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 نامهار یزوریپ هب ناسیااب

 نارسیا قلخ یقادف یاهکیرنچ
٩۹۳ هام نیدرورف



 هم اک دسر

 ۰ ۰. ۰ جا َه و8
 یسچ هسناش نیس هاست قیقر یشادن تی رسج

 یاداوناخرد یچ هناش نیسح دییهش قیفر قلخ یگادف هلیرچ
 *« درک دشر یطیحم نینچردو دمآ ایتدب یسایس لئاس هب .اتشآ
 4 شرهاوخاتداهش . تشک انشآ یسانیم لئاسم اب دوز یلیخ هجیتنلاب
 ۵6 لا رد نسچهناش ( ارهز ) هرهز قسیقر قسلخ یشقادق كيرچ

 ی اسیلاس تارا یاررجزد نیس قیر + ها ظول رپ یدایز رسیهات
 ی اهگیرچ قاواسس هب عایق نایرسج رد درک تکرش هنالاسف دال

 قلخ یشئادف یاهکیرسچ تیدوجوم مالصعا زا سپو تسویپ قلخ یقادف
 و نا تراس رد هدرُک دونفن یاپیا هدوت زا هک یتخانش اب « نارپا

 هاب < دشندوب هدرک بصغ نامزاس رد ار یدیلک عضارم هک یناراکشزاس

 رقاو تسویپ یکادف یاهکیرچ فوضص هاب دوز یتلینخ « دروآ تسد

 نیسح قیفر. تخادرپ تیلاعف هب نارهت نمپب ۱٩ یسئوجشناد شبنج

 و دش نمهب ۱٩  یگوجشناد شینج-كلاعفوا هیرسجت اب. نشیلوئسم زا یکی
 هنار یگیپ نامزاس یارب فلتخم تاساکما هرادت و تارظن غیلبت رد

 »۰ دوصن تسیلاعف

 ناسمزاسرب ٩۰ لاس رد :هگ : یلوصا ریغ بپاعشنا نایرج رد

 یمزیسع ابو تفرک عضوم نیبمشنم لباقم رد هنامطاق « تگ لیمحت
 داراو شسسیتجو نامتایب هب باعشنا هک یتابض نارسبجرد نینهآ
 ه با شنا زا شپ طیارشرد ۰. تخادرپ تیلاعف هسب ءدرب هتخاس

ابنت ناونع هب هنناخلس هزرابم یروئت هشب نامیا زا راشرس نیسح, قیفر



 ست )بر ؟۱ مایق كرادتر د تیلق"

 رسی ذیان یگتسخو روش رپ هضیمه ورم ناریا هعناج یب اللئا یروشت
 هی نامیا ابو یا ناج زا و یراکآدم ز زا یی یاهیسحور اب

 یابقلخو اهراتلورپ یقئاهر رد قلخ یشئادف یابکیرچ میظع تلاسر
 یيسلو تخادرپ تماد ناسا نآ هب هک ینامزاس یزاسزاب هب ناریا

 هساخ راد 1۰ لاس رویرهش مگیو یسا رد دوز یلیخ هنافسأتم

 قسیفر قلخ یکادف كيرچ قاضفتا هب نارپت تا: یاشک یر رد یا یی

 + دنتفرک رارق مسیلایرپما روادزم نارادساپ مجابت دروم راکوج شوپم

 هسسپ نارادساپ لباقم رد اهتعاس راکوج شوپم قیفر و نیسح قیفر

 تسیامآ دروم قیفر ود ره هکنآ زا سپ ابنتو دنتساخ رب تمواقم

 یرسیگتس د هب قفوم نارادساپ « دنتشگ حورجم و دشنترگ رارق هلوسک

 وا زور هه :« دندرک دقسب نیر نادنز هب ار قیفر ود و هدنش نانآ
 اسمتسد هب ظفر تداپش ربخ هک دوی هتشذگن اهنآ یزیگتمدا

 گم اقیسر

 وا یا شیخ یاس یک مانضرم هک ییشغ دف

 کرد « داتسیان زاب شیریجنز یاهگس و مسیلاترهمآ هیلع رب ْ هزرابم

 رادا فو «دوب هتسب شیوخ قلخ اب هک یدسبع هب زین یکی تاظحل
 ات ایراشلورپ ناگنهاشیپ هک داد ناشنوآ دومگن نخس هب یلو .دنام
 دنا هتسب شیوخ قلخ اب هک یدبغارب زین :یگدنز هظحل زنسرخآ

 هلح لباقم رد نیسح قیفر هنانامرسپق تمواقم ۰ "دنا دافو و دنب یاپ

 سم ویو شا سیت هناخ هب مزیلایریما :نارودزم هنایشحو
 هاب وا یبالقنا تیصخش رگنایب اجنت هن نیوآ *6 هجنکش اف ابنآ

 ون ار , منينابرپا یدوسبان یارسب هک تسا یقلخ مزع رگنایب

 ۰. داب ینفررپ شسهارو :یمارگ شداب . تسا

 نامهار یزورچپ هسب ناسیا اب

 ناریا قلخ یئادف یالسپکیرج
 ٩۳ ام نیدزورش



 4۵ لقم

 تایحرد فطع هسطظن كی *.ار دوخ 1۰ هام رذآ هرگک" تیظا*
 ققحت هرگنکا یاسینیب شیپ زا كيچيه هکیلاحرد . دسیمات وب " نابزاس
 درومب اپ * یلاع عمحم نیا یاپبینارگ یاهنومنهر " زا كيچيهو هتناسین
 ه رگنک زا يبايزرآ نیا تحص روم نایرج ام رظنب یسلو «دمأین رد ارس

 وه تا هدناسر تاسبثآ هب حوضو اب ار

 تاایحردیفطع هطقن * ناوسنعب هرگنک فلتخم تاهج زا هک میتنک

 * تسیلقا * مینیییم هک تسا دمب هب هرگنک زا القم ۰ دوشیم صخشم " نامزاس
 نیدهاجم لابندب یمالسا یروپمج بزح رتفد رد یراذک بمب زا سپ هک

 و اپنآ اب لمع تادحو و هناحلسم تایلمع موزل و میژر عوقولا بیرق ینوگنرس زا
 نودسسپ كيتارکمد یروپمج یعون اب یم السا یروپمج عیژر ندرک نسزگیاج

 طلسم دوخ پاصعل رب هراهود < دوب هدرک یراداوه نآ یتاقبط تیوه حیرصت

 ت ارهاظت تسکش هظحالم زا سپ هک ار نیدهاجم هب یشرگمانشدو دوشم

 1۰ هادتید ۱۲ هحقص ۱و۰ هرامش راک رپ

 ۰ ۱۰ هاسید (۷ هحفص ٩۳) هرامش راکس 8



 یی ؟| مایق كرا دترد *تیلقآ

 هایت یتیم یتروهب « وب هدرک زا 1۰ رپمو رویرپش چ هناحلس
 * زرا تیم یاهروحم زا یکی هب ارسنآ تک ناوتیم اسییرقت زورما و هدروآرد

 ۰ تسا هدومن لیدبت دوخ

 هه سلاقد رد هک" هناحلس یاهکیکات" هکتسا دهب هب هرگک زا
 ال مارک یدرسیراک یشاشتسا الماک یطیارش رد وب " یسزر یاه هغوج*
 هل ینکات* ناونحب هيتامتسيس یون هبو هراید« دندوب هتفاي سئاتشتسا
 یارج دوش هتفرگ هدیدان لمعرد لاحرپب تسیاسیم هک یرماو " یر

 ۰ درک ادیپ نستاهزاس راثآ ردار دوخ نعقاو

 " *افمتسا "اب هلصاف هب هلصاف * تیلقا " هک تسا دصب هب هرگک زا
 *وسسیش هسب و دوسشیم ور یور تسیزگرم یار داک زا یاهراپ * بامشنا* بو

 بر راشآ دي دشت تسعاب یسنزبسچرپو یشوگمانشد اب یسنمی دوخ

 دنتفرگرم تروص هک یمضوم رسه زا هک دوسشیم یئاپیاعشنآ اپ و اهاقمتسا نیا
 اپنآ هک یسنابزاس تسیبط نینچمه و نوییاعشنآ و نویفعتسم تمیبط لسیل دب
 ی رگی دهجیتن شینجر دا ویوپ مزیفیساپ هب نادز نماد زج دندشیم !دسج نآ زا
 ۰ ؛تشاهسن

 داسغتا یتقوسش و روش هچ اب " تیلقا* هک دید میهاوخ ادعب ام

 ۰ تکیم كيرسبت نیدهاجم هب ار كيّكات نیا

 1۰ دادرم * 17۲ راک ول

 ,یياسهتابزاس نارادارهو *اضعا نایمرد مزیفیساپ هشر هتبلا سس 8

 ناارود كي زا سپ باس .يب بوکرس و قانتخا یرارقرب ماگنه نویسیزویآ یسایس

 ند وب یميبط یلو. تسا یمیبط یرمآ« ینلع راک طیارش یبسن نادوب مسهارف
 زا سین یب مزپفیساپ طسبو شیادیپ صخش لاکشا یسررب زا ار ام رما نیا

 طس سوت 6 میتسه ورسور مزیفیساپ زا یلکش اب ام اموصخم زورما ۰ دنکیمن
 هسنارهامو هنایاذرم یلکشب اهنابزاس قیاس كيدزن ناراداوه ایو "اضعا

 اس ودنتشاد اینابزاس نیارد یامز هک ار یماقم اهنیا ۰ دوشیم *دز نماد
 اهنابزاس نیارد روش ولیلد هب هک ار یتاعالطا ای و دناهتشون هک ار یاهلاقم

 دمب هحفه رد نون ریز هما دآ



 یر !دترد تیلا ۳

 * ناسسومیلجم * رامش" تیلقا" هکتسما دهب هب هرگنک زا

 مرسوم قسلخ هلیتار کمد یروپمج رامش و تشا ذگ یراسک هب
 هتسد نآ هب دوسخ و دوم حرسطم دوش یم السآ یروپمج مسیژر نیزگیاج دیاب

 حرسظ زارپ یتحو الق هک تسوسیپ یستسینیتل - تسیسکرام یاسپنامزاس
 ۰ دوب هستفرگ رسخسمت هب" پچ عانجاو * رگراک هار " اب كرتشم مرضت الپ
 لق هحفص زا سیون ریز هما دا مس

 هیمسلغا , دنا راد رارق دوخ فیک یراکبساک هیامرس هتفرگ رارق ناشرایتخا رد

 د اقتنآ هب تسار اي پچ زا دنهناسر ینما یاجب ار دوخ هگنآ زاسپ «اهنیا

 نآ اپ نیا اب یصوصخ سامت اب هچو دنزا درهم دوخ قباس نامزاس زا
 ار اهنآ دننکیم یعس« تایرشن راشتنا قیرط زا هچو راداوه ای وضع
 زسین تیعقاو اب تاداقتنا نیازا یاهراپ هتبلا هکیئاج نآ زا دننک رظن مه دوخ

 دوسخ نامزاس زا اپفردح نیا لوق اب هک ین ًاراداوه دنتسه دنکیم قیبطت
 یت الیکشتو همانرب دوخ یتحلصم نی دقتنم و ناراکبساک نیا نوچ یلو دنرسهبم

 نادش ویساپ زج دوشیم اهنآ تالالدتسا هتفیرف هک یسک دنرادن هزرابم یارب

 رد هسکزین یسایس یاپنامزاس بلغا مزینوتروپا هتبلا < د را دن یرگید هراچ
 بیک هی« دنکیم باسح بوخ تمفنم ار رگید یابنامزاس ررض6# تراقح لاک

 شیپ ییاهنات الراش زج الاح دنام دوب هچره زاغآ رد هک دارفا نیا راک و

 نور 4 دنتسه یمارآ یگدنز انایحا و یرابتعا و یناونع یپ رد هک دنتسین

 نآزاداقتنا هبو دیآیم نورسهب نامزاس كي نورد زا یسک هک رابره - دشخییم
 وا ناهد تولج ار شیوگ دناب یبلط تصرف نامکرد یرگید نامزاس دزادرپیم

 مامتراد یوحن هب دوخ بلغا هک یدارفا نیا هک تسا بیترت نیا هبو .دریگیم
 زاداقتنا اب دناهتشاد تسد دوخ قیاس نامزاس تانیلبت ایو اهیریگ میمصت

 هسب شولبات هگ و تیئیحو رابتعآ اب رهاظ هبو دنیوشیم ار دوختسد نامزاس

 شسفپ اب یتح هاگ هک اهنیا هلب ۰ دننکیم غیلبت ار مزیفیساپ و دنوریم اجهمه
 هسب دنوریم شیپ قلش شینج هب تنایخدسح ات دوخ لفاعم رد ینامزاس رارسا

 * دنویگیم رارق مارتحا درومو دنوشیم سیاقت بیترت نیا هب شینج زا درط یاج
 رد ؟دهبار" ناسسوب سلجم رامش* دادیم لوق هک دنچ رها

 ۹1 هاسید ۲ ص«۱ 4 راک. دنک حرط شبسانم لکش

  



 می 1 ؟! مایق ترا دتر د *تیلق

 هک درک نشور زین ار رگید رّنما ی ناگیهبجمت نام رد هرگنک
 فرضط زا نامزاس تسیهام تخانشیارب لقاال* نامزاس تایح رد " مسیئوگن رگا

 تناسمز نآات۰ دوب يفطع هطقن دندوب* مهوت راچد * نآ دروم رد هکیناسک

 اه اسپیتیرگا "زا ار دوش فص هگنیا زا"اپیتیلظا هک دندرکیم نامگ اهیلیخ

 مسژر ریپططت هب نینئاخ نیا زا یور هلابند اب نیا زاشیب و دنا درک ادج" نئاخ

 هدشلابیم دونخب و ون یوم دنا دادن هشادا یمالسا یروپمج هتسبأو

 ًادجو تساه* یتیرخ۴ نآشیپ نامل ۳ هوا هک داد ناشن هرگنک نیا یلو

 « اردوخ زورید یاقفر نیا و دسنکیم یبایزرا "سر دوز" ار اچنآ زا نادش

 هل موس" وه وب ةدولآ قسیالتنا نارازه نوخب ناشتسد هک الاح

 ۰ هدسنناوخیم " تسیمرسقر

 ت ایحرد یسفطع هطقن " هب ار هرگنک اموصخم هک یرما هرسخالاب و

 * مایق كرادت*" تیلقا دعب هب هرگُک زا هک تسا نیا دکیم لی دبت" نامزاس

 مال ما ابو دهدسیم رازق دوسخ راک روستسد رد كيتامتسيس و یمسر روطب ار

 دن یاب یسنارود نیتچ رد و میرسیم رسسپ* ییالقنا نارود* رد ام هشنیا

 ماست اسب میل داغتا" مایق كرادت" یارب* یضرعت یا بکیکات"
 ۰ دی" یدشنیزرم" رگید یاهتسینوتروپآ

 اسب هطبار رد ار" تیلتا" عضاوم مسیکیم یمس هسلاقم نیا رد ام

 یلیلحت هچ اب" تی هک مسنیبب و میهد رارق یسررسب دروم مایق كرا دست
 * راومه فرسط نسیآ هب ۲۰ «امرسیت زا « ینیعطیارسش و نوک میزر تههام زا

 -پبیرق مایق نیا یارب و سا عفو تاب یرق ماسیق هک تسا «درک مال

 راد وروش» نسیآ لوح را د هنتبلا ۰ دنیییم كرا دست هنوگچ دوخعوقولا
 . .بسیقمت زین رگید یاههصرع رد ار" تیلقا " میزیرگان ام نآ اب هطبار
 نوک ۸ دیوترم نشدوهف هرانب رد هنک یسنابزاس نسیا هک مینییب اتیک

 ق_لخ یئادف یاپکیرچ نامزأس یسنعی < + رسیکیپ یسیالقنا نامزاس كلی اسینت

 لس هباشب « تسس,ذینل اتم رام یرسارس نامزاس اسهنت هباشمب ناریا

 نمشد هباثمب « یتاقبط عاسجترا و مزسیلایرپما هسیلعرب ذیان یستشآ هزرابم
 و * یرگیپ و تسا ساق هیچ زا ری" تسا هدنام یقاب یراکشزاسس هنوگره

 * تسا عون هسچ زا وا" یرس ذیان یتشآ"
 1 ۳۹۱ نابآ ۰۱۹۸ هرامش راک





 لوا لصف
 هعماج ینیع طی ارش و یتلود تردق زا یلیلحت هچ اب
 ؟ تسا لوغشم مایق كرادتهب تیلقا"

 لدزا هک ار ینامزاس رپ 5۹ دادرخ ردش دلوت ماگنه " تیلقا *

 دسنچ رد اه" یتیرکا" راتفر اموصخم و تشاد یتاشیپ رب دوب «دمآ دوجوب نآ
 ناشنرت صخشم ورست هتسجرب ارغاد نیا" تیلقا* دسلوت زا لق رخآ هما
 نورد كسیژولوک دیا هزرام هک دندوب هدرک م العل اه" یتیرگا" + دادیم
 زا اه یتیظاو دنریببشیپ نامزاس هتشاذگ اب دروخرب لوح اساسا ار یسنامزاس

 ن امفالتخا هک دندوب هداد ناسشنبدرت نیا هب و دندوب «دز زاب رس راک نیا

 اه"نشیرگا ذننام زین اهنآ دشاب هچ ره تیمکاح رد یزاوژروب 4 درخ شقندروسم رد
 ی طخو راشتا رپ هدعدا هن ناریآ یا یفادن یاگیرچ نایزاس زا
 *.تیظقا *۰ دنهاوضیم ار نآ یاد_پش زا یتسرسپف و وسلبات افرص هگلب یسیالقنا

 دارار ناضژان همش یر یب اب هک نسیرتکا لیاقم رد دهن رسا

 ق-سلخ یئادن یاهکیرچ ناسزاس زا دیبسچیم نآ مان هب لاح نیعرد و درگرم
 نارسگید زا رستچب هک اه*یتیرشکا و تیک عافد نآ یسش طخو نارسیا

 ندیآ یور دنرآ دنناش دوسسخلب یتوافت اه"یتیلقاهنیمز نیا رد ده دنتسنادیم

 ج سیلبت و یروتاتی دا ناونعریز ه درک رشتنم ار یبانکتیظا نونکا
 *ت-یرگا زا "تیلقا بامشنا زا لِق هب نآ نتشون خیراتهک (رپق ) هناحلسم

 اسب اه«یتیرکا"ارچ 6 ده دیم ناشن بانک نیا هب یسطس یهاگت دوشیم طوبرم

 تسقر د» دن درکسیم یزاب نا 4"یتیلقا "یاقفر فعض هطقن نیا اب رارصا نآ
 در نسنزج قیفر تارظن كيکهب *دازیحا دومسم قیفر تارظن بانک زا یگرزب
 * انیتشا زین ینزج قیفر تارظن ساسارخآ هحفص دنچرد ماجنارسو دوشیم

 دسب هحفص رد سیون ویز هما دآ



 ٩۱ مایق كرادترد "تیلقآ ۷

 ۰ دندرگیم یراشناپ فعض هطقن

 طخ و نابزاس عفادم ناوسنعب هن بیترت نیا هپ" تیلقا* هگنآ زا سپ
 زا اسه"یتیرگکا ًلیلحت اب تفلاغم ناونعب هکلب قلخ یا دف یاهگیرچ یشم
 نسیا زا ار دوخ لیلحت هلصافالب « دش ادج اسپنآ زا تلود یتاقبط «اگیاپ
 تسا * یشزاس ناگرا* دیدج تیکاح :درک یدشنبلومرف لکش نیا هب «گیاپ
 یزاوژروب ه درخ یناقوف رس هب هتسباو یاهورسین زا یستاقبط بهکرت ظاحل زا *

 #* * ۰( طسوش یزاوژروسب اتدمع ) هتسباو یزاوژروسب ناگدنیامن و یتنس

 تایرظن هسیاپ «راومه یگزج یاهحالصا و كح اب لسیلحت نیا ۰ دوشیم لیکشت
 ۰ تساهداد ل_یکدت ار * تیلقا *

 : تسشاد ار ی یا السد راغآ نامه ام هاو تبا

 تار دسهد خساپ نآ هب كی هرامش قلخ درب دوس رارق هک یسالکشم
 : ۹ گان

 انب هک دوب نتاتبط يسقامتجا تعقاو نداد ناشن رس رب لکشم نیلرا :
 هد دوی ه دمآ مه دزگشزاس ناگرا رد ناشن 6؟دنیامن " تیلقا* لیلحت هسب

 هک درک تا بتا دشیم هنوگچا «" یتنس هضرم یزاوژروب *هدرخ" دروم رد اموصخم
 رشت "*تیلت (رگر د تراهعن اي و* " یتنس هفرم یزاوژروب هدرخ" نآگدسنیان
 یقتسلخ دربن ۰ دنراد ربغح تلود نیا رد «ء* یتنس یزاوژروب «درخ یناتوف

 نیا هگنیا تابثا یارسب ۲صوصخم ۰ .درکش الت هنیمز نیا رد یرصتخم كي هرامش
 هاو همان نیلآ  هتشاد یصفن مه اهاز ةروب هدرخ نیا یاربتلو د

 هتک درک مالا وا دیشکشمپ ارب القنا یا .د بوصم" یتاددخو یدیلوت

 لق هحفص زا سیون ریز همادا
 تسرد هكيکات ناونعب* هناحلسصم غیلبت" زا یاهناهلبا كرد و دوشیم هدناوخ
 هدنسیون «درا دن یجراخ *ازا هب ام 4دنسیون نهذ رد زج هتبلا هک دوشیم هئارا

 هژزرا با هک دهدیم طسب اجنآ اتهناحلسم غیلبت زا ار دوخ هناهلبا كرد

 ۰ دنکیم ییایزرا مایقتهج هناحلسص غیلبت نارتمپ ارد ار هناحلسم
 ه هحفص* ۰٩ دادرخ ۱۳6 ۱۱ هرامش راک
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 هکتسا* یتلاح نیرتبب" نآ رگنایب یهجو نیرتچب هب همان نیئآ نیا"
 ۰#" دنکیم نیمأت یزاوزروب «درخ* *دعمک یسناقوف رستق یارب ار ییاپنشذگ"
 زا نیمم رتق ناالفعضن هب یتلود نیعم میمصت نالف هکنیا مالعا فرص هتبلا
 ی د یعامتجا رشق نیا هک تسین نآ لیلد هجوچیپپ دشاسم هعماج

 اهنآراد هک درک ادییار ینیناوق ناوتیم راد هسیادرس عیاوج همه رد + تسا هایرش
 هستفرگ تروص * ییاهتش گ" هعماج موگحم تاقیط ریاس اینو رسگراک قبط یفن هب
 ناراد هیامرس اب اکرستشم ارتاقبط نسا اه هک دو فشیمن ثعلب نیا یلو < تسا

 یقسسلخ دربن لاحرپب یلو ۰ مینادب عیهس یتلود تردق رد اهروشک نآ
 : هسجوت نودسب هک هتسش ذگ تبسن هب مسه نیا زاب و دوریم هار نسیا زا كلی هرامش
 یزاوژروب ه درخدوخ ه دمع هجو رد ار تیمکاح * تش گرم همماج رد 6 هچنآ هب

 ه-فاضا لیلحت نیمه نایاپ رد هلمافالب رگا هتبلا دوسب ولج هب يمأگ دنتسنآ دم
 ناسیم رد ار یئاهدیما هچ رگا همان نیکآ نیا هگنآ ربم 0 ۳ هک دندرگیمن

 اس زادیکأت ) تسا «دایت ر د ارجا هب زونم ابا تفیگنا ارپ یزاوژروپ هدرخ
 نا درک ادیپ لاسبندب" تیظا" زابرگید یاجرد ( ٩۳ هحفم اجنانهتما
 4 ب تیگاح رد * یتنس هقرم یزاوژروب هدرخ" ناگ دنیامن روضح یعامتجا دومن
 " هلئسمو یزاوژروب «درخ نات دنیامن " هلاقم رد و ددنییم لد ینابقصا اضر تاما ها

 تو د دروخرسب یگنوگچو یفرا هلئس" هک دنکیم مالصا 1۰ هرامش راک" يضرا

 یسستاقبط تیها صیخشت رد هکتسا یلئاسم هلمج زا نآ اب یمالسا یروپمج
 نایب: نض هاگنآ ۰ ! هلی هدفص )* تسا ناوارف تیمها یاراد یسنوک تلود
 یاپه5 دا دو تلود راشر زا یزرو اشک ترازو نواصعم یناپفصا اضر یاقآ داقتنا
 نیارد بالقنا یاروش هوم یارجا نیح ناناقفد لاق رد اهگناب و بالقنا

 تسیکاح رد یزاوژروپ هدرخ ناک دسنیامن و یتاهفصا اضر یاقآ" .دیوگیم هنیمز

 نسیمأتتهج راد دندیشو گیم "هناصهاوخریخکو دنتشاد رایسب** هتسج تاسیت

 یار یزاوژروب هنوسگچ هک دکیم دزشوگ و " دنرآ درب ییاهمگ ناناقهد عفاتم

 روبجم هکیروطب دکیم اپ و تسد یعرسف یاهمأقم یزاوژروب * درخ نا دنیامت *
 ر.اکر د یلو ( 3 هحفص اجنامه ) * دنشاب یزاوژروب یور هلابند لمعرد دن درگ

 ٩ر هعفص 4۹ هام ربت# ۱ هرامش دی دج هرود قلخ دربن- دو
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 ن رزاب تو د تامآ دقا ود درگیم رب بقع هب اد دجم" تیلقا* هگیقو 4 هراس

 هک دسریم هجیتن نیا هب دکیم یسسررب یضرا هسنیمز رد ار بالقنا یاروش و

 لا رکشت یروپمج بزح نارسهر ارسنآ تیرشکا هچرگا زین بالقنا یاروش"
 هسب هتبلا دنداد همآدا نسیمز دروم ر د ار اهلارسیبل یاهش الت نامه دندادیم

 اجنیار د ۰ (۲ هحفص ) * رت هنآ دنسپ ماوسع هجیتن رد و رت * دسیشوپ یاهویش

 راد یزاوژروپ یزا دنا هکنس و :یزاوژروب * درخ ناگ دنیامن " هسنسح تی زا رگیسر
 نا ًوتیدیاش لوق لقن نیا رخآ تسسق رد یلو ۰ دیآیمن ناسیمب ینخس اهنآ راک
 نا اونعب هنین اهفص ۱ اضر یاقآ + درک !دیپ ار یناپفصا اضر یاقآ یعقاو یاج

 ما وی هلسات نامهناونعب هسکلب یزاوژروب هدرخ* تین نسح" اب 4 دنیامن

 ۰ دسیاییم زاب اجنیا رد ار دوخشقن بالقنا یاروش " هنآ دنسپ

 ر >-.یزاوژروی هدرخ ناک دنیامن روغح یسمقاو راثآ نداد ناسشن رگا

 یشاضخب دروم رد دکیم یراوشد داجیا " تیلتا* یارب همماج هتحص رد « تیمکاح

 6 دوسخ اس اسا و تسه زین نآ ب لاغ شخب* تیظا*" رظن زا هک تیبکاح رگی

 یزاوژروسب " یتمی دهدسیم لیکشت ار" تیرکا * زا * تیظقا* بامشنا تلع
 هزاوژروب صیخشت  یارب راسیعم هئارا لاکشم تسخن ماگ نامه زا " هتسپاو طسوتم

 و دوشیمن نآ ضرصتم اساسا" تیظا" هک دوشیم حرسطم گرزب یزاوژروب زا طسوتم
 یک رزب یزاوژروب قرف یناسآ هب کره یشوگ هک دشکیم دروخرب نانچ:اج همه
  :هیااراکشآ هه رب ین اپنآ تیمقوم و دحبفیفا ار طسوتم زا

 زا ۲ الوصعم یلو هسنکیم هفاضا * طسوتم * نیا هب ار" هتسباو * تفص " تیلقا *

 رد رتسگا یلو ۰  دنزیم زابرس یو نسیا هب.مزسل ایرهما هملک نادرسک هفاضا

 مسغ مزیلایرمآ و تسا هستسباو مسیلایریما هب یزاوژروب نسیا هک میرسیگب رسظن
 ار طسوتم و گرزسب میناو تیم هسنوگچ رگی ه تسا یراصحنا یسلام هیامرس نامه
 ۰# میه د -نمیخشت مه زا

 رد الوصا هن میوشیمن تحب نیا دراو * تیسلقا" اب اجنیارد ام

 را تشتساو دویگیم ماجنا تلود قیرط زا اهیرا ذگ هیابرس هدمعتمسق ناریا

 ندرک هدایپو دوسشیم ماجنا یتلود هاگتسد هطساو اب اساسا یتسیلایرما
 ۰ تسا نکمم ریغ نلکب هسنیمز نیا رد گرزب و طسوتم رایعم
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 و نااسز ره رد یتسیلایریما یاههسپامرس هکتسا تسرد نیا هستبلا

 ما یاس سرا ینارحب یاهنارود رد و دنتفارم راکب رازاب تیفرظ بسح رب

 ایارش ردو هتسباو یاهروشک دروم رد اصوصخم رما نیا و دوشیم هسنساک اه

 تسا قدام ری د یاهاج زا شیب هشنایم رطخب اههیامرس تینما هک یبالتنا

 دوجو ناریا ر د مزسیلایرهما هب هتسبا و گرزسب یزاوژروب هک تسقگ ناوتیم اسیآ یلو
 یزاوژروب نسیا.هب قلعتم هک یگرزب هیامرس ؟ دشاب تیمکاح رد هکنآ نودب دراد

 زوده * .تیرثکآ * زا ندش !دج زا سسپ هک " تیلقا* ؟تساجک رد تسا گرزسب

 استپ ار اییمارخ قو یقایسات ادیب هدرک ظفر رخ نشرکآ هی
 ناارسیا تکرش یایخرارسف اب ایآ یو دسلکیم حرطم گرزب یزاوژروب ناگ دنیامن
 ؟دربدوخ اب ار تگرسش نیا تیگلام دنس یمایخ ای آ ۴ درک رارف مه لانویسان

 رددوخ رد ام تکرش ابو تسا راکرد ونه دیدج یتیگلام ناونع اب تکرش نیا اپ

 | بوا دوشیمن اپشحب نیا دراو *تیظا" ؟تسا هلمامم لوسغش ناتسگنا

 یداصقا هنحص دراو 4 دنکیم تحار ار دوخ" هتسباو طسوتم یزاوژروب" عادبآ

 هدفماجر د درمشیمرپ 5 ار شادهر تسشق و تاقبط "از هب ام ؟ دوشیمن هعماج"

 ن ابلط تنطلس:دزا درهم یسسایس یاهشیارگو اهتیمخش هب و دنکیمن وجتسج .
 هدنیامن اهلارسیل و ینم السا یروپمج بزح + گرزب یزاوژروب * دسنیامن یرارف
 # * یسنیمخ هلا تسیآ یرسبهر هبتیناصور زا یحانج* و طسوت یزاوژروب
 ذ دو * متنس یزاوژروپ * درخ هب هستسباو یاهورین " «دسنیامن

 طسیارش رد هیامرس را و اهم هتسیاو * طسوتم یزاوژروسب نیا را

 ظاحل زا لقاال هیابرس یکرزب و یگچوگ هب ندش لئاق دوب راضحنا زا لیبق لماکت
 نا رس هیابرسمارت نایرج رد ۰ هشیمن وربور یلاکشا ای هكيروشت

 نسسسا و دیایم دوجوب قبط نورد رد یابی دنبرشت هیامرس نازسیمساسا رب
 ابی دنبرشق نیا عقاو رد اریز « تما هاربه هژیو یسایس تاشیارگ اب اهیدنبرشق

 رسسمف هب ام هگنآ زاسپ یلوینکیمیسکمنم ار یرآ دهیامرس لماکت فذتخم لحارم

 هه سیابرس رودص اب اساسا هک یروتک رد اموصخم و مسیوشیم درو مزیلایرهما
 مسکارت هکنآ هن < تسا هدش ه دناشک یراد هیابرس طباور هب یستسملایرپآ

 ۷۱ هحفص ۵٩ ریت*( دی دج هرو دز ) هرامش یلخ دربناس دوو



 , 8۱ مایق كرا هنر د *تیلق۴ ۱

 :نیسیا زا نادرگتبحص * دشاب * دش ماجنا هعماج دوخ نورد رد هییامرس هیلوا
 وی اس یتیارک رایصم ار هیامرس مجح اساسا و طسوتم و گرزشپ هیامرس

 قمر یفت رو یوم هی ناب رارق مسیلایرپمآ هب هتسباو نآرآ د هیاسرس

 ۰ درد یخیرات مزیلایرتام یابفلا

 ار قوچ نواب وا + تراذنا یراک ابگعب نیا اب" تیظا" لا رب

 واتسرسآ هدرک باغتنا تیمکاح هدمع رصنع ناوسنمب ار دوخ طسوتم یزاوژروب
 یزاوژروسسب زا وا روظنم ۰ درا دنتراجت و دیلوت و هناخراک و الاک هب مه یراک

 یمالسا یروپمجبزح یربهر رد نادش هتسد كی هک دنتمه یباه نیمه طسوتم
 مان" بامشنا زا لق " هک دنتسه ییاهنامه ناشرگید هتسد و دناهدش عمج

 یاسر رزاب تلو دود طوق سس زاسپو دندوب هداد ان هی" انار"

 تیبا یاسر 9
 وا و دنکیم یرتشیب یفاکتوم طسوط یزاوژروب نیا رد " تیلظقا *

 یحس ۰ دانرخ ۰ زا سپ یتحو دهدیم صیخشت ار مور نآ

 یااوعد هب ار" یمالسا یروپمج بز" شدوخ لوقب و ردص ینب یاوعد دنکیم

 : هی یو وه دهدتبسن* لگنا یراجت یزاوژروب" و یتمنص یزاوژروب
 ۰ تسین مزال رگید اپیفاکشوم

 رگی د طسوتم یزاوژروب نیا دنسرپب " تیظا" زا هک دنشاب یناسک را

 یسایس تردق نوک میناوخیم 1* رویرپش ۹ راک رفاخ 

 هکار یتاقبط و راشقا یمامت اپنت هن هکتسا هتفرگ رارق دودحم رشق كي تسد رد

 رداهنآ ابو 4 تسا هتشاذگ رانک دنراد شقن هعماج یونمم یک دنز و دیلوت رد
 هک ار یتمنص یزاوژروب هژیوب یزاوژروب راشقا نآ هکلب .تسا هتفرگ رارق زیتس

 و هما گ راک تیمکاح زا < دنک راپم ار نارحب یطیارش تحتتسا رداق

 هه صفرگ راوق دیدش یداضترد مگاح یراجت یزاوژروب اب یتمنص یزاوژروب

 بلغا و دراد یمضوم هبتج رتشیب اهپیراک تسد هنوگ نیا هتبلا ۰" تسا

 ۰ دوشیمن بیقمت یدمب راثآ رد مه " تیظظا" درخ فرط زا
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 مه ییاپمدآر کا و دشکیمن اپیراگزیر نیا هب راک اهنآ هب یگرگخساپ ردتسیک
 هکتسه ر ظنآ ناسشتهالپ ًاملس دنوب ذپب ًار طسموتم یزاوژروب نیا هک دنشاب

 نیا هب جایتحا اسپنآ هب" تیمکاح زا نا امزاس لیلحت" ندنالوق یارسب رگی د
 »+ دش ابن اپیفاکشوم هسنرگ

 هم یکاح زا لیاحت نیا هک مینیبب و تسایس هنحص هب مسی درگرب الاح

 راد ار تیکاح " تیظا* هک تسا تسرد نیا ۰ دروآیمشیپ یتالکشمهچ
 دوس جو لو ایآ یسلو هسکیم یسب ایزرا * * یقلخ دف* دوخعومجم

 و دشاب" یتنس هفرم یزاوژروب * درخ" هک مه دنچ ره تیمکاح رد یزاوژروب 4 درخ
 تسیهام رد یرسیئأت چیه دشاب* یزاوژروب ور هلابناد لمعرد* هک مه دنچ ره
 نا اشنارما نیا هبباعشتنا زاغآ نامهرد *تیظا* ؟ درادنتیمکاخ نیا

 نیا دنتسه زین یتسیلایرمادض فیمض تاشیارگ یاراد ۰۰۰ اپنآ" هک دنکیم

 اما ۰ دنکیم دیدشت ار شزاس ناگرا ینور د یاهداضت دراوم یاهراپ رد را

 عامشلا تحت اهنآ یتسیلایرپما دضشیارگ هبنج نیا هک تشاد رظن رد دیاب
 را اک) «# *" .دریگرم رارق یزاوژروپ زا اهنآ یور هلابند و تیامح « یرادسیناج
 "یتسیلایرما دض فیمض شی ارگ" نیمه ۰ (۸ هحفم ۸٩ دادرخ ٩۱ هراسش

 ات سس دوموم زا وا ره هک هسکاح ت أیه یتورد یاهدافت دیدشت نینچمه و

 ها" تیلفا" تسایس هنعص رد دوشیم یشان تیمکاح رد یزاوژروب ه درخ

 یاینالتخا همه عطاق ناونعب ار ینیمخ زور ره وا ۰  درادیمار نتفر 6 ازگیز
 ویزاوژروب هدرخ 4 دشنیامن نآونهب ینیمخ وا لیلحت رد زاب یو دنهبم ینورد
 ۴ یسیظا* قیر هانی نقاب هک احتایخ نورد رد داضت دیدشت لماع

 زا ؟ طقف زاغآ رد . دری راکب اهدمب " تیلقا* ار جاطما نیا #

 : درک طاتتسا ارنآ .درشرم شیابقرخ
 دوخ یربخ «داملا قوف رد * تیظا* ٩۰ ه«امریتهسارد یتحاس وودا

 تیبثت# ۰۰ مدرم باعرآ یقلخ دضو هناراکتیانج لایعآ زا فده دسیونیم

 مسیلایرپما اب یعطق شزاس دناوتب ات تسا ینونک هیکاح تایه تیمقوم

 ؟۰* دناسر ماجنا هب بسانم طیارش رد ار

  



 ؟۱ مایق ترا دترد "تیلق۲ ۳

 ناوسنعب ینیمخ نادرب ماسن زا دنزبتساد دوخ لیلحت هب دایز هگنیا نودب
 لاح نیغر د یلو < رب دکیم یرا ددوخ یتنس هفرم یزاوژروب * درخ 4 دسنیامن
 تایپ دار د» .دوریم هرفط همکاح تأیه رد وا یعقاو «گیاج وظن نداد ناشن زا
 . ستقویتخ درآد دویجو ینیمخ دروم رد یتوکس نارود تک ناوتیم عقاوب " تیلفا "
 ار فرح راک هیرشن * دوشیم قوت ینیمخ حیرص روتسدب" ج دشب* یارجا هک
 یرظتنم هلا تیآ " دیوگیم هر دناسریم یرسظتنم و تلود و یتشهب و شاجر هب

 ن ارآ دیس عفأنم زا عافدب البع دوخ ۶9۴ * هناغاوخریخ تین مشویلع

 یسنیمخ دوخ زا یلو ۰ (۱۵ ص٩ هامرذآ ۷ هرامش راک ز * تسا هتخا درپ

 ۹تیلقا"لرلحت ر د زونه تهجنآ زا * یتتسم هقرم یزاوژروب هدرخ" او رد

 رد نامزاس یتسینوتروپآ یاهتسایس رب دشاب یششوپ هک تسه تیثاح نورد رد

 هتیمکاح نورد رد هو همماج یصقاو هنحص رد هسن الاوتسمکاح نیمه لات

 یک دم شیاهت زا رگا ۰ دهد ناشن روضح نیا زا یرغا دناوتیمن " تیظا*

 تسیکاح رد یسک هچ رسید مینکفذح ار ینیمخ « یتنس هفرم یزاوژروب ه درخ
 6 دسسیامت ار ینیمخ رگا و دشاب یتنس هفرم یزاوژروب 4 درخ 4 دشنیامن هک دنامیم

 شسیلاغ هجو را د تیمکاح* میئوگن ارچ هاگنآ مینا دب یتنس هفرم یزاوژروب *درخ
 * تسا * یک اوژروب 4 درخ

 دن فیعض تاشیارگ" و یتنس هفرم یزاوژروب 4 درخ نیا لامرپب

 هسسپ هک دوب یلماغ نامه تیمکاح رد طسوت یزاوژروب راثک رد * شایتمیلایرما

 نسپدهاجم هتفیش اتقوب اه"یتیلقا" 1۰ دادرخ زاسپ هک ینامز-

 4 یقرت نمشد * .تیرشب نمشد* ار ينیمخ هک دنناسریم یثاج هب ار راک دنوشیم

 و هسنناوخیم ( ۱۳۹۰ نابآ ۱۳ ۷ ۱۳ راک )* بالقنا و تفرشیپ نمشد
 » .دننکیم شومارف ار دوخ یتاقبط لیلحت و مسیسکرام یتح

 ی ارسب نآ تلع یلو درا دا رارق هبویگ لخاد رد هناهاوخ ریخ هملک-

 هک ) دهد ناشن ارنآ یعق او ریغ هبنج ؛تساوخیم " تیلقا " رگا تسین مولعم ام

 ۰ درگیم دروم نیا را د ار مز ال یرا ذٌگ تمام تسیابم دیايمنرب نینچ هلمج زا :



 3 ؟| مایق كرادت رد *تیلق۴

 راد هعماج مهم لئاسم صوصخ رد ینالوط اتبسن یتدم ات داد ناکما * تیلظقا *
 +, دنکتکرح" تیرگا* زا دایز نادشنچ هن هلصاف

 " تیظا" هک دوب اپلیلحت نیمه هب *کتا اب اپناگورگ هلئس رد الثم
 و دروآ باسحب تیمکاح (۱)* یتسیلایرما دضتامادقا یخوب" رج ارنآ

 رباتقیقح ر د دوخ یرگاشفا یاههیم الا اب مامآ طخ وریپ نایوجشنا د " ٩ :تشون

 ر ابتعا رب رما نیاو ۰۰۰ دستدز دییات رپم ام نامزاس یمالقنا عضاوم زا یرایسب

 و دور فا یدایز ناز سیمب ۰۰۰ قلخ یا دف یاپکیرچ نامزاس تیثیح و

 ۷۰ هرامش راکز (۲ )* درک لپ دبت اههدوت یاهرامش هب ار ام نامزاس یاهرامش
 ۳۲ )رسگراک هقبط ناورشیپ هک دوب یرتسبنینچ رب" و ( ۸۸ دآدرم ؛) ز ص

 یاه درگلمفو شا یلخا د هاگیاپ و مزسیلایرپما هبتبسن ار ًاههدوت یهاگآ دنتسناوت

 ) ۱ ( اجنامه )۰* دنرسیب الاب نآ

 نسیم یاه دوت " تشون " تیظا* یرسیگناگورگ هلئاغ متخ زاسپ هتبلا
 ۱٩ )هیتتشادیه گان یور زا و یرواب دوز زا یشان ی داسمتعا تیمکاح هب هک ام

 ر د یسنطع هطقن اکیرمآ مزیلایرپما هناخسوساج ریخست هک دن درکیم روصت نینچ

 یسسنستسیلایرما دض اعقاو یاهزراسب زاغآ ینعی اپنآ یعقاو تساوختهج

 هسرجت هب اههدوت ات دوب مز ال دنچ ینامزتعاذگ" یلو (د ) ۰" دوب دهاوخ

 » هحفص# ٩ دادرخ 1۱ هراوش راک ()۱ )

 نسسوتچ" یباقن؟> یامرامش تیهام هب ناوتیم اجنیا زا (۲)
 3 1 درب یپ ینامزاس

 ] درب یپ ناورشیپ نیا یعقاو تیهام هب ناوتیم اجنیآ زا. (۳ )
 لاسجنپیط رد * مهوت و 61٩تن ياهم دوت نآ ناوتیم اجنیا زا 5 

 انیا ۰ تخانش ار تسا هدوب یتینوتروپا یاهلیلحت ماعت یلصا رمنع هتشاذگ
 ۰ دنکیم هیجوت * اههدوست مهوتا و" یهاگآان* اب ار دوخ مزینوتروپآ

 یتسیل ایرمآ دض هزرابم شیامن رشآ «درپ هلاقم ۸۲ هرامش راک ۰ (

 ه٩۹ نابآ ۱۵ « تهماح



 ؟۱ مایق كرا دتر د *تیلقا ۱۰

 تازراب لرتک یارب یا هلیسو ار یرسیگناگورگ هلئسم هنکاح تأیه هک دنبایرد

 رو نارگر اک هكيتارکم د - یتسیلایرما دخض امقاو تازراس لرتنک < اههدوت
 یسایمما تیصقوم میکحت و اه دوت كيتار کمد یاهی دازآ و قوقح بلس + ناناقهد
 : ۰ (اجنایمر * * تسا هداد رارق دوخ

 دروم رد وا هک درک نایک " تیلظا* یاهرظن راپظا نیا زا دیابت یلو

 نآ هجوت " هیرجت هی * اهناگورگ یدازآ زا سپ هک تسا «درک یهابتشا یرسیگناکورگ
 ۰ دروایب دوخ یور هب زورما | ر هابتشا نآدهاوخیمن دوخ رورغ ظفح یارب و دوشیم
 ترق و نا دییات ینسعی دش ذاختا " تیلظا" فرظ زا یریگناگورگ یط رد هک یعضوم
 یصقاو عضوم نامه تیمکاح فرط ز۲* یتسیلایرپما دض ما دقا* كي ناونعب نآ

 دض هزرابم زا وا یاهلیلحت ساساو اهیریگتپج مامت اب هک تسا " تیلقا*
 د وشیم تاساسحا راچد اهناگورگ ی دازآ زور رد وا ۰ دنکیم قیبطت یتسیلایرما

 ناب رسج ارگ 6 دهدیم هولج نیتچو دنزیم ییرشاوع هبتساد دوخ هین هبو

 نسیاتیصقاو لا هن ۰ دنکیم یقلت" تینکاح یدک یدزارت * كلی ار یرسیگناگورک

 نایب نینچ یتسیلایریآ دض هزرامازا ارشتشادرب دوخ" تیلقا * ۰ تسیت
 هل .اک هجو هس ام كيتارکم د یتسیلایرما دضبالقنا ام داقتعا هب" : دنکیم

 یاهی دازآ و قوقح نیمأت یارب ) كيتارکب با 2 دراد رب ذپات یکادج و هتسویپ مهب
 ور یخست زا لاسکی تشاذگ اب" دیاین هلاقم همادا رد . اجنامه-

 هک ار یکحضم و هرخسم شیامن ودشآ هدنز راتکب اههدرپ ماجنارس یسوساچ هنال

 سلجمار درتکحضم شیامن اب < دوب هدرک زاغآ اههدوت بیرف یارب هیکاح تأیه

 ی و مامت عقسو تحص عاجنارس و دیسر نایاپ هب" یمالسا یاروش

 هی فادخاو یرگاگورگ :ةلاس .درخرد .( ۳۱ یگدچ یاملیاست ]
 هدرک هدافتسا تصرف نیازا هیحور :لامک رد * تیلقا**دش نشور نآ زا همکاح

 نآاد-سدرم ابنت رذگهر نیارد"دنزیم شدوخ قباس یاکرش هبمه یاهتعط

 توپ و تام «دنام بقع ناکدوک نوچ هک دنتسه هدون بزح و " یزکرم هتیمک"
 هناقاتشم " یتسیلایرمادض شیامن نارگیزاب یارب و دنرگنیم نیرخآ هنحم نیا هب

 ( ۹۹ نابآ ۸۳ هرامش راک زر ۰ " دننزیم تسد



 ۱1 ؟۱| مایق كرا دتر د "تیلق۴

 رهرد هک یرا د هیابرس دض و یتسیلایرهما دغ ( یسایس یسارکمد هكيتارکد

 درس دهیم تروص ورشیپ ه دارا زا لقتسم هک یتالوحت و ریهضت هب هتسب هلحرم و عطقم
 رارسق دوخعامشلا تحت ار «وجو رگید و دوشیم هدصع هجو هس نیا زا یکی

 دض هزرابم زا كرد نیا موهض هگنیا یارب(۱۱ ٩ راک 1۰ هام رسیت )*۰ دهدیم
 جسفوت ره زا هک ده دیمتسد هب یلاتم هلصاف الب وا دوش نشور یتسیلایرهما

 جسم زا دام 5 تسا رتایوگ نادوب.تسیلابریما .دض هنوگنیا هراب رد یرگید
 یتسیلایرما دض هبو تکاح فا دها عغربلع اهناگورگ  یدازآ اتترافس ریخست
 ۳: رد تال مج نیا هک دیشاب هتسشا د هجون ۰ ( اجنامه )* دش هدمعهزرام

 بیرف یارب یاهنیمز  «جوچیپب هک یخیرات رد ینعی *هدش هتشون ۱۳۱۰ هامرسیت
 ده سف هزرابم زا كر د نیا . تسا هتشا دن دوجو تیسکاح زا * تیظا* ندروخ

 ه-کتسا یکرد نامه نآ* ریاذپان یلادجو هتسویپ " هجو هس و یتسیلایرپمآ

 یسنیدعم نارود رد نآ قباطم و دسکیم تّکرح نآساسا رپ ه دوت بزح تساپلاس

 ۰ دنک كيرحت ابتیلایرهما هیلعرب ار هاش یتح دیشوکیم

 هزرابم مینآدرا دن رتشیپ هجو كي كيتارکم دو یتسیلایرما دض هزرابم
 و ه-ستسیاو هیابرس زا ار مزیلایرما هک اهنآتسا كيتارگم د و یتسیلایرپما دض
 ای و دنمهفیمن دننکیم !دج كيتارگم د مرا زا ار یستسلایرما دض هزرابم
 دوسسخ اب زنا زا یاهلحرم هچر د اه هک دنمیفب دنهاوخیمن میئوگبتسا رتپب
 ینسهپ ( 1) هستسیاو هیاصرس اب هزرابم  یارب هک دننپفب دنهاوخیمن و میتسه
 هكيتاركم دهزرابم ینصی مسیلایرما اب هزرام اه طیارش رد و مسیلایرهنا اب هزرابم

 ۹ سپ هتسباو یرآ دهیامرس ناریا رد هک می درک لوق گيقو-- ())

 یراد هییامرس ۳ اظن ام يدهامقا- یعامتجا ماظن اب تسا مکاح مسیل ایرپمآ

 و صسخشم رما كي * هیامرس "زا تبحص اب عیرادن قح رگید تسا هتسباو
 هراومه میتفریذپ اررما نیا يقو ۰ مینک لیدبت یلکو درجم یرما هب ار نشور
 هفاضا نآ هب ار هتسباو تفه ناویآ رد هیامرس زا نتفک نخس ماگنه دیای

 زا ار هدایآ یاپلیلحت دیهاوخیم هک ار یناسک نآ یولجمءاج نیمه زا و مینک
 "۰ میریگب دننک دراو یلخاد فرم یارب جراخ



 ۲۱ مایق ترا دترد "تی 1۷

 هسهشیپاشیپ ایراتلورپ « دراد ار دوخ «ژسیو تلصخ «اوتارگمد هزرام نیا یلو
 یسسارکم د یاربیتپ مزیلایریآ هسیلعرب یتعی هتسباو هیامرس هسیلعرب اه دوت
 نداتفارب* هتسباو هیامرس نداتقآ رب یتصی هزرابم نی رد یزوریپ و دکوم هزرآم

 «مسیلایسوس هب را ذگ یارب يگدامآ و  نیون يتارکم د طیاور یرارقرب و مسیلایرسهمآ

 هزرامزالیئحت نیمه اپو لالدتسا نیمه ایمه اه یاهدوت و اه "یتیرفا"

 نسسیآ نآدسنزرف 6 دنتفر ضخیپ اجنآ ات قلخ هب تنایخ هار رد یتسیئایریمآ دخ
 هسچ ره میژر نیا دنتکیم عه اهنآ ه دندرپس مزیلایرما نآد الجتسدب ار قلخ
 دسس سخ هزراب زا یلیلحت نیتنچ یسهلیا یقو .هتسا تسیلایرمآدض دشاب
 جاوسا و تسا * داتسیا تنایخ هاگترپ بل ر د دشاب هتشآد تسد ود یتسیلایریمآ

 .دّکنآ دهاوخر د هاتنرپ نیا قمع هی ار وا زورسکپ ماجنارس یتاقبط هزرایم ناشورخ

 تیکاحزا لیلحت نآ اب یقو یتسیلایرما دض هزرآسم زا تشا درب نیا

 هلمح زا سپا دوضیم راوتسا " تیمکاح زا هه دوت مهوت*ضرف ریو دزیمآی رد
 فرض زا * هیتار کم د چله" ندیشک شیپ هب رجنم ناتسدرک هب میژر ه۸ دادرم

 یوتسایس ساسا ناوتعب ب اعشنا زاسپو دوشیم باعقنا زا لق " تیظا"

 ۰ ددرگیم رشت

 یزاوژروپ و یتنس هفرم یزاوژروب هدرخ .تسیمکاح طیارش راد هنوگچ مینیبب
 ود* هلیتارگمد یابی دازآ "و ناتسدرگر د*" كيتاركمد جلص* هتسباو طسرت

 راک * *ا عضوم و نآشتس درگ هلئسس * هلاقم رد م تسا رب ذپ ناتما ناریا رصارح

 میتارتیم هسلاقم نیا زامآ رد ۰ دزا دریهم ناتسدرک هلئمسم هب* تیلظا* 1۷ هرامش

 یسقاو یاهتساوخ هیدرت قلخ 6 ناریآ ود یاهدوت يسارگمد یرارقرب نودب* هک
 ماشعتسا و ظفح" هک لصا نیا اب گ ,ذوقعم یرمآ "۰ تغاپ دهاوخت تسدشیوخ

 یانییر كلی يلک روطب و هتخیسگ راسفا یروتاکید لی هب زایت< هتسیاو یراد يابرس
 قسیبطت درا دا ۸ * عیظع ايتاروروب - یماظن هاگتسد ی اب هارنه یسایس

 نيا* دسن زیمت اف رد اربرترخآ فرح هلاقم و تسا هلاقم زاغآ هزات نیا یلو دنکیم
 عافس درک قلختازرایم لاسق رد یرتلورپ جیحص تسایس هناگی " هکتسا تسرد

 ٩۷ صآ (ربق) هناحلس عیلبتو یروتاکید- <



 , 1۸ ۲1 مایق هرات رد "تی

 لس هصرسع هب اههدوت ندناشک < نآ رد هنالامفتکرش تازرام نیا زا

 لصا دیک تتد زهک تفرگ هدیدان !سا نا دیابن یلودشایم (و )۳۰۰۰ ییلاقنا

 وسسپ یاهتاماگآات ناتعا امعدوت زا يعيموشخب هک یطیارشر (تساجنیا بلطم

 هتردسق ینرگنوس هب رداق درک فلخ هژراسم .دنکرم تیامح نآ زا و هتشاد تیکاح

 هوا دت یراک رما نیا هب رگیاد* هلاتم [تسام زا .دسیکأت اجنایم رز +" تسین هکاح

 نی دیاب هنوگچ درک نوگنرس ار مسژر هزرام هلیسوپ ناوتن زورمآ رگآ یتح هک
 هست عایفارس و۴ یاوبيسار کیس هیواجنارس ۷۷ دربرایپ ار هتل
 وسیت ۲ ۱۶ يتح هک هرود نیا رد ء هو درک قلخ* یمقاو یاپتساوخ*

 همهودرا دید راقح ری" ینرگنوس" زا ار همه" تیظا* هراونه دشکیم لوط ۰

 ها۹ سیلمع زین ماجنارس و دنکیم دانتسا * تیکاح زا اههدون مهر نیاهب اج
 همه دهدب ییاهراعش یشچاپتسد اب هک درادیار ار وا نیدهاجم هتاحلسم

 هدتا طابترارد مایق كرادت" هلئس اب اسقتس نوچ میزآ درهم ًاسبنآ هب !دعب

 مرکب یقمت ناتسدرگ رد 1 ار * تیظا * هلیتارکمد جام" نوک یلو
 ددرسگ رجنم مسیر ینوکنرس هی دناوتیمت ناتسدرگ رد هزواسم رگا هک مسینیمب ات
 ؟تسه یرگرد هزرجعس ماصجنآ هب رداق

 نیا دنرسگ رارق دیاب زور روتسد رد یلجام یامفده نوک یرارش رد*

 هلارتارکم  قوق وقح هسلسلس هلو نسیمأت لب ینوگکتربگاح یسنوگنرس هن اپفده

 *مه و درگ قلخ هيتارشم + قوقح نیمأت دناوتیم ًاپتمساوخ نسآتسا موم

 درک قلاخ هلیتارسگمد قرقح* دشیمرگا » [ اجتانه )* دشاب نارسبا یاهقلخ
 ,یسجایتحا هچ هلصوم هی یارب لقاال رگید *درک نسیأت ار" ناریا یاپقلخ همه و

 قلخ هيتارکد قوقح نسأت" * * تیظا "یاقفر یلو ؟ دوب عیژر یسارگنرس هب

 هتب یک تحتو 5۱ هتسیاپ یراد هیابرس عاظن رد" ناریا یاهقلخ همه و درک

 یا «دوسص ری تیرگآ یاققر اپ ار دوخ لماف طقتسا نکمم ۳ هتسباو یزایژررم
 * یستنس هقرم یزایژروب هدرخ" روقح دانتسا هبطقف ایآ (() ؟ دینک مسر دوخ

 ۱۳۵۹ هایت ۲8۴ 1۷ هرامشرات- (۱

 وادص یتب یتیم هراب راد * تیظا* 5 تسا كرد نیمه اب - (1
 دعب هحفص رد سون ریز همادا

  



 ۲۱ مایق كرا دترد "تیلق۴ ۹
 هک دیا داد هزاجا دوخ هب امسش هتسباو یزاوژروب نادوب " طسوتم "و تیمکاح رد
 دیتفرب ذهیم یزاب لد واتس د نآ اب هک امش ؟ دینادب وب ذدپ ناگما ار یزیچ نینچ

 یروتاکید كي هب زاسین * هتسباو یراد هیامرس ماکختسا و ظفحا هاش نارود رد هک
 9 را نامه دوجو اب نوا هکتسا هدش هچ تشاد " هتخیسگ راسفا

 هلیتارکمد قوقح نیمأت نآ رد هک دینکیم روصت ار یشوکحلگش نانچنآ زاب هتسباو

 و فو سقح ینعم امش ای لاح ؟ دشاب رسیم ناریا یاهقلخ همه و درک قلخ

 یروسستاکی د " زا ریغ یایسایس یاسر ای و دینا دیمن ار كيتارکم د یاهی دازآ
 ۱( پ یراکشزاس ای و دینا دیم روصتم هتسباو یرآدهیامرس یاری" هتخیسگ راسفا

 نسیه رد رخآ ۰ دیاهدرک ناسپنپ اییز تراسبع نیا ریز ار هتسباو یزاوژروب
 هو دنکباجیا طیارش رگا هک میادقتمم یتحاام "2 دیکرگیم امش هک تسا هلاقم

 شزاس نياهک یطرشب درک دیاب زین شزاس یزاوژروب اب دشاب رگراک هقبط عقن

 یا فتا یر هچنآ ریظن ).۰  دشاب دنمدوس یتاقبط هزرابم دربشیپ رد

 ۰ ( اجنابه )* ۸ ( داتفا

  

 نم هی زا سرت رو هیایآ

 یاپپ دازآ رارقتسا موز رب گی دود را * یادیم" هکتسین یکش * دسیونیم

 ٍسپ هدانکرس هماتر" دوب دهاوخو تسام تیامح دروم دکیم دیکات یسابس

 وشترآ " تیلقا" .دوخ هتفگ هب انب یاتیمرگا ۰ (۱۳) راک 1۰ رپم نیدهاجم

 4 یتارکمد یاه هینج دّکیم ظفخ تسه هک یتروص نیمچب ار یسارکوروب

 تردق زا ناآشتسد نوچ هک یباهروتاکید یییرف ماوعزج ییاتعم هچ قاثیم

 : : ؟ دراد < دناهدش *تارکمد * تسا هاترک

 اه ات حر هب ار ارحم نمکرت دایز ًاهزور نیا *" تیلقا*" -

 وا ۲ سپتسینوتروپآ همه هک میکرگیم نسخس ییاهزور زا اجنیا رد ام دشکیم

 : و مان دب دح نیا ا۷ نامزنآ 5 ) یا هدوت و*یتیرتکا زا ناراکشزاس

 مادکرهو مه تسدر د تسد همه .قلخغ نیدهاجم و یتیلقا"ات ( دندوب

 یمالسا ی هژیو یلیاالد اپ و هژیو یاهفافل رد و هّژیو ینحل اب

 ۰ دنک هدامآ رتشیب هچره قلخ یخالس یارب ار دوخ ات دن درکیم كيك



 ةضس ۲. -؟| مایق كرا دنرد ؟تیلق۴

 دوجوروشکرد "تیظ۴ دلوت ماگنه هک یاهلئسم نیرتسهم و دزاهکالاح بوخ
 هسپ مه یرظن می دش «اکآ اپنآ هبتبسن * تیظا* یرسیگتهج هوحت و تشاد
 عامشلا تحت ار رگیاد لئاسم یرایسب و دمآشیپ دعب هام دنچ هک یر ید هلئسم

 رد "تسیظا* هتوگچ هک مسینیبب و مسیکفیب قارعو ناریا گنج ینمی داد رارق
 - ۰ دزادرسپیم یمالسا یروهمج زا عان د هب" هدوت مهوت* لول دب زسین اهنآ

 6 نج رد " تیظا" هک میداد ناشن شدوخعقوم رد و نیا زاشیپ ام

 هشرسبت ار اپ تسیلایرما « یستسیلایرماتسا یگنج عقاو رد هک قارعو ناریا

 رد و دنا درگرب قارعو ناریا تسلود ود هب ار زیچ همه دیامنیم یمسو دکیم
 * اترک دیاب قارعو ناریا گنج هک دشیم رظن راپظا هلحضم یوسحنت هب هار نیا
 نیا اساسا و ميزادرپیمن لئاسم نیا هب رگید اجنیارد ۰ ۷ هدشابتدم

 در وشخرب شور هب اجنیا رد ام ۰« تسا هوزج نسیاعوضوم زا جراخ لئاسم

 زا ناآسزاس نیا لیدحت اب اتدعات تسیایم هک دوجوم تیمکاح اب" تیلقا*

 نیمپپ « میزا درسپیم دنک قیبطت :عماج ینیعطیارش و تیمکاح یتاقبط «اگیاپ

 هصوت قارعو ناریا گنج لابق رد* تیظا * تیعقوم زا یرگید هبنج هبتهج
 ۰ مینکیم

 مسلقس هلصافالب دیآيمشیپ یراد هیامرس یاپتلود نیب گنج هکیماگنه
 ابو یدوخ تلود یوسب اهعالس نا دنادرگرب و یلخاد گنج هب گنج لی دبت
 ب القنا ه دنیآ طسب یارب یزکرم يا نلودشترا زا هدش دازآ قطانم داجیا

 ره تحت دنرادن قح هجوچیپب انآ لاحرپب ۰ دیآرم اهتسینومک نه ز هب
 رد* تسیلقا" ۰ دنوسش دراو کنه هب«هتسیاو تلود رارقتسالوسق اب یناونع

 نیاردو دزادرپیم کنج لاق رد اهتسینومک هفیظو نیپب ۸۱ هرامش راک همیمض
 ال ارش قارع رد رگا* ؛ تسن جیرفت زا یلامخشندتاوخ هک دنزیم يفرح هنیمز

 رد ) تسا یسکهچرس تشپ یسکهچ" هوزج هب دینکعوجر- ۳

 قسلخ یا دف یاپکیرچ تارا شتنا زا( فارعو ناریا یقلخ دض میژر و د گنج
 ۰ ناریا



 ؟ مایق كرا دترد *"تیلقا ۲۱۱

 ها هب اراگنج هکتسا یبلاقنا یاهورین رگید و ابتسینومکهفیظوهتسایپم ینیع

 هسب هاگآات یا دوت هک ناریا رد اما دننک لیدبت قارع میزر هسیلع یلخاد گنج
 ها فیظو درک حرطم ار یرامش نینچ كي ناوتیمن و دنرآد دادتعا تیمکاح

 هک دنجر د ۰ دننک *اشفا ناویا میزر بناج زا ار گنج تیهام هک تساپتینومک

 هم یقارف یاسپتیدونک بوخ رایسب ۰* دنکنتکرش قارعو نارسیآ یاپتلود
 یتسد یراک نسینچ هب تسیت تحلصم العف ام یلو دنو رب ناشدوختلود گنج

 ناراداوه هب ٩ رم ۷ ۸ هرامش راک رد 45 يليملاروتسد قسبط و مسیدزب
 قسسطانم و اهرپش زا عافد یارب" جلسم یاه هتسه* لیکشت اب میا هداد

 گنج راک رد ار نام دوخ تسلود هریغو هویغو یتاسر قو ذآ هب كیكو هدز گنج

 یصشاع هعمج ره هک دنزیم ار یقرح نامه " تیلقا" بیترت نیا هب - مسینکیم یراب
 .زا مه ام ات دیک مایق ناتدوختلود «هیلعرب قارع مدرم " : دنزیم یناجنسفر
 یتارع یاهتسینومک هب " تهلقا* هک یتسایس نیتچ هجینت ۰" میک كیک فرط نیا
 ی سناجنسفر شاه هک دش دهاوضت یزیچ نامه زج اتایحا زین دنکیم هیَصوت

 جنافاموزل ارسنآ تیهام هک ییژر یرارقرب و * ما دم تلود* ینوگنرس : دصهاوخیم

 + درک دهاوخ نییضت* هدوب نانار دیدوخ* یاهتسنونگ* دیزگ زا هگ* گنج
 " تسسیلظا" هک تا " بالقنا دض و بالقناشکاشک* نیا ایآ یتسار

 نا آ هصرعفرط نسیا هب مایق زا ناریا هک دنکیم دسیکأت ما دم هرگنک زاسپ اصوصخم
 راد بالقنا تمدخو یگدرپسرس مینک شرف بالقنا ار" تیلقا * رگا اي تسا هدوب

 ؟ دشکیم هچ" یفطق درسبن ود نیٌب" تیلقا" ؟بالقنا دض ناتسآ

 تر



 ۲۱۲ ؟۱ مایق كرا دترد * تیلقا۴

 هب *اکتاو تیمکاح زا دوخ هژیو لیلحت اب" تیلقا* هک مسینییم اجنیآ ات
 نارود نیا رد درا دیم رذحرب* ینوگنرس رامش" حرط زا ار همه اههدوت مهوت

 ۰ هسشابنرادشه نيایواسح هک درک !دیپ ناوتیم ار نامزاس زا یاهیرشن رک

 . تسیظا* دیآرم شیپ ناتس درگ رد هن احاسم هزرابم یاپ هک اجره امومغم

 . هک سایس یورین ره ینونکصخشم طیاردش رد " ناتسدرک رد هگنآ هب رارقا نمض

 *هزرا بم هبندزتسد زا راچان دزا درهب ناتس درک رد یسایس راکب دهاوخب

 یسسک ادا هک دنکیم هیکت رما نیا رب یرتشیب دیکأت اب + *تسا هناحلم

 لاحرپب 4 دنکعیسب مسیژر ینوگنرس تسپج رد ار هزرام نیا هک دشاب نآ رکفب
 سم نوگنرس ف ده ینوک هلحرم رد ام هکتسا نآتسا یساسا اجنیا رد هچنآ

 یسایس یابیزور_یپ بسک و صخش فا دها ققعت هگلب  هتشا دن ار تیمکاح

 : * ( اجنامه )* تسا رظن دروم

 حرطم" تیلقا* هک یرامش نیرت یسایس حالطصاب ۱۰ هامرسیت ات

 و اکیوسما مسیلایرپما یگدرکرس هب یناهج مزیلایرپمآ داب دوبان" رامش دنکیم"

 زا "ات سیلتا " كرد اب راعش نیا یشو یلو دشایبم "شسیلخل د هگگیاپ
 * مس سیلایرما یلخاد هگیاپ دروم رد " تیلقا " توکس نینچمه و مزسیلایرما

 ی# - هشیم یلاخ یبالقنا یاوتحم هنوگره زا تخیمایم < یتلود ترادق رد اموصخم

 ٩ هففص ۵۹٩ هامریت ۲4 ۶ 1۷ هرامش راک هیرشنس ۶

 زد * تیظا" هک دوشیم ثعاب واقن و مزیلایرپمآ زا تشادرب نیا
 «دکیم رشتنم 1۱ /ه /۲۵ خیراتهب نپاژترافس هب هلمح تبسانمب هک یاهیمااعا
 یسنمیا ر هدنش هتخانش نمش د نیا اب هزرابم < ینونک طیارش رد "7 دسیونب
 .* تفرک دهاوخ تروص نیاز مزیلایریما اب هزرابم لاناک زا ( اکیرمآ

 مزیلایرپما یگرکرس هب یناهج مزیلایرپما داب دوبان " راعش نانامرپق« هلب
 اب هزرابم ! ظفر ۰ دننکیمن !دیپ ناریا رد ار کیرمآ * شیلخاد «گگیاپ و اکیرمآ

 یاههاگتسد ریاسو یتسیلایریما شترا اب هزرام " لاتاک" زا ناریا رد اکیرمآ
 و درذگیم دراد رارق وا رایتخا رد بوکرس رازبا نیا هک یا یسایس میژر و بوکرس
 دسنکیم هطح مسیلایرما میقتسم لماع نآ اي نیا هی نویبدقنا هگیب و 6 رگا
 تا اهابتشا" نا دروشربرد هک مش . درا د یتاغیلبت و كيلبمس هبنج رتشیب

 دعب هحفص رد سیوت ریز هما دآ

  



 ؟ مایق كلرا دترد* تیظقاآ ۵

 جحرطم یتلود تر قاب هطبار رد هگ یمصخشم تماوخ اهنت نارود نیا رد

 ِ * دوب ۷ ۰ اهاروش یرازقرپ و كيتارکمد یاس دازآ تساوخ هشیم

 هچو داتفا : ما هارد * ریگشی الی" تیظا* تقو هچ زا مينیپپ نوک

 ی ۰ تخا دنا رکف نیا هب ار وا یطیارش

 كي هناتسآ رد. نوا ام همماج* هک .درک مالعا * تیلقا* ٩۰ هام ریت رد

 و ( 10 هامویت ۱۰ 1۱1 هرامش راک ز * تسا هتفرگ رازق «دننک نییمت درسی
 ی اه دربن و گرتس یاه دا دیور زورب كلي دزن هدنیآ رد " هک دومن یسنهبشیپ
 هسسجیتن یب لا نیعردو ( اجنامه )* تسا وب ذپان باسنتجازاس تشوئرس

 م لا ار میژر ( اجنامه ) * راو هناوی د یپرد یپ یاپیگرس * كيکأت ندوب
 هسب ( اجنامه )* دنزیم نادهاک هب یشان دزد * هکترابع نیا اب ارنآ و درک
 : ۰ تفرگ هرسخمم

 اس ر بالا شکممک* ریظن یتاراب جیر دشب هک تسا ناز نیا زا
 زا هسنا مشچ "۶ ( اجنامه )* ماصتان و هراک هسین بنا" لینکت ** انا
 ینامزاسراتآ رد هو مایق هكرادت* ماجنارس و #3* یا هدونرغبنج * دل تا

 لق هحفص زا سیون ریز هما دا

 هتک نیا هب ارچ دیدرک یفاکشوم رقنآ نایزاس هتشاذگ یشطخ" یساسا
 و رسییخت هنوگره نییبت تقيقح رد 4 تیک هک دیتخا درهن ه دار دبحا قیفر

 نیب دافت نهی < دوجوم ماظن یلصا داضت هب هگنآ نودب هعماج رد یلوحت
 ۰ د درگیم لمپم و جوپ زی كلی هب لیدبت « دوش هجوت « « یشتسیلایرپما هطلس و قلُخ
 لریلست هنوگرصه هنیمز هباطبو كيناگرآ روطب دیاب ار مزیلایرپما هطلس هلئسم و
 هزرابم .دراد یشقن لاحرپب هک یجراخ لماع هب نوچ هنتفرگ رظن رد نیمبت و

 ه+ هحفص كيشات مه یژت یارتسا مه هناجلسم

 رسگراک قبطا بزح لیکشت یوسب شیپ" رامش * تیلقا* هتیلاس
 یسسایس شککاو هنوگچیه اساساو دنیسویمن سد چیپب شررف هک دادیم زین ار

 ۰ تفیگنایمنرب همماج رد

 1۰ هاریت ۲4 (؟ ) هحفص ۱۱۸ هرامش راک 5



 ۳ ۲۱ مایق هنرادترد "تیلق۴

 :رسسسگا زورمآ مه ات و هدرکتیشت ار اپنآ هرگنک هک دوشیم رادیدپ " تیلقا*
 اسینآرس نآ یاپیفاب یروسشت و * تیلقا*" یلمع يب لب نامزاس لمع مسیکوگن

 : + تسا راوتسا

 تاشفارتعا * تفا* هدهاش گیاقطر د ۱۰ هابرست ۲ رد* تیلقا*

 یوصب یاه دوتشینج ایآ* هک دنگیم طعم ار لاوکس نیا اههد وت راکشآ تازرام و
 « مه ناناراخ اف تحت گنیا اب دورسیمشیپ ینالوط یسایس دوکر هلی

 اسباب نیمه رد و ۰ ۷** دنارگیم رس زا ارتدم هاتوک و تقوم دور هلی
 : هنسکدسکیم مالعا تساجرپ* یاهدوتشسینج یماسا للع* نیا هم دانتسا

 نسیرست لمتحم دوختیلک ر د دوجوم ساپس و یعامتجا - یداصقا طیارش*
 ٩ (:اجنامه زده دیم ناشن راکشآ و یبالقنا الماک هزرابم لاکشا زورب ار زادنآ مشچ

 شیب + دش تیشتو ذخا هرسگنک .طسوت هک تسا یلالدتسا هوحن نامه زسن نیا
 "تقوم تفا * ندفای نایاپو * التما زادنا مشچ * تیلقا* هکتسا لاسود زا
 جسپفوت نارحب دوجوو* یعامهتجا - یدامقا طیارش " هب هاشنتسا اب ارشینج
 كرا دت* هب دیوگیم تسا لوخشم یراک هچ هب هک دسرسپب وا زاسک ره زا .دهدیم
 ۰* ماست

 1۳ هامریت نامه رد بسیترت نیا هب لیلحتو دروسخوب نیا یلک رسصانع

 * دش جفوتو نیودت راک هیرشن زا هلأقم دنچرد و

 شیخ نور تی لوبش یر یا رم دوم رد را و

 شیپ راد ار ماسیق و و و هسلحرم نیا

 جسیفوسن اهدسب و هرسیگشیپ رد دیابار* یضرعت یاهکیکات* اساسا دراد
 ً یضرعت یاهپگیگات " اما يستعم هب هوخ هب دوخ ماسیق كرا دت هک دش هاب

 نا هسهاک هیو 4 دوبن یاد ممه نآدنچ دزد 6 ترم رظنبمس 4

 ء تسا ؛دزن

 ًاجنابه اب



 ؟۱ مایق كرا دترد ؟تیظق

 است 1۰ هابرسیت زا یضرمت یاپگیگات نسیاعون نییمت درود رد یلو* تسا
 تست هکتسا داد ناشن دعب هب هرم زا قحب 5" تینا * هرگک هناتسآ

 لیکشت ینعی شا" یلما* یضرصمت كسیکات زاتسین رضاح یطیارش چیه
 و دسش یرایسبتاناسون راچد « درادرپتسد * بامتعا یفشم یاه هستیم"

 نیکمرش ار فاصنا اب"یتیلقا"نآ یروآدای زورسا هک تفر یناسک لاسبن دب اموصخم

 - .دسکیم وگمانشد و كانیضغار ! هیحور ش وخ"یتیظاو

 ۰* تهظا "دزن رد * یضرمت یاسکیکات* نیا لوسحن هب میزا درهب نوسٌکا
 هسجیتن و درک مالعا ار یمطق درسبن نادوب كلي دزن * تیلقا* هک ینابز نامه رد
 دوخ قیاس یاهرامش هب دی دج رامش ود تسنآ دیم ملسمشیپاشیپ زین ار دربن
 هسب ییالقنا یاگ رگنابامن تیلقا " هتشذگ هب هجوت اب هچ رگا هک درک هفا ضا

 تسایرب روشک رسارس رد دوب قتمم شادوخ هک ینافوط اب هجوچیپب یلو دوب ولج

 بز رب گرم" یاهرامش هامرسیت ۳ راک هیرشن رد " تیلقا ۰ دوصنیمن قیبطت

 جیضوتر دو دومن ع الف ار* ناسسرمسلجن لیکشت یوسبشیپ" و* یمالسا یروپمج
 زسسیمآ رپق یننوگنرس اهم دوت زا ابیقتس ناوتیمن زوسنه * تگ زاب رامش و دنیا

 ز امنآ نآ هقلح نیردرب ذپ بیسآ و نیرتفیمض زا دیاب هگلب « درکبلط ارتیمکاح :
 راک ) *"تسا یمالسا یروپمج بز> ۰ ۰۰ هقلح نیرتفیعض نیا « :دومن
 ۰ (۹۰ هامرست ۳

 یتسو دوسب كيتارسپ یاوتحم هنوگره قاف اساسانامسوم سلجنرامش

 یروسپمج بز رب گرم" رامش یسلو* تسما هدوهیب نآ یگادوهیب رس رب" شحب
 اهدعب هک ینارود نآ رد هنوگچ " تیظا*" هک دهدیم ناشن یوخب" یم السا:

 یيروپمج مسژر رد یاهداس خاما زج تشاذگ مان * یبالقتا نارو»" ارنآ دوخ

 رد ار" اهشیمرفر لایسوس * دوپ رارسق هرگنک رگا و تسا هدر گیمن بلط یمالسا
 ۹ بآ رگید هک یا دوت وا یتیرکآ " نایناج هب هن تسیابس دنکصخشم ناریا

 لا اسکابو درکیم همجارم" نابزاس* دوخهب هگلب دوب هتشگ ناشرس

 رد هگلبهدوب اه"یتیرثکا اب هگینابز نآ اهنتهن هک دوسمنیم فارتعا تقادص
 هک تسا هدوبن یتسیمرفر زج هرکْک ماگنه ات زینشیوخ لقتسم تایح نارود مامت



 ۳ ؟| مایق ترا دنرد "تی
 ۰ تسسا ه درگیم هیجوت یتسیلایسوس یاهیظافل اب ار دوخ یتسیمرفر یاهرامش

 هسسک دوب یلوصا ینامزاس < دوسبن " تیلقا " رگید درگیم یراک نینچ رگا یو

 یسفاسبلایخزا لاحرپب « دشکب یکاج نسینچ هبشراک هک دوب نکمم ویغ اساسا
 هک ییایفابلایخ تیعقاو هب میدرگرب دنکب تسناوتیم * تیلق45*۱ هچنآ دروم رد

 رامش 1« راذآ ۱۱ ات* سللسا یروپمجبزح رب گرم * رامش درک" تیلقا*

 1۳۹ هرامش راک هیرشن رد لاس نامه رد ۸ رد و تسا راک هیرشن یساسا

 گرم رامش هب ار دوخ ياج رامش نیا یاهبدقم هنوگچیه نودب و ناپگات

 * (۱ ز دهدسم سااسآ یروپمج مسژر

 زاشتادهدیم عیضوت * تیظا * هکتسا ۱4 هرامش راک هیرسشن رد اهنت

 عمجم نیا" هرگنک یاهراک زا یکی زین یلیق راصش یاج هب هیدج رامش نیا

 یروسسپمج پزسح رپاةرم" رامشتمص هیجوت رد سیار تسا هییارلام

 و درا دآتیظا *رواب شوخ نارناوه یارب یلخاد فرصم رتشیب هک دیآیم* یمالسا
 " اه هدوت تینه زاهب هجوت اب تسا هتساوخیم هنوگج هک دهدیم حیضوت ناشیارب

 یروسسپمج عیژر * میقتسم ریغ" روطب* سالسا یروهمج بزح رب قرم" رامش اب

 ۰. هدریب" لاودس تالع ریز * دنا هدوب شاهتفیش یلیخ اه دوت ایوک هک ار یم ااسا

 ار ناشهاوخل د مسیژر و نت نتشاذگ اه هدوت رس * لک میقتسم ویغ روطب نیا لار

 ۰ درآد دوخراعش نیا یارپ "تیلقا" هک تسا یپیجوت مامت ندرب لاوئس تمالع ریز

 * تسیلقا "اجنیا ردوتسا یگدن امبقع مزینوتروپآ یاه هبنج زا یکی

 نآ ملسم راه * هکدسیونیم یقو ۰ دشابیم دوخ یگدنامبقع هجوت وضو هب دوخ
 . رامش لگش رد (تیظا ناوخب ) ایراتلورپ ةاگتسيا نیا و هلحرم نیا رد هک تسآ
 ۱۹هسسمفص«۱) ٩ هرامش راک) * دش دهاوخوسه یب القنا دض یاهلارسیل اب

 وا میژر و ینیمخرپ گرم راعش نی .دهاجم هلسرم نآ راد اریز ( 1۰ هابرسیت ۱

 ي وب شیپ" یدسسیمرفر رامش یاجب زین رامش نیا «ارمه هتبلاس )۱(

 *یقلغ هليدارگم د یروپمج داب رارقرب" یب القنا رهاظب رامش" ناسسومیّلجم
 ههتسیآ كيتارپ یاوتحم هنوگرسه قاف * تیلقا* دزن زین نآ هکتسا هدمآ



 6۱ مایق ترا دترد "تی ۳۷

 سس هچوفت رد و دوب 4فنأم فرا زا * می و دهد درب یشجار هب ار

 هدشومه .دنتساوشیج ار یم السا يروپمج بز ییستوگترس طقف هک * اپلارسییل*

 تی میاقو زا یور هلابت د نآو راد مه یرسکی د همنج مرسینوتروپآ يلو ۰ .دوب
 یار و دوشیم هدید رایسب حوضو اب" تیلقا* بزن هرود نیا رد اظاقتا هک
 تی هرود نیا یاههتشون هملاطم دشاب هتشاد ینهرک فلتتقو هک یا دننآوخ

 ِ ِ » تسین جیرفت زا یسلاخ

 ورق يبالسا یروپم یزح ویاگرم* ار دوسش يلصا رامش هک ینابزاس

 شسقحا یروپمج میژر زا اه هوت تیام ار رامش نیا فاشتآ یلما لیلد و هداد
 1۳۱۰ هامریت ۲( خیرات رد ءدرسکم المل نآ ینوگنرس هاب ما.5۱ ندوباتقو یو

 تسمه يلخ مسیفست هب دیاب دا+ نابزاس ار یمزر یاه هغیج دیاب* ۰ دمیونرم

 ی هاب هسلیاقحن هب + دوک توعد قاس دلخ ربارب رد تسواتم هب ار اههدون + تشایک

 دنسسم دپ سزر ياه دانا یواقنا یاهتارسکرد ابو تسافرب هایس ياهدناب اب
 هتک دنکیم مالعا لاک نانیمطا اب ماجنارس و (۱۱۸ هرامش رات هیرشن ز ۸" دروآ

 ر ارق طوقس 4:اتسآ رد یا .ا یروپمج میژر هکاتسیت «.دیشوپ یسک رب رکید زورمآ *
 هی امام تایلبع ارهاظ (۲+ دل تورم و دم ۲و راک ) * تسا هیفرگ
 یعدلاسا یروپمج میژور تیثن لثالد زا یگپ ار انآ* تپظا* ؟دعب هک نی دهاجم

 ياهرابش موبلع هک تسا «ه.تشاداو ار اه یور هلابتد تسینوتروما دناوخ دهاوخ

 رسظن زا هن نآ یارسب ؟دنزپ یباسپفرح رخ ینلاسفنا یایگیکات و *دنامبقع
 لس سس یکشت داپتشیپ ۰ دواد یک دامآ یتاز قیام میر رد زا شف هچر یالبکشت

 نسومه * دیگر تشگ درب مسوهاوخ ار ؟دعنپ اه هک یزر ی ًاههشوج

 . يیسسیمقنآ هیمور هدسوئاز هن ۰ دوپ یستسیتوتروپآ تایسانم نیمه و نآرود

 وین میر هب هک اب دی * ۶ دونی لپ ارس نا نمک یاب
 ۱۰ دادرخ ۳۰ زوررد هت* یعاتجا و یدامقا طیارش " هک درکباسح هنوگنیا
 در ماشنه « نیا زاشیپ وا «تسا هضفرن نوب زا هکتخیر اهنابآیخ هب ار مدرم

 همب ار نیاشدوخملا یخ هب ینزج قیفرخارظن لیگ هسب هداز دما قیفرتاوظت

 یابسپشونج یولج دناوستیمن ییاهنت هب یروستاگی د و روز هکدوب ۵ دناسر :تابثا



 7۸ ۲۹ مایق كرادترد ؟تیلق۴

 «یدامقا لماع یهاگدی د نینچ" دوب هتک و درسیگب ار نسمدرم هستخیگنا دوخ
 هل .ماع لوصالا یلع هک ارنآ زا یشان یاهداشت و متسیس یداصقا یاپنآرسحب

 د رسیگیم هدیدانالمع دنتسه یدوخبدوخ یاهشبتچ و تالوحت رد هدنک نیمعت
 ؛هدشنسسنک نییعت یلگروطب اب قلطمّقن یروتا_کی د ینعی یگاسنیر لماعهب و.
 یولج یروتاشکید اب تسناوت (۲ دادرخزاسپ مه هاش ر گاو # * دهد
 هل سسسپ هعت* و یضرا تاحالما لیلدب دریگب | ار یدوخب دوخ یاپشبنج زورب
 موم یدوخبدوخ یاهشینج هداس باسح نیااب سپ ۰ دوب هه" اهداضت

 یستسین وتروپآ هتشادرب ای" تیلقا * سپس "۰ تسا ملسم میئوگن رگا تسا لمتحم

 ناوتسب* ۱۱ رگرزب یزاوتروم و شا" یقلت و تلود یتاقبط هاگیاپ زایشدوخ

 وی ( ۲ر ی" بالقنا دض و بالقنا " یاوس* یرگیاد یورسین *

 ,..هک اوسب مسیژر نیا ندهبرک مه رد ه5 دنکیم ار هداس باسح نیا زاب « دنریگرد
 ۰ دانا ,وناسآ راک دندادیم ماجنا هک یاهناحلسم تایلمع همپنآ اب نیدهاجم

 یسسستسیفیساپ یاپگینکات و یتسیمرفر یاهرامش مغریلع هک تساپیاسح نیا اب
 یسزر داحتا" و" مایق* ۶ " یسزر یاه هغوج" < * میژر طوقس" زا" تیلتا*"
 مسسیهاوخ رت نسیئاپ اهو دشکیم تبحص هریغو هریغو " یماقنا یاپتارگمد اب
 نیگشت یوسب شیپو یمالسا یروهمج بزح ریاگرم رامشود مغرسیلع هک دید
 « دشفان (۳)* یبلقنا ویتانرتلآ " رکفب ناسسوم سلجم

 .اسیکشت یوسب شیپ" رامش لایق رد مسینیهم ارتیعضو نیمه
 ی روپمج مسیژر هیوچراپچرد تسیابم او ینمی" ناسسوم یلجم

 * تیلظار امش نیا هیجوت رد ۰ دُک نییعت ًارسنآ نیشناج یتوکح لکش السا

 *هتسویپ مپب و رب ذپان یئادج" زج ۳ زا دوخ كرد نامپب ۱دتبا تسا :ریزگان

 ( ۸ *هحفص (ربق ز هناحلمم عیلبت و یروتاکی د

 20 هحفص (یبق ز هناحلسم عیلبت و یروتانکی د :

 ۱۳۹۰ هامریت ۲۴ چ هتفص 1۱۸ هرامشراک- (۲)و (۱)
 ۹۰ ؟امربت ۸ هرامش راک (۳)

  



 ؟| مایق كرا دترد "؟تیلقا ۹

 رد "ازسجا نیا زا یکی ندش *فضو يتسولايرسما دض و كيتاركمد هزر

 هکیقوات* شمی هسلضرم نیارد هک دهد ناشنو دسک همجارم قد
 یروپمج و درا.د تسد رد ارترق ارمصنم نوا هک یمالسا یروپمج بزح
 غسسبط بولطم یشوکح لکش هریغو ناههگن یاروش و ناگربخ سلجم رب یلتبم
 یياسپپ داز و قرقح نسیمأت یارب هزرام دشاب هتشاد تسد رد ار تر دق تسوا

 نهی تایح قح نیمضتو (تسایس زا نید ریقآدج هژیوب ز كيتارکمد

 ارب (3* هامویت ۳۱۶۱۱۹ راک ٩۱م ) وی" دوب دهاوخ +هدمع اههدوت
 1 درسیگیم مسیمصت عاضوا هب هجوت اب * تیظا * اپیدازآ نیا نسیأت

 ایدسمع زر ۵4 اهتارگمد ب لاریبل* ۰ دیامنیم باسشتنا ار دوخ
 : یفهی هتفری ذپ | یر ینب عضوم 4۱۹ راک )* (دیدج هفرسم یزاوژروب *درخ

 6 اسهتارکمد یتح* و دنتسه السا یروپمج بز زا و سا یاهارش
 هتسسآ نینچ « دنا هتفرپ ذپ ار عفود نیا زسین نیدهاجم ینمی " یبالقنا
 یسسسلو هیااسآ یروپمج بزح لاقرد یزاوژروب 4 درخ ياهورين تیمضو
 >اهنآ ابومسه « هاشم میکوسگن رگا « یمضوم هک دنتسه مه" یرگید یاهوریت *
 و ایپهورگ* 2 تسا نینچ هنیمز نیار د " تیلقا* هتفگ نیع , دناهدرک زاغتا
 لا اوت رسیز موزل زین 86: * رگراک هار* ریظن رگید یسایس یاهنامزاس
 رد و)یسساما نوتاق حالصا یارب یمودنارضفر یرازگرب و تیمکاح ندرب
 (هرب لاوئس ریز آر هیقذ تی الو ینسپ نآ 4 دام نیرت یروحم « اریز نآ یفن تقیقح

 ی * (اجنامه )*۰ دومن مالصما ار

 ی راک ی هنیلومرف یا یئاوژروب هجهل یتحو اوتحم هب اجنیارد ام *
 لر دز

 هم ی هه یعابتجا یاپنایرج هراومه هک " تیلقا * شاکی
 * پارکی سل ارییل " نیازا رفنود یکی مسا مه اجنیا رد دسانشیم
 ۱9با ور دیوگیم ینیمجترم هچ هب * تیلقا* مینادب ات دروآیم

 هاتوگتدم نیمهرد یلو تساپین ینابزاس * رگراک هار* هکنآ اب و

 ی رایسب غوبن نتسسیئوتروپآ یاهتمایس ناختاو صیخشت رد دوخرمع زا
 وسسپاکت رداار:نامز اس نیا نارادمدرس هراومه ۰. تسا هداد ناشن دوخ زا

 دحب هحفصر :سشیونریز هما دا

  



 _ ۳۰ ؟ مایق كرا دنر د ؟تیلق ۴

 یاهتارگم د* ۶ *اپتارکم د ب لارسیل * تروم نیا هپ" تیلقا* یقو
 بزسسه* نآ درب لاوئس تمالع ریز" رد ارشدوخ و * رگراک ها يب التنا

 كنید وسمه یمالسا يروپمج یسساتسا نوناق قیرطنیا زا و یم السا یروپمج

 یروپمج ) دنکیم غیلبت ار ناسشرخآفرح هشيمه" هک دزاشیم ییاهنامزاس هب
 لسحارم* زا یکر د نیا رطاخب ار اهسنآ و( اجنامه )* ( قلخ كيتارکمد
 ۰ دنسککیم شسزرس دنرا دن* اه دوتتینهذ و هزراسم فلتخم

 4 دصق* كپتارسگمد یاهپدازآ یارب* هزراس ۶ تسا نشور زسچ همه

 ساسا نوناق حالصا ناهاوخ" تیظقا* و" رگراک هار* «یزاوژروب هدرخ ۰ تسا
 زا یکرد* دنهاوخیم نیا زا شیب هکمه یناسکو .دنتسه یم السا یروپمج

 ینناسک زا ههیش عفر یارسسب و دنرآ دن" اههدوتتینه ز و هزیام فلنخم لحارم
 نسیمه نایاپر د تسا یتسیمرفر " تیظ۱* عضوم نیا .دنک ناگ دوب نکس هک
 شیپ" رامسش مه زاب یتامیضوت نسینج اب ایآ" 4 دسرپیم " تیلقا* < هلاقم
 6 تسا نشور یقو ایآ  ؟تسا یستسیمرفر یرامش* ناسسوم سلجم یوسب
 نآ وا یفن دمق هب اههدوت اپ تکرح رسکذلا قوف رامش حرط زا امفدم

 لق هعفص زا سیون ریز همادآ

 اه یتیلقا هک تسا لیلاد نیمچب و دینیهیم عضاوم نیرت یتسینوتروپآ نتفأی یأرب
 و اش سسحپ هب یدایز الو «راومه باعشنا زا دعب هچ و بامشنا زا له هچ

 هسلفسم ییه رگا " رگراک :ار* اب ثحبرد ۰ دنراد* رگراک هار* زا یزومآصر

 غم ضاوم هبسوت یارب یرایسب جلاصمناوتیم دربشیپ دوشنار یدج

 * تسیظا* یارب مه رگید دوس كي اهشحب نیا ۰ دروآ تسدب یتسینوتروپآ
 4 "رس گراک هار *؟تبسن هب ار شادوخ دناوتیم بلغا هک تسا نیا نآو دراد
 ۰ دهد ناشن* یب داقنا *

 هار رد هک دنوشیم حرطم تهجنآ هب لوا هلحرم رد اهرامش همه
 یفن دصق * هب دهدم یرامش * یشیلقا "۰ دوش هتشادرب ماگ اپنآ* ققحت*

 نسسیا یفتزج اه« دوت هیرجت هک دنادیم شیپزا دوخ * تیظا*
 نیار»د "< * تیلقا * ارچ هک تسا نیا دنامیم هچنآ دهدیمن هبینتار رامش

 ۰. دنک جیسب نآ ققسحت يارب ار اه «دوت دناوتب 5 دهدیمن یرامش « " هلحرم

 نآ



 ٩۱ مایق را دترد *تیظ۴ سس ۳

 رکذلا قوف لاوئس حرط یاج مش زاب تساهه دوت میقتسم هبرجت رد هتبلا رامش
 راد نشهب ناریا شم یروشک رد هتبلا * (۱۱۹ هرامش راک )"۲ دنابیم یقاب

 یزیچ امازلا سای یاسنهر هک مزسیلایرپما هب هتسباو یراد هیامرس ماظن طیارش
 یارسسسپ هراس هک یناسک تسین نایرعو راکشآ دادیتسا و یروتاسگی د زج
 هک دناه داد یئاهرامش هراووه دننادیم هدمع ار كيتارکمد یاب دازآ

 زین ياهدوت شبنج یاههیرجت نسیلوا و تسا «دوب نم ریغ شیپاشیپ اپنآ ققحت
 ها تیسا هدرک" یفن* " تیظقا" نایز هب ای و ًاوسر یراپتسوضف وخن هب ار اپنآ

 یروپمج میژر یاهیباصق جرا رد یضمی 1۰ «امریت رد" تیظقا" هگیلاح رد اپآ
 . نارگید زا دراد قح دسکیم بلط كيتاركمد یاهی دازآ مسژر نیا زا یمالسا
 ۴ دننادن* یتسیمرشفر* ار وا تسایس هک دهاوخ

 و راونتسا دوخ مزسینوتروپآ رد شتح* تیظا* هک تشاد عقوت دیاسبن یلو
 ار دوسخ راعش نیرت «دمع دوخ هیرشن رد هگونامز ات لقاالو دسشاب اجرب اپ

 *لاوقس تمالعریز " رابعش ينعي" ناسسوم سلجم لیگشت یوسپرثیپ " رامش
 سرهق * ینوکنرس زا * دنگیم نییمت یم السا یروهمج میژر " مسیقنسم ریغ" نادرب
 ناز نآ رد + دنکنتهص یرگید مسژر اب مسژر نیا یتیزگیاجو* زمآ
 نانچ اب نی دهاجم اموصخمو درسگیم !دیپ لوسحت یتئرس نانچ ابعاضوا
 نآ ترابعب ایو * ( ناشدوخ هویسش هب هشبلا ) هناملص هزرامیتساد یتلرس

 وسیت ۱۰ )* خرس رورت اتدصع وينسپ ااقنا رسسپف*" 6 *تسیظا" نامز
 یستسینوتروپآ تداه نآ ای* تیظا" هگ دندوب هدزتسد (۱11 راکک 1۰ هام

 هب» درواسین پاسحب ارسنآ تسناوتیمن " لحارم* یطارسفا صیفشت هب دوخ
 است هلئسم نیا نوک" تشون 1 هاب دادرم ۱٩ رد هک تسا تبج نیمه

 مسسسسیژور هک تسا هدش نشور مدرم یاههدوت زا یرایسب یارب یدابز دح
 هیرشن )*تساداضت رد مدرم یاتساوخ و عفانم اي ساسا زا السا یروپمج

 -یدامما مستمیس لک هک درک دیکات رسا نیا رب اصوصخ و ( ۱ راک :

 نآ اس نیا تسرفات درسکلبع* هن * مکاح یسایس مسیژر و یعامتجا

 قوس ینوزفا زور تکالف و رسقف هب ار مدرم یاد هوست "هک تسا * ها داهن

 شا دمعرامش 6 دنزیم ینامزاس ار فرح نیا هک میشاب هتشاد قدس



 ۳ ۲۱| مایق كرادتر د "تیلق۲

 تسا ءدومن بلس اسپنآ زا ار مدرم یاهی دازآ و قوقح نیرت یلادتبا و «هداد
 سلجمرامش القا هسگنآ هب هجوت نودب " تیظا* رگیاد اجنیارد ۰.( اجنامه ر
 مهوت مسیژر هبتیسن اف دوت هک هناپب نیا هبو - دوب داد ار ناسس وم

 سس سسلجم قیرط زا دوسش ضوغ مسژرتسا رارق رگا هک دوب هتساوخ دنراد
 مرطاخب نسک زا مهوتم یاههدوت نیا !دهب ایوگ ات دشاب !دصورس یب و ناسسوم
 ناهاوخ هلصاف الپو همقم یب - هنوشن راکبلط ناشولطم یعالسا یروهمج

 یدعی تقوم یب القنا تلود كي * یرارقربو میژر نیا * زسیمآرهق * یسنرگژاو

 * تنسساه هدوت دنشزوریپ مایق ناسگزاو قلخ هدارا رسگنایب هک یتلود
 ۰ ( اجنامه ز " دوش هدنش نوگنرس میر نیزگیاج اشوم " هک ددرگیم
 هراوشمه هک یناسک نآ زا ار دوخ فص *" تیظا* زاب زین اجنیا رد هتبلا

 یتارابع اب دننکیم غیلبت ار قلخ كنار د یروپمج ینعی " ناشرسخآ فرح *
 و" قسسلخ هدارا رگنایب " ریظنتقوم ییالقنا تلود تیهام هراب رد یلک

 دا راد تسود رتشیب العفوا ۰ دسکیم ! دج " اههدوت دنزوریپ مایق ناگرآ *
 و *"یيالقنا یاهتارکمد *۰ یردم شب ی "اهتارگد .. لارییل*" هک دنزسپ یفرح
 ینمی تساوخ ود سپ نیازا ۰ دنرسیاذپسب ارنآ دنناوتب مه * رگراک هار*
 تسسلود كلي اب نآ نادرک نیزگیاج و میژر لک زسیمآرپق ینوگنرس تس اوخ
 ل یک دتتساوخ اب نآ یناسسقبط هاگیاپ حیرصت نودب یب القناتفوم
 یا هتشون رد سلجم نیا قیرط زا مسیژر ییخت انایحا و ناستوم سلجم
 نسسینچ سزر یاه هغوج هلاقم رد ۰ دننکیم یتسیزمه رسگپ کی اب " تیلقا*

 لق هحفصزاریونریز هماداآ
 ه زرابمآ شام دمع هفیظو* و یمالسا یروسپمسجاب زحرب گرم * هلحرم" نیا یارب
 م-سیژر یعابتجا - یدامقا ساسا رکا ۰ تسا كیتارگمد یاپپ دازآ یارب

 ر اش حرط یمیزر نینچ رد تسا " كيتارگمد یاپیدازآ* ققحت عنام
 حرسسط نودب* ناسسوم سلبم* لیکشت تساوخ ای و بزح نالف ربگرم

 نیب رد " تیظا" . تسین یاهراچ یلو دراد یصموهض هچ * ینوگنرس راعش"
 هد وتسا ه دیمپف ار ینلبق دربنهن هگیلاح رد تسا هدرکریگ*" دربنود"
 »۰ تسا هدامآ هدنیآ دربن یارب



 ؟۱ عایق ترا دترد "تیلق۴ ۳۲
 ام "کدنکیم جیرصت و دنناسکی دروضخربود نیا ایوگهک دوسشیم دومتآو

 شیتجیمالسا یروپمج ساسا ظفح اب دهاوضیم هک ردص ینب لباقم رد زورصآ
 تلود و. ناسسوم سلجم جیورتو غیلبت هب نانپمه «دناشکب ههارسب هب ار

 شومارف * تیلقا*۰ (۱۲1 راک ۰ دادرم ۲.) ز* میزادرسیم یبالقنا تقوم
 *۱میقتسم " هک  دوب نیا هه ناسسوم سلجم رامش نسح اپنت هک دنکیم

 نیا بیکرت هک دوشیمن نیا ضرمت و درگیمن حرطم ار مسیژر ینوگنرس

 » دنکیم یسفن ارنآ یدوجو تلع یا تقوم تلود یرارقرب راعش اب رامش
 داسپ هب هاگیبو ٩5 زین هلصاف نیارد 45" تیظا" ۱۰ رویرپش رد لاحرهب

 د-نکیم مالعا هداتفا * ینوگنرس راعش ندوبسر دوز * و* اهم دوت تینه ذ*
 رسب نخس ۰ تسین مسیژر نیا تیشت ای نادنامرسرب نخس رگید نوک *

 ۰1۰ رویرهش ٩ )" دش دهاوخ نآ نیزگیاج یسک هچ هک تسا نیا

 سلجم راعش زونه هک * تیلقا* ۰ رویرپش ۱٩ رد هرخالاب (۱۲+ راک

 اسب دادیم دوب هدرک حرطم ه«ابویتر د هکیتروص نامهبار دوسخ ناسسوم

 ینوگنرسآ ناهاوض یکرتشم مرفتالپ یط " تیرتکا پچ حانج" و * رگراک هار*

 هر داجیا« تقوم یبالقنا تمرگح كي یرارقرب « یمالسا يروپمج مسیژر
 و یاس تارییغت ترور و یسالقناو كيتاركمد ناسسوم سلجم

 نآسشرخآ فرح " هراومه هکیناسک هیزاب نآ حرط نمض و دش هه ؟یب القا
 رانبرازه 6 داد جیفوت دنکب خیلبت ار " قلخ تارا یروپمج ينعب
 قسلخ مومعیاهتساوخ قلخ كيتارگمد یروپمج رد هک هلئسم نیا رارکت
 هسسب خساپ نیرستلاکیدارو نیرتماج ایراتلورپ همانربو دش دهاوخ نیمأت

 هسب هجوت نودب ۶ تسا مدرم یاههدوت یاهتساوخرد و اهزاین نیرت یساسا

 هزو ایم یه دنامزاس هاررد یساسا تسا یماک هن* نآ دربشیپ یگنوتچ

 تردق هن»دش دجاوخ نسأت ایراتلورپ ینومزه هن + ایراتلورپ یتاقبط

 ًارناسسوم سلم رامش ابا اجنیار د هک .درکشومآرف: دیابن هتبلاس

 » میکیم یسررب هدش حرطم " تیظا" فرطزا 1۰ هام ربت رد :.هگیتروص نآ هب
 ۱ ۳۵ هرامش راک 1۰ نابآ ۲۰ تو



 ۳۹ ۶۱ مایق كرا دنرد "تیلق۲

 ۸ ۰*دش دهاوخد هشنایپ یون همماج هنو دمآ دشاوخ تسدب یصأیس

 و مرشتالپ نیا ریس رس هک رها نیا بیقعت هبام رگید اجنیا رد
 فرسط زا نآ ققحت یارب یتاماقا هچ داصعو دی هچ ی رب دروم یروهمج

 و * تیظا " بیقعت ميزا درپیمن تفرگ تروص نآ هدنک *اضما نابزاس هس

 لاحر دار اهنآ امش تردشضب اریز تسین یناسآ راک لمعرد * رگراک هار *
 هسسک مسنیب هک تسا نیا تسا مهم اجنیا رد هچنآ ۰ هدینییم لیع

 رویه هلیرم هفاریاس یا ابا را :نایزاس * یا یک هی"
 هارد دوخ ذغاک یور یاه یرسیگمضوم رد یتح 88 * تسا هدمآ نورسیب

 ۰ دراد رارق یرابتکالف مضو

 یروسسپمج ناشرخآ فرح هسشیمه هک ار یناسک یقو " تیلقا *
 هسلحرم هب هلحرم و دریگیم دنخشیر هب دننکیم خیلبت ار ۸۸۹ فلخ كيدارگمد

 حرطم ار" یسیالقنا كيتارگید یروپمج " و ناسسوم سلجم ریظن ییاهراحش

 و تسا هناگیب ناریارد ییالقنآ شنیب اب اساسا هک دهدیم ناشن « دنکیم

 رکف رسگیاد هک هدرک لپ دسیت جسم متسیس نانچهپ ار دوخ مزسیدوتروپآ
 ار قسسلخ كيتارگسمد یروپمج * تیلقا" ۰ تسا راد هدنخ شیارپ بالقنا

 ۱و لآ هدیاو لوصو لباقریغ یف ده ناونمب * رغآ فرح" ناونعب
 تر لود "واه* ناسسوبسلجم * نیازا یلیخ دیاب نآ زا دق لاحرپب هک
 یسیالقن ! شینچ رد هکیلاحرد ۰ دنکیم یقلت تشا ٌگرس تشپ ار اه " ترقوم

 ناناقمدو نارگراک تيتازرگم د یروتاکید ینمی قلخ تيئارگمد یروپمج اه

 ه-تلحرم نیارد ناوشپسک تسا یلظادح افرص رگراک قبط ینومزه تحت

 هک تسا قلخ كیتارکمد یروپمج اهنت» تسا نم ریغ نآزا رشک وتساوخ

 دننکشب مه رد ار هتسباو یرادهیامرس یعامتجا -- یداصقا ماظن دناوتیم

 ارب صخشم روطب هگلب یلکروب هن ار* كيتارکمد یاهیدازآ* هجون ردو

 :٩ نابآ ۲۳۵ هرامش راک

 ۱۹۸ هرامش راک ٩۱ نابآا- 8
 .٩ هاهریت ۲۱۷۱۹ ص٩۱۱ راک و5



 ٩۱ مارق كرا دترد ؟تیلقآ ۳۵

 كسي هک ینرحو ۰ دیامن مهارف قلغ رادشقا رگیدو ناناقهدو نارگراک

 ماسمت اب ارنآ مدرم اتو دنزب مدرم هب شتاغیلبت رد دیاب زور ره یب داقنا

 غوسب نتخادنا رب ینعی دوخ فده هب ییملقنآ شپنج دنیپفن دوخ هدوجو

 نکس نیازا رتکهک تسا نیمه دسریمن هتسباو یراد هیامرس و مزیلایرپمآ
 تساوخ زورسما ناوتیم هک تسا یلفا دح نآ قلخ كيتارگمد یروپمجو تسین
 لوصح لیاق ریغو سرستسدزا رود یرسمآ ناونعب ار یروپمج نیا هینئاسک و
 زا ییاهپلح «ار هب انلاجع دنهاوخیم ناتاقفد و نارسگراک زا و دنهدیم هولج
 و * تیلقا * ی القنا كيتارگمد یروپمج و " تیلقا * ناسسوم سلم لیق

 سس هالسا هیتارگمد یروپمج و" تیرکا پچ حانج" و" رگراک هار*

 نشست لوصو لیاقو قن یروس ۱ ناونعب هرسیغو نیدهاجمو ردص ینب
 یزاوژر وسسسپ یاههدیا لاتقنا زج هشیوگب نخسهک ینابزره اب دنهد
 تيئارکم د یروپمج رگا ۰ دننکیمن یرسگید راک قلخ فص نورد هب هتسباو
 لا سیاق دنهاوخیم " رسگراک هار * و * تیلقا* هک یتعرس نآ ابو هلصافالب قلخ
 تم نآ هب ناوتیم هنوکچو یکسپ هک داتفارکف نیا هسب دیاب تسیئ لوصح
 هکر سس سمسسوهش و تشااق راک نانراسس ود سا لشم ارنآ هگنآ هن ؟تفای

 شسعامتسا و ید اصقا ماظن یرارقرب طیارش رد هک درک حرطم ار یاهدیرب مد
 حرط و :تسا نگممرسیغ اماسا نآ شیاادیپ مزسیلایرما هب هستسباو یزاوژروب

 لون هار رد رسیگیپ و یدج هزرابم زا اهنآ ندرکبرصنم و اههدوت بیرف زج نآ

 و یسسلاغوت هاهرامش هب اپنآ ندرکشوخل د و یلخ هكيتار کمد یروپمج هب
 یرگید زیچ" عوقولا بیرق كيتارگمد یاب دازآ" باب رد نیریش یاضهدعو
 مو هسنارفر یاضأاقت هن و" تسیلظا" ناسسوم سلجم راهش هنرگا ۰ تسین

 دوخ دزن رد یتحا كليچيه ودنآ كرتشم مرفتداپ هن هرخالاب و" رسگراک ها"
 اس متیآ هک یلصا بدیلاد نیارب هوالع 4 دشن یلمع رثا هنوگچیه *اشنم اهنآ

 (هرامش هتوگتیا هک دوسب مه لیلد نیا هب دنتسین قطع رکف رد اساسا
 : .هسس نیما رم انا

 ول را را را





 نم
 یاهویش هچ هب" تپلقا

 و

 ؟یسما لوغشم مایق كرادتهب
۰ 

 ها گیاپ زا یسایس بزح ایو ناتزاس كي یسررسب ماگنه ام رگا
 زا وا هسک میتسه ورسهر یویسفت اب رتشیب همماج شیعطیارش و تلود یتافبط
 در وم راد وا صضخشم عضوم هب هزرابم هویش یسررسب ماگنه* دهدیس هئارا ناپج
 دوخ هک نیاپنامزاس دروس رد اضیصخم هک یرما ۶ میراد راکورس ناپج رسید
 يسسمساسآ یکرمها هنشنآ دم یيدلاقنا هجیتنرد و تسینیذل ب تسیمکرام ۶

 ال وسعم هزرابم هوش نیا و ریسفت نآ نیب هکتسین یدیدرشت نیا رد ۰ دراد

 ٩ صوصخم هک یاهتمسگ زا رظنفرص یلو دراد دوجو گنناگنت یاهطبار

 م |اگنه هژیرب « دشاهیم مينينل ج مسیسکرام اب یدششینوتروپآ دروخرب * دیناز
 رگید ياهاج رد هک !ر ییایرسیگیپان ناوتیم هکتسا هزراهم هووش یسررنب
 هسسسپ و نششور هب دراد جاسیتحا عییپرد جیپ تالالمتسا هب ابنآ تاسا
 یيرسسط زا تیخیم طلخ يارب یدایز لاجم گنیا نودب ۰ داد ناشن یتخار
 ۱ + دشاب كيزرثت یاه یراک فیرظ

 زیچ" تیلظا* یهزرابم یاههریش اب هویش هراب رد 1+ هایرست زا لق

 تسسا یلکشم راک یدنج روطپ ثحب نیا هب دورو الوصا ۰ تگ ناوتیمن ینادنچ
4۹. جپ نیا هب نارود نیار د ی دجروطب زره دوخ" تیاقآ* ارسز



 ۳۸ ۲۱ مارق ت را دترد "تی

 هزراسمم یاههووش نوماویپ هرو د نیا رد" تیظا* هک یتابیدا هی هرسویبف

 یواسح رتشیبو تسا هاسش نارود و هتشاذت هجوت رتشیب دروآسیم دوجوب
 جرسطم نآرگی د طسسوت * تیظا *زاشیپ یلیخ اهنآیااسا هگتسا یا داتتنا
 نا ینور د ناز نآ هوزج ناک دسنسیون اپ ه.دنسیون اقم شمس ه.ش

 14 درگیم هابتسشا هداز دنحا قیفر هک هسنتنادیم* (رهق ) هناسلسم خیلبت و
 هیات جیضوت و تسا مهارف * پ هلقنا ینیعطیارش* دوسنیم ناسگ هک نآامز
 یسستایصومختما هسشک نیل هک روطننابه ۸ * یب انا تیعقوم* هک
 + تساط درب مهارف ۱۳۵۰ یاهلاس رخاوار د کشک ن نا درد

 رسمسطخ زا هنیمز نیا رد هک دن د همجاأرم ینزج قیفر هب درومنیا رد و
 ۰ دادیم راهشه * پچ مزسینوتروپآ "

 ز هرسسسکیم هاستشا هداز طحا قیفر هک هنتسناذرم مه رسنیا اهنآ

 ٩۲ دادرسخ ۱۵ زا سپ نارو د رد يانتخا یرارقرب تلع درشیم نابک هگیقو

 هسب مه هنیمز نیا رد اهنآ « تسا هدوب ناسیرعو هتخیسگ ماجل بوگرس اتدمع

 تدسش اهداشت 6 ره هک دشتلگیم وا لوق زا و دن درگیم هعجارم یتزج قیفر
 یا اسسپشونج زورپ یرسلج هناوتیمن یروتاگید هنرگچیه دشاب هتشاد یفاک
 ٩۲ دادرخ ۱۵ زا سپ یروتاسگید وا هب دانتسا هب زابو درسیگب ار یدوخبدوخ
 ملاعل و ۲ لام زا سپ یفرآ تاحالما یارجآا رثآا رد اهداضت لب دعت *" هب ار

 و د يدوسخپ دوخ ياه شینج هحب دوخ یاعدا نیا تابثآ یارب اپنآ دنکیم

 ۰ دندرسگیم هراشادسش یو ینوگنرس هب رجنم هک هاش تسوگم رخآ هلاس

 یسسسکقو درک هابتش ۵ هراز دیحآ قیفر هک دنتسنا دیم نینچمش اپنآ

 هکار یاهناملسم هزرام اپ و تسا گنج دوسخ گنج مالفا اجنیآ رد تک

 اپنآ ۰ درسیکرم طاسبترا اههدوت اب دو لماگت نایرج رد دسکیم زاغآ ورشیپ
 ابنت هن هک سا .دندرکن عوجر ینزج قیفر هب دایز رگی د هراب نیا رد و دنتگ

 هداز دما قیفر رظن زا 5 دن دشوبمن رها نیا صضرعتم اساسا ایا ل

 تیعقوم" اب * بذلقنا ینیع طیارش" هناءلسم هزرام يروثت ناراداوه و
 ه« تسا تواف الماک زیچود * یبدلقنا



 ۲۱ مایق هرادترد ؟تیظ۴ ۹

 هیپدنا هتساوخیم هک ینارکفنشور افرسم « «دوبن راک رد مه یگنج مالما هگلب گنج
 هسناملسم دنروبجم ار غیلبت نياهک دندش هجوتم « دنزا دروب غسیلبت راک

 هک دندرک داقتنا مه ینزج قیفر زا دندیسر 6 اجنیا هبو دنهد ماجنا

 .تساهدوب لئاق نیا زا رت هنابلط هاج یف ده 6 نامزاس هناحلص هزرابم یارب

 ه زراسی هوش دروم رد اهنآ هک دوب یئاهزیچ نآ همه اییرقت نیا
 هستش اذگ هرابرد ناششهب هک دنا درکیم دیکأت زاغآ نامه زا یلو دشنننگیم
 یراک نینچ هب تسد نیا یارب هک دن درگیم دیکأت مه ارنیا زابو تسا

 روطب ار نابزاس هتشاذگ هک رگی د یاهتسینوتروپآ لسباقم رد هک دنا *دز
 نتسیااب اشیا ۰ دنشاب هدا د ناشن یدوسخدندرسگیم یضفن یسلک

 دن دش لئاف نآ یارب یلایخ «تشاذگ كب نابزاس هستشاذگ یفن نمض ناشراک

 هدوسب لوفشم هناآحلسم غیلبت هب ایوگهک دوب نارگفنشور زا ینامزاس نآ و
 یسلو ۰ دنکیم هناهلسم هزرابم*" دراد هک تسا هدرکیم لاهخ شدوخ یلو تسا

 انا سرب هدنیآ یارب س د چه دنتشادن میمصت * هتشذگ«نیا زا

 ياارب ار سر د نیا لقاال نامزاس هتشذگ يفن نمض رگید یاهشینوتروپآ

 ر ارگتار " تاهابتشا " نآ وسگید دنشاب بقارم هک دندوب هتفرگ دوخ زورما
 هتسش گرد" یساسا تاهابتما * نداد ناشنزاسپ ابنیا یلو دسنکن

 هسسچ دنراد نابزاس هتشاذگ زا هک یکرد هب هجوت اب نوک دنتگن نامزاس
 اسیآ ؟دوشیم هچ * هناحلسم خیلبت* كينكات فیلکت ٩ دنکب دنهاوخیم
 نآزا ياهژيو طیارش ردو دش رظننم دیاب ای تشاذگ یراکهب ارنآ دیاب
 رد ناشدوخ نیبر + یتح یزسیچ نامز نآرد اه یتیظا ۰ دومن هدافتسا

 ۱ ۱ ۰ دشنگن هشمز نیا

 *-سک هدش  جیرشت شیپ زاو * دشباسح یتازرابم یاههویش زا
 اه" یتیظا * دم آ شیپ بسحربو یدوخبدوخ روسطب هک ار هچنآ میراگب
 » مسیتسه انشآ نآ اب اجنیاات اه هک تسا ینامه اسرقت درگ راکب

 !یوگ هک دن دش رکذت و دندرک * شزاس * ی زاوژروب اب ارم نیکرت رد
 * زرایم . تسا «دوب دنم.دوسم رگراک ةبط هزرابم دربشیپ یارسب رها نیا

 هناش نآ رد تکرش زا ناوتیمن هک یرمآ ناونمب ار ناتسدرکرد هناحلس

 



 أ 4 ؟٩ مایق هلرا دتر 3 * تیلق۴

 رد هزرابم نیا دیابن هک دندشرگذتم یسلو * هنتفوب ذپ لاحرپب درک یلاخ
 رسکذتم اتسحارص و دوسش هرسلاناک یمالسا یروپمج مسیور نتخآ دنارب تهپج

 (-ینآ مهوتو اه دوتتازرام حطس ناریا طاقن ریاسرد هک دندش

 * زرام زا ناوتیم هک یمقوت را دح هک تسیا هنویگ هب تیبکاح هب تبسن
 و" درک قلخ قوقح * نسیأت انامه تماد ناتسدرک رد هناملسم

 اصومغم اهنآ «تسا یمالسا یروهمج هبوچراهچ رد هلیتارگد یاهی دازآ

 الو را هاچ تارا رد یاهاجرد ۳ نمگهمس نیا زا
 دا وب لوفشم یسایس هنارگهاگآ راک هب دیاپ ناسز نآ اتو تسشن ییالقنا
 تسیا زا یتبجم چه " تیلقا * نامزنآرد» دن درگن نشور مهار راکنیا یارتمم یلو
 " هگار یلاهفرح" تیظقا " نامزنآر د» میریم رسب* يمطق دربنو ۶ نیپ ًایوت هک درگیمن
 گنج .كی زورما هببات مایقزا "هک لیق نیازآ دا دمیممترین نارود نآهبدز اهدعب

 و دزیمن ار ( ۱۲۲ هرامش راک 1۰ دادرم ۲۱ )؟تسا هدوب مکاحام نپیمربیلخآ د

 زا افآ ینابز زا ار *تیلقا* هزرابم یاههویش هب نستخا درپ مهلیلد نسیمبب
 هسک ار ییاههوبش و تسا هداتفا * مایق كرادت* رکن هب *تیلظا " هک مسینکیم

 ینئاج نامهزاار دوخ راکو مینکیم یسررپ درسگیم شیپ رد راتنیا یأارب

 :هسن 6 میزآ درییم یدسسنم نامه هسب و درک زاغآ دیاب عنقاو هب هک مینکیم زامآ

 ز ۱ *تسیظا* تیسهاب تخانش یارب اه یلیخرظن زا لپ ام رظن زا اهنت
 نسسه دناهزاس * هسلاقم يسررب زا ار وخراک ۰ تسا رشبم مه هرگنک
 1* دادرم ۲۱ خیراتهب ۱۲۲ هرامش راک " یمزر تایطع و یزر یاههخوج
 : ۰ مسینکیم زاسنآ

 اپنآ* تشزسنیم نو دهاجم هراب رد 1۱ هامرسیت رد * تیلقا* رگا
 و دن دش راتفرگ در .هداد رارق اسنآ هار رس رسب مسیژر هک یماد رد یسناسآ هب

 یسعسطق درست. دوب 4 درک نییعت مسیژر هک یسناکم و نامز نامه رد

 ر وطنیا هجوچیپپ ٩۰ هابرسیترد « ( ۲ هحفم 7۱۵۳ راک )* دنداد نت
 ناوستیم میک تبحس» " تیظا" دوخ هلبس هب میهاوخب رگا ۰ درگیمن رکف
 ما درد ترابع كي هبزین "تیلقا* دنداتفآ میژر ماد رد نی دهاجم رگا تک



 ٩۱ مایق ترا دترد ؟تیظ 6
 و تار ابفنا هعوبخب رد * .دسیونیماه هصب هک " تیظا "۰ داتفا نی دهاجم

 هرسیخو دز تب اههدوت «نیدهاسم یادصورس رپو یپ رد ی یاهرورت
 رویرپش1۷۲ راک ز* دندوب هتخود مشچ نیدهاجم یاهینامربق هبيرانک رد

 یيسسسسپ رد يپ یاهرورت و تاراجفنا نیا هعوبحب رد دوض « ( ۱ هحفص ٩

 ار وا هک یمارآبارخ مغریلع هک دش هجوتت و ثسجباوخ زا «هیسارس ناپگان
 هک درک نامک اموصخم و ۰ تسا هدرک ویک *یعطق دربت ود* نایمرد دوب هتفرگ
 بازرس رتف د راجفنا عقاورد ۰ تسا كيدزن * زاستشونرس هرسبن"
 م سمت هکلب درک ناسکی كاخ اب ار رشفد نیا اهنت هن یمالسا یروپمج

 لا ش یروسن یب یاهرامش یور خیلبت روم زر از * تیلقا* یابنباسح

 : می" ناسسوم سلجم لیکسشت یوسبشیپ" و" سالما یروپمجبزح رب کرم"
 هسک دوب* یگدز تب" یترابعب و یگمیسارس نیا" هعوبحپ" رد و تخیر

 * تیلقا" تسا زونه هک مه زونه هک دندز ییاهفرح" تیظقا * یاهنیسیروئت
 نسپدهاجم یاپیسب یادم رگا . درا د راثکرب نآ راثآ زا ار دوخ هتسناوتن
 هک دنراد ار راختفا نیا ام * یتیظا " یاقفر دناسرت ار" راکیپ" نارآدم درس

 !همیو دندمآ دجوب نآ زا هکلب دندیسرتن اسب نیا یادص زا اهنت هن

 یزارژروپ * درخ هج و ود * دشندمآ دجوب مه یدایز هک دندیمهف مه ناشدوخ
 [ تیراتلورپ یگنصهاشیپ نایعدم نیا" تیلقا* رد یرگید و" راکیپ* رد یکی

 دنشاب یزاوژروب 4 درخ هدنیامت دوب رارسق هک یئاپنآو داد ناشن ار شدوخ
 اب هنچ لاحره رد 5 «اپنیا فرفص رد ناشراتفر لمملاسکع هب *انتعا یب

 یایلاربتهب یراک رد هربخو «هدزاتهب * یوشو قوذ اب هچو زرل و سرست

 یسسسسنیبخ" یارب و دندرگیما رجفنم ار ناشهمب « دنتسیرگنیم " نیدهاجم

 . ۰ دندتاوخیم زجر " دالج

 تی سیایمن هک دز ار ییاهقرح* تیلقا* هک دوب نارود نیارد هلب
 سو ارشاراسلک زونه هک (شادوخ كبس هب هتبلا ) درک ییاهیور پچو دزیم
 هسپ نارود نآر د راک هیرشن تالاقمر د نیدهاجم یاهمب یأدص ۰ دهدهم

 و * سس القتا یاهورین سزر تاسیلمع" ریظن یتاراسعو دسرسیم شوسگ
 هریغو* خرس روزت" و * ییالقنا رورست"** یبالقنا یاهورین هتاحلسم تایطع*

 



 ی تی ٩٩ مایق ترا هترد تی

 ساک دار تلخ" نیا جرآ هاورسپید راک اپنآ یصوت رد هریغو ۱

 ِ مینی * یمزر تاوطع و یزر یاه هخوجییف هنامزاس *

 یسلو دش* ور پچ" رابچ د * تولقا" نارود نآ رد مييکرگیم را
 نیرتیپ هب تونخ هلاق نیمه و شدونخ هوس هب اضا هک مسکازفارس هلصافالب
 ياري یرااذگ بیپ همورحم زد یو يتح * تیلقا* هکتسا نآ یاهو هجو
 + هوم ظفح ار .دوش"یتوظااتیمورط زای دوشم دوخیب دوخزا نيدهاجم
 انایسا میئوگن را هک دوشم دیکشت هتوافتم لا ماک تبسق ود زا هلاقم نیا

 عیسبط يگناگود رب نآ «دتسیون هک میتوگب دیاب ظاال دراد هناگادچ *دنسیوت ود
 » تسما «دوب هاشآ الات دوخ

 هه تیرمیگحت زا چت هتقیقح رد" هلاقم نیا هکنیا مالسعا اب راغآ رد

 هی اب مارق زاسپ ناریا یصایسس و یعابتساسب یبامقاطیارش زا نامزاس
 (سپنک هت * همویحپ* نآ ر دا ؟تیلقا*۶* تسا نارباپالقنا تشونرس و زورمآ

 هتسیهام هراب رد توافق هب هکلب دنکیم جیرشت ار دوخ" یاهکیکأت زایشخب"

 اسب هراومش و هدادیم ور رود رد ناسز نآ ات نسپم عایق زا هک سیاقو

 دوسشیم مولعم هک تسابچتیا رد + دیاشگیما ناز *دوب ورسیر " توظا* توکس
 ۶ + "تا «دوپ مکاح اه نهم رپ یلخار گنج هلی زورصا هب ات عایق * زا

 لیع رو اف هرامعآ اتیجرت دیاب ابیتتسم * تیلقا" زر یاههشوب

 ۳ لا هسرپب تساوشیم شدوخ زاتیلفا رگاس

 یسفساپ لاوئس نیاهب تساوضیم رثاو مدوب یلومقم یراک هچپ نم یلخاد
 هدرسکن نیا زج یراک تدمنیا رد هک دنک ناعدآ دوب زیرگأن دهدب هنامیمص

 هرنوکنرس هرگف هب !دامم لک هظنوم یلخاد گنج نیا یبلاقتآ فرطب هکتسا
 + دتفیب تسوکس رد گنج نیا یمالقنا دض فرط

 سس مهاوخ رتشیب مایق زا * تیظا" كرد هبآدعب هتبلا امس 8

 رسسب لگست اپنت ناوتمب ار عایق اریچ هک هنیسز نیا رد "تیلقا" الوصا یلو

 هسسپ قرسطکی زا هک دکیمن نیا زا شیپ یراک هساتشيم میژر یملاقدا ینوگنرس
 داهب هدفصو «سیونریز همادآ

 



 ٩ مایق كرا دترد ؟تیلفا ۳

 نیارد هناحلسم تایلبع فدسه زا ار یرگید تشادرب هنوگره هلاقمو دنک

 ار سنآ بلغا *تیلثا* سپ نیا زا هک. نارود نیا رد و دنکیم یفن هلحرم
 یسههنامزاس مزسلتسم مایق كرادت ورربپ * . دانیم" یپ القنا نارود *

 ش زومآ نواب و زر تایلمع نودب تسا یزر تاسیطع و سزر یاه هغیج

 یسسه دنامزاس و عایق كرادت زا تبحص ینازستراپ تایطعو اه هخوج یماظن
 اسب میهاوخب رگاینعی ( اجناه ) " تسا جرپ یفرح سزر: یاه هغوج
 یه دهنامراس مابق ثرادت یارب مینک تیبحم يدروم نینچ ینفتاحالطصا

 وسیاس نآ نودب هک تم * یلصا هلینکات* نآ یمزرتایلمعو یمزر یاه هغوج
 یممزر تایلمع فادها * تلظا* ۰. دنهدیم تمد زا ار دوخ موپفم اهر

 : دنکیم هسصالخ تروص نیا هب ار یمزر یاه هغیج
 شهنج نارسبهر تیبرث * وا شزومآ < یه دنامزاس* یزر یاه هغوج زر تاهلمع
 یوسسسختب دیاپ اسینآ « درسیگیم تروم ماسیق هک تسا ینامز یارب " یاهدوت

 دننک یربهر ار مدرم عیسو یاههدوت< مایق طیارش رد دنناوتب هک دننیبب شزومآ

 هلسپ رد اما « دنرسیبرتیپ ار" یمجاهتو هناریگلفاغ تایلمع* دنشاب رداق و

 گنج هلی هک ینارود رد* گرزب مایق ود نایم نارود رد «یبالقنا نارود
 تیچیه و تسا نایرجرد نوگانوگ لاکشا هبو فلثخم حوطس رد یلخاد
 يسطق هطلس یرگید رپتسا هتسناوتن بالقنا دضو بالقنا یورین ود زا

 ۰ هسنشایم زین یروف فا دها یارآد یزر یاه هغوج .سزر تایلمع < دبای

 یاسسهدناب هیلع يدج هزرام زا تسا ترابع یمزر تایلمع یروف فده

 رو رتهبوگرس یاسناکرا هب هلمح 4« اپنآ یهدنامزاس ندسهک مه رد* هایس
 4 يلام یاه هر داصم « قلخ هب نینئاخو هایس یاهدناب نارسبهر يبذلقنا

 لق هحفم زا سیون ریز هما دا

 ب اصتعا و دراد ار دوخ هژیو هزرابم هویش نویسامرفره هک لیبق نیا زا یتایلک

 تا یراد هیامرس نویسامرق صتخم هویش یرپش هناحلسم مأیقو یمومع

 و ۰ دیامن هراشا نمسپپ مایق هب هليرهما روطب رگید فرط زا و دیامن دانتسا
 هنو مایق ارچ هک تساوخ جیضوت وا زا ناوتیمن <" هحویحب* نیا رد« اصوصخم
 ٩ یا دوت گنج ی

 هام  هنلبفده



 مس ؟۱ ما هر ادنرد "تی

 هل رد" تیلقا * وحن نیا هب گِیاگنه (اجناه زا .عالس نسمأت

 يفاسك ز ۱ داهدنا هب درک نایپ* مایق را دت* تپج یزر یاه هغوج زا ار تو

 - اسم نپیم رب نوکا مه هک یلخلد گنج هب هجوت نودب " ایوگ هک :دزا درهم
 نسیا رسارس رد هناخلس یاهیریگرد نتفرگ رظن رد نودب < تسا مکاح
 زا ا و هسنککیم درار یمزر تایلمعممایق كرادت كرد نود اساسا و نارود

 یرمسکفت زرط نینچ كي كيهيت هنومن ۰ ۰۰ دهننزسیم مد مسیگنالب و مسیشرانآ
 یئوسع نحل ناپگان هلاقم نایاپ رد (اجنانه) جو *تسا راکیپ نایزاس

 ینوگنرس زا هردو بابرد دوخ یگشیمه رادشه اب * تیلقا * و دوشیم

 و ی ی ی رب حر وز مایق " و تسوکح
 همزمان نم هک نیناز زا هلاقم نم رد هک یلوق لقنراداسا

 * دشاییم .* یماسظن و یسیلپ«*یشوکح نیشامبیزخت هتایطع نیا یروف بده *
 هک یاهتاحلس تایلمع زا تروص نیا هب " تیلقا * .نامزنآ هلب 4

 یسیاهتسینوترویآ تا داقتنا لیاقم رد تفرگیم تروص نیادهاجم طسوت اهاسا
 مرسج هب افرص دیاش نیدهاجم هک اهدنعب لو ۰ درگیمعافد " راگیپ" ریظت
 نیمه هراب رد دنتفرک رارق تیلقا" بضغ" دروم یروف یزوریپ نادروأین تسادب
 لا سا لسلس كي لکشیزین اهنآ یماظنتاما دقا تشون اهنآ تایلمع
 لسع رد اههدوت" ۳ هرامش 1۲ هایت ۳ هاسرد یيتمپرورت

 ابسک یتسیگن الب یاه هویش و یتیمرفر س اوژروب یاه هنر هیلک دوخ یپللقنا
 )۱۷ "هرامش راک ٩۲ رویرسپسش ۱۸ ) " دنزاسیمآ بآ رب شن ار تردق َ

 رد تشسسسرد و دوب ویگیپ دوخ مزینوتروپآ رد دوب هچره * راکیپ" نامزاس
 ذنتسه یو .دش میلسست هناق دام دروآ رد ۲ دصب ارکرمسوقان خیرات هک یتعاس
 ۶ ناسا لیئارزعرس عقوم هب اپیزآ درپترابع نیا اب هک یساپتسینوتروپآ

  

 ولاپ وی تسد یور زا یسیونور رد نانچنآ * تر عم
 ق رسن شدوخ * یاسکیکات زا يشخب * ناوتمب اهنآ ن.دزان و وا یاپفرح مد
 ۱۹۹۷ ناتسپات ابو ۵ رهمأس د هیسور رد دنکیمسح عقاوب هک تسا هدش

 ..* اوحشیم سر دوز وا 4 نارگن نینل لثم تسرد و دگیم یگدنز



 ؟ا مایق كرادنرد ؟تیظآ ی

 زسسج یقادهاو تلصخ یارادتسا هتفر تررص ریخا ههام هلی رد هک یماظن

 تسحپ,نیا هراو گنآ نودب < (اجنامه )* دنشاییم مپ درک هراشا نآدب ام هکنآ
 نامزاس ما کزاو دوشم طاشار تایلمع ماد" یخرب" نیا 6 دوش

 هایپ ناونعب هناحلسم یاهکیکات" هکدوشیم مالعا نینچمه ۰ تسا هدز رس

 رارسسق مایق كرادد تمدخر د اپنت هک دوش هتفرگ رظن رد یفرف كيکات
 هبات دندش هفاضا هلاقم نیاهب راصتخا روطببلطم نیا « ( اجنامهر) * دراد

 هلاقم زا تمسق نیا طسب و حرش عقوم املسم یلو دنیای طسبو حرش دوخ عقوم

 ۰ تسین 1+ رپم وا همین و رویرهش رد

 هسسلاقم نآک دنسیون اپ 4 دننسیوت مسیر خب هک هلاقم نیا یاهینوگمهان زا
 نآ رد هناحلسم هزرام اساسا هک دنک تباث نینل هب لسوت اب دندرک یمس
 رورتسست" ینمی دندادیم عاسجنا ارثآ نیدهاجم هک یتروم نآ هبطقف نامز
 ی اسهرداک شزومآ اتامهاو ".هایس یاهدناب نارا مدرس رورت ** " یبالقنا
 هتاسیلمع زا كرد نیا زا ریغو تسا تسرد یدمب یگنج تاسیلمع یارب 4 دیزرو

 هه سپ* مایق* هلی زادنا مسشچ ۰ تسا دودرم "تیظقا" رظن زا هناحلسم
 هک یمایف یلو ۰ دنک ییسیونور نینلزا كحضم یلکشب ات کیم كيك " تیلقا*

 وتازرام جطس و یعقاو طیارسم لیلحت زا هن دیوگیم نغس نآ زا " تیلقا*
 * اکیاپ دروم رد " تیلقا* تاروصت زا افرص هکلب اههدوست یتازرام نامزاس
 ردنایرسع رپق لابعا شن زا وا هناهلبا كرد و یمالسا یروپمج میژر یتاقبط
 مایق ۱۹۰۵ ربماس دا هیسور رد الا دا , دوشیم یسشان هشباو یاپماظن

 هدست و لقتسم لکش هباطب یتاگمه باصتعا نارود* هک دادیم خر یّقو
 رم دپان تمواقم و دوخبدوخ یگورسین اب شینج* و* دوب هدش یرپس هزرام
 دوس یجوپ ار مأرق یسنمی هزرابم رتیلاع لکش و دنکشیم ار دودهم هریاد نیا

 هنوگره یشح تیغ رد" تیظا *« ( نسیئل بوکس مایق یاهسرد ) "دروآسیم
 هک یناکمه باصتعا كي زا رگید اه (۱ ).* اههدون یدوخبدوخ شینج*

 * مابیق * زا یکرد نانچ اب ار دوخ رواب شوخ رثداوه " تیظا* اس (۱ )

 " ماسیق * ناونمب اههدوت یدوخبدوخ شینج هنوگ رپب وا هکتسا هدادوخ
 دمب هحفصر دسیونر یز ها دا



 4٩ام ؟( مایق كرادترد تی"

 نسیم تساه هدوت یساهسم لکشنم هزرام حطس نیرنیلاع ه دنهدناشن

 رد دوسخ ت الایخو نیدهاجم هن السم تایلمع نادید اب افرصو ( عیئوگیمن
 تسشاد نینل هزسن هک ییانسم هب مایق مهنآ و * مایق * مگاح میژر تیصقوم دروم

 ن اونعب ار دوخ رتیلاعلکشب اههدوست یسایس لکشتم تازرام *اقترا ینعی
 7۰ دوشم دوفشم نآ "كرا دت* هبو دننییم دوخ زا دنا مشچ راد ملسم یرمآ

 هب نینچمه و نیدهاجم هناحلسم تابطع هب " تیلقا * یگتفیش نیا

 رد نآیماح یاهورین و تلود یتاقبط هاگیاپ زا شدوخ یتسینوتروپآ یاهلیلحت
 نسیآ تیمعقاو* : دسیونب هک دناسریم اجنآ هب ار " تیلقا* راک 1۰ رویرهش
 فالخربو « میتسه نآ دهاش ام ینوک هظعل رد هک ههسنآف الخرب هک تسا
 تست و اه *دوت تازرابم رد تادم ینالوط یردوکر زاتیاکح هک رومآ رهاوظ

 رد یيسستالامفتاو لمف هنممانج قیعرد « درآد یم الما یروپمج مسژر

 لحن ال تافقانت هعومجم كي اب ار میژر هک دننکیم لمع ییاه هاضت وتسا نایرج

 رس ذپأن باقتما ینوگنرس و دوجوم یاهنآرثحب دیدشت دیونو هتخاس ورسهر

 * (۱۲ ٩ هرامش راک ۱۰ رویرپش ( )"۰ دهدیم ارسنآ

 فورعم كرد نامپبتسا ریزگان * تیظا* دوخ لیلحت نیا نییبت یارب

 یاههتشون راد ررگم اه * دیوگب ود درگ زاببوکرس و یروتاسشکی + شن زا دوخ

 هبوسکرس و یروتاکی د ساسا رب دهاوشب یسک رگا هک میآ 4دآد جیضوست دوخ
 -مسیکرام اب اساسا یادرف نینچ «دنک یسیایزرآ ار هعماجتالوحت یگنوگچ
 ۰(اجنامه زوو*تسا هدرکن كرد ار . یخیرات مسیلایرتام و تسا هسناگیب مسینینن

 لق هحفمزآسیونریز همآ دآ

 و * تیظا* فرط زا اههدوت یدوخب دوخ شینجو تدرحره ۰ دنکیم هان
 ققحت و" یا هدوت مایق * كي یاه هقرج ناونهب مأیق رظتنم یاهپتسینوتروپآ ریاس

 شومارف اینیا یلو» دوشیم هداد هولجاپنآ یتسینوتروپآ ياهليلحت یاهینیب شیپ
 «دهدب خر رگا یتح* * یاهدوت مایق* نیا دنیوگب دوخ هدنناوخ هب هک دنٌکیم

 شسیبو مک یاهدوت طسوت و دزیم فرح نآ زا نینل هکتسا سایق نآ زا ریغ
 "وهم ناینا عج الباک ییازسا و های یاس

 رُکف نیا هب*" تیظقا* در گیم نامزنآ زا مینو لاسود هک نوا اپآ-

 دهب هحفصر دسیون ویزفمآ دا



 ٩۱ مایق كرا دترد "تیلقآ "۷

 مسیژر یتاقبط هاگیاپ زا لسیلحت اب یقورسبق شقنزا ششب نسیا
 و7 یستلود نیشام زا عشعشم یلیلحت ابو نامز نآ رد جیم السا یروپمج
 ردیکرام زا هرامتسا اب ات دزاسیم رداق ار " یتیلقا* یاهسکرام ء دوشیم لیمکت

 عیسضوم ره ریخست اب ی االسا یروپمج بزح* ۶ دتسیونب ٩۰ رویرپش زاغآ
 یسسسسمالسا یروسپمج بزح ۰ تسا هتفر شیپ ینوگنرس یوسب ماگ كي دیدج
 شیامن هب ار دوخ یناوتأن دک ات 4 دنک ریغست ار تردق عضاوم مامت یتسیابم

 لبق هحفصزاسیونریز هما دا
 هک دراد قح هناحلسم هزرابم یروثت اساساو هدازدمحا قیقر هکتسا «هداتفین

 و راکشآ توگرس و یروتانکید رب اساسا هتسباو یاهروشک رد تموکح دیوگب

 ۳۰ زا سپ یم السا یروپمج میژر ؟* تاحالصا* رب هن* تسا راوتسا نایرع
 ناد سقف دوشب هک تسا هدرکن مالعا* یتاحالما* هلادحب ۱۰ دادرخ

 م درسم مه دا درخ ۳۰ زورو داد تبسن نآهیار*" یادوت یاهشبنج*
 قسیفر ترابخب ینعی دنتسه نتخیر نابایخ هب هدامآ هک دنداد ناشن

 هی فسا وین و لااس وا هک یخ اغ اهن «تسا .مهارف- ییطیارش هدار هما

 و ؟هتسا یرگیاد زیچ نایرع بوکرس لماغزج اپآ هتشادهگن مایق راظتنا رد ار
 ه درکیمن هابتشا ایآ هتفگ نیا زج ینزج قیفر دننکیم رکف"اپتیلق۲هک روطنآ رگا
 «تفرگیم ار یمک هچ فرط تشاد نایز * یخیرات مسیلایرتام" رگا ؟تسا

 تسسا هتفرگ رارق نود ره كي تسد رد یسایس تردق نوکا*- #

 هسماج یوتعم  یگدنزو دیلوترد هک ار یتاقبطو راشقا یماعت اهنت هن هک
 *-کلب تسا هتفرگ رارق زیتس رد اپنآ اب وتسا هتشاذگ رانک دنراد شقن
 یطیارش تحت تسا رداق هکار یتسمنص یزاوژروب هژیوی یزاوژروب راشقا نآ
 ) راک ۹۰ رویرپش ) 1 تسا * هتشا گ راثک تیمکاح زا دنک راهم ار نارحب
4 

 دا وجو هن میتسه ورهر نآ اب ناریارد زورمآ ام هک یتیعقاو" - +

 نادقفو یک دنکارپ زا هتشذگ هگاب یسارکوروب و شترا ماجسنا و یگچراهکب

 * ی کیم لمع مکاح یتلود. نیشام ناگرارد هکتسا یگناگود یون « ماجسنا

 * (۱۲2 راک ۱۰ رویرپش )



 مه +

 ی ؟۱ مایق كرادترد "تیلق۴
 راک 1۰ رویردپش ٩۱۶ دزاس مهارف ار شیوخ یغطق طوقس هنیمز و درا ذگب
 طسیارش نآرد * یرتلورپ یرسیگیپ * و مسیسکرام نایعدم هسلب * (۱۲۶ هرامش
 ناار گفتن شور و اههدوت یارب طیارش زا ینیع لیلحت ابتسیابیم هک ساسح
 ۹--ناحلس تایطع مفریلع ارسچ و هتوگچ هک دندادیم حیضوت اهنآ ماکشیپ
 هشن« یشینل فن كي ابو دنامب راکرس رپتسا رداق مکاح مسیژر نیدهاجم

 یاّسج نیادهاجم هناحلسم تایطعزا ( دندرک ادعب کنانچنآ ر یفناخلپ
 اه «دوت یاربو دن درگیم صخشم ام بالقنا رد ار هناحلسم هزرابم یمقاو

 هسناحلسم ه«زراب شرتسگو طسب طیارش رد یتح بالقنا هک دندادیم جیضوت
 ! هلب«دراد شیپ رد ینالوط یهار شیوخ فادها هب ندیسر یارب زسین

 هام نیا " رامش هیجوت هب سکرام زا هرامتسا اب " تیظقا* اهراک نیا یاج هب

 نیا راکو دزادرپیم نیدهاجم "تسا نوگنرس ینیمخ*تسا نوخ هام

 درومر دار نیدهاجم كيكات هک دناسریم اجنآ هب ار نیدهاجم زا یور هلابند

 نایرجرد تنگ ناوتب دیاش عقاوب هک یمضوم هناحعلسم تارهاظت یرازگرب
 و فک رب ناج نویبالقنا هکنآ لیلدب یکیرچ گنجو هناحلس هزرایم كي
 یکرکات نیرت دب داتسرف میژر یخلاس هب جوف جرف ار" يا هفرح" عاو هسب
 هناشن * ناونعب نآزاو دیاتسیم دش ذناغختا نیدهاجم فرط زا هک دوب
 شف ده ؟ هک "و یلاپکیکات نتفرگ راکب تهج رد نامزاس نیاتبش شیارک

 هقباس درک یمس *تیظا" . دکیم لاقتسا##" تساه «دوت (۱ )جیسب

 ۹:۰ رویرپش۲ ۵ نیون یاهگیکات هرابرد هلاقم) ۲۷ هرامشراکهیرشن - 8
 یه دنابزاس" و* جیسب*" و" لکشت" هراب مد هراومه هک اهنیا- (۱ ر)

 "ول هک یردان مقاوم هنوگنیا رد دنکیمیفارخیاهیفاب یروثت " اههدوت
 ۱و شیپ و ریقح كرد هچ 6 دیمهف ناوتیم دنیآیم دورف یروثت نامسآ
 ۱ ابنآ ؛ن دناوخارف« اسهدوت جیسب زا " تیلفا* ۰. دنراد اه هژاو نیا زا یا داتفا

 "یضعم هب مسیسکرام رد اههدوت ییسپ 6یلاح رد دمهفیم ار اههارراپچ رس رب
 بلاج , تسا صخش فادها ابو نیمم یربهر تحت اهنآ ندرک لکشش
 یوجر دوعص هژرخالاپ تا ایلمع نیا زا سپ ها دنچ یقو 6 تسا نیآ
 ۰ راد تی مایق كرادت "هبلر اهنآمهوا دنزب یلرحاپنآهیجوت یارب دشریزگان



 6٩ مایق هكرا دترد "تیلق۴ ۹
 ۰ و دهادب یدالصا تادابنشيپو دنک اپوتسد نآ یارب یخیرات

 ار * راکیپ *۶* تهظا" ۹۰ دادرمر د هنوگچ هک میدید الاب رداام

 اتو اتدمع نابز نآرد هک هناملسم تایلمعزاو داد رارق شنزرس دروم

 عاضف دا تفرگیم تروص نیدهاجم طسوت افرص دوب * تیظا" رظن دروم هگیئاج
 !رهاظ تشاد یمپبم تاداریا زین تایطع نیا زا" یخرب" هب رگا و دومن

 رشاوا رد نیدهاجم فرط زا یمضوم هتاآحلستارهاظت هيات ذاختا اب

 نامه زا " راگیپ " رگا یلو ۰ دش عفترم زین تاداریا نآ ۱۰ رویرچش
 3« ه«امرسپم رخاوا ات تسیابم " تیظا" درک غیلمت ار *شرخآ فرح * زامآ

 زاتردق بسکو یماسا یروپمج میژر طوقس 6 دوش هجوم هزات ات دنک ربص

 هل رتارکمد یرومج دای هجوچيپپ ناز نآ رد "تهظا * ) نی دهاجم فرط
 « دوس رواپ زین وا و دندوب هتک نیدهاجم هک مه اه روطنآ (تسین قلخ
 لارسن دب *"تیلظا" هک تساتقو نآ * تسین ناسآ دوب هدومن هزسیروکت

 * تسیلقا * هب تبسن هراومه یتسینوترزپا عضاوم ناختا رد هک" رگراک هار*
 تسعاجت زا داششادب نایزوحن نياهب تسا هتشاد ار *گنهاشیپ " ضصن

 مدسع < طیارش زا تسر دان یبایزرا اب زین قلخ نیدهاجم نایزاس ** دوشُت

 رسیسآ تشر دان یاه هودیش یسرسب و شینج لماکت هسلحرم هب هجیت

 ی اپ گیکات ؛شدوخ یبوخ نیا هب هک "تیظا" ارچ یتسارس

 و دودشیمن لمع دراو اعخشم تشانسشیم ار اپکینکان نیا یاهفدهو هناحلسم

 زسگره * تیظا" ؟دادیبن كيکاتسرد نیدهاجم هب هزرابم نادیس نامه

 « اس گیب و هاگ . دهد خصاپ ارنآ دهاوخب ات دنکسن حرطح ار لاوئس نیا

 رسید نامز نیا رد یلو دنکیم باعشنا زا سپ ناماسبات تیعضو هب یباههراش)
 - روم راد " تیلتا*" ناعزا ی تی یهگناو 4 هتشادذگباعشتا زا عین و لاسکی

 نونکات نامزنآ زا لاح رب « دنکیمن قیبطت * یرسارس نابزاس نیرگرزب"
 تهتسسد رد * تولقا" زا امهک یاهناحلسم لیع اپنت ناتسدرک زا جراخ رد

 نسیارد هک یفده ود زا كيچيه اب هک تسا "نپازترافس هب هلمح" میراد

 رو رشت یتعی هدش نییعت " تیلظا* فرط زا هناحلسم كينكات یارب هلحرم

 * دنکیمن قیبطت ه دنیآ یاهگنج ناهدنامرف شزومآ و هایس یاهدناب ناربهر



 ۰ : ؟1 مایق كرادترد *تیلق۴

 یاسسپ هب دوشیم راتفرگ هنکاح تایه تاکیرحت ماد رد ددرگیم 4 نویس اکوورپ

 بوصرم اههدوت ۰ ده دیم نادیم غاجترا شروب هبو «دوریم یمطق هزرابم
 یمیبط یرما نياو ددرگیم مکاح هصماج رپ تشحوو بعر طیحم و دنوشیم

 ن امه ًانیع نياو ۰ (۱۳۲ هرامسش ر 5 ۹۰ هابرپم ۲۹ هبنشراپچ ) ؟تسا

 ۰ دوب «درک هناحلسم تایطع هب زاغآ نامه زا " راکیپ* هک تسا یداقتنا

 <. دوخ هرگنک دیکشت یارب الماک " تیظا* 1۶ هامرپم ۲٩ رد

 مامتو عاقوا زا دوخ لیلحت رصانع عاعت ۰ دوب هدامآ* یلاع عمجم نیا"

 ی اینابزان لاقرد ار دوخیاپیویگمضوم مامتو یاهلمرم یاکیکات
 4 هاترب یب مزسینوتروپآ تسیابیم رگید الاع» تشاد تسد رد رسید

 کوب یگرزب هفیظو نیا و دوش یلجتم یتسیتوتروپآ همانرب رد * تیلقا *
 ۰ دمآرب نآ ماجنا هدپعزآ یمخب مه افامناوتشاد هدپنرب هرگنک

  

 یاههغوج دروم رد شیاپیفاب یروشت همه اب " تیظا" هناتخبشوخ-
 تسد هدشن ۳۴تا۷7 نم3 نویساکوورپ نیا ریسا شدوخ/سزر
 ۰ دن یيطع هب

 لو و وا



 



 *تیظا " هک دوشیمت هتفرگ نآ زج یاهجیتت میتنک اجنیا ات هچنآ زا
 ارتاداقتنا نیا هلطجزاوا دوخزا داقتنا ماگنهو تفرگ هرگکرد دوخ
 یبالقتا هلخادم يارب نیمم هشقنو فده نادقف * ؟تساد دراو دوخب

 ۱۰ هابید ۲ رز " رومآ یدوخبدوخ تاسرج زا يور هلابتد 6 یتاقبط هزرابب ود

 هتسیایم هرگنک هک ار یراک هتشوت نياراد  یلو ( ۲ هحفص < 3۲۰ هرامش راک
 رد تسفر هرقط نآ زا یلومدوش هتفرگ جیاتن نیا نآزا اتسدرکیم هئارا

 داف «ه مي دوسبقده دقاف اهتقک هرگنک « میدرک هقارا نامدوخ دح

 + بوچیهب یلو میدوی هتخادرپ عیاقو زا یور هلابتد هبو میدوب یژتآرتسا
 نادقن تکنوا .هتسیچ تاداقتنا نیا یمقاو یاتعم هک دادن ناشت

 یزاوژروب یاپر د ارسحص نیکرت ناتاقفاد شبتج ندرک یتابرق ینعی فده
 قلخ شیتج نداد دنویپ زا یراددوخ یتعی فده نآدقفتکن وا ؟ هتسیاو
 ا یور هلابتد تفئنوا ؛روک رد مزسیلایرما هطلس نتخادتاوبرما اب درک

 میلایرما «ب هتسیاو یزایژروب ناسا هبار مدرم یاههدوتو نارگراک .ونعی عیاقو
 «رابرد اههدوت هک نآ درک مالعا هنامرتیب :هحبو ندنامقو تیرمآ ترافس یوذج

 ار یور «تلابتد و همانرب نادتق .تفگنوا هرسخالابو 5 دنا مهوتس تیمکاح>

 زا یور هتلابتدو همانرب نآدقفزا ناتچوا « هک ناربب دهایخیم هتوگچ
 یمفت هتکش دراد ییظنا اقاو یتابزاس یقرک هک درک تبص عیاقو
 رگید جوسپ یاب زادرپ هلمج و تارابع ناید م دناسستچنآ تلامج نیا . دنکیم
 دنکیبت رراپ یسک هک ه دنش یدنبلوموت ارت نیو جروسپ نانچو هتفرک اج

 +. دشکیم یکمن ار *تیظا* درمو یاونس 4 سنق قاو هبتیصماحت

 رکا ؟ ورک تار هتوگچ ار دوخ هماترب نادقق " تهلقا* یتسار

" تیلقا " میدوگب هک تسا نیا میهدب لاوئس نیا دی هاترک بارج هلی میهاوخب



 ۴۱ مایق كرادترد "تیلق۴ ۳

 قیام یاه یگماترب یب نادرک روجو عج اب دوخ هرگنک رد عقاو رد

 هما تیمقون هک درک مالعا هرگنک ء دومن میظنت دوخ یارب یا همانرب
 هرش لیلحت ۳۲ هرامش قلخ دربنرد 1۰ دادرم رد هک تسا هنوگنامه

 زاب یعرف كينکات ناونحبو تروص نامهپب زین سزر یاه هغوجو  تسا

 اه هدوت یسایس جیسی یاپکینکات " ایوگ هک دیدرگ دیکاتو دش زیوجت
 موسیفم هک دا دن جیضوت و "۶# دندرگیم بوسحم ۸ هدنع یاهکیکات نانچمه
 اههدوت یسایس جیسب یارب عوبجمر د هگ اهگینکات نیاو تسیچ هلج نیا
 زین اریماظن یاهیگات ای دتسه یسایس یاپکیکات ناشدوخ امتح دنتسه
 رگا <دوریم راکب یبوپقم هچ ایاه «دوت یسایس جیسب اساساو دنوشیم لماش

 نیا تسا یسایس یاهگینکات طقف اههدوت یسایس جیسب یاپکینکات زا روظنم
 دننا» دش* هدمع * عومجم راد اهگیکات نیا هکتسا هنوگچو دنمادک ابکیکات

 تیسیصاخ رثید دنشاب هدمع عومجم رد یئاپکیّکات دشاب رارق رگا اساساو

 اه" ,ینیلق؟هکنازجاجنیا ردو درآد یا دوس هچ هدمع هرسیف زا هدمع صیخشت

 5 هیحور یور ساوسو اب دنشاب هتساوخ

 ی اسیکیکات اب رگا نیارب رهوداع ۰ دوشیم لصاح ترابع نیا زا یرگید زیچ هچ

 زین اهنآ ایآ تخا درپ " اههدوت یسایس جیسب " هبا ناوستب زین یماظن
 ین دنریگ رارق * هدمع یاپکیکات" یا مرصز رد دنناوتیم

 هد نوت یلک نیا راچد* هدمع یاسکینکات* دزوم رد هرگنک رگا

 لوسق زا ۱14 هرامش راک هیرشنرد 1۱ دنفسا ۱م خیراتردس 9

 یسسایس تیعضو رد نامزاس هرگنک نیتسخن زا سپ لاسکی یط "۶ «دمآ مونلپ
 هستفرگن تروص  یساسا یرییغت یسایس عاضوا لوحت زادنا مشچو هعماج
 و رسیور نآ اب هعماج شیپ اهتدزا هک یساینلو ینامقا نارحبتسا
 ندرک ضوعرد ار دوخ تسب نی" تیلقا* ۰* تساجرباپ ناتچیه « تسا *دوب

 زا طسیارش ندرک روصت رییغت نودبو تباث اب ذغاک یور یتح دوخ یاهگیٌکات

 ۰ دنکیم راتتسا زورما هبات 1۰ ربت
 1: هاتید ۲-۱ هحفص ۱۱ هراش راک ویو



 4 ؟؟ مایق كرادترد "تیلق"

 اساسا * تساپ ماهبا راچد رتشیب مبنیازا * یعرف كيّكات* دروم رد تسا

 هكينکات* ناونمب ار یگیکات الووعم رگا ۰ تسانمم هچهب * فرق كيكات"
 هتک یسرن الومعم اپکیکات ریاس هب لباتم رد دنکیم صغْم " هدمع

 - ی یخشت ۰ درادت یسلعهدافتسا دروم یرا گمان نینچ اساسا و دوشیمن

 :میک میظنت نآ اب هطبار رد ار اپکیِات ریاس هک تسما تیجنآ زا هدمع كيّكات

 مسیکوگب كيتکات كي هبرگا ؟ دراد ییانمم هچ كيکات ی ندناوخ " یعرف * یلو

 تسا نکمم ؟ میاهدرک نشور كيلكات نآ اب هطبار رد ار یزیچ هچ یعرف كينكات
 هیات تیمضو مسیهاوخبام هدنع 4 یکات لباق رد
 عح-بیفوت درد یا هژیو تیعقوم تسین «دصع هک لاح نیع رد هک ار یرگید

 لستسخ ار یطش چیه نآ هب یعرف تفص ناداد فرص تروصنآ رد < عیهد

 هاب یماظن یابکیکات ندرک ناونعاب دهاوخیم * تیلقا* ارهاظ . دنکیمن

 هتسد نآ زجوا هکتیا یکی ۳ ار بلطم ود* یعرف هلیلکات* ناونع
 ها گن هدمع كيكات ناونعب " یماظن یاهپکیکات * هب هکتسین یناسکزا

 * یماظن یاپکیکات " هک تسین مه یا هتسد نآ "رج لاح نیعردو دنکیم

 - هک دنکیم شومارف * تیلقا* یلو ۰ دسنیامنیم در هلحورم نیا رد یک روطب ار

 هسیایوا « درا داار دوخ صاخ دعاوق زین یلدضنص رود نیب نتسشن یتح
 یفیاظو نیرتمپم نآ اب یا هطبار هسچ" یعرف كينكات * نیا هک دادیم جیضوت
 یا هتیمک داجیا" ۶ دناهدش هدرمشرب بیترت نیا هب " نارود نیا" يارسب هک :

 كسب یئایرب رروظنم هب اههناخراک رد رگراک ورشیپ رصانعزا . لگشتم باصتعل یفغمن

 .. ویتلود تارا دارد نگنهامه يفخم یاه هتیمک داجیا 6 یسایس سوم بامتعا
 . رد +درا ده یگاتسور قطانم و تاالحم رد تمواقم یاه هتسه داجیا < سراذم

 هک هدرک دروخرب یرسروس عوضوم اب نانچ هرگنک یماظن یاه كيتکات نیا هنیمز

 تبحم "قطانم یضخرب" رذ اهنآ نادوب هدصع زا یقوتسا هدیدن مزالیتح
 رسیظن "ترا ای مامت یدیق یب ایو دیامن صخشم ار قطانم یخرب نیا .دکیم
 دهدیم تاجن محازم یاهکیکات نیا تسد زا ار دوخ ناسیرگ" ناتسدرک
 :ناتس درک رد طقف العفا دیوگبو دنزب یصخش فرح تسناوتیم هرگنک هتیلآ

 1۰ هادید * ۲ ص ۱ هرامش راک



 ٩۱ مایق كرادت رد ؟تیلق۴ او

 ق هدشنیآر د هک ده دبمه ار لامتحا نی او دنتسه هدمعاپکیکات نیا

 جیجر تیلقا*" یلو ۰ دیابب شیپ یصضو نینچ تسا نکمم زین رگید یاهاج

 دراذگبزاب ار دوخ تسد زین هرگنک داقعنا نامزرذد یتح هکتسا هداد

 .جسیه هئارا موزسل نودب دنک اضقا* اههدوت زا یور هلابتد * هک اج ره ات
 ی اسکیکات نارتب هرشنک همانمطق نیا هب هراشا اب افرصو یدیدج لیلحت
 چیه نامز رد هنو ناکمرد هن * تیلقا* ۰ درک یقلت یعرف اي هدمع ار یماظن
 یزرط هب هرگنک همانمطق ۰ دنکیمن هئارا یعرف زا هدمع صیخشت یارب یرایعم

 ات سفیبط و " تیلقا* دوخ درومنیا رد یضاق بش 6 هدش یادیراورمرف
 ۰ تسوآ هناور هنابتد

 قباس یاه یگمانرب یب نیا یروآدرگ زج یراک* تیلظا* هرگنک هک میتنگ

 نآسه تیعفو لیلحت درومر دو تسا هدرکن همانرب ناونحب اهنآ هئارا و

 هسب 1۰ رویرپشو دادریم و رسیت رد نآ رصاتع هک درک هقارا ار یلیلحت
 با قنار د نسینل یاه هتشون زا اموصخم ؟هنابشان یاهیسیونور " كمك

 درسیتود ؟4* یلخاد گنج دوب ه دمآ مهأرف ؛ هیسور ۱1۹۶م

 و "هراک همون باقنا نیکت ** بالقنا دض و بالقنا شکامک" * * یمطق

 ار هرگنکیاهیروآون هنیآ ره تسا یفامنا یب یلو "عوقولا بیرق مایق كرا دم هرخالاب
 هتسب شیپ" راعش هرگنک . میرسیگب هدیدان سمرف دنچره و زیچان دنچ ره

 نفت * اههدوت هبرجت * كیک هبدوب رارق هک ار " ناسسوم سلجم لیکشت یوس
 یراسک هب اههدوت هبرجت هبی دانتسا چیه نودبو مسیمصت كياب دوش
 * دون ناوسنع ار " قلخ هلیتارکمد یروهمج" رامش نآ یاجیوتشاذگ

 عاونا یارب هلصاف نیا رد *" تیلقا * هک یئاهرامشو راعش نآ در عقاو زنا :
 هسسپ ییادلقنا ۳ ناوتمب تسناوتیم دوب داد" یپالقنا تقوم یروپمج"

 یسنیصفو  نانچر د زین ار راکتیا هرگنک یلو دوش یقلت هرگنک فرط زا شیپ
 0 ارم د یروپمج ناهاوخ تپج نادب دوب !دیپ الماک هک داد تروص

 ها سپ هک یا ییالقنا یروهمج * ناسسوم سلجم رامشزا هک هدش قلخ
 * ار * اب" یبالقنا تقوم یروپمج "و درگیم داپنشیپ" یب القنا یاهتارکمد

 8 دسش سویأم و * دروخرس الماک دوب *دید هیت * پچ جانج* و" رگراک



 ه 1 ؟ا مایق كرا دنرد "تیلقا

 و قسسسلخ  هلیتارگمد یروهمج یب القنا راب جیضوت هب " تیظا" ۰ تسا
 سسسلوم * ینلمعرسغ هجیتنر دو نتسیمرفر یاهرامش اب نآ فالتخا

 زاسعش نیا اب هگلب * دزا درسپیش "" نیالقنا تقوم یروپمج " و" ناسسوم
 و دشکیم دروخرب دوخ هناور هلابند و شسینوتروپا هویش نامهب زین یب القنا
 رد ات سسا نکنم هک تسا یرامش مسپننا ایوگهک دهدیم جضوت ادعب

 ۰ ده دی" ناسسوم سلجم دیکشت یوسب شیپ "راعش هب ار دوخ یاجزابیرگی د نامز

 رد * باصتعا یفغم یاه هتیمک "دیک شت هنیمز رد هرگنک رگیاد یروآون
 لیکشت دیاب هزات نوکا هک اههتیمک نیا ۰ تسا سرادم و تارا دا * اههناخراک
 1۳ یوک هک .دننک  نههنامژاس ار يا یسایس بامتعا تا هد رد یاب دنوش

 هک تساا ساگ زمین نیا ۰ دوش رجنم هناحلسم مایق هب !دعب تسیاهم

 زا مادم " تیلقا* 1۰ رویرپش و دادرم و ریت رد * درا دیمرب ولجب " تیلقا*

 هک دش هچاپتسد نانچنآ راسبکی یتحاو دادیم ربخ عوقولا بیرق مایق

 شسخشم " تیلتا* نارود نیارد يلو ۰ داد رادشه "سر دوز مایق* رطخ زا

 *تیلق ۳« دوب دنهاوخ یانگ هناحلسم مایق سا «دنهدنامزاس هک درکیمن

 ماسیق نیا هک دادیمن ناشن یلو درگیمتبحص اههدوت هناحلس مایق زا
 زر دوخیه دنامزاس و تسا یادوت تازراب لاکشازا كيمادک لماکت لصاح

 كس هب رتشیب دزیم مد نآ زا " تیظا" نامزنآ هک صاسیق ۰ دروایم اجک زا

 * ت سیلقا * یاپیسیون ور رما نیمهو تشاد تهابش یه یو
 یرادرنسسسپ وکلاهب ۱۹۰۵ اس ۱۹۰۷ یاپلاس رد نینل یاه هتشون زا ار

 هک درب هدید ٩1و هوا ریناسدا زد هک نینل > درکیم :لیدبت یوتخما ی

 يه دنامزاس و ساکشیپ اب هناحلس مایق هب ینامه یمایس تاباصتعا

 اصوصخم واههدوت شبنج یورین زونه ۱ ۹۰۱ لاس رد و تفرگ تروص ایراتلورپ

 در کیم «دهاش ۱۱۰۵ لاس تدش ابهن دنچرههار ایراتلورپ باصتعا

 دی دیم "لمتحم * هک ار هدنیآ مایق ربماسد مایقزا یریگ سرد اب هک دوب نآ یپ رد
 نیارد ۰. دنک لیدبت دنزوریپ یمایق هب ایراتلورپ فرطزا یفاک " كرادت* اب

 ها گتسد " بیرخت" تپج ار دوخ سزر تایلمع تسیاییم ایراتلورپ هطبار
 ۱ ههدوت شینج رگید هکیماتنه ات« درب شیپ بامتعا یاپباپ بوکرس



 ؟ كرا دترد "تیلق" ۹.۷

 مایق یزوریپ ددرگیم رجنم زیمآ رپق سایق هبو دنکشیم اربامتعا هیوچراپچ
 د-سیوگب هگنآ نودب دزیم ار نینل یاپفرح هیه " تیظا" یلو ۰ دشاب ملسم
 دریل دب نینل یارب هک قرما رت نیفاپ نآ زا و دوشم یهدنامزاس مایق هنوگچ

 هگنیا دصیمتمه حرطم اساسا" یبدقنا نارود" نآرد دوب لح هکنآ

 یکم هیاتا" رتک میسیا زاو هکر یهدناواس ار باما یک
 ما سن" ییالقنا نارو د* ارسنآ نینل دیلقت هب هک نارود نآ رد تسناوتیمن

 دوسب ریزدان هراومه وا » دنکیم باصتعا یسک هچ هک دهد ناشن «دوب هداپن

 دوخ تایرشن نا دنناوخ یلکروسطبو " تسا یتتوم شبنج تفا* ۶ دیوگب
 شسیلج *التفا زا دنا مشچ" و" اههدوت هدشنبای جوا تاضارشتعا* هب ار
 و دش ککشم هجوت هرسخالاب هرگنک اما ۰ دنکشوخل د هرسیغو هرسیغو * یا دوت
 ت_فکیم نفس نآزا*" یپالاقنا نارود * نآ رد نینل هک یمایق یاارب هک دیمبن

 عایق دوخ یه دنامزاس ایئاثو یسابسا  یموع باصتعا تکی یهدنابزاس الوا
 ابلاس زا هک دیسر یا هلئسم نامه یاهب هرسگنک هک دوی ایجنیآ رد ۰ دوب مزال
 فارب ارد بالقنا یارب رکا ۰ تشنشاد رارق تارا نیا درک هیت ردشپ

 ۶م انس نیا مزاول دیاب سپ تسناد هت اعلس اق ار هدمع لکش دیاب

 رد هک يایرستلورپ يه دنامزاس نآو * یسایس یمومع باصتعا" ینعی
 4 قبط یمومعبا صتعا اپنت هن دناوتب یسزلیسو یدامقا تازرابم نایرج
 ناایرجرد و عایق هناتسآ اتار قسلخ راشتلو تاقبط ماعت هزرابم هکلب رگراک
 نیا رد هک ميينا ملیم همهو ۰ دیآ دوجوپ, دنک یربهر و یهدنامزاس عایق

 ی اگر ناوارس هک یخساپ هلیوا تلشاد دوجو یتنسا خمای کیا هار
 نی را رم ققاد تیسیو دندرک هژیروثت مظنم یلکشب ارنآ قلخ یلادف

 شو نیا یتنسا خساپ ۰ دش هتک نخس ناریارد " یتسیئومک نیون

 نیبو دزوآ دوجوب ییاههتسه انار ری یسایس مارآ راک قیرط زا دیاب

 ابنآ لکشت رد یعسو تازرام رد تکرش ابو درک رارقرب هطبار اه هتسه نیا

 ات تشاد یگدامآ عقوم هی دوصن مسهارف ار سومع باطتعا هنیمز جیردتب

 ماسق ننمپ یعلق دربن یهدتابرف دناوتب *هدنهد نامزاس یورین نیا

 ياپنابز هب یلک حرط نهآ زار د یاپلاس . دریگب «دپمب زین ار هناحلسم



 ۸ ٩۱ مایق ترا دترد *تیلق

 نیس سیا هراومهو دش رارگت نوگانوگ یاهتسینوتروپآ فرط زا نوگانوگ

 اههناخراک نورد رد نقخم یاههتسه نیلوا داجیآ هلحرم رد ًاهتسینوتروپآ

 ایا تاغارتعا زا یشرازگ  دنتسناوتیم طقف اپنآ نیرتهب و دندوب قوت
 رد یسنکقن چیه دن درسکیم فارتعا دوخ بذغا هک یدوخبدوخ تاباصتعا
 ۰ دنهدب دوش ناربهر هب دنا هتشادن اپنآ یه دنامزاس

 شسقن دروم راد یلاغیت یاه یحادم زا سپ زین * تهظا* هرگنک
 نامه ماجنارس ینتسینومک نیون شینجرد قلخ یعادف یاهکیرچ نامزاس

 نارود *ردهن هتبلا «اهتسنوتروپا نآ هک راد هلئس نیا هب ار یخساپ

 4 دندهمانیم* اههدوت دومخو دوکر نارود* ارسنآ هک ینارود رد هگلب * ییالتنا
 و سه" هینایب" نیب رد ارت قارطط نامک رد و همراه ناب

 درسسسیپ "و" مایق كرا دن و* یضرمت یاپکیکات* زا هک ییاه "همانملق

 رس سشتنم دوخ تایرشن رد دوب هتشابنا ۰۰۰ و" ییالقنا نارود" و* یعطت

 هرسخالاب هک ظاحل نآ زا شیپ هب سگ: سپ هب یماگو شیپ هب ساک 4 در

 شیپ نا 6 یی ناررس :یآرم نسل رظن دوم ماق هک یمن
 رامشو نیدهاجم لسلسم یادص نادینش اب هک تساهمدوت هنخیست مال

 سرت ییو ٩ دنش هسلغو دجو راسچد ناپگان "تسا نوخهام هام نیا"
 نساک ۰ دنوریم اه هناخ را دساپ و اه هتیمک بیرخت یارب اهنآ لابندب ناسج زا
 رسسظن دروم هناحلسم مایق دیمپف " تیلقا هرخالاب هک تپچجنآ زا شیپ هب

 + دراد زاین دوبخ دح نیرتیلاعاتار ایراتلورپ لکشت لوا هلهعو رد نینن

 دکنت زا دح نیا هک هّمیم نانگ " تیلقا* هک ظاحل نیا زا سپ هب یماک یو

 مریلایرپمآ هب هتسباو میژر موش هطلس ريز رد ناریا رد نآوتیم ار ایراستلورپ

 هک ینامزاس طسوت و هاترک یتدمرد ۰ هام راذآ راد نم السا یروهمج

 لکه دسر هچ دنکلکشتم بزع كي دحرون ار دوخ هتسناوتن زونه دوش

 لیکدت قیرط زا مپنآو دشاب هتشاد دون ریز ار قلخ یاههدوت لک و هقیلح

 * دروآ دوشسجوب" یسایس غیسب یاهکیکات* اب انرم و" یفغم ياه هتیمک
 نسسرتراک هنسک تسا لاساوس زا شیب هک دوریم یار نامپب " تهلقا



 ؟۱ مایق كرادنرد "تیلقا" ۹

 دن لوغش نآ هب ار دوخ یتحو دناهدرک داهنشيپ اهتسینوتریپآ
 هک یقو درادن یبیعت چیشو تسا هدوب رفص هراورصهش مه هجیتنو دناهداد

 "یاویوم * نیا ست" یاقنا تاب" نیا دنارف هام. هدرنایواسپ
 ب اصتعا یفغم یاه هتیمک هنیمز رد * هک مین اوخیم * تهلقا* موسنلپ لوق زا
 و مسیتکت دحزا شخب نیارد یفیلبت فیاظو * تفرگن تروص یسوسحم تّئرح
 تکرش یرگراک هتیمک « تفرن رتارف رشید یاههتشون یخرب و راک هیرشن عیزوت
 نیزگیاخ ار لعفنم ی لمعردو هک سس هما دن یتاقبط 4 ازرابم رد لامف

 ی هدرُکآ هدشزو ۹

 هکرقو ات اه هتیمک نیا راک نازس هک میسه دیم نانیمطا* تیلقا* هب ام
 ی ابتسیئوتروپآ « دوب دهاوضن رسکیب نیا زا زگره نوش میظنت هناقدام

 « دسابت دا گ یاجب دوخ زا هبرجت لاس یس لقادخ ناریا یتسینوک شینج

 سسسخ هچ ات مینآدیمن < میرآد مه هبرجت یا اهتسینوتروپآ نیا راک زا هتبلا

 مسسیظنت یاهدآ مپنآ و دوش ناسو و نآهب دناوتب اي دهاوخب * تیلظقا*

 هتسسیلامف و ی رو تفرشیپ مهوت داجیاو نیفورد یاهنداسیب

 ؟درصفم تسینوتروپآ یاهزاس كي هک دتنایس قافتا . تسا * اه هتک" نیا

 یربپهر و نارگراک اه دوخ ناز اس نادانتفا اهرآ روشک زا .جراغ رد

 تیارد ار صغشب و نسویلم تاعالطا یاجور تقکیم نخس یلارخ تاب ًاصتعا

 نداد زا* یسستینمآ " لئالد هب هک درکیم رپ هناهب نیا اب دوش یاهاعدا

 نا همه هک تینا دین هک ری ورم یلو هتسا رودذعم ضخشم هکاعتاطا

 نآ

  

 ۰. تسا هدوب چوب اهاعدا

 یی ۶ رک شیب" یيالقنا نارود* رد" تیتا "< هلب
 سپ هکنآ :یارب * تیلقا " حرط رد .تسا داد رارق دوخ راک روتسد رد هزات ار

 #* رس سلکزاک ابلط ررشیپ یپلاقن !بزحآ : میراد مگ زیچ هس عصر ب * مایق "
 +«. مه دشاوخیم "تیلقا و ۰ * عجلسم شترا* و" یاهدوت نب اهن دحاو هپیج

 یاههخوج * نآ انایسحا ور " باصتعا يفخم یاه هتک" نامه كيكهبار اپنیا

 ۱۳۹۱ دنفسا ۱1 هرامشراتک سس #



 1۰ ۳ مایق كرآدترد بس

 تا "طیارش رد هتبلا یلو * یبللقنا ینارود * رد * مایق كرادت*.نمخض * یمزر

 د ابا زا هزراب راکشآ لک هگ یطیارشرد "و" یاهدوت یاهشبنج

 یسط رد هک دنکیم فارتعا دوخو دهد ماجنا < تسین #ب" رادروخرب یعیسو
 نارود* 4 سیرا د درک لوق دیاب هک ز هرگنک زا سپ هام هدراپچ زاشیب

 نیا لیکشت هنیمز رد یتفرشیپ چیه ( تسا ینالوط رایسب یستدم*" ییالقنا

 رس سظن دروم مایق هک دیمهف ناوتیم اج نیمه زا ۰ ۷ تسا هتشادن اههتیمک
 تکرش نآرد نلکش هچ هب * تیظا*" و داد دهاوخ خر یسنامز هچ " تیظا*
 ویجر اخو یلخاد تا الوسحت رثا رد رگا یتحا هک مینشطم ام . درک دهاوخ

 دیهد خر یتارییخت ناریا یسایس میژر رد زاب یاهدوت یدوخبدوخ یاهشبنج

 هکیطیارش ننمی شینجرب مکاح طیارش اما*: دیونب دناوتیم * تیلقا * زونشمم
 عزاضالب هطلسس و هتخیسک نانع یروناکید اپلاس موش ثتاریم ساسا رد

 نادقف< اه هدوت دکشت ویوهاتآ نآدقف رد ار دوخ یلجت < دوب مکاح میژر

 ۰ 848 " تفاییم یرگراک ری ذپان شزاس و عطاق یربهر

 زا دسکیم یسعس هلحرم نیارد ار دوخفیاظو مانت هک" تیلقا *
 كي لباقمرد نینل دننام ار دوخ دنک یسیونور ۱۹۰۹ رد نینل تسد یور

 مه رد یلک هب بالقنا میشاب دقتعم هکینامز ات "7: دهدیم رارق یهارود
 شینجرب یسایس دوگرو یگدروخرس و سای هیحور هگینامز ات ء تسا هتسکشن

 دنیابن هظحل كي 6 تسا هدرکن شکورف شبنج یبالقنا دکش و هدشن مکاح
 رگا اما ۰ دنام لفاغ مایق كرادتزا هزرام رتیلاع لاکشا یاربمزال كرادت زا

 دا سکش 44 دش وریور تسکش اب بالقنا هک میدیسر هجیتن نیدب ینامز
 تسا «هدش مکاح شبنج رب . یساینس دوکر و 6« درک شکورف سیتج یبالقنا

 ماست تحارص ابو" انلع* دنزومآیم نینلو سکرام هک هتوگنامه دیاب ه«اکنآ

 1۱ دنفسا خجیرأتهب ۱۱۶ هرامش راث

 * تشاد دهاوخن مه نیازا دهب هک میه دیم نانیمطا اموس

 -. ۲ هسحفص ۳ هرامش قلخ دربناس دم



 ٩۱ مایق كر | دنرد ؟تیلق ۴ 1

 مال ها ار نی یارب راد رم لاک فقوت و اهگیکاترد یناینب یرییخت
 : ۰ 8 "مک

 وتسا هدش ورور تسکش اب بالقنا هک مینک روصت" هظحل كي " دیکایب
 ق-سلخ دربن نایاپ رد" تیلقا* هک يليوط اتبسن كرف لقن نآ یور زا
 نینل درکیم هچ دوب" تیلقا " یاجب شیزحو نینل رگا مینیبب هدریآ ۳ هرامش
 !ركيتارکم د بالقنا لیمکت هفیظو قلطم روطب دیاب اب تروصنآ رد * : دیوگیم

 هلثسم لماک روطب دیاب امتروص نآ راد« مینک در ایراتلورپ یروف هفیظو ناونعب
 ار «دشنزر یاهدحاو یهدنامزاسو جیلست راک هنوگره و میرا ذگب راک ار مایق
 ۰ دنک یزاب مایق اب هک تسین لوبق دباق نارگراک بزح یارب هک اریز ۰ میزاس فقوتم

 هب یبالقنا یاهتار کمد یورین هک میوبذپب دیاب ام تروصنآ رد
 ارم .نیازا 5 میه د رارق دوخ یروف رم ار نیا تسا ه دیسر مابتآ

 كل تحت یعقاو  نویسیزویآ یورین ناونعب لارسیل یاهتارگد شخب نآ

 ناونعپ ار یتلود یاهود دیاب امتروصنآ رد ۰ مینک تیامح هطورش میژر

 بت ایاختنارد طقف هنو میری ذپب دشاب دب ناملراپ كيارگا یتح ناملراپ كي

 اچزح نادش ینوناق دیاب ام تروصنآ رد .میورب امود نوردب هکلب « مینک تکرش
 رسییفت ار .بزنخ همانرسب هوالعب ۰ مهد رارق تسخن هسلهو رد ار

 .میهد قسیبطت* یسنوناق"یاه «دو دم ات ار دوخراک مامتو میهد

 ت روصنآرد .میه د لزنت یحبتو زیچان یرما هب ار ینیمزریز راک لاسرپب ای
 هنوگنامه « میهد رارق بزح یلصا هفیظو ار اههیداحتا یهدنامزاس میناوتیم ام
 نیمی ان ندروآ زا ام 2 4 دوب هناحلاسم مایق < نیشیپ یخیرات نارود رد هک

 مسیسرپیم و میر کیم ده دیم رارق دوخ دیاقم رد درومنیا رد نینل هک یفیاظو

 و هدروخ تسکش ب زنا هک دیمپف هناقداص " تیلقا" زور كي رگا ایآ هک

 ۱۳۱۰ هام دادرم ۷ هحفص ۳ هرامش دیدحهرود قلخ دربند 8

 ( لوا شخب )

 لقن -- نیندل ۱۹۰۹ ضرام ۲۰ ایراتلورپ فیاظو و هیسورب القنا

 هرامش قلخ دربن زا *دش



 1 ۴۱ مایق كرا دترد "تهلفا
 دوش لوغشم ییاهراک نامپب دناوتیم تسینراک روستسد رد رگید * مایق*

 وه سب شیزح :دیاب دروخب .تسکش بالقنا هاگره:دوب دقتعم نینل هک

 هسساورشم اه تیک" اب هوم "تیک ایا دادی اهر نآ
 دوخ ندش ینوناق یارب دناوتیم تروصنآ رد " تیلقا" ایآ ؟ دهاوخب

 "و ینلعتالیگشت تبسن هب ار دوخ  یفخم تالیکشت دناوتیم ایآ ؟ دنک ش الن
 رد ی نوناق و ینلع راکب دناوتیم ایآ ۲ دهد شهاک رایسب دوخ یتوناق
 دک لوق * تیظا" هکیتروض زاد یتح اپنیا هنه ایآ ۴ دزادرسپب اههیداحتا
 یار سبزاب تسین روتسد رد رگید " مایق " و هدروخ تسکش ب القنا هک

 ۰ نسینل زا نتفرگ سرد زرط ن نیاراب ایآ # ؟ تسین نکس ریغ * تیلقا *

 رسبطقف هکلب یهارود كي رسرب نینل دننام هنار دوغ" تیلقا*" عقاو رد
 درادنیاراچ جم "تیقا* ۲۷ ها هداادنراز# مانی هار یتسی هار هاب رس

 ..تسکش ار ب ال قنارگا اریز دنادب دوخراک روتسد رد ار مایق هگنآ زج
 تالپکشتو د درگرب هزرابم ینوناق لکشب دیاب لومرف نیا قبط دنکضرف ه دروخ

 یارب یتح یراک نینچ ی داسا یروپمج میژررد نوچو دهدب ينلع
 رد تسین رسیم مه* یتیر کا و یاهدوت یاهسولپاچو سیل هسکچ نایناج
 ۰ تشادن دوخ ل الحتازج یاهراچ " تیظا" تروصنآ

 هتشاددوجو ل اسح رهب " تیلقا" «دنآ یارب یلایخ " مایق " نیا هلب

 كراد ست مایق نیا یارب ش.نوخ ةویش اب *" تیلقا* یلو تسا مزال دشاب

 -نامزاس ار اربنآ یلو دیوگم نخس * یمزر یاه هغوج* زا وا ۰ دنیییم

 تیمها یب یروصقار لامها نیا اهنآهب یعرف كيكات: ق الطا ابو دهدیمن

 لثم دناوتیمن بالقنا هتسکش تررص رد *تیلقا " هک مینک لوبق رگا «

 «یسور اب زورما ناریا تیعض» هک میری ذهب دیابن ایآ دنک ینیشن بقع نینل"
 نامپیو انیعهک دنک ۷۶۱ د دن قح یا هک تسه توافتم ردقنآ زورنآ

 . نینلزا یعقاو یاپتشینینل ؟ درک * ضرسمت* ناوتیم هتک نینل هک مه یلکش
 | فرم مپنآ دننکیم دیلظت نینل زا * یتیظا*" یاهتسینوتروپآ و دنویگیمسرد
 ذغاک یور



 ؟( مایق كرا دترد "تیلقآ ۳

 4 راد یارب یمزر تاسیلمع نیا دوب هتک نینل هگیلاح رد . دهدیم هولج

 * یعرسق دوخ ماسیق كرادت رد ار اسپنآ" تیلقا *. دراد یساسا یتیمها مایق

 و نسیرت هدیسوپ باصتعا یفخم یاههتیمک حرط اب هاگنآ <ده دیم هولج تیمها یبو

 اجدوخضرعت كينكات و ینامزاس لکش ناونهب ار ینامزاس لاکشا نیرت هتسکشرو
 * یسنوناق ککش* و" یباقنا لکش" نیب نینل لم هک "تیلقا" یراب + دنزسیم
 لمعرد هدشکیم یعسو دیسچیم * یپالقنآا لکش" هب درادن باختنا یح

 ۰ دنک سسلاخ یبالقنا یاوتحم هنوک ره زا ارنآ

 ك را دت* زا زین * تیلقا* هرگنک «دیوگیم نخس* مایق كرادت* زا نینل
 رتستیلاعو دی دا لاکشا * زا ماسق كرا دت یارب نیتل ۰ دنزیم فرح * مایق
 نادونسکآ زیارپ ها" زا ** هاب ناتوان هبط "6۴ راکشآ نیاللناا هزراس

 زا ۱ * ی سلس «دننزر یاهدحاو  جیلست و یه دنامزاس تهجرد اپششوک
 و "6 سنج لباقم ردگنسج* زا** یگیرچ تایلمع قیرط زا * ماسیق كرادت
 * یسمجاپت نماظن تایلمعیارب ایراتلورپ یاهر داک" ندرکتیبرت زا هرخالاب
 ابو دزیریم مسهرد ار نشور یاپفرسح نیا همه" تیلقا* ۶ دیوگیم نخس

 زا ار اهنآ هنسه دنتسه" یر یاسپگیگکات هناعلس یاپکیکات* هگنیا مالعا
 "عایق ایرا قم یب یزاب" زا نینل همالخ ۰ دسنکیم یلاخ ناشنوضم و یوتحم
 ای + تسا هتفرگ هرخس هب عقاوب ار مایق " تیلقا* و دهدیم رادشه

 ی رما زین "تیلقا*" فرط زا نینل )۱ ۹۱*۹ لاس یاه هتشوت باغتنا

 یسنیب شیپ ءاونآ ندیسر ارف نینل «نارود نیا رد هک یمایق *تسین یفداصت

 نارحب نتسشتورف ابو دا دن یور ماجنارس دیدیم كرادت نآ یاربو درگیم

 ار یسنوناق اساسا لاکشا هب عوجرو یينيشنبقع نامرف نینل یب القنا ِ
 و ندرک مایق عاق یتدم زا سپ هک دشاب راودیما دناوتیم زین" تیظا" ۰. داد

 یضیونور وازآاپتسینوتروپا هصه هکتروص نامهب هتبلا نینل یور زا یسسیونور

 دادن خر دوب شرظتنم نینلهک یسایق لثم مه ام مایق هک دیامن ماعا دننکیم
 رگی دشیارآ اب ار دونخ بزح تسسناوتیمو دوپ رگیاد طیارش رد نسینل رگا یلو "

 ور سخاوا رز د هک یا همماج رد *"تیلقا* دنک هزراسم دراو رکید هنحص رد

 یدیشن بقع یاربیهار تسا مکاح نآ رب یتسیلاپرپمآ یروتاسکید متسیب نرق



 1 ۲۱ عایق ثرا دترد *تیلت ۳

 تسمس ۳ هزرابب یارب یتالیکشت اساساو هزوام تارب یرگید لگشو

 مسیژر رگید هک 1۸ دادرخ ۳۰ زا هکتسا تپج نیمپب مه دیاش درادن
 ار اهورین نیرت تسینوتروپا یارسب یتح یتسیزمه هنوگره سم السا یروپمج
 یرگید هراچ چیه * مایق هلرادت" زج هک دش هجوم " تیلقا * درک نگمم رسیغ

 دوس یشوپ رسم اه هدون تیعضو و یننیع طیارش لیلحت هب لسوت و درادن

 تساوخیم * تهلقارکا هنرگوا دوب «دمآ شیپ شیارب هک یر وشد تیصضو یأرب

 تاضار سنا #ی دوخب دوخ یاهبشبنج« یسومع نارحب ینمی ینیع طیارش یور زا

 ربث دوز مهنآ زا و ۰۹ ناتسسز رد دنک تواضق اه هدوت هیحورو اه * دوت
 ما سیق را دن" مالعا ياربا ۵٩ ناتسبات لثاوارد شدسلوت خیرات رد

 (هزور نآگدش عولسعم ادعب هک صوصخب تشاد رایتخارد یرتشیب لئثالد
 ۷ یا یو و نی ۴۶ یوم گوی یا ناو" ۳۳

 « ميادرسييم رسسسپ" بالقنا دضواپ القنا ششکاشک "و

 نامشار یزوریپ هسب ناسیااسب

 ناریا قلخ یگادف یاسپگیرچ

 ٩1۲ لام ناشسز

 اچ

  



 تاراستنا تسرسپف

 نارسیا يسسسلع یشادق یابگیرچ

 ۰۰۰۴ اقب یروشتدروهناحلسمهزر ابم ۹

 مه یژتارتسا مه هناحلسم هزرایم - ۹

 : و و کد

 مهمی ین اقهد درمآ قیفر ًابهبحامم ۲

 یسسیامرف سلجم رد تکرخ ًارچ - +
 ۰۰۰۰ تساههدوت بیرف * ناگربخ *

 سوار اب هبحامم هب یهاگن ۳
 ات یسنتاقهد فرم

 ۰ ویو ور او

 اهتسینوتروپآ و هناحلسم هزرابم - ۲۷
 وهم مد ) ۱ دسلج (

 ًاقفر اب ینخس - ۸

 ۳ »روم هکیناک ٩

 دناهتفرگرارق هدوت بزح .نیشاخ
 ۰۰۰۰۰ هدنتسین قلخ یثادف یاهگیرچ

 هزرابم,مدوب ریز یتاقبط شز اس ۰
 هد یتسهلایرپما دُش

 یوم مو وهم و هلاسب عمح هس ۹۹

 نت لاربیل یز ًاوژروب ۲

 ته هک

 ۳۳۵۸ ارز

 ۵۸ ید

۵۸ نمهب



 نازیا یلخ یگادف ياهكيرج مایپ - ۳
 یسخیراتکگرزب زورود تبسانمب
 هزرآبم زاغآرس ( ٩1٩ نمپب ۹۹

 ماسیق ) ۵۷ نمپپ ۲۱و(هناحلسم
 هم مهد ( قلخ ینمهوگش

 ات ًاجفچ یاههیملعا هغومجم ۹

 وصو وم مو مو و و و و هوم واچ 1۸ ۰

 سپ شنی ایریدادم دنا ی ۱

 . مو چه ره یبیرغم ًاوع

 و حل ملخ هثطوت سس ۹۹

 هه و و مو و29 هوچ ة ریو هوس ۹۷

 رگراک هقیلمتازرابم هب یهاگن- تم
 هو و وهم ۱  )۱/۹

 هیحامم هب خساپ هراب رد یئاگن - ۹
 تیم ین ًاقمد فرش قیفر اب

 هد خب هیلوا یاپکمک ۳

 ای مسیلایربما هطلم اب هزرابم - ۱
 هوم وهم 8 یبلأ رامحنا 9

 ناریآا قلخ یتادقف ی گیج مایب -ن ۳

 : زیفاتسرد رگل ًا- نیمهدز ای تبسانمپ

 وهن احلسمهزرابم زاغآرس لکم ایس
 دنمهوگو مایق درگلاام نیس

 ی ت ۵۷ نمهب ۲۲ رد قْلخ

 ناریا قلخ یگادف یاپگیرچ همنقم < ۲

 هناحلسم هزرابم باتک رب
 ۱ هم 6 یا هتک ات مه یو ارتسا

 يه ) تسا یگ هچ رستفپ یک هچ 4
 ي نارسسیا یقلخدن میژر ود گنج

0 

 ۵۸ نمهب

 ۵۸ دنفسا

 ۵۹ راهب

 ۵۹٩ تشپبيدرآ

 ۵۹ دادرا

 دادرخ ۵٩

 رویرپش ۵٩

 ید 8٩

۹/0 

4/۹۹ 

 



 3 ( قارع

 یامههیشلعا و ًاههین ایب هعومجم 8

 ۰۹۰۰۰۵۹/۱۹ ات ۵۸/۱۱/۱۹ زا ًاخفچ

 ناسمزام عضوم و * ترافس ریغست * ۹
 هم ناریا قلخ نیدهاجم

 ها لووک ی اهه اگدید رب یدقن - ۷

 ناهکتسز یبالقنا نامزاس )
 هود و۵ ) ناریآ ناتس درک

 ۰۰۰۹۹۰۰۰ ام فی ًاّظو و ینونگ طبارش ۸

 *ییابتساراواک هراس هس هماتراک ۹

 !متسینوتروپ ًاوهن ًاحلسم هزر ایم 1 ۰ ۰

 هم مهم همه ۹ دسلح

0 امیاهرامش ۰
 7و 

 ممد همانرب حرط ۱

 تارسظن نیوکت هسورب زا یئامش
 " نارسسسا قلع یقادق یارگیرب

 هو و و هو و 1 ها یو

 ی ارسسسا قلح قایق ی اگر ۳
 ناخاشربل؟هتعغآ نوخب نیمزرسرد
 ممد لگدرق و یزوسو

 . ناسسزایاماگدید ربیدقت
 ۰ نآریآ قلخ نیدم جم

 ۰۰۰۰۰ هادرخ ۲۰ عیاقو هب یهاگن ۵

 یسییفر قلع یث ادق كيرج مایپ عن

 نامرهتیاهقلخ هب ین اقمد ذرما
 هم مهم ممد نآرها

 رد۰۰۰۰۰ و هلهموک دروخرب هویش ۴
 هوم ممه ییژول مددیآ هزراأبم

 ه] ناتسبات

 1۹ دادرم

 ۱۹ یایآ
۹ 

 1۱ نیمه

1۹ 

 ٩۱ دنفسا

 ۹7 نمد رورف

 ٩۲ .دادرخ

 1۳ رویرپش



 اسم وا یلایلس)؟ تم ذگ یاب ب4

 ۰۰۰۰۰۰۰ لوا دلج *٩( لاس لیست

 بامقنا زا یلیلست)؟ تم ذگهچآامرب - ۹
 ۳۹۵4 مود ول اه لا یلتینحقت

 باسن ازا یلیلعت)؟ تع ذگ ةچامرب +
 ۰۰۰۰۰۰۰۰ مونپ دلج *٩( لاس نیست

 رب یلمب هلئس لایق رد ام عضوم دن ۹

 ووطب نأتس درکرد و یلگروانپ ناریا
 ها 000000 خشم

 ندرک شودخمای هعماج یت اقبلط لیلحت - ۲
 هو عمو و و و و وه و هه هو وام داغ

 5 ییالقن مسیمکر ام تی 0 هلوموک 1

 ول لا را

۹ 

1۹ 

1 

1۳ 

1۳ 

1 

 



 یاس اکیا ملایر ریگرن با
 هو و هم قروه همه گو فوم هه فا هاو نآ ار اکییرف

 تسیسانم هب وجشت اد یاقفو اس ایب - ؟

 و و و 6 ۲ ها

 ید یمدناقهدب فرع ۸ قیفر نیا تخس -

 تک ما داباهم

 ۸۱۹۰ تسا نن ارحب:ناریآ عاضوا

 نآسیرج و یتشلایریمآ دش هزرابم - ۵
 نی  راک 9"

 سم ممد ممد ریخآ باعقتآ هراب رد

 ۰۰۰۰۰۰ هلاقم نوماریپرظنر اهظا دنچ -
 و۱ هد ۷ هری راک

 رد قوسق هو ]راک میاره

 ۹۰ ی ا9)رسسنج زا دعب یاهشروی نایزرج

 یسیالقنا یاهورین هب یمالسا یروپسج

 و هنری حارات میژر هلیسوب
 زا یدودحم یلایخ ی اههخسن هدافساتم
۳ 

 تمگ خیزوت ن ی
 نارسیآ قلخ یثئادف یاهکیرج مایپ - ٩

 موم ده هد اون أاخ هب

 اتوک ارگشام هک گیس رد نیا

 و دم نش هدز

 نارسیا قلخ یئادق یاهگیرچ مایب -
 زا .جیاسخ رد نامزاس ناراد ًاومهب
 9و و و و و و روشک

۸/۹ / 

۹/3 

 دی

0۵ 

 ۸ هه

 دادرخ 8٩

0/۵ 

 



 .هب ناربآ یلخ یتادق یاهکیرچ مایپ - ۲

 ی روپمچالعا زور ا> سپس ۲ تبساأنم
 ۰۰۰۰۰۰۰۰ ناریآ ناتس درک راتخمدوخ

 0 قلخ یتادف و اهکیرچ مایب تب ۳

 مسیر ات گر زور ود تبسانم

 هزر انسسیم زاقآرش ) 1٩ نسب ۹
 ما 0 1 دهن احلسم

 موم و و و هو و ] یلخ دنمهوگش

 ۱۱ لکه ایس 7 هژیو 1 :

 نیم ممد زو روت هما هژیو _ ۹۵

 هدوست بز هراب رد هسیماعا ود - ۹۹

 هوم مو و و م هه هم وهم هو و هوم هو + نفئاخ

 تخت دادرخ ٍچس ات هژیو - ۹۷

 یافت و ابا رج سیر .ایلمع ۸

 ۰۰۰۰۰۹۰ ٩۲ لاس لو ادمین رد قْلخ

 ارس اقلخ یف اف یااهکیرچ مایپ - ۹
 زور سل اس ناشر یک تی اقص هی

 ی نیو ًاتخمدوخ یروهمج

 نارسیآ یساخ یگادف یاهکیرج مایب -
 مچ

 و زور نوین رم ای
 مت ) "ممه یر ۸ و ۹۹ ۱ یخیرأت

 ۱۱ نمهب

 ۱۱ .نمهب

 ٩۳  راهب

1 

 ٩۲ دادرخ

 ی

2/۲ 

1/۹۹ 



 یسکادف یا کیرجت ارادت ژاتسسرییق

 درس سک یا اس هسب ناریا قسلخ

+ ۰» ۰ 3 95 

 یگدرهب دمم قیفر رثا 0:۰۰ تبحم هنابقا -
 ۰ ۰ نا ۰ ی ۹ ۰

 اهقالک و زودلوا سن

 ی وا او ههو# نخی او ریل واروک

 ۹ و و واسم ۰۰۰۰ شورف ویل ك ۴

 ۳۳ همت اب رتفک لک

 یياابقلع بیاد و و یتادق برج ایب -
 0 ممد نازی | نمره

 وایبر قیاس نا ریا قلخ یا یاری را یپ

 ۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰ نارپ ۷ ی اههسوخ یروپمج قورث اح
 هاورب ال درب تاب اریا قلخ یثادف ی اهگیرج مایپ -

 ۰۰۰۰۰۰۰۰ ۹۲/۱۱/۱۹ ۲۱9۱۹)یخیر ات گرزبزو رود

 گرزیزورود تبساتمب ناریا قلخ یتادق یاهکیرج مایپ -
 ۷۱ و( احقس هزرابم ز ۳ 0

 ی 6 ول دنمهوکعن مایق)0۷ نمهب





 : : راد ۱.۰

 . .هزراسیم هب لسوت نودیهک یطیارش رد یلو +.

 نام دوخهدنناوتست ی زاتشیپ یاهنایا هناعلم

 هب دسر هچ دننک ظفح مهار ناشدوخ نیب طباور و
 اهنآودننک رارق رب اه هدوت اب ینامزاس هطبار هکنیا
 وهم تعاوا هظحل نآ رظتنم « دنیامن یه دتامزاس ار

 و دربب حالم ها تسد دوخ:اه هدوت هک نتسشن

 وا یار و اره دنا یک
 ماجنا دادرخ ۳ ۰ زا نپ لمعرد اهنانمزأس نیا

 و ندک توکرم میلست هتسب تسد ینعی « دنا ه دا د

 غسیت هب یتواقم چیه نودب ار ناراداوه و اهردناک

 ۰ ندرپس مسیخزد

 ناریا نامرهق یاهقلاخهب یناقهد فرشا قیفر

  ناریا قلخ ینادف یاهکیرج : تاراشتنا زا

وه غم


