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چىیذُ
دب ٝ ٠٧ث٨ٜب ٙؿٌْ ُ٨ش ٥ػٔٗ ٕٞخشٔق اص د٘ٔ ٠ػٔ ٕٞادش٘بػٗ ٦جش ٦ٜثش ٜٗطو ٦اػرز ًر ٠اٌٗربٙ
ػٖٔ ٗ ٝؼشكز سا كشا ٦ٗ ٖ١آٝسد  ٝچِ ٦ِٛٞسذض ٝ ٠٧سحٔ ْ٨دذ٧ذ١ٟب ٝ ٝهب٧غ ادش٘ربػ ٦سا ٗـرخق
٦ػبصد .دس ا ٚ٧ثبة داٛـٜ٘ذا ٝ ٙثضسُب ٦ٛثؼ٨بس سلٔؼق ٞ٘ٛد ٠ً ،ٟاص د٘ٔرٗ ٠ر ٦سرٞا ٙثر ٠اٗ٨رْ
ٗ
دٝسً ٖ٨دبٗؼ ٠ؿٜبع كشاٛؼ ٥ٞاؿبسٞ٘ٛ ٟد .دس ٛظش دٝسًٜٗ ٖ٨طن سٌ ٠ً ٦ٜ٧ٞدسكذد ٗـرٞسر ثرب
٦ثخـذ ،چرشا ًر ٠سج٨ر ٚ٨دذ٧رذٟ
خٞد چ٨ض١ب  ٝاؿ٨بءػز ث ٠دبٗؼ ٠ؿٜبػ ٦س ٝ َٛكجـ ٠ػ٨ٜ٨ز ٗ 
١ب ٥ادش٘بػ ٦سا  ٠ٛدس ؿؼٞس١ب ٥كشد ٝ ٥ثحت ١ب ٥اٛشضاػ ٦ثٌٔ ٠دس اٞٛاع ادش٘ربػ ٦دؼرشذٗ ٞر٦
ًٜذ .ثٜبثشا ٚ٧ػٔؼٔ ٠سلٌشار دٝسً ٖ٨اص هج ْ٨ؿ ٦اِٛربس ٥دذ٧رذ١ ٟرب ٥ادش٘ربػ ،٦سج٨ر ٚ٨ػٔرٝ ٦
ًبسًشد ،٥سٞد ٠ث ٠ػ٘٨ٗٞز  ٝآٗبس١ب  ٠٘١ ...ٝثشا ٥سحون ٧ي ػٔ٘ ٦آثظًش ٞ٨اػز .

ٍاصُّبیکلیذی:دٝسًٝ ،ٖ٨اهؼ٨ز ١ب ٥ادش٘بػٜٗ ،٦طن سٌ ،٦ٜ٧ٞسج ٚ٨٨ػ.٦ٜ٨


 ؾايً آهىؼحه کاقًٌاوی اقٌؿ قٌحه ٨لى٩ه ٠لىم اشحما٠ی ،ؾايٍگاه با٬كال١لىم

.
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همذهِ

هً٬ ٫ٙیاوی بك اوان یٯ ولىله اِ ىم کل ی و ايحما ٠ی ؾق ِ ؿؾ جبی یى شه او
ؼاقز اوث .ؾق هً٬ ٫ٙیاوی جبییى پؿیؿه های اشحما٠ی جىوٗ ٨كایًؿهای جع٭ ٫ه ی
یابؿ .ؾوقکین ه١ح٭ؿ اوث که همیى اهك هىش ٨اِله گك٨حى ال وا١٬یث های اشحما٠ی
هی ٌىؾ .چكا که هً ٫ٙهفکىق اهىق ـهًی قا بك پؿیؿه های اشحما٠ی ٠كٔه هی کً ؿ و
جتي ؾاقؾ جا وا١٬یث های اشحما٠ی قا هٕن ؾق اِىم و ٬ىا٠ؿ کلی ـهً ی يمای ؿ .ؾق
ظالی که ؾق هً ٫ٙجکى یًی يعىه هىاشهه با پؿیؿه های اشحما٠ی ،جصمیه و جكکی آيه ا
همكاه با پؿیؿه های اشحما٠ی هٍؽُ و ه١یى هی گكؾؾ .ؾوقکین ؾق ایى باب بیاو ه ی
ؾاقؾE :به جؿقیس چگىيگی پیچیؿگی جؿقیصی و جّا٠ؿی پؿیؿه های اشحما٠ی ؾيب ام
هی ٌىؾ .چكا که ال ایى ٘كی ٫هن ً٠اِك واليؿه وا١٬یث اشحما٠ی هٍؽُ هی گكؾؾ
و هن هیؿاو ه٭ایىه وو١ث هی یابؿD.
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ؾوقکین ایى قوي قا Eقوي جکى یًی Dياهگفاقی يمىؾه اوث .ؾق ای ى قوي ب ه ش ای
هكاش١ه به ـهى و ٬ىا٠ؿ ـهًی بكای ٨هن و ؾقک پؿیؿه های اشحما٠ی ،جتي هی ٌ ىؾ ج ا
هحًاو با ؼىؾ وا١٬یث های اشحما٠ی ،هًٙ٭ی قا بكای ٨هن و بكقوی آيها ایصاؾ و بى ٗ
ؾاؾ .ایى هً ٫ٙکه هحًاو با پؿیؿه های ؼاقشی و ؾق ؾیالکیحک با آيه ا يٕ س و جک ى یى
هی یابؿ هً ٫ٙجکى یًی ياهیؿه هی ٌىؾ .جىٔیط هٙل ؾق یٯ يگاه کلی ایًکه ؾوقکین ؾق
ب١ؿ ولبی جتي ؾاقؾ جا با ٌیء ايگاقی پؿیؿه ه ای اشحم ا٠ی ،قهیا ٨ثه ای ـهً ی و
آٌ٩حه به ٬یان قا قؾ و ٘كؾ يمایؿ و ال ایى ٘كی ٫بالگٍث ب ه وا١٬ی ث ه ای اشحم ا٠ی قا
يحیصه بگیكؾ .و ال وى یی ؾیگك ؾق ب١ؿ ایصابی با ٘كض کكؾو ً٠او یًی چىو ج١اقی ٧اٌ یاء
اشحما٠ی بك اوان يمىؾهای ٠یًی ،ايىا ٞاشحما٠ی و ...ج تي ؾاقؾ ج ا يٍ او ؾه ؿ ک ه
; .اهیح ؾوقکین٬ ،ىا٠ؿ قوي شاه١ه ًٌاوی ،جكشمه ٠لی هعمؿ کاقؾاو ،يٍك ؾايٍگاه جهكاو ،چاپ ه٩حن.;>Aَ ،;=B? ،
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جبییى ٠لمی و ٠یًی وا١٬یث های اشحما٠ی بىاوٙه هًٙ٭ی جع٭  ٫ه ی یاب ؿ ک ه جع ىم
کاهح پؿیؿه های اشحما٠ی قا هىقؾ يٝك ٬كاق ؾاقؾ .يکحه ای که ؾق ایى باب بایؿ گ٩ث ای ى
اوث که هً ٫ٙجکى یًی ؾوقکین با ه٩اهین بًیاؾیًی که ؾق اؾاهه ـکك هی گكؾؾ ٬كیى او ث.
بگىيه ای که هكکؿام ال ایى ً٠او یى و ه٩اهین ؾق وا ٟ٬پایه های هه ن و اواو ی ؾق ایص اؾ
هً ٫ٙجکى یًی وی هی باًٌؿ که ؾق اؾاهه ه٭اله ٌكض و بىٗ ؾاؾه هی ٌىؾ.
هٌطك تىَیٌی ػلن اجتوبػی دٍروین
جبهعٍٍِالعیتّبیاجتوبعیدرثٌیبىعلناخالق 

اؼت ٪و ه١یاقهای اؼت٬ی ال هًٝك ؾوقکین يمی جىايؿ ٬ائن به ٨كؾ و هصم ى ٞا ٨كاؾ
باٌؿ .وی بكای جبییى و ٌكض ایى هىئله ،پكوٍی قا ٘كض هی کًؿ که ال ایى ٬كاق اوث.
هؽا٘ جکالی ٧اؼت٬ی ،ؼىؾ هى یا ؾیگكاي ی ش م ه ى هى حًؿ؟ ؾق پاو ػ ب ه ای ى
پكوً ٠٭یؿه ٠مىهی قا هتٮ ؾايى حه و ه١ح٭ ؿ او ث ک ه ای ى ٠٭ی ؿه٠ ،مل ی قا ک ه
هىٔىٞاي ِیايث و جکاهح ٨كؾ باٌؿ قا به ً٠ىاو ٠مح اؼت٬ی ؾق يٝك يمی گی كؾ 1.ال

ایى قو ؾوقکین اوحؿالم هی کًؿ که و٬حی ٠ملی ،هٙ١ى ٦به ِیايث ؼى یً یا جکاه ح
ؼىؾ ،اؼت٬ی يیىث ،هٙ١ى ٦به ؾیگكی يیم يمی جىايؿ ه١یاق ٠مح اؼت٬ی باٌؿ .چكا
که ؾیگكی ؾق ٨كؾیث ؼىؾ با ٨كؾیث هى ج٩اوجی شم ج٩اوت کمی يؿاقؾ و اقلٌی ب االجك
ال هى يؿاقؾ جا بحىايؿ ه١یاق ٠مح اؼت٬ی باٌؿ .به ٠باقجی ؾیگك ؾوقکین ه١ح٭ؿ اوث که
ال يٝك ٠٭یؿه ٠م ىهی اؼ ت ٪بای ؿ ال ش ایی آ ٤ال ٌ ىؾ ک ه ب ی ٤كٔ ی و ال ؼ ىؾ
گفٌحگی ،ؾق کاق باٌؿ .اها بی ٤كٔی لهايی هً١ا ؾاقؾ که ٠اهلی که ها ؼىؾ قا جاب ٟآو
هی کًین به هكاج اقلٌی يیكوهًؿجك و واالجك ال اقلي ها ا٨كاؾ ؾاٌحه باٌ ؿ 2ج ا بحىاي ؿ
ه١یاق اؼت٬ ٪كاق گیكؾ و جًإ٬ی قا بىشىؾ يیآوقؾ .البحه ایى وؽى بؿیى هً١ا يیىث ک ه
; .اهیح ؾوقکین ،شاه١ه ًٌاوی و ٨لى٩ه ،جكشمه هكجٕی ذا٨ ٬ك ،يٍك ٠لن ،چاپ اوم.;:;َ ،;=C;،
< .قیمىو آقوو ،هكاظح اواوی ویك ايؿیٍه ؾق شاه١ه ًٌاوی ،جكشم ه ب ا٬ك پكه ام ،يٍ ك ٠لم ی و ٨كهًگ ی ،چ اپ
ؾهن.>>>َ ،;=C:،
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ا٠مالی که هحىشه ؾیگكاو اوث قا بگى ین هیچ گىيه هعحىای اؼت٬ی يؿاقؾ بلکه جصكب ه
ليؿگی اج٩ا٬ا ٠که ایى هٙل قا يٍاو هی ؾهؿ .آيچه که هؿيٝك اوث ای ى او ث ک ه
وكٌث ق٨حاق اؼت٬ی قا يمی جىاو ؾق هٕمىو هًا٨ ٟ٨كؾی ا٠ن ال هًا ٟ٨هى و یا ؾیگكاو
جعلیح و جبییى کكؾ 1.چكا که اگك هًا٨ ٟ٨كؾ ه١یاق اؼت ٪باٌؿ يحیصه اي ایى اوث ک ه
بگى یین اؼت ٪بك یٯ جًا ٓ٬بًیاؾیى 2او حىاق او ث .بً ابكایى ؾوقک ین ؾق بًی او ٠ل ن
اؼت ،٪يیكو یی ؼاقز ال ٨كؾ و هعیٗ بك او قا Eشاه ١ه Dکٍ  ٧ه ی کً ؿ ک ه هًٍ اء
وا١٬یث های اؼت٬ی اوث .چكا که ؾق يٝك وی ٨كؾ ؾق ظالث ج٩كؾ چی می ش م هی ح و
٤كیمه يیىث .ال ایى قو ه١ح٭ؿ اوث که ٨كؾیث Eايىاو اشحما٠ی Dبىشىؾ يمی آیؿ هگك
ایًکه اؼت٬ی باٌؿ و اؼت ٪هن بىشىؾ يم ی آی ؿ هگ ك آيک ه اشحم ا ٞو شاه ١ه ای ی
هىشىؾ باٌؿ .بًابكایى اؼت ٪به ً٠ىاو ؾوحگاه وا١٬یات جع٭ ٫یا٨حه ؾق يٝك ؾوقکین ه ن
ؾق جاقیػ و هن جعث جاذیك ٠لح جاقیؽی ٌکح ه ی گی كؾ 3 .ی ً١ی اؼ ت ٪ؾق بى حكی
جاقیؽی و اشحما٠ی جع٭ ٫پیؿا هی کًؿ که ال ایى هًٝك وا١٬یث ه ای اؼت ٬ی هم او
وا١٬یث های اشحما٠ی هی ٌىيؿ که ؾوقکین هؽحّات آيها قا اوال بیكويی و ذايی ا ؾاقای
٬ؿقجی آهك و ٬اهك هی ؾايؿ که بىاوٙه همیى ٬ؿقت ؼىؾ قا بك ٨كؾ جعمیح ه ی کًً ؿ.
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ايىاوها قا هصبىق هی کً ؿ ج ا ال ٬ىا ٠ؿ

یها و هؽحّات وا١٬یث های اشحما٠ی
و یژگ 
جربیث ٌؿه Eهعیٗ اشحما٠ی Dجب١یث و پیكوی کًًؿ 5.بگىيه ای که اگك هؽال٩حی با ایى
٬ىا٠ؿ ِىقت گیكؾ ،المام های ٬ايىيی و وًحی بك  ٨كؾ جعمی ح ه ی ٌ ىيؿ و آقلوه ا و
جمایتت آيها قا شهث هی ؾهًؿ.
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; .آيحىيی گیفيم ،ؾوقکن ،جكشمه یىو ٧اباـقی ،يٍك ؼىاقلهی ،چاپ اوم.?Bَ ،;=@=،
< .هماو.;:=َ ،
= .اهیح ؾوقکین،ج٭ىین کاق اشحما٠ی ،جكشمه با٬ك پكهام ،يٍك هكکم ،چاپ ه٩حن.=@َ ،;=C@ ،
> .اهی ح ؾوقک ین٬ ،ىا ٠ؿ قوي شاه ١ه ًٌاو ی ،جكشم ه هعم ؿ ٠ل ی ک اقؾاو ،ايحٍ اقات ؾايٍ گاه جه كاو ،چ اپ
ٌٍن.<Bَ ،;=B=،
? .جؿبًحىو -یاو کكای ٨ ،لى٩ه ٠لىم اشحما٠ی ،جكشمه ههًال هىمی پكوث ،يٍك آگه ،چاپ ه٩حن.?Cَ ،;=C@،
@ .کىلق،ليؿگی و ايؿیٍه بمقگاو شاه١ه ًٌاوی ،جكشمه هعىى ذتذی ،يٍك ٠لمی ،چاپ ه٩حن.;BBَ ،;=AA ،

 هً ٫ٙجکى یًی ٠لن اشحما٠ی ؾوقکین 6=> 
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ؾوقکین ؾق بًیاو ٠لن اؼت ٪وشىؾ شاه١ه قا بً١ىاو وا١٬یحی با اقلي جك و ً٤ی جك ال
ا٨كاؾ هىقؾ جىشه ٬كاق هی ؾه ؿ و ال ای ى ٘كی  ٫هباظ د بًی اؾیى ؼ ى یً قا ـی ح ای ى
وا١٬یث ٤ایی و هح١الی جعلیح و بكقوی هی يمای ؿ .وی ه١ح٭ ؿ او ث ک ه ؾق شاه ١ه
اوث که اؼت ٪و آقهاو های اؼت٬ی ٌکح هی گیكؾ٠ .توه بك ایى ،شاه١ه ب ا  ٨كاهن
يمىؾو چاقچىب های ًٌاؼحی و ه١ك٨حی ،اهکاو ٨هن ه٩ه ىهی شه او ٠Eل ن Dقا يی م
بىشىؾ هی آوقؾ .جىٔیط هٙل ایًکه ٠لن و ه١ك٨ث با ه٭ىالت و ه ٩اهین ٌ کح ه ی
گیكؾ و ؾوقکین ؾق ایى هیاو ؾق ِؿؾ اوث ج ا ب ا بكو اؼحه يم ىؾو ه٭ ىالت و ه ٩اهین
شایی بكای هیچ گىيه بعد های هحا٨یمیکی و ايحما٠ی با٬ی يگ فاقؾ و ب ك ای ى او ان
پایههای ٠لمی ابژکحیى قا بًا يهؿ .وی ه١ح٭ؿ اوث که ؾق يهایث ال ایى شهث هی ج ىاو
قاه و ٘كی٭ی بكای ايؿیٍه های ذابث٤ ،یكٌؽّی و والهاو یا٨ح ه گٍ ىؾ .وی ه١ح٭ ؿ
اوث که ؾق قیٍه اظکاهی که ـهى ها ِاؾق هی کًؿ آو ه٩اهین کلی ـاجی که ه٭ ىالت
٨هن باًٌؿ هايًؿ ه٩اهین لهاو ،هکاو٠ ،لث٠ ،ؿؾ و ....همچىو ٬ال هایی او حىاقيؿ
که شكیاو ايؿیٍه و ج٩کك بٍكی قا ٨كا گك٨حه اي ؿ بگىي ه ای ی ک ه ٌ کح گی كی ٠ل ن و
ه١ك٨ث بؿوو وشىؾ ه٩اهین و ه٭ىالت ایى چًیًی اهکاو ياپفیك و هًح٩ی هی گكؾؾ .چكا
که ه٭ىالت و ه٩اهین ؾق ظکن اوحؽىايبًؿی هىي یا يیكوی ج١٭ح ايى او هى حًؿ .وی
ه١ح٭ؿ اوث که ه٭ىالت ،جّىقاجی اواوا شم١ی هى حًؿ و بی ايگك اظ ىاالت قوظ ی
اشحماٞايؿ .به ٠باقجی ؾیگك بیايگك وشىؾ شاه١هايؿ 1.بًابكایى اللم اوث جعلیح و جبییى
آيها قا ؾق ٘بی١ث اشحما٠ی و ؾق شاه١ه شىحصى يمایین و بگى یین که ه٩اهین ـاج ی ک ه
ٌکح گیكی و جک ى یى ٠ل ىم ب ؿاوه ا وابى حه او ث ؾاقای قیٍ ه ه ایی اشحم ا٠ی و
بكواؼحه شاه١ه هىحًؿ .بًابكایى ؾوقکین اِح قا بك ایى هی گفاقؾ که ه٭ىالت و ه٩اهین
ايىاوها وكچٍمه گك٨حهايؿ 2.به ٠ب اقجی ؾیگ ك شاه ١ه او ث ک ه

ال ليؿگی اشحما٠ی
; .هماو.<<َ ،
< .کىلق ،ليؿگی و ايؿیٍه بمقگاو شاه١ه ًٌاوی ،جكشمه هعىى ذتذی.<::َ ،;=AA ،
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جتي ؾاقؾ آؾهیاو ؾق هك لعٝهای ال لهاو ؾق باب ٨کكت های اواو ی ب ا ی ٯ ؾیگ ك
جىا ٫٨ؾاٌحه و به ه٭ىالت هٍحكک بكوًؿ .ایى ؾق ظالی اوث که اگك ایى جىا ٫٨ؾق جل٭ی
آياو ال لهاو ،هکاو٠ ،لث و ...همىاو يمیبىؾ هكگىيه ظیات هٍحكکی ايىايی ياهمکى
یٌؿ 1و با هًح٩ی ٌؿو ظیات هٍحكک به ٠لث يب ىؾ جىا٠ ٫ ٨م ىهی ٌ کح گی كی و
ه
جکى یى ٠لن يیم هعام هی گكؾیؿ.
ضیءاًگبریپذیذُّبیاجتوبعی 

ؾوقکین ب١ؿ ال اذبات وش ىؾ شاه ١ه ،هؽحّ ات وا٬ی ١ث ه ای اشحم ا٠ی و بی او
چگىيگی ٌکح گیكی ٬ال های اواوی ج٩کك ـیح شاه١ه ،چگىيگی جصمیه و جعلی ح
پؿیؿه های اشحما٠ی قا ؾق ٬ال قوي جکى یًی< هىقؾ جىشه ٬كاق ؾاؾه اوث .وی ه١ح٭ ؿ
اوث بٍك چىو ؾق ٠الن ليؿگی و ظیات ؾاقؾ يىبث به اٌیاء پیكاهىيی ؼ ىؾ جّ ىقاجی
شمئی ؾاقؾ .جّىقات شمئی و هبهن ال وا١٬یات به ٠لث ایًکه همىاقه يمؾیٯ جك و ٬اب ح
ؾوحكن جك بىؾه اوث ايىاوها قا ٠اؾت ؾاؾه اوث که آيها قا به شای وا١٬یات باًؿاقي ؿ
و با ایى جّىقات وٙعی و هبهن به شای هٍاهؿه ،وِ  ٧و ه٭ایى ه اٌ یاء هّ الط
=
اواوی ج٩کك ؼىؾ قا بك ایى پایه ایصاؾ يمایًؿ.
ؾوقکین بكای جىٔیط بیٍحك ؾق ایى لهیًه آ ٤ال ٠ل ىم ه اؾی قا هح فکكهی گ كؾؾ ک ه
ه٩اهین ٠اهیايه ؾق ایى ٠لىم به ً٠ىاو وا١٬ه ٬لمؿاؾ هی ٌؿيؿ .ؾق ظالی که ایًها ؾق يٝك
وی ٌبط هایی هىحًؿ که ؼىؾ قا بصای وا١٬یث ٬كاق ؾاؾه ايؿ .ال ای ى قو ه١ح٭ ؿ او ث
و٬حی ٠لىم ٘بی١ی ایى چًیى با ه٩اهین پیً و اؼحه هم كاه او ث ب ه ٘كی  ٫اول ی ؾق
شاه١ه ًٌاوی يیم ؤ ٟهمیى اوث .چىو ايىاوها بكای ليؿگی ؾق هع یٗ اشحم ا٠ی
يیالهًؿ به چًیى جّىقاجی هىحًؿ جا بحىايًؿ ليؿگی کًًؿ .بًابكایى ه٩اهین ٠اهیايه آيچًاو
>
با شكیاو ليؿگی پیىيؿ ؼىقؾه اوث که ؾاقای يى٠ی ي٩ىـ و ا٬حؿاق ٌؿه ايؿ.
; .اهیح ؾوقکینِ ،ىقبًیايی ظیات ؾیًی ،جكشمه با٬ك پكهام.<=َ ;=B=،
< .اهیح ؾوقکین٬ ،ىا٠ؿقوي شاه١ه ًٌاوی ،جكشمه ٠لی هعمؿ کاقؾاو ،يٍك ؾايٍگاه جهكاو ،چاپ ٌٍن.;>Aَ ،;=B=،
= .هماو.=Cَ ،
> .هماو.><َ ،
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ؾوقکین بك ایى اوان ه١ح٭ؿ اوث شاه١ه ًٌاوی يیم کن و بیً هًعّكا ب ه ش ای
اٌیاء ،به جع٭ی ٫ؾق ه٩اهین و ه١ايی پكؾاؼحه و بصای ایًکه ال وا١٬یث ٌكو ٞکًؿ و کاق
قا به ٌیىه اوح٭كایی و جکى یًی اؾاهه ؾهؿ گى یا یٯ ج٩کك قا ؾق ه٭اب ح ج٩ک ك ؾیگ ك  ٬كاق
ؾاؾه و به ٌکح ٬یاوی ؾق ِؿؾ قویؿو به يحایس اوث ;.ایى يکحه ي٭ؿ ؾوقکین ب ه هً٫ ٙ

٬یاوی قا يٍاو هی ؾهؿ .چكا که ي٭ؿ اِلی او ،ب ك قواو ًٌاو ی ؾوقاو ؼ ىؾ ؾ٬ی٭ ا ال
همیى باب بىؾه اوث .ایى گكوه ال قواو ًٌاواو ٠اهح پؿیؿه های اشحما٠ی قا ؾق قواو
ايىاوها شىحصى هی کكؾيؿ و بؿوو یٯ هٙال١ه اوح٭كائی ،اوحًحاز ه ای ٬یاو ی قا ب ه

ً٠ىاو ٠ىاهح ق٨حاقها و و٬ای ٟاشحما٠ی اقائه هی ؾاؾيؿ < .ؾقظالی ک ه ؾق ي ٝك ؾوقک ین

ؿهها به واؾگی هً ٫ٙظاکن بك اوحؿالم ٬یاوی و پؿیؿه های قواي ی
هً ٫ٙظاکن بك پؿی 

يیىث =.به ایى هً١ا که يمی جىاو يمىؾ های اشحما٠ی قا بك اوان هً١ای ک ه ب ؿاوه ا
يىبث هی ؾهین ؾقٮ و ٨هن کكؾ ،ؾق ظالی که ها به آلاؾی ـهى يیال ؾاقی ن و ب كای ای ى
کاق بایؿ ال يگاه و ٕ٬اوجی که ب ه  ٠اؾت ؾیكیً ه ؾق ه ا قیٍ ه ؾاق ٌ ؿه او ث ؾو ث
بكؾاقین> جا بحىاو با ؼىؾ وا ٟ٬اقجباٖ گك٨ث .يکحه ههمی که ؾوقکین هحفکك هی گكؾؾ ایى
اوث که شاه١ه ًٌان بایؿ ال ٘كی ٫یٯ يٝام ه٩هىهی به شاه١ه بكای ٨هن پؿیؿه ه ای
اشحما٠ی وِح ٌىؾ .چًايچ ه ي ٝام ه٩ه ىهی ب ی هتظ ٝه و آ ٍ٤حه ب ه ي ٝام ه ای
اقلٌی-ویاوی ،هحىهن و ٠ىاهايه باٌؿ ،هع٭  ٫و شاه ١ه ٌ ًان ٌ كایٗ اقجب اٖ ب ا
وا١٬یث بكای ًٌاو ایی آو قا يؽىاه ؿ ؾاٌ ث و بص ای ايح٭ ام ال ه٩ه ىم ب ه وا١٬ی ث
اشحما٠ی ،ؾق ؾام بعد ه٩هىم ؾق ه٩هىم هی ا٨حؿ و بصای جعّیح ه١ك٨ث و ؾاي ً ب ه

; .هح٩کكاو بمقگ شاه١ه ًٌاوی ،قاب اوحىيم.A@َ،
< .ویؿظمیؿ قٔا ظىًی و هاؾی هىوىی ،ايىاو کًً ًٌاوی پىلیحیىیىحی ،يٍك پژوهٍگاه ظىله و ؾايٍگاه ،چاپ
اوم .B;َ ،;=C?،
= .اهیح ؾوقکین ،هًحىکیى و قووى ،جكشمه اکبكی و لهايی ه٭ؿم ،ايحٍاقات جیىا ،چاپ یکن .A=َ ،;=CA،
> .اهیح ؾوقکین ،ج٭ىین کاق اشحما٠ی ،جكشمه با ٬ك پكهام ،يٍك هكکم ،چاپ ه٩حن.=Cَ ،;=C@ ،
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جکكاق پیً ٨كْ های ؼى یً ؼىاهؿ پكؾاؼث ;.بًابكایى بكای قها ٌؿو ال ایى هى ئله
و هٙ١ىٌ ٦ؿو به اِح وا١٬یث ،هًٙ٭ی ؼاَ اللم اوث جا بؿیى وویله بحىاو با ظا٪
وا ٟ٬هكجبٗ ٌؿ و به شای ؾقگیك ٌؿو ؾق بعد های بی يحیصه ايحما٠ی ،ب ا ؼ ىؾ واٟ ٬
اقجباٖ گك٨ث .وی با ایى بیاو و١ی هی کًؿ جعلیح شاه١ه ٌ ًاؼحی قا ال آيچ ه يٝكی ه

پكؾالی يٝكی هی ياهؿ هحمایم والؾ< که ایى اهك هًصك هی ٌىؾ جا پؿیؿه های اشحما٠ی
بك ها ه١لىم ٌؿه و به جؿقیس پًؿاق و جّىق ال بیى قوؾ.
ؾوقکین ایؿه ؼىؾ قا بگىيه ی ؾیگك يیم ٘كض هی کًؿ و ه١ح٭ؿ اوث که ي٭ ً هً٫ ٙ
٬یان ِك٨ا هی جىايؿ ي٭ٍی ذايىی باٌؿ ،آو هن ؾوث کن هًگاهی که ه ا ب ا وا١٬ی ث
ها ،و يه با ه٩اهین ايحما٠ی هىاشه هىحین .البحه وی ه١ح٭ؿ اوث که هً٬ ٫ٙیاو ی ای ؿه
های قا به ها ٠كٔه هی کًؿ که ها قا ؾق هیاو ابهاهات جصكبه قاهًمایی کًؿ Fاها اگك ایى
ؿهها با هٍاهؿات جاییؿ يٍىؾ ها يمی جىايین بگى یین که آیا آوها وا١٬ا وا١٬یث قا بی او
ای 
هی کًًؿ یا ؼیك Fجًها قاه کٍ٬ ٧ىايیى ٘بی١ث ،هٙال١ه ؼىؾ ٘بی١ث اوث ٠ .توه ب ك
ایى ،هٍاهؿه ٘بی١ث کا٨ی يیىث٘ .بی١ث بایؿ هىقؾ پكوً ٬كاق گیكؾ ،پی گیكی ٌىؾ
ؿهها و ك و ک اق ؾاقؾ
و به هماق و یٯ ٘كی ٫آلهایً ٌىؾ٠ =.لن اشحما٠ی يیم که با پؿی 
جًها ال ٘كی ٫هٙال١ه ٠یًی و جصكبی با هً ٫ٙجکى یًی هی جىايؿ به اهؿا ً٨ؾوث یاب ؿ.
بكای ایى هًٝىق ؾوقکین اواوی جكیى ٬ا٠ؿه قوي ًٌاؼحی ؼىؾ قا ٌی ء ايگاقی و٬ایٟ

اشحما٠ی ه١ك٨ی هی کًؿ >.با ایى جىٔیط که و٬ای ٟاشحما٠ی قا بایؿ همچىو ی ٯ ؾاؾه
وا١٬ی جّىق کًین ،ؾاؾه ی هايًؿ یٯ چیم هماو ٘ىق که با آو بكؼىقؾ ه ی کً ین ،و ب ه

هیچ قو آو قا چًاو جّىق يکًین و يىالین که هی پًؿاقین همکى اوث باٌؿ ی ا ه ایلین
ؿهها قا ٨٭ٗ ال ٘كی ٫بكقو ی ؼّ ایُ ی ا ٠تئ ن
باٌؿ .هًٝىق وی ایى اوث که پؿی 
; .ج٭ی آلاؾ اقهکی ،ؾقن گ٩حاقهایی ال شاه١ه ًٌاوی اهیح ؾوقکین و هاکه وبك ،يٍك ٠لن ،چاپ اوم.;@=َ ،;=C= ،
< .یاو کكای  ،يٝكیه اشحما٠ی کتویٯ ،جكشمه ٌهًال هىمی پكوث،يٍك آگه ،چاپ ؾهن.@Cَ ،;=C@ ،
= .اهیح ؾوقکین ،قووى و هًحىکیى ،جكشمه اکبكی و لهايی ه٭ؿم ،يٍك جیىا ،چاپ یکن.@Cَ ،;=C@ ،
> .اهیح ؾوقکین٬ ،ىا٠ؿ قوي شاه١ه ًٌاؼحی ،جكشمه ٠لی هعمؿ کاقؾاو ،يٍك ؾايٍگاه جهكاو ،چاپ ٌٍن =.?:َ ،;=B
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بیكويی هٍاهؿه پفیكٌاو هی جىاو به ٘كل ٠لمی جبییى و جعلیح کكؾ; يه بكاوان ٬ىا ٠ؿ
و ٨كایًؿهای ـهًی.
ؾوقکین با ٌی ايگاقی و٬ای ٟاشحما٠ی به ؾيبام قها ٌؿو ال ای ؿه ه ای هحىهماي ه و
ایؿئىلىژی هاوث و ال ایى شهث ه١ح٭ؿ اوث که يگكٌهای ـهًی ؾق هى حی و وش ىؾ
پؿیؿه های اشحما٠ی ؾؼالحی ي ؿاقؾ٬ .ا ٠ؿه ٌ ی ايگ اقی ؾق ي ٝك وی ؾق ه ىقؾ ک ح
وا١٬یث اشحما٠ی بؿوو هیچ اوحرًاءی ِاؾ ٪اوث و ال ایى شه ث وی ه١ح٭ ؿ او ث
ظحی بایؿ يىبث به پؿیؿه هایی که واؼحگی جكیى جكجیب ات قا شل ىه ه ی کً ؿ ال ای ى
يٝكگاه جىشه کكؾ .هكگم يبایؿ ال ٬ب ح٠ ،م ح و ی ا يه اؾی قا  ٬كاقؾاؾی و هى لن  ٨كْ

يماین <.ظام و٬حی با ایى ٌیىه و هً٠ ٫ٙمح يمىؾین هی بیً ین ک ه  ٜاهكا اقاؾی ج كیى

و٬ای ٟبك اذك هٍاهؿه ؾ٬ی ٫جك ،ذبات و يٝمی ال ؼىؾ يٍاو ه ی ؾهً ؿ ک ه ؼ ىؾ يٍ ايه

٠یًی بىؾو آيهاوث =.يکحه ههمی که ؾوقکین هحفکك ه ی گ كؾؾ ای ى او ث ک ه ٬ا ٠ؿه
هفکىق ِك٨ا شًبه هً٩ی و ولبی ؾاقؾ به ایى هً١ا که هی آهىلؾ شاه ١ه ٌ ًان چگىي ه
ثه ا
هی جىايؿ ال ولٙه ه٩اهین ٠اهیايه ؼاقز ٌىؾ و جىشه ؼىؾ قا ه ٙ١ى ٦ب ه وا١٬ی 
يمایؿ .لکى ال يٝك ایصابی يمی گى یؿ که چگىيه بایؿ ایى و٬ای ٟقا ال آو ؼىؾ ک كؾ و ب ه
هٙال١ه ٠یًی آيها پكؾاؼث >.يکحه ههمی که ال هٙال باال هی جىاو اوحًباٖ يمىؾ ای ى

اوث که ؾوقکین ٔمى ي٭ؿ به هً٬ ٫ٙیاوی ،ؾق ٠یى ظام وشىؾ هً٬ ٫ ٙیاو ی قا اللم
هی ؾايؿ اها به ٌك٘ی که ؾق قجبه هحاؼك ال اوح٭كاء ٬كاق گك٨حه باٌؿ .به ٠باقجی گى ی ا ؾق
يٝك ؾوقکین هً٬ ٫ٙیاوی ؾق ِىقجی قاهگٍا اوث که ای ى يی م شًب ه جک ى یًی ؾاٌ حه
باٌؿ .به ایى بیاو که هً٬ ٫ٙیاوی ؾق ِىقجی کاقبىث ؾاقؾ ک ه اِ الث ؼ ى یً قا ال
اوح٭كاء و هٍاهؿات بگیكؾ و ؾق قجبه ای هحاؼك ال اوح٭كاء ٬كاق گیكؾ.
; .کًث جاهاىى ،اهیح ؾوقکین ،جكشمه ٌهًال هىمی پكوث ،يٍكيی ،چاپ اوم.;?>َ ،;=BB ،
< .هماو.?: ،
= .هماو.?; ،
> .هماو.?? ،
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تعزیفاضیبء 

ؾوقکین ب١ؿ ال ي٭ؿ ه٩هىم گكایی و ه٩اهین ٠اهه ،ؾق ِؿؾ جىٔیط ب١ؿ ایصابی هً٫ٙ
جکى یًی ٠لن اشحما٠ی ؼى یً اوث .وی اوحؿالم هی کً ؿ ک ه ٬ا ٠ؿه ٌ ی ايگ اقی
پؿیؿه های اشحما٠ی به شاه١ه ًٌان ج١لین هی ؾهؿ که ال ٬لمكو ه٩اهین ٠اهیايه به ؾق
آیؿ و جىشه اي قا هٙ١ى ٦به وا١٬یات يمایؿ ،اها به شاه١ه ًٌان يمی گى یؿ که چگىيه
ؿهها باكؾالؾ .بًابكایى بكای ٠یًی کكؾو ؾايً هؿيٝك ،ؾوهیى ٬ا ٠ؿه
به بكقوی ٠یًی پؿی 
قوي ًٌاوی ؼى یً هبًی بك ج١كی ٧ه٩اهین قا ٘كض هی کًؿ.

;

ؾوقکین ؾق ایى لهیًه کاق اِلی شاه١ه ًٌان قا ج١كی ٧اٌیایی هی ؾايؿ که هٙال١ه
هی کًؿ جا ؼىؾ و ؾیگكاو بؿايًؿ که هىٔى ٞچیىث؟ ای ى اه ك ؾق ي ٝك وی يؽى حیى و

ٔكوقی جكیى ٌكٖ ؾق هكگىيه بكه او و هكگىي ه اذب ات او ث <.چ كا ک ه کىج اهی ؾق
ج١كی ٧هىٔى ٞهىقؾ بكقوی ،هی جىايؿ هحؿاوم جكیى ؼٙا ؾق شاه١ه ًٌاوی باٌؿ =.ال
ایى شهث بكای شلىگیكی ال ؼٙا و گك٨حاق آه ؿو ؾق جىهم ات ـهً ی ،ج١كی ٠ ٧یً ی
اٌیاء اللم و بایىحه اوث .ؾق يٝك وی هیچ يٝكیه ای قا يمی جىاو کًحكم کكؾ هگك آيک ه
پؿیؿه های هىقؾ بعد آو ال هن هحمایم باًٌؿ٠ .توه ب ك ای ى ،هىٔ ى٠ ٞلن،چ ىو ب ا
همیى ج١كی ٧اولی واؼحه هی ٌىؾ ،بًابكایىٌ ،ی بىؾو و ی ا يب ىؾو ٠ل ن ،وابى حه ب ه

ج١كی٩ی اوث که ال آو ؾاؾه هی ٌىؾ >.به ٠باقجی ؾیگك ج١كی٠ ٧یًی هىٔ ىٞه ا او ث
که ها قا ؾق قویؿو به وا ٟ٬و يمىؾها یاقی هی قوايؿ .بكای ایى هً ٝىق اللم او ث ک ه
ؿهها قا ال قوی ِ٩ات ـاجی آيها بیاو کكؾ و يه ال قوی جّىق ـهًی .یً١ی بایؿ آيه ا
پؿی 

; .ج٭ی آلاؾ اقهکی ،ؾقن گ٩حاقهایی ؾقباقه شاه١ه ًٌاوی اهیح ؾوقکین و وبك ،يٍك ٠لن ،چاپ اوم.;:@َ ،;=C=،
< .قیمىو آقوو ،هكاظح اواوی ویكايؿیٍ ه ؾقشاه ١ه ًٌاو ی ،جكشم ه ب ا ٬كپكه ام ،يٍ ك٠لمی و ٨كهًگ ی ،چ اپ
ؾهن.>;>َ،;=C:،
= .کًث جاهاىى ،اهیح ؾوقکین ،جكشمه ٌهًال هىمی پكوث ،يٍك يی ،چاپ اوم.;?Aَ ،;=BB،
> .قیمىو آقوو ،هكاظح اواوی ویكايؿیٍ ه ؾقشاه ١ه ًٌاو ی ،جكشم ه ب ا ٬كپكه ام ،يٍ ك٠لمی و ٨كهًگ ی ،چ اپ
ؾهن.>;>َ،;=C:،

 هً ٫ٙجکى یًی ٠لن اشحما٠ی ؾوقکین 6>: 

قا به هؿؾ ًّ٠كی که شمو واؼحماو ٘بی ١ث آيهاو ث هٍ ؽُ و اؼث ي ه ال قوی
هٙاب٭ث آيها با ه٩هىهی کن و بیً کمالی و هىقؾ ايحٝاق.

;

ؾوقکین بكای جىٔیط بیٍحك ؾق ایى لهیًه ،اٌکالی قا ٘كض هی کًؿ که آیا ایى هى ئله
هىش جكشیط ِ٩ات ٜاهكی اٌیاء بك ِ ٩ات ب اً٘ی يیى ث؟ ؾق ي ٝك ایٍ او ای ى
اٌکام ياٌی ال ؼلٗ ؾق هباظد اوث .چىو کاق ج١كی ٧ؾق ایًصا ایى اوث که قاه ی
بكای بكقوی پؿیؿه های اشحما٠ی هی گٍایؿ و ها قا با اٌ یاء ؾق جم ان و اقجب اٖ ه ی
گفاقؾ .با ایى جىٔیط که ـهى به ؾلیح آيکه شم ال ؼاقز يمی جىايؿ به اٌیاء ؾوث یاب ؿ
په ج١كی ،٧ایى اٌیاء قا ال ؼاقز و ٜاهكٌاو ٠یاو ه ی و الؾ اه ا آيه ا قا بی او يم ی

کًؿ٠ <.توه بك ایى هی جىاو گ٩ث که ایى اٌکام ؾق ِىقجی هعح ا٠ح كاْ او ث ک ه
گ٩حه ٌىؾ ایى ؼىاَ ؼاقشی ؾق وا٠ ٟ٬كٔی هىحًؿ بگىيه ایی که ه یچ اقجب ا٘ی ب ا
ِ٩ات باً٘ی و ـاجی اٌیاء يؿاقيؿ .اها ؾق يٝك ؾوقکین بًابكاِح ٠لیث هی ج ىاو گ ٩ث
که و٬حی ؼىاَ ه١یًی ٠یًا و بؿوو اوحرًاء ؾق همه پؿیؿه های ه١یًی یا٨ث هی ٌ ىؾ،
ؿهها بىیاق يمؾیٯ و به آيها پیىو حه
هی جىاو هٙمئى ٌؿ که ایى ؼىاَ به ـات ایى پؿی 
اوث و شًبه شىهكی بىؾو آو قا يٍاو هی ؾهؿ .بًابكایى ایى ؼ ىاَ يؽى حیى ظل٭ ه
ٔكوقی ليصیكی اوث که ظل٭ات ؾیگك آو قا ٠لن بایؿ ؾق ٘ی ٨كایًؿ جبی یى ؼ ىؾ ب ال
یابؿ .بًابكایى چىو ال قاه ظىان اوث که ها به ٜاهك اٌیاء پی هی بكین په ه ی ج ىاو
گ٩ث که بكای ایًکه ٠لمی ٠یًی و ابژکحیى باٌؿ بایؿ ال ظه آ٤ال ک كؾ ي ه ال ه ٩اهیمی

که بؿوو ٠لن واؼحه و پكؾاؼحه ٌؿه اوث =.اها چ ىو ظ ه ه ی جىاي ؿ ب ه آو ايی ؾق

اواقت و ؾام ـهى ؾق آیؿ ،په بایؿ هىٔى ٞظه ،ذبات بیٍحك ،جکكاقپفیكی و پایؿاقی
یجك لع ا ٚگ كؾؾ .بً ابكایى و٬ح ی شاه ١ه ٌ ًان ب ه
بیٍحكی ؾاٌحه باٌؿ جا بحىايؿ ٠یً 

; .اهیح ؾوقکین٬ ،ىا٠ؿ قوي شاه١ه ًٌاوی،جكشمه ٠لی هعمؿ کاقؾاو ،يٍك ؾايٍگاه جهكاو،چاپ ٌٍن.??َ ،;=B=،
< .هماو.@;َ ،
= .هماو.@<َ ،

ٌماقه  ،46جابىحاو  ،0433ویژه ٠لىم اشحما٠ی

;>ّ٨ 6لًاهه

شىحصى و اکحٍا ٦ؾوحهای ال و٬ای ٟاشحما٠ی هی پكؾالؾ بایؿ و١ی کًؿ و٬ای ٟه فکىق

قا ال شًبه ای ؾق يٝك بگیكؾ که کاهت ال جصلیات ٨كؾی ٕهً٩كؾٔ ؼىؾ ش ؿا باٌ ؿ ;.ای ى

ب١ؿ ال هً ٫ٙجکى یًی ؾوقکین کاهت ؾق ي٭ٙه ه٭ابح هً٬ ٫ٙیاوی ٬كاق ؾاقؾ ،چ كا ک ه ؾق
هً٬ ٫ٙیاوی ٌكو١٨ ٞالیث ٠لمی يه ال ظىان و اقجباٖ با وا ٟ٬بلکه ال ـهى اوث ک ه
ؾق يٝك ؾوقکین هًصك ٌؿه جا ٠لن اشحما٠ی ؾق بكهه ی ال لهاو ِك٨ا ؾق ظؿ ی ٯ هً ك
شلىه کًؿ جا یٯ ٠لن <.بًابكایى بىویله ظىان و ؾوق ٌؿو ال جصلی ات هً ٩كؾ وا١٬ی ث

های اشحما٠ی هی جىاو پایه های ٠ل ن قا ب ك و كلهیًی او حىاق بً ا يه اؾ و جع٭ی٭ ات
اشحما٠ی قا به شاهای ؾوقج ك کٍ ايیؿ و ال گ فق جع٭ی٭ ات ج ؿقیصی و پیٍ كويؿه ب ه
جؿقیس وا١٬یث ٨كاقی قا که ـهى بٍك ٌایؿ هكگم يحىايؿ کاهت ب ك آو ؾو ث یاب ؿ قا ب ه
جّك ٦ؼىؾ ؾق آوقؾ.

=

اهزثٌْجبرًٍبٌّجبر(جٌجِتجَیشیٍعولی) 

ؾوقکین ه١ح٭ؿ اوث ایى هىٔى ٞکه ٠لن بایؿ چیمی ؾق اقجب اٖ ب ا وا١٬ی ث باٌ ؿ،
هً١ایً ایى يیىث که ٠لن ؾقباقه آيچه ها بایؿ بؽىاهین هیچ چیم يمی آهىلؾ و ظکمی
ِاؾق يمی يمایؿ و ِك٨ا ؾق ظؿ هٍاهؿه و جبییى اوث .وی ؾق ایى لهیًه بیاو ه ی ؾاقؾ
که اگ ك ٠ل ن ایًگىي ه جّ ىق ٌ ىؾ ،ج اذیك ٠مل ی ؼ ىؾ قا ال ؾو ث ؼىاه ؿ ؾاؾ و ؾق
ایًّىقت ،ؾلیح ههن وشىؾی ؼى یً قا ي٭ٓ يمىؾه اوث .وىام وی ایًىث ک ه اگ ك
٠لن بكای ليؿگی وىؾهًؿ و ؾاقای ٨ایؿه يباٌؿ جتي و کىًٌ ؾق شهث ًٌاؼث اه ك
وا ٟ٬چه وىؾ و ٨ایؿه ای ؾاقؾ؟ 4وی ه١ح٭ؿ اوث که اگك پژوهًه ا و جع٭ی٭ ات ٨٭ ٗ

; .هماو.@>َ ،
< .اهیح ؾوقکین ،قووى وهًحىکیى ،جكشمه اکبكی و لهايی ه٭ؿم ،ايحٍاقات جیىا ،چاپ یکن.@Cَ ،;=CA ،
= .اهیح ؾوقکین٬ ،ىا٠ؿ قوي شاه١ه ًٌاوی ،جكشمه ٠لی هعمؿ کاقؾاو ،يٍك ؾايٍگاه جهكاو ،چ اپ ٌٍ ن،;=B= ،
َ>@.
> .هماو.@Bَ ،

 هً ٫ٙجکى یًی ٠لن اشحما٠ی ؾوقکین 6>< 

وىؾ يٝكی ؾاٌحه باًٌؿ بی اقلي ايؿ و ظحی یٯ وا٠ث هن يبایؿ ِ ك ٦آيه ا ک كؾ.

1

چكا که ؾق ایًّىقت ِك٨ا ايباقی ال هٙال و ا٘ت٠ات شم ٟآوقی ٌؿه اوث ب ؿوو
ايىاوها ؾاٌحه باٌؿ .بك ایى او ان

ایًکه کاقبكؾ و جاذیكات ٠ملی ؾق ليؿگی اشحما٠ی
ؾوقکین اهیؿواق اوث که بحىايؿ بك اوان هٙال ١ه ٠یً ی و ٠لم ی يمىؾه ا ٌ ،ىقاهایی
اشكایی جٍکیح ؾهؿ 2و بىاوٙه جمایم هیاو پؿیؿه های  ٠اؾی ال بیماقگىي ه ک ه واو ٙه
اللم هیاو هٍاهؿه و ِؿوق ؾوحىقال١مح اوث ،شًبه جصى یمی ٠لن قا يیم هؿ يٝك  ٬كاق
ؾاؾه و جع٭ی٭ات ٠لمی قا ٨ایؿه هًؿ و کاقبكؾی يمایؿ .به ای ى ِ ىقت ک ه ب ا ج١كی ٧
پؿیؿه های بهًصاق ب ك او ان قواز و ٠مىهی ث آيه ا Fقاه قا ب كای جبی یى پؿی ؿه ه ای
اشحما٠ی ال ٘كی ٫هٍاهؿه ٨كاهن هی آوقؾ و ب١ؿ ال ایًک ه ذاب ث ٌ ؿ يٍ ايه ؼ اقشی
٠مىهیثِ ،ك٨ا ٜاهكی يب ىؾه و چی می ه كجبٗ ب ا ٘بی ١ث و ش ىهك ٌیءاو ث ،ؾق
ایًّىقت شًبه بهًصاقی پؿیؿه به ی٭یى يمؾیکحك هی ٌىؾ و ال ایًصا هی جىايین بهًص اق
وا١٬ی قا به بهًصاق اشباقی و الماهی جبؿیح يمایین.

3

اًَاع اجتوبػی ٍ طجمِ ثٌذی گًَِ ّب

ؾوقکین ه١ح٭ؿ اوث که شاه١ه هٍحمح بك ايىا ٞو گىيهه ا او ث >.ال ای ى قو ٘ب٭ ه
بًؿی گىيه های اشحما٠ی بكای او بىیاق ههن و و یژه جل٭ی هی ٌىؾ .چ كا ک ه ای ى اه ك
با٠د هی ٌىؾ جا ال یٯ وى به شای گك٨حاق ٌؿو ؾق اهىق هً٩كؾ و هىاقؾ هص ما ،اهک او
آلهىو ٨كٔیه هایی ؾق اقجباٖ با پؿیؿه های اشحما٠ی ال ٘كی ٫اي ىا ٞاشحم ا٠ی  ٨كاهن

; .اهیح ؾوقکین ،ج٭ىین کاق اشحما٠ی ،جكشمه با٬ك پكهام ،يٍك هكکم ،چاپ ه٩حن.=@َ ،;=C@ ،
< .قیمىو آقوو ،هكاظح اواوی ویكايؿیٍه ؾق شاه١ه ًٌاوی ،جكشمه با ٬كپكهام ،يٍك٠لمی و ٨كهًگی ،چ اپ ؾه ن،
@.>;Aَ ،;=C
= .هماو.AA َ ،
يٝكیههای کتو شاه١ه ًٌاؼحی ،جكشمه هعمؿ ج٭ی يىقولی ،ايحٍ اقات و مث،

> .گیبىىو بىقیح و گاقت هىقگاو،
چاپ اوم.@: َ ،;=B=،

=>ّ٨ 6لًاهه
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آیؿ; و ال وى یی ؾیگك جیپ های اشحما٠ی و ٘ب٭ه بًؿی آيها با٠د هی ٌىؾ ک ه ال ي ماٞ
های ه٩هىهی يصات پیؿا کًین و بحىايین به شهاو ؼاقز که ـاج ا ه بهن و هحکر ك او ث
ؾوث یابین .به ٠باقجی جّىق يى ٞؾق وا ٟ٬شاه ٟؾو ه ً١ا او ث :یک ی وظ ؿت ک ه ال
لىالم هك جع٭ی ٫ظ٭ی٭حا ٠لمی اوث و ؾیگكی اؼحت ٦که ؾق و ٬ای ٟهٍ هىؾ او ث.

<

بًابكایى بىاوٙه ايىا ٞاشحما٠ی اوث که ها ٠مىهیث و وظؿت پؿیؿه های اشحما٠ی قا
ؾقٮ و ٨هن هی کًین و ال ایى ٘كی ٫شهاو هحکرك قا ؾق وظؿت ٬كاق هی ؾه ین و اهک او
٠لن قا بىشىؾ هی آوقین .چكا که اگك جصلیات هً٩كؾ و جکركات شهاو اشحما٠ی ب ه ی ٯ
وظؿجی ال ٘كی ٫ايىا ٞاشحما٠ی هًحهی يٍىؾ چگىيه ٠لن ٬ابلیث جع٭  ٫پی ؿا ؼىاه ؿ
کكؾ؟ بًابكایى ٘ب٭ه بًؿی وا١٬یث های اشحما٠ی به بهًص اق و ياهًص اق ،ؾق اقجب اٖ ب ا
ايىا ٞو جیپ های اشحما٠ی ،بؽٍی ال ه٭ؿهه ههن جكیى وٜی٩ه شاه ١ه ًٌاو ی ی ً١ی

جبییى اوث =.به ٠باقجی ؾیگك ال ٘كی  ٫اي ىا ٞاشحم ا٠ی چ ه ؾق ٬ال

اه ك بهًص اق و

ياهًصاق و چه ايىا ٞؾیگك ٠لن ٠یًی جع٭ ٫پیؿا هی کًؿ.
ؾوقکین ؾق ایى لهیًه وىام ههمی قا ٘كض هی کًؿ که بكای جٍ کیح اي ىا ٞچ ه بای ؿ
کكؾ؟ آیا بایؿ ال وِ ٧یکایٯ ا٨كاؾ و ٌكض همه اوِا ٦هك کؿام ال آيها آ٤ال يم ایین؟
که ایى اهك ؾق يٝك او ٌؿيی يیىث چكا که ِىقت ب كؾاقی و بكٌ مكؾو هم ه ِ ٩ات
ا٨كاؾ ه١مایی ياگٍىؾيی اوث >.آیا بایؿ اکح٩اء به ـاجی جكیى ِ٩ات ا٨كاؾ کًین؟ که ای ى
اهك هن ؾق يٝك او همکى يیىث چكا که با چه ه١یاقی هی جىاو ِ ٩ات ـاج ی قا ال ٤ی ك
ـاجی ج٩کیٯ يمىؾ؟ وی ؾق اؾاهه جىٔیط هی ؾهؿ که بكای ایى اهك به هتک ی ؼ اقز ال
٨كؾ يیال اوث که ؾق ایى ِىقت وىام هی ٌ ىؾ ک ه آی ا بای ؿ اوِ ا ٦ی ٯ شاه ١ه قا
بكٌمكؾ؟ که ایى اهك يیم با٠د ال بیى ق٨حى ٨ایؿه ٘ب٭ه بًؿی ٌؿه ،بگىيه ایی که هكگ اه
; .ج٭ی آلاؾ اقهکی ،ؾقن گ٩حاقهایی ؾقباقه شاه١ه ًٌاوی اهیح ؾوقکین و وبك ،يٍك ٠لن ،چاپ اوم.;:A َ ،;=C= ،
< .اهیح ؾوقکین٬ ،ىا٠ؿ قوي شاه١ه ًٌاوی ،جكشمه ٠لی هعمؿ کاقؾاو ،يٍك ؾايٍگاه جهكاو ،چاپ ٌٍن.C> َ ،;=B= ،
= .هماو.;:A َ ،
> .اهیح ؾوقکین٬ ،ىا٠ؿ قوي شاه١ه ًٌاوی ،جكشمه ٠لی هعمؿکاقؾاو ،يٍك ؾايٍگاه جهكاو ،چاپ ٌٍن.C?َ ،;=B=،

 هً ٫ٙجکى یًی ٠لن اشحما٠ی ؾوقکین 6>> 

٘ب٭ه بًؿی هلؽُ جع٭ی٭ات ٬بلی باٌ ؿ ٠م ت ک اق جع٭ی  ٫قا آو او يؽىاه ؿ ک كؾ.
بًابكایى بكای ایى کاق Fاشحما٠اجی که هكک ال ً٠اِك او ث قا هع ح جىش ه  ٬كاق ه ی
ؾهین .چكا که ٘بی١ث هك جكکیبی ٔكوقجا ب ه ٘بی ١ث و  ٠ؿه ً٠اِ ك جكکی

کًً ؿه و

چگىيگی جكکی بىحگی ؾاقؾ په ایى شًبهها هىلما شًبه هایی هىحًؿ که بایؿ آيه ا قا

پایه و هىقؾ جىشه ٬كاق ؾهین ; .اِح ؾق ایًصا ایًىث که بای ؿ يؽى ث اشحما ٠ات قا ال
قوی هیماو جكکی آيها ٘ب٭ه بًؿی کكؾ و اشحما ٞکاهت بىیٗ و ی ٯ بؽٍ ی قا او ان
کاق ؼىؾ ٬كاق ؾاؾ .واه ؾق ؾقوو ایى ٘ب٭ات ،بكظى بهن پیىوحى کاهح بؽً ه ای

يؽىحیى ،به جٍؽیُ ايىا ٞگىياگىو پكؾاؼث <.وی ه١ح٭ؿ او ث ب كایى او ان ی ً١ی
بىاوٙه هىق٨ىلىژی و ِىقت های اشحما٠ی اوث که ؾق بؽً جبییًی شاه١ه ًٌاو ی
٬كاق هی گیكین.

=

تجییي ػلوی ٍ وبروزدی

ؾوقکین ب١ؿ ال آيکه اهکاو جع٭ ٫شاه١ه ًٌاوی ٠لم ی قا ؾق ٬ال

ِ ىقت ه ای

اشحما٠ی بعد هی کًؿ ،هىئله ههن ؾق ٠لن اشحما٠ی قا جبییى ؾق يٝك ه ی گی كؾ .وی
ؾق ایى لهیًه جتي ؾاقؾ يٍاو ؾهؿ که کاق ٠لمی او ِك٨ا ؾقظؿ جبییى کاقکكؾی يیىث.
ؿهه ا ب ه
وی ه١ح٭ؿ اوث که اکرك شاه١ه ًٌاواو هی پًؿاقيؿ که اگك يٍاو ؾهًؿ که پؿی 
چکاق هی آیًؿ و اذك آيها چیىث ،به ظ٭ی٭ث آيها پی بكؾه ايؿ >.ؾق ظالی که اوال :يٍاو

ؾاؾو ٨ایؿه یٯ وا١٬ه هیچ گاه جىٔیط يمی ؾهؿ که چگىيه ایى وا١٬ه پیؿا ٌ ؿه او ث.

ذايیا :يٍاو ؾاؾو ٨ایؿه ،چكایی وا١٬ه قا جىٔیط و ٌكض يمی ؾه ؿ ?.بً ابكایى  ٠توه ب ك
جبییى کاقکكؾی ،جبییى ٠لی يیم اللم اوث .به ٠باقجی ؾیگك ؾق يٝك ؾوقکین جبییى وا١٬یث
; .هماو.C@-CAَ ،
< .هماو.;:<َ ،
= .هماو.;:?َ ،
> .اهیح ؾوقکین٬ ،ىا٠ؿ قوي شاه١ه ًٌاوی ،جكشمه ٠لی هعمؿ کاقؾاو ،يٍك ؾايٍگاه جهكاو ،چاپ ٌٍن.;:?َ ،;=BB ،
? .هماو.;:@ َ ،
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های اشحما٠ی ؾاقای ؾو وشه اوث :یٯ وشه ایًکه بایؿ ؾق شىث و شىی ٠لث ٨ا٠لی
ؾق پؿیؿه های اشحما٠ی باٌین ،یً١ی ؾق بىحك وا١٬یث های اشحم ا٠ی پیٍ یى ،پؿی ؿه
های اشحما٠ی قا هىقؾ جع٭ی٬ ٫كاق ؾهین و وشه ؾیگك ایًکه ؾق شىث و ش ىی ک اقکكؾ
وا١٬یث های اشحما٠ی ؾق اقجباٖ با کح شاه١ه بكآیین .به ایى هً١ا که جىشه کًین چگىيه
وا١٬یث اشحما٠ی کمٯ به اؾاهه ظیات شاه١ه هی يمایؿ ;.وی ِكاظحا بیاو هی کًؿ که
هًگام جبییى هك پؿیؿه اشحما٠ی ،بایؿ شؿاگايه به شىحصىی ٠لث  ٨ا٠لی هىش ؿ ای ى
پؿیؿه و يیم ٨ىيکىیىو که پؿیؿه هفکىق بك ٠هؿه ؾاقؾ ،پكؾاؼث .بگىي ه ای ی ک ه هكگ اه
هىئله اوم یً١ی ٠Eلث ٨ا٠لی Dقا ظح کكؾین ،ظح هىاله ؾوم به هكاج آو او ج ك ه ی

گكؾؾ <.به ایى هً١ا که و٬حی ٠لث چیمی ًٌاؼحه ٌؿ ،هی ج ىاو ٨ای ؿه ای قا ک ه ب ك آو
هحكج اوث قا يیم ٨هن و ؾقٮ يمىؾ.

=

ؾوقکین ٠توه بك ایًکه جعلیح ٠لی ؾق هىقؾ پؿیؿه ه ای اشحم ا٠ی ؾق هً٠ ٫ ٙل ن
اشحما٠ی ؼى یً قا هؿ يٝك ٬كاق هی ؾهؿ و هح٭ا٠ؿ هی ٌىؾ که بكای جبییى کاهح و٬ایٟ

اشحما٠ی هن بایؿ ال جعلیح ٠لی اوح٩اؾه کكؾ و هن ال جعلیح کاقکكؾی> قوٌ ی قا ک ه
هی جىاو هن به جعلیح کاقکكؾی و هن جعلیح ٠لی ؾوث یا٨ث قا هؿيٝك ٬كاق هی ؾه ؿ.
ؾق ابحؿا قوي جبییًی ایی که شاه١ه ًٌاواو ّ٠ك ؼ ى یً آو قا جب١ی ث ه ی کكؾي ؿ قا
هىقؾ جىشه ٬كاق ؾاؾه و بیاو هی کًؿ که ایى قوي اواوا قوٌی قواو ًٌاوايه اوث .چكا
که ؾق يٝك ایٍاو همه چیم ال ٨كؾ وكچٍمه هی گیكؾ که بالٕكوقه جبییى آيها يیم بایؿ بك
اوان و بك هعىقیث ٨كؾ باٌؿ .بًابكایى ال ایى هً ٝك  ٬ىايیى شاه ١ه ًٌاو ی هىش ىؾ

; .یاو کكای  ،يٝكیه شاه١ه ًٌاوی کتویٯ ،جكشمه ٌهًال هىمی پكوث ،يٍك آگه ،چاپ ؾهن.A=َ ،;=C@ ،
< .اهیح ؾوقکین٬ ،ىا٠ؿ قوي شاه١ه ًٌاوی ،جكشمه ٠لی هعمؿ کاقؾاو ،يٍك ؾايٍگاه جهكاو ،چ اپ ٌٍ ن،;=BB ،
َ .;;;-;;:
= .قیمىو آقوو ،هكاظح اواوی ویك ايؿیٍه ؾق شاه١ه ًٌاوی ،جكشمه با ٬ك پكهام ،يٍك ٠لمی و ٨كهًگی ،چاپ ؾهن،
.>;Bَ ،;=C:
> .کىلق ،ليؿگی و ايؿیٍه بمقگاو شاه١ه ًٌاوی ،جكشمه هعىى ذتذی ،يٍك ٠لمی ،چاپ ه٩حن.<:<َ ،;=AA ،
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يحیصه هًٙ٭ی ٬ىايیى کلی جك قواو ًٌاوی ؼىاهًؿ ٌؿ ;.هم ايٙىق ک ه آگىو ث کً ث
اـ٠او ؾاقؾ که پؿیؿه های اشحما٠ی قوی هن ق٨حه و اِىال هم او قٌ ؿ و ج ٙىق و اؾه
بٍكیث اوث و به .به همیى هٕمىو يیم اواًىك ه١ح٭ ؿ او ث ک ه هع یٗ ه اؾی و
واؼحماو شىمايی و اؼت٬ی ٨كؾ ؾو ٠اهح يؽىحیى پؿیؿه های اشحما٠ی اوث.

<

ؾوقکین با جىشه به ياقوایی های قوي ًٌاوی های هىشىؾ ؾق اقجباٖ ب ا پؿی ؿه ه ای
اشحما٠ی ه١ح٭ؿ اوث که يمی جىاو ؾق هىاشهه با پؿی ؿه ه ای اشحم ا٠ی ال قوي ه ای
ؿهها اشحما٠ی ایًىث که هی جىايًؿ
قواو ًٌاوايه اوح٩اؾه يمىؾ .چكا که ِ٩ث ٠مؿه پؿی 
ٌ١ىقهای ٨كؾی قا ال بیكوو لیك ٍ٨اق ٬كاق ؾهًؿ و چىو چًیى اوث په يمی جىاو آيه ا قا

لاییؿه ٌ١ىقهای ٨كؾی ؾايىث و بك اوان ٨كؾ جبییى و جعلیح کكؾ = .اگك ظیات اشحما٠ی
ؾيباله واؾه وشىؾ ٨كؾی اوث ،يبایؿ به ِىقجی که گ٩حین به اِح ؼىؾ بك گكؾؾ و با چً یى

ٌؿت و ظؿجی بك وشىؾ ٨كؾ هىحىلی ٌىؾ >.بًابكایى ها با يیكوی ایی بك٨كال ا٨كاؾ قو ب ه قو

هىحین که هی جىاو آو قا يیكوی هعكٮ جٙىق و جعىم ؾايىث و ظکن ِاؾق يمىؾ که ٠لث
هىشبه هك وا١٬ه اشحما٠ی قا بایؿ ؾق هیاو و٬ای ٟاشحما٠ی ه٭ ؿم و ی ا و اؼحماو هع یٗ

اشحما٠ی ؾقويی شىحصى کكؾ و يه ؾق هیاو ظالث های ٌ١ىق ٨كؾ ?.بًابكایى بىویله وا١٬ه
اشحما٠ی اوث که هی جىاو وا١٬ه اشحما٠ی ؾیگك قا جبییى و جعلیح يمىؾ و ال ای ى شه ث
هعیٗ اشحما٠ی و پیکكه اشحما٠ی اهمیث هی بایؿ.
ؾوقکین به هًٝىق وِىم ب ه جبییً ی اشحم ا٠ی ال و ٬ای ٟاشحم ا٠ی ؾو ي ى ٞهع یٗ
اشحما٠ی قا ه١ك٨ی هی کًؿ .یٯ يى ٞاٌیاء و ؾیگكی اٌؽاَ .هًٝىق وی ال اٌیا ه ن
ِك٨ا اٌیاء هاؾی يیىث بلکه اٌیاء ٤یكهاؾی يیم هىقؾ جىشه و لعا ٚاوث .اها ؾق يٝك
; .اهیح ؾوقکین٬ ،ىا٠ؿ قوي شاه١ه ًٌاوی ،جكشمه ٠لی هعمؿ کاقؾاو ،يٍك ؾايٍگاه جهكاو ،چاپ ه٩حن.;;=َ ،;=B= ،
< .هماو.;;= َ ،
= .هماو.;;? َ ،
> .هماو.;;@ َ ،
?.هماو.;<>-;<<َ ،

ّ٨ 757لًاهه

ٌماقه  ،46جابىحاو  ،0433ویژه ٠لىم اشحما٠ی

ؾوقکین هیچ یٯ ال ایى هىاقؾ ؾاقای يیكوی هعكٮ جٙىق يیى حًؿ .بلک ه ٨٭ ٗ بگىي ه ای
هىحًؿ که يیكوی ليؿه اشحما ٞبه آيها هی پیىيؿؾ .بًابكایى جًها ٠اهح ١٨ام ،هماو هعیٗ

باالؼُ ايىايی اوث; که شاه١ه ًٌان بایؿ همه جتي ؼىؾ قا هٙ١ى ٦به ایى هعیٗ
یً١ی هعیٗ اشحما٠ی يمایؿ جا شاه١ه ًٌاوی ٠لمی وشىؾ پیؿا کًؿ.

<

ؾوقکین ه١ح٭ؿ اوث اگك ایى ه٩هىم ی ً١ی هع یٗ اشحم ا٠ی قا ظ ف ٦کً ین ؾیگ ك
اهکاو ایصاؾ قوابٗ ٠لیث هًح٩ی ٌؿه و آيچه با٬ی هی هايؿ ِك٨ا قوابٗ جىالی اوث که

ؾیگك هٍحمح بك پیً بیًی ٠لمی يؽىاهؿ بىؾ =.ال ایى هًٝك وی هًح٭ؿ آگىوث کًث و
هاقکه اوث به ایى ٠لث که بیٍحك کىٌیؿه ايؿ جا بكآیًؿ های اِلی جع ىم ج اقیؽی و

هكاظح پیٍك٨ث ٨کكی ،ا٬حّاؾی و اشحما٠ی بٍكیث قا ج١ییى کًًؿ> جا ایًکه ب ه ؾيب ام

یا٨حى ٠لث وا١٬ه اشحما٠ی ؾق هعیٗ ايىايی باًٌؿ .بًابكایى ٘ب ٫يٝك ؾوقکین ،کًث و
هاقکه و  ...يحىايىحه ايؿ شاه١ه ًٌاوی ٠لمی قا جع٭ ٫بؽًٍؿ .چكا که ؾق ه٭ام بعد
های ايحما٠ی با٬ی هايؿه و هعیٗ ايىايی قا که  ٬ىه ج ٙىق و جع ىالت ب ىؾه او ث قا ال
شایگاه اِلی به ه٭ام ٨ك٠ی جًمم ؾاؾه ايؿ .بًابكایى بكای ٬كاق گك٨حى ؾق شایگ اه اِ لی
بایؿ يمىؾهای اشحما٠ی قا بىاوٙه هعیٗ اشحما٠ی جبییى کكؾ.
ؾوقکین با ایى اوحؿالم ؾق ي٭ٙه ه٭ابح جبییى جاقیؽی به هً١ای آيچه ؾق يگاه کًث و
هاقکه ٜهىق یا٨حه اوث ٬كاق هی گیكؾ .ب ه ای ى ِ ىقت ک ه جبی یى ج اقیؽی ایٍ او قا
ظ٭ی٭حا جبییى ٠لمی يمی ؾايؿ .چكا که ؾق يٝك وی جبییى ظ٭ی٭ی يمىؾهای اشحم ا٠ی ؾق
هعیٗ ايىايی و با ايىاو ٌكو ٞهی ٌىؾ .اهكی که جىو ٙه کً ث ،ه اقکه و اواًى ك

; .اهیح ؾوقکین٬ ،ىا٠ؿ قوي شاه١ه ًٌاوی ،جكشمه ٠لی هعمؿ کاقؾاو ،يٍك ؾايٍگاه جهكاو ،چاپ ه٩حن.;<?َ ،;=BB ،
< .قیمىو آقوو ،هكاظح اواوی ویك ايؿیٍه ؾق شاه١ه ًٌاوی ،جكشمه با ٬ك پكهام ،يٍك ٠لمی و ٨كهًگی ،چاپ ؾهن،
@.>;C َ ،;=C
= .اهیح ؾوقکین٬ ،ىا٠ؿ قوي شاه١ه ًٌاوی ،جكشمه ٠لی هعمؿ کاقؾاو ،يٍك ؾايٍگاه جهكاو ،چاپ ه٩حن.;=?َ ،;=BB ،
> .قیمىو آقوو ،هكاظح اواوی ویك ايؿیٍه ؾق شاه١ه ًٌاوی ،جكشمه با ٬ك پكهام ،يٍك ٠لمی و ٨كهًگی ،چاپ ؾهن،
@.>;A َ ،;=C
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ياؾیؿه گك٨حه ٌؿه اوث .یً١ی جاقیػ ایٍاو قا جاقیػ هكجبٗ با ايىاو يمی ؾايؿ .چىو ب ه
شای جىشه به هع یٗ ايى ايی ،اب ماق جىلی ؿ ی ا جع ىالت ٨ک كی قا هًب  ٟو وكچٍ مه
جعىالت جاقیؽی ٬لمؿاؾ و جّىق کكؾه ايؿ.
ؾوقکین با جىشه به ایًکه ٠اهح ١٨ام و هًب ٟجٙىق قا ؾق هع یٗ اشحم ا٠ی ه ی بیً ؿ
ه١ح٭ؿ اوث که بكای قو یؿو ب ه ٠لی ث ؾق هع یٗ اشحم ا٠ی بای ؿ ال قوي ج٥یی كات
هح٭اقاو اوح٩اؾه کكؾ .جىٔیط هٙل

ایًک ه هكگ اه ؾو پؿی ؿه ال لع ا ٚاقلي ه ىالی

باًٌؿ ،به ٌكٖ آيکه ٠ؿه هىاقؾ هىالی کا٨ی و ایى هىاقؾ ب٭ؿق کا٨ی هحً ى ٞباٌ ؿ ،ای ى

جىالی ؾلیح بك ایى اوث که هیاو ؾو پؿیؿه هفکىق قابٙه ای وشىؾ ؾاقؾ ;.یً١ی هی ج ىاو
ال ٘كی ٫ه٭ایىه کكؾو هىاقؾ ظأك و ٤یاب هح٭اقو ،يٍاو ؾاؾ ک ه آی ا ج٥یی كات پؿی ؿه
های اشحما٠ی ؾق اؤا ٞو اظىام هح٩اوت ظاکی ال آو او ث ک ه یک ی ج اب ٟؾیگ كی

اوث یا يه؟< اگك يٍاو ؾاؾه ٌىؾ که ج٥ییكات یک ی ج اب ٟؾیگ كی او ث ؾق ایًّ ىقت

ظکن به قابٙه ٠لی هیاو آيها هی ٌىؾ.

; .اهیح ؾوقکین٬ ،ىا٠ؿ قوي شاه١ه ًٌاوی ،جكشمه ٠لی هعمؿ کاقؾاو ،يٍك ؾايٍگاه جهكاو ،چاپ ه٩حن.;>;َ ،;=B=،
< .قیمىو آقوو ،هكاظح اواوی ویك ايؿیٍه ؾقشاه١ه ًٌاوی ،جكشمه با٬ك پكهام ،يٍك ٠لمی و ٨كهًگی ،چاپ ؾه ن،
.>;Cَ ،;=C:
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جِگیزی
ًتی 

ؾوقکین با يٍاو ؾاؾو ایى وا١٬یث که ايىاو ؾق ظال ث ج ٩كؾ چی می ش م جم ایتت
ظىی ياٌی ال اقگايیمم بؿيی يیىث ،جتي ؾاقؾ ؾق بًیاو ٠لن اؼ ت ٪يٍ او ؾه ؿ ک ه
چگىيه ٨كؾ با ٬كاق گك٨حى ؾق اشحما ٞو ٌکح گك٨حى شاه ١ه وا١٬ی ث ه ایی اؼت ٬ی قا
ایصاؾ هی کًؿ که هًٍاء ؾقويی و ٨كؾی يؿاقؾ .ال ایًصاوث که وی وا١٬یحی بك گك٨ح ه ال
ؤ١یث اشحما٠ی قا کٍ ٧هی کًؿ که هعیٗ ب ك او و ه ؿایث کًً ؿه ک ًً ه ای او
اوث .ؤ١یث اشحما٠ی ؾق يٝك ؾوقکین ي ه جًه ا هًٍ اء اؼ ت ٪او ث بلک ه ٠ل ن و
ًٌاؼث يیم که بىاوٙه ه٭ىالت و ه٩اهین ًٌاؼث ٌ کح ه ی گی كؾ ج اب١ی ال  ٕ٨ای
اشحما٠ی ؾق يٝك گك٨حه هی ٌىؾ .ال ایى قو ؾوقکین ه٭ىالت و ه٩اهین قا که پایه و بًیاو
٠لن هىحًؿ قا لهیًه و چاقچىب قواو ًٌاؼحی-ه١ك٨ث ًٌاؼحی ًٌاؼث آؾهی جل٭ ی
يًمىؾه و ه١ح٭ؿ اوث که هك چه قا که ايىاو به ٤یك ال ٤كیمه بكؼىقؾاق او ث هعّ ىم
ليؿگی اشحما٠ی و بكواؼحه شاه١ه اوث .وی با جىشه به بكو اؼحه يم ىؾو ه٭ ىالت و
ه٩اهین اواوی ايؿیٍه ،ؾوحكوی به وا ٟ٬و ٠الن  ٨ی ي٩ى ه قا اهکايا فیك ؾايى حه و ؾق
ِؿؾ اوث ال ایى قهگفق هً٬ ٫ٙیاوی لهايه ؼى یً قا هىقؾ ي٭ؿ  ٬كاق ؾه ؿ .وی بی او
هی ؾاقؾ که ٌیىه ج٩کك ٨لى٩ی ،با٠د بىشىؾ آهؿو آٌ٩حگی های ٨کكی و ؾوق ٌؿو ال
واٌ ٟ٬ؿه اوث .ال ایًكو اللم اوث بصای گك٨حاق آهؿو ؾق جىهمات ـهًی با ؼىؾ واٟ ٬
هكجبٗ ٌؿ که ایى اهك قا ؾق هً ٫ٙجکى یًی ؼى یً به هًّه ٜهىق و بكول هی گفاقؾ و ال
ایى ٘كی٠ ٫لمی ٠یًی قا بًیاو گفاقی هی يمایؿ.
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