ياهه ُجًذیػاپىر،دايؼگاهػهیذچمزاواهىاس 
فصل ٔ

والؾومٌ،ماقه،۶جابىحاو ۹۳۹۵
طفزياههيىیظاو 

بزرطیوضؼیتاجتماػیسياودردورهلاجارباتکیهبزدیذگاه

ُ
وکیًهؾيیاقی (يىیىًؿههىئىل) 
َ َ ۼ
هعمؿقٔا٠لن
ۻ

جاقیػؾقیا٨ث۹۵/۰/۰٪:
جاقیػپفیكي۹۵/۳/۹:
چکیذه 
هیکكؾ.
اقوپاییها قا جعكیک  

شاـبههای آو همىاقه ظه کًصکاوی ویاظاو شهاو و به ویژه 
ال ؾوقاو کهىٌ ،ك ٪و  
وكلهیىهایٌك٬یقابكایاقٔای

بههمیىؾلیلجاقیػٌاهؿج١ؿاؾکریكیشهايگكؾوویاضبىؾهکههمىاقهو٩كبه
هیيمىؾيؿ .ایى گكؾٌگكاو با و٩ك به کٍىقهای با جمؿيی کهى
ظه کًصکاوی و پژوهٍگكی ؼىیً ايحؽاب  
هیٌؿيؿ و هن به گماقي هٍاهؿات ؼىؾ ؾق ٌك ،٪وایك شىاهٟ
بهكههًؿ  
هن ؼىؾ ال جصاقب ٝ٠ین  
همچىو ایكاو  ّ 
هیيمىؾيؿ.کٍىق ایكاو یکی ال کٍىقهایی بىؾ که ٌایؿ بیٍحكیى ایى
بٍكی قا ال جعىالت ؾق ایى هًٙ٭ه شهاو آگاه  
و٩كياهههایایى

هیکكؾ.القهگفقایىجىشهاهكولبؽٍهایلیاؾیالجاقیػایكايیبكاوان
ویاظاوقابهؼىؾشلب 
هیٌىؾ که اؤا ٞاشحما٠ی و پایگاه ا٬حّاؾی لياو ایكاو ؾوقه ٬اشاقیه با
ا٨كاؾ ٌکل گك٨حه ،ؾق ه٭اله ظأك جالي  
و٩كياهههاکهيگاهیؾ٬ی٫بهيیمیالشم١یثایكايیاوثبهقٌحهجعكیكؾقآیؿ.قويپژوهًهبحًی

جکیهبكهمیى
ا
کحابؽايهای و ٠مؿجا بك یک هٙال١ه جاقیؽیحعلیلی اوحىاق اوث.وئال اِلی جع٭ی ٫ایى اوث که ؤ١یث

بك کاق 
اشحما٠یلياوؾقؾوقاو٬اشاقچگىيهبىؾهاوث؟
واژگاوکلیذی:لياو٬،اشاق،ؤ١یثا٬حّاؾی،ظكهىكا،الؾواز،پىًٌ .






ۻ.کاقًٌاناقٌؿجاقیػایكاواوالهیالؾايٍگاهٌهیؿچمكاواهىالSakineDonyari@yahoo.com
ۼ.اوحاؾگكوهجاقیػؾايٍگاهٌهیؿچمكاواهىال mralam36@yahoo.com
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همذهه 
لياوؾقایكاوباوحاوي٭ًههمیؾقاهىقؼايىاؾهواهىقویاویؾاٌحًؿ.ي٭ًلياوؾقؾوقههایهؽحل٧ال
ّ٠كباوحاوجاؾوقه٬اشاقبهلعاٚویاوی،اشحما٠ی،ا٬حّاؾیو٨كهًگیهح٩اوتبىؾهاوث.لياوؾق
ؾوقه٬اشاقيیمي٭ٍهایهح٩اوجیای٩اکكؾهايؿولياوؾقباقیؾقاهىقویاوی١٨البىؾيؿوؾقایىؾوقهي٭ً

اشحما٠یلياوپكقيگجكالگفٌحهٌؿهچًاوکهلياوؾقاهحیالقژی،بعكاوجًباکىوهٍكو٘هي٭ًههمی

ای٩ا کكؾهايؿ .ؾق ایى ؾوقه ویاظاو لیاؾی با اهؿا ٦هؽحل ٧ویاوی و ا٬حّاؾی به ایكاو و٩ك کكؾه و
باٌؿ،بهيگاقيؾقآوقؾهايؿ.ال

هٍاهؿاتؼىیًقاکهوكٌاقاليکاتاشحما٠یوا٬حّاؾیایىؾوقههی
شملههباظدایىو٩كياهههاؤ١یثٍ٬كهایهؽحل٧شاه١ه،ولياوا٠ناللياو٘ب٭اتباالیشاه١ه

ولياوقووحاییوٍ٠ایكهیباٌؿ.بكهمیىاوانایىپژوهًبكهبًایوئالاِلیـیل

(لياوؾقباق) 
اوثکه:܅ؤ١یثاشحما٠یلياوؾقؾوقه٬اشاقچگىيهبىؾهاوث.܄بكایىاوان٨كٔیههاهیجىايؿایى
باٌؿکه:ؤ١یثاشحما٠یلياوؾقؾوقاو٬اشاقباجىشهبههى١٬یثاشحما٠یآياوکهقووحاییٌ ،هكی،
هاو١٨الیثهایا٬حّاؾیهح٩اوتبىؾهاوث.

ؾقباقیواٌكا٦باًٌؿؾقاهكالؾواز،يىٞپىًٌ،وكگكهی
ؾقواٟ٬هؿ٦الایىپژوهًبكقویؤ١یثاشحما٠یوپایگاها٬حّاؾیلياوؾقؾوقاو٬اشاقباجکیهبك
و٩كياهه يىیىاو ایى ؾوقه هیباٌؿ .با هعىقهایی يٝیك يى ٞپىًٌ و لبان ،وكگكهیها و ١٨الیثهای
ا٬حّاؾی،هكاونالؾوازولياوؾقباقیؾقایىؾوقههیباٌؿ.جع٭ی٫ظأكپژوهٍیيٝكی(جىِی٩ی)بىؾه
وهبحًیبكقويکحابؽايهایکهبكاوانيىٌحههایو٩كياههيىیىاوؾقایىؾوقهکهالهًابٟؾوثاولو

همچًیىبكؼیهًابٟوپژوهًهایشؿیؿگكؾآوقیٌؿهاوث.


پىػغبايىاودردورهلاجار 
ؾوقههایؾیگكؾاقایظ٭ى٪اشحما٠یٌؿه،وال
لياوؾقایكاوباوحاووؾقؾوقهاهپكا٘ىقیواوايیاو"بیًال 
يمىؾهايؿو
ؾوقههایجاقیؽیؾقپٍثپكؾهظٕىق١٨الؼىؾقاظ ٛ٩
ب١ؿویاویلياواٌكا٨یهمچىووایك 
ظكبههای لیكکی و لیبایی و ظحی کیاوث و ؾقایث ؾق ٌاهاو و ؾقباقیاو ي٩ىـ ؾاٌحًؿ و
با اوح٩اؾه ال  
ۻ
اقليهای واالیلياو،
ؼىاوحههای ؼىؾقابهاشكاؾقهیآوقؾيؿ ".ؾقاوایلٜهىقاوالمباآٌکاقيمىؾو 

آياو به شایگاه وا١٬ی وظ٭ى٬یؼىؾؾق شاه١هپیبكؾيؿ .لياو ال٘كی٫بی١ثباپیاهبك (َ) هٍاقکث
ظکىهثهای ایكايیوجكکيیمليايی١٨ال

ویاویؼىؾقاآ٤اليمىؾيؿۼؾقجاقیػایكاوؾوقهاوالهیوآ٤ال
٠كِههای ویاویو٨كهًگیوشىؾؾاٌحًؿ .ؾقؾوقهواهايیاوهاؾقيىضذايی ( ۳۶۶۳۸۷ه ،)٪.ؾقؾوقه
ؾق 
ۻ.يىلؿکه،جاقیػایكايیاوو٠كبهاَ،۽܁ۻ .
ۼ.ال١اهلی،الّعیطهىویكهالًبی،ز۽َ،܃ۺ۽.

 ۳۶

ّ٨لياهه ُشًؿیٌاپىق
  

ؾیلمیاو ویؿه ؼاجىو هاؾق هصؿالؿوله ؾیلمی ( ۳۸۷4۰٪ه )٪.ولصى٬یاو ،آلحىيصى لوشه ٘٥كل بیگ،
یباًٌؿ.ؾقؾوقهظکمكايیه٥ىالويیمبهکكاتٌاهؿآيینکه
٠كِههایویاویو٨كهًگیه 
ليايی١٨الؾق 
لؾهايؿ.ؾقؾوقهجیمىقیاوگىهكٌاؾآ٤اهمىكٌاهكغ
لياوبهجؽثاهپكا٘ىقیهكچًؿبههؿجیکىجاهجکیه 
یباٌؿ .ؾق ؾوقهِ٩ىیههى١٬یثلياوکاهً
( ۸٪۷۸۵٪ه)٪.يیمؾاقایي٭ٍیههمیؾقاهىق٨كهًگیه 
ییابؿ ولیباایىوشىؾلياوظكهىكاؾقاهىقویاویهؿاؼلهؾاٌحًؿ.ؾقؾوقهظکىهث٬اشاق٠لیق٤ن
ه
یثهایی که بكای لياو وشىؾ ؾاٌث ولی لياو ظكهىكا ي٩ىـ ؼىؾ قا ؾقشكیايات ویاوی ا٨مایً
هعؿوؾ 
ؾوقههای ؾیگك
یثهای ؼىؾقابیٍحكال 
ؾاؾايؿ.وؾقشكیاياجیهايًؿ بعكاوجًباکىوشًبًهٍكو٘ه١٨ال 
ؾيبال کكؾيؿ .پىًٌ بايىاو ؾق ؾوقه ٬اشاق هحًى ٞبىؾه و يى ٞپىًٌ لياو ٘ب٭ات اٌكا ٦و لياو ٘ب٭ات
هحىوٗ و ٔ١ی ٧ؾق ي٭اٖ هؽحل ،٧هح٩اوت بىؾه اوث .همچًیى يى ٞپىًٌ لياو و هكؾاو ؾق ّ٨ىل
(لهىحاو و جابىحاو) ،يى ٞلبان لياو ؾق ؼايه و بیكوو ال ؼايه ،يى ٞپىًٌ لياو بؽحیاقی و جكکماو
ا
گىٌههای آوال
یپىٌايؿ که 
ج٩اوتهایی ؾاٌحهاوث .ؾق ؼايه ،لو ه١مىال وكؼىؾقاباپاقچهٌالیه 
پٍثآویماواوث.پیكاهى٠باقتاوثالپاقچهایيالکوابكیٍمیىبهقيگِىقجییاآبیگلؿولٌؿهبا
یکًؿ .لوایكايیبه
یههای ٘الیی .کلیصه ایکهبهکلیصههكؾاوٌبیهاوثپىًٌباالجًهقاجکمیله 
ظاٌ 
ا
یپىٌؿکهبهلیكشاهههىوىماوث.وقویآوبالٌلىاقگٍاؾچیى
ه١مىالچًؿلیكٌلىاقیه 

شایؾاهى
یکًؿ ،هىوىمبهشاههکهالشًهابكیٍنلٙی٩یاوثوایىهمهجاظؿوؾذلدوا٪پا
ؾاقؾیگكیبهپاه 
ۻ
یآیؿ .
ؼاينهابهِىقتپ٧کكؾهؾقه 
آوها،لبان 
یقوؿ.ؾقاذكلیاؾیلیكشاهههاوشاههپكچیىقوی 
ه
پیكاهىبايىاوایكايیيیمبمايًؿپیكاهىٌىهكايٍاو بىیاقکىجاهاوث .پیكاهى باؾکمهایلقیىوهكواقیؿ
یکًًؿوؾوقی٭هآوؾووه
یٌىؾ.پاقچهپیكاهىهاقاالابكیٍنگلؿولیٌؿهايحؽابه 
يٍاوبهگكؾوبىحهه 
یؾوليؿ .
قؾی٧هكواقیؿکىچکه 
ا
یکًًؿ.لبانقوئیلياو
ه١مىالالا٘لهآوحكؾاقاوثبكجىه 

القویپیكاهىيینجًهایبًام(اقؼال)٫که
ؾوؼحهايؿ(چاپگیى)

یباٌؿ ،شاهه ییی٭هشلىبالیاوثکهلیكکمكگاهآووهؾگمهکًاقهن
چاپگیىه 
یؼىقؾ .شًه پاقچهٌلىاقلياويیمبمايًؿ
الچپ بكاوثقویهنا٨حاؾهاوثوؾقومثقاوثؾگهه 
ا
ا
٤البا باهكواقیؿهائی
پاقچههای لقییاابكیٍنؾوؼحهٌؿه 
هكؾاوبىیاقهح٩اوتاوثٌ .لىاق ه١مىال ال 
جمییىه 
یٌىؾۼ لبانلياوایكايیؾقؼايه ،بىیاق يمایٍیوپك٘مٙكا٪اوث .قوی بالواووباالیايؿامقا
یپىٌايًؿوقویآوقاباؾوث،ي٭ًو
جًهاباپیكاهىلیكپىيهايًؿیکهالجىقیيالکؾوؼحهٌؿهاوث،ه 
ا
ٔمًا چًؿ١ٙ٬هشىاهكيیمایى پىًٌبؿويماقاکاهل
یؾوليؿ  .
وًگهای ٬یمحیگلبىجهه 
يگاقیا با 
یٌىؾ،يىاوثبه
یکًؿ.۽و٬حیچا٬چىق،یاٌلىاقگٍاؾوبلًؿوک٧ؾاقليايهکهؾقکىچهوبالاقبهپاه 
ه
ۻ.پىالک،و٩كياههپىالک"ایكاووایكايیاو"َ،܀ۻۻ .
ۼ.ؾقوویل،هماوهًبُِ،ٟ۾܀-۽܀ .
یىهاؾقایكاوَ،܃ۼۼ .
.وكيا،و٩كياهههاؾامکاقالوكيا،آؾمهاوآئ 

۽
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قيگهایآبیقوٌى،وبم،بًً٩هایلبهاق٤ىايیویك،بیقيگیاویاهاوث،اهاايىاٞقيگیآوبهوك٠ث

پاچههای
یٌىؾ و 
یبالؾ و٬ابلپىٌیؿويیىث .چا٬چىق ؾق٬ىمثک٧پاجًگه 
یٌىؾ وقيگه 
کهًهه 
ۻ
یگیكؾ وبكایآيکهگكؾوؼاکبهپايًٍیًؿوویلهایبىیاقؼىباوث .
ٌلىاقشمٌٟؿهؾقآوشایه 
قيگهایلبانهكؾاوولياوقووحاییهح٩اوتبىؾ.

ا
ۼ
١مىال ال
لبانهای لياوبهقيگ٬كهماوث .لبانهكؾاوولياوقووحاییه 
یپىًٌؿ و 
هكؾهالبانجیكهه 
ا
یآیؿ
٤الباقيگآبیجیكهایؾاقؾوا٤لبکىجاهاوثواللايىبپائیىيم 
یٌىؾکه 
پاقچههایپًبهایؾقوثه 

ا
٤البا
یايؿاليؿ و 
یپىٌايًؿ ویاچاق٬ؿیبىكه 
یپىٌايؿ .لياو وكهایؼىؾقاباپاقچهایه 
ووا٪پاقايم 
ا
۽
يىبحا
آوهااوث .لياوقووحاییؾاهًهای 
چاؾقهایٌٙكيصیو٩یؿوآبیؾاقيؿکهالبا٨حههایؾوثؼىؾ 
یکًًؿ.
ؾاهىها جمییىه 
آوها قابايىاقهای٬البؾولیووىلوؾولی ،یا آقایًلبه 
یپىًٌؿ وگاه 
بلًؿیه 
ا
یپىًٌؿويینجًهای
یٌىؾقویؾاهىه 
٠مىهاو٩یؿیا٬كهماوثوالشلىباله 
پیكاهًیيؽیوچىباوکه 
ا
یکًًؿ .چاق٬ؿ لياوقووحاییالچیث
ه١مىال الیهؾاقاوث ،قوی پیكاهىبهجىه 

ینجك ،که 
الشًهٔؽ 
یباٌؿ.لبانبیكوویاکىچهیکلوقووحاییچاؾقیوًگیىاوثکهايؿالهآوبكابكچاؾق
واؾهیاگلؿاقه 
یؾوليؿ کهظل٭های
یباٌؿ ،لکى پاییىآوگكؾيٍؿهاوث .گاه بكباالیچاؾقالؾووىيىاقیه 
چیثه 
یؾاقؾ .شًه ایى
یگیكؾ وچاؾققاهكجبؾقشایؼىؾيگاهه 
یؾهؿ وؾقوثقویوك٬كاقه 
جٍکیله 
یٌىؾ .گاه ؾق
یکًؿ ،با٨حه ه 
چاؾقهااليػٔؽیمیاوثکهؾققووحا ،و جىوٗکىیکهآوقابكوكه 
۾
یکًًؿ.
لهىحاويینجًهيؽی،کثبا٨حهالپٍنويػقاهقاهبهجىه 
لبانؼايهلياوٌهكیبىحهبهوى٘ ،ب٭ه اشحما٠ی ،و هیكاوقوًٌی٨کكآياو ،جا ظؿ٬ابلهالظٝهای،
یگیكؾ .ال لیك ؾاهًی اوح٩اؾه
هحًى ٞاوث .ؾاهًهای کىجاه ه١مىلی ؾیگك کمحك هىقؾ اوح٭بال آياو ٬كاق ه 
ؾاهىهایی کهپٍثآوبكشىحهوپیًآوا٨حاؾهجكوبلًؿجكاوث .لیك
یپىًٌؿ  ،
یکًًؿ وقویآوؾاهىه 
ه
ؾاهًیو٩یؿقيگوقيگؾاهىبايیمحًههاهماهًگیؾاقؾ.همكاهباایىؾاهًهایيهچًؿاوبلًؿٌ ،لىاقهای
یپىًٌؿ.چاق٬ؿلياوهك٨هیاالشًه
یکًًؿ܆لياوهىىجكؾاهًهایبلًؿجكه 
بلًؿوجًگویاهیاو٩یؿبهپاه 
پاقچهایيالکوپٍثيمایو٩اقٌیو٩یؿویاپاقچهيالکیبا٘كضهایهكبٌٟکلویاالپاقچهایاوث
کهباابكیٍنقيگییايػ٘الیییاي٭كهایبكوؾقیؾولیٌؿهاوث.وبکوٜاهكلبانکىچهوبالاقلياو

ۻ.کىلیىققایه،و٩كياههکالقاکىلیىققایه:لياوایكايیوقاهوقونليؿگیآياوُِ،ۿۼۻ-۾ۼۻ .
ۼ.باقيم،و٩كياههباقيم:و٩كبهایكاوؾق٠هؿ٨حع١لیٌاه٬اشاقَ،ۺ܃.
۽  -ؾالمايی،و٩كياههالؼكاواوجابؽحیاقیهٍحملبك٘كلليؿگی،آؾابوقوىم،اؤاٞاؾاقی،اشحما٠ی،ا٬حّاؾی٨،الظحی وًِایٟ
ایكاواللهاو٬ؿینجاپایاوولًٙث٬اشاقیهَ،ۿۼۼ .
۾.کىلیىققایه،هماوهًبُِ،ٟۺۼۻجاۼۼۻ .

 ۳۸

ّ٨لياهه ُشًؿیٌاپىق
  

ٌهكی هحعؿالٍکل ،اها کی٩یث آو جا ظؿ لیاؾی هح٩اوت اوث.ۻ لبان لياو ؾق ؼايه و بیكوو ال ؼايه
هح٩اوتبىؾ.
یپىًٌؿ.چاؾقال٬ماييؽیو٩یؿؾوؼحهٌؿهوؾاهىآو
لياوبههًگامؼكوزالؼايهؼىؾقاؾقچاؾقه 
یپىٌايًؿ .قوبًؿپاقچهيؽیچهاقگىٌیاوثکهباؾو
گكؾاوثِ .ىقت قاباپاقچهایبهيامقوبًؿه 
یچىبؿ .ؾق هیاوقوبًؿٌکا٦ا٨٭یؾقالایبالکكؾهوآيكاجىقی
٬البکىچکؾقباالیپیٍايیبؿوحاقه 
یقوؿ بهپا
چکمههای پاقچهایبًؿیکهجاباالی لايىه 

یکًًؿ .لياو بههًگام ؼكوز الؼايه
ؾولیه 
ۼ
یٌىؾ ".لياوؾاقایهكؤٟاشحما٠ی
چکمههای همبىقبهوویلهبًؿشىقابهائیيگهؾاٌحهه 

یکًًؿ .
ه
کكهاوايؿ .شىقاب پاهاقايیم
همهٌاو بؿوواوحرًاچلىاقوبم ،بً ،ً٩ؼاکىحكی ،یا ٬كهمقيگ 
کهباًٌؿ  ،
۽
یهای پاًٌهؾاقپىٌاکیکًىاؼثهمهلياوایكايیاوث .همچًیىاولیىیهؾقاقجباٖ
یپىٌايًؿ ،و ؾمپائ 
ه
یيىیىؿ:܅لياوچىوالؼايهبیكووقويؿ ،ؼىؾ قاؾقچاؾقیپیچًؿ.
باپىًٌلياوؾقبیكووالؼايهه 
َ
ّ٠ابه (وكبًؿ و ؾوحاق) و ک َكلو (گكلو) ،يین جاشی که ال ؾیبا باٌؿ و اکالیل (شم ٟکلیل=وكبًؿها و
جازها)بك ظىبٌؤووٌىکثوذكوتهح٩اوتباٌؿ .چاق٬ؿی کهبكایپىٌايیؿووكاوث ،اوح١مال

يمایًؿکهبهچًؿیىِىقتهؽحل٧وگىياگىوبهکاقبكيؿوبهپٍثٌايها٨کًًؿو یاؾقلیكگلىوًصا٪
کًًؿ،یابهؾوقظل٫بپیچًؿویاؾوقوكبگكؾايًؿ.܄۾ 
یيىیىؿ:܅لياوهمهبه٘ىقیکىاوؼىؾٌاو
همچًیىؾوگىبیًىؾقاقجباٖباپىًٌلياوؾقبیكووالهًمله 
یپىٌايؿ.
یچیؿهايؿ کهوكجاپایٍاوقاه 
قاؾقچاؾقهایوال ،چیث وبهيؿقتابكیٍمیبهقيگآبیجیكهپ 
یا٨حؿ
یٌىؾوالشلىجاقویلهیىه 
ِىقجٍاوقابا١ٙ٬هایپاقچهو٩یؿکهلیكچاؾقپٍثوكٌاوبىحهه 
یوالؾ٬.ىمثشلىایىپاقچه
چهكههایٍاوقا٤یكهمکىه 
پىٌايؿهايؿکهؾیؿو،ظحیظؿنلؾو 

وهعکن
هعاـیچٍمايٍاوبه٘ىقهٍبک٬البؿولیٌؿهجابحىايًؿالهاوقایایى"قوبًؿه"بیكووقاببیًًؿوي٩ه
ا
هؽّىِا بكایپىٌايؿووكجا٬ىلکپایلياو

یٌىؾ و
بکًٍؿ .لیك ایىظصابآبیجیكهکه"چاؾق"ياهیؿهه 
ۿ
یؾهؿ ه 
واؼحه ٌؿه اوث ،یک ٌلىاق گٍاؾ که وٜی٩ه ؾاهى قا ايصام ه 
یپىًٌؿ.܄ لياو ٘ب٭ه ٨كاؾوث
لوهای ایالجی ،بك ٘ب ٫قوىم ه١مىل
یکًًؿ.܀  
چاؾقهایی ال واجى هٍکی یا ابكیٍن گكاي٭یمث به وك ه 
ۻ.کىلیىققایهُِ،ۼۼۻجا۾ۼۻ .
ۼ.ؾقوویل،و٩كياههؾقوویلُِ،ۿ܀-۾܀.
یىهاؾقایكاوَ،۾܁ .
.وكيا،و٩كياهههاؾامکاقالوكيا،آؾمهاوآئ 

۽
۾.اولیىیه،و٩كياههاولیىیه،جاقیػاشحما٠ی-ا٬حّاؾیایكاوؾقؾوقاوآ٤الیىّ٠ك٬اشاقَ،܀ۿۻ،ؾقاقجباٖبايىٞپىًٌلياوؾقبیكوو
الؼايه:ق.ک:ؾالمايی،و٩كياههالؼكاواوجابؽحیاقیهٍحملبك٘كلليؿگی،آؾابوقوىم،اؤاٞاؾاقی،اشحما٠ی،ا٬حّاؾی٨،الظحی
وًِایٟایكاواللهاو٬ؿینجاپایاوولًٙث٬اشاقیهُِ،ۻ܃ۼجا۽܃ۼ .
ۿ.ؾوگىبیًى،و٩كياههکًثؾوگىبیًى:وهوالؾقآویا(܂ۿ܂ۻ-ۿۿ܂ۻ)َ،۾ۺ۾.
܀.کىلیىققایهَ،۾ۼۻ.
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لوهای ایالتباایىکههىلماو
یيىیىؿ :܅ 
یپىٌايًؿ.ۻ بكاووؾقاقجباٖبالياوایالجیه 
ِىقتؼىؾقايم 
ۼ
یکكؾيؿ.܄ 
بىؾيؿِىقتؼىؾقالیكچاؾقپًهاويم 
ا
یٌىؾ ،ؾاهى لبانلياو٠اؾیال
٠مىها الٌلیحهکىجاهیاوثکهبهلیكکمكبًؿه 
ؾقايؿقووپىًٌلو 
ؼاينهای ٘ب٭ه باال بلًؿجك اوث .لياو ؾق ؼايه گاهی يى٠ی چاؾقٌب قيگی ؼیلی وبک به وك
لبان  
لبانها
یليًؿ .پاقچه  
یپىٌايًؿ و لیكچايهگكهه 
یکًًؿ .آياو وك ؼىؾ قابا چاق٬ؿی الهلملو٩یؿه 
ه
ا
۽
ه١مىال الابكیٍنیاالهؽملویااللقیهمیىبهؾوثؾولیهای٠الیوؼیكهکًًؿهاوث .ؼاينٌیل

همىكولیكهؽحاقايگلیهکهؾقؾوقهياِكالؿیىٌاه٬اشاقبهایكاوو٩كکكؾؾقاقجباٖبايىٞپىًٌلياو
یيىیىؿ":ایىپىًٌکهاليىکپاجاوكيقا٨كاگیكؾ،بهِىقتلیكاوث:یکچاؾق
هًگامق٨حىبهبالاقه 
یکًؿجاجمامِىقتقابپىٌايؿوؾقشلىؾاقایؾقیچههٍبکیاوثکهبكایؾیؿووي٩هکٍیؿو
بكوكه 
یکًًؿوپیكاهىلیكپىيؼىؾ
ج١بیهٌؿهاوث.پهالآو"چا٬چىق"اوثکهآيكابهشایچکمهوٌلىاقبپاه 
یؾهًؿ.۾ هكگاهؾقکىچهبكاذكجّاؾ٦ظصابليیالِىقجًبی٩حؿقونچًیىاوثکه
قاؾقآوشاه 
ۿ
هكؾیکهبااوقوبكواوثقویبگكؾايؿجاآولوؾوباقهظصابؼىؾقاهكجبکًؿ .
آوها ظؿنلؾ.لياو
یجىاو البهایکً٩ویاٜكا٨ثواقليچاؾقوقوبًؿ 
هى١٬یثاشحما٠یلياوقاه 
هكؾم٠اؾیکهليؿگی٠اقیالجکل٧ؾاقيؿچاؾقهایجًگکكباویکهقاهقاهآبیوو٩یؿؾاقؾبكوكايؿاؼحه
یپىٌايًؿوؾقایًعال٨٭ٗشلىچٍمٍاوکمی
آوهاقاشمٟوباؾوثؾیگكِىقتؼىؾقاه 
بایکؿوث 
باله 
یهايؿ.܀همچًیىلبانلياووهكؾاويیمج٩اوتؾاٌثٌ".لىاقگٍاؾجك،اهاآ کًؿهالآوحك(اوث)وجا
پایوا٬یى،هیچيمایاويباٌؿوه١لىميگكؾؾ.لباویکهالقویپیكاهىؾقبكکًًؿ،الپیًگٍاؾهٌىؾوبه
جکمههایابكیٍمییا٨لمیبىحهٌىؾوجابهلايىبكوؿ.کمكبًؿه٩حىل،گاهال٘الویاي٭كهواؾه،یا
وویله 
܁
وًگهای٬یمحیجمییىٌىؾ ".
هكِٟبهشىاهكاتاوثویابا 
یٌىؾ٬ .ىمث چٍمهایآوؾاقاییکٌبکهؾولیبه
قوبًؿالشًهپاقچهکحايیٜكی٧یا٬میُجهیهه 
یجىاوبهؾيیایؼاقز
قٌحههایيػبهِىقتجىقؾقآهؿهوجًهاالایى٘كی٫ه 
پهًایچهاقایًچاوثکهبا 
یٌىؾ .اظحمال ؾاقؾایى
يٝكا٨کًؿ .قوبًؿ بهوویلهیکوگکیا٬مو٩٬لیبهپٍثوكهعکنوبىحهه 
وگگال٘ال،ي٭كهیابكيسباٌؿوشًهآوبههیماو٠ایؿیٌؽُبىحگیؾقاؾ.الآيصاکهچاؾقوقوبًؿ
ۻٌ.یل،ؼا٘كاتلیؿیٌیلهمىكولیكهؽحاقايگلیهؾقاوائلولًٙثياِكالؿیىٌاهَ،܁۾ .
ۼ.بكاوو،یکوالؾقهیاوایكايیاو:هٙال١اجیؾقؼّىَؤٟليؿگیواؼال٪وقوظیاتهلثایكاوَ،܁ۻۼ.
یىهاؾقایكاوَ،ۿ܁-۾܁ .
وكيا،و٩كياهههاؾامکاقالوكيا،آؾمهاوآئ 

۽.
۾ٌ.یل،ؼا٘كاتلیؿیٌیلهمىكولیكهؽحاقايگلیهؾقاوائلولًٙثياِكالؿیىٌاهَ،۽܀ .
ۿ.پىالکَ،܀ۿۻ 
܀.ؾقوویل،وكياههگاوپاقؾقوویلَ،ۿ܀ .
܁.اولیىیه،و٩كياههاولیىیه،جاقیػاشحما٠ی-ا٬حّاؾیایكاوؾقؾوقاوآ٤الیىّ٠ك٬اشاقَ،܁ۿۻ-܀ۿۻ.
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ّ٨لياهه ُشًؿیٌاپىق
  

ا
یوالؾ ،وگک بكایًٌاؼحى٨كؾيٍايه
یپىٌايًؿ وبالًٌاؼحىٌؽُقاياهمکىه 
کاهال چهكهوبؿوقاه 

ه٩یؿیاوثوؾقبیٍحكهىاقؾؾووحاوالقویآویکؿیگكقاه 
یًٌاوًؿ.ۻ لياوؾقایىؾوقهالشىاهكاتو
یکكؾيؿ.ؾقوویلؾقاقجباٖباشىاهكآالتلياو
لبانهای ؼىؾيیماوح٩اؾهه 
لیًثآالتبكایلیباکكؾو 
ؾهها بالوبًؿبكبالووظل٭هایبكايگٍثؾوثو
یيىیىؿ٠":الوهبك١ٙ٬اتبمقگشىاهكو 
هحمکىه 
ۼ
هكواقیؿهایؾقٌحیبكایجمئیىکالهؼىؾؾاقيؿ ".
لياوبیٍحكالهكؾاوشىاهكاتباؼىؾهمكاهؾاقيؿ.جمامجىوپیکكبهايىاٞپیكایههای٬یمحیآقاوحهاوث.بك
قٌحههای هكواقیؿؾقٌثو
٬الؾههای ذمیىوّ٠ابههایگكايبهابكشبیىوویًه ،و  
وك ،ش٭ه ،و بكگكؾو 
ظل٭ههای ايگٍحكی المان و یا٬ىت ؾق ايگٍث،
آبؿاق ظمایل کًًؿ .کمكبًؿهای هكِ ٟؾق کمك  ،
۽
وؾوحبًؿهای شىاهكؾقوا٠ؿووا٪پاؾاقيؿوظاٌیهجماملق ،ؾق لبانؾوليؿ .لياوایكايیيیمبهلقو
ا
ا
بىحهايؿ.
هؽّىِايگاهؿاٌحىقوبًؿه،ؾوحبًؿوپابًؿ،ؾل 

هرالگىٌىاقه،وًصا٪
لیىقالهكيىٞوؾوث ،
یگفاقيؿ.۾ يىٞهىاقؾ
ؼايىاؾههای بكشىحها٤لبجازالمان گكايبهائیبكوكه 

ؼاينهای هحٍؽُوال

لبانها ؾقبیى٘ب٭اتٔ١ی٧وذكوجمًؿهح٩اوت
ؼاينها بكایؼىؾو 
اوح٩اؾهالشىاهكاتولیًثآالت 
یؾیؿ ".
ؼاينهاو٘ب٭اتذكوجمًؿبهگىيهایویژهجؿاقکه 
بىؾهاوث.لیىقآالتٌاهماؾه 
یآوقؾ آيكا٨٭ٗؾق
ؼاينها ولياوبمقگاوجاشیوًگیىاوثوبهوكٍ٨اقواقؾه 
ههنجكیى لیىقٌاهماؾه 

یگفاقيؿکهوبکجكاوثوباشىاهك
یگفاقيؿوؾقهىا٤ٟ٬یكقومیيینجاشیبىكه 
هىاٟ٬قومیبكوكه 
یؾهًؿ.ؼاينهای
کنوپكهایًٍ٬گجمییىٌؿهاوث.ایىجازقاؾققویپیٍايیویابكیکٙك٦وك٬كاقه 
ذكوجمًؿویًهقیمهایهح١ؿؾوگكؾوبًؿهایگكايبهائیؾاقيؿکهالهكواقیؿهای ؾقٌثهؽلىٖب٩یكولهو
وایكشىاهكاتؾقوثٌؿهاوث".ۿ همچًیىيىٞپىًٌبايىاوبؽحیاقیولياوذكوجمًؿؤ١ی٧ؾقبیى
آوهايیمهح٩اوتبىؾهاوث ".

ا
لوهای ؼىايیى،
لوهای ایكايیبهجىؾاقيؿبهاوحرًای 
یبا لباویٌبیهبهلبانوایك 
لوهای بؽحیاقیج٭ك 

یٌىؾیایکيىٞچیثؼاقشی
لبانؾیگكالیکيىٞپاقچهلبكوؼًٍیاوثکهبهوویلهؼىؾٌاوبا٨حهه 
٠باقتايؿالیکٌلىاقبىیاقگٍاؾو٨كاغال

یکًًؿ.ایىلبان
اوثکهال٨كوًٌؿگاوؾوقهگكؾؼكیؿاقیه 
ظؿجهیگاهجاقوی٬ىلکپاویکپیكاهىو٩یؿکحايیجاقویبًؿٌلىاق٤.یكالایىژاکثهاگاهیاو٬اتؾق
لوهایؼىايیى
یپىًٌؿ.ژاکثهای 
لبانهایؼىؾه 
لهىحاویکيىٞبلىلپاقچهایيیمبههماو٘كضقوی 
ۻ.کىلیىققایه،و٩كياههکالقاکىلیىققایه:لياوایكايیوقاهوقونليؿگیآياوَ،ۿۼۻ-۾ۼۻ .
ۼ.ؾقوویل،و٩كياههگاوپاقؾقوویلَ،۽܀.
۽.اولیىیه،و٩كياههاولیىیه،جاقیػاشحما٠ی–ا٬حّاؾیایكاوؾقؾوقاوآ٤الیىّ٠ك٬اشاقَ،܃ۿۻ.
۾.پىالک،و٩كياههپىالک،ایكاووایكايیاوَ،܁ۻۻ .
ۿ.ؾالمايی،و٩كياههالؼكاواوجابؽحیاقیهٍحملبك٘كلليؿگی،آؾابوقوىم،اؤاٞاؾاقی،اشحما٠ی،ا٬حّاؾی٨،الظحیوًِایٟ
ایكاواللهاو٬ؿینجاپایاوولًٙث٬اشاقیهَ،܂܂ۼ .
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ا
پاقچههای ابكیٍمی یا هؽمل ؾوؼحه
که ه١مىال با ٘الگالبحىو ؾولی ٌؿه ال یک يىٌ ٞال کٍمیك یا  
ؼاينها جمایلٌؿیؿیبهاوح١ماللیًثآالتليايهال٬بیلالًگى ،ؾوحبًؿ ،بالوبًؿ وگكؾوبًؿ
یٌىؾ  .
ه
یکًًؿ.
٘الوي٭كهؾاقيؿوهمیٍهه٭ؿاقیالایىلیًثآالتقاؾوقگكؾووؾوثوبالویؼىؾآویماوه 
یکًًؿولیؾقهیاو٬بیلهوا٨كاؾؼايىاؾه
یٌىيؿچاؾقبىكه 
لوهایبؽحیاقیکهؾقهیاوهكؾبیگايهٜاهكه 

ۻ
یليًؿ .لبانلياوبؽحیاقیبالبانؾیگكلياوایكايیج٩اوتبىیاقیؾاقؾ .لياو جهیؿوث
ؼىیًي٭ابيم 
ا
٠مؿجا پیكاهىهای کكبانآبیویك ،ؾاهًهای بلًؿ ،پیكاهى وکثآوحكؾاقالهماوشًهیاباي٭ًو
جك 
یکًًؿ .قو شاههآياوبكؾاهى
هىحاوها گاهکحیباالیهایالپًبهؼامبهجىه 

یپىًٌؿ وؾقل
شًهؾیگكه 
ا
آوها ٌالی٬كاقؾقاؾکه
یپىًٌؿ وقویهمه 
یقوؿ .ؾوق وك ،وكبًؿهای هح١ؿؾه 
یبا جالايىه 
یا٨حؿ وج٭ك 
ه
ههكههای وًگیى و شىاهك به وك و بك
آوها  
یا٨حؿ .بىیاقی ال  
ٌايهها ه 
یپیچًؿ و بك  
ؾوق وك و گكؾو ه 
یکًًؿ.باوشىؾآيکههصبىقيؿ،باقیابچهبهؾويگیكيؿ،بىیاقآقامو
یآویميؿ.بٕ١یالآياوگیىهبهپاه 
ه
یؾاقيؿ .وبک لبانپىٌیؿوبیبیهايیمهمیىگىيهاوث،اها شًهوکاقیکه
قاظثوهىلووگامبكه 
یباٌؿ .
آوهاايصامٌؿهاوثهح٩اوته 
قوی 
یکًؿٌ .ال او
وکههای ٘ال(اٌكا٨ی)ؾاقؾ ،به وكه 
ههكهها یا 
بیبی ،گىيه ایچاق٬ؿکهظاٌیهایال 
ابكیٍمیاوثباظاٌیهایبىیاقلیبا ،و گاهؾاقایقیٍهیاٌكابههایی ال٘الیاهكواقیؿاوث .ؾؼحكاو
یکًًؿ܆ قووكی لياو هىى جك ال
قيگهای قوٌى وبم ،وكغ ،یا الکی به وك ه 
یهایی به  
شىاو قووك 
یؼىايًؿ.لياوذكوجمًؿ
قيگهایگىياگىوجٍکیلٌؿهوآوقا"وایهکىه"ه 
ابكیٍمیاوثکهجاقوپىؾآوال 
یآویميؿ ،ال ايىاٞؾوحبًؿ ،ؼلؽال ،گكؾو بًؿهكواقیؿ،وايگٍحكهایالمانیا
شىاهكبىیاقیبهؼىؾه 
یکًًؿ .لهايی کهلياو٘ب٭ه٨كاؾوثبهؼاقزال٬لمكو ؼىؾو٩ك
اشًانؾیگك ،به ً٠ىاولیًثاوح٩اؾهه 
∗
ه
یکًًؿ ٌلىاقهایبىیاقپكچیىوگٍاؾبهپا ،چاؾق بهوك ،و يى٠یي٭ابکكباویویاهٌبیه"پیچه" لياو
ۼ
کً٩های لياو يیم هح٩اوت بىؾه اوث ".ؾق جهكاو پاقه ای ال لياو بمقگاو و ا٠یاو
ٌهكی ؾاقيؿ .يى  ٞ
یپىًٌؿ ولیؾقایالت ووایك
یٌىؾ ه 
کً٩های چكهیکىچک وویاه قيگکه ال اقوپابایكاو آوقؾهه 

یؾوليؿوقيگ
کً٩هایچكهیبیپاًٌهبپاؾاقيؿکهک٩اٌاوهعلیه 
ٌهكهابؽّىَؾقاِ٩هاو،لياو 
کً٩های بیپاًٌهکىچکی
آوها ٬كهمولقؾووبماوثويىکآوبیكوواوث .لياو بمقگاوؾقايؿقوو 

۽
ؾايههایهكواقیؿکىچکگلؿولیٌؿهاوث .
آوهاالپاقچههؽملیاهاهىتاوثوبا 
یپىًٌؿکهقویه 
ه

ۻ.الیاقؾ،و٩كياههالیاقؾیاهاشكاهایاولیهؾقایكاو،ۺۻُِ܁-܀ۺۻ .
ؼًکجكوبكچهكهايؿاؼحىآوقاظث
یبًؿيؿ.پیچه 
یچههاقاؾقلیكچاؾقبهوكه 
یٌىؾ،پ 
(بكؼال٦قوبًؿهایو٩یؿکهقویچاؾقبىحهه 
جكاوث(.کىلیىققایهُِ،ۿۼۻ-۾ۼۻ) .
ۼ.کىلیىققایهُِ،۽܀-ۼ܀ .
هچًیىؾقاقجباٖباکً٩هایلياوق.ک:کىلیىققایهَ،ۿۼۻ.

۽.ؾالمايی،هماوهًبَ،ٟ܁܃ۼ،
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کً٩قووحائیاوالچكمٌحك ،و قویًالقیىماوبااوحعکامبا٨حهٌؿهکهبىیاقوبکوباؾواماوث.ۻ
یکًًؿ ،آياو یکيىٞپاا٨ماقبًامگیىهکهجؽثآوچكماوثوبه
لوهای بؽحیاقیبهيؿقتشىقاببهپاه 

یکًًؿ وبٕ١یاو٬اتيیمیکيىٞکً٩وا٤كیوبمقيگچكهیکه
یٌىؾ بهپاه 
وویلهؼىؾٌاوبا٨حهه 
ۼ
یپىًٌؿ .
یٌىؾه 
پاًٌههایبلًؿیاوثوؾقٌهكؾوؼحهه 
ؾاقای 
٠الوهبكپىًٌبايىاوٌهكیوقووحاییواٌكا٦ولياوبؽحیاقی ،پىًٌ بايىاوجكکمىيیمهح٩اوتبىؾه
ؼاينهای جكکماو٠باقتاوثالیکؾوحاقبلًؿو٩یؿبهٌکلکالهاهكایاقجً(ولی
اوث".پىًٌ 
۽
یقوؿ" .لياوجكکماولیًثآالجی
یايؿاليؿ کهجاکمكه 
بلًؿجكالآو)قوی آویکقووكیوكغیاو٩یؿه 
یکكؾيؿ٨ .كیمق ؾقاقجباٖبايىٞپیكاهىبايىاوجكکماووشًهآوولبانلهىحايی
يیمبكایجمئیىاوح٩اؾهه 
ا
ه١مىالالابكیٍنوكغیاآبیووكغقاهقاهیاابكیٍنوکحاو،بىحهبهاهکايات

یيىیىؿ":ایىپیكاهى
آوهاه 

یىها
یاولی٭هپىًٌؿهجهیهٌؿهاوث.بكؼیال٘ب٭ات٨٭یكپیكاهًٍاوالپاقچهيؽیآبییاو٩یؿاوث.آوح 
بلًؿو٨كاغاوث.ؾاٌحىٌالیؼىبهًحهایآقلویلوجكکمىاوث.ؾقلیكپیكاهىجًبايیالهماو٬ماي
یکًًؿ.وگاهیایىپاقچه٠باقتاوثالابكیٍنبىیاقلیبای
یً١یپاقچهابكیٍمییايؽییاهكؾوبهپاه 
جًباوهای لياوایكايیاوث.
جًگجك ال 
یٌىؾ .ایى جًباوؾقياظیه٬ىلکپا بىیاق 
قاهقاهیکهالیصهؼىايؿهه 
یٌىؾٌ،بیه
یکًًؿکهشبهؼىايؿهه 
ؾقهىایوكؾلياوبهچًیىپیكاهًیباالپىيگٍاؾوشلىبالی٠الوهه 
ا
یىها
یٌىؾ و گفٌحه ال ا 
پاقچههای ابكیٍمی و يؽی و گاهی با ل٩ا ٦جهیه ه 
٠مىها ال  
ال آو هكؾاو که  
يىٌحههای و٩كياههيىیىاوؾقایىؾوقهيىٞ
یقوؾ.۾ بًابكایىباجىشهبه 
یىهای بلًؿيینجًهيیمبهکاقه 
پىوح 
پىًٌ ،اوح٩اؾه اللیًثآالتبايىاواٌكا٦وذكوجمًؿؾقه٭ایىهبابايىاو٘ب٭اتٔ١ی٧هح٩اوتبىؾه
اوث.همچًیىيىٞلبانلياوبؽحیاقیوجكکماويیمج٩اوتؾاٌث.

یهاوفؼالیتهایالتصادیسياودردرواولاجار 
طزگزه 
یها
یثهایؾقووؼايهکهٌاهلجكبیث٨كليؿاوواهىقؼايهؾاقیبىؾوكگكه 
ؾقایىؾوقهلياو٠الوهبك١٨ال 
وا٠ثها هٍ٥ىلبىؾيؿ.لياوبكایؼكیؿکكؾوالؼايهؼاقز

وج٩كیعاجیيیمؾاٌحًؿوبهؼكیؿؾقبالاقها
یٌؿ.
یق٨حًؿ کهبهيى٠یوكگكهیآياوهعىىبه 
وا٠ثها الؾکايیبهؾکاوؾیگكه 

یٌؿيؿ وؾقبالاق 
ه
پىًٌهایؼاِیهمكاهبىؾهاوث".هكگاهليیبهکىچهبكوؾیاوىاق

هٍاقکثلياوؾقهعیٗاشحما٠یبا
یکًؿ وآوپىٌٍیاوثکه
بكاوبؾقه١یثيىکكهاالٌا٠ٞبىقکًؿ ،چاؾقی بهقيگآبیيیلیبكوكه 
ۻ.اولیىیه،و٩كياههاولیىیهَ،܁ۿۻ.
ۼ.الیاقؾ،و٩كياههالیاقؾیاهاشكاهایاولیهؾقایكاوَ،܁ۺۻ .
۽.باقيم،و٩كياههباقيمَ،܁ۼ.
۾٨.كیمق،و٩كياهه٨كیمقه١كو٦بهو٩كلهىحايی:الهكلایكاوجاجهكاووؾیگكٌهكهایایكاو،زۻُِ،܂ۿ۾-܁ۿ۾،بكایا٘الٞال
لبانبايىاوجكکماوق.ک:و٩كياههپىالکَ،۽ۻۻ).

بكقویؤ١یثاشحما٠یلياوؾقؾوقه٬اشاقباجکیهبكؾیؿگاهو٩كياههيىیىاو15

یٌىؾ.ؾقه٭ابلچهكه،پاقچهایباقیکوبلًؿبهيامقوبًؿآویؽحه
جمامبؿو،الوكجابهپا،ؾقآوپیچیؿهه 
اوثکهه٭ابل٬ىمحیکهچٍن٬كاقگك٨حه١ٙ٬هایبیٕیٌکلوپًچكهپًصكهبكایؾیؿوج١بیهٌؿه.قوی
یپىًٌؿکهپاهاقاالايگٍحاوگك٨حه
لبانهایلیكهىٟ٬ؼكوزالهًملبالیکٌلىاقوبمیاآبیکنقيگه 
ابهایؾوؼحهٌبیهاوث،بهایىٌلىاقچا٬چىقهیگىیًؿ،
یپىٌايؿیً١یٌلىاقیکهبهشىق 
جاجهیگاهه 
یگیكؾ وال
کً٩ها به٘كلؼاِیؾوؼحهٌؿهاوثوچًؿاوکىچکاوثکه٨٭ٗيىکپاؾقآوشایه 
آوها
یقوؿ.ۻگكجكوؾبلالویاظاوایىؾوقهؾقهىقؾلياووؼكیؿ 
٬ىمثک٧پابمظمثجايّ٧پاًٌهه 
یٌؿ.
یکجكوپكشم١یثجكه 
یاباوهاباق 
یق٨حین،ؼ 
یيىیىؿ":هكچهبیٍحكؾقٌهك٬مویىپیًه 
ؾقبالاقه 
ؾکاوها هٍ٥ىلؼكیؿو٨كوي ،هیىه ؼىقؾووگپ
پك الهكؾاو٠بابهؾويولياوچاؾقپىيکهؾقشلى 
لؾوبىؾيؿ.ۼ 
یقوؾ.اظحمالؾاقؾاشًانؼاِیچىوپاقچهٌلىاقی
اگكليیؼیالبالاقق٨حىؾاٌحهباٌؿ،بًؿقتجًهاه 
یليًؿ ،ؾق به اِٙالض ،کاقوايىكاها ٬كاق ؾاقؾ.
آوها وك ه 
ه٥الههایی که به  
قا ؼىؾ بؽكيؿ .بىیاقی ال  
هعى٘ههاییبمقگوبالکهؾقیبهبالاقؾاقيؿ.ؾقکاقوايىكاهاجاشكايیظصكهؾاقيؿکهاشًانؼاَهىقؾ

یکًًؿ.هٍاهؿهایىحاؾوکالىکهایبكؾقوقوؾییکیالایىکاقوايىكاها،ؾقظالیکه
٠ال٬هلياوقاجهیهه 
گاهؼىاشهوكاییؾقهعلویژهکالىکهچیيٍىحهاوثوپًچًٌلوباظصابکاهلوؼًؿاووگ٩حگى
یيٍیًًؿ
یقويؿ،ک٧ه٥الهه 
ه٥الههاه 
یٌىيؿ،اهكی٠اؾیاوث.آياوباٌحاببهیکیال 
کًاوالآوپیاؾهه 
یؼىاهًؿ ؾق
ؼاينها آيچهقاه 
یپكوًؿ .اگك  
وبهایاشًانهؽحل٩یقاکهؾقه١كْ٨كويوجماٌاته 
یقويؿ .چک وچايهلؾوقواشیجامؾاقؾوا٤لبلهاوپكؾاؼثوشه
ه٥الهایيیابًؿبهه٥الهایؾیگكه 
۽
یآیؿ .
هٍکالت٬ابلهالظٝهایپیًه 
آوها کهال٘ب٭اتا٠یاووذكوجمًؿاو ،لياو
یهای لياوباجىشهبههى١٬یثاشحما٠ی 
ج٩كیعاتووكگكه 
ا
یباجماماو٬اتؼىؾقابهظمامق٨حى،
ؼايؿاو٬اشاقولياو٘ب٭اتپاییىهح٩اوتبىؾهاوث".لياوا٠یاوج٭ك 
یىههایچكبیؾاقال٬بیلگكؾووپىحهوباؾام،
یكیًیهایهؽحل٧وه 
٬لیاوکٍیؿو،ؾیؿوبالؾیؿ،ؼىقؾوٌ 
۾
یگفقايًؿ ،بًؿقت همکىاوثبهؼىايؿوکحابیايىٌحىق١٬هایهٍ٥ىلٌىيؿ .
يىٌیؿو چایو٬هىهه 
گكؾيهایبالاققاکًاقبگفاقین،لياوایكايیهكو٬ثؾلٍاوبؽىاهؿال

یاقتها،
یها،،ل 
باالؼكه،اگكههماي 
ۿ
ؼاينهایذكوجمًؿایكاوؾقجمام٠مكشمج١یًکاقیيؿاقيؿوچىوؾق
یٌىيؿ٘ .ب٭هاً٤یاو 
ؼايهؼاقزه 
ؼاينها بٍکاق و
ّ٨ىل بهاق و جابىحاو بك ؼال ٦اقوپا ٌکاق همًى ٞيیىث ٬ىمث اٝ٠ن ٠مك اً٤یاء و  
ۻ.پىالک،و٩كياههپىالک،ایكاووایكايیاوَ،܁ۻۻ-܀ۻۻ .
ۼ.بل،جّىیكهاییالایكاوَ،܂܂.
۽.کىلیىققایهَ،ۻۿۻ .
۾.پىالک،هماوهًبَ،ٟ܁ۿۻ .
ۿ.ؾوگىبیًى،و٩كياههکًثؾوگىبیًىَ،܃ۺ۾ .
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یگفقؾ.ۻؾالمايیؾقاقجباٖبااو٬ات٨كا٤ثلياوٌهكیو٘ب٭اتهحىوٗ
جٍکیلهصاله٠یًوٍ٠كته 
یيىیىؿ":هٍ٥لهلياوٌهكیهحمىلٌهكيٍیىچیمیيیىثکه٬ابلـکكباٌؿ٨ ،٭ٗ گاهیبكای
وا٠یاوه 
یيمایًؿ.
یکًًؿ ووایكاو٬اتؼىؾقاِك٦کٍیؿو٬لیاوه 
گفقايؿوو٬ثا٬ىامٌیكیًیبكایهًملجهیهه 
یٌىيؿوؾق
یپكؾاليؿوبٕ١یهنبگلؿولیهایشالبجىشهیهٍ٥ىله 
٘ب٭ههحىوٗبهجهیهياهاقوٌامه 
ؼاينهای ا٠یاوو
٨كاهنکكؾوايىاٞهكباوجكٌیههاقجیؾاقيؿ .ؼىايؿو کحابهنچًؿاوه١مىليیىث  ،
یليًؿ.ۼ 
اٌكا٦ؾوثبهیچکاقیيم 
یبكيؿ .بٕ١ی هؿام
یپميؿ والؼىقؾوآوهنلفتلیاؾیه 
لياوذكوجمًؿا٤لبؼىؾؾقؼايهٌیكیًیه 
ا
یگفاقيؿوٜاهكاهكچهچای
یؼىقيؿ.بیٍحكاو٬ات،وا٠ثها٬ىقیقاقویهً٭له 
آشیلوجؽنؼكبمهه 
۽
یپىًؿيؿ .لياو٘ب٭ههحىوٗیاظحیلياوهعحكمبهِىقتياًٌانبهجًهایی
بیٍحكؾمبکٍؿ،بیٍحكآوقاه 
یقويؿ ،لياو بىیاق ذكوجمًؿ با اوب و ؾق ه١یث ؼؿهه هح١ؿؾ به ؾیؿ و بالؾیؿ
به بالاقو پیً ٘بیب ه 
یجىايًؿ يٝیك٘ب٭هاً٤یاجمام٠مكقابه٠یًوٍ٠كتبگفقايًؿو
یقويؿ.۾ ٘ب٭هکنبٕا٠ثهنکهيم 
ه
یيمایًؿوهمیىکهقولشم١هٌؿ
کىچکجكیى٨كِثبكایج٩كیطاوح٩اؾهه 

ياچاقيؿکنوبیًکاقکًًؿال
با٢ها ؼاقز
یٌىؾ ولووهكؾؾوحهؾوحهبا٤فاوآشیلوٌیكیًیبهوىی 
ؾکاوها جٙ١یله 
جمامبالاقو 
ۿ
یقويؿوجا٤كوب٨اق٢ال٤نقولهٍ٥ىلج٩كیطهىحًؿ .
ٌهكه 
لياوایكايی،بههیهماوووكگكمکكؾوؾووحاوؼىؾ٠ال٬هوا٨كؾاقيؿ.ظمام،یاگكهابه٠مىهیق٨حىیکیال
شالبجكیىوهیصاوايگیمجكیىقویؿاؾهایليؿگیهمه٘ب٭اتلياوایكايیاوث.اً٤یاؾقظیاٖؼايهؼىؾ

ؾاقایظمامکاهلیهىحًؿ .ظمام ؼّىِیجًهاؾقؼايهذكوجمًؿاووشىؾؾاقؾ܆ ب٭یه هكؾمبهگكهابههای
یقويؿ.܀ لياو قووحایی ؾق ه٭ایىه با لياو ٌهكی بیٍحك وكگكم ايصام ؾاؾو اهىق ؼايه ؾاقی
٠مىهی ه 
یپىًٌؿوؾقؼايهايؿقويی
بىؾيؿ".ؾقهمهظالایىلياوِ،ىقتؼىؾقابهاهحماهیبیٍحكاللياوٌهكیه 
یؾهًؿ .پكوحاقی ا٘٩الؼىؾقا ،ؼىؾ کًًؿو
لیاؾجكهىحىقباًٌؿ .جماهی کاقؼايهؼىؾقا ،ؼىؾ ايصامه 
هباٌك٘بػؼىؾباًٌؿ .يگهبايی گاووگىوً٩ؿکكؾهٌ ،یك وهاوثوکكهجكجیبؾاؾهجاٌىهكآياوبهٌهك
بكؾه ،ب٩كوًٌؿ"...܁ لياوقووحاییبیٍحكاو٬اتقولهكهليؿگیؼىؾقاؾقؼايهوؾقکمکٌىهكاوبهوك
یق٨حًؿ ".
یبكيؿولياوٌهكیبكایج٩كیعاتؼىؾبهبالاقهاه 
ه
ۻ.ؾوگىبیًى،وهوالؾقایكاوَ،ۻ܀ .
ۼ.ؾالمايیَ،܂ۻ۽ .
۽.کىلیىققایهَ،ۿۿۻ .
۾.هماوهًبُِ،ٟ܂ۿۻ-܁ۿۻ .
ۿ.ؾوگىبیًى،وهوالؾقایكاوَ،ۻ܀ .
܀.کىلیىققایهُِ،܁ۿۻ-܀ۿۻ .
܁.اولیىیهَ،ۿ܂ .
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ا
ه١مىال باوىاؾيؿ و با ٌ١ك و اؾب هملکث ؼىیً آًٌایی ؾاقيؿ".ۻ ق٨حى به لیاقت اهام

لياو ٘ب٭ه هك٨ه 
یهای هىقؾ
لاؾگاويیمهىقؾجىشهلياوؾقایىؾوقهبىؾهاوث".ق٨حىبهلیاقتاهاهماؾهها یکیالوكگكه 
یٌىؾ که ال وىای لیاقت به ايصام ؾاؾو کاقهای ٠اؾی و ؾيیىی هن
٠ال٬ه لياو اوث و البحه ؼیلی ه 
ا
٤البا بهلیاقتب٭اٞؼاقزٌهكویاوكلؾو به٬بىقؼىیٍاويؿاو
یپكؾاليؿ.ۼ لياوّ٠كهایپًصًٍبهقا 
ه
۽
یؾهًؿ .لياوؾقهكاون٠ماؾاقیهاههعكميیمهٍاقکحی١٨الؾاٌحًؿ .ؾق ایىؾوقهلياو٠ال٬ه
اؼحّاَه 
یيىیىؿ ":ؾق
ؾاٌحهايؿ .ؼاين ٌیل ه 
٨كاوايی بكای ٌكکث ؾق هكاون ٠ماؾاقی هاه هعكم و جماٌای ج١میه  
ا
وا١٬ا ؾیؿيیبىؾ܆ ایى کاق،
لوها بكایپیؿاکكؾوشایهًاوب  ،
هًگامبكگماقیيمایً ،و١ی وکىًٌایى 
آوهاپهالهؿجیشاقوشًصال،ا٤لببهشاوهنا٨حاؾهو
یٌؿبلکهبٕ١یال 
٨٭ٗبهؾاؾو٨كیاؾجماميم 
یٌؿ،
باکحککاقیوکى٨حىلًگهکً٩بهوكوِىقتیکؿیگكکهگاهیبهپاقهکكؾوچاؾقيیمهًحهیه 
و١یؾقیا٨حىشایهًاوبؾاٌحًؿ.۾ 
یق٨حًؿ.الشملهووایلهىا٨كتبكایلياوکصاوهبىؾ.يىٞوویلهایکه
ؾقایىؾوقهلياوبههىا٨كتيیمه 
یٌؿ بكایلياوٌهكیوقووحاییوهمچًیى٘ب٭اتذكوجمًؿشاه١ههح٩اوتبىؾه
بكایهىا٨كتاوح٩اؾهه 
یيٍیًًؿ.
یبًؿيؿ ولياوؾقآوه 
اظثجكیى وویلههىا٨كتلياوکصاوهاوثکهبكپٍث ٬ا٘كه 
اوث".ق 
یيمایًؿ.
ؼاينها باآوهىا٨كته 
یکًى ٞوویلهؾیگكیهنهىثکهآيكاجؽثقواوهیگىیًؿوٌاهماؾه 
یٌىؾ .لياو ؾه٭ايیو
جؽث قواوهايًؿیکواگىکىچکچىبیاوثکهالشلىو٠٭بب٭ا٘كبىحهه 
ؼؿهحکاقاوبكاال٢واوبوىاقه 
یٌىيؿ".ۿبًابكایىوكگكهیلياوؾقایىؾوقه،ؾیؿوبالؾیؿهاییکهلياوال
شٍىهای٠مىهیوؼّىِیکهپیؾقپیجصؿیؿ
یکؿیگكؾاقيؿٌ،كکثؾقهكاونجىلؿ،الؾواز،والكول ،
یهایلياوؾقایىؾوقهشای
یٌىؾ.܀ب١ؿالهىئلهج٩كیعاتووكگكه 
آوهاهكبىٖه 
یٌىؾولیاقتق٨حى 
ه
یگك٨حًؿ و ي٭ً ا٬حّاؾی ؼىؾ قا ای٩ا
ؾاقؾ ؾق اقجباٖ با هٍا٤ل و کاقهایی که لياو ؾق شاه١ه بك٠هؿه ه 
یثهای هكبىٖ به ا٬حّاؾ ؼايىاؾه و ال وىی ؾیگك ؾق
یکكؾيؿ ِعبث کكؾ .لياو ال یک وى ؾق ١٨ال 
ه
یثهای ا٬حّاؾیوهنؾو
یثهای هكبىٖبها٬حّاؾشاه١ههٍاقکثؾاٌحًؿ.ؾقایىؾوقهبكقوی١٨ال 
١٨ال 
یباٌؿ.لياوقووحاییوٍ٠ایكؾق
ظىلهیً١یلياوقووحاییوٍ٠ایكولياوبؽًٌهكیظائماهمیثه 
یکكؾيؿ.لياو
یبا٨حًؿ وبكای٨كوي٠كٔهه 
با٨حى٬الیوهنبهوماییؾاٌحًؿوباؾوحاوؼىؾ٬الیقاه 
یکكؾيؿ .ظىله
یثهای کٍاوقلی وهكاظل کٍث بكيس ي٭ً ههمی قا ای٩ا ه 
قووحایی يیم ؾق٠كِه ١٨ال 
ۻٌ.یلَ،܃܂ .
ۼ.پىالکَ،܂ۿۻ.
۽ٌ.یلَ،܃܂ .
۾.هماوهًبَ،ٟ܃܀.
ۿ.ؾالمايیَ،ۼۼ۽.
܀.ؾوگىبیًى،و٩كياههکًثؾوگىبیًى،وهوالؾقآویاَ،܂ۺ۾.
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یيىیىؿ":آيچه
وٜای٧لياوٌهكیيیمهح٩اوتبىؾ٨ .كیمق ؾقهىقؾج٭ىیماتکاقلياووهكؾاوجكکمايیه 
آوها باٌؿ ؾق ؾایكه وٜای ٧لياو ٬كاق
گلههای گاو و گىوً٩ؿ و هعّىالت  
هكبىٖ به کاقهای ؼايگی و  
یکًًؿ .ؾق ایى
یاٍ٨ايًؿ وآبیاقیه 
یليًؿ ،و ؾايهه 
یگیكؾ .کاق کٍاوقلیوهنهكؾاواوث .آياو ٌؽنه 
ه
یبیًی کهؾوثايؿقکاقباٌؿ .ایى کاقهكؾاوهىومیوگهگاهیاوثوظالآيکه
هٍ٥لههكگمليیقايم 
ۻ
کاقلياوؾائمیوو٩٬هياپفیكاوث .
یکًؿ .ؾق ٘ب٭ات٨٭یكکلیه
آوها ووکىيحٍاوؾقٌهكوقووحا٨ك٪ه 
اٌح٥اللياوبكظىبه٭اماشحما٠ی 
یؾاقيؿ
آوهاؾوکقالیكب٥ليگاهه 
یپكؾاليؿ .
یؾهًؿ܆ب٭یهاو٬اتقابهپٍنقیىیه 
کاقهایهًملقاايصامه 
قٌحهايؿ شىقاب،
قٌحههای پٍنال٬ك٬كهایکهآلاؾاوثبهپائیىؾقظكکثاوث .ال ایىيػپٍنکه 
و 
ۼ
آوها٠الوهبكاؾاقهکكؾواهىقؼايهو
یباً٨ؿ .هٍ٥لهلياو٬بایلوقووحاییلیاؾاوث .
٨كيوشلاوبه 
پكوقيا٘٩ال ،کاقهای ؾیگكیال٬بیل٨كٌبا٨یوپاقچهبا٨یؾاقيؿ .ال اوباوووایكظیىاياتاهلیهن
یکًًؿ.۽ 
آوهاکكه،پًیكو٤یكهؾقوثه 
یؾوًٌؿوالٌیك 
یيمایًؿوگاواووگىوً٩ؿايكاه 
هىاٜبثه 
یباً٨ؿ.لياوالپٍنٌحك"٠با"هن
آوهاه 
پاقچههایيؽیهعکنقابكایجهیهلبانال 
ؾقهیاولياوقووحایی 
یباً٨ؿکهچاؾقهایآياوالآوشًهاوث١ًِ.ثابكیٍن،یً١ی
یباً٨ؿولياوایالجیالهىیبمشًىیه 
ه
پكوقيکكمابكیٍن ،جابیؿو يػ ،و گاهابكیٍنبا٨ی ،یکی الًِایٟبمقگوالیاتهمصىاقؾقؾقیایؼمق
یکًًؿ.۾ بًابكایى لياو
آوها کاق ه 
اوث .ؾق یمؾ هماق ؾوحگاه ابكیٍن با٨ی وشىؾ ؾاقؾ که بیٍحك لياو با  
یثهای ا٬حّاؾی
قووحایی٠الوهبكجهیههایعحازؼايهباکاقهاییيٝیك٬الیبا٨یوپاقچهبا٨یؾق١٨ال 
ههنجكیىکاالهاییکهلياوي٭ًههمیؾقجىلیؿآوؾاٌحًؿ٬الیبا٨یبىؾهاوث.ؾقبیى
ٌكکثؾاٌحًؿ.ال 
لياوبؽحیاقیيیم٬الیبا٨ییکیالهًابٟههنؾقآهؿبىؾهاوث٬".الیبا٨ییکیالهًابٟبمقگؾقآهؿو
یگماقيؿ وؾوحگاه٬الیبا٨یقايمؾیکهعل
آوها لياوؾیگكقابهً٠ىاوبهکاقه 
ذكوتبیبیهاوث  .
یٌىؾ.
یؾاقيؿ جابحىايًؿبكکاقيٝاقتکًًؿ .همه هىاقؾهىقؾيیال٬الیؾقهعلجهیهه 
وکىيثؼىؾبكپاه 
ۿ
یباٌؿ ".لياوؾق
قيگ والیوقيگآهیمیا٤لبقالهایوكبهههكیاوثکهؾقؾوث٨كؾیاؼايىاؾهه 
یباٌؿي٭ًبىیاقههمیؾاٌحًؿ .
کٍثبكيس،کهیکیالجىلیؿاتههنکٍاوقلیؾقٌمالایكاوه 
یکًًؿ ایى
کٍثبكيسیکیالکاقهایاواویلاقٞگیاليیاوث .ابحؿا يهاللٙی٧جالهقوئیؿهآيكايٍاه 
یيمایؿ .ؾه٭او پهالٌؽن
یکًؿ ووكايصاملقؾقيگٌؿهوؼىٌهؼىؾقاهحمایله 
يهالبحؿقیسيمىه 
یکًؿ...ب٭یهکاقهاهكبىٖبمياو
یؾهؿ وپهالآوؾقگلقاهق٨حهولهیىآهاؾهکٍثه 
لؾوهمق٠هقاآبه 
ۻ٨.كیمق،و٩كياهه٨كیمقه١كو٦بهو٩كلهىحايی،܀ۿ۾-ۿۿ۾ .
ۼ.پىالکَ،܁ۿۻ .
۽.ؾالمايیَ،܂ۻ۽ .
۾.کىلیىققایهَ،ۺ܂ۻ .
ۿ.هماوهًبَ،ٟ۽܀.
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٠ل٧ها قاالقیٍهؾقآوقيؿ ،هعّىل قویؿ ،باللوبایؿٌلحىکقا
اوثکهيهالقايٍاکكؾهوهمهقوله 
بکىبؿوپاککًؿجابكيسبؿوثآیؿبكایایًکاقٌلحىکقاؾقهاويیقیؽحهواهكهیقاکهؾقوكآو١ٙ٬ه
یکىبؿ.ۻ 
یآوقؾوٌلحىکقاه 
چىببمقگی٬كاقؾاقؾباپاهایؼىؾبعكکثؾقه 
یؾهًؿ و
یٌىؾ ،ايصام ه 
لياو یهىؾی يیم بیٍحك بكوؾقی ؾولیهایی قا که جىوٗ لياو هىلماو ايصام ه 
ی٧های ابكیٍمی
یکًًؿ وشىقابها وک 
یهای لیباییه 
یباً٨ؿ .لياو اقهًیبا٨حً 
یههای گیىهٜكی٩یه 
قو 
يػهای ٘الییوي٭كهایايصام
یباً٨ؿ .بك قویهؽملکاقهایشفابیبا 
٘كضهای اوحاؾايه ،ه 
شالبی ،با  
ۼ
یآوقيؿ .لياو
٬ىمثهاییالپیلهکكمابكیٍناوح٩اؾهبه٠مله 

یؾهًؿوگاهؾقبكوؾقیؾولیهایؼىؾال
ه
کاقگاههای جىلیؿیهٍ٥ىلبه١٨الیثبىؾيؿوبؽٍی ؾیگكيیمؾق
بؽًٌهكیؾقایىؾوقهؾقبؽٍیال 
ًِایٟؾوحیکٍىقوبا٨حى٬الیي٭ًؾاٌحًؿ .

اسدواجوهزاطنػزوطیدردوراولاجار 
ؾقبكقویلياو٠هؿ٬اشاقهعىقؾیگكکههىقؾجىشهایىجع٭ی٫بىؾهاوثهىئلهالؾوازلياوؾقایىؾوقه
یجىايؿ چهاقلو٠٭ؿیؾاٌحه
یسجكیى ٌکلالؾواز٠٭ؿؾائنبىؾکه٘ب٫آویکهكؾه 
یباٌؿ.الشملهقا 
ه
یباٌؿِ.ی٥هبههیچوشههعؿوؾیحیال
یىههایقایسالؾوازِی٥هکكؾویاالؾوازهى٬ثه 
باٌؿ.الؾیگكٌ 
۽
یقوؿ .
يٝكج١ؿؾلوشاتيؿاقؾولیؾقآوؾوقهالؾوازهعؿوؾاوثوالبحههیچگاهبهبیٍحكاليىؾواليم 
هؿتِی٥ههمکىاوثکهچًؿؾ٬ی٭هیایکىالویاؾهوالویالیاؾجكباٌؿوليیکهبهایىجكجیببه٠٭ؿ
یکًؿ.ا٘٩الیکلوِی٥ههايًؿا٘٩الیکلوؾائمی
یآیؿؾق٠ىْالاوهبل٥یههكؾقیا٨ثه 
الؾوازؾقه 
ا
۾
بچههای لياو٠٭ؿیؾقٌكایٗهىاوی
ه١مىال با 

لوهای ِی٥ه
یٌىيؿ٨ .كليؿاو 
الهیكاخپؿقبكؼىقؾاقه 
لوها،اوحرًائاهح١ل٫بهؼايىاؾه٬اشاقباٌؿویاال٘ب٭هایبهٌماقآیؿکه
یکًًؿهگكآيکهیکیال 
ليؿگیه 
ا
ؼايىاؾههایهن٘كالايحؽاب

لوهای٠٭ؿیؼىؾقاال
ه١مىال 

بكٌىهكيبكجكی٨كاواوؾاٌحهباٌؿ.هكؾها
لوهای
لوهای ِی٥هقاال٘ب٭اتپاییىبكهیگمیًًؿ ،جا ؾقٔمىومثؼؿهحکاق  ،
یکًًؿ ،ؾق ظالیکه 
ه
ۿ
یؾهًؿ .ؾق
ؼايىاؾههای کنؾقآهؿجكؾؼحكهاقاؾقؾهیایالؾهوالگیٌىهكه 

٠٭ؿیقاهنؾاٌحهباًٌؿ .ؾق
܀
یؾهًؿ .
ؼايىاؾههایه١حبكبهؾؼحكاوؾقوىؾوالؾهیاویمؾهوالگیشهیمیهه 


ۻ.يیکیحیى،ؼا٘كاتوو٩كياهههىویىيیکیحیىً٬ىىلواب٫قونؾقایكاوَ،ۿ۽ۻ-۾۽ۻ .
ۼ.کىلیىققایهَ،܂܁ۻ.
۽ٌ.یلَ،܀܂ .
۾.بكاوو،یکوالؾقهیاوایكايیاوَ،܀ۻ۾ .
ۿٌ.یلَ،܀܂ .
܀.پىالکَ،ۻ۾ۻ .
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ا
یٌىؾ.ۻ
ه١مىالياهمؾهابىیاقشىاوهىحًؿ.پىكبیىپايمؾهجاٌايمؾهوالوؾؼحكبیىؾهجایالؾهوالياهمؾه 

ا
یٌؿ.با
ؼايىاؾههای کنؾقآهؿبیٍحكؾیؿهه 

یگك٨ث .ایى هىئلهؾق
ه١مىال ؾقوىپاییىِىقته 

الؾواز
ههاقتهای ؼايه ؾاقی و همىكؾاقی

جىشه به ایًکه وى الؾواز پاییى بىؾ ؾوقاو کىؾکی ؾوقاو آهىؼحى 
یٌؿ .
یٌؿا٤لبِك٦جكبیثبكایبك٠هؿهگك٨حىي٭ٍهایؾوقهبمقگىالیه 
هعىىبه 
یيىیىؿ:܅ؾؼحكهاقاالوىه٩ثجايهوالگیبهؼايههمىایگاووؾووث
هىيهالؿولهؾقؼا٘كاتؼىؾه 

یکكؾوهمكاههاؾق
آوهاقاهوقونکؿبايىگكیقایاؾبؿهًؿ...ؾؼحكچاؾقچا٬چىقه 
ی٨كوحاؾيؿجابه 
وآًٌاه 
یهايؿ .ياهاق قا يیم
یق٨ث و جا ٤كوب آيصا ه 
بمقگاي بكای کاقآهىلی به ؼايه ؾق و همىایه ه 

یا ؼىاهك
یهایؼايه
یکكؾ.لوِاظبؼايه٘كلشاقوکكؾو،آٌپمی،ؾوؼثوؾولوهمهقیمهکاق 
همايصاِك٦ه 
ا
ۼ
ٌؽّا ؾق اهك ٠كووی

یکكؾ...܄ لو و ٌىهك آیًؿه هكگم 
قوايهاي ه 
یؾاؾ و ب١ؿ  
ؾاقی قا به ؾؼحك یاؾ ه 
یٌىؾکهٌ٥لؾیگكیشمایىيؿاقؾٌ.ىهكآیًؿههبل٥ی
ؾؼالثيؿاقيؿ.ایىکاقبه٠هؿهپیكليايیگفاٌحهه 
یگیكؾ،اهاجهیهلقولیىقوووائلآقایً٠كونهنچًیىظصله٠كوویبه٠هؿه
بهً٠ىاوههكیهبهگكؾوه 
هاؾقؾاهاؾاوث.۽بكؼی٠٭ىؾ٨یهابیىؾؼحك٠مىوپىك٠مىوؾؼحكؼالهوپىكؼالهوؾؼحكؾائیوپىك٠مه
ؼايىاؾههای

ؼايىاؾههای ذكوجمًؿو٨٭یكشاه١ههح٩اوتبىؾهاوث":ؾق

اوث.۾ بكگماقیهكاون٠كوویؾق
یکٍؿ.ؾقجمامایى
یٌؿوا٤لبه٩ثجاهٍثقول٘ىله 
ذكوجمًؿ٠كوویباشاللوٌکىهبىیاقبكگماقه 
ۿ
یگكؾؾ .
یهاووىقووكوقهابكپاه 
هؿت،هنؾقؼايهؾاهاؾ،وهنؾقهًملپؿقوهاؾق٠كونههماي 
یبكيؿ ،اگك ذكوجمًؿباًٌؿاوقاوىاقبك
و٬حی٠كوویقاکهؾقؼكؾوالیياهمؾٌؿهاوثبهؼايهٌىهكه 
انهایًقابكجىکكؾهاو
یکًًؿوؾقظالیکهبهحكیىلب 
کالىکه،واگكال٠هؿهآوبكيیایًؿوىاقبكاال٤یه 
یگیكيؿ܆ اًِا٦
ؼاوها وهؤهىقیى ؾولثوهجاچهاقلوه 
یکًًؿ.܀ ؾقٌهكها٨٭ٗ 
قاقاهیؼايهٌىهكه 
یجىايًؿال٠هؿههؽاقزچًؿلوبكآیًؿوال٘ك٦ؾیگكچىوالبیيٝمیوولؽكشی
پیٍهوقوبالقگاياويم 
ؾٌثها وهمچًیىيمؾ٬بایلچاؾقيٍیىقویهیکهمىكیقواز
یکًًؿ .ؾق  
بیماقيؿبهیکهمىكاکح٩اه 
܁
ؾاقؾ܆ظؿاکركآيکهیکیالقوواؾوجاوهلوبگیكؾ .
يىٌحهايؿ که ٠٭ؿ و الؾواز هك ٘ب٭ه با ٘ب٭ه ؼاَ ؼىؾ ايصام
بٕ١ی ال و٩كياههيىیىاو ؾق ایى ؾوقه  
یگیكؾ":وبىیاقکنؾیؿهٌؿهاوثکههابیىاهليٝاموکىبه٠٭ؿهماوشثهً١٭ؿگكؾؾ ،و بههمیى
ه
ۻ.ؾوگىبیًى،و٩كياههکًثؾوگىبیًى:وهوالؾقآویا( .4٪۶َ،)۹۸۵۵-۹۸۵۸
ۼ.هىيهالؿوله،ؼا٘كاتهىيهالؿوله،يؿیمهظكهىكایياِكالؿیىٌاهَ،ۿۺ۽ 
۽.ؾقوویلَ،܃ۻۻ-܂ۻۻ .
۾.ویلم،جاقیػاشحما٠یایكاوؾق٠هؿ٬اشاقَ،۾ۺۻ .
ۿ.پىالکَ،܂۾ۻ .
܀.کىلیىققایهَ،ۺۻۻ.
܁.پىالکَ،܁۾ۻ.
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یکًؿ واقبابًِایٟال
لعاٚاوثکههكیکالجصاقایكاوالشهثپىكؼىؾؾؼحكجاشكیقا٠٭ؿه 
اقبابًِایٟؾؼحكه 
یگیكيؿو"...ۻ 
همچًیىلياوایالجیالشملهلياوجكکماووبؽحیاقیيیمؾاقایآؾابوقوىمؼاَؼىؾبىؾهايؿ".ؾقهیاو
یگیكؾ وا٘٩الؾق
یاقیها هنهايًؿوایك هكؾمؼاوقلهیى ،الؾواز و٠كوویؾقوًیىپاییىايصامه 
بؽح 
یٌىيؿ.پىكهاا٤لبؾقوىچهاقؾهوالگییاپايمؾهوالگیوؾؼحكهاؾقؾوالؾه
وًیىکىؾکیباهنياهمؾه 
یٌىؾ کهبیًالیکلويؿاٌحه
یکًًؿ وبًؿقتؾقبیىؼىايیىکىیپیؿاه 
والگییا٬بلالآوالؾوازه 
باٌؿ.ۼ 
جمانهاییبیى٘ك٨یىپیً
یٌىيؿ ،
جكکماياوهمچىوهىلماياوبىهىلثوواؾگیواقؾهكظلهلياٌىییيم 
ا
یٌىؾ که ج١ؿاؾ لیاؾی ٌحك و اوب به ً٠ىاو بهای
یايصاهؿ .ؾاهاؾ ٌؽّا هح١هؿ ه 
یآیؿ که به  ٫ٍ٠ه 
ه
ا
یآیؿ
٤الباپیًه 
یٌىؾواگكهماو٘ىقکه 
٠كوویبپكؾالؾ.اگكؾاهاؾذكوجمًؿباٌؿٌیكبهابیؾقيگجؤؾیهه 
یؾايؿ کهؾیًًقااؾاکًؿ.۽ ٨كیمق ؾقاقجباٖباآؾاب٠كوویوهكاون
ذكوجیيؿاٌحهباٌؿؼىؾقاهى٧ٜه 
یٌىؾوكبًؿاواليى٠یوؽثلیبااهاجىِی٧
یيىیىؿ":ليیکه٠كونه 
الؾوازولبانبايىاوجكکمايیه 
یای (واؼحهٌؿهال
ياپفیكاوث .آو ؾاقایواؼثٝ٠ین ؾژهايًؿیاوثکهجٍکیلٌؿهالچاقچىبي 
ِؿ٦ها کهالقویوكبهبلًؿی

وکهها ووًگها و
يی)پىٌیؿه الابكیٍنوكغ ،آقاوحه باايىاٞوا٬ىام 
یگكؾؾ.
پايمؾهالیهیصؿهایًچ (= ۳۸الی  4۶وايحیمحك)اهحؿاؾ ؾاقؾوپهًایآوق٨حهق٨حه قوبهشلىبیٍحكه 
وِلثهای

یٌىيؿ و
یکًًؿ والهكاوؾهاشحما٠یهیاولياووهكؾاوهايٟيم 
جكکمىها لياوؼىؾقاظبهيم 

۾
یگك٨ث٘".ال٪یابا
ٍ٠٭یهیاوآياوقایسوهحؿاولاوث ".ؾقایىؾوقاو٘ال٪يیمباٌكایٙیِىقته 
یپفیكؾ یاؾقِىقتؼاقزٌؿولوالشاؾه٩٠ا٦ویابؿووهیچهىشبیبههعٓ
جىا٘٫٨ك٨یىايصامه 
ۿ
ایًکهٌىهكآهاؾهباٌؿههكیهلوقابپكؾالؾ" 
لوهايیمؾقوههىقؾلیكظ٫ؾقؼىاوث٘ال٪
هكؾاوظ٫ؾاقيؿبیچىووچكالياوؼىؾقا٘ال٪ؾهًؿاها 
ا
ا
ؾاقيؿ :اوال هًگاهیکهٌىهكاوالؾاؾوي٩٭ه٠اشمباًٌؿ ،ذاي یا ؾقِىقجیکهبه٬یؿ٬ىنذابثکًؿکههكؾ
ا
ذالراهى١٬یکهبه٬یؿ٬ىنٌىهكؼىؾقابهياجىايیشًىیهحهنواليؿ.܀لياوقاا٤لب
جمایالتايعكا٨یؾاقؾ ،
یؾهًؿ.܁ بایؿؾايىثکه٘ال٪بیٍحكؾق٘ب٭هبی
ب١لثهكیٓبىؾویايابیًاٌؿویايیاوقؾواوالؾ٘ال٪ه 
ۻ.ویلمَ،۽ۼۻ .
ۼ.الیاقؾ،و٩كياههالیاقؾیاهاشكاهایاولیهؾقایكاوَ،܂ۺۻ .
۽.باقيمَ،۽۾ .
۾٨.كیمق،ۺ܀۾-܃ۿ۾ .
ۿ.پىالکَ،ۺۿۻ.
܀.ؾقوویلَ،܀ۼۻ.
܁.ؾالمايیَ،ۺ܁ۼ.

 ۵٪

ّ٨لياهه ُشًؿیٌاپىق
  

یٌىؾ لیكاکهالجكنگك٨حاقٌؿو
یگكؾؾ و ؾق ٘ب٭ها٠یاواٌكا٦وجىايگكاوکمحكواٟ٬ه 
بٕا٠ثواٟ٬ه 
ۻ
بکیًهوقلیا٬ىاملوویاالجكن٨ايٌؿواوكاقهعكهايهؼىؾکمحكبچًیى٠ملیهباؾقته 
یيمایًؿ .لياو
یجىايىحًؿالؾوازهصؿؾؾاٌحهباًٌؿ".ؾقهیاوقووحائیاوو٬بایلٍ٠ایكگك٨حىلوبیىهبىیاق
ب١ؿال٘ال٪ه 
یکًًؿ ،ایى همایا بكای ایًىث که لياو
یٌىؾ که ههكیه لیاؾجكی بكای لو بیىه ه١یى ه 
قایس اوث و بىا ه 
ۼ
پكجصكبههىحًؿوؾقؼايهؾاقیوپؽحىوؾوؼحىلبانوبا٨حى٨كيههاقتؾاقيؿ .

دزهظزاوبايىاودردورهلاجار 
ا
ؾقایىؾوقهلياوؾقباقیٌكایٗهح٩اوجیاللياو٠اؾی ،قووحایی وٌهكیؾاٌحهايؿ .ه١مىال لياوظكهىكا
بیٍحك او٬ات قا ؾق ؼىؾ ظكم و جعث هكا٬بث يگهباياو ٬كاق ؾاٌحًؿ ولی ؾق ایى ؾوقه بايىاو ج٩كیعات و
ا
ؾاٌحهايؿ .ه١مىال ظكمهعلؾویىهوجى٘ئهچیًیبك٠لیهیکؿیگكبىؾه
یهای ؼاَؼىؾقايیم 
وكگكه 
اوث ".ظكهىكا بًای هصما و هىح٭لی اوث که با ؾیىاقهای بلًؿ هعّىق ٌؿه اوث .لياو و کىؾکاو ؾق
٬ىمثهایهؽحل٩یجٍکیلٌؿهاوث.هك

یبكيؿ.ظكهىكاهابىیاقوویٟوال
ظكهىكا(یاايؿقوو)بهوكه 
ا
لواجا٪هؽّىَبهؼىؾؾاقؾ .کىؾکاو کهه١مىال ج١ؿاؾٌاوبىیاقلیاؾاوثهمچًیىکًیماوهكیک
ظمامها ،ايباق ا٤فیهوؼىابگاهؼاَقئیهؼايىاؾه
ا٘ا٬هایهؽّىَؾاقيؿ .هك ظكهىكاؾاقایايباقها  ،
ا
یباٌؿ.۽ 
٤الباؼىؾوالىبمقگیاوثه 
که 
یٌىؾوکىيثؾاقيؿ.لٛ٩ظكمبه
اجا٪هایؾاؼلهًملکهبه٠كبیظكموبه٨اقویايؿقووياهیؿهه 
لياوؾق 
هً١یه٭ؿناوثکهوقوؾآوبكایهكهكؾ٤كیبهبهٌؿتهًٟؾاقؾ .هك گاهلياوهح١ؿؾیؾقیکؼايه
آوهاؾق٬ىمحیؼاَهىح٭كاوثوؾقهًاللذكوجمًؿاوهكلوبكایؼىؾظیاٖ،
واکىباًٌؿ،هكیکال 
ؼؿهه وآٌپمؼايه٤ ،الهاو وؼىاشگاوهؽّىَؾاقؾ .هیچ ليیيهبكایؼىؾويهبكای٨كليؿيهكگمال
آوها ؾقهكاناوث.۾ لياووکىؾکاو
یکًؿ لیكاهمىاقهالوىءيیث 
٤فاو ؾوثپؽثهىویًاوح٩اؾهيم 
یبكؾيؿ.ايؿقووهحٍکلاوثالوهظیاٖ
ٌاه،کًیماوووایكؼؿههویاهوو٩یؿ،ؾقايؿقووولًٙحیبىكه 
بمقگهكبىٖبهنویک٬ىمثهؽّىَبكایهاؾقٌاهکهبهویوالؿهیاههؿ٠لیاهیگىیًؿ.اؾاقهاهىقبه
آوهاؾاقایً٠ىاوآ٤اهىحًؿ.
ؾوثؼىاشهباٌیاوثکههٍثؼىاشهؾیگكهنلیكؾوثؼىؾؾاقؾ.همه 
آوها قاا٤لبؼىاشهاولظٛ٩و
ال آوگفٌحهايؿقووؾاقایظماموؼمیًهولًٙحیاوثکهکلیؿهای 
یثهایی کهؾقظكمؾاٌحًؿ٠ؿهایالآياويیم
یکًؿ.ۿ لياوؾقباقیؾقایىؾوقهشؿاالهعؿوؾ 
ظكاوثه 
ۻ.هماوَ،ۺ܁ۼ .
ۼ.همايصا.
۽.ؾقوویلُِ،۾܁-۽܁ .
۾.پىالک،܁ۿۻ-܀ۿۻ.
ۿ.هماوَ،ۻ܀ۻ .
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یجىايىحًؿؾقاهىقویاویي٭ًؾاٌحًؿویاا٨كاؾؼايؿاوؼىیًقابههًاِبههن
هىقؾجىشهٌاهبىؾيؿوه 
کٍىقی بگماقيؿ .ال شمله لياو هىقؾ جىشه ياِكالؿیى ٌاه ،شیكاو ؼاين بىؾ که ب١ؿها به ٨كو ٢الىلًٙه
هل٭بٌؿ"..ویؾؼحكيصاق٨٭یكیالاهالی٬كیهجصكیًؾقيمؾیکیجهكاوبىؾ.بكٌاهي٩ىـبىیاقیپیؿاکكؾ
یؾايىحًؿ.ویهىٌ٫٨ؿکهجماملياو٠٭ؿیقا،کهالآوپهياگمیك
وهكؾمایىي٩ىـقاؾقاذكوعكوشاؾوه 
ؾقايؿوهو٠ملثبىكبكؾيؿ،الچٍنٌاهبیًؿالؾ.پؿقویبهظکمكايییکیالوالیاتهًّىبٌؿ،بكاؾقو
یؾايىحًؿ ،به ومث٨كايؼلىتٌاه
یکیؾیگكالؼىیٍاويمؾیکً ،که هیچکؿامؼىايؿوويىٌحىيم 
یکكؾ ههؿ٠لیاهمىكهعمؿٌاهو
ههنجكیى ليايیکهؾقاهىقویاویهؿاؼلهه 
بكگمیؿهٌؿيؿ"ۻ یکیال 
هاؾقياِكالؿیىٌاهبىؾهاوث.لياوؾقایىؾوقهجىايىحًؿي٩ىـؼىؾقاؾقشكیاياتویاویپكقيگکًًؿ ".
هلکههاؾقکهبهوالؿهٌهكتؾاقؾؾاقایي٩ىـبىیاقیاوثکهبؽّىَآوقابههًگامايحّابظکام،
یىهاگفٌحهگىیاویؾقلٙی٩هگىئیويکحهوًصیيیمؾوحیؾاقؾ
یکًؿ.الا 
الؾوازهایٌاها٠ماله 

ولقاءو
ۼ
وؾقٌا٠كیوي٭اٌیهنجىاياوث .ؼاينٌیلؾقاقجباٖباهى١٬یثهاؾقٌاهوؾیگكلياوؾقباقیؾقؾوقه
یيىیىؿ":ب١ؿالاجمامهاه٠ماؾاقیهىؼىؾقابكایاؾایاظحكاموهال٬اتبا"وكکاقهاؾق
ياِكالؿیىٌاهه 
ا
کاهال
ههنجكیى هى١٬یثقاؾقؾقباقؾاقاوثو ایىه٭ام  ،
ٌاه"آهاؾهکكؾم .ایى ؼاينؾق٠ىْهمىكٌاه  ،
ا
یٌىيؿ،هگك
ه١مىال٬ؿقجیيؿاقيؿوبههیچٌمكؾهه 

لوهایؾقباقی٬كاقؾاقؾ.همىكاوٌاه
هىقؾ٬بىلهمه 
ؾقهىاٟ٬اوحرًایی،هرلجازالؿولهؾقلهاوولًٙث٨حع١لیٌاه،کهالیکهکاوهع٭كايهبهشایگاهیق٨یٟ
قویؿو٬ؿقت٨كاوايیکىبکكؾ.۽ 
همچًیى ؾق بیى ؾؼحكاو ٌاهاو ٬اشاق يیم ،لياو اهل هًك و اهىق ٨كهًگی يیم بىؾيؿ"ّ٠مث :ام الىلًٙه
هٍهىقبهگلیىؼايناللياوؼىًٌىیهوٌا٠ك ،وی ؾؼحك٨حع١لیٌاه٬اشاق()٪ ۹۰۹۰۹۰۵٪بىؾ .ؼٗ
یيىٌث و چًؿ شلؿ ٬كآو کكین کحابث کكؾ و و ٧٬ا٠حاب ه٭ؿوه يمىؾ.
يىػ قا به لیبایی اواجیؿ ٨ى ه 
یگ٩ث٩٠.ث٬ :كو ویمؾهنهصكی ،همایىو ولٙاوؼاينهٍهىقبه
ّ٠مث گهگاهبها٬حٕای٘ب١ٌٟكه 
ؼاينؼايماواللياو٠اقٌ ،٦ا٠ك وؼىًٌىیهویيؽىحیىؾؼحك٨حع١لیٌاه٬اشاقبىؾ .وی ال٠لىم
یيىٌث وٌ١كقايیميیکى
يصىم ،هیئث وه٭ؿهات٠كبیبهكهؾاٌحه ،ؼٗ يىح١لی٫وٌکىحهقاؼىبه 
یوكوؾ٨.ؽكالؿولهؾؼحك٠بانهیكلای٬اشاق()٪۹۰٪۰۹۰4۹ويىه٨حع١لیٌاه٬اشاقبىؾ.ليیهؿیكو
ه
هؿبكوؾقجیمهىٌیٔكبالمرلبىؾوؾقهًكٌ١كوؼٗوي٭اٌیهايًؿيؿاٌث.اوهمچًیىالهىحمًؿاو
یکكؾوهى٬ى٨اتوؼیكاجیيیمؾاٌث٨.ؽكالؿوله:جىقاوآ٤اهحؽلُبه٨ؽكیوبیيٍاواللياو
ؾوحگیكیه 
اللياويیکىکاقٌ ،ا٠ك وهًكهًؿ .وی ؾؼحكؼالوالؿولهوؾؼحكه٩حنياِكالؿیىٌاه٬اشاق(۹۰۶4۹۳۹۳
)٪بىؾ .او ؾقهًكي٭اٌی ،هًبث کاقیوؼىًٌىیىیههاقتؾاٌثوؾاقای٘ب١یهىلووواؼال٬یظىًه
ۻ.هماوَ،ۼ܀ۻ.
ۼ.هماوَ،۾܀ۻ.
۽ٌ.یلُِ،ۻ܁و۽܁ .
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یوقلیؿ.ۻ ٠لیق٤ني٩ىـلياوؾقایىؾوقه ،لياو ظكهىكا
بىؾوؾقؾوحگیكیاليیالهًؿاوویحیماواهحمامه 
ا
٤البا ٌبهًگامبهگكؾي
یگك٨حًؿ":لياوٌاه 
یثهای ؼاَؼىؾقاؾاٌحًؿوجعثهكا٬بث٬كاقه 
هعؿوؾ 
ا
آوها قااظا٘هکكؾهوهكا٬ب
آوها بهقولا٨حاؾ ،ال جی٣آ٨حابؼىاشهوكایاو 
جّاؾ٨ا ویاظث 

یقويؿ .اگك 
ه
ا
ٔمًا وىاقاو گاقؾ ال شلى و ٠٭ب و شًاظیى به ٨اِله ؾویىث ٬ؿم قواو
قوبًؿهٌاو هىحًؿ  .

چاؾق و 
یٌىيؿ .قهگفقاو هصبىقايؿبه
یٌىيؿ .وٜی٩ه وىاقاوهمبىقبهؾوقکكؾوکىايیاوثکهبكوكقاهپیؿاه 
ه
هعٓبكؼىؾباظكمٌاهیقویؼىؾبهوىیؾیگكبكگكؾايًؿوگكيهبال٨اِلهبؿوثلیكؾوحاوؼىاشه
باٌی١ٙ٬ه١ٙ٬هؼىاهًؿٌؿ.ۼ 
یهایآياوهىحًؿ،وؾقاهىق
بًابكایى٠لیق٤ني٩ىـبٕ١یاللياوظكهىكاکههاؾقٌاه،لياواقٌؿووىگل 
یکكؾيؿ ولی ؾق هعؿوؾیث و هكا٬بث ٬كاق ؾاٌحًؿ .پىالک ؾق هىقؾ وكيىٌث لياو ٌاه
ویاوی هؿاؼله ه 
یجىايؿهایهقٌکوظىكتباٌؿ.يهجًهاالایى
یيىیىؿ":قویهنق٨حهوكيىٌثلياوٌاهبههیچوشهيم 
ه
ا
ا
کاهالشؿاالؾیگكاوو
یىها 
یبكؾ،بلکهالایىبابثکها 
یپیىيؿؾوالؾیگكاوه 
شهثکه٤الباٌاهبهیکیه 
ا
یبكيؿ܆ ٠الوه بكایى٨٭ٗالظؿا٬لووایلليؿگیبكؼىقؾاقيؿ .هىحمكی هحىوٗ
یبا ؾقاواقتبىكه 
ج٭ك 
یکًؿلیكاهكليیبكظىبؾقشهوه٭ام
پًصاهجىهاوؾقهاهبمظمثبكایجؤهیىهؽاقزبىیاقاللمجکا٨ىه 
وبكایظٛ٩اهًیثٌؽّیؼىؾياچاقاوثآٌپمؼايهؼاَؾاٌحهباٌؿو٤الموکًیمهؽّىَيیمبكای
نهای گكاي٭یمثٌالوشىاهكیکهلياوٌاهبچًگ
بك٬كاقیاقجباٖوهكاوؾهبا٠النؼاقزيگهؿاقؾ .لبا 
یجىاو آو قا به هّكٌ ٦ؽّی قوايؿ .وای بك آو ليی که
یآوقيؿ همه شمء اهىال ولًٙحی اوث و يم 
ه
آوهابهآوبىحهاوثکهؾقپیكیالايؿقوو
بچهايبمیكؾ܆٨٭ٗاهیؿ 
اشاً٬کىقباٌؿیاؾقاذكٌىقبؽحی 
ا
۽
ه١مىال لياوولًٙحیوؾقباق٬اشاق و٬حیهمكاه

ؼاقزٌىيؿووالهایآؼك٠مكقايمؾپىكٌاوبىكبكيؿ .
یق٨حًؿجعثهكا٬بثٌؿیؿؼىاشهوكایاو٬كاقؾاٌحًؿوایىاهكباجٍكی٩اتؼاِیِىقت
ٌاهبهو٩كیه 
ا
اجا٪های بیكويیّ٬كولًٙحیقايؿاقيؿ٨ ،٭ٗ گاهیٌاهجمامهكؾاو
ه١مىال لياوظ٫ؾؼىلبه 

یگك٨ث".
ه
یؾهؿکهبهّ٬كبیایًؿ،بهایىکاق٬كو٪هیگىیًؿ.هك
یکًؿوآيگاهبهلياواشالهه 
ؾوقوبكيقاهكؼُه 
یبكؾ܆ 
گاهٌاهبهو٩كیابهشًگبكوؾ٨٭ٗیکلوقابههمكاهه 
ؾیگكاو بایؿؾق٤یابویبهیکیالییال٪ها بكويؿ .هك گاهیکیاللياوؼايؿاوولًٙثبااوبالؼايه
یپفیكؾ ،چىو ؾق٤یكایىهىاقؾهصالبهجكکّ٬ك
ايح٭الها ِىقته 
ؼاقزٌىؾوایىاهك٨٭ٗؾقو٩كها و 

ۻ.قشبی،هٍاهیكلياوایكايیوپاقویگىیالآ٤الجاهٍكو٘ه،جهكاوُِ،۽܀ۻ،܀܀ۻ،ۺ܂ۻ،همچًیىبكایآًٌاییبالياوظكهىكاؾوقاو
ياِكالؿیىٌاه٬اشاقق.ک٘(:اهكی،ياِكالؿیىٌاهوظكهىكاهایًُِ،܂ۺۼجا܃ۻۼ) .
ۼ.ؾقوویلَ،܂܁ۻ .
۽.پىالکُِ،۾܀ۻ-۽܀ۻ .
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ؼىاشهها هؽ٩ی

يیىث ،جمام کىايیکهبا٬ا٨لهاووهمكاهايًبكؼىقؾکًًؿبایؿبههعًٌٓیؿو٨كیاؾ
ٌىيؿیاقاهؼىؾقا٘ىاليیکًًؿوؾوقبميًؿ.ۻ 
لياوؾقباقیجًهااشالهؾیؿوبالؾیؿبابىحگايٍاوقاؾاقيؿ .هكگم بؿووآوکهؾقکالىکهایهعّىقو
یقويؿ .ؾق ظالیکه
هىؿوؾٌىيؿوؼىاشهوكاییؾقشایگاهویژهکالىکهقاوهمكاهیٍاوکًؿ ،بیكوو يم 
ا
پكؾههایآوبىحهیاکٍیؿهاوثووىاقايیپیٍاپیًآوؾق
پًصكههایا 
یگفقؾ٠،مىها 
کالىکهالؾوقوٌهكه 
ۼ
یکكؾيؿ
یآوقيؿ .همچًیىظكهىكاییکهلياوؾقآوليؿگیه 
ظكکثايؿ و٨كیاؾ"ؾوقٌى ،کىق ٌى"بكه 

ه٭امهای باالی
هعیٗ ق٠ب و وظٍث ايگیم ق٬ابث لياو ؾقباقی بكای يمؾیکی به ٌاه و بؿوث آوقؾو  
آوها و١ی
یثهایی کهبكایلياوظكهىكاوشىؾؾاٌث 
کٍىقیبكایا٨كاؾؼىیًبىؾ.باجىشهبههعؿوؾ 
یکكؾيؿ جااو٬اتؼىؾقابهگىيهایبگفقايًؿ .بكگماقی وجىشهبهاهىقاتهفهبی ،لیاقت ٬بىقائمهؾیىو
ه
یؾاؾيؿ .همكاهی لياو
اهاملاؾگاووبهشاآوقؾوهكاونشطالشملهاهىقیبىؾکهبايىاوظكهىكاايصامه 
یؾاؾ جاباهعیٗبیكووالظكهىكابیٍحكاقجباٖپیؿاکًًؿوبه
ؾقباقباٌاهؾقو٩كهایً٨كِحیبهآياوه 
یٌؿ ".
يى٠یوكگكهیآياوهعىىبه 
ا
یکًًؿ.ولیاگكالوىاقیياقاظثٌؿيؿهصالايؿالوویلهي٭لیهای
لياوٌاهه١مىالوىاقاوبهىا٨كته 
ه٭امهای بلًؿپایه ،ؼیلی کن
بًام(جؽثقواو)اوح٩اؾه کًًؿ.۽ لياوؼايىاؾهولًٙحیو همىكاوولیكاوو 
یکًًؿ.آيگاهآياوابحؿا،بهؾاؼلايؿقووهؿایث
ؾقؼىاوثهال٬اتليايیقاکههى١٬یثپائیىجكیؾاقيؿقؾه 
یهايًؿ.البحههايًؿلياو٘ب٭اتباال،
وا٠ثها،يٍىحهیاوكپاهًحٝكه 

یٌىيؿوآيصاگاهیؾقجهواؼحماو
ه
۾
لوهای ایل ٬اشاق و به ؼّىَ ؼايىاؾه
یٌىيؿ .ؾق هیاو  
با ٬لیاو و ٬هىه و چایی هىقؾ پفیكایی وا ٟ٬ه 
ا
ٌؽّا وبؿووکمکهیكلاها

آوها هکاجباتؼىؾقا
ولًٙحی ،ج١ؿاؾ ا٨كاؾباوىاؾؼیلیلیاؾاوثواکرك 
لوهایوابىحهبهؼايؿاو٬اشاق،کاقهایآٌپمیو
یهایقایسبكایو٬ثگفقايی 
یيىیىًؿ.یکیالوكگكه 
ه
یكیًیهایبىیاقؼىٌممهکهيمىؾاقههاقتوهًكلياوکؿبايىوث،يیم
یاظؿا٬ليٝاقتبكآواوث.جهیهٌ 
لبانهایلياو
یٌىؾ.ۿ.يىٞپىًٌبايىاوظكهىكايیمبهگىيهایهح٩اوتبىؾ ".
آوهاايصامه 
گاهیبهوویله 
یپىًٌؿباآيچهؾقکىچهوؼیاباوبهجىؾاقيؿوؽثهح٩اوتاوث،لیكالبانکىچهوبالاق
کهؾقظكهىكاه 
٬ىمثهایبؿوقاالچٍن٠ابكاوبپىٌايؿوبهاِٙالضهمهلياوقاال

یکًًؿجاهمه
قاالایىشهثجهیهه 

ۻ.پىالکَ،۾܀ۻ .
ۼ.کىلیىققایهَ،ۼ۽ .
۽.ؾقوویلَ،܃܁ۻ.
۾.وكياَ،܃ۺۻ.
ۿٌ.یلَ،܃܂ .
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شاهههای ابكیٍمیوظكیكو
ؼاينها  
لعاٜٚاهكبهیکٌکلوِىقتؾقآوقؾ.ۻ ؾقؾوقه٨حع١لیٌاه  ،
یپىٌیؿيؿ.ۼ 
کثهایگلؿولیه 
ٌلىاقهایگٍاؾوهؽملیو 
آوهاؾقوكقاه
یيىیىؿ ":
يىٞپىًٌلياوظكهىكاؾقبیكووالظكموبكایهىا٨كتهح٩اوتبىؾ.ؾقوو یله 
یپىٌايؿيؿ ،بصای قوبًؿ يیم ال ٌال
لبانهای ٠اؾی ؼىیً قا با چًؿ ٌال بلًؿ کٍمیكی وكغ قيگ ه 
یکًًؿ .لياو ٌاهپاپىيهای پهًیالهاهىت
یپىٌايؿ اوح٩اؾهه 
ٍنها ه 
ؾیگكیکهجمامِىقتقابصمچ 
یکًًؿ.۽همچًیىؾقهىقؾيىٞپىًٌلياوؾقباقؾقؾقووظكهىكاؾقؾوقهياِكالؿیىٌاهکكلو
لقیىبهپاه 
یيىیىؿ٬ ":ىمث٨ى٬ايیلبانٌاهلپیكاهًیاوثکهؾقلیكشاکثکىجاهیاوثکهؾقپائیىآولیك
ه
یبكيؿ.ؾقهىٟ٬ؼكوزالظكمؼايهبايىاوظكمهرلجماملياوهىلماو
هىهایؼیلیکىجاهوشاؾاقبکاقه 
ؾا 
۾
یيىیىؿ":هاؾقٌاه
ظصابايؿ .ؼاينٌیلؾقاقجباٖبالبانهاؾقٌاهؾقهًگامهال٬اتباویه 

وؽثؾق
لبههای
یحههای ایكايیؼیلیگٍاؾهىحًؿ  .
لبانهصللیؾقبكؾاٌثٌ .لیحه لقب٩حیپىٌیؿهبىؾکهایىٌل 
ٌلیحههاؾقٌاهبایکقؾی٧هكواقیؿيّبٌؿهؾققویگالبحىو،جمییىگكؾیؿهبىؾ.یکلیكپىييالکآبی
لبههایً هكواقیؿؾولیٌؿهبىؾ .قوی ایىلیكپىيیکشلی٭هکىجاهال
قيگابكیٍمیيیمبهجىؾاٌثکه 
یٌؿ.قویوكييیمیکقووكی
لبههایآوؾقپاییىالهنؾوقه 
یقویؿو 
هؽملبهجىؾاٌثکهجاکمكه 
قٌحههاییالهكواقیؿ
یٌؿوقویایىٌال 
ٌالايؿاؼحهبىؾکهؾقلیكچايهبهوویلهوًصا٪بههنهحّله 
ؾقٌث و ١ٙ٬اجی ال المان يّب بىؾ.ۿ همايٙىق که اٌاقه ٌؿ ال شمله وٜای ٧لياو ا٠ن ال ٌهكی و
قووحاییيگهؿاقیوهكا٬بثال٨كليؿاوؼىؾبىؾولیؾقظكهىكا،يگهؿاقیکىؾکاوالؾوقاوکىؾکیجعث
یؾهًؿ وللهویقا
یگك٨ث".الوالپًصنليؿگیؾیگكٌاهماؾهقابهللهه 
ا٨كاؾیباً٠ىاوؾؾهولله٬كاقه 
یآهىليؿ".܀ .بًابكایى لياوبیكووالظكهىكا ،ا٠ن اللياوٌهكیوقووحاییباوشىؾ
هباؾی٠لىمواؾبه 
یثها و
یٌاو قوابٗآلاؾجكوؾووحايهجكیيىبثبهلياوظكهىكاؾقاقجباٖباايصام١٨ال 
جمامهٍ٭اتليؿگ 
یهاوآؾابه١اٌكتؼىؾؾاٌحًؿ .
وكگكه 

يتیجه 
و٩كياهههای ؾوقاو ٬اشاق بكقوی ٌؿ ،هى١٬یث اشحما٠ی لياو به لعا ٚایًکه

با جىشه به آيچه ال ؼالل 
قووحاییٌ،هكیوؾقباقیبىؾيؿ،هح٩اوتبىؾ.بیىلياوٌهكی،لياوؾقباقیوذكوجمًؿشاه١هيىٞپىًٌ
ۻ.پىالک .۹۹۵َ،
ۼ.کكلو،ایكاووٕ٬یهایكاو،زۻَ،܁۽ۿ.
۽.ؾقوویلَ،܃܁ۻ .
۾.کكلو،ایكاووٕ٬یهایكاو،ۼ۶۽ۻ/زۻَ،܂۽ .۵
ۿٌ.یلَ،۽܁ .
܀.پىالک .۹۶۵َ،
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وشًهلیىقآالتوآقایًآياوبهگىيهایهح٩اوتالوایكلياوبىؾهوهمیىج٩اوتؾقبیىلياوؼىايیى
بؽحیاقی با وایك لياو ایل وشىؾ ؾاٌحه اوث .لياو ٌهكی ؾق ایى ؾوقه ؾق اشحما ٞظٕىق ؾاٌحًؿ و ؾق
ا
٠مؿجا به
یکكؾيؿ .لياو قووحایی ،ایالجی و جكکماو يیم ؾق ایى ؾوقه  
یثهای ا٬حّاؾی يیم هٍاقکث ه 
١٨ال 
یٌؿ١٨البىؾيؿ.ي٭ًلياوقووحاییوٍ٠ایكؾق
یثهایؼايگیوهكآيچههكجبٗباا٬حّاؾؼايىاؾهه 
١٨ال 
ؾوظىلهجىلیؿاتؾاهیوًِایٟؾوحیوبا٨حى٬الیوبهؼّىَي٭ًلياوٌهكیؾقکاقگاههایجىلیؿیو
یثهایویاویو٨كهًگی،ؾق
با٨حى٬الیظائماهمیثهبیاٌؿ.اهالياوؾقباقی٠لیق٤نهٍاقکثؾق١٨ال 
یباًٌؿ.ؾقه٭ایىهبالياوؾقباقی
هعؿوؾیثوهكا٬بثيگهباياوؾقباقیکههماوؼىاشهوكایاوبىؾيؿ ،ه 
یجىاوگ٩ثکهلياوٌهكیوقووحاییاللعاٚقوابٗاشحما٠یآلاؾجكبىؾيؿ.بًابكایىي٭ًلياوؾقؾوقاو
ه
٬اشاقباجىشهبههى١٬یثاشحما٠یآياوا٠نالایًکهقووحاییٌ ،هكی وؾقباقیهح٩اوتبىؾهاوثويىٞ
یثهای ا٬حّاؾیآياوج٩اوت
یها و١٨ال 
پىًٌ ،هكاون الؾوازبیى٘ب٭اتٔ١ی٧وً٤ی ،ايىا ٞوكگكه 
ؾاٌحهاوث .به ٘ىقکلیلياوا٠نالٌهكی ،قووحاییٍ٠،ایكوبؽحیاقیو...يیمیالشاه١هؾوقه٬اشاق
یکكؾيؿ .
ظىلههایهؽحل٧اشحما٠ی،ا٬حّاؾی٨،كهًگیوویاویای٩اه 
بىؾيؿکهي٭ًههمیقاؾق 
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هًابغوهآخذ :
 −اولیىیه ،گیىم آيحىاو،طفزياهه اولیىیه ،تاریخ اجتماػیالتصادیایزاودردوراوآغاسیىػصز
لاجار،جكشمههعمؿ٘اهكهیكلا،جّعیط٤الهكٔاوقهكام،جهكاو،ا٘ال٠ات .۹۳۷۹،
 −ال١اهلی،ش٩١ك،الصذیخهىطیزهالًبی،چ،4ز،۳ؾاقالهاؾیؿاقالىیكه،بیكوت .۹4۹۵،
 −باقيم ،آلکه ،طفزياهه باريش :طفز بهایزاودرػهذفتذلیػاهلاجار ،جكشمه ظىىولٙايی
٨ك،هٍهؿ،آوحاو٬ؿنقٔىی،ه١اويث٨كهًگی .۹۳۶۶،
 −بكاوو ،اؾواقؾ گكايىیل ،یک طال در هیاو ایزايیاو :هغالؼاتی در خصىؽ وضغ سيذگی و
اخالقورودیاتهلتایزاو،جكشمهـبیطاللههًّىقی،جهكاو،ه١ك٨ث،بیجا .
 −بل،گكجكوؾ،تصىیزهاییاسای زاو،جكشمهبمقگمهكقیاظی،چ،۹جهكاو،ؼىاقلهی .۹۳۶۳،
 −پىالک ،یاکىب اؾواقؾ ،طفزياهه پىالک"ایزاووایزايیاو" ،جكشمه کیکاوونشهايؿاقی ،جهكاو،
ؼىاقلهی .۹۳۶۹،
 −ؾقوویل،گاوپاق،طفزياههدروویل،جكشمهشىاؾهعیی،چ،۰جهكاو،گىجًبكگ .۹۳4۸،
 −ؾوگىبیًى ،ژول ٦آقجىقکًثؾو ،طفزياهه کًتدوگىبیًى :طه طالدرآطیا (،)45354533
هحكشن٠بؿالكٔاهىًٌگههؿوی،جهكاو،کحابوكا .۹۳۶۷،
_______ −܆طهطالدرایزاو،جكشمهـبیطاللههًّىقی،جهكاو٨،كؼی،بیجا .
 −ؾالمايی ،هايكی قيه ،طفزياهه اسخزاطاوتابختیاریهؼتملبزعزسسيذگی ،آداب ورطىم،

اوضاع اداری ،اجتماػی ،التصادی ،فالدتی وصًایغایزاواسسهاولذینتاپایاوطلغًت
لاجاریه،جكشمه٨كهوٌیهحكشن(همایىو)،جهكاو،چاپگیالو،بیجا .
 −قشبی ،هعمؿ ظىى ،هؼاهیز سياوایزايیوپارطیگىیاسآغاستاهؼزوعه ،جهكاو ،وكوي،
−
−
−
−
-

ه١اويث٨كهًگیولاقت٨كهًگواقٌاؾاوالهی .۹۳۷4،
یىهادرایزاو،جكشمه٠لیاِ٥كو١یؿی،چ
آدمهاوآئ 
وكيا،کاقال،طفزياهههادامکارالطزيا ،
،۹جهكاو،لواق .۹۳۶۰،
ٌیل ،هكی لئىيىقا (ویث) ،خاعزات لیذی ػیل همظز وسیز هختار ايگلیض در اوائل
طلغًتياصزالذیىػاه،جكشمهظىیىابىجكابیاو،جهكاو،يٍكيى .۹۳۶۰،
٘اهكی٠ ،لی اِ٥كٌ ،یٍه چی ،لهكه ،ياصزالذیى ػاه و دزهظزاهایغ ،چ  ،۹هٍهؿ،
ؾاقیىي .۹۳۹۹،
٨كیمق ،شیمم بیلی ،طفزياهه فزیشر هؼزوف به طفز سهظتايی :اس هزس ایزاو تا تهزاو و دیگز
ػهزهایایزاو،جكشمههًىچهكاهیكی،ز،۹جهكاو،جىن .۹۳۶4،
کكلو،شكزياجیل،ایزاوولضیهایزاو،جكشمه.ٞ:وظیؿهاليؿقايی،ز،۹جهكاو،ولاقت٨كهًگ
وآهىلي٠الی،هكکمايحٍاقات٠لمیو٨كهًگی .۹۳۶۰،

بكقویؤ١یثاشحما٠یلياوؾقؾوقه٬اشاقباجکیهبكؾیؿگاهو٩كياههيىیىاو33

−
−
−
−

کىلیىققایه،کالقا،طفزياههکالراکىلیىررایض:سياوایزايیوراهورطنسيذگیآياو،جكشمه
اوؿاللهآلاؾ،ايحٍاقاته١اويث٨كهًگیآوحاو٬ؿنقٔىی .۹۳۶۶،
الیاقؾ ،اووحى هًكی ،طفزياهه الیاردیاهاجزاهایاولیهدرایزاو ،جكشمه ههكاباهیكی ،جهكاو،
وظیؿ .۹۳۶۷،
هىيهالؿوله،خاعزاتهىيضالذوله،يذیمهدزهظزایياصزالذیىػاه،بهکىًٌویكون
و١ؿويیاو،جهكاو:لقیى .۹۳۸٪.
يیکیحیى ،باویل ،خاعزات وطفزياهههىطیى يیکیتیىلًظىل طابكروصدرایزاو ،جكشمه
٠لیمعمؿ٨كهوٌی(هحكشنهمایىو)،چ،۰جهكاو،ه١ك٨ث .۹۳۵۶،
ػزبها،جكشمه٠بانلقیاب،چ،۳جهكاو،پژوهٍگاه٠لىم
يىلؿکه،جئىؾوق،تاریخایزايیاوو 
ايىايیوهٙال١ات٨كهًگی .۹۳۸۸،

 −ویلم ،چاقلم شیمم ،تاریخ اجتماػی ایزاو در ػهذ لاجاریه ،جكشمه ویؿ ٠بؿالله ،بکىًٌ
شمٍیؿؾوؾايگه،ههكؾاؾيیکًام،چ،۹ز،۹جهكاو،ايحٍاقاتلقیى .۹۳۶۳،

 −ویلىى،کكیىحیىشی،تاریخصًایغایزاو،جكشمه٠بؿالله٨كیاق،جهكاو،ايحٍاقاتواولی.۹۳۶۶،

