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هنزغ رابردب ارفس ندمآ و دومحم تنطلس تمظع

 شيوخ تداع و فرع رب ،ميظع يهاپس اب ـه٤۱٦ لاس ناتسمز رد هنزغ گرزب هاشداپ دومحم ناطلس
 ناتلم هار زا ميظع يلام و جنگ اب و ،تخادنا رب ار تانموس فورعم دبعم ،تفر يازغب ناتسودنه يوس
 هب مامت تمظع و هوكشاب ناطلس و ،دنتشگرب هنزغب ـه٤۱۷ راهب رد حتاف نايهاپس .داهن هنزغب يور سپاو
 روالد نارفاسم راديدب نانز و لافطا ،تشگ ديدپ يداش هلهله هنزغ نزربو يوك رد .درك لوصو تختياپ
 كشا دندوب هدش ديهش ميظع داهج نارد ناش براقا هك يعمجو ،دنديدنخ يم يخرب ،دندمارب ريگناهجو
 !دندرك يماه دايرف و دنتخير يم

 و هدنخ و ءاكب رهظم تروص نينچب ،دوب زوريف و حتاف نايهاپس عمجم هك هنزغ )رابيش( راهب هاش تشد
 هحتاف و داد تيلست هديد تبيصم نآ نيگمغ هب ،هدمآ رد مدرم ماحدزا نيب رد ناطلس و ،ديدرگ ملاو ترسم
 و گرزب حوتف ،دندوب هتشگرب هدنز هكيزوريف ناناوج هب و ،داد ناوارف ياياطع ءادهش ناگدنام زاب هب و ،تفگ
 زوريف ناريلد زا يسب نامشچ و ،دناوخ نيرفآ ناش تدهاجم و يروالد رب و ،تفگ كيربت ار تنسب يازغ
!ديسوب ار نايهاپس

 نيرد ار دوخ نايزاغ جاوفا هراومه ناطلس اريز ،ديد يم ار هماگنه نينچ لاس ره راهب هاش تشد
 اريز ،دوب ناجيه و هلولو رپ يليخ راهب هاش تشد لاسما يلو ،دشيم ضرع ورب و ،ديد يم ناشروانهپ تشد
 و يمالسا ذوفن طسب رد ار يخيرات همانراك نيرتهب و هداد ماجنا ار دوخ حتف نيرتگرزب يناغفا حتاف نايهاپس
 نيب رد رهاوجب للكم ياهسابلاب ناگدازهش ،دوب دنسروخ يليخ گرزب دومحم !دندوب هديناسر ناياپب يناغفا
 نادنخ و نامداش براقا راديدب رفاسم نايزغ ،يدندرك تكرش مدرم يداش هلهله رد و ،يدنتشگ مدرم
 .يديسر نانطومه و نايانشآ و ناتسود راديدب قارف ناگديد جنر و .يدندوب

 و يوك و اهرازاب هب نادنخ ياه هرهچاب مدرم و ،دوب هدش نادنب نيئآ ابيز يسورع نوچ هنزغ رهش
 لاح نينچ رد و .دنتفگيم يكرابم نايزاغ و ناتسود لوصوب ار رگيدكي و ،دندوب شوج و بنج رد نزرب
 و يابحرم يادص مدرم ،تشذگيم هنزغ ياه رازاب نيب زا هك يتقو و ،دمآ رد هنزغ رهشب گرزب دومحم بكوم
 هب يورسخ هبكوك و راقو اب يناطلس بكوم ،دنتفگ يم دمآ شوخ ار دوخ ناطلس و .دنديشكيم يدمآ شوخ
 ناج ياوه و ،درك زبسرس و نيگنر ار هنزغ راسهوك و تشد زين راهب و ،دومرف لالجا لوزن ،هزوريف ،رصق
 داتشه رفس نيرد يو .دركيم رظن بلج همه زا رعاش يخرف شاشب ياميس و نادنخ هفايق ،هنزغ راهب ياشخب
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 رورسم و روش رپ حور ،رفس فيلاكت يلو ،دوب هدرك يط هنزغ هاشداپ باكر رد ار يكشخ و ينابايب هار لزنم
 ينالوط رفس نيزا ناطلس هكيدرجمب و ،تشاد رسرب دنلب يهالك و هتسب تسچ ار دوخ رمك ،دوب هدرشفن ار وا
 نيب زا يخرف ،دنتفگ ديدمآ شوخ و ،دنتفاي راب شروضحب هنزغ مدرم و ،تسشن تخت رب ،هزوريف ،رصق رد
 نارضاحو هاشرب دنلب زاوآب دوب هدورس تانموس رفس هراب رد نونكا مه هك يا هديصق و ،دمآ رب ترضح نايعا
:دناوخ ورف رابرد

ردنكس ثيدح دش نهكو تشگ هناسف
رگد تسيوالح ارون هك ،رآون نخس

 غورد هب يا همانراكو نهك هناسف
 ربم جنر غورد رد ،ور ديان راكب

 درك هچ و ديسر اجك ردنكس هكنآ ثيدح
رب زا ار قلخ تستشگ ندينش سبز

درك يهاوخ ريذپلد و شوخ ثيدح رگا
 رذگم نيزو ريگ شيپ ناهج هاش ثيدح

ناهج رايرهش ،دومحم ،تلود نيمي
ربخم وكن و رظنم وكن ناگيادخ

تسين انمت نيازج ار وا بش و زور هك يهش
رگنب رس رب هناختب و تب دنز نوچ هك

 نوحيس يوس دشك ركشل نوحيج ز يهگ
رواخ يوس رتخاب زا درب هپس يهگ

زارد هار ز يسك زگ ره هك درب هك نامگ
ركشل نينچ و ركشل درب تانموسب
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؟ينك هچ رظن ناركيب و نشگ ركشلب
رگن بآ يمك و بعص هر يرود وت

لاوز تقوب يدش مگ نارد ويد هك يهر
رحس تقو هشيپ گنت رد نيب مك درم وچ

 ميحج دود وچ نآ داب و مژد نآ ياوه
رتسكاخ وچ نآ كاخ هيس نآ نيمز

 تفاتش تانم ندرك هبت هب يمه كلم
رثكا دوب هدوب يور نيز همه وا باتش

ار تب ناك دوب هدرك نانچ مكح يادخ
رورپ نيد رايرهش نيا دنك رب ياجز

راي تلود تخب زوريف رفظم يهز
رنهو لضفب ناورسخ زا يا هدرب يوگ هك

يدوميپ هك هرو يدومن هك رنه نيزا
؟ربخ هچ يمه ار تسمرس لفاغ ناهش

هدز هميخ روش يايرد رانك رب وت
رمش ياه رانك رب هدز بارش ناهش

هام نمهب هب يتخوس يمه تانموس وت
ربنع و ثلثم دوع رگيد ناهش

 دنوش باوخ مرگ قلخ همه هكنآ تقوب
رــــــهس جنر و يا هدوب رفس باتش رد وت
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 لفحم رد ،ميدروآ نآزا دنچ يتيبام و تسا يخرف ياه راكهش نيرت ليوط زا هك تانموس حتف هديصق
.تفاي رفاو يا هلص هديصق هدنيوگ و ،دش هدينش بغش و روش اب ناطلس

 نايهاپس ،هتسارآ يشوخ و طاشن سلاجم و ،دوب اپب يروش هناخ ره رد ايسآ گرزب تخت ياپ هنزغ رد
 هدمآ يدومحم يشك ركشلب رود فارطا زا هكيناسك و دنتفر دوخ نكاسمب ،دنتشاد هناخ تخت ياپرد هك حتاف
 و ،دوب هدروآ دوخ ناتسود يارب يياهبنارگ ياياده يسك ره ،دندش دوخ ياه هناخ راپسهر يشوخ اب ،دندوب
 .دش رپ ناوارف تورث زا يدومحم تكلمم

 تسد رود ياهروشك كولم و ،دوب هديسر ايند هشوگ رهب يدومحم ناشخرد تاحوتف هزاوآ تقو نيرد
 تيامح لظ رد و ،دشاب هتشاد هناتسود طباور هنزغ رابرد هك يتساوخ يهاش ره و .دندوب هزرلب يو ميب زا
 و يدارو يريلد رب ياهروشك تمظع و رادتقا هياپ ،رصع نارد اريز !دادهگن ار دوخ گرزب يهاشنهش نيا
 ،تشاد ار ود ره نيا هنزغ تنطلس و ،دشيم انب يوجگنج و روالد يتلم نتشاد و هاشداب صخش يرايشه
 يگنج زراب تافص اب ناتسناغفا مدرم نوچ يتلم و دوب يريلد شك تمحز و دهاجم و ربدم صخش ناطلس
 يتلم چيه هك ،يدرب وس رهب ار يگنج و روالد ناوج كل نيدنچ ،يتساوخ هك يتقو رهب و ،تشاد تسد رد
!يدوبن ركشل نآ تحواكم و تلباقم ياراي ار

 ترواجم زا هك نتخ و اطخ ناهاش ،تشگرب تانموس حتف زا ديزم هوكش و تمظع اب دومحم نوچ
 يشاق و اكنتلق مانب ار لوسر رفن ود ،دنتشاد ساره و ميب ناش ياهكاخ اب يدومحم روشك يلامش ياهكاخ
 ميدقت ناوارف ياياده اب هنزغ هاشنهش روضحب هناتسود ياه همان ناشيا هعيرذب و ،دنداتسرف هنزغ رابردب
 يرصتخم تروصب ار نالوسر نيا لوصو رابخالا نيز رد هنزغ خروم يزيدرگ كاحض رسپ يحلادبع ،دندرك
 عبس هنس ردنا شيوخ ركشل اب دمآ نينزغب هلا همحر دومحم ريما و ":ديوگ يو ،تسا هدادن يحرش و هتشون
 ياهماغيپ دومحم ريما يوسب ،ناخريغلا و ناخاتق كيدزن زا ،دندمآ نالوسر لاس نيردنا مه و هتامعبرا و رشع
 و ،دشاب تلصو ام نايم هك ميهاوخ هك ،دندومن سامتلا و ،دندرك هضرع تمدخب ار  نتشيوخ و دندروآ وكين
 امش و ميناملسم ام هك داد باوج ار ناشيا ماغيپ سپ و دندروآ دورف وكين ات ،دومرفب ار ناشيا دومحم ريما
 نالوسر و ،ديآ هدرك نآ ريبدت ،ديوش ناملسم رگا ،نداد امشب شيوخ رتخد و رهاوخ دياشن ار ام و ،دينارفاك
.)نارهت عبط يزيدرگ رابخالا نيز٦۹( "دينادرگ زاب يبوخ ليبس رب ار

 مانب ار يباتك ،دوب يدنمشناد خروم و سانش ناويح و بيبط صخش هك يزورم رهاظ نامزلا فرش اما
 رواخ ،يريربئال سفآ ايدنا هدحاو هخسن يور زا ارنآ هصح كي هك ،تشون يبرعب )ـه٥۱٤( رد ناويحلا عيابط
 ع۱۹٤۲ لاسب ندنل زا ييايسآ يهاش تيعمج مامتهاب يسيلگنا حرش و همجرت اب يكسرانيم فورعم سانش
 رد هك ،دنه و كرت و نيچ هب عجار ناويحلا عيابط زا تسا يباوبا يوتحم طقف باتك هصح نياو ،درك رشن
 نيع يبرع همجرت و ،هدمآ يدومحم رابردب اطخ نالوسر ندمآ هراب رد يحرش نآ يبرع نتم )۷( هحفص
 .تسا هدوآ زين دوب هداتسرف دومحم ناطلس ناونعب روكذم ناهاش هك ار همانود
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 همان ود نيا نتم ،تسا يدنمشناد وريصب صخش و هتسيز ناسارخ رد دومحم لآ رصع رد هك يزورم
 ازسب يتيمها ناخرؤم دزن نيگتكبس لآ رصع ثداوح و ناتسناغفا يسايس خيرات رد تهبشالب هك ار يسايس
:ميروآ يم ًانيع ارنآ يسراف همجرت ام كنيا و هدرك ظفح دوخ باتك رد ،تشاد دهاوخ

 نازا رغيو ياتق بحاص داد تسد يياليتسا و تردق كرت و دنه دالب رد ار حر دومحم ناطلس نوچ"
:تسا نيا نآ همجرت هك تشون يو هب يا همان ياتق بحاص و ،تشگ هاگآ

 امب ار يروانهپ نيمزرس كلامم ،نامسآ راگدرورپ ناخارق دومحم ناسارخ ريما هب تمالس هاشداپ زا"
 ياه شهاوخ يپردنا و ميتسردنت دوخ هاگياج رد ام سپ ،داد امب رايسب فياوط يهدنامرف و هديشخب
!دشابن اماب دنويپ و يتسود دنموزرآ يلو ،دشاب اونش و انيب هك تسين يسك ملاع فارطا رد و ،ميدوخ

 دسريم اهناغمرا و اه همان و ،دنتسرف يم ار دوخ ناگداتسرف هتسويپ ،ناياپ يحاون ناريما ناگداز رهاوخ
 رادتقا تفرشيپ و يراوگرزب و هوكش هزاوآ ام اما هداتسرفن ار يسك و يا همان نونكات )دومحم( يو يلو
 ارف ورين و شطباب ار يدايز ياهروشك ،هتفاي تسد تباهم هب رگيد ناريما رب يو هك ،ميونش يمراوا تلاحو
.تسا رقتسم دهاوخ يم هكيروط شيوخ روشك رد مه و ،تسا هتفرگ

 و ،تشون يم مظعا ناخ هب ار دوخ ربخ ،يرادرس تبترم نتفايرد زا دعب هك ،دوب بجاو ورب نارب انب
.تسينونچ يرتگرزب نودرگ ريز رد اريز ،داديم عالطا دوخ لاوحا زا

 تلاح رب هن راوا هار يرود ببسب و ،ميدرك هدنسب لوسر نيا نداتسرفب و ،زاغآ راك نيدب ام نونكا
 نوچ و ،دسر زاب امشب و دياميپ هار يو هك تشگ دهاوخ يليوط تدم هچ ،ميداتسرف راركبس هكلب لمجت
 و ،دش هداد ينزب نيكتيرغج شرسپ هب ،نادناخ ميمص زا يا هرح و ،داد يور ناخ ردق اب يگتسويپ نونكا
 )دومحم( وا يوسبار ام لوسر هار هك ،ميداد نامرف ار ناخردق ام سپ ،دندرك يگناگي مهاب نادناخ ود نيا
 و ،دهد يهاگآ درذگ ورب هچنا زا ات ،دناسر امب دشاب هنازرف و درخب و اناد مدرم زا هك ار وا هداتسرف و ،دياشگ
 .دشاب راوتسا وا هعيرذب اهناغمرا هلدابم مسر هراومه و ،مييوگب واب ار دوخ نازا

 يارب هچنا و ،تسا يتسود هتشر نتسويپ و تلصو هار ندوشگ ،اكنتلق لوسر نيا نداتسرف رد ام ضرغ
 زا هماج ود و يزنك زا يا هماج و يكنوژ زا يا هماج و ذيوخ هماج ود زا ،دش هداتسرف يو تسدب راگداي
 باجنس رازه ود و ،رومس تسيود و ،وقاي رومس ورف و ابيد هچراپ ود هماج ددع هدزناپ و ،هچراپ ود يدركش
.،،دش هتشون شوم لاس رد همان نيا و .تسين شيبريت هداب ينامك و كشم هفان يسو

رگيد همان
 :تسا نينچ نآ همجرت هك تشون يا همان )دومحم( واب ناخرغيو
 :تسا هنوگچ يو هك ميسرپ يم وزا رود هار نيا:دومحم ناطلس هب ناخرغي گرزب كليا ام تمالس زا"

 ات ناياپ يحاون رب يو هك تسا هديسر امب هچنا زآ و ،ميوش يم شوخ ميونش يم وا يتسردنت زا نوچ ام و
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 .ميداش ،دنتسود وا اب فارطا نابحاص و ،دنا هتسويپ واب ناهج ناهاش و هتفاي اليتسا دنه دالب
 يريلد و يزادنا ريت رد ايند گرزب نارومان و نارزابم ريهاشم زا وا لاثما اب هك تسا راتساوخ ام تلود

 راوتسا ام نايمرد تمارك و يتسود بتارم هك ميرادتسود و ،دشاب هتشاد يتسود طباور ،برغ و قرش رد
 رگيدمهب ام ،ياهلد ،دنارود رگيد كي زا ام رايد هكيدوجو اب و .ميداتسرف ار لوسر نيا تهج نيمهرب ،ددرگ
 .دنامب نادواج نآ كين داي ات ،ميرب رسب يتسود و هبتاكم هب ار رمع هدنام يقاب ميدنموزرا ،دنا كيدزن

 تفلا دعاوق يراوتسا يارب ،يلوسرو همان هتبلا ،دهاوخب ميهاوخ يم ام ار هچنآ زين )دومحم( يو رگا
 هب مهام و ،تسا هدش ه داتسرف تساكنتلق شمان هكيمالغ )ياطخ( ياتق زا .داتسرف دهاوخ لاوحا ديكات و
 هك اريز ديايب اجكي وا اب دنداتسرف يم امب ار يسك رگا ات ميداتسرف ار دوخ باحصا زا يكي وا تبحاصم
.تسا يحاون نيرب تشگ زاب رد ياتق هداتسرف رذگهر

 هك يريت اب ار يمالغ ام يلو ،دشن هداتسرف اياده زا يزيچ اذهل ،تسين يدامتعا هار نما رب نوچ
 ".دش هتشون مجنپ هام رد .درك دهاوخ ادا نابزب ار ام تلاسر يشاق و ،ميدرك هناور تسيا هناشن

 نيچ ناهاشداپ ناخ رغيو ناخ ياتق فرط زا ريفس رفن ود يشاق و اكنتلق هك همان ود نتم دوب نيا
 هنزغ يهاشنهاش تمظغ و يدومحم تلود هك ،ديآ يم ديدپ نآ نيماضم زا و ،دندروآ دومحم رابردب يبرغ
 ار هناتسود طباور دقع ،دنتسناوت يم هكيا هليسو رهب و ،دوب هدنگفا يسرت و ميب كيدزن و رود ناهاش بلق رد
 رامشب تمظع و توق و ورين زكرم هناگي ايسآ رد هنزغ تقو نارد و ،دنديد يم مزال دوخ ظفح يارب هنزغ اب
 زا دعب يزورم ،دوب هدش نهپ اگنگ و تانموس ات نوحيس زا و دادغب ات نيچ زا نآ يسايس يورين و ،دمآ يم
 :دسيون نينچ همان ود ره يبرع  همجرت نتشون

 و بتاكم سامتلا نارب انب ،ديد تنوعر زا يرثا نارد و ،دندومنب دومحم هب ار همان ود ره نوچ"
 ناشياب و ،دينادرگ رب ار لسر وا نيزا و تشاد مالسا هب مكحم يداقتعا يو اريز ،تفريذپن ار ناشيا يتسود
 نيد ار امش و ام مه و ،دشاب دروخ ودز و گنج زا يراد دوخ يارب يناميپ مه و حلص هك " .تفگ نينچ
 ات سپ .دهديم راهنز يرگيد زا ار ام كي ره تفاسم دعب زين و ،دزاس يمن كيدزن و هتسويپ مه اب يكرتشم
 عياقو نيا هك ديوگ يزورم "مالسلاو تسين يزاين امش يكيدزن و نتسويپ هب ار ام ديرواين مالسا امش هك يتقو
 زا دعب لاس هدزون و تسا )ـه٤٤۰( دودحرد يزيدرگ فيلأت خيرات نوچ )۹ هحفص( داد يور ـه٤۱۸ لاس رد
 يزيدرگ لوقام ناربانب ،تسا رتكيدزن يدومحم رصع هب يزورم هب تبسن و هدش هتشون هنزغ رد دومحم تافو
 تيب نيا هدش عقاو )هام نمهب( ولد هام رد تانموس وزغ هكنيا و ،ميهديم حيجرت دشاب )٤۱۷( هنس هك ار
 : هك تسا ليلد دوب ناطلس باك رمه وزغ نيرد هك رصاعم رعاش يخرف

هام نمهب هب يتخوس يمه تانمسوت
رـبـنـع و ثلثم دوـع رگــــيد ناهش

 نطو هب يناغفا نايزاغ ركشل )ـه٤۱۷( راهب رد ،تشذگ رد ناتسمز مسوم و )ـه٤۱٦( لاس ولد هام نوچ
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 .دندمآ هنزغ رابردب نتخو اطخ يارفس لاس نيمه رد و ،تشگرب
 تامالع نآ همجرت لصا رد هك دنا دوجوم بلط حرش طاقن زا يخرب اه همان نوتم رد هك دنامن يفخم

 :دشاب هتفر نآ فارطا رد يداقتنا يثحب ات ميهديم حرش راوربمن ارنآ نونكا و ميا هتشاذگ  دادعا
 يسيلگنا همجرت مود ،تسا يزورم رهاط يبرع نتم لوا ،تسا تسد رد ذخ أم هس اه همان همجرت رد

 موس )ندنل عبط ناويحلا عيابط يسيلگنا تمسق ۲٥۹ هحفص( تسا هدرك يبرع نتم زا يكسرانيم داتسا هك
 نارهت عبط يقهيب خيرات  ۳ ج،٥۸٦ هحفص( .تسا هدمآ يقهيب خيرات قيلاعت موس دلج رد هك يسراف همجرت

 اب مه ،ما هدرك نم هك قوف روطس همجرت نارب انب ،تسا يفالتخا يسراف يسيلگنا همجرت رد نوچ و )۱۳۳۲
 :بجومنيدب دراد يقرف يسراف اب مه و يكسرانيم يسيلگنا

 رد و ام يتسردنت زا يسرافب هك هدمآ انتمالس نع )؟( همالس نع يبرع نتم همان ود ره و دبرد _۱
 ليلج كليا ام دوخ يتسردنت يوزرآ و ناخ يتسردنت يوزرآ هب يكسرانيم داتسا و ،هدش همج رت ام يتسردنت
 نانابز ودرا نيب رد هك )تمالس هاشداپ( هدنز و لومعم ريبعت نيمه ام هديقع هب هك ،دنا هدومن ريبعت ناخ رغي
 هنسلا رد هك تمالس هاشداپ تاملك دياش و ،تسا رتكيدزن دصقم لصاب ،تسا جورم هيرباب هيلوغم رصع زا
 رد و انتلالج و تلالج يبرع رد تمالس ياجب نونكا هك ،دشاب يلوغم ريبعت نيا ياياقب زا ،دنام هدنز يدنه
 )majesty( يتسجيم رد ريبعت نيمه نيع و تسا هدنام يقاب ديلقت روطب ترضحيلعا ام و ترضحيلعا يسراف

 ،هدروآ ار اه همان يبرع همجرت يزورم نوچ .تسا دوجوم زين your, her, his يفاضا ريامض هفاضاب يسيلگنا

 يزورم دياش اما ؟دوب هنوگچ نارد ريبعت نيا و هدش هتشون نابز مادكب بيتاكم لصا هك ،دوش يمن مولعم
 نايونزغ هرود نيمرف و اهمان زا يخرب هظحالم زا ،دشاب هدرك همجرت دوخ رصع يبدا و يرابرد ننس قباطم
 يمن بيتاكم ودب رد ار ريباعت هنوگ نيا هك ديآيم ديدپ نينچ ،دنطوبضم يقهيب خيرات رد يبرع و يسرافب هك
.)ملعا هلاو( تسيلوغم هنسلا هلومعم ريباعت همجرت فرص و ،دنتشون

 اميظعت نتخ و اطخ ناهاش هك تسا يبقل هدروآ دومحم مان اب همان هدنسيون هك ار ناخارق هملك _۲
 و دمآ بلاغ نارگيد رب كرت ناهاش زا يكي هك ديوگ ۱۳ باب رخآ رد يزورم دوخ و ،دندركيم لامعتسا
 نآ ينعم و دنتشادن يبقل نينچ هقباس ناهاش هكيلاح رد ،تفگ ناخارق لوا راب ار دوخ و ،درك طبضار كلامم
 ناخارق باطخب ار وا ،يدندرك ليلجت و ميظعت هك ار يهاش ره ناكرت وزا دعب و ،تسا هايس ناقاخ
 .)ناويحلا عيابط يبرع نتم۲٤ هحفص ( ،دشاب مظعا كلم ناقاخ و دوسا كرت ناسل رد ارق ،يدندناوخ

 هب يسراف رد و nephews زويفن هب يكسرانيم هك ،تسا تخالا دالوا نتم رد ناگداز رهاوخ هملك _۳
 ناهد نامرف اب هراومه روكذم ناهاش هك ،ديآ يم ديدپ نينچ ريبعت نيزا و ،دنا هدرك همجرت رهاوخ نادنزرف
 ناشيا هب ار دوخ نارتخد و .دنتشاد تبارق طباور ناسارخ و ناتسراخت و رهنلا ءاروام رد دوخ يبرغ كلامم
.دنا هدش هدناوخ ناگدازرهاوخ ناربانب .دندوب ناشيا دالوا زا ناهدنامرف و ناگدازهاش رثكا و ،دنداديم
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 هك هدمآ نتم رد ًالثم تسا هداد يور يتاهابتشا يسيلگنا رد مه و يسراف رد زين همجرت رد يهاگ_٤
 يذلا مظعالا ناخلا يلا هربخب بتكي نا هماعزلا هك التما دنع بجاولا نم ناكو " :ديوگيم ياتق بحاص
 تسا عجار هلاحب ،هربخب ،هك التما هبياغ ريامض مامت ترابع نيرد "هلاحب علاطيو هنم لجا ءامسلا تحت سيل
 : هدش همجرت نينچ يسيلگنا رد زين يكسرانيم ياقآ هك ،ميدرك همجرت نينچ يسراف رد اما ،دومحم ناطلس هب
  لاحزا و ،تسين وزا لجا نامسآ ريز رد هك اريز مسيونب مظعا ناخ يارب يهاگآ دوخ زا هك دوب بجاو و "
 هدرك همجرت دهديم ينعم يبرع تارابع هكي روط ام و ،تسا نتم دصقم فلاخم ًارهاظ هك ،مريگب ربخ وا
.دنا

 تيبلا ميمص نم هرحب ناخردق عم هلصولا تعقو اذاو" :هاش ياتق نابز زا ،دنا هتشون همان نتم رد_٥

 " :دنا هتشون نينچ يسرافب ار ترابع نيا ".....ناخردق انرما اهب ناتيبلا دحتاو نيكيترغج هنبا نم تجوز

 نايمرد و ،مداد نيكترغج شرسپ هب ار دوخ نادناخ زا يا هرح و هداد يور ناخردق اب يگتسويپ نوچ

 ياقآ )يقهيب خيرات يشاوح ‑۳ ج‑۱٥۸٦ ص( "....ميداد نامرف ار ناخردق و ديس مهب يگتسويپ

 ناخردق رسپ ناخ ياتق نادناخ زا يفيرش رتخد ايوگ هك هدرك هدافا همجرت رد ار دصقم نيمه زين يكسرانيم
 همجرت ۲٥ ص( دنا هتسويپ مهب ناخردق و ياتق كلم نادناخ ود هليسو نيدب و ،هدش هداد ،ينزب نيگترغج
 ميمص نم( يسراف رد اريز ،هدش دراو يهابتشا نم رظن هب همجرت ود ره رد اما )ناويحلا عيابط يسيلگنا

from the bosom  of هب يكسرانيم ياقآ و )دوخ نادناخ( هب ار )تيبلا  my house  رد ،دنا هدرك همجرت 
 ناربانب و ،تسين دوجوم دشاب )my و دوخ(يناعم يدؤم هك يفاضا ريمض تيب هملك زا دعب نتم رد هكيلاح
 هكلب ،هدوبن نيگيترغج هب يرتخد جيوزت هعيرذب ناخردق و ياتق كلم نادناخ يگتسويپ همان هدنسيون دصقم
 زا يكي تلصو "تجوز" لوهجم هغيص رد هك ،تسيدومحم نامدود اب ناخردق نامدود يگتسويپ يو دصقم
 همجرت رد نم هك تسور نيزا مه و ،هدش ءادا هداوناخ ود ره داحتا و نيگترغج هب يدومحم نادناخ نارتخد
 ميمص زا يا هرحو ،داد يور ناخردق اب يگتسويپ نونكا نوچ و " : متفگ و ،متفرگ راك طايتحا زا يبرع نتم
 ار ناخردق ام سپ ،دندرك يگناگي مه اب نادناخ ود نيا و ،دش هداد ينزب نيگترغج شرسپ هب نادناخ
 )....ميداد نامرف

 ع۱۰۲٥ ليرپا ۲٦ رد دومحم ناطلس اب ناخردق تاقالم : الوا و " :تفگ دياب قوف دصقم عيضوت يارب
 دوخ و )نارهط عبط۹٥ ص( دهديم ارنآ حرش يزيدرگ هك ،داد يوردنقرمس ياهكيدزن رد ـه٤۱٦ راهب قباطم
 دومحم ناطلس ،يتسود طباور ماكحتسا يارب هك ديوگ )ناويحلا عيابط يشاوح ۷۷ ص( رد مه يكسرانيم
 ،دش رشن ينيچ ناتسكرت رد تعرسب يگتسويپ نيا هزاوآ نوچ و داد نيگت ناغي ناخردق رسپ هب ار دوخ رتخد
 زين يسيفن داتسا ،دننك ظفح دنمورين نايونزغ تسد زا ار دوخ )تبرق( هليسو نينچب دنتساوخ زين نايناخردق
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 ماجنا رس و ،دندوب ناخردق ناردارب نانارمكح نت ود نيا هك دنسيون يم باتك نامه )۱۲٤٤( هحفص رد
 يكي و ،تفرگ بقل ناخارغب سپس و ،دوب نيگت ناغي شمان هك ،دش ناخردق رسپ دزمان ناطلس رتخد بنيز
"...شدنداد دومحم )؟( رتهك رسپ دوعسم هب اهدعب اما ،دش دمحم دزمان ناخردق نارتخد زا

 مسوم هب ـه٤۱٦ لاس نامه رد تانموس رفس متخ زا دعب دومحم هك ،ديآ يمرب يخيرات دانسا نيزا سپ
 نايونزغ و ناخردق نادناخ ود نيب و ،دومن راديد ناخردق اب اجنا رد و ،درك رفس  دنقرمس هب ناتسبات و راهب
 و دنداتسرف ار هروكذم ياه همان ناخرغيو ناخاتق ،ديسر اطخ و نتخ هب هزاوآ نيا نوچ ،دمآ لمعب تلصو
 هتشاد هناتسود طباور و تبرق مه ام اب دش تلصو نايونزغ و ناخردق نادناخ ود نيب نوچ هك دنتشون نا رد
 تبرق و تلصو ناخردق نادناخ اب اتق هاش هك ،مينادب تسرد ار يكسرانيم و يسراف همجرت رگا: ًايناث !دشاب
 رد هچ .ددرگيم ضقن ،دندوب ناخردق ناردارب نانارمكح نت ود نيا هك يسيفن داتسا ياقآ لوق سپ ،درك
 يارب ًاثلاث !تسين جاودزا نيا رب ينبم و تسا قباس ناشيا يگتسويپ و يتسود سپ ،دنشاب ردارب هكيتروص
 رسيم هلاقم نيا نتشون نيحرد ،هنافسأتم هك ،تسا ترورض يعيسو تاعلاطم هب هتبلا دصقم نيا ديزم حيضوت
 ص( دندوب ردارب مهاب يضام كلياو ناخردق هك ديآ يمرب نينچ زين جارس جاهنم هراشا كي زا طقف و ،تسين

 اريز ،تسه يلاكشا مه ناخردق دنزرف مان رد هك دنامن هتفگ ان زين و )يبيبح عبط يرصان تاقبط ۱ج۲۸۹
!!دنا هتشون نيگت ناغي نارگيد هكيلاح رد هدروآ )نيگيت يرغجاي نيگت رغج( ًاحيرص يزورم

 رايدلا تعسش نئلد "ديوگ ناخرغي مود همانرد :تشون دياب مه ار ليذ تاكن اه همان يسراف همجرت رد_٦
 "درك دهاوخ مهارف ار لد يدنسرخ ،دسرب رايد نادب نوچ و :دنا هدرك همجرت نينچ هك "بولقلا تنادت دقل
 هتشون يسراف رد ام هكيروط زين يكسرانيم و )دجنملا( دناسريم ار يرود و دعب يزات رد عسش هكيلاح رد
 .)ناويحلا عيابط همجرت ۲۰ ص( تسا هدرك همجرت يسيلگنا رد ،ميا

 دحا هيجوت قفتا اذا يتح "ميداتسارف ار دوخ باحصا زا يكي ام هك دسيون يم ناخرغي دعب رطس دنچ
 :دننكيم همجرت نينچ يسرافب ار يبرع هلمج نيا و "اعم اوناك انيلا

 دنسرب اجنادب مهاب و دنوش راپسهر يوس نادب مه اب هك تسهارمه وا اب ام باحصا زا يكي و"
 ميتشون ام هكيروط زين يكسرانيم ياقآ و ،ميدروآ الاب نتم رد هك تسنامه بلطم لصا همجرت اما )۱٥۸٦ص(
 .)۲۱ص(دنا هدرك همجرت يسيلگنا رد

يكسرانيم تاحيضوت
 امب يزات رد ًانيع نايونزغ رصع زا نآ نوتم هك يسايس همان ود نيرب يكسرانيم ياقآ دنمشناد قرشتسم
 ياياوز زا يخرب ندرك نشور يارب هك ،دنا هتشون باتك يشاوح تمسق رد ار يديفم تاحيضوت ،هديسر
 يشاوح۷ هحفص زا :ميروآ يم اليذ دصقم ميمتت يارب ام كنيا ،دنادنمدوس يليخ عوضوم نيا كيرات
 ينعي رگيد فلؤم رفن كي ،يزورم و يزيدرگ رب هوالع ءارفس نيا لاسرا هراب رد :ناويحلا عيابط يسيلگنا
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 رابردب كرت و نيچ كولم يارفس هك تسا هداد يحرش زين ناسنالا هيلح باتك رد انهملا نبا نيدلا لامجديس
 ،تسا هتشون يزورم تلاوحب ار روكذم حرش و ،هدش فيلات يرجه متشه نرق رد باتك نيا ،دندمآ يدومحم
 اب ار نآ رخآ تمسق ود و ،درك عبط لوبناتسا رد ق۱۳٤۰ لاسب يدنفا تعفر ار انهم نبا باتك يبرع نتم
.تسا يسانش نابزب طوبرم هك ،دوب هدرك پاچ يسور سانش رواخ يكسرانيم ار يسور همجرت

 اب هدمآ ياتق هاش همان رخآ رد هك شوم لاس يلو هتشون )ع۱۰۲۷()ـه٤۱۸( ار ءارفس نيا دورو لاس يزورم
 يرونج ۳۰ ات ع۱۰۲٤يرورف۱۲ زا روكذم لاس هداز يقت ياقآ لوقب و )دلوتراب( تسا قباطم )ع۱۰۲٤( لاس

 هس تدم هار تينما مدع و تالكشم ببسب كلامم هب اكنتلق رفس هك تفگ دياب ناربانب ،تشاد ماود ع۱۰۲٥
 همان نيمه و تسا دوجوم يتراشا زين ناخرغي همان نتم رد دصقم نيمه هب و .دوب دهاوخ هتفرگرب رد ار لاس
هنس زا دنه رد يدومحم تاحوتف هك ميناديم ام و ،دنكيم هياكح دنه ناياپ يحاون رب ار دومحم ياليتسا
 يروطارپما دودحو ،دندرك تعاطا زين وجنلاك و رويلاوگ ناگجار )ع۱۰۲٤( رد و هتشاد ماود )ع۱۰۲۷ ات۱۰۰۰(
 .ديسر تياغب يدومحم

 )ع۹۲٦( ات هك دش هداهن انب )ع۹۱٦( لاسب  يكؤاپاول يي فرط زا ) Ritan نتك ينيچ رد( ياتق يهاش اما
 رصع هب ارفس نيا لاسرا خيرات ،درك ءاوتحا نيكيپ ات يلامش نيچ و يبونج يايروچنام رب ،ديسر جورعب
لاسب و ،تشاد برغ فرطب يزراب تيلاعف هك ،ديآ يم نراقم )ع۱۰۳۱_۹۸۳( گنست گنش يهاش ليوط
 ناتسكرت رب ياتق يشك ركشل )ع۱۰۱۷(لاس رد و ،دنتفرگب اروچوس و وچنام وا ناگتشامگ  )ع۱۰۱۰_۱۰۰۹(
 هك ،دوب )ع۱۱۲٤(رت دعب نرق كي يلو )يو ياتخ هرقو دلوت راب ناتسكرت( ،داد يور يچيريميس و ينيچ
 .ديدرگ لصأتسم تشاد قلعت نيك هب هك زوگنت نام دود فرط زا ياتق يهاش هداوناخ

 رد قيلشي و وچوك رد يلامش هصح يكي .تشاد دوجو هصحود روغويرد اريز ،تسا لكشم ناخرغي نييعت
 هك ،دندناوخيم )درز روغوي( روغوي يرس ارنآ هك وسناك يحاون رد يبونج رگيد و ،ناش نيت يقرش يضارا
 رد ار زيخرخ ،ركذلاريخا نام دود يناب هكيتقو ،دنتشاد يطباور نتك اب هصح ود ره و ،تسين نشور نآ خيرات
لاسب .داتفين لوبق يلو ،دناوخ دوخ يردپ روشك نتفرگ زاب هب اروچناك ناخ يو ،دزب )ع۹۲٤( لاسب نوخروا
 زاب رادتقا يدوزب ناروغوي يلو ،درك عيطم ار يلال يل ناخ و ،درب هلمح وچناك رب نتك هتشامگ )ع۱۰۱۰_۱۰۰۹(
 يليخ قرش فرطب ناملسم نايناخ هرق و )his-hsia( توگنت يقرش ناگياسمه نيب رد ناشيا عضو اما ،دنتفرگ
وچاش ات ار دوخ تافرصتم )ع۱۰۳۳(ات و دنتفاي تسد وچناك رب توگنت )ع۱۰۲۸( لاسب هك ات ،دنام راوشد
.دندرك نهپ )نوله(

 نيچام و نيچ مدرم هك دسيون يم )۲۹ص۱ ج( يرغشاك اريز ،دشاب يكروت نابزب دياب روكذم همان ود نتم
 .تسا يكروت طخب ،دنسيون يم ار يزيچ ناناملسم هب هك يتقو نآ دوجواب يلو ،دنراد يا هدحيلع نابز

 رد هك ،تسا يرجه مجنپ نرق ناد يكروت ياملع زا و ناخسرب تيحان ناكروت زا يرغشاكلا دومحم(
)تشون كروت تغلرب ار دوخ ديفم باتك دادغب رد ـه٦٥۰ دودح



۱۰

۱۱

 مسر نيا و ،هدوب يكروت لصا رد هاشداپ مان هملك نيزا دعب دياش ،هدمآ ...هتمالس نع هك لوا همان رد
 ار )۷( تمالع دش يم ركذ روكذم مان رگا نتم رد و ،دنتشون يماه همان ناونع رد ار هاشداپ مان هك دوب لوغم
 ياهمان هچانچ ،دوب هدمآ همان يناشيپ رد هك ،هاشداپ مانب دوب يعوجر هراشا نيا هك ،دنتشون يم نآ ياجب
 هدمآ هروكذم ياهمان رد هكيريباعت اما )ينيوزق هلاقم تسيب و ،دلوت راب( تسا نينچ ناخليا ديعس وبا و روميت
 يرگنت " ميدق يكروت ريباعت اب "...خلاو ديشخب امب ار يرواهنپ نيمزرس كلامم ،نامسآ راگدرورپ "ليبق زا
 گليا غلا زا مود همان رد ليلج كلياو ،دراد يكيدزن "تفاي تمظع نامسا زا هكنآ ينعي"شملب توكد
 نبيگ گناب يليلحت تسرهف هب :كر( تسا روكذم ليلج كليا ينعي نافروت يروغيوا نوتم رد هك هدمآ يكروت

 تسا ينيچ يزنك و يكنوژ يلو ،دراد يسراف هشير يدركش و ذيوخ اياده يامسا رد )ع۱۹۳۱ هنس_۲۱ ص
tsungki-dzunki 

 كشم و ،درادزخ نآ نوريب هك ،دوش يم قالطا ييايريبياس مسق تكاژرب هك تسيكروت هملك وغاي_وقاي
 لوسر نداتسرف اما )يدوعسم۱٤۱ ص۱ج،جورم( ،تشاد قوفت يتبت كشم رب هك ،دوب ينيچ دياش زين يلاسرا
 )ناتسكرت ۳۸۳ص( دلوت راب و ۱۹۳۰ عبط۲۷ ص تويلپ هك ،دوب ديعب قرش مدرم يناتساب بأد زين نامكو ريتاب
 .دندراد يحرش مسر نيزا

 خرؤم نيدلاديشر و ،تسيلوغم رگيد ريفس مان يلو ،تسا اگنت لق يكروت رد هك دوب اكنتلق ،ياتق ريفس مان
 اهياجو  اه روشك مانب ار صاخشا هراومه ناكروت و ،تسا توك كنات نونكا هك ،دروآيم ار يشاق تيالو مان
 .دندركيم يراذگ مان و دندناوخيم


