
چِارمپارٍ ی : ُسارٍ ی غاٌُاهَ  

 

زرآهس :غاٌُاهَ زر ُا افسّزٍ  

 

 یک

 

 ّ تْز رّی کػیسٍ. ًثْز ًیکْ رّی را، غازی هحوْز ضلطاى کَ گْیٌس چٌیي"

 ذْرزی، ِگل پیْضتَ آًکَ تطة ّ تْز، کْضَ ّ تیٌی تلٌس ّ گرزى زراز ّ ذػک

"...تْز رّی زرز  

 

 هی را غسًْی هحوْز ی چِرٍ" الولْک ضیر" زر الولک، ًظام ذْاخَ گًَْ تسیي

.ًگارز  

 

 هحوْز چػوی تٌگ ی زرتارٍ را" گلطتاى" زر ضؼسی گفتار گسغتَ، ی پارٍ زر

 ذراضاى از زّر فرضٌگ ُا ضس ّ هحوْز هرگ از پص ضال زّیطت کَ غسًْی،

:تیاّرزین را تػس ًْغتَ  

 

 اّ ّخْز خولَ کَ زیس چٌاى ترْاب را ضثکتیي هحوْز ذراضاى هلْک از یکی"

 ّ گرزیس ُوی ذاًَ چػن زر ُوچٌاى کَ اّ چػواى هگر غسٍ ذاک ّ تْز ریرتَ

 ّ آّرز تدای کَ زرّیػی هگر هاًسًس فرّ ایي تاّیل از حکوا ضایر. کرز هی ًظر

".زگراًطت تا هلکع کَ ًگراًطت ٌُْز: گفت  

 



 اّ کار ّ ّرخاًّس فرزّضی پػتیثاى کَ هٌصْر اهیر رّاى اًْغَ کَ تساًطتین ًیس

 ُوی)" کرز هی ًگِساری" تازٍ ضیثی" چٌاًچْى فرزّضی از ّ تْز غاٌُاهَ تر

 کػاى هرزم زضت تَ ،"(ًِیة تر، توي ًایس، تاز از کَ/ضیة تازٍ یکی چْى زاغتن،

.تػس کػتَ غسًْی هحوْز زرتار زژذیواى ّ  

 اهیر رّاى اًْغَ ضتایع" ی پارٍ زر کَ تسرگْار فرزّضی کَ تْز آغکار تص

 کٌس هی ًفریي را غسًْی هحوْز ،"کع هرزم ًٌِِگ" ،"فرزّضی پػتیثاى  -هٌصْر

 غاٌُاهَ ُیچگاٍ"( ضگال تس غس، غاٍِ  تي تر کدا،/ضال ّ هاٍ اّ،ِ خاى تر تاز، ضتن)"

" هحوْز تَ ًاهَ پیػکع" ایي ّ تْز ًکرزٍ پیػکع "تسرگی ضْضوار" چٌیي تَ را

 زضت تَ غاٌُاهَ، زر زیگر ُای ترع تطیاری ّ" پیغوثر ضتایع زر" هاًٌس تَ

.ُطتٌس غاٌُاهَ تَ غسٍ افسّزٍ هسزّر تطیاری  

 

:هیگْیٌس ضري تارٍ ىیا زر زیگری گْاٍ چٌاًچْى" تیِمی تارید" از خٌیسی، اضتاز  

 

 ًاضتْزٍ هحوِْز ضتایع ُیچگاٍ فرزّضی کَ زُس هی آى از ًػاى کَ زیگری گْاٍ" 

.اضت غسٍ ًْغتَ هطؼْز ّ هحوْز زهاى زر کَ اضت تیِمی تارید اضت، ًکرزٍ را  

 هحوْزی زرتار هسزّر ضرایٌسگاى ُوَء از فِرضتی ًگرظ، غایطتَء ًاهَء آى زر

 زر ّ اضت، غسٍ پیْضتَ ّی ضتایع زر ای ضرّزٍ ًیس یک ُر از ّ اضت آهسٍ

"چرا؟. ًیطت ًاهی فرزّضی از آًویاى،  

 

 هی پاضد چٌیي ذْیع، ی ذرزهٌساًَ پرضع ایي تَ خٌیسی، زّىیفر زکتر تر ضپص

:زٌُس  

 

 کَ اًس هیساًطتَ ّ... آگاٍ ّ اًس تْزٍ زًسٍ ُوگاى رّزگار، ُواى زر آًکَ ترای از"

 تا ّیرا غاٌُاهَ پایاى ّ آغاز زر کَ اضت، ًکرزٍ را ّی ضتایع تٌِا ًَ فرزّضی

 ّ هحوْز آّازٍء ّ ًام ّ اضت، ًکُْیسٍ ّ کرزٍ ذْار ذْیع آراضتَء ّ تلٌس گفتار

 ذْیع زیسگاٍ کَ اضت تْزٍ ارزظ تی ّ پطت چٌساى فرزّضی زیسگاٍ زر اّ پایگاٍ



 ًوایاًسٍ چٌیي غاٌُاهَ پایاى زر رج یک ّ غاٌُاهَ آغاز زر رج یک تا تٌِا را

:تاش  

!"تکػت را ها پِلْاى ّ غس غِریار کَ ٌُری تی تٌسٍء تاز، هحوْز خاى تر ضتن   

 

 زّ

 

کرزًس؟ اًسر غاٌُاهَ تَ زهاى چَ را ُا افسّزٍ: تْز ىیچي اکٌْى پرضع  

 کیًسز یُا ًاهَ تَ"...  زیتا یم پاضد افتیزر یترا: تاغس ىیچي یزیخي اضتاز پاضد

."ضتیًگر غاٌُاهَ افتيی اىیپا زهاى تَ  

 

 الولک ًظام ی ًثػتَ" رالولْکیش"یا  "ضیاضت ًاهَ "،یزیخي اضتاز گْاٍ ىیًرطت

َْز (ییترضا 1092  -ییترضا 1018 ؛ هاُػوار 485  -هاُػوار 408)  یم کیى. ُت

 یراىیا کارزاى الولک ًظام یػل پْر حطي یاتْػل ذْاخَ را" ًاهَ اضتیش" میزاى

 رٍیچ یّ ّ کارزاى تسرگ یضلدْق هلکػاٍ ّ ارضالى الة زرتار زر ضال یش کَ

" اىیلیاضواع" زضت تَ غسًع کػتَ از ظیپ یاًسک یضلدْق هلکػاٍ ذْاضت تَ تْز،

 از پرزٍ" رالولْکیش" زر میتگفت غتریپ کَ ی الولک ًظام ُواى. تٌْغت تػس، کػتَ

 ّ ًثْز کْیى یرّ را، یغاز" را اّ غتّتي ّ ترزاغت یغسًْ هحوْز ی چِرٍ

  ".تْز یرّ زرز ،یذْرز ِگل ّضتَیپ" چْى ّ" تْز  کْضَ

 

 ّ هحوْز از یزاضتاى اىیضلدْق ریّز الولک ًظام ذْاخَ: "ًگارًس یزیخي اضتاز

 از اضتٌاهَیش زر کَ آًدا ز،یگْ یم تْز، غسٍ زاغتَ رّا ضتن تسّ کَ را یرزىیپ

 تیّال ّضتَءیپ تلْچ ّ کْچ ىیّا»: اضت غسٍ ترزٍ ًام «تلْچ ّ کْچ زززاى»

 اًتػارات زارک، ّترتیٍ الولک، ًظام ذْاخَ ،"رالولْکیش. )"«اضت کرهاى

(86 ٍیرّ. 1364 ،یفرٌُگ یػلن  

 کْچ ّ تلْچ تا یکطر ًثرز ّ اضت یضاذتگ کْچ ًام کَ تػْز رّغي ظیرایّ زر

 کَ الولک ًظام ذْاخَ ،"رالولْکیش" زر اها. اضت غاٌُاهَ یُا افسّزٍ از

."اضت رفتَ تلْچ تِوراٍ «کْچ» زّزهاى از ضري اضت غسٍ ًْغتَ 484 راهْىیپ  



 ،اضت تْزٍ الولک ًظام زضت زر کَ یا غاٌُاهَ" ًس،یافسا یم یزیخي اضتاز ،"پص"

."اضت تْزٍ ُا افسّزٍ تا ُوراٍ  

 

 پْر ریّغوگ پْر لاتْش پْر اضکٌسر پْر  کاّشیک یػٌصرالوؼال :زگر یی ًوًَْ

 گواى یب ّ پرزازز یزًسگ ىییآ تَ کَ تاغس" لاتْضٌاهَ" ًطک ی ًگارًسٍ ار،یز

 زر را" لاتْضٌاهَ"  کاّشیک .تػسٍ ًگاغتَ هاُػوار 462 تا 457 یضالِا اىیم

.تٌگاغت فرگرز چِار ّ چِل زر غاٍ الىیگ پطرظ پٌس یترا یزًسگ اىیپا  

 ّ رّم تَ گػتاضپ رفتي ی افسّزٍ زاضتاى از ًطک، ىیا زر ،یػٌصرالوؼال

:کٌس یم ازی ىیضرزم آى زر یآٌُگر  

 

 همصْز اها زرازضت، لصَ آى  فتاز،یب ظیذْ هطتمر از چْى گػتاضپ چٌاًکَ"

 بیع ّ یاّیزى ز ًثْز زیچ چیٍ یّ تا رفت، ٍیلططٌطي زر افتاز، ترّم یّ ًطتکَیا

 پسر یضرا زر یکْزک تَ کَ تْز افتازٍ چٌاى اتفاق هگر ذْاضتي، ًاى زاغت یم

 ،یکرزًس ُا زُاًَ ّ ُا، رکاب ّ ُا ؽیت ّ کارزُا کَ تْز زٍیز آٌُگراى ظیذْ

 یُن غاىیا ِگرز رّز ُر تْز، اّفتازٍ صٌاػت ىیا یّ طالغ زر هگر ّ هداّر،

 زرهاًس، ترّم کَ رّز ىیا ّ تْز، اهْذتَیب صٌاػت ىیا ّ ،یزیز یُن ّ ،یگػت

 رایّ زاًن، صٌاػت ىیا هي گفت، ّ رفت آٌُگراى تسّکاى ًساًطت، لَیذ چیٍ

 ازظیى تکص ّ ضتیز یُن صٌاػت آى از تْز آًدا چٌساًکَ ّ گرفتٌس توسزّر

  "...ًثْز

 ،یفرٌُگ یػلن اًتػارات ،یّضفی ىیغالهحص ،یػٌصرالوؼال ،" لاتْضٌاهَ)"

(135  -136  یُا ٍیرّ. 1364  

 

 یفرزّش ی غاٌُاهَ تَ یُوگ زاضتاًِا ىیا کَ زاًطت میذْاٍ ًسٍیآ یُا گفتواى زر

 کَ یا غاٌُاهَ کَ تاغس ىیا ُواًا تْز اىیغا آى زاًطتي کَ یزیچ. اًس غسٍ افسّز

.تساغتَ ذْز زر را غسٍ افسّزٍ ترع ىیا تساغتَ زضت زر یػٌصرالوؼال  

 

 



 ضَ

 

 هحوْز ًَ ّ هطؼْز ی زهاًَ زر ًَ کَ تػس زاًطتَ م،یتگفت غتریپ کَ یُكیب گفتار از

 یفرزّش از یضري ًَ" یُكیب خیتار" زر. ترزًس غاٌُاهَ ظیافسا تَ زضت یغسًْ

 کػٌسٍ کَ ،یغسًْ هحوْز ،"کع آزم ًٌِگ" از تْش تسرگورز ظیضتا ًَ ّ اضت

.تْز هٌصْر ریام رّاى اًْغَ غاٌُاهَ، ّ یفرزّش تاىیپػت ی  

 

 زضت تَ یهاُػوار 432 ضال تَ  ى،یضثکتک هحوْز فرزًس ،یغسًْ هطؼْز

 ییفرهاًرّا زّراى زر هطؼْز. تػس کػتَ ضپص ّ یزًساى ًرطت اًع،یلػکر

 چپاّل تارُا را تْم آى ٌُسّضتاى، تَ ذْز اریتص یُا یکع لػکر تٌِاتا ًَ ظ،یذْ

 ىیّاپص کَ را ،"ریّز حطٌک" ظ،یذْ رٍیچ یّ ّ کارزاى تسرگ کَ تکرز،

 تَ ،"تغساز ی فَیذل" فرهاى تَ را تْز یغسًْ هحوْز رٍیچ یّ ّ کارزاى تسرگ

 تَ را تْز کارزاى اریتص یا رٍیچ یّ ًسیگْ کَ را" ریّز حطٌک. "ذتیآّ زار

 زار ضر تر را غْرترت آى یضازگ تَ ّ ذْاًسًس" یلیاضواع ای یلرهط" زرّؽ

.ترزًس  

" هْزّز" تَ ییفرهاًرّا تػس، کػتَ یهاُػوار 432 ضال تَ یغسًْ هطؼْز چْى

 پطراى از یکی زًسیکْظ ًرطت هطؼْز اىیلػکر ،"یغسًْ هْزّز" از ظیپ. زیترش

 اىیلػکر کار ىیا از هْزّز. تٌػاًٌس ییفرهاًرّا ترت تر را هحوس ًام تَ را هطؼْز

 ّ ذتیتر اریتص یُا ذْى ّ تکػت تتاذت، اىیغسًْ ترتیپا ىیغسى تَ  تػس، آگاٍ

.زیرش ییفرهاًرّا تَ ظ،یذْ زغوٌاى یتوام ترزى اىیم از تا  

 

 زاضتاى ّ آى از ّم،یزّ پارٍ ّم،یش گفتار زر کَ" یزیگرز خیتار" ای" االذثار ىیز"

 تا ّ م،یتکرز ازی  یفرزّش تاىیپػت هٌصْر ریام رّاى اًْغَ غسى کػتَ اًسٌُّاک

 از عیّلا غاهل"...  ،(ًرطت ًطک")راىیا زر اتیازب خیتار" زر صفا. ش زکتر زتاى

 هتضوي ّ« 432  -440» یغسًْ هطؼْز تي هْزّز زّرٍء اىیپا تا ذلمت یاتتسا

 ّ رّاى یًثر یزارا ّ ػالن حْازث ّ هلل رضْم ّ ازیاع ّ خیتْار زر یاطالػات



 442  -443. )تػس ًگاغتَ اىیغسًْ زهاى اىیپا ی زّرٍ ىیُن زر." اضت ضازٍ

(یهاُػوار  

 آغاز ّ 432 ضال تَ هطؼْز غسى کػتَ از پص کَ تاّرًس ىیا تر یزیخي اضتاز

 خیتار زر کَ ضرت یکػتارُا ّ ىیذْى یخٌگِا چٌساى تا"...  ّ هْزّز ییفرهاًرّا

 ًرم ًرم اضت، کرزٍ غاىیپر را اىیراىیا غَءیاًس ّ اضت آهسٍ یزیگرز ّ یُكیب یُا

 کَ را یا گسافَ ّ ضطت یُا ظیضتا افسّزٍ، تػاٌُاهَ را هحوْز ًام تْاضتٌس، یم

".ًسیفسایب تساى اضت غاٌُاهَ اىیم زر اکٌْى  

 

 چِار

 

 زرتار یزرّغگْ غگراىیضتا ّ هسزّراى کٌار زر را یفرزّش ًام چگاٍیٍ یُكیب

 یآّر ذٌسٍ ییگْ گساف هحوْز، از ظیضتا ىیا پص. ًگساغت ىیضثکتک هحوْز

:ضتیى ظیب  

 

پطر تر پطر تر، پسر تر پسر  

!رّزگریپ ّ تاز تاخْر ُوَ  

 

 یترا کَ"...  ،یزیخي اضتاز زتاى تا را، هحوْز پسر کَ زاًطتٌس یم ُوَ زهاى تساى

!"اًس تْزٍ زٍیذر چٌس یزرم تَ غاتْریى زر تْزًس، آّرزٍ فرّظ  

 

 غاٌُاهَ تَ را ازیتي یب ّ ضطت یُا ضرّزٍ گریز هسزّر، ی ًسٍیضرا ُواى ایآ

فسّز؟یب  

:غْز یم آغاز ىیًرطت گفتار از پص ،زگر یی ًوًَْ  

 

یخا ذساًّس ّ ًام ذساًّس  

!یرٌُوا ّ زٍ یرّز ذساًّس  

 



:اًسیًوا یم ذْز غاٌُاهَ پٌدن رج زر زرًگیب گفتار ىیا یًازرضت: " یزیخي اضتاز  

 

اضت ترتر گواى ّ ًػاى ّ ًام ز  

اضت گُْر ترغسٍ ًگارًسٍء  

 

 گفتار ىیا ًسٍءیگْ از ى،یًرطت رج ًسٍءیگْ غَءیاًس کَ ضتیى گواى چیٍ ىیا زر ّ

 از پص کَ ظ،یذْ اکاىیى غَءیاًس ازیتي تر یفرزّش کَ رایز اضت، تسّر فرضٌگِا

 ًػاى ّ ًام ّ گاٍیخا ذساًّس یترا اضت، تْزٍ رّاى گریز یا گًَْ تَ زیى اضالم

 زیى یضؼس چٌاًکَ غورز، یم هرزهاىِ گواى ّ پٌسار از ترتر را اّ ّ غٌاذتَ یًن

:زیگْ یم را ىیُن میى ّ ضسٍ زّ از پص  

 

ُّن ّ الیخ ّ گمان ّ اشیق از ترتر یا  

میا ذْاًسٍ ّ میزیغي ّ اًس گفتَ ُرچَ ّز  

 

ػور زیرش تآذر ّ گػت توام هدلص  

میا هاًسٍ تْ ّصف اّل زر ُوچٌاى ها  

 

:زیگْ یم ػرفاى ّ غَیاًس خِاى تسرگ رُرّ ًػاتْر، ػطار  

 

هت؟یخْ کَ از ًػاى هحض، نشان یب یا  

"هت؟یخْ کَ از خِاى، زّ ُر تْ زر گػت گن  

 

زراز تص یزررٌُْ آغاز: پٌح  

 

 تٌِا چػن، تٌگ ىیضثکتک هحوْز یضْ از زرُن ُسار غطت پرزاذتيزاضتاى 

 ،یزیخي زّىیفر زکتر زتاى تا کَ، ىیا ّ اّ یراز زازى ًػاى یترا تْز یی افطاًَ

  !!"تسُس یفرزّش تَ ًاریز ُسار غطت اضت ذْاضتَیم"



  

 ضري، پرّرزگار ی غاٌُاهَ ضپِر زر یرٌُْرز ضال یش از پص ،یزیخي اضتاز

 ًسٍیضرا پٌح را اًس افسّزٍ غاٌُاهَ تَ کَ یهسزّراى ی غوارٍ ّرخاًّس، یفرزّش

.ضتیى کطاىی آًاى ضري ٍّءیظ کَ رایز اًس، تْزٍ گوارزٍ ًکاریتس"... کَ اًس زاًطتَ  

 

ذطرّیک یپازغاٍ تا ًرطت، ترع  

لِراضپ تا ذطرّیک یپازغاٍ م،یزّ ترع  

گػتاضپ ّ لِراضپ ّم،یش ترع  

اضکٌسر چِارم، ترع  

"اىیضاضاى پٌدن، ترع  

 

 

 ّ زراز تص یراٍ. تْز ًسگاىیافسا کار ىیا تر کْتاٍ یزرآهستٌِا  تاالی  ًثػتَ

 رّ ظیپ زر را یىیریظ اریتص ُوسهاى ّ بیًع ّ فراز پر ّ زراز تص یرٌُْرز

.میزار  

 

صالحیَ ّحیس    

 

 


