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ــمحم                               کاظـ ــد  ــ     م رحمتیــ

  هـمقدم
مسئئۀ تدوئئ و چدودگیئئردیودیئئطالو بدمی نئئرد ئئطببددیئئ ة دلیئئ ادبن    ئئ دبنئئودو ئئ د  د
بنش   ددرشتتدمطحرمدلقئ  رة دهرطبدئوادبمدمسئ   ودبکئ دلئهدور ئهدمئهدلادمئودوربدئ د ئطببدو   ئ د

مت کئا دهدبهعائ  ددها م ةۀدش رهدودگیردیودونظ مدلیئ ادبن    ئ.دمی نردلادلمکدفطبوبدودلن 
مئهدب ئچدشئب د ئئراهددهگنئ بدوداةداکئ دد سئ دبمئ دائ نطبدمنئ بدلئ ةدلقئ د ئرة داةددیئ ة دبن    ئ

بمتئئ بدبکئئت طبمددئئ مدنئئ بدلی شدئئ دالئئطدشئئ هد ئئطببدبفئئطبادبمدلی شدئئ بدشئئ  دحئئ  ددیئئ  بدود:دم شئئ 
بدگئئ ادلشئئ دب، سئئرادکئئه دمطب  ئئهدمئئهدفرطکئئ ددسئئ هدنئئ بد یئئودمنتشئئطدلی مشن کئئودنئئ 

لئئطاادبهعائئ  ددسئئ هد شئئ هدودکئئطب م مدمطب  ئئتدحهئئ  بدمئئهدلی مخ دئئهدنئئ بدکخت ئئ دودفرطکئئ د
اةد  رصدم ةادب  طدمن بدلق د رة دفرطکئ ددیئ  بدمئهدشئ رۀدمتئ بو ددوئراهدودب شئ اد.دن بدلند 

طددیئ ة دلادبدئ لود ئ دبمدمطبحئ دبون ئتدوئ ن  دونه د ئطببدوئ و چدبن    ئهدودهو ئ  دلئهدم  ئ دفبئ
همئ چدشئ رهدودبنوتئهدکدئ وا  دنئ   دلئهد.دبن    هدمهدانچدب شئ اد یئ ةدلئطاهدم شئ اد ئراهدبکئ 

یئئ هدف قئئ ددئئ مد ئئ ددئئ مد لئئهد ابشئئتهدوداشئئرب بدنئئ بدب شئئ اداةد ط ئئ ةادمئئ ددسئئ هدنئئ بد یئئودکخت ئئ د
اةدلیئئ ادبن    ئئهدد ئئمدمئئهدهمئئ ادد  سئئن هد ئئراهدبدئئ ادمشئئبعوود ئئطببدب شئئ ادمئئهدو ئئرادلوةاهدلئئهد

د.مهدص ة دا نودادو  دلن مةبدشدتطدبک دجمردهدن   دبمدب چدمربةاد.دشب دمن ب دش هدبک 
د

د
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Iیاتئئهدشئئ هدلئئهدیئئطالو بدبهعائئ  دلمئئ هداةدمنئئ میدوئئطب مددیئئ  بد بئئودبمدشئئ رهدنئئ بدمرئئمد.د
شئئ اد ئئطدبکئئ ۀدبشئئ ةۀد ئئراهدبکئئ ادمئئهدانئئربادم ئئ  دب دهلقئئ  رة داةدالئئطدجمئئرااددئئ مدللئئ ةداةدبن    ئئ

بمدلیئ   دمئهددئ مدکممئیدبنو ئ ادفئودشئ  دبةشئ ادب انئ ادد-لی مشئن ۀدقرئ ةدا ئطدصئا بد–بفن بد
د:ک چدیاتهدوداةدورض حدلاددرشتهدبد 

کممئیدبنو ئئ ادفئودشئئ  داةشئئ ادبسانئ ادن سئئ  دا ئود ئئچدب، سئئ چد ئچدکدمئئ د ئچدکدمئئ دبنشئئر طد»
ر  دبن  دودودبکت ادصئ حوودبمع ئ نمدودبمعئ بةوادودم  چدبن   غدب، س نودبن  م ودب،جر نوادو م  دبنش

قئ  دفئود.د  وبدانهدبکت اهم دبانودبمعرنودأحمئ دبمع ئ ۀدبسةا   ئوادلمئ دفئودأو دأ م ئ چدب    سئو
ةأ ئئ دفئئودان ربةقئئ ادوو  ئئمددسئئ  دم ئئ و دا ئئودبنشئئ   دودنئئردشئئ  دحسئئچدلو ئئطدبد هئئود:دبن  ئئ  

دوددود ظرطدد747کم   دبسو دانودل طدبن رمادف غدمنهد مچدم ضدمربضئ هدبادنئهدا  ئهدشئطح چدصئ  طب 
دل بدالطهدص حردبن     د (.02-02ادصد02ادمدهبن    )«دلو طب 

اةدب نس د وشچدبک دلهدلق  رة داةدالطدلی ادب  طد طداوئ ة دبفنئ بدمئهدانئرباد   ئ دفئچدود
بدلسئودلئئهددسئ هدببدلیئئ ادةبدا ئ هدوب ئئهدلئطاهدبمئئ دائ نطبد ئئرادب شئ اددسئئ هدببدبمدب ئچدلیئئ ادة

یاتهدش دلئهدبفتئ ایوداةددسئ هدنئ د ئ ددئ ق د ئرااددسئ هدنئ دودف قئ دانئربادم نئ د ئ د.دد   هدبد 
لی اد راادمشئب د ئ بدا یئ بد ئراهدلئهدلئ ةدلقئ  رة داةدبدت ئ  داباهدنئ   دةبدلئهدب شئ ادب ئچد
یردهدیطالو بدمئودلطادئ ادةبداشئربةدمئودلئطاهدودب شئ ادونهئ دگئ ةهدببد ئمدبدت ئ  دمی نئردمئهدهمئ اد

اةدا ئ دمدئادبمدشئ وتدلیئ اد.دببدلهدا  هدبد دو دح ئ  دمئهدشئربن بد وشئچدد بشئتهدبدئ ش رهد
ب ش ادم دشطحودبشئ ةهدمئودلننئ دلئهد(د506مترفود)بةش ادبسان ادبنودبحب مدبسحم اداعمهدح ود

لئئهدبمدمئئتچدا   فتئئهدمئئودشئئ هدبمدحئئ وادممئئ اد ف قئئ ددئئ مدودد  سئئن هد ئئراهدودونهئئ د ئئطدبکئئ ۀدقطب نئئود
د:لادک چدیاتهدبد دودگن چددرشتهدبد و   ووددی ة د

معتاهئ دا ئوداوئ اهدبب، مئ د د:دب،  ش  دا  هدنو ضدبمعت    چدائچدصئ حردبمعئ بةودأونئه»
                                                 

 ةۀدئئئاةدلی مخ دئتدابدشئی هدردئطبادکممرائهدببدمئهد  .دالطدشئ هدبکئ د757و   خدفطبغ دبمدو ن  دلی ادد222ادصد2اةدمتچد    دبن  م ءادمد.د 
 ئطد وبدلادا  دشئ هدد24   بدبمدمئ هدنئ بدکخت ئ دمر رادبک دلهدش  ودمهدد مدکدم دم قطد ئچدمطوهئودحسئ نودلی مئ دلئطاهدودوئ   خدنئد0 22
لادلی مئئ دشئئ هدبکئئ د(د20-26)ةکئئ نتداومدلادمخشئئودبمدمدئئادصئئع دشئئ  دبةشئئ ادب انئئ ادکئئ  دا ئئودصئئ  غدبکئئ دلئئهداةدصئئا   د.دبکئئ 

(.د2253ادصد2 ادمد( 74 / 222 ابدشئی هدردئطبااد:دردئطبا)کدم دو ئودابدئپدوئ،وهادفرطکئ دلی مخ دئتدمطلئربدابدشئی هدردئطباد:دمنی   دمه)
مشئئر اد)ل  ئئ  دودلی مشن کئئوادوطنمئئتدکدمئئ دلصئئ دفبئئط د:دبکئئت ادبةنمنئئ دکئئ  دحسئئ چدم ةکئئودهو هوئئ  وداةدلیئئ ادم  مئئهدببد ئئطدف ئئهدشئئ  ه

مئهدب ئچدلیئئ ادوددسئ تدابدشئی هداةدا ئئ دلادبشئ ةهدلئطاهدبدئئ دبمئ دمتئئ لطددشئ هدبدئ دلئئهددسئ تدابدشئی هدردئئطبادونهئ دمخشئئودد0  ادصد(د 246 
 .بک بد ودبمدلی اد
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م ةش ادبسان ادبنودغ   دبمعطبادبمعتی  دا یهمدبم بةودقربا دب حب مدودمن هودند  ئ دبنسئ بادوئ لط د
ق    دودفرب  د     دوضئ  ه دا ئودلیئ ادبةشئ ادودم  دفر هدو      د...دمعچدبةبادودوو ط دنب دمطو اد

ودون هودبننسئ  دم ئع دب کئت  ة دم نطقئ سدبنسئ د...دبسان اد ع دقطب  دم ضدأ عءدب  رباد
د(.2 ادصد4ادمدهبن    )«دودنودان دبنش خدکدم دبنسم وبدفودبننس 

لئئهدبمبئئ ادشن کئئ   دلندئئ ددوئئرا لئئهدلقئئ  رة دمئئ ددسئئ هدنئئ   دب ئئچدگنئئ چد هد ط ئئ ةاداةدمئئربةابد
جمراهادبهعا  د  شت بدبمدلند دةبدبةب هدلطاهدم  دلغ مددس هدودب م مددس هدلهدشئ   د ئطدبکئ ۀدلاد

 ئمددهمهددظطدمودةک دلهدب م مدل ةددیئ ة دبن    ئ.دمتربد داةدل ن هدمهدشن ک   ددس هدورف قد  م 
ل.دب چدد مدم سطددوراهدبک  نئ ادمئهدمئ دمئودانئ د رشو ت دهدةا   دبم د دلق  رة دب چدبمب ادةبدب

 وبدا ئ هدئدسئ هدببدلئهدلقئ  رة داةدلی مخ دئتدمطحئرمد  ئ.دو د ط ودبمدب چدمربةادةبدشن کئ   دلنئ م
اةدح    دمخشودبمد مءدبو دهم ادلی ادکممیدبنو ئ ادبکئ دودبنوتئهددسئ هدببد ئمددسئ هدببدلئهد

لنئئ اداةدلی مخ دئئتدم ئئودمئئ.دبفنئئ بدا ئئ هدبکئئ  لئئهدبفنئئ بدا ئئ هدب  ةۀدئهد  ئئ رشئئو ت دهددسئئ هدببد
د ئمدم طفئودشئ هدودو ئ   بد(د272-272ادصد5 مد)سدمر رادوداةدفرطک دلادلی مخ دئهدد2245

لئئهد.دبمدلاداةدب ت ئ ةمدقئئطبةدابةا لغئ مددسئئ هدهمئ ادلغئئ  بدبکئئ دلئهدلقئئ  رة داةدم طفئودح شئئ هدببد
لئهد   وبدلی م دلطاهدبم دبمدل م   دلهدب م مددس هدم دب م مددس هدم دوائ و دابةادمئودوئربادیائ د

 وبددسئ هد ئرادةبدبمد وبدلادلی مئ دلئطاهدئدس هدببدا یطدبمدلی اداةداطبقدمر رادبک دلهد  ئ
اةد ط دل طددس هدبهعا  د    دا م ةۀدمم اددیئ ة دودل وئردلیئ ادلمئ هدلئهدمئهدب ئچد.دبک 

د:ش  دبک 
دون بچدن بدل ئطدمئ دبةادئ هدالئطهدفئودب،جئمءدب و دمئچدکممئیدبنو ئ ادفئودشئ  دبةشئ ادب انئ ا..»د

دنر رئهدبنبئ  مدودکئو  دهداائرهدبن مئ مدبدئهدغائ ةد لم نهدبم م دودلنهدود   هد  ن    با د دب دا ودب
ةح مدودل ادبناطبغدمنهدص ةدبن  مچدمئچدصئاطد ئتمدمئ ،و طدودب قوئ  دودبن ئاطدکئن دکئ دودکئو  چدود

لئطبمدم  ئمدم نائهدبنهئ   دبنن  ئ  بنطب ئوددوس م   دا ودمشئطفر دبن ئ ر دودبنسئعمدودبنت  ئ دودب 
ااردمر هدبنب  مدبن ی  دا ود چدحس چدب چدکدم د ئچدکدمئ دبنشئر طدم ن ئ  غدب، سئ نودبنشئ مود

ودلئ ادانئکدم   ئ دبنائ   دامئ ومدب دائچدکئ ۀ  د...دبن  م ودا م ئهدب دم یائهدودامئ ومدانئهدودائچد
د.« مهمس مر دودب، م دب دوح هدودص ودب دا ودکدم دودلنهدل طدص ة د یهدبابمدب دب 

د:که دل ورداةدبابمهددرشتهدبک 
ودل ادبناطبغدمچدلی م دن هدبننس  دقوئ دبنئروب د  سئ طدمئچد ئرمدب،ومئ  دب،وئ م داشئطدمئچد»
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شرطد   یدبآل طدمچدشر ةدکن دک دودکو  چدودوس م   دمچدبلهسط دبننو   دا ئودمشئطفر دبن ئ ر دود
د لثطنمد یئ دومنئع  دودب حسئچد ئچد  ئچدبنئ  چد ئچدا ئود ئچددبنسعمدودلیبه دنناسهدبق دبن و ادامع 

دودمنشئ دودم ینئ د دب،جو ئودمرنئ ب  بحم د چدکدم دشر طدم  چدب،   ئ دبنشئ مودبن ئ م ودبنی رکئودبصئع 
مقئهدشئا ا ددو ئهد ئرمدب  عشئطدوداائودانئهدودائچد ام ومدب دو  نودامئ د ا  ئهدمئچدادوئهدودمئ دوئ  طدود 

د.«مخ طدوبن  چدوداچدنم یدبمع من چدبدهدةادبن  مع چدةادب تمد
 سدلئهداةدکطبکئطددسئ هدئاةدح ش تددس هدبند ءدقطب ئ ددسئ هدکئرببدمئعغدنئ بدقطب ئ دود  ئ

د:لم هادمهدوا   د  شت بدگن چدلم هدبک 
بحسئئچدب دو ئئ نودوسئئ   هدودبةشئئ اهدودورف  ئئهدود  ئئ دب،و ئئطدمئئیدب  ئئعصدودبنت ئئ بددهبندئئ »د

ودبمعئل دودمئ دنئهدفئودبن مئطد...د د طضئ هد    هدودةف  هدودبوص هدبنودب ا وداة   دبن    دودمن هدمئ
د دمع  صئ هدودبح هئهدمئ    طهدودون   ئ   دنسئ  طهدوداد   ئ   بنس   دودبن  پدبنطغ  دقطبء دنو ههدود   ا  
دن ی   دبواان دف هدفودکمئ ن دمت ئ ا دودبوقئ  دمتائطا دل طنئ د ئرمدب،ومئ  دکئ مید ل   مع  د هدودباةب

 دا ودمشطفر دبنسئعمدودلیئردف  ئطداائردب دا ئود ئچدنم ابدب ونودکن دک دودکو  چدودوس م  
دمس م  د دم      دمست اطب  د.«حس چدم ن دبنبی ادح م ب 

اةداکتطۀددورااددس تدب  طدم دیدبمدلادش هد رادلهدمطحرمدلق  رة دمتربدئ ددسئ تد ئ ددئ مدود
دبصئ دةا  ئ دبم دئ دودبدت ئ  دمی نئردمر ئرا.ددش ادلی م دش هدورکطد   وبدةبدشن ک   دلنئ 

اةددس هدن دمئهدهمئ ادشئب دلمئ هدونهئ دةبهدح ئود ئراهدلئهدلقئ  رة دمئ دبصئ دقئطبةداباادلادوربدسئتهد
بدت ئ  د.دمئ دفئطبنمدلنئ دوئ دمتئربد مداةد  ئرصددسئ هدنئ دمئهداقئ ددظئطدمئ ن مبدد طبب چدبمبئ ادةبد

اباادبهعا  دلم هداةددس هدن دمئهدهمئ ادشئب دلمئ هدا مئ ةۀدگنئ دبلئطدا یئطدد ئمدق مئ دمشئ ن هد
د.بک 

IIلئئهدائئ نمدمشئئر ةدبمئئ مودلا مئئودبلئئ بدمئئهددئئ مد.د بلئئطدبنت  ئئ  دفئئودبمعسئئ   دبن    ئئ دابةاد
ةبدمئهد ئطدلا مئودضئمچدکممرائهدببدبمدللئ ةدلا مئوددسئ هدببدبمدلادم ل ةداةدف هد راهدودبفن بد

لق د رة دد مدبمدب چدبلئطدمئ دانئربادغ  ئ دبنت  ئ  دفئودمسئ   دبن ئ   د ئ ادد.اةدب  وباادا  هدبک 
م نئئ دلادةبدشئئ خدب ئئطبن مدنئئ  مبدودم طفئئودلئئطاهدلئئهدائئ نطبدلسئئود ئئمدلا مئئودد سئئ دبمئئ دلئئطاهدود

لق  رة دبمدو   حدجمئراادمئهدب ئچدمی ئردمئهدان  ئودلئهداةدبابمئهدورضئ حد ئربنمدابااداو بدلئطاهد
د.بک 

کممراهدببداةدلی مخ دتدک  دکدم دا ودشرطکئت دودمشئتم د ئطدگرئ ةدةکئ نهد ئراهدلئهدلقئ  رة د
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لن ادب ئچدکممرائهدمئهدم ةکئتدنن  ئهدبدت ئ  د  فتئهدبکئ دهةبداةدبن    د مدبهعا  دلاد د .لوةاهدودب
د:اةدل طددس تدب  طدلم هدبک 

ن هدبن شئطدفرب ئ دمبیئ ادغ  ئ دبنت  ئ  دفئودمسئ   دبن ئ   دنمئیدبن وئ دبمعت ئ مدبنئود...»
چد ئئچدبمعتنئئم دائئچدب و ادودب  وبمدودمئئ  بدب،و   ئئ دمئئچددیائئ دبمشئئ مدب ئئطبن مدب ئئچدا ئئود ئئچدحسئئ

مقئهدب دمئچدبن ئ پدبةغئ هدود  ئ د  ئطد رمئهدغئ هدةووتیئهد کدم د چدص نحد چدب   ا  دبن ئ  ربد 
د.«...ا ودف   چد

اوک دیطبمودب ر  اطدح ودلهدفرطک ددسئ هدنئ بدم ةکئتدننئ بدةبداةداکئ دب مئ مدابةااد
اةدفرطکئئ دمنتشئئطددشئئ ۀد ئئرادلئئهدبمدکئئطدنیئئ دمی نئئردم  ئئرمدمئئهدلیئئ ادب  ئئطدلا مئئودةبد ئئطب مد

طکت اهدبد اداةد  ئرصدکممرائهدببدلئهددسئ هدبنت  ئ  داةدلادقئطبةدابةاادمتئ لطدشئ هدبدئ دلئهدف
لنئ اداةد کممراتدب  طدمشتم د ئطدگرئ ةدةکئ نهدبکئ دلئهددئمادکئ  دنوئ دبنئ  چدشرطکئت دود ئراهدودب
م ةکتدنن   دشئرطدلئ معدبکئ دلئهددسئ هدنئ بدلادمئهدبم دئ داةدلی مخ دئتدحئطمدحهئط داوئ ۀد

کممرائئهددیرئئ ب بدمئئودشئئرادوددسئئ هدةبدلا مئئود ئئرادد052 ةۀدئئئئمئئهد  (د کئئ  مبیوئئ دبن وضئئ دبن و)
لی مئ دلئئطاهدودةکئ نتداومدودکئئرمدلادللئ  بدبمد ئئرادلا مئئودبکئ دلئئهدةکئ نتداومدلیئئ ادبنت  ئئ  د

د:دلق بدب ر  اطدح وداةدفرطک داةداک دبدتش ةد راداةدورص  دبنت    ددرشتهدبد .دبک 
=د  ئئئ  دفئئئودبمعسئئئ   دبن    ئئئ دمئئئچدبنا ئئئهبنت=دغ  ئئئ دبنت  ئئئ  دفئئئودمسئئئ   دبن ئئئ   »

وشئئوهد(دا   ئئ )مسئئ   دمشئئب  د(د...و02 -و   )بنت  ئئ  دفئئودمسئئ   دبن ئئ   دمئئچدبنا ئئهد
وئئهد دصئئ غر دبنبا مئئودمئئیدأ  م هئئ دم ئئ دمئئ دبکئئت ط ر دمئئچدمیئئ ادبنبیئئردبنا ر ئئ ادةو  بسن ئئ مدأح  دئئ  

دد:ف   چدودم  مت چادلم دفودم  متهدادان و نه دحسردم د  ءدفودبنبی ا
.دمسئئ ن د2 ..مسئئ   دبکئئت ط ر دمئئچدلیئئ اداد  ئئطدبسحبئئ مدن عمئئ دب،  ئئود:دبنا ئئ دبسو 

ودمئئئچدلیئئئ اد..مسئئئ   دبکئئئت ط ر دمئئئچدلیئئئ ادقربائئ دبسحبئئئ مدن عمئئئ دب،  ئئئود:دبنا ئئ دبن ئئئ دو
:دودفیهئئ دأمدئئ  (دبمع  مئئ دبسونئئو.د)مسئئ ن د2 ..دبنئ  وۀدبنشئئطا  دفئئودف ئئهدبلم م ئئ دن شئر  دبسو 

مسئ   دبکئت ط ر دمئچدلیئ ادبنتن ئ حدبنطب ئید  لت ئطدبنشئطب یدن م ئ بادبنسئ   بدفود:دبنو ادبسو 
د5..دفودمس   دبکت ط ر دمچدلی ادبمعرئ ادبنوئ  الد  ئچدفرئ دب،  ئود:دبنو ادبن  دو.دمس   د2..

.دفودمس   دبکت ط ر دمچدلیئ ادبنت ئ دب،     ئ د   رئ  ادائ  دمسئ   :دبنو ادبن  نا.دمس   
ادائ  دمسئ   دودمسئ ن دمئچد..کت ط ر دمچدلیئ ادبلشئطبلدن شئ خدبمعا ئ دمس   دب:دبنو ادبنطبمی

                                                 

د.  ادصد4 بن     ادمد.د 
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د:ودفیه دأمد  (دظد-بن  د  )بمع  م دبن  ن  د.دلی ادوف   دبسا  اد  چد  ب ا
مسئ   دودد6..دمس   دبکت ط ر دمچدلی ادلنمدبنارب ئ دس ئ دبنائتحدبنبطب بئود:دبنو ادبسو 

مسئ   دبکئت ط ر د(:دبنو ئادبن ئ دو.د)مسئ ن د0اد...مچدلی ادبمع  م  دن   کمد چدا ودب،   ئ بد
مسئ ن د:دبسونئو:دب،و تمئ دودفیهئ دمسئ نت چ.دمسئ ن د22اد..مچدلیئ ادقربائ دبسحبئ مدن  عمئ دب،  ئود

لئثم(دس)بلمئ مدب،جئئرباد فئئودافئئیدشئئبه دبننربصئردمنائئودبلکئئعمدائئچدبلمئئ مد:دبن  د ئئ .دن   ئئ د ئئچدأ
قئ  دبمع ئ مبداوئ ب د.....د  عم د چداا   دبنش ف ودودمس   دمنتما دمچدلی ادبن    د(دس)ا ود

ودنئئهدلیئئ ادبنت  ئئ  دفئئودبمعسئئ   د:دفئئود  ئئ  دبن  مئئ ءدودح ئئ  دبناهئئعء(د0 قد)ب فنئئ بد
ودقئئ  د(.د02ادصد   ئئ  ادمد)بن    ئئ دمئئچدبنا ئئهدةأ تئئهدمخیئئهدبنشئئ   دفئئودکممرائئ د ئئ  طبواد

فودمسئ   دبن ئ   دن شئ خدا ئطبن مددغ   دبنت    :دبنش خدلق د رة دبنیرطبدودفودلی ادبن     
اد4 بن    ئئ ادمد)بن ئئ  مبدودمر ئئرادمخیئئهدفئئود مبدئئ دبنسئئ  دکدمئئ دا ئئودنوئئ دبنئئ  چدبنشرطکئئت دود

ودنمد  تائ دةحمئهدب دأدئهدن شئ خدبنبا مئودودانئکدسادبمع نئ دالئطددسئوهدبنب مئ دودوو ئهد(د  صد
هدلهئئ بدبنبیئئ ادودمئئط دانئئ دمئئ ن   ربداوادبنبا مئئوادودنئئ بدبسمئئطدح ئئ دمئئطو چادمئئط دانئئ دو   ائئ

ودلهئئ بدبنسئئورد   ئئربد(د56ادصد بن    ئئ ادمد)و   ائئهدنبی مئئهدةوئئقدبناتئئ قدفئئودو   ئئ دبنائئ وقد
:دمنی  ئئ دمئئه)ب ئئطبن مدبن ئئ  ربدوطنمئئ د  صئئ دودالئئ وبدلی   ئئهدنئئ  چداوادب نتائئ  دأندمئئ دن با مئئود

 ادبنت  ئ  دودأاسئردمئچدنئ بدأادبنئو ضدو ئ ةدلیئ(د227ادصد مرکرا دمئ ناودبلم م ئ ادمد
دفئ ادبنبا مئودد ئ دفیهئ دائچد اواداةب  دمنهدأدهدم   دنبی ادبن    دن شئ خدبمعا ئ دةهدودأ  ئطب 

د...لی   چدما رابدبسلطدودهم دبنت  دب،    بد   ر  دن بادودلی ادبن    دن ش ف و
ودننتویدن هدبن شطدفرب  دمبیئ ادغ  ئ دبنت  ئ  دفئودمسئ   دبن ئ   ادنمئید:د...دأو دبننس  

بمعتنمهداچدبسو ادودبس وبمدودم  بءدب،و    دمچددیائ دأمشئ مادا ئطبن مدب ئچدا ئوددو دب  عت مدانوبن 
مقهدب دمچدبن  پدأةقئ هدو  ئ د  ئطد رمئهد  چدحسچد چدکدم د چدص نحد چدا   ا  دبن   رباد 

وهدا ئودف ئ  چدودم ئ مت چادبنا ئ دبسو  ف مئ دبدتماتئهدمئچدلیئ اداد  ئطدبسحبئ مدودف ئهد:دغ هادةو 
د...مس   
ود شمدب،جطبلدف ادنمدوی  ئ دا ن ئهدفرئردصئ اقادود  ئمدنسئ دهدمئ ل ط دفئ ابد ئ  د:دطدبننس  ل 

د.«امدأکرادفرردص اقدودااد   دأحمطدفرردل اا
ب چداودم ةادمهد    دبص دبم د دودبهم  دلاداةدو ن  دبن    ئهدةبددشئ ادمئودانئ ادمسئۀ هد

ابشئتهدودشئربن دا یئ بدد ئمد ئطددببدلهدةا   دلادمهدانرباد کدبصئ داةدبن    ئ دبهم ئ دبک کئو
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ا مدالطدشرط دلا موداةدب م مهدن   دلئهداةددسئ هدلمئ هدم ائادشئ هدوئ د.دلادمودوربادبةب هدلطا
لق د رة دمهدان  داةداک دد بشتچدق  نهدببدا یطدبمدب نبهدفئطادب  ئطدةبدهمئ ادلا مئودم طفئودلنئ اد

لنئ ادمئودوئربد مدمئهدگنئ دان.د رااب بدلن   ئ دفئطادب  ئطدةبدلا مئودمئ بد م دم دب چدح  دنطدگنئ دب
 خس د طددس هدلهدم د یرمدا یطدلل  بدلهدلا مودلی م دلئطاهادویئ  قدابةادودا یئطدب م مئتد
دس هدلهداو ة دبا ئ دلمئ هداةدلادمئ دب م مئهدنئ بدا یئطدلئهدلا مئودمئهددئ مد ئراداةدلندئ دو ئ  حد

د.لطاهاد بودبک 
IIIسئئئ هدببدمئئئ دانئئئربادح شئئئ  دقربائئئ ددد2762 ةۀدئاةدلی مخ دئئئتدل ئئئ دب دمطاشئئئودمئئئهد  ئئئ.د

ل وئرددسئ تدب  ئطدفئطابدمئهددئ مداوئ بنب امد ئچددئ ةد.دب حب مدبمدکد قدلطلودم طفودشئ هدبکئ 
فطبغئ دح صئ دلئطاهدد706بن  چدبک دلهدبمدلی م ددس هداةد ومداوشئنوهدنشئتمدنمئ ابدب  ئطد
بصئئ ددگرئئ ةد ئئط دلغئئ مدبمد.دوداةدح شئئ هددسئئ هدو ئئ  حدشئئ هدودیئئ نودح شئئ هدد  سئئودنئئمدابةا

 رشئو ت دهد.دلی مئ دشئ هدبکئ د752دس هدد س دود  دبمدلی ادگن دص ة دبقئطبةدمئهدوئ   خد
اةدو   طدلم هدلئهد   ئ اد ئمءدبو د.دلم هدبک د45 و    بدبمددس هداةدمخپدو  و طدمهد   ةۀد

لیئ ادب  ئطداةدح   ئ دهمئ اد ئ مید.دلی ادش  دقربا دبک دودب م متد رادکد قدلطلئودةبدد ئمدابةا
د:گن چدبک دهاو ة دب م م.دفودش  دبن ربا دبک بمع  ص د

   نمدبنب مئئ دف ئئطدب  ع  ئئ چدبفهئئ دنوقئئیدبنائئطبغدمئئچداد  ئئطدب،جئئمءدب و دمئئچدشئئ  دبن ربائئ »
بمع ق  چد  میدبناه   دودبن  ئ   دل مئ دبنئ ب دودائ ا دبن ئا  دبمعسئت نودائچدب هنئ ادفئود

مدب دو ئئ نوداعنئئهدبن ئئ نودمئئ دابمئئ دبابد-ب ن ئئ ادشئئ  ن دودمر دئئ دودکئئ  د دا ئئود ئئچداوئئ بن  نود
 رمدب لن چدل مچدشرطدنم ابدب  طدکن دثم د  دوداشئ  چدودوسئ م   دمئچدبلهسئط دد-ب   مدودبن   نود

 داوئ اد بننو   دانکدفئودبمعشئر دبنشئ   دبن ئ وبدا ئودمشئطفر دبن ئع دودبنسئعمدا ئود ئ دبضئ
د.«بن  چدغاطدب دله دب دودبحر رمدبنودةحم د مهدبمع  چداو بنب امد چدد ةد

لی اد  میدبمع  صئ داةدگنئ  چدکم ئ د ئراهدودهو  ئودبکئ دلئهدفئطادب  ئطدم  ئ دا یئطدکم ئ ب د
اةدب م مئئهادل وئئرد(.د52-50ادصد3ادمدهبن    ئئ:دمنی  ئئ دمئئه)لیئئ ادةبدد ئئمدلی مئئ دلئئطاهدم شئئ د

یطابادکد قدلطلودبک دودمهدکت  پدبکت ا دوطاب تئهدودمئهدبحتمئ   مسئ  ةددو   حدابةادلهدبمدش 
ل ئئ دا یئئطدکم ئئ ب دلیئئ ادمر ئئراد.ددسئئ تد ئئرادةبدبمد وبددسئئ تدبکئئت ا دلی مئئ دلئئطاهدبکئئ 

لئهدمشئتم ددمر رادبکئ د5027 ةۀدئ رشو ت دهدکممراهدببدا یطداةدهم ادلی مخ دهدمهد  .دبک ؟
ودةکئ نتدمشئر ةدبنسئسرادا ئودبنت مئ د(دلیئ ادبننبئ ت) طداودلیئ اد  نئودمخشئودبمد ئ میدبمع  صئ 
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ل وئردب ئچدکممرائهدد ئمدلسئود ئمداوئ دبنبئ امد ئچددئ ةدبنئ  چدبحمئ د.ددقدلطلئودبکئ بمعش   دکد ئ
لئئهداةدنمئئ ابدبن ئئ دود اةد مئئ دودبمد وبددسئئ تدبصئئ دکد ئئقدلطلئئوددسئئ تد ئئرادةبدد723د سئئ د

ادصد7 فرطکئئ دلی شدئئ بد یئئودلی مخ دئئتدل ئئ دب دمطاشئئوادمد:دمنی  ئئ دمئئه)لی مئئ دلئئطاهدبکئئ د
اةدب چدکممرائهداةدمخئپدو ئ و طدلمئ هدبکئ دلئهداوئ ة دو   طدب م متد  میدبمع  ص د(.د24-25

د:لادگن چدبک 
قرنهدبنا  دبن  نادفودبنترف ضدودف غدمچدوس   هدم نائهدبنا  ئطدبنئودب دو ئ نودا ئود ئچد...»

او بن  نودم معشر دبمع  ۀدبن ئ وبدا ئودمشئطفهدبن ئ ر دودبنسئعمدد ئ دبننهئ ةدمئچد ئرمدبنسئو د
دل مچداشطدشرطدنم ابدب و دو   و   د دو ئ نودم ئ     نودمچدکن دخم دودلعلئ چدودوسئ م   دح مئ ب 

دمئچد ئطدکئ  د دم ئناهدبابمدب د طلئ  د.دا ودةکرنهدکدمئ دودلنئهدمسئ م  د وئ مچد وطلئ داد  ئطهددئ قع 
بف اوهد رمدب،جم  دا شطدشئرطدنمئ ابدب  ئ بدنسئن دخمئ دودلعلئ چدودوسئ م   دبنا  ئطدبنئودةحمئ د

بن  چد چدبحم دحشطهم دب دمیدکدم دودل دکدمئ دانئکدفئودمشئر د مهدبن م داو بنب امد چدد ةد
د«ک  د دودمر د دبم طدبمع من چدا ود چدب  ده نردا  هدبن  ر دودبنسعم

.دم کئ دلمئ د مءدا یطدلی اد  میدبمع  ص دلهدفطادب  طدلی م دلطاهادد مداةد   ئ اد سئتسر
ادابةادلئئهدمشئئتم د ئئطداودلیئئ اداةدلی مخ دئئتدم ةکئئتدل ئئ دب د  و ئئطابد مئئ ادکممرائئهدببدو ئئر

دبیئئتد  نئئرد.دمخشئئودبمد ئئ میدبمع  صئئ دودلیئئ ادصئئ غدبن  ئئرادودب    ائئ  دبمدکد ئئقدلطلئئو:دبکئئ 
لئئهدل وئئردکممرائئتدب  ئئطدد ئئمداوئئ بنب امد ئئچددئئ ةدبنئئ  چدبکئئ   رشئئو ت دهد.دور ئئهدب ئئچدبکئئ د

و ئئ   بدبمدب م مئئتد ئئئ میدبمع  صئئ ددسئئ تدب  ئئئطداةدفرطکئئ دمخشئئودبمددسئئئ هدنئئ بد یئئئودلاد
منی  ئ د)ی مخ دهدلهدابدش ةدیطبمودلق بدکئ  د  ائطدحسئ نودبشئب  بدمنتشئطدلئطاهادلمئ هدبکئ دل

ک  د  اطدحس نودبشب  بادفرطک ددس هدن بد یئودلی مخ دئتدم ةکئتدل ئ دب دبن ظمئود:دمه
اکئئ د ئئطد(.د02-00اد02ادافتئئطداومادصد( 266 قئئماد(د)ائئطبقد- مئئ دبشئئطل)  و ئئطابد

ب م مئتددسئ تد مئ د.داةدلی مخ دئتدمطاشئود بئودبکئ دس تد م دم داک د طددس تدمر ئراد
د:گن چدبک 

ودق دلم دبنن  دبسو دمچدلی ادقربا دب حب مدودلم دم   نئهدبنن ئ دب و دمئچدبنشئ  د»
بم رد دب دو  نودودورف  هدود ت رهدبمش  دب دکو  دهدودورف  هدفودبنن  دبن  دودلیئ ادبننبئ تدودنئرد

لم ودفئ غدمئچدوسئ   هدم نائهدبن وئ دبنا  ئطد.د نئهدا ئودبحسئچدب حئرب بمعؤ دبم م دودلنئهدبنترف ئقد 
بنودب دو  نودبمعست اطدمچداد مهدودا  مهدا ود ئچداوئ بن  نودامئ ومدب دائچدکئ ۀ وهدضئ ود ئرمد
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بنسئئو د  مئئیدبادم  ئئ دمئئچدشئئرطدصئئاطد ئئتمدمئئ ،و طدودب قوئئ  دمئئچدشئئر ةدکئئن دثمئئ ادوداشئئ  چدود
د دوس م   دمچدبلهسط دبننو   دا ودمئچد دسئو دبن ئهدبن ئ ر دودبنسئعمدودلنئهدبنوئ ة دب ائعمدح مئ ب 

دمست اطب د دا ودةکرنهدکدم دودلنهدمس م   د.«و  نودا ودل  هدم     
ب چداو ة دب م متدبصئ د ئرادکد ئقدلطلئود ئطددسئ تد ئ میدبمع  صئ دبکئ دلئهداةد   ئ ادد مئتد

نئ  چدبابمئتدب م مئئهدةبد ئ دبمدب ئچداوئئ ة اداوئ بنب امد ئچددئئ ةدب.د خسئ دشئ  د ئرادلوةاهدبکئئ 
د:گن چددرشتهدبک 

دمئچددسئ  دب صئ دودل ئادب و دمئچددسئ  دقئ دو منئ د» وشطلدمن  هدل   دب   ئ  چدو   وئ  
بم  م ئئ دمر دئئ دم ئئناهدمئئ دب دا ئئهدبن ئئ نودمئئ دابمئئ دب  ئئ مدودبن  ئئ نودکدئئ ةهدبنا  ئئطدبنئئودب دبمع ئئ چد

انئکدفئودمشئر ددد723بمعوئ ةودبنسئن دداو بنب امد چدد ةدبن  چد رمدب،وم  دل نادشئرطدشئ و ا
د.«ک  د دودمر د دبم طدبمع من چدا ود چدب  ده نردا  هدبن  ر دودبنسعم

 بود رااداک د طدن دودبک کئ دور ئهدمئهداکئ د ئطدل ووئ اد ئطببدشئن   ددسئ هدنئ بد
یئئ هدمئئهدوبکئئیتد  یئئودبمئئ بدبکئئ دلئئهدضئئ وة دمسئئ  ةدابةادودمئئهدان ئئ دلدبئئهددسئئ هدنئئ بد یئئود

  دبة دورکطدوةب دو س مدمودش هادمس  ةدبک دلهدمخئپدنئ   د ئکددسئ هدمس   دکخت  دم
 رشئئو ت دهداةد  ئئرصددسئئ تدب  ئئطدب ئئچدمخئئ د ئئ ةد.داةدلی مخ دئئهدنئئ بدکخت ئئ دمر ئئرادم شئئ 

دی ةد هد رادلهدو    بدبمددس هدن داةدفرطک دن بدمنتشطدش هدلم هد رادودب ئچدبمبئ ادةبدابادوئ د
لئئهدشئئ   ددئئ مپداةدبصئئ ددئئ ةدبنئئ  چدبحمئئ د ئئچدد.متربدئئ دمئئهدشن کئئ   دلندئئ دورف ئئقد  مئئ  فئئطادب  ئئطد

او بنب امدم ش دودبودمهد ر دبحتطبمد طببد  ةدد مد رادةبدمهدص ة داوئ بنب امد ئچددئ ةدبنئ  چد
یطابادد شئن  تتدکد ئقدلطلئودبکئ دلئهدونهئ دابدسئتهدنئ بدمئ دا مئ ةۀدبودهمئ چد بحم دالطدلطاهادبمدشئ 

د .گن ددس هدببدبک دلهدبودلی م دلطاهدبک 
IVجمردهدببدا یطدبمدور هدمهداک د طد طببدشئن   دب ئچدمی ئردلئهدل ئ ددسئ هدمئهد ئطد.د

اةدم ئئ اد.دم نئئ دبکئئ اددسئئ هدببدبکئئ دبمدلیئئ ادامئئ  دبنی نئئرداةدلی مخ دئئتدل ئئ دب دمطاشئئو
لئئهداةد  ئئ دگر ئئمدلاد دسئئ هدنئئ بددائئ  دبمدلیئئ ادامئئ  دبنی نئئرداةدلی مخ دئئتدل ئئ دب دمطاشئئود

لئئهداد  ئئطدوکئئیودامئئ  دبنی نئئرد  نئئودامئئ  دبنی نئئردد4225 دسئئ تددلی مخ دئئهدم طفئئودشئئ هدبدئئ ا

                                                 

فئ غدمئچدلی م هئ د..»:مطاشئودلمئ هادگنئ چدبکئ ل ئ دب دب م متدةک نتدبنت م دبمعش   دد مدلهدو    بدبمدلاداةدکم  ددئ مانمدفرطکئ دلی مخ دئتد.د 
حئ ابداشئطدشئرطد   ئیدبآل ئطدکئن دم نار دبنا  طدبنودب دو  نودا ود چداو بن  نودم معشر دبمع ئ ۀدبن ئ وبدا ئودمشئطفر دبن ئ ر دودبنسئعمدفئود

ودد چوقئیدبنائطبغدمئچداد  طنئ د ئرمدب حئ دلئ دوداشئطدشئرطدنمئ ابدبن ئ دودمئچدکئن دخمئ دودلعلئ.دلع دودلعل چدودوس م   دودبحسچدب د  تم ه 
دوس م   دفودبمعشر دبنشئ   دبن ئ وبدا ئودمشئطفهدبن ئ ر دودبنسئعمدا ئود ئ دبنا  ئطدبنئودةحمئ د مئهدبن ئم داوئ بنب امددئ  ةدبنئ  چدبحمئ دح مئ ب 

دمچدب دو  نودحسچد  تم دک  ع  دمس م    .«م نار دبابمدب دو  نود طل  دبف اوهدبم م دودلنهدبنی ن  چد م     
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ب،جعن  دبک ددس هدببدبک دلهدورکطداو ب د چدحسچد ئچدکدائرظدلی مئ دشئ هدلئهد ئرادبمد
وطکئپدب ئچدبکئ دلئهدل ئ ددسئ تد(.د425-424ادصد22مد)دس م ادمشر ةدا طد راد راهدبک د

تدبودلی مئ دشئ هدبکئ ؟داةدب م مئهدب  طددس هدببدمهد طد رادب چدکدارظدبک د  دبمد وبددس 
د:ل ورد رادةبدگن چدم طفودلطاهدبک 

ف غدمچدلی متهدبن و دبنا  طدبمعئ دردبنئودب دبن ائ ةدبن نئوداوئ ب د ئچدحسئچد ئچدا ئود ئچد..»
کدائئرظدب، سئئ نودبنشئئر طدفئئودمم دنئئ دنئئ بدمسئئ اب دل دب ئئ د و ئئ دودمئئچدقوئئ د ونئئردتمئئ مدمئئچددسئئ د

 ئرمدةبمئیداشئطدشئرطدة ئردکئن دد؟ع؟ ا  د ئچد  ائطدبن ئ اقب، سچدُصنُورح د ئچدکدمئ د ئچدب ئ 
د.«لعل دودکو  چدودوس م   دغاطدب دنهدودنربن  هدودبمع من چدودبمع من  دلم چدةادبن  مع چ

دس هدح ش هدد  سودابةادودمئعغدو ئ  حدوداوئ ة دم  م ئتدلئهدمئ دق ئ دی  ئ دبمدکئ بدل وئرد
د: هدوداو ة دم  م هدةبدگن چدالطدلطاهدبد م طفودشد752ة ردد5 ورکطدفرطک ددی ةدکدتطماداةد

دب دمئئ دمبغدانئئهدبنو ئئطدودحسئئطدانئئهدبنابئئطدمئئچدلیئئ ادلیئئردمنئئهدودنئئرد»د م ئئغدم  م ئئ دودو ئئ     
م  م دمنس  دص    د رمدب،جم  دک میداشطدة ردکن دلعل دودکئو  چدودوسئ م   دودب، مئ د د

د.«وح ه
مشتم د طدمخشئودبمدمسئ نکدد752 ةۀد رشو ت دهداةدلی مخ دتدص ةدبصار اددس هدببدمهد  

ب فر مدشر  دل دودو رادابةادلهدل وردلادهمئ چدل وئرددسئ تدامئ  دبنی نئرد  نئوداوئ ب د ئچد
کدارظدبک دودو    بدد مدبمدلاداةدفرطک دلادلی مخ دهدلمئ هدلئهد ئطدلادمئ داکئ د ئطدلمئ هدبمد

دلمئ هداةدفرطکئ ددس تدام  دبنی نردلی مخ دتدل  دب دمطاشوداق   دوی  قدابةادودق   دبحتمئ   
نئ بد  ةکئوددجمردئه  .ورکطدفرطکتنی ةدکدتطمدلهددش ادبمداق دب شئ ادابةادةبدمئودوئربادحئ لدجمئرا

لنئ ادمئودوئرباد ش هددش ادمودانئ دلئهدگئطبداةدفرئ ةۀدمنتشئطدشئ هدبةب ئتدو ئ  طدبهم ئ دابةادودب
لئئهداةدنئئطدکم ئئ بدبمدفرئئ ةۀدم طفئئودمئئودشئئراددو ئئ و طد  شئئت بدبمددسئئ ه اةدنئئ  دفشئئطاهدنئئ   د

د .وداةدب ت  ةدکد   ادقطبةدابای بةاهد
  د

                                                 

همئئطبهدمئئ ددسئئ تدامئئ  د.د7 5-6 5ادصد2کئئ  د  ائئطدحسئئ نودبشئئب  بادفرطکئئ ددسئئ هدنئئ بد یئئودلی مخ دئئتدم ةکئئتدصئئ ةدمئئ مبةادمد.د 
 اب دورکطداو ب د چدکدارظدلی م دش هدلهدانربادلادام  دبنی نردفئودبننسئرد ئ دامئ  دبنی نئردفئوددسئردبنی نرادشسطهدد مهد بودبمدک

فرطک ددی ةدکدتطمدلهد طببدم طفودب چدشسطهدد مئهدمئهدبن    ئهدمطب  ئهدلئطاهادشئرط دم ئطد ئخدةبدمئهد.دبنس  دکدم دبمعشر ةدبم طد خد چدبن  کمدبک 
مطب  ئهدمئهددسئ تدبصئ دبح ئ ءدبنئ بلطددشئ ادابادلئهد.د ءدبن بلطدد مدمهدب ئچدصئ ة دلمئ هادالئطدلئطاهدبکئ م  خدلهداةدگن د  بدبن    هدوداةدبح 

 .شرط دب  طدةبدلادمطحرمدم طد خددرشتهدبد دودوو   دلادمهدم  خدبمدو طف  دمطحرمدمنروبدبک 
.دکدم  ئ ةدمرئمدمئ ةادور ئهدقئطبةدی ئطاور هدمهداک د طداةدشن   ددس هدن بدبص دلی م دش هدورکطد ئکدفئطادمئودوربدئ دمئهدانئرباد ئ.د0

لن ادمهدنی دبمب د  ادمودوربادمهدشب دیستطاهدببدبمدلادشدطهد طا  ممتدگن چدل  بدو رادلی شد   . داةدم طفود یرمدبک دودب


