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162ج
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167ض

167ط

168ع

168ف

169ق

169ك
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172م

173ن

174و

174ه

174ي

175ریواصت

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  176هرابرد 
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یناملآ کی  هاگن  زا  يوفص  رصع  ناریا  سویرائلوا : مادآ  همانرفس 

باتک تاصخشم 

مادآ سویرائلوا ، هسانشرس : 
Olearius, Adam

نتم زا  همجرت  سویرائلوا ؛ مادآ  هدنـسیون  یناملآ / کی  هاگن  زا  يوفـص  رـصع  ناریا  سویرائلوا : مادآ  همانرفـس  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و 
. روپهب دمحا  یشاوح  یناملآ و 

.1385 ون ، راکتبا  نارهت : رشن :  تاصخشم 
. هنومن هشقن ، روصم ، ریوصت : ص . [ 26 ، ] 423 يرهاظ :  تاصخشم 

:964-92638-4-5 لایر 48000 کباش : 
اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

Vermechrte neue Beschreibung der muscowitischen und persischen یلــصا : ناوـنع  تشادداـی : 
.Reyse

. تسا هدش  پاچ  دلج  رد 2  همه  يارب  باتک  تاراشتنا  طسوت  لاس 1369  رد  باتک  نیا  تشاددای : 
اهرفس 1671م -- .  - 1603، مادآ سویرائلوا ، عوضوم : 

اههمانرفس عوضوم : 
نرق 11ق. تحایس --  ریس و  ناریا --  عوضوم : 

1148ق.  -- 907 نایوفص ، خیرات --  ناریا --  عوضوم : 
تحایس ریس و  هیسور --  عوضوم : 

. مجرتم  - ، 1317 دمحا ، روپهب ، هدوزفا :  هسانش 
8س7 1385 فلا /DSR1183 هرگنک :  يدنب  هدر 

955/071042 ییوید :  يدنب  هدر 
م7379-80 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

بلاطم تسرهف 

23 مجرتم 5 - همدقم 
28 یناملآ 25 - رشان  حیضوت 

32 هدنسیون 29 - يهمدقم 
39 نیپساک 35 - ای  یناکریه  يایرد  ياهیگژیو  يهرابرد  لوا - لصف  مکی  رتفد 

53 - 41 میدنارذگ . اجنآ  رد  هنوگچ  هکنیا  میدوب و  هتفرگ  هرانک  هک  یلحاس  يهرابرد  مود - لصف 
61 - 55 دندرب . یخامش  هب  ار  ام  اجنآ  زا  دش و  لابقتسا  ام  زا  یخامش  رهش  زا  نوریب  هنوگچ  موس - لصف 
83 - 63 نشج . دنچ  نایب  رد  میتشاد و  هک  یتادهاشم  يهرابرد  یخامش ، رد  تماقا  حرش  مراهچ - لصف 

91 - 85 یخامش . رهش  يهرابرد  مجنپ - لصف 
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100 - 93 لیبدرا . ات  یخامش  زا  ترفاسم  مشش - لصف 
105 - 101 دندرک . یئاریذپ  دندرب و  رهش  هب  ار  ام  اجنآ  زا  دش و  لابقتسا  ام  زا  لیبدرا  زا  نوریب  هنوگچ  متفه - لصف 

113 - 107 میدید . اجنآ  رد  هک  هچنآ  لیبدرا و  رد  تماقا  تدم  ياهدادخر  يهرابرد  متشه - لصف 
118 - 115 لیبدرا . رد  يزابشتآ  حرش  مهن - لصف 

123 - 119 لیبدرا . ياهیگژیو  رهش و  يهرابرد  مهد - لصف 
135 - 125 لیبدرا . ياهیندید  رگید  لیئاربج و  دیس  یفص و  خیش  يهعقب  يهرابرد  مهدزای - لصف 

145 - 137 هیناطلس . ات  لیبدرا  زا  ترفاسم  حرش  مهدزاود - لصف 
150 - 147 هیناطلس . رهش  يهرابرد  مهدزیس - لصف 

158 - 151 شیامن . دنچ  نآ و  ياه  یندید - رهش و  ياهیگژیو  نایب  نیوزق ، هب  ندیسر  مهدراهچ - لصف 
164 - 159 ناشاک . ات  مق  زا  مق و  ات  ابس  هار  زا  نیوزق  زا  ترفاسم  حرش  مهدزناپ - لصف 

173 - 165 ناهفصا . يهنطلسلا  راد  ات  ترفاسم  يهمادا  رهش و  نیا  ياهیگژیو  حرش  ناشاک ، هب  دورو  مهدزناش - لصف 
182 - 175 نایدنه . اب  نینوخ  عازن  ناهفصا و  يهنطلسلا  راد  هب  دورو  مهدفه - لصف 

187 - 183 ناتسودنه . ریفس  يهراب  رد - یحرش  میدرب و  رس  هب  ناهفصا  رهش  رد  هنوگچ  مهدجه - لصف 
201 - 189 وا . هب  شکشیپ  ایاده و  میدقت  هاش و  ماعراب  مهدزون - لصف 

راختفا هب  هک  ییاهتفایض  تفرگ و  ماجنا  ام  اب  هک  ییاهتاقالم  يهرابرد  ناهفصا ، رد  هاش  لوا  ماعراب  زا  دعب  عیاقو  حرـش  متـسیب - لصف 
209 - 203 دش . هداد  ام 

نآ رد  زین  ارسمرح  نانز  هک  هاش  يهژیو  راکش  دنتشاد و  روضح  هاش  توعد  هب  ارفس  نآ  رد  هک  راکش  مسارم  حرـش  مکی - تسیب و  لصف 
220 - 211 هاش . یگدازآ  تواخس و  يهرابرد  دندرک و  تکرش 

223 - 221 ینمرا . کب  سایلا  ندرک  هنتخ  يارجام  نآ و  ياهیندید  مظعا و  ردص  تفایض  يهرابرد  مود - تسیب و  لصف 
229 - 225 هاش . ماع  راب  نیرخآ  دش و  اطعا  ام  زا  نت  دنچ  ارفس و  هب  هک  ییایاده  ناگرزب ، رگید  هاش و  يهرابرد  موس - تسیب و  لصف 

2 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
246 - 233 نآ . نورد  نورب و  ياهیندید  ناهفصا و  هنطلسلا  راد  ناریا ، یهاشنهاش  روشک  يهرابرد  یتایلک  لوا - لصف  مود  رتفد 

251 - 247 ناریا . ياههویم  و  كاخ ؛ دادعتسا  اهيرامیب ، حرش  اوه و  ياهیگژیو  يهرابرد  مود - لصف 
260 - 253 نایاپراچ . ماشحا و  يهرابرد  موس - لصف 

268 - 261 اهنآ . يهویم  غاب و  ناتخرد  يهرابرد  مراهچ - لصف 
دننام دوشیم ، هدـید  ناریا  رد  هک  ییاهزیچ  ریاس  زین  ناـیناریا و  یندیـشون  اذـغ و  اـصوصخم  كاروخ ، دروخ و  يهراـبرد  مجنپ - لـصف 

277 - 269 ياچ . هوهق و  وکابنت ، كایرت ،
281 - 279 دننکیم . شاعم  رارما  نآ  قیرط  زا  نایناریا  هک  ییاههفرح  لغاشم و  يهرابرد  مشش - لصف 

287 - 283 نایناریا . شوپنت  ندب و  تخاس  لکش ، يهرابرد  متفه - لصف 
291 نانآ 289 - ياهتنس  موسر و  بادآ و  نایناریا ، تافص  يوخ و  يهرابرد  متشه - لصف 

یسورع و مسارم  حرش  دننکیم و  جاودزا  هنوگچ  اهیناریا  نآ . ياهنایز  تاجوز و  ددعت  نایناریا ، لهأت  جاودزا و  يهرابرد  مهن - لصف 
299 - 293 رگیدکی . هب  رهوش  نز و  يهرابود  نتسویپ  قالط و 

306 - 301 جیار . مولع  هسردم و  طخ ، نابز و  نایناریا ، ياههاگشزومآ  ناکدوک و  شرورپ  شزومآ و  يهرابرد  مهد - لصف 
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313 - 307 نایناریا . میوقت  يرامش و  هاگ  یئایفارغج ، تارک  یسانشهراتس ، یناریا ، رعاش  رعش و  يهرابرد  مهدزای - لصف 
هاـش هب - گـنج  رد  دـیاب  هنوگچ  هکنیا  تـالایا و  رد  ناـنآ  تموکح  نیناوخ و  هاـش ، نآ ، نارـس  تموکح و  يهراـبرد  مهدزاود - لـصف 

322 - 315 ناریا . هاش  ییاراد  دمآرد و  نازابرس و  هب  طوبرم  دراوم  نایناریا و  ياهگنج  يهرابرد  زین  دننک و  تمدخ 
-323 ناراکهبت . تازاجم  يرتسگداد و  تواضق ، هب  عجار  وا  نانیشن  مه - هاش و  رابرد  یتموکح و  نارازگراک  يهرابرد  مهدزیس - لصف 

328
مسارم لادبا و  اهدیـس ، ص .)  ) دمحم ترـضح  ناوریپ  ریاس  اهكرت و  اب  نانآ  بهذم  فالتخا  نایناریا ، نید  يهرابرد  مهدراهچ - لصف 

336 - 329 اهیناریا . نیفدت 
343 - 339 رزخ . يایرد  هناتسآ  ات  ترفاسم  ناهفصا و  يهنطلسلا  راد  كرت  یگنوگچ  يهرابرد  لوا - لصف  موس  رتفد 

350 - 345 نالیگ . نیمزرس  نایاپ  ات  ترفاسم  رابدور و  يهقطنم  نایب  رد  مود - لصف 
دحرس ات  یناریا  رفن  کی  نامگورب  ریفس  روتسد  هب  هک  ییارجام  حرش  یخامش و  يوس  هب  نالیگ  يهطقن  نیرخآ  زا  ترفاسم  موس - لصف 

354 - 351 ناغم . تشد  يهرابرد  دروخ و  کتک  گرم 
358 - 355 یخامش . رد  تماقا  حرش  مراهچ - لصف 

363 - 359 ناریا . يروطارپما  نایاپ  زرم و  ات  اجنآ  زا  دنبرد و  ات  یخامش  زا  رفس  حرش  مجنپ - لصف 
369 - 365 اهراتات . نیمزرس  ناتسغاد ، يهرابرد  مشش - لصف 

379 - 371 تشذگ . اجنآ  رد  هک  هچنآ  وکرت و  رهش  يهرابرد  متفه - لصف 
385 - 381 ناتسغاد . نیمزرس  ياهتنا  ات  وکرت  زا  رفس  يهرابرد  متشه - لصف 

394 - 387 اهسکرچ . يهرابرد  یحرش  ناخ و  رتشهات  روانهپ  تشد  هیسکرچ و  نایم  زا  ترفاسم  مهن - لصف 
عیاقو تانایرج و  میتفای و  روضح  راب  میدـش و  هتفریذـپ  وکـسم  رد  هنوگچ  هکنیا  وکـسم و  ات  ناخ  رتشه  زا  ترفاسم  حرـش  مهد - لصف 

398 - 395 يدعب .
400 - 399 نامگوربوتا . راک  ماجرف  رگید و  ياهشرازگ  هدنوموارت ، ردنب  نیاتشلهات و  ترفاسم  وکسم ، كرت  مهدزای - لصف 

3 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
402 - 401 نامگوربوتا . راک  ماجرف  يهرابرد  یشرازگ  باتک - ینایاپ  لصف 

403 یجراخ . اب  یناریا  هام  يهلباقم  لودج 
405 - 404 عبانم . تسرهف 

. مالعا تسرهف 
. ریواصت

4 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
مه نادرگرب  نیا  دوبن ، نانآ  يراکادـف  یتسود و  رگا  هک  دوشیم  همالع  یحلاـص  ریما  يرز و  میدـقت  زیچاـن  یئهفحت  نوچ  نادرگرب  نیا 

. دوبن
روپهب دمحا 

5 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
« درخ ناج و  دنوادخ  مان  هب  »

مجرتم همدقم 
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مجرتم همدقم 

هراشا

تسین یئهتخانشان  تیصخش  ناریا ، خیرات  نارگشهوژپ  دزن  وا  اما  دوب ، هدشن  همجرت  یسراف  هب  نونکات  سویرائلا  مادآ  همانرفـس  هک  نیا  اب 
رب یناملآ  رشان  راتساریو و  همدقم  رد  هدش ، رکذ  يوفـص  نارود  هب  طوبرم  یـسراف ، ياههمجرت  اههتـشون و  زا  يرایـسب  رد  شرثا  مان و  و 

سویرائلا هک  یناملآ  تئیه  ترفاسم  ریـسم  تیرومأم ، هب  طقف  همدقم  نیا  رد  ام  نیاربانب  تسا . هدـمآ  يو  همانیگدـنز  سویرائلا ، همانرفس 
. میروآیم رضاح  باتک  یفرعم  رد  یحرش  زین  میزادرپیم و  تسا  هدوب  نآ  رواشم  یشنم و 

، ناریا هب  نایئاپورا  ياپ  شیپ  زا  شیب  ندش  زاب  ببس  هک  تسا  مشیربا  تراجت  دیلوت و  شرتسگ  يوفص  نارود  زراب  ياهیگژیو  زا  یکی 
یسایس و یناگرزاب و  طباور  هعسوت  هب  گرزب  سابع  هاش  هژیو  هب  هلسلس ، نیا  ناهاشداپ  هقالع  دش . یسایس  اتیاهن  یناگرزاب و  ياهتباقر 

اهتباقر نیا  دیدشت  رد  يرگید  لماع  دوخ  ینامثع  زهجم  نوشق  اب  هلباقم  رد  اپورا  نامز  نآ  هتفرشیپ  ياهرازفاگنج  زا  هدافتسا  نینچمه 
رکف هب  زین  نیاتشله  گیوسلش  تلایا  كود  موس ، شیردیرف  مهدفه ، نرق  لوا  همین  رد  دوب .

6 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
رابرد هب  ار  یتئیه  وکـسم  قیرط  زا  ناریا  ماخ  مشیربا  لمح  گروبماه و  یجاسن  ياههناخراک  رد  یمـشیربا  هچراـپ  دـیلوت  يارب  هک  داـتفا 

: دیوگیم رفپمک  همانرفس  رب  دوخ  همدقم  رد  ستنیهرتلاو  دنک . هناور  یفص  هاش 
زا ار  نآ  دنتـساوخیم  دـندوب و  مشیربا  يرادـیرخ  ناهاوخ  ناریا  زا  دوب . هیـسور  اب  يراجت  طباور  يرارقرب  اهترافـس  نیا  زا  فدـه  »... 

 «. دننک دراو  نیاتشله  هب  تشذگیم  وکسم  زا  هک  یهار 
. دش وربور  تسکش  اب  یناگرزاب  رما  رد  اهنآ  ناوارف  ذوفن  نایدنله و  یبلطراصحنا  ببس  هب  روبزم  تئیه  تیرومأم 

یئاج هب  نانآ  تباقر  تفای ...  تیفاعم  یکرمگ  قوقح  تخادرپ  زا  زین  نانآ  يالاک  دـش و  رتشیب  یفـص  هاش  نامز  رد  نایدـنله  تازاـیتما  »
يرادیرخ مشیربا  ات  يدالیم )  1637 ق - 1057 ه .  ) دمآ ناریا  هب  یتراجت  نامیپ  دقع  يارب  نیاتـشله  كود  هدنیامن  یتقو  هک  دوب  هدیـسر 

نوچ دـنک و  تباقر  نانآ  اب  دـناوتن  یجراخ  هدـنیامن  نیا  ات  دـنداد  یقرت  ناموت  هب 50  ناموت  زا 42  ار  مشیربا  راب  ره  دـیرخ  تمیق  دـنک ،
يراذگهالک هجوتم  هک  هاش  دـنداد . لزنت  ناموت  هب 44  ار  مشیربا  راب  تمیق  هتفای و  بسانم  ار  عقوم  زاب  دنتـشگزاب ، نیاتـشله  ناگدـنیامن 

 «. دوش تفایرد  كرمگ  يدنله  ياهالاک  زا  دعب  هب  تقو  نآ  زا  داد  روتسد  دش ، نانآ 
، تسین همدقم  نیا  رد  اهنآ  هب  هراشا  ياج  هک  ییاهنایز ، دوس و  زا  هتـشذگ  ناریا  هب  يوفـص »  یئالط  رـصع   » رد نایئاپورا  تفر  دـمآ و 

- خیرات يارب  يدنمشزرا  راثآ 
7 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

هدش هتشون  ناریا  هرابرد  نامز  نآ  نادرگناهج  یسایس و  نارومأم  ناناگرزاب ، طسوت  هک  تسا  همانرفس  نآ  تشاذگ و  ياج  هب  ام  نارازگ 
دهع نآ  ناگدنـسیون  هک  یـسراف  یمیدـق  راثآ  رانک  رد  تسا  هدـش  همجرت  یـسراف  هب  هک  رفپمک  هنیروات و  ندراش ، ياههمانرفـس  تسا .

نارود هب  تهج  نیا  زا  دـهدیم و  هئارا  نامز  نآ  ناریا  ننـس  بادآ و  يرادا ، تالیکـشت  یعامتجا ، عاضوا  زا  ینـشور  ریوصت  دناهتـشون 
هیراشفا و اهناغفا و  ینعی  هلـسلس  ود  نیا  نایم  ياهتموکح  رد  ار  یگژیو  نیا  دراد و  ییاهتهابـش  تسا  رتکـیدزن  اـم  هب  هک  هیراـجاق 

. مینکیمن هدهاشم  هیدنز 
يارب رازت  تقفاوم  بلج  تهج  هیـسور ، هب  تئیه  نیا  نیتسخن  رفـس  نوچ  یناملآ . تئیه  بیکرت  ترفاـسم و  ریـسم  هب  میزادرپیم  کـنیا 

ره ریسم  حرـش  هب  هک  میریزگان  دراد ، کیدزن  یگتـسب  یفـص  هاش  رابرد  هب  تئیه  مود  ترفاسم  اب  ناریا  هب  ندیـسر  روشک و  نآ  زا  روبع 
: میزادرپب رفس  ود 

نامگوربوتوا و نت - ود  نیا  دندرکیم . یتسرپرس  نیاتـشله  كود  نارواشم  ناگدازلیـصا و  زا  نت  ود  دش  مازعا  وکـسم  هب  هک  یتئیه  رب 
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اب ربارب  لاس 1633  ربماون  مشش  رد  دنهدیم و  لیکـشت  یئهتیمک  سویرائلا  مادآ  هلمج  زا  رگید  نت  راهچ  تسیب و  اب  سویـسورک  سوپیلیف 
لیئاخیم مان  هب  ار  یئادـخان  اـجنیا  رد  دنـسریم . هدـنوموارت  هب  هاـم  ناـمه  متـشه  دـننکیم و  تکرح  گروبماـه  زا  يرمق  يرجه   1053

يارب سدروک 
8 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

هناور رلوم  سناه  ییادخان  هب  انوتروف  یتشک  اب  ربماون  مهن  رد  دننکیم و  مادختسا  ناریا  هب  دوخ  هدنیآ  رفـس  رد  رزخ  يایرد  رب  یناریتشک 
هب هک  دوب  نانآ  هارمه  نیاتـشله  كود  صوصخم  کشزپ  تسیلبیز  سویلدنو  مان  هب  زاسوراد  رتکد  کی  رفـس  نیا  رد  دـنوشیم . وکـسم 

اگیر هب  ربماون  مهدراهچ  زور  دـنناریم ، کـیتلاب  ياـیرد  رب  هک  یتدـم  زا  سپ  دـشیم . مازعا  هیـسور  رازت  دزن  تمدـخ  تهج  وا  روتـسد 
يرجه هام 1054  دادرم  رخاوا  اـب  ربارب  توا 1634  مهدزون  دـندناسریم . وکـسم  هب  ار  دوخ  قیاق  یبسا و  همتروس  اب  اجنآ  زا  دنـسریم و 

. دـننک یم - وا  میدـقت  ار  نیاتـشله  هدازهاش  يایادـه  دنـسریم و  چـیورودوئف  لئاخیم  ینعی  هیـسور  رازت  روضح  هب  راب  نیلوا  يارب  يرمق 
تارکاذم نیا  دـنروآ ، لمع  هب  یئهنامرحم  تارکاذـم  ناریا  هب  طوبرم  لئاسم  هرابرد  ات  دـنهاوخیم  رازت  زا  هسلج  نیا  رد  یناملآ  يارفس 

. دریگیم رارق  رازت  تقفاوم  دروم  تسا ، هدوب  دئوس  هاشداپ  نیاتشله و  هدازهاش  یلبق  قفاوت  ساسارب  هک 
. دروآیمن نایم  هب  ینخس  رضاح  باتک  رد  نآ  یگنوگچ  زا  هدنـسیون  هک  دننکیم  وگ  تفگ و  رازت  اب  هنامرحم  تسـشن  جنپ  رد  اعومجم 

نیب هبناج  ود  یتسود  ببس  هب  هک  درادیم  راهظا  یناملآ  تئیه  هب  رازت  دوب ، لاس  نامه  ربماسد  مهدزون  اب  فداصم  هک  هسلج  نیرخآ  رد 
تئیه نارـس  هک  یطرـش  هب  دنک ، رداص  ناریا  هب  هیـسور  قیرط  زا  ار  یناملآ  تئیه  ترفاسم  هرکذـت  هک  تسا  هدامآ  نیاتـشله  كود  وا و 

زا عقوم  نامه  زین  ار  نیاتشله  نیشنهدازهاش  هیسور و  نیب  تدوم  دادرارق  دننک و  هرکاذم  تاقالم و  وا  اب  هرابود  ناریا  زا  تشگزاب  زا  سپ 
. دنربب دوخ  اب  دنراد و  تفایرد  وا 

9 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
تشپ یلیام  دصکی  رد  دوروگ  وان  نژین  هب  راکداتسا  شـش  هارمه  ار  سدروک  لیئاخیم  ادخان  یـسور ، تاماقم  تقفاوم  اب  یناملآ  يارفس 
خیرات رد  ار  وکـسم  دوخ  دزاسب و  رزخ  يایرد  اگلو و  دور  زا  نتـشذگ  يارب  بسانم  یتشک  دـنورف  کی  اـجنآ  رد  اـت  دنتـسرفیم  وکـسم 

. دننکیم كرت  نیاتشله  يوسهب  ربماسد  مراهچ  تسیب و 
ایهم یفص  هاش  رابرد  رد  روضح  ناریا و  هب  ترفاسم  يارب  ار  دوخ  اروف  نیاتشله  كود  روتسد  هب  ناملآ  هب  ندیسر  زا  سپ  تئیه  ياضعا 

دنزاسیم .
: دوب رارق  نیا  زا  ناریا  هب  یمازعا  تئیه  بیکرت 

. تئیه سیئر  نامگوربوتوا - - 1
. سیئر بیان  سویسورک - سوپیلیف  - 2

. نیاتشله كود  رابرد  کی  هجرد  رازگراک  دنلویل -  رد  اگیر  لها  نداتشا  نف  نامره  - 3
 - موتسیب رد  گربنوش  لها  هدازبیجن  ولسلدنام . نف  تشربلآ  ناهوی  - 4

10 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
. نیاتشله رابرد  یچلبطصا  رس  گروبزتار - 

. تافیرشت سیئر  نسیامرد -  گیزپیال  کیدزن  وانچول  لها  هدازلیصا  زتیرتشوا . نف  فوتسیرک  ناهوی  - 5
. ارفس هژیو  کشزپ  نگنیروت -  رد  وانملیا  لها  نامارگ  نامتراه  - 6

. تئیه یشنم  رواشم و  نسکاس - رد  نیلزرشآ  لها  سویرائلا  مادآ  - 7
. رابرد زپشآرس  نرموپ - - رد  دلاوزفیارگ  لها  زتراوش  شیرنیاه  - 8
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نارسفا ناگدازبیجن و 

 . گربنرون لها  هدازلیصا  فوهمیا -  سومینوریه  - 1
11 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

 . نیتربا لها  لیولم  ساموت  - 2
 . دنلتگیوف رد  نیتشا  نتراه  لها  ملعم - لغش  گنیملف -  لواپ  - 3

 . گیزناد لها  هدازبیجن  دلاونورگ -  سناه  - 4
. رابرد ظعاو  نسیام - رد  گینپ  یلاها  زا  ومولاس -  يرتپ  - 5

. یسور نابز  مجرتمرس  دنلویل - رد  تاپرود  لها  هکب -  نپرآ  سناه  - 6
 . نپرو تنآ  لها  يدلونرب  نویل  - 7

 . سبرک شیرنیاه  - 8
12 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

ءزج ياضعا 

 . نرم رد  نیرب  لها  رنبوه -  گیودول  نایتسیرک  - 1
. گربنرون لها  هدازبیجن  رموپ -  سویپ  گروئگ  - 2

. نسیام رد  گربیارف  لها  تگیوف -  سناه  - 3
. دنلویل رد  لاور  لها  خوک -  دنرب  - 4

گربونیز هدـنزاس  راجن ، دـننام  یتسدعیانـص  فرح و  نابحاص  زین  اهیچکیزوم و  نارکون ، ناگچبمالغ ، ناراکتمدـخ ، دارفا ، نیا  زج 
هارمه زین  هریغ  نارقیاق و  وشاج ، ناولم ، زاسنابداب ، زاـستعاس ، مرگ ، ياـهرازفاگنج  ناگدـنزاس  طاـیخ ، شاـفک ، باـصق ، اوناـن ، بسا ،

تسیب و دصکی و  اب  دندنویپیم و  نانآ  هب  وکسم  رد  هک  یسور  رکون  رفن  راهچ  رـسفا و  زابرـس و  یـس  هفاضاهب  هدش  دای  صاخـشا  دندوب .
هب تئیه  لوا  ترفاسم  نمض  نارگید  ناملآ و  رد  هتیمک  ياضعا  زا  يدادعت  دنهدیم ، لیکـشت  ناریا  هب  ترفاسم  يارب  یئهتیمک  نت  شش 

. دندوب هدمآرد  هتیمک  مادختسا  هب  هیسور 
زا ارفس  تئیه  ق ) ه . - 1055  ) يدالیم لاس 1635  ربتکا  مود  تسیب و  رد 

13 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
هدزاود زین  هتیمک و  هثاثا  لیاسو و  ات  دننامیم  اجنآ  رد  زور  ود  دنـسریم ، کبول  ردنب  هب  مراهچ  تسیب و  دننکیم و  تکرح  گروبماه 

رفـس نیلوا  هک  يزاسون  یتشک  هب  هتیمک  دارفا  رثکا  ارفـس و  متفه  تسیب و  زور  دوش . هدز  راب  یتشک  هب  هدـنوموارت  رد  يراوسبسا  سأر 
هب مهن  تسیب و  بش  مین  دـننکیم و  تکرح  هدـنوموارت  زا  ادـخ  ماـن  هب  ربـتکا  متـشه  تسیب و  رد  دـنوشیم . دراو  دادیم  ماـجنا  ار  دوـخ 
مگ تسرد و  تهج  باختنا  رد  ادـخان  هابتـشا  ببـس  هب  وس  کی  زا  اجنیا  رد  دنـسریم . کیتلاب  ياـیرد  رد  كراـمناد  لـحاوس  کـیدزن 

. دنوشیم وربور  یگرزب  رطخ  اب  یتشک  نانیـشنرس  یتشک ، ياج  دنچ  نتـسکش  دیدش و  نافوط  زورب  تلع  هب  رگید  فرط  زا  هار و  ندرک 
هب ار  یتشک  دایز  تمحز  اب  ادخان  داب ، بسانم  نایرج  ددم  هب  هرخالاب  دنیآیم و  اهنآ  کمک  هب  يدنلوا  يریگیهام  قیاق  ود  ناهاگرحس 

هدازهاش رقم  پورتوگ  هب  هک  دـنوشیم  رومأم  رفن  ود  اجنیا  رد  دـناسریم . تسا  هدـش  عقاو  گاهنپوک  یلیام  لـهچ  رد  هک  راـملاک  ردـنب 
یتشک و ندش  هتسکش  نایرج  رد  یلبق  همانراوتـسا  اریز  دنروایب ، دوخ  اب  ناریا  هاش  هب  میدقت  يارب  يدیدج  همانراوتـسا  دنورب و  نیاتـشله 
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. دوب هداتفا  ایرد  رد  يریگیهام  قیاق  هب  ارفس  ندش  راوس 
یط زا  سپ  دنـشکیم و  نابداب  هرابود  ربماون  موس  دنهد . همادا  رفـس  هب  یتشک  نیمه  اب  دـنریگیم  میمـصت  هرخالاب  دایز  تروشم  زا  سپ 

يردقهب بآ  دنوش و  یم - نیگمهـس  جاوما  دـیدش و  نافوط  راچد  اددـجم  اجنیا  رد  دنـسریم ، دـنلوا  یلاوح  هب  رهظ  دودـح  لیام  تشه 
یلاخ بآ  زا  ار  یتشک  لطس  اب  هک  دنوشیم  روبجم  نانیـشنرس  هیلک  دزادنایم و  راک  زا  ار  بآ  هیلخت  ياههبملت  هک  دوشیم  یتشک  دراو 

بورغ لاحرههب  دننک .
14 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

راتفرگ هرابود  بش  دودـح  ربماون  متفه  دـنرذگیم . نآ  رانک  زا  ربماون  مجنپ  دروخیم . ناشمـشچ  هب  رود  زا  دـنلتوگ  هریزج  زور  ناـمه 
تهج ادخان  مه  زاب  هک  دوشیم  مولعم  ادعب  یلو  دنسریم ، لاور  ردنب  هب  يدوز  هب  هک  دننکیم  روصت  ربماون  متـشه  رد  دنوشیم . نافوط 

. تسا هدرک  مگ  ار  لاور  ردنب  هدرک و  باختنا  تسردان 
هب دنالنف  قیرط  زا  هک  دنکیم  داهنـشیپ  ادخان  دنهد ، همادا  ار  رفـس  هتـسکش  یتشک  نیا  اب  هک  دـندیدیمن  حالـص  نیا  زا  شیب  هک  اجنآ  زا 

لحم هک  ار  هریزج  نیا  البق  اریز  دـشاب ، یلاوح  نآ  رد  یتسیاب  دـنلخوه  مانب  ياهریزج  هک  درادیم  راهظا  نارقیاقرـس  یلو  دـنورب ، وکـسم 
اتبسن یتدم  تشذگ  زا  سپ  دنزیم و  ایرد  هب  دوشیم و  ادج  یتشک  زا  دوخ  قیاق  اب  هاگنآ  تسا . هدید  نتخادنا ، رگنل  يارب  تسا  یبسانم 

، كانرطخ ياههرخـص  زا  نتـشذگ  زا  سپ  بش ، تفه  تعاس  ماجنارـس  تسا . هتفاـی  ار  هریزج  هک  دـسریم  شوگ  هب  شداـیرف  ینـالوط 
دیدش نافوط  ربماون ) مهن   ) زور نآ  يادرف  دننکیم . تحارتسا  یتشک  رد  اجنامه  دزادـنایم و  رگنل  دـسریم و  هریزج  کیدزن  هب  یتشک 

دبوکیم هریزج  ياهگنسهتخت  اههرخص و  هب  دوب - هدش  هتشادرب  لاور  يوس  هب  تکرح  يارب  شرگنل  هک  ار - یتشک  ناشورخ ، جاوما  و 
ار شیوخ  ناج  دنناسرب و  هریزج  هب  ار  دوخ  انش  قیاق و  هلیـسو  هب  دندوب ، هتـسناوت  نانیـشنرس  نیا  زا  شیپ  اما  دوریمورف ، بآ  هب  مرجال  و 
زا سپ  ربماون  مهد  زور  رهظزادـعب  دـنربیم . هانپ  ناریگیهام  هب  قلعتم  نوکـسمریغ  یلاـخ و  هبلک  جـنپ  هب  یگمه  اـجنیا  رد  دـنهد . تاـجن 
هک ار  اهبسا  زا  يدادـعت  زین  لیاسو و  راب و  يرادـقم  یتشک  هدـنامزاب  زا  دـنناوتب  هکلب  ات  دـنوریم  لـحاس  هب  دوشیم  مارآ  اـیرد  هکنآ 

هیقب هدنام و  هدنز  سأر  جنپ  اهنت  اهبسا  زا  دننک . لقتنم  نما  یلحم  هب  دوخ  اب  دـنناشکب  ناشلحاس  هب  تاظحل  نیرخآ  رد  دـندوب  هتـسناوت 
هک مه  اهبسا  دوب . هتفرورف  بآ  رد  زین  دوش  هیدـه  ناریا  هاش  هب  دوب  رارق  هک  یئاهبنارگ  زاستسد و  تعاس  دـندوب . هدـش  قرغ  اـیرد  رد 

، دندوب هدرک  مر 
15 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

نیا رد  ینالوط  یتدم  يارب  تسیابیم  هک  اجنآ  زا  دندوب . هتـسکش  هدـیبوک و  مهرد  ار  لیاسو  هثاثا و  ياههبعج  و  قودنـص ، زا  يرایـسب 
قیاق ود  نورد  رگید  نت  جـنپ  قافتا  هب  ارفـس  زا  کی  ره  ربماون  مهدـفه  دـننکیم . يدـنبهریج  ار  هقوذآ  هدـنامیقاب  دـننک ، تماـقا  هریزج 

. دـننک مهارف  ار  هتیمک  ياضعا  هیقب  ندروآ  لیاسو  اـجنآ  رد  دـنناسرب و  لاور  هب  ار  دوخ  هکلب  اـت  دـنریگیم ، ياـج  ناریگیهاـم  کـچوک 
هیهت هب  هرابود  اجنآ  رد  دنهدیم  حـیجرت  دـنراذگیم و  لاور  كاخ  رب  اپ  ربماسد  مود  رد  یگمه  دـنوشیم و  قفوم  راک  نیا  رد  هرخالاب 

. دنوش لوغشم  ناریا  هاش  يارب  شکشیپ  يرادقم  رفس و  بابسا 
، دنتشگزاب لاور  هب  دنروایب  دوخ  اب  دیدج  یئهمانراوتسا  لیاسو و  ایاده ، ات  دندوب  هدش  مازعا  نیاتـشلهکیوسلش  هب  راملاک  زا  هک  يدارفا 

تئیه ندیسر  رید  تلع  هک  ار  یتشک  نتسکش  يارجام  ات  دوب  هدش  هداتسرف  وکـسم  هب  هک  مه  هکبنپرآسناه  مان  هب  یـسور  نابز  مجرتم 
. درک تعجارم  زین  دهد  شرازگ  رازت  هب  دوب  وکسم  هب 

زا يرادقم  اب  شیپاشیپ  ق ) 1056 ه .  ) لاس 1636 هیروف  مراهچ  تسیب و  زور  تافیرشت  سیئر  یتسرپرـس  هب  ار  هتیمک  ياضعا  زا  نت  دنچ 
نانآ لاـبند  هب  لاور  رد  تماـقا  هتفه  هدزیـس  زا  سپ  زین  ارفـس  سراـم  مود  دنتـسرفیم و  وکـسم  هب  لاور  زا  همتروس  یـس  طـسوت  هنبوراـب 

. دنسریم تاپرود  یلیام  ود  رد  اوران  رهش  هب  دننکیم و  تکرح 
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تسیب و دصکی و  اب  اجنآ  زا  سرام  مهدزناش  رد  دنـسریم و  گرزب  دوروگ  وان  هب  مهدزاود  دـننکیم و  كرت  ار  اوران  سرام  متفه  زور 
رد دنسریم . هنب  رد  الکین  هدکهد  ینعی  وکسم  یلیام  ود  هب  هام  نیمه  متشه  تسیب و  دننکیم . تکرح  وکـسم  يوس  هب  یبسا  همتروس  هن 

شش زا  سپ  دنوشیم . دراو  وکسم  هب  زورنامه  هرخالاب  دوش و  رداص  رازت  طسوت  وکسم  هب  نانآ  ندروآ  روتـسد  ات  دننامیم  رظتنم  اجنیا 
فقوت هتفه 

16 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
دـنیآیم و ارفـس  دزن  رازت  یـشنم  وکـسم و  ینابرهـش  سیئر  هم  هام  متـسیب  زور  رازت ، اب  هرکاذـم  تاقالم و  راـب  دـنچ  ماـجنا  وکـسم و  رد 

تـشگزاب رد  دهاوخیم  اریز  دنکیمن ، عادو  نانآ  زا  رازت  دننک . كرت  ناریا  يوس  هب  ار  وکـسم  دنناوتیم  دنـشاب  لیام  هچنانچ  دنیوگیم 
هک دندوب  هدینـش  نوچ  دنزاسیم و  ایهم  دوروگواننژین  هب  ندیـسر  يارب  قیاق  دـنچ  دوشیم و  رفـس  هدامآ  اروف  هتیمک  دـنیبب . ار  ریفـس  زین 

دننکیم مادختسا  ار  وا  نارسفا  نازابرس و  زا  نت  یس  رازت ، هزاجا  اب  تسا . نماان  قازق  نانزهار  دوجو  ببسهب  اگلو  هناخدور  هژیو  هب  اههار 
نایم زا  ایرد  یکشخ و  رد  راک  يارب  رگراک  نزوراپ و  يدادعت  نینچمه  دنـشاب . هتیمک  هارمه  وکـسم  هب  تشگزاب  ناریا و  ندیـسر  ات  هک 

. دنروآیمرد دوخ  مادختسا  هب  دننیزگیمرب و  اهسور 
و دنـسریم . اکـسوم  دور  رانک  هب  بورغ  یلاوح  نئوژ  مهدزناش  زور  ناریا ، هب  ندیـسر  روظنم  هب  هیـسور  زا  روبع  هرکذت  تفایرد  زا  سپ 

وکـسم یلیام  یـس  رد  انومولوک  رهـش  هب  هیئوژ  لوا  ناهاگماش  دـننکیم . تکرح  بش  رخاوا  دـنوشیم و  یگرزب  قیاق  رب  راوس  اجنآ  رد 
هب هیئوژ  متفه  رد  بش  لیاوا  دـنرذگیم . تسا ، مان  نیمههب  یتلایا  زکرم  هک  نازر ،  کـچوک  رهـش  راـنک  زا  هیئوژ  مجنپ  زور  دنـسریم .

دوخ یتشک  رب  اجنیا  رد  دنسر . یم - دوروگوننژین  رهـش  کیدزن  هب  بش  یلاوح  هیئوژ  مهدزای  اموروم و  هب  مهن  دوروگومیـسوک و  رهش 
يارب هک  یتشک ، نیا  يازا  رد  دـنوشیم . راوس  دوب . هدـش  هتخاـس  یـسور  ناراکتعنـص  لـیئاخیم و  ادـخان  طـسوت  هک  شیردـیرف ،  ماـن  هب 

یگرزب قروز  نیا  زج  دیسریم . اپ  تسیب  دصکی و  هب  دوب ، هدش  هتخاس  اگلو  هناخدور  رب  یناریتشک 
17 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

یتشک ندرک  هدامآ  يارب  مامت  هتفه  هس  دننک . یئاسانش  نآ  اب  ار  رزخ  يایرد  هتخانشان  ياهیگژیو  موزل ، تروص  رد  ات  دننکیم  هیهت  زین 
، یسور يامنهار  کی  مادختسا  جایتحا و  دروم  لیاسو  هقوذآ و  زا  یتشک  رابنا  ندرک  رپ  زا  سپ  دننامیم و  هقطنم  نآ  رد  تکرح ، تهج 

. دننکیم زاغآ  ناخ  رتشه  ردنب  يوس  هب  ار  دوخ  رفس  هیئوژ  مایس  زور 
رـسکابس رهـش  هب  دـعب  زور  بورغ  یکـسنایمدامزوک و  رهـش  هـب  توا  مـتفه  دـنرذگیم و  دوروگیلیـساو  راـنک  زا  توا  مـجنپ  هاـگماش 

تسیب و دـننامیم . اجنامه  مهدزناپ ، ات  دـنزادنایم و  رگنل  اگلو  دور  پچ  هرانک  رد  نازاک  رهـش  کـیدزن  توا  مهدزیـس  رد  دنـسریم .
، ناخ رتشه  هب  ربماتپـس  مهدزناپ  دـنزادنایم . رگنل  دنـسریم و  راگونروچ  کیدزن  هب  ربماتپـس  مهن  اراـماس و  رهـش  دودـح  هب  توا  متـشه 

هرابود یفاک  هقوذآ  هیهت  زا  سپ  ربتکا  مهد  دنراذگیم . اپ  تسا ، هدناوخ  ایسآ  هراق  زاغآ  اپورا و  هطقن  نیرخآ  ار  نآ  هدنـسیون  هک  ییاج 
. دـننامیم دـنزادنایم و  رگنل  ناـخ  رتـشه  یلیاـم  کـی  رد  مه  ار  زور  نآ  يادرف  داـب ، دـعاسمان  ناـیرج  تلع  هب  یلو  دـننکیم ، تـکرح 
. دـننکیم تکرح  مهدراهچ  دـنزادنایم و  رگنل  یئاج  رد  داب  بسانم  نایرج  ندوبن  ببـس  هب  اددـجم  دنـشکیم و  نابداب  ربتکا  مهدزاود 

همدـص یتشک  دوب ، مک  هناـخدور  ياـفرژ  هطقن  نیا  رد  نوچ  دنـسریم و  ناـخ  رتـشه  یلیاـم  هدزاود  رد  رزخ  ياـیرد  هناـهد  هب  مهدزناـپ 
زور رد  دنشکیم . هناخدور  رتقیمع  تمـسق  هب  ریمعت  يارب  ناوارف  شالت  اب  ار  یتشک  مهدزون  مهدجه و  زور  دوشیم . خاروس  دنیبیم و 

وربور يدیدش  نافوط  اب  مراهچ  تسیب و  دنناریم و  ایرد  يوس  هب  یتشک  ریمعت  نایاپ  زا  سپ  ربتکا  مکی  تسیب و 
18 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

. دننکیم تکرح  ربتکا  متفه  تسیب و  هرخالاب  دنزادنا و  رگنل  ینما  لحم  رد  دنوشیم 
دروخرب دوب  گنهرـس  رفن  کی  اب  اهنآ  یهدـنامرف  هک  زتیلرتسا  رفن  دـصناپ  یناریا و  ناـناگرزاب  زا  یناوراـک  هب  اـیرد  رد  متـشه  تسیب و 
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رد دوش و  یمن - هتفریذپ  ناشیاضاقت  یلو  دراذـگب  نانآ  رایتخا  رد  یکرت  رهـش  ات  هدومزآ  راکدـلب  کی  هک  دـنهاوخیم  وا  زا  دـننکیم و 
هدـهع هب  اصخـش  ار  یتشک  تیادـه  وا  دنتـسرفیم و  تئیه  یتشک  هب  ار  دوخ  رادناکـس  دـننکیم و  کمک  اـهنآ  هب  یناریا  راـجت  ضوع 

هب یناریا  يادخان  دناهتشادن . عقوت  زین  نایحیسم  زا  یتح  ار  یگنادرم  تیناسنا و  همه  نیا  هک  دوشیم  روآدای  هدنـسیون  اجنیا  رد  دریگیم .
دقتعم فلؤم  اریز  دوب ، نانآ  راظتنا  فالخ  نیا  درکیم و  هدافتـسا  یلاع  ياهویـش  هب  زین  امنبطق  زا  دوب و  هاگآ  رایـسب  اـیرد  رب  یناریتشک 

ای هس  زا  شیب  الومعم  هک  یلحاس  ياههناشن  قیرط  زا  هکلب  دننک ، تیاده  ار  ینابداب  ياهیتشک  امنبطق  اب  دنتسین  رداق  اهیناریا  هک  تسا 
. دننکیم نییعت  ار  دوخ  تهج  لامش  هراتس  طسوت  ای  دنوشیمن و  رود  اهنآ  زا  لیام  راهچ 

ادج اهنآ  زا  یناریا  يادخان  دنزادنایم . رگنل  اجنامه  رد  دننیبیم و  دوخ  یلیام  شـش  رد  ار  اهراتات  تماقا  لحم  هیـسکرچ  ربتکا  مایس 
تئیه یتشک  ولج و  زا  اهیناریا  یتشک  راب  نیا  ددرگیمزاب . ارفس  یتشک  هب  هرابود  دعب  زور  هاگرحس  دوریم و  دوخ  یتشک  هب  دوشیم و 

دنـشکیم و نابداب  دنبرد  يزرم  رهـش  يوس  هب  ربماون  مهد  زور  دنـسریم . یکرت  رهـش  هب  ربماون  لوا  دوشیم . ناور  نآ  لابند  هب  یناملآ 
بیسآ ناشیتشک  رگا  ات  دنکیم  کیدزن  لحاس  هب  ار  اهنآ  دوخ و  یتشک  یناریا  يادخان  دنوشیم و  رزخ  يایرد  ناشورخ  جاوما  راچد 

. دنک يرای  ار  اهنآ  عقوم  هب  دناوتب  دید 
اجنیا رد  دنسریم . تسا  دنبرد  کیدزن  هک  زاقفق  ياههوک  هتشر  یلیام  هد  هب  مهدزیس 

19 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
، دنریگ راک  هب  ار  هیلخت  ياههبملت  ابترم  دنوشیم  روبجم  هک  يروط  هب  دباییم ، نایرج  نآ  نورد  هب  بآ  دوشیم و  خاروس  هرابود  یتشک 
هک یناریا  نارقیاـق  ود  عقوم  ناـمه  رد  یلو  دـنروایب  کـمک  دـننک و  ناریا  لـحاس  هناور  رفن  دـنچ  اـب  ار  یقیاـق  هک  دـسریم  ناـشرکف  هب 

نانیشنرس هب  دنهاوخیم  هک  دنرادیم  راهظا  دنیآیم و  اهنآ  دزن  فراعت  ناونع  هب  بیـس  يرادقم  اب  دوب  هداتـسرف  لحاس  زا  هد  يادخدک 
فرط هب  دنوشیم و  یناریا  ود  نیا  قیاق  راوس  اهبنارگ  يایـشا  دانـسا و  اب  هدنـسیون  هلمج  زا  رگید  نت  دنچ  ریفـس و  دـننک . کمک  یتشک 

هب اهیناملآ  ندروآ  يارب  ار  دوخ  بسا  دوب ، هداتـسیا  راظتنا  هب  لـحاس  رد  شدارفا  زا  رفن  دـنچ  اـب  هک  ادـخدک  دـنوشیم . هناور  یکـشخ 
ات قیاق  ندنار  لحاس ، یکیدزن  رد  ایرد  فک  ندوب  یگنـس  تلع  هب  اریز  دـناسریم ، یکـشخ  هب  یکییکی  ار  اهنآ  دروآیم و  قیاق  يوس 

يوس هب  دـمآیمن  راـک  هب  رگید  هک  ار  یتشک  دـنراذگیم و  ناریا  كاـخ  هب  ياـپ  هتیمک  دارفا  بیترت  نیا  هب  دوب . كاـنرطخ  یکـشخ  هبل 
. دنشکیم لحاس 

: باتک نیا  هرابرد  اما  و 

رفپمک هینروات و  ندراش ، همانرفـس  هس  هب  طوبرم  هیوفـص  نارود  زا  ام  زورما  ياـهیهاگآ  زا  يرایـسب  دـش  هراـشا  زین  ـالبق  هک  روطناـمه 
، دشاب نیخروم  شهوژپ و  بابرا  يارب  یمهم  عجرم  دناوتیم  تسا و  راوتـسا  هبرجت  هدهاشم و  ساسارب  هک  زین  سویرائلا  همانرفـس  تسا .

: دسیونیم نینچ  رفپمک  همانرفس  رب  دوخ  همدقم  رد  ستنیهرتلاو  تسا . هدش  دای  همانرفس  هس  لمکم 
دوخ یقرش  ناوید  رد  هتوگ  دننام  یـصخش  یتح  هک  یئاج  ات  هداعلاقوف  نهذ  تدحو  دایز  تامولعم  اب  هدوب  يدنمـشناد  سویرائلا  مادآ  »

ظوظحم هدـنزومآ و  تخـس  یئاهـشرازگ  دوخ  رفـس  زا  اـم  يارب   » هک دـمانیم  يدـمآراک » درم   » ار وا  دـهدیم و  رارق  دـیجمت  دروم  ار  وا 
راشتنا یئهزات  ریرحت  دیاب  قح  هب  تسا  هدش  همجرت  پاچ و  ررکم  تروص  هب  لاح  هب  ات  هک  يو  طیـسب  رثا  زا  تسا . هدراذگ  یقاب  هدـننک »

هعومجم باتک  نیا  داد .
20 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

دیاب هکنانچنآ  یناملآ  قلعم  هنهک و  رثن  باتک و  ندوب  بایمک  تلع  هب  هنافسأتم  هک  هناکریز  تاظحالم  تادهاشم و  زا  تسا  یئاهبنارگ 
 «. تسا هتفاین  هعاشا  دیاش  و 
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یتاملک هتـشاد ، دیدرت  دوخ  ياههدینـش  رد  هک  اجنآ  هدرک و  نایب  یفاکـشوم  اب  اقیقد و  هدید  مشچ  هب  هک  ار  هچنآ  همانرفـس  رد  سویرائلا 
ياپ هب  وا  راک  تهج  نیا  زا  تسا و  هتخانـشن  رفپمک  دننام  هب  ار  نامز  نآ  يرادا  تالیکـشت  تسا . هدرب  راک  هب  ار  ایوگ »  » و ارهاظ »  » نوچ
ندش اجهباج  رفـس و  هار  رد  تدم  نیا  گرزب  شخب  هدوب و  ناریا  رد  مین  لاسکی و  طقف  سویرائلا  هک  تسا  نیا  تلع  دـسریمن ؛ رفپمک 
حرـش هدرک و  یـسررب  اقیقد  ار  ام  ياهتنـس  موسر و  بادآ و  یعامتجا ، عاـضوا  ضوع  رد  یلو  تسا ، هتـشذگ  هطقن  نآ  هب  هطقن  نیا  زا 

ياـهنامتخاس حرـش  رد  وا  ناـیب  دـهدیم . حرـش  ریظنمک  یتـقد  اـب  ار  مشیربا  مرک  شرورپ  اـی  ناـگدرم ، نیفدـت  مسارم  ـالثم  تسا ، هداد 
تسا و عماج  رایسب  لیبدرا  رد  نیدلا  یفص  خیش  هعقب  زا  يو  فیصوت  تسا . هارمه  یفاکشوم  اب  یلومعم  دارفا  ياههناخ  یتح  فورعم و 

تشز وا  رظن  هب  هک  هچنآ  زا  دیاتسیم و  تماهش  اب  ار  یناریا  هدیدنسپ  تافص  يوخ و  میباییم . رتمک  رگید  ياههمانرفـس  رد  ار  نآ  ریظن 
هجیتن رد  هناـملاع و  لـیاسم ، اـب  دروخرب  رد  وا  هاگدـید  هدوب ، طلـسم  دوخ  ناـمز  ياـهشناد  هب  نوچ  دـنکیم . داـقتنا  تدـش  هب  دـیآیم 
. دوش هابتشا  شزغل و  راچد  یمارگ  نایتشترز  تخانش  رد  الثم  هک  تسین  هینروات  نوچ  تسا و  دامتعا  لباق  دنتسم و  لدتسم ، شتارظن 

ق) ه . - 1076  ) لاس 1656 رد  هتـشون و  ار  دوخ  همانرفـس  ق ) ه . - 1074  ) يدالیم لاس 1654  رد  ناملآ  هب  تشگزاـب  زا  سپ  سویراـئلا 
يزورما شراـگن  هویـش  زا  رود  یلک  هب  بیرغ و  هنهک ، قلغم ، وا  رثن  تسا  هدرک  هراـشا  ستنیهرتلاو  هک  روط  ناـمه  تسا . هتخاـس  رـشتنم 

رد هدوبن ، ینعم  لخم  هک  اجنآ  ات  اهیگژیو ، نیا  هک  تسا  یهیدـب  تسین  تسدـکی  شرثن  هدرب و  راک  هب  ینالوط  یتالمج  تسا . یناملآ 
جنسهتکن و هدنناوخ  رگا  هک  تسا  تهجنآ  زا  نخس  نیا  ندروآ  شیپ  تسا . هدش  سکعنم  همجرت 

21 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
رد اـت  دـنک  هاـگآ  رـشان  طـسوت  ار  مجرتم  درگنن و  ضاـمغا » هدـید  هب  ، » دـش همجرت  ناـیب  ناـبز و  رد  يداریا  بیع و  هجوتم  رظنبحاـص 

. تسین رثا  نیا  همجرت  ياهيراوشد  نداد  هولج  گرزب  روظنم ، هنرگو  دوش ، حالصا  يدعب  ياهپاچ 
رد دوخ  رثا  رد  نیاربانب  تسا ، هدـنادرگرب  یناملآ  نابز  هب  ار  يدعـس  ناتـسلگ  هدوب و  انـشآ  یـسراف  یکرت و  ياهنابز  هب  سویرائلا  مادآ 

ار هدنناوخ  دامتعا  هک  تسنیا  تهج  زا  راک  نیا  ماهدروآ و  سیوناپ  رد  انیع  هک  هدرک  هدافتسا  یسراف  یکرت و  ياههژاو  زا  اهاج  يرایـسب 
یمسارم الثم  دناهدش  خوسنم  یلک  هب  ای  هداد و  لکش  رییغت  هزورما  تاغل  نیا  زا  يرایسب  مزیگنارب . وا  تقد  منک و  بلج  هتـشون  هب  تبـسن 

« ودک  » هب نامز  نآ  رد  تسا . هدروآ  روس » هبنشراهچ   » و اروشاع »  » تروص هب  میمانیم ، يروسهبنشراهچ »  » ای و  اروشاع »  » هزورما ام  هک  ار 
هک اج  ره  اههژاو ، نیا  یلـصا  لکـش  نییعت  رد  لیبق  نیا  زا  تسا و  هدـش  خوسنم  خابک  زورما  تسا و  یکرت  یئاهژاو  هک  دـنتفگیم  خابک 
اب ار  یـسراف  یکرت و  تاحالطـصا  تاغل و  ماهدرک ، شـشوک  ماهتـشاذگ و  اهنآ  يولج  ار  دیاش »  » و الامتحا »  » نوچ یتاغل  متـشاد ، دیدرت 
نآ ماهدش  وربور  یماکان  اب  حالطـصا  ای  هژاو و  نآ  ندش  خوسنم  ببـس  هب  هک  اج  ره  منک و  هلباقم  يزورما  يرذآ  یکرت  یـسراف و  نابز 

و آ » و -  » هناشن اب  ار  یناملآ  رگشیاریو  هب  قلعتم  یـشاوح  دهد . يرای  ارم  فطل  رـس  زا  يرظنبحاص  دیاش  ات  ماهتـشاذگ  لاح  نامه  هب  ار 
دنهاوخب هک  یناگدـنناوخ  راـک  تلوهـس  يارب  ماهدرک . صخـشم  م »  » فرح اـب  لوادـتم ، مسر  هب  ماهدروآ  سیوناـپ  رد  دوخ  هک  ار  هچنآ 

هیهت رد  هک  يذخآم  عبانم و  تسرهف  ماهدروآ . باتک  رخآ  رد  روظنم  نیمه  هب  یلودج  دننک ، هلباقم  یناریا  ياههام  اب  ار  یحیـسم  ياههام 
رد هک  ار  یعباـنم  لـماک  تاصخـشم  دـناوتیم  هدـنناوخ  تسا و  هدـمآ  باـتک  رخآ  رد  هدـش ، هدافتـسا  اـهنآ  زا  یـشاوح  همدـقم و  نـیا 

نیا زا  يرگید  دادـعت  یـشجنس ، ياهرایعم  هناگادـج  تسرهف  رب  هوالع  دـبایزاب . هدـش  دای  تسرهف  رد  ماهدرک  هراشا  اهنآ  هب  اـهسیوناپ 
ماهدرک شـشوک  ماهدروآ و  نآ  هب  طوبرم  سیوناپ  رد  ار  اهرایعم  نیا  حرـش  اذـل  تسا ، هتفر  راک  هب  نتم  رد  راب  کی  طقف  اـهرایعم  هنوگ 

ياهتیصخش لاح  حرش  تاصخشم و 
22 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

نیا زا  یفرعم و  هدـنناوخ  هب  مبایب و  یناریا  ناگدنـسیون  راثآ  کمک  هب  تسا ، هدرک  هراشا  اهنآ  هب  دوخ  باتک  رد  هدنـسیون  هک  ار  یناریا 
 ... اههوک و اههناخدور و  اهرهش و  يزورما  تسرد و  یماسا  ندرک  ادیپ  رد  منک . رتمک  ار  وا  تمحز  رذگهر 
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هاگآ ارم  دـندرک  دروخرب  يدروم  هب  ناگدـنناوخ  هچناـنچ  مراودـیما  ماهدوبن و  قفوم  لـماک  روط  هب  زورما  هچ  زور و  نآ  ناریا  نورد  هچ 
. تسا فلؤم  زا  نتم  رد  زتنارپ  نورد  بلاطم  انمض  دنزاس .

زا همجرت  نیا  دوشیم و  ناریا  هب  طوبرم  مراـهچ ) رتفد   ) مهدزیـس لـصف  زا  هک  تسا  هتـشاگن  رتـفد  شـش  رد  ار  دوخ  همانرفـس  سویراـئلا 
ار مراهچ  رتفد  دـنوشن ، هتـشگرس  ناگدـنناوخ  یـضعب  هکنآ  يارب  مه  باتک  نیا  رهاظ  شیارآ  يارب  مه  یلو  تسا ، هدـش  زاغآ  اـجنیمه 

هدـش رظنفرـص  وکـسم  رفـس  هـب  طوـبرم  شخب  هـمجرت  زا  رگا  مـیدرک . ناوـنع  نآ  لوا  لـصف  ار  رتـفد  نـیا  مهدزیــس  لـصف  لوا و  رتـفد 
رد رثا  نیا  همجرت  رتدوز  هچ  ره  ات  میتساوخیم  ایناث  دروخیمن و  زورما  یناریا  هدـنناوخ  درد  هب  نادـنچ  نآ  بلاطم  الوا  هک  تسورنیازا 
هب دوبن  داب » هچیرد  رب  غارچ   » نوچ رمع  مولعماـن و  يادرف  زا  میب  رگا  لاـحرههب  دریگ . رارق  ناریا  خـیرات  گـنهرف و  نارادتـسود  سرتسد 

، هلـصوح يراوگرزب و  ردصهعـس و  اب  درامگیمن و  راک  نیا  هب  ارم  یئاضیب  مارهب  رگا  هزات  مدزیم و  تسد  همانرفـس  نیا  لـصفم  همجرت 
ندرگ هب  ار  مانمگ  هدـنرازگ  کی  نادرگرب  راشتنا  زا  یـشان  ناـیز  رطخ  راـکتبا  تاراـشتنا  تفریذـپیمن و  ار  نادرگرب  نیا  شیاریو  راـک 
نونکا دـندشیم . انـشآ  نآ  همجرت  اـب  عقوم  هچ  سویراـئلا  همانرفـس  هب  نادـنمقالع  شهوژپ و  لـها  هک  دوبن  مولعم  مه  زونه  تفرگیمن ،

. ماهدرک رپ  هدش  دای  همانرفس  هس  رانک  رد  ار  سویرائلا  همانرفس  یلاخ  ياج  ماهداد و  ماجنا  ار  دوخ  یلم  هفیظو  هک  مدونشخ  تهج  نیزا 
. دوش نآ  لصفم  نتم  همجرت  ياشگهر  راک  نیا  هک  دشاب 

ربکا نایاقآ  زا  نانتما  ساپـس و  ناونع  هب  هک  دراد  اج  منک . یم - يرازگـساپس  دازآ  ياقآ م - رثؤم  دـنمدوس و  ياهیئامنهار  زا  ناـیاپ  رد 
رد یئایفارغج  طاقن  اهرهش و  يزورما  مان  ندرک  ادیپ  رد  ارم  هک  يودهم  گنشوه  اضرلا  دبع  رتکد  امزآ و 

23 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
هب لابنیرز  دمحم  ياقآ  يرذآ و  یکرت  اب  نتم  یکرت  ياههژاو  هلباقم  ببـس  هب  یندملا  دیهـش  ياقآ  ناریا و  هب  سویرائلا  ترفاسم  ریـسم 

. منک دای  ناشهناتسود  ياهکمک  رطاخ  هب  ینایواک  مناخ  نتم و  ینیبزاب  تهج 
1363 / 5 نارهت 22 / روپهب - دمحا 

25 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

« یناملآ رشان  حیضوت  »

نیاوله ناهوی  مانب  يرشان  طسوت  هک  تسا  سویرائلوا  مادآ  زا  ناریا » وکسم و  ترفاسم  هدش  هدوزفا  ون و  حرش   » رثا هتساریو  رضاح  باتک 
مینک پاچ  دیدجت  ار  همانرفس  نیا  هک  میدش  نآ  رب  تسا ، هدش  رشتنم  پاچ و  يدالیم  لاس 1656  هب  گیوسلش  نیشن  هدازهاش  هعبطم  رد 
اهنآ زا  هدنـسیون  هک  تسا  یئاهنیمزرـس  ننـس  گنهرف و  اهقلخ ، زا  ینایب  اهنت  هدش  دای  رثا  اریز  میراذگب ، یناملآ  هدنناوخ  رایتخا  رد  و 

 . دهدیم هئارا  دناهتسیزیم  اهنیمزرس  نآ  رد  هک  ار  نامز  نآ  مدرم  یناگدنز  ياههراومسر  زا  يریوصت  ام  هب  هتشذگ و 
افاضم دشیم ، هدننکهتـسخ  زیگنالالم و  رـضاح  رثا  تروص  نیا  رد  اریز  تشادـن ، ینادـنچ  ترورـض  ترفاسم  نیا  لصفم  حرـش  راشتنا 

دراوم سویرائلوا  هکنیا 
26 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

، دناهدوب هتشون  اهنیمزرـس  قطانم و  نامه  هراب  رد - هک  دوخ  زا  شیپ  ناسیونهمانرفـس  راثآ  زا  ار  نامز  نآ  ياهشناد  هب  طوبرم  تاکن  و 
براجت تادهاشم و  اب  تسا  هدروآ  دوخ  رثا  رد  نارگید  همانرفـس  زا  هک  ار  هچنآ  وا  تسا . هدرک  شیوخ  رفـس  شرازگ  دراو  خاسنتـسا و 

هنوـگنیا زا  دـناوتیم  ناـسآ  يزورما  هدـنناوخ  تـسا . هتخانــش  دودرم  اـی  هتفریذــپ و  ار  اـهنآ  هدرک ، یباـیزرا  هسیاـقم و  شایــصخش 
، ینالوط يرارکت و  دراوم  نینچمه  درذگب ، دنکیم  داجیا  ترفاسم  حرش  یعیبط  یقطنم و  نایرج  ربارب  رد  یعنام  هک  یملع  ياهیـسررب 

ناریا وکـسم و  همانرفـس  تیعجرم  تلاصا و  ظفح  روظنم  هب  همه  نیا  اـب  تسا  همانرفـس  نیا  شیاریو  صیخلت و  تهج  رد  يرگید  هزیگنا 
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. تسا هدشن  هداد  هدنسیون  شراگن  هویش  زین  یلصا و  ياوتحم  نتم و  رد  يرییغت 
مانب ام  زورما  تهج  نآ  زا  دوب و  رگلـشا  لوا  یگداوناخ  مان  اب  یطایخ  رـسپ  وا  دمآ . ایند  هب  نبلزرـشآ  رد  لاس 1599  هب  سویرائلوا  مادآ 

نتخومآ هب  کیزپیال  رد  ادـتبا  سویراـئلا  تسا . هدوب  موسرم  لوادـتم و  نیتـال  هب  ماـن  رییغت  ناـمز  نآ  رد  هک  میـسانشیم  سویراـئلا  مادآ 
لاس 1628 رد  دنام . کیزپیال  رد  تالیصحت  مامتا  زا  سپ  دروآ و  يور  تایضایر  هفـسلف و  هب  هک  تشذگن  يرید  یلو  تخادرپ  تایهلا 

ماجنارس دیسر . دوب  روبزم  نیشن  هدازهاش - تافوقوم  زا  هک  یئهفسلف  هدکشناد  تسایر  يرایداتسا و  سپس  يراگزومآ و  ماقم  هب  يدالیم 
یمازعا يارفس  تئیه  یشنم  تمس  هب  رد 1633  هکنیا  ات  دش  راک  هب  لوغشم  يالکین  هسردم  سیئربیان  ناونع  هب  يدالیم  لاس 1630  رد 

. دش هدیزگرب  پورتوگ  نیاتشله -  گیوسلش - مکاح  موس ،  شیردیرف  فرط  زا 
27 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

زا درک . جاودزا  روتانـس  کـی  رتخد  رلوماـنیرتاک  اـب  لاور  رد  تشگزاـب . پورتوگ  هب  ترفاـسم  ماـجنا  زا  سپ  سویراـئلا  لاـس 1639  رد 
ناونع اب  رتشیب  وا  تفریذـپن . هک  دوب  راـبرد  شکهشقن  مجنم و  تمـس  هب  هیـسور  رازت  فرط  زا  يو  توعد  سویراـئلا  رگید  ياـهتیقفوم 

یملع و ياهیـسررب  هیاپ  رب  دوخ  همانرفـس  نتـشون  هب  هک  دوب  اجنامه  رد  تشاد و  لاغتـشا  راـک  هب  پورتوگ  رد  نیاتـشله  كود  رواـشم 
ناتـــسرنه هناــخباتک و و  هرادا  يدــصت و  رد 1650  تـخادرپ . يدعــس » ، » یناریا رعاــش  گرزب  رثا  ناتــسلگ »  » هـمجرت هـب  ناــمزمه 

یبدا ياهنمجنا  نیرتگرزب  زا  یکی  هک  ناروآراب »  نمجنا   » تیوضع هب  لاس 1651  رد  سپس  دش . راذگاو  يو  هب  نیاتشله  نیشنهدازهاش 
نمجنا هفیظو  دـشیم ، یناـبیتشپ  دـندوب  نآ  ياـضعا  زا  دوخ  ارثکا  هک  ناـگدازهاش  يوس  زا  نمجنا  نیا  دـمآ . رد  دوب  رـصع  نآ  یملع  و 

مهارف یبدا  هتـساریو و  یناملآ  نابز  هب  یلم  گنهرف  زا  یئهعومجم  ات  دوب ، مه  رود  هب  تسودناسنا  یقرتم و  ياهورین  ندروآدرگ  روبزم 
. دنروآ

نمرژ و موق  رد  سفن  هب  دامتعا  داجیا  هیحور و  تیوقت  ینامرهق ، تافص  شرتسگ  تهج  رد  شـشوک  یئاسانـش و  نمجنا ، رگید  تمدخ 
و دوب ، هتفرگ  رارق  یئاـنتعایب  دروم  هدـش و  كورتـم  ناـمز  نآ  اـت  هک  دوب  یئوـکین  تافـص  اـهيوخ و  زا  هتـسد  نآ  نتخانـشزاب  هژیو  هب 

نمجنا ياضعا  دوب . ناروآراب  نمجنا  فیاـظو  فیلاـکت و  هلمج  زا  زین  یناـملآ  ناـگوابون  نیب  هاـفر  شمارآ و  داـجیا  رد  یعـس  هرخـالاب 
لمحت لباق  هنابدؤم و  نارگید  اب  اهنآ  دروخرب  دنشاب ، یناسنا  یلاع  تافص  اب  قبطنم  ياهشیدنا  رادرک و  ياراد  همانساسا  ربارب  تسیابیم 

رفس حرش  ارگناسنا  کی  ناونع  هب  سویرائلا  روما ، نیا  هب  هجوت  اب  دننک ، تیاعر  ار  نابز  روتـسد  دعاوق  نتـشون  وگتفگ و  ماگنه  دشاب و 
ماگنه رد  تشاد ، هک  یلیصفت  یگدرتسگ و  مامت  اب  وا  رثا  تسا . هتشون  یناملآ  نابز  هب  ار  دوخ 

28 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
تفگ و دوردـب  ار  ناهج  پورتوگ  رد  تیفورعم  ترهـش و  نیع  رد  لاس 1671  هب  وا  دش . رـشتنم  پاچ و  دیدجت  راب  راهچ  يو  یگدـنز 

 . دش نفد  گیوسلش  ياسیلک  جرب  رد  شاهزانج 
29 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

هناگیب ياهنیمزرس  هب  رفس  دیاوف  رد  هدنسیون - همدقم 

هب تسد  بسانم  تاناکما  نتـشاد  اب  هک  تسنیا  یعامتجا »  ناویح   » وطـسرا هتفگ  هب  ای  رـشب  یتخبـشوخ  لماوع  زا  یکی  هک  مراد  رواب  نم 
. دهد رارق  روغ  لمأت و  دروم  دسانشب و  ار  اهنآ  یگژیو  دنیبب و  ار  هناگیب  مدرم  اهنیمزرس و  ددرگب ، ار  ایند  دنز ، رود  ياهرفس 

اهنت تسا . یئوجارجام  تماهـش و  يوخ  فلاـخم  دـنامب ، لزنم  رد  نیـشنهناخ ) نارداـم  ناـنز و  دـننام   ) راونوزلح هراومه  ناـسنا  هکنیا 
نکاس اجنآ  رد  دوخ  يردپ  نیمزرـس  هب  هتـسباو  دننز و  همتابمچ  يراخب  رانک  دنراد  تسود  هک  دـنابلطتحار  نیـشنهناخ و  ياهناسنا 

اهنیمزرس هک  یناسک  دنشاب . هتشاد  هقالع  كرحت  شبنج و  هب  دنریگیپ و  ار  نامسآ  هک  دنراد  راشرـس  هیحور  تلاصا و  یناسک  دننامب .
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اهناروتسر اههناخیم و  نیرتهب  اجک  دنراد  هجوت  طقف  هک  يداع  نارگشرازگ  دننام  هن  ار ،
30 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

ریز دناریم ، نخس  ناهج  رد  دوجوم  ذیذل  ياهیکاروخ  ساوک و  هزمدب و  ياهیندروخ  زا  اهنت  هک  سوتارتسـشرآ  دننام  ای  دراد ؛ دوجو 
يراـی هب  هک  ار  قـیرط  یط  نیا  دـننکیم و  رفـس  هب  ترداـبم  نهذ  حیحـص  تیقـالخ  رکفت و  يورین  اـب  هک  یناـسک  هکلب  دـنراذگیم ، اـپ 

دناهتـشذگ اهنآ  زا  هک  یئاهنیمزرـس  نامه  يارب  زین  نانآ و  يردـپ  كاخ  بآ و  يارب  دـنهدیم ، ماـجنا  یباـیماک  تبغر و  اـب  دـنوادخ 
. درادرب رد  يدیاوف 

. دزومایب بوخ  ياهسرد  رگید  مدرم  زا  هشیمه  دناوتیم  دهاوخب  ناسنا  رگا 
دیاب سپ  دـشاب ، شخبنایز  تشز و  رگا  دـنک ، لابند  ار  اهنآ  دـشاب ، شیاتـس  لـباق  بوخ و  ناـنآ  ياهتنـس  موسر و  بادآ و  هچناـنچ 

یـشحو و مدرم  زا  ناوتیم  یتح  نیاربانب  دناد . رتتخبکین  اهنآ  زا  هسیاقم  ماقم  رد  ار  دوخ  يردپ  نیمزرـس  دـهد و  ماجنا  ار  نآ  سکع 
رد مینک . یط  ار  تسرد  هار  ات  دشاب  يرادشه  ام  يارب  دیاب  رگید  نامدرم  ياهیورجک  تاهابتشا و  تخومآ . بوخ  ياهسرد  تشرـسدب 

هنوگچ ار  یئاناد  همه  نیا  دنسرپیم ؛ وا  زا  هک  ینامز  دراد . موهفمرپ  یئاهلمج  تسا  رومان  رایـسب  نایناریا  دزن  هک  میکح  نامقل  هنیمز  نیا 
: دیوگیم خساپ  رد  تسا ، هدرک  بسک 

متسجیم » يرود  دومنیم  تشز  ارم  نانآ  رادرک  زا  هک  هچنآ  اریز  نادان ، مدرم  زا  »
31 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

ار بیرغ  ياهزیچ  دزادرپب و  زارد  رود و  ياهرفـس  هب  دور و  نوریب  دوخ  یگدنز  لحم  زا  هک  درادـن  ار  ناکما  نیا  سک  همه  هک  اجنآ  زا 
. مراد هجوت  دنتسه  ترفاسم  هب  رداق  دنرادروخرب و  یتخبشوخ  نیا  زا  هک  یناسک  هب  نم  اذل  دنیبب ، نتشیوخ  مشچ  اب 

اب دیاب  نارفاسم   ) نارگید رذگهر  نیا  زا  ات  دنزاس  رشتنم  دنسیونب و  تیعقاو  اب  قبطنم  یخیرات و  یحرش  ترفاسم ، نایاپ  زا  سپ  دیاب  اهنآ 
ياهروشک زا  دیدزاب  ماگنه  یهاگآ  یئانـشآ و  نیا  اب  ات  دنروآ  تسد  هب  ار  مزال  تاعالطا  رگید  ياه  نیمزرـس  هتـشذگ  خیرات  ندـناوخ 

ار اهنیمزرـس  دـنناوتب  اههمانرفـس  نیا  ياوتحم  هب  هجوت  اب  دناهتـسشن  هناخ  رد  هک  یلاح  رد  زین  دـنوش ) رادروخرب  يرتشیب  هرهب  زا  هناـگیب 
 . دنسانشب

تسا و هدـش  هتخانـش  اـیند  هراـق  نیرترب  نیرتهوکـشاب و  ناوـنع  هب  رگید  هراـق  راـهچ  ناـیم  رد  ناـمز  نیا  اـت  زاـبرید  زا  ایـسآ  هراـق  يراـب 
تموـکح زا  رگید  یئهنوـگ  دوـجو  ببـس  هب  نکل  دراد ، زیاـمت  نیمزقرـشم  ياـهروشک  ریاـس  زا  رایـسب  لـیالد  هـب  زین  ناریا  يروطارپـما 

یلیاـمت نتخیگنارب  ببـس  یتـح  نآ  ینونک  عضو  زا  یهاـگآ  هک  يروط  هب  هدـنام ، رود  هب  خـیرات  نادـنمقالع  هجوت  زا  هراومه  یتـنطلس ،
يروطارپما هنیرید  عقوم  عضو و  رییغت  نیاربانب  تسا ، هدش  نوگرگد  نامز  تشذگ  اب  زیچ  همه  ایند  رد  نوچ  یلو  ددرگیمن ، زین  دودـحم 

ناریا دوخ  رد  یتسیاـب  ار  ناریا  زورما  هک  یئاـج  اـت  تسا ، هدوـبن  راـنک  رب  لوـحت  رییغت و  نیا  زا  هدـش  ناـیب  ناـخروم  هلیـسو  هک  زین  ناریا 
مازعا تبسانم  هب  لبق  لاس  دنچ  هک  ام  دننام  تفایزاب ، دناهداد  ناخروم  هک  یحرش  اب  ار  ناتساب  ناریا  هک  دوب  راودیما  دیابن  درک و  وجتسج 

. میاهدربیپ تیعقاو  نیا  هب  هدید و  اصخش  ار  یفص  هاش  رابرد  هب  نیاتشله  كود  يوس  زا  هیاپدنلب  تئیه  کی 
32 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

تقشمرپ و هلاس و  شش  ترفاسم  یط  هک  يرگید  مدرم  تالایا و  اهنیمزرـس و  روطنیمه  یهاشداپ ، نیمزرـس  نیا  عضو  اهیگژیو و  حرش 
. مروآیم ریرحت  هتشر  هب  ناملآ  تلم  راختفا  هب  زین  شیوخ و  يردپ  نیمزرس  يارب  هنامیمص  هناقداص و  میدید ، دوخ  تمحز 

33 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

ناریا هب  وکسم  زا  ترفاسم  هرابرد  ناریا  ترفاسم  دیدج  حرش  مکی - رتفد 
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هراشا

35 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

. نیپساک ای  یناکریه  يایرد  ياهیگژیو  هرابرد  لوا - لصف 

ساسارب ناخروم  یلک  روط  هب  یلو  تسا ، توافتم  ياهمان  ياراد  زین  دراد و  قلعت  ایرد  نیا  هب  ینوگانوگ  ياـهقلخ  مدرم و  اـهنیمزرس ،
. دناهدیمان مویپساک  موناکریه و  ار  ایرد  نیا  دنراد  ینکس  نآ  رانک  رد  هک  یئاهقلخ  نیمز و  یگژیو 

 . تسا زاب  ياهایرد  ای  سونایقا و  یگژیو  دقاف  هک  تسا  یئایرد  اهنت  رزخ  يایرد 
. تسا هدش  هطاحا  نآ  هب  طوبرم  ياهنیمزرس  هلیسو  هک  دناوخ  یئایرد  یتسرد  هب  ار  نآ  ناوتیم  تسا ، هتسب  نآ  رود  ات  رود  هکنیا  اب 

36 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
، شیرتخاب هرانک  رد  رگم  دـیآیمن ، الاب  نآ  زا  یئهشوگ  جـیه  رد  بآ  هک  اجنآ  زا  اما  درادـن ، دـم  رزج و  اهایرد  ریاس  فـالخ  اـیرد  نیا 

. تسا ناسکی  اوه  فده  تهج و  شمارآ  ماگنه  تسا و  يریگهزادنا  لباق  دزیخیمرب  ایرد  زا  هک  يداب  شزو  نیاربانب 
، میدش لمحتم  هک  یتمحز  مامت  اب  تفرگ ، هزادنا  ار  نآ  ناوتیمن  مه  خن  داتفه  ای  تصـش  اب  هک  تسدایز  ردقنآ  ایرد  فک  نایم  يافرژ 

. میسرب ایرد  فک  هب  خن  یس  قمع  رد  میتسناوتن  زین  ناتسغاد  لحاس  یلیام  تفه  ای  شش  رد  یتح 
هب اههناخدور  نیا  دادـعت  هک  دـندوب  هداد  شرازگ  ام  هب  هقطنم ، نیا  يوس  هب  ترفاسم  ماـگنه  دزیریم . اـیرد  نیا  هب  رایـسب  ياـههناخدور 

لوط زور  تسیب  دودح  هک  یخامـش  ات  تشر  نیب  هلـصاف  رد  تشگزاب  عقوم  یلو  دوبن ، یندرک  رواب  ام  يارب  هک  دسریم  هتـشر  دص  دنچ 
. دشیم یهتنم  ایرد  هب  هک  میدید  ار  گرزب  کچوک و  رهن  داتشه  زا  شیب  دشکیم ،

ناریا هاش  روضح  رد  هک  ینامز  تدـم  رد  یتشک ، اهقیاق و  ندـنام  ملاـس  تروص  رد  هک  دـندوب  ممـصم  لـب  دنتـشاد ، لـیامت  اـم  ناریفس 
ماجنا هک  يراک  دـیآ ، تسد  هب  نآ  عقوم  عضو و  زا  يرتشیب  ياهیهاگآ  رذـگهر  نیا  زا  ات  مینک  یط  ار  ایرد  نیا  يازارد  اـنهپ و  میدوب ،

 . دش بآ  رب  شقن  رکف  نیا  یتشک  نتسکش  ببس  هب  نکل  دوب ، ناسآ  نآ 
37 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

ياهیتشک ياراد  هک  اجنآ  زا  یلو  دـننکیم ، یناریتشک  رزخ  يایرد  رب  ینابداب  ياهیتشک  اب  ناتـسبات  ماگنه  اهسور  اهراتات و  اهیناریا ،
نایم هب  ار  یتشک  ندرب  تأرج  دنناریم و  داب  ربارب  هراومه  نیاربانب  دننکیمن ، يرادهگن  تبقارم و  یبوخ  هب  اهنآ  زا  و  دنتـسه ، بسانمان 

. دننکیم یناریتشک  دنزادنا  رگنل  دنناوتب  ترورض  ماگنه  هک  یئاج  لحاس ، یکیدزن  رد  دنرادن و  ایرد 
هک دشاب ، نارطق  ریق و  نوچ  گنرهایس  ایوگ  ایرد  نیا  هنهپ  رد  بآ  دیوگیم ، دوخ  یخیرات  رامشزور  رد  سویرتپ  سوئرام  هک  يروط  هب 

لباق نوکـسم  ابیز و  تاهد  اهرهـش و  اب  اـیرد ، نیا  رد  يریازج  دوجو  رب  ینبم  وا  ياـعدا  روطنیمه  مدرکن .  هدـهاشم  ار  يزیچ  نینچ  نم 
هبلک دنچ  ابیز و  ياههاگارچ  هک  تابارف  رانک  رد  لیزنا  مان  هب  دوشیم  هدـید  هریزج  کی  طقف  رزخ  يایرد  مامت  رد  اریز  تسین ، شریذـپ 

. دراد یناپوچ 
مدرک قیقحت  رزخ  يایرد  رانک  یلاها  ریاس  ینالیگ و  رفن  دنچ  زا  ششوک  قوش و  اب  نم 

38 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
؟ دراد تحص  تسا  هدید  ایرد  نیا  رد  سویتروک  هک  یگرزب  ياهرام  دوجو  ایآ  هک 

. دوب هتخانشان  الماک  اهنآ  يارب  تشادن و  یهاگآ  عوضوم  نیا  زا  مه  رفن  کی  یتح 
غارچ و یئانـشور  يارب  نآ  نغور  زا  هک  دـعاس  مین  کی و  یگرزب  هب  ءاضعا  ریاس  رـس و  نودـب  یهاـم  ياهنوگ  دوجو  هراـبرد  روطنیمه 
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نم هب  دنتسنادیمن . يزیچ  زین  دراد  رارق  نارادیرخ  سرتسد  رد  هقطنم  مامت  رد  دننکیم و  هدافتسا  رتش  مخز  ياوادم  تهج  مهرم  نتخاس 
دوجو یفاک  ردـقهب  تفن  اریز  تسین ، یئانـشور  يارب  نآ  ندرب  راک  هب  یهام و  زا  نغور  هیهت  هب  يزاین  هقطنم  نیا  رد  هک  دـش  هتفگ  یتح 

. درک هدافتسا  نآ  زا  ناوتب  هک  دراد 
کیخ و طسوت  دـشوجیم و  نوریب  همـشچ  زا  دایز  دادـعت  هب  مئاد و  روط  هب  خامراب  ياههوک  کـیدزن  وکاـب و  رد  هک  تسا  ینغور  تفن 

. میدوب رهش  یلاها  هب  بیترت  نیمه  هب  تفن  شورف  دهاش  دوخ  ام  دوشیم ، يراگراب  هتخیر و  صوصخم  ياهفرظ  نورد  کشم 
یلو تسا  هاتوک  نآ  مکـش  هلک و  دنمانیم ، هدنعلب ) یهام  یئهنوگ   ) اکان ار  نآ  هک  دراد  دوجو  یهام  یعون  ایرد  نیا  رد  هک  دنتفگ  ام  هب 

ار شرس  اریز  تسا . روآنایز  كانرطخ و  رایسب  نادایص  يارب  روناج  نیا  دراد . دعاس  راهچ  ات  ود  يازارد  هب  درگ  یمد  گرزب و  ياهزوپ 
نوگژاو ار  یقیاق  دناوتیم  دوخ  مد  هبرض  اب  دربیم و  بآ  ریز  هب 

39 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
هک دنکیم  تأرج  يدایـص  رتمک  لیلد  نیمه  هب  تسگرزب  یندب  ياراد  دایز و  نآ  دادعت  دـشاب و  كانرطخ  ایوگ  زین  دیفـس  یهام  دزاس .

. دورورف ایرد  قمع  رد  خن  راهچ  زا  شیب 
يازارد هب  لافک  رایواخ ، یهام  تسگرزب ، ابیز و  هک  دازآ  یهاـم  دـننام  دراد ، دوجو  رزخ  ياـیرد  رد  یهاـم  نوگاـنوگ  عاونا  نیا  زا  ریغ 

روپک یهام  يدنلب  هب  نآ  تشپ  یگدیمخ  هک  دـنمانیم ) ماشاچ  ار  نآ   ) روپک زا  گرزب  ياهنوگ  فوس ، یهام  یعون  دـعاس ، ود  زا  شیب 
رد دـنهدیم  دود  دـنناباوخیم و  کمن  رد  ار  یهام  نیا  دازآ . ـالآلزق و  یهاـم  زا  تسا  ياهزیمآ  داژن  رظن  زا  هک  تاـغوس  یهاـم  تسین .
رام نامه  هک  دننکیم  روصت  دنروخیم ، یهامرام  اهیناملآ  هک  دننیبب  اهیناریا  هچنانچ  دوشیمن  هدید  یهامرام  نوت و  یهام  ناریا  مامت 

. تسا یلومعم 
نیا زا  دوـشیم و  هداد  هراـجا  ناریگیهاـم  هب  نآ  هب  یهتنم  ياـههناخدور  نیارباـنب  تـسا ، ناوارف  یهاـم  ياراد  رزخ  ياـیرد  هـک  اـجنآ  زا 

رد هک  ینامز  دنوش . یم - لمحتم  رایسب  نایز  و  دننیبیم ، اهمتس  نادایـص  تاقوا  یهاگ  دیآیم . درگ  رایـسب  تورث  هاشداپ  يارب  رذگهر 
دیص تیدودحم  تلع  هب  دزادرپب ، رلات  رازه  تشه  تسیابیم  هناخدور  جنپ  ياهب  هراجا  يارب  هک  یسمش  مانب  يدرم  میدوب ، رکـسک  رهش 

رد هناخدور  هک  تسا  لـیروآ  اـت  ربماتپـس  لوا  زا  هناـخدور  نیا  هراـجا  تدـم  دـنک . ررـض  زین  رلاـت  رازه  ود  هک  دـش  روبجم  لاـس  نآ  رد 
. درادن يریگیهام  هزاجا  رجأتسم  لماوع  زج  یـسک  هدودحم  نیا  رد  دوشیم و  هتـسب  كزان  کیراب و  ياههتخت  هلیـسو  ایرد  زا  ياهلـصاف 

. رزخ يایرد  هرابرد  یحرش  دوب  نیا  هراجا . تدم  مامتا  زا  سپ  روطنیمه  دنک ، دیص  دناوتیم  سک  ره  هقطنم  نیا  زا  جراخ 
41 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

. میدنارذگ اجنآ  رد  هنوگچ  هکنیا  میدوب و  هتفرگ  هرانک  هک  یلحاس  هرابرد  مود - لصف 

تازاوم هب  هیحان  نیا  تساهدام . یمیدـق  نیمزرـس  ای  ناوریـش  تلایا  زا  یـشخب  هک  تشاد  ماـن  روکـسوم  میدوب  هتخادـنا  رگنل  هک  یئاـج 
دراد و دوجو  هدکهد  تسیود  هلصاف  نیا  رد  تسا و  هدش  هدیشک  نالیگ  ات  دنبرد  زا  رزخ  يایرد  يازارد 

42 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
اجنیا نیمز  دندوب ، زبس  زونه  نیمز  ناتخرد و  اریز  دوب ، ابیز  یندید و  تاهج  يرایسب  زا  نیمزرس  نیا  تسا . دنبرد  ناطلـس  ینارمکح  ریز 
هدیئور اجنآ  رد  یکدنا  ياههتوب  اهتخرد و  کت  تسا . ینغ  تالغ  مدنگ و  جنرب ، زا  تسا و  يزرواشک  دعتـسم  كوپ و  یکاخ  ياراد 

. دندادیمرس شوخ  زاوآ  زین  ربماسد  هام  رد  یتح  ناگدنرپ  اهنآ  يور  رب  هک  دندوب 
رگم دـننکیمن . هریخذ  هفولع  دوخ  ماشحا  يارب  ناراد  هلگ - ورنیا  زا  دـنرچیم ، اـههاگارچ  رد  ناتـسبات  رد  هچ  ناتـسمز و  رد  هچ  ماـشحا 

. نارفاسم يارب  طقف 
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. دـناهدروخن دـنویپ  هک  دوب  مولعم  دـندوب و  هدرک  دـشر  تبقارم  نودـب  مید ، تروص  هب  هداتفا و  تسبراد  يور  رب  اجهمه  روگنا  ناـتخرد 
هتفاب رگیدکی  هب  اههخاش  هتفر ، الاب  خن  هد  ات  تشه  عافترا  ات  يرگید  دنلب  ناتخرد  زا  دندومنیم  ابیز  رایسب  هک  ناتخرد  نیا  زا  هلصا  دنچ 

. دندوب نازیوآ  نیمز  فرط  هب  خن  هس  ود و  يازارد  هب  هرابود  هدش و 
ناگدنرپ میدرک . هدهاشم  رواب  لباقریغ  گرزب و  ياهنت  اب  اراتسآ  رد  هژیو  هب  نالیگ  رـسارس  رد  ار  كات  ناتخرد  نینچ  تشگزاب ، ماگنه 

. تخیگنایمرب راکش  هب  ار  ام  هک  اهشوگرخ  یناوارف  روطنیمه  تشاد ، دوجو  لواقرق  هلمج  زا  یئابیز  یشحو 
هزادنا هب  نانآ  لکیه  دنمانیم . لاغش  ار  نآ  هک  میدید  هابور  ياهنوگ  اجنآ  رد 

43 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
. دوشیم هدـید  یبوغرم  ياهوم  رات  زا  يروطق  مشپ  اهنآ  تشپ  رب  دـنمانیم ) یکلوت  ار  نآ  تسا و  دایز  زین  هاـبور   ) تسا یلومعم  هاـبور 

. دنایلومعم هابور  زا  رتکچوک  یمد  لاغز و  یهایس  هب  یئاهشوگ  ياراد  تسا و  دیفس  فرب  دننام  ناشمکش  ریز 
. دندادیمرس دیسریم ، رود  زا  ياهلان  نوچمه  شوگ  هب  هک  یئاهدایرف  دندیخرچیم و  هدکهد  رود  راوهلگ  بش  رد  اهلاغش  نیا 

يارب هک  يداوم  زین  كاروخ و  دـننکیم . لمح  ار  نارگ  ياهراب  ناتخرد و  راولا ، اهنآ  هلیـسو  هک  دـنراد  يرایـسب  رن  ياهواگ  ناـناقهد 
وردوخ و ناهایگ  زا  یطولخم  سدـع و  نآ  ضوع  هب  ـالومعم  اـم  هک  تسا  هلیلبنـش  دوشیم  هدـناروخ  اـهنآ  هب  رتشیب  تمالـس  تیوقت و 

نآ يور  رب  هک  تسا  برچ  نانچنآ  دـنروآیم ، تسد  هب  اـهواگ  هداـم  زا  هک  يریـش  میهدیم . اـهنآ  هب  تـالغ  فلع و  اـب  روخندردـب ،
ار نآ  هکلب  دننکیمن ، تسرد  رینپ  واگ  ریش  زا  دنریگیم . نآ  زا  هزمشوخ  رایسب  ياهرک  ددنبیم و  تشگنا  ود  زا  شیب  هزادنا  هب  ياهماخ 

. دننکیم هیهت  دنفسوگ  ریش  زا  طقف 
. دوب یمدآ  ود  دق  يدنلب  هب  ابیرقت  شوگراهچ و  اهنآ  همه  هک  تشاد  دوجو  هناخ  هدزناپ  دودح  میتشاد ، تماقا  هک  دابآ  زاین  هدـکهد  رد 

نینچ نتخاس  دورب . هار ، نیمز  فک  دننام  تسرد  اهنآ ، يور  رب  تسناوتیم  ناسنا  دوب و  هدش  زبس  فلع  نآ  رب  راومه و  اههناخ  نیا  ماب 
، دننکیم دمآ  تفر و  اهماب  يور  رب  هنادازآ  مدرم  ناتـسبات  ماگنه  تسا . لوادـتم  ایـسآ  هراق  مامت  رد  هکلب  ناریا ، مامت  رد  اهنتهن  یئاهماب 

. دنباوخیم اجنامه  دنوش  رادروخرب  کنخ  ياوه  زا  هکنیا  يارب  اهبش  دنروخ و  یم - اذغ 
. دوب شورفم  یلاقاب  نآ  ياهقاطا  دومنیم و  زیمت  رایسب  زین  نورد  زا  اههناخ  نیا 

یتسیابیم دوب و  دایز  ام  دادـعت  هک  اجنآ  زا  دـنتفریذپ . شوخ  يور  اب  ار  ام  اههناخبحاص  میدـش ، دراو  یلاـها  ياـههناخ  هب  داـبآزاین  رد 
يارب مه  يروتسد  دوبن و  ام  ياهزاین  يوگخساپ  تاهج  يرایسب  زا  زین  هدکهد  مینک و  تماقا  اجنآ  رد  یئهتفه  دنچ 

44 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
نان دوبمک  ببس  هب  میدروخیم . اذغ  نآ  ریز  میدز و  همیخ  ارفس  هاگتماقا  کیدزن  یصخش  هنیزه  اب  تهج  نیا  زا  دنتشادن ، ام  زا  یئاریذپ 

. تشادن دوجو  بآ  همشچ  یلاوح  نآ  رد  اریز  مینک ، هدافتسا  رهن  هریت  بآ  هدیکشخ و  نان  زا  میدوب  روبجم  وجبآ  هزات و 
. میدرکیم هدافتسا  مزیه  ياج  هب  میدروآیمرد و  بآ  زا  دوب  نامسرتسد  رد  هک  اجنآ  ات  ار  یتشک  هتسکش  ياههتخت 

ردارب اهنآ  زا  یکی  هک  ار  دوخ  سانشرس  مهم و  دارفا  زا  رفن  ود  يدروهاش  ناطلس  مان  هب  دنبرد  يزکرم  تموکح  هدنیامن  ربماون  مهدزون 
دنبرد ناطلس  فرط  زا  شکشیپ  ناونع  هب  همانیفرعم ، دنس  هارمه  اهنآ  داتـسرف . ارفـس  دزن  دمآشوخ  نتفگ  يارب  دوب  دابآزاین  يادخدک 

هس بیس و  دبس  ود  لالز ، بآ  هزوک  کی  بارـش ، هزوک  هس  نایکام ، ددع  تسیب  دنفـسوگ  سأر  هدزاود  واگ ، سأر  ود  بسا ، سأر  ود 
. دندوب هدروآ  دوخ  اب  زین  مدنگ  درآ  هسیک 

دنتساوخ تهج  نیا  زا  تسا ، هدش  هتفرگ  رظن  رد  شکـشیپ  ناونع  هب  بسا  سأر  کی  طقف  هک  دنتفایرد  همانیفرعم  ندناوخ  زا  سپ  ارفس 
دوجو زا  طقف  ناطلـس  نوچ  دـنتفگ ، دـندرک و  يراددوخ  بسا  نتفرگ  سپ  زا  ناطلـس  ناگدـنیامن  نکل  دـنهد ، تشگزاب  ار  رگید  بسا 

، تسا تئیه  نیا  هارمه  ریفـس  رفن  ود  هک  دـناهدربیپ  ادـعب  ود  نآ  یلو  تسا  هداتـسرف  بـسا  سأر  کـی  اذـل  هتـشاد ، عـالطا  ریفـس  رفنکی 
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تیاضر و تابجوم  بیترت  نیا  هب  ات  تسا  هدـیرخ  رگید  بسا  سأر  کی  تسوا ، نیـشناج  ناطلـس  بایغ  رد  هک  اـهنآ  زا  یکی  نیارباـنب 
اقلطم هک  تساوخ  نیاربانب  دوبن ، سویسورک  بسا  یبوخ  هب  دوب  هدش  نامگورب  بیصن  هک  یبسا  دروآ . مهارف  ار  ناطلس  يدونشوخ 

45 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
ناگدنیامن ضارتعا  اب  هک  درک  نیهوت  دنبرد  ناطلـس  هب  لباقم  رد  نامگورب  دندرک ، رارـصا  وا  هب  ناطلـس  هدنیامن  ود  یلو  دریذـپن ، ار  نآ 

میدرک ساسحا  اهدعب  دنداتسرفن و  ناطلس  يارب  یفراعت  هیده و  الباقتم  هیسور  ناریا و  رد  لوادتم  مسر  فالخ  ارفـس  دش . وربور  ناطلس 
. دوب هدرک  داجیا  ام  هار  رس  رب  زین  ار  یعناوم  هکلب  هدرواین ، مهارف  ام  ترفاسم  يارب  یتالیهست  اهنتهن  وا  هتفرگ ؛ مشخ  ام  رب  ناطلس  هک 
ندیسر ناوریش ، تلایا  لک  مکاح  ای  ناخ  اب  سامت  نمض  ات  دنداتـسرف  یخامـش  هب  ار  ام  ناهارمه  زا  رفن  هس  ربماون  مود  تسیب و  رد  ارفس 

هاگآ ام  ندیـسر  زا  نیا  زا  شیپ  هک  ناخ  دنک . مادقا  ام  ترفاسم  لیهـست  عیرـست و  هب  تبـسن  ات  دنهاوخب  وا  زا  دنهد و و  یهاگآ  ار  تئیه 
هک یلاح  رد  ربماون  مهن  تسیب و  زور  صخش  نیا  دوب . هدیدن  ار  ام  هداتـسرف  هس  هار  نیب  وا  اما  دوب ، هدرک  هناور  ام  دزن  يرومأم  دوب ، هدش 

نمـض دیـسر و  ام  هاگرارق  هب  دوب  هدـش  هتـسارآ  هزوریف  ياهگنـس  اب  شقاری  هک  زیمت  رایـسب  یبسا  رب  تشاد و  نت  هب  یئاـهبنارگ  ساـبل 
ام دنمانیم ) نینچ  ار  یتلود  یئاریذپ  نیرومأم  اهنآ   ) رادنامهم ناونع  هب  ار  يو  یخامش  ناخ  هک  داد  عالطا  ارفس  هب  هناتـسود  يدروخرب 

رگید یناریا  دنچ  وا و  زا  دشاب . ام  هارمه  یخامـش  ات  دـنک و  فرطرب  بسا  يراگ و  هقوذآ ، هب  ار  ام  ياهزاین  ات  تسا  هدرک  مازعا  نییعت و 
هدنزاون هورگ  دش و  کیلش  ریت  دنچ  ناشراختفا  هب  دمآ و  لمع  هب  ییاریذپ  هویم  هبرشا و  عاونا  اب  دندوب  شهارمه  هک 

46 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
بارـش و هزوک  هس  دنفـسوگ ، سأر  جنپ  ام  يارب  رادنامهم  لباقم  رد  درک . بلج  ار  نانآ  هجوت  ام  یقیـسوم  هک  دش  هداد  نتخاون  روتـسد 

. داتسرف رانا  ددع  دنچ 
رفن دصراهچ  یهارمه  هب  رترود  یلیام  دنچ  هکلب  رهش ، رد  هن  ار  ناخ  هک  دنتشگزاب  ربخ  نیا  اب  یخامـش  زا  ام  نارومأم  ربماون  مایـس  زور 
دوب هدش  هتفگ  ناشیا  هب  دندوب و  هدش  وربور  ناخ  هناتـسود  راتفر  اب  ام  ناگداتـسرف  دناهدرک . تاقالم  دندوب  هتـشارفارب  هک  یئاههمیخ  ریز 

هک تفایرد  ناخ  یتقو  نیا  رب  هوالع  دنک . کمک  اهنآ  هب  ات  تسا  هدش  لیـسگ  ارفـس  يارب  يرادـنامهم  هتفای و  رودـص  مزال  روتـسد  هک 
نیا رگا  هک  دوب  هدرک  هفاضا  تشاذگ و  دـنهاوخ  نایرج  رد  ار  هاش  هک  دوب  هتـشاد  راهظا  دـسریم ، رفن  دصیـس  هب  ام  تأیه  تارفن  دادـعت 

تیرومأم تیمها  زا  البق  دنمانیم ) نینچ  ار  دوخ  هاشداپ  اهیناریا   ) هاش اریز  دوب ، دهاوخ  ام  زیزع  نانامهیم  دنـشاب  هک  مه  ربارب  ود  دادـعت 
هرابرد هنامرحم  ناوارف ، قوش  هقالع و  اب  ناخ  انمـض  دربیم . رـس  هب  نانآ  ندـید  راظتنا  رد  رایـسب  هقالع  لیم و  اب  هدوب و  هاـگآ  تئیه  نیا 

. دوب هدرک  قیقحت  تئیه  دارفا  یجنسهتکن  یشوهزیت و  نازیم  موسر و  بادآ و  یگدنز و 
مقر نینچ  تساوخیمن  مه  دـنبرد  ناطلـس  میراد و  زاین  يراگ  دادـعت  هچ  بسا و  سأر  دادـعت  هچ  هب  هک  دربیپ  ام  رادـنامهم  هک  یناـمز 

نیمه هب  دروآرب و  یخامـش  تاناکما  زا  ار  ام  ياهزاین  اصخـش  تفرگ  میمـصت  نیاربانب  دـنک ، نیمأـت  دوخ  تیرومأـم  هزوح  زا  ار  یگرزب 
. دش رتینالوط  دابآزاین  رد  ام  تماقا  تهج 

اهنتهن اریز  داد ، یلـست  ار  ام  مینک ، تکرح  هدامآ  ار  دوخ  زور  هدراهچ  فرظ  دیاب  هکنیا  نایب  اب  تشگزاب و  هرابود  رادنامهم  ربماسد  مهن 
اهنآ زا  يرادـقم  ربماسد  مهدزاود  زور  یتح  دوب ، هدـش  هیهت  يراگ  بسا و  رتش ، یفاـک  دادـعت  هب  زین  دـنبرد  هقطنم  زا  هکلب  یخامـش  زا 
فرظ هک  يروط  هب  تسا ، هدوب  درـس  اوه  هدیراب و  فرب  بش  نیا  رد  هک  دروآ  رذع  رادنامهم  دـندرک . رارف  همه  هنابـش  یلو  دوب  هدیـسر 

دنرادن و یئاوه  نینچ  رد  ترفاسم  هب  تداع  اهیناریا  دوب و  هدشن  هدهاشم  یعضو  نینچ  ریخا  لاس  دص 
47 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

هوالع هب  دنتفایم ، دـنروخیم و  زیل  اریز  دـنرادرب ، مدـق  لش  لگرپ و  ياههار  رد  دنتـسین  رداق  ناشیاپ  فک  ندوب  درگ  تلع  هب  زین  اهرتش 
یمک ببـس  هب  تفرگیم  ماجنا  ناتـسهوک  قیرط  زا  رگا  هک  دوشیم  هدروآرب  لـیام  اـی  گنـسرف  تسیب  دودـح  یخامـش  اـت  هار  تفاـسم 
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ناتـسهوک رد  یتخوس  داوم  مزیه و  دوبمک  تلع  هب  اهناوراک  هک  تسا  هداتفا  قافتا  تارک  هب  اریز  دومنیم ، راوشد  هار  رـس  ياههدـکهد 
یفرب درـس و  اوه  بش  ره  زورهنابـش ، دـنچ  یتح  میـشکب . راظتنا  مینک و  فقوت  اـجنآ  رد  رگید  زور  هد  تسیاـبیم  نیارباـنب  دـناهدز . خـی 

کلک و اهفرح  نیا  مامت  هک  میدادیم  لامتحا  همه  نیا  اب  درکیم  بآ  ار  اهفرب  هرابود  باتفآ  بسچلد  يامرگ  دعب  زور  یلو  دشیم 
یئاریذپ ام  زا  هنوگچ  هک  هاش  روتسد  ندمآ  ات  دنتساوخیم  الامتحا  دنراد و  هتنچ  رد  رایسب  اهناتساد  نیا  زا  هک  دشاب  تعامج  یناریا  هلیح 

. میدوب هدرک  نارذگ  نامدوخ  لوپ  زا  هظحل  نیا  ات  زین  ام  دننک ، ناملطعم  دشاب  دیاب  ياهنوگ  هچ  ام  لباقم  رد  ناشراتفر  دننک و 
نآ زا  ات  هدروآ  تسدرود  زا  نارگ  تمیق  هب  هاش  دندوب  یعدم  نایناریا  هک  ار  یئاهراولا  زا  هتخت  دنچ  هک  داد  روتسد  نامگورب  زور  نیمه 

دنتفگ دندرک و  ضارتعا  ام  لمع  نیا  هب  اهیناریا  دنهد . رارق  هدافتـسا  دروم  پوت  قادنق  نتخاس  يارب  دـننک و  درخ  دـنزاسب ، یتشک  کی 
دهاوخن هتخاس  يراج  لاس  رد  هاش  یتشک  میدوب ) هدرک  ار  راک  نیمه  زین  ام  هک   ) دـینک هدافتـسا  راولا  ياـههتخت  نیرتهب  زا  امـش  هچناـنچ 

روز اب  ار  نآ  دیاب  دهدیمن و  یـسک  هب  مرن  راتفر  ربارب  رد  ار  دوخ  لام  هک  تسا  يرـصنع  تعامج  یناریا  هک  میداد  لامتحا  اجنیا  زا  دش .
ام راـیتخا  رد  يرتـمک  بسا  تکرح  ماـگنه  ضوـع  رد  دـندناشن و  یـسرک  هب  ار  دوـخ  تساوـخ  ناـنآ  همه  نـیا  اـب  دروآرد . شگنچ  زا 

. مینک لمح  نارتش  تشپ  رب  ار  پوت  ياههدارع  میدش  روبجم  ام  دنام و  نیمز  رب  اهقادنق  هک  يروط  هب  دنتشاذگ ،
48 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

داتشه دشیم و  هدیشک  واگ  اب  هک  يراگ  یـس  رتش و  رفن  لهچ  دوخ  هارمه  اهنآ  دندش ، دراو  دنبرد  زا  يرادنامهم  ربماسد  مکی  تسیب و 
كرت ار  لحم  ام  زا  رتولج  همدخ  یمک  دادعت  اب  دـندرک و  راوس  شکراب  تاناویح  اهيراگ و  رب  ار  هثاثا  راب و  دـندوب . هدروآ  بسا  سأر 

. دنتفگ
تمحز هب  رفن  راهچ  دون و  يارب  دـننک ، تکرح  اهباوختخر  هناخزپشآ و  لیاسو  لاـبند  هب  دنتـساوخ  هدـنامیقاب  دارفا  اـب  ارفـس  هک  یتقو 

هاـتوک یتدـم  فرظ  دـناوتب  درادـن  ناـکما  وا  يارب  هک  دروخ  دـنگوس  دوخ  هاـش  رـس  هب  رادـنامهم  دوـب . هدـنام  یقاـب  بسا  سأر  تصش 
هار نیا  زا  میدوب و  هدرک  نمـشد  دوـخ  اـب  ار  وا  اـم  هک  دوـب  دـنبرد  ناطلـس  تاـناکما  هطیح  رد  بسا  هیهت  دـنک . اـیهم  يرگید  ياـهبسا 

ار دوخ  رفـس  رتدوز  هچ  ره  یتسیابیم  سپ  میـشکب ، ار  تقو  نیا  زا  شیب  میتساوخیمن  اـم  دـهد . ناـشن  اـم  هب  ار  دوخ  تموصخ  تسناوت 
. دنک فرطرب  ار  ام  ياهدوبمک  تسناوتیم  وا  میدشیم  دراو  یخامش  ناخ  تموکح  هزوح  هب  هک  ینامز  میدرکیم و  زاغآ 

رفـس نیا  رد  میتفگ . كرت  میدوب  هدرک  تماقا  اجنآ  رد  هتفه  جنپ  تدـم  هک  ار  دابآزاین  ربماسد  مود  تسیب و  زور  عوضوم  نیا  هب  هجوت  اب 
. دـنیامیپب هار  هداـیپ  يداـع  ناـهارمه  رگید  ناـنابهگن و  نازابرـس و  اـهرکون ، دـنوش و  راوـس  نارگید  بـسا  كرت  رب  ناـناوج  تسیاـبیم 

دننام زین  اجنیا  نازرواشک  میدیـسر . یخامـش  هقطنم  رد  وودوروم »  » هدـکهد هب  بش  دوب و  ناریا  لحاس  لوط  رد  یئامیپهار  ام ، ترفاـسم 
یگدـنز هتفاـب  مهب  كزاـن  ياـههکرت  لاـشوپ و  فـلع و  زا  هـک  یلکـش  هریاد  بساـنمان و  ياـههناخ  رد  ناـخ  رتـشه  کـیدزن  ياـهراتات 

. دندیمانیم قاطا  ار  اههناخ  نیا  دندرکیم .
نیا کیدزن  رود و  ات  رود  اریز  دهدیم  انعم  قالتاب  یکرت  نابز  هب  وودوروم » »

49 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
زین تخـس  ياهناتـسمز  رد  یتح  همـشچ  يدایز  دادعت  دوجو  ببـس  هب  هک  تسا  هتفرگارف  يال  لگرپ و  ياهقالتاب  بادرم و  ار  هدـکهد 
هاـش باوـختخر  هـیهت  يارب  ار  اـهنآ  مرنرپ  دـننکیم و  راکـش  يداـیز  یـشحو  ياـهوق  ناتــسمز  رد  تـهج  نـیا  زا  دوـشیمن و  دـمجنم 

. دنتسرفیم
هب قلعتم  شزرامک  کیلچ  قودنـص و  دـنچ  هک  دـنداد  روتـسد  ارفـس  دروآ . اـم  يارب  رگید  بسا  سأر  تسیب  رادـنامهم  دـعب  زور  حـبص 

. دننک تکرح  دننز و  راب  ار  شزرااب  مزاول  اههاگتسد و  درخ و  ار  ناناولم  يداع و  ناهارمه 
. میدش دوب  عقاو  هوک  نیئاپ  رد  هک  یئارسناوراک  دراو  میتفر و  شیپ  تشگنا ) کی   ) خامراب دنلب  هوک  هنماد  ات  هام  نیا  مراهچ  تسیب و  زور 
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ره هک  يروط  هب  تسا ، هدـش  هتخاس  يدایز  دادـعت  هب  ضیرع  یلـصا و  ياههداج  رد  روشک  طاـقن  ندوب  ترپ  ببـس  هب  اهارـسناوراک  نیا 
. تسا هتفرگ  رارق  يرگید  زا  ترفاسم  زور  کی  هلصاف  هب  اهنآ  زا  مادک 

. تشاد هارمه  دوخ  اب  قیلع  هقوذآ و  امتح  دیاب  نیاربانب  دوشیمن ، ادیپ  يدبنگ  فقس  اب  لبطصا  اهقاطا و  زج  زیچ  چیه  اهنآ  رتشیب  رد 
. دوب مدق  ود  لهچ و  نآ  علض  ره  هزادنا  هدش و  هتخاس  بعکم  ياهگنس  هلیسو  هک  دوب  یمیدق  رایسب  ینامتخاس  ارسناوراک  نیا 

زا رفن  دنچ  گرزب ، لبطصا  کی  هطوحم  رد  یبهذم  دیع  نیا  مسارم  ماجنا  زا  سپ  دوب ، سمـسیرک  اب  فداصم  هک  ربماسد  مجنپ  تسیب و 
. دندرک كرت  ار  ارسناوراک  دندوب  هداد  نآ  زا  يدننام  هناسفا  حرش  نایناریا  هک  هوک  دنلب  هلق  هندرگ و  زا  دیدزاب  يارب  ام  ناهارمه 

هب هک  تسا  ياهلق  ياراد  درگ و  تسا . تیؤر  لـباق  رود  زا  هک  دراد  رارق  اـیرد  لـحاس  زا  گـنفت  سرریت  ربارب  ود  ياهلـصاف  رد  هوک  نیا 
( تشگنا کی   ) خامراب یکرت 

50 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
. دسریم رظن  هب  تسا  هدرک  دنلب  اههوک  رگید  نیب  ار  دوخ  هک  یتشگنا  دننام  اریز  دوشیم ، هدیمان 

الاب هب  ار  دوخ  یگرزب  رطخ  ساسحا  اب  نیاربانب  دوب ، هتخانـشان  ام  يارب  نوچ  هک  دشیم  هدیـشک  الاب  فرط  هب  یهار  هرد  تسار  يوس  رد 
رد دـندوب ، هداتـسیا  تسار  تابن  هخاش  دـننام  دامجنا  زا  دـنلب  اتبـسن  ياههایگ  اهفلع و  هک  دوب  درـس  نانچ  اوه  هوک  يالاب  رد  میدـناسر .

. دوب بسچلد  مرگ و  ارسناوراک  رد  هوک و  نیئاپ  ياوه  هک  یلاح 
، تسا هتـشاد  رارق  یهوکـشاب  مکحتـسم و  يانب  اجنیا  رد  البق  هک  تشاد  نیقی  ناوتیم  عافترا  نآ  رد  راوید  دـنچ  هبارخ  ياـیاقب  دوجو  زا 

دوب هدش  هطاحا  تظفاحم  يارب  درگ  جرب  راهچ  روطق و  ياهراوید  هلیسو  هک  عبرم  هتور  هاجنپ  تحاسم  هب  ياهنهپ  خامراب  هلق  ياپ  رد  اریز 
نیا زا  رود  نادـنچهن  ياهلـصاف  رد  تشاد و  دوجو  دـندوب  هدیـشک  راوید  ار  نآ  رود  هک  دوگ  ياهمـشچ  اضف  نیا  نایم  رد  دـشیم . هدـید 
کی زا  یگرزب  شخب  هلق  ياپ  لامش و  رد  دروخیم . مشچ  هب  دندوب  هتـشاذگ  رودم  گرزب  گنـس  هعطق  ود  نآ  يور  هک  ربق  ود  همـشچ 
ناسنا اجنآ  زا  دشاب . لوا  هعلق  زا  ادج  هعلق  کی  یتسیاب  هتشذگ  رد  اجنیا  هک  دادیم  ناشن  دشیم و  هدید  دندوب  هدیشارت  هک  یگنس  راوید 
يدبنگ فقـس  اب  يا  هطوحم - هوک  هندـب  رد  اجنیا  دـسرب . هلق  كون  هب  ابیرقت  دـندوب  هدیـشارت  هوک  زا  هک  هلپ  دـنچ  قیرط  زا  تسناوتیم 

هتخاس و ردنکـسا  ایوگ  ار  اجنیا  دـنک . قارطا  اجنآ  رد  رابنیموس  يارب  تسناوتیم  ناسنا  دوب و  یفخم  مشچ  زا  ابیرقت  هک  دـندوب  هدـنک 
ياهراوید رد  دوجوم  ياهفاکـش  طسو  زا  ناـشناتخرد  هک  یئاـهریجنا  زا  میتسـشن و  هوک  يـالاب  رب  اـم  دـشاب . هدرک  دوباـن  گـنل  رومیت 

ام دیرابیم و  ناراب  میدیـسر  دصقم  هب  هک  یتقو  میتشگرب . نیئاپ  هب  یلـصا  هار  نامه  زا  هرابود  میدروخ و  دوب  هدـیئور  یگنـس  هبورخم و 
. میدش وربور  ناراب  هم و  اب  هوک  نیئاپ  رد  میدرب  رس  هب  اوه  نیرتهب  رد  یتدم  هوک  يالاب  رد  هک 

51 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
سارامریپ هدکهد  هب  هام  نیا  متفه  تسیب و  میداد و  همادا  ناتسهوک  قیرط  زا  دوخ  ترفاسم  هب  باتفآ  مرگ  شبات  ریز  مشش  تسیب و  زور 

هدکهد نیا  گنل  رومیت  هک  دنتفگیم  اهیناریا  میدیسر . دوب  میهاربا  دیس  مان  هب  یناریا  نیسیدق  زا  یکی  نفدم  هک  یخامـش  یلیام  هس  رد 
. تسا هتشادهگن  ملاس  ار  میهاربا  دیس  هربقم  طقف  هدرک و  ناسکی  كاخ  اب  ار 

هداد هزاجا  اهنآ  هب  یلو  دننک  دیدزاب  هربقم  زا  هک  دـندوب  لیام  ارفـس  تشاد . دـننام  رـصق  یئانب  دـنلب و  یئاهراوید  اب  طایح  ود  هربقم  نیا 
مدوب و واکجنک  نم  هک  اجنآ  زا  یلو  دـنور ، رتارف  دـشیم  هدـید  اجنآ  رد  ربق  گنـس  يدایز  دادـعت  هک  طایح  مدـقم  تمـسق  زا  هک  دـشن 
اب زین  ریرحت  لیاسو  هک  یلاح  رد  مدـمآ و  طایح  یئولج  تمـسق  هب  هرابود  بش  یلاوح  اذـل  متـشاد ، کیدزن  زا  ار  هربقم  ندـید  هب  هقـالع 
دش ببس  نم  لمع  دشیم . هدید  اهربق  گنس  راوید و  يور  رب  هتشون  نیا  مدرک . زاغآ  یبرع  طوطخ  زا  تشاددای  نتشادرب  هب  متشاد  دوخ 

سیدـق هربقم  ترایز  اب  مراد  رظن  رد  نم  هک  دـناهدرب  یپ  نانآ  مدـش  نئمطم  هک  یتقو  منک . بلج  دوخ  هب  ار  یناریا  نیرباـع  ناـنیمطا  هک 
اهراوید مامت  رب  متفر . تشاد  رارق  اجنآ  رد  هربقم  يدورو  رد  هک  الاب  تمسق  فرط  هب  رازم  رد  زا  مدرک و  تأرج  مرادب ، یمارگ  ار  نانآ 
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کی اب  طـقف  هک  يرد  فرط  هب  تسین  نم  هجوتم  یـسک  مدـش  نئمطم  هک  تعاـس  مین - تشذـگ  زا  سپ  دوب ، هدـش  هدـنک  فلتخم  هیعدا 
ربق کی  یئولج  یقاط  رد  داتفایم ، اهنآ  هب  کچوک  گنت و  ياههرجنپ  زا  طقف  یئانـشور  هک  یلاح  رد  مدـیزخ و  دوب  هدـش  هتـسب  تفچ 

رد کی  نایم  زا  تسناوتیم  ناسنا  پچ  تمس  زا  دندوب . هدیـشک  هدرن  ار  نآ  رود  هک  دروخیم  مشچ  هب  رد  تازاوم  هب  هلپ  ود  اب  هوکـشاب 
. دوش دوب  شورفم  ابیز  ياهیلاق  اب  هدروخ و  دیفس  گنر  نآ  مامت  هک  نشور  ینالاد  دراو 

: دوب هدش  هتشون  هایس  تشرد و  یطخ  اب  ورهار  نیا  راوید  يور  رب 
.« دنکیم کمک  ارم  زاین  ماگنه  وا  تسادخ ، روتسد  هب  نم  رادرک  »

52 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
هب اجنیا  زا  دـشیم . هدـید  دـندوب  هدیـشک  راوید  ار  نآ  رود  هک  ربق  تشه  نآ  رد  تشاد و  دوجو  رگید  یقاـط  تسار ، تسد  يورهار  رد 

يور هک  دوب  دعاس  کی  زا  شیب  ربق  گنـس  عافترا  دراد . رارق  نآ  رد  میهاربا  دیـس  هربقم  هک  دـشیم  هعقب  نیموس  هب  یهتنم  تسار  فرط 
دوب نشور  سوناف  یموم و  عمـش  اب  هک  نیـسم  گرزب  ياهنادغارچ  يدایز  دادعت  دندوب . هدناشوپ  درز  گنر  هب  یقـشمد  هچراپ  اب  ار  نآ 

ار اـهنآ  تمحز  هب  یکیراـت  ببـس  هب  نم  هک  دـندوب  هدرک  نازیوآ  یئاهلیدـنق  فقـس  رب  دروـخیم . مـشچ  هـب  هربـقم  لـحم  فارطا  رد 
. مدرک كرت  ار  اجنآ  نارگید  هجوت  بلج  نودب  دیدزاب  نیا  زا  سپ  مدیدیم .

دوجو يرگید  سیدق  هوکشاب  هربقم  یگنـس  هوک  کی  رد  رواخ  فرط  هب  هدکهد  نیا  زا  گنفت  سرریت  ربارب  ود  تفاسم  هب  ياهلـصاف  رد 
هنادواج يدوجو  ارهاظ  صخش  نیا  دنرادیم  راهظا  اهیناریا  هک  يروط  هب  دشاب . میهاربا  دیس  راگزومآ  ایوگ  اباب و  يریت  شمان  هک  دراد 

هک هتشاد  داقتعا  يو  ررحم  میهاربا  دیس  تسا . هتـسشنیم  تدابع  تلاح  دننام  وناز  ود  رب  هتـشادرب و  رد  گنر  يرتسکاخ  يابع  هک  تسا 
. دنرادب شیمارگ  دنشاب و  وا  دای  هب  نارگید  شیگدنز  نامز  دننام  زین  گرم  زا  سپ  ات  تسا ، هدرک  ءاطعا  يو  هب  دنوادخ  ار  ابع  نیا 

رد هک  وا  نارئاز  رایتخا  رد  دـننک و  هعطقهعطق  ار  یلبق  ياـبع  دنـشکب و  یگنر  دیفـس  ياـبع  يرتسکاـخ  ياـبع  نیا  يور  رب  دـیاب  لاـس  ره 
زیمآ و قارغا - ياهناتــساد  لـحم  یلاـها  دــنهد . رارق  دــنیآیم  يو  هربـقم  تراـیز  يارب  تـسد  رود - زا  یهاــگ  صخــشم و  یناــمز 

جاور نایناریا  نیب  ود  ره  هک  تسا  رادـخاش  یغورد  ای  دوشیم و  وداج  رحـس و  هب  طوبرم  ای  هک  دـنیوگیم  رفن  ود  نیا  زا  ياهنوگهناـسفا 
. منک وگزاب  اجنیا  رد  ماهدینش  هک  ار  هچنآ  مدیدن  مزال  نم  لیلد  نیمه  هب  دراد ،

راوز هک  دناهدنک  رایسب  ياههمخد  اهراغ و  هوک ، لد  رد  اباب  يریت  هربقم  فارطا 
53 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

هس ام  دیسر . اجنآ  هب  ناوتیمن  مابدرن  زا  هدافتـسا  نودب  هک  دراد  رارق  يدنلب  رد  نانچ  اهنآ  زا  یـضعب  دننکیم و  ینابرق  تماقا و  نآ  رد 
هک یئاهلحم  اب  ار  گرزب  همخد  راهچ  اجنآ  رد  میتفر ، الاب  دنت  یبیشارس  هوک ، هندرگ  زا  كانرطخ  یعـضو  رد  رگیدکی و  کمک  هب  رفن 
رد هدش  هدنک  ياههمخد  رد  يدایز  یهامشوگ  یتفگـش  تیاهن  رد  میدید . دندوب  هدنک  هوک  لد  رد  هقوذآ  يرادـهگن  ندـیباوخ و  يارب 

تـشگزاب ماگنه  ار  كاخ  سنج  نینچ  دندوب و  هدش  طولخم  هسام  نش و  اب  هوک  طاقن  زا  یخرب  رد  هک  میدرک  هدهاشم  یگنـس  هوک  نیا 
. میدید مشچ  هب  رزخ  يایرد  رانک  ياههلق  اههوک و  مامت  رد  ناریا  زا 

ینآرق نیناوق  اهنتهن  تهج  نیا  زا  دندیـشونیم و  بآ  طقف  هکلب  دندوبن ، رمخ  برـش  هب  زاجم  اهیناریا  زا  کیچیه  سارامریپ  هدکهد  رد 
. تفرگیمن رارق  تمرح  کته  دروم  زین  هدش  دای  سدقم  هنکما  هکلب  دشیمن  هتسکش 

زا اپ  تسیب  يانهپ  ود و  هاجنپ و  يازارد  هب  یقیمع  گرزب و  رختـسا  نیمزریز  رد  میهاربا  دیـس  هربقم  کـیدزن  هدـکهد  مدـقم  تمـسق  رد 
دوبمک تلع  هب  ناتسبات  ماگنه  دنروآیم و  درگ  بآ  خی و  فرب ، نآ  رد  اهناتـسمز  هک  دناهتخاس  یلاع  زرط  هب  لکـشبعکم  ياهگنس 

. دننکیم هدافتسا  ناشماشحا  دوخ و  يارب  نآ  زا  یندیشون  بآ 
ایهم ام  يارب  ار  ود  نآ  ات  میداتـسرف  یخامـش  هب  رتولج  ار  دوخ  هاگتماقا  هقوذآ و  كرادـت  لوئـسم  ناخ  داهنـشیپ  هب  ربماـسد  مهن  تسیب و 
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اجنآ رد  رگید  بش  کی  طقف  هک  درک  شهاوخ  داتـسرف و  اـم  دزن  ار  يرومأـم  ناـخ  میدوب ، هدـش  تکرح  هداـمآ  هک  بش  یلاوح  دزاـس .
هدـناجنرن ار  ام  هک  نیا  يارب  ناخ  تسین . نمیشوخ  ناـگناگیب  نتفریذـپ  يارب  زور  نیا  هک  تسا  هدرک  ینیبشیپ  يو  مجنم  اریز  میناـمب ،

هداتسرف قاری  اب  بسا  سأر  کی  ارفس  زا  کی  ره  يارب  طولبهاش و  هب و  یبالگ ، بیس ، رانا ، هسیک  ود  بارـش ، گرزب  هزوک  راهچ  دشاب ،
. دوب

. میدرک تکرح  میتفرگ  رارق  لابقتسا  دروم  یهوکشاب  زرط  هب  هک  یئاج  یخامش ، فرط  هب  تشه  تعاس  مایس ، ینعی  دعب  زور 
55 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

. دندرب یخامش  هب  ار  ام  اجنآ  زا  دش و  لابقتسا  ام  زا  یخامش  رهش  زا  نوریب  هنوگچ  موس - لصف 

: تفگ دمآ و  ارفس  تئیه  فرط  هب  هدایپ  رفن  کی  هک  میدوب  رهش  یلیام  ود  رد  زونه 
.« دمآ دهاوخ  لابقتسا  هب  ناخ  صخش  رهش  هب  هدیسرن  دیدمآ . شوخ  ناخ  تموکح  هقطنم  هب  »

دندمآ ام  ندید  يارب  زیمت  رایسب  راوس  رفن  یس  هک  میدوب  رهـش  یلیام  کی  رد  زونه  دیودیم . ءارفـس  بسا  شیپاشیپ  تدم  مامت  درم  نیا 
. دنتشگزاب لعن  راهچ  اروف  و 

زا سپ  میرذگب . نانآ  نایم  زا  یتسیاب  ام  هک  دندوب  هتفرگ  رارق  يروط  لیـصا ، ياهبسا  رب  رفن  دص  هدکهد  کی  رانک  رد  دعب  هظحل  دنچ 
دشیم هدیمان  هیکت  تشاد و  جرب  كون  هب  تهابش  هک  صوصخم  ياههالک  اب  رفن  هدزاود  اهنآ  نیب  هک  راوس  هتسد  پوت ، کیلـش  راب  ود 
تبحـص یکرت  نابز  هب  هک  دندادیم  حیجرت  اهنآ   ) یکرت هب  دندش و  کیدزن  ارفـس  هب  دوب  ع )  ) یلع ترـضح  نامدود  زا  يدارفا  هژیو  و 

و یسراف ) هب  ات  دننک 
56 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

، هپت کی  زارف  رب  دوخ ، تسار  فرط  میدنار ، بسا  لیام  مین  دودـح  نانآ  هارمه  هب  هک  یماگنه  يدـلگ . » شوخ   » دـنتفگ هناتـسود  ینحل 
، دنتـسه ام  رظتنم  اجنآ  رد  وا  هدـنیامن  ینعی  رتنـالک  ناـخ و  میتسنادیم ، هک  اـجنآ  زا  میدـید . رفن  رازه  جـنپ  زا  شیب  دادـعت  اـب  ار  یهاـپس 
اب نارگید  هک  یلاح  رد  دوخ  ناهارمه  اب  ناخ  میدیسر ، نانآ  کیدزن  هب  هک  ینامز  میدرک . هپت  نآ  هجوتم  ار  دوخ  تکرح  ریـسم  نیاربانب 

يوق ناوج ، همدخ  شـش  وا  يولج  تسار ، فرط  دـمآ . ءارفـس  يوس  هب  بسا  رب  راوس  دـندرکیم  تکرح  يو  تشپ  رد  هوکـشاب  يزرط 
دادـعت ناخ  رـس  تشپ  کیدزن و  دـنلب ، هلول  ياهگنفت  اب  ناـبهگن  شـش  وا  يولج  تسار  فرط  رد  نیرز و  ياـهنامک  ریت و  اـب  لـکیه 

. دندرکیم تکرح  دندوب  هدرک  راک  هرقن  الط و  نآ  رد  هک  ییاهراتسد  تفبرز و  ياهسابل  اب  یئاشامت  راوس  يدایز 
دمآشوخ درک و  زارد  نانآ  فرط  هب  ار  دوخ  تسد  اهیناملآ  تیاـضر  يارب  یلو  ناـیناریا  مسر  فـالخ  دـش و  کـیدزن  ارفـس  هب  ناـخ 

هب رابود  لباقم  رد  تسیابیم  نارگید  دیـشون و  ارفـس  یتمالـس  هب  ار  نآ  وا  دـندرک و  رپ  بارـش  زا  ار  ینیمیـس  ماـج  داد  روتـسد  تفگ و 
. تفگ دمآشوخ  داد و  تسد  یگمه  هب  هک  دوب  زین  چیونیواس  یئسکلآ  یسور  هداتسرف  رتنالک  ناخ و  هارمه  دنشونب . يو  یتمالس 

دنداتـسیا و دـندمآ و  ام  يوس  بسا  رب  راوس  رفن  راهچ  دینـشیم ، دـیدیم و  ناسنا  ار  بیرغ  یقیـسوم  ینادـیم و  ياهيزاب  لـحم  نیا  رد 
نآ جرخم  دعاس و  راهچ  دودح  یقیـسوم  تلآ  نیا  لوط  دـندرک . زاغآ  دوب  ینهرق  هیبش  سم و  زا  هک  ار  یقیـسوم  تلآ  کی  رد  ندـیمد 

فرط هب  ار  نآ  تسا . يانرک  نآ  مان  دوب . دعاس  کی  دودح  يرطق  ياراد 
57 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

. یقیسوم ریذپلد  ياون  کی  ات  دنتخادنا  هار  ادص  رس و  رتشیب  دندیمد و  دنتشاد و  هگن  نامسآ 
زارد هیداب  کی  هیبش  هک  یماظن  لبط  نینچمه  تخاونیم . ینهرق  دـننام  یقیـسوم  تلآ  یعون  اب  زین  وا  هک  دوب ، مه  یچاـنروس  نیا  زا  ریغ 

ار اهنیا  ریاظن  یتسد و  لبط  زین  يدادعت  دنلب و  هدیمخ  ياهروپیـش  رفن  دـنچ  دـندوب ، هدرک  نازیوآ  بسا  يور  رب  دوخ  يولج  ار  نآ  دوب ،
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نیا رد  دندیشون ، بارش  رگید  ماج  دنچ  رتنالک  ناخ و  یتمالس  هب  ارفـس  میتفر ، رتولج  یمک  یلابقتـسا  مسارم  نینچ  اب  هک  یتقو  دنتـشاد .
. دروآیم رد  دوخ  زا  یبیرغ  ياهادص  تاکرح  زاوآ و  هغجغج و  اب  دنمانیم  شوئاچ  ار  وا  هک  ناخ  کقلد  نایم 

رـس رب  هک  کچوک  مچرپ  جنپ  اب  دندوب ) یحیـسم  هنمارا  اهنآ  رثکا  هک   ) هدایپ مدرم  رفن  رازه  ود  زا  شیب  رهـش  هب  هدنام  لیام  مراهچ  کی 
داش و یقیـسوم  نانآ  دـندوب . هدـش  عمج  ام  راـظتنا  رد  دـشیم  لـمح  يدـنمورین  درم  طـسوت  مادـک  ره  دوب و  راوتـسا  يدـنلب  ياـهبوچ 

اهنآ مامت  هک  هتخانشان  یقیسوم  تالآ  رگید  کبلین و  دنتفوک . یم - رگیدکی  هب  هک  نیسم  هیداب  ود  هیبش  یتلآ  جنس ،  اب  ار  یصوصخم 
زاربا دوخ  تسد  نداد  ناکت  اب  رگید  رفن  دنچ  دنتفگ . دمآشوخ  رهش  هب  ار  ام  ندیسر  هلیسو  نیدب  دنتخاونیم و  میدوبن  ندید  هب  رداق  ار 

لباقم و رد  دنتفرگیم و  ار  نآ  هرابود  دندرکیم و  باترپ  اوه  هب  سپـس  دندناخرچیم ، رـس  رود  ار  دوخ  هالک  دـندرکیم و  یلاحـشوخ 
. دیشون بارش  ناگداتسرف  اب  داتسیا و  راب  نیموس  يارب  ناخ  اجنیا  رد  دندیشکیم . یلاحشوخ  دایرف  ام  کیدزن 

روپیش هدنزاون  لابط ، يدایز  دادعت  میدشیم ، کیدزن  رهش  راوید  هب  هک  یماگنه 
58 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

دوخ يادص  یتح  دوبن  رداق  ناسنا  هک  دندوب  هتخادنا  هارب  یئادص  رس و  نانچ  ناگدنناوخ  ریاس  اب  هارمه  هداتسیا و  نآ  يور  رب  تپمورت  و 
. دونشب ار 

یلو دوب ، نانآ  هارمه  خاک  رد  ات  طایح  نایم  زا  درک و  توعد  دوخ  رـصق  هب  راهن  فرـص  يارب  ار  ناـنآ  هیاپدـنلب  ناـهارمه  ارفـس و  ناـخ 
ياهیلاق اب  اهقاطا  میئامیپب  هدایپ  ار  طایح  لوط  میوش و  هدایپ  بسا  زا  رـصق  هزاورد  لباقم  رد  هک  دـندرک  راداو  ار  ام  ناخ  رابرد  همدـخ 

باروج اب  دنتـشاذگیم و  قاطا  یهاگرد  يولج  دندرکیم و  جراخ  اپ  زا  ار  دوخ  شفک  اهیناریا  میدـید  هک  یتقو  دـندوب ، شورفم  ابیز 
نورد ياپ  یتحاران  هنوگچیه  نودـب  دـنتفگ  ام  هب  یلو  میوش ، قاطا  دراو  فیثک  ياهنیتوپ  اب  هک  میدیـشک  تلاجخ  دـندش ، یم - لخاد 

ياهیلاق یـشاقن و  اب  رالات  نیا  میدش . تیاده  دندوب  هدرک  هدامآ  لبق  زا  هک  یهوکـشاب  رالات  هب  ابیز  هطوحم  هس  نایم  زا  میراذگب . قاطا 
فارطا درکیم . ناروف  نهپ  هشیـش  کی  دـننام  بآ  نآ  طسو  هراوف  زا  هک  دـندوب  هتخاس  یـضوح  نآ  ناـیم  رد  دوب و  هدـش  هتـسارآ  اـبیز 

ام تیاضر  بلج  يارب  دروخیم . مشچ  هب  اهینیریش  عاونا  نآ  رانک  هک  دندوب  هدیچ  بارش  زا  رپ  یئهرقن  یئهشیش و  ياهيرطب  ار  ضوح 
. دندناشن نآ  رب  ار  ام  هجرد  ماقم و  بیترت  هب  دندروآ و  یلدنص  يدادعت 

کـشزپ مجنم ، رتنـالک ، وا  پچ  فرط  دـناشن . دوخ  تسار  فرط  ار  ناگداتـسرف  تسـشن و  یلدنـص  رب  ضوـح  راـنک  رـالات  ناـیم  ناـخ 
. دـنتفرگ رارق  نابرطم  ناخ و  لباقم  ارفـس و  تسار  فرط  رد  هتیمک  ياـضعا  دنتـسشن و  نیمز  رب  رگید  ناـگرزب  زا  يرایـسب  صوصخم و 

مامت دـندوب . هداتـسیا  هتـشاد  هگن  باترپ  هدامآ  ار  دوخ  ناـمک  ریت و  هک  یلاـح  رد  تفبرز ، ساـبل  اـب  یئاـهناوج  رـالات  يدورو  رد  راـنک 
تـشپ سک  چـیه  دوب و  رالات  هنایم  يوس  هب  ناشیور  راوید و  فرط  هب  تشپ  هک  دـندوب  هتـسشن  اـی  هداتـسیا و  يروط  رـالات  رد  نیرـضاح 

. تسا لوادتم  نانآ  عماجم  مامت  رد  ناریا و  رد  مسر  نیا  دوب ، هتفرگن  رارق  يرگید 
59 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

. دنداد رارق  نوگانوگ  ياههویم  نآ  رب  دندروآ و  یلسع  کی  رفن  ود  ره  يارب 
ماقم بیترت  تیاعر  نمض  تسا ، موسرم  اهتفایض  رد  نانآ  دزن  هک  یبیترت  هب  دندرکیم و  رپ  مه  رس  تشپ  ار  نانامهم  ماج  هچب  رـسپ  ود 

، يروخبارــش ماـمتا  زا  سپ  دنتــشگیمزاب . فـیدر  لوا  هـب  هراـبود  دــنتفریم و  ناـنآ  کـیکی  غارــس  هـب  هلاـیپ  يرطب و  اــب  ناــنامهم 
ياهیکاروخ دندیـشک و  گنراگنر  ناتک  يزیمور  کی  یلـسع  نامه  يور  دنتـشادرب و  ناـنامهیم  لـباقم  زا  ار  ینیریـش  ياـهياهفرظ 

هدرب هتـشادرب و  نانامهم  لباقم  زا  اهزیم  هرخالاب  ات  دندیچ  نآ  يور  ار  ینیریـش  ياهفرظ  هرابود  تعاسکی  زا  سپ  دـنداهن . نآ  رب  رگید 
اب يدرم  وا  هارمه  درک ، نهپ  ناولا  ابیز و  ياهرفس  یلاق  يور  رب  دمآ و  رادهرفس  ادتبا  دندرک ، هدامآ  راهن  ندروخ  يارب  ار  رالات  فک  دش .
هک ار  نان  نیا  زا  ياهکت  نانامهم  زا  کی  ره  فرط  هب  دـش و  دراو  زین  دوب  ناـن  هدـش  هدـیرب  شیپ  زا  تاـعطق  زا  رپ  هک  یبوچ  فرظ  کـی 
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ناونع هب  ار  نان  نیا  درک . ترپ  دنتشونیم  اهنآ  رب  هک  یتاناویح  تسوپ  نوچ  كزان  دعاس و  مین  کی و  يازارد  هب  دوشیم  هدیمان  هخوی 
لمح دوخ  رـس  رب  ار  اذـغ  زا  رپ  دـندوب ) هرقن  هیبش  هک   ) نیئور نیـسم و  ياـههساک  هک  رفن  دـنچ  سپـس  دـنربیم . راـک  هب  هرفـس  لامتـسد 

نانامهیم يارب  ار  هدش  هدیرب  نان  هک  یـسک  ای  مسقم   ) یچهرفـس دنتـسشن . رالات  نایم  ای  هدرتسگ و  هرفـس  يور  دـندش و  دراو  دـندرکیم 
هتـشاذگ لاغـشآ  فرظ  ای  ناتفوت  نانامهیم  رانک  رد  اـجهمه  تسـشن . دز و  وناز  اـهنآ  راـنک  زین  دوشیم ) هدـناوخ  ماـن  نیا  هب  دوب  هدروآ 

اجنآ زا  هک  دوـب  یگنت  درگ و  خاروـس  فرظ  يـالاب  تـسا . ناـمدوخ  ياـه  قاـطا - لاغـشآ  فرظ  هیبـش  نآ  رهاـظ  هزادـنا و  هـک  دـندوب 
. دـشاب هدـش  تفاظن  تیاعر  رذـگهر  نیا  زا  ات  دـنتخادنایم  فرظ  نورد  هب  ار  یفاضا  ياـهزیچ  ریاـس  هویم و  تسوپ  تشوگ ، ناوختـسا ،

هارمه دوب . یشحو  هناگیب و  ام  شوگ  هب  هک  دیسریم  شوگ  هب  زاوآ  کبنت و  هچنامک ، دوع ، اب  یقیسوم  ياون  اذغ  فرص  ماگنه 
60 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

زا سپ  هک  میدرک  ساسحا  زور  نیا  رد  دش . هداد  ناشن  اهیگزمشوخ  یمرگرس و  عاونا  زین  هچبرسپ و  ود  هلیـسو  ریظنمک  صقر  دنچ  نآ 
یغارچ راوید  ره  يزارد  هب  اهماب و  مامت  يور  رهش  رد  نیا  زا  ریغ  میتسه . ینیمز  تشهب  کی  رد  اهيراوشد  همه  نآ  نتشاذگ  رـس  تشپ 

ندرک نشور  دمآیم . یندید  ابیز و  مشچ  هب  دیـسریم و  رازه  تسیب  زا  شیب  هب  نآ  دادـعت  هک  دـندوب  هدرک  نشور  رگید  غارچ  رانک  رد 
هب رهش  ياهراوید  يور  رب  زین  انرک  یماظن و  لبط  نتخاون  تشاد ، همادا  بشهمین  زا  یـساپ  ات  هک  دوب  یلاحـشوخ  زا  ياهناشن  اهغارچ  نیا 

ار اهغارچ  رهـش و  مامت  تسناوتیم  رتهب  ناسنا  تشاد ، رارق  رهـش  راوید  رانک  رد  ياهپت  يور  رب  رـصق  هک  اجنآ  زا  دمآیم . زاونلد  شوگ 
ناگرزب زا  رفن  دنچ  هارمه  هب  ار  ام  ناخ  دوش ، درـس  اوه  هک  تفریم  میدوب و  هتـسشن  رالات  رد  بشهمین  زا  دعب  هس  ات  نوچ  ام  دنک . اشامت 

. درک یئاریذپ  ام  زا  يدنارب  بارش و  ینیریش و  اب  هرابود  درب و  يراوید  يراخب  رانک  رد  يدبنگ  فقس  اب  یقاطا  هب  یناریا 
. دننک تیاده  ینمرا  نایحیسم  هناخ  هب  تماقا  يارب  ار  ام  داد  روتـسد  ناخ  میدنارذگ ، شوخ  حبـص  دودح  ات  یفاک  ردق  هب  هکنآ  زا  سپ 
هب هجوت  اب  یعضو  نینچ  رد  نارذگ  نیاربانب  دوب ، تکمین  نودب  درس و  هنمارا  هناخ  ياهقاطا  دوب ، هدیسرن  زونه  ام  راب  هثاثا و  هک  اجنآ  زا 

. دومنیم راوشد  ام  يارب  یلبق  ياهیشوخ 
، دنفـسوگ سأر  هدـفه  هنازور  هک  داد  یبیترت  رتنالک  طسوت  داتـسرف و  بارـش  هزوک  دـنچ  هقوذآ و  ام  يارب  ناخ  نایحیـسم ، رخآ  هاـم  رد 
. دوش دراو  ام  هناخزپشآ  هب  مزیه  رخ  راب  تسیب  بارـش و  نمتاب  هاجنپ  نان ، کمن ، یفاک  رادقم  غرم ، مخت - ددع  دصکی  غرم ، ددع  تسیب 

هفقو راک  ماجنا  رد  زور  هس  ای  ود  دروآیم ، تاهد  زا  ار  هقوذآ  یتسیابیم  رادنامهم  هک  اجنآ  زا  یلو  دـش ، لمع  بیترت  نیا  هب  زور  دـنچ 
هراـبود تکرح  يارب  دـندرکیم و  جرخ  بیج  زا  دنداتـسرفیم و  رازاـب  هب  دـیرخ  يارب  ار  دارفا  رفـس  هک  دـشیم  هدـید  ناـیع  هـب  داـتفا و 

، دمآیم مهارف  ارفس  دوخ  هلیسو  مزال  لیاسو  یتسیابیم 
61 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

؟ ریخ ای  میراد  لوپ  ام  ایآ  هک  دنبایرد  دنتساوخیم  اهیناریا  دیاش 
روبجم اریز  دنشورفب ، نازرا  ار  دوخ  سانجا  دنمانیم ) نینچ  ار  اهیناملآ  نانآ   ) اهیگنرف هب  هک  دوب  هدش  هداد  روتسد  زین  ناگدنشورف  هب 

. دوش رداص  هاش  فرط  زا  رفس  همادا  تماقا و  هزاجا  ات  مینامب  یخامش  رد  مامت  هام  هس  میدوب 
دندادیم و بیترت  هوکشاب  ياهینامهیم  ام  دمآشوخ  يارب  دنداد ، ناشن  ام  هب  ار  دوخ  دایز  مارتحا  یتسود و  رتنالک  ناخ و  تدم  نیا  رد 

. دندربیم نامراکش  هب 
. دنداتسرفیم نامیارب  مارتحا  یتسود و  يادا  تهج  بارش  راکش و  تشوگ  تاقوا  رتشیب  دندمآ و  ارفس  ندید  يارب  يدارفا  زین  راب  دنچ 

63 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

نشج دنچ  نایب  رد  میتشاد و  اجنآ  رد  هک  یتادهاشم  هرابرد  یخامش ، رد  تماقا  حرش  مراهچ - لصف 
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ایوگ دندوب  مرتحم  هدازلیـصا و  یناریا  کی  نیفدت  مینبب ، میتسناوت  ناریا  رد  هک  ار  يدالیم  ینعی 1637  دیدج  لاس  یندید  مسارم  نیلوا 
هب یئاشامت  هژیو و  یمسارم  نمـض  هزانج  دوب ، هدیـشون  بارـش  گرم  دحرـس  ات  دوب  هداد  بیترت  ام  دورو  راختفا  هب  هک  ناخ  تفایـض  رد 

تسا گرزب  نیـسیدق  ای  ناماما  ریاس  و  ع )  ) یلع ترـضح  نفدم  هک  فجن  کیدزن  هفوک  لباب و  هب  اجنآ  زا  ات  دیدرگ  لمح  دجـسم  کی 
. دوش نفد  هدرب و 

بارش يرادقم  ینیریش و  عاونا  دوخ  اب  يو  دمآ . ارفـس  تاقالم  يارب  دوخ  هاگراب  همدخ  زا  رفن  دنچ  رتنالک و  هارمه  هب  ناخ  هیوناژ ، مود 
، نلیو زا  دوب  ترابع  میتشاد  دوخ  اب  هک  یقیسوم  تالآ  دونشب . ار  ام  یقیسوم  هک  درک  لیامت  راهظا  دوب و  هدروآ 

64 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
ناخ رصق  هب  ماش  فرص  يارب  اهنآ  هارمه  هک  دش  هتساوخ  ارفس  زا  دمآشوخ  نانآ  شوگ  هب  ام  یقیـسوم  هک  اجنآ  زا  لسنلیو . رودناپ ، 
نیا هک  دوب  یعونت  ام  يارب  نانآ  ياضاقت  ینالوط ، تماقا  کی  زا  سپ  دوش . ارجا  یقیـسوم  نیا  رگید  راب  اجنآ  گرزب  رـالات  رد  دـنور و 
دروم رایسب  هناهاش و  هیطع  اهنآ  سأر  هس  ود  هک  ار ، دوخ  ياهبسا  نیرتهب  ناخ  هک  اصوصخ  مینارذگب ، ینامداش  یـشوخ و  اب  ار  بش 
يور زا  ار  اـهبسا  دـندوب و  راوس  ناـخ  صوصخم  نامدختـسم  بسا  ره  تشپ  رب  دـنارذگ . رـالات  رد  دوخ  لـباقم  زا  دـندوب ، يو  هقـالع 

. دندنارذگیم رالات  يابیز  اهبنارگ و  ياهیلاق 
زا تسترابع  هک  دننکیم  اپرب  ناروش  جاخ  مان  هب  ینـشج  هنمارا  دـعب  زور  حبـص  هک  دـش  هداد  عالطا  ارفـس  هب  ناخ  فرط  زا  هیوناژ  مجنپ 

. بآ رد  بیلص  نداد  لسغ 
نیا رد  هک  تسا  لیام  اصخـش  ناخ  دوشیم و  رازگرب  تسا  هدـش  هدز  هناخدور  يور  رب  هک  يربمآ  لپ  رانک  رهـش و  جراخ  رد  نشج  نیا 

. دوش هتفرگ  رظن  رد  یبسانم  ياج  نانآ  يارب  دننک  اشامت  ار  مسارم  نیا  هک  دنشاب  هتـساوخ  زین  ناگداتـسرف  هچنانچ  دنک و  تکرـش  مسارم 
هک ارفس  دننکیم . زاغآ  هباطخ  ظعو و  یبهذم و  مسارم  يارجا  اب  دوز  حبـص  مشـش و  زور  ار  سمـسیرک  مسارم  اهسور  دننام  زین  هنمارا 
زا دوب  نمور  ياهکیلوتاک  هیبش  هک  ار  هنمارا  شیاین  یبهذم و  مسارم  ات  دنتفر  اجنآ  هب  رگید  نت  دـنچ  اب  دوب  رید  کیدزن  ناشتماقا  لحم 

. دننک هدهاشم  کیدزن 
رود رهـش  زا  لیام  مین  دودح  هک  ياهناخدور  فرط  هب  دوخ  اب  ار  ام  ات  دندوب  هدروآ  بسا  سأر  هدزناپ  هنمارا  ناخ ، روتـسد  هب  رهظ  دودح 

. دنربب دوب 
65 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

رد یندید  یبهذم  مسارم  يارجا  نمـض  مچرپ  بیلـص و  رایـسب ، ریواصت  اب  دـندوب و  هدـش  عمج  فارطا  تاهد و  زا  ینمرا  يدایز  دادـعت 
زا يایز  دادعت  هلیـسو  هدع  نیا  دندرک . تکرح  هناخدور  فرط  هب  دنتفر و  نوریب  رهـش  زا  دندزیم  گنز  دندناوخیم و  دورـس  هک  یلاح 

هناخدور رانک  رد  ناخ  دنـشاب . ناما  رد  ص )  ) دمحم ترـضح  بصعتم  ناناملـسم  نیهوت  بیـسآ و  زا  ات  دـندشیم  یهارمه  ناخ  نازابرس 
هدامآ راـهن  فرـص  يارب  دوب و  شورفم  یلاـق  اـب  همیخ  فک  دوب ، هدرک  اـپرب  زارد  اـبیز و  ياهمیخ  مسارم  يارجا  لـحم  يوربور  تسرد 

رانک رد  ناخ  دریگ . ماجنا  لوقعلا  ریحم  تایلمع  یتسدرت و  يزابهدبعـش و  ماسقا  عاونا و  تسیابیم  تفایـض  نیا  رد  انمـض  دـندوب ، هدرک 
هتیمک ياضعا  زا  نت  دنچ  ارفس و  يارب  دوب . هدناشن  ار  دوخ  هاگراب  همدخ  ناگدازلیصا و  فارطا  رد  یسور و  هداتسرف  پچ  فرط  دوخ ،

. دوب هتشاد  هگن  یلاخ  ار  شیوخ  تسار  فرط 
ناخ لیم  تیاضر و  اب  هکلب  دوخ  هتساوخ  ساسارب  هن  ار  لیـسغت  مسارم  هنمارا  هک  داد  روتـسد  تفریذپ ، هناتـسود  ار  ام  ناخ  هکنآ  زا  سپ 

. دننک زاغآ 
خی دندیرپ و  بآ  نورد  هب  تخل  ندب  اب  ینمرا  راهچ  دوب  هدـش  عورـش  سدـقم  باتک  يور  زا  تئارق  هناخدور  لحاس  رانک  هک  یئانثا  رد 
انـش هب  رداق  هک  ام  هدش  تیبرت  ياهگس  زا  یکی  عقوم  نیا  رد  دندرک . انـش  هظحل  دنچ  دنتـسکش و  دوب  هتـسب  بآ  يور  رب  هک  ار  یکزان 
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لوغشم روکذم  رفن  راهچ  اب  دیرپ و  هناخدور  هب  هنحـص  نیا  ریثأت  تحت  دوب ، لحاس  هب  ناشندروآ  بآ و  زا  دارفا  ءایـشا و  نتفرگ  ندرک و 
اب دوب  رارق  زین  دـننکیم و  يراددوخ  وا  ندرک  سمل  زا  یتح  دـننادیم و  كاپان  یناویح  ار  گس  اـهیناریا  هک  اـجنآ  زا  دـش ، ندرک  اـنش 
ار یلاحـشوخ  هدنخ و  ببـس  نیلوا  دش و  نانآ  هرخـسم  هکحـضم و  ثعاب  هعقاو  نیا  اذـل  دوش ، سیدـقت  هناخدور  بآ  مسارم  نیا  يارجا 

یتسدرت يزابهدبعش و  هدهاشم  هب  مسارم  يارجا  لوط  رد  دوبن و  بلاج  نادنچ  نایناریا  يارب  روبزم  مسارم  دروآ  ناغمرا  هب  اهیناریا  يارب 
هب نینچمه  دندوب و  لوغشم 

66 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
هزاـجا ناـخ  دـشاب . رـضاح  ناـنآ  تفایـض  رد  رتـسیلیف  نومیـس  هکنیا  لـثم  تسرد  دنتـشادن ، اـنتعا  هجوت و  زین  ینمرا  ياهشیـشک  دوجو 

هب هنمارا  ياسیلک  زا  روظنم  نیا  هب  راب  ره  دوب ، هدرک  یناـبیتشپ  ناـنآ  زا  نشج  نیا  رد  دوخ  روضح  اـب  هداد و  هنمارا  هب  ار  مسارم  يرازگرب 
. دشیم رختفم  رلات  رازهکی  تفایرد 

ار كربت  نغور  یمک  فقسا  درکیم ، یهارمه  ار  نانآ  زین  جنـس  هک  یلاح  رد  تیعمج ، ندناوخ  زاوآ  فقـسا و  هتعاسکی  تئارق  زا  سپ 
هب تشاد و  هگن  بآ  يور  ار  دوخ  ياصع  دعب  دربورف ، بآ  رد  دوب  ناشن  رهاوج  هک  ار  یکچوک  ياهرقن  بیلص  سپـس  تخیر و  بآ  رد 
بآ هب  یتح  ناوج  دنچ  دنتسش ، نآ  اب  ار  دوخ  تروص  دندیـشون و  دنتـشادرب و  هناخدور  بآ  زا  اهینمرا  دعب  هظحل  دنچ  دناوخ . اعد  نآ 

هب اهنآ - ندرک  رپ  زا  سپ  دـنتفر و  بآ  يوس  هب  هقالم  اب  ناخ  نارکون  زا  نت  دـنچ  دندیـشاپیم و  بآ  دوخ  هب  طقف  ناـنآ  رثکا  دـندیرپ .
دندوب هدش  کیدزن  بآ  هب  رایسب  سرت  اب  هک  ینمرا  نانز  اصوصخم  دندرک ، سیخ  ار  اهنآ  هک  يروط  هب  دندیشاپ ، بآ  مدرم  شیـشک و 
ینامز یلو  تشادزاب ، راک  نیا  همادا  زا  ار  دوخ  دارفا  ناخ  هک  يروط  هب  دـندوبن ، ناما  رد  ناخ  نارکون  نشخ  راـتفر  زا  دـنرادرب  نآ  زا  اـت 

هک داد  روتسد  اصخش  ناخ  دندیصقریم ، هدش و  عمج  دوخ  فقسا  رود  هب  هنمارا  دندوب و  هتفرورف  یناحور  تلاح  کی  رد  اهشیشک  هک 
ار اهنآ  دنـصقرب و  هنمارا  هورگ  لباقم  رد  دـندوب  وا  یماظن  نارـس  زا  یکی  نامرف  ریز  هک  شیاـهکقلد  دـنمدب و  ادـصدب  ياهروپیـش  رد 

. دننک هرخسم 
راوس تساخرب و  یمارآ  هب  دوب ، هدش  تسم  تدش  هب  ناخ  هک  ینامز  و  دندیشون ، رایسب  یگمه  داتفا و  هرود  هب  بارش  مسارم  نیا  زا  دعب 

هاگیاجنآ زا  دش و  بسا 
67 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

ار لمع  نیا  هک  میتسنادیمن  میتشادن ، یظفاحادـخ  هنوگنیا  هب  تداع  هک  ام  دـنداتفا . هار  شلابند  هب  زین  وا  یناریا  ناهارمه  تفر و  نوریب 
براجت دانتـسا  هب  اهدعب  دوب . هدش  ارفـس  رظتنم  فقوتم و  ناخ  همیخ  زا  رود  نادـنچهن  یلو  میدـش  راوس  زین  ام  سپ  مینک : هیجوت  هنوگچ 

نودـب نامهم  ناهاشداپ ، نیناوخ و  ياهتفایـض  رد  هک  تساهیناریا  مسر  نیا  میتفایرد ، دوب ، هدیـسر  ام  هب  هک  ییاهشرازگ  یـصخش و 
ود ره  نانامهیم  مه  هناخ و  بحاص  مه  ار  لمع  نیا  دوشیم . جراخ  سلجم  زا  یظفاحادخیب  دزیخیمرب و  یئاریذـپ  زا  سپ  ادـص ، رس و 

. میدوب عضو  لاح و  نیا  دهاش  هاش  هرفس  رس  رب  اهراب  ام  دنهدیم و  ماجنا 
رارق یئاریذپ  دروم  وا  رصق  رد  هوکشاب  يزرط  هب  دندش و  توعد  هاش  رتنالک  فرط  زا  هتیمک  ياضعا  مامت  قافتا  هب  ارفس  هیوناژ  مهد  زور 

. دنتفرگ
نوگانوگ تالآتنیز  اب  هتـسارآ  بترم و  ياهورهار  اهقاطا و  دـش ، ام  یلاحـشوخ  ثعاـب  درک و  هجوت  بلج  هک  يزیچ  نیلوا  اـجنیا  رد 
يراکچگ هناگیب  الماک  هنادنمرنه و  ياهویش  اب  اجنآ  يدبنگ  فقـس  دوب ، هجوت  بلاج  دنداد  اذغ  ام  هب  نآ  رد  هک  يرالات  اصوصخم  دوب ،

رالات رد  ریز  هک  رگید  ضوح  هب  شکلد  یئادص  اب  هراوف  هلیسو  بآ  هک  تشاد  دوخ  کیدزن  رد  ابیز  یغاب  هب  زادنامشچ  رالات  دوب ، هدش 
رارق غاب  رد  نوریب و  هک  یـضوح  هب  اجنآ  زا  دشیم و  دوب  رالات  بنج  قاطا  رد  هک  يرگید  ضوح  دراو  رالات  ضوح  زا  تخیریم و  دوب 

. تخیریم تشاد 
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هارمه هب  دوخ  هاگراب  ناگرزب  زا  رفن  دنچ  اب  ناخ  میدرکیم ، اشامت  ار  بآ  نایرج  رایسب  تذل  اب  میدوب و  هتسشن  هرجنپ  رانک  هک  یماگنه 
یطیحم رد  نانامهم  نابزیم و  هک  یماگنه  بش  رخاوا  دـش . رـالات  دراو  دوب  هدـمآ  ناهفـصا  زا  یگزاـت  هب  هک  هاـش  یماـظن  نارـس  زا  یکی 

. میدش هقردب  لزنم  ات  راوس  دایز  يدادعت  هلیسو  ام  دندش ، تسم  بان  هداب  زا  نما  هنامیمص و 
وا هک  میدوب  راودـیما  تشگزاب ، ناهفـصا  زا  دوب  هداتـسرف  هاش  رابرد  هب  دابآزاین  رد  ام  تماقا  ماگنه  ناخ  هک  ار  يرومأـم  هاـم  نیا  متـسیب 

همادا يارب  يروتسد  لماح 
68 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

دروم رد  تفگ  ناخ  یلو  دنوش ، هاگآ  دوب  ام  هرابرد  هک  هاشهمان  ياوتحم  زا  ات  میداتسرف  ناخ  دزن  ار  رفن  دنچ  ورنیازا  دشاب ، ام  ترفاسم 
ات داد  دوخ  کشزپ  ای  میکح  هب  ار  همان  سپـس  دـیوش . علطم  نآ  دافم  زا  زین  دوخ  یتسیاب  تسا و  هدـشن  هتفرگ  یمیمـصت  زونه  ام  تکرح 

: دناوخ نینچ  هاگنآ  داهن ، یناشیپ  رب  دیسوب و  ار  همان  میکح  دناوخزاب ، ام  يارب 
هدش دنبرد  دراو  هیسور  زا  يریفس  هک  ربخ  نیا  اب  تسا ؛ هدیسر  یخامش  ناخ  رومأم  زا  رتدوز  هتشاد  مازعا  دنبرد  ناطلـس  هک  ار  يرومأم  »
يارب هک  یئاهروتسد  ربارب  دیاب  دنـسرب  اهیناملآ  رگا  لاح  دیـسر .  دنهاوخ  ابقاعتم  زین  یناملآ  يارفـس  هک  تسا  هداد  عالطا  ناطلـس  هب  و 
رومأم اعیرس  دیاب  ناخ  دنشاب  هدیسر  رگا  یلو  دنروایب ، یخامـش  هب  ار  ناشیا  اروف  دوش و  یئاریذپ  نانآ  زا  تسا  هدش  رداص  دنبرد  ناطلس 

« خلا دشاب - مزال  ياهدومنهر  رظتنم  دراد و  مازعا  يرگید 
. دوب هدرک  غالبا  ناخ  هب  زین  ار  دوخ  هیلاع  محارم  همان  نیا  رد  هاش 

کی ام  هک  صوصخب  دروآرد ، رـس  ام  ناهارمه  تافـص  شناد و  لغـش ، تیفیک  زا  هک  درک  ادـیپ  لیامت  هماـن  نیا  تفاـیرد  زا  سپ  ناـخ 
دعب زور  میداد . وا  هب  هتیمک  ياضعا  ءزج  ار  نانآ  مان  طقف  یلو  میتشاد ، هارمه  دوخ  اب  نیـسیزوم  شاقن و  یهورگ  و  رگـشیارآ ، کـشزپ ،

زا ار  يو  نتشگزاب  رید  تلع  ات  میتفرگ  سامت  ناخ  رومأم  اب  هنایفخم 
69 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

: تفگ ام  هب  هنامرحم  وا  ماعنا  هیده و  نداد  زا  سپ  میوش . ایوج  یخامش  رد  ار  دوخ  ینالوط  فقوت  زین  تیرومأم و 
زین وا  هداوناخ  ياضعا  مامت  یناریا  تنـس  ساسارب  دـناهدرک و  عطق  ار  شرـس  یگزات  هب  فلخت  ببـس  هب  دوب  هاش  یچپوت  هک  ناـخ  ردارب  »

هکنیا ات  دـنک ، میدـقت  هاش  هب  نآ  ياوتحم  زا  یهاگآ  نودـب  ار  ناخ  همان  هک  تشادـن  تأرج  سکچیه  تهج  نیا  زا  دـناهدش و  بوضغم 
باوج همان  نیا  هب  هاش  صخـش  داهن . هاش  ياپ  يولج  ار  همان  درک و  تأرج  هاش  یـصوصخ  مدختـسم  ای  رتهم  هاـم ، کـی  تشذـگ  زا  سپ 

تسنادیمن و يرورـض  نادـنچ  ار  ناخ  هب  هناگادـج  باوج  صخـش  نیمه  انمـض  درک . راک  نیا  هب  مادـقا  ناـیرابرد  زا  یکی  هکلب  دادـن ،
هاش تشادنپیم . یفاک  دـننک  تئارق  ام  يارب  داد  روتـسد  ار  نآ  نتم  ناخ  دوب و  هدـش  رداص  البق  دـنبرد  ناطلـس  يارب  هک  ار  ییاهروتـسد 

نامـشچ لباقم  رد  ناخ  ای  ناطلـس و  دنریگ ، رارق  یناریا  تاماقم  يراتفردـب  دروم  يوحن  هب  اهیناملآ  هچنانچ  هک  دوب  هداد  روتـسد  انمض 
« دش دنهاوخ  هدیشک  ریشمش  هب  نانآ 

، دوب هدرک  مازعا  یگزات  هب  ناخ  هک  ار  يرومأم  ات  مینامب  اجنآ  رد  یتحاران  اب  یتدـم  زونه  میدوب  روبجم  ام  تشذـگ  هک  هچنآ  هب  هجوت  اب 
. ددرگزاب

هک انب  نیا  متفر . دوب  هفسالف  جلاک  هیبش  هدش و  هتخاس  یلاع  رایـسب  هک  ییانب  ندید  يارب  دوخ  ناهارمه  زا  دنچ  قافتا  هب  نم  هیروف  مجنپ 
زین نـالاسگرزب و  اـجنآ  فلتخم  ياـهناکم  رد  هک  یتقو  دوب . هدـش  لیکـشت  قاـتا  ورهار و  يداـیز  دادـعت  زا  تشاد  رارق  رازاـب  کـیدزن 

هـسردم اجنیا  دنتفگ  ام  هب  تساجک ؟ نیا  هک  میدیـسرپ  دندزیم  مدق  ای  دندوب و  هتـسشن  تسد  رد  باتک  هک  میدید  ار  كدوک  يدادعت 
. دراد دوجو  ناریا  رسارس  رد  هک  تسا  یمداکآ  ای  ناتسبد  هیبش  يزیچ  تسا ،
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سیردت لوغـشم  زاب  ییهطوحم  رد  دندیمانیم و  سردم  ار  وا  هک  یـصخش  مینک ، رادـید  يرتشیب  تقد  اب  انب  نآ  زا  ات  میدـش  نآ  رب  نوچ 
مـالک هیکت  یبرع و و  هک  ار  هّللا  هژاو  دـید و  دوب  یناریا  نارزیخ  ین  زا  هک  ارم  ياـصع  هک  یماـگنه  دـناوخ و  دوخ  يوـس  هب  ار  اـم  دوـب ،

درک شهاوخ  دیدنـسپ و  ار  نآ  ارهاظ  تخانـشزاب و  مدوب  هدرک  شقن  دوخ  یتسدـبوچ  يور  ندـنازوس  اب  هک  یتاملک  نایم  رد  تساـهنآ 
زا یلیثمت  هک  ار  هّللا  هملک  وا  مدرک و  يراددوخ  نم  دنک ، مهارف  نم  يارب  يرتهب  یتسدـبوچ  رگید  زور  ضوع  رد  مشخبب و  وا  هب  ار  اصع 

: تفگ سپس  دیچیپ و  يذغاک  رد  ار  نآ  ياههشارت  دیشارت و  الماک  اصع  يور  زا  یتسه 
« دنک شقن  دراد  سامت  یکاپان  اب  هک  یتسدبوچ  رب  ار  ادخ  مان  ناسنا  هک  تسین  هدیدنسپ  »

هارمه دوخ  اب  دوب  لوز  تشه  شرطق  هدـش و  هدیـشک  نآرب  یکالفا  روص  هک  ار  ياهرک  نم  راب  نیا  میتفر و  هسردـم  هب  هراـبود  دـعب  زور 
زین اهیناملآ  ام  دزن  یسانشهراتس  شناد  هک  دندیمهف  يدونشخ  اب  نیسردم  اریز  دنریذپب . رتهب  ارم  هک  دش  ببـس  عوضوم  نیمه  متـشاد و 

اب تسیابیم  اریز  درک ، بلج  رتشیب  ار  نانآ  هجوت  دوشیم  ادـیپ  رتمک  ناریا  رد  نآ  ریظن  هک  هدـش  دای  هرک  دوجو  اصوصخم  دراد ، راـبتعا 
اهنآ یبرع  مان  نآ  رب  شوقنم  لاکشا  زا  هدافتسا  اب  دنتفرگ و  تسد  رد  ار  هرک  اهنآ  دنهد . شزومآ  ار  دوخ  نادرگاش  بالرطـسا  کمک 

. دندرمشرب يرگید  زا  سپ  یکی  ار  تاناویح  هناگهدزاود  روص  صوصخ  هب 
دوخ نازومآشناد  ناناوج و  هب  هنوگچ  بیترت و  هچ  هب  مربب  یپ  ات  مدزرس  زین  دوبن  رود  نادنچ  متماقا  لحم  زا  هک  يدجسم  هب  زور  نامه 

دندید ارم  هک  یتقو  اهنآ  دندوب . هتـسشن  هنایم  رد  رگید  لاسگرزب  نت  دـنچ  الم و  و  راوید ، رانک  رود  ات  رود  اههچب  رـسپ  دـنهدیم . میلعت 
نآرق الم  منیشنب . ناشدزن  مورب و  رتکیدزن  هک  دندرک  شهاوخ 
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. منزب قرو  ار  نآ  نم  هک  داد  هزاجا  تشاد و  تسد  رد  یطخ  شوخ  رایسب  دیجم 

ار نآرق  زین  نم  ات  تساوخ  درک و  زارد  مفرط  هب  ار  نآ  هیآ ؛ نیلوا  زاغآ  ندیـسوب  زا  سپ  تفرگ و  متـسد  زا  ار  نآرق  هرخـالاب  دـعب  هظحل 
شفرد متـشادرب و  متـشاد ، دوخ  ربارب  رد  دوب و  تبث  زین  نیاتـشله  كود  ترـضحیلعا  مان  نآ  رد  هک  ار  دوخ  همانهرجـش  نم  یلو  مسوبب ،

اهنآ تسین . هدش  هتخانش  نم  يارب  امش  باتک  مسانـشیم و  ار  باتک  نیا  نم  هک  متفگ  مدیـسوب و  ار  شیوخ  تمعنیلو  هدازهاش و  رابرد 
وا دشیم . هدـید  هکم  کیدزن  زاجح  لها  مجنم  لیلخ  مانب  برع  سانـشرتخا  کی  نانآ  نایم  دـندش . دونـشوخ  نم  رادرک  زا  دـندیدنخ و 

. درکیم سیردت  نارضاح  زا  نت  دنچ  يارب  یبرع  نابز  هب  ار  سدیلقا  باسح  تایضایر و  دومنیم ، هلاس  جنپ  تصش و  يدرم 
لکـش و دـنچ  هرابرد  متـشادن  طلـست  نآ  هب  زونه  هک  یـسراف  نابز  هب  مدربیپ ، سرد  عوضوم  هب  هدیـشک  ياهلکـش  زا  نم  هک  یماـگنه 

يزیچ نآ  زا  نم  اـیآ  دیـسرپ  دروآرد و  یکچوک  نیـسم  بالرطـسا  دوخ  هنیـس  زا  دـش و  لاحـشوخ  رایـسب  درمریپ  مداد . حیـضوت  لومرف 
ورنیا زا  دنیبب ، ار  نآ  هک  دش  واکجنک  درمریپ  مراد ، ار  نآ  ریظن  هک  متفگ  مداد و  ماجنا  بالرطـسا  اب  تکرح  دنچ  هک  یماگنه  منادیم ؟

دندـیمهف هک  یتقو  دـندرک و  بجعت  نم  لـیاسو  ندـید  زا  یگمه  مدروآ ، هارمه  ار  بالرطـسا  هرک و  متـشگزاب و  دوخ  تماـقا  لـحم  هب 
ار زیچ  همه  بوخ  قیقد و  هزادنا  نیا  ات  ماهتـسناوت  هنوگچ  هک  مهد  ناشن  وا  هب  ات  تساوخ  نم  زا  ریپ  مجنم  ماهتخاس  ار  بالرطـسا  اصخش 

. دوب هدشن  هتخاس  فیرظ  تاجرد  يدنبمیسقت  هریاد و  عطقم  رظن  زا  اهنآ  بالرطسا  اریز  منک ، کح  نآ  يور  رب 
وا دهد ، ماجنا  ار  حیحص  يدنبهجرد  دنک و  راک  فیرظ  هنوگچ  هک  مداد  دای  وا  هب  مدرمـشرب و  ار  دوخ  بالرطـسا  تازایتما  نم  هک  یتقو 

، دنیبب ارم  ات  دمآیم  نم  هاگتماقا  هب  تاقوا  رتشیب  وا  دنکب . دیاب  هچ  نم  دمآشوخ  تیاضر و و  بلج  يارب  هک  تسنادیمن 
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دزن دوخ  ای  دناوخ و  دوخ  دزن  ارم  اهراب  دروآ ، میارب  دندرکیم  لمح  وا  رـس  تشپ  رفن  دـنچ  هک  ار  هدامآ  ياذـغ  هویم و  يرادـقم  راب  کی 
هک ار  هچنآ  ات  دوب  هدرک  تساوخرد  نم  زا  دنامهفب ، نم  هب  ار  دوخ  نابز  ای  دمهفب و  ارم  نابز  هک  تشادن  نیا  زا  شیب  یتساوخ  دـمآ ، نم 

ار ایـسآ  هراق  مامت  ابیرقت  یئایفارغج  ضرع  لوط و  ای  تاصتخم  دراذـگب . مرایتخا  رد  تسوا  نآ  زا  هچره  دـهد و  ماـجنا  میارب  مهاوخیم 

یناملآ کی  هاگن  زا  يوفص  رصع  ناریا  سویرائلوا : مادآ  www.Ghaemiyeh.comهمانرفس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 179زکرم  هحفص 36 

http://www.ghaemiyeh.com


هب ار  اههشقن  نیا  نم  اهدعب  تشاذگ ، مرایتخا  رد  دوب  هدرک  هیهت  هدیشک و  دوخ  هک  یئاههشقن  ای  هقطنم و  ره  یفارغج  ياه  هشقن - هلیـسو 
حیحـص دوـب  هداد  وا  هک  یتاـصتخم  اریز  متـشادنپیم ، تسرد  نم  هک  دوـب  هچنآ  فـالخ  نآ  ياـهیهاگآ  ارثـکا  مدرک و  یـسررب  تـقد 

. دومنیم
. دوب عرشتم  عبط و  خوش  ناوج ، يدرم  یلع و  بحم  شمان  هسردم  يالم 

نابز زور  ره  هک  یلق  ماما  ناتیپاک  ای  یشابنوا  ینعی  وا  بوخ  قیفر  نینچمه  درک ، تمدخ  نم  هب  هناتـسود  یـسراف  نابز  شزومآ  هنیمز  رد 
نم دزن  یلق  ماـما  زور  کـی  یلع و  بحم  زور  کـی  بواـنت  هب  متخومآیم . وا  هب  ار  شیوـخ  ناـبز  زین  نم  تخوـمآیم و  نم  هب  ار  دوـخ 
رارق نظءوس  دروم  ادابم  هک  دنتـشاد  همهاو  نوچ  تسین ) هدـننازیگنا  ام  زا  یخرب  يارب  هک  يزیچ   ) یبهذـم لیالد  هب  هرخالاب  دـندمآیم و 

. دندمآیم نم  دزن  اهبش  اذل  دنریگ ،
زا اهنآ  يرامیب  کش  نودـب  دـنداتفا . باوختخر  هب  نآ  زا  یـشان  یناوتان  جازم و  یمرگ  ببـس  هب  ام  ناهارمه  زا  يرایـسب  اهزور  نیا  رد 

ریفس روتسد  هب  هک  نیا  ات  دندیشونیم . يدایز  بآ  بارش ، زا  سپ  اریز  دوب ، دراد . مرگ  یتعیبط  هک  دایز  بارش  ندیشون 
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تیاـنع هب  تفرگ و  دوخ  ناـمرد  ریز  هراـبکی  هب  ار  رفن  ود  تسیب و  اـم  کـشزپ  دـش . نغدـق  بارـش  ندیـشون  یمومع  ياهمانـشخب  یط 
ص73 روپهب ؛  دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس  دنتفایزاب . ار  دوخ  تمالس  نارامیب  مامت  کشزپ  تبقارم  دنوادخ و 

ع)  ) یلع ترضح  تداهـش  تشادیمارگ  زور  درگلاس و  روشاع  هب  فورعم  ناضمر و  مکی  تسیب و  نایناریا  میوقت  ربارب  هک  هیروف  متفه  ز 
کیدزن یناکم  رد  هژیو  مسارم  اب  رهـش و  یلاها  مامت  یئآمهدرگ  قیرط  زا  ناـنآ  تساـهیناریا . دـشرم  یبهذـم و  ربهر  گرزب و  سیدـق 

. دنرادیم یمارگ  ار  زور  نیا  تسا ، هدش  هتخاس  نیا  يارب  هک  رهش 
زین ناگرزب  زا  یعمج  رتنالک و  هک  ناخ  روتـسد  هب  مینک ، ندـید  مسارم  نیا  زا  ات  میدـش  دراو  روکذـم  لـحم  هب  اـم  زا  رفن  دـنچ  هک  یتقو 

رازگرب ای  بیطخ  رفن  کی  همیخ  ریز  میـشاب . مسارم  يارجا  دـهاش  کیدزن  زا  میناوتب  ات  دـندرک  زاـب  اـم  يارب  ار  یئاـج  دـندوب  يو  هارمه 
يدـنلب هب  یلدنـص  کی  رب  مینکیم ، هدافتـسا  یکـشم  زا  هک  ام  مسر  زا  ریغ  یگنر  ازع ،  گـنر  یلین  ساـبل  رد  يراوگوس  سلجم  هدـننک 

. دوب هتسشن  خن  ود  زا  شیب 
نیا ياوتحم  دـناوخیم . همانلتقم  مان  هب  یباتک  يور  زا  موهفم  اب  یتاکرح  زین  فاص و  اسر و  شوخ ، یئادـص  اـب  تعاـس  ود  تدـم  هب  وا 

اب یگمه  دـنوخآ  يدایز  دادـعت  بیطخ  یلدنـص  رود  ات  رود  دوب . ناشیا  تداهـش  یگنوگچ  و  ع )  ) یلع ترـضح  یگدـنز  حرـش  باتک 
باتک رد  اریز  دندرک ، زاوآ  ندناوخ  هب  زاغآ  توافتم  تاعفد  هب  بیطخ  ندناوخ  يانثا  رد  دندوب و  هتسشن  رس  رب  گنر  دیفـس  ياهلیدنم 

تاملک اج  همه  هدش  دای 
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هیقب دنامیم و  تکاس  سپـس  دناوخیم و  ار  لوا  هملک  دیـسریم  اهنآ  هب  هک  یتقو  بیطخ  تشاد و  دوجو  هناملاع  ياهدومنهر  راصق و 
دایرف دنلب  یئادص  اب  اهنآ  زا  یکی  دورـس  دنچ  مامتا  زا  سپ  دندناوخیم  فورعم  دورـس  زاوآ و  کی  دننام  روکذم  ياهدنوخآ  ار  هلمج 

: دزیم
 « داب یلع  هدنشک  هب  يادخ  تنعل  »

: دنتفگیم تیعمج  مامت  وا  باوج  رد 
 « دابم مک  داب ، شیب  »

هس سپس  دیشوپیم . ار  نآ  اروف  یتسیابیم  هک  دش  ناخ  زا  نیمـشیربا  ون و  یتعلخ  تفایرد  هب  رختفم  بیطخ  باتک ، تئارق  نایاپ  زا  سپ 
ود و  ع )  ) یلع ترضح  ياهتوبات  رهظم  یتسیاب  ارهاظ  هک  دش  هدنادرگ  رود  راوهریاد  دوب  هدش  هدیشوپ  یگنر  هایـس  هچراپ  اب  هک  توبات 
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ایوگ دوب و  هدیـشوپ  گنر  یلین  ياهچراپ  اب  هک  دنلب  قودنـص  ود  اهنیا  زا  شیپ  دوبیم . ع )  ) نسح ماما  و  ع )  ) نیـسح ماما  ناشیا  دـنزرف 
رب هک  ابیز  بسا  سأر  ود  زین  دـش و  هتـشاذگ  شیامن  هب  دوبیم ، ناشیا  یناحور  ياهباتک  ینعی  ع )  ) یلع ترـضح  ثاریم  اهنت  لـیثمت و 
رـس رب  یناریا  رفن  کی  دـش ، هدـنادرگ  رود  تشاد  رارق  يزوریپ  ياهمچرپ  يدایز  رادـقم  اهبنارگ و  ياهراتـسد  ریت ، نامک ، اهنآ  تشپ 

دندوب هدرکورف  ریشمش  هضبق  راهچ  نآ  رب  دندیمانیم و  لخن  ار  نآ  هک  رودم  جرب  کی  یبوچ 
75 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

اب ار  هبعج  نیا  دندرکیم ، لمح  ییاههبعج  دوخ  رـس  رب  رگید  رفن  دنچ  دومنیم . راوشد  اهنآ  ندید  یتنیز و  ءایـشا  یناوارف  ببـس  هب  هک 
. دـندوب هداد  رارق  زاب  تلاح  رد  ار  ینآرق  اـیوگ  نآ  نورد  هدرک و  شیارآ  اـهزیچ  ریاـس  لـگ و  نیگنر ، ياـهراون  ناگدـنرپ . زا  ياهتـسد 

یماظن لبط  کبنت و  کبلین ، گرزب ، ياهجنس  هلیسو  هک  نوزحم  یقیـسوم  ياون  هارمه  دنتـشاد ، رـس  رب  ار  هبعج  زرط  نیا  هب  هک  يدارفا 
فارطا هب  ياهناگادج  ياههریاد  رد  دنتشاد و  تسد  رد  يدنلب  یتسدبوچ  ناناوج ، زا  هورگ  دنچ  دندیهجیم . دندیرپیم و  دشیم  هتخاون 

: دناوخیم اهنآ  زا  یکی  دندوب  هتفرگ  ار  رگیدکی  ياههناش  هک  یلاح  رد  دندیرپیم و 
« نیسح نسح ، تسا ) ع )  ) یلع ترضح  مان  نیا   ) ردیح ردیح ، »

. دنتفر رهش  هب  هرابود  تیعمج  مسارم  نیا  اب  دنتفرگیم . مد  ار  تاملک  نیمه  وا  اب  نارگید  و 
رسارس رد  دش  هداد  حرش  هک  بیترت  نیا  هب  یمـسارم  هدش ، ادج  شندب  زا  ع )  ) یلع ترـضح  حور  هک  ناضمر  مکی  تسیب و  زور  نیا  رد 

. ددرگیمن رازگرب  یمسارم  هنوگچیه  تساهنآ  گرزب  ربمایپ  هک  ص )  ) دمحم ترضح  تلحر  زور  رد  یلو  دوشیم ، ارجا  ناریا 
رد تشگزاب ، هاش  زا  ياهمان  اب  دوب ، هدـش  هناور  رابرد  يوس  هب  سرام  مکی  تسیب و  رد  ام  تهج  هب  هک  ناـخ  رومأـم  هیروف  متفه  تسیب و 

. دنهد تکرح  ناهفصا  فرط  هب  اروف  ار  ام  هک  دوب  هدش  هداد  روتسد  همان  نیا 
هارمه دناوتیمن  ناوارف  هلغشم  تلع  هب  هک  نیا  رذع  اب  ناخ  دنتفر ، راکـش  هب  ام  زا  نت  دنچ  اب  دندوب ، هدش  لاحـشوخ  ربخ  نیا  زا  هک  ارفس 
تیبرت گنلپ  زوی - درک . هناور  ام  هارمه  گنلپزوی  کی  يراکشزاب و  گس ، دنچ  اب  ار  دوخ  همدخ  زا  يدادعت  یلو  دیبلط  شزوپ  دشاب  ام 

دـیعلبیم و ار  هدـش  راکـش  ياهشوگرخ  دـناریم و  ولج  ار  اهگس  مامت  اریز  دـش ، ام  يارب  یبلاج  یمرگرـس  هلیـسو  دوب و  مار  هدـش و 
درکیم راداو  ار  نایچراکش 

76 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
. دننک راوس  دوخ  كرت  رب  ار  وا  هک 

نینچ رد  تساهنآ . میوقت  زا  لاوش  مهدراهچ  اب  ربارب  دـنمانیم و  ریدـغ  مخ  ار  نآ  هک  دـننکیم  اـپرب  ینـشج  اـهیناریا  سراـم  لوا  زور 
. تسا هدش  ص )  ) دمحم ترضح  ینعی  دوخ  رسمه  ردپ  تموکح  نیشناج  ع )  ) یلع ترضح  ایوگ  يزور 

نیا رد  درک . یئاریذـپ  هوکـشاب  يزرط  اب  همیخ  کیدزن  افـصاب  یئاج  رد  هناخدور  راـنک  رد  اـم  زا  هراـبود  ناـخ  عوضوم ، نیا  هب  هجوت  اـب 
. دندرکیم یتسدرت  يزابهدبعـش و  دندیـصقریم و  دندیرپیم ، هنارهام  يزرط  هب  رفن  دنچ  دـندوب ، هدـید  هیهت  دایز  ياهیمرگرـس  مسارم 

زارد نیمشیربا و  هدروخ  هرگ  راون  هتسد  کی  نآ  رب  هک  کچوک  جنـس  ود  هک  یلاح  رد  غلاب  هچبرـسپ  هک  دوب  یئابیز  صقر  هجوت  بلاج 
كالاچ مرن و  یندـب  ياـضعا  اـب  یهایـس  برع  دادیم . شیاـمن  دروآیمرد  تکرح  هب  رگیدـکی  رب  ندز  ماـگنه  ار  اـهنآ  دوب و  نازیوآ 

درپب و ارفس  زا  یکی  هلمج  زا  نانامهیم  زا  نت  دنچ  هلک  رـس و  هب  دکلپب و  اهینیریـش  رب  رود و  صاخ  يراوطا  ادا و  اب  درک  راداو  ار  يرتنع 
. تشاذگیم شیامن  ضرعم  هب  تشاد ، يرنه  رگا  سک  ره  زین  یلومعم  مدرم  همیخ  زا  جراخ  دوش . رود  اهنآ  زا  هرابود 

دوخ قیقد  يزادناریت  ناخ  صخش  فده . هب  يزادناریت  ود و  هقباسم  سات ، نتخیر  لیبق  زا  دنتشاد ، دوخ  يارب  يدایز  ياهیمرگرس  نانآ 
هراـبود یگلاـس  جـنپ - لـهچ و  رد  نوـنکا  دـهد و  رارق  فدــه  ار  یئوـم  راـت  دوـب  رداـق  یناوـج  رد  هـک  تـفگیم  وا  درک . شیاـمزآ  ار 

رسپ زا  یکی  هب  اذل  دیامزایب ، ار  دوخ  تراهم  رگید  رابکی  تساوخیم 
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77 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
ابیرقت دنربیم و  راک  هب  يزادناریت  يارب  اهنآ  هک  يزیچ   ) يرتشگنا هقلح  ای  ریکـش  کی  هب  ار  بسا  زا  ییوم  رات  هک  تفگ  دوخ  ياههچب 

ود هب  ار  بسا  يوم  رات  ریت  اب  یمدق  شش  هلصاف  زا  هداتسیا  هرابود  تسناوت  ناخ  دراد ، هگن  هتسب و  دنراد ) دوخ  تسش  تشگنا  رب  هشیمه 
. دهد رارق  فده  ار  بیس  گنفت  اب  تشگزاب  رد  تسناوت  دننک و  باترپ  نامسآ  يوس  هب  ار  یبیس  داد  روتسد  وا  دنک . مین 

نادیم هب  تعجارم  رد  میتشگزاب . رهـش  هب  هراوس  وا  هارمه  هب  هرابود  درک  یئاریذـپ  یبوخ  هب  ام  زا  تعاس  شـش  تدـم  ناخ  هکنآ  زا  سپ 
هویش هب  ندیود  يارب  ار  اهبسا  هنوگچ  هک  دنداد  ناشن  ام  هب  میدیسر . دننکیم  تیبرت  يراوس  يارب  اجنیا  رد  ار  ناشیاهبسا  هک  یعیسو 

اب فاصم  ماگنه  ار  ییاهشور  هچ  زین  و  دـنرادن ) یهاگآ  بسا  تیبرت  يارب  تانیرمت  ریاس  زا  اهیناریا  اریز   ) دـنهدیم تداع  لعن  راهچ 
يرگید راوس  دـنچ  یپ  زا  نیبوزاب  ناراوس  زا  یکی  هک  دوب  یندـید  شور  کی  اهنآ  هلمج  زا  دـنزومآیم . هراوس  ياـهگنج  رد  نمـشد 

رد ناشحالـس  اهنت  هک  ار  دوخ  ياهیتسدبوچ  دنتـسناوتیمن  دنتـشاد  هک  یتعرـس  اب  رود  هلـصاف  زا  نانآ  هک  اجنآ  زا  دـناریم ، لعن  راهچ 
زا ار  نیبوز  دـنداد و  رییغت  ار  دوخ  ریـسم  عیرـس  یتکرح  اب  بسا و  کمک  هب  نیاربانب  دـنزاس ، انـشآ  يو  ندـب  هب  دوب  فیرح  نیبوز  ربارب 

رایـسب نیرمت  نیا  زا  هک  زین  ناخ  دـندوب و  هاگآ  نف  نیا  زا  اهنآ  مامت  دـندرک . باترپ  وا  يوس  هب  دـندروآرد و  هب  هدـننک  بیقعت  گـنچ 
. درک ادها  روخآ  ریم  هب  ار  ابیز  یبرع  بسا  سأر  کی  هزیاج  ناونع  هب  دوب ، یضار 

ینعی يروسهبنشراهچ  ار  نآ  دننکیم  زاغآ  ار  يزور  اهیناریا  سرام  موس 
78 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

زور نیا  اهیناریا  تساهنآ . ون  لاس  ینعی  بش  اب  زور  تدم  ندش  ربارب  زا  لبق  هبنـشراهچ  نیرخآ  هراومه  دـنمانیم و  ازع  هبنـش  نیمراهچ 
یـصخش براـجت  زا  هکلب  دوخ ، ناگتـشذگ  راـبخا  زا  اـهنتهن  دـنیوگیم  اـهنآ  دـننادیم . لاـس  ماـمت  ياـهزور  نیرتسحن  نیرتدـب و  ار 

، دننکیم يراددوخ  تالماعم  ماجنا  زا  اهر و  ار  هنازور  راک  ورنیازا  تسین ، كرابم  نومیم و  نایناریا  رب  الومعم  زور  نیا  هک  دناهتخومآ 
نارگید هب  لوپ  نتخادرپ  ندیـشون ، زین  ندروخ و  دنگوس  ندرک و  نیرفن  زا  دـننکیم ، تبحـص  رتمک  دـنوشیم ، جراخ  رتمک  زین  هناخ  زا 

زا يدادعت  اذل  دنـشاب ، راک  نامه  ماجنا  هب  روبجم  لاس  مامت  یتسیاب  دنهد ، ماجنا  زور  نیا  رد  هک  ار  هچنآ  دنراد  رواب  دـنیوجیم و  يرود 
، دنوشیم ناور  رهش  کیدزن  يرهن  يوس  هب  تسد  رد  ياهزوک  اب  نارگید  دنرامشیم . ار  دوخ  ياهلوپ  دننیشنیم و  هناخ  رد  نادنمتورث 

بآ نیا  زا  دوخ  ياهقاطا  هناخ و  هب  دندرگیمزاب و  دـننکیم و  بآ  رهن  زا  ار  هزوک  دـننک  هاگن  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  هکنآیب  مارآ 
هار رد  هچنانچ  دیادزیم . هتـسش و  دایز  ياهزادنا  ات  ار  یماکان  یتخبروش و  نیاربانب  تسا ، لالز  زیمت و  بآ  نوچ  دنیوگیم  دنـشاپیم و 

. دننکیم یلاخ  وا  تروصورس  هب  ار  هزوک  بآ  مامت  یتح  ای  دنشاپیم و  زین  وا  هب  بآ  نیا  زا  دنروخرب  یبوخ  تسود  هب 
اههچبرسپ دنکیم . رکشت  لباقم  فرط  زا  ورنیا  زا  دراد و  نوگش  هدش  سیخ  هک  یسک  يارب  دتفا  قافتا  یناهگان  روطهب  نایرج  نیا  رگا 

. دـنراد دوخ  هب  صوصخم  ياهیمرگرـس  لاـمعا و  دـنرادن ، دوـخ  زا  ياهداوناـخ  دـناهدمآ و  اـیند  هب  عورـشمان  روـطهب  هک  یناـناوجون  و 
رهش ياههچوک  يوس  هب  دنمانیم  کبنت  ار  نآ  هک  یلبط  اب  نانیا  زا  یهورگ 

79 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
لغب ریز  رد  ار  کـبنت  تسا  زاـب  شیاـهتنا  هک  تسا  يدـنلب  هلول  نآ  هلاـبند  تسا و  هدـش  هتخاـس  لافـس  زا  کـبنت  دـنوشیم ، ناور  رهن  و 

. دننزیم نآ  هب  تسد  اب  دنریگیم و 
بآ هک  یتقو  دسرب ، نآ  يالاب  ای  وناز و  هب  بآ  هک  یئاج  ات  دنوریمورف ، بآ  رد  دنراد ، هارمه  یتفلک  یتسدبوچ  ناناوج  نیا  زا  یـضعب 

ندـب مامت  دـنوشیم و  نازیوآ  رگیدـمه  هب  هدـش  سیخ  ياهسابل  اب  هکنیا  ای  دنـشاپیم ، رگیدـکی  هب  تفرگ ، رارق  ناشـسرتسد  رد  یفاک 
، دنیماکان یتخبدـب و  زا  یلیثمت  موهفم و  ایوگ  اهنیا  دـننکیم . دروخ  ییهبرـض  اب  ار  اههزوک  ای  دنـشکیم و  بآ  ریز  هب  ار  دوخ  يزابمه 

یماکان یتخبدـب و  اب  لاـس  نآ  رد  دـناسر ، لزنم  هب  درک و  رپ  بآ  زا  ار  هزوک  تراـهم  اـب  یگرخـسم و  نودـب  ناـنآ  زا  يدرف  رگا  نونکا 

یناملآ کی  هاگن  زا  يوفص  رصع  ناریا  سویرائلوا : مادآ  www.Ghaemiyeh.comهمانرفس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 179زکرم  هحفص 39 

http://www.ghaemiyeh.com


رگا اـی  دـنوشیم و  ناور  رهن  يوس  هب  هزوـک  ندرک  رپ  يارب  دیـشروخ  ندـمآرب  زا  شیپ  اـهیناریا  رثـکا  ببـس  نیمههب  دوـشیمن . وربور 
رهظ زا  لبق  ارثکا  اههکحـضم  نیا  دـننکیم . ناـهنپ  دوخ  ساـبل  ریز  ار  هزوک  دـنوش  وربور  ياهژیو  يراوشد  اـب  تسا  نکمم  هک  دـنرادنپب 

رب راوس  سکچیه  رهظ  زا  لبق  یلو  دـنوریم  شدرگ  هب  هراوس  ای  هدایپ و  تشذـگ  زور  طـخ  زا  باـتفآ  هک  یتقو  سپـس  دریگیم ، ماـجنا 
. دوشیمن بسا 

وا دـمآ . ارفـس  ندـید  يارب  دوب  نوبـسیل  لها  زا  یلاقترپ و  الـصا  هک  سوینآ  سود  سویـسوربمآ  مان  هب  کیلوتاک  رفن  کی  سراـم  متفه 
ینیتسوگآ ماظن  اب  رید  کی  یتسرپرس  اجنآ  رد  تسا و  هدمآ  دراد  هلـصاف  یخامـش  زا  ترفاسم  زور  هد  هزادنا  هب  هک  سیلفت  زا  تفگیم 

نیا زا  ار  يدنمدوس  تاعالطا  دیوگ و  دمآشوخ  نانآ  هب  ارفس  كرابم  ندیسر  ببس  هب  تشاد ، رظن  رد  روبزم  شیشک  دراد . هدهع  هب  ار 
هک نیمزرس  مدرم و 

80 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
ار دوخ  يرازگتمدخ  بتارم  دهد و  رارق  اهنآ  رایتخا  رد  تسا  هدرک  لصاح  هتـسیز و  اجنآ  رد  لاس  تفه  تسیب و  زا  شیب  تدـم  فرظ 
رد هک  یـسراف  یکرت و  یجرگ ، ياهنابز  هب  درکیم  وگتفگ  ارفـس  اب  اهنآ  ودره  اب  هک  نیتال  دوخ و  يردام  نابز  زا  ریغ  وا  دراد . مالعا 

نـشج ون  لاس  ندیـسر  ناونع  تحت  فصولا  دـیاز  يداش  اب  اهیناریا  ار  سرام  مهد  دوب  انـشآ  زین  درک  رثؤم  کـمک  نم  هب  نآ  نتخومآ 
. دنمانیم زورون  ار  نآ  دنریگیم و 

. دنیوگ کیربت  ناگرزب  ریاس  رتنالک و  ناخ و  هب  ات  دندش  مازعا  رصق  هب  ام  زا  نت  دنچ 
ناخ يوربور  مینامب . اهنآ  دزن  اذغ  فرص  يارب  هک  دنتـساوخ  زین  ام  زا  میدید و  هتـسشن  هوکـشاب  گرزب و  ياهرفـس  رانک  رد  ار  اهنآ  ام 

رـصاعم هاشداپ  زین  ناهاشداپ و  گرزب  رادرک  يریظنمک  تاکرح  اب  صخـش  نیا  دـنمانیم . ناوخ  هیـضق - ار  وا  هک  دوب  هتـسشن  رفن  کـی 
يارب مجنم  نایم  نیا  رد  درکیم . نایب  دندشیم  زوریپ  دندزیم و  ریشمش  هنانامرهق  هک  نانانمـشد  رگید  اهکبزا و  اهكرت ، هیلع  ار  دوخ 
هیواز هب  دیشروخ  هک  ياهظحل  تعاس و  دیشروخ ، عافترا  نتفرگ  زا  سپ  بالرطـسا  اب  تساخرب و  ياج  زا  دیدج  لاس  لولح  تقو  نییعت 
کیلش پوت  ریت  دنچ  مسارم  نیا  اب  نامزمه  درک ، مالعا  ار  ون  لاس  زاغآ  يدایرف  اب  هاوخلد  هطقن  تفایرد  زین  دسریم و  نامسآ  قفا و  نیب 

نایاپ ینامداش  یبوخ و  هب  زور  دش و  زاغآ  یگرزب  يداش  اب  نشج  بیترت  نیاهب  دندز و  لبط  روپیـش و  اهجرب  رهـش و  ياهراوید  زارفرب  و 
. داد همادا  ار  يداش  نشج و  بیترت  نیمه  هب  ناخ  زین  دعب  زور  تفای .

هک يروط  هب  اریز  دـندمآ ، ارفـس  دزن  رادـید  نیرخآ  يارب  دـندوب  تسمهایـس  هک  یلاح  رد  رتنالک  ناـخ و  بش  دودـح  هاـم  نیمه  متـسیب 
دراو هک  یتقو  اهنآ  دنامب . رظتنم  تسناوتیمن  يرارطضا  رفس  کی  دمآشیپ  ببـس  هب  ناخ  میدرک و  یم - تکرح  يدوز  هب  ام  دنتفگیم 

: تفگ درک و  هاگن  نامسآ  هب  دروآیم  رد  رس  یمک  زین  یسانشهراتس  زا  هک  میکح  ای  ناخ  کشزپ  دندش ، طایح 
81 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

«. يوش دراو  یناملآ ) ناگداتسرف   ) گنرف یچلیا  قاطا  هب  هک  تسین  بوخ  تعاس ، نیا  رد  ناخ ! »
. دنتخادرپ ندروخ  یم  هب  نامسآ  ریز  دنتسشن و  طایح  رد  یگمه  نیاربانب 

میکح هب  دـناوخ و  دوخ  يوس  هب  ار  وا  داتفا ، دوب  فیرظ  دیفـس و  ياهرهچ  ياراد  هک  سویـسورک  هچب  مـالغ  هب  شمـشچ  ناـخ  هک  یتقو 
. دوب نم  دنزرف  هچبرسپ  نیا  شاکیا  تفگ .

: تفگ تفرگ و  ماهلا  ناگراتس  زا  دوب  يربا  نشور و  اوه  زونه  هک  نیا  اب  تخادنا و  رظن  نامسآ  هب  راب  دنچ  میکح 
دلوت ناکما  دـنک ، یکیدزن  دوخ  رـسمه  اب  هاگنآ  دراپـسب و  نهذ  هب  ار  وا  ریوصت  دوش و  هریخ  هچبرـسپ  نیا  تروص  هب  دـناوتب  ناـخ  رگا  »

«. تسا دایز  رایسب  ياهچبرسپ  نینچنیا 
سپ دوش و  هریخ  هچبمالغ  هرهچ  هب  هظحل  دنچ  هک  درک  راداو  ار  ناخ  زیمآرارسا ، ییایند  هب  طوبرم  دوب و  دننام  یئوگشیپ  هک  نانخس  نیا 
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. دنک كرت  ار  لحم  هراوس  دوردب  زا 
یناحور ناردارب  دزن  سیلفت  يوس  هب  یخامـش  زا  درک و  یظفاحادخ  ام  زا  نایرگ  ینامـشچ  اب  سویـسوربمآ  ردپ  هام  نیمه  مود  تسیب و 

. تفر دوخ 
. درک هاش  رابرد  هناور  مسر ، هب  انب  ار  يزورون  يایاده  ناخ  مراهچ ، تسیب و  زور 

وا هب  ياهمان  هلیـسو  هاش  نکل  دوب ، هتفرگ  رارق  هاش  بضغ  دروم  ناخ  ردارب  هک  نیا  اب  اریز  دوب ، نیـشیپ  تاعفد  زا  رتدایز  راب  نیا  يایادـه 
رپ کشت  ددع  یس  رتش ، ابیز ، بسا  سأر  دنچ  زا  دوب  ترابع  ایاده  نیا  دوب . هدرک  دنمهرهب  دوخ  ینابیتشپ  زا  هرابود  ار  يو  هدرک و  دقفت 

. ابیز هچبرسپ  هزیشود و  دنچ  یسور ، هدش  یغابد  مرچ  يدایز  رادقم  وق ،
بایغ رد  درب . رـس  هب  رهـش  زا  جراخ  زور  دنچ  تشگنزاب و  یخامـش  هب  یلو  درک  هقردب  مارتحا  تهج  ار  ایادـه  یلیام  دـنچ  ناخ  صخش 

یخامش رد  ینالوط  یتدم  ینیبشیپ ، نودب  هک  اجنآ  زا  درک و  مهارف  ار  ام  تکرح  تامدقم  رفس و  لیاسو  رتنالک  ناخ 
82 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

یلوق هیلوا و  رارق  ربارب  غلبم  عمج  نوچ  اما  داتسرف ، ارفس  يارب  ناموت  تصش  غلبم  رتنالک  اذل  میدوب ، هدرک  جرخ  بیج  زا  میتشاد و  تماقا 
رتنالک دزن  هک  داد  روتـسد  ام  هب  نامگورب  دـمآیم . رظن  هب  كوکـشم  یمک  عوضوم  دوبن ، ناـموت  تسیب  دـصکی و  ینعی  دـندوب  هداد  هک 

هدـش هتـشاذگ  ام  رایتخا  رد  هاش  نامرف  هب  غلبم  نیا  ایآ  میـسرپب ، يو  زا  ارفـس  هب  طوبرم  رگید  تاـعوضوم  هراـبرد  وگتفگ  نمـض  میور و 
میمـصت ارفـس  دـندماین و  لوپ  نتفرگ  سپزاب  يارب  اهنآ  لاحرههب  دناهداتـسرف . ام  يارب  ار  روکذـم  غلبم  رتنـالک  ناـخ و  هکنیا  اـی  تسا ،

رد ینالوط  تدم  نوچ  ارفس  دنراذگب  هاش  لباقم  دنربب و  ناهفصا  هب  دوخ  اب  ار  نآ  دوب  رتنالک  رهم  هب  روهمم  لوپ  هتـسب  نوچ  هک  دنتفرگ 
. دندرکیم مادقا  عقوم  هب  رگا  رهش  نیا  تاماقم  هک  دنتسنادیم  دنتشاد و  فقوت  یخامش 

. دندوب یضاران  تحاران و  رایسب  دیسریم ، اهنآ  هب  رتدوز  هاش  ياهلمعلاروتسد 
: تشاد راهظا  رتنالک  تیاکش  نیا  باوج  رد 

ار وا  روتـسد  زین  ام  دیاهدمآ و  هاش  ندید  يارب  هکلب  هدماین ، اجنیا  هب  ام  رطاخ  يارب  امـش  هکنآ  هژیو  میهدب ، میناوتیمن  يزیچ  امـش  هب  ام  »
هسیک زا  هدش ، هنیزه  هک  هچنآ  هاش  روتسد  ندیسر  زا  شیپ  هکنآ  لیلد  هب  میاهدرک ، ارجا  هتساوخیم  هاش  هچنآ  زا  رتشیب  یتح  امـش  هرابرد 

میتساوخیم یتح  ام  دیراتخم . دیئوگب  رتشیب  ای  رتمک  وا  هب  ای  دـیهدن و  ای  دـیهد  ربخ  هاش  هب  دـیهاوخیم  رگا  امـش  لاح  میاهتخادرپ ، دوخ 
. میدرکن ار  راک  نیا  دشیم ، فلت  يرتشیب  تقو  نوچ  یلو  میتسرفب ، مینک و  همیمض  ار  امش  هنیزه  تروص  میـسیونب و  هاش  يارب  ار  ارجام 

.« دراد مزال  تقو  مزاول  ریاس  یفاک و  ياذغ  هیهت  هثاثا  راب و  رادقم  نیا  دارفا و  دادعت  نیا  يارب 
دوخ فطل  یتسود و  رخآ  تاظحل  نیا  رد  هک  تساوخ  ام  زا  داد و  ناشن  دوخ  زا  دایز  ینابرهم  درک و  فراعت  ام  هب  لاح  نیع  رد  رتنـالک 
درک یمرگ  یئاریذپ  ام  زا  هزماب  دولآزنط و  نمض  رد  يدج و  يوگتفگ  نیا  رانک  رد  میشاب . وا  نامهم  زونه  مینکن و  غیرد  وا  هب  تبسن  ار 

. درذگب دب  ام  هب  هک  تشاذگن  و 
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دندز راب  ار  ام  هثاثا  مزاول و  دروآ . ام  يراوس  يارب  بسا  سأر  یـس  دصکی و  هنبوراب و  هثاثا و  يارب  يراگ  تصـش  سرام  متفه  تسیب و 
نیا هب  زین  ام  هکنیا  زا  لـبق  دـندش ، جراـخ  رهـش  زا  اـم  زا  شیپ  یخامـش  راـبرد  سیئر  طـسوت  بش  رخاوا  میتشاد  هک  يراـمیب  رفن  هن  اـب  و 

. منک نایب  نآ  هموح  یخامش و  هرابرد  یحرش  مراد  رظن  رد  میدنویپب . ناوراک 
85 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

. یخامش رهش  هرابرد  مجنپ - لصف 
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 ، ایخاموز ار  یخامـش  نانآ  زا  نت  دنچ  تسا . هدـش  نایب  نآ  عضو  هدـیمان و  توافتم  روط  هب  فلتخم  ناسیونخـیرات  طسوت  یخامـش  رهش 
رگید نت  دنچ  الاب و  رد  عقاو  ار  یخامش  رفن  دنچ  یفارغج  ياههشقن  رد  دناهتشون . یخاماز  اهیئایناپـسا  یلو  دناهدیمان  ایخاماز  ایخاموز و 
هجهل هب  هجوت  اب  اهیناریا  اجنآ و  یلاها  لاحرههب  دناهداد . ناشن  دـنبرد  نیئاپ  رد  نینچمه  الاب و  رد  مه  ار  نآ  نارگید  دـنبرد و  نیئاپ  رد 
دنبرد یلیام  لهچ  رد  تسرد  دراد و  رارق  ناتسهوک  نیب  الاب و  رد  هار  ندوب  چیپ  رد  چیپ  ببس  هب  یخامش  دنمانیم . یخامش  ار  رهـش  نیا 

دندیمان یم - ایتاپورتآ  ار  نآ  میدق  ياهدام  تسا و  هقطنم  تختیاپ  یخامش  دریگیم . ربرد  اجنآ  ات  ار  هزور  شش  رفـس  کی  هدش و  عقاو 
ار تمسق  نیا  زین  نیخروم  زا  رفن  دنچ  دوشیم . هدیمان  ناوریش  هزورما  هک 
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. دناهدیمان مایناکریه 

ینامز ناسنا  تهج  نیا  زا  هدش ، عقاو  ناتسهوک  رد  یخامـش  تسا . هدش  هتخاس  ناوریـش  هاش  نامرف  هب  رهـش  نیا  دنیوگیم  هک  يروط  هب 
، تسا هدوب  اجنآ  رد  هدکـشتآ  رازه  جنپ  ایوگ  هتـشاد و  يرتشیب  تعـسو  هقطنم  نیا  البق  دوش . کیدزن  اجنادب  هک  دـنیبب  ار  اجنآ  دـناوتیم 

شخب ود  هلیسو  یخامش  تسا . هدش  دودحم  رایسب  هقطنم  نیا  تعـسو  ینامثع  ناکرت  اب  گنج  ببـس  هب  گرزب  سابع  هاش  نامز  رد  یلو 
هدش تظافح  ياهناکم  هب  بلغا  اهكرت  هک  دربیپ  ریبک  سابع  هاش  هک  ینامز  اما  دناهدیشک ، راوید  ار  مادکره  روداترود  هدش و  زیامتم 

هک یعالق  تاماکحتـسا و  هک  تشاد  رواب  انمـض  تشاذگ و  دوخ  لاح  هب  دندوب  هدش  زاب  هک  ار  یقطانم  دـندروآیم ، موجه  مکحتـسم  و 
روتـسد نیاربانب  تسا ، ناشدوس  زا  شیب  ناشنایز  تکلمم  نایم  رد  عقاو  تاماکحتـسا  فالخرب  دنراد ، رارق  اههاگرذـگ  اهزرم و  کیدزن 

ياه رهـش - رد  ار  راک  نیمه  دـنراذگب . دوخ  لاح  هب  زاـب  یناـکم  دـننام  دـننک و  بارخ  ار  یبونج  شخب  رتمکحتـسم  ياـهراوید  هک  داد 
. داد ماجنا  زین  هجنگ  ناوجخن و  زیروات ،  ای  زیربت  نوچ  یگرزب 

ار اهیناریا  ياهربق  گنس  دنزاسب ، اجنآ  رد  یتاماکحتسا  دنتساوخ  دندروآرد و  اهیناریا  گنچ  زا  ار  یخامش  هک  رابنیلوا  يارب  اهكرت 
. دندرب راک  هب  دندوب  هدروآ  فرط  نآ  فرط و  نیا  زا  هک 
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نیا رود  ات  رود  راوید  تسا . ربارب  گیزپیال  اب  ابیرقت  نآ  تحاسم  هدش و  عقاو  ياهپت  زارفرب  تسا و  رتکچوک  یمک  رهـش  یلامـش  شخب 

نآ زا  ناوتیم  یناـسآ  هب  هزاورد  ندوب  هتـسب  ماـگنه  هک  يروـط  هب  تسا ، قدـنخ  دـقاف  هدـش و  اـنب  یبساـنمان  زرط  هب  گنـس و  زا  شخب 
. تسا هزاورد  جنپ  ياراد  یخامش  نیا  زا  ریغ  دش . رهش  دراو  تشذگ و 

، اهیناریا زا  رهـش  یلاها  هدـش . هتخاس  كاخ  لگ و  گنـس ، اب  دـنیآیم  رظن  هب  تسپ  هک  اههناخ  گنت و  رایـسب  شخب  ود  ره  ياـههچوک 
زین ناوریـش  رد  اهاج  رتشیب  لثم  یلو  دراد ، ار  دوخ  صوصخم  نابز  موق  ره  هک  نیا  اب  تسا و  هدش  لیکـشت  یجرگ  راوناخ  دـنچ  هنمارا و 

. تسا هبنپ  مشیربا و  زا  یتالوصحم  تفاب  هیهت و  رتشیب  هقطنم  نیا  یلاها  هفرج  دراد . تیمومع  یکرت  نابز 
لیبق زا  سانجا  الاک و  ماسقا  عاونا و  اب  یئاههرجح  اجنآ  رد  هک  دراد  رارق  هدیشوپرس  هچوک  دنچ  اب  یگرزب  رازاب  رهش  یبونج  تمـسق  رد 

نازرا ياـهب  اـب  ار  ساـنجا  نیا  ناوتیم  دراد و  دوـجو  یتـسد  عیانـص  ریاـس  ریـشمش و  ناـمک ، ریت ، تـالآ ، ـالط - هرقن و  مشیربا ، ناـتک ،
. درک يرادیرخ 

هلماـعم هدـمع  روط  هب  ار  ساـنجا  هناـگیب  نارگادوس  هک  دراد  دوجو  ازجم  ياـههرجح  نـالاد و  اـب  شورف  دـیرخ و  لـحم  ود  رازاـب  راـنک 
رومـس تسوپ  هدـش و  یغابد  مرچ  سم ، يور ، زلف ، تراجت  هب  اجنآ  رد  اهسور  هک  دراد  مان  هاش  يارـسناوراک  اـهنآ  زا  یکی  دـننکیم .

. دنزادرپیم یسور 
، لاـسمک لاـسگرزب و  ناگزیـشود  نز ، بسا ، شورف  دـیرخ و  هـب  دـنراد و  دـمآ  تـفر و  اـهسکرچ  اـجنآ  رد  هـک  یگزل  يارـسناوراک 

. دنلوغشم دناهدیدزد ، رگیدکی  زا  ای  زرم و  رانک  ياهسور  زا  ای  هدیرخ و  ار  اهنآ  دوخ  هک  هچبرسپ ، هچبرتخد و 
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زا ات  تفر  ارسناوراک  نیا  هب  یخوش  رس  زا  دوب  برـشمشوخ  ریلد و  يدرم  هک  چیونیواس  یئـسکلا  سور  ریفـس  ناریا  زا  تشگزاب  ماگنه 
ود  ) ناموت شش  لباقم  رد  هک  درک  داهنشیپ  وا  بحاص  هب  دروخرب  یتروص  شوخ  هچبرـسپ  هب  هک  یتقو  دنک ، ندید  رادناج  يالاک  دنچ 

، دوب یـضار  رایـسب  نیریـش  داهنـشیپ  نیا  زا  هک  سنج  بحاص  دوش . وا  نآ  زا  هچبرـسپ  تسا ) ناملآ  رلات  یـس  تسیود و  اـب  ربارب  ناـموت 
: تفگ دیشک و  هچبرسپ  نیرس  هب  یتسد 

.« يربب هرهب  یناوتیم  غلبم  نیا  زا  شیب  وا  ندب  تمسق  نیا  زا  »
. دنتراجت لوغشم  زین  دنروآیم  یمشپ  ابیز و  ياهیلاق  نارهت  زا  هک  نایدوهی  ارسناوراک  نیا  رد 

هب زور  ره  مدرم  دراد و  دوجو  رهش  رد  هبامرگ  هس  دنهدیم . يدایز  تیمها  نآ  هب  اهسور  دننام  اهیناریا  هک  دنیوگیم  مامح  ار  هبامرگ 
مان خیش  مامح  هدش و  عقاو  رصق  زا  رود  نادنچهن  موس  هبامرگ  تسا ، زاب  اهدرم  يارب  بش  اهنز و  يارب  زور  رد  مامح  ود  دنوریم . اجنآ 

، تسرادروخرب یـصاخ  مارتحا  شزرا و  زا  هک  دوشیم  هدـید  گرزب  تخرد  ود  مامح  نیا  يولج  دـنوریم . اجنآ  هب  نادرم  طـقف  دراد و 
دجـسم نآ  کیدزن  تخرد  ود  نیا  تسا ؛ نوفدـم  اجنآ  رد  خـیروم  خیـش  مانب  يدرم  كاپ  تسا ، عقاو  مامح  رانک  هک  يدجـسم  رد  اریز 

. دناهدش هدیئور 
رد ارقف  ورنیا  زا  دوشیم ، فرـص  ریقف  مدرم  يارب  نآ  هدنام  یقاب  هریغ و  هلوح و  ییانـشور ، هنیزه  نفد ، نفک و  يارب  هبامرگ  نیا  دیاوع 

ناوریـش تلایا  مامت  رهـش و  دراد . رارق  رهـش  نورب  نورد و  هک  رگید  دجـسم  شـش  رد  ات  دنوشیم  عمج  رتشیب  يدـکت  يارب  دجـسم  نیا 
هاش هدنیامن  مکاح و  ناونع  هب  ناخ ،  کی  تموکح  تحت 

89 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
ار هقطنم  زاب  مشچ  اب  یتسیاب  تسا و  يرواد  رب  تراظن  ناخ  فیاظو  زا  یکی  دوشیم . هرادا  دنرقتسم ، رهش  لامش  رد  هک  رتنالک ،  کی  و 

تمواقم هدامآ  هراومه  دوشیم ، نیمأت  تلایا  دیاوع  زا  اهنآ  هنیزه  هک  یگنج  درم  رفن  رازهکی  اب  هتـشاد و  تبقارم  تحت  نمـشد  ربارب  رد 
. دشاب نمشد  یلامتحا  تالمح  ربارب  رد 

انمـض دنک ، نیمأت  تایلام  تفایرد  يرارقرب و  قیرط  زا  ار  تموکح  دـمآرد  دـیاب  تسا و  هدـش  نیعم  تایلام  هب  طوبرم  روما  يارب  رتنالک 
. تسوا هدهع  هب  زین  تخادرپ 

. دشاب لوئسم  رفن  کی  تراظن  هرادا و  تحت  دیاب  امئاد  رهش  اریز  دورب ، گنج  نادیم  هب  هاش  هارمه  هک  درادن  هزاجا  رتنالک 
هتـسباو دوشیمن  يدایز  هجوت  نآ  هب  ناریا  رد  هک  يزیچ  لیـصا ، هداوناخ  کی  هب  وا  دراد . یهوکـشاب  رابرد  تسا  برع  شماـن  هک  ناـخ 

یناخ بصنم  هاش  فرط  زا  اهكرت  اب  فاـصم  رد  تماهـش  تعاجـش و  زاربا  ببـس  هب  نکیل  تسا ، هداـس  زرواـشک  کـی  رـسپ  وا  تسین .
ياراد دنمونت و  رتنالک  کیب  ییحی  دـننام  ناخ  برع  تسا . هتـسشن  دوب  هدروخ  تسکـش  گنج  نامه  رد  هک  ناخ  خرف  ياج  هب  هتفرگ و 

رد ار  تلاح  نیا  اـم  دندیـسریم و  رظن  هب  عضاوتم  رایـسب  دـندوبن  تسم  هک  یماـگنه  رتشیب ، ناـخ  برع  یلو  ود  ره  دوب . يدـج  ياهرهچ 
. دندوب هناتسود  رایسب  يراتفر  ياراد  ود  ره  لاحرههب  یلو  میدید  رتمک  اهنآ 
هب هدنام  لیام  مین  میدرکن . دروخرب  یهجوت  لباق  یخیرات  راثآ  هب  یخامش  رد 

90 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
يالاب نوماریپ و  هبورخم  ياهراوید  هدنامیقاب  دنمانیم ، ناتـسلگ  هعلق  ار  نآ  هک  دراد  رارق  دـنلب  راوتـسا و  هوک  کی  لامـش  يوس  هب  رهش 
گرزب ياه  گنس - هعطق  اب  ار  نآ  راوید  هک  یقیمع  نیمزریز  هوک ، يور  رب  تسا ، هدوب  یمکحتسم  ژد  البق  اجنآ  هک  دهدیم  ناشن  هوک 

. دشیم هدید  تشاد  دوجو  یبآ  همشچ  نآ  رانک  رد  دندوب و  هتخاس  ییابیز  بعکم 
هباوخمه ای  هصاخ  يارب  دوبدای  ناونع  هب  تسا ) هتشاد  یناهاشداپ  دوخ  زا  البق  نیمزرس  نیا  اریز   ) هاشناوریـش ار  رـصق  نیا  هک  دنتفگ  ام  هب 
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هک ياهرد  رد  تسا . هدش  مدهنم  ردنکسا  تسد  هب  ادعب  هداهن و  انب  هدیمان  شناتـسلگ  هتـشاد و  تسود  رتشیب  نارگید  زا  ار  وا  هک  شدوخ 
ياهلگ هفوکـش و  راهب  لصف  رد  تسا و  دعتـسم  هویم  تشک  يارب  نآ  فرط  ود  ياهنیمز  هک  تسا  يراـج  يرهن  دراد  رارق  هوک  نیئاـپ 

هک تسا  نآ  فارطا  رد  دایز  ياهلگ  دوجو  هطساوب  هوک  نیا  هک  مدقتعم  نم  ورنیا  زا  دناشوپیم و  ار  اجنآ  یشحو  قیاقـش  زین  رایـسب و 
يانعم هعلق  هژاو  دوش و  تفای  نآ  رد  اهلگ  ریاس  رایـسب و  ياهخرـس  لگ  هک  یناکم  ینعی  ناتـسلگ  تسا . هتفرگ  دوخ  هب  ار  ناتـسلگ  مان 

يور هک  دراد  دوجو  يرگید  رتدنلب  هوک  یخامـش  فرط  هب  ناتـسلگ  هعلق  زا  رود  نادنچهن  دهدیم . ار  مکحتـسم  نامتخاس  وراب و  جرب و 
. تسا هدش  هتخاس  هبلک  ود  نآ 

يامرگ اریز  دـننکیم ، تماقا  ناتـسلگ  زین  هوک و  نیا  رد  هتفه  دـنچ  يارب  ناتـسبات  نآ  فارطا  تاهد  یخامـش و  رهـش  یلاها  زا  يرایـسب 
هوک نیئاپ  رد  هک  يدیدش 

91 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
. دنکیم ناتسهوک  بسچلد  کنخ و  ياوه  زا  هدافتسا  هب  راداو  ار  نانآ  دراد  دوجو 

، کنخ ریذپلد و  ياوه  اهنتهن  اجنآ  رد  اریز  دنناریم ، زربلا  ناتسهوک  يوس  هب  ندیرچ  يارب  ار  دوخ  ماشحا  لاس  زا  یلصف  نینچ  رد  اهنآ 
. دراد دوجو  بوخ  رایسب  ياههاگارچ  هکلب 

93 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

لیبدرا ات  یخامش  زا  ترفاسم  مشش - لصف 

ار دوخ  هنبوراب  مزاول و  هنابـش  سرام  متفه  تسیب و  رد  دـش  هراشا  البق  هک  روطناـمه  نیارباـنب  مینکیم ، زاـغآ  ار  رفـس  هراـبود  نونکا  اـم 
. میدوب هداتسرف  شیپاشیپ 

رتنالک ناخ و  هک  اجنآ  زا  دندرک . تکرح  رفس  ناگنهاشیپ  لابند  هب  ارفـس  نایاقآ  دیـشروخ  ندمآرب  هب  هدنام  تعاس  ود  زور  نآ  يادرف 
ای رتنالک  دوبن  لیام  زین  نامگورب  ریفـس  اذـل  دـندادن ، ناشن  شوخ  يور  میدوب  راودـیما  اـم  هک  روطنآ  لوپ ، يارجاـم  دروم  رد  یخاـمش 

سپس دنتفگ و  كرت  ار  رهش  یکیرات ، رد  دنتسب و  وزاب  ریز  ار  دوخ  هچناپت  کی  ره  ناگداتسرف  نیاربانب  دنک ، هقردب  ار  ام  يرگید  یناریا 
. میدرک تکرح  یگمه  دندش و  بسا  رب  راوس  رهش  زا  جراخ 

ار دنلتاکـسا  لها  زرماچ  ردـناسکلا  دوخ ، نازابرـس  زا  یکی  میهد ، هفولع  نامیاهبسا  هب  ات  میدرک  فقوت  لیام  ود  یط  زا  سپ  هک  یتقو 
اب هک  هداـج  پچ  فرط  اـبیز ، هپت  کـی  راـنک  یلحم  رد  ار  وا  میتفاـی . هدرم  يراـگ  يور  رب  دوب  هتفاـی  دوـبهب  یمک  دـعب  راـمیب و  ـالبق  هک 

تفاسم لیام  مین  یط  زا  سپ  رهظ  زا  دعب  میدرک و  نفد  دوب  هدیشوپ  دایز  ياهزایپ 
94 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

میدرک و نهپ  ار  دوخ  طاسب  اهيراگ  ریز  نابایب ، رد  اجنامه  میدیسر ، ولرکاف  فارطا  رد  ناخ  درمریپ  مانب  یناریا  درم  كاپ  کی  نفدم  هب 
نامگورب دوب . هارمه  نادنبخی  فرب و  ناراب ، نافوط ، دیدش ، ياهقرب  دعر و  اب  اوه  بش  مامت  ابیرقت  اریز  میدنارذگ ، ار  يدب  رایـسب  بش 

رد هزات  ام  دوب و  ینابـصع  رایـسب  دـندوب . هدرکن  ام  هارمه  یناریا  ار  يراگ  هب  اـهبسا  نتـسب  صوصخم  يزلف  تاـعطق  هکنیا  تهج  زا  زین 
، فقوت لحم  ندوب  بسانمان  ببسب  یلو  دنتسرفب ، ام  يارب  ار  اهتسب  نیا  ات  مینامب  رظتنم  ردقنآ  اجنآ  رد  دیاب  هک  میتفایرد  یعضو  نینچ 
مینارذـگب و ار  بش  سیخ  ياهسابل  اب  یتسیاب  تشادـن و  دوجو  ندرک  مرگ  يارب  یمزیه  شتآ و  هن  ناویح و  هن  ناسنا ، هن  اجنآ  رد  هک 

رانک زا  لیام  ود  یط  زا  دـعب  میدرک و  تکرح  راچان  هب  دـندوبن  یعـضو  نینچ  ربارب  رد  تمواـقم  هب  رداـق  اـم  ناوج  ناـهارمه  ناراـمیب و 
. میدیسر یخامش  یناتسهوک  هقطنم  ياهتنا  هب  رگید  لیام  ود  زا  سپ  میتشذگ و  تشاد  رارق  هداج  تسار  فرط  هک  یئارسناوراک 

فرب ناراب و  ارثکا  راهب  ناتـسمز و  رد  تسا . زیخلصاح  رایـسب  اجنآ  نیمز  هدناشوپ و  یهاتوک  ياههپت  ار  ناتـسهوک  نیا  يالاب  تمـسق 
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. تسیربا اوه  درابیم و 
یگدـمآرب هپت و  دـقاف  دراد  تحاسم  رتشیب  ای  عبرم  لیام  هد  اـت  هکنآ  هنماد  اریز  میدـید ، یئاـبیز  رایـسب  هرظنم  ناتـسهوک  نیا  ياـهتنا  رد 

تمسق رد  هک  یلاح  رد  دوش ، هدیشوپ  زبس  ناهایگ  فلع و  زا  هنماد  نیا  هک  تسا  هدش  ببـس  دیـشروخ  شـشخرد  فاص و  ياوه  تسا .
زا يرایسب  ناگدنسیون  هک  ار  رک  سرا و  روهشم  هناخدور  ود  نایرج  تسناوتیمن  ناسنا  دوب و  هتفرگارف  ار  ام  فارطا  فرب  ناراب و  رتالاب 

. دنک هدهاشم  تسا  هدش  هدیشک  ایفارغج  هشقن  يور  رب  هک  ناشیاهمخ  چیپ و  اب  دناهدرک ، دای  اهنآ 
، دوبن تخس  نادنچ  مرن و  شکاخ  هک  هوک ، نیا  زا  رتولج  ام  زا  نت  دنچ 

95 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
ربا زا  يراون  هک  دیـسریم  رظن  هب  نینچ  دـندشیم و  فاص  نشور و  یئاوه  دراو  نانآ  دـندمآیم . نیئاپ  هراوس  نونکا  دـندوب و  هتفر  ـالاب 
هبلک ای  قاطا  دنچ  رد  ام  دوب . هتـسویپ  ربا  هب  هدناشوپ و  ظیلغ  یهم  ار  هوک  يالاب  تمـسق  اریز  دوش ، یم - هدیـشک  نیئاپ  هب  هدـمآ و  نوریب 

. میدش رقتسم  دندوب  هدرک  نییعت  میسقت و  دوخ  نیب  لبق  زا  دوب و  ناپوچ  کی  هب  قلعتم  مادک  ره  هک  اهراتات 
مامت هچب و  نز و  اب  اـههلگ  راـنک  هک  میدروخرب  ناـپوچ  دـنچ  هب  هار  رد  میداد . همادا  راومه  تمـسق  رد  ار  دوخ  هار  هراوس  سراـم  مایس 

رد ام  نونکا  دوب . یندید  رایـسب  ام  يارب  هرظنم  نیا  دـندمآیم . ام  يوس  هب  غالا  هدام و  رن و  واگ  بسا ، ای  يراگ و  رب  راوس  دوخ  ناشیوخ 
عوبطمان ياوه  اب  ناتـسهوک  تاعافترا  رد  زج  اجک  چـیه  میدوب و  وربور  بسچلد  یباتفآ و  فاص و  یئاوه  اب  تاـقوا  رتشیب  ترفاـسم  نیا 

. میدرکن دروخرب 
هدناشوپ لگ  اب  ار  نآ  يور  دوب و  هدش  هتخاس  ین  اب  هدکهد  نیا  ياههناخ  میدیـسر . رک  دور  رانک  رد  تاوج  هدـکهد  هب  سرام  هام  رخآ 

زا رک  هناخدور  يرتخاب و  بونج  زا  سرا  همـشچرس  دراد . نایرج  دنیوگیم  سرا  نآ  هب  زورما  هک  سکارآ  دور  رتالاب ، لیام  عبر  دندوب .
ود نیب  تسا و  قیمع  مارآ و  گنر ، ياهوهق  نآ  رد  يراج  بآ  مدـق و  لهچ  دـصکی و  هناخدور  ره  يانهپ  تسا . يرتخاب  لامـش  رتخاب و 
هب اهنآ  زا  یخرب  یهاگ  روفو و  هب  رکـشین  ناغم  تشد  ياهرازفلع  مامت  رد  زین  هناخدور و  نیا  رانک  رد  دراد . نایرج  دـنلب  اتبـسن  هراـنک 

. دیوریم وزاب  کی  رطق 
مود زور  ام  هک  دراد  دوجو  یگرزب  لپ  تاوج  هدـکهد  رانک  رد  تسا . هدروآ  دوجو  هب  ار  ناـغم  تشد  ناوریـش و  نیب  زرم  رک  هناـخدور 

ناخ هک  دیدج  دلب  ای  رادنامهم  کی  يوس  زا  ناغم  هقطنم  ینعی  هناخدور  فرط  نآ  رد  میتشذگ و  نآ  يور  زا  لیروآ 
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هدید هیهت  بسا  سأر  دصیـس  رتش و  رفن  لهچ  دادعت  ام  راب  لمح  يراوس و  يارب  وا  میتفرگ . رارق  لابقتـسا  دروم  دوب  هتـشاد  مازعا  لیبدرا 
. دوب هدش  هتفرگ  رظن  رد  ام  يارب  زین  هقوذآ  مینک . هدافتسا  يراگ  زا  میتسناوتیمن  قیمع  ياههرد  دنلب و  ياههوک  دوجو  ببس  هب  اریز  دوب ،

هدید هیهت  لیبق  نیا  زا  بیـس و  شمـشک ، ماداب ، غرم ، مخت  هرک ، جنرب ، بارـش ، نمتاب  یـس  دنفـسوگ ، سأر  هد  هنازور  هک  بیترت  نیا  هب 
مین هلصاف  رد  يرازغرم  رد  ام  هنابـش  فقوت  دوب . الاب  فرط  هب  سرا  زا  لیام  کی  ابیرقت  هار  ریـسم  میداد و  همادا  ار  رفـس  لاحرههب  دندوب .

. دوب هداد  ار  ناشندرک  مهارف  روتسد  لبق  زا  ام  رطاخ  هب  رادنامهم  هک  دوب  لکش  رودم  یناپوچ  ياههبلک  رد  لحاس و  زا  یلیام 
رتولج هدـنک و  دوخ  ياج  زا  ار  اهنآ  رادـنامهم  هک  اههبلک  نامه  رد  ار  بش  میتشاذـگ و  رـس  تشپ  ار  روکذـم  رازغرم  لیروآ  موس  زور 
اهنیا میدید . دنمانیم ، وهآ  اهیناریا  ناریج و  ار  نآ  اهكرت  هک  ار  شوحو  زا  گرزب  هلگ  دنچ  زور  نآ  رد  میدرب . رس  هب  دوب ، هداتـسرف 

نیا دنودیم . دنت  رایـسب  تسا و  هدش  مخ  بقع  فرط  هب  زب  خاش  دننام  ناشخاش  گنر و  خرـس  ناشمشپ  یلو  دنتـسه  نزوگ  هیبش  ابیرقت 
. دراد دوجو  هغارم  غابهرق و  یخامش ، ناغم ، رد  طقف  ایوگ  یشحو  ناویح  عون 

. میدید تشپكال  يدایز  دادعت  میدرک ، فقوت  اجنآ  رد  ندیشون  تحارتسا و  ياهظحل  يارب  ام  تشاد و  مان  دور  الاب  هک  يرهن  رانک  رد 
ار یئاهتمـسق  دندوب . هدرک  يراذگمخت  اهنآ  رد  هدنک و  نش  هسام و  رد  ییاهخاروس  اههپت  نیمز و  يور  دنلب و  لحاس  رانک  رد  اهنآ 
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طیارـش رد  اهنآ  ياههچب  بیترت  نیدـب  تفرگیمارف و  باـتفآ  رهظ  دودـح  دـندوب ، هدرک  باـختنا  يراذـگمخت  يارب  اـهتشپكال  هک 
مخت رد  يرتهب 

97 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
. دنتفاییم شرورپ 

. میدیسر ناورجاب  نیمزرس  اههوک و  هب  ینعی  ناغم  تشد  ياهتنا  هب  لیروآ  مجنپ 
. میدنارذگ دارم  خیش  مانب  یئهدکهد  رد  ار  بش  میتشذگ و  کچوک  يرهن  نایم  زا 

هوک لخاد  ار  یبقع  ياههناخ  گنـس و  تاعطق  اب  ار  هدـکهد  يولج  رد  عقاو  ياههناخ  دوب . هدـش  هتخاس  هوک  ناـیم  فارطا و  رد  اـههناخ 
هب ار  هاش  يزورون  يایاده  هک  ناخ  برع  نارومأم  اریز  دوب ، یلاخ  امامت  هدکهد  ياههناخ  دـندوب . هدـناشوپ  یناب  ار  اهنآ  يور  هتخاس و 

ار اجنآ  میراذـگب ، ياپ  هک  اج  ره  هب  میراوخنوخ و  كافـس و  یمدرم  ام  هک  دـندوب  هتفگ  یلاـها  هب  هتـشذگ و  اـجنیا  زا  دـندربیم  راـبرد 
راـنک ياههرخـص  رد  هدرک و  رارف  اـم  سرت  زا  نازرواـشک  اذـل  میهدیم ، رارق  متـش  برـض و  دروم  ار  مدرم  مینکیم و  لواـپچ  تراـغ و 

زیچ اما  مینک ، اشامت  الاب  زا  ار  فارطا  مینیچب و  یهوک  هایگ  ات  میتفر  الاب  هوک  زا  رگید  رفن  دنچ  اب  نم  اجنیا  رد  دندوب . هدـش  ناهنپ  لحاس 
نوریب گنس  فاکش  زا  فاص  یبآ  اب  یندید  ياهمشچ  هوک  يالاب  دندوب . دید  عنام  زین  فارطا  ياههوک  انمـض  میدرکن ، ادیپ  یـصوصخب 

زا رفن  دنچ  بجعت  ثعاب  هک  میدید  یکچوک  گنچرخ  دوب  يراج  نآ  نورد  بآ  هک  همـشچ  رانک  گنـس  زا  یگتفرورف  کی  رد  دزیم .
اعقاو ناوـیح  نـیا  دـشاب . كاـنرطخ  یمــس و  دـیاب  هـک  دـنتفگیم  میدوـب و  هدـیدن  يروناـج  نـینچ  زور  نآ  اـت  اریز  دـش ، اـم  ناـهارمه 

يالاب هک  لحم  نیا  هب  هنوگچ  هک  دشیم  ببس  ار  شسرپ  نیا  دومنیم ، یئایرد  گنچرخ  کی  هک  لاح  نیع  رد  اریز  دوب ، نیرفآیتفگش 
. تسا هدیسر  دراد  رارق  ایرد  یلیام  ود  زا  شیب  رد  هوک و 

روط هب  هک  میدـید  ریجنا  تخرد  فلتخم  ياهاج  رد  هار ، ناـیم  میداد . همادا  نآ  نیب  هوک و  يـالاب  رد  ار  ترفاـسم  هاـم  نیمه  مشـش  زور 
ربخ ام  هب  هک  میدوب  هدرکن  هدامآ  رارقتـسا  يارب  ار  دوخ  لیاسو  زونه  میدیـسر ، هنکـس  زا  یلاخ  یهد  هب  زور  نامه  دوب . هدـییور  یـشحو 

هب ار  هدکهد  نیا  یلاها  مامت  اب  يرامیب و  هتشذگ  زیئاپ  رد  دنداد 
98 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

ریز نیریاس  دندز و  همیخ  دوخ  يارب  نابایب  رد  دندش و  جراخ  هد  زا  اروف  همدخ  رفن  دـنچ  هارمه  هب  ارفـس  نیاربانب  تسا . هدـناسر  تکاله 
لمح رن  ياهواگ  تشپ  رب  ار  اهنآ  رادنامهم  هک  نیشیپ  درگ  ياههبلک  بش  ماگنه  یلو  دندش ، تحارتسا  لوغشم  هانپرس  نودب  نامسآ و 

رگیدـکی هب  ياهحفـص  طسوت  سأر  رد  هک  رادمخ  چـیپ و  زارد و  بوچ  دـنچ  اب  اـههبلک  نیا  میدرک . تماـقا  اـهنآ  رد  دیـسر و  درکیم 
. دنتفرگیم رارق  هدافتـسا  دروم  دـندشیم و  لصو  مه  هب  اددـجم  ادـج و  رگیدـکی  زا  موزل  عقوم  رد  دوب و  هدـش  هتخاس  دـندشیم  لصتم 
دناهتفر و هد  زابور  ياههناخ  نامه  زا  یکی  هب  ناهارمه  زا  رفن  دنچ  هک  میدید  دش ، درـس  تفرگارف و  وبدـب  ظیلغ و  یهم  ار  اوه  هک  یتقو 

لوغشم میدروآ و  نایم  هب  میدوب  هدرک  بصغ  شیپ  بش  رد  هک  ار  یبارـش  میتسویپ و  اهنآ  هب  زین  ام  دناهدرک . شتآ  مزیه  لزنم  نایم  رد 
. میدناسر حبص  هب  فلتخم  ياهیمرگرس  نیریش و  ياهوگتفگ  اب  ابو  يرامیب  زا  سرت  اب  ار  بش  نآ  میدش . ندیشون 

. دوب هدیئور  يرایسب  تومرو  هایگ  سیگآ  يارسناوراک  ات  اجنیا  زا  هار  نیب 
رد ندیرچ  دوب و  مومـسم  رازفلع  نیا  یـصخش  براجت  هیاپ  رب  اریز  دـندش ، دوخ  ياهبسا  رتش و  طسوت  هایگ  نیا  ندروخ  عنام  نیرفاسم 

. دشیم نایاپراچ  ندش  طقس  ببس  اجنآ 
یتح عفترم ؛ اتبـسن  یناتـسهوک  رد  ار  لیام  هد  لوط  هب  یتفاسم  تسیاـبیم  اریز  دـش ، راوشد  رایـسب  هاـم  نیا  متفه  زور  ترفاـسم  نیارباـنب 

، دوب هتفرگرس  يدیدش  ناروب  دب و  اوه  هک  اجنآ  زا  میوش و  لمحتم  يدایز  تمحز  هفولع  هیهت  يارب  مینک و  یط  لعن  راهچ  تاقوا  یهاگ 
زا ای  زین  اهرتش  هکلب  دندوب ، هدش  هتفوک  رامیب و  رذـگهر  نیا  زا  هدروخن و  یئاذـغ  هدـنار و  بسا  زور  مامت  ارابجا  هک  ام ، ناهارمه  اهنتهن 
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. دندشیم نوگژاو  دندرکیمن  دنتشاد  هدرگ  رب  هک  ار  يراب  ینیگنس  لمحت  ای  دندنامیم و  زاب  تکرح 
بلاج يزرط  هب  گرزب  يارـسناوراک  نیا  میدیـسر . تشاد  رارق  ام  تسار  فرط  هک  سیگآ  ینعی  هدـش  دای  يارـسناوراک  هب  رهظ  یلاوح 

ات ار  نآ  ریظن  هک  دوب  هدش  هتخاس 
99 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

هاش فرط  زا  تفگیم  هک  میدروخرب  مدختـسم  رفن  ود  هارمه  حلـسم  زهجم و  الماک  یناریا  رفن  کی  هب  اجنآ  رد  میدوب . هدیدن  هظحل  نآ 
بـش نآ  دربب ، هاش  دزن  ار  نایاقآ  رتدوز  هچ  ره  دـنک و  تبقارم  ام  زا  یبوخ  هب  دـشاب و  ام  رادـنامهم  هک  دراد  روتـسد  تسا و  هدـش  مازعا 
يربخ مزیه  شتآ  زا  یلو  دوب  هویم  گرزب  ياهغاب  ياراد  ابیز و  هد  نیا  تشاد . رارق  یهوک  نآ  زارفرب  هک  میدش  یئهدکهد  دراو  هرابود 
اجنآ رد  ات  دش  مازعا  لیبدرا  هب  هاگتماقا  هیهت  رومأم  بش  نامه  مینک . مرگ  ار  دوخ  رتش  بسا و  واگ ، هلاپت  ندنازوس  اب  تسیابیم  دوبن و 

. دزاس هدامآ  ام  رارقتسا  يارب  ار  یناکم 
وـسهرق هناخدور  هوک  نیئاپ  رد  میداد . همادا  ولتزیج  ناتـسهوک  قیرط  زا  ار  دوخ  ترفاـسم  هناحبـص  فرـص  زا  سپ  هاـم  نیا  متـشه  زور 

اب هک  یگنـس  لپ  کی  طسو  زا  نایماس  رانک  رد  دزیریم و  سرا  هب  دریگیم و  همـشچرس  نالیگ  رد  ورکب  ناتـسهوک  زا  هک  دراد  ناـیرج 
. تسا مدق  دون  میتشذگ  نآ  يور  زا  ام  هک  لپ  نیا  يازارد  درذگیم . تسا  هنهد  شش  ياراد  هدش و  هتخاس  تفارظ 

يارب میدش و  دراو  هد  نیا  هب  ام  تسا . هدش  عقاو  لیبدرا  یلیام  ود  رد  هک  دراد  دوجو  يرگید  هدکهد  لپ ، نیا  زا  دعب  لیام  مین  هلـصاف  هب 
هب ار  نآ  زا  یتمـسق  یتح  هتـشابنا و  مه  يور  رب  ياهپت  تروص  هب  ار  بسا  واگ و  عوفدـم  هدـکهد  یلاها  مامت  میدـنام . اجنآ  كاـپ  دـیع 

. دزوسب رتهب  دوش و  کشخ  باتفآ  اوه و  ترواجم  رد  ات  دندوب  هدیلام  اهراوید 
. دوب هداتفا  درد  شزوس و  هب  ناشاهنت  اهنآ  ندیزگ  رثا  رب  هک  يروط  هب  دوب ، يذوم  تارشح  هشپ و  زا  رپ  هدکهد  ياهقاطا  اههناخ و 

مـسارم یبهذم  هبطخ  اب  سپـس  میدرک و  کیلـش  پوت  گنفت و  اب  راب  هس  باتفآ  ندمآرب  ماگنه  میتفرگ . نشج  ار  كاپ  دیع  لیروآ  مهن 
. میداد ماجنا  ار  شیاین 

100 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
ندید هب  تینهت  کیربت و  نتفگ  يارب  دوب  برشمشوخ  عبط و  خوش  يدرم  هدش و  مازعا  هاش  فرط  زا  هک  يدیدج  رادنامهم  رهظ  ماگنه 

رظن هب  هک  یبالگ  زا  یلاع  ياهنوگ  بیـس ، رانا ، نان ، زا  رپ  یفرظ  هدزدود ، یهام  ددـع  شـش  یفراعت  ناونع  هب  دوخ  هارمه  وا  دـمآ . ارفس 
هک زاریـش  بارـش  روش و  ریـس  رایخ ، اهنیا  زا  ریغ  دوب . هدروآ  تشاد  بیرغ  ـالماک  ییوب  هزم و  دوب و  رادـبآ  دـمآیم و  شرت  ومیل  هیبش 

. درک ام  شکشیپ  هک  تشاد  هارمه  زین  تسا  ناریا  رد  نآ  عون  نیرتهب 
101 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

. دندرک یئاریذپ  دندرب و  رهش  هب  ار  ام  اجنآ  زا  دش و  لابقتسا  ام  زا  لیبدرا  زا  نوریب  هنوگچ  متفه - لصف 

يریظنمک دراوم  ياراد  بلاج و  ام  زا  لابقتـسا  هوحن  میدش . لیبدرا  دراو  هوکـشاب  يزرط  هب  كاپ  دـیع  هبنـشود  اب  ربارب  لیروآ  مهد  زور 
ادتبا میداد ، همادا  يراوس  هب  دوب  هدش  لوادتم  لومعم و  ام  نیب  هک  یبیترت  هب  رهظ  یلاوح  اریز  دوب ، میدید  یخامش  رد  هک  هچنآ  هب  تبسن 

دنتـشگزاب و دندرک ، مارتحا  يادا  هناتـسود  ام  ندید  زا  سپ  اهنآ  میدروخرب . دندوب  زیمت  يوق و  رایـسب  نآ  دارفا  هک  راوس  هورگ  دنچ  هب 
گنراگنر هجوت و  بلاج  ياهجرب  ياراد  نوچ  میدیسر و  یگرزب  ابیز و  هدکهد  هب  هاتوک  یتفاسم  یط  زا  سپ  دندش . ناور  ام  شیپاشیپ 

ناخ بلاط  مانب  لیبدرا  رتنالک  اجنیا  رد  تشاد . رارق  هدـکهد  نیا  یلیاممین  تفاسم  رد  لیبدرا  نکل  تسا ، لیبدرا  اجنیا  هک  میتشادـنپ  دوب 
، میتشاذگ رس  تشپ  ار  هدکهد  هکنآ  زا  سپ  داتفا . هار  هب  هراوس  ارفس  رانک  رد  درک و  لابقتسا  ام  زا  میدید ، دوب  رغال  نسم و  يدرم  هک  ار 

هلک ورس  سپس  دندوب . هتخاس  دوخ  نایم  زا  ام  نتشذگ  يارب  ار  ییورهار  مه  زا  ندش  ادج  اب  هک  میدید  هدایپ  هراوس و  ار  یهوبنا  تیعمج 
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ادیپ دوب  باداش  مادنا و  کچوک  يدرم  هک  ناخ  یلعبلک 
102 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

نایم هب  هراوس  درک و  لابقتـسا  ارفـس  زا  هناتـسود  يراتفر  اب  نادیم  لوط  یط  زا  سپ  دندوب و  وا  یپ  رد  شوپخرـس  راوس  رفن  رازهکی  دـش .
نت هب  نیگنر  نیتسوپ  نآ  يور  رب  دیفـس و  نهاریپ  هک  هچبرـسپ  ود  دروخیم ، مشچ  هب  دایز  یندـید  اجنیا  رد  دـش . لخاد  ناـنامهم  هورگ 

لباـقم زا  دـندوب ، هتفرگ  تسد  رد  هدرکورف و  یجنراـن  نآ  رـس  رب  هک  جاـک  اـی  ریجنا  تخرد  بوـچ  زا  ياهـکرت  هـک  یلاـح  رد  دنتـشاد ،
. دندناوخیم یفص  هاش  و  ع )  ) یلع ترضح  و  ص )  ) دمحم ترضح  حدم  رد  يراعشا  ییاهباتک  يور  زا  ود  نیا  دنتشذگ . ناگداتـسرف 

هنارهام يزرط  هب  دندمآ و  ام  يوس  هب  دندوب ، هدیـشوپ  دیفـس  لماک  روط  هب  هک  رفن  دنچ  سپـس  دـندوب . ناگچب  لادـبا  زا  لصحم و  نانآ 
رگیدکی هک  یلاح  رد  زین  يرفن  دنچ  دندش . در  ام  رانک  زا  زین  اهیچانرک  نالابط و  دندرک . دیلقت  ار  ناتـسدرازه  هلمج  زا  ناگدـنرپ  زاوآ 

ار شیوخ  هالک  دندیرپیم و  اوه  هب  ياهدع  رگید  یئاج  رد  دندیصقریم ، دندناوخیم و  زاوآ  دندوب  هدرک  تسرد  ياهریاد  هدیبسچ و  ار 
هداتسیا دنتشاد  نت  هب  هرز  هک  زادناریت  يدایز  دادعت  يوس ، ود  رد  رهش  کیدزن  دنتفرگیم . ار  نآ  هرابود  نانکدایرف  دنتخادنا و  یم - الاب 

ار ياهدـنرپ  رپ  نآ  رب  دنتـشاد و  رـس  هب  دراد  مان  نیچقرع  تسام و  هدافتـسا  دروم  هک  مامح  هالک  دـننام  هاتوک ، ییاـههالک  ناـنآ  دـندوب .
، دندوب هدناشن  دوخ  یناشیپ  ای  رس  تسوپ  رد  ار  اهرپ  نانآ  زا  نت  دنچ  دندوب . هدرکورف 

103 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
روصت طـلغ  هب  اـم  دـندوب و  هتـسب  يزلف  يراون  دوـخ  هدـیزرو  ناوزاـب  هنیـس و  رود  رب  دوـب و  تخل  ـالماک  ناـشنت  يـالاب  شخب  زین  یخرب 
ناکت رـس  هک  یقرـش  دـنه  یلاها  زا  رفن  دـنچ  دوشیم . تفای  رایـسب  ناریا  رد  هک  تسا  نارگوداج  ياهراکهاش  زا  مه  نیا  هک  میدرکیم 

راب دنچ  ولج  رانک و  زا  تیعمج  موجه  هطساو  هب  هک  میدوب  روبجم  ام  دنتشاد . هجوت  ام  هب  هناتسود  دنتفوکیم ، هنیـس  رب  تسد  دندادیم و 
ناتخرد اهجرب و  اهراوید ، اهمابتشپ ، رب  مدرم  رهـش  نورد  دـننک . زاب  ار  هار  رود و  قالـش  کمک  هب  ار  اهنآ  نارومأـم ، اـت  مینک  فقوت 

. دننک هراظن  ار  ام  روبع  ات  دندوب  هتسشن 
هب ندیسر  يارب  ار  هلپ  هد  تسیابیم  ناسنا  تشاد و  رارق  گنـشق  گرزب و  یغاب  نورد  هناخ  نیا  درک . تیاده  یئابیز  لزنم  هب  ار  ام  ناخ 
الاب وا  هارمه  هک  ام  زا  مادک  ره  هب  اصخـش  ادتبا  درک ، یئاریذپ  ام  زا  بوخ  ياهاذغ  هزمشوخ و  ياههویم  اب  اجنیا  رد  وا  دـنک . یط  اجنآ 

یقیـسوم یئاریذپ  يانثا  رد  دندش . یئاریذـپ  رداچ  کیدزن  نیئاپ  رد  ام  يداع  ناهارمه  درک . فراعت  بارـش  نیرز  یماج  رد  میدوب  هتفر 
تاکرح دندوب  هتـشاد  هگن  رـس  يالاب  ار  اهنامک  هک  یلاح  رد  زادـناریت  ای  یچخوا  یهورگ  هناخ  نیا  کیدزن  دیـسریم . شوگ  هب  اهنآ 

. دندیصقریم دندادیم و  قیبطت  یقیسوم  برض  اب  ار  دوخ 
. دندش لوغشم  ارفس  يارب  دورس  ندناوخ  هب  يدج  یتاکرح  اب  دندش و  رهاظ  دوخ  ياهجنران  اب  زین  هچب  لادبا  دنچ 

هتخاس یـصخش  هنیزه  اب  دوب  دنمتورث  يدرم  هک  ناخ  راقفلاوذ  ینعی  لیبدرا  نیـشیپ  ناخ  ار  اجنیا  دوش . نایب  رتشیب  دـیاب  لزنم  نیا  هرابرد 
هدش هداد  لقیص  تاعطق  اب  اهراوید  دناهتخاس . هراوف  اب  یضوح  موس  هقبط  مابتشپ  رب  تسا و  شوگ  تشه  هقبط و  هس  روبزم  هناخ  تسا ،

اهبنارگ ياهیلاق  اب  زین  اهقاطا  هدـش و  هدیـشوپ  دـندوب  هتفرورف  مه  رد  صوصخم  لاکـشا  اب  هک  زبس  زمرق و  یبآ ، ياـهگنر  هب  گـنس 
ياهلگ لکش  نآ  يور  رب  هک  رمرم  گنس  زا  یضیرع  ورهار  هناخ  نوماریپ  رد  دوب و  شورفب 

104 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
ییابیز یلاق  نآ  يور  هک  دروخیم ، مشچ  هب  عبرم  ياپ  راهچ  تحاسم  هب  یناکم  ورهار  زا  ياهشوگ  رد  دوب . هدش  يراکهدـنک  نوگانوگ 
هتسشن اجنیا  رد  هتشذگیم  لیبدرا  زا  هاش  هک  یماگنه  راب  کی  ایوگ  دندوب . هداهن  تفبرز  مشیربا و  زا  ياهدخماجنآ  رانک  رد  هتخادنا و 

ار اجنآ  ءایـشا  یتح  تشادن  قح  سک  چیه  دوب و  هدـش  يرادـهگن  هتـشذگ  لکـش  نامه  هب  هاشداپ  مارتحا  هب  روبزم  ناکم  ورنیا  زا  دوب ،
. دندوب هدیشک  یکچوک  هدرن  ار  هطوحم  نیا  رود  لیلد  نیمه  هب  دنک و  سمل 
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ياج ابیز  تحار و  گرزب ، شاهناخ  رد  درب و  رهش  زا  یئابیز  هلحم  هب  ار  ارفس  ناخ  اهیمرگرس ، زا  يرایـسب  ندید  اذغ و  فرـص  زا  سپ 
لوط رد  درک و  رقتـسم  فارطا  ياههناخ  رد  زین  ار  ام  ناهارمه  تسا . هدوب  هاش  ياهمظعا  ردـص  زا  یکی  تماقا  لحم  ـالبق  لزنم  نیا  داد .

. میدش یئاریذپ  بسانم  یبیترت  اب  بوخ و  رایسب  اجنآ  رد  تماقا 
. دندروآ ارفس  يارب  كربت  ياذغ  یفص  خیش  هناخزپشآ  زا  ام  ندیسر  زا  دعب  زور 

دنچ یفص  خیش  هعقب  رد  تسا . نایناریا  ینونک  بهذم  ربهر  راذگناینب و  وا  تسا . هوکشاب  للجم و  رایـسب  لیبدرا  رد  یفـص  خیـش  هربقم 
ناهاشداپ خاک  دـننام  هعقب  هتفرگارف و  یئاهنامتخاس  اهنادـیم و  ار  رازم  رود  ات  رود  دـناهدش . نفد  زین  يوفـص  ناـهاشداپ  نیرخآ  زا  نت 

هس ای  ود  دندیسر  لیبدرا  هب  هک  یماگنه  رگید ، ناگرزب  ای  یجراخ و  يارفس  هک  تسا  نآ  لحم  نیا  تایفقو  هلمج  زا  تسا . هدش  هتسارآ 
ياذغ دودح  يزیچ  شیانعم  دوشیم و  هدـیمان  كربت  دراد  دوبدای  هبنج  هک  ماعطا  نیا  دـننک . فرـص  اذـغ  هربقم  هناخزپشآ  زا  یتسیاب  راب 

. تسا هدش  سیدقت 
زا رپ  گرزب  هساک  ود  یس و  زا  دوب  ترابع  دندوب  هداتسرف  ام  يارب  هک  یئاذغ 

105 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
نیا دـندوب . هتـشاذگ  هنیگاخ  هدـش و  خرـس  ای  هتخپ  تشوگ  جـنرب  نیا  يور  رب  دوب و  نیگنر  هدرک و  مد  جـنرب  اهنآ  بلغا  رد  هک  ماـعط 

هرفـس رانک  اـهیناریا  دـننام  یتسیاـب  اـم  دـندرک و  نهپ  نیمز  رب  یئهرفـس  دـندروآ و  اـم  دزن  دـندرکیم  لـمح  رـس  يور  رب  هک  ار  اهاذـغ 
ارفـس میتشادن . بارـش  ندیـشون  هزاجا  اذغ  نیا  اب  هدـعاق  مسر و  هب  انب  انمـض  دوب . لکـشم  یمک  نامیارب  نتـسشن  هنوگنیا  میتسـشنیم و 
لوبق نکل  دـنهد  ماعنا  اذـغ  ناگدـنروآ  هب  هک  دنتـساوخیم  اـهنآ  دوش . هتخاون  تپمورت  هلیـسو  یقیـسوم  هعطق  دـنچ  هک  دـنداد  روتـسد 

. دوب نانآ  راظتنا  رد  یتخس  تازاجم  تروص  نیا  ریغ  رد  اریز  دندرکن ،
، غرممخت ددع  تسیود  دنفـسوگ ، سأر  هدزناش  هنازور  هک  بیترت  نیا  هب  دش ، رپ  یندیـشون  یکاروخ و  زا  ام  رابنا  هناخزپشآ و  دعب  یمک 
ای باشود  نمتاب  ود  بارـش ، نمتاب  دـص  ماداب ، نمتاب  کی  شمـشک ، نمتاب  ود  تسا ) دـنوپ  مین  تفه و  نمتاب  کی   ) هرک نمتاـب  راـهچ 

يور زا  تارک  هب  ناـخ  هک  تسا  ییاهیندیـشون  اـهیکاروخ و  رادـقم  نآ  زا  ریغ  اـهنیا  هتبلا  هریغ . هجوج و  جـنرب ، درآ ، ظـیلغ ، تبرش 
. دوب هداد  ام  يارفس  راختفا  هب  یتسود 

107 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

میدید اجنآ  رد  هک  هچنآ  لیبدرا و  رد  تماقا  تدم  ياهدادخر  هرابرد  متشه - لصف 

يرازگتمدـخ و بتارم  وا  دـمآ . ارفـس  ندـید  يارب  دوـخ  راـبرد  ناـنکراک  زا  رفن  دـنچ  یهارمه  هب  ناـخ  یلعبلک  هاـم  نیا  مـهدزاود  زور 
هب ام  ندیسر  زا  ار  هاش  ات  داتـسرف  يرومأم  زین  زورما  نیمه  تشاد . زاربا  نانآ  هب  دوب ، هدرک  تباث  المع  شرادرک  اب  هک  ار  دوخ  تیمیمص 
زا هناهاش  روتـسد  رودص  ندیـشک  لوط  ببـس  هب  یلو  دـنک  هناور  ار  ام  روتـسد ، تفایرد  ضحم  هب  هک  دوب  راودـیما  دزاس و  هاگآ  لیبدرا 

. میدش لطعم  لیبدرا  رد  دعب  هام  ود  تسرد  ات  زورما 
نداد نمـض  تخادرپ و  وگتفگ  هب  هناتـسود  رایـسب  ام  اب  دـمآ . ارفـس  اـب  تاـقالم  يارب  ناوریا  يزرم  تاماکحتـسا  زا  یفقـسا  متـسیب  زور 

وا دنتسه ، تمدخ  لوغشم  شیشک  دصراهچ  نآ  رد  دنکیم و  هرادا  يزرم  تاماکحتـسا  یلیام  ود  رد  ار  يرید  هک  دش  روآدای  یتاعالطا 
. تسا گرزب  ابیرقت  ایسآ  رد  تیحیسم  هعماج  دوتس . دراد  اهكرت  فالخ  يراتفر  یحیسم  نویناحور  اب  هکنیا  تهج  زا  ار  ناریا  هاش 

اهیناریا هجحلا  يذ  مهد  بارعا  میوقت  ربارب  ای  لیروآ  مجنپ  تسیب و  زور 
108 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

تـسا ع )  ) میهاربا ترـضح  دای  هب  ارهاظ  دیع  نیا  يرازگرب  دننکیم . رازگرب  دـنمانیم  نابرق  دـیع  ار  نآ  هک  گرزب  نشج  ای  ماریاب  کی 
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، باتفآ ندمآرب  زا  شیپ  زور  نیا  رد  دـنک . ینابرق  ار  قحـسا )  هن  دـنیوگیم  لیعمـسا  اهیناریا   ) لیعمـسا دوخ  دـنزرف  تشاد  رظن  رد  هک 
یهورگ تروص  هب  هک  ارقف  هب  دننکیم و  میسقت  ییاههکت  هب  ار  وا  هشال  سپس  ددرگیم ، حبذ  يدنفـسوگ  ای  هرب  طایح  هناخ و  رد  نوریب 

. دنهدیم دننزیم  هسرپ  رهش  رد 
هک ار  يرن  زب  زا  يزیچ  زین  ع )  ) میهاربا ترـضح  هک  دندقتعم  اریز  دوش . هدرب  هناخ  هب  ای  يرادهگن  دـیابن  ینابرق  ناویح  تسوپ  تشوگ و 

. دوب هدربن  هناخ  هب  دوخ  اب  دوب  هدرک  ینابرق  شیوخ  رسپ  ياج  هب 
. دننکیم ینابرق  زین  دناهتفر  هکم  هب  یمالسا  کلامم  ریاس  ناریا و  زا  هک  ینیرئاز  زور  نیمه  رد 

دوخ ناگدرم  روبق  رب  رهـش  ناتـسروگ  رد  یناریا  نز  رفن  دصناپ  باتفآ  ندمآرب  زا  شیپ  هک  میدـید  لیبدرا  رد  زور  نامه  مسارم  نیا  زج 
. دندرکیم هیرگ  دندوب و  هتسشن 

ات دندوب  هتـساوخ  اهنآ  زا  اههچبرـسپ  هب  لوپ  نداد  اب  زین  رگید  نت  دنچ  دندروخیم ، اذـغ  دـندوب و  هتـسشن  اهربق  يور  اهنآ  زا  رفن  دـنچ 
روگ رب  يرداچ  رهـش  ناگرزب  ای  دنمتورث و  یلاها  زا  يدادعت  دننک . توالت  ناشناگدرم  رازم  يالاب  رب  ار  دیجم  نآرق  زا  هروس  ود  ای  کی 

ماجنا زین  جورع  ای  يرادهزور  ماـیا  رد  يراوگوس  يراز و  نویـش و  نینچ  دنـشاب . رود  هب  ناـگناگیب  دـید  زا  اـت  دـندوب  هدز  دوخ  ناگتـسب 
. دریگیم

متسر دروآ . ناگداتسرف  يارب  یشوخ  ربخ  ناخ  یلعبلک  هام  نیمه  متفه  تسیب و 
109 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

يرایسب هدیسر و  لتق  هب  يرچینی  نایشروش  تسد  هب  هینطنطسق  كرت  مکاح  هک  دوب  هتـشون  وا  هب  شترا  گرزب  ناهدنامرف  زا  یکی  ناخ 
کشوم باترپ  يزاب و  شتآ  روتسد  ناخ  دوب ، هدننک  لاحـشوخ  اهیناریا  يارب  ربخ  نیا  دناهدش . ینادنز  ریگتـسد و  زین  رگید  ناگرزب  زا 

هلحرم ره  کیلـش ، هلحرم  هس  ود  دـنداد  روتـسد  نایناریا  يداـش  رد  تکرـش  يارب  زین  ارفـس  داد . ار  کـبلین  لـبط و  نتخاون  نآ  هارمه  و 
ندز روتسد  نینچمه  دننیبب . کیدزن  زا  ار  رهش  یلاها  یلاحـشوخ  هک  دنتفر  نامتخاس  ماب  هب  سپـس  دوش . ارجا  پوت  کیلـش  شـش  لماش 

نامیارب تابن  زا  رپ  گرزب  ناویل  ود  زاریش و  بارش  رطب  ود  اروف  هک  تفرگ  رارق  ناخ  دنـسپ  دروم  يروط  هب  دش و  رداص  تپمورت  لبط و 
. داتسرف

هد يانعم  یبرع  نابزب  هک  اروشاع  ار  نآ  لیلد  نیمه  هب  دـشکیم  لوط  زور  هد  هک  دـننکیم  اپرب  یئراوگوس  مسارم  هم  هام  مهدراهچ  زور 
ماجنا ار  مسارم  نیا  دنتسه  ص )  ) دمحم نید  هب  دقتعم  هک  للم  ریاس  دریگیم و  ماجنا  اهیناریا  هلیسو  طقف  مسارم  نیا  دنمانیم . دهدیم ،
سیدق ای  گرزب  ماما  هک  ع )  ) یلع ترـضح  دنزرف  نیرتناوج  ع )  ) نیـسح ماما  دای  هب  مرحم و  هام  لوا  زا  هدـش  دای  ياروشاع  دـنهدیمن .

ناشیا هیلع  دیزی  هفیلخ  هک  یگنج  رد  ع )  ) نیسح ماما  ناسیونخیرات  شرازگ  ربارب  دوشیم  زاغآ  تساهنآ 
110 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

نشوجلا يذ  رمش  ماجنارس  دندرک و  ناشحورجم  ریت  داتفه  اب  سپـس  دنتـسب و  ناشیا  يور  هب  ار  بآ  ادتبا  دندیـسر . تداهـش  هب  درک  اپرب 
. دناسر تداهش  هب  ار  ناشیا 

، دـننک ترفاسم  هفوک  هب  هنیدـم  زا  دنتـساوخیم  ع )  ) نیـسح ماما  هک  یناـمز  دـنیوگیم  دـماجنایم ؟ لوط  هب  زور  هد  مسارم  نیا  ارچ  اـما 
يرادازع سابل  اهیناریا  يراوگوس  تدـم  لوط  رد  تسا . هدوب  ناشلابند  تداهـش  هظحل  ات  درک و  بیقعت  مامت  زور  هد  ار  ناشیا  نمـشد ،
یگدـنز تعانق  اب  تساهنآ . هنازور  رادرک  فالخ  نیا  دـننکیمن و  حالـصا  ار  دوخ  رـس  يوم  دنتـسه ، نیگمغ  ردـکم و  دندیـشوپیم ،

دروخیم و مشچ  هب  موادم  دایز و  یـشبنج  لیبدرا  رهـش  مامت  رد  دـننکیم . هدافتـسا  بآ  زا  نآ  ياج  هب  دنـشونیمن و  بارـش  دـننکیم ،
. دوشیم ارجا  اجنآ  رد  يریظنمک  مسارم 

مـسارم دوشیم ، اپرب  يریظنمک  مسارم  زور  نامه  بش  رد  یلو  دـنهدیم  نایاپ  یناگمه  يرادازع  کی  اب  مسارم  نیا  هب  مهد  زور  زا  لبق 
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هک مچرپ  نیا  دریگ . یم - ماجنا  تسا  هدش  هتـشارفارب  ربنم  رانک  رد  يدـنلب  مچرپ  هک  یلاح  رد  یفـص  خیـش  رازم  یئولج  طایح  رد  روبزم 
ردـپ ردارب  ع )  ) سابع ترـضح  بسا  لـعن  نآ  بوچ  كون  رب  هدـش و  تسرد  ص )  ) دـمحم ترـضح  رتخد  ع )  ) همطاـف ترـضح  هلیـسو 

رد دنیوگیم  تسا . هدش  هدروآ  لیبدرا  هب  هنیدم  زا  یفص  خیش  دنزرف  نیدلا  ردص  هاش  طسوت  دندوب ، هداد  رارق  ار  ص )  ) دمحم ترـضح 
ود داتفه و   » هک تالمج  نیا  رگا  یلو  دیآیم ، تکرح  هب  ادیدش  هدش  دای  مچرپ  ددنب ، شقن  نهذ  رب  نیسح  مان  هچنانچ  يرادازع  مسارم 

دوش هدناوخ  طلغ  تسا » هداتفا  ریز  هب  بسا  زا  هدرک و  حورجم  ار  وا  مخز 
111 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

هک متشادن  روضح  اجنآ  رد  اصخـش  نم  دتفایم . نیمز  هب  دنکـشیم و  بوچ  يالاب  هک  دیآیمرد  رازتها  هب  تدش  اب  نانچ  روکذم  قریب 
. دننالوبقب نم  هب  یعقاو  ناتساد  کی  ناونع  هب  دش  هراشا  هک  ار  هچنآ  دنتساوخیم  اهیناریا  یلو  منیبب  ار  ارجام  نیا 

هچنانچ دـنربیم و  ناـیاپ  هب  ار  اروشاـع  یمـسارم ، یط  اـهیناریا  هم ) هاـم  مراـهچ  تسیب و   ) بشما هک  تفگ  ارفـس  هب  ناـخ  زور  نآ  رهظ 
اب دـناوتیمن  یمالـسا  نیناوق  ربارب  اهتنم  دـننک ، تکرـش  مسارم  نیا  رد  ات  دـنکیم  توعد  اهنآ  زا  وا  دنـشاب  ندـید  هب  لیام  ارفـس  نایاقآ 

لحم رد  هتیمک  ياضعا  مامت  هارمه  ارفـس  دیـشروخ  نتفرورف  زا  سپ  دنتـسه . بآ  ندیـشون  هب  زاجم  طقف  دنک و  یئاریذپ  اهنآ  زا  بارش 
. دنتفرگ رارق  هدش  نییعت 

هک یئهطوحم  رد  ار  ام  میور و  هناخ  نورد  هب  هک  فراعت  تفگ و  دمآشوخ  هناتسود  دش و  ناور  ام  يوس  هب  دمآیم  شلزنم  زا  هک  ناخ 
فرط هک  یئاهیلدنـص  درب . دـشیم  زاب  دوش ) ماجنا  رهـش  گرزب  رازاب  نادـیم  رد  تسیابیم  مسارم  هکنیا  يارب   ) رهـش نادـیم  هب  نآ  رد 

دناشن و اهیلدنص  نیا  رب  ار  ام  ناخ  دندوب . هتخادنا  یئابیز  ياههچیلاق  اهنآ  يور  رب  هدیچ و  مه  رانک  مظنم  روط  هب  تشاد  رارق  رد  پچ 
نآ رد  هک  دوب  هدش  نهپ  نیمز  يور  یناریا  مسر  هقیلـس و  قباطم  دـنلب  یئهرفـس  ام  ربارب  رد  تسـشن . نیمز  رب  رد  تسار  فرط  اهنت ، دوخ 

، نیسم نادعمش  دنچ  هرفس  يولج  دروخیم . مشچ  هب  دوب  رطعم  ياهتبرش  نیریش و  ياهیکاروخ  زا  رپ  هک  ینیچ  فورظ  يدایز  رادقم 
تخوـسیم تفن  هیپ و  اـب  هک  اـهغارچ  نیا  زا  ریغ  تشاد . رارق  دـندوب ، هتـشاذگ  تفلک  یموـم  ياهعمـش  نآ  رد  هـک  اـپراهچ  يدـنلب  هـب 

. درکیم نیمأت  ار  هطوحم  یئانشور 
ياهراوید هب  دـندوب . هدرکورف  یموم  عمـش  ددـع  یـس  ات  تسیب  مادـک  ره  رب  هک  تشاد  رارق  یگرزب  ياهنادعمـش  ام  ناهارمه  لباقم  رد 

نینچ تساـخ و  یمرب - اـهنآ  زا  يدـنلب  هلعـش  تخوـسیم و  تفن  هیپ و  اـب  هک  دـندوب  هدرک  راوتـسا  چـگ  اـب  ار  غارچ  دـص  دـنچ  نادـیم 
اهنآ يور  نیگنر  ياهذـغاک  هک  سوناف  يداـیز  دادـعت  نادـیم  زارفرب  لوط و  رد  دـناهتفرورف . هلعـش  شتآ و  رد  اـههناخ  هک  دـندومنیم 

بانط هب  دوب  هدش  هدیشک 
112 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

. درکیم يزاب  اهنآ  رون  یئابیز  زرط  هب  دندوب و  هدرک  نازیوآ  يدنلب 
هب جنران  هکرت و  لعشم و  هک  یلاح  رد  رگید  هورگ  یلو  دنتـسشن  نیمز  يور  یئهدع  دندمآ ، درگ  نادیم  رد  رهـش  یلاها  زا  يدایز  دادعت 

نابایخ جنپ  لیبدرا  رد  هک  تسا  یگژیو  نیا  ياراد  مسارم  زا  شخب  نیا  دندرک . ندناوخ  هب  زاغآ  دـنتفرگ و  رارق  راوهریاد  دنتـشاد  تسد 
لیکشت یئهناگادج  هژیو و  هتـسد  مادک  ره  فانـصا  نیا  تسا . ینیعم  فنـص  هب  صتخم  اهنآ  زا  کی  ره  دراد و  دوجو  یلـصا  گرزب و 

يراعـشا ع )  ) نیـسح ماما  و  ع )  ) یلع ترـضح  حدم  رد  هک  دـنراد  ینیعم  دراد ) دوجو  رایـسب  اهنآ  زا  هک   ) ناحادـم دوخ  يارب  دـنداد و 
. دناوخیم زاوآ  اب  ار  دوخ  هدورس  ناخ  روضح  رد  تساراد  ار  توص  نیرتهب  هک  یسک  دناهتخاس و 

هب دریگیم ، رارق  یلاها  تافتلا  نیسحت و  دروم  تبرش  تفایرد  اب  دوشیم و  رومان  دهد  هئارا  ار  هحون  هدورـس و  نیرتهب  نونکا  هک  یفنص 
هب تعاـس  ود  تدـم  هب  دـندمآ و  ارفـس  ناـخ و  ربارب  مـظنم  یئهریاد  رد  يرگید  زا  سپ  یکی  ازجم  ياـههورگ  تروـص  هـب  لـیلد  نـیمه 

تفه زا  لکشتم  یهورگ  پچ  تمسق  رد  نیا  زا  ریغ  دنتخادرپ . دوخ  یمسج  یئاناوت  مامت  اب  يراز ) نویـش و  دوش  هتفگ  رتهب  ای   ) ندناوخ
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طقف هدرک و  قارب  هایـس و  لاغذ  هکاخ - تفن و  اب  اـپ  هب  اـت  رـس  زا  ار  دوخ  دـنراد  ماـن  وکاـچكاچ  هک  اـهنیا  دندیـصقریم . هنهرب  ناوج 
رگیدـکی هب  دنتـشاد  تسد  رد  هـک  ار  یئاهگنـس  دندیـسریم . رظن  هـب  ناوـج  نیطایـش  دـننام  تـشز  دـندوب و  دـناشوپ  ار  دوـخ  تروـع 

تداهـش زا  یلیثمت  دهد و  ار  يراوگوس  موهفم  نیرتگرزب  ایوگ  لمع  نیا  ع .)  ) نیـسح ای  ع ،)  ) نیـسح ای  دندرکیم : دایرف  دندیبوکیم و 
هک دنشاب  يریقف  دارفا  دیاب  ارهاظ  ناناوج ، زا  هورگ  نیا  دنتفوک . هنیس  هب  ار  گنس  راب  دنچ  لیلد  نیمه  هب  دشاب ، ع )  ) نیسح ماما  هنامولظم 

نانآ هب  ع )  ) نیـسح ماما  رطاخ  هب  نارگید  ات  دـننزیم  هسرپ  رازاب  ياههرجح  لباقم  اروشاع  مایا  ماـمت  یـشیامن  يراز و  نویـش و  نینچ  اـب 
يارب اهبش  نانیا  دنهدب . هقدص 

113 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
یفـص خیـش  هناـخزپشآ  رتسکاـخ  رب  دـنراد  ع )  ) نیـسح ماـما  تداهـش  زا  هک  یمغ  هودـنا و  هناـشن  هب  هکلب  دـنوریمن ، لزنم  هب  ندـیباوخ 

 . دنباوخیم
دایب ار  ع )  ) نیسح ماما  هتفخ  نوخ  رد  شعن  بیترت  نیا  هب  ات  دنلامیم  زمرق  گنر  ار  دوخ  ندب  دش ، دای  هک  دارفا  نیا  دننام  رگید  یهورگ 

115 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس  میدیدن . ار  صاخشا  نیا  نامز  نآ  رد  ام  یلو  دنروآ ،

لیبدرا رد  يزابشتآ  حرش  مهن - لصف 

هتبلا هک  دنهد ، بیترت  يزابشتآ  مسارم  هک  داد  روتسد  ارفس  رطاخ  تیاضر  يارب  ناخ  یلعبلک  دش ، هداد  حرش  هک  یمسارم  نایاپ  زا  سپ 
هب طوبرم  هک  يزابشتآ  يراوگوس  مایا  رد  دندوب  دقتعم  هک  دشیم  یئاهیناریا  زا  هتسد  نآ  ندش  تحاران  ببـس  یئهمانرب  نینچ  يارجا 

راوتسا نانآ  یبهذم  تاداقتعا  هیاپ  هک  دوب  یناسک  يارب  يزابشتآ  نیا  تقیقح  رد  دوش . رازگرب  دیابن  تسا و  یـشوخ  نشج و  ياهزور 
. دندادیمن دوخ  نیسدقم  هب  ینادنچ  تیمها  دوبن و 

، هغابروق سوناف ، كرحتم ، قلعم و  ناگراتس  شتآ ، هنودرگ  جرب ، هعلق ، لیبق  زا  ياهدننک  مرگرس  نوگانوگ و  لاکشا  يزابشتآ  نیا  رد 
نیگنر ياهذـغاک  زا  هعلق  رود  ات  رود  راوید  دـش ، زاغآ  هعلق  زا  ادـتبا  شیامن  تشاد . دوجو  هدـنور  الاب  ياهکشوم  فلتخم و  ناروناـج 

دوب هدش  مسر  راوید  رب  هک  يریواصت  ات  دـندرک  نشور  دـندوب  هدرک  بصن  هعلق  راوید  رودارود  ار  ییاهلعـشم  تسخن  دوب . هدـش  هتخاس 
. دوش راکشآ 

. تفرورف شتآ  رد  هعلق  هرابکی  دش و  باترپ  نامسآ  يوس  هب  هعلق  نورد  زا  هدنور  الاب  کشوم  يدایز  دادعت  تعاس  مین  زا  سپ 
116 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

هـس يازارد  دعاسمین و  رطق  هب  درگ  ندب  اب  یئهرـشح  زا  تسترابع  دـندیمانیم و  هدـنبد  ار  نآ  هک  دـش  هضرع  يرگید  شخب  نیا  زا  سپ 
نودب دمآ ، زاورپ  هب  نارگاشامت  نیب  کچوک  هرـشح  کی  دننام  هدنبد  درابیم . هقرج  نآ  زا  هک  ناهد  خاروس  ود  ياراد  دـعاس و  مراهچ 

. دناسر یبیسآ  تسا  لاعتشا  لباق  تعرس  هب  هک  نانآ  یناتک  ياهسابل  هب  هکنآ 
یهاتوک بوچ  يور  رب  هک  دوب  لکـش  یطورخم  بجو و  کی  اب  ربارب  ابیرقت  اهنیا  يازارد  دـش . باـترپ  کـشوم  شیاـمن  نیا  اـب  هارمه 
تفاسم کی  یط  زا  سپ  دشیم و  باترپ  اوه  هب  يریت  دننام  سپـس  دندزیم و  شتآ  دندوب  هتفرگ  تسد  هب  هک  یلاح  رد  هدرک و  راوتـسا 

. داتفایم نیمز  هب  نازوس  یعمش  دننام  دشیم و  ادج  نآ  زا  یکچوک  ناگراتس  دزیم و  یقرب  ینالوط 
ياهخیم ریجنز و  اب  هرک  دنتشاذگ . شیامن  ضرعم  هب  دندوب  هدرک  راوتسا  کچوک  یجرب  دننام  هناوتسا  کی  نآ  يور  هک  ار  یگرزب  هرک 

ارابموک ار  يزابشتآ  زا  تمـسق  نیا  درکیم . جراخ  هقرج  شتآ و  بیهم ، یـشرغ  دوخ  زا  ورین  مامت  اب  دوب و  هدـش  مکحم  نیمز  هب  زارد 
. دنمانیم

ذغاک هب  شتآ  سوناف  ندرک  نشور  زا  سپ  دنتفریم . فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  دندوب و  هتخیوآ  يذغاک  یسوناف  بوچ  رـس  رب  رفن  دنچ 
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کشوم يدایز  دادعت  داتفایم . نیمز  هب  سوناف  هتخوس  هدنامیقاب  هرخالاب  دشیم و  باترپ  فارطا  هب  نآ  زا  کشوم  يدادعت  دیـسریم و 
نوچ یلو  دنوش  باترپ  دازآ و  هک  دـندوب  یجورخ  هار  لابند  نتفرگ  شتآ  زا  سپ  اهنیا  دـندوب . هتـشاد  هگن  نازیوآ  هتـسب و  مه  رانک  ار 

قلعم و ناگراتـس  روطنیمه  دوب ، یندید  رایـسب  شیامن  نیا  دنوش . اهر  دنتـسناوتیمن  اذل  دندوب ، هدش  مکحم  رگیدکی  هب  نامـسیر  هلیـسو 
. رگید یندید  ریظنمک و  شیامن  يرایسب 

رفن دنچ  هک  دوبن  فطلیب  زین  يزاب  زا  شخب  نیا  دش  نایب  هک  یئاهیندید  زا 
117 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

هظحل دـنچ  يارب  هک  دـندنکارپیم  نادـیم  رد  ار  نآ  ياههلعـش  دنتـشاد و  شتآ  ـالامتحا  دـندوب  هتـسب  رمک  هب  هک  دوـخ  ياهدـنبشیپ  رد 
نیا زا  زا  ددـع  دـنچ  دوب . هتفرگ  دوخ  هب  ار  ياهلولگ  لکـش  شلام  رثا  رب  هک  دوب  تفن  هب  هتـشغآ  هبنپ  زا  شتآ  نیا  دومنیم . ار  ياهراـتس 

. دندزیم شتآ  دندوب و  هدیچیپ  شوگ  هس  ياهذغاک  رد  ار  یتفن  ياههلولگ 
. دندوب هداد  رارق  هدافتسا  دروم  هجو  نیرتهب  هب  هک  دوب  اهنآ  يزابشتآ  یلصا  هدام  دیفس  تفن 

میناوتیم اهنآ ) تفن  تیبوغرم  هب  هن   ) دوخ ياههناخوراد  رد  ام  ار  نآ  دننام  هک  تسین  یندـعم  تفن  ای  مویلرتپ  زا  ریغ  يزیچ  دیفـس  تفن 
. متفرگ رتهب  مه  دیاش  دننامه و  ياهجیتن  مدرک و  هدافتسا  صلاخ  نیتنابرت  زا  تفن  ياج  هب  نم  میروآ . تسد  هب 

باترپ ندز  مه  هب  مشچ  کـی  رد  کـشوم  يداـیز  دادـعت  نآ  زا  هک  دوب  شتآ  زا  یکچوک  جرب  لـیبدرا  رد  يزاـبشتآ  شیاـمن  نیرخآ 
. تفریم نیب  زا  ياهظحل  زا  سپ  دشیم و 

بش نیا  رد  میتشگزاب . دوخ  هاگتماقا  هب  هرابود  دیـشک ، ازارد  هب  بش  ياههمین  ات  هک  هدننکمرگرـس  وهایه و  رپ  شیامن  نیا  نایاپ  زا  سپ 
رتسب هب  یلاخ  مکـش  اب  دش و  لدبم  يدیمون  هب  نامدیما  دـنک ، ماعطا  ار  ام  ناخ  میتشاد  راظتنا  هک  اجنآ  زا  یلو  میدـید  رایـسب  ياهیندـید 

. میداد سپزاب  نینچنیا  ار  شوخ  تاظحل  نآ  ناوات  میتفر و 
یلومعم ياهمچرپ  ردشا و  اهنآ  دـندرک . رازگرب  ار  ع )  ) نیـسح ماما  ینادرگشعن  مسارم  اهیناریا  باتفآ  عولط  زا  لبق  دـعب  زور  حـبص 

. دندرکیم لمح  ار  دوخ 
یئاهریت هدش  دای  ياههچراپ  رد  دندروآرد . شدرگ  هب  رهش  رد  دندوب  هتخادنا  گنر  یلین  هچراپ  نانآ  تشپ  رب  هک  ار  ییاهرتش  اهبسا و 

نمشد هک  دوب  ییاهریت  رگنایامن  دشاب و  هتفرورف  نایاپراچ  ندب  هب  يزادناریت  رثا  رب  دیسریم  رظن  هب  هک  دندوب  هدرک  ورف 
118 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

یئاهتوبات شیوخ  لباقم  رد  دندوب و  هتسشن  یئاه  هچبرسپ - نارتش  اهبسا و  تشپ  رب  دوب . هدناشن  ورف  ع )  ) نیسح ماما  ترضح  ندب  هب 
رگید بسا  دنچ  يور  رب  دندوب . ع )  ) نیـسح ماما  نادناخ  هدزتشحو  نادنزرف  زا  یلیثمت  اهنیا  دوب . هدـش  رپ  لاشوپ  هاک و  اب  هک  دنتـشاد 

. دوب ع )  ) نیسح ماما  هحلسا  هدنهدناشن  هک  دروخیم  مشچ  هب  ریت  زا  رپ  ینادریت  نامک و  ریشمش ، ابیز ، يراتسد 
( تساهنآ تنـس  هک   ) رتشن هب  ار  دوخ  ناوزاـب  یفـص  خیـش  رازم  يولج  طاـیح  رد  یلاـها  زا  يداـیز  دادـعت  دـمآرب  دیـشروخ  هک  یناـمز 

دوب هدناشوپ  نانچنآ  نوخ  ار  طایح  رهظ  ات  هک  دوب  دایز  يردق  هب  اهنآ  دادعت  دـندرک . زاب  ار  دوخ  تسد  گر  رگید  نت  دـنچ  دـندرپس .
مخز رب  رگید  تسد  اب  دندوب و  هدرک  هراپ  رتشن  اب  ار  دوخ  ناوزاب  هچبرسپ  دنچ  دناهدیرب ، رس  ار  رن  واگ  سأر  نیدنچ  دیسریم  رظن  هب  هک 

. دندش ناور  رهش  ياههچوک  رد  لاح  نیمه  اب  دوش و  هدیشاپ  فارطا  هب  نآ  تارطق  نیگنر و  نوخ  زا  اهنآ  تسد  مامت  ات  دنتفوکیم  نآ 
ندب زا  زین  نانآ  تاریصقت  ناهانگ و  زا  يرایسب  نوخ ، نتفر  اب  هک  دنراد  رواب  تساهنآ و  مولظم  ماما  نوخ  ندش  ناور  دای  هب  رادرک  نیا 

ار ناـهج  یبهذـم  داـیعا  ریاـس  ناـبرق و  دـیع  و  ع )  ) یلع ترـضح  يرادازع  ناـمز  رد  زین  زور و  هد  نیا  رد  هک  سک  ره  دوریم و  نوریب 
. دش دهاوخ  یهلا  تمحر  لومشم  دشاب  هدرک  تکرش  اهنآ  هب  طوبرم  مسارم  رد  دیوگ و  دوردب 

119 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
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. لیبدرا ياهیگژیو  رهش و  هرابرد  مهد - لصف 

ناجیابرذآ نیمزرـس  رد  رهـش  نیا  تسا . هدش  هدناوخ  لینودرا  طلغ  هب  ییایفارغج  ياههشقن  رد  دنیوگ  لیودرا  ار  نآ  اهكرت  هک  لیبدرا 
ببـس هب  وس  کی  زا  تسا ، فورعم  نایناریا  دزن  یمیدـق و  يرهـش  لیبدرا  تسا . هتـشاد  مان  هنپارتاس  نیرید  ياـهنامز  رد  هک  هدـش  عقاو 

یشکرگشل ماگنه  زین  ردنکسا  هک  دندقتعم  یخرب  دناهتشاد ، تماقا  اجنآ  رد  یفص  خیش  نانآ  یبهذم  ربهر  هژیو  هب  هتـشذگ  ناهاش  هکنیا 
زا یـشخب  دراد . رارق  اجنآ  رد  ناهاش  هاگمارآ  رگید  يوس  زا  تسا ،  هتـشاد  يرابرد  هاگراب و  لـیبدرا  رد  ینـالوط  یتدـم  يارب  ناریا  هب 

نآ یناگرزاب  عقوم  نویدم  لیبدرا  ترهش 
120 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

ياهنهپ رد  لیبدرا  رهـش  تسا . یکرت  ناشنابز  رهـش  یلاها  دوشیم . ماـجنا  هناـگیب  یموب و  ناـناگرزاب  طـسوت  تراـجت  قیرط  زا  هک  تسا 
هک رتخاب  رد  نالبـس  اههوک  نیرتدنلب  نیا  دراد  رارق  تسا  هتفرگارف  دنلب  ياههوک  ار  نآ  فارطا  هک  لیام  هس  رطق  هب  دـننام  هریاد  راومه و 
رد يریغتم  عضو  داجیا  ببس  ناتسهوک  نیا  دراد . رارق  ورکب  مان  هب  نالیگ  ناتـسهوک  يرواخ  بونج  رد  تسا . هدیـشوپ  فرب  زا  هراومه 

یلاها تمالس  تهج  نیا  زا  دهدیم و  ذوفن  رهش  لخاد  هب  ار  مرگ  ياوه  یهاگ  درس و  ياوه  تاقوا  یهاگ  اریز  تسا ، هدش  لیبدرا  میلقا 
رامیب دارفا  زا  يرایسب  دراد ، دوخ  اب  ار  يزیئاپ  ياوه  هک  ربماتپس  توا و  هام  رد  هژیو  هب  تاقوا  بلغا  هک  يروط  هب  دنکیم ، ریذپبیسآ  ار 

نانچ زین  تئیه  کشزپ  دندش . كانرطخ  ياهيرامیب  دـیدش و  بت  راچد  زین  ام  ناهارمه  زا  رفن  دـنچ  دـنوریم . نیب  زا  یتح  دـنوشیم و 
هطقن نیرتدنلب  رد  دیشروخ  هک  ینامز  رهظ ، ماگنه  زور  ره  هک  تسا  یتفگش  ببس  میتشادن . دیما  وا  ندنام  هدنز  هب  ام  هک  دوب  هدش  رامیب 
بـش زور و  هیقب  دشکیم و  لوط  تعاس  کی  دودح  عضو  نیا  دنکیم . اپرب  يرایـسب  كاخ  درگ و  دزویم و  يدیدش  داب  دریگیم  رارق 

: دناهتخاس یلثملا  برض  اهیناریا  لیبدرا ، كاخ  درگ و  يارب  دوریمورف . شمارآ  رد 
لیب  هدرک  زورمین  لیبدرا - حابص 

یبالگ بیس و  یلو  تابکرم ، هن  دیآیم و  تسد  هب  نآ  ریاظن  هزبرخ و  هن  هناودنه ، هن  بارـش ، هن  درـس ، ياوه  دوجو  ببـس  هب  لیبدرا  رد 
. دوشیم تشک  روفو  هب 

مان هب  ياهدکهد  رد  دنباییم . شرورپ  تسا ، رتمرگ  اوه  هک  اههوک  ریز  ناتخرد ، رگید  دننیـشنیم ، هفوکـش  هب  لیروآ  هام  رخاوا  ناتخرد 
. دیآیم تسد  هب  رایخ  نیرتهب  ورابرد  هناودنه و  دراد  رارق  ورکب  ریز  هک  ورالآ 

121 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
تـصش نآ  ياـههاگارچ  لـیبدرا و  فارطا  رد  ببـس  نیمه  هب  تسا و  یبوخ  ياـههاگارچ  ياراد  زیخلـصاح و  اـجنآ  نیمز  یلک  روـط  هب 

برع دنمتورث  ياهرادهلگ  اریز  دنکیم ، مهارف  لاس  رد  هاش  يارب  یگرزب  دمآرد  یئاهنت  هب  روبزم  ياههاگارچ  طقف  دراد . دوجو  هدکهد 
دناهداد رارق  ناریا  هاش  تیامح  ریز  ار  دوخ  هکنیا  لیلد  هب  رگید  هتـسد  نایناریا و  شیک  نتفریذپ  ببـس  هب  اهنآ  زا  يدادـعت  هک  كرت  و 

، دنزادرپب تایلام  ریزگان  دنشاب و  هتشاد  لاغتشا  ماشحا  شورف  دیرخ و  هب  دنناوتیم  دنتسه و  اههاگارچ  زا  هدافتـسا  هب  زاجم  هقطنم  نیا  رد 
فیرعت ام  يارب  دوب  هدش  هدرامگ  تلود  فرط  زا  ماشحا  هلگ  اههاگارچ و  زا  تایلام  هب  طوبرم  روما  هب  تراظن  يارب  هک  نارومأم  زا  یکی 

. تسا هتشذگ  لپ  زا  دنفسوگ  سأر  رازه  دصکی  زور  هدراهچ  تدم  فرظ  هک  درک 
تروص هب  ای  دقن و  تروص  هب  تسا  گینف  هن  نیاتـشله  هکـس  ربارب  نآ  شزرا  هک  یکیب  زاق  کی  دـیاب  دنفـسوگ  سأر  ره  ندـیرچ  يارب 

. دوش تفایرد  تایلام  دنفسوگ ، نداد 
. دوشیم تخادرپ  مقر  نیمه  هرابود  دنفسوگ  سأر  ره  شورف  ماگنه 

نیدب تسا و  هویم  غاب  کی  ياراد  هناخ  ره  تسا . هدشن  هدیـشک  راوید  نآ  فارطا  رب  تسا . یخامـش  زا  شیب  یمک  لیبدرا  رهـش  تعـسو 
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زا دـیاب  تسا و  نامتخاس  يارب  هتخت  بوچ و  دـقاف  لـیبدرا  همه  نیا  اـب  رهـش ، کـی  هب  اـت  تسا  هیبش  لـگنج  کـی  هب  رتشیب  رود  زا  ببس 
ار نآ  هک  تسیراج  یکچوک  رهن  رهـش  ناـیم  زا  دوش . هدروآ  دراد ، هلـصاف  ترفاـسم  زور  شـش  هزادـنا  هب  لـیبدرا  اـت  هک  نـالیگ  یحاون 

رد هک  وبسامش  مانب  ياهدکهد  زا  رهن  نیا  دناهدز . يرایسب  یگنس  ياهلپ  نآ  يور  رب  دنمانیم و  ولخولب 
122 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

درذگیم رهش  نایم  زا  یکی  دوشیم ، هخاش  ود  لیبدرا  هب  ندیسر  زا  شیپ  دیآیم و  اجنیا  هب  دراد  رارق  لیبدرا  بونج  یلیام  کی  هلـصاف 
هوک ياهفرب  هک  ینامز  لیروآ  هاـم  رد  دزیریم . رهـش  تشپ  رد  عقاو  وسهرق  هناـخدور  هب  دوشیم و  لـیامتم  پچ  يوس  هب  يرگید  یلو 
هتفگ دننکن  بعـشنم  فارطا  هب  رهـش  زا  عقوم  هب  ار  نآ  رگا  هک  يروط  هب  ددرگیم ، گرزب  هناخدور  کی  هب  لیدبت  رهن  نیا  دوشیم  بآ 

بیترت نیا  هب  داد ، خر  هعجاف  نیا  گرزب  سابع  هاش  تنطلـس  نامز  رد  زین  راب  کی  هکنیا  دـننام  دوریمورف ، بآ  رد  لیبدرا  مامت  دوشیم 
هتخاس باتفآ  رد  هتخپ  تشخ  لگ و  زا  طقف  اههناخ  نیا  هک  اجنآ  زا  دیـسر . رهـش  ياههناخ  هب  هک  دـمآ  الاب  ناـنچنآ  هناـخدور  بآ  هک 

نایاپراچ یلاها و  زا  يرایسب  دندوب و  روانـش  بآ  يور  رب  هراوهگ  رد  هتفخ  ناکدوک  دوب ؛ هدش  ناریو  سپـس  تسـس و  ارثکا  تسا ، هدش 
کـنلک و لـیب و  اـب  درم  رازهکی  لـیروآ ، مهدزاود  ینعی  لـیبدرا  رد  اـم  فـقوت  ناـمز  رد  هـک  دوـب  تـهج  نـیا  زا  دـندش ، هـفخ  بآ  رد 

لیبدرا رد  دـننک . تیادـه  ناـبایب  هنهپ  هب  ار  بآ  قـیرط  نیا  زا  دـنزاسب و  رهن  يوـلج  مکحم  يدـس  اـت  دـنتفر  نوریب  رهـش  زا  زادـناكاخ 
رهـش نایم  رد  ابیرقت  ياهپت  زارفرب  هک  تسا  هنیدآ  دجـسم  اهدجـسم ، نیا  نیرتابیز  نیرتگرزب و  دراد . دوجو  يرایـسب  دجاسم  اههبامرگ و 

تفر و دجسم  نیا  هب  يرایسب  مدرم  دجسم ) هیمست  هجو   ) هعمج لیطعت و  ياهزور  تسا . عفترم  دنلب و  اتبسن  یئهتسدلگ  ياراد  داد و  رارق 
شیلصا مان  اب  نیا  زا  ریغ   ) هجاوخ وراس  مان  هب  هاش  مظعاردص  روتسد  هب  هک  دراد  دوجو  یتانق  دجسم  لباقم  دننکیم . دمآ 

123 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
دراد رارق  رهـش  یبرغ  بونج  یلیام  کی  هلـصاف  رد  هک  یئاـههوک  زا  تاـنق  نیا  تسا . هدـش  رفح  دوشیم ) هدـیمان  زین  اـضر  دـمحم  ینعی 

دجـسم هب  تدابع  يارب  هک  یناسک  تسا . هدـش  تیادـه  رهـش  لخاد  هب  ینیمزریز  ياـهوربآ  قیرط  زا  اـجنیا  زا  بآ  هتفرگ و  همـشچرس 
 . دنیوشیم تانق  نیا  بآ  اب  ار  دوخ  البق  دنوریم 

125 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

لیبدرا ياهیندید  رگید  لیئاربج و  دیس  یفص و  خیش  هعقب  هرابرد  مهدزای - لصف 

ندید يارب  ناخ  یلعبلک  دراد .  رارق  ناریا  ناهاشداپ  نیرخآ  یفـص و  خیـش  هوکـشرپ  هدش و  دای  تارک  هب  رازم  نادیم ، زا  رود  نادـنچهن 
قبط ار  هعقب  هناخزپشآ  ياذغ  هدعو  نیموس  دیاب  هک  دش  روآدای  درک و  توعد  اجنآ  هب  ار  ام  نایحیـسم  كاپ  دـیع  زا  مود  زور  رازم ، نیا 

. میتسین بارش  ندیشون  هب  زاجم  زور  نیا  رد  مینک و  فرص  امتح  تنس 
نیلوا دنتفر . رازم  هب  بترم  مظنم و  روط  هب  دـندوب ، نانآ  یپ  رد  نازابرـس  هتیمک و  ياضعا  مامت  هک  یلاح  رد  راهن ، فرـص  زا  سپ  ءارفس 

ریجنز اب  نیگنس  ياهرقن  ریجنز  کی  رد  نیا  يانهپ  زا  الاب ، رد  دوب و  گرزب  رایسب  دشیم  زاب  یئولج  طایح  هب  هک  رد 
126 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

رفن دـنچ  طاـیح  فرط  ود  رد  دوب . هدـش  شرف  بعکم  ياهگنـس  اـب  عیـسو و  رایـسب  طاـیح  نیا  دوب ، نازیوآ  راوبیلـص  يرگید  ياهرقن 
اجنآ رد  تسناوتیم  سکره  هک  دوب  یگرزب  غاـب  طاـیح ، تشپ  دـنتخورفیم . یکاروخ  داوـم  يزارخ و  ساـنجا  اـهامنقاط  رد  هدنـشورف 
ریجنز رد  نیا  يالاب  رب  درک . تیادـه  هطوحم  نورد  هب  ار  اـم  يرگید  رد  ناـیم  زا  دـمآ ؛ اـم  زاوشیپ  هب  ناـخ  هک  یناـمز  دـنک . دـمآوتفر 

اب هک  تشادن  هزاجا  سکچیه  اریز  دنتفرگ ، ار  ام  ياههمق  گنفت و  هدش  دای  رد  لباقم  رد  دوب . نازیوآ  شوگهس  روطهب  یمکحم  ياهرقن 
. تسا مادعا  شتازاجم  دوش  دراو  لحم  نیا  هب  وقاچ  کی  اب  یتح  یناریا  کی  هچنانچ  دور و  نورد  هب  رازفاگنج 
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اپ سامت  زا  ار  ام  دندوب ، هدیشارت  هناوتسا  لکش  هب  ار  نآ  هک  دوب  هدش  هتخاس  هچراپکی  دیفس و  رمرم  گنس  زا  لوا  رد  رد و  نیا  یهاگرد 
نودب نآ ، يور  زا  دیاب  نیاربانب  دندیـسوبیم ، دـندمآیم  هعقب  ترایز  يارب  هک  راوز  رفن  نارازه  ار  اجنیا  اریز  دنتـشادزاب ، تمـسق  نیا  اب 

دوبن عیـسو  نادنچ  هک  میدـش  یطایح  دراو  رد  نیا  زا  میدـنارذگیم . نآ  زارف  زا  ار  دوخ  تسار  ياپ  ادـتبا  میتشذـگیم و  نیمز  اب  سامت 
ریش کی  اب  دشیم و  هدید  لالز  بآ  اب  یتانق  طایح  نیا  تسار  تمسق  رد  دوب . هدش  شرف  یگرزب  ياهگنـس  اب  زین  اجنیا  دوب ، زارد  یلو 
رهش اب  لیام  کی  زا  شیب  هک  یناتـسهوک  زا  زین  بآ  نیا  دندرکیم . هدافتـسا  نآ  بآ  زا  دندوب  هتـشاذگ  راک  راوید  هب  هک  نیـسم  گرزب 

دندشیم ماعطا  هعقب  هناخزپشآ  زا  هک  ار  نارئاز  یندیـشون  بآ  دـشیم و  تیادـه  اجنیا  هب  ینیمزریز  ياهبآ  هار  قیرط  زا  تشاد  هلـصاف 
زبس ياهگنس  زا  نآ  نوریب  هک  دش  هداد  ناشن  ام  هب  یگرزب  ابیز و  یقاط  نآ  تسار  تمسق  رد  روبزم و  طایح  ياهتنا  رد  درکیم . نیمأت 

. دندوب هداد  رارق  نیسم  گرزب  نادعمش  ینورد  هطوحم  نایم  رد  دوب . هدش  شرف  یلاق  اب  اجنآ  نورد  هدیشوپ و  هدزلقیص  یبآ  و 
يادص اب  دندوب و  هتسشن  دیفس  سابل  اب  یئاهدنوخآ  راوید  رانک  روداترود و 

127 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
ناکت ار  دوخ  فرطنآ  هب  فرطنیا  زا  رگیدکی  اب  گنهآمه  دندیبنجیم و  ندناوخ  زاوآ  ماگنه  دندیـشکیم . دایرف  دندناوخیم و  دـنلب 

ریظنمک و ام  يارب  هرظنم  نیا  دنـشکیم . فرطنآ  فرط و  نیا  هب  ار  نآ  دناهتـسب و  رگیدـکی  هب  ار  اهنآ  یباـنط  اـب  هک  یئوگ  دـندادیم ،
لاسره یفـص  خیـش  هک  دوب  قاطا  نیا  رد  انمـض  دـنهد  ناـشن  ار  ياهژیو  تداـبع  تعاـط و  دنتـساوخیم  بیترتنیاهب  ناـنآ  دوب . یندـید 

ار تمـسق  نیا  ورنیازا  دوب ، تدابع  لوغـشم  دروخیم و  بآ  یمک  ماداب و  کـی  طـقف  هنازور  تفرگیم و  هزور  هفقو  نودـب  زورلـهچ 
. میدش طایح  نیموس  دراو  دوب  نازیآ  ياهرقن  ریجنز  زین  نآ  يالاب  رب  هکرد  کی  زا  روبع  اب  طایح  نیا  زا  دنمانیم . هناخهلچ 

ياههریگتسد دندوب . هدناشوپ  هرقن  تفلک  هقرو  کی  اب  ار  نآ  لخدم  رد  يور  هک  تشاد  رارق  یگرزب  اتبسن  نامتخاس  دبنگ  ریز  رد  هربقم 
. دوب هرقن  زا  زین  رد  نیا 

راک نیا  زا  ارفـس  ادـتبا  رد  هچرگا  میدرکیم . جراخ  اپ  زا  ار  نامیاهشفک  یتسیاب  زین  اـجنیا  دوب و  شورفم  یلاـق  اـب  رد  يولج  یهاـگرد 
هب ار  ام  اجنیا  زا  دندشیم ، نایناریا  تساوخ  میلـست  صوصخب  دروم  نیا  رد  دیاب  دنوش  هربقم  دراو  دنتـساوخیم  رگا  یلو  دندوب ، تحاران 

هدیـشک الط  زا  یئاههقرو  ار  نآ  يور  هک  يرد  نالاد  تسار  تمـسق  رد  دـندرک . تیادـه  دوب  شورفم  ابیز  ياهیلاق  اب  هک  زارد  ینـالاد 
. میدش یبرض  فقس  تمظع و  هوکشاب و  یئهطوحم  دراو  رد  نیا  زا  دروخیم و  مشچ  هب  دندوب ،

دوب دعاس  راهچهس  اهنآ  زا  یخرب  هزادنا  هک  هرقن  الط و  زا  ياهلیدنق  نآ  فقـس  رب  دوب ، انهپ  خنجنپ  ازارد و  خـنتشه  ياراد  یقاط  نیا 
هک تشاد  رارق  یلحر  اهنآ  لباقم  دـندشیم . هدـیمان  ناظفاح  هک  دـندوب  هتـسشن  دـنوخآ  رفن  هدزاود  فرط  ود  ره  رد  دوب . هدـش  هتخیوآ 

. دروخیم مشچ  هب  تاناویح  تسوپ  زا  یقاروا  اب  یئاهباتک  مادکره  يور 
128 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

اهنآ ندناوخ  دـندناوخیم و  زین  ظفاح  باتک  يور  زا  اهدـنوخآ  دوب ، هدـش  هتـشون  یبرع  طخ  اب  دـیجم  نآرق  ياههروس  اهباتک  نیا  رد 
دای هب  ار  هناخهلچ  ياهدـنوخآ  تاکرح  اهشبنج و  ناـمه  ندـناوخ  ماـگنه  هب  ناـنآ  تاـکرح  دوب . اـم  ناشیـشک  یعمجهتـسد  زاوآ  هیبش 

ندومیپ اب  هک  دراد  رارق  یحطـس  رب  هدش و  ادج  ياهرقن  زارد و  ياهدرن  اب  هک  دوشیم  دراو  یئهطوحم  هب  ناسنا  سپـس  اجنیا  زا  دروآیم .
نامزالم زا  رفن  راهچ  ارفـس و  هلپ  هسره  ندیـسوب  زا  سپ  متـسر  ام  یناریا  مجرتم  روطنیمه  ناخ و  دیـسر . ناوتیم  اجنآ  هب  ياهرقن  هلپهس 

. تشاد هوکشاب  اهبنارگ و  یشیارآ  هطوحم  نیا  دندرک . تیاده  قاطا  نورد  هب  ار  اهنآ 
زا روطق  ياههلول  زا  اـمامت  حیرـض  هکبـش  تشاد و  رارق  ازجم  روطهب  رتـالاب و  هلپ  کـی  هزادـنا  هب  هک  دوب  یحیرـض  نآ  بقع  تمـسق  رد 
هک الط  زا  هن  دوب  ییابیز  هدیشارت و  رمرم  زا  ربق  گنس  دشیم . هدید  یفـص  خیـش  هربقم  نآ  تشپ  زا  دوب و  هدش  هتخاس  بان  يالط  سنج 

منزیم نیمخت  اپ  هن  دودـح  ار  نآ  يازارد  راهچ و  ار  نآ  يانهپ  هس ، نیمز  زا  نم  ار  نآ  يدـنلب  دـندوب ، هداد  شرازگ  هابتـشا  ام  زا  یخرب 
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نیرز دنلب  نادعمـش  ود  نآ  نیفرط  رد  دوب و  نازیوآ  الط  ياپمال  غارچ  دنچ  هربقم  يالاب  دندوب . هدیـشک  نآ  يور  یگنر  هایـس  لمخم  هک 
. دروخیم مشچ  هب  دنوش ، نشور  اهنآ  رد  عمش  نتشاذگ  زا  سپ  دیاب  بش  ره  اهغارچ  ریاس  اب  هارمه  هک 

یتح یکاخ ، ناسنا  چیه  اریز  دشن ، هتفریذپ  نانآ  تساوخ  دننک ، زاب  ار  نآ  هک  دندرک  شهاوخ  ارفس  هکنیا  اب  دوب ، لفق  حیرض  یئالط  رد 
لیعمسا هاش  نآ  رد  هک  دوب  يرگید  یقاط  میدوب  هداتسیا  ام  هک  یئاج  هطوحم ، پچ  تمس  دوش . حیرـض  دراو  تشادن  هزاجا  هاش  صخش 

نآ يولج  هدرپ  کـی  طـقف  هک  يرد  زا  تسناوتیم  ناـسنا  ار  روـبق  نیا  زا  کـیره  دـندوب . هدـش  نفد  ناـهاشداپ  نارـسمه  زا  رفن  دـنچ  و 
لقنم کی  اب  يدرمریپ  تدم  نیا  مامت  رد  تشادن ، یئهژیو  شیارآ  تمسق  نیا  دننیبب . دندوب  هدرک  نازیوآ 

129 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
. درکیم دود  دوب و  ناور  ام  سپ  زا  نیرز ،

نآ ياهراوید  يور  رب  الط  اب  هک  گرزب  یقاـطا  هب  تسار  فرط  ورهار  ناـیم  زا  میدرک  دـیدزاب  ار  اـجنآ  هظحل  دـنچ  يارب  هکنیا  زا  سپ 
هک دوب  نیا  دش  ام  دایز  یتفگـش  ثعاب  هک  یعوضوم  نیلوا  اجنیا  رد  میدش . تیاده  دوب  هاگتدابع  هیبش  دـندوب و  هتخادـنا  ریوصت  شقن و 
مه هب  هک  دوب  هدش  لیکشت  تمسق  دنچ  زا  روبزم  فقـس  دوب و  نوتـس  دقاف  دندوب  هدز  هعقب  نیا  رب  هک  یئهنادنمرنه  عیـسو و  يدبنگ  قاط 
رب اههسفق  رد  مهرب  مهرد و  روطهب  اهباتک  دوب  دوجوم  زین  یئهناخباتک  نآ  رد  هک  تشاد  ماـن  ارـستنج  رـالات  نیا  دـندوب . هدرک  لـصتم 

تسوپ زا  اهباتک  نیا  زا  ددع  دنچ  قاروا  دوب ، یکرت  یسراف و  نابز  هب  يدادعت  یبرع و  نابز  هب  اهنآ  رثکا  دنتـشاد ، رارق  رگیدکی  يور 
. دندوب هتشون  نآ  رب  ابیز  زیمت و  رایسب  هک  دوب  ذغاک  زا  رگید  ياتدنچ  تاناویح و 

لگ و زا  یـشوقن  اب  هک  دـندوب  هدیـشک  گنر  خرـس  نایتخـس  اهباتک  دـلج  رب  دوب . هدـش  یـشاقن  يریواصت  لاکـشا و  یخیرات  بتک  رد 
. دوب هدش  شیارآ  الطاب  یلاع و  زرطهب  ناتخرد  ناهایگ و  گربخاش 

یخرب هک  دروخیم  مشچ  هب  ینیچ  فرظ  دص  دنچ  هطوحم  نیا  ياهامنقاط  رد 
130 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

هدافتسا اذغ  ندروخ  يارب  فورظ  نیا  زا  اجنیا  رد  تماقا  تروص  رد  ناگرزب  ریاس  ناهاشداپ و  دنتشاد . بآ  يروق  اههد  تیفرظ  اهنآ  زا 
حرش البق  هک  یکربت  ياذغ  دوبن . زاجم  هرقن  الط و  فورظ  زا  هدافتسا  اذل  دوب ، هفوقوم  سدقم و  لحم  کی  یفـص  خیـش  هعقب  دندرکیم .

اب هارمه  ینیچ  فورظ  رد  دـندروآ  اـم  يارب  ع )  ) نیـسح ماـما  يرادازع  ماـگنه  هـک  ار  یئاهیندیــشون  اـهیکاروخ و  زین  دـش و  هداد  نآ 
. هدروخیم اذغ  نیبوچ  فورظ  رد  طقف  تعاط  سدقت و  ببس  هب  یفص  خیش  هک  دنتفگیم  دوب . دنلب  یبوچ  ياهقشاق 

رد فورظ  مزاول و  دوب . هدش  نیزم  يدایز  هرقن  اب  زین  خـبطم  رد  دـندرب . تشاد  رارق  يدـنلب  رد  هک  هاگراب  هناخزپشآ  هب  ار  ام  ارـستنج  زا 
شوپرـس اهنآ  کیاکی  رب  دنتـشاد و  رارق  رگیدکی  رانک  رد  گرزب  ياهگید  دوب ، هتفرگ  ياج  بترم  مظنم و  يزرطهب  هناخزپشآ  لخاد 

دوب يراج  دزیم  رود  ار  خبطم  هک  یئوج  رد  بآ  دوب . هدش  ازجم  هناخزپشآ  ياهشخب  ریاس  زا  تمـسق  نیا  يراوید  اب  دندوب و  هتـشاذگ 
زا دنتـشاد . یـصخشم  راک  ناکم و  مادکره  اهزپشآ  درگاش  اهزپشآ و  دشیم . هتخیر  اهفرظ  نورد  هب  نیـسم  گرزب  ياهریـش  طسوت  و 
هد تعاس  سپس  حبـص ، شـش  تعاس  ادتبا  دنوشیم ، ماعطا  ارقف  رازم و  همدخ  زا  رفن  رازهکی  زا  شیب  رابره  هدعوهس و  هنازور  خبطم  نیا 

هاجنپ ربارب  ناموتهس  ای  یسابع  هاجنپ  دصکی و  هنازور   ) یفـص هاش  تافوقوم  لحم  زا  لوا  هدعوود  هنیزه  هس ، تعاس  اهرهظزادعب  حبص و 
فرصم و هب  یتسیاب  رلات 

131 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
نآ نایاپ  رد  زین  اذغ و  فرص  ندیسرارف  نامز  دوشیم . نیمأت  ناهاشداپ  ریاس  تافوقوم  قیرط  زا  موس  هدعو  یلو  دسرب ) هناخزپشآ  هنیزه 

هارمه نیدلا  ردص  هاش  دندرکیم و  هدافتـسا  ص )  ) دمحم ترـضح  لبط  نیا  زا  دنیوگیم  دیآیمرد ، ادص  هب  یماظن  لبط  هبترمود  رابره 
دوریم و وس  نیا  هب  سکره  دـیآیم  ادـصهب  لبط  هک  یتقو  تسا . هدروآ  اجنیا  هب  دوخ  اب  ار  لبط  نیا  دـش  دای  نآ  زا  البق  هک  یمچرپ  اـب 
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كرت ار  لحم  تسا  هدروآ  دوخ  اـب  هک  یفرظ  رد  نتخیر  زا  سپ  دـنکیم و  تفاـیرد  جـنرب  تشوگ و  اـبروش ، فلتخم ، نامـسقم  طـسوت 
هک یناسک  هب  اذغ  زا  یـشخب  الومعم  ورنیازا  تسین ، نآ  مامت  ندروخ  هب  رداق  رفن  کی  هک  تسا  يردقهب  تاریخ  نیا  رادـقم  دـیوگیم .

. دوشیم هتخورف  دنراد  مرش  اذغ  تفایرد  اجنیا و  هب  ندمآ  زا 
ناشن ام  هب  ار  ناهاشداپ  ریاس  بسامهط و  هاش  ردـیح و  ناطلـس  ياهروگ  اجنآ  رد  دـندرب ، ابیز  گرزب و  غاب  کـی  هب  ار  اـم  هناـخزپشآ  زا 

 . دنتشاد رارق  شیارآ  رویز و  نودب  تخل و  نامسآ  ریز  رباقم  نیا  دنداد ،
132 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

 . تخاس نارگ  یئاـهب  اـب  دوب  هدروآ  هنیدـم  زا  دوخ  اـب  هک  يراـمعم  داتـسا  طـسوت  ار  هعقب  نیا  شردـپ  گرم  زا  سپ  نیدـلا  ردـص  هاـش 
هب وا  دوشیم . تسا  هدوب  تامارک  بحاص  شردپ  دننام  هک  نیدلا  ردص  هاش  تازجعم  هب  طوبرم  یئانب  نینچ  لکش  حرط و  هک  دنیوگیم 

هدـهاشم دوخ  نهذ  رد  ار  ینامتخاس  ریوصت  یناحور  یتلاح  رد  روبزم  رامعم  ددـنبب ، ار  دوخ  نامـشچ  هک  دـهدیم  روتـسد  راـمعم  داتـسا 
ياهطایح داد و  شرتسگ  ار  طایح  دینج  هاش  دنکیم . نآ  نتخاس  هب  تردابم  دـهدیم و  رارق  دوخ  راک  حرط  هیاپ و  ار  نامه  هک  دـنکیم 

خاک کی  دننام  هنازور  تسا و  هدـش  گرزب  عیـسو و  رـصق  کی  هب  لیدـبت  هعقب  نونکا  هک  درک  هفاضا  نآ  هب  ار  نامتخاس  دـنچ  مدـقم و 
. دوشیم دمآوتفر  اجنآ  رد  مظعم  تیمهااب و 

دسریم نویلیم  نیدنچ  هب  هعقب  لخادم  تاروذن ، زور و  ره  رد  تاقدص  تفایرد  بترم و  ياهتایلام  یتنطلـس ، تافوقوم  دوجو  ببـسهب 
لوپ یهبانتعم  غلبم  رانک  رد  اریز  تسا ، نآ  دقاف  هاش  هک  درک  زهجم  مهارف و  دوشیم  ار  یگرزب  رگشل  دمآرد  نیا  اب  هک  تفگ  ناوتیم  و 

. دنیازفایم جنگ  نیا  یئاراد  هب  زورره  هک  دناهدنکارپ  يرایسب  همدخ  یضارا و  اههناخ ، اجنآ  اجنیا و  دقن ،
133 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

رد هک  ینیکاکد  تارجح و  مامت  نادـیم و  لک  گرزب ، هیرـصیق  ارـسناوراک ، تشه  هبامرگ ، هاگتـسد  هن  لزنم ، تسیود  لـیبدرا  رد  طـقف 
ینعی اهنیـشن ،  باتفآ - نینچمه  نغور و  کمن ، تالغ ، ماشحا ، شورف  ياهرازاب  رازاـب ، رد  رگید  هرجح  دـص  دـناهتخاس و  نآ  فارطا 

كرمگ تایلام و  دیاب  یگمه  دننکیم  هضرع  ار  دوخ  سانجا  دناهتسشن و  رگید  یهانپرـس  ای  ناکد  نتـشاد  نودب  باتفآ  ریز  هک  یناسک 
. دنزادرپب هعقب  هب  ار  ضراوع  ریاس  زایتمالا و  قح  و 

رهـش رد  بارـس ،  زا  هد  هچراپ  جـنپ  نیا  زج  هب  تسا . یفـص  خیـش  هعقب  هب  قلعتم  لیبدرا  فارطا  تاهد  لک  زا  هدـکهد  هچراـپ  هس  یس و 
رد روطنیمه  هبامرگ ، ارـسناوراک و  دـنچ  نیوزق  رهـش  رد  رهـش ، کـیدزن  هدـکهد  ود  ناـکد و  دـص  کـی  لزنم و  هاگتـسد  تصـش  زیربت 

. دوشیم ریزارس  اجنیا  هب  يدیاوع  رگید  ياهاج  يرایسب  اراتسآ و  نالیگ و  نیمزرس 
. دنزادرپیم هعقب  هب  یغلبم  زین  دناهتسویپ  نایناریا  شیک  هب  دننکیم و  یگدنز  فلتخم  تالایا  رد  هک  ییاهودنه  اهراتات و 

گرزب و يراک  هب  تسد  دنهاوخیم  ای  دـنوریم و  رود  ياهترفاسم  هب  هک  یماگنه  تسا . ندرک  رذـن  نایناریا  دزن  لوادـتم  رایـسب  مسر 
هب ای  دـش و  هدروآرب  نانآ  تجاح  هچنانچ  انمـض  دـننکیم . هیدـه  هعقب  هب  یتاروذـن  رگید  ياـهنارحب  اـی  يراـمیب  عقوم  زین  دـننزب و  مهم 
ای یئاج و  دوخ  همانتیـصو  رد  هکنیا  ای  دـننکیم و  اجنآ  راثن  یتاقدـص  ایادـه و  دـنوریم و  هعقب  ترایز  هب  دـنتفای  تسد  یئاهتیقفوم 

سانجا زین  تاناویح و  ریاس  دنفسوگ و  رتش ، غالا ، بسا ، رایسب ، دقن  لوپ  هنازور  ورنیا  زا  دننکیم . یفص  خیش  میدقت  ای  فقو و  ار  يزیچ 
. دوشیم دراو  هقدص  رذن و  ناونع  هب  لحم  نیا  هب 

زا ناـنآ  حور  اـیوگ  تسنیا  راـک  نیا  ياـنعم  دوشیم ؛ هداد  ناـیداب  هناـیزار و  زا  رپ  یتشم  دـناهدروآ  ار  تاقدـص  ایادـه و  هک  یناـسک  هب 
يارب دوشیم . هزات  هژیو  یتوالح 

134 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
نامیپ هیرذـن و  فقو ، يانعم  هک  روذـن  یبرع  هژاو  زا   ) نایچروذـن هک  دـنرومأم  هدروخدـنگوس  رفن  ود  ایادـه  تاقدـص و  هوجو  تفایرد 
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یقودنـص ود  نیا  نیب  دننیـشنیم . تسا  هدش  عقاو  هناخهلچ  دجـسم  پچ  تمـس  هک  ياهناخ  رد  زور  ره  رفن  ود  نیا  دـنراد . مان  دـهدیم )
. دنزادنایم نآ  نورد  هب  قودنـص  يالاب  رد  یخاروس  زا  ار  تاقدـص  هوجو  اهنآ  دراد . رارق  تسا  هدـش  هدیـشوپ  زمرق  لمخم  اب  هک  درگ 
حـبذ و ار  رن  ياهواگ  دنفـسوگ و  یلو  دـنزیریم  قودنـص  هب  ار  نآ  لوپ  دنـشورفیم و  اروف  دوشیم ، هدروآ  هک  یئاـهغالا  بسا و  رتش ،

. دننکیم میسقت  ارقف  نیب  ار  نآ  تشوگ 
هاگترایز سدـقت و  هبنج  زین  هربقم  نیا  دراد . رارق  لیبدرا  یلیام  مین  رد  عقاو  ناروخلک  مانب  یهد  رد  یفـص  هاش  ردـپ  لیئاربج  دیـس  هربقم 

ردـص اما  دوب ، هدـش  نفد  اهیلاها  ریاس  روبق  نیب  هیرق و  ناتـسروگ  رد  هک  دوب  ناروخلک  زا  یلومعم  مانمگ و  يدرف  لـیئاربج  دیـس  دراد .
اذـل دـشاب ، یلومعم  دارفا  روبق  فیدر  رد  شگرزب  ردـپ  ربق  دوب  هتخاـس  ار  وا  هربـقم  دوخ  هک  شردـپ  گرم  زا  دـعب  تساوخیمن  نیدـلا 

هب یگدیسر  رومأم  هاش و  یناحور  هدنیامن  لیبدرا  ناخ  درک . نفد  یلعف  هوکشاب  هربقم  رد  ار  وا  هزانج  يایاقب  دننک و  ربق  شبن  داد  روتسد 
دننام درادن  هزاجا  یلو  دهدیم ، ماجنا  هاش  هدـنیامن  ناونع  هب  ار  يویند  فیلاکت  اهتیرومأم و  ریاس  نآ  رانک  رد  تسا و  هکربتم  عاقب  نیا 

ياسآقرب تالمح  ربارب  رد  تهج  نیا  زا  تسین و  يزرم  رهش  کی  لیبدرا  اریز  دشاب ، هتشاد  نامرف  تحت  رایـسب  نازابرـس  یخامـش  ناخ 
ناخ برع  هاگراب  لالج  هوکش و  دقاف  دسریم و  رفن  هاجنپ  هب  تمحز  هب  لیبدرا  ناخ  هاگراب  همدخ  دشاب . ریذپبیسآ  دناوتیمن  اهكرت 

یبوچ هلول  هک  ینایلق  زا  یلومعم  نایناریا  دـننام  اهنآ  رد  هک  داد  بیترت  ینامهم  ام  يارب  راب  هس  دراد ، يدودـحم  هداس و  یگدـنز  تسا .
دوب دعاس  ود  دودح  نآ 

135 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
يولج دروآیم و  دایز  يدرس  ایوگ  هوهق  دیشونیم . يدایز  غاد  هایس و  ظیلغ ، ياهوهق  نآ  هارمه  درکیم و  هدافتسا  وکابنت  ندیـشک  يارب 

. دریگیم ار  یناوهش  لیم 
عفر حیرفت و  يارب  هک  یندعم  بآ  ياههمشچ  اهناتـسهوک ، رد  عقاو  یعیبط  مرگ  بآ  ياههمـشچ  زا  تسترابع  لیبدرا  ياهیندید  ریاس 

. مینیبب میتسناوتن  ار  اهنآ  ام  یلو  دوش  یم - هدافتسا  اهيرامیب 
137 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

هیناطلس ات  لیبدرا  زا  ترفاسم  حرش  مهدزاود - لصف 

ام دزن  دوب  رومأم  هاش  فرط  زا  هک  کیب  یلقـسابع  مانب  يدیدج  رادنامهم  نئوژ  لوا  میدوب ، لیبدرا  رد  مامت  هام  ود  تسرد  هکنآ  زا  سپ 
يارب دوب  هدروخلاس  يدرم  وا  هک  اـجنآ  زا  دربب . تساـم  رظتنم  هناربصیب  هک  هاـش  دزن  زور  لـهچ  فرظ  ار  اـم  دـیاب  هک  دروآ  ربخ  دـمآ و 

هب ام  دش و  ادج  ام  زا  یلبق  رادنامهم  کیب  فجن  دوب . هدروآ  هارمه  دوب  دنمونت  یناوج  هک  ار  دوخ  رـسپ  دوش ، یگدیـسر  ام  هب  رتهب  هکنیا 
راهچ گنر ، ياهوهق  هچراپ  دـعاس   9 یـسور ، رومـس  تسوپ  تفج  راهچ  يو  تامدـخ  تامحز و  هب  نداـهن  جرا  يرازگـساپس و  ناونع 

هیده وا  هب  يدنارب  رطب  راهچ  یئاپورا و  سلطا  دعاس 
138 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

. میدرک
زور تشه  زا  شیب  یتسیاب  دوب ، هدرک  هدامآ  ار  اهرتش  اهبـسا و  یتح  مادقا و  ام  عیرـس  تکرح  هب  تبـسن  ادـج  کیب  یلقـسابع  هک  نونکا 

يابیز تخرد  دنچ  داد  روتـسد  بوچ  دوبمک  ببـس  هب  ناخ  دـنک . راوس  خرچ  يور  رب  ار  اهپوت  هدارع  نامگورب  ریفـس  ات  دـشکب  راظتنا 
يور ار  اهنآ  هک  درادن  یئهدافتسا  دروم  يدعب  نئمطم  ياههار  رد  نیگنـس  ياهپوت  هک  دوب  دقتعم  رادنامهم  هچرگ  دننک ، عطق  ار  رهش 

دوخ لـباقم  رد  هکلب  تسین ، دـب  میدوب  هدوـمیپ  هک  یئاـههار  دـننام  میراد  شیپ  رد  هک  یئاـههداج  میربـب و  دوـخ  اـب  مینک و  بصن  خرچ 
هس بصن  اب  ریفس  روتسد  هب  راک  رتعیرس  هچ  ره  ماجنا  يارب  همه  نیا  اب  تشاد ، میهاوخ  یقیمع  ياههرد  هدیـشک و  کلف  هب  رـس  ياههوک 
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. دندرک راک  هب  زاغآ  راجن  رفن  دنچ  دش و  هاگراک  کی  هب  لیدبت  ارفس  تماقا  لحم  طایح و  ینهآ ، رازبا 
دـش اهنآ  راب  تالومحم  هثاثا و  درک . هدامآ  تکرح  يارب  ار  رتش  رفن  هدزاود  بسا و  سأر  داتفه  دصکی و  رادنامهم  هام  نیمه  مهد  زور 

زا میدـش . ناور  نآ  لاـبند  هب  نئوژ  مهدزاود  زور  زین  اـم  درک و  تکرح  ناوراـک  نیلوا  نازابرـس ، هارمه  گرزب  پوـت  هدارع  شـش  اـب  و 
ناور تخت  کی  غالا  تشپ  رب  دـنک ، يراوسبسا  دـناوتب  هک  دوبن  نئمطم  دوب و  هدـش  ناوتان  يرامیب  ببـس  هب  نامگورب  ریفـس  هک  اجنآ 

. تفگ كرت  ار  رهش  ام  زا  رتدوز  رفن  یس  یهارمه  هب  وا  حبص  جنپ  تعاس  دندید و  هیهت  وا  يارب 
رهـش زا  رتدوز  ناخ  یلعبلک  درک . تکرح  نامگورب  لاـبند  هب  حبـص  تشه  تعاـس  هتیمک  ياـضعا  هدـنامیقاب  هارمه  هب  سویـسورک  ریفس 

اریز دنک ، عادو  نانامهم  اب  رگید  راب  کی  ات  دنام  دهاوخ  ارفـس  رظتنم  رهـش  نوریب  رد  هک  دوب  هتفگ  هدرک و  فقوت  یغاب  رد  دش و  جراخ 
هدش رود  رهش  زا  لیام  کی  دص و  هک  یماگنه  دننک . نوریب  دوخ  رهش  هناخ و  زا  هدش  دراو  اهنآ  هب  هک  ار  ینامهم  تسین  مسر  ناریا  رد 

یئاریذپ نمض  درک و  تیاده  اهراتات  هبلک  ای  قاطا ، دنچ  هب  ار  سویسورک  ریفس  دمآ و  ام  زاوشیپ  هب  ناخ  میدوب ،
139 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

يو اب  زین  تسا  ناملآ  رد  نایماظن  تازیهجت  تاکرادت و  لوئسم  اب  ربارب  گنج  رد  وا  لغش  هک  زیربت  زا  ناطلس  رفنکی  داد ، امب  درس  ياذغ 
دندوب و اهدالج  نارایتسد  هیبش  دنتـشاد و  نازیوآ  شود  رب  ار  اهبنارگ  ناروناج  رگید  گنلپ و  تسوپ  یگمه  ناطلـس  همدخ  دوب . هارمه 

دوخ رفس  هب  ام  هناتسود ، عادو  زا  سپ  دنهد . ماجنا  یفاک  یندب  یگدامآ  اب  اعیرس و  تسیابیم  دشیم  هداد  اهنآ  هب  يروتسد  هک  یماگنه 
. میدیسر دوب  عقاو  پچ  فرط  هک  یگرزب  هیرق  هب  بش  کیدزن  میداد و  همادا  خالگنس  ياههار  راومهان و  هنهپ  رب 

ام و هثاثا  دوب  هدرک  نیمضت  هک  رادنامهم  میدید . دوب  هتـسکش  اهنآ  خرچ  هک  یلاح  رد  ار  پوت  ياههدارع  هنبوراب و  دوخ  ربارب  رد  اجنیا 
اعیرـس هک  تشاد  راهظا  یلو  دوب  هدنامزاب  دوخ  فیلکت  ماجنا  زا  نونکا  دناسرب ، دصقم  هب  یلاکـشا  عنام و  چیه  نودب  ار  پوت  ياههدارع 

هب تبسن  دوخ  هکنآ  زا  سپ  زین  ام  دنک و  مادقا  اهپوت  لمح  يارب  ات  داتسرف  دهاوخ  لیبدرا  ناخ  يارب  هاش  فرط  زا  یگدنیامن  هب  ینامرف 
اجنامه رد  میتسب و  رادنامهم  روضح  رد  ار  پوت  گرزب  ياههدارع  نامگورب  روتـسد  هب  میدـش  نئمطم  اهپوت  ندرک  اجهباج  ناکما  مدـع 

زا پوت  هدارع  ود  طقف  دـنتفرگ ، هزادـنا  ار  اهنآ  رطق  ازارد و  دـندرک و  صخـشم  ار  اهپوت  عطقم  ناشاقن  راک  نیا  ماجنا  زا  لـبق  میتشاذـگ .
هارب نئوژ  مهدزیـس  زور  میدرک و  رتش  راـب  ار  یگنـس  هلولگ  ددـع  راـهچ  تشاد و  نزو  دـنوپ  دصیـس  مادـک  ره  هک  ار  اـهنآ  نیرتکچوک 

طاقن یـضعب  رد  دوب ، كاـنرطخ  گـنت و  هک  تشذـگیم  یئاـههوک  نیب  زا  راومهاـن و  خالگنـس و  میدرکیم  یط  هک  ار  یهار  میداـتفا .
دوجو هبلک  هدـکهد و  يدایز  دادـعت  اجنآ  اـجنیا و  مینک . لـمح  يوق  دارفا  طـسوت  تمحز  اـب  ار  ناـمگورب  ناور  تخت  هک  میدوب  روبجم 

هب میدوب  هدرک  یط  هراوس  ار  لیام  جنپ  هکنیا  زا  سپ  بش  کیدزن  دشیم . هدید  یئابیز  ياههاگارچ  عتارم و  اهنآ  فارطا  رد  هک  تشاد 
تیلوئسم تلود  رومأم  ای  کلام  رفن  کی  اجنآ  رد  هک  میدیسر  یگرزب  هدکهد 

140 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
. دشیم هدیشک  نزوالزق  هناخدور  ات  عورش و  تسا  لاخلخ  نیمزرس  هک  اجنیا  زا  وا  تیرومأم  هزوح  تشاد . هدهع  هب  ار  ضراوع  تفایرد 

یلالز بآ  همشچ  هک  یئابیز  هرد  هب  گنـسرف  راهچ  یط  زا  سپ  میتشذگ و  دنلب  ياههوک  يور  زا  نیـشیپ  بیترت  هب  نئوژ  مهدراهچ  زور 
رطق لوز و  هس  اهنآ  يازارد  هک  میدـید  یگنر  زبس  ياهخـلم  اجنیا  رد  میدرک . اپرب  اـجنامه  رد  ار  همیخ  میدیـسر و و  دیـشوجیم  نآ  رد 

. دوب لوز  مین  کی و  ناشندب 
هک سورات  هب  و  دوش ) بسا  رب  راوس  هرابود  تسناوت  نامگورب  ریفـس   ) میداد همادا  قیرط  یط  هب  راهان  فرـص  زا  سپ  نیدرورف  مهدزناـپ 

نیا میدمآ ، دورف  دوب  يدب  بسانمان و  نیمز  نآ  فک  هک  یقیمع  هرد  هب  نیا  زا  شیپ  میدیـسر . دـنمانیم  سیلدرپ  ارنآ  اجنیا  رد  اهیناریا 
ار يدارفا  فرط  نیا  رد  ناسنا  اریز  دـننکیم ، داـجیا  گرزب  يرطخ  نارفاـسم  يارب  هک  دـشاب  ناـشکمدآ  نادزد و  هاـگرارق  اـیوگ  ناـکم 

لحم رد  دنتـسین  ینادـنچ  یگداتـسیا  هب  رداق  نارفاسم  هک  دـنربب  یپ  هچنانچ  دـنوشیم و  ریزارـس  نیئاپ  هب  وربور  زا  هک  دـنکیم  هدـهاشم 
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. دننکیم زاغآ  هلفاق  هب  ار  دوخ  موجه  یبسانم 
هب هوک  ياهگنـسهتخت  نایم  زا  يریت  دـننام  هب  داـیز  تعرـس  اـب  دوب و  دولآفک  نآ  بآ  هک  دراد  ناـیرج  نزوالزق  هناـخدور  هرد  فک 
رزخ يایرد  هب  دور  نیا  دنمانیم  تورپسا  ار  نآ  یـشلاط  نابز  هب  تهجنیا  زا  تسا و  لالز  دیفـس و  هناخدور  بآ  دـشیم . ریزارـس  نیئاپ 
ورس خلت ، ماداب  ناتخرد  یناتسهوک  هداج  نیا  کیدزن  تسا . هناهد  ياراد 9  هک  دـناهتخاس  هتخپ  تشخ  زا  ابیز  یلپ  دور  زارف  رب  دزیریم .

دتفایم و رام  دننام  یچیپ  رد  چیپ  دنت و  يریزارس  هب  هار  بآ ، يوس  نآ  دوشیم . هدید  رعرع  یهوک و 
141 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

الاب دـیاب  ام  نیگنـس  ياهراب  اهپوت و  هنوگچ  نونکا  دومیپ . ناـکلپ  دـننام  دـیاب  ار  لـحم  دـنچ  هک  يروط  هب  دوریم ، ـالاب  فرط  هب  سپس 
زین يراوسبسا  هک  اجنآ  زا  دوب ، روبعلا  بعص  خالگنس و  نآ  فک  هک  دشیم  هدید  قیمع  یفاکش  هار  رـس  رب  تسرد  پچ  فرط  دنور ؟
الاب ار  دوخ  بش  رخاوا  ات  اـم  میدیـشکیم . دوخ  لاـبند  هب  ار  اـهنآ  هداـیپ  میتفرگ و  ار  بسا  هنهد  اذـل  دومنیم ، كاـنرطخ  ناـکم  نیا  رد 
اوه یکیرات  هابتشا و  تلع  هب  ام  دلب  رادنامهم و  نکیل  و  میداد ، همادا  دوخ  تکرح  هب  میدیـسر  هطقن  نیرتالاب  هب  هک  یماگنه  میدیـشک و 
الاب زا  هک  ام  ناهارمه  زا  رفن  دنچ  دوب . ام  فلاخم  نآ  نایرج  درس و  رایسب  اوه  دوب . هدنام  بقع  خالگنـسرپ  ياهروهام  هپت و  دوجو  زین  و 

لمحت هک  یتقـشم  مامت  اب  دنداد  حیجرت  ندش  ترپ  سرت  زا  دنوش و  دوخ  ياهبسا  رب  راوس  هک  دنتـشاد  لیامت  دندوب  هدـش  هتـسخ  نتفر 
میدومیپ هار  تعاس  هس  دندروخیم  يردنکـس  ابترم  اهبـسا  هک  یلاح  رد  بیترت ، نیمه  هب  دنهد و  همادا  يورهدایپ  هب  مه  زاب  دندوب  هدرک 

. تشاد هلصاف  ام  هنابش  هاگتماقا  زا  لیام  راهچ  دودح  هک  میدیسر  ياهدکهد  هب  بش  ياههمین  هرخالاب  ات 
ارچ و هب  ار  دوخ  ناوتان  ياهبـسا  میدرب ، رـس  هب  رادنامهم  راظتنا  رد  میدرک و  تحارتسا  دوخ  ياهرداچ  ریز  ناکم  نیمه  رد  زین  دـعب  زور 
پوت و کیلـش  تپمورت و  یقیـسوم و  ياوـن  ندینـش  بارـش ، ندیـشون  اـب  ار  لـبق  زور  تاقـشم  اـهیراوشد و  ماـمت  میتـشاداو ، تحارتـسا 
ات لیبدرا  زا  هدـش و  ادـج  ام  زا  ارچ  هک  دـش  هدیـسرپ  وا  زا  تسویپ و  ام  هب  رادـنامهم  هک  یتقو  میدرک . شومارف  نوگانوگ  ياهیمرگرس 

نعط و ندینـش  ربارب  رد  هک  یفعـض  ببـس  هب  هکلب  دب ، دـصق  نتـشادرس  زا  هن  ار  لمع  نیا  : » تفگ خـساپ  رد  تسا ، هدوب  ام  اب  رتمک  اجنیا 
، دوش هدهاشم  يو  زا  يروصق  یهاتوک و  دیابن  سپ  نیا  زا  هک  دش  دزشوگ  يو  هب  هکنآ  زا  سپ  تسا » هدش  بکترم  هتشاد  نامگورب  نعل 

مه رـس  تشپ  مه  نآ  بارـش  ندیـشون  هب  اذل  دیآ ، رـسب  یلاحـشوخ  اب  دیاب  زور  نآ  هک  دید  انمـض  دنک و  یتشآ  ام  اب  هرابود  هکنآ  يارب 
. تخادرپ

دش رتکنخ  یمک  فرطرب و  اوه  يامرگ  هکنآ  زا  سپ  هام  نیمه  متفه  رهظ  زا  دعب 
142 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

تیادـه دوب  هتفرگ  رارق  تسار  فرط  هک  ياهدـکهد  هب  ار  ام  لیام  ود  یط  زا  سپ  تسرد ، یهار  قیرط  زا  اـم  رادـنامهم  کـیب  یلقـسابع 
لیبق زا  ار  لاس  هناربون  ياههویم  زا  رپ  فرظ  دنچ  ارفـس  هب  دمآشوخ  نتفگ  نمـض  دمآ و  ام  زاوشیپ  هب  کلم  رفن  کی  زین  اجنیا  رد  درک .

ندروخ و يارب  هدـمآ و  هدـکهد  نیا  هب  یلبق  دـصق  نودـب  بش  نآ  رد  نوچ  درک . هیدـه  اـم  هب  بارـش  کـشم  کـی  و  روگنا ، وـلآدرز ،
ار وا  دومیپ و  میهاوخ  هار  لیام  جنپ  دوب  هتشاد  راهظا  هک  کیب  یلقسابع  هتفگ  ساسارب  ام  زپشآ  انمض  میدوب و  هدیدن  هیهت  يزیچ  ندیشون 

. میداهن نیلابب  رس  هنسرگ  ار  بش  نآ  اذل  دوب ، هداتسرف  رتولج 
میدش و بسا  رب  راوس  هرابود  میدرک  فرص  ار  نامراهن  میدروآ و  اجب  ار  دوخ  یبهذم  مسارم  هکنآ  زا  سپ  نئوژ  مهدجیه  هبنـشکی  زور 

رارق هداـج  تسار  يوس  یلیاـم  ود  رد  هک  یهد  هب  بشهمین  میدومیپ و  ار  لـیام  شـش  لـماک  همتروی  اـب  درـس  ياوـه  رد  یئاـههپت  نیب  زا 
یلاخ هناخ  کی  هک  تمـسق  نیرتنیئاپ  هب  ار  ام  دوب . هدش  هتخاس  هپت  هس  يور  رب  هدـنکارپ  روط  هب  هدـکهد  نیا  ياههناخ  میدیـسر  تشاد 
لیام ناگداتسرف  نایاقآ  یلو  دندرک ، ییامنهار  دننک  تماقا  نآ  رد  تسیابیم  ارفـس  تشاد و  دوجو  اجنآ  رد  هدکهد  هب  هدیـسرن  گرزب 

ار رگید  ناهارمه  ات  دندرامگ  ینابهگن  هب  هار  باعشنا  لحم  رد  ار  يزابرس  دندش و  رقتسم  رگد  يوس  رد  دنور و  هناخ  نوردب  هک  دندوبن 
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دنتـسناوتیمن دندوبن و  هاگآ  ام  ندمآ  زا  البق  هک  اهیتاهد  نازرواشک و  دنیآدورف . اجک  رد  هک  دنک  هاگآ  دـندمآیم  امرـس  تشپ  زا  هک 
اوه يدرـس  ببـس  هب  هک  ام  دـنریذپب و  دوخ  لزانم  رد  ار  ام  هک  دـندوبن  لیام  دـننک ، رود  لحم  زا  تعرـس  هب  ار  دوخ  نارتخد  نارـسمه و 

. میوش اهنآ  مرگ  یلو  بسانمان  گنت و  ياهقاطا  لخاد  روز  هب  تسیابیم  نیاربانب  میباوخب ، هانپرـس  نودـب  دازآ و  ياوه  رد  میتساوخیمن 
يادص ناهگان  هک  میرآرـس  هب  یتحار  شمارآ و  رد  ار  بش  هدـنامیقاب  هک  میتشاد  دـیما  میدوب و  هتفرگن  ياج  باوختخر  رد  الماک  زونه 

تپمورت
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دوخ لحم  زا  هرابود  دوب ، دـب  هثداح  کی  زورب  زا  یئهناشن  الومعم  هبقرتمریغ و  عمج  روپیـش  هکنیا  هب  هجوت  اـب  میدینـش . عمج  هناـشن  هب  ار 
یناریا راوس  رفن  تسیب  هک  میدش  هاگآ  اجنآ  رد  میتفر ، درکیم  تیاده  ارفس  هاگتماقا  هب  ار  ام  هک  تپمورت  يادص  لابند  هب  هدش و  جراخ 

رجنخ و زین  لیامح و  ریـشمش و  دـناهتخاس و  حورجم  ار  يو  رجنخ  گنفت و  ریت ، هزین ، اـب  دـناهدش و  روهلمح  ناـبهگن ، زابرـس  هکـسال  هب 
وا کین  تخب  زا  دنـشکب ، ار  وا  دنتـساوخیم  تفگیم ، هک  يروطب  دناهدز و  دـگل  کتک و  ار  يو  ادـیدش  دـناهدرب و  دوخ  اب  ار  وا  سابل 

تشپ زا  نادزد  دوب  نکمم  یتح  دوب و  هدرم  هکسال  دندوب  هدیسرن  عقوم  هب  هکب  نپرآ  سناه  ام  یسور  مجرتم  يرابرد و  کشزپ  هچنانچ 
زابرس رفن  تسیب  هارمه  ار  ناوتس  رفن  کی  ارفس  دوب . هدرک  رارف  هب  راداو  ار  نانآ  هثداح  لحم  هب  رفن  ود  نیا  ندیسر  یلو  دننک  هلمح  ام  هب 

. دنتخاس رقتسم  دوخ  هاگتماقا  فارطا  رد  ار  نیریاس  دنداتسرف و  نادزد  لابند  هب 
. میدنارذگ میدوب  هدرک  اپرب  هدکهد  رد  هک  یئاهرداچ  ریز  ار  هام  نیمه  مهدزون 

مامت میداتفا ، هار  هرابود  نئوژ  متـسیب  زور  منارب . بسا  نارگید  هارمه  مدوب  روبجم  یلو  مدـش  يدـیدش  یناوتان  بت و  راچد  نم  اجنیا  رد 
ناگنـس کـچوک  رهـش  هب  رهظ  دودـح  میدوـمیپ و  هار  گنرخرـس  تشرد  ياـهگیر  اـب  يراوـمه  نیمز  ناـیم  زا  دـیدش  ياـمرگ  رد  زور 

فرظ راهچ  ارفس  يارب  تشاد  تماقا  ناگنس  رد  اقافتا  هک  كود  نیوس  ناطلس  مانب  هیناطلس  مکاح  رهش  هب  هدنام  یلیام  مین  رد  میدیـسر ،
راوس رفن  یس  رهش  زا  رتولج  دننک . هزات  رت و  ار  دوخ  شطع و  عفر  دیدش  يامرگ  رد  هلیـسونیدب  ات  داتـسرف  رایخ  ولآدرز و  زا  بوخ  هویم 

تـسد ياج  هب  اپ و  هن  تسد و  هن  هک  دشیم  هدید  يراوس  اهنآ  نیب  دندمآ ، ام  لابقتـسا  هب  دندوب  هدش  مازعا  ناطلـس  فرط  زا  هک  حلـسم 
صوصخم هتخت  کی 
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ام لـباقم  زا  يراوشد  نودـب  بسا  اـب  هک  مدـید  یتفگـش  تیاـهن  رد  تشاد و  دـندوب  هدرک  راوتـسا  یکگنچ  نآ  كون  هک  يدنبهتـسکش 

تساوخرد اهنآ  ناوج  نانز  زا  هتفریم و  مدرم  ياههناخ  هب  هک  ار  وا  ياهاپ  اهتسد و  هک  دوب  هداد  روتـسد  گرزب  سابع  هاش  تشذگیم .
هب هاش  دوب و  ناگنـس  نادنمتورث  ناگرزب و  زا  وا  ردپ  دنربورف ، غاد  هدش  بآ  هرک  رد  ار  مخز  لحم  دـننک و  عطق  تسا  هدرکیم  یکیدزن 

. دوب دنمقالع  ادیدش  صخش  نیا  هب  دوب  هدش  وا  تیفورعم  ثعاب  هک  یقیسوم  يرعاش و  رنه  مهف و  روعش و  نتشاد  ببس 
زین یئایادـه  یتح  دریگ و  رارق  هناهاش  فاطلا  دروم  هرابود  دـش  بجوم  هک  دوب  هتخاس  موهفمرپ  رعـش  هعطق  دـنچ  زین  شدـنزرف  دروم  رد 

. دنک تفایرد 
ارم دنداد و  ياج  دوب  شورفمابیز  ياهیلاق  اب  هک  یئاهقاطا  رد  ار  ام  اهنآ  میتفرگ و  رارق  دوخ  نانابزیم  هناتـسود  یئاریذـپ  دروم  ناکنـس  رد 

شزوپ دمآ و  رفس  ندید  يارب  دوب  هاگآ  شوهاب و  ینتشادتسود و  يدرم  هک  ناطلس  دندناباوخ . نیمـشیربا  یکـشت  رب  مدوب  رامیب  نوچ 
هکنیا اب  هدید و  بیـسآ  شاهناش  ناوریا  تاماکحتـسا  هعلق و  حتف  ماگنه  اریز  دوب ، هدماین  اهنآ  زا  لابقتـسا  يارب  اصخـش  هکنیا  زا  تساوخ 

یکـشزپ و تاروتـسد  نداد  هنیاعم و  يارب  ار  تئیه  دنبهتـسکش  کشزپ و  ارفـس  هک  یتقو  دوب . هتـسکش  شاهناش  هرابود  اریخا  هتفای  دوبهب 
. داتسرف ربارب  ود  رادقم  هب  هقوذآ  هزمشوخ ، رایسب  ياههویم  هارمه  هکیروطب  دش  دونشخ  رایسب  لمع  نیا  زا  دنداتسرف ، وا  دزن  وراد 

هدرک کچوک  دودـحم و  ار  رهـش  نیا  اهكرت  گنل و  رومیت  موجه  یلو  تسا  هدوب  تمعنرپ  دابآ و  يرهـش  يایوگ  هتـشذگ  رد  ناـگنس 

یناملآ کی  هاگن  زا  يوفص  رصع  ناریا  سویرائلوا : مادآ  www.Ghaemiyeh.comهمانرفس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 179زکرم  هحفص 62 

http://www.ghaemiyeh.com


مین دوشیمن . هدـید  يزیچ  دوب  هدـیئور  راخ  ياههتوب  طقف  هدـنکارپ  روط  هب  اهنآ  يور  رب  هک  نازوس  ياـهگیر  زج  هقطنم  نیا  رد  تسا .
ناتـسدرک فرط  هب  هک  تسا  هدـش  هدیـشک  بونج  هب  لامـش  زا  سورات  ياههوک  هتـشر  زا  یـشخب  تسار  يوس  رد  رهـش  هب  هدـنام  لـیام 

ردیک دوریم و 
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. دروخیم مشچ  هب  زبس  ياهرازفلع  تاهد و  هوک  نیا  اریز  دوشیم . هدیمان  ربمایپ 
. میدرک تکرح  باتفآ  بورغ  زا  سپ  هنابـش  نیاربانب  میهد ، همادا  رفـس  هب  میتسناوتیمن  دیدش  يامرگ  رد  نوچ  نئوژ  مکی  تسیب و  زور 
هک دوب  ناشدرس  نانچ  ام  ناهارمه  میدیسر . هیناطلس  رهش  کیدزن  هب  دیشروخ  ندمآرب  دودح  ات  میدنار  هام  رون  ریز  راومه و  نیمز  يور 

. دنیامیپب هار  هدایپ  دنیآ و  ریزب  بسا  زا  دنتسناوتیم  يراوشد  هب 
زا رفن  هدزناپ  ببس  نیمه  هب  دبای ، یئاهر  نآ  زا  تسناوت  یمن - ناسنا  هک  يروط  هب  دمآ ، دیدپ  يدیدش  يامرگ  هرابود  زور  ندیسر  ارف  اب 

فالتخا ام  نارادهزین  زا  رفن  ود  نیب  اجنیا  رد  دندوب . هدش  هدزامرگ  اریز  دـندنامزاب ، تکرح  زا  دـندمآ و  هوتـس  هب  امرگ  زا  هتیمک  ياضعا 
هب بلق  هب  کیدزن  شـش  تمـسق  زا  ریـشمش  هلیـسو  دنلتاکـسا  یلاها  زا  گیارگ  ساموت  مانب  اهنآ  زا  یکی  دیدرگ  لئود  هب  رجنم  هک  داتفا 

دوبهب ینالوط  یتدم  زا  سپ  هرخالاب  ات  مینک  لمح  دوخ  هارمه  ناور  تخت  اب  اهتدم  ار  وا  تسیابیم  دوب و  هدش  حورجم  كانرطخ  روط 
. تفای
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. هیناطلس رهش  هرابرد  مهدزیس - لصف 

هتفرگ ارف  ربماـیپ  ردـیک  هوک  تسار  يوس  رد  هلمج  زا  یئاـههوک  هتـشر  ار  نآ  فرط  ود  ره  هک  یلاـح  رد  راومه ، یتشد  رب  هیناطلـس  رهش 
. تسا هدش  عقاو 

نآ ياهراوید  یتح  هک  تسیاهبارخ  نورد ، زا  نکل  دیآیم ، مشچ  هب  ابیز  دنلب ، نوتس  جرب و  لزنم ، دنچ  نتشاد  ببس  هب  رود  زا  رهـش  نیا 
زا شیب  دودح  یئازارد  اب  تکلمم  هوکشاب  مهم و  ياهرهـش  زا  یکی  میدق  رد  ایوگ  هیناطلـس  تسا . هدش  هدوسرف  لماک  روط  هب  ابیرقت  زین 

هزاورد جرب و  کی  زونه  دوشیم  یهتنم  نادـمه  هب  هک  ياهداج  تسار  فرط  رهـش ، هب  هدـنام  لیام  مین  تسرد  اریز  دـشاب ، هدوب  لیام  مین 
هیمست هجو  تسا . هدش  تختیاپ  هتخاس و  هدنبادخ  دمحم  ناطلس  تسد  هب  هیناطلـس  دراد . دوجو  دشاب  رهـش  نیا  هب  قلعتم  دیاب  هک  یگنس 

. دندرکیم قالطا  ناطلس  دوخ  هب  اهكرت  دننام  هکلب  دندناوخیمن ، هاش  ار  شیوخ  میدق  ناهاشداپ  هک  تساجنآ  زا  زین  رهش 
هدش بارخ  مدهنم و  ادیدش  یلاها  شروش  ببس  هب  اجنامه ، ماکح  زا  یکی  تسد  هب  رگید  شخب  گنل و  رومیت  هلیـسو  رهـش  زا  یـشخب 

. تسا
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یـشکراوید و مکحم  بعکم  ياهگنـس  اب  یمکحتـسم  ژد  دـننام  هک  تسا  هاش  هاگتماقا  دوش ، هدرب  مان  دـیاب  هک  اجنیا  یندـید  ياهانب  زا 
دوشیم . هدید  انب  عالضا  عطاقت  لحم  رد  دراد ، دوجو  اهنآ  زا  اتدنچ  زونه  هک  یلکش  شوگراهچ  ياهجرب 

هدش و هتخاس  بلاج  يزرط  هب  ابیز  دجـسم  نیا  تسا .  هدیمرآ  هدنبادخ  دـمحم  ناطلـس  نآ  رد  هک  تسا  خـیاشم  انب ، ای  ترامع  نیرتابیز 
دناهتـشون نارگید  هک  هچنآ  فالخرب  اما  دـشاب ، ربارب  زین  رد و  سدـقم  سوکرام  يانب  رد  اـب  دـیاب  اـهنآ  عاـفترا  هک  تسا  رد  هس  ياراد 

. تسا هدش  یبوکهرقن  هتخاس و  هدز  لقیص  دالوف  نهآ و  اب  هکلب  هدشن ، هتخیر  باذم  زنرب  زا  روبزم  ياهرد 
قفوم یلو  دناهتشاد  نآ  ندرک  زاب  رد  ششوک  دارفا  زا  يرایسب  دنیوگیم  دوشیمن . زاب  هک  تسا  رهـش  نادیم  هجوتم  اهرد  نیا  نیرتگرزب 

. دنک زاب  ار  رد  نیا  یناسآ  هب  دناوتیم  فیعض  یکدوک  یتح  تقونآ  دنروآ ، نابز  هب  ار  اشگب »  ع )  ) یلع قشع  هب   » هلمج رگا  اما  دناهدشن ،
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فقس ات  دجـسم  فک  زا  عافترا  دوب . هدناشوپ  یبآ  دیفـس و  گنر  هب  ابیز  يراکیـشاک  اب  یلاکـشا  گرزب و  یئاههتـشون  ار  دجـسم  دبنگ 
تمسق نینهآ  هدرن  کی  دندوب . هدرک  تسرد  ار  دبنگ  هدیسر و  مه  هب  طسو  هطقن  رد  فقس  حوطس  دایز و  دبنگ 
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یبرع نابز  هب  یمیدـق  بتک  يدایز  دادـعت  بارحم  نیا  رد  دوب . هداد  لیکـشت  ار  بارحم  هدرک و  ادـج  اهشخب  ریاس  زا  ار  دجـسم  يـالاب 

دنتـشاد و ازارد  تشگنا  کی  فورح ، دوب . دعاس  کی  اب  ربارب  ابیرقت  ناشیانهپ  دـعاس و  عبر  جـنپ  اهنآ  زا  یخرب  يازارد  هک  تشاد  رارق 
. دوب هدش  هتشون  هناداتسا  رایسب  یتروص  هب  هایس  بکرم  الط و  بآ  هلیسو  نآ  روطس 

. ماهدرپس يرادـهگن  تبقارم و  يارب  نیاتـشله  نیـشنهدازهاش  رابرد  هناخباتک  هب  ار  اهنآ  متفای و  تسد  اهباتک  نیا  زا  گرب  دـنچ  هب  نم 
. دوشیم زاغآ  ناطیش  دنچ  زا  یناتساد  اب  هک  تسا  دیجم  نآرق  زا  ياهروس  تاحفص  نیا 

نیا تسا . هدرک  هطاحا  هدرن  ار  نآ  رود  ات  رود  هک  دوشیم  هدید  هدنبادخ  دمحم  ناطلس  هربقم  بارحم  فرط  هب  دجسم  بقع  تمـسق  رد 
يوزاب کی  دودـح  نآ  رطق  يدـنه و  صلاخ  دالوف  زا  هک  هدرن  ياههلیم  نیب  يزرد  ای  لـصفم  اریز  تسا ، هناداتـسا  يرنه و  يرثا  اـههدرن 
دجـسم هتـسدلگ  دـناهدرک . یبوکهرقن  نآ  يور  رب  هدز و  لقیـص  ار  اههلیم  نیا  دوشیمن . هدـید  تسا ، هدـش  لصتم  رگیدـمه  هب  یمدآ و 
ناـسنا هک  دوـشیم  هدـید  نوتـس  دـننام  کـچوک  راـنم  تشه  هتـسدلگ  نیا  يور  درذـگیم . یئورهار  نآ  رود  زا  تـسا و  شوـگتشه 

زا یکراوید  اب  ار  نآ  رود  هک  تشاد  دوجو  یگرزب  شوگراهچ  ضوح  دجسم  يولج  دنک . دوعـص  اجنآ  هب  یچیپرام  ناکلپ  زا  دناوتیم 
هک دوب  یغاب  دجـسم  تشپ  دشیم . نیمأت  دندوب  هدرک  تیاده  اجنآ  هب  هک  ردـیک  هوک  زا  ضوح  نیا  بآ  دـندوب . هدروآ  الاب  نیمز  فک 

. دشیم هدید  نآ  نورد  یئابیز  هناخ  دندوب و  هتشاک  مه  رانک  مظنم  رایسب  يزرط  هب  ار  کچوک  گرزب و  ناتخرد  نآ  رد 
يامرس ببس  هب  ناتسمز  رد  دنناوتیمن  اهنآ ، زا  رفن  دنچ  هتفگ  هب  دسریم ، رفن  رازه  شـش  هب  اهنآ  دادعت  تمحز  هب  هک  هیناطلـس  یلاها 

هک اهنیمزریز  هب  دنروبجم  هک  تسا  بایمک  مزیه  درـس و  يردق  هب  یناتـسهوک  قطانم  دننک  نینچمه  رگا  دنورب و  رگید  ياج  هب  دـیدش 
. دنوشن جراخ  اجنآ  زا  دندرب و  هانپ  تسا  رتمرگ  یمک 
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اجنآ زا  یلو  میداتفا ، هارب  هرابود  نئوژ  مجنپ  تسیب و  زور  دنداد و  ام  هب  سفنهزات  ياهرتش  بسا و  هیناطلس ، رد  هزور  هس  تماقا  زا  سپ 

ترفاسم يارب  اهیناریا  هک  هواجک  دنچ  رادنامهم  دندوبن ، ندنار  بسا  هب  رداق  فعض  يرامیب و  ببس  هب  ام  ناهارمه  زا  يدایز  دادعت  هک 
تئیه کشزپ  نم و  دـناشن . دوب  راوس  رتش  تشپ  رب  هکنآ  نورد  ار  نارامیب  درک و  مهارف  ام  يارب  دـندرکیم ، هدافتـسا  نآ  زا  دوخ  ناـنز 
لمحت زین  ار  رگید  جنر  ود  هک  میدوب  روبجم  رفـس  نیا  رد  رگید  بئاصم  رب  هوالع  میداد . همادا  هار  هب  میتسـشن و  ياهواجک  رد  مادـک  ره 
هواجک يولج  بقع و  هب  يامرـس  شنتفر  هار  ماگنه  رد  ناـکت  رثا  رب  اـمئاد  هک  میدوب  راوس  یتماـق  دـنلب  ناویح  تشپ  رب  هکنیا  لوا  مینک .

دنناوتیم اهرتش  زا  يدایز  دادعت  بیترت  نیا  هب   ) دندوب هتـسب  رگیدکی  هب  بقع  زا  ار  اهرتش  زا  رتشیب  ای  رفن  هد  نوچ  هکنآ  رگید  دروخیم ،
. دروآیم هوتس  هب  ار  ام  اهنآ  هدنهدرازآ  نفعت  هراومه  هار  لوط  رد  دنوش ،) تیاده  نابرتش  کی  طسوت 

اهرازمدنگ و زبس ، ياهرازغرم  زا  نآ  ياج  همه  هک  ابیز  رایسب  ياهقطنم  نایم  زا  میدش و  جراخ  رهش  زا  باتفآ  ندمآرب  زا  لبق  تعاس  ود 
. میدید دوخ  هار  رس  رب  ار  یبوخ  دابآ و  تاهد  میتشذگ و  دوب  هدیشوپ  عرازم  ریاس 
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. شیامن دنچ  نآ و  ياهیندید  رهش و  ياهیگژیو  نایب  نیوزق ، هب  ندیسر  مهدراهچ - لصف 

اجنآ رد  درک و  تیاده  ياهدکهد  هب  ار  ام  رادنامهم  میتفای . دوخ  لباقم  رد  ار  رهش  دیـشروخ ، ندمآرب  ماگنه  نئوژ ، متفه  تسیب و  زور 
کی طقف  درکیمن و  تموکح  ناخ  نوچ  اجنیا  رد  دـندرب . دوخ  اب  ار  ام  دـندوب  هدـمآ  نیوزق  زا  هک  يدارفا  ات  میدیـشک  راظتنا  تعاس  ود 
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. دشن لابقتسا  ام  زا  یهوکشاب  زرط  هب  یلبق  ياهاج  ریاس  دننام  اذل  تشاد ، هدهع  هب  ار  رهش  هرادا  تیلوئسم  هغوراد 
. درک یفرعم  ارفس  هب  ار  دوخ  زین  يدنه  هدازهاش  کی  دمآ . ام  زاوشیپ  هب  هدایپ  راوس و  رفن  دص  دنچ  سأر  رد  هغوراد 
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تفگ و دمآشوخ  ار  ناگداتسرف  هنامیمص  یئهویـش  هب  رـس  نداد  ناکت  اب  دشیم ، یهارمه  يدنه  نارکون  راوس و  يدادعت  هلیـسو  هک  وا 

. درک هقردب  رهش  ات  ار  نانآ 
روحم دـقاف  هک  تشاد  رارق  کـچوک  خرچود  يور  يراـگ  دوب . هدـش  هتخاـس  هژیو  ریظنمک و  يزرطهب  يدـنه  هدازهاـش  يراوـس  يراـگ 

ونازراهچ ازریم  زابرـس ، يراگ  نیا  نورد  دوب . هدش  مکحم  يراگ  هندب  هب  هتفرورف ، اهخرچ  هب  هک  نینهآ  هلیم  طسوت  طقف  دوب و  كرتشم 
هب هدز و  زمرق  گنر  ار  اهنآ  خاش  دندیشکیم . ار  يراگ  دنتشاد ، ناهوک  تشپ  رب  هاتوک و  یندرگ  هک  ابیز  دیفـس  رن  واگود  دوب . هتـسشن 

. دوب راوتسا  اهواگ  يور  رب  يراگ  دنبلام  دندوب . هتخیوآ  يدایز  ياهدنب  ندرگ - ناشندرگ 
عیرـس و نانچ  اهواگ  درکیم . تیادـه  ار  اهنآ  دـندوب ، هدـنارذگ  اهواگ  غامد  زا  هک  ینامـسیر  اب  دوب و  هتـسشن  هدـننار  ولج  تمـسق  رد 

. دناهدش تیبرت  بسا  دننام  یئوگ  هک  دنتشادیمرب  مدق  راقواب 
شوپنت دندوب ، زیمت  رایسب  اهنآ  دندمآ ، ام  يوس  هب  رهش  زا  هراوس  ناوج  نز  رفن  هدزناپ  مارتحا ، تمالع  هب  پوت  ریت  دنچ  کیلش  زا  سپ 

زا یئاههزیوآ  دوخ  ندرگ  رب  دوب ، هداتفا  اهنآ  هناش  يور  رب  رس  زا  ناشمشیربا  تفبرز و  يرسور  دوب ، گنراگنر  مشیربا  لمخم و  زا  نانآ 
(. تسین لوادتم  ناریا  بیجن  نانز  نیب  یمسر  نینچ   ) دنتشادن دنبور  دوب و  زاب  ناشتروص  دنتشاد ، تالآتنیز  نوگانوگ  عاونا  دیراورم و 

رهش فورعم  ناگدنناوخ  ناصاقر و  اهنیا  دنتفگ ، دمآ  شوخ  دندش و  هریخ  ام  نامشچ  هب  دوب  هتسارآ  یگنشق  دنخبل  ار  نآ  هک  یناهد  اب 
دمآشوخ ار  ام  دورو  دوخ  نیرفآيداش  راتفر  اب  دنرذگب و  ام  ربارب  زا  هراوس  شوخ ، زاوآ  اب  یتسیاب  هغوراد  روتـسد  هب  ارهاظ  هک  دـندوب 

رهش فرطنآ  دوب  رارق  نوچ  دنتشاد . رتشیب  یقیسوم  هضرع  نتخاون و  يارب  یماظن  لبط  روپیش و  دنچ  بسا  رب  دوخ  ربارب  رد  نانآ  دنیوگ .
رقتسم
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ات دـندوب  هداتـسیا  فیدر  کی  رد  انرـس  کبلین و  لبط ، هدـنزاون  يدایز  دادـعت  رهـش  نادـیم  رد  میتشذـگ . رهـش  مامت  زا  نیاربانب  میوش ،
رد دنداد  یم - شیامن  ار  يددعتم  ياهيدـنبمشچ  اهيزاب و  هک  تسدرت  زابهدبعـش و  دـنچ  ارفـس  کیدزن  دـننک . لابقتـسا  ار  ام  ناوراک 

. دندرک یهارمه  نامتماقا  لحم  ات  ار  ام  دندیکلپیم و  فرطنآ  فرطنیا و 
نانز لمح  صوصخم  هک  هواجک  رد  هک  دننیبب  ات  دندمآ  ام  فرط  هب  دایز  راشف  اب  مدرم  زا  یتیعمج  میدش ، هدایپ  نامیاهبسا  زا  هک  یتقو 

. میراد هچ  تسا 
یلو دناهدروآ ، دوخ  اب  ناریا  هاش  هب  ءادها  يارب  ار  ایرد  ردان  بیاجع  ابیز و  هرک  اب  رتخد  دـنچ  اهیناملآ  هک  دوب  هتفگ  يرگید  هب  کیره 

. تفرگ یگرخسم  هدنخ و  ار  موهوم  راظتنا  ياج  دندش و  رود  لحم  زا  دندید  ار  مشپ  شیر و  رپ  نادرم  نارامیب و  طقف  هک  یتقو 
دهاوخ ماجنا  اهنآ  قیرط  زا  ناهفصا  هب  ام  ترفاسم  هک  يدعب  ياهرهش  هیناطلـس و  دننام  تسا و  هدوب  ایتازرآ  میدق  رد  ایوگ  نیوزق  رهش 

. دندیمانیم ایتراپ  ار  نآ  اقباس  رد  هک  تسا  عقاو  كارا  هقطنم  رد  تفرگ 
ياههوک هتـشر  زاغآ  هب  ناوتیم  قرـش  تسار و  فرط  هب  هار  زورمین  کـی  یط  زا  سپ  دراد . رارق  رازنش  کـشخ و  ياهگلج  رد  نیوزق 

راوید دـقاف  ناملآ و  لیام  کی  اب  ربارب  ای  گنـسرف  کی  رهـش  طیحم  دوریم . لباب  ای  دادـغب  فرطهب  يرتخاـب  بونج  زا  هک  دیـسر  دـنولا 
نیوزق هک  یماـگنه  سکعرب  تسا و  عـقاو  نمـشد  زا  رود  رهـش  نیا  اریز  درادـن ، هدـش  ریجا  نازابرـس  تاماکحتـسا و  هعلق و  زین  تـسا و 

یعضو نینچ  دوب  تختیاپ 
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. دنیبب هیهت  یماظن  هاپس  کی  اروف  يرورض  ینارحب و  عقاوم  رد  دناوتیم  تیعمج  رفن  رازهدصکی  نتشاد  اب  نیوزق  زین  نونکا  یلو  تشادن ،
یناملآ زا  اهيدـنله  دـننام  اهیناریا ، ریاـس  زا  ار  اـهینیوزق  ناوتیم  هک  دـنراد  یـصوصخب  هجهل  یلو  تسا  یـسراف  نیوزق  یلاـها  ناـبز 

 . داد صیخشت  ار  اهنابز 
یلو دـسریمن  رظنهب  ابیز  نوریب  زا  تسا ، هدـش  هتخاـس  ناریا  يراـمعم  هویـش  ربارب  باـتفآ و  رد  هتخپ  تشخ  زا  رهـش  یلومعم  ياـههناخ 

. دناهدرک یشاقن  ار  ناتخرد  ناهایگ و  گربوخاش  اهراوید  رب  يراکدیفس و  چگ  اب  دناهدز و  يدبنگ  فقس  ار  نآ  نورد 
داب شزو  ماگنه  ببـسنیاهب  دناهتخیر و  اهنآ  يور  رب  گیرونش  طقف  هکلب  تسا ، هدشن  شرفگنـس  هدیبوک و  رهـش  ياههاگرذگ  فک 

. دریگیم ارف  رابغودرگ  ار  رهش  یمارآ ، هب  یتح 
يرورض عقاوم  رد  دننک و  تیاده  اهرابنابآ  هب  دنروآ و  رهـش  هب  تانق  طسوت  دنولا  هوک  زا  ار  بآ  دیاب  تسا و  بآ  همـشچ  دقاف  نیوزق 

. دنرادرب بآ  اهنآ  زا 
ام هب  اوه  يامرگ  هک  ینامز  دـنک . يرادـهگن  دوخ  رد  ار  خـی  تسا  رداق  ناتـسبات  لوط  رد  هک  دراد  يدایز  ینیمزریز  ياـهلاچخی  نیوزق 

. میدرکیم کنخ  ار  دوخ  میتفریم و  اهلاچخی  نیا  هب  دروآیم  راشف 
زا ار  دوخ  رقم  هک  دوب  یـسک  نیلوا  بسامهط  هاش  هک  دناهتـشون  یخرب  دـندوب . هداد  رارق  نیوزق  ار  دوخ  هاـگتماقا  ناـهاشداپ  نیا  زا  شیپ 

نادیم رد  مه  زونه  هک  ار  یهوکشاب  یتنطلس  خاک  بسامهط  هاش  هن  لیعامسا و  هاش  هک  دننکیم  هفاضا  انمض  درک ، لقتنم  نیوزق  هب  زیربت 
. تسا هدرک  انب  گرزب  یغاب  بنج  دوشیم ، هدید  رهش  گرزب 

. دشیم هدید  دندوب  هتشاک  مظنم  روطهب  هک  یناتخرد  ددعتم و  يابیز  ياههناخ  نآ  رد  هک  تشاد  دوجو  يرگید  غاب  نامتخاس  نیا  لباقم 
، یبالگ بیس ، غاب  نیا  رد 

155 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
یهـسورس و ناتخرد  اریز  دوب ، یندید  يرهـش  ياههار  راهچ  یگژیو  دروخیم . مشچهب  لیبق  نیا  زا  یناتخرد  ماداب و  رانا ، ولآدرز ، وله ،

نادـیم قمع  ای  امنرود  کی  ریوصت  دوب ، هدـش  داجیا  رذـگهر  نیا  زا  هک  يزارد  طوطخ  دـندوب و  هتـشاک  مه  راـنک  رد  فیدر و  ار  راـنچ 
. دادیم نهذ  هب  ار  یئابیز 

عقاو هدیـشوپرس  ياههچوک  رد  هک  رهـش  یندید  ياهرازاب  نادیمود و  نیا  رد  دوب . نادیمهگنز  نادیمتا و  مان  هب  نادـیمود  ياراد  نیوزق 
رد درخب ، یفلتخم  يالاک  سانجا و  مک  لوپ  تخادرپ  لباقم  رد  تسناوتیم  ناسنا  تفرگیم و  ماجنا  يرایـسب  تالماعم  تراـجت و  دوب ،
اب ربارب  یـسابع  کی  تخادرپ  اـب  دـندروآیم ، هوکزوریف  زا  مک  رادـقم  هب  روباـشین و  زا  هک  هزوریف  گنـس  ددـع  دـنچ  نم  هک  دوب  اـجنآ 

روطنیمه دوب . يدنت  رایـسب  گنر  ياراد  یتیچایبول و  کی  هزادناهب  اهنآ  زا  یخرب  مدرک . يرادـیرخ  رلاتمین  رثکادـح  ای  نشورگتشه و 
. درخب یکدنا  لوپ  تخادرپ  اب  زین  ار  لعل  ای  توقای  تسناوتیم  ناسنا 

زا دـنترابع  اهنیا  دـنراذگیم . شورف  ضرعم  هب  ار  دوخ  يـالاک  رگید  نارگادوس  نادـیم ، یقرـش  تمـسق  رد  دیـشروخ  نتفرورف  زا  سپ 
 / سویرائلوا همانرفس  دنراد . لاغتشا  دوخ  نیگنن  يالاک  شورف  هب  دناهتسشن و  مهرس  تشپ  فیدر  هتسب ، یئوراب  هک  اههبحق  يدایز  دادعت 

ص155 روپهب ؛  دمحا  همجرت 
156 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

رد شوماخ  یغارچ  دوخ و  لوک  رب  یفاحل  کشت و  تسا و  هتـسشن  دوشیم  هدـیمان  لالد  هک  نزریپ  کـی  شحاوف  نیا  زا  مادـکره  تشپ 
هچنانچ دوش و  هدید  هشحاف  نز  هرهچ  ات  دـنکیم  نشور  ار  غارچ  لالد  دوش ، هلماعم  دراو  اهنآ  اب  دـهاوخب  یـسک  رگا  لاح  دراد ، تسد 

. دوریم يرگید  ناکم  هب  یگباوخمه  يارب  دتفایم و  هار  اهنآ  لابندهب  دش ، عقاو  دنسپ  دروم 
نوفدم ابیز  يدجسم  رد  ع )  ) نیـسح ماما  دنزرف  ع )  ) نیـسح هدازهاش  نآ  بنج  هک  دراد  رارق  یمومع  ناتـسروگ  رهـش  يرواخ  شخب  رد 
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زاـین و رذـن و  يارب  رگید  نادرمکاـپ  دـقارم  دـننام  وا  دـقرم  رب  اـهیناریا  اذـل  تـسا ، نیـسیدق  نیرتـمهم  زا  یکی  وا  هـک  اـجنآ  زا  تـسا .
يراداو ار  رظندروم  صخش  وا  دشاب ، كوکشم  يرگید  دزن  یـسک  راتفگ  رادرک و  رگا  دنوشیم ، رـضاح  ندروخ  دنگوس  نتـسبنامیپ و 
دجـسم هاجنپ  نیا  زا  ریغ  دنکدای . دنگوس  میرک  نآرق  زین  وا و  كاپ  كاخ  هب  دـبای و  روضح  ع )  ) نیـسح هدازهاش  دـقرم  رد  هک  دـنکیم 
هدافتـسا دروم  رتشیب  تسا و  بلاـج  يراـمعم  رظن  زا  هک  دوشیم  تفاـی  اـجنیا  رد  زین  رایـسب  ياهارـسناوراک  دراد . دوجو  نیوزق  رد  رگید 

. دریگیم رارق  یلاها  هدافتسا  دروم  هنازور  هک  دراد  دوجو  رهش  رد  هبامرگ  يدایز  دادعت  انمض  دریگیم . رارق  هناگیب  ناناگرزاب 
زا سپ  دمآ و  ام  دزن  بسا  سأردنچ  اب  وا  داد . ار  شیامن  يرازگرب  بیترت  نیوزق  هغوراد  درذگن ، دب  ارفس  هب  هکنیا  يارب  هیئوژ  مود  زور 

هدرک یـشاپبآ  ار  نادیم  زا  یـشخب  دناشن . زابور  رداچ  رد  یلدنـص  يور  رب  ار  ناگداتـسرف  درب و  رهـش  نادـیم  هب  ار  ام  هلومعم  تافراعت 
دهاش هک  میتفایرد  ام  دندوب و  هتـسشن  مه  رانک  عیـسو  یئهریاد  تروص  هب  رهـش  مدرم  دوش . يریگولج  كاخودرگ  ندش  دنلب  زا  ات  دندوب 

ندیرپ و هب  عورـش  تسا  مسر  زین  ناملآ  رد  هکروطنامه  دندمآ و  شیپ  رگیزاب  رفن  دـنچ  ادـتبا  دوب . میهاوخ  یندـید  بلاج و  همانرب  کی 
جوزهس هک  رگشیامن  دنچ  سپس  دندرک . ندیهج 

157 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
هاتوک و ياهراولش  دوب . هدیشوپ  ناشتروع  طقف  دندوب و  تخل  اهنیا  دندرک . يزاب  شیامن و  نداد  هب  زاغآ  دندوب  اهنآ  لابندهب  زاب  قلعم 

ياهدرگـش دوب  عافد  هلمح و  زا  ترابع  هک  دوخ  شیامن  رد  اهنآ  دـندوب . هدـیلام  نغور  نآ  هب  هک  دنتـشاد  اپ  هب  یمرچ  نابـسچ  گـنت و 
. دنداد ناشن  یئهنارهام 

هب دـندیرپیم و  مه  يور  هب  رتمامت  هچره  تدـش  اب  هک  دـنتخادنا  مه  هب  ار  گرزب  هدـیچیپ  ياهخاش  اب  يوق  چوق  ود  شیامن  نیا  زا  دـعب 
. دندزیم خاش  هلک و  رگیدکی 

ار اهنآ  دندروآ و  هنحص  هب  دندوب  ینادنز  صوصخم  یـسفق  رد  مادکره  یطوط و  زا  رتگرزب  هک  ار  گنراگنر  گرزب و  هدنرپود  سپس 
ندرگ هب  دندرک . نادیم  دراو  ار  دنمورین  گرگتشه  يداش ، کناب  دایرف و  لبط و  دنلب  يادـص  اب  هارمه  نایاپ  رد  دـندرک . ریگرد  مه  اب 

. دندروآ زاب  هرابود  دندرک و  اهر  تیعمج  نایم  هب  يرگید  زا  سپ  ار  یکی  دندوب و  هتسب  يدنلب  نامسیر  اهنآ 
يوس هب  تشاد ، تروص  رب  دندوب  هتشاذگ  يدایز  هبنپ  ار  نآ  هیال  ود  نیب  هک  تفلک  يدنبور  دوب و  هدیشوپ  یـصوصخم  سابل  هک  يدرم 

. درک رود  شیوخ  زا  سپس  تفرگ و  دوخ  يوزاب  ود  نایم  ار  وا  دیرپ  شتروص  هب  گرگ  هکنآ  زا  زا  سپ  تفر و  اهگرگ  زا  یکی 
هب تبـسن  يرتشیب  هقالع  لیف  هک  اجنآ  زا  یلو  دندروآ ، یم - نادیم  هب  مه  ار  وا  یتسیاب  هک  دوب  يدنه  يازربم  لیف  اهیندید ، نیا  زا  ریغ 
هب میدرک و  رظنفرص  همانرب  نیا  ندید  زا  اذل  مینیـشنب ، اجنآ  دیدش  يامرگ  رد  نیا  زا  شیب  میدوبن  لیام  زین  ام  تشاد و  رازفلع  رد  ندنام 

ار وا  ریظن  دوب و  رکیپلوغ  گرزب و  یناویح  هک  میدید  يدـنه  هدازهاش  لزنم  طایح  رد  اهدـعب  ار  هدـش  دای  لیف  میتشگزاب . دوخ  هاگتماقا 
شیاپ ره  رطق  دوب و  یمدآ  ود  تماق  يدنلب  ربارب  ناویح  نیا  تماق  يدنلب  میدیدن . تشاد  دوجو  لیف  يدایز  دادـعت  هک  ناهفـصا  رد  یتح 
تکرح دـنچ  ماـجنا  يارب  ار  لـیف  نیا  دوـب . نازیوآ  نیئاـپ  هب  دـعاس و  کـی  يازارد  هب  شیاـهشوگ  ناـسنا و  کـی  ندـب  رطق  هزادـنا  هب 

هب يزیتكون  شکچ  اب  تسشنیم و  وا  ندرگ  رب  یئهچبرسپ  دندوب ، هداد  شزومآ  هدننکمرگرس 
158 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

نیاربانب تساخیم . اپ  هب  هرابود  تسشنیم و  نیمز  رب  دنک ، تعاطا  هچبرـسپ  نیا  زا  دوب  هتفرگ  دای  هک  لیف  تفوکیم ، وا  رـس  رب  تمیالم 
دنب هب  ار  وا  ناوتیم  بیترتنیاهب  تسین و  نتساخرب  هب  رداق  رگید  دنیشنب  نیمز  هب  لیف  هچنانچ  دناهتـشون ، هک  ار  یناسک  ياعدا  روبزم  لیف 

ینیگنـس رثا  رب  تخرد  ندش  هتـسکش  اب  دنک و  هیکت  ندیباوخ  يارب  دـشاب  هدـش  هرا  نآ  رطق  زا  یمین  هک  یتخرد  هب  رگا  هکنیا  ای  دیـشک ،
. تسا هدرک  در  ار  دزیخاپ  هب  دناوتیمن  دطلغیم و  نیمز  هب  لیف 

159 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
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. ناشاک ات  مق  زا  مق و  ات  ابس  هار  زا  نیوزق  زا  ترفاسم  حرش  مهدزناپ - لصف 

ام دنتفگ . كرت  ار  رهش  بشنامه  رخاوا  ارفـس  تفرگ و  تروص  بش  لیاوا  هیئوژ  مهدزیـس  رد  هنبوراب  نارامیب و  اب  نیوزق  زا  ام  تکرح 
رودم و هدکهد  نیا  ياههناخ  میدیـسر . تشاد  رارق  رهـش  کیدزن  هک  ابیز  یئهدـکهد  هب  ناگرحـس  میدومیپیم و  هار  يراومه  هگلج  رب 

. دومنیم نایاونان  ياهرونت  هیبش  رود  زا  دوب و  لکش  يدبنگ 
ناور تخت  اب  تسیابیم  دریگ و  رارق  بسا  رب  تسناوت  یمن - هکيروطهب  دش ، دب  دایز  فعض  ببسهب  سویـسورک ، ریفـس  لاح  اجنیا  رد 

ببسهب رگید  یخرب  دندوب و  هدیپت  هواجک  رد  اهنآ  زا  يدایز  دادعت  هک  تارفن  زا  رگید  يرایـسب  رانک  رد  زین  تئیه  شیـشک  دوش . لمح 
. دوب هدش  ناوتان  رامیب و  دنیامیپب ، هار  هراوس  تسیابیم  هواجک  دوبمک 

160 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
تقداب تسناوت  ببس  نیمه  هب  درکیمن ، تیاکش  یناوتان  زا  هاگچیه  دوب و  رتدنمورین  همه  زا  ولـسلدنام  ام  نیب  دوب . يراوشد  رایـسب  رفس 

اب هک  يروطق  باتک  رد  ار  دوخ  تارطاخ  دزادرپب و  تشاد  نآ  هب  تبسن  يدایز  قوش  هک  ترفاسم  تایئزج  نایب  هب  دایز  ششوک  یفاک و 
. دزاس سکعنم  دوب  هتشون  تسد 

. دوب ماداب  رانا و  تخرد  زا  رپ  يابیز  ياهغاب  بآ و  رهن  کی  نآ  رد  هک  میدش  یگنشق  هدکهد  دراو  هام  نیا  مهدزناپ  زور  هاگرحس 
هک یئارـسناوراک  هب  حبـص  دودـح  مهدزناـش  زور  هکنیا  اـت  میدـنار ، بسا  راومه  ياـههوک  زارف  رب  میدرک و  تکرح  هراـبود  ناـهاگماش 

. میدیسر دراد  مان  دورهکشخ 
. دراد یبرض  فقـس  اب  دایز  ياههلیوط  قاطا و  تسا ، هدش  هتخاس  بترم  مظنم و  روط  هب  بعکم  ياهگنـس  اب  گرزب و  ارـسناوراک ، نیا 

، تسا هتفرگ  رارق  الاب  یمک  یلصا  نامتخاس  نیمز  فک  دروخیم ، مشچ  هب  بآ  تانق  کی  اب  گرزب  یطایح  ارسناوراک  نایم  رد 
161 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

. درک دوعص  اجنآ  هب  هلپ  دنچ  ندومیپ  اب  دیاب  هک  يروط  هب 
زا دیـشروخ  نتفرورف  زا  شیپ  تعاـس  هس  دـندوب . هدـنک  اـهقاطا  یچگ  راوـید  رب  نارفاـسم  هک  دـشیم  هدـید  یئاههتـشون  اـجنآ  اـجنیا و 

. میدیسر ابس  رهش  هب  ات  میدومیپ  هار  لیام  هن  بش  نامه  میتفر و  نوریب  ارسناوراک 
ام لابقتـسا  هب  باتفآ  ندـمآرب  زا  سپ  هکنیا  ات  میدرک  قارطا  ارحـص  رد  نیاربانب  میدوب ، هدیـسر  اجنآ  هب  زور  ندـمآ  دـیدپ  زا  لـبق  نوچ 

. دندرب نامرهش  هب  دندمآ و 
زیتكون للق  غیتس و  اب  تسا و  دنلب  رایسب  هک  دوشیم  هدید  دنولا  هوک  هتـشر  نآ  تسار  يوس  دراد . رارق  راومه  یتشد  يور  رب  رهـش  نیا 

هدوسرف اههناخ  دوب ، هتفرگ  رب  رد  یلگ  راوید  دوبن ، گرزب  نادنچ  هک  ار  ابس  رهش  رود  ات  رود  تسا . هدرک  هجوت  بلاج  هتسارآ و  ار  دوخ 
نآ رد  ماداب  رانا و  گرزب  ناتخرد  یصاخ ، هقیلـس  اب  هک  دوب  نآ  ياهغاب  رهـش  نیا  هطقن  نیرتدابآ  نیرتهب و  دومنیم . ياهبارخ  ناس  هب  و 

. دهدیم لیکشت  ار  یلاها  یلصا  ياذغ  جنرب  دوشیم . تشک  روفو  هب  جنرب  هبنپ و  ناتسهوک  هنماد  رد  رهش  کیدزن  دندوب . هتشاک 
شـش رد  هک  میدیـسر  یئارـسناوراک  هب  هیئوژ  مهدجه  زور  هاگرحـس  میدرگ . تکرح  هرابود  بش  میدنارذگ و  اجنآ  رد  ار  زور  طقف  ام 

. تشاد رارق  ابس  رهش  نوریب  یلیام 
. درک میتسناوت  یمن - لمحت  ار  نآ  میتشاد ، نت  هب  نهاریپ  طقف  هکنیا  اب  ام  دوب و  مرگ  هداعلا  قوف  اوه 

همیخ ام  ناهارمه  زا  رفن  دنچ  دشیم . حورجم  ناسنا  ياپ  مدـق  شـش  ندومیپ  اب  هک  دوب  غاد  نانچ  مرن و  كاخ  نش و  زا  هقطنم  نیا  نیمز 
داب یتح  دـمآ ؛ دـیدپ  زورمین  باتفآ  هک  یتقو  اما  دـننک ، تحارتسا  يرتکنخ  ياـج  رد  اوه  ناروک  اـب  هک  دـیما  نیا  هب  دـندز ، ارحـص  رب 

ارـسناوراک و هب  اـهرداچ  زا  هک  میداد  حـیجرت  لاـح  ره  هـب  دزویم ، نوریب  هـب  يراـخب  نورد  زا  دـمآیم  رظن  هـب  هـک  دـش  مرگ  ناـنچنآ 
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. میرب هانپ  دوب ، رتلمحت  لباق  اوه  هکنآ  ياهلبطصا 
162 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

تفگ دمآشوخ  دمآ و  زاوشیپ  هب  راوس  رفن  هاجنپ  تیعم  رد  هغوراد  میدیسر . مق  رهـش  کیدزن  هب  لیام  جنپ  ندومیپ  اب  هیئوژ  مهدزون  رد 
دندیـصقریم و ام  يولج  هاگتماقا  هب  ندیـسر  ات  تفریم و  هار  دوخ  لغب  ریز  يدنلب  بوچ  رب  اهنآ  زا  یکی  هک  دوب  صاقر  دنچ  وا  هارمه 

. دندرکیم ناممرگرس  یبلاج  تایلمع  اب 
. دروخیم شوگ  هب  داش  زاونلد و  نانآ  یقیـسوم  هک  دندوب  هدش  رقتـسم  يرایـسب  ياهزاونکبلین  اهیچانرـس و  نالابط ، رهـش  نادیم  رد 

نیوزق زین  رهـش و  نیا  ياههچوک  زا  کیچیه  دوش  يریگولج  كاخ  درگ و  ندش  دنلب  زا  ات  دـندوب  هدرک  یـشاپبآ  ار  رهـش  یلاها ، مامت 
. دوب هدشن  شرفگنس 

زا زین  زورما  تسا و  هدوب  هدرتسگ  گرزب و  رایـسب  میدق  رد  رهـش  نیا  تسا . هدیمان  انایروگ  ار  اجنآ  سومیلطب  و  یناتـساب ، رهـش  کی  مق 
. دربیپ تقیقح  نیا  هب  ناوتیم  بارخ  راوید  نیدنچ  هدنامیقاب 

هدـش عقاو  دـهدیم ، ناـشن  شدیفـس  هلق  اـب  ار  دوخ  هک  دـنولا  هوک  هتـشر  نآ  تسار  يوس  رد  هتفرگ و  رارق  راومه  یتـشد  يور  رب  زین  مق 
زا شیپ  لاس  هس  راهب  رد  دنوشیم . يراج  لصتم و  رگیدکی  هب  رهش  لخاد  رد  دریگیم و  همشچرس  هناخدور  هتشر  ود  هوک  نیا  زا  تسا .

. دوب هدرب  نیب  زا  ار  هناخ  رازهکی  زا  شیب  نآ  زا  یشان  لیس  هک  دندش  رپ  بآ  زا  نانچ  روبزم  هناخدور  ود  نیا 
یگرزب و هب  یفیـص  یعون  هلمجنآ  زا  دیآیم ، تسد  هب  اهنآ  زا  بوخ  ياههویم  هک  دوشیم  هدید  يرایـسب  تاغاب  نآ  نوریب  رهـش و  رد 

تـسدب ار  نآ  دنیوگیم ، همامـش  نآ  هب  تهجنیا  زا  تسوبـشوخ و  رایـسب  هویم  نیا  دراد . یئابیز  ياهگنر  هک  تسا  جـنران  کی  يدرگ 
زا یخرب  فالخرب  یبوخ  هزم  اما  دنیوبیم ، دنریگیم و 

163 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
. درادن دنتسه  رکش  ینیریش  هب  هک  اهیفیص 

زا تسا . جوعم  جـک و  روطق و  دـسریم و  دـعاس  عبر  هس  هب  نآ  يازارد  هک  دراد  دوـجو  راـیخ  زا  رداـن  بیرغ و  ياهنوـگ  هقطنم  نیا  رد 
اب ار  نآ  ماخ  و  میناباوخیم ) کمن  رد  هک  ام  دننام  هن   ) دنناباوخیم هکرـس  رد  ار  رایخ  نیا  دنیوگیم . جک  ینعی  رایخ  نوش  نآ  هب  ورنیا 

. تسا بیرغ  الماک  نآ  هزم  هک  تفگ  دیاب  دندروخیم و  کمن 
اجنیا یتسدعیانص  نیرتمهم  دوشیم . تشک  هبنپ  زین  تالغ و  عاونا  اهنآ  رد  هک  دراد  دوجو  رایسب  ياهرازتشک  رهش  هموح  رد  نیا  زا  ریغ 

يدالوف دنشورفیم . رلات  تسیب  ات  راهچ  ياهب  هب  هک  دوشیم  هتخاس  اجنیا  رد  غیت  نیرتهب  هک  دنیوگیم  تسا . يرگلافـس  يزاسریـشمش و 
؛ دـنروآیم تسا  عقاو  تشی  تشپ  رد  ناهفـصا  زا  ترفاسم  زور  راهچ  تفاسم  رد  هک  زیرین  رهـش  زا  دـنربیم  راک  هب  غیت  هیهت  يارب  هک  ار 

. دشاب هتشاد  دوجو  يدایز  نهآ  دالوپ و  نداعم  دنوامد  ياههوک  هتشر  رد  ایوگ 
رداص روشک  ياهرهش  مامت  هب  نیلافس  فورظ  اب  هارمه  هک  دنزاسیم  زین  بآ  یگنس  هزوک  دننکیم . هیهت  فورظ  ماسقا  عاونا و  لافـس  زا 

. دوشیم درس  هزات و  دنامب  هزوک  نیا  رد  یهاتوک  تدم  هچنانچ  مرگ  ناتسبات  رد  یتح  بآ  هک  دنیوگیم  دوشیم .
میدوب هتـسب  بسا  رب  هک  ار  ام  ياهگنفت  مق  هب  ندیـسر  ضحم  هب  اهنتهن  اهنآ  اریز  میدـیدن ، اجنیا  مدرم  هزادـنا  هب  دزد  اجک  چـیه  رد  ام 

. دندرب تقرس  هب  ناشلغب  ریز  هب  ندرک  ناهن  اب  ار  ام  لاوما  هثاثا و  زا  يرادقم  زین  نامرارقتسا  لحم  رد  تماقا  لوط  رد  هکلب  دندیدزد ،
164 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

لاهسا يرامیب  راچد  اههویم  ریاس  نیریش و  یفیص  دایز  ندروخ  زا  سپ  بآ  ندیشون  ببس  هب  ام  يداع  ناهارمه  زا  يرایسب  رهـش  نیا  رد 
. دش نفد  هداج  رانک  رد  هار  نایم  درم و  ضرم  نیا  زا  دوب  ام  زاسنابداب  هک  نوسنام  سایتام  مان  هب  اهنآ  زا  یکی  دندش و  ینوخ 

لـصتم رگیدـکی  هب  امنقاط  اب  نآ  ياههناخ  رثکا  هک  یگرزب  هدـکهد  رد  ار  زور  میداتفا و  هار  هرابود  بورغ  ماـگنه  هیئوژ  مکی  تسیب و 
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. میتخادرپ تحارتسا  هب  تشاد  يدبنگ  ياهماب  دوب و 
هک ار  یبوخ  رایسب  هقوذآ  میتشاد ، اجنیا  رد  هک  یشوخ  تماقا  نمـض  میدیـسر . یئابیز  هدکهد  هب  ات  میدومیپ  هار  هام  نیمه  موس  تسیب و 

. میدرک تفایرد  دندوب  هداتسرف  ناشاک  زا 
تلع هب  ابـس  رهـش  هب  ندیـسر  زا  شیپ  هک  يروـگرگ  ماـنب  اـم  یـسراف  نیمجرتـم  زا  یکی  مینک  تکرح  میتـساوخیم  هـک  بورغ  ماـگنه 

ایند هب  سور  صخـش  نیا  هک  اجنآ  زا  تشذگرد . دوب ، هتـسکش  شاهنیـس  ناوختـسا  و  داتفا . بسا  زا  هدـش و  تسم  بارـش  دایز  ندیـشون 
بـش نامه  رد  دننک . نفد  ار  وا  هک  میتساوخ  ناناملـسم  زا  میتشاذگ و  اجنامه  ار  وا  هزانج  دوب ، هتفریذپ  ار  ص )  ) دـمحم نید  یلو  هدـمآ 
توف يرامیب  نیمه  زا  رگید  رفنکی  دعب  زور  هس  بیترت  نیمه  هب  تشذگرد ، ینوخلاهسا  يرامیب  ببس  هب  زین  ام  یـسور  نارکون  زا  یکی 

. دندرک نفد  رهش  نیا  رد  ار  اهنآ  میدیسر  ناشاک  هب  هک  هیئوژ  مراهچ  تسیب و  ینعی  دعب  زور  هک  درک 
165 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

 . ناهفصا هنطلسلا  راد  ات  ترفاسم  همادا  رهش و  نیا  ياهیگژیو  حرش  ناشاک ،  هب  دورو  مهدزناش - لصف 

هغوراد ات  مینامب  رظتنم  تعاس  ود  تسیابیم  اذـل  دوب ، دوز  یمک  هک  اجنآ  زا  میدیـسر و  ناشاک  یلیام  مراهچ  کی  هب  هدـش  داـی  زور  رد 
ياهتسوپ اب  ار  لکیه  شوخ  بسا  سأر  نیدـنچ  هک  یلاح  رد  راوس  رفن  هاجنپ  اب  وا  دوش . جراخ  اجنآ  زا  رهـش  هب  ام  ندرب  يارب  ناـشاک 

نامربارب رد  اهنزکبلین  نالابط و  ییوگدمآشوخ  لابقتـسا و  ماگنه  دـندمآ . ام  يوس  هب  دندیـشکیم  كدـی  تشپ  رب  تاناویح  يابیز 
ناگدنرپ رپ  ياههتسد  اب  دوب و  نازیوآ  یئهلوگنز  ناشندرگ  رب  هک  ار  يدنه  هجوت  بلاج  هایس و  رن  واگ  ود  رهـش  هب  هدیـسرن  دنتخاونیم .

بلاج يزرط  هب  اهنآ  ياهقاطا  هک  تخاس  شوخ  ابیز و  ياههناخ  رد  دـندروآ و  ام  کیدزن  هب  اشامت  يارب  دـندوب ، هداد  تنیز  ار  ناـنآ 
. میتفرگ ياج  دوب  هدش  هتسارآ 

رتخاب يوس  هب  لیام  مین  زا  شیب  تفاسم  هب  رواخ  زا  دناهتخاس و  ازارد  رب  ار  رهش 
166 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

رد تسار  تمس  تسا . زیخلصاح  یکاخ  راومه و  یتشد  ياراد  ناشاک  تسا . هتفرگرب  رد  یلگ  راوید  ار  رهـش  رود  تسا . هدش  هدیـشک 
زارد و یناودبسا  نادیم  لخاد ، هب  هزاورد  زا  رهش  تمـسق  نیا  رد  دراد . رارق  دوشیم  هدیمان  نینچ  اجنآ  رد  هک  دنولا  ای  مراط  تسدرود 

تمـسق رد  دناهدرک . بصن  دنلب  قریب  بوچ  کی  نادیم  نایم  رد  فدـه و  ناونع  هب  نوگانوگ  یبوچ  ياهریت  نآ  رب  هک  دـناهتخاس  ینهپ 
عقاو غاب  نایم  رد  يرگید  نابایخ و  رانک  اهنآ  زا  یکی  دراد ، رارق  نآ  رد  گنـشق  خاک  ود  هک  دوشیم  هدـید  هاش  يابیز  غاـب  نادـیم ، پچ 

باسح تفر  ناوتیم  اهارـسرس  اهورهار و  هب  رد  دننام  نآ  نایم  زا  هک  زین  اههرجنپ  هتبلا  هک  دراد  رد  رازهکی  رکذلا  ریخا  خاک  تسا . هدش 
ود تسا  دعاس  کی  زا  شیب  ناشرطق  هک  اههطوحم  ياهراوید  فرط  ره  رد  اریز  دوشیم ، هدـید  خاک  ياج  همه  اهرد  نیا  زا  تسا . هدـش 

. دنکیم تماقا  خاک  نیا  رد  دیآیم  ناشاک  هب  هک  تقوره  هاش  تسا . هتفرگ  رارق  رگیدکی  لباقم  رد 
ابیز هناخ  يداـیز  دادـعت  رب  هوـالع  تهج  نیمه  هب  تسا و  یناـگرزاب  رظن  زا  ناریا  ياهرهـش  نیرتمهم  نیرتتیعمجرپ و  زا  یکی  ناـشاک 

یبرض قاط  اب  یئاههرجح  اهورهار و  ياراد  تسابیز  تیمهااب و  رایسب  هک  رهش  نادیم  رازاب و  تسه . مه  هوکـشاب  ياهارـسناوراک  ياراد 
زین يرگید  للم  ماوقا و  رهـش  یموب  یلاها  رانک  رد  میدیدن . زگره  ار  نآ  ریظن  هک  يروط  هب  تسا ، هدـش  هتخاس  یلاع  تیاهنیب  هک  تسا 
هژیو هب  یتسد  عیانـص  ناداتـسا  دنلوغـشم ، تراجت  هب  هناگادـج  ياـهلحم  رد  هک  دنتـسه  اهيدـنه  رتمهم  همه  زا  هک  دـننکیم  یگدـنز 

. دنراک لوغشم  دید  یگدنفاب  ماگنه  ار  اهنآ  ناوتیم  هک  زاب  ياههرجح  رد  ار  تفبرز  ياههچراپ  ناگدنفاب  اهفابمشیربا و 
ياههدروآرف داجیا  اب  ناسنا ، یگدـنز  نتخاس  رتهب  يارب  هکلب  زاین  عفر  يارب  اهنتهن  هریغ ، يرادـغاب و  روگنا ، تخرد  تشک  يزرواشک و 

منکیم دییأت  رهش  نیا  هرابرد  ار  یسیلگنا  تیار  تراک  ياعدا  تحص  نم  دوشیم . هدید  اجنیا  رد  عونتم 
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167 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
: دسیونیم هک 

نامز رد  هک  دننک » قیمع  ياههاچ  ندنک  هب  تردابم  بآ  ندروآ  تسدب  يارب  دیاب  دنتـسه و  اراوگ  بآ  ياههمـشچ  دـقاف  ناشاک  مدرم  »
. دوب هدش  تیاده  رهش  هب  ینیمزریز  ياهوربآ  قیرط  زا  زین  بآ  يرادقم  تفرگیم . تروص  تردن  هب  راک  نیا  اجنآ  رد  ام  تماقا 

ارثکا هک  ناناوجون  دروم  رد  هژیو  هب  تسین ، بسانم  هتفرشیپ و  نانچنآ  ناشاک  رد  يرادا  یتموکح و  ماظن  تسفورعم  هک  هچنآ  فالخرب 
ناریا ياهرهـش  ریاس  زا  شیب  دنراد  تداع  ندرک  راک  هب  هک  ناناوجون  نیا  دادعت  دنهدیمن . يدرگلو  يدکت و  هب  نت  دنلوغـشم و  راک  هب 

. دنروآیم ایند  هب  رایسب  ناکدوک  تهج  نیدب  دنتسه و  هرابنز  یناریا  نادرم  هک  دراد  رما  نیا  رد  هشیر  ناناوجون  هلئسم  تسا .
« تسا یعامتجا  یناویح  ناسنا   » هک دـیوگیم  هدیـشک و  شیپ  رگید  تاناویح  هب  تبـسن  ناسنا  ياهیگژیو  هراـبرد  وطـسرا  هک  ار  یثحبم 

شدرگ هب  رهـش  نادیم  رد  دننک ، یگدـنز  عامتجا  رد  هک  دـنهدیم  حـیجرت  اهنآ  اریز  دـنکیم ، قدـص  الماک  رهـش  نیا  ناناوجون  هرابرد 
يارب اهیناریا  اریز  دـننز ، تسد  تخـس  ياهراک  ماـجنا  هب  اـههاگراک  رد  هکنیا  اـت  دـنزرو ، لاغتـشا  یـشورفتسد  هب  اـی  دـنوش و  لوغـشم 

هداس ياذغ  ندروخ  هب  ناشاک  رد  یلومعم  ناسنا  کی  دنریگیم . تمدخ  هب  ار  ناگدرب  اهراک  هنوگنیا 
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هدیدرگ ببـس  تسا ، نآ  ساسا  تعانق  هک  یگدنز  هویـش  نیا  دیآیمرب . نآ  لوپ  هیهت  هدـهع  زا  یناسآ  هب  هک  دراد  تداع  تمیقنازرا  و 
. دوش هدید  رایسب  درگلو  راکیب و  دنفرتعم  زین  ناشاک  یلاها  دوخ  هک  يروط  هب  رهش ، نیا  دازآ  هدرب و  ریغ  مدرم  نیب  هک 

درادن ناوارف  برقع  ناشاک  هزادنا  هب  ناریا  مامت  رد  يرهش  چیه  تسا . تسرد  زین  هتـشون  ناشاک  برقع  دروم  رد  تیار  تراک  هک  هچنآ 
: دنیوگیم وا  هب  دنهاوخب  ار  یسک  دب  یتقو  اهیناریا  هک  تسا  ورنیا  زا  و 

« . دنز تتسد  هب  ناشاک  برقع  »
ایوگ اهنآ  شین  دـندوب . تشگنا  کی  هزادـنا  هب  قاچ  و  هایـس ، لاغز  دـننام  هک  میدـید  دوخ  هاگتماقا  رد  ار  اـهبرقع  نیا  زا  اـت  دـنچ  اـم 

دننکیم تکرح  تعرس  هب  اهنآ  دنراد . کیراب  یندب  هتفر و  وت  يرـس  طقف  هک  توافت  نیا  اب  دنتـسه ، گنچرخ  هیبش  دشاب و  نیگآرهز 
. دنریگیم الاب  ار  دوخ  مد  تلاح ، نیا  رد  و 

. دنزادنایم ياپراچ  يور  ار  نآ  هکلب  دننکیمن ، نهپ  نیمز  رب  ار  دوخ  باوختخر  اهیناشاک  رثکا 
ار مبیرغ » نم   » هک هلمج  نیا  راب  دـنچ  دـمآ و  ناشاک  هب  یبیرغ  رگا  دـنیوگیم  یلاها  دـنلب ، هیاپراهچ  اب  تخت  کی  زا  تسترابع  ياپراچ 

اهمدژگ نیا  زا  يدایز  دادعت  دوجو  ببس  هب  امتح  هلمج  نیا  نتفگ  نمـض  بیرغ  نآ  هک  مدقتعم  نم  دنزگ . یمن - ار  وا  اهبرقع  دیوگب .
. هدش دای  هلمج  نتفگ  زا  هن  تسا ، تهجنیا  زا  ندروخن  شین - زا  يو  نانیمطا  نیاربانب  دنکیم ، تبقارم  دح ، زا  شیب  سرت  و 

شین ياـج  رب  سم  هکت  کـی  يروـف  نتـسب  مدژک ، مـس  رهزداـپ  تـسا . هدـش  هتـشک  ناـسنا  یمک  دادـعت  برقع  شین  زا  هـک  دـنیوگیم 
یلاها لیلد  نیمه  هب  تسا و  یگدروخ 
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هب دنراذگیم و  هکرس  لسع و  مخز  يور  رب  نآ  زا  سپ  دنراد . هارمه  دراد  مان  لوپ  هک  نیسم  هکـس  ددع  کی  دوخ  اب  هراومه  رهـش  نیا 

. دننکیم اوادم  ار  هدروخشین  بیترت  نیا 
رد ارم  يوـلگ  یبرقع  یخامـش  رد  ناریا  زا  تشگزاـب  ماـگنه  مدوـب . نم  دیـشچ  ار  برقع  شین  هزم  تئیه  ياـضعا  نـیب  هـک  یـسک  اـهنت 

دننام ار  برقع  شین  اـهلاس  یلو  دـش . فرطرب  اروف  تئیه  کـشزپ  ياوادـم  اـب  یگدـیزگ  نیا  شزوس  دـیزگ ، هرجنح  کـیدزن  ياهطقن 
متـسین و یتافارخ  نم  تشگیمزاب . منت  هب  درد  نیا  ربماتپـس  مهن  تسیب و  زور  الومعم  زیئاپ و  ماگنه  اصوصخم  متـشاد و  ولگ  رد  ینزوس 

. دشیم ضراع  نم  هب  شزوس  نیا  برقع  رد  دیشروخ  دورو  ماگنه  هک  میوگب  مهاوخیمن 
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شین  » هک دنهدیم  ناشن  نینچ  یلثملا  برض  اب  ار  نآ  ندوب  تیمهامک  تسا ، ناسآ  رایـسب  نایناریا  دزن  یگدزبرقع  هجلاعم  هک  اجنآ  زا 
زا زین  ام  ناهارمه  دریگیم ) رارق  هدافتـسا  دروم  دوشیم و  تفای  رایـسب  اـپراچ  نیا  زا  ناریا  رد  .« ) تسا تیمهایب  رخ  رعرع  نوچ  برقع 

: دنتفگیم رگیدکی  هب  دنتخاس و  ياهفیطل  لثملا  برض  نیا 
« . دنک رعرع  دیاب  یناریا  غالا  دوبمک  تروص  رد  اقفر  زا  یکی  دز ، شین  برقع  ار  ام  زا  یسک  رگا  »

دسریم و لوز  ود  هب  اهنآ  زا  یخرب  يازارد  تسا . توبکنع  هیبش  ابیرقت  هک  دراد  دوجو  يذوم  تارـشح  زا  ياهنوگ  ناشاک  رهـش  نوریب 
اب یلو  نتینـسفا ، هیبش  روکذـم  هتوب  دـنکیم . هنال  یئارحـص  هاتوک  ياههتوب  ریز  روناج  نیا  دوشیم . هدـید  یطوطخ  اههکل و  ناشندـب  رب 

- یناریا ار  هدش  دای  هایگ  تسا . دنت  يوب  نهپ و  ياهگرب 
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. دنمانیم ناشوئای  اهكرت  هنمرت و  اه 
درد هک  دـنکیم  قیرزت  وا  هب  یمـس  عیام  هرطق  کی  دور  ورف  ناـسنا  ندـب  هب  ناویح  نیا  شین  هچناـنچ  دراد ؛ ماـن  كروگنا  روبزم  روناـج 

اب هن  ندروخ و  یلیس  اب  هن  هک  دربیمورف  یقیمع  باوخ  هب  ار  ناسنا  دنکیم و  رثا  اضعا  ریاس  رـس و  هدعم ، رب  اروف  دراد و  یپ  رد  يدیدش 
روعـش دـش و  رادـیب  باوخ  زا  ناوتیمن  دراد  دوجو  ندـب  رد  رهز  هک  ینامز  ات  دـیآیمن و  شوه  هب  لیاسو  اـهشور و  ریاـس  زا  هدافتـسا 

. دنامیمزاب تیلاعف  زا  زین  ناسنا  یعیبط 
دوخ هب  ار  رهز  اـت  تسب  یگدزشین  لـحم  رد  ار  شاهشـال  تشک و  ار  وا  دـیاب  هک  تسنیا  كروگنا  رهز  اـب  هزراـبم  يارب  هلیـسو  نیرتـهب 

، دنربیم راک  هب  هدروخ  شین  صخش  هجلاعم  يارب  يریظنمک  شور  اهیناشاک  دشابن ، سرتسد  رد  روبزم  توبکنع  هچنانچ  دنک و  بذج 
. دنزیریم نیریش  ریش  وا  قلح  رد  دنناوتب  هک  یئاج  ات  دنناباوخیم و  تشپ  هب  ار  وا  هک  بیترت  نیا  هب 

تسب ار  شرد  ناوتیم  هک  یقودنص  نورد  ار  وا  سپس  درادهگن ، دوخ  هدعم  رد  ار  ریـش  دناوتیم  یمک  نامزتدم  رامیب  هک  تسناد  دیاب 
ات ار  قودنص  دننکیم و  نازیوآ  یئاج  هب  نامسیر  هتـشر  راهچ  طسوت  نآ  عالـضا  عطاقت  هطقن  راهچ  رد  ار  قودنـص  دعب  دنهدیم و  رارق 
هب دـننکیم و  اـهر  ار  قودنـص  سپـس  دور ، ـالاب  قیرط  نیا  زا  قودنـص  دوـش و  هدـیچیپ  رگیدـمه  هب  اهنامـسیر  هک  دـنناخرچیم  اـجنآ 

غارفتـسا اب  دوشیم و  هجیگرـس  راچد  رامیب  لمع  نیا  اب  ددرگزاب ، نیئاپ  رد  دوخ  لوا  ياج  هب  اـت  دـنکیم  ندـیخرچ  هب  عورـش  بیترتنیا 
اب هارمه  یتفس  گنر  دیفس  هدام  زین  راردا  ماگنه  دنکیم . هیلخت  ار  زبس  گنر  هب  هدش  همرخت  تاعطق  هلمج  زا  دراد . هدعم  رد  هک  ار  هچنآ 

ندش یمخز  درد و 
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. دوشیم عفد  راردا  يارجم 
درد و ساسحا  ندب  رد  رهز  يرادقم  ندوبیقاب  ببـس  هب  نیعم  عقاوم  رد  زین  دـعب  لاس  دـنچ  ات  نکل  ددرگیم ، هجلاعم  هویـش  نیا  اب  رامیب 

. دنکیم عوهت 
یبیسآ نایز و  هنوگچیه  یلو  دنعلبیم  ار  نآ  هکنیا  اب  دنتسه و  كروگنا  يوجتسج  رد  هراومه  نانآ  نادنفـسوگ  هک  تسا  یتفگـش  هیام 

لوغـشم رهـش  نوریب  رد  هک  یناسک  طقف  دـنکیم ، یگدـنز  دراذـگیم و  هنال  ارحـص  تشد و  رد  طقف  كروگنا  هک  اجنآ  زا  دـننیبیمن .
تـسا نکمم  رهـش  رد  یناسک  اهنت  دنراد . تماقا  رهـش  رد  هک  يدارفا  هن  دنتـسه  نآ  شزگ  دیدهت  دروم  دـنباوخیم  اجنآ  رد  ای  دـنراک و 

، دـننکیم هدافتـسا  نابایب  ياههتوب  زا  دوخ  لزنم  ماب  فقـس و  نتخاس  ای  یتخوس و  داوم  نیمأت  يارب  هک  دـنوش  هدـیزگ  ناویح  نیا  طسوت 
نیا ریظن  نونکات  هکنیاامک  دـناسر ، بیـسآ  لزنم  دارفا  هب  دوش و  نانآ  یگدـنز  لحم  دراو  كروگنا  دراد  ناـکما  اـههتوب  نیا  هارمه  اریز 

. تسا هدش  هدید  رایسب  قافتا 
بـسا رب  هرابود  دنتـسناوت  تفر و  يدوبهب  هب  ور  نارامیب  لاح  نیا ، دوجواب  یلو  مینک  لمحت  ار  يدـیدش  يامرگ  تسیاـبیم  ناـشاک  رد 
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كرت ار  رهش  دوب  مامت  صرق  تقو  نآ  رد  هک  هام  ندمآرب  اب  نامزمه  میدش و  رفـس  هدامآ  اددجم  هیئوژ  مشـش  تسیب و  زور  دنوش . راوس 
اذل دوب ، فیثک  کچوک و  یمک  ارسناوراک  نیا  نوچ  میدیسر ، مظاک  هجاوخ  يارسناوراک  هب  ات  میدومیپ  لیام  شش  بش  نیا  رد  میتفگ .

يرهن اهنآ  نایم  زا  هک  رانا  ورس و  دنلب  ناتخرد  هیاس  رد  میتفرگ و  ياج  تشاد  رارق  ارـسناوراک  نآ  رانک  رد  هک  یئابیز  گرزب و  غاب  رد 
. میدش تحارتسا  لوغشم  تشاد  یشوخ  ياوآ  دوب و  يراج  يدنلب  یتسپ و  زا  لالز  بآ  اب 

رد میدیسر و  زنطن  يابیز  یلو  کچوک  رهش  هب  هام  نیمه  متشه  تسیب و 
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. تسرایـسب روگنا  ناتخرد  هویم و  ياراد  بوخ  بآ  دوجو  ببـس  هب  هقطنم  نیا  میدـیزگ . تماـقا  رهـش  هب  هدیـسرن  یگرزب  يارـسناوراک 

. دشیم هدید  حطـسم  فاص و  سأر  اب  یجرب  اهنآ  زا  یکی  هلق  زارف  رب  هک  تشاد  رارق  زیت  ياهلق  اب  دنلب  هوک  ود  تسار  تمـس  رد  وربور 
وگزاب ماهدروآ و  نوریب  ولسلدنام  هنازور  تارطاخ  رتفد  زا  دیناوخیم  ریز  رد  هک  ار  هچنآ  میتفرن . الاب  هوک  زا  میدوب ، هتفوک  هتسخ و  نوچ 

: منکیم
رفن ود  اب  نم  دشیم ، هدید  یجرب  اهنآ  زا  یکی  هلق  زارف  رب  نوچ  دراد . رارق  يزیتكون  یگنـس  هوک  زنطن  يابیز  کچوک و  رهـش  لباقم  »

اب هک  مدـیدن  اجنآ  رد  جرب  کی  زج  يزیچ  نم  میتفر . ـالاب  هوک  زا  رطخ  دوجواـب  منیبب ، یمهم  زیچ  اـجنآ  رد  هک  روصت  نیا  اـب  منارکون  زا 
دوب و هدناشوپ  گنر  یبآ  یشاک  ار  نآ  فقس  هدش و  رودم  الاب  رد  هک  دوب  شوگتشه  جرب  نیئاپ  تمـسق  دوب . هدشهتخاس  هتخپ  تشخ 
زا هرجنپ  رد و  يدایز  دادـعت  نتـشاد  ببـس  هب  دوب و  رطق  مدـق  تشه  ياراد  نیئاپ  تمـسق  رد  جرب  نیا  دور . الاب  نآ  زا  تسناوتیم  ناسنا 

. متخانشیمن ار  اهنآ  نم  هک  تشاد  دوجو  تخرد  عون  دنچ  نامتخاس  نیا  زا  ریغ  هوک  زارفرب  دشیم . هدید  نآ  نورد  نوریب ،
روبعلا بعـص  فاص و  رود  ات  ود  یگنـس  هوک  نیا  يالاب  هب  نیئاپ  زا  هتخپن  تشخ  لمح  يارب  هک  یتمحز  زج  مدرکن  بجعت  زیچ  چـیه  زا 

هس نم  دندوب . هدش  لمحتم 
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«. مدمآ نیئاپ  دوبن  رطخ  زا  یلاخ  زین  اجنآ  هک  رگید  یلحم  زا  مدرک و  فرص  نتفر  الاب  يارب  طقف  تعاس 
خاک نایم  زا  نیئاپ  رد  میدیـسر . ابیز  غاب  کی  رد  عقاو  یهاش  هاگتماقا  هب  ات  میتفر  شیپ  رگید  لیام  ود  هام  ندـمآرب  ماگنه  توا  مود  زور 
رهن بآ  هب  ار  دوخ  هلپ  قیرط  زا  ناسنا  یتسیاب  دـندوب و  هدرک  شرف  بعکم  ياهگنـس  اب  ار  نآ  فک  دوب و  قیمع  هک  تشذـگیم  يرهن 

. دوب ناهفصا  هب  رفس  رد  ام  هنابش  هاگتماقا  نیرخآ  اجنیا  دناسریم .
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نایدنه اب  نینوخ  عازن  ناهفصا و  هنطلسلا  راد  هب  دورو  مهدفه - لصف 

راد دراو  میدیـسر و  میتشاد  ار  نآ  يوزرآ  هک  نامترفاسم  فده  هب  دنوادخ  يرای  هب  ماجنارـس  ق ) 1058 ه .  ) لاس 1637 توا  موس  زور 
زا یکی  تیعم  رد  زادناریت  نت  دنچ  دندوب ، هداتسرف  ام  يارب  رهش  لخاد  هب  ندیسر  هراوس  يارب  بسا  سأر  دنچ  میدش . ناهفـصا  هنطلـسلا 
زا رفن  ود  وا  هارمه  دـنتفگ . دـمآشوخ  هناتـسود  دـندمآ و  ام  لابقتـسا  هب  راوس  رفن  تسیود  کب و  ناخ  یـسیع  مانب  هاش  همدـخ  مظاعا و 
زین دوب ، هنمارا  ناگرزب  مامت  هدنامرف  ربهر و  رتنسم ، رفن  هک  کب ،  سایلا  شردارب  کبزا و  رفـس  ياهمان  هب  هنمارا  ناسانـشرس  ناگرزب و 

روطنیمه دوخ و  یمدق  شش  دوبن  رداق  ناسنا  رایسب  كاخ  درگ و  دوجو  ببـس  هب  میدنار . رهـش  يوس  هب  دارفا  نیا  هارمه  ام  دندوب . هدمآ 
هک رهش  رایسب  ياهنابایخ  اههچوک و  نایم  زا  دنیبب . دندوب  هدش  عمج  هک  ار  یناراوس  مدرم و  هدوت 

176 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
هلحم هب  دندنارذگ و  رهش  نادیم  رد  عقاو  یتنطلـس  خاک  ربارب  زا  ار  ام  میتشذگ ، دندوب  هدش  عمج  اههناخ  ماب  رب  ارثکا  ام  ندید  يارب  مدرم 
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هداتـسرف هژیو  رادنامهم  هک  میدوب  هدشن  اجهباج  الماک  زونه  دنداد . ناکـسا  دندرب و  دـنراد  تنوکـس  اجنآ  رد  دـنمتورث  هنمارا  هک  افلج 
نآ يور  رب  دندرک و  نهپ  گنـشق  نیمـشیربا  هرفـس  نیدنچ  ارفـس  صوصخم  قاطا  رد  دیـسر . يو  دـمآشوخ  مایپ  اب  هاش  يوس  زا  هدـش 

دندوب هداد  اج  الط  فرظ  کی  یـس و  رد  هک  هزات  ياههویم  زین  هتخانـشان و  ینیریـش  عون  دـنچ  یبالگ و  هب ، شرت ، ومیل  هناودـنه ، يابرم 
فلتخم ياهجـنرب  لیبق  زا  یئاهاذـغ  نآ  رب  دـندرک و  هدامآ  رگید  یئاههرفـس  هرابود  دـندمآ و  يرگید  همدـخ  یتعاـس ، زا  سپ  دـندیچ .

اهاذغ نیا  دنتشاذگ . نوگانوگ  رایسب و  ياهنان  غرممخت و  یهام . غرم ، هدش ، بابک  هتخپ و  دنفـسوگ  تشوگ  هدیـشکمد ، گنراگنر و 
باقـشب کچوک و  ياهفرظ  یلو  دوب  هتفرگ  ياج  دیـسریم  ددع  هاجنپ  هب  اهنآ  دادعت  هک  نیرز  نزونارگ و  گرزب  ياهفرظ  نورد 

. دندوب هدرکن  نآ  هارمه 
هک دش ) نالیس  تاماکحتسا  عالق و  هدنامرف  اهدعب  صخش  نیا   ) یشروا بوکای  سالکین  مانب  دنله  تموکح  هدنیامن  اذغ  فرص  زا  سپ 
اب بارش  ندیـشون  نمـض  دیایب و  ارفـس  نایاقآ  تاقالم  هب  تسا  لیام  هک  دیوگب  ات  دوب  هداتـسرف  ام  دزن  یکیپ  تشاد ، تماقا  ناهفـصا  رد 

زور تاقالم  نیا  هک  دنهدیم  حیجرت  دناهدرکن ، زاب  ار  دوخ  هثاثا  نوچ  هک  دنتفگ  دندروآ و  رذع  ارفـس  هکنیا  اب  دیوگب . مدـقمریخ  نانآ ،
دراد روتسد  دوخ  عوبتم  تلود  فرط  زا  هک  تفگ  درک و  تبحص  هب  عورـش  هناخاتـسگ  دش ، دراو  تنوشخ  اب  وا  نکل  دریگ ، ماجنا  رگید 
لیم دنادیم و  دوخ  حلاصم  فالخ  ار  ام  تیرومأم  یلو  دـنادیم  ام  تسود  ار  دوخ  هچرگ  دـنک و  تراظن  هلخادـم و  ام  فیاظو  راک  رد 

يدایز
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بیترت هب  شناهارمه و  قافتا  هب  داد  ناشن  دوخ  زا  تبحص  ماگنه  يو  هک  یخاتسگ ، تراسج و  مامت  مغریلع  دراد . بارش  ندیشون  هب  زین 
. دندش صخرم  دنتفرگ و  رارق  ییاریذپ  دروم  دنتشاد  هک  یبصنم  ماقم و 

دوخ ربارب  رد  ام  هک  دوب  رارق  نیا  زا  نایرج  دش . يزیرنوخ  هب  رجنم  هک  تفرگرد  یعازن  يدنه  رفن  دـنچ  ام و  ناهارمه  نیب  دـعب  یکدـنا 
هک یماگنه  میدـید . دـندوب  روسج  ریلد و  يدارفا  هک  کبزا  اهنآ  رثکا  هک  رفن  دصیـس  زا  لکـشتم  یهورگ  قافتا  هب  ار  ناتـسودنه  ریفس 

نورد هب  اهنآ  لاقتنا  نایاپراچ و  تشپ  زا  ام  هنبوراب  ندش  هدایپ  یگنوگچ  هدهاشم  لوغشم  هداتسیا و  ارفس  هاگتماقا  لباقم  اهنآ  زا  یکی 
هک دیوگیم  ناتسودنه  ریفس  مدختسم  هب  دوب  یتماهش  اب  دنمونت و  ناوج  هک  ناخ  یلو  مانب  ام  رادنامهم  ناتـسدریز  زا  یکی  دوب ، هاگتماقا 

( دوب يدنه  هداتسرف  مهم  ناونع و  بحاص  نیمدختـسم  زا  وا   ) روبزم يدنه  اما  دنک ، کمک  نارگید  هب  هثاثا  راب و  ندرک  اجباج  رد  زین  وا 
هک دوخ  نارای  يوس  هب  يدنه  ناوج  دـبوکیم . وا  رـس  هب  مکحم  یتسدـبوچ  اب  مه  ناخیلو  دـهدیم و  مانـشد  نیهوت و  اب  هارمه  یخـساپ 
هب دنه  ریفـس  ناهارمه  زا  يدادعت  دراذگیم . نایم  رد  اهنآ  اب  ار  عوضوم  دوریم و  دـندوب  هتـسشن  اهتخرد  ریز  هکرعم  زا  رود  نادـنچهن 

یئاهکنس اب  دندیبوک  نیمز  هب  ار  يو  هکنآ  زا  سپ  دندرک و  هلمح  ناخ  یلو  فرط 
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دایرف ام  ناهارمه  هک  یتقو  دـش . وا  رـس  رد  فاکـش  دـنچ  داـجیا  هب  رجنم  هک  دـندرک  دراو  وا  هب  یتابرـض  دـندوب  هتـشادرب  ناـبایخ  زا  هک 
رگید مدرم  دوخ و  همدخ  نازابرس و  زا  رفن  جنپ  اب  تئیه  یماظن  هدنامرف  دندش . هکرعم  دراو  وا  زا  عافد  يارب  دندینـش  ار  ناخیلو  دادمتـسا 

دندرک و یمخز  ار  ناشیا  زا  رفن  دنچ  دندنار . بقع  هب  ار  نانآ  دندش و  ریگرد  دندوب  رفن  یـس  هک  اهيدنه  اب  دندیود و  ناخیلو  يوس  هب 
زین ار  ام  دارفا  زا  نت  دـنچ  دـندرکیم و  عافد  دوخ  زا  گنـس  رجنخ و  ریـشمش ، اب  اهيدـنه  دـندز . کتک  گرم  ياـپ  اـت  ار  ناـنآ  زا  یکی 
نآ هب  هک  يرجنخ  ابیز و  يریشمش  ام  دارفا  دندرک . رارف  ورهدایپ  زا  حالس  نتشادن  ببس  هب  اهيدنه  زا  يدادعت  هرخالاب  دندناسر ، بیسآ 
هک دنداد  ناشن  نارگید  هب  ار  تمینغ  دنتـشگزاب و  یلاحـشوخ  اب  دنتفرگ و  اهيدـنه  زا  تمینغ  ناونع  هب  دوب  نازیوآ  لوپ  کچوک  هسیک 

بـسانم عقوم  رد  دندوب  هدش  لمحتم  هک  ار  ینیهوت  نایز  دنتـساوخیم  نایدنه  اریز  دش ، يرگید  هعجاف  ندمآ  دوجو  هب  ببـس  رما  نیمه 
: موس زور  ات  دیباوخ  اجنیمه  ادص  رس و  دنیوشب . نوخ  اب  ار  نوخ  دننک و  ناربج 

یناملآ کی  هاگن  زا  يوفص  رصع  ناریا  سویرائلوا : مادآ  www.Ghaemiyeh.comهمانرفس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 179زکرم  هحفص 74 

http://www.ghaemiyeh.com


( میتشاد تماقا  هدـنکارپ  يزرط  هب  اجنآ  اـجنیا و  ناـبایخ ، هچوک و  دـنچ  رد  اـم   ) اـههاگتماقا ندوب  رود  ببـس  هب  هک  دـنتفایرد  یتقو  ارفس 
دننک و مهارف  رهـش  رد  گرزب  رایـسب  هاگتماقا  کی  هک  دندید  رتهب  اذل  دنـسرب ، ام  هب  دیاش  دـیاب و  هک  روطنآ  دـنناوتیمن  ام  نیمدختـسم 

. دنوش رقتسم  اجنآ  رد  یگمه 
زا رفن  کی  ناولم و  نت  دـنچ  هارمه  تفرگ و  رارق  اهرتش  تشپ  رب  هثاثا  راب و  زا  یـشخب  دـش و  ماـجنا  تماـقا  لـحم  رییغت  توا  متفه  زور 
دنچ رهش  هب  هدنام  لیام  عبر  دناریم ، بسا  اهرتش  تشپ  هتـسهآ و  یمک  صخـش  نیا  درک . تکرح  رتولج  یماظن  هدنامرف  تسدریز  دارفا 

شیپ زور  دنچ  دروخ  دز و  ماگنه  نوچ  دنتفرگ و  وا  رب  ار  هار  دندوب  دوخ  بابرا  بسا  بقارم  هدیـشک و  زارد  يرداچ  ریز  هک  يدنه  رفن 
فده نانچ  نکل  دوب ، هدرک  عافد  دوخ  زا  هنادرم  نارگید  هتفگ  هب  رجنخ  يرمک و  هحلسا  اب  هچرگ  دنتخیر و  شرـس  رب  دندوب  هدید  ار  وا 

نارگید ندـید  يارب  اوـه  رد  ار  شاهلک  دـندرک و  ادـج  ندـب  زا  ار  وا  رـس  درپـس ، ناـج  اـنآ  هـک  دوـب  هـتفرگ  رارق  اهيدـنه  گـنفت  ریت و 
. دندناخرچ
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رتلورتپ دندرک . یه  ار  بسا  دنتـسب و  بسا  ياپ  هب  ار  وا  ندب  هک  مینادیم  طقف  تسین ، مولعم  هدـش  هتفگ  یئاهزیچ  هچ  ارجام  نیا  نایب  رد 

همعط وا  هزانج  هدنام  یقاب  کش  نودب  دیـسر و  دوخ  یگدنز  نایاپ  هب  راکتیانج  نایدـنه  طسوت  نینچ  نیا  دوب ، مارآ  بیجن و  یناسنا  هک 
. تسا هدش  هنسرگ  یشحو و  ياهگس 

هکنیا يارب  میـشاب . رایـشه  رتشیب  میزاـسب و  مکحتـسم  يژد  دوخ  هاـگتماقا  زا  دـیاب  هک  میتفاـیرد  دیـسر ، اـم  هب  تیاـنج  نیا  ربخ  هک  یتقو 
، دیایب ام  دزن  يدـنت  هب  تسناوتن  ارفـس  رومأم  میئآ . درگ  ارفـس  هاگتماقا  طایح  رد  یگمه  هک  میتفرگ  میمـصت  میهد  ماجنا  يرتشیب  طایتحا 
هک دـشیم  يزادـناریت  هتـسویپ  دوب و  هدـش  هرـصاحم  ناـنچ  اهيدـنه  طـسوت  تشاد  رارق  نآ  رد  ناگداتـسرف  هاـگتماقا  هک  یناـبایخ  اریز 
رـس هب  دـیما  میب و  نیب  میتشاد ، رارق  رگیدـکی  زا  هدـنکارپ  روط  هب  نوچ  دوبن و  ندـش  کـیدزن  هب  رداـق  رطخ  اـب  ههجاوم  نودـب  سکچیه 

. دنورب ارفس  دزن  نت  دنچ  میتفرگ  میمصت  میدربیم و 
لزنم نورد  هب  ار  دوخ  یئهشوگ  زا  دنتـسناوت  ام  زا  رفن  دـنچ  میتشذـگ و  هچوک  نیا  زا  تشاد ، رارق  یگنت  هچوک  رد  ناگداتـسرف  هاگتماقا 

متروص رانک  زا  مرپب  لزنم  رد  فرط  هب  متـساوخ  هکنیمه  زین  نم  دندید . بیـسآ  يرابگرم  زرط  هب  اهنآ  زا  نت  دنچ  یلو  دـنناسرب ، ارفس 
تسدشوخ هخاش ، ود  نینهآ و  یناکیپ  ياراد  يدنه  کبس  هب  کیراب و  ین  زا  اهنآ  ریت  تفرورف . راوید  هب  تشذگ و  نانزریفـص  يریت 

هب نئمطم  روط  هب  اقیقد و  ار  کچوک  ياههلولگ  نآ  اب  دنتـسناوتیم  هک  دنتـشاد  یناریا  زارد  هلول  گـنفت  حالـس ، نیا  زا  ریغ  دوب . ذـفان  و 
زا يدادـعت  نازابرـس و  اـب  نارـسفا  زا  رفن  دـنچ  مینک ، تکرـش  هدـشن  ینیبشیپ  گـنج  نیا  رد  میدـش  روبجم  هک  یتـقو  دـنناشنب . فدـه 
اب یتح  دندرک ، اهيدنه  فرط  هب  يزادـناریت  هب  عورـش  گنفت  اب  دـنتفرگ و  رگنـس  اههرجنپ  رد و  تشپ  عافد  روظنم  هب  ام  رگید  ناهارمه 

رگنس دوب  هدرک  روصحم  ار  غاب  هک  يراوید  تشپ  اریز  دوب ، نایدنه  اب  يرترب  اجنیا  دنتخادنا . اهنآ  يوس  هب  یگنـس  هلولگ  کی  زین  پوت 
ار اهنآ  یگداس  هب  میتسناوتیمن  ام  دندوب و  هدرک  داجیا  نآ  رد  يزادناریت  يارب  یئاه  خاروس - هتفرگ و 
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، اهنادمچ زا  دنتشاد  رظن  رد  دندوب ، هداتسیا  هدنکارپ  اهنت و  هدرکن و  هدافتسا  رگنـس  ناونع  هب  راوید  زا  هک  ام  نامزرمه  میهد . رارق  فده 

دوخ تیلاعف  روبزم  دارفا  دنداد  روتسد  نارسفا  هک  ییانثا  رد  دنزاسب . رگنـس  زین  دوب  هداتفا  لزنم  ربارب  رد  زونه  هک  هثاثا  ریاس  اهقودنص و 
یلـصا لغـش  هک  نزوالک  سوالک  ادتبا  دنداتفا . نیمز  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  دنـشوکب ، رتشیب  دوخ  ناج  ظفح  يارب  دنزاس و  فقوتم  ار 

يوهروم نابهورگ  تشذـگ . شایناشیپ  زا  يریت  پوت  یگنـس  هلولگ  ندرک  هدامآ  ماـگنه  دوب ، یناولم  وا  راـک  تئیه  رد  یلو  سیلپ  يو 
ناـنچ هتفاـی ، هار  شنورد  رد  نمـشد  تراـسج  هب  تبـسن  هک  ياهنیک  زین  شناراـکمه و  گرم  زا  سپ  وا  دز ، ياهناـنامرهق  راـک  هب  تسد 

ناشدادعت یناوارف  ببس  هب  هک  اهیدنه  زا  نت  دنچ  يوس  هب  تشادرب و  دوب  هداتفا  شیاپ  شیپ  هک  ار  يزابرس  گنفت  هک  دوب  هدش  کیرحت 
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ار گـنفت  تساوخیم  هک  یتـقو  اـما  داد ، رارق  فدـه  ار  اـهنآ  درک و  کیلـش  دـندوب ، هدـنکارپ  هتفرگن و  رگنـس  راوید  تشپ  رد  یگمه 
ار هشام  هظحل  نامه  تخادنا و  يرانک  هب  دروآرد و  ياج  زا  ار  نآ  اروف  هک  تسشن  شاهنیـس  رب  یناکیپ  دنک ، کیلـش  هدامآ  رپ و  هرابود 

. داتفا نیمز  رب  سپس  دیشک و 
ریت و هک  اجنآ  زا  دوبن . يراج  ام  نوخ  زا  رتمک  ناشکـشا  دندوب  يریگرد  نیا  دهاش  وربور  ياهمابتشپ  اههرجنپ و  زا  هک  یحیـسم  هنمارا 

دارفا دیابن  نیا  زا  شیب  درب و  میهاوخن  شیپ  زا  يراک  نایدنه  يورین  ربارب  رد  هک  میدیدیم  تخیریمورف و  نیمز  هب  گرگت  دننام  هلولگ 
ام ياهراب  هثاثا و  رس  رب  نایدنه  میدرک . لفق  ار  اههرجنپ  رد و  دوخ  دنوش و  طایح  دراو  هک  میتفگ  اهيدنه  هب  سپ  مینک ، ینابرق  ار  دوخ 

میارب متشاد  دوخ  اب  نت و  هب  هک  هچنآ  دیسر و  زین  نم  هب  نارگید  دننام  لواپچ  نیا  ررض  دندرک . دوب  هک  هچنآ  تراغ  هب  عورـش  دنتخیر و 
. دنام یقاب 

دنتخیر و تشاد  رارق  ارفـس  هاگتماقا  کیدزن  هک  ینایعا  هناخ  کی  هب  دندوب ، هدشن  ریـس  راکـشآ  يدزد  تراغ و  زا  زونه  هک  ام  نانمـشد 
اهنآ دورو  زا  هک  ار  هناخبحاص  تسد 
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ریز دنتـسناوتیم  یبوخ  هب  ار  ءارفـس  هناخ  طایح  هک  یئاـج  ینعی  ماـبتشپ  هب  دـنتخادنا و  نیمز  رب  ار  وا  دـندرک ، عطق  درکیم  يریگولج 
رفن دنچ  دنتسناوت  دنتشاد  هک  یـشیب  مک و  يرترب  اب  دندرب و  هانپ  اهمابتشپ  زین  ام  زا  رفن  دنچ  دوبن . یـسک  طایح  رد  دنتفر . دنریگب  شتآ 
نیمز هب  ار  دنه  ریفـس  کیدزن  تسود  مهم و  هدنامرف  دش ، جراخ  ولـسلدنام  يرمک  حالـس  زا  هک  يریت  دنهد . رارق  فدـه  ار  ناودـنه  زا 
اهنآ دندرک . دیسریم  ناشتسد  مد  هک  هچنآ  نهرک  درخ  هب  عورش  دندش و  طایح  دراو  راشف  اب  هرخالاب  نانآ  زا  گرزب  ياهدوت  تخادنا .

رارف هک  دنداد  حیجرت  دندید  دوخ  ربارب  رد  ار  یگرزب  رطخ  هک  ارفس  دنزیرب . ار  ام  همه  نوخ  هک  دنتشاد  شـشوک  دندوب و  ام  نوخ  هنـشت 
هیهت زین  یمابدرن  یتح  دندرک و  کمک  اهنآ  هب  هنمارا  دندرک . بارخ  دوب  لصتم  هیاسمه  هناخ  هب  هک  ار  دوخ  قاطا  راوید  نیاربانب  دـننک ،

هب دنور و  الاب  نآ  زا  دنناوتب  نارگید  ارفـس و  يدج  رطخ  ماگنه  ات  دـنداد  رارق  لزنم  بنج  يایـسیلک  طایح و  كرتشم  راوید  هب  دـندید و 
. دندوب رازگتمدخ  رادافو و  يدارفا  رطخ  زاین و  ماگنه  رد  هنمارا  دنوش . دراو  اسیلک  رد  ینما  لحم 

زا یکی  اریز  دادن ، تسد  ام  هب  یـشوخ  ساسحا  غاب  نیا  ندید  زا  یلو  میداهن ، اپ  یگنـشق  ابیز و  غاب  هب  میدرک  خاروس  ار  راوید  هک  یتقو 
ماجرف هک  میتسنادیمن  میدوب و  هداتـسیا  غاب  رد  ینارگن  اب  هک  عقوم  نامه  دـش . هتـشک  تفرگ و  رارق  فدـه  یئـالط  جرب  زارف  زا  اـم  دارفا 

. درک رارقرب  ار  شمارآ  دیسر و  دوب  هدش  هداتسرف  هاش  فرط  زا  هک  ياهبتریلاع  رسفا  دش ، دهاوخ  هچ  راک 
دوب هدش  ببـس  هدنکارپ و  رهـش  رد  ار  ینوگانوگ  تاعیاش  ارجام ، لاور  زین  دوب و  هدش  دـنلب  دروخ  دز و  نیا  زا  یـشان  هک  یئادـص  رس و 

دیآرد شبنج  هب  رهش  دنوش و  ساره  بارطضا و  راچد  دندوب  هدینشن  هدیدن و  ار  یئاغوغ  شروش و  نینچ  نونکات  هک  یلاها 
هب ام  يارفس  هن  ناودنه و  هن  هک  یتقو  یلو  دننکب ، ار  شمارآ  مظن و  تیاعر  هک  دوب  هتـساوخ  اهيدنه  زا  یماظن  هدنامرف  طسوت  ادتبا  هاش 

دروخ دز و  نایرج  رد  هک  داتـسرف  وا  کمک  هب  ار  حلـسم  زهجم و  راوس  رفن  دـص  دـنچ  هرابود  هاش  دـندرکن ، ءانتعا  یناریا  رـسفا  هتـساوخ 
زا یمین  تیعمج  نازابرس ، نیا  هارمه  دننک . رارقرب  ار  شمارآ  هلخادم و 

182 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
، دنیآیم ام  يوس  هب  دنتکرح و  رد  ناشورخ  ياهناخدور  دننام  هک  دندید  ار  مدرم  هدوت  اهيدنه  هک  یماگنه  دندوب . هداتفا  هار  هب  زین  رهش 

. دنتفگ كرت  ار  هثداح  لحم  دندرک و  هدافتسا  رابغ  درگ و  دوجو  زا 
هب هک  دوب  هتـساوخ  دنه  ریفـس  زا  دوب  هدـش  هاگآ  نینوخ  دروخ  دز و  نیا  زا  هاش  هک  ینامز  دـنداد ؛، شرازگ  ام  هب  ارجام  تشذـگ  زا  دـعب 

، دوب هدش  كوکشم  يو  هب  هک  هاش  دوب . هدز  زاب  رس  راک  نیا  زا  ناتسودنه  ریفـس  یلو  دزاس ، رارقرب  هرابود  ار  شمارآ  دهد و  همتاخ  عازن 
ردص دندوب و  هاش  نانامهم  ریفـس  ود  ره  اریز   ) دوب هتـشاد  زاب  راک  نیا  زا  ار  وا  مظعا  ردص  اما  دـنروایب ، شیارب  ار  وا  رـس  هک  داد  روتـسد 
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( دنک لامعا  يرتبسانم  تازاجم  تشاد  رظن  رد  مظعا 
183 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

. ناتسودنه ریفس  هرابرد  یحرش  میدرب و  رس  هب  ناهفصا  رهش  رد  هنوگچ  مهدجیه - لصف 

درخ ياهنادمچ  زج  يزیچ  دوخ  لیاسو  زا  مینک ، دمآ  تفر و  رطخ  نودـب  میتسناوت  دیـسر و  نایاپ  هب  دروخ  دز و  يارجام  هکنآ  زا  سپ 
. میتفاین دنتسنادیم  كاپان  ار  اهنآ  ص )  ) دمحم ترضح  وریپ  ياهکبزا  هک  هدز  دود  نابز  سابلاک و  نوبماژ ، هدش و 

، دوش باسح  اقیقد  نایز  نیا  هک  دوب  هتـساوخ  هاش  دش . هدز  نیمخت  رلات  رازه  راهچ  دودح  دوب  هدیـسر  ام  هب  رذگهر  نیا  زا  هک  یتاراسخ 
میدوب فقاو  نادب  ام  هک  یللع  صخشم و  لیالد  ببس  هب  یلو  دنادرگزاب ، ام  هب  ار  رظن  دروم  غلبم  دنک و  ناربج  ار  نآ  هک  داهنشیپ  نیا  اب 

. دشن ماجنا  تراسخ  ناربج 
دنچ ادعب  هک  دندوب  هدش  یمخز  رفن  هد  هتشک و  اجرد  رفن  جنپ  دندرکیم ، عافد  تعاس  راهچ  تدم  هب  ام  دارفا  هک  دروخ  دز و  نایرج  رد 

. دندرک توف  رفن  نانآ  زا  نت 
. دندوب هدش  حورجم  دادعت  نیا  زا  شیب  هتشک و  نایدنه  زا  رفن  راهچ  تسیب و  اهیناریا  شرازگ  ربارب 

رد میتشاد . دوخ  ترفاسم  تدم  مامت  رد  ام  هک  دوب  یئهعجاف  نیرتگرزب  نیا 
184 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

هاش تختیاپ  رد  اما  میدوب ، هتـشذگ  دشاب  هدش  دراو  ام  هب  ینایز  هکنیا  نودـب  نایمارح  نایم  زا  هدـش و  هجاوم  یتارطخ  اب  اهراب  رفـس  لوط 
. میتشگ لمحتم  يدام  رظن  زا  هچ  تارفن و  رظن  زا  هچ  ار  نایز  نیرتگرزب  دشاب ، رادروخرب  لماک  تینما  زا  دیاب  هک 

ای ازریم  کی  هداتسرف  نیا  دیوگ . كرت  ار  ناریا  زور  دنچ  فرظ  تسیابیم  دنداد و  جورخ  روتسد  ناتـسودنه  ریفـس  هب  هعقاو  نیا  زا  سپ 
. دوب هدش  مازعا  دندیمانیم  گرزب  لوغم  ار  وا  هک  دنه  هاشداپ  فرط  زا  هک  دوب  يدنه  هدازهاش 

هب دنیـشنب ، هکنیا  ات  دملب  دناوتیم  رتهب  ناسنا  نآ  رد  هک  يدنه  ناور  تخت  اب  الومعم  درکیم و  یگدنز  ناوارف  هوکـش  رد  روکذـم  ریفس 
. تفریم فرط  نآ  فرط و  نیا 

زا سپ  ماـمت  لاـس  هس  وا  دـشیم . لـمح  هدرب  دـنچ  طـسوت  دوب  هدـش  هتخاـس  نینهآ  مخ  چـیپ و  رپ  دـنلب  ياـههلیم  زا  هک  ناور  تخت  نیا 
هاش ناهفصا  هب  ام  ندیسر  زا  شیپ  یمک  دندوب . هدرک  یئاریذپ  وا  زا  لالج  هوکشاب و  تشاد و  تماقا  ناهفصا  رد  هاش  روضح  هب  نتفایراب 

ناتسودنه هب  تکرح  زا  لبق  وا  دوب . هدرک  جرخ  ار  غلبم  نیا  دنه  ریفس  صخش  ياعدا  ساسارب  اریز  دوب ، هداتسرف  وا  يارب  ناموت  رازه  هس 
دنه هب  دوخ  زا  رتوـلج  و  دوـش ) یمن - تفاـی  بوـخ  بسا  ناتـسودنه  رد  اـیوگ  اریز   ) هدـیرخ ار  یناریا  ياـهبسا  نیرتـهب  زا  سأر  دـنچ 
هداد عالطا  هنایفخم  ناخ  نسح  ینعی  ناتسودنه ) هب  هار  نیرتمهم   ) تاره مکاح  هب  دنتسنادیم  ار  عوضوم  نیا  هک  اهیناریا  دوب . هداتـسرف 

. دش مه  نینچ  دنک و  روبع  اجنآ  زا  بسا  سأر  کی  یتح  دهد  هزاجا  دیابن  هک  دندوب 
ار يو  ضارتعا و  ناخ  نسح  هب  دوب ، هدرکن  يریگولج  بسا  دـیرخ  زا  هک  هاش  هزاجا  زین  ارفـس و  تازایتما  قوقح و  هب  هجوتاب  دـنه  ریفس 

یطبر تسا و  تراجت  راک  نیا  هک  دوب  هتفگ  خساپ  رد  ناخ  نسح  یلو  تفرگ ، دهاوخ  رارق  هاش  هذخاؤم  دروم  هک  دوب  هدرک  دیدهت 
185 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

دیاب تسوا و  هاش  تاره  رد  اریز  دنکیمن ، يزاب  یـشقن  تسا  هداد  هزاجا  هاش  هکنیا  درادـن و  یجراخ  يارفـس  هژیو  تازایتما  قوقح و  هب 
دراد ناکما  هک  دوش  جراخ  یلئاسو  لحم  نیا  زا  هک  دهد  هزاجا  دـناوتیمن  تهج  نیمه  هب  دنـشاب و  يو  نامرف  تحت  نیمزرـس  نیا  مدرم 

دنه ریفـس  دـهدیم . روبع  هزاجا  ار  هناهاش  هیطع  بسا  طـقف  درادـن و  هاـش  یفطلمک  هب  یهجوت  اذـل  دور ، راـکب  وا  روشک  هیلع  هدـنیآ  رد 
. دشورفب هرابود  ار  هدش  يرادیرخ  ياه  بسا - دوب  هدش  روبجم 
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ار نانآ  یببـس  هب  ناـسنا  رگا  یلو  درک  شزیمآ  یتسود و  یتح  ناوتیم  اـهنآ  اـب  دنتـسه ، یترـشاعم  مرگنوخ و  یمدرم  اـتعیبط  اهيدـنه 
هک ینایز  بیسآ و  ام و  دوخ  لاثم  هکلب  میدینش ، نارگید  زا  اهنتهن  ار  عوضوم  نیا  دنیشنیمنورف . نوخ  اب  زج  ناشمـشخ  دنک ، نیگمـشخ 

. تساعدا نیا  دیؤم  دندناسر  ام  هب 
هک یلومعم  دارفا  ناگرزاب و  هچ  اهيدـنه  ماـمت  هب  میتفر  دـیدج  هاـگتماقا  هب  يریگرد  نآ  زا  سپ  توا  متـشه  ینعی  رگید  زور  هک  یتقو 
ام هار  رـس  رب  نابایخ  هچوک و  رد  هچنانچ  هک  دوب  هدش  غالبا  ناتـسودنه  ریفـس  لماوع  هچ  دوب و  رفن  رازه  هدزاود  ناهفـصا  رد  ناشدادـعت 

. میتفر رهش  هب  زهجم  حلسم و  دارفا  زا  ناوراک  کی  هارمه  عوضوم  نیا  هب  هجوت  اب  داد . دنهاوخ  تسد  زا  ار  دوخ  رس  دنوش  راکشآ 
دوجو یتخاسشوخ  دایز و  ياهقاطا  فلتخم  ياه  تحاسم - اب  طایح  راـهچ  بنج  دوب . هدرتسگ  عیـسو و  رایـسب  ارفـس  دـیدج  هاـگتماقا 

رانچ و دـنلب  ناتخرد  ار  نآ  فرط  ود  هک  اـپ  جـنپ  تسیب و  ياـنهپ  هب  بآ  رهن  کـی  مینک ، یگدـنز  اـجنآ  میتسناوتیم  یگمه  هک  تشاد 
زین گنـشق و  قاطا  هناخ و  دـنچ  اـب  طاـیح  ود  ناـیم  زا  دوب ، هدروآ  دوجو  هب  ار  یئاـبیز  هاگـشدرگ  هتفرگارف و  رگید  هاـتوک  ياـهتخرد 
دنلب ياهراوید  اب  گرزب  شوگتشه  رالات  کی  دنتـشاد  تماقا  اـجنآ  ارفـس  هک  یناـمتخاس  طـسو  رد  تشاد . ناـیرج  یلـصا ، ناـمتخاس 

ره ناسنا  هک  تشاد  دوجو  دـندوب  هتخاس  بعکم  ياهگنـس  زا  دوب و  یعلـضتشه  زین  نآ  هک  یـضوح  هطوحم  نیا  ناـیم  تشاد . دوجو 
مامت رد  دنک . تیاده  ضوح  نیا  هب  ار  نآ  بآ  بعشنم و  رهن  زا  ار  یئوج  تسناوت  یم - دوب  لیام  تقو 

186 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
رد مکح  نآ  ياههرجنپ  هک  دوب  یئاهقاطا  رود ، ات  رود  زین  الاب  هقبط  رد  دشیم . زاب  نآ  بنج  ياهقاطا  هب  هک  دوب  یئاهرد  رالات  فارطا 

نامتخاس و لک  اهقاطا  مامت  زا  ناسنا  هک  يروط  هب  دـشیم ، زاب  رالات  هب  ور  یـضعب  طایح و  هب  اهنآ  زا  یخرب  اهورهار و  هب  تشاد و  ار 
هتخادـنا ناگدـنرپ  لگ و  زا  يراکالط  هتـسجرب  شوقن  اهراوید  رب  رالات  نیئاپ  دنتـشاد ، هژیو  یتلاـح  اـهراوید  دـنیبب . تسناوتیم  ار  رـالات 

. يرنه هبنج  ات  دوب  يدام  شزرا  ياراد  رتشیب  هک  دندوب 
دنچ رد  دوب  ریذپبیـسآ  هک  ار  هاگتماقا  طاقن  هیلک  نایناریا  داهنـشیپ  ربانب  دندوب ، هدرک  يدوبان  لتق و  هب  دیدهت  ار  ام  نایدـنه  هک  اجنآ  زا 
. دش جراخ  ناهفصا  زا  دنه  ریفس  هکنیا  ات  میدرامگ  نابهگن  مئاد  روط  هب  اجنآ  رد  میدرک و  نیچگنس  ار  رگید  ياج  دنچ  مکحم و  اج 
هویم اهنیا  رانک  رد  بارش و  نمتاب  تسیود  غرم ، دصکی  دنفسوگ ، سأر  هدزناش  هنازور  میدوب  ناهفصا  رد  هک  ینامز  ات  هاش  نامرف  هب  انب 

هب ار  نآ  مامت  میدوبن  رداق  هک  دوب  هدـش  هقوذآ  زا  رپ  نانچ  ام  هاگتماقا  نیمزریز  هناخزپشآ و  هک  يروط  هب  دنداتـسرفیم ، نامیارب  هیودا  و 
تالحم رد  ار  روبزم  یکاروخ  داوم  تسا ) گروبماه  ناگرزب  زا  یکی  روظنم   ) ناگرزب زا  یکی  یلبق  روتـسد  هب  انب  اذل  میناسرب ، فرـصم 

اهاذغ نیا  زا  هدعو  کی  طقف  هتیمک  دارفا  هک  دشیم  ماجنا  اجنآ  ات  تاقوا  یهاگ  راک  نیا  میدرکیم و  شخپ  یلاها  نیب  ینمرا  نیشنریقف 
. دشیم هتفگ  دیاب  هک  دوب  یتقیقح  نیا  دندروخیم . ار 

تکرش نایدنه  اب  دروخ  دز و  نایرج  رد  هک  ام  دارفا  زا  رگید  نت  دنچ  زور  نیا  رد 
187 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

وا يوناز  هب  ینیگآرهز  هلوـلگ  هک  دوـب  ارفـس  صوـصخم  ناـنابهگن  زا  یکی  هلمج  نآ  زا  دـندرک ، توـف  دـندوب  هدـش  حورجم  دنتـشاد و 
. دوب هدش  وا  گرم  بجوم  هتفرورف و 

هدنزرس یناسنا  وا  درک . توف  ملوه  لپاتشا  یلاها  زا  ام  ناکسا  تاکرادت و  لوئـسم  هگـشوگ  سوالکین  هام  نیمه  مهدزناپ  زور  وا  زا  ریغ 
شتکاله هب  ینوخ  لاهـسا  دش  فرطرب  وا  بت  تمحز  هب  هک  یماگنه  دوب و  هدش  بت  راچد  هتفه  دنچ  ترفاسم  ماگنه  رد  هک  دوب  ریلد  و 

. دیدرگ نفد  ام  دارفا  ریاس  رانک  رد  افلج  هنمارا  هاگتدابع  رد  دناسر و 
189 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

. وا هب  شکشیپ  ایاده و  میدقت  هاش و  ماعراب  مهدزون - لصف 
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فص رد  یتسیاب  هک  یناسک  يارب  دناوخ . راهن  فرص  روضح و و  راب  هب  ار  نیاتـشله  نیـشنهدازهاش  ناگداتـسرف  هاش  توا  مهدزناش  زور 
بوکالط بانرز  اب  ناشقاری  هنهد و  اهنآ  زا  سأر  دنچ  هک  دندوب  هداتـسرف  زیمت  ابیز و  یتافیرـشت  بسا  سأر  لهچ  دننک ، تکرح  مدقم 

. دنداتفا هار  اهنآ  لابند  هب  موسرم  بیترت  اب  نارگید  دندش و  راوس  هتیمک  لوا  زارط  دارفا  ارفس و  بسا  سأر  دنچ  نیا  رب  دوب ، هدش 
نیب زا  کیتلاب  يایرد  رد  یتشک  نتـسکش  تلع  هب  دوش  میدـقت  ناریا  هاش  هب  دوب  رارق  هک  یئاـهبنارگ  زاـستسد و  تعاـس  هکنآ  زا  سپ 

: دش میدقت  ریز  يایاده  اهشکشیپ و  دوب ، هتفر 
ایادـه مامت  زا  رتولج  رفن  هس  طسوت  هک  هنتمین  يرگید  لـماک و  یکی  دوب ، هتفر  راـک  هب  ـالط  نآ  رد  هک  تسدراـک  یلاـع  ناـتفخ  ود  - 1

. دشیم لمح 
لمح رفن  لهچ  هلیسو  هب  نآ ، تاقلعتم  ریاس  اب  هارمه  دندوب ، هتسارآ  ار  اهنآ  یلاع  يزرط  هب  هک  دنبرمک  دلج و  اب  هچناپت  هضبق  لهچ  - 2

. دشیم
يور رب  هنادنمرنه  یئهویش  هب  تساهبنارگ ) مهم و  رایسب  نایناریا  دزن  رهاوج  ود  نیا   ) ابرهک قیقع و  اب  اهنآ  ماین  هک  ریشمش  هضبق  ود  - 3

. دشیم لمح  رفن  راهچ  طسوت  هک  العا  شوپور  اب  هارمه  دوب ، هدش  راک  الط  هنیمز 
190 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

راهچ هلیـسو  هب  شوپور  نودب  دـندوب ، هدرک  راک  ابرهک  اب  هدیـشک و  الط  ار  نآ  يور  هک  ياهرقن  فالغ  اب  رگید  ریـشمش  هضبق  راهچ  - 4
. دشیم لمح  رفن 

لمح رفن  راهچ  هلیـسو  هب  هک  ابیز  شوپور  اب  هارمه  دـندوب ، هتخاس  هنادـنمرنه  هداد و  تنیز  اـبرهک  اـب  ار  نآ  يور  هک  اـصع  ددـع  ود  - 5
. دشیم

. دشیم لمح  رفن  راهچ  هلیسو  هب  هک  ابرهک  زا  ابیز  غارچ  ددع  ود  - 6
. دشیم لمح  رفن  ود  هلیسو  هب  هک  گنر  درز  دیفس و  يابرهک  زا  ابیز  هچقودنص  ددع  ود  - 7

ياهگنـس اب  ار  اهنآ  يالاب  تمـسق  الط و  زا  ارثکا  نآ  لخاد  رد  اود  ياههبعج  هک  یئایمیـش  ياـهوراد  اـب  اـهبنارگ  هچبـالود  کـی  - 8
مکحم ياـه  هیاـپ - رب  دـندوب و  هدرک  بوکـالط  هرقن و  ار  نآ  يور  هک  دوب  سونبآ  بوـچ  زا  هچبـالود  هندـب  دـندوب . هداد  تنیز  یتـمیق 

. دشیم لمح  رفن  راهچ  طسوت  دوب و  راوتسا  ياهرقن 
ماگنه اما  دوب ، هدش  صخشم  نانآ  تکرح  بیترت  لبق  زا  هکنیا  اب  دش و  لمح  رتولج  یناریا  لوئسم  نارومأم  هلیسو  هدشدای  ياهشکشیپ 

. دننکیمن تیاعر  ار  بیترت  مظن و  یمومع  مسارم  رد  نایناریا  یلک  روط  هب  دندیلولیم . رگیدکی  نیب  دندز و  مه  هب  ار  مظن  نتفر  هار 
: دندوب ناور  ریز  بیترت  هب  هتیمک  ياضعا  مامت  ارفس و  نایاقآ  هدع ، نیا  یپ  رد 

. ناکی کی  رد  هسهبهس  نیمدختسم ، هژیو  لکشلا ، دحتم  سابل  اب  رادگنفت  رفن  هدزناپ 
. لاشرام

. ناکی کی  رد  هسهبهس  رابرد ، ناگدازبیجن 
. ناکی ود  رد  ارفس  صوصخم  ظفاحم  رفن  تشه 

تشپ رد  مجرتم  رفن  ود  دندوب و  هدش  هطاحا  رادهزین  رفن  تشه  فرط  زا  هک  نیاتشله  کیوسلش  نیـشنهدازهاش  رابرد  ارفـس  نایاقآ  سپس 
. دندرکیم تکرح  نانآ  رس 

لابند هب  نیمدختسم  هژیو  ابیز ، رایسب  لکشلا  دحتم  ياهسابل  اب  هچبمالغ  تشه 
191 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
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. دندرکیم تکرح  ناکی  تشه  رد  هسهبهس ، هتیمک ، يداع  دارفا  ریاس  اهنیا  یپ  رد  هک  دندوب  اهجاملید 
یهاش خاک  ربارب  رهـش  نادیم  هب  دندرکیم  یهارمه  ار  ام  رـس  تشپ - زا  زین  یتنطلـس  ناراوس  شابلزق و  دادعت  هک  هدشدای  بیترت  اب  یتقو 

تافیرـشت سیئر  ای  تبحـص » لواسی   » یتنطلـس خاک  هزاورد  لباقم  ماگنه  نیا  رد  دـش و  هداهن  يراـنک  رد  اهشکـشیپ  ایادـه و  میدیـسر 
یکدنا دنیشنیم  يرواد  هب  یـضاق  ای  یگیب  ناوید  هک  يدورو  يورهار  یقاط  ریز  هک  درک  فراعت  ارفـس  هب  دمآ و  ام  لابقتـسا  هب  یتنطلس 

. دننک تحارتسا 
192 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

دنچ هاش  هاتوک ، یتدم  زا  سپ  دناسرب . وا  راضحتـسا  هب  ار  ام  ندیـسر  ات  تفر  هاش  دزن  يرومأم  هاتوک ، تحارتسا  فقوت و  نیا  اب  نامزمه 
ود ره  رد  یهاـتوک  راوید  هک  کـیراب  زارد و  طاـیح  کـی  قیرط  زا  دـنربب . شروضح  هب  ار  اـم  هک  درک  رومأـم  ار  راـبرد  ناـگرزب  زا  رفن 

. دندنارذگ ار  ام  دوب  هدرک  هطاحا  ار  نآ  یلصا  راوید  زا  كدنا  ياهلصاف  رد  فرط ،
. دشیم هدید  ورس  دنلب  ياهتخرد  زین  تسار و  یطخ  رد  مظنم  روط  هب  رانچ  ناتخرد  اهراوید  نیا  تشپ 

، دوب هتسارآ  ناگدنرپ  رپ  زا  ياهتـسد  اب  هک  يزیتكون  قر  قش و  دنلب و  هالک  نانآ  زا  یخرب  هک  دندوب  هداتـسیا  رادهزین  دنچ  راوید  يولج 
. میتشذگ نانآ  نایم  زا  ام  دندوب و  هداتسیا  فرط  ود  ره  رد  مظنم  روط  هب  هک  یچگنفت  يدایز  دادعت  روطنیمه  دنتشادرس ، رب 

هک تشاد  دوجو  زاـب  ياهطوحم  نآ  ياـنهپ  رد  طاـیح و  نیا  ياـهتنا  رد  دـنمانیم . ناوـیخ  ار  نآ  ریاـظن  ورهار و  نیا  دوـب ، یئاـبیز  هرظنم 
. دنکیم يرواد  دشکیم و  همکاحم  هب  ار  تلود  یطاخ  نارومأم  ناکم  نیا  رد  هاش  نوچ  دوب . هاش  ماعراب  هاگیاج 

. دنمانیم شاهناختلادع  ای  هناخناوید  اذل 
نکاما روظنم  نیا  يارب  هکلب  دنکیمن ، هدافتسا  یجراخ  يارفس  هب  نداد  راب  يارب  ياهژیو  هناگادج و  خاک  زا  وکـسم  رد  رازت  فالخ  هاش 

، هداتـسیا هاشداپ  هب  قلعتم  بسا  سأر  هاجنپ  اهتخرد  تشپ  هناخناوید ، زا  رود  نادـنچهن  تسا . هتفرگ  رظن  رد  ار  ینوگانوگ  ياهخاک  و 
گرب و نیز و  اب  اـبیز  یبرع  بسا  سأر  دـنچ  هناـخناوید  کـیدزن  دـندوب . هتخادـنا  تفاـبتسد  تفبرز و  يزادـناور  ناـنآ  تشپ  رب  هک 

زا ياهنهد 
193 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

خیم هب  هک  دوب  ینامـسیر  نانآ  زا  کـی  ره  ياـپ  چـم  هب  دـندوب و  هداتـسیا  يراوس  هداـمآ  زاـب  یئهطوحم  رد  ناـشنرهاوج ، باـن و  يـالط 
هتـشاذگ نیرز  ياهفرظ  اهنآ  رانک  دوب ، هدـش  يزیمآگنر  یجنران  گنر  اب  اـهنآ  رثکا  مکـش  نار و  دـندوب . هتـسب  نیمز  رد  ياهلیوط 

دعاس کی  هزادـنا  هب  کی  ره  هکـشب  هیبش  نیرز ، گرزب  فرظ  ود  لحم  نیا  زا  رترود  یمک  دـندروخیم . بآ  نآ  زا  اهبسا  هک  دـندوب 
. دندوب هتخیر  بارش  ندرک  کنخ  يارب  خی  نآ  رد  هک  تشاد  رارق 

عافترا رتم و  هدراهچ  يانهپ  رتم ، کی  تسیب و  اـب  ربارب  یئازارد  ياراد  تشاد و  رارق  طاـیح  فک  زا  رتدـنلب  هلپ  هس  هزادـنا  هب  هناـخناوید 
هدرپبوچ دشیم . هتسب  زاب و  ینامسیر  هلیـسو  هک  دندوب  هتخیوآ  ناتک  زا  یگنر  زمرق  هدرپ  هطوحم  نیا  يولج  تمـسق  رد  دوب . رتم  هدزای 

زا ناهایگ  گرب  خاش و  لگ و  زا  یشوقن  اب  هطوحم  راوید  مامت  روطنیمه  دندوب ، هدرک  بوکالط  هدزگنر و  ار  نآ  هک  دوب  یعلض  تشه 
اب هناخناوید  فک  دـندوب . هدرک  نازیوآ  دوب  یخیرات  عیاقو  رگنایامن  هک  یئاپورا  یـشاقن  ولبات  هس  پچ  راوید  رب  دوب . هدـش  شیارآ  ـالط 

بیـس و رانا ، جنران ، شرتومیل ، لگ ، نآ  رد  هک  دشیم  هدـید  شوگراهچ  یـضوح  خاک  نایم  رد  دوب . شورفم  اهبنارگ  رایـسب  ياهیلاق 
ندرگ دندوب ، هدیچ  ضوح  رد  الط  هشیش و  سنج  زا  کیراب  هدیشک و  یندرگ  اب  بارش  یحارص  يدایز  رادقم  دوب . روانـش  اههویم  ریاس 

دوب هدش  يراکهدنک  اهیحارص 
194 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

. دندوب هدرک  نآ  هب  لگ  زا  یئهقلح  ای  و 
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، هلاس تفه  تسیب و  یئاقآ  دوب . هتسشن  نیمز  رب  يداع  ياه  یناریا - دننام  ونازراهچ ، نیمشیربا ، یکـشت  رب  هاش  راوید ، رانک  ضوح  تشپ 
دننام هک  تشاد  تشپ  رپ - کچوک و  یلیبس  یباقع و  ینیب  اـهیناریا  بلغا  نوچمه  وا  دومنیم . هرهچدیفـس  يورهزاـت و  لـکیه ، شوخ 

شراتـسد رب  هکنیا  زج  تشادـن ، ناریا  رد  لوادـتم  هسبلا  اب  ینادـنچ  توافت  هک  دوب  هدیـشوپ  تفبرز  یـسابل  دوبن ، نازیوآ  نارگید  لـیبس 
کی تسا  نیتسآ  نودـب  ـالومعم  هک  شیدرک  يور  نینچمه  دوب و  هتـسارآ  ار  نآ  راوخیهاـم  غرم  رپ  کـی  دیـشخردیم و  اـبیز  يرهوگ 

ناسانـشرس ناگرزب و  ریاس  نت  رب  ادعب  ار  یئيدرک  نینچ  دوب . هدش  هتخود  هنتمین  هبل  ات  هقی  رود  زا  یئهیربیـس  هایـس  رومـس  تسوپ  تفج 
. دوب نیزم  رهاوج  الط و  اب  هک  تشاد  رانک  رد  يریشمش  میدید . زین  تکلمم 

ارهاظ دندوب و  شیاههچب  مالغ  هک  دـندوب  هداتـسیا  ناوجون  تسیب  وا  تسار  فرط  رد  دروخیم . مشچ  هب  يو  نامک  ریت و  هاش  رـس  تشپ 
هک اههچبمالغ  نیا  زا  یکی  دـناهدش . لسنلا  عوطقم  نانآ  زا  یـضعب  دـنتالایا ، ماـکح  هک  دنـشاب  یئاهناطلـس  نیناوخ و  نادـنزرف  یتسیاـب 
زا دننکیم و  تسرد  ساتوک  يرهام  مان  هب  یئایرد  روناج  کی  ياهمادنا  زا  هک  بسا  مد  لکش  هب  ابیرقت  ینزبداب  تشاد  فیرظ  یتروص 

. دزیم داب  ار  هاش  نآ  اب  تشاد و  دنروآیم - ناتسودنه 
تاماقم نیرتگرزب  زا  یکی  هک  یـشابیساقآ  کیـشیا  یفـص  هاـش  يوربور  هاـش و  صوصخم  تمدخـشیپ  اـی  رتهم  اـههچبمالغ ، کـیدزن 

هلصاف یمک  اب  تسا ، یتموکح 
195 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

مدـق راهچ  دودـح  هاش  پچ  يولهپ  رد  تشاد . تسد  رد  دوب  لکـشهلولگ  نآ  رـس  هدـش و  هتفرگ  رز  رد  اپارـس  هک  یئاصع  دوب و  هتـسشن 
رارف ناگدازهاش  نیناوخ و  ینعی  هاش ، نانیشنمه  نامزالم و  وا  زا  سپ  دوب و  هتـسشن  دنمانیم ، هلودلا  دامتعا  ار  وا  هک  مظعا  ردص  رترود ،

. دندوب هتفرگ 
196 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

تیامح زا  دوخ  ياضاقت  هب  اهكرت  اب  تیدض  ببس  هب  شبابرا  هک  نمی  روشک  ریفس  هناخناوید  يدورو  رد  پچ  فرط  ولج ، تمسق  رد 
رقتـسم نارگاینخ  نابرطم و  ود ، نیا  زا  رتنیئاپ  دـندوب . هتـسشن  چیوینواسیئـسکلا  ینعی  هیـسور  ریفـس  يو  رانک  دوب . رادروخرب  ناریا  هاش 

. دندوب هدش 
يوس هب  یکیب  ناوید  کیب  یلقیلع  یشابیچروق و  ناخ  یناج  ینعی  هدازهاش  ود  دنورب ، رالات  ردص  هب  هک  دش  فراعت  ام  يارفس  هب  یتقو 

طـسوت ناگداتـسرف  ناوزاـب  نتفرگ  دـندرک . یئاـمنهار  هاـش  روـضح  هـب  يرگید  زا  سپ  ار  یکی  دـنتفرگ و  ار  ناـشیوزاب  دـندمآ و  ناـنآ 
دروم رد  هک  موسرم  تسا  يرادرک  دـنریگیم - لغب  رد  ار  نانآ  عقاو  رد  دـنهدیم و  ماجنا  دوخ  تسد  ود  اب  ار  لمع  نیا  هک  ناگدازهاش 

یعون تسا ، هناهاش  محارم  نیرتیلاع  هناشن  هکنیا  نمض  ایوگ  دوشیم و  لامعا  یجراخ  يارفس  مامت 
197 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

طسوت يدصقءوس  هک  دوب  رارق  گرزب  سابع  هاش  نامز  رد  ارهاظ  اریز  تسه ، زین  هاش  ناج  هب  تبـسن  یلامتحا  دصقءوس  ربارب  رد  طایتحا 
هاش يوناز  ندیـسوب  هب  یجراخ  يارفـس  ندرک  راداو  راک  نیا  زا  فده  هک  مدقتعم  نم  دریگ . ماجنا  وا  ناج  هب  كرت  یـسایس  تئیه  کی 

. دنسوبب ار  وا  ياپ  هک  دنفظوم  اهیناریا  هک  هتکن  نیا  يروآدای  اب  تسا ،
یلاحشوخ زا  یکاح  یتکرح  اب  زین  هاش  دندرک . مارتحا  يادا  يو  روخ  رد  یمیظعت  اب  دندش و  مخ  دندیـسر  هاش  لباقم  هب  یتقو  ام  يارفس 

دندش یئامنهار  ناگدازهاش  نیناوخ و  کیدزن  هب  گنردیب  ارفس  هاگنآ  داد . خساپ  اهنآ  هب  تیمیمص  يور  زا  دوخ  رـس  ندروآ  نیئاپ  و 
یلو دـندش  هداد  ياـج  رـالات  نیمه  رد  زین  هـتیمک  سانـشرس  هتـسجرب و  ياـضعا  زا  نـت  هدزناـپ  دنتـسشن . هاـتوک  ياهیلدنـص  يور  رب  و 
یلاق يور  دوب  زاب  ناشت  روص - هک  ابیز  زیمت و  هصاقر  هدزیـس  رانک  رد  هدودـحم  نیا  زا  نوریب  هتیمک  يداع  ياضعا  ریاـس  ناـگچبمالغ و 

هک دندوب  رابرد  صاخ  سانـشرس  نایپسور  هکلب  دندوب ، هدـشن  راضحا  هاش  بناج  زا  ام ، زا  یخرب  روصت  فالخرب  اههصاقر  نیا  دنتـسشن .
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دنزادرپب . ار  دوخ  تایلام  ات  دندوب  هتسشن  راظتنا  رد  زین  زور  نآ  رد  دندادیم و  جارخ  جاب و  هنالاس 
هداتـسرف ار  اهنآ  یـسک  هچ  هکنیا  نایاقآ و  ناشن  مان و  زا  دوخ  یماظن  نارـس  زا  یکی  طسوت  هاـش  دـندوسآ ، یکدـنا  ارفـس  هکنیا  زا  سپ 

هب مجرتم  هارمه  دنتساخرب و  ياج  زا  ود  ره  دندرک ، زاربا  ار  دوخ  تیوه  هنامرتحم  یئهویش  اب  ارفس  هکنیا  زا  سپ  درک . وج  سرپ و  تسا ،
هک ار  دوخ  همانراوتـسا  دوش ) داریا  ینالوط  ياههباطخ  هاش  روضح  رد  هک  تسین  مسر  اریز   ) هاتوک هباطخ  داریا  زا  سپ  دنتفر و  هاش  يوس 

نآ مظعا  ردص  هک  دندرک  میدقت  دوب  هدش  رداص  نیاتشله  گیوسلش  كود  ترضح  الاو  فرط  زا 
198 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

زا سپ  دراد  رظن  رد  هاش  هک  داد  عالطا  اهنآ  هب  رابرد  یـشنم  دننیـشنب و  دوخ  ياج  رب  هک  دـش  فراعت  اهنآ  هب  هرابود  سپـس  تفرگ . ار 
دـننک و تحارتسا  ناگداتـسرف  تدـم  نیا  فرظ  دنیـشنب و  وگتفگ  هب  ارفـس  اب  يدـعب  ماع  رابرد  نآ  دافم  زا  یهاگآ  همانراوتـسا و  همجرت 

رارق هناـخناوید  يدورو  يورهار  تسار  فرط  رد  هک  یهاـش  هنازخ  هب  مهرـس  تشپ  ایادـه  اهشکـشیپ و  نیا  زا  دـعب  دـننارذگب . شوخ 
گرزب فرظ  دنداهن . ینیریش  هویم و  اهنآ  رب  دندرتسگ و  نانامهیم  لباقم  نیـشنهاش  رـسارس  رد  یئاههرفـس  نیب  نیا  رد  دش  لمح  تشاد 
نتشاذگ شیامن  هب  يارب  دندرک و  یلاخ  بارش  نیرز  هزوک  دصیس  زا  شیب  دندیچ و  مه  رانک  هلـصاف  اب  بارـش  ندیـشون  يارب  زین  نیرز 

. دیدیمن الط  زج  يزیچ  دنادرگیمرب  ار  دوخ  يور  ناسنا  هک  هاگره  دنتشاذگ ، یئهشوگ  هب 
هزوریف و ناشهندـب  مامت  رد  هک  هلایپ  یحارـص و  ینعی  هاش  فورظ  زج  دوب  هدـشن  یکاکح  نآ  يور  دوب و  یلقیـص  قارب و  الماک  اههزوک 

. دندناخرچ رود  ار  زاریش  یلاع  بارش  راب  دنچ  هویم  فرص  ماگنه  دندوب . هدناشن  قیقع 
. تشاذگ شیامن  هب  تراهم  اب  ار  روآیتفگش  ياهیتسدرت  اههدبعش و  عاونا  دمآ و  هنحص  هب  زابهدبعش  کی  ماگنه  نیا  رد 

199 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
هد دنداهن . نآ  رب  تفبرز  ياههرفس  لامتسد  دندرتسگ و  اذغ  فرص  يارب  یئهرفـس  دش و  عمج  اهینیریـش  تعاس ، کی  تشذگ  زا  سپ 
ار نآ  يور  هک  هبنز  هیبش  ياهلیـسو  اب  ای  رـس و  رب  ای  هیداب  هساک و  لکـش  هب  ـالط  گرزب  ياـهفرظ  نورد  ار  اهاذـغ  هک  دـندش  دراو  نت 

. دندرکیم لمح  دندوب  هدیشک  الط  زا  ياهقرو 
. تخیر ددعتم  ياهفرظ  رد  ار  اهاذغ  تسشن و  هرفس  طسو  اهاذغ  اب  هاش  یچهرفس 

. تشاذگ اهنآ  بصنم  ماقم و  بیترت  هب  ناگرزب  رگید  ارفس و  سپس  هاش و  ربارب  ار  اذغ  زا  یفرظ  ادتبا 
رارق تسام  هتیل و  یـشرت  هتخپ ، جانفـسا  هنیگاخ ، نایرب ، غرم  دنفـسوگ ، هتخپ  تشوگ  نآ  يور  رب  هک  دوب  رپ  هدرک  مد  جـنرب  زا  اـهفرظ 

. تشاد
اذـغ ماگنه  اهیناریا  اریز  تسا ، ترورـض  زاـین و  کـی  زا  یـشان  مسر  نیا  دوب ، اذـغ  هنوگ  جـنپ  فرظ  کـی  نورد  ارثکا ، اـم  فیدر  رد 

ود زا  شیب  اتجیتن  دنریگیم و  رارق  رگیدکی  رانک  فیدر  کی  رد  یگمه  هکلب  دننیشنیمن ، رگیدکی  يوربور  ام  تداع  فالخرب  ندروخ 
تسنیا درک ، زارد  نارگید  فرط  هب  اجهباج و  دیابن  ار  روکذم  فرظ  نمض  رد  دشاب و  هتشاد  یسرتسد  اذغ  فرظ  هب  دناوتیمن  رفن  هس  ای 

. دنزیریم صوصخم  فورظ  رد  يدایز  نوگانوگ  ياهاذغ  هک 
. دنزادرپیمن دمآ  تفر و  هب  ندروخ  اذغ  ماگنه  اهنآ  ام ، مسر  فالخرب  هک  تفگ  دیاب  نیارب  هوالع 

نودـب قیمع و  یتوکـس  رد  راـهن  دـندوب و  هتـشاذگ  گـنراگنر  ياهجـنرب  زا  رپ  یـصوصخم  ياـهفرظ  فلتخم  ياهاذـغ  نیا  راـنک  رد 
. دش فرص  یصوصخب  يوگتفگ 

، يدعب ياهتفایض  اهماعراب و  رد  اما  درک . تبحص  هاتوک  رصتخم و  روط  هب  مه  نآ  مظعا ، ردص  اب  راب  راهچ  ای  هس  ود  طقف  هاش  صخش 
وگتفگ هب  هناتسود  ارفس  اب  هاش 

200 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
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. تخادرپیم
، کبنت زا  دوب  ترابع  رابرد  رد  یقیـسوم  تالآ  دنتـشاد . شیامن  ندید  یقیـسوم و  ندینـش  هب  لیم  زین  ندروخ  اذغ  ماگنه  یتح  اهیناریا 

اهنآ هب  البق  هک  یئاههص  اقر - دوب . نویش  يادص  هیبش  ام  شوگ  هب  هک  دناوخیم  زاوآ ، کبنت  هدنزاون  هچنامک . دوع و  روپیـش ، کبلین ،
تراهم رنه و  هتـشکراک  رهام و  ریگیتشک  دـنچ  انمـض  دـندیرپیم ، رب  رود و  هب  يریظنمک  ابیز و  بلاج و  تاکرح  اب  تسا  هدـش  هراـشا 

. دنتشاذگ شیامن  ضرعم  هب  یبوخ  رایسب  یتشک  ماجنا  اب  ار  دوخ 
نآ يولج  تشاد و  رارق  تشپ  نآ  رد  هک  یقاطا  رد  اهیناریا  هک  میدـش  هجوتم  دـش  هراـشا  نآ  هب  هک  یمـسارم  اذـغ و  فرـص  ياـنثا  رد 

رگیدکی و اب  ارفـس  يوگتفگ  زا  ات  دندوب  هدرک  ناهنپ  ار  یئایلاتیا  یلاقترپ و  ياهنابز  هب  انـشآ  یناریا  نت  کی  دوب ، هدـش  هتخیوآ  یئهدرپ 
. دنوش هاگآ  اهیناریا  هرابرد  نانآ  يرواد  زا  زین  ناشمجرتم و 

هدامآ هدیمهف و  نیدـتم ، راگزیهرپ ، هلاس ، لهچ  يدرم   ) ویرازور آفزوژورتپ  مان  هب  لاقترپ  یلاها  زا  ینیتسوگآ  شیـشک  کی  ام  مجرتم 
نانآ رادرک  یگدنز و  هویش  زنط و  سح  تافص ، زا  اهیناریا  اب  ترـشاعم  لاس  راهچ  تسیب و  ببـس  هب  هک  دوب  یمیمـص ) يرازگتمدخ و 

هب نامگورب  ياقآ  اب  نیتال و  نابز  هب  سویسورک  ریفس  اب  وا  دنک . رثؤم  رایـسب  تمدخ  ام  هب  تسناوت  تهج  نیمه  هب  دوب و  هتخومآ  رایـسب 
. تفگیم نخس  یلاقترپ  نابز 

هباتفآ رد  تسد  نتـسش  يارب  مرگ  بآ  دش و  هدیچرب  اههرفـس  دیماجنا ، لوط  هب  اذغ  فرـص  هک  مین  تعاسکی و  دودح  تشذـگ  زا  سپ 
: تفگ دنلب  يادص  اب  هاش  تافیرشت  سیئر  سپس  دندناخرچ ، رود  دندروآ و  نیرز 

.« تسا نم  يوزرآ  نیا  ادنوادخ !! دانک . دنمورین  ار  وا  نازابرس  رتناوارف و  ار  هاش  تورث  تمعن و  داهد ، شاداپ  ار  ماعطا  نیا  دنوادخ  »
201 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

: دنتفگ راضح  مامت  سپس 
«. هّللا هّللا ، »

. دنتفگ كرت  ار  سلجم  مارتحا  يادا  اب  دنتساخرب و  يرگید  زا  سپ  یکی  نانامهیم  دعب  یکدنا 
میدرک و میظعت  هاش  هب  هاگیاج  نآ  زا  نتفر  نوریب  ماگنه  میتساخرب و  زین  ام  سپ  تسا ، هدیـسر  دوردب  هاگ  تفگ  دمآ و  زین  ام  رادـنامهم 

. میتشگزاب دوخ  هاگتماقا  هب  بسا  رب  راوس  هرابود 
203 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

ام راختفا  هب  هک  ییاهتفایض  تفرگ و  ماجنا  ام  اب  هک  ییاهتاقالم  هرابرد  ناهفصا ، رد  هاش  لوا  ماعراب  زا  دعب  عیاقو  حرش  متـسیب - لصف 
. دش هداد 

وگتفگ يارب  اهيوسنارف  اهیئایلاتیا و  اهیلاقترپ ، اه ، یـسیلگنا - دننام  دنتـشاد  تماقا  ناهفـصا  رد  هک  یفلتخم  ياهتلم  ماعراب ، زا  سپ 
کی کی  اب  راب  نیدنچ  میدوب  ناهفـصا  رد  هک  ینامز  ات  زین  نآ  زا  سپ  هک  میدـش  یمیمـص  انـشآ و  نانچ  رگیدـکی  اب  ام  دـندمآ . ام  دزن 

. میدرک رادید  نانآ 
دوب مرگنوخ  كریز و  يدرم  هک  تویناه  سوکیسنارف  مانب  دوخ  هدنیامن  اب  توا  مهدجه  زور  دندرک و  زاغآ  یسیلگنا  ناناگرزاب  ادتبا 

. دندمآ ارفس  ندید  يارب 
هب ار  زور  مامت  دندوب و  هدیشوپ  یناملآ  یمـسر  يادر  زور  نآ  رد  دمآشوخ ، يارب  دندیـشوپیم  ار  نایناریا  سابل  هراومه  هکنیا  اب  اهنآ 
هب ار  عوضوم  نیا  اهراب  اهراب و  دوخ  رادرک  اب  زین  اهدعب  دنتشاد و  زاربا  ار  دوخ  يرازگتمدخ  یتسود و  بتارم  دندرک و  رس  ام  اب  یـشوخ 

. دندناسر تابثا 
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کنخ ياهبش  هب  ياج  تساکورف و  ناهفصا  دیدش  يامرگ  زیئاپ  لصف  زاغآ  رد 
204 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

. دادیم ناشن  ام  هب  يدوخ  امرس  دشیمن ، كرادت  ینیبشیپ و  باوختخر  یفاک  ردق  هب  رگا  هک  يروط  هب  درپس ،
یمدرم اـهنآ  دـمآ ، ناشرادـید  هب  ارفـس  اـب  ندـش  انـشآ  يارب  دوـخ  ردارب  ود  اـب  کبزارفـس  ماـنب  ینمرا  مکاـح  اـهزور ، نیا  زا  یکی  رد 

. دندوب یمیمص  بلقشوخ و 
راتفر يرظندـنلب  تمارک و  یگدنـشخب و  هب  ناسک  هنوگنیا  اب  هک  دوب  یناسنا  اـتاذ  منک . داـی  یکین  هب  وا  زا  مناوتیم  هک  ناـمگورب  ریفس 
کی ناشنیرتناوج  هب  گنفت و  هضبق  کی  رتگرزب  ردارب  ود  زا  مادـک  ره  هب  تخانـشزاب  نانآ  رد  ار  ییاه  تلـصخ - نینچ  یتقو  درکیم 

یهوکـشاب تفایـض  توا  مهدجه  زور  تیمیمـص  رکـشت و  زاربا  يارب  زین  نانآ  دـش ، ناشيدونـشخ  بجوم  هک  درک  هیدـه  هچناپت  هضبق 
ناگرزاب دنچ  هارمه  هب  یئاهبسا  ام  ندرب  يارب  دـندرک و  توعد  هتیمک  ياضعا  مامت  ارفـس و  زا  نآ  رد  تکرـش  يارب  هک  دـنداد  بیترت 

. دنداتسرف ینمرا  سانشرس 
هک افلج  هلحم  هب  ار  ام  ادتبا  دندرکیم . یهارمه  ار  ناگداتـسرف  دوب  ام  مجرتم  رـس  فزوژ  ردـپ  اهنآ  زا  یکی  هک  یئایناپـسا  شیـشک  ود 

. دنهد ناشن  ام  هب  ار  دوخ  یبهذم  مسارم  و  تدابع ، هویش  اجنآ  رد  ات  دندرک  نامتیاده  یئاسیلک  هب  دندرب و  تسا  هنمارا  هاگتماقا 
هتـشاذگ یلدنـص  ام  يارب  راوید  رانک  روداترود ، دـندوب . هدرک  شرف  یلاق  اب  ار  نآ  فک  هتـسارآ و  ابیز  یلاع و  ياهیـشاقن  اب  ار  اـسیلک 

هدش و هتخود  نآ  يور  ناشن  دیراورم  نیرز  ياهلگ  دوب و  تفب  میس  وا  يادر  درکیم ، ارجا  ار  مسارم  اصخـش  اسیلک  فقـسا  دوب . هدش 
. دوب هتفای  تنیز  لکش  نیمه  هب  زین  وا  یفقسا  هالک 

205 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
مسارم نتفرگ  نایاپ  زا  سپ  گنهآمه . یئاوآ  هب  ات  تشاد  تهابش  هزوز  هب  رتشیب  زاوآ  نیا  دشیم ، یهارمه  یتسد  گرا  اب  شیاین  دورس 

ات میتشذگ  ابیز  یغاب  یبرـض و  فقـس  اب  ینالاد  نایم  زا  ادتبا  دندرک . لابقتـسا  هنامیمـص  رایـسب  ام  زا  هک  میتفر  ینامهیم  لحم  هب  یبهذم 
. مینیشنب نیمز  رب  هک  دندرک  فراعت  ام  هب  اجنیا  رد  میدش ، دوب  هتفای  نییزت  اهیناریا  هقیلس  اب  هک  یهاگیاج  دراو 

یئهزم درک  فراعت  ام  هب  کبزارفس  هک  یندیشون  نیلوا  دندیچ . ینیریـش  هویم و  عاونا  نآ  رب  دندرک و  نهپ  ام  ربارب  رد  تفبرز  یئاههرفس 
. تشاد يدنارب  هیبش 

هنوگنیا عون  نیرتهب  زا  ناتـسودنه و  هتخاس  هک  دـندرتسگ  یـشقن  نوگهنوگ  یناـتک  ياـهيزیمور  دـندیچرب ، ار  اهینیریـش  هکنآ  زا  سپ 
. دنداهن نآ  رب  غرم  دنفسوگ و  كوخ ، واگ ، تشوگ  لیبق  زا  دوب  هدش  هیهت  بسانم  يزرط  هب  هک  ار  یئاهاذغ  عاونا  هاگنآ  تساههرفس ،

اب ار  اجنیا  فقس  دندرک . تیاده  غاب  رد  يرالات  هب  رگید  یئهطوحم  نایم  زا  ار  ام  هک  دوب  اج  رب  بیترت  نامه  هب  هرفس  اذغ  فرص  زا  سپ 
نایم رد  دوب و  هتخیوآ  فلتخم  للم  ماوقا و  هنانز  سابل  هب  طوبرم  یشاقن  ياهولبات  اهراوید  هب  دندوب . هتخاس  يدبنگ  هنادنمرنه و  یئهویش 

الط و هشیـش ، زا  بارـش  ياههزوک  ار  شفارطا  هتخیر و  نآ  بآ  رب  يدایز  ياهلگ  هک  دروخیم  مشچ  هب  رمرم  گنـس  زا  یـضوح  رالات 
. دندوب هدیچ  هرقن 

، دوب هدش  هتخود  نآ  رب  نیمیـس  نیرز و  ياهلگ  هک  لمخم  زا  گنراگنر  ياههدـخم  ار  نآ  روداترود  دوب و  شورفم  یلاق  اب  رالات  فک 
، دـندمآ نایم  هب  نابرطم  ناصاقر و  دـندروآ ، هویم  ینیریـش و  هرابود  مینیـشنب . اهنآ  يور  رب  هک  دـندرک  فراعت  ام  هب  دـندوب و  هتـشاذگ 

یـشوپالاب نارگید  یلو  تشاد  نت  هب  هرقنآ  دنفـسوگ  مشپ  زا  یناوغرا  یئادر  فقـسا  دندش . دراو  زین  رگید  شیـشک  ود  اسیلک و  فقـسا 
مکاح ناردارب  دندونـشخ . ام  ندید  زا  هک  دنداد  ناشن  دوخ  راتفر  اب  هتـسشن و  ام  رانک  نانآ  دنتـشاد . رـس  هب  قلـشاب  دندوب و  هدیـشوپ  دنلب 

مهارف ار  ام  یمرگرس  یلاحشوخ و  تابجوم  هکنیا  يارب 
206 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

یناملآ کی  هاگن  زا  يوفص  رصع  ناریا  سویرائلوا : مادآ  www.Ghaemiyeh.comهمانرفس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 179زکرم  هحفص 84 

http://www.ghaemiyeh.com


. دندرک نتخاون  هب  عورش  اصخش  دنزاس 
، دننک هنتخ  ار  وا  هک  دوب  هدش  بجوم  رما  نیا  دوب و  هاش  هجوت  دروم  زین  ببـس  نیمه  هب   ) دوب عبطشوخ  لاحرـس و  يدرم  هک  کب  سایلا 
رد بآ  نتخیر  اب  سپـس  درک . دوشیم ) هتفگ  یناریا  دوع  هب   ) ارمات نتخاون  هب  عورـش  ادتبا  دمآ ) دـهاوخ  رگید  ییاج  رد  ارجام  نیا  حرش 

. تساخرب دوع  ياون  نوچ  ییاون  ناشهندب ، رب  کچوک  بوچ  ود  ندز  اب  هک  درک  نازیم  يروط  ار  اهنآ  ینیچ ، هساک  تفه 
ضوـع رد  دادـن ، ناـشن  ار  دوـخ  رنه  زور  نآ  وا  دـنک . ارجا  يرگید  یقیـسوم  دـناوتیم  هـک  درک  راـهظا  کبزارفـس  ینعی  رتـگرزب  ردارب 

لمح ار  اهناویل  هک  هچبرـسپ  ود  اب  دروآ و  دوب  هدش  هدـیچ  رولب  ناویل  يدایز  دادـعت  اهنآ  يور  هک  یبوچ  گرزب  ینیـس  ود  تساخرب و 
. دنشونب یفص  هاش  یتمالس  هب  هک  درک  فراعت  بارش  نارضاح  هب  داتفا و  هرود  هب  دندرکیم 

ییاهاذغ اب  ماش  يارب  ار  هرفس  هک  یئاج  دندرب ، غاب  رد  يرگید  يابیز  نالاد  هب  ار  ام  میدروآرـس ، هب  شوخ  داش و  نینچ  ار  زور  هک  یتقو 
. دندوب هتخاس  هدامآ  ذیذل  ياهیکاروخ  رگید  غاب و  ارحص و  ياههویم  هنیگاخ ، يراخوس و  هتخپ و  یهام  نایرب ، غرم  نوچ 

یمک ببس  هب  میتسشن و  نیمز  رب  هرابود  درکیم . نشور  ار  هطوحم  هک  دندوب  هتشاذگ  راک  يرایسب  ياهلعشم  غارچ و  غاب  ياج  دنچ  رد 
، میدش هناور  دوخ  هناخ  يوس  هب  لصفم  لماک و  یئاریذپ  نآ  زا  سپ  ماجنارس  هک  یماگنه  دنام . یقاب  هدروخن  تسد - اهاذغ  رثکا  اهتـشا 
. دش تسم  لول و  بارش  ندیـشون  اب  اجنآ  رد  درک و  هقردب  ار  ام  لزنم  نورد  ات  لعـشم  يداب و  غارچ  اب  رگید  نت  دنچ  هارمه  کب  سایلا 

زین هاش  رـضحم  رد  یتح  میدوب ، هدـیدن  ار  نآ  ریظن  هک  تشذـگ  شوخ  ام  هب  نانچ  دـندرک و  یهوکـشاب  یئاریذـپ  ناـنچ  اـم  زا  اـفلج  رد 
. میدوبن دنسرخ  دونشخ و  نینچنیا 
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رود نادنچهن  تفایض  لحم  دندرک . توعد  ینامهم  کی  هب  ار  هتیمک  ياضعا  ارفس و  یـسیلگنا  ناناگرزاب  هام ، نیمه  مجنپ  تسیب و  زور 

هقیلـس قباطم  هک  زاب  يرالات  رد  ادـتبا  دوب ، اشگلد  یغاب  رایـسب و  ياهقاطا  ياراد  ابیز  ینامتخاس  تشاد و  رارق  رازاب  کیدزن  نادـیم ، زا 
. میشونب نامنطو  ناگرزب  یتمالس  هب  ار  هداب  هک  میدرکن  شومارف  میدش و  یئاریذپ  يدنارب  هویم و  ینیریش و  اب  دوب  هدش  هتسارآ  یناریا 

. درک ارجا  یقیسوم  هعطق  دنچ  یگنهآشوخ  يولابمس  اب  یسیلگنا  راجت  همدخ  زا  یکی  یم  ندیشون  ماگنه 
. دنداد بیترت  يرگید  یمرگرس  ام  یشوخ  يداش و  يارب  اذغ  فرص  زا  سپ 

صقر ام  دنتسنادیم  هک  اجنآ  زا  دندوب ، هدیچ  بارش  عون  نیرتهب  رانک  رد  ار  العا  هزمشوخ  ياهینیریش  دندرب ، غاب  رد  یئورهار  هب  ار  ام 
هک يدنه  ناوج  نز  شـش  دندوب . هدرک  توعد  شیامن  نداد  يارب  ار  يدنه  هصاقر  يدادعت  میاهدـید ، راب  نیدـنچ  ار  یناریا  ياههصاقر 

. دوب فیرظ  ناشندب  ياضعا  نوگمدنگ و  نانآ  هرهچ  دندش . دراو  دندوب  نارگیزاب  ناگدنزاون و  هورگ  رد  زین  اهنآ  زا  نت  دـنچ  نارهوش 
نتسب يارب  یئالط  گرزب  ياهکگس  ياهرقن و  هنیس  قاجنس  نینچمه  دنتشاد ، شوگ  رد  هراوشوگ  ندرگ و  هب  دیراورم  الط و  دنبندرگ 

زا دشیم ، هدید  ناشناتـشگنا  رب  يرتشگنا  يدایز  دادـعت  دوب ، دـیراورم  زا  یـضعب  نانآ  ياهوگنلا  رگیدـکی ، هب  سابل  ياههکت  زا  یـضعب 
کی یگرزب  هب  نشور  گنر  هب  یئهدروخلقیص  زلف  نآ  يور  هک  دشیم  هدید  یئهرقن  گرزب  يرتشگنا  نانآ  تسش  تشگنا  رب  هلمجنآ 

یکزان نیمشیربا  هچراپ  زا  تشاد و  تفگش  ياهولج  ناشسابل  دندربیم . راک  هب  هنیآ  ياج  هب  ار  نآ  دوب و  هدش  بصن  یناملآ  رلات  هکس 
هالک اهنآ  زا  يدادـعت  دنتـشاد . اپهب  ینابـسچ  راولـش  ناشنماد  ریز  یلو  دوب ، نایامن  نآ  تشپ  زا  ندـب  مامت  اـبیرقت  هک  دوب  هدـش  هتخود 

هناش زا  دندوب  هتسب  كزان  هچراپ  زا  يراون  اب  طقف  ار  ناشرس  رگید  يدادعت  هتشاذگ و  رس  رب  یصوصخم 
208 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

ندـب فرط  ود  هب  صقر  ماگنه  ار  اهلامتـسد  نیا  دوب . نازیوآ  ناشیاپ  چـم  کیدزن  ات  هدـش  يزودرز  نیمـشیربا  دـنلب  ياهلامتـسد  نانآ 
نتـشادرب مدق  هویـش  رد  ندیـصقر  ماگنه  دندوب و  هتـسب  یجنرب  لاخلخ  دایز  يدادعت  گنـشق و  ياهراون  ناشیاهچم  رب  دنتخاونیم . دوخ 

تسد رد  دوش . یقیسوم  نیزگیاج  تسناوتیم  هک  دندروآیم  دیدپ  یبرـض  اهلاخلخ  ندزمهب  اب  موزل  عقوم  رد  هک  دندوب  رهام  نانچنآ 

یناملآ کی  هاگن  زا  يوفص  رصع  ناریا  سویرائلوا : مادآ  www.Ghaemiyeh.comهمانرفس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 179زکرم  هحفص 85 

http://www.ghaemiyeh.com


اب یخرب  هنهرب و  ياپ  اب  اههصاقر  زا  یخرب  دندناسریم . شوگ  هب  رادبرض  یگنهآ  رگیدکی  هب  اهنآ  ندزمهب  اب  هک  دنتشاد  زین  هناپراچ 
يدنه لبط  تولف . کبنت و  یناریا ، جنس  يدنه ، لبط  زا  دوب  ترابع  نانآ  یقیسوم  تالآ  دنتـشادیمرب . مدق  ریظنمک  بیرغ و  ياهشفک 

ار نآ  هک  یتقو  لیلد  نیمه  هب  تسین و  هزادناکی  راومه و  لبط  نیا  هندب  دیامنیم . هزوک  نوچ  تسا و  کیراب  دراد و  ازارد  دعاس  کی 
اب طقف  فرط و  ود  زا  ار  لبط  دـیاب  نوچ  دزیخیمرب . نآ  زا  مراهچ  کی  برـض  ياوآ  دـنروآیمرد ، ادـص  هب  تسد  ندز  اـب  فرط  ود  زا 

. دننکیم نازیوآ  دوخ  ندب  يولج  رد  ندرگ  زا  ياهمست  اب  دنزاونب ، تسد 
رد هاگهاگ  دـندادیم و  شیامن  يریظنمک  هدننکهتفیـش و  هنارهام و  تاکرح  ناشندـب  مامت  اهتسد و  اهاپ ، اـب  صقر  ماـگنه  هب  ناـصاقر 

. دندیصقریم دندرکیم ، زارد  ماعنا  تفایرد  يانعم  هب  ار  دوخ  تسد  نآ  نمض  هک  یتکرح  اب  نارگاشامت  زا  یکی  ربارب 
. دوب یناریا  ياههصاقر  صقر  زا  رتهدننکداش  رتفیرظ و  رتهدنز ، بتارم  هب  نانآ  صقر  لاح  رهب 

، دوش تساوخرد  نانآ  زا  هچنانچ  دنتـسین و  دـنبياپ  یقالخا  نیزاوم  هب  ـالومعم  يدـنه  نارگیزاـب  اـههصاقر و  هک  دوب  هدـش  هتفگ  نم  هب 
زا یـشاقن  ولبات  دنچ  نم  دوخ  دنراذگیم . شیامن  هب  نارگاشامت  روضح  رد  مرـش  حـبق و  ساسحا  نودـب  ار  یناوهـش  تاکرح  اهصقر و 

نیا زا  ار  عوضوم  نیا  دنکیم . تحاران  ار  تباجناب  قالخا و  هب  دیقم  دارفا  اهنآ  ندید  هک  مدروآ  تسد  هب  ار  یـسنج  حـیبق  لامعا  نینچ 
- یب دنکیم و  ذوفن  رفک  نادنزرف  رد  گنن  ناطیش  هنوگچ  هک  دنوش  هجوتم  نایمدآ  هک  مراگنیم  تهج 

209 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
. دهدیم شرورپ  اهنآ  رد  ار  فرش  قالخا و  هب  یئانتعا 

. دندرک هقردب  هاگتماقا  ات  ار  ام  غارچ  راوس و  يدایز  دادعت  اب  اهیسیلگنا  بش  رخاوا 
هتاپ هلمج  زا  صوصخم  ياهیکاروخ  اب  دوخ  ياهتفایـض  رد  ارفـس  هک  دـنتفایرد  ینمرا  کبزارفـس  طسوت  وا  ناکیدزن  هاـش و  هک  یتقو 
لامک اب  زین  ارفـس  دننیبب ، ار  روبزم  یـسلجم  ياهاذغ  هک  دندوب  هدرک  لیامت  راهظا  دننکیم ، ییاریذـپ  انامهم  زا  هریغ  ینیریـش و  تشوگ ،

هاش هناخمرح  هب  ایهم و  اروف  اهاذغ  نیا  دنک . هیهت  یفراعت  گنراگنر  ياذغ  عون  دنچ  دـنداد  روتـسد  هتیمک  هناخزپشآ  هب  دـنتفریذپ و  لیم 
؟ ریخ ای  دش  مه  هدروخ  منادیمن  اما  دوب ، بلاج  رایسب  اهنآ  يارب  هک  دش  هداتسرف 

211 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

تکرش نآ  رد  زین  ارسمرح  نانز  هک  هاش  هژیو  راکش  دنتشاد و  روضح  هاش  توعد  هب  ارفس  نآ  رد  هک  راکش  مسارم  حرش  مکی - تسیب و  لصف 
هاش یگدازآ  تواخس و  هرابرد  دندرک و 

اب ارفـس  دـش . هدروآ  ارفـس  هاگتماقا  طاـیح  هب  راـب  لـمح  يارب  رتش  يراوس و  يارب  بسا  يداـیز  دادـعت  ربتکا  مهدـفه  زور  هاـگپ  دادـماب 
هاش اجنیا  رد  درب . رهش  یکیدزن  رد  یعیسو  نادیم  هب  ار  ام  رادنامهیم  دنداتفا ، هار  هب  دنداد و  لیکـشت  هرفن  یـس  هورگ  کی  دوخ  نامزالم 

. دمآ ام  يوس  هب  راوس  دص  دنچ  تکلمم و  ناگرزب  نیناوخ و  قافتا  هب 
نیز و هک  اـبیز  بسا  يداـیز  دادـعت  دوب . هتـسارآ  یـشحو  یباـغرم  رپ  هتـسد  کـی  اـب  ار  شراتـسد  تشادرب و  رد  تفبمیـس  یـشوپنت  وا 
وا پچ  تسد  رد  هک  داد  هزاجا  اهنآ  هب  درک و  مالـس  ارفـس  هب  هنامیمـص  رـس ، نداد  ناکت  اب  هاش  تشاد . هارمه  هب  دوب  الط  زا  ناشگرب 

. دننارب بسا 
تکرح مهرب  مهرد و  روط  هب  هکلب  دنتـشادن ، ینیعم  بیترت  مظن و  يراوس  ماـگنه  دـندوب و  هاـش  رـس  تشپ  نارکون  ناـگرزب و  نیناوـخ ،

. دنک هاگآ  سحن  دعس و  تاعاس  زا  البق  ار  وا  دیاب  تسا و  هاش  هارمه  تاقوا  رثکا  يو  دوب ، وا  اب  زین  هاش  مجنم  دندرکیم .
212 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

ار دوخ  سابل  زین  راب  کی  بسا و  راـب  دـنچ  هاـش  هار  لوط  رد  میدیـسر . نیـشنینمرا  یئهدـکهد  هب  اـت  میدومیپ  هار  لـیام  هس  زور  نآ  رد 
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. درکیم رارکت  راکش  مسارم  نایاپ  ات  زور  ره  ار  راک  نیا  درک ، ضوع 
زاورپ نانابراکش  هک  یناگدنرپ  غالک و  یشحو و  زاغ  یباغرم  انرد ، لابند  هب  اهزاب  تفرگ . ماجنا  يراکـش  ياهزاب  طسوت  زور  نآ  راکش 

اپرب اجنآ  رد  رایسب  گنراگنر  ياهرداچ  شیپ  زا  هک  میدیسر  یئهدکهد  هب  رهظ  دندرکیم . ناشراکـش  دنتـساخیمرب و  اوه  هب  دندادیم ،
دارفا اب  ارفـس  دـعب  هظحل  دـنچ  دـندرک و  یهارمه  یئابیز  هناخ  نورد  اـت  ار  هاـش  نیناوخ  دوب . یئاـشامت  بلاـج و  رایـسب  هک  دـندوب  هدرک 
عاونا هاگنآ  دندرک ، فرـص  ینیریـش  هویم و  ادتبا  نانامهم  لومعم  مسربانب  دندش . تیادـه  هرفـس  رانک  هناخ ، نامه  هب  تکلمم  سانـشرس 

. دش هداهن  نانامهم  ربارب  الط  صوصخم  ياهفرظ  رد  اذغ  دندروآ . هرفس  رس  نیرز  ياههبنز  رب  گنراگنر  ياهاذغ 
دورب یباغرم  نتخادنا  ماد  هب  يارب  دهاوخیم  نت  دـنچ  اب  هارمه  طقف  هک  داد  ربخ  ام  هب  هاش  باتفآ  عولط  زا  شیپ  هام  نیمه  مهدـجه  زور 

. دننکن رارف  دارفا  يادص  رـس و  رثا  رب  اهیباغرم  ات  دنروایب  هارمه  دوخ  اب  ار  رفن  کی  رثکادح  دوخ  رب  هوالع  هک  درک  شهاوخ  ارفـس  زا  و 
نیا زا  شیب  دنتـسویپ . اهنآ  هب  زین  نارگید  درک و  تکرح  ناوراک  زور  ندیـسرارف  زا  سپ  یکدـنا  دـندش . هناور  بسا  رب  راوس  اهنت  ارفس 
دنچ ياهرپ  هاش  دندوب . هتخادنا  ماد  هب  ار  یباغرم  داتشه  بیترت  نیدب  هدیـشاپ و  هناد  نآ  يولج  هدرک ، رفح  نیمزریز  رد  یفخم  یئورهار 

دنتخات ارحص  هب  هاگنآ  دننک ، بصن  دوخ  هالک  هب  ات  درک  اطعا  رپ  ود  زین  ارفـس  زا  کی  ره  هب  دوب و  هدرکورف  دوخ  راتـسد  هب  ار  یباغرم  ات 
. دش فرص  هدکهد  نامه  رد  راهان  دندرک . راکش  زین  رگید  هدنرپ  دنچ  يراکش  زاب  طسوت  و 

. دومنیم لاحشوخ  داش و  رایسب  وا  دندیشکیم و  ار  هاش  راظتنا  يرابرد  ناگدنزاون 
. دنتفر هدکهد  یلیام  مین  دودح  یلحم  هب  یشحو  زاغ  راکش  يارب  دندشیم  رفن  شـش  اعمج  هک  رگید  نت  دنچ  ارفـس و  هاش  بش ، یلاوح 

هتخاس تشخ  زا  هک  زارد  یئهبلک  فرط  هب  دندش و  هدایپ  بسا  زا  شناهارمه  ارفس و  هاش و  دندیسر  اجنآ  هب  هک  یتقو 
213 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

یتسیاب لومعم  قبط  یـشحو  ياهزاغ  اریز  دوب ، هدش  هدرتسگ  مشچ  زا  ناهنپ  يروت  یکچوک ، رهن  رانک  رد  هبلک  نیا  تشپ  دـنتفر . دـندوب 
یتقو دندیـشون ، بارـش  يرطب  دنچ  دنتـسشن و  راوید  رانک  دندش و  عمج  هاش  درگ  روکذم  هبلک  دارفا  همه  دندمآیم . دورف  ناکم  نیا  رد 

ماش هب  ار  ناگداتـسرف  هاش  دنتـشگزاب . هنابـش  هاگتماقا  هب  هرابود  یگمه  دماین ، اجنآ  هب  ياهدنرپ  دـندنام و  رظتنم  بش  ياهیکیدزن  ات  هک 
مـشچ هـب  زین  رینپ  زا  رگید  یفرظ  دنفـسوگ ، شرت  تساـم  زا  رپ  یگرزب  هساـک  دوـب . رپ  دنفـسوگ  هـمرق  زا  ـالط  ياـهفرظ  درک ، توـعد 

. دندوب هتشاذگ  ابرم  هزات و  ياههویم  شرتومیل ، فرظ  دنچ  رد  دروخیم .
هدش و تیبرت  گنلپزوی  هس  يراکش ، زاب  يدایز  دادعت  درب . دوخ  اب  ار  ناهارمه  مامت  ارفس و  داد و  ار  شوحو  راکش  بیترت  هاش  دعب  زور 
هک یگرزب  شحو  غاب  هب  ار  ام  میتفاـین ، يراکـش  میدومیپ و  يداـیز  اتبـسن  هار  هکنآ  زا  سپ  دنتـشاد . تکرـش  راکـش  نیا  رد  گـس  دـنچ 
نآ رد  رذب  لطس  رازهکی  هزادنا  هب  ناوتیم  هک  ییاج  ینعی  دنمانیم ، بیرج  رازه  ار  ناکم  نیا  دندرب . دوب ، لیام  کی  اب  ربارب  نآ  طیحم 

. تشاک
یموس رد  وهآ و  یمود  رد  هابور ، شوگرخ و  نزوگ ، لوا  تمـسق  رد  دوب . هدـش  میـسقت  شخب  هس  هب  دـنلب  ياهراوید  اـب  شحوغاـب  نیا 
راکش ار  اهنآ  زا  سأر  هس  دنتسناوت  هک  دناود  وهآ  لابند  ار  اهگنلپزوی  ادتبا  هاش  دشیم . يرادهگن  دنمانیم  رخروگ  ار  نآ  هک  یشحو 

وا زا  دناوخ و  دوخ  دزن  ار  نامگورب  ریفـس  هاش  میدید ، هداتـسیا  مارآ و  ار  اهنآ  زا  یکی  میتفر و  اهرخروگ  تمـسق  هب  هک  یماگنه  دننک .
ار دوخ  نامک  ریت و  دیدنخیم  هک  یلاح  رد  هاش  تفر . اطخ  نامگورب  ریت  یلو  دـنک  کیلـش  رخروگ  هب  يریت  دوخ  هچناپت  اب  هک  تساوخ 

تخات يرگید  رخروگ  لابند  هب  لعن  راهچ  تفرگ و  تسد  هب 
214 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

. دناشن رخروگ  ندب  رگید  طاقن  رب  ریت  دنچ  یناشیپ و  نایم  رد  يرگید  ریت  سپس  هاگیهت ، هب  يریت  و 
نیا لـمح  هتـسیاش  دراد و  یهاـگآ  ياهنارهاـم  روـط  هب  ریـشمش  ناـمک و  ریت و  ندرب  راـک  هب  زا  هاـش  هک  دـیدیم  دوـخ  مـشچ  هـب  ناـسنا 
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هب ناویح  هک  دادیم  رارق  فدـه  ار  راکـش  ینامز  هکلب  تخادـنایمن ، ریت  دوب  هتـسشن  بسا  رب  هک  یماگنه  هاگچیه  وا  تساهرازفاگنج ،
ردـه هب  ار  ریت  درکیم و  هدافتـسا  دوخ  نامک  زا  هاش  هک  دوب  تلاح  نیا  رد  دـشاب ، ربارب  هاـش  بسا  تعرـس  اـب  شتعرـس  دزاـتب و  تعرس 

دـناسر و ناویح  هب  ار  دوخ  هدایپ  دـنک ، تکرح  شیاج  زا  تساوخیمن  هک  دـید  مارآ  هداتـسیا و  ار  يرخ  روگ - هک  یماگنه  وا  دادیمن .
نیناوـخ زا  یکی  سپـس  دروآ ، دراو  رخروـگ  ندرگ  هب  ار  يرگید  هبرـض  هدرکورف و  راکـش  مکـش  طـسو  اـت  رمک  ناـیم  زا  ار  شریـشمش 

نایم رد  عقاو  یلحم  هب  زادناریت  دنچ  قافتا  هب  یگمه  ارجام  نیا  زا  دـعب  دربورف . ناویح  رـس  قرف  هب  دروآ و  رد  رخروگ  ندرگ  زا  ریـشمش 
زارد هلول  ياهگنفت  هک  هاش  نازادناریت  زا  رفن  ود  يارب  اجنآ  هب  نتفر  ماگنه  میتفر . دندوب ، عمج  نآ  رد  يدایز  ياهراکش  هک  شحو  غاب 
دوب هتـسشن  وا  ندب  رب  يریت  هک  رخروگ  کی  فرط  هب  ياهلولگ  هاش  روتـسد  هب  رتناوج  زادناریت  داد . خر  یئهعقاو  دـندرکیم  لمح  ار  وا 

هدروخ ریت  رخروگ  يوس  هب  هلجعاب  دوش ، وا  ناوج  راکمه  بیـصن  ناویح  نتـشک  راختفا  تساوخیمن  هک  رتنسم  زادـناریت  درک ، کـیلش 
هثداح لحم  زا  یکدنا  هاش  هکنآ  زا  سپ  تفرگ . رارق  نارگید  رخـسمت  دروم  تهج  نیا  زا  تفر و  اطخ  شریت  نکل  درک ، کیلـش  تفر و 

ار ارجام  تفر و  هاش  دزن  هدروخمخز  ناوج  درک . عطق  ار  ناوج  زادناریت  تسش  تشگنا  ریشمش  اب  یتحاران  تدش  زا  صخش  نیا  دش  رود 
هب هرابود  ار  یگدنز  ناهارمه ، زا  یکی  تعافش  ببس  هب  یلو  دنروایب  شیارب  ار  تیانج  نیا  لماع  رس  هک  داد  روتسد  هاش  تفگزاب ، وا  هب 

یـضترم یلو  دیرب  همین  ات  ار  مرجم  ياهشوگ  ادمع  نامرف  يرجم  دـننک . عطق  ار  وا  شوگ  ود  ره  رـس  ياج  هب  هک  دـش  رارق  دیـشخب و  وا 
نیا هجوتم  هک  گرزب ، یماظن  نارس  زا  یکی  ناخ  یلق 

215 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
ای هاش  نیناوخ  روطچ  هک  میدرک  بجعت  ام  دـیرب . هت  زا  ار  وا  شوگ  دوخ  يوقاچ  اـب  دـش و  هداـیپ  بسا  زا  تشگزاـب ، هراوس  دوب  عوضوم 

. دننکیمن مرش  دوخ  هدرک  زا  دنهدیم  ماجنا  ار  نادالج  هفیظو  هکنیا  زا  ناگدازهاش 
اجنآ رد  یگمه  هاش و  هک  تشاد  دوجو  شیامن  هنحـص  دـننام  یئهدیـشک  راوید  هطوحم  دـنعمج ، تاـناویح  دـشیم  هتفگ  هک  یلحم  رد 

هطوحم نورد  هب  ار  رخروگ  سأر  ود  یس و  سپس  دندناخرچ ، رود  ار  بارـش  ماج  اب  دنچ  دندرک و  فراعت  ینیریـش  ادتبا  میدش . رقتـسم 
هب درکیم . يزادناریت  اهنآ  فرط  هب  دوب  لیام  هک  سک  ره  سپس  تخادنا و  نانآ  عمج  هب  لاخمـش  نامک و  اب  ریت  دنچ  هاش  لوا  دندنار .

رگیدکی اب  دندزیم  هنت  دندوب  ملاس  هک  دوخ  ناعونمه  ریاس  هب  هک  یتقو  اهنیا  درک ، تباصا  رتشیب  ای  ریت و  هد  اهرخروگ  زا  یـضعب  ندـب 
. دنتفرگیم زاگ  ار  رگیدمه  دندشیم و  ریگرد 

ناشدادعت دیسر ، هنحص  هب  اهوهآ  ندمآ  تبون  دندمآرد ، ياپ  زا  ریشمش  اب  یشخب  ریت و  اب  رخروگ  ود  یس و  نیا  زا  یشخب  هکنآ  زا  سپ 
هب ادـعب  هک  دـنداد  رارق  هاش  لباقم  رگیدـکی  رانک  ار  هدـش  هتـشک  تاناویح  مامت  سپـس  تفر . ارجام  نیمه  زین  نانآ  رب  هک  دوب  سأر  یس 

. دنتفای لاقتنا  یهاش  هناخزپشآ 
هب عورـش  دش و  تسم  دوب  هدیـشون  بورـشم  هاش  روضح  رد  تعاس  نیدنچ  هک  کیب  یلع  دمحم  مان  هب  هاش  رابرد  سیئر  ای  كری  كرک 
رس ندش  راوس  زا  وا  یلو  دننک  رود  اجنآ  زا  دنناشن و  بسا  رب  ار  وا  هک  داد  روتـسد  دوخ  نامزالم  زا  رفن  ود  هب  هاش  درک . ندز  فرح  دنلب 

ار شیوزاب  تفر و  وا  يوس  هب  هاش  هک  دنک  رارف  تساوخ  دز و  زاب 
216 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

فراعت وا  هب  زیمآتفطالم  ینایب  اب  هاش  دز . رانک  ار  هاش  نهوم  زیمآتنوشخ و  یتالمج  اب  راـبرد  سیئر  دـنار . شبـسا  فرط  هب  تفرگ و 
اجنیا رد  دیـشک . ماین  زا  دـیدهت  هناـشن  هب  ار  دوخ  ریـشمش  هاـش  درک  يراددوخ  ندـش  راوس  زا  هک  یماـگنه  یلو  دنیـشن  بسا  رب  هک  درک 

دننک و تشحو  زین  نارگید  هک  دش  ببس  يراز و  نویش و  هب  درک  عورش  نیاربانب  دزابب ، ار  دوخ  رـس  تسا  نکمم  هک  دیمهف  رابرد  سیئر 
رگا هک  دنتسنادیم  همه  یلو  دوب ، هاش  صاخ  هجوت  تمحرم و  دروم  رابرد  سیئر  هچرگ  اریز  دنتفیب ، کیب  دمحم  خلت  تشونرـس  رکف  هب 

؛ دوب یخوش  کی  نوچمه  ارجام  مامت  راب  نیا  یلو  دنتشاد ، دای  هب  ینینوخ  ياههنومن  باب  نیا  رد  دسانـشیمن و  محر  دوش  ینابـصع  هاش 
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، دـنک فلت  ار  تقو  دـیابن  هک  تفایرد  درک ، کبـس  دوب ، هدـش  نیگنـس  یم  هئـشن  زا  هک  ار  رابرد  سیئر  ياپ  تشحو  سرت و  هک  هاـگنآ 
. تشگزاب هرابود  نادنخ  یبل  اب  هاش  تخیرگ و  هصمخم  زا  دش ، بسا  رب  راوس  نیاربانب 

رودـم جرب  هب  ار  ام  میورب . وا  هارمه  رتوبک  راکـش  يارب  دـهد  ربخ  ات  داتـسرف  اـم  دزن  ار  یکیپ  هاـش  دوز  حبـص  هاـم  نیا  مکی  تسیب و  زور 
یتسدـبوچ کی  رفن  ره  هب  دنتـشاد . هنایـشآ  اـهنآ  رد  رتوبک  رازهکی  زا  شیب  هک  دوب  یئاـهخاروس  شین  رد و  راوید  رب  هک  دـندرب  يدـنلب 

نانز تپمورت  اجنیا  رد  میداتسیا . نآ  ياههرجنپ  لباقم  میتفر و  جرب  يورهار  هب  هلیـسو  نیا  اب  هاش  قافتا  هب  ام  دوب . لاگنچ  هیبش  هک  دنداد 
ياههبرـض اب  ناشرثکا  دندیرپ و  نوریب  هب  اهخاروس  زا  رتوبک  دصدنچ  ناهگان  هک  وهایه  ادص و  رـس و  نتخادـنا  هار  هب  دـندرک  عورـش  ام 

رهـش هب  هرابود  تفرگ و  نایاپ  زین  راکـش  مسارم  نارتوبک ، راتـشک  راکـش و  هب  هاش  سوه  نتـسشنورف  اب  دـندمآرد ، اـپ  زا  نارگید  هاـش و 
. میتشگزاب ناهفصا 

اددجم اجنیا  رد  میدـیدن . ناریا  رد  هاگچیه  ار  نآ  ریظن  هک  درب  غابراچ  مان  هب  یئابیز  گرزب و  غاب  هب  ار  ام  هاش  رهـش ، هب  ندیـسر  زا  شیپ 
. میتفرگ رارق  یئاریذپ  دروم 

نامیارب رتوبک  تسیب  یشحو و  زاغ  تسیب  هاش  هک  میدوب  هدیسرن  ارفس  هاگتماقا  هب  زونه 
217 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

ارـسمرح نانز  رابنیا  تفر و  راکـش  هب  هرابود  هاش  رگید  زور  دنچ  زا  سپ  دندرک . زاورپ  هنمارا  ياههناخ  يوس  يدنت  هب  اهنیا  هک  داتـسرف 
ینامز ات  یلاها  دزیم و و  راج  وا  هناخمرح  هاش و  ریـسم  ياهنابایخ  هچوک و  رد  یچراج  تکرح ، زا  لبق  تعاس  دنچ  دـندوب . يو  هارمه 

. دنتشادن هناخ  زا  ندمآ  نوریب  هزاجا  دوب  هدشن  رود  اجنآ  زا  ناوراک  هک 
هب زاجم  پوت  ریت  کی  باترپ  هلصاف  زا  ای  نابایخ  رد  یـسک  چیه  دوریم ، نوریب  دوخ  مرح  نانز  اب  هاش  هک  یماگنه  تسا ، مسر  ناریا  رد 

رتـش تشپ  رب  هتـسب  ياـههواجک  رد  یگمه  هاـش  ناـنز  هچرگ  دـنهدیم ؛ رارق  ریت  فدـه  ار  وا  یگـس  دـننام  هـنرگو  تـسین  اـهنآ  ندـید 
. دندشیمن هدید  دنتسشنیم و 

، دندیسریم هاگراکـش  هب  هک  ینامز  دنتفریم . وا  لابند  ادعب  ناگجاوخ  اب  نانز  درکیم ، تکرح  رتولج  تعاسمین  نایرابرد  قافتا  هب  هاش 
عبر هلصاف  رد  هاش  نارکون  نادرم و  مامت  دندرکیم . هدافتـسا  يراکـشزاب  نامک و  ریت و  زا  نادرم  دننام  دندش و  یم - بسا  رب  راوس  نانز 

ات دندیـشکیم ، راظتنا  دندشیم و  لوغـشم  راکـش  هب  زین  نادرم  تدم  نیا  فرظ  دنـشابن . نآ  ندـید  هب  رداق  ات  دـندوب  رود  اهنز  زا  لیام 
. دوش هداد  تشگزاب  روتسد  نانآ  هب  اههجاوخ  زا  یکی  طسوت  دندرگزاب و  دوخ  رارقتسا  لحم  هب  مرح  نانز 

ار دوخ  دوبن  رداق  هک  دوب  تسم  نانچنآ  دوخ  نایرابرد  دننام  وا  تشگزاب . ناهفـصا  هنطلـسلا  راد  هب  راکـش  نیا  زا  ربماون  مشـش  زور  هاش 
يدایز بارـش  درک و  قارطا  غابراچ  کیدزن  یلپ  يور  رب  دوخ  نیناوخ  قافتا  هب  ناهفـصا  هب  تشگزاب  ماگنه  هاش  دراد ، هاگن  بسا  تشپ 
رادرک نیا  هارمه  دناخرچ . دوخ  رس  يالاب  دیشک و  فالغ  زا  ریشمش  یشوخ  طرف  زا  هاش  دیـشخب ، ار  دوخ  رثا  بارـش  هک  ینامز  دیـشون .

، هاش
218 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

. درک تمحرم  یئایاده  اهنآ  زا  یضعب  هب  هک  دمآشوخ  نانچ  نانآ  لمع  نیا  زا  ار  هاش  دندرک و  ندیـصقر  ندناوخ و  هب  عورـش  نیناوخ 
دشیم و زابلد  تسد و  رایسب  بارش  ندیشون  تقو  صوصخهب  یلاحشوخ  يداش و  ماگنه  نکل  دوب ، كافـس  نشخ و  يدرم  هاش  هکنیا  اب 

. درکیم ینامیشپ  ساسحا  ادعب  هک  دیشخبیم  لوپ  هیده و  دوخ  نایفارطا  هب  ردقنآ 
بارش زا  رپ  ار  یگرزب  فورظ  داد  روتسد  اذغ  فرص  زا  سپ  تسشن ، یـشونهداب  هب  رگید  راب  هاش  داد . خر  يرگید  هعقاو  دعب  زور  تشه 

تسد زا  ياهب  هب  رگا  یتح  هک  تشاد  راهظا  دوبن  راوخبارش  هک  یقتوراس  دنراذگب . مظعا  ردص  ربارب  دننک و 
219 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
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ات ار  بارش  دیاب  ای  تفگ  تشاذگ و  بارـش  فرظ  رانک  دیـشک و  ماین  زا  ریـشمش  هاش  دیـشون . دهاوخن  ار  نآ  دوش  مامت  مه  شناج  نداد 
یتح دشونب و  ار  بارـش  هک  دش  رـضاح  دید ، روز  رابجا و  هاش  هتفگ  رد  هک  مظعا  ردص  تخیر . دهاوخ  ار  شنوخ  هکنیا  ای  دـشونب  رخآ 

يرگید اب  وگتفگ  لوغـشم  دنادرگرب و  وا  زا  ار  دوخ  تروص  هاش  هک  یتقو  دهد . تقو  وا  هب  هک  تساوخ  هاش  زا  یلو  دیـشون  نآ  زا  یمک 
دناهتشگ ار  اج  همه  هک  دنتفگ  وا  هب  دش ، تحاران  عوضوم  نیا  زا  هاش  درک . ناهنپ  ار  دوخ  تفر و  اجنآ  زا  یگتـسهآ  هب  مظعا  ردص  دش ،

، دشونب ات  دنهدب  ارـسمرح  ياههجاوخ  زا  یکی  هب  ار  بارـش  ماج  هک  داد  روتـسد  ضوع  رد  هاش  دناهدشن . مظعا  ردص  نتفای  هب  قفوم  یلو 
رگا هدرک و  كرت  ار  نآ  ندیـشون  یتح  دروخن و  بارـش  تساهتدم  هک  درک  راهظا  دمآ و  هاش  دزن  نتـساوخ  رذع  يارب  زین  وا  هک  یتقو 

هک زین  هاـش  رتهم  دز . هراـچیب  ثنخم  ياـپ  هب  ریـشمش  اـب  ياهبرـض  دوب  هتـسشن  هک  روطناـمه  هاـش  دـش ؛ دـهاوخ  شگرم  هب  رجنم  دـشونب 
رارف هاـش  يولج  زا  هدروخمخز  رفن  ود  ره  هک  یتـقو  دـش ، دراو  شتـسد  هب  یتبرـض  دـنک  يریگولج  هجاوخ  ندـش  هتـشک  زا  تساوخیم 

زا یکی  فرط  هب  ار  نآ  سپ  دنامب ، رپ  روطنامه  دنـشونب  شناتـسدریز  دوب  هداد  روتـسد  هک  ار  یبارـش  ماج  تساوخیمن  هک  هاش  دـندرک ،
؟ دشکبرس ار  ماج  نورد  بارش  مامت  دناوتیم  ایآ  هک  دیسرپ  ابیز  هچبرسپ  نیا  زا  درک و  زارد  دوب  راهدنق  ناخ  دنزرف  هک  شیاههچب  مالغ 

: داد خساپ  هچبرسپ 
لمع هب  هاش  نامرف  يارجا  يارب  ار  دوخ  شـشوک  تیاـهن  تسا  لـیام  یلو  تسین ، هاـگآ  بارـش  نیا  ندیـشون  يارب  دوخ  يورین  هینب و  زا 

بارـش و ندیـشون  دیـشون . یئهعرج  درب و  بل  هب  ار  ماج  راب  دـنچ  دادیم  هزاجا  تقو  هک  اجنآ  ات  دز و  وناز  هاش  لـباقم  رد  سپـس  دروآ .
ندرگ هب  ار  دوخ  تساخرب و  ياج  زا  هک  يروط  هب  دیشخب ، تماهش  وا  هب  درک و  فیطلت  ار  هچبمالغ  فطاوع  هاش  هناتـسود  ياهتبحص 

: تفگ یکرت  نابز  هب  تخیوآ و  هاش 
220 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

 « دایامرف اطع  ینالوط  رمع  هاش  هب  نم  رطاخ  ضحم  دنوادخ  »
نآ ياهب  هک  ناشنرهاوج  دـنبرمک  هضبق و  ماین ، اب  ریـشمش  کی  یهاش  هنازخ  زا  داد  روتـسد  هک  دـمآشوخ  نادـنچ  نخـس  نیا  زا  ار  هاش 

. درک دوخ  تنم  نیهر  رختفم و  ار  يو  بیترت  نیدب  دنروایب و  هچبرسپ  يارب  دوب  ناموت  دصدنچ  انیمخت 
221 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

ینمرا کب  سایلا  ندرک  هنتخ  يارجام  نآ و  ياهیندید  مظعا و  ردص  تفایض  هرابرد  مود - تسیب و  لصف 

ار مشچ  نآ  یئابیز  دورو  هظحل  زا  هک  هوکـشاب  رالات  کی  رد  ارفـس  راختفا  هب  یتفایـض  مظعا ، ردـص  هلودـلا ، داـمتعا  ربماون  مهدزون  زور 
. داد بیترت  درکیم ، هریخ 

. درکیم ناروف  ناسنا  کی  دق  يدنلب  هب  هراوف  دنچ  نایم  زا  بآ  هک  دوب  یگرزب  ضوح  رالات  يولج  هطوحم  نایم  رد 
ياهیـشاقن زین  فلتخم و  للم  هب  قلعتم  هنانز  ياهسابل  زا  ولبات  يدایز  دادـعت  کبزارفـس  هناخ  دـننام  یلـصا ، رالات  ياـهراوید  يـالاب  رب 

مظنم و روط  هب  مه  رانک  ار  کچوک  هنیئآ  هعطق  دص  دنچ  هک  بیترت  نیا  هب  دوب ، هدـش  يراکهنیئآ  اهراوید  نیئاپ  دـندوب . هتخیوآ  یئاپورا 
هنیئآ يرایـسب  دادـعت  رد  ار  دوخ  ریوصت  تسناوتیم  نآ  کـی  رد  دوـب  هتـسشن  رـالات  ناـیم  هک  سک  ره  دـندوب و  هدرک  بصن  هنادـنمرنه 
قاطا رانک  رد  يرالات  فقـس  اهراوید و  رب  دوخ  خاـک  رد  هاـش  اـیوگ  ار  نآ  زا  رتاـبیز  مه  دـیاش  و  يراـکهنیئآ ، نیا  ریظن  دـنک . هدـهاشم 

. دشاب هنیآ  زج  يرگید  زیچ  دیاب  تسین و  تسد  راک  هک  دراد  شنارسمه 
. تشاد رارق  یئهرقن  فورظ  نورد  دوب  هدش  هیهت  بوخ  رایسب  هک  یئاهاذغ 

صقر ماگنه  اهنآ  دندوب . هداتسیا  رظتنم  اههصاقر  اب  هاش  نابرطم  اذغ  فرص  يانثا  رد 
222 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
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یئهظحل تشاذگ ، هنحـص  زا  یئاج  رد  دعاس  کی  دودح  يدنلب  هب  ار  یئهساک  اهنآ  زا  یکی  دندادیم . ماجنا  زین  يزیگناتریح  تایلمع 
فرط نآ  فرط و  نیا  هب  ناـنچنآ  وا  تفرگ . دوـخ  ياـپ  ود  ناـیم  ار  هساـک  ندزمه ، رب  مـشچ  کـی  هـب  دـیرپ و  فارطا  هـب  نآ  يور  زا 
صاخ تراهم  اب  هرابود  نانکصقر  روطنیمه  سپـس  هتفرگن ، شیاهاپ  نایم  ياهساـک  الـصا  یئوگ  هک  دزیم  نیمز  هب  ار  دوخ  دـیرپیم و 

. داد همادا  ندیصقر  هب  تشاذگ و  شلوا  ياج  رس  ار  هساک 
، دـناتمدخ هب  هدامآ  زین  رگید  ياهراک  ماجنا  يارب  هکلب  دـننکیم ، مهارف  ار  نانامهم  حـیرفت  یمرگرـس و  تابجوم  طـقف  هن  اـههبحق  نیا 

. دننک هدافتسا  اهنز  نیا  دوجو  زا  رتشیب  حیرفت  توهش و  يافطا  يارب  هک  دهاوخیم  دوخ  نانامهیم  زا  نابزیم  اریز 
نارگیزاب نابرطم و  رانک  رد  سانـشرس  دارفا  ياهتفایـض  رد  اـجهمه ، تهج  نیمه  هب  دـهدیم و  يداـیز  تیمها  عوضوم  نیا  هب  ناـبزیم 

زا ار  نایپسور  مامت  دوب  هداد  روتـسد  گرزب  سابع  هاش  تسا و  سدـقم  یناـکم  هک  لـیبدرا  زج  هب  دـنراد ، روضح  زین  یئاـههصاقر  نینچ 
. دننک نوریب  رهش 

تذل دوخ  دنـسپ  دروم  ياههصاقر  اب  یکیدزن  زا  لیامت  تروص  رد  ات  دهاوخیم ، اهنآ  زا  نانامهیم ، هب  بارـش  ندناشون  رانک  رد  نابزیم 
زا سپ  دربب و  هدـش ، هدامآ  راک  نیا  تهج  لبق  زا  هک  یقاطا  هب  ار  دوخ  رظن  دروم  هشحاـف  دـناوتیم  دـهاوخب  یـسک  رگا  نیارباـنب  دـنربب ،

نامهیم رگا  اما  دـهد . همادا  دوخ  صقر  هب  زین  هصاقر  ددرگزاب و  دوخ  ياج  هب  نارگید  ربارب  رد  مرـش  ساسحا  نودـب  هرابود  راـک  ماـجنا 
. درادیم زاربا  وا  فراعت  زا  ار  دوخ  رکشت  بتارم  بیترتنیدب  دنکیم و  میظعت  نابزیم  هب  دشابن  یلمع  نینچ  هب  لیام 

ود ره  هک  دندرک  فیرعت  دندمآ و  ارفس  تاقالم  يارب  کب  سایلا  کبزارفـس و  ینعی  ینمرا  مرتحم  ردارب  ود  هام  نیمه  مهن  تسیب و  زور 
هچنآ تسا . هتشاد  نانآ  ياتمه  یتیعقوم  هدوب و  گرزب  سابع  هاش  هجوت  دروم  ناشردپ  نینچمه  دناتلزنم . برق و  ياراد  یفص  هاش  دزن 

كانتشحو یخوش  کی  زا  دوشیم ، هتفگ  کب  سایلا  هرابرد 
223 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

: درادیماو رکفت  لمأت و  هب  ار  ناسنا  هک  دنکیم  تیاکح 
يدمحم نید  هب  هک  دهاوخیم  وا  زا  دـهد  ناشن  کب  سایلا  هب  ار  دوخ  صاخ  محارم  هکنیا  يارب  هتـشاد ، شوخ  یلاح  هک  نامز  کی  هاش 

لاحلا دش ، دهاوخ  ماجنا  ینامز  راک  نیا  ، » دـیوگیم یخوش  رـس  زا  خـساپ  رد  کب  سایلا  دـننک . هنتخ  ار  وا  هک  دراذـگب  دورگب و  (ص )
یـصاخ تبـسانم  هب  هاش  هکنیا  ات  دوشیم ، هدرپس  یـشومارف  تسد  هب  عوضوم  دـنیامرفیم .» رداص  ینامرف  نینچ  یخوش  رـس  زا  هاـشنهاش 

زابرـس هاش  نامرف  زا  کب  سایلا  دننک ، شاهنتخ  هک  دـهاوخیم  وا  زا  هتـشذگ  یخوش  هب  هجوت  اب  دتـسرف و  یم - کب  سایلا  دزن  ار  یـسک 
داش یناسنا  اتعیبط  هکنیا  اب  وا  دنامیم . یقاب  بصعتم  یحیـسم  کی  انطاب  کب  سایلا  اما  دننکیم ، هنتخ  روز  هب  ار  وا  هرخالاب  یلو  دـنزیم 

. تسا مژد  تحاران و  عوضوم  نیا  زا  بلق  هت  زا  زونه  یلو  دسریم  رظن  هب  لاحرس  و 
225 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

ماعراب نیرخآ  دش و  اطعا  ام  زا  نت  دنچ  ارفس و  هب  هک  یئایاده  ناگرزب ، رگید  هاش و  هرابرد  موس - تسیب و  لصف 

: دروآ ام  يارب  ریز  حرش  هب  ار  هناهاش  يایاده  رادنامهیم  کب  یلقسابع  ربماسد  مود  زور 
اب ار  دنبرس  هنهد و  هدیشک و  بان  يالط  زا  میخـض  یـشکور  گرب  نیز و  رب  هنهد . قاری و  اب  بسا  سأر  کی  ارفـس  زا  کی  ره  يارب  - 1

. دوبن تمالس  نامگورب  ریفس  بسا  دندوب . هتسارآ  مه  رانک  رد  گنت  الط  زا  یئاههلولگ 
. ابیز دنبنایم  راتسد و  ینعی  نآ  تاقلعتم  اب  ناریا  ياههتفاب  نیرتهب  زا  تفبرز  سابل  تسد  ود  - 3

ياههچراپ عاونا  زا  هراوق  هدزناپ  یناتک و  ياههچراپ  یئاراد ،  یقشمد و  سلطا  دننام  نوگانوگ  نیمـشیربا  هچراپ  هراوق  جنپ  دصکی و  - 4
. رگید
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226 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
دوخ دزن  ار  نآ  نامگورب  ریفس  هک  دش  هداتـسرف  رفـس  هنیزه  تهج  تسا ، رلات  هس  یـس و  دصیـس و  رازه و  هس  اب  ربارب  هک  ناموت  تسیود 

هب ینمرا  ناتـسود  هب  ار  غلبم  نیا  زا  رگید  تمـسق  داد و  دنتـشاد  مربـم  زاـین  هک  هتیمک  يداـع  دارفا  هب  ار  نآ  زا  یـشخب  ادـعب  تشادهگن و 
. دیشخب ماعنا  یتمحرم و  ناونع 

اههقج نیا  هب  هتیمک ، رد  ارفـس  زا  دعب  تاماقم  يارب  یئاراد  هقج  جنپ  سلطا و  هقج  جـنپ  زا  دوب  ترابع  هتیمک  ياضعا  هب  هناهاش  يایادـه 
، دش اطعا  تفبرز  هچراپ  زا  هقج  کی  زین  هتیمک  وضع  يابجن  ناگدازلیصا و  زا  مادک  ره  هب  دوب . هدش  هتفاب  یئالط  گنراگنر و  ياهلگ 

. دشن هداد  يزیچ  الصا  هتیمک  رتنیئاپ  ياضعا  هب 
. درک توعد  راهن  فرص  يارب  هتیمک  ياضعا  مامت  قافتا  هب  ار  ناگداتسرف  نایاقآ  راب  نیرخآ  يارب  هاش  ربماسد ، موس  ینعی  دعب  زور 

دننام يرییغت  نیرتکچوک  نودب  زین  راهان  فرـص  مسارم  دوب و  هتـسشن  هتـشذگ  هوکـش  نامه  اب  هناخناوید  رالات  رد  شیپ  هعفد  دننام  هاش 
. دش رازگرب  روضح ، راب  نیتسخن  ینعی  لوا  هعفد 

ياطعا نمض  هاش  دننک . عادو  وا  اب  ات  دندش  تیاده  هاش  يوس  هب  یشابیچروق  رادنامهیم و  رـس  هلیـسو  اددجم  ارفـس  اذغ  فرـص  زا  سپ 
هدنیامن مازعا  اب  هک  داد  هدعو  درک و  غالبا  نیاتـشله  کیوسلـش  ترـضح  الاو  هب  ار  دوخ  هنامیمـص  ياهدورد  ارفـس  هب  تشگزاب  هرکذـت 

ظاحل هب  هتـسیاش  هناـمرتحم و  تاـفراعت  اـب  ناگداتـسرف  دـشوکب . زیمآ  تدوم  طـباور  میکحت  رد  هدازهاـش  نآ  راـبرد  هب  دوخ  صوصخم 
شیوخ هاگتماقا  هب  هراوس  اددـجم  دـنتفگ و  كرت  ار  رالات  هاـش  هناتـسود  دروخرب  مرگ و  یئاریذـپ  زا  رکـشت  زاربا  زین  هرکذـت و  تفاـیرد 

. دنتشگزاب
227 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

لیام ارفـس  نایاقآ  رگا  لاح  دـنک ، ترفاسم  ناشاک  هب  زور  تشه  تدـم  يارب  هاش  تسرارق  هک  دـمآ  ام  دزن  ربخ  نیا  اـب  رادـنامهم  زورما 
رفس هدامآ  ار  دوخ  مکمک  ام  دندرگزاب . ناهفصا  هب  ای  دنهد و  همادا  ناملآ  هب  ار  دوخ  ترفاسم  اجنآ  زا  دنورب و  وا  هارمه  دنناوتیم  دنشاب 

. میداد بیترت  عادو  يارب  یتفایض  اددجم  مهدزاود  زور  میدرک و 
رد اوگ  دهعیلو  هک  ایناپـسا ، یلاها  زا  یناگرزاب  هدنیامن  رفنکی  اجنآ  رد  دندمآ . درگ  یناود  بسا  نادیم  رد  نانامهم  اذـغ  فرـص  زا  سپ 

نیب هک  دوب  دـنمتورث  يدوهی  کـی  صخـش  نیا  تشاد . روضح  زین  دوب ، هدرک  نییعت  ناریا  رد  دوخ  هدـنیامن  ناوـنع  هب  ار  يو  ناتـسودنه 
. تشاد لاغتشا  تراجت  هب  هینطنطسق  ناتسودنه و 

ات دندوب  هتـسشن  نادیم  فارطا  ياههناخ  راوید  يور  ینمرا  نز  درم و  یناریا و  نت  دـصدنچ  دوب . هدادرـس  ینیـشنلد  ياون  لبط  تپمورت و 
هک سک  ره  درذـگب . هقلح  نایم  زا  هراوس  دـشاب  لیام  هک  سک  ره  ات  دـنداد  رارق  نادـیم  رد  هقلح  ود  دـننک . اـشامت  ار  بلاـج  هرظنم  نیا 
هب هقلح ، زا  راوسبسا  ندش  در  راب  ره  يارب  نامگورب  ریفـس  روتـسد  هب  نآ ، رب  هوالع  دیـشون . بارـش  شیتمالـس  هب  یتسیاب  دشیم  قفوم 

راهظا رابرد  مجرتم  فزوژ  ردـپ  هک  دوب  یپردیپ  نانچنآ  پوت  ریت  کیلـش  ناراوس و  تیقفوم  دوش . کیلـش  زین  پوت  ریت  کی  وا  راختفا 
نوچ دوش و  تحاران  عوضوم  نیا  زا  هاش  دراد  ناکما  دوشیم ، هدینش  پوت  کیلـش  يادص  ناهفـصا  هنطلـسلا  راد  رـصق  رد  نوچ  تشاد ،

حیسم یسیع  رطاخ  ضحم  هک  درک  اضاقت  فزوژ  ردپ  ببـس  نیمه  هب  دنکیم . كانبـضغ  ار  وا  یتیمهایب  زیچ  ره  تسا ، كافـس  يدرم 
ادـعب داد . همادا  يزاب  نیا  هب  رگید  هظحل  دـنچ  درکن و  یئانتعا  فزوژ  ردـپ  تساوخ  هب  نامگورب  یلو  دـننک  کیلـش  وهاـیه و  رتمک  (ع )

يهدازهاش هداتـسرف  رگا  هک  دوب  هدش  ینابـصع  تحاران و  نامگورب  زا  نانچنآ  رگید  تاعوضوم  یتح  عوضوم و  نیا  زا  هاش  هک  میتفایرد 
زین دیآیم  ریز  رد  شحرش  هک  يدماشیپ  ببس  هب  هاش  انمض  درکیم . ادج  ندب  زا  ار  شرس  دوبن ، يو  یگدنیامن  تئیه  سیئر  نیاتشله و 

228 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
: تسا هتفرگ  رارق  تناها  دروم  هک  درکیم  ساسحا 
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ناگدـنیامن اب  ارفـس  هزاـجا  نودـب  ناـبارب  یلاـها  زا  يدـلونرب  نویل  ماـن  هب  هتیمک  نیئاـپ  حطـس  دارفا  زا  یکی  هک  دوب  نینچ  زور  نآ  هعقاو 
میراد تماقا  ناهفـصا  رد  هک  ینامز  ات  ار  وا  هک  داد  روتـسد  نامگورب  نیاربانب  دوب ، هدرک  تفایرد  یئایاده  هتفرگ و  سامت  دنله  یتراجت 
ارفـس درب . هانپ  دوب  یتنطلـس  خاک  رد  هک  هناخ  تسب  ای  یپاکالآ  هب  دنک و  اهر  ار  دوخ  دوب  هتـسناوت  صخـش  نیا  دنـشکب . ریجنز  لغ و  هب 
رگید سکچیه  هن  وا  هن  هـک  دوـب  هـتفگ  خـساپ  رد  هاـش  دـندرک ، ار  مرجم  دادرتـسا  ياـضاقت  يو  زا  دنداتـسرف و  هاـش  دزن  ار  یـسک  ادـتبا 

هچنانچ یلو  دنک ، جراخ  تسب  زا  روز  هب  دوش  هدـنهانپ  هناخ  تسب  هب  رارف  زا  سپ  دـشاب  هدرک  هلمح  هاش  هب  یتح  هک  ار  يدرف  دـناوتیمن 
هداد سپ  هتفرگ و  هقورـسم  ءیـش  یتسیابیم  دوب ) یگتخاس  يرارف  يارب  دزد  ناونع   ) دشاب هتـشاد  هگن - دوخ  اب  هدـیدزد و  يزیچ  يرارف 
خاک رد  ار  يدـلونرب  نویل  دـش  ممـصم  درک و  راکـشآ  ناگمه  يارب  دوب  هتـشاد  یفخم  نامز  نآ  ات  هک  ار  هعقاو  ناـیرج  ناـمگورب  دوش .

هک اجنآ  زا  دنزب . ریت  اب  یهاش 
229 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

هداتسرف يدلونرب  دزن  دوخ  هدنیامن  ناونع  هب  ار  ینمرا  کی  نامگورب   ) دورب رگید  ياج  هب  دوش و  جراخ  تسب  زا  هنابـش  مهتم  دوب  لمتحم 
اب ار  نانآ  بش  رخاوا  درک و  حلـسم  ار  هدایپ  هراوس و  رفن  تسیب  ناـمگورب  دوش ) هاـگآ  يو  میمـصت  هشقن و  زا  هلیح  هب  لـسوت  اـب  هک  دوب 

تارطخ هب  نامگورب  دنروایب . نوریب  هناختسب  زا  هدرم  ای  هدنز  ار  يرارف  صخش  ات  داتسرف  یهاش  رصق  هزاورد  لباقم  هب  لعـشم  سوناف و 
. درکن یئانتعا  دنک  داجیا  رس  درد  ام  همه  يارب  تشاد  ناکما  دوب و  هدش  دزـشوگ  يو  هب  سویـسورک  ریفـس  طسوت  هک  راک  نیا  زا  یـشان 
هب یـضرعت  تلاح  و  دوب ) هدرک  عمج  روظنم  نیا  يارب  ار  رفن  تسیب  زا  شیب  دـیاش   ) دندیـسر خاک  هزاورد  لباقم  هب  ناـمگورب  دارفا  یتقو 

دوب و هدـش  رادـیب  ادـص  رـس و  همهمه و  زا  هک  هاـش  هب  تبـسن  یتـح  دـندرکن و  یهجوت  رـصق  ناـنابهگن  ياهرادـشه  هب  دـنتفرگ و  دوـخ 
يدازآ هب  دـشیم ، در  نآ  زا  ناسنا  رگا  هک  ياهزاورد  دـندادن ، ناشن  یئانتعا  زین  دـنک  يریگولج  راوگاـن  تاـنایرج  عوقو  زا  تساوخیم 
ینابصع تحاران و  ار  هاش  نانچنآ  راک  نیا  دش . هتسب  هاش  روتسد  هب  دوب ، هدشن  هتسب  هاگچیه  دنتشاد  دای  هب  مدرم  هک  اجنآ  ات  دیسریم و 

رگا دـنک و  تحارتسا  تینما  شمارآ و  رد  اهبش  دـناوتیمن  اهیناملآ  تسد  زا  هک  دوب  هتفگ  دوخ  نارواـشم  هب  دـعب  زور  هک  دوب  هدرک 
. یناملآ يارفس  ياج  ای  دوب و  هاش  ياج  ای  ناهفصا  ددنبب  ار  هناختسب  رد  دوب  هدادن  روتسد 

ینمرا هرکاب  نارتخد  هناخ  هب  هاش  نارومأم  دورو  زا  هک  بیترت  نیا  هب  دـش ، هاش  یتحاران  ببـس  هک  دز  یلمع  هب  تسد  راب  رگید  نامگورب 
یتحاران اب  دوب ) یهلبا  درم  هک   ) ناوش مانب  ینمرا  مجرتم  یتقو  هک  دوب  رارق  نیا  زا  نایرج  درک . يریگولج  تسا ) هداتفا  قاـفتا  رایـسب  هک  )

نارومأم دیدزاب  نایرج  رد  هک  درک  هوکش  دمآ و  نامگورب  دزن 
230 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

ربارب رد  تفگ  درک و  یکانرطخ  داهنـشیپ  وا  هب  نامگورب  داتفا ، دـهاوخ  هرطاـخم  هب  زین  وا  زیزع  هبوبحم  ینمرا ، ناگزیـشود  هناـخ  زا  هاـش 
. دنک یگداتسیا  هاش  نارومأم 

. میدشیم جراخ  ناریا  زا  هدنز  يراوشد  هب  ام  یگمه  مه  دیاش  نامگورب  دوب و  ام  راظتنا  رد  یگرزب  رطخ  دشیم  نینچ  رگا 
231 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

ناریا مدرم  يروطارپما و  هرابرد  ناریا  هب  رفس  دیدج  حرش  مود - رتفد 

هراشا

233 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

. نآ نورب  نورد و  ياهیندید  ناهفصا و  هنطلسلا  راد  ناریا ، یهاشنهاش  روشک  هرابرد  یتایلک  لوا - لصف 

یناملآ کی  هاگن  زا  يوفص  رصع  ناریا  سویرائلوا : مادآ  www.Ghaemiyeh.comهمانرفس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 179زکرم  هحفص 93 

http://www.ghaemiyeh.com


تموکح هوکـشرپ و  يروطارپما  هتـشذگ  رد  دراد ، میدـق  ناـنوی  ناـنامرهق  زا  یکی  سوئـسرپ  زا  ار  دوخ  ماـن  اـیوگ  هک  ناریا  يروطارپـما 
. دندیمانیم ناهاش  هاش  رتهب  هتفگ  هب  ای  گرزب و  ناهاشداپ  ار  نآ  نایاورنامرف  هک  تسا  هدوب  یفورعم  یهاشداپ 

اب دوخ  دربن  نیرخآ  رد  شویراد  هکنیا  ات  دوب ، رارقرب  یهاشداپ  لاس  یـس  تسیود و  نیمزرـس  نیا  رد  یلالجرپ  هوکـشرپ و  عضو  نینچ  اب 
. دیماجنا ناریا  يروطارپما  طوقس  هب  هک  دروخ  تسکش  البرآ  رد  ردنکسا 

234 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
طوقـس راب  دـنچ  داهن و  فعـض  هب  ور  یجراخ ، ماکح  اب  هچ  یلخاد و  نانارمکح  نیب  هچ  یئاهگنج ، ببـس  هب  ناریا  هعقاو ، نیا  زا  سپ 

دوخ زا  ار  یناریا  مان  دـیدرگ و  نانآ  تسدریز  دروخ و  تسکـش  زین  بارعا  زا  یتح  هک  ییاج  ات  دـمآرد ، ناگناگیب  نامرف  ریز  هب  درک و 
دنریگ و رارق  يدوخ  ناهاشداپ  طلـست  تحت  دـننک و  تسار  رمک  هرابود  دنتـسناوت  راب  دـنچ  اهیناریا  دـیمان . برع  ار  شیوخ  تشادرب و 

. دنهد شرتسگ  ون  زا  ار  دوخ  تموکح  هنهپ  يروطارپما و  ياهزرم 
هک یئاهنیمزرس  دراد و  رارق  وکیسرپونیس  ای  سراف  جیلخ  رزخ و  يایرد  نیب  هک  شیاهنیمزرس  مامت  رتخاب ، ات  لامـش  زا  رـضاح  لاح  رد 

. دراد قلعت  ناریا  يروطارپما  هب  تسا  هدرتسگ  راهدنق  ياهزرم  ات  وستارم ) ای   ) تارف زا  ینعی  رتخاب ، هب  رواخ  زا 
هناخدور ات  رواخ  فرط  هب  رزخ  يایرد  همین  زا  هدش و  هدیشک  ناتـسنمرا  ياهناتـسهوک  ات  نایناریا  یئاورنامرف  هنهپ  رزخ  يایرد  رتخاب  رد 

هب دناهتـسشن و  اراخب  ياهراتات  ای  اهکبزا  نآ  یلامـش  هنارک  رب  هک  تسا ، ناریا  نآ  زا  زین ، دشیم ) هدـیمان  زوسکوا  میدـق  رد   ) ناکروک
. دنزادرپیم جارخ  ناریا  هاش 

زین ناهفصا  هاگ  ناهاپـسا و  منیبب  اهنآ  رد  یتوافت  هکنیا  نودب  نم  یلو  دشیم  هدیمان  ناهاپـس  گنل  رومیت  نامز  زا  شیپ  یمک  ناهفـصا 
تشد رب  رهش  نیا  ماهدینش .

235 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
تـشه ربارب  نآ  فارطا  ياههدکهد  اب  ناهفـصا  طیحم  دید . رهـش  یلیام  راهچ  ای  هس  رد  ناوتیم  ار  یئاههوک  هتـشر  دراد ، رارق  يراومه 

رود راصح  دیامیپب . دناوتیمن  دـش  هراشا  هک  هچنآ  زا  رتشیب  یتفاسم  دـنارب  بسا  رهـش  رود  زورکی  رد  یـسک  رگا  اریز  تسا ، ناملآ  لیام 
رب هک  یئاهوراب  دراد . رطق  اپ  کی  هزادـنا  هب  طقف  نآ  يالاب  دـعاس و  شـش  راصح  نیئاپ  تسا . هدـش  هتخاس  لگ  زا  طقف  بسانمان و  رهش 

رهـش قدـنخ  تسا . هدـش  هدـیچ  مه  يور  رانک و  هتخپ و  باتفآ  ترارح  رد  هک  تسا  لگ  تشخ و  زا  طـقف  دـناهتخاس  راـصح  نیا  يور 
. تشذگ نآ  زا  ناوتیم  هدایپ  ياپ  اب  ناتسبات  هچ  ناتسمز و  هچ  طاقن  رتشیب  رد  هک  يروط  هب  تسا ، بارخ 

نیا زا  دریگیم . همشچرس  دنوامد  ياههوک  هتشر  زا  هک  دراد  نایرج  یگرزب  اتبسن  هناخدور  رهـش  یبونج  تمـس  رد  يرتخاب و  بونج  رد 
ماـمت هب  اـجنآ  زا  دزیریم و  دـنمانیم  هکرب  ضوح و  ار  نآ  هک  ناراـب  بآ  نزخم  دـنچ  هب  هک  دوـشیم  بعـشنم  یکچوـک  ياـهرهن  دور 

. دراد دوجو  بآ  هاچ  اههناخ  طایح  رد  هچرگا  دوشیم ؛ تیاده  رهش  ياههناخ 
ینایرج دور  هدـنز  هناخدور  هب  هوک  نایم  زا  تسا ، يراج  دـنوامد  هوک  رگید  فرط  رد  هک  یبآ  زا  ات  دیـشوک  لاـس  هدراـهچ  ساـبع  هاـش 
هنازور ار  اهنآ  دزمتسد  تشامگ و  راک  هب  هتعاس  راهچ  تسیب و  روط  هب  ار  نت  رازهکی  ات  دصتـشه  زور  ره  روظنم  نیا  يارب  دنک ،  رارقرب 
یلامـش تمـسق  رد  فرب  شزیر  دـیدش و  يامرـس  ندـش  ینـالوط  ببـس  هب  یلو  درک ، نییعت  یناـملآ  نشورگ  راـهچ  اـب  ربارب  یـسابعمین 

لاس رد  هام  هس  زا  شیب  نارگراک 
236 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

گنس دنتفرگ . هدهع  هب  ار  هوک  رفح  راک و  ماجنا  زا  یتمسق  کی  ره  یتمدخشوخ  يارب  تکلمم  ناگرزب  نیناوخ و  دندوبن . راک  هب  رداق 
رد دعاس  دصکی  دودح  همهنیا  اب  دراد ، دعاس  دصکی  اب  ربارب  یعافترا  دشیم  راک  نآ  رد  دیاب  هک  یتمسق  تسا و  تخس  رایـسب  هوک  نیا 

دوخ مرح  نانز  مرن  مرگ و  شوغآ  رد  هک  داد  حـیجرت  زین  يدـعب  ناوج  هاش  درک و  توف  سابع  هاش  ماگنه  نیا  رد  دـندرک . يراـفح  هوک 

یناملآ کی  هاگن  زا  يوفص  رصع  ناریا  سویرائلوا : مادآ  www.Ghaemiyeh.comهمانرفس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 179زکرم  هحفص 94 

http://www.ghaemiyeh.com


. دنام یقاب  مامتان  راک  نیاربانب  دنک ، ریگرد  هوکگنس  یتخس  اب  ار  نتشیوخ  هکنیا  ات  دنارذگب  شوخ 
. مدرم شروش  ببس  هب  مود  راب  درک و  فرـصت  ار  اجنآ  هک  ینامز  راب  لوا  دش ، ناسکی  كاخ  اب  گنل  رومیت  تسدب  رابود  ناهفـصا  رهش 

تفر تسد  زا  يرایـسب  ياهنامتخاس  اهنتهن  هک  دوب  هدـید  دوخ  هب  لوغم  ناخ  زیگنچ  نامز  رد  زین  راب  کـی  ناهفـصا  ار  یئیناریو  نینچ 
. دش هتساک  رایسب  زین  رهش  تیعمج  زا  هکلب 

رتمارآ و ياج  هب  نیوزق  زا  ار  یهاش  تختیاپ  دش  ممصم  هک  ینامز  سابع  هاش  تفرگ . ناج  هرابود  ناهفـصا  لوا  لیعامـسا  هاش  نامز  رد 
تالایا يرایسب  زا  هکلب  تسارآ ، هوکشاب  ياهنامتخاس  اب  ار  رهش  اهنتهن  دیزگرب و  ار  ناهفصا  دنک ، لقتنم  يرتابیز 

237 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
رفن رازه  دـصناپ  زا  شیب  هک  دـنامیم  یکچوک  ناـهج  نوـچمه  ناهفـصا  زورما  هک  دـناچوک  اـجنآ  هب  ار  يرایـسب  ماوـقا  اـهقلخ و  رگید 

. درک هرامش  نآ  رد  ناوتیم  ار  تیعمج 
رایسب دوخ  هناخ  رد  هچغاب  ندوب  هب  اهیناریا  دنکیم  کمک  رهش  شرتسگ  هب  هک  دراد  دوجو  هچغاب  ود  یخرب  کی و  رهـش  ياههناخ  رد 

رد بترم  مظنم و  روط  هب  ار  روگنا  هویم و  نوگانوگ  ناتخرد  هکلب  دـنیارآیمن ، لگ  اب  ار  هچغاب  ناـیئاپورا  فـالخرب  دـنهدیم و  تیمها 
هتخانشان ناملآ  رد  تخرد  نیا  دنراد . ضاخ  هقالع  رانچ  تخرد  هب  ندنکفا  هیاس  یئابیز و  تهج  زا  اصوصخم  نانآ  دنراکیم . مه  رانک 

هیبش نهپ و  شیاهگرب  دـسریم ، مامت  دـعاس  کی  هب  هاگ  دـعاس و  مین  هب  نآ  رطق  تسا ، ورـس  یتسار  يدـنلب و  هب  راـنچ  تخرد  تسا .
هدافتـسا دروم  اما  درادن  هتـسه  هدـناشوپ و  كرک  ار  نآ  يور  تسا و  طولب  تخرد  هویم  هیبش  گرزب و  شاهویم  تسا . وم  تخرد  گرب 

دوریم و راک  هب  هرجنپ  رد و  نتخاس  يارب  هک  تسرادـجوم  ابیز و  نآ  زا  هدـمآ  تسدـب  هتخت  گنر و  یئهوهق  تخرد  نیا  بوچ  تسین .
. دسریم رظن  هب  ابیز  رایسب  دنلامیم  نغور  نآ  هب  یتقو 

دناهدیـشک و یئهیـشاح  ار  نآ  رود  هک  تسا  یئاهضوح  دنهدیم  دوخ  غاب  هب  هدش  دای  ياهتخرد  زا  دـعب  اهیناریا  هک  يرگید  شیارآ 
زا رتـالاب  ضوح  کـی  یلک  روط  هب  دـنکیم . يراـج  ضوـح  نآ  هب  ضوـح  نیا  زا  ار  بآ  هک  دـناهتخاس  اـهنآ  يارب  یمظنم  ياـهيوج 

دوخ غاب  رد  نادنمتورث  دننکیم . تیاده  هچغاب  هب  ناهایگ  ناتخرد و  ندرک  باریس  يارب  ار  اهنآ  بآ  تسا و  هتفرگ  رارق  رگید  ضوح 
رد دننکیم . انب  هدش ، هتسارآ  رتگنشق  رتهب و  ناشینوکـسم  هناخ  زا  یتح  هک  یئابیز  ياهقیچالآ  زین  دنزاسیم و  نهپ  اتبـسن  ياهورهار 

. دسریمن رظن  هب  هتخاسون  ياههناخ  دننام  نوریب  زا  هک  دوشیم  هدید  یئابیز  ياهخاک  یلومعم  دارفا  هناخ  رانک  رهش 
ناویا  دناهدرک  بصن  نآ  يولج  هاتوک  هدرن  هک  ار  لزنم  يالاب  زابور  هطوحم 

238 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
هب ناویا  زا  دنریگ  رارق  کنخ  ياوه  داب و  نایرج  رد  هکنیا  يارب  مرگ  ناتسبات  رد  دوشیم . هدید  هناخ  فرط  راهچ  رد  یهاگ  هک  دنمانیم 

. دننکیم هدافتسا  باوخ  قاطا  ياج 
يور ناتـسمز  رد  هک  تسا  یبوچ  ياههکبـش  ياراد  هشیـش  ياج  هب  دـسریم و  قاطا  فک  ات  تسا و  رد  یگرزب  هب  اهیناریا  قاطا  هرجنپ 

زا يرایـسب  دننام  زین  ناهفـصا  رد  هک  اجنآ  زا  دننکیم . هدافتـسا  ناتـسمز  يارب  لزنم  نیئاپ  ياهقاطا  زا  دننابـسچیم ، برچ  ذغاک  ار  نآ 
مرگ یـصاخ  قیرط  هب  ار  دوخ  ياهقاطا  ناتـسمز  رد  هک  تسا  هدـش  ببـس  امرگ  هب  زاین  تسا ، باـیمک  مزیه  بوچ و  ناریا  رگید  طاـقن 
رونت رد  دنامیم ، ار  یگرزب  گید  هک  تسا  يدرگ  خاروس  رونت  دـناهتخاس ، رونت  نآ  رد  هدـنک و  ار  قاطا  فک  هک  بیترت  نیا  هب  دـننک ،

دناشوپیم ار  رب  رود  مامت  هک  ینهپ  زادناور  دنهدیم و  رارق  زیم  کی  ای  هاتوک  یلدنـص  کی  نآ  يور  دنرادیم و  هگن  هدـش  خرـس  لاغذ 
ات بیترت  نیا  هب  دنشکیم و  دوخ  ندب  زا  یمین  يور  ار  فاحل  دنربیمورف و  یـسرک  ریز  ار  اهاپ  دننیـشنیم و  نآ  رود  دنزادنایم ، نآ  رب 

. دنکیم قرع  ناسنا  هک  دوشیم  مرگ  ردقنآ  تاقوا  یهاگ  دوشیم ، لصاح  یعوبطم  يامرگ  لاغز  یکدنا  رادقم  اب  دنباوخیم . حبص 
. دوشیم دنمهرهب  دازآ  ياوه  زا  تسا و  فاحل  زا  نوریب  ناسنا  رس  زور  ای  بش  لوط  رد  اریز  دننادیم ، یملاس  هلیسو  ار  یـسرک  اهیناریا 
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، اذـغ ناـن و  نتخپ  يارب  رونت  زا  دـناهتخاس . طـبترم  طاـیح  هب  نیمزریز  زا  ياهلول  قیرط  زا  ار  رونت  لاـغز ، زاـگ  شخپ  زا  يریگولج  يارب 
. دننکیم هدافتسا  قاجا  دننام 

هچوک و دیـسریم . لزنم  ياههطوحم  ریاس  ینوکـسم و  ياهقاطا  هب  ناوتیم  نآ  نایم  زا  هک  دـنراد  یئولج  طایح  کـی  اـههناخ  ـالومعم 
هاش نامز  رد  دـننارب . بسا  رگیدـکی  رانک  دنتـسناوتیم  رتشیب  ای  رفن  تسیب  هک  دـندوب  نهپ  گرزب و  ناـنچ  ـالبق  اـههناخ  نیب  ياـهنابایخ 
هک رازاب  نادـیم و  ياهیکیدزن  اصوصخم  هک  دـش  گنت  نانچ  اهنابایخ  اههچوک و  رتشیب  رایـسب ، لزانم  نتخاس  ببـس  هب  گرزب  ساـبع 

دمآ تفر و 
239 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

نینچ ار  یچکخرخ  نانآ   ) هدنبرخ کی  هب  یـسک  رگا  تاقوا  یهاگ  دـنرذگب و  رگیدـکی  رانک  زا  دـنناوتیم  تمحز  هب  نارباع  تسدایز ،
نادیم ضوع  رد  درذگب ، راطق  نیا  ات  دتسیاب  دیاب  دنک  دروخرب  دناریم  مه  رـس  تشپ  ار  راب  اب  رخ  سأر  رتشیب  تسیب و  هد ، هک  دنمانیم )

، دراد رارق  یهاش  رابرد  خاک و  هک  برغم  تمـس  رد  میدیدن . اج  چیه  ار  نآ  ریظن  هک  تسگرزب  ردقنآ  حیرفت  تراجت و  گرزب  ناکم  ای 
، نازاـسالط اـهنآ  رد  هک  تسا  هدـش  هتخاـس  نـالاد  ناوـیا و  اـب  مظنم  روـط  هب  يدـبنگ  فقـس  اـب  هـقبط  ود  ياـههرجح  نادـیم  لوـط  رد 

. دنلوغشم راک  هب  نارگید  ناشورفرهاوج و 
رد ینعی  وربور  دنکفایم . نیمز  رب  يدنیاشوخ  هیاس  هک  دناهتشاک  مه  رانک  مظنم  روط  هب  ار  یتسار  ابیز و  ناتخرد  اههرجح  نیا  لباقم  رد 

عیانص نارگراک  نآ  ياهنوتـس  ریز  اهامنقاط و  رد  هک  هدش  هدیـشک  نیئاپ  ات  الاب  زا  لکـش  یـسوق  فقـس  اب  گرزب  ینالاد  نادیم  قرش 
الصا اهیناریا  دنتشاد . دوخ  هب  صوصخم  هاگراک  مادک  ره  دندوب و  ازجم  رگیدکی  زا  فلتخم  فانصا  دنراک . لوغـشم  نوگانوگ  یتسد 

نانآ ندید  نیرباع  يارب  دنهدیم ، ماجنا  ماعءالم  رد  ار  دوخ  راک  هک  اجنآ  زا  ردان و  رایـسب  دراوم  رد  دیاش  دـننکیمن ، راکدوخ  هناخ  رد 
. تسا بلاج  راک  ماگنه  هب 

کچوک و ياهپوت  هیبش  هک  دـناهداد  رارق  گرزب  پوت  دـنچ  خاک  رد  لباقم  رد  دـنمانیم . هاش  هناخ  هناختلود و  نایناریا  ار  هاش  خاـک 
لباقم رد  خاک  طاـیح  دـناهدش . رقتـسم  اـجنآ  رد  خاـک  رد  تظفاـحم  يارب  هک  دـنراد  تخمز  بساـنمان و  یتخاـس  دـنایئایلاتیا و  گرزب 

لهچ دودح  طایح ، یتشه  رد  تسا . هدـش  هطاحا  دـنلب  راصح  کی  اب  طقف  تسین و  نما  مکحتـسم و  نانچنآ  دـیدش  ياهراشف  تارطخ و 
تسد خاک ، هزاورد  زا  رترود  مدق 

240 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
هاگهانپ ای  هناـختسب  کـی  غاـب  نیا  دراد . رارق  یکچوک  هاـگتدابع  غاـب  نیا  ناـیم  رد  دوشیم . زاـب  یگرزب  غاـب  هب  هک  تسا  يرد  تسار 

ینامز ات  دنوشیم و  هدنهانپ  اجنیا  هب  ناراکفالخ  ریاس  نیلتاق و  نیـضورقم ، دـنمانیم . ادـخ » هزاورد   » ای یپاکالآ  ار  نآ  هک  تسا  گرزب 
. دننامب اجنیا  رد  ینالوط  یتدم  هب  هک  دنهدیمن  هزاجا  ار  نادزد  یلو  دننوصم ، تازاجم  زا  دـننامب  اجنآ  رد  یـصخش  هنیزه  اب  دـنناوتب  هک 
اب دهدب  تسد  زا  ار  دوخ  یگدنز  هک  دیسرتیم  دوب و  هتفرگ  رارق  هاش  يرهمیب  دروم  هک  ناطلس »  » کی میدوب  ناهفـصا  رد  ام  هک  ینامز 

، دوب هتسشن  تسب  غاب  نیمه  رد  یئهمیخ  ریز  دوخ  ناسک 
ياـههاگتدابع دـجاسم و  ناهفـصا  رد  نیا  زا  ریغ  دراد . رارق  یهوکـشاب  یلاـع و  هداـعلاقوف  گرزب و  دجـسم  نادـیم  یبونج  تمـسق  رد 

. تسه يرایسب 
اپ رـسیب و  دارفا  الومعم  نآ  رد  هک  تسا  هناخیم  یـشورف و  هلایپ  نامه  هناخهریـش  دوشیم . هدید  هناخیم  دنچ  نادـیم  یلامـش  تمـسق  رد 

. دنصقریم زیگناتوهش  ياهشیامن  تاکرح و  اب  صاقر  ياههچبرسپ  ای  اهرک  روس  نانآ  ربارب  رد  دننیشنیم و 
ای دـنوریم و  ياهشوگ  هب  اههچبرـسپ  نیا  زا  یکی  اب  درک  ار  دوخ  راک  بارـش  دـمآ و  شوج  هب  نایرتشم  یناوهـش  تاـساسحا  هک  یناـمز 

. دننزیم رس  رهش  یمومع  ياههناخهشحاف  هب  هکنیا 
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رایسب یندیشون  نیا  زا  دنشونیم . یئهتخانشان  غاد  بآ  هناخیئاتچ  ياچ  رد 
241 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

تراهم اب  اهسور  هب  تبـسن  ار  جنرطـش  دنلوغـشم . زین  جنرطـش  نینچمه  درنهتخت و  يزاب  هب  ياـچ  ندیـشون  نمـض  رد  دوشیم . فرـصم 
. دناهدرک عادبا  اهیناریا  راب  نیلوا  يارب  ار  جنرطش  هک  دننکیم  اعدا  دنرایسب و  نیرمت  ياراد  دننکیم و  يزاب  يرتشیب 

نایم ار  نانآ  دوخ  نم  هک  نالاقن - ارعش و  رهش  هناخهوهق  هس  رد  دنیآیم . درگ  هوهق  ناگدنشون  وکابنت و  ناگدننک  فرصم  هناخهوهق  رد 
ماگنه دننکیم . مرگرس  ار  راضح  ماهدینش - ار  نانآ  نوگانوگ  ياهرعش  اهناتساد و  اههناسفا و  مدید و  هتسشن  يدنلب  یلدنص  رب  هطوحم 

لمع هب  يرایـسب  تهابـش  راـک  نـیا  هـک  دـننکیم  هدافتـسا  هدنونـش  رد  رتـشیب  لـیخت  داـجیا  يارب  یکچوـک  یتسدـبوچ  زا  ناتـساد  لـقن 
. دراد ناتسدرت  نازابهدبعش و 

ار نانآ  زا  یخرب  دناهتسشن  راوید  رانک  رد  ای  دوخ و  کچوک  ياههکد  رد  هک  دنراک . لوغشم  یناملس  عون  ود  الاب  لحم  زا  رود  نادنچهن 
طقف هکلب  دنکیمن ، هجلاعم  رامیب  رگید  یناملس  دندنبب ، دننک و  زیمت  ار  نآ  هکنیاهن  هتبلا  دننکیم ، اوادم  ار  مخز  طقف  هک  دنمانیم  حارج 

اریز دراد ، دایز  يرتشم  كالد  دننکیم . زین  هنتخ  هک  دـنمانیم  كالد  ار  صاخـشا  نیا  دـیارایب ، دـنک و  یچیق  ار  يرتشم  يوم  دـناوتیم 
يرامیب اهنآ   ) یشکضرم زا  هکنوچ  دراد ، هارمه  ار  دوخ  هب  قلعتم  یچیق  يرتشم  ره  دنشارتیم . هت  زا  ار  دوخ  رس  نادرم  هک  تسا  مسر 

. دننک حالصا  نارگید  یچیق  اب  ار  ناشرس  دنراذگیمن  ببس  نیمه  هب  دنراد و  همهاو  دنمانیم ) نینچ  ار  يوسنارف 
گرزب هیرصیق  هک  دوشیم  یهتنم  یلصا  رازاب  هب  نادیم  یلامش  نیئاپ و  تمسق 

242 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
هاش نامز  ار  تعاس  نیا  تسا . هدـش  بصن  یگرزب  تعاس  رازاب  يدورو  لحم  يالاب  رب  تسا . عقاو  اجنآ  رد  اهبنارگ  يالاک  سانجا و  اـب 

، يرهش گرزب  تعاس  هن  تشاد و  دوجو  رادسوقان  تعاس  هن  ناریا  رد  نوچ  لیاوا  دوب . هتخاس  یسف  مانب  یـسیلگنا  رفن  کی  ایوگ  سابع 
هداتفا و راک  زا  تعاس  نیا  میدوب  ناهفـصا  رد  ام  هک  ینامز  تسا  هدوب  زیگناتفگـش  بلاج و  ناهفـصا  مدرم  يارب  روبزم  تعاس  نیاربانب 

 . دوب هدش  مادعا  یناریا  رفن  کی  نتشک  مرج  هب  زین  ناریا  رد  زاستعاس  داتسا  اهنت  دوب و  هدش  بارخ  یلک  هب 
نارگید هدـمع و  رجاـت  اـهنیا  زا  يدادـعت  دـنراد . لاغتـشا  يروهـلیپ  یناـگرزاب و  هـب  هـک  دنتـسه  ینوگاـنوگ  ماوـقا  لـلم و  ناهفـصا  رد 

، اهيدنله اهیـسیلگنا ، اهیجرگ ، هنمارا ، نایدوهی ، اهكرت ، زا  یفلتخم  ياههخاش  اهراتات ، اهيدـنه ، اهیناریا ، رانک  رد  دنـشورفهدرخ .
. دننکیم راک  یگدنز و  اهیئایناپسا  اهیئایلاتیا و  اهيوسنارف ،

. دنلوغشم رازاب  رد  یشورفيزارخ  يروهلیپ و  هب  هک  دنتسه  نایدنه  همه  زا  شیب 
ناشرثکا تسا . ناهفصا  رهـش  رد  رفن  رازه  هدزاود  اهنآ  یگـشیمه  دادعت  تسا . رترب  نآ  یناریا  عون  زا  يدنه  یناتک  یمـشیربا و  سانجا 

راک نیا  موهفم  متـسناوتن  نم  هک  دناهدیـشک  نارفعز  اب  تشگنا  کی  يانهپ  يدنلب و  هب  يدومع ، روط  هب  غامد  يالاب  رد  یناشیپ  رب  یطخ 
- ریخا هورگ  هک  دنتسه  رفاک  يدادعت  ناملسم و  اهيدنه  رتشیب  مبایرد . ار 

243 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
رد هک  یناـمز  دـننازوسیم . دـنمانیم  شمشم  ار  نآ  هک  وـلآدرز  تخرد  مزیه  اـب  ار  دوـخ  ناـگدرم  دـننکیمن و  هنتخ  هاـگچیه  رکذـلا 

. میدید ار  مسارم  نیا  دوخ  میدوب  ناهفصا 
رظن زا  یسابع  کی  دنهد . ماجنا  ار  دوخ  تالماعم  الط  اب  هک  دوشیم  هدید  رتمک  تسا . نیـسم  ياهرقن و  تاکوکـسم  رازاب  رد  جیار  لوپ 

رد یلو  دراد ،  گینف  تشه  نشورگ و  تشه  نسیام  رهـش  جیار  هکـس  هب  تبـسن  ناملآ و  يروطارپما  رلات  کی  اب  ربارب  یـشزرا  اهیناریا 
یـسابع هاجنپ  زا  ناموت  کی  دوشیم . هلماعم  ناموت  اب  تمیق  نارگ - ساـنجا  تسا . يواـسم  یـسابع  راـهچ  اـب  رلاـت  کـی  شزرا  تقیقح 

. تسا گرزب  سابع  هاش  ینعی  نآ  هدننکبرض  زا  یسابع  هیمست  هجو  تسا . هدش  لیکشت 
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اب نایئاپورا  هچنانچ  تسا . یکیب  زاق  لهچ  اب  ربارب  یسابع  کی  دنمانیم . یکیب  زاق  صخا  روط  هب  لوپ و  معا  روط  هب  ار  نیسم  تاکوکسم 
نانآ تاکوکـسم  هب  لیدـبت  هک  دـننک  هضرع  ار  يروطارپما  رلات  دـیاب  دـنرخب ، ار  یـسنج  ادـقن  دـنهاوخب  دـنوش و  هلماـعم  دراو  اـهیناریا 

. دوشیم
زا يداـیز  رادـقم  هک  نافارـص  تـسین . رود  نادـنچ  رازاـب  زا  زین  هناخبارـض  دـنالوپ . ضیوـعت  هـب  لوغـشم  نادـیم  رد  فارـص  يدادـعت 

لیدـبت قیرط  زا  يدایز  دوس  تفر  الاب  رد  هک  یحرـش  هب  هجوتاب  دـنناوتیم  دـنراد  راـیتخا  رد  هراـجا  يراذـگاو و  روط  هب  ار  تاکوکـسم 
ص243 روپهب ؛  دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

244 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
. دنریذپیم يرتشیب  تبغر  اب  دننادیم و  رترب  رلات  هب  تبسن  ار  ایناپسا  لائر  دارفا  نیا  دنربب . ناریا  جیار  هکس  هب  رلات 

: دنراد ریز  یحرش  هب  یعضو  نیسم  تاکوکسم 
طقف رابتعا  نیا  و  درادـن ، رابتعا  تسا  هدـش  برـض  هک  اجنامه  رد  زج  رگید  ياج  چـیه  رد  دراد و  ار  دوخ  صاخ  هکـس  گرزب  رهـش  ره 

، نمیرها لکای ، یهوک  زب  نزوگ ، زا  تسترابع  اههناشن  شوقن و  نیا  دنکیم . رییغت  لاس  ره  هکـس  يور  شقن  اریز  تسا ، لاس  کی  يارب 
نالیگ رد  رن و  ریـش  کی  ناهفـصا  رد  سورخ ، کی  ناشاک  رد  کناطیـش ، کی  میدوب  یخامـش  رد  هک  ینامز  لیبق ، نیا  زا  رام و  یهام ،

لبق لاس  ياهیکیب  زاق  هیروف  هام  رد  ام  میوقت  ربارب  ینعی  دنک ، لولح  دیدج  لاس  رگا  لاح  دندوب . هدرک  شقن  هکـس  يور  رب  یهام  کی 
رابتعایب ياههکس  مامت  دیاب  دننکیم و  ضیوعت  دیدج  هکـس  ددع  کی  اب  ار  اهنآ  زا  ددع  ود  تمحز  هب  یتح  دوشیم و  طقاس  رابتعا  زا 

. دنوش رازاب  دراو  دنبای و  جاور  هرابود  دیدج  ياههناشن  شقن  اب  دوش و  بوذ  هروک  رد 
تالماعم دمآ و  تفر و  زکرم  هک  دراد  دوجو  گرزب  ياه  ارسناوراک - دریگیم ، ماجنا  یگرزب  تالماعم  تراجت و  ناهفصا  رد  هکنوچ 

. تسا هدش  هداد  یحرش  البق  ارسناوراک  دروم  رد  تسا . هدمع  راجت 
هک میتفگ  تسا و  هدش  هراشا  نآ  یئابیز  هوکـش و  هب  البق  هک  دراد  رارق  غابراچ  لپ ،  زا  رود  نادنچهن  یبونج ، تمـسق  رد  رهـش  زا  نوریب 

ناسمه غابراهچ  هب  راوبیلـص  هناخدور  هلیـسو  هب  هک  تسا  تهج  نآ  زا  غاـبراچ  هیمـست  هجو  میدـیدن . رگید  ار  نآ  ریظن  ناریا  ماـمت  رد 
تروص هب  غاب  تسا و  لیام  مراهچکی  نآ  طیحم  تسا . هدش  میسقت 

245 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
دناهدرک فاص  ار  نآ  فارطا  هک  دراد  دوجو  ياهپت  یبونج  علض  رد  تسا . هزاورد  کی  ياراد  نآ  علـض  ره  هک  هدش  هتخاس  شوگراهچ 

هدش تیاده  اجنآ  هب  دورهدنیاز  زا  ینیمزریز  يور  بآ  هلیـسو  هب  هک  یبآ  غاب ، نایم  فرط و  ود  ره  رد  دناهتخاس  یئاهوکـس  اجنآ  رب  و 
هک دزیریم  نیئاپ  تمـسق  رد  یگرزب  رختـسا  هب  اهضوح  نیا  بآ  دشوجیم  یئاهضوح  فک  زا  درذـگیم و  یئاهيوج  نایم  زا  تسا 
غاب هشوگ  راهچ  رد  هک  یئابیز  هبلک  راهچ  زا  یکی  رختـسا  رانک  دـنارپیم . الاب  هب  دـعاس  هدزاود  يدـنلب  هب  ار  بآ  نآ ، ناـیم  رد  یئهراوف 

رـسارس تسا . هدـش  هتـسارآ  الط ، زا  فلتخم  ناتخرد  لگ و  گرب و  خاش و  یتنیز  ياهلکـش  اـب  اـهنآ  نورد  هک  دراد  رارق  دـناهتخاس ،
. تسا هتفای  شیارآ  دسریم  هلـصا  رازه  دنچ  هب  اهنآ  دادـعت  هک  شلآ  دـنلب  ناتخرد  اب  تسا  يورهدایپ  جرفت و  لحم  هک  غاب  ياهنابایخ 

هدید هدروآ  اجنیا  هب  ناریا  تالایا  قطانم و  ریاس  زا  غاب ، نیا  یناب  سابع  هاش  هک  كات  هویم و  تخرد  يدایز  دادـعت  ناتخرد  نیا  رانک  رد 
ولابلآ قدنف ، طولب ، جنران ، شرتومیل ، رانا ، وله ، ولآ ، درز  ریجنا ، ماداب ، یبالگ ، بیس ، تخرد  نوگانوگ  عاونا  زا  تسترابع  هک  دوشیم 

یئهوهق هک  اهروگنا  نیا  زا  عون  کی  دیسریم . تسـش  تشگنا  کی  هب  یهاگ  نآ  هبح  يازارد  هک  روگنا  عاونا  زین  کشمت و  ياههتوب  و 
مامت ناهایگ  ناتخرد و  هب  یگدیسر  تبقارم و  رومأم  نابغاب  لهچ  دوشیم . هدیمان  هقالح  تسا  تفـس  نآ  تشوگ  هتـسه و  نودب  گنر ،

. دنتسه غابراهچ 
زا هویم  دوخ  اب  درادن  هزاجا  یلو  دروخب  اهنآ  زا  يریـس  رـس  ات  دناوتیم  یکیب  زاق  راهچ  تخادرپ  اب  سک  همه  دسریم  اههویم  هک  یتقو 
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فقـس ياهقاطا  زا  هدافتـسا  اب  ناهفـصا  یلاـها  یلو  دوشیم  مرگ  تدـش  هب  اوه  هیئوژ  نئوژ و  هاـم  رد  هژیو  هب  ناتـسبات  دربب . نوریب  غاـب 
رد یئاهلاچخی  نیا ، زج  دنهاکیم . امرگ  جنر  یتخس و  زا  رادنایرج  اوه  شفرط  راهچ  زا  و  بآ ، نآ  نایم  رد  هک  دوخ  کنخ  يدبنگ و 

تسا نیئاپ  يردق  هب  امرس  هجرد  تسا و  كدنا  فرب  نادنبخی و  ناتـسمز  رد  دننکیم . هدافتـسا  ناتـسبات  يارب  نآ  زا  هک  دنراد  نیمزریز 
یلو ددنبیم  تشگنا  کی  رطق  هزادنا  هب  طقف  خی  هک 

246 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
: قیرط نیا  هب  دننک  هیهت  دعاسمین  رطق  هب  یخی  تاعطق  دنرداق  همه  نیا  اب  دوشیم ، بآ  هرابود  رهظ  دودح 

شرفگنس نیا  يور  رب  بش  لوط  رد  اوه  نادنبخی  ماگنه  دننکیم و  شرفگنس  ار  یبیشارس  نیمز  هعطق  لامش  فرط  هب  درـس  یناکم  رد 
باـتفآ ياـمرگ  هکنآ  زا  شیپ  دـعب  زور  دـنروآیم . تسد  هب  دـعاسمین  رطق  هب  یخی  بش  کـی  رد  قـیرط  نـیا  هـب  دـننکیم و  ناور  بآ 

ار نآ  دش  روطق  یفاک  هزادنا  هب  خی  هک  ینامز  دنهدیم . همادا  ار  نیـشیپ  راک  زور  نامه  بش  دنناشوپیم و  ار  ناکم  نیا  يور  دـسربرس .
. دنشورفیم كدنا  ياهب  هب  ناتسبات  لوط  رد  دننکیم و  درخ 

247 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

ناریا ياههویم  و  كاخ ؛ دادعتسا  اهيرامیب ، حرش  اوه  ياهیگژیو  هرابرد  مود - لصف 

هلدتعم هقطنم  رد  نیاربانب  دباییم ، دادتما  لامـش  فرط  هب  هجرد  تفه  یـس و  ات  هدش و  عقاو  اوتـسا  طخ  زا  هجرد  جـنپ  تسیب و  رد  ناریا 
یحاون رد  تسا و  هدرتسگ  نیمزرس  نیا  فلتخم  قطانم  رب  ار  دوخ  ياههتشر  درذگیم و  ناریا  نایم  زا  سوروات  لابج  هلسلس  تسا . عقاو 

هک بیترت  نیا  هب  تسا ؛ تواـفتم  یگژیو  ياراد  زین  فلتخم  تـالایا  رد  اهناتـسهوک  نیا  ياوـه  بآ و  دراد . نوگاـنوگ  یماـسا  تواـفتم 
بوـنج رد  ناتـسهوک  رگا  یلو  تسا ، مرگ  رایـسب  ناتـسبات  رد  شیاوـه  دـشاب  هتـشاد  رارق  هقطنم  یلامـش  تمـسق  رد  ناتـسهوک  هچناـنچ 

رقم لاس  زا  ینیعم  ياهلصف  رد  ناریا  میدـق  ناهاش  هک  تسا  تهج  نیا  زا  دراد  لدـتعم  یلاع و  یئاوه  بآ و  دـشاب  هدـش  عقاو  ياهیحان 
رد اهنآ  دـندشیمن . یتحاراـن  راـچد  اوه  بآ و  رظن  زا  بیترت  نیا  هب  دـندرکیم و  تماـقا  فلتخم  قطاـنم  رد  دـندادیم و  رییغت  ار  دوخ 

( دنمانیم زیربت  ار  اجنآ  زورما  هک   ) اناتابکا هب  ناتسبات 
248 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

شوش هب  اهناتـسمز  تسا . عوبطم  کنخ و  ياوه  ياراد  يرتخاب  بونج  رد  ناتـسهوک  دوجو  ببـس  هب  اجنآ  اریز  دـندرکیم ، ناکم  لقن 
داجیا ببس  نآ  باتزاب  دباتیم ، هوک  هب  باتفآ  هک  ینامز  تسا و  یناتسهوک  لامـش  رد  هقطنم  نیا  اریز  دنتفریم ، يزورما  ناتـسزوخ  رد 

ار راهب  ریئاپ و  دناهتـشاذگ . هقطنم  نیا  هب  دـهدیم  قبنز  لگ  يانعم  یـسراف  هب  هک  ار  اسوس  ماـن  تسا  تهج  نیا  زا  دوشیم و  مرگ  ياوه 
. دندنارذگیم لباب  سیلوپسرپ و  رد 

رد ناتـسهوک  هدـش و  عقاو  یئهدرتسگ  تشد  رب  اریز  تسا ، یگدـنز  يارب  یبسانم  ياـج  ناتـسمز  ناتـسبات و  رد  هاـش  یلعف  رقم  ناهفـصا 
هداد حرش  البق  هک  روطنامه  زین  دنک و  ادیپ  نایرج  هقطنم  نیا  رد  یعوبطم  میالم و  ياوه  دوشیم  ببس  هک  تسا  رهش  یلیام  هس  هلـصاف 

. تسا یگدنز  لباق  کنخ و  اههناخ  ياهقاطا  رهش  نیا  رد  دش ،
دوجو ببـس  هب  اهزور  اریز  میدرک ، ساسحا  یتحاران  يراوشد و  اب  هارمه  فلتخم  طاقن  رد  ار  یمیلقا  تارییغت  دوخ  رفـس  لوط  رد  زین  ام 

. میراپسب هر  ناتسهوک  نایم  زا  اهبش  میتسناوتیم  طقف  هکلب  میدرک ، یمن - ترفاسم  دیدش  يامرگ 
رتخاب یهار  هچنانچ  زین  یهاگ  تسا ، هتـساخرب  نایاونان  رونت  زا  یئوگ  هک  دوب  مرگ  نانچ  دیزویم ، بونج  تمـس  زا  داب  هک  یهاگ  دـنچ 

دوخ دـصقم  هب  ناهاگرحـس  یلاوح  رگا  هک  میدرکیم  ساسحا  یئامرـس  نانچ  درکیم ، ادـیپ  ناـیرج  لامـش  بناـج  زا  اوه  یتقو  میدوب ،
. دنور هار  هدایپ  دنیآ و  دورف  بسا  زا  دنتسناوتیم  يراوشد  هب  ام  دارفا  رتشیب  میدشیم ، هدزامرس  میدیسریم 
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ياهاج ناریا  رد  قطانم  مادـک  هک ، درک  یـسررب  یناسآ  هب  ناوتیم  تسا ، رییغت  لاح  رد  اـمئاد  هک  یئاوه  بآ و  میلقا و  نینچ  هب  هجوتاـب 

. تسا عیاش  دایز  بت  يرامیب  نالیگ  ناوریش و  رد  دراد . دوجو  كانرطخ  يداع و  ياه  يرامیب - ملاسان و  ملاس و 
جنر بت  يراـمیب  زا  هاـگچیه  اـجنآ  یلاـها  اریز  تسا ، ناراـمیب  يدوبهب  بجوم  رتملاـس و  اـج  همه  زا  ناـیناریا  رواـب  هب  زیربـت  ياوه  یلو 

نانچنآ هن  تسا  هدش  هدید  زین  نوعاط  راب  دنچ  لاهـسا . دننام  دوشیم  هدهاشم  زین  رگید  ياهيرامیب  اهیناریا  نایم  نیا  زا  ریغ  دنربیمن .
يافطا يارب  راچانب  دـنراد ، هک  یمرگ  جازم  ببـس  هب  اریز  دـنلانیم ، سیلفیـس  يرامیب  زا  زیچ  ره  زا  رتشیب  اهیناریا  ناـملآ . دـننام  ناوارف 

روطنامه دنروآیم . مهارف  ار  يرامیب  نیا  هب  ءالتبا  يارب  ار  هنیمز  اصخـش  رذگهر  نیا  زا  دننکیم و  تردابم  تسیاشان  لامعا  هب  توهش 
يرامیب نیا  اریز  دـنمانیم ، یناشاک » جـنر   » ینعی یـشاکتمش  ار  نآ  زین  ناریا  رد  ددرگیمرب  نایوسنارف  هب  يرامیب  نیا  مان  اـپورا  رد  هک 

اراوگ بوخ و  بآ  درادـن . دوجو  ملاس  ياوه  یئابیز ، نآ  هب  ناشاک  رد  هک  لیلد  نیا  هب  تسا ؛ جـیار  ناشاک  رد  رگید  ياـج  ره  زا  شیب 
. دوشیم تفای  لیتر  یمس و  گرزب و  ياهبرقع  دننام  يذوم  تارشح  ضوع  رد  دوشیمن  ادیپ  اجنآ  رد  زین 

زا هک  یـسک  دـنوشیم و  هدـید  رتمک  هیلک  گنـس  هب  نایالتبم  تسا ، عیاش  ءاقـستسا  هدور و  مرو  يرامیب  ضارما  ریاس  زا  شیب  نالیگ  رد 
(. تسا یتفگش  ثعاب  عوضوم  نیا   ) درادن دوجو  الصا  دلانب  سرقن 

ياذغ هب  امومع  اهنآ  دنراد . رمع  نیا  زا  شیب  نت  دـنچ  هاگ  لاس و  دـصکی  کیدزن  هک  دوشیم  هدـید  يدارفا  اهیناریا  نیب  یلک  روط  هب 
. دسریم یلومعم  لداعتم و  دح  هب  ناشرمع  بلغا  دننکیم و  تعانق  هداس  كدنا و 

طولخم کشخ و  الومعم  نالیگ ، زج  هب  ار  یناتسهوکریغ  راومه و  قطانم  كاخ 
250 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

مزیه و قطانم  هنوگنیا  رد  نوچ  دیوریمن و  کشخ  ناهایگ  راخ و  ياههتوب  زج  يزیچ  نآ  رد  هک  میدید  خرس  ياههزیرگنس  گیر و  اب 
كاخ اما  دـنرب ، یم - راک  هب  يزپشآ  قاجا  يارب  دـننکیم و  عمج  ار  یئارحـص  کشخ  ناـهایگ  راـخ و  ياـههتوب  تسا ، باـیمک  بوچ 

اریز تسا ، زیخلـصاح  زبسرـس و  دراد ، رارق  قطاـنم  نیا  رد  تاـهد  رثـکا  هک  اـههرد  زین  هدـش و  عقاو  اـهنآ  راـنک  رد  هوک  هک  ییاـهنیمز 
دعاس ود  زا  شیب  نآ  يانهپ  هک  یئوج  رد  ار  یناتسهوک  ياههمشچ  بآ  دنراد . یئانـشآ  یبوخ  هب  هوک  زا  بآ  ندروآ  هویـش  هب  اهیناریا 

. دـننکیم باریـس  ار  تاغاب  عرازم و  قیرط  نیا  اب  دـننکیم و  ریزارـس  تسا ) لیام  مین  ـالومعم  تفاـسم  نیا   ) هوک هنماد  هب  عمج و  تسین 
رتمک ارثکا  عبرم و  رتم  تصش  ات  لهچ  تحاسم  هب  یعرازم  هک  تسا  هویـش  نیا  هب  نیمز  يرایبآ  هوحن  تسا . مک  یگدنراب  ناریا  رد  نوچ 

هک دناهتـسب  اپ  کی  عافترا  هب  یکچوک  دنببآ  اهرازتشک  نیا  زا  مادک  ره  نیب  و  دناهتخاس ، هدامآ  يرگید  رانک  رد  یکی  ار  هزادنا  نیا  زا 
دـنریگیم و رارق  بآ  ریز  اـهرازتشک  بش  ماـمت  موزل  تروص  رد  دـنوشیم و  يراـیبآ  يرگید  زا  سپ  یکی  رهن ، بآ  ندرک  زاـب  زا  سپ 
دـننکیم و دـشر  هداعلاقراخ  روط  هب  ناـهایگ  هک  تسا  تقو  نآ  تشاذـگ ، عرازم  نیا  رب  ار  دوخ  رثا  مرگ  باـتفآ  هک  یناـمز  دـعب ، زور 

. دنسریم اههویم 
رب رتشیب  ای  رفن و  راهچ  هک  دننکیم  هدافتسا  گرزب  ياهنهآ  واگ - زا  ناتسنمرا  ناریا و  رد  تخس  هدنبسچ و  ياهنیمز  ندز  مخـش  يارب 

کی هزادنا  هب  یئافرژ  ياراد  دننکیم  رفح  هلیسو  نیا  اب  هک  ار  یئاهرایش  دندنبیم . نآ  هب  رن  واگ  سأر  تسیب  ات  هدزاود  دننیـشنیم و  نآ 
. وج مدنگ و  جنرب ، زا  تسترابع  ارثکا  دننکیم  تشک  هک  یتالغ  تسا . اپ  ود  هزادنا  هب  یئانهپ  اپ و 

هب اـهرازتشک  زا  دوـشیم و  نیجو  اروـف  روآناـیز ، وردوـخ و  ناـهایگ  دـننکیمن . مه  تـشک  دـنهدیمن و  تـیمها  رادواـچ  تـعارز  هـب 
الصا ار  هایس  وج  دنروآیمرد ،

251 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
. دننکیم تشک  رایسب  دوخن  ایبول و  سدع ، نزرا ، دنسانشیمن ،
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دـنمانیم و تخبریـش  ار  نآ  هک  دنـشکیم  یعوبطم  نیریـش و  نغور  نآ  هناد  زا  دـننکیم و  تعارز  يدایز  دـجنک  ام  دـننام  زین  اهیناریا 
. دنربیم راکب  اذغ  نتخپ  يارب 

. دنروخیم ینیریش  ناونع  هب  دننکیم و  طولخم  یچدوخن  هایس و  شمشک  اب  ار  دجنک  هناد  اهیتاهد 
. دسریم دعاس  کی  يدنلب  هب  هبنپ  هتوب  دیآیم . لمع  هب  تالایا  مامت  رد  ابیرقت  هبنپ 

راهچ رد  هزوق  دیـسر ، هبنپ  یتقو  دوشیم . هدید  قدنف  کی  یگرزب  هب  ياهزوق  هتوب  كون  رب  تسرتکچوک ، رایـسب  یلو  وم  هیبش  نآ  گرب 
یئهبنپ هچراپ  نوگانوگ  عاونا  نآ  زا  دنـسیریم و  ار  فایلا  نیا  دـنزیم ، نوریب  هبنپ  فایلا  نآ  يال  زا  درادیمرب و  فاکـش  اـج  شـش  اـی 
یلاها هک  دراد  دوجو  هدکهد  رهـش و  دنچ  دنهدیم . ماجنا  هدـمع  تالماعم  نآ  اب  دـنناسریم و  رگید  فراصم  هب  نیا  زا  ریغ  دـنفابیم و 

نآ هقاـس  فاـیلا  زا  دـننکیم و  تشک  ناـتک  نآ  ياـج  هب  دـیوریمن و  هبنپ  نـالیگ  رد  دـننکیم . شاـعم  رارما  هبنپ  تشک  زا  طـقف  اـجنآ 
. دنفابیم نهاریپ  هیهت  يارب  ياهچراپ 
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ربراب نایاپراچ  ماشحا و  هرابرد  موس - لصف 

يدایز تیمها  دنفـسوگ  هب  غالا . بسا و  رتش ، یلومعم ، واگ  شیمواـگ ، زب ، دنفـسوگ ، زا  تستراـبع  ناریا  رد  ربراـب  ناـیاپراچ  ماـشحا و 
. دوشیم فرصم  هنازور  روط  هب  دنفسوگ  تشوگ  ارثکا  اریز  دراد ، دوجو  رایسب  دادعت  هب  نآ  گرزب  ياههلگ  ورنیا  زا  دنهدیم و 

رد تسا و  اـم  یلومعم  نادنفـسوگ  یگرزب  هب  یناریا  دنفـسوگ  قطاـنم  یـضعب  رد  تسا . بیرغ  نآ  تشوگ  معط  یناریا و  دنفـسوگ  عون 
دننام نازیوآ  ياه  شوگ - دنلب و  هدمآرب و  یغامد  ياراد  اهنآ  نیرتهب  رثکا و  دوشیم . رامتید  دنفسوگ  داژن  زا  رتگرزب  رگید  ياج  دنچ 
نادنچ اهنآ  ندب  ضوع  رد  تسا و  یبرچ  زا  طقف  دنوپ و  یس  ات  تسیب ، هد ، ربارب  ینزو  ياراد  اهنآ  مد  دنتسه . ام  يولامـشپ  ياهگس 

. درادن یبرچ 
لکـش هب  ار  هبند  هدش و  عمج  نآ  فارطا  هب  یبرچ  یلو  تسا ، یئاپورا  دنفـسوگ  دننام  تاصخـشم  ریاس  ناوختـسا و  ياراد  هدـش  دای  مد 

یئاناوت یناریا  نادنفـسوگ  لیلد  نیمه  هب  دنـشاب و  هدرک  تسرد  هدیلوژ  مهرد و  روط  هب  مشپ  زا  هک  تسا  هدروآرد  يدنله  ناناولم  هالک 
. دنرادن ار  ندیرپ  ندیود و  دنت 
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تـسدب هیپ  دنوپ  جنپ  تسیب و  زب  کی  زا   ) ار ناویح  نیا  هیپ  دـننکیم . هدافتـسا  خـبط  يارب  شتـشوگ  زا  دـنراد و  زین  زب  ياههلگ  اهیناریا 

. دسریم زین  ام  تسد  هب  ناتسهل  وکسم و  قیرط  زا  هک  دننکیم  تسرد  نایفس  نآ  تسوپ  زا  دنربیم و  راکب  یئانشور  يارب  دنروآیم )
سأر دص  یهاگ  شش و  راهچ ، بحاص  یلاها  زا  یـضعب  رزخ  يایرد  رانک  یلامـش  ياهشخب  رد  صوصخب  دنراد . رایـسب  زین  شیمواگ 

. تسا يدرس  رایسب  تعیبط  ياراد  ناویح  نیا  هرک  ریش و  دنک ، یگدنز  بوطرم  ياج  رد  یتسیاب  شیمواگ  دنتسه . شیمواگ 
هناش کیدزن  ندرگ ، يالاب  رب  ناتـسودنه ، ياهواگ  دـننام  نالیگ  ياهواگ  دـنراد . زین  یلومعم  واگ  نایئاپورا  دـننام  شیمواگ ، راـنک  رد 

. دنایبرچ زا  یناهوک  ياراد 
وا ریـش  ندیـشود  ماگنه  رگا  هک  تسا  یگژیو  نیا  ياراد  یناریا  هدام  واگ  ارهاظ  درک ؛ فیرعت  يرادهدنخ  عوضوم  میارب  یـسک  راب  کی 

تـشوگ دننکیمن و  حبذ  اهیناریا  ار  هلاسوگ   ) دریمب شاهلاسوگ  رگا  دـنکیمن و  شمارآ  یتحار و  ساسحا  دـشابن  رانک  رد  شاهلاسوگ 
ار شاهلاسوگ  واگ  هدام  هک  یتقو  دـنروایب . شردام  دزن  دـنزیرب و  کمن  شیور  دـننک و  هاک  زا  رپ  ار  وا  تسوپ  دـیاب  دـنروخیمن ) ار  نآ 

. دنشودب ار  شریش  هک  دراذگیمن  دوشیم و  تحاران  تروصنیا  ریغ  رد  دوشیم ، مارآ  یضار و  هاگنآ  دیسیل 
یحیسم هنمارا  یتح  دنروخیم ، ار  كوخ  تشوگ  نانآ  زا  یکدنا  دادعت  دنهدیمن . شرورپ  دنروخیمن و  كوخ  تشوگ  الصا  اهیناریا 
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زا دنربیم  رـس  هب  افلج  دننام  يدوخ  یئهعماج  رد  هک  یئهنمارا  طقف  دنروخیمن و  كوخ  تشوگ  دننکیم ، یگدنز  نایناریا  رانک  رد  هک 
. دننکیم فرصم  مک  رادقم  هب  تشوگ  نیا 

ياراد نارتش  زا  يدادعت  تسا . نوگانوگ  نآ  داژن  هک  دنراد  رایسب  رتش  اهیناریا 
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توافت نیا  ددرگیم . میسقت  رگید  عاونا  هب  زین  هتسد  نیا  هک  دنوشیم  هدیمان  رتش  دنراد  ناهوک  کی  هک  نانآ  روغوب و  هک  دناناهوک  ود 
رتش ای  روغوب  کی  يریگتفج  زا  ار  هدام  ناویح  دـنمانیم . رن  ار  اپراچ  نیا  رکذـم  سنج  زا  عون  نیرتهب  تسا  ناویح  شزرا  یئآراک و  رد 

. دوشیم هدـیمان  هیام  هک  دـنروآیم  تسد  هب  دـشاب  هدرکن  یکیدزن  وا  اب  يرن  رتش  عقوم  نآ  ات  هک  هناهوک  کی  رتش  کـی  اـب  هناـهوک  ود 
. دننک لمح  راب  رتمولیک  دصناپ  ات  دصراهچ  دصیس ، دنناوتیم  هک  يروط  هب  دنتسه  دنمورین  رن  ياهرتش 

رد يدایز  فک  دنروخیم و  مک  رایـسب  دشکیم ، لوط  زور  لهچ  دـسریم و  تیاهن  هب  اهنآ  رد  هدام  سنج  اب  یکیدزن  هب  لیم  هک  ینامز 
مان برقع  هک  نینهآ ، دنبهزوپ  اب  یتسم  هرود  نایاپ  ات  ار  ناویح  هزوپ  دیاب  تلاح  نیا  رد  دناینابـصع . تدـش  هب  دوشیم و  عمج  ناشناهد 

دنمورین وردنت و  شردپ  دـننام  هشیمه  رتش  هرک  دوشیم  رادهچب  یتقو  دراد . شزرا  رلات  دـصکی  يرتش  نینچنیا  تشاد . هگن  هتـسب  دراد ،
هورگ ورنیا  زا  دور ، رفـس  هب  ات  دنامب  دوخ  ياج  رد  دهدیم  حـیجرت  تسین و  رادربنامرف  دـنکیم و  يراتفر  دـب  راب  لمح  ماگنه  تسین و 
لهچ ای  یـس  ياهب  هب  ناوتیم  ار  رتش  عون  نیا  دنمانیم . دنکیم  رکف  شاهلیوط  هب  هشیمه  هک  يرتش  ینعی  مدـیاکدروی  یکرت  هب  ار  روبزم 
يارب همه  نیا  اـب  یلو  دوـشیم ، تسم  نارگید  دـننام  زین  رتـش  نـیا  هـچرگ  دـنمانیم ، كوـل  ار  رتـش  عوـن  نیموـس  هدرک  يرادـیرخ  رلاـت 

درادن ار  روغوب  شزرا  يریگتفج 
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. دـشکیم نورد  هب  ار  نآ  هرابود  دـهدیم و  نوریب  یگنر  زمرق  باـبح  دوخ  يولگ  زا  یلو  دروآیمن  ناـهد  هب  فک  رتش  رن  دـننام  اـنمض 
ناوتیم دنتسین و  تماقتسارپ  دنمورین و  زین  نارتش  هتسد  نیا  دنکیم . رخرخ  درادیم و  هگن  الاب  ار  دوخ  رـس  تسا ، تسم  هک  یتدم  فرظ 

. دنمانیم كول  ار  هننهچب  وسرت و  مدآ  رتش و  رن  ار  عاجش  ریلد و  درم  اهیناریا  دیرخ . رلات  تصش  هب  ار  اهنآ 
. دنودیم رتدنت  نیریاس  زا  دنکچوک و  هثج  ياراد  اهرتش  نیا  دـنمانیم  يزوودـلی  یکرت  هب  داب و  رتش  ار  رتش  عون  نیرتبلاج  نیمراهچ و 

اهرتش نیا  زا  راطق  دنچ  نیناوخ  هاش و  دنودیم . بسا  زا  رتدنت  بلغا  بسا و  دـننام  اهنیا  یلو  دـنوریم ، هار  مدـق  هبمدـق  رگید  ياهرتش 
نارتش تشپ  رب  دـننکیم . هدافتـسا  ارفـس  ندروآ  يارب  رتش  ياـهراطق  نیا  زا  دناهتـسب . مه  تشپ  ار  رتش  رفن  تفه  راـطق  ره  رد  هک  دـنراد 

هدش يراکالط  نیز  تشپ ، رب  دـنزیوآیم و  دریگیم ، ار  ناشهنیـس  يور  ات  هک  يدـنبندرگ  نانآ  ندرگ  رب  دـنزادنایم و  لمخم  شوپور 
. دنراد

مزاول اهرازفاگنج و  نیرتمهم  ناوتیم  عیرـس  ياه  ینیـشنبقع - ماـگنه  رد  تسا . یگنج  تاـیلمع  رد  اـهرتش  راـطق  نیا  هدافتـسا  دروم 
يور رب  هک  نابرتش  هک  دـننکیم  تکرح  دـنت  يردـقهب  نانآ  زا  یخرب  درک . جراـخ  هکرعم  زا  تعرـس  اـب  اـهرتش  نیا  هلیـسو  هب  ار  یگنج 

نآ فرط و  نیا  هب  ندـیود  ماگنه  اهرتش  نیا  هک  اـجنآ  زا  اریز  ددـنبب  ناویح  هب  مکحم  ار  دوخ  دـیاب  تسا ، هتـسشن  رتش  نیلوا  اـی  گنـشپ 
تدم دناوتیمن  دشاب  هتسب  ناویح  هب  ار  دوخ  هکنآ  نودب  سکچیه  نیاربانب  دنوشیم ، ببس  ار  تخـس  تابرـض  دنروخیم و  بات  فرط 

ار دوخ  رس  رتش  ندیود ، ماگنه  دنک . تماقتسا  يدایز 
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. تسین وا  ندناتسیا  يارای  ار  سکچیه  هک  تسا  تلاح  نیا  رد  دنکیم ، داشگ  زاب و  ار  ینیب  ياهخاروس  دشکیم و  الاب 
. درک اجهباج  نازرا  یئهیارک  لباقم  رد  ناوتیم  ار  نزو  نارگ  ياهراب  دـنک ، ترفاسم  دـناوتیم  یتحار  هب  ناـسنا  رتش ، ندوب  اـب  ناریا  رد 

رتـش نیلوا  رب  دوخ  ددـنبیم و  رگیدـکی  هب  مهرـس  تشپ  ار  اـهنآ  اریز  دـنک ، تیادـه  ار  رتـشیب  اـی  رتـش  رفن  تفه  ناوتیم  ناـبرتش  کـی 
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ای رادناوراـک و  دـصکی  زا  شیب  هب  دـنک ، ترفاـسم  یئاـهنت  هب  دـشابن  لـیام  یـسک  هچناـنچ  دوریم . هار  هداـیپ  وا  يوـلج  اـی  دنیـشنیم و 
. تسا رتنئمطم  قیرط  نیا  زا  ترفاسم  اریز  دنکیم ، عوجر  دنلوغشم  رفاسم  راب و  لاقتنا  هب  هک  روشک  رد  یتاسسؤم 

ارـسناوراک ای  هدـکهد و  هک  قارطا  لحم  هب  ات  دـیامیپیم  هار  لیام  هد  اـت  تشه  زور  رد  ناویح  نیا  تسا ، صخـشم  رتش  یئاـمیپهار  لوط 
نیا هک  دراد  دوـجو  هلیوـط  طـقف  اـهنآ  زا  یـضعب  رد  یلو  تسا ، دوـجوم  ناـیاپراچ  يارب  قـیلع  اهارـسناوراک  زا  یخرب  رد  دـسرب . تسا 

. دنروآیم دوخ  اب  هفولع  لبق  زا  دنسانشیم و  یبوخ  هب  نارالاسهلفاق  ار  اهناکم 
نوزلح یعون  راخ  ياههتوب  نیب  تاقوا  یهاگ  دروخیم . ار  وردوخ  ناهایگ  ریاس  هنزگ و  راخ ، و  دوشیم ، هیذـغت  بسانمان  یقیلع  اب  رتش 

يرتش یلبنت  زا  اهیناریا  یتقو  هک  تسا  تهج  نیا  زا  دوشیم ، شندش  طقس  ببس  دزگیم و  ار  رتش  ینیب  هک  دراد  دوجو  هرهم  مانب  یمس 
دننکیم و طولخم  مهاب  ار  وج  درآ  سوبـس و  هفولع  زا  ریغ  دزگب »! ارت  هرهم  هک  مراودیما  : » دنیوگیم دنیآیم  هوتـس  هب  دنراوس  وا  رب  هک 
 . دننکیمورف ناویح  يولگ  هب  هلول و  دنوپ  هس  ابیرقت  نزو  هب  دـنلب  نان  کی  هزادـنا  هب  ار  ریمخ  نیا  دـنروآیم ، مهارف  یتفـس  ریمخ  نآ  زا 

دش دای  ریمخ  اب  دراد ، ودرگ  زغم  دننام  نیریش  یئهزم  تسا و  دوخن  کی  یگرزب  هب  هب  هک  زین ، ار  هناد  هبنپ  هک  مدید  دوخ  نم 
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هک تسا  هتخاس  نانچ  ار  ناویح  ندب  تعیبط  دنک . لمحت  ار  یگنـشت  رتشیب  ای  زور  ود  دناوتیم  رتش  اذـغ  نیا  ندروخ  اب  دـندرک . طولخم 
رب ار  راب  تیاضر  اب  یتحار و  هب  رتش  دنک . تمواقم  شطع  ربارب  رد  هنوگچ  کشخ  فلع و  بآیب و  ياهارحـص  ندومیپ  ماگنه  دـنادیم 
رد دنروآرد ، یـصوصخم  يادص  ناهد  اب  ای  دنزاس و  دراو  وا  يوناز  هب  هتـسهآ  یئهبرـض  هکرت  اب  هک  تسا  یفاک  دریذـپیم ، دوخ  تشپ 

لمح ماگنه  رگا  نارتش  دنهد  ماجنا  دنهاوخیم  هچنآ  وا  اب  دراذگیم  دتفایم و  نیمز  رب  شمکـش  دنزیم و  وناز  رتش  هک  تسا  تقو  نیا 
دنباپ و تفج  دنچ  اهنآ  ياپ  رب  نایناریا  اذل  دنهدیم ، ماجنا  ار  دوخ  راک  رتیضار  رتتحار و  دنونـشب ، عوبطم  یئادص  ای  شوخ  زاوآ  راب 

دیاب بارعا  دزیخرب . دنسپ  دروم  يادص  گنز  شکچ  تکرح  اهدنباپ و  ندروخ  مهب  زا  نتفر  هار  ماگنه  هک  دندنبیم  گنز  ناشندرگ  رب 
یسک زا  نتفرگ  ماقتنا  هب  دیدش  یلیم  يوق و  یئهظفاح  رتش  هکنیا  روآتفگش  دنشاب . هتشاد  دوخ  اب  زین  لبط  رتش ، اب  ارحص  زا  روبع  ماگنه 

ای دننک و  راتفر  روز  ربج و  هب  وا  اب  رگا  دریگیم . لد  هب  ار  صخش  نآ  هنیک  ینالوط  یتدم  يارب  ورنیا  زا  تسا و  هدرک  دب  وا  هب  هک  دراد 
ار بسانم  تصرف  ات  دنامیم  راظتنا  رد  لاس  کی  زا  شیب  دیاش  اهتدـم  دـنکیمن و  شومارف  ار  لمع  نیا  رتش  دـننزب ، شکتک  تدـش  هب 

هنیک  » دـنیوگیم دـنهدیمن  یتشآ  هب  نت  یناسآ  هب  هدـش و  يدـب  ناشقح  رد  هک  يدارفا  هب  اـهیناریا  تهج  نیا  زا  دـنک ، یفـالت  دـبایب و 
«. دراد يرتش 

راب ریز  ناویح  هک  ینامز  طقف  دـنرذگیم ، وا  حـبذ  زا  رودـقملا  یتح  تسا ، بسانم  رایـسب  یـشکراب  يارب  دـنمدوس و  یناویح  رتش  نوچ 
يوحن هب  ای  دوش و  هدیزگ  هرهم  هلیسو  ای  دنکشب ، شیاپ  دتفا و  نیمز  هب  هدنزغل  ياههار  رب  تکرح  نیح  رد  هکنیا  ای  دوش ، روجنر  هتسخ و 

. دوشیم هدروخ  شتشوگ  حبذ و  تروص  نیا  رد  دشاب ، هدش  رامیب  رگید 
شوگ و رس و  ياراد  اهنآ  رثکا  دنراد ، رایسب  بسا  اهیناریا  رضاح  لاح  رد 
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هب اهیناریا  یلو  دنتـسه ، یبوخ  داژن  لیبدرا ) کیدزن   ) کشرا ياهبسا  صوصخهب  يداـم  نابـسا  هچرگ  دنتـسه . اـبیز  ياـهاپ  ندرگ و 

رتمک و  يراوس ، يارب  بسا  زا  نایناریا  دـنراد . يرتشیب  تیمها  هاش  ياهبسا  نایم  رد  اهبسا  نیا  دـنهنیم و  يرتشیب  شزرا  يزاـت  بسا 
خیم هب  یبانط  اب  ای  دـنباپ و  اب  ای  ار  بسا  ياپ  دـنرادن ، الـصا  خرچ  راهچ  يراگ  دـندنبیم . يراـگ  هب  دـننکیم و  هدافتـسا  یـشکراب  يارب 

هب دنتـسه  عمج  اج  کی  رد  بسا  يدادـعت  یتقو  هک  تسا  تهج  نیا  زا  راـک  نیا  دـنیوگیم  دـندنبیم و  تسراوتـسا  نیمز  رب  هک  هلیوط 
. دنمانیم ياپداب  دودیم  دنت  رایسب  هک  ار  یبسا  دننکیم . تیبرت  رگید ، راک  هن  و  ندیود ، دنت  يارب  بسا  نایناریا  دننزن . دگل  رگیدکی 

ای بوـکهرقن و  ار  دوـخ  بسا  زادـناتشپ  هنهد و  قاری و  دـنراد  یتورث  هک  ناـنآ  دـنراد ، صاـخ  هجوـت  بسا  رهاـظ  شیارآ  هب  اـهیناریا 
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، دنریگیم تمدخ  هب  رایسب  زین  ار  رطاق  رتسا و  دوب ، لیاسو  نیمه  زا  زین  ام  يارفـس  هب  تکلمم  ناگرزب  هاش و  یئاطعا  دننکیم . بوکالط 
میدرکیم و رفـس  ام  هک  ینامز  دننکیم . هدافتـسا  يراوس  يارب  ناویح  نیا  زا  زین  هاش  صخـش  یتح  ناگرزب و  ترفاسم ، يارب  اصوصخم 

تمیق درک  ام  هب  یگرزب  کمک  شنتفر  هار  مرن  اب  ناویح  نیا  میدرکیم  قیرط  یط  یتسیاب  امتح  هک  اجنآ  زا  میدوب ؛ هدش  روجنر  هتسخ و 
. دوشیم شورف  دیرخ و  رلات  دصکی  ياهب  هب  نآ  بوخ  عون  تسا ، نارگ  بسا  دننام  مه  رطاق  رتسا و 

ياـهروشک ریاـس  مدرم  زا  شیب  اـهیناریا  نم  ناـمگ  هب  دوشیم و  تفاـی  ناـهج  طاـقن  ریاـس  زا  شیب  ایـسآ  هراـق  رد  هشیمه  شکراـب  رخ 
اب هک  تسین  مسر  اهرهش  رد  اریز  میدید ، یناوارف  هب  ناهفصا  رد  ار  شکراب  ياهغالا  نیا  ام  دننکیم . هدافتسا  ناویح  نیا  زا  نیمزقرـشم 

دادعت نابایخ  هچوک و  رد  تهج  نیا  زا  دننک ، لقن  لمح و  راب  يراگ 
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لـصو یخیـس  دـنربیم  راک  هب  قالـش  ياج  هب  هک  يریجنز  رب  راداوراچ )  ) اهیچکرخ دوشیم . هدـید  دـننکیم  لمح  راب  هک  رخ  يداـیز 
نیا ساسارب  دننکیم  شراداو  تکرح  هب  غالا  ندرک  نیه  اب  عطقنی  دنروآیمرد و ال  یئادص  خیـس  هب  ریجنز  دروخرب  زا  امئاد  دناهدرک و 

: دیوگیم هک  دنراد  یلثملا  برض  رادرک 
« دنبنجیمن اج  زا  ینزن  خیس  ات  ار  رورپنت  نز  لبنت و  رخ  »
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. اهنآ هویم  غاب و  ناتخرد  هرابرد  مراهچ - لصف 

اهنتهن هک  دـباییم  شرورپ  اجنآ  رد  یلاع  ياههویم  دراد ؛ ناتـسمز  زا  رتینـالوط  یئاهناتـسبات  تسا و  مرگ  ینیمزرـس  ناریا  هک  اـجنآ  زا 
. دوشیم هدافتسا  زین  خبط  يارب  اههویم  نیا  زا  یهاگ  هکلب  تسا ، عوبطم  ناشندروخ 

ياهيزبس زا  رتهزمشوخ  رتگرزب و  اهنآ  زا  يرایـسب  هک  دـننکیم  تشک  دوریم ، راـک  هب  اذـغ  هیهت  رد  ناـملآ  رد  هک  يزبس  هنوگ  همه 
: منک رکذ  ار  زایپ  مناوتیم  هلمج  نیا  زا  تسام .

یبوخ هب  تسا ، گرزب  زین  چـیپملک  دـسریم . دـنوپ  هس  هب  اهنآ  زا  یکی  نزو  هک  تسا  گرزب  نانچنآ  لاخلخ  زرم  رد  مرات  هقطنم  زاـیپ 
. دراد یعوبطم  هزم  دنزپیم و 

رکـش اب  ار  هزبرخ  ام  دندینـش  هک  یتقو  دوشیم . هدروخ  رکـش  زا  هدافتـسا  نودب  تسا و  رتنیریـش  رکـش  زا  دوشیم و  تشک  دایز  هزبرخ 
هک یناتسبات  هزبرخ  یناتسبات  یناتسمز و  هزبرخ  زا  تسترابع  هک  دنراد  هزبرخ  عون  ود  اهنآ  دندیدنخ . ام  هب  میروخیم 
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عون نیرتنیریـش  درز و  نآ  گنر  دـسریم . نئوژ  هام  رد  دـیآیم و  تسد  هب  رتدوز  دوشیم  هدـیمان  کمرگ  دراد و  مرگ  زا  ار  دوخ  ماـن 

. تسا هزبرخ 
يرادهگن لباق  لاس  مامت  هکلب  ناتـسمز  رد  اهنتهن  دراد . نزو  دنوپ  هاجنپ  لهچ و  یـس ، ات  تسا و  گرزب  دـسریم ، زیئاپ  رد  یـسپ  هزبرخ 

ماگنه هک  دوشیم  يرادهگن  بوخ  هویم  نیا  يردقب  دنامب و  هزات  رت و  هویم  نیا  ات  دننک  راک  هچ  هک  دنناد  یم - یبوخ  هب  اهیناریا  تسا .
طقف توافت  درخب . لاسما  هویم  ياج  هب  ار  لبق  لاس  هویم  دنک و  هابتـشا  راچد  دیرخ  رد  ار  یمدآ  اسب  يا  رازاب ، هب  دـیدج  لوصحم  ندـمآ 

. دوشیم ساسحا  هویم  تسوپ  هب  نداد  راشف  تقو  رد 
اب دـنرادیمهگن . نازیوآ  یناـی  لاـشوپ و  نیب  دـننیچیم و  ار  نآ  تسا  زبس  زونه  هزبرخ  یتقو  هک  تسا  نیا  هزبرخ  نتـشادهگن  هزاـت  هویش 

. دننک يرادهگن  لاس  لوط  رد  دنناوتیم  زین  ار  اههویم  ریاس  روگنا و  شور  نیمه 
درز و زمرق ، طوطخ  تسین و  جـنران  کی  زا  رتگرزب  هویم  نیا  دـنمانیم ، همامـش  ار  نآ  هک  دراد  دوجو  یفیـص  زا  يرگید  صوصخم  عون 
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ارنآ شعوبطم  يوب  گنر و  ببس  هب  تسا و  یـشوخ  يوب  ياراد  یلو  درادن  نیریـش  معط  همامـش  دوشیم . هدید  نآ  تسوپ  يور  رب  زبس 
. دننکیم هیبشت  همامش  هب  ار  نآ  ناگزیشود ، ناتسپ  یئابیز  نایب  رد  یناریا  يارعش  دننکیم . يزاب  دنیوبیم و  دنریگیم و  تسد  هب 

هدـش کشخ  ناهایگ  هعومجم  رد  طقف  میـسانشیمن و  ناملآ  رد  ام  هک  ار  اهنآ  زا  یکی  دوشیم . تفای  ودـک  نوگاـنوگ  عاونا  ناریا  رد 
. تسا خابک  میباییم ، لکش  ياهرطب  يودک  مان  هب  ار  نآ 

263 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
يارب تسا  هدیـسرن  زبس و  زونه  هک  یتقو  تسا . نآ  يالاب  ياهلک  زاغ و  يولگ  دننام  یئولگ  ياراد  رتگرزب ، ناسنا  کی  رـس  زا  ودـک  نیا 

عمج و شتـشوگ  مرچ و  یتفـس  هب  تخرد و  تسوپ  دـننام  شتـسوپ  تسا  هدیـسر  الماک  هک  ینامز  دریگیم و  رارق  هدافتـسا  دروم  خـبط 
راک هب  بآ  ندیـشون  يارب  يرطب  ياج  هب  ار  نآ  هک  تسا  تلاح  نیا  رد  دـنامیم و  یقاب  شیاـهمخت  طـقف  نآ  نورد  دوشیم و  کـشخ 

. دنربیم
هب ناریا  رد  تفای . تسا  هدـش  هیهت  نیریـش  تشرد و  هناد  ياـهروگنا  زا  هک  ار  نآ  ناوتیم  تـالایا  ماـمت  رد  تسا و  یلاـع  یناریا  بارش 

ار تیعوـنمم  نیا  هک  دنتـسه  يرایـسب  هچرگ  دـشونب ، دریگب و  بارـش  روـگنا  زا  تسین  زاـجم  سکچیه  ص ،)  ) يدـمحم نـید  زا  يوریپ 
. دننکیمن تاعارم 

دوخ اذـل  دـننک ؛ تیاعر  ار  دوخ  ینید  تاروتـسد  ياهزادـنا  اـت  دـنلیام  انمـض  تسا و  عوبطم  ناـیناریا  يارب  بارـش  ندیـشون  هک  اـجنآ  زا 
دننکیم تیاعر  تاهد  اهرهـش و  مامت  رد  ار  تیعونمم  نیا  يدـح  ات  دنتـسه و  یحیـسم  هک  هنمارا  زا  هکلب  دـنزادنایمن  بارـش  امیقتـسم 

. دنرادن ار  نایئاپورا  تراهم  یگدیزرو و  بارش  هیهت  رد  نانآ  دنرخیم .
نودب دوشیم ، يرادهگن  كاخ  ریز  ای  گنت و  کچوک و  ياهنیمزریز  رد  تسا  رتشیب  مها و  کی  نآ  تیفرظ  هک  یئاههرمخ  رد  بارش 

ات دننزیم  نارفعز  نآ  هب  دننکیمن و  يرادهگن  الصا  دیفس  بارش  دننک . يرادهگن  دنزیرب و  رگید  ياهفرظ  ای  هشیش و  رد  ار  نآ  هکنآ 
. دوش زمرق 

روتـسد رابدنچ  تیناحور  ماقم  نیرتالاب  ردص  ورنیا  زا  درکیم ، يورهدایز  اتبـسن  بارـش  ندیـشون  رد  دوخ  نایرابرد  قافتا  هب  هاش  نوچ 
بارش ياههرمخ  ات  داد 

264 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
. دننک درخ  ار  هنمارا 

زا تمسق  کی  هک  دنناشوجیم  یئاج  ات  ار  روگنا  هریش  دنراد  هقالع  دوشیم  هیهت  روگنا  هریش  زا  هک  باشود  ندروخ  هب  تبـسن  اهیناریا 
نیا دـننکیم و  طولخم  هکرـس  یمک  بآ و  يرادـقم  اب  ار  نآ  سپـس  دوش ، ظیلغ  تفـس و  نغور  دـننام  دـنامب و  یقاب  نآ  تمـسق  شش 

. دنشونیم ار  عوبطم  هباشون 
رد دـننکیم و  کشخ  ار  باشود  عون  نیا  نارفاسم  دـیرب . وقاچ  اب  ار  نآ  ناوتیم  هک  دزپب  دـنراذگیم  ردـقنآ  ار  باشود  تاقوا  یهاگ 

. دنشونیم بآ  رد  ندش  لح  زا  سپ  دننکیم و  طولخم  بآ  اب  ار  نآ  ترفاسم 
. دراد مان  اولح  هک  دننکیم  تسرد  ینیریش  عون  کی  باشود  زا  زیربت  رد 

مکحم تفـس و  ات  دنهدیم  رارق  راشف  تحت  زارد  ياههسیک  رد  دننکیم و  طولخم  ودرگ  زغم  مدنگ و  درآ  هدشدرخ ، ماداب  اب  ار  باشود 
نآ دیاب  ناتسمز  رد  هکیروط  هب  دوش 

265 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
زا یخن  خوجوس  ناـیم  زا  دوشیم ، هدـیمان  خوجوس  هک  دـنزاسیم  ساـبلاک  دـننام  ياهلول  ریمخ  نیا  زا  درک ، دروخ  هشیت  شکچ و  اـب  ار 

. دوشیم نآ  نتشادهگن  ببس  یتشک  نابداب  نامسیر  دننام  هک  دناهدنارذگ  ناتک 
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. دوشیم تفای  زاریش  زیربت و  رد  اهنآ  نیرتنیریش  نیرتهب و  دراد . دوجو  روگنا  نوگانوگ  عاونا  ناریا  رد 
. دیوریم یشحو  روط  هب  نالیگ  ياهناتسهوک  اهلگنج و  رد  هژیوهب  هطقن  دنچ  رد  ریجنا  ماداب و  رانا ، تخرد 

، دوشیم هدافتـسا  يزپشآ  يارب  اههناد  نیا  زا  دنـشورف . یم - ندرک  کـشخ  زا  سپ  دـنروآیمرد و  ار  نآ  ياـههناد  تسا ، هزمشرت  راـنا 
بآ دننارذگیم و  هچراپ  زا  سپـس  دوش ، مرن  ات  دننکیم  سیخ  بآ  رد  ار  رانا  ياههناد  دنکیم . هایـس  ار  نآ  گنر  شرت و  ار  اذـغ  معط 

تفایـض و تقو  هب  ار  جنرب  الومعم  دـنرادیم و  هگن  ار  نآ  زا  لصاح  بآ  دـنناشوجیم و  ار  هزات  رانا  بآ  دـنناسریم . فرـصم  هب  ار  نآ 
. دنشخبیم یعوبطم  هزم  ولپ  هب  دننکیم و  گنر  بر  نیا  اب  ینامهم 

دراد جاور  ناملآ  رد  هک  توبروکـسا  يرامیب  اب  بیترت  نیا  هب  دـنروخیم و  شرت  تاـعیام  اذـغ  اـب  تسناـنآ  مسر  هکناـنچمه  اـهیناریا 
. دننکیم هزرابم 

يزیچ تخرد  نیا  دـنراد . نیا  زا  رپ  يدایز  ازجم و  ياهغاب  اهیناریا  هکنوچ  مهدیم ، رارق  هویم  ناتخرد  فیدر  رد  ار  توت  تخرد  نم 
اهنآ نایم  زا  دناوتیم  يراوشد  هب  ناسنا  کی  هک  دنراکیم  رگیدکی  رانک  گنت  نانچ  ار  اهنآ  هک  تسین  زمرق  دیفـس و  توت  تخرد  زج 
نیا گرب  دننک . عطق  ار  اهنآ  دسرب و  اههخاش  هب  ناشتـسد  ات  دنوش  دنلب  مدـق  مین  شـش و  زا  شیب  دـنارذگیمن  ار  ناتخرد  نیا  دوش . در 

یحرش هب  ار  تخرد 
266 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

: دنهدیم مشیربا  مرک  هب  هیذغت  يارب  دوشیم  نایب  ریز  رد  هک 
لمح لغب  ریز  زور  مامت  ای  زورمین و  کی  یکچوک  هسیک  نورد  ار  مشیربا  مرک  مخت  دـهدیم ، گرب  راهب  رد  توت  تخرد  هک  یماـگنه 
هساک کی  رد  توت  تخرد  ياهگرب  يور  ار  اهنآ  سپس  دلولیم ، نوریب  هب  دوشیم و  رادیب  مخت  نورد  مرک  امرگ  ببـس  هب  دننکیم .

زور جنپ  اهمرک  دشابن . سیخ  اهگرب  نیا  هک  دنـشاب  بقارم  دیاب  دـنراذگیم و  مرک  رایتخا  رد  هزات  گرب  زور  ره  دـننکیم . اهر  یبوچ 
يازارد هب  اهنآ  زا  مادک  ره  هزادنا  هک  تسا  نامز  نیا  رد  دنباوخیم . زور  هس  سپـس  دننکیم و  هیذغت  نآ  زا  دـنلول و  یم - اهگرب  يور 

. دسریم رینپ  ورال  کی 
نالیگ رد  دـننکیم . لقتنم  دـناهتخاس ، اهنآ  يارب  لبق  زا  هک  يزیمت  ياههطوحم  ای  هلغ و  ياهرابنا  هب  هزور  هس  باوخ  زا  سپ  ار  اـهمرک 

هب راوید  نیا  هبل  يور  زا  درادن . فقـس  تسا و  زابور  ناکم  نیا  تسام . يرجآ  هلغ  ياهرابنا  هب  هیبش  هک  دـناهتخاس  مرک  يارب  ییاههناخ 
تاعطق ات  میدـنبیم  دوخ  یبوچ  ياههکـشب  رود  هب  ام  هک  ییاههکرت  عون  نامه  زا  دـناهتخادنا ، كزان  ياهبوچ  ای  هک و  رتوربور  راوید 

رب ار  مشیربا  ياهمرک  دوشیم و  هتخادنا  توت  تخرد  گربرپ  ياههخاش  بوچ  نیا  يور  درادـهگن . مکحم  مه  رانک  ار  رگید  ياههتخت 
اذل دنروخیم ، رتشیب  دندش  رتگرزب  یتقو  اهمرک  دننکیم . ضوع  هزات  ياههخاش  اب  ار  یلبق  ياههخاش  زور  ره  دـنراذگیم و  نآ  يور 
دوـخ هب  هناورپ  رـال و  يرهاـظ  لکـش  مکمک  هک  تساـهزور  نیا  رد  دوـشیم . هدروآ  اـهنآ  يارب  هزاـت  ياـهگرب  راـب  هس  اـی  ود  هـنازور 

هب دورو  لحم  کی  خاروس و  طقف  دنـشاب و  ناما  رد  ناگدنرپ  دنزگ  زا  ات  دـنناشوپیم  روت  اب  ار  اهمرک  یگدـنز  لحم  سپـس  دـنریگیم ،
. دنراذگیمزاب ار  هطوحم 

دیاب دـنوریم . باوخ  هب  زور  تشه  يارب  هرابود  دـنوش ، ندـینت  هدامآ  دـننک و  دـشر  لماک  روط  هب  اهمرک  هکنیا  زا  لـبق  ماـگنه ، نیا  رد 
دوخ زا  هک  یعیام  رد  دنریمیم و  اهمرک  هنرگو  دباین  هار  ناکم  نیا  هب  یسجن  كاپان و  نز  ای  درم  تاقوا  نیا  رد  هک  دوب  بظاوم 

267 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
ماگنه دناهدیباوخ ، هدروخ و  لماک  روط  هب  اهمرک  هک  هتفه  تفه  زا  سپ  نونکا  دنوشیم و  بآ  دنوریم و  لیلحت  دوشیم  حـشرت  اهنآ 

هک تسا  یئهلیپ  هتـشررس  نیمه  هک  دیآیم  نوریب  نانآ  يولگ  زا  يرات  اریز  دنتـسین  مه  ندروخ  هب  رداق  رگید  دسریمارف و  نانآ  ندـینت 
. دننتیم دوخ  رود  هب  ادعب 
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. دنکن ادیپ  یسرتسد  اجنآ  هب  یئهناگیب  ات  دریگیم  رارق  تبقارم  ینابهگن و  ریز  تدش  هب  مشیربا  ياهمرک  هاگیاج  هک  تسا  ماگنه  نیا  رد 
. دوشیم هدید  درزولآ  یگرزب  لکش و  هب  رایسب  ياههلیپ  اجنآ  رد  هک  دننکیم  زاب  ار  هطوحم  رد  زور  هدزاود  تشذگ  زا  سپ 

هکـشب کی  رد  دسریم  ددـع  نارازه  هب  اهنآ  دادـعت  هک  ار  رگید  ياههلیپ  یلو  دـننکیم ، دازآ  يزیرمخت  يارب  ار  گرزب  ياههلیپ  هناورپ 
بیترت نیا  هب  دـنبوکیم و  اـههلیپ  رب  دـناهدرک  هیهت  راـک  نیا  يارب  هک  یبوراـج  اـی  هکرت  اـب  سپـس  دـنزادنایم و  شوجبآ  زا  رپ  یبـلح 
رایـسب هک  ار  مرک  ندـب  هدـنامیقاب  دـلج  دـننکیم . فالک  عمج و  ار  اهنآ  ادـعب  هک  دوشیم  نازیوآ  بوراـج  هکرت و  زا  مشیربا  ياـهرات 

. دنزادنایم رود  هب  تسا  كزان 
اب یگنر  دیفـس  هناورپ  زور  هدراـهچ  زا  لـبق  دوـشیم و  هدـیچ  يزیم  يور  رب  دـننک  يزیرمـخت  دـیاب  نآ  نورد  ياـههناورپ  هـک  یئاـههلیپ 

. دشکیم نوریب  رس  نآ  زا  هلیپ  نتفاکش 
هناد کی  هزادنا  هب  مادک  ره  هک  دراذگیم  مخت  دـصکی  زا  شیب  هدام  هناورپ  دـننکیم ، تکرح  رگیدـکی  رانک  رد  هدام  رن و  ياههناورپ 
راهب ندیـسر  ارف  ات  درـس  یلیخ  هن  مرگ و  یلیخ  هن  یناکم  رد  ار  اهمخت  نیا  دنریمیم . هناورپ  ود  ره  يراذگمخت  زا  سپ  تسا . شاخـشخ 

. دنزادرپب مشیربا  هیهت  مرک و  شرورپ  هب  هرابود  ات  دننکیم  يرادهگن 
مـشیربا تعیبط . زیگناتفگـش  گرزب و  ياه  زار - زا  یکی  زا  تسا  یناشن  کـچوک  مرک  نیا  يراذـگمخت  لوحت و  رییغت و  راـک  ندـید 

. دروآیم ناغمرا  هب  دنراد  مشیربا  مرک  شرورپ  يارب  هطوحم  نیدنچ  هک  نانآ  هژیوهب  نایناریا  يارب  ار  یتفگنه  تورث 
راید نیا  مدرم  رایتخا  رد  یگدـنز  نارذـگ  هیذـغت و  يارب  هک  مشیربا  هویم و  ینعی  ناریا  یعیبط  عبانم  زا  عبنم  ود  هراـبرد  یحرـش  دوب  نیا 

عبانم وزج  دیاب  دوشیم  تفای  روشک  مامت  رد  زین  هک  ار  کمن  نداعم  اههوک و  وکاب ، تفن  ياههمشچ  دراد . رارق 
268 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

. دروآ باسح  هب  یعیبط 
یتح هک  تسا ، هلوسام  رد  نهآ  نیرتهب  دراد  دوجو  هجنگ  هلوسام و  رد  نهآ  ندعم  درادن . یجاور  نادنچ  ناریا  رد  ندعم  جارختسا  راک 

هتخانش نداعم  هنایم  بارس و  نیب  دریگیم . لکش  یناسآ  هب  شکچ  ریز  دوش ، مرگ  هروک  رد  دشاب  مزال  هکنیا  نودب  نآ  کچوک  تاعطق 
مرگ يارب  بوچ  دـقاف  هقطنم  نیا  اریز  درادیمرب ، يرایـسب  هنیزه  اـهنآ  جارختـسا  هک  دوـشیم  هتفگ  یلو  دراد  دوـجو  هرقن  ـالط و  هدـش 

. تسا تازلف  نیا  بوذ  هروک و  ندرک 
269 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

، كایرت دننام  دوشیم ، هدید  ناریا  رد  هک  ییاهزیچ  ریاس  زین  نایناریا و  یندیشون  اذغ و  اصوصخم  كاروخ ، دروخ و  هرابرد  مجنپ - لصف 
ياچ هوهق و  وکابنت ،

تخپ تهج  زین  یترورض  دنـشابن ، تاجوز  ددعت  عوضوم  راتفرگ  رگا  دنرادن . قرب  قرزرپ و  نارگ و  ياهاذغ  هب  یهجوت  امومع  اهیناریا 
. دننیبیمن یندیشون  هقوذآ و  زا  دوخ  ياهنیمزریز  ندرک  رپ  ناوارف و  عونتم و  زپ  و 

قودنص هن  تسا ، كدنا  ناشلزنم  لیاسو  تسا . نازرا  دوشیم  دیلوت  هیهت و  نیمزرس  نیا  رد  هکنیا  ببس  هب  یمشیربا  یناتک و  ياههچراپ 
. تسا هدش  شرف  یلاق  اب  ناشیاهقاطا  فک  هکیلاح  رد  هجنگ ، هسفق و  هن  دنراد و 

تیعمج نتـشاد  ببـس  هب  هک  ناهفـصا  رد  زج  دوشیم ، تفای  روفو  هب  هک  تسا  تشوگ  طقف  اهنآ  دـیرخ  دـنراد و  جـنرب  هشیمه  لزنم  رد 
( دننکیم فرصم  رایسب  هک   ) هویم تیمها  دوش . هدروآ  اجنآ  هب  رگید  تالایا  زا  زین  یکاروخ  داوم  ریاس  دیاب  دایز 
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نانآ ياهقاطا  دشاب . هتشاد  دوجو  لزنم  نیمزریز  غاب و  رد  همـشچ  ای  بآ  يوج  هراومه  دیاب  نآ  يرادهگن  هیهت و  يارب  هک  تسنانچنآ 
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تاعارم ظفح و  يارب  لیلد  نیمه  هب  دوش . اـهنآ  هناـخ  دراو  گـس  نینچمه  فیثک و  زیچ  چـیه  دـیابن  تسا و  هدـش  شرف  یلاـق  هلیـسو  هب 
زین لاغـشآ و  تسوپ و  هویم  ای  اذـغ و  ندروخ  ماگنه  هک  دـنراد  رانک  رد  هشیمه  دوشیم  هدـیمان  ناتفوت  هک  ار  یـصوصخم  فرظ  تفاظن 
رارق ناتفوت  ددـع  کی  رفن  ود  ره  نیب  دـننکیم و  هدافتـسا  رایـسب  ناتفون  زا  اـهینامهم  تفایـض و  رد  دـنزادنایم . نآ  ار  دوخ  ناـهد  بآ 

. دنهدیم
هدش و هیبعت  نیمز  رد  نانآ  يزپشآ  قاجا  دننکیم . هدافتسا  تسا  هدش  دیفس  علق  اب  هک  نیـسم  زین  يزلف و  فرظ  زا  يزپشآ  يارب  اهیناریا 

. تشاد ام  تاعیام  ریطقت  ياههروک  هب  تهابش  دندوب و  هدیشک  یکراوید  ار  نآ  رود  هک  میدید  يرتهب  ياهقاجا  اج  دنچ  رد 
. رتش واگ و  هلاپت  راخ ، هتوب  مزیه ، زا  تستراـبع  دراد و  اـهنآ  هیهت  ناـکم  هب  یگتـسب  دـنربیم  راـک  هب  قاـجا  ندرک  مرگ  يارب  هک  يداوم 

هرقن زا  اهفرظ  نیا  دنکیم  روصت  ناسنا  هک  دناهدرک  دیفـس  نانچ  علق  اب  دـناهتخاس و  بوخ  رایـسب  هک  تسا  سم  زا  زین  نانآ  ياههساک 
مک ياذغ  هب  دوشیم . هدرب  راکب  یلافس  فورظ  ارثکا  تاهد  رد  دننکیم ، هدافتسا  رایـسب  زین  ینیچ  فورظ  هساک و  زا  تسا . هدش  هتخاس 

. دنزپیمن عونتم  ياهكاروخ  دننکیم و و  هدنسب 
. دنروخیم هویم  رینپ و  هرک ، یکدنا  رادقم  دنرادن و  زور  رد  بسانم  لماک و  راهن  کی  هب  یهجوت  نانآ  زا  يرایسب 

فرص هتخپ  ياذغ  رابود  زور  کی  رد  هک  ماهدید  ار  نت  دنچ  انمض  دوخ  نم 
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دب یئهتخپن  جنرب  زا  تسترابع  دنروخیم  يرگید  زیچ  ره  زا  لبق  دشاب و  ناشهرفس  رب  دیاب  هشیمه  هک  اهیناریا  لوادتم  ياذغ  دندرکیم .
نیا هب  دـنزاسیم ، هدامآ  نوگاـنوگ  عاونا  هب  ار  جـنرب  دـنراذگیم . دنفـسوگ  هتخپ  تشوگ  نآ  يور  ـالومعم  دـنمانیم و  وـالپ  ار  نآ  هک 

رد ار  جنرب  گنر  راهچ  هاش  هرفـس  رب  ام  دننکیم . گنر  نارفعز  ولابلآ و  ای  رانا  بر  اب  دـننزیم و  ماداب  زیر و  شمـشک  نآ  هب  هک  بیترت 
. میدروخ میدید و  فرظ  کی 

زمرق ملک  زا  یلو  دننکیم  تسرد  ولپ  زین  چیپملک  شرت و  يولابلآ  جانفـسا ، زا  دننکیم و  فرـص  زین  هدش  خرـس  یهام  غرم و  اب  ار  جنرب 
. دننکیم خبط  ار  اهنآ  ام  دننام  هک  دنراد  دوخ  روشک  رد  ار  ناگدنرپ  عاونا  اهیناریا  دننکیمن . هدافتسا 

تـسوپ دننام  اخوی  نان  دوشیم . هیهت  مدنگ  درآ  زا  هک  دنراد  مه  نان  فلتخم  عاونا  یلو  دـننکیم  فرـصم  نان  ياج  هب  ار  جـنرب  نایناریا 
. تسا هزادنا  نیمه  زین  شیانهپ  دعاس و  کی  ابیرقت  نآ  يازارد  تسا ، كزان  دنربیم  راکب  نتشون  يارب  هک  یتاناویح 

دوخ تشگنا  راـهچ  نیب  ار  وـلپ  اریز  دـنربیم ، راـک  هب  دوـخ  برچ  ناتـشگنا  ندرک  كاـپ  يارب  هرفـس  لامتـسد  ياـج  هب  ار  نآ  ادـتبا  رد 
. دنربیم ناهد  هب  فرظ  زا  دنریگیم و 

. دننک هدافتسا  روظنم  نیا  يارب  دراک  زا  هک  دوشیم  هدید  رتمک  دننکیم و  هراپ  ار  تشوگ  دوخ  ناتشگنا  اب  روطنیمه 
نآ رد  ولپ  يرادقم  ای  تشوگ  ياهکت  دننکیم و  هعطق  دنچ  هراپ و  ار  نآ  دندرک ، كاپ  اخوی  نان  اب  ار  دوخ  تسد  ناتشگنا  هکنآ  زا  سپ 

. دنروخیم یلاخ  ار  نان  ياههکت  ای  دنچیپیم و  دنراذگیم و 
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كزان و یبوچ  قشاق  زین  هاش  هرفس  رـس  رب  یتح  همه ، هکلب  دننکیمن  هدافتـسا  ياهرقن  قشاق  زا  ام  فالخرب  یکبآ  ياهاذغ  ندروخ  يارب 
. دنربیم راک  هب  دسریم  دعاس  مین  هب  نآ  دق  هک  یلکش  یضیب 

بارـش دـننکیم .  طولخم  هکرـس  یکدـنا  باشود و  اب  تاقوا  یهاـگ  هک  تسا  بآ  طـقف  يداـع  دارفا  صوصخهب  مدرم  رثکا  یندیـشون 
فورظ گرزب و  ياـهيروق  هزادـنا  هب  نآ  یگرزب   ) نییلول کـی  ياـهب  ناوریـش  ناـجیابرذآ و  كارا ، رد  هکنوچ  تسین ، نارگ  نادـنچ 

. تسا نشورگ  هس  ای  ود  اب  ربارب  بارش  تسام ) تاعیام  يریگهزادنا 
ینعی اهیجاح  هلمجنآ : زا  و  تسا ، رایـسب  دـننکیم  يراددوخ  یعرـش  نیزاوم  نیناوق و  هب  هجوتاب  بارـش  ندیـشون  زا  هک  يدارفا  دادـعت 
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لوط رد  دنهدیمن  هزاجا  دوخ  هب  دارفا  نیا  دناهدرک . ترایز  ار  ص )  ) دمحم ترضح  دقرم  دناهدش و  فرشم  هنیدم  هکم و  هب  هک  یناسک 
دایز هقالع  بارـش  ندیـشون  هب  هک  دنوشیم  ادیپ  نایرابرد  هژیوهب  اهیناریا  نیب  مه  یناسک  رایـسب  سکعرب  دننز ، بارـش  هب  بل  یگدـنز 

شیاشخب وفع و  لباق  دوشیم ، هدیـشخب  صوصخم  لامعا  ماجنا  اـب  هک  ناـهانگ  رگید  دـننام  مه  يراوخبارـش  هاـنگ  دـنیوگیم  دـنراد و 
زا دایز  بارش  اب  دوخ  ياهتفایض  رد  دنرخیم و  نارگید  زا  ار  بارـش  لیلد  نیمه  هب  دننکن  بارـش  هیهت  هب  مادقا  دوخ  هکنآ  هژیوهب  تسا ،

. دننکیم یئاریذپ  نانامهیم 
ار دوخ  برچ  ياـهتسد  اـت  دوشیم  هدروآ  اـهنامهم  روضح  هب  هباـتفآ  اـب  مرگ  بآ  اـهینامهم  رد  ارثـکا  هشیمه و  اذـغ  فرـص  زا  سپ 

. دننک زیمت  هرابود 
هک تسنیا  اهنآ  زا  يرایسب  هکلب  دارفا  همه  هن  اهیناریا ، موسر  زا  رگید  یکی 
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. دنعلبیم دننکیم و  تسرد  دوخن  کی  هزادنا  هب  کچوک  ياهبح  كایرت  زا  دنمانیم . زین  نویفا  ار  نآ  دننک و  فرصم  كایرت 

دنلیام اریز  دنروخیم  زور  ره  ار  كایرت  یخرب  دننک . لمحت  فرـصم و  ار  رادـقم  نیا  زا  شیب  نیتنئوک و  مین  دـنرداق  كایرت  هب  نیداتعم 
. دوشیم فرصم  روفو  هب  كایرت  اریز  دنربیم  رایسب  دوس  كایرت  شورف  زا  ناراطع  دنشاب . هئشن  هراومه 

. دنلوغشم نوتوت  ندیشک  هب  هتسشن  هداتسیا و  مدرم  دجاسم  رد  یتح  اج  همه  دراد . رایسب  دنمقالع  دوشیم و  فرصم  رایسب  زین  نوتوت 
رـس ندیـشک  يارب  نوتوت  ندرک  هدامآ  زا  اهیناریا  دـنروآیم  دوشیم  تشک  رایـسب  هک  یئاـج  ناتـسدرک ، لـباب و  اـی  دادـغب  زا  ار  نوتوت 

. دوشیم تفای  رایـسب  وکاـبنت  اـهيزارخ  ناشورفتـسد و  طاـسب  رد  دـننکیم . کـشخ  طـقف  ناـهایگ  ریاـس  دـننام  ار  نآ  دـنروآیمنرد و 
رایـسب ار  یئاپورا  نوتوت  دنهدیم . يرتشم  هب  دـننکیم و  درخ  شورف  عقوم  دناهتـشاذگ و  هسیک  رد  یگرزب  نامه  هب  ار  نوتوت  ياهگرب 

یخامـش رد  هک  ینامز  مراد  رطاخ  هب  دـنروآیم . ناریا  هب  ار  نآ  اهیـسیلگنا  بلغا  اریز  دـنمانیم  وکابنت  سیلگنا  ار  نآ  دـنراد و  تسود 
هویـش دـش . لاحـشوخ  رایـسب  نم  شـشخب  نیا  زا  وا  مدرک  هیدـه  دوخ  نابز  ملعم  هب  تشگنا  کی  يازارد  هب  وکابنت  کچوک  هعطق  کـی 

: تسا ریز  حرش  هب  وکابنت  فرصم  يارب  لوادتم 
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ار ودک ) زا  هژیو  ییهنوگتفس  تسوپ   ) هابک مانب  يدنه  يودرگ  تسوپ  ای  یلافس و  هزوک  کی  ای  ياهشیـش ، يرطب  کی  زا  یمین  زا  شیب 
يور تسا . نآ  نورد  وکابنت  هک  دراد  رارق  ییهقح  هلول  نیا  رس  رب  دنربیمورف . بآ  نورد  هب  ار  ییهلول  الاب ، زا  دننکیم و  رپ  هزات  بآ  اب 

اب دننکیمورف و  هزوک  هندب  يالاب  تمسق  رد  دعاس  ود  ای  کی  يازارد  هب  ین  یبوچ  هلول  کی  دنراذگیم . خرـس  لاغذ  هعطق  کی  وکابنت 
، دوریمن نوریب  اوه  رگید  ياج  زا  هدـیبسچ و  هزوک  خاروس  هب  ـالماک  ناـیلق  ین  نوچ  دنـشکیم . ناـهد  هب  ار  هزوک  نورد  ياوه  ین  نیا 

هگن دریگیم و  ار  وکابنت  برچ  هایـس و  هدام  هزوک  بآ  دوشیم . شکنایلق  ناهد  دراو  نایلق  هار  زا  درذـگیم و  بآ  نایم  زا  وکابنت  دود 
. دناهداد رارق  لگ  زا  ياهناهد  قپچ  نیا  رـس  رب  دـننکیم . دود  یبوچ  قپچ  اب  ام  هویـش  هب  ار  نوتوت  نایلق  نتـشادن  ببـس  هب  یخرب  درادیم .

هیبش هوهق  هناد  دننکیم . دراو  هیکرت  اصوصخم  رـصم و  زا  اهیناریا  هک  تسا  یئهویم  هوهق  دنـشونیم . هایـس  هوهق  نایلق  ندیـشک  اب  هارمه 
. تسا گنر  دیفس  نآ  درآ  ایبول و  کی  هزادنا  هب  مدنگ و 

ار نآ  بآ  دـنناشوجیم و  دـننکیم ، زیر  ار  نآ  سپـس  دـننازوسیم ، يدـح  اـت  دـنهدیم و  وب  کـشخ  هواـت  کـی  رد  ار  هوـهق  ياـههناد 
ار نآ  ارثکا  لیلد  نیمه  هب  دزاس و  یثنخ  ار  جازم  دوش و  ببس  ار  رایسب  يدرس  ایوگ  تسا و  عوبطم  دنت و  یمعط  ياراد  هوهق  دنـشونیم .

شوماخ وا  یناوهش  لیم  شتآ  دشونب  دایز  هوهق  یسک  رگا  دنشونیم .
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هوهق هب  هزادـنا  نآ  ات  هک  دـننکیم  تیاکح  تسا  هدرکیم  تموکح  ناریا  رب  گـنل  رومیت  زا  لـبق  هک  يونزغ  دومحم  ناطلـس  زا  دوشیم ،
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هوهق دایز  ندیشون  تلع  هب  وا  اب  یگباوخمه  زا  لبق  راب  کی  دوب و  هدرک  شومارف  زین  ار  دوخ  رـسمه  یتح  هک  دوب  هدش  داتعم  دنمهقالع و 
اـشامت ار  نوریب  هک  روطنیمه  دوب و  هتـسشن  هرجنپ  رانک  هاش  رـسمه  زور  دـنچ  زا  سپ  تخیگنارب . ار  يو  رفنت  هک  دـش  يدـب  تلاح  راچد 

هچ بسا  نیا  اب  دیـسرپ  دوخ  ناکیدزن  زا  هکلم  دننک . شاهتخا  دنهاوخیم  دناهدناباوخ و  نیمز  رب  ار  رن  بسا  سأر  کی  هک  دید  درکیم ،
زا ار  وا  يزیرغ  یـسنج و  لیم  ناویح  ندرک  هتخا  اب  دنهاوخیم  هک  دش  هتفگ  وا  هب  هتـسیاش  هنابدؤم و  یتاملک  اب  خساپ  رد  دننکیم ؟ راک 

، دـنهد ماـجنا  يراوشد  نیا  اـب  ار  راـک  نیا  هک  درادـن  یموزل  تشاد  راـهظا  هکلم  درپب . ناـیدام  يور  رب  دـناوتن  نیا  زا  دـعب  هک  دـنربب  نیب 
. دوش لاحیب  ناوتان و  هاش  دننام  دوز  یلیخ  ات  دنناشونب  یتنعل  هوهق  نیا  زا  بسا  هب  هک  تسیفاک 

نانآ رثکا  تسا و  هداهن  نایناریا  دوجو  رد  دایز  رادقم  هب  تعیبط  هک  یسنج  لیم  نتفر  نیب  زا  ببـس  هوهق  ندیـشون  رد  طارفا  هک  اجنآ  زا 
: دناهدورس ار  ریز  تیب  هوهق  شهوکن  رد  ارعش  اذل  دنهدیم  دایز  تیمها  مونوب  موموس  لیم  نیا  هب 

هوهش  عطاق  مون و  لتاقهوهق  وت  مان  هک  ور  هیس  يا 
یغاد گـنر  هایـس  بآ  رگید ، ياـهناکم  نینچمه  اـجنیا  رد  دراد . دوـجو  مه  ینیچ  هناـخياچ  اـههناخیم ، زا  ریغ  هب  ناهفـصا  نادـیم  رد 

هک یهایگ  نتخپ  زا  هک  دنشونیم 
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انهپ لوز  مین  ازارد و  لوز  کی  هک  زیتكون  دـنلب  ياهگرب  زا  تستراـبع  ياـچ  دـیآیم . تسد  هب  دـنروآیم  نیچ  زا  کـبزا  ياـهراتات 
و ت »  » اـهینیچ هک  تسا  یهاـیگ  ناـمه  دـیآیم و  رظن  هب  مرک  کـی  دـننام  هدـش و  هلول  هایـس ، تسا  کـشخ  هک  یتـقو  هاـیگ  نیا  دراد .

. دنهنیم رایسب  شزرا  فوصوم  هایگ  هب  للم  نیا  دنمانیم و  اچ  ایچ و  اهيدنه  اهینوپاژ و 
اب ار  ياچ  هکنآ  زا  سپ  دـننکیم و  هفاضا  نآ  هب  کخیم  یخرب  هنایزار و  ای  نایداب  دـننکیم و  مد  زیمت  لالز و  بآ  رد  ار  ياچ  اـهیناریا 

اهینپاژ اهینیچ ، اهیناریا  داقتعا  هب  یندیشون  نیا  تسا . ندش  ظیلغ  ندیشک و  مد  تیصاخ  ياراد  ياچ  دنشونیم  دندرک ، نیریـش  رکش 
دیفم یمدآ  ءاشحا  ءاعما و  مامت  یلک  روطب  نوخ و  دبک ، شـش ، هدعم ، يارب  دراد و  ناسنا  رد  رثؤم  هدنهدشمارآ و  یتیـصاخ  اهيدنه  و 

ار تبوطر  دهدیم و  نیکست  ار  درد  رس  دنکیم ، درخ  ار  هیلک  گنس  دوشیم ، ندب  یلخاد  ياهمادنا  تیوقت  نتـسش و  ببـس  زین  تسا و 
رادیب و یپ  رد  یپ  بش  دنچ  دناوتیم  دنکیم  فرصم  دایز  ار  ياچ  هک  یسک  دربیم . نیب  زا  تسا ، عقومیب  باوخ  یگدومخ و  ببس  هک 

. دهد ماجنا  ار  دوخ  يرکف  ياهراک  دنراذگب و  باوخ  ساسحا  نودب  لاح و  رس 
نونکا هایگ  نیا  دـنکیم . ینالوط  ار  وا  رمع  هکلب  درادیم ، هگن  ملاس  ار  ناسنا  هراومه  اهنتهن  دوش ، هدیـشون  لداعتم  روط  هب  ياچ  هچنانچ 

تسا و هدش  هتخانش  الماک  دنله  رد 
277 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

هب اریز  درک ، هیهت  دایز  رادـقم  هب  هن  زونه  هچرگا  مادرتسمآ  رد  ار  ياچ  ناوتیم  دـنروآیم و  هارمه  دوخ  اـب  یقرـش  دـنه  نارفاـسم  ار  نآ 
. دنرخیم دنله  زا  دایز  رادقم  هب  ار  ياچ  نایوسنارف  ماهدش  هاگآ  هکیروط 

279 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

دننکیم شاعم  رارما  نآ  قیرط  زا  نایناریا  هک  یئاههفرح  لغاشم و  هرابرد  مشش - لصف 

، یتـسد عیانـص  هب  ناـیناریا  دـش  ناـیب  نآ  شورف  لوـصحم و  يروآعـمج  دـیلوت و  یگنوـگچ  ـالبق  هک  يرادـغاب  يزرواـشک و  راـنک  رد 
درذـگیم و اهرازاب  اهرهـش و  نیدایم  زا  ناسنا  یتقو  تسا  هجوتبلاج  دـنراد . یـصاخ  هجوت  شترا  رد  لاغتـشا  يرگیـشنم و  یناگرزاب ،
هب ای  الـصا و  دارفا  نیا  دنراک . مرگرـس  دناهتـسشن و  دوخ  ياههاگراک  رد  رگیدکی  رانک  مظنم  روط  هب  هک  دـنیبیم  ار  فلتخم  نارگتعنص 
نآ رد  یئاهیقاط  رباعم و  هک  اهرازاب  رد  امومع  هکلب  دـننکیمن  راک  هناخ  رد  دنتـسین ، لزنم  زا  جورخ  هب  رداق  هک  یناـسک  زج  یلک ، روط 
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. دنراک هب  لوغشم  تسا  هدش  هتخاس  روظنم  نیمه  هب 
ياههچراپ یلومعم و  هچراپ  رب  مشیربا  هبنپ و  اـب  دـنناوت  یم - هک  نازودـلگ  اـهزرگنر و  اههدـنفاب ، زا  دـناهدش  لیکـشت  ناراکتعنـص  رثکا 

. دنزودب لگ  دـنکیم  تیافک  یناریا  سابل  تسد  کی  تخود  يارب  درادـن و  ازارد  دـعاس  هدزاود  ای  هد  زا  شیب  شاهراوق  ره  هک  تفبرز 
. دنکیم دیاع  یگرزب  دوس  دوشیم و  رداص  جراخ  هب  دوریم  راکب  هسبلا  يارب  هک  یمشیربا  هبنپ و  دازام 

، لوصحم عضو  هب  هجوتاب  لاس  ره  ناریا  رد  هک  درک  باسح  نینچ  ناوتیم  لک  رد 
280 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

رثکادح ناریا  رد  رادقم  نیا  زا  دراد ، نزو  دنوپ  هدزناش  تسیود و  لدع  کی  ره  هک  دـیآیم  عمج  هبنپ  مشیربا و  لدـع  رازه  تسیب  ات  هد 
لمح ایلاتیا  هیکرت و  ناتـسودنه ، هب  یـسیلگنا  يدـنله و  ياهیتشک  طسوت  امامت  هدـنامیقاب  دوشیم و  فرـصم  لـخاد  رد  لدـع  رازهکی 

رادتسود ناریا  رد  هک  يدنله  يوسنارف و  یسیلگنا ، ياه  هچراپ - زین  سم و  علق و  نوچ  یتازلف  دوخ  أدبم  زا  روکذم  ياهیتشک  دوشیم .
یفابهچراپ مشپ و  راک  رد  نانآ  هک  تسنیا  هدـش  دای  ياههچراپ  هب  نایناریا  يدـنمقالع  ببـس  دـننکیم . لـمح  روشک  نیا  هب  دراد  رایـسب 

. تخادرپ دیاب  رلات  هدزاود  هد  ات  تشه  ناهفصا  رد  بوخ  هچراپ  دعاس  کی  يارب  دنرادن . تراهم 
هیـسور فـالخ  ناریا  اریز  دنلوغـشم ، تـفر  دـمآ و  هـب  روـشک  نورد  نورب و  رد  هـک  دنایحیـسم  هـنمارا  ناـناگرزاب ، نیرتـهب  نیرتـشیب و 

یطرش هب  دننک ، دمآ  تفر و  روشک  نیا  هب  هنادازآ  دنناوتیم  ناگناگیب  زین  نآ و  یموب  یلاها  ببس  نیمه  هب  تسا و  زاب  دازآ و  ینیمزرس 
. دنزادرپب تکلمم  ناگدرکرس  هب  ار  تایلام  یکرمگ و  قوقح  هک 

لاکـشا عنام و  نودـب  روشک  ود  نیب  یناـگرزاب  حلـص  ناـمز  رد  هچ  گـنج و  ناـمز  رد  هچ  هک  دراد  دوجو  هیکرت  ناریا و  نیب  يدادرارق 
. تسا روشک  ود  ره  دوس  هب  رما  نیا  اریز  دنشاب ، دمآ  تفر و  رد  لماک  تینما  رد  اهناوراک  دریگ و  ماجنا 

دوخ دـیاع  قیرط  نیا  زا  يرایـسب  دوس  دـنناوتیم  دـنوش  هاگآ  یناریتشک  راک  رد  گرزب  ياهیتشک  زا  هدافتـسا  دربراـک  هب  رگا  اـهیناریا 
. دنزاس

دلج کی  بیترت  نیا  هب  تسا . نارگ  رایـسب  نآ  ياهب  دـنهدیم ، يدایز  تیمها  باـتک  هب  درادـن و  دوجو  هناـخپاچ  ناریا  رد  هک  اـجنآ  زا 
تروص هب  ناریا  رد  نوچ  دراد ، رلات  کی  دودـح  اب  ربارب  یتمیق  ناملآ  رد  نآ  هدـش  پاچ  هک  دـشاب ، دـیجم  نآرق  رگا  صوصخهب  باتک 

- یم شورفب  رتشیب  یتح  رلات  تسیب  هدزناپ ، ياهب  هب  دوشیم ، هیهت  سیونتسد 
281 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

نیدنچ دننکیم . راداو  یسیونشوخ  رنه  نتفرگارف  هب  ار  دوخ  نادنزرف  دنراد ، يرتشیب  دنزرف  هک  نانآ  هژیوهب  نایناریا  لیلد  نیمه  هب  دسر .
. دننکیم شاعم  رارما  نتشون  یلک  روط  هب  یسیونباتک و  قیرط  زا  دارفا  نیا  زا  رفن  رازه 

زابرس شابلزق و  نارازه  ورنیا  زا  دنشاب . هتشاد  هدامآ  ینازابرس  دیاب  حلـص  ماگنه  هچ  گنج و  رد  هچ  ناریا ، رد  فلتخم  تالایا  هکنوچ 
 . دننکیم یگدنز  دزمتسد  قوقح و  تفایرد  اب  هک  دنتسه 

283 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

. نایناریا شوپنت  ندب و  تخاس  لکش ، هرابرد  متفه - لصف 

اب یلو  دـنکیراب  رغال و  ناشرثکا  دـنراد ، طسوتم  يدـق  هک  تسنیا  درک ، ناـیب  ناـیناریا  تماـق  دـق و  رهاـظ و  لکـش  زا  ناوتیم  هک  هچنآ 
. تسا هدمآرب  یباقع و  نانآ  رثکا  غامد  تسا . نوگمدنگ  ای  یکشم و  هب  لیامتم  یئهوهق  ناشهرهچ  گنر  دنمورین ، ياهمادنا 

دنتسه یسدقم  هدروخلاس و  دارفا  ناریپ  دننزیم . اهریپ  زج  هب  زین  ار  ناششیر  دنـشارتیم ، هت  زا  ار  دوخ  رـس  رابکی  زور  تشه  ره  نادرم 
. دنراد یناحور  ینارون و  یتروص  دنلوغشم و  تدابع  هب  امئاد  دننکیم و  كاسما  ندیشون  ندروخ و  رد  هک 
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. دنتسه زین  دایز  مارتحا  ياراد  دنرادیم و  هگن  دنلب  ار  دوخ  شیر  اهسور  دننام  زین  اهنیا 
دوش و نازیوآ  ناشبل  يور  دـنلب و  دـنراذگیم  هکلب  دنـشارتیمن ، ار  دوخ  لـیبس  زگره  هک  دـنوشیم  هدـید  مه  يرگید  دارفا  ناریا  رد 

ار دارفا  نیا  دنسریم  رظن  هب  دنشکیم ، تره  تاعیام  ندیشون  ماگنه  هک  ام  لبنت  ياه  یتاهد - زا  یخرب  دننام  تسرد 
284 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

ار دوخ  لیبس  نانآ  ناـشیا  مارتحا  هب  تسا و  هدوب  نازیوآ  نینچنیا  زین  ع )  ) یلع ترـضح  ياـهلیبس  دـنیوگیم  اـهنیا  دـنمانیم . یفوص 
. دننکیمن هاتوک 

زا دراد و  دایز  تیمها  نانآ  يارب  یکـشم  يوم  دـنرادن . یئهقالع  زین  يرتسکاخ  يوم  هب  دـنرفنتم و  یلکب  زمرق  يوم  نتـشاد  زا  اـهیناریا 
. تسا لوادتم  رایسب  مسر  کی  ناریا  رد  وم  ندرک  گنر  ورنیا 

ياهنخان ناتـشگنا و  طقف  یخرب  دـننکیم و  نیگنر  درز  هب  لـیامتم  زمرق  گـنر  اـب  ار  دوخ  ياـهتسد  هک  تسنیا  اـهیناریا  رگید  مسر 
اهنآ زور  ره  هکنیا  اب  دننکیم و  گنر  ار  دوخ  ياپ  تسد و  مامت  زین  یـضعب  دنـسریم . رظنب  ام  ناغابد  هیبش  دننزیم و  گنر  ار  شیوخ 

. دراد ماود  زور  هدراهچ  زا  شیب  گنر  نیا  یلو  دنیوشیم  ار 
نآ فرط و  نیا  هب  زاغ  نوچ  ارثکا  نتفر ، هار  ماگنه  دنسر . یم - رظن  هب  نانز  دننام  رود  زا  تسا و  نازیوآ  دازآ  لش و  نانآ  هناش  زا  سابل 

نانآ نتسشن  هویش  اب  عوضوم  نیا  نم  رظن  هب  دشاب . نیگنس  راقواب و  شنتفر  هار  هک  ماهدید  ار  ییناریا  رتمک  نم  دنروخیم و  ولتولت  فرط 
. دوشیم هدیمخ  اهنآ  ياپ  قاس  یکدوک  نارود  زا  دننیشنیم و  وناز  راهچ  يوسنارف  ناطایخ  دننام  اهیناریا  اریز  دراد  طابترا 

: منک نایب  ار  اهیناریا  لوادتم  یتنس و  سابل  تایئزج  مهاوخیم  نونکا 
ططخم الومعم  راتسد  نیا  تسا . لیدنم  شمان  دناهدیچیپ و  مه  يور  ار  نآ  هک  دنراد  یمشیربا  ای  یناتک  هچراپ  زا  يراتسد  رـس  رب  اهدرم 

. تسا دعاس  هدجه  ات  هدزناش  لومعم  روط  هب  نآ  يازارد  دناهدنارذگ و  نیرز  یخن  اهنآ  زا  یخرب  نایم  زا  هدش و  هتفاب  نیگنر  و 
285 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

. تسا دیفس  اهنآ  سابل  ءازجا  ریاس  دننام  نیظفاح  هژیوهب  نویناحور  راتسد 
وا فالخا  زا  و  ص )  ) دـمحم ترـضح  ناـمدود  زا  ار  دوخ  هک  اهدیـس  تسا . نازیوآ  دـعاسمین  لوط  هب  ياهلاـبند  یخرب  لیدـنم  تشپ  زا 
رب ار  یئهلابند  نینچ  رهاظت  یـشورفرخف و  هار  زا  نانآ  زا  یخرب  هچرگ  دنـشاب ، هتـشاد  یگنر  زبس  هلاـبند  شیوخ  راتـسد  رب  دـیاب  دـننادیم 

دنفـسوگ تسوپ  نآ  نورب  نورد و  رب  هک  دـنراد  رـس  رب  تسوپهالک  ناسانـشرس  ناگرزب و  زین  اهیناریا و  زا  یـضعب  دـنراد . دوخ  راتـسد 
هنوگچ هک  تسا  یتفگـش  ببـس  دنراد و  رـس  رب  ناتـسبات  ناتـسمز و  ار  هالک  لیدنم و  نیا  تسا . هدش  هدیـشک  دـعجم  یمـشپ  اب  یئاراخب 

، هدرک تداع  راتسد  هالک و  هب  نانآ  رس  هک  اجنآ  زا  دننک . لمحت  رس  رب  ار  یهالک  راتسد و  نینچنیا  مرگ  نانچنآ  ناتسبات  رد  دنناوتیم 
زا زین  هاش  یتح  ناگرزب  ربارب  رد  هن  تدابع و  ماگنه  هن  ار  دوخ  راتسد  هالک و  درادن . ار  امرـس  لمحت  تسا و  هدش  فیعـض  ساسح و  اذل 
هب مشیربا  اـی  ناـتک  زا  يدـنلب  تک  ناـیناریا  دـنراذگیم . هنیـس  رب  مارتـحا  يادا  تمـالع  هب  ار  دوخ  ناتـسد  ضوع  رد  دـنرادیمنرب و  رس 

هدش یشاقن  ای  همساب و  لگ ، زا  یشقن  اب  الومعم  تک  نیا  دسریم . نانآ  ياپ  قاس  طسو  هچیهام  ات  هک  دنراد  نت  رب  نوگانوگ  ياهگنر 
گنـشق يزگراچ  نآ  يور  دنـشاب  دنمتورث  يدح  ات  هچنانچ  دنچیپیم و  دراد - ازارد  دعاس  راهچ  هک  يزگراچ  دوخ  رمک  رود  هب  تسا .

دـشاب ررحم  یـسک  رگا  لاح  دنراذگیم ، لامتـسد  وقاچ و  رجنخ ، یخرب  يزگراچ  نورد  دندنبیم . دراد  مان  لاش  هک  مشیربا  زا  يرگید 
هک اهسور  دننام  تسرد  دهدیم ، رارق  دوخ  لاش  رد  ار  نتشون  يارب  ذغاک  ینکزیت و  وقاچ  گنس  نادملق ، لیبق  زا  ریرحت  لیاسو 

286 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
يدرک هک  یهاتوک  هنتمین  هاش  صخـش  تکلمم و  ناسانـشرس  روکذم ، دـنلب  تک  يور  دـنراذگیم . ناشاههمکچ  رد  ار  شیوخ  لیاسو 

هتـسارآ رومـس  تسوپ  اب  نیئاپ  ات  يدرک  نیا  يولج  تمـسق  دنراد . نت  هب  تسا  نیتسآ  دقاف  دـسر و  یم - نانآ  لفک  ات  دوشیم و  هدـیمان 
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نآ يور  رب  تسا و  یمـشیربا  الومعم  هک  رگید  تک  کی  يراوس  ای  ترفاسم  ماگنه  دـسریم . رظنب  اـم  ناـنز  هنتمین  دـننام  تسا و  هدـش 
زیچ نآ  ریز  دسریم ، كزوق  ات  دوشیم و  هدیـشک  طورخم  تروص  هب  وناز  ریز  ات  نانآ  یناتک  راولـش  دنـشوپ . یم - تسا  هدش  يزودرز 

راولـش يور  رب  دراد  زمرق  طـخ  ـالومعم  هـک  ار  نـهاریپ  دـنراد و  یم - هـگن  مـکحم  ندـب  هـب  ار  نآ  راولـش  دـنب  اـب  دنـشوپیمن و  يرگید 
قل نآ  نورد  اپ  قاـس  دـیآیمرد و  اـپ  زا  یتحار  هب  درادـن ، ار  باروج  لکـش  نآ  شرب  هک  تسا  هچراـپ  زا  ناـشیاهباروج  دـنزادنایم .
ود زا  یکی  باروج  اریز  دنتحاران ، رایـسب  نآ  زا  اهكرت  هک  دنراد  اپ  هب  گنر  زبس  یئهچراپ  باروج  نایناریا  زا  يدایز  دادـعت  دروخیم .

نیهوت يارب  اهیناریا  دناهتشاد و  رس  هب  گنر  زبس  نیچقرع  ص )  ) دمحم ترضح  هک  دنیوگیم  تساهنآ و  نید  رد  یتنـس  شـشوپ  هکت 
دننام هک  يروط  هب  تسا ، هاتوک  نآ  هنـشاپ  دوشیم و  کیراب  ولج  فرط  هب  اهنآ  شفک  دننکیم  اپ  هب  گنر  زبس  باروج  گنر ، نیا  هب 
قاطا هب  دـنهاوخب  یتقو  اهیناریا  هک  تسا  تلع  نیا  هب  رما  نیا  دروآ و  نوریب  درک و  نآ  لخاد  میقتـسم  ار  اپ  ناوتیم  ام  ياـه  ییاـپمد -

نیا دـهاش  یتفگـش  اب  اهراب  نم  دـنراذگیم . يدورو  رد  يولج  رد  دـنروآیمرد و  اـپ  زا  ار  شفک  دننیـشنب ، یئاـج  رد  اـی  دـنوش و  دراو 
يدورو رد  ربارب  رد  شفک  يدایز  دادـعت  مورب ، دوب  هتـسشن  يرواد  هب  هک  ناخ  دزن  متـساوخیم  یخامـش  رد  هک  یناـمز  ماهدوب . عوضوم 

هک دنرامگیم  اهناکم  عون  نیا  رد  ار  رادشفک  رفن  کی  لیلد  نیمه  هب  دیـسریم . رظن  هب  یـشافک  ناکد  دننام  هک  تشاد  دوجو  همکحم 
. دوشیم ماجنا  لاگنچ  لکش  هب  یتسدبوچ  کی  هلیسو  هب  راک  نیا  دهد . سپزاب  نآ  نابحاص  هب  جورخ  ماگنه  ار  شفک 
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هک تسا  یلکـش  نامه  هب  نانآ  نهاریپ  راولـش و  دوش . یمن - هتـشاد  هگن  ندـب  هب  دـنبرمک  اب  تسا و  نادرم  سابل  زا  رتكزان  نانز  ساـبل 
اب ار  دوخ  يوـسیگ  دـنرادن ، ياهژیو  شیارآ  رـس  رب  تسا . گـنر  زبـس  اـی  زمرق و  لـمخم  زا  ـالومعم  اـهنآ  باروـج  دـنراد ، نت  هب  نادرم 

. دننکیم نازیوآ  نیئاپ  هب  رس  تشپ  ولج و  زا  يدایز  هدش  هتفاب  ياههتشر 
دیراورم و رد  هرهچ  مامت  یئوگ  هک  يروط  هب  دروخیم ، مشچ  هب  الط  کگـس  ای  دیراورم و  فیدر  ود  ای  کی  نانآ  هنوگ  هناچ و  رود  رب 

. دنراد دوخ  ینیب  تسار  هرپ  هب  ناشنرهاوج  يالط  ياههقلح  روکذم ، تالآتنیز  رب  هوالع  ناگزیشود  تسا . هتفرگ  رارق  کگس 
. دننکیم ياهرقن  نهپ  دنبوزاب  دوخ  ناوزاب  رب  الط و  ياهيرتشگنا  تشگنا ، رب  نانز 

دنراذـگیمن یمومع  ياههاگرذـگ  زا  روبع  ماگنه  نانز  دـشاب . هرقن  زا  هکلب  الط ، زا  دـیابن  ص )  ) يدـمحم نیناوق  ربارب  نادرم  يرتشگنا 
هب هک  دـنراذگیم  زاب  دوخ  تروص  رب  ار  نآ  زا  یفاکـش  دـنناشوپیم و  رداچ  هلیـسو  هب  ار  اـپ  كزوق  اـت  رـس  زا  دوش و  هدـید  ناـشتروص 

تـشز ياهتروص  گنـشق  ياـهسابل  رد  اـبیز و  ياـه  هرهچ  بلغا  اـهرداچ  نیا  تشپ  دـننیبب . ار  نوریب  دـنناوتیم  نآ  تشپ  زا  تمحز 
. دراد دوجو 

ره دوش ، رادهکل  ای  فیثک و  مهم  نکمتم و  دارفا  سابل  هک  یتقو  درادیم . هگن  زیمت  ناشقاطا  دـننام  ار  دوخ  هسبلا  هک  تسنیا  یناریا  مسر 
. دنیوشیم رابکی  ياهتفه  ابیرقت  ار  دوخ  ياهشوپنت  یلومعم  دارفا  دننکیم . نوریب  نت  زا  ار  نآ  رتدوز  هچ 
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. نانآ ياهتنس  موسر و  بادآ و  نایناریا ، تافص  يوخ و  هرابرد  متشه - لصف 

تسا هدش  ببس  نانآ  لاقتنا  تعرس  یشوهزیت و  دنرایسب . دادعتـسا  بوخ و  رایـسب  تفایرد  يورین  گرزب ، یحور  ياراد  اتعیبط  اهیناریا 
شزرا رنه  شناد و  بسک  هب  اهیناریا  دـناهدروآ . لمأت  رکفت و  لباق  بلاطم  دوخ  راثآ  رد  هک  دـنزیخرب  نانآ  نایم  زا  گرزب  ینارعاش  اـت 

رگیدکی اب  ینابرهم  یئوخشوخ و  اب  دنهدیمن و  ناشن  یئانتعایب  نارگید  هب  تبسن  دنتسه و  نتورف  عضاوتم و  يدارفا  اتاذ  دنهنیم . دایز 
هناخ نورد  ار  یسک  هک  یماگنه  الثم  دنربیم ، راک  هب  یئهناعـضاوتم  هنابدؤم و  تاملک  وگتفگ  ماگنه  دنوشیم . وربور  ناگناگیب  هژیوهب 

: دنیوگیم دننکیم  توعد  دوخ 
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. لیبق نیا  زا  و  تیاپ » فک  ممشچ  «، » میاپ كاخ   » ای امش » نابرق   » ای دیدومرف » رونم  ار  ام  هناخ  »
چوپ یلاخوت و  تافراعت  نیا  ارثکا  یلو  دنیوگ ، دـمآشوخ  دـنیارایب و  ار  ظافلا  هنوگچ  هک  دـندلب  نانآ  زا  رتشیب  یتح  نایوسنارف و  دـننام 

. تسا
. دنرادنپیم هلبا  هداس و  ار  قداص  نایوگتـسار  لیلد  نیمه  هب  دـنیوجیم و  يرود  تقیقح  تیعقاو و  زا  هک  دنتـسه  ینازادرپهصق  نایناریا 

تسین بیع  نانآ  يارب 
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«. یئوگیم غورد   » هک دوش  هتفگ  اهنآ  هب  رگا 
هناردارب هناتـسود و  یگتـسویپ  هطبار و  رگا  هک  تسا  مسر  دـنرادافو . رگیدـکی  هب  دـشاب  مکاح  یتسود  تقافر و  نانآ  نیب  هک  یناـمز  اـت 

. دنرادیم هگن  رمع  نایاپ  ات  رگیدکی  هب  تبسن  ار  دوخ  يرادافو  دشاب  هتشاد  دوجو 
نانآ هب  ای  ریقحت و  ار  اهنآ  يوحن  هب  هک  یسک  لباقم  رد  یلو  دنراتفرشوخ ، رازگرکش و  دناهدرک  یتمدخ  اهنآ  هب  هک  یناسک  ربارب  رد 
دوخ یگدنز  بلغا  هک  دنراد  ار  نازابرس  نیرتهب  تهج  نیمه  هب  دنریلد ، رایـسب  نایناریا  دنریگتخـس . نشخ و  رایـسب  تسا  هدرک  نیهوت 

راردا لاح  رد  ار  یناریا  رفن  کی  یناسآ  هب  ناوتیمن  دنتسه ، لوجخ  بوجحم و  يدارفا  نانآ  دنریگیم . يزاب  هب  لعفلاب  رطخ  ربارب  رد  ار 
نیمه هب  دنیوشیم ، ار  دوخ  ناتـشگنا  سپـس  هاگمرـش و  ادتبا  نایاپ ، زا  سپ  دننیـشنیم و  اپود  يور  رب  راک  نیا  ماجنا  ماگنه  دید . ندرک 
کی يراج و  بآ  هب  هک  یماگنه  دریگیم . رارق  نانامهم  رایتخا  رد  هباتفآ  دنچ  هشیمه  نانآ  ياهتفایض  یـسورع و  ياهنشج  رد  ببس 

اریز دننکیم ، قالطا  یهاشرخ  اهیناریا  هب  تفخ  ازهتـسا و  رـس  زا  اهكرت  تهج  نیمه  هب  دـننکیم ، ندرک  رادا  هب  لیم  دنـسر  یم - رهن 
راردا راوید  رانک  گس  دـننام  نانآ  اریز  دـنمانیم ، ینـسگس  ار  اهكرت  نایناریا  ربارب ، رد  دـتفایم ؛ راردا  هب  رهن  زا  نتـشذگ  ماـگنه  رخ 

هچنآ دننکیم . راردا  هتسشن  نایناریا  دننام  اهنآ  هدش  تیبرت  دارفا  هنرگو  دنزیمرـس  كرت  يداع  نازابرـس  زا  لمع  نیا  هتبلا  هک  دننکیم 
هب ناشتروص  تشپ و  هک  دننیـشنیم  يروط  ندرک  راردا  ماگنه  اهكرت  مه  یناریا  مه  هک  تسنیا  دسر  یم - نم  رظن  هب  دروم  نیا  رد  هک 

. تسا بونج  فرط  هب  ناشتروص  شیاین  ماگنه  اریز  دشابن  بونج  يوس 
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مامت رد  دـنهدیم . ار  تیمها  تیاهن  يزابهبحق  هب  تاـجوز  ددـعت  راـنک  رد  اریز  دـسریمن ، ناـیناریا  ياـپ  هب  یتلم  چـیه  ینارتوهـش  رد 
یخامـش رد  هک  ینامز  تسا . رهـش  نآ  ماکح  تیاـمح  تحت  هک  دراد  دوجو  يرایـسب  ياـههناخ  هشحاـف - لـیبدرا ) يانثتـسا  هب   ) اـهرهش

هدرب تیاکش  یخامش  ناخ  دزن  دوب ، هدرک  يراددوخ  هشحاف  دزم  تخادرپ  زا  هدزرـس و  اههناخهشحاف  نیا  هب  ام  نازابرـس  زا  یکی  میدوب ،
یکرت هب  ار  یئاج  ره  نانز   ) اههبحق اریز  دزادرپب  ار  لوپ  روبزم  زابرـس  هک  دوب  هدرک  شهاوخ  هداتـسرف و  ارفـس  دزن  ار  یـسک  ناخ  دندوب .

. دنک تفایرد  ار  دوخ  قح  دیاب  زین  روبزم  هبحق  تهج  نیا  زا  دنزادرپب و  نیگنس  تایلام  دیاب  دنمانیم ) نینچ 
رد هکلب  ابیز ، اـهنتهن  دـیاب  ناـنز  نیا  دـنزادرپیم . يزابهدبعـش  صقر و  هب  طـقف  هک  دراد  راـیتخا  رد  یناـنز  نینچ  زین  هاـش  هک  دـنیوگیم 

. دنشاب دراو  رهام و  هدننکمرگرس  راد و  هدنخ - تاکرح  ندروآرد  ندیصقر و 
تدـش و اب  نایناریا  نیب  هک  تسا  تاناویح  اب  یکیدزن  اـی  يزاـبناویح  تشز  تداـع  تسا ، فسأـت  لـباق  رگید  زیچ  ره  زا  شیب  هک  هچنآ 

. دراد جاور  رود  رایسب  ياهنامز  زا  تدح 
ار اههصاقر  ناصاقر و  دننکیم . هدافتسا  نوگانوگ  لیاسو  تاراکتبا و  زا  اهیناریا  نآ ، دایدزا  تیوقت و  یسنج و  لیم  کیرحت  روظنم  هب 

ایوگ ار  هنادـهاش  گرب  هناد و  نانآ  زا  يرایـسب  دوش . رادـیب  اهنآ  رد  یکیدزن  هب  لیم  ات  دـننکیم  زیگناتوهـش  تاکرح  ماـجنا  هب  راداو 
دنتسه و تیـصخش  دقاف  تسرد  تفارـشاب و  نایناریا  دزن  دارفا  نیا  دنروخیم . یکیدزن  ماجنا  تهج  رتشیب  یگدامآ  جازم و  تیوقت  يارب 

. دوشیم هتفگ  زابهبحق  گس  ای  راوخهنادهاش  سورخ  ینعی  یگنب ؛ يدیک  یگنب  نانآ  هب 
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لیلد نیمه  هب  تسا ، هتفرگن  ماجنا  یلمع  الوصا  بیترت  نیا  هب  دـنیوگیم  دـننکیم و  زیمت  كاپ و  ار  دوخ  اروف  یکیدزن  زا  سپ  اهیناریا 
. دنوریم اجنآ  هب  مامحتسا  يارب  یگباوخمه  زا  سپ  اروف  دارفا  هک  دوشیم  تفای  رایسب  هبامرگ  اهاج ، مامت  رد 

. دنراد هدامآ  بآ  لزنم  رد  ياهژیو  لحم  رد  هراومه  ورنیا  زا  دنزیریم و  بآ  دوخ  ندب  مامت  هب  دنتسین  نتفر  مامح  هب  رداق  هک  یناسک 
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یسورع و مسارم  حرـش  دننکیم و  جاودزا  هنوگچ  اهیناریا  نآ . ياهنایز  تاجوز و  ددعت  نایناریا ، لهأت  جاودزا و  هرابرد  مهن - لصف 
. رگیدکی هب  رهوش  نز و  هرابود  نتسویپ  قالط و 

نوبارتسا دنشاب . هتشاد  رسمه  دنچ  هک  تسا  هدوب  نانآ  مسر  زابرید  زا  دننکیمن . افتکا  رسمه  کی  نتشاد  هب  دنمتورث  اتبـسن  یناریا  نادرم 
ددعت يارب  لیلد  نیا  هزورما  تسا . هدادیم  هزیاج  دنروآیم  ایند  هب  رـسپ  دنزرف  نارگید  زا  شیب  هک  یناسک  هب  هنالاس  هاش  هک  دراد  نامگ 

هب هک  ام  کشزپ  دزن  يرگید  زا  سپ  یکی  لیلد  نیمه  هب  دنتسین ، دایز  دنزرف  نتـشاد  هب  لیام  نانآ  زا  يرایـسب  اریز  تسین ، ربتعم  تاجوز 
ینتـسبآ زا  هک  دراد  ناوج  نانز  يارب  یئوراد  وا  ایآ  هک  دندیـسرپیم  دـندمآیم و  دوب  هتفای  یترهـش  فلتخم  ياـهيرامیب  هجلاـعم  ببس 
ناشندش رادهچب  زا  ات  دنوش  رادهچب  هک  دنک  کمک  نانآ  هب  تسا  لیام  رتشیب  هک  دادیم  باوج  اهنآ  هب  کشزپ  دـنک ؟ يریگولج  اهنآ 

تروص رد  هک  تسا  هداد  هزاجا  دوخ  ناوریپ  هب  نآرق  رد  ص )  ) دمحم ترضح  دنک . يریگولج 
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. دننک رایتخا  رسمه  دنچ  دنناوتیم  یئاناوت 
يرـسمه اهرهـش  نآ  رد  دوخ  یفارـشا  ياههناخ  رد  دنلوغـشم ، يراجت  تالماعم  هب  روشک  فلتخم  ياهرهـش  رد  هک  دـنمتورث  ناناگرزاب 

زا هک  ار  ینایز  دیاب  دنتسه  ددعتم  نارسمه  ياراد  هک  ینادرم  دننیزگیم . ینکس  لزنم  نآ  مناخ  دزن  اجنآ  هب  ندیسر  ضحم  هب  هک  دنراد 
نانز مامت  دناوتیمن  رهوش  اریز  تسین ، مکاح  يرادافو  راوتـسا و  قشع  رهوش  نز و  نیب  دننک ؛ لمحت  دوشیم  دراو  نانآ  هب  رذـگهر  نیا 
دزن دشاب و  مکاح  رفن  کی  رب  طقف  تسین  رداق  تسا و  هدش  میـسقت  نانآ  نیب  هقالع  قشع و  دشاب و  هتـشاد  تسود  هزادنا  کی  هب  ار  دوخ 

رتزیزع وا  دزن  ود  داد  تراـهم  كرتشم  رهوش  اـب  ندـیزرو  قشع  رد  وا  زا  رتهب  يرگید  هک  درببیپ  نارـسمه  زا  یکی  رگا  لاـح  دـنامب . وا 
هک هدـمآ  شیپ  دـیدش  ياه  يراککتک - عازن و  درم  کی  نارـسمه  نیب  بلغا  دوشیم . هتخیگنارب  ینمـشد  هنیک و  هک  تساـجنیا  تسا ،

. تسا هدروآ  راب  هب  گرزب  ياهیتخبدب  يدج و  تارطخ  رهوش  يارب  لهأت  عون  نیا  نونکات  تسا و  هدش  رهوش  هجوتم  نآ  نایز 
هرابرد موس  مود و  صخش  هطساو  هب  دنک ، جاودزا  وا  اب  دهاوخب  دشاب و  هتشاد  یصخشم  رتخد  هب  تبسن  یلیامت  غلاب  هزات  ناوج  کی  رگا 

اـهیگژیو و رگا  لاـح  دنتـسین ، رتـخد  ندـید  هب  زاـجم  شنیدـلاو  هن  و  دوخ ، هن  اریز  دروآیم  تسد  هب  یهاـگآ  رتـخد  نآ  تایـصوصخ 
راگتساوخ ناونع  هب  دناهتـشاد  روضح  وا  ناروسهنتخ  مسارم  رد  هک  ار  دوخ  ياقفر  زا  رفن  ود  دشاب ، يو  هقیلـس  اب  ربارب  رتخد  نیا  تایقلخ 

هداشگ و يور  اب  ناراگتساوخ  نیا  اب  ادتبا  رد  رتخد  ناکیدزن  ردپ و  هک  تسا  مسر  هلحرم  نیا  رد  دتـسرفیم . رظن  دروم  هزیـشود  ردپ  دزن 
هدوسآ دوخ  رتخد  رـش  زا  رتدوز  هچ  ره  دهاوخیم  ردپ  هک  تسنیا  شیانعم  دشاب  نیا  زج  رگا  هک  دندقتعم  اریز  دننکن ، دروخرب  هنامیمص 

. دوش
داماد لیکو  ناونع  هب  لوا  راگتـساوخ  ود  هارمه  رـسپ  نیدـلاو  لاح  نیا  رد  دـهدب ، ناوج  نیا  هب  ار  دوخ  رتخد  هک  تفریذـپ  ردـپ  هچنانچ 

: تسا هنوگ  ود  رب  يدهعت  تخادرپ و  نینچ  دنوشیم . تسا  داماد  هدهع  هب  هک  هیرهم  اهبریش و  هرابرد  ثحب  دراو 
نآ شنیدلاو  ات  دتسرفیم  سورع  هناخ  هب  ار  اهبریش  یسورع  زا  شیپ  داماد  ای 
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ای دـشاب ؛ نینـس  نآ  ات  رتخد  تیبرت  دـشر و  هنیزه  اب  ربارب  دـیاب  نآ  رادـقم  لاحرههب  دـنراد ، هگن  دوخ  يارب  ای  دـنهد  رارق  وا  رایتخا  رد  ار 
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رایتخا رد  نیمـشیربا  يالاک  ای  مشیربا و  یـصخشم  رادـقم  ای  ینیعم و  غلبم  رتخد  نداد  قالط  تروص  رد  هک  دـنکیم  دـهعت  داـماد  هکنیا 
 . دوش ءاضما  الم  ای  یضاق  هلیسو  هشیمه  دیاب  دوب  نیفرط  هتساوخ  اب  قفاوم  دادرارق  هچنانچ  دهد ؛ رارق  دوخ  رسمه 

رد دـیوگیم  هک  تسا  نوبارتسا  شرازگ  فالخ  نیا  دوشیمن و  هداد  سحن  دعـس و  تعاـس  هب  یتیمها  رگید  یـسورع ، زور  نییعت  يارب 
همه دیاب  هک  اروشاع  ياهزور  ناضمر و  هام  يانثتسا  هب  لاس  مامت  رد  هک  تسا  دازآ  سک  ره  تسا . هدش  یم - تیاعر  عوضوم  نیا  میدق 

زا شیپ  زور  کـی  داـماد  دریگ ، تروـص  جاودزا  دـیاب  هک  نوـنکا  دـنک . ارجا  ار  یـسورع  مسارم  دـشاب  زیگنامغ  مارآ و  زیچ  هـمه  اـج و 
يزور رد  اهیکاروخ  نیا  دتسرفیم . سورع  هناخ  هب  یکاروخ  يرادقم  زین  تالآتنیز و  ریاس  دنبوزاب و  هراوشوگ  سورع  يارب  مسارم ،

رظن رد  دـناهدش  توعد  داماد  سورع و  فرط  زا  هک  نشج  نیوعدـم  يارب  دـننک  لقتنم  داماد  هناخ  هب  شاهناخ  زا  ار  سورع  تسرارق  هک 
هک یلاح  رد  ار  سورع  بش  رخاوا  رد  اذغ  فرص  زا  سپ  دنوش . رهاظ  هک  دنرادن  هزاجا  داماد  سورع و  نشج  نیا  رد  تسا . هدش  هتفرگ 

داماد هناخ  هب  نانامهم  هارمه  ار  وا  دـنناشنیم و  رتش  ای  رطاق و  بسا ، رب  تسا  هدـناشوپ  ار  وا  رمک  ات  رـس  گـنر  خرـس  هتفاـت  زا  یـشوپور 
صوصخم قاـطا  کـی  رد  نز  دـنچ  قاـفتا  هب  ار  سورع  سپـس  دوـشیم ، ارجا  اـهيزاب  اهیمرگرـس و  عاوـنا  وا  يور  شیپ  رد  دـنربیم .

يازجم قاطا  رد  زین  نادرم  دنناشنیم و 
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ماگنه نیا  رد  داماد  دوشیم و  تیادـه  هلجح  هب  سورع  دـعب  یتدـم  دـنوشیم و  یئاریذـپ  دـیدج  ياهكاروخ  اـب  دننیـشنیم و  يرگید 
تـسا هتفای  تسد  ياهرکاب  رتخد  هب  هک  دشاب  راودیما  داماد  رگا  لاح  دنیبب . ار  دوخ  سورع  راب  نیلوا  يارب  ددنویپب و  وا  هب  هک  دراد  هزاجا 

نینچ رد  یلو  دزادنا ، نوریب  هلجح  زا  ار  وا  دنک و  عطق  ار  سورع  ياهشوگ  غامد و  هک  تسا  زاجم  دبایرد ، ار  نآ  فالخ  لمع  رد  یلو 
هناشن نسم  نز  کی  دـیاب  دـشاب  هرکاب  سورع  رگا  اما  دـنک ؛ كرت  ار  هناخ  یتسیاب  دوخ  ثنؤم  ناهارمه  قافتا  هب  سورع  الومعم  یعـضو 

هکنآ زا  سپ  دـباییم . همادا  رورـس  يداش و  رد  مامت  زور  هس  یـسورع  نشج  بیترت  نیا  هب  دـهد و  ناشن  داماد  ناکیدزن  هب  ار  صوصخم 
. دوشیم لوغـشم  یخوش  ندز و  پگ  هب  دوریم و  نانامهیم  دزن  دوخ  دراذـگیم و  اهنت  قاطا  رد  ار  وا  تخانـش ، الماک  ار  سورع  داـماد 

مه رود  دتفایم ، قافتا  رایسب  رما  نیا  هک  دنشاب ؛ هتشادن  بارـش  ندیـشون  هب  ياهقالع  رـضاح و  سلاجم  هنوگنیا  رد  داوساب  دارفا  هچنانچ 
ریاس رد  راـک  نیا  دـنزادرپیم . فلتخم  ءایـشا  لـیاسم و  هراـبرد  یفابهفـسلف  هثحاـبم و  هب  دـنروآیمرد و  ار  دوخ  ياـهباتک  دننیـشنیم ،

ار اپ  ینامداش  هلایپ  هب  طوبرم  ثحبم  زا  هاگچیه  تسا و  عوضوم  کی  هراـبرد  طـقف  ثحب  هک  دوشیم  ماـجنا  زین  اـهینامهم  اـهتفایض و 
اب یــسورع  زور  نیموـس  دـعب و  زور  دنیارــس . یم - دــنناوخیم و  هزماـب  راعــشا  یلفاـحم  نـینچ  رد  ـالومعم  ارعــش  دــنراذگیمن ، رتارف 

. دوشیم يرپس  نوگانوگ  ناوارف و  ياهیمرگرس 
يوربور رفن  ود  ای  رفن  کی  هلیسو  هب  هک  تسلوادتم  زین  صقر  یسورع  سلاجم  رد 
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دراو هک  دـنرادن  هزاجا  نابرطم  دـنوشیم . ندیـصقر  لوغـشم  نانز  هب  صوصخم  قاطا  رد  اهنز  نادرم و  ربارب  نادرم  دوشیم ، ماـجنا  مه 

. دنزاونب اجنآ  لباقم  رد  دیاب  هکلب  دنوش ، نانز  قاطا 
. دنکیم مامحتسا  لزنم  رد  سورع  اما  دیوش ، یم - ار  دوخ  يرهن  رد  ای  دوریم و  هبامرگ  هب  داماد  یسورع ، مود  زور  حبص 

رد بش  اریز  دنباوخیم ، تسا  هدوب  اپرب  اجنآ  نشج  هک  یلحم  رد  ار  بش  نآ  الومعم  دـناهدش  لوگنـش  تسم و  تدـش  هب  هک  ینانامهیم 
اههاگرذگ رد  سوناف  نتشاد  روبع و  قح  تخادرپ  نودب  هک  درادن  هزاجا  سکچیه  دنتسه و  تفر  دمآ و  بقارم  ادیدش  نانابهگن  اهرهش 

دنهدیم نابهگن  هب  یماعنا  دنورب ، دوخ  هناخ  هب  لاکـشا  اب  ندش  وربور  نودب  دنهاوخیم  دنرایـشه و  هک  نارگید  یلو  دنک ، دمآ  تفر و 
. دربب ناشلزنم  هب  ار  اهنآ  ات 

لاـمعا تدـش  اـب  ناریا  رد  هک  منیبیم  شیاتـس  لـباق  نوناـق  هدـعاق و  کـی  ار  نآ  منکیم ، رکف  بش  رد  اهرهـش  تبقارم  هب  هک  یتقو  نم 
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رباعم و بیترت  نیا  هب  دنـشاب و  بش  رد  دارفا  دـمآ  تفر و  بظاوم  دـیاب  هک  دـسریم  رفن  لـهچ  هب  ناـنابهگن  دادـعت  لـیبدرا  رد  دوشیم .
نیمه هب  دـنکب . ار  نآ  ناربج  لحم  نابهگن  دـیاب  دریگ  تروص  یتقرـس  هچنانچ  تسا و  نئمطم  نما و  نارگتراغ  نادزد و  ربارب  رد  لزانم 

دنچ میدومیپیم و  هار  یگدوسآ  تینما و  رد  دوب  لیام  مین  هک  دوخ  تماقا  لحم  ات  شیـشک  رید  زا  اـهبش  ناهفـصا  رد  بلغا  اـم  تهج 
 . دندناسر هاگتماقا  هب  لعشم  اب  ار  ام  نانابهگن  میدرک  مگ  ار  هار  میدش و  هابتشا  راچد  هک  راب 
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رد زاب  هرهچ  اب  هک  درادـن  هزاجا  سورع  دـنک ، تماقا  رهوش  ردـپ  هناخ  رد  دـیدج  جوز  هک  دـشاب  رارق  رگا  یـسورع ، نشج  نایاپ  زا  سپ 

روظنم هراشا  ءامیا و  اب  دـیاب  ترورـض  ماگنه  هکلب  دـنک ، تبحـص  وا  اب  هملک  کی  یتح  تسین  زاجم  دوش و  رهاظ  دوخ  رهوش  ردـپ  ربارب 
کی ندرک  هیدـه  اب  الومعم  هک  درخب  ار  دوخ  سورع  قطن  رهوش  ردـپ  ات  دـشکیم  لوط  مامت  لاـس  کـی  یهاـگ  دـنامهفب . وا  هب  ار  دوخ 
هزاجا یلو  دـنک  وگتفگ  دوخ  رهوش  ردـپ  اب  دـناوتیم  یـسورع  نآ  زا  سپ  دوشیم و  ماجنا  راک  نیا  لیاسو  يرادـقم  اـی  ون  ساـبل  تسد 

یـشوگهس هچراپ  هکت  روظنم  نیا  يارب  دهد ؛ ناشن  وا  هب  ندروخ  اذغ  ماگنه  ار  شیوخ  ناهد  زین  دنایامنب و  وا  هب  ار  دوخ  تروص  درادـن 
نیا تشپ  زا  دـیاب  نز  دوـشیم ، هتـسب  شوـگ  تشپ  رد  دریگیم و  رارق  ناـهد  ربارب  رد  هچراـپ  نیا  دـنمان ، یم - امـشای  ار  نآ  هـک  دـنراد 

. دراذگب ناهد  رد  ار  یکاروخ  یندیشون و  دنبناهد 
ربارب رد  درادن  هزاجا  نز  ینامهیم ، هب  هن  دنورب و  دجسم  هب  دنراذگیم  هن  دنرادیم ، هگن  رایسب  تیدودحم  رد  ار  دوخ  نانز  یناریا  نادرم 
اهنز دوش . رهاظ  زاب  هرهچ  اـب  دـننک  تاـقالم  لزنم  رد  ار  شرهوش  دـنهاوخب  هک  دنـشاب  وا  ناگتـسب  نیرت  کـیدزن - زا  رگا  یتح  نادرم ،
رذـگ نابایخ  هچوک و  رد  نز  هک  دـشاب  رارق  ارابجا  هچنانچ  دوش ، جراخ  هناخ  زا  درم  نآ  ات  دننیـشنب  دوخ  قاـطا  رد  دـیاب  ناینادـنز  دـننام 

هار بسا  رب  هدیـشوپ  روط  هب  ای  دنناشنیم و  رتش  رب  یئهواجک  رد  ار  دوخ  نانز  نادنمتورث ، دناشوپب . يدیفـس  رداچ  رد  ار  دوخ  دیاب  دنک ،
رایتخا يارب  رگید  شور  ود  نیا  زا  ریغ  دننکیم . يرادهگن  دوخ  نارسمه  زا  جاودزا و  دش  هداد  حرش  هک  یقیرط  هب  اهیناریا  دنیامیپیم .

: دنراد رسمه  ندرک 
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هک دـننزیم  راک  نیا  هب  تسد  یناـسک  ـالومعم  دـنیوگیم و  هعتم  ار  وا  دـنوش  بحاـص  مولعم  غلبم  مولعم و  تدـم  يارب  ار  ینز  هچناـنچ 
هتـشادن هناخ  هشحاف  هب  نتفر  هب  زین  یلیم  دـننیزگ و  تماقا  رگید  ياج  رد  ینالوط  یتدـم  يارب  دـنوش و  جراـخ  دوخ  هناـخ  زا  تسیاـبیم 

هغیـص تدم  هچنانچ  دروآیم . شرهـش  هب  دوخ  هارمه  ار  يو  دـشاب  هدیدنـسپ  ار  وا  هتـشاد و  تیاضر  دوخ  هعتم  زا  درم  رگا  لاح  دنـشاب .
. دوش دیدجت  نیشیپ  بیترت  هب  تقوم  دقع  هغیص  هرابود  هکنیا  ای  دورب و  دوخ  قوقح  قح و  تفایرد  زا  سپ  دناوتیم  نز  دشاب ، هدمآرس 

هلیـسو ـالومعم  ناـکزینک  نیا  دراد . هگن  ار  وا  هک  دراد  لـیم  درخیم و  ار  يزینک  يدرم  هک  تسا  بیترت  نیا  هب  نز  بحاـصت  مود  هنوـگ 
. دنوشیم هتخورف  اهیناریا  هب  هدوبر و  ناتسجرگ  نایحیسم  نیب  زا  یناتسغاد  ياهراتات 

هب یخرب  هچرگ  دـنربیم ، ثرا  لوا  قیرط  رـسمه  نادـنزرف  دـننام  دـنروآیم ، درم  يارب  رخآ  هدـشدای  قـیرط  ود  نارـسمه  هک  ینادـنزرف 
ناوتیمن دنتـسین و  عورـشمان  نادنزرف  نیا  زا  مادکچیه  لاحرههب  دـنهدیم . یئهژیو  ياهيرترب  تازایتما و  دوخ  یمئاد  رـسمه  نادـنزرف 

. داهن مان  ناگدازمارح »   » ار نانآ 
هب اروف  وا  ناـگیاسمه  اـقفر و  دوـشیم ، جراـخ  وا  محر  زا  یتخـس  هب  دازوـن  ارهاـظ  تسا و  ندیـشک  درد  لاـح  رد  نتـسبآ  نز  هک  یتـقو 

دوش تازاجم  دیاب  یطخت  ببـس  هب  یئهچبرـسپ  هچنانچ  هک  دنهاوخیم  هناخبتکم  يالم  زا  هقدص  نداد  اب  دنـشکیمرس و  اههناخبتکم 
. دروآیم ایند  هب  رتدوز  هچ  ره  ار  دوخ  دازون  وئاز  بیترت  نیا  هب  هک  دـنراد  رواب  نانآ  دورب ؛ شاهناـخ  هب  اـت  دـنک  دازآ  اـی  دـشخبب و  ار  وا 

. دننکیم دازآ  دنرخیم و  ار  سفق  رد  ناگدنرپ  اهرادهلعس  زا  هدیقع  نیمه  ساسارب 
. دبایزاب ار  دوخ  تمالس  ای  دنک و  كرت  رتدوز  ار  ایند  ای  هک  دننزیم  تسد  لمع  نیمه  هب  زین  عزن  لاح  رد  رضتحم و  دارفا  يارب 
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دنتسین یـضار  یتح  دنوشیم و  لئاق  تیدودحم  شیوخ  نانز  يارب  زین  ردقنامه  دنراد ، هقالع  دوخ  يدازآ  هب  نادرم  هک  هزادنا  نامه  هب 

دشاب هتشاد  دودحم  ترـشاعم  يروظنم  ضرغ و  نودب  ای  دنک و  تبحـص  یئهناگیب  درم  اب  ات  دنهدب  دوخ  نانز  هب  یلمع  دازآ  نیرتکچوک 
. تسوا رسمه  یلامتحا  داسف  ربارب  رد  سرت  زا  یشان  رما  نیا  و 

نیب هک  تسین  لیام  هجوچـیه  هب  تسا ، هدـش  فارحنا  اطخ و  بکترم  اهتیدودـحم  اهتبقارم و  مامت  اب  وا  نز  هک  دـبایرد  درم  رگا  لاح 
. تسوا رایتخا  رد  نوناق  مه  تردق و  مه  دروم ، نیا  رد  دوش . امنتشگنا  مدرم 

تـسدکی راکانز  نز  رهوش  دـنناسریم و  لتق  هب  عرـش  نیزاوم  ساـسارب  ار  رفن  ود  ره  دـشاب  هتـشاد  طاـبترا  يرادرهوش  نز  اـب  درم  رگا 
قالط ار  دوخ  رسمه  هک  تسا  دازآ  دشکب  اجنیا  هب  راک  دراذگن  هک  دناوتب  ای  دهاوخب  درم  رگا  لاح  دنک . یم - تفایرد  یـضاق  زا  تعلخ 

. دهد
دنناوـتیمن اـهنآ  دـنوش . ادـج  رگیدـکی  زا  دـنناوتیم  درم  نز و  نقتم ، لـلع  ریاـس  درم و  یئاردهزره  تلع  هب  هک  تسنیا  لوادـتم  مـسر 

ود ره  رهوش ، نز و  يارب  دریگ . ماجنا  یمـسر  همانقالط  رودـص  اب  یـضاق و  ربارب  رد  راک  نیا  دـیاب  هکلب  دـنریگب ، قـالط  مه  زا  دوخرس 
. دننک تساوخرد  ار  دوخ  قالط  دنوش و  رضاح  یضاق  لباقم  رد  هک  دراد  ناکما 

، دننک جاودزا  هرابود  اجک  ره  رد  نامز و  ره  دـنناوت ، یم - دنـشاب  لیام  هک  مادـک  ره  دـناهدش ، ادـج  رگیدـکی  زا  رهوش  نز و  هک  نونکا 
تهج نآ  زا  راظتنا  نیا  دنک ، جاودزا  مود  راب  يارب  دـناوتب  ات  دـنامب  راظتنا  رد  قالط  ماجنا  زا  سپ  زور  هد  هام و  هس  دـیاب  هقلطم  نز  اهتنم 
دوجو یلبق  یئوشانز  یگدـنز  هب  فرط  ود  زا  تشگزاب  هب  لیم  هچنانچ  هکنآ ، مود  دـشابن ، نتـسبآ  دوخ  یلبق  رهوش  زا  نز  ـالوا  هک  تسا 

. دریگ ماجنا  رتدوز  هچره  تدم و  نیا  فرظ  دشاب ، هتشاد 
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. جیار مولع  هسردم و  طخ ، نابز و  نایناریا ، ياههاگشزومآ  ناکدوک و  شرورپ  شزومآ و  هرابرد  مهد - لصف 

، تسیب ياراد  ناردپ  زا  یخرب  دنروآیم ، ایند  هب  زین  يرایـسب  ناکدوک  نیاربانب  دـننکیم ، رایتخا  ددـعتم  نارـسمه  یناریا  نادرم  هکنوچ 
دننام ار  دوخ  یگدنز  لوا  ياهلاس  هک  دنوشیمن  تیبرت  نیشیپ  ياهنامز  دننام  رضاح  لاح  رد  ناکدوک  نیا  دنتسه . دنزرف  رتشیب  ای  یس 
رهاظ دوخ  ردپ  مشچ  ربارب  رد  يدیدم  ياهتدم  هک  دنـشاب  هتـشادن  هزاجا  دنربرـس و  هب  دوخ  ناردام  دزن  هتـسبرد  ياهقاطا  رد  ناینادنز 

هکنیمه اهنآ  زا  يدادـعت  دـنزومایب و  يراوسبسا  نامک و  اـب  يزادـناریت  هک  درادـن  دوجو  يراـبجا  ناـنچنآ  نونکا ، نینچمه  دـنوش .
رتمک دنهدیم . همادا  شناد  لیـصحت  هب  هکنیا  ای  دـنوشیم و  ررحم  رگید  دادـعت  دـنوشیم ، راک  لوغـشم  دـنتفرگارف ، نتـشون  ندـناوخ و 

نادنزرف اهیناریا  اریز  دراد ، رارق  یعامتجا  رـشق  مادک  رد  هکنیا  نتفرگ  رظن  رد  نودب  دنادن ، نتـشون  ندناوخ و  هک  دوشیم  هدید  یئناریا 
دادـعت هب  رهـش  ره  تسه و  زین  هسردـم  تسا ، تداـبع  لـحم  هک  ناـنآ  دـجاسم  دنتـسرفیم . هسردـم  هـب  لوـمعم  زا  رتدوز  یتـحار  دوـخ 

ره رد  دننک . نییمأت  هچوک  نامه  یلاها  دیاب  ار  نآ  هنیزه  هک  تسا  دوخ  هژیو  دجـسم  ياراد  هچوک  ره  اریز  دراد ، دجـسم  نآ  ياههچوک 
هسردم
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. دنراد لاغتشا  راک  هب  تسوا  راکمه  نیشناج و  هک  هفیلخ  کی  الم و  مان  هب  ملعم  کی 

سرد زاغآ  ادتبا و  رد  دناهتفرگ  دای  ار  ءابفلا  طقف  هک  ینامز  دنیـشنیم . دناهتـسشن  راوید  رانک  رد  هک  اههچبرـسپ  زا  ياهریاد  طسو  رد  الم 
ار نانآ  سرد  زا  یئزج  نایاپ  ات  زاـغآ  زا  میرک  نآرق  تئارق  ناـمز  رورم  هب  اهدـعب  دـننکیم و  توـالت  ور  زا  ار  دـیجم  نآرق  زا  هیآ  دـنچ 

زردـنا تحیـصن و  زا  ناتـسوب  دـننام  مـه  وا  رثا  هـک  ظـفاح  زین  يو و  ناتـسوب  خیـش و  ناتـسلگ  نآرق  توـالت  زا  سپ  دـهدیم . لیکــشت 
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. دوشیم هدناوخ  تسراشرس 
( ناتساب دیشمج  تخت  ای   ) زاریش اریز  دناهتشون ، ار  دوخ  راثآ  یسراف  نابز  هنوگ  نیرتفیرظ  نیرتاسر و  اب  ایوگ  رعاش  هدنـسیون و  ود  نیا 
رد دنناوخیم ، دنلب  يادص  اب  ار  نتم  کی  نازومآشناد  دنسانشیم . یسراپ  نابز  ردام  ناونع  هب  ار  راید  نیا  نابز  تساهنآ و  هاگتـساخ 

رگید ياج  رد  هچ  هسردم و  رد  هچ  نتشون  ماگنه  دنروخیم ، ناکت  فرط  نآ  فرط و  نیا  دزوب ، نآ  هب  داب  هک  یئن  دننام  ندناوخ  يانثا 
كزان فیرظ و  دیاب  رگا  ای  ناتک و  زا  نانآ  مینکیم ، هیهت  هنهک  هچراپ  ياههکت  زا  هک  ام  دننام  ار  ذغاک  دـنریگیم . وناز  يور  ار  ذـغاک 

ذغاک یعون  بیترت  نیا  هب  دننکیم و  فاص  قارب و  نوزلح  فاص  تخـس و  دلج  ای  گنـس  اب  ار  ذغاک  دننکیم . تسرد  مشیربا  زا  دـشاب 
. تسا هدروخ  لقیص  هحفص  کی  دننام  دوشیم و  هدید  هگر  هن  نیچ و  هن  نآ  يور  رب  هک  دنروآیم  تسد  هب  بوغرم 
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هب رتتحار  رتهب و  تشرد  طوطخ  نتـشون  يارب  هک  ظیلغ ، بکرم  دنهاوخب  رگا  دـنزاسیم . دوبک  تاک  وزام و  رانا ، تسوپ  زا  ار  بکرم 

نیا دزادنیب ، باعل  ات  دنناشوجیم  دننکیم و  بایسآ  ار  نآ  سپس  دنازوسیم ، ای  دنهدیم و  وب  ار  وج  ای  جنرب  دنزاسب ، دوشیم  هدرب  راک 
ین زا  هکلب  تسین ، زاـغ  رپ  زا  اـم  ياـهملق  فـالخ  دنـسیونیم  نآ  اـب  هک  یملق  دـنربیم . راـک  هب  دـننکیم و  طولخم  بکرم  اـب  ار  باـعل 

ناتسزوخ ياهرازین  زا  زین  يدادعت  زاریـش و  زا  تسا و  ياهوهق  ین  نیا  نوریب  گنر  تسا . ام  ياهملق  زا  رتمیخـض  تسا و  هدش  هدیـشارت 
. دوشیم هدروآ  دیوریم  رایسب  لحم  ود  ره  رد  هک 

نم دـنروخیم . کتک  یتسدـبوچ  اب  هکلب  دـننزیمن ، نانآ  تشپ  هب  هکرت  اب  اـم  دـننام  دـنوش  یئاـطخ  بکترم  رگا  لـصحم  ياههچبرـسپ 
دنچ یتسدبوچ  اب  هناخبتکم  يالم  دنتـسب و  کلف  هب  ار  ناشیاهاپ  هنوگچ  دـندوب ، هدرک  هک  یئاطخ  تهج  هب  ار  هچبرـسپ  ود  هک  ماهدـید 
ریز زا  نوخ  هک  دننزیم  هبرض  نانچنآ  دندنبیم و  ار  راکفالخ  نیلصحم  ناتسد  بیترت  نیمه  هب  تفوک . نانآ  ياپ  فک  رب  مکحم  هبرض 

دندنبب کلف  بوچ  هب  دنهاوخیم  ار  وا  هک  یماگنه  ای  دشاب و  كرزب  تسا  هدزرس  لصحم  زا  هک  یهانگ  رگا  لاح  دنزیم . هراوف  ناشنخان 
یتعیبط ياراد  یناریا  ناکدوک  نوچ  دنشاپیم . کمن  مخز  نآ  رب  دنفاکـشیم و  ار  شیاپ  هنـشاپ  دنریگیم و  ار  وا  دزیرگب ، الم  تسد  زا 

. دننک لمع  تدش  تنوشخ و  اب  نینچنیا  دنروبجم  اهرتگرزب  نیاربانب  دنهدیمن ، تیمها  یلومعم  ياهتازاجم  هب  دنتسه  نشخ 
هک تسه  يرایـسب  ياـههژاو  یـسراپ  ناـبز  رد  تسکیدزن . رتمک  یکرت  هب  رتشیب و  یبرع  هب  هک  دـنراد  ار  دوخ  صوصخم  ناـبز  ناـیناریا 

: دننام تسا . هدش  هتفرگ  نابز  نیا  زا  یئوگ  هک  دراد ، تهابش  یناملآ  هب  یکدنا  ای  الماک 
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 . بل و  ربرب ،  رتخد ،  ردارب ، 
هب اهكرت  هک  یتلایا  رد  هژیوهب  دـننک ، تبحـص  زین  یکرت  هب  دوخ  يردام  ناـبز  راـنک  رد  هک  دـنراد  شـشوک  رـضاح  لاـح  رد  اـهیناریا 

دندوب . هدش  بحاص  و  درک ، فرصت  ار  اجنآ  تارک 
اهنآ ياج  هب  تسین  موسرم  ناشدزن  نآ  نتخومآ  دنرادن و  یئانـشآ  نیرتکچوک  نیتال  ینانوی و  يربع  ینعی  یلـصا  نابز  هس  هب  اهیناریا 

. دنریگیم راک  هب  یملع  یبهذم و  بلاطم  نتشون  يارب  دراد  دایز  ذوفن  ام  نابز  رد  نیتال  دننام  هک  ار  یبرع  نابز 
مدرم یلو  دننکیم ، لیصحت  دنریگیمارف و  یـساسا  روط  هب  ار  جیار  مولع  ناملآ  رد  ام  فالخرب  هک  دنتـسه  یلیلق  دارفا  ناریا  رد  هچرگا 

، مولع نتخومآ  يارب  دنیوگیم . فوسلیف  نادنمـشناد  نیا  هب  نانآ  دنهنیم . جرا  نادنمـشناد  هب  دنهدیم و  يدایز  تیمها  اهشناد  نیا  هب 
دعاوق و لوصا و  دنمانیم . سردم  ار  ناراگزومآ  هسردم و  ار  اهنآ  هک  دنتسه  یئاهبتکم  اههاگشزومآ و  ياراد  اجنآ  اجنیا و 
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: زا تسترابع  دنزومآیم  هک  یمولع 

. بط قوقح و  یسانشهراتس ، تئیه ، قالخا ، کیزیف ، رعش ، تباطخ ، نف  هسدنه ، باسح ،
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هدیاف و ناسنا  يارب  هلایپ  هک  روطنامه  اریز  دنمانیم ، ایند  هلایپ  ار  نآ  دنراد و  رایتخا  رد  هدش  هتشاگن  یبرع  نابز  هب  هک  ار  وطـسرا  هفـسلف 
هلیـسو کی  ناونع  هب  ار  یناهجدرخ  ای  هفـسلف  تسا  رداق  یمدآ  هکنیا  ینعی  دشاب ؛ هتـشاد  مه  نایز  رورـض و  دناوتیم  دراد ، هارمه  تذـل 

، دندرگ هریچ  ناسنا  رب  هزادـنا  زا  شیب  رگا  دنتـسه و  نتخیگنارب  يارب  ود  ره  هفـسلف  یتسم و  درب . راک  هب  هدـنزاس  رازبا  کی  زین  برخم و 
. دنزب یگناوید  هب  کیدزن  يراک  هب  تسد  یمدآ  هک  دنوشیم  ببس 

، سرد زا  تمسق  نیا  رد  دوشیم . هداد  باسح  سرد  دنتفرگ ، ارف  نتشون  ندناوخ و  نیلصحم  هکنیا  زا  سپ  یلومعم ، ياههناخبتکم  رد 
. دننکیم هدافتسا  یبرع  دادعا  زا  دنراد  يرتشیب  شناد  هک  نانآ  يدنه و  دادعا  زا  لاحلا  طسوتم  زومآشناد 

هب طوبرم  ياههتشون  اریز  دنناوخیم ، اجکی  ار  سرد  ود  ره  لمع  رد  تسا و  هدش  هصالخ  هدرـشف  یتالمج  رد  رعـش  تباطخ و  نف  سرد 
خیـش نابز  رد  هک  یتفارظ  تبـسانم  هب  تسا . هدـش  هتـسارآ  هنارکفتم  یقالخا و  فیرظ  رایـسب  تالمج  اـب  نآ  ياهناتـساد  زین  تباـطخ و 

هک تباطخ  يابیز  رنه  رانک  رد  اریز  دوشیم ، هتفرگارف  ناتسلگ  ادتبا  وا  راثآ  ریاس  زا  لبق  دراد ، دوجو  نیمزقرشم  رد  رومان  رعاش  يدعس 
. دراد هارمه  دوخ  اب  زین  تسایس  هنیمز  رد  يدعاوق  زغمرپ و  یتالمج  دوشیم ، هدید  رثا  نیا  رد 

زا دهاوخب  یسک  رگا  اریز  دنکن ، يرادهگن  دوخ  هناخ  رد  ار  باتک  نیا  دنادب و  نتـشون  ندناوخ و  هک  دوشیم  ادیپ  يدرف  رتمک  ناریا  رد 
رد تالماعم و  رد  اهتفایـض ، رد  دشاب ، یلومعم  درف  کی  رگا  یتح  دهد ، ناشن  رترب  نارگید  هب  تبـسن  ار  دوخ  تیـصخش ، شناد و  رظن 

روظنم اب  ای  تسا و  هدـش  لثملا  برـض  هک  دراد  دوجو  یتالمج  رثا  نیا  رد  ـالومعم  هکنیا  يارب  دوشیم ، باـتک  نیا  هب  لـسوتم  اـهثحب 
رایتخا رد  زین  يرگید  یخیرات  یناتساد و  بتک  اهیناریا  نیا ، زا  ریغ  دراد . تقباطم  الماک  هدنیوگ 
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هدـش هتـشون  ع )  ) نیـسح ماما  ناشیا  دـنزرف  و  ع )  ) یلع ترـضح  تداهـش  یناگدـنز و  هرابرد  هک  تسا  يراثآ  همه  زا  رتمهم  هک  دـنراد 

زین یخیرات  ياهرامش  زور  یناتـساد و  ینید و  یخیرات ، رگید  بتک  دناهدرب . هرهب  تباطخ  نف  زا  مه ، اهباتک  عون  نیا  نتـشون  رد  تسا .
. تسا هدش  هتشون  ماوقا  للم و  ریاس  خیرات  هناگیب و  ناناولهپ  تایلمع  زین  نانآ و  تموکح  ناهاشداپ ، ياهگنج  هرابرد  هک  دنراد 

وگتقیقح رادافو و  دایز  دوشیم  اهنآ  نیـسیدق  نید و  هب  طوبرم  هک  اجنآ  هژیوهب  ناتـساد  خـیرات و  نایب  رد  اهیناریا  هک  تسناد  دـیاب 
نیا و  ددرگ ؛ هدنناوخ  یتفگـش  نتخیگنارب  ببـس  دریگ و  هناسفا  تروص  ات  دـننزیم  نغور  گنر و  ردـقنآ  ار  یخیرات  تایعقاو  دنتـسین .

. یشاقن رعش و  رد  يدازآ  ینعی 
307 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

. نایناریا میوقت  يرامشهاگ و  ییایفارغج ، تارک  یسانشهراتس ، یناریا ، رعاش  رعش و  هرابرد  مهدزای - لصف 

، دنتـسه اج  همه  رد  ارعـش  دـسریمن . نانآ  ياپ  هب  تهج  نیا  زا  یتلم  چـیه  میوگب ، مناوتیم  هک  دراد  نایناریا  دزن  یتیمها  ناـنچنآ  رعش 
سانشرس و دارفا  تفایض  رد  دناهدرپس و  زین  دوخ  هظفاح  هب  ار  نآ  مامت  هکلب  دنراد ، هارمه  اهنتهن  ار  دوخ  هنارکفتم  بلاج و  راعشا  گنج 
، ناـگرزب بلغا  دـننکیم . شاـعم  رارما  رذـگهر  نیا  زا  دـنناوخ و  یم - نیریاـس  يارب  رگید  ياـهاج  اـههناخیم و  نیداـیم و  رد  نـینچمه 

. دوش مهارف  ناشنانامهیم  نانآ و  يداش  یمرگرس و  تابجوم  ات  دننکیم  توعد  دوخ  لفاحم  هب  ار  نارعاش 
هکلب دـننکیمن ، کـچوک  ار  دوخ  یمومع  ياههاگرذـگ  نکاـما و  رد  روضح  اـب  هک  دـنراد  ار  دوخ  صوـصخم  يارعـش  نیناوـخ  هاـش و 

راک نیا  رد  هچنانچ  دـنوش و  دوخ  بابرا  تیاضر  يداش و  ببـس  ون  نیماضم  قلخ  اب  اـت  دـننکیم  شـشوک  دـننامیم و  هناـخ  رد  هراومه 
. دننکیم تفایرد  ناوارف  هزیاج  هلص و  دندرگ ، بایماک 

اهنآ داد . صیخشت  نارگید  زا  ناشصوصخم  سابل  اب  ناوتیم  ار  نارعاش 
308 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
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ذـغاک و اهباتک ، نآ  رد  هک  دناهتـسب  رمک  هب  ياهربوت  دـنراد ، نت  هب  داشگ  نهپ و  ياهنیتسآ  اـب  زاـبولج  دیفـس  تک  اـهفوسلیف  دـننام 
. دنهد رارق  نانآ  رایتخا  رد  دنسیونب و  ار  دوخ  راثآ  راعشا و  مدرم ، ياضاقت  ماگنه  دنناوتب  ات  دناهتشاذگ  ار  دوخ  نادملق 

، دوشیم هدیـشک  اپ  كزوق  فرط  هب  هچ  ره  ناشراولـش  یلو  دـنرادن ، اپ  هب  باروج  نیریاس  فالخرب  تسا و  نیتسآ  دـقاف  نانآ  شوپالاب 
طقف دنرادن و  رس  رب  راتسد  دسریم . اپ  كزوق  هب  طقف  هک  دنشوپیم  باروج  اهناتـسمز  دناشوپیم . ار  ناشیاپ  يور  ددرگیم و  رتگنت 

. دننکیم رس  هب  نیچقرع 
کی ياراد  نابز  ود  نیا  تسا . هتـشون  یکرت  یـسراپ و  نابز  ود  هب  هک  دـنراد  رایتخا  رد  ار  دوخ  یلم  يارعـش  یلاع  رایـسب  بوتکم  راـثآ 

: زا دنترابع  نم  رظن  هب  نایناریا  يارعش  نیرتگرزب  دننکیم . یناوخزاب  یسراپ  دننام  ار  یکرت  راعشا  تسا . شزرا 
. رگید نت  دنچ  یسودرف و  ظفاح ، يدعس ،

رتشیب اجه »  » کی یتیب  رد  رگا  دـنهدیمن  تیمها  تسا و  هیفاق  هجوتم  رتشیب  ناشرظن  تسا ؛ یناملآ  راعـشا  دـننام  نانآ  رعـش  تخاـس  عون 
دوجو رگید  تیب  هب  تبسن 

309 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
 . دشاب هتشاد 

نآ رانک  رد  هک  تسا  میرک  نآرق  شاهمـشچرس  هک  دنتـسه  نودم  نیناوق  ياراد  نایناریا  درادـن . یئهدرتسگ  هنماد  تواضق  ملع  ای  قوقح 
. دریگیم رارق  یکیب  ناوید  یضاق و  هدافتسا  دروم  زین  یتداع  یفرع و  نیناوق 

یهایگ ياههدناشوج  زا  نامرد  يارب  تسا و  سونیلاج  شور  ریثأت  تحت  رایسب  نارامیب  هجلاعم  شور  دنتـسه . انیـس  روپوریپ  بط  ملع  رد 
ینادنچ هجوت  دوخ  نارامیب  هب  ناکشزپ  دنراد . یجراخ  لامعتـسا  يارب  يرایـسب  ياهوراد  دوشیم . هدافتـسا  فلتخم  ناهایگ  ياههشیر  و 
کشزپ روتـسد  هب  دوب ، هداتفا  گرم  تلاح  هب  دایز  بارـش  ندیـشون  رثا  رب  هک  دندرب  يرامیب  نیلاب  رب  ار  ام  بیبط  یخامـش  رد  دننکیمن .

ار هراچ  نیا  ام  کشزپ  هک  یتقو  دـیآ ، نیئاپ  رامیب  ندـب  ترارح  ات  دـندوب  هتـشاذگ  وا  هنهرب  ندـب  رب  خـی  ياهکت  دوب ، برع  رفن  کی  هک 
«. درک هلباقم  نآ  دض  اب  ياهدیدپ  ره  اب  دیاب  ، » تفگ دش و  تحاران  برع  بیبط  تسناد ، دودرم 

اهوراد تارثا  زا  الومعم  هک  اههلباق  طقف  دنوش و  رـضاح  وا  نیلاب  رب  دنرادن  هزاجا  ابطا  زا  مادـکچیه  دـنوش ، ضیرم  نانز  ای  ناکدوک  رگا 
نیا دزن  دنراد  یعالطا  زین 

310 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
. دناهتشون ناسنا  ياهيرامیب  هنیمز  رد  باتک  دنچ  بسا و  ياهيرامیب  هرابرد  یکشزپماد  باتک  دلج  دنچ  اهیناریا  دنوریم . نارامیب 

هب تفای ، یبوخ  ترهـش  نایناریا  نیب  دوب  هدـش  یناریا  ضیرم  دـنچ  يدوبهب  ثعاب  هک  یئایمیـش  ياهوراد  اب  یئانـشآ  ببـس  هب  ام  کشزپ 
نارامیب نایناریا  هک  دوب  هدـش  هتخانـش  نانچ  یخامـش  رد  دروآ . لمع  هب  ياهنیاعم  يو  زا  اـت  درک  توعد  وا  زا  هاـش  راـب  کـی  هک  يروط 

نامز دننام  دـنادرگزاب و  نانآ  هب  ار  نارامیب  تمالـس  هک  دـندرکیم  اضاقت  دـندروآیم و  وا  قاطا  لباقم  ات  ار  دوخ  روک  قالچ و  جـیلفا ،
. دننک يرازگساپس  وا  زا  یتح  هک  دنتشگیمنزاب  دندشیم  اوادم  هکنآ  زا  سپ  ع ،)  ) حیسم یسیع  ترضح 

رایسب شزرا  ياراد  نایناریا  نیب  مه  زونه  تشاد ، يرگوداج  هبنج  هک  نیشیپ  ياهنامز  دننام  كالفا  ملع  ای  یسانشهراتس  شناد  لیصحت 
یملع زا  نانآ  دنلوغـشم . هفیظو  ماجنا  هب  نیناوخ  هاش و  تمدخ  رد  دنوشیم و  هدیمان  مجنم  دنتـسه ، شناد  نیا  یپ  رد  هک  یناسک  تسا .

. دنروآیمنرد رس  نادنچ  دننکیم ، تردابم  یئوگشیپ  هب  نآ  ساسارب  هک  ناگراتس  رثا  زا  زین  دوشیم و  ناگراتـس  تکرح  هب  طوبرم  هک 
يردام هب  یلوا  هک  دندقتعم  اریز  دنهدیم ، رتشیب  تیمها  میجنت  هب  سکعرب  دنرادن و  یئهقالع  تئیه  ملع  نتخومآ  هب  نانآ  زا  مادـکچیه 

. دروخ نان  دیسر و  تورث  تنکم و  هب  ناوتیم  وا  يرای  هب  هک  دنمتورث  يرتخد  هب  یمود  تسا و  هدننام  ریقف 
تـشونرس دـنمهفب  هکنیا  ناکما  يداع  مدرم  يارب  دریگ . راـک  هب  ار  نآ  موزل  تروص  رد  اـت  دراد  دوخ  هنیـس  رب  یبالرطـسا  هراومه  مجنم 
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ناگرزب هک  دنا  تعاس  هدنهدناشن  هلیسو  دقاف  اهنآ  اریز  درادن ، دوجو  تسا  یکلف  روص  زا  کیمادک  هب  هتسباو  دلوت  زا  سپ  نانآ  دازون 
. دنوشیم هاگآ  اهنآ  یکلف  روص  هب  دوخ  نادازون  قلعت  زا  بالرطسا  کمک  هب  نآ و  طسوت  تکلمم 

هرک هک  یتقو  لیلد  نیمه  هب  دناهرک ، رظن و  دروم  هراتـس  تاصتخم  نییعت  هلیـسو  دـقاف  نایناریا  یـسانشهراتس ، زا  یهاگآ  شزومآ و  يارب 
دندید ارم  لکش  تخاس و  شوخ 

311 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
کلف کی  رود  ياهنامز  رد  هک  دندرک  هفاضا  هن و  دنتفگ ؛ دنراد  ياهرک  نینچ  ایآ  هک  مدیـسرپ  نانآ  زا  یتقو  دندش . هدزتفگـش  رایـسب 

هتفر نیب  زا  هیکرت  ناریا و  نیب  گـنج  رد  هک  دناهتـشاد  دوب  هنادـنمرنه  رایـسب  یتخاـس  ياراد  هک  دـنمانیم ) کـلف  ار  هرک  اـهنآ   ) گرزب
تسا هدوب  گرزب  نانچنآ  هتـشاد و  ناریا  هاشنهاش  لوا  روپاش  ایوگ  هک  دشاب  ینیرولب  هرک  نامه  دیاب  نیا  هک  مهدیم  لامتحا  نم  تسا .

. دنیشنب نآ  نورد  هتسناوتیم  ناسنا  هک 
هب نانآ  يارب  يرمق  لاس  دنايرمق . یسمش و  لاس  ياراد  نیاربانب  دننکیم ، نییعت  هام  دیشروخ و  تکرح  هب  هجوتاب  ار  دوخ  لاس  نایناریا 

تشگزاب رمق و  رود  راب  هدزاود  زا  يرمق  لاس  تسا . هتفرگ  رارق  يرمق  ياههام  نتم  رد  یبهذم  نیعم  ياهزور  تسا و  ربتعم  ینید  تاهج 
رد هکم ، زا  ص )  ) دـمحم ترـضح  ترجه  زا  نایناریا  خـیرات  زاغآ  تسرتهاتوک . ام  لاس  زا  زور  هدزاـی  دوشیم و  لـصاح  لوا  تلاـح  هب 
زا هبـساحم  نیا  دـننکیم و  باسح  ار  لاسمه  دیـشروخ  تکرح  ساسارب  دوشیم . هبـساحم  يدـالیم ، ود  تسیب و  دصـشش و  لاـس  هیئوژ 
نم دنیوگیم ، الثم  دننکیم ؛ نیعم  نآ  اب  ار  دوخ  نس  دـنیوگیم و  يدیـشروخ  لاس  نآ  هب  دریگیم و  تروص  زور  بش و  يواست  زاغآ 

. مراد نس  زورون  دادعت  نیا 
لیطعت زور  اب  فداصم  متفه  زور  هک  دننکیم  زاغآ  هبنش  زور  زا  ار  شرامـش  هک  تسنیا  دوشیم  نانآ  هتفه  ياهزور  هب  طوبرم  هک  هچنآ 

. دراد توافت  نایدوهی  نایحیسم و  لیطعت  زور  اب  اهنآ  لیطعت  زور  هک  تساجنیا  رد  دوشیم و  هعمج  ینعی 
زا ار  تافارخ  نیا  هب  داقتعا  کشنودـب  دـنهنیم . شزرا  دراد  تیمها  هک  هچنآ  زا  شیب  كـالفا  زا  عاـضوا  ندـناوخ  اـی  یـسانشهراتس  هب 

. دنراد میدق  ياهردلاخ 
312 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

کی رگا  دنایتافارخ ، یمدرم  اهنآ  تسا . هدش  تابثا  رما  کی  ناسنا ، تشونرـس  رب  ناگراتـس  تموکح  هک  دـندقتعم  بارعا  اهیناریا و 
. دنریذپیم ارچ  نوچیب و  ار  نآ  دنک ، راهظا  یبلطم  دوخ  یئوگشیپ  اب  مجنم 

رد دننادیم و  سحن  ار  هام  ره  مجنپ  تسیب و  موس و  تسیب و  مجنپ ، موس ، ياهزور  ناگراتس  لاوحا  هب  داقتعا  زا  یشان  تافارخ  ساسارب 
ون سابل  مجنم  اب  تروشم  زا  لبق  ناگرزب  دنلئاق . ناوارف  تیمها  سحن  دعـس و  تاعاس  يارب  دنهدیمن ، ماجنا  ار  مهم  ياهراک  اهزور  نیا 

. دننیشنیمن ترفاسم  روظنم  هب  بسا  رب  دنوریمن و  مامح  هب  دنشوپیمن ،
رابتعا شزرا و  ياراد  نم  رظن  زا  داد ، دـهاوخ  خر  هدـنیآ  رد  هک  هچنآ  زا  یهاگآ  يارب  لأفت  زین  هدـش و  داـی  یفارخ  تاداـقتعا  لاـمعا و 

. تسین
 . ریگلاف لامر و  دنعون : ود  رب  دارفا  نیا  دندوب . هتسشن  هدرک و  نهپ  ار  دوخ  طاسب  هک  مدید  ناهفصا  گرزب  نادیم  رد  ار  ینایوگشیپ 
. دهدیم ربخ  هدنیآ  زا  تسا ، هتشذگ  نیسم  کچوک  لوتفم  ود  اهنآ  نایم  زا  هک  سات  تشه  ای  شش  اب  تسوگشیپ و  نامه  لامر 

دوخ لباقم  رد  دـسریم  لوز  کی  هب  مادـک  ره  يانهپ  ازارد و  هک  كزاـن  هحفـص  لـهچ  اـی  یـس  وا  تسرگید ؛ ياهنوگ  شراـک  ریگلاـف 
. درتسگیم

لاح دنک ، تین  دراذـگب و  لوپ  اههحفـص  نیا  زا  یکی  يور  رب  دـیاب  يرتشم  دوشیم ؛ هدـید  یئاههتـشون  تاحفـص  نیا  نیئاپ  تمـسق  رد 
فرط هب  درو  دـنچ  ندـناوخ  نمـض  دراد ، رارق  نآ  يور  رب  لوپ  هک  ار  ياهحفـص  وا  تسا ، مولعم  الماک  دـنکیم  ریگلاف  هک  يراک  نیلوا 
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تـشگنا راهچ  هس  هب  نآ  رطق  تسا و  نهپ  زارد و  رایـسب  هک  دراد  دوخ  اب  یباتک  دزادنایم ، رظن  هحفـص  يور  هتـشون  هب  دـشکیم و  دوخ 
یتروص هب  اهمرک  ناروناج و  فلتخم  عاونا  اهدژا و  ناطیش ، ناگتشرف ، زا  یلاکشا  اب  باتک  نیا  تاحفص  دسریم ،

313 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
لکـش هرخـالاب  دـنزیم ، قرو  ار  نآ  ناـنک  همزمز - راـب  دـنچ  دریگیم و  تسد  رد  ار  باـتک  وا  تسا ؛ هدـش  یـشاقن  بلاـج  یلو  بـیهم 

. دیوگیم نخس  هدنیآ  زا  دراذگیم و  لکش  نیا  ربارب  رد  تشاد  رارق  نآ  رب  لوپ  هک  ار  ياهحفص  دریگیم و  رظن  رد  ار  یصخشم 
نارـسپ عضو  لاح و  یگنوگچ  هرابرد  دندمآیم و  باجح  اب  نانز  هک  مدید  متفر و  اهلامر  اهریگلاف و  لحم  هب  اشامت  يارب  راب  دـنچ  نم 

؟ دروآ دنهاوخ  هارمه  دوخ  اب  يرگید  نز  نانآ  نارهوش  ایآ  تشگ ؟ دنهاوخزاب  يدوزب  ایآ  هک  دندرکیم  لاؤس  دندوب  رفـس  رد  هک  دوخ 
زا ددرم  رگید  نت  دـنچ  داش و  ياهفایق  اب  نانآ  زا  نت  دـنچ  دـندرکیم ؛ حرطم  یئاهشـسرپ  دوخ  یتخبدـب  یتخبـشوخ و  هرابرد  روطنیمه 

. دندشیم رود  اجنآ 
315 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

دننک تمدخ  هاش  هب  گنج  رد  دیاب  هنوگچ  هکنیا  تالایا و  رد  نانآ  تموکح  نیناوخ و  هاش ، نآ ، نارـس  تموکح و  هرابرد  مهدزاود - لصف 
. ناریا هاش  یئاراد  دمآرد و  نازابرس و  هب  طوبرم  دراوم  نایناریا و  ياهگنج  هرابرد  زین  و 

ناونع هب  نآ  زا  قح  هب  نیخروم  مامت  هک  تسا  یهاشداپ  نیمزرس  کی  ناریا  تسا . هیسور  هیبش  اقیقد  ناریا  رد  تموکح  هب  طوبرم  دراوم 
هب دهاوخیم  هک  ار  هچنآ  دناوتیم  هک  تساهتردق  نیرتگرزب  مات و  تارایتخا  ياراد  ناریا  هاش  اریز  دناهدرک ، دای  یتنطلس » يروطارپما  »

تیدوجوم و دـناوتیم  دـنک ، وغل  ار  نآ  هراـبود  نارگید  ضارتـعا  تروشم و  نودـب  عـضو و  نوناـق  تسا  رداـق  وا  دراذـگ ؛ ءارجا  عـقوم 
وا هب  تبـسن  هنارکاچ  يرادربناـمرف  یئهنوگ  هاـش  ناتـسدریز  ورنیا  زا  دـنک  دوباـن  ار  دوخ  هب  تاـماقم  نیرتکـیدزن  یتح  دارفا ، یگدـنز 

. دش دهاوخ  هتخیر  ینابرق  دنفسوگ  دننام  دنشاب ، هانگیب  هچرگا  اهنآ ، نوخ  تروص  نیا  ریغ  رد  هک  دننادیم  اریز  دنراد ،
موهفم کی  امامت  هک  دنمانیم  هاشیداپ  هاشداپ و  و  هاش ،  ار  دوخ  ناطلس  نایناریا 

316 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
. دنربیم راک  هب  ار  هاش  هژاو  الومعم  یلو  دراد ، انعم  و 

نانز نادنزرف  تروص  نیا  ریغ  رد  دنامیم ، یقاب  نانآ  نیب  تنطلس  دنشاب ، یمسر  رسمه  زا  ثارو  هک  ینامز  ات  تسا و  یثوروم  یهاشداپ 
ناریا رد  عورـشمان  دنزرف  الوصا  دش  هراشا  نآ  هب  البق  هک  یبیترت  اب  دنـسریم و  تموکح  هب  نز  نارازگتمدخ  ناگباوخمه و  ینعی  هصاخ 

هب ار  تموکح  تسا ، رتکیدزن  وا  هب  هک  هاش  هداوناخ  دارفا  زا  یکی  دـیاب  دنـشاب  هتـشادن  دوجو  زین  یثارو  نینچ  رگا  لاـح  درادـن . دوجو 
. دریگ تسد 

يارب هچنانچ  دنالمهم . راب و  دنبیب و  هداتفا  اپشیپ  یگدنز  رـصح و  دحیب و  يدازآ  ياراد  هک  دـنوشیم  هدـیمان  دـنولا  خیـش  دارفا  نیا 
. دنوشن هتشک  تخت  جات و  نایعدم  ریاس  تسدب  هک  دنشاب  بقارم  دیاب  دنشاب ، هتشاد  دوجو  ینوناق  یلصا و  ثارو  تموکح  هب  ندیسر 
ینعی دوخ  لماوع  هلیسو  هب  هاش  تسا . هدش  میـسقت  ددعتم  تالایا  هب  هک  تسا  یئهدرتسگ  يروطارپما  ناریا  دش ، هتفگ  اهراب  هک  روطنامه 

هاش ار  ناخ  بقل  دنکیم . تموکح  تسوا  رقم  زا  رود  هک  تیالو  نیا  رب  اهادـخدک  ناریزو و  ناگغوراد ، نارتنالک ، نیطالـس ، نیناوخ ،
تماهش زاربا  الومعم  ماقم  نیا  هب  ندیـسر  طرـش  درامگیم ؛ تلایا  کی  ینارمکح  هب  ار  اهنآ  دهدیم و  دارفا  هب  دوخ  تساوخ  لیم و  هب 

ناشن دوخ  يردپ  نیمزرس  يارب  هاش و  يارب  دیاب  درف  هک  تسا  نآ  اب  گنسمه  يراک  ای  يریلد و  و 
317 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

هب دیاش  هک  دیما  نیا  هب  دنریگیم ، رارق  رگید  تارطخ  ربارب  رد  ای  دننکیم و  تکرـش  گنج  رد  نادرم  زا  يرایـسب  تهج  نیمه  هب  دـهد ،
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ماقم نیا  دنـسرب . زین  یگدازهاش »  » ماقم هب  هکلب  ات  دنزادنایم  رطخ  هب  ار  دوخ  ناج  یگدنز و  هاگ  دنوش ، رختفم  ناخ  بقل  بسک  راختفا 
نیا نادنزرف  هچرگا  دشکب ، كدی  ار  یگدازهاش  ماقم  هدـنیآ  رد  هدازهاش  کی  فالخا  دالوا و  بیترت  نیا  هب  ات  تسین  یثوروم  ناریا  رد 

هکنیاهن دوشیم و  قالطا  اهنآ  هب  ردپ  بقل  هن  نکیل  دنربیم و  ثرا  هب  ار  ردپ  تورث  دنرادروخرب و  بسانم  تیعقوم  یگدـنز و  زا  دارفا 
نامه هب  دنوشن  هناهاش  محارم  لومشم  هکنیا  ای  دنرواین و  تسد  هب  ناونع  یمهم  لمع  ماجناب  دوخ  رگا  دش و  دنهاوخ  وا  یلغـش  نیـشناج 

ینارمکح تهج  امیقتـسم  رازگراک  يدادعت  اب  ار  یتلایا  درک ، رختفم  هدازهاش  ناونع  هب  ار  يدرف  هاش  رگا  نونکا  دـننامیم ، یقاب  تروص 
هاش ترفن  نظءوس و  دروم  یلیلد  هب  هچنانچ  یلو  دنک ، هرادا  رمع  رخآ  ات  نیـشنهدازهاش  کی  ناونع  هب  ار  اجنآ  دـناوتب  ات  دـشخبیم  وا  هب 

ناخ و کی  طقف  تلایا  ره  دـنکیم . شرانک  رب  ماقم  نیا  زا  دریگیم و  سپزاب  دوب ، هدرک  ءاطعا  وا  هب  هک  ار  یتازاـیتما  ماـمت  تفرگ  رارق 
دشاب و هتشاد  تراظن  يرتسگداد  تواضق و  هب  دیاب  تسا و  هاش  نیشناج  ناخ  دناهتسشن . تلایا  نآ  زکرم  رد  ود  ره  هک  دراد  رتنالک  کی 

. دنک رداص  ار  مادعا  مکح  هلمج  زا  ماکحا  يارجا  روتسد 
رومأم تقیقح  رد  رتنالک  دـشاب . هدـش  لاسرا  هاش  رابرد  هب  ماجرف  تساوخرد  ناخ  ياـهيرواد  دروم  رد  هک  تسا  هدـش  هدـید  تردـنهب 

. تسا هاش  صخـش  ناخ و  يوگخـساپ  دروم  نیا  رد  دـنک و  يروآعمج  ار  تایلام  هوجو و  دـیاب  وا  تسا ، تلاـیا  لـک  زا  تاـیلام  لوصو 
. دراد ار  ناملآ  رد  رهش  کی  هدننکهرادا  تلود و  رومأم  هیبش  یلغش  هغوراد 

تاماقم دزن  هداتـسرف  ناونع  هب  نیطالـس  نیناوخ و  دوجو  زا  هاش  تسا . هدش  هتفرگ  رظن  رد  تاهد  هرادا  يارب  تموکح  فرط  زا  ادـخدک 
رظن دروم  یجراخ  ماقم  يارب  يدایز  يایاده  ناخ  هک  دهدیم  روتسد  هاش  دیآ ، شیپ  یعضو  نینچ  رگا  نونکا  دنکیم . هدافتسا  یجراخ 
نیا رد  دـنک ، هدامآ  تساجنآ  تسرپرـس  ناخ  هک  یتلاـیا  دـیاب  ار  هیقب  دـنکیم و  نیمأـت  یهاـش  هنازخ  ار  ایادـه  نیا  زا  یمین  دربب ؛ هارمه 

تلاح
318 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
. دریگیم تروص  گرزب  ياههدافتسا  ءوس  هک  تسا 

هدافتـسا نانآ  دوجو  زا  ترورـض  عقوم  رد  ات  دننک  يرادهگن  تیبرت و  هاش  يارب  زابرـس  یـصخشم  دادـعت  دـیاب  نیناوخ  تالایا ، رتشیب  رد 
یلحم نازابرـس  ندرک  هرادا  يارب  ار  هوجو  ریاس  دنکیم و  ذـخا  ار  یکرمگ  تایلام  طقف  روکذـم  ياهتلایا  زا  هاش  تروصنیا  رد  دوش .

. دنرادیم لاسرا  هاش  يارب  ناوارف  يایاده  زورون  ماگنه  الومعم  نیناوخ  دشخبیم . تلایا  نآ  هب 
کی عیرـس  ندرک  ایهم  دـنراد ، هگن  هدامآ  مئاد  روط  هب  دـیاب  ار  رفن  رازه  نیدـنچ  يزرم  تـالایا  هژیوهب  تـالایا ، رد  نیناوخ  هک  اـجنآ  زا 

هاش تسار  پچ و  اریز  دراد ، رایـسب  تیمها  یعوضوم  نینچ  هب  هجوت  تسین . راوشد  نادـنچ  گـنج  نادـیم  هب  نآ  مازعا  گرزب و  شترا 
رس رب  نایدنه  اب  ناسارخ ، ياهزرم  رد  کبزا  ياهراتات  اب  گنج  دناهدش ، گنج  زورب  بجوم  اهراب  هک  دناهدرک  نیمک  دنمورین  ینانمشد 

هنحـص اـهراب  نیرخآ ، تاماکحتـسا  تلاـیا و  ود  تسا  لـمتحم  هتـسویپ  ناوریا  لـباب و  اـی  دادـغب  رـس  رب  اـهكرت  اـب  و  تاره ، راهدـنق و 
نیتال خیرات  رد  تسا . هدروآرد  دوخ  فرـصت  هب  ار  هقطنم  هدـش و  زوریپ  نآ  رگید  راب  نیا و  راب  کی  اریز  تسا ، هدوب  نینوخ  ياهگنج 
دنراد هارمه  شیوخ  اب  هک  کبـس  یتاحیلـست  تازیهجت و  اهبسا و  یکالاچ  ببـس  هب  یناریا  راوس  دـصکی  هک  تسا  هدـمآ  اـهنزاراس 

یتح دننادیم و  يراوس  همه  دناكالاچ ، دنت و  یناریا  نازابرـس  دـنوش  هریچ  نانآ  رب  دـنهد و  فاصم  كرت  زابرـس  دـصراهچ  اب  دـنرداق 
هک لاخمش  یناریا ، نازابرـس  دنتـسه . ام  شترا  ناراوسا  دارفا  هیبش  یناریا  ناراوس  دش . دنهاوخ  بسا  راوس  ادعب  دنور  هدایپ  دیاب  هک  نانآ 

، نیبوز نامک ، ریت و  زا  تسترابع  ناراوس  رازفاگنج  دـننکیم . لمح  زین  تسا  هدرک  دوخ  شترا  دراو  ریبک  سابع  هاـش  راـب  نیلوا  اـیوگ 
- هلیح بیرف و  هب  دننکیم ؛ هدافتسا  رازراک  ياهنادیم  رد  نمشد و  تاماکحتسا  عالق و  ربارب  رد  رتشیب  نآ  زا  هک  دنراد  مه  پوت  هدارع 

319 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
. دنربیم هرهب  نمشد  اب  هلباقم  يارب  اهنآ  زا  هک  دنراد  یئانشآ  یناوارف  یگنج  ياه 
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دنداد ياج  کچوک  ياههشیش  رد  ار  یصوصخم  هدام  اهیناریا  داتفا ، قافتا  ق ) 1053 ه .  ) يدالیم لاس 1633  هب  هک  ناوریا  هرصاحم  رد 
نازابرس ياپ  تسد و  رس و  دش و  مومسم  اوه  اههشیش  ندش  هتسکش  اب  دندرک ، باترپ  رهش  هعلق  تاماکحتـسا و  هب  ریت ، هب  نآ  نتـسب  اب  و 

. دننک تمواقم  یتسرد  هب  دنتسناوتن  هک  درک  داب  نانچنآ  نمشد 
، نانآ یعامتجا  عقوم  لغش و  نتفرگ  رظن  رد  نودب  دننز ، یئهنامرهق  لمع  هب  تسد  ای  دنهدناشن و  دوخ  زا  يریلد  گنج  رد  رگا  اهیناریا 

ادیپ نایماظن  نیب  ینوبج  وسرت و  صخـش  رگا  یلو  دنوشیم ، رختفم  يرتالاب  بصنم  ماقم و  هب  دننکیم و  تفایرد  يدایز  زیاوج  شاداپ و 
کته يو  زا  دایز  ياهریقحت  نیهوت و  اب  املـسم  دننکن ، شمادعا  رگا  دشاب ، هدشن  ریگرد  دـیاب  هکنانچنآ  نمـشد  اب  دربن  ماگنه  هک  دوش 

رلات دصیـس  دوشیم ، تخادرپ  رادـنامک )  ) یچروق کی  یتح  یلومعم و  زابرـس  کی  هب  هنـالاس  هک  یقوقح  دـش . دـهاوخ  وربآ  تیثیح و 
. دنکیم تفایرد  رلات  تسیود  یچگنفت  رفن  کی  دوشیم و  زین  وا  بسا  يرادهگن  هنیزه  لماش  هک  تسا 

تالایا و اهنتهن  اریز  دوشیم ، رلات  نویلیم  تشه  زا  شیب  دـناهدز ، ام  يارب  هک  ینیمخت  ربارب  دـسریم و  یگرزب  مقر  هب  هاش  هنالاس  دـیاوع 
هک تسا  دـمآرد  گرزب  عبانم  زا  زین  ایادـه  اهزایتمالا و  قح  یکرمگ  تاهوجو  هکلب  دنانیگنـس ، ياهتایلام  تخادرپ  هب  فلکم  اهرهش 

. دوشیم هاش  بیصن 
320 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

ناوریا و دزادرپیم . رلات  نویلیم  کی  دـیاوع  ریاس  یکرمگ و  تایلام  تباب  زا  و  دوخ ، هنازخ  زا  ییاهنت  هب  ایوگ  راهدـنق ، دـنمتورث  تلاـیا 
فارطا ياـهيدابآ  تاـهد و  هک  تسا  هدـش  هبـساحم  نینچ  مظعا ، ردـص  تبث  رتـفد  رد  دـنزادرپیمن . مقر  نیا  زا  رتـمک  يزیچ  زین  لـباب 

. تسرایسب روشک  رد  یئاهدمآرد  نینچ  ریظن  دناهدرک ، هاش  دیاع  رلات  رازه  لهچ  لاس  کی  رد  اهنت  ناهفصا ،
نآ رادـقم  هب  یفـص  هاش  ریبک و  سابع  هاش  ادـعب  هک  دـش  هتفرگ  رظن  رد  تالایا  مامت  يارب  یکرمگ  ياهتایلام  بسامهط  هاـش  ناـمز  رد 
رد و  تالماعم ، یلـصا  ياهلحم  رد  تکلمم و  نورد  هکلب  اهزرم ، رد  اـهنتهن  یجراـخ ، ناـنکاس  هچ  یموب و  یلاـها  هچ  دـندرک . هفاـضا 
زا دراد ، يدایز  زایتمالا  قح  مشیربا ، صوصخب  اهالاک ، دنزادرپیم . یکرمگ  تایلام  اهلپ ، اههاگرذگ و  دننام  رگید ، ياهاج  زا  يرایسب 

، لدـع رازه  ود  ناردـنزام  لدـع ، رازه  تشه  نالیگ  دریگیم ؛ قلعت  هاـش  هب  رلاـت  هد  دوشیم ، هیهت  روشک  نورد  رد  هک  مشیربا  لدـع  ره 
ناسارخ هک  هچنآ  اهنیا  زج  دننکیم . دیلوت  مشیربا  لدع  رازه  ود  غابهرق  لدع ، رازه  جنپ  ناتسنمرا  ناتـسجرگ و  لدع ، رازه  هس  ناوریش 

. تسا هجوت  لباق  زین  دنزادرپیم ؛ هاش  هب  دنراد  یبوخ  اتبسن  دیاوع  هتفر  مهیور  یلو  دنتسین  دنمتورث  مه  نادنچ  هک  قطانم ، ریاس  و 
روکذم غلبم  فصن  غالا  سأر  ره  يارب  نشورگ و  تشه  اب  ربارب  یـسابع ، کی  هاش  دـسریم ، شورف  هب  هک  يرتسا  ای  بسا و  سأر  ره  زا 

. دنکیم تفایرد  ار 
گینف هن  اب  ربارب  یکیب ، زاق  کی  دسریم  شورف  هب  نآ  زا  رازه  نیدنچ  لاس  رد  هک  دنفـسوگ  سأر  کی  رلات و  کی  رن ، واگ  کی  شورف 

. دراد دمآرد  هاش  يارب 
یئاهنت هب  ناهفصا  رد  دنزادرپیم . رلات  رازه  هاجنپ  هتفر  مهیور  اهرهش  ياهارسناوراک 

321 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
. دنزیریم لوپ  هاش  هنازخ  هب  ناناگرزاب  مامت  دراد ، دوجو  ارسناوراک  راهچ  تسیب و 

الط نت  کی  زا  شیب  اههناخهشحاف  اههبامرگ و  رلات ، رازه  راهچ  تفن  ياههمـشچ  رازه ،  25 دراد ، ناوارف  یهام  هک  نالیگ  ياههناخدور 
. هریغ دننکیم و  کمک  هاش  ياهدمآرد  هب 

يرایـسب اههلباق و  یتح  دـنزادرپب ، ینیگنـس  ياهتایلام  دـیاب  دـننکیمن  تفایرد  یقوقح  هاش  زا  دنتـسه و  یلغـش  ياراد  هک  یناسک  مامت 
عبنم زین  نارگید  نیناوخ و  هنالاس  ياهشکشیپ  تافراعت و  مربب . مان  یگمه  زا  متسین  رداق  لغاشم  نیا  ددعت  ببس  هب  هک  نانآ  ریظن  رگید 
رهاظ هاـش  روضح  رد  هیدـه  فراـعت و  نودـب  سکچیه  تسا ، هدـش  يروآداـی  زین  ـالبق  هک  روطناـمه  تسا . هاـش  يارب  یگرزب  دـمآرد 
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تـسا یئاهارجم  ياراد  تفر  هک  هچنآ  هب  هجوتاب  یهاش  هنازخ  دریگیمن . ار  هاـش  مشچ  دـشاب ، هدروآ  دوخ  اـب  يزیچ  مه  رگا  دوشیمن و 
هتـشاد ار  دوخ  يدـیاع  مهـس و  هک  دـنلیام  زین  هاش  ناتـسدریز  دوشیم . هتخیر  نورد  هب  اهدـمآرد  الاک و  نیرتهب  امئاد  اهنآ  قیرط  زا  هک 
رصیق هرابنیارد  دشاب ؛ هتشاد  دوجو  يدنمتورث  صخش  تکلمم  يداع  عابتا  مدرم و  نیب  رد  هک  دوشیم  هدید  تردنهب  رایسب  یلو  دنشاب ،

: دیوگیم سونایارت 
یناوتان يرغال و  ببـس  دوشیم  گرزب  دـنکیم و  مرو  یتقو  هک  دـنالاحط  دـننام  دـنراد ، هک  یئهنازخ  اب  یئاهروشک  نینچ  ناـنارمکح  »

« ددرگیم رگید  ياهمادنا 
هناخزپشآ هرفـس و  تشاد  تداع  هک  گرزب  سابع  هاش  طقف  ایوگ  میدـید و  نیرز  ياهفرظ  زا  یگرزب  هنیجنگ  یفـص  هاش  رابرد  رد  ام ،

تسا هتشاذگ  ياج  هب  دوخ  زا  نیرز  فرظ  دنوپ  دصشش  رازه و  هس  دودح  یئاهنت  هب  دشاب  الط  فورظ  زا  رپ  وا 
322 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

 . دنشخب یم - هوکش  لالج و  دوخ  ياهتفایض  هب  اهنآ  زا  هدافتسا  اب  زونه  يو  فالخا  هک 
323 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

ناراکهبت تازاجم  يرتسگداد و  تواضق  هب  عجار  وا ، نانیشنمه  هاش و  رابرد  تموکح و  نارازگراک  هرابرد  مهدزیس - لصف 

هاش تموکح  نارـس  نیرتگرزب  نیرتاناد و  نتـشک  اب  یفـص  هاش  ادعب  هک  دوب  كدنا  ناشدادـعت  ریبک  سابع  هاش  رابرد  ناگرزب  نارـسفا و 
نآ هب  نایناریا  اریز  دـندوب ، یحیـسم  ناشنیدـلاو  درب ، نیب  زا  یفـص  هاش  هک  ار  يدارفا  رثکا  داد . شیازفا  ار  رابرد  نانکراک  دادـعت  ساـبع 

نانیمطا نایحیـسم  هب  یلک  روط  هب  اهكرت  یلو  دـشاب ، هدرکن  نینچ  نیا  هکنآ  هب  اـت  دـنراد  داـمتعا  رتشیب  دـشاب  هدـش  هنتخ  هک  یحیـسم 
دنزرف نوچ  هک  دراد  لسنلا  عوطقم - دارفا  يدادـعت  هاش  تالایا ، ریاس  رد  يوسیع  ناـگرزب  زا  نت  دـنچ  نایحیـسم و  نیا  ناـیم  زا  دـنرادن .

: میدرک هدهاشم  ار  ریز  بصانم  ماظن و  هاش  رابرد  رد  دسریم . هاش  هب  ناشلاوما  گرم  زا  سپ  دنرادن ،
: هلودلا دامتعا  - 1

هاش تورث  هنازخ و  تایوتحم  هب  هبناجهمه  شـشوک  اب  دراد  هفیظو  هک  تسا  هدـش  هداد  وا  هب  ناونع  نیا  تهجنیا  زا  هاـش ؛ مرحم  رواـشم 
دـننکیم و نییعت  ار  یتموکح  بصانم  لغاشم و  اریز  تسه ، زین  هاش  بانم  بیان  لاـحنیع  رد  وا  دـشاب . هتـشاد  تراـظن  نآ  رب  دـیازفیب و 

. دوش ارجا  دیاب  تکلمم  رسارس  رد  شتامیمصت 
324 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

هیلک تورث و  اهنتهن  اریز  مظعا ، ردـص  نیمه  همه  زا  شیب  هتبلا  دـنریذپیم ، هوشر  دـننکیم و  لوبق  هیدـه  لیم  لامک  اـب  ناـیرابرد  ماـمت 
. درک هدافتسا  وا  ذوفن  زا  ناوتیم  یقوقح  مهم  دراوم  زا  يرایسب  رد  هکلب  تسوا ، تسد  رد  تکلمم  نوئش 

اب املـسم  یلمع  نینچ  دـنکیم ؛ فراـعت  هوـشر و  نداد  هب  راداو  ار ) یجراـخ  يارفـس  یتـح  ، ) دنـشابن لـیام  هچرگا  ار  دارفا  مظعا  ردـص 
یمـسر مسارم  رد  راب  نیدـنچ  لاس  لوط  رد  هکلب  تسا ، هدرک  دوخ  یئاراد  لاوما و  ثراو  ار  هاش  اهنتهن  وا  دریگیم . ماجنا  هاـش  تقفاوم 

دونشخ یـضار و  یتافراعت  اب  ار  هاش  دننکیم و  یـسأت  وا  هب  زین  ناگرزب  ریاس  تهج  نیمه  هب  دنکیم و  شکـشیپ  هاش  هب  اهبنارگ  يایاده 
هاش دروخیم و  هناملاظ  ار  تکلمم  یتسه  یئاراد و  مامت  واگ  نیا  هک  تسا  هدریـش  يواگ  ياراد  هاش  عوضوم  نیا  هب  هجوتاـب  دـنزاسیم .

. دشودیم ار  وا 
: یشابیچروق - 2

دـش زاغآ  گنج  هک  ینامز  دننکیم و  یگدنز  دازآ  دارفا  ناونع  هب  تکلمم  رـسارس  رد  هک  رادـنامک  رازه  هدزاود  ای  هد  زا  شیب  هدـنامرف 
. دنهد ماجنا  ار  دوخ  فیاظو  یشابیچروق  یهدنامرف  تحت  دنوش و  رضاح  تمدخ  لحم  رد  اروف  دیاب 
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رتهم : - 3
سلاجم رد  مئاد  روط  هب  هک  تسا  هتخا  درم  کی  هاش ، صوصخم  مدختسم  ای 

325 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
مالک ذوفن  هاش  رد  زین  وا  دـهدیم . ماجنا  ار  هاش  ياهراک  رکون  کی  دـننام  تسوا و  هارمه  ارـسمرح  هاش و  یـصوصخ  قاـطا  رد  یمومع ،

. تسا زاسراک  وا  فرح  مظعاردص  زا  شیب  یتح  یهاگ  دراد و 
: صوصخم رواشم  یشنم و  - 4

دـیاوع و نیا  زا  ریغ  تساهنیا . ریظن  تالایا و  لامع  هب  هاشداپ  روتـسد  يواح  ياههمانـشخب  هاش و  ياههمان  نتـشاگن  صخـش  نیا  هفیظو 
. دراد دوخ  تسدریز  ررحم  رفن  لهچ  دنک و  تبث  دیاب  ار  تالایا  ياهیهدب 

: یکیب ناوید  - 5
هب يداع  تاضق  اب  زین  هاگ  دـنمانیم و  عرـش  یـضاق  ار  نانآ  هک  یناحور  تواضق  ردـص و  اـب  هاـگهاگ  هک  تسا  تواـضق  ماـقم  نیرتـالاب 

ءارجا هلحرم  هب  ار  مکح  دـیاب  اصخـش  یکیبناوید  دـنک ، موکحم  مادـعا  هب  ار  تکلمم  ناـگرزب  زا  یکی  هاـش  هچناـنچ  دنیـشنیم . يرواد 
. دروآرد

326 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
هکلب دوشیمن ، نیمأت  وا  هنازخ  ای  هاش  دمآرد  زا  هک  دننکیم  تفایرد  دایز  بجاوم  دوخ  لغـش  بصنم و  دح  رد  کی  ره  رابرد  نانکراک 

، کی نارگید  هب  دریگیم ، قلعت  هعرزم  هدکهد و  دنچ  اب  تلایا ، کی  ناخ ، هب  دوش . هتفرگ  رظن  رد  تالایا  تاهد و  دـیاوع  لحم  زا  دـیاب 
مکح رودص  زا  ریغ  هب   ) تواضق قح  دندنبب و  تایلام  نآ  رب  صخـشم  هزادنا  هب  دـنناوتیم  هک  دوشیم  هداد  تاهد  رتشیب  هچراپ و  هس  ود 

دمآرد و اههناخهشحاف  زا  یتح  تایلام ، ذخا  قیرط  زا  زین  يدادعت  یکرمگ و  ياهتایلام  زا  رگید  نت  دنچ  تسا ..  نانآ  هدهع  هب  مادعا )
. دننکیم لصاح  ار  دوخ  قوقح 

هفاضا هب  دش  هدرب  مان  هک  يدارفا  زا  رفن  هدزاود  ای  هد  الومعم  دنیشنب ، تواضق  هب  هکنیا  ای  هرفس و  رس  رب  یمومع ، سلاجم  رد  هاش  هچنانچ 
میکح  مجنم و  ردص ،

327 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
. تسروآنایز مادـک  دـیفم و  ندـب  يارب  یکاروخ  مادـک  دـیوگیم  وا  هب  هک  تسا  هاش  صوصخم  کشزپ  میکح  دننیـشنیم . وا  رانک  رد 

دننام مجنم  هب  دنک ، نیعم  دهد  ماجنا  يراک  دراد  رظن  رد  هاش  هک  ینامز  ار  سحن  دعس و  تاعاس  دیاب  هک  تسا  سانشهراتس  نامه  مجنم 
دننام تیناحور و  ماقم  نیرتالاب  ردص  دهدیم ، ماجنا  يراک  تردن  هب  وا  اب  تروشم  نودـب  هاش  تهج  نیمه  هب  دـنراد و  داقتعا  تب  کی 
دیجم نآرق  ياوتحم  هب  ملعا و  لضفا و  نارگید  هب  تبسن  دیاب  دوشیم و  هدیزگرب  تاضق  هاش و  هلیسو  هب  وا  تساه ؛ کیلوتاک - دزن  پاپ 

رد ارثکا   ) يویند تاعوضوم  هب  عجار  هکلب  یعرـش  لیاسم  هرابرد  اهنتهن  اریز  دـشاب ، انـشآ  ـالماک  دوشیم  جارختـسا  نآ  زا  هک  ینیناوق  و 
ردص دنکیم ، رداص  ار  دوخ  مکح  تواضق  زا  سپ  وا  دـشاب . رظنبحاص  اههنیمز  نیا  رد  دـیاب  دنیـشنیم و  يرواد  هب  زین  تایانج ) هنیمز 
هلمج نآ  ریز  مکح ، ندناوخ  زا  سپ  زین  هاش  دتسرفیم ، هاش  يارب  دنکیم و  رهم  ار  مکح  تشپ  دسیونیم و  اصخش  ار  ماکحا  زا  یـضعب 

: دنکیم روهمم  دوخ  رهم  هب  دسیونیم و  ار  نیریز 
.« مینکیم ذیفنت  ار  نآ  ام  تسا و  ردص  زا  يأر  نیا  »

سأر رد  یکیبناوید  دوشیم . یگدیـسر  دنـشاب ، هدرک  قوقح  لیـصحت  دـیاب  هک  فرع ، تاضق  طسوت  یفرع  يداـع و  یقوقح  دراوم  هب 
. دشاب هتشاد  لماک  یئانشآ  یمالسا  نیناوق  هب  دیاب  هک  دراد  رارق  تاضق  هنوگنیا 

هب تهج  نیا  زا  دـنراد ، شیارگ  يراکفالخ  هب  هک  دنتـسه  نشخ  یناـمدرم  دوخ  ناـیناریا  اریز  دـنوشیم ، تازاـجم  یتخـس  هب  ناراـکهبت 
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یـضاق هک  لوادتم  لومعم و  ياهتازاجم  دـننکیم . لمع  یطاخ  صخـش  ربارب  رد  تنوشخ  اب  دـنهدیمن و  تیمها  فیفخ  ياهتازاجم 
: زا تسترابع  دریگیم  رظن  رد  مهتم  يارب 

نیرتلوادتم و مرجم . ياهشوگ  يور  رب  رـس  تسوپ  ندیـشک  ندب و  هب  ریـشمش  ندرکورف  ندزندرگ ، اپ ، تسد و  شوگ ، غامد ، ندیرب 
تازاجم نیرتیمیدق 

328 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
: تسا حرش  نیا  هب  هدرک  هراشا  نآ  هب  ونیلسرام  هک  نایناریا  نیب 

تلآ تسا ، هدرک  زواجت  يو  هب  روبزم  درم  هک  دنک  دای  دنگوس  راب  هس  نز  نیا  دـهد و  رارق  زواجت  دروم  فنع  هب  ار  ینز  يدرم  هچنانچ  »
« دننکیم عطق  ار  درم  یلسانت 

تیاکـش وا  زا  دوش و  يراوخابر  بکترم  یـسک  رگا  دوشیم . ماجنا  هنایفخم  لمع  نیا  نکل  تسا ، عونمم  يراوخاـبر  ناریا ، نیناوق  ربارب 
شکچ اب  دنتفرگ و  تشاد  يدیاع  قیرط  نیا  زا  رلات  دنچ  هناهام  هک  ار  یـصخش  لیبدرا  رد  دـنک . لمحت  دـیاب  ار  یتخـس  تازاجم  دـننک ،

ای غاب  دـناهدرک ، ضرق  هک  یغلبم  لـباقم  زد  دـنراد  هزاـجا  ضوع  رد  دـنمانیم ؛ روخدوس  ار  يدارفا  نینچ  دـندرک ، درخ  ار  شیاهنادـند 
هقیثو رد  کلم  هک  یـسک  دننادرگزاب ، ار  لوپ  ررقم  دعوم  رد  دنناوتن  هچنانچ  دنراذگب و  هدـنهدماو  هقیثو  رد  ار  يرگید  زیچ  ای  هعرزم و 

. دوش بحاص  ار  هقیثو  دروم  دناوتیم  تسوا 
329 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

مـسارم لادبا و  اهدیـس ، ص .)  ) دمحم ترـضح  ناوریپ  ریاس  اهكرت و  اب  نانآ  بهذم  فالتخا  نایناریا ، نید  هرابرد  مهدراهچ - لصف 
. اهیناریا نیفدت 

نیا اب  یلو  دنراد ، دیجم ) نآرق   ) سدقم باتک  کی  ود  ره  هدوب و  ص )  ) دمحم ترـضح  میلاعت  وریپ  اهكرت  دننام  ینونک  نایناریا  نوچ 
. دراد دوجو  هورگ  ود  نیا  نیب  ییاهتوافت  هچ  هک  دننادب  دنلیام  يدایز  دادعت  اپورا  نایحیسم  نیب  سپ  دنرگیدکی ؛ نمشد  همه 

سپـس دـننکیم و  هنتخ  یگلاـس  هن  اـی  تشه و  تفه ، رد  ار  دوخ  نارـسپ  اـهنآ  دـننادیم . ناملـسم  ار  دوـخ  ود  ره  اـهكرت  اـهیناریا و 
اهكرت و دننکیم ، يوریپ  ار  میرک  نآرق  میلاعت  ود  ره  هکنیا  دروم و  نیا  رد  دـنکن . درد  ساسحا  ات  دـنناشونیم  وا  هب  نیریـش  ياهباشون 

: تسا ریز  حرش  هب  نانآ  یساسا  تافالتخا  دنرگیدکی . دننامه  اهیناریا 
. دنرادن ناسمه  نآرق  رسفم  ریسفت و  - 1

. تسین یکی  نانآ  نیسیدق  ماما و  - 2
. تسین یکی  اهنآ  ياهتنس  یبهذم و  مسارم  - 3

. تسین یکی  دناهداد  ماجنا  اهنآ  نیسیدق  هک  یتازجعم  - 4
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ع)  ) همطاف ترضح  هک   ) ار دوخ  هدازومع  ع )  ) یلع ترـضح  ص ،)  ) دمحم ترـضح  هک  عوضوم  نیا  هب  ددرگیمزاب  تافالتخا  نیا  مامت 
نتـشیوخ زا  دعب  يویند  تموکح  یناحور و  يربهر  ثراو  هتـشاذگ ، ياج  هب  هک  یتیـصو  ساسارب  داد ) وا  يرـسمه  هب  زین  ار  دوخ  رتخد 

دـندوب و يدـنمتردق  دـنمتورث و  نادرم  ناـمثع  رمع و  رکب و  وبا  ینعی  ص )  ) دـمحم ترـضح  نارـسمه  ناردـپ  نوـچ  یلو  تسا  هتـسناد 
سپ یکی  نیاربانب  دوب ، هدش  زور  نآ  ناهج  رد  ناشیا  میلاعت  شرتسگ  و  ص )  ) دمحم ترـضح  يدنمورین  ببـس  نانآ  نایاش  ياهکمک 

ناگرزب ریاس  اجنیا  رد  تسا . هدیزگرب  ماقم  نیا  هب  ار  نانآ  دوخ  ترضح ، هک  دنتفگ  دنتسناد و  ترـضح  نآ  نیـشناج  ار  دوخ  يرگید  زا 
یناـبیتشپ روبزم  رفن  هس  زا  دنتـشادنپ ، یم - ریقح  داـیز  تورث  نتـشادن  ببـس  هب  ار  ناـشیا  نارادـفرط  و  ع )  ) یلع ترـضح  هک  زین  مالـسا 
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وبا هنوگچ  هک  دشاب  دهاش  یتسیاب  تنکم ، تردـق و  نتـشادن  تلع  هب  یلو  درکیم ، تفلاخم  نانآ  اب  هچرگا  ع )  ) یلع ترـضح  دـندرک .
هک سک  ره  ، » تفگیم دربیم و  ار  هدـنامزاب  تورث  رکب  وبا  هک  ینامز  دـندروآرد و  هب  يو  گـنچ  زا  ار  تموکح  ناـمثع  رمع و  رکب و 

ع)  ) یلع ترـضح  نت ، هس  نیا  گرم  زا  سپ  دـنام . تکاس  دـشاب ،» هتـشاد  زین  تورث  یئاراد و  دـیاب  دـشکیم ، شود  هب  ار  تموکح  راب 
یلع ترضح  هچرگا  دز . تسد  يریلد  تماهـش و  اب  گرزب ، ياهگنج  هب  هک  دوب  نامز  نیا  رد  دروآ و  تسد  هب  ار  تموکح  تفالخ و 

ص)  ) دمحم ترـضح  زا  يرگید  تارظن  دیجم  نآرق  زا  تسناوت  تشاذگ و  رانک  دندوب  هدرک  عضو  نیـشیپ  هفیلخ  هس  هک  ار  ینیناوق  (ع )
هب بهذـم  نیا  تشادـگ . رییغتالب  دوب  هدرک  عضو  ص )  ) دـمحم ترـضح  هک  ار  هچنآ  ینآرق و  نیناوق  همه  نیا  اـب  دـناسرب ، تاـبثا  هب  ار 

هتفرگارف ق ) 783 ه .  ) یحیسم لاس 1363  ات  ار  ناریا  هیکرت و  ناتسبرع ، رسارس  بیترت  نیمه 
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ناشیا فلخ  زا  ياهدـنامزاب  و  ع )  ) یلع ترـضح  نامدود  زا  هک  تفگ  درک و  روهظ  یفـص  مانب  دنمـشناد  يدرم  لیبدرا  رد  هکنیا  ات  دوب ،
ناشن یعیسو  كاردا  روعش و  یکاپ و  نانچ  دوخ  زا  وا  تسا . ع )  ) مظاک یـسوم  ماما  ترـضح  ناشیا  دنزرف  و  ع )  ) نیـسح ماما  ترـضح 

وا يارب  یئانعم  نآ  هوکـش  ایند و  یئوگ  هک  تشاد  يرادرک  نانچ  دـنارذگیم و  تضاـیر  اـب  ار  یگدـنز  وا  دـندیمان . خیـش  ار  وا  هک  داد 
داـماد هداز و  ومع - ع )  ) یلع ترـضح  نوـچ  هک  تشاد  عوـضوم  نیا  هب  هراـشا  درک و  زاـغآ  نتـشون  شزوـمآ و  هب  یفـص  خیـش  درادـن .

نامدود و  ع )  ) یلع ترـضح  هب  ناشقحان  تفالخ  اب  نامثع  رکب و  وبا  هدوب و  ناشیا  نآ  زا  تفالخ  نیاربانب  تسا ، ص )  ) دـمحم ترـضح 
ار وا  هتخیگنارب و  ار  یفـص  هدش ، كانمـشخ  تباب  نیا  زا  هک  دنوادخ  نونکا  دناهدرک و  نیهوت  ص )  ) دـمحم ترـضح  صخـش  ناشیا و 

. دروآرد هب  تسا  هدناشوپ  ار  نآ  هک  يرابغ  درگ و  ریز  زا  هرابود  ار  ع )  ) یلع يرترب  هک  تسا  هتخاس  هدامآ 
هدروآ نید  رد  وا  هک  ار  یئاهتعدب  دندش ، وا  میلاعت  وریپ  دندیورگ و  یفص  خیـش  هب  ناشيرایـسب  دنابلط ، تعدب  یمدرم  هک  اهیناریا 

زین نانآ  تشاد ، تافانم  اهكرت  بهذم  اب  ادیدش  یفـص  خیـش  ياهروآون  شزومآ و  هک  اجنآ  زا  دندش . ادج  اهكرت  زا  دنتفریذپ و  دوب 
رتمهم رتـگرزب و  ار  ع )  ) یلع ترـضح  زور  هـب  زور  لـباقم ، رد  اـهیناریا  یلو  دنتـساخرب . ناـیناریا  هـیلع  ریـشمش  اـب  دنتـسشنن و  تکاـس 

. دنتخاسیم
یتسیابیم دنتسنادیم ، رادروخرب  هنوگادخ  یئورین  ینامـسآ و  یتلیـضف  زا  ار  وا  دنداهن و  جرا  رایـسب  ار  ع )  ) یلع ترـضح  نایناریا  نوچ 

راـنک رد  تداـبع  ناـنآ و  رباـقم  تراـیز  هب  دـندرک  عورـش  سپ  دـندادیم ، رارق  مارتحا  دروم  يداـع  مدرم  زا  شیب  زین  ار  ناـشیا  فـالخا 
دنتفرگ . رظن  رد  اهناکم  عون  نیا  يارب  يرایسب  تاقدص  ناشیا و  تارازم 
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هدزاود امعج  هک  دنتـشاد  فلخ  هن  اهنآ  دوب و  هتـشاذگ  ياج  هب  ع )  ) نیـسح و  ع )  ) نسح ياهمان  هب  روکذ  دنزرف  ود  ع )  ) یلع ترـضح 
دوخ نادرمکاپ  نیرتالاو  ار  همه  یفص  خیش  اب  زورما  دنداد و  رارق  دوخ  یبهذم  ياوشیپ  ای  ماما  ار  رفن  هدزاود  نیا  اهیناریا  دنوشیم . رفن 

ياهمانیهاوگ راوز  هب  دنتـسین . هنیدم  هکم و  ترایز  هب  رداق  هک  دنتـسه  یناسک  ارثکا  دنوریم و  نانیا  ياهدقرم  ترایز  هب  راوز  دننادیم .
زا نیا  و  دناهدرک ، ترایز  ار  دقرم  مادـک  نمـض  رد  و  دـناهداد ، ماجنا  ار  دوخ  هضیرف  دـهدیم  ناشن  هک  دوشیم  هداد  همانترایز  مسا  هب 

دروم هک  یماگنه  هیدیئأت  نیا  ناگدنراد  انمـض  دنکیم . يوریپ  نایناریا  یقیقح  بهذم  زا  هدننکترایز  دوش  هتـسناد  هک  تسا  تهج  نآ 
. دنهد تاجن  ار  شیوخ  یگدنز  نآ  هئارا  اب  دنناوتیم  دنریگیم  رارق  نیناوخ  ای  هاش و  يرهمیب  مشخ و 

يداقتعا نادـب  اهنتهن  ار  اهكرت  دوشیم ، فیرعت  تازجعم  ناونع  هب  یفـص  خیـش  زین  ناشیا و  فـالخا  و  ع )  ) یلع ترـضح  زا  هک  هچنآ 
یتحاران ببس  هک  يزیچ  دنهدیم ؛ رارق  نیهوت  هیرخـس و  دروم  ار  یتاداقتعا  نینچنیا  ناگدنراد  دندنخیم و  اهرواب  نیا  هب  هکلب  تسین ،

ياوشیپ سدـقم و  نانآ  دزن  تسا  ربمغیپ  نادـناخ  زا  ع )  ) یلع ترـضح  نوچ  هک  دـنیوگیم  اهكرت  همه  نیا  اـب  تسا . ناـیناریا  مشخ  و 
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. دنرادیم یمارگ  دنهنیم و  جرا  ار  يو  تسا و  ینید 
رد نانیا  دنـشاب ، یلع  ترـضح  نامدود  فـالخا و  زا  دـیاب  اـیوگ  دـنمانیم و  دیـس  ار  دوخ  هک  دراد  دوجو  رگید  مدرم  ياهنوگ  ناریا  رد 

دننکیم دنلب  ردقنآ  ار  رس  يوم  نانآ  زا  یخرب  دنراذگیم و  دنلب  تشگنا  ود  هزادنا  هب  ار  دوخ  رس  ياهوم  دنراد ، رایسب  يدازآ  تکلمم 
نانآ شفک  دـنراد و  نت  رب  دیفـس  سابل  دـننک ، جاودزا  تاداسریغ  اب  دـنرادن  هزاـجا  ناـنآ  دـنفابیم ، مه  هب  ار  نآ  یـسیگ  تروص  هب  هک 

زاجم دنوش ، رضاح  دیابن  زین  ناراوخبارش  سلجم  رد  دنرادن و  بارش  ندیشون  هزاجا  تسا ، فاص  الماک  هنشاپ و  نودب 
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 ... هریغ دنیوگب و  غورد  دیابن  دنتسین و  گس  ندرک  سمل  هب 
ببـس رما  نیمه  دنـشکیمن و  یتمحز  دنراد و  دوخ  زا  یتاهد  اریز  دندنمتورث ، يدارفا  الومعم  دـننکیم ، شدرگ  اهرهـش  رد  تاداس  نیا 

. تسا هدش  نانآ  توخن  رورغ و 
کمک هب  مشچ  دننکیم و  یئادگ  یئهمانهرجش  نداد  ناشن  اب  دنوریم و  رهش  نآ  هب  رهـش  نیا  زا  هک  دنراد  دوجو  زین  تاداس  زا  يدادعت 
يدایـش نینچ  کی  نالیگ  يامـسک  رد  دنمانیم . دیـسرخ  ار  نانآ  هک  دـنابلقتم  دایـش و  يدارفا  الومعم  هورگ  نیا  دـنراد . نارگید  یلام 
يورین زا  تسا و  ربمایپ  نادناخ  زا  هک  دـنالوبقب  مدرم  هب  دـنز و  شتآ  ار  ياهبنپ  باتفآ ، ربارب  رد  نیرولب  هریادمین  کی  نتفرگ  اب  تسناوت 

. تسا طابترا  رد  نامسآ  اب  روهرهب و  نانآ  زاجعا 
یئهنوگ دننام  لادبا و  هورگ  نیا  دـننادیم . ع )  ) یلع ترـضح  زا  ار  دوخ  بسن  ایوگ  هک  دراد  دوجو  ناریا  رد  رگید  یناحور  هورگ  کی 

. دنداد نت  هب  تسا ، هدش  هتخود  روجان  هدروخ و  هلصو  هک  ناناولم ، دننام  یتخیردب  شوپالاب  هک  دنتسه  نابهار  زا 
مکحم ندب  هب  رام  هیبش  يدنب  اب  ار  نآ  هک  دنراد ، نت  رب  یمشپرپ  نیتسوپ  نانآ  زا  یئهدع 
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رد لادبا  دننکیم . تفایرد  یئاناد  درخ و  هلحرم  هب  ندیسر  هناشن  هب  دوخ  داتسا  زا  دنـسریم ، لادبا  ماقم  هب  هک  یتقو  ار  دنب  نیا  دنکیم .

يارب دوخ  نادرمکاپ  تازجعم  هرابرد  دنناوخیم و  دوخ  هب  ار  مدرم  دناهداتسیا و  هک  دنوشیم  هدید  اجنآ  اجنیا و  نکاما ، ریاس  اهرازاب و 
ياهناتـساد نتخادرپ  اب  دـننکیم ، یـشاحف  نیهوت و  نامثع  رمع و  رکب ، وبا  اهكرت ، هب  اههباطخ  ظعو و  نیا  رد  دـنناریم ، نخـس  ناـنآ 

لاهن دنهدیم ، لیکشت  ار  نآ  ناگدنونش  ارثکا  هک  ناناوج  لد  رد  دنتـسرفیم . تنعل  ناکرت  عیمج  رب  دننکیم و  ریقحت  ار  نانآ  نجهتـسم 
ناریا كرتشم ! زرم  رد  تهج  نیمه  هب  دننکیم ، غیلبت  دوخ  بادآ  دیاقع و  هرابرد  هلیسونیدب  دنراکیم و  ار  اهكرت  هیلع  ینمشد  هنیک و 

دوخ دیاقع  هعسوت  رد  ششوک  هکنیا  زج  دنتسه و  راکلغد  زابناویح و  هدازمرح ، هلبا ، یمدرم  نانیا  رثکا  دنوش . رهاظ  دنناوتیمن  هیکرت  و 
نیمه هب  تسین و  اریذـپ  دوخ  لزانم  رد  لیم  اب  ار  نانآ  سکچیه  دـنهدیمن ، ماجنا  يداـیز  راـک  تامدـخ و  شیوخ  روشک  يارب  دـنراد ،

. دنرب رس  هب  اجنآ  رد  دنناوتب  هک  دناهتخاس  اهنآ  يارب  ار  یکچوک  ناکم  دجاسم ، رد  تهج 
شکاخ هب  اروف  هکلب  دنراذگیمن ، نیمز  رب  دشاب ) بش  هکنیا  رگم   ) تعاس هس  زا  شیب  ار  يو  هزانج  درذگیمرد ، یناریا  کی  هک  ینامز 

لحم ای  لزنم و  رد  دشاب  ناسانـشرس  ناگرزب و  زا  یفوتم  هچنانچ  راک  نیا  دوش ، هتـسش  كاپ  الماک  دیاب  نیفدت  زا  لبق  هزانج  دنراپـسیم .
نت هب  سابل  تسا و  مرگ  شندـب  زونه  هک  ار  هدرم  دوشیم . ماجنا  هناخروشهدرم )   ) دـناهتخاس ناـگدرم  يوشتـسش  يارب  هک  یـصوصخم 

نورد ضوـح  ود  زا  یکی  رد  ار  هزاـنج  دــنروآیم و  نوریب  نـت  زا  ار  شــسابل  دــننکیم ، لـمح  ناـناوخ  هحوـن - توباــت ، نورد  دراد ،
يور زا  هک  يروط  هب  دـنزیریم ، روفاک  بآ  مهم  دـنمتورث و  ناگدرم  رـس  رب  دـیوشیم و  ار  هزانج  روشهدرم  دـنزادنایم . هناخروشهدرم 
هدرم نت  رب  يدیفـس  ساـبل  دـنناپتیم ، هبنپ  درم  هچ  نز و  هچ  هدرم ، ندـب  ياـهخاروس  ماـمت  رد  نآ  زا  دـعب  دوش ، يراـج  يو  ندـب  ماـمت 

یضعب نورد  تسا  دوگ  اهربق  دنربیم . ناتـسروگ  يوس  هب  دنهدیم و  رارق  شتوبات  رد  هرابود  دنچیپیم ، یناتک  هچراپ  رد  وا  دننکیم و 
همخد تروص  هب  اهروگ  زا 
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نیا زا  لبق  یلو  دنشکیم ، یقاط  ای  همخد  نورد  هب  ار  هدرم  دنهدیم و  رارق  روگ  رد  ار  هزانج  تسین ، هنوگنیا  رگید  یضعب  هدش و  هدنک 
الاب یکدنا  ار  هدرم  رس  راب  کی  سپس  دنکیم ، توالت  دیجم  نآرق  یمک  یناحور  يدرم  دنراذگیم ، روگ  هناهد  رانک  رد  ار  شعن  لمع 
رارق برغم  ینعی  تسار ، فرط  هب  ار  وا  تروص  دـنهنیم و  روگ  رد  توباـت  نودـب  ار  هزاـنج  دـعب  دراذـگیم ، نیمز  رب  هراـبود  دربیم و 

دریگیم تسد  رد  كاخ  يرادقم  یناحور  درم  نیا  زا  دعب  دمدیم . رواخ  تمس  زا  زیخاتـسر  ینعی  زور ، نیلوا  دنیوگیم  اریز  دنهدیم ؛
، ددرگیمزاب هرابود  دوشیم و  رود  ربق  زا  مدـق  تفه  دزیریم ، روگ  نورد  شعن  رب  ار  كاخ  دـناوخیم  نآرق  يرـصتخم  هک  یلاح  رد  و 

. دنکیم كرت  ار  لحم  نارگید  قافتا  هب  دعب  دناوخ و  یم - نآرق  اددجم 
یتقو دندقتعم ، اهیناریا  هک  تسا  تهج  نیا  زا  درک  رفح  دوگ  ار  روگ  رپ و  ار  شندـب  ياهخاروس  نفد و  باتـش  اب  دـیاب  ار  هدرم  هکنیا 

فیثک و زیچ  چیه  اهنآ  دـنیآیم ، ربق  رد  هدرم  يوس  هب  رکنم  ریکن و  ياهمانب  هتـشرف  ود  تشگزاب ، ربق  زا  مدـق  تفه  روبزم  یناحور  هک 
دنلب دناوتیم  هدرم  هک  يروط  هب  دنکیم ، هدنز  هرابود  ار  نآ  زا  یمین  ددرگیمزاب و  يو  ندب  هب  هدرم  حور  سپـس  دنبایب ، دیابن  ياهدولآ 
ادتبا تسا ؛ هتشاد  ایند  رد  يراتفر  هنوگچ  هک  دننکیم  شیامزآ  ار  هدرم  ندب  ياضعا  مامت  هدشدای  هتشرف  ود  تقو  نیا  رد  دنیشنب ، دوش و 

: دنسرپیم
«. تسا نامسآ  رد  هک  یقلاخ ، اتکی  يادخ  هب  : » دهد باوج  دیاب  هدرم  ياهتشاد »؟ داقتعا  یسک  هچ  هب  »

(«. ع  ) یلع ترضح  « ،»؟ وت ماما  یسک  هچ  و  («، » ص  ) دمحم ترضح  « ،»؟ تسا هدوب  وت  ربمایپ  یسک  هچ  »
336 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

و ندب ، ناگتشرف ، سپس  دوشیم ، یهلا  تمحر  نیرق  هدرم  دندادسپ ، باسح  وا  هب  ندب  ياضعا  دوب و  تسرد  اهشسرپ  خساپ  هک  یتقو 
راک نیا  زا  نیغلابان  ناکدوک و  تسا  غلاب  دارفا  يارب  طقف  شیامزآ  نیا  دنیوگیم  هک  يروط  هب  دندرگیم . ادج  رگیدمه  زا  هوابود  حور 

. دناینثتسم
337 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

نیاتشله هب  ناریا  زا  تشگزاب  هرابرد  ناریا  ترفاسم  دیدج  حرش  موس - رتفد 

هراشا

339 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

. رزخ يایرد  هناتسآ  ات  ترفاسم  ناهفصا و  هنطلسلا  راد  كرت  یگنوگچ  هرابرد  لوا - لصف 

هداـمآ میدـنارذگ ، شوـخ  میداد و  بیترت  یتفایـض  دوـخ  بوـخ  ناتـسود  اـب  میدرک و  عادو  وا  ناـیرابرد  ناریا و  هاـش  اـب  هکنآ  زا  سپ 
. میدش تشگزاب 

. دهد روبع  نالیگ  نیمزرس  زا  ار  ام  تشگزاب  ماگنه  هک  دوب  هداد  روتسد  رادنامهم  هب  هاش  ایوگ 
ام دیابن  نیاربانب  تسا ، هدرک  مهارف  ار  هاش  تینابصع  مشخ و  تابجوم  راب  دنچ  نامگورب  ریفـس  نوچ  هک  دنتفگیم  رفن  دنچ  ناهفـصا  رد 

يدوبان دیاش  تمحازم و  بابـسا  ات  دننارذگب  دنریلد  روسج و  اجنآ  یلاها  هک  نالیگ  قیرط  زا  هکلب  دننادرگرب ، میاهدمآ  هک  یهار  زا  ار 
. میوش ابیز  روآراب و  ینیمزرس  ندید  هب  قفوم  ام  هک  دوب  هاش  كاپ  تین  زا  یشان  داهنشیپ  نیا  اما  دوش ؛ مهارف  ام 

ار دوخ  ياههقیفر  ام  ناهارمه  هک  یئاج  زا  میدمآ ، نوریب  ناهفصا  زا  هرابود  دیشروخ  نتفرورف  کیدزن  ربماسد 1637  مکی  تسیب و  زور 
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یلو دندوب ، هداد  هدعو  ار  ددجم  رادید  اهنآ  هب  هک  یناسک  دننیبب ، تسیابیم  دندوب  هداتسیا  نانآ  هب  تشپ  هک 
340 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

داش لاحـشوخ و  لایخ  نیا  اـب  و  دـیآزاب ، زور  نآ  هک  دـندوب  راودـیما  هقـالع  زا  یـشان  ياهلاـن  هآ و  یئادـج و  درد  اـب  هنارواـبان و  ناـنآ ،
. دندشیم

. دنک رفس  ام  اب  تساوخیم  زین  وا  اریز  تسویپ ، ام  هب  دوخ  ناهارمه  اب  یسور  چیونیواس  یئسکلا 
، دوـب هدـش  تحاراـن  ناـمگورب  ریفـس  تسد  زا  ادـیدش  زور  نـیا  رد  رادـنامهم  نوـچ  میدیـسر ، ناـشاک  هـب  ربماـسد  مـتفه  تـسیب و  زور 
، میاهدرک يراتفردـب  وا  اب  هنوگچ  ام  هک  درب  تیاکـش  هاش  هب  ددرگزاب و  تشاد  رظن  رد  دـهد و  همادا  ام  اـب  ار  دوخ  یهارمه  تساوخیمن 

. میدنام لطعم  ناشاک  رد  زور  راهچ  ببس  نیمه  هب  ام  درک و  یتشآ  هب  راداو  ار  وا  سویسورک  ریفس  یلو 
اذـغ فرـص  زین  دوب و  مأوت  هباطخ  کی  اب  هک  یبهذـم  مسارم  ماجنا  زا  سپ  میدرک و  زاـغآ  ار  دوخ  دـیدج  لاـس  هیوـناژ 1638  لوا  زور 

. میدرک تکرح  هرابود 
رات هریت و  اوه  مه  زونه  دیشک  الاب  قفا  زا  ار  دوخ  هجرد  هس  هکنآ  زا  سپ  دمآرب و  دیـشروخ  هتفرگ  هفخ و  زور  کی  رد  هیوناژ  مجنپ  زور 

. دوب
، تفررد شتـسار  تسد  اهنتهن  هک ، يروط  هب  دش ، یکان  رطخ - تلاح  راچد  داتفا و  نیمز  هب  بسا  زا  نامگورب  ریفـس  هیوناژ ، مشـش  زور 

موهفمان یتاملک  راب  دص  دنچ  دوب ، هتسب  شنامشچ  هتـسشن و  بسا  رب  هک  یلاح  رد  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  هکارد  يورین  زور  مامت  هکلب 
رد دوب  هدمآ  دیدپ  دیـشروخ  هام و  شدرگ  نارتقا  تلع  هب  هک  شیپ  زور  رد  نامـسآ  یگریت  ایآ  منادیمن ، نم  دروآ . نابز  رب  راونایذـه  و 

؟  ریخ ای  تسا  هتشاد  رثا  هحناس  نیا 
یگتسخ ثعاب  دندوبن ، لیصا  هک  نایتاهد  هب  قلعتم  بسا  سأر  دنچ  هار  لوط  رد 

341 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
راچان وا  مدش و  دوخ  رکون  غالا  رب  راوس  تهج  نیمه  هب  دش و  طقـس  يراوس  ماگنه  هک  نم  بسا  هلمج  زا  دندمآرد ، ياپ  زا  دـندش و  ام 

. دهد همادا  هار  هب  هدایپ  دهن و  رس  رب  ار  بسا  گرب  نیز و  دش 
ام هک  دندوبن  لیام  اهیتاهد  میوش ، یئهدکهد  دراو  میتشاد  رظن  رد  دوب و  هدیسر  نایاپ  هب  ام  هنازور  رفس  هک  هام  نیا  متشه  بش  هک  یتقو 

نینچنیا دندوب . هدنار  دوخ  زا  نیهوت  یـشاحف و  اب  دوب ، هتفر  اجنآ  هب  ام  زا  رتولج  هک  ار  تماقا  تاکرادـت و  یناریا  لوئـسم  دـنریذپب و  ار 
دنکیم رپ  بآ  زا  ار  یفرظ  هد ، يادخدک  مدختسم  هدکهد ، نیا  زا  رذگ  ماگنه  لوا  راب  ترفاسم  رد  هک  دشیم  یشان  اجنآ  زا  يراتفردب 

هریت دولآلگ و  یمک  تهج  نیا  زا  دـندوب  هتخیر  فرظ  رد  رهن  بآ  زا  نوچ   ) ار بآ  ریفـس  دـیوشب ، ار  دوخ  تروص  نامگورب  ریفـس  هک 
. دیبوک شرس  رب  ار  فرظ  دیشاپ و  وا  تروص  هب  دوب )

هرخـالاب درکن ، یئاـنتعا  اـم  هب  یـسک  زاـب  میتشذـگ و  زین  رگید  هدـکهد  ود  زا  میدادیم ، همادا  یئاـمیپهار  هب  یتسیاـب  دـیدش  يامرـس  رد 
. مینک قارطا  موس  هیرق  رد  میتسناوت و 

. دنتسویپ ام  هب  دعب  زور  حبص  ناهارمه ، زا  یشخب  میدوب ، هدومیپ  ار  یلش  لگ و  رپ  تخس و  هار  هک  اجنآ  زا 
. میدنام اجنآ  رد  غالا  بسا و  رتش ، ضیوعت  يارب  زور  هن  میدیسر و  نیوزق  هب  هام  نیا  مهدزای  زور 

میدش ناور  يرتخاب  لامش  فرط  زا  پچ  تسد  ینعی  لیبدرا  هیناطلس و  يوس  هب  یلبق  هار  زا  میدرک و  كرت  ار  نیوزق  هیوناژ  متـسیب  زور 
اهنآ ناـیم  زا  هک  دوب  اهگنـسهتخت  اـههوک و  يور  زا  تقو  ماـمت  اـم  رفـس  میدـش . نـالیگ  هار  دراو  میتفر و  لامـش  يوس  هب  اـجنآ  زا  و 
بلاج رایسب  هک  زبس  درز و  خرـس ، ياهگنر  زا  طولخم  یکاخ  اب  عفترم  اتبـسن  یناتـسهوک  نیب  زا  هداج  ادتبا  تشاد . نایرج  ياهناخدور 

در دندوب  هدز  یقیمع  اتبـسن  هناخدور  يور  هک  بیـشارس ، دنلب و  یلپ  هب  یهتنم  یگنـس  ياههرخـص  زارف  زا  سپـس  تشذـگیم ، دومنیم 
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یئاهتخردکت اهنآ  رد  هک  دوب  یئاهرازتشک  اجنآ  ولج  نیا  تشاد ، رارق  هپت  هوک و  دـنچ  هک  ینیمز  يور  لپ  نیئاپ  رد  اپ  ریز  دـشیم .
. دروخیم مشچ  هب 

342 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
رزخ گنت  هاگرذگ  هب  دعب  یهاتوک  نامز  میتشذگ و  تشاد  رارق  ام  تسار  تمـس  هک  یئابیز  نوتیز  لگنج  زا  هام  نیا  موس  تسیب و  زور 

. دنمانیم سالیپ  ار  اجنآ  ردنکسا  نامز  دننام  زونه  زین  زورما  هک  میدیسر  نزوالزق  دورهاش و  هناخدور  ود  یقالت  رد 
. ماهداهن مان  رزخ » هناتسآ   » ار نآ  الاب  رد  نم  هک  تسا  نالیگ  نیمزرس  يوس  هب  ياهزاورد  لاحنیع  رد  گنت و  رایـسب  هاگرذگ  کی  اجنیا 

ابیز یگنس  لپ  کی  نایم  زا  هک  دنهدیم  لیکشت  ار  دور  دیپس  دندنویپیم و  مه  هب  دنت  ینایرج  اب  ناشورخ  رهن  ود  هزاورد  نیا  يولج  رد 
گرزب و هدشدای  لپ  دزیریم . ایرد  هب  دوشیم و  بعـشنم  یئاههخاش  هب  هرابود  اجنآ  رد  دراد و  نایرج  نالیگ  يوس  هب  دـنلب  هوک  ود  نیب 
رد زین  هناخزپشآ  کی  دناهتخاس و  يدبنگ  فقس  اب  یئاهکقاطا  اهنوتس  بلغا  نورد  لپ و  ریز  دراد . رارق  نوتس  هن  رب  تسا و  مکحتسم 

روـبزم لـپ  ریز  لیـصفت  نیا  اـب  دیـسر . بآ  راـنک  اـت  تفر و  نیئاـپ  هـب  کـچوک  ناـکلپ  کـی  قـیرط  زا  ناوـتیم  هـک  دراد  دوـجو  اـجنآ 
پچ تمـس  دوشیم ، ادج  هداج  ود  لپ  نیا  زا  دننک . تحارتسا  فقوت و  اجنآ  رد  دنناوتیم  نارفاسم  هک  دـناهتخاس  بسانم  یئارـسناوراک 
نیا دوریم . نالیگ  هب  هدـش  عقاو  لـپ  تسار  فرط  رد  هک  مود  هداـج  دوشیم . یهتنم  لـیبدرا  هب  لاـخلخ  قیرط  زا  هک  تسا  نیتسخن  هار 
دنت یبیـشارس  اب  یگنـس  دنلب و  یهوک  نایم  زا  اریز  میدید ، دوخ  ترفاسم  لوط  مامت  رد  ام  هک  دوب  یهار  نیرتدـب  نیرتكانرطخ و  هداج 

هک دوب  گنت  يروط  هب  دندوب و  هدرک  رپ  هزیرگنـس  اب  ار  اهنآ  هک  تشاد  دوجو  یئاهزادناتسد  هلاچ و  اهاج  یـضعب  رد  تشذگیم و 
هدید یئهگلج  نیئاپ  فرط  هب  اههرخـص  زارف  زا  هداج  تسار  تمـس  رد  دندوبن . تکرح  هب  رداق  رگیدـکی  رانک  رد  بسا  کی  رتش و  کی 

تـسد هب  ار  بسا  هنهد  میوش و  هدایپ  دوخ  بکرم  زا  یگمه  میدوب  روبجم  اـم  دوب . يراـج  نآ  ناـیم  زا  یناـشورخ  هناـخدور  هک  دـشیم 
ار دوخ  راوس  دش  ترپ  نیئاپ  هب  ناویح  هچنانچ  بیترت  نیا  هب  ات  مینک  تکرح  هدایپ  میریگب و 

343 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
روظنم نیمه  يارب  هداج  فک  گنـس  رد  البق  هک  دنتـشاذگیم  یئاهاج  رب  ار  دوخ  ياپ  دندرکیم و  قیرط  یط  رتدازآ  اهرتش  دربن . هارمه 

. دندروآ فراعت  دمآشوخ و  ناونع  هب  یبوخ  رایسب  روگنا  ام  يارب  اجنآ  زا  هک  دوب  هناخکرمگ  کی  هوک  هلق  رب  دندوب . هدنک 
. دوب هدیئور  هزات  راخ  ياههتوب  اجنآ  اجنیا و  هلق ، يور  رب 

رگید فرط  هب  شمارآ  ینامداش و  اب  سکعرب  میدوب ، هدومیپ  یناتـسهوک  هداج  رد  ار  یکانرطخ  زیگناتشهد و  هار  هک  هزادـنا  ناـمه  هب 
. دشیم هدید  نوتیز  ومیل و  جنران ، نوچ  یئاههویم  اجنآ  ناتخرد  رب  دوب ، زبس  الماک  هقطنم  نیا  میدش ، ریزارس  هوک 

ات زور و  ره  هک  دوب  نیا  دش  ام  یتفگش  یلاحـشوخ و  ببـس  رتشیب  هک  هچنآ  دوب . هتـسارآ  ار  اجنآ  ابیز  يروط  هب  داشمـش  ورـس و  تخرد 
قالطا هقطنم  نیا  هب  هراومه  زین  اهدعب  هک  یناونع  « ) ناتسبات نیمزرس   » هب رهظ  زا  دعب  یلو  میدرکیم  رفس  ناتسمز  رد  زورما  رهظ  زا  شیپ 
تالاح نیا  ریظن  میدرکیم ، تیاضر  شمارآ و  ساسحا  میدوب ، هتفاـیزاب  ار  دوخ  یگدـنز  هراـبود  هکنیا  زا  میتشاذـگ و  مدـق  میدرکیم )

. تسا ناسنا  تشونرس  رد  تالوحت  تارییغت و  زا  یلیثمت  دوخ 
345 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

. نالیگ نیمزرس  نایاپ  ات  ترفاسم  رابدور و  هقطنم  نایب  رد  مود - لصف 

نیا ياههناخ  میدش . رابدور  هلیپ  يابیز  رایـسب  هدکهد  دراو  دوردـیپس  هناخدور  رانک  رد  میدیـسر ، نیئاپ  هرد  هب  هوک  يالاب  زا  هک  ینامز 
رگیدکی هب  ار  اجنآ  ناوارف  يومیل  جنران و  ترسم  یلاحشوخ و  رس  زا  ام  ناهارمه  هک  تشاد  رارق  هویم  ياهغاب  ریاس  اهناتسکات و  رد  هد 

. دندرکیم باترپ 
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هوک دشیم . هدیشک  يرواخ  بونج  يوس  هب  دوبن ، هدرتسگ  مه  نادنچ  هک  نیمز  راومه  حطس  دوب و  هدش  هطاحا  هوک  اب  ابیرقت  هقطنم  نیا 
هب یلاها  لزانم  اهنیا  نیب  دوب ، هدش  هدیشوپ  ناوارف  ياهرازتشک  غاب و  تخرد ، زا  زین  تشاد  رارق  رابدور  يوربور  هک  هناخدور  فرط  نآ 

نیا رد  ابیز  رظانم  فلتخم و  ياههویم  هک  تفگ  ناوتیم  اعومجم  دادیم ، هقطنم  نیا  هب  ییاریگ  هرظنم  دـشیم و  هدـید  هدـنکارپ  تروص 
. درادن اجنیا  زا  یمک  تسد  زین  نالیگ  قطانم  ریاس  دوشیم و  تفای  روفو  هب  هقطنم 

346 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
نآ ناـیم  زا  دـنریگیم  همـشچرس  هوـک  زا  هک  یئاـه  رهن - هتفرگ و  رارق  تسپ  راوـمه و  روـط  هب  نیمز  اـیرد ، اـههوک و  نـیب  هـک  اـجنآ  زا 
زا دایز  تمحز  اب  نارفاسم  نیا  زا  شیپ  هک  دراد  دوجو  یئاهقالتاب  تسا  هتفرگ  رارق  رتنیئاپ  هک  طاقن  زا  يرایسب  رد  نیاربانب  دنرذگیم ،

دندنبب يدس  اراتسآ  ات  دابآ  رتسا  زا  نالیگ  نیمزرس  نایم  ات  داد  روتـسد  ریبک  سابع  هاش  عوضوم  نیا  هب  هجوتاب  دندوب ؛ روبع  هب  رداق  اجنآ 
هار هداـیپ  یتح  بسا و  رتش و  اـب  رگید  هطقن  هب  ياهطقن  زا  یتحار  هب  ناوتیم  هزورما  بیترت  نیا  هب  دوش و  يریگولج  قـالتاب  داـجیا  زا  اـت 

. دومیپ
هبح اـب  یئاـهروگنا  بارـش ، نوـتیز ، مشیربا ، زا  ناوـتیم  تسا  رتناوارف  ناریا  طاـقن  ریاـس  هب  تبـسن  هک  هقطنم  نیا  مـهم  تـالوصحم  زا 

. درب مان  رایخ  ریجنا و  رانا ، جنران ، نوتوت ، تشرد ،
اریز میدرک ، هدهاشم  اراتسآ  هقطنم  رد  اصوصخم  دیسریم  ناسنا  کی  ندب  رطق  هب  یهاگ  نآ  هنت  هک  ار  يدنمونت  دنلب و  كات  ناتخرد  ام 

ندـیچ نیارباـنب  دوـشیم ، نازیوآ  نیئاـپ  فرط  هب  هراـبود  نآ  زا  یـشخب  دور و  ـالاب  ناـتخرد  ریاـس  زا  اـت  دـنراذگیم  ار  وـم  ياـههخاش 
هب نیئاپ  رد  ار  بانط  رگید  رـس  ددـنبیم و  يدـنلب  بانط  تخرد  كون  رب  نیچهشوخ  دریگیم . ماجنا  دایز  يراوشد  هب  روگنا  ياههشوخ 

نیا زا  ار  دوخ  دوشیم و  دـنلب  دروخیم  باـت  هک  یلاـح  رد  دنیـشنیم و  بوچ  نیا  يور  سپـس  دـنزیم ، هرگ  مکحم  یقفا  بوچ  کـی 
دنهدیم هیکت  نآ  لغب  هب  هک  یبوچ  هلیـسو  هب  دیاب  ار  رایخ  هتوب  دـنیچیم . ار  روگنا  هشوخ  تمحز  اب  دـناسریم و  تخرد  نآ  هب  تخرد 

داسف ببـس  نیمز  تبوطر  اریز  دننکیم ، تیاده  میربیم  راک  هب  روگنا  تخرد  يارب  ام  ار  نآ  دننام  هک  یتسبراد  يور  رب  الاب و  فرط  هب 
. دوشیم رایخ  هتوب  ندیدنگ  و 

ار نـالیگ  رود  یلگنج  دـننام  تسا و  تخرد  تشپ و  رپ  ياـههتوب  زا  هدیـشوپ  هدـش ، هدیـشک  رزخ  ياـیرد  فرط  هـب  کـیدزن  ياـههوک 
لگنج نیا  رد  تسا . هتفرگارف 

347 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
ياـهزب دـننام  دراد و  دـعاس  مراـهچ  هس  اـب  ربارب  ییازارد  اـهنیا  خاـش   ) یهوکزب نزوگ و  زارگ ، هژیوهب  دوشیم ، تفاـی  یناوارف  شوحو 

هب گنلپ  دادـعت  دراد . دوجو  سرخ  گرگ و  گنلپزوی ، گنلپ ، دـننام  هدـنرد  تاناویح  اجنیا  رد  تسین ) هدـیچیپ  اـهنآ  خاـش  اـم  یهوک 
. دنکیم هضرع  شورف  يارب  رتشیب  اتتسیب و  اتهد ، هک  تسا  دایز  يردق 

هرهب نآ  زا  دـنناوتیم  زین  تالایا  ریاس  هکلب  دـنکیم ، هدنـسب  ار  یلاـها  هیذـغت  اـهنتهن  هک  دراد  دوجو  روفو  هب  زین  یهاـم  نوگاـنوگ  عاونا 
. دنربب

. دنراد دنفسوگ  واگ و  دننکیم  یگدنز  ناتسهوک  رد  ارثکا  هک  اهیشلاط  یلو  درادن  مه  دنفسوگ  سأر  کی  یتح  یلها  ماد  کلیگ ، 
هدید اهیشلاط  نایم  رد  نانز  نیرتابیز  تسا . ناریا  یلاها  ریاس  زا  رتدیفس  ناشتـسیز ، هقطنم  ياوه  بآ و  عون  ببـس  هب  اهینالیگ  تسوپ 

دناهتفاب وسیگ  راهچ  تسیب و  رد  ار  دوخ  يوم  ناگزیشود  دنوشیمن . رهاظ  هدیـشوپ  ماعءالم  رد  یناریا  ياهنز  ریاس  فالخ  هک  دوشیم 
يور ناشنهاریپ  هک  دنراد  نت  هب  هاتوک  نماد  نانز  میدید ، ار  نز  هدزاود  ای  تشه  طقف  تسا . هداتفا  نانآ  ياههناش  رب  زادنارـس  نودـب  هک 

نیا هب  هتفرورف و  ياهقلح  نورد  ولج  تمـسق  رد  اپ  تسـش  تشگنا  طـقف  هک  دـننکیم  اـپ  هب  ياهچراـپ  اـی  یبوچ  شفک  تسا ، هداـتفا  نآ 
رد هک  ناراب  شراب  ماگنه  تسا . یتفگـش  ببـس  هک  دنتـسه  نتفر  هار  هب  رداق  نانچ  شفک  نیا  اب  تسا . هدـش  مکحم  اـپ  هب  شفک  بیترت 
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. دنراد یتخمز  نهپ و  ياپ  فک  اهینالیگ  لیلد  نیمه  هب  دنتفریم  هار  هنهرب  ياپ  اب  درم  نز و  دراد ، دوجو  بلغا  اجنآ 
هب یهالک  کلیگ  تساهیناریا ؛ ریاس  زا  رتهاتوک  یلیخ  دـننک ، راک  نآ  يور  امئاد  دـیاب  هک  نیمز  تبوطر  ببـس  هب  نالیگ  یلاـها  ساـبل 

نالیگ رد  نوچ  دنکیم . رس  رب  یکشم  گنر  هب  هرب  تسوپ  زا  یهالک  یشلاط  دراد و  رس  هب  هچراپ  زا  زمرق  گنر 
348 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

نابز یلو  دراد  توافت  هجهل  رد  تسا و  یـسراپ  یکلیگ  نابز  تسا ، هنوگود  رب  زین  اهنآ  نابز  ورنیا  زا  دننکیم  یگدنز  فلتخم  موق  ود 
مامت رد  دـننکیمن . كرد  الـصا  ای  دـنمهفیم و  رتمک  ار  رگیدـمه  نابز  ود ، نیا  لیلد  نیمه  هب  تسا ، رود  یـسراپ  نابز  زا  الک  یـشلاط 

یگدـنفاب و نانآ  یلـصا  راک  دـشاب . هتـشاد  شوج  بنج و  دـنک و  راک  ینـالیگ  نز  دـننام  اـجنآ  ياـهنز  هک  درادـن  دوجو  یتلاـیا  ناریا 
راک نیا  رد  تسا و  يراکجنرب  رتشیب  هک  دننکیم  يزرواشک  دنرادیم ،) هضرع  هزوک  رد  ارثکا   ) دننکیم هیهت  باشود  تسا . یگدنسیر 

هک یتقو   ) اهنز دنکیم و  يدنبترک  دنزیم و  مخـش  رن  واگ  اب  ار  نیمز  درم  تسا . هدش  صخـشم  ادج و  رگیدـکی  زا  نز  درم و  هفیظو 
هب رـس ، رب  ار  رذب  دـیاب  دـنهدیم ) رارق  ناگیاسمه  دـید  ضرعم  رد  ار  دوخ  دنـشوپیم و  ار  اهسابل  نیرتابیز  نیرتهب و  دـنوریم  راک  رس 
درم دـنک ، نیجو  ار  هزره  ناـهایگ  دـیاب  نز  دـناشفایم ، رذـب  نیمز  رب  دوریم  بقعبقع  هک  یلاـح  رد  درم  دـننک ، لـمح  رازیلاـش  يوس 

دربیم و هناخ  هب  ار  لوصحم  درم  دنک ، يدنبهتسب  ار  لوصحم  نیا  دیاب  نز  دنیچرب و  ار  لوصحم  دنک و  يرایبآ  ار  رازجنرب  تسا  فظوم 
تفاسم هب  اههناخ  تسوا . لزنم  کیدزن  راکجنرب  ره  رازیلاش  دناسر . شورف  هب  ار  هدامآ  جنرب  درم  ات  دنک  لابرغ  دبوکب و  ار  نآ  دـیاب  نز 

. دنتسه یکرت  بهذم  وریپ  نالیگ  یلاها  رثکا  دنراد . رارق  رگیدکی  زا  گنس  کی  باترپ 
هقطنم نیا  رفـس و  نیا  زا  البق  ام  ناهارمه  هک  ردـقنامه  رابدور و  یلاها  هژیوهب  دـندرک ، يراتفرشوخ  یتسود و  ام  هب  تبـسن  اـهینالیگ 

ابیز ناکم  بسانم و  عقوم  نیا  زا  هک  میتساوخیم  ام  دندش . دونشخ  یـضار و  هزادنا  نامه  هب  اجنیا  رد  ادعب  دنتـشاد ، یتحاران  يروخلد و 
هب هام  نیا  مجنپ  تسیب و  میدرکیم . تکرح  هیوناژ  مراهچ  تسیب و  زور  یتسیاب  هنافـسأتم  یلو  مینامب ، اـجنآ  رد  میوش و  دـنمهرهب  رتشیب 

ادتبا میدیسر  تشر  رهش 
349 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

روبزم نیمز  طسو  رد  میتشذـگ  دولآلگ ، راومه و  ینیمز  زا  هرخالاب  توت و  ياهغاب  ناـیم  زا  سپـس  داـیز و  ياـههپت  اـب  لـگنج  ناـیم  زا 
اب دـندرکیمن  تیاعر  ار  طایتحا  بناج  هک  ام  ناـهارمه  زا  یخرب  دـندوب  هداد  رارق  یکچوک  ياـهلپ  نآ  يور  رب  هدرک و  رفح  یئاـهرهن 

مامت ندیـشاپ  رذـب  ای  ندزمخـش و  زا  لبق  زین  يرورـض و  عقاوم  رد  تسب و  ناوتیم  ار  روکذـم  ياـهرهن  دـنداتفا . اـهرهن  نیا  نورد  بسا 
. دروآ بآ  ریز  ار  رازتشک 

هدش هدیشوپ  رایسب  ياهغاب  ناهایگ و  هتوب  اب  هک  تسگرزب  ياهدکهد  دننام  روصحم و  ریغ  هدرتسگ و  تسا ، نالیگ  يزکرم  رهـش  تشر 
فالخرب رهـش  ياه  ياههناخ - تسا . هدـش  عقاو  رزخ  يایرد  لحاس  یلیام  ود  رد  تشر  دـنیبب . ار  اجنآ  رود  زا  دـناوتیمن  ناسنا  تسا و 

ياهماب دننام  ار  اهنآ  هک  هدش  ببس  دایز  یگدنراب  دوب ؛ هدش  هتخاس  لافس  تاعطق  زا  ارثکا  لزانم  ماب  دوبن ، هوکـشاب  ابیز و  رگید  ياهاج 
تفای هاگارچ  رازغرم و  تاهد ، ياههناخ  فارطا  رد  هک  روطنامه  دندوب ، هتـشاک  جـنران  تخرد  اههناخ  فارطا  رد  دـنزاسب ، رادبیـش  ام 

نابحاص فانـصا و  اجنآ  رد  دوب و  گرزب  اتبـسن  رهـش  رازاب  ای  نادیم  دـندوب ، هدروآ  هویم  لاس  رد  مود  راب  يارب  جـنران  ناتخرد  دوشیم .
غلبم تخادرپ  اـب  تسناوتیم  ناـسنا  هک  دروخیم  مشچ  هب  نوگاـنوگ  یئاذـغ  داوم  زیچ  ره  زا  شیب  دـندوب . راـک  لوغـشم  فلتخم  فرح 

. میروخب ياهزمشوخ  بوخ و  رایسب  ياذغ  میتسناوت  اجنآ  رد  ام  لیلد  نیمه  هب  دنک و  دیرخ  كدنا  رایسب 
زور و مامت  میدرک و  كرت  ار  رهـش  بوطرم ، یناراـب و  ياوه  رد  هیوناژ  مایـس  زور  تشر ، رد  شمارآ  اـب  مأوت  تماـقا  زور  جـنپ  زا  سپ 
هب هار  رد  دوب . هدیشوپ  داشمش  توت و  تخرد  زا  اج  همه  نالیگ  ياههداج  فارطا  میتشذگ . نالیگ  راومه  تشد  نایم  زا  رگید  ياهزور 

یغالا بسا و  سأر  یـس  دادعت  اب  رکـسک  رتنالک  مکی  یـس و  زور  دندوب . هتفر  الابدنلب  ناتخرد  ریاس  زا  هک  میدروخرب  زین  كات  ناتخرد 
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، نیا زا  دعب  یهاتوک  تدم  تفگ . دمآشوخ  ار  ناگداتـسرف  ناخ  مان  هب  دمآ و  ام  زاوشیپ  هب  دوب  ناخ  فرط  زا  بارـش  هویم و  نآ  راب  هک 
تفریذپ ار  ام  هناتسود  رفن  دصکی  هارمه  هب  ناخ  صخش 

350 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
. میوش دراو  شاهناخ  هب  هک  تساوخ  ام  زا  درک و  یهارمه  ار  ام  باروک  كرهش  ات  و 

دیبلط و شزوپ  دنیبب  هیهت  یئاذغ  تسناوتیمن  هکنیا  زا  دروآ و  نامیا  رب  فلتخم  ياهینیریش  اب  هزمـشوخ  رانا  يوق  یبارـش  رانک  رد  ناخ 
هب ار  ام  میدـنام  ناخ  لزنم  رد  تعاس  کی  هکنآ  زا  سپ  دروخب . يزیچ  باـتفآ  بورغ  اـت  تسین  زاـجم  تسا و  رادهزور  هک  درک  هفاـضا 
اب زین  ار  ام  هناخزپشآ  هداتـسرف و  اجنآ  هب  ارفـس ، تمدخ  یئاریذپ و  يارب  ار  دوخ  همدخ  زا  نت  دنچ  ناخ  دندرک ، تیاده  یبسانم  هاگتماقا 

. دوب هدرک  لیمکت  یشحو  كوخ  هشال  راهچ 
رایـسب دوب و  نامهارمه  لیام  کی  ات  ناخ  میداتفا ، هار  هب  دیـشروخ  مرگ  شبات  ریز  شوخ و  ییاوه  رد  حبـص ، هد  تعاس  هیروف  لوا  زور 

ناوج و يدرم  رتنالک  نیا  دـنک ، هقردـب  ار  ام  يو  ینارمکح  هزوح  نایاپ  ات  اجنآ  زا  هک  داد  روتـسد  رتنالک  هب  درک و  عادو  ام  زا  هناتـسود 
ار ام  تشاد ، تراهم  راک  نیا  رد  ناـیناریا  ریاـس  دـننام  هک  هزین  باـترپ  ناـمک و  هلیـسو  هب  يزادـناریت  اـب  هار  لوط  رد  دوب ، برـشمشوخ 
اب بونج  لامش و  فرط  زا  نیمز  هک  یئاج  میدیـسر ، رزخ  يایرد  هرانک  هب  لیام  ود  یط  زا  سپ  دش . رایـسب  يداش  ببـس  درک و  مرگرس 

. دشاب هتفرورف  ایرد  هب  هک  دیسریم  ناسنا  رظن  هب  خاش  ود  دننام  رود  زا  دوب و  هدش  هدیشوپ  دنلب  ناتخرد  اههتوب و 
اب ام  ناهارمه  زا  نت  دنچ  دیسریم . بسا  مکـش  ریز  ات  بآ  یهاگ  هک  میدنار  بسا  ایرد  بآ  هب  کیدزن  نانچنآ  یئهداج ، رد  زور  مامت 

تاـقوا رتشیب  اریز  میتـشاد ، هدـننکتحاران  یترفاـسم  هراومه  نـالیگ  نیمزرـس  ناـیاپ  هاـم و  نیا  مهدزاـی  اـت  دـنداتفا . بآ  نورد  هب  بسا 
زین دـندوب و  ام  هارمه  هدایپ  هک  یتاهد  هس  رفـس  نیا  رد  میرذـگب . یقالتاب  يال و  لگ و  رپ  ياهداج  زا  ایرد ، هب  کیدزن  الماک  تسیاـبیم 

. دندنام هار  نیب  دندمآرد و  ياپ  زا  یگتسخ  ببس  هب  مه  رگید  بسا  سأر  شش  دندش ، قرغ  بآ  رد  بسا  سأر  هس 
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دحرس ات  یناریا  رفن  کی  نامگورب  ریفس  روتـسد  هب  هک  ییارجام  حرـش  یخامـش و  يوس  هب  نالیگ  هطقن  نیرخآ  زا  ترفاسم  موس - لصف 
ناغم تشد  هرابرد  دروخ و  کتک  گرم 

لوا رد  یئهدـکهد  هب  ناـهاگماش  میداد . همادا  راومه  یتـشد  ناـیم  زا  دوـخ  ترفاـسم  هب  میدرک و  كرت  ار  نـالیگ  هیروـف  مهدزاود  زور 
یکاـخ ياراد  دوب و  هدـش  تشک  تسا  عقاو  هوـک  ریز  هک  هقطنم  نیا  ماـمت  تشاد . رارق  هاـتوک  ياهپت  راـنک  رد  هک  میدیـسر  ناـغم  تشد 

رارق نیا  زا  نایرج  دننک ؛ بورضم  تشک  دصق  هب  ار  یناریا  کی  هک  داد  روتسد  نامگورب  هدکهد  نیا  رد  تسا . يزرواشک  يارب  دعتـسم 
: دوب

یلاها زا  یکی  لزنم  دراو  تساوخیم  ار  كدی  بسا  سأر  کی  دوخ  رس  ارفس ، لبطصا  نارکون  زا  رفن  کی  هدکهد  هب  ام  ندیـسر  ماگنه 
اب ياهبرـض  دـنکیم و  تعناـمم  دوخ  هناـخ  هب  بسا  دورو  زا  دوشیم و  رهاـظ  رد  هناتـسآ  رد  شاـبلزق  رفن  کـی  ماـگنه  نیا  رد  دـنک . هد 

«. دریذپب دوخ  هب  ار  یبسا  هک  تسین  گرزب  ردقنآ  تسا و  یصخش  کلم  هناخ  نیا   » دیوگیم دروآیم و  دورف  بسا  رس  رب  یتسدبوچ 
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، دـناسریم شابلزق  هب  ار  دوخ  تعرـس  اـب  دور و  یم - نیئاـپ  هب  بسا  زا  كانمـشخ  یتلاـح  اـب  دوب  ارجاـم  نیا  دـهاش  هک  ناـمگورب  ریفس 
یتسدبوچ اب  سپ  دنک ، لمحت  دوخ  هناخ  رد  مه  نآ  ار  يرگید  تراسج  مادنا و  ضرع  تسناوت  یمن - زابرـس  کی  ناونع  هب  هک  شابلزق 

هب دوب و  هدرک  لمع  نیا  هب  تردابم  هتسنادن  شابلزق  دش . دوبک  نآ  ياج  ادعب  هک  دنکیم  دراو  نامگورب  يوزاب  هب  یمکحم  اتبـسن  هبرض 
چیه زا  دوب ، هدـید  وا  رادرک  رد  هک  یفنع  ندـیود و  تلاـح  اریز  هدوـب ، ریفـس  ناـمگورب  هک  تسا  هتـسنادیمن   » تفگ اهدـعب  هک  يروـط 
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ار وا  دندش ، روهلمح  روبزم  یناریا  هب  دندوب  هعقاو  نیا  دـهاش  هک  نامگورب  نارازگتمدـخ  زا  نت  دـنچ  دوبن » لمتحم  راظتنا و  لباق  يریفس 
تیاکش ریفس  دناشکب . هیاسمه  لزنم  هب  ار  دوخ  تسناوت  تمحز  هب  هک  دندروآ  دراو  وا  هب  ریـشمش  اب  یکانرطخ  ياهمخز  دندز و  کتک 

دنتسه دازآ  يدارفا  اهشابلزق  اریز  تسین ، يراک  ماجنا  هب  رداق  دروم  نیا  رد  هک  دش  هتفگ  يو  هب  خساپ  رد  درب ، رادنامهم  دزن  ار  شابلزق 
درد هدش  بورضم  ادیدش  شابلزق  نوچ  هک  درک  داهنـشیپ  ریفـس  هب  رادنامهم  دشیدنیب . ياهراچ  وا  دیاش  ات  تسین  اجنآ  زین  يو  هدنامرف  و 

. دوش ناربج  يدح  ات  وا  درد  جنر و  هکلب  ات  دوش  هداد  وا  هب  لوپ  یغلبم  نیاربانب  تسا ، لمحت  لباقریغ  تخس و  تاحارج 
زا تسه  تسد  مد  هک  هچنآ  ناـتفخ و  ریـشمش ، بسا ، تراـغ ، ار  شاـبلزق  هناـخ  هک  داد  روتـسد  نانخـس  نـیا  ندینـش  زا  سپ  ناـمگورب 

. دننک جراخ  شاهناخ 
ار هدکهد  وا  زا  سپ  دنوش و  راوس  بسا  رب  همه  هک  داد  روتـسد  نامگورب  میدـمآ ، مهدرگ  عمج ، لبط  طسوت  ام  یگمه  دـعب  زور  حـبص 

ربارب رد  دش و  بسا  رب  راوس  نامگورب  درک . دهاوخ  دیدهت  ار  يو  هک  تسا  یتارطخ  لوئـسم  دوخ  دنامب ، اجنآ  سک  ره  دـنیوگ و  كرت 
وا کـیدزن  ناتـسود  یتـح  اـم  زا  مادـکچیه  دنتـسیاب ، وا  راـنک  رد  دـنوش و  راوـس  هک  داد  روتـسد  هـمه  هـب  درک ، فـقوت  تـئیه  هاـگتماقا 
اب ار  وا  زورید  هک  یـشابلزق  لابند  هب  تساوخ  يو  زا  دـناوخشیپ و  ار  رادـنامهم  ماگنه  نیا  رد  تسیچ ، راک  نیا  ياـنعم  هک  میتسنادیمن 

یتخـس تاحارج  ببـس  هب  شابلزق  هک  دش  رکذتم  نامگورب  هب  یتح  رادنامهم  دروایب . اجنیا  هب  دوخ  اب  ار  يو  دورب و  دوب  هدز  یتسدـبوچ 
هب رداق  هدش  دراو  وا  هب  هک 
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اب دندمآ و  ارفـس  دزن  رگید  یناریا  رفن  ود  دروآ . ار  وا  دیاب  سپ  دیایب ، دـناوتیمن  اصخـش  رگا  تفگ  خـساپ  رد  نامگورب  تسین . تکرح 

نیا كرت  زا  لـبق  دوبن  رـضاح  هجوچـیه  هب  ناـمگورب  یلو  دـنک ، یتشآ  شاـبلزق  اـب  ناـمگورب  هک  دنتـساوخ  هناعرـضتم  یکچوک  میظعت 
نامگورب دندروآ ، نامگورب  شیپ  شدندوب  هدیچیپ  یئوتپ  رد  هک  یلاح  رد  ار  هراچیب  درم  نآ  رفن  راهچ  دنیبن . هرابود  ار  شابلزق  هدـکهد 

شابلزق يولهپ  وزاب و  رب  یتابرـض  یمحریب  اب  صخـش  نیا  دنزب . کتک  ار  ناوتان  شابلزق  تدش  اب  ام  كرت  نامجرتم  زا  یکی  داد  روتـسد 
نیا زا  دـعب  دـش . دراو  شیولهپ  رب  هک  دوش  هدز  وا  هب  رگید  هبرـض  کی  داد  روتـسد  ناـمگورب  دـیزرل ، شاـبلزق  نآ  رثا  رب  هک  دروآ  دراو 

: تفگ نامگورب  دش . شوماخ  سحیب و  شابلزق  تبرض 
: تفگ درک و  رگید  نایناریا  رادنامهم و  هب  ور  سپس  دیسر » دوخ  يازس  هب  نونکا  وا  تسا  تسرد  راک  نیا  هلب  » »

دوخ ماقتنا  مدرگزاب و  لاح  زا  رتدنمورین  يدوزب و  مراد  رظن  رد  نم  دریگب . ماقتنا  نم  زا  نیهوت  نیا  ببس  هب  تسین  رداق  رگید  یفص  هاش  »
 « مریگب ار 

زا ار  دوخ  لام  ناج و  هناعاجـش  هک  ار  زابرـس  نیا  صاصق  یتسیاب  دوبن ، ام  هدـنرادهگن  دـنوادخ  تشاذـگیم و  اهنت  ار  ام  رادـنامهم  رگا 
. دننک داجیا  ام  يارب  رطخ  هنوگهمه  دنتسناوتیم  هک  میدوب  یناریا  نازابرس  نیب  رد  زونه  ام  اریز  میهدسپ ، دوب  هداد  تسد 

هدرم شابلزق  هک  داد  ربخ  تشگزاب و  ناگماش  دـنام و  هدـکهد  نآ  رد  رادـنامهم  یلو  میداد ، همادا  ناغم  تشد  فرط  هب  دوخ  تکرح  هب 
درک راداو  ار  نامگورب  تسا و 
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. دتسرف سپزاب  دناهتشگ  دنمزاین  تسرپرسیب و  هک  شدنزرف  رسمه و  يارب  ار  وا  هدش  تراغ  لاوما  هک 

اهكرت دننزیم و  نیمخت  لیام  تسیب  ار  شیانهپ  تصـش و  زا  شیب  نآ  يازارد  هک  تسنیا  دوش  هتفگ  دیاب  هک  هچنآ  ناغم  تشد  هرابرد 
فلتخم ياـهداژن  ماوقا و  تشد  نیا  رد  اریز  دـنمانیم ، ناـکوم  اـی  ناـغوم  اـهیناریا  و  دود ) خاروس  رازه   ) كوـل نود  نیم  ار  تشد  نیا 

هدرک دیعبت  هقطنم  نیا  هب  ار  نانآ  تهج  نیا  زا  هتـساخرب و  ناشیا  اب  تفلاخم  هب  ع )  ) نیـسح ماما  ترـضح  نامز  رد  هک  دننکیم  یگدنز 
« یتیعر کموس   » ار دارفا  نیا  دننک . یگدنز  هبلک  رد  تسیابیم  طقف  هکلب  دنتـشاد ، تماقا  هزاجا  تاهد  رد  هن  اهرهـش و  رد  هن  هک  دـندوب 
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يارب يدودـحم  رایـسب  تاناکما  نوچ  رگید  هورگ  دنـشاب و  هاش  ریـسا  یتسیاب  هدزکلف  ياههدرب  ناونع  هب  نانآ  زا  یـشخب  اریز  دـنمانیم 
. دننارذگیم ار  یگدنز  يرادهلگ  قیرط  زا  ناغم  تشد  یلاها  دننکیم . یگدنز  یتخبدب  رقف و  رد  هدـش  هتـشاذگ  ناشرایتخا  رد  تشیعم 
. دـننکیمزاب تشد  هنهپ  رب  ار  یگدـنز  طاسب  ناتـسمز  رد  دـنوشیم و  دراد  بسانم  ياوه  بآ و  هاگارچ و  هک  هوک  هنماد  یهار  ناتـسبات 

. دننادیم یشحوهمین  ياهناسنا  ار  اهنیا  نارگید 
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. یخامش رد  تماقا  حرش  مراهچ - لصف 

شمارآ و اب  مأوت  ندنام  ببس  هب  تدم  نیا  فرظ  میتشاد  تماقا  اجنآ  رد  هتفه  جنپ  تسرد  میدیسر و  یخامش  هب  هیروف  هام  رخاوا  دودح 
. تشذگ شوخ  رایسب  ام  هب  فلتخم  تاناویح  راکش  هب  نتفر  زین 

ره هک  تسا  نینچ  نایناریا  مسر  دـش ، غالبا  ناخ  هب  تسنانآ  موسر  زا  هک  ون  تعلخ  يادـها  اب  هاـش  يدـنماضر  بتارم  سراـم  مهدراـهچ 
زا ار  دوخ  تیاضر  مدـع  ای  محارم و  نایرابرد  زا  یکی  هلیـسو  هب  زین  هاش  لباقم  رد  دنتـسرفیم  هاـش  يارب  يزورون  يایادـه  نیناوخ  لاـس 

: دنکیم غالبا  ریز  بیترت  هب  رظن  دروم  ناخ 
طـسوت شوخ  ربخ  هدژم  اب  هارمه  ار  دوخ  دورو  دـیاب  دیـسر ، ناخ  هاگتماقا  یلیام  راهچ  ای  هس  دودـح  هب  هاش  هداتـسرف  ای  لـیکو  هک  یتقو 

رد لیکو  زاوشیپ  هب  دایز  یتیعمج  تیعم  رد  دـیما  میب و  اب  هاش ، هدـنیامن  ندیـسر  زا  عـالطا  زا  سپ  ناـخ  دـهد و  یهاـگآ  ورزیت  يدـصاق 
هچیلاق کی  نورد  هک  ار  ياهچقب  دتسیایم ، هداتسرف  دندیـسر  مههب  هک  یتقو  ود  نیا  دوریم . وا  یلیام  کی  یهاگ  فصن و  عبر ، هلـصاف 

نآ رد  وا  ندرگ  ندز  ینعی  هداعلاقوف  روتسد  کی  ای  ناخ و  تلعخ  ای  هک  دنکیم  زاب  تسا  هدش  هدیچیپ 
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هاش هداتـسرف  يوس  هب  دنکیم و  زاب  رـس  زا  راتـسد  دروآیم ، نوریب  نت  زا  ار  دوخ  يور  سابل  درادیمرب ، شود  زا  گنفت  ناخ  دراد . رارق 
هقی ناخ  تلاح  نیا  رد  هک  دوشیم  هداد  وا  هب  زیمآتقفـش  یئهماـن  اـب  هارمه  تعلخ  دـشاب ، هدـش  عقاو  تمحرم  دروم  رگا  دوشیم . ناور 

زا مالعا  یبتک  مکح  لاح  نیا  رد  دوش  غالبا  دیاب  ناخ  زا  هاش  تیاضر  مدع  بتارم  هچنانچ  یلو  دهنیم  یناشیپ  هب  دـسوبیم و  ار  تعلخ 
اب ناخ  یتسرفب » وا  يارب  ار  دوخ  رـس  وت  هک  دـهاوخیم  هاـش   » هک دوشیم  هتفگ  هداد و  ناـشن  يو  هب  هاـش  رهم  هدروآ و  نوریب  هچقب  نورد 

رابرد هب  ناباتـش  ناخ  اب  هاش  هدـنیامن  دوشیم و  ارجا  اجنامه  رد  اروف و  مکح  سپـس  دوشیم و  ناـمرف  نیا  میلـست  ارچ  نوچیب و  لـیم و 
. ددرگیمزاب

هک دـنهدیم  لامتحا  الومعم  تسا و  هتفرگ  رظن  رد  نانآ  يارب  یماجرف  هچ  هاـش  دـننادیمن  نیناوخ  هک  اـجنآ  زا  تشذـگ  هک  هچنآ  رباـنب 
عادو دوخ  ناکیدزن  ماوقا و  مامت  زا  دـنوشیم  جراـخ  رهـش  زا  هاـش  هداتـسرف  ندـید  يارب  هک  یتقو  نیارباـنب  تفر ، دـهاوخ  داـب  هب  ناـشرس 

. دننکیم
ارفس دننک ، تکرش  مسارم  نیا  رد  زین  نانآ  هک  تساوخ  ارفس  زا  دوش  هدامآ  هاش  یتمحرم  تفایرد  يارب  یتسیاب  زین  ناخ  برع  هک  نونکا 

دروآ و لاحرس  ار  دوخ  بارـش  ندیـشون  اب  دوش  بسا  رب  راوس  هکنآ  زا  شیپ  ناخ  دنتفر . ناخ  اب  دوخ  ناهارمه  زا  نت  دنچ  اب  دنتفریذپ و 
هدزناپ دش . راوس  ریـشمش  گنفت و  نودب  قلبا ، یبسا  رب  وا  داتـسرف . رتولج  كدی  ناونع  هب  ار  ابیز  زیمت و  بسا  سأر  دـنچ  درک و  لوگنش 

دصراهچ تئیه  کی  مهیور  یگمه  هک  یضاق  رتنالک و  ام و  يارفس  تیعم  رد  ناخ  دندوب و  ناور  وا  يولج  گنفت  هب  حلسم  نابهگن  رفن 
داد روتسد  داتسیا و  راب  دنچ  هار  نیب  رد  ناخ   » درک تکرح  تشاد  رارق  رهش  یلیام  مین  رد  هک  هاش  غاب  يوس  هب  دندادیم  لیکـشت  ار  هرفن 
ود دندیصقریم ، وا  لباقم  رد  هچبرـسپ  دنچ  دیـشون . نانآ  يارب  یتخبـشوخ  يوزرآ  ارفـس و  یتمالـس  هب  دوخ  دنناخرچب و  رود  ار  بارش 

، ناخ ناوج  ابیز و  رسپ 
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357 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
تـشپ هک  یئاهبسا  رب  رفن  دنچ  دندوب . ناروا  لابند  هب  هراوس ، هدایپ و  رهـش  یلاها  مامت  ابیرقت  هلاس و  هدجه  يرگید  هلاس و  تسیب  یکی 

هب قلعتم  مچرپ  دنچ  اب  ار  كرت  رفن  شش  هاک  زا  هدش  رپرس  دنلب ، یئاهبوچ  رس  رب  دندوب ، هتخادنا  دنفسوگ  شوگهایس و  تسوپ  ار  نانآ 
. دندرکیم لمح  رس  تشپ  دوب ، هدروآ  تسد  هب  گنج  رد  ناخ  برع  هک  اهكرت 

رفن هس  تشاد و  هچقب  رد  ار  یتمحرم  هک  یلاح  رد  هاش  هدنیامن  تفر . نورد  هب  دـمآ و  ریز  هب  بسا  زا  دیـسر  غاب  لباقم  هب  ناخ  هک  یتقو 
ار شیور  ياه  سابل - هک  داد  روتسد  ناخ  برع  هداتـسیا  يو  لباقم  یمدق  هد  رد  دمآ و  ناخ  يوس  هب  دندرکیم  یهارمه  ار  وا  همدخ  زا 

هداتـسیا مارآ  تکاس و  یتدم  هاش  هداتـسرف  ببـس  هچ  هب  تسنادیمن  اریز  دنام  رظتنم  رازن  یتلاح  هدیرپ و  یگنر  اب  دندروآرد و  هب  نت  زا 
: تفگ ار  ناخ  درک و  تبحص  هب  عورش  یکرت  نابز  هب  هرخالاب  دوب ،

: تفگ ینامداش  اب  ناخ  یهاش » تسود  وت  تسا . هداتسرف  وت  هب  تمحرم  دیؤم  دنس ، کی  اب  یتعلخ  تیارب  یفص  هاش  هک  یئوگیم  هچ  »
« متسه هاش  یمیدق  رازگتمدخ  نم  نم  اداب . زور  رازه  شزور  ره  دنامب و  نادواج  تسا  هاش  نآ  زا  هک  هچنآ  »

ماگنه ار  ناخ  هاـش  هداتـسرف  تفرگ . هاـش  هدـنیامن  زا  موسرم  مارتحا  يادا  اـب  دوب ) سلطا  هچراـپ  زا  زبس و  گـنر  هب  هک   ) ار تعلخ  سپس 
تـشاد شزرا  دنچ  یناموت  هک  رگید  يور  سابل  دـنچ  راتـسد و  دـنب ، نایم  تفبرز ، تک  کی  زا  دوب  هدـش  لیکـشت  هک  تعلخ  ندیـشوپ 

ار يو  هتـسهآ  روط  هب  راضح  مامت  ناخ و  هک  درک  اعد  ندناوخ  هب  عورـش  دـنلب  يادـص  اب  یـضاق  تعلخ ، ندیـشوپ  زا  سپ  درک . کمک 
: دندز دایرف  مدرم  اعد  مامتا  زا  سپ  دوب . هاش  تمالس  يارب  روکذم  هیعدا  ياوتحم  دندرک . رارکت  ار  وا  ياههتفگ  یهارمه و 

هللا هللا ، هللا ،
دودح غاب  نوریب  رد  هک  مدرم  نیب  اج  همه  تعلخ  يادها  مسارم  نایاپ  زا  سپ 

358 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
اهكرت رس  دندرک ، نتخاون  هب  عورش  لبط  انرک و  يرایـسب  دادعت  دش ، امرفمکح  شبنج  روش و  ینامداش و  تلاح  دندوب  رفن  رازه  هدزناپ 

هک یلاـح  رد  مدرم  یلاـح  روـش و  نینچ  اـب  تشذـگ و  ناـخ  ربارب  زا  تـسا  هدـش  هراـشا  اـهنآ  هـب  ـالبق  هـک  يزوریپ  ياـهمچرپ  ماـمت  و 
هب پوت  هلولگ  ود  رهـش  راوید  زارف  رب  دندش . کیدزن  رهـش  هب  دندادیم  ناشن  دوخ  زا  یبیرغ  تاکرح  دندیرپیم و  اوه  هب  دندیـصقریم ،
ناخ هک  اجنآ  زا  یلو  درک ، یلصفم  یئاریذپ  ناشدوخ  موسر  بادآ و  ربارب  درب و  رصق  هب  دوخ  هارمه  ار  ام  ناخ  دش ، کیلش  مارتحا  مسر 

دـندش و ادـج  رگیدـکی  زا  يدوزب  دـندرب و  هرهب  رتمک  رورـس  نشج و  زا  نیاربانب  دـندوب ، هدـش  تسم  ابیرقت  يو  هب  کیدزن  دارفا  رثکا  و 
. دنتفر

359 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

. ناریا يروطارپما  نایاپ  زرم و  ات  اجنآ  زا  دنبرد و  ات  یخامش  زا  رفس  حرش  مجنپ - لصف 

ياههوک هتـشر  لیروآ  مود  زور  میتشذـگ و  عفترم  اتبـسن  ناتـسهوک  دـنچ  زا  تفرگ . تروص  سرام  مایـس  زور  یخامـش  زا  اـم  تکرح 
. میدروخرب تفن  ياههمشچ  هب  ایرد  زا  رود  نادنچهن  میدمآ و  دورف  راومه  نیمز  رب  میتشاذگ و  رس  تشپ  ار  روبزم 

نیا اریز  دنزیخیم ، نوریب  تردق  اب  بآ  هیبش  تسا ) مویلورتپ  نغور  هک   ) تفن نآ  زا  هک  تسرگیدـکی  زا  ازجم  هلاچ  یـس  اههمـشچ  نیا 
روط هب  ییاههتخت  نآ  رب  ببـس  نیمه  هب  تفر ، نیئاـپ  نآ  زا  رتفـالک  ود  هزادـنا  هب  یتسیاـب  هک  تشاد  دوجو  یلـصا  همـشچ  هس  اههمـشچ 

ندیـشوج دننام  تفن  ياههمـشچ  نینطرپ  يادص  دندرک . یم - هدافتـسا  نتفر  نیئاپ  يارب  مابدرن  دننام  نآ  زا  هک  دندوب  هداد  رارق  يدومع 
. دراد هایس  تفن  زا  رتمیالم  یئوب  دیفس  تفن  دروخیم ، ماشم  هب  زین  يدنت  يوب  دیسریم ، شوگ  هب  گید  رد  عیام 

رتشیب يرادقم  یلوا  زا  هک  دیفس  يرگید  هایس و  یکی  میدید ، تفن  هنوگود  اجنآ  رد 
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360 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
. دراد دوجو  یمود  هب  تبسن 

نانآ هارمه  يدروهاش  ناطلس  رهش  مکاح  یلو  دندمآ  ام  زاوشیپ  هب  شابلزق  رفن  دنچ  هک  میدیسر  دنبرد  یمیدق  رهش  هب  لیروآ  متفه  زور 
هتـشادن ار  دوخ  رـصق  زا  ندـمآ  نوریب  تأرج  دوب  هدـش  داجیا  نازابرـس  وا و  نیب  هک  یتافالتخا  ببـس  هب  اهشابلزق  هتفگ  رباـنب  اریز  دوبن ،

. تسا
 : دنبرد رهش  هرابرد  اما  و 

. دسریم رهش  راوید  يور  ات  یهاگ  ایرد  دنلب  جاوما  هک  يروط  هب  تسا ، هدش  هدیشک  ایرد  رانک  ات  اههوک  زا  دنبرد 
نینهآ هزاورد  دـیلک و  لاـحنیع  رد  ددـنبیم و  دراد  رارق  روـبعلا  بعـص  ياهناتـسهوک  اـیرد و  نیب  هـک  ار  یئهداـج  هاگرذـگ و  دـنبرد 

. تسناریا يروطارپما 
. تسا هدش  هتخاس  ردنکسا  تسد  هب  یلاها  دوخ  هتفگ  هب  هکلب  نیخروم ، هتشون  دانتسا  هب  اهنتهن  ایوگ  رهش 

نیا رد  نتخادنا  رگنل  یناریتشک و  گنس و  زا  هدرک  هطاحا  ار  دنبرد  هک  یئهرانک  اریز  تسا ، هدش  هتشاذگ  انب  گنس  يور  رب  رهش  راصح 
. تسا كانرطخ  راوشد و  رایسب  تمسق 

فرط هب  لـیام  هاـجنپ  يازارد  هب  هک  دـناهتخاس  اـپ  هس  رطق  هب  يراوید  تسا . ناـهایگ  هتوب  زا  رپ  هدـیبسچ  هوـک  هب  هک  رهـش  يـالاب  شخب 
یمدآ يدنلب  هب  دوب و  هداد  مکش  رگید  ياهاج  فاص و  الماک  روبزم  راوید  اهاج  یضعب  رد  تسا . هدش  هدیشک  هایس  يایرد 

361 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
. تشاد عافترا 

هدیـشک یتمحز  هچ  دنک  تکرح  دـناوتیم  يراگ  کی  نآ  يور  رب  هک  یئانهپ  اب  رهـش  راصح  راوید و  نیا  يارب  هک  تسا  یتفگـش  ببس 
. تسا هدش  نآ  تخاس  هنیزه  یهبانتعم  غلبم  هچ  زین  دناهتخاس و  ای  هدروآرد و  هوک  زا  ار  نآ  ات  تسا  هدش 

رد هعلق  ود  هک  هدـش  هتخاس  هژیو  یعالق  دـنچ و  یناـمتخاس  هدـش ، اـنب  ییاـههپت  رب  هک  رهـش  يـالاب  شخب  رد  دـش  هتفگ  هک  هچنآ  زا  ریغ 
دنلب رایـسب  یئاهراوید  اب  دنتـسه و  شوگراهچ  اههعلق  نیا  دنلوغـشم . تبقارم  هب  اـجنآ  رد  نازابرـس  دراد و  رارق  رهـش  هطقن  نیرتکـیدزن 

. هدش هطاحا 
نیرترود ناوتیم  اهنآ  مادـک  ره  زا  هک  دـناهتخاس  تبقارم  ینابهگن و  ياـهکقاطا  هتخت  بوچ و  هلیـسو  هب  زین  رهـش  فارطا  ياـههپت  رب 
لوغـشم اهکقاطا  نیا  رد  نازابرـس  مه  ام  ناـمز  رد  داد . صیخـشت  دوشیم  کـیدزن  رهـش  هب  هک  ار  نمـشد  تفرگ و  رظنتحت  ار  طاـقن 

. دندوب ینابهگن 
زین و  ناکدوک ، اهراتات ، طقف  تسین ، راک  لوغشم  ياهژیو  فنص  رهش  نیا  رد  دننکیم . یگدنز  نایدوهی  ناناملسم و  طقف  دنبرد  رهش  رد 

. دـنوشیم هداتـسرف  ناریا  طاقن  ریاـس  هب  هطقن  نیا  زا  و  دـندروآیم ، اـجنیا  هب  شورف  يارب  دـناهدیدزد  هک  ار  غلاـب  ياـهسور  اـهكرت و 
رظن هب  نینچ  دشیمن و  جراخ  نانآ  ناهد  زا  یباوص  نخـس  دندوب و  ضرعتم  روسج و  رایـسب  رهـش  یلاها  زا  يدادـعت  نینچمه  نازابرس و 

زا مارآ  زیمآتملاسم و  يراتفر  هک  دنداد  رادشه  هتیمک  ياضعا  هب  ارفس  لیلد  نیمه  هب  دننک ، راتفر  روز  هب  ام  اب  دنهاوخیم  هک  دیسریم 
زا یکی  رگا  دننک و  نیهوت  نانآ  هب  ادابم  دنزیهرپب و  رهـش  یلاها  اهشابلزق و  اب  ندـش  ریگرد  میخو  رایـسب  بقاوع  زا  دـنهد و  ناشن  دوخ 

هکنیا ات  دوش  راچد  الب  هب  رفن  کی  نیمه  تسا  رتهب  دنزیخنرب و  وا  يرادفرط  هب  نارگید  درک ، ادیپ  یناریا  کی  اب  یفالتخا  هتیمک  ياضعا 
. دنوش رطخ  راتفرگ  تئیه  دارفا  مامت 

ریفس یلق  ماما  راظتنا  رد  میتشاد و  تماقا  دنبرد  رهش  رد  زور  جنپ  هکنآ  زا  سپ 
362 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
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هب ام  رطاخ  هب  ار  ینیگنـس  هنیزه  دوبن  لیام  زین  دنبرد  ناطلـس  میدنام و  دـیایب ، ام  دزن  هدـنیآ  زور  دـنچ  فرظ  دوب  هداد  لوق  هک  ناریا  هاش 
اذـغ زور  راهچ  يارب  رفن  ره  هب  میدروآ و  عمج  اجکی  ار  هنبوراب  میدرک ، هدامآ  ار  دوخ  هام  نیمه  مهدزاود  زور  نیارباـنب  دریگب ، ندرگ 

. مینک هیهت  يزیچ  نیا  زا  شیب  تاقوا  نیا  رد  میتسناوتن  اریز  میداد ،
هب ار  رهش  هزاورد  هک  داد  روتسد  ناطلـس  میدوب ، هدش  راوس  بسا  رب  هزات  مینک و  كرت  ار  رهـش  میتساوخ  هک  یتقو  هام  نیا  مهدزیـس  زور 

ایوج ار  راک  نیا  ببـس  ات  میداتـسرف  وا  دزن  ار  دوخ  رادنامهم  اذل  دـش ، ام  يواکجنک  سح  نتخیگنارب  ببـس  رادرک  نیا  دـندنبب ، ام  يور 
یئاورنامرف ریز  هزوح  زرم  هک  راتات  هدازهاش  یمـس  وا  هدیـسر  يو  هب  هک  یتسرد  تاعالطا  ساسارب  دوب  هتفگ  رادـنامهم  هب  ناطلـس  دوش .

رد ای  دنریگب و  ام  زا  يدایز  كرمگ  ات  دندنبب  ام  رب  ار  هار  هک  تسا  هدرک  زیهجت  حلـسم  يدایز  دادـعت  تسین ، رود  دـنبرد  زا  نادـنچ  يو 
تسد يرفس  نینچ  هب  يو  ینابیتشپ  نودب  ام  هک  دهد  هزاجا  دناوتیمن  ناطلـس  لیلد  نیمه  هب  دننک ، تراغ  ار  ام  لاوما  یچیپرـس  تروص 
زورما داتفا و  دهاوخ  وا  ندرگ  هب  هاش  لباقم  رد  یگرزب  تیلوئـسم  دـنک ، دـیدهت  ار  ام  يرطخ  عوضوم  نیا  هب  هجوتاب  هچنانچ  اریز  مینزب ،

. دروآ مهارف  دنک  هارمه  ام  تظفاحم  يارب  دیاب  هک  ار  یهورگ  تسین  رداق  مه 
نینچ تسیابیم  همه  نیا  اب  درذـگیم ، هچ  وا  رـس  رد  هک  میبایرد  میتسناوت  ناـسآ  یلیخ  میدادیمن و  یتیمها  وا  ياـههتفگ  هب  اـم  هچرگ 
رظتنم ادرف  اـت  هزاورد  نوریب  رد  دـهد  هزاـجا  طـقف  هک  میتساوخ  وا  زا  نیارباـنب  دراد ، داـیز  شزرا  اـم  هب  تبـسن  وا  هجوت  هک  مینک  دومناو 
يرهن یکیدزن  رد  یناتـسکات  رانک  رد  میدـش و  رود  رهـش  زا  لیام  عبر  اـم  دـش و  زاـب  هزاورد  سپ  دوش ، هداـمآ  ظـفاحم  هورگ  اـت  میناـمب 

. میدرک قارطا  درکیم  ادج  مه  زا  ار  اهراتات  ناتسغاد  ناریا و  زرم  هک  کچوک 
363 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

يارب دوب  رارق  هک  یهورگ  اریز  میدرک  تکرح  سپـس  میدـنام و  رظتنم  زین  دیـشروخ  ندـمآرب  زا  سپ  تعاس  هس  لیروآ  مهدراـهچ  زور 
دراو میدرک و  كرت  ار  ناریا  زرم  قیرط و  یط  یبوخ  بیترت  مظن و  اب  دوب . هدیـسرن  هظحل  نآ  اـت  دوش  مازعا  ناطلـس  فرط  زا  اـم  تبقارم 

. میدش اهراتات  ناتسغاد 
365 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

. اهراتات نیمزرس  ناتسغاد ،  هرابرد  مشش - لصف 

ار دوخ  نانآ  یلو  دـنمانیم ، یگزل  ار  اهنآ  نایناریا  هک  دنتـسه  راتات  اهنیا  مییوگیم . نیمزرـس  نیا  یلاها  زا  نخـس  ییهمدـقم  چـیهیب 
يایرد زا  لیام  یـس  تسیب ، هک  ییاههوک  رد  اریز  دهدیم ، ار  یناتـسهوک  ياهراتات  يانعم  ییهزادنا  ات  هک  دـننادیم  ناتـسغاد  ياهراتات 

. دننکیم یگدنز  دراد  رارق  رتخاب  فرط  هب  رزخ 
هدیـشک یکرت  رهـش  اـت  لامـش  فرط  هب  اـیرد  يازارد  تازاوم  هب  دراد و  رارق  دـنبرد  بوـنج  رد  ناتـسغاد  زرم  دـش  هراـشا  هک  روطناـمه 

. دوشیم
دنراد دنمورین  ییاهمادنا  تسا . درز  هب  لیامتم  هایس و  اهراتات  ندب  تسوپ 

366 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
زا هک  دننکیم  نت  رب  يرتسکاخ  ای  هایس  گنر  هب  دنلب  یتک  تسا ، دنلب  یکشم و  ناشیوم  دنامحریب ، یشحو و  تسا ، تشز  ناشهرهچ  و 

کی زا  هک  دنراذکیم  رس  رب  شوگراهچ  یهالک  دنزادنایم ، دمن  زا  یـشوپالاب  نآ  يور  رب  تسا و  هدش  هتخود  یبوغرمان  رایـسب  هچراپ 
. تسا هدش  تسرد  دناهتخود  مه  هب  ار  نآ  فرط  راهچ  هک  هچراپ  هکت 

ناملسم ار  دوخ  اهراتات  دناهتخود . مه  هب  اپ  رانک  ور و  زا  دناهدیرب و  ار  نآ  زا  ياهکت  هک  تسا  بسا  ای  دنفسوگ و  تسوپ  زا  نانآ  شفک 
. دنرادن ینید  تاداقتعا  هب  تبسن  هژیو  یبصعت  یلو  دنتسه  اهكرت  وریپ  دننکیم ، هنتخ  دننادیم و 
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يدزد و هب  فرط  نآ  فرط و  نیا  دـنوریم و  نوریب  هناخ  زا  نادرم  تساهنآ . نانز  راـک  بلغا  هک  دـننکیم  یگدـنز  يرادهلگ  قیرط  زا 
اهكرت اهیناریا و  هب  دـنیابرب و  ار  دوخ  ناردارب  نارهاوخ و  ناتـسود ، نادـنزرف  یتح  هک  درادـن  یتیمها  نانآ  يارب  دـنزادرپیم ، تراـغ 

. دنرادن نانیمطا  دامتعا و  رگیدکی  هب  تهج  نیمه  هب  دنشورفب ،
. دننکیم لمح  زین  نیبوز  نامک و  ریت و  دنراد و  نتشیوخ  اب  دوخهالک  رپس و  هرز ، دناحلسم و  هدایپ  هچ  هراوس و  هچ  نتفر  ماگنه  الومعم 

دنـشابن دـنمورین  یفاـک  ردـق  هب  هچناـنچ  دنتـسه و  اـهراتات  يارب  یمرن  برچ و  همقل  دـننکیم ، روـبع  ناتـسغاد  هقطنم  زا  هک  یناـناگرزاب 
ار هقطنم  نیا  ایرد  قیرط  زا  هکنیا  ای  دننک و  تکرح  زهجم  رایـسب و  تارفن  دادعت  اب  دـیاب  ای  اهناوراک  نیاربانب  دوشیم ، تراغ  ناشلاوما 
رد اهراتات  اریز  دـننک ، یلها  ار  نانآ  گنج  اب  ای  دـننک و  تموکح  اه  نیا - رب  هک  اهسور  هن  دـنرداق و  اـهیناریا  هن  دـنراذگب . رـس  تشپ 

. دنزاسیم ناهنپ  ار  دوخ  نئمطم  نما و  ياهراغ  نورد  دنربیم و  هانپ  روبعلا  بعص  ياههوک  هب  اروف  رطخ  عقاوم 
. تسا لاخمش  نانآ  سأر  رد  هک  دراد  ار  دوخ  هژیو  مکاح  هدازهاش و  رهـش  ره  ابیرقت  تسا . فلتخم  ياههدازهاش  ياراد  اهراتات  نیمزرس 

کی دننام  صخش  نیا 
367 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

درگ هریاد  تروص  هب  ناگدازهاش  ینعی  اهازریم  مامت  لاخمـش  باختنا  يارب  دوشیم و  هدـیزگرب  بیـس  باترپ  قیرط  زا  هک  تسا  هاـشداپ 
لاخمـش وا  درک  تباـصا  سک  ره  هب  هک  دـنکیم  باـترب  ناـنآ  يوس  هب  ار  نیرز  یبیـس  یناـحور  رفن  کـی  سپـس  دـنوشیم ، عـمج  مه 

. دنک باترپ  دیاب  یسک  هچ  يوس  هب  ار  بیس  هک  دنادیم  یبوخ  هب  یناحور  درم  دوشیم .
ناـگدازهاش رگید  یلو  تسا  مرتحم  صخـشتم و  يدرف  نارگید  نیب  دـننادیم ) درخ  یئانـشور  ار  لاخمـش  دوخ  ناـبز  هب  اـهنآ   ) لاـخمش

. دنهدیمن ناشن  وا  هب  ینادنچ  يرادربنامرف 
یمـسوا و ینارمکح  هزوح  دراو  میدرک و  زاغآ  لیروآ  مهدراهچ  رد  ناتـسغاد  قیرط  زا  ار  دوخ  رفـس  اـم  دـش  هراـشا  ـالبق  هک  ررطناـمه 

ياهرازتشک هویم و  ياهغاب  ياراد  هک  ییابیز  تاهد  نایم  زا  تشاد . متـسر  مانب  اـجنآ  مکاـح  زا  ار  شماـن  هک  میدـش  گرزب  ياهدـکهد 
دمآشوخ شیوخ  نیمزرس  هب  ار  نامدورو  درک و  دروخرب  ام  هب  حلـسم  راوس  هدزناپ  تیعم  رد  متـسر  هدازهاش  رـسپ  میتشذگ ، دوب  یبوخ 

میدرک تکرح  تسار  تمس  رد  یعیسو  يارحص  فرط  هب  ام  یلو  تفر ، پچ  تمس  رد  ياهشیب  فرط  هب  دش و  ادج  ام  زا  سپس  تفگ ،
. میدرگ قارطا  میدرامگ  تبقارم  هب  نابهگن  یفاک  دادعت  میداد و  رارق  دوخ  رود  ار  اهیراگ  هک  یلاح  رد  یئهدکهد ، کیدزن  و 

راکـش شوگرخ  هن  نامیاهگس  اب  میتسناوت  یهاتوک  تدـم  فرظ  میتشذـگ و  تشاد  دایز  شوگرخ  هک  یئهپت  زا  هام  نیا  مهدزناـپ  زور 
. مینک

لحم میدرک . فقوت  مان  نیمه  هب  یئهدـکهد  رانک  رد  میدیـسر و  تشاد  مان  كاینوب  هک  يرگید  هدازهاش  تموکح  هقطنم  هب  ناـهاگماش 
اهنادمچ دوخ  ربارب  رد  تشاد . دوجو  یقیمع  هرد  نآ  فرط  ره  رد  هک  دوب  ایرد  هب  فرشم  یئهپت  هشوگ  رد  ام  تحارتسا 

368 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
كدـنا یتیعمج  رب  ایوگ  هد  يادـخدک  دـمآیم . رظن  هب  ياهریاد  مین  تروص  هب  هک  میدـیچ  يروط  ناهایگ  ياههتوب  نیب  ار  هثاثا  ریاـس  و 

ریفـس دـندوب ، ریلد  روسج و  يدارفا  هد  یلاـها  درکیم . شاـعم  رارما  دوـب  داـیز  اـهنآ  دادـعت  هک  يراددنفـسوگ  قـیرط  زا  دوـب و  مکاـح 
هناگیب و دارفا  نوچ  ار  ام  دندوب و  هداتـسیا  ام  رب  رود و  هک  ار  اهنآ  زا  يرفن  دـنچ  تساوخیم  هک  دوب  رفنتم  يردـق  هب  اهنآ  زا  نامگورب 

اریز دوش ، ماجنا  يراک  نینچ  میتساوخیمن  ام  یلو  دـنک  رود  مرگ  هحلـسا  کیلـش  روز و  هب  لسوت  اب  دـندرکیم ، اشامت  یبیرغ  بیجع و 
. میدرکیمن تعاطا  ار  وا  روتسد  تهجنیا  زا  درک و  کیرحت  ار  هدنزگ  روبنز  دیابن 

نآ زا  هکلب  ام ، لام  هن  تسامـش و  لام  هن  نیمز  نیا   » دنتفگ تسام ، تمحازم  بجوم  اجنآ  رد  ناشروضح  دـندش  هجوتم  هک  یتقو  اهربرب 
.« دراد يرتشیب  تردق  هک  تسا  یسک 
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هراشا کی  اب  دنتسناوتیم  یلو  میتسه  رتیوق  اهنآ  زا  ام  رضاح  لاح  رد  هک  دنتـسنادیم  اریز  میدشیم ، ریگرد  نانآ  اب  تسیابیمن  مه  زاب 
. درکیم تیافک  ام  ندرگ  نتسکش  يارب  هک  دننک  عمج  اجنآ  رد  ار  يدایز  دارفن  یهاتوک  تدم  فرظ  دوخ  سیئر 

ندرگب دـنوادخ  زج  ار  سکچیه  نامرف  دنتـسه و  یناتـسغاد  هک  دـنتفگیم  هیـسور ، رازت  زا  هن  دـنتفرگ و  یغارـس  ناریا  هاـش  زا  هن  اـهنآ 
. دنریگیمن

لومـشم هک  یناگرزاب  يـالاک  اـم  هک  دوشن  نئمطم  دـنکن و  دـیدزاب  ار  اـم  هثاـثا  اـت  ادرف  هک  داتـسرف  ماـغیپ  اـم  يارب  هدازهاـش  بش  رخاوا 
تئیه هکلب  میتسین  ناگرزاب  هک  میتفگ  باوج  رد  داد . دهاوخن  ام  هب  ار  لحم  نیا  كرت  هزاجا  میرادـن  هارمه  تسا  یکرمگ  قح  تخادرپ 

رگا میراد و  ار  یتازاـیتما  قوقح و  نینچ  زین  اـجنیا  رد  مینک و  ترفاـسم  اـیند  ماـمت  رد  هنادازآ  میراد  قح  میتسه و  یـسایس  یگدـنیامن 
. دنتساوخن يزیچ  ام  زا  رگید  نانآ  بیترت  نیا  اب  دشاب . دوخ  لمع  بقاوع  رظتنم  دیاب  دریگب  يزیچ  ام  زا  روز  هب  دهاوخب  یسک 

تفاسم زونه  میداتفا ، هار  هرابود  حبص  شش  تعاس  لیروآ  مهدزناش  زور 
369 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

، راومه نیمز  رب  رهش  کیدزن  ناگماش  میدیسر . وکرت  ینعی  رگید  ياهدازهاش  ینارمکح  هزوح  هب  هک  میدوب  هدرکن  یط  ار  يرود  نادنچ 
. میدرک قارطا  تشاد  هلصاف  رزخ  يایرد  زا  لیام  عبر  دودح  هک  هزات  لالز و  بآ  همشچ  کی  رانک 

371 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

تشذگ اجنآ  رد  هک  هچنآ  وکرت و  رهش  هرابرد  متفه - لصف 

زاوشیپ هب  دمآشوخ  نتفگ  يارب  رهـش  ناگرزب  زا  رفن  هس  تیعم  رد  ار  دوخ  ردارب  نیرتناوج  وکرت  مکاح  لیروآ  مهدفه  ینعی  دـعب  زور 
دزن ار  تئیه  کشزپ  ارفس  دوب ، يرتسب  رامیب و  ناخ  صخش  دنک . غالبا  زین  ار  وا  يرازگتمدخ  یتسود و  بتارم  نمـض  رد  هک  داتـسرف  ام 
یتح مزال  ياهوراد  نداد  اب  دروآ و  لمع  هب  یکـشزپ  هنیاعم  وا  زا  دـشاب  لیام  هچناـنچ  دـنک و  رکـشت  وا  یتسود  زاربا  زا  اـت  دنداتـسرف  وا 
دوبن رداق  تفایزاب  ار  یتسردنت  دوب و  هجلاعم  تحت  هک  زور  دنچ  زا  سپ  دـش و  هتفریذـپ  لیم  اب  هک  دـنادرگزاب  وا  هب  ار  یتمالـس  ناکمالا 

. دنک ادیپ  دوخ  نهذ  رد  ام  زا  رکشت  زاربا  يارب  یتاملک 
ناتسهوک یگنس  ياههرخص  نیب  يدنلب و  رب  تسا و  ناتسغاد  زکرم  وکرت  هک  تفگ  دیاب  دوشیم  رهـش  نیا  هب  طوبرم  هک  هچنآ  دروم  رد 

نیا  ) دـنکفایم اجنآ  هب  ایرد  هک  دنتـسه  ییاهیهامشوگ  نامه  هیبش  هک  دـسریم  رظن  هب  نینچ  هدـش  داـی  ياههرخـص  تسا . هتفرگ  رارق 
یهامشوگ دنچ  هوک  ياهیگدیرب  رد  تسا . هدـش  هتخاس  اهنامه  زا  هک  یئوگ  و  تسا ) ودرگ  کی  هزادـنا  هب  مادـک  ره  اهیهامشوگ 

دوجو رگید  یهامشوگ  رتشیب  ای  جـنپ  دادـعت  نآ  نورد  هک  دوشیم  هدـید  تسا  هتـسب  تشم  کی  هزادـنا  هب  نآ  نیرتکچوک  هک  لماک 
نیمز یگنس ، ناتسهوک  نیا  زارفرب  تسا . مکحم  گنس  دننام  هک  دراد 

372 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
. دشیم هدید  بسانم  یهاگارچ  راومه و 

. دندوب هتخاس  رتدب  لاحرههب  یلو  نایناریا  يرامعم  هویش  هب  هک  دیسریم  رازه  کی  هب  اههناخ  دادعت  دوب  زاب  الماک  تشادن و  راصح  رهش 
. دوب يراج  رهش  نورد  هب  شوخ  یئادص  اب  دشیم  ادج  هوک  زا  هک  یبآرپ  ياههمشچ  اههرخص  نورد  زا 

يریلد تراسج و  وکرت  ياهراتات  دوب . ناخ  وخروس  مان  هب  هلاـس  تشه  یـس و  يدرم  نآ  فارطا  وکرت و  رهـش  یتموکح  ماـقم  نیرتـالاب 
ماع ءالم  رد  تلاجخ  باجح و  نودـب  ناگزیـشود  نانز و  دـندوب ، رتنابرهم  يراتفر  ياراد  اجنآ  ناـنز  دنتـشادن و  ار  كاـینوب  هد  یلاـها 

سمل ار  ناـنآ  ناوسیگ  اـم  هکنیا  زا  دـندوب و  هتخادـنا  هناـش  رب  هتفاـب و  وسیگ  لـهچ  هب  ار  دوخ  رـس  يوم  ناگزیـشود  دـندشیم . راکـشآ 
. دندشیم لاحشوخ  میدرمشیم  میدرکیم و 
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تشپ ار  تارطخ  مامت  نونکا  هک  میتفایرد  دنک ، کمک  ام  هب  تسا  لیام  هکنیا  ناخ و  هناتسود  راتفر  زا  یهاگآ  رهش و  هب  ندیسر  زا  سپ 
ار دوخ  اجنیا  دننام  اجکچیه  یلو  میورب ، فرطنآ  فرطنیا و  هب  نئمطم  هنادازآ و  ازریم  نیا  تیامح  رتچ  ریز  میناوتیم  میاهتـشاذگ و  رس 
تشک و تیانج و  يدزد ، تراغ ، زج  زور  ره  میدرب  رـس  هب  اهراتات  نیب  هک  ار  ياهتفه  جنپ  تاقوا  مامت  اریز  میدیدن ، كانرطخ  عضو  رد 
زا یکرت و  ات  هک  میدوب  هداد  ماعنا  هدـعو  دوخ  یناریا  رادـنامهم  هب  درکیم . دـیدهت  زین  ار  اـم  تارطخ  نیا  میدینـشن و  رگید  زیچ  راتـشک 

رادـنامهم اما  تسا ، رتراوشد  يراگ  هیهت  اجنیا  رد  اریز  دراذـگب ، ام  رایتخا  رد  ار  اهرتش  طقف  هکنیا  ای  دـشاب  ام  هارمه  هیـسور  زرم  ات  اجنآ 
انمـض دـش ، دـهاوخ  ماـمت  وا  ناـج  تمیق  هب  ناـمرف  زا  یطخت  تروـصنیا ، ریغ  رد  دـشاب و  اـم  هارمه  اـج  نـیمه  اـت  دراد  روتـسد  : » تـفگ

یلمعلا سکع  نینچ  هب  راداو  ار  ناـنآ  رادـنامهم  هک  دوب  مولعم  هتبلا  دـنرب ،» رـسهب  اـهراتات  نیب  نیا  زا  شیب  دنتـسین  لـیام  زین  اـهیچیراگ 
هب زین  ام  و  درک ، كرت  ار  ام  یظفاحادخ  نودب  بشنامه  اهیچیراگ  اب  رادنامهم  تسا ، هدرک 

373 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
هک راـتات  ناوـج  نز  ود  رهظ  دودـح  هک  بیترت  نیا  هـب  دـمآ ، شیپ  اـجنیا  رد  زین  يرگید  يارجاـم  میدادـن . یتـیمها  الـصا  عوـضوم  نـیا 

دناهدیدزد و ار  نانآ  اهراتات  دنتـسه و  یحیـسم  دوخ  هیـسور و  لها  اهنآ  نیدلاو  هک  دنتفگ  دـندمآ و  دنـشورفب  ریـش  ام  هب  دنتـساوخیم 
تامیمصت میتسه  یحیسم  زین  ام  هکنیا  ببس  هب  اهراتات  هک  دنتفگ  ام  هب  دندرکیم  نویش  هیرگ و  هک  یلاح  رد  اهنآ  دناهدرک ، دوخ  رسمه 

اهبنارگ لاوما  ام  هک  تسا  هدش  عیاش  اریز  میـشاب  دوخ  بقارم  هک  دنهد  ربخ  ام  هب  هنامرحم  دنتـساوخیم  اهنآ  دناهتفرگ . ام  هرابرد  يدب 
یمسوا فرط  زا  زورید  میاهتشذگ . یکرمگ  قوقح  نداد  نودب  كاینوب  یمسوا و  نیمزرـس  زا  میراد و  دوخ  هارمه  گرزب  ياهنیجنگ  ای 

اب دـنراد  رظن  رد  دارفا  نیا  تسا و  هدـش  دراو  اجنیا  هب  لاخمـش  فرط  زا  زین  رفن  کی  دـناهدمآ . ناخ  وخروس  دزن  هداتـسرف  ود  كاـینوب  و 
ام ناهارمه  دنبای . تسد  اهبنارگ  مئانغ  هب  هک  دیما  نیا  هب  هدننکریـسا  ار  ناناوج  دنـشکب و  ار  هدروخلاس  دارفا  دننک ، هلمح  ام  هب  اوق  مامت 

سپ میدش ؛ نارگن  يدح  ات  همه  نیا  اب  دـندادن ، تیمها  نانآ  تاراهظا  هب  دنتـشادن و  ینادـنچ  نانیمطا  اهنآ  هب  اریز  دنتـساخرب  نانز  هیلع 
. میوش جراخ  اجنآ  زا  يدوزب  میناوتب  هک  میتشادن  يدیما  میدنام و  وکرت  رد  رگید  زور  راهچ 

ریزارـس وکرت  يوس  هب  هوک  زا  بسا  رب  راوس  كاینوب  یلاها  زا  رفن  لهچ  هک  میدـید  دوخ  دـنداد ، ام  هب  نانز  هک  يربخ  زا  یهاگآ  زا  سپ 
دـندناوخ و مه  هب  هاگرارق  لباقم  رد  ار  هتیمک  مهم  ياـضعا  ارفـس  دـندوب . شوجوبنج  رد  فرط  نآ  فرط و  نیا  دـصاق  دـنچ  دـندش و 

. مینک زاربا  هرابنیا  رد  ار  دوخ  هدیقع  زین  ام  هک  دنتساوخ  دندش و  رکذتم  درکیم  دیدهت  ار  ام  هک  يرطخ 
تنوشخ و ات  میهد  ناشن  لدـتعم  میالم و  يراتفر  اهربرب  لباقم  رد  تسا  رتهب  هک  میدیـسر  هجیتن  نیا  هب  هرخـالاب  تفگ و  يزیچ  سک  ره 
، دـهد رارق  شیوخ  تمحرم  دروم  ار  اـم  هک  میتـساوخیم  ادـخ  زا  دـیاب  دوـب  يدـج  هزادـنا  زا  شیب  عوـضوم  هک  اـجنآ  زا  یلو  ینمـشد ؛

هتشک میگنجب و  ورین  مامت  اب  دمآ  شیپ  يدروخرب  هچنانچ  میدوب  دقتعم  میدرکیم و  قیوشت  یگداتسیا  نتـشاد و  يوق  لد  هب  ار  رگیدکی 
ریز میوش و 

374 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
یگداتـسیا يورین  تماهـش و  نینچ  نتـشاد  هب  ار  ام  زین  هقطنم  عضو  میورن . اهربرب  یگدرب  تراسا و  رد  یگدـنز  ینعی  نادواج ، کنن  راب 

. دنتشاد رارق  نایمارح  نامربارب  تشپ و  رد  روبعلا ، بعص  ناتسهوک  پچ  فرط  ایرد ، تسار ، فرط  اریز  درکیم ، راداو 
يرگید هار  زا  تمینغ  هب  نتفای  تسد  يارب  هک  لاخمـش  یتح  دنکیم ، دیدهت  ار  ام  املـسم  اهراتات  كانرطخ  موجه  هک  میتفایرد  ادـعب  ام 

. دشیمن موجه  هلمح و  نیا  عنام  دهد  صاصتخا  دوخ  هب  طقف  ار  نآ  تساوخیم  دوب و  هدش  دراو 
زا قیاق  هلیسو  یتسیابن  زین  میورب و  دراد  رارق  ایرد  رانک  نیئاپ و  رد  هک  یهار  زا  دیابن  هک  دوب  هداد  ماغیپ  داتسرف و  ارفـس  دزن  ياهدنیامن  وا 
ریغ رد  میناـسرب ، یتـشک  هب  ار  دوـخ  تسین  رود  نادـنچ  وا  هاـگتماقا  زا  هک  ییـالاب  هداـج  زا  دـیاب  اـمتح  هکلب  میرذـگب ، هناـخدور  قـیرط 

تسد یسور  یئسکلا  یلو  دورب  هک  تساخرب  ماغیپ  نیا  نداد  زا  سپ  لاخمش  هدنیامن  دش . دهاوخ  راتفر  نمشد  ناونع  هب  ام  اب  تروصنیا 
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یهار ره  زا  ام  وگب  دوخ  میتفگیم ) لاکفاش  ار  لاخمـش  ام   ) لاکفاش هب  : » تفگ دـنک و  ربص  هظحل  دـنچ  هک  درک  فراـعت  تفرگ و  ار  وا 
ربـص لـمحت و  ياراد  هکنیا  اـب  رازت  یلو  دـنک ، هلمح  اـم  هب  دوخ  رایـسب  تارفن  اـب  نونکامه و  دـناوتیم  وا  میوریم ، میهاوـخب  دوـخ  هک 

زا تفر . تساخرب و  ياج  زا  لاخمـش  هدنیامن  رادشه  نیا  ندینـش  اب  تشاذگ » دهاوخن  تازاجم  نودب  ار  لاخمـش  رادرک  نیا  تسرایـسب 
يرادید يارب  راتات  هدازهاش  راهچ  لیروآ  متـسیب  زور  دندرک ، رظنفرـص  نآ  زا  دـندید ، هجیتنیب  ار  دوخ  هنامـصخ  هلمح  اهراتات  هک  اجنآ 

. دنتفرگ رارق  یئاریذپ  دروم  دودحم  تاناکما  دوجواب  نانآ  همیخ  ریز  رد  دندمآ و  ارفس  دزن  هناتسود 
زا سپ  تسا . تمدخ  کمک و  عون  همه  هدامآ  تفگ  تشاد و  هناتسود  رایسب  يراتفر  هک  دمآ  یمـسوا  هدازهاش  ردارب  نانآ  نتفر  زا  سپ 
هک داد  باوج  تحار  یلیخ  تسا ، هداتفا  قیوعت  هب  يراگ  هیهت  تدم  نیا  ات  ارچ  هک  دندرک  لاوئـس  وا  زا  دـش  دراو  وکرت  رهـش  هغوراد  وا 

ارفس داد » میهاوخن  ماجنا  يراک  دوشن  هداد  ناخ  وخروس  هب  یماعنا  ات  »
375 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

هـضبق کی  یناملآ ، نوتوت  دـنوپ  کی  یناریا ، سلطا  هچراپ  هراوقود  ـالط  دنبتـسد  تفج  کـی  دـعب  زور  عوضوم  نیا  زا  یهاـگآ  زا  سپ 
هغوراد زا  دنداتـسرف و  ناخ  وخروس  يارب  توراب  کیلچ  کی  یناریا و  نیمـشیربا  هچراپ  هراوق  ود  هیودا ، يرادـقم  گنفت ، کی  هچناپت ،

. دتسرفب ام  يارب  يدنارب  کچوک  هزوک  کی  یکرت  زا  هک  دنتساوخ 
رد دـنک و  هیهت  نامدوخ  جرخ  هب  ار  ام  زاین  دروم  لیاسو  هزور  ود  هک  دوب  هتـشاد  راهظا  هتفریذـپ و  دایز  رکـشت  اب  ار  ایادـه  ناـخ  وخروس 

یلو دندوب  ددرم  توعد  نیا  نتفریذـپ  رد  ارفـس  ادـتبا  دـنورب ، وا  دزن  اذـغ  فرـص  يارب  هک  درک  توعد  هدازهاش  جـنپ  ءارفـس و  زا  نمض 
دوبن و بلاج  دندروآ  ام  يارب  هک  یئاذغ  دنرب . ناخ  ینامهیم  هب  تئیه  ياضعا  زا  رفن  راهچ  هارمه  دنتفرگ  میمصت  دنچ  یلیالد  هب  هرخالاب 
هک يدنارب  یناملآ و  ياه  ناویل - رد  هک  بآ  زا  دوب  ترابع  یندیـشون  دـشن . هتخیگنارب  ام  رد  نآ  ندروخ  يارب  یتبغر  نیرتکچوک  یتح 

ار ام  یقیسوم  هک  درک  لیامت  راهظا  ناخ  اذغ  فرص  زا  سپ  تشادن . دوجو  بارـش  الـصا  اجنیا  اریز  دندوب ، هتخیر  ياهرقن  ياههساک  رد 
ناخ رظن  زا  دـیماجنا و  لوط  هب  یقیـسوم  يارجا  تعاس  هس  هکنآ  زا  سپ  دـندروآ ، ینامهم  لحم  هب  بسا  اـب  اروف  ار  ناگدـنزاون  دونـشب ،

یظفاحادخ اهنآ  زا  اذغ  فرص  زا  سپ  دندرک . نهپ  ار  اذغ  هرفس  دش و  عورش  یئاریذپ  هرابود  دوب ، بسچلد  عوبطم و  رایـسب  نآ  ندینش 
زورید ینامهیم  زا  رتبلاج  تفایـض  نیا  دندرک . توعد  ار  ناگداتـسرف  رگید  ناگدازهاش  دعب  زور  میتشگزاب ، دوخ  هاگتماقا  هب  میدرک و 

تـسدب نزرا  ریمخت  زا  هک  اـگارب  ماـنب  یندیـشون  ياهنوگنآ  رد  هک  دوب  واـگ  دـنلب  ياـهخاش  زا  دنتـشاد  ندیـشون  يارب  هک  یفورظ  دوب ،
دندش و تسم  اهراتات  یهاتوک  تدم  رد  دندناخرچیم . رود  بترم  ار  یندیـشون  نیا  يدنارب ، ندناشون  نمـض  دندوب و  هتخیر  دنروآیم 

هویش هب  ام  زا  هکنآ  زا  سپ  دینشیم . تمحز  هب  ار  دوخ  نانخس  یتح  ناسنا  هک  دنتخادنایم  هار  ادصورس  دندزیم و  فرح  دنلب  يردق  هب 
. میتشگزاب دوخ  لحم  هب  میدش و  ادج  اهنآ  زا  دنداد  رارق  دوخ  محارم  فاطلا و  دروم  دندرک و  یئاریذپ  بوخ  رایسب 

376 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
دیاب یلو  دـندمآ  ناگداتـسرف  تاقالم  يارب  زین  رگید  رفن  دـنچ  درک . توعد  ار  ءارفـس  ناخ  ریما  مانب  ناگدازهاش  زا  یکی  دـعب  زور  دـنچ 

. دندرک تفایرد  زین  ارثکا  هک  تفرگیم  تروص  هیده  تفایرد  روظنم  هب  طقف  فطل  زاربا  نیا  هک  تفگ 
ناهاگماش یلو  مینک  تکرح  دـعب  زور  هک  میدرک  رکف  میدز و  راب  ار  اهنآ  اروف  ام  دروآ . ار  اـهيراگ  هغوراد  لـیروآ  موس  تسیب و  زور 

رایسب تارفن  اب  دوب ) نیا  لاخمـش  مان   ) دومحم ناطلـس  قثوم  تاعالطا  ساسارب  هک  درک  ناشنرطاخ  داتـسرف و  ام  دزن  یکیپ  ناخ  وخروس 
لحم ام  هک  دراذـگب  دـناوتیمن  زونه  ناخ  وخروس  لیلد  نیا  هب  تسا و  هدرک  لاغـشا  مینک  روبع  نآ  زا  دـیاب  ام  هک  ار  وسيوک  هناـخدور 

. مینک كرت  ترفاسم  همادا  يارب  ار  دوخ  تماقا 
نانآ دزن  رادگنفت  دنچ  تیعم  رد  ارفـس  دندز . همیخ  ام  کیدزن  دـندمآ و  وکرت  زا  زهجم  راوس  رفن  تسیب  زا  لکـشتم  یهورگ  بش  رخاوا 

هب ات  تسا  هداتسرف  لاخمش  دزن  ار  نانآ  یمسوا  هدازهاش  دنتفگ  خساپ  رد  اهنآ  دنهاوخیم . هچ  دنیآیم و  اجک  زا  دندرک  لاوئس  دنتفر و 
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نودـب لماک و  تینما  رد  ار  نانآ  كاینوب  یمـسوا و  ناگدازهاش  دـناهدش و  دراو  هقطنم  نیا  هب  هناـگیب  ریفـس  دـنچ  هک  دـنهد  عـالطا  يو 
هیـسور رازت  هاـش و  صاـخ  هجوت  دروم  ءارفـس  نیا  نوچ  هک  دـنراد  اـضاقت  زین  لاخمـش  زا  دـناهداد و  روبع  هزاـجا  یکرمگ  هوجو  نتفرگ 
هتشادن هارمه  یتراجت  يالاک  دنشابن و  ناگرزاب  دارفا  نیا  هچنانچ  هک  دوب  هتفگ  دومحم  ناطلس  دنک . لمع  بیترت  نیمه  هب  زین  وا  دنتـسه 

نآ رد  میتشاد ، نانیمطا  نانآ  دوخ  هب  هن  اهراتات و  شرازگ  نیا  هب  هن  اـم  هک  اـجنآ  زا  یلو  دـننک ، روبع  هقطنم  زا  هنادازآ  دـنناوتیم  دنـشاب 
. میدروآ حبص  هب  ار  بش  شاب  هدامآ  تلاح  رد  زین  یگمه  میدرامگ و  تبقارم  هب  ار  يرتشیب  نانابهگن  بش 

. دندرک كرت  ار  لحم  هرابود  دیشروخ  ندمآرب  زا  شیپ  اهراتات  دعب  زور  حبص 
377 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

ریوصت وا  زا  دیابن  ام  میهدیمن ، همادا  ار  دوخ  رفس  ببس  هچ  هب  دننک  لاوئس  داتسرف  ام  دزن  هدنیامن  رفن  ود  دومحم  ناطلـس  دعب  هظحل  دنچ 
مینک باختنا  روبع  تهج  ار  يو  يداهنشیپ  هار  هک  اجنآ  ات  تسا و  درخب  لقاع و  يدرم  وا  هکنیا  يارب  میشاب ، هتخاس  دوخ  نهذ  رد  یتشز 
يارب ناخ  وخروس  هک  دندوب  هدـشن  رود  ام  تماقا  لحم  زا  الماک  ود  نیا  زونه  دـناسر . دـهاوخ  تابثا  هب  ار  دوخ  يرازگتمدـخ  یتسود و 
هیارک يارب  هک   ) رن ياه  واگ - اـهبسا و  تفگ ، باوج  رد  مینک  تکرح  میراد  رظن  رد  هک  میتفگ  واـب  اـم  هک  یتقو  دـمآ  ارفـس  تاـقالم 

وا هب  ياهتـشون  طقف  ءارفـس  یلو  تفرگ ، دـنهاوخ  رارق  ام  رایتخا  رد  اروف  لیامت  تروص  رد  تسا و  هدامآ  میدوب ) هداد  يدایز  لوپ  اهنآ 
فالخرب تئیه  هک  دوش  رکذ  امتح  بلطم  نیا  دشاب و  هدـش  دـییأت  ام  زا  تبقارم  تهج  رد  وا  ياهشـشوک  يرادافو و  نآ  رد  هک  دـنهدب 

وا بوخ  ناتسود  هک  هیـسور  رازت  ناریا و  هاش  هب  دنـس  نیا  هئارا  اب  دناوتب  اهدعب  وا  ات  دناهداد  همادا  هقطنم  نیا  زا  ار  دوخ  رفـس  وا  تساوخ 
هن ناطیش و  هن  دسانشیم ، ار  ادخ  هن  تسین ، دنب  ياپ - دوخ  لوق  هب  وا  دسانشیم ، ام  زا  رتهب  ار  دومحم  ناطلس  وا  اریز  دوش ، رذعتم  دنتسه 

نودـب ام  رگا  هک  دـنادیم  یبوخ  هب  وا  دزیرب ، ار  نارگید  نوخ  تسا  رـضاح  دوخ  ياـضرا  يارب  تسا و  رگتراـغ  کـی  وا  ار ، رگید  سک 
نیا وا  رظن  اذـل  تفر ، دـهاوخ  تراغ  هب  ناملاوما  مکتسد  میهدـن ، تسد  زا  ار  دوخ  ناج  هچناـنچ  میرذـگب ، دومحم  نیمزرـس  زا  هارمه 

هب باطخ  هک  دوب  دنهاوخ  هاش  زا  یئهمان  لماح  نانآ  متح  روط  هب  دنیایب و  یفص  هاش  ناگدنیامن  ات  مینامب  رظتنم  رگید  زور  دنچ  هک  تسا 
تسناوت میهاوخ  رتشیب  تینما  رد  رتهب و  ام  بیترت  نیا  اب  دزاس و  هناور  تئیه  هارمه  ار  نیظفاحم  هورگ  تسا ، هدش  هتـساوخ  هتـشون و  يو 

نخـس اهراتات  ریاس  يارب  اریز  دـنک ، کمک  اهنآ  هب  هک  تسین  رداق  وا  یبتک  روتـسد  نینچ  دوجو  نودـب  میهد و  همادا  دوخ  ترفاـسم  هب 
وخروس راتفر  نمض  رد  دنسرب و  رس  یفص  هاش  ناگدنیامن  ات  دیـشک  دهاوخ  لوط  تدم  هچ  میتسنادیمن  هکنوچ  ام  درادن . یئهدننکعناق 

مادقا نیا  دنتسرفب . ام  تظفاحم  يارب  ار  یهورگ  اجنآ  زا  ات  میداتـسرف  یکرت  هب  يرومأم  یئـسکلا  هارمه  دوب ، كوکـشم  ام  يارب  زین  ناخ 
وخروس نیا  زا  ریغ  دوب . هجیتنیب  زین 

378 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
ماغیپ ام  يارب  ناخ  وخروس  راـظتنا  زور  دـنچ  زا  سپ  هک  دوب  هداتـسرف  هاـش  هدـنیامن  دزن  دـنبرد  هب  ار  دوخ  نیمدختـسم  زا  یکی  مه  ناـخ 

دوب و هتشاذگ  دوخ  نادریت  رد  ار  همان  نکل  تسا ، هتـشاد  هارمه  ارفـس  يارب  یلق  ماما  زا  مه  ياهتـشون  یتح  هتـشگزاب و  کیپ  هک  داتـسرف 
دوقفم جراخ و  نادریت  زا  ریت  نیا  اب  زین  همان  دـنزب  دوب  هدـش  راکـشآ  وا  هار  رـس  هک  ار  یناویح  ات  هدیـشک  نوریب  نآ  زا  يریت  هک  یماـگنه 

ینارگن راچد  هرابود  تسا  رارق  هچ  زا  نایرج  میتسنادیمن  اـم  تسا . هتفر  دـنبرد  هب  يرگید  هماـن  نتفرگ  يارب  هراـبود  کـیپ  تسا . هدـش 
. میدش

هقطنم زا  نتشذگ  يارب  ات  میداتسرف  دومحم  ناطلس  دزن  ار  سور  رفن  ود  تشذگ ، دب  شیاوه  دننام  ام  هب  هک  لیروآ  هام  ندمآرـس  زا  سپ 
. دنک تبحص  وا  اب  دازآ  روط  هب 

وخروس هک  تسا  هدربیپ  وا  هک  دندروآ  ماغیپ  دومحم  ناطلس  زا  دنتـشگزاب و  راتات  راهچ  تیعم  رد  رفن  ود  نیا  هم  هام  مود  ینعی  دعب  زور 
دوخ ماقتنا  بسانم  عقوم  رد  دننزیم و  وا  هب  یتمهت  نینچ  ببس  هچ  هب  دنادیمن  هدرک و  یفرعم  رگتراغ  ود  رد  کی  ارفس  دزن  ار  يو  ناخ 
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میرادـن نانیمطا  وا  هب  ام  هچنانچ  تسا ، هدرکن  رگید  يراک  يرازگتمدـخ  یتسود و  زج  ام  ربارب  رد  و  تفرگ ، دـهاوخ  ناخ  وخروس  زا  ار 
دوخ اب  ار  اهنآ  هک  دنتـسرب  ام  دزن  ناگورگ  ناونع  هب  ار  دوخ  سانـشرس  ناـکیدزن  دارفا و  زا  رفن  هس  اـم  داـمتعا  بلج  يارب  تسا  رـضاح 

. میراپسب ناخ  وخروس  هب  ار  اهنآ  میرذگیم  وا  نیمزرس  زا  عنام  نودب  هک  ینامز  ات  هکنیا  ای  میربب 
. مینک دامتعا  رتشیب  دیاب  یسک  هچ  هب  مینادب  ام  هک  دشن  ببس  زین  هناتسود  داهنشیپ  نیا 

ببـس هب  یلو  دوبن ، فورعم  نانچنآ  رگتراغ  دزد و  ناونع  هب  تشاد  مان  دومحم  ناطلـس  زین  وا  هک  شردپ  فالخرب  دومحم  ناطلـس  نیا 
. میدوب كوکشم  وا  هب  ناتسغاد  ياهراتات  یلک  ياهیگژیو  زین  يردپ و  نانچ  نتشاد 

مینک تکرح  رتدوز  هچ  ره  هکنیا  يارب  میتفریذپ و  ار  وا  داهنشیپ  ام  لاحرههب 
379 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

نیا زا  ناـخ  وخروس  هتبلا   ) لاخمـش ياـه  ناـگورگ  زا  رفن  ود  هک  دـش  رارق  وا  هب  يرتـشیب  ماـعنا  نداد  ناـخ و  وخروس  اـب  هرکاذـم  نمض 
دننامب و وا  دزن  ام ) دوخ  تمالـس  ات  تفرگیم  رظن  رد  تشاد  ام  دزن  هک  یئاهواگ  اهبسا و  تهج  هب  ار  دوخ  عفانم  رتشیب  يریگناگورگ 

. میربب دوخ  اب  ام  ار  يرگید 
381 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

. ناتسغاد نیمزرس  ياهتنا  ات  وکرت  زا  رفس  هرابرد  متشه - لصف 

ییاهيراگ رد  ار  هنبوراب  ریخ ؟ ای  درادیم  هگن  ار  دوخ  لوق  دومحم  ایآ  هک  میتفگیم  دوخ  هب  میداتفا و  هارب  هرابود  هم  هام  مهدزاود  زور 
هثاثا دندش  یضار  ات  میدرب  الاب  ار  یئوکرت  ياهیچیراگ  دزمتسد  راب  هس  زور  نآ  ات  دشیم و  هدیشک  رن  واگ  بسا و  طسوت  هک  میدز  راب 

. دننک لمح  ار  ام 
نایرج ردک و  نآ  بآ  هک  تسا  زاقفق  ياههوک  زا  دور  نیا  یمیدق  همشچرس  میدیـسر . وسیوک  هناخدور  رانک  هب  هام  نیا  مهدراهچ  زور 

. تسا یمدآ  هسدق  زا  شیب  نآ  يافرژ  تسین و  بلا  زا  رتمک  يزیچ  هناخدور  نیا  يانهپ  دوب . يوق  نآ 
بآ همـشچ  اـیوگ  هدـکهد  نیا  زا  رود  نادـنچهن  تشاد . رارق  دوـمحم  ناطلـس  رقم  ینعی  گرزب  یئهدـکهد  ياهپت  يور  دور ، فرط  نیا 

. تسبوخ رایسب  مامحتسا  تهج  دزیریم و  یگرزب  لادوگ  هب  نآ  بآ  هک  دراد  دوجو  یمرگ 
نآ رد  هک  گرزب  ياهیهام  راکـش  هب  نینهآ  زیت  ياه  بالق - اب  دنتـسشنیم و  هناخدور  رانک  دـندوب ، ریگیهام  ارثکا  هدـکهد  نیا  یلاـها 

. دندشیم لوغشم  دراد  دوجو  روفوهب  هناخدور 
382 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

اب ار  ام  هنبوراب  ام و  هک  دـندش . بلطواد  دـندمآ و  ام  کیدزن  دوخ  ياهقیاق  اـب  راـتات  دـنچ  هک  میدوب  هدیـسرن  هناـخدور  لـحاس  هب  زونه 
هب دنتسب و  کچوک  قوروز  ود  مادکره  ریزو  دندز  هرگ  رگیدمه  هب  ار  گرزب  دبـس  ود  داهنـشیپ  نیا  بقاعتم  دننک . لمح  دوخ  ياهقیاق 
هب قلعتم  هثاثا  يراگ  اب   ) يراگ ره  يارب  سپس  دریگ ، رارق  تسناوتیم  يراگ  کی  نآ  زا  کی  ره  يور  هک  دنتخاس  یئهلیـسو  بیترت  نیا 

رانک ار  ام  دـنتفگ و  یتشز  نانخـس  دـنریگب  رتنازرا  اـت  میدز  هناـچ  هک  یناـمز  دنتـساوخ . هیارک  رلاـت  ود  يراـگ ) داـتفه  اـعمج  اـهسور 
زین لاخمـش  دندرک . هرخـسم  ار  ام  تسد  تاکرح  دایرف و  داد و  اب  دندرب و  هناخدور  فرط  نآ  هب  ار  يراب  ياهقیاق  دندرک ، اهر  هناخدور 

. میدش نارگن  دناهتخورف  ار  ام  ای  هدش ، تنایخ  ام  هب  یتسارب  هکنیا  زا  دوب و  هداتسیا  راوس  دنچ  اب  اههتوب  نیب  هناخدور  يوس  نآ 
میتساوخیمن هکنیا  يارب  دـندش ، عمج  مهرود  ام  زا  رفن  دـنچ  میتفر ، نآ  نورد  هب  میتخاس و  ياهبلک  زبس  ياـههتوب  زا  هناـخدور  کـیدزن 

ماگنه میدرک . رازگرب  ار  مسارم  دادیم  هزاجا  تقو  هک  یئاج  ات  بیترت  نیا  هب  میهد ، ماـجنا  ناـنآ  ربارب  رد  ار  كاـپ  دـیع  یبهذـم  مسارم 
ار دیع  نیا  تارک  هب  هک  مدروآیم  رطاخ  هب  ار  زیزع  گیزپیال  اصوصخم  میدوب و  دوخ  يردـپ  نیمزرـس  دای  هب  یگمه  مسارم  نیا  يارجا 
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هک دوخ  ياهیندیـشون  اب  ار  نآ  هک  دوب  ام  ناگدـید  کشا  مسارم  يارجا  زاـغآ  رد  میتفرگیم . نشج  هداـعلاقوف  یناـمداش  اـب  اـجنآ  رد 
داـیب نآ  فرـص  زاـغآ  رد  هک  دوب  ناـن  هکرـس و  بآ و  زا  ياهساـک  طـقف  زورنآ  رد  اـم  ياذـغ  میتخیمآرد ، دوب  هکرـس  بآ و  زا  تراـبع 

. میتشاد ار  ناشیا  یبایماک  يورزآ  میداتفا و  دوخ  بوخ  ناتسود 
همجرت وا  ياههتفگ  هکیلاحرد  درک . هراشا  یگرزب  قیاـق  هب  دـمآ و  هناـخدور  لـحاس  هب  یئـسکلا  ینعی  هیـسور  ریفـس  هاـم  نیا  مهدزناـپ 
یـضار ار  وا  لاخمـش  اب  هرکاذم  نمـض  میدوب  هتـشاذگ  نایم  رد  يو  اب  البق  هک  یئاهداهنـشیپ  اههتفگ و  هب  هجوتاب  : » تشاد راهظا  دشیم 

ربارب هک  ناموت  ود  زا  شیب  ام  هثاثا  مامت  لمح  يارب  اهراتات  هک  تسا  هدرک 
383 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

« دننکن هبلاطم  تسا  رلات  ود  یس و  اب 
ردارب ود  تیعم  رد  لاخمش  دندرک . کیلش  هدامآ  ار  اهپوت  اپرب و  ار  همیخ  ارفس  میدرکیم  قیاق  راوس  ار  دوخ  راب  هثاثا و  ام  هک  زورنامه 
گنر خرس  يو  نساحم  دومنیم ، صخشتم  يوق و  قاچ ، هلاس ، شش  یس و  يدرم  وا  دمآ . ام  دزن  حلـسم  يرفن  هاجنپ  هورگ  کی  دوخ و 

لمح ناـمک  ریت و  ریـشمش و  دوخ  ناـهارمه  دـننام  دوب ، هتخادـنا  دـمن  زا  یـشوپالاب  دوخ  ناـتفخ  يور  رب  تشاد . نیمـشیربا  تک  دوـب و 
ام هب  هرب  دنفسوگ و  سأر  دنچ  تسشن و  نانآ  رانک  تفر و  همیخ  نورد  درک ، دروخرب  ارفـس  اب  هناتـسود  دش و  هدایپ  بسا  زا  وا  درکیم .

. درک هیده 
یبوچ ياهراغت  رد  ار  اهنآ  هک  دوب  هدروآ  ام  ناهارمه  يارب  دوب  هدش  هتخپ  کمنبآ  رد  هک  کچوک  تاعطق  هب  یهام  زا  یگرزب  فرظ 

هرک غود و  زا  یشآ  بوچ ، زا  یصوصخم  ياههکشب  رد  نیا  زا  ریغ  دنتشاذگ ، تئیه  دارفا  لباقم  رد  دنتخیر و  نامدوخ  ياهكوال  دننام 
هاش هوکـشاب  ياهتفایـض  رد  نآ  زا  لبق  هک  میدروخ  اهتـشا  تذـل و  اب  نانچنآ  ار  اذـغ  نیا  دـنداد . ام  هب  دوب ، نآ  رد  یهام  ياـههکت  هک 

يدنارب و طسوت  الباقتم  ارفـس  دوب . ام  دـیدش  یگنـسرگ  زا  یـشان  کشنودـب  هک  میتشادـن  ار  یتلاح  نینچ  وا  نیگنر  ياههرفـس  ناریا و 
دمآ لاحرـس  یکدنا  دنام و  اجنآ  رد  تعاس  ود  لاخمـش  هکنیا  زا  سپ  دوتـس . ار  ام  یقیـسوم  هک  دندرک ، یئاریذـپ  لاخمـش  زا  یقیـسوم 

: دش هداد  وا  هب  ریز  ءایشا  ماعنا  ناونع  هب  تشگزاب ، يدوزب  اما  درک  كرت  ار  همیخ 
تفج کی  دوب ، هدـش  رتسآ  لمخم  اب  هک  گنر  خرـس  یئهچراپ  يوتنام  ددـع  کی  نیمیـس ، هلایپ  ددـع  کی  نیرز ، دـنبوزاب  تفج  کـی 

. جامیت هکت  دنچ  نیمشیربا و  هچراپ  هعطق  دنچ  توراب ، کیلچ  کی  رجنخ ، هضبق  کی  هچناپت ،
لمع نیا  تخادنا  وا  شود  رب  ار  نآ  دوخ  درک و  هیده  نامگورب  هب  ار  دوخ  نیدمن  شوپالاب  لباقم  رد  دیـشوپ و  اجنامه  ار  وتنام  لاخمش 

. دوب گنشق  بلاج و 
میدقت يرتشیب  رتهب و  يایاده  هدنیآ  رد  هک  درک  يراودیما  راهظا  دوب ) راک  لیهـست  يارب  رهاظت و  رتشیب   ) اسر یتالمج  اب  نامگورب  ریفس 

الاک اب  لاس  ره  ام  اریز  دوش 
384 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

هاش دوب و  هدنیآ  ياهرفـس  يارب  رتشیب  یگدامآ  هار و  یئاسانـش  يارب  طقف  رابنیا  تشذـگ و  میهاوخ  نیمزرـس  نیا  زا  اهبنارگ  سانجا  و 
نیا زا  و  تسا ، هتخانـشان  الماک  ام  روشک  رد  امـش ، نیمزرـس  تخاس ، دـهاوخ  رارقرب  ام  اب  يرتعیـسو  طباور  دوخ  يارفـس  مازعا  اب  یفص 
رود رظن  زا  ار  امـش  دزن  ریفـس  مازعا  ام  گرزب  هدازهاش  هنرگو  دنراد  تماقا  يزراب  ياهتیـصخش  نینچ  اجنیا  رد  هک  میتسنادیمن  تهج 

. دش دهاوخ  ماجنا  لمع  نیا  هدنیآ  رد  هک  متسه  نئمطم  نم  یلو  تشادیمن 
تسیب داد و  ناشن  دوخ  نیمزرس  زا  ام  روبع  هب  تبسن  يرتشیب  لیامت  هک  يروط  هب  دش ، لاخمش  تیاضر  یلاحشوخ و  ببـس  نانخـس  نیا 

. تخورف ام  هب  یکدنا  غلبم  يازا  رد  میتشاد  زاین  اهنآ  هب  یکرت  ات  هک  ار  بسا  سأر  ود  و 
کی هک  تشاذگ  ام  رایتخا  رد  ار  هدننک  هقردب  یهورگ  دمآ و  ام  دزن  هرابود  راوس  رفن  هاجنپ  قافتا  هب  لاخمش  هم  هام  مهدزناش  زور  حبص 
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. تشگزاب اددجم  هناتسود  یعادو  نمض  دوخ  دنشاب و  ام  هارمه  هوبنا  ياهرازهتوب  نایم  زا  لیام  عبر 
. میدرک قیرط  یط  دشیم  یهتنم  يازکآ  مان  هب  رگید  ياهناخدور  هب  تشذگیم و  راومه  ییارحص  نایم  زا  هک  یهار  زا  ام 

لحاس رانک  رد  دـنروایب . دـندوب  هدرک  يراگ  راب  هک  ار  اهدبـس  قروز و  اهراتات  هکنیا  ات  مینامب  رظتنم  تسیابیم  هناخدور  نیا  راـنک  رد 
اجنآ رد  روف  هب  هک  رادهرگ  ین  یعون  دوجو  یلو  دوبن  روبع  هب  رداـق  نآ  يور  زا  يراـگ  هک  تشاد  دوـجو  یقیمع  ياـهقالتاب  هناـخدور 

. دشزاب روبع  هار  قالتاب  زا  ینیعم  طاقن  رب  نآ  نادرارق  ندیرب و  اب  تشادرب و  نایم  زا  ار  لکشم  نیا  دوب  هدیئور 
- هتوب رد  میدیسر و  ورتسوب  هناخدور  رانک  هب  هام  وترپ  رد  بشنامه  رخاوا 

385 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
تهج نیمه  هب  دـنکیم ، ادـج  اهراتات  هیـسکرچ  زا  ار  ناتـسغاد  زرم  ورتسوب ، هناخدور  نیا  میتخادرپ . تحارتسا  هب  نآ  کـیدزن  ياـهراز 

. دنتشگزاب دندوب  ام  اب  اجنیا  ات  هک  یئوکرت  نانارقیاق 
387 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

. اهسکرچ هرابرد  یحرش  ناخ و  رتشه  ات  روانهپ  تشد  هیسکرچ و  نایم  زا  ترفاسم  مهن - لصف 

: هک میدیشک  دایرف  هنامداش  میدیسر و  نایحیسم  نیمزرس  هب  هرابود  ات  میدومیپیم  ار  هناخدور  میدنارذگ و  قیاق  يور  رب  ار  دعب  زور 
، دینایک امش  هک  دنادیم  نتکی  دوردب ، نایحیسمان ، ياهآ 

میهنیم ياپ  دوخ  یحیسم  ناهج  رب  نونکا  ام 
، یسکرچ نادرم  هب  دورد 

. دناهدادرد نت  تیحیسم  ییاورنامرف  رب  هک  نایحیسم ، تموکح  هب  هن  هک 
تاماقم ماکح و  دـننکیم . يرادربنامرف  هیـسور  رازت  زا  نانآ  مامت  یلو  تسا ، یحیـسمریغ  ياـهراتات  هاـگتماقا  نیمزرـس  نیا  هچرگا  اریز 

. دناهدش هدرامگ  تمدخ  هب  اجنیا  رد  رازت  فرط  زا  یسور  یبهذم  نارس  زین  یتموکح و 
یکرت رهـش  هب  ات  میداد  همادا  متـسیب  زور  ات  هارهار  نیا  میتشذـگ ، تشد  نایم  زا  یـسکرچ  ياـهیچیراگ  قاـفتا  هب  هاـم  نیا  مهدزون  زور 

فرط نآ  فرط و  نیا  میدیسر ،
388 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

دوب و یمدآ  يوزاب  هزادـنا  هپ  اهنآ  زا  یـضعب  رطق  دـندوب و  هدز  ربنچ  باـتفآ  ریز  هک  دـشیم  هدـید  ییاـبیز  لاـخ  طـخشوخ و  ياـهرام 
. دیسریم دعاس  هس  هب  ناشلوط 

هب روناج  نیا  دـنمانیم ، اوبری  یبرع  هب  ار  نآ  هک  میدـید  ییارحـص  ياهشوم  زا  ریظنمک  یئهنوگ  یکرت  یلاوح  اصوصخم  هقطنم  نیا  رد 
. دراد تهابش  یلومعم  شوم 

دوشیم و هدید  روفوهب  نبلزرـشآ  مردپ ، سأرلا  طقـسم  گروبدگام و  یلاوح  نسکاس ،  رد  هک  تسا  امرخشوم  دـقمه  گنرمه و  یلو 
یلومعم و ياـه  شوم - رـس  هیبش  شرـس  تسا و  یکـشم  هب  لـیام  یئهوهق  شوم  نیا  تسوپ  دراد . کـچوک  باجنـس  هب  تهابـش  اـبیرقت 
دزخیم و هتسهآ  راومه  نیمز  رب  دیامیپب و  بوخ  ار  ییالابرـس  دناوتیم  طقف  دراد و  دنلب  ییاهاپ  هاتوک و  ییاهتسد  زارد و  ییاهشوگ 

شمد دهجیم و  اوه  هب  نیمز  زا  دعاس  کی  هزادنا  هب  تسا ، کباچ  رایـسب  راک  نیا  رد  دریگیم و  کمک  زین  ندـیهج  زا  بلغا  ورنیا  زا 
. دراد گنر  دیفـس  ییوم  هتـسد  شرـس  رب  یتفلک و  نآ  هب  هن  یلو  تسا ، ییارحـص  ياـهشوم  مد  هیبش  مه  شوم  نیا  مد  دـنکیم  ملع  ار 

. دوب بلاج  رایسب  دندیرپیم  یعمجتسد  هک  یتقو  صوصخهب  اهنآ  ياشامت 
، دندوب هدرک  اپرب  رهش  کیدزن  هک  ییاههمیخ  ریز  دش و  لابقتسا  ام  زا  نامهیم  ناونع  هب  اجنآ  رد  هک  دوب  یکرت  رهـش  ام ، ترفاسم  دصقم 
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. میدش ییاریذپ  یبوخ  هب  يدنارب  لسع و  باشود ، وجبآ ، یلسع ، ینیریش  اب  تماقا ، لحم  ندش  ایهم  ات 
هدـش اهسور  راوجمه  هدـش و  تحار  زوتهنیک  نئاخ و  یـشحو ، یناتـسغاد  ياهراتات  رـش  زا  هرخالاب  هکنیا  ببـس  هب  هتیمک  ياضعا  مامت 

. دناهتشاذگ دوخ  نهیم  هب  اپ  هرابود  هک  دومنیم  نینچ  دندوب و  لاحشوخ  بلق  هت  زا  دندوب ،
: اهسکرچ هب  عجار  يرتشیب  حرش  کنیا 

389 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
تسا هدرک  راداو  ار  اهسکرچ  هدرامگ و  مکحتسم  طاقن  رد  ار  اهسور  هدرک و  دوخ  رادربنامرف  گنج  اب  ار  موق  نیا  هیسور  گرزب  رازت 

هدروخدنگوس ياهتیعر  ماکح  نیا  دننک . یگدـنز  ناشدوخ  زا  یماکح  نامرف  ریز  اههدـکهد  گرزب و  تاهد  رد  اهسور  تراظن  اب  ات 
میمـصت دـننک و  يرواد  یـسور  ماکح  دـیاب  مهم  یقوقح  تافالتخا  دراوم و  رد  دوشیم . لصاح  عاطقا  قیرط  زا  نانآ  دـیاوع  هک  دـنرازت 

. دشاب اجنآ  رد  رقتسم  یسور  نازابرس  زاین  زا  شیب  هک  هزادنا  نآ  هب  هن  یلو  دنهدیم  تایلام  گرزب  هدازهاش  هب  اهنآ  دنریگب .
هب دنلب  یئاهوم  ياراد  تسا و  درز  هب  لیام  هایـس و  ناشتـسوپ  گنر  دنراد و  نهپ  یتروص  دنايوق . رایـسب  یندـب  رظن  زا  یـسکرچ  نادرم 

رظن هب  یفاص  طخ  دـننام  هک  دنـشارتیم  تسـش  کی  يانهپ  هب  ندرگ  تشپ  ات  رـس  قرف  زا  یناـشیپ  يـالاب  زا  ار  نآ  هک  دـنالاغز  یهاـیس 
نادرم سابل  دـننکیم . تبحـص  دـنراد و  ییانـشآ  زین  یـسور  نابز  هب  اهنآ  همه  ابیرقت  تساهراتات و  ریاـس  دـننام  ناـنآ  ناـبز  دـسریم .

. تساهتیئوزژ هالک  هدـننام  اـبیرقت  رتنهپ و  یمک  ناـشهالک  يـالاب  هک  تواـفت  نیا  اـب  تسا ، یناتـسغاد  ياـه  راـتات - دـننام  یـسکرچ 
. تسا هدش  مکحم  ندب  هب  نیمرچ  يدنبرمک  اب  ناشنیدمن  شوپالاب 

هک ار  دوخ  یکشم  ياهوم  دنراد . خرس  ياهنوگ  دیفس و  تروص  تسوپ  دنتسه . ابیز  ياهرهچ  بسانتم و  یمادنا  ياراد  امومع  اهنآ  نانز 
هچراپ زا  هناوتسا  ود  دنوشیم . رهاظ  ماع  ءالم  رد  باجح  نودب  دنزادنایم و  هناش  فرط  ود  ره  دناهدرک  میسقت  هدش  هتفاب  يوسیگ  ود  هب 

فک کی  ضرع  هب  يراون  هک  دننکیم  رس  هب  یکشم 
390 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

ینزبداب دوخ  رـس  تشپ  هویب  نانز  دـنرادیم . هگن  مکحم  هناچ  ریز  یهرگ  طسوت  ار  اهنآ  گنراگنر  هچراپ  اـی  فیرظ و  ناـتک  زا  تسد 
نهاریپ اتکی  نانز  ناتسبات  رد  دنراد . رس  ود  هک  دسریم  رظن  هب  رود  زا  هدشهدیشوپ و  دیفـس  ناتک  ای  ناولا  پرک  هچراپ  اب  هک  دناهتـسبزاب 

. دـید ار  نانآ  فان  مکـش و  ناتـسپ ، ناوتیم  دـنوریم و  هار  تسا ، زاب  فان  ات  الاب  زا  نآ  يولج  هک  یبآ  ای  درز  زبس ، زمرق ، ياهگنر  هب 
رس رب  رتشیب  هرفن و  راهچ  ياه  هورگ - رد  میدش  دراو  اجنآ  هب  ام  هک  لوا  زور  رد  دنراد . هناتسود  يراتفر  دنابرـشم و  شوخ  اهنآ  نانز 

ناشلزنم يولج  هک  ینامز  میوش و  در  هک  دنتـشاذگیمن  دـندرکیمن  یـسراو  ار  ام  بقع  ولج و  زا  اـت  دنتـسشنیم و  اـههچوک  رد  اـم  هار 
، نوزلح هتـسوپ  نیگنر و  ياهفدـص  اب  هک  ار  نانآ  هنیـس  ریز  ات  ندرگ  زا  رگا  میورب و  نانآ  فرط  هب  هک  دـندرکیم  هراـشا  دـندوب  هتـسشن 

هناخ هب  ار  ام  یتح  نانآ  زا  نت  دنچ  دندرکیمن . تعنامم  مرش و  میدرکیم  سمل  دوب  هدش  هتـسارآ  نیـسم  ياهکگـس  ناولا و  ياهگنس 
اهنت ار  دوخ  نز  ادـمع  نادرم  دنیـشنیم ، وگتفگ  هب  ناـنآ  ناـنز  اـب  ياهناـگیب  درم  یتقو  تساـهنآ  مسر  هک  دـشیم  هتفگ  دـندناوخ ، دوخ 

زا نانآ  ياذـغ  دـنايرادهلگ و  لوغـشم  تشد  رد  اریز  دـندرگیمزاب  هناـخ  هب  رتمک  نادرم  زور  لوط  رد  هکنآ  صوصخهب  دـنراذگیم ،
زا یکی  هک  يروط  هب  دننکن . رارقرب  ياهناگیب  درم  اب  یسنج  هطبار  دنـشاب و  رادافو  دوخ  نارهوش  هب  دیاب  نانز  دوشیم . نیمأت  قیرط  نیمه 

هتسشیم ار  دوخ  تسد  رس و  روبزم  رسفا  هک  یماگنه  دوش و  شلزنم  دراو  هک  دنکیم  هراشا  وا  هب  یناوج  نز  تفگیم ، ام  هارمه  نارسفا 
وا هب  نز  اریز  دور  شیپ  دـناوتیمن  نآ  زا  رتشیب  یلو  دوشیم  قفوم  راک  نیا  رد  و  دـنک ، رتکیدزن  نز  هب  ار  دوخ  هک  هدوب  یتیعقوم  لابند 

دوخ راظتنا  فالخرب  اهنز  هچنانچ  دینامب . رادافو  اهنآ  هب  هک  دیفظوم  امش  دناهدرک و  دامتعا  قدص  رـس  زا  امـش  هب  ام  نادرم  دیوگیم ،
هک يراک  ره  نانآ  اب  هک  دـنهدیم  هزاـجا  یگباوخمه  زا  ریغ  دـنوشیم . درط  دوخ  هعماـج  رهوش و  يوس  زا  دـننک ، هناـگیب  درم  میلـست  ار 

تـسدب هک  ار  هچ  ره  ای  دـنهدب و  هیدـه  ناشیا  هب  هک  دـننکیم  راداو  ار  نارگید  اـهنآ  دـنرادن . مرـش  راـک  نیا  زا  دـننکب و  دـنهاوخیم ،
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یتقو دنوش . بحاص  دنروآیم 
391 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

هچره دندرب و  اهنآ  دوگ  بیج  هب  تسد  دندرک ، یسراو  ار  نآ  نورب  نورد و  دندید و  ار  اهیناملآ  ام  یتلود  لکـش  کی  ياههماج  هک 
دندش بحاص  دندروآ و  نوریب  دمآ  ناشتسد 

يدرم هک  یتقو  دندوب . هدرک  هدنسب  نز  کی  هب  نانآ  رثکا  یلو  دنشاب ، هتشاد  رسمه  دنچ  دنناوتیم  ناناملسم  دننام  سکرچ  نادرم  هچرگ 
. دـشاب هتـشاد  دوـخ  ردارب  رـسمه  زا  ياهدـنامزاب  هلیـسو  نیا  هـب  دریگب و  ینز  هـب  ار  وا  هوـیب  ردارب ، نـیرتنسم  دـیاب  دریمب ، دـنزرف  نودـب 
، نیعم عقاوم  رد  هاگتدابع و  هن  یناحور و  هن  دنراد ، باتک  هن  یلو  دنتسرپیم ، ار  اتکی  يادخ  دننکیم و  هنتخ  دنتسین ، یحیسم  اهسکرچ 
ار يزب  دنیآیمدرگ و  ینادیم  رد  درم  نز و  دریمیم  سانـشرس  دارفا  زا  یکی  هک  يزور  صوصخهب  دنهدیم ، ماجنا  ار  ینابرق  لمع  دوخ 
ایآ دننادب ، قیرط  نیا  زا  ات  دننکیم  يراوهناوید  ریظنمک و  شیامزآ  نآ  نمـض  دنتفگ  ام  هب  هک  يروط  هب  دننکیم ، حبذ  ینابرق  ناونع  هب 

رگا دـننکیم ، باترپ  راوید  يوس  هب  عطق و  ار  ناویح  یلـسانت  تلآ  هک  بیترت  نیا  هب  ریخ ؟ ای  تسا  بساـنم  ندـش  یناـبرق  تهج  ناویح 
راوید هب  تلآ  رگا  یلو  دوش ، ینابرق  يرگید  زب  دـیاب  دـننادیمن و  بسانم  ینابرق  يارب  ار  ناویح  دـتفیب  نیمز  هب  دبـسچن و  راوید  هب  تلآ 

یلو دننکیمورف ، يدنلب  بوچ  رـس  رب  دننکیم و  زاب  مه  زا  دنروآیمرد و  ار  وا  تسوپ  سپـس  تسا ، بسانم  ندش  ینابرق  يارب  دـیبسچ 
ولج رد  رفن  کی  هک  یلاح  رد  درم  دنچ  سپـس  دنروخیم ، ار  نآ  دـننکیم و  خرـس  دـنزپیم ، ار  ینابرق  زب  تشوگ  راک  نیا  ماجنا  زا  لبق 
رود لحم  زا  نانز  دیسر  نایاپ  هب  مسارم  اعد و  هک  یتقو  دننکیم . تدابع  ار  هدش  ینابرق  ناویح  تسوپ  وا ، رـس  تشپ  نارگید  هداتـسیا و 

زب تسوپ  دنوش . تسم  الماک  هک  یئاج  ات  دنوشیم ، لوغشم  اگارب  يدنارب و  ندیشون  هب  دننیشنیم و  دننامیم ، یقاب  نادرم  یلو  دنوشیم 
. دریگب ار  نآ  ياج  دیدج  ینابرق  تسوپ  ات  دنامیم  بوچ  يالاب  ردقنآ  هدش  ینابرق 

هبلک دشاب  یـسانشرس  درف  هدرم  هچنانچ  دـنراذگیم و  نوتـس  دـننام  یبوچ  ربق  يور  دـننکیم ، نفد  كاخ  رد  مارتحا  اب  ار  دوخ  ناگدرم 
ار نآ  يور  رب  یلماک  ابیز و 

392 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
. دنزاسیم

، تسا هدش  تسرد  دناهدرک  دودنالگ  نورد  زا  هدش و  هتفاب  مهب  هک  یناهایگ  هتوب  زا  طقف  تسا و  بسانمان  رایـسب  نانآ  ینوکـسم  لزانم 
. تسین دوشیم  هدید  نیاتشله  تاهد  رد  هک  هچنآ  زا  رتهب  رتابیز و  نآ  یجراخ  لکش 

. تسا ناگدنز  ینوکسم  ياههناخ  زا  رتاهبنارگ  رتابیز و  رایسب  دنزاسیم  دوخ  ناگدرم  ربق  يور  هک  ییاههناخ 
يراج نوخ  اهنآ  زا  هک  يروط  هب  دنردیم ، دنشارخیم و  ار  دوخ  ياهتسد  هنیس و  هناش ، تسا . هنایشحو  رایسب  نانآ  يراوگوس  مسارم 
یخرب دوش ، رتینالوط  مسارم  دـشاب  رارق  رگا  لیلد  نیمه  هب  دـنریذپ ، مایتلا  اهمخز  هک  دـماجنایم  لوط  هب  اجنآ  ات  مسارم  نیا  دوشیم و 

. دننکیم زاب  هرابود  ار  دوخ  هتفایمایتلا  اتبسن  ياهمخز 
. اهسکرچ هرابرد  یحرش  دوب  نیا 

میئامیپب و ياهنکـس  زا  یلاخ  گرزب  تشد  نایم  زا  ار  لیام  داتفه  اـب  ربارب  یتفاـسم  دوب  رارق  نوچ  میدـش ، تکرح  هداـمآ  نئوژ  مود  زور 
هنبوراب و هک  دـندرک . داهنـشیپ  یـسکرچ  ياهیچیراگ  نیاربانب  مینک ، هیهت  ار  دوخ  زاین  دروم  بسا  دایز  یغلبم  تخادرپ  اـب  میتسناوتیمن 
ات یکرت  زا  رتش  کی  اب  يراگ  ای  هبـسا  ود  يراگ  ره  يارب  هک  دـش  رارق  دـننک و  لمح  رفن ) راهچ  هس  يراگ  ود  يور   ) يراـگ اـب  ار  دارفا 

. میزادرپب رلات  هن  ناخ  رتشه 
يراگ تسیود  اعمج  دنتـسویپ و  ام  هب  ینمرا  یـسور و  ینانوی ، كرت ، یناریا ، دـننام ، فلتخم  ياهتیلم  زا  زین  یناـگرزاب  ناوراـک  کـی 

زا ریغ  رفن  ره  هب  هک  بیترت  نیا  هب  دش ، میـسقت  دارفا  نیب  یئوجهفرـص  اب  دودحم و  رادـقم  هب  زارد  لوط و  هار  نیا  يارب  هقوذآ  دـمآدرگ .
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لمح زا  اهراتات  اریز  میدربن ، هارمه  بآ  دـش . هداد  یمعطدـب  کشخ  همین  یهام  دیفـس ، ناـن  يرادـقم  هایـس و  کـشخ و  يراـخوس  ناـن 
بآ ياههکـشب  لـمح  هب  يراـگ  کـی  هک  ناـمگورب  ریفـس  داهنـشیپ  یتح  و  دـندرک . يراددوخ  دارفا  راـنک  يراـگ ، رد  بآ  ياههکـشب 

زا رفن  دنچ  ارفس و  یلو  دندرک . در  زین  ار  دوش  هداد  صاصتخا 
393 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

. دنتشادرب دوخ  اب  بوخ  ياذغ  بآ و  یفاک  هزادنا  هب  اهنآ  ناکیدزن 
دوبن و رود  نادـنچ  ایرد  زا  هداج  میدرک . زاغآ  روبزم  تشد  نایم  زا  ار  ترفاسم  میدـش و  مزاـع  یکرت  زا  نئوژ  مراـهچ  زور  رهظ  زا  دـعب 

طقف هکلب  میدـیدن  زین  هدـنرپ  یتح  هناـخدور و  هپت ، تخرد ، یئهدـکهد . هن  میتفاـی و  دوخ  هار  رـس  رب  يرهـش  هن  زور  هدزاـی  تدـم  فرظ 
رد یلادوگ  بادرم و  تاقوا  یـضعب  هک  يرازهروش  دوب و  هدـیئور  یکزان  ناهایگ  نآ  رب  هک  رازنش  کشخ و  ینیمز  اـب  راومه  ییارحص 

میدرک لمحت  ار  دیدش  يامرگ  میتشذگ ، دنتـشادیمرب  مدق  دایز  تمحز  اب  اهبسا  هک  یقالتاب  زا  هام  نیمه  متفه  زور  دشیم . هدید  نآ 
زا ار  تارـشح  نیا  اهبسا  دـننام  دنتـسناوتیمن  هک  اهرتش  اپراهچ ؛ هن  تشاد و  ار  نآ  عفد  یئاناوت  ناسنا  هن  هک  دوب  دایز  هشپ  يردـق  هب  و 

. دشیم يراج  نوخ  یضعب  زا  هک  دوب  هدرک  مرو  هشپ  شین  اب  ناشندب  زا  يدایز  طاقن  دننارب ، دوخ 
هب ار  شتـشوگ  دـندیرب و  ار  شرـس  دـشاب  راـمیب  هک  تفریم  لاـمتحا  دـش و  هتـسخ  اـهراتات  زا  یکی  بسا  هک  یتقو  ییاـمیپهار  نیح  رد 

ياههتوب زا  میدیـسر ، هنابـش  تحارتسا  لـحم  هب  هک  یماـگنه  دـنتخیوآ . ار  نآ  زا  یئهکت  يراـگ  ره  بقع  رد  دـندرک و  میـسقت  یتاـعطق 
نم هب  زین  ياهکت  دـندرک . ندروخ  هب  عورـش  یلاحـشوخ  اهتـشا و  اـب  دـنتخادنا و  نآ  ناـیم  ار  بسا  تشوـگ  دـنتخورفا و  شتآ  ییارحص 

. دوب واگ  تشوگ  دننام  نآ  هزم  دنداد ،
ار دوـخ  غاـمد  یتسیاـب  ندیـشون  ماـگنه  دوـب . هدـیدنگ  روـش و  نآ  بآ  بلغا  هک  مـیدرک  هدـهاشم  زین  بآ  ياـهلادوگ  دوـخ  هار  رـس  رب 

. دنزن ناملد  ریز  نآ  دب  يوب  ات  میتفرگیم 
تشپ ار  اهيراگ  البق  دندش  رهاظ  دندوب  هدنار  ام  فرط  هب  ار  اهنآ  راتات  راوس  دنچ  هک  گرزب  زارگ  هدزاود  رتخاب  يوس  زا  نئوژ  مهدزای 
فرط هب  دـنرذگب و  نم  يراگ  نایم  زا  دـندش  قفوم  اهزارگ  میدوب ، هدرک  تسرد  ناـنآ  ربارب  رد  يدـس  بیترت  نیا  هب  هداد و  رارق  مهرس 
مامت اب  نیاتشله  رابرد  راکشیپ  تئیه و  کشزپ  هک  يروط  هب  دندرک ، تخات  هب  عورـش  تشد  هنهپ  رد  دندیمر و  ام  ياهبسا  دنورب ، ایرد 

نآ فرط و  نیا  هب  ناشلئاسو 
394 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

هرخـالاب هکنیا  اـت  میرپـب ، نیئاـپ  میدرکیمن  تأرج  میدوب و  هتـسشن  يراـگ  وـلج  زتـیرتشوا  یلاـها  زا  رفن  کـی  نم و  دـندش ، ترپ  فرط 
. دنداتسیا یقالتاب  ربارب  رد  هتسخ  ياهبسا 

. میدیسر ناخ  رتشه  رهش  لباقم  رد  اگلو  هناخدور  لحاس  هب  نئوژ  مهدراهچ  زور 
نیا هب  دندش . بآ  ندیشون  لوغشم  دندیود و  هناخدور  يوس  هب  دندوب  هدیشک  نیریش  بآ  يارب  هک  ینالوط  يراظتنا  زا  سپ  ام  ناهارمه 

. دیسر نایاپ  هب  دنوادخ  کمک  اب  روبزم  تشد  قیرط  زا  ام  راوشد  ترفاسم  بیترت 
رخاموش ناهوی  ام  هقوذآ  كرادت  لوئسم  نانآ  نایم  رد  دندروآ  ام  يارب  قیاق  دنچ  اروف  دندش  علطم  ام  ندیسر  زا  هک  یتقو  ناخ  رتشه  رد 

هارمه يدنارب  کچوک  ياهکـشب  وجبآ و  گرزب  هکـشب  کی  هدزدود و  نابز  تشوگ و  نان ، زا  رپ  هسیک  ود  دوخ  اب  هک  دشیم  هدـید  زین 
ناخ رتشه  مکاح  هکنیا  ات  میدرب  رـس  هب  هناخدور  نامه  رانک  رد  ار  زور  نآ  میتفایزاب . ار  هرابود  یگدـنز  اهنآ  ندروخ  اب  هک  دوب  هدروآ 

. دنک هدامآ  یتماقا  لحم  ام  يارب 
ياههشپ تارشح و  اجنیا  رد  دنداد . ياج  هناخدور  رانک  رد  رهش و  هب  هدیـسرن  زاسهزات ، رابنا  کی  رد  ار  ام  میدش و  قیاق  راوس  دعب  زور 

شش زا  وکسم  رد  ام  هدنیامن  زتور  دیواد  هک  میتفای  رایـسب  هقوذآ  يرگید  صوصخم  رابنا  رد  دندادیم . رازآ  تیذا و  ار  ام  يدایز  رایـسب 
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. دوب هداتسرف  اجنیا  هب  ام  يارب  لبق  هام 
395 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

يدعب عیاقو  تانایرج و  میتفای و  روضح  راب  میدش و  هتفریذپ  وکسم  رد  هنوگچ  هکنیا  وکسم و  ات  ناخ  رتشه  زا  ترفاسم  حرش  مهد - لصف 

اب اهنآ  زا  کی  ره  تمیق  تشاد ، انهپ  خـن  مین  هس و  ازارد و  خـن  هدزاود  مادـک  ره  هک  میدـیرخ  گرزب  قیاق  ود  وکـسم  هب  ندیـسر  يارب 
شش نازاک  ات  ناخ  رتشه  زا  نانآ  دزمتسد  هک  میدرک  مادختسا  نزوراپ  رفن  یـس  قیاق  ره  يارب  رلات و  دصـشش  نآ  هب  طوبرم  لیاسو  مامت 

. دوب رلات  هدزاود  اب  ربارب  لبور 
. میتشذگ اگلو  دور  زا  هرابود  دش و  زاغآ  ناخ  رتشه  زا  ام  تکرح  ربماتپس  متفه 

. دندوب راوس  اهقیاق  زا  یکی  رد  ارفس  زا  کی  ره 
رهـش یلیام  عبر  رد  میدـش و  نازاک  هناخدور  دراو  دـیدش  يامرـس  رد  متـشه  بش  رد  میتشذـگ و  اماک  گرزب  دور  راـنک  زا  ربماون  مشش 

هک تشادن  ناکما  میتخادنا . رگنل 
396 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

. تفرگارف خی  ار  هناخدور  مامت  دعب  زور  هک  دش  ینادنبخی  نانچ  بش  نآ  رد  اریز  میربب ، رس  اگلو  هناخدور  يورنیا  زا  شیب  میناوتب 
رازت نامزالم  زا  یکی  لبق  لاس   ) فوسوروم چیولیـساو  ناویا  ینعی  اجنآ  مکاح  هناتـسودریغ  دب و  راتفر  اب  هقطنم  نیا  هب  دورو  يادـتبا  رد 

کیدزن ناتسود  زا  وا  هکنیا  رگید  میدوب ، هدادن  ار  وا  تافراعت  ایاده و  لومعم  دح  زا  رتدوز  هکنیا  یکی  لیلد ، ود  هب  میدش ، وربور  دوب )
 ... هریغ دوش و  تعنامم  نامدصاقم  ماجنا  زین  ناریا و  هب  ام  ترفاسم  زا  درکیم  ششوک  هک  دوب  یسور  راجت 

نتفریذپ زا  وا  یلو  دنک ، نیعم  ام  تماقا  يارب  ار  یلحم  هک  دـندرک  اضاقت  وا  زا  هنامیمـص ، ياهدورد  رازت و  روبع  هرکذـت ، لاسرا  اب  ارفس 
ات داتسرف  نامگورب  قیاق  هب  ار  يرومأم  دعب  زور  دهد . خساپ  وا  ات  مینامب  رظتنم  ددرگزاب و  یتشک  هب  دوب  هتفگ  هدز و  زابرس  ارفـس  هدنیامن 

. دنتسه رجات  کی  مادک  ریفس و  تئیه ، ياضعا  زا  کی  مادک  دنک  لاؤس 
: تفگ مکاح  هداتسرف  هب  دوب  هدمآ  مشخ  هب  لاؤس  نیا  زا  هک  نامگورب 

وا هب  دشاب و  هتشاد  داوس  هک  تسه  یسک  دمهفیمن ، وت  بابرا  رگا  نیا  زا  ریغ  متسه و  نارچكوخ  کی  نم  هک  وگب  دوخ  يادخدک  هب  »
.« تسا هداد  امب  یناونع  هچ  رازت  هرکذت ، نیا  رد  هک  دنامهفب 

ام تماقا  يارب  یلحم  یصخش  هنیزه  فرص  اب  ات  میاهدامآ  هک  میداد  ماغیپ  رهش  مکاح  هب  میدربرـس ، هب  قیاق  رد  امرـس  رد  رگید  زور  دنچ 
، مکاح روتسد  هب  یلو  دریگب  رظن  رد 

397 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
. دنراذگب ام  رایتخا  رد  ار  یناکم  دندوبن  رضاح  رهش  یلاها 

مزال تالیهست  لیم  لامک  اب  تفریذپ و  رکشت  اب  هک  دندیشخب  رهش  مکاح  هب  رگید  یئایاده  هفاضا  هب  ار  دوخ  قیاق  ود  ارفس  ربماون  متـسیب 
. دروآ مهارف  ام  يارب  ار 

زور تشه  نیا  یط  رد  دـیماجنا . لوط  هب  ماـمت  زور  تشه  هک  دـندرک . زاـغآ  ار  يـالکین  ینعی  دوـخ  مهم  نشج  اـهسور  ربماـسد  مشش 
تدش زا  زین  ار  یخرب  دنتشگیمزاب و  هناخ  هب  یتسمرس  یلوگنـش و  تلاح  اب  دنتفریم و  رگیدکی  دیدزاب  دید و  هب  درم  نز و  زا  ناتـسود 

. دندربیم هناخ  هب  یتسم 
ربماسد مهدزیـس  زور  رهظ  میرذـگب ، نآ  زا  همتروس  اب  ام  دـنزب و  خـی  یباسح  اـههار  اـت  میدرب  رـس  هب  نازاـک  رد  هتفه  جـنپ  هکنآ  زا  سپ 

. میدیسر دوروگوان  نژین  هب  ربماسد  مکی  تسیب و  ات  میدومیپ  الاب  فرط  هب  ار  اگلو  میداتفا ، هار  هب  همتروس  تصش  اب  هرابود 
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. میدش اکوا  دراو  اگلو  زا  میداد و  همادا  هار  هب  اذغ  فرص  زا  سپ  هام  نیا  موس  تسیب و 
دوب هتفر  رازت  دزن  ام  زا  رتولج  هک  یـسور  رومأم  اجنیا  رد  میدیـسر . وکـسم  هب  هدیـسرن  یلیاـم  تشه  رد  عقاو  یئهدـکهد  هب  ربماـسد  رخآ 

. درب دنهاوخ  ناکم  نیا  زا  دوخ  اب  ار  ام  دنیآیم و  اهسور  ادرفسپ  هک  داد  عالطا  تشگزاب و 
لابقتسا هب  فلتخم  دارفا  زا  يدایز  رادقم  هارمه  هب  رازت  ترضحیلعا  هدنیامن  رفن  ود  میدش . وکـسم  دراو  هرابود  یلاحـشوخ  اب  هیوناژ  مود 

، هدـش هدیـشوپ  گنر  زمرق  سلطا  اب  هک  دـندرک  گرزب  همتروس  ود  رب  راوس  ار  نانآ  دـنتفگ و  دـمآشوخ  هناتـسود  ارفـس  هب  دـندمآ ، اـم 
دـندوب و هدروآ  رازت  هب  قـلعتم  دیفـس  بسا  سأر  هدزاود  تـئیه  مـهم  ياـضعا  يارب  دـندوب . هتخادـنا  نآ  يور  رب  ییاـهبنارگ  ياـهیلاق 

. میدش رهش  دراو  هناتسود  يراتفر  اب  هرخالاب 
398 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

رـسپ نیرتناوج  بش  نیا  رد  دیماجنا . لوط  هب  تعاس  کی  ابیرقت  هک  دنتفای  روضح  راب  هنامرحم  تارکاذـم  نیلوا  يارب  ارفـس  متـشه  زور 
، دربورف ازع  گوس و  رد  ار  رابرد  هژیوهب  وکسم ، مامت  تفگ و  یگدنز  دوردب  یگلاس  تشه  نس  رد  چیولیئاخیم  ناویا  سنک  مان  هب  رازت 

. دنشوپب گنرهریت  تک  دننک و  رود  دوخ  زا  ار  اهبنارگ  ياهسابل  دیراورم و  هالک ، تالآرویز ، یتسیابیم  تکلمم  یلاها  مامت 
هایس ياهبسا  اب  ار  نانآ  يراوگوس ، مایا  ببس  هب  دندش و  توعد  مود  رود  هنامرحم  تارکاذم  ماجنا  يارب  ارفس  هیوناژ  مکی  تسیب و  رد 

. دندرب هرکاذم  لحم  هب  گنر 
لوط مامت  تعاس  ود  تارکاذـم  نیا  دنتـشاد ، نت  هب  ازع  یکـشم  سابل  رازت  نارواشم  دـندوب و  هدـناشوپ  هایـس  هچراپ  اـب  ار  اـهقاطا  ماـمت 

. دیشک
نازابرـس زا  هیروف  مهدزاود  دش . هتفریذپ  هک  درک  تاقالم  ياضاقت  رازت  زا  هنامرحم  تارکاذم  ماجنا  يارب  نامگورب  ریفـس  هیروف  مهدزای 

. دش تخادرپ  لامک  مامت و  نانآ  دزمتسد  دمآ و  لمع  هب  رکشت  میدوب  هدرب  هارمه  ناریا  هب  وکسم  زا  رازت  هزاجا  اب  هک  یسور  نارسفا  و 
. میدرک عادو  وا  اب  میدش و  رضاح  رازت  ماع  رابرد  راب  نیرخآ  يارب  هیروف  موس  تسیب و  زور 

399 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

. نامگوربوتا راک  ماجرف  رگید و  ياهشرازگ  هدنوموارت ،  ردنب  و  نیاتشله ، ات  ترفاسم  وکسم ، كرت  مهدزای - لصف 

نت دنچ  یسور و  نارومأم  سرام  مهدزناپ  رد  مینک ، هدافتسا  همتروس  زا  یتسیابیم  نانچمه  هک  یلاح  رد  میدش ، رفـس  هدامآ  نیا  زا  سپ 
همادا هار  هب  ناگدننک  هقردب  زا  هناتسود  عادو  زا  سپ  میدرک . كرت  ار  وکـسم  دندرکیم ، هقردب  ار  ام  هک  یناملآ  يدایز  دادعت  زیلرتسا و 
ناکما دوب و  هدـش  زاغآ  راهب  لصف  اریز  میهد  ماجنا  داـیز  يورین  فرـص  اـب  هفقو و  نودـب  ار  زور  رد  ترفاـسم  میتفرگ  میمـصت  میداد و 

. دننامب هار  رد  اههمتروس  خی  ندش  بآ  ببس  هب  تشاد 
هتیمک رد  نیا  زا  شیب  متـسناوتن  رگید  لیالد  هب  زین  مدوب و  هدش  بت  راچد  نوچ  نم  میدیـسر . دارگوان  سورگ -  هب  سرام  موس  تسیب و 

. دندیسر اوران  هب  سرام  هام  رخآ  ارفس  میدرک و  تکرح  لاور  هب  شیپاشیپ  تئیه  کشزپ  تیعم  رد  سپس  منامب ،
400 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

اجنآ رد  زور  راهچ  دندش و  دراو  ادنوک  رابرد  هب  لیروآ  متشه  رد  یگمه  دندرک و  تکرح  اوران  زا  ناشناهارمه  ارفـس و  لیروآ  مراهچ 
همادا تکرح  هب  يراگ  بسا و  اـب  یتسیاـب  دـننک و  هدافتـسا  همتروس  زا  دنتـسناوتیمن  خـی  ندـش  بآ  ببـس  هب  دـعب  هب  اـجنیا  زا  دـندنام .

. دندادیم
. دنتفرگ رارق  لابقتسا  دروم  اجنآ  مکاح  هیاپدنلب  نارواشم  زا  یکی  طسوت  دندیسر و  لاور  رهش  هب  لیروآ  مهدزیس  زور 

صاخ یعوضوم  هب  شرظن  نامگورب و  ریفـس  ینطاب  لیم  فقوت  نیا  هزیگنا  دـندنام ، لاور  رد  مامت  هام  هس  هتیمک  ياـضعا  قاـفتا  هب  ارفس 
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ار ناـبداب  دـندش و  راوـس  یتـشک  راـهچ  رب  هتیمک  دارفا  هـیئوژ  مهدزاـی  زور  هرخـالاب ، دوـب . هدـناشک  یگناوـید  دحرـس  اـت  ار  وا  هـک  دوـب 
، دننک تکرح  لیک  ردنب  يوس  هب  دنتساوخیم  دندیسر و  نرامف  مان  هب  یئهطقن  رد  نیاتـشله  لحاس  هب  ترفاسم  مهدزای  زور  دنتـشارفارب .

طـسوت یتقو  دنتخادنا . رگنل  اجنآ  رد  هیئوژ  مود  تسیب و  دندنار و  کبول  یلیام  ود  رد  تاتـشايون  يوس  هب  دوبن ، دـعاسم  داب  نوچ  یلو 
دراو هیئوژ  موس  تسیب و  رد  دندرک و  تکرح  اروف  دنکیم ، دادـیب  اجنآ  رد  نوعاط  هک  دـنتفایرد  دـندوب  هداتـسرف  رهـش  هب  البق  هک  یکیپ 

. دندناسر نایاپ  هب  ار  ناریا  وکسم و  ترفاسم  ادخ  تساوخهب  دندش و  هدنوموارت  ردنب 
401 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

. نامگوربوتا راک  ماجرف  هرابرد  یشرازگ  باتک - ینایاپ  لصف 

ترـضح الاو  هب  يرادافو  هطیح  زا  اپ  نامگورب  هک  دوش  یم - هتفرگ  هجیتن  نینچ  ارفـس  رادرک  یبایزرا  اب  ترفاـسم ، ماـجنا  زا  سپ  نونکا 
هتشذگرد نشخ  كانرطخ و  یئهویش  هب  دوب  هدش  نییعت  وا  يارب  ناشیا  روتسد  ربارب  هک  يزرم  دح و  زا  هتشاذگ و  رتارف  نیاتشله  هدازهاش 

اهيراکفالخ نیا  ریفـس  کی  زا  هاگچیه  هک  هدش  تازاجم  روخ  رد  ییاهیهاتوک  بکترم  هتفرگ و  هدیدان  ار  وربآ  ایح و  تفارـش ، تسا .
ار نامگورب  ناشیا ، هک  یماقم  الاو  ماکح  هب  هژیوهب  ایند ، مامت  هب  یتسیابیم  ترـضح  الاو  نیاربانب  تسا . هدشن  هدـید  گرزب  ياهیتشز  و 
، تسا هتـشاد  ترافـس  فرع  فـالخ  موسرمریغ و  يراـتفر  ناـنآ  ربارب  رد  ناـمگورب  دناهداتـسرف و  ناـنآ  دزن  دوخ  بناـج  زا  ترافـس  هب 

. دندرکیم هاگداد  میلست  ار  يو  دندادیم و  ناشن  وا  تازاجم  اب  نامگورب  زا  ار  دوخ  ییاضران 
تابثا يارب  نیاتـشله  هدازهاش  ترـضح  الاو  دـنداد و  يأر  وا  تینوعلم  تیموکحم و  هب  تبـسن  هاگداد  ياضعا  ینوناق ، همکاحم  ساسارب 

. دوش مادعا  ریشمش  اب  هدربمان  دش  رارق  دندش و  لئاق  فیفخت  وا  تازاجم  رد  دوخ  محرت 
کی ناوـنع  هب  تفریذـپ و  ار  يأر  وا  هک  دوـش  هتفگ  دـیاب  هـم  هاـم  مود  خـیرات  رد  هاـگداد  يأر  رودـص  زا  سپ  ناـمگورب  راـتفر  هراـبرد 

شاهرهچ زا  یناوارف  کشا  هدزوناز و  هک  یلاح  رد  هم  هام  مراهچ  زور  نیاربانب  درک . گرم  زا  لابقتسا  هدامآ  ار  دوخ  یحیسم ،
402 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

، دوب مأوت  شمارآ  اب  هک  سدـقم  ماش  فرـص  يو و  ناهانگ  ندـشكاپ  زا  سپ  درک . فارتعا  دوخ  ناـهانگ  هب  شیـشک  دزن  دوب ، ریزارس 
اب دـش ، هدروآ  مادـعا  نادـیم  هب  تازاجم ، شریذـپ  هدامآ  یبلق  اب  هم  هام  مجنپ  رد  تفایرد و  ار  شیگدـنز  نایاپ  ندیـسرارف  هاـتوک  هظحل 
 . دش اریذپ  ار  گرم  ریشمش  هبرض  کی  اب  تشگ و  گرم  رظتنم  درک و  دنلب  نامسآ  يوس  ار  دوخ  ياهمشچ  ناتسد و  دز و  وناز  شمارآ 

403 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

: یناریا اب  یجراخ  هام  هلباقم  لودج 

هام نمهب  مهدزای  نایاپ  ات  هام  يد  مهدزای  زا  هیوناژ - هام  - 1
هام دنفسا  مهن  نایاپ  ات  هام  نمهب  مهدزاود  زا  هیروف - هام  - 2

هام نیدرورف  مهدزای  نایاپ  ات  هام  دنفسا  مهد  زا  سرام - هام  - 3
هام تشهبیدرا  مهد  نایاپ  ات  هام  نیدرورف  مهدزاود  زا  لیروآ - هام  - 4

هام دادرخ  مهد  نایاپ  ات  هام  تشهبیدرا  مهدزای  زا  هم - هام  - 5
هام ریت  مهن  نایاپ  ات  هام  دادرخ  مهدزای  زا  نئوژ - هام  - 6

هام دادرما  مهن  نایاپ  ات  هام  ریت  مهد  زا  هیئوژ - هام  - 7
هام رویرهش  مهن  نایاپ  ات  هام  دادرما  مهد  زا  توا - هام  - 8
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هام رهم  متشه  نایاپ  ات  هام  رویرهش  مهد  زا  ربماتپس - هام  - 9
هام نابآ  مهن  نایاپ  ات  هام  رهم  مهن  زا  ربتکا - هام  - 10

هام رذآ  مهن  نایاپ  ات  هام  نابآ  مهد  زا  ربماون - هام  - 11
هام يد  مهد  نایاپ  ات  هامرذآ  مهد  زا  ربماسد - هام  - 12
404 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

: تسا هدش  هدرب  هرهب  مجرتم  همدقم  اهسیوناپ و  يارب  اهنآ  زا  هک  یبتک  تسرهف 

ات 1142 ه. ياهلاس 1317  دودح  فیلأت  سانشان . هدنسیون  كولملا . ةرکذت  - 1
. يدیشروخ هام 1332  نمهب  نارهت - یقایس  ریبد  دمحم  ياقآ  ششوک  هب  تسخن  شخب  ق .

. هاشیلع یفص  تاراشتنا  موس 1362 ، پاچ  يزیراپ . یناتساب  میهاربا  دمحم  داتسا  زا  يوفص . رصع  داصتقا  تسایس و  - 2
. یمزراوخ تاراشتنا  مود 1360 ، پاچ  يرادناهج . سواکیک  ياقآ  همجرت  رفپمک . تربلگنا  هتشون  رفپمک . همانرفس  - 3

باتک 1362. يایند  رشان  جنارتسیل . ياگ  حیحصت : مامتهاب و  یفوتسم  هّللا  دمح  هتشون  بولقلا . ۀهزن  - 4
مود 1358. پاچ  رودادرس  هزمح  ياقآ  همجرت  دلوت - راب  هتشون و - ناریا . یخیرات  يایفارغج  هرکذت  - 5

یمزراوخ 1361. تاراشتنا  مود . پاچ  يرادناهج . سواکیک  ياقآ  همجرت  ستنیهرتلاو . هتشون  ناریا . رد  یلم  تلود  لیکشت  - 6
. راوز یشورفباتک  لوا 1362 . پاچ  يدیعس . رغصا  یلع  ياقآ  زا  تاحیضوت  یشاوح و  همجرت و  نبوا  نژوا  هتشون  زورما . ناریا  - 7

یئانـس و هناـخباتک  تاراـشتنا  زا  یناریـش  دـیمح  رتـکد  حیحـصت  یلک و  رظندـیدجت  اـب  يروـن . بارت  وـبا  هـمجرت  هینرواـت . همانرفــس  - 8
. ناهفصا دییأت  یشورفباتک 

405 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
. هاگن تاراشتنا  مود 1362 . پاچ  یضیرع . نیسح  ياقآ  همجرت  ناهفصا . رهش  تمسق  ندراش  همانرفس  - 9

. هدوتس رهچونم  رتکد  ياقآ  ششوک  هب  برغملا . یلا  قرشملا  نم  ملاعلا  دودح  - 10
. سانشان هدنسیون  يروهط . هناخباتک 

. ناریا یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  تاراشتنا  زا  لوا 1360 . پاچ  راشفا  جریا  ياقآ  ششوک  هب  يوفص . هرود  يزپشآ  - 11
. یئاون نیسحلا  دبع  رتکد  ياقآ  مامتها  هب  ناریا . یسایس  تابتاکم  دانسا و  - 12

ناریا 1360. گنهرف  داینب  تاراشتنا  زا 
. یمزراوخ تاراشتنا  مود 1365  پاچ  يونیم . یبتجم  داتسا  دایهدنز  هتشون  گنهرف . خیرات و  - 13

نامزاس تاراشتنا  زا  مانهب . یـسیع  ياقآ  همجرت  وریـس . میـسکام  هتـشون  اههار . نایم  کچوک  ياهنامتخاس  ناریا و  ياهارـسناوراک  - 14
. ناریا یناتساب  راثآ  تظافح  یلم 

. نیلکنارف تاراشتنا  بحاصم - نیسحمالغ  ياقآ  رثا  یسراف . فراعملا  ةرئاد  - 15
. دیمع یسراف  گنهرف  - 16

(Brockhaus  ) سواهکورب يدلج  کی  روصم  یناملآ و  یناملآ - همانتاغل  - 17
(Wahrig  ) گیراو يدلج  کی  یناملآ  یناملآ - همانتغل  - 18

407 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
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ناسک اهياج و  مان  تسرهف 

هراشا

409 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

آ

هریزج 37 نوکسبآ -
ایتاپورتآ 85

273 - 265 - 259 ناجیابرذآ 119 -
95 سرا )  ) سکارآ
232 لیبرا )  ) البرآ

143 - 15 سناه 11 - هکب - نپرآ 
ایتازرآ 153

سوتارتسشرآ 30
346 - 133 اراتسآ 42 -

259 - 107 - 72 - 43 - 31 ایسآ 17 -
387 - 26 نبلزرشآ 10 -

دور 384 يازکآ 
سدقم 79 نیتسوگآ 

دور 120 ورالآ -
240 - 228 وپاقیلاع )  ) یپاکالآ

304 - 280 - 276 265 - 261 - 239 - 243 - 237 235 - 227 - 155 - 145 - 9 ناملآ 5 -
308 - 243 یقرشناملآ 10 -

400 - 155 یبرغناملآ 7 -
81 سوینآ 79 - سود  سویسوربمآ 

لپ 64 يربمآ -
مادرتسمآ 277
ایردومآ 234

11 سرونآ ) رونآ -  ) نپرو تنآ 
هوک 247 سوروت - یتنآ 

فلا

11 نیدربآ )  ) نیتربا
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108 ع )  ) میهاربا
334 - 331 هفیلخ 330 - رکب - وبا 

شیرتا 55
نادیم 155 تا 

272 - 153 مجع ) قارع   ) كارا
410 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

291 - 259 - 222 - 137 - 135 134 - 133 - 131 ات 122 -  119 117 - 115 - 113 - 110 - 107 104 - 101 - 99 - 96 - 93 لیبدرا 20 -
342 - 341 - 330 - 328

119 لیبدرا )  ) لینودرا
119 لیبدرا )  ) لیودرا

99 - 96 سرا 94 -
309 - 305 - 167 - 30 وطسرا 29 -

259 ناوچرا )  ) کشرا
ناخ 137 نوغرا 
ایرد 35 ایناقرا -

هیناطلس 148 گرا 
320 - 311 ناتسنمرا 250 -

309 اپورا 7 -
ایناپسا 244

234 ناهفصا )  ) ناهاپسا
دوردیپس دورهپسا -)  ) تورپسا

نیلاتسا 8
346 دابآرتسا 35 -

295 نوبارتسا 293 -
ینوتسا 12
لیئارسا 66

نیارفسا 159
145 - 93 دنلتاکسا 11 -

360 - 342 - 233 - 119 - 90 - 50 ردنکسا 38 -
108 ع )  ) لیعمسا
ملوه 187 لپاتشا 

فلدور 242 رلدیتشا -
-217 - 216 - 203 - 196 - 195 - 186 - 185 - 184 - 176 - 173 - 172 - 167 - 165 - 163 - 160 - 152 - 82 - 75 ناهفصا 67 -
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320 - 312 - 280 - 275 - 269 - 259 - 248 ات 244 -  240 ات 238 -  233 - 229 - 228 - 227
دمحا 30 نیدلا  ماظن  همعطا -

نوطالفا 309
سدیلقا 71

اناتابکا 247
234 ناکروک ) دور   ) زوسکا

دور 381 بلا -
زربلا 91

ویتاجلا 137
166 - 161 - 154 دنولا 153 -

302 - 276 - 172 - 160 - 130 - 25 - 22 20 - 19 - 10 - 7 مادآ 5 - سویرائلا -
223 - 222 - 221 - 206 کب 175 - سایلا 

411 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
378 - 361 یلق 72 - ماما 

ناخ 376 ریما 
37 یلزنا )  ) لیزنا

بوکای 176 سالکین  یشروا -
نبوا 129 نژوا 

376 - 374 - 373 367 - 362 راتات ) هدازهاش   ) یمسوا
زتیرتشوا 394

دور 397 اکوا -
سویرائلا 25 رگلشا - لوا 

دنلوا 13
ایلاتیا 280 باتک  تاحفص  زا  يرایسب  رد  ناریا 

320 - 319 - 318 - 144 ناوریا 107 -
195 - 194 یشابیساقآ 191 - کیشیا 

وانملیا 10
سومینوریه 10 فوهمیا -

مراهچ 18 ناویا 
فوخم 218 ناویا 

ب

رهاط 113 اباب 
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360 - 41 دنبرد )  ) باوبالا باب 
320 - 318 - 311 - 273 - 248 - 153 - 63 برع ) قارع   ) لباب

ناورجاب 97
هبوکداب 41

50 - 49 هوک 38 - خامراب -
وراب 120

میهاربا 6 دمحم  يزیراپ - یناتساب 
وکاب 38

دورالاب 96
189 - 14 - 13 - 10 کیتلاب 8 -

اراخب 234
نابارب 228
لیزرب 244

229 - 228 نویل 11 - يدلونرب -
398 - 396 - 391 - 383 - 368 352 - 351 - 341 - 340 ات 229 -  225 - 204 - 200 ات 141 -  138 - 82 - 47 - 44 - 9 وتا 7 - نامگورب -

ات 401
240 - 229 هناخ 228 - تسب 

ماطسب 159
162 سومیلطب 35 -

ص411 روپهب ؛  دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس   318 - 273 دادغب 153 -
120 ور 99 -

228 کیژلب 11 -
412 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

رهش 159 سیقلب -
دور 121 ول -) قلاب   ) ول خولب 

376 - 373 - 372 كاینوب 367 -
385 دور 384 - ورتسوب -

هریزج 37 رهزیب -
موتسیب 9

كرامسیب 5
مارهب 22 یئاضیب -

پ
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ایتراپ 153
سوئرام 37 سویرتپ -

244 لاقترپ 200 -
سیلدرپ 140

250 - 233 ناریا )  ) نیزرپ
سیلوپسرپ 248

سورپ 5
سوئسرپ 233

گینپ 11
انیس 309 روپ 

سویپ 12 گروئگ  رموپ -
10 ینارموپ )  ) نرموپ

53 - 51 دارمریپ )  ) سارامریپ
ناخ 94 درم  ریپ 

342 رزخ ) هاگرذگ   ) سالیپ
رابدور 345 هلیپ 

ت

وترات 11
مرات 261
نیلات 12

20 - 19 هینروات 7 -
247 - 144 سوروات 140 -

265 - 249 - 247 - 167 - 154 - 133 - 86 سیروت ) زیروات -  ) زیربت
دیشمج 302 تخت 

400 - 399 - 13 هدنوموارت 7 -
مر 321 رصیق  نایارت -) سوناژارت و   ) سویپلوا سوکرام  سونایارت -

ات 374 376 381  371 369 وخرت )  ) وکرت
392 - 391 - 387 - 386 - 384 - 377 - 375 - 372 - 365 رهش 18 - یکرت 

334 - 330 - 311 - 280 هیکرت 247 -
360 - 81 سیلفت 79 -

یقتوراس 122- ومدرز ) یقت   ) درز یقت 
413 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
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196 - 195 - 123
نگنیروت 10

نارهت 88
52 ابع ) هریت   ) اباب يریت 

275 - 236 - 234 - 159 - 147 - 144 - 137 - 51 گنل 50 - رومیت 

ج

مرجاج 159
سونیلاج 309

یشابیچروق 196 ناخ  یناج 
254 - 206 - 204 - 187 افلج 176 -

37 هریزج )  ) نج
130 ارستنج 129 -

هدکهد 95 داوج -)  ) تاوج
سواکیک 6 يرادناهج -

ولتزیج 99
39 نالیگ )  ) نالیج

چ

244 - 217 غابراچ 216 -
وکاچ 112 كاچ 

ردناسکلا 93 زرماچ -
240 ینیچ ) هناخياچ   ) هناخ ییاتچ  ياچ 

رسکابس 17 يرسک - وبچ 
240 نیچ )  ) ییاتچ

386 - 385 هیسکرچ 18 -
134 - 129 هناخ 127 - هلچ 

ناخ 236 زیگنچ 
17 کسروگ ) ونرچ   ) راگونروچ

276 نیچ 129 -
هناخ 129 ینیچ 

ح
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308 - 302 دمحم 128 - نیدلا  سمش  هجاوخ  ظفاح -
127 ظفاح ) نیظفاح -  ) ناظفاح

زاجح 71
332 - 75 - 74 ع )  ) نسح
184 ولماش )  ) ناخ نسح 

354 - 332 - 331 - 306 156 - 130 - 118 - 117 - 113 - 112 - 110 - 109 - 75 - 74 ع )  ) نیسح
قحسا 30 وبا  انالوم  يزاریش - جالح 

خیش 88 مامح 
ازریم 131 هزمح 
132 ردیح 75 -

ربمایپ 145 ردیح 
414 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

خ

دمحم 137 ناطلس  هدنبادخ -
ردخ 145

322 - 320 - 371 ناسارخ 159 -
ناقرخ 160

هاگرذگ 342 رزخ -
ارسناوراک 160 دورهکشخ -

ربمایپ 145 رضخ -
342 - 261 لاخلخ 140 -

سراف 160 جیلخ 
مجنم 71 لیلخ 

ارسناوراک 171 مساق -)  ) مظاک هجاوخ 
303 ناتسزوخ 248 -

د

موس 233 شویراد 
385 - 381 - 378 - 372 - 371 - 367 - 366 - 365 - 363 - 362 ناتسغاد 36 -

گیزناد 11
13 كرامناد 5 -

378 - 365 - 361 - 360 - 359 - 85 - 42 - 41 - 18 یپاق ) ریمد  نینهآ - هزاورد   ) دنبرد
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یپاکالآ 240 ادخ - هزاورد 
369 365 - 350 - 349 - 346 - 339 - 254 - 234 - 140 - 53 - 41 ات 39 -  35 - 18 - 17 - 9 رزخ 8 - يایرد 

354 - 353 - 351 - 97 - 96 ناغم 95 - تشد 
235 هوک 163 - دنوامد -

15 تاپرود 11 -
239 هاش ) هناخ   ) هناخ تلود 

ناملید 38
198 - 196 - 193 هناخ 192 - ناوید 

ذ

ناخ 103 راقفلا  وذ 

ر

گروبزتار 10
16 نازایر )  ) نازر
367 متسر 128 -

ناخ 108 متسر 
415 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

349 - 348 - 163 تشر 36 -
مر 64

فونامر 8
400 - 399 - 27 ات 15 - لاور 12 

دیواد 394 زتور -
348 رابدور 345 -

227 - 204 - 200 فزوژردپ )  ) فزوژرتپ ویرازور -
396 - 386 - 376 - 373 - 372 - 368 - 315 - 68 - 11 ات 8 - هیسور 5 

37 هریزج )  ) يور
9 اگیر 8 -

ز

نایماس 99 نایماز -
245 - 235 دورهدنیاز )  ) دورهدنز

155 ناشورفهدرب ) نادیم   ) نادیم هگنز 
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خیروز 242
سویلدنو 8 تسیلبیز -

ژ

رصیق 328 سونایلوژ -

س

پارتاس 119
هنپارتاس 119

218 - 196 - 195 یقتوراس 123 -
122 یقتوراس )  ) هجاوخ وراس 

387 نسکاس 10 -
يرتپ 11 ومالاس -

اراماس 17
218 یفص ) هاش   ) ازریم ماس 

یماس 66
نایماس 99

382 - 377 - 374 - 340 - 196 - 88 - 68 یئسکلآ 56 - چیونیواس -
164 - 160 رهش 159 - ابس -

17 يرسک ) وبچ   ) رسکابس
نالبس 120

234 ناهفصا )  ) ناهاپس
345 دوردیپس 342 -

268 بارس 133 -
ات 379  377 ات 375 -  372 ناخ ) ياخرس   ) ناخ وخرس 

308 - 305 - 302 نیدلا 27 - حلصم  خیش  يدعس -
416 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

222 - 221 - 207 - 206 - 204 کبزارفس 175 -
134 - 125 - 104 لیئاربج ) دیس   ) لیئاربج ناطلس 

132 - 131 دینج ) خیش   ) دینج ناطلس 
ردیح 131 ناطلس 

كود 143 نیوس  ناطلس 
341 - 153 ات 150 -  147 - 144 - 143 هیناطلس 137 -
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149 - 148 - 147 هدنب 131 - ادخ  دمحم  ناطلس 
381 - 378 - 377 - 376 راتات ) مکاح   ) دومحم ناطلس 

144 ناگنس 143 -
شوش 248 اشوش و  اسوس -

14 - 8 دئوس 5 -
37 هریزج )  ) هوک هایس 

53 - 52 میهاربا 51 - دیس 
دمحا 129 دیس 

ناتسیس 285
لیسیس 30

نالیس 176
234 سراف ) جیلخ   ) وکیسرپ ونیس 

244 غابراچ 217 - لپ  همشچ و  هس  یس و  ناخ - يدرو  هّللا  لپ  لپ - هس  یس و 

ش

لوا 311 روپاش 
196 - 195 - 9 ندراش 7 -

304 - 236 - 154 - 132 - 131 لوا 128 - لیعمسا  هاش 
یناث 131 لیعمسا  هاش 

دورهاش 159
دور 342 هاش 

156 ع )  ) نیسح هدازهاش 
134 - 132 - 131 - 110 نیدلا ) ردص  خیش   ) نیدلا ردص  هاش 

-323 - 321 - 320 - 242 - 236 - 222 - 215 - 196 - 194 - 172 - 160 - 134 - 130 - 123 - 122 - 102 - 31 - 9 - 7 یفص 6 - هاش 
384 - 377 - 357 - 353

320 - 154 بسامهط 131 - هاش 
-238 - 236 - 235 - 222 - 218 - 196 - 186 - 173 - 172 - 167 - 144 ات 132 -  129 - 122 - 102 - 86 - 31 گرزب 5 - سابع  هاش 

-239
417 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
346 ات 323 -  320 - 318 - 280 - 245 - 243 - 242

360 يدروهاش 44 -
226 - 190 نیاتشله 5 - گیوسلش 

-273 - 244 - 169 - 134 - 121 - 101 - 96 - 94 - 93 ات 89 90 -  81 - 79 - 69 - 68 - 63 - 61 55 - 53 - 51 ات 48 -  45 یخامش 36 -
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360 - 359 - 355 - 351 - 310 - 309 - 295 - 286
وب 121 سامش 

نشوجلا 110 يذ  رمش 
یسمش 39

شیرنیاه 10 زتراوش -
ناوش 229

248 شوش )  ) اشوش
ناهوی 394 رخاموش -

گربنوش 9
132 ناتسربق )  ) هناخ دیهش 

303 - 302 - 265 زاریش 167 -
دیمح 7 یناریش -

360 - 320 - 272 - 249 - 236 - 95 ات 88 -  85 - 45 - 41 ناوریش 36 -
90 - 86 هاشناوریش 41 -
240 هناخیم )  ) هناخ هریش 

يدعس 302 خیش -
میهاربا 132 خیش 

132 دینج 131 - خیش 
332 - 331 - 236 - 136 - 131 - 130 - 127 - 127 - 125 - 119 - 118 - 113 - 110 - 104 - 102 یفص 20 - خیش 

دارم 97 خیش 
88 دشرم ) خیش   ) خیروم خیش 

ص

خیش 331 یفص -

ض

هناخبارض 243

ط

مراط 166
شلاط 140

ناخ 101 بلاط 
مساقلا 167 وبا  رتکد  يرهاط -
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418 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

ع

239 وپاق 191 - یلاع 
110 ع )  ) سابع

225 - 138 کیب 137 - یلقسابع 
334 - 331 هفیلخ 330 - نامثع 

يروهمج 233 قارع -
كارا مجع - قارع 
لباب برع - قارع 

357 - 356 - 134 - 97 ناخ 89 - برع 
330 ناتسبرع 311 -

هناخناوید 192 هناختلادع -
335 ات 333 -  330 - 306 - 284 - 148 - 118 - 112 - 109 - 102 ات 76 -  73 - 63 ماما 55 - ع -)  ) یلع

یگیب 196 ناوید  کب - یلقیلع 
334 هفیلخ 330 - رمع -

175 یچروق ) ناخ  یسیع   ) کب ناخ  یسیع 
310 - 227 ع )  ) حیسم یسیع 

ف

سراف 163
330 ترضح 110 - ع -)  ) همطاف

ولرکاف 94
37 دابآ ) حرف   ) تابارف

تارف 234
هسنارف 155

گربیارف 12
ناخ 89 خرف 

یسودرف 308
26 موس 5 - شیردیرف 

242 یسیلگنا ) زاستعاس   ) یسف
نیطسلف 66

هّللا 275 رصن  یفسلف -
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لواپ 11 گنیملف -
66 یسیرف ) نوعمش   ) نومیس رتسیلف -

نرامف 400
نامره 9 نداتشا - نف 

فتسیرک 10 ناهوی  زتیرتشوا - نف 
دنالنف 14

180 - 172 160 تشربلآ 9 - ناهوی  ولسلدنام - نف 
سناه 12 تگیوف -

دنلتگیوف 11
هوک 155 زوریف 

رصیق 311 سوپیلیف -
419 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

8 هیسور ) رازت   ) لیئاخیم چیورودوئف -

ق

رهش 16 فوا - مساق 
320 غاب 96 - هرق 
121 وسهرق 99 -

342 - 140 دور )  ) نزوالزق
341 - 236 - 167 - 159 ات 156 -  153 - 151 نیوزق 133 -

227 هینطنطسق 109 -
381 زاقفق 18 -
ناتسلگ 90 هعلق 

163 - 162 مق 159 -
320 - 318 - 219 - 88 راهدنق 45 -

هناخهوهق 241
هیرصیق 241

ك

168 ناج 166 - تیار - تراک 
سیگآ 98 يارسناوراک 

هاش 87 يارسناوراک 
یگزل 87 يارسناوراک 
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زنطن 172 يارسناوراک 
397 - 395 نازاک 17 -
35 نیپساک )  ) مویپساک

340 - 249 - 244 - 241 - 227 - 171 ات 169 -  164 - 159 ناشاک 132 -
هناخرتوبک 216

95 - 94 دور )  ) رک
شیرنیاه 11 سبرک -

رتروپرک 148
149 - 147 ناتسدرک 144 -

هاشنامرک 259
229 - 200 - 159 - 138 80 - 44 - 9 سوپیلیف 7 - سویسورک -

349 - 39 هلحم ) رگسگ  رکشک -  ) رکسک
امسک 333

هناخکیشک 191
سوالک 180 نزوالک -

138 - 125 115 - 108 - 107 ناخ 101 - یلعبلک 
ناروخلک 125 134

19 رفپمک 6 7 -
398 یسور ) هدازهاش   ) چیولیئاخیم ناویا  سنک 

گاهنپوک 13
دنرب 12 خوک -

420 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
دوروگ 16 ومیسوک 

هفوک 63
350 باروگ )  ) باروک

38 سوفور ) سوتنیئوک   ) سویتروک
9 لیئاخیم 7 - سدروک -

دور 234 ناکروک -
یکسنایمدامزوک 17

انومولوک 16
ادنوک 400

381 دور 376 - وسيوک -
149 - 147 - 144 هوک )  ) ربمایپ ردیک 
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لیک 400

گ

اماگ 395
نمتراه 10 نامارگ -

دلاوزفیارگ 10
ساموت 145 گیارگ -
320 ناتسجرگ 299 -

ناگرگ 35
يروگرگ 164

سناه 11 دلاونورگ -
ناتسلگ 90

268 هجنگ 86 -
ردنب 227 اوگ -

28 - 27 - 26 پورتوگ 13 -
دنلتوگ 14

هتوگ 19
دوروگ وان  نژین  یکروگ -

انایروگ 162
37 هریزج )  ) یئارحص نادنفسوگ 

سوالکین 187 هگشوگ -
ات 351  345 - 342 - 341 - 339 - 333 - 320 - 266 - 265 - 254 - 249 - 244 - 133 - 121 - 120 - 99 - 42 نالیگ 41 -

ل

382 - 87 - 26 گیزپیال 10 -
15 - 9 ینوتل 8 -
میکح 30 نامقل 
400 کبول 13 -

وانچول 10
254 ناتسهل 10 -

نوبسیل 79
12 - 11 دنلویل 9 -

421 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
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م

259 - 85 - 41 دام :
37 هریزج : نارام -

328 سونیلسرام ) سونایمآ   ) ونیلسرام
ولوپوکرام 86

نادیم 148 سدقم  سوکرام 
نرام 12

320 ناردنزام 122 -
هلوسام 268

گروبدگام 387
ولسلدنام نف  وسلدنام -

سایتام 164 نوسنام -
243 - 12 - 11 نسیام 10 -

یلع 72 بحم 
-335 - 331 330 - 329 - 311 - 293 - 286 - 285 272 - 183 - 164 - 131 - 110 - 109 - 102 - 76 - 75 - 65 ص )  ) دمحم

ازریم یقت - ازریم  اضر - دمحم 
132 یقتوراس )  ) یقت دمحم 

216 کیب 215 - دمحم  کیب - یلع  دمحم 
ناطلس 275 يونزغ - دومحم 

هعلق 365 چاخم 
272 - 132 هنیدم 110 -
234 تارف )  ) وس تارم 

هغارم 96
ناخ 214 یلق  یضترم 

160 - 148 - 90 هّللا 36 - دمح  یفوتسم -
هنیدآ 122 دجسم 

هاش 218 دجسم 
240 ناهفصا 239 - هاش  دجسم 

ات 400  394 - 254 - 192 - 16 - 15 - 12 ات 9 - وکسم 6 
ترامع 148 خیاشم -

دهشم 322
نیسحمالغ 365 بحاصم -

یناملآ کی  هاگن  زا  يوفص  رصع  ناریا  سویرائلوا : مادآ  www.Ghaemiyeh.comهمانرفس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 179زکرم  هحفص 172 

http://www.ghaemiyeh.com


کیزکم 244
311 - 272 هکم 71 -

ساموت 10 لیولم -
48 بادرم )  ) ودوروم

چیولیساو 396 ناویا  فوسوروم -
16 وروم )  ) اموروم

نابهرگ 180 يوهروم -
اکسوم 16

422 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
روکسوم 41

331 ع )  ) مظاک یسوم 
انیرتاک 27 رلوم -

سناه 8 رلوم -
هنایم 268

ناهفصا 239 هاش  نادیم 
داماد 218 رقاب  دمحم  ریم 

ناغم 254 تشد  دود -) خاروس  رازه   ) كول نود  نیم 

ن

400 - 399 اوران 15 -
فجن 63

کیب 137 فجن 
ناوجخن 86

173 - 172 زنطن 171 -
12 گربنرون 10 -
بارت 7 وبا  يرون -

67 - 48 - 46 - 44 دابآ 43 - زاین 
زیرین 163

397 - 16 - 15 یکروگ 9 - دوروگون -) ینشین  گرزب - دوروگ  وان   ) دوروگوان نژین 
روباشین 155

هنبرد 15 الکین 
26 هسردم )  ) يالکین
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و

17 کسروی ) یلیساو   ) دوروگ یلیساو 
ناهوی 160 گرب - نیاو 

رتپ 179 رتلو 
ات 397  394 - 17 - 16 اگلو 9 -

178 ناخ 177 - یلو 
زینو 148

ه

نیتشا 11 نتراه 
186 - 13 - 9 - 7 گروبماه 6 -

سوکیسنارف 203 تو - یناه 
318 - 185 تاره 184 -

242 هریزج )  ) زمره
213 غاب )  ) بیرج رازه 

395 - 394 - 391 - 386 - 48 - 17 ناخ ) اراتسآ  ناخرت - یجاح   ) ناخ رتشه 
400 - 399 - 392 - 391 189 - 149 - 121 - 9 - 7 نیاتشله 6 -

423 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
ناهوی 25 نیاوله -

277 - 276 - 228 - 177 دنله 176 -
259 - 247 نادمه 147 -

یقرشدنه 103
280 - 254 - 227 - 205 - 193 - 185 - 184 - 177 ناتسودنه 160 -

گیودول 120 نایتسیرک  رنبوه -
دنلخوه 14

86 - 35 مایناکریه ) ایناکریه - موناکریه -  ) یناکریه
204 - 160 - 20 - 19 - 9 رتلاو 6 - ستنیه -

ي

کیب 89 ییحی 
دزی 74

دیزی 109
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163 رهش )  ) تشی
لوپتواژ 86 یلی 

نمی 196
نانوی 234

425 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 

ریواصت

427 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
. تأیه مجرتم  یشنم  همانرفس و  هدنسیون  سویرائلا  مادآ 

428 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
ق 1502 ه . یفص 147 - هاش 

429 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
سویسورک سوپیلیف  پچ : نامگوربوتا - تسار  الاب - فیدر 

نیاتشله كود  موس . شیردیرف  طسو -
سویرائلا مادآ  پچ : ولسلدنام  نوف  تشربلآ  ناهوی  تسار ، نیئاپ : فیدر 

430 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
یگدنیامن تأیه  سیئر  لوا و  ریفس  نامگورب  وتا 

431 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
تئیه نواعم  مود و  ریفس  سویسورک - سوپیلیف 

432 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
تسا سویرائلا  دوخ  زا  یسراف  ياههتشون  یناملآ - نآ  لباقم  دجبا و  فورح  یسراف ، يابفلا 

433 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
هحفص 75 یخامش  رد  ع )  ) یلع ترضح  يرادازع  مسارم  زا  یئهنحص 

434 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
182 هحفص 175 - ناهفصا  هنطلسلا  راد  رد  نایدنه  اب  یناملآ  تئیه  دارفا  دروخ  دز و  هنحص 

435 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
201 هحفص 189 - یفص  هاش  ماع  راب  رد  ارفس 

436 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
هحفص 303 کلف  بوچ و  اب  هناخ  بتکم  درگاش  هیبنت 

437 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
هحفص 208 و 208 یسیلگنا  ناناگرزاب  تفایض  رد  يدنعه  ناصاقر  صقر  هنحص 

438 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
هحفص 221 مظعا  ردص  طسوت  تفایض  يرازگرب  لحم  رالات  يامن 
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439 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
287 هحفص 283 - نایناریا  شوپنت 

440 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
هحفص 243 ناریا  رد  یناملآ  تأیه  تماقا  نامز  ياههکس  زا  هنومن  دنچ 

441 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
هحفص 342 دوردیپس - رب  یلپ  يامن 

442 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
354 هحفص 351 - كرت  مجرتم  تسد  هب  شابلزق  کی  نتشک  هنحص 

443 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
هفحص 391 هسیکرچ  رد  ناگدرم  نیفدت  مسارم  زا  یئهنحص 

444 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
ناردنزام نالیگ و  هرانک  رزخ و  يایرد 

445 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
ناهفصا هنطلسلا  راد 

446 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
هیناطلس

447 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
یخامش

448 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
ناشاک مق و 

449 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
ابس رهش 

450 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
لیبدرا

451 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
ناخ رتشه  ردنب 

452 ص : روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلوا /  همانرفس 
ناشن ناملآ  هب  تأیه  تشگزاب  رد  ار  ریـسم  رییغت  رزخ  يایرد  يرتخاب  هرانک  دادـتما  رد  نیچهطقن  طوطخ  یناملآ ؛ تأیه  ترفاسم  ریـسم 

. دهدیم

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 
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دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
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: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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