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 شةرقنعث آأزع
  فارابع هةققعدة هئكاية –

  باتذر روزع
   
1  

   
 يعلع آةحكع قذياشنعث ظةث ظاخعرقع قعزغذح نذرلعرع سعر دةرياسعنعث - 870معالدع 

 ظئضعز سئصعللعرعنع -شعمالعدعكع باالساغذنغا قاراشلعق فاراب قةلظةسعنعث خاث بعلةن قاثدالغان ظئضعز 
امال شةهةر ظةتراصعدعكع بوستانلعقالرنعث ظارامبةخش نةم هاؤاسعنع  غذر ش-غذر . سذس يورذتذص تذراتتع

آىندىزع قذياش تةصتعدة تونذردةك قعزعص آةتكةن شةهةر آوحعلعرع ضذضذم . ظذحذرذص آةلمةآتة ظعدع
 بذياققا موآعدةك ظأتىشىص تذرغان -حىشىص، هاؤا تةدرعجعي سوؤذشقا باشلعشع بعلةنال ظذياقتعن 

  ...عدعن جانلعنعشقا باشلعدعظادةملةر بعلةن قايت
سئصعل ظىستعدعكع لةشكةرلةر ظةتراصتعكع شةصعلةرضة سةزضىرلىك بعلةن قذالق سئلعص، قعلعح ؤة 

سئصعل ظةتراصعدعكع لعق سذ . ظايصالتعلعرعنع حعث قذحاقلعغان هالدا سىرلىك قعياصةتتة تذرذشماقتا
نع يأضةص ظايلعنعص، ظةتراصقا ؤةهعمة توشقذزذؤئتعلضةن خةندةآلةر آىمىش يعالندةك سوزذلذص سئصعل

ظادةتتة سئصعل ظاستعدعكع خةندةآلةرضة ظارتعلدذرذص قويذلعدعغان ظاسما . تارقعتعص تذراتتع
بذالر . شةهةر قوؤذقلعرعمذ هعم ظئتعؤئتعلضةنعدع. آأؤرىكلةرنعث هةممعسع دئضىدةك يعغعؤئلعنغانعدع
قاتتعق آىحعيعص آةتكةنلعكعدعن بئشارةت بئرعص شةهةرنعث يئقعندعن بذيانقع مذداصعظة ظةهؤالعنعث 

   .تذراتتع
شةهةرنعث آىنحعقعش تةرةصتعكع قوؤذقع قعيا ظئحعلعص،ظئتعنع . ظاي نةيزة بويع ظأرلعضةن مةهةل

بولذشعغا حاصتذرغعنعحة ظذحقاندةك يئتعص آةلضةن بعر آأزةتحع لةشكةر آعرعص آةتكةندعن آئيعن، يةنة 
  ...عقعرعص يئصعلعص قالدعجذؤازدةك غعحعلداص ظاؤاز ح

 دة، ظذنع ظذحقاندةك -مذهةممةت تارخان آئثةشتعن قايتعص حعالنتورذق ظئتعغا سةآرةص معندع 
 جايعغا يئتعص آئلعص - صةش دئضىحة قةلظةنعث آىنحعقعش تةرعصعضة جايالشقان قورذ -حاصتذرذص هةش 
  .ظاتتعن حىشتع

اقار يىضىرىص حعقعص ظاتنعث  حذلؤذرعنع تئخعحة ظذخلعماي خوجايعنعنع ساقالص تذرغان ظاتب
   .قولعدعن ظالدع

مذهةممةت تارخان ظايالع يذلدذزظايعمنعث هذجرعسعغا آعرعص بةخعرامان ظذيقذغا آةتكةن تأت 
ياشلعق ظوغلع ظةبذنةسعرنعث صئشانعسعضة حوآكعدة بعرنع سأيىص قويذص حعقعص آئتةي دةص 

مذهةممةت تارخان بالعنع يوتقاندعن سذغذرذص ظئلعص . عدةص حاقعرد» دادا«تذرذشعغا، باال ظويغعنعص 
  .بعرهازا ظةرآعلةتتع

   هة، بأرةم؟-سئنع ظويغعتعؤةتتعم  –
ظةسلع سعز . ظاصام صةصعلةص يىرىص ظذخلعتعص قويذصتذ. مئنعث ظذيقذ بعلةن خوشذم يوق –

  .آةلضةندة ظاندعن ظذخلعماقحع ظعدعم
 ظةندعشةث آأصعيعدذ، -حوث بولغانسئرع غةم . أرةمبوصتذ، باال حئغعثدا قئنعص ظذخلعؤال، ب –

ظذ حاغدا داداثغا ظوخشاش ظذخاليمةن . ظوياليدعغان، باش قاتذرعدعغان ظعشلعرعث ظاؤذص آئتعدذ
  .دئسةثمذ ظذخلعيالماي، تاثالرنع آعرصعك قاقماي ظاتقذزعسةن
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   .عآعحعك ظةبذنةسعر ظذنعث ضةصلعرعنعث تئضعضة يئتةلمةي هاثؤئقعص قاراص قالد
   .دةص  آايعدع يذلدذزظايعم–... آعحعك بالعغا نةدعكع حىشةنمةيدعغان ضةصلةرنع قعلعص  –
مةن بذ . توغرا، بالعالر بعلةن ظذالر قوبذل قعاللعغذدةك دةرعجعدة سأزلعشعش آئرةك ظعدع –

شاآعحعك بأرةمنع خذددع حوصحوث بولذص قالغان ظادةمدةك هئس قعلعص قاصتعمةن ظةمةسمذ؟بعراق 
  . دة-دئضعنع قالتعس ضةص بولدع » يوق ظذيقذ بعلةن خوشذم«نعثمذ آعحعك تذرذص ظذ

مذهةممةت تارخان بالعنعث مةثزعضة ظاخعرقع قئتعم بعرنع سأيىص قويذص ظأز هذجرعسعغا حعقعص 
   .آةتتع

2  
   

بذ حاغالردا ظذ ظأز .  صةش دئضىحة يةتتة ياشقا آعرعص قالدع-آعحعك ظةبذنةسعر هةش 
ع خئلع مةلذماتلعق، آأصنع آأرضةن آعشعلةردعن هئسابلعنعدعغان ظاتعسع مذهةممةت زامانعسعدعك

 ظادعتع ؤة مةدةنعيعتعضة ظاظعت نذرغذن -تارخاندعن ظأز يذرتعنعث ؤة قوشنا ظةللةرنعث تارعخع، ظأرص 
 ظةينع حاغالردا قاراخانعيالر. بولذص قالغانعدع» قذالق موللعسع«قعسسة ؤة رعؤايةتلةرنع ظاثالص 

تةؤةلعكعدعكع يذقعرع تةبعقة ظاقسأثةآلعرع ظارعسعدا ظأز ظعسمعنعث آةينعضة ظأزع تذغذلغان يذرتنعث 
بذنداق مودا بولذؤاتقان ظعشالرغا آةلضةندة ناهايعتع . نامعنع قوشذص ظاتاش مودا بولذص قالغانعدع

لغان آعحعك سةزضىر مذهةممةت تارخان ظأز ظوغلع ظةبذنةسعرنعث ظعسمعنعث آةينعضعمذ ظذ تذغذ
ظذزاققا بارماي بذ نام . دةص ظاتاشقا باشلعدع» ظةبذنةسعر فارابع«شةهةرنعث نامعنع قوشذص، ظذنع 

  .آعحعك ظةبذنةسعرنعث دئمةتلعكلعرع ظارعسعدا تئزال ظومذملعشعص آةتتع
 آئيعن -قاراخانعيالر خاندانلعقع رةسمعي  ظعسالم دعنعغا آعرضىحة بولغان ظارعلعقتا ظعلضعرع 

 ظادةتلعرعنعث - يعلدعن ظارتذق ؤاقعت ظأتكةن بولسعمذ، بعراق ظةرةب تعلع ؤة ظةرةب  ظأرص 300ذص بول
آعحعك ظةبذنةسعرنعث بوؤعسع . تةسعرع قاراخانعيالر تةؤةسعدعكع صذقراالر ظارعسعدا بذرذنال باشالنغانعدع

عمذ تعصعك قارلذقحة ظذنعث ظذزلذق دئضةن ظعسم. ظذزلذق سئصع ظأزعدعن فارابلعق تىرآلةردعن ظعدع
ظذزلذق بوؤايدعن آئيعنكع زامانالرغا . دئضةن مةنعنع بعلدىرةتتع» ضىزةل، حعرايلعق«ظذ . ظعسعم ظعدع

آةلضةندة قاراخانعيالر تةؤةسعدعكع يذقعرع قاتالم آعشعلعرع ظارعسعدا  ظةرةبحة ظعسعم قويذش ظادعتع 
. دةص ظعسعم قويغانعدع» مذهةممةت«ي شذثا ظةبذنةسعرنعث دادعسعغا ظذزلذق بوؤا.  شةآعللةندع

ظعسالم دعنعنعث تارقعلعشعغا ظةضعشعص ظةرةبحة ظعسعم قويذش ظادعتعنعث ظةمدعال شةآعللعنعؤاتقان 
» ظةبذنةسعر«مةزضعلعضة توغرا آةلضةن بعر زاماندا تذغذلغان مذهةممةت تارخانمذ ظأز ظوغلعغا يةنعال ظةرةبحة 

   .دةص ظعسعم قويغانعدع
هةربعي قةلظة ؤة . شذن جايالشقان فارابنع ظانحة آعحعك شةهةر دئضعلع بولمايتتعمعث قو 70 

رابات، سودا بازارلعرعدعن تةرآعب تاصقان بذ شةهةر ظوترار بوستانلعقعغا جايالشقان تاالس، باالساغذن، 
   .قةشقةرنع تذتاشتذرغان قةدعمكع آارؤان يولعنعث مذهعم بعر تىضىنع بولذص قالغانعدع

س ؤة سعر دةريا ؤادعسعدا شةهةر هاياتعنع مةرآةز قعلغان ضىللعنعش ؤةزعيعتع بارلعققا حذ، تاال
آةلضةن ظةينع يعلالردا فاراب شةهعرع قةشقةرضة يئقعن باالساغذنغا قاراشلعق شةهةر بولسعمذ، لئكعن 

لعرعنعث  ظةسعردعكع فاراب شةهعرع مانع دعنعدعكع ظذيغذر قارلذق- 9. ظأزعضة يارعشا حعرايلعق ظعدع
. دةصمذ ظاتعالتتع» قاراحذق«ظعسالمعيةتتعن مذداصعظةلعنعش لعنعيعسعنعث ظالدعنقع قاراؤذلعدا  تذرغاحقا، 

سذلتان بعلضةآأل باهادعر قعدعرخان بعلةن سامانالر خانع نوه ظعبنع ظةسظةت ظارعسعدا ظعسصعجاصنع 
ذق بعلضةآأل باهادعر قعدعرخاننعث تالعشعش ظذرذشع يىز بةرضةندة، ظةبذنةسعر فارابعنعث بوؤعسع ظذزل
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 سئلعقتعن -ظذ ظذرذشتا خعزمةت آأرسةتكةنلعكع ظىحىن باج . قول ظاستعدعكع هةربعي ظةمةلدار ظعدع
   .دئضةن شةرةصلعك نامغا ظعضة بولغانعدع» تارخان«خالعي قعلعنغان آعشعضة بئرعلعدعغان 

سعر ظعبنع ظةخمةتتعن زورلذق بعلةن سامانعيالر خانع ظعسماظعل ظعبنع ظةخمةت ظأز قئرعندعشع نا
هاآعمعيةتنع تارتعؤالغاندعن آئيعن،  قاراخانعيالر هاآعمعيعتعدعن مذداصعظة آأرىش ظىحىن سئصعل 

 يعلع - 893ظعسماظعل سامانع . سوقتذرذص، آئيعن قاراخانعيالرغا قارشع غازات قعلعشنع باشلعدع
نةتعجعدة ظوغذلحاق قعدعرخان باالساغذندعن .  قوزغعدعباهاردا تاالس، باالساغذنالرغا آةث آألةمدة هذجذم

ظعسماظعل سامانع سعر دةرياسعنعث ظوتتذرا . ضة حئكعنعشكة مةجبذر بولدع)قةشقةر(» ظوردذ آةنت«
ظئقعمعدعكع ظعستراتئضعيعلعك جاي تاالستعن تاآع غةربتعكع حذ دةرياسعنعث ظاياغ ظئقعمعغعحة بولغان 

مذشذ ظذرذشتا مذهةممةت تارخان . عدة قالغان تاراز شةهعرعنع قولغا ظالدعظارعلعقنع، جىملعدعن مذهاسعر
تعكعص ظئلعشقعنعغا قارعماي فاراب شةهعرع ؤة ظذنعث ظةتراصعدعكع  قاتارلعق هةربعي ظةمةلدارالرنعث جان

 معث آعشع ظةسعرضة حىشىص 15بذ جايالردعكع . ظوترار بوستانلعقع سامانعيالر قولعغا ظأتىص آةتتع
 ظارقعدعن -ظوتراردعكع مانع حئرآاؤلعرعنعث ظورنعغا ظارقا . م دعنعغا بةيظةت قعلعشقا مةجبذر بولدعظعسال

بذرذتلعرع خةت تارتعص قعران بعر يعضعتكة ظايلعنعص قالغان ظةبذنةسعر . مةسحعتلةر بةرصا قعلعندع
داؤام قعلغان  يعل 100. فارابعمذ صىتىن ظاظعلعسع بعلةن سامانعيالرنعث قولعغا حىشىص قالدع

دىشمةنلعك ؤة يولالرنعث ظئتعلعص قئلعشع فارابلعقالر ؤة آأصلعضةن توققذز ظذيغذر ظاهالعسعنع 
ظأزلعرعنعث سعياسعي ؤة مةدةنعيةت مةرآعزع بولغان قةشقةردعكع خاقانعية ظاهالعسعدعن 

ذر يئزعقع ؤة  ظذيغ-ظةبذنةسعر بالعلعق ؤة ظأسمىرلىك ؤاق  تعدا قةدعمكع قارلذق .ظايرعؤةتكةنعدع
ظةينع يعلالردا ظذيغذر تعلع توققذز ظوغذز تعلع . مذزعكعسعنع ظأضعنعشكة صىتىن ظعشتعياقع بعلةن بئرعلدع

 -ظذ مةمذرعي .  ظةدةبعيات ؤة ماظارعصعنعث ظذل تئشع بولذص قالغانعدع-سىصعتعدة صىتىن تىرآعي تعل 
فارابع سامانعيالر سذاللعسع .       دعسعياسعي هاياتتعمذ، ظعلمعي صاظالعيةتتعمذ ظاساسعي تعل ظع

مةدةنعيعتعنعث تةسعرعدة ماؤاراظذننةهر ؤة خارةزعمدعكع تىرآعي خةلقلةرنعث ظةنظةنعؤع مةدةنعيعتعنع 
  . صارس تعلعنع تئزال ظأضعنعؤالدع-ظأضعنعش بعلةن بعللة تاجعك 

ظذ ظوتتذرا . بعلةن ظأضةندعفارابع ظأز دةؤرعدعكع ظةدةبعيات ؤة ماتئماتعكا صةنلعرعنع زور قعزعقعش 
ظعلمعي (، ظعستعلعستعكا)نةهؤع(دةص ظاتالغان ضرامماتعكا» ظىح بعلعم«ظةسعر خرعستعظان دذنياسعدا 

دةص ظاتالغان هئساب، مذزعكا، » بعلعم«، ظةخالق دةرسلعكلعرعنع ؤة تأت )صاساهةت
ظذ باالغةت يئشعغا . ظعضعلعدعصةنلعرعنع صذختا ) ظعلمعي نذجذم(، ظاسترونومعية)هةندعسة(ضئظومئتعرعية

دةص ظاتالغان تةبعظةت ظعلمع ضذرذهعنعث »  مةرؤع ظعلمع ضذرذهع-هعرات « يةتمةي تذرذصال -يئتةر 
هةممة نةرسعنع تةجرعبعدعن ظأتكىزىش ؤة ظةقعدعنع ظةمةس، ظةقعلنع معزان قعلعش توغرعسعدعكع 

ةصعؤع قاراشلعرعنعث قعزغعن قوللعغذحعسع حوثالرغا خاس سوغذققانلعقنع تةلةص قعلعدعغان ظعلغار صةلس
مةرؤع ظعلمع ضذرذهع بولسا معسسذصوتامعيعدعكع هةرران، بةسرة تةبعظةت ظعلمع . بولذص قالغانعدع

ضذرذهعنعث، هعندعستان ؤة ظذيغذر ظعلعم مةدةنعيةت آأزقاراشلعرعنعث، جىملعدعن ظوتتذرا ظاسعيا 
ةن ظعلمعي ظعزدعنعش ضذرذهع بولذص، ضرئك باآتئرعية تةبعظةت آأزقاراشلعرعنعث تةسعرعدة شةآعللةنض
  .مةدةنعيعتعنعث ظةنظةنعسعضة ؤارعسلعق قعالتتع

بذ حاغدا ظذ ظأزعنعث روهعي جةهةتتعن .  ياشالرغا آعرضىحة ياشعدع30فارابع ظوتتذرا ظاسعيادا  
. س قعلدعتئخعمذ مول بعلعمضة تةشنا بولذص ظئحعرقاص تذرغان بأرعضة ظوخشاص قالغانلعقعنع هئ

يئثعياحة ظعسالم دعنعغا آعرعص آةلضةنلعكع تىصةيلع ظةنظةنعؤع معللعي مةدةنعيةت بعلةن يئثع دعنعي 
ظئتعقاد ظوتتذرعسعدا صةيدا بولغان غايةت آئلةثسعز بعر هاثنعث ضعرؤعكعدة تئثعرقاص، دةلدىضىنىص 

ان يوشذرذن ظاصةت بعرعنحع تذرغان ظوتتذرا ظاسعيا تىرآعي خةلقلعرعنعث بئشعغا باستذرذص آئلعؤاتق
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ظوتتذرا ظاسعيا تةؤةلعكعدة ظعضعلعضةن بعلعم ؤة . بولذص فارابعنع سىت ظذيقذدعن حأحأتىص ظويغاتتع
مةدةنعيةت جةهةتتة بعر . ظعزدعنعشلعرع بعلةن تئخع بذ قعيعن مةسعلعضة جاؤاب بةرضعلع بولمايتتع

 ساالمةت قذتذلذص حعقااليدعغان -وصاندعن ساق قئتعملعق توصان باالسعغا دىح آئلعؤاتقان خةلقعضة بذ ت
نع ياساص بئرعشنع ظأزعنعث باش تارتعص بولماس بذرحع دةص تونذغان فارابع بذ »نوهنعث آئمعسع«

قعيعن تئصعشماقنعث جاؤابعنع يئشعش ظىحىن ظأز ؤةتعنعدعن ظايرعلعص، ظعسالم دعنع تارقالغان ؤة 
مذتلةق آأص . ارمعسا بولمايدعغانلعقعنع حوثقذر هئس قعلدعتةرةققعي قعلغان ظةرةب، صارس ظةللعرعضة ب

ساندعكع مذسذلمانالرنعث ظةآسعحة تذيغذ ؤة هئسسعياتنع ظةمةس، بةلكع ظةقعل ؤة تةجرعبعنع 
هةممعدعن ظىستىن ظورذنغا قويذص ظادةتلةنضةن بذ غةلعتة مذسذلمان ظةرةب ؤة صارس ظةللعرعنع ظأزلعرع 

. عيعسعنع تةجرعبعدعن ظأتكىزعدعغان ظةث ياخشع تةجرعبعخانا دةص قارعدعتارقاتقان ظعسالم ظعدئظولوض
حىنكع ظعسالم مةدةنعيعتع ؤة ظعسالم ظعدئظولوضعيعسعنع حىشةنمةي تذرذص ظعسالم ظئتعقادع بعلةن 
ظةنظةنعؤع تىرك مةدةنعيعتع ظوتتذرعسعدا بعردعنال صةيدا بولغان قورقذنحلذق هاثغا مةزمذت آأؤرىك 

ظعسالم مةدةنعيعتع ؤة ظعدئظولوضعيعسعنع حىشعنعش ظىحىن ظةلؤةتتة . احقعلع بولمايتتعسئلعص يول ظ
بئرعص مةدةنعيةت جةهةتتعكع آةث آألةملعك قئدعرعص تةآشىرىشنع زادعال  ظةرةب، صارس ظةللعرعضة

   .بذ ظةينع يعلالردعكع غايةت مىشكىل بعر مةسعلة ظعدع. باشتعن آةحىرمةي بولمايتتع
 ظانعسع ظذنعثغا ظاتاص بعر توص -رابع ظأز يذرتعدعن ظايرعلعش ظالدعدا ياشانغان ظاتا ظةبذنةسعر فا

مذهةممةت تارخان هةربعي . جاماظةتنع قورذسعغا يعغعص داشقازان ظئسعص زاراخةتمة قعلعص بةردع
مذ، ظةمةلدارالرغا خاس سوغذققانلعق بعلةن ظعحعدة ظويلعغانلعرعنع ظانحة بعلعندىرمةي ظذزاتقان بولسع

بعر توص جاماظةتمذ . ظةمما يذلدذزظايعم ظةبذنةسعرنعث بوينعغا ظئسعلعص يعغالص هازا ظاحماي تذرالمعدع
يذلدذزظايعمغا جور بولذص بئلعنع صوتعدا باغالص، قولعغا هاسا ظئلعص، هاسا بعلةن يةرنع ظذرذص قوشاق 

غذر قارلذقلعرعنعث زعيادة فارابع بذ قعزعقارلعق هازعنع آأرىص ظذي. توقذص هازا ظئحعشعص بةردع
 دة، ظأزعنعث ظانا -هئسسعياتحان تةبعظعتعنع ظاخعرقع قئتعم تةجرعبة قعلعص آأرىؤاتقاندةك بولدع 

ؤةتعنعدعن ظايرعلعش ظالدعدا تذرغانلعقعنع ظويالص آأثلع بذزذلذص بعظارام بولذشنعث ظورنعغا ظةآسعحة 
سعرةص تذرغان سوغذققان حعرايعغا قاراص ظانا ظذنعث آىلىم. سوغذققانلعق بعلةن آىلىمسعرةص قويدع

مذهةممةت تارخان بولسا ظأز ظوغلعنعث نئمة ظىحىن . دةرهال يعغعدعن توختاص هاثؤئقعص قالدع
فارابعنعث مةثزعدعكع ظاشذ بعر قئتعملعق . آىلىمسعرةؤاتقانلعقعنع حىشةنمةي ظةجةبلعنعص قالدع

حىن ظأمرعنعث ظاخعرعغعحة يةشكعلع بولمايدعغان  ظانا ظى-سوغذققان آىلىمسعرةش ياشانغان ظاتا 
  .تئصعشماق بولذص قالدع

   
3  

   
فارابع شذ يىرىص آةتكةنحة سةمةرقةنت ؤة بذخاراالردعن ظأتىص، ظعسصعهان، هةمةدان شةهةرلعرعدة 

ظذ صارس زئمعنعدا تذرغان قعسقعغعنا بعرنةححة يعللعق هاياتعدا ظعسالم  .بعر مةزضعل تذرذص قالدع
يعتعنعث جئنعغا جان قوشقان صارس مةدةنعيعتعنع زور تعرعشحانلعق بعلةن قئدعرعص مةدةنع

تةآشىرضةندعن آئيعن توصتوغرا صىتكىل ظعسالم مةدةنعيتعنعث ظاصعرعدةضاهلعرعدعن بعرع بولغان باغداتقا 
   قاراص يول ظالدع

نعث تةختعضة فارابع باغداتقا آئلعص ظذزاق ظأتمةيال خةلعصة مذقتةدعر ظعسالم خةلعصعلعكع
بذ حاغدعكع باغدات ضةرحة ظأزعنعث خةلعصة مةظمذن دةؤرعدعكع ضىللةنضةن هأسنعنع . ظولتذردع

يوقاتقان بولسعمذ، يةنعال ظةرةب يئزعقع ؤة ظعسالمعيةت مةدةنعيعتعنعث مةرآعزعي ظوحعقع، دذنيانعث 
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ؤام قعلعص تذرغان خةلقظارا هةممة تةرةصلعرع بعلةن ظعقتعسادعي ؤة مةدةنعيةت ظاالقعلعرع ظىزىلمةي دا
باغداتقا يةنعال هةرقايسع ظةللةر، رايونالردعن آةلضةن هةر خعل دعنعي ظئتعقاد ؤة صةلسةصعؤع . شةهةر ظعدع

ظذالر ضاهعدا . آأزقاراشتعكع هةر معللةت مةدةنعيةت ظةربابلعرع، ظالعمالر ؤة ظةدعبلةر توصالشقانعدع
زعرة شةآلعدة، ضاهعدا يوشذرذن هالدا ظأزلعرعنعث تةبعظةت  مذنا-ظوحذق ظعلمعي مذهاآعمة ياآع بةس 

   .ياآع ظعجتعماظعي هايات توغرعسعدعكع آأزقاراشلعرعنع ظعصادعلةيتتع
ظذ بذ تعلنع ظةبذبةآرع ظعبنع سعراجعددعندعن . فارابع باغداتقا بارغاندا ظةرةب تعلعنع بعلمةيتتع

مةشهذر خرعستعظان ظالعمع ظةبذبةشةر مةتتة ظعبنع ظذ يةنة باغداتتا ياشايدعغان . تئزال ظأضعنعؤالدع
باغداتقا آئلعص ظذزاق . يذنذستعن ضرئك تعلع، لوضعكا ؤة تئبابةتحعلعك صةنلعرعنع زوق بعلةن ظأضةندع

. ظأتمةيال ظذ ظةرةب يئزعقعدا مذرةآكةص صةلسةصعؤع ظةسةرلةرنع ؤة ضىزةل شئظعرالرنع يئزعشقا باشلعدع
يىرىش ظاتالغذلعرعغا مةخسذس لذغةت تىزىص حعقعص، ظةرةب تعلع ظةرةب صةلسةصعسعنعث بعر 

فارابعنعث تعل . فارابع تعل ؤة لوضعكا جةهةتتة ظأز ظذستازعدعن تئز ظئشعص آةتتع. خةزعنعسعنع بئيعتتع
ؤة لوضعكا جةهةتتعكع ظذستازع بولغان ظةبذبةشةر مةتتة ظعبنع يذنذس ظذلذغ يذنان صةيالسوصع ظارعستوتعل 

عرعنعث هامعيسع بولذص، ظذ ظارعستوتعل ظةسةرلعرعنعث ظةرةب تعلعدعكع دةسلةصكع تةرجعمعسع تةلعماتل
   .ؤة شةرهعسعنع ظعشلعضةنعدع

شذثا ظذ داؤاملعق . فارابع باغداتتا ظعضعلعضةن بعلعملعرع بعلةن يةنة قاناظةت هاسعل قعاللمعدع
ردا معسسذصوتامعيعدعكع مذهعم بعر هةرران ظةينع يعلال. ظأضعنعش نعيعتعدة هةرران شةهعرعضة آةلدع

ظذ يةر  ماتئماتعكا ؤة ظاسترونومعية قاتارلعق تةبعظعي صةنلةرنعث تةرةققعياتعدا . مةدةنعيةت ظوحعقع ظعدع
فارابع هةرراندا خرعستعظان دعنعدعكع ظاتاقلعق . باغدات شةهعرعدعن جعق ظعلضعرعلةص آةتكةنعدع

 ظعبنع يذنذسنعث ظذستازع يوهةننا بعننع هةيالندعن صةلسةصة صةيالسوص، دوختذر ؤة ظالعم بةشةر مةتتة
ظذ فارابعغا ظاساسةن لوضعكا ؤة ظارعستوتعل صةلسةصعسعدعن، يةنة ماتئماتعكا، نةزةرعيعؤع . ظأضةندع

 - فارابع باغداتتعكع ؤاقتعدا ظةتراصعغا دأؤة  .تئبابةتحعلعك ؤة صعفاضور مذزعكا تةلعماتعدعن تةلعم بةردع
ظاشذ آعتاب دأؤعلعرع ظعحعدة .  جةهلع بعلةن بئرعلعص ظأضةنضةنعدع-ابالرنع يعغعؤئلعص جان دأؤة آعت

بذ هادعسة فارابعنعث ظارعستوتعلحعلعق ظئقعمعنعث . ظذنعثغا ظارعستوتعلنعث آعتابلعرعمذ ظذحرعغانعدع
ةؤةب بولذص ظوتتذرا ظةسعردعكع يئثع بعر صةللة ياراتقان نامايةندعسع بولذص قئلعشعغا دةسلةصكع س

   .قالغانعدع
فارابعنعث ظعلعم يولعدعكع ظعزلعنعشلعرعنعث حوثقذرلعشعشع ظذنعثدا تةبعظععي هالدا ظارعستوتعلغا 

ظأزعدة تذرغذزذلغان تةبعظةتشذناسلعق آأزقارعشع ؤة . بولغان قعزعقعشنع صةيدا قعلعص قويغانعدع
قسعز ظذحرعغان ظارعستوتعل ظةسةرلعرع ظعنسانصةرؤةرلعك آأزقاراشلعرعنعث تىرتكعسع، شذنداقال تذيذ

قةلبعدة قوزغعغان يئثع ظعنتعلعشلةر فارابعنع تةبعظععي يوسذندا ظذ ظأزع مةرؤعدعكع حئغعدعال داثقعنع 
   . يوهةننا بعننع هةيالن هذزذرعغا باشالص آةلدع–ظاثلعغان ظذلذغ ظالعم 

تةرجعمانالر تةرجعمة قعلغان ظارعستوتعل فارابع هةرراندا ظالعكساندعرعية ظعلمع ضذرذهعدعكع خرعستعظان 
ظةسةرلعرع بعلةن ظارعستوتعلنعث ضرئك يئزعقعدعكع ظةسلع ظةسةرلعرعنع صىتىن ؤذجذدع بعلةن بئرعلعص 

دئضةن » معتافعزعكا« قئتعم، 100دئضةن آعتابعنع » روه توغرعسعدا«ظذ ظارعستوتعلنعث . ظأضةندع
 تةآتعضة - قئتعم ظوقذص، بذ ظةسةرلةرنعث تئضع 20رعنع دئضةن ظةسع» رعتورعكا« قئتعم، 40ظةسعرعنع 

فارابع هةر بعر ظةسةرنع قايتا . يوشذرذنغان حوثقذر ماهعيةتنع حىشةنضةندعن آعيعن ظاندعن توختعدع
ظذنعث ماهعيعتع، مذؤةصصةقعيعتع ؤة نذقسانلعرعنع . ظوقذغاندا ظأزعضة تئخعمذ يذقعرعراق تةلةص قوياتتع

   .عشاتتعتولذق ظعضعلةشكة تعر
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ظذ شذ قئتعم آةلضةنحة . يعللعرع آةلضةنعدع - 921 فارابع باغداتقا ظعككعنحع قئتعم معالدع
بذ جةرياندا ظذ ظاساسةن آعتاب آأرىص داؤاملعق ظعلعم . باغداتتا توصتوغرا يعضعرمة يعل تذرذص قالدع

يةتلةرضة قاتنعشعش، دةرس ؤة ظأضعنعش، ظعلمعي تةتقعقات بعلةن شذغذللعنعش، هةر خعل ظعلمعي صاظالع
فارابعنعث . لئكسعيعلةر ظوقذش، شاضعرت تةربعيعلةش، آعتاب يئزعش بعلةن مةلعكة بولذص ظأتتع

  .ظاساسلعق ظةسةرلعرعنعث مذتلةق آأص قعسمع باغداتتا يئزعلدع
ظذ  .  يعلع سعياسعي صاراآةندعحعلعكتعن بعزار بولذص باغداتتعن حعقعص آةتتع- 941فارابع 

شةهعرعضة بئرعص، ظذ يةردعمذ ظذزذن تذرمايال ظذدذل ظأز يذرتع ظوتتذرا ظاسعياغا قاراص ظات ) شام(صهةلة
مذتةظةسسعص روهانعيالرنعث آىحع آىنساناص شعددةت . ظذ ظانا يذرتعنع قةؤةت سئغعنغانعدع. سالدع

ص صئتعص قالغان بعلةن ظذلغعيعص، مةزهةص ماجعرالعرع ؤة سعياسعي صاراآةندعحعلعك صاتقعقعغا باشحعال
ظذ مذشذ قايتعص آةلضةنحة ظأز يذرتعدا تا . ظةرةب ظةللعرعنع ظذنعث آأرةر آأزع يوق بولذص آةتكةنعدع

ظأمرعنعث ظاخعرعغعحة تذرذص قالماقحع ؤة ظعسالم ظئتعقادع بعلةن ظةنظةنعؤع معللعي مةدةنعيةت 
لىك ظعشعنع ظةمةلضة ظاشذرماقحع ظوتتذرعسعدا صةيدا بولغان هاثغا آأؤرىك سئلعشتعن ظعبارةت ظأمىر

 ظاخعر ظأز يذرتعغا قايتعص آئتعش مةقسعتعدة بولغاحقا، تا ظوتتذرا ياشتعن -فارابع باشتعن . ظعدع
 ظوحاقلعقمذ بولماي، ظأز يذرتعغا -هالقعص، قئرعلعق مةزضعلعضة قةدةم قويغذحة ظةرةب ظةللعرعدة ظأيلىك 

ظذ ضةرحة ظةرةب . ة ظعشتةي ساقالص آئلعؤاتقانعدعقايتعص آةلضةندعن آئيعن ظاندعن ظأيلعنعشك
 مذهةببةتنعث تىرتكعسعدة تىرآحة -ظةللعرعدة ياشاؤاتقان بولسعمذ، ظأز يذرتعغا بولغان حوغدةك مئهرع 

ظأز ظانا تعلع، ظذيغذر مذزعكعسع . آعيعنعص، بئلعضة قارلذقالرحة صوتا باغالص يىرىشنع قةتظعي تاشلعمعدع
  .قةتظعي ظذنتذمعدع ظادعتعنع -ؤة ظأرص 

ظذ ظانا يذرتع فاراب شةهعرعضة يئتعص آةلضىحة ظوتتذرا ظاسعيا ظةللعرعدة يول بويع لئكسعية 
ظذ دةسلعصعدة مةنسذر ظعبنع نوه هأآىمرانلعقعدعكع سامانعيالر دألعتعضة آئلعص بعر . سأزلةص ماثدع

دئضةن آعتابعنع يئزعص، » تظعككعنحع تةلعما«ظذ بذ يةردة صادعشاهنعث تةآلعصع بعلةن . توختعدع
صادعشاه ظذنعث آعتابعنع ظوقذص حعقعص، ظذنعث دانعشمةنلعكعضة . مةنسذر ظعبنع نوهقا تةقدعم قعلدع

دئضةن » ظارعستوتعلدعن آئيعنكع ظعككعنحع ظذستاز«حوثقذر قايعللعق بعلدىردع ؤة ظذنعثغا 
» سعؤانذل هئكمة« شةهعرعدعكع فارابع يازغان بذ آعتاب ظعسصعهان. شأهرةتلعك نامنع ظاتا قعلدع

   .آذتذصخانعسعغا قويذلدع
 ظانعسع ظاللعبذرذن ظالةمدعن -فارابع ظأز يذرتع فاراب شةهعرعضة يئتعص آةلضةندة ظذنعث ظاتا 

ضةرحة فارابعنعث داثقع بذ يةرضة ظاللعبذرذن يئتعص آئلعص ظأز ظعضعسعنع ساقالص تذرغان . ظأتكةنعدع
آعحعك . نذشلذق بةرمعضىحة ظأز يذرتعدا ظذنع تونذيدعغان ظادةم حعقمعدعبولسعمذ، لئكعن ظذ ظأزع تو

حاغلعرعدا ظأزع بعلةن بعللة ظويناص حوث بولغان بعرنةححة بذرادعرعنع ظعزلةص آأرىؤعدع، ظذالرنعث 
بةزعلعرع ظةرةب  ظعستئالحعلعرعغا قارشع ظذرذشتا ظألىص آةتكةن ياآع ظذرذش صاراآةندعحعلعكع ظعحعدة 

.  فاراب شةهعرعدعن ظاظعلعسع بعلةن بعللة  باشقا بعر يذرتالرغا آأحىص آةتكةن بولذص حعقتعقالغان
فاراب شةهعرع ظأزعنعث ظعلضعرعكع جةثضعؤار قعياصعتعنع صىتىنلةي يوقاتقانعدع، بازارالردعمذ ضأرعستان 

عتعنع صىتىنلةي ظاؤات رةستعلةر حألدةرةص، ظأزعنعث ظعلضعرعكع قايناق هال. جعملعقع هأآىم سىرةتتع
 صاساق بولذص قالغان بولذص، سئصعل - بذيةرلعرع حىشىص ظاال -يوقاتقانعدع، سئصعلالرنعث ظذيةر 

بذ ظئحعنعشلعق مةنزعرعلةرنع . دةرؤازعلعرع آونعراص، ظىلضىحةآلعرعدعن حعقعص آئتةي دةص قالغانعدع
    .آأرىص فارابعنعث آأزلعرعدة ظعختعيارسعز يعغا قاينعدع
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بذ . وتتذرا ظاسعيادعكع ظعجتعماظعي صاراآةندعحعلعك تىصةيلع ظأز يذرتعدا ظذزاق تذرالمعدعفارابع ظ
   .حاغالر قاراخانعيالر بعلةن سامانعيالر ظأزظارا زعتلعشعؤاتقان، بذخارادا يانغعن آأتىرىلضةن حاغالر ظعدع

لذق هئسسعياتعنع فارابع ظأز ؤةتعنعدعن ظايرعلعش ظالدعدا ظأزعنعث قةلب حوثقذرلذقعدعكع قايغذ
  :ظعصادعلةص مذنداق نةزمة توقذدع

   
   ماالمةت سعز تةرةصتعن تةندة جان،-حةآسعمذ زةخمةت 

   قةلبعم سعز تةرةصكة تةلصىنىص شةيدا هامان؛-سعنة    
  ظولتذرالماسمةن ظعزعمدا قوزغعتعص تذرغاح مئنع،   
  . ظعككع سةؤةب دةل سعز تةرةصكة داظعمان–زوق، ظىمعد    

  ظأزضة يوق ؤةتةن، غعلعص حعقسام سةصةرضة سعزدعن   قوز
  !يا ظعزعمغا قويغعلع يوق بعر بةدةل مةن ظوخشعغان   
   ظةل ضةر تةظةررعز قعلسعمذ،–سعزدعن ظةؤزةلرةك دعيار    
  .ظعلكعضة قةلبعمنع ظالماق ظعشقا ظاشماس هئحقاحان   

ةبذنةسعر فارابع ظأز يذرتعدعن قايتعص ظئغعر ظازابقا صاتقان هالدا فاراب شةهعرعدعن يولغا حعققان ظ
آئلعص سعياسعي صاراآةندعحعلعك ظعحعدة قالغان باغداتقا قايتا بئرعشنع خالعماي، توصتوغرا   دةمةشعققة 

  .يئتعص آةلدع
5  

   
فارابع دةمةشق سعرتعدعكع باغالرنعث بعرعدة قاراؤذللذق قعلعص ناهايعتع ساددا تذرمذش 

 بذ آىنلةردة  نامراتلعشعص آةتكةحكة قاراؤذللذق حعرعغع ظاستعدعكع -ي ظذ بذ ظا. آأحىرىشكة باشلعدع
يورذقلذقتعن صايدعلعنعص آئحعلةص يئزعقحعلعق قعلعص،  ظأزعنعث باغداتتا باشلعغان ظعلمعي ظةمضععنع 

   .قةتظعي داؤامالشتذردع
لعص، ظأز  يعلع دةمةشق شةهعرعنع صايتةخت قع- 934شعمالعي سىرعية هأآىمرانع سةيصذل دةؤلة 

ظالدعغا سةلتةنةت تعكلعضةندعن آئيعن سةيصذل دةؤلةنعث مةرعصةتصةرؤةرلعكتة داثقعنع ظاثلعغان فارابع 
بعر آىنع فارابع  ظةسكع . ظانحعكعم بعر قعزعقسعنعش تىصةيلع ظذنعث هذزذرعغا بئرعص آةلمةآحع بولعدذ

آأمىلضةن هالدا سةيصذل دةؤلةنعث  حاثغا - تىسكع تىرآحة آعيعملةرنع آعيضةن، ظىستعؤاشلعرع توصا -
   .ياسعداق ظوردعسعغا آعرعص آةلدع

 ظألعما ؤة مأتعؤةر زاتالر هةرخعل -بذ حاغدا ياش صادعشاهنعث هذزذرعغا توصالنغان بعر توص  ظالعم 
 غذرؤانة حعراي فارابع ظوردعغا آعرعص -غئرعب . ظعلمعي مةسعلعلةر ظىستعدة قعزغعن سأهبةتلعشعؤاتاتتع

هةممةيلةن بئشعنع . بعلةنال سأهبةت قايناؤاتقان قازانغا سذ قذيغاندةك بعردعنال جعمعص قالدعآئلعشع 
غا »مئهمان«بذراص، ظوردعغا بعمةهةل صةيدا بولذص شاهانة ظعلمعي سأهبةتنعث صةيزعنع ظذحذرذؤةتكةن بذ 

فارابعنع  مذظذالرنعث ظارعسعدعن هئحكعم. سوغذق نذر تأآىلىص تذرغان آأزلعرعنع معختةك قادعدع
ظأزعنع دالدعغا ظئلعص خعلؤةت . تونذمعدع، شذنداقال فارابعمذ ظذالر ظارعسعدعكع هئحكعمنع تونذمعدع

نعث ظعسالم »مئهمان«بعر باغدا قاراؤذللذق قعلعص، دةرؤعشتةك خذصعيانة هايات آةحىرىؤاتقان بذ 
  !عنع آعممذ خعيالعغا آةلتىرسذن؟ظةللعرعضة داثقع صذر آةتكةن ظذلذغ ظالعم ظةبذنةسعر فارابع ظعكةنلعك

سورذن ظةهلعضة ظوخشاشال آةيصع ظذحقان صادعشاه ظالدعدا ظذنعثغا زأرىرعيةت يىزعسعدعنال قعيا 
ظئضعلعص قولعنع آأآسعضة قويذص تىرآحة ساالم بئرعص، قعلحة قورذنذش هئس قعلماستعن  تعكعلعص 
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 -تتعكع بعر مئهمان قاتارعدا بعلعنةر تذرغان بذ ناتونذش آعشعنع تىرك ظةللعرعدعن آةلضةن ظادة
   .بعلعنمةس باش لعثشعتعص آىتىؤالدع ؤة سوغذققانلعق بعلةن ظولتذرذشقا تةآلعص قعلدع

   . دةص سوظال قويدع فارابع صادعشاهقا–خالعغان جايدعمذ ياآع بةلضعلةنضةن جايدعمذ؟ –
   .سورذندعكع هةممةيلةن تئخعمذ هةيران بولذشتع

 دةص جاؤاب بةردع صادعشاه قعسقعغعنا جعملعقتعن آئيعن مئهماننعث رايعغا –خالعغان جايدا، –
  .بئقعشنع ظةؤزةل آأرىص

دةسسةص ظأتىص توصتوغرا سةيصذل دةؤلة »  ضىس–ضىس «فارابع آعشعلةر توصع ظارعسعدعن 
  .بذ دأرةم سورذن ظةهلع حأحىص داث قئتعص قئلعشتع. يئنعدعكع بوش ظورذنغا آئلعص ظولتذردع

 دةؤلةمذ بذ تةص تارتعشنع بعلمةيدعغان قاص يىرةك مئهمانغا دةماللعق قانداق مذظامعلة قعلعشنع سةيصذل
   .بعلةلمةي تةمتعرةص قالدع

  :سةيصذل دةؤلة شذ زاماندا دةمةشق ظوردعسعدا مودا بولذص قالغان يةرلعك تعل بعلةن صعحعرلعدع
جاؤاب . انحة سوظال قويذص آأرةيمةن ظذنعثغا بعرق. بذ ياالثتأش شةيخ ظةدةصسعزلعك قعلدع –

  .بئرةلمعسة هةيدةص حعقعرايلع
هةرقانداق ظعشقا صةقةت ظذنعث نةتعجعسعضة قاراص ظاندعن باها . ظةمعر، ظأزعثعزنع تذتذؤئلعث –

   . دئدع فارابع سةيصذل دةؤلةضة شذ خعل تعل بعلةن خعتاب قعلعص–بئرعش آئرةك،
تةن ظئلعشقا مةجبذر بولغان سةيصذل دةؤلة فارابعنعث سأزعنعث ظورذنلذق ظعكةنلعكعنع 

  :تةلةصصذزعنع بعرظاز يذمشعتعص، فارابعدعن ياندذرذص سورعدع
قارعغاندا باشقا تعلالرنعمذ  . سعز تىرك تذرذص بعزنعث تعلعمعزدعمذ راؤان سأزلةيدعكةنسعز –

  بعلعدعغان ظوخشعمامسعز؟
   . دةص جاؤاب بةردع فارابع قعسقعال قعلعص–بعلعمةن، –
ةيصذل دةؤلة فارابعنعث ظذحعسعغا آعيضةن آعيعملعرعضة ؤةآعللعك قعلعدعغان قارا تىرك س

   .ظادةملةردعن ظةمةسلعكعنع صةملةص ظىلضىردع ؤة ظذنعثغا باشقعحة قعزعقعص قالدع
هةر خعل ظعلمعي تئمعدعكع مةسعلعلةر ظوتتذرعغا . سأهبةت يةنة يئثعؤاشتعن ظةسلعضة آةلدع

ذل دةؤلة تةرعصعدعن ظوتتذرعغا قويذلغان مةسعلعلةرضة سورذندعكع ظالعمالر آأصرةك سةيص .قويذلدع
صةقةت ظةسكع حاصانلعق فارابعال بذ مةسعلعلةرضة . تىزىكرةك جاؤاب بئرةلمةي آئكةحلةص قئلعشتع

   .روشةن ظعزاهات بئرعص، دةل جايعدا جاؤاب بئرةلعدع
لئكعن بذالرنعث هةممعسع ظعنساننعث . ق قعممعتع ظةقعل ؤة ظةخالققا باغلع-ظعنساننعث قةدعر  –
 دئدع فارابع سوظالالرغا بعرةر قذر جاؤاب بئرعص – ساظادعتعنع ظةث ظالعي نعشان قعلعشع الزعم،-بةخت 

 ياخشع –بولغاندعن آعيعن، ظأزعنعث ظةخالق ؤة جةمظعيةت هةققعدعكع قاراشلعرعنع بايان قعلعص،
 قعممعتع بولذص هئسابلعنعدذآع، هةر بعر نةرسعنعث -ةدعر ظةخالق بعلةن ظةقلعي ظعقتعدار ظعنساننعث ق

صةزعلعتع ظذنعث ظأزعدعكع ظةؤزةللعك ؤة ظئرعشعلضةن آامالةتتة، شذنعثدةك ظذنعث صاظالعيعتعدة 
ظةخالقعي . بعلعم، صةلسةصة ؤة ظةخالق بةخت ؤة ضىزةللعكنعث شةرتع هئسابلعنعدذ. ضةؤدعلعنعدذ

. عدعغان نةرسة شةخسنعث بعلعمع ؤة ظةقلعي بعلعش دةرعجعسعدذرسىصةتلةرضة آىحلىك تةسعر آأرسعت
 -تةلعم .  تةربعية تورع هاسعل قعلعشع زأرىر-دألةت ظعضعلعرعدعن تاآع ظاظعلة باشلعقلعرعغعحة تةلعم 

تةربعية ظعشعدا هةم مذاليعم، هةم قاتتعق ظذسذل قوللعنعش، حىشعنعص بعلعشنع يادالص بعلعشنعث 
جةمظعيةت مةسعلعلعرع تةبعظةت . ظعنسان تةبعظةتنعث بعر قعسمع. زعمظورنعغا دةسسعتعش ال

قانذنعيةتلعرعضة ظوخشاش، ظذنع تةبعظةت قانذنعيةتلعرع بعلةن هةمجةهةتتة بولغان قانذنعيةتلةر 
جةمظعيةت .  صةن ظاساسعدا هةل قعلعش الزعم-ظاساسعدا، ظةمةلعي صةلسةصة، ظةخالق ؤة ظعلعم 
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. اش زأرىرعيعتع ؤة خاهعشع بويعحة مةيدانغا آةلضةن هةمكارلعق ظذيذشمعسعآعشعلةرنعث ظورتاق ياش
 -يئمةك . لةر جاهالةتلعك شةهةر ؤة صةزعلةتلعك شةهةر دةص ظعككعضة بألىنعدذ)ياآع دألةت(شةهةر

ظعحمةك مةسعلعسعنع هةل قعاللمعغان شةهةرلةر، صذل تئصعش خاهعشعغا غةرق بولغان ساختعصةز 
ساصاغا بئرعلضةن، حىشكىنلةشكةن شةهةرلةر، صةزعلةتلعرعدعن ظاينعص آةتكةن  -شةهةرلةر، آةيص 

جاهالةتلعك شةهةرلةرنعث خةلقع هةقعقعي . شةهةرلةرنعث هةممعسع جاهالةتلعك شةهةرضة آعرعدذ
بةختنع بعلمةيدذ، باشلعقلعرع هةقعقعي بةخت ظىحىن خعزمةت قعلمايدذ، ظذالرنعث هايات مةقسةتلعرع 

 ساصا، ظأز ظعشتعياقلعرعدعن خالعغانحة يىز ظأرىش بولذص، بذنع -للذق، شأهرةت، آةيص جعسمانعي قاؤذ
ظأزظارا ياردةملعشعص بةختكة ظئرعشعشنع مةقسةت قعلعص بعرلةشكةن آعشعلةرنعث . بةخت دةص بعلعدذ

ن ظأزظارا ياردةملعشعص بةختكة ظئرعشعشنع مةقسةت قعلغا. شةهةرلعرع صةزعلةتلعك شةهةر هئسابلعنعدذ
ظأزظارا ياردةملعشعص بةختكة . آعشعلةرنعث جةمظعيةتلعرع صةزعلةتلعك جةمظعيةت هئسابلعنعدذ

ظةضةر بارلعق . ظئرعشعشنع مةقسةت قعلغان بارلعق شةهةر خةلقلعرع صةزعلةتلعك خةلق هئسابلعنعدذ
ورتاق صةزعلةت خةلقلةر بةختكة ظئرعشعش مةقسعتعدة ظأزظارا ياردةملعشعشنع يولغا قويسا صىتىن زئمعندا ظ

    .تعكلعنعدذ
سةيصذل دةؤلة فارابعنعث ظةقعلنع الل قعلعدعغان دانعشمةنلعكعضة ؤة قةيةردعن سورعسا شذ 
يةردعن تةمتعرعمةي جاؤاب بئرةلةيدعغان هازعرجاؤابلعقعغا ظادةتتعن تاشقعرع قايعل بولذص، قاتتعق 

أرمةت ؤة تةشةآكىرعنع ظعزهار قعلعش شذثا ظذ ظأزعنعث فارابعغا بولغان ه. هاياجانغا حأمىلضةنعدع
   .ظىحىن ظوردعغا يعغعلغان صىتكىل جاماظةتكة شاهانة زعياصةت بةردع

 ظاخعر بعر تئمعم ظعحعملعكمذ -زعياصةتتة فارابع سةيصذل دةؤلةنع تئخعمذ هةيران قالدذرذص، باشتعن 
ع ظئحعش ظىحىن قعلغعلع فارابعنعث آأثلعن. ظعحمةي، شذنداقال بعر لوقما تاظاممذ يئمةي ظولتذردع

دةص سورعؤعدع، » ظةمعسة مذزعكا ظاثالشنع خاالمسعز؟«: قعلعق تاصالماي قالغان سةيصذل دةؤلة ظاخعرعدا
  .فارابع دةرهال باش لعثشعتعص ماقذللذق بعلدىردع

 صةش دئضىحة ظأز -ظالعمنعث آأثلعدعكعنع تئصعؤالغعنعغا خذش بولغان سةيصذل دةؤلة هةش 
باشقعالر . اقلعق سازةندعلةرنع حاقعرعص آئلعص نةغمة قعلدذرذشقا باشلعدعسارعيعدعكع ظات

. سازةندعلةرنعث حالغان سازلعرعدعن مةست بولذص آأزلعرع خذمارلعشعص، جايعدا ظولتذرالماي قالدع
لئكعن فارابع ظذالرنعث ظورذنداش ماهارعتعدة ساقلعنعؤاتقان ظةث نازذك نذقسانالرنع بايقاص، ظاححعقعغا 

سةيصذل دةؤلة . لعماي ظورنعدعن دةس تذرذص ظذالرنع ساز حئلعشنع دةرهال توختعتعشقا بذيرذدعصاي
سازةندعلةر ساز حئلعشتعن حعصصعدة توختعغاندعن . باشلعق هةممةيلةن هةيران بولذص تذرذص قئلعشتع
، مذزعكا بعرلةص حىشةندىرىص -  نذقسانلعرعنع بعر-آئيعن، فارابع ظذالرغا سةؤرحانلعق بعلةن ظةيب 

  :هةققعدة بعرهازا تةلعم بةردع
 دئدع ظذ ظأزعنعث –مذزعكا ظالةمشذمذل هةمجةهةتلعكنعث مذهعم بعر تةرآعبعي قعسمعدذر، –

مةن شذنداق هئساباليمةنكع، ظةسلع زات  هةرعكةتكة –مذزعكا هةققعدعكع قاراشلعرعنع بايان قعلعص،
ش سةزضىسع بارلعق ظعنسانعي سةزضىلةرضة ظوخشاش ظاثال. ظعضة بولغعنعغا ظوخشاشال، ظاؤازغعمذ ظعضعدذر

تةبعظعي ظاؤاز ظةث ظاخعرع آعشعضة هذزذر بئغعشلعسا، غةيرعي . تةبعظعي ؤة غةيرعي تةبعظعي بولعدذ
مذزعكعلعق ظاؤاز بعلعش . تةبعظعي ظاؤاز آعشعضة غةشلعك ؤة بعظاراملعق تذيغذسع ظئلعص آئلعدذ

عكع ظاؤاز بولماستعن، بةلكع ظذ مذزعكعلعق تةلةص ؤة ظألحةم بويعحة جةريانلعرعدعن تاشقعرع بولغان ظادةتت
مذزعكعنعث مةيدانغا آئلعشع ظعنساننعث بعلعش ؤة صةرق ظئتعش، . تاصقا آعرضىزىلىص رةتلةنضةن ظاؤازدذر

ظعنسان ظأزعنعث تذغما ظعقتعدارع تىصةيلع . هذزذرلعنعش ؤة بعزار بولذش ظعقتعدارع بعلةن مذناسعؤةتلعك
كعلعق ظعستئداتقا ظعضة بولذص، مذزعكعلعق ظعستئدات تىصةيلع مذزعكعلعق ظاؤازنع صةرق ظئتةلةيدذ مذزع
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ظذ مذزعكعلعق . ظذنعثغا مةنعؤع مةزمذن ؤة هئسسعيات بئغعشلعيااليدذ. ؤة ظذنعثدعن تةسعرلعنةلةيدذ
تذغما ظعستئدات ؤة مذزعكا . تذيغذ تىصةيلعدعن شئظعرعي هئسسعيات ؤة ظعجادعيةت بعلةن شذغذللعنااليدذ

تذغما ظعقتعدار شاراظعتعدعن صايدعلعنعص بعر ظعلعمضة ظايالنغان بولذص، مذزعكا ظاؤازع مذظةييةن 
مذزعكا ظةمةلعي ؤة نةزةرعيعؤع مذزعكعدعن . قعزغعنلعق، مذظةييةن هئسسعياتنعث نةتعجعسع بولعدذ

 ظأزظارا بعرلعشعص مذزعكا ظعلمعنع  بعرعنع تولذقالص،-ظذالر بعر . ظعبارةت ظعككع قعسعمغا بألىنعدذ
. ظاهاث ظعجادحعسع حوقذم حالغذ مذزعكعسعنع صعششعق ظعضعلعضةن بولذشع الزعم. تةشكعل قعلعدذ

رعتعم شذثا هاسعل . نةزةرعيعؤع مذزعكا رعتعم، مئلودعية ؤة ظعصادعلةشتعن ظعبارةت ظىح ظاساسقا بألىنعدذ
مئلودعية شذثا . يعق روشةن نعسبةتلةشتىرىشكة ظئلعص آئلعدذبولغانكع، ظذ ظاؤازالرنع ظةقلعي ظذقذمغا ال

بذ ظعككعسع .  تأؤةن ظاؤازالرنع روشةن نعسبةتلةشتىرىشكة ظئلعص آئلعدذ-هاسعل بولغانكع، ظذ يذقعرع 
ظعصادعلةش بولسا ظاثالش ؤة آأرىشتعن ظعبارةت ظعككع مذهعم . ظاثالش سةزضىسعضة يألةنضةن بولعدذ

بةزع مذزعكا آىيلعرع خذشاللعق صةيدا قعلعدذ، بةزع مذزعكا آىيلعرع . لعدذسةزضىضة يألةنضةن بو
يةنة بةزع مذزعكا آىيلعرع آعشعلةرنعث تةسةؤؤذرعنع . مذهةببةت ؤة قعزغعنلعق ظعزهار قعلعدذ

روهنع  بذ سةنظةت ساالمةتلعككة شذ مةنعدة مةنصةظةتلعككع، بةدةندعكع ظاغرعق بةزعدة. ظويغعتعدذ
حىنكع . ظذ حاغدا بةدةن بعظاراملعق هئس قعلعدذ، روهمذ بعظاراملعق هئس قعلعدذ. ذظاجعزالشتذرعد

بةدةننع داؤاالشنع ظعشقا ظاشذرذش ظىحىن . ظذنعث قذؤؤعتع ظةسلع زاتقا ماسلعشعص ظاجعزالشقان بولعدذ
  .مذزعكعلعق ظاؤاز تىصةيلعدعن ظذنعثدا صاظالعيةت هاسعل بولعدذ. روهنع داؤاالشقا توغرا آئلعدذ

 دةص سورعدع سةيصذل –قارعغاندا، سعز ساز ؤة مذزعكعالرنع ياخشع بعلعدعغان ظوخشعمامسعز؟ –
   .دةؤلة فارابعدعن

ظارقعدعنال بةلؤئغعغا ظورالغان . دةص جاؤاب بةردع» هةظة«: فارابع قعلحة ظعككعلةنمةيال
ا ظئلعص، تارعنع قذتعحعدعن بعر تال تارنع ظئلعص سازةندعلةر قوش قولالص سذنغان ظذدنع قولعغ
ظذ دةسلعصعدة بايا . ظالماشتذرذص راؤرذس تةثشةص صىتىن ؤذجذدع بعلةن بئرعلعص حئلعشقا باشلعدع

بذ ظادةتتة آأثىل ظئحعش ظئهتعياجع ظىحىن . سازةندعلةر حالغان ظةرةب آىيلعرعضة قايتعالص حالدع
ث نةغمعسعنع ظاثالص روهلعنعص سورذندعكعلةر فارابعنع. ظوردعالردا حئلعنعدعغان شوخ نةغمعلةر ظعدع

 - فارابع ظارقعدعنال ظأزع ظعجادعي رةتلةص ظعشلعضةن مذقامالرنع ظارقا . جايعدا ظولتذرالماي قئلعشتع
ظارقعدعن ظذالص بعرهازا حئلعؤعدع، ظولتذرغانالر دةسلعصعدة ظعحعدة، آئيعن ظىن سئلعص يعغالص 

ا بعر توص سازةندعلةر ظأزظارا تةثكةش قعلعص نئمة ظىحىندذر ظذنعث حالغان نةغمعسع باي. آئتعشتع
 - فارابعنعث ظعح . حالغان نةغمعلةردعن نةححة هةسسة ظارتذق تةسعر قعلعش آىحعضة ظعضة ظعدع

ظذ ظأمرعدة تارتقان صىتكىل رعيازةتلعرعنع ؤة ظايرعلغعلع نةححة ظون يعلالر . ظعحعدعن مذث قاينايتتع
 هئسسعياتعنع بارماقلعرعنعث ظذحعغا يعغعص تذرذص صىتىن بولذص آةتكةن ؤةتعنعضة بولغان سئغعنعش

قارعغانالرغا ظذنعث بةدعنع ظئرعص، مذزعكعغا ظايلعنعص آئتعؤاتقاندةك . ؤذجذدع بعلةن بئرعلعص حالدع
ظذالرنعث بةدعنعمذ . هةممةيلةن تئضع يوق مذث دةرياسعغا غةرق بولذص آئتعؤاتاتتع. بعلعنمةآتة ظعدع

  ...عص آئتعؤاتقاندةك ظعدعموميادةك يذمشاص ظئر
فارابع ظأزعنعث قانحة ساظةتلةص نةغمة قعلغانلعقعنع ظأزعمذ . ظاالهةزةل يئرعم آئحة بولغانعدع

بعر حاغدا ظذ ساز حئلعشتعن توختعغاندا، هةممةيلةننعث ظأز ظورذنلعرعدا قعمعرلعماي . بعلمةيتتع
.  تةصتةآشع ظذيقذغا آةتكةنلعكعنع آأردعظولتذرذشقان صئتع بعراؤ ظةصسذن ظوقذص قاتذرذص قويغاندةآال

فارابع بعر صارحة باغاقحعضة خةت يئزعص ظذخالص آةتكةن  سةيصذل دةؤلةنعث تةختع صايةسعضة قعستذرذص 
  .قويذص، صذتعنعث ظذحعدا دةسسعضةن صئتع تعكةندةك يالغذز حعقعص آةتتع
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تع صايةسعضة قعستذرذلغان ظذ ظويغعنعص تةخ. سةيصذل دةؤلة تاث سىزىلضةندة ظاندعن ظويغاندع
باغاقحعنع آأرضةندعن آئيعنال ظاندعن هئلعقع ظةسكع آعيعم آعيضةن شةيخنعث داثقع ظالةمضة صذر 

مئنعث هةتتا آعحعك باال حئغعمدعمذ ظذيقذ «حىنكع . آةتكةن ظذلذغ ظالعم فارابع ظعكةنلعكعنع بعلدع
  ...»بعلةن خوشذم يوق ظعدع

دةص » ظةبذنةسعر فارابع« خةت يئزعلغان باغاقحعنعث آةينعضة دةص» ظعلتعصاتلعرعغا تةشةآكذر«
سةيصذل دةؤلة ظوحذق حعراي، سأزمةن، مةلذماتلعق، تةدبعرلعك، ظعلعم ؤة .  حعرايلعق ظعمزا قويذلغانعدع

سةيصذل دةؤلة سارعيعغا . سةنظةتنع سأيعدعغان، هةربعي ؤة سعياسعي ماهارعتع ظىستىن ظادةم ظعدع
.  ظألعماالر ظعلضعرع ظأتكةن هةرقانداق بعر خةلعصعلعكتعن جعق ظعدع- ظةدعبلةر، ظالعم -توصالنغان شاظعر 

ظةتعسع فارابعنع ظوردعغا . سةيصذل دةؤلة سارعيعدا ماهعر يازغذحع ساهعص ظعبنع ظةببةد ؤةزعرلعك قعالتتع
يصذل بذ تةآلعص سة. تةآلعص قعلعص ظةآئلعش تةآلعصعنع بعرعنحع بولذص ظةنة شذ ؤةزعر بةردع

سةيصذل دةؤلة  بعر توص حاصارمةنلةرنع فارابعنع قةيةردعن . دةؤلةنعث ظويلعغعنع بعلةن بعر يةردعن حعقتع
   .بولسذن دةرهال تئصعص آئلعش ظىحىن يولغا سالدع

حاصارمةنلةر فارابعنع ظةتعضةندعن تا ناماز ظةسعرضعحة ظعزلةص شةهةر سعرتعدعكع باغدا قاراؤذللذق  
فارابع ظوردا هاياتعغا آأنةلمةيدعغانلعقعنع ظئيتعص خةلعصعنعث  . عن ظاران تئصعؤالدعقعلعؤاتقان يئرعد

  .تةآلعصعنع حعرايلعقحة رةت قعلدع
ظةتعسع ناماز بامداتتعن آئيعنال سةيصذل دةؤلة فارابع قاراؤذللذق قعلعؤاتقان باغقا ظاتايعتةن ظأزع 

  .آئلعص ظذنع ظوردعغا تةآلعص قعلدع
باغنعث ظعضعسع آأز ظالدعدا . غاندعن آئيعن ظاخعر ظوردعغا بئرعشقا ماقذل بولدعظذ بعرهازا ظويالن

  .يىز بئرعؤاتقان ظعشالرغا ظعشةنمةي آأزلعرعنع ظذؤذلعغان صئتع فارابعنع تةزعم قعلعص ظذزعتعص قالدع
فارابع سةيصذل دةؤلةنعث ظوردعسعغا آةلضةندعن آئيعن، سةيصذل دةؤلة هةصتة ظون آىنضعحة 

» دألةت ظذستازع«ث شةرعصعضة آىن ظاتلعماي زعياصةت بئرعص تذردع ؤة جاماظةت ظالدعدا ظذنع ظالعمنع
فارابع شذنعثدعن آئيعن دألةت ظذستازع سىصعتعدة خةلعصعلعكنعث  ظعلمعي، مةدةنعي . دةص جاآارلعدع

 -لضةن ظالعم  هةر يةردعن آة-صاظالعيةتلعرعضة باش  بولذش بعلةن بعرضة، بذ يةردة آىنلعرعنع هةر يةر 
سةيصذل دةؤلة ؤاقعت تاصسعال ظذنعثدعن . ظةدعبلةر بعلةم قعزغعن هةمسأهبةتتة ظأتكىزدع - ظألعما ؤة شاظعر

   .دألةتشذناسلعق ؤة هوقذقشذناسلعق ظعلعملعرع بويعحة ساؤاق ظئلعص تذردع
جةهةتلعكع ظعجتعماظعي هايات هةم. ظعنسانعيةت تةبعظةت تةرةققعياتعنعث بعر قعسمع ؤة راؤاجع –

ظعنسانعيةت جةمظعيعتع ظالةمنعث . صىتكىل ظالةمشذمذل هةمجةهةتلعكنعث بعر قعسمع ؤة راؤاجع
 دةيتتع فارابع ظأزعنعث جةمظعيةت هةققعدعكع –تاآامذللعشعش شةآعللعرعدعكع ظاساسلعق بعر هالقا،

ياتعنعث قانذنعيعتعضة  صةقةت ظالةم تىزىلمعسع ؤة تةرةققع–قاراشلعرعنع سةيصذل دةؤلةضة بايان قعلعص،
ظاساسالنغاندعال ظعنسانعيةت جةمظعيعتعدعكع تةرةققعياتنع، صةزعلةتنع ؤة ظادالةتنع ظعلضعرع سىرضعلع 

بعردةآلعك تىزىلمعسعدة آعحعك آاظعناتقا ظعنسان ؤةآعللعك قعلغعنعدةك، حوث آاظعناتقا ظالةم . بولعدذ
 صةننعث ظةث ظالعي -صىتىن صاظال ظةقعل، ظعلعم  ساظادعتع -ظعنسانعيةتنعث بةخت . ؤةآعللعك قعلعدذ

ظةضةر آعشعلةر نةزةرعيعؤع بعلعملةر . ظةقعل بارلعق ياخشعلعقنعث ظاساسعدذر. مةقسعتع هئسابلعنعدذ
بعلةن حةآلعنعص، ظومذم قوبذل قعلغان ضىزةللعك حىشةنحعلعرعنع ظأز صاظالعيعتعضة تةتبعق قعلمعسا، 

ن ضىزةللعك حىشةنحعسع بويعحة صاظالعيةت ظئلعص بئرعشقا توسقذنلذق بذنداق ظادةت ظومذم قوبذل قعلغا
بذنعث بعرع، ظةخالق سةنظعتع بولذص، بذ : ظاؤام خةلق صةلسةصعسع ظعككع تىرضة بألىنعدذ. قعلعدذ

ياخشع صاظالعيةت ؤة . تىصةيلع ياخشع صاظالعيةت ؤة ظةخالق توغرعسعدعكع بعلعم هاسعل قعلعنعدذ
ظذنعث شاراصعتعدعن ضىزةللعك بعزنعث . شذالر سةؤةبعدعن آئلعص حعقعدذ) عزامالر ن-قاظعدة (ظعقتعدار
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سىصةتلعرعمعز بولذص قالعدذ؛ يةنة بعرع، قاظعدعلةرضة داظعر بعلعم بولذص، ظذنعث شاراصعتعدعن شةهةر 
ةت ظعنسانعي. ظاهالعسع ضىزةللعككة مذيةسسةر بولعدذ ؤة بذ ضىزةللعكنع ساقالشقا ظعقتعدارلعق بولعدذ

جةمظعيةتلعرعنعث صةزعلةتلعك ياآع جاهالةتلعك سىصةتلعرعمذ بذ جةمظعيةتلةرنعث ظالةمشذمذل 
 يةتمعضةنلعكع ؤة ظةمةلعي -هةمجةهةتلعك توغرعسعدعكع صاظال ظةقعلنع نةزةرعية جةهةتتة بعلعص يةتكةن 

عحة هةرقانداق آعشع ظأز تةبعظعتع بوي.   ظعزحعلالشتذرمعغانلعقعغا باغلعق-جةهةتتة ظعزحعلالشتذرغان 
شذنداق تىزىلضةنكع، ظذ ياشاش ؤة يىكسةك آامالةتكة ظئرعشعش ظىحىن نذرغذن نةرسعلةرضة 

ظذ بذالرغا . ظئهتعياجلعق بولسعمذ، ظئهتعياجلعق بذ نةرسعلةرنع يالغذز ظأزعال هةل قعلعص آئتةلمةيدذ
. شمعسعضة ظذيذشذشقا موهتاجدذرظئرعشعش ظىحىن هةرقانداق نةرسعنع تةق قعالاليدعغان ظادةملةر بعرلة

 بعرعضة هةمكارالشقذحع نذرغذن آعشعلةرنعث بعرلةشمعسع ظارقعلعقال هةر بعر -شذ سةؤةبلعك، صةقةتال بعر 
آعشع باشقعالرنعث ياشعشع ظىحىن زأرىر بولغان نةرسعنع يارعتعشقا مذظةييةن دةرعجعدة هةسسة 

.  نعيةت آأزلعضةن آامالةتكة ظئرعشةلةيدعغان بولعدذشذنداق قعلعص ظأز تةبعظعتع بويعحة ظعنسا. قوشعدذ
. هةر بعر آعشع ظأزعنعث ظعجتعماظعي تةبعظعتع بويعحة جةمظعيةتنعث بعر ظةزاسع سىصعتعدة باراؤةردذر

 مةنعؤع ظئهتعياجلعرع، ظأزظارا ياردعمع ؤة -ظذنعث جةمظعيةت بولذص ظذيذشذش زأرىرعيةتلعرع، ماددعي 
هاآعملعق ؤة مةهكذملذق . جةهةتلعكعدعكع ظورنع ؤة هةسسعسع باراؤةر بولعدذصىتكىل جةمظعيةتنعث هةم

مذناسعؤعتع ظعنساننعث ظعجتعماظعي ماهعيعتع، جةمظعيةتنعث تةبعظعي صرعنسعصلعرعغا، جىملعدعن ظةقعل 
ساغالم، صةزعلةتلعك دألةت قذللذقتعن خالعي، ظةمما باش . ؤة ظعنسانصةرؤةرلعك روهعغا زعت هادعسة

ن ؤة دألةت خادعملعرعغا ظعضة بولغان بولذشع، دألةت خادعملعرع خةلقنع بةختكة ظئرعشتىرىش ظورضا
ظعقتعدارعغا ؤة سةنظعتعضة ظعضة بولذشع، قعسقعسع، ظعنساننعث ظعجتعماظعي ؤة تةبعظعي ماهعيعتعضة 

. مذمكعن ساظادةتكة ظئرعشعش ظىحىن خعزمةت قعلعشع -بارلعق شةهةرلةر بةخت . ظذيغذن بولذشع الزعم
دئمةك، ظةقعللعق ظادةم . صةزعلةت ظةقعلنعث نةتعجعسع بولذص، نادانلعقتعن صةزعلةت آىتكعلع بولمايدذ

 - صاراسةتنع شةرت قعلعشعنعث سةؤةبع شذآع، ظةقعل -صةزعلةتنعث ظةقعل . صةزعلةتلعك ظادةمدذر
ش ظةنة شذنداق خاهع. صاراسةت بعلعش، صةرق ظئتعش، تالالش ؤة رةت قعلعش ظعقتعدارعغا ظعضة

حىنكع تالالش ظةقلعي . تالالش صةقةت ظعنسانغعال خاستذر. ظعقتعدار ظارقعلعق ظاثلعقلعققا آأتىرىلعدذ
. ياخشعلعق بعلةن يامانلعق ظعرادعضة ظاساسالنغان. بعلعشكة تايعنعدعغان مذهاآعمة هئسابلعنعدذ

 ظعجتعماظعي باراؤةرسعزلعك ؤة ظذنعث .ؤاهالةنكع، ياخشع ياآع يامان هةرعكةت صةقةت ظعنسانغعال خاستذر
ظعصادعلعرع ظالةمشذمذل هةمجةهةتلعككة، تةبعظةت بعلةن جةمظعيةتنعث بعردةآلعكعضة، ظعنسانعيةتنعث 

صةزعلةتلعك جةمظعيةت مذآةممةل ؤة هةمجةهةتلعككة . تةبعظعتعضة زعت بولغان ظعللةت ؤة آئسةللعكتذر
  .ث باشقذرذش سعستئمعسع بولعدذظعضة بولغان بعر صىتىن ضةؤدة بولذص، ظذنع

ظذنعث فارابعغا بولغان . سةيصذل دةؤلة فارابعنعث سأزلعرعنع ظاثالص ظئغعر خعيالالرغا صاتتع
   .ظعخالسع هةسسعلةص ظئشعص بارماقتا ظعدع

فارابع ظوردعغا آئلعص ظذزاق ظأتمةي داثقع ظةرةب دذنياسعغا صذر آةتكةن مةشهذر شاظعر 
   .ع بعلةن قةدعناس دوستالردعن بولذص قالدعظةبذتةيعب ظةل مذتةنةبب

سةيصذل دةؤلة فارابعنع ظذستاز تذتقاندعن آئيعن، ظذنعثغا ظوردا خةزعنعسعنعث هةممعسعنع 
. فارابع بذ تةآلعصنع قةتظعي  رةت قعلدع. ظئحعص آأرسعتعص خالعغانحة تةمعنلعنعشنع تةؤسعية قعلدع

  . بةرمةآحع بولذؤعدع، فارابع يةنة ظذنعمعدعسةيصذل دةؤلة ظذنعثغا يذقعرع ماظاش بةلضعلةص
ماظاش ظالسام ظاالي، ظةمما ظالعدعغان ماظاشنعث معقدارعنع ظأزىم بةلضعلةص ظةتة جاؤابعنع  –
فارابع ظةتعسع .  دئدع فارابع سةيصذل دةؤلةنعث تةآلعصعضة آىتىلمعضةن جاؤابنع بئرعص–بئرةي،

دعكع ظاياغ تعككىحعلةرنعث ظارعسعغا بئرعص، ظذالرنعث ظةتعضةندعال ظذدذل دةمةشق شةهعرعنعث مةرآعزع
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ظعحعدعكع ياشراق بعرسعدعن آىنعضة نةححة دةرهةم آعرعم قعلعدعغانلعقعنع سورعؤعدع، هئلعقع 
فارابع بازاردعن قايتعص آئلعصال . موزدذز آىنعضة ظعككع دةرهةم آعرعم قعلعدعغانلعقعنع ظئيتعص بةردع

سةيصذل دةؤلة صةؤقذلظاددة تأؤةن . ةرهةم ماظاش ظالعدعغانلعقعنع ظئيتتعسةيصذل دةؤلةضة ظأزعنعث تأت د
حىنكع ظذ ظالعمنعث قعلغان ضئصعدعن . بذ ساننع ظاثالص هةيران بولدع، ظةمما رةت قعلعشقا صئتعنالمعدع

بذ صذل فارابع ظىحىن تولعمذ . صةقةت يانغعلع ظذنعمايدعغان جاهعل معجةزعنع ظوبدان بعلعص قالغانعدع
سةيصذل . رزعمةس بولسعمذ، ظذ صعيادة يول مئثعص ؤة ساددا ياشاص ظأز صاظالعيعتعنع داؤامالشتذردعظة

دةؤلةنعث ؤةزعرع ساهعص ظعبنع ظةببةد فارابعغا بةزع تةلةصلةرنع قويذش بعلةن بعللة، ظذنعث ظالدعغا 
  .اقال رةت قعلدعقعممةتلعك سوؤغعالرنع قويغانعدع، فارابع ظذنعث تةلةصلعرع ؤة سوؤغعلعرعنع بعر

فارابع بذ دةؤردة ضةرحة سةيصذل . فارابع سةيصذل دةؤلة هذزذرعدا بعر يعلدةك تذرذص قالدع
دةؤلةنعث هامعيلعقعغا ظعضة بولغان بولسعمذ، ظةمما ظذ ظأزعنع سعياسعي ظعشالر ؤة خذسذسعي صاراغةتتعن 

  .يعراق تذتذص، ؤاقعتنع قةدعرلةص جعددعي ظعشلعدع
   

6  
   

 يعلع دةمةشقتعن حعقعص  ظعسماظعلعزعم صعكعر ظئقعمع تئز سىرظةتتة آئثعيعص - 849فارابع 
فارابع معسعردا نذرغذن ظالعمالر بعلةن تونذشتع، ظعلمعي .  آئتعؤاتقان معسعرغا آئلعص توختعدع

 مذنازعرعلةردة ظىستىنلىك ظئلعص، زور هأرمةت ؤة -لئكسعيعلةر ظوقذدع ؤة بعر قاتار ظعلمعي بةس 
   .فارابع معسعردعمذ ظذزاق تذرماي يةنة دةمةشققة قايتعص آةلدع. ة مذيةسسةر بولدعشأهرةتك

قئرعص قالغان بولذشعغا .  ياشقا آعرعص قالغعنعغا قارعماي خئلعال تةمبةل ؤة ساغالم ظعدع80فارابع 
 80. يتتعقارعماي سةيصذل دةؤلة سوؤغا قعلغان صةرغانة ظارغعمعقعغا باشقعالرنع يألعضعلع سالماي معنةلة

ياشلعق فارابع يةنعال ياش ؤاقتعدعكعضة ظوخشاشال ؤةزمعن، ظأتكىر، تئتعك بولذص، ظةستة قالدذرذش 
بايقاص بعلعش ظعقتعدارعنعث  قابعلعيعتعنعث صةؤقذلظاددة يذقعرعلعقع، تةسةؤؤذرعنعث تئزلعكع، ظالدعن

 بعلةن هةرقانداق آعشعنع هةيران ظىستىنلىكع، مذهاآعمة ؤة نذتقعنعث مةنتعقعلعقلعقع ؤة ظوبرازلعقلعقع
ظذ ظأمرعنعث ظاخعرعغعحة ظأزعنعث ظعلغار آأزقاراشلعرعدعن زادعال يالتايمعدع ؤة هةقعقةت . قالدذراتتع

  .يولعدعكع جاصالعق آىرعشعنع بعرةر معنذتمذ توختاتمعدع
سعز ظذلذغ ظالعممذ ياآع «: آعشعلةر ظذنعثدعن داظعم. فارابع ظعنتايعن آةمتةر ظعدع

ظةضةر مةن ظارعستوتعل زامانعدا ياشعغان بولسام، «: دةص سورعغاندا، فارابع ظعزحعل هالدا» ارعستوتعلمذ؟ظ
  .دةص جاؤاب بئرةتتع» ظذنعث ظةث ظالدعنقع قاتاردعكع شاضعرتلعرعدعن بولغان بوالتتعم

فارابع تاآع ظأمرعنعث ظاخعرعغعحة ظأضةنضةن بعلعملعرعضة قاناظةتلةنمعدع، ظأضعنعش ؤة 
فارابع ظعلعم بعلةنال بولذص آئتعص، ظأمرعنعث ظاخعرعغعحة ظأيلةنمةي . ظعزلعنعشنع زادعال توختاتمعدع

  .ظأتىص آةتتع
ظةبذنةسعر فارابع ظأز دةؤرعنعث مةشهذر ظذستازع سىصعتعدة آأصلعضةن شاضعرتالرنع تةربعيعلةص 

فارابعنعث شاضعرتلعرع ظعحعدعن . ظذنعث يالغذز شامدعال ظون معث ظوقذغذحعسع بار ظعدع. قاتارغا قوشتع
ظذنعث هةرراندعكع . ظعسالمعيةت شةرقعضة تونذلغان مةشهذر ظالعمالردعن نذرغذنلعرع يئتعشعص حعقتع
يةهيا ظعبنع ظةدعنعث . ظوقذغذحعلعرع ظارعسعدا ظةث مةشهذرع ظةبذ زةآةرعية يةهيا ظعبنع ظةدع ظعدع

   .ر يئتعشعص حعققانعدعشاضعرتلعرع ظعحعدعنمذ بعرمذنحة مةشهذر ظالعمال
 يعراق مةملعكةتلةرضة بئرعص سةييارة نذتذق  سأزلةشنع -فارابع شةهةرلةرنع ظارعالص، هةتتا يعراق 

 شةهةرلةردة ظعلمعي سأهبةت ؤة ظعلمعي - يذرت ؤة شةهةر -يذرت . صةقةت قولدعن بةرمعضةنعدع
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. مذؤاصعقالشتذرذص بايان قعلعص آةلضةنعدعمذنازعرعلةرضة قاتنعشعص، ظأز تةلعماتلعرعنع دةؤر تةقةززاسعغا 
بعراق ظذنعث بارغانال جايدا آأرضعنع هاآعمعيةتتعن نارازع بولغان خةلقنعث قوزغعالثلعرع، 

فارابع ظوتتذرا ظاسعيادعمذ، باغداتتعمذ، سىرعيةدعمذ، . هاآعمعيةتتعكع حعرعكلعك، ظعحكع نعزاالر ظعدع
شذثا ظذ . ةممة دةهشةتلعك تىرلعرعنع آأزدعن آةحىردعمعسعردعمذ ظادالةتسعزلعك ؤة زذلمةتنعث ه

  :آأرضةنلعرعدعن خذالسة حعقعرعص مذنداق شئظعر يازغانعدع
   دةؤرانعغا،–هةر حئكعنضةن دةمدة تةتىر بذ زامان 

  سةن قعلعص سأهبةت يئتةلمةيسةن آأثىل ظارمانعغا؛
  بارحة ظةل باشلعقلعرعنعث باشلعرع قاتقان تىضةل،

   د يئتعص ظايالندعمذ سةؤدايعغا؟هةممة باشقا دةر
 صةننعث هةممة -فارابع تعنعمسعز ظعلمعي ظةمضعكع بعلةن ظوتتذرا ظةسعر صةلسةصعسع ؤة ظعلعم 

 صارحعدعن ظارتذق آعتاب 160فارابع ظأز ظأمرعدة . ساهةسعدة غايةت زور ظعلمعي معراس قالدذرذص ظأتتع
ع ضرئك ظعلمعي معراسلعرعنع ظعجادعي شةرهلةص ظذ بةزع ظةسةرلعرعدة ظارعستوتعل ؤة قةدعمك. يازدع

جارع قعلدذرغان بولسا، يةنة آأصلعضةن ظةسةرلعرعدة آأص تةرةصلعمعلعك مذستةقعل ظعلمعي ؤة صةلسةصعؤع 
فارابعنعث ظارعستوتعل، ظئؤآعلعد، . قاراشلعرعنع حوثقذر مذالهعزعلةر بعلةن بايان قعلعص حعقتع

ؤة ظالعملعرعنعث ظةسةرلعرعضة قارعتا يازغان شةرهلعرع ظذالرنعث صعتولعمع قاتارلعق ضرئك صةيالسوص 
ظةسةرلعرعنع قايتا ظعشلةش، قايتا ظعزاهالش، ظئنعقسعزلعقالرنع روشةنلةشتىرىص، نذقسانالرنع تىزعتعش 

فارابع بذ خعل شةرهع ظةسةرلعرعدة قةدعمكع . ظارقعلعق صىتىنلةي يئثع هاياتعي آىحكة ظعضة قعلدع
. أزقاراشلعرعنعث نوصذزعنع تعكلةص،  ظذنع يئثع صعكعر ؤة صاآعتالر بعلةن راؤاجالندذردعضرئك ظعلغار آ

فارابعنعث قارعشعحة، ظارعستوتعل ؤة قةدعمكع ضرئك ظعلمعي معراسلعرعنع بذنداق ظعجادعي شةرهلةش 
فارابعنعث مةقسعتع . ظذنع جاماظةتحعلعككة تونذشتذرذش ظعشعنعث صةقةت باشلعنعشعال ظعدع

ستوتعلنعث ظعلغار ظعلمعي، صةلسةصعؤع آأزقاراشلعرعنع ظوتتذرا ظةسعر ظعسالمعيةت دذنياسعغا تةتبعق ظارع
قعلعش، شةرق خةلقلعرعنعث ظعسالمعيةتتعن ظعلضعرعكع ؤة آئيعنكع بارلعق مذنةؤؤةر ظعلمعي 

بعر قاتار مذؤةصصةقعيةتلعرعنع صةلسةصعؤع جةهةتتعن يةآىنلةش، ظأز زامانعسعدا ظوتتذرعغا قويذلغان 
تارعخعي خاراآتئرلعك ظعلمعي ؤة صةلسةصعؤع مةسعلعلةرضة ظعمكانقةدةر توغرا جاؤاب بئرعص، 
ظعنسانعيةتنعث ظالغا ظعلضعرعلةش يولعنع يورذتذص بئرعش ظىحىن ظعلمعي صاظالعيةت ظئلعص بئرعشتعن 

علةرنع ظالغا سىرضةن فارابع بذ تارعخعي ؤةزعصعنع ظأزعنعث بعر قاتار مذستةقعل ظعدعي. ظعبارةت ظعدع
فارابعنعث ظعلغار صةلسةصعؤع . ظةسةرلعرع بعلةن ظورذنالص، ظأز صةلسةصعؤع سعستئمعسعنع ياراتتع

سعستئمعسع ظعسالمعيةت شةرقعدة تةبعظةتشذناسلعق ؤة ظعنسانصةرؤةرلعك صعكعر ظئقعمعنعث 
  .راؤاجلعنعشعغا يئثع يول ظاحتع

رلعرع ؤة ظذنعث ظأز تةرةققعياتعدعكع زور مةسعلعلةرنعث ظةرةب ظعلغار ظعجتعماظعي صةلسةصعؤع صعكع
ظذ ظعنسانعيةت مةدةنعيةت تارعخعنع قايسع معللةت ؤة قايسع . هةممعسع فارابعدعن باشالنغانعدع

مةملعكةتتة ظاصعرعدة بولسذن، ظذنع ظعنسانعيةتنعث بعر صىتىن مةدةنعيةت تارعخعنعث ظايرعلماس بعر 
   .قعسمع دةص قارايتتع

ع ظأز دةؤرعنع، جىملعدعن ظأز بعلعملعرعنع تارعخ ؤة بعلعش تةرةققعياتعنعث ظاخعرقع صةللعسع فاراب
دةص جاآارلعماي، تولعمذ ظعصتعداظعي بعر بالداق، هةتتا ظالةم سعرلعرعنع ظاحالمعغان بعر بالداق دةص 

ذ هةقتة مذنداق دةص ظذ ظأزعنعث بعر رذباظعيسعدة تولعمذ حعنلعق ؤة آةمتةرلعك بعلةن ب. هئسابلعغانعدع
  :يازغانعدع

   صعشماي قالدع،–مةؤجذتلذق سعرلعرع خام 
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  بذ قعممةت دذر يعصقا تعزعلماي قالدع؛
  هةرآعم ظأز ظةقلعحة بعر سأز دئدعيذ،

  .ظةمما ظةسلع سعر هئح ظئحعلماي قالدع
ةن، فارابعنعث قارعشعحة، تئخع ظالةمدعكع مةؤجذدعيةتلةرنعث سعر ؤة قانذنعيةتلعرع يئشعلمعض

آعشعلةر ظالةم سعرلعرعنع بعلعش يولعدا آأص ظعزلةنضةن بولسعمذ، بعلعش تئخع ظاخعرقع صةللعضة 
   .يةتمعضةنعدع

 يعلع ماهع - 950ظذلذغ مذتةصةآكذر ؤة مةدةنعيةت صةهلعؤانع ظةبذنةسعر فارابع معالدع 
 يئقعن بعر جايدا نعث بعر آىنع دةمةشقتعن بةلخكة آئتعؤاتقاندا، دةمةشققة)دئكابعر ظئيع(رةجةص

 دذنيا ؤةدة قعلعص آىشكىرتىشع بعلةن -مذتةظةسسعص روهانعيالر ؤة ظذالرنعث هامعيلعرعنعث زور مال 
  .ظأزعنع صايالص يىرضةن قوراللعق باندعتالر  تةرعصعدعن ؤاقعتسعز ظألتىرىؤئتعلدع

قان سةيصذل ظالعمنعث جةسعتعنع بعرعنحع بولذص يةنة ظةسقاالندعن دةمةشققة قايتعص آئلعؤات
  . يامغذر يعغلعدع-دةؤلة بايقعدع ؤة بذ ظذلذغ ظذستازنعث جةسعتعضة ظأزعنع ظئتعص قان 

شذ آىنع سةيصذل دةؤلة رةسمعي ماتةم لعباسع آعيعص، ظالعمنعث جةسعتعنع تئضعشلعك دةبدةبة 
ع دةرؤازعس» بةبةس سةغعر«فارابعنعث قةبرعسع دةمةشق شةهةر سئصعلعنعث . بعلةن دةصنة قعلدع
  .يئنعدعن ظورذن ظالدع

شةرق خةلقلعرعنعث ظذلذغ مذتةصةآكذرع، ظعنعسكعلوصعدعك ظالعم ظةبذنةسعر فارابع ظعنسانعيةتنعث 
 مةدةنعيةت ؤة صةلسةصة تارعخعدا ظأحمةس تأهصة يارعتعص ظالةمدعن -صىتكىل بعلعش تارعخعدا، صةن 

ذنةسعر فارابع ظوتتذرا ظاسعيا ؤة تىرآعي شةرقنعث ظةث ظالعي صةيالسوصع ؤة ظارعستوتعلحعسع ظةب! ظأتتع
خةلقلةر مةدةنعيةت تارعخعنعث دةؤر بألضىح ؤةآعلع بولذصال قالماي، بةلكع بعر صىتىن دذنيا تارعخعدعكع 

دةص شأهرةت » ظعككعنحع ظذستاز«، »شةرق ظارعستوتعلع«. مةشهذر نامايةندعلةرنعث بعرع بولذص قالدع
ظذ صةلسةصعضة ظذل سالدع ؤة . لسةصة تةتقعقاتعنعث هةقعقعي ظاساسحعسعقازانغان فارابع شةرق دذنياسع صة

ظذنعثدعن آئيعن ظوتتذرعغا حعققان شةرق . صةلسةصعدعكع  هةرقايسع ظعلعملةرنعث ظاساسعنع تعكلعدع
سعياسعي، . صةيالسوصلعرع ظعدعيعسع ظعحعدة ظذنع حعقعش نذقتا قعلمعغان ظعدعية يوق دئيةرلعك

. ةردة ظذنعث شأهرعتع هةرضعز صةلسةصة ساهةسعدعكع ظورنعدعن تأؤةن ظةمةسظعجتعماظعي مةسعلعل
صةلسةصة سوقرات، ظةصالتون ؤة ظارعستوتعلنعث قولعدا دذنياغا آئلعص، تا فارابع دةؤرعضة آةلضىحة 
سعياسعي، ظعجتعماظعي مةسعلعلةر صةلسةصة ظويلعشعدعغان ظةث مذهعم مةسعلعلةرنعث بعرع بولذص 

ابع غايةت زور ظةمضةك سعثدىرىص بذ ظعشنع صةزعلةتلعك شةهةر هةققعدعكع قاراشلعرعدا فار. آةلضةنعدع
فارابعنعث  شانلعق . دذنيا تارعخعدا تذنجع بولذص ظذتذقلذق تاماملعغان بعردعنبعر ظادةم بولذص قالدع

ظأمةر ظعدعيعسع ظعلغار ظعدعيعلةرنعث ظوتتذرا ظةسعردعكع يارقعن نةمذنعسع سىصعتعدة ظعبعن سعنا، 
هةييام قاتارلعق ظذلذغ ظالعمالرنعث ؤارعسلعق قعلعشع ظارقعلعق ياؤروصا مةدةنعيةت ظويغعنعشعغا ؤة ياؤروصا 

ظعدعية ظازادلعق «شذثا فارابعنع هازعرقع زامان تةتقعقاتحعلعرع . صانتعزمعغا آىحلىك تةسعر آأرسةتتع
 تةرةققعيصةرؤةرلعك ؤة ضذمانعزم ظىحىن روهعي ظةرآعنلعك،«، » صةن قةهرعمانع-ظعلعم «، »مذتةصةآكذرع

  ! ظاغزعغا تةضمةي تةرعصلةشمةآتة-دةص ظاغزع » آىرةشكىحع جةثحع
 


