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            .ََ زك رةط    وةوة   م ة َن دةرؤ

رة رةطزى واز َوة  ر  َو رةطزام ،مى ى   

وداو و َازى طَاموةى ت و ..دةَ زن، رزى دةر رووداوةن، رو

          و   زامرةط  رةردن.دذ َ نرؤ زى زؤر طرةط  ن

َة  ك مطموةو، دةطَل ا مط .َر ن رة و رو مد و 

رؤ َزن رةطز . ى  د د َ ،ر 

 ،ازَ .ََار رَ ر م  ،ى ر َدة ، ى وم  ةم

م      توزو وةوةى رووداوةامَط دة وو وو زم ر َزرةط 

  تةى دوةم  ،تا دة وةىامَةى طَ  ر َام   

         رة ت. رووداو دى رووداوةم  ر ا  و رووداوة م

 زى ررةط ود    مؤوةى رووداو، رامَط   روم .مؤ

.َوازدةمَ ن وز، .رووداو دة  ن و رؤحن و طرة ط َرووداو دة 

و م  ر     ن مؤر مو ن وو ط َ م ،َ اَ ة

َدام رةطزةم رؤن  م   مرت وةرمط..َم   امن و 

طزام  رَى َى ات     دةردارى وم  م. مور  ر َ َو رة

 ى واو ن و  ا   رى مرا رى ت.   

  َورةى دةوزؤر ط ةمو دة ةو وة وام ش رةد،   ور

    ارةدا  روم َؤ  ةرر واممى زط م .   ووداوةىو ر ،ن

 رؤما دَ طَاموةو، رزو  و َازى طَاموةى رووداو، ر ون    

   مو ط مو ،نَزر رةط زا  ، وى ن م ن ور زىرةط

دم زؤر دةوم و ة    ..رؤن  ى    دة رؤم دةَََ و مى دةت 

م و   وة طَاموة ؤم، طَاموةك  رةى زة و         

 مورَ دراوة. مور  طَةى زى ى رى دةت و َةو      

 ،نز اردم ى  .َةَ ر   وةامَازى طَ ،ران، رووداو ورا، 

  ر  ،ن ت و  اوةزاد و دة زؤر ادة  ،نؤر  . ةوة 

وَ ر رووداو ورةن من دةدات و ر دةت. رؤن  

وا ؤظ . رووت     ىم طَاموة ؤم ت و رووداوةم ذم رؤذا    

ر   زة ََن و نر زط ،َدة َراو زؤر َ ،وةَم َ امؤ

    م  .َمطَ زا ،َمطم مرؤ دة رةو   َامر مو



   ر تو ر َ ، مؤ    َر، دة وى  ت

وا ذن رةو ت. م َ  زادى وى  اردم زن و َازى     

ؤا وردارة.  زن و َاز  ن ن. زؤر  م   دةوة 

      َامرط و َام رط روم  ،دةنت،      م ودا دة ازىَن وز 

    مى زط م .ََ نَد زةو د دى َازَ ن وز َامم

وردارى َوو ى  و  ر رؤذطرو ردةَا َة  زن و  

 مر َاز دَن   ا ارى  .وةدم رى  و ت وم وو وَ ،ا

       روم  نؤت. ررى دةر دوم ماردم رزى ورو ،وة

ز طؤك و م وةىامَط  ،اوةرد َازَ ممر و وام

 ى  َازو زم   ر ؤك و ر ،َ رادةك     رَ. درة 

 ،َر دةدةو ر مر موم    َ      َامت. دة نى زط مَةوى ر

 ادى   مدةم َلدةط  وةََ َمازو زَ  وردةر ؤك و رى وَ

 دا ر   .وةم َ اؤ ط رَ َى ةمم ىم  

     اط  ت روم  وة ىم ،نؤر مزةرةط  دنط وة 

ر  ط وو .ت نؤر مزةةط           زادة روم َل رار

َؤ ى د  ط َدة  ،وةََ    وةىردام  ى    رةىدةر َ رَ

و مو و طَاموة.. رؤما، زادى امن و داَن،  روو  رووى رة    

وردارك دةَوة. مورى رؤن، وةَ رؤن دةمو ،َ ط و رة       

طاوم        ،دا   ما دة .َى رو و ام رؤم روردا

   كرزادى و          ادة رى ان دووَم  روم وا .م وم

وردارا  دةطَل رةو رةطزة رؤموامما دةت.  ر َرة        

    ،َارةدا ر و دوو انَم  كمو     َ ى ر روم َر

م دةو  ،َؤ َو َى رى م دة ،َ رؤو دوو رة 

دةَ  َ د. موى ن دة  َر َ و م ،ن      

   روم ..مؤرى و مَد َر   ىؤ رو دة  َر

.ََر و َاا رظرى م ردوو انَم  كمو رة وةمَدا  

 طن وةدا م  رةطزةم رؤن، رةطزى ةم و َى وازن و      

ا مامَم  ن   َمو ط مور      ،   ا رةممؤ

 ،وةدةداَةَ َمطى و م  وة رة  ،نزى زرةط وم  .

ر  و وزو َزرةط     وار  (راوى) رةوةن و رةوةوى موام

ن روردَ دةطََوة و     ودا زوور و دةطن ، رووداوَ م

ةوة زم رارام وازة، رارام  َر ن  زم  ن ن 

  دةن. َ ةدا دة ََى رؤن ى دةون و دط زمم وازة..
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درة رووداو  ذم رؤذامدا،  ك َةى ومك          طَاموةى رووداون د،   

روو مدةن.وةى   َك رووداوى دراوى دةزام  ،دا َ وردة       

ا مامَم  نو ةم اون واَ رووداوى  ام زة  َد َ .

ة و  مَ مى ك رووداوى دراوى دةدة    .َمذ دموردة رووداوا

ى رو وا دوور م  دامَ تى دةر نؤ  ررا َ  َ

  و رووداو َواز و ز و   و دوور  ى.

ةَ ، وة     ؤم ك َازى   م َ  رج مَ ازى مو ر         

    ر وة وا و ،وةَ َزرةط م  دةق ن وةن رؤ  وة ،مؤ

   ى ط  ىؤظ   م  .َ م   وةشامَط

 ورة و طَاموةى ططى ؤ  دةَ  و  روودام رووداو و ر     

 ر   ن و دةررةرا   م  َ ر َن. دةرةرا

  نرووداوة َاموة. دةامَط َ َازَ    َ ر  ةَ  ،وةَدر

 م ةىَ  نطط و َ     نرة ر و  ،وةوامَط َ 

 ر   ..َ و م م         و رارةن َ ة ر

رؤن  ارَة م و  دةر َر ارَةا  .و رؤمَا رة      

  كةَار ن وو ور و     وةَ و رم َر  م 

       َور م .ََ مؤوى رم َ و َ َ   اتَط

مؤذ َن درؤ  َ ،و ر َدوور و در َر ؤك و رووداو و  دن

    .وةََ و زى   َور م ،ا ان و درزى زةق و 

ؤر   مؤد  ،دى َ  تت و دةدة م   ت دى، رةم ردة

     . َررا م ن ، ر دة  م  ،رت ؤ َ

    دةق ،ان و درزة زة رة       ر وَ  .وةت دوور دةرم و ام

مور و رةطََ دةت.  وة َر مامَ دة َش و   و         

      و َار وو وزم مؤ وةامَط او وةاَوة  م  رى

 وة وََ ووة م    ى ىمَدا َامر م  ة ، واَ 

      و  رةوة و ىم  ت و ر ،امذ رم مم 

  طرى ى َ ر ازَوة.

  .َ مور  ر  ،َرة َ وومك  طَاموةى ى   

دة  رَ ،َ داوةمَط دة  ك و  ان و درز و ر م 

 وة مؤر  وةى ومَ  ونردةوا وةومَ  ت وددة    ..ََرة

ظو ؤظ   اةدا ر وةى َر ر  َؤ  رةزووى ى و  دةرَ د      



َر  روت، مى   مر  ةىَار  دة م و ر

     مت و وة ذم مرم وداط      ى  رَى  وةو دة ام

 دى َ  ر نَ   وة ن دادى زةق دة  م ن

         َدةرم ط  و را و وا ،َطى وةرم وم وةوَم

مور طرة مرم رى ت..م مور  رَ م م وة        

  رَى   ر  َ م  َر َ مو و دةى ا دة َ ةوةو    

ر ت، م  ارَةى ط ؤدا و وة  رى          

     ر مرةََ زةرة رةطم م .دندةر َ رىم      ت و َل ا  ،مؤ

وة    ر رةطز  َواوة ات  موى  ارَة طى ا       

     مز ط دن و وة َ ر    َوا ةىَ  ،وام

  وم رَ ى  ،ورى م َومز ن َرةى رووداودةر موا

زةن ر  َ رةط    دة ر َ  َر درَ مور رةوةا ت.

د مزةو رةط َام ى دةو م رة     ر رؤ ى دة

ا زاوم ررةطز َ دةا، رةطزةم     و زةدا راظ و ؤظ ت. و و رةطزة زاَل

    وةوَدةق م زا  رط ش ر وَ ر ت،   دى دةارى دة

  مور رَ مدات  رةطزَ ذن و د رى            ر ر وة  

 وازو    ،وة ن ا  رَى  ،َ ى    َزر رةط ى

ََ و دة واى مَ ود  مزةو رةط    ،د    َم وا ،

رةطز َر   رةطزَ دى زةق َوة، م دةق  مى  َاى         

  مرةََ زةرةطدة ،    َ ةداَ ..تا دة و َى وةردةط 

طن و وم   وةش َى   ؤك رَ زؤر ط و زان و

           َن رووداو ،ورر ؤك و ى  ،نرؤ م .َن دةرؤ  رىم

ت.. ردة ر و ًَدةط َاو، وَو زة     ،اوا مذ  ةم رووداو و 

 و  َى   ك وةردةط َ ارورةن َة در مَ و  مَ ض ر     

   ،واتوة          دةررة وة  ََدا  روم ، امؤر  

دةزامَ ض  َوةروام رار و رةمم و رووداوةن  ا  ض  

و ن ن د ..َم  وةوة،  ؤ دةزامَ و  رَا دةَوة

را دةت  ى  دةوَ. وا  ارَةوى ط ؤ   و د

  ؤى َوة و ى َ ة  زة و رى ا مى ط 

وردةردووة  و ى        م م .تدة وم  دة و ،وة

مور ر  َؤ  ،ظمى دةطَل  ؤدا م ا دةت،          

َاى م      ؤدا دةطَل      وا ر  َؤ  دوا    

  مرؤ   وةومةط اوَى و   د روم م.ندة ر 



     م ن ورَى د  ،وَىم     و  رةو  َودةم ؤ

  ؤ ؤن..

        ؤر َ ن وى طد َر  .رةوم ن، ز   ت وزدوةى م

 وةىدم و ر وة رومم د      وووَ َر  زؤر رادة

 ى دةمََوة، اردمم مور َ و رك و ممم     رو رؤذطر و زةم

 دةام     َةو ردة ى َة درة.      َ و ر رد و ون، و   

َ  كرادةو وة ر ة   َ .ت ر ةوَ و مَ ىَر َ

           و واوة  ردة وى ىون و ود   م م و مَ

و  م..َدادة رة  ،دات ر وة  ،م َى وم وة

مر وى ردة وة رة دةت و وات ا      و ب   مورطى دا 

دةت. م و وووة مَ   مامَ  َة رة رادوو و   

           ،َور دا ت وم  وةم َىم  رط ،تت رةم  ى َىم

 ى وةم رة ةوة  رى  وةى  َلر  ..ََة دةَ ر َ

 َ .و نرؤ مزةن و رةطرؤ  ن ى ر َ و رؤم  ن   رة 

طن و وم    و م  مَ رةطزةم رؤما م .وةى        

َ َةَ مورة. م و ش و رةطزةم      رة مز وما و طم   

 ى وم نر اون وى داَ ةومراط    رط ، ن  

ر وا َة دةو ر ر ََل ك وى وة داَ، رؤن ن  

   رم ىر       ر و وى .نم و دروو ط مو

وو وط رم     تة ام ةومراط زةو رةط ت ودة درو م

  ن َةَ زة داَرى مورة.و مز و ما

   ر اوى رؤ اوى دةوة ن ر ،نؤر وم    رؤذام  ،م ؤذام

     َ رة    دةت و و      وة ردةزة م َروم  م .

          ن و م َ َامم ، َ ومز ى وى و وَ و را

 .. َم ت و ىر وم  او دةرن و د  

 م             َر وم  .َو دةو رة َدا دةؤذامرى ر  ندةط 

ؤم وام ،رمرَى و ورد زؤر زؤرى دةوَى. مور مك ر 

  َ  ،َ ازة  اوىرد َؤ و وم َ  رو

       ا زؤرورى م  و َ اؤ م ز ورةط َل طواوى دةط

و وو و در .َ َم ط ررة رةوةت و دوود و      

 را كردو  َ ري و   ةم  رة و و َاى ررة ،

ََ    (اا) ىمم رة و ة ن دة ووىَ .َواو م وةو

. مور  مةى ر َموو وة، ن ردوةوة       مة  وموةو واو ماون



  َر دةوم ...اوةودة  ومردةوا وق و زةو ن ،وة دوود و 

دَ دراوى دةررةى و  َ  طرة رى ر ت.  وة       

  و كازةم  روم َم  ،وةدا م نط  ..ى دةط   ى

      م ،ات و ى ةوىَر  و َوى دةر ؤم   ،ت    و ر

      و َ وازةى م وة ،اوم  ب ن اووان موةر َوم

طَةمى ت. وا ا مور وة  ك ارَةو َ  و َاى   

مم وة طى    رةطزو م رة ؤمَ    و رةطزة رؤموا    

  وةو دة ام ت و ذم مرم ...از و رووداوَ ن وز َر ى

  مرا ن وة..
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       ََر  َ كةَ  َا دةمؤر  نى زمرم دمر ن وى زوط

 َ  ت رَ   رووداوى مةَ و رازو رة رة ط م  

، م وةمة روون َ  َ   َرو زة و           ؤ ،مَ  زن 

      ت، وا س  ك و  َ ، َز ةوةم وةو مَر مَ ر

 َم         ر ةوةوَذ  ؤك ىد مزةرةط  َ ك زاَلادةر  

ةك زةق َوة َ ر وا  ت وة  وزارَ       رةطزةم د  ماز  

         ،َ ر دروَ ى  و رط م ،نوةى رووداوةردم و دةطَ

دوور م          .داتم مرؤ مروردة  َىو ط َر موةى رؤمَ  

   َر دة داود مزةَل رةطن دةطز وا   وةرم   ا ت و ام

 .تدة  ز َ ام  نز        مَى و رووداوةط   ر دةداتَ ر 

راَل م َ رةطزَ رؤن، ر  رةطزَ د زةق           ك َت.  ؤ

زةن  دة ر َمروة و وم دةطَل طَوة،  دةَ َاى رة

  .ا،   رى مرا،  رؤم ،رة ؤم ر ن

       دة ط ةَ   َىط ،َ َط  اَ ذة َ ةداَ 

َ رووداو و َاى رووداو و رم مو ؤك َوة طَى دةدات،  َو 

   رة ،َدة وازى مَ  نو ط َ  ىرام   ازىَ  ك

     رة وا  رط  ..َدة مؤ رى وم وةَ رى

طَام رووداو ورورةن واز   ،َر َ ازى موش دةت و وازى     

ى  طَاموةى دةت،    زا رؤن مَوة، َ   از َا

رووداوةم رؤن دةطَوة.  مو ؤك َ ازى واز،  وةى    

              م  َمَى مدا ط  ،وازةوة َ م   ؤ  َةَ

  َ وة   وة .َ ؤ  نو ط َ  ؤ م



   كادةر       رم ىر ى ك   وة َم  وةوم ى دوور

 ..َ  

  و م مَ  ،اى رؤم  َك َاز َ مو ،ن ك رة              

م وةر َازى راور   ،َدة  َ زاَل  َر َاى رؤمدا. َاز

    رؤ دمرا ىرا   وةمَ دا و نازةَ رط  

            موةى رووداوةامَط  ازىَ ة  ود وةرط ى .ؤن َىط ر

 َؤَ  از   َؤ  ، م .َى دة َر    

        َازَ  نرووداوة وة ،َازَ  نطو ط دا وم  .وةَرَ

دى، ر .َ  وَاى ش دة َو  وَةم ؤ  ك     

 وةوامَط َ ازَ  نازةَ و داؤ  و َ 

    و م زورةط  ،َ  و   نرؤ  َى وةش َدة ..

 َ و و        مرةزةق و د   َ م..وةَودة دوور وا 

 مدذر  ن ضَر  و ض  ووى    .ام ىَ ان ووة، دا ووى

رؤم  ،َرى ؤموة َ رووداو و رت دةطََوة   رووى         

    مو رؤ .ن ىمظ و وة  نواو ىةم ،وةذ ت و

  زو و وا َامت مروا   م..وةََ  ى ة وةاو واَ

    ردارىدة َامم َمرؤ   ،َن طرؤ َ مرة  َ 

رةطزة َ. رؤمَ َى،  مرت دةوَى و ز  ؤ َردو  و        

رؤذم َران و، رَ  ىؤظ رح و ،و وامر روودا و و َ ت و

َ و َر َ موة دةرَ و ى زام     طَ َااو وةردة 

         .ََم   ىمو رؤم مت و وارر ى روودام دمو  

رام َىك ط م رج م       مَوردة ط  ود َوة، دةَ ؤ رى

   َ دا زؤرةودم دة ووىَ  وم  ،َوةر مرؤ وام

 وردة طَن.   وردة طَمش،       ة م  دؤمى ظم

رَ َاى رةطزة ؤمموة،  و زؤر   ارَةى رؤمدا و  طرى

    دمر ن وة..مطم مرؤ رة َط  زةق َ وةومةَ

  ،ةوار ر كواز م مازو زَ دمر شوا و ةواا رمرؤ  واز َط

َة دمر ا     رةد .مرؤ مرة م  مةز زى و

و ر َ م، رةم ر مورة،  طَةى امو، ةو، ى   

َو ر وةورى م دة ،ىى   ر ى   ى  ..ََ   زةروورة

 ،وةوةى وامامم       نؤر ن، دةما دة خ امؤر  ،مةز ازى وَ ة

  زةو  و ةوى طدم ةَازى و ة زم م. مامموةى      

     م   رَم و م م ،واز ة    وا رة و نذى ذظ و  



م) دةاز  .َة ض وة طَى، ض وةَ ازو طى زن  ةَازى و ط ز(

  رة.. رم دا زؤر  رووم د

           رروودا و و َ ن تر ك، رووداو ووةامَر ط َلر

  َوذور رم رو و وةرة  م َم ،َوةمامَى طو  ى مؤ

 مرؤ       .مؤم َ  َ امدة  ى م ،وةرم

 ر و  ،ام و زموو ، و ر رؤم  َوة مة      

     مرؤ ؤ مزةذ و رةط  وةوة   َ و    و ر ة

وةم دةطَل ط َؤدا  من و   ةوة  ض رادةك رةطزة   

راورةم رؤم وة :ك و رور، َاز،طى زن ض  مو ض         

  وةم دةطَل ا مرن  رؤم ة..

  

رى ززام :وام   

  )١٣٨٠ رن/م اام/م امة/ ث اول( -*

*-           /ج رن/دو  ى از م  ن مدا 

  )١٣٨٨/م م /ث اول( رضارضائى

/م ١٣٨٧رن و وطى رن ر / ر ودن/ث دو/  نظری���ة -*

زان رؤوو زش  

  ١٣٨٨، م / رن ر/طر ض/:ا طن/ ان -*

*-  / ث/رف /ؤك ن ورةى رؤك.٢٠٠٨دةرر راموم/  

رَ وو رؤم ر /ل را  / و: ر رف/ مى  -*

 /مَ /انَ٢٠١٣وةرط. 
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