
  از گَاُ  ه پؼًٖأٍ  درهٍٔ  خٓةِ ؛ خالظى

 

 ه ٍسارد  ػصظٔ  ّٖچ  يدػال پصهردگار ظٓي از خٓةِ پشٕصش ، غلن ٍظص از  ةوكِ  كصٕى،  كصآن ٍظص از  كِ  اظح يْى  ٍكدِ  إٌ  ةِ  خٓجِ

  گَاُ  خصك ةص  خؿًٖى ، پؼًٖأٍ الزيج  كِ  داٍعح ةإس ايا. ػٓد ئ پشٕصفدِ  خٓةِ ، گَاُ از  پؼًٖأٍ  درهٍٔ  خاهح  ػسن پٖسا  ؾصف  ةِ

 در ٍكصد،  غًن  اهْٔ  فصيان  اظاس ةص ٕا ه  ٍساػح  گَاُ  خصك ةص  خؿًٖى  كعٔ اگص زٕصا ؛ اظح  اهْٔ  دظدٓرات  ظتق ةص  غًن ه

 . اظح  ٍؼسُ  پؼًٖان  رٓد گَاُ ةِ ٍعتح  خلٖلح

 ةاالخص ه آيصزد يی را اه گَاّان رساهٍس كِ ةساٍس ٕلٌٖ ةِ ةاػس، ًّصاُ گَاُ خصک ةا اه خٓةج ٕػَی كَس، خٓةِ راظدی ةِ كعی اگص

َٖئات إَكِ ٌُ ٍإالًَ: فصيإس يی چَاٍچِ. ػس رٓاّس يتسل ّا ٍٖكی ه خعَات ةِ اه ّای ةسی ه ظ ًٌ ًه خاًب ًي ًًٍن ًه آًي ًًالو ًغ  ؾاٍهداو ًغ

ٌِ ًٌٕتسٌٍَل ًفٌأُههٍئًم ٍُْى اهًوَ ٍَٖئاٍخ  ًخًعَاتي ًظ

 ختسٕن دررؼأٍ پصهٍسث ةِ را اه گَاُ از پص ه ظٖاُ پصهٍسث پشٕصد، ئ را رٕٓغ ةَسث خٓةج رخٖى ه رخًان رساهٍس كِ َّگائ

 .دارد دررؼَسگی ه اظح ًٍإان خٓةِ آن اهل ؾفدج در كِ كَس ئ

 74 إٓات در يثالو ؟ اظح  ػسُ ذكص  خٓةِ  ةصاي  ػصإعی كصٕى، كصآن از إٓاخی در  چگٍِٓ كِ ػٓد خاؾن ظؤال إٌ  اظح  يًكٌ  خال

 .اظح ػسُ ةٖان خػاهی خق ظٓی از خٓةِ پشٕصش ةصای ػصط چْار ٍعاء، ظٓرث 75 ه

ًًا ٍِ  ًغًؤ اهدًًَٓةٌة إًٍَ ًًٌوٓن ً ٍهوًَشٌٕ اهو ًُٖعٍح ًه]...[  ي ًكصٕب ُ ٍيٌ ً ًٌٕدٌٓةٓن ًَ ٌثى ٍةًجْاًهةي اهعًٌَٓء ً ًُٕػ ًًٌوٓن ً ٍهوًَشٌٕ اهدًًَٓةٌة  ًه ٍَٖئاٍت ً ًُٕػ  ًخًضًص إًذا  ًخَدٔ  اهعًَ

ٌّى ًًٓت ٌ ًاًخًس ًٌٌٓخٓن ً اهًَشٌٕ اًل ًه ً اٗن ٌ ٌخُتح  ٍإٍَٔ ً ًكال ٌ اُه  ٌكَفارى ُ ٌّى ًه ً ًٕ

 اٍجام ٍاداٍی رهى از را زػح كار كِ اظح كعاٍی ةصاى اظح، رساهٍس غْسُ ةص( اهْی هغسُ ظتق) كِ خٓةِ( پشٕصش) خلٖلح، در

 خا ػٍٓس يی يصخكب را گَاّان ًّٓارُ كِ كعاٍی ةصاى ه]...[  كََس يی خٓةِ( يصگ يػإَِ از پٖغ) زهدى ةِ ظپط دَّس، يی

 خٓةِ اٗن يٌ: گٕٓس( ًٍإس درك را ةصزخ غاهى آثار ظاّصػان خٓاس ٕا كَس پٖسا يصگ ةِ ٕلٌٖ) رظس فصا آٍان از ٕكی يصگ چٓن

 .ٍٖعح خٓةِ( پشٕصش) يٖصٍس يی كفص خال در كِ آٍان ةصاى ٍٖض ه كصدم

 : اظح  ػسُ  خػٌٖٖ  خٓةِ  ةصاي  ػصط چْار ػٓد، ئ  يالخظِ  ػصٕفِ إٓج ده  إٌ ظاّص در  كِ  ًّاٍگٍِٓ

 (غًس ه  غوى  رهي از  ٍِ. )ةاػس  ٍادأٍ راظص  ةِ ه  جْاهح  رهي از  گَاُ( 7

 .ٍَٖسازد خأرٖص را  خٓةِ( 2

 .ةاػس  يصگ  دٕسن از  كتن  خٓةِ( 3

 .ٍتاػس  يصگ از ةػس  خٓةِ( 4

 إٓج ده  إٌ ه  اظح خفعٖص ه  خٓضٖح ٍٖازيَس ػٓد، ئ  يالخظِ  ػصٕفِ إٓج ده  إٌ ظاّص در  آٍچِ:  كِ  اظح  آن  ظئٓال  إٌ  پاظذ

 ظٖصث  رالف ه ةٖح  اّن  رهإات  رالف ، اظح  غلن  رالف  إَكِ ةص  غالهُ  إِٓ ده  إٌ ظاّص زٕصا دارد؛ ةص در را  دٕگصي  ٍكات  ػصٕفِ

 : اظح كصار  إٌ از دارد هجٓد  ػصٕفِ إٓج ده  إٌ خفعٖص ه  خٓضٖح در  كِ  ئًْ  ٍكات.  ّعح ٍٖض  گَاّكاران ةا ةصرٓرد در  آٍان



 ػٓد ئ  يٓجب  رذٕوِ  ؾفح ٕا  غصٕضُ  ظغٖان ه  ّٓس ه ّٓا  خعوط ، ٍدٖجِ در ه  اظح غصإض از  ٕكٔ  ظغٖان اثص در  گَاُ ، گأّ(  اهف

  إٌ از  خٓةِ  كِ  اظح  يػوٓم ه  اظح  ٍايٖسُ « جْاهح« را  خاهح  إٌ  ػصٕف  كصآن. ةسّس  دظح از خلصٕتاو را رٓد « يػصفح»  اٍعان،  كِ

 ةاػس،  خلٖلح ه َ خق ةا  دػًَٔ ه اٍكار ه  ظغٖاٍگصي  رهي از ه  هجاج ه غَاد اثص در  گَاُ  ارخكاب اگص اَيا ، اظح  پشٕصفدِ  گَاُ  ٍٓع

 .ػٓد ئ  اهْٔ  آيصزش  غسم ظاز  زيَِٖ ، گَأّ  چٌَٖ  كِ  اظح  ظتٖػٔ

 در ه هرزد هجاجح رساهٍس ةا كِ كعی ه كَس ئ كفص از  خكإح پشٕصد، ئ  اٍجام خق ةا  دػًَٔ ه  هجاجح  رهي از  كِ  گَأّ 

  اظح  آن از  ياٍع ػٓد، يعوط كعی هجٓد در  هجاج ه غَاد  خاهح هكدی زٕصا ػس؛ ٍزٓاّس خٓةِ  ةِ  يَٓفق  كَس، إعدادگی خق يلاةن

 .ػٓد ًٍی يدلق خٓةِ ٍٖض پؼًٖاٍی ةسهن ه. گصدد  پؼًٖان رٓد كصدث از  كِ

  إَكِ از  اظح  غتارت  آن ه دارد  ارالكٔ ٍكدج  ٕم از  خكإح ، اظح  فصيٓدُ  ػصط ، خٓةِ در را « جْاهح»  ػصٕف  كصآن  إَكِ ، ةَاةصإٌ

 ه  غوى  رهي از  گَاّكاري  چٌَٖ  خلٖلح در ه  ٍٖعح  يًكٌ  آن از خٓةِ ، گصفح  ؾٓرت  هجاج ه غَاد ظص از  ٍافصيأٍ ه  گَاُ اگص

ََى  ظٓي  ةِ  آگأّ  .ًٍإس ئ  خصكح  جْ

  خٓةِ  ةِ هادار را اه  خاهح  ًٌّٖ ، گَاُ  ارخكاب يجصد  ةِ ه  ّعح  اٍعان  درهن در  گَاُ از  پؼًٖأٍ ه  خالظى  خاهح ، گأّ(  ب

  فصايٓػٔ ه  گَاُ  ةِ  اغدَإٔ ةٔ ه  كصدن هاگشار  إَٓسُ  ةِ  ٕػَٔ  خٓةِ، در « ًخعٕٓف»  ةوكِ ٍسارد، هجٓد  خاهح  إٌ  گأّ اَيا كَس، ئ

  إَكِ  پط. كَس  خٓةِ خا داٍس ًٍٔ گَاّكار را رٓد ، اٍعان  إٌ  كِ  اظح  يػوٓم  هضػٔ  چٌَٖ در. گٖصد ئ را  پؼًٖأٍ  جاي ، آن

  ةٔ  إَكِ  آن ه  اظح  ارالكٔ ٍكدِ  ٕم  خاهي  ّى ةاز ، اظح  داٍعدِ  ػصط ، خٓةِ در را »خأرٖص  غسم« ه « فٓرَٕح»  ػصٕف  كصآن

  آگاُ ضًٖص از  گَاُ  ٍدٖجِ در ه رهد ئ  دل از  گَاُ  ٌاَةْح ، غادت اثص در ه ػٓد ئ  گَاُ  ةِ  اٍعان  غادت  يٓجب  گَاُ  ةِ  اغدَإٔ

  خٓةِ  كِ اظح  ظتٖػٔ  ؾٓرت  إٌ در ه ٍساٍس گَاّكار را، رٓد  اٍعان خا گصدد ئ  يٓجب ه  ػسُ  يَدلن  هي  ٍاآگاُ ضًٖص  ةِ  اٍعان

 .كَس ًٍٔ  ّى

 اه گَاُ ه ػٓد اٍعان غادت گَاُ هكدی اٍسازد يی يػؿٖح ه گَاُ ظصاػٖتی در را اٍعان ه اظح رعصٍاک ةعٖار خاهدی چٌَٖ 

 غايوی ّٖچ ه اظح ظلٓط خال در درُ اغًاق ةِ ظصغح ةا كِ ػٓد يی ای ةصٕسُ خصيض اخٓيتٖن يثن هرزد، اؾصار ةسان ه ػٓد خكصار

 ه گَاُ اٍعان كِ اظح َّگايی خاهح، إٌ از خص رعصٍاک ه ةسخص ه. ةكاّس آن ظصغح از الاكن ٕا ػٓد آن خصكح ياٍع خٓاٍس ًٍی

َٓايِ ٍفط ػس، چٌَٖ اگص. ٍتَٖس را گَاُ زػدی ه كتح ه كَس خٓجِٖ را رٓد يػؿٖح  جای ةِ ه ػٓد يی ختسٕن يدؿَِ ٍفط ةِ ه

 كصآن چَاٍكِ دّس يی جوُٓ ٍٖكٓ هی ٍظص در را ٍاپعَس اغًال ه يػؿٖح ه كَس يی خؼٕٓق را اه گَاُ، ارخكاب از گَاّكار ياليح

ًَتٌٍَئٌكُى ًُّن ٌكُن: فصيإس يی ٌٍ ًٌ ًٌ ًأُغًاال، ٍةاُهًأُرًعصٕ ٌُْى ًضنًَ اهًَشٕ ٌٖ ٌُْى ًُٕدًعٌتًٓن ٌُّى ًه اهسٌٍَُٖا اُهًدٖاٍة ٍفٔ ًظُػ ًٌَٓن أًًٍَ َُػا ٌُٕدٍع  ٌؾ

 ه اظح اغًال ٍٓع ةْدصٌٕ رفدارش، ه اغًال كَس يی خؿٓر زٕصا افدس ًٍی ّى خٓةِ فكص ةِ اٍعاٍی چٌَٖ كِ اظح هاضح ةعٖار

 اٍسازد، خأرٖص ةِ را خٓةِ اگص كِ اظح إٌ دهم ػصط از كصٕى كصآن يَظٓر ه. داػح ٍزٓاّس جإگاّی اه  هجٓد در پؼًٖاٍی

 .ػٓد پشٕصفدِ اه خٓةج كِ كَس ًٍی خٓةِ اؾالو ه كَس يی خٓجِٖ را رٓد گَاُ آن از پط ه ػٓد يی گَاُ رهی گَاُ گصفدار

 فٓراو ػسٕس، يصخكب گَاّی اگص ه ٍكَٖس گَاُ ةاػٖس يصاكب: كِ كَٖى خكصار را ًّٖؼگی خٓؾٖج ه خشكص دارد جای يجال إٌ در

 ةسةزدی ايص إٌ ه ػٕٓس يی گَاُ خٓجِٖ آن از پط ه گَاُ ةِ غادت گصفدار كِ ػٓد خكصار ػًا گَاُ ٍسّٖس اجازُ ه ًٍإٖس خٓةِ

 .داػح رٓاّس ًّصاُ ةِ فصاهاٍی

 



 اه،  دظدٓرات ه رساهٍس  ةِ  إًان  رهي از ه ػٓد ئ  پؼًٖان ، إًان از  ةٓدن ةصرٓردار  دهٖن  ةِ  گَاُ  ارخكاب از  پط  اٍعان  گاُ(  ج

  كِ  كٖفصي  دهٖن  ةِ  ةوكِ ، إًان اثص در  ٍِ اَيا ػٓد، ئ  پؼًٖان  گاُ  ههٔ كَس ئ  رٓأّ غشر  يدػال  رساي از ه  ػسُ  زدُ  رجاهح

 ظص از اه  ٍسايح اَيا ػٓد، ئ  پؼًٖان رٓد كصدث از ه ةَٖس ئ رٓد  يلاةن در را دار چٓةج  كِ  يجصئ ٍظٖص ةَٖس، ئ رٓد  يلاةن در

 ةاز ػٓد، رّا اگص  كعٔ  چٌَٖ  ػصٕف  كصآن خػتٖص  ةِ ه داٍس يی ٍاپعَس ه  زػح را رٓد  غًن  آٍكِ  دهٖن  ةِ  ٍِ ه  اظح كٖفص از  خصس

ٌٌّى جاًء ٍإذا ًخدًَی: ةٓد كتالو  كِ  اظح  ًّان ٌُٓت ًأًخًس ًً ًًٌن ًهًػؤٍَ اُرٍجٌػٍٓن، ًربٍَ كاًل اُه ًًةى إًٍٍَْا ًكالًَ ًخًصُكٌح فًٖا ؾاٍهداو ًأُغ ًٓ ًكٍو  ًه كاٍئٌوْا ٌّ

ٌُ ٍُْى ٍي ٍُٓم  ٍإهی ًةُصًزخى ًهراٍئ  ٌُٕتًػٌثٓن ًٕ

 پصهردگارا،: گٕٓس( رساهٍس ةِ فصػدگان كتضِ در) رظس فصا آٍان از ٕكی يصگ كِ گاُ آن خا( ةصٍس يی ظص ةِ كفص ه ػصك در آٍْا)

 ظزَی آن ٍٖعح، چٌَٖ. دّى اٍجام( دٍٖا ايٓال ه غًص إام از) ام هاگشاػدِ( دٍٖا در) آٍچِ در ؾاهدی غًن ػإس ةازگصداٍٖس، يصا

 .ػٍٓس ةصاٍگٖزدِ كِ رهزى خا اظح ةصزخ( غاهى) آٍْا رهى پٖغ ه ،(پشٕصد ًٍی خدَلق ههی) اظح آن گَٕٓسُ اه كِ اظح

 . ٍٖعح  چٌَٖ ، دّى  اٍجام  ؾاهدٔ  غًن  كصدم  خصك  آٍچِ در ػإس ، ةازگصدان يصا پصهردگارا گٕٓس ئ 

  ةِ  ٍِ ه ةاػس  يصگ از  كتن  كِ  اظح  فصيٓدُ  ػصط ، خٓةِ در  ػصٕف  كصآن اگص  ةَاةصإٌ  اظح،  دَهم  كعى از غاهتاو  يصگ  َّگام خٓةِ ه

 ، يصگ  رظٖسن فصا  َّگام در  پؼًٖأٍ غاهتاو  إَكِ  آن ه  اظح  ارالكٔ ٍكدج  ٕم از  خاكٔ ، پٖؼٌٖ  ػصط ده  يثن ، يصگ  دٕسن  َّگام

  ّى  ػزؽ  آن ٍتٓد، كار در كٖفص،  آن اگص ه  اظح  گَاُ كٖفص از  ٍاراخدٔ ه  اضعصاب ه  خصس  دهٖن  ةِ  ةوكِ  ٍٖعح  إًان  رهي از خٓةِ

 .ٍتٓد  پؼًٖان رٓد كصدث از

  رؿٓص  إٌ در ٍتاػس،  يصگ از ةػس  كِ  اظح  كصدُ  ػصط  خٓةِ در ٍعاء، ظٓرث 75 ه 74 ػصٕفج  إٓات  كِ  ػسُ  گفدِ  آٍچِ اَيا ه( د

ًِ ًَ ٍإن: ٍسارٍس  ٍجات ه  ػفاغح ه  يغفصت ه غفٓ  ةصاي زيَِٖ ، يؼصكان ه  كافصان  كِ  ةگٕٖٓى كوی ظٓر ةِ ةإس ٍٖض  ً ٌُٕؼًصك ُ ًان الًُٕغفٌص اهو

ٍِ ًًٌ ً ذهم ً ياٌدهن ًُٕغفٌص ًه  ٍة  ًٕؼاٌء ُ ٍه

 كِ كط ّص ةصاى را( آن از فصهخص گَاّان ٕا) آن غٖص ه آيصزد ًٍی ػٓد دادُ كصار ػصٕم اه ةصاى كِ را( گَاُ) إٌ رساهٍس خصدٕس ةی

 .آيصزد يی( خٓةِ ةسهن) ةزٓاّس

 كافص زٕصا كافص؛  ةصاي  ٍِ  يؤيٌ  ةصاي  ههٔ ، اظح  ٍجات  ةصاي ظاز زيَِٖ  ػفاغح، ه  يغفصت ه غفٓ  گصچِ  كٖايح رهز در  ةَاةصإٌ

ًََى ٌ ًخًؿب اهوِ  ٌدهٍن ُ ٍيٌ ً ًخُػٌتٌسهن ًيا ًه ُ إًٌٍَكى: ٍسارد  ٍجات  ةصاي  اي زيَِٖ ًْ  ً ًج

ًََٖس ّٖضم پصظدٖس يی( ظدارگان ه ّا خًثال ه ّا ةح از) رسا جاى ةِ آٍچِ ه ػًا ًّاٍا( ػٓد رعاب كَفار ةِ رهز آن در)  .جْ

  كصآن در اگص ه ٍسارد  ػصظٔ  ّٖچ ، درهٍٔ  خالظى ه پؼًٖاٍی خاهح ٕػَی  خٓةِ،  كِ ػٓد يی خاؾن ٍدٖجِ إٌ ػسُ ةٖان  آٍچِ از

  درهٍٔ  خالظى  ًّان الزيج ، اظح  آيسُ  يٖان  ةِ  ظزٌ « ٍفط  اؾالح« ٕا ه »اظدغفار« ه « خصك ةص  خؿًٖى« از  رهإات  ةػضٔ ه  كصٕى

 ه ةاػس  ٍساػدِ  خصك ةص  خؿًٖى اَيا ةاػس،  پؼًٖان  گَاُ از  راظدٔ  ةِ  كعٔ ٍسارد  يػَٔ خص رهػٌ غتارت ةِ.  اظح  گَاُ از  پؼًٖأٍ ه

 يدلق اه خٓةج كعػاو آيس، پسٕس كعی ةصای خلٖلی ؾٓرت ةِ خاهدی چٌَٖ اگص ه. ٍپصدازد  رٕٓغ  ٍفط  اؾالح  ةِ ه ٍكَس اظدغفار

 .ػس رٓاّس پشٕصفدِ ه اظح ػسُ


