
 



 ۰۰ یرذ آر مسادیپه قیقر قلخ یادف كيرچ هرطاغهب -
۰ 

 وتو و و و و دو دوو دهم و هود مه و 0200و ه و همیقلمم -

 شودخم ار ًاهزرم یتسیتوتروی اراتفر هکیتقو -
 و ویو و مو نزن دود ون و وه ره 7 ع و 2 ق 8 2 ی

 +۰۰۰۰ ینوئک عطقمرد * باعشتا * یسورب ترورض * - +
 هو ومم ده مع دهد دهد 8 ) ۰*1 لاس ) باععتآ ام ۳

۹ 

۲ 

 هو و و ممد مش دگ لاک مس

 عتخ ذگ روظنم) نامزاس هتفشذگ یسرربرسوب فالتخا -

 و و ( بامقتآ ز ۱ لبق

 یاهینکعراک ) لامغ ههیج ندوفگ رس رب فالتخا -
 هببج ندومگرم ارد هیحامم ی اپه اگدید هب نیدقتحم

 و ( لامع

 ی نآاب دروخرب ود و هایژولوشدیا هزرابم ۹

 ود و كيژولوئدیا هزرابم هرابرد(ل) قیفرهمان * ۰
 موم و و۵ رگید همائ :

 ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تاقعتا دروم رد )ور ییاهیر اکهزیر ۵

 ی " نآ هب طوبرم لثاس و نارهت هخاو * ِ

 ۰۰۰۰۰۰۰ یزتلورپ یریگیب و یتاوژروبهدرخ نایمع ۴

 دوو ۹0 » تاقمقتا زا دعب »۱ ۹۴

 عن * تدحو زاغآ هین ایب هراب رد ۹6

 ی "۹! بامنا ای :هیفصت نا 3۹

 و دوو ۹ اهسیونریز ۱۲

 (یل۱)

 اه

۹۹ 

۳۲ 

۹ 
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 یه
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 هرسطاخ ۵ یسسسنن

 یرنآ سهم ا دسیرمش قسیقر قسلخ یادش كایوچ

 یاتسور رد ۱۳۳۹رویرهشرد شکتمحز هد اون اخ كيرد یرذ ًارمسا قیفر

 شا یعامتجن او یگد اون اخ طیارفدمآ ایندب ناجی ابرذ ًآادنرم ی اه اتسورز | ماب
 رد و هدرو ار ای طیحمهب تبسن ساسحور ًایعوه « لاعفو ًاعوک یدرف رو ا

 و هتخومآ ار قلغدب قشع و شکتمحز ی ًاههدوت نیم رددوخ یگدنز طیحم

 رسه هک یدنوییهدم ًادوجوب قلخ یاههدوتوو | نیب ینیعو یحیبطدنویب

 -درگیم رور اب شلد رد ار یتاّقبط نمش دب هنیک و دشیم رتشفیمع زور

 دومنیعادتجا تایعق او هجوتم دوز یلیخ ار وا شایئایوپ و یرر ایشوه
 یاسپکیرچ ییالقن ا یاههدیا وتازرابم و یگدنز زا ماهلا ان وا و
 رد أسم اب یگیاسم * دش هتفثافک یسایس هزرأابم هنحم هب قلخ یئادف

 نسیب یبالقنا یتسود هک دش یتمرف ین ًاقهد زیگن ا حور ديپش«یبالقن ا

 و رسستراأبرپ زور ره ناش ینس تو اقت مغریلع و دیا دوجوب ود نآ
 لسسقنا ناغوج همشچرس زا بآ هک یایتسود * ددرگ رتهتفای لقیم

 هزر اسپم تابمورلم نآ رد هشیر و دروخیم ناریآ یاهقلخ شخبیث اهر
 ی -پگیرچ 6 ناشن اگدننک نومنهر و هدنهد مال ا هک تساد ی اقبط

 مشفانم نیمأت : دندوب هزرأبم هنحص رد لیلد نآ هب قلخ يئادف

 رسبو نأریا رد مسیلایریما تیمک اح یدوبان قیرط زا ایراتلورپ
 هس ندسصسر و رگراک هقبطیربهر هب قلخكيت ارکمد یروهمج یر ًارق
مسینومک و مسیل ایسوس



۹ 
 ٩ هس زر هنسه
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 ههدخ تی یر کتک دی رصج صد مچ

 ی و هئال امف و ۵1 ۵۷ یاهپسل اس رد اههدوت شزیخ ن ایرج رد

 "دنشد درو رپ نآ نورد رد و درک تکرش تازر بم نیا رد نامی اپیب یروش
 ناتسریبدرد هک دوب یبالقن ا زومآ شن زاد كي رمسا قیفر نامز نیا رد

 یتسیلایریم ادض تازر بم یب اي تدش و شرتسگ اب كنيا ۰ درکیم لیمحت
 امد ادعتسا هک دوب هدش داجیا یطیارش ه ناریا رسارس رد اههدوت

 دوخز | یراکتبا نادچ تازرابم نیا دربعیپ رد نان أوجون و تفگشیم

 یکی مه رمسآ قیفر * تفرهمن شرومت نآ زا شیپ هک دندادیم ناشن

 دزگی موها و ییالقنا یژرنا اب « هاگآ ه دوب ناناوجون نامه زا
 نازوسمآ شت : اد سر ردوآ هرود نیا رد * نمش د ن ارودزم لب اّقم رد

 " هتسب او ریدم هیلع رب ار یروشرپ هزرابم « هسردم رد رگید یبالقن !

 ناسنایارب رودزم نیا هرپچ * داد نامزاسناتسریبد میژر هب
 ریدم سابل هچرگایو هک دنتسنادیم یبوخب اهنآ و دوب هدش هتخانع

 یقلخ دشفادها دربشیپ تهج رد روده و دراد نت هب ار هسردم

 تام ادقاو ی !هسردم تارهاظت یثاپرب ورنیا زا ۰ دنگیمتیل أامف میژر

 مم ی اهر اک ز یکی ه هسردم زا روذ زیم دیدم ندق او هوره تی رگید

 نسس رقم هچ ره یگتسیام اب رمساآ قیفر و دش نانآ یتازرابم

 و تگ « لماح تیقفوم درب شیپ شرگید ن اتسود كمك هب ار هزرابم

 راک یلو دش هتخادنا نوریب هسردم زا هاش میزر خب هتسباو ریدم

 نامهرد اهنآ * دشن مامت هسردم رد شناتسود و رمسآ قیفر یتازرابم

 اجنآرد یناقهد فرغا قیفر نآ زا شیپ هک دندرکیم لیمحت ین اتسریبد
 مان رییغعت هن یبالقن ا نازومآ شن ۱۵ تیساتم نی را هب * دن ًأوخیم سرد

 ناتسریبدهب ماشنریما ناتسریبد زا ارن ءانو دنتشامگ تمه هسردم

 اپتدم نازومآ شناد شهوکب مان ن 1 نوا یک یا 4
 دسیدشت و یانتخا شرتسگ زا سپ هکنآ ات دنام ناتسریبد هحولرس رد

 * دشضیوعت یمالسا یروپمج روشنم میزر طسوت هعم اج نحم رد نآ

 میزرر ارقتسا زا سپ هسردم رد رمسا قیفر یبالقن | یاهتیل اعف
 رد* تشاد همادا نانچمه زین یمالسا یروهمج مسیل ایرپما هب هتسباو

 غیلبتهب یبالقد ! تیلوئسم سامحا ابو مامت یژرنا اب وا هرود ی



 زر حس ْ )جز سا

 یاهگیرز | هنالاعف و تخادرپیم هسردم رد قلخ یشادف ی اهگیرچتارظن
 عاقد گنر اگنریاهتسینوتروپا لباقم رد نانآتارظن و قلخ یتادف
 ندرسسک زابیارب هسردم رد شزر ابمیاقفر سأر رد وا * دومنیم
 تارظنهعاشآ تپچ قلخ یگادف یاپکیرج ناراداوه رتفد ناونعب یرتفد
 هب هچ رگا هسردد نیلوئیسم یلو «.دومنیم یتاوارف شوک « نامزاس
 رد الماک ار قانتخا ظیارش « دوب هتسناوتن زونه میزر هکن آ لیلد
 6  دوسسب مک اح سر ادم رد یبالقن ا وج و دی امن رارقرسب ه.تفماج

 یاههنایب هب : یو 6 دتدوب تساوخ نیا هب نداپن ندرگ هب روبیجم

 یرابن !هدندزیمز ایرستساوخ نیا شریذپز ناکم دوپسکهلمجز !فلتخس
 مسج نآ رد ید امتم یاپلاسد اتفا ار اکز ا لگ اسوهکدوبهسردمرد یمیدق

 . هسردم نیلولسم یاههناهب ندرک یثنخیارب رمسا قیفر - دوب هدق
 و دشهد رارق شناتسود و وا رایتخا رد ار رابنا نآ درک داپنشیپ

 ارور .دنچ امنآ -تفرگ رارق نانآ رایتخا رد روکذم رابنا هرفالاب
 اراداو له رتفد « نآ ابو دندرکفرص رابنا ندرک زیمت یارب

 هدوزسیچ رگ ۰ دند اهت انب ناتسوریبد رد ار یقلخ یئادف ی اهکیرچ

 واهدافتسا ی ارب ک دع ادیپ نامزاس م ان نیبماغ ن ار اد ًاوه هلکورس

 ۰ دنتساوخیم ی!هژیو قح ورتفد نآ

 ی ستکازرابمیاههتحم زا یرایسب رد ار یرذآ رمسا قیفر

 داآ-جیایارب هن اتسود ی اهیدروتهوک ند اد بیترت رد * مينیبهم

 یاقترا یاربشلت «شناتسود و دوخ رد یمجیاهیگدیژرو
 تا-سلج رد ۰۰۰۰ هریغ و پیات شزومآ یللک رد دوخیاهتیلب اق
 ناسمزاسرگید ناراداوه هب دوخیاههتخومآ شزومآ یارب هک یددمتم
 نداد بیترت و اخفچیاههیمالعا عیزوت ماگنه رد ۰۰۰۰ دادیمبیترت
 هزیربت رهش حطس رد نآراداوه رگید طسوت هفیظو نیا ماجنا.

 هب تدم مامت رد ار وا هک دوب نانچ رمسا قیفر یبالقنا روش

 ماجنا یّلو * تعادیماو ریذپأن یگتسخ روطب یبالقتا شوک و تیلاعف
 قیفرز اهر اومهو درکیمن عناق ار وا زگره یبالقنا فیاظو زا دح نیا
 یرتریطخ و رتلاعف یاهطبار رد ار وا هک تساوخیم شنامز اس طبار



 »دهد رارق

 ناراداوهزایکی اب هطبار رد یرذآ زمسا قیقر هک دوب اهتدم
 رد و تمقریم زیربت نادنز یولجتاقالم یارب ءدوبهدش ریگتسد هک
  درکیم شعوک و هتفرگ طابترا یسایسنانین ادنز یاههداوناخ اب احیآ
 اق افتاو دزادنایب نایرج هب ار یژیمآ ضارتعا تازرابم اهتآ طسوت

 نادسنز یولج رد میژر نارودزم نیغام هیگتس اب اهنآ مه رابکی
 یرون نسخ دیحم «رمسا قیف رهک دوب تکرح نیا نایرجرد «دندرک هلمح

 ثعاب هک ۰ در كن ار زیربت ناتسداد نواعم و ییالقنا دشض رایداد

 نارودزم طسوت رسا قیفر هک دوب نآ زا سپ * دیدرگ قیقر یگاسانش

 | هجنکف نیرتدیدش ریز رد و * دش ریگتس د یمالسا یروهمج میژر
 ناسزاس دروم رد یتاغالطا چیه و دوعگن نخس هب بل يلوتفرگ رارق
 * دادن رارق دوخ نارگهجنکش رایتخا رد

 یوسوم یاه یشاحف لباقم رد رمسا قیفر «همک احم نایرج رد
 *« داتفا نیمز هب شرس زا هم امسکدزو | شوگهب ی !یلیس یزیربت

 . . هب ار قیفر یمالسا یروهسج مسیل ایرپم | هب هتسیاو میزر هاگد ادیب
 یاسسههنحص هبه نوچمه قیفرسپ نیا زا درک موگحم دیآ سبح

 وج رییغت رد و دومن یروشرپ تیلاعف هب عور# نادنز رد يتازرابم
 دن ییددت و هامد ادرخ عیاتو زا سپ .تشاذگ یثازسب ریث أت نادنز

 هک رسا قیفر میژر نامیخژد طسوت هعماج رد قانتخا و رورت طیارغش
 1 ها سسمریت ۲ ۰رد دوب هدش موکحم دبآ سبح هب و ریگتس د البق

 تس اد رد نوناق هک دش ذداد ناشن رگید رابکی و.« دش نارابریت

 مسه یمالسا یروهمج میژر نیناوق دح ات رگا یتح هتسباو یزاوژروب

 كيرچ نارابریتهنحم *تسین مرتحمزین اهنآدوخ یاربهدعاب  یعاجترا
 یگدنز ی ااههنعص نیرتروشرب زا یکی زین یرذآ رمسا قیفر قلخ یتادف
 هسپ ار اهنآ زیربت نادنز ناینادنز ندناسرت یارب میژر *تسوا
 ه-کیل احردروشرپ «رمسا قیفر یلو دوب هدرو آ قیفر نارابریت هنحم

 ناراسبریت دناوخیم دنلب یادم اب ازآناهکتمحز رادمچرپ یا"دورس
 اهنامرآهب زین شیوخ یگدنز تاظحل نیرخآ ات هک داد نادن و دیدرگ



 مر هی

 تساهدناأم راد قو شآ یرتلورپ فادهأ و

 و دروخ هطوغ شیوخ خرس نوخ رد ه دش دیهشیرذآ رمسآ قیفر
 وا هکینامک هب سوصخب شنامزرمه هب وآ * درمن وا یلو تفخ نوخ رد
 یسسمزع و سدقم یاهنیک « یبالقدا روش ه دنتخادغیمكيدزن زا ار
 یسیفر خرس نوخ * دنام هدنز اش اب رد و دیشخب شیپ زارت خسار

 كاپ زا هکیئاتفر ۰ تسا یراج نام زاس رگید یاقفر ی اهگر رد رمسا
 هوا هار ندناسر رمثب اب ات دنزومآیم وا یبالقن ا تعاحع و یگتخاب
 » دنراد هُگن هدنز هعیمج ار شنای

 دابورهررپ شهار و یمارگشد ای
 ناسهاریزورسیپ هب نامیا اب
 ناریا قلخ یشادف یاپکیرچ

 7« هام رذآ

  
 



  

 هه ستخر زا سپ ناریا قلخ یشادف یاهگیرچ ددجم لکعت

 *تقرگ اپ ۵۸ لاس رد ام نامزاسنوردب ناراکشزاس و اهتسینوتروپ
 ناسمزاسرب یایلوصا ریغ باععتا ًاقفر زا یاهدعفرط زا 1۰ لاس

 یستازرابمیاهتیلاعف یوررب مه زونه نآ برخم جیاتن هک دش لیمحت
 *«تسا هدنکفا هیاساام نام زاس

 هراوسهاب یارب نآ زا یریگ سرد و باعفقن ! نیا یسررب ترورض
 را نیا ماجنآ هب قفوم نونک أت هنافسأتم یلو«تسا هدوب حرطم
 فن زا لیق کر ادم وا دمآ مال ب اععنا یسرربا رد * میدوب هدشن

 ,میئامن : اهنآپ اج هبترد ایم تاوزجیرس نیا رد و میتک هدافتسا

 رسگندور هک اجنآ ات رما نیا رد هک میاهدرک شعوگ ام لاحتیا اب

 * میورب شیپ دشاب لئاسم
 هلئسم ندرک نشور رد ام ریخات زا اهتسینوتروپ | نونک ات

 نآاشعفانم هک اره اهن آ.دناهدرک ید ایز ی اههد افتسا *وسباعشت |

 هک اجره و دنریگیم ناسکی نئاختیرثکا اب ار یئادف دنکیم مکح
 رد تا سیا سوفتا ایاو ام نامزاس نورد رد باععنا دتفایم شیاپ
 ام خر هب ار دناهداهن دوخ رب ین اد ان عوردب هک یئاهنامزاس

 دوخ نتسیکر امریغ دید دب هجوت اب اهن | ریخآ دروم رد و دنشکیم

 لماح هکلب یتاقبط هزر بم تاساکمنا را یغان هن ار هلئسم نیا

 »۰ دننکیم دادملق » یگداون اختاقالتخا *

 اسم دننکیمن تأرج گره تسینوتروپ | تان ایرج اس
 2 1۳ک م اجنآ و دننک راکشآ ام دننامه ار دوخی اهن امز اس ینورد
 ه دنز ادربیم ناغ ینورد لکاسم یاهفا یادرخ نی ی اهدا را رد

 یاسین امز اسرگ !هدنته اذگ ییامن هب ار یتاحاضتفا هچ هک دندید همه

 مپ و مسین ویسک ًارف و یزابدن اب و تسابرب ایر و عورد هیاپرباهنآ

ِ
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 ۰ هتسایعیبط یرما ناشنورد رد و ساهنآ یهایکمت راک لوادتم هویش
 ار لئاسم هنوگنآ دناوتیمن * ناریا قلخ یگادف یاهکیرچ * نامزاس

 . دهدب تساد زا ار دوخ یعق او تیوه دیاب ای « دریذپب دوخ نوردرد
 و اههشعیدتا اب و دوش ظفج قلخ یگادف یاهکیرچ زا یئولبات افرم و
 » دیامن درط دوخ زا اریرتلورپریغ ی اهدروخرب زرط

 نمغ دب یرتشیب هدافتسا يوس ناکما لثاسم ینشوران لاح رهب
 رضاحهوزجساسا نیا رب لئاسم ندش نغور ات دهدیم اهتسینوترویآ و

 باسعنا للع كرد تهج رد تسا یععوک دسر پاچ هب دلج دنچ رد هک
 نآ از رز | یریگ سرد و ۹۰ لا

 نامهاریزوریبپ هب نامیآ اب
 نارسیا قلخ یئادف یاهکیرچ

 ۹۱۳۹۲ هام نمپب

  



 : دزاسیم شودخم ار ًاهزرس یتسیئوتروپا راتفر هک یتقو

 ناسزاس هب هکیا یلوصا ریغ و امسم باور را ود ِ
 ِ لکعت ادب هک بعشنم ی اقفر » درذگیم ( ۱۳۹۰ لاس ) دش لیمحت ام

 (ناریا یاهقلغیمییت اهر یترا ) قلخ ی ادف ی اهگیرچ مانب ار دوخ

 بافت تلع حیفوت رد نونکات ء تدم نیا تغ مغریلع 6 دندیمانآ
 نوفکات و دن اهتفگن یزیچ لدتس سرا زجح « دوخ

 متیلاب و هدوب اپنآ دیدجت ارظن هطقن نیبم هک یرثا هنوگچیه

 شسبنج رایتخا رد « دهد ناشن ام اب ار ناعبت ارظن فالتخا و تو افت

 لب لومحم دوخ باسن هک مینک هجوت رگا * دناهدادن رارقا
 یاییدنبزرم دقاف هجیتن رد و دوبن ینورد كيژولوئدیا هزرابم
 نسینچ هک مپ ابرد میناوتیم « دشابیم نشور كيژولوئدیا - یسایس
 یکردرم ۸ زرم ندش شودخم ثعاب هنوگچ اق اقفر نیا فرط زا یراتفر

 بوشم و هناخلسم هزرابمیروشت ناراداوهشیب زاشیب

 تنگ قلع یئادف یاهگیرچ هب تبسن و یروشت نیا هبتبسن شبنج
 ۰تسا

 .تیلک هب هک بلطم نیا ناعا نیع رد ام «بامسنا ز ا

 نیعا رد و مدنی اپ ( قلخ متادق ب اهیرچ ) ییوخ یلبت یاههاگرظن
 :اب هطبار رد رد هدن افت یامتساپس و عقاوم هیلک دییأت هب دیکات

 طخ همادا رد ه هدز اهنآ رب دییأت رهم زین شبنجكیتارپ هک شینج
 ل قاسم دروم رد ار دوخی اههاگرظن ۰ شیوخكیژولوکدی - س

 راظتنا۰میتخاس حرطم فلتخم یاهب اتک و تاّوزج یط رد « شینجفلتخم
 تا-یرفن بلاطم اب هطبار رد لق ادجبمععنم یاقفر هک دوب نآ ام

. ات ه دنهد هئارا هیماج هب ار شیوختارظن و هدومن یریگمنوم قو



 ( داد راتفر نآ هب ناصقن مان ناوتب رگا ) هتم ذٌگ ناصقن لق ادح

 یهافش یاهشحب رد هک لاح نیع رد اقفر نیا زاب یلو « ددرگ عفترم
 ین احرد و « دنوادرپیم و هتخادرپ تارظن نآ در هب ی !هنوگب كلی ره
 ار نامز اسیااهتسایش و اههاگرظن دناهدرکت مولعم مهنآ زا شیپ هک
 هم یب مادقا « هن ای دنهدیم رارق دییات درومباععنا زا لبق

 نیا هک تس ۱ نشور 9 رب ۰ دندومنن ام اب دوخت تارظن یدنبزرم

 رد زین ار ام راک هنوگچ و هتشگ شبنج رد یتامهوت هچ دجوم رأتفر

 یروشت هب داقتعا یاد * دزاسيم هجاومیراوش .د اب لئأاسم حیموت

 رد دوسختارظن ییموت زا زارتحا لاح نیع رد و هناحلسم هزرابم
 نیرتقیدم نیبرد یتح مهوت نیا دجوم ه« شبنج صضعم لئاسم اب هطبار

 و انمتارظن ایوگ هکتسا هتفگ هناحلسم هزرابم یروئت ناراداوه
 ار نآ اب امتوافت ایوگ ای « دشابیم قبطنم مه رب اهنآ
 یاب نیمه هک میهد ناغن مین ًاوتیم ام «تسین یساسا مه اهردقتآ

 یروگتاهنت هکنیا هب هجوت اب هناحنس هزرابم یروشت اب دروخرب
 دروخرب نآهب داقتعا اذل وتسا ناریا طیارش رب قبطنم یتسیسکر أم

 گرزب تو افترگنایب دوخ 6 نیم ار شینج صخشم لثاسم اب صخشم

 نیا حور رب قیطنم یناسک هچ 7 هچ هکدهدیم ن فن و « تساهن او ام نیب
 ار نا اب یدنبی اپ یاد افرص یناسک ۳ دننکیم تکرح یروشت

 یژر سنا و یس ایستعاجش یروشت نآ زا یتسارب یناسک هچ * دنراد

 لسح و شینج لئاسم حیضوت هب نآ ققحت تهج رد و هدرک بسک يیبالقنا
 دننکیم نآ اب یتسیت ادگد دروخرب یناسک هچ و؟دنز !دربیم نا آتالضمم
 ل شفانسم اب یضقم دروخرب یاجب دنیاهگیم نخ هببسل هک اح ره و

 مه 6 هناحلسم هزر ابمباتک ز | ینالوط تالمج لقن ةب ًافرص شیذج صخشم

 نا شن میناوتیم ام * (۱] دننکیم هدنسب كيتكات مه« یژتارتسا
 هک دننکیم اریراک نامهیراتفر نینچ اب اقفر نیا هک میهذ

 .دنیامنیم نینل یاهباتک اب یسایس مارآ راک عف ادمیاهتسینوتروپ
 ( ٩ - 0*) لاس رددوختیل اعفز اغآرد هچ قلخ یئادق یاهکیرچ یتقو

میلایرپما تیک اجتحت « دنیوگیم اهتسینوتروپآ نآ هب نونکاهچ و



 مچ

۳ 

 دوهیم هنوگچ « تیمکاح نیا زا یشان راب ناقفخ طیارش و ناریا رد
 یتسینومک بزح نآ دوشیم هنوگچ الثم ای ه تفرگ طابترا اههدوت اب

 ادا دیاهدش ناربا رد شند اد لیکمت ر ًادمچرپ اره أظ امش هک ار

 و دنهدیموهدادیم عوجر نینل *درک دیاب هچندناوخ هبار ام«داهن
 نسسینل زا یئالوطتالمج لقن اب ار دوخ هتشون رسارس هک یلاح رد

 یکمنمدوختاجتفونا رد ار نینل هشيدنا رهوج زا یاهرذ « دنیارآیم
 . یخغم دروخرب زا زارتحا یارب زین اقفر نیا نونکا , دنیامنیمن
 تالمجاب اهنآ هک تو افت نیا اب ه دناهتخاس دوخ هشیب ارر ًأتفر نامه

 هدسنناوخ قیرطنیا زا و دنوریم قالخ مسیسکر ام گنج هب دومسم قیفر
 نینج اب اقفر نیا هک میهد ناأشن مین ًأوتیم ام * دنزاسیم بوعرم ار

 هد اد شزومآ شتر اد آوع هب م * مای روثت هکدن !هدرک شوم اأرف یر اتفر
 «یسکع رب هن دب اییم شرتس تیعق او ساسا رب مسیسکرام هک تسا
 امیاهمزومآ هک دندوبهدرکدیک ات مه مسیسکر ام نار اذگن انیبهکن انچمه
 ًاقفرهک میهد ناهن مین اوتیم ام» تسا لمع نومنهرهکلب تسیندم اج تمیرش

 ار گنج شرتسُک ترورض ههن اهلسمهزر ابم یروشترب قبطتمهک اجنآ یتح

 شرتسگ ار گنج دوشیم روطچ هک رما نیا ندرک سخعم زا « دنهگیم شیپ
 هت اهلسم تایلمع ماجنآ فرمتل أح نیرتهب رد و دنوریم هرفط ه داد

 یسقح اهنآ . دننادیمگنجشرتسگ رب لیلد ار یبالقنا نارکفنغور
 هزرابمو دنریگب رظن رد شتیلک رد ار دومسم قیفر باتک دنهاوخیمن
 لاکهاریاپ طسب هنیمز ۲," هزرابم هدمع لگش * ناونمب ار هناحلیم

 رسب دیگأت * دنروایپ رظنب * هزر ابم ل اکشا ریاس روحم "و*هزر بم
 "هزرابم ل اکعاریاس طسب و هکنیا نداد ناأمهن نودب لق ادحگنج شرتمگ

 یاهدوپیبدیک اتءدر اد گنج شرتسگ و هناجلسم هزرابم اب یاهطبار هچ
 اب یسایس مارآ راک عف ادم ی ایتسهنوتروپآ دروخرب لشم تسود «تسا

 »تسأا * برج هلگسم

 یارسسب یلو میهد ناشن ار اهتوافت نیا همه میناوتیم ام
 یارسب رتراکشآ هچ ره دروخرب ود نیا تیهام و اهتو افت نیا هگنب

  

۱ 
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 :,هظقن ,اتخارم سس [تسیزورف اضتح ها دوم نور نااهن ان نیرتهدااسیتحا

 ۳ هد نایعیبنجفلتخم لغاسما درو زد ار :یوختارظن

 ی 7 و دنیآ زدب تایلک ز زا دیاب ۰ دنزاس نشور ام ان ار ناهتارظنا

 ْ نسیا راتفزر رد هچنآ لک روطب دننزب ار دوخفرج داقهد تارج .دوخآ
 ها نم 1 نم اب نقش :یزاوخرپ | 1 ۶ ازفخاا و هوا :هده اف ًاقفر ۹

 نوتروپ [ راتفر :هنومن نیرتزر اب :دوخ زرین نی او تسا:نغب سی
 5 ,ارظن ین امکی-* مهوت « راتفر نینه ای اهنآ» (۲)تسا ۱۰

 تسیف اکتسین من رونی ی ام 7 دفنگیم .د اجیا شینچ رد ار

      

    

  

 ی او او : وی ةفر نود رپ ناکام نیکی اسنا   

 دات هب مال انفرط زا یبلطم کن بامقنا لتسدروم رد
 .یئاهتفلااخم مامت مغریلع هلئسم نیا حیضوت ترورض هکنیا نآ وتسا

 . نا سزاس ره الوصا, هکنآ ظاحل هب « میتخادبامصنا عوقوا 8 هک
 و تا یبرجت و هدومن لاعف دروخرب دوخ تغ ذگ اب دی اب یسایس :

 اسم هدهع هب .« دهد رارق شینج رایتخا رد ار نآ زا لماح ی اهپسرد 

 ریدر او دقتفاا ار هلئسم نیا حیفوت رد ریخأت ام وتسا:هدوب زین
 . یاجبی امن انزاس در رد مه ار دوخ *وستارثا هک ميناديم دوخ

  دهاوفت نافت او دوخ یقاوا موپقم داققتا نیا یلو .تسا هتماذگ
 : ۰ ميزادرببا هّلئسم دنچ خیفوت هب ی کنی رگم داد

 رأرق ام لب اقم رد بامعتا تیعق او هک لیاوا نامه رد و

 یشسط رد ( میتفریذپ ار خلت تیعق او نآ هرفالاب ) «تفرگ رارق ِ

 نآ طسیارف و هسورپ « باشنا ی اههزیگنا و للع حیضوت اب ی!هوزچ
 نامزاس یل امیاروهتیرثکا » همان هارمه ارنآ و میتخادرپ
 ۰ شاد رارق نامزاس ای طبحرم ناز اداوم رایتخا رد « *اضعا

 هطبار نیا رد كمران راداوهیاقفر باوج رد هک اریاهمان نینچمم
 ۰ میدوب هتشون



 یاهنوگبار عیسو یحاطس رد باشت اهلئسم حیضوت همزال ام
 هتسیبایتس دب دوشن عقاو اهتسینوتروپا هدافتسا *وسبجوم هک

 لوک و مه یمسرروطب ناغب امعن | تلع حیضوتو بععنم ی اقفر یمگ او تارظن

 اپ ریز اب افرم و هرظتنم ریغ الماک تروصب باعنا ۰ میدوب هدرک
 *دوسب هدش ریذب ن اکما اقفر نآفرط زا یتالیکشت نیزاوم نته ه.اذگ :

 اهنآ ( تاهیجوت میئوگب تسا رتهب ) لیالد ندینهیارب ام هکیروطب
 یلثاسم « ناشیابذجیارب اقفر نآ هک میدرکیم غوجر ناراداوه هب

 عطقم ن نآ رد (0):دندرکیم حرطم نانآ اب ؟دوخباقفتا هیجوت رد ار

 رب هک یلئاسم سوئر زا ار ام اقفر لقادح هک میدوب نآ نفت ام

 طس سقف لق ال - دنزاس علطم « دناهدز باعمنا هب تساد نآ یانبم

 جنس سپیفوت راظتنا مه و راظتنا نیا مه هکیلاح رد - دنز اس علطم

 «هدو سیب یاهدوهیب راظتنابمعنم یاقفر فرط زا یمسر روطب لئاسم

 امسم یب نانچ یمادقا ميتسناديمشیپ اشیب ریخا دروم رد هک نوصخب
 لا_یندب اریرت یلوصا ریغ و رتامسم یب دروخرب « یلوصآ ریغو
 : ۲۱۱ تعاد دهاوخ

 ی!هیمالما یط رد انباعنا زر ز ا سی هلم ایالب فمو نیا اب

 ر * بامقتا * دروم رد ار دوخ عتوم * همیاع مه زاب * مانب
 »۰ میدومنآ العا شسینج

 یگادف یاهکیرچ هی ۹۰ لاس یامسم یپ بامغنا هک یاهبرض - ۲

 عف ادمیاهتسینوتروپ | هبرض زا هک دوب دیدغ نانچنآ تخاس دراو ی

 ه« ۵۷ لاس رد نامز اسرد هدرک نوفن یاهیاهدوت و یسایس مارآ راک

 تیمخش هک دش هدز ین اقذر طسوت هبرض نیا چ رگا - داتفا رت یزاک

 لسباق  ناراکلغد نآ واهتسینوتروب | نآ اب هجوچیپب نامیبالقنا
 هک دناسر یزرم هب ار ن امزاس ۱* لاستاقفتا هبرض -تسین هسیاقم

 حرطم قلخ یئادف یاهکیرچیارب یگدنز و کرم هلئسم رگید ر ابکای
 نسینچنیا ناوتیم ارباسعنا زا دعب طسیارف زا یئامع * دغ

 ْ : درک نایب
 لاس هس نایرج رد هک ناتس درک رد صوصخب « ناراداوهبلغا



 سس ۹ ۱

 «دسندوب متف اب شرورپ َ نآ اب میقتسم طابترا رد نامز استیلامن

 ند اد رارق)دند اد ماجتا دوخفرطب ن انآ بذجیارب رگب امعنا یاقفر 
 مغریلع یدراوم رد یتح « ()٩( نانآ لباقم رد بذ اک یا اهز ًادن | مشچ
 با یفنا نیا )۷ ۱ دندع ناور نانآ لابندب « بامضتا نتخاس موکجم

 «یمالسایزوهسمج مسیل ایرپما| تب هتسب او می ژر هک داتفا قافتا دام

 یرگیفحوابو هد اد شرتسگ یاهقب اسیب دامبآ رد قلخ هب ار دوخ شروی
 مست و علق و اههدوت راتفک هب سیل ایرپما یریجنز گسكب هتسپ اش
 هسناو نابایخ رد هن « هناخ رد من یکچیه , تخادرپیم نویبالقنا
 همی و درادن زورمآ هک روطنامه ) تعادنتینما رگید یاج چیه
 شیپ باععتا رثا ردكنيا هک ام دودحم تاناکما اب طیارس نیا رد

 رد اسق دوخیورین ظفح هب یتخس هب ,یتح « دوب هدش دودحم شیپ زا
 هفیطوهک ام هقیاس اب یاقذر هک دوب نآ ناکما هظحل رها و میدوم

 هدرکيم ینیگنس نانآ شود رب شیپ زا شیب كني ء نامزاسیزاسز اب

 تداسپش هکنانچمه « دندرگدیپش نایک رخ ی و و قرفر

 اقنر ه نامز اس هتسجرب یاضعا ز بش نیسح لمحم قیقر

 رایسپ ناراداوه زا یئایرد امیس « یدناف نیسح ه راکوجشوپس
 رد یگرزب هبروره 6 ۴ و ناگزمرهی ًاقفر نیرتهب زا یاهدعو كيدزن

 هداد لیلقت شیب زا شیب ارام كدنا یورین و دوبأم هب طیارش نآ

 گنج و« سان | یبتاماهبتا ندروآ در او اب بعشنم ی ًاقفر

 امزاآ یدایز یژرنآ اهنت هد هک دندوب هدرک لیمحت ار یگرزب یناور
 یاقفر یضعب رد سأب و یدیمآان یگدروخرس ثعاب هکلب تفرگیم
 ِ ۰ (۸) دیدرگ ر اد اوه

 یسسلماوع هلمج زا نم رد هکنیا دوجو اب اهنیا همه یلو
 ه-س-تسی اش و تر ب ین دنتسن ًاوتن : قلخ یئادف یاهکیرچ هک دندوب

 هعماج رد دادرخ ۳۰ زا سپ ةسلم قالب و مطقم ن نآ رد ار دوخ

 نسیرتمپم « دوبن یلصا هبرض هلزنم هب زونه. )٩( دننک * افیا

 و هتیروتاهب هک دوب یاهبرض « دش لماحباعمتا نیا زا هک یاهبرض



 نسب زا اب * دمآ دراو هعماج رد قسلخ یشادف یاهگیرچ یاسیتعا
 نسیب رد یهجوت لباق ساسیقم رد نامزاس رابتعا و هتیروتا نفر
 هتسفاسب شرشتسگ ناسمزاس رد نارسخب نامدوخ راد اوهیاقفر
 ید امتعایبو ینیبدب اب دنتشادباعغنا نتخاس موکحم رد یمطاق عضوم هکنیا مغریلع « دندوب هدنام نامزاس اب نانچمه هک یراد ًاوهی اقفر
 هک دوبن نیاافرم هلگسماپنآ یارب :دندرکیم دروخرب لثئاسم هب طرفم
 فیعمت ثعاب و هداد حر یئامسم یپ پاععشنا نینچ نامنامزاس رد ارچ
 كيژولوئدیآ - یسایسیاهیدنبزرم ندوبن نشورز ا اهنت* تسا هتفگ نآ
 یاههزسیگنا و للع ندوبن نغور یتح و دندوبن رطاخ ناغیرپ باعغنا
 نونکات هک دادیم اهنآ هب اریاسحا نیا هکنیا مغریلع « باعغنا
 . دوبن یلصا هلئسم « (۱*) دناهدرک تکرح نامز اسل ابندب هناروکروک
 دوسب هدرک راتفرگ یئاضف نانچ رد ار نانآ لثاسم نیا هعومجم یلو
 دنتخانهمیمن ۰۰۰۰۰ و یئاسراأن ه فعش زجیزیچ نامزاس زا رگید هک
 یاب زا رود ار نامزاس یبالقنا یاهدزکلمغ و اهتسایس هب رارقا و
 یبالقن | كي دنادیهکنآ نودبدنک یفن ًاردتش زگزیچهمه ینعیتد اقتن ۳ هدی امن*د اقتن " یرت نخ نجل ابهچرهو رتدیدههچره « رتشیبهچرههکدوب هک » ییالقن ۱۳ افف نیارددنتهادتپیم یتسینومک هناداقن دروخرب
 یسفن طقف.هن ار یبالقن ا یاهدرواتس د و اهدرکلمع .درادن قح
 تسا یناسک دروخرب یور نآتسرد راکنیا دنادب هکنآ نودب و دیامن د ادیملق شزر |یب اب شزرا م ار اهنآ در ادن قح یتح هکلب دنک
 ۱ و هدز دییات رهم تسرد ان و تسرد زیچرهرب 6 قسعت نودیهگ

 »۰ دننکيم ل ابند ار یاهناروکروک تکرح شیوخ مسیت امگد

 تحت یتح « دوب هتفرگ ارف الماک ار راداوهیاقفر « نارحب
 نیا و دنتفگ كرن ار نامزاسهر اد اوهیاقفر زا یضعب وج نما ویث ات

 دوخ هچرگا نامزاس وضعیاقفر * دورزفا نارحب تدغ هب دوخ هیون هب
 هدش .رکذ یدودح ات هک یت ایصوصخ نآ ار و هرظتنم ریغ باعشن | 5

 اراهنآ « نورد زا نامزاس هب ددجم هبرض خلت تیعق او و هدشتوپبم
 تارکفتو اضف نآ اب هناطاق و هناروسجتسیابیم « دومنیمبرطنم

 



 تیوجج ۸ ۰, ۱

 اپ طی ارغ نآ رد راکشیا یلو دنزیخرب هزرابم هب و نآ هب طوب رم

  راک و ناممزاس رد هتشاذگ زا هدشن لح لک اسم هعومجم هب هجوت

 رس سسطخ رد المع نایزاس هگ دف د اچیا یطیارم رگید ۰ دوبت یناسآ

 *تفرگ رارق مادهنآ
 تارکفتو اههاگدید ای هزر بم ه تیعضو نیا رییغت یارب شالت

 هیلمعتامادقا اب هکلب وگدذگ و ثحب قیرط ز ۱! لبقف منا مک اح طلغ

 ۰ (۷۱) تگ هرود نیآ رد ام یساسا و مربم هفیظطو

 طی ارش :* مانب یاههزج یط رد ام ه ٩۱ لاس و اب دادرم رد و

 5 بفشعنم ی ًاقفر اب )وخ تارادن یدنبزرم همب امفی ًاظوو ینونک

 یسشنورد ث ًایرشن رد نانآیاههتمون زا ل ۴ یهافش یاهشجب زا هک اجنآ

 هوزسج نیا رد م میتخادرب دوب هدش نامریگتس د «یماعشتا زا لبق

 دروسرددوخیاههیمالعا زا یکیارد اقفر نآ هک یهاگدید هب نینچمه
 یمعب و امیتساک و هدش دروخرب دندذوب هد اد هشاو ۱ ۳ قلخشت ار ۱۰

 تسا هتفرگ رارق دقن دروم تم ذگ طلخ یاههاگدی
 شی و نامزاس هقع ذگ رز زا لماد یدنبممج هثارا مدعا

 و باشت زا دصب طیارش حجیمضوت اب هک روطن أمه .تامنا

 | .-رمفرص یهمجون یب یاأنعم خب 6 میداد نافن 2دش ماجن ات امادقا

 و رسما نیا هب هک یتیمها اب ام وتسا هدوبن عوضوم نیآ هب تبسن
 نآاسنب دوخكيزولوئديا و یسایسیاهیدنبزرم نتخاس نشور صوصخب

 نسیعرد * میاهتخادرپ نآ هب یتصرف رها رد « میدوب لثاق « اّقْذر
 راکفا ندودز اهر اک نیا ماجنا زافده هک میروایب رظن رد رگا لاح
 یارسب هتش ذگ بر اجت زا یریگ سرد و یرتلورپ ریغ یاهدروخرب و
 دح رد ام دشابیم قلخ ین ادف یاهکیرج * نامز »اسیالتعا و ماجسن ا

 د وسسخ یلمعف نامز اس نورد رد ینمی قلخ یتادف یاهکیرچ یلعف لکمت

 یرتلورپریغ ی اهدروخربو تا رکفتهیلعار یاهنمادربو قیمع یاهزر ابم
 "۰ (۱۲)میب : اب تس یمزرارپیاهرو انس دی و دن ارذگرس زا هتع ذگ

 یا یا هب هجوت کت انب یدر او ال اک داتتنا



 سو ِ سم سس سم هعسحج-

 * تسا دیک ات لزاق : هتعاذگ ًاجب نامزراس دعر رن

 5 سر + زاچ 9«

 شب. بسی هی

 ) ینوسنک معسطقم رود ۳ باشت ی یيمروسب ترورسم 1(

 رد رسسیطخسب ی اهرود زیمآتیقفوس نتعاذگرس تشپ اب كني

 هسسچ رهشقن یافیا یئاناوت قلخ یئادف یاهکیرچ ه نامزاستایح

 ردهسک دوریم ام نامزاس و هدروآ تس دب قلخشینج رد ار یرتل امف
 یسبالقن ا ياهتسینومک یگچر ایکی رگید ر ابءهدوخ یالتعا و دشر هسورپ
 نیسسیمات دحاو نامزاسكي رد ار ( قلخ یئادف یاهکیرچ ) ناریا
 ناسکمآ رگید نام زا ره از ! شیپ گدیا هک لاح نیع رد اذل « دیامن

 رسما مت | ماجنا زین ظاحل نیا زر ! میرراد ار هلئسم نیا هب دروخرب

 لاخ,ویع نا *.تس تسآ هدمآرد ام مربم و لجاع شیپز ! شیب هفیظو ناونعب

 -شترآ ) قلخ یک ادف یاهگیرچ ی اقفر هگ تس | یلعی ارش نینچ رد تسرذ

 درومرد ار يبل اطم  توکس ل اس ود زاسپ ( ناریآا یاهقذلخ شخبیث اهر
 هسسسب خساپ  ماقب هوزج ود یلط رد نامزاس هتع ذگ و * باعشتآ

 نیا رد * دناعتخاس رشتنم "تم ذگ هب دروخرب*و " نأبلط لالحن ا

 الاسماک روطب هک دشچ ره ) ن امز اس هتشب زگ و باعشن هلگسمتاوزج

 نسینچمهگده حرطم ماهبآ رد و فیرحت جب 6 دن اهتخادرپ نآ ث یئزج

 هوربجردهطب آر نیا رد ک یایمق اوریغر دنتسم  ریغ بل اطم ب دی اب

 هب هجوت ان ای مهنک هواشآ ه تسا هدمآ (7)۱۳ یبالقد ا شیئثج هب شرازگ

 نسب اقمرد شیپ رز! شیب هتس ذگ لث اسم حیفوت ترورض .زین ع اضو ا نیآ

 یی درسیگیم رارق ام

 وی هجوت ای هکنیا نآ و تسا یرورض بلطم تیرکذ اهنیا رد

 یسلوصأریغ و بسم یب تاملک ص ارنآ هک 1 ل اسب اعهن | تلصخ

 ود (تسسآ زا نتفرگ كمك نودب ماقسم نیا حیموت 6 مونیم فیسوت

 یسسسسلو دوب یر ًاوش در اک ه باعشنا ز ۱ لبق ین أمز اس نورد گر ادم

 نر نونک آ يلو * تخادرب شاپ چت می یتررم هب دنیس لاحرب

 نامز اس هستش ذگ اس اه ۱( ًاخفچ ی افق ر هک ی یدروخربب هب هجوت



 ۱۰ سس

 یرسسیگ كس ؟ نودیب لیقاسم حسیضوست )0 دناهدرک عورش
 نسیاهچرگا *ت تسا نکممریغ«نامز اس هدع ذگ را یکرادم و دانسا

 نسسینچ رد لاحرپب یلو دشابیم دودحم ر ایی دوخكرادم و سا
 نسسیا یلاثم اب هدشاب لثاسم رگنشور دناوتیم یدودج ات یعاضوا

 "هوزج یآرو اب رد شخبیث اهر شتر آ یاّقفر , مینکیم نشور ار عوشضوم
 ناگراهک تس نیا تیعق او " : دنشیونیم " نابلط لالحت ادم خسای

 اف یلو دربیم شیپ ار نامز ا-یاهتسایس نامز اس یریهر

 " ۰۳۰۰۰ و هتشادن یئوسمه. اهتسایس نیا اب (۱۵) هبحامم
 ه دی امنتو افق بلطم نیا یور دعاوخیم هک یاهدنناوخ ایآ

 ل-سیلد هچ غب و ؟ دوب هچ ینامزاسیااهتسایس ن آ دیسرپ دیهاوخن

 یستسایس هچ اب الوما و دنتمادن یئوسمه ن آ ای" هبحاصمم طخ ی اقفر#

 و 9دوب یربهر ناگر ۱ تسابس یوسفلاخم هک دنتخاد یئوسمه

 ناگر !یاضعآتیرثکا نیا سکعربدننوگب# هبحامم طخیاقفر"
 یل ای اروغفرط زا نامزاس هدش نییعت ی اهتسایس اب هک دوب یربهر

 هدنن اوخ فیلکت ۰۰۰و تخادن یئوسمه نامز اس ناگرا نیرتیل اعناونعب
 ؟ دنک لوبق دیاب اركيمادك و دوعیم هچ

 یسرزبدروم " اعدا " اب افرمباعشنا لئاسم دشاب رارق .رگا
 یلماحهک ارچ مینزن راکنیا هبتساد اساساتسا زتهب « دریگ رارق
  تشاددهاوخن « رتعیسو یحلتس رد راب نیاویرکف شاشتغا داجیا زج

 مهناز ! روظنم و دوش ماجنا یتسردب دیاب راکنیا رگا یلو
 «هدشاب یرتلورب ریغیاهدروخرب وتارکفت شیالاپ و هبرجت ل اقتنا
 دوجوم كرادم و دانسا كدنا نآ كمك اب راکنیا هکتسا یرورض امتح

 4 مک دانسا نیا زا دوخ یسررب ردام نیاربانب * دریگب تروص

 ی بشعب ظفح و یتینما لث اس تیاعر یارب هتبل اتفرگ میهاوخ
 باسنتخا اقفر رامتسم اب یلما م ان ندرب | یتسینومک یاهبیسنرب

 هد ادتسا یر اذگمان یارب یر ایتخا فورح زا ز موزل تروص رد و هدرک

 زا سپ بلطم نالف هدنسیون هک دش میهاوخ رکذتم افرص و درک میهاوخ

 : *تسا هتفرگ رارق فرط مادک رد بامشن |

  
 



 سس ۱

 (( (+۰لاس) باسنا یسررس ))

 هب 1* لاس رد هک یبامهنا « میتفگ نی ۱ زا شیپ هک روطنامه

 دقاف و هدوب یلوصاریغ یب اعشنآ « دشب لیمحت قلخ یادف ی اهگیرچ
 ۷ تسیچ عوضوم نیا تابثا یاربا ام لیالد «دهابیم یتین اقح هنوگره

 داد دهاوخن بامهنا هب نت زگرهتسینومک كی » میئوگیم ام
 ال دوم مولا ار یبالقنا تسایس و رظن دربشیب ناکما هکنیا رگم
 ال دوش مولامم عوتوم نیا المع هکنیا یارب و دنیبن یبف ن مزاس

 گاو رظن نآ دربشیپ و میهفت یارب ار دوخشوک مامت وا
 سان فتا زاب و دش نینچ رگا و درب راکب شین امز اسیاقفر + هی

 یلمع و یرظن نشور یااهزرس و طخ ابتقونآ « دشاب ریذپ انبانتجا

 نودسسپ شیذجیاهورین تروم نیا رد * تفرگ و

 در ارفرط نآ ای نیا دوخیاهتسایس و تارظن رب قبطنم «

 عسسیاقو هب یهاگن " :هوزج زا لقن ) * درک دنهاوخ لوبسبق ی
 ۲ نر قلخ یث ادف ی اهکیرچتار اعتنا زا * دادرخ ۰

 دروس رد ام الوا * دوب توگچ ام ُت و و

 دروم رد سا ۲ تسآ یرگید هلثسم هن ای تعاد دوجو یالتخا اغق او
 و بالسقنا هلحرم دروم رد - ۲-ناریا یماجتجا -یدامتاا و ًاتخاس
 طاق هزر ابس اکیتک اتو يزت ارتسادرومرد .- یت اقبطیاهیدنب قم

 اره اظتیمک اح ی اّقبط تیهامدرومرد - + هژر ایم یلما هوش وا ی

 هک یکینکات هفیظو نآ یارجا دروم رد یتح و .میتشاد ین امکی تارظن
 تسدن رد هکن انچمه دشهمهدرب م ان لامع هپبج ندوبگ مانب نآ ۱۹

 تسشن یآرد رضاحیاقفر هممه (؟:) تایعنا ر زا لبق هامدنچج یمومع

 ۰ (۱۷) دوبن یقالتخا 6 دندوب ده اش

 ار دوخ یمق او باوج لوس نیا ؟ دوب هچ رس رب تاف)لتخا سپ

 و دوخ نیب ی افالتخا هچ بعشنم ی اقفر مرنییب نونکآ یلو تسا راد



۱۲ 

 .باسعشت :ا هک دوب یساسآ ن تافالتخا نیا ایآ و دندوب لا ام

 1 یا تافالسا نیا لحیارب ایآ ۰ دیامن هیجوت ار

 ۱! اب ۹ دوشن رجنم باعشتا هب فالتخا ک دمآ لمع جیب ین امدشوک

 اسم ر درک .خرطم ن اوتیمن لکم نیدب باممنا نیا دروم رد ار انس

 مت وربور یرگید عضو اب
 ل قاسم حرط ًامقاو هک.د اد مو وخ ناخن یسررب نیا رد ام

 زا اقفر اجنیآ رد :تساجیب الم اک ب نیا دروم رد قوف لکشب

 لاک و مات هب كيزولوثدیا یر ایم قریب نتشآرف ارب قیرط
 ۵ نشخخیر ار پامغن ! ی اههنیمز !ادتبآ 6 نام زااس رد قرتلورب ریغ

 ناشن ام.دمآ دوجوب ب امشت | یرظن ین ابم حالطم اب«نآ شب رد يمپس

 تسمنخرد هنوگچ مه ب امت | یرظن ین بم حالطماب نیا هک داد میهاوخ

 با سففتا هب ار راک و تفرگ رارق یمخهم یتالیکعت دماقم دربعیپ
 * هنامک

 سسپا اقفر هک ميزادريب " یتاسفالتخا * نآ حسیعوت را
 ْ * دشناهدرک ناوسنع پاستا

 "ین اقهد فرسما قیفر اب هسیحاصم " هورج رس رب فالتخا -
 )ِب راسمشنا یرظن اسم الساب )

 یاسیوگ یتسینومک چیه یارب دوخیدوخ هب تر ابع نیآ هاعیب
 یتاقبط هزرابم هنحم رد و ینیعتیعق او هکنآ آ رگمتسینآ یفالتخا
 ید یتر ًابعب, ۰۵ وش هد اد ناغن بالتخا نی نی | یت ازراأابم ر اب ن هعماجح

 »هسیخاصم هوزج یاههدیا هیدقتعم هک یناسک الثم دوش مولحم دی اب

 لمع هنوگچ و دندیفیدن ایم هنوگچ یتاقبط هزرابم هنحم رد ه دندوب

 لیسسمع هنوگچ ودندیمیدن ایمهنوگچ نیفلاخم نآ سکعریپ و؛دندرکیم

 یارسب یئاههار هچ و دندیدیمهچرد ار شیزنجتالضعم كيره و دندرکیم
 فالضقخا مالطماب نیاردهن افسأتم یلو؟دندرکیم د اهنشیب تالطحم نآ لح
 .تفاب ناوتیمن ار قوف لئاسم زا كيچيه خساپ هبحامم هوزج رس رب

 .مطقمودر اد یخیر أت دوخءوبحأمم ی ًاههدیا رس رب فالتخا هتبلا

 اقافتاو » ددرگیم رب هبحاصم رامتنا نامز و ۵۸ لاس لیاوا هب نآ



۱۳ 

 لات اکرد تاقالتخا نیا دش عورع هبحاأاصم ۳" اب تفلاخم هک ادتبآا ر

 تسسیهام نییعت عطقم نآ ۳ دننادیم هی + درکیم ریس یتسرد

 لسسک یاآرب هزر بم كیتک أت و قرت :ارتسا نییمت و تیمک أح یت 5: اقدط

 هدمآردهفیظو نیرت لجاع و نیرتمربم ناونمب ناریآ یتسینومک شبنج

 نآ زا جر اخ يیسستح او یتسینومک شبنج نورد رد یئورین ره * دوب

 ًاهخسأب نیا هعیبود ادیم هلئسم نیاهبآردوخهب طوبرم صخشم ی اضساب

 یاب ره یتسیسکو امریغ یو یتسيسکر ام دیدرگن ایبوهدوب تو ًافتم مه اب مه

 رس رب فالتخا نتشادو لطمم نی رسرب ثحب نی اربانبهدوب ای۱

 اپ یک رهكعيب «تغشاد یتازرابم راب مه و دوب یعیبط رم مه«نآ
 ل-بژولوئدیآ - یمایس یدنبزرم + دادیم هلکسم ییآ خب هک یخسأب

 ود اسم نامزاس رد عطقم نآ رد * درکیم ر اکشآ یرگید اب ار دوخ

 دندرکیم حرطم هک دشدوب یثاقفر ۰ دمآ دوجوب صخعم الماک یدقنزرم

 یست أاقبط هاگیاب 8 در دن هادتپه ام اب یقرف یتونک میژر تیه ام

 ,(دنشابیم مسیلایرپما هب هتسباو ود ره ) .تسا یکی اود ره
 ناویآا یعامتجا ید امتق ! تخاسرد اش طوقس اب هکدندرگیم حرطم

 درآد طلسم شقندیلوترد نانچمه هتسباو یز و ژروبوهدشن لماح یرییغت

 +. تسا تیعقوم نیا تیبثت تهج رد دنکیم هچ ره یلعف تلود و

 باوج ًاههدوت ی اههتساوخ رز ز | هایچیه هب بالقنا دندرکیم حرم

 تسا هدادن

 یژتآارتسا مه" ناونعب نانچمه هناحلیم هزرایم دندرکیم حرطم
 رطم * یایتک ات

 یسنوتک طیارغ رد یعم طخ نی ۱ هی یدنبیاپ هک ندرکیم حر "

 تهجرد تک رح و * اههدوت حلرمم یهدن امز اسیوسب شیپ * رامش حرط اب

 همی ک در اد موهفم نآ
 و ست تسایس لوصحم ,ینونک میژر دنتشاد هدیقع یلکروطیو

 نامه قلخ یثادف ی اهکیرچ شود وب و تسا مسهل ایرپم ا یر امعتسا

 رمثهسب یارب هد ازدمحا دوعسم قیفر هک در اد رارق یا یاس فی اطو

 * دنکیم میسرت ناربا یتسیل ٌایرپم ادم و كيت ارکمد فلقد ا ندن اسر

    



۱ 

 ناآ زا شات یاههاگدید و عضاوم نیا مامت اب هک دندوب یئاقفر و

 سا هدرخ « : یلم یتاقبط هاگیاب ینونک تیک ایارب و هدرک تفلاخم
 یو یربهر تحت پالقنا * دنتفگ یمالثم و دندوب لئاق ییاوژروب

 سکعئم ار یز او ژروب هدرخ رفق تاغیارگ اتدمع هک نویناحور زا زر

 مسیل ایرپما هب هتسب او میژر ینوگنرس ات«در اد دنویب نآاب و هدومن

 ِ (۰)۱۸تسا هتفر شیپ (+ام)

 زا یرهق ر ًاهتخارد هدمفرولطبرغ اح ل احرد تلود* یوم دقتمعم

 یزاو ژروب هدرخ یتنسی اهرعق یر اکمهابو تسا زرابم حالطماب نوین احور
 هتسب او ی اهورین دوجو ) مه اوخب,) هکنآ نودب تبلا ۰ دوشیم هرادآ

 (۱۹) ۰ "( منک) رکن یتلود تردق نیا رد ار مسیل ایرپما هب

 ایربما اب قلخ هزرابم ۳ هدمع لک رگید ک دندوب دگتعم

 4 یتکات مه و یژتآرتس سا مه هناحلسم هزر ابم و تسا هدرک رییُغت

 .(۲۰) » تسا یسایس هزر ابم هدمع لکه و تسین حرطم

 یلثاسمز زا كسب چیهبالقنا هک در ادن تقیقح نیا دندرکیم حرطم
 (۲۱) .تسا ردرکن لح دوبهدرک جرظم کار

 هاش میزر اب ینیمخ میزر یتاقبط » اگی اب نتفرگ ناسه اهنآ
 (۰)۲۲ دنتدیمان یم یسابت لالدتسا كي امفرط زا ار

 دوس جو تلعب هک دوب یعقا و یت اقالتخا رگدایب اهنیا

 شبذجتالشعم نیرت یساسا لح رس رب « نامز راس رد تو افتم ی اههاگدید

 هدوب صخشم الماک یرظن یاهیدنبزرم * دوب هدمآ دوجوب عطقم نآ رد
 دوخ رد ار یلوا یاههاگرظن هک هبحامم هوزج هکنآ زا سپ

 نسیفلاخم نامه زا یکی لوقب و دششخپ هعماجرد دوب هدرک سکمتم
 : میدوبن ناهیهننامز اس هب رداق یتح هک دومن رنو نان ِ

 چ لو یلیلحت هچ اب دنزاس مولعم هکنیا نودب هدافسأتم و

 ناسمزاسیاقفر رگید اب هدناهتفزگ سپ ار دوخ یلبق تارظن ی اهسورپ

 طقنا یضعب حیضوترد اقفر نامه ز زا یکی یتحاو ۰ »۰ (۲۳) دندش زاوآ مه

 قسیفر اب هبحاصم هب هاگن " هوزج هبحامم هوزج رد هحورطمتارظن



۵" 

 لیقاسم» تشادن دوجو یلکشم رگید ارهاظ «تعون ار " یناقهد فرعا
 جمسیورت ۹ خیلبت اب *دودب هدش صخشمم الماک نامزاسیاقفر همه یارب

 : .یاسسپکیرچ " فرط هب ید ایز یاقفر هبحاصم رد هحورطم ی اههاگرظن
 یمطیارش رد ۰ دندومن یراداوه نآ زا و دندغ هدیفک *» قلخ یئادف
 اسب و قلخ یئادف یاهگیرچ نامزاس مانبمغ اب یئاهتسینوتروپآ هک
 ار قسسلغ ی ادف ی اهکیرچ هار ممادآ مهوت# ناهناوارف تاناکما

 یاهکیرچ زا یراداوه هب یگاقفر دهشعاب هچنآهدندوب هدروآ دوجوب
 هسک دوب یثاپهاگرظن زا نانآ لماک یهاگآ دنزیخیب قلخ یئادف

 مامت مغریلع اهنآ دوب هدشثعأب هچنآ ۰ دوب هدش حرطم هیحاصم رد

 ا--.پتسینوتروپآ رگید و نامزاس مان نیبماغ یاهنیهوت و. ریقحت
 زا ین اقهد فرغا قیفرهب تبسن صوصخبو/قلخ یثئادف یاهگیرچ هب تبسن
 ی سیالقن ! یاههاگرظن هب نانآ لماک فوقو «دننک یر اد وه نانآ
 هک دوب یبالقن ا یاهدرکلمع نآ هب دامتعا و قْلخ یثادف ی اهکیرچ

 ادمنآ هدندادیم ماجنا شیوخیاههاگرظن هب ًانب یئادف یاهکیرچ
 یساسا لثاسم نآ دروم رد هیح اصم هک دندوب :اکآ رم نیا هب الماک

 ا-متسینوتروپ آ یتحاو همه هتسا هتفگ هچشینج یعق او تالطحم نآ و
 دروس رد اقافتا و دندوبفقاو رما نیا هببوخ یلیخ مه
 قسسلخ یئادف یاهکیرچ هیلع رب نامرک هتسد لیکمت اهتسینوترویآ
 وسمقن یسایسیاهورین زا كيره هک یطیارش رد «دوب انبم نیارب

 ارد اباپهمگنیتیم الغم امهدندوبهد ادرسار یمالسا یروهمجمیژر اب شزاس
 یسخیرأت کرزب زور ود تبسانم هب مایپ باتک ی میدرکیم رازگرب

 یک اههدیآ غیلبت هب یلکروطب و میدومن یم رشتنم ار ) 0۸ لاس)

 دوسخ نینچمه و ناراکهزاس و تسعن یم قلخ لد هب هک ممیتخادربیم
 تس سیعر انآو كيرتسيهی اهد ایرفق ندیشک هب ار میژر نارادمدرس

 ارم تارظن حوضو و تحارم « یتسدکی «تعادیماو دناور پچ « دنتسه

 اب هسلباقم رد راداوهیاقفر یژرنا و یئاناوت شیازفآ ثعاب هک
 ْ » دوباهنآ هدهكعر دروم «تفگ یم اهتسینرترویا



 ۹۹ 7 ۰ : منا

 ۹۹۵6 مه هنگ لا یکیپ

 وسسن زا نامزاس رد هیبحاصم یاههدیآ رس رب دیدجت افالتخا

 "هبحامم* ابفالتخا ناونعتجت نونکآ هک یتافالتخا نامه * دش عورش
 -دسپ ایم پاسحب بعغنم یاقفر فرط زا باعشنا ینابم زا یکی ناونمب

 ارد زین البف هک دش عورش ییاقفر نامهبناج زا اهتفلاخم اقافتا

 هدندوبهتسأخرب تفل اخم هب نآ ار هبحامصم ر ًاشقنا واغآ

 ؟دندوب هتمگوب شیوخ یلبق تاد اقتعا هب اددجم اقفر نیا ایآ
 و دشندوب یپچ الماک یامنیاراد اقفر راب نیا ًاقافتا 1۱ هنو هن

 وتربرد قلخ یئادف یاهگیرچ هک یتیدوجوم و تیوه.هب هجوت اب اساسا
 دسنتسن اوت یمن هدندوب هدرگ بسک همماج رد یبالقد | ی اپهاگرظن نآ

 راسبکی ؟ دوب هدش هچسپ * دننایامنب ار دوخ نیا زا ریغ هب مه
 هدف حرطم هبحاصم رد هک یساسا و مهم لک اسم .مینک ر ارکت رگیب

 ودوبهد اد ناشن ار دوخ هتارظن نیا "یمامتجات اریثأت 4 دوب خشم
 دوخ نونکآ ه مه ارهاظ و دندوب هتفگنوب دوخ یلبق دیاقع هب اقفر

 : دنتسناد یمدوپ هتفگ هبحامم هک یتارظن هطقن نامه هب حلسم ار
 ؟دددوپ هداتفا رد * هبحامصم » ابكنيا هک دوب هدش هچسپ

 سصسسپ«دسندوب هدرکن ریینت هک ًاقفر ؟ دوب هچ هدش د حیات | رییغت

 ک دناد يم یک ره یلو ؟ دوب هدرک رییفت ۶ ؟ * هبحامم » دوخ دنکن

 روظنم دناوت یمتفر شحرش هک یتاههاگرظن ن امه ناونمب *هبحامم "

 یارب لاح رهب یلو 6 دراد ینعم هچ "هبحامم * رییغت سپ«دشاب رظن
 رسییفت هبحاصم امق او و ميريذيب : ریذپب رُگم تسهت یاهر اچ ًابحم نیا لح

 میهاوخ دشاب نکممریغ تیعق او ملاع را یژیچ نییذچ رگا و دوب هیرک
 »۰ دنتخاس نکمم ارن آ هنوگچ اقفر هک دید

 رسگسید و دو سسپ هدرک رییغت هبحأمم . رگید نوتکا یلب

 داشت تفگ یم هبحاصم نالا درک یمن نایب ار شا یلبق یاههاگرظن
 و هدوس سی اه یدرف یروت ًاتکید و قلخ نیب داضت ام هعماح هدمع

 طوقس اب هک ارچ ه (۲ع) هدع * زوریپ نمهب ۲۱ - ۲۲ مایق تفگ یم

  



َ ۹۳ 

 رسسگید ۵ تمنس !هدش لح ( یروت اتکید و یقلخ) هحم أاج هدمع داضت

 هب جاسیتح یتحاو درکیمن نایب تسردهبحامما ر تل ود تیه أم قییمت سس

 (۳) دوب یرت لصفم ثحب
 مد بسم هث ًاحلسم هزرابم * رگید تفگیم هبحاأاصم نالا ۱

 :بعاصم رگید قلا هرفااب و درک یسایس مارآ راک دیاب وتسین حرطم
 تسفگ يم هچ ره هکلب ۵ درک یمن ناب ار یلبق تاد اقتعا اهنت هن

 . دوب تاد اقتعا نآ اب داشت رد

 هبحاصمرد یسنزج نژیب حور * دوب هد اد خر یمهم رایسب قافتا

 دوسمسم قیفر ی ایه اگدید امنت هن رگید هیحأاصم و .*دوب هد هدنز

 هتفرگرارق نآ اب لماک تیدض رد هکلب درک یمن یکمنم ار هدازدمحا
 قسیفر تارظن نامهیتارظن یانبم دوب هداد ناغن البقرگا و

 ینزج نژیب هک دوب یر اک هر بود رارگت نیا * تسا هد ازدمحا دوعسم

 ؛ یلو .دوب هدش هدنز هبحاصم رد ینزج نژیب حور 7 .دوب هدنک ز زاغآ

 ۰ (مدز» دوعسم م ان تحت مه زاب

 ًاتحارص * هبحاصم رس ربرگیدر ابکی نامز ز اس نوردرد الا یلب

 نسب فلتخا((# ایر الم اک هن هنافسأتم یاژدوب هد ادوجوپ یالتخا

 یروآسب ان اب ۳ ین اسکو درگ رییت هبح ًأاصم -دنتفگیم هک یناسک

 هدشنام ناریح و توهبم و ؟تسا نکمم هنوگچ یزیچ نینچ دنتفگیم
 ۰  دندوب

  موم ر هدنناوخ ام . میوریس یارقا هر " هبحامم ةوزج رس رب

 مهنآوخ یم ارنف دروم نیا رد ینامز اس نورد تاغحابم هملاطم هب

 تسناب دهاوخ رد یبوخب اقفر نآتالاقم هعلاطم نایرج رد هدنناوخ
 سسسمعه و فوپ هدغ نوگرگد هبحاصم رد :ژیچ همه ۵٩ لاس رد هک

 ناتو ا خب اقفر نونک | ه تسا تسرد تفگهم هیح أمم هک ار ی ًاهزیچ

 وسک ی اهزیچ نآ همه «تسا طلغ دیوگ ی ه سکعرب داد دنهاوخ

 كنبا هک داد دنهاوخ ناعن اقفر ه داد ماجنا دیاب تفگ یم هبحاصم

 هسیح ًامم داد دنه ًاوخ نامن ًاقفر الوصاو داد ماجنا دی ابن دیوگ یم

      

 ی



 1 مو ۹۱۸

 ناراداوهو ,اضعا مامت ودوب هتفٌد یفارحنا ار زیچ همه مهلوا زا
 شیوخ تاصوت هب تی و طلغ هب مهناریا سارسرد ۱۰عدد
 هتبلا و دندوب هدرک یر ادیت اج ز اوهدرک روصت یاقنا او تارظن نآ

 شیب ادتبا نآ رد اتفر نآ دوخ نینچمه و اهتسینوتروبآ ر میزر ِ

 هچ * دندرک یتارآفمنآ لباقم رد هک دندوب هدروخ لوگ همه زا

 رد یسستاقبط هزرابم هرود كي رد عطقم كي ! یبیرغ و بیجع یافتا
 و ژر و وسکی زا قلخ یئادف یاهکیرچ نیب هزرابم«هعماج

 زا(دسندوب ناهلماغ مه اقفر ریخا دروم:رد هک ) اهتسینوتروپا
 رکف هه هک * ۳ نیاتسا هدوب " مهوت " کی رس رب رگید یوس
 هکنآ لاح ه تسا روظنم هدعش حرطم هک هچن داره ةيحاصم رد دندرک یم

 ۵ دوسب هدرک حرطم شلوخ هک دوبن یئاهزیچ نامه هبحامم روظنم الما

 هدسآ لیار آفدک هب اقفر نونکا هک دوب یثاهزیچشروظنم هکلب
 بیجع * تگقیقح"نی | فدک رد هلاکی ریغأت مه ابنآ هتبلا د دندوب

 رد ,یسنزج نژیب جور( دنناد یم دوخ یار یندونهب ان هان "ار
 تا عوبطمتهاد اج ؟ دوب هديمپفن سکچیه ارنآ ودوب مک اح تحامم

 هر خم زافلتخم یاههویع هب ارام دیاقعهاگیب وهاگ هک میژر

 تغاد اج * دندیمهف یم رتدوز ار نیا « دندیبوکیم دیدهت ات هتفرگ
 رتطخیاحا هیحامم راشتنا اب دوخب یوم مش اب کی دود نآ

 ناآونعب*یثادفه ار «تعاداج دهن نت هب ار همهو گ ۳

 جز دينهفیمرتدوز ارنیا ینزج نژیب دیهمت ارظن تخسرس عف ادم ناسا

 "و-بحاصم » تارظن دریارب هک داد یمن دوخب تمحز ردقنا رگید و

 ارفرها قیفر و دورب سلگنا و یکر ام یاههتشون نیرت یمیدق غارس

 رتدوز ارنیا اهتسینوتروپآ تخاد اجالک و دمانب یلیخت تسیل ایسوس
 قلخ یشادف یاهکیرچ هیلع رب مهتسا رد تسد رگید و دندیمهف یم
 حور ٍسک تسناد یمن ار نیا سکچیه هک تاهسیه ۰ دندیچ یمن هثطوت

 سا سا رب افرم و یدوخیب همه وتسا مکاح هبحامم رب ینزج نژیب
 شی اههاگرظن و" هیحامم اب یتنفد:هب اب و حافد هب اب مهوت"



 ۹۱۹ و

 دناوتیم ای هدش هیضق هجوتم هدنناوخ اجنیا ات مینکیم رکف

 یعغاذگ اجبمه آر دوخ یعامتجا تاریث اتو دوب نشورمه همهیارب هک
 هزر ایم كي یارب یدیدج هویع اهنآ ۰ دنتعادن یراک «ء دوب
 . یسبن نتفرگ « دندوب هدرک عارتخا زر " یرتلورپ " كيژولوئديا
 و نستعاذگ مه رستشب ار اهنآ بسانم فیدر رد « تالمح و تاسلک

 ۰ ندرک راوس نآ یور ار هاوخلد هدیا هاگنآ
 هنوگچ دیدج عارتخا نیا اب مینیبپ ات مینکیم رگذ هنومن كي

 ی » تسین شدوخی اپهفرح تقیقح رد هک دنزیم ییاهفرح هبحامم
 لس هزر ابم هلحرم رد ام قلخ * ۰. تسا هدمآ هبحامم رد

 تروسمصب هزر بم نیا دوب هاش یتقو ات ۰ دراد رارق یتسیل ایربم!

 رسرد یضرغ طقف هک یک ره "۰ دشبم یلجتم هاهتموکح ار هزرابم
 قسلخ هک هدیا نیا « ملمج نیمه رد دمپقبدناوت یم دعاب هتشادن

 و تسحارم اب « درد رارگیتسیل ایربمآ دم هزرابم هلحرم رد اس
 نسیآ هئارا ای رگ هبحاصم قیفر ینمبی *تسا هدش ثایب مامت حوضو

 دشاب هتشادار هدیقع نیا فالخ هک یسک ره اب ار دوخیدنبزرم «هدیا
 ی سلخ دوب دقتمم هک ینزج نژیب دیهع اب هلمج زا « دنکیم نشور

 زاسپ و هتعاد رارق هاشیدرف یروتاتکید اب هزرابم هلحرم رد ام

 عوربش یتسیلایرپمادش هزرابم هلحرس یروت اتکید نیا نتفر نیب زا
 دضهزرابم ام قلخ هک ارتیعق او نیا رگ هبحاصم نمض رد * دوشیم
 نآاسیبو درکیم یلجتم هاش میژر اب هزرابم رد ار دوخ یتسیل ایربما

 یط رد ام قلخ هکیاهزرابم دیوگ یم حوشوب مه زاب ینعی ۰ دنکیم
 دوب یتسیلایرپما دض هزرابمكي درکیم هاش میزر اب زارد نایلاس
 ربکرم رامش مدرم و دوب زکرمتم هاش میژر یور هژرابم نیا رگا و
 ها ص هزر ابم نآ یلجت چصه اهنیا سی و دنداد یم هاش

 نیا هک دنک روصت ینزج دیپش دننام یسک ادابم دوب یتسیلایرپما
 ایا .دوب هاش اب هزرابم هکلب هدوبن یتسیگایرپمادن هزرابم نیا



 را واتس توهم اس
 ۹ ت

 ؟تفگ نخس دعیم نیا زا رت نور

 تسیاب یم هر اب ام قلح دینک هجوت یرگید هلمح هب لاح

 اقیفد زورمآ و دهد ماجنآ ار یعطق هزرأابم هتسباو یزاوژروب نیا اب

 نانمشدو قلخ نیب اره اظ شنوجو هک و شو .هتفرگ رارق نآ یورایرر
 تسا هدشرتکید زن ,یعطق هزراآابم و هتفر نیب 8 دوب هدش لگاح شیلما

 تیلابرپما ابهام یخ ۱۴ددمیس حرطم یی اههدیاآهچ اجنی ارد

 هزراسبم تسیاب یم هرخال:اب و درکیم هزرابم هتسباو یزاوژروب و

 ه-ستسب او یزاوژروب) نآ یور ایور اقیقد زورمآ « دنکب نآ اب يمطق
 تسسا صخشم الماک باوج ؟تسا یزور هچ زورم۱۰۰۰۰۰۰ و هتفرگ رارق

 زورمآ هبحاصمرد هک دينیبب و دینک و هبخاصم راشتنا خیر أت ب

 رانا نامز ) ۵۸ دادرخ عطقم ات دا + طوقس زا سپ نامز هب قلعتم

 ۰ تسا ( ویحأصم

 دض هزراسبم ۱)؟ دوبمکاح ناربا رب یعاضوا هچ عطقم نیا رد
 هدرسک طوقس مه ها۵ یلو تعاد همادا ناگامک هک قلغ یتسیل ابرپمآ

 هاش اب هزرابم دوجو رد قلخ یتسيل ایرهما دض هزرابم رگید و دوب
 هدریگبر اکب ار دوخ هظف اح هک یطره دب طقف یک ره * نشیمن یلجتم

 یز و ژروسسب یور ٌایور قلخ زورن رد دک درو ٌایب نایب دناوتیم
 هستفرگ رارق دوب نآ هب قلعتم مه مه ینیمخ میژر هتبلا هک تسباو
 * دوبی

 رسب ةچ اپ یعارتخا عون كيزولوئديا هزرابم مينیبب لاح
 کتیا ز میئوگب امتسینوتروی ادب انمض )درو ایم قوف یاههدیا رس

 نا ی یجنگ كيژولوئدی | هزر ابمدیدج عون نیا عرتخا اب
 اهن آ دوخ هچرگا میئوگیم كيربت اهن آدب شیپ اضسم ۵ دوشیم هفاخا

 یاب هولوقدیا هر هزر ابم حالطماب نیا هباغم خ اونا یریگر اکب

 ۰ دند اما
 مارس یتسیل ایریما دم هزراأبم هذلحرم رد ام قلخ *هدیآا لوا

 لی دوب هاش یتقو اتترابع ریز دعب « دوشیم هتشاذگ رانک " دراد

 طخهلبج نیا ریز دعب وهدوب_هاش یتقو ات - دوشیم هدیشک دیک ان طخ



 سس مو __

 هتسب او یز ادژروب نیا اب تسیابیم هرفالاب . قلخ ؛دروسید دیگ ات
 هتفرگر ارق نآ یور ایور ًاقمقد زورمآ ,ردهد ماجنا ار یمطق هزر ابم
 ه دوب هدش لئاحشیلصا نانمش د و قلخ نصب ارهاظ ضزوجو هک هاش و

 "تسا هدش رتکیدزن يمطق هزرابم و هتفر نیب زا
 جیارو د ابفیر امت 7 قبط » * دیچ ار هلمح تامدقم دیاب لاح

 و : تسا نا لح دب طونم یا دات لح هک تس | یداضت « هدمع داضت

 - * تسا ینزج داضت مره * ۳ ۰تسا ینزج زت نامه نیا *
 و البق ال تامدقم هک  میدوگب میدرک شومارف هتبلا

 دسیاب ادتب | الخم.دوخ عورش یک انیلبت تحب لب اس ی راک خورش اب ر

 هک درک * اقلا مادم نآ نطب رد و درب راکب زیمآكيرحت الماک تالمج

 یفن دومسم قیقر ی اپهاگدید و تسا مک اح هبحاصم رب ینزج نژیب حور
 لاس نیدنچ ی ار هک ناربآ قلخ یث | ادف یاپگیرچ ی رب دهه مد و هدش

 هزرابم نورد رد ی رخت! ی اههدیآ ن ً ای هزر ابم فرص ار دوخ یزرنا
 ياهرگس قیمت جت ثعاب و تسا رابفسأت رمآ ن یا دندومن هناحلسم

 ۰ (تسا ام را هیات ۰ ددرگیم اهنآ كيژولوئديا
 ال مج تقیقح رد * ۰ دوشیم عورش یلما هلمح "ال ام توخ , ایسب

 ادتب ام مینک زاغآ ار یعطق هزرابم هکنآ یارب دنیوگیم | ار نیا الاب

 ۱ سم 1 زا دیک اد )9 میدناریم نورهب و ۰۲

 نوسنک بدنار نوریب ار هاش و دنیوگیم ارنپ تالمح 7

 زا دیکات) " » تسا هدش زاغآ یز ات _یطت زرایس وتساکس رمآ تبوت

 ی سل رام یوگیم نماد یبلا ) * تفگ دیاب یاهدرک

 یسْطق ۰ هزرابم ینعم دسرپب یسک هک راهنز و اب ( تسا هدش رتکیدزن

 تسیچ ٩

 یسسستزج نژیب فورعم زت نادهب مه زاب هک دینیبیم " "لاح
 »۰ اشیروت اتکید و قلخ نیب داضت ندوب هدمع زت هب ینعی * میسریم

 دمادامه ز اب ۰ دشاب ٩۱ دیدیدن زونه امش میسرب ی +دشن روخ زا

 هک مر ادن داقتعا نم دوب هتفگد رگ هبحامم رُگم * میهد یم
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 یسق هزرابم ندش رتگیدزن هکدوب هتفگنرگم « * هدروختسکش شبنج

 ت کع اهنت هن : یتسیل ایریم ادخت ازرابم هک تسنآ لیلد دوخ
 لب نامه دیاب الف دعشاب «تسا هدرک دشر یتح هکلب هدروخن

 رظن رد درجم رو ار * " هدروخ تسکش رابذج هک مر ادن داقتعا نم

 و 4 دوب ار اهیدرف ی وفات اب هزرابم « اب قلخ هررابس

 * یتسیل ایریما دم هزرابم هلحرم ۱

 ه اعتسیاب یمادتبا هک تس سو تسکش شیدذج احنا زا *

 یسنوگنرس و میذش زوریب هلحرم نآ ارد ام نیاربانب « تخادنا ار

 یصطق و یدج هزرابم نامز نونکا و دوب یوم یزوریپ ها هاش
 ِ ( تسام زا 9 »>۰تسا هدیسر ارف

 هزر ابمرددیدج عا رتخا نی | زا رگید هدنناوخ هک میر ًاودیمآ

 ۰ دعاب هدرو آرد رس الماک كيژولوئديا
 یسنشور تالتخا *هیحامصم" رس. رب قالتخا ۵٩ لاس رد نارب انب

 مه لوا | و دنتخاد نآ 8 ًاقفر مه لوا زا هک یقالتخا ن ًامهادوب

 نیا یلب(۰ ۰ * تسیف ًارحنا هبحامم ی اههاگرظن دندوب هتفگ

 ار نآیانبم رب ( اخر ۱) یاقفر هک یفالتخا نیلو | تیهام

 نسیاهرگاآ و ۰ هیحامم هوزج رس رب فالتخا 6 دندش اد> قلخ یتادف

 لاح نیع رد 2 میذخ اس حرطم زنم ی ًاصوصخم ار ()۱) ۰ » یدج** فالتخ "۳

 اآقاو ک [یثوگیم مه ًرنی رثیا یلو ميبلطیم شزوپ هدنناوخ زا هک
 نایب دشیمن مه یرگید لکشب دوختیهام رطاخب ار * فالتخا ی

 *د

 رپ طیارش رد هبحامم راغتنا زا ل اسکی تعذگ زا یسپ كعيب
 یصاقبطتازرابم نیرت میظع زا یکی هک یلیارع رد« هرودن آ لوحت
 دوجوب هعماج رد یفلتخم لئاسم « تعاد نایرج ناریا همماج رد

 یورین یلو  دشاب ان آلت كن یوگنساپ تسیابیم نامز اسودوبهدمآ

 و مسیظع ی !هدوت یینج كی لب اقم رد نآ دودحم تان اکماو ام كچوك
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 رد اد تب نامه زا هک قلخ یثادف ی اکیرج ددجم لیکشت طیارش و

 و فرسطكی زا دوب هتفرگرارق گنر اگنر یاهتسینوتروپ ! هرصأحم
 نامزاس یتسردب ار دوخ یورین لق ادح نآ میدوبهتسناوتن ام هکنیا

 حر سم هک ار التنا و تسرد ی اهر اعم میدوب هتسناوتن و میشن

 مک مک هک دوب هدشثعاب رگید یفرط زا میز اس ققحتم + میدوب هدرک

 یاسر فا ز زا هچ و وضع یاقفر فرط ز ز ! هچضارتع | و داقتنا

 زال یطیارش نینچ رد ۰ دوش زاغآ ن ام :اس هب تبسن راداوه

 نرو هو دزا دوپب دوخ ی اه ی ؛اسر انا ابفعم یسررب هب نامزاس

 مسکنیا زا لبق یلو - دهدب نآ هب یبالقنا خساپ لمع رد مهو

 زاغآ یف رحنا یاهشخب نآ دز ادرپب تالضعم یی یا هب دناوتب ناسزاس

 ناز سی افق و یقاون اشحب نیا رکتبمی اقفر ۰ دوب هدش

 هستی امم یو هک دنورگ ی دومن او نینج و درک یم تیحم

 ره ین العس (لح رز هه نونل/هکلب متفذگ رد طقف دن ک اهنآ
 وی هدحامم رک ارگ ک هند يم دون وروطنی تدوب زج ام

 اب اگر تیوجوم اما گیم رب تذگ هب زیچ همه

 تسیاب یم تفنگ رد ۱۱ دوبن تسرد نیآ و دوب هدش ماجنا هنحاصم
۰ 

 یو میش اب هد اد با اوج ینونک لئاسم هب هک میدرک یم ی اهر اک

 (دوبن مولعم یث اهر اک ی ییلا) ۱ دوب + کش راک نیا عناأم هیحاصم

 اپ. یناماسبان همه لوم ءدرک فرحنم ار نامز اسیاقفر ةبح أاصم

 زا شیب درب هبحاصم رس ریز زیچ سه دوب هتساخرب هبحاصم زا
 یرانک هب نآ و دوشكي زولوئدیا هزرابم هبحامم اب تسیاب یم نیآ

 اب قیفر ه نامز انیراگنا لهس نیا دروم رد هتسلا و دوش ۸د اهن

 ۱ لا رب تالگدمر (۳۱) دنخص 5 | زین اهثحب نیآ حارط ی اقف

 نسیآ زا زگره اهنآ .دندرکیم ر میس هر اقنر یاواتفاد نایرج

 یهزدت امز اس یوسب او نی رک رج یلما ققحت تچ دو هدرکت



 ۲ هیویی

 | مدحب نیا زاغآ رد یتحو تسا؛هتشادنرب یدجمدق( اههدوت حلسم
 نسیآ زگرف « میراد لوبق ار رامش نیا دنتفگ یم هکنیا مغریلع

 مسیدرکیم لمع نآ هب تسی اب یم هنوگچ هک دندیدک یمن شیب ارثحب

 اهدعب و میزاس ققحتمارنآ دیاب هنوگچ مکنیا رتمهم همه زا و
 راصش «:رامش نیا اسابا ننتفد هک دندنادک یئاجب ار راک ًاقفر
 و دش اب تسی بیم هچ تسرد رااعش دنتفگن مه زاب و تساهدوب یطلغ

 یربخ* لاح * صخعم لداسم ز ازل اسلثاسم را ۰ دعاب دیاب هچ نونکا

 *.تسرد » هار اهنآ دوب هتشاذگن هبحامم هک دوب نیا هلئسم.دوبن

 "یاب هنحاصم ( یتسینزج ) »طلغ » ی اهه اگدید ۰ دنریگب شیپ رد

 ن سیا ۰ دیآ دوجوب نامزاس رد یئاهیناماسبان نانچ هک دوب هدغ

 تسیهک اح نیا « هبحامم رد دوعسم قیفر ی اهه اگدید دشض ی اهه اگدید

 ) دوسب هدرک بارخ ار زیچ هسه « نآ رد " ینزج نژیب حور *
 عوضوم نیا اقفر همه هبالوا هک دوب نآ رد هراچ هار نیارب انب
 اب هزرابمب رتمامت هچ ره " یریگتخساپ » ایناث و دوش هتفگ
 دوسب هتفد نآ زا شیب هک مه وئاد قیفر و * دوش مادق | ةدح ام

 (۳۲) ۰ دوب رسیکتخس كيزولوئدی هزراأبم رد دیاب هک تسنآ لصا *

 نآ » دنبایرد ار اهدرد اقفر هبحاممیاهفا"اب دیاب رگید نونکا
 تسفگ دنهاوخ اهنآ دندش جیسب هبحاصم هیلع رب همه رگید هک تقو

 لوقب ابباععنا ۰تسیچ نامرد دنتفگ مه یتسارب و تسیچ نامرد

 ع اند ضازمال ما هیحامم نیا زا هک برخمرم ًأنع هیفصت ناشدوخ

 یا سمعم نآ یعق او لح دیلک تسنیا تفگ دیاب نمض رد * دننکیم

 یاپهاگدید) دوب هدرکن ادیب رییغت زیچ چیه هتوگچ هک ی اهدیچیپ

 هه و دشاب هدرک رییغت تخ دن ناکما هک هبحاصم رد هحورطم

 ا_قذر یلو ( دندوب هدادن رییغت دوخ رد ار اههاگدید نآ هک مش
 .دنتش اد یدلتخا هبحاصم اب

 فالتخا حالطما هب نیا هنوگچ هک دوش هداد ناغن هکنیایارب

 ح-سیفوت زین عوضوم ی تسا مزالهدیدرگ بامشنا ینابم زا یکی
 ۳ مسیدرک هچ هامسم یب فالتخا نینچ حرط لب اقم رد اب هک دوش هد اد



۲۵ 

 حرطم یهافش روطب لئاسم یتقو ادتبا رد ؟ مینکب میتسناوت یم هچ
 حرطیاههزیگناهب هکنآ نودب و/میدوب هجوت یب نآ هب تبسن «دش یم
 دشر هر رس رب اتفر نآ هک یماد رد میشیدن ایب لکس نآ هب هلگسم

 یارسب نانآ ابثحب هب ام » میداتفا ه دندوب هدرتسگ نامزاس
 ان رهک تسیزیچ نآ ۳ هبح أاصم هلمج نالف زا روظنم هکنیا تابثا

 لوسضشم دیوگ یمشوخ هک تسیزیچ نآهکلب « دننک یم * تغاد رب "
 (ن اتسدرک رد صوصمخب ۱ اعیسوو (ادیدش تدم نیا رد اهنآ یلو ۰ میدش

 اجاو در ًادن کايتشلوکس | ثحب زج یمان هک ثحب هویش نیا جاور نت

 هدنوش لوغشم نامزاس رد كيژولوئديآ هزرابم عون نیا نتخادنا
 یاههزیگنا و دش ةتشون نانآ زا یکی فرط زا یاهلاقم هک ادعن

 دجات ( كيزولوتئديا هزرابم حالطما هب نیا ) دروخرب زرط نیا
 : مید اد ناشن لمعل ! سکع نآ لب اقم رد هچ رگا ه تگ راکشآ ید ًایز

 كیژولوئدیآ هزرابم حالطماب نآ هریاد زا الماک ار دوخ زونه یلو
 ددسم اب هنوگچ میدش هجوتم هک دوب ادمب طقق و میدرو این نوریب

 دسپ اب هدوگچ و تساخرب هزرابم ةب ثحب یکیتسالوکسا هویش نیا اب
 ی ام رسگا » تخادنا دوخ یبالقن ا و تسرد لاناک ةس ار ثحب

 نامزاس رد لئاسم نیا حرطیادتبا نامه زا لماک تیدج و یر ایعوه
 اهشحب نآ رد دوخ ندرک یلطاق یاجب رگا « میدرک یم دروخرب نآ اب
 كيژولوگدی |هزر أبم حالطص اب یا ریسم مید رگیم یعس ادتبا نامه زا

 هب ناسزاس رد یرتلورپ كيژولوئدی | هزر ابم ی و هداد رییغت ار

 دنتساوخ یم اقفر نآ هکیاهنوگب عضو زگره « میزادنايب نایرج
 هزر میم تسیاب يم_ام,تفر یمن شیپ ه دندرب و دنربب شیپ

 قیفرز او درب دی زک رمتم يتازرأابم فیاظو رس رب ار كيزولوئدب

 هسچ دنیوگب هک میتسآوخ یم ارصم ًاهثحب نیا رکتبمیاقفر .اب
 اب نا زاارمم الثم ۰ مينکب دیاب هچ و_ميدرکیم تسیاب يم

 لوسبق اراههدوت حلسم یهدنامز اسیوسب شیپ راعش رگا میتس ًأوخ یم
 دسی اب یتامادقا هچ اس و ی هلیسو هچ غةلآااو هدوگچ دنیوگب دنر اد

  



 ۲۹ ییم

 اجنآ ب اهنآ تروص نیا رد ایآ ؟ هینک تکرح نآ ققحت تهج رد

 همبارگاو ؟تسا طلغ اساسا رامش نیا الما دنیوگب هک دندیسر یم

 ی صمخعم رظن تسیاب یم هکدیا هب هجوت اب ردددیسریم رظن نیا

 لقادح « دندرکیم ءاغفا ار دوخ" میئوگن را ایآ«دنهد هئارا

 ك_یژولوئدیا یسایس,«دنبزرم دندش تا روبجم میئوگب مین او ام
 زا هک یراگنا لب نیا اب یلو ؟ دن امن سرت ام اب یمخعم

 خحسلسم یهدن امز ًا- یوسب شیپ رامش دنتفگ هرخال اب اهنآ دز رس ام

 یدسسنبزرم كيهن و دندش ءاعفا هن یلو دنرادن لوبق ۱ را اههدوت

 یوسب شیپ راعش اهنآ ۰ دمآ دوجوب یمعقاو تيژولوئدیا - یسایس
 حسلسم یهدنامز ًأاسیوسب شیپ راد لپ اقم رد ار قلخشتر | ,لیکعت

 لسیکعت یا رب دیسرپن اهنآ زا زر یک رگید یلو دنداد رارق اههدوت

 سپ هدروآ دوجوب دیابن ار اههدوت حلسم یهدن امزاس رگا قلخشترا
 مسسب ار كيژولوئدیا ,زرابم هک یطرشب ام ؟! درک دیاب راک هچ

 فسسیاظو نییعت رس رب كيژولوئديا هزرابم ینعی دوختسرد ل اناک
 نا-سزاسیاقفر هب میتسناوت يم « میدرک یم زکرمتم یتازرابم
 یسلاجنج نآ اب و یدروخرب كبس نانچ اب اقفر نیا هک میهد ناهن
 دنتسین شبنج زا یلضعم لح رکف رد « دناهدرک ایب نامزاس رد هک

 ید اهششمیهار لی اقس رد رگا و دنر ادن یینخفافمم یارب يلح هارو
 ید تلف لحیا رب هدحامم رد لاخ رهب هکیک اپلحهار و ام

 نآ مک تسانعم نآ هب تقیقح رد نیا«دناهداتسیا هدع هئارا

 یسیفر یاههاگدید هب اساسا و دنرادت لوبق ار یبالقنا یاهلح*ار
 مسن هک تشذگ ی !هنوگب عاموا یلو * دنتسین زپجم هد ازدمحا دوعسم

 زا رت ل ید ار یتح هکشپ عن مولحم ن اش هناور تسار تیه ام بَقذ
 2۰۰۰ ته تشذگ هنوگچ عاضوا ک دید میهوخ 0۰ دندرک هولج

 راب عاشو ارگید نونکاو ميدعبلطم لما هجوتم رید یلیخ اب
 » هیحامم* رس رپ ثحب اقفر رثکا 0 * دوب نانآ دارم قفو

 یون هب اقفر نیرتقداص یتح و دندرکیم یقلت یدجثحب هی ار
 نامز زاستکرح رد یتاداریا هک ًاففر نیا ۰ دندوب هدش هلئس طاق

  

 



 سی سم ۷ سس

 نآ عسفر یارب لحه از ندرکا اذیپ ار نان :آ نهذ مامت و دتدید یم
 دنندرک یم روصت 7 یگبرجت یب تلعب# دوب هدرد ؟ لاتها اداربا ِ

 وحن نانچهب تاد اریآ نامه عفریارب مهاپشحب نآ نیرکتبماعق اوهک

 . هیرستگاعفا » هب و دننکیم دروخرب هبحامم اب ()) » هدنبوک *"
 هپ تحت یتخادنا.ی ارب ام یاه شخوک لاح رهب دنلوغشم هیحامم

 عوضوم هجوتم یدودح ات ار. اقفر لیبق نیا هچ رگا تسرد لاناک

 هاگدیدودآ . در اد دوجو یالتخا * یاد ایرف یو تخاسثحب یلما ِ

 هاگدیدو بالتخا ینعی.دوب اب رب نانچمه « * تس | حرطم ن امزاس رد

 ارم هک هدش حرطم یتاهزیچ نامه هبخامم رد دندقفتمعم هکیناسک

 ۸ گدید و فالتخا وتسا دقتعم نآ هی امسر نامزاس هک میئوگیم
 تسا هدش هدنز * ينزج نژیب حور * هبحامم رد دنیوگیم کیداک

 حرطم تسا دقتحم نآ هب امسر نامزاس هچنآ و میئوگیم ام هچنآ و
 سکره و هدش حرطم نآ اب تیدض رد هکلب هدشن حرطم طقذ هد و هدشن

 «هدرک لولح * ینزج نژیب حور " وا دوخ رد دیوگب ار نیا فالخ مه

 جافد هک یضنم لئاسم زا و دنک یم زاربا هک یتارظن یتح هچ رگا
 هرز نایاق آتس |! روز رشاب هدشأب * حورآ نآایریانم الماک دنکیم

 نا ی اههنیمز ۰ تسا حرطم ه اگدید ود * در اد دوجو فالتخا

 ۰ دش هتخير

 هس ًارثحب دیاب هنوگچ ک میدغ هجوتم رید یلیخا امیرآ

 دوجومأمت اب میدش هجوتم یتقو لاحرهب يل وتخادنا یمقاو لاناک
 (۳۳) میدیشوک نآ تهج رد

 با

  



 سس )۸

 وا یکی هبحامم رس رب فالتخا حالطماب هکنیاآا هب هجوت اب

 شسیپ زاشیب هلئسم هکنیایارب ام«هدیدرگ یقلت باععنا ینابم
 اقفر نآ اب هطبار نیا رد هک مسه ار یثاهشحب نآ دوش نشور

 مسینک عتاق ار دوخ لاحم ضوفب و هظحل كي ءمینکیم حرطم میتغاد
 یسیپهدشن حرطم یبالقن ا یاهه اگرظن نآ زاكي چیه هبحامم رد هک
 +. سیبیحامم رد اقفرمعزیهک ار اهه اگرظن نآ امغ مه و ام مه رگا

 مپمریغ و یعرف فالتخا نیا سپ « میشاب هتشاد لوبق « هدشن سکعنم
 تسا هدشیکعنم اههاگرظن نامه مه هبحامم رد ایآ هک دنامیم اجب
 هجوت اب و دوع هدرمش یماسایالتخا دناوت یمن زین نیا هک ؟ هن ای

 لح لباق یتحارب امعو ام نیب یبالقنا كرتعم ی اههاگدید نآ هب
 نیا رد و هتفر رتارفنیا زا اقفر رگا یلو .(۳:) دشابیمم
 مهتمارام و هداد تبسن دوخب ار یبالقن ا ی اههاگرظن نآ# تحبهیو از

 هک تسنیا مه نااملیلد و دنیامنیم یفارحتا یاههاگرظت نتشاد هب

 تشقیقح اقفر میئوگیم امبوخ رایسی# تسام دییاتدروم *هبحاصم *"

 تسرد ی اههاگرظن ساکعنا ریکایب* تسا صخعممه یلیخ تسین درجم هک
 زا یتقو هک سا نیا من رگمددیهد نادن صعم لکاسم رد ار طلغ اپ
 دوخ صاخ یلمعتاساکمن | فلتخم تارظن نیا . مینکیم تبحمرظن فالتخا
 ی ا_مهاگدید نآ یلمعیاکمنآ دیهد ناغشن دیک ایب؛تغاد دنهاوخ ار

 تسسکرح رد ار دوخ هنوگچ و تساهدوب هچ هبحامم طلغ اقفر معزب
 ناصر ام تارطن ی عضوم امش ایآ «تسا هداد نامن تالیکعت

 ۰۰ وراکیپ نوچ رکبد یاهت امزاسو نامزاس مان نیبماغ درومرد ار
 گنجو( ناملسم قلحنایرج ).ناجیابرنآ و رحم نمکرت اب هطباررد
 بیلک دروم رد ناترظن یلکروطبو ؟دیرادن لوبق*۰9 قارعو ناریا
 هکنیآا مینک حرطم روطنیا ای و ؟تسیچ قلخ یئادف یاهکیرچ راثآ
 روظنن ) ینلع قیفر كي طقف نتعاددوجو اینارهت" رگراک هنافردام
 تسسیاده یتسردب ار نرگراک تازرابم ( نایمیفر دسآ دیهش قیفر
 «میدومن :میرحت ار میژر هتخاسوخسلاجم رد تکرغ هکنیا ۶ میدرک
 حال لیماب فرط زا اکیرمآ ترافس ریخست میتفگ قلخ هب هکنیا
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 گنچ رد هکنیا و تسا یتسیلایرپمآ هئطوت كي ماما طخ نایوجدن اد
 | -ههدوت حالس ملخ اب هزرابم هب هکنیآ میدرک تکرش ن ًاتسدرک
 ِ 2:۹۹ و میتساخرب

 طلغ اقفر معزب ی اههاگدید نآ یلمعساکمناتساپنیا ۹1

 دنسسپآ لمعب فقاک هکنآ زا لبق اهنیا همه ایآ و ؟ هبحامم رد
 هک ینامز نامه تسرد و تسمک اح هبحاصم زد ی ینزج نژیب حور * هک

 ماجناآ »دندوب هدشفارحت ار اچد * هبحاصمتارظن هطقن لوبق اب همه
 میدرکذو میدرکیم تسی ابیم ار هچنآ ره هک تسنیا روظنم ای ؟ هدعن

 نسیمه اقفر نآ شاکیا و تون هبحاممیاپهاگدید یاب هب دیاب
 نااف هک دندادیم ناعن « دنداد یم ناغن اصخشم مه ار روظنم
 هاگدید تیمکاح زا یغان هدعن ماجنا راک نالف اي و هابتشا درکلمع
 ثسحب اعقاو تفگ دهیم تقونآ.تسا هدوب نامزاس رد هبحامم * طلق»*

 ناسیرجام نسیب رد یتازرابم هفیظو نآ اب نیا ماجنا رس رب یدج
 رد دانحیاههاگدید فالتخا دوجو زا یک هک دوش یم هنوگچ * دراد
 نآ یلمعیاکمنا- زا هنومنكي یتح لمع رد یلو دنکتبحم نامزاس
 رهو دهد ناهنهک دتفین مه رگف:نیا هب الماو دهتن ناشنار اپه اگدید

 نسسینچ ایا 1۳۵) ۰ دنک در مه ار راکنیا یارب یلمعتوعد هنوگ
 هاگدید لباقم رد هک دنک یم نایب ار یمضخغشم ه اگدید یتسارب یک

 راسسب یاراد و یدج ناوت یم ار واثحب ایآ ؟تسا هداتسیا رگید

 ْ درک یقلت یتازرابم
 هچنآ هبحاصم هک مینک لوبق لاحمشرفب و هظحل كي مه زاب

 هباقفر هک تفگیم ار یثئاهزیچ نامه و دوبن شروظنم تفگیم هک ار

 نام یفارحنا یاههاگدید دوجو لیلدب مه ام و دندادیم تبسن نآ
 رس رب تبحم رگا هک دیراد لوبق ایآ مینکیم عافد هبحاصم زا
 رد ۰ ثسحب ی ررد ًافرص دنناوت یمن اهه اگدید نیا دش اب اپه اگدید
 ره رد ار دوخ امازلا و دنوشسکعنم هتشون كي رد و لمعكی

 یاتقفر وفرغا قیفر ایآ نیاربانب ؟ داد دنهاوخ نادنیاهطب ار
 رارق دیئات دروم ار هبحاصم رد دوجوم ی اپه اگدید هک شرظن مه



 هی سسج ی یخ هی ۰ سس

 یتقو ؟ دننکیکمنم هبحامم رد طقف دنتسناوت یمالوصا و ؟دناهدرک
 دند ادیمرآرقدییاتدرومآأر نامزاس رگید ی اههتفون و اپلیلحت ااقفر
 نآ رد ار دوخیاههاگدیدفرغا قیفر هک دنراد ار داقتعا نیا ایآ
 خسساپ اب تسین جر اخلاح ود زا ؟ ۳در هدرکن یکعنم ت اجهتشون

 هداراهب دناوت یمن سکچیه نوچتسین نکمم یزیچ نینچ هک تسا تبثم
 ی کعنم یکی نآ رب و دنکب یکمنم هتمون نیا رد ارشیاههدیا دوخ

 البق فرعا قیفر دنیوگیم اقفر الثم و تسا یفنم.خساپ ای و دنکن
 رد رظنفالتخا هلئسم تروص نیا رد « ةهدوب طلغ ی اهه ا5دید یار اد

 هک دنام یم هلقسم نیا طقف و ددرگیم یفتنم دوخبدوخ رضاح لاح

 رد هخورطم لئانم اددجم میراد هک یکرتشمیاههاگدید یانبمرب
 ْ نامی اههاگدید نوج و میهد رارق یسررب دروم ار *هبحامم"

 رخآ * دش میه ًأوخن هجاوم یدج لاکشا اب یسررب نیا رد املسمتسا
 مک یطیارش رد میتآ ؟ دراد یئاأنمم هچ هوزج کی رس رب فالتخا

 ار اپهاگدید نآسه هیحاصمم یاههاگرظن نیدیّوم و هدنسیون
 ۹ و اههیشالعا « تاوزج « بتک رگید رد ( ار دوخ ی اهه اگدید)

 اههاگدید نآ نامزاس یغیلبتو یجیورتر کرد الما و دناهتخاسیکمنم
 ۱ » هتقرگ رارق هدافتسادروم و هدشیکمثم

 هبحامم هوزج دروم رد قالتخا ناوتعفرص ایآ .یطیارغ نینچ رد
 تسین نآ رگنایب نداد رارق بامشتا ینابم زا یکی ارنآ هاگنآ و
 یلو"ا تساهدوب یعق او فالتخا كی یشعوب هکلب# فالتخا دوخ دهن نیا هک

 ن سیا هباهنآتالوئس و راداوهیاقفر راشف تحت * .اهنآ لاح رب
 « تالاوشس هب هناحلسم یعم عضوم زا دنناوت یمن هک دندیسر هجیتن
 رگ-.ید نونکآ و#دنیوگ خسای راداومیاقفر تاد اقتنا وتالاکما
 .ه..تعرکی دوعسم قیقر تارظن و هیحامم نیب هک دتدرک یمساسحا ۰

 یسلب "( ًاهد ادیورزا يغ رازک زا لقن ) «دراددوجو یساسا تاقالتخا
 ( اخر آ) یاقفر باععت از | سپهک تسا یرفآ اهن ادیورز !یعر ازگس ۷

 هدرگپیهاوخهد افتسا( ره ۱۰ گ)زا. ترابع نیا یاجب نیاز ادعبءدن !هتعون
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 هب دنتسن اوت يمن یلو دنتعاد ار () هناحلسم یفم عنوم * اهنآ

 تاحلسم یفم عفوم زا راد اوهیاقفر تاد اقتنا و تال اکشآ « تالاوئس

 هک دوب نانچ هبحامم اب نامزاس دروخرب اریز * * دنیوگ خساب
 "تسا عطقم نیا رد قلخ یئادف یاهگیرچتارظن رولبت هبحامم

 یک هبحاصم شوخ و لوح رد حب یت افق ادت نینچ اب درروخرب رد * و

 ما_جنا هبحامم لوح رد هکیاهزرابم * زونه یلو " ۰ دش یم غاد
 +. جیتن هاگچیه و دوب هنماد و یار یئهزر ابمتفریذپ یم

 یزسیچ دیاب نیاربانب ( ۰ ر ۰ ۱ ۰گ)» تسعادن یلماحربو عطاق
 س ل اه یلب*دیآ تس دی یمطاقو لم احرپ هجیتن»# هکدهیمهف انا ن ً

 یی اراک مدع هراب رد ناراداوه و رداک یاقفرتاد اقتنارگید ییوس
 " تساد ناایرج لقتسا روطب نامزاس یشم « نامزاس.عضو « یتالیکمت
 هکد اد نان یناگمه ضارتعا و اهنآتیبصع « اهرداک رادف*نیمه و

 لوح رد هزر بم افسم ۱ هلئسم ٍادک) ۰۹۹۰۰۰۸۰ ۹ هلگیمم
 نوسنکا(ر ۰ ۱۰۵5) ۰ تس | حرطم یدج یوخنب ۰۰۰۰۰( هیحامم

 رداسکیا ًاقفر تاداقتنا ۳ اب حامم لوح ثحب هنوگچ مینیبب دیاب

 دش یطاق ۰ تشاد نایرج لق هک 2 ]| راداوه و

 دوخب ( ۱ ) یدجتروم و
    



 55 مع سا

 ( بام سنا زا ل بق هنگ روظنم )

 موسلعم ارهاظ زیچكی نونکآ دش هتفگ هک یبیترت هب یسب
 هبحآاصم*دوب یفارحنا هنحاأصم رد هحورطم ی ًاههدیآ هکنیآ نآ و دوب

 تیک اح رط اخب و دوب هدن اشک فارحنا هب ار نامزاسیاقفر

 4 یبالقنا یغم زا نامزاسیربهر " نامزاس رب هبحاممیاههاگدید

 هسسب و (۳۷) 7۰ دوب هدرک لودع «ت * ه * |۰۸ هناحلسم هزرأبم

 و عسسلیم«همماج رد م " میروشت ققحت یاجب ن زامز ز اس مه فیلد نیمه
 .ک دوب قم مه نیا و دوب هدش یسایس م ارآ راک عفادص

 تاد اسقتعا بوچر اهچ ز ۱ هک لیلد نیآ از ۳ هلاتربخ هل ًاقمرس

 نیا 7 اد اقتعا فلاخم دوب *دشن جی اخ نامزاس يلمع و یر

 ردهسچ رهو میدوب هتفگ هتفذگ رد هچ ره نیاربانب * (۳۸) * دوبن
 هزراآیب یروشت اب تلاخم مه یفارحنا 6 میدوب هد اد ماجنا هتمدگ

 رسسسننشور میهاوخب رگا و تسا هدوب * یراک یسایس " و هناحلیم

 *هدوب تسینوتروب آ لمع رد مه و رٌظن رد مه نامزاس میئوگب

 لست نامزاس هتمذگ اب ًاقفر هک تسا یدروخرب نآ همه و نیا

  

 نسسسیلچ اس ۳ ام ک تسآ ملسم 8و دشنکوم دندرکیم بامنا زا

 نامه هب تسرد 3 ۸ سم اعم ۱ )لس ناک اینآ و اب ی :ایدتیزرم

 یسیا ز 2۸ یک ایا ۰ دوب : هبحاصم رس رب فالتخا دروم رد هک یبيترت
 یروشکت زا نامز اس هکنیا ؟ درو آیم رد رس (۱) خشم )ام اک فالتخا

 امیاهشیلحت ایا بت تسأانعمهچهب ًاتیقد» مهمی و دوب هدرک ل ودغع م ۳

 يطسسلن ام درکلمع ؟ دوب :ًاملغام یاهو اسکدوب امغ ام یروشت ؟دوبطلق

 ءیعش اد یلعلغ یهدن ام زاس ؟ دوب طلغ ام میمایسیا امیريگ عضومم ٩ دوب



 مچ ۰

 شسیپ"ر امش دنتفگ بامقنا هناتسآ رد اهنآ هچ رگا ؟ ۰۰۰۰۰۰ كيمادک
 تسردر ًاعغ دنتفگن هتبلا ) دوب طلغ * اههدوت حلسم یهدنامز اسیوسب

 هیقب ندوب طلغ درومردزگ ره اتح ارمیلو ( ۰ دشای دیاب هچ و دوب *چ

 هدهاساسا اهنآ رظن زا لاحرپب *« دندرک یمن تبحم خشم لثاسم نیا

 "هطلغ زیچ همه اساسا"نیا دوبن مولعم مه زاب هتبلا و دوب طلغ زیچ
 یسترابعبو) دوشیم حرطم » تسرد زیچ همه اساسا » مادک لباقم رد
 رگا نونکا و دوب تسرد میدرکیم هچ رگا و میتفگیم هچ رگا رگید
 ۱۳۹/۰ 9)دوشیم تسرد مینکب هچ را و میئوکب هچ

 . دوجو ینالاکما ام یتالیکشت راک رد هکتسا نیا تیعق او

 و طسباور و میدوب هدرگن میظنت ینودمهم انساسازونه ام الثم ؛ تغاد
 یسصخشم تال اکشا اهنیا * دوبن هدش میظنتو نودم « یتالیکمت طب اوض

 وتسخاس عفترم ار اهنآ یدجیدروخرب ابو یهاگآاب دشیم و دندوب

 فرطربددص رد«دش حرطم نامسیآ رسب رکذلا قوف لاکشا یتقو اقافتا
 هدش میظنت نامزاستقوم همانساسا هکیروطب پ میدمآرب اهنآ ندرک
 - سرد یارجا یارب و دیدرگ نییمت و مولعم اه هطبام و ًاههطب ار

 .یستقو اعقاو ایآ (00) هد مادق | كيت ارکومد - مسیل ارتن اس لما

 ؟د-دک دروخرب نآ اب تساوخیمن یک و دوب یصخشم ؛اطحم و ل اکشآ

 یسلاکشا هچ ؟ ابک ؟تیگیم صضعم لاکشا نیا هب دروخرب عنام یک

 یسپ رد یناسک هچالما و: ؟ ددکدروخرب نآ اب تساوخن یک هچ ؟ دوب
 نسستخاددا هارب اب یتاسک هچو دندوب ابیقاسران مقر و تالکعم لح

  ًاققر نهذ و هدرک فلج ار نامزاسیژرنا ؛هین ًافجن ا :یق آارحت ؟ی اهشحب

 داجیآ نامزاس دشر هاو رس رب یدسببتورت نیدب و دنتخاسیم شودخم ار
 شصسخفم لقاس حرطی رب یّفاج ًاقفر سومأق رد یلو ۹ دندوب هدرک

 اهنآ * دوب صندن دروخرب ره زا زارتحا نانآ همیمخ اساسا * دوبن
 2۸:۰0 و مياهدرک یهم زا لودع ۰ دوب طلغ زیچ هسه دنتفگیم طقذ

  

 :/ و ی
 اسقفر هب هک دوب یاهنیمز نامزاسیضنم ی اه اسر ان لاح نیع رد
 نالا طب طخ امواس زریچ هم رب 6 اهن رب تیک دادیم ناکما

 ِگ اق راک ا رضا 8 دیتمشپب ن اهیت ًانیلیت ی اه وب رد ۱ رتا و دتشک



 ۰ سس , ۱

 ۰ یا دندوب صخشنم تال اکما عقر ناهاوخ اقدام هک هبرجت یب

 .هتسه «تسا طلغ زیچ همه دنیوگ یم رگا هک دننک ناجیا ار ههبش
 زوسلد ی اقفر نآ فرحو دن زاوآ مه اهنآ اب«هدوب یفارحنا زیچ

 (۱)رتتدیدع (۱) رتهبناج همه طقف هتبلا و دننزیم ار نامزاس
 یئاقفر « داد هولج روطنیا دش یمبیترت نیا هب * (۱) رتهدنبوک و

 دا قتنا هک یئاقفر و دننک یمن دروخرب سدقم و كعخ هلیسو كي
 ۱ راس هب داقتنا زا و دنراد یتسیت امگد بمعت « دنریذپ ان

  

 ن

 زسیچ همه :؟ دوب هچ یئاهدروخرب نینچ دمآراک یتسارب یلو
 ین اسکهچ ندرگبمهبم طلغزیچهده نیآ"یماسآ تیلوئسم" یلو ۰ دوب طلغ
 اب نانآ تیرثکا هک نامزاستیزکرم یاضعا ندرگب املسم ؟ دوب
 ی ساساداریا نآ رد ای و دندوی " هبحاصم" تخسرس نیعقاادم
 "«دوب نامزاس هتشذگ یربهر هدهع رب یساسآ تیلوئسم ۲۰ دندید یمن
 همسک تشاد تیوضع تیزکرم رد مه یقیفر لاح ره رد يلو (ر ۰۱۰)
 "هد سقتنم" یاقفر نابیتشپ وهبحاصمرس رب فورعم ی اهثحب نآ عفادم
 ؟ دوسب س دوب طلغ هک مپبم زیچ هدیه نیا رد مهوآ ایآ * دوب

 یسب يسشرزب زایتمآ قیفر نیا ه زراب قرف كي اب یلو یلب هتبلا
 مه نینل و دوب هدرب یب دوخ هابتغا هب نونکا وا ) تعاد نارگید
 عسفر مین زا شیب ابربارب یبالقن ار اکرداهیئ اسران كرد * تسا هتفگ
 نوسنکآ هةجومتن رد )۰ درک دیاب هچ نینل) )۱( 2« تساپیت اسر ان

 یئوگز اب نمض تیزک رم نورد رد یئاقفر هتمنگ راک یمررب رد * رگید
 دیکاأت یساسا هلشسم دنچ رب تسا دراو امنامزاس رب هک یتاداقتنا
 هزرابم « یبالقنا یمم زا نابزاسیربهر هکنیا هلمج زا ۰ دندیزرو
 « نا سمزاس دربشیپ یارب و هدرک لودع(ت ۰م * ۱۰ ه)مناحلسم
 ا.مفعم هک دندوب یدارفا و * تسا هتمادن یصخشم هماترب و تسایس

 وهدشستیاده یبالقثآ یعم قبطظ الماک ام نامزامس دنتماد داقتعا
 امفيژترتس تسرد طخ و كيتک ات و همانرب هبحامم هک دنتعاد اعدا

   



 سس مس سس ۵ سپ

 نسیا دیق اب ( را ۱۰گ) »۰ تسا هدرک خم ینونک هلحرم رد ار
 ود نسیآ نیب ام هک دوب زین یرگید تارظن هطّقن هتبلا * هک بلْطم

 (اجنامه) ۲۰۰ تفرگیم اج ساعم فیط
 هدسآ شیپ شیارب هک یعضو زا ار نامزاستسیاب یم هرخال اب

 یلو*دیعخب نایاپ » طلغ زیچمه"نی |! هب تسیاب یم» درک صالخ « دوب

 بحامم ی اههاگدید تسسک اح لیلدب ۴ طلف زیچ همه ۲ ن نآ هکنآ هنارگم

 زسیچ ته "نا یساسآ تیلوئسم »هکنآهنرگم ۹ دوب هدمآ 1

 نورد رد ی هث رگماو ٩ 1 7 نامز استیزکرم ندرگب *

 نر هبحامم ی اهه اگدید زر | ناکامک هک ۳ رو

 ,کینامز ای هک تسین ًانعم ن ادر رگم ریخآ دروم نیا و 51 دندرکیم

 دنهاوخ شیپ |! در تحامن یاههدیآ »اآانچمه 6 دنشاب تیزگرم رد اهنآ

 هقانا رگید طلغ یاهزیچ " طلغ زیچ همه " نآ رب كشيب و درب

 اقنر نیا هکتسئآ رد هراچ ءار «تسا حشاوسپ ۴ دومن وا

 هزکرم زا جراخ رد هک یگاقفر و دنوش لزعیوحنب تیزکرم زا
 رد مسه و رظن رد مه و دننک یم هزرابم هبخاسم هیلع رب هن اتخسرس

 هب نانآ یاجب « دنته هناحلسم هزر اسم یروشت هب "۲ دقتعم * لسع

 میلع رب هزرابم هیلوا راختفا مه اساسا ۱ دنیآ رد تیزگرم تیوضع

 ناسنآ رز زا. یکی یتحاو و دوب روکذمیاقافر زا یضعب نآ زا هبحاصم
 ناودعتحت یاهمان یط راک زاغآ نامه رد شیب اهدقو یلیخ
 رگ( هدنبوک ت ناتتنا داب ب ار نامزاس تیزکرم یاقفر اب
 نآ سبب *ن امزاس * مان وتب رگا دوب هتفگ رخمت نجل اپ و

 السا و فلداعان رایسب دی ار ًا (ع۲) ینحم هب لقن) * داد

 تل سیکعد تیزکرم زا جراخ رد یدارفا نینچ هک دوب یبالقن اریغ
 ) دنشاب نامز اسسار رد لمع و رظن رد * فرحنم 7" دارفا و دننامب

  

 



۲۹ 

 هتفذگ ی سرب رسوب (1 ]خشم فالتخا مه اجنی ارد هدوگچمک میئیب ی
 هسسب یرظن موجه نیا زا شیپ و دروآ یم رابب ار دوخ صخشم جی اتن
 قلا تخا نیا ندش نا آونع اب نونکا * دوب هدش ماجنا"هبحامم طخ*

 رگید نونکآءدش هتخير"هبحاصم طخ؟یتالیکشت عضاوم هب موجه ت امدقم
 « عطا" جی تن ی دوش هفاسا فالتخ اود نیاهباتدوب هدنام زیچ كی

 » دیآ دوجوب * یلماح رب * و

 یاهینکهر اک) لامش هیچ ندوشگ رس رسپفالتخا ۲
 هسسیپبج ندوفگ رسما رد هبحامم یا_ماگدید هب نسیدگتحم

 ( لاسس

 یاس سهد ادخ ر و لئاسم زا یاهراپ حیضوت اب ارثحب نیا
 زاسغآ «دنراد رارق میقتنم طابترا رد قوف هلشس اب هک یتالیکدت
 - مسینک یم

 یسسررب تهج ههبخاأامم رس رب ین انجنآ ی اهشحب خویش زا شیب

 رتشیب هچ ره ندرک نشور و لیاسم هب دروخرب ه نامز ٌاأسی اهدرکلسع

 مامت زابکرم یمومع دسلچ دش رارق ۰۰۰۰۰۰۰ و ینامزاسیاهتسایس
 نسیدرورف ( یمومعتشد) هسلجیرازگرب خیرات ۰ دوش لیکمت ءاضعا
 مسی ایرپما هب هتسب او میزر موجه لیلدب یلو دش نییمت 9۹۹ لاس هام

 نامزاسنرک یمپاجیا هک ه خیرات نامه رد نامرهق جدننس هب ینیمخ
 تسشن یرازگرب و دشن ریذپ ناکمآ رما نیا 4« دنک تکرهگنج نآ رد
 رپ ینانچنآ یاهشحب مک مک تدسم نیا رد * دیدرگ لوکوم دعب هب
 نیا زا لساح یمگردرس *«تفای یم جاور و هدش عورش هبحامم رسا

 لوحتم رایسب طیارش رد یتازرابمیاهراک ترثک وفرطكي زا اهشحب
 تارورض و هدرک حرطم ار یدیدج هلثسم زور ره هک « هعماج عطقم نآ
 السماک ار ام رگید فرط زا هدیبلط یم ار نامزاسبناج زا دروخرب

 ها رذآ ات یمومعتسدن یرازگرب هنافسأتم و درک لوئشم دوخ هب

  



۳۷ 

 مشریلع هدوب هدشن رید دایز زوده یلو * داتفا قیوعت هب ۹

 و هدش داجیا ینانچنآ یاهشحب رثا رد هک بولطمان یاضف نآ مامت
 یسلو ه دوب هدنامک یگریت و یدرس هب ارتیزکرمیااقفر نیب طب اور

 هک دوب ناکما نیا زونه و * دوبن بولطم اد نادنچنامز اس لک ی اضف

 اب و دتفیب یتازرابمتسرد لاناک هب لثئاسم ه تسنیرازگرب اب

 یشیدن اهراچ نامزاسیاپبث اسران و تالاکشا عفر یارب اقفر همه روضح
 و ۰ ددرگ ناختا یت ًأامیمصت یتآ زر أبم رمآ دربشیپب یارب« هددش

 دوسپ دراوثسدن یرازگرب هوحن هبدک یتاد اقتن !مامت مغریلعاق افت |

 نسسیا رد یلثاسم « تماد تسعن دوخ هک یث اهدوبمک مامت مغریلع و

 را بیاراد الماک هک دیدرگ زاختا یتامیممت و دش ناونع هسلج

 نسیع رد ۰ دعیم نامزاس دشر بجوم اهنآ هب لمع و دندوب یتازرابم

 ندیدخب نایاپیارب مه ار هدیمز نیرتهب ۵ تاسمیىصت نآ لاصح

 "درو ًأیم مهارف هبحاصم رس رب یگاذک یاپشحب نآ هب

 هچرگ ا۰دوب نآ یلبق كرادت رد تسشن یر ازگرب هوحن ل اکشا

 تسسسیزگ رم فیرط زاشرازگ هئارا -فل ( درب مولعم هسلج روتسد

 نیا یسررب -ب * هسلج هب نامزاسفلتخم یاهشخب نیلوئسم و

 تفرشهپ یارب دیدجتامیصت ناختآ - ج «تاداقتنا حرط و تاغرازگ

 ی اعیارومی ًامعا باختد | -. تقوم همانساسآ بیوصت«ن امز اس راک

 لث اسم سوخب فلتخم لثاس دروم رد یلو ( تیزکرمیاضعا و نامزاس

 هتقرگن تروس ل اعف ثحب«یل اخیاروش رازگرب زا لبق ءهدش حرطم ادیدج

 فرطزا لامع رد هپبج ندوفگ ناونعتحت یدیدج هلتسم نونکا * دوب
 یاهنوگب سک ره و هدرک بلج دوخب ار ته بوم اجفر هم ی

 یقاذک یاشحب نآ عف ادم یاقفر.درکیم تقفاوم نآ اب یدید اب
 یاسپکیرچ رگم : دندرکیم لالدتسا نینچ ما نیا اب داهتقفآ :
 رگم۲ دندوب هدرکن 17 ۱ مه ج ۰." ن رسم

 رس ز لکهایس زا ار دناحلسم هزر بم قلخ یقادق

 یسن ازیتر اب کنج ز اغآ یارب ل اش تیمجر | درو دوخ دوب :
 یتاقبط اب دوگ : ۹ اپ 2 را دوخ دوفسم قیفر

 اب ٩ میئوگیمن ام رگم وا ؟تساهتفونن یتایوگبل اطم

  

 



۳۸ 

 روش رد ک نودکآ یاری اب 0 ۰.تسا هدفن داجیا طیارر

 دیابب و دوب هدش راک یمایس نامز اسم هبحامم ی اه اگدید تیک اح

 مه ام (کع( ۰ مینک زاغآ ل اش یاهلگنج زا ار هئ احلسم هزرابم

 نآسلیلد و میدوب قف اوم " ل ام ههبج ندوفگ * اب دوخ هیون هب
 نا کما کیئاج رهرد ۱ ر هناحلسم هزرابم دیاب هک دوب نیا مه

 * میئادکی همرع نیا هب رب ًاههدوت 4 میهد نامزاس دراد

 تاسنالتخا یایتک ات نب ۱ اب ام یود رهتقف اوم مغریلع یلو

 دوسب به یمیبطو دشیم ارت صضخقم افق او رگید فرط زا و رتدیدشفرط
 - تف ابیمن ایرج یتازر ابم هنبظو کی لوحثحب نونکا دوش نینچ مگ
 یتازرابم فیاظو همه هنودوب یتازرابم هفیظو كي طقف نیا هچ رگا
 ِ نامزاس

 مدع لیلد هب میتفگ رک روطنامه یلو دش رازگرب ی سلج

 یگنوگچ رس رب راک راکشآ تارطن فالتخا دوجو هب ,یوت اب و یلبق كر ادت

 ناوئعب او هر وا وی ظ

 یاقفر همه یمومع شی ارگ دمی هصااخ نینچ هک داد کا را یدنبعمج

 »دوش وراسسپ لامع رد یاهمیچج - ۱ تسانیا رب هسلج رد رضاح
 هدهد ماد ار شیتازرابم ر اک . ناکامک ن ناتسرک رد نامزاس - ۲

 ۷ 0 مدت نامزاس یت ازرابم یانرب نیودش تهج رد -

 دندیدرگ باختن | تیزکرم ی افعا و ن ایزاس یلاعیاروشیاضعا و دیسر

 : ای ادیدج تیزکرم رد نانچمه ار یلبق تیزکرم ی اضعا م ملامیاروم
 ۰ داتف ایم لاور یور اهر ک ها دندوبن

 روسی ۴ لامع هیچ ندونگ "هم میم ک دوب یتیعق او
 نیا یلو دوب هدرک داجیآ نامزاسیاقفر همه رد ید ایز ,یتازرابم



 سم ٩

 یتازرابمفیاظو همه هک دندوب یاقفز ۰ دوبن ناسکی همه رد رو
 اپنآ رظن هب «دندرکیمدمالم» لابش ههبجشیاهگ * رد ار نامزاس
 (2۵)دعیم» ریو ررگیدزیچ خامه « تهگیم زاغآ لامع رد تکرح هکنیمه

 یا تیلامف لیلطعت زا هک دنتفریمشیپ رکفت نیا رد اجتآ اتو
 نخسیا ًاقفر هچرگادندرو ایم نایم هب تیحم ناتسرک رد نامزاس
 یارببارهمژال یورین تسا نکمم هکنیا - وریث ظاحلزاارهاظ !رهلثسم

 - میهاب هتشادن اردرک قلع تازر ابمرد تکرع ناامزمهو ل امش رد تکرح
 اقنر هک دعیم یجات اجنآ زا رظن نیا یلک روطب یلو دندرکیم ناونع
 تبآ(۱) دندرک یمتكرد یبوخب ار درک قلختازرابم رد تکرختیمها
 لاسع زد ین ازیتر ای هتسد كي تکرحتیمها زا دوسم قیفر اهنآ رظن
 .ظطفجزا ار قیفر دوختالمج دنتسن اوت یم مه اهنآ و دوب هدرک تبحم

 كسب هناحلسم هزرایمتیمها زا دومسم قیفر ایوگ یلو دننک رارکت
 یاهدوتهناحلسم هزرابمكي نایرج دربشیپ تیمهآ و ترورض زا ه قلخ
 دسید هک اقفر یفعب * دوب هدرکت تبحم قلخ يثادف یاهکیرچیآرب
 .هدشنکارب اب .ات مور یم لامع هبام دنتفگیم « دنتشاد یرت تسرد

 نسیا رگا « دوش رتمک ناتسدرک هب میژر راشف « نشد یوریث ندرک
 هتشادرب ناتسرکیور زا لامع رد تکرح اب هک اریراعف دعُب ًاقفر

 یلو « دوبن ناعفرح هب یداریا « دنتقرگیس رظن رد ,یعقاو ه دعیم
 یا _بتکرح و واغآ اب ایوگ هک دوب حزطم ی !هنوگ هب هلئسم اعق او

 یرگید ناتسدرک نارددزام « ناردنز امیاهلگنج رد ینازیتراپ هتس
 ناسرجهب اجنآ رد یاهدوت هناحلسم هزرابم عیسو نایرجاثكی ۰ دشیم
 ناتسرک زاارشیوورینز ؟ یتسق لقادح دشیم روبجم میژر و داتفایم
 . .تکرحاثی یارب لاس هچیجشیاهگ یر اذگمان الما و ۰ دشکب نوریب
 راتکرد لامش دهبج * دوب هدش یعان دید نیا زا لامغ رد ینازیتراب
 "لا سس هپیجشیادگ " یارب ًاقفر لیالد زا یکی.* یاتسرک ههبج

 يورسيت هلهموکو تارکمد بزح ناتسرک رد نوچ ایوگ هک دوب نیا
 یستعی + دتک دشر ناتسرک رد دناوتیمن ام نامزاس دنتسه یگرزب

 رظن اب ردقچ دند ادیم ناعن فرطثای زا عوضوم نیا حرط اب اقفر

  



 ده ساک می رج" مسح

 ؟ه ِ :

 قحم یرتلورب نایرجاثی ایوگ هکنیا و دننکیم هاگنلیاسم هب یحلس
 تسسا هب ار شبنج و دزیرگب رگید یسایستانایرج لباقم زا تسا
 لامش رد تکرحنحم هب دندرکیم رکف رگید فرط زا و ۰ دنک اهر نانآ
 تسسکرح نزچ ایوگ « دش میهاوخ لیدبت یگرزب یورین هب اجنآ رد
 هِسلدموک و بزح ریظن یتانایرجسپ « میدرکیم عورغ ام ار لاسع
 -دندرگ رتِگنب ام زا اجنآ رد و دننک دعر دنتسناوتیمن اجنآ رد
 «ناسدوخ زا رتگرزب یقورین هدهادم اب دیاب امتح قطنم نیا اب
 ۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱ ميتفریم یرگید یاج هب و میدرکیم رارف مهلامش زا

 رگید طاقن رد ام نامزاس دشر هک تسا یحناو رما نیا هتبلا

 «لاسش رد ینازیتراب تکرح و دعیم ناتسرک رد نآ دشر بجوم ناریا
 رد طقف هلئسم نیا یلو تعاذگیم ناتسرکرد نامزاس دشر رب ریث ات
 قسلختازرابم رد تکرش تیمها هب اقفر هک دوب ریذب ناکمآ یتروم
 نامزاس راک یاپیئاسران و تاهابتشا عفر ددص ردو دندربیم یپ درگ

 تسسیلاعف لیطعت زا اقفر دکیئاج یلو « دندمآیمرب ناتسدرک رد
 دسر مدع هکیئاج « دندرو ایم نایم هب تبحم ناتسرک رد نامزاس
 ,-پبج یئاهگزاب " مدع لیلدب افرص ناتسدرک رد ار نامزاس یفاک
 ا-قفر دید هیوازرابتعا نیا دب « دندومن یم یبایزرا لامع رد
 ماع یصغشم لیالد هب دروخرب نیرتسک نودب یتقو اقفر * دوبن تسرد
 هیچ یئاهگزاب * رد ارنآ دشر ه ناتسدرک رد نانزاس یفاک دشر

 اجنیآ رد هک دادیم ناشن تقیقح رد نیا ه دندرکیم وجتسج » لا

 . نا تتسرک رد نامزاسینشم تاداریا وتالاکما هب دروخرب زا مه
 روس همهنآ ناتسرک تالکدم زا یهاخ رکف یفوگ (0۷) ۰ دنزيرگ یم
 » دوب هدرک داجیآ اقفر رد

 یمومعتسشب رد و دوبن حرطم وحن نیا هب هلثسم امیارب یو
 لییطعت هب طوبرم هک اجنآ سوصخب«یت ارظن نْیدچ لباقم رد اقیقد مه
 تسشن یدنبسج مود دنب و مید اتسیاء«دشیم ناتسدرک رد نامزاس راک

 نآ-تتسرک رد نامزاس * - ۰ دش هتشون هطبار نیمه رد تسرد مه
 مزال یسستح اقفر *-* دهد همادا ارشا یتازرابم راک ناکامک
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 یثامگر اب " ترورض زا نآیانبم رب هک ار یتارظن نامه دندید يمن

 نودم یاهتفون تروص هب و دننک یدنبعمج دندرگیمتبحم * لامش دهبج
 دوب ردقنآ رما نیا رسا رپ رظن فالتخا هکدیا مغریلع و دنروآ رد
 ه--شکارآ یمومع_شيارگ ه تارظن یدنبسج یاجب یمومع هسلج هک
 ار هسدیمز نیا رد فلتخم تارظن دررخرب ترورض مه زاب « دوب هداد
 یا-پفرح رگید ۵ دشیم حرطم هلئسم نیا یتقو ۰ دندومنیم راکنا

 نسیمه دومسم قیفر رگم دنتفگیم و دندربیم دای زا |ردوخصخشم
 ره و ددتفگیم یر اد یثعم رتخبت اب و : هدرکن هزیروشثت ار عوضوم
 شسسپاأرب لئثاسم نیا دشاب هتشاد لوبق ار دوعسم قیفر ت ًآرظن سک

 ْ * دوشیمن حرطم

 رد ياهبسيويچ هک دید نیا اب دوب رارق رگا.دوب نشور هلئسم
 دهیم نیا نامراظتنا رگا رگید یترابعب اب و مینکیم واپ لا

 ,تسویپ دنهاوخ اب جون ه جوف اههدوت لامش رد تکرح زاغآ اب دک

 تسا تسرد * میدزب هدرک ءاضما اجنآ رد ار دوختسکش دنسشیپ زا

 رد تسکرح یارب یزادنا مشچ نینچ اب یر ایسب ناراد وه ادتب هک

 دوسسب بذ اک زادنا منچكي نیا هک اجنآزا یلو دندعیم جیسب لامع
 و تسنیم ورف روش نآ تایعق او رتشیب هچ ره ندش راکشآ اب
 رد مان تبث یارب ًاههدوت جون - جون نتسویپ ) يعق اوریغ یاهدیما

 هرس سما تالکشم هب هجوت اب و تفگیم لدبم سای هب ( قلخشترا
 هرس اپو دوسبیم لسیحت ارامیژرنآ و دعمم زاغآ اهبیریگ هدرخ
 هسک دوب بیترت نیا هب.دناهکیم لامش رد تکرح لیطعت هب ار راک
 لا سپ ماجنآ ناونمب " لامع هپبج ندومگ * زا هک لاح نیع رد ام
 یتامزاس رظن البق میتماد رارما 4 میدرکیم لابقتسا یبالتنا كيت ارب
 راک نیا میدرگیم دیکات یتحو مینک مولعمتکرح نیا دروم رد ار

 مستفگیم» میهن ماجنا ه تکرح یلمع4كرادت یارب مادقا نیحرد ار
 ناوتیمن ۰ دشاب ینغور دید یاراد لامش رد تکرح یارب دیاب نامزاس
 »تفرگ نانآ تارظن یناسکی ینحبار ًاقفر يمومع شیارگ فرص
 لاس"هب لیلد نآ هب مینک العا هعماج هب میناوتیمن ام میتفگیم



 3 : وب

 اب هک میهن حیفوت دیاب هکلب « دوب نامیمومعشیارگ هک میتفر
 طخیاتسار رد هنوگچ و هدوب یرورش تکرح نیا یمغشم لیالد هچ

 و یشاسانع لق ادح دیاب میتفگیم ام و دراد رارق امكيژتارتسا

 رهش دیاب میتفگیم ام * داد نامزاس روظنم نیایارب !رتاکرادت

 * داد نامزاسلامع راک دربغیپ تهج رد ناکما دح رد ار
 ایوگ و : دوبت راگهدب اهقرح نیا هب نادوگ اقفر یلو

 امفرط زا ار لئاسم نیا حرط « یعوگ رد یاپتیحم رد و دوخشیب

 لا سغ رد یتازیتراپ هتستکرح هب ام داقتعا مدع.ینمم هب
 » دندرکیم ریبعت « ( لامع ههبج ندوهگ )

 رس رب تالتخا *» یاونع تحت اقفر نآ اب ام تالتخا لک « نیا

 * یگداس نیمهب * دوب * لامغ ههبج

1   » ۴ 

 رس رب تبحم ایوگ « میدرکیمتبحم میتعاد هچ زا ام یتسار
 دو -جوسب قلخ یگادف یاهکیرچ نورد رد هک دوب یتافالتخا زا یکب
 لیلد ارهاظ هک ) لیلد نآ هب هلمج زا ) اخرآ )یاقفر و هدمآ

 بامغنا قلخ یگادف یاهکیرچ زا [ دعابیم ناخ هنادنموربآ و :یساسا
 و مپبم یلبق فالتخا ود لثم یالتخا نیآ رخآ یو * دندوب هدرک

 یقلت یگنوگچ رس رب نامزاساثای نورد رد یاققر ۰ دوبن اسم یب
 یاهیدنبزرم» دنتشاد رظن فالتخا دحاو یتآزرآیمهایتک ات كي زا دوخ
 » دوب صخدم « هدنکارب یاهشحب نامه رد یدوتح 1ت لق ادح مهیرظن
 ی_یژولوئدیاهزر ابم كسب اب یعاضوا نینچ وف هک دنادیم یک ره
 و رتقیقد :« صخشم دودح نیمه رد لقًادح ار اهیدتیزرم ناوتیم ل امن
 ۰ دروآ دوجوب ؟رثآ لح یاگما و هدرک رتنغور

 رد یاهسپیچ * هک دوب نیا اقفر همه یمومعیتیارگ « هلب
 نسینچتو افتم یاههاگرظن و اهدیا اب ٌاقفر یو * دوع زاب " لا



 ات یک ی ی نم ی سا - ۳ هو + ور یوم

 ۰ دوش لدسبم یمومغ رظنب تسبابیم یمومع شیارگ ۰ دنتشاد یشیارگ

 كس يزولوئدیآ هزرابمكي نتخادنا نایرج هب : دوب صخعم مه لح ار
 مادنقا نآ ققحت تهج رد المعهک ل اح نیع رد 6 هلئسم نیا لوح لامف

 هک تخم ردقنآ مین« دوبن نایم رد یتخب نادنچ لکشم سپ * روشی

 يگداس نیمهب هلئسم ه لاح نیا اب * دروآیب لا بندب درب امغن

 *.میاهدرگیوم ارف ار 1)ج0۳2()) یختسالم اک یالتخاود نآایو سوی

 « دنترادر ارق تیزکرم زا جراخ رد ۰ "نیتسار نیدقتمم زا یتعب

 ْ » دناهتفرگ رارق نامزاسسار رد اهنآ
 سس یارب ار هدیمز ی یمومع تسشن و * لامش هپبج * هلئسم

 راگدنا « دوب هدرب نیب زا !رهاظ * تخا ود " نآ ندیسر رمث
 روضح رد نوچ رند رگیمن ةولح ر اک؟ یسأیس رگید هدحامم هب نیدگتعم

 فرش زا و (ع۸) هنتسه » لامش ههبج ندوشگ قفأاوم دنتفگ ةصمق

 اسم اس دو هاگیاج رد دیدح تیزگ رم رد ا راپنآ یمومع تسشن رگید

 لح ارنآ تسپابیم اقفر و دوب هدش داجیا یدیدج لکشم « دوب هدر

 ی ؟ هنوگچ ۰ دننک

 نامزاسو اقفر زا یصحب اس انآانبا هک میعاب هتشاد داین هی

 یکرتشم هاگدنید یاراد « تیزکرم یاقفر زا رگید یکی اب امخفم و
 ام همیلع رب ار یک رتشم هپبج هک تش اد دوجو ناکما نیآ سپب و دندوب

 ی « تشاد مزال یت ًامدّقم هبسح نیا لیکمت يلو ج .دنهد لیکمت

 *لامع ههبج ندوش " السا ام هک دننک تب اث زیچ ره زا شیب تسپابیم

 اینا و میراد لوبق میئوگیم نامدوخ مه رگا و میرادن لوبق | ر
 هسب دی اب ا ینآ (۹) ۰ تسی رهاظ لوبق طقف نیا دنهد نامن دیاب

 ندوفگ » راک ردهدوخ یناهنپ تفلاخم رطاخب ام « دننکتباث حالظما
 تس اث ۱ همیشم ا ن |وتیم هنوگچ * مینکيم ینکغر اک * لا ی

 ه-.پبج ندومگ* یارسب هدعکی * اکیا دينیبب ؟ داد نادناو درک

 مه "ام * مباتک همدقم رد هدازدمحا دومسم قیفر نانخس ۰ » لاس

 ار: هدازدمخا دوصسم قیفر تاأرظن نوچ اهنآ یلو تسا* یر مه ۰



 ه 5 ی : یی

 شی اقلآ * یاوب ار ار دوخصیعم لالد دیاب ام دنیوگیم دنرادن لوبق
 ۰ میهد هثار |" لاش ههیج

 هلگسمدنیزگیم 1 دننزیم یبیرغ بیجعقرح هچ اهنآ 1 دینیبب
 یدسبیترت نیاهبایآ (۵۰) ۰ درک هزیروشت دیاب ار » لا ههبج *
 ندوفگ * الوما و (۵۱) ؟ :دننکيمت داجیآ » لاس هیت ار رس رد

 نیا هنک هب رگا * 1 ارچ ؟ دنربیمن لاوئس ریز ار" لاسش ههبج
 نآیانعم « دریگ ر ارق یسررب دروم صخشم طیارش رد و دوشتقد فرح

 »۰ ".تسسین لا هپبج ندوشگ ندرب لاوئس ریزب زجیزیچ
 ( راک )

 ندسنیبوک یارب یاهلیسو هب " لامش ههیج » بیترت نیا هب
 و دسآ رد اقفر نآ دزن رد هبح اصم ی اهه اگدید هب ییدقتعم ددجم

 شن اگی تاب امتهب هجوت اب مهتيزکرم یاقفر زارگید یکی نونک !هتبلا
 * دیدیم دراآ و هبحاأاصم ب ار یتاداقتنا 6 هرحاأصم دقتنم یاقُئر ی

 هدش لحید ایز دح ات لکشم ل اههدمآ دوجوب كل رتشم هببج رگید (0چ)

 هرسیت شیپ زا شیب تیزکرم یاضعا نیب طباور هرود نیا رد * دوب
 تسسفگنا طیباور نسیآ یور ًاقفر نسیآ نوشئکا ۰ لوسپ هدسش

 زا طسباور یگربت نیا ؟تسا هدش نینچ ارچ دینک هاگن,دنتماذگیم
 دومسم قیفر طخ و اگدریم و هبحاصم طخا و اگدید - هاگدید ود ییب دات

 نآ ناسمز « دوب هدش هدیچ حیل ًاصسم همه رگید ارهاظ « هدش یشان -

 یاقفر یخرب یارب شیپ یتدمزآهک یاهشیدنا " نآ هک دوب هدیسر ارف
 تیزکرم" ءدب اب تیدام « " دوب هدمآ دوجوب نامزاشیاقفر و تیزکرم
 دیابو(ر - ۱ )» ۰ درادن ار نامزاستیاده یئاناوت « دوجوم
 هرسکیارراک رگید ات دش هدناوخارف یلاعیاروخ هسلج + ددرگ شیومت
 ه دننک

 دادیم ناغن هک تعاد دوجو (1) یر امعیب لغالد رگا یو ِ

 و دنوش لوس تیرگرم تیوفمز ادب اب هبحاممی اهم اگدید تخسرس نیدقتعم
 هدش دیق همانساسآ رد * نامزاسهمانساسآ» دوبواک منامزیچكي یلو

 لسباق دوخ ندشباختنا زا لاسکی زا سپ طقف تیزکرم یاضعا هک دوب

  



 یه دوو ۳ ۰ َن ۰ یوم یو دا نا ۳ یو هند
 ی

 یارب اهنآ * هسش -ش ذگیم خیرات نآ زا هام مس طقف نالآ یلو - دنضیومت
 ی افعتسا شیپ اهیپ هلمج زا * دندرک دنتسناآادیم هچ ره لکشم نیا لح

 تسیزکرم ی اقفر رگید دندرک یعس و دنتشاد مالعا تیزکرم زا ار دوخ
 ابهتبلا و دریگ تروم یدیدجتاب اختنا ات دنراداو * افعتسا هب ار
 راودیمارایسب « عمجتیدودحم هب هجوت اب و دندوب هتخاس هک یئاضف

 هدوبدهاوخ اهنآ زا ناغرذک | اب و یگمه دیدجتیزکرم یاضعا دندوب
 تخسرس نیعف ادم نآ زا نتثای اف هانی ا و دشسیومت تیزکرم ل اهرهب

 هسب ه ضیومت هک تاهیه لاحنیا اب ۰ رو دیدج تیزکرم رد هبحاصم

 هب ندز نماد دندش رویجم اهنآ * دش مامت اهنآیارب ینارگتمیق
 هنیرتیرورض ن ًونعب صخشم حرط لوح ل اعف كيژولوئدیا هزرابمكي

 طقفو دنریذپب عطقم نآ رد نامزاس هذیظو نیرت لجاع و نیرت یساسا
 نسیپ یالتخا رپ دیکأت همهنآ مغریلع - دیوگب انلعتسناوت رفنکی

 تیزگ رم ضیومت موزل س دیک ات همه ! مغریلع«نامز اس رد هاگدید ود
 (1) صخهمم الماک هاگدیدود زا هک نآ یاضعا نیب طباور یگریت رظاخب
 بلا ۰ » تسین یرورش ای ژولوئدیا هزرابم - دوب هتفرگ همشچرس

 و لوما هب ار دوخیدنبیاپ مدع 4 دروخرب نیا اب مه روبزم قیفر
 + ( درک راکشآ ار شایتسیق امگ اوپ ادیدش دید

 لوسح ار كيژولوئدیا هزرابم * ارآ تیرثکا اب اروش لاح رهب
 ناو :عب (0۳) میدوب هداد هئارا اروش هب ام هک یمخشم حرط

 تسسیزکرم لباقم رد هفیظو نیرت لجاع و نیرت یرورض « نیرت یساسا
 تسسا رادروخرب یراب نانچ زا هفیظو نیا درک دیق یتح و تشاذگ
 هدوشماجنا دیاب نامزاسیاپتیلامف ری اس ندش دنک تمیق هب یتح هک

 2 نی تل شا + سد ند



 طل

 باسعتا زا لیق لا رد " یا ههبج " ندوهگ رس رب فالتخا
 یسگنوگچ زا ام هک حیئوت نیا اب * دوب هدش مولعم دودح نیا ات
 ميتهادنربخ باامعنا زا دعب ات رما نیا هار رس رب دوخیاهینکشر اک
 و اسم نیب موس » فالتخا » نیا, میدغ علطم نآ زا باعشنا زاسپ و
 : دیدرگ (1)صخعم الماک حالطماب بامعنا زا دعب « مهبصنم یاقفر
 ابرگید یاهدع ۰ مینک زاب لامه رد یاهییج دیاب دنتفگیم هدمکی *

 " ۰ دندوب فلاخم ههبج نیا شیاهگ
 نسسیدب ات ار هلئسم دنتسناوت اقفر هنوگج هک دینکن بجعت

 نیا ی اجکیلو ۰ دنیوگب غورد اراکشآ درومنیا رد و دننک فیرحت دح

 ۹1۰۰۰۰ تسین تسقیقح رایعم كيتارب رگم * دوب غورد نخس

  



 مس سس ب۲

 نآ اسب دروسخ وب ود و 4 سیژو لو شدسیآ هزور آابم

 یفالتخا هس نآ دروس هب دروم یسررب اب نونکات میر اودیما

 ۵ لسش ادج قلخ یئادف یاپکیرچ زا نآیانبم رب بعشنم ی اقفر هک

 رب اب ادتبا نایه زا اققر هنوگچ هک میعاب هداد نان « دندوب

 امار امزاس رد یرتلورپ ریغ كيزولوئدیآ هزر ابمكی نتخادنا
 ای هتساوخ انیم ییآ رب و دنتخیر ارباععنا یاههتیمز هتساوخان
 نماد نامزاسیاقفر نیب یتازر بم ی اههقلع ل امفنا هب هتساوخان

 بقاومزآ دندوب لونشم راک نیا هب هک یماگنه اففر دیاش * دندز

 اههدیآ نآ و دروخرب هویش نآ ل اخرهب یلو دندوبن ربخ اب دوخ راک
 باسعنا زج یلماح « دوب قد روخرب هویش نانچ نماض هک یتارکفت و

 ۰ درو یمن رابب

 رس کفت نانچ زا اّمفر دوجو یاپ ارس هک تسا نیا تبمق او

 هسب هناقیفر طیحمكب رد یتح هاگره هک دوب هدنکآ یایایرحهق رفت

 یروسسسف رظن فالتخا نیلوا زورب اب « دنتخادرپیم یقیفر ًابثحب
 اب امقاو هکنآ نودب « دراد دوجو هاگدید ود اجنیا رد دنتفگیم

 امقاو هکنآ نودب و دنشاب هتفگ ار نخس نیا « فالتخا ن آ رد قمعت

 مهمکح نیا رودص زاسپ * دنهد ناغن ار یهاگدید ود نانچ دنناوتب
 دهن رسضیغ 4 ۸ اگدید و اهنآ هب قلعتم یرتلورب هاگدید « دوب مولمحم

 لباقمفرط و رتلورپ فرطکی لاح ۰ دشیم لب اقمفرط نآ زا یرتلورب
 * دوب هدروخ مهسب هناقیفر هطبار * دوب ۰۰۰۰۰۹۰۰۰ او ژ رو بهدرخ
 تانالتخاهکنآ نودب « دنتفگیمیالتخا لابند تسدب غ ارچ اقفر اعقاو
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 هم ماهه - نوه طب نه ده و هجا توش ۰ ۰ حد و . دمی دوس + . توجه نده 9 اس ی
 َ ۸ ۰ * ی ۰ ۰ تو جوری

 فالتخاهکدنک روطخ ناهرکفب .یتح هکنآ نودب و دنهد صیخشت ار یعق او

 بسلاج و دنرادهدیعب ارفالتخا لح هفیظو الما و درک لح دیاب ار

 هب مه ار نامزاس رد یرظن یدنبزرم نییعت زا شنیب نیا هک تسا نیا
 زا * لیبق زا نینل زا یتالمج لقن اب امئاد و دند ادیم تبسن نینل

 بزحودرک یل امتسام دیابن ارت تافالتخا « دریخبمرب نالک هک تس ًادرخ

 هن ایوجهق رفت شنیب هریغ و هریغ و " دباییم ماکحتسا دوخ هیفصت ای

 « درادن نینل یاهشزومآ و رکفت « شنیب اب یتهابش چیه هک ار دوخ
 * دندادیم هولج هةحوم

 بامشت !ناهاوخ زگره اهنت هن ریبک تسینومک كي ناونعب نینل
 ندرسسیک دحتم یارب اوق مامت اب هراومه هکلب ه دوبن یئادج و
 یسققو یتح * درکیمش ششوک یبالقن ا لکمت : كی رداپتارکمد لایسوس

 لا یسوس رد ( هاگدید ود ) نایرج ود دوجو تیعق او وآ ضلت مغریلع
 تارظن یدنبزرم هب تیدج اب هچرگا ه دادیم ناشن ار دوخ یسارکمد

 رد تسرد ار راک نبی | « تخادریهم طلغ تارظن نتخاسالم رب و فللتخم

 ما جنا اپتارکمد نلایسوسفوفم رتشیب هچ ره نتخاس هدرشف تمدخ
 بوسچر اچكیي رد فلتخم تارظن تیل اعف ناکما هکینامز اتو دادیم

 شیپ هب ۰ دربیمن نیب زا ار ناکمآ ن را «تشاد دوجو یتالیکشت
 م دینک هجوت تسا هتخون "درک دیاب هچیارب نینل هک یر اتفگ

 شزوسپ شاهلاقم راغتنا رد ریخأت هطساوب ناگدنناوخ زا وا
 یارسب هک دوب یتشوک ریخأت نیا للع زا یکی * دسیونیم و دیلطیم
 هام رد هجر أخ میقم تارکمد ل ایسوس ی اهن امز اس هیلک نتخاس دحتم

 نیا جی اجن راظتنا رد دوب مزال اعبط,هدمآ لسعپ ۱۱۹۰۱۱ نسوز

 تاسیرظن دمآیم مال اسب هچ یبایماکتروم رد اریز میخاب شوک
 تروسص رد و ددرگ حیرغت رگید روطو اهز ادنا ات ات س یتالیکعت
 لایسوسرد نایرج وددوجوب اعیرس دوب نکمم يبايم اک نینچكب لوح
 همتاخرد ماجنارس " .دسیونیم اب و ۰" دوش هداد همتاخسور یسارکمد
 ءاجنادمآیم ن ادتسد زا هچنآ ام هک م زاسللدم مراودیما هلاسر
 باتتجا رما كلازمم هک اهتسیمونوکا ابا یطق یگتخیگ ز زا ات میداد
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 تسام زا دیکأت ۰ میئامن یویگولج « دیدرگ یریذب ان

 ۰-۰ تارکمد ل ایسوس ی اهن امزاس هیلک نتخاس دحتم نینگ هلب
 داد سیم ماجنآ دمآیمرب شتس د زا هچدآ وا * نیم انیم یب ًابماک ار

 یاقفر لر > دیامنیریگولج اهتسمونوکا اب يملق یخی زا
 هدب ار * درخ * هک دوب ن وآ امی یاقفر هلثسم ؟ دنتشاد یعرگن هچ ام

 ] تش ته اد هلم اف نیخل شنیب اب ششیب ن میا ردقچ * دننک لیدبت * یالک ۰"

 « 7 ِ 6 نر

 اس هک مه ین اکودوب یفارحنا هبح اصم یاهه اگدید* بوخ رأیسب

 دام واس رد * طلغ زیچ همه * یرجم تیزکرم رد عیحامم ی ایم اگدید

 افق زا تیزکرم ی اضعا تیرثکا و دندوب هتفر رانک نونکآ دندوب

 یسسلاعیاروش و دوبن حرطم رگید مه هیحامم نشض رد * دشیم لیکعت
 و »درک بیوصت ار یمخشم حرط نامزاس یتازرابم همانرب نییعت یارب

 تا سلک اب اب حرط نیا لوح ار ل ارف كيزولوئدي هزر بم كي ماجن

 هعسب یتح ک هفیظو يبرتمربم ه نیرت یرورض « نیرت یساسا یدیک ات
 هنسپ و دعیم ماجنا دیاب ینامزاسیاپتیلامعف ریاس ندش دنک تمیق

 یسنینل ینیب اب تسرد یلاعیاروغ ایآ ۰ دوب هتخاذگتورگیم هدهع
 ها گدید ود دوجو رب دیک ات اباقفر هک یئاج ؟ دوب هدرکن لمع

 هدشسناغک دعومتقو زا لبق « تیزکرم ضیوعت هب ار راک داصتم
 رد یرسسطن یااهیدنبزرم ندش صخشم یارب ام رارما ایآ « دندوب
 راک رد ینکشراک یارب ام اب دوب درومیپ تاقااتخا لخ و نام اب

 وسسسچ ٩ میتع اد کيژولوئدی هزرابم رب دیکأت * لاس ههبج "
 تسردو نیل یاهشزومآ هب * اکتا اب تسرد ام ۶ ميدرکيمتسپ ابیم
 ناسیرجب رز اهاوخ ادکوم - هنابلطتدحو دید - وا دید هیواز زا
 و مسیدوب رکذلا قوف حرط لوح هایزولوئدیا هزر ایم لی ند اتفا
 یمطق یگتخیسگ زا تسناوت میهاوخ قیرطنیا زا هک میدوب راودیما
 لقادح میدهيمن قفوم راک نیآ هب هرگا و میق امن یریگولج
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 تسا نیاتیعق او یلو ۰ دشیم صخشم نیفرط یرظن ی اهیدنبزرم
 بید اقتما اهنآ و دوین حرطم اقفر یارب هیواز نیا زا لثاسم
 ۰ دنتعادن نامزاس رد كيژولوئديا هزرابم نایرج

 یدسیدج تیزکرم نامزاس ْ ۶ هدیسر دوخ دارم هب اقفر

 دشسیونیم "اهد ادیورزا یشر ازگ رد هک روطنآ و دوب هدرک باغتن |
 هئاحلسم هزر بم هب نیدقتحم ( رفنكي زج هب ) « نآتیرثکا

 تسس د رد یچیگ و شیر ۰ ۰۰۰۰ دوب كيتک ات مه و یژتارتس سا مه
 »۰۰۰۰ملب دوب ةدع راک عنام ایوگ زیچ کیا مه اب اما روب ًاقفر

 هزراسبم « دارفا نیب نوگانوگ یاتهادرب مه زاب اروش اما

 زا هفیظو نیرت لجأع و نیرتمربم ناونعب ار كيزولوئتدیآ

 5 و داد رارق راک روتس د رد ارنآ و هدرک نییعت
 کار بدگ ) * دورب شیپ هزرابم نیا دوش دنک اهراک رگا

 « (تسام زا

 رگید هبح اصم ی اهم اگدید هب ییدگتعم رد یلب ی |

 و هدرک بیقعت ار ناشی اهنآ هیاس زونه یلو دندوبن تیزکرم رد
 حسن اسمه انآ هیاس یتحهدوب هدش ذدب رایسب * تش اذگیمن ناشتحار

 یساقن - یاس نامزاس هب ار نامزاس * نامی ک دیس نآ زا
 فیظور اب نیا(( رسا -گاار ! ینحم هب لقن] .* دننک لیدبت

 هدوشزکرمتم هیاس نیا اب هر ابم یور تسیابیم اقفر * یبالقنا *

 او هک درک تب اف الطص | ياد زرساک افق هب دشیم ایآ

 رثیا رگا یلواتسیراک سای« كيزولوئدیا هزرابس
 دوسب . مل هیدآ و دن دنتشاد ییارج هچ اروغ هب « دندرکی
 سکه ل اجرهیتخاذگ اپ ریز ۱ ر اروشتامیممت دشیمن اراکشآ

 1 ار نآ یوم حرط و روش میممت یادمان یط دیدج كیروشت
 تادیک ات نآ راب زگره هکیاهمان * دناسر نامزاسیاقفر

 دوو رطاخب. ار كيوولوئديا هزرابم ماجنا و درکیمن لمح دوخ
 مه ار نیا یلو * درکیم دادملق یسایس و كيروشت تاماهبا یخ
 اقافتا و دوب هیضق یمسر هبنجتماعر یارب ًافرص دنتعون 5 ک



 ی...

 : یو سس

 اسب تفلاخم هب اراکشآ اروش هسلج زا جورخ هظحل نامه زا اقفر
 شوسارف ار نتشون اقفر دعب هب نیا زا * دنتخادرپ ًاروش مییعت
 رد ًاعیسو اهنآ * دوب یهافعش دنتفگیم هچ ره رگید و دندوب هدرک

 4 _یژولوئدیا هزر ابم ترورط مدع غیلبت هب نامزاسیاقفر نایم
 :دیسریم شوگ هب تالمج نیا یاهیوگ ره زا رگید لاح ۰ دنتخادرپیم
 یراسک هچ لوغشم میراد ًاماو تسا ربخ هچ نوریب « دینیبب

 كل یژولوئدیآ هزرابم هچیارب ))  كيژولوئديآ هزرابم ۰ میوشیم
 یون مه نیا ۰ مینک زاب لابع ههبج میهاوخیم هک ام ۰ مینکب
 هدروآ رب ًاقفر یتالبکعت دصاقم رگید نالا یلب «.تسا یراک یسایس

 ْ: * دوب هدش

 نامزاسرب هبحاصم یاههاگدید تیک اهتلعب هتشذگ رد رگا
 هسسن « تعادن زیچ چیه نامزاس و دوب *» طلغ اساسا زیچ همه »

 یسسنامزاسیاهتسایس هتش ذگ رد رگا ؛یتسایس هن ویاهمانرب
 هیچ یارب نامزاس دنتسنادیمن اقفر هک دوب نشورأن ردقدآ

 السماک نامزاستیزکرم هک نالاتسا هدرک تکرع ناتس درک گنج رد
 یسسیاسا قرب تعرس اب عضو « دوب هتفرگ رارق نانآ رایتخا رد
 هبه 7۰ دوب تسرد اساسا زیچ همه رگید نالآ - دوب. هتفاپ رییغت

 یسنامزاسیاهتسایس و همانرب تسی ابیم رگا و * دوب نشور زیچ

 رصه یتسنوتروپآ مواقم یورین#هک دوب نآ رطاخب نیا دوش نشور
 السع نامزاس هماترب وتسایس ندوبن نشور هداپب هب ار یدج ماگ
 هسن و -کین نیا اب اقفر یرآ ( زرد | گو دی امنیم جلف
 ترورظ و نامزاس همانرب و تسایس ندوبن نشور هب ۵ اقتعا لیلدب
 - دنتخادرپیم هنیمز نیا رد (0۵ع) لقتسم راکب - نآ ندومن نعور
 یورین * نهد مه و دنشاب هدرک لمع اروش میمصت هب ارهاظ مه هک
 طقف رکذلا قوف تالمج رگید ۰ دندنبب ار * یتسینوتروپآ مواقم
 هدسینش تیزکرم ی اضعا تیرثکا اسب طبترسم یاقفر ناسبز زآ
 هدش ًاققردوخ نابزدرو" تسا نشور زیچ ممه * ترابع هکلب « نشیمن
 رد یادت یارب طقف و * تسا نشور زیچ همه ۵ دنتفگیم دوب
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 ود عطقن نیا رد بیقرت نیا هب * دراد دوجو یتاماهبا نامزاس
 * قوب هدمآ دوجوب نامز اس رد یرظن سخشم اعق او ٩ لم اک یدنب زرم

 و تل سنسخو نیمأت و تاقالتخا لحیارب دندوب دگتعم هکیئ اقفر

 و تخ درب هایژولوئدب هزرابم هب دیاب امتح نامزاس یجرایکب

 كل یزولوئدیا هزرابم ,اجنایارب یترورض هنوگچیه هکیئاقف
 رارصادوب نشور مه یدنبزرم ی هرود نیآ رد نمض رد * دندیدهمن

 نورد 4 سیژولوئدیا هزرابم رد راداوهیاقفر هک دوب نآ رب ام
 رد * دندرکیمتفلاخم نآ اب اراکشآ اقفر و دننک تکرش ینامزاس
 لک هب باطخ هچ و تیزکرم هب باطخ هچ یئاههمان ام هرود نیا
 زا ات میداد رارق تیزکرم رایتخا رد و هتعون یتالیکشت یاقذر
 نآ ندرب زا یتح اقفر یلو ۰ دورب عمج نوردب امتارظن قیرطنیا
 یسباوج دروم گی رد طقف و دندرک یر ًاددوخ * ًاضعا نایم هب اههسان

 ۰ سما اههماأن زا یکی ةهب

 هسکنآیارسب ر اهدمان نیآ یث ایوگ هب ةجوت اب ,ْلاح

 یاضف رد و هدش انشآ هحورطم لثاسم هب رتشیب چاره ناگدنناوخ

 اههمان نآزآهنومن ود نتم انیع اب دنریگ رارق نامزاس عطقم نآ

 رد اجنیآ رد ابنآ ز 8 یکی ی ار تیزکرم ی اقفر زا یکی خساب و
 . مینکیم

 هراب رد (۵ك ) قیفر هسماسن *

 " 24 سیژولوشدیا هزراآ بم

 . اشنر
 ام تلیکعتردهک یاهژیو تیشضو تلعب « دیراد عالطا هکیروطنامه

 هزر بم هکتما هتفرگ میمصت نامزاس یل امیاروخ « تسا هدمآ دوجوب
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 هسورپ رد 0 1 1 ورق ی ی روحم دا وثعب و الی همی مقیط    

 است ددرگ نفور ینامز استارظن و اههاگدید كيژولوئدیآ دیرابم نیا
 راپچ دودح هک یاهدوت میظع شیدج نیا لب اقم رد شآهفیطو دن ادی نامز اس
 نداد یکاناوت نامزاس ات ه تسیچ دراد نایرج نامنپیم ردتسا لاس

 . دنکبک ارنآ , اقترا و هزوابم ما تفرهیپ یارب ار یضعس یاهدومنهر
 نیر یلماو نیرتمربم ناونعب كيژولوئدیا هزر ابم شریذپ كع نودب

 نییاهمهاب یلو 6 تشاد.دهأوخا ر دوخ صاخ ًاخن و بقاوع 66 یتالیکدت هقیظو

 ۴ ه رما نیابقاوم یمامت رب مامت هاگآ اب ن وأامزاس یلامیاروش ؛ ریساغفت

 روش یتح *« دش رما نیا شریذپ هب راچان « تالیکشت تایح تاجن ی ارب
 ک دراد عطقم نیا رد یتیىها نانچنآ هایژولوئدیا هزرابم هک درک ماعا
 لبق زایاههمانرب دنک تفرغعیب و یتالیکمت ی اهر اک ندش دنک یاهب هب یتح

 تیمضوز هک یلیلحت اب ًاروشههچ ۰ تخادرپ نآ ب دیاب نامزاس هدردب نییعت

 تدحودن ًاوتیم ام نامزاس ینامز اپنت هکتسا دقتعم ه دراد تالیکشت یلمف

 هصماج یتازر ابمتکرح رد ورشیپ نامزاسكي ناونمب و دنک ظفح ار شیوخ
 و تارسظن هک دعاب یمق او یاهدننک تی ادهتبق اع رد :و دینفم یراذگریث ات

 رد* ددرسُک نشور كيژولوئدیا هزرابم نیا هسورپ رد ینامزاسیاهتسایس
 نا دنیآ هب اب تالیکمت تایح افقاو هک تسا یدحب رمآ نیا تیمها هجیتن
 رسا نیا اب هک تسا نامزاسیاقفر ات ثأت همفیظو سپ * دومیم طوبرم

 هزرابم نیا دنور رد ات دننک تکرش نآ رد امن و هدومن یدج یدروخرب

 اسم یاقفرهدیآ دوجوب رثتشیب هچ ره یتدحو اب یتالیکعت « كيژولوئدی ا

 لوسط رد هک دننک دروخرب یروطنامه روش بومم نیا هب هجوچیهب دیابن

 شکیراب یاجب راک هک دنهاب هاگآ دیاب وتسا هدغ دروخرب تفنگ لاس
 یسشقادن یاهکیرچ هک یمقن و تسا حرطم تالیکدت تایح ًامقاوو تسا هدیسر

 ْ دننک یز اب نامی اههدوت ی ًازر بم خیر ات ات رد دیاب قلخ

 دیابهک دراد دوجو اهدروخرب و اههاگدید زا یاهراپ نایم نیا رد
 و اههاگدید نیا رگا « هچ * دوش هزرابم نآ اب و هتفرگ ر ًارق هجوت دروم
 هسچره دیاب هک یگیژولوئدیا هزرابم نیمه رد ه دوشن حالما ًاهدروخ رب
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 دسسهاوخ یبولطم ان تاریث تا« دسرب هجیتن هب و هتفای نایرج رتلاعف
 » تساذگ

 رس سسپ یشوج و بذج رپ و ینارحب طیارش رد هک مینادیم ام هبه
 دنزيخيمرب میژرهیلع رب یرتمیسو یاههدوت « درذگیم هک زور ره * میربیم
 شروسش و تاأرهاظت ه« تابامتعا اب هیماج حطس رد ام هک تسین یزور و

 « دراد ناسیرج درک قلخ هناحلسگنج هکیلاح رد میوشن هجوم یدیدج
 نوسسیلیم ۲ زا شیب و تسا یجراخ ل افشا رد نامنهیمك اخ زا یتاهتمست
 نسینچ رد « دنهدیم همادا دوخ یگدنزب یرتدب عضو اب زور ره گنج هراوآ

 یمأامت صامتخا و ًاههدوت ت ازرابم رد نامزاس رتل ًأعف تکرش هفیظو یطی ارش

 ۰ یاهدوسن ی اهشیذج رد هتثالامف رژ هن اه اگآ تکرش تپج رد دوجوم ی ًاهورین

 مسسیصت روش هگنیا زا امیاقفر زا یاهراپ دوخیم ثعاب ٩ هک تسا یرما

 « دهد رارق نامزاستیلاعف روحم ار كيژولوئديا زر بم تسا هتفرگ

 هتسا كيزژولوئدي | هزر ابم تفرغیپ مس زال هک ار یقوشوروغش نآو او هدش ریگلد

 مسجاوم لیبق نیا ز | یتالمج اب هک تساجتیا رد * دنهدن نامن دوخ زا

 و مینکیم ر اکچ میر اد ام و تسا ربخ هچ نوریب دينیبب*" میوشیم

 ترورضو ی !هدونت شبنج نوزف ازور یریگجو ۱ هک یهاگدید نینچ اب لاحرهب ای
 رد روش هبوصم كيژولوئدیا هزرابم اب ارنآ رد نامزاس هئالاعف تکرغ
 نیا رد هئالامف دناوتیمن و دربیم جنر هجیتن رد و دنادیم ضق نت

 هتسفگ دیاب اجنیا رد * میتسه وربور « دنکتکرش كيژولوگدیا هزرابم

 , دهدیم نان از دوخ یلگشپ زور ره و دراد دوجو اههدوت شینج هکنیا
 قد اچ « نامز اس هک تسا نیا « هیضق وگید فرط و تسا هیضق فرطکی

 نیاهن رگم رسما نیآ و * دنک , افیا اپهشبنج نیا رد دناوتیم و لهاوخیم
 ارت و اپتسأیس ندش نشور هب « دوش نشوو ًامق او هکنیآ یاژرب هک تسا

 تازی اسبم نیا رد میهأوخیم ادقأو دیسرپ دیاب ۳ ددرگیم طوبرم نامز اس

 ؟تسا نعور ام نامزاسیارب ایآ ؟ مین اغکب اجکب ار اهنآ و هدرک تکره
 موهشمهچب تازر بم نیا ی :اقترا هک هدرگ نشور دیابن میم هلخس نیا ابآ

 و ی فاناوت نانهنآ دی دیابن و نامزاس ایآ ؟تسیچ ر اکنیا لیاسو و

 هسلگسم ره یارب د هتماد لث ًاسمب تبسن نشور یذید هک دباب تس د یندحو
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 صخغم لژاسم هب حب اج ره هکنیا دنا و ؟ دهدب خشم یدومنهر یعامتجا
 یمدخدم ی ًاهدومنهر ند اد زا نامزاس و دبی اب جو | تاقالتخا ء. دوشبم هدیدک

 دننهابهتشادن ار ییاهدومنهر نینچ امیاقفر یتح ایو * ددرگ ناوتان
 قفرسسص هک دننادب دیاب اقفرسپ *« دیآ دوجوب یفالتخا اهنآ رس رب هک
 نآاو تسکرع نیا زا فده هکلب و« تسین حرطم ًاههدوت هزرأبم رد تکرش

 دهد, اقترا ار تازرابم نیا ات دوش هدایپ دیاب رما نیا رد هک یتسایس
 حرسطم راکنیا لیاسو و دهد تازر ابم نیاب دی اب کنه اغیب هک یتهج نآ و
 هزر ا[سسبم تسرد ققحت رد أم یناناوت رد مه رما نیا ب یبأیتس د و تسا

 * دوشیم طوبرم روش هیومم كيژولوئدی
 هزر ابمز ادیابت اپ منک هراشا مهم هتکد كيب دیاب اجنیآا رد هزات و

 باسستک یرادقم و قاطا یوت میوریم هک درک كرد نینچنیا كيژولوئدي
 6 .ممسه اب تارظن نیا دووخرب ز | سپ وا میصیونیم ی رظن سبس و مین اوخیم

 امكيزولوئدبا هزرابمهب هچنا اقافتا ۰ دوشیم نشور نامزاسیاهتسایس
 رد واسههدوت هزرابم رد ام رتلاعف هچره روضح ,« دشخبیم یرتشیب ی انغ
 هشغاد تکرش اههدوت هزرابم و یگدنز رد رتشیب هچ ره » تساپنآ یگدنز

 نامنپیم یتازر ابم یاپیگدیچیپ كرد یارب یو ستشیب یشاناوست مسغاسب

 یکیزولوئدیا هزر أجم دنهد هزاجا دی ابن اقفر هجیتن رد( * تف اب یهاوخ

 لاسبق رد نامزاسیخعم فیاطو و ین امز ًاسی ایتسایس ندش نفور یارب هک

 ک * مک هراغآ زین ناراداره هلتسب دیاب اجتیا رد
 ۰ دش اسب تسرد كيژولوئديا هزرابم زاكرد نیا رگا

 ددرسگیم نادنچ دص رما نیا رذ راد اوهیاقفر شقن سپ

 نیا رد تکرش یارب راداوهیاقفر یهدنامزاس هلئسم و
 مسپم یرمآ هب ه نآ رتشیب یانغ هجیتن رد و هزرابم
 تآا_فالتخا هلئسم هکنآ نودب دیاب ۰ ددرگیم لیدبت

 دسنگ ادیپ نوریب رد یملاساتتاساکعنا یتالیکعت نورد

 نیرتسپمزاآ یکی هک ار راداوهیاقفر لماک یرایعه اب
 هزراآ بم نیا رد ارتساههدوت اب نامزاسیاههطب ار
 8 داد نامزاس هزر بم نیایارب و هد اد تکرش
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 یکیژولوئدیاهزرابم هب « تسا هداتفا هارب نآ رییغت یارب « دوجوم خو
 دسننادیم ام یاقفر رثکا *« دوش یکی " نادنز رد هزرابم » تایموصخ اب

 یسل اکعا هچ « نادنز ید ام طیارشتلعب نادنز رد کای ژولوئدیا هزرابم هک

 رسما نیا ندش نشور فوم اقفر یز رد هام دنچ یهاگ و * درگیم ادیپ

 زا رتلذتبم یتحا ایاو ٩ هچ ینمی یوتحم * هچ ینمب تیهام الثم هک تفگیس

 نرسییب دات یلوا یانومک زد ای هک رما نی | رستفریم ثحب « نآ

 دات نیا ایآ؟ تسا هتعاد روجو یدیلوت تابسانم و هدلوم یاهورین

 یو ٩ ٩ دریگب ار اهورین دشر یولج تابسانم هک تس اهدیسریم دشر زا یدحب

 و هدوب ادج اعقاو یتازرابم لیاس زا هک یلئاسم ۰ رگید هلثسم اههد
 * درکیمن ام یتازر ابم لق اسم لحب مه یکسک المع

 هزاسجا دیاب هناو میر اد مزال ار یزیچ نینچ هن ام « اففر هن

 هزرایم* ددرگ هزیلاناک یتاهریسم نینج هب كيژولوئديا هزر اهم هک می
 كيت اربو یگدنز ای میفتسم هطبار رد دیاب ام ینامزاس نورد كيژولوئديا
 تالضحم لح تهج رد و نامزاس و شینج یلمع ت ایبرجت و ًاههدوت یتازر بم

 نشر ار اهن ؟تخادرپ لثئاسمب اجنآ ات دیاب ۰ دنکتکرح نام ز اس یمق او

 امنامزاس یلامیاروغ منکیم رکف نم و دشاب شینج لث اس ی انگهار هک درک
 نسسپا زین امكتكت مفیظو و تسا هدرک هاگن هلئسمب دید نیا اب زین

 یارب و * ددرگ جراخ ریسم نیا زا هزرابم نیا هک میهدن هزاجا هکتما
 « دستف أایب نامز اس رظن دروم ریسب اقاو ابكيزولوئديآ هزرابم هکنیا

 لاقعحبا اب و درک تکرش ًاههدوت هزر ایم و یگدنز رد رتل امن هچ ره دیاب

 يدرکب تالیکعت یاقفر هیقب هب دیايمتسب هنیمز نیا رد هک یت ایبرجت
 هدیآ دوجوب نامروشک یتازرابم لثئاسم اب یعقاو و یدج دروخرب هنیمز ات
 ك--یژولوئدبا هزرابم ینمی « رما نیا هب هک یبیاههاگدید زا رگید یکی
 رکفت نیا.دزنادبم نشور ار لثاسم همه هک تسا دید نیا « دنزیم هبرش

 هکدر اد اعدآ دوجوم ینارحب تیضوب هجوت نودب و اهتیعق او هب هجوت نودب
 یی هک رکفت نیا ۰ میر دن نتفگ یارب یّریج و میاهتفگار میچ عمق
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 هکلب دنکیمن نشور ار یزیچ اهنت هن ه درادن تیعق او رد هشير ه موهفم
 رسا نیا هکارچ * دز دهاوخ هبرغ زین اروخ دیوممكيژول تدیا هزر اسب
 .ددرگیم تالیکعت یبالقن ا یژرنآ فلت | ثعاب ابنت هک دنادیم واز یزیچ ار

 -سکرح هسورپ رد هک ار یتالکشم و مینک هاگنا اهتیمق اوپ رگا هکیلاح رد
 هنگ مینیبیم « مینک هاگن « دوب هتفرگ ار تالیکعت نابیرگ لاس ود نیا

 دروخرب رد *تسبا یحطم مه دیدش هکلب تسا تسردان « دروخرب نیا اهنت

 نآشناردوخ يلكعب زورره هک یرهشیاهشبنج « دیسرپ دیاب رکفت نیا اب
 ا_مشینج نیا لایق رد ام نامزاستسایس و تسا یرمآ هچ رگناعن « دهدیم
 تسپج رد ار اهنآ و درک تکرش اهشینج نیا رد دیاب هنوگچ و دشابیم هچ
 و لیلحت « دیسرپ رکفت نیا زا دیاب ؟ درک هزیلاناک هزرابم یلصا لکم
 درد رما نیا یلقلد هچب و ؟تسیچ ل امخ رد مود هپبج ندرکز اپ نییبت
 مود لاح و لوا هپبج اب هطبار رد رگید طاقن رد اههدوتتازرابم و تسا

 رد هک یتاماپبا ایآ « دوش زاب مود ههبج رگا « دیسرپ دیاب ؟تسیچ
 ل شام ای و ددرگیمفرطرب « دراد دوجو نامزاس لب اقم رد رگید طاقن
 كسب ساسا رب تکرح اعتاو هکیتروص رد « ددرگیم هفاضا نآ هب زین یدیدج

 ادیدع ناراداوه هک دننادیم اقفر همه ؟ دوشن ماجنا یتسیسکر ام لیلحت

 ناسدوخ دیاب هنوگچ و مینکب دیاب راکچ هک دنامتماذگ راشف تحت ار ام
 نودسب هک رگید لاوتس اههد و ؟تسیچ امیروف فیاظو و میهد نامزاس ار
 دیابهاگدید نیا لباقم رد اما * دراد دوجو ام یاقفر كت كت نهذ رد كم

 نوردرد كسزولوئدیا هزرابم نادقف تلمعب هکتسا نیا تیعق او هکتفگ
 تساهدیسر یثاجب امتالیکمت « لئاسم اب یدج دروخرب مدعتلعب و تالیکعت

 هصفرگرارق لاوئس درومتسا نمور دشیم روصت هک مه لی اسم زا یلیخ هک

 لس ار یاهلئسم زین هدازدمحا دوعسم قیفر هوزج شریذپ فرص و تسا
 یسلعف لئاسب دوعسم قیفر ی اپه اگدید اب هکتسا نیا مهمه 6 هچ دنکیمن

 هوزسج شریذپ هنرگو 4 مینک ادیپ ار تالکشم لح هار و مینک هاگن شینج

 و یسسلمف طیارش اب تارظن نآ قابطنا تهج رد شوک نودب دوعسم قیفر



 ی  0۸ سم

 ره التثم درب دهاوخن یئاجب هار شینج یلمف لئاسم یارب یلمع یب أیهار
 رگم و هتنرن.لکهایس هب ۵* لاسیاقفر رگم بوخ دیوگب دناوتیم یک
 ین انچن ًآرییغت طب ارشسپ « تسا هتسب او یلمف تلود هک میتسین دقتعم ام

 نوچمه ار هناجلسم هزرابم و تفز لاس یاههوکب دیاب مه زاب و هدرکن
 طسیارش اب ٩ لاس طیارش ایآ هک دوش لاوئس رگا و * درک زاغآ 2٩ لاس

 *.تسا هدرکن ینانچنآ رییغت طسب ارش 6 میهد بآأوج ام ؟تسا یکی ۱۰ لاس

 دوشب دیاش « مینک دروخرب نینچنیا لئاسم اب دشاب رارق رگا اقفریرآ
 هک تسا نیا تیىق او ؟تسیچتیعق او اما ه« تسا نشور زیچ همه هک تفگ

 اسم رسسین درک نامرپق قلخیاهدوت هناحلسم هزرابم هراب رد یتح
 ۳ نآ هدنیآ « هگنجییای ایدنمنون ًاقوهدوصن ل أعف یدروخرب میاهتسناوتن

 یسلک یریگ تهج ام اهنت و مینک نعور نآ رد ار یعق او هگنه اشیپ شقن
  * مياهتشاد

 «مینک دروخرب زینیرگید هیواز زا هلئسم اب میهاوخب رگا هزات و
 هوس دقت دننکیم اعدآ هک هنراد دوجو یلفاحم هک تسا نیا هنارگم

 یسلیف طیارفیارب اهنآ یاهدومنهر یلو ه دنتسه هدازدمحا قیفر تارظن
 ؟ تسیچ ام قلخ یتازرابم

 ناراذد-گنانیب یاهدومنهر و تارظن یتسردب نامیا اب ۱ اقفر
 اب شینج یلمعتالضعم و یلمف لثئاسم خساپ هک میوگب دیاب نامدوخ یامزاس
 هیب هک هناحلس هزرابم یروشت رگا هچ رگ + تسین دوعسم قیفر هوزج رد

 میشابنت نآهب حلسم ام رگا و دعابن «تسا هدع نیییت دومس قیقر هلی
 هسسسفیظو سپ « میشاب هتشاد ار نام یلعف لئاسم خسای میناوتیمن مه
 و اقفر نآیاههاگدیدب دوخ ندرک حلسم اب هک تساهنآ هار ناگدنهدهمادا

 طسیارش زا خشم یلیلحت و دننک دروخرب زورما لثاسم اب اهنآ هویش اب
 نآ یاسپیروشت یستحو هدرب نیب زا ار یلعف تسب نب و هداد هئارا ضغم
 * دوب دنهاوخن زین اهنآ هار هدنهد همادا هنرگو * دنهخب انغ ار اقفر

 تاماهب ادوشیم حرطم یتقو * دراد زین یرگید ساکمنا هاگدید نیا

 نامهاگیقد زین نیا ه« تسا هدمآ دوجوب ًاقفر زایاهدعیارب ًاپنت دوجوم
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 زیچ همه نم یارب ینعب «تسا هدش رتشیب شایمخش هبنج یمک هک تسا رظن

 هدسآ دوجخوب یتاماهب تالیکعت یاقفر زا یث اتدنچیارب یلو ه تسا نشور
 نیا هلئسم لح .و رب كيژولوئدی |هزر ابم نی اهکدوعیم نآ شاهجیتنهک تسا
 لحیارب هکلب ه تالیکعت هملئسم لحیارب هناروممکیپ | لثمودعابیماقفر

 یتسود أن *تسا هدرک بیوصت ار یحرط نینچ هک تسا هدوب اقفر نیا هلئسم

 نیا زا دیاب طقف * درادن نایب هب یتجاح هک تسا نایع ردقنآ هدیا نیا
 هسن و دراد دوجو قیفر دنچیارب طقف یتاماپبا رگا هک تساوخ ه اگدید

 ندرک نشور تهج رد یهعوک چیه نونک ات ارچسپ تالیکشت همه و امشیارب
 نامز اسرظن ينشور ان دین ادیمنرگم و دیاهتشادنرب ًامتالیکشت یلمع تالضعم

 رد یرسسیئات هچ ه هلوموک نامزاس و تارکمد بزح و یلم هلئسم دروم رد
 نسسشور ًامغیارب زیچ همه رگا ًارچسپ ۰* دراد ناتس درک ی ًاقفر تکرح

 هسک رگید لاوئس اپهد و ؟ دیاهدرکن شغوک هنیمز نیا رد نونکات ء تسا

 نشور زیچ همه میئوگیم یتقو دنیوگب اقفر تسا نکمم اس #
 ه تسیذ ۵ریغ و تارکمد بزحو یلم هلقسم روظنم ه تسا

 و كيژتارتسا لئاسم دروم رد نامزاسیریگ تهج هکلب
 دحیاب مه درومنیا رد هک »تسا نشور مهم یااهکمتک ات
 كي زجیزیچ نامز استسشن لماح رگم میوگب ًاقفر دب

 4 .سیروگت یانبم چیه هک ,یعیارگ ؟ دوب یمومعشیارگ
 اهه اگدید ندوب نشور زا ناوتیم هنوگچ ه تشادن یمنع
 راد هتفگ نخس نامزاس یتازرابم همانرب وتارظن و
 همک یزییچ اهنت ُ ام نامزاس هرگنک نیلوا رد هکیل أح

 تسسا نیآ تیمق او ۹ دوب یمومع شی ارگ كم دش نشور

 هزراسبم یروشت قابطنا هلئسم ه ینامزاس رظن زا هک

 دیاب اقفر همه وتسین نشور یلعف طیارش رد هناحلسم

 حرطمارهلئسم نیا یتقو و دنهوکب داشت نیا لحیارب
 ناسمزاس هماتساسآ در موپفمب هجوچپب نیا « مینکیم
 *تسین هناحلسم هزرابمیروشت اب و

  



 سس

 دوخ لباقم رد ار اپنآ لح و دوخ راک ثفرشیپ یارب تالیکمت زاتمسق ره
 دا »۰ دراد

 دروخرب هویش نیرتهب منکیم رکف « یثاههاگدید نینچ اب دروخرب رد
 همه رگا و «تسا نشور زیچ همه رگا «تفگ اففر نیابدیاب هک دعاب نیا
 یارسسب طقف رگا ابو « میئوگب ميرادن یزیچ رگید و مياهتفگ ار زپچ

 تسمه ترای شد نارحب لحیارب سپ ز در اد دوجو یتاماهبا ًاقفر زا یاهدع :

 رارسق تالیکشت رایتخا رد و دنسیونب لماک ار دوختارظن رابکی و دننک
 هزر أبم نیا هب یز این رگید و دشاب تسرد هاگدید نیا ًاعقاو دیام * دنهد

 4-.-یزولوئدیا هزرابم و دشاب هتمادن دوجو دامبآ نیا اب كيزولوئديا
 » دریگب دوخب دیاب یرگید یاهلکع

 غم دیاب 6 دنر آد لوبق ار قدف ه اگدید هک یئاقفر هجیتن رد

 ط تسسهج طقف دو دنیوگب نشور ار زیچ همه و دنسیونب ار دوختارظن
 زسیچ همه ات دنکن لح ار یاهلکسم هک دشاب یلک ردقنآ هک و یی اهیریگ

 قوسسق هاگدید دیاب سپ ه تسین روطنبا را ۵ دوش نشور تالیگشت ی رب
 ۰ دن ربب نی زا ار

 نامهار یزوریپ هب نامیااب
 مو () قیفر

 ناربآ قلخ یئادف ی اهکیورچ وا هلاقم نیا 4دنمیون قیفر

 رظن فالتخا یدنبزرم هب یپ قوف همان هعلاطم اب یک وه
 نآ فالخ رب هک یقالتخا ۰ درب دهاوخ عطقم نآ رد اقفر ابام
 مسسسه و حضاو مه ۰ الماک ًاقفر فرط زا هدش یدنب مهرست اقالتخا

 زا یکی فرط زا ار ناآهب باوج جز رگید یاهمان كنيا * تسا صشم

  



 ) ی

 ده ًاقفر

 6 : یکیژولوکدیا هزر ًابمر اکرد هکدنتفرگ میمصت : تیزکرم ی اقفر

 تسسا تسرد ان تسایس نیا نم رظنب * !دنهدن تکرع | ر ناراد وه

 اب هطبار رد ار یگیژولوئدیا هزرابم میهاوخب ام رگا اریز
 هن میهدب نامزاس اهنآ هلئسم لحیارب و ًاههدوت یعقا وت ًازرأبم

 ی انردپ امتح یر کرم یگوولودب میهاأفم ندش نشور ی رب

 | نم رظتب ۰ میهذب رش یکیژولوئدیا هزرابم رد ار راداوه
 ل اد ناراداوه * تس ۱ ازاد اوه شقدز | ام کارد مدعز | یخ هان میمصت

 درک ید مو ن امز اسی امتسایسی ارج | رد ن امز ز اسكمک و

 و ممه امت تقونآ + میزومآیب سرد نآ ز | و میهدب

 یسستسردب ار دوخ همانرب و تسایس دیاب اهنت من « ناراد وم
 مین ادبء تسین نشور امیارب هک مه ار هچنآ دیاب هکلب

 ار قسطنم نیا رگا ۰ میزوم ایب اههدوت ایت ارپ زا میناب اش
 نامز اسطب او ک + یاراداوه ویا امتحتسقونآ ؟ میریذیب
 ینالیکمت او ین امزااس هطب ار یتهب 6 دننکیم یداض ًاههدوت اس ار

 رارسسق گیروشت لثاسم نایرج رد دننکیم رارقرب اههدوت اب ار
 مو دریذپمد یراک یفخم یگیزولوئدیا هزرابم * دنمانب هتشاد

 اههدوت هب تحأرمب !رتسین نشور نامی رب وک هچنآ ره دیاب

 شسسسینج لث اسم لح یارب ًاهنآ یورین زا میناوتب ات میئوگب
 ینالیگمد تل اسم دریذپیم یراک یفخم هک یزیچ نآ ۰ مینک هد افتسا

 ميئوگب نارگ رز یدب ار تاقالتخا المف هک ۳ دقتعم نم هتبلا تسا

 و یکیژولوگدیآ رام رد ناراد ارهتکره ملکس

 * تسأا تو ًأافتم

 نامهاریزوریپ هب نامیا اب
 )۱/۹ ی)

 ِق

 ناربا قلخ یتادف یاهگیرچ زا هلاقم نیا هدنسیون قیفر



 +( قل قسیفر همان هسب یرسظطن

 تعون ًاقفر هب باطخ یماهم ان ۹/۹ خیرات رد (ی) قیفر

 هلئسم حیرم و نشور روطب هک دنچ ره * درک حرطم اریاهلثسم و
 همانروظنم یاهزادنا ی دوشیم لوجحو نییآ اب یلو 4 هدشن ن اونم

 قسسسیفو ررظن هحوتم رتقیقد دوشب هگنیا یاررب یلو * دیمپف ار

 - دسهدپ دوخ رظن دروم رد یرتفیپ جنون تا رتهب  دیدرگ
 هزر سیم نوگچ : 5 دیامن حرطم زین | ر دوخ یلمع حرط نینچمه

 قسیف و همان ز | تروصرهب ۹ میربب ناراد داره نیب ار كيژولوئديا
 نوسچ هک دنکیم حرام قیر همان لو ؟ تمیق رد ۹ ميمهشيم هچ

 هدننکیم ید ام ًاههدوت ار ار نامزاس لیبا ِر هک ناراداوه 3 0 ٩۹۵

 هدنننکگیمر ارفرب اههدوت اب ار یتالیگمتو ینامز اضلیبار ینمی

 فرح نیا ۰۰۰۰ دهراب هتشاد رارق كيروثت لثاسم نایرج رد دیاب
 رسب هوالع ناراد اوهتفگ ناوتیم و دشاب تسرد دناوتیم یلکروطب

 زا یضعب نایرح رد دیاب 4 كيروثت لث اسم نتفرگ رارق نایرج رد
 رد «دوشیم حرطم ملم افالب هچن آ یلو » دنشاب زین نامز اس لث ارم

 روظنم منکیم رکف ً دشابیم نتفرگ رارق یهطب را و نایرج هنوگچ

 نتفگ فرعب هنرگ و «تسا هطبار هنوگچ نیا هب زین قیقر همان

 هدنريگسرارق نایرج رد اهنآ و میشاب هطیار رد دیاب ام هگنیا

 .دسنگيم حرسطم قیفر یتقو ءهدوبن همان نتشون هب یحایتحا رگید

 یسقتعمهچ هب ندا دریذپیمن یر اگیفخم ه كي ژولوئدیآ زر

 تل یکوت نوردزآ ار ایدی ابو هک لشلیمن ار یلحم نیا ایآ ؟

 دار تالیگمت لخاد رد فلتخم ی اههدیآ نیب هزرابم و داهن دا
 دعب هلماهاب قیفر کاره ؟ درک حرطم ناراد اوه نیب نورمب حطس

 هچنآ وه دیاب ام # ک دنکیم حرطمار هلاگیمم نیا ههلمج ییآ ز

 نسیآ و# .میئوگب ًاههدوت هب تحأارصب ار تسین نمور نامیارب هک
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 ه« ناراداوهیارب اههدیا نیب زر ابم و تاقالتخا ندرد ؟ حرطم رج
 حرطم زج كيژولوئدی ا هزرابم ینعم الوما ۰ دهدیمن یرگید یثمم

 نوسگ انوگ ی اههدیا ندرک رطم زج « مه ی رب فلتخم ت ارظن ندرک

 تسا نیا قیفر روظنم رگآ دهید یاگید یفسم تالیکدت نورد ردذ

 :همماج لئاسم دروم رد رظن ایتکاف یروآ عمج هب ناراداوه هک
 - ید استق ! تسیضو اب 6 میژر بوگرسی اهورین عضو هلمح زا

 دز ز ًادرپب 4 و ًاههدوت اب یقرتم ی اهوریت هطب ار اب یيعامتجا

 نیا ی اوتخن «رتسا ی اهطبار هچ رد یروآ ممج نیا دننادت و

 رونمأم اهنت اهنآتقونآ ؟تسا یهاگدید هچ زا ورتسچ هطبار
 ۱ اینم اب هکنیآ تنگ و دندرگیم رظن , تکاف و رو آ ممج ی ارج

 لضخ اهنآیارب ار یزیچ میهارخیم اایزولوئدی ۵ یر
 كيولوتدب (هزر ابم ناروک رد اهنآ می میئوگب ۳ اوتیمن و دنکگیمن

 نسیا تیلک رد دنن ادیت ان کا ار *دش هتفرگ رارق تالیکعت

 لد ایت ایهزر ایمریگرد یرم انمدیم اب ژولوئدیاهزر ًابمرد « نامهزام

 ناسدوخ تالیکعت لخ اد رد هکگنیا لثم ۰ دنتسهبیکرت و اههدیا

 *اشعارگید و دنکیكب زولوئدیآ هزرابم دنیشنب هتیمک كي میئوگب

 دننکیرو عمج تک فو ت تارظن یرسایدتیسک نیا یاربدخر اد ح ٌطقف

 اي دنیامنن تیک نیاز زا هدش هتفگ تارظن هب یدروخرب رگید و

 ماستازا دعب طقف و هنمابت هتیمک نیا یاههدیا لدج نایرج رد

 ؟و هیدن ارد روخرب غوت نیا رگید * دوفیم ماعآ اهنآ هب هچیتن
 روسسظنم رگا . داهنآ ان تالیکشت نورد رد کیژولوئدیا هزرابم

 ْ ناراداوسه اب میراد ایا ام « دشاب ام ترا  قیفر

 ناسزاس دوشیم دشان مزال راب نی !رگاو کیم ار راک نیا

 قسسطانم زا راداوهیاقفر یت گن داد .اجنا ۱ رنآ رتهتفای

 ههسسناخراک زا راداوهیاقفرا 9 6 دنهدیم شر ارگ یفاتسور

 زا اسب و یداصتقا لثاسم ز روش حطس ی اهبیریگرد و تارهاظت

 سوپ -

 ارشا مقاو رف و نهلب 1 ۰... ۶و ن ارادساب و شتر آ ت هم
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 نتفرگ رارت نایرج.رد نمد تالیکعت یاقفر ات دنهدیم تليکعت هب

 اب حیحمت. هب ه تاغرازگ ییا ندنآوخ ان راد اوهی اقفر ت أرظن

 یسیرط نیا زا و دنز ادریب دوخیاههدیآ و تارظن نیا لیمکت
 تسر دانیاههدیآ لپاقم رد ار دوختسود ی ههدیآ دنناوتب رتپب

 رگ !ودریگیم ماجنا راکنیا « دش هتفگ هک روطنامه ۰ دنهد دهد رارق

 ناسیرسج رد دیاب ن اراداوه ینحم رگید نیا دشاب نیا روظنم
 زی تبحم یشقو ۰ دهنیمن ار * دنهاب كيزولوئديآ هزرابم

 رگیدرظن هیلعیرظن هزر ایم ینعی « دوشمم كيز رولوئدب ! هزرابم

 نااسسف ندروآ نیا ربانب * رگید ی اههدی !هیلع یی اههدیاهزر ابم

 كيژولوئدياهزر اس رد ناراداره ندأد تکرش ء« رظن نالف و تکاف

 نایمردهک دهدیم ینعم كيژولوئديآ هزرابم رد تکرش یتقو.تسین
 تسمسق ییاربانب ۰ دشاب حرطم نر اد اره نیب تاقالقخا نم ی اذگ

 ت افالتخاهک تسین نیا مروظنم العف دنگیم حرطم هک قیفرفرح مود

 تایژولوئدیاهزر ابم دیوگیم هک شیال اب تمسق فرح اب 4 دوش هتفگ

 هزراآ بم هکنیا ینعی« دراد ینعمكي « دریذپیمن یراک یفخم

 « نیاربانب-دوه تنگتاقاتخا : ینمی « دوش ینلع كيزولوئديا
 رد ناراد اوسهتکرش 4 هلئسم اب تاقالتخا یلو » هکنیا نتفگ

 نحزا دیکأت ) *»تس !تو افتم الماک زیچ ود یگیزولرئدیآا هرزابم

 ناراد اد اوه,تکرشروظنم ینغور روطب هکنیا زج هدوبتسرد أن ( تسا

 » دوش هداد حیفوت كيزژولوئدبآ هزرابم رد

 ناهار یزوریب هب یامیا اب
 ۹۹/۲/۹۳( چ ۱

 تیزکرم ی ًاضعا ز | نامزن کت ی حوت سد
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 كيزولوگدیاهزرابم رد ناراداوهتکرع زا نامکرد هک ینامک
 فرسطزا شرازگ هیهت ینمم هب ارنآ هک دوب دودحم دح ن

 و حیرص حرم لب اقم رد هک دوب مولحم « دندیمهفيم راد وهیاقفر
 اسیوگو هدعت حرطم نشور و حیرص روطب هلئسم دنیوگب هلئسم حضاو
 ار دوختفلاخم اب تقفاوم هرخالاب دوخ هک تسا لیلد نیمهب تسرد

 نابرج هدوگچ رد * وكيزولوئديآ هزرابم رد ناراداوهتکرع اب
 زاربآا حسیرم و نشور روطب ار اهنآ » نتفرگ رارق یاهطب ار ر

 كرد نیا اب « ارهاظتیزکرم قیفر مينیبیم اجنیآ رد * دننکیمن
 تافالتخا حرط ينعم هدب كيزولوئديا هزرابم رد ناراد اوهتکرع هک
 تسفلاخم هلئثسم نیا اباهیولت ه تساهنآ نسیب رد یتالسیگشت نورد
 ینورد ت ًاقالتخا دندوب نامزاس رد هگینامز اقفر نیاایآ ۰ دنکیم

 نیا دندرک رگا و (۵۵) ؟ دندرکن حرطم ناراداوه نایم رد ار
 هزر ابمرد ناراداوهتکرش اب ناشتقفاوم مدع هک تسین ینحم نادب
 ین انکنآ ماست هک یشلیلد ؟ تسا دتشاد یرگسید لهلد كيزژولوئدي |

 ٩۱ دنهارتیم دوخ یاربهراومه ه دنرادن نامیادوختیناقح هب هک

 ادب ات



 باسنا د روسم رد( ) یسیاسپیر اک هرسیر

 ناوضنع اب هک دندوب هدرب یب زین دوخ ایوگ بععنم ی اقفر
 هسب و دنیانن هیجوت اربامشنا دنناوتیمن یئاذک فالتخا هسنآ

 با سیمشتآ دنهد نان هکنیا یارب و یراک مکحم یارب لیلد نیمه

 دوخ راک یارب ار یرگید لیالد هدوب ریذپ ان بانتجا اعقاو ایوگ
 ناوارف یاهیراکهزژیر " هرمز زا ناشدوخ لوقب هک دننکيم ناونع
 :یاهیراکهزیر * ناونع اب اهدادیور زا یمیر ازگ رد * تسما * رگید
 دهدج تیزکرم راک رد ام هک دننک تباث دنهاوخیم ًاقفر * ناوارف

 ه..طبار نیا رد مع ار * اهیراکهزیر نآ و مید رکیم ینکشر اک

 نالل "درک جانتما همانربختیلوئسم زا قیفر نالف دننکيم حرطم

 .*۰۰۹ودرک ارر اک نالف « ینالف * دزز برس ناتس درک هب نتفر زا قیفر

 نآ اسب دروسخرسب و اهشحب خون نیا هب ندش دراو ام
 اب یسیپ ًاعسیپ و مین ادسیم مزال رسیغ ار اراک 2 زیر

 لک سو هنحو رطم لثاسم نی 1 ماست هک ضرقنسیآ لوبق

 دنیوگبدوب نکمم * رگید ن او ارف ی ایر اکهژیر * نآ رد هک یرگید
 مسیئوگیم «دنسیونیم اقفر هک تسا یلکش نامه هب وتسرد یگمه
 لسقاسم نیا اب تسیابیم هنوگچ نامز اسكي تیزکرم بوخ رایسب
 قصحب یئاقفر یتقو یتسینومک نامزاسكي رد اساسا ۰ دنک دروخرب
 تسسیزکرم ی اهدرکلمع و اهتسایس اب اجیب ای اجب « قح ات ای
 رسسسب «تیزکرم لب أقم رد نایفط ملع یتح ای و دننگیمتفل خم
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 ار تیزکرم ی اضعا تیرثک | هک یئاقفر ؟تسیچ لحهار « دنزارفایم
 -مسیل ارتن اسموپشمز | یتسرد كرد دنتشاد اعدآ و دند ادیم لیکمت

 لوسسسما ایآ؟دندرکیم تسیابیم هچ دنراد تساد رد كيتارکمد
 دومنهر چیه ین اهج یتسیئومک شبنج ردقن ارگتایبرجت و مسیسکرام
 رب * ایوگ هکیئاقفر ۰ تسا هدرکن هشرع دروم نیا رد یاهبرجت و
 هدنتسز ادیمآ ودوخ زا داقینآ و داقحناتبمهآ و موپشم * ام قالخ

 هجرد رد ار یطاخ حاللصاهب یاقفر نآ تسی ابیمن و دنتسناوتیمن
 یسورب دروم ار لثاسم و دنناوخ ارف یداقتنا هسلجكی هب لو ا
 ناسزاس رد ار اقفر كیتارکمد ملسم قحتسیابیمن ؟ دنهد رارق
 تسیزگرم تاماهتا لباقم رد دنهد هزاجا ناهشیا هب و دننکتیاعر
 هویش یگنوگچ نامزاس همانساسا رد رگم دمب و دننک عافد دوخ زا
 ؟ دوب هدشن دیق یطاخیاقفر هب دروخرب

 مسه ار یاهلئسم * اهیراکهزیر * نآ اب هطبار رد اقفر
 یراسکهژیر اهنت هن نام دوخیارب اقافتا هک دناهدرک ناونع

 ریش بامشنا هیجوت یارب ناشمهم یاههاگهیکت زا یکی هکلب تسین
 " نارسپت هسخاش هسلثسم و دعابیم ناشیلوما
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 ابام یمق او تاقالتخا میداد ناعن نیا زا شیپ هک روطناأمه
 تّذحو هدش صخشم همماج یتازرابم لثاسم ۲ یار رد راب ره اففر

 تالضعم نیرتمهم زا یکی هب خساپ اب هطبار رد لو ا ر اب * تفایبم

 هیتآزراب» یشم طخ نییعت و مع زر یت اقبطتیهام نییمت ینعب شینج
 را موش راسب ۰: دمآ د وجوب یمخشم ی امیدنبز زر و هدش ور ت ًاقالتخا

 (ل امش هیج شی یامگک ) لامع رد ینازیتراپ هتس دکی تکرح اب هطبار

 تر وسصب ًاهدید فالتخا عومضوم لصا ای ام یودره قف اوت مغریلع هک

 اب نتخادنا نایرح هب اب هطبار رد ار دوخ و هدمآ رد صخشم الم اک

 نییمتو عضوم نیا رس رب لامف کيژولوئدیا هزرابمكي نتخادن این
 تا قالتخا دلش بو هد اد ناخن ناز اس یت زر بم همانورب

 و ام نیب تاقالتخا یتاهش دیدعت مه راب نیا ۰ دیماجنا نیبام یب
 اد هطبار وا زر ی امن هک ًاقفر

 ار دوخ و هدمآ شیپ هعماج# یتازرابس مهم لثاسم زا یگی هب خساپ

 هکدوب نیا رسا رب تبحص ام نایم رد 9 یلطیارش رد « تخاس راکم آ

 عمه اب تسا یت زر ایم هفیظو كي اهنت * لاصف ههمبج * ندوفگ ای

 خغوسقوب یخیر ات تالوحت هعماج رحم رد ه نامزاس یتازر ابم فی اظو
 ی لاس دادرخ ۲۰ عیاقو هبهکیگالوحت نامه تسویپیم

 تار سسهاظت و عیسو تافارنعا تروصب شیپ اهتدمز آهک یمی قو

 رد را سسیئیاو و تسویپیم عوقو هب اجنآ و اجنیا رد اهیریگرد

 هتسب او میرر ۵ ٩ دوب هتف ای تدغ میژر ناآرودزم اب رتمیسو یحلطم

 ناسمگوق اچ و ناشابوآ رب هوالع یمالسا یروهسج مسهلایرپما یر
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 یا سپیچهتیمک و یار ًادساپ هًابس ز !هدوخ 8دمش ریحا نارادق امج 9و

 یسلکع نیرتدیدع هب تاضارتعا جوم نیا یبوکرس رد زین ش رودزم
 هارسب ار نایرعالماک و هد ایفحو یراتمک و دوسمنیم هدافتسا

 هوم اجرد ار تفحوو بعر یاضف رتشیب هچره دناوتب ات دوب هتخادنا

 ابا یتیانج چیه زافده نیا هب ندیسر یارب و و دیامن امرفمکح
 یئاقفرز !هتس د نآ یارب یعاضو آ نینچ رد 3دوسسب ملسم  درگیمن

 یسقلت  لاس دیبج ندوفگ ۳ ار دوخ یتازرابم هفیظو ًاهنت هک

 حسیرم یریگمموم ترورذ « لیاسم ناب دروخرب ترور ه دندرگیمن
 هرود نیا یخیرات تازرابم رد ل امف تکرشترورض و نآ لباقم رد

    

 نآ هدوسسیپ حرطم رتمامت هچج رهتیمها اب « يلختازرابم زا
 یسمیت یاههناخ ند اد تس ل زا تلعب ام هک یراد اوهیاههداون اخ

 دنهاوخن شومارف زگره ه ميدربيم رسب اهاجنآ رد نامزنآ رد دوخ
 هچ اب د میدربیم رسب یبات و بت هچ رد ًاهزور نآ رد ام هک درک

 * مسسیدرکیم شلت تالطحم نآ هب یئوگخساپ یارب یتیلوتسم سابحا

 لشاسماب هطبار رد ار ناسمزاس ینالقنا عنوممیدرکیم یمس هنوگچ
 و مسسیئک هلعا همماج هب دوب یخعم و مولحم مهشیپ زا هک قوف
 یارسبار یارهت نکاس راداوه و وضعیاقفر میدرکیم شوک هنوگچ
 * مینک یهدنامزاستازرابم نیا ةلامف هچ رهشقن یاغیا

 و رارق نام اس تیوکرم رک اهن دندرکیم هچ اقفر

 نیا اب هطبار رد از نامزاس ناراداوه و * اضعآ شقد تسی ابیم
 دوسخ اهنآ * دنزاس نشور ار اهبنآ فیلکت و دننک مولعم تازر بم

 ییوگو دندیدیمن ار زیچ چیه یبوگ یلو « دنتشاد روضح نارهت رد

 «عضوم ذاغتایارب ام رارما لباقم رد و ۰ دندینعیمن ار یزیچ
 تازراسبم اهنیا دنتفگیم هنارگفنغور رتخبت و یگادتعا یب اب
 نسسسسمینچ یارب ار دوخیورین میناوتیمن ام و تسا یرذگدوز
 هسک یئوریث « یما تیعقاو رد هکیلاح رد ) مینکفرم یتازرابم
 هدوب هدشفرص یدوخبدوخ روطب « دوش هتفرگ راکب دشیم و تسپ ًأبیم

 هناریلد و عیسو روطب نامز اسروخرپ ناراد ًاوه و وضعیاقفر ینحی

 



 ۷۰ : هوس ۳

 نآ ندرسسک هزیل اکید ار رد و دنتشاد تکرش ابیریگرد نیا رد
 دایز نامرارمآ یتقو و ( دندومن افیآ یرثوم االم اک شقد تازر بم
 اقفر) « میدوب یسابس مارآ راک عفادم ام امقاو هک ییوگ دشیم
 هک دندوب هدیمان " اک یسایس * ار ام دوخ نایم رد ردقنآ

 رگید یورهه نیا دنتفگیم ( دوب هدش ناغشرو اب مه نامش دوخ راگنا

 نآجیه و روشكي لباقم رد وژروبهدرخآ ۰تسا یراک یسایس

 اتسور تازرابمتیمها زا امیارب و * هدمآ نایلغ هب رذگدوز
 ها گیاپ ًاتسور تسا تفگ دومسم قیقر هک نما و دند رگيم تبحم

 تازرابمهتازرابم نیا الما دندرکیم حرطم اب وتسا كيژت ارتسا

 تسیمک اح حانج ود نیب هزرابم هکلب « تسین تیک اح هیلع ًاههدوت

 ام راشف تحت هرخالاب یلو .تسا ینیمخ اب ردم ینب هزو ابستسما
 فر سط زا عضوم ذاختا ناهاوخ رارما اب هک راداوهیاقفر و
 ۹1۳ هر ام هیمالعا ) دنتفون یاهیمالعا ًاقفر و میدوب نامز اس

 لکشب مهنآ تاحفاو حیضوت هب هک یلک یاوتحم اب ( ٩۰/۳/۱۵ خیر ات

 .یسلک تروصب یتح- دومنهركي یتحو دوب هتخادرپ یحطس الماک
 ۰ دوب هدرکن هضرع مدرمتازرابم دربشیب یارب مه

 یا-هدومنهر نآ رد هک میدوب .هتشون ی !هیمالعا دوخ ام

 تسیزکرمر ایتخا رد ار هیمالعا نی ۱۰ دوب هدش هداد هثا را یمخشم

 | قذر * مینک شخپ "یماج رد نآبیومت اب هک میدوب هدادرارق

 یهدن امز اسووریت هکنآ رطاخب یلو مین اوس هیمالعا نتم اب دنتفگ
 هیمالعا نآ میر ًادن تس د رد اهدومنهر نآ ندرک هدایپ یارب ار مزال

 نودسپ هسیمالعا تقیقح رد یلو * دوش پاچ دوسنهر نودسب
 دوخ ام اذلء دادیم تس د زا ار دوخشزرآ و موپشم صخکسم دومنهر

 .میتخاسرفتنم نارهت هخاغ اضفچیاما اب ار رکذلا قوف هیفلعا
 یورسینهب هجوت اب نارهت حطس رد لقادح هک دوب نیا مه ناملیلد
 ارستآ میتسناوتیم و هتماد یمدنامزاس « راداوه و وضعیاقفر
 هک ییاهزور نامه رد البق هچ رگا هیمالعا نیا.میشخبب مهشرتسگ
 هتغون درکیملمح دوخ اب ار یتازرابم لثئاسم زا یراب كياره
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 هدنسه رید یلیخ رگید 9 دیدرگ رشتنم دادرخ ۰ ز ا سپهدوب هدش

 ۰ دوب

 لنسب نارهت هخاغاخفچیاضما اب دیمالعا نتفون ابام ایآ
 هسسک روطتامهالوا و هجوچیپب .؟ میدوب هدز تس د یتالیکعت ریغ

 دندوب هدرکدتفلاخم هیمالعا نآ یاوتحم اب تیزکرمیاقفر میتفگ
 اب دوختفلاخم لیلد ار مزال یهدن امزاس و ورین نتهادن افرمص و
 دننامه نارهت هخاع اینا و دندوب هدرک رکذ هیمالعا نآ راغشتنا

 هیمالعا القتسم دوخ هک تشاد ار هزاجاآ نیا نامزاس رگید ی اههخاش

 نسسپا اقافتا و * دهد نامزاس ار دوخیاهتیلاعف و دنک رد ام

 هز اجآ ًاصخعم و دوب هدرک حیرصت دیدجتیزکرم نیمه البق ار عوضوم

 » دوب هداد ار نارپت هخاش هبهیمالعا رودص

 لس كي نونکا میتفگ نیا زا شیپ هک روطنامه ۰۰*۰۰ یلو
 نآسیرجتیعق او رد هک یاهزرابم و دوب هدش حرطم مهس یتازرابم
 نآ ردار دوبسسسسسختمونرس همماج راشقا وتاقبط مامت وتغاد

 مه و ام مه مرجال ,دنديشیدن ایم هزر بم نیا همجیتن هب و دندیدیم

 ا.ميدنبزرم ۰ میتشغاد هزرابم نیا اب ار دوخصاخ دروخرب اقفر

 تسسسهمهآ یباو رذگدوز ارتازرابم ییآ اقفر * دوب نشور الماک

 نیا رد تکرش و نآ هب تبسن هنالاعف دروخرب و (01) هدرمه
 + .تسیمها میتفگیم هک ام و .دسندرسمهیمت مزال ار تازر سس

 ناش دهاش ریخآ لاس ود یط رد هک یتازرابم اب هزرابم نیا واب
 ناآرد هسئال اسف تسا یرورش ادتحودیاب «تسا رتارف رایسب .میدوب

 مسه زاب دنهاب رذگدوز تازرایم نیا یتحارگا هچ پ مینک تکرغ
 ود اسلسم قم یدنبزرم ود نیا * میراد ار نآ رد تکرم هفیظو
 ود اسم نامزاس رد ًاتقیقح و دیبلطیم ار یتوافتم یلمع دروخوب
 ِ .دش نآ اب دروخرب عون

 هگشیآ یارسب و راک رد عییرست یارسب ناسمز نسیا رد
 هسیملعا عقوص هسب رودص زا عناسم تیزکرمی اهیریگهن اهب
 یاسشمآ اب جیمالعا رااشتن ار اکب میدوب هتفرگ میمهت ام«ددرگن
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 ربخا میمصت ز اسب یهیالعا و : میهن همادا ن ارهت هخاش اغفچ

 زا یکیا) یرذآ رمس قیفر تد اهشآهب طوبرم میتخاس رفتم دوش

 فک اب اف یار رد * ( ز زیربت لامف ناراد وه

 راد اوه ییفر کی ی رب ناب : هخاش - اهفچ ناونعب دیاهتفادن قح

 6 اسم یسپ ولی هیمالعا دنتفگ و »۰ دینک رداأص میمالعا زیرین

 یسسبوخ همناپب رسگید 1 ام (0۷)َ دشاب اخفچ ی اما خب , دیاب

 اهزرم ندرک شودخم صمختنم ًایوگ هک اهنآءدوب هداتفا اقفرتس د

 هطب اررد هک یاهیمالعا ) یلبق هیهلعا دروم رد نونکآ دندوب هدش
 سه رد ا ۱ هرأمش - میدوب هدرک ریداص يتازرابم لثاسم نآ اب

 نما راد داوهیاقفر نیب رد هگلب نام اس نوردرد سو ون یه اه

 و خر وب یتالیگشتربغ راک ویمالعا ی رر قدص هک فشد ن عولج روط

 یور قراسک مکح+ تهج بد رگید تر ًأبعب ی از دوخفرحتابث! یارب

 (۵۸م دشدر کیم هیکت یر آرسسا قید رد لغو رم هیمالعا

 ۵ روسسم نیا رد اهد ادیور ز | یشرازگ رد دک یبلطم سن 1

 نسستدون هک دننکیمن راکنا اقفر مينيبيم مینگ» تقد هدش هتفون
 تا هدونشب دخ ام نیآ فیاظو * رج نارهت هخاشی ادم اب هیمالعا

 یيسسانت تی کتاب امتفا یرگید ی هلما ایت دنیوگیم هکذلب

 یاقشرزا یگی یأرب هک یا هیمالعا لخم تشادن ناآرهت هخ اش فیپ ًاظو اس

 نود هک مه اجنآ ۱ "لقب ۵ اد زیرهت نک اس دیپه رد وه

 ۱۱ اهدیکأم ] ۱2 دندرک دز ۱۱ هیهامآ , | یر کرم سی رک |« دیاپ

 لس ادم ۶ دنهلیمن حینوت اب ناع ندرگدر تلع هچرگ ۳ ( تسام

 هک دنیوگیمن مه ار نیا لاحرپب یلو دنر اذگيم یقاب نشوران ار
 دون یآ فرار وزح نارپت هخادشفرط ز :۱ هیملعا ر اعدنآ
 )٩۹( *تسا

 لث اسمام عالطا نودبو شیپ تقژ یلیخ زاهگ اقفر تروص ره رد

 یلیخز او دنتعاذگیم نام رد راداوهیاقفر اب ار یتالیکعت نورد
 ةهور آ[ بم کی رد ن ار اد ًاوه تکره ی هک لاح نیع رد شیپ تقو :



 ی

 ارت ًاقالتخا دین اح كي روطب «دندومنیم تفل أخم مل اسكيژولوئدی

 هدروآ تسسس لب یبوخ هن اهب كني | دنتفگیم راد ًاوهیاقفر س

 * دندرک تبحمبامعنا ترورض زا انلع رگید و دندوب

 ما تن 8 نا اش

 " ناوارف یاهیراکهزیر * زا ایوگتیزکرم یاقفر « یلب
 تم انسان قبط هک دنتسنادیمن اقفر رگم یّلو «هدندوب هدمآ گکنت هب

 ناسسمزاس یلامیاروش « هرگنکبایغ رد ینامزاس ناگرا نیر اب
 هب ایآ*هدننکهیجارم اروشهب لثاسم نیا لحیاربدنتساوخن ارچ,تسا
 یل ًاعی اروشی ًاضعآ تیرثک | توعد ًارچ سپ درکنرگ !ودرکنروطخ ناشرکف

 زا یلقاسم یسررب تهج اروغ هداملا قوف هسلج لیکشت یارب ار
 نآ ناو رد ار دوخ یتسار هدب ایا * دندرک در عون نامه

 لسیکهت زا ًارچسپ ه دنتسنادیم قحم * ناوارف یاهیر اکهزیر *
 یارسسب ام رارما لباقم رد و دندیزرو عانتما روش يمسر هسلج
 هسک لیبق نیا زا یتاملک اروش یمسر و هداعلا قوف هسلج لیکمت
 هدشنکیم دوخیب روش « درادن مزال اروش یماظن - یمایس نامزاس
 ۰۰۰۰۰ و دندنار نابزرب هدیلام ًاروب روش

 تیرثکا*دنسیونیم ناوارف یاهیر اکهزیر نآ رکذ زاسپ اقفر
 تسسسصرف دارفا نیا هک دندیسر هجیتن نیا هب ام نامزاسیاقفر

 مت رپ تفرشیپ نام هدش یوحن ره جب دنشوگيم هک دنتسه ین أبلط
 ( راد اُک ) ه*دندرگ ام نامزاس یبالقنا

 یاسققر اب ار دوخ هنامممعم هجیتن نیا ًاقفر ایآ یلو

 هگنیمه ۰ هجوچیپب ۰ ریخ هن ؟ دنتشاذگ نالیم رد یطاخ حاللبما خب

 تسسپج ییمهب * دون یفاک و دندوب هدیسر یاهجیتن نانچ هب دوخ
 دوشهدن ازوس « دوش هراپ نیکرچ لمد نآ دش هتفرگ میمصت ماجنارس
 دراد دوخ هارمهب لمع نیا هک یجنر و درد مامت مغویلع دیام ات

 | تگ ) ۰ * دورب تمالس و دوبهب هب ور ام نامزاس ناوتان رکیب
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 ۵ هدش :دیمان نیکرج لمد « یطاخ حالطما هب یاقفر نونکاآ ( را

 8*9 هبیقصت رگید ام « هلب ه دندش هدنازوس و هر اپ تحار یلیخ و

 ۰۰۰۰۰ میدوب هدش

 , لقادع 6 6 میدشیم نونمم و اسب تیزکرم یاقفر زا ام

 امهب ًاروضح ار امدیفمت" مکح و دندرمفیمرب ار ام مئارج اروضح
 +.-.تسلج یر ازگرب ی |رب شالت هحوبحب رد ام یلو « دندرکیم ملعا
 هب ه"هیفصت" مکح راداوهیاقفر قیرط زا ناهگان هک میدوب اروغ
 ًاقفر مه و ام مه دحاو نامزثی رد میذش ةجوتم و دیسر نامتساد

 یستاکرادت راک ود ریذبان یگتسخ یهالت اب ومامتیژرنا اب
 ی رادترد ام و دندوب بامغنا كرادت رد ناشبآ» ی اهدرکیم یتوافتم

 . یلامیاروم هسلج یر ازگرب
 یبامشنا «ءدنتفگ هج رگا.دندرک بادغتا اقفر یگداس نیمهب

 هدرسک هیفصت نامزاس وار یدارفا دیدج تیرکرم و تمسین راک رد

 . دنتسین قحم ریغ دایز ه نخس نیا نتفگرد ناشی هتبلا ) .تس
 ناشی آ تگرسح یصق او مان و دندرگنب اصعن ! تقیقح رد ًاففر هچ

 دشمپفیمن هک تسا نی ! اةقفر هانگ طقف * تسا یتالسیکشت : یاتدوک

 اب ان دهدیم ینمم یتالیکفت لوصا و نیزاوم رب هیکت اب هیفصت

 هرخال ابدننکیمن كرد زونه و ۰ لوما و نیزاوم نیا نتهاذگ ابریز
 هسیفمت دنیوگیمن تکرح نآ هب دنر اد 8 ر دوخ صأاخ ر اب تاملک

 لسسصع نیا اب تیزکرم ل احرهب ۰ میدرگ اتدوک دنیوگیم مید رک

 (درکر ًابتعا یبار دوخ و دادتساد زا ار دوختیمسر یتالیکمتریغ

 دسیدیپیم و دینک هجوت * اهادیور و ! شرازگ " هب رگا

 یشسقن زا یتیص زگره * نو ارف یاهیر اکهژیر * نآ همه مغریلع

 تیرثشکاهکهلئسم نیا زا یتبحم + تسین یابم رد نامزاس یلامیاروه

 یاهسلجمب ار تیزکرم یمسر یاهمان یط ه نامزاس یلامیاروغیاضعآ
 نایمبدندناوخ ارف سغغم عوشوم دنچ هلمج زا یلئاسم یسررب یارب
 ار توسنسمعد نیا اهنآ یتقو هک دومیمن تبعم نیا زا * دیايمن

 یگدنیامنهب ار قیفر ود نامز اس یلامیارومتیرثکا « دنتفریذبن



۳ ِ 

 زاب و درک نییمت تیزکرم یاقفر زا یکی اب وگتفگ یارب دوخ زا
 ۱*) ۰۰۰۰۰ دیزرو عانتما قیفر ود نآ اب تاقالم زا تیزکرم

 نسخ لیمفت هب نآ زا هک تسین یر اکهژیر اهنیا هلب

 و نایع هب هک دوشیم نآ ثعاب لئاسم نیا هب نتخادرب * دنیوگب

 .-مانساسآ هنوگچ اقفر هک دوش مولمم رتمامت هچ ره حوضو اب
 نسسستهاذگ اپ ریز اب طقف هنوگچ و دندرمش دودرم ار ینامزاس
 * دندومن لیمحت نامزاس هب ار یبامشنا ه یتالیکشت نیز اوم



 یرستلورسب یرسسیگ یسپ و یسکاوژروسب هدرسخ نا سیمع

 هزراسبم شک ادک رد«دادرخ ۲۰ زا دعب مظالت رب یاهزور رد
 هطلس درکیم ساسحا قلخ هک یئاهزور رد « قلخ دض و قلخ نیب داح

 یسسلوتسم رتمیبو هچ ره هتسباو یزاوژزروب یروت ًاتکید ینمیرها
 یرسسیجنز ناگس هن ایشحو موجه رثا رد هک یطمارش رد 6 ددرگیم

 جراآسخ هنحم زا زره یو هتسشن سفع ًاتقوم قلخ 6 مسی ایرپمآ

 نانآنارکیب یژرنا هک دوب یبالقن ا یوریت نآ راظتنا مشچ و هدشن

 هک یطیارش رد ه دهد نامزاسیریجنز ناگس نیا اب هلباقمتهج ار
 یت اقبطتیهام یبایزرآ رد قلخ یئادف یاهکیرچ دندربیم یپ همه
 و هدوسسین تسیعر انآ « هتفرن اطخ هب یمالسا یروپمج شنمدد میژر
 یگشتسکشرو اهتسینوتروپ ا هک یطیارش رد « دندوب هتفگ ارتیناقح



7۷ 

 یاهکیرچ هک یطیارغ رد ه دنتشاذگیمشیامن هب ار دوخیاهیروشت
 املیلحت و یروشت وترپ رد وتسیابیم قلخ ی ادف

     

 ام و دننک افیا هرود نیا رد یزراب شقن دنتسناوتیم همماج زا
 دوجوب ون زا ار قلخ یئادف یاهکیرچ نایرج اکرتشم هک یناسک )
 ار تازرابم نآ اقفر رگ !9میدوب یراک هچ یوفشم ) مید وب هدروآ
 هدندیدیمن ار نآ رد تکرمتوورض و هدیمان تیمها یب و رذگ دوز

 ارف ییااقنا مفخ ار نامدوجو مامت ميدرکیمن رکف روطنیا هک اب
 ربص حالطما هب اهتسیتوتروپآ ناسب میتسناوتیمن ام ۰ دوب هتفرگ

 ره و ده وخیم شلد هک لگشرپب قلخ دشمیهدب هز جا َ میز اس هشيپب

 نایرجرد میتسن اوتیمن ءهدهد رارق موجه دروم ار قلخ رتهناآیشحو هچ
 هزسینرس هطلس هکهاگنآ و ميهابرگهراظن قلخ دضو قلخ نیب هزر بم

 ار هزرابم هحم سرت زا *تفرگ ًارف ار اج هنهشيپ زا رتمیسو
 یتسیسکر ام حالطماهب یاهبیروشت بل اق رد ار دوخ نبج و میئوگ كرت
 یگدامآ قلخ ه درک هناحلسم هزرأبم دوشیمن رگید الاح هک ميزيرب

 و درک هاگآ ار اههدوت یسایس مارآ راک اب دیاب ًادتبا+ درادن

 تازرا بم وترپ رد هک هاگنآ هلب ۰۰۰۰۰ دندش هاگآ همه یتقو

 دوخو میوشیم دراو ه دنتخیر اهنابایخ هب مدرم « حلسم نازابناج
 هاگنآ نآرد و مینکیم دادملق فکرب ناج نیزرابم نآ هرمز زا ار
 .هدرک میهاوخ اپ وتساد دوخیارب مه یتازرابم " نامخرد * هقبام
 طب رشرد ام ۰۰۹۰ میدوب قلخ ی !دفک اهکیرچر ًاختف رب هلالسز ! ام هو

 رابکی نونکا )٩۱( * دزب یلاخ نامناتس میدوب هتفرگ رارق یتخس
 زاسسفآ رفم زا هرابود تسیابیم و میدوب هدیسر رفص هب رکید

 مسینوتروپ !هبلغاب البقهک یرفص نآزارفص نیا هچ رگا * میدرکیم
 براجت هناوتفپ هب ه دوب هدمآ دوجوب ۵۷ لاس رد نامئامزاس رد

 مه *تسهاد رارق یرتالاب هلب رد نآ زا لماحیاهسردو هتع ذگ
 یارسجا نامر اکرثک لاوحا و عاضوا نیآ رد اقفر نآ مه و ام

 ۰ دوب هدشبامشنا هلئسم حیضوف و راداوهیاقفر اب رارق
 تسیابیم ام * دنتشاد یز ًأتمم تیمعقوم اقفر مه اجنیا رد
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۷۳۸ 

 باسقتا یگنوگچ زا یلماک یدنبعمج زین دوخ زونه هک یطیارش رد

 »ميتخادرپیم ءامسم یب باما یگنوگچ حرغ هب ميتخادنتساد رد
 و فال تخا هس مالطما هب نآ نایم زا.دوب تحار اقفر راک یلو

 ٩ دسندرکیم هقسجرب ار زیچكي نونکآ * ناوارف یاهیر اکهزیر *
 نانآتسد رد * لامع هببجشیاهگ * یارب نامزاستاناکما كنيا

 هد بامشتا ارچ هک راداوخیاقفر باوج رد نیاربانب * دوب
 ه-پبج شی افگ هب دقتعم ام دندرگیم حرطم روطنیا ار هلئسم

 یسایس اهنآ « دنفلاخم هلئسم نیا اب نارگید نآ و میتسه لامغ
 «نانآ یدعب تالاوفس اب و ناراد اوهبجعت لباقم رد و.دناهدش راک

 حرطمار * ناوآرف یاهیراکهزیر * اب هارمه . امسم یب تاقالتخا نآ

 تاسفالتخا نآ زا یفاک دحب رگید هک راداوهیاقفر یلو دندرکیم
 » لاسمع هیبج * هلثسم هباو دندرو ایمن رد رس نآ زا و هدش جیگ

 ناشلاوئس ه ميديسریم راداوهیاقفر هب ام اج ره * دندیبسچیم
 ؟دیینک زاب لا ههبج دیه اوخیم كيمادک « اهنآ اب امش دوب نیا

 شسپافگ هچرگا «میرادن ار راکنیآ یارب مال تاناکما ام میتفگیب

 ینعمو اد اوهیاقفر بلغا یلو «تسام دییات دروم * لامع ههیج *

 هپیج * هرغالاب دندیسرپیم زاب و دندیمپفیمن ار ناکما نتعادن
 تسسسکفیگح رایمسم كل سیت ًارسب ۳۹:۸۰ هژ اب دینکیمراب * لامع
 :هب دوسب هدشب

 یمیون مان یاربار ناراداوهالمع اقفر هک دوب نیا هن رگم
 ابالمع هکنیا هد رگم و « دندرکیم دیدناک * لامش ههبج * رد
 رگم ه دشیم هتخير * لامع ههبج » تاکر ادت نیرخآ ناراد اوهكمک
 ییتارب لوفعم المع اهنآ دیئامرفب ؟ تسین تقیقح رایممكيت ارب
 »یگیت رب" نینچ نتشادتساد رد نودب امغ یلو دنتسهلامش ههبج

 یّلو ه تسام دییات دروم * لامغ ههبج ییامگزاب ۳ دیئوگیم طقف

 هک دینک تباث دیه اوخیم امامت ۵ دنراد اهنآ هک یدید اب هن

 .تسا موکحم بامغنا

 نارگباستنا لابندب راداوهیاقفر رثکا بیترت نیا هب



 ۳ مودم یوم بمچچ

 ۷۹ 7 ی
 +لکسم ناملوئسم هک ناأتس درک ی ًاقفر بلغ ا صوسخب * دندع هناور

 نانآاب هناراکایر و هناروزم یاههویش اب و هبناجکی اربامعنا

 ادتبا ه ناراداوه نیرتکیدزن اب ادتبا هلئسم حرط * درک حرطم
 هلکسم ناراداوه نیا قیرط زا سپس ه دوخ اب اهشآ ندرک زاوآ مه
 هسکتبلا ۰۰۰۶۰ ندرب ناراداوه نآ دارفا نیرتکیدزن ییب رد ار

 » دق جرطم رفن راپهچ رثکادح ایود هیفطتترومب ادتبامه هلئسم
 اما حیرص نایب دوخ هسیفمت یلو اتدوک دین هتفگ هچ رگ

 اهنآزآ یسک هنافسأاتم لاعنیا اب ه تسا روظنم نامه یتسینوتروبآ
 نآ یوسصخب « هتفرگ تروم هیفصت یطباوض هچساسا رب هک دوهمربن

 اسب و دندوب هدرک شومارف ار قمعت و رکفت یئوگ هک یناراداوه
 ام 1(۱؟)*دنتخیر نارگبامشناتایسآ هب بآ هئالوگسم ریغ یدروخرد

 ارج همه دنتشادن امب تبسنار نادتیلوئسم عضوم نوچ امن ًآرثکا
 * چ3لدش هساعمتنا نامزاس رد دنتفگیم

 سکچیههگیلئاج و داد خر یباعشنا ام نامزاس رد وحن نیدب
 هگ ام, میدرکیمن ار شرومت مه ام دوخ یتحاو تشادن ار شر ًاظتقنا

 تسسف ی أایس فلاتخم تان ایرج ی ًامسم یب تاباععتا دروس رد دورخ

 نا شقاب اشنا حیضوت رد ار اهنآ رادقم یب لیالد و مید رگدیم

 هک هچنآ *و میدوب هتفگ * اقفر اب ینخس * رد الثم و مید رمشیم رب

 امنامزاس و اههورگ یتالیکشت یئادجتسا ریگشچ ینوذک شبنج رد
 یشاهج نیا هک داد ناشن ارنیا ناوتیم اما «تسا رگیدکی زا
 ها سیب * لوشیمن یغأن یه اگدید قیقد نشیدشب ز رم یی 1 یتالیکشت

 یستسینومک شبنج زا یمیسو حطس رد یئادج نیا تفگ ناوتیم ینعم
 كیژولوتدیارظن زا هکنآ لاح و * تسا طباور نارحب زا یاهجرتن
 نوسجو رویزمیاههورگ نیب یناسکی رایسب یاهداینب « یسایس و
 + يستالبكعت لیلد اههد هب و دوشیم هریت طباور ادتبا * دراد
 یسپ رد دمب و دنومیم ادج رگیدکیزااهنامزاس نورد یاههتس د
 » ۰ دنیآیم رب نآیرظن هفافل ندرک !دیپ

 ۵ سس رارکت ین اتساد نانچ مه ام نامزاس رد نونکا ایآ

  



۸ 

 باسنا نی اب هلطبار رد هک ییاهیئانغوران هب هجوت اب ؟ دوب
 :دوسسب حرطم رگید ی ارسیاهورین و ن اراداوه زا یرایسب یارب

 دن دنکیم روم ایشمب* دنهدبم تیتم خساب لاوثس نیا س 1

 ۸ اقفراو ام نیب هد اقیفر ی اههقلع نتفر نیب زا لیلدب باعینا

 ابام هک روطنامه یلو هدمآ دوجوب نادزاس نورد رد طباور یگریت
 هسسب تشادرب نیا,میدآاد نامنباععنا ز ا لیق لقاأاسم هیلک حیرعت

 ۹ تسین تیعقاو رب قیطنم ةج وچیه

 قوف ناتساد ّد ارگت داد خر ام نامزاس رد هجنآا و جو چسب

 دوجو رطاخب اقیقد نیا دش هریت اقفر نیب طباور رگ ؟۱ ۰ تسین
 هدوسب نامزاس رد تیز :ولوئدیا - یمأایستو أفتم اقا و یاپهاگ دید

 تسفگن یدنبزرم یتروص ناأنچ همب تو افتم یاههاگدید ن یا رگا یلو

 دوسسسخ ندوب صور أث یغأن نیا رغاب صیخنت لب ات یتحارب هک

 ندافا) ار زلوخ هیلوا یالخ نآ می اوخب هگنآ نودب دوبب امعد

 ميريگب هدید اد ) ی هبحاصم * رهن ید ین انچنآ یاپشجب ماد رد

 و طوطم لقاس نآ همه نا سد رژ !:نوکچهک دومن هظحالم هدنن ًاوخ

 ابدروخرب زرط ود و هاگدید ود هراومه هدغ شودخم و مهرب نه رد

 نسسیفرط دروخرب هوحت رد ار دوخ ود رگیم راکشآ !ر دوخ لثاسم
 ردار دوخ * دادیم ناشن ینورد كيزولوشديا هزرابم رما هب تبسن

 یسسه اگدیرب دادیم ناشن ینامز استالکشم و تالاکشا بم دروخرب

 وار یبالقنا تناتم 6 دشس هجوم ایت اسر ان و تالکدسم ای یتقو هک

 ودیشک ناللیب طخ یا مز ًاسزیچرهرب یطرفم یرگن قلطم ار 9 داد تساد

 رارگتامثاد نام زاس یبالقت | ی اهدرگلمع ندرک دادملق شزرآ یب 1

 و تام یپ اقس رد هک یه اگدید 9 میاهدرکد ر اکچیه ام درک

 تسیوه زا تمگیم لحم ر یوختسج هب لاری نامزاسیاهیئاسر ان

 سس نیا غلبم و درکیم عافد قلخ یتادف یاهکیرچتیدوجوم و
 ظطاحلز ا هچ نامدوجو هک ار یریث ات دیابن ةجوجیپب ام * هک دوب

 ًاهتامز سری اسیوررب و شبدج لک یوررب یلمع ظاحل زا هچ و یرظن
 تسسیلامث میر ًادن قحهجوچیهمب ام ۰ میریگب کس د ه« تسا هتشاد
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 و روشرپ نارادآوه و قلخ یئادف یاهکیرچ هک ار یریذپ ان یگتسخ
 اسههدوت تازرابم حطس * افترا یارب تدمنیا یط رد اهنآ ریلد

 ها گدیدود نیدب هزراأبم اجدیآ رد (3۳) ۰*میریگب هدید انهدندرگ

 یسشقاوژروبهدرخ نایمع لباقم رد یرتلورپ یریگیپ * تعاد نایرج
 هدندوبهدرک یتارآ فص مه لب اقم رزم هاگدید ود ۶ دوب هتفرگر ارق

 مهرگ | و دندربهم دای زا او شبتج یر اجتالطعم هک یناسک هاگدید

 هک یلوصا رارکت اب اپنت ات دندیفوکیم ه دنتهاد نآ هب یهجوت
 هدروسسک نایب )تب هه ۲ هره ۶ م )باتک رد دومسم قیفر

 نشسسیآ هاو دنیامن دادملق هدش لح و نشور شیپ زا ار لث اسم

 «دنتفرگیم ناآزا ار هناحلسم هزرابم یروشت تو أرط و تیقالخبیترت
 ار ینامزاسیاهلیلحت یالآو تیمهآ دنتسناوتیمن مهتهج نیمهب

 هک یيناسک ۵ ًاگدید و * دن فود هث ًاحلسم هزر ٌابم یروشت طب رد

 لس امن د وعسم يیفر ی اپه اگدید اب +دک تسسا نیآ مهم 7 دنتفگیم

 مشاومرب و*مینک !دیپ ار تالکمم لح هار و مینک هاگنیشینج یلعف
 نم بیاورد ادم رد * رک فیم یاپ نامز ام ی اهلیلحت رز

 * ریل ومجرب هتش ار قالخ مهیسک ر أاص اب هزو ٌأابمب مسیت امگد هک | رچ ذوب

 یسسسلوما یاههار و لوما رب یناسک هکارچ دوب هدش هریت طباور
 ودننف رزم یلوصاریغ ی اهمار 8 هک یناسک و دندرشفبم اي هزر بم

 ید ًاععد | .یتالیکمت نیز ا و و ل ومآ نیتهاذد اپ رز ًابمه ماجن ۱ رزم

 دیماجناين یتادج هب طباور یگریت اجنیا رد * دندروآ دوجوب ار
 , _ ا

 (۹ع) - تگ رجنم طب اور یگریت هبب اهه اددید ی ادج هکلب

 هی سس 12 یاب جن قف رو ًًم قوس ریذپن اکما ) و و ششم

 ود نآ یتقو میراذگب و میهد همادا ار یکوتعم هزرابم ه یئالیکمت
 لسناس اب هطبار رد ار دوخ و توافتم اتیهام و اساسا هاگدید
 سن لرشومو ناکما کی داد ناشنهیناج ویمه روطب هعماج ی زر ایم

 دوب ریدهن اکما» میوم ادجمهز | مقوم نا و دوب نکمم اندحاو» اگدید كی

 ريعسس یه دنارذگب رسازآ ور دوخ یمیبط ریست افالتخا میهن هزاجا



 سس سی رسم وا توپ ییچ

 ی اس اقفرادع تفکر هک اه هدافسأخم ره تسیچ

 مه ام هتبلا و دندرب نیب زا ار ناکمآ نیآ دوخ یثاوژروبهدرخ
 یخ و میشم و تا مهنک و میر 1 ۷ و بک

 در دام ورد 1
 یورو سسشت و قلخ ین ادف ی اهکیرچ جسم یدبفش ظشرص سس اعشیق ۲

 یطیا رغشرد *تخاس دراو - هناعلسم هزرابم یروگت اپنآ نومنهر

 رپ شلع یئادف ی اهگیرچ مر هک دوب رهذپ ناکماوتسیابیم هک
 اسسک عفادمیاهتسینوتروپ هتسکشرو یاهدرگلمع و اهیروشت یور
 +..کددرگ ناأیع شموب ةمه رب و دیآ رد زازتهآ هب یسایس مارآ

 .سسک یطیارغ رد و دنتسه یتانک هچ یمق او قلخ یفادق یاهکیرچ
 یسلمج یولبات نیون یاهسورپ چ هگدر وبریذپ یاگماو تسپ ابیم
 هکدش نآ آ ثعاب بامعتا ۰ ددرگ هدزگ دز * تیرثکا* و *تیلقا

 ی اهکیرچم ار نیتساو ناگدنهدهما اد ادبدتبسن شیپز آ شیب شبنج نهد
 هدش هفاضا تالکعم رب یلکمم رگیدالاع * دوشیودخم و قلخ یاد

 و ؟تسسسسیچ ناشتیوه و دنتسه ین اسک هچ ( اخر 1 ) اهفچ : دوب

 تسیحم ۴ یایرج ینس طخ " تشوترس زا نانک یداغ اهتسیقوتروب

 اسب هطیار رد ییالقنا ایت ارب تقوچیه هکنانآ (10] ۰ دندرکیم
 نآ روسسب دوختابثا یارب هک دناهتشادن یاه هتسکشرو ی اهسیروشت

 حااطماب دنن ًأوتیم یلثاأسم نینچ هب لسوت اب ًافرص و دننک هیت

 » دنیامن اب وتسد دوخیارب یتیناقح

 نیا هبالبق هچ رگ ؟ دوب ریاپ انبانتجا بامعتا نیا ایآ
 و و هجوچیپب میئرگیم میتحارم اب «میداد خساپ اجیولت لاوخس
 تسرد ۰ مینگ دیگ ات دوخیاهاطخ رب دیاب ام هکتما اج نیمه رد

 تیلوئسم یاسحا اب و دنشیدناین دوخ راک بقاوع هب اقفر هک تسا
 هکیاهبرض رهتیلوئسم هک تسا تسرد پ دندرکن دروخرب یتسیئنومک
 نسخ هکروطنامه یلوتسا اهنآ ندرگ هبتسا هدرک دراوبامقتا
 هدوب لیخد شققحت رد مه امیقن هک یطیارغ * دندنامک بامعنا
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 رس کا میتش ادیم ار مال هبرجت و یرایشه را اس « تسما

 داسسفتا ار یبسانم دروخرب هویش قیقر الماک روطب میتسن اوتیم

 هب دوخ ندرگ لوفشم ی اجب میتسنآ وتیم رگ رتمپم ومه زا ۸ مینک

 راکب ینامزاسكيتا رپ دشر تهج رد ار ناأامز انیورین ه لثاسم نآ

 مسی ٌاوتیم املیم و دنتف ًاییمن یو رشیرپ هزاجا نانآ و ميريگ
 ۱ ّر 0

 صشغیم روطب.دوش لیمحت ناسزاس هب یباععتا هک میوش نآ زا خن ام

 > تسأ در او اس ریز تاد اقتنا

 نا زولوئدیهزر ایم الاساهب نآ هب تیدح و یرایغفه اب ٩

 .مید اتفا ثحب نآ ناحارط ماد رث و مید رکن 1 هبحامم روس رب
 سرار فلخم یاههویم ناهت ر و نا رصم میتسمن ًأوتن < ؟

 هکار دچنآ ه تسا طلغ ننیوگیم هک هچنآ یاب هک مینک روبجم ور

 * لند اهن تسا ت تس رد دشنکیم رکف

 نآ نامز سم امتوب الگو ابب دافتنا نیرتیساسآو نیرتمهم - *
 ی اسیمالت هتسلا . مینک لسع دوخ ی اهرامش هب میتسناوتن : هک تسا

 لمآ دوجوم دح نان رد 3 یتبثم جی ات و فرا تروم ی !هدنک ارب

 طبا رشهیدیلک عوجحر )َ مهد ر بن راکب یاهناهاگ آ یلت تروص رپب یلو

 :امفیاظو و ینونک
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 تسیحم باعشتا ز ز ٍ دعب ن امدوخ مضو هراأب رد یدودخ اد ام

 عنونآ مین اوخیم نآ ژ  رتخیثد و یدشهبآاو موزل تروص رد و مید رک

 یاهدرتسگ هزرابم ام میتف هک روأطن امه رموصخب ِ میهن خ>یموت ار

 یادت اهم یاهدروخرب و اههاگرظن یضمب اب طب ار رد ۲
 ی »۰ میتف اب تی د یریگمفچ ی ارتیقفوم ها »دن ارذگرس

 4 ار ] یاقنر دوم
 هستس د 4« روشرپ ناراداوهلمک اب اقفر « بامعتا زا سپ

 تا سیلمع دنچ و هتخاد نادری لا اگر ار اریتر أپ

 نسیا زا هدافتسا یاجب ًاقفر هدافس اتم یلو «.دند اد ماجن ا هناحلسم

 مارس نهذ نتخاس شودخم هب « قلخ یهاگآ یاقترآ تهج رد تایلمع
 یيسقادف یاپکیرچ هیلع و هتخادرپ * اسم یب باممنآ نآ هب تبسن
 و دشیمس رشننم هن ًاهلسم ت ایلمع هبمالعا ٩ لوس ایلیت قلخ

 « قلخ شترا رتفد هسسب دنتساوخهم مدرم زا هک لاح نیع رد
 سب ی! هنوگ وب رابرش « دننک یسیونمان نآ رد و هدومن هعجارم

 راسنک رد ار ام رابکی ۰ دنتخادربیم قلخ یئادف یاهکیرچ ریقحت
 مد رسم هک دندادیم رادقه و هداد رارق " تیرثکا * و *تیلقا *

 اقفر هانی ۰)۱ دنریگن یضوع » یناقهد فرغا هورگ ۰ اب ار اهنآ
 یتادف یاهکی برچ دندوب هدرک باختنا دوخ لکعت یارب یدیدج مان

 نآار-گید نآ دننام و ) ناریایاپقلخ شخبیگ اهر شترا ) قلخ



 تو ج ۹ 1+89

 امزا رابکیه - ( دندیمانیتدرها هورگ ار قلخ یئادق ی اهکیرچ
 ناسدوخ نامزاس زا ایوگ هک دندربیم مسا برخم رمانع نآونمب
 ب ذاگزادنا مهچ نآ ینهاچتقیقح رد اهنیا ۰ دناهدرک نامهیفمت
 پي اسچم الباک ار راداوهیاقفر دنتساوخیم هلیسو نیا بو دوب

 تساهدوب مود ههبچشیافگ حالطماب « بامغنا لصاح ایوگ هک
 یابد ارب ناهاوخ راداوهیاقفر ۰ دادیگکع هجیتن تسایس نیا ار

 یارسب نآ زا شیوخ ناربهر دننامه دنتساوخیمن و دندوب یبالقن !

 تهپج نیمهب و دوش هد افتسا قلخ یثادف ی اهگیرچ ندیبوک حالطم اب
 تفل اخمب قلخ ی ادف ی اهکیرچ هیلع يت اهیریگمنوم نانچ اب ادیدش

 واسب تسایس نآ همادا زا ار ( اخرآ ) اخفچ ناربهر و دنتساخرب
 ی ًاهويمالع ًاددجم ددت رث لندش روبجم اهنآ کیناج اپ « دنتعاد

 رسیز * دنهد حیضوت و دننک فذح ار ۰ و فرغا هورگ تر ابع دوخ

 قد ختسرد ان یاهتغادرب زا یریث و یارب ار هیمالعا نیا سیون
 ( لگنج تایل ی اه اههینایب هب دوش عوجر ۱ ۰۹ مید رک

 سس اوتیمنودندراد رد ات دوخ زا ًاقفر درومنیا رد یرآ

 «تسفرهم نیب زابّداک زادن دنآمشچ ن | راکدنیا اب هک ارچ » دننکب مه

 رسسسپ بامشتا هراب رد ار دوختاغیلبت ساسا از هکیلاس رد
 هتعادذگ مود بج یی ادگ الطماب و * برخم رمأانغ هیفصت * یانبم

 یه * دون راک رد * یا هیسح * هک تس  نآ تیمق 3 یلو * فنذود

 لا سس سگدج رد ینازیتوآأپ هتس دکی تکرح ناونمب اقفر تکرح هب

 ین انتعا رهش ی ًاهورین جیسب هب امنآ )اثم ۰ نوب دراو یتاد اقتنا

 تاناکما زا و دوبن تسد رد لماک یئاسانه هقطنم زا « دنتشادن
 ٩هزوسس هقطنم ی ًاههدوت هب تبسن « دندوبن ملطم ًاجن | رد دوجوم

 نیعرد یلو ۰۰۰۰۰ و دندوب *انتعا یب الماک دوخ یت زر ایم تیل ام

 ناوسخ د طیارخ رد ناوتپ تردقب کتسااد دیاب مه ارد ! لاح
 داقتنا لباق نیا زا رتمگ ء ماجنا زاسپ هک داد بنا یتایلمع
 هچنآ یلو + دنداد هدر | یبوخ ر ًأیسب راک ل احرهب ًاقف ًاقفر و دشاب

 یاقفر یتازرابم یژتارتسا هب هکیفاج ات وتسا یساسا ًاجنیا رد
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 ون او اچ 3 هه طونب رم شخبیث اهر شتر

 ی : چپ سا ۰ ۰

 هزر ًأاسبم هب نآ رص وب سام اهنآ زا ام هک تسا یزیچ نامه
 هزر ًابمزا یاهژیو كيژت ًأرتس سا دید ًاقفر * دتز ادرپب كيژولوئدبا

 . دندوبهدروآ دوجوب یبذاک زادنامنچ و دندادیم هئار | لگنج رد

 زرابمهنحم هب اهورین ریاس دورو ادبا اهنآكيژتارتسا دید رد
 یاهکدره دننارخب رگا شندرکیم نامگ و دی یمن پاسح هب هناحلسم

 دسشو یتعرس نانچ | اب ٩ دننافگب تمس نآ هب ار ن ابز اس نی زا

 دیدو كيروشت 5 لیلحت هنوگره یلاخیاج دشر نیا هک درک دنهاوخ

 ینومیم اثانثتسا تیمضو دننامه ) درک دهاوخ رپ ار كيژت ارتسا
 یسسلو * (تسا رادروخرب نآزا ناتس درک رد هلوموک الثم هک
 تا سیلمع زاهيژت ًارتسا دید نادقف هک هداد نامنتایمق او

 یرسره اب لمع ره یکیتکات ماقم نتفای زا زجع ینمی ه هناحلیسم
 یا سهژادنا مشچ ,تازرابم هعومجم اب هطبار رديماظنتایلمع

 یاهورین لگ تازرابم اب هطبار رد نینچمه و نامزاب یت زر ابم
 .ثعاب وه قلخ یتسیل ایربم دن تازر بم ز ادنا مشچ و هحم أاج رد دوجوم

 رظنزا یتح هک دوشیمیاهن احلسم ت ایلمع ندش هدیشک تسب نب هب

 * تسا هدش ینیب شیپ بوخ رایسب زین یکیتک ات
 یلو ءدوب ریدقت لباذ اقفر هناحلسمتایلمعسفن لاح رهب

 ماجنا یتایلمع نانچ « تفرگیمت تروص یباعمنا رگا اعقاو .ایآ
 نامزاس عضو زا یعقاو ريوصت میسرت اب میدیعوک ام ؟تفریذپیمن
 رظن رد اب یک ره » میزاسنهور ار قیاقح «باععنا زا لبق
 " لامش هپیج " هلئسم اب هطبار رد ام هک یدید و عضو نآ نتفرگ

 نا سنچ اهنت هن ه هلب دهد باوجتیعطاق اب دناوتیم « میتعاد

 * دوب مه یممضت ؛ نآ ماودت هکلت ۰ تفرگیمتروص یتایلمعا

 رستحهیسوو تایل نان و دریگن تروم یبامعتا دشیم هلب
 یر گید روط عضو عقومنآ رد رگید یلو * دریذپ ماجنا مهنآ زا
 رس تفیب هچ رهتابثا تمدخ رد تایلمع نیا عقومنآ رد ۰ دشیم
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 نسپآ نیت ین امر اس در تمدخ رد و 9 : يیروخت تین اقح

 یراورخاب ر یبالقناتایلمع نآ ًاقفر یلو * تفرگیم رارق یروئت

 ممز رده و دندنابمچ یلومآ ریو امسم یب باما هب مشیرس زا
 دننکیم بیم ةيجوت ارباعشنا نآو دوختین ًأاقح مع سو نیا خب

 منریلت لامش هپیج * دروم رد یفارحتا دید نآ زا ی
 یکشتو هتشادنرب تس د درک تب اش ار شآ یتسرد ان كيت رب

 * دناهتماد هگن اپرس لامش ههبجی ایر اب اه ادوخ
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 (( »تدحو زاقآ * هسناسیب هراسب رد ))

 و اسقفر ز زوج اهش زو رلاس ردو1۱ لاس دنفسا ۱۱ رد
 يشادف ی اهکیرج * اد اذگن انیب وا نت و هلمج زا کيرچ

 حاتفم یاب وییک ییفر و و !ردمحا ل ومیمم ری قیق رو ۴ یسلخ

 ی ۸م :
 * فلش یی نمی ۵و و امفرط ز .ُا اکرتشم یسدحو هین أایب

 ترو رس ربا هدمآ نآ نم رد :ک روطن ایه هینایب نیا رد
 و ۶ یک ۸ شیت رک رود ای 3 کن دیک ات ن امر ود للحم یبدحو

 تسعاسب شیپ مسی , لاک توفست لس وسگ یساسفتا زا سپ نامزاس

 رگر اک هقیام یت زر ایم فوفم تیوقت یارب زورمآ « تگ ناش یئادح

 ناربا یاهقلخ یتسهلابربسادس سالقنا هک یتیل وگمسم رتمب ءاجنا و

 * ۰ دننزیم یمادق ! نینچ هب تساد .تسا هتماذگ اهنآ هدهع رب

 داسختا «بامشنا دروم رد ام لیلحت و عضوم هب هجوت اب
 یادت یتقو ام * دوب یقطنم و اجب الماک امفرط زا یمضوم نانچ
 یعیبط و هدوب اقفر ابتدحو ناهاوخ املسم کیم موگحم ور

 مسیدش هجوتم یتقو مه ًاعقاو و میئامن شات ن تهج رد هک تسا
 ۷ اراداوسه و * ًاضعا زا یضعب نیب رد هرابود تدحو زا یثاههمزمز
 ار دوخ ل ابقتسا یمسر همان یط و هدش مس « دراد دوجو نانآ

 ناسیرج هب رب دیکأت نمض و میتشاد مالعا نانآ ابتدحو رما زا
 نسسسشور تهج « نیفرط نیب ل امن كي زولوئدی | هزر ًأبم كي نتخادنا

 تاوزجوساسا نیا رب یلهما تدحو نیمأت هاگنآ و اهیدنبزرم ندع
 هب یلاسرا همان نتم میداد رارق اقفر رایتخا ردار دوخ ینورد ِ

 ۰ دوب نینچ ( اخرآ ) یاقفر
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 ییالقنا یاهدورد اسب اقفر
 و شینج نیا رد یتسینومک شبنج سا تیعقوم و قلخ شینج دشر

 :ومخیر ات تلاسر هب دنناوتن اهتسینومگ رکید راب هک رطخ نیا ساحا
 رسکفت هب ًر یقد ًاهتسینومک رش 6# دنی امن ملمع شیئنج ل ابق ید .ذوخ

 ند أد نایاب ۸ یتسینومک شبنج هب ندیشخب * "یا هلتسم و در ًادیم او

 ۵هسسسأگریم و دپینیمیو لساقم رد ور لوجومم یدنک رب ۶ هف رفت س

 رسلطم ییذپ ان بانتجا ی رز ی ناونعب ار یلوصا تدحو هب یبایتس د

 یاهتروصب یلو تسا هدشن كرد هناهاگآ رگا یتحترورف نیا * دزاسیم
 یتیژولوگدی | یااهیدنبزرم نتخاس نعور تهج رد تیلاعف هلبج زا فلتخم
 هدهدیم ناشن ار دوخ تدحو هب ندیسر ی رب یتسینومک ی ًاهو رهن سیب

 ی شیپ یدنچ زا 5 دوب یعامتحا تیعقوم نینچ نتم ره

 نسب رد یروش و دش حرطم امش و امیاهنامزاس ییب هر ًاپود تدحو
 يست دف ی اهگیرچ ین امزاس ماگحتسا و یئادف تلاسر هب زج هک یثاقفر
 هسلئسم ره دننامهتدحو هلئس یلو * درک داجیا نه دنشیدن ایمن قلخ

 نیا اب هطبار رد ورگیا زا وتسا هدروخ یتاقبط رهم رگید یعامتجا
 * ۰ دع داختافلتخم عمضاوم زین هلئیسم

 ردآاسشیاقفر زا یضعب دروخوب هب نداهن جرآ نمض اما
 مست آ یی ینورد لیاسم ندرگ نأونع زا هک ی اقفر 6 دروم نی

 یر ًاددوخ ناتس درک رد دا یث ًأتسو ر كي ةس یتح یفیرحت الم اک تروصب

 هم ادآ ناک امک باممنا زا دعبتسرد ان یاهدروخرب هب اي و دننکیمن

 تارسیثأت و یلوصا ریغباعمنا نیا زا هک دنهدیم.ناغت المع و هداد
 و ناسسنمهش د رگا اقفر هک مینکیم یرو اد ای دن !هتفرگن سرد شبوخم

 دسر « دنتکیم دشر نارگید هیلع یماپمساب م ۰ میروئت نیفل اخم
 و تسساپنآ یبالقنا تمیمم و تقادص رد طقف م* میروثت ناراداوه
 راب نایز اهنآیارب یئورین ره دروم رد ینکارپهعیاع و ینز ارتفا
 اپنیا زا كيچيه هب شیوخ تین اقحتابثا یارب یثادف كيرچ ۰ تسا
 »+ تسوا ابتیناقح هکارچ درادن یز این



ِ :  

 تدسحو تهج رد دیاب هراومه اهتسینومک هک داقتعا نیا اب ام

 هدسکنیا هب هجوت اب امش اب هطبار رد هک اجنآ زا و دنموکب یلوما
 قیفر باتک رد هجردنم م* میروشت لوما هب دقتمم ار دوخ زین امغ
 ۰ میدرک لابقتسا هلئسم نی را « دیئنادیم هد ازدمحا لوعسم ریبک

 هک تسا یترورض هب نداد .هناهاگآ خساپ تهج نیا رد مادقا ام رظن

 و یسهاتوک عونره و دراذگیم امشودرب قلخ شینج ارتآتیلوشسم
 خیر ات ردو هتعاذگ ًاجب هعماج رد ار دوختارثا نآ هب تبسن یپجوت يیب

 رد يلو میتسین یلوصاریغ تدحو ناهاوخ هجوچیپب ام * دعش دهاوختبث
 یدج دروخرب هحورطم هلثسم من میممم یلوصا تدحو هب ندیسر اب هطبار
 دروخربهک هعماج رد یتاقبط هزرابم داح نایرج هب هجوت اب * میئامن
 یاس یدنبزرمیارب هنیمز نیرتهب دیلطیم ار یلمع و یرظن لامف
 ندش صخشم »- تسا هدمآ دوجوب شیب ز ؟ شیپ ام نیفرط نیب تيوولوئدیا

 ناو تسا تدحو هب ندیسر تهج رد یمدق دوخ كيژولوئدیآ یاهیدنبزرم
 * دشابیم لاعف كيژولوئديا هزرابمكي نایرج مزلتسم همه

 امومخ « ملاس و لاعف كيژولوئدبا هزرابم میراد داقتعا ام
 یدک ارپو تتشت تیاهن رد ناریا یتسینومک شبتج هک ینونک طیارش رد
 یسکیژولوئدیا نارحب ار یتسینومک یاهنامزاس رثکا و درییم رسب
 اپتسینومک ماجسنا تهج رد یرثومیاهماگ دناوتیم « تسا هتفرگارف
 یژتارتسامه هناحلسم هزرابمیروئت وترپ رد ام نامزاس هچرگ دعاب

 هکنیا یارب یثوس زا یلو درادن اهنآرحب لیبق نیا زا كيتكات مه
 رگید یئوسس زا و میهد قوس ولجب ار اههدوت هزرابم رتهب میناوتب
 یاهتسینومکدشر هارو « میمخب همتاخ یگدنکآارب نیا هب هکتیا یارب
 اه۸هدوت لئاسم اب لاعف دروخرب اب میمصم میزاس راومه ار یعقاو

 دوخ ینامز اسایتارب لگ اسم نیا فارطا رد یکیژولوئدیآ هزرابم و
 4 یژولوئدیار از ابهدفهآرد مینکیم رکف ام » میهد لقیم ار اههدوت و
 دشننامه رگید رابکی دناوتیم یئادف اهنت یتسینومک شبذج رب مکاح
 هدوسمت لمعتسا هتعاذگ نآ شودب ایر اتلورپ هک یتل اسرهب ناگتع ذِگ

 ۰ دیامنب هتش ذگ زا رتگنروپ ار نامزاسناراذگن انیب خرس طخ و



۹۱ 
 ِ جی یئومک یاهنام ز اس روحم :نأونعب ام نامزاس رگید ر ارگ

 نسیا هب نداد تاعتسما ۰ را دق دق ییالقنا یاهنامزاأاس روحم

 نتش نتغادرب ماگ تدحو لمعم رد لق ال اب و تدحو هب ندیسر اهیگدنک ارب

 تازراسرم رگید رابکی رگا ۰ دوعیم سایه هتم ذگ ز  رتفسب زو رره
 بل قنا ایر ًاتّلورب یربهر نو هک ار ملسم تّقیقح نی | اههدوت

 ارسسچ ه تسا هدومن تباأث ار * دسریمن یزوریپ هبیتسیل ایرپما ص

 اپ تسیتونک هقیطو - دنرادنوب مد نآتیج رد يعق او یاهتسینومک
 ناو و شوت مامت اب هکتسا نیا ینونک طیارع رد اصومخم ه قداص

 یسهیر ات ترورغ نیا هب ین ًامز اس و یهورگ تاسبمعت زا رودب و دوخ
 بالقن ا * دنو درب هار نیا رد ار هیلوا یاهماگ و دنهدب تبثم خساپ

 خس اپ مالک كي رد و یریثی َه ینادر اک ؛ یر ًایشوه ه یر اگ ادف دنمز این

 - یلئالد هب ام زورم ! رگا ۰ دراد یخیراتیااهترورف هب خیرس ند اد
 مسیهدن خساپ اهترورض نیا هب - دشاب میظع تالکمم لگالد نیا دنچ ره

 *درکدنه ًاوخن ام هراب رد یبوختو اضق ناگدنیآ رود نآدنچ هنن ی ًادرف

 یر ایسب تالگشم فده كلی هب ندیسریارب هک تسا ی ره | نیا هتبلا

 هسب لح رد نویپالقنا رنه هک تسا یمیدب زین نیا یو 6 در اد فوحو

 ام رظن ز ۱ هک نیتسار یهاگآ وترسپ رد اهفت ۰ تسا تالکعم نیا عقوم

 دسشم میهاوخ رداق تسا قالخ مسیتیفل مسیر ام ان مه ًایتسینومگ

 تسهجرد یریگیپ اب ثِر مهب ًایرد ار ام نآ لحاو رپ صاخ یدنمتود اق
 اسب یدج دروخرب اب هک مینگیم رکف ام رظن نیا زا * میفوکب نآ لح
 نامز ره زا رتفیب ینونک طیا رش ید هگ یلک نم ایزو وفدپآ لخاس

 یگی مین ًأوتیم دشاب نا م یبالقن | كيت رب شخب لقیم دنآ دی ی

 زا هک یر اتلورپ یالاو یاهنآ مرآ هب ندیسر یارب نشمطم یاپماگ زا

 قیرطنپ از ! اهنت * میر درب تسا نیتسار ی اهتسنومک تدحو نآلمج
 9و یسگنهامه ه یر اکمه یلومآ یاهدیاپ دنن ًاوتیم اپتسینومک هگ تس

 هسس بار مع یه ! یی هب ةجوت نوذدب * دنزرهمرب ی

 د فوب دهاوخن رآدروخرب هم زال ماگستسا ز ِ |! یتسیدومک ی اهن امز اس

 یسنورد ی ًههوزج میمممم ام قوف قاسم هب هجوتا ابو ًاقفر

            

     

  



۹۲ ۹ 

 تدسحو تهج رد یاهدنزرا یاهمدقدوخ هبون هب اههوزج نیا اب لامف دروسسخرب اب امغ میر اودیمآ و میهد رارق امش رایتخا رد ار دوخ
 ثسب ناونعب ار * همانرب حرط 7 هوزج ام رضاح لاح رد * دیرآادرب
 میه أوخیم امش زا 9و مینگیف دیک ات رگید راأب و میهدیم هکارا ینورد
 ی . ۰ دیئامن دروخرب هئالاعف نآ اب امتح هک

 شسسیرسیچنز یاسسپگش و مسیلایرپما رسپگرسم
 تساید از ادب ندیسر ار ًاهضت هک هن ًاهلسم هزر بم دان هدر

 نارسپا یسلخ یسکادف یاهکیرچفوفم دابرتهدرغف هچره

 نامهاریزوریب هب نامیآ اب
 دا نارسیا قلخ یثادف ی اهگیرچ

۹۹ 

 هسین أاأیب رودص و تدحو رم اب اقفر تقف أوم هب هجوت اب
 دروسم رد ار دوخ یلبق عنضاوم رگید ًاقفر دیسریم رظنب و هر تشم

 تقفاوم رما نیا اب « دندوب یبلط تدحزپ عضوم یاراد ادیدغ اهنآ نسیب رد هکیفاقفر نآتیاضر بلج و دوخ ینورد ی اهن آرحب شفیفخت
 داجیا هبفرطکی زا تدحو هینايب رودم لاحرهب یلو *تسا هدرک
 تسن ًأوتیم هک دوب یلماع رگید فرط وا و دهیم یبلط تدحو هیحو ر تیوقت بجوم و هتمگ رجنم نیفرط نیب هن ًاقیفر ی ااضف رتشیب هچ ره
 و یرسسسسظن ی ًاهدروخرب زا یاهسورپ * ًامقا و هک و وش نآ.بج وم

 یسسععمرف و مینک زر اغآ * تدغ و هب ندیسر گ رب ار یلمع ن مل
 هو رپ نیما رد تدحو رما هب ام ز | كلی وه د امت

  

     

  

 



۹۲ 

 یفخبهک دوب هتف ذگن همت نما زاغآ زا یدایز تدم زونم

 انب و دندش ًادج نان آ زا ( اغرآ ) اغفچ ناراداوه و * ًاضعآ ز

 دنتلرگر رق ام نامزاس اب طابترا رد ام قفاوت و دوختساوخ هب
 | یکدت رد و دنتسویپن ام نامزاس هب اقفر نیا تقیقح رد )

 هوزنج لو رد یدودح ات دوخ هک دنچ یطورف اب نامز اسكيت ارکمد
 یسقادج (.هنتفرگ رارق دناآهتفون * ییالقن | شینچ هب شرازگ "
 میممبم ارام مود نت ار امگ دندرکیم حرطم اقفر نآ هک یلئاسم و ریخآ

 یاهد امت فیفخت رطاغب ارم ( اخرآ ) اهنچیربهر هکنیا رب
 قسفاوم ه ناراداوه و * اضعا تی امر بلج و دوخ نامزاس ینورد
 3 * دیشخب تدشا هدش تدلحو

 میدقرو ًاد ای ( اخر 1( ًاهفچی ًاقفر هب |ددحم ۰ اعنیا ان

 یللخهنوگچیه دناوتیمن ناغناراداوه و *اضعا زا یمخب یئادج هک
 هک میدش نآ ناهاوخ وخ و دی امن داجیآ نامزاس ود یهب تدحو رما رد

 هک دنتساوخ ام زا اقفر * دننکب هطبار نیا رد لاعف دروخرب
 دصن یربختش ذگ هام ود * میز ًادن  قیومت هب هام ود ار ملئسم

 اسب هک دنتفگ « عوسومنیا یور ام رارصا باوج رد اقفر زاب و

 هسورپ مه زاب دنروبجم ه هدمآ شیپ |ریخا تالکعم یصعب هب هجوت

 مسن و هامگی ایكي دودح و دنز ادناهببقع هب ار لاعف دروخرب
 یرسبختزمنی | تع 4 ذگ زا سپ مه زاب تبلا و دنتساوختمرف رگید

 * ده
 رد« تدحو هینأیب رودم زا ل اسکی دودحتغ ذُگ زا سپ كنیا

 یرسبهرفرط زا رما نیا ققحت یارب یمدق نیرتکچوک هک ک شیارت
 مس سه ر ام یاهشوک :ابره و هدشن هتشادرب یی اهر شت

    

 ری 1 1 ٍِ ً 9 ۸ 5 ل 5 ِ د ۳ و َ

 دوصح ها ظسش دیش ۱ 1: سیا 1 دید هر ؟م 1
 ی یو ۹« ضد سا اهل دل ز ی ض طی مسلم گ شیک و یی داش 6 .ف مس ق ۵

 نی
 5 8 قم تل اما

 ی 1 ..د زا 3  ۱ کد 1 ۹ اپ  ج ی ۰ ی

 از  "هم دم یا جت وری ده چین جور ۲ ۹ رس هم هام مع 0م ره
 ب وب هوس رس ج هم و هر رج ِ تسمه توست جو ۵ اجعیب تسیر ا داا

 شا ات و نیک هست مث سی سم ن َ هه کد ۹ را

 ط

 1 ٌص ما ۰ ۷ ۳ ت ی :ُ ۹ ج 1 0 گر لا م ی ! 2. 1 جم

 ات سس ار یر ۳ +: جن * هم مکچج موقع ی مش هد دی 1 سا ذآاخ ۱ ۹ ۷ ۱
 5 نا ی رب دم ۵ هنساپ گی 9« 6 ما سس ۲ رس 5 ایارح او مصد کین لب رپ هی اما

 میم جا ر سا ۰ 7 ی یی لک
 ه 7

 ۰ هد ْ گچی

 شوش مسکو ته شش میس و کمر رحم کا هوا ره را هو ال اب ۰ ی
 و اِ دا بس میر ها الی تممح دید راس اب تی ست ۹ هال تی 0 و

 سآ جس شر ۹ رز س 3 3 سس سوی یایلزج نینجا ظن هستیم ریس 4م رس ایم و

 1 نا 2 8
 8 ۲ لا 0 ۱ 8 او سا

 ده ۹٩ ؟ و ِ 1 سن ۳  ۵ 1 تن ی ما کش لا ماچ : اه
 سید یا ریل اسب ۰ : ۲ ۳ ۲ تا 3 2 ۴ و ۱ ۹ مس 9 ۹ : پ ۹

 رایج نت ین ام مش ک انشا اب نم دم سا نم و و : ویسی ما میخ دیش 6 بیو ی مگ

 ۳ هوس دیس ن پیپآ هست ی اچ ی جی

4 5 

 دا یوم ام 4
 رود و هیت د

 1 اس

 ۹ همسر

  
 



 همه

1 

 * تسین

 تدصو :ریذپ انزیرگ ترورض زا تدحو هینایب رسارس رد رگا
 دنیوگیم !دکومودننکيم تبحم هن ًاحلسم هزر أبم هم دقتحم ی اهورین

 روظنم) فادها نی ! هار رد رتشهب هچ ره هناریگیپ شغوک یارب

 اهن ًارتقیمع دربشیپ و ) نلع یتادف یاهکیرچ نار اذگن ادیب فاوما

 ترورسسش ناأمز اس ود داحتا ه هناحلسم هزر أبم رتمیسوشرتسگ و

 هبدقتمم یرتلورپ ی اهورین تدحو * دنیوگیم زاب رگا < دباییم
 رسب یهاگآ اب دیاب * و *تسا ریذپانبانتخآ هناحلیم هزرابم

 خسابهوزج رد؛* تفر شیپ هدیجنسیاهماگ اب هار نیا رد رم نیا
 ادعا یکیدزن و اه راک نیا خمه لوشپم مولحم ن ًابلُط لئالحت |

 ِّ تسا قلخ یثادف ی اکیوچ لب ًاقم رد شنرک « ام اب ن اعدا راداوم

 ا هدنش ادج نارادآاوه و *اشعآ هسب انآ هوزج یپآ رد

 اس اب ار " یلوما یتدحو هسورب * دندوب هتساوخ هک ناشتالیکعت
 . بحامم طخ ) نایرچ * ربارب رد اش دنیوگیم دننک ل ابند
 »۰ دیقامتیم » شنرک "

 ندرسک لابند رگا « میئوگب اهنیا هب مرسی قحم ام ایآ

 انب ه تسام لباقم رد ندرک شنرک ام اب » یلوما یتدحو هسورپ "
 الم و تدحو هین ایب رف یبلاطم ن انج نخ ون اب مه ًامش دوخ نیارب

 هجوت ابهتبلا و دیاهدرکشنرک ام رب ارب رب رد هینایب دوخ رودم اب
 نتفرگرظن رد ابو اب ی هلئسم دعُب هب
 ینوجمم4هدوبن مه فرم شنرک نآتفگ دیاب نات یقطنم متسیس نیا

 رسب ًاهدیک ات نآ ۱ اقف ًاقف ر *تسا هدوب یافتسا اب هارممیترک زا

 تدسحو ندناوخ هینپ ان بافتجا نآ ؟ دش هچ ام اب تدحو ترور

 لقادح ؟تفر اجک هناحلسم هزرابم هب دقتحم یرتلورب ی اهورین
 ردقدیا هک دیتمونیم یروط ار نابلط لالحنا هب خساپ هوزجبلاطم
 هدی اف اهنت ایوگ یلو د دیابت ردتدحو هیت ایب ۳ یقانتم ار اکمآ

 ناکامک و شیپ زا شیب هک هدوب نیآ ًاقفریارب تدحو هینايب

 ود باسن زا اجنآ رد هک اجنآ زا و دنزاسشودخم ار اهزرم

  

  



۹96 

 درسنسیونب ناأیلط لالحتا هب خساب هوزج رد و هدشتبحص نامزأاأسس

 دمب هعفم رد و » درذگیمبامعثا نایرج زا لاس ود هب كيدزن "
 دنتسه " بتعدنم یاقفر * و * دناهدرک یرگب اشنا * اهنآ دنیوگب
 میا هددشهیفصت ام هگ دننک لالدتسا حاللبماب تاحفم نیمه رد زاب و
 من دناآهدرک نوریب تالیکمت زا ور ام نامیآ و

 " ییالقنا شینج هب شرازگ *» تسرد فرح لیاقم رد اهنآ رگا
 ناونعاب مه تمسق نیآ رد هتبلا ) نام یسایس یتیوه یب دروم رد

 قرسح نآ هدش مالعا وتکافود ام یسایستیوه اجنآ رد ایوگ هکنیا
 لب اقمرددیاب مه ام « قلاخلا لج دنیوگیم (.دناهدرک فیرحت ار
 زا ًابجع » قولخمْلا لج میئوگب ًاقفر ةهثورس يب و تسرد ان نانخس

 یتح هک ار هچنآ یتحارب وتسین دنب یاپ یلوصا جیهب هک یقولخم
 تاداقتءازورمآهدرک نایب شا نیتسار تاد اقتعا ناونعب زورید دوخ
 یتسارب اهتیا ایآ ۰ دراذگیم اپ ریز ار اهنآ و هدن آوخ نیغورد
 ۸؟ دنراد داقتعا ام ابتدحو رما هب

 ی ]  با فیذا اب هسیفصت

 هتشاد یرارماهچ اقفر هک میز ًادربب هلئسم نیاهب همتاخ رد
 ف دنر اذگب هیفصت مان ْه هداد خر هک یب ًامشن | تیمق اوبهگدنر اد و

 یاپکیرچرباعمنا زا دعب ار دوخ لکمت اقفر هک میدید ام

 یستحا و و دندیمان ( ناریا یاهقلخیخبیت اهر شترا ) قلخ یثادن
 نمغ د معزب اب قلخ یتادف یاهکیرچ اب, ار اهنآ هک دنتفگ مدرم هب
 نیسسیآ دنریگن هابتشافرشا هورگ4 ماقفر 9 اهتسینوتروپآ و

 یتادنیاهکیرچ طخ هدنهد همادا ار دوخ اهنآ و هدوبن اقفر لوبق

 هدرک لودع"م ۷ میروئتآزا نامزاس و هتشاد تیمکاح نامزاس رب

 دن سی ًامنیم هیجوت ساسا نیا رب مه ار دوخباعشنا و دوب
 هسلم اقالب یلو *ه تسا یقطنم ردقچ نانخس نآ میب ایرد مین ًأوتیم



 یا

 باسعناهب اقفر ناعنا دیاب ًاقطنم « نآهجیتن میدک هفاضا دیاب
 اهنآ هک مينیبیم زاب لاحنیا اب * دعاب قلخ یئادف یاهکیرچ زا
 اگفر و دوبن راک رد یباعشنا 6 دنیوگب هک دنر اد یبیجع رارصا

 تسا حضاو ۰ دناهدرک * هیفصت " نامزاس زا ار یدنچ رصانع طقف
 یاپکیرچ نامه اهنآ هک دشاب نیا دیاب زین قوف نانخس ینعم هک
 لاسخرهب دناهدرک ضوع ار دوخ مان مه رگا و دنتسه قلخ یئادف
 ۹1۷/1 ۰ دنر اد تس د رد نآیارب یههجوت

 یراسیفه یمک رگا ؟تسیچیارب اهیئوگشقانت نیا اعقاو
 ابار رمآ نیا قیقد و صخشم الماک طابترا میناوتیم ه میهد جرخب
 مسیسرپیم دوخ زا * میبايرد ( اخرآ ) ًاخفچ نایرجتیوه هلئسم
 رسا یسایستیوه هچیاراد ( اخرآ ) اخفچ

 اق افت !هکهدمآ یبلْطم )۱( یبالقن ا شینج مب شر ازگ هوزج رد

 ی اهکیرچ تالیکعن#.: بیترت نیاب «دهدیم لیکمت ارنآ تمسق نیرتهب
 4٩ لاسزا*م ۰ میروشت*هب داقتعا ملعا اب ناریا قلخ یئادف
 و تایرعن وتاوزج راغتنا اب ام ۵۸ لاس ردودومن تکرح هب عورش
 همادااروار نامه هک تسا نیا ام عنوم هک میدرک مالعا یثاهباتک
 هب امسر ( طلغ ایتسرد ) هاگدید نیا زا ار دوخ كرد و میهذیم
 قسلخ یئادف یاهکیرچ یسایستیوه نیاربانب ۰ میداد هثارآ شینج
 یکم "ما * میروسسشت * زا یصاسخ لرد اب نارسسا

 رد «دننسانشیم عضوم نیا اب ار اهنآ همه شینج حطس رد و دوشیم
 یفارحنا 7 هتعذگ یا و میدش ادجتالیکمت نیا زا ام ۰*۱ لاس

 شسخبیت اهر شترآ) ناربا قلخ یئادف یاهکیرچ مانب و میتسناد
 ارمسر هکینامز ای ایآ ۰ میدومن تک رح ب عورع ( ناریا یاهقلخ

 نسیا هک مياهدرکن نشور و مياهدرکن ملعا ار دوخ ةيدج عشاوم
 یاسپکیزچاب ار دوخ زرم و طخ و وتسا یاهمانرب هچلماح مس
 هتفذگاب ار دوخ هطبار الک و« دنادتشاد دوجو نونکات هک یئادق
 نسشور امتیوه هک مینک اهدا میناوتیم ٩ میاهدرکن نشور شیوخ
 9۰ هد ام ررظن هب ؟تسا



  

 سس ۹۷

 خساپ هوزج رد هلئسم نیاپاوج رد شخبیث اهر شتر یاقفر
 ناسژأس یگیتک ات جم اتوب هو اب رد ین : دنتفون نابینا لحن ا ی

 یاسقر ی امفالتخا در وم هم دراوم زا یکی هگ , میئوگب دی اب

 نسخعرف؛ حیمضرد *۶۶۶۰۰ هدوب ) قلخ یقادف یاپکیرچ ) 1 (34) بعقنم

 9تس تساجک رد تلیکعت یلمف شوم ۲ لاوقس نیا خساپ رد هک لاح

 :فاق هوک رد امقاو رگا )*فاق هوک رد * دنهدیمباوج
 دانا :و ثلر ادم نادقف دنیوگیم ) ؟ دیهدیمن نامن ۱ رنآ ًأرچ

 یسلمف عسسفوم " « دومیمن ارج ) دودیمز یتیوه یب رب لیلد
 . مسشاوم و درکلمع ( یایتکات و یژت :دارتسا ) یشم * » تالیکشت

 . تیوهأت دوش هئارا دنستروصب مه و ضقم روطب مه دیاب " یسایس

 یارسب یتیوهتابثا ددم رد زاب و ( دوش مولحم نایرجكای یسایس
 دسنسیوئیم و دنناربم نابز رب یر آدهدنخ ن ًانضس و هدمآ رب دوخ

 ناوشعتحت ی !هیمالعا رد هیحاأمم طخ ًاهفچ ) بمعذم یااقفر یی

 لباق یادعم هک دنا هدنأاوخ * رگ اتدوک * ۳ ام هعیاخ مه زاب )

 یستالیکشت 5 یوق یااپموهآ ز -ا هدافتسا ای ام هک تسا نیا نآ مهف

 نورسسسیپب تااسننکعت 7 ار ًاقفر و هدز * اتدوک * هبتسا
 0 می هدرک

: 

 ۹ |! هدننک عناق یس ایس

 ۵ اهزاپ انبار( شییقاهر یترا ۱ دنوسپ دوخ لوقب اهنآ
 مولحم ینحی ۰ دنهد ناخن ار دوختک رخ تهج و نومضم ات دندورف

 تسخ د هصم زا ریغ یزیچ 0 تجع - تو

 دن اهدرکت بامعنا قلخ یقادف یاهکیرچز | ان آه کدنریذیب همه وک

 و هدوسب هتشذگ طخ نانههمآدآ ناشیآ هک دشاب نیا نام یقلت و

 ؟ ارچ یتسار * دنراد ار قلخ یقادق یاهکیرچتکرحتهج و نومضم
 + دینک هجوت ریز تالمج هب

 ۵۸ لاس دادرخ رد دوخ ددجم یریگلکش یادتبا نامه زاام *

  



 هر

 مسسیل ایرپم اهب هتسب او تلود كي تلود نیا هک میدرک ملعا (۷۰)

 راهچههسیاهدرکلمع « میتش اد يليالد دوخ یاد! نیا یارب وتسا

 »۰۶۰۰و ميدرگيمن هابتعا ام هک داد ناشن میزر نیا هلاس

 یورردور ار ینغور فادها نامزاسكی هکیتقو ات دینیبب *
 یصخشم طخو نشور همانرب فادها نیا ساسا رب و دشاب هتعادن دوخ

 دش دهاوخ ید ًایز تافارحنا و تاناسون راچد « دریگن شیپ رد ار

 رد هل اخرهب ۰۰۰۰۰ دید دهاوخن ار دوخ ینیب كون زا رترود المع و
 نارادسابهایس و دشن مهوت راچد هاگچیه ام نامزاس زین درومنیا
 یسس ایزرا میژر رگبرکرسیاهورین ءزج و فمكی رد ارشترآ و
 نو دومن

 رسم - ناونعتحت هیمالعا نیدنچ رد ادتبا نامه زاام

 یاههوزرج رد و - ناراکبیرف ربکرم ه اکیرمآ مسیلایرپما رب
 یشی امن تکرح كي تکرح نیا هک میدرک ناختا ار عطوم نیا فلتخم
 و نارسگراک یتسیل ایرپمآ دشتازرابم ندین امک فارحنا هب یارب
 رسسکف ۰۰۰۰۰ و میدومن موکحم ارنآ و تسا ام هعماج ناهکتمحز

 هدرسسک دییات درومنیا رد ار امتایرظن مامتتایمعق او مینکيم
 : : [تسا ام زا اهدیکات )* «تسا

 رد یلمف * رد شخبیث اهر شترآ یاقفر هک تسا یتالمج اهنیا
 ا--ققر ا-یوگ دل دن اه تشوسن ۷ هر اسمش خرسسلگ

 هسمانرب هراب رد فالتخا مالطماب نآ هن « دننادیم یبوخب مه دوخ
 نآ هسسن و «فاق هوک رد تالیکعت یلمف عضوم نآ هد و یکیتک ات
 " هدمیاق مه زاب » هیملعا رد اتدوک هملک نداد راأرق ثأاسمتسم

 ل اهرهبدنروبجم ًاقفر و :, دوشیمن ) اخرآ ) ًاخفچتیوه رب لیلد
 چجسسیه دننیبیم هک تساجنیا ه دننک اپ وتساد دوخ یارب یتیوه

 هب ایوگ و درادن دوجو قلخ یادف یاهکیرچتیوه زا رتهب یتیوه

 »۰ دنهر تبسن دوخب ارنآ دنناوتیم مه یتحار
 رسیغ یزیچ ( اخرآ ) اخفچک رح تهج 2 و نوضم هچ رگا هلب

 فرسسهاهورگ نامه ) قلخ يئادف ی اهکیرچ تکرح تهج و نوضم زا



*- ۹ 

 اهنآهک دننک یقلت روطنیا دیاب همهلاحنیا اب «تسا ( یناقهد

 یرسیک لکش یادتبا نامه 5 هک دنتسه قلخ یئادف ی اهکیرچ نامه

 تسلود هب تلود نیا هک دندرک مالعا 3۸ هام دادرخ رد دوخ ددجم

 مسه ار دوخی ًاعد | نیا لیالد | وتسا مسیل ایرپمآ هب هتسب او

 رخآءدمخیب ناناآربارنیادی ابدوخهدنن اوخ ءدنهد حیموتدنن اوتیمن

 اسب هک درک لوبق دیاب اتقیقح ) ۰ دشابیم قلخ یئادف یاهگیرج
 تسسپاث ار اعدا نآ دوشیمن ( اخرآ ) اخفچ تکرح تهج و نومضم

 فادهاهگناآرطاخب هک دنتسه قلخ یئادف یاهکیرچ نامه اهنا

 میمانرب «فادها نیا ساسا رب و دناهتشاد دوخ یورودور ینشور

 تاناسون رأچد « دندوب هتفرگ شیپ رد ار یصمخشم طسضخ و نشور

 )۱( یسن اقهد فرما هورُگ نامه اهنآ ۰ دندشن ید ایز تافارحنا و

 دوخ یدیب كونا زا رترود هک دندوبن یئاهنامزاسنآ لخم و دندوب
 هاپساو دن مهوت راجد هاگچیم انا نامزام * دننیبن ار

 مسی زر رگبوکرسی اهورین ءزج و فصكي رد ار شترآ و نارادساپ

  " دومن یب ایزرا
 دتبا ناسه زا هک دنتسه يتلخ یاد ی اهکیرچ نامه انا

 كرم هاکیرسآ مسیل ایرپما رب کرم » ناونعتحت هیمالعا ییذنچج رد

 دشندرکذ اختا ار عضوم نیآ فلتخم ی اههوزج رد و * ناراکبیرف رب

 ندسین ادک فارحنا هب یارب یخی امن تکرح ای « تکرح نیا هک

 ناوتسااب هعماج نادکتمخز و نارفراک یتسیل ایرپما دشتاررابم

 بن ۰ دندومن موسکحم ار

 ناتآ تارظن مامت 6 تایعق او هک قلخ یئادف یاهکپرچ نامه

 *تسا هدرک دییات درومنیا رد ار
 دفیوگب دنراد رارما اقفر ارچ هک تسا نشور نونکآ ایآ

 نوسممهک لاح نیع رد ًارچ هک تسا نشور و ؟ 3 دناهدرکن باسن ا

 رسب لیلد ار قلخ یقادف یاهکیرچ یف ارحنا مالطس اب تکرحتیج و



۹۰ 

 ۱ دنتسه قلخ یتادف ی اهکیرچ نامه دنیوگیم دنرأامشیم دوخ یتادج

 ؟ ۱ دنآهدومن * هیفصت * ار دنچ ینت طقف هک

 و نومضم ندناوخ یفارحنا )باسنایارب لیلد نآ « هلب
 نآ تسسین اقح مفع هیجوت دردب | قلخ ی ۶ ادف ی اپگیرچ تک رحتهج
 یاکیرچ * نامزاس* هیفصت * نیا و دروخیم یلوصأریغ ی :دج

 هسب خساپ ز : | لتنددومن هیقصت ار اتفر نیا المع " قلخ ی

 یاهگیرج نا ادمخرد هقباس زا هک دیايم نآ راکب ( ن لا سا
 :دندرگ دنمهرهب شینج رد ین اقد فرا هورگ ن امه « قلخ یئادن
 یستسنوتروپ شور نامه مه انشآ شور نیا هک دننادیم همش و
 ۹۷ لاس رد ام نامزاس رد هدرک هنخر یسایس مار آ راک نیمف ادم

 یمسفن ار ن امزاس هتعاذگ مامت هک لاح نیع رد هک ه دشابیم

 یتادف یاهکیرچ دوجوب ر اختفا یاپ احد ره ( دننکیم و ) دندرکیم

 *(دننکیم و)دنر رکیم پستنم دوخب ارتآ و دم ایم شیپ هیم أح رد قلخ

 عماوم نآ یرو اد ای زا زا سپ رکذلا قوف باتک رد اقفر نض رد

 نوسنکا مه هک دننکیم دیک ًاتاررکم « قلخ یت ادف یاهکیرچ یبالقناا
 یی مه زاب بیترت نیا هب و دنراشفیم یاپ عطاوم نآ ربا مه
 هب هک دنشاب نشمطم اتفر یلو « دنز اسشودخم ار اهزرم دننکیم

 دشسناهدمآ راتفرگ نآ رد هک یغقانت زا یملخ هار مه بیترت نیا
 کارچ دنراهفب یاب مماوم نآرب دنناوتیمن اهنآ * دنراآدن « ار

 یسن اقهد فرما هورگ عغاوم» تسا»هبحاصم طغم عماوم « عماوم نآ

 تسپهج و نوضم هک تسا نارب رول یتادف ی اهکیرج عضاوم * تسا
 شتر ) یلخ یثادف یاهکیرچ تکرحتهج و نومضم اب ب ری اغم شتکرح
 طخ هک تسا ینامز اس عطاوم ۰ دعابیم ( ن ناریا ی اهتلخشخبیث اهر
 رد ینزج نژیب حور هک یاهبحامم ۰ هتشاد تیک اح ن نآ رد هبحامم
 :اگدیددنر اد هفیظو و دیاب اقفر اقافتا و پ"دوب هدش هدنز نآ
 ناصرام هدغ ملعا ممأوم و انابلحت ًاههیمالع ا کت کت یتسیئزج

 + دننک *» یرگاشفا * و دنهد ناغشن هتعاذگ رد ار

 زاارصم و رگید رای ام دوفیمن هک اوه ود و مابكی و اقفر



 سرچ ۹۹۱ مس

  

 اب دیر ًاعفیم عضاوم نآ رب اضقاو ر 0۱ ؟یفنب دارا
 یناودوخ ی اما ایا رب" دیئرگنودیهد ن ًاعن آرت ! هدوخ ی اهلیلحت

 باک تعپ دیهاوخهم یک ات ؟تسا مادک لیالد نسیآ ۰ *میتعاد
 ربا یلع یادت یارکیرج مقاوم و اپلیلحت اب و دوسم قیفر
 دوسخ لاحب یرکف رگا » دیناشوپب ار دوخ هرهچ « مایق زا دعب

 مامت مغ مغریلع هک یزرابم یاقفر نآ ب تیسن لقادخ و دینکیمن

 لا نآ مغریلع و اشنامزاس رد دوجوم اتمیبطیاپنارحب
 0 دنددص رد نانچمه مش نی رد نکدرخباصعا
 تسپج یب و دینکب تیلوئسم سارحا 6 دنزاس م اوت یبالقدآ یهاگآ

 رد ار ناضبت ارظن اتحارم دیکایب « دیئامننفلت ار نانآ یزرنا
 رشپب را ابش یگاقفر نانچ ات ديیسیونب شینح فلتخم لثاسم دروم

 نر 3 ۲ رد امش هک یمضو زا یصالخ هار جیه * دنساتخب

 ؟تسیچ یارب یناونعكي ظفح یارب شات ردقنیا « درادن دوجو
 دسیدرکیم روصت هک ینامز نآ تمذنگ هک دسیرادن نامنا اسبآ

 یسن امز نآتع ذگ و دیتسه نارب یا یاهقلخ شخبیث اهر شترا اعقاو

 ٩۱ دیدوب هدرک زاب قلغشترا نیا رد یسیونمانیارب یرتفد هک
 دیروبجم نآ یارب هک یکیروشت تاهیجوت و ناونع نیا ظفح اب اش
 دسسپ اب ای ۰ دیوشیم * م * میروگت*طسب من : اب لمعرددیشآرتب

 نیب یساسآ تاقالتخا ات دینگ مالعا شینج هب "ار ن اتدیدجتارظن
 رگا ابو دوش هداد ناعن قلخ یثادف یاهگیرچ رکفت و امش رکفت
 دیئایب سپ « هتفرگ اشارا را ؟ نیا ناوت ناتینورد یاهداضت

 ار یسخبیک اهر شترآا نایرج « دینزبتس د یبالقنا مادق | كي هب

 كسی رد دیناوتیم ًامش بیترتنیدب * دیئامن مالعا لحنم اساسا
 يتازرابم لئاسم اب هطبار رد ینلعكیژزولوئدبا هزرابم هسورپ
 یشادف یاهکیرجتارظن اي هاگنآ « دیویک رارق ام اب ء همناج
 ذوخ اگیاج اب وتسویپ دیهاوخ ام هب و تفریذپ دیهاوخ ار قلخ

 *« تف ایدیهاوخ یمایس مارآ راک عفادم یاپنامزاس زا یکی رد ر

  

 



۱*۲ 

 نسیا یاربار امیداهنشیپ یاههار زا یکی دیاب هرخالاب امش
 رگاودیهد هثارا یرگید یلومآ لحهار « دوخ ای و دریذپب روظنم
 فریلکت لقادحسپ « دیراد رارصا ( اخرآ ) اخفج ناونع ظفح رد

 شینج رایتخا رد ار دوخ یعقاو تارظن و * دینک نشور ار شینج
 یا_پکیرچ رکفت اب رکفت نیآ ندوب ناسکی ههیش ات دیهد رارق

 ناآستشاوس و تارظن ندش نشور اب و دور نیب زا قلخ ین دف
 تسیضو رتسب نیا رد و دیآ .دوجوب كيژولوئديآ هزرابم كي ناکما
 ۰ دوش ضغعم رتشیب هج رهشینج رد امغش

 شسیرسیجنز یاسپگس و مسیل ایرپما وبگرسم
 ناربا قلخ یئادف یاهگیرچفوفم د ًابرت هد رشف هچیه

 نوتروپآ هناسپذوم ذوفن هاب دوبان
 نار سیا قلخ یسشادف یاپکیرجفوقم رد
 ناریآقلخ یثادف یاهگیرچ نینوخمچرپد ابز | زته ارد

 ناسهار یزوریپ هب نامیآ اب
 ه ۰

+ 1 

  



 )۹ .اهسونرپ ۹
 زیر

 حساپ * و هتع ذگ اب دروخیب * « هوزج ود هب 4 راشآ تب )٩(

 رج وب ۲ هدغ رهقنم نانا آفرط زر ۱ اریخا هک * نابلط لالحنا هب

 | لوق لقن اب یاهحفص ۳۸ و ۲۸ هوزج ودنیا مر اهچ هستفگ ناوتیم

 ۰ هدش رپ نارگید و دوعسم قیر
 ررسط نیا اقفر میفوگب رگا تسا یفامتا یب هتبلا -(7)

 باسقن از سپ افرا : ر اتم راتفر نی و .م * میروکت هب دروخرب
 * دناهتفرگ شهپ رد

 ناسمزا.مهنکیم دراو اهنآ هب ام هک تمین یتمهت نیا - (۳)

 هجرُک . درک يیب ًایزرا تسار مسیلوتروب | ار امنآ دروخرب سم زاغآ
 *یبالقن | دزج * و > قلخ شتر ا# میظن یت اهالطما اب دندرکیم رکف ان

 * درنن اهتخاس پچ ی امن «دوخ یارب یفاک هز :ادنا ب هریغ و ٩ ریع ی

 نورد رد لا نخ اب كيزولوئديا هزرابم " هلاقم- هر دینک عوجر (

 ایتآ ز زا ید ًادسمت نشتسویب اب نوسنک ۱.۹۰ نیدرورف ( * نا مز اس

 سیم رسم حالم اب فم بی اعم ) یسایس مارآ راک نیعف ادم فوفص هب

 ی اس اخر یلو هدش نشور ید اأیز دح ات تیمف او نیا ۵ ( تسینومک

 هسکارآا شیئج هب ار ناتتارظن « دینزب ار دوخفرح هنوگیم اقذر

 * منسین امر تایثا هب ا زر دوخ نخس م زال یاپلالدتسا اب ام ات دیهد

 اش دوخ دنریمرظنب تمهق الامتحا هانی امیرسدک مه نیارمقم دینیبیم

 یانیمربهدش حرطم ناراداوه هب همان رد هک مه یبلاطم - )0
 و میدوب هد روثآ و رونی ۱زا هک دوب یهدنک رب نانخس

 امتس دب ًاقفر نیازا یلملحت هلاقمكی هکنیآا شحم هب (6)

 شخپ ت)لیکوت : كی ی اضما اب هکلب قیفر های ی اضمادهبهن هلاقم هچرگ دیسر



 موس
 یتقو یسلو * میئامن رشتنمارنآمیتساوخو میتشون یاهیباوج دوب هدغ
 هک دنتخاس حرطم « مید اد رارق اقفر رایتخا رد ارنآ پاچ زا لبق
 راستا زا نامز نآ زد ورتیا زا ۰ ( درادن یقایکدت رابتعا ] دنکیمن یکمنم ار ام یتالیکمت رظن وتسا درف كي هتفون هلاقم نآ
 ْ ۰ میدرک رظنفرم * هیباوج "

 + داد میهاوخ حیضوت الصفم ادعب ار عوضوم نیا -(۱)
 هب هطبار نیا رد هک ار یمخقم داقتنا « تیعق او نیا -(۲۷)

 یرستعیب حیفوت ادعب ۰ دنکیمن هیجوت تسا دراو راداوهیاقفر هب
 »+ یاد میه ًاوخ

 دوخبامغتا هیجوت یارب یقطنم لیلد چیه هک اتفر نیا - (۸)
 + نوگچیه نودب مدلرم راد وه ی اقفر تال اوکسباأوج رد ,دنتشادن
 هک دعیاهنیمز عوضوم نیا * دنتفگ نخس * تیرثکآ * هب ام نتسویپ زا یتحاو هتخاس مهتم ما میروثت در هب ار ام ه یتیلوئسم سانحا
 یا پگیرچ هیلع ار یاهدرتسگ شلت 6 ًاوسر هدوت بزح و نتاختیرثک

 ار دوخ تیروم ام هقرو ل أح نیع رد نانیآ * دنهد نامزاس قلخ یث دن
 تسبث هب ینیمخ مسیلایرپما هب هتسباو میژر * رضحم " رد امیفتسم
 زا دلش دیب ات تیرومام نیا ماجنا ز ! سپ دک یروطب هو دندوب هدن اسر

 قیرط زا 1 یلکوت ) تلود تقو یوگنخس 6 نآ ههویحب رد و میژر فرط
 فرا قیفر ندش * یتیرثکا * همیاغ دوخ یتاغیلبت یاههاگتس د
 ۰ درک شخپ هم اح حطس رد امسر ار ین ًاقهد

 دوسختارظن رب قبطنم میدوب متسن اون هک اجنآ زا - )٩(
 تسی ابیمهک روطن ًاملیم میرو دوجوب ار ًاههدوت حلریم یهدن امز اس
 اب یارش رد لاح نیا اب «میث امن لمع شیوخ فی اظو هب میتسن اوتیمت
 »۰ دیدرگ فلت ید ایز سایقم رد نامزاسیژرنآ هک تخاس دراو یادیرف نانجباستا یلو « مینک *افیا عطقم نآتازرابم رد رد یاهتسجرب شقن میتسنااوتیم مه زاب یسایسیاهورین بلغا ل امفنا

 » تسا ایوگ دروم نیا رد كمران راداوهیاقفر همان - (۱۰)

  

 



 تکی ۸ ا ا

 ف

 * هدیسر باچ هب موس دلج رد

 هرود نآام هک مینک مالعا تیمطاق اب مین اوتیم نونکآ - (۱۱)

 هرسب اهنت تیقفوم نیا یلو ۰ میدنارذگ, رس زا لماک تیقذوس اب ار
 ییالقن ! تی ارد رد دحیب یر اک دف اب ماوت « یزورن ابع شات تمیق
 هچ ووضعیاقفر هچ ) ًاقف ر ثكت فكت تبالمرپ نامیآا رب هیکت ابو ًاقفر

 یروشت -ایر اتلورب یبالقن !اعق او یروشت اهنتهب تبسن راد اوهیاقفر
 انچ یبالقنا یهاگآ اب یبالقن | تق ادم نتخیمآ * دمآ تس ادب - م*

 تالکعمرا کن نودب هگ دوبهدروآ دوجوب اقفر رد یتباله رپ نامیاآ

 یاهسظحل ودرو ًارد یاپ زا ار نانآ اهیراوش د هوبنا ای و دنزيرگب
 و لس اک تیلوئسم سارا ای ۹ دزاس بلاق نانآ رب ار ناأمرح هیحور

 یسشادف یاهکیرج ینامزاسیالتعا یارب « شیوخ یبالقد ! تل اسر كرد
 - دندرک هزرابم ناوت مامت اب ه قلخ

 کتسا یتیعقاو لو دیآ رظنب زیمآ یارغا دیامنانخس نیا
 * درک كرد ار قوف نانخس ینمم ات دوب طیارغ نآ رد تسیابیم طقف

 سن اهم خب ایلمع ییدنچ ام ن امر اس زا هرود نیا خیر ات رد

 تایلمع یرسکیو ه نآ رهت رد امشاج رقم هب هلمح دننام زیمآ تیقفوم

 ی اسسپکیرچ دشر رد یگازسب ریهث أت ن اگزمره و ناتس درک رد هن اه
 هکدر اد اج اجنیآ رد ظاحل نیا ز -تسا هتعاذگ اجب ناربا قلخ ی

 یرسس نیآ نداد بیترت نایرج رد هک ییاقفر نآ یر اک اد )فلت را

 لا گنچ رد اب و دیهعكنیا اهنآ زا یخرب و دنتشاد تکرش ت ایلمع
 نوسچم ددرگ ینادردق دنربیم رسب یمالسا یروپمج میژر ن أامیخزد

  تاسیلمع نایرج رد هک ( ن امحر ك اک ) یعف اش نودیرف ردقن ارگ قیفر

 هکیتنکر نیسح قیفر و * دع دیهش ( ن اتس درک ) ن اسیلوخ - هنیز مام

 * دیسرتد اهشب سابعردنب رد ین اب ایخ یریگرد كي رد

 حسیموت رتشیب دروم.نیآ رد هدنیآ رد موزُل تروص رد - (۱۳)

 ۰ داد میه أوخ

 طسوت هک تسا یاهوزج مان * یبالقن | شینج هب شرازگ * - (۱۳)

 (اخرآ ) اخنچ ناراداوه و *اضعا و اهرداک زا یعهورسگ



۹ 

 .دروضیم منچ هب هوزج نیا رد هکیالثسم نیرتمهم * ده رعتنم
 رصد زر فر مک زا 7 اب اقفر هورگ نیا یتسیلاربیل ادیدع دروخرب

 ةممتخ ۹۰ لاب تاققتا اب رم : ۱
 و ۹۰ لاس باسن اب هطبار رد یعق او رحیغ بل اطم یرسکی

 تسا نامزاس

۳ 

 جم

۰ 

 هب هداتفا اپ شیپ و یحطس یلیالد اب هورگ نیا زا یعخب ادعب
 5 ا ۰ ۰ - ۰ . !؟ هه

 ید عن تسویپ تسینومک نازراأبم داعتا زاستس اد " تسیئومگ بزح

۰ 
 سیا رارق ام نامزاس اب هطبار رد ید ًادعت و 6 دندش هدنک رپ

 *(۲)یبالقن | شبنجهب شر ازگ* مانب ياهوزج یط رد اقفر نیا زا یمخب
: << 

 هسب ناگتمویپ هناروزم دروخرب و یتسیتوتروبآ درکلمعیاغفا هب

 دروسخرب زا دراد اج ظاحل نیا زا و * دنتخادرب " تسینومک بزح

 زروسشه هچ رسگا دوش دای درومنیا رد اقفر زا شخب نسیآا یبالقنا
 1 7 ۹ . ۰ فق م :

 ناناآهوزجیور (۱/ یبالقنا شینج هب شرازگ هوزج رب مکاح مسیلآربیل
 ۰ در اد ینیگنس

 راضتنا هتشاذگ یمررب مانبیاهوزج " اغرآ یاقفر- (۱) لب 4 سا م

 دروسم ۵۸ لاس رد نامزاسیریگ لکش هچخیرأت یتحنآ رد هک دناهداد

 ۰ ميزادرييمن ثحب نیا هب ام اجنیا رد هک « هتفرگ رارق فیرحت
 قسلخ یئادف یاهگیرچ « هنحامم طخیاقفرز روظنم - (۱۵)

 هسیح اصن وزج اب فدلتخا هک تسور نا زا هیسست هجو نیا * تسا ناریآ

 یسسنابم رگن ایب شخبیت اهر شتر یاقفر یارب یناقمد فرعغا قیفر اب
 * تسا ۹4 لا باغعغت ! یرظن

 هرگنک مان قالطا زا تشاد رکذلا قوف تفت هک یسیاقن یضمب لیلدب ام

 ۷ مینکیم بانتجا نآ هب

 زا یکی اهدعب دوخ عوضوم نیا هکنیا هب هجوت اب - )٩۷(

 هک ارشیآ « باععنا را دعب هث.و لبق هن بعشنم یاقفر ک دوش هداد

 یسقالتخا" لامع هپبج ندوفگ * ينعي هایتکان نآ ناختاترورض رد ام
 دشنیپش قیقر همانیگدنز رد هنومن ناونعب * دننکیسن در « میتعادن



۹۱۹۷ - 

 هدش رشتنم شخبیث اهر شتر یاقفر فرط زا امسر هک روپ یتمرح دفحم

 شسپادگو یبالقد ا هگنجشرتسگ تسرد و یلوما كرد * قیفر « دناهتشون
 نامزاسهرگنک مطاق بیوصت اب هک دومن هئاراهرگنک هب ار لامع ههیج
 ۰ (تسا ام زا دیکات ) »تمگ وربور

 (د) قیفر هلاقم هب دوش عوجر - (۲۱) و (۲۰) و (۱۹) و (۱۸)
 الومحم هک روطتآ یسایق لالدتسا رد * * دنتشوریم الکم - (۲۲)

 رسب هن دوشیم هیکت اهیدننامه رب اتدمعتسا جیار امیاقفر نایم
 ازجمروطب « ار مه زا ًازجم هدیدپ ود تیلک اهنآ ۰۰۰۰۰ اهیدنن امهان
 دروسم تیعق او زا صخعم درکلمع ادتبا نامه زا هکلب دننکیمن یسررب
 اد سیب رگید هدیدپ. رد یيئازا هب ام نآ ی رب و دنریگیم ار رظن

 نینچهک تسا حضاو نیارب انب*دوبهتسب او یاهدیدب لو !هدیدب * دننکیم
 . رسگیدکی اب هدیدیود قلطم ندوب ناسههب یقطنم روطب یرکفتهوسغ
 " یروم قطنم » نیناوق قبط زین مود هدیدپ هجیتن رد * دنماجنایس
 هک دیايم رد نآ زا مکح نیا هنامطاق و ۰ ددرگیم هتسبأو یاهدیدپ

 تسسسسس د رد یسایس تیمک أح و تساهرود ارپمک میزر ینونک میزر

 »۰۰۰۰ سیل ایرپما

 هسبحامم راشتنا زا لبق هکنیا هب هجوت اب اقفر نیا - (۲۳)
 را-.هتنازا سب دش رارق « دندوب فلاغم نآ رد هحو رطم معضاوم اب

 اقفر یاهشحب و هتشون تیمکاح یتاقبط هاگیاب زا یلیلحت « هبحامم
 نسسیپازآ لماح رظن رگا دش رارق و دننک یدنبمسمج درومنیآ رد ار
 رظن نآ هدوب هدش مالعا هبحامم رد هک دوب یزیچ نآ زا ریغ یدنبمعمج

 ار شرظن درف کی ناونعب فرغا قیفر و هدش یقلت نامزاس یمسر عضوم
 اقفرف ناوآرف تادیک ات مغریلع یلو * دیامن زاربا نآ دروم رد امسر

 ِ * دندز زابرس راکتیآ ماجنا زا
 اقفر یلبق رظن نامهالاح هبحامم روظنم رگیدترابعب - (۲)

 مسی ًایرپم ادب هتسب او میزر ینوگنرس ات ۰۰۰۰۰ بالقنا ۰ دوب هدش

 نارسسیا رد رگید مسیل ایرپما تیمک اح ینعی * *تسا هتفر شیب هاش
 * تسین حرطم



۹۹۸ ٍ 

 (خ) قیفر لوا هلاقم زایاهلمج هب هراعآ - (۲۷)

 * اجنامه - (۲,۸)
 .تسا یناقهد فرشا قیفر روظنم - (۲۹)
 : اسب ار دیدجفالتخا لکم نیا هب اقفر هکنیآ زا سپ - (۳۲۰)

 دندرکیمهولج ل اکید ارر ایسبرگید 6 دندرک حرطم هبحاممی اهه اگدید

 هک مسیدوب هتفگ لوا زا ام دنتفگیم امکاد پچ حالطما هب عضوم زاو

 نآهکدنرو ایمن دوخیورهب هتبلا وتسا یفارحنا هبحامم ی اههاگدید
 اپ ۵در ار فرح نیا تسار ار اکشآ عشوم زا عقوم

 ح قیقر هل اقم هب دینک عوجر - ۳۲( و )۳۹

 (نامز اس نوردرد ل اجنج اب كيزولوئدیا هزرابم ) هلاقم - (۲۲)
  * دش هتشون هطبار نیا رد ًاقیقد

 تار سظن امشتفگ امب (ج) قیفر ثحب كي رد یتقو - (۲:)

 هرالسف الثم 6 دینکیم عافد هبحامم زا لیلد یب یلو دیر دن یتسین زج

 *تسامم هدیقع هک یزیچنآ هد ه تسا زیچ نألف شی أنمم هبح ًاصم هلمح
 8و ۱ ۱ ۰ ه این دشاب ! هب ًاروف ام

 یااقفروب همسر ر غومضوم نیمه دهن ر . ر ۰

 هکزم ونزاآ ار هبخاأاصم هوزج * مینگ مالعا شینج لک سپ و .نامز اس

 هد وشیم تمادرب نالف هبحاصم هلمج نالف زا را میهل حیسوت و میز ام

 * تسا ۰۰۰و زیچ نالفا ام رظن *تسین ام رظن نی
 یو هک دوبن یزیچ نآ نیا « یلو دومن یدنم تی اضرتوکس قیر

 باختناهک ار یهار و تفریذبن لمع رد و دشاب قفاوم نآ اب امقاو
 * یامشنا هر ه تفر دوب هدرک

 لاجنج ایيزولوئدیا هزرابم ) هلاقم هب دینک عوجر - (۲۹)
 * ( نامزاسنورد رد

 ظن مهیاقفر طسوت ارثکا هک باععنا زا لبق قلخ یئادف ی اهکیرج
 نآ ی اهه اگدید حالم اب طقف ه تسا هدش هتشون یو دوخ و فرغا قیفر

 یاپرد فرغا قیفر مان هک هتفرگ رارق اقفرتفلاخم دروم یث اههتعون

 



۹۹۹ 

 م داباهمگنیتیم و هبحاصم + هتسفن نآ

 یرازسگرسب زا لاس ود تماذگ زا سپ داباهمگنیتیم دروم رد

 دنتخادناهارب ییوهایه نآ رس رب و دنتفرگ ار نآ زا یاهلبجگنیتیم
 +( (خ) قیفر مود هلاقم هب دینک عوجر (

 » اهدادیورزا یشرازگ هب دینک عوجو - (۲۷)
 - ناریا قلخ یتادف ی اپهکیرچهم انربخ ) همانربخ [۳۸)

 هدرنکهثارا ناراد اوهتازر ًابمد ربشیب یا رب اریمخعمدومنهر(ناردنز ام

 هسل اقمرس نیاردیلودوبیمزر | اب مادق | یخشمدومنهر نداد سفن * دوس
 نییمپسود وب هدهن هد ن ییموتهن اهلسمهزر ارم یروشتد اگدیدز ۱ل ایم

 ,مسیتشون ۲۵ هلاقم رسی اپه اگدید رب یدقن ۴۹٩ همانربخ رد رطاخ

 تاد اقتعا بوچر اچ زا 4 هل أّقمرس هک هلمح نیا لقن ان (ج) قیفرر

 دوخ نامزاس هک دیوگب دهاوخیم دوب هدشن جراخ نامزاس یلمع و یمسر
 . هتسا هد وین هد أاحلسم هزر ابم یروشت ی اپه اگدید خب زپجم اساسا

 هتفون يقيفرب ار ۲۹ هلاقمرس هک میقد حیضوت مه ار عوضوم نیا

 نینچ اب هطبار رد هدرکیم عافد نآ یاههاگدید و هبحامم زا هک دوب
 یاراددوخ امش دیوگب امب دعیم روبجم (ج) قیفر هک دوب یتاضق انت
 هبحاصم یفارحنا یاههاگدید زا طلغ هب یو دیتسه یتسرد ی اهه اگدید
 » دینکیم عافد

 هدرک مههزیروشت ار یدروخرب نینچ اهنآ هک تسا بلاج - (۳۹)
 هسنوگچ هک دنهد حیضوت یفسلف رظن زا دنتسناوتیم عحالططاب و دندوب

 دیابهسچ داقتنا دروم هلئسم نآ یاجب تفگد یلو درک داقتنا دومیم
 لاصح نیع رد ایوگ یلو تسا طلغ زیچ نالف تفگ دوشیم ایوگ ۰ تساذگ

 هک تسین مزال مین آ زا شیپ هتبلا و تسا تسرد زیچ هچتنگ ناوتیمن

  

 * تسا طلغ ارچ دوش هتفگ

 ناسزاس یلامیاروغ هک دوب اهشهوک نیا اب هطبار رد - (0)
 ناسگرآا نیرتیلاع ین ادهزاس هرگنک بایغ رد اروش نیا ۰ دمآ دوجوب
 هیهدشأب هتشاد تراظن تیزکرم لادعا رب تماد هفیظو و هدوب نامزاس

 فی اظو ماجنا یگنوگچ زا یهرازگ تسیابیم هام رهتیزکرم هک قیرطنیا



۰ ۹۱۱ 

 ره نامزاس یلامیاروش و دیامن هثارا نانزاس یلاعیاروغ هب دوخ

 رارق* اضعا رایتخا رد نامزاس عضو زا یحم اج شر ازگ رابکی هام راپچ
 * دهن

 * -دشیم رارکت دایز ام نامراس رد هلمح نیا - (2۱)

 همان ناآهب دوخ روبزم تیزکرم قیفر نامزنآ رد هچ رگا - (0۲)

 یروشتهب نیدقتمم * هک دوب یزور زورما لاحرهب یلو دوب هداد خساپ
 دندوب هدرک نامزاس هب هک )٩( ی !هدنبوک تاد اقتنا یور ۳ مپ

 زام * میروشتهب داقتعا هجرد و دندعیم هتخانش دندرکیم نالا ایو
 * دشیم هدیجنس نازیم نیا یور

 زا رس رگسید "» تیزکرم یاقفر اب ینخس" هدنسیون مه نونکا
 : دوب رتشیب همه زا وا زایتماآ ۰ تخانشیمن اب

 دسیجمت و فیرعتهبحاصم زا نارگید نآ هک یطیارش رد یو الوا
 هکدوبر ادروخرب سناغ نیازا این اثو دوبهتخات نامزاس هب « دندرکیم
 و ًاودنتشاد یپچ عضاوم اره انهبههکدوب ینامز نامز اسهبوآ نتخات نامز
 ددجم لیگشتز | سبو | تقیقح رد) «دوب هدرکد اقتنا پچارتلوا عشومز |مه
 تکرش هیلوا یاهشحب نآ رد و وب هتسویب نآ هب قلخ یتادف یاهکیرچ
 داتس رد نامزاس مان نیبماغفوفقم رد وا نامزنآ رود هک ارچتعادن

 ۰ دوب تیلامف لوفعم هیمورا

 لمع رد ادعب وا هک ممن ادب تسیندب( مظاک )روکذم درف دروم رد
 زاباعقتا زاسپ وا ۷) ؟تسارهن تساهدوب *» پچ* اعق اوهک درک تب اث
 هسورپ ( اخرآ ) ًاخفچ ینعی ناهدیدج نامزاس رد قلخ ی ادف یاکیرچ

 باعقتا»هک دیسر هجیتن نیا هب اجنآ رد .دنارذگ رس زا ار یبلاج

 -هدرسخ روک نایمعكي هکلب دوبن یدوخبدوخ ربارب رد یهاگآ بالقنا
 فالتخاهوجو زا ینشور كرد " هک درک فارتعا یتح وا." دوب یثاوژروب
 دنهاوخیم ار ياهلئسم هچ یئادجنیآا اب دنتسنادیمن و دنتشادن دوخ

 4 ناونعب هک دوب دراو وا هب یداقتنا ایآ یلو " ۰ دننک لح
 هک دوب دراو وا هب داقتنا نیا ایآ ؟ دوب هدرک نایمع اوژروبهدرخ
 دنادبهکنآ نودب و دشاب هتهاد فاتخا هوجوزا ینعور رد هکنآ نودب



۱۹۹۱ ۳۳۳۳ : ۹ 

 زا هد سلک لسحتساوخیم ار یاهشلگسم هسچ یشادج نسب اسب
 دازآ یسسسیفف ادم نآ ریظن واءهجوپنیمب «هن ؟ ده ادج خدا چ
 آاسیم نایمب صخعم تاد اقتنا ی اپ ,وتقو نینل لوقب مک دوب داقتنآ
 ۸ وژروب هدرخ نایمع نآ هو هند دنر ادیمن اور دوشب ار ید اقعنا چیه

 دکیز !هکیناسک " هب | تهگیمرب ن ارگید هب یراک منادن نآ مه و
 هب قباسلا یف ادک و شخبیت اهر شترآ ناربهر رگیدب ینمی دندش ادج
 تافارحن ار ا# ایوگ 5 .دوب یناسک هلمج زا وا * قلخ یثادف یاهگیرچ

 دارفآا ن آ هلمج ز ۰ گدندوب هدنآگنت هب هد ذگری اهوسک و

 زا جوریخ و ًاخ 1 دیدجتالیکمت ةب نتسویپ * : ایوگ هک یموصعم

 ؛ دوب تسب نب یعون اهنآ رظن زا هک دنتسناد یتیشو
 *ف « چ یلبق تالیکعت رد تسیابیم هک دوب هدیمهف ارنیا وا

 ندومن فرطرب لح هار و سقاون نیا للع هک دومشلت هداریگیب * *خ
 سی ژولوتدیا هزر بم كلي قیرط زا جین نیا کا ددرگ نفر امت

 .تیکیمن ربو اه مه ۵ اقتنا نیا یو ممد تیپ یاد ناکما ملا

 تا قالتعا زور ه رز زوم تب دش کاپ رد * تسن ادرم وا

 هب هک دراد ل ًایندب ۱, یاهل امف يزولوئدپیا هزو بم ۸ گلم زوسلو هششپآ

 یار همهنیا مغریلع مه زاب یلو "۰ دهششبیم یرتفیب قمع و
 زا دوسسخ هک شخییث اهر شتر نورش رد هکیم اگنها و 7 یهاگآ ی

 : تسنادیم یتسینومک نایرجلی ارنآ عیطلاب و دوب یناراذگناینب
 و لسسلع ندرک ادیپ رد شلت یاجب " درگ زورب صق اون : حالطساب یدک
 مغویلعوا ینحم هب لقن رز اهنآ ندرک فرطرب لعمار یدومن نشور

 هزر ابمثاسب قیرط زا زین نیا هک * دوب هتفگ وتسنادیس دوخ هگنیآ
 زا یفخب " دیسر هجیتن نیما خب * تسا ریذین اکما مل اس كيز زولوشدی

 لابند كی ژولوئدی هزرابم رد ار یهورگ گنت عف انم نیمأت « تالیکمت
 دار یرتلووپ تاق ارحت یمامت ندودز * دیاب هکیلاح رد » دنکیم

 هلبج نیا اب و [تسا ام زا دیکأات )+ »( داد ] رارق رظن
 در اسپم ای هب نداد نتازا مه ز اب قارطمطرب یفاک دحب لاخ نیع

 اساسا هک میوشیمن تحب نیا دراو المف (۰ دز ز ابرسكيزولوئدیآ

 شد

 دی

 کا
 رگ



 ی ۹۱۹

 هاو هدش انب یرتلورب ریغ و يلومآ ریغ ناینب رب شخبیث اهر شتر
 هزرأ بم یهورگ نت عفانم نیماتیارب یی هک ینارگید نآ هن و ۰ ْ

 بوسسچر اچ ظفح اب دنتسناوتیمن * (دندرکیملل ابند ار كيژولوئدیا
 - ( دنا یملخیق اون حالا هب نآ زا یخبیک اهر شترآ تالیکعت

 دشادج شخبیث اهر شترآا زایرتلورپریغ عموم كي زا وآ هرخال اب
 9 ٩۳ دوبن دراو وا هب یداقتنا * زاب یلو

 رس هتشاذگ هب یتسینومک دروخرب کی زا وا هک دوب وحن نیدب
 * دزادرپب هتشذگ زا یتسینومک ریغتمادن هب ادعب ات دز زاب

 اهدش ادج ناراداوم و *اضعا زا یدادمت هارنه هب وا اریخآ

 رارق( تیت ارکمد شخب رد )ام نامزاس اب هطبار رد « ) اخرآ ( اخفچ

 زا هدنسش ادجیاقفر و ام نیب دوب رارق هک اجنآ زا و دوب هتفرگ
 يسلوصا تدصحو هب یبایتس د یارب یکیژولوئدیا هزرابم ( اخرآ )
 هزر اسپم هب نیشیپ قایس هب دیشوک رگید رابکییو ه دبای نایرج
 نتخادنا»ار هب مادقا ورنیا زا ۰ دنزبتس د ین انجنآك یزولوئدیا

 رسب قبطنم * خا ۰فا ۰ چتارظن هکنیا رب ینبم یا یتاغیلبت یاهشحب
 ام هک دوب راودیمآ یو * دومن 6و تسین هد اردمحا دوعسم قیفر تارظن

 عطوم زا وا « میتفیب ینانچنآ یتاغیلبت یاهشحب ماد ردرگید رابکی
 یلو *تسین نانچ و نینچهک مینک عافدمهامو دبوکب ار امپچ حالطماب
 نآ ای هطب ًاررد هتش ذٌگ رد دوخ هابتشا زا ًام.دوب هدن ًاوخ روک رگید

 اب هجیتن رد * میدذوب هتفرگ سرد هبحامم هب طوبرم یث اذک ی اهشحب

 نوسماریپ یتاکن هب دوش عوجر ) ۰ میدرک دروخرب یو اب لماک یهاگآ
 »۰ ( یو بالقثا هلحرم رب یدقن و یبالقنا شینج هب شرازگ

 واهسب امیاقفر نیب رد یرظن ماجسنا هدهاشم و دروخرب نیا 
 یا هراچءدوب هدرک ارشرومت هک تسا هتسکشرو نآ زا شیب هک دنامهف
 رگا» درک ور و دنک ور ار دوختساد رابجاالب تسیابیم هرخال اب«دوین
 رب اردوختسار عضوم هک دوبن شاالم هب و دوب هدرکن تارج نیا زاشهب
 هدرسک اپ و تس د دوخیارب مه ین اورهل ابند هک نونک ا ۰ دز اس الم

 یاقفر و وا تخپ تساد یامسم یب بامصنا زا هکیئاپنامه - دوب



 7۳ 2۳ ۰ حس منو ی مممومو و ون نشو هسج و۳ ۰ ۹ ۹3 دعب

 رهع تست 3
 ی عح ٩

 یف اکردقب ار دوش یبالقن ا هیت ر تلاوت دل ا ی ابشرو رب و شزوسآ طیب ًس

 7 ٍ سس ۱ مد : (

 م* م یروسسکت هب رگید هک درک مالعا نااهک ان - دتدوب داد تساداز
 ۰ ۰ ۰. 4 ام - ۰ ئ +۰ وام

 مسب نیدقتعم فصز امامت ی اوسر اب یو بیترت نیاب هر رادند اقتعا

و

 

 تقیقح نیا# دهم هداد ناشن رگید رابگیب و دش هدنار هناخلسم هزرأبم

 بسسلاق ردآردوخ دناوتیمن یدینمتلم مسینوتروبآ هک تسا هتشاد

 ناسنچ ما * میروگت اساسا * هک تقیقح نیا دنک اجم * م, یروذت

 شسسسمیپرزت مزینوت روی دش نمک او نآ هب لبق زا یئوُخ هک هدش میظنت
۰ 

 روم

 ۱ یناقهد فرشآ قیفر اِ ةبح ًاصم زا لقن () 5 دادید

 نازر ایم داحتا ز ًاستس د تسینومُک سزح رم نونکآ وا ژل درهم

 ادم را ا ۱ ۰ ۰ سی
 بسساأنم یت ًافیلبت ۵ روس و دیدح یا اک کی نااونعب و هتسویپ تسینومُک

 جج

 بم سم تمیق رب نا اب نازرابم داحتا هک تسا هدمآ رد ًاپنآ يارب

 یروسکت و قلخ یگادف یاهکیرچ هیلع وب نآازااو دیارف ارم شتسینوسک

 8 تمیق# ۱ و / ۰ َ دنکیم ۸ افتسا نانآ یمالقنا

 ۳ ز ردقچ .دندوبن یسایس ناسگدتسکهرو نینچ را یا رب

 " بزحهمانرب یاهورین * نونکآ یلو دعیم هتساک « تسینومک بزح نیا
 قلخ یثادف ی اهکیرچ لو | ار شن اوره ایند ۶ روگذم درف نآ دنن اوتیم

 یاهگیرچز ا یقخب یتح هک دنز دن ایب هر وه ایه سپسو دننزبآاج ناریا

 مسب دینک عوجر) ۰ دناهتسویب » تسنومک بزح *هب ناریا قلح یئادف
 ؟ناربآ تسینئومک بزح سقم هرگنک ی اههم انمطق و بم ایب ۵ اوین ایب

 هم )1 هدنبوگ تاداقتنا نآ سفن و تیهام تسارس اب

 رد تاهرت نآو » تمزکریم یاقفر اب یتخس * رد قلخ یثادف ی اهکیرچ

 " تسینومک بزح * رد شینونگ تالبعزخ اب * یبالقن ا شبنج هب شرازگ *

 ؟تسا ۶ود وین یکی

 .-.-لچ زا هدامولپاچ همانتمادنكی اب هک یتسینوتروپا
 اسب حلطماب بیترت نیا هب و ددرگیم تسینومک بزح حالطم اب ی اهورین

 :هسیلعرب هکیلاح رد و دسریم كيژولوئدیا یسایستدحو هب نانآ

 و .برسق مامت هک دنادیم زین دوخ « هتساخرب قلخ یادف ی اهکیرج

 



 رو وی مر هع+ و وخ ۲ ات جو بره ۹ ۹ ِ ۰ ۵ تحصد

 مست هب لاح رپب شنت هک ت.اجنآ زا * تسینومک بزح * دزنا رد شتمیق
 اتیا در ًاذگیم شی امن هب ۱ ار کزیچ هچ هدروخ قللخ یثادف ی اهکیرچ

 یالسسخ مسیسک رام لب اقم رد ار تسار مسین ون روب | زجعتی اهن رد همه

 ۰ دنهدیم نان رتم امت هچ ره حومو اب

 . ه هسیشاس رد

 نونکآ ار". تیزکرم یاقفر ًابینخس * تفونور ام هدافس تم ٩
 »۰ میرادن ر ًایتخا رد

 هو زر سس زا لقن هلمآ .دویگ لخاد نما رد هک یتالمج -

 » یبالقنا شیدج هب یشرازگ *

 گیت اسکورکذلا قوف درف نیب زرم نیو اجنیآ رد ام ۲
 نباسسیم رد مینکیم رحاق 3و میز ًاسن شودخم ار دندش ناور وآ لایتدب

 هتفرگنهشیر اهن رس الماک 1 ک دیتنممه یشاقفر دارفا نیا

 رد نمپآ اسب 1 3 مر افق یبالقنا مضوم تسن اوت دنهأوخ

 0 داددهأاوخ اش هدشمآ ار ده رنهاوخ یر مسینوتروپ !یالجنم

 ه.دوب دید نیپآا لماح !دیدش تگ رم ی اقفر ز ! رگید ین ی (ع۳)

 هلاقم رد قیفر نیا شیر * دیدرگ اقفر نآ نامیتشپ هطبار ییا رد و

 * تسا (چ) قیفر روظنم «تسا صضعم ۲ لامشا هپبج * هب طوبرم

 ی ام * م*زاغ زا لاس ٩ تهشاذگ زا سپ ًاقفر یتسا رب تب (۲)

 یداسفبا 0 هزر بم راد دوخ نامژ اس هکیلاح رد و ناریآ

 هسسش ًاهلیم هژزر بم زاغآ و عورش ْ « تشاد تک هگناتس درک ( حوسو

 مشی اهلگدج رد ين :ازیتر اب زا قروه د تکرح نیا ابن ۰ دند ر گیم تیحم

 و ی یقلت لکهایس رد هیلوآ قلخ یتادف یاپکیرچ تکرخ نامهار

 اههدوت اب طابترا هلئسم« هزرأبم ندشیاهدوت لیلدب هک یطیارش رد

 ین ازیدر اب هتس د یریگ تهج خب تبسن ۵ دوبر ادروخرب یر ًایسب تیمه از ۱

 ْ دندوب هجوتیب ی هلئسم نیا لحیارب

 زیچ همه "» تر ابع اب و تف اب لماکت ًادعب هاگدید نیا - (2م)

 ییژولوئدیاهزرابم نتخادنا نایرج هب ترورض لباقم رد " تسا نشور



۱۱۵ 

 دهاوخهتخادرب هلئسم نیا هب دمب تمسق رد *تفرگ رارق نامزاس رد
 » دش

 یووراتفر» هتش ذگ هب درب رد هک یلیاسم زا یکی - (23)
 رد يیسففم تسایس اب ن امزاس ایوگ هک نوب نما دندرکیم دیک ات نا

 اجن آرد نوچ طقف یدوخبدوخ روطب و هدرکن عورغ اریتیل امف ناتس درک

 نوسسسچ ۰ ین اهن امز اس هگیگاج درکت تکرش نآ رد دشیمن و دوب

  

 ًگ > رد اما دنتش اد تکوغ نآ ول ۰ ر رگراکهار ر راکیپ
 - و وطشی ا ارهلگیبم هک دشت دن مریمقت افرا ۰ میاهدرک تکرع ناأتس درک

 زرچم دومس یینر ی اههاگدید ب مقا و ید هک وز دندرگیم یوزر

 «دننک لرد مطب ار نیا او هبحاممیاهشفرح دنتسن ًاوتیمن و دندوبن

 ۶" میروشتآ دربشیب یارب ار ناتس درک قنج رد تکرش ترورض و تیسهآ
 * دشفیم 1 رهن

 ور یر اذگرمفأت رم یخ اههدوت اب ط ایر ای ۰ سای افیلبم

 ناستسم درک رد نامزاس . .دشیم لماک یپجوت یب ناتس درک یاهگرسشیپ

 رد یداسیز یاهگرمهیپ یقاوف نا مغرسیلع هزأات ۰ دنک دشر

 یاسپتسایس یضعب هب هجوت اب یو " دندش ناز اس یسلج ناتس درک

  ۰ دندمن ظفح اهورین نآ نااتس درک هخامتسرد ان
 ینازیتر اب وعتس دگی تکرح لوبق فرم میئوگب میهآوخیمن (۸)

 تسا م ۰ میروشتآ هب داقتعا ینعم هب « رگید یاج ره اب لامع رد
 دوس هدش هتخ اس ةدحأاصم حب تبسن هک يثاأضف عب ةجوت اب طیارش نآ رد

 مسن تمدید اقفر تاماپتا «امبناج ز ۰۱۷ ل ام هیچ ندوشگ" ,رشویذی اب

 اتدرگیم حر یه افع ثحب كي رد (د) ییفر الغم * دوب هتخير مهب اد

 ناسسمز اس هک لاح یلو متعاد كيزت ارتسا فالتخا نامزاس اب نم نونک
 راکرد یکیزتارتس ها فالتخا رگید تسا ۵ ما ا ر لامع پیج ندودگ

 یاب اس کوره رم لا رد دیاب ایتات کا همه مدقتعم

 درک تکرسدی ًابزیندرگ قلخ شیتجرددندقتمم اقفر هکیل ًاحرد«دد رگ لیطمت



 ۹۹ ْ سم
 رددآرفا نیا : دنسیوئیم * اهدادیورزا یعرازگ* رد - ِ )2٩(

 لاسش ههبج ندوهگ فلاخم ه رهاظ رد هاگچیه ار دوخ یعمجتسغن ةسلج

 ِ : * دند ادن نان

 رسا نیا هب نونکا ایوگ اقفر لاس ود تش ذگ زاسپ - (0۰)

 نآ یسساسا طولطخ و هبوچر اهچ « دنیوگیم نا دوخ * دناهدشفق او
 شبنج هب دیاب » و (باغعنا زاسپ ) دش هتعون » یکیتکات هفیظو
 رگید ایوگ مه ارنآ یور * یسررب و ثحب *» ترورض یتح و * ددرگ مالعا
 ود اب اقفرهک فیح یلو تسا تفرغشیپ هنامن دوخ نیا ۰ دننادیم مزال

 ۰ دسناهدیسر نآ هب 4 و راداوهیاقفر راهفتحت و ریخت لاس

 مسه زوته هتبلا ( نایلط لالحت هب خساب ۱ حیموت هب دینک عوجر )

 نیمات یارب ینورد كيژولوئديآ هزرابم زا امكرد نیب یقیمع.قالتخا
 . نامزاس ره هک یئاهکیتکات * ندرک هزیروشت * و كيژولوئدب | تدحو
 زاسپ امقاو هیواز نیا زا و دراد دوجو ه دنک ذاختا دیاب یبالقنا
 تسلع هسب ام یتقو ,.دنتآهدیسرن امفرح هب مه زونه اهنآ لاس ود
 زا« تعاد دوجو نانزاس رد فلتخم لئاسزا هک ینوگانوگ ی اهتمادرب

 نامزاسهیهک یصخشم حرط لوح كيژولوئدیآ هزرابم هب ندز نماد ترورض
 ندوب » راک یسایس" هب ار ام اهنآ « میتفگیم نخس « میدرک هئارا
 كيوولوئدب !هزر ابم . میدرگیم دیک ات 6 هکیل اخ رد و دندرگیم منم

 دنکیم ادیپ موپفم یتازرابمكيتارپ اب هطبار رد نامزاس نورد رد
 هایژولوئدیا|هزرابم نیا شرتسگ نیح رد دیاب نامزاس و دیاییم افغ و
 ناسمزاس ار شیوخكيتارپ یمومعتسهن تابوصم ساسآ رب دوخ نورد رد
 لسیطعت یلو میدش ندوب "راک یسایس هب مهتم ام لاحتیا اب « دهد

 : یاپشحب رد ندش قرغ و ناتسادرک رد * زکرمت " و * لاس ههبج "
 یرانکرب طیارشرد مهنآ و یتازرابم یاهژادنامهچ دقاف و لماح یب
 " یعم » رب قبطنم یتکرح ایوگ اقفر رظن زا یتازرابمكيتارپ زا
 4 یژولوکدیا هزرابم اب دیاب ار یبالقنا گنج هکنیا لثم و تسا
 هزرا سیم زا یستسیکرام یکرد نامزنآ هن هجیتن رد«داد شرتمگ
 ار یرستلورپ كيژولوئديا هزرابمثكي لاح هن و دنتعاد كيژولوئديا



۱۱۳ 

 * دنهدیم ماجنا
 دروخوبز | هن اهاگآ و میدرک رگذ و هنومن نییآ طقف ام - (0۱)

 ندوهگ * هام داقثعا مدع ایوگ ناونعب اقفر هک لقاسم یاهراپ هب
 یشرازگ»"رددرومنیا رد امیاهینکعراک رب لیلد ایوگ و " لامع هپیچ

 مس سینگیم رکذ ۶ مینکیم بانتجا « دناهتخاس حرطم"اهد ادیور وب

 قسس-طنم یک نتشاد ابطقف یک ره هک دشاب یفاک لبلد ی نیمه

  *« دربب هیضق لما هب یپ یتسینومک

 مگ دنکیمباجیا ار یلثامسم حیرخت «رگید * دراوم * هب خساپ
 كيزآ دومیم ثعاب هک لاح نیع رد « دشاب دناوتیمن یاهلگسم رگنخور
 الثمهدیآ نایم هب نخب یتالیکشت نورد یرورض ریغ و یعرف لثاسم یرس
 ینبمرهش لوئسم مادقا هب تیزکرم یمسر هسلج رد ارچ هکنیا دروم رد

 هاچ داقتنا فن الما * ده داققنا لگنج میخ هب ییفر نالف مازعا رب
 دروم رد ثحب اپتدم زا سپ نامزاس یلامیاروش هسلج نیلوا رد ؟ دوب
 هزوسح هک دشبیوصت یتالیگعت حرط هرخال اب تالیکمت دیدج یهدنامزاس
 مسغریلع یو * دوب هدش نییعت ناأاتس درک هخ اش رد یر قیفر تیل امف

 نایاپ زا سپ تشاد تکرغ اروش تاسلج رد تدم نیا یمامت رد هکنیا
 هسلج نیا رد و دومن تیزکرم یاقفر اب یساهسلجیاضاقت اروش راک
 نآ.سزاس رد یتیلوئسم چیه 6 در اد هک یلگاسمتلمب هک درک حرطم

 دنتفگ بجمتم روپظون دروخرب نیا زا تیزکرم یاقفر همه ۰ دریذپیمن
 شرسظن روش رد ثحب همهنیا زا لبق ارچ هک دنداد رکذت قیفر هباو

 و ارسظن مالعاردیلاعین اروشیاهشحب هجيتنایآ «تسا هدرکن حرطم ار
 اب هک یاهژیو تیعقوم تلعب تیزکرم ی اقفر ل احرهب ؟تسا هدوب رثوم
 رسیز رهشتمسق رد (د) قیفر هکدنتق رگ میمصت* دندوب هدش وربور نآ
 همژال یاهشزومآ ار ات دنک تیلاعف لامس هخاش رپهش لوئمم قیفر رظن

 شزومآهرود ثكي تسی ابیم )نر قیفر هجیتن رد و ددرگ فرطرب شا لثاسم

 -یزکرمفرط زا زین رما نیا لوئسم و دنارذگب رس زا ار دیدج
 تیزکرم مسیمصت نیا (خ) قیفر هنافسأتم امادوب هدش نییعت (خ) قیفر
 ناکماهکدوب هداد رارق یاهزوح رد ار (د) قیفر و تعاذگ اب ریز ار

 یی

  



۱۹۸ 

 تسسا نیا بلاج و «تفگیم یقتنموا مو ادم,شزومآ و میقتسم سامت

 ارچ یلوک تفریذپ تیزکرم یدعب هسلج ودار د اقتن | نیا (خ) قیفر هک
 یزادناگنسلفلد زا یکی ناونع هب رما نیا اهدادیور زا شرازگ رد
 نستخاس هب ار اهنآ لقلد دوبیک دیامرتسین مولعم هدش یقلت ارم

 8 * تسأا هتماد او يلمح لئالد

 نآ لثس هیحاصم دروم رد قیفر نیا رظن مه زاب هتبلا - (۵۲)
 رس رباهتآ گرتشم نلسیامت نامه اركرتشم هپبحساسآ «دوبن اقفر
 كیتارپ لها روبزم قیفرعفورعم لوقب * دادیم لیکفت " لامش هپبج *
 شیپ ارگ * تر ابع یاجب تشاد رارما یموصع تسهشن رد یثح و * وب

 هسسپیچ ۳ دروم رد یدشبممج ناونعب * یمومع ران ۴ ترابع «یموسع
 هزر ابمیارب یژرنافرص هک تشاد ارنآ میب هکارچ دوش هقارا » لامع
 نسیم دنک ثعاب ه دحاو تارظن هطقن هب ندیسر تپح كيژولوئدیا
 اب ادیدش و اتخارم وا مه ادیب * ددرگ هطبار نیا رد یلمعیاهمشوک
 منساخربتْفل أخم ی نامزاس رد هایوولوئدیا هزو بم نداتفا نأایرح سس

 یشازوأابس همانرب نییعت یارب دوخ تیلگ رد حرط نیا سس (0۳)

 دا * ( هديسر پاچ هب موس دلج رد ) * دوب هدش داپهشهیب نامز اس

 نامزاسرد ی اعف كيژولوئدیا هزر بم دوب رارق ارهاظ (0ع)

 رسما هک تشاد یثاهحرطایوگ مه كيروشت هتسه و دتفایب نایرج هب

 یست اقف رهب تیزکرم المع یلو * دومنیم عیرست ار كيژولوئديا هزر بم

 یرسگیارنآ یورو دعب و دنسیونب یبلطم هک دادتیرومام دوخ نیب زا
 بلطم نیا مه اقافتا ۰ ددرگ نییست ینامزاستیرثکا و تیلقا و هده
 ار هسسه دعیم « دوبن نآ رد یزیچ یئوگ یلک زج یلو « دم هتعون
 بسیترت نیا هب.دشاب هدش هتفریذپ یمخدم رما هکنآ نودب « تفریذپ

 اروسش میممت هب هک دنهد هولج روانیا فرطکی زا دنتسناوتیم اقفر
 یاضعا یهاگآ دشر زا یریگولج اب رگیدفرط زا و دناهدوب راد افو

 هلثسم دندرگ هجوتم اهنآ هک دنوخنآ زا عنام دنتسناوتیم نامزاس

 * تسیچ رس رب یلما



 سس ۱۹۹

 هگنیارب ینبم ی ًاههمزمز ه« بامشتا ز | لیق اپتدم زا - (60)

 [وسقو لاح رد اسی هداد خر یب اشنا قلخ یقادف ی اهکیرچ نیب را
 شیپ ًابتدم ز زا ًاقفر هک میدش غحوتم ادمن ام « دشیم هدینم وه تسا

 هميیدن اوهدرکیم حرطم ر اداآوه, ی اقفر ای هدن ًامکی ار ینورد ت افالتخا

 * دندوب هدروآ دوجوب ارباعفنا

 هدک * میژر بوکرس زا یباههعوگ » ناردنزام هوزج رد - (07)
 زا دصعبو هدش یکعنم الماک رظن نیا « هدش هتشون اقفر طسوت شآنمدقم

 ارنآ هدنیآ رد میر اودیمآ هک میتشون هلاقم نآ رب یدقن امباققتا
 ۰ میزاس رشتنم

 هک دلش رغقفم نامزاسفرط زا یث ًاههیمالعا نآزا سپ - [0۷)

 هستش وین ام مه ار همه و ,نوب قلخ یقادق یاهکیوچ ی اضما ار یگمه

 طوبرم هیمالعا هلمج ز | -تیزکرم بیومت و هزاجا اب هتبلا - میدوب

 ,يسسیالقدا ردام اب طوبرم هیمالعا و ًاحیسم دازهب قیفر تد اهش هب
 * ین ًاقهد زسیگنا ر ةيهپش

 «دندوب هدشیمختم اهزرم ندرک شودخم ردامقاو اقفر - (۵۸)

 6در اد یمایق دید ٩ هراتمش هیمالعا هک دندرک عیب اشپامشنا هناتسآ رد

 رگید الاح ؟ ابک ؟ ارچ ميديمهفن مهباععتا زا دمب ام هک یعوضوم
 اسب تازر ایم ن آ رد تسی ابیمن ايتسیابیم ایآ هک دوبن نیا هلئثسم

 ابهیمالعا نآ هک دوب نیا هلئسم هکلب مینک تکرغ صخعمم ی ًاهدومنهر

 قیرطز!بالقنا یزوریپ هب داقتعا ) هدش هتشون مایق هب داقتعا دید

 یئالوط ی هدوت گنج هب داقتعا دید اب دهن دم ًارق

 تسیرثک | ایوگ :ک دشیم رگهولج روطنیا بیترت نیا هب نمض رد
 اي ایوگو دندوب هدر تفلاخم هیهاعآ نآ یاوتحم اب تیزکرم ی اقفر ْ

 نارسهت هخاش - اخفچیاضما اب ار هیمالعا نآو هلفسم نیا مغویلع

 : »۰ میاهدرک رعتنم

 دروخرب كي هناهشن حوضوب هک لاح نیع رد دروخرب نیا - (0۹)

 هک تس | مه رما نیا هب اقفر یحیولت ناعنا رگن !هن تسا یتسینوتروپ
 7 هد !ادن ماجنا زلوخ یتالیگمت هفیظو ژ ! چراخیراک ن ارهت هخ اه



۹ 

 رگنااقف کگدفدجوتم نامز اس یلاامی اروم تیرتک هکین امر (1۰)
 هجوم ریغ روطب رسانعبذج و شیوخیارب تان اکما یرو ًآعمج ددص رد
 رد هک تیزک رم تیرثک | تاکرح یضعب هب هجوت اب و « دنشابیم دوخ یوسب
 هگارا :ز !تیزکرم تیرثکا هکنیا هب هجوت اب و « دیدیم لاکما نآ
 هسلج لیکعت یامضاقت « دوب هدز زابرس یلامیاروش هب هناهام شرازگ

 یل می اروم تیرثک | نامزاس همانساسا قبط هتبلا ) دومن هداملا قوف
 یل امیارومتیرثک | همان توغد رد ۶ ( تعاد ار یقح نینچ نامزاس
 :زاترابع هداعلا قوف هسلج روتسد هک دوب هدش دیق نامزاس

 شیژولوئدبآ هزرابم دربشیپ مدعتلع - ۱
 ار لامس هپیجیارب راک تفرخیپب مدع - ۲

 زاغآ زا « اروش هب تیزکرم هناهامیاهشرازگ هئارا مدع ۳۰
 نونک ات تیزکرم راک

 همانربخ راک یسررب -

 ۰ یماظن ی اهمیت لیوحت هلئسم دروم رد یریگ میصت - 0

 یسسسر هسلج دعوم ادعب * دندرکن یهجوت توعد نیا مب ًاقفر

 یبلو میده هسلج نیا لیکعت راتساوخ ًرصم ام ۰ دیسر ارف ی امی اروش

 - یسایس نامزاس دنتفگ ۰ ددتسن ادیم هدش مامت ار راک رگید اقفر

 ت--یرثکا یتقو ۰۰۰۰۰ و هدیلام اروپ روش « درادن اروع یماظن

 یاقفرزارفن ود دید هجاوم یضو نینچ اب او دوخ نامز اس یلامیاروه
 دنتماد ادقرو ابیاهدصح الماک یار .هک ار روش وضع

 هب اقفر اب !روشیاضعا تیرثکآ فرط ز زا یگدنیامن هب هک درک رومام

 قسیفرود نآ ابتاقالم زا اقفر زاببجعت ل امک اب یلو دننیشنب ثحب

 ادرف كي ره و یمسرریغ روطب اقفرزا نتدنچ هزخالاب ۰ دندرک عانتما
 لما ربهر تقیقح رد هک تیزکرم یامعا زا یکی اب تاقالمیاضاقت
 هناقساتم یلو * دش هتفریذپ اداقت راب نیا * دندومن 4 دوب باتا

 * فوب هتع ذگ راک ز | راکرگید

 دشنچبامعتا زا سپ هلماقالب ندوب یلاختسد مغریلع 9
 ده هایش :اجقنا اب دروماگی رد هک میتخیر یتآا هامع حرسط
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 و نآسپفما « سابعردنب « نارهتا رد ادمب.میدع قفوم كمرات هقطنم
 رد ًاصوصخم « تفای شرتسگ ام هناحلسم تایلمع ناتس درک رد و دهرکرهش
 تست وباعمنا زا .دعب هک یاهناحلسم تایلمع دادعت ناتس درک

 لسبق تایلمع دادعت زا رتشیب رایسب « مید اد ماجنآ هدشب دای دی ارش

 * یشابیم باععنا ز

 ناختاثعاب اقفر نیا یهاگآان و یگبرجت یب هچ رگا - (۹۶)
 کیداقتنا راب زا هجوچیهب نیا یلو؛ دغ نان آفرط زا یعطوم نانج
 دروسخرب اقفر نیا ۰ دهاگیمن ه تسا دراو اقفر هب هطبار نیا رد
 را بساصجا اب هراومه هک ار قلخ یه ادف ایرج راد ًاوهكي هتسباش

 یسلبع مادق ره و تکرح رهبظاوم « شود رب ییالقن !تیلوئسم میظع
 اسب یتسرد رد « دندادن ناشن دوخ زا « دشابیمشنامزاس و دوخ
 دندیشیدن ًایندوخر اک سق اوعهب «دندومنن قمعت دوخ یریگعشوم یتسرد ان

 ه لا سغع ههبج ندوعگ فلاخم ام دنوش نشمطم اعقاو هکنآ نودب و

 ندیم اذهم بوخم سانع ار ام هک دنتفرگ ار یثاقفر بناأج « مینسه

 هلئسمب تبسن ار امتارظن دنیآ رب ددم رد هکنیا نودب یتح اهنآ
 دنتفگ كد ار نام اس « دنبایرد بامعشنا سفن وخز * لامغ هپبج "

 ۰ دنتهاذگ اهنت تلکمم رز زیرا اب ار دوخیاقفر و
 موسمسکحم ار باعقنا كنیا هک تس اد نیا ز یئاقفر اهاگ

 هدوسب هاگآان و هبرجت یب ام مه. رگا جنگی اونم دن امشیم
 نسخس نیا هچ رگا :ددرگیمرک نا مز اس دوخ هب شد اقتناآا رز اب میهاب

 ه ناوسسسنع نیا اب اقفر یلو « تسین تیعق او زا رود نادنچ اقفر
 دوخ زا داقتناكي یاجب و دنز ادرپیم شیوخ هثربت هب هدازجاع
 رد هکدننکیم شومارف اهن آهدنطلنیمرد مسیلاربیل هطرو هب یتسینومک
 دوب نیا و دندوب هتخومآ هک یزیچ نیلوا قلخ یثادف ی اهکیرچ بتکم

 شومآرف اهنآ ۰. تسا لثاسم اب یدج د روخرب 6 یبالقن | تق ادم طرم " هک

 امن آ.دندوبن هبرجت یب و هاگآان مه اهردقنآ امقاو هک دننکیم

 فرسسط زا قلخ یئادف یاهگیرچ هرماحم طیارش رد هک دندوب یناسک
 یئادف یاهگیرچ نامزاستردق وتعسو هک یطیارع رد و اهتسینوتروپا



 ۱۳۲ سس

 َ هر یدوسسب ان هلیسو راکهز نا و تسینوتروپ |! یربهر ثاب فرط زا قلخ

 هسسک دوب یاهنوگب طیارشا و دوب هتفرگ رارق قلخ یکادف یاهکیرچ
 هسب « یتسینوسک یهاگآ هب جایتحا ندش قلخ یئادف یاهکیرچ راداوه
 اپ تشاد ۰۰۰۰۰ و یسایستعاجع دب ه مسینوتروپآ یبسن تخانغ
 یاهمخ و چیپ مامت نایم زا ار دوخ هار لامخ نیا زا یرادروخرب

 هژستساخربا قلخ یئادف یاهکیرج زا یواداوه هب و هدیزگرب مگردرس
 نیا فرط زا یعضوم نانچ زاغتا هدشچرس هکنیا زا لبق « هن هدندوب
 اهنآسیلاربیل زا یغان « دعاب هدوب یگبرجت یب اب یهاگآ مدع اقفر
 ار انآ و هتعادنرب اهنآ رس زا تساد زونه هک یمسیلاربیل ه دوب

 تسس اد زا ایوگ هک دنرادنپب یموصعم:تادوجوم ار دوخ دنکیم راداو

 یاقفر نآ سپ * دنتسب دیما دیدجتاليکعت مب و هتخيرگ تافارخنا
 یاهزورردهک یثاهنآ صوصخب و دندنام نامزاس اب نانچمه هک یراد وه

 یژرسسنا فرص اب و دندش نامزاس روای:دوخ غيرديب تامحز ابتخس
 تسیمئوب هک دناهدرک رادروخرب یدشر نانج زا ار نامزاس ه یبالقنا
 * شفنذوب هنوگچ 6 هدشیسر ینونک

 ۰ » اهفیاظو و ینونک طیارش * هب دوش عوجر - (1۴)

 طسباور یگریت و اههاگدید یگادج مغریلع ام هچ رگا - (1)
 رظن ره هکیناش یلو « مینک طفح ار ینامز استدخو ميديهوگ رایسب
 رذوخ میمصت 6 دندرکیم.بستنم ۵اضتم هاگدید ود دوجوب ار یتو ًأفتم

 ی * دندوب هتقرگ بامعنا یارب

 یعیشیرمآ یتسیئومک نامزاس ره رد مسنوتروپآ ذوفن - (3۵)
 قلخ یگادف ی اهکیرچ نامز اس رد مدرک هدخر ناراکشزاس هکذیاآ یلو تسا

 نیآ «دندرک تیل اعف ام نامزاس مان أ ) 010 ل اسیاههبرض زا سپ )

 یغان نانآیتسینوتروپا راتفر زا هکلب دوبن*م * میروگتتیماخ زا
 یشادق یاهکیرچیاهمتنس و گنهرف «یروشت هب هک لاح نیع رد هک دعا

 یاهگیرچهتیروتآ و رابتعا زا هدافتسا رطاخب یلو دندز اپتمپ قلخ
 یشادج ۰ دندیم ان مسا نآ هب ار دوخ لگعت « هیماج رد قلخ یئادف

 یروشتآ ندرگ هب شهانگ میداد ناغن ک روطنامه مهشخبیث اهر شترا



۹۱7۳ 

 رگید هدمآ دوجوب یگاهیگدنکارپ هچ مه ادعب هگنیا و سینما *
 :دوشهمن* ما م یروشتو او قلخ یگادف یاهکیرج هب طوبرم هجوچیهب

 یرسیارو نر اد وه و * ًاضعا زا یضعب میدش هجوتم ام - )۹

 تقیقحردودنر اد نامزاس رد تدحو رما اب یدیدهتفلاخم اخرآ - اخفچ

 ًادیپ هک یماجرف و یو دروم رد البق)یبالقن ا شبنج هب شر ارگ :گ هدنسیون
 اب اقیقد مه مه ) ۲ هر مش یقرو اپ نر دوش عوجر 6 . میاهدرگ ؟ تبحص دومت

 نآاسهاوخ اعق او هک ۳ ی أاقفر دوب هتسن اوت داضت نیا زا هد افتسا

 اسم ابتدحو رمآ رب یو «* دیکی دوخ لابندب « دندوب ام ابتدحو
 رسصق :هب ًادعب هگنیآ یارب هتیلا دش روس جوم یر 9 هدرک هیکت

 »۰ دْطْلُغ رد

 یبآ هب اقفر ایوگ هک تسا نسیا تاهیجونت نآ زا یکی - (۱۷)
 لاح رهب هک یتانابرج رگید اب ار دوخیدنبزرم " دنتساوخیم هلیسو
 ناراداوه و ًاههدوتو هتخاس نشور دشننکیم تیل اف نیو انع نیا تحت

 هن م ًاههدوت عن یر اذگمان نب | اب ابحع ) « دنهاب هدرکن مگردرس | زر

 (1۱ دسناهدرکن مگردرس ۹ یینج لک یو

 زا ریش دی : رروسگم دوش هدنیسرپ انقفر زا دییاب

 " هیفصت »۰۳ قلخ یگادف یاهکیرچ * نامزاس ز -ا ار یدنچ رمانع هکنیا

 یاب زا رصنع دنچ هبیفصت رگما هداتف این یرگید قافتا «.دناهدرک

 شتر دنوسپ دن آاهدهش روبجم اهنآ هک در اد یتیمها هچ نامزاس

 نسسپا یتسار,دنیازف ایب نامزاس مانب ار ناربآا یاهقلخ شخبیث امر

 * ه.سیفصت * یتقو هک دنشاب ناو یجیجع میمخ یار اد دیاب رصاثع

 اهنآ اپ ۱ امقاو و دنتفگ نامزاسنآ مان رییغت بجوم « دندش
 نااشمجتسم ادیا و خسار داقتعا هک یامیغ ) دنراد یبیجع همی

 اس و فا مان و دنوشیم * هیفمت ۲ اب " جارخا

 دندرگیمینورد تتشت نادج ر اید اراهن امر اس ن 1 دریگیم رارُف نارگید

 زا یهورگ اجکی و دیاآیم دیدپ ق " تیرنکا * و " تیلقا * اجکی هک
 اقفر 6٩ و0 و دن ورم ۴ تالاب هشت زا درفنم * نافناراداوه و 1

    



۹۱۳ 

 هک ناشدوخ « دننک نشعور ار دوخ یدنبزرم دنتساوخیم یناسک هچ اب

 نامزاساب یدنبزرم رطاخب تسرد مهالبق و دندوب قلخ یئادف یاهکیرچ
 "نام زاس* ۸ ۳ هناهاگآ ام ( نامزاس مان نیبماغ ) اهتسینوتروبا

 واکیر * "ینعی نامزاس يلوا مان و "درک یذح دوخ ناونع ار

 ر-گید ن دآ ۱ مسیدوب هداد رارق هدافتسا دروم ار " قلخ ی

 نیا تخت : لاح رپب هک ( ۳ هدغ هیقمت " منم نت هنچ هد ) یاب

 ۱۱ ددتسه ینامک هچ دندومنیم تل مف نیو ادع

 تم یاقفر ناونعب هم زا راب نیلوا نیا !- (د))

 ام رخ یلو ۰ ( تسارادرب یلقت ی ازار ایوگ ) دنربیم مسا
 - مياهدرک باصن ۱ ار میاهدش هیگصت هرخال اب هک میديمپفن مه ن نامدوخ

 تسا نآ دمق ؟تسیچیارب شبثج رد یمگردرس همهنیا داجیا یتسارب

 رد امغع هک تسا نیا نآ ۲ میف لباق یاذمم > ریخ هن -

 هتفرگ رارت یحات هب « دیدوبن شاهتسیاه دک یا یتالیکشت ی اهتیعقوم
 و لومآ ۰ دیدوبن هدنب ار ادخ رگید الاح و دیدشتیبثت نآ رد اب و

 ی اهکیرچ*نا هزاسب ار یبامغن ناو دیتعاذگاپ ریز ار یتالیکمت نیزا وم

 * دیدومن لیمحت » قلخ یثادف

 دنیوگيمین انک ارتیاآ ٩ ۵۸ هام دادرخ رد ء دینک هجوت - )۷۰

 ه--یخحامم هیلع " یرگاقفا * هب او اهنآ * هبحامم * اب تیدم هک

 ملعا ی هبحامم تی هوزج رد هام دادرخ رد ابدآ * دوب هتشاد او

 * ی سا مسیل ایرپما هب هتسب او تلود كي تلود نیا هک دن اهدرک

 رد یهابتعا هک هداد ناشن مه میژر نیا خثاس راپچ « هسی اهدرکلمع

 ار فالتخا مه نامی بامغت ا یرظن ینابملاحتیا اب ۰ هدوبن راک

 رد ینزج نژیب حور * هک یاهبحامم«تسا * هبحامم *

  

 » هدعهدن ز ن



 مپ سس ۱۳۹

 تارا عتنا تشریف

 نارسیاآ قسلخ یسئادق یابپکیرچ

 ۱۳۶۹ راهب ِ ۰۰۰۴ اقب یروشتدروهن احلسمهزرابم - ۱
 مه یژت ارتسا مه هناحلسم هزرابم - ۲

 ۱۳۶۹ یناتسبات هم ممه ممه یایتک ات

 0/۸ ۰۰ ین اقهد فرا قیفر ابهبحاصم - ۲

 ی هیامرف سلجم رد تکرش ارچ - ۶
 0/۹ ۰ ِ ۰۰۰۰ تساههدوت بیرف » ناگربخ "

 ی سسیفر اب هبحامم هب یهاگن - ۵
 ۵۸ دارم ۰۰:۰۰ یبناقهد فرما

 ۵۸ دادرم ۰۰۰ هناحلسهزرابم یروئتهرابرد - 3
 اهتسینوتروپآ و هناحلسم هزرابم - ۷

 0۸ داآدرم هر کر ) ۹ دسلج (

 ۵۸رهممآ ِ ًاقفر اب ینخس ۸

 یزکرمهتیمک باطخ نروم هکیناسک - ٩
 0 ۰۰۰۰۰ هدنتسین قلخ یقادف یاپهکدرچ ْ ِ دناهتفرگرارق هدوت بزح نیباخ

 ۵ رم ۰۰:۰۰ یتسیل ایرپما دُ ِ هزراسبم شغوپ ریز یتاقبط شزاس - ۰
 ۵0۸ ید ی هلاسر سا ۹

 0۸ نمپب دم مک کخی لا دیل یز ًاوژروب - ۲

  
 



 ۹۳۹ تسنس سس سم

 ناریا قلخ یئادف یاهگیرچ مایپ ۳

 یسخیراتگرزب زورود تبسانمب

 هزراسبم زاغآرس ) ۹٩ نیمهب 4٩

 ما سیق ( ۵0۷ نمهب ۲۱و(هناحلسم

 ۰۰ ( قلخ ینمهوکش

 ا 7 اخفچ یاههیمالعا هعومجم -
 هو و هو و هد هم ۵۸ نمهب

 اپ یتسیل ایرپم !دش هزر ایم ۵

 کمر بت هم اوع
 بو

 و و هو وام حالس ملخ هثطوت -_ ۹۹

 و و و مو و ۵ یو دوس ۷

 رگر اک هقبطتا 5 ةب یهاگن- ۹۱۸

 دوو وهم 0 هج 0.۲

 هیحأاصم هب خساب هر اب رد یت کد ۹

 ی ورا یت اقهد فرغا قیفر اِ

 و و و مو و هو هو و هو هیلوا یاهکمک 

 ی مسیلایرپما هطلس اب هزرابم ب ۱

 هه مهم مهد یبلط ر اصن فی

 ۵ و

 ون اخلسمهزرابم زاغآرس لگهایس

 دنمهوگش مایق درگل رس نیموس

 هند 0۷ نمهب ۲۲۰ رد قلخ

 ناریا قلخ یئادف یاهکیرچ همدقم - ۳۰

 مسسمه هئاحلسم هزر بم ایم پاک 7

 1۰۰۲۰۳ ۰۰۰۰ یتک ار مه یژت سا

 و نارسسیا یقلخد میزر ی

06/8 

 ۵۸ نسب

 ۵۸ دنقسا

 9۹ راهب

 0۹ تشپبیدرا

 0۹ دآادرخ

 دادرخ 0٩

 .رویرپهش ۵0٩

 ۵۹ ید

۱/۵ 

۹/۹۹ 



 ی ۹۹۹۳

 هو و وه و دو و و و و 6و ج6 ۵ ) قارغ

 یا_ههیمالعا 3 اههین ایب هیوصجم ب 8۵

 ۰۰۰۰۰۵۹/۱۱ ات ۵۸/۱۱/۱۹ زا اخفچ
 ناسمز اس مطوم و * تر افس خرم ۶ ب۹

 4 ٩ 6۵ ۶ 5 ٩ 6 و ۵ 2 ناربآا قلخ نیده جم

 ه-سلهموک یاپهاگدید رب یدقن - 7۷

 ۱ چ هگتمحز یالقنا نامزاس )

  

 ن

 و و وام هوم و هه و هو ۵ ) ناآریآ ناأتس درک

 سنین امفی ًاظو و  ینونک طی ارش ۸

 امتسینوتروپ ًاودن و او )

 هود و هو و مهم و۵ و هو جو و و ۹ لیسأخ

 ممه مهم ام یاهراعش ب۰

 دمو مهد همانرپ حرط ۱

 تارسظن نیوگت هسورپ زا یتامش ۲

 نارسسسیآا قلخ یشادف یاهکیرچ
 موم هم هم ممد هم هه ( 1٩ بو

 نآر سیا قلخ یثادف یاهگیرچ ۳

 ناخافربلکهتدغآ نوخب نیمزرسرد
 هو وهم ,لگهرق و یزوسو

 : نانتمز اسیاههاگدید رب یدگن ۶

 ۰۰۰۰:۰۹۰۰ ناریا قلخ نیده جم

 ۰ .د ًادرخ ۴ حی اقو هب یهاگن ی ۵

 قسیفر قلخ یگادف كيرچ مایپ - ۹

 نامرهق یاهقلخ هب ین اقهد فرعا
 وهم ممه دم دهد نآاریآ

 رد و هلهموک دروخرب هویع ۷
 هوم مدد ییژولوتدیآ هزر بم

 ۹۹ ناتسبات

 ۹۱ دادرم

 ٩۱ نابآ
1۹/۹ 

 1۱ نشه

1۱/۹۹ 

 ٩۱ دنفسا

 1۲ نیدرورف

 ۹۲ دادرخ

 ۹ دادرم

 ۱۲ رویرپهش



۱۲۸ 
» ۵ 1 

 رسبگرماکیرما مسیل ایرپمارب گرم -۱
 ۹:۱۱: هود و هو وه ناراکبیرف

 تسیسانمب وجهناد یاقفر هب ما - ۱
۹۱۹ 

۰ 
 هه و و ۵و۶ 9۵ 6۵ و۶ ۶ 0 ۵ و و4۵ 0 ۶ 0و هه هه ذ

 , رد یسن اقهد فرغا قهفر ینارنخس - ۲
 0 0و0و6 0 ۶ 6 3 2۵ 7 ۶و و عوه ه وه 8م هو داباپم

 ۰۰۹۰۰۹۰ تسا ین ًأرحب ناربا عاضوا ی

 ناسیرح ُى یتسیل ایرپم دَص هزرأابم - 0

 ۵و و و و و و و و هه و هو هم وه هه هو 7 راک 9

 ریخآ باعغنا هراب رد تا

 ۰۰۰۰۰۰ ًاقم نوماریپرظنر اه ًادنچ - ۷

 ۳ هر مش راک

 رد قوسسف هوزج )راک طنم نایرج - ۸

 ۹۰ دادرخ زا دعب یاهشروی نایرج
 یسیالقنا ی اهورین خب یشلسا گروپ

 و ءهدنشسیدرگ جارات میژر هلیبوب
 زا یدودحم یلیخیاههخس هنافساتم

 6 0 تی خیزوت ن  ؟ ۱

 نارسیا قلخ یئادف ی اهکیرج مایپ ٩ 
 9و دیش هد اون اخ ه

 راتک اکیام هک یگنج رد. نیلمسلق ۹+
 1 هدز :

 زا جراخ رد نامزاس ناراد اوههب 

 وهم و وام و و و و و و و رومک

 نارسیا قلخ یئادف یاهگیرچ مایپ - ۲

62/۹/4 

0/۹3 

۹ 

0 ۰ 

0 

 دادرخ ٩

۵۹/۲/0 

 نابآ ٩۱

 صا
 ناب ٩۱



۹۹۹ 

 ملا سعا زورلاس نمهب ۲ تبسانمب

 ناسسسستس درک ر اتخمدوخ یروپسمج
 جرج و جع 2.7 جن < 2 2 و و ی ج2 جی و ع ا ۱

 ین" مع

 رسیآا قلخ یثادق ی اهکیرچ مایپ - ۳

 یخیو ات گرزبزورود تیسانمب

 ماسیق ) نمهب ۲۱ و (هناحلصا
 ۳ ( قلع دنمهوکش

 ۰ لکهایس همان هژیو ۹
 ومو هم 4۵ وه 46 زورون همان ه ژیو ۹6

 هدوسست بزح هرابرد هيمالعا ود 7
 وه و و و و هم و و و هوم ۰ نشاخ

 0:0 نادرخ موس هصاخ هژیو ۲۷

 یتادف یاهگیرچ ناگرمعیپ تایلمع ۱
 ۰۰۰۰۰۹۰ ۹۲ لاسلوا همین رد قلخ

 ری قلخ یگادف یاگیرچ مایب
 نا او

 .1۰۰ ناتس درک یاتمنوخیروپمج
 ریا قلخ یئادف یاهکیرچ مایپ -

 کرزسب زور ۲ تشادگرزب تبسانمب
 ۰۰۰۰۰ ( نمهب ۲۱ و ۹۹٩ ) یخیو ات

 ۱۱ نیمه

 ۱۱ نمهب

 راهب ٩۲

 ۱۵9 ۸ 2زهز

 1۲ دادرخ

 دم

1۳ 

2/۹ 



 یگنیرهپب دمم قیفررثا : تبحم هناسفا

 ی ا.یقلخ هسب ین اهر شرشآ قیف , قلخ یئادف ایرج مایب تا

 نادنب نیر ی# تیساقمب نا ۳ ! قلخ ي 5ادق ی اهکیرچ مایپ ۹

 نام ناتس لرد ؟ اتم همی زور اس

 تسهاد کر و تسیس اتم ْف رپ ی ّش ی لق یاهگیرچ مایب ۲

 ۹ دا نه ۳۹ ی :راتکرزب زو روا

 گرزب زو رود تیسلخمب نآ | قلخ ی ی ف اکیرچ مایب ۸

 و و اهل اپ :راغارس ۲ 1۹ یه ۹ یخیر ات



 یسارکمد ل ایسوس نیفل اخمهب باطخمه ینخسكنب |

 یجک نهدودننزیم یدنخرهز امتارجاشم هظحالم زا اهنآ
 یاهتمسقا ینعب زا دیشوک دنهاوخ هتبلا اهنآ پ دننکیم
 تسا طویرم ام رخت یابی اهر ران و صق اون هک نم هل اس

 یا و و در ور و

 ریت جام سا هنری یاری ی هر روم یوم
 مغریلعودن وشن رفاه اپیین نیا راکت شا ترور ارق

 دو راد دا اهتفا رو درد رد ی اکدب  اههضت نیا

 از ناو شم ساب هک « شیوخ یق اون هنامخریب
 1 و یک

 یریوصت «دشاب شی امزآ یار ولو«. مه نیفلالگم ن ی
 تراس نه نو ما و سرا
 اس ورا هک رک زا رک و دنهد

 ۱1و ان قادر عر تم ی اام مود هرگنک ياق

 نینل -" سپ هب ماگ ود « شیپ هب ماگكي" زا

 ناریآ قلخ یئادف یاهکیرچ : تاراشتنا زا
 ِ طی و ء ۰ و ۹

  دنوسردناریا قلخ یئادق یاهلیرچ ناراداوه :زاریثکت


