
راشتنا لاس  نیمھد  هرامش ١١٨ – هامرویرھش ١٣٩٠  هاگرذگ –  گنُج 
رویرھش ١٣٩٠

دنا هدرک  یرای  ناتسود  نیا  ار  هاگرذگ  هام  رویرھش  گنُج 

نادشار رغصا  یلع  لگ  – هریت  ھحیلم  یدورگنل –  سمش  ریوک - دومحم 

یدسا انیم  یناخودرا –  لضفلاوبا  یئاقآ - انام  یراشفا - هردان  روپ - لوسر  دلاخ  - 

- رگزرب گنشوھ  ریما  یدزی - رفعج  یدنوامد - لامک  یغادب - ھیضرم  یئابطابط - دمحا 

- یندم نیرسن  یئانیس –  میحر  یریدم –  نارھم  زورون - روپ  زرمارف  اسیلِا - - 

 - یھللارکش اضر  دیس  نسحم –  روپ  ابتجم  یربنق –  دیجم  دنمجرا - نیرفآ  شون 

هام ١٣٨٠ رذآ  زاغآ  نامز 

هرامش ١١٨

ھلاقم

هامرویرھش ١٣٩٠ هاگرذگ –  گنُج 
راشتنا لاس  نیمھد  هرامش ١١٨ –

 – ناگریت هراونشج  یاھ  ناتساد 
نایرفص دومحم 

هدازھاش ی دنز : ناخ  یلعفطل 
ریوک دومحم  تنایخ - راگزور 

ھحیلم ام – “  ھمانسانش “  نوماریپ 
لگ هریت 

شیاھمخز یھمھ  اب  ناریا  تایبدا 
رایرھش اب  وگوتفگ  تسا –  هدنز  زونھ 

کاخ رتفد  روپیندنم -

زا روبع  غارچ ، هرھچ  رب  قالش 
ھمانزور اب  یشتآ  رھچونم  یوگ  تفگ و 

ولزوگارق  دمحم  قرش -

 “ ناتساد ھعومجم  ھب  یھاگن 
زورونروپ زرمارف  یباتفآ – “  یاھزور 

وزرب ناتیپاک  ناتساد  ھب  نم  هاگن 
یناساس ویرآ  یعیفر –  نارھم  ھتشون ،

هاگرذگ هاگرذگ
یسراپ تایبدا  تمدخ  یسراپرد  تایبدا  تمدخ  رد 

تسا شنیرفآ  رس  جات  ھک  رنھ  تسازاریغ  شنیرفآ  رس  جات  ھک  رنھ  زاریغ 
تسین رادیاپ   یتلزنم   چیھ   تسیننارود    رادیاپ   یتلزنم   چیھ   نارود   

یناگرزاب مایپ  ام هرابرد  ویشرآ ھناخباتک یلصا ھحفص 
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» ھلاقمهرامش ١١٨ هاگدید نودب 

زربیرف یدامع  - نسحم  ھشیدنا –  دازھب  یناساس –  ویرآ  نوحیج - مارھب  یعیفر - نارھم  یربشم - نودیرف  یبجر - لیعامسا  نمھب - یرباص - نسحم 

نایرفص دومحم  هداز –  نایزابخ  اضترم  یدازریش – 

*******************

نایرفص دومحم  ناگریت –  هراونشج  یاھ  ناتساد 
رویرھش ١٣٩٠

ناگریت هراونشج  یسیون  ناتساد  ھقباسم  ھب  یلمات 

ھقباسم نیا  زا  ناتساد  هدزناپ  باختنا  اب  ھک  یباتک  و 

تیریدم ھب  ناملآ  رد  نیلرب  نودرگ  رشن  طسوت 

تسا هدش  رشتنم  یفورعم  سابع 

رومام نیزیمم  یاھ  تلاخد  یاھ  هدند  خرچ  یال  ناریا ، رد  ام  صلاخ  نیتسار و  تایبدا  ھکنیا  رد 

ھعماج ھماج  دوشن و  هدیشارت  ات  ناتساد ، صوصخب  یرثا  چیھ  دوش و  یم  هدرول  دراد  داشرا ،

. تسین یدیدرت  نیرتمک  دسر  یمن  روھظ  ھصنم  ھب  دنکن  نت  رب  ار  یمالسا 

 “ میا یدرک  رشتنم  اوران  یاھ  تلاخد  نیا  زا  ار  یدنتسم  دراوم  دیراد  ور  شیپ  ھک  هاگرذگ  هرامش  نیمھ  رد  و  “ 

: باتک یلو 

 “ هدیزگرب رثا  هدزناپ  ناگریت –  یاھ  ناتساد  “ 

نیا تسا و  هدیوارت  هدنسیون  ملق  زا  تساک  مک و  یب  ھک  دناوخ  یم  ار  ھچنآ  هدنناوخ  تسا و  روسناس  یب  یباتک  یئاھ ، تلاخد  نینچ  زا  ندوب  رود  ببس  ھب 

. تسا یا  هدننک  لاحشوخ  ربخ 

یرس زا  ناتساد  دنچ  ھب  یھاگن 
 “ یئارحص سابع  هاتوک  یاھ  ناتساد 

ھشیدنا دازھب  نایرفص – “  دومحم 

 “ ناتساد ھعومجم  ھب  یھاگن 
یربنق دیجم  یباتفآ – “  یاھزور 

مارھب بادرم –  رد  ناگدمآ  ریگ 
نوحیج

مدیدیمن مشچ  ھب  ار  تراقح  نیا  شاک 
یدسا انیم  – 

راتسا ریو  تسیچ ؟ یراتسا  ریو 
ابتجم رگشسرپ : ھبحاصم –  کی  تسیک ؟
هللارکش اضر  دیس  وگخساپ : نسحم –  روپ 

ی

یراشفا هردان  نم –  زرم 

ھمان باتک  هام  “ – باتک  هراب  رد 
یربنق دیجم  ناتسرامیت – “  زا  یئاھ 

دلاخ تفرگن – ! راشتنا  زوجم  مباتک 
روپ لوسر 

دمحا شتآ –  رب  روگ  ناریا 
یئابطابط

یم یم  رودزم  رفن  کی  نینچ  نیا 
یناخ ودرا  لضفلاوبا  دوش – 

اھاضف و قطنمیب ، یاھیزیمم 
یعونصم ار  یناتساد  یاھتیصخش 

تساهدرک

 – کمن ددنگب  ھک  یزور  ھب  یاو 
هداز رظان  ھیفص 

ھیضرم یشاپ –  بآ  زا  اتح  تشحو 
یغادب

یدنوامد لامک  هاتوک –  ھملاکم  کی 
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. دراد ساپس  یاج  ھقباسم  نیا  هدیزگ  رب  ناتساد  هدزناپ  زا  یباتک  ندروآ  رازاب  ھب  رشن و  تعرس  و  نارواد ، باختنا  و  یرازگرب ، هوحن 

زا ناتساد  ندیزگ ١۵  رب  و  تقو ، مک  دنلوغشم و  تخس  دوخ  نلامتحا  ھک  ینارواد  طسوت  هدننک  تکرش    ِ ناتساد لماک ِ ٢۶٢  ھجوت  اب  تقد و  اب  ندناوخ 

: دشاب ھتشاد  لیلد  کی  دناوت  یم  طقف  اھ  نآ  نیب 

 ”. قشع “ 

. دنتسھ هرس  یراثآ  ندناوخ  لابند  ھب  ھک  یناگدنناوخ  ندرک  بغار  و  تسا ، راشف  تحت  تخس  ھک  یتایبدا  زا  تیامح  ھب  قشع 

: ناتساد

تسا “ ینالوط  دایرف  رمع  ناج ، رسپ  “ 

ھتشون

اداناک روکنو –  زورون - روپ  زرمارف 

یرگن فرژ  شنیب و  نیا  تسا و  هدیسر  راد  قح  ھب  قح  ھناتخبشوخ  ھک  تسارترب ، ماقم  ھتسیاش  تسا و  باتک  نیا  ھقباسم و  نیا  یاھ  نیرتھبزا  یکی 

. دنایامن یم  ار  نارواد 

 : دراد دوخ  یبدا  ھمانراک  رد  ار  اھ  باتک  نیا  مناد  یم  نم  ھک  یئاجنآ  ات  تسین و  راک  هزات  یا  هدنسیون  زورون ، روپ  زرمارف 

تخس یاھلاس 

تسا ھقاش “  لامعا  اب  یگدنز  دنلب “  ناتساد  کی  هاتوک و  ناتساد  راھچ  ھعومجم  ھک 

تسب نب  یاھ  هداج  رد 

رعش ھعومجم 

و

د اد یم  تاجن  ارم  مھ  یسک  شاک 

تسا هاتوک  ناتساد  هدفھ  ھعومجم  زین  باتک  نیا  ھک 

ناتساد و 

تسا ینالوط  دایرف  رمع  ناج  رسپ 

دراد یاج  ھعومجم  نیا  رد  زین ، یسیون  ناتساد  ھقباسم  هدنرب 

یدنوامد لامک  هاتوک –  ھملاکم  کی 

ھب خساپ  رد  هاتوک  رایسب  یا  ھمان 
دومحم تسود –  کی 

رفعج زا : میظنت  اھھچب . یوگھصق 
یدزی

شزورلاس ھک  ھطورشم  بالقنا  دایب 
زا یکی   … تفر دمآ و  ادص  رس و  یب 

شیاھ ارجام 

مالسا زا  شیپ  ناریا  تایبدا  خیرات 

نسحم لیم –  یئ  ھلیسو  لاوئس  کی 
یرباص

هاگرذگ هرامش  رھ  یاھ  گرب 

درم نیا  هدمآ  اھربخ  رد 

هاگرذگ یمومع  طباور  هاگن –  توافت 

ھب دجسم  ھعمج  ماما  یسنج  زواجت 
دنا هدش  یم  سردت  نآرق  ھک  ینادرگاش 

هاگرذگ هرامش  رھ  یاھ  گرب 

مظان ما - ھتسیز  ناسنا  کی  لثم 
ربماون ھیکرت  رادمان  رعاش  تمکح 

میظنت باختنا و  - ھیئوژ ١٩۶٣ - ١٩٠١
یندم نیرسن  زا :

شون زا : میظنت  باختنا و  - راولا لپ 
دنمجرا نیرفآ 

- یدامع نسحم  یھمجرت  - رییوس انآ 
یدازریش زربیرف  میظنت  باختنا و  ھب 

ناتساد

سابع  ” نایرفص دومحم  مساج – 
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. دنک یم  قاتشم  ار  هدنناوخ  ھک  تسا  هداد  یصاخ  یگژیو  ناتساد  نیا  ھب  توافت ، یمک  اب  دادخر  رارکت  یزاب 

تسا هدرک  ھجوت  لباق  هدنلاب و  ار  ناتساد  ناسنا ، ھب  مارتحا  صوصخب  یئوگ و  هدایز  زا  زیھرپ  زجوم و  تالمج  درب  راک 

 ” مھد یم  تسد  وا  اب  موش و  یم  دنلب  شیناوج  مارتحا  ھب   ”

راظتنا زا  رود  نیشن  ھفاک  نارکفنشور  صوصخب  یارب  شعوقو  لامتحا  ھک  تسا  یئاھ  ارجام  نآزا  تسا ، “  ینالوط  دایرف  رمع  ناج  رسپ  ناتساد “ِ  

ھناگ ی ھس  یاھ  ھفاک  قنور  ماگنھ  ھب  تسین .

ناتساد تروصب  زین  اھنآ  زا  یرایسب  تسا و  هداد  خر  ارعش  ناگدنسیون و  یارب  یئاھ  ارجام  نینچ  تاعفد  ھب  زوریف “   ” ھفاک و  یردان “    ”، ” یسودرف “ 

نامر ھک  نم  یارب  صوصخب  تسھ ، زین  زیگنا  هرطاخ  مرف ، یئابیز  رثن و  یناور  رب  هوالع  ناتساد  نیا  ببس  نیمھب  تسا . هدش  ریرحت  ابیز  هاتوک  یاھ 

. دوش یم  زاغآ  یئاج  نینچ  کی  زا  ما ، نیلوراک “  اب  ماش  “ 

**

. تسا هدرک  ناریا  زا  یزاریش  راگنرز  اسوتا  مناخ  بیصن  ار  مود  هزیاج  دنباوخ  ھمھ  یتقو    ِ ناتساد

اتح اوھ و  لاح و  نتشاد  نمض  اھ  تشاد  رب  نیا  ھک  تسا  یعیبط  و  تسا . شدوخ  صاخ  یا  ھتشون  زا  سک  رھ  تشاد  رب  ھک  تسین  یروآ  دای  ھب  مزال 

. تسا رظتنم  هار  نآ  رد  دنناوخ  ھک  دوش  یم  ریسفت  یھار  ھب  هدنسبون ،  دوصقم 

تقیقح نیا  ھب  ھجوت  اب  تقیقح  رد  تسا و  هداتفا  ام  یاھ  ھناخباتک  باتک و  ناجب  شوم  ھنوگچ  ھک  دھد  یم  ناشن  یئابیز  نیع  رد  ایوگ  رایسب  ناتساد  نیا 

. دنک تسین  ار  ام  ایبدا  ات  تشا  هار  رد  ینوعاط  ھک  دیوگ  یم  دراد  تسا  شوم  نوعاط  عویش  لماع  ھک 

 : تسا هدرک  خوسر  ام  یصخش  یاھ  ھناخ  ات  ذوفن  نیا  ھک  دیوگ  یم  و 

ھتخیر ذغاک  هدش  زیر  یاھ  هدرخ  لبم  نیئاپ  مدروخ . یردنکس  درک و  ریگ  یتحار  لبم  ھب  میبپ  نلاس  یوت  دروآ . دوخ  ھب  ارم  شقاتا  زا  مرتخد  یادص  … “ 

. دوب

“  … دنوجب ھنوگ  نیا  ار  اھ  باتک  دنتسناوت  یم  اھ  شوم  طقف  دوب . ھتفرگ  اب ال  ار  شا  هدروخ  ھمین  یسرد  باتک  دوب و  هداتسیا  ھناخباتک  یولج  شقاتا  یوت 

یم حوضو  ھب  نشور  یاوھ  رد  ھکلب  یکیرات  رد  ھن  ھک  دنک  یم  هراشا  دوش و  یم  هدیوج  دراد  ام  تیوھ  ناریا  تشد  نھپ  ھمھ  رد  ھک  دھد  یم  رادشوھ  و 

: دید ناوت 

. دوب هدش  نشور  اوھ  مدرک . زاب  ار  هرجنپ  مدز و  رانک  ار  نلاس  یریصح  هدرپ  … ”.

یئارحص

نادشاررغصا یلع  دنلبرادیپس – 

ع م . قالط –  طرش 

ىعیفر نارھم  وزرب - ناتیپاک 

اضترم طش –  کانیوب  بش ِ 
هداز نایزابخ 

یبجر لیعامسا  نآ –  ھن ، نیا 

رعش

رد هدش  ناھنپ  ینافوت  ھعومجم ی  زا 
سمش یاھ  هدورس  زا  یئاھ  هدیزگ  میسن ،

یدورگنل

یئاقآ انام  یباتھم –  بش 

 – اسیلِا یادص  اب  ظفاح  زا  یلزغ 
دیشاب ھتشاد  یّتین 

ییانیس میحر  - ھیاسمھ کات 

دیجم رگید - هدورس  دنچ  زاورپ و 
یئازریم

نمھب تاملظ – 

یربنق دیجم  ناتسبات – 

دومحم یھار –  رد  یدوب  ھتفگ 
نایرفص

یریشم نودیرف  کواکچ – 

یعیفر نارھم  یتسیچ -؟ رظتنم 

ھنارت کی  یناوخ  زاب  حیرفت - گنز 
یریدم نارھم  یادص  اب  روھشم 
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“ دوب . ھمین  یاھ  ذغاک  زا  رپ  اج  ھمھ  دندش .  یم  هدنکارپ  ودندروخ  یم  چیپ  مھ  رود  ذغاک  یاھ  هدرخ  داب  اب  دمآ . یم  اھ  نیشام  قوب  یادص 

: دیوگ یم  روسناس  زا  ابیز  ھچ  و 

…. ” دوش یم  هدیوج  مسیون  یم  یزیچرھ   …. ”

دنوشب نکرتشم  ناتساد  ودرھ  راچان   ھک  دنشاب  نازیم  کی  رد  نانچ  ناتساد  ود  توافت  یا  هّرذ  یب  تساک و  مک و  یب  دناوت  یمن  ھک  تسا  نیا  رب  نم  نامگ 

. دننک نشور  ار  کارتشا  فیلکت  دنتسناوت  یم  هرواشم  یمک  اب  نارواد  هرخ  الاب  دنشاب . هدروآ  مھ  یواسم  یار  ھک  میریگ  موس .

کارتشا ھب  نایلیلج  ھیفاک  مناخ  ھتشون  کیمساھ  ناتساد  اب  هارمھ  ھک  دئوس ، روشک  زا  یدیواج  اضریلع  ھتشون  میریم  یم  زور  کی  ھمھ  ناتساد  رد 

 : ھک دوش  یم  تبحص  بآ  زا  دنا   هدش  موس 

دھاوخ “ یم  بآ  یگدنز  ھگرم ، بآ  نودب  تعارز  “ 

. تسا یشک  رفاسم  دنام  یقاب  مدرم  یارب  ھک  یرفم  اھنت  دوجوم  یوشب  لب  رد  ھکنیاو 

مینک یم  یشک  رفاسم  دنھد  یم  باوج  نرثکا  دھرچ ، یم  یدنز  ھنوگچ  زیچان  یاھ  قوقح  نیا  ینارگ و  نیا  اب  یسرپ  یم  یتقو  تغگ  یم  یتسود 

 ” رھش ھب  دربب  رفاسم  درخب و  ینیشام  ودشورفب  ار  نیمز  ھک  دنک  یم  شراداو  شرخآ  یبآ  یب  ھک  تسناد  یم  … ”

. تسا هدش  موس  کارتشا  ھب  ھک  تسا  اداناک  وتنوروت  لھا  هدنسیون  نایلیلج  ھیفاک  مناخ  ناتساد  کیمسا  ه

: تسا یگدنز  ھنھپ  رد  قاربق   ملاس و  حور  نداتفا  هار  مسج و  ندرم  یرارکت  ناتساد 

…“ تسا تخت  رب  میور  شیپ  نم  ھیبش  یرگید  سک  مملاس . نم  ھن  مشک . یم  تسد  منت  ھب   …. ”

رد ار  یئاھ  فرح  ھچ  روسناس  نیزیمم  ھن  دیوگ و  یم  ھچ  شدوخ  هدنسیون  رھ  میبایرد  ھک  تسا  هداد  هزاجا  روسناس  مشچ  ندید  رود  نیا   متفگ  ھک  نامھ 

. دنراذگ یم  شناھد  

مشوپب یرس  ور  نوریب  نتفر  ھقوذآ و  نان و  دیرخ  یارب  مدش  روبجم  یتقو  تسا . مرج  ندوب  یبھذم  تیلقا  اھ  زور  نیا  ناج  کیمساھ  تفگ  یم  …. “ 

“  … مدرک سح  ار  یتخس 

. تسا باتک  مجنپ  ناتساد  موس ، هدنرب  ود  رطاخب  دراد  ار  مراھچ  ھبتر  ھک   یمالغ  بنیز  مناخ  ھتشون  نمشد “    ” ناتساد

تشاذگ دیشک و  نوریب  یئوقاچ  رمک  زا  رگید  تسد  اب  دوب . هدش  داشگ  شیاھ  مشچ  داتفا . هرامش  ھب  مسفن  تفرگ . ار  میولگ  مکحم  شنھپ  تسد  اب  … “ 

ار گرم  سح  تشگ  یم  رب  دروخ و  یم  وقاچ  ھغیت ی  ھب  دیرپ و  یم  ھک  مندرگ  گر  دوب . هدش  زمرق  یاھ  گر  زا  رپ  شمشچ  یدیفس  مندرگ . گر  یور 

مھ یتّین  دیناوت  یم   - ظفاح زا  یلزغ 
دیشاب ھتشاد 

سکع

سرد سالک 

نراد وت  زا  یا  ھمھاو  ھچ  زیزع  ملق 
د

یرون لضف هللا  خیش  ھعورشم و 

تسا فوخایل  شمسا  درم  نیا 

حرش نودب 

 PDFmyURL.com

http://www.gozargah.com/sher/ghazali-az-hafez/
http://www.gozargah.com/aks/kelas-e-dars-2/
http://www.gozargah.com/aks/ghalam-e-aziz/
http://www.gozargah.com/aks/sheykh-fazlola-he-noori/
http://www.gozargah.com/aks/in-mard-esmash-liakhof-ast/
http://www.gozargah.com/aks/5508/
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01


“ مرس . یوت  تخیر  یم 

زا یئزج  ندوب  ینادنز  نادنز و  تسا . هدرک  لامالام  ار  نامروشک  یاضف  ریگ  ھمھ  یانشآ  سح  نیا  درک . شومارف  دوش  یمن  مینکب  راک  رھ  دوش ، یمن 

. تسا هدش  ام  ھعماج  تفاب 

. تسا هدز  مقر  ار  یرایسب  یگرمزور  ناشنارھوش  زا  اھ  نز  ناشنانز و  زا  نادرم  نادنزرف و  زا  اھردام  یرود 

دوش یم  نادنز  یاھ  نابھگن  زا  یکی  نماد  ھب  تسد  دیوگ و  یم  دراد  شتسود  ھک  یسک  یرود  زا  فرح “  تشم  کی  ناتساد “  رد  یچ ، نھک  منبش  مناخ 

: اب ار  ناتساد  دناسرب و  وا  ھب  تسا  فرح “  تشم  کی  طقف  “ ھک  ار  شتشادای  ات 

 “ منک یم  شھاوخ  “ 

دنک یم  عورش 

: دیوگ یم  و 

: مسیون یم  تسا ، رتھب  نتشون  … مدرک قھ  قھ  مامت  ھقیقد  کی  مراد و  تتسود  متفگ  ھملک  ود  نم  شیپ  ھعفد  ینک ، نفلت  هرابود  مسرت  یم  … ”

…“ مراد تتسود  مسیون  یم  مھ  زاب  مراد  تتسود  مسیون  یم  زاب  مراد ، تتسود 

. دنک روصت  هاوخلد  یا  ھمادا  نآ  یارب  دناوت  یم  هدنناوخ  …. دنزب فرح  ھطبار  نیا  رد  رتشیب  تسناوت  یمن  ناتساد  نیا 

ای ھیقب  دنرادروخ  رب  رازگ  رثا  اویش و  رثن  بولطم و  مرف  مزال و  یگتخپ  زا  ھک  دروم  ود  یکی  رد  زج  ھقباسم  نیا  هدیزگ  رب  یاھ  ناتساد  یلک  روطب 

مزال یگتخپ  زا  ای  دنتسین  روج  تفج و  بوخ 

. دنتسین نیشنلد  تالمج  زا  یراع  و  دنھد ، یم  یگزات  یوب  دنراد و  بلاج  یئاھ  هژوس  اھ  نآ  رتشیب  یلو  دنا … هرھب  یب 

باتک نیا  بوخ  یاھ  ناتساد  زا  یکی 

اھ کلپ  ریز  شزوس 

ھتشون

تسا یردیح  ربکا  یلع 

. تسا نآ  زا  یا  هدیرب  نیا  ھک  نآ  کان  درد  رایسب  هاگ  ضراوع  دنتسین و  مارآ  ھک  یباصعا  رب  تسا  گنج  ریثات  زا  یناتساد 

…. تسا هدش  بلس  ام  ھمھ  زا  تحار  ناور  دنا ؟ هدروآ  تکلمم  زور  ھب  ھچ 
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. تسا ھیاپ  نیا  رب  ینموم  لگ  زان  ھتشو  یسورع ن روت  ناتساد  و  منک . یمن  لمحت  ار  نانز  یراوخ  فعض و  یا  ھناھب  رھب  ریبعت و  رھب  نم 

: متفگ شاھاپ و  یور  مداتفا  ھیرگ  اب  دش . بارخ  مرس  یور  ایند   ”

. “ منومب راذب  مھد  یم  تمَسَق  تردام  کاخ  ھب  ور  وت  نم ، ھب  ھسرب  ھچ  دایمن  رب  شجرخ  سپ  زا  ماباب  ھنک ، یم  رھوش  هراد  یرز  اقآ ، سابع  “ 

 ….“ دز ار  نم  تشاد  نوج  ات  شدنب  رمک  اب  طایح . طسو  درک  مترپ  متروص و  وت  دز  دگل  اب 

ھب یئاریگ  اھ  ناتساد  رد  نآ  راب  تفخ  ندنایامن  یلو  تسین  یفرح  دراد ، دوخ  رد  ار  نامروشک  یاھ  یگدنز  زا  یرایسب  تفاب  یئاھ  دادخر  نینچ  ھکنیا  رد 

دشاب ھتشاد  یا  ھقافا  ھک  دیاش  داد  ناشن  تفگ و  دیاب  ھک  مراد  داقتعا  سکع  رب  میئوگن  یعامتجا  تالکشم  مدرم و  یاھدرد  زا  میوگ  یمن  دھد . یمن  ھتشون 

. نانز ھب  تبسن  تسا  یریقحت  نایرع ، نینچ  یل  و 

.… ؟ دنا هدادن  سردآ  تسرد  ار  ناگدنسیون  زا  یضعب  ارچ  مناد  یمن 

 “ ویراتنا زا  ینموم “  زان  لگ 

؟ رتشیب یئاسانش  زا  سرت  ای  تسا  روسناس  رھش . یرایسب  ناریا و  روشک  زا  رتشیب  یکاخ  تعسو  اب  تسا  اداناک  ناتسا  کی  ویراتنا ،

دوش یم  ھتشون  یتقو  ھک  مینک  لوبق  دیاب  نمتح  و 

. یروسناس دوخ  مھ  تسا و  ھغوراد  زا  سرت  مھ  درادن ، رھش  مسا  و  ناریازا “  “ 

صوصخب نارگید  دنتسین و  یناور  ھک  تسا  یدارفا  رثکا  یراتفرگ  ھک  دیوگ  یم  یلحنیال  لکشم  زا  ناریازا !!  ربجنر  کباب  ھتشون  هدشمگ  ناتساد 

الت رھ  دندنب و  یم  تیعقاو  رب  ار  ناشروعش  شوگ و  دنشاب . یناور  اھنآ  ھک  دنھاوخ  یم  دوشب ، ناشیلاح  ات  درک  راتفرگ  ار  ناشدوخ  دیاب  ھک  یئاھ  بیبط 

. دوش یم  رامیب ، حالطصا  ھب  یناشیرپ  ینوگرگد و  ثعاب  رتشیب  نیمھ  دنناد و  یموا  یرامیب  تدش  لیلد  ار  یا  هدمآ  راتفرگ    ِ ش

. تسا دایرف  دسرن  یئاجب  ھک  ھچنآ  طیارش  نیا  رد  و  تسا . هارمھ  یلکشم  نینچ  اب  زین  نم  فسوی  ”  لثم  ناتساد “  عورش  دیآ  یم  مدای 

یم دش  یم  یراد  دوخ  دنکدنا “  ھک  اسر “  ان  ابیز و  ان  اوتحم و  یب  تالمج  زا  یضعب  زا  صوصخب  دش و  یم  هدرورپ  رتشیب  یمک  ناتساد  نیا  رگا 

. دشاب اھ  نیرتھب  زا  تسناوت 

ناریا .. . رازگ رکش  نمسا  ھتشون ی  ، روص رد  دش  هدیمد 

. دراد مھ  بجعت  یاج  ھک  فسات  یاج  اھنت  ھن  هدیزگرب ، یاھ  ناتساد  زا  یکی  ناونعب  دراد  رب  رد  ار  ناتساد  ھمھ  ھک  یترفن  جوم  اب  ناتساد  نیا  باختنا 

. تسا هدشن  ھتشون  مھ  بوخ  ناتساد  نیا  ھکنیا  نمض  دوش . دیزگرب  هدش  ھتشون  بوخ  ننایحا  نوچ  طقف  دراد  ھک  ینفعت  رھ  اب  یناتساد  ھک  تسین  رارق 

یمن مھ  ناویح  کی  اب  اتح  ھک  دنک  راتفر  نانچ  شندرک  ود  ھب  کی  دب و  قالخا  رطاخب  ھتسشن ، رادخرچ  یلدنص  یور  ھک  دوخ  جیلفا  ردپ  اب  ھک  یرتخد 
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…. دزیگنا یمن  رب  یرگید  سح  زازئمشا  زج  دنک ، نایب  باتو  بآ  اب  زین  ار  نآ  ناتساد  دننک و 

ترفن ضیضح  ھب  رس  اب  دنک  روصت  ار  تیناسنا  تفأر و  جوا  دھاوخ  یم  هدنناوخ  ات  و  دنک . یم  تسرد  یزبس  ھمرق  یردپ  نینچ  یارب  دراد  یرتخد 

. دنک یم  طوقس 

. یدز شمھ  یتخادنا و  ھملباق  یوت  ار  تناھد  یوت  فت  وا  ھب  تشپ  داتفا  ھک  لق  لق  ھب  جنرب  بآ  … ”

. ” یداتسیا ریچلیو ش  رانک  شبلق  یاھ  صرق  بآ و  ناویل  اب  یتسب و  ار  ھملباق  رد 

یشاب “ هداد  شباذع  عفد  عقوم  یمک  ار ) نیشن  ریچلیو  جلف  ریپ  ردپ  ھکلب (  ات  یتخپ  نغور  یب  ار  کاروخ  …”

ار وت  دش .… تکاس  ردپ  ات  تشذگ  یا  ھقیقد  دنچ  …. یونشن یزیچ  ھک  دشاب  قیمع  تباوخ  ردق  نآ  یدرک  یعس   …. یربب شیارب  ار  نگل  تساوخ  یم  ”…

؟ مدرک تیادص  یدینشن  رگم  تفگ  دید  ھک 

اتح …. دوب هدیرپ  شا  هرھچ  زا  گنر  یدرک ، شھاگن  .…؟ میعضو ھچ  یوت  ینیب  یمن  رگم  ادلی  …. دز تیادص  هرابود  …. منک لرتنک  ومدوخ  متسنوتن  ….

. یتسب اھ  صرق  یور  ھب  ار  تمشچ 

یاھ تسد  رظتنم  هدیباوخ و  شا  تفاثک  یوت  ردپ  ھک  دوش  یم  تعاس  ھن ، ینک ، یم  هاگن  تعاس  ھب  …. یدش نابایخ  یھار  و  …. دریم یم  دریمب  دیاب  رگا 

 ….“ تسوت

. تسا یگقیلس  مک  یھجوت و  یب  تیاھن  ناتساد  نیا  ندیزگرب 

زا روصت  لابند  ھب  … فدھ یب  یئامیپ  ار ه  کی  تسا  باتک  نیا  ناتساد  نیرت  ھت  ورس  یب  نم  رظنب  مھ ، یرتنالک  بیبح هللا  ھتشون  ور  ،” یپ    ” ناتساد

. موھفم ان  یتالمج  راوخشن  الاب و  ندیشک  هوک 

تسناوت یم  ایآ  دوب . هدش  ھفاضا  اھنآ  یاپ  در  ھب  شدوخ  یاپ  در  رس  تشپ  رد  دوب و  هورگ  یاپ  در  ور  شیپ  رد  تسیرگن  هار  هروک  ھب  داتسیا  ”…

. ” تفر یم  ناشلابند  ھلصاف  ظفح  اب  دیاب  طقف  داتفا . هار  هورگ  لابند  ھب  …. دروخ یم  یریچ  دیاب  درک . یم  فعض  ساسحا  .…؟ دنک لمحت  ار  یگنسرگ 

… تسا تالمج  نیمھ  هراب  دنچ  رارکت  ناتساد  ھمھ ی 

دئوس یباھش –  دادرھم  ھتشون  ھیاسمھ “  ناتساد “  یلو 

. تسا ششک  اب  بوخ و  یاھ  ناتساد  زا  یکی 
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. دراد یزیگنارب  ھجوت  زاغآ 

هدرواین ایند  ھب  زونھ  ھک  یدنزرف  دنک  یم  یعس  ھک  یراد  راب  نز  دننام  دیشک . تسد  شمکش  یور  یمارآ  ھب  دمآ . نوریب  راطق  یئوشتسد  زا  ناوج  نز  “ 

. ” دنک سمل  ار 

. دناشک یم  دوخ  لابند  ھب  ار  دنناوخ  تسا و  یا  ھبرض  یل  هاتوک و  اھ  گولاید 

: تفگ یمارآ  ھب  تخادنا و  نز  ھلوک ی  ھب  یھاگن 

! مناخ دیشخبب  - 

: تفگ دنادرگ و  وا  فرط  ھب  ار  شتروص  ناوج  نز 

؟ ھلب - 

: تفگ درم  داتفا . هار  ھب  ادص  اب  دروخ و  یناکت  راطق  دندنام . هریخ  مھ  یاھ  مشچ  ھب  یا  ھظحل  یارب 

ھنیگنس دیاش  مدرک  رکف  - 

: داد ھمادا  دعب  درک . هراشا  ھلوک  ھب  و 

؟ الاب شمراذب  نوتارب  دیھاوخ  یم  - 

: داد خساپ  ھنامرتحم  یلو  یدج  یتلاح  اب  نز 

. تسین یزاین  نونمم ، یلیخ  - 

. درک ادج  درم  زا  ار  شھاگن  و 

. دنتشاد رظن  ریز  ار  ناوج  درم  تنطیش  اب  لباقم  فیدر  درم  نز و 

: دیسرپ دش و  مخ  ناوج  نز  تمس  ھب  یمک  وا 

؟ میدیدن یئاج  ور  رگیدمھ  نلبق  ام  - 

؟ درک باختنا  دنشاب  ھتشاد  مھ  اب  یئاپ  مھ  شزرا  ھک  یئاھ  ناتساد  هدننک  تکرش  ناتساد  نیب ٢۶٢  دش  یمن  ینعی  یئاھ . توافت  ھچ  اب  و  یئاھ . هدیزگ  بجع 

مھدراھچ ناتساد  نیا  دشاب  دنا  هداد  نارواد  ھک  یا  ھبتر  ھیاپ  رب  رگا  دراد و  باتک  نیا  رد  ار  اکفاک  ریشمش  ناتساد  ناملآ  زا   ، یرکش فصنم  ورسخ 

. تسا

اب تسا . ھتفرگ  ددم  اکفاک “  مان “  زا  دوخ  راک  ھیجوت  یارب  هدرک و  مھ  رس    ” ار شورف  لاقترپ  دینک  ادی  پ لاور  “ ھبار  یبلاطم  هدنسیون  دسر  یم  رظنب 
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» ھلاقمهرامش ١١٨ هاگدید نودب 

. دوب رت ! ھجوم  دش  یم  یتسیرکاتاگآ “  نماد “  ھب  تسد  رگا  ھکیلاح  رد  دنتسھ . ماجنارس  ماجنا و  یب  ھمھ  اکفاک  یاھ  ھتشون  ھک  روصت  نیا 

. مھدزناپ ات  فیدر  رد  دنا  هدمآ  یئاھ  ناتساد  نینچ  ھک  دنا  هدوب  یحطس  ھچ  رد  هدننک  تکرش  ناتساد  هدنام ٢۶٢  یقاب  تروصنیا  رد  مناد  یمن  نم 

دوش : یم  هدید  اھ  ناتساد  بلغا  رد  نآ  ھباشم  ھک  تسا  ناتساد  نیا  تالمج  زا  یکی  نیا 

 ( “ دوب یم  هدنز  دنام (  یم  هدنز  هراچیب  رتخد  الاح  دیاش  سناژروا  کمک  اب  دندنام . یم  سناژروا  رظتنم  و   … ”

“ ؟  تسا دور  هاش  رھش  نیا  مان  زونھ  تسا  بیجع  ناریا “  دورھاش ، روپ - نایمظان  دازھب  زا  یساکم  “ ناتساد “  هرخ  الاب  و 

. چیھ رگید  ششک و…و  یب  ینعم و  یب  ینایذھ ، نلماک  تسا  یناتساد  یساکم “  “ 

متساوخ یم  ھک  صوصخب  تسین ، یا  هداس  راک  دنا  هدش  هدیزگرب  هدننک  تکرش  نیب ٢۶٢  زا  ھک  یناتساد  هدزناپ  اب  یباتک  دروم  رد  تبحص  ھک  مناد  یم 

یاھ تلاخد  روسناس و  دوخ  روسناس و  یب  ناتساد  یدادعت  زا  یا  ھناشن  لاح  رھب  ھک  باتک  نیا  ھب  متساوخ  یمن  و  مشاب . ھتشاد  یا  هراشا  ناتساد  رھ  ھب 

. تسین داریا  یب  ھک  تسا  هدش  نیا  لصاح  دشاب . هدش  یھجوت  یب  دنراد  دروم “  اھ “  یناشدوخ  ھتفگ  ھب  ھک  ینیزیمم  یاوران 

.

ریوک دومحم  تنایخ - راگزور  هدازھاش ی  دنز : ناخ  یلعفطل 
رویرھش ١٣٩٠

اشگلد ناب  یالاب 

اشداپ درادن  تسا  هدرم 

ادخ زا  داد  نم و  زا  ربص 

دایم ین  یادص  مزاب 
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دایم یپ  رد  یپ  زاوآ 

*

هزرابم ھب  تدم  نیا  مامت   . دومن ییاورنامرف  لاس  شش  تدم  ھب  لاس ١٢٠٣ زا  ھک  دوب  ھیدنز  ھلسلس  نارمکح  نیمتشھو  دنز  ناخرفعج  رسپ  ناخ  یلعفطل 

زادناریت و تسج ، یم  تکرش  اھگنج  رد  ردپ  هارمھ  یناوجون ، زاغآ  نامھ  زا  ھک  یلعفطل  دش .  یرپسراجاق  ناخدمحم  اقآ  نوچ  یدنمورین  بیقر  اب 

تیرومام نیا  دیازفیب و  شیوخ  ردپ  ورملق  ھب  ار  راید  نآ  ات  دیدرگ  رال  راپسھر  ردپ  یوس  زا  لاس ١٢٠٢  ھب  یو  دمآراب .  کاب  یب  وروالد  ینزریشمش 

. دیناسر ماجنارس  ھب  یزوریپ  اب  ار 

دیشوپ و یم  یرل  سابل  تشاد . اریگ  ینامشچ  تشپرپ و  ییاھوربا  یو  دمآ . یم  رامش  ھب  ناناوج  نیرتابیز  زاریش ، نوچ  یرھش  رد  دنز  ناخیلعفطل 

مھ دیاش  ) نارق شدننام ، یب  بسا  اب  یو  درکیم . تیاکح  شراشرس  شوھ  فرژ و  شنیب  زا  دارفا  اب  شدروخرب  اما  تشاد ، نس  لاس  تسیب  زا  رتمک 

. دندوب مھ  روای  هارمھ و  یگدنز  تاظحل  نیرخآ  ات  تخات و  یم  وس  رھ  ھب  نارغ )

نانآ دننک …  لیصحت  رز  میس و  دنتشادن  دصق  یناوج  تبسانم  ھب  اھنآ  هدنامرف  نوچمھ  ناخ  یلعفطل  نازابرس  تسا :  هدمآ  رادجات  ھجاوخ  باتک  رد 

ار نانآ  یروط  یسانشردق  نیا  دازیرم .  تسد  ای :  متسھ  یضار  ھمھ  زا  دیوگب  ناشیا  ھب  نایاپ  رد  دنز  ناخ  ھک  ھک  دنتسناد  یم  نیا  رد  ار  شاداپ  نیرتھب 

. دنا هدیشخب  نانآ  ھب  اجکی  ار  ناھج  تورث  یرادنپ  ھک  درک  یم  رورسم 

یو ردپ  ھک  دیسر  ربخ  ناخ  یلعفطل  ھب  ھک  یماگنھ  دندوب . دروخ  دز و  رد  رگیدکی  اب  هراومھ  دندوب ، ناتسرل  کل  ھفیاط  زا  ھمھ  ھک  نیااب  ھیدنز  ناریما 

. دیناسر زاریش  ھب  نامرک  زا  دندوب  شباکر  رد  هراومھ  ھک  هدبز  ناوج و  زابرس  یا  هدع  اب  هارمھ  ار  دوخ  ، هدش ھتشک  زاریش  رد 

دنز ناوج  ناخ  دسیون : یم  یو  دوب . دنز  ناخ  یلعفطل  نامھیم  اھتدم  زاریش  یاھ  غاب  زا  یکی  رد  راھب  لصف  رد  یسیلگنا  خروم  زنوج  دروفراھ  رس 

ھتشاد یشوخ  تاقوا  دندنخب و  دننک و  تبحص  نانامھم  مامت  ھک  دومن  یم  تقد  درک و  یم  ییاریذپ  یبوخ  ھب  نانامھیم  زا  تشاد و  بل  ھب  دنخبل  ھشیمھ 

تراھم ھچناپت  گنفت و  اب  یزادناریت  رد  هزادنا  ھچ  ات  دنز  ناخ  ھک  مدید  یم  نم  درب و  یم  ارحص  ھب  راکش  یراکراوس و  یارب  ار  اھ  نآ  سپس  دنشاب و 

 . دومن یم  ییاریذپ  ومیل  لاقترپ و  صوصخب  هویم و  بابک و  عاونا  اب  نانامھیم  زا  دوب  ارحص  رد  ھک  ییاھ  ھمیخ  رد  نآ  زا  سپ  دراد و 

رس دیشخب . گرب  نیز و  تسدکی  اب  ار  ھصاخ  مان  ھب  دوخ  زاتمم  یاھ  بسا  زا  یکی  وا  ھب  دنز  ناوج  ناخ  تشاد  ار  زاریش  کرت  دصق  زنوج  یتقو 

یلعفطل تسناوتن  یو  دوب و  ھتشگزاب  دنز  ناخ  زا  لابقا  عقوم  نآ  رد  یلو  درک  تعجارم  زین  دعب  لاس  ھس  تفر ، ناریا  زا  ھکنیا  زا  دعب  زنوج  دروفراھ 

! تسا هراوآ  اھ  نابایب  رد  دنز  ناخ  ھک  دنتفگ  یو  ھب  دنیبب و  زاریش  رد  ار  ناخ 

فرص ماگنھ  . دومن دروخرب  یو  اب  تبحمو  یمرگ  اب  زنوج  ندید  اب  ھتسشن و  رداچ  هایس  کی  رد  یو  ، دید نابایب  رد  ار  دنز  روالد  زنوج ، ھک  یزور 

تشاد و بل  ھب  مسبت  اذغ  فرص  ماگنھ  ناخ  یلعفطل  داھن . شلباقم  غود  فرظ  کی  نان و  هدرگ  ود  دنارتسگ و  یسیلگنا  نامھیم  لباقم  یا  هرفس  راھان 
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نم امادرذگیم  دب  امش  ھب  اجنیا  رد  منادیم  نم  تفگ : ناخ  یلعفطل  یظفاحادخ ، ماگنھ  دزیم . روآ  هدنخ  یاھ  فرح  دروآیم و  فرح  ھب  ار  دوخ  نامھیم 

رگید یا  ھبترم  تسا  راودیما  ھک  تفگ  زنوج  ھب  داد و  یو  نارکون  ھب  یماعنا  دش  ادج  وا  زا  ھک  یتدم  زا  سپ  درک و  مھاوخ  امش  هافر  یارب  ار  دوخ  یعس 

! دادن وا  ھب  ار  لاجم  نیا  راگزور  اما  دنک  توعد  ینامھیم  ھب  زاریش  رد  ار  وا 

رعش نیا  رھش  هزاورد  ربارب  دنلب  یادص  اب  ، دش وربوررھش  لخاد  یاھورین  تنایخ  ھتسب و  یاھ  هزاورد  اب  یتقو  زاریش  ھب  تشگزاب  زا  سپ  دنز  روالد 

 : دناوخ ار  ظفاح 

داب شوخ  شناور  ھک  نم  شک  ھنامیپ  ریپ 

نانکش نامیپ  تبحص  زا  نک  زیھرپ  تفگ 

. تفرگ شیپ  رد  دیسریم  رفن  دصیس  ھب  ناشرامش  ھک  دوخ  کدنا  یورین  هارمھ  ھب  ار  فارطا  یاھ  نابایب  هار  دینادرگ و  ار  دوخ  بسا  رس  و 

نایراجاق ینعی  هزات ، تردق  یهرفس  رب  سپ  نیا  زا  ات  درک  نآ  دصق  تسکش و  نادکمن  دوب ، هدروخ  ار  نایدنز  کمن  نان و  ھک  رتنالک  ناخ  میھاربا  جاح 

. تسب دوب ، زین  ھناخ  بحاص  راگزور  نیمھ  ات  ھک  نامھیم  یور  ھب  هزاورد  تسکش و  کمن  رد  ار  نایدنز  اب  شیوخ  نامیپ  لگ  دنیشنب و 

، کدنا هاپس  نیمھ  اب  وا  داھن .  دنز  ناوج  ناخ  رایتخا  رد  تخاس و  مھارف  یھاپس  شیوخ  ناوت  دح  رد  گیر  ردنب  مکاح  راوگان ، یاھدادیور  نیا  زا  سپ 

یجاح دیدرگ . رقتسم  سراف  ناقرز  تشد  رد  سپس  هداد و  تسکش  دندوب  ھتسویپ  رتنالک  ناخ  میھاربا  یجاح  ھب  ھک  ار  نورزاک  مکاح  رھشوب و  خیش 

 . دندروخ تسکش  یتخس  ھب  هاپس  ود  رھاما  داتسرف ، وا  یاھ  یورشیپ  زا  یریگولج  یارب  هاپس  ھتسد  ود  میھاربا 

یارب ورین  رازھ  تسیب  ناخدمحماق  تساوخ . یرای  وا  زا  دروآ و  ناخدمحم  اقآ  یوس  ھب  ور  ، ناخ یلعفطل  ماقتنا  مشخ و  میب  زا  رتنالک  ناخ  میھاربا  یجاح 

مھرد ار  هاپس  نیا  زاریش  ھلبق  یارحص  رد  تسب و  نانآ  رب  هار  یھاپس  رفنرازھ  ھس  اب  دنز  کاب  یب  روالد  . داتسرفرتنالک ھب  کمک  دنز و  ناخ  اب  دربن 

نیتسخن رد  دیدرگ و  زاریش  راپسھر  رفنرازھ  لھچ  ات  یس  نیب  ییورین  ابدوخ  تفای  یم  کاب  یب  ار  فیرح  ھک  راجاق  ناخ  دربن  نیا  زا  سپ  تسکش .

نیا رد  دوب . رفن  رازھ  جنپ  ناخ  یلعفطل  نایھاپس  رامش  دز . ودرا  زاریش  یگنسرف  هدراھچ  رد  کرھش  مان  ھب  یا  ھقطنم  رد  لاس ١٢٠۶  لاوش  یاھزور 

ات ناخ  یلعفطل  اھ  نوخیبش  زا  یکی  رد  دنداھن و  راگدای  ھب  شیوخ  زا  یراکادف  یریلد و  زا  یناشخرد  یاھ  هولج  شنایھاپس  دنز و  ناخ  رابرگد  دربن 

ھناتسآ رد  ماگنھ و  نیا  رد  . دنداد حیجرت  رارق  رب  ار  رارف  راجاق  نایھاپس  دش و  ور  ریز و  نمشد  هاگودرا  تفر و  شیپ  راجاق  ناخ  ھمیخ  کیدزن 

ار دربن  فقوت  روتسد  درک و  رواب  دومن  یم  ار  راجاق  ناخ  رارف  یاعدا  ھک  دوخ  ناتسدریز  زا  یکی  راتفگ  دنز  ھبرجت  یب  روالد  ییاھن ،  یزوریپ 

ھب دنام . یاج  ھب  رفن  دصناپ  اھنتو  دنتشگزاب  تشدورم  ھب  راجاق  یودرا  لواپچ  جارات و  زا  سپ  وا  نایھاپس  زا  یرایسب  ، اوھ ندش  نشور  ماگنھ  . داد

 . دنک هدامآ  یدیدج  هاپس  دناوتب  ات  داھن  نامرک  یوس  ھب  ور  راچان 

*
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؟ دوب ھچ  ناریما  ناریزو و  روشک و  نارس  یپ  رد  یپ  یاھ  تنایخ  ببس  هزیگنا و 

: یزات کاحض  ھب  نانآ  ندروآ  یور  ریتاسا و  رد  ار  دیشمج  ناینوماریپ  تنایخ  میروایب  دای  ھب 

یوجھاش ھمھ  ناریا  ناراوس 

یور کاحض  ھب  رسکی  دنداھن 

دندناوخ نیرفآ  وا  رب  یھاش  ھب 

دندناوخ نیمز  ناریا  هاش  ارو 

ھچ مھاب  ناریا  هدنیآ  هاش و  هراب ی  رد  ناریا  هاش  ریزو  رادرس و  ود  مینیبب  ار . ردنکسا  زا  یشاداپ  دیما  ھب  موس  شویراد  نارادرس  تنایخ  میروایب  دای  ھب 

: دنیوگ یم 

تخب روش  نیک  تفگ : رگد  اب  یکی 

تخت جات و  نامھ  دنیبن  سپ  نیا  زا 

شرب رد  یا  ھنشد  ندز  دیابب 

شرس رب  یکی  یدنھ  غیت  رگد 

:؟ دنھاوخ یم  ھچ  یشورف  نطو  نیا  ربارب  رد  شک  هاش  ناگشیپ  تنایخ  و 

یروشک ام  ھب  دراپس  ردنکس 

یرسفا میوش  یھاشداپ  نیدب 

: دوش هاش  ناریا  رب  دیایب و  ینودقم  ردنکسا  ات  دنزیرگ  یم  زین  نازابرس  دنشک و  یم  ار  هاش  ناراک  تنایخ 

هاش رادربمان  رس  دش  نوگن 

هاپس رسکی  دنتشگ  زاب  وزو 

: نایناریا تسد  ھب  موس  درگدزی  ندش  ھتشک  نایزات و  شروی  ربارب  رد  یناریا  نارادرس  تنایخ  میروایب  دای  ھب 

دندنب و: یم  درگ  دزی  گرم  ھب  رمک  نایزات  ربارب  رد  ناراک  تنایخ 

هاش هاگیھت  رب  دز  ھنشد  یکی 

هآ ، هاش زا  ردنا  مخز  ھب  دش  اھر 

: دنھد یم  ناشن  ار  دوخ  ھنیک  یمحر و  یب  هدز ، متس  نامدرم  دریم و  یم  اھنت  هدز و  سرت  هاش 
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شفنب یابق  دنب  دنداشگ 

شفک ھنیرز  قوط و  رسفا و  نامھ 

کاخ ھب  ناریا  هاش  نت  هدنگف 

کاچ ریشمش  ھب  ولھپ  نوخ و  زا  رپ 

. دنزادنا یم  یبادرگ  رد  ھنھرب  هدیشک و  نوخ  کاخ و  ھب  ار  هاش  هراپ ی  هراپ  رکیپ  سپس  و 

*

نیرت مھم  زا  یدایز  تاحفص  ھک  یپ  رد  یپ  یاھ  تنایخ  نیا  تسا ؟ تردق  لام و  بسک  یارب  تنایخ  تسا ؟ یناگمھ  شنم  کی  تسا ؟ سرت  نیا  یتسار  ھب 

زا نتخادرپ  یدوخ  بوکرس  ھب  نداھن و  وا  تسد  رد  تسد  ھناگیب و  ھب  ندرب  هانپ  نیا  ؟ تسیچ یارب  دنز  یم  مقر  ار  ام  خیرات  زاس  تشونرس  یاھ  شخب 

: مھرس تشپ  یتاحفص  نآ . زا  ھحفص  ھس  تسرد  میزادنیب . یھاگن  امکحلا  متسر  خیرات  ھب  دییایب  تسیچ ؟

دش زاریش  ملعلاراد  دراو  زاریش  لھا  تافراعت  تامدخ و  اب  ناویدخ  یھاش  ھبکوک  ھبدبد و  اب  روکذم  دنز  ناخرفعج  هاجالاو  هاجنپ : دصراھچ و  ھحفص  رد 

.

لھا دیسر . رد  رایسب  رکشل  اب  رال  بناج  زا  هاگان  وجگنج  روالد  ناخ  یلعفطل  هاجالاو  ینامز  کدنا  ھب  باتک : نامھ  کی  هاجنپ و  ودصراھچ  ھحفص 

اب شناردارب  اب  ار  روکذم  دارمان  ناخدارم  دیص  ناھاج  یلاع  دندومن و  زاریش  رھش  دراو  مارکا  زازعا و  ار  وا  دندوشگ و  شیورب  ھعلق  هزاورد  زاریش 

. دندروآ شتمدخ  ھب  ھتسب  تسد 

یور زا  زاریش  لھا  : دندوب هدرک  شدراو  مارکا  زازعا و  اب  زاریش  لھا  ھک  ناخ  یلعفطل  نامھ  دروم  رد  باتک . نامھ  ود  هاجنپ و  دصراھچ و  ھحفص 

شنویامھ بکوم  اب  ار  رضحم  هدنخرف  راجاق  ناخ  دمحم  اقآ  مارکا … زازعا و  لامک  اب  زاریش  لھا  دندوشگن و  ناشیورب  رد  یشیدنا  لام  یدنمدرخ و 

. دندومن زاریش  رھش  لخاد 

*

نارھت ھب  ار  وا  یاھ  ناوختسا  دنفاکشب و  ار  دنز  ناخ  میرک  روگ  ات  داد  روتسد  تشگ و  دراو  زاریش  ھب  ناخدمحماقآ  ، ناییاغوغ یاغوغ  تنایخ و  اب 

دشاب . شیاھماگ  ریز  ھشیمھ  ھک  دوش  نفد  ییاج  رد  ات  دنھد  لاقتنا 

. میناد یمن  چیھ  دوخ  خیرات  زا  زورما  ھک  میا  هداد  دابرب  هدنازوس و  ار  ناشتسین  تسھ و  میا و  ھتفاکش  ار  ناگتشذگ  روگ  ردق  نآ 

*

داد ھک  یروتسد  نیتسخن  تسشن و  نایدنز  یھاشداپ  تخت  رب  زاریش  رد   ١٢٠٨ ھجحیذ رد  ناخ  دمحماغآ  دش  رود  سراف  زا  ناخ  یلعفطل  ھک  یماگنھ 
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یوراب نیا  ندرک  ناریو  هودنا  رد  راجاق  نایدنز و  هرود  رعاش  ابص  ناخیلعحتف  . دوب ناخ  میرک  راگدای  ھک  دوب  زاریش  یوراب  جرب و  ندرک  ناریو 

: دورس نینچ  دنمھوکش 

غیرد ، تخیر مغ  کاخ  ھنامز  ھب  نودرگ 

غیرد تخیمآ ، مغ  رھز  برط  دھش  اب 

تشرسروج کلف  رود  یھنیک  زا 

غیرد ، تخیر مھ  زاریش ز  یھزاریش 

درگ اجکی  تفخ  یراوخ و  اب  ار  یدنز  ناتخدھاش  ناگدازھاش و  . داد ار  اھنآ  ناگتسباو  نایدنز و  یاھ  ییاراد  تراغو  تشادزاب  روتسد  راجاق  ناخ  سپس 

یچرطاق کی  ھب  روز  ھب  ار  دنز  ناخ  میرک  رتخد  ھنومن  یارب  ، تسا ھتفر  اھنآ  رب  یموش  تشونرس  ھچ  ھک  تسادیپ  . دناچوک دابآرتسا  یوس  ھب  هدروآ و 

روک ندرک  ھتخا  زا  سپ  ار  ازریمورسخ  دندیسر . شورف  ھب  ناگدرب  دننام  دندش و  ھتخا  زین  ازریمورسخ  ناخ و  هللاحتف  ناخ  یلعفطل  نارسپ  دنداد ، رھوش 

ناوج هاش  یشنم  نینچمھ  دندرک . زواجت  ناخ  یلعفطل  رسمھ  میرم  تخدھاش  ھب  شنایھاپس  راجاق  ناخ  روتسد  ھب  دنتشامگ . اھراجاق  یمالغ  ھب  دندومن و 

. دندیرب ار  شتسد  دندروآرد و  ار  شمشچ  ات  داد  نامرف  تشاد  مان  یناشاک  ناخدمحم  ازریم  ھک  ار 

. مانشد ینمشد و  ترفن . نیرفن و  تنوشخ . تنایخ و  ددرگ . یم  یا  ھلیبق  راب  تنوشخ  گنھرف  کی  رادم  رب  ھک  یا  ھعماج  رد  راگزور ، تسا  نینچ 

*

ھب ریزگان  وا  بیترت  نیدب  دنتخیرگ .  ھتشاذگ و  اھنت  ار  وا  ھک  تشگ  وربور  شنارای  تنایخ  اب  مھزاب  تخیرگ  یم  نامرک  یوس  ھب  ھک  یلاح  رد  دنز  ناخ 

ار میظع  یھاپس  ھک  تسناوت  رامش  مک  هاپس  نیمھ  اب  ناخ  یلعفطلو  داھنروالد  ناوج  رایتخا  رد  یھاپس  تسیود  سبط  ناخ  دش .  هدنھانپ  سبط  مکاح 

 . دروآ رد  شیوخ  فرصت  ھب  ار  دزی  هداد و  تسکش 

دراو زنوج  دروفراھرس  ھلمج  زا  یسیلگنا و  دنچ  اب  ات  دوش  یم  نآ  رب  هاپس  کرادت  یارب  یلوپ  ندروآ  تسد  ھب  یارب  ھک  تسا  راگزور  نیمھ  رد  ایوگ 

. دوش یمن  قفوم  دشورفب و  نانآ  ھب  ار  هامجات  رون و  یایرد  دننام  مک  یاھ  ساملا  ات  دوش  یم  وگتفگ 

دیسر یم  رفن  دصیس  ھب  شناگرامش  ھک  ییورین  اب  وا  دنتسویپ و  دنز  ناخ  ھب  مب  ناگرزب  ینامز  کدنا  زا  سپ  اشگ : یتیگ  خیرات  ھمانسراف و  ھتشون  ھب 

 . دنتفاین ار  دنز  ناخ  ھب  ندش  میلست  زج  ھب  یا  هراچ  ماجنارس  دندیگنج  یم  ھناتخسرس  رھش  ناعفادم  ھکنآ  دوجو  اب  داتفا و  هار  ھب  نامرک  ریخست  یارب 

نایھاپس اب  داھن و  نامرک  یوس  ھب  ور  گنرد  یب  نیاربانب  تسا ،  یبای  تردق  لاح  رد  رابرگد  فیرح  ھک  تفایرد  ربخ  نیا  ندینش  اب  ناخدمحم  اقآ 

تدم نیا  رد  دیماجنا و  لوط  ھب  هامراھچ  هرصاحم  نیا  دومن .  هرصاحم  ار  نامرک  دنا  ھتسناد  رفنرازھ  هاجنپ  ار  شناگرامش  ناخروم  یخرب  ھک  رایسب 

نانچ دوب  هدش  برض  دنز  ناخ  مان  ھب  ھک  الط  یا  ھکس  ندید  ھک  دنا  ھتفگ  دنداد .  تسد  زا  ار  شیوخ  ناج  نامرک  مدرم  زا  یمین  تایاور  یخرب  ھب  انب 
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عافد دوجو  اب   . دنیامن ھتخا  دوب  حتف هللا  شمان  ریسا و  نارھت  رد  ھک  ار  ناخ  یلعفطل  لاسدرخ  کدوک  ات  داد  روتسد  ھک  دروآ  مشخ  ھب  ار  راجاق  ناخ 

دندوب هدومن  ذوفن  رھش  ھب  ھک  ار  راجاق  نایرگشل  زا  رفنرازھراھچ  ھب  کیدزن  یھورگ  رابکی  ھک  یلاح  رد  ناخ و  یلعفطل  نارای  ھناتخسرس  ھناروالد و 

تداشر یدرمیاپ و  اب  دنز  روالد  دندش .  دراو  رھش  ھب  یراجاق  نازابرس  دندید و  کرادت  ار  تسکش  لیاسو  ناگشیپ  تنایخ  رابرگد  دندنارذگ  غیت  مد  زا 

جراخ نامرک  زا  ھک  دش  قفوم  تخات و  نمشد  هوبنا  هاپس  بلق  ھب  شیوخ  کیدزن  نارای  زا  نت  ھس  اب  بش  یکیرات  ردو  دومن  تمواقم  ناشیا  ربارب  رد 

نز و رفن  رازھ  تشھ  داد  روتسد  دروآرب و  نامرک  مدرم  راگزور  زا  رامد  ، دش هاگآ  ناخ  یلعفطل  رارف  زا  ناخدمحماقآ  نوچ  دزیرگب . مب  یوس  ھب  دوش و 

. دنناسر لتق  ھب  ای  دنزاس و  انیبان  ار  نادرم  زا  رایسب  یھورگ  دنیامن و  میسقت  نایھاپس  نایم  نامالغ  ناکزینک و  ناسب  ار  ھچب 

نیا زا  زین  یلبق  ددع  دیسر و  رازھ  تفھ  ھب  دندش  انیبان  مشچ  زا  ھکیناسک  ددع  ھک  تسا  لوقنم  دندرک ،  روک  ای  دنتشک  یو  مکح  ھب  ار  دلب  نادرم  عیمج  » 

راک زا  لمع  ترثک  زا  نادالج  تسد  ھک  تھج  نیدب  ھکلب  دوب  دوخ  زیرگ  ای  یسک  محر  ببس  ھب  ھن  دندشن  لماش  ھیلب  نیا  رد  ھکیناسک  دوب .  زواجتم 

 . « دنربب وا  یارب  زا  مشچ  نم  دنچ  ینعی  یصوصخم  نزو  ھب  ھک  درک  مکح  ناخدمحماقا  دنیوگ  دنامزاب . 

. دیدرگ تنایخ  راچد  رابرگد  دوب  هدرب  هانپ  مب  مکاح  ھب  ھک  ناخ  یلعفطل 

دوب هدنام  روای  یب  اھنت و  ھک  یلاح  رد  مب و  مکاح  نارای  ھلمح  اب  نتشگ  وربور  زا  سپ  لاس ١٢٠٩  یناثلا  عیبر  مجنپ  ھبنشراھچ  زور  رد  دنز  ناوج  ناخ 

ریشمش اب  وا  بوبحم  بسا  یاھاپ  رب  نانمشد ، دزیرگب  ھکلھم  زا  ات  تسشن  شبسا  رب  ھک  یماگنھماجنارس  تساوخرب و  ھناریلد  یا  هزرابم  ھب 

ھب درواین و  بات  درد  زا  یلو  داتسیا  شاهدیرب  یاپ  یور  بسا  ، درک یھ  ار  وا  دوبن  هاگآ  شتشونرس  زا  ھک  شراوس  یلو  داتفا  وناز  ھب  ناویح  ، دندز

. دادن ناشن  یگداتسیا  چیھ  نانمشد  ربارب  رد  رگید  ھک  تشاذگ  ینیگمھس  ریثأت  ناوج  هاش  ھیحور  رد  نانچ  نارق  یاھاپ  ندش  عطق  ھنحص  ندید  . داتفانیمز

یوراسدمحمالم . دنا هدرک  دروآرب  نت  رازھ  نیدنچ  دندش ، میسقت  کانمشخ  دنمزآ و  نایشترا  نایم  ھک  ار  ینارتخد  نانز و  ناگدش ، روک  ناگتشک ، رامش 

. دنک یراددوخ  حیاضف » یھانم و  حیابق و  عیانش و   » دای زا  دناوت  یمن  دراگن ، یم  ار  لوالا ١٢٠٩ عیبر  ھعمج ٢٩ عیاقو  نوچ  ناخ  رابرد  خروم 

 : دسیون یم  یرپ  ھعلق  باتک  رد  مکلم  ناجرس 

یو دنا .  هدوتس  ناگرزب  ناسیون و  خیرات  ھتشاد  ھک  یگرزب  تافص  رطاخ  ھب  ار  ھیدنز  ھلسلس  هدنامزاب  عاجش و  رادرس  نیرخآ  دنز  ناخ  یلعفطل 

یلعفطل دوب . تریس  کین  تروص و  ابیز  یناوج  رادمان  لی  نیا  دوب .  بسانم  هدیزرو و  یمادنا  اب  امیس ،  شوخ  دیشر ،  سرتن ،  کاب ،  یب  درمناوج ، 

 ، یناقلاط دیجم  شیورد  زا  سپ  ھک  تسا  نیا  رب  هدیقع  ار  یا  هدع  تفرگارف و  یزاریش  یقتدمحم  الم  رظن  ریز  یکدوک  رد  ار  نتشون  ندناوخ و  ناخ 

دھج و ھب  یزورما  تروص  ھب  زاریش  رد  یدعس  ظفاح و  هربقم  دوب و  رورپرنھ  تسود و  بدا  رایسب  یو  تسا .  ھتشونن  طخ  یو  ییابیز  ھب  سکچیھ 

نالی و زا  یرایسب  تشپ  یناوج  ردو  تشاد  ییالاب  تراھم  زین  نتفرگ  یتشک  رد  دوب و  ادص  شوخ  رایسب  ناخ  یلعفطل  ددرگ .  یم  زاب  یو  ششوک 

 . دناسر کاخ  ھب  ار  دوخ  رصع  مھ  رادمان  ناناولھپ 
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. تشاد ینشور  یاھ  ھشیدنا  دناوخ و  یم  رعش  تشاد . ھقالع  تایبدا  خیرات و  ھب  ناخ  یلعفطل 

تعاجش تماھش و  زین  دوب و  یا  ھظحالم  لباق  رظنم  بحاص  یاراد  دنز  ناوج  رایرھش  دیوگ :  یم  نینچ  ناخ  یلعفطل  دروم  رد  یسیلگنا  سکیام  لارنژ 

هدعو غورد و  زا  دوب و  تسدربز  رھام و  یگنج  روما  یھدنامرف  ییاوشیپ و  رد  هوالعب  دوش  یم  تفای  نآ  ریظن  یسک  رد  تردن  ھب  ھک  تشاد  یصاخ 

ات دش  ثعاب  وکین  یاھ  یگژیو  نیمھ  درک .  یمن  ییوجلد  یسک  زا  غورد  ھب  زگرھ  تشادن و  یکلسم  یگنادرم  تقادص و  ھب  زج  دوب و  رازیب  چوپ  یاھ 

ات دیگنج و  ھناروالد  دوب ،  یو  یاھورین  ربارب  هد  ھک  ناخدمحماقآ  نوشق  اب  رباربان  یگنج  رد  یو  دنشکب . تسد  وا  ینابیتشپ  زا  گرزب  یاھ  هداوناخ 

یو اب  شرصع  رد  سکچیھ  هدوب و  یناولھپ  نییآ  یرگیھاپس و  ینزریشمش ،  هژیوب  یراوس  نونف  رد  کباچ  یوق و  یناوج  وا  داد .  ھمادا  ار  دربن  اھتدم 

. دوبن ربارب 

مالس ارچ  دیسرپ :  ناخ  دمحم  اقآ  دندرب . دندوب ، هدرک  تنایخ  یو  ھب  ھک  موق  نارس  ناخدمحماقآ و  روضح  ھب  ھتسب  ناتسد  اب  یمخز و  ار  یو  ھک  یماگنھ 

اب دیزرو  یم  تداسح  یو  تداشر  ییابیز و  ھب  ھک  ناخدمحماقآ  داب ! مالس  وا  رب  تسھ  اجنیا  رد  یدرم  رگا  دیوگ :  یم  باوج  رد  ناخ  یلعفطل  یدرکن ؟ 

دروآ نارھت  ھب  نامرک  زا  هدایپ  تسب و  بسا  کی  ھب  هام  ھس  تدم  ھب  تخاس و  انیبان  ار  یو  دیشک و  نوریب  ھساکزا  ار  ناخ  یلعفطل  مشچ  ود  دوخ  ناتسد 

زین یخرب  . تفر ناھج  زا  رابلوھ  یاھ  ھجنکش  ریز  رد  ای  درک و  یشکدوخ  ھک  نیا  ات  دنداد  یم  ھجنکش  ار  وا  زور  رھ  . درک یرادھگن  یتنطلس  گرا  رد  و 

. دنتشک ار  وا  هدرب و  ورف  شقلح  رد  ار  لامتسد  نآ  ھکرت  اب  هدرک و  شناھد  رد  لامتسد  نادالج  ھک  دنا  ھتشون 

ای میناراکشومارف  ام  ایآ  یدوبدای . یانب  هاگمارآ و  چیھ  نودب  تسا . هدیمارآ  دیز  هدازماما  رواجم  یقاتا  رد  نارھت  رازاب  رد  کنیا  دنز  ناخ  یلعفطل 

؟ دننک یم  کاپ  نامدای  زا  ار  خیرات 

، دندرک ھیوم  روالد  نآ  گرم  رب  دندورس و  ناخ  یلعفطل  یارب  نامدرم  ھک  ییاھ  ھنارت  ناتساد  هراب ی  رد  ون  رصع  ھیرشنرد ی  ینویامھ  قداص  داتسا 

. دنا هدروآ  زین  ار  نآ  یسیلگنا  ھمجرت  هداد و  تقباطم  زین  هدمآ  امین  ات  ابص  زا  باتک  رد  ھچنآ  اب  ار  ھنارت  نا  دسیون و  یم  یلصفم  حرش 

، تفرگ تروص  یدرمناوجان  گنریناب و  ھک  ناخدمحماقآ  روتسد  ھب  سبط  ھب  یو  هداوناخ  نداتسرف  دیعبت  ھب  دنز و  ناخ  یلعفطل  ندش  ھتشک  روک و  ، ریسا

ھت زا  دندناوخ و  یم  زین  یناث  متسر  ار  وا  ھک  دوب  هداد  ناشندوخ  زا  ییاھ  تعاجش  نانچنآ  یلعفطل  درک . داجیا  ترفن  زا  یجوم  زاریش ، مدرم  نایم  رد 

هدش باب  زاریش  رد  هزات  ھک  یناوخ  ھیزعت  رد  دندرک و  یقلت  دیھش  ار  یو  ھک  دنازوس  ار  اھ  لد  نانچنآ  تفر  وا  رب  ھک  یمتس  دنتشاد و  یم  شتسود  بلق 

رد ھنھرب  یاھ  ھنیس  اھرس و  اب  یراوگوس  ماگنھ  ھب  نایدنز  زا  یتعامج  : » یلوق ھبو  دنتسیرگ  یم  دندناوخ و  یم  ھحون  دندییوم ، یم  شدای  ھب  دوب ،

. دندرک یم  دای  ناخ  یلعفطل  زیگنا  مغ  یاھ  ناتساد  زا  یلع  نب  نیسح  تبیصم  زا  سپ  ایاکت  نیدایم و 

: نآ زا  یا  ھنومن   : تسین تسد  رد  اھنآ  زا  ییاھ  ھنومن  زج  دنا و  ھتفر  نیب  زا  ناشرتشیب  ھک  دنتخادرپ  ییاھ  ھنارت  راعشا و  نتخاس  ھب  مدرم  هدوت 

دایم ین  یادص  مد  رھ 
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دایم یپ  رد  یپ  زاوآ 

؟ دایم یک  ما  ناخ  یلعفطل 

؟ دایم یک  ما  ناور  حور و 

مناور حور و  مناج  مارآ 

نانز ھھیش  دایم  نارغ 

نامسآ زا  رغی  اپ  نوچ 

نانز رپ  نیھاش  دننام 

ناور بآ  نوچ  هداب  نوچ 

الط شنیز  الط  شلعن 

نامسآ نوچ  دوب  نارغ 

نآ زور  ناخ  یلعفطل 

نامک اھوربا  ورس و  دق 

ناشفنوخ شتسد  ریشمش 

دوش نادیم  دراو  نوچ 

نیمز یور  دتف  اھرس 

هدمآ ذخأم  رکذ  نودب  امین » ات  ابص  زا   » باتک رد  تسا و  تسد  رد  هابتشا  زا  رپ  صقان و  تروص  ھب  ھک  هدش  ھتخاس  وا  فصو  رد  یرگید  لصفم  ھنارت 

، امین ات  ابص  زا  رد  دوجوم  نتم  ھسیاقم  اب  ھک  ، تسا هدرک  طبض  دوخ  قیقد  ھمانرفس  رد  گنیراو  تاکسا  دراودا  ار  نآ  یسیلگنا  قیقد  نتم  یلو  تسا 

. تسا راکشآ  اھنآ  دایز  توافت 

روکذم نتم  ریز  رد  ھک  تسا  هدش  ھمجرت  زاریش  هاگشناد  داتسا  یریصب  بارت  رتکد  رعاش و  سانش و  ظفاح  ٰدازرف  دوعسم  ھلیسو  ھب  یسیلگنا  نتم  نیا 

. دیآ یم  نآ  یسیلگنا  نتم  نادرگرب  و  امین » ات  ابص  زا   » باتک رد 

ناردنا ناب  یالاب 

ناردنزام دمآ  نوشق 

دایم ین  یادص  مزاب 
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دایم یپ  رد  یپ  زاوآ 

***

مامت ھمین  میدرک  یگنج 

نامرک رھش  هریم  یلعفطل 

دایم ین  یادص  مزاب 

دایم یپ  رد  یپ  زاوآ 

***

ردپ متفگ  ارت  یجاح 

رد ھب  رد  یدرک  ار  ام  وت 

رجق تسد  یداد  ورسخ 

دایم ین  یادص  مزاب 

دایم یپ  رد  یپ  زاوآ 

***

سوھلاوب ناخ  یلعفطل 

سبط ندرب  تا  ھچب  نز و 

؟ اجک نارھت  اجک ؟ سبط 

دایم ین  یادص  مزاب 

دایم یپ  رد  یپ  زاوآ 

دیشر درم  ناخ  یلعفطل 

دیشک یھآ  دیسر  سک  رھ 

دیرد ھماج  رھاوخ  ردام 

دیباوخ شتخب  ناخ  یلعفطل 

دایم ین  یادص  مزاب 
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دایم یپ  رد  یپ  زاوآ 

***

اشگلد ناب  یالاب 

اشداپ درادن  تسا  هدرم 

ادخ زا  داد  نم و  زا  ربص 

دایم ین  یادص  مزاب 

دایم یپ  رد  یپ  زاوآ 

***

درک یم  یھ  ناخ  یلعفطل 

دروَخ یم  یم  اب  تابن  بالگ 

ناخ یلعفطل  دیباوخ  شتخب 

دایم ین  یادص  مزاب 

دایم یپ  رد  یپ  زاوآ 

***

تسا نیزون  ھلین  بسا 

تسا نوخ  رپ  یلعفطل  لد 

دایم ین  یادص  مزاب 

دایم یپ  رد  یپ  زاوآ 

***

رس درآ  رد  ربق  زا  لیکو 

رضخا خرچ  شدرگ  دنیب 

دایم ین  یادص  مزاب 

دایم یپ  رد  یپ  زاوآ 
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***

رطضم ناخ  یلعفطل 

رجق ماک  ھب  دش  رخآ 

دایم ین  یادص  مزاب 

دایم یپ  رد  یپ  زاوآ 

: هدمآ گنیراو  تاکسا  دراودا  ھمانرفس  رد  ھک  رعش  نادرگرب 

١

دیآ یم  شوگ  ھب  هزین  یادص  ھظحل  رھ 

دسر یم  ام  ھب  یدنت  ھب  مھ و  رس  تشپ  نآ  کچاکچ 

دوش یم  ادیپ  یک  دوب  نارغ  رب  راوس  ھک  یسک 

٢

مدناوخ دوخ  ردپ  ار  وت  نم  ھک  میھاربا  یجاح  یا 

یا هدنار  مھاگداز  زا  ارم  ارچ 

یدرک میلست  راجاق  رادغ  هاشداپ  ھب  ارم  ورسخ و  ارچ 

دیسر دھاوخ  وت  شوگ  ھب  رگید  راب  هزین  یادص  یلو 

دش دھاوخ  هدینش  یدنت  ھب  مھ و  رس  تشپ  نآ  کچاکچ  و 

. تسا هدش  دازآ  وت  دنب  زا  دش  یم  نارغ  رب  راوس  ھک  یسک  اریز 

٣

دندناوخ یم  زاریش  راختفا  ارم  مدوب و  ناگمھ  بوبحم  یراگزور 

دنا هدش  هدرب  سبط  ھب  سفق  رد  یا  هدنرپ  دننام  نم  نادنزرف  نز و  نونکا  مھ  ھک  سوسفا 

؟ راک ھچ  سبط  ھب  ارم 

دش دھاوخن  عطق  هزین  یادص 

دش دھاوخ  هدینش  ھبرض  سپ  ھبرض 
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تسا کیدزن  نارغ  راوس  اریز 

۴

؟ یتسین نیگمرش  دوخ  رھوش  یاھراک  رطاخ  ھب  ایآ  میھاربا  یجاح  نز  یا 

دتسرف یم  تنعل  ار  وت  وت ، نطو  میھاربا  جاح  ردام  یا  و 

دننک یم  شغ  سبط  رد  دنمتفارش  یاھ  مناخ  ھک  یماگنھ 

میونش یم  ار  هزین  یادص  زونھ  ام  یلو  یتسھ  ناما  رد  ھک  ینک  یم  روصت  یراد و  نانیمطا  دوخ  رادغ  تخب  ھب  ینز و  یم  دنخبل  وت 

دسر یم  شوگ  ھب  رگید  راب  نآ  یادص  میسن  رھ  هارمھ  و 

. دش دھاوخ  رادیدپ  نارغ  راوس  و 

۵

دنا هدمآ  رد  تکرح  ھب  ناردنزام  زا  یشحو  یاھراجاق 

دبلط یم  ار  یھاش  تردق  نونکا  مھ  ناخ  یلعفطل  ھک  اغیرد 

تسا لداع  دنوادخ  ھک  روایب  دای  ھب  شاب و  روبص  یلو 

دسر یم  ام  ھب  زونھ  هزین  یادص  اریز 

دوش یم  رارکت  ادص  نآ  میسن  رھ  هارمھ 

. دش دھاوخ  رادیدپ  نارغ  دنوادخ  و 

۶

تسا گنج  نادیم  رد  ریلد  هاشداپ 

دنک هاش  یادف  ار  وا  ادخ  ھک  وا  رسمھ  یارب  نینچمھ  دنک و  یم  اعد  دوخ  دنزرف  یارب  شردام 

تسا هدنکآ  مغ  زا  اھنآ  ود  رھ  لد 

تسا هدرک  رت  کشا  ار  اھنآ  هرھچ  و 

دوش یم  هدینش  هزین  یادص  نونکا  مب  یارب  یلو 

. دیآ یم  رد  هزرل  ھب  هزین  تکرح  رثا  رب  میسن  و 

تسا هدش  رادیدپ  نارغ  دنوادخ  اریز 
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٧

. یا هداد  ناشن  دوخ  زا  ییاھ  ییامنرنھ  وت  ریلد  ناخ  یلعفطل  یا 

یا ھتخاس  تسمرس  یزوریپ  بارش  زا  هدرک و  هزات  بالگ  اب  ار  دوخ  وت 

تسا هدوب  باوخ  ھب  وت  تخب  اریز  ھتشادن ، یا  هدیاف  ھک  سوسفا  یلو 

. دسر یم  شوگ  ھب  هزین  یادص  زونھ  اما 

دوش یم  کیدزن  میسن  رھ  اب  نآ  کچاکچ  و 

. دش دھاوخ  رادیدپ  نارغ  راوس  و 

٨

گرزب لیکو  ھلسلس  سسؤم  ناھ !

؟ دنیب یم  ھچ  سوسفا ، دروآ ، یم  رب  ربق  زا  رس 

. تسا ھتسشن  وا  یاج  ھب  یفئاخ  هدش و  مورحم  دوخ  تخت  زا  وا  ریلد  دنزرف 

هدش هدیشک  ھیدنز  تردق  رب  ریدقت  هایس  هدرپ 

. تسا ھتفر  ورف  یشوماخ  رد  هزین  یادص  و 

دنک یمن  رارکت  ار  ادص  نآ  رگید  میسن 

. دوش یمن  رادیدپ  رگید  نآ  راوگرزب  راوس  ریلد و  بسا  و 

٩

؟ دیتسھ نویدم  یسک  ھچ  ھب  دیراد . ھک  ار  یدننام  تشھب  یاھغاب  زاریش ، نادرم  یا 

راوگرزب ھیدنز 

؟ تخاس مھارف  کنخ  یاھ  ھمشچ  اشگلد و  رمرم  یاھ  مامح  امش  یارب  یسک  ھچ  زاریش ، نانز  یا 

راوگرزب ھیدنز 

؟ درک اپ  ھب  لگ  نشج  اھ  ھمشچ  اھ و  مامح  نآ  نایم  رد  یسک  ھچ  زاریش  ناگزیشود  یا 

راوگرزب ھیدنز 

!! درکن یکمک  دوب  نارغ  راوس  ھک  یسک  ھب  امش  زا  کیچیھ  مدرم  یا 
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هدروآ مھارف  یقرش  یبرغ - ناوید  رد  جرد  یارب  لصا  رد  یو  ھک  تسا  هدنام  اج  ھب  ییاھ  تشاددای  یناملآ  رادمان  دنمشناد  رعاش و  ھتوگ  نف  ناھوی  زا 

دنک تبث  دوخ  ناوید  رد  یناریا  یلحم  یاھ  فینصت  ناونع  ھب  ار  نآ  تسا  ھتشاد  دصق  ھتوگ  ھک  دوش  یم  تفای  یا  ھنارت  ھمجرت  قاروا  نیا  نایم  رد  دوب .

دنز ناخ  یلعفطل  گرم  زا  سپ  مدرم  ھک  تسا  یزاریش  یلحم  فینصت  نامھ  ھمجرت  ھنارت  نیا  تسا . هدرکن  هدافتسا  نآ  زا  ییاھن  پاچ  رد  یللع  ھب  یلو 

. تسا هدرک  لقن  ار  نآ  زاریش » ھب  رفس   » ناونع ھب  دوخ  ھمانرفس  رد  گنیراو  تاکسا  دراودا  دندرک و  یم  ھمزمز  یناریا  روالد  نیا  گوس  رد 

هداتفا و ناشاک  ھب  ناخمیرک  ردان و  هرود  تارتف  زا  ناخ  یلعحتف    ٔ هداوناخ تسا : هدمآ  ادخھد  ھمان  تغل  رد  ابص  ناخ  یلع  حتف  روھشم ، رعاش  هراب ی  رد 

سپ . دوب دنز  ناخ  یلعفطل  ریزو  قطان ، ھب  صلختم  ناھفصا  ءارعشلا  کلم  نسحدمحم  ازریم  ردپ  ناخ  یلعدمحم  ازریم  ناخ  یلعحتف  رت  گرزب  ردارب 

ھب راومھان  یا  ھمان  ناخ  یلعفطل  لوق  زا  ھکنیا  مرج  ھب  ار  وا  تفرگ و  رارق  راجاق  ناخدمحم  اقآ  شنزرس  دروم  ریگتسد و  ھیدنز  ینوگنرسزا 

حدم ار  ھیدنز  یارما  ریاس  ناخ و  یلعفطل  دریگ  الاب  راجاق  باتفآ  شوماخ و  ھیدنز  غارچ  ھکنآ  زا  لبق  ناخ  یلعحتف  دنتشک  . هدوب ، ھتشون  ناخدمحماقآ 

رد ھک  تسا  ھیمال  یهدیصق  تسا  یقاب  ناوید  نآ  زا  ھک  یرثا  اھنت  دیاش  دوب . باتک  نآ  رد  تسا  هدمآ  ھلاقم  نیمھ  نایاپ  رد  ھک  ھیمال  یهدیصق  تفگیم و 

 : تسا نیا  هدیصق  نآ  هدینادرگ و  هاش  یلعحتف  مان  ھب  ار  نآ  فرصت  یکدنا  اب  سپس  ھتفگ و  دنز  ناخ  یلعفطل  حدم 

لامش کیپ  یا  وش  رھشوب  ردنب  بناج 

لاصخدیشروخ رف  نودیرف  هاش  رب  ھب 

دوب ھک  ناخ  یلعفطل  ناتس  کلم  ورسخ 

 . لاعتم یادخ  رای  یلع  فطل  شروای 

 : دنا هدنادرگ  تروص  نیدب  ار  نآ  ھک 

لامش کیپ  یا  وش  دیشمج  روشک  بناج 

لاصخدیشروخ رف  نودیرف  هاش  رب  ھب 

دوب ھک  ھش  یلعحتف  ناتس  کلم  ورسخ 

 . لاعتم یادخ  رای  یلع  فطل  شروای 

ار شیوخ  ردپ  لتاق  ناخدارمدیص  زاریشب  دورو  زا  سپ  ناخ  یلع  فطل  تسا :.  هدوب  نایدنز  حادم  ناخ  یلعحتف  ھک  دسیون  یم  زین  ھمانسراف  بحاص 

 : تفگ وا  سولج  خیرات  رد  ابص  یلع  حتف  تسشن و  تخت  ھب  تشکب و 

وا خیرات  ھب  هدنز  درک  وچ  تلادع  مسر 

 . ناوریشون یناث  دوب  وا  ابص  تفگ 
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ھب ھلودلا  دامتعا  بقل  ھب  اروا  تسشن  یھاش  گنروا  رب  ھکنیا  ضحمب  نامرک  طوقس  زا  دعب  راجاق  ناخ  دمحم  اقآ  دمآ : ھچ  رتنالک  میھاربا  جاح  رس  رب  اما 

شنارسپ ردارب و  داد و  رایسب  نیمز  وا  نادناخدارفا  ھبو  دیزگرب  مظعا  ردص  ناونع  ھب  ار  ھلودلا  دامتعا  ، هاش یلعحتف  درک . بوصنم  مظعا  ردص  ناونع 

یدعتو و تداسح  داقتنا و  تلع  ھب  ھکنیا ، ات  دوب  قفوم  یدرف  تلود  رکون  ناونع  ھب  وا  لاس  هدراھچ  تدم  ھب  درک . بوصنم  یحاون  یاسور  ناونع  ھب  ار 

دندیشک و لیم  ار  وا  مشچ  راجاق ، هاش  روتسد  ھب  دعب  هام  کی  دودح  دنداتسرف . ناقلاط  ھب  دندرک و  ریگتسد  ار  وا  ق . لاس ١٢١۵ ه . رد  ، یناتس روز  ھب 

ملاس ناج  تبیصم  نیا  زا  ربکا  یلع  مان  ھب  وا  رامیب  ھلاس و  هدزای  دنزرف  دندش . تشونرس  نیمھ  راچد  مھ  وا  نادناخ  دندناسر . شلتق  ھب  دندیرب و  شنابز 

. دنراد رابت  صخش  نیمھ  زا  زاریش  رد  روھشم  کلملا  ماوق  نادناخ  . درب رد  ھب 

*

نایاپ

: عبانم

نارھت انیس ، تاراشتنا  دنز ، ناخیلعفطل  راجاق و  ناخدمحماقآ  . یمق یلیکو  لضفلاوبا 

نارھت ینرگ ، ناج  قطان و  امھ  ھمجرت  دنز ، ناخ  یلعفطل  یاھزور  نیرخآ  زنوج . دروفراھرس 

هرتسگ نارھت :  ریئب ، تسنرا  ھمدقم  اب  ھیدنز ،  خیرات  یزاریشاضریلع .

نارھت  . تایب هللازیزعرتکد  ھیشحت  ریرحت و  اب  اشگ .  یتیگ  خیرات  یناھفصا . یمان  قداص  دمحم  ازریم 

. ریبکریما نارھت ، لوادلج ،  ییاسف ،  یراگتسر  روصنم  ھیشحتو  حیحصت  یرصان . ھمانسراف  ییاسف . ینیسح  نسح  ازریم 

 . نیرز نارھت ، دجم ،  ییابطابط  اضرمالغ  مامتھا  ھب  دارم .  نشلگ  ینشلگ . یرافغ  نسحلاوبا 

ریبکریما نارھت :  یریشم ،  دمحم  حیحصت  خیراوتلا ،  متسر  فصآ . مشاھ  دمحم 

: دنا هدروآ  عبنم  ود  نیا  زاار  نآ  ھمجرت  ناخ و  یلعفطل  ھنارت  ینویامھ  قداص  داتسا 

. مود دلج  روپ  نیرآ  ییحی  امین ، ات  ابص  زا  . روپ نیرآ  ایحی 

ناملآ میقم  یناریا  دقتنم  هدنسیون و  دقان  ورسخ  ھمان 

یماج رشان : . رف بقاث  اضترم  ھمجرت ی  . راجاق دنز و  راشفا و  خیرات  یروآ . رتیپ 

شموک رشان : ناریا . یلم  نانامرھق  . تقیقح عیفرلادبع 

لابقا نارھت ، یریشم ، دمحم  زا  حرش  ھمدقم و  زیربت ، ھنطلسلاراد  یفارغج  خیرات و  ازریم . ردان 
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» ھلاقمهرامش ١١٨ هاگدید  ١

. نارھت . نخس تاراشتنا  یرپ . ھعلق  مارھب . . یبایسارفا

ریبکریما رشن  لیعامسا ، ازریم  ھمجرت  ناریا ، خیرات   . مکلم ناجرس 

ربدم رشن  جنپریم ، ناخاضر  یاتدوک  ات  ردان  زا  رغصا ، یلع  میمش . 

لگ هریت  ھحیلم  ام – “  ھمانسانش “  نوماریپ 
رویرھش ١٣٩٠

درک میھاوخ  رشتنم  هاگرذگ  هرامش  دنچ  رد  ار  یلیلحت  ھتشون  نیا 

ناکما نیا  ھک  لگ  هریت  ھحیلم  مناخ  دنمجرا  ققحم  زا  رکشت  نمض 

. دنا هداد  ام  ھب  ار 

****

./ ییانشور راکنا  رگم / یدوبن  و 

! هدز کپک  هام  داب – /! ھقردب  تنایلوک  نیرفن 

( ینام یرگسع - اقآازریم  )

کی مادک  اب  ھک  نیا  زا  لقتسم  دوش ، ¬ یم دیلوت  یسراف  نابز  ھب  ناریا  یاھزرم  زا  نوریب  رد  ھک  یتایبدا 

ای یگراوآ »  » ای روشک » زا  جراخ   » ای یزرم » نورب   » ای ترجاھم »  » ای دیعبت »  » یاھ ¬ ھسانش زا 

ھک ییاج  ات  و  تسا ، هداد  ھمادا  دوخ  ¬ی  هدنلاب تایح  ھب  ھک  تسا  ھھد  ھس  دوش ، ییاسانش  تبرغ » »

. تشاد دھاوخ  ھمادا  نانچ  ¬ مھ دنیارف  نیا  دنشیدنا ، ¬ یم یسراف  نابز  ھب  تایبدا  نیا  دلوم  یاھورین 

رد ام  ھک  ھتفای  تیروف  ینامز  ھکلب  تایبدا ، نیا  راشتنا  ای  دیلوت  نامز  رد  ھن  یزادرپ ، ¬ ھسانش موزل  اما 

دوخ زا  ریزگان  ھب  نخس ، ماگ  نیتسخن  رد  ینعی  میا . ¬ هدوب نآ  ¬ی  ھنیمز رد  شھوژپ  ای  نتفگ  نخس  ددص 
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ای ھچ »  » رد یسراف » تایبدا  میئوگب « مینک ؟ ییاسانش  یتیوھ  ھچ  اب  ار  تایبدا »  » نیا ھک  میا  ¬ هدیسرپ

ای هراوآ  ای  رجاھم  ای  یدیعبت  ار  دوخ  نآ  ¬ی  هدنسیون ھک  نیا  زا  رظن  فرص  و  ھمانسانش ،»  » ھب نتم  رھ  ¬ی  ینورد زاین  نودب  ھنوگ ، نیدب  اجک ؟»  » رد

ریزگان ھبلاطم  نیا  ھب  خساپ ¬ یارب  ام ،»  » و تسا . هدرک  تیوھ  بلط  دوخ  دلوت  ناکم  نامز و  زا  یسراف  راتشون  ¬ی  ھعومجم دنادب ، نطو  ناھج 

رد ار  ءازجا  زا  کی  رھ  ¬ی  ینورد یاھ  ¬ یدنب ¬ لکش میھافم و  و  مینک ، ھیزجت  نآ  ¬ی  ینورد ءازجا  ھب  رظن - ملاع  رد  ار –  تایبدا  نیا  ھک  میا  ¬ هدوب

هدیدپ لک  ینھذ ، یوگلا  نیا  رب  انب  میبای . تسد  نآ  لک  یارب  ای  هدیدپ  زا  یشخب  یارب  ییاھ  ¬ ھسانش ای  ھسانش  ھب  ات  میراذگب ، ھظحالم  ھب  لک  اب  دنویپ 

یئازجا زا ١ ) تسا  یعبات  یمود  ھک  ای ،)… ترجاھم  ای  دیعبت   ) نآ »ی  ھسانش  » و یسراف ،) تایبدا  « ) تخانش عوضوم  » رصنع : ود  زا  هدوب  ترابع 

تسا ھتشاد  میقتسم  ¬ی  یگتسب ود ، رھ  نیا  و  میا . ¬ هدرک فشک  ءزج  رھ  رد  ھک  ییاھ  ¬ یدنب ¬ لکش رصانع و  و ٢ ) میا ، ¬ هدرک ییاسانش  یلوا  رد  ام  ھک 

. میا ¬ هدیزگرب قیقحت  یارب  ھک  یدرکیور  و  ام »  » زا کی  رھ  ¬ی  یصخش ¬ی  ینیب ¬ ناھج اب 

یاھدنیارف ¬ی  ھنیمز رد  ھتشذگ - ¬ی  ھھد ھس  یانزارد  رد  رشتنم –  »ی  ام  » نیا ھک  ییاھدنور  ¬ی  یسررب زا  تسا  ترابع  راتفگ  نیا  رد  نم  فدھ 

یارب ھک  نآ  نودب  تسا ؛  ¬ هدوب ور  ¬ ھبور اھ  ¬ نآ اب  ھنیمز  نیا  رد  ھک  ییاھانگنت  ¬ی  ییارچ و  تسا ،  ¬ هدرک یط  دوخ  تایبدا  یارب  یزادرپ  ¬ ھسانش

¬ی ھلاقم رسارس  رد  مراد ، یراشفاپ  دیعبت »  » ¬ی ھسانش رب  دروآ - مھاوخ  ھک  یلیالد  ھب  نم –  ھک  نیا  اب  مھد . ھئارا  یلح  هار  ما ، ¬ هراشا دروم  یاھانگنت 

، هژاو نیا  ھک  ارچ  ما . ¬ هدرک هدافتسا  ام »  » ¬ی ھسانش زا  ھعومجم ، نیا  ِتایبدا  یارب  مھ  و  ناریا ، زا  نوریب  ناگدنسیون  ¬ی  ھعومجم یارب  مھ  رضاح ،

. دنک ¬ یم یریگولج  هدیدپ ، لک  ھب  نم  ¬ی  هدیزگ ¬ی  ھسانش لیمحت  زا  مھ  و  دنک ، ¬ یم ردابتم  ار  تایبدا  نیا  ¬ی  ینھذ ینیع و  یاھ  ¬ یدنب ¬ لکش رثکت  مھ 

. ما ¬ هدرک یگدیسر  مھ  ام »  » موھفم هژاو / ھب  دجنگ ، ¬ یم یعامتجا  ¬ی  یسانش ¬ ناور ورملق  رد  راتسج ، نیا  درکیور  ھک  اج  نآ  زا 

١

نیا ¬ی  ینورد ءازجا  تسیچ ؟ یسراف » تایبدا   » ترابع زا  ام  روظنم  ھک  دیآ  ¬ یم شیپ  ربتعم  شسرپ ¬ نیا  تخانش ،» عوضوم   » ھب هاگن  نیتسخن  رد 

رگید یاھرناژ  هوبنا  مجح  یبدا ، یاھ  ¬ شنیرفآ رب  نوزفا  ای ، تسا ؟ یبدا  یاھ  ¬ شنیرفآ اھنت  یسراف ،» تایبدا   » زا ام  روظنم  ایآ  دنتسھ ؟ اھ  ¬ مادک هدیدپ 

دقن و خیرات ، یاھ  ¬ باتک اھ ، ¬ شرازگ اھ ، ¬ هرظانم اھ و  ¬ ھبحاصم نادنز ، تارطاخ  تارطاخ ، یشھوژپ ، یسایس ، یاھ  ¬ نتم دننام  یراتشون ،

¬ی ھمھ رگا  دریگ ؟ ¬ یمربرد زین  ار  یگالبو ) کیروتامآ ،  ) یمسرریغ ًارھاظ  ییاھرظن  راھظا  یبدا ، دقن  یرنھ ، یگنھرف / یعامتجا / یسایس / یاھرظن 

« ناوخارف «، » هداشگرس یاھ  ¬ ھمان «، » ھینایب «، » ھیعالطا  » ناونع اب  ھک  ییاھ  ¬ نتم فیلکت  میریذپب ، یسراف » تایبدا   » رتچ ریز  دیاب  ار  اھرناژ  نیا 

رد ناوت  ¬ یم مھ  ار  زاس  تشونرس  هاگ  اما  هاتوک ، یاھ  ¬ نتم نیا  ایآ  دوش ؟ ¬ یم ھچ  هدش ، رشتنم  ناریا  یاھزرم  ¬ نورب رد  یناوارف  ھب  اھ ، ¬ نیا دننام  و 

دقن ددص  رد  ھک  دننک ، ¬ یم بلط  ار  یصخشم  یاھ  ¬ خساپ دنیآ و  ¬ یم شیپ  ینامز  هژیو ، ھب  اھ ، ¬ شسرپ نیا  دناجنگ ؟ یسراف » تایبدا   » ¬ی ھعومجم
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نوناک ناوخارف  ، » ًالثم اما  تخادرپ ، تایبدا  نیا  ¬ی  یگنھرف دقن  ھب  ناوت  ¬ یمن رگید ، ینایب  ھب  میشاب . تایبدا »  » نیا ¬ی  یگنھرف یتخانش / ¬ ھعماج

اتح بیکرت و  رد  نآ  یاھدمایپ  دروآ و  لابند  ھب  ار  رظن  دقن و  اھ  ¬ هد ھک  ار - تسدرود » کیدزن  ¬ی  هراونشج  » دروم رد  دیعبت » رد  ناریا  ناگدنسیون 

اھ و ¬ شنیب هرود ، کی  ِتایبدا  ¬ی  یتخانش ¬ ھعماج یگنھرف / دقن  ¬ی  ھیام ¬ تسد ھک ، ارچ  دادن . هار  ھعلاطم  نادیم  ھب  درُب - تسد  نوناک  نیا  تیدوجوم 

ھب هرود - کی  تایبدا  ¬ی  یگنھرف دقن  تیمھا  و  یعامتجا . یاھدادیور  یناسنا و  یاھ  ¬ هدیدپ اب  دروخرب  رد  تسا  هرود  نآ  ناگدنسیون  یاھ  ¬ شنک

یاھ ¬ خیرات ¬ی  هدنیآ نارگشھوژپ  ناگدنسیون و  یارب  راذگ ، لاح  رد  ¬ی  هرود یاھ  ¬ یگژیو ¬ی  ییاسانش رب  نوزفا  ھک  تسا  نیا  رد  دوخ - ¬ی  ھبون

و الاب ، یاھ  ¬ شسرپ ھب  یگدیسر  ھک  تسا  تیمھا  نیمھ  ببس  ھب  دنک . ¬ یم لمع  ماخ  داوم  ھباثم  ھب  زین ¬ یبدا  و  یگنھرف ، یعامتجا ،¬¬ یسایس ،

شھوژپ ماگ  نیتسخن  ھکلب  یزادرپ ، ¬ ھسانش یاھ  ¬ مدق نیرت  ¬ ییادتبا زا  اھنت  ھن  یدادرارق ، مک  تسد  ای  یبسن ، یاھ  ¬ خساپ ھب  یبای  ¬ تسد

. دوش ¬ یم هدرمشرب  یسراف » تایبدا   » ¬ی هرابرد یگنھرف  یتخانش / ¬ ھعماج

نانیمطا اب  اما  تسا ، هدش  حرطم  ام  یاھ  ¬ نتم رانک  ھشوگ و  رد  یسراف » تایبدا   » ¬ی ھلکشتم ءازجا  ¬ی  ھنیمز رد  یا  ¬ هدنکارپ یاھ  ¬ شسرپ ھتبلا ،

یرظن یاھ  ¬ خساپ نتفای  تایبدا و  نیا  میظع  ¬ی  هرکیپ ءازجا  ھب  یدج  ندیشیدنا  موزل  ¬ی  هرابرد ریگیپ  هدرتسگ و  یثحب  نونکات  ھک  تفگ  ناوت  ¬ یم

تایبدا «، » تمواقم تایبدا   » دننام ییاھ  ¬ ناونع ھب  یلمع ، رظن  زا  اھتنم ، تسا . هدشن  هدوشگ  ام  نادنمشیدنا  ناگدنسیون و  ¬ی  ھعماج رد  نآ ، یارب 

تایبدا  » ار نآ  ام  ھک  تسا  یا  ¬ هدیدپ رتچ  ندرک  زاب  موزل  ¬ی  هدنھد ناشن  ھک  میروخ ، ¬ یمرب اھامنرات  اھراتسج و  رد  یسایس ،» تایبدا  «، » نادنز

نیا زا  کی  رھ  ھک  تسا  یعسوتم  ¬ی  ھنورد ببس  ھب  ھکلب  هدشدای ، یاھ  ¬ ناونع ¬ی  یددع شیازفا  اب  اھنت  ھن  ھتبلا  ترورض ، نیا  میمان . ¬ یم یسراف »

ای نادنز » تایبدا   » ای تمواقم » تایبدا   » یاھ ¬ ناونع ریز  ھک  ییاھ  ¬ نتم هوبنا  رد  رگید ، ینایب  ھب  دنا . ¬ ھتشاذگ شیامن  ھب  ھتشذگ  ¬ی  ھھد رد  اھرناژ 

« ھیمالعا  » نایب نابز و  زا  اھنت  ھن  ھک  میروخ  ¬ یمرب ییاھ  ¬ نتم ھب  تارک  ھب  کنیا و  دنوش ، ¬ یم یدنب  ¬ عمج یشھوژپ » تایبدا   » ای یسایس » تایبدا  »

« تخانش فشک /  » رصنع ھب  یمالک ، راتفاب  ینھذ و  یاھراتخاس  ظاحل  ھب  ھکلب  دنا ، ¬ ھتفرگ ھلصاف  یغیلبت  رصنع  یسایس و  ¬ی  اھ ¬« ھیعافد  » ای

تایبدا  » یاھورملق رد  دیمح –  دیمح  یاھ  ¬ ھتشون ھب  ار  ما  ¬ هدنناوخ اھ ، ¬ نتم ھنوگ  نیا  هوبنا  زا  لاثم  کی  طقف  و  لاثم ، ناونع  ھب  دنا . ¬ هدش کیدزن 

(٢ .) مھد ¬ یم عوجر  یشھوژپ -» یفسلف / یسایس /

اھنت ھن  ادتبا ، نامھ  زا  اھ  ¬ نآ زا  یرایسب  ¬ی  ھنورد میناجنگب ، یسراف » تایبدا   » بیکرت رد  ار  ھھد  ھس  نیا  ¬ی  یسراف راتشون  ¬ی  ھمھ رگا  لاح 

یاھراتسج لاثم ، ناونع  ھب  تسین . مھ  زونھ  و  دوبن ، قالطا  لباق  اھ  ¬ نآ رب  زین  ترجاھم »  » ¬ی ھسانش ھکلب  دندز ، ¬ یم سپ  ار  دیعبت »  » ¬ی ھسانش

ای الع ، یرون  لیعامسا  ¬ی  ھتشون ( ٣ «) رعش ¬ی  یروئت  » باتک ای  افش ، نیدلا  ¬ عاجش ای  رادتسود  شمارآ  یاھ  ¬ ھتشون رثکا  لثم  یگنھرف ،

ھب اھنت  راکامس ، سابع  ¬ی  ھتشون ( ۴ « ) یسانش ¬ یئابیز یاھراتخاس  دقن  رب  یدمآرد   » باتک ای  نابز ،»  » ¬ی هرابرد یروشآ  شویراد  یاھ  ¬ ھتشون
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(، ینوریب یاھ  ¬ ھصخاش ساسا  رب  ینعی   ) دنتسین پاچ  لباق  ناریا  رد  دنتسھ و  ( ۵ «) روشک زا  جراخ  روشک   » میقم اھ  ¬ نآ ناگدنسیون  ھک  لیالد  نیا 

¬ی هدمع شخب  دروم  رد  ھلداعم  نیا  لاح ، نیع  رد  نتم . ¬ی  ینورد تاصتخم  ظاحل  ھب  ًامازلا  ھن  و  دنریذپب ،  ¬ دوخ ھب  ار  یدیعبت  ¬ی  هژاو تسا  نکمم 

و دنا . ¬ ھتفریذپن دوخ  ھب  ار  دیعبت »  » زج یا  ¬ ھسانش ھھد ، ھس  لوط  مامت  رد  رناژ ، نیا  یاھ  ¬ نتم ¬ی  ھنورد ھک ، ارچ  تسا . سوکعم  نادنز » تایبدا  »

ھب یسراف » تایبدا   » ندرک دودحم  رد  اھ ، ¬ یناوخمھان اھ و  ¬ ینوگمھان نیمھ  داد . ھمادا  نانچ  ¬ مھ ناوت  ¬ یم ار  اھ  ¬ ینوگمھان نیا  تسرھف 

لک ءازجا  نتفرگ  ¬ هدیدان رطخ  ھک  نیا  نمض  دودحم ، ورملق  نیا  شنیزگ  تسا . ھتشاد  یا  ¬ هدننک نییعت  شقن  ام  یاھراتسج  رد  یبدا ، یاھ  ¬ شنیرفآ

رظن فرص  یبدا ، شنیرفآ ¬ ¬ی  ھنورد ھک  ارچ  دھد . ¬ یم شھاک  ار  یبای ¬ ¬ تیوھ رد  یگدنزغل  رطخ  ضوع  رد  اما  دراد ، یپ  رد  ار  یسراف » تایبدا  »

دشاب ھتشاد  ربخ  اھ  ¬ یگژیو نیا  زا  رگشھوژپ  ھک  نیا  زا  غراف  و  نطو ،» ناھج   » ای یدیعبت ،»  » ای دنادب  رجاھم »  » ار دوخ  نآ  ¬ی  هدنسیون ھک  نیا  زا 

ھب ھتسب  ھک  هدوب  ینورد  یاھرایعم  رتم و  نیمھ  دھد . ¬ یم تسد  ھب  ار  دوخ  تیوھ  زا  یرایعم  رتم و  میوش ، کیدزن  نآ  ھب  ھک  یدرکیور  رھ  اب  ھن ، ای 

ای دیعبت »  » یاھ ¬ ھسانش نونکات  نتم ، لیلحت  رد  قیقحت و  رد  اھ  ¬ نآ زا  کی  رھ  شور  ھب  ھتسب  و  نارگشھوژپ ، زا  کی  رھ  ¬ی  ینیب ¬ ناھج

. تسا هدرک  ردابتم  ار  یزرم » ¬ نورب  » ای روشک ،» زا  جراخ   » ای ترجاھم ،» »

٢

ھتفر رایسب  لدتسم  یاھ  ¬ نخس ام ، یاھراتسج  اھرظن و  دقن و  رد  ترجاھم ،»  » و دیعبت »  » یاھ ¬ ھسانش هژیو  ھب  هدشدای ، یاھ  ¬ ھسانش ¬ی  هرابرد

اھ ¬ نآ زا  یخرب  و  دنا . ¬ هدرک نییبت  یرظن  تروص  ھب  ار  دوخ  شنیزگ  لیالد  هدرتسگ ، ای  هدرشف  شیب ، ای  مک  اھراتسج ، نیا  ناگدنسیون  زا  یخرب  تسا .

رد کرتشم  نادنچ  ھن  یاھ  ¬ یگژیو نتفرگ  رظن  رد  اب  دنرب . ¬ یم راک  ھب  دنا و  ¬ هدیزگرب ار  اھ  ¬ ھسانش نیا  زا  یکی  یرظن ، ثحب  ھب  دورو  نودب  زین ،

هدیدپ لک  ھب  یخیرات  رظنم  زا  ًالوصا  ھک  نارگلیلحت ، زا  یھورگ  درک . میسقت  هورگ  ھس  ھب  طایتحا  دیق  اب  ار  نآ  لک  ناوت  ¬ یم اھراتسج ، نیا  ¬ی  ھعومجم

¬ی ھسانش اب  ار  نآ  لک  و  دنا ، ¬ ھتشادرب هدیدپ  شود  زا  دراد - یسایس  اراکشآ  راب  تایبدا  نیا  رد  ھک  ار - نیعم  ناکم  نامز و  رصانع  دننک ، ¬ یم هاگن 

یاھ ¬ شنیرفآ یارب  یزادرپ  ¬ ھسانش غارس  ھب  یبدا  یاھ  ¬ یروئت و  یتخانش ¬ ¬ ییابیز یاھ  ¬ ھجنس اب  یرگید  هورگ  دنا . ¬ هدرک ییاسانش  ترجاھم » »

اھ و ¬ باطخ لمح  ببس  ھب  ار  دیعبت »  » راثآ دنا ، ¬ ھتفریذپ یبدا  راثآ  زا  یخرب  یارب  ار  دیعبت »  » ¬ی ھسانش ھک  لاح  نیع  رد  هورگ ، نیا  دنا . ¬ ھتفر یبدا 

« نارجاھم تایبدا   » رب اتح  و  دیعبت » تایبدا  » رب ار  ترجاھم » تایبدا  ، » زادنا ¬ مشچ نیا  زا  و  دننیب ، ¬ یم یھت  یرنھ  رھوگ  زا  تیبدا و  زا  تاعاجرا ،

ھب یبدا  خساپ  ناونع  ھب  ار  تایبدا  نیا  ھک  دنتسھ  ینارگلیلحت  موس  هورگ  دنشاب . ھتخادرپ  یا  ¬ ھسانش هدیدپ  لک  یارب  ھک  نآ  نودب  دنا ؛ ¬ هداد یرترب 

یاھ « خساپ ، » اھ ¬ نتم نیا  ¬ی  یتخانش ¬ ھعماج یتخانش و  ¬ ناور رصانع  رب  ءاکتا  اب  زادنا ، ¬ مشچ نیا  زا  و  دننک ، ¬ یم دروآرب  دیعبت  ¬ی  ھبرجت

. دنا ¬ هدیسر دیعبت »  » ¬ی ھسانش ھب  رذگھر  نیا  رد  دنا و  ¬ هدرک ییاسانش  ار  تایبدا  نیا  رد  کرتشم  یاھ  ¬« ھبرجت  » ھب کرتشم 
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مھ ھک  یلاح  رد  و  هدرک ، رورم  ار  ترجاھم »  » و دیعبت »  » یاھ ¬ ھسانش توافت  ھک  یلاح  رد  رگنشور ، دیجم  اھ : ¬ هورگ نیا  زا  صخشم  یاھ  ¬ لاثم

literature of « ) ترجاھم تایبدا   » ¬ی ھسانش اب  ار  یبدا  یاھ  ¬ شنیرفآ لک  ھتشاذگ ، ھظحالم  ھب  ار  نطو  کرت  رد  هدنسیون  رابجا  مھ  رایتخا و 

رعش زا  رجاھم » نارعاش   » ِرعش یاھ  ¬ یگژیو زا  یخرب  ندرک  زیامتم  نمض  ینام ،)  ) یرگسع اقآ  ازریم  ( ۶ .) دنک ¬ یم ییاسانش  ( migrancy

زا زین  باتک  نآ  راتفگ  ¬ شیپ رسارس  رد  تسا و  ھتشاذگ  رعاش » نارجاھم  رجاھم و  نارعاش   » ار دوخ  ¬ی  هدروآدرگ ناونع  رعاش ،» نارجاھم  »

یاھ ¬ ھلاقم رد  نوچ  ( ٨ .) دشاب ترجاھم »  » ¬ی ھسانش زین  ینھارب  اضر  ¬ی  ھنیزگ ھک  دسر  ¬ یم رظن  ھب  ( ٧ .) تسا هدرب  دوس  ترجاھم »  » ¬ی ھسانش

زا رعش ،»  » رناژ زا  نتفگ  نخس  رد  زین ، یمیحر  بارھس  و  ناھبزور ، کاکح ، یمیرک  دمحا  میروخ . ¬ یمرب ھسانش  نیا  ھب  ًاررکم  وا  ِتوافتم 

رعش ¬، » یفسلف یتخانش / ¬ ییابیز یدرکیور  اب  رعش ،»  » ورملق رد  یراتسج  رد  هداز  ¬ باھو نامیپ  ( ٩ .) دنا ¬ ھتسج دوس  ترجاھم »  » ¬ی ھسانش

، ادتبا یتخانش ، ¬ ھعماج ناور - یدرکیور  اب  الع ، یرون  لیعامسا  ( ١٠ .) تسا هدرک  زیامتم  نارجاھم » رعش   » زا اتح  و  دیعبت » رعش   » زا ار  ترجاھم »

ھب ار  کی  رھ  رگید  یاھ  ¬ ھصخاش سپس  و  هدرک ، ادج  ترجاھم ،» رعش   » زا ار  دیعبت » رعش  «، » رایتخا  » و رابجا »  » یاھ ¬¬ ھصخاش رب  ھیکت  اب 

دراد مھ  یا  ¬ هدروآدرگ وا   ) تسا هدرب  راک  ھب  ار  تبرغ »  » ¬ی ھسانش شیاھ  ¬ ھتشون زا  یخرب  رد  ھک  نیا  اب  یکلف ، دومحم  ( ١١ .) تسا ھتشاذگ  یسررب 

¬ی یعرف ناونع  رد  روپدنواب ، مانھب  (. ١٢) درب ¬ یم دوس  ترجاھم »  » ¬ی ھسانش زا  شیاھراتسج  رت  ¬ شیب رد  اما  تبرغ ،)» یاھ  ¬ ناتساد  » ناونع اب 

« روشک زا  جراخ   » ¬ی ھسانش ( ١٣ .) تسا هدرک  هدافتسا  روشک » زا  جراخ   » ¬ی ھسانش زا  رعاش - هدفھ  یاھرعش  ¬ی  هروآدرگ اناودھنا – »  » ِباتک

یزادنا ¬ مشچ زا  ینامیلس ، زرمارف  ( ١۴ . ) دروخ ¬ یم مشچ  ھب  زین  رگراک  شویراد  ¬ی  ھتشون هاتوک » ناتساد  ¬ی  یسانش ¬ باتک  » دلج ود  ناونع  رد 

، نیرز اضریلع  ( ١۵ .) دنیب ¬ یمن یتوافت  تبرغ »]...[  یگدنھانپ ، یگراوآ ، ینطو ، ¬ نورب دیعبت ، ترجاھم ،  » یاھ ¬ ھسانش نایم  یناکمارف ، ینامزارف /

یناریا هاتوک  ناتساد   ٢٣ ناونع «  دوخ ، ی  ¬¬ هدروآدرگ یارب  رجاھم ، رصان  ( ١۶ .) تسا هدرک  هدافتسا  ترجاھم »  » و دیعبت »  » ¬ی ھسانش ود  رھ  زا 

هراشا زین  ھسانش  ود  نیا  »ی  یریذپ ¬ لیدبت  » ھب ترجاھم ،» یاھ  ¬ هدیرفآ  » زا ندرک  دای  نمض  باتک ، دمآرد »  » شخب رد  و  هدیزگرب ، ار  دیعبت » رد 

¬ی ھسانش ھب  هراشا  نمض  ( ١٨ «،) ناریا ¬ی  یرکفنشور خیرات  زا  یشخب   » ¬ی ھعومجم زا  مراھچ  دلج  رد  راک ، هرقن  دوعسم  ( ١٧ .) تسا هدرک 

نم ھک  ییاھ  ¬ نتم مامت  رد  راسکاخ ، میسن  تسا . هدرک  هدافتسا  دیعبت »  » ¬ی ھسانش زا  رت  ¬ شیب نخس ، نتم  رد  باتک ، ¬ی  یعرف ناونع  رد  ترجاھم » »

ھب ار  اھ  ¬ ھسانش نیا  یود  رھ  ھلاقم ، کی  رد  ھک  نیا  اب  یتحالف ، یدھم  ( ١٩ .) تسا هدرب  راک  ھب  ار  دیعبت »  » ¬ی ھسانش ما ، ¬ هدناوخ وا  زا  ھنیمز  نیا  رد 

« دیعبت  » ¬ی ھسانش رب  دایص ، زیورپ  ( ٢١ .) دراد یراشفاپ  دیعبت »  » ¬ی ھسانش رب  شیاھ  ¬ ھتشون رثکا  رد  ( ٢٠ ،) هدرب راک  ھب  فدارتم  تروص 

ماسح نسح  دراد . اھ » ¬ یدیعبت  » مان ھب  ینامر  ماسح ، نسحم  ( ٢٢ .) تسا دیعبت » رد  یامنیس  راوشد  هار   » وا یاھ  ¬ باتک زا  یکی  مان  و  دراد ، یراشفاپ 

« ضارتعا  » لماح ار  ھسانش  نیا  نم ، دانتسا  دروم  ¬ی  ھتشون رد  و  درب ، ¬ یم راک  ھب  ار  دیعبت »  » ¬ی ھسانش دوخ  ¬ی  یبداریغ یاھ  ¬ ھتشون رد 

اھ و ¬ ھلاقمرس رد  شرآ ،) ¬ی  ھمانلصف ریدم   ) یناخ ¬ چیلق زیورپ  و  ناراب ) ¬ی  ھمانلصف ریدم   ) نافام دوعسم  ( ٢٣ .) دنک ¬ یم دروآرب  هدنسیون 
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یتخانش ¬ ناور یاھ  ¬ ھیام ¬ نورد اھ و  ¬ ھیام ¬ نب ¬ی  ییاسانش قیرط  زا  زین  نم  دننک . ¬ یم هدافتسا  دیعبت »  » ¬ی ھسانش زا  ًالومعم  دوخ  یاھ  ¬ تشاددای

روصنم یمنغا ، اضر  راسکاخ ، میسن  ییوخ ، لیعامسا  ( ٢۴ .) ما ¬ هدیسر دیعبت »  » ¬ی ھسانش ھب  دقن ، ناتساد و  رعش و  یاھرناژ  رد  یتخانش ¬ ¬ ھعماج و 

ناگدنسیون ¬ی  ھیلک و  دیعبت » رد  ناریا  ناگدنسیون  نوناک  ¬ی  ھمان  » ¬ی ھناگدزون یاھرتفد  ¬ی  یراودا ناریدم  ناراتساریو و  یسیفن ، دیجم  راسکاخ و 

. دنا ¬ هدیزگرب ار  دیعبت »  » ¬ی ھسانش نوناک ، نیا  رد  تیوضع  شریذپ  اب  دنشاب ، هدرکن  ھسانش  مالعا  یصاخ  ¬ی  ھتشون رد  رگا  اتح  نوناک ، نیا  وضع 

ار دیعبت »  » ¬ی ھسانش زین  یبدا  یرنھ و  یگنھرف و  یاھداھن  زا  یرایسب  رگید ، یاھرنھ  ای  امنیس  ای  تایبدا  یاھورملق  رد  درفنم  نارگلیلحت  رب  نوزفا 

، ناسنا ¬ی  ییاھر نامرآ  لابق  رد  تایبدا  رنھ و  دھعت  ھب  اھ ، ¬ نآ رثکا  رد  ھک  دنا ؛ ¬ هدروآ دوخ  یاھ  ¬ ھمانساسا رد  زین  ار  نآ  لیالد  و  دنراد ، یناشیپ  رب 

رتائت  » ای ترجاھم » رد  امنیس   » ای ترجاھم » رد  رنھ   » دننام ییاھ  ¬ ناونع ھب  یگنھرف ، یرنھ / یاھداھن  نایم  رد  نونکات  نم  ( ٢۵ .) تسا هدش  هراشا 

. ما ¬ هدروخنرب ترجاھم » رد 

تایبدا دقن   » ¬ی ھظفاح ھب  ار  یبدا  یاھ  ¬ شنیرفآ ھب  تبسن  یزادرپ  ¬ ھیرظن واک و  دنک و  زا  ییاھبنارگ  ¬ی  ھعومجم مھ ، رانک  رد  اھ  ¬ راتسج نیا  ھتبلا 

یاھ ¬ شھوژپ یارب  یا  ¬ ھیام ¬ تسد دوخ ، ¬ی  ھبون ھب  ناگدنسیون ، نیا  زا  کی  رھ  یاھزادنا  ¬ مشچ ¬ی  یسررب و  دنا ، ¬ هدرپس یسراف »

یاھ ¬ شھوژپ ورملق  ھب  ھن  و  دراذگ ، ¬ یم رایتخا  رد  ار  یزادرپ  ¬ ھسانش زا  یمجسنم  ¬ی  یدنب ¬ عمج ھن  ھعومجم ، نیا  اما  تسھ . زین  یتخانش  ¬ ھعماج

دودحم دقن ، ھب  رثکادح  یبدا و  یاھ  ¬ شنیرفآ ھب  ار  یسراف » تایبدا   » یاوتحم ھک  ارچ  دنک . ¬ یم کمک  تایبدا ، نیا  ¬ی  هرکیپ لک  ¬ی  یتخانش ¬ ھعماج

ھب ندیسر  فدھ  اب  یمویزوپمس  ای  رانیمس ، شیامھ ، عمجم ، چیھ  مراد ،) ربخ  نم  ھک  ییاج  ات   ) ھتشذگ ¬ی  ھھد ھس  لوط  رد  ھک  اج  نآ  زا  تسا . ¬ هدرک

یارب صخشم  ییاھ  ¬ ھسانش ای  ھسانش  ھب  یبای  ¬ تسد نآ ، ساسا  رب  و  ام ، ی  «¬ یسراف تایبدا   » ¬ی ھلکشتم رصانع  زا  یرظن  ¬ی  یدنب ¬ عمج کی 

ھک کیروئت ، یاھ  ¬ فیرعت ھب  زونھ  ام ، ¬ی  هدنکارپ ¬ی  ھعماج هدنام و  درفنم  مھ  هدش  زاربا  یاھرظن  نامھ  تسا ، هدشن  لیکشت  تایبدا  نیا  ءازجا 

ورملق نامھ  رد  اتح  ھک  هدش  نیا  ھجیتن  و  تسا . ھتفاین  تسد  دننک ، صخشم  تایبدا  نیا  تحاسم  رد  ار  ترجاھم »  » و دیعبت »  » موھفم ود  یاھورملق 

دارفنا لیالد  زا  یکی  دیاش  دنزادرپ . ¬ یم ھسانش  نآ  یارب  دوخ ، ¬ی  ینیب ¬ ناھج ھب  انب  نارگلیلحت ، زا  کی  رھ  زونھ  یبدا ،) یاھ  ¬ شنیرفآ  ) ھعلاطم دروم 

رد تسا . هدوب  توافتم  زین  هدیدپ  نیا  شھوژپ  رد  ام  یاھدرکیور  اھ ، ¬ یسانش ¬ تخانش اھ و  ¬ ینیب ¬ ناھج رد  توافت  رب  نوزفا  ھک  دشاب  نیا  شاشتغا  و 

ھمانسانش تایبدا ، نیا  یارب  مھ  دننک و  ¬ یم نییعت  ار  رگشھوژپ  درکیور  مھ  تایبدا ، نیا  رد  کرتشم  یاھ  ¬ ھیام ¬ نب اھ و  ¬ ھیام ¬ نورد ھک ، یلاح 

رد هدش  دیلوت  یاھ  ¬ ھمانشیامن اھ و  ¬ ھمانملیف و  اھ ، ¬ نامر هاتوک و  یاھ  ¬ ناتساد اھرعش و  زا  یا  ¬ ھظحالم لباق  تیرثکا  لاثم ، ناونع  ھب  دنسیون . ¬ یم

اھ و ¬ لتم اھ و  ¬ لتھ و  ناریا ، یزرم  یاھ  ¬ ناتسھوک اھ و  ¬ تشد ِگنس  ھب  گنس  نطو ، زا  دوخ  ناگدنسیون  جورخ  ِربج  تابثا  رد  تسخن ، ¬ی  ھھد

نارحب یاھ  ¬ ھناشن تسخن ، ¬ی  ھھد رد  ھیام ، ¬ نب نیا  رب  نوزفا  دنا . ¬ ھتفرگ تداھش  ھب  ار  ھیاسمھ ¬ یاھروشک  ¬ی  یزرم یاھ  ¬ ھلوغیب

یاھ ¬ شنیرفآ تارقف  نوتس  عوقولا ، ¬ بیرق تشگزاب  دیما  و  هدمآ ، شیپ  طیارش  ھب  تبسن  یروابان  یگراپود ، تسسگ و  دننام  باترپ ، ¬ی  یتخانش ¬ ناور
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، تسخن ¬ی  ھھد ¬ی  یبدا یاھ  ¬ شنیرفآ ور ، نیا  زا  درک . ¬ یم یگدنیامن  مھ  ار  نطو  کرت  رد  رابجا  ًاعومجم ، ھک  داد ؛ ¬ یم لیکشت  ار  هرود  نآ  ¬ی  یبدا

ناونع ھب  راکشآ  یتیروف  رد  ار  دوخ  تیوھ  مھ ، و  درک ، ¬ یم داھنشیپ  رگشھوژپ  ھب  ار  یتخانش  ¬ ھعماج ناور - یاھدرکیور  مھ  دوخ ، ھب  دوخ 

رب لمأت  و  وس ، کی  زا  کیژلاتسون  هاگن  زا  گنررپ  یا  ¬ هزیمآ رد  تشگزاب ، ھب  تبسن  یدیماان  مود ، ¬ی  ھھد رد  درک . ¬ یم مالعا  یدیعبت » »

¬- ناور درکیور  مھ  زاب ، موس ، یوس  زا  نابزیم  گنھرف  ھب  تبسن  شیاتس  شنزرس / و  رگید ، یوس  زا  یخیرات  رود  کیدزن ُو  ¬ی  ھتشذگ

اج لمأت  ھب  اھ ، ¬ تیروف هرود ، نیا  رد  ھک  مریگ  دز . ¬ یم مقر  یسراف  ¬ی  یبدا راثآ  رد  ار  یدیعبت »  » تیوھ مھ ، و  درک ، ¬ یم بلط  ار  یتخانش  ¬ ھعماج

ھب ور  لمأت  ¬ی  ینحنم جوا  و  تسا ، شھاک  ھب  ور  یسح  یاھ  ¬ تیروف ¬ی  ینحنم جوا  مود ، ¬ی  ھھد ¬ی  یبدا راثآ  تیرثکا  رد  ینعی  دندوب . هدرپس 

زونھ یبدا ، یاھ  ¬ شنیرفآ ¬ی  ھعومجم ھک  نیا  امک  دنشاب . ھتفر  نایم  زا  تسخن ، ¬ی  هرود یاھ  ¬ ھیام ¬ نورد اھ و  ¬ ھیام ¬ نب ھک  نآ  نودب  تسا ، شیازفا 

¬ی ینھذ لوحت  ریخا ، ¬ی  هرود رد  ھک  مریگ  دناسر ؛ ¬ یم ام  عالطا  ھب  اھ  ¬ ھیام ¬ نورد اھ و  ¬ ھیام ¬ نب نامھ  اب  ار  شیاھرظن  دیدجت  اھ و  ¬ لوحت مھ 

سپ ار  دیعبت »  » ¬ی ھسانش تسخن  هاگن  رد  ھک  دوش  نیشن  ¬ ھت نانچ  رثا  نیریز  یاھ  ¬ ھیال رد  درد ، ھک  هدش  ببس  ناھج ، ھب  ندرک  هاگن  رد  رگشنیرفآ 

.( داد مھاوخ  یرت  ¬ شیب حیضوت  یگژیو ، نیا  ¬ی  ھنیمز رد  . ) دنز ¬ یم

« ترجاھم  » ¬ی ھسانش اب  ار  رابجا  درد و  میظع  ¬ی  ھعومجم نیا  ناوت  ¬ یم یرایعم  ھچ  اب  ھنوگ و  ¬ ھچ ھک  تسا  هدیشوپ  نم  رب  فصو ، نیا  اب 

، ادتبا نامھ  زا  ناوت  ¬ یم ھنوگ  ¬ ھچ ارچ و  نوبغم ، ضرتعم و  ¬ی  هدیدپ نیا  لک  ¬ی  ییاسانش یارب  ھک  تسا  هدیشوپ  نم  رب  نینچ  ¬ مھ و  درک . ییاسانش 

زا دیعبت » رعش   » کیکفت رعش ،» رناژ   » یارب ھسانش  ءالخ  رد  ًالثم ، ھک  ارچ  درک . هدنسب  یبدا ¬ یاھ  ¬ یروئت یتخانش و  ¬ ییابیز یاھ  ¬ ھجنس ھب 

اب نام  ¬ اھرعش زا  یرایسب  نام و  ¬ نارعاش زا  یرایسب  ¬ی  ییاسانش رد  ار  ام  ترجاھم ،» رعش   » زا اھ  ¬ نیا یود  رھ  کیکفت  و  نارجاھم » رعش  »

ایآ ھک  دروآ  ¬ یم شیپ  ار  اھ  ¬ شسرپ نیا  و  دنک ، ¬ یم ور  ¬ ھبور تسب  ¬ نب

اما تسا ، ترجاھم » رعش   » وا »ی  یزترووجروب ھب  تشگزاب   » یابیز رعش  مییوگب  دیاب  یئوخ  لیعامسا  رعش  ¬ی  ییاسانش یارب  ًالثم  وگلا ، نیا  اب 

؟» دعیبت رعش   » مھ هدورس و  « ¬ ترجاھم رعش   » مھ رعاش ، نیا  ینعی  دیعبت ؟» رعش  «، » منھیم نھد  مقلخ ، رعاش   » ¬ی ھعومجم ¬ی  یباطخ یاھرعش 

ار »ی  یشوماخ زا  سپ   » ¬ی ھعومجم یاھرعش  یسیفن  دیجم  ھک  ینامز  ای ، یدیعبت ؟» رعاش   » مھ هدوب و  رجاھم » رعاش   » مھ نامز ، ¬ مھ و 

رعش  » ھب شرعش  و  دش ، لیدبت  رجاھم » رعاش   » ھب دودز ، شرعش  زا  ار  میقتسم  عاجرا  باطخ و  ھک  ینامز  اما  دوب ، یدیعبت » رعاش  ، » دورس ¬ یم

¬ رعش اما  دنتسھ ، ترجاھم » رعش  ، » الع یرون  لیعامسا  »ی  ھمشچ اھ و  ¬ ھنایروم  » و هوکش » ات  ھلپ  ¬ ھس یابیز « یاھرعش  ای  ترجاھم ؟»

رب دوش  ¬ یمن رگم  دیعبت ؟» رعش  ، » هدورس ینیسح  رافغ  یارب  ھک  یرعش  ای  هدورس ، ولماش » دمحا  نشور  دای  ھب   » ھک وا ، دادماب » مادک   » ¬ی یباطخ

یاھ ¬ ھجنس اب  سپس ، و  دیزگرب ، ار  یا  ¬ ھسانش ادتبا  یتخانش ، ¬ ھعماج ناور - هاگدید  زا  و  راثآ ، یاھ  ¬ ھیام ¬ نورد اھ و  ¬ ھیام ¬ نب ساسا 

ھک دنھد  ¬ یم ناشن  ام  ¬ی  یبدا یاھدقن  ¬ی  ھعومجم ھک  نیا  امک  دیجنس ؟ ار  هدیدپ  ءازجا  ¬ی  یرنھ یاھ  ¬ تیفیک دوخ ، لوبق  دروم  ¬ی  یتخانش ¬ ییابیز
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یبدا رثا  ¬ی  یتخانش ¬ ییابیز رصانع  ھب  دقتنم  ھک  تسین  انعم  نادب  ًاقلطم  تایبدا ، نیا  لک  یارب  ترجاھم »  » ای دیعبت »  » یاھ ¬ ھسانش رب  یراشفاپ 

تایبدا رتسب  رب  یتحالف ، ( ٢۶ .) درک دای  ینتان »  » نامر رب  یتحالف  یدھم  دقن  زا  ناوت  ¬ یم هوبنا ، مجح  نیا  زا  لاثم  ناونع  ھب  تسا . هدوب  ھجوت  ¬ یب

. تسا هدرک  یگدیسر  رثا  نیا  ¬ی  یتخانش ¬ تفرعم یاھ  ¬ تیفیک ھب  مھ  یتخانش و  ¬ یئابیز یاھ  ¬ تیفیک ھب  مھ  دیعبت ،»  » رد یسراف 

٣

راتشون یاھرناژ  ¬ی  ھیلک  » ای یبدا » یاھ  ¬ شنیرفآ اھنت   » ¬ی یھار ود  ھب  یسراف » تایبدا   » ¬ی ینورد ءازجا  ¬ی  ییاسانش رد  رگا  مینیب  ¬ یم

یانزارد رد  ھک  میتسھ ، ور  ¬ ھبور ھخاش  دنچ  نیدنچ و  یھار  شاشتغا و  اب  ھکلب  یھار ، ود  ھب  ھن  نآ ، تیوھ  ¬ی  ییاسانش رد  میروخ ، ¬ یمرب یسراف »

. منک ¬ یم گنرد  یکدنا  یگخاش  دنچ  شاشتغا و  نیا  لیالد  رب  اج ، نیا  رد  تسا . هدش  هدوزفا  زین  اھ  ¬ نآ یاھ  ¬ ھخاش دادعت  ھب  ھتشذگ  ¬ی  ھھد ھس 

ربماون نلک ، یناریا –  رتائت  لاویتسف  نیمجنپ  رد  دیعبت » رتائت  رانیمس   » ¬ی ینایاپ ¬ی  ھسلج رد  رتائت  سانشراک  دنمرنھ و  داژن ، ¬ ینامحر رصان 

: تفگ ، ١٩٩٨

ھک دوب  نیا  وگو  ¬ تفگ نآ  زا  فدھ  میتشاد . وگو  ¬ تفگ ثحب و  دیعبت  ¬ی  هرابرد رتائت  نارگیزاب  زا  نت  دنچ  اب  سیراپ ، رد  لاس ١٩٨۴ ، ]...[ 

و تفاین ، ھمادا  ھسلج  ھس  ای  ود  زا  شیب  دیعبت ، ¬ی  هرابرد ثحب  دیایب . ھنحص  یور  ھب  دوش و  ھتشون  یدیعبت  نایناریا  دیعبت و  ¬ی  هرابرد یا  ¬ ھمانشیامن

دشن و نشور  قیقد  روط  ھب  زین  لیبق  نیا  زا  و  دیعبت ، لیالد  دیعبت ، تیعضو  ¬ی  ینیع تاصخشم  اتح  دماین . راب  ھب  یرمث  اھوگو  ¬ تفگ مامت  زا 

ادیپ ھمادا  دیعبت  ¬ی  هرابرد یا  ¬ ھمانشیامن نتشون  تلع ، نیمھ  ھب  دیاش  و  تفرن ]...[ . رتارف  مھبم  یاھ  ¬ سح یخرب  زا  لئاسم ، نیا  یور  وگو  ¬ تفگ

ھب ربماون ١٩٩٨ ]...[ ؟  ٢٨ ھچ ؟ زورما  اما  دوب . سردوز  لاس ١٩٨۴ ، رد  یحرط  نینچ  تفگ  ناوتب  دیاش  تفای . نایاپ  ھجیتن  نودب  ام  تاسلج  و  درکن ،

نیا ترورض  ات  تسا  هداتفاین  یقافتا  ًاساسا  ییوگ  و  میا ، ¬ هدش تخا  نآ  اب  هدرک و  تداع  یگدنز  نیا  ھب  مک  مک  ام  لاس ، تسیب  زا  سپ  ھک  دسر  ¬ یم رظن 

(٢٧ .) تسا ھتسشنن  ام  ناماد  رب  یدرگ  ھک  دسر  ¬ یم رظن  ھب  نینچ  اما  هدیدرونرد ، ار  ام  ¬ی  یگدنز رسارس  دیعبت  تارثا  ھچ  رگا  دوش . هدید  ثحب 

رد یرظن  ثحب  دوبمک  زا  داژن  ¬ ینامحر ھک  ینامز  تسرد  الاب ، تفگزاب  ھب  انب 

، نیا رب  نوزفا  تسا . ھتشاد  روضح  ام »  » رتائت ¬ی  یناشیپ رب  ًالمع  دیعبت ،»  » ¬ی هژاو ھک  دوب  لاس  جنپ  دیوگ ، ¬ یم نخس  یزادرپ  ¬ ھسانش دروم 

رد امنیس  . » دوب هدرک  تیوھ  مالعا  ھسانش  نیا  اب  ( ١٩٨٢ زا ١٣۶١ /  ) ینارنخس نیا  زا  شیپ  اھ  ¬ لاس زین  دیعبت » رد  ناریا –  ناگدنسیون  نوناک  »

ھشوگ و رد  ام »  » تایبدا رنھ و  یاھ  ¬ ھنیمز رد  مھ  یددعتم  یاھرانیمس  اھ ، ¬ شیامھ اھ ، ¬ هرگنک میا . ¬ ھتشاد مھ  ار  دیعبت » رد  رنھ  نوناک   » و دیعبت »

رصان دننام  یدارفا  یاھداھنشیپ  اھتنم ، دوب . کح  اھ  ¬ نآ یامنھار  ¬ی  ھچباتک رب  ًالمع  دیعبت ،»  » ¬ی ھسانش ھک  دش ، ¬ یم لیکشت  ناھج  رانک 
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دروم رد  و … دایص ، زیورپ  و  نمادکاپ ، رصان  ییوخ ، لیعامسا  مرزآ ،) م .  ) هدازازریم تمعن  ماسح ، نسح  راسکاخ ، میسن  داژن ، ¬ ینامحر

یاھرثؤم زا  یا  ¬ هزیمآ رابغ  درگ و  رد  نامز ، لوط  رد  نآ  ترورض  ھکلب  تفریذپن ، تروص  اھنت  ھن  ھنیمز ، نیا  رد  یرظن  یاھ  ¬¬ یدنب ¬ عمج

¬ی ینارنخس زا  ھھد  کی  دودح  ھک  الاح ، نیمھ  ھک  یروط  ھب  تخاب . گنر  یسایس ، یگنھرف و  یبرغ ، یناریا و  ینیع ، ینھذ و  ینوناک ، ینوماریپ و 

راتشون ¬ی  ینوریب یاھ  ¬ ھصخاش مکح  ھب  ھکلب  تسا ، هدشن  ھتخادرپ  وا  ¬ی  هراشا دروم  ترورض  ھب  اھنت  ھن  تسا ، ھتشذگ  داژن  ¬ ینامحر دنمدرد 

زرم ناریا ،) زا  جراخ  رد  ای  هدش  پاچ  ناریا  رد  رثا  مادک  ای  رجاھم ،»  » مادک دوش و  ¬ یم هدرمشرب  یدیعبت »  » هدنسیون مادک  ھک  نیا  ھلمج  زا  یسراف ( 

و ندش » شودخم   » ھک دوش  ھتفگ  گنرد  ¬ یب دیاب  اج  نیمھ  اما  دسر . ¬ یم رظن  ھب  شودخم  اتح  گنرمک و  ترجاھم »  » و دیعبت »  » ¬ی ھسانش ود 

نیا رد  ھک  دراد ، مھ  یرگید  یاھ  ¬ هزیگنا ھکلب  میا ،» ¬ هدش تخا  یگدنز  نیا  اب  ام   » ھک تسین  لیلد  نآ  ھب  طقف ، ًامازلا و  زرم ، نیا  »ی  یگتخاب ¬ گنر »

: منک ¬ یم رورم  ار  اھ  ¬ نآ زا  هدمع  ھجو  دنچ  اج 

لیخت ھشیدنا / شناد / ¬ی  هدروآرف مینک ، ¬ یم ییاسانش  یسراف » تایبدا  رنھ و   » ناونع اب  ام  ھک  ار  ھچ  نآ  یعامتجا : یاھراتخاس  عونت  فلا -

هدوب ناسکی  ناریا  زا  اھ  ¬ نآ جورخ  ببس  ھن  درک ، یدنب  ¬ عمج ناوت  ¬ یم ار  اھ  ¬ نآ ¬ی  ینیب ¬ ناھج ھن  ھک  تسا  یناگدنسیون  زا  نوگمھان  یاھ  ¬ هورگ

یوگلا کی  عبات  ناریا  زا  اھ  ¬ نآ جورخ  هار  لکش و  ھن  و  دیناجنگ ، صاخ  ¬ی  ینامز ¬ی  هدودحم کی  رد  ناوت  ¬ یم ار  اھ  ¬ نآ جورخ  نامز  ھن  تسا ،

نامھیم ناگدنسیون  زا  کی  رھ  تینھذ  رب  ھک  ار  یا  ¬ هژیو ریثأت  و  ار ، نابزیم  یاھ  ¬ روشک زا  کی  رھ  ¬ی  هژیو گنھرف  رگا  تسا . هدوب  نیعم 

توافتم ًالماک  ¬ی  ینیب ¬ ناھج و  مود ،» لسن   » ناگدنسیون دنمورین  روضح  رگا  رتارف ، نآ  زا  و  میئازفایب ، نوگمھان  ¬ی  ھعومجم نآ  ھب  دنراذگ ، ¬ یم

ھناسفا ھک  تسین  ببس  ¬ یب میرب . ¬ یم یپ  رت  ¬ شیب هرایس ، رسارس  رد  هدنکارپ  »ی  ھعماج  » نیا تفاب  عونت  یگدیچیپ و  ھب  میریگب ، رظن  رد  ار  اھ  ¬ نآ

: دسیون ¬ یم روپکاخ 

¬، هدرک ضرف  سابرک  کی  ھت  رس ُو  ای  ام ،»  » ار ام »  » ھک مھد  نایاپ  یمھوت  ھب  ھک  مراد  نآ  رب  یعس  ام ،»  » ریمض دربراک  اب  میتسھ : ھک  ام  اما  ]...[ 

(٢٨ .]...[) دنا ¬ هدومرف رداص  ناوخمھان  نوگمھان و  عمج  نیا  دروم  رد  ییاھ  ¬ مکح لالدتسا  نیمھ  اب  و 

نآ نتشاذگ  ھظحالم  ھب  و  اھ » ¬ یناوخمھان اھ و  ¬ ینوگمھان  » رب یراشفاپ  دوش ، ¬ یم طوبرم  هرکیپ ،»  » کی ھباثم  ھب  تایبدا ، »  » نیا ھب  ھک  ییاج  ات 

یگنھرف و یتخانش / ¬ ھعماج شھوژپ  ھنوگ  رھ  هار  ًالک ، ھکلب  دنک ، ¬ یم یساسا  یلکشم  راچد  ار  یزادرپ  ¬ ھسانش اھنت  ھن  قلطم ، میاداراپ  کی  ناونع  ھب 

میراذگب و ھظحالم  ھب  ار  نام  ¬ ناگدنسیون کت  کت  راثآ  کت  کت  دیاب  تروص  نآ  رد  ھک ، ارچ  ددنب . ¬ یم ار  هرکیپ  نیا  ¬ی  هرابرد رظن  دقن و  ھنوگ  رھ 

ھب شا  ¬ ھلاقم لوط  رد  و  دراد ، ضارتعا  لومش  ¬ ھمھ یاھ » ¬ مکح  » ھب اھنت  زین  روپکاخ  ھناسفا  ھک  نیا  امک  میزادرپب . ھسانش ¬ کی  کی ، رھ  یارب 

قلطم لیلد  کی  ناونع  ھب  ھن  ار ، ینوگمھان ¬ نیا  ینعی ، تسا ؛ ھتخادرپ  ام »  » نیا ءازجا  ¬ی  ییاسانش رد  دوجوم  یاھ  ¬ میداراپ نتفرگرظن  رد  موزل 
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یمازلا هدیدپ ، لک  ¬ی  یسررب رد  نآ  نتفرگ  رظن  رد  ندید و  ھک  تسا ، هدرک  ییاسانش  یرصنع  ناونع  ھب  ھکلب  هدیدپ ، لک  ندوب  ییاسانش  لباقریغ  یارب 

: میناوخ ¬ یم ادیش  زورھب  زا  ًالثم ، دنا . ¬ هدرک یریگیپ  هدیدپ  نیا  تخانش  رد  ام  نارگشھوژپ  زا  یرایسب  ھک  تسا  یشور  نامھ  نیا  و  تسا .

یاھ ¬ نارود میرادن ؛ ترجاھم » دیعبت - تایبدا   » کی ام  تسین . ھچراپ  ¬ کی یرکیپ  ترجاھم » دیعبت - تایبدا   » ھک درک  ھجوت  ھتکن  نیا  ھب  دیاب  ]...[ 

مخز ¬ی  یگزات نارود  ار  لوا  نارود  درک . میسقت  نارود  ھس  ھب  ناوتب  دیاش  ار  روشک  زا  جراخ  تایبدا  میراد . ترجاھم » دیعبت - ِتایبدا   » نوگانوگ

روشک زا  جراخ  تایبدا  هاگتساخ  رگید ، یوس  زا  ور  شیپ  ِتبرغ  هودنا  و  وس ، کی  زا  رس  تشپ  نیمزرس  یاھ  ¬ جنر نارود ، نیا  رد  میناوخ . ¬ یم

(٢٩  ]...[) مود نارود  تسا .

نمض دنک ، ریگرد  روشک » زا  جراخ   » ای ترجاھم »  » ای دیعبت »  » یاھ ¬ ھسانش زا  کی  رھ  فیرعت  رد  ار  دوخ  ھک  نآ  نودب  اج ، نیا  رد  ادیش  زورھب 

زا شنخس ، ¬ی  ھمادا رد  دوخ  و  تسا ؛ ھتسناد  مزال  ار  نآ  یاھورملق  کیکفت  موزل  نآ ، زا  نتفگ  نخس  رد  تایبدا ، نیا  »ی  یگچراپ ¬ کی  » مدع ھب  هراشا 

. تسا هدرک  میسقت  هرود  ھس  ھب  ار  نآ  نامز ، لوط  رد  هرکیپ  ِعونتم  تایصوصخ  عازتنا  قیرط 

لیعامسا ، نینچ ¬ مھ دریگ . رارق  تخانش  ¬ی  هژوس ھک  دراد  ار  نآ  تیلباق  تیفرظ و  نوگمھان ، ¬ی  هدیدپ نیمھ  لک  ھک  تسا  هداد  ناشن  بیترت  نیا  ھب  و 

الع یرون 

یدھم یکلف و  دومحم  ای ، دنا . ¬ ھتسج دوس  یرظن  رازبا  نیمھ  زا  ترجاھم ،» رعش   » زا دیعبت » رعش   » کیکفت و  ییاسانش ¬ یارب  هداز  ¬ باھو نامیپ  و 

نیا توافتم  یاھدرکیور  اھتنم  دنا . ¬ هدرک یدنب  ¬ ھلحرم ار  نآ  نامز ، لوط  رد  تایبدا  نیا  یاھ  ¬ ینوگرگد زا  یخرب  عازتنا  ¬ی  یرای ھب  یتحالف ،

ظاحل ھب  اھ  ¬ نآ ندروآدرگ  ھک  هدرب ، یا  ¬ هدنکارپ یاھ  ¬ ھطقن ھب  یزادرپ ، ¬ ھسانش رما  رد  ار  اھ  ¬ نآ تخانش ، عوضوم  ھب  ندرک  هاگن  رد  نادقتنم 

ھب ھک ، ارچ  دوش . ¬ یم نکمم  دنشاب - ھتشاد  تیلاعف  ینیعم  یاھدرکیور  لوح  و  رگیدکی ، اب  ¬ی  ھطبار رد  ھک  یشھوژپ –  هورگ  کی  زا  طقف  یرظن ،

زا لکشتم  یمویزوپمس  رد  دیاب  ھکلب  تسین . یدرفنم  سانشراک  چیھ  راک  تایبدا ،»  » نیا یاھ  ¬ تیوھ ¬ی  هرابرد یزادرپ  ¬ ھیرظن نم ، رواب 

یھاگ و  دریذپ . تروص  دنراد ) ییانشآ  ام  راثآ  اب  ھک  یا  ¬ یزرم ¬ نورد نارورپ  ¬ گنھرف تکراشم  اب  اتح  و   ) ام نازرو  ¬ ھشیدنا فلتخم  یاھ  ¬ فیط

و دشاب ، ھتفای  نایاپ  بھتلم ، خلت و  ھمھ  یاھ  ¬ ھبرجت لسن  ام ، لسن  ھک  دریذپ ، ناماس  دبایب و  ءارجا  ناکما  ینامز  راک  نیا  دیاش  ھک  مشیدنا  ¬ یم نینچ  زین 

زا نھذ  ¬ی  هدنرادزاب ھک  باترپ –  ¬ی  یناور یاھ  ¬ مخز لمح  رب  نوزفا  بھتلم ، لسن  نیا  ھک ، ارچ  دشاب . ھتفای  یخیرات  تیعوضوم  تخانش ، ¬ی  هژوس

رظنم زا  ار  هدیدپ  لک  ھک  دنک  اعدا  رگا  اتح  خیرات ؛ ماب  زا  ھن  و  دنک ، ¬ یم هاگن  اھدادیور  ھب  دوخ و  ھب  هدشن  یرپس  ¬ی  هرود کی  نورد  زا  تسا - رادید 

زا کی  رھ  ھکلب  تسین ، رارف  نادنز و  ھجنکش و  بیقعت و  میقتسم  ناگدروخ  ¬ مخز طقف  بھتلم ،» لسن   » زا مروظنم  و  دنک . ¬ یم زادنارب  یخیراتارف » »

؛ میناد ¬ یم اھ  ¬ هدیدپ نامھ  ریذپان  ¬ بانتجا لوصحم  ار  دوخ  باترپ  ھناھاگآان ، ای  ھناھاگآ  میسیون ، ¬ یم میشیدنا و  ¬ یم یسراف »  » نابز ھب  ھک  ییام  ام ،
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» ھلاقمهرامش ١١٨ هاگدید نودب 

. ارچ میوگ  ¬ یم اج  نیمھ  و  ام . مود  لسن  اتح 

رایرھش اب  وگوتفگ  تسا –  هدنز  زونھ  شیاھمخز  یھمھ  اب  ناریا  تایبدا 
کاخ رتفد  روپیندنم -

رویرھش ١٣٩٠ یدازریش -  زربیرف    ِ باختنا ھب 

…« سیونب تفاثک ، وگن  هاتوک «  ناتساد  و  یناریا »  یھناقشاع  ناتساد  کی  روسناس  نوماریپ « 

زا نونکات  ھک  یرثا  رھ  تسا . ناریا  حرطم  ناگدنسیون  زا  زاریش  رد  دلوتم ١٣٣۵  روپیندنم ، رایرھش 

نیتسخن تسا . هدوب  یبدا  یھثداح  کی  شدوخ  نامز  رد  ظاحل ، یخرب  زا  هدش ، رشتنم  روپیندنم 

قوش و اب  یریشلگ  دای  هدنز  درک ، رشتنم  لاس ١٣۶٨  رد  ھک  ار  راغ » یاھھیاس  ، » شناتساد ھعومجم 

ھیصوت انشآ  تسود و  ھب  دشیم  رشتنم  یلمأت  لباق  باتک  رتمک  ھک  لاس  نآ  رد  ار  باتک  نیا  قوذ 

زا سپ  ھک  تسا  ییاھنامر  نیرتمھم  زا  گنج  نوماریپ  دلج  ود  رد  ینامر  یگدادلد » لد  . » درکیم

. تسا هدش  رشتنم  ناریا  رد  بالقنا 

نیا تشاد . هدھع  ھب  زین  ار  ھبنشجنپ » رصع   » یبدا یھیرشن  یریبدرس  یتدم  روپیندنم  رایرھش 

لاس ٢٠٠۶ م رد  روپیندنم  داتفا . فیقوت  قاحم  رد  لقتسم  یبدا  تایرشن  زا  یرایسب  دننام  اما  ھیرشن 

. تفر اکیرمآ  ھب  تفرگ و  یاھیسروب 

دصیس رد  فپانک  تاراشتنا  طسوت  یلیلخ  اراس  یھمجرت  اب  کرویوین  رد  یناریا » یھناقشاع  ناتساد  کی  روسناس   » وا نامر  نیرتمھم  ھتشذگ  لاس 

کی ھناقشاع  یھطبار  ھب  تسا ، هدش  ھمجرت  یدنلھ  یناملآ و  یاهرک ، ییایلاتیا ، ھب  ھلمج  زا  فلتخم  یاھنابز  ھب  ھک  نامر  نیا  دش . رشتنم  ھخسن  رازھ 

ھک یاهدنسیون  تسین : ناتساد  یھمھ  نیا  اما  دنامیم . ماکان  نیعرشتم  یاھیریگتخس  لیلد  ھب  ھک  دزادرپیم  اراس  اراد و  مان  ھب  ناوج  رسپ  رتخد و 

ناتساد ود  ناتساد ، نیا  عقاو  رد  دنکیم . ادیپ  لکشم  راددروم »  » ِتاملک یخرب  رس  رب  یزیمم  یهرادا  دنمراک  اب  دنکیم  تیاور  ار  اراد  اراس و  ناتساد 
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ناتساد نامر و  نیا  یهرابرد  روپیندنم  رایرھش  یاقآ  اب  کاخ  رتفد  شزیمم . اب  یناریا  یهدنسیون  کی  یریگرد  ناتساد  ھناقشاع و  ناتساد  کی  تسا :

، دش دھاوخ  رشتنم  رگید  یتصرف  رد  زین  کاخ  رتفد  رد  دوب و  هدش  رشتنم  ناراب  یھیرشن  رد  سیونب » تفاثک  وگن   » مان اب  ھک  هدنسیون  نیمھ  زا  یھاتوک 

رشتنم تاحفص  نیمھ  رد  ھناقشاع » ناتساد  کی  روسناس   » زا یلصف  یدوز  ھب  درذگیم . ناگدنناوخ  رظن  زا  نونکا  ھک  تسا  هدرک  یبدا  یاھبحاصم 

. ددرگیم رشتنم  ناتساد  نیا  یهرابرد  دقن  ود  زین  نتم » رد  ھسرپ   » شخب رد  نامزمھ  دوشیم .

. دنکیم سیردت  دراوراھ  هاگشناد  رد  نامھم  یهدنسیون  ناونع  ھب  روپیندنم  رایرھش 

ھک ییابیز  ناتساد  یوار  میربب . یپ  ھعماج  نآ  یحور  عضو  ھب  میناوتیم  دتفایم ، قافتا  ھعماج  کی  رد  ھک  یاهریجنز  یاھلتق  زا  ًالومعم  روپیندنم ! یاقآ 

لتاق کی  دتفایم  قافتا  گنج  زا  دعب  یاھلاس  رد  و  هدش ، رشتنم  دئوس )  ) ناراب یھیرشن  رد  یگزات  ھب  سیونب » تفاثک  وگن   » ناونع تحت  امش  زا 

. تسا یاهریجنز 

نآ رد  کیژولویدیا  بوکرس  اھناسنا و  ناج  ندش  ردقمک  گنج ، ِیناور  یاھیناریو  بخ  یلو  دنشاب  دنناوتیم  لماوع  یلیخ  لولعم  یاهریجنز  یاھلتق 

یگدنز دشیدنایمن و  لتاق  نوچ  ھک  یسک  لتق  شیدنارگد ، کی  لتق  میراد . ارادم  دوبمک  اھیناریا  ام  میربن . دای  زا  مھ  ار  روسناس  دنراد .  یرتمھم  شقن 

. دریگیم اذغ  ینرقانرق  ِروسناس  ِدوک  زا  شیاھھشیر  زا  یکی  ھک  تسا ، یکیزیف  روسناس  ییاھروط  کی  دنکیمن ،

کی دنمراک ، کی  یچروسناس ، کی  یتلود ، سییر  کی  هاگن  زا  دوشیم . ءیش  ھب  لیدبت  اھمدآ  ِِناسنا  ھک  دیآیم  شیپ  یطیارش  ھتسب  یاھھعماج  رد 

ِدروم دروم : ھب  دوشیم  لیدبت  دنیآیمن . سح  مشچ و  ھب  نامیناسنا  دوجو  رگید  طیارش  نیا  رد  یناحور و …  زابرس ، سیلپ ، کی  یتاعالطا ، رومأم 

. دوب دھاوخن  تخس  اھنآ  یارب  یلیخ  نامندرک  فذح  و  نامندرک ، ھل  نامندناکش ، رگید  میدش  ءیش  ھب  لیدبت  یتقو  راددروم .

؟ تسا دنتسم  امش  ناتساد  ینعی 

. دنک فارتعا  ھک  دننکیم  شروبجم  دنراد  دشکیم و  ار  یناسک  ھک  مزاسب  ار  یتیصخش  ماھتساوخ  مسیونب . دنتسم  ًالثم  ناتساد  کی  متساوخیمن  نم  ھن .

تسا راوتسا  لاؤس  نیا  نیا  رب  ییوجزاب  روحم  یو . کرد  ِشالت  اب  فرطیب و  ار ، ییارجام  نینچ  سکوداراپ  مسیونب و  ار  درم  نیا  ناتساد  متساوخیم 

ھچوک و رد  دیزرویم ، ایر  ارچ  دنکیم  ھلگ  مدرم  زا  ھک  ھنازرف  درم  کی  یدرکیم . باختنا  ار  دارفا  نیا  ییاھکالم  ھچ  ساسارب  یتشکیم و  ارچ  ھک 

، دنکیم یراجن  شاھناخ  رد  اھبش  شاهداوناخ  جرخ  ندروآ  تسد  ھب  یارب  ھک  ملعم  کی  دیھدب ، ھمادا  ار  ییورود  دیھاوخیم  یک  ات  دنزیم  داد  نابایخ 

 … هدرک و شناریو  نز  کی  ِیزوسدوخ  ندید  ھک  فیرش  یضاق  کی 
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لاح رھ  ھب  درادن ).  یقرف  یاهریجنز  یاھلتق  اب  شراک  لصاح  ھچ  رگا   ) هدرک راک  یاهریجنز  یاھلتق  نیلتاق  فالخرب  ییاھروط  کی  ناتساد  نیا  یوار 

. دھدب حیضوت  ار  شلیلد  شدوخ  یهویش  ھب  دنکیم  یعس  ناتساد  مامت  رد 

رارق رابگرم  ششوک  ششک و  کی  رد  شیاھوجزاب  اب  دناهداد و  بش » یعفا   » ِبقل وا  ھب  اھھمانزور  دربیم . شیپ  ار  شراک  شدوخ  یهویش  ھب  ًاقیقد  ھلب .

دعب ھک  دراذگیم  توکسم  ار  قیاقح  یخرب  دنکیم و  تیاور  ار  عیاقو  یخرب  بش » یعفا  . » دتفایم قافتا  وا  ییوجزاب  یھگرب  رد  عقاو  رد  ناتساد  دراد .

ششک و نینچ  مھ  یناریا » یھناقشاع  ناتساد  کی  روسناس   » ناتنامر نیرتهزات  رد  دراذگب . نایم  رد  هدنناوخ  اب  ار  اھنآ  ینورد ، یاھھیوگاو  لکش  ھب 

ناھج تیاھن  رد  دراذگیم و  رگید  یھملک  رانک  رد  یاھملک  یوار  اھناتساد ، نیا  ود  رھ  رد  دتفایم . قافتا  باتک  یهرادا  زیمم  هدنسیون و  نایم  یششوک 

راک رد  یئزج  یاھنداد  رییغت  اب  ھملک و  رب  طلست  اب  ھک  دیراد  رواب  ًاعقاو  امش  ایآ  دنیرفآیم . ینوطالفا  ییوطسرا –  ینیبناھج  کی  رد  ار  شدوخ 

؟ مینک ریذپلمحت  ار  تخس  یاھتیعقاو  مینااوتیم  شنیرفآ 

تروصنیاریغ رد  دشاب ، ریذپانلمحت  دیاب  تیعقاو  ام ، زا  مادکرھ  یارب  ھشیمھ ، مرظن  ھب  دنکیم . ریذپان  لمحت  ار  خلت  تخس و  تیعقاو  عقاو  رد  تایبدا 

، میھدیمن نامدوخ  ھب  یناکت  دشابن ، ناممشچ  یوت  میاد  تیعقاو  راخ  رگا  دشابن ، نامحور  رب  تیعقاو  رازآ  رگا  دھدیمن . خر  ناسنا  یایند  رد  یرییغت  چیھ 

نآ رد  گس  رس  ھک  میھاوخیم  دشوجیمن  ام  یارب  رگا  ھک  یناریا  یانشآ  عیاش و  گید  نآ  دوشیم  ًالثم  مھ  شاھجیتن  مییآیمن . رد  یبلطتیفاع  یھلیپ  زا 

. دشوجب

تیبدا ِییابیز  اب  تیبدا . ینعی  شدوخ  راک  زاس و  اب  منامگ  ھب  اما  تسا . تایبدا  یاھراب  راک و  زا  یکی  تشز  یناسناریغ و  یاھتیعقاو  ندرک  ریذپانلمحت 

تایبدا زا  مھ  دیابن  دوجو  نیا  اب  مھ . یناسنا  یاھرخف  یماکداش و  دنوشیم و  هدیشک  خر  ھب  ناسنا  تراسا  یناسنا ، هودنا  رجز ، یاھیتشلپ  اھیتشز و 

، ھن دھدب . رییغت  ار  ناھج  دنااوتیم  تایبدا  ًالثم  ھک  مینابسچب  نآ  ھب  لاتنامیتناس  نکممان  یاھراعش  دیابن  میشاب . ھتشاد  شیاھییاناوت  زا  رتشیب  یعقوت 

ھب فیرعت  نآ  زا  رتشیب  ھچ  رھ  ھک  یتقیقح  نامھ  تقیقح . یوس  ھب  تکرح  کیرات و  تیعقاو  رییغت  یارب  تسا  یناسنا  یاھتردق  زا  یکی  طقف  تایبدا 

 . دوشیم مھ  رترود  رتهدرتسگ و  میھدب ، تسد 

 … و تراغ و …  یداوسیب ، رقف ، مادعا ، یبیرف ، مدرم  ایر ، غورد ، ِتاملک  نآ  تاملک  تایبدا ، رنھ  کبس و  رب  نآ  یراوتسا  اب  ناتساد ، کی  ییابیز  اب 

. دننکیم ییادزانشآ  اھنیا  یھمھ  زا  دنھدیم و  ءاقب  یارب  سفن  ھب  دامتعا  هرجنپ و …  تخرد و  یدازآ و  ناسنا و  قشع و  تاملک  ھب  دننکیم ، وربآیب  ار 

؟ دینکیم تبحص  یتسیلائر  حالطصا  ھب  ای  ارگعقاو  تایبدا  زا  امش 
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عون زا  ھن  ثداوح و  نوتس  شرازگ  کی  رد  ھن  ینیع و  تیعقاو  رد  ھن  دھدیم ، خر  یناتساد  تیعقاو  یایند  رد  رگید  ترابع  ھب  ای  تایبدا ، نیمز  رد 

. تسا مروظنم  ون  ناتساد  ِیناتساد  ِتیعقاو  یودب . مِزیلایر 

. یاهریجنز یاھلتق  نارمآ  نالتاق و  اب  وا  توافت  دییوگب و  نامیارب  ناتناتساد  لتاق  تاصخشم  زا 

یتح وا  یماما .» دیعس   » عون زا  ھن  تشکیم و  ار  هانپیب  یاھھشحاف  دھشم  رد  ھک  تسا  یلتاق  نآ  عون  زا  ھن  سیونب »! تفاثک  وگن  ناتساد «  رد  لتاق 

راک تسرد  ناتساد  رگا  دراد . ار  شدوخ  صاخ  هدیچیپ و  لیالد  وا  دناهداد . وا  ھب  ار  بقل  نیا  درز  یاھھمانزور  یھناحولهداس  هاگن  تسین . مھ  بش  یعفا 

. دشاب دناوتب  مھ  اھنیا  یهراعتسا  دیاش  دشاب ، هدرک 

حاورا باتک  رد «  منادیم . زیگناثحب  یناریا » ھناقشاع  ناتساد  کی  روسناس  نامر «  یارب  لقادح  ار  ینوطالفا  ییوطسرا –  ینیبناھج  حالطصا 

زا دیلقت  اب  طقف  ھن  مھ  نآ  تسا ، تاملک  ھب  یعقاو  ناھج  ندرک  لیدبت  عقاو  رد  تایبدا : ھک  نیا  مسیونب . تایبدا  یهرابرد  ار  مرظن  ماهدرک  یعس  دازرھش » 

ھب اھھناشن  لاصو  مدع  ثحب  نینچمھ  زیامت و  یھیرظن  ھب  یمشچ  ھشوگ  اب   ) زیامتم ینابز  دوخ و  صاخ  نابز  نتخاس  یارب  شالت  اب  ھک  هرمزور  نابز 

ات مرظن  ھب  . ) نیمھ مسیونبار . نآ  ندش  روسناس  ناتساد  ھناقشاع و  ناتساد  کی  ماھتساوخ  یناریا »  ھناقشاع  ناتساد  کی  روسناس  رد «  اھقادصم ).

سپ مھ ، زاب  ماهدز و  فرح  ھتشون و  روسناس  هرابرد  مدوخ ، مھس  ھب  رو ، نآ  رو  نیا  ناریا و  رد  مھ  ییاھتفگاو  تفگ و  رد  ھلاقم و  یرس  کی  رد  الاح 

سیونب تفاثک  وگن   » تھابش دیاش  تسا . تاملک  یارب  اھششوک » ششک و   » امش لوق  ھب  یھمھ ، اریز ، مسیونب . ار  مناتساد  منیشنب و  متسنااوتیم  رگید 

تسا یمسر  یاهریجنز  لتاق  کی  مھ  یچروسناس  کی  دنراد . روضح  یاهریجنز  نالتاق  ودرھ  رد  ھک  دشاب  نیا  رد  ناتساد » …  کی  روسناس  و «  !« 

. دوشیم خسم  دریگن  ناقفخ  رگا  مھ  نآ  یهدنسیون  تاملک ،  ندش  ھفخ  اب  دنکیم . ھفخ  اراکشآ  ای  ھنایفخم  ار  تاملک  ھک 

یهدامآ ییاھنت » نت   » ِنامر دش . فقوتم  مود  پاچ  زا  سپ  یگدادلد » لد   » پاچ دیدجت  دیاهدوب . ریگرد  روسناس  اب  هراومھ  ھک  دیتسھ  یناگدنسیون  زا  امش 

یروسناسدوخ روسناس و  عوضوم  ھک  دیدش  قفوم  تاقیعضت  نیا  مغر  ھب  دوشن . رشتنم  طئارش  نیا  رد  تسا  نکمم  هدشن و  رشتنم  زونھ  اما  تسا ، پاچ 

؟ میزاسب یزوریپ  کی  مینااوتیم  ناماھتسکش  زا  ًاعقاو  ام  ینعی  دینک . لدبم  یناتساد  تایبدا  ھب  تسا ، رگناریو  هدنرادزاب و  دوخ  یدوخ  ھب  ھک  ار 

نامیاھیتشز و نامیاھجنر ، زا  ھک  نامیاھتسکش ، زا  طقف  ھن  مینااوتیم  مینااوتیم . ناسنا  یاھییابیز  نانمشد  مشچ  یروک  ھب  مینااوتیم . ًاقیقد 

ھک هاش » اضر   » یھنامز رد  ناخیلعمرحم » ِروسناس «  یچیق و  یهرود  زا  ًالثم  ھک  دوب  نیا  زا  ریغ  رگا  مینیرفایب . یدازآ  یراوخداش و  نامیاھتراسا 

نت ھب  ھک  ییاھمخز  یھمھ  اب  ناریا  تایبدا  ھک  مینیبیم  یلو  دوب . هدنام  یتلود  تایبداان  طقف  دوب و  هدناسوپ  نفک  تفھ  هدش و  ھفخ  دیاب  ناریا  تایبدا  رگید 

. دوشیم ھفاضا  شیاھهدنسیون  نارعاش و  دادعت  رب  مھ  زور  ھب  زور  دشکیم . سفن  زونھ  دراد ،
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لامھا ای  تسا  روسناس  رطاخ  ھب  ھک  متسین  نئمطم  مھ  یگدادلد  ِلد  دروم  رد  دریگیمن .  پاچ  هزاجا  طیارش  نیا  رد  ییاھنت »  نت  نامر «  ھک  منئمطم 

. ھتشذگ لاس  راھچ  دنکیم . پاچ  دیدجت  ار  باتک  نیا  دعب  هام  دنچ  ات  ھک  داد  لوق  نم  ھب  ًابتک  شیپ  لاس  راھچ  یملع  یاقآ  بانج  یملع .)  بایرز (  رشن 

مراد ییاھناتساد  نامر  نیا  اب  رشان  نیا  راتفر  یهرابرد  منادیمن . ارچ ؟ تسا . هدش  ینادنز  یلو  دننک . پاچ  ار  نامر  نیا  دناهدامآ  یرگید  بوخ  نارشان 

. دوشیمن ریقحت  وس  ود  وس و  کی  زا  طقف  ھک  یناریا  یهدنسیون  ناشمسیونیم . دش ، قاط  متقاط  ھک  یزور  ھک 

ییافوکش ھب  روسناس  دننکیم  نامگ  ناریا  رد  یاهدع  تسا .» دادبتسا  یهدیئاز  هراعتسا   » ھک دنکیم  هراشا  ھتکن  نیا  ھب  امش  باتک  دقن  رد  رکرویوین  دقتنم 

. دناسریم یرای  تایبدا 

: دیوگیم دراد . یرتبلاج  یھلمج  باتک  نیا  دقن  رد  دوو » زمیج  »

Novelists f ret  over how to get their characters into and out of  rooms, but what if  their characters

?weren’t  allowed to be in those rooms in the f irst  place

ھک یاھنامز  رد  ھک  نومضم ) ھب  لقن   ) دیوگیم مھ  دقن  نیمھ  یادتبا  رد  دنسیونیم . اھتیدودحم  نیرتمک  اب  ھک  تسا  یبرغ  ناگدنسیون  ھب  وا  یهراشا 

رد طقف  ام  رفس  ریس و  ھک  یتقو  مینادیم ، ھچ  یگدنز  زا  ام  و …  سکاب ]  راتسا  رد  تسا [  طسوتم  گرزب و  یهوھق  ناویل  نیب  باختنا  ام  تخس  شلاچ 

 … تسا لگوگ  زرمیب  یهراق 

یفنم رظن  منکیمن  روصت  دناوخ . دیاب  شایدراوراھ  یرکرویوین و  سروکسید  تفاب و  رد  ار  شاھلمج  منامگ  مھ ، دادبتسا  یهدییاز  هراعتسا  یهرابرد 

تسرد شراک  زاس و  رگا   ) نآ لک  رخآ  تسد  دشاب  هدش  زیھرپ  هراعتسا  زا  مھ  دمع  ھب  نآ  رد  رگا  یناتساد  رھ  ھنرگو  دشاب . ھتشاد  هراعتسا  یهرابرد 

رد ھک  تسا  نیا  شرظن  دنکیم . فیرعت  روسناس  زا  دراد  ھک  منکیمن  نامگ  مھ  روط  نیمھ  دوشیم . لیدبتریگارف  گرزب و  یهراعتسا  کی  ھب  دشاب )

نآ تایبدا  برغ  رد  ھک  تسا  نیا  شھودنا  ای  شفرح  رگید  ترابع  ھب  دوش . روسناس  ھک  دوشیم  ھتفرگ  یدج  ردق  نآ  تایبدا  هدزروتاتکید  یاھروشک 

. دوشیمن ھتفرگ  یدج  دیاب  ھک  نانچ 

… دراد برخم  یاھدمایپ  عومجم  رد  اما  روسناس 

نیا ار . طخ  فرط  نآ  دارفا  اتح  ھک  ار  نادنمرنھ  طقف  ھن  دنکیم . خسم  ار  اھمدآ  ھک  منکیم  رارکت  تسا . هدننکناریو  شلکش  رھ  ھب  لاح و  رھ  رد  روسناس 

یاھناج نآ  دننااوتیمن  رگید  تسا و  ناشندرگرب  ییاھلتق  لتق و  ای  ھیرشن  اھهد  فیقوت  هانگ  ھک  دننیبیم  دوشیم و  زاب  ناشمشچ  عقوم  کی  دارفا  ھنوگ 
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مینکن شومارف  ًالوا  ھک  منک  ضرع  دیاب  هدرک ، کمک  ناریا  تایبدا  ییافوکش  ھب  روسناس  دننکیم  نامگ  ھک  یاهدع  نآ  دروم  رد  دننادرگرب . ار  هدش  ھتفرگ 

ناما نما و  رد  ھک  یناسک  تسین  دب  دننزب . ییاھفرح  دنوشیم  روبجم  یھاگ  دنسیونیم . دننکیم و  یگدنز  یتخس  طیارش  رد  ناریا  رد  دارفا  نیا  ھک 

یاھتیصخش رد  یگداتسیا  ای  فعض  زورب  تالامتحا  دنرادب . لیخد  ناشتواضق  یاھھلداعم  رد  مھار  اھیتخس  اھراشف و  نآ  دننکیم  یگدنز  جراخ 

نابانج تسد  یفعض  ھطقن  دیاش  دریگب ، پاچ  یهزاجا  ناشباتک  ات  دنشاب  هدمآ  یاهوشع  ھکلب  دننزیم  ار  اھفرح  نیا  اھنیا  دیاش  دراد . دوجو  یناسنا 

رد نشور و  کیرات  هدیچیپ ، روشک  رد  ھک  یدرفا  رب  منادیمن . دناهدنارپ . یفرح  هابتشا  ھب  دیاش  ای  دنتسھ . میقتسمریغ  ای  میقتسم  راشف  ریز  دیاش  دنراد ،

هاگتسد یاھبیسآ  وزج  دیاب  مھ  ار  اھییوگ  ضیقن  دض و  ھنوگ  نیا  درک . یرواد  یناسآ  ھب  ناوتیمن  دننکیم ، یگدنز  ناریا  ریظن  یاھتفشآ  نمض 

. مینادب روسناس 

 . یعمج یتاسلج  یرارق و  دشاب و  ھتشاد  ییاج  ناریا  ناگدنسیون  نوناک  ھک  یزور  دیما  ھب 

شناینابرق ھب  دراد ، طلست  مالک  رب  دنکیم و  شیاتس  ار  ییابیز  سیونب » تفاثک  وگن   » راکتیانج یوار  دنک . ادیپ  ققحت  یزور  هداس  وزرآ  نیا  میراودیما 

. تسا کانسرت  یمک  هدنسیون  لتاق و  کی  نایم  تھابش  ھمھ  نیا  تسا . دنمهرھب  لیخت  شوھ  زا  تسدهریچ  یهدنسیون  کی  دننام  دزرویم و  قشع 

شاھکت ھکت  یکی  دنیرفآیم ، یکی  دنراد . راک  رس و  تاملک  اب  مھ  ھس  رھ  تسا ، تسرد  وجزاب . یچروسناس و  هدنسیون ، تسا : یزیت  گنشق و  ینیبھتکن 

دنناوخیمن نامر  یناریا  یاھوجزاب  نوچ  یھتنم  دنکیم . لیمحت  دزودیم و  مھ  ھب  غورد  یتشم  اب  دنکیم و  بلق  ار  اھهراپھکت  نامھ  یکی  نآ  دنکیم و 

یارب تقد . اب  مھ  نآ  دنناوخب ، ناتساد  نامر و  دنروبجم  اھیچروسناس  دننکیم . مھرس  فیعض  ریزپانرواب و  یاھناتساد  تسا و  فیعض  ناشلیخت 

ناشتیصخش اتح  ای  هدش و  دنمشوھ  یمک  هدش  زاب  یمک  روسناس  ِراک  یتدم  زا  دعب  اھنآ  زا  یدادعت  یھتسب  رکفت  ھک  میاهدید  ھلاس  یس  نیا  لوط  رد  نیمھ 

 . دناهدش رانکرب  مھ  راک  زا  ھک  هدرک  رییغت  یمک 

ھچرگ دوش . هریچ  وجزاب  مھ  دیاش  روسناس و  رب  دنااوتیم  ییاھروط  کی  یناھج  ھکلب  یوق و  لیخت  اب  دنمشوھ  یهدنسیون  کی  ھک  تسا  نیارب  منامگ 

رب ھنامحریب  یرواد  شایھاگآدوخ و   ) شنتشیوخ یواکناور  رگا  شایگدنسیون ، تسارف  رگا  دنام . دھاوخ  شناور  رب  ناھنپ  راکشآ و  مخز  اھهد 

ناوتب دیاش  یلو  تسین ، یندشنامرد  روسناس  مخز  دنک . یریگولج  اھمخز  نیا  ندش  روسان  زا  دنااوتیم  دنشاب ، یوق  دوخ  رب  شلیخت  رگا  و  شنتشیوخ )

. دوشیم لیدبت  ریقح  یتیصخش  ھب  رخآ  تسد  دھد  ھمادا  ار  نامرد  نیا  دناوتن  رگا  هدنسیون  درک . یریگولج  حور  رد  نآ  شرتسگ  تنوفع و  زا 

لتاق دنباییم . دادتما  فلاخم  یوس  ود  رد  ھک  دنتسھ  یزاوم  طخ  ود  ھک  مییوگب  دشاب  رتھب  دیاش  تسھ . دنمشوھ  لتاق  کی  هدنسیون و  نیب  یتھابش  ھلب 

ھک تسا  نیا  ششالت  عقاو  رد  دنکیم . رارقرب  لوتقم  دوخ و  نیب  یلولعم  تلع و  یهدنبیرف  یاھھطبار  دنزیم ، تالپ  دشکیم ، ھشقن  ندشن  راتفرگ  یارب 
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کی ھک  دنکیم  ار  ییاھراک  نامھ  ییاھروط  کی  دنک . داجیا  یروابان » قیلعت   » جیرلاک لوق  ھب  ای  دنک . ریذپرواب  ار  دوخ  یھانگیب  نیغورد  ناتساد 

. شناتساد یاھتیصخش  تخادرپ  یروآرواب و  یاھکینکت  اب  تالپ ، اب  هدنسیون 

؟ تسا تسرد  دینادیم . تلود  یھطلس  زا  رتارف  ار  روسناس  امش 

. دنکیم روسناس  ھناھاگآ  ًامسر و  ھک  تسا  یتلود  کیتارکوروب  هاگتسد  مد و  نامھ  ھک  یناوید  روسناس  مدقتعم . روسناس  عون  ود  ھب  ھک  ماھتفگ  اھاج  یلیخ 

، بصعتم لما ، کشخھلک ، یاھمدآ  دنکیم : لیمحت  عامتجا  ھک  ناھنپ  راکشآ و  یراداریغ ، ِروسناس  یعون  ینعی  تسا . یعامتجا  ای  ینادیم  روسناس  نیمود :

دوخ مھ  ھک  ارادم و …  اب  ھناگیب  نادنمرنھ  یتح  یتلود و  ریغ  یاھهورگ  اھداھن و  ینید ، ییارگداینب  یطارفا ، یاھیتسرپموق  اھمسر ،  ِیرابجا  لیمحت 

، دنتسھ اج  ھمھ  اھمدآ  ھنوگنیا  دننک . فذح  فذح و  فذح و  ھک  دنروآیم  راشف  دنھدیم و  یناشن  یتلود  یاھهاگتسد  ھب  میقتسمریغ  مھ  دننکیم و  فذح 

نیا راتفرگ  ادتبا  یلعدای »  بوقعی  نامریگھشوگ «  بوخ و  یهدنسیون  دیاش  ًالثم  اھورهدایپ …  رد  نامراک ، لحم  نامیگیاسمھ ، رد  نامیاھهداوناخ ، رد 

ات منامگ  ھب  دنناسریم . ماھلا  مھ  ھب  دننکیم ، ھیذغت  ار  رگیدمھ  روسناس  عون  ود  نیا  تفرگ . مھ  نادنز  مکح  ھنافسأتم  دعب  ھک  دشاب  هدش  روسناس  عون 

نامدوخ نھذ  رد  ار  نآ  میواکاو و  ًاقیقد  ار  یعامتجا  روسناس  یتنس  و  یناور )  ینھذ ( یتخانشھعماج  یخیرات ، یاھھشیر  میناوتن  اھیناریا  ام  ھک  ینامز 

. درک دھاوخ  ھبلغ  ام  رب  یطیارش  رھ  رد  تقو و  ھمھ  یناوید  روسناس  مینکن ، یحارج  ار  هدقع  نیا  یقیرط  ھب  میناشکب و  ثحب  ھب  نامھعماج  و 

؟ هدناود ھشیر  ام  گنھرف  ردقچ  روسناس  یچ ؟ یخیرات  یگنھرف و  رظن  زا 

نیا اما  ملئاق . مارتحا  ناشیارب  مراد و  تسود  ار  اھنآ  نم  دینک . هاگن  اھهوک  یھنیس  رب  ناھاش  یاھھبیتک  ھب  ھتشاد . دوجو  ناریا  رد  ھشیمھ  روسناس 

تازاجم دندیشکیم ، جنر  دندرکیم ، یگدنز  اھنامز  نآ  رد  ھک  ییاھناسنا  رگید  یاھادص  زا  دناهاش . کی  یادص  اھنت  یمسر و  یاھادص  طقف  اھھبیتک 

ار خیرات  هدرک و  دوبان  ار  لبق  نامکاح  دانسا  هدمآ  راکرس  ھک  یتموکح  رھ  مھ  اھدعب  میرادن . ییادص  یاھناشن و  دناھتشاد  مھ  یاھیماکداش  و  دندشیم ،

. دناھتشذگن مھ  اھھچوک  اھنابایخ و  مسا  ندرک  ضوع  روسناس و  زا  هدرک . ضوع  شدوخ  لیم  ھب  مھ 

زورما دشیم و  لامعا  لکش  ھچ  ھب  بالقنا  لوا  یھھد  رد  روسناس  هدش ؟ ھنیداھن  ھنوگچ  هدرک و  یتارییغت  ھچ  یزیمم  هاگتسد  ھتشذگ  لاس  تسیب  یط  رد 

؟ دوشیم لامعا  لکش  ھچ  ھب 

منااوتیم ھصالخ  ماھتشون . یناریا »  ھناقشاع  ناتساد  کی  روسناس  رد «  یناتساد ، ییاھروط  کی  ار  ریخا  لاس  یس  رد  روسناس  کیتارکوروب  ریس 

یھیور ماوق و  باتک  روسناس  تیعضو  زونھ  یلو  داد  خر  بالقنا  زا  دعب  یھیلوا  یاھلاس  رد  ھمانزور  ھلجم و  اھهد  فیقوت  نافوط  نیلوا  ھک : میوگب 
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یهدشینیچفورح نتم  ای  سیونتسد  رشان  ھک  دوب  تروص  نیا  ھب  عضو  یلک  روط  ھب  تصش ، ھھد  رخاوا  رد  مراد  دای  ھک  اجنآ  ات  دوب . ھتفرگن  یتباث 

یروھمج یساسا  نوناق  قبط  تفرگیم . پاچ  یهزاجا  میقتسم  ای  یحیولت  دربیم و  یمالسا  داشرا  گنھرف و  ترازو  ھب  تشاد  ار  شپاچ  دصق  ھک  یباتک 

اھروط نیمھ  راغ »  یاھھیاس  نم «  باتک  نیلوا  تشاد . دوجو  یرھاظ  ولو  یتحابق  کدنا  زونھ  نامز  نآ  رد  و  تسا . عونمم  یزیمم  ھنوگ  رھ  یمالسا 

یاھقاتا زا  یکی  رد  شلابند . نارھت  موریم  مدوخ  متفگ  رشان  ھب  دوب . هدنام  داشرا  رد  اھهام  باتک  دمآ . مدای  ھتشذگ  ھب  متشگرب  ھک  الاح  تفرگ .  زوجم 

. هدش مگ  تباتک  تفگ  وجتسج  ھقیقد  نیدنچ  زا  دعب  ءانتعایب  یلیخ  فرط  دوبن . راک  رد  یمارتحا  نھددب . یبصع و  یدنمراک  ھب  مدیسر  ماجنارس  ھناخترازو 

ییاکفاک نامتخاس  نآ  زا  رود  یاھلصاف  رد  یقارع  بمب  کی  دوب و  گنج  نارود  هدش . نارابمب  اجنیا  دوشیم . ھک  دز  داد  دوشیم . رگم  رخآ  مدیسرپ 

نم دایز  رارصا  دشیم . روگ  مگ  داشرا  رد  اھباتک  زا  یلیخ  سیونتسد  نامز  نآ  دوب . تایبدا  ریقحت  ندرمش و  زیچان  ِشوپرس  دوب . ھناھب  دوب . هدش  رجفنم 

کی ھک  ماهدش  بکترم  یگرزب  یاطخ  تیصعم و  راگنا  ھک  درکیم  راتفر  یروط  موش . هدناشک  شحف  ھب  ھک  دوب  کیدزن  درک .  رتبارخ  ار  راک 

. ماھتشون ناتساد  ھعومجم 

زا باتک  جورخ  یارب  یلو  دینک  پاچ  دیورب  ھک  دیدازآ  مینکیمن ، یزیمم  ار  امش  راک  ام  ھک  تفگ  ¬ یم نارشان  ھب  داشرا  ترازو  ھک  دش  نیا  ھیور  دعب 

؛ دنریذپب ار  یکسیر  نینچ  ھک  دندوب  یضاران  دنتشادن ، یتلود  یھناتسدداشگ  تیامح  ھک  لقتسم  نارشان  ھک  تسا  یعیبط  دیریگب . زوجم  ام  زا  دیاب  ھناخپاچ 

دوش تخادرپ  مھ  شایرادرابنا  یھنیزھ  دنامب ، نآ  رابنا  رد  دیاب  دریگن ، ھناخپاچ  زا  جورخ  زوجم  رگا  ھک  دننک  یباتک  فرص  ار  ناشکدنا  یھیامرس  ھک 

حالطصا ھب  باتک  ھیامرس ، نتفر  داب  رب  سرت  زا  دنوشب و  یچروسناس  ناشدوخ  ھک  یتمس  ھب  دادیم  لھ  ار  نارشان  دنفرت  نیا  دوش . اوقم  ماجنارس  ات 

درگ اھھبنشجنپ  یاھھسلج  نارای  زا  یناتساد  ھعومجم  یریشلگ  گنشوھ  دای  هدنز  ماهدیشچ . مھ  ار  روسناس  ھنوگنیا  خلت  معط  دننکن . پاچ  کوکشم 

داشرا ھب  دمآ  تفر و  اھراب  زا  دعب  رشان  تفرگن . ھناخپاچ  زا  جورخ  زوجم  باتک  مدیدن . زگرھار  باتک  نم  درک . پاچ  ار  نآ  مھ  یرشان  دوب و  هدروآ 

. دوش شبیصن  اوقم  شورف  زا  یزاغردنچ  ًالقا  ات  دنک  اوقم  ار  باتک  دش  روبجم  رس  رخآ 

تسد ھب  تسد  مھ  اھنآ  ھک  کدنا  یھخسن  دنچ  زج  دماین ، نوریب  ھناخپاچ  زا  اما  دش ، پاچ  ھک  درگباوخ »  » ناتساد ھعومجم  مینکن  هابتشا  رگا  ھلب .

… دنتشگیم

رایرھش ھک  دز  گنز  دوب . هدرک  پاچ  ھخسن  رازھ  ھس  رشان  نیمز . زور  نیمتشھ  باتک  رطاخ  ھب  روسناس  اب  مرگید  ییورایور  دوب  نارود  نیمھ  رد 

، دشیم زاب  یپاچ  یاھھخسن  یھمھ  یفاحص  دیاب  دلج  رازھ  ھس  رد  ھلمج  ضیوعت ١۶  یارب  دناھتفرگ . داریا  دروم   ١۶ مدش .  هراچیب  نارھت ، ایب  وش  دنلب 

 . دشیم پاچ  هرابود  دشیم و  ضوع  دشیم و  هدیشک  نوریب  باتک  زا  ھحفص  رازھ  تشھ  لھچ و  یتسیاب  منامگ ، و 
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ار داشرا  رد  زور  نآ  ناتساد  درک . ثحب  وا  اب  درک و  تاقالم  ار  روسناس  رومأم  دشیم  عقوم  نآ  دندوب . نار  ناتسپ و  تاملک  دروم  رد  رتشیب  اھداریا 

ناتساد رد  ًالثم  ندرک . عافد  میاھناتساد  ِندب  یاضعا  زا  مدرک  عورش  روشرپ  ناوج و  تسا . زنط  یرییغت  چیھ  نودب  ماھتشون . رخآ  نامر  نیمھ  رد 

شندرگ زا  مھاگن  ھک  درکیم  تیاور  درکیم و  هاگن  شدزمان  ھب  گنج ، زا  ھتشگرب  ِلولعم  رمک  زا  ھفیظو  رسفا  ھک  دوب  یاھنحص  ھبنشجنپ » یاراس  »

. دوشیم مشدنچ  مرادن  اھنآ  ھب  ھک  یساسحا  زا  شیاھناتسپ و  یگتسجرب  ھب  درسیم 

. تفریذپ ار  یدراوم  میدرک و  ثحب  تعاس  ود  یکی  تسا . هدننک  کیرحت  نیا  یاجک  رخآ  دوشیم ، مشدنچ  دیوگیم  دراد  نیا  اقآ  ھک  مدرکیم  دایرف  داد و 

ھک مدیدیم  رگا  ھنرگو  مدادیم ، رییغت  دشاب ، ھنیس  ھب  ناتسپ  ندرک  لیدبت  دح  رد  روسناس  تارییغت  رگا  متشاد . مدوخ  یارب  ینوناق  میاھراک  پاچ  یارب  نم 

. متشذگیم شپاچ  ریخ  زا  دنزیم ، ھمطل  ناتساد  ھب  یداھنشیپ  تارییغت 

رس و ھب  اھنیشام  خرچ  زا  ناراب  یھبآلگ  ھکیلاح  رد  نارھت ، مانشوخ  روھشم و  رشان  یھضارق  روتوم  کرت  رب  ھتسشن  داشرا ، زا  تشگرب  عقوم 

: متفگ وا  ھب  دشیم  هدیشاپ  نامتروص 

. دیشخب نامھب  نار  ات  ھس  ناتسپ و  ات  راھچ  فرط   ـ

. میدینخن ناممادک  چیھ  و 

. ناتسپ ناطرس  رانیمس  دوب : هدش  ھتشون  نآ  رب  ھک  ار  گرزب  رایسب  تشونھچراپ  کی  میدید  ناتسرامیب  کی  ردرس  رب  رترود  یمک 

ییاھناتساد ھک  تفرگ  ھجیتن  دشیم  دیشکیم . پیپ  دوب و  ھتشاذگ  یروسفرپ  شیر  مدید . یبدا  یمومع  تسشن  کی  رد  ار  یچروسناس  یاقآ  نآ  دعب  اھلاس 

. دناهدوبن مھ  ریثأتیب  نادنچ  دوب  هدناوخ  ھک 

ھب ار  هدش  ینیچفورح  باتک  نارشان  ھک  دش  نیا  رب  رارق  دش . ضوع  یدایز  یاھباتک  ندش  اوقم  گنن  ای  نارشان  ضارتعا  رطاخ  ھب  دیاش  مھ  ھیور  نیا 

ِرطس ھحفص و  یهرامش  یناشن ، مان و  گربرس و  چیھ  نودب  ھگرب  دنچ  ای  کی  رد  مھ  داشرا  دوش . ھتفرگ  شیاھداریا  دوش و  هدناوخ  ات  دنھدب  داشرا 

نیا درکیم . مالعا  پاچ  لباق  ریغ  ھک  مھ  ار  اھناتساد  زا  یضعب  دنوش و  ضوع  دیاب  ھک  درکیم  فیدر  ار  یچروسناس ) معز  ھب   ) راددروم تالمج 

. الاح ات  هداد  ھمادا  ار  شسوکعم  لماکت  مک  مک  ھیور 

ترازو رد  یشنم  کی  ھب  دراپسیم  ار  یپیات  یھخسن  رشان  نامز ، نیا  رد  منادیم ، ھک  اجنآ  ات  تسین . نکمم  وا  اب  ثحب  یچروسناس و  تاقالم  رگید 

یاھباتک وزج  مھ  وا  زا  یباتک  ایآ  ھک  دناوخب  ار  یتسیل  ولبات ، کی  رب  دورب و  اج  نآ  ھب  لاس  ھب  لاس  هام ، ھب  هام  دیاب  اھدعب  یمالسا . داشرا  گنھرف و 

ای ناگدشریگتسد  یاھهداوناخ  دننام  تسرد  زوجم . مدع  ینعی  تسیل    ِ توکس راگنا  هدروخ و  ھیحالصا  وا  زا  یباتک  ایآ  ھک  تسھ ، ھتفرگ  زوجم 

حیحصت دیاب  ھک  ییاھباتک  ھن . ای  تسھ  اھنآ  رد  ناشیانرب  دنزرف  مسا  ھک  دنناوخیم  ار  اھتسیل  دنوریم و  ینوناق  کشزپ  ای  نیوا  ھب  ھک  ناگدشھتشک 
 PDFmyURL.com

http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01


» ھلاقمهرامش ١١٨ هاگدید نودب 

. ناگدش ھتشک  دننام  هدش  عونمم  ناشپاچ  ھک  ییاھباتک  دنتسھ و  ناینادنز  دننام  دنوشب 

ساسحا ای  دناهدش  بیدا  روسناس  تکرب  زا  اھیچروسناس  زا  یرایسب  لاس  یس  نیرد  نوچ  هداتفا . مھ  رگید  قافتا  کی  ھتبلا  الاح  روپیندنم ! یاقآ 

دننزب رانک  ار  یعقاو  یاھهدنسیون  ینعی  دننک . رارقرب  ار  تلادع  یتلود  یاھداھن  زا  هدافتسا  اب  دننکیم  شالت  هدش ، ملظ  اھنآ  قح  رد  یلو  دنا ، بیدا  دننکیم 

زا یسک ، دوش و  مگ  فوخم  یهرادا  یاھزیلھد  رد  هدش  ھمجرت  لاثم  یارب  ھک  یباتک  ھک  دیآیم  شیپ  نایم  نیرد  دنریگ . رارق  اھنآ  یاج  رب  ناشدوخ  و 

شرازاب رگید  ھک  لاس  ھس  ًالثم  زا  دعب  ناھگان  باتک  دعب  دنک ، پاچ  دوخ  مان  ھب  دسیونب و  نآ  یور  زا  وا  دوخ  ًالصا  ای  یچروسناس  ناتسود  ای  ناشیوخ 

زا یکی  ام و  نارعاش  زا  یکی  ھک  ییاج  دینکیم ، یگدنز  اکیرمآ  رد  الاح  ھک  مھ  امش  و  تسا . رایسب  اھناتساد  نیزا  و  دوش ، شیادیپ  هداد  تسد  زا  ار 

… تشک ار  شدوخ  ناگدنسیون  نوناک  نالاعف 

دوب روھشم  ھک  یدازآ  یگدنز و  قشاع  ھیامنارگ ، یناسنا  ، رعاش دمآ . راسکاخ » روصنم   » یشکدوخ ربخ  مدرکیم  راک  ار  ھبحاصم  نیا  متشاد  یتقو 

نیا ییاھنداد  تسد  زا  اھگرم و  نینچ  لباقم  رد  تسیرگ . تشاذگ و  گرم  یھناش  رب  رس  شدوخ  دراد . اج  شناتسود  ھمھ  یھیرگ  یارب  شیاھھناش 

. دناھنارس هریخ  ھنانونجم و  چوپ و  ھمھ  ماھتشون  ھک  ییاھفرح 

——————–

- قرش ھمانزور  اب  یشتآ  رھچونم  یوگ  تفگ و  زا  روبع  غارچ ، هرھچ  رب  قالش 
ولزوگارق  دمحم 

رویرھش ١٣٩٠ یدازریش -  زربیرف  باختنا  ھب 

دمآرد

لاس باتک  هزیاج ی  یشتآ  رھچونم  ھک  نآ  زا  دعب  دش . رشتنم  ناتسمز ١٣٨٣  مشش  هرامش ی  “ نارھوگ رعش  یصصخت  یھمان  لصف  رد “ ھلاقم  نیا 

ناھگان تفرگ  رارق  امیس  ادص و  داشرا و  ترازو  دشرا  تاماقم  ریدقت  دروم  یبدا “ راگدنام  هرھچ ی   ” ناونع ھب  درک و  تفایرد  ار  یمالسا  یروھمج 
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ھبحاصم کی  یط  ولماش …  غورف و  امین و  دقن  حالطصا  ھب  رد  یداقتنا  الثم  باتک  جنپ  راشتنا  بقاعتم  داد و  یی  ھجرد  داتشھ  دص و  یعضوم  رییغت 

نیا بحاص  ھبحاصم ؛  زا  دعب  دوب . یشتآ  یاھ  یناشفرد  و  عضاوم   فصو  نیرت  ھب  راچیل  درک . ولماش  راثن  تساوخ  یم  ھچ  رھ  قرش  ھمانزور ی  اب 

. دیآ یم  یپ  رد  ھک  تشون  ار  یی  ھنوگ  ھلاقم  ملق 

هدنز دوب . لخاد  یگنھرف  یبدا و  لفاحم  لقن  اھ  تدم  ات  دش و  ھجاوم  ولماش  ھشیدنا ی  رعش و  نارادتسود  ناتسود و  دننام  مک  لابقتسا  اب  ھتبلا  ھلاقم  نیا 

لاربیل ھبش  دنچ  ولماش و  سوریس  دننام  ار –  نم  دش  رشتنم  ھلجم  نیمھ  یدعب  هرامش ی  رد  ھک  هاتوک  یتشاددای  رد  ھلاقم  نیا  ھب  خساپ  یاج  ھب  یشتآ  دای 

ار وا  ولماش  تایح  نامز  رد  ھک  نیا  ینعی  دقن  ایوگ  مرادن . ار  دقن  لمحت  بات و  ھک  دناوخ  نیلاتسا “  ادوارپ ی  ریبدرس  ھتبلا “  و  ناریا “ فنادژ   – ” رگید

 “ ھک دوب  نیا  ادتبا  یشتآ  اب  ام  تبحص  یدنبب . وا  کتھ  ھب  رمک  تلود –  دمآ  شوخ  یارب  ولماش –  یشوماخ  زا  دعب  یناوخب و  ناریا  گنھرف  ھناوتسا ی  

نیلوا و  یدرک “ یم  رشتنم  ار  اھ  نآ  دوب  هدنز  ولماش  دوخ  ھک  ینامز  بخ  ؛  تسا هدوب  نیمھ  نات  عضاوم  ادتبا  زا  دییامرف  یم  ھک  امش  زیزع ! تسود 

بوعرم دناوت  یمن  یعامتجا  دقن  ھک  مرواب  نیا  رب  اما  ممھف  یم  ار  روضح  مرش  یقالخا  موھفم  اما  نم  تشاذگن “ روضح  مرش  ھک “  دوب  نیا  یشتآ  باوج 

ھب دانتسا  زا  زاین  یب  ار  یداقتنا ) یلیلحت  رد  ولماش  ولماش (  دقن  باتک  ھک  دوب  دقتعم  یمتفھ  نرق  نایفوص  دننام  یشتآ  دوش . یزاب  دارم  دیرم و  قالخا و 

یارب ناھگان  الاح  هدوب و  پچ  ینامز  وا  نم  رس  ریخ  یاو ! یا  تسا ! ھتشون  یگ  ھتخیگنا  رب  دوھش و  فشک و  کاپ  سفن  نمی  ھب  افرص  ربتعم و  عبانم 

ھک دریذپب  تساوخ  یمن  دوبن و  بوخ  یشتآ  لاح  تفگ . یم  نخس  یھالا  یایلوا  دننام  وا  لالدتسا . زا  غیرد  . دوب هدز  ھیکت  یگ “ ھتخیگنا  دوخ  ھب “  ولماش  دقن 

بلط تصرف  یتعامج  ھب  تیاھن  رد  دش و  یم  نازیوآ  ینامسیر  رھ  ھب  دوبن . ھلماعم  نک  لو  مھ  ولماش  بیرخت  یارب  دنک . تحارتسا  ینالوط  ینامز  دیاب 

رگم ات  مینک  اھر  دوخ  لاح  ھب  ار  وا  ھک  دندرک  یم  ھیصوت  مھ  یشتآ  دای  هدنز  ناتسود  اتح  ام  تریح  تھب و  باوج  رد  …. تخیوآ قرش  ھمانزور ی  رد 

. متشون ار  دقن  نیا  مامت  هارکا  اب  نم  ھک  نیا  ات  دشن . دوش . بوخ 

نوماریپ یلیلحت “ دقن   ” یعدم ِیشھوژپ  ِھبش  ِلسلسم  باتک  دلجم  جنپ  ناھگان  دشاب ، هدش  امنباوخ  ھک  یناسنا  ناسھب  یشتآ  رھچونم  ترضح  یگهزات  ھب 

رعش و داقتنا ) لوپ . ینعم : ود  رھ  ھب   ) دقن دوبمک  یاسفناو  نیا  رد  دراد  اج  ھک  دناهدرک ، دیلوت  یرھپس  غورف و  ناوخا ، امین ، ولماش ، یھشیدنا  رعش و 

رد ھک  مییامن  تلاسم  زارد  یرمع  ضرع  لوط و  نانچ  رصاعم  رعاش  نآ  یارب  دنوادخ  زا  مینک و  ضرع  دازیرم  تسد  توق و  ادخ  ناشیا  ھب  ذغاک !

رصع یھصرع  ھب  یلیمحت  یلیلحت و  دقن  یھلاسر  دلجم  هاجنپ  یقطنم “ یوق و  لیالد   ” زا زاینیب  “١ و  ندرگ یاھگر  یوق  تجح   ” ددم ھب  کیدزن  ییهدنیآ 

ام ا  داب –  نینچ  رگا  داب  نھد  ھب  ماکاخ  دابم . نینچ  تسین –  راک  رد  یوجھ  نعل و  نعط و  نیمآ ! دنیامرف . ھضرع  یبدایب  یبدا و  یاھشھوژپ  ترسع 

ولماش  ” یریفکت ًاضیا  یریثا و  رثوم  رثا  ریرحت  زج  راکفا –  نآ  ریسفت  راثآ و  نیا  ریرقت  نایرج  رد  دناهدومرف  دوخ  دنمجرا  رگشھوژپ  ھک  نیا  ھب  رظن 

طخ و طوطخ و  نآ  بحاص  تسا و  هدوب  زاینیب  ھطاشم  یتسدراک  یراک و  تسد  زا  یرھچونم  کرابم  ملق  یهرھچ  لامکیب  ِلامج  یداقتنا “ یلیلحت  رد 

“ یگھتخیگنارب  ” دای ھب  ار  عجارم “ تاھرت  ھب  ھعجارم   ” شنمیب شور  ًاضیا  مالک  دوھش  فشک و  ھملک و  زار  زمر و  زا  دنمرھب  لاح و  اب  ِلاخ  لایخ و 
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نامگ ھب  دوشن ، یقلت  بدا  بادآ  ضقن  لثم  رد  ھشقانم  رگا  تسا . هدرپس  قح “ نم   ” رد ھلاحتسا  قلخ و  روآلالم  تواضق “  ” ھب انتعایب  یھناردنلق  یهدھاشم 

لمح عضو  نینچ  یرادنپ  رود ! الب  تسا . ھتسنام  ولق  جنپ  ینامیاز  ھب  وجاوخ –  ورسخ و  ریما  یماظن و  یھسمخ  فالخرب  یشتآ – “ ییھسمخ   ” هدنب نیا 

سنپ و مرگ و  بآ  یھملباق  ھلباق و  ھلمج  زا  راک ، زاس و  امام و  راتسرپ و  ھنوگ  رھ  دقاف  رود و  تخس  روگ و  مگ و  ییاتسور  یافرژ  رد  یکانتفگش 

تسا کرابم  تسا . ھتسویپ  ھیقافتا  یهردان  عیاقو  عوقو  ھب  یشھوژپ ) ریثات  رثا  رھ  یرورض  مزاول  دنتسم و  نوتم  ًالثم  دیناوخب   امش   ) لیرتسا یچیق 

مک دنسریم و  ولماش ) لزنم   ) ناھج یاھتنا  رد  ییھناخ  یھناتسآ  ھب  نوچ  ھک  نامسآ  نیمز و  ناگهدنسیر  ناگهدنسیون و  یارب  ناگهدیسرون !! مودق  اشنا 

و یمیدق –  نوتم  حیحصت  یسانشھخسن و  اب  ام  دادماب  ینعی  ھک  دننکیم  مَلَع  ار  ولماش  دمحا  تیاور  ھب  زاریش  ظفاح  ینوخ  نھاریپ  یروف  دنروآیم ،

بلاق رد  مینک . عافد  ظفاح  یاھلزغ  زا  ولماش  تیاور  درک  یور  تاملک  زا  دیاب  راب  دنچ  ام  ھک  منادیمن  تسا . هدوب  ھناگیب  ظفاح –  ناوید  خسن  ًاضیا 

نانآ رثکا  ھک  مسق  ربمغیپ  ریپ و  ھب  اباب  ولماش . ینوخ  نافلاخم  نیرتتخسرس  روضح  رد  زاریش و  رد  ظفاح  زوردای  رد  مھ  نآ  ینارنخس . باتک و  ھلاقم ،

تسد نم  دندشیم . عناق  باجم و  نم  نییبت  حیضوت و  زا  سپ  نادناعم  نآ  ھک  دنگوس  بیغلاناسل  ترضح  نیمھ  ھب  دنتفرگیم . تلق  نا  هدناوخن ، ار  تیاور 

ھت ھن  تسا و  زایپ  رس  ھن  ارجام  نیا  رد  ھک  یشتآ  یاقآ  مراد . هریخذ  مایھوژپ  ظفاح  یھمانراک  رد  ھبحاصم  ینارنخس و  اھهد  باتک و  ھس  ھلاقم  هاجنپ  مک 

فیرشت روخ  لد  ولماش  تیاور  زا  دناھتخادنا و  یھوژپ  ظفاح  یھکرعم  طسو  ار  دوخ  ھلاقم  باتک و  قیقحت و  ھعلاطم و  مادک  دانتسا  ھب  دنیامرفب  نآ 

. تسا نیوزق  یاپ  گنس  دنراد .…

دمآرد ١

زا یپاچ  تسد  رد  باتک  راشتنا  ات  ولماش  دمحا  نھو  کتھ و  نتفاتنرب  ینشاچ  باسح  ھب  ًالعف  ار  نآ  دیناوتیم  امش  ھک  دمآرد –  نیا  زا  رظن  فرص 

بان رعش  ات  ھطورشم  یربخ  یراعش و  رعش  یلامجا  یدروم و  یسررب  ناریا  یعامتجا  رعش  یسانشرابت  “ ) تفگ نخس  یلزان   ” ناونع تحت  هدنراگن 

ھچ نآ  هاوخ }!! یسارکومد  نابلط  حالصا  نامز  رد  مھ  نآ  دش . فیقوت  راشتنا  پاچ و  ضحم  ھب  رظن  دروم  باتک  ھک  نیا  حیضوت   –} ٢ دیراذگب ولماش )

ھتبلا و  نآ “ راوج  رد  ھتسب  شقن  لکش   ” و وگ “ تفگ و   ” ناونع ھب  ھک  تسا  ییهراشا  باسحلا  یلع  دیامنیم ، ینتفگ  یشتآ  بانج  تاشیامرف  اب  طابترا  رد 

ریغ تخس  ھک  ام  زیزع  رعاش  ثحابم  ًایناث ، دشاب . ھتفرن  یضاق  ھب  ھفرط  کی  یشتآ  بانج  ، ً اثلاث ھک : روظنم  نیدب  مھ  نآ  رگید . یھتکن  دنچ  رکذت 

تایبدا یسانشراک  یھتشر  قیقحت  شور  یھنابش  یاھسالک  رد  یدحاو –  ود  یشھوژپ  یاھداینب  زا  هرھبیب  ییاناد و  زا  یرب  نھوم و  ھنافصنم ،

ھتسب لکش  وگب ) زین  شرنھ  ینتفگ ، وچ  ھلمج  یم  بیع   ) شیپ ھلاس  دصتفھ  یھنایوج  بیع  میھافم  یدنمتروص  زا  یراع  هدش و  یحارط ! یسراف – 

لعن راب ، تناھا  یوگوتفگ  نوچمھ  موسرم و  یاھدروآتفگ  بادآیب  عجرم ، نودب  یشتآ  یاعدم  لثم  بیترت   ) ًالوا و  دشاب . هدنامن  خساپیب  ًالعف  تسا ،

 – رصاعم رعش  ناکاتھ  یکسفوکایام و  زوریرپسپ  ناگهدنشک  اکرول و  زوریرپ  نالتاق  امین و  زورید  نادناعم  نامھ  ولماش ، نانمشد  تسا .) ھنوراو 

زورما رعش  یابیز  لوغ  امین ، بتکم  نالفط  زا  یکی  دنباتش ! ھب  قیالخ  : » ھک دننزن  نکشب  زادنا  گنلش  ون “ رعش   ” یشتآ یاقآ  یدروآرد  نم  ناونع  ھن  و 
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. درادن ولماش  امین و  رعش  لیسف  نافلاخم  ھب  یطبر  چیھ  تالوقم  نیا  حرط  ھک  نیا  ھب  فاضم  تسا ». ھتفرگ  لزھ  ھب  ار  یسراف  “ی  ھشیمھ اھھظحل و   ” و

ھلاقم و یفاک  یهزادنا  ھب  ھک  ییھفرح  یرگشھوژپ  یھماخ  ھب  یشتآ . رھچونم  یوس  زا  یشتآ  یعوضوم  ھب  یشتآ  یمک  راو و  ھیالگ  تسا  یخساپ 

یدعس و یدحوا و  راطع و  لامک و  وجاوخ و  یسودرف و  یماظن و  یهرابرد  باتک  و  یللملانیب ) یرسارس و  یاھشیامھ  اھهاگشناد و  رد   ) ینارنخس

نخس فطل  ھب  اما  دوش ، نوخ  رد  قرغ  یشتآ  رھچونم  مانشد  یھنشد  ھب  دھدیم  حیجرت  تسا و  هدرک  هدش  رشتنم  و  پاچ   ھیارا و  ظفاح و .… یمور و 

. دریگن رارق  تبحم  شزاون و  دروم  شاھثرو  ینآاق و  لاثما 

. تیامح یعدم  زک  رت ، شوخ  بیقر  زا  روج  مباتن               ترد  زا  یور  مابآ ، یدرب  دنچ  رھ 

دعب اما  و 

اھدیابن اھدیاب و  یهزوح  رد  یربخ و  یرما ، ھبش  ییھلمج  تسا ، هدش  باختنا  دروآتفگ  نتم  زا  ھک  دشاب ) ناھج  رییغت  دیابن  رعش  ھفیظو  وگوتفگ ( ناونع 

، یمالسا داشرا  ترازو  یرنھ  هزوح ی  ھیبش  ییاج  رد  شانارکفمھ  مرتحم و  دقتنم  ھک  تسا  ییھبوصم  زا  یدنبمھ  دیاش  تاروتسد و  اھھمانشخب و  و 

یتسیرورت تایلمع  فاشتکا  لابند  ھب  ھک  تسا  ردق  نارگ  دقتنم  یخیرات  رایسب  یارآ  زا  یشخب  رتیت  نیا  ھتبلا  و  دناهدرک . لاصحتسا  تسد  نیا  زا  یدنوراک 

ھب نارعاش  دعب  ھب  نیا  زا  ادابم  ات  تسا . هدش  نایب  ام  یرارقیب “ خیرات   ” قمع زا  لوھجم  ھتسنادان و  یتاکن  فشک  ناینطاب و  زار  یفاشک  نایطمرق و 

یخیرات یتیاور  لثم  دنازرل . ار  ناھج  ناوتیم  فیاظو ، ریاس  رانک  رد  مھ  رعش  یھفیظو  اب  ھک  دننک  نامگ  دنتفا و  ورف  یسایس  یاھتنطیش  رکف  بادرگ 

. دنتخیر بادرم  ھب  ار  یرازت  بام  اوژروب  لادوئف  یھقبط  رابت  لیا و  دنداد و  بآ  ھب  لاس ١٩١٧  رد  اھکیوشلب  ھک  یلگ “ ھتسد   ” ھیبش ۴ و  دیر ناج  زا 

، رعش یھفیظو  ھک  دیربم  نامگ  زگرھ ! یتسیلایسوس  مسیلائر  زا  رثاتم  تایبدا  یلک  روط  ھب  ای  اراخ و … راتیگ  تشرب ،  رعش  یکروگ . یاھ  ناتساد  لثم 

ناخ رھچونم  تاضافا  زا  ( “؟ دراد یسانشھعماج  ھب  یطبر  ھچ  رعش   ” ۶ ییاقیرفآ یالدنام  اب  یدرد  مھ  ای  تسا .  ۵ ییهرک یوچ  نش  شودمھ  ندیگنج 

(. تسین شرورپ  شزومآ و  زا  یگھتسشنزاب  نارود  یھناھام  راردا  ای  قوقح  ھفیظو “  ” زا روظنم  ( ) یشتآ

( ظفاح  ) دیبن تسا و  لگ  شافرصم  دسرب  رگ  ھفیظو  …. 

( یدعس …. ) دوب رادا  ھیماظن  رد  ارم 

ھب متشھ  متفھ و  نرق  ناریا  یسایس  یعامتجا و  یاھراک  زاس و  نوماریپ  ھعلاطم  نیح  رد  اونیب ، رگشھوژپ  نم  ھک  تسانعم  نادب  ھتبلا  مکح  نیا  و 

ربتعم عبانم  مامت  زا  ماتسد  لوغم  شروی  یداصتقا  یسایس  تاعبت  یهرابرد  یتشھب  دیھش  هاگشناد  نایوجشناد  ناداتسا و  عمج  رد  ینارنخس  روظنم 

ماوت رومیت –  درکیور  تبث  صوصخ  رد  ار  رومیتلا – “ رابخلا  یف  رودقملا  بیاجع   ” باتک رد  هاشبرع  نیا  شرازگ  اتح  تسا و  هدنام  هاتوک  یخیرات 

، یعامتجا یسایس  عاضوا  زا  لیلحت  نیرتھناکریز  نیرتقیقد و  ھب  اج  نآ  رد  ماهدرک  یور  دیبع  ظفاح و  رعش  ھب  مرجال  ماھتفای و  ھناضرغم  تواضق  اب 
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هاگشناد خیرات  نایوجشناد  ناداتسا و  عمج  رد  زرم “ یب  ناتسروگ  ینار “  نخس  ) ما ھتفاب  هوای  … ماهدش ھجاوم  ناریا  اطسو  نورق  یھعماج  یگنھرف 

متح روط  ھب  و  درادن “ یسانشھعماج  ھب  یطبر   ” ناشیا مکح  ھب  رعش  ماسقا  ھک  ار  ھچ   ٧. ماھتفر اطخ  ھب  یشتآ –  یاقآ  رظن  زا  ھتبلا –  )و  نارھت یتشھب 

یاھراک زاس و  ھب  ناوتیمن  نآ  نتم  زاو  تسا  هدش  ھتفگ   - تسد نیا  زا  یتالقنت  لیجآ و  لثم  ادلب –  بش  رد  یمرگرس  یارب  طقف  دیبع  فیاطل  ھمانتغل و 

: تسا ھتفگ  ظفاح  ھک  اج  نآ  ًاضیا  و    ٨. تفای تسد  رب “ موب و  نھک   ” نیا خیرات  هاگمین  یعامتجا 

تسا زیت  بستحم  ھک  یم  روخم   گنچ  گناب  ھب  تسا             زیب  لگ  داب  شخب و  حرف  هداب  ھچرگا 

دننکیم ریفکت  هداب  دیروخ  ناھنپ  دننکیم                          ریرقت  ھچ  دوع  گنچ و  ھک  یناد 

. تسا هدوبن  نیدلازرابم  یتینما  سیلپ  درکیور  یاشفا  شادارم  ھتبلا  دص 

ھب ئنک  حیرشت  رگید  یوس  زا  ار  دوخ  رصع  نارکف  نشور  ھبش  یاھاوعد  وس و  کی  زا  مدرم  رقف  یگ و  ھنسرگ  ھتساوخ  دیبع  ھک  یتقو  لثما  یف  ای  و 

: تسا ھتفگ  یگ  هداس 

!!“ دننک تشوگ  ھب  ھمیق  راذگب .  ھمھ  نیغ  فاق و  تفگ  نیغ ؟ ھب  ای  دننک  فاق  ھب  ھمیق  دنتفگ  ار  یکی  “ 

: تسا ھتفگ  نینچ  دنک  داقتنا  یبھذم  تاشقانم  اھ و  گنج  زا  ھتساوخ  ھک  ینامز  ای  و 

…. و دراد “ مھ  نامثع  نون  فلا و  تسا و  رمع  دنتفگ  دینز ؟ یم  شارچ  تسین  رمع  نوچ  دنتفگ  دندز . یم  مق  رد  ار  یمان  نارمع  “ 

دومحم رفظم  خیرات  ھب  دیاب  مرجال  دوش  عقاو  دوخ  رصع  ھعماج ی  تخانش  یانبم  دناوت  یمن  تسین و  دھعتم  رنھ  دیبع  ھمان ی  تغل  ھفیطل و  رعش و  رگا 

! دز ھیکت  یفوتسم  هللادمح  تاھرت  ای  یبتک 

ثحابم نیا  ھک  امش  منک . تبحص  دعھت “ یسانش و  ییابیز   ” و رنھ “ یارب  رنھ  “، ” دھعتم رنھ   ” یھلوقم زا  امش  یارب  هدنب  ھک  تسا  تشز  هللاو  اقآ ! دینک  سب 

نآ ریسم  هریس و  رب  مھ  امش  دنکن  دینک ؟ رداص  مکح  رعاش  رعش و  یارب  تسا  هداد  هزاجا  امش  ھب  یسک  ھچ  دییامرف  ھب  ًالصا  و  ارچ ؟ دینادیم  ار 

ای دلوت  منادیمن  زور –  دوخرس  روشک  نارکفنشور  رظن  ھب  انتعایب  قیقد و  قیقحت  نودب  ھک  دیوریم  یمالسا  یاروش  سلجم   مرتحم “ یهدنیامن “

لزغ دنچ  زج  ھب  دنادب  ھک  نآیب  دنادنخ . دوخ  ھب  مھ  دنادنخ و  مھ  ار  یتعامج  یدنسرخ  ناخ  یداھ  دننام  و  درک . مالعا  رعش “ زور   ” ار رایرھش  گرم – 

دنچ پاچ   رابتعا  ھب  ناتترضح  دییامرفیم  دبال  درادن . یسراف  رعش  رد  یکبس  اج و  رایرھش  ًالوصا  اباب ، ردیح  یھموظنم  طسوتم و  رامش  تشگنا 

یلامتحا لالدتسا  نیا  رابتعا  ھب  ربتعم . ینتم  ای  عجرم  ھب  انتعا  نودب  دینک . ھفاضا  تساوخ  ناتگنت  لد  ھچ  رھ  هراب  نیا  رد  ھک  دیراد  هزاجا  رعش  ھعومجم 

ار ھنومن  و  ریغال . تسا و  هویب  نانز  یھغیص  تاملک  موظنم  تئارق  ھک  لب  ناھج  ندرک  ضوع  ھن  رعش  یھفیظو  دیوگب  تشاد  قح  مھ  یلیھس  یدھم  دبال 

تسا نکمم  تسا . هدومن  راوخ  مدآ  نیطالس  یهرطیس  رابدا  رپ  راودا  یسایس  تالوحت  شآ  یتاق  ار  شدوخ  رعش و  ھک  تسا  هدرک  اجیب  یناغرف  فیس 

ا.  ” بورغ زا  سپ  ھک  دشاب ، هدش  اقلا  دناھتفرگ –  رارق  لاس  باتک  ناگهدیزگرب  فیدر  رد  ًاریخا  ھک  تارضح –  زا  یخرب  امش و  بانج  ھب  لامتحا  نیا 
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نالف رد  شارعش  نیلوا   پاچ  قوش  زا  ھک  یرگید  یادخ  یهدنب  مھ  امش و  مھ  ھتبلا  تسا . ھتسشن  رصاعم  رعش  یدراگناوآ  هاگیاج  رد  ناتبانج  دادماب “

یدیمح یدھم  رتکد  ) ھتفاتش قح  تمحر  ھب  یهدیشک  وتا  ماقم  یلاع  نآ  یاج  ھب  ار  دوخ  دوش و  ماھوا  نیا  راچد  اسب  ھچ  تسا ، هدمآ  قوذ  ھب  یلحم  یھیرشن 

، ھنیزھ یکدنا  تمحز و  یمک  اب  دناوخب و  نارعاش “ یادخ   ” ار دوخ  نارتخد ؛“ هاش   ” یھتفرگ کیتام  یاھبل  یکبآ  یاھلزغت  رابتعا  ھب  و  یزاریش )

تسا ییالب  ھچ  نیا  دینک –  نشور  ار  نم  دیاب  امش  منادیمن –  یتسار  ھب  دناشنب . دوخ  ترھش  یاج  ھب  ھک  صلخت ، بقل و  ھینک و  ھن  ار  یماقم  نینچ  ًالصا 

دنزادنایب و ھکرعم  طسو  ھب  ار  دوخ  هدوھیب  هدوھاب و  ھک  تسا  ھتفرگ  ار  ولماش  قبسا  نادنمتدارا  نادرگاش و  قباس و  نارادتسود  نابیرگ  یگهزات  ھب  ھک 

. دننک باترپ  رھاط  هدازماما  یوس  ھب  مھ  یخولک  نایم  نیا  رد  ًاضیا  دنیامن و  لضف  راھظا  دننادیمن –  ھک  دننادیم  دوخ  دننادیمن –  ھک  یزیچ   یهرابرد 

ولماش  ” ھک دمآرد  تشھبیدرا ٨٢ )  ١  ) یدعس تشادساپ  زوردای  تبسانم  ھب  لحمیب  سورخ  دننام  تقد  ھعلاطم و  نودب  ھک  دوب  دحوم  ءایض  یاقآ  نآ 

٩ و… دوب ھناگیب  موظنم ) تایبدا   ) یناتساد رعش  میھافم  اب  ًالوصا  و  دوب “ هدیمھفن  ار  یدعس 

تحت تارضح  یخرب  ھتفگ ، شیپ  یھھبش  یاقلا  زا  ریغ  ھب  دنکن  مشیدنایم  دوخ  اب  دشیمن ، ھضافا  ولماش  تایح  نامز  رد  یتالیاطال  نینچ  ھک  اج  نآ  زا 

هام و باتک  ھک  لاس ، باتک  ھن  یھوژپ  گنھرف  یهزوح  رد  ار  ولماش  یھچوک  باتک  لاثما  یارب  ھک  یگنھرف –  لمحم  تحت  یسایس  زیاوج  یخرب  ریثات 

… درک دراو  یربت  یھبرض  دنچ  هداتفا  تخرد  رب  ناوتب  دیاش  ھک  تسا  ھتشاد  ناشرب  تالایخ  رتھب –  دوخ  نیا  دنسانشیمن و  مھ  ھقیقد  زور و 

: اما درک  دقن  دیاب  ناوت و  یم  ار  یلاکیدار  رکف  نشور  رھ  ولماش و  . دیاھتفرگ هابتشاار  یناشن  مناج ! ھن 

( دشیم الط  دزیم  یبلح  رھ  ھب  تسد  هاش  سایدیف  دننام  ییاربغ  داھرف  لوق  ھب  ھک   ) مجرتم ای  رعاش  کی  یفن  ، نھوم یهویش  نیدب  مھ  نآ  ولماش  یفن  ًالوا 

نآ راکفا  راثآ و  رد  ھک  تسا  ظفاح –  زا  دعب  ناریا –  ریخا  یھلاس  دنچ  هدنلاب ی  گنھرف  یفن  نامگیب  ولماش   یفن  تسین . رگشھوژپ  هدنسیون و  و 

دمآشوخ یارب  رگا  ییاھدقن ! نینچ  زا  دییامرفن  غیرد  بوخ ، ھک  تسا  ناریا  یقرتم  گنھرف  بیرخت  فدھ  رگا  تسا . هدش  ھصالخ  هدرشف و  درم  گرزب 

یرعش رد  ولماش  دیاهدومیپ . تسرد  ار  هار  مھ  نات و  تسد  دنا  هداد  تسرد  ھب  ینعی  دیا  ھتفرگ  تسرد  ار  سردآ  مھ  ھلب  ھک  تسا ، مکاح  یسایس  تردق 

: تسا ھتفگ 

! درم اھلبا  ”

متسین وت  یودع 

“ ماوت راکنا 

راکنا ار ) دوخ  یگنھرف  یدرف و  تیصخش  ھشیدنا و  رعش و   ) ار دوخ  طقف  دیاهدرک  تفس  اپ  ولماش  نھو  ھب  نینچ  ھک  امش  دینادب  ار  هداس  یھتکن  نیا  ًایناث .

باتفآ  ” قادصم یشیاتس ، ھغلابم و  قارغا و  رھ  زا  زاینیب  و  دوب –  شانمشد  دوخ  ھک  بصعت - ھنوگ  رھ  زا  غراف  ولماش  تیاکح  ھنرگ  .١٠ و  دییامرفیم

فیط نایم  رد  هدش  ھتخانش  یرعاش  ناونع  ھب  امش  دییامرفب  تسا  نکمم  رگید  یوس  زا  امش . یھلمح  نم و  عافد  زا  ینغتسم  و  تسا . باتفآ “ لیلد  دمآ 
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لاس هدزناپ  زا  شیب  ھبرجت  اما  تسھ . زین  نینچ  دشاب  نانچ  رگا  تسین  یکش  دیراد . ار  ییاھدقن  نینچ  راھظا  یهزاجا  قح و  روشک ، یھتخیھرف  ھبخن و 

هدرک رواب  ھب  لیدبت  لیمحت و  ار  رگید  یمکح  امش  تسود  ھب  یبدا و … یعامتجا ، یسایس ، مولع  فلتخم  نایوجشناد  نایم  رد  بناجنیا  رمتسم  روضح 

کرد یارب  راکهار  کی  مکح  رد  لاح  رھ  ھب  اما  تسین . تسا –  نآ  یعدم  رعش “ یقیسوم   ” رد ینکدک  یعیفش  ھک  رظن –  نیا  تحص  رب  یرارصا  تسا .

درکیور نیا  ملاس  تاذ  رد  ھتبلا  و  دناھتسویپ –  ولماش  نادقتنم  فص  ھب  رخاوا  نیا  ھک  ینازیزع  رگید  و  یشتآ ) بانج   ) امش هاگیاج  یناسھچ  یتسیچ و 

ام یارب  ار  امش  یاھرعش  زا  یکی  ھک  میھاوخب  نایوجشناد  زا  میتفایب و  هرود  روشک  نیا  فلتخم  یاھهدکشناد  رد  میناوتیم  تسین –  ھتفھن  یبیع  چیھ 

یھجیتن ھک  دیشاب  نمئطم  دنیوگ . زاب  ام  یارب  تسا ، هدرک  بوسر  ناش  ھظفاح  رد  ھک  ار  رصاعم  نارعاش  یاھرعش  زا  یکی  حارتفا  ھب  ای  دنناوخب و 

هدننک دیمون  تخس  زیمآھعجاف و  امش  یارب  مکتسد  تسا –  ھتسنام  رکیپ  ردیب و  اما  ینادیم  یشیامیپ  یشھوژپ  ھب  شیب  مک و  ھک  یدرکلمع –  نینچ 

، روشک نیا  ناگھتخیھرف  یعمج  درخ  دیشک . دھاوخ  ورف  دیاهدومرف ، سولج  نآ  رب  دوخ  نھذ  رد  ھک  یضرف  جاع  جرب  یهورذ  زا  ار  امش  و  دوب . دھاوخ 

ھب تسا ، ھتفریذپ  ناریا  رعاش  نیرتصخاش  ناونع  ھب  ار  ولماش  ھک  یلیلد  نامھ  ھب  رصاعم ، یقرتم  رعش  نارادتسود  ناداتسا و  نایوجشناد و  زا  معا 

ار مھم  نیا  تسا . ھتفرگن  یدج  ار  رایرھش  ابھص و  میھارب  تسا و  هداھنن  یعقو  ھیلع “ تمحر هللا   ” رگتروص یلع  فطل  ھب  لاثم  یارب  زین  لیلد  نامھ 

عییشت یناسرعالطا ، نیرتمک  نودب  قسن و  مظن و  دقاف  و  تقولا ) نبا  یتعامج  ییامندوخ  یارب  یلاع  یتصرف   ) ناماسیب مسارم  نامھ  نتم  زا  ناوتیم 

یارب مھ  نآ  راید . نیا  رنھ  گنھرف و  یھطیح  رد  ھقباسیب  یعییشت  تفایرد . رھاط  هدازماما  جرک و  ات  رھم  ناریا  یھناخرامیب  کھلق و  زا  رعاش  رکیپ 

، دیشک اجنیا  ھب  ثحب  ھک  الاح  یتسار  تفگیم . رعش  رکفنشور  دودعم  یھورگ  یارب  طقف  دیمھفیمن و  ار  وا  رعش  یسک  دنتسھ  یعدم  یخرب  ھک  یدرم 

ظفاح زا  یناوید  سدقم ، نتم  رانک  رد  ناریا  مدرم  مومع  دننادیم  ھمھ  دننکیم ؟ کرد  یداع  مدرم  اھهدوت و  هوبنا  ار  ظفاح  رعش  رگم  مینیبب  دییامرفب 

ھن مھ  نآ  ظفاح –  رعش  کرد  ھک  مینادیم  نم  امش و  اما  دنناوخیم . وضو  اب  ار  باتک   ود  نیا  دنراد و  دوخ  یھناخ  یھچقودنص  رد  ار  زاریش 

زین کیسالک  رعش  یعدم  نارعاش  زا  یعمج  تایبدا و  یھتشر  ناداتسا  نایوجشناد و  یارب  اتح  ھکلب  یداع  مدرم  یارب  طقف  ھن  وا –  یهدیچیپ  یاھلزغ 

نوماریپ یبدایب  یبدا و  طوبرمان و  طوبرم و  یاھتشادرب  لیوات و  ریسفت و  دقن و  شکمشک و  ھمھ  نیا  دوبن  نینچ  رگا  ھک  تسا . بایرید  راوشد و 

رظن امش  تسیچ ؟ رعش  یھفیظو  ھک  دنام  ھتفگان  هدشن و  مامت  ھتکن  نیا  اما  دوب ) یلاجم  رگا  دعب . یارب  دنامب  ظفاح  ثحب   ) دشیمن دیلوت  وا  یاھلزغ  حرش 

سکرام و زورما  رعاش  رگم  ای  دوب و  دشر  نبا  ای  نودلخ  نبا  زورید  رعاش  رگم  ھفسلف .“ یسانشھعماج و  ھب  یطبر  ھچ  ار  رعش  . :“ دیاهدومرف ار  دوخ 

یملع و یصصخت  تسا  ییھتشر  ھک  یفسلف –  یسانشھعماج و  ثحابم  دراو  ھک  تسا ، رتراس  رگدیھ و  زندیگ و  چیوروگ و  ژرژ  ات  یکستورت  سلگنا و 

. تسین تفر ، ھک  یموھفم  نآ  ھب  یسانشھعماج  رعش  نابرق . ریخ  دوش ؟ تسا –  یھاگشناد  تالیصحت  دنمزاین  نآ  کیژولودتم  حیحص و  کرد  ھتبلا  دص 

ترجاھم اتح  ای  رعش و  نوماریپ  ار  دوخ  رظن  ھک  دیتسھ  دازآ  امش  لاح  نیا  اب  تسین . لاجم  نیا  رد  شاحرش  یاج  ھک   رگید . یموھفم  ھب  تسھ  اما 

یعامتجا ماظن  یسایس و  ماظن  ھک   mult icultural یگنھرف دنچ  نوماریپ  نوتگنیتناھ  لیوماس  رادشھ  اکیرمآ و  ھب  یکیزکم  مدرم  نوزفازور 
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ھمانشخب روتسد و  تارداص  ھینایب و  رودص  دیرادن ، قح  امش  ھک  یزیچ  دییامرف . نایب  دنکیم –  دیدھت  ار  اکیرمآ  یخیرات  تلاصا  نادقف  یھعماج 

“ سابتقالا ساسا  “، ” مجعالا راعشا  ریئاعم  یف  مجعملا   ” نافلوم رعش و  نف  اقیروطر و  اقیطوب و  ناگهدنسیون  لاثما  ھک  یقح  تسا . رعش  فیاظو  نوماریپ 

نازیم توس و  سابل و  عون   ) یارب امش  ھک  تسا  یگهدننار  ییامنھار و  سیلپ  رعاش  رگم  دنرادن . دنتشادن و  یبدا “ دقن   ” و توکس “ نرق  ود   ” ًاضیا و 

موھفم ھب  نداد  ھمتاخ  عوضوم و  زا  شخب  نیا  متخ  یارب  و  دینکیم ؟ غالبا  نوناق  دییامرفیم و  فیلکت  نییعت  یو  ساسحا  یگھشیدنا و  درکیور  ھمیرج )

ناگهدنناوخ زا  شخب  نآ  یھاگآ  روظنم  ھب  و  تسا –  ییھقیلس  یتیصخش و  یصخش و  ًاضیا  یلیوات و  ریغتم  ًالماک  یموھفم  ھک  رعش – “ یھفیظو  ”

. موش روآدای  ھلوقم  نیا  نوماریپ  ار  ولماش  رظن  هاگن  مین  یهزادنا  ھب  هاتوک  منادیم  دوخ  یھفیظو  وگوتفگ ،

یاھھیثرم  ” و هزات “ یاوھ   ” رتافد رد  دوخ  رعش  دنچ  رد  لاح  رھ  ھب  اما  تسنادیم ، نکمم  ریغ  ار  رعش  فیرعت  ھچرگا  ولماش  تسا  ھتسناد  ھک  نانچ 

یھفیظو ولماش  نآ  یط  ھک  تسا  یسراف  رصاعم  رعش  تسفینام  رظنم  کی  زا  تسا ،“ یگهدنز  ھک  یرعش  . ” تسا هدش  نایاپیب  یارجام  نیا  دراو  کاخ “

ردق ھچ  یسراف  رعش  نابز  یاھتیفرظ  مدیمھف  هزات  نآ  ندناوخ  اب  دیوگیم  غورف  ھک  تسا  یرعش  نامھ  نیا  تسا . هداھن  نآ  یهدرگرب  یتسرد  ھب  ار  رعش 

. دیناوخیم یسایس “ یھباطخ  ھینایب و   ” ار نآ  رتمامت  ھچرھ  یگھقیلس  جک  اب  ھتبلا  امش  و  نومضم ) ھب  لقن   .) مدیسر ییهزات  یاھزرم  ھب  تسا و  هدرتسگ 

نیا (؟  تسا ھتفگ  نخس  دیقعت  ھب  ارچ  دریگیم   داریا  رعاش  ھب  رگید  فرط  زا  و  تسولماش . یاھرعش  ریاس  زا  رتهداس  نآ  مھف  ھک  نامگ  نیا  ھب  دیاش 

اب ییاھتبحص  هدشن و  هدش و  رشتنم  وگوتفگ  دنچ  یط  رعش  رنھ و  فیاظو  یهرابرد  ھتبلا  ولماش ، دومرف ) دیھاوخ  لح  ًامتح  ناتدوخ  ار  سکوداراپ 

رضاح طیارش  رد  ھک  تسا  ییاھتبحص  طقف  رادقم  نیا  و  تسا –  هدش  پاچ  ھتسخ “ دادماب  تفگ  نینچ   ” باتک رد  اھنآ  زا  هاتوک  یشخب  ھک  بناجنیا  

وا مالک  کی  رد  تسا  ھتخیر  یسررب  دقن و  یهریاد  یور  نایرع  کر و  ھطساو  نودب  هدرپیب و  ار  دوخ  راکفا  ریغال  –  دوش و  پاچ  تسا  ھتسناوتیم 

زین ببس  نیمھ  ھب  اضق  زا  . تسنادیم ناسنا  ھب  تنایخ  ار  نآ  تشادن و  یداقتعا  نیرتمک  رعش “ رد  قلطم  یسانش  ییابیز   ” و رعش “ یارب  رعش   ” یھلوقم ھب 

. دیوگیم نخس  بآ  ندرکن  لگ  زا  وا  دربیم  درگ  ات  درگ  بآ  یوج  رانک  ار  اھناسنا  رس  مسیشاف  ھک  ییھنامز  رد  ارچ  ھک  درکیم  شھوکن  ار  یرھپس 

: ھک دوب  نآ  رب  صاخ  ییهویش  ھب  رعش  یلک و  روط  ھب  رنھ  فیاظو  یهرابرد  یسراف  رعش  یھنادرد  ھک  نیا  صالخ  ھصالخ و 

. تسین نارگید  یشوغآ  مھ  درد  نم  لکشم  تسا . ھتفرگ  رارق  اجک  رد  باوخ  قاتا  یھنییآ  ھک  تسین  نیا  نم  لکشم  دشاب .… دھعتم  ًاقیمع  دیاب  دنمرنھ  »

یھغجغج رگا  رنھ  نامرآ  ظفاح .…] لکشم  نامھ  . ] تسا خیرات  ھب  نداد  تداھش  نم  لکشم  مزادنایب . هار  ناگهدنناوخ  یھچولوبل  زا  بآ  ًالامتحا  ھک 

ناسنا جورع  دشابن ، ندز  نماد  ھفارخ  لھج و  ھب  ای  ندناشوپ  ینییزت  یهدرپ  ھب  ار  نانیشن  ھبارخ  راوید  یھنخر  ای  نداد  ھنسرگ  کدوک  تسد  ھب  نیگنر 

١١ …« تسین نآ  نیداینب  رییغت  قیرط  زا  ناھج  تاجن  زج  یزیچ  رنھ  نامرآ  تسا .…

ھب یطبر  رعش  دندقتعم  ھک  یناسک  یھمھ  تسا و  هداتسیا  مدرم  رانک  رد  دور  یوس  نیا  ولماش  رعش ، یھفیظو  نییعت  نییبت و  نایرج  رد  ھک  تسادیپ 

یاھتردق لقنم و  رانک  رد  دور  یوس  نآ  تسین ،“ ناھج  ندرک  ضوع  رعش  ھفیظو   ” درادن و یعامتجا  مولع  ھفسلف و  تسایس و  یسانشھعماج و 
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. دعب یارب  دنامب  لیوط  ضیرع و  ثحبم  نیا  یقاب  دناهداد . مل  ھنھرباپ  مدرم  یرو  رد  ور  یناسنادض و 

یعامتجا خیرات  فیرحت  ولماش و  یسانشان  ھخسنو  تاموئگ  ایدرب و  و  کاحض ) بالقنا   ) یسودرف یارجام  ریظن  یلیاسم  یهرابرد  یشتآ  رھچونم  اما 

رس و یب  ببس  ھب  ھک  تسا . ھتفاب  مھ  ھب  وگوتفگ –  نایرج  رد  ار –  ینانخس  تسا –  شیوخ  دوجو  کلم  یهراک  چیھ  کنیا  ھک  یزیزع  طسوت  ناریا 

نیا زا  مراد  غیرد  لاح  نیا  اب   ١٢. دریگ رارق  شیامیپ  شجنس و  دروم  دوش و  حرط  رگید  یتصرف  رد  دناوتیم  لیاسم  نیا  زا  کی  رھ  دقن  اھنآ  ندوب  ھت 

یتاعوبطم وگوتفگ  دراو  ھک  یتقو  نیا  رب  هوالع  دیوگب . نخس  رتهدیجنس  ولماش  یهرابرد  تفریم  راظتنا  یشتآ  بانج  زا  یتسار  ھب  ھک  مرذگب  ھتکن  

ریزگان تسا و  رارف  لاح  رد  ھک  یسک  دننام  تسرد  دیوگن . نخس  هدیوج  رتبا و  هدیرب و  دورن و  خاش  نآ  ھب  خاش  نیا  زا  دیدرف –  دمحا  لثم  دوشیم – 

شنھذ ھب  ھک  ار  ھچ  رھ  یشتآ  یاقآ  دننام  تسا  روبجم  نتفگ ) نخس  ندیود و   ) دعاسمان عضو  ببس  ھب  اما  یرورض . نانخس  زا  ییھعومجم  نتفگ  زا 

یعوضوم و رھ  ندرک  اھر  صقان  عبت  ھب  دزیرب و  نوریب  مھ  رس  تشپ  ھحورطم  عوضوم  یجالح  ثحب و  قطنم  تیبرت و  بیترت و  نودب  دسریم 

راکفا ارآ و  یداقتنا  لیلحت  یارب  ییهدیدنسپ  یهویش  راو  لسلسم  یفارح  دنک . یگھتفشآ  یگھمیسآ و  راچد  ار  هدنناوخ  هدنونش و  رگید  عوضوم  ھب  ندیبسچ 

کانسرت توکس  اما  تسا . هداد  حرش  دوخ  باتک  رد  لصفم  تقد و  ھب  ار  ثحابم  نیا  مامت  ھک  دوش  یعدم  یشتآ  تسا  نکمم  دنچ  رھ  تسین . نارود  رداون 

دوخ صیخش  صخش  یاعدا  ھب  ھک  یدرف  یارآ  دقن  دنکن  ھک  دوب  لغزم  نیا  زا  ظاحل  کی  ھب  یشتآ  یھسمخ  یاھباتک  داینب  ثحابم  نوماریپ  هدنسیون 

! دنک نوگرگید  ناگھتخیگنارب “  ” زا یکی  مرگ  یاھسفن  یاریگ  نیرفن  زا  یشان  سحن  تاعبت  راچد  ار  دقتنم  دیوگیم ، نخس  ھتخیگنادوخ “ ”

ریرحت زا  دعب 

: دیوگ یشتآ  رھچونم  دوب “؟ ھچ  ولماش  ییاھن  فرح  : ” تسا نیا  مھ  یکی  دنام ، موتکم  ھک  ییھتکن  نارازھ  نایم  زا 

.“ دنمھفب دنناوتیم  ھمھ  ھک  تسا  هداس  درس و  ردق  نآ  مھ  شایسایس  یاھفرح  دھدب . سرد  وطسرا  و  نوطالفا   یھفسلف  دھاوخیم  ولماش  رگم  ”

ھب ار  وطسرا  نوطالفا و  سیردت  یاعدا  ھن  دھدیم –  تداھش  وا  رعش  یگهدنز و  ار  شاتمالس  یتسرد و  تحص و  ھک  ییھلمج –  نتم  رد  دوخ  ولماش 

: دروآیم رد  ار  نیتال  یاکیرمآ  تسیروتناوآ  یاھروتانیژآ  نیشتآ  نانخس  یادا  ھن  دھدیم و  هار  دوخ  یھلیخم 

روز و راب  ریز  منادیمن . ھک  تساھزیچ  زا  یرایسب  ضوع  رد  تسین و  یراھب  چیھ  ربون  ھک  منادیم  ییاھزیچ  کی  اعدا . ییهرذیب  مرعاش . کی  نم  »

١٣ ….« دزرلیم مالد  تسد و  دسرب  یسک  ھب  مرازآ  ادابم  ھک  نیا  زا  مسوبیمن  ار  یسانلا  دحا  تسد  موریمن . اھفرح  روج  نیا  دیابن و  دیاب و 

دیفس بسا  لاکیدار  یور  ھمتروی  ادابم  ات  تسا ، هداھن  نیدلارصن  المرخ  تشپ  رب  ھتشادرب و  یشحو “ دیفس  بسا   ” یهدرگ زا  نالاپ  ھک  یشتآ  یاقآ  یارب 

. تسا درس  دیوگیم ، نخس  سای “ نسوس و  شتآ  رد  یرانق  بابک   ” زا ھک  ولماش  یسایس  رعش  دبوک ، نیمز  ھب  ار  هدیزگ  تمالس  حالص و  رعاش  یشحو ،

)!؟ عن تسا  رتھب  دینکن  بت   ) دییاچن امرس  روز  زا  دیشاب  بظاوم  جازم  نیشتآ  یشتآ  بانج  درک : “ دیاب  ھچ    “ ھناتسود یھیصوت  نیا  زج 
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: اھتشونیپ

یوق تجح  ھب  ندرگ  یاھگر  ھن  قطنم              دیاب و  یوق  لیالد  یمور                  :  ١٫

نآ راک  شیپ  لاس  ود  رد  ھک  باتک  نیا  راشتنا  اب  دراد  دیما  هدنراگن  دش و  دھاوخ  پاچ  هاگن  تاراشتنا  یوس  زا  یدوز  ھب  تفگن “ نخس  یلزان   ” باتک  ٢٫

. دنامن خساپیب  یشتآ  رھچونم  طسوت  ھحورطم  ثحابم  زا  یشخب  تسا –  هدش  مامت 

نیا ( دش برض  یتسین  رد  عمج و  هاوخ  یسارکومد  نابلط  حالصا  یوس  زا  لاس ١٣٨٢ -  – نامز نامھ  دش و  رشتنم  تفگن “  نخس  یلزان  باتک “  ) 

. دوب مزال  حیضوت 

. دادماب دزوسیم  !.… ھناخ  نیا  رد  ما  غارچ  ما /  ییاج  نیا  نم   ٣٫

…. ربتکا ١٩١٧ و روش  رپ  یاھزور  زا  دیر  ناج  یناتساد  شرازگ  دنزرل  “ ار  ایند  ھک  یزور  هد   ” ۴٫

. دادماب ۵ و ۶٫ ا .

، ناریا ھب  نالوغم  شروی  لاس  نیمدصتفھ  تالاقم  ھعومجم  رد  زرمیب “ ناتسروگ   ” ناونع تحت  بناجنیا  یھلاقم  ( ١٣٧۶  ) یداھ یمیدن ، ھب : دیرگنب   ٧٫

: زین یتشھب /. دیھش  هاگشناد  نارھت 

“. تسایس نید و  یھصرع  رد  تردق  دقن  : ” ناونع تحت  تسخن ، یھلاقم  ملق ، نیا  زا  زاریش “ ظفاح  تفگ  نینچ  : ” باتک ر.ک 

تالکشم  ” و اپزیرگ “ دنر  : ” دیبع یھلاقم  ملق ، نیا  زا  یبوشآ “ رھش  یهویش   ” باتک ھب  دیرگنب  دیبع  یسانشھعماج  یاھتفایھر  اب  رتشیب  ییانشآ  یارب   ٨٫

“ ظفاح یتینما 

لام تشم و  نوماریپ  شا  ثحب  یهدمع  ھک  یدعس  زور  تبسانم  ھب  یدعس و  یهرابرد  دحومایض  یوگوتفگ  یھعلاطم  ماگنھ  ھب  ناریا ١/٢/٨٢٫   ٩٫

: ناونع تحت  ییھلاقم  یھیارا  یدعس و  یهرابرد  ینارنخس  یارب  یسانش  یسراف  داینب  توعد  ھب  مدوب ! زاریش  نامسآ  رد  نم  دزیم ، رود  ولماش  راکفا 

“ رظنم  ” هدیرج نالف  ارچ  ھک  دندزیم  قن  بترم  شیامھ  نآ  رد  هدننکتکرش  لیسف  نابیدا  اھھمانزور و  زا  یضعب  یدعس – “ لغزم  زا  حلص  گنج و  ”

تحت ھک  متشون  یدعس  نوماریپ  ولماش  رظن  صوصخ  رد  هاتوک  یخساپ  هرگنک  زا  تشگزاب  ضحم  ھب  یراب  تسا ؟ هدرک  پاچ  لغزم “  ” هابتشا ھب  ار 

نفلت و اھهد  هاتوک  تشاددای  نآ  پاچ  دش . رشتنم  ناریا ٣/٨٢/۶  ون ٣/٣/٨٣ و  سای  یھمانزور  رد  دننزن » مھ  ھب  ار  یدعس  ولماش و  ھنایم   » ناونع

. دروآ هارمھ  ھب  ار  ییوگساپس  یھمان  لیمیا و 
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» ھلاقمهرامش ١١٨ هاگدید نودب 

ولماش بایغ  زا  سپ  خیرات ٧٩/۶/۵  رد  تسا ، هدیسر  ولماش  یهرابرد  دولآ ) نھو   ) لیبق نیا  زا  یدقن  ھب  لاس ۶٣  زا  تسا  یعدم  ھک  یشتآ  یاقآ   ١٠٫

دوخ ھک  شارعش  زا  دوب . گنھرف  کی  دوخ  ھملک  ینعم  ھب  ولماش  دناسرب . ار  وا  یگنھرف  ناش  زا  یکدنا  ھک  تفگ  ناوتیم  ھچ  ولماش  یهرابرد  : ” دسیونیم

تفگ نینچ  (، ” ١٣٨٢  ) دمحم ولزوگارق . ھب  دیرگنب  شاھچوک  باتک  زا  داد . شرورپ  ار …  رعاش  اھدص  ھک  رعش  رد  شایراگزومآ  زا  دوب  یدبا  ییوگلا 

ص ۵۴٫ ھتسخ ،“ دادماب 

!! یکمن یب  نآ  ھب  ھن  روش و  یروش  نیا  ھب  ھن 

دمحم ولزوگارق .  ھب : رتشیب ن.ک . عالطا  یارب  دنمجرا  یهدنناوخ  ماهدیزگرب . ولماش  فلتخم  یاھ  وگوتفگ  زا  هدیرب  روط  ھب  ار  اھتشادرب  نیا   ١١٫

. هاگن تاراشتنا  یراکمھ  اب  رھم  دازآ  نارھت : ھتسخ ،“ دادماب  تفگ  نینچ  (، ” ١٣٨٢)

وگوتفگ دنچ  رد  یلکرب  یوھایھ  زا  سپ  ار  عوضوم  نیا  و   تشاد –  لوبق  ار  تسایس  هروطسا و  خیرات ، ھب  نم  یلیلحت  هاگن  ولماش  ھک  اج  نآ  زا   ١٢٫

یریذپان نایاپ  یھلھلھ  دناوتب  لوا  تسد  عجارم  ربتعم و  تادنتسم  رابتعا  ھب  ایدرب و .… کاحض . نوماریپ  نم  تالاقم  ھک  منکیم  روصت  درک –  حرطم 

نیمز زا  ار   یتنس و … هایس  یقیسوم  یسودرف و  ایدرب و  کاحض و  پوت  دھد و  اقترا  یباجیا  یھلحرم  ھب  تشاد ، مک  ار  یشتآ  رھچونم  طقف  ھک  ار 

وگهوای یھورگ  ناھد  ھمین  ھفصن  راشتنا  زا  سپ  تالاقم  نیا  زا  یپاچ  لباق  یاھتمسق  ھک  دنچ  رھ  دنتابسچب ! فیرح  یهزاورد  یهراپ  هراپ  روت  ھب  ولماش 

. تسین یچوھ  تیعمج  نیا  نایم  رد  یشتآ  رھچونم  یاج  نم  نامگ  ھب  دننک . رپ  ار  نانآ  یلاخ  یاج  رگید  یعمج  دبال  ات  تسب  ار 

(٨٢ ریت / / ١  ) دوب ھبحاصم  نتم  رد  ولماش  زا  ییھلمج  نآ  لوا  رتیت  ھک  نوگانوگ  یھمان  ھتفھ  اب  ملق  نیا  بحاص  یوگوتفگ  ھب  دیرگنب   ١٣٫

————————

QhQ.mm22@yahoo.com

August 07, 2011
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رویرھش ١٣٩٠

رشتنم میظنت و  نریخا  ھک  تسا  یئارحص  ”  سابع  نایرفص “  دومحم  هاتوک   یاھ  هاتساد  ھمھ ی  زا  ناتساد  هدزناپ  هدیزگرب  باتک  نیا  حیضوت : کی 

تسا هدش 

*********

. تسا هدیسر  پاچ  ھب  هاگرذگ   تاراشتنا  طسوت  ھک  نایرفص  دومحم  زا  هاتوک  ناتساد  هدزناپ  زا  تسیا  ھعومجم  یباتفآ “  یاھزور  “ 

. دنراد یتوافتم  یاوھ  لاح و  اھ ، ھنحص  تخادرپ  رد  ھچ  هژوس و  ظاحل  ھب  ھچ  ھعومجم  نیا  یاھ  ناتساد 

رد هدنسیون ، فرط  زا  ناتساد  نتم  رد  تلاخد  ییوگ و  هدنکارپ  دنتسھ و  تسدکی  ابیرقت  چوک “  ھصق ی  و  “ ر  “ خآ یاھ  هام  و  “ مساج “  ” یاھ ناتساد 

. دوش یم  هدید  رتمک  اھنآ 

دوبع  دوش “. یم  ھتشک  یرمرادناژ  یاھورین  تسدب  مساج  زیرگ ، بیقعت و  ھثداح ی  یط  دنتسھ . لوغشم  قاچاق  راک  ھب  ھک  تس  ینادرم  ناتساد  مساج  “ “ 

یزور دوش . یمن  قفوم  یلو  دنک ، رارقرب  ھطبار  مساج  یابیز  نز  اب  ات  دنک  یم  ار  ششالت  مامت  دیآ ، یم  باسح  ھب  مساج  ناتسود  ناراکمھ و  زا  ھک  “ 

دوبع دوش . یم  رھاظ  شتسدرانک  رد  مساج ، نز  هدیبز ، ناھگان  درادن ، تاجن  ھب  یدیما  چیھ  هداتفا و  ریگ  نابایب  رد  ھنشت  ھتسخ و  هدرک و  مگ  هار  ھک 

یایند ھب  ار  هدنناوخ  هدش ، هدیرفآ  ھلمج  دنچ  رد  ھک  ینھذ ی  یاضف  یدنب و  نایاپ  ددنب . یم  ار  شیاھ  مشچ  دراذگ و  یم  هدیبز  یوناز  یور  ار  شرس 

… دناشچ یم  وا  ھب  ار  بوخ  ناتساد  کی  ندناوخ  ِتذل  دناشک و  یم  یرگید 

یور ار  شرس  داتفا ، شتسد  زا  بآ  فرظ  تفرگ . دوخ  رد  ار  شا  ھنیس  یمامت  یا  هدننک  بات  یب  درد  درشف و  ورین  مامت  اب  ار  شبلق  راکبان  یتش  ” م

یخرچ دیزخ . ولج  ھب  هدیبز  یلدنص  یور  ات  تفرگ و  هدننار  لغب  کشت  بل  ھب  ار  شتسد  دیشک . الاب  ار  شدوخ  شقمر  ھمتت ی  اب  تشاذگ و  ولج  کشت 

هدنابسچ اجنآ  ھب  ونرب  ریت  کت  اب  ار  مساج  رس  ھساک ی  ھک  ییاج  تخود ؛ تلروش  فقس  ھب  ار  شنامشچو  تشاذگ  هدیبز  یوناز  یور  ار  شرس  دروخ ،

“. دندوب

یکی ار  شیاھ  یشوخلد  وا  دنرذگ و  یم  اھلاس  دنک . یم  یگدوھیب  ساسحا  هداد و  تسد  زا  گنج  رد  ار  شیاھاپ   ھک  تس  یدرم  ناتساد  ر “ خآ یاھ  هام   ”

نز دز و  یم  رس  شھب  یھاگ  ھک  مھ  ار  درف  نیرخآ  ھناھاگآ  شدوخ  یزور  ھکنیا  ات  دوش ؛ یم  رتدودحم  اھمدآ  اب  شا  طابترا  دھد و  یم  تسد  زا  یکی 

. دنک لیمکت  ار  شا  ییاھنت  ات  دنک  یم  باوج  دوب ، شقباس 

. دنور یم  رطخ  زاوشیپ  ھب  هداس ، یگدنز  کی  یارب  نما  یلحم  نتفای  یارب  اھنت  ھک  تس  یلسن  یاھ  هرھلد  بارطضا و  حرش  چوک  ”  ھصق ی    ” ناتساد و 

 PDFmyURL.com

http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01


نیا ناتساد ، یاھتیصخش  ینورد  شکمشک  هرھلدرُپ و  یاھ  ھنحص  ینیرفآزاب  یلو  دسر ، یم  رظن  ھب  یرارکت  یکدنا  دنچرھ  چوک “  ھصق ی  هژوس ی “ 

. دنیشنب اشامت  ھب  ار  یعامتجا  لضعم  نیا  یرگید  ھیواز ی  زا  ھک  دنک  یم  مھارف  هدنناوخ  یارب  ار  ناکما 

ھک اریز  دنریگب . رارق  ناتساد  نتم  رد  درادن  یترورض  چیھ  ھک  دنتسھ  ییاھ  فارگاراپ  اھ و  ھلمج  ھعومجم  نیا  یاھ  ناتساد  رثکا  رد  ھک  دنامن  ھتفگان 

ناتساد نتشون  ماگنھ  رد  هدنسیون  ھک  دسر  یم  رظنب  دننک . یمن  زاب  ناتساد  راک  زا  یھرگ  دنرادن و  یدرب  راک  چیھ  ناتساد  مجح  رب  ندوزفا  زا  ریغ 

. دنزب قرو  ار  ھحفص  هدیمھفن ، ار  یلیاسم  هدنناوخ  تسا  نکمم  ھک  هدرک  یم  رکف  هدوب و  هدنناوخ  ِکرد  نارگن 

حیضوت نیا  دنناد و  یم  ام  هزادنا ی  ھب  لقادح  دننادن ، ھعماج  یسایس  یعامتجا و  لیاسم  زا  ام ، زا  رتشیب  رگا  ام ، یاھناتساد  ناگدنناوخ  ھکنیا  تقیقح 

. منزب یلاثم  کی  دیراذگب  دنک . یم  ھتسخ  تھج  یب  ار  یزورما  هدنناوخ ی  تاحضاو ،

تخس ردقچ  دنراد ، یبآ  مک  لکشم  ھک  بونج  قطانم  رد  یگدنز  ھکنیا  ھب  تسا  هداد  صاصتخا  ار  لماک  ھحفص ی  کی  کویپ “  ناتساد “  لوا  رد  هدنسیون 

کشخ و قطانم  ھب  تسا ، ناتساد  نامرھق  ھک  ار  یکشزپ  دراد  دصق  ایوگ  دنارذگب . دیاب  ار  یلحارم  ھچ  ندش  کشزپ  یارب  رفن  کی  ھکنیا  زین  و  تسا .

: دیوگ یم  حیضوت  ھمھنآ  زا  دعب  الاح  وا  دتسرفب . نوگانوگ  یاھ  یرامیب  عویش  لحم  بآ و  مک 

.“ منک فیرعت  شدوخ  نابز  زا  ار  وا  تارطاخ  زا  یا  هراپ  مھاوخ  یم  اھلاس  زا  سپ  الاح  “ 

یم یگدنز  راب  تکالف  غضو  اھیرامیب و  نیمز و  یکشخ  نیمھ  زا  اجباج  تسا ، هرطاخ  کی  طقف  تسین و  ناتساد  رگید  ھک  مھ ، ھتشون  نتم  رد  هزات 

. دزیگنا یمنرب  ام  رد  یسح  چیھ  تسا و  هدننک  ھتسخ  تدش  ھب  ھک  مییوربور  ینتم  اب  ھکلب  میرادن ، راک  رس و  ناتساد  کی  اب  اھنت  ھن  ام  رگید  اجنیا  دیوگ .

: دنک یم  عورش  روطنیا  ار  ناتساد  متسیرگ “  متسشن و  دور  رانک  نامر “  رد  یلیزرب ، روھشم  هدنسیون ی  ولییوک  ولیاپ 

ھک دسانشب ، ار  ناھج  دور  یم  تفگ  دنور . یم  کچوک  یاھرھش  یاھ  ناوج  ھمھ ی  ھک  روطنامھ  تفر ، دعب  میدنارذگ . مھ  اب  ار  یناوجون  یکدوک و  “ 

.“ دنتسھ ایروس  یاھ  تشد  یوس  نآ  شاھایور 

ھک دنشاب  یناسک  رگا  الاح  هدنناوخ . ِکرد  هدھعب ی  دراذگ  یم  ار  نیا  دیوگ و  یمن  یزیچ  کچوک  رھش  ای  هد  کی  ناناوج  چوک  تلع  دروم  رد  رگید  وا 

. دننک وجتسج  هراب  نیا  رد  رگید  ییاج  رد  دنورب و  دیاب  دننک ، یم  چوک  تختیاپ  ای  رتگرزب  یاھرھش  ھب  کچوک  رھش  ای  هد  کی  ناناوج  ارچ  دنناد  یمن 

. دریگ یم  وا  زا  مھ  ار  هاتوک  ناتساد  کی  ندناوخ  تذل  ھکلب  دنک ، یمن  هدنناوخ  ھب  یکمک  اھنت  ھن  یفاضا  یاھ  فارگاراپ  ندروآ  هاتوک ، ناتساد  کی  رد 

تسود رایشھ  هدنناوخ ی  تساھ و  ھنحص  یزاسزاب  رد  تکراشم  ھب  هدنناوخ  زا  توعد  یعونب  هاتوک ، ناتساد  رد  مزال  ریغ  یفاضا و  تاحیضوت  ندادن 

. دوشب توعد  ینھذ  یزاب  نیا  ھب  ھک  دراد 

اب تسین . مک  ھعومجم  نیا  رد  دناشکب ، توافتم  یاھاضف  ھب  ار  وا  دنکب و  ریگرد  شدوخ  اب  ار  هدنناوخ  ھک  ییاھ  ھنحص  اھ و  ناتساد  اھنیا ، مامت  اب 

. نایرفص دومحم  یارب  اھ  نیرتھب  یوزرآ 
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» ھلاقمهرامش ١١٨ هاگدید نودب 

————————————-

تسا وتنوروت  ناگریت  هراونشج  یسیون  هاتوک  ناتساد  هزیاج  لوا  هدنرب  دقن ، نیا  هدنسیون  زورون ، روپ  زرمارف  یاقآ 

یناساس ویرآ  یعیفر –  نارھم  ھتشون ، وزرب  ناتیپاک  ناتساد  ھب  نم  هاگن 
رویرھش ١٣٩٠

تساریگ ششک و  رپ  رایسب  ناتساد  نیا  عوضوم 

. دراد ار  مزال  موادت  ماجسنا و  یلو  تسا  ھملاکم  یاھ  تبحص  لاور  رد  ھتسکش و  دنچرھ  شرثن 

. دش یم  نشور  هاتوک “  یاھ  ناتساد  رد  صوصخب  ناتساد “  نابز  فیلکت  یئاروج  کی  شاک 

 “ دنشاب ھتشاد  ار  دوخ  نایب  هوحن  دنناوت  ھب  مادک  رھ  دمآ ، شیپ  زاین و  ھیاپ  رب  ھک  تسا  یعیبط  بخ  دنراد ، روضح  یدایز  یاھمدآ  نلومعم  ھک  نامر  رد 

 “ دوشب نآ  بسچن  یمھرد  ندش و  یتاپ  یطاق  یلو و  لُش و  زا  عنام  دشکب و  بوخ  ار  نآ  گنت  هدنسیون  ھک  نآ  طرشب  ھتبلا 

. دیایب رانک  نآ  اب  یتسیاب  یم  ھک  تسا  هدنناوخ  نیا  و  تسین . نینچ  بلغا  ھنافساتم  ھک  دنک . نشور  ار  هدنناوخ  فیلکت  دیاب  یوار  هاتوک  یاھ  ناتساد  رد  اما 

ناگدنسیون تالشم  زا  رگید  یکی  مان  نیمھ  و  تسا . هارمھ  یزنط  ھچ  اب  مان ، نیاو  دراد . یا  هزم  اب  فورعم  لوقب  دنسپ و  دروم  مان  ھچ  ناتساد  نیا 

امش تساوخ  دنسپ و  لاور  رد  ام  ھک  دینکن  رکف  دنیوگب  دننک و  ینابرق  هدنناوخ  ھلجح  ِرد  ار  نردم  تسپ  ارتلوا  ھبرگ  دنھاوخ  یم  لوا  نامھ  زا  ھک  تسام 

!! “ ام یوناز  زا  تسادیپ  دوخ  نیا “  میتسھ و  یرگید  سنج  زا  یا  ھتفات  ام  میراد . یمرب  ماگ  یگدنناوخ  تذل  و 

ھتشاذگ نآ  رب  یمان  رھ  الاح  دیآ “ . یم  شوخ  ار  هدنناوخ  تسا و  هرم  زور  یگدنز  اب  هارمھ  و  یعقاو ، وزرب ، ناتیپاک  ناتساد  رد  گولاید “  اھ “  وگتفگ 

. تسا هدیسرن  یئاج  ھب  الاح  ات  نم  رظنب  ھک  دنسپ “  رامش  تشگنا  ای “  تسا ، نسح  نم  رظنب  ھک  دنسپ “ ، ھماع  دوش “ 

” ؟ دروخ ىاچ  ھی  ھشیم  اجک  “ 

: وزرب

 “ دایم نوریب  هوک  ریز  زا  ھک  هزات  کاپ و  بآ  اب  بوخ ، ىلیخ  ھمشچ  ھی  و  هراد ، مھ  ھنوخ  هوھق  ات  دنچ  میسریم ، نژرا  تشد  ھب  چیپ  نیمھ  تشپ  “ 
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: ارتیم

” ؟ مگیم تسرد  ىراد ، تسود  ىلیخور  اجنوا  ھک  ھسریم  رظنب  “ 

 : وزرب

 ” هزبس کنخ و  بآرپ و  نژرا  تشد  ھکشخ ، مرگ و  اج  ھمھ  ھک  نوتسبات  ھنوم ، اھ  قالیی  نیرتھب  زا  ھخآ  “ 

: دومحم

 …“ تشدرالک دورجاج ، دنوامد ، میدوب ، قالیی  قشاع  میدوب ، وت  لاسو  نس  ھب  ىتقو  مھام  ىراد ؟ مھ  ىبوخ  ىاھ  هرطاخ  دبال  “ 

…“ هرایم لاح  ار  ھسرھ  مرگ  ىاچ  نریم . ىا  ھناخ  هوھق  لخاد  ھب  ھسرھ  ھنکیم و  کراپ  ھگید  ىاھ  نیشام  نایم  رد  ار  نیشام  دومحم 

نیا رد  تسین ، ناشتالکشم  رکف  رد  یسک  زگرھ  یلو  دنوش ، یم  هدروآ  تکلمم  تیعمج  باسح  ھب  یرامش  رس  رد  ھک  یئاھ  ناسنا  لئاسم  ھب  هراشا 

. تساھ نیشن  تختیاپ  ھب  طوبرم  دوشب  مھ  یدنب  مین  ھجوت  رگا  ناریا  رد  ھتبلا  تسا . هدش  نآزا  ھنومن  کی  ھب  یبوخ  ھجوت  ناتساد 

” ؟  داتفا ایرد  ھب  تراکورس  ىروطچ  ىلیا ، لام  ىتفگ  ھکوت  “ 

: وزرب

هدموا “ رس  ىنیشن  لیا  هرود  ھگیم  گرزب  ردپ  تسین ، راک  اھناوج  ىارب  لیا  ىوت  “ 

: ارتیم

” ؟  هدش ضوع  ىچ  ھگم  روطچ ؟ “ 

: وزرب

زا نوماھ  دنفسوگ  زا  ىلیخ  دش ، ىمن  ادیپ  فلع  نلصا  دوب ، هدش  کشخ  ھقطنم  نیا  مومت  تسھ ، ناتدای  نمتح  دوب ، ىدب  ىلاسکشخ  ھک  لبق  لاس  دنچ  “ 

 ” دوب ھشال  زا  رپ  هداج  نیمھرانک  ندرم ، ىگنشگ 

: دومحم

” ؟  ىچ وت  ارتیم  مدینشن ،  ىزیچ  دروم  نیا  رد  ھک  نم  “ 

: ارتیم

” ؟ درک کمک  نوتھب  مھ  ىسک  وزرب ،  بخ   …. میدرکن ھجوت  ام  دوب  مھ  ھگا  دوبن ، ىزیچ  ھک  نویزیولت  ویدار  اھ و  ھمانزور  ىوت   ”

 : هدیم باوج  ثکم  اب  وزرب 

دیسرن ىزیچ  ندوب  رود  هداج  زا  ھک  مھ  ىئاھنوا  ھب  هزات  دوبن و  ىفاک  الصا  ىلو  نتخادنا ، هداج  رانک  ندروآ و  ھفولع  ىرادقم  کی  ىشترا  ىاھ  نویماک  “ 
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» ھلاقمهرامش ١١٨ هاگدید نودب 

”

. تسا یراج  لئاسم  لاور  رد  رتشیب  ھتبلا  ھک  دراد ، یدایز  یاھ  ھتشون  زنط  رناژ  رد  صوصخب  و  تسا ، دنمناوت  یا  هدنسیون  یعیفر  نارھم 

. ما هدناوخن  وا  زا  یدیدج  ناتساد  تسا  یتدم  نم 

. تسا نیشنلد  هاتوک  ناتساد  کی  ھنومن  وزرب  ناتیپاک  ناتساد  ماجنا  ھمادا و  زاغآ و 

ریسم و  دروآ ،”  یمن  ھلمج  رھ  لوا  ار  هدننک  تبحص  رھ  مسا  و  درک “  یم  جراخ  یئوج  زاب  قاروا  تروص  زا  ار  اھ  وگتفگ  عورش  رگا  ھتبلا ، نم  رظنب 

. دناشک یم  یرتھب  ریسم  ھب  ار  هدنناوخ  نھذ  تشاذگیم  ارجا  ھب  ار  یسیون  ناتساد  فراعتم 

دومحم یئارحص “  سابع  هاتوک  یاھ  ناتساد  یرس  زا  ناتساد  دنچ  ھب  یھاگن 
ھشیدنا دازھب  نایرفص – “ 

رویرھش ١٣٩٠

 ( ما هدیدن  وا  زا  یپاچ  راک  نم  تسا (  هدیسر  ام  تسد  ھب  تنرتنیا  ریسم  زا  شراثآ  ھمھ  ھک  تسا  یا  هدنسیون  یئارحص ، سابع 

: دیوگ یم  درومنیا  رد  شدوخ 

رد یدرک ، یطخت  رگا  و  یسیونب ، داشرا  ترازو  بوچ  راھچ  رد  طقف  یتسیاب  تراثآ  پاچ  یارب  یدوب  مھ  رگا  و  یتسین ، تدوخ  روشک  رد  یتقو  …. ”

تسا یعیبط  یھدب ، رییغت  اھنآ  رظن  تساوخ و  ھیاپ  رب  ھتفرگ ، یاج  تساوح  نھذرد و  و  یا ، هدیشیدنا  ھک  ار  ھچنآ  ار ، نآ  یتسیاب  دروخرب ، عون  نیرتھب 

….“ تسا ناسر  یرای  ھلیسو  اھنت  تنرتنیا  ھک 

رب یراثآ  نارگید  ھک  تسین  انعم  نادب  نیا  تنرتنیا . یور  رب  روسناس  یب  دازآ و  رشن  راذگ  ھیاپ  تسا . راذگ  ھیاپ  یا  هدنسیون  نم  رظنب  بیترت ، نیدب  و 

نفرص سیون  یسراف  هدنسیون  کی  وا  تفگ  ناوت  یم  ھک  رظن  نیا  زا  ھکلب  تسوا ، راصحنا  رد  نارک  یب  میظع و  یایند  نیا  و  دنرادن ، تنرتنیا  یور 

تسا هدرک  رشتنم  میظنت و  زین  ار  یددعتم  یاھباتک  ھک  تسا  ریسم  نیا  زا  مھ  و  تسا . هدش  ھتخانش  ام  ھب  قیرط  نیا  زا  و  تسا . یتنرتنیا 

لباق هژوس ، شوخ  نیشنلد ، اریگ ، دنتسھ ، یئاھ  ناتساد  عقاو  ھب  اھنآ ، زا  یا  هراپ  ھک  منک  فارتعا  و  مناوخب . ار  وا  یاھ  ناتساد  ھمھ  ات  داد ، تسد  یتصرف 

رارق مھ  رانک  دنناوت  یم  ھناگی  ابیز و  ردقچ  هاگ  دنتسھ ، ناتساد  کی  نامتخاس  یدرب  راک  حلاصم  اھ  هژاو “  رگا “  ھک  متفایرد  زین  و  ناور . کرد و 
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. دنوش نایب  دنریگب و 

یم دادیب  دوب ، هدش  عورش  شیپ  زور  دنچ  زا  ھک  یریگ  سفن  یجرش  … مساج زا  سپ  هام  شش  دودح  یزیچ  دوب ، هام  دادرم  غاد  یاھ  زور  زا  یکی  …. ”

دوبع هدیبز ، قوش  یلو  … دوب هداتفا  کرحت  زا  بآ  قلعم  تارذ  رد  نژیسکا  دوب و  لماک  نوکس  رد  اوھ  یگرب ، تکرح  ای  یمیسن  نیرتمک  زا  غیرد  درک ،

هار هروک  ھب  دز  دش و  مامت  هاربور  یاھ  هداج  ھک  یتقو  دوب . ھتخادنا  هار  دوب ، هدیسام  رھش  نت  ھب  ھک  یجمس  یجرش  دیشروخ و  نارابشتآ  ھب  ھجوت  یب  ار 

یم درب . یم  ولج  ھب  ار  لیبموتا  هار ، یتخس  ھب  ھجوت  یب  و  درک ، ھمزمز  ار  یا  ھناقشاع  ھنارت  … دوش یم  کیدزن  هدیبز  ھب  دراد  درک  ساسحا  ینش ،

….“ دشاب ھتفگ  رضخ  ھب  ار  شیاھ  فرح  باتفآ  بورغ  زا  لبق  تساوخ 

. تسا یسراف  هاتوک  یاھ  ناتساد  نیرت  مکحم  زا  یکی  ھنومن  نم ، رظنب  ھک  مساج “  ناتساد “  زا 

تفایرد ازا  ھب  ناشناجزا و  نتشاذگ  ھیام  اب  ار  اھ  یچقاچاق  راب “ِ   ھک “  یا  هدننار  ود  قشع  ھب  دراد  یا  هراشا  ھک  یندناوخ ، ناتساد  نیا  یاج  یاج 

. تسا هدنسیون  نیا  مسجت ، نایب و  تردق  رگناشن  دنناسر ، یم  دصقم  ھب  ریگمشچ  یھوجو 

، دنک یم  رچنپ  یا  ھسام  نش و  یا  هداج  رد  تشذگ  شحرش  ھک  یئامرگ  نآ  رد  رضخ ، “ مانب “  تسیا  هدازماما  ایوگ ، ھک  دصقم  هار  هروک  رد  یتقو 

: دھد یم  رارق  تیعقوم  رد  ار  ام  سوملم  ھچ  یئارحص 

نوتس راھچ  زا  ار  قرع  دنالچ و  یم  ار  اضف  هدنبسچ  ظیلغ و  یجرش  داتفا . یم  ان  زا  تشاد  تلوروش  دوب ، ریثات  یب  روتوم  ھنوگ ی  دایرف  یاھ  ھلان  …”

هدرک نازوس  رونت ، یاھگیر  نیع  ار  هار  هروک  یاھ  نش  ناتسبات ، محر  یب    ِ دیشروخ دوب . هدرک  سیخ  ار  شیاھسابل  یمامت  دنار و  یم  نوریب  ھب  دوبع 

“ …. تفر یم  راجنلک  رچنپ  خرچ  اب  ناوت ، نداد  تسد  زا  اب  ھک  دوب  تعاسمین  زا  شیب  دوبع  دوب و 

 “ مساج ات “  دشاب  هدیبز “  شمان “  تسناوت  یم  رتشیب  ھک  ناتساد  نیا  رد  هدیبز ، ھب  قشع  یاتسار  رد  دوبع  نھذ  یاھ   “ Flashback اب “  یزاب 

رد دوبع  هدیبز ، مساج و  قشع  یئافوکش  نامز  رد  دبای  یم  رد  یبوخ  ھب  هدنناوخ  دراد و  یتردق  تمکح و  ھچ  قشع “  یلک “  روطب  ھک  تسا  نیا  رگناشن 

، مساج گرم  رد  اتح  ار  وا  کشا  دناوت  یمن  ھک  تسا  یدح  رد  هدز  راھم  قشع  نیا  و  تسا . هدیشک  یم  مھ  یرجز  ھچ  بخ  ھتخوس و  یم  یراظتنا  ھچ 

. دشابرگ هراظن 

….“ ھشب بآ  رپ  ھک  ھفیح  ھنک  یم  بات  یب  شفرب  ھک  یئاشچ  نوا  …”

 : دیارس یم  دنز ، یم  دایرف  شدوجو  هرذ ی  رھ  ھکوا  فیصوت  رد  و 

شدوخ زا  یکی  اب  متساوخ ، یم  مدرکن . ادیپ  شلثم  متشگ  ھچرھ  …. هریگ یم  مصرح  یلگشوخ  ھمھ  نیا  زا  تاقوا  یھاگ  …. ھیرالاس ھچ  رادرکال  …. ”

مھ یناکتسا  ھت  … ھیبوخروج ھی  شندز  فرح  هراد ، گنز  شاھ  هدنخ  ھسوھ ، شلکیھ  ھمھ  …. هراد ھچ  منود  یمن  …. دشن اما  مراذب ، شلد  ھب  غاد  رتھب 

…“ ھنک یم  ھفالک  شاھ  یگدول  اب  ھنز ، یم  ھک 
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نیا زج  دوب . رتھب  رایسب  دمان ،)  یم  تل “  ھفوش  ار “  تلوروش “  ھک “  یسک  دوب ( ، هدناوخ  یلحم  شیوگ  اب  ار  یلحم  ھنارت  نآ  دوبع  رگا  ناتساد  نیا  رد 

. منیب یمن  نآ  رد  یرگید  لاکشا  نم  ھتکن 

———————————–

ھب مھ  نوچ  تسا ،  هدش  ریرحت  ناتسبات  رد  دسر  یم  رظنب  ھک  تسا ، اھ “  نزوگ  بش   ” یئارحص ، یاقآ  یندناوخ  ابیز و  یاھ  ناتساد  زا  رگید  یکی 

لیلد دناوت  یم  دیوگ  یم  امرگ  زا  راذگ  رثا  ھک  ھنوگ  نادب  مھ  تسا  هدش  یم  هداد  ناشن  اھ  نزوگ  ملیف  ھک  یبش  رد  هداد و  خر  ناتسبات  رد  ھک  تسا  یتبسانم 

دشاب

. درک یم  رتمک  ار  هدننک  ھفخ  یامرگ  راشف  دیود و  یم  مندب  ھمھ  رد  مک  مک  تخیر ، یم  مرس  یور  دوب  تعاسمین  زا  شیب  ھک  یدرس  بآ  شود  یکنخ  …. ”

خرچ ریز  ھک  اھنابایخ ، هدز  لوات  تلافسآ  درد  دایرف  تشادن . ینایاپ  زور  تخادگ و  یم  گرزب  یرونت  نوچ  ار  رھش  هام ، ریت  زوس  تقاط  ترارح 

اضف رن ، لخن  یوب  دش . یم  هدید  جاوم  نازرل و  ھتفرگ ، رگ  نیمز  فَت  یارو  زا  زیچ  ھمھ  و  دیسر ، یم  شوگب  وس  رھ  زا  تخادنا  یم  تسوپ  اھ  لیبموتا 

ار رھش  موقلح  جمس  یکتخب  دننامھ  یجرش  دوب . هدرک  ناھنپ  رون  مرحم  ان  دید  زا  ار  زاورپ  رظتنم  یاھ  هدرَگ  اھ ، گرب  رتچ  هربنچ  دوب و  ھتشابنا  ار 

…“ درک یم  غیرد  هدام  یاھ  لخن  زا  ار  لاصو  میسن  درشف و  یم 

، ھکنیا و  دیوگ ، یم  تسا  ھیذغت  عبنم  مرگ  یاھ  نیمز  رس  رد  ھک  لخن ، ندوب  سنج “  ود  ھیاپ “  ود  زا  مھ  دنایامن ، یم  ار  امرگ  مھ  زیگنا ، لد  ھکت  نیا  رد 

ار اھ  نابایخ  تلافسا  ھک ،  تسا  نانچ  نآ  بونج  امرگ ی  ھک  دراد  هراشا  بلاج  ھتکن  نیا  ھب  مھ  و  تسا ، یبجاو  للحم  ھچ  اھ  لخن  نیا  لاصو  یارب  داب 

یاھ بابح  دراد و  ار  لُش  لِگ و  یور  زا  روبع  تلاح  یئاھ  هداج  نینچ  یور  رب  اھ  لیبوموتا  روبع  دروآ و  یم  شوج  ھب  دیشروخ ، ترارح  شبات  ریز 

. دناکرت یم  ار  ریق 

شتآ اب  و  دش ، یم  هداد  ناشن  نادابآ  رھش  سکر “  امنیس “  رد  اھ “  نزوگ  ملیف “  ھک  دراد  یبش  ھب  هراشا  اھ “  نزوگ  بش  مدرک “  هراشا  ھک  روطنامھ 

. دندرپسناج دنتخوس و  درم ، کدوک و  نز و  رفن  دصراھچ  زا  شیب  داد  خر  ھک  یبیھم  یزوس 

. تسا رادروخرب  یئالاب  ناوت  زا  فیصوت “  و “  ” گولاید تسا “ ، هدش  ھتشون  مامت  یداتسا  اب  ھک  ناتساد  نیا  رد 

لیبس و رب  رتشیب  سر  دوز  یریپ  فرب  هدشن . حالصا  و  یمدنگ ، وج  کنُت ، دوی ، هدنام  یاج  رب  یوحم  راگدای  تشپرپ ، یکشم  یاھوم  ھمھ  نآ  زا  ”…

عقوم ھب  اجب و  تاملک  زا  شنایب  دوب . اریگ  هدرمش و  نانچمھ  شیادص  ھنادرم ی  گنھآ  تشاد . ار  قباس  قرب  ناکامک  شنامشچ  دوب . ھتسشن  شیاھ  ھقیقش 

ھب شناج ، رد  هدش  ریگاج  هودنا  یالبال  زا  دنچ  رھ  دوب ، هدرک  ظفح  ار  شدوخ  صاخ  زنط  درک . یم  بوذجم  ار  هدنونش  ھتشذگ  لثم  دوب و  هدشن  یراع 

..“ داد یم  ناشن  ار  شدوخ  تردن 

: یندنام یاج  رب  یتالمج  و  تسا . هدش  هدیچ  مھ  رانک  ھنارھام  ھک  هدش  لقیص  یاھ  هژاو  زا  تسا  ولمم  و  تساد ، ھناگی  عقاو  ھب  ناتساد  نیا  شراگن  کبس 
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 “ دراد دانع  یعقاو  قاشع  اب  ھشیمھ  یگدنز ، ارچ   ”

یاھ ھصق  زرم  ھک  تسا  نینچ  دنکیم و  تسرد  اھ  نآ  اب  ھک  یئاھ  ریوصت  تساھ و  هژاو  اب  باذج  زاونلد و  یزاب  یئارحص  یاھ  ناتساد  رتشیب  ھصخاش 

ما هدروآ  دھاش  اھ  نزوگ  بش  مساج و  ناتساد  ود  زا  ھک  یئاھ  ھکت  ھب  یرگید  هاگن  دنایامن . یم  ار  ام  رصع  هاتوک  ناتساد  دنکش و  یم  ار  ھناگرزب  ردام 

، دیزادنایب

میوگ یم  تسرد  ھک  درک  دیھاوخ  ھظحالم 

————————————–

. تساریذپ ناکما  یتحار  ھب  زین  اھ  نآ  ھمھ  ھب  یسرتسد  ھناتخبشوخ  و  دراد ، دایز  بوخ  ناتساد  یئارحص 

. مزادرپ یم  یرگید  یاھ  ناتساد  ھب  رگید  یتصرف  رد  مدنب و  یم  دیوگ ، یم  ترجھ  زاغآ  زا  تقیقح  رد  ھک  چوک “  ھصق  ناتساد “  ھب  ھجوت  اب  ار  هاگن  نیا 

. نورب رد  وا  یاھ  ناتساد  زاغآ  چوک “  ھصق  تسا و “  نورد  زا  یئاھ  ناتساد  اھ “  نزوگ  بش  و “  مساج “  “ 

، تسا یگدنز  درس  لصف  عورش  ترجاھم  ھک  ھنوگنامھب  و  دوب . هداتفاین !  دوب و  شیاج  رس  نینھآ “  هدرپ  زونھ “  ھک  ینامز  ھب  ددرگ  یم  رب  ناتساد  نیا 

. دوش یم  زاغآ  درس  یناتسمز  رد 

زیر یاھ  ھمچاس  داب ، قالش  دوب . هدرک  حابشا  زا  رپ  ار  هاگدورف  نیگنس  یفرب  دوب . درس  هدنھد  رازآ  اوھ  میدرک . یم  ضوع  امیپاوھ  تسراخب “  رد “  “ 

یراک اج ، ھمھ  رب  طلسم  یکیرات  اب  تسد  رود  لانیمرت  کوت  کت و  لاح  یب  گنر و  درز  رون  دناکچ . یم  تروص  تسوپ  رد  ھنامحریب  ار  فرب 

. تشادن

کت کت  دوخ ، هراوق  یب  کرچ و  یاھ  تسوپ  هالک  ریز  زا  دندوب ، ھتفر  ورف  ناشیاھسابل  رد  ندرگ  ات  ھک  تسد  ھب  حالس  نارومام  دوب ، حبص  راھچ 

….“ دندیئاپ یم  ار  نارفاسم 

: دنبای یم  ناکسا  نآ  رد  یرفن  دنچ  ھک  یا  ھناخ  اتح  تسا ، یندناوخ  ارجام 

یرود یئاھنت و  توکس و  تیاکح  راوید ، رد و  ھب  هدیبسچ  یاھ  کزبس  زونھ  و  دنتشاد ، رایتخا  رد  ار  ھناخزا  یتمسق  هدنور  یاھ  کچیپ  زونھ  …. ”

ھنال ھب  رگید  راب  حاورا ، دیپس  یاھلاب  رب  توکس  ننیقی  وا ، نتفر  اب  و  رفن ، نیرخآ  ات  میدوب  و  میدرک ، عورش  ار  یگدنز  ام  ھک  دندز ، یم  دایرف  ار  ناسنا 

“ …. دش زاغآ  نددجم  کورتم  ھناخ  نآ  یئاھنت  تشگ و  زاب  شا 

رگم ھک  رکف  نیا  یلو  تسوا ، دوخ  یگدنز  زا  یئاھ  ھشوگ  یعون  ھب  دیاش  ھک  منک  نامگ  مور  یم  و  منیب ، یم  وا  یاھ  ناتساد  رد  ار  یبیرغ  مزیلائر  نم 

ھچرھ  ”…. نیلوراک اب  ماش  ات “  دیوگ  یم  گنج  هدنشک  ینافوط و  یاھ  ھنحص  زا  شیاھ  ناتساد  دراد . یم  مزاب  دوش ، یم  نیئاپ  الاب و  ردقچ  مدآ  کی 

. متشذگ هراشا  اب  دنتشاد  دیدرت  یب  ھک  ار  شیاھ  یتساک  و  مدرب ، تذل  اھ  نآ  ندناوخ  زا  مدوخ  مھسب  نم  تسھ ،
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» ھلاقمهرامش ١١٨ هاگدید نودب 

. تسا هدرب  راک  ھب  یصاخ  قوذ  تفارظ و  شیاھناتساد  یراذگمان  رد  یئارحص ، سابع  ھک  منک  هراشا  زین  ھتکن  نیا  ھب 

—————————–

یربنق دیجم  یباتفآ – “  یاھزور  ناتساد “  ھعومجم  ھب  یھاگن 
رویرھش ١٣٩٠

( لوا ناتساد  ھس  “ ) یباتفآ یاھزور   ” ناتساد ھعومجم  ھب  یھاگن 

. دنزیم ملق  زین  یبدا  رگید  یاھھنیمز  رد  ھک  یراکرًپ  یهدنسیون  نایرفص ، یاقآ  زا  تسا  هاتوک  ناتساد  هدزناپ  یھعومجم  یباتفآ “ یاھزور   ” باتک

روآدای اھناتساد  یاوھ  لاح و  دنراد . یتسیلائر  هداس و  یراتخاس  دنرادروخرب و  یطخ  یتیاور  زا  لوا ) ناتساد  ھس   ) ھعومجم نیا  یاھناتساد 

صوصخب دومحم و  دمحا  یاھناتساد  دای  دتفایم  قافتا  روشک  یردنب  بونج و  یھطخ  رد  ناشاھدادیور  ھک  اھنآ  صوصخب  هاجنپ و  یھھد  یاھناتساد 

رارق ناداتسا  نآ  یاھراک  یھناشمھ  اھناتساد  نیا  ھک  دوشیم  نآ  زا  عنام  ھک  ھچنآ  یلو  دنکیم . هدنز  رطاخ  رد  ار  یردفص  اضردمحم  یھیلوا  یاھراک 

ور هداس و  ردقنیا  دناوتیمن  تیاور  ام  یھناگیبدوخزا  هدیچیپ و  یایند  رد  تساھنآ . یراتخاسیب  تفگ  ناوتب  دیاش  اھنآ و  یطخ  هداس و  تیاور  دنریگ 

ینامزمھان یعون  ثعاب  ھک  دروآیم  دوجو  ھب  ار  مود  لکشم  هداس  یرثن  اب  ام  تشحو  لوھرپ و  روآماسرس و  رصع  ندرک  ریوصت  دشاب . تسار 

، دناھتشگ یرپس  ینارود  ھب  قلعتم  ھک  اھناتساد  یاھتیصخش  اب  هدنناوخ  یرادنپتاذمھ  زا  عنام  عوضوم  نیمھ  ھک  دوشیم  نایرفص  یاقآ  یاھناتساد 

. ددرگیم

بآ ندرک  دولآلگ  ھب  اھنت  ھک  تسا  ینردمتسپ  ارھاظ  ناگدنسیون  یاھییوگقلغم  زا  یلاخ  ھک  تسا  ناور  فلکتیبو و  اعدمیب  یرثن  هدنسیون  رثن 

تروص ھب  هاگ  ھتسکش و  تروص  ھب  هاگ  ھک  تساھناتساد  تسدکیریغ  یاھگولاید  دنزیم  ھبرض  هدنسیون  فافش  رثن  نیا  ھب  ھچنآ  اما  دنزادرپیم .

. دناهدش نایب  یمسر 

.“ وت منادیم و  نم   ” لباقم رد  ھیچ “؟  ایحیب  یاھنز  نیا  روظنم  ھنودیمن   : ” درک هراشا  اھگولاید  نیا  ھب  ناوتیم  ھنومن  یارب 

“؟  یدرکیم راکھچ  اجنآ  وت  دندوب ، اجنآ  ایک   ” لباقم رد  نشب “. . .  فیرح  سفسف  یب  ار  یکی  راذب   ” ای و 

“ ھمعرسپ  ” فیصوت رد  لوا  ناتساد  رد  ھک  اجنآ  ای  دننزیم . ھمطل  ناتساد  یتسدکی  ھب  لاحرھ  ھب  یلو  دنشاب  ھتشادن  یتیمھا  نادنچ  تاکن  نیا  دیاش  ھتبلا 
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» ھلاقمهرامش ١١٨ هاگدید نودب 

؟  ھچ ینعی  ندیشوپ  سابل  ھناراکبساک  ھک  دیآیم  شیپ  لاوس  نیا  دوبن ، “ کیش  سابل  دیق  رد  دیشوپیم و  سابل  ھناراکبساک   : ” دوشیم ھتفگ 

یتروص رد  دنکیم  دراو  ھشدخ  نآ  یتسدکی  ناتساد و  تیمیمص  ھب  ھک  مساج  ناتساد  لوا  یھحفص  رد  دیشیدنا “  ” ِنیگنس یمسر و  یھملک  زا  هدافتسا  ای 

. تفریم راک  ھب  درک “ رکف   ” لعف نآ  یاج  ھب  دوب  رتھب  ھک 

نیمھ یلو  تسا . ناتسزوخ  رفسمتا  اضف و  اب  وا  لماک  ییانشآ  رگناشن  هدنسیون  یاھفیصوت  تسا و  نادابآ  یتفن  رھش  موس  ناتساد  نشیکول 

ھقطنم راھب  راز و  مسارم  فیصوت  ھب  ھک  اجنآ  صوصخب  دنکیم . رود  یناتساد  مرف  زا  ار  تیاور  دوش  طارفا  اھنآ  رد  یتقو  اریگ  یاھفیصوت 

. تسین یناتساد  الصا  یوار  نابز  ھک  دزادرپیم 

نیا رد  تسا . رتھتخپ  رایسب  لوا  ناتساد  ود  زا  تسا و  رادروخرب  یرتیاھفرح  لوبق و  لباق  راتخاس  زا  یباتفآ “ یاھزور   ” ینعی موس  ناتساد  لک  رد  اما 

شخرچ سپس  و  مالغ “  ” ینعی ناتساد  لوا  تیصخش  یارجام  تیاور  یارب  فسوی “  ” ینعی تیمھامک  تیصخش  دید  یھیواز  زا  هدافتسا  اب  هدنسیون  ناتساد 

. دنک هارمھ  دوخ  اب  ار  هدنناوخ  دناوتیم  ھک  دھدیم  نیشنلد  یھجودنچ و  یتلاح  شیوخ  تیاور  ھب  ناتساد  رگید  تیصخش  ترگرام “  ” دید یھیواز  ھب 

نتم رد  شاک  دروایب . مھ  یروجکی  ار  ناتساد  ھتورس  تسا  ھتساوخ  هدنسیون  راگنا  تسا  هدزباتش  رایسب  یباتفآ “ یاھزور   ” ناتساد نایاپ  ھنافساتم 

ھمھاو هروشلد و  بارطضا و  ناتساد  یاضف  ھب  یمک  ات  تشاد  دوجو  اھنآ  دروم  رد  یعرف  ییاھارجام  نایچقاچاق و  دوجو  ھب  مھ  یتاراشا  ناتساد 

. دمآیمن رظن  ھب  یتسدمد  هرظتنم و  ریغ  ردقنیا  ناتساد  نایاپ  تقونآ  دادیم 

ھبنج نیا  ھب  نتخادرپ  درک و  ناعذا  اھنآ  یتخانشھعماج  دعب  اھناتساد و  نیا  یهدنسیون  یقالخا  دھعت  یناسنا و  دید  یاھشزرا  ھب  دیاب  لاقم  نیا  نایاپ  رد 

. مشاب هدناوخ  یرتشیب  لمات  اب  ار  دنمشزرا  یھعومجم  نیا  یاھناتساد  یمامت  ھک  تشاد  یرگید  تقو  ھب  لوکوم  ار  اھناتساد  زا 

یداتسا مکح  ھک  ناشیا  مراودیما  مراد و  ار  رکشت  لامک  دروآ  مھارف  نم  یارب  ار  اھناتساد  نیا  ندناوخ  ناکما  ھک  راوگرزب  نایرفص  یاقآ  زا  رگید  راب 

. دنرذگرد بناج  نیا  تراسج  زا  دنراد  ار  ریقح  نیا 

٢٢/۵/٩٠

نوحیج مارھب  بادرم –  رد  ناگدمآ  ریگ 
رویرھش ١٣٩٠
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» ھلاقمهرامش ١١٨ هاگدید نودب 

مھ نآ  و  ینیبن ، یونشن و  ار  اھ  مرک  ندیلول  اھ و  غزو  دنیآ  شوخ  ان  یادص  زج  یا و  هدمآ  ریگ  یرگید  بادنگ  عون  رھ  ای  یبادرم ، یا ، ھکرب  رد  یتقو 

. دوش یم  نیکرچ  کچوک و  هزادنا  نامھب  تیایند  ھتعاس ، راھچو  تسیب 

زا جراخ  یئایند  یوش و  یم  تخا  بادرم  دنگ و  ھب  ھنوگ  غاز  ریزگان  یشاب  ھتشادن  ندیھر  یریگ و  جوا  یارب  ار  باقع  یاھرپھاش  یتقو  صوصخبو 

. دنریگب تزا  مھ  ار  تنرتنیا  لاب  رب  زاورپ  دشاب  رارق  ھک  صوصخب  یمھف ، یمن  ار  نآ 

زا یوش و  نآ  قرغ  ات  دننک  یم  دودحم  موھوم  یایند  نآ  یرادازع و  باجح و  ھیرگ و  ھب  ار  تنامگ  دنبوک و  یم  تخم  رد  مئاد  ھک  ھچنآ  اب  ینام  یم  وت 

. تدناخرچ تشگنا  رس  اب  تحار  دوشب  ینامب و  مورحم  نوریب  یاھ  ھتشاد  ھمھ 

تناج ھب  لفلف  یارپسا  اب  یدادن  نت  نآ  ھب  رگا  دنک و  یم  نوریب  تندب  زا  ار  مومس  تسا و  بوخ  تتمالس  یارب  نتشاد  هزور  مامت  هامکی  ھک  ینک  نامگ  و 

ادخ یگدنب  تدارا و  راھظا  یارب  دنراد و  هزور  زور  کی  طقف  رگید  نایدا  ھمھ  دنز . یم  ھمدص  تیاھ  ھیلک  ھب  یا  هزور  نینچ  نیا  ھک  ینادن  …و  دنتفا یب 

رونت رد  اھ  یکاروخ  عاونا  ندرک  رابنلت  فراعتم و  زا  رت  لصفم  یاھ  یراطفا  ننتشاد  اب  هامکی  زا  اذغ  رد  کاسما  ورتھب  صولخ  اب  زور  کی  نامھ 

شوخ تلد  ینیبن و  ار  تا  ینیب  کون  زا  رتشیب  یشاب و  لوغشم  ھناھب  رھب  یدایز  یاھ  هام  رد  ھک  تسا  رارق  وت  یلو  تسا . یفاک  رتھب و  بتارم  ھب  مکش 

. یشاب ھتشاد  هرک  هرھ  مھ  یلک  دمآ  شیپ  ینزب و  مھ  ار  ماما  میلح  گید  بوچ  یا  ھتسناوت  ھک  دشاب 

ناریا رد  هدازماما  ھمھ  نیا  دوش  یم  رگم  ھک  ھشیدنا  نیا  یب  یھاوخب  ار  تتجاح  ندروآ  رب  یدنبب و  لیخد  هدازماما  نارازھ  ھب  ھک  دننک  یم  تراداو  و 

. تسا اھنآ  هاگداز  نلوصا  ھک  یبرع  یاھروشک  رد  ھن  دشاب و 

اھ شآ  ھنیزھ  رپ  یاھ  یرذن  تسا و  ناشورف  نید  یئادگ  یاھ  ھساک  ھک  ھقدص  یاھ  قودنص  ھب  کمک  دوش  یم  تیایند  دنزادنا و  یم  ندیشیدنا  زا  ار  وت 

برع نیزواجتم  یارب  نوگانوگ  اھ ی  شروخ  و 

. دنراد ترفن  اھ  یناریا  زا  نادند  ات  ھک 

یم عمج  ترخآ  ھشوت  دنناوت  یم  ھک  اجنآ  ات  سرت  زا  دنراد  تسا و  هدرک  خسم  ار  یا  هراپ  تسا ، ناشناشک  هرب  یعضو  نینچ  ھک  یئاھنآ  مالک  نوسفا 

. دنھاوخ یم  ھک  تسا  نامھ  نیا  و  دننک .

. دراد دایز  گنشق  یاھلگ  ایند  ھعرزم ی  دش  ھناورپ  تفاکش و  ار  ھلیپ  دیاب 
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یدسا انیم  مدیدیمن –  مشچ  ھب  ار  تراقح  نیا  شاک 
رویرھش ١٣٩٠

. میا هدروخ  ناوارف  ھمطل  دنا ، هدوب  دوخ  یارب  رکف و  ھب  طقف  ھک  ینارکفنشور  تسد  زا  نرق ، هدزناپ  زا  شیب  یط  نامروشک  مدرم و  ام ،

یم دنازوس و  یم  دراد  زونھ  اھنت  ھن  ھک  دولآ  رھز  یریت  میا  هدروخ  وا  زا  ار  ریت  نیلوا  دیمان ، دوخ  نارود  رکفنشور  ار  یسراف “  ناملس  ناوتب “  رگا 

. دوش یم  مھ  رت  هدرتسگ  دراد  ھناتخب  روش  ھک  دنازچ 

رد مھ  نیمی و  رد  مھ  دیناخرجب  رس  تقدو  ھجوت  اب  تسا  یفاک  تفای “  دیھاوخ  رایسب  دیدرگب  رگا  ھک  دیدرگب “  وا  لاثما  لابند  خیرات  رد  تسین  مزال 

. بناج ھب  قح  تانجو  اھ و  ھفایق  اھ و  کلکش  عاونا  هانپ  رد  هاگ  یسابل و  رھ  رد  تفای و  دیھاوخ  نایانشآ  نیب  اتح  دوخ ، راسی 

: ھتشون رد  نآ  زا  یا  ھنومن 

هاگرذگ ….. میناوخب مھ  اب  تسا . هدش  یرادرب  هدرپ  مدید  “ یمن  ار  تراقح  نیا  شاک  “ 

————————————————————————–

: دمآرد شیپ 

نارکفنشور یهرھچ  ندرک  بارخیارب  تسا  میژر  تیوھ »  » یھمانرب یھمادا  ھک  مدرکن  دیدرت  مدناوخ  ھک  ار  نآ  زا  ھحفص  دنچ  مدید و  ھک  ار  ابرھک 

. تساخرب اجنآ  زا  مھ  باتک  یهدنسیون  ھک  ناریا  یرکفنشور  یخیرات  یاھهرود  نیرتھب  زا  یکی  یور  رب  ندیشک  طخ  و  یدیشروخ ؛ هاجنپ  لھچ و  یھھد 

مدناوخ ھک  ار  باتک  دمآرد  شیپ  . دزادرپیم نآ  راکنا  یفن و  ھب  کنیا  ھک  تسیاهرود  نامھ  لوصحم  زین  وا  ھک  دنادیم  دلابیم  دوخ  ھب  زورما  وا  رگا  و 

ولناپس یلع  دمحم  نآ  یعقاو  یهدنسیون  ھک  مدینش  اما  دوشیم ، یفرعم  هدنناوخ  ھب  « هدازاباب فزوژ   » مان اب  باتک  یهدنسیون  دش . لدب  نیقی  ھب  مدیدرت 

. تسام یھتشذگ  بیشن  زارف و  رپ  یاھزور  هارمھ 

ندینش زا  سپ  نیمیس  دیوگیم . ار  قیاقح  یتسیابرد  ور  یب  متسنادیم  ھک  مسرپب  یناھبھب )  ) نیمیس زا  لاح  تیاکح  ھک  مدید  رتھب  دوبن . ناسآ  نآ  رواب 

هدیسر انیم »  » ھب ناپس »  » تسد رگا  متفگ : یخوش  ھب  دناوخ ، میارب  یلع  مرسپ  ار  باتک  یتقو  منادیم . ار  ھمھ  یرآ  تفگ : دیدنخ و  نم  دولآمشخ  یادص 

. تشونیمن ار  تافرخزم  نیا  دوب ،

. تسا هدمآ  ھنحص  ھب  هدازاباب  فزوژ  مان  اب  راب  نیا  ھک  تسا  نامدوخ  یولناپس  نامھ  باتک  یهدنسیون  تسین و  هاریب  رپ  ھعیاش  نیا  ھک  متسناد  اجنآ 
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تسا هدش  هراشا  اھنآ  ھب  باتک  نیا  رد  ھک  یناسک  هژیو  ھب  خیرات و  نآ  یهدنز  نادھاش  ھک  نآ  زا  شیپ  ھک  مسرب  ھجیتن  نیا  ھب  نم  ھک  نیا  ات  تشذگ  اھلاس 

، یدعاس نیسحمالغ  دیوگ . خساپ  ملسمغورد  نیا  ھب  دیاب  یسک  دوش  تبث  ناریا » یرکفنشور  زا  یاهرود   » یعقاو خیرات  ناونع  ھب  باتک  نیا  دنریمب و 

دنتسین ام  نایم  رد  زورما  ویھانپتعیرش …  شونرھم  هدازرافص ، هرھاط  نوحیس ، ھموصعم  ثلاث ، ناوخا  یدھم  یتعیرش ، یلع  رتکد  دازخرف ، غورف 

. دنکیم نادنچود  دناهدنز  زونھ  ھک  ار  ینانآ  تیلوئسم  نیا  و 

زا مریگب ؟ هدیدان  ار  اھییانشآ  اھیتسود و  منزن ؟ مد  مونشب و  ار  اھغورد  منک ؟ اشفا  موشب ؟ نیگمشخ  مسیونب . ھنوگچ  ار  مبلطم  ھک  مدرک  اپ  نآ  اپ و  نیا 

دوبن ناریا  رد  شپاچ  ناکما  نوگانوگ  لیالد  ھب  دنامیم و  یرادمتعیرش  ناھیک  و  تیوھ »  » یاھھمانرب ھب  ھک  یباتک  منک ؟ یشوپمشچباتک  یهرابرد  نتشون 

. تفای راشتنا  منکیم  یگدنز  نآ  رد  یدیعبت  ناونع  ھب  نم  ھک  یروشک  رد  راچان  و 

(١ . ) ناریا رد  شیاپ  ھس  تسا و  دئوس  رد  شیاپ  کی  ھک  یرشان  زا  مرذگیم 

. منزب فرح  وا  دوخ  اب  یورایور  منکشب و  ار  توکس   ، ماهدنز نم  تسا و  هدنز  ولناپس  ات  ھک  متفگ 

***

! ناپس

اما متشذگیم . نآ  زا  انتعایب  مدرکیمن و  رکف  نآ  ھب  یاھظحل  دندوب  ھتشون  تیوھ  ناھیک و  میت  ای  یرادمتعیرش  نیسح  یتشون ، وت  ھک  ار  ییاھنیا  رگا 

. میوگ خساپ  نآ  ھب  ھک  تشاداو  ارم  وت  یھنامحریب  یاھغورد  مدناوخ  راب  دنچ  ار  ابرھک »  » یتقو

. منکیم زاغآ  باتک  دمآردشیپ  زا  دناهدناوخن  ار  باتک  ھک  یناسک  یارب 

: یتشون دمآردشیپ  رد  وت 

یناب ھک  نامروشک  یمیدق  سانشرس و  ناگدنسیون  زا  یکی  مان  مود  نم ، دوخ  یعقاو  مان  لوا  دشیم : رشتنم  ءاضما  ود  اب  ناتساد  نیا  ھک  دوب  اج  ھب  »

چیھ ھک  تفگ  لوا  زور  تشاذگ و  مرایتخا  رد  داد  لیکشت  ار  نامر  نیایدنبناوختسا  ھک  یناوارف  یاھتشاددای  وا  تسا . هدوب  باتک  نیا  شراگن  یلصا 

پاچ ھب  نامیود  رھ  مسا  اب  باتک  دش  دھاوخ  یضار  وا  ھک  مدرکیم  رکف  متشونیم  ار  نامر  نیا  نم  ھک  یلاس  ود  یط  رد  درادن . نآ  ھب  تبسن  ییاعدا 

ود وا و  یاھتشاددای  نودب  ھک  منکیم  قیدصت  اما  ماھتشون  نم  ار  باتک  دریذپب . ار  ھنالداع  لح  هار  نیا  ھک  دشن  رضاح  یتمیق  چیھ  ھب  ھنافسأتم  دسرب .
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خیرات زا  یاهرود  دناوتن  باتک  دوخ  رگا  تفگیم  ماهدنسیون  تسود  دوب . لاحم  ًابیرقت  رثا  نیا  شنیرفآ  دوب ، ھتشون  ناتساد  لکش  ھب  ھک  یلصف  ھس 

، مراذگب ار  مدوخ  مسا  اھنت  وایھیصوت  ھب  انب  مناوتیمن  نم  لاحرھ  ھب  دشاب . ھتشون  یسک  ھچ  ار  نآ  ھک  دراد  یتیمھا  ھچ  دھدب  ناشن  ار  ام  یرکفنشور 

.« مریگیم تناما  ار  نامر  نیا  نانامرھق  زا  یکی  مان  مھ  نم  سپ 

ار باتک  ارچ  تسام  خیرات  زا  هرود  کی  قیاقح  تامھوت ، نیا  ینکیم  رکف  ھک  وت  یسیونب ، ار » ام  یرکفنشور  خیرات  زا  یاهرود   » یتساوخیم ھک  وت 

. تفرگ مھ  ار  « رونود نویژل   » ناشن تشاد و  مھ  یرابتعا  ھک  یمان  یدادن ؟ راشتنا  تدوخ  مان  ھب 

یھمھ و  ینابسچب ؟ باتک  یناشیپ  رب  ینکمھرس و  ار  الاب  دمآردشیپ  دوب  یزاین  ھچ  یھد ؟ رییغت  فزوژ  ھب  ار  یلعدمحم »  » ھک تشاد  او  ار  وت  زیچ  ھچ 

. درادن دوجو  ھک  ینکشب  هراچیب  یوار  کی  رس  رب  ار  اھهزوک  ھساک 

ماھناخ ھب  ناسرپ  یدیدن ، تدوخ  ھمانرب  رد  ارم  یدمآ و  ملھکتسا  ھب  یماسح  گنشوھ  یباجم و  داوج  اب  شیپ  لاس  تسیب  یربخیب ، اھلاس  زا  سپ 

. مدیود نییاپ  اھھلپ  زا  ھنھرباپ  ار و  یباجم  ار و  گنشوھ  مدید ، ار  وت  هرجنپ  زا  یدز ، میادص  نییاپ  زا  یدمآ ،

شغ و لغ و  یب  یاھینیشنمھ  نآ  یسودرف و  رد  بوخ  یاھزور  نآ  یھمھ  دای  ھب  میدیشک ، شوغآ  رد  ار  رگیددکی  یدوشگ ، رپ  لاب و  یدید  ھک  ارم 

مییآیم مھ  ام  یشاب  نامھیم  وت  ھک  اجرھ  میتسھ  ھک  یتقو  ات  زورما  زا  رگید  اھتس . « انیم  » یتفگیماسح ھب  و  یدنام ؟ ناوج  ردقچ  یتفگ  راب  دنچ  ایریب .

؟ ناپس تفر  ھچ  وت  رب  یتفگیم . اھهرطاخ  زا  یدناوخیم و  دنلب  یادص  اب  ار  یمیدق  یاھزاوآ  دیدمآ . و 

ملھکتسا رد  ولناپس  یلع  دومحم  یدسا و  انیم  …. شیپ لاس  تسیب 

 : یاھتشون
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یبالقنا ھناقشاع و  رعش  دوب . ھتشاذگ  هاگتسد  یوت  دوب  ھتخاس  ھک  ار  یفینصت  نیرخآ  راون  زاسگنھآ  ھک  نیا  یارب  دوب . راوشد  شیرھم  ھجوت  بلج  اما  »

دیخرچیم و نلاس  دیباتیم . ناشرس  رود  قلخ  نامرھق  یھلاھ  ھک  دندیصقریم  یرورغ  اب  زاسگنھآ  هرعاش و  دوب . تیور  دب  یهرعاش  نآ  لام  مھ  نآ 

بالقنا زا  دعب  لاس  ھس  ود  تشاد . یگشیمھ  یتفلا  وا  اب  زمرق  گنر  دشیم . راکشآ  هدرمکرچ ، زمرق  تروش  ھک  تفریم  الاب  ردق  نآ  سابل  زمرق  نماد 

گنیتیم رشب  قوقح  رتفد  یولج  ھتفرگ  تسد  ھب  هرعاش  ھک  دش  دھاوخ  یزمرق  مچرپ  ھب  لیدبت  ملھکتسا  رد  دعب  اھلاس  درکیم و  رس  ھب  زمرق  یرسور 

.« داد دھاوخ 

کی خیرات   » یھاوخیم وت  ممانیم . خرس  ار  نآ  نم  ھک  زمرق ؟ گنر  ای  نم ؟ اب  ای  ( ٢ (؟ تس « یباتفآ وت  ینوراب ، وت   » یھنارت اب  وت  ینمشد  منادیمن 

شخپ ویدار  ھعمج  حبص  امش » ام و   » یھمانرب رد  « شمار  » یادص اب  راب  کی  طقف  ھنارت  نیا  ھک  ینادیمن  دیاش  اما  ینک  نایب  ار  یرکفنشور » هرود 

زاسگنھآ مھ  شمار ، نآ  یهدنناوخ  مھ  اما  منم . رعش  نیا  رعاش  دوش . شخپ  نویزیولت  زا  زورنامھ  رصع  کمشچ »  » یھمانرب رد  ھک  تفاینهزاجا  دش و 

هدننک ھیھت  یزمر  دیشرف  مھ  تفاین و  شخپ  هزاجا  نآیهدش  رپ  یاھھحفص  ھک  نایبیب  رھچونم  نولوپآ ، یناپمک  بحاص  مھ  هدازدرفنم ، رایدنفسا  نآ 

. دناهدنز کمشچ » »

نآ رد  هاش  میژر  ھک  یردارب  ود  مدورس ، یحاتفم  هللادسا  یحاتفم و  سابع  یارب  منادب  قلخ  ییادف  یاھکیرچ  زا  یدایز  زیچ  ھک  نآ  نودب  ار  رعش  نیا  نم 

نم یارب  نیمھ  مناردارب و  سالکمھ  یزابمھ و  دندوب و  نم  یرھشمھ  یوراس و  نانآ  دوب . هدرک  نییعت  هزیاج  ناموت  رازھدص  ناشرس  یارب  نامز 

الاح دیباتیم .» ناشرس  رود  قلخ  نامرھق  یھلاھ  ھک  دندیصقریم  یرورغ  اب  زاسگنھآ  هرعاش و   » یاھتشون وت  مسیونب . ار  رعش  نیا  ات  دش  یاهزیگنا 

؟ مصقرب نارود  نآ  سرت  هرھلد و  یاضف  دنبب و  ریگب و  راد  ریگ و  رد  شزاسگنھآ  ھنارت و  نیا  اب  متسناوتیمن  نم  نامز  نآ  رد  ارچ  ھک  یدیمھف 

یاھلولس رد  یسایس  ناینادنز  سروم  ینک » او  ور  ارد  لفق  یشاب  دیلک  ینوتیم  وت  ، » ھنارت زا  تیب  نیا  ھک  متسناد  بالقنا  زا  سپ  ھک  ینادب  تسا  بوخ 

. مدوبن هاگآ  رعش  نیا  ریثأت  زا  دوخ  نم  و  دوب . یدارفنا 

! ناپس

لاس ھس  ود   » متسناوتیم ھنوگچ  متشگنزاب . اجنآ  ھب  زگرھ  رگید  مدش و  جراخ  ناریا  زا  تشھبیدرا ١٣۵٨  هدزای  رد  نم  نارگید ، وت و  عالطا  ضحم 

ار نانز  دوب  ھتسناوتن  شزوپ  کد و  یھمھ  اب  میژر  زونھ  مدرم ، مایق  زا  دعب  لاس  ھس  ود  ات  ھک  تسین  تدای  منک ؟ رس » ھب  زمرق  یرسور  بالقنا  زا  دعب 

؟ یدرک نم  رس  رب  یرسور  تیاھسوباک  رد  وت  ھک  دش  روطچ  ، دنک ھبجحم 
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میژر تیانج  ملظ و  زا  هدمآ  ناج  ھبو  هراوآ  نانھیممھ  رانک  رد  رشب » قوقح  رتفد  یولج   » نم ھک  نیا  اب  ای  یراد  زیتس  رس  نم  خرس  مچرپ  اب  ایآ  منادیمن 

. تسا هدیشک  نوخ  کاخ و  ھب  ار  کاخ  بآ و  نآ  نادنزرف  نیرتھب  زا  لسن  ھس  ھک  یمیژر  ؛ منک ضارتعا  متسیاب و 

(٣ « ) یدازآ گوس   » رد رعش  دندیمانیم  ماما »  » ار وا  دندادیم و  ناج  ینیمخ  یارب  اھیلیخ  ھک  اھزورنامھ  دنفسا ١٣۵٧، رد ١٧ نم  ھک  ینادب  تسبوخ 

. دندورس اھھنارت  دنتفگ و  اھرعش  دیسریم  هار  زا  ھک  « یدازآ یهدنرپ  » نآ فصو  رد  ناریا  بدا  رعش و  ناگرزب  زا  یرایسبھک  نامز  نامھ  مدورس ، ار 

رد تدوخ  لوق  ھب  ھک  وت  هاگن  زا  راگزور  نآ  روشرپ  ناوج و  نم  یارب  یگدنزرس  یداش ، ندیصقر ، ایآ  اما  مدوبن  یاهدرک  فیصوت  وت  ھک  یسلجم  رد 

ھک مردپ  رد  ار  هدنام  بقع  هاگن  نیا  زگرھ  نم  تسا . مارح »  » دنسپان و دب ، یراک  تسنادیم  ھسنارف  نابز  تردپ  یدوب و  هدناوخ  سرد  یوسنارف  ھسردم 

. مدینشن مدیدن و  دشیمن  کرت  شاهزور  زامن و  دوب و  یرازاب  یجاح  کی 

! ناپس

نیا ھب  یتمیق  ھچ  ھب  منادیمن  نم  یدیشک و  دنگ  ھب  ار  ناریا  یرکفنشور » زا  هرود  کی  خیرات   » وت اما  مدزیمن  مد  مدروخیم و  یدزیم ، ارم  اھنت  رگا 

. مداد رس  ادص  مدرواین و  بات  ھک  تسنیا  یدادنت ؟ راک 

: یاھتشون وت 

نیا تسا ، لضفلاوبا  یکی  نآ  تسد  نیا  بحاص  متسین ! نم  نیا  ھن ، منکیم … سح  ار  شھاگرمک  اھنار و  لاھ . نیمھ  یوت  تسا ، هدیبسچ  نم  ھب  ھنمؤم  »

ات دنک  یم  زاب  ار  شیاھاپ  ھنمؤم  دلامیم … . ار  شناتسپ  ھنمؤم و  یوس  ھب  دوریم  یناھنپ  دوشیم ، در  شبحاص  پچ  لغب  ریز  زا  ھک  تسار  تسد 

لثم رتشیب  هدش ، ضوع  اھناھد  لکش  ، هدش هدننک  ھناوید  ادص  ورس  نیا  شرھوش ! روضح  رد  تسرد  دزغلب ، اھنآ  طسو  زا  دناوتب  )؟ نم ای   ) وا تسد 

ار شتلآ  دھاوخیم  یرگید  نآ  دننکیم … . طالتخا  دناهدیشک و  زارد  یلاق  یور  مھ ، یوربور  یروکی  زاسگنھآ ، شیرھم و  تسا … ، یلسانت  یاھتلآ 

ھب مھاوخیم  ندرب  هانپ  یارب  یقاچاق … … قشع  یهدامآ  اما  تسا ، عونمم  نازغل و  شندب  ھک  ھنمؤم  یاپ  یال  روط  نیمھ  دراذگب ، شیرھم  یاھاپ  یال 

لغب ار  منز  دیآیم ، نوریب  دود  نایم  زا  نوعلم ، سکلآ  سکلآ ، اما  دنک … ظفح  ار  ھفحت  دھاوخیم  هدرک ، لغب  ار  شھبرف  یوزاب  بیقر  اما  مسرب ، منز 

. … دسوبیم ار  شیاھبل  تخس  دنکیم و 

نانز نارتخد و  زا  وت  ھک  دنک  یشاقن  ار  یریواصت  نینچ  تسناوتیمن  شیاھسوباک  نیرتدب  شیاھایور و  نیرتالاب  رد  یزادرپناتساد  هدنسیون و  چیھ 
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ناونع ھب  وت  ایآ  دوش . یراج  وا  نابز  رب  دجنگب و  ییایلوخیلام  یگنب  کی  گنم  نھذ  رد  اتح  تامھوت  نیا  منکیمن  نامگ  یاھتخاس . هرود  نآ  رکفنشور 

؟ یدیدیمن ھنتنییاپ  زج  یزیچ  ، دندزیم ملق  ناریا  تایرشن  رد  ھک  هدنلاب  یهدنسیون  رعاش و  نز  ھمھ  نآ  رد  یرکفنشور  یھصرع  یعدم  رعاش و  کی 

: یسیونیم یھدیم و  ھمادا 

سوحنم ردقچ  شاھناچ . ریز  دنکیم  عمج  ار  شیاھاپ  ھتسشن و  یریصح  یتحار  یلدنص  یور  تسا . یبیرغ  صقر  دصقریم . هرعاش  لبط ، نابرض  اب  »

. دربیم الاب  ار  شنماد  ناصقر  دتسیایم و  دنزیم . نوریب  زمرق  تروش  رانک  زا  شیاھمشپ  ھک  ھتسشن  یروج  دراد . ینوگمدنگ  هدنگ و  ندب  اما  تسا ،

ھب شمکش  ریز  زا  ندب  شبنج  رھ  اب  تسا ، داشگ  لش و  زمرق  تروش  دشکیم ، تسد  شیاھنار  نیب  مکش ، ریز  فان و  ھب  شمکش ، ھب  دشکیم  تسد 

، دنزیم ھمتابمچ  یلدنص  یور  لوا  عضو  نامھ  ھب  زاب  دنزیم . قرب  اھمشپ  یال  قرع  تارطق  تسا . مولعم  شزیچ  ھمھ  وربور  زا  الاح  دزغلیم . نییاپ 

اب دناهدش ، عمج  شرود  اھنز  دنکیم . جورخ  لوخد و  دوخ  ھب  یروآ  ماسرس  تعرس  ھب  تشگنا  اب  تسین و  شیاپ  تروش  ھتشاذگ ، ھناچ  ریز  ار  اھوناز 

. …« دننکیم رپ  لازنا  شرت  یوب  زا  ار  اوھ  و  دنشکیم ، هزوز  ناشپل ، ھب  دنشکیم  جنخ  دننزیم ، فک  دننکیم ، شقیوشت  راوھناوید  تاکرح 

هدنگ و  » ندب نتشاد  دبسچیمن  ھک  یزیچ  اھنت  نم  ھب  ینزیم ؟ ارم  نانچمھ  ای  دندیشوپیم  زمرق » تروش   » وت نھذ  یاھ  « هرعاش  » مامت ایآمنادیمن 

. تسا نوگمدنگ »

مھ رفس  ھب  ھنادازآ  یتشادن ، یلکشم  ھک  وت  اما  مدرکیم . کرد  ار  وت  دشیم  یراج  تنابز  رب  تارابع  نیا  دندرکیم و  تاھجنکش  یدوب و  نادنز  رد  رگا 

؟ دناشک بادنگ  نیا  ھب  ار  وت  زیچ  ھچ  ھک  متریح  رد  یتفریم . یدمآیم و 

 “ یسودرف یاھ “  زور  رد  یدسا  انیم 

: یسیونیم یھدیم و  ھمادا 
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طقف اما  هویم ، زا  رپ  تسا  رختسا  رانک  یدرگزیم  دھدیم ، هرعاش  ھب  رایخ  کی  نیریش  دوشیم … زاب  یسدع  تاک  هرکاب … ، هرھاط ، ھبیط ، »

نم تاش ! گنال  تسا ، یمومع  ھنحص  دوشیم . راکشآ  زاب  دیدپان و  یتحار  ھب  رایخ  ھک  هدش  سیخ  داشگ و  ردق  نآ  دھدیم . ماجنا  رایخ  اب  هرعاش  ! رایخ

یقوب هالک  طقف  دھاوخیمن ، الاح  اما  دوشیم ، بادآ  یدابم  ور و  شوخ  هدیمھف ، ردقچ  دھاوخب  تقو  رھ  منادیم  مسانشیم ، بوخ  ار  کانتشحو  نادرگراک 

رد هدرک … شومارف  ار  شزمرق  مد  و 

. درادن ندید  دشاب ، هدیاف  یب  دیاب  ار . بوچ  یاھھکت  یتح  دناھتفای ، اجک  زا  نمچ  یوت  تسین  مولعم  ھک  ار  ییاھعمش  دنربیم ، راک  ھب  رایخ  ھمھ  ھنحص  نیا 

رد دریگیم ؛ تسد  ھب  دشاب ، یقرب  یوراج  یھتسد  دیاش  تسا  یکیتسالپ  ھن  یدنلب … بوچ  شیرھم  دننکیم ؛ اوجن  شیرھم  اب  تسا ، نیریش  تبون  تاک . 

وناز یور  ات  ار  شتروش  دباوخیم ، یروکی  نیریش  دنناوخیم ؛ گنھامھ  یزاوآ  مسارم  راختفا  ھب  دنیآیم و  نوریب  بآ  زا  ییایرد  یرپ  ود  رداک  نیمھ 

کی رد  نوتسیپ  لثم  دنکیم ؛ رارکت  زاب  دروآیم و  رد  دنکیم و  ورف  وا  یاپ  نایم  ار  وراج  ھتسد  شیرھم  دنزیمن ، الاب  ار  شنماد  یلو  دشکیم  نییاپ 

نج و دوب  مک  دنابنجیم … . وراج  دمآ  تفر و  تعرس  اب  گنھامھ  ار  شدوخ  منیبیم ، ار  نیریش  جنشت  طقف  منیبیمن  ار  لمع  تاییزج  لاعف ؛ نیشام 

؟ سونأم یھقلح  زکرم  رد  کزان ، ینھآ و  دنلب  یھتسد  اب  نکش  دنق  ھتشادرب ، ار  نکشدنق  ھک  تسوا  نیا  ! ھنحص یولج  دیرپ  ! دیرپ ھچیرد  زا  مھ  یکی  یرپ ،

ار نکشدنق  یھتسد  رس  زاب و …  اپ  زابقاط ، دنزیم ، الاب  ار  شنماد  هدش … وحم  نیریش  یهدیچیپ  مھ  ھب  یاھمادنا  شیپ  یمد  ھک  دشکیم  زارد  اجنامھ 

ار شیاھنار  دیفس  تسوپ  ھک  ظیلغ  یسیخ  سیخ ، یوب  دراد ، دوب  ھک  ھیناث  رد  رداک  تسیب  تماص  یامنیس  تعرس  ! یتعرس ھچ  شدوخ . ھب  دنکیم  ورف 

.« زیل هدرک و  قارب 

ندیشون زج  یرگید  راک  دنتشاذگ  یاج  ھب  دوخ  زا  یرنھ  راثآ  ھمھ  نیا  دنتشون و  ھنارت  رعش و  ناتساد و  ھصق و  ھمھ  نیا  ھک  نامز  نآ  نارکفنشور  ینعی 

دوخھب نکش » دنق  ھتسد   » »و عمش  » »و رایخ  » »و یقرب یوراج  ھتسد   » ندرک ورف  یتسیداس و  یتسیخوزام و  سکس  گنب و  نویفا و  ندیشک  لکلا ،

؟ دنتشادن

نالک یاھھجدوب  فرص  اب  میژر  لاس ، ود  یس  زا  دعب  زونھ  ھک  تشاذگ  یاجرب  گرزب  مان  ھمھنآ  ینکیم  حیرشت  وت  ھک  یبادنگ  ھک  تسا  ھنوگچ 

. دریگب تمدخ  ھب  عیمطت  دیدھت و  راشف و  اب  ار  اھنآ  زا  یکی  ات  دربیم  راک  ھب  ار  شیاھدنفرت  یھمھ  دزاسب و  نانآ  دننامھ  یکی  تسناوتن 

: یاھتشون

دنت و رسپ  میدش . غایا  ینالف  اب  شیپ  اھلاس  زا  ام  ھک  فیرعت  ھب  درک  عورش  دش . زاب  شقطن  رتینامدوخ ، مھ  سلجم  دوب ، هدش  کوک  شفیک  رعاش  »
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کی دناوخ . سرد  سیراپ ، ناتسگنرف ، تفر  ھک  مدش  ربخ  دعب  تفگ . شھب  دشیمن  مھ  بھذمال  اما  دوبن  یبھذم  روج ، ھمھ  دناوخیم ، باتک  دوب ، یزیت 

یاھلاقم ات  دنچ  تیلاعف ، ھب  درک  عورش  ناریا  ھب  دمآ  دناوخ . بوخ  مھ  ار  شسرد  تخومآ ، زیچ  وا  زا  یلیخ  نوناف ، ستنارف  مسا  ھب  دنتشاد  یاهدنسیون 

ھچ و ھچ و  رامعتسا و  برغ ، قرش و  زا  نارھت ، رد  ینارنخس  مھ  دعب  دندیدنسپیم ، اھناوج  ھک  روج  نآ  دوب  رت  هزات  شھاگن  بھذم ، یھیام  رد  تشون 

دنوخآ طقف  ھک  اھناوج  نیا  ناتسدرم . دش  یدرم  هاتوک  تدم  یط  ھک  مینٔایم  ھمھ  درکیم . نایب  یرگید  عون  ار  ھلئسم  دراد ، رحس  شمالک  شمدید ، اھھچ .

. … تسا هداس  رایسب  نید  لصا  ھک  دندینشیم  دندوب . هدید  وگ  ھلئسم 

تمسق زور  نآ  دمآرد ؛ مھ  شباتک  دعب  ھک  دوب  یدنلب  یھباطخ  کی  ایوگ  ھینیسح . میتفر  میدرک  هالک  لاش و  هللادی  نم و  زور  کی  هرخالاب  ات  دش  دش و 

هراب کی  تشا ، ذگیم  رظتنم  ار  تیعمج  دنامیم ، شوماخ  تشاد ، یصوصخم  کبس  ناوج . رتشیب  دزیم ، ھجوم  ھینیسح  یوت  تیعمج  دوب . ھباطخ  رخآ 

جوا الاب ، تفریم  مھ ، ھب  هدیبسچ  نوریب . دمآیم  اھنخس  تقو  نآ  دیشکیم  سودقای  یهرعن  کی  دشاب  هدش  رجفنم  شاھنیس  یوت  توراب  ھک  نیا  لثم 

 … تفرگیم

ار شانابیرگ  دش ، مامت  هرخالاب  ! اھشسرپ اھشسرپ و  دندرک و  شاهرود  دندرکیم ؟ شیاھر  اھناوج  رگم  نییاپ ، دمآ  نارنخس  یتقو  تفگیم  رعاش 

. ماش هللادی  یھناخ  میتفر  اجنآ  زا  میدوب  ھتشاذگ  ھک  یرارق  ربارب  میدرک ، صالخ 

تشاذگ ار  اھیرطب  دیچ و  طاسب  درک و  نھپ  یهرفس  مھ  هللادی  ضوح ، رانک  هللادی  یھناخ  یافصاب  طایخ  یوت  میتسشن  مرگ ،  یلیخ  اوھ  دوب و  ناتسبات 

یوت طاسب ، رانک  نامھ  دروخ . رطب  کی  زا  رتشیب  ییاھنت  منکیم  رکف  دروخیم ، ھنادرم  دروخب  تساوخیم  رگا  یلو  دوبن  روخ  قرع  وا  ھتبلا  طسو .

، تفریم ھنادرم  مھ  ھھبج  نیا  رد  شندروخ  قرع  لثم  یلو  دوبن  یکایرت  یلع  میدیشکیم . میدروخیم و  من  لگ  من  لگ  هللادی  نم و  دندروآ ، لقنم  طایح ،

دیباوخ و وا  مباوخب . نم  دیزادنایب  ضوح  لغب  نیمھ  ارم  یاج  تفگ  تفرگ  شباوخ  دعب  دیشک . کایرت  لول  مین  زا  رتشیب  تسشن  کی  رد  منکیم  نامگ 

یارب رصع  ھک  وت  وگب  ! ناوخب زامن  وشاپ  وگب  نک  شرادیب  متفگ  هللادی  ھب  حبص ، یاکیدزن  نامدوخ … . رارق  ھب  میتسشن  هللادی  نم و  دش . دنلب  شفپورخ 

یارب تسا ، تیناسنا  یارب  یدع  منادیمن  تسا ، نامھب  تسا ، یھلا  هاگشیپ  رد  دھع  نتسب  منادیمن  تسا ، نالف  یدرکیم  مسجم  ار  زامن  روط  نآ  اھناوج 

، دنزیم هدیپس  دراد  وشاپ ، یلع  تفگ :  داد و  ناکت  ار  وا  یاپ  درک  زارد  ار  شتسد  هللادی  تفگیم  هدب ؛ ماجنا  ار  بجاو  وشاپ  بوخ  یدازآ ، یارب  حور ،

هرابود هللادی  مینکب . فورعم  ھب  رما  هدینشن ، تسا و  باوخ  ھک  هار  نآ  ھب  دنزیم  ار  شدوخ  نکن ، شلو  هللادی  متفگ  درکن . انتعا  یلع  ! تسا زامن  تقو 

.« تفر باوخ  ھب  اجرد  درک و  ام  ھب  ار  شتشپ  دیخرچ ، دناوخ ، ھیآ  کی  تفگ و  ھلمج  کی  درک ، دنلب  ار  شرس  یلع  رخآ  وا . نداد  ناکت  ھب  درک  عورش 

یھاوخیم ایآ  اما  ، مرادن یراک  تشذگیم  ھک  یبرط  شیع و  سلجم  ھب  ینزیم . فرح  ییایور ) « ) هللادی  » روضح اب  ثلاث » ناوخا   » تارطاخ زا  ایوگ 
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لول مین  هدروخیم و  قرع  رطب  کی  « داشرا ھینیسح   » رد ینارنخس  زا  سپ  نھیم و  خیرات  یھظحل  نیرتساسح  رد  یتعیرش  یلع  رتکد  ھک  ینک  تباث 

؟ تسا هدشیم  لفاغ  شاحبص  شیاین  زا  هدیباوخیم و  طاسب  یاپ  اجنامھ  هدیشکیم و  کایرت 

لیلد ھب  ھک  مرادن  مھ  یبھذم  مدیدن ، ار  یتعیرش  مدوخ  مشچ  ھب  زگرھ  متفرن و  اجنآ  ھب  زگرھ  نم  دوب  داشرا  یھینسح  یکیدزن  رد  ام  یهدکشناد  ھک  نآ  اب 

یدناشک و لقنم  یاپ  یسک  ھچ  دوس  ھب  ار  یتعیرش  اما  یدز  ار  نامز  نآ  نارکفنشور  ارچ  ھک  ممھفب  مناوتیم  مزیخرب . یتعیرش  زا  عافد  ھب  نآ 

لفاغ یاھنماخ  ھیملع و  یهزوح  زا  ارچ  یدروآ  نایم  ھب  ار  یتعیرش  یاپ  یدیشک و  رس  داشرا  ھینسح  ھب  تاھتشون  رد  ھک  وت  یدرک ؟ شروخقرع 

؟ تشاد رشن  رشح و  رتشیب  شا  یرھشمھ  نارعاش  ثلاث و  ناوخا  یدھم  اب  ھک  وا  یدنام ؟

تلآ یھیناث  ھب  ھیناث  جورخ  لوخد و  حرش  زج  تسین  یزیچ  باتک  دوشیم . ذغاک  نم  رازھ  یونثم  مرامشرب  ار  باتک  نیا  لذتبم  ریواصت  ھک  مھاوخب  رگا 

ماھتشذگ ناتسود  ندرک  راسمرش  یارای  نیا  زا  شیب  ارم  یگنھرف . یبدا و  تاسلج  رد  دنمرنھ  نارتخد  راد و  رھوش  نانز  رد  رکفنشور  نادرم  یلسانت 

. تسین

! ناپس

اتح میژر  تدوخ  لوق  ھب  اما  یدز  یلیس  تایمیدق  یاقفر  نازرابم و  نارکفنشور و  یھمھ  یهرھچ  ھب  نآ  رد  یتشون و  راعتسم  مان  اب  ار  « ابرھک  » وت

. یاھتفرگهدیدان ار  نونج  نوخ و  ھمھ  نیا  یاهدرک و  ھناناج  یعافد  ماظن »  » زا نآ  رد  وت  ھک  یباتک  تسا ، هدادن  ار  تایگدنز  یھافش  باتک  پاچ  یهزاجا 

: یاھتفگ تا ! « ھعونمم  » باتک دروم  رد  تدوخ 

. ما ھتفگ  نم  اما  دنرذگ . یم  لئاسم  نیا  زا  ناشتارطاخ  رد  ناتسود  زا  یرایسب  متسیا . یم  ھناعاجش  مھ  شیاپ  ماهدرک . عافد  مھ  ماظن  زا  نم  ییاھاج  رد  »

یخرب لثم  دش  یم  درک . عورش  ار  اھرورت  ھک  دوبن  ماظن  نیا  ھک  مداد  حیضوت  بالقنا  زاغآ  ھب  طوبرم  لئاسم  هرابرد ی  ھک  دوب  نیا  لئاسم  نیا  زا  یکی 

.« مھد لیوحت  تیصاخ  یب  یباتک  مرذگب و  لئاسم  یخرب  زا  ناتسود  زا  رگید 

http://www.aftabir.com/news/view/2011/jan/06/c5_1294300649.php

. نمشد ھب  ھن  تسود و  ھب  ھن  دنکیمن  افو  سکچیھ  ھب  میژر  نیا  یتسشنھن . ردص  رب  یدیدن و  ردق  یدش و  مخ  ھک  یتسین  یسک  نیرخآ  نیلوا و  وت  ! ناپس

یدسا انیم 
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» ھلاقمهرامش ١١٨ هاگدید نودب 

هدزای رازھ و  ود  ھیئوژ  هام  مھن  تسیب و  ھعمج  مھلکتسا -

روپ ابتجم  رگشسرپ : ھبحاصم –  کی  تسیک ؟ راتسا  ریو  تسیچ ؟ یراتسا  ریو 
یھللارکش اضر  دیس  وگخساپ : نسحم – 

رویرھش ١٣٩٠

نشور هدرتسگ و  زاب و  یحطس  رد  یراتسریو  دروم  رد  ھک  ھچنآ  نوچ  میھد ، یم  رشن  ار “   یرگید  یاھ  ھبحاصم  ھنیمز  نیمھ  رد  و  ار “  ھبحاصم  نیا 

. دراد یگزات  ام  یارب  لقا  دح  دوش ، یم  نایب 

دح رد  هدش  رشتنم  راثآ   ، ھتسباو ریغ  لقتسم و  صوصخب  رظنبحاص و  نادراک و  یراتسا  ریو  روضح  اب  ھک  میبای  یم  رد  ھبحاصم  نیا  رد  تقیقح  رد 

ان ینیدقتنم  تسد  زا  راک  دشاب و  رداق  هاگآ و  میھف و  رایسب  دیاب  دسیونب  دقن  یئاھباتک  نینچ  رب  دناوتب  ھک  یدقتنم  و  دوش . یم  لاکشا  یب  ھتساریپ و  یئالاب 

دیاش دیاش “… میا “  هدنایامن  ار  اھ  نآ  زا  یرایسب  هاگرذگ  رد  ام  میرادن و  مک  ھنومن  ھک  هدب “  ضرق  نان    ِ زاب قیفر  راک  ھظحالم  صوصخب  ھتخپ و 

. دوش جراخ 

ھتسباو زیغ  دنناوت  یمن  نلومعم  دنتسھ  یرشان  ریگب  قوقح  یئاروج  کی  ای  تمدخ  رد  ھک  اھنآ  میئوگب : رتحضاو  ھتسباو . ریغ  یاھ  راتسریو  میتفگ 

. دنا هدرب  شرع  ھب  دوخ  روصتالب  یاھ  قدصت  اب  ار  شزرا  یب  رثا  کی  ھنوگچ  نارشان  هدش  هدرامگ  نیدقتنم  میا  هدیدن  مک  دنشاب .

. شراک تیفیک  ھب  ددرگیمرب  ھکلب  دشابن ، تیمک  ظاحل  زا  مھ  یلیخ  یراکرپ  نیا  دیاش  تسا . یراکرپ  راتساریو  یھلارکش ، اضردیس  نسحمروپ : ابتجم 

: نسحمروپ ابتجمو  تسا  شوھزیت  یاھفرح و  یراتساریو  وا ، ھک  دندقتعم  قافتا  ھب  بیرق  تیرثکا  هدرک ، شیاریو  ار  ناشباتک  یھلارکش  ھک  یناگدنسیون 

ھک یناگدنسیون  شراک . تیفیک  ھب  ددرگیمرب  ھکلب  دشابن ، تیمک  ظاحل  زا  مھ  یلیخ  یراکرپ  نیا  دیاش  تسا . یراکرپ  راتساریو  یھلارکش ، اضردیس 

هدنسیون نانیمطا  خساپ  یبوخ  ھبو  تسا  شوھزیت  یاھفرح و  یراتساریو  وا ، ھک  دندقتعم  قافتا  ھب  بیرق  تیرثکا  هدرک ، شیاریو  ار  ناشباتک  یھلارکش 

راثآ یراتساریو  نوچ  دنچ و  هرابرد  وا  اب  تسھ . مھ  یبدا  یاھگالبو  نیرتهدننیبرپ  زا  یکی  درگباوخ ، هدنسیون  یھلارکش ، اضردیس  دھدیم . ار  دوخ  ھب 
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. مدرک وگ  تفگ و  یناتساد 

؟ دینکیم یراتساریو  تسا  لاس  دنچ  امش 

لاس ١٣٧۵ زا  منک  نامگ 

؟ دیدرکیم راک  یھاگدنچزارھ  ًالثم  ای  دیدش  یاھفرح  راتساریو  لاس ٧۵  زا 

یراکمھ تروص  ھب  یراتساریو  یلو  مدرکیم . یسیونزاب  اتح  یراتساریو و  کیدزن  ناتسود  یارب  یلو  متشادن ، ندشراتساریو  دصق  ًالصا  لیاوا  ھن .

ینابز یراتساریو  یاپ  متسشن  یلعدای ، بوقعی  یراوسھش و  نسحدمحم  یمالغ ، دمحا  یھیصوت  اب  ھک  مدرک  عورش  یتقو  زا  ار  نارشان  اب  یاھفرح 

ھک یلوا  کپ  زا  مدید  ھک  دوب  نآ  زا  سپ  قفا . رشن  اب  مایراکمھ  یھیاپ  دش  نامھ  ای ٨٠ . دوب  لاس ٧٩  گنژرا . اضر  »ی  هوھق ناجنف  ِھت  یاھھکل   » نامر

ناوت رگید  ھک  مھ  الاح  موشن ! دنلب  طاسب  یاپ  زا  ھک  نیا  زج  متشادن  یاهراچ  راگنا  ھک  دندوب  هدش  فیکرس  ردقنآ  ناتسود  نیا  نم  یاج  ھب  مدوب ، هدز  نم 

. مرادن ندشدنلب 

؟ تسیچ دییوگب ، دیھاوخب  هاتوک  تروص  ھب  رگا  دیراد ، یراتساریو  زا  ناتدوخ  ھک  یفیرعت 

. تسیچ یناریا  ناتساد  شیاریو  رد  راتساریو    ِ نم یھفیظو  میوگب  تسا  رتھب  یصخش ، فیرعت  یاج  ھب  ھک  منکیم  رارکت  ًانیع  مھ  اجنیا  ماھتفگ ، رتشیپ 

یاھنماد یگلباق  نیا  الاح  ناتسادھعومجم .»  » ای نامر »  » مان ھب  یدازون  ندمآ  ایند  ھب  ملاس  ھب  کمک  یارب  تسا  ندوب  بوخ  »ی  امام  » ھفیظو نیرتمھم 

رد نم  ھک  تس  یاھفیظو  نیا ، یراتخاس . تارییغت  اتح  متیر و  نابز و  ھب  کمک  ات  ھتفرگ  یروتسد  یشراگن و  یاھطلغ  زا  رثن  نتساریپ  زا  دراد ؛ عیسو 

. مراد یناتساد  رھ  ربارب 

ًافرص ھک  تسا  یسک  راتساریو  ھک  راگنا  دوشیم . قتشم  راتساریو  یھملک  نامھ  زا  دنھدیم  تسد  ھب  راتساریو  زا  ھک  ییادتبا  فیرعت  ناریا  رد  اھیلیخ 

یرتمھم فیرعت  منکیم  رکف  ھک  رگید  فیرعت  کی  دنکیم . شابترم  ینعی  دنکیم ، شیاریو  یسراف  نابز  روتسد  تیاعر  یراذگھطقن و  رظن  زا  ار  باتک 

؟ دینکیم تبحص  نیا  ھب  عجار  یمک  تسین . جیار  ناریا  رد  تسا ، ندوبھلباق  نامھ  عقاو  رد  ھک  دشاب 

، یمومع فیرعت  نیا  ینعی  تسا . یرگید  زیچ  ارجام  یناتساد ، تایبدا  یهزوح  رد  اما  دییوگیم . امش  ھک  تسا  نامھ  یراتساریو  زا  یمومع  فیرعت 

ردقنآ ھک  طلست  طقف  ھن  تسا . ناتساد  رد  نابز  رب  راتساریو  طلست  رس  رب  یلصا  ثحب  اما  تسا . یناتساد  تایبدا  راتساریو  کی  راک  تسخن  حطس 

، یگزیکاپ ھب  بولسا ، ظفح  نمض  هداد ، ھئارا  دوخ  تیاور  نابز و  زا  راک  یادتبا  رد  رثا  رھ  ھک  یفیرعت  اب  دناوتب  ھک  دشاب  ھتشاد  تیقالخ  تراھم و 

. دنک کمک  نآ  ماجسنا  تیوقت و 
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نامھ شقن  یراتساریو  نینچ  تسا و  رثا  دنمشنک  دقنم  نیتسخن  ھکلب  تسین ، ینابز  روتسد  موس  هاگن  کی  طقف  یناتساد  تایبدا  یراتساریو  نیمھ  یارب 

ار لیاسو  دنک و  کاپ  ار  اھیگدولآ  ھک  تسین  یرایھب  طقف  وا  فصو  نیا  اب  دنکیم . کمک  رثا  شیاز  ھب  هدنسیون  یاپھباپ  ھک  درک  دھاوخ  افیا  ار  یاھلباق 

ردقنآ زونھ  ناشرامش  دننکیم ، راک  یصصخت  تروص  نیا  ھب  هزوح  نیا  رد  ھک  یناسک  ھتفرگن و  لکش  ناریا  رد  زونھ  فیرعت  نیا  دراذگب . ناشاج  رس 

. دنشاب هدش  انشآ  فیرعت  نیا  اب  ناگمھ  ھک  هدشن 

؟ دیاھتشاد ھک  یتایبرجت  ھب  ھجوت  اب  دراد ، شریذپ  یگدامآ  راتساریو  یراتساریو و  ھب  تبسن  زونھ  یبدا  یھعماج 

تسا رارق  دروآیمنردرس و  ناتساد  زا  ھک  یسک  دنتسنادیم . لوضف  محازم و  کی  ار  راتساریو  رتشیب  اھهدنسیون  نوچ  دشیم  تمواقم  رایسب  لیاوا 

. تسا لامک  مامت و  هدنسیون  رظن  زا  ھک  دنزب  مھ  ھب  ار  ییاھزیچ 

؟ تسا تسرد  ووھ ، لثم  یزیچ 

کی الاح  ماهدرک ، قلخ  ماھتشاد  تسود  ھک  ار  یزیچ  ماھتخاس ، ار  نآ  مدوخ  ھک  ییایند  رد  ماھتسشن  سیونناتساد  نم  ھک  نیا  دوشیم  شاهداس  ینعی  ھلب .

. دندشیم طخلامسر  رد  نارشان  یھمانهویش  میلست  تیاھن  رد  دنک ؟ یراکتسد  ار  یچ  دنک ؟ راک  ھچ  دیایب  دھاوخیم  نوریب  زا  سانشنناتساد  یھبیرغ  رفن 

ھب یسیونناتساد  یایند  رد  اما  درادن . دوجو  یھاگن  نینچ  ھک  تسا  لاس  یاھلاس  یناتسادریغ  یاھباتک  زین  ھمجرت و  ِیراتساریو  یهزوح  رد  ھتبلا 

. ینارگن اتح  ای  مدوب  ورھبور  یدایز  تمواقم  اب  مدوخ  لیاوا  اھراک . یھجیتن  رطاخھب  رتشیب  ارچ ؟ دوشیم . ھتسکش  هاگن  روج  نیا  ھک  مدیدیم  رورم 

ھک یسک  دوب ؛ رود  ناشنھذ  زا  ھک  دندشیم  ورھبور  راتساریو  زا  یفیرعت  اب  هزات  ھک  دندادیم  تیاضر  اھنت  ھن  دندیدیم ، ار  راک  یھجیتن  یتقو  اما 

! رثا لوضف  ھن  تسا ، هدنسیون  رگیرای 

یشخب نتم ، رد  تلاخد  اب  راتساریو  ھک  تسا  نیا  ناگدنسیون  یخرب  تسردان  یقلت  تسا . رثا  یونعم  کلام  ثحب  نامھ  اھهدنسیون  ینارگن  زا  یشخب  ھتبلا 

ار ھچنآ  شزرا  ھک  تس  یسک  یناتساد  راتساریو  تسا . تسردان  یقلت  نیا  متفگ  ھک  روطنامھ  اما  دنزیم . دوخ  مان  ھب  ار  هدنسیون  یراصحنا  قح  نیا  زا 

. دناهدش هدوتس  بوخ  راتساریو  کی  شنیزگ  رطاخ  ھب  ھک  یناگدنسیون  اسب  ھچ  تفگ  ناوتیم  اتح  دنکیم . رتشیب  تسا ، نآ  کلام  هدنسیون 

مزال یگدامآ  زونھ   ، اعدا نآ  مغریلع  راگنا  اما  منکیم . ساسحا  روطنیا  نم  تسا ، بوخ  راتساریو  دنیوگیم  ھمھ  ھک  هدش  دم  ریخا  یاھلاس  رد  ھتبلا 

؟ تسین روطنیا  درادن . دوجو  راتساریو  شریذپ  یارب 

یتخسرس یھاگ  مھ  اھرتناوج  اما  مھدیم . قح  یدح  ات  ناشتمواقم  راکھنھک و  ناگدنسیون  ھب  نم  ھتبلا  ھن . تسامش ، نھذ  رد  ھک  یموھفم  اب  شریذپ  ھن ،

دناهدش ورھبور  ییاھراتساریو  اب  ییاھاج  رد  دیاش  تسین . یبدا  سانشراک  تسا ، راتساریو  ھک  یسک  دننکیم  رکف  نوچ  دیاش  دنرادن . دامتعا  دننکیم و 

. تسا راوشد  ناشیارب  ندرک  دامتعا  الاح  دناهدرکن و  راک  یصصخت  ھنیمز  نیا  رد  ھک 
 PDFmyURL.com

http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01


؟ داد قح  دوشیم  ارچ  داد . قح  دوشیم  یمیدق  یاھمدآ  ھب  هرذ  کی  الاح  ھک  دیدرک  هراشا  ھتکن  نیا  ھب 

ھب نم  ھنرگو  دنراد ، یھاگن  نینچ  ای  دننزیم  ار  فرح  نیا  ارچ  ھک  منکیم  کرد  ناشهاگیاج  رطاخ  ھب  ینعی  تسا . ندرک  کرد  نداد ، قح  زا  مروظنم 

دناهدیسر و یرتھب  یھجیتن  ھب  یصصخت ، یراتساریو  اب  ھک  ار  یناگدنسیون  مراد  غارس  هورگ  ود  رھ  رد  نوچ  مھدیمن . قح  ھتسد  ود  نیا  زا  کیچیھ 

. دناھتفرگ رارق  یفنم  دقن  ضرعم  رد  شیاریو  ھب  ندادن  نت  تلع  ھب  ھک  هورگ  ود  رھ  زا  ار  یراثآ  مراد  غارس  زین 

بطاخم تسا و  داوس  مکیاهدنسیون  دراد ، راتساریو  ھک  یاهدنسیون  راگنا  ھک  دراد  دوجو  ام  ناگدنسیون  نھذ  رد  روصت  نیا  ھکنیا  لثم  تسھ  مھ  یاھتکن 

ھک زونھ  راتساریو - دناھتشون  شلوا  هدرک و  یراتساریو  یکی  ار  باتک  دننیبیم  یتقو  نابطاخم  امش  رظن  ھب  ایآ  دراد . شدروم  رد  یتواضق  نینچ 

دراد قح  هدنسیون  دراد ؟ ار  تشادرب  نیا  بطاخم  ایآ  تسا - مجنپ  مراھچ ، ھحفص  ًالعف  ھتفرن ، باتک  دلج  یور  راتساریو  مسا  ھناتخبدب  ای  ھناتخبشوخ 

؟ دشاب تشادرب  نیا  نارگن 

ھک تسین  موھفم  نیا  ھب  دنکیم  هدافتسا  شدازون  نامیاز  یارب  یرتشیب  تاناکما  زا  ھک  یردام  منکیم ؛ هدافتسا  ھلباق  لاثم  نامھ  زا  زاب  تسین . روطنیا  ھن ،

ھک تسا  یونعم  کلام  ثحب  نامھ  رس  رب  یلصا  یھشقانم  تسا . رتھبرجتاب  رتدنمشوھ و  یمدآ  ھک  تسا  نیا  شموھفم  ھکلب  تسین ، دلب  بوخ  ار  یردام 

نامر کی  یور  ًالثم  مامت  هام  ود  ھک  هدوب  یدراوم  دیاش  مشکب ، تمحز  راک  کی  یور  ھک  مھ  ردق  رھ  نم  دوخ  دوش . ھتسکش  دیاب  هاگن  نیا  مدرک . هراشا 

یونعم قوقح  لماش  ھک  یزیچ  رھ  زا  رانک . ماھتفر  ماھتفرگ و  ناوخھنومن  کی  ًالثم  یاپمھ  ار  مدزمتسد  رخآرس  ماهدرک ،  راک  یاھحفص  تسیب  دص و 

تایبدا اب  انشآ  یهدنناوخ  ینعی  تسا ، سکعرب  ارجام  مدقتعم  ًاقافتا  مھ  بطاخم »  » یهراب رد  دوشب . مھ  دیابن  دوشیمن ؛ نم  بیصن  یزیچ  تسا  راک  نیا 

باسح ھب  ار  نیا  یبطاخم  ماهدیدن  الاح  ات  نم  مکِتسد  دوشیم . بلج  رتشیب  هدنسیون  زین  رثا و  ھب  شدامتعا  ھتشاد ، بوخ  راتساریو  رثا  کی  دنیبب  یتقو 

. دراذگب هدنسیون  یداوسمک 

، دراد یاھخسن  نویلیم  کی  اتح  رازھ و  دصیس  تسیود و  یاھژاریت  ناشیاھباتک  ھک  یناگدنسیون  یجراخ  یاھروشک  رد  ھک  نیا  تسا  بلاج  ھک  یزیچ 

باتک یور  شمسا  ھک  تسیک  راتساریو  نآ  ھک  تسا  مھم  اتح  دیآیم و  باتک  یور  مھ  ناشراتساریو  مسا  ھکلب  دنراد ، مھ  راتساریو  اھنت  ھن  نیا  دوجو  اب 

یھقباس ھکنیا  ھن  اتح ، یاھقطنم  حطس  رد  میاهدرب  یاهزیاج  زونھ  ھن  ھک  یناریا  ناگدنسیون  ام  یفرط  زا  دراد . ریثات  شورف  یور  نامھ  ینعی  هدمآ ،

امش رظن  ھب  میراد . ار  تمواقم  نیا  دوریم ، رتالاب  ات  رازھ  جنپ  ھن  ات و  رازھ  ود  زا  ھن  نامیاھباتک  ژاریت  میراد و  یدایز  یلیخ  یسیون  ناتساد 

. دنراد ار  ھغدغد  نیا  مھ  اھنآ  هرخالاب  نوچ  یونعم ، قوقح  ثحب  نآ  یادج  ھتبلا  تساجک ؟ شاھشیر 

اب ای  اپورا  رد  راتساریو  فیرعت  دینک ! تکرش  تاباختنا  رد  ًالثم  ای  دیوشب  یسکات  راوس  دیھاوخیم  یتقو  ھک  یفیرعت  نامھ  اب  تسا ؛ ناریا  اجنیا 

. دراد رایسب  توافت  مھ  ناریا  رد  نآ  فیرعت 
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. دینکب توافت  نیا  ھب  یاهراشا  رصتخم  دوشیم 

ھب مدآ  دنچ  زا  یاھعومجم  دراد ، دوجو  برغ  رد  ھک  یفیرعت  اب  ار  راتساریو  رھ  راک  تلاح ، نیرتھب  رد  ناریا و  رد  ھک  ماھتفگ  رگید  یاھبحاصم  رد  ًالبق 

یاضما لوئسم  مھ  ًاریخا  داشرا و  زیمم  ھتبلا  راتساریو و  رشن ، سانشراک  هدنسیون ، ِتسود  ای  داتسا  هدنسیون ، ِدوخ  دنھدیم : ماجنا  یکارتشا  تروص 

! باتک لوصو  مالعا 

: میوگیم لاثم  یارب  دراد ؟ لوبق  باتک  رشن  یارب  ار  راتساریو  رظن  رشان  مادک  ًالصا  دنکیم و  یفرعم  رشن  ھب  باتک  یراتساریو  مادک  اجنیا  رد  یلو 

ھب نم  مینکیم . راک  مھ  اب  میراذگیم و  یتاسلج  ام  دیھدیم ، داھنشیپ  نم  ھب  ار  یحرط  متسھ ، انشآ  امش  اب  راتساریو . نم  دیتسھ و  هدنسیون  برغ  رد  امش 

رثا مراد ، یبدا  یاضف  زین  امش و  نھذ  یایند  زا  مھ  ھک  یتخانش  اب  ھتبلا  لماک و  یدازآ  اب  منیشنیم  نم  دعب  دیسیونیم . ار  راک  امش  منکیم و  کمک  امش 

نالف اب  فورعم و  رشن  نالف  موریم  موشیم  دنلب  نم  دش ، مامت  ھک  راک  و  دیھدیم . ماجنا  نم  رظن  ریز  ار  یرییغت  ھنوگرھ  منکیم . یراتساریو  ار 

یور شمسا  ھک  دح  نآ  ات  دباییم  تیمھا  وا  مان  راتساریو و  ھلب ، ھک  تسا  تروص  نیا  رد  دوش . رشتنم  راک  ات  منکیم  یراکمھ  فورعم  یبدا  رازگراک 

ریخا یاھلاس  رد  ھک  ھمشچ  رشن  رد  لاثم  یارب  تسا . یرگید  لکش  اجنآ  رد  رشن  راتخاس  دنکیم . قرف  ًالماک  فیراعت  نیاربانب  دیآیم . مھ  باتک  دلج 

یارب ار  یباتک  چیھ  الاح  ات  مھ  نم  دوخ  ھک  دنامن  ھتفگان  ھتبلا  هدشن . رشتنم  نم  یھیصوت  اب  مھ  باتک  کی  اتح  نونکات  هدوب ، نآ  اب  مایراکمھ  نیرتشیب 

یھمجرت ناراتساریو ( » نابز  زا  شیاریو   » باتک نارشان ، اتح  ناگدنسیون و  منکیم  داھنشیپ  لاثم ، نیا  یاوس  ماهدرکن ! ھیصوت  رشن  نیا  ھب  پاچ 

مھ تسا  دنمدوس  مھ  تایبدا  لھا  یھمھ  یارب  باتک  نیا  یھعلاطم  ثحب ؛ نیا  باب  زا  طقف  ھن  دنناوخب . ًامتح  ار  یقیقد ) هدژم  یراتساریو  اب  یھورگ 

. شخبتذل

ینعی دراد  مھ  یدام  قوقح  دراد ، یونعم  قوقح  اجنیا  سکعرب  راتساریو  دراد ؛ دوجو  راتساریو  زا  اجنآ  ھک  فیرعت  قبط  ھک  تسا  نیا  مروظنم  نم 

رگا میوگیم  نم  دریگیم . اجنیا  راتساریو  ھک  دشاب  یدصرد  اب  ھسیاقم  لباق  ھک  منکیمن  رکف  ًالصا  ھک  یھجوت  لباق  دصرد  دریگیم ، باتک  زا  یدصرد 

ھشیر تساجک ، شاھشیر  نیا  دییوگب  مھاوخیم  نم  تسین ، روطنیا  سپ  ارچ  دنشاب ، ھتشاد  ضارتعا  رتشیب  دیاب  اجنآ  رد  نادنسیون  دشاب ، مھ  یضارتعا 

؟ دراد یگنھرف  ھشیر  دراد ، یعامتجا 

یزیچ یتقو  تسین . یاھفرح  زونھ  ناریا  تایبدا  رد  یگدنسیون  تاباختنا ! تسا و  یسکات  نامھ  یھیضق  تسا و  ناریا  اجنیا  ھک  نیا  رطاخ  ھب  مھ  زاب 

لکشم نیمھ  یبدا  رشن  ای  یبدا  تاعوبطم  ای  یبدا  دقن  رد  ام  رگم  دراذگیم . رثا  مھ  نآ  یاھھبنج  ریاس  یور  ندوبن  یاھفرح  نیا  تسین ، یاھفرح  شدوخ 

. دوشیمن ماجنا  یاھفرح  ًالماک  مکِتسد  ای  یاھفرح  تروص  ھب  اھنیا  زا  کیچیھ  ھک  تسا  نیا  زا  یشان  اھنیا  یھمھ  میرادن ؟ ار 

رد ھک  نیمھ  دوجوم ، عضو  رد  ًالامتحا . تسا  دعب  لاس  هد  ًالثم  عوضوم  ھن ، ای  دیایب  یناتساد  رثا  یور  شمسا  راتساریو  نالف  دنیوگب  دنھاوخب  ھک  نیا 
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رس رب  یھاگ  ناگدنسیون  یخرب  ماهدید  اتح  هدش و  بلج  ناتساد  یصصخت  یراتساریو  تیمھا  ھب  نارشان  یخرب  ناگدنسیون و  ھجوت  ریخا  لاس  دنچ 

. تسا دروآتسد  نیرتمھم  دننکیم ، مھ  ثحب  راتسریو  باختنا 

. تسا تباث  نانچمھ  ھن ، ای  دنکیم  ادیپ  دراد  یدشر  امش  رظن  ھب  دراد ، یبایزرا  ھچ  دنور  نیا  زا  امش 

اھرشان و اھهدنسیون و  مھ  مروظنم  فرط  ود  رھ  زا  تسا . بوخ  شدنور  ھلب ، فرط  ود  رھ  زا  ناتساد  یصصخت  یراتساریو  ھب  هاگن  حیحصت  رد 

ھب ردقھچ  هاگن  نیا  حیحصت  ھکنیا  اما  یراتساریو . رگید  یاھھنوگ  زا  یناتساد  تایبدا  یراتساریو  کیکفت  ینعی  اھراتساریو ؛ دوخ  مھ  تسا  یبدا  راثآ 

یاضف زا  دراد ، یگتسب  مھ  یرگید  لماوع  ھب  رگید  تاعوضوم  زا  یلیخ  لثم  مھ  عوضوم  نیا  نوچ  تسا . دیدرت  یاج  دسرب ، مھ  یلمع  ینیع و  یھجیتن 

ود رھ  یارب  عوضوم  نیا  یداصتقا  یھبنج  لاثم  یارب  روشک . یسایس  عضو  اتح  گنھرف و  داصتقا  یداصتقا و  عاضوا  ات  ھتفرگ  یزیمم  رشن و  یلک 

رد مھ  ار  ناشراک  یلام  یاھھبنج  دنریزگان  دنالوغشم ، گنھرف  دیلوت  ھب  ھک  لاح  نیع  رد  یناتساد  تایبدا  نارشان  ًالثم  تس . یلضعم  شدوخ  فرط 

ھک یلیخ  ناتساد  راتساریو  نم  ای  دھدب ؟ یراتساریو  دزمتسد  دیاب )»  » ھک نیا  ھن   ) دناوتیم ردقھچ  ناتساد  کی  پاچ  یارب  رشان  کی  بخ  دنریگب . رظن 

؟ مناوتیم منک . راک  باتک  هدزناش  هدزناپ  زا  رتشیب  مناوتیمن  لاس  رد  منک ، ھفخ  ار  مدوخ 

. ھن

لاثم کی  طقف  لئاسم و  زا  یکی  طقف  نیا  منک . هاگن  دمآرد  عبنم  کی  دح  رد  نآ  ھب  مناوتیمن  ًالصا  دنزادرپیم ، نالا  ھک  ییاھدزمتسد  اب  مناوتیمن و  ًاتدعاق 

. تسین مولعم  نادنچ  ھن  ای  دسرب  مھ  بوخ  یاھجیتن  ھب  دنور  نیا  ھک  نیا  سپ  تسا .

روز ھب  شباتک  یارب  رثا  یهدنسیون  ھب  اھرشان  ھک  دینادیم  نم  زا  رتھب  امش  دنتسھ . نارشان  دیدرک  هراشا  ناتدوخ  ھک  روطنامھ  مھ  ارجام  نیا  رس  یک 

ام تایبدا  رد  ینالوط  یھقباس  یلیخ  ھتبلا  نیا  دنکیم . باختنا  پاچ  یارب  ناشیارب  ار  باتک  ھک  دنراد  ار  رفن  کی  الومعم  دنھدیم و  لوپ  یدصرد 

رییغت دنراد  زاین  راتساریو  ھب  ھکنیا  یارب  اھرشان  هاگن  نیا  ایآ  دنکن . ار  یچ  دنک  پاچ  ار  یچ  ھک  تفرگیم  میمصت  شدوخ  رشان  نیا  زا  شیپ  ات  درادن .

؟ دنوشیم ھتخانش  یرورض  ای  مرتحم  لک  روطھب  نیرشان  فرط  زا  ناراتساریو  زونھ  ایآ  تسا ؟ هدننکراودیما  شرییغت  هدرک و 

ھک منیبیم  ار  ینارشان  رگید  یاھهزوح  رد  اما  تسا . یناتساد  تایبدا  یهزوح  ام  ثحب  عوضوم  ھتبلا  ھن ! زونھ  یرورض  یلو  دنوشیم ، ھتخانش  مرتحم 

. دنزادرپیم یراتساریو  تباب  مھ  نیگنس  ییاھھنیزھ  یھاگ  یرورض و  رایسب  مھ  تسا  مرتحم  مھ  ناشیارب  راتساریو 

؟ تسا تسرد  دوشیم ، رتزیگناثحب  رادقم  کی  ھک  تسا  یناتساد  تایبدا  رد  یلو 

مکح دننکیم  ھجوت  ھیضق  نیا  ھب  ھک  رشان  ات  ھس  ود  الثم  راک  ھب  اکتا  اب  مناوتیمن  نم  تسا . رتشیب  ناشتالکشم  یناتساد  تایبدا  یاھرشان  ھک ، متفگ 
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یارب تسا و  طلغ  زا  رپ  ناشاھراک  ھک  دنتسھ  مھ  فورعم  ییاھرشان  نالا  نیمھ  دناهدرک . کرد  ار  عوضوم  نیا  ترورض  نارشان  یھمھ  ھک  مھدب 

. دنشاب هدشن  ھجوتم  زونھ  ناشدوخ  دیاش  ھک  دراد  یدب  یلیخ  جیاتن  راک  نیا  پاچ . یارب  دنتسرفیم  شیاریویب  دننکن ، فرص  ھنیزھ  ھکنیا 

رب اتح  مھ  دراذگیم  دب  رثا  نادقتنم  زین  یاھفرح و  بطاخم  یور  مھ  هدشن ، شیاریو  یلو  دراد  زاین  شیاریو  ھب  ھک  بوخ  نامر  کی  راشتنا  مدقتعم 

ای هدز ، بیسآ  اھنآ  تیلاعف  یداصتقا  یھبنج  ھب  تسا و  رتشیب  رایسب  یناتساد  راثآ  نارشان  رب  یزیمم  راشف  ھک  منک  کرد  مناوتیم  ھتبلا  باتک . شورف 

نارشان یاھفرح  تیلوئسم  یفان  تسین و  نیا  ارجام  یھمھ  اما  دنرخیمن و … باتک  مدرم  تسا و  مک  ناگرامش  هدمآ و  نییاپ  یلیخ  ھعلاطم  یھنارس  ًالثم 

یفنم دید  ھک  یناگدنسیون  اتح  ای  نارشان  نیمھ  رگا  دیاش  دنالفاغ . ناتساد  یصصخت  یراتساریو  تیمھا  زا  ًاعقاو  یناتساد  راثآ  نارشان  یخرب  تسین . مھ 

نیا ھجوتم  رتشیب  دنجنسب ، یصصخت  شیاریو  زا  شیپ  یاھھخسن  اب  ار  باتک  رازاب  رد  دوجوم  یهدششیاریو  راثآ  ھک  دنشاب  ھتشاد  ار  ناکما  نیا  دنراد ،

اجک ھب  اجک  زا  رثا  نآ  دراد  ربخ  یسک  ھچ  هدششیاریو  ناتساد  باتک  کی  رشان  هدنسیون و  دوخ  زج  ھب  نالا  دنوشب . نآ  تبثم  یاھدمایپ  ترورض و 

لکشم کی  رانک ، ھب  اھنیا  یھمھ  الاح  و  روطنیمھ . مھ  رگید  یاھرشان  اھهدنناوخ و  دنناوخیم ، ار  ییاھن  لوصحم  ناگدنسیون  یھعماج  هدیسر ؟

تالکشم اھیتساک و  دنراذگب ؟ راک  نیا  رس  رب  ار  دوخ  یگدنز  دنرضاح  ھک  میراد  ناتساد  یصصخت  راتساریو  رفن  دنچ  رگم  ھک  تسا  نیا  رگید  یساسا 

. تسین ات  ود  یکی 

ھب تسا  یکر  لاثم  ھتبلا  میوگیم  کر  نم  دیشخبب  دنیوگیم - ھک  دنراد  یداقتعا  اھهدنسیون  زا  یرسکی  ھکنیا  مھ  مدینش  نم  ھک  یرگید  ثحب  یک 

رکف اما  دراد . دوجو  روصت  نیا  دشاب . رتهدنسیون  نم  زا  لقادح  دیاب  دنک ، شیاریو  ارم  باتک  دھاوخیم  هدمآ  ھک  یھللارکش  اضر  یاقآ  دیریگن –  ناتدوخ 

. دشاب مھ  یلباق  یهدنسیون  ھکنیا  ھب  دسرب  ھچ  دشاب ، هدنسیون  ًامتح  دیاب  راتساریو  ًاموزل  ھک  منکیمن 

یاپ درگ  ھب  مھ  لایخ  رد  نم  ھتبلا  دناهدنسیون ؟ دوخ  زا  رتسیونناتساد  ای  سیونناتساد  ناشدوخ  ایند  فورعم  ناراتساریو  زا  کی  مادک  تسا ! رادهدنخ 

، شمزاول زا  یکی ـ  طقف  یکی ـ  ھک  تسا  یصصخت  ًالماک  یراک  یناتساد  تایبدا  یراتساریو  ھک  تسا  نیا  ھتکن  یلو  مسریمن ، ایند  فورعم  ناراتساریو 

. تسا ھیبش  زنط  ھب  دشاب ، هدنسیون  دوخ  زا  رتسیونناتساد  ًاموزل »  » ھک نیا  اما  تس ، یناتساد  تایبدا  یهزوح  رد  ندوب  سانشراک 

. دنراد ار  داقتعا  نیا  اھیلیخ  ام  روشک  رد  ھنافساتم  ھتبلا 

یراتساریو زا  ھک  مرادن  غارس  ار  یاهدنسیون  چیھ  زونھ  راک  اھلاس  نیا  یھمھ  رد  نم  دوخ  مافسأتم ! میوگب  مناوتیم  طقف  دشاب ، دایز  ناشدادعت  رگا 

مھ ار  ناشیدونشخ  ھک  اھرتناوج  ات  ھتفرگ  اھرتیاھفرح  زا  ناشاھیلیخ  دناهدوب  سکعرب ، دناھتفگن . زیچ  مدوخ  ھب  مکتسد  دشاب ، هدوب  یضاران  نم 

دناھتفگ دناهدناوخ ، ار  شنامر  نارگید  تفگ  دمآ و  نم  شیپ  هدنسیون  ناتسود  زا  یکی  شیپ  لاس  نیدنچ  منک . فیرعت  ار  ییارجام  راذگب  دناهدرک . زاربا 

یناوتیم یراک  ھچ  وت  رگم  منادب  مھاوخیم  مانارگن و  نم  یلو  یھدب ، یھللارکش  ھب  ار  نآ  رشان  ھب  ھئارا  زا  شیپ  تسا  رتھب  دراد و  داریا  ترثا  نابز 
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» ھلاقمهرامش ١١٨ هاگدید نودب 

دش شاھجیتن  ار . راک  لک  یدوب  یضار  رگا  منکیم ، شیاریو  دزمتسدیب  ار  نآ  زا  لصف  کی  منک ، بلج  ار  تدامتعا  ھک  نیا  یارب  متفگ  ینکب . منامر  یارب 

نامر مھم  یاھلصف  زا  یکی  رد  تیاور  تاییزج  رییغت  داھنشیپ  اتح  ینابز ، یراتساریو  یاوس  رخآرس  درپس و  نم  ھب  قایتشا  اب  ار  راک  یھمھ  ھک  نیا 

نم تفگ  دمآ . مھم  یلیخ  مرظن  ھب  ھک  تفگ  یاھلمج  راک  ماجنا  زا  دعب  دندرپس . نم  ھب  ار  هدنسیون  کی  مود  نامر  مھ  رخاوا  نیمھ  تفریذپ . دنخبل  اب  مھ  ار 

! ھچ ینعی  ناتساد  ِیراتساریو  مدیمھف  هزات 

… دخرچیم یراتساریو  هار  زا  ناتیگدنز  نالا  ھکنیا  یانعم  ھب  ھن  یاھفرح  یاھفرح ؛ راتساریو  کی  ناونع  ھب  امش  نیمھ ،

… یصصخت مییوگب  یاھفرح ، یاج  ھب  تسا  رتھب 

تسد راک  یوت  دصرد  دنچ  ًالومعم  امش  مسرپب  متساوخیم  یلو  دنکیمن . یگدنز  هار  نیا  زا  مھ  یاهدنسیون  چیھ  نالا  ھک  یروطنامھ  یصصخت ، ھلب ،

؟ دیربیم

ھک یزیچ  یهدودحم  رد  ناتساد  یصصخت  راتساریو  ھک  نیا  رتقیقد  دنکیم . فیرعت  ار  شیاھهدعاق  شدوخ  یناتساد  رھ  دنکیم . توافت  راک  عون  ھب  انب 

ھک یھجوت  ًاصوصخ  شاھیلوا و  یبسن  یگتساریپ  رطاخ  ھب  یناتساد  ھک  دیآیم  شیپ  یھاگ  ھک  ماهداد  حیضوت  ًالبق  مھ  ار  نیا  دنکیم . تکرح  تسا ، دوجوم 

ینابز بوچراچ  یشراگن ، یروتسد و  یاھریگوتفرگ  زا  غراف  راتساریو  ھک  دنکیم  مھارف  ار  ناکما  نیا  ھتشاد ، مھ  نابز  ھب  ًاصاصتخا  هدنسیون 

یشراگن و یاھداریا  رطاخ  ھب  ناتساد  کی  ھک  دیآیم  شیپ  مھ  یھاگ  ھتبلا  دشخبب . ماوق  ار  نآ  یریبعت  ھب  دنک و  تیوقت  حالصا و  ار  متیر  نحل و  ناتساد و 

. دراذگیمن رتالاب  یاھھلحرم  ھب  راتساریو  دورو  یارب  ییاج  رگید  رثن ، رد  یزادرپھلمج 

؟ دیاین شباتک  رد  امش  مسا  ھک  دشاب  ھتشاذگ  یراتساریو  طرش  ار  نیا  یاهدنسیون  ای  رشان  هدش 

اما منکیم ! شیاریو  مدوخ  ار  مباتک  دوب  ھتفگ  رشان  ھب  ھک  دوب  مدوخ  میدق  ناتسود  زا  انشآمان و  یاهدنسیون  دوبن . نم  صخش  اب  ًارھاظ  شلکشم  ھتبلا  ھلب .

. متفریذپن مھ  نم  بخ ، و  دیاین . راتساریو  مسا  دوب  ھتفگ  اما  دوب  ھتفریذپ  مھ  وا  دنک . شیاریو  رشن  راتساریو  دیاب  ار  شنامر  ھک  تشاد  رارصا  رشان 

؟ دینادیم هدننکراودیما  ار  ناریا  رد  یناتساد  تایبدا  یراتساریو  دنور  امش  یلک  روطھب 

میوشیم یسکات  راوس  ھک  یتقو  نامھ  لثم  میشاب ، راودیما  یناتساد  تایبدا  یراتساریو  دنور  ھب  اتح  زیچ  ھمھ  ھب  ھک  نیا  زج  میرادن  یاهراچ  ناریا  رد 

. میوشیم ھفخ  ھنرگو  و !…
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» ھلاقمهرامش ١١٨ هاگدید نودب 

» ھلاقمهرامش ١١٨ هاگدید نودب 

یراشفا هردان  نم –  زرم 
رویرھش ١٣٩٠

ندناسر تموکح  ھب  زاس  ھنیمز  یلیلد ] رھ  ھب   ] ھک تسا  یناسک  اب  نم  زرم 
دنا و هدش  خیرات  رد  ینید  تموکح  نیرتعیجف 

ھک دنکیمن  مھ  یتوافت  دنراشفیم ؛ یاپ  ناش  ھناراکبارخ  درکلمع  نیا  رب  مھ  نانچمھ 
ینامزاس ھقرف و  بزح و  مادک  تشپ  ار  دوخ 

نم یارب  دشابن ، راسمرش  یخیرات  گرزب  حاضتفا  نیا  زا  سکرھ  دنا ؛ هدرک  ناھنپ 
. دنام دھاوخو  تسھ  زیتس  نز  زیتس و  ناریا  ھشیمھ 

یربنق دیجم  ناتسرامیت – “  زا  یئاھ  ھمان  باتک  هام  “ – باتک  هراب  رد 
رویرھش ١٣٩٠

. تسا هدش  رشتنم  نونکات  ام  تایبدا  یایند  رد  ھک  دشاب  یئاھ  ھمان  یرس  نیرتھب  زا  یکی  دناوت  یم  باتک  نیا  رد  هدمآ  یاھ  ھمان 

یریثات دنز ، یم  جوم  اھنآ  رد  ھک  یتقادص  رطاخب  رتمھم  ھمھ  زا  رثن و  یئاریگ  یئاویش و  ببس  ھب  مھ  اوتحم ، ظاحل  زا  مھ  مرف ، ظاحل  زا  مھ  اھ  ھمان  نیا 

. دنراد ھناناج 

دشاب یم  امش  سرتسد  رد  و  میا . هداد  رارق  هاگرذگ  ھناخباتک  رد  فا  ید  یپ  تمرف  اب  یباتک  تروصب  ار  اھنآ  ھعومجم  ھک  میلاحشوخ  ام 

ناگدنسیون یاروش  دش . میھاوخ  رازگساپس  امش  یاھ  رظن  تفایرد  زا 
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» ھلاقمهرامش ١١٨ هاگدید نودب 

روپ لوسر  دلاخ  تفرگن – ! راشتنا  زوجم  مباتک 
رویرھش ١٣٩٠

! تفرگن راشتنا  زوجم  مباتک 

روپ لوسر  دلاخ 

. تساھتفرگن زوجم  ممود  ناتساد  ھعومجم  ھک  دنداد  ربخ  دنتفرگ و  سامت  ھمشچ  رشن  زا  زورما 

لصا ناتساد  جنپ  فذح  اب  زورما  هرخالاب  دوب و  زوجم  رودص  یسررب و  لطعم  داشرا  رد  هام  شش  ًابیرقت  مرھوش “  یاھنخان  ری  ز ناتساد “  ھعومجم 

کاخ ھب  مان ! رییغت  اب  ات  دندنادرگرب  رشان  رتفد  ھب  ار  شاشال  شآ و  یهزانج  ، ( !! یاھحفص یس  دصکی و  باتک  کی  زا  ھحفص  داتفھ  ًابیرقت   ) ی

(. دناهدومرف موقرم  ھیحالصا  رد  ھک  تسا  یحالطصا  نیع  باتک “ ناونع  رییغت   ” دینک رواب  . ) دوشهدرپس

تنیرپ ای  منک ، رشتنم  تنرتنا  رد  ار  میاھھتشون  دنکیمن  یقرف  میارب  الصا  ینعی  ماهدرپس . روگ  ھب  ار  میاھباتک  پاچ  لیم  ھک  تساھلاس  ھناتخبشوخ 

نتشون و اتح  منک . ناشپاچ  داشرا  زوجم  اب  ای  و  منک ، ناشاییامنور ! مرسمھ  اب  اھنت  منکن و  رشتنم  ًالصا  ای  مھدب ، کیدزن  ناتسود  ھب  مریگب و 

تذل نیمھ  مھ ، راک  لصا  مربیم . تذل  هزادنا  کی  ھب  ًابیرقت  ناتساد ، کی  ندناوخ  ناتساد و  کی  نتشون  زا  درادن . یریفوت  میارب  دایز  مھ  ناشنتشونن 

. راگنا تسا 

. منکیم رکشت  ناشطابضنا ، مظن و  یاھفرح و  نادجو  فاصنا ، تقادص ، ینابرھم ، لابقتسا ، تباب  ھمشچ “ رشن   ” ناگدننادرگ زا 

روفو ھب  اھزورنیا  ھک  “ ) ماع ءالم  رد  اھناسنا  مادعا    ِ” یزومآدب ریثات  مرازھکی  ھب  هاتوک ، ناتساد  کی  یاھیزومآدب  ریثات  ھک  دسرب  یزور  مراودیما 

؟ دشدنھاوخ رشتنم  یژاریت  ھچ  رد  نامیاھناتساد  ھک  دینادیم  زور  نآ  دسرب . میدھاش ،)

یئابطابط دمحا  شتآ –  رب  روگ  ناریا 
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رویرھش ١٣٩٠

هاگرارق هدنامرف ی  هاپس و  رگشلرس  یمساق  درک . یفرعم  تفن  یداھنشیپ  ریزو  ناونع  ھب  ار  یمساق  متسر  سلجم  ھب  ییا  ھمان  رد  ام  روھمج  سیئر 

باصتنا ناریا ،  زاگ  تفن و  شخب  لک  تریدم  تیکلام و  نتفرگ  تسد  ھب  یارب  هاپس  ھنیرید ی  فدھ  نتفرگ  رظن  رد  اب  تس . ایبنالا  متاخ  میظع  یتعنص 

ار روشک  زاگ  تفن و  یاھدمآرد  عیزوت  نینچمھ  باصتنا  نیا  تسا . فدھ  نیا  ھب  ندیشخب  ققحت  یاتسار  رد  یمھم  مدق  تفن  ریزو  تمس  رد  یمساق  متسر 

. درک دھاوخ  رت  ھنالوئسمریغ  یلعف  ناماسبان  تیعضو  زا 

. دومن دھاوخ  راذگاو  ایبنالا  متاخ  هاگرارق  ھب  ار  یروف  یاھراک  یمامت  تلود  ھک  دوب  هدرک  رارقا  روھمج  سیئر  نواعم  یمیحر  ھتشذگ ،  هام  دنفسا  رد 

ًافرص ھک  تسین  یضار  نیا  ھب  اھنت  هاپس  ییایرد  یالویھ  اما  دربراک . ھب  یزیچ  رھ  حیجوت  یارب  ار  نآ  ناوت  یم  ھک  تسا  یدیفم  ھملک ی  یروف “  ” ھتبلا

 – دعلبب اجکی  ار  یتباقر  ھنوگ  رھ  ھک  تسا  نیا  هاپس  تساوخ  ددرگ . راذگاو  نآ  ھب  ھصقانم  نودب  یروف و  ریغ  یروف و  یاھدادارق  زا  ییا  هدنیازف  دادعت 

تخادرپ ایبنالا  متاخ  ھک  میا  هدینش  نونک  ات  راب  دنچ  دنتسھ . یصوصخ  شخب  یایرد  رد  ھک  ار  یتقادص  اب  رت و  کچوک  یاھیھام  ھمھ ی  ینعی 

! خادنا ریخات  ھب  ردقنآ  ار  ءزج  ناراکنامیپ 

هاپس یاھ  یناپمک  ایبنالا ؟ متاخ  ھب  دنشورفب .…  یلزان  تمیق  اب  ار  ناشیاھتکرش  لک  دنوش  روبجم  ًاتیاھن  دنسرب و  یتسکشرو  زرم  ھب  ھکنیا  ات  تسا  ھت 

. دنعلب یم  ار  یصوصخ  شخب  سونایقا  رد  لقتسم  یاھیھام  ھمھ  دنراد  نارادساپ 

تسبرد شبوصنم  ناگدنیامن  ات  تسا  سلجم  یتآ  تاباختنا  رد  یگرزب  نویسکارف  بسک  یارب  یزیر  ھمانرب  مرگرس  کنیا  هاپس  تسین . ارجام  مامت  نیا  و 

زا ھک  ینابلط  حالصا  ھک  درک  مالعا  یرفعج ،  یلع  دمحم  نارادساپ ،  هاپس  لک  هدنامرف  یتقو  شیپ  یدنچ  دنشاب . نآ  عفانم  ظفاح  هاپس و  نامرف  تحت 

روما رد  موسرم  ان  راکشآ و  یتلاخد  ار  یو  تاراھظا  مدرم  زا  یرایسب  دنتسھ ،  تاباختنا  رد  تکرش  ھب  زاجم  دنشاب  هدرکن  روبع  زمرق  طوطخ 

یرفعج رادرس  عضاوم  میوش . بجعتم  عوضوم  نیا  زا  دیابن  ام  اما  دش . یم  موکحم  یو  طسوت  ینیمخ  ماما  نامز  رد  ًالامتحا  ھک  دندرک  یقلت  یسایس 

یھاگیاج ق! رد  ار  دوخ  دراد  هاپس  ھک  دوب  رما  نیا  رگنایب 

. دریگب نابھگن  یاروش  زا  ار  تاباختنا  رد  تکرش  یارب  طیارش  نیدجاو  نییعت  رد  روما  یدصت  ھک  دھد  یم  را 

بذج یارب  ًالامتحا  و   ) ھیملع یاھ  هزوح  بالط  یرادافو  تیامح و  ندیرخ  یارب  هاپس  تسا . مق  رد  دوخ  ذوفن  شیازفا  یارب  شالت  مرگرس  هاپس  هوالعب 

هام لیاوا  یدزی  حابصم  تیآ هللا  ھک  تسین  یتفگش  یاج  نیاربانب  دنک . یم  تخادرپ  ھنایھام  قوقح  ناشیا  زا  یرایسب  ھب  هدنیآ ) رد  هاپس  ھندب  رد  نانآ 

ھب دشاب . روشک  یاھیدنمزاین  یوگخساپ  دناوت  یم  ھک  تسا  ناریا  رد  یداھن  اھنت  نارادساپ  هاپس  ھک  تفگ  نایھاپس  یارب  ینارنخس  کی  یط  رد  ھتشذگ 
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» ھلاقمهرامش ١١٨ هاگدید نودب 

. دنا هدرک  تخادرپ  لوپ  یو  ھب  اھفرح  نیا  داریا  یارب  دایز  لامتحا 

یسایس هاگیاج  داصتقا و  رب  یبرخم  رایسب  ریثات  رگید  یوس  زا  شا  یفارحنا  هورگ  داژن و  یدمحا  وسکی و  زا  شحانج  یا و  ھنماخ  نایم  یلعف  شمشک 

ھنادزد هاپس  دنا ،  هدرک  زکرمت  رگیدکی  اب  عازن  رب  تردق  زکارم  رگید  ھک  لاح  نامھ  رد  تسا . دونشخ  عوضوم  نیا  زا  هاپس  اما  دراد . ناھج  رد  ناریا 

تروصنآ رد  دنک . ھل  ار  دوخ  یابقر  ھمھ ی  دناوتب  ھک  دسرب  یا  ھلحرم  ھب  ھکنیا  ات  تسا  شدوخ  یارب  یرتشیب  یداصتقا  یسایس و  تردق  بسک  لوغشم 

هدناشن تسد  یسایس  ناگبخن  زا  یکدنا  دادعت  هاپس و  یاھیناپمک  طسوت  ھک  تشاد  میھاوخ  قباس  یوروش  ریھامج  داحتا  هویش ی  ھب  زکرمتم  یداصتقا  ام 

! یرت هدرتسگ  رد  ار  داسف  ھک  دوش  یم  هرادا  هاپس  ی 

… دمآ یوروش  ریھامج  داحتا  رس  رب  ھچ  ھک  میناد  یم  یبوخ  ھب  ام  ھمھ  و  تشاد . دھاوخ  یپ  رد  شھجو  ن 

ییابطابط دمحا 

دون هامدادرم 

یناخ ودرا  لضفلاوبا  دوش –  یم  یم  رودزم  رفن  کی  نینچ  نیا 
رویرھش ١٣٩٠

تساھ لاس  راگنا  درک . یم  تبحم  زاربا  داد و  یم  ناکت  مد  نم  ھب  یسرخ “  ” مان ھب  شیولامشپ  گرزب  گس  متفر ، یم  دازرھم  متسود  دزن  ھک  تقورھ 

. میسانش یم  ار  رگیدمھ  ھک 

. درک یم  راتفر  ھنوگنیمھ  ھمھ  اب  ھکلب  تشادن ، ار  راتفر  نیا  نم  اب  اھنت 

مراولش ھچاپ  نانز  قاو  دنک ، یمن  زواجت  بجو  کی  زا  ناشدق  ھک  وغیر  کچوک  گس  ات  ود  مدید  یتفگش  اب  متفر . دازرھم  ھناخ  ھب  لاسکی  زا  سپ  زورید 

دازرھم ھکنیا  ضحم  ھب  دنتفرگ . ار 

. دنداتسیا دنتشاد ، یمن  رب  نم  زا  مشچ  ھکیلاح  رد  ناش  بحاص  رانک  دندرک و  لو  ارم  ھچاپ  درک ، ناشیادص 

؟“ یدروآ ار  وغیر  ات  ود  نیا  یدرک ، لو  ار  تفلک  ندرگ  گس  نآ  دش ؟ یچ  یسرخ “ ” ؛ مدیسرپ دازرھم  زا 
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» ھلاقمهرامش ١١٨ هاگدید نودب 

ھب متسیس  دمآ  دزد  ھک  راب  نیرخآ  مدرک . بصن  ریگدزد  متسیس  دز . دزد  راب  ھس  ود ــ  ار  ما  ھناخ  تفلک ، ندرگ  گس  نوا  دوجو  اب  : ” تفگ دیدنخ  دازرھم 

اھر ای  هدش  مگ  یاھ  گس  لحم  متفر  نم  دندرب . ناشدوخ  اب  ار  یسرخ “ ، ” دندزدب یزیچ  دندرکن  تارج  سرت  زا  نوچ  دندرک ، رارف  اھدزد  داتفا ، راک 

ندیشک کانرد  یاھ  هزوز  لاح  رد  رغال  یمخز و  یسفق  رد  ھک  هدام  رن و  گس  ات  ود  نیا  ھبداتفا  مشچ  مریگب ، رگید  نابساپ  گس  کی  متساوخ  هدش .

یاذغ ناش  یلبق  بحاص  دنا ، هدروآ  هزات  ار  اھ  نیا  ھک  تفگ  نم . ھب  دیدب  ار  ات  ود  نیا  ھک  متفگ  اجنآ  نانکراک  زا  یکی  ھب  تخوس . ناشیارب  ملد  دندوب .

، تسا بارخ  رایسب  ناش  یحور  یمسج و  عضو  ینیب ، یم  ھک  روطنامھ  و  هدز ، ناش  کتک  ییوشانز  تالکشم  تلع  ھب  یتح  هدادن و  اھنآ  ھب  یتسرد 

. دننک ادیپ  تاجن  کاننفسا  عضو  نیا  زا  ات  دنک  ناش  تحار  لوپمآ  کی  اب  دیایب و  کشزپماد  میرظتنم 

رگید زور  هدزناپ  ات  رگا  ھک  مداد  دھعت  نم  ینالوط  یوگتفگ  زا  سپ  منک . یگدیسر  اھنآ  ھب  مھد  یم  لوق  و  کشزپماد ، دزن  مرب  یم  ار  اھنآ  نم  ھک  متفگ 

دیایب دراد  قح  تاناویح  تیامح  رومام  رگید  ھتقھ  ود  و  مزادرپب . مھ  یرادقم  مروایب و  سپ  تفاین ، دوبھب  یریگ  مشچ  وحن  ھب  ناش  عضو  گس  ات  ود  نیا 

. دنیبب کیدزن  زا  و 

رتھب ما  ھناخ  زا  وغیر  یبجو  کی  گس  ود  نیا  الاح  مدوب ، ناش  بظاوم  مداد و  اذغ  اھنآ  ھب  وا  روتسد  قباطم  مدرب ، کشزپماد  دزن  تسارکی  ار  اھنیا  نم 

ریگ ھکنیا  سرت  زا  و  تسا ، نم  ھب  ھتسباو  ناش  تیعقوم  یبوخ  کاروخ  دروخ و  دنناد  یم  اھ  نیا  رخآ  ھضرع . یب  هدنگ  یسرخ  نوا  ات  دننک  یم  تبظاوم 

یلعف تیعقوم  نتشادھگن  هژیو  ھب  نم “ ، یارب  یراکادف  ھنوگ  رھ  ھب  رضاح  دنوش ، ریقحت  دنروخب ، کتک  دنتفایب ، ناش  یلبق  بحاص  دننام  یمدآ 

“. دنریگ یم  شاداپ  ناونع  ھب  یشزاون  نم  زا  دننکب ، یبوخ  راک  ھک  مھ  تقو  رھ  نینچ ، مھ  ھب  مھ  ناشمکش  ریز  تسا ، ریس  ناشمکش  دنتسھدوخ .

!؟“ یدرک مادختسا  تدوخ  یارب  رودزم  ات  ود  بیترت  نیدب  : ” متفگ

اھنآ ھب  دننک ، یم  ریس  ار  ناشمکش  ریز  مکش و  دنروآ ، یم  ار  ناگدش  ریقحت  دننک ، یم  مادختسا  ردوزم  نینچ  نیا  یدادبتسا  یاھ  تموکح  مامت  : ” تفگ

رفن کی  نینچ  نیا  درادن . ییابا  یراک  چیھ  زا  شتیعقوم  یرادھگن  یارب  مھ  هدش  ریقحت  دننزب . یتیانج  رھ  ھب  تسد  دنھاوخ  یم  اھنآ  زا  و  دنھد ، یم  تردق 

“. دوش یم  رودزم 

تساهدرک یعونصم  ار  یناتساد  یاھتیصخش  اھاضف و  قطنمیب ، یاھیزیمم 
رویرھش ١٣٩٠ انلیا -  یرازگربخ 
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میشک یم  دایرف  ھک  تسا  لاس  جنپ  زا  شیب  هاگرذگ  رد  ام ،

ناشن ھک  رجحتم  اسؤر ی  یارب  اھ  نآ  یاھ  یصقر  شوخ  و  شناد ، یب  بلغا  نیزیمم  ھنابصعتم  اوران ، یاھتلاخد  باتک و  رب  داشرا  ترازو  تراظن 

یم هاگرد  ھب  رس  هدنسیون  مان  اب  یدودعم  زاب  یلو  تسا . هدرک  شرادقم  یب  هدیرد و  ام  تایبدا  نت  رب  ھماج  دنروایب ، رس  اب  ار  هالک  دنناوت  یم  دنھدب 

 “ تسین نینچ  ھک “  دننک  یم  دومناو  دنیاس و 

. دیشیدنا یب  یمک  دینک و  ھجون  ناوج   یا  هدنسیون  اب  تسا  میژر  نورد  زا  یرازگربخ  کی  ھک  انلیا “  ھبحاصم “  زا  یا  ھکت  ھب  تسیندب 

تساهدرک یعونصم  ار  یناتساد  یاھتیصخش  اھاضف و  قطنمیب ، یاھیزیمم  “ 

نازیمم و یاھتیساسح  نتفرالاب  ھب  شنکاو  رد  انلیا ، راگنربخ  اب  وگتفگ  رد  هدرک و  مالعا  میخو  ار  شاھنامز  یناتساد  تایبدا  لاح  ناوج  یهدنسیون  نیا 

: تفگ یناتساد ، تایبدا  ناگدنسیون  راثآ  اب  باتک  یهرادا  یاھدروخرب 

رد اھتیصخش  اھاضف و  ندش  یعونصم  تساهدش ، دراو  یناتساد  تایبدا  یھندب  رب  لیلدیب  قطنمیب و  یاھیزیمم  لامعا  اب  ھک  یاھبرض  نیرتکچوک 

 ” دیوگیم غورد  وا  ھب  دراد  هدنسیون  دنک  یم  ساسحا  نوچ  دنک ؛ رارف  تایبدا  نیا  زا  دراد  قح  مھ  بطاخم  تساھناتساد .

ھب اھتیصخش  نیرتتبثم  یتح  ھکارچ  دراد  یدایز  یھلصاف  ھعماج  رد  دوجوم  قیاقح  اب  تسا ، باتک  نازیمم  دییات  دروم  ھچنآ  دوزفا : هرابنیا  رد  یو  “ 

تیعقاو یایند  رد  یناسنا  چیھ  رگید  ترابع  ھب  تسا . باتک  یهرادا  داریا  دروم  اعطق  اما  تسیعیبط  ھک  دراد  دوجو  ییاھزیچ  ناشنھذ  رد  لاحرھ ،

! ربمغیپ دشیم  بخ  الاو  دشاب  تبثم  دصرددص  ھک  درادن  دوجو 

یروسناسدوخ شوختسد  هدنسیون  داد : ھمادا  دھاکیم ، هدنناوخ )  نابطاخم  ( رامآ  تیفیک و  زا  یناتساد  تایبدا  ندش  ییاذک  ھک  بلطم  نیا  نایب  نمض  وا 

قافتا رظتنم  دیابن  مھ  امش  منیبیمن . نشور  چیھ  ار  ناریا  رد  یناتساد  تایبدا  یهدنیآ  عومجملاثیح  نم  دنتسھ . رتدب  بتارم  ھب  شایدعب  تاعبت  دوشیم و 

. ” دیشاب دوخ  یھنامزیناتساد  تایبدا  رد  یصاخ 

: دوزفا دش »؟ روطنیا  ارچ  « ؛ ھک ھناکدوک  دیاش  ریزگان و  لاوسنیا  ھب  خساپ  رد  یو  “ 

یھاگن تساهداس ؛ یلیخ  تسیگنھرف . ناراذگتسایس  ھجوتم  نم  رظن  زا  تاریصقت  یهدمع  شخب  دنناوخیمن . باتک  ارچ  ھک  مرادن  یاھیالگ  چیھ  مدرم  زا 

رد یزیچ  ھچ  ریثات ، یب  یاھشیلک و  یاھوگلا  زجب  دیشاب ! ھتشاد  ریخا  یاھھھد  یط  سرادم  رد  شدرکلمع  شرورپ و  شزومآ و  یشزومآ  متسیس  ھب 

.“ دناهدرکن تیادھ  یریسم  چیھ  ھب  ار  نامنادنزرف  حور  نھذ و  دنبویعم و  یشزومآ  - یگنھرف یاھمتسیس  تساهدوب ؟ نامناکدوک  راظتنا 
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» ھلاقمهرامش ١١٨ هاگدید نودب 

» ھلاقمهرامش ١١٨ هاگدید نودب 

هداز رظان  ھیفص  کمن –  ددنگب  ھک  یزور  ھب  یاو 
رویرھش ١٣٩٠

، دنتسین قداص  دنرادن ، تلاصا  تسا ، ناگدنناوخ  بیرف  دیدرت  یب  شلصاح  ھک  ، دننک یم  راوس  ار  یفلتخم  یاھ  کیتلپ “! رازاب “  یمرگ  یارب  ھک  ینارشان 

. دنشاب دامتعا  لباق  دنناوت  یمن  و 

صوصخب مدرم و  میق  ار  دوخ  ھک  نآ  اب  هزرابم  ضوع  رد  و  دریگ ، یم  ھمشچرس  داشرا  داسف  ھنال  زا  ھک  یا  هدننک  ھفخ  روسناس  ھب  ھجوت  یب  اھنآ 

میروخ یم  ناکت  ات  دننک و  یم  بلقت  ار  پاچ  تاعفد  هرامش  دنیآ  یم  دنک ، یم  شال  شآ و  ھلثُم و  ھقش و  ار  اھنآ  راثآ  تسد  ھب  ھمق  دناد و  یم  ناگدنسیون 

ھسفق رد  لوا  پاچ  یاھباتک  زا  یمین  زا  شیب  زونھ  ھکیلاح  رد  دنناسر  یم  مھد  مھن و  متشھ و  هاگ  مود و  یاھ  پاچ  ھب  ار  باتک  نیرت  یلومعم 

مالعا هدنسیون  قفاوت  اب  ھنافساتم  دننک و  یم  پاچ  دلج  ات ٣٠٠  طقف ٢٠٠  لوا  پاچ  ناونعب  یباتک  زا  ای  دروخ . یم  کاخ  تسا و  رابنلت  اھ  یشورفباتک 

. دننک یم  تنایخ  وا  دامتعا  ھب  دنزادنا و  یم  هابتشا  ھب  دنھد و  یم  بیرف  ار  هدنناوخ  بیترت  نیدب  تسا و  هدش  پاچ  دلج  ات ٣٠٠٠  ھک ٢٠٠٠  دننک  یم 

رسارس رد  و  مینک . یم  مالعا  مومع  عالطا  یارب  ار  بلقت  هوحن  بلقت و  دروم  یاھباتک  اب  هارمھ  ار  ینارشان  نینچ  مان  دبایب  ھمادا  موئشم  عضو  نیا  رگا 

. مینز یم  راج  ایند 

یتقو ناگدنناوخ  دنروآ . رد  وناز  ھب  ار  داشرا  قافتا  ھب  دنوشب و  دوخ  ناراکمھ  یوس  زا  یلامعا  نینچ  زا  عنام  راکتسرد  قداص و  نارشان  میراودیما ،

دوخ تلاصا  ھیاپرب  بوخ  رثا  کی  ھک  دنوش  یم  ببس  داد و  دنھاوخ  رارق  لابقتسا  دروم  ار  نآ  تسا  هدش  پاچ  تلاخد  یراکتسد و  نودب  یباتک  دنبایرد 

. گنرین اب  ھن  و  دسرب . یدعب  یاھ  پاچ  ھب 

یغادب ھیضرم  یشاپ –  بآ  زا  اتح  تشحو 
رویرھش ١٣٩٠
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» ھلاقمهرامش ١١٨ هاگدید نودب 

یخوش و زا  هدش ، هدیشارت  ھشیر  زا  گنرشوخ ، سابل  زا  تسا ، “  یدروآرد  نم  ھک  یباجح “  دب  زا  ھک  یباجح  یب  ھن  زا  زیچ . رھ  زا  ھمھاو  ھمھ  نیا 

پوت یادص  ناشیارب  دنازرل و  یم  ار  تارضح  نوتس  راھچ  یگداتفا ، اپ  شیپ  یگداس و  نیمھ  ھب  یلئاسم  زا  یرایسب  و   …. یزاب بآ  زا  و   هدنخ ، 

. مھ اب  ودرھ  ای  داسوم “  ای “  تسا  هداد  بیترت   CIA ای مھ  ار  ھمھ  و  دراد . ار  لنپرش 

… دنا هداتفا  سپ  دشاب  هدید  لوغ  ھک  یا  ھچب  لثم  نابایخ  ھچوک و  رد  ھن  کراپ و  رد  مھ  نآ  رگید  مھب  بآ  ندیشاپ  زا  ھک  دینک  یم  رواب 

. دوشب زاس  رس  درد  تسا  نکمم  یئادص  رھ  نوچ  …. دروخن روآ  خفن  یاذغ  دوب  بظاوم  دیاب 

یدنوامد لامک  هاتوک –  ھملاکم  کی 
رویرھش ١٣٩٠

“ ؟ یا هدینش  هدرک  لگ  اھ  زور  نیا  ھک  ار  یا  ھنارت  “ 

“ ؟ یئوگ یم  ار  ناشمادک  دننک ، یم  لگ  شیب  مک و  اھ  ھنارت  رتشیب  - 

 “ تسا یراج  ناریا  رد  ھک  تسا  یعضو  ھب  یجک  نھد  یارب  دنیوگ  یم  ھک  ار  یا  ھنارت  “ 

“ ؟… مراد بیغ  ملع  رگم  … منادب اجک  زا  دیوگ …؟ یم  ھچ  رگم  … ؟ ھنارت مادک  دیوگ …؟ یم  یک  - 
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» ھلاقمهرامش ١١٨ هاگدید نودب 

“ ؟ منکب مناوت  یم  راک  ھچ  یتسین  غاب  وت  یتقو  …؟ یدرک شرت  ارچ  …؟ هرَبَخ ھچ  “ 

 “ غاب وت  مروایب  هداس ، یلیخ  - 

.“ دوش یم  شخپ  راب  دنچ  یزور  ھک  تسا  یا  ھنارت  “ 

“ ؟ یئوگ یم  ار  ھنارت  مادک  منیبب  وگب  مدش  ھفالک  - 

….( “ ملاحشوخ ردقچ  نم   …. ھمورآ زیچ  ھمھ  دیوگ ( : یم  ھکنآ  “ 

؟ میدرک ناتتکاس  دوب  یئاروز  نَبَرَض  دنفرت و  رھ  اب  دیدید  دیوگ : یم  ھک  تسا  تلود   …. تلود ھب  مدرم  ھن  مدرم .… ھب  تسا  تلود  یجک  نھد  ھک  نیا  - 

…( میلاحشوخ ردقچ  ام   …. ھمورآ زیچ  ھمھ  الاح ( : …و 

 ” دشاب تسرد  دناوت  یم  تشاد  رب  ود  رھ  “ 

دومحم تسود –  کی  ھب  خساپ  رد  هاتوک  رایسب  یا  ھمان 
رویرھش ١٣٩٠

ساسحا ھمھ  نیا  اب  مھ  نآ  یئارس  یم  متسناد  یمن 

مدرب تذل 

درادن ارای  شملق  ھک  تسا  یسک  یعقاو  یاھنت 

زا یتسھ  رگا  ای  یتسین ، اھنت  نمتح  یزیرب  رعش  رد  ار  تساسحا  تدوخ و  یناوت  یم  مھو  ینک  دامن  تیاھ  ناتساد  رد  ار  تدوخ  مھ  یناوت  یم  یتقو 

تسین یدارم  ان  یدیما و  ان  هودنا و  سنج 

 PDFmyURL.com

http://www.gozargah.com/tag/shomareh-118/
http://www.gozargah.com/category/maghaleh/
http://www.gozargah.com/maghaleh/yek-mokaleme-kotah/#respond
http://www.gozargah.com/maghaleh/yek-nameh-besyar-kotah/
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01


» ھلاقمهرامش ١١٨ هاگدید نودب 

سیونب رتشیب  میارب 

مراد تسود  وب  گنررھ و  اب  ار  تیاھ  ھتشون  نم 

متسھ وت  یئاروج  کی  مھ  نم 

مراشف یم  ار  تتسد 

یدزی رفعج  زا : میظنت  اھھچب . یوگھصق 
رویرھش ١٣٩٠

اھھچب یارب  باتک  ناونع  زا ٢٠  شیب  عومجم  رد  وا  زا  دننادیم ؛ ناریا  ناوجون  کدوک و  تایبدا  خیرات  یهدنسیون  نیرتژاریترپ  ار  یدزیرذآ  یدھم 

دنا هداد  بوخ » یاھھچب  یارب  بوخ  یاھھصق   » یوگھصق بقل  ناکدوک  تایبدا  یارب  ششالت  ساپ  ھب  وا  ھب  تسا . هدش  ھتشون 

دوخ اب  ار  هدناوخن  یاھباتک  ترسح  دسرب و  نایاپ  ھب  مرمع  ھک  تسا  نیا  زا  مسارھ  تفگیم ، دوب و  ندناوخ  باتک  یدزیرذآ ، یگدنز  تذل  نیرتگرزب 

. مشاب ھتشاد  هارمھ  ھب 

یدزیرذآ یدھم  دریگب . ار  شاھیرگ  ولج  تسناوتن  دید ، سرد  سالک  کی  رابنیلوا  یارب  یتقو  یگلاس  رد ۵۴  تفرن و  ھسردم  هاگچیھ  اھھچب ، یوگھصق 

زا دعب  یتقو  یرارکت ، یاھھصق  زا  ھتسخ  دوشیم و  گرزب  یبھذم  یاھربنم  یاپ  دوبن ، ھسردم  ھب  وا  نتفر  قفاوم  ھک  دریگیم  دای  ردپ  زا  ار  ابفلا 

«، ھنمد ھلیلک و   » حیحصت نامز  دعب ، لاس  دنچ  تسا و  رتگرزب  مھ  هاشمرخ  زا  ایند  ھک  دنیبیم  دوشیم ، راک  ھب  لوغشم  یشورفباتک  رد  یگدنفاب ،

. دوشیم بوخ » یاھھصق   » نیا یلاخ  یاج  ھجوتم 

: دیوگیم ریبکریما  تاراشتنا  ریدم  ھب  یرلناخ  لتان  زیورپ  رتکد  دوشیم . ھجاوم  لابقتسا  اب  شایسیونزاب  راک  یزیرذآ ، ھک  نیا  زا  سپ 

« دھد ھمادا  دییوگب  تسا ، یبوخ  راک  » 

. تسا هدوب  بوخ  شراک  درکیم  رکف  اھدعب  یدزیرذآ  یدھم  و 

ھب ار  راک  تکرب  تسا و  هدوب  مھم  شیارب  دنتشادن ، باتک  ھک  ییاھھچب  یارب  نتشون  طقف  لوپ ؛ ھن  ھتساوخیم و  ترھش  ھن  ھتشاد ؛ صالخا  تفگیم ،

رعش تسنادیم . شصالخا  رطاخ 
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 « لسع دنق و  » 

. دسیونیم ونژ  زا  ھعومجم  نیا  دییأت  رد  ار  یدنلب  یھمان  لاس ۴۶ ، رد  هدازلامج  یلعدمحم  دنکیم و  زاب  ار  دوخ  یاج  اھلاس  نآ  وا ، 

رد یدایز  بیاغ  ناتسود  ھک  درکیم  هراشا  عوضوم  نیا  ھب  دوب ، اھھچب  یارب  ھمھ  شیاھباتک  تشاذگ و  باتک  یارب  ار  شرمع  ھک  یدزیرذآ  یدھم 

. دنکیم بآ  شلد  یوت  دنق  ناشنفلت  کی  یھاگ  ھک  دراد  ناریا  رسارس 

رازھ رگا ۵٠٠ الثم  ھک  دوب  یاھنوگ  ھب  باتک  ھب  شاھقالع  اما  دوب ؛ هدرک  ادھا  ھناخباتک  ھب  ار  شیاھباتک  ناوجون  ناکدوک و  توسکشیپ  یهدنسیون  نیا 

. تغل گنھرف  لثم  تشاد ؛ مزال  ھک  ار  ییاھباتک  دیرخیم ؛ باتک  ناموت  رازھ  ۵٠۶ تفرگیم ، باتک  نب  ناموت 

، دنکب یراک  دنتشادن ، باتک  شدوخ  لثم  ھک  ییاھھچب  یارب  ھتساوخیم  بوخ …» یاھھچب  یارب  بوخ  یاھھصق   » اب تسا  هارمھ  ھشیمھ  یدزیرذآ  مان 

. دسیونیم ار  اھھصق  نیا  ھک 

. تسا ھجوت  دروم  نانچمھ  اھلاس  تشذگ  اب  ھک  دنکیم  رشتنم  لاس ١٣٣۵  رد  ار  شیاھ  ھصق  ھعومجم  نیلوا 

جاودزا یهرابرد  یشسرپ  ھب  اجنآ  ھنارتخد . ناتسریبد  کی  رد  ینارنخس  زا  درکیم  وگزاب  ار  یاهرطاخ  درکن ، جاودزا  زگرھ  ھک  یدزیرذآ  یدھم 

نم نز  دشاب ، لقاع  رگا  نز  ھک  ارچ  منک ؛ یگدنز  مناوتیمن  ھناوید  نز  اب  نم  ھکنیا : یخوش  یدج . یرگید  یخوش و  یکی  هداد ؛ خساپ  ود  شندرکن 

. دنانیمز یور  نایادخ  یگدنز ، یهدشنباسح  یاھدماشیپ  ھک  سنارف  لوتانآ  یھتفگ  نیا  ھب  دانتسا  اب  هدماین ؛ شیپ  ھکنیا : یدج  باوج  و  دوشیمن !

، تفھ یھچبرسپ  کی  هدرکیم و  راک  یساکع  کی  رد  ینامز  تشاد .  ١٣٢٨ یاھلاس ١٣٢٧ ، زا  ار  شایگدنز  ینایاپ  یاھلاس  هاگھیکت  یدزیرذآ 

داھنشیپ اب  یدزیرذآ  هدرکیم ، ھیرگ  اھھلپ  یور  راک  نتفرگ  زا  دیماان  نتشادن ، داوس  رطاخھب  یتقو  دوریم . اجنآ  راک  یارب  داوسیب  یھلاستشھ 

 “ گرزبردپ دنیوگیم  نم  ھب  شیاھھچب  الاح  نم و  رسپ  متفگ  شھب  . » دنادیم دوخ  رسپ  ار  وا  شراکمھ ،

شتلھم لجا  دش و  ناتسرامیب  یھار  ھک  درپسب  پاچ  ھب  دنک و  لماک  ار  شراک  ود  دریگب و  رس  ار  نتشون  ات  دوب  هدمآ  جرک  ھب  رابنیرخآ  یدزیرذآ  یدھم 

… دادن

ناتسرامیب رد  یگلاس  نس ٨٨ رد  لاس ٨٨  هامریت  ھک ١٨  دوب ، دزی  هاشمرخ  رد  لاس ١٣٠٠  یاھزور  نیرخآ  دلوتم  شدوخ ، یھتفگ  ھب  یدزیرذآ ، یدھم 

. دش هدرپس  کاخ  ھب  شایگدنز  لحم  یکیدزن  رد  دزی  هاشمرخ  یھینیسح  رد  هریظح ، دجسم  زا  عییشت  زا  سپ  هامریت  تشذگرد و ٢١  نارھت  یھیتآ 

: ھلمج زا  یراثآ 

«، “ بوخ یاھھچب  یارب  بوخ  یاھھصق  “ 

«، نھک یاھباتک  زا  هزات  یاھھصق 

«، القان یھبرگ  »
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«، لبنت یھبرگ  »

(، اھھچب یارب  « ) یونثم »

« هداس یاھھصق  یھعومجم  »

راگدنام شدای  تسا . دناهدنام . راگدای  ھب  وا  زا  نالاسگرزب ) یارب   ) یولوم یونثم »  » حیحصت و 

ارجام زا  یکی   … تفر دمآ و  ادص  رس و  یب  شزورلاس  ھک  ھطورشم  بالقنا  دایب 
شیاھ

رویرھش ١٣٩٠ رگزرب -  گنشوھ  ریما  باختنا  ھب 

یراذگجات مسارم  رد  وا  تخادرپ . سلجم  ھطورشم و  اب  تفلاخم  ھب  ادتبا  نامھ  زا  دش و  هاش  ازریم ، یلعدمحم  وا  دھعیلو  هاش ، نیدلارفظم  گرم  زا  سپ 

. درکن توعد  ار  سلجم  ناگدنیامن  دوخ 

کرمگ و لک  سیئر  زون ، ویسم  ندنار  اب  دندیشوکیم ، ناریا  عاضوا  حالصا  تھج  مامت  یترارح  اب  ھک  سلجم  لوا  ٔهرود  ناگدنیامن  ھچرگا  هوالع  ھب 

ھطورشم سلجم و  اب  ینمشد  رد  ار  هزات  هاش  اھسور  اما  دندمآ ؛ بلاغ  درکیم ، تیامح  ًادج  وا  زا  ھک  ھیسور  تسایس  لباقم  رد  تمدخ  زا  ھنازخ  ریزو 

اھلاس ھک  ار  مظعا ) کباتا   ) ناطلسلا نیما  درک و  رانکرب  ترادص  زا  ار  ھلودلاریشم  هاش ، یلعدمحم  ھک  اج  نآ  ات  دندومن  تیوقت  رت  شیب  زور  ھب  زور 

ھب مدرم  تاضارتعا  زا  سپ  دز . زاب  رس  یساسا  نوناق  یاضما  زا  درک . مظعاردص  ار  وا  دناوخارف و  ناریا  ھب  اپورا  زا  دوب  دادبتسا  هرود  مظعاردص 

ھطورشم و اب  تفلاخم  ھب  نانچمھ  مظعا  کباتا  مھ  هاش و  مھ  یلو  داد . ار  ھطورشم  اب  یھارمھ  لوق  درک و  رداص  یطختسد  راچان  زیربت ، رد  هژیو 

. تشک دز و  ریت  اب  یزیربت  اقآ  سابع  مان  ھب  یناوج  ار  مظعا  کباتا  دندوب . لوغشم  ناھاوخ  ھطورشم 

. تشاد شرادفرط  نایرابرد  هاش و  اب  ھلباقم  یھاوخیدازآ و  ھب  مدرم  قیوشت  رد  یمھم  شقن  دشیم و  رشتنم  نارود  نیا  رد  لیفارساروص  یگتفھ  ھیرشن 

مدرم و قوقح  الصفم  نآ  رد  ھک  درک  بیوصت  ار  یساسا  نوناق  ممتم  سلجم  دوب  هدش  ھیھت  ھلجع  اب  ھک  ھطورشم  یساسا  نوناق  ندوب  صقان  ھب  ھجوت  اب 
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یھارمھ اب  نادبتسم  رگید  وا و  زور  دنچ  زا  سپ  درک . دای  یرادافو  دنگوس  تفر و  سلجم  ھب  هاش  یلعدمحم  دوب . هدمآ  تیطورشم  لوصا  اوق و  کیکفت 

نارای ھک  یبمب  اب  دنتخادرپ . سلجم  ناعفادم  ناگدنیامن و  اب  یریگرد  ھب  دندرک و  عمج  نآ  فارطا  رد  سلجم  ھیلع  ار  یاهدع  یرون   هللالضف  خیش 

اب ھلباقم  یارب  ار  قازق  داگیرب  تفر و  هاشغاب  ھب  تخادرپ و  سلجم  اب  یدج  ھلباقم  ھب  دنتخادنا  هاشیلعدمحم  لماح  ھکسلاک  ھب  یلغواومع  ناخردیح 

. درک هدامآ  سلجم 

سلجم نتسب  پوت  ھب 

نامتخاس دندرک و  هرصاحم  ار  سلجم  شیاھورین  اب  فوخایل  درک . زاغآ  ار  سلجم  ھب  ھلمح  قازق  داگیرب  هدنامرف  فوخایل  لنلک  نداتسرف  اب  هرخالاب 

ھلمح نیا  رد  سلجم  ناعفادم  زا  یدایز  هدع  دنتسب . پوت  ھب  نئوژ ١٩٠٨ ) ریت ٢٣/١٢٨٧   ٢  ) لوالا ١٣٢۶ یدامج  رد ٢٣  ار  رالاسھپس  ھسردم  سلجم و 

ازریم نیملکتملا و  کلم  تخادرپ . ناھاوخیدازآ  رگید  ناگدنیامن و  بیقعت  ھب  درک و  بوصنم  یماظن  تموکح  ھب  ار  فوخایل  هاش  یلعدمحم  دندش . ھتشک 

. دنتشک هاش  یلعدمحم  ربارب  رد  ھجنکش  زا  سپ  هاشغاب  رد  ار  یقادرا  یضاق  ناخریگناھج و 

مالسا زا  شیپ  ناریا  تایبدا  خیرات 
رویرھش ١٣٩٠

ناریا رد  یناویک  نیدلا  دجم  طسوت  تسا  راشتنا  لاح  رد  اکیرمآ  رد  ناسانشرواخ  ناگدنسیون و  زا  یعمج  طسوت  دلج  هدجیھ  یط  جیردتب و  ھک  باتک  نیا 

. دوش یم  یراتسا  ریو  ھمجرت و 

. دھدن نآ  ھب  ملاس  رشن  زاجا  داشرا  ترازو  ینعی  نآ  نطب  زا  هدمآ  رب  تالیکشت  یناریا و  دض  تموکح  ھک  درک  ینیب  شیپ  ناوت  یم 

ربرب موجھ  نیا  زا  سپ  میا  ھتشاد  ھچرھ  ام  ھکیلاح  رد  تسا  هدش  نامبیصن  بارعا  ھلمح  زا  سپ  میراد  ھچرھ  ام  ھک  دراد  داقتعا  ھنوگ  دانع  ھک  یتموکح 

. میا هداد  تسد  زا  ھنوگ 

زا شیپ  ناریا  تایبدا  خیرات  ھب  ھک  تشاد  دیاب  راظتنا  الاح  دوشب . شوروک  مانب  یھاشداپ  نایشنماخھ و  رکنم  ات  دنا  ھتشاداو  ار  یکقلد  ھک  دیا  هدیدن  رگم 
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؟ دنھدب رشن  هزاجا  ھلمح ، نیا 

نیا مان  یلو  دنایامن ، یم  ار  یئاھ  ھتشاد  یھاگآ و  ھنوگچ  ھک  میبایرد  نآ  یسیلگنا  نتم  زا  ات  میشالت  رد  میعالطا و  یب  نآ  یاوتحم  زا  زونھ  ام  ھکنیا  وگ 

دراداو ندز  گنچ  ھب  ار  یناریا  تیوھ  ینوخ  نانمشد  ھک  تسا  یفاک  باتک 

یسیلگنا ھب  باتک  مان 

The Literature of  Pre-Islamic Iran

: اھروتیدا

رطاشرای ناسحا  چوکام –  ایرام  کیرما –  یئ  دلانور 

یرباص نسحم  لیم –  یئ  ھلیسو  لاوئس  کی 
رویرھش ١٣٩٠

، نانز اب  نادرم  راتفر  درم ، نز و  یسنج  طباور  زا  ھمھ  نیا  ارچ  مناد  یمن  ”…

راصحنا ھک  تسا  هریبک  ناھانگ  زا  اھ  نآ  اب  جاودزا  دنرادن و  جاودزا  قح  ھک “  وا  تشذگ  رد  زا  سپ  ربمغیپ  نانز  اب  راتفر  و  نادرم ، ھب  نانز  یشخبماک 

ھک ھنوگرھ  دنناوت  یم  نادرم  دنتسھ و  نادرم  رازتشک  نانز  ھکنیا  و  وا “  نانز  ندوب  دایقنا  رد  دودحم و  دھد و  یم  ناشن  ار  گرم  زا  سپ  اتح  یھاوخ 

، رگید یرایسب  …. دنشاب و ناشرایتخا  رد  دننک  هدارا  اھ  نآ  تقورھ  دنشاب و  نادرم  عیطم  دیاب  یشخبماک  یارب  نانز  و  دنراکب ، نآ  رد  تسا  ناشھاوخلد 

؟. دراد لقن  فرح و  دوخ  درم  اب  یرتسبمھ  ماگنھ  ھب  اھنآ  ندوب  رطعم  نز و  سکس و  رکف  رد  ھمھ  نیا  نید  نیا  ارچ  و  تسا ؟. هدمآ  نآرق  رد 

. مناد یم  تاروتسد  نیا  زا  یشان  ار  باجح  یارب  راشف  ھمھ  نیا  نم  و  ارچ ؟ یتسار  ھب 

. متسین ھجوتم  نم  ھک  دراد  یتمکح  دیاش  ھتیلا 
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هاگرذگ هرامش  رھ  یاھ  گرب 
رویرھش ١٣٩٠

ھک میوش  یم  روآ  دای  نازیزع  امش  یھاگآ  یارب 

ناریا ناقشاع  تمھ  اب  ھک  دراد  بلطم  ھحفص  ات ١٨٠  نیب ١٣٠  هاگرذگ  ھناھام  گنُج  هرامش  رھ 
. دوش یم  رشتنم  میظنت و  بیترت ، نآ ، تایبدا  و 

یاروش دوش     . یم  میدقت  تایبدا  ناقشاع  ھمھ  ھب  تسا  هاگرذگ  ھک  شلصاح  شالت و  نیا 
ناگدنسیون

درم نیا  هدمآ  اھربخ  رد 
رویرھش ١٣٩٠

درم نیا  هدمآ  اھربخ  رد 

لماعریدم الاح  تسا و  هدوب  ھنیباک  رد  راک  ریزو  نلبق  تسا و  یمرھج  دمحم  دیس  شمان : ھک 

تسا تارداص  کناب 

دنس نیا  قبط 
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( ناموت رازھ  دصتفھ  نویلیم و   ٢٩  )) غلبم ٢٩٧,١۶٢,۶٩۵ لایر

تسا هدرک  تفایرد  قوقح  ناونع  ھب  رالد  رازھ  لداعم ٢٩  دوش  یم  ندودح  ھک 

دنس نیا  قبط  نآ  رب  هوالع  و 
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: تباب

، مود ھھام  ھس  ھناراک  ناونع  ھب  یزیراو 

لماع ریدم  مھس  ھناراک 

( ناموت نویلیم  ۴,٨۵٨,٩۵٧,٩۶٩ لایر (۴٨۵ 

رالد رازھ  داتشھ  دص و  راھچ  لداعم 

. تسا هدرک  تفایرد 

دشاب یتسرد  ربخ  رگا  تسیچ ؟ امش  رظن 

؟ دنکب لد  ور  تسا  نکمم  ھک  دیتسھ  دقتعم 

؟ تسیچ نامرد  تروصنیا  رد 

هاگرذگ یمومع  طباور  هاگن –  توافت 
رویرھش ١٣٩٠

دھاوخ یم  دناوت و  یم  ار  نآ  و  تسا ، هدناوخ  تقد  اب  ار  ناتساد  دوخ  دقتنم  دید  دیاب  لوا  ماگ  رد  درک . هاگن  توافتم  یاھ  ھبنج  زا  دیاب  ار  رثا  رھ  رب  دقن 

؟ دراد ممصم  یدصق  و  دنیزگرب ، دقن  یارب 
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ات دوش  هدناوخ  لوا  راب  دناوخ . ار  نآ  راب  ھس  دیاب  نمتح  دنلبو  هاتوک  یاھ  ناتساد  ای  نامر  زا  معا  یناتساد  رھ  دقن  یارب  دیوگ :  یم  دومحم ، دمحا 

ای درک  یسیون  ھیشاح  دناوخ و  ار  نآ  مود  راب  دیاب  دشاب ، نآ  دقن  دصق  رگا  تسا . یدنور  ھچ  اوھ و  لاح و  ھچ  رد  ناتساد  ھک ، ددرگ  لصاح  یلک  یتفایرد 

دقن ینوگ  مھ  ات  دناوخ  ددجم  ار  باتک  دیاب  دش ، میظتن  یدقن  اھ ، تشاد  دای  ھیاپ  رب  ھک  هاگنآ  تشادرب و  تشاد  دای  دراد  ھیکت  ھجوت و  شزرا  ھک  ار  یتاکن 

. دوش یبایزرا  ناتساد  نتم  اب 

نآ ھک  ارچ  تسین ، هدنسیون  ندرب  شرع  ھب  یفیرعت و  یاھ  دقن  دروم  رد  متبحص  دشاب . صاخ  یفدھ  ضرغ و  یب  ھناقداص و  ملاس ، یدفن  دصق ، رگا  ھتبلا 

. دنتسین دقن  اھ 

تیصخش توافت  نیمھ  ھیاپ  رب  و  درادرثا . کی  زا  ار  دوخ  صاخ  عقوت  رظن و  کرد و  ساسحا و  دقتنم  رھ  ھک  تشاد  ھجوت  دیاب  زین  مھم  ھتکن  نیا  ھب 

. دوش یم  دقن  ھنوگ  ود  ھب  دقتنم  ود  طسوت  دحاو  رثا  کی  دقتنم ،

. تسا هدش  هدروآ  دقن  ھس  هدنسیون  کی  راثآ  رب  نقافتا  ھک  مینک  یم  بلج  دوش  یم  رشتنم  هاگرذگ  هام  رویرھش  هرامش  رد  ھک  یدقن  دنچ  ھب  ار  امش  ھجوت 

. دھد یم  ناشنار  الاب  ھتفگ  تحص  یدایز  دح  رد  ھجوت  نیا  دنشک . یم  دقن  ھب  ار  یراثآ  هاگ  ھگ  ھک  دنتسھ  یا  ھتخیھرف  دیتاسا  زا  رین  دقتنم  ھس  رھ 

زورون روپ  زرمارف  زا : ناتساد  هدزناپ  ھعومجم  ھب  یھاگن   – ١

ھشیدنا دازھب  زا : هاتوک  ناتساد  دنچ  ھب  یھاگن   – ٢

یربنق دیجم  زا : یباتفآ  یاھ  زور   – ٣

دنا هدش  یم  سردت  نآرق  ھک  ینادرگاش  ھب  دجسم  ھعمج  ماما  یسنج  زواجت 
رویرھش ١٣٩٠

تسا سکس  ھب  دایتعا  اھ  دایتعا  عاونا  زا  یکی  ھک  دیناد  یم  نمتح 

. دریگ یم  دوخب  زواجت  تروص  بلغا  ینید “  نایاوشیپ  ادخ “  نادرم  دروم  رد  دایتعا  نیا  و 

دروم رد  اما  داد . شتبسن  اھ  نآ  جاودزا  زا  تیمورحم  اتح  یسنج  یاھ  تیمورحم  ھب  ناوتیم  تسا ، هدیدع  دراوم  ھک  یحیسم  یاھ  شیشک  دروم  رد 
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» ھلاقمهرامش ١١٨ هاگدید نودب 

تلازر و زج  اھ ، ھعمج  ماما  فرط  زا  مھ  نآ  نارسپ و  ھب  مھنآ  تارواجت  نیا  دنشاب  ھتشاد  ھغیص  ناوارف  یدقع و  نز  راھچ  ات  دنناوت  یم  ھک  اھ  ناملسم 

. دشاب ھتشاد  دناوت  یمن  یلیلد  دامتعا  زا  هدافتسا  ءوس  یتیصخش و  یب  یتسپ و 

ربخ کی 

ھک ینادوک  ھب  زواجت  دروم  مرج ١٣  ھب  اداناک  رد  وتنوروت  رھش  تروفناد  نابایخ  رد  عقاو  یمالسا  ھعماج  ھب  ھتسباو  مرکملا “  تیب  دجسم “  ھعمج  ماما 

. دش ریگتسد  دنا  هدید  یم  نآرق  میلغت  وا  دزن 

دینک یم  ھظحالم 

دجسم ھعمج  ماما 

یمالسا ھعماج  ھب  ھتسباو 

نآرف ملعم 

ادخ زا  سرت  یب 

ادخ ھناخ  زا  مرش  یب 

یملعم و ماقم  ھب  ھجوت  یب  و 

نآرق ھب  تمرح  نودب 

تسا هدوب  فیثک  کوخ  کی 

. دیشاب ھتشاد  نامیا  ناش  یتسرد  ھب  دیراذگب و  مارتحا  ینید  نایاوشیپ  ھب  ھک  دننز  یم  دایرف  دعب 

ناشدزادنایب یدرم  زا  لقا  دح  ناشرمک و  ھب  دنزب  نآرف  ادخ و  ھک  میدینشن  و 

هاگرذگ هرامش  رھ  یاھ  گرب 
رویرھش ١٣٩٠ ناگدنسیون -  یاروش 

ھک میوش  یم  روآ  دای  نازیزع  امش  یھاگآ  یارب 
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» ھلاقمهرامش ١١٨ هاگدید نودب 

ناقشاع تمھ  اب  ھک  دراد  بلطم  ھحفص  ات ١٨٠  نیب ١٣٠  هاگرذگ  ھناھام  گنُج  هرامش  رھ 
دوش یم  رشتنم  میظنت و  بیترت ، نیمز ، ناریا  نارادتسود  تایبدا و 

ناگدنسیون یاروش  دوش . یم  میدقت  امش  ھمھ  ھب  تسا  هاگرذگ  ھناسر  ھک : شلصاح  شالت و  نیا 

یئارحص سابع   ” نایرفص دومحم  مساج – 
رویرھش ١٣٩٠

ىم ھتخت ، هرب  ىم   ِ زاگ ھنک  ىم  قاچ  هدند  ھتسیا ، ىمن  ھسر ، ىم  ھک  دابآورسخ “  تسپ “  ھب  ھتفرریترس . بشید  نگیم  ربخ .؟ ھچ  مساج “  زا “  نوُنَح “  ”

 “ ، ِتل ھِفوُش  فقسب “  ننوبسچ  ىم  ھشرس  ھساک  ونرِب “  ریت “  کت  ابو  شلابند  نتفا  ىم  ھتشادن ، ىا  هدیاف  اھ ، مرادناژ  تسیا  دنب . هار  بوچ  ھب  ھنز 

. هدشراھ ىرمرادناژ  هدموا ، هدیدج  ناورس  ىئ  ھک  ىتقوزا 

گُنلو درک  فت  ارنآ  ىروش  تخیر ، ىم  شناھد  ھب  ىدنب  هار  ىب  کشا  ضوعرد ، دوب ، هدرک  غیرد  شزا  ار  دنخبلو  هدنخ  نوُنَح “  ىرکش “  ِبل  ھچرگ 

لوا تسد  ىاھربخ  ھمھ  زکرم  دوب و… شیلصا  لغش  ىئوش  نیشامو  ىئاپ  نیشام  دیشک . دوب  هداد  ھیکت  ھک  ىریگلگ  ھبراب  نیمدنچ  ىارب  ار  شسیخ 

. ىرھش

مھو تخاس  ىمرتشیب  مھ  دوب ، هدرک  دَر “  شتماھش “  تعرسرطاخب و  ار  راب “  دنچ “  مساج  ھک  ىتقوزا  وا . تسود  ات  دوب  مساج  بیقر  رتشیب  دوبَع “  “ 

ھبو دندرک  ىم  تظافح  ار  نآ  ناج  نتخاب  ات  دنتفرگ  ىم  لیوحت  ھک  ار  سنج “  دنتفر “ . ىم  ىرطخرھ  ماک  ھب  ھمھاو  ىب  ودرھ  دندرک . ىم  شیادص  رتشیب 

. دنتشاد رھش  ىاھ  ىچقاچاق  نیب  ىدایز  نارادفرطرطاخ  نیمھ  ھب  دندناسر . ىم  دصقم 

“ ؟  هدشن ربخ  هدیبُز “  نمتح “  “ 

 “ هدش مدیاش  تسین  مولعم  “ 

. دوب هدرکن  شوخاج  توکسوت  ىروجنیا  دوبن ، مورآرھش  دوب ، هدشربخ  ھگ  ا  “ 

مرادناژ شدوخ  ىاتسد  اب  هزیر ، ىم  مھب  ار  رھش  تسین  مساج  ھگید  ھک  ندز ، ار  مساج  ھک  ھنودب  ھگا  ھشقشعو ، سفن  مساج  ىسانش ؟ ىمن  ار  هدیبز  ھگم 

. ھنک ىم  ھفخار  اھ 
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. هدیبز ىاپ ، ھب  تخیر  ىم  ار  ھمھ  تفرگ ، ىم  شوختسد  ھچرھ  درک ، یم  در  ھک  ار  راب “ رھ “ مساج 

 “ هدیبز مساج  نگیم “  مساج  ھب  ھمھ  مھ  نیمھ  ىارب  دوب ! هدیبز  ھچب  مساج  ھش ، ىمن  مھ  نوش  ھچب 

“ ؟  ھتشاد ھچ  بشید  “ 

 “ راگیس ذغاک  ھشیمھ ،  ثم  “ 

 . “ هدرک ىم  در  مھ  کایرت  ایىرخآ ،  نیا  ھک  نگیم  اما ، “ 

ىسھ تدوخ  ھنکن  نسین . اطخ  نیاوت  تقو  چیھ  انوا  درک ، ىمراک  ارُب  ىتشک  اب  مساج  ىنود ، ىم  ھک  تدوخ  دوبن . کایرت  طخوت  نلصا  نگیمدوخیب ، “ 

“ ؟  کلک

ار شگرم  اما  دوبوا ، لام  هدیبز  ھکنیا ، ابو  دنداد  ىم  راک  رتشیب  مساج  ھب  ھکنیا  اب  دشاب . لاحشوخ  دناوت  ىمن  دید  درکوجتسج ، ار  شدوخردق  رھ  دوبَع ،

: دیشیدنا تساوخ و  ىمن 

. “ دوب اھنترطخرپ  راک  یئوت  ھشیمن  ھن ، “ 

ىدحات شدوخ ، لوقب  ار  تلوروش ۵۶  و  درک ، ىم  رطخ  مساجزارتشیب  داتفا  ىم  ھک  شیاپ  ھکنیا  اب  دوب . ىصرق  لد  ھیام  مساج  دوجو  ھک  درک  ساسحاو 

. تساوخ ىمن  ار  شدوبن  ھمھ  نیا  اب  دوب . شھاررس  ھشیمھ  مساج  ىلو ، دنار ، ىم  نوریب  ھنزب  نوخ  شزوزگا  زا  ھک 

ھتشاد قنور  راک  نیا  ات  دشاب  دیاب  مساج  درک  ىم  ساسحا  هدش ، اھنت  درکىم  ساسحا  دز ، ىم  مھب  ار  شرارق  هرھلد  اب  ماوت  ىضغبو  دوب  ھتفرگ  شلد 

: دشاب

 “ ىروخ ىمن  مشچب  ھشابن  بیقر  ھگا  “ 

، دندوب هدز  ار  مساج  بشرخآ  بشید ، دریگب . دیئات  نوُنَح “  زا “  ات  دوب  هدمآ  لیبموتا  ىئوشور  ھناھب  ھب  ىلو  دوب ، ھتفرگ  ارربخ  البق  شدوخ 

. دوب هدشنرادیب  نلماکزونھرھش 

 … ھتفر مساج  ھک  ھمھفن  تقو  چیھ  هدیبز  ھک  درک  ىراک  دش  ىم  ىکشاک  “ 

، درک شلو  مھ  ھشیمن  بصمال  ھنیمھ . اراک  ىئ  تبقاع  درک ، ھشیم  ھچ  دوب . فیح  مھ  مساج  ھشب . بآرپ  ھک  ھفیح  ھنک ، ىم  بات  ىب  شقرب  ھک  ىنامشچ  نوا 

. مساج لام  دش  نیمھ  ىارب  مھ  هدیبز  هراد . مسرو  مسا  مھ  ھشوت ، بوخ  لوپ  مھ 

. تفرگیم نمزا  مھ  ىغارس  ىھاگ  دوب ، هدرکن  ىکی  ار  شلد  شلوا 

 “ نامسچ لیراک  ثم “  مھ ،  شرتو  گنت  ىاھ  ھچوک  سپ  ھچوکوت  ىتحورھش  ىانوبایخوت  ھک  ندروآربخو  ھسرت ، ىمن  مھریتزا  مساج  ھک  دیچیپ  ىتقوزا 

، دش مساج  تشگرب و  قرو  ھنور ، ىم 
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 “ هدیبز مساج  “ 

ھب غاد  رتھب ، شدوخزا  ىکی  اب  متساوخ ، ىم  مدرکن ، ادیپ  شلثم  متشگ  ھچرھ  هریگ ، ىم  مصرحىلگشوخ  ھمھنیازا  تاقوا  ىھاگ  ھیرالاس ، ھچ  رادرکال ! ”…

ھک مھ  ىناکتسا  ھت  ھیبوخروج ، ھی  شندز  فرح  هراد ، گنز  شاھ  هدنخ  ھنک ، ىم  بات  ىب  ھسوھ ، شلکیھ  ھمھ  هراد . ھچ  منود  ىمن  دشن . اما  مراذب ، شلد 

 …“ ھنک ىم  ھفالک  شاھ  ىگدول  اب  ھنز  ىم 

“ ؟ ىئاجک دوبع  “ 

: تفگدوشن ھجوتم  نونح  ھک  ىمرشاب  دوبع 

ات وا ، هدیبز ،  کچرپ  هرب  ىسک  دیابن  الاح ، الاح ، مدب “  “ شیرادلد  ىروج  ھچ  منک ، ھچ  هدیبز  اب  مدرک  ىمرکف  میدوبرداربود . ثم  ام  مدوب ، مساج  شیپ  “ 

 “ هدروخریت گنلپ  ھش  ىم  ھمھفب ،

، لُگ ىا  ھتسد  اب  دوبعو  تشاد . ىمرب  ماگ  مساج  مسجم  نادجو  دننامھ  ىکشم ، اپارس  مامتراقو ،  اب  دایرفو ، ھلان  ىب  هدیبز ، ىراپس ، کاخ  ھب  زور 

: دناسریم ھک  درکادا ، ار  ىتاملک  دوبن ، رگید  ھک  ىمساج  ھب  باطخ  عادو ، ماگنھو  دروآ ، اجب  مساجزا  ار  ھقردب  نیرخآ  اھ ، “  ھچب  زا “ ىادعتاب  هارمھ 

.“ تسھ مھ  تعرس  تسھ ، مھ  تل  ھفوش  تسھ ، دوبع  تسین ، مساجرگا  “ 

: دیلان دنلب  یادص  ابو 

 …“ هراد  ِ راکیا لد  تدوخ ، ثم  دوبع ، ھک  ىنودیم  بوخوت  مساج ! “ 

: تفگیم وا  ھبو  دز  ىم  فرح  هدیبز ، اب  و  دناسر ، ىم  حبص  ھب  لایخ ، نارازھ  اب  ار  اھ  بش  تشادن ، شمارآ  دوبع  سپ ، نآزاو 

دوبع ادخ  ھب  ىنک . مارح  تدوخ  ھب  ار  ىگدنز  ىدنبب و  تدوخ  ىور  ار  رد  دیابن  وت  اما  دوب ، فیح  نعقاو  مساج  ھک  تسین ، مساج  ھک    ِ ھسُرُد ىئ  ”….

 …“ هدب تصرف  ىمک  طقف  ھمساج ، نومھ 

: ھتفگ هدیبز  ھک  دیمھفو  دناسر ،  دصقم  ھب  رایسب ، عناوم  زا  روبعاب  طیارش و  نیرتدبرد  ار  سنج “  راو “ ،  مساج  ھک  ىزور  زا  و 

 “ ھمساج ھی  شدوخ  ىارب  دوبع  “ 

مارو شلکشم ، لح  ىارب  ادرف ، ھک  دز ، شرس  ھب  ھک  ىبش  ات  دوب . هدیبز  زا  ىا ، هراش  و ا  ىماغیپ ، ىربخ ، ىھاگن ، مینراظتنارد  مئادو  دشرارق ، یب  اپ ک 

“ رامیت زا  سپ  حبص  تسا ، هدرک  ادیپ  ار  شھار  ھک  لایخ  نیا  ابو  … دورب رضِخ “ ھب “  درک ، ىم  ھسیاقم  مساج  اب  ار  زیچرھ  زونھ  ھک  هدیبز ، ندرک 

. داتفا هار  رضِخ  ھب  ور  دیما ، زا  ىئایند  اب  تلوروش “ 

غیرد درک . ىم  دادیب  دوب ، هدش  عورش  شیپزوردنچزا  ھک  ىریگ  سفن  ىىجرش  مساجزا . سپ  هام  دودح ۶ ىزیچ  دوب ، هامدادرم  غاد  ىاھزور  زا  ىکی 

ھب ھجوت  ىب  ار  دوبع  هدیبز ، قوش  ىلو  دوب . هداتفا  کرحتزا  بآ  قلعم  تارذرد  نژیسکاو  دوب  لماک  نوکسرد  اوھ  ىگرب ، تکرح  ای  ىمیسن  نیرتمکزا 
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ساسحا ىنش ، هار  هروک  ھب  دز  دش و  مامت  اربور ه  ىاھ  هداج  ھک  ىتقو  دوب . ھتخادنا  هار  دوب ، هدیسام  رھش  نت  ھب  ھک  ىجمس  ىجرشو  دیشروخ  نارابشتآ 

. دوش ىم  کیدزن  هدیبز  ھب  دراد  ھک  درک 

رضِخ ھب  ار  شیاھ  فرح  باتفآ  بورغزا  لبق  تساوخ  ىمو  درب . ىمولج  ھب  ار  لیبموتا  هار ،  ىتخس  ھب  ھجوت  ىب  و  درک ،  ھمز  مزار  ىا  ھناقشاع  ھنارت 

. دشاب ھتفگ 

دناخرچ شنھذ  ردار  ھنارتو  هدرکراکچ … میارب  رضخ  ھک  ممھف  ىم  دعب  ھگیم . ھچ  منیبب  منکیمربصو ، متسرف ، ىم  تاغوس  ارب ش  متشگرب ، ىتقو 

اتخرد ش ىالبالوتو  منومىم … کنخو  لالز  بآ  ومھرانک  اجنآو   …. مُسَرب ىا  ھمشچ  ھب  ات  مود ، ىم  ار  ارحصو  تشد  مامت  ھنشت ، ىوھآ  کی  ھثم  ”….

 …. نراد یرتھب  یتحار  اوھآ ، ھچبو  هراد ،  ىرتھب  گنر  قشع  اجنوا ، … مُزاس ىم  ھنوخ 

ىاھ ھلان  تشادن ، ىا  هدیاف  درک ، تسارو  پچ  ار  نامرف  رابود  ىکی  دشن ، ىربخ  اما ، دَنَکِب ، اجزا  ار  تلوروش  ات  درک  ضوع  ار  هدند  روش ، نامھ  اب  و 

. دتفا ىم  ان “  زا “  تشاد  تلوروش  دوبریثات ، ىبروتوم  ھنوگ ى  دایرف 

محر یب   ِ دیشروخ دوب . هدرک  سیخ  ار  شیاھسابل  ىمامت  دنار و  ىم  نوریب  ھب  دوبع  نوتسراھچزا  ار  قرعو  دنالچ  ىم  ار  اضف  هدنبسچ  ظیلغ و  ىجرش 

راجنلکرچنپ خرچ  اب  ناوت ، نداد  تسدزا  اب  ھک  دوب  تعاسمینزا  شیب  دوبعو  دوب ، هدرک  نازوس  ونت ، ىاھگیر  نیع  ار  هار  هروک  ىاھ  نش  ناتسبات ،

: دیشیدنا تفریم .

 “ ھشیمن لوبق  تترایز  دنکن ، ھل  ار  تدوجو  ھمھرجز  اتو  دشکن ، ىھایس  ھب  ار  ایند  ىگفالک  ات  “ 

. درکیم شالتورین  مامت  اب  باتفآ  غیت  ھسریز  دیما ، نیا  اب  و 

. دروآ ىم  رد  دوبع  راگزورزا  رامد  دوب ، هدنامزجاع  لیبموتا  نزو  لمحتزاو  تفریم  ورف  غاد  ىاھ  نش  ىوت  ھک  ىکجو  ىرچنپ ، ىجرش ، امرگ 

ھقرج نیع  اھ ، نش  دناکچ . نیمز  ھب  شتشپ  رپ  ناوربا  ىالبال  زا  ار  قرع  تشگنا  اب  داتفا و ، دسرب  نآ  ھب  دوبرارق  ھک  ىکنُخو  لالز  بآو  ھمشچ  دایب 

، دھدب ىرگید  تھجار  وا  لیامت  ات  دنک ، مرن  ار  هدیبز  ات  دوب ، هدرک  کج  ىغاد  ظافح  ار  شناتیپاک “  نھاریپریز “  دوبع  دندوب و  باذم  ناشفشتآ ، ىاھ 

لغب دوب ، هدرک  مھراوس  ھک  ار  ىئاھرجآ  گیدرابکی ، دناسرب . رضخ “ ىاھ “  تسبو  تفچ  ھب  ار  شدوخ  هدماین  ىکیرات  ات  هدشنرید  ، ات  تساوخ  ىمو 

رارق اھرجآ  ىور  ار  کج  ناوتب  ھک  ىدح  ات  ار  لیبموتا  ناشک  هدبرع  ورین ، مامت  اب  و  درک ، لیامح  ار  اپ  ریگلگ ، ریز  داد  ار  شا  هدرُگ  دناشک ، شتسد 

“ رضخ تمارک “  ای  قشع  هزجعم  ھعقاو ، کی  زج  دوبن  ىزیچ  نیاو  دیشک . الاب  داد ،

ار هدیبز “  ” شتسد رانک  رد  ولج ، ىلدنص  رد  ھک  لایخ  نیا  اب  تخادنا  هار  دوب ، هدیشک  نییاپ  ار  شیاھ  ھشیش  ىمامت  ھک  ار  تلوروش  دز و  تراتسا “  ” ىتقو

. داد ھمادا  ار  ىلحم  ھنارت  درک و  هاگن  ار  وا  دناخرچ ، ىرس  دراد ،

.“ درادن ىراک  شا  ھیقب  دوشب ، نم  اب  شلد  ھت  طقف  منکیم . لوبق  دراذگب ، مھ  ار  ایند  طرش  رگا  “ 

 PDFmyURL.com

http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01


میب زا  داد . بات  چیپ و  ىدوخیب  ار  لیبموتا  نامرف  مامت  قوش  اب  درک و  کاپ  دزادنایب ، راک  زا  ار  شنامشچ  ات  دیزخیم  ھک  ار  ىناشیپ  قرع  تسد ، تشپ  اب 

: دیلان و  درک ، یم  ارادم  ىتسیاب  دنارب ، تساوخ  ىم  شلد  ھک  روطنآ  تسناوت  ىمن  مرن  ىاھ  نش 

 .“ ھشکب ار  رس  درد  ھمھ  نیا  امرگ و  نیا  هداج و  نیا  روج  دیاب  دھاوخیم ، سوواط  ھک  رھ  “ 

: تفگ شدوخ  اب  و 

…. هراد ىشوخ  ىادص  ھچ  ھنک ، ىم  زاب  ار  قشع  رتچ  هدنخ ، ىم  ىتقو  ھیسوواط ، ھچ  ھک  قحلا  “ 

، نازرل رادجوم و  ھلژ  لثم  شتالضع  مامت  درک ، ىصقر  ھچ  دوب ، هدرک  در  ار  سنج “  قودنص “  هاجنپ  مساج  ھک  ىزور  نامھ  دوب ، لوگنش  ھکراب  کی 

.“ تخادنا ىم  هار  لیچو  کچزا  ار  بآو  دندروخ  ىم  ناکت 

 “ ھشیمن وا  نودب  منک . مامت  ار  هدیبز  دیاب  متسین . نک  لو  زورما ، “ 

نآ داد و  ژاسام  ار  هدند  رس  تفرگ ، یرتشیب  جوا  لصو  قوش  دشاھر ،  کقاطا  ىوت  موثلک “  ما  ىادص “  ىتقو  دراد … مھویدار  شتیشام  ھکدمآ  شدای 

ھمھ ھک  ار  ىکاخو  درگ  لغب  ھنیآزا  دش . هدنک  اجزاو  الاب  داد  ار  شا  ھنیس  درک ، ىئادصورس  دبوکب ، نیمز  ھب  مُس  ھک  ىبسا  لثم  لیبموتا  درک ، قاچ  ار 

. دنک شبیقعت  دناوت  ىمن  سکچیھ  ھک  درک  قشع  دید ، درب  ىمورف  دوخرد  ارزیچ 

ای مساج  دش  ىم  ىا  ھنن  ھچبرھ  تقونوا  بخ ،  ھنک  نوملابند  تساوت  ىمن  سکچیھ  درکىم ، دنلب  کاخروطنیا  اھ  هداج  ھمھ  مھ ، سنج  ندروآ  عقوم  ھگا  “ 

 “ تل ھفوش  ھِفَک “  هداج  ىور  ھک  داوخیم  درم  ام . غارس  دایب  ھک  دوب  لخ  ھگم  هدیبز ، تقو  نآ  تشادزُپ . ھمھ  نیا  ھن  نداد ، ىم  لوپ  ھمھنیا  ھن  ھگید  دوبع ،

: دوب ھتفگ  هدیبز  ھک  دمآ  شدای  درک . مساج  بارخ  ار  هدیبز  ھک  دوب  نوخ  نیمھ  هرایبرد . نوخ  شزوزکازاو  ھنک  در  اج  ھمھزا  راب “  اب “  ار 

 .“ میدرک ىمزاورپ  میتشاد  ھک  مدش  ھجوتم  ىتقو  ھنک . قشع  تساوخیم  طقف  تشادن ، مھ  سنج  درک ، مراوس  مساج  زور  ھی  “ 

: دز فرح  شدوخاب  و 

ھک ھمھفب  ات  ھشب ، هِدنَک  اھوم ش  تعرسزا  ات  نیئاپ  مشک  ىم  ار  اھ  ھشیش  ھنک ،  فیک  ھک  مدب  شنوشن  ىزاورپ  مغارس ،  دموآ  و  دش ، هار  ھب  ھگا  “ 

! “ ھیکدوبع ھمھفبو  ھچ ، ىنعی  تل ، ھفوشزاورپ 

هاتفا هریش  ھب  ىجرشو ، امرگروز  زا  ھک  ھک  ىئامرخ  ىاھ  گنَپ “  ىنیگنس “  ریز  رادراب ، ىاھ  لخن  دنازوس . ىم  ار  اج  ھمھ  ىعنام  چیھ  ىب  دیشروخ ،

. دندوب هدرکزابرتچ  اھ  نآ  ىور  ھک  دوب  ىمھرد  ىاھگرب  ناشراب  نابیاس  اھنتو  دوب ن ،  هدش  مخ  دندوب ،

ار اپ  درب . ىم  لیلحت  دوبع  قمر  اب  هارمھ  ار  تلوروش  ناج  دز و  ىمالاب  ىگنس  لاغز  ىاھراطق  شکدود  لثم  توپاک “  زردزا “  روتایدار “ راخب “ 

ار توپاک  درک . فقوت  غادو  مرن  ىاھ  نش  ىور  راچان ، تفاین ، نوچو  دناخرچ ، اج  ھمھ  ھب  ار  شھاگن  ىنش ، ریغ  ىنیمز  لابند  ھب  تشاذگ و  زمرت  ىور 

خرچ دش  ھجوتم  ھک  دنک  کنخ  ارروتوم  ات  تفر  ىمو  دروآ ، نوریب  ار  بآ  فرظو  درکزاب  ار  بقع  قودنص  دزالاب . دوب  ھتخادگ  ىنھآ  نوچمھ  ھک 
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» ناتسادهرامش ١١٨ هاگدید نودب 

. تسا هدش  رچنپ  ىرگید 

کشت ىور  ار  شرس  داتفا ، شتسدزا  بآ  فرظ  تفرگ . دوخ  رد  ار  شا  ھنیس  ىمامت  ىا  هدننک  بات  ىب  دردو  درشف ، ورین  مامت  اب  ار  شبلق  راکبان  ىتشم 

، دروخ ىخرچ  دیزخ ، ولج  ھب  هدیبز  ىلدنص  ىور  ات  تفرگ و  هدننار  لغب  کشت  بل  ھب  ار  شتسد  دیشک ، الاب  ار  شدوخ  شقمر ، ھمتت  ابو  تشاذگ  ولج ،

زا و  دندوب . هدنابسچ  ونرِب “  ریت “  کت  اب  ار  مساج  رس  ھساک  ھک  یئاج  تخود ،  تلوروش  فقس  ھب  ار  شنامشچ  تشاذگ و  هدیبز  ىوناز  ىور  ار  شرس 

: دیلان روز  ھب  درک و  هاگن  رضخ “  ھبور “  شغورف  ىب  نامشچ  زرد 

 “ ىنکن ما  ھناوید  متشذگ ، تتعافشزا  رضخ  ىا  “ 

ھلمج ى: اب  هدیبز “  “ 

.“ دش ىلاخ  تماھشزارھش  وا  نتفر  ابو  دوب ، مساج  نعقاو  تاقوا  رتشیب  دوبع ، “ 

مساج ھیاسرد  ىلیلجت  درک ، لیلجت  دوبعزا 

نادشاررغصا یلع  دنلبرادیپس – 
رویرھش ١٣٩٠

شلابند اھهراکیب  اھھچب و   . هدشن ھنتخ  زونھ  تسنادیم  ریبک  ریغص و  دش . رھش  دیفس  یناشیپ  واگ  ھچبرسپ ،

دنزب و تسد  ناشسانجا  ھب  دنتشاذگیمن  اھبساک  . دندرکیم ترپ  شفرط  ھب  خولک  گنس و  لاغشآ و  . دنداتفایم

: ھک دوب  هدش  ناشنابز  درو 

! رخ هرن  هرت  سجن  گس  زا  - 

! هزرلیم شاپریز  نیمز  هریم ،  ھک  هار  - 

! ھشب هدز  شیتآ  سیاب  هروخب ،  شسفن  تسد و  یچرھ  ھب  ردپیب ، ھموش  - 

! هریم اجنوا  زا  تکرب  ھش ،  کیدزن  هراذگب و  اپ  اجرھ  - 

تجح جاح  یزیربدوخن  زا  شھار ،  رس  . دشیم یباتفآ  اھهراکیب  اھھچب و  نیب  رھش و  وت  رتمک  . دوب یلیز  مخز و  ھشیمھ  شتروص  رس و  واپ  تسد و 
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: تفگ دش و  ھچاپتسد  یجاح ،  درک . ھتشرب  دوخن  زا  رپ  ار  دوخ  داشگ  بیج  دش و  هزاغم  لخاد  فراعت ،  مالسیب و  تشذگیم .

! مدرک تور  رپ  ھک  ھنم  ریصقت  ھشیریب ،  گنل  هربخ ! یچ  وررپ ، یهدیرد  مشچ  - 

! ھشیمشاراق یلیخ  معاضوا  ھک  هدب  مھب  میزیچ  ھی  اقآ ! جح  دننک  مھنتخ  یدادما  یھنوخ  ضیرم  وت  نک  شرافس  مهدش . راتفرگ  یلیخ  - 

رفاک مھ  وت  منوخیم و  زامن  نم  منکشیم ! وتاھاپ  تفج  ینزب ،  یزیچ  ھب  تسد  ھشب و  تادیپ  اج  نیا  مھگید  ھنک . ھلاوح  ھگید  یاج  وتیزور  ادخ  ورب  - 

: تفگ درک و  کیدزن  یجاح  لخد و  ھب  ار  دوخ  ھچبرسپ  ! یقلطم

! یتسھ یثوید  یچ  وت  ھک  مشکیم  هرعن  ورهدایپ  وت  مریم  یرآرد ،  یزاب  سنک  ھگا  - 

: تفگ دز و  شتآ  داد و  ریگ  دوخ  دنلب  یبوچ  راگیس  بوچ  ھب  امھ  راگیس  کی  دش و  ھچاپتسد  تخاب و  ار  دوخ  یجاح 

! ھگید تبیج  وت  یتخیر  لگ  دوخن  ھمھ  نآ  ھتفرگ  تفوک  هدیرد ! مشچ  یهدیرپرو  سسیھ ! - 

. ھموناخ راگن  لام  ادوخن  - 

. تخادنا کلپ  شمشچ  دیزرل و  شاھچول  بل و  تخادنا . ھچبرسپ  یولج  زبس  تشپ  سانکسا  کی  دیشک و  ولج  ار  لخد  یجاح 

ناتسرامیب فرط  ھب  تخیر و  دوخ  داشگ  نھد  یوت  دوخن  تشم  کی  دوبن . یربخ  اھھچب  زا  دیئاپ . ار  فارطا  دز و  نوریب  یزیربدوخن  زا  ھچبرسپ 

: درک تسس  ار  شاھاپ  دیس  یادص  تشذگیم . دجسم  یولج  یور  هدایپ  زا  دیلش . یدادما 

! تسالط ھک  ربب  ایب  ھلسع ! هزبرخ  هرانا ! لگ  ھنودنھ  - 

: تفگ داتسیا و  ھناودنھ  هزبرخ و  یھپک  رانک  ھچبرسپ 

! یشابن ھتسخ  تسرد ! تتسد  مالس ! اقآدیس  - 

! افرط نیا  زا  بجع  یچ  یشاب . هدنز  مالس ،  کیلع  - 

. مدوب هدنوسوپ  نفک  اتفھ  الاح  یدوب ،  هدیسرن  مداد  ھب  ھگا  اقآدیس . متنم  ریز  مشاب ،  ھک  اجرھ  - 

. ھنزیم خی  هراد  مورآ  مورآ  هداتفا . نھد  زا  ھگید  ماھھنودنھ  هزبرخ –  مربب ،  تارب  یچ  - 

. منزیمن سپ  وتتسد  یراذگب  مولج  یچرھ  - 

: تفگ تشاذگ و  ھچبرسپ  یولج  درک و  چاق  دیرب و  درکادج و  ھپک  نایم  زا  ملاس  یھناودنھ  کی  دیس 

. ھشاھھنود وت  شعفن  مومت  ینیس . وت  زیرب  وشاھھنود  - 

: تفگ درک و  ھناودنھ  ندروخ  ھب  عورش  تخیر و  دیس  نماد  وت  ھتشرب  دوخن  تشم  کی  ھچبرسپ 

. منکیم شیصاع  مرذگیم ،  ـش  نوکد یولج  زا  تقو  رھ  متفرگ . لیبس  جاب  شزا  منموت  جنپ  هرتلالح . ردام  ریش  زا  متشادرو . یجاح  نوکد  زا  - 
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؟ ھیچ ھیضق  یداتفا ،  پچ  یجاح  اب  یلیخ  - 

. ثوید ھبلج  هروخسچ و  یلیخ  مھ  هدرک ،  متیذا  یلیخ  مھ  - 

؟ یتفریم اجک  ھشیم ،  تادیپ  افرط  نیا  مک  یلیخ  - 

؟ ننکیم ھنتخ م  یگیم  وت  یدادما . یھنوخضیرم  مریم  ندرک . مھلذ  مورح  مخت  یاھھچب  اقآدیس 

! وگب دایمرو ، نم  زا  یکمک  هررضیب . شنتفر  منکن ،  نومگ  - 

*

: دندرک شچیپ  لاوئس  اروا  دندز و  کمشچ  دنخبل و  دندرک . شاهرود  راتسرپ  ھتسد  کی  دش ، ھک  ناتسرامیب  دراو  ھچبرسپ 

؟ یراد راک  یک  اب  - 

. رتکد یاقآ  شیپ  مرب  ماوخیم  - 

؟ یراد راک  رتکد  مودک  اب  - 

! هراد یزیچ  یضرم –  دبال  - 

! ھک هرادرو  وشوربا  ریز  هرمین  رتکد  شیپ  مدآ  - 

؟ ھنکیم درد  تاجک  - 

. هرادن درد  ماج  چیھ  - 

! هراد مرو  یلیخ  تمکش  - 

ار شنھریپ  یاھھشوگ  دز . الاب  تشگنا  کون  اب  ار  شنھریپ  دناشن . ورھار  رانک  تکمین  یور  ار  وا  اھراتسرپ ، دنخزوپ  ھچپچپ و  نایم  رد  راتسرپرس ،

: تفگ بجعت  اب  دز و  کمشچ  داد و  ناشن  نارگید  ھب  اروا  مکش  راتسرپرس  دوب . هدروآ  مرو  نمزم ، یگنسرگ  رثا  رد  شمکش ،  درک . سمل  هارکا  اب 

! منیبب منک و  شھنیاعم  بوخراذگب  هدموا ! الاب  یلیخ  شمکش  نینک ! هاگن  هدب ! مگرم  ادخ  اوا  - 

یور ار  شرگید  رس  درگ  هایس  کیتسال  در . ــ ورف ک دوخ  یاھشوگ  یوت  ار  نآ  یاھھلیم  دیشک . نوریب  ششوپور  بیج  زا  ار  ھنیاعم  هاگتسد  راتسرپرس 

تفگ دروآرد و  راوطا  درک و  داشگ  اردوخ  یاھمشچ  تشاذگ . ھچبرسپ  مکش 

!… اھ . اھ . اھ !… تس هدنگ  یلیخ  ھ ! ــ ن - 

روجو عمج  ار  دوخ  نیئاپ و  تخادنا  ار  شنھریپ  نماد  دش و  گنت  شقلخ  دنراذگیم . شرس  ھب  رس  ھکدیمھف  ھچبرسپ  درکرپ . ار  ورھار  ادصورس  هدنخ و 

: تفگ داد و  شلھ  تشاذگ و  راتسرپرس  مکش  یور  ار  شاھتسد  فک  درک .
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! راذگب رتنیئاپ  بجو  کی  یتشاذگ ! یضوع  ور  یشوگ  یراد ! کدوب  دوب - - 

ھب بجعت  اب  درکاج و  ھب  اج  شمشچ  یور  ار  دوخ  یناکتسا  ھت  کنیع  داد . نوریب  قاطا  رد  زا  ار  شرس  رتکد  دندز . ھھقھق  ھملقس و  مھ  ھب  اھراتسرپ 

: تفگ دنام و  هریخ  اھشوپدیفس  هورگ 

! دینک کیرش  ناتاھهدنخوت  مھ  ار  ام  - 

ھب تفرگ و  ار  رتکد  تسد  دیدنخ . درک و  جک  وربا  مشچ و  تخادنا ،  قرب  شنابز  اب  ار  شیاهولق  یاھبل  دش . کیدزن  رتکد  ھب  هوشع  اب  راتسرپرس ، 

: تفگ ھتسھآ  دناشک و  ھکرعم  فرط 

 ! هدروخ نومروت  ھب  یا  ھکرعم  زیچ  زورما  رتکد  - 

: دنتفرگ مد  دندید ، ھک  ار  رتکد  اھراتسرپ  هورگ 

! هدرک جنلق  نوش  کرابم  یھنیس  راگنا  - 

! هدرک دوع  زاب  نوش  نمزم  سرقن  ایوگ  نوج ، یرپ  ھن  - 

: تفگ دش و  ـا  ھراتسرپ لوگنش  داش و  هورگ  یھقلح  دراو  دز . دنخبل  درک و  زادنارب  اھراتسرپ  یھقلح  نایم  ار  ھچبرسپ  رتکد 

؟ دنیوگیم تسرد  ناشمادک  - 

: تفگ درک و  رتروج  عمج و  اردوخ  ھچبرسپ 

. رتکد یاقآ  نوش  مودک  چیھ  - 

؟ یراد راک  ھچ  اجنیا  سپ  - 

. نینک مروس  ھنتخ  مهدموا  - 

؟ ینکیم باختنا  ار  ناشمادک  دنکالد . اھنیا  یھمھ  هرادن ،  ازع  ھک  نیا  - 

. ننکیم مھنیاعم  یضوع  نرایمرد و  یزاب  هرخسم  ھتعاس  ود  رتکد . یاقآ  تسین  انیا  راک  - 

. مینکیم تربخ  تشگرب  یتقو  تاھد ،  ھتفر  نامکالدرس  زورما  - 

. منکیم یگدنز  موناخ  راگن  اب  نم  - 

تلابند متسرفیم  دندلب ، اھنیا  - 

*

: دنتفرگ مد  دندرک و  شناراب  خولک  گنس و  دنداتفا . هار  ھچبرسپ  لابند  هراکیب  یاھھچب  زا  هورگ  کی  ھشیمھ ،  لثم  ناتسرامیب ،  زا  تشگرب  هار  رد 
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!… ووو ــ ھ ھل ،  نا خـ ــ تم - 

!… ووو ـــ ھ ھنووید ،  نا  ــ تم - 

!… ووو ــ ھ هزرلیم ،  شاپریز  نیمز  ھتسجن ،  شسفن  - 

هار لاجنج  دندیودیم و  شلابند  دندرکیمن . شاھر  تخیرگیم . درک . دوبک  یلیز و  مخز و  ار  ھچبرسپ  یاھاپو  تروصورس  خولک ،  گنس و  یاھھبرض 

مادک رھ  دندیشاپ و  مھ  زا  دندرک و  داد  غیج و  اھھچب  . تشگرب اھھچب  فرط  ھب  درک و  خولک  گنس و  زا  رپ  اردوخ  نماد  ھچبرسپ  رخآرس  دندوب . ھتخادنا 

تروص و رس و  کاخ  دناشک . یراشف  رانک  اردوخ  دش . رود  نالش  نالش  تفرگ و  شوناز  یھساک  ھب  اردوخ  تسد  فک  ھچبرسپ  دنتخیرگ . یفرط  ھب 

. درک عفر  ار  شزیرگ  گنج و  شطع  تفرگ و  یراشف  ریز  ار  شنھد  تسش . ار  دوخ  ندرگ  لگ و  ـا  ھاپ تسد و  یهدیکشخ  یاھنوخ  دناکت . اردوخ  سابل 

دوخ تسوپ  ریز  یروم  روم  داتفا و  شزوس  ناج  یدرس  ناتسمز و  دای  ھب  ھچبرسپ  دنار . شتسوپ  نورد  ھب  ار  بآ  یاکنخ  زیئاپ ،  رخاوا  یهدنزگ  داب 

. درک روج  عمج و  اردوخ  سح و 

: تفگ داتسیا و  وا  یھنیس  ھب  ھنیس  رد ، رانک  نابھگن  دش . یدادما  ناتسرامیب  یھار  زاب  دعب  زور  ھچبرسپ 

! یراذگب ھنوخضیرم  وت  اپ  مراذگن  ھتفگ  رتکد  اجک ؟ - 

. دایم زورما  نوش  کالدرس  ھتفگ  شدوخ  رتکد  یاقآ  - 

ھن ننکیم  ھنتخ  ور  هدموا  ایند  ھب  هزات  یاھھچب  اج  نیا  ندرک ! تلچم  اراتسرپ  رتکد و  ھشاب ! ھتشاد  کالد  ھک  تسین  ھنوخروس  ھنتخ  اج  نیا  ادخ ، گنخ  - 

! ور یروھدنل  رھ 

! ھک ھگیمن  غورد  رتکد  ھنکب ! یرکف  دیاش  منزب ،  پگ  رتکد  اب  مرب  راذگب  الاح  - 

ات ھلاای ! یداتسیاو ؟ ھک  زاب  دش ؟ هدوسآ  تلایخ  هدرک . شهراپ  گرگ  نوبایب  هار  وت  هدش ! طقس  الصا  کالد  رس  ھشیمن ! ترس  دازیمدآ  نوبز  راگنا  - 

!… مسرب مراک  ھب  راذگب  نک و  مگ  وتروگ  هدموین  الاب  مرفک 

. دندنادرگیمرب ور  وا  زا  مھ  غارچاپ  یاھیرتشم  ـد . یسرتیم اھھچب  خولک  گنس و  زا  دورب . فرط  مادک  تسنادیمن  تشادن . نتفر  یارای  ھچبرسپ  یاھاپ 

ھجنپ رد  ار  شاهدعم  یگنسرگ  تشگ . ار  هدز  زیئاپ  غاب  ھچوکدنچ  دشیم . ریزارس  نامسآ  یھنیس  زا  باتفآ  تفرگ . شیپ  ار  تولخ  یاھغاب  ھچوک  هار 

دتمم یادص  تشاذگ . ھخرچود  گنز  یور  ار  شتشگنا  دید و  اروا  دمآیم ، شرس  تشپ  زا  یراوس  ـھ  خرچود تفریم . یغاب  ھچوکوت  فدھیب  درشفیم .

فک راوسھخرچود  داتسیا . داد و  ھیکت  هدوسرف  راوید  ھب  ار  شاھناش  لاحیب ،  تشادن . نتشگرب  یھلصوح  لاح و  داد . شارخ  ار  ششوگ  یهدرپ  گنز 

هدیدان ار  راوس  ھخرچود  دوب و  رکپ  ھچبرسپ  دروآرد . کلکش  درک و  ھلوک  جک و  اردوخ  یھچول  بل و  تشذگ . دیبوک و  ھچبرسپ  ندرگ  سپ  ھب  ار  شتسد 

ھچبرسپ درکیم . نیئزت  دنفسوگ  گر و  ـ گدنچ یھتسجرب  شقنار  شگنراگنر  ینھآرد  دیسر . یزاس  هزات  یرجآراوید  ھب  دادیم . شرازآ  یگنسرگ  تفرگ .
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رد یال  تفرگ . ھلصاف  رد  زا  درک . هراپ  ار  شلددنب  غاب ،  ھت  زا  یگس  تفلک  تک و  یادص  داد . راشف  تشاذگ و  گنز  گنر  زمرق  ھمکد  ور  ار  شتشگنا 

ھتخادنا ی لگ  یاھپل  بل و  ھب  ار  شتسد  فک  دیچیپ . شدولآ  مشپ  یھنیس  هدمآرب و  مکش  ور  ار  ربماشدبور  داتسیا . رد  یال  یدنمونت  درم  دش و  زاب 

یاھوم دیشک و  شاھلک  یولج  یساط  ھب  ار  ـش  تسد فک  داد . شلام  تشگنا  کون  اب  ار  شاھمشچ  ریز  هدرک ی  مرو  یھسیک  ود  دیشک . دوخ  یھتخیوآ 

. درکیم ھچبرسپ  یھلاوح  نادند  دیشکیم و  ھسانرخ  دیلامیم و  درم  یاپورپ  ھب  اردوخ  تفلک  ندرگ  گس  دناباوخ . ار  شرس  طسو  یهدش  خیس  کنت و 

: دش یطاق  گس  سراپ  اب  درم  یادص 

! یراد راک  یچ  منیبب ! ولج  ایب  - 

: تفگ داتسیا و  غاب  بحاص  یور  ھب  ور  جک ، ندرگ  اب  تفر و  ولج  ھچبرسپ 

! مهدروخن یچ  چیھ  حبص  لوا  زا  اقآ ! مھنشگ  - 

: دش یطاق  رکیپ  لوغ  گس  یاھھسانرخ  اب  شادص  درشف . مھ  ھب  ار  دوخ  یاھنادند  دیشک . تفرگ و  ار  ششوگ  غاب  بحاص 

 ، ھشب تادیپ  افرط  نیا  رگید  راب  یدرک ! مارح  ار  مباوخ  ھتخوس  سفن  گس  لثم  دوب . هدش  مرگ  ممشچ  هزات  تقالچ ! فیثک و  ردپ  روگ  ھب  فت  - 

!… ھنک تهراپ  ھکت –  یگرگ  نیا  یاپ  تسد و  ریز  تمزادنیم 

*

شوشغم شنھذ  هرابود  دیرخ . تلیژ  ـغ  یت کی  یراطع  ناکد  زا  تفرگ . مدق  ریز  ار  یدادما  ناتسرامیب  هار  هرابود  ھچبرسپ  دشیم . کیدزن  بورغ 

ھب شھاگن  یولج  اھتخرد  اھراوید و  دیدیم . جوعم  جک و  ار  اھرذگھر  درکیم . گنز  گنز  شرس  دادیم . تسد  زا  ار  شلوقعم  لقع  شوھ و  دشیم و 

اب هارمھ  اھگرب  دندوب . قلعم  اوھ  وت  درز ، یهدیکشخ  یاھگرب  دیبوکیم . مھ  ھب  ار  اھھخاش  دوب و  ھتفرگ  تد  یزیئاپ شـ داب  دندوب . هدمآرد  هزرل 

یوت دندرکیم و  داد  غیج و  ودندیشک  یمرپ  دوب ، هدروخ  مھ  ھب  اھهدنرپ  شمارآ  دندزیم . ھبرض  ھچبرسپ  یور  رس و  ھب  ناراب ،  یھیلوا  دولآلگ  یاھھناد 

یھنت ھب  ار  شتسد  فک  دناسر . ناتسرامیب  یور  ھب  ور  دنلب  رادیفس  ھب  ار  دوخ  ناگنل ،  گنل  دیدیم . هریت  ار  اج  ھمھ  ھچبرسپ  . دندشیم مگ  هریت  نامسآ 

تشگنا تسش و  نایم  ار  دوخ  طاسب  تسوپ  داد . ھیکت  رادیفس  یھنت  ھب  ار  نآ  دروآرد ،  ار  شطاسب  درک و  زاب  اردوخ  دنبرمک  . دیشک رادیفس  فاص 

! دیرب ار  تسوپ  عیرس  ناکت  کی  اب  داد و  راشف  شبل  ھب  ار  شاھنادند  تسب ، ار  شاھمشچ  ، تشاذگ تسوپ  شکرمک  یور  ار  غیت  ھبل  تفرگ . دوخ  یھبابس 

…

شیم گرگ و  یاوھ  دیخرچ و  ھچبرسپ  رس  رود  رادیفس  دندش . هدنکارپ  دندیشک و  غیج  اھھخاش  یال  ھبال  یاھهدنرپ  دش ، یطاق  شاهرعن  اب  نوخ  ناروف 

… دش هریت  هایس و 
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» ناتسادهرامش ١١٨ هاگدید نودب 

ع م . قالط –  طرش 
رویرھش ١٣٩٠

عالطا بسک  یارب  ام  یلاسرا  لیم  یئ  لیلد  رھب  ای  تسا و  ھفرطکی  ناشیا  لیم  یئ  ایوگ  تسا . هدش  تف  ایرد  یلیم  یئ  ھلیسو  ع . یاضما م . اب  نتم  نیا 

. ددرگ یم  رب  لاسرا  زا  سپ  رتشیب 

مینک رشتنم  ار  نآ  ناکما  تروص  رد  ھک  تسا  ھتساوخ  ام  زا 

نآ رشن  اب  ام  ھک  دینک  یم  ھظحالم  دنریگب . سامت  ام  اب  مینک  یم  شھاوخ  ع ) .  م . مناخ (  ای  اقآ  زا 

میا هدرک  تباجا  ار  امش  ھتساوخ 

میا هدیزگرب  ام  ار  قالط “  طرش  مان “ 

———————————-

: متفگ متفرگ و  وشتسد  تسا , ماش  ندرک  هدامآ  لوغشم  مرسمھ  مدید  مدیسر  ھنوخ  ھب  یتقو  بش  نوا 

.“ منک تبحص  تاھاب  یعوضوم  کی  ھب  عجار  دیاب  “ 

تسشن مورآ  مھ  نوا 

زاب منھد  راگنا  مگب , شھب  دیاب  یروط  ھچ  متسنود  یمن  الصا  مدید . شامشچ  یوت  ور  مغ  شجنر و  ھیاس  هرابود  دش . نم  یاھ  فرح  ندینش  رظتنم  و 

. دش یمن 

متساوخ یم  نم  ھک  دوب  نیا  یلصا  عوضوم  مدرک . یم  تبحص  شاھاب  دوب , هدرک  لوغشم  ور  منھذ  ھک  یزیچ  ھب  عجار  متفگ و  یم  شھب  دیاب  دوب  روطرھ 

. مشب ادج  نوا  زا 

 : دیسرپ نم  زا  مدیشک , شیپ  ور  عوضوم  دوب  ھک  روطرھ  هرخالاب 

“!؟ ارچ “ 

: دز یم  دایرف  دش  یم  جراخ  یروخاذغ  قاتا  زا  ھک  یلاح  رد  دش و  نیگمشخ  متفر  هرفط  نداد  باوج  زا  یتقو  اما 
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 “ یتسین درم  وت  “ 

رس رب  ییالب  ھچ  ھک  ھنودب  تساوخ  یم  ھک  متسنود  یم  تخیر , یم  کشا  ناراب  لثم  درک و  یم  ھیرگ  میاد  نوا  میدرکن و  یتبحص  چیھ  ھگید  بش  نوا 

؟ ارچ هدموا و  نوم  قشع 

مرسمھ ھب  تبسن  ھگید  مدوب و  هدش  یود “  مسا “ ھب  ناوج  رتخد  کی  ھتخابلد  نم  ھک  ارچ  منک , ادیپ  شارب  یا  هدننک  عناق  باوج  متسنوت  یم  یتخس  ھب  اما 

. متشادن یساسحا 

ور قالط  ھمان  تقفاوم  ناوارف  هانگ  ساسحا  اب  هرخالاب  متشاد . محرت  ساسحا  نوا  ھب  تبسن  طقف  نم  میدوب  هدش  ھبیرغ  مھ  اب  ھک  دوب  اھ  تدم  نوا  نم و 

: متفرگ

. درک هراپ  ور  ھمھ  دعب  درک و  اھ  ھگرب  ھب  هاگن  کی  نوا  اما  مداد . نوا  ھب  ور  نیشام  و  تکرش –   دصرد  یس  ھنوخ -,

ور شرمع  زا  لاس  هد  نوا  ھک  متسنود  یم  مدوب و  فساتم  اعقاو  نم  دوب و  هدش  ھبیرغ  کی  ھب  لیدبت  مدوب  هدرک  یگدنز  شاھاب  لاس  هد  زا  شیب  ھک  ینز 

اما هدرک , نم  اب  یگدنز  نم و  فرص  ور  شا  یناوج  یژرنا و  مامت  هدرک و  فلت  نم  یارب 

. مدوب هدش  قشاع  نم  دوب و  هدش  رید  یلیخ  ھگید 

. دوب یناجیھ  ھیلخت  کی  ھیرگ  نیا  نم  رظن  ھب  متشاد . ور  شراظتنا  ھک  یزیچ  درک , ھیرگ  ھب  عورش  دنلب  یادص  اب  نوا  هرخالاب 

کی ھک  مدید  مدموا و  ھنوخ  ھب  رید  یلیخ  زور  نوا  یادرف  داتفا . یم  اج  شارب  تشاد  مک  مک  قالط  ھلئسم  هرخالب 

نومھ مھ  زونھ  ھمان  نوا  مدید  مدش  رادیب  یتقو  متفر . ورف  یقیمع  باوخ  ھب  باوختخر و  یوت  متفر  مدرکن و  یھجوت  نوا  ھب  ھتشاذگ ! زیم  یور  ھمان 

یمسر قالط   ھب   هدنام  ھک  ار   یھام  نیا   ھک   نیا  زج  ھب  تساوخ  یمن  نم  زا  زیچ  چیھ  نوا  ھتشون . ور  قالط  طیارش  مدید  مدنوخ  ور  نوا  یتقو  تساج ,

. منک ھجوت  شھب  ،  

لوبق لباق  هداس و  مھ  شلیلد  مینک , یگدنز  مھ  رانک  یداع  تروص  ھب  نومود  رھ  ھنکمم  ھک  ییاج  ات  هام  کی  تدم  نیا  رد  ھک  دوب  هدرک  تساوخرد  نوا 

ور نومرسپ  ام  ییادج  ھک  تساوخ  یمن  مرسمھ  تشاد و  یمھم  ناحتما  هدنیآ  هامرد  نومرسپ  دوب :

! ھنکب لکشم  راچد 

زا تشاد : مھ  ھگید  تساوخرد  کی  نوا  اما  دوب , لوبق  لباق  نم  یارب  ھلئسم  نیا 

ماھ تسد  یور  ور  نوا  نم  نوم  یسورع  زور  ھک  مرایب  دایب  ھک  دوب  ھتساوخ  نم 

هدنوم یقاب  هام  کی  رد  ھک  دوب  هدرک  تساوخرد  و  مدروآ . ھناخ  ھب  مدوب و  ھتفرگ 

تروص نومھ  ھب  رد  مد  ات  باوخ  قاتا  زا  ور  نوا  حبص  زور  رھ  نومکرتشم  یگدنز  زا 
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. مربب هار  ومریگب  ماھ  تسد  یور 

. ھش یم  ھنوید  هراد  امتح  مدرک  رکف  مدوخ  اب  دوب , یبیجع  تساوخرد  یلیخ 

. مدرک تقفاوم  مشاب  هدرکن  در  ور  شتساوخرد  نیرخآ  ھک  نیا  یارب  اما 

: تفگ دیدنخ  دنلب  یادص  اب  نوا  مدرک  فیرعت  یود “ یارب “  ور  بیرغ  بیجع و  تساوخرد  نیا  یتقو 

…“ هرب یم  راک  ھب  یا  ھقح  ھچ  هراد  تسین  مھم  دش , یم  وربور  قالط  ھلئسم  اب  دیاب  لاحرھ  ھب  “ 

طیارش قبط  ھک  یزور  ات  میتشادن  مھ  اب  یسامت  چیھ  مرسمھ  نم و  ھک  دوب  اھ  تدم 

ماھ تسد  نایم  رد  مدرک و  دنلب  ور  نوا  نم  دوب  هدرک  نیعت  مرسمھ  ھک  قالط 

. متفرگ

.. میدوب بذعم  میدرک و  یم  راتفر  یتفلچاپ  تسد و  یاھ  مدآ  لثم  نومود  رھ 

لغب وت  ور  نامام  اباب  تفگ : یم  دز و  یم  تسد  تفر و  یم  هار  ام  تشپ  نومرسپ 

. هرب یم  هار  ھتفرگ 

نمیشن و قاتا  ات  باوخ  قاتا  زا  درک , یم  هدنز  مدوجو  رد  ور  یدرد  مرسپ  تالمج 

تسب وشاھ  مشچ  نوا  میدرک .. یط  ور  تفاسم  رتم  هد  دودح  یدورو  رد  ات  اج  نوا  زا 

: تفگ یمورآ  ھب  و 

! ” وگن یچیھ  نومرسپ  ھب  رخآ  زور  ات  قالط  ھب  عجار  “ 

رد مد  هرخالاب  مدرک .. مغ  ساسحا  تفرگ و  ملد  ردق  نیا  ارچ  ھعفد  کی  منود  یمن 

مھ نم  تفر , شراک  لحم  فرط  ھب  دش و  سوبوتا  راوس  تفر و  متشاذگ , نیمز  ور  نوا 

. مدرک تکرح  تکرش  تمس  ھب  مدش و  نیشام  راوس  اھنت 

مامشسا وشرطع  یوب  متسنوت  یم  میدوب , هدش  رت  تحار  یمک  نومود  رھ  مود  زور 

تساھتدم نم  مدرک  رکف  مدوخ  اب  دوب . ھتفر  مدای  زا  دوب  اھتدم  ھک  یرطع  منک .

زا نم  شمدیدن , ھک  تساھلاس  راگنا  مدوب . هدرکن  ھجوت  یفاک  دح  ھب  مرسمھ  ھب  ھک 

. مدوب هدرکن  تبقارم  نوا 

شامچ ھشوگ  کچوک  کورچ  اتدنچ  ھتسشن , شا  هرھچ  رب  نامز  رذگ  راثآ  ھک  مدش  ھجوتم 
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! دوب هدش  رھاظ  یرتسکاخ  رات  ات  دنچ  شاھوم  یال  ھبال  دوب , ھتسشن 

!؟ مدرک راک  ھچ  وا  اب  نم  ایادخ  مدرک : رکف  مدوخ  اب  یا  ھظحل  یارب 

هرابود ور  تیمیمص  یکیدزن و  سح  متفرگ  ماھ  تسد  یور  ور  نوا  یتقو  مراھچ  زور 

. مدرک ساسحا 

. دوب هدش  میھس  نم  اب  ور  شا  یگدنز  رمع و  زا  لاس  هد  ھک  دوب  ینز  نز , نیا 

هرابود راگنا  ھش , یم  رتشیبو  رتشیب  هراد  تیمیص  مدرک , ساسحا  مشش  مجنپ و  زور 

. هریگ یم  گرب  خاش و  هراد  هرابود  هدش و  هدنز  سح  نیا 

نوسآ مارب  تشذگ  یم  ھک  زور  رھ  متفگن . یچیھ  یود “  ھب “  عوضوم  نیا  ھب  عجار  نم 

مدوخ اب  مربب , هار  منک و  لمح  ماھ  تسد  یور  ور  مرسمھ  ھک  دش  یم  رت  تحار  رت و 

یم باختنا  ور  شسابل  تقد  اب  زور  رھ  مرسمھ  هدش . رت  یوق  ماھ  ھلضع  امتح  متفگ 

ھک درک  ساسحا  دوب  ھتفرگ  تسد  رد  ور  سابل  تسد  دنچ  ھک  یلاح  رد  زور  کی  درک .

داشگ یگمھ  ماھسابل  تفگ : مورآ  یادص  اب  . دنتسین هزادنا  بسانم و  مودک  چیھ 

. دندش

ھب هدش و  فیحن  رغال و  ردق  ھچ  تدم  نیا  یوت  نوا  ھک  مدش  ھجوتم  ناھگان  نم  و 

هرذ هرذ  تشاد  شدوجو  راگنا  مدرک , یم  لمح  تحار  ور  نوا  نم  ھک  دوب  رطاخ  نیمھ 

ور مدوجو  قمع  ات  ھک  یا  ھبرض  دش , دراو  نم  ھب  یا  ھبرض  ییوگ  دش . یم  بآ 

راگنا دوب , هدرک  لمحت  ور  جنر  درد و  ردقچ  نوا  هاتوک  تدم  نیا  یوت  دنوزرل .

.. مدرک شزاون  ور  شرس  مدش و  دنلب  هاگادوخان  دش . یم  بآ  هرذ  هرذ  شبلق  مسج و 

ھب لیدبت  هربب  هار  هریگب و  شوغآرد  ور  شردام  شردپ ,  ھک  هرظنم  نیا  مرسپ  یارب 

. دوب هدش  شا  یگدنز  زا  نیریش  یئزج 

ور نوا  ساسحا  مامت  اب  یمرن و  ھب  ولج و  دایب  ھک  درک  هراشا  مرسپ  ھب  مرسمھ 

. درشف شوغآ  رد 

. منک ضوع  ور  میمصت  رخآ  یاھزور  رد  ھک  ھنکن  مدیسرت  مدنودرگرب , ور  مور  نم 
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باوخ قاتا  زا  زور , رھ  ریسم  نومھ  مدرک . تکرح  متفرگ و  شوغآ  رد  ور  نوا  دعب 

ھب نم  دوب و  هدش  ھقلح  نم  ندرگ  رود  نوا  یاھتسد  یدورو . رد  نمیشن و  قاتا  ات 

, مدرک یم  لمح  ور  نوا  یمرن 

ھب متفرگ  شوغآ  رد  ور  نوا  یتقو  رخآ  زور  نوم . جاودزا  زور  نیلوا  لثم  تسرد 

. مرادرب ور  رخآ  یاھ  مدق  متسنوت  یم  یتخس 

. دش یمن  مومت  تقو  چیھ  ریسم  نیا  شاک  یا  تفگ : یم  یزیچ  کی  ملد  ھت  راگنا 

: متفگ مدوخ  اب  دوب  مشوغآ  رد  مرسمھ  ھک  یلاح  رد  نم  ھسردم , دوب  ھتفر  نومرسپ 

نوم یگدنز  رد  یکیدزن  تیمیمص و  نادقف  ھب  تقو  چیھ  اھلاس  نیا  مامت  رد  نم 

. مدوب هدرکن  ھجوت 

ھک نیا  نودب  مدیسر  یتقو  مدرک , یگدننار  مراک  لحم  فرط  ھب  تعرس  ھب  زور  نوا 

رد ھظحل  کی  یتح  متساوخ  یمن  مدرک , اھر  ور  نیشام  منک  لفق  ور  نیشام  رد 

. منک دیدرت  متفرگ , ھک  یمیمصت 

! مشب ادج  مرسمھ  زا  ماوخ  یمن  نم  مفساتم , ھک  متفگ  شھب  نم  و  درک , زاب  ور  رد  یود “ “ 

: تفگ دز و  تسد  میناشیپ  ھب  درک , یم  هاگن  نم  ھب  هدز  تریح  نوا 

“ ؟ یشاب ھتشاد  بت  ینک  یمن  رکف  منیبب  “ 

: متفگ مدز و  رانک  وشتسد  نم 

. مشب ادج  مرسمھ  زا  ماوخ  یمن  ھک  منم  نیا  ماوخ , یمن  ور  ییادج  نم  مفساتم , ھن ! “ 

.“ مدب تسد  زا  ور  نوا  ماوخ  یمن  ھجو  چیھ  ھب 

ھتشذگ هام  کی  ات  نوا  ھن  نم و  ھن  نوچ  دوب , هدش  هدننک  ھتسخ  نم  کرتشم  یگدنز 

. میتسنود یمن  نومکرتشم  یگدنز  رد  ور  فیرظ  تاکن  تاییزج و  شزرا  مودک  چیھ 

. میدوب هدرب  دای  زا  ور  نوا  ھک  رطاخ  نیا  ھب  ھکلب  میدوبن  مھ  قشاع  ھک  نیا  رطاخ  ھب  ھن 

شوغآ رد  ور  مرسمھ  ھک  نوم  جاودزا  لوا  زور  نومھ  زا  ھک  مدش  ھجوتم  الاح  نم 
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» ناتسادهرامش ١١٨ هاگدید نودب 

شوغآ رد  ور  نوا  روط  نومھ  گرم  ھظحل  ات  ھک  مفظوم  متشاذگ  ھناخ  ھب  اپ  متفرگ و 

یلاح رد  ھشاب  هدش  رادیب  باوخ  زا  هزات  راگنا  یود “ مشاب “ . ھتشاد  مدوخ  تیامح 

. تفر دیبوک و  مکحم  ور  رد  دز  یم  دایرف  ھک 

. متفر یشورف  لگ  ھب  مدش و  نیشام  راوس  مدموا  نییاپ  اھ  ھلپ  زا  نم 

. مداد شرافس  مرسمھ  یارب  رطعم  ابیز و  لگ  دبس  کی 

؟ دیسیون یم  نوت  لگ  دبس  یور  ینتم  ھچ  دیسرپ : شورف  لگ  رتخد 

 : متشون مدز  یم  دنخبل  ھک  یلاح  رد  نم  و 

یاھاپ اب  ور  وت  منک , یم  لمح  مریگ و  یم  مرھم  شوغآ  رد  ور  وت  حبص , زورما  زا 

. ھنک ادج  مھ  زا  ور  رفن  ود  ام  گرم , ھک  ینامز  ات  مرب , یم  هار  قشع 

***

, هرادروخرب یا  هدالعلا  قوف  تیمھا  زا  ھک  تسھ  ام  یگدنز  یوت  یفیرظ  تایئزج 

. دندنمشزرا مھم و  ھطبار , کی  موادت و  یارب  ھک  یتاکن  لئاسم و 

. تسین لیبق  نیا  زا  یلیاسم  نیشام و  لوپ , للجم , ھناخ  لیاسم  نیا 

. دنتسین نیرفآ  یداش  دوخ  یدوخ  ھب  ییاھنت و  ھب  مودک  چیھ  اھ  نیا 

دیاب

. درک یگدنز  هداس  یاھ  تذل  اھ و  ینیریش  ندرک  ادیپ  فرص  ور  ینامز 

ثعاب ھک  ور  یراک  رھ  درک و  رارکت  دروآ و  دای  ھب  دیاب  ھتفر , دای  زا  ھک  ور  ییاھزیچ 

. داد ماجنا  ھش , یم  رتشیب  رتشیب و  یکیدزن  تیمیمص و  سح  داجیا 

ىعیفر نارھم  وزرب - ناتیپاک 
رویرھش ١٣٩٠
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. هدرگ رب  هاگشیالاپ  ھب  ھک  تسین  مزال  ھگید  زور  راھچ  ات  هدرک و  مامت  ار  شیراک  بش  تبون  ھک  ھلاحشوخ  دومحم 

 “ ریز زا  روبع  و  هاگجاب “  ىاھ “ ھندرگ  نتشاذگ  رس  تشپ  اب  ھشاب . وا  نامھم  ار  دیع  بش  ھک  ھتشاذگ  رارق  شا  ىمیدق  تسود  نسح ، اب  لبق  هامود  زا 

 ، تسوا رظتنم  نادمچ  اب  ھک  ار  ارتیم “  ات “  ھنک  ىم  فقوت  تیادھ “  نابایخ “  رد  ىا  ھناخ  لباقم  رد  دعب  ھقیقد  دنچ  ھشیم و  رھش  دراو  نآرق ،”  هزاورد 

. ھنک راوس 

لوغشم مدرم  ھشیم ،  هدید  اھنابایخ  رد  ىدایز  شوج  بنج و  هریم ،  شیپ  هاگدورف “  ھکلف  تمس “  ھب  ردان “ نابایخ “  زاو  ھتفیم  هار  ھب  ىا  هرقن  ناکیپ 

ىھام مھ ، ىکرسپ  ھنھپ ، ىشورف  ىھام  طاسب  رت  فرطنآ  ھشورفیم ، نومیم  ىسلطا و  ھشفنب ، ىاھ ، ھتوب  نابایخ  رانک  رد  ىدرم  نتسھ . دیع  بش  کرادت 

دنچ اب  ھشیم و  هدایپ  ارتیم  ھنکیم . کراپ  دومحم  ىدانق ، کی  لباقم  رد  ھتسشن . ىرتشم  رظتنم  ھتشاذگ و  شیامن  ھب  ىرولب  ىاھ  گنترد  ار  شزمرق  ىاھ 

رفاسم ندرک  هدایپ  راوس و  لوغشم  ىراوس  سوب و  ىنیم  سوبوتا و  ات  دنچ  ھغولش ، ىلیخ  هاگدورف  ھکلف  هدرگیم . رب  ھخوی  نان  ىطقسم و  ھچولک و  ھبعج 

. ننکیم دنلب  تسد  ھشیم  در  ھک  ىنیشام  رھ  ىارب  نداتسیا و  نابایخ  رانک  هدموین ، نوشریگ  طیلب  ھک  مھ  ىدایز  هدع  نتسھ .

: ارتیم

 “ هرب شا  هداوناخ  شیپ  ىدیع  بش  داوخیم  دبال  میراد ، اج  ھک  ام  مینکراوس ، ار  هرسپ  نآ  شاک  دومحم ! “ 

: ھگیم ھشک و  ىم  نیئاپ  ار  ھشیش  ارتیم  هرگیم ، بقع  هدند  دومحم 

“ ؟  ىرب ىاوخیم  اجک  نوج  رسپ  “ 

: رسپ

“ ؟ ىریگیم دنچ  نوج ،  یھاش  رانچ  “ 

: دومحم

“ ؟  هروخیم تریسم  ھب  رھشوب ، میر  ىم  میراد  ام  متفگىم ، تھب  ار  شا  ھیارک  تساجک ، متسنودیم  ھگا  “ 

: رسپ

“؟ نیریگیم دنچ  الاح  ھخسرف ، تسیب  ھنوت ، هار  طسو  ابیرقت  نورزاک ، نادابآ ، رھشوب ، ،… نیشب در  اجنوا  زا  دیاب  نیرب ، نیاوخب  ھک  ىی  اجرھ  امش  “ 

: ھگیم دنخبل  اب  دومحم 

 “ ھشخرن ردقچرھ  “ 

: رسپ
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.“ الاب ھشکیم  دیع  بش  ىچ  ھمھ  تمیق  ھتبلا  ھنموت ، هد  شیلومعم  خرن  “ 

: دومحم

. “ الاب رپب  نموت ، هد  نومھ  بخ  “ 

: ارتیم

“ ؟ ىدرگیم رب  تداوناخ  شیپ  ىراد  دبال  نوج ؟ رسپ  ھیچ  تمسا  “ 

: ھگیم ھسر ، ىم  رظنب  لاحشوخ  ھیلقن  ھلیسو  ندروآ  ریگ  زا  ھک  رسپ 

. “ مدرگ ىم  رب  نوم  ھن  وخ  ھب  مراد  مناخ ،  نیدز  سدح  تسرد  امش  ىروش  ”  هرد  ملیماف “  وزرب ، “  ممسا “  “ 

: ارتیم

“ ؟  ھیئاج کی  مسا  مھروش  هرد  دبال  هزادنا ، ىم  ھمانھاش  ىاھناتساد  دایب  ور  مدآ  وزرب ؟ “ 

: وزرب

 “ ھیئاقشق لیا  لام  ھنوم ،  هریت  مسا  مناخ ،  ھن  “ 

: ھگیم هدمآ ، ناجیھ  ھب  ھک  ارتیم 

“ ؟ ھیچ انوا  ىامسا  ىراد ؟ ردارب  رھاوخ و  ات  دنچ  “ 

: وزرب

 “ مرتگرزب نوشمھ  زا  نم  ھبادور ، ھبادوس و  نژیب –  مارھب و  رھاوخ . مھ  اتود  ردارب ، اتود  “ 

: ارتیم

“ ؟ ھتسرد دیع ، بش  ىاھ  دیرخ  ىارب  رھش  ىدوب  ھتفر  دبال   …. ىگنشق ىامسا  ھچ  “ 

: وزرب

 “ مدرگیم رب  ھنوخ  ھب  ىصخرم  ھتفھ  کی  ىارب  مناخ  ھن  “ 

: ھسرپ ىم  بجعت  اب  دومحم 

 “ ھشیمن زاب  اھ  ھسردم  ھک  مھردب  هدزیس  ات  ىریمن ؟ ھسردم  وت  ھگم  ىصخرم ؟ “ 

: وزرب

 .“ مشاب تمدخ  رس  دی  اب  نیدرورف  مشش  زور  ىولھپ ،  ردنب  رد  متسھ ، ىئایرد  ىورین  ھسردم  زومآ  شناد  “ 

 PDFmyURL.com

http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01


: دومحم

“ ؟  داتفا ایرد  ھب  تراکورس  ىروطچ  ىلیا ، لام  ىتفگ  ھکوت  “ 

: وزرب

 “ هدموا رس  ىنیشن  لیا  هرود  ھگیم  گرزب  ردپ  تسین ، راک  اھناوج  ىارب  لیا  ىوت  “ 

: ارتیم

“ ؟  هدش ضوع  ىچ  ھگم  روطچ ؟ “ 

: وزرب

زا نوماھ  دنفسوگ  زا  ىلیخ  دش ، ىمن  ادیپ  فلع  الصا  دوب ، هدش  کشخ  ھقطنم  نیا  مومت  تسھ ، ناتدای  نمتح  دوب ، ىدب  ىلاسکشخ  ھک  لبق  لاس  دنچ  “ 

 “ دوب ھشال  زا  رپ  هداج  نیمھرانک  ندرم ، ىگنشگ 

: دومحم

“ ؟  ىچ وت  ارتیم  مدینشن ،  ىزیچ  دروم  نیا  رد  ھک  نم  “ 

: ارتیم

“ ؟ درک کمک  نوتھب  مھ  ىسک  وزرب ،  بخ   …. میدرکن ھجوت  ام  دوب  مھ  ھگا  دوبن ، ىزیچ  ھک  نویزیولت  ویدار  اھ و  ھمانزور  ىوت  “ 

 : هدیم باوج  ثکم  اب  وزرب 

دیسرن ىزیچ  ندوب  رود  هداج  زا  ھک  مھ  ىئاھنوا  ھب  هزات  دوبن و  ىفاک  الصا  ىلو  نتخادنا ، هداج  رانک  ندروآ و  ھفولع  ىرادقم  کی  ىشترا  ىاھ  نویماک  “ 

“

فارطا رد  ھک  ىئاھ  ھچب  ھب  دابآ ، نیسح  ىاھ  ىکیدزن  رد  ھشیم . هریخ  ىتخردو  رابیوج  ىدنلب ، ىتسپ و  رھ  ھب  ھنکیم ، هاگن  فارطا  ھب  ھناق  اتشم  وزرب ،

: ھگیم ھنکیم و  هراشا  دنا  هداتسیا  هداج 

 “ دیفس تشرد و  ھکی ، ھجرد  شاھ  رگنک  نیرخب ، اجنیازا  نیاوخیم ، بوخ  رگنک  ھگا  “ 

: ھگیم ارتیم 

 “ ھشیم لاحشوخ  مھ  نسح  تسین ، ىدب  رکف  “ 

کی مودک  رھ  نودیم . اھنوا  فرط  ھب  نوشگنر  اگنر  ىاھسابل  اب  اھ  رتخد  اھرسپ و  زا  ات  راھچ  ھس  ھک  هدشن  فقوتم  زونھ  هداج  ىکاخ  ھناش  رد  نیشام 

: ھگیم هزادنایم و  اھنوا  ھب  ىھاگن  دومحم  ھنکیم . تباقر  ھیقب  اب  شورف  ىارب  ھتفرگ و  تسد  ردرگنک  کچوک  دبس 
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“ ؟  هرتھب نوتمودک  سنج  نیگب ، تسار  “ 

: ننزیم داد  نوشمھ  اھ  ھچب 

 “ هرادن لاغشآ  مھ  هرذ  ھی  نک ، هاگن  اقآ ، ام  لام  “ 

: ھسرپیم وزرب  زا  ارتیم 

“ ؟  ىگیم ھچوت  “ 

. ھنکیم باختنا  ار  شیکی  هرخالاب  ھنزیم و  فرح  اھنوا  اب  ىکرت  نوبز  ھب  ىا  ھملک  دنچ  ھنکیم و  اھدبس  ھب  ىھاگن  وزرب 

: وزرب

. “ تسین مھ  ىبوخ  نیا  ھب  هزات  نموت ، جنپ  نشورفیم  ار  نیمھ  رھش  ىوت  نموت ،  ود  ىدبس  ھبوخىلیخ ،  شتمیق  مناخ !  “ 

. ھتفا ىم  هار  نیشام  هدیم ،  اج  بقع  قودنص  رد  هرخیم و  ار  رفن  راھچ  رھ  ىاھرگنک  ارتیم 

: ارتیم

. ىدزیم فرح  ىلاسکشخ  هراب  رد  ىتفگیم ، ىتشاد  وزرب ، بخ  “ 

: وزرب

 “ نتفر ندرک و  لو  ار  لیا  ندوب ، هداد  تسد  زا  ونوش  اھدنفسوگ  واگ و  ھک  اھ  ىتالیا  زا  ىلیخ  دوب ، تخس  ىلیخ  “ 

: ھسرپیم ىواکجنک  اب  ارتیم 

“ ؟  نتفر اجک  “ 

: وزرب

.( نوجزارب   ) تفر مگرزب ،  ىومع  زردوگ )   ) الثم تفر ، ىفرط  ھی  راک ، لابند  ىسک  رھ  “ 

 “ تیوک تفر  مرتکچوک ، ىومع  ویگ )  )

: ارتیم

“ ؟ نتسھ ىضار  اھنوا  الاح  بخ  “ 

: وزرب

بوخ شعضو  هراد و  هزاغم  رھش  ىوت  مھ  زردوگ  ومع  ھنوسآ . ندروآرد  لوپ  تیوک  وت  نگیم  ھتسرفیم ، لوپ  گرزب  ردپ  ىارب  ھک  ھلاسود  ویگ  ومع  “ 

دایم راب  دنچ  ىلاس  تناو ، مھ  هراد و  ناکد  مھ  الاح ، ىلو  دوب ، درگ  هرود  تشادن ، ناکد  درک ، عورش  ھک  شلوا  ھشورفیم ، ىئاقشق  میجاج  میلگ و  هدش ،
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 “ ھکم هرب   ھگید  لاس  ھک  ھتشون  مسا  نگیم  ھنکیم ، دیرخ  لیا و  ىوت 

: دومحم

 “ ھنکب ار  راک  نیمھ  مھ  تردپ  هروطنیا ،  ھک  الاح  بخ  “ 

: وزرب

ھک هرطاخ  نیمھ  ھب  نرھق ، مھ  ابرھش  مدرم  ھگیم  مردپ  ھنومن ، رھش  ىوت  ىلو  هریمب  ىگنشگ  زا  هرضاح  ھگیم  دایمن ، ششوخ  رھش  وت  ىگدنز  زا  مردپ  “ 

زا ھک  ھلان  ھفرس و  ىادص  نسرپ ، ىم  ار  تلاوحا  نونش و  ىم  مھرداچ  ھیقب  وتادص  ىنک ، ھفرس  ھک  ىتقو  لیا  ىوت  نشکیم ، راوید  نوشاھ  ھنوخ  نیب 

 “ ھنک ىمن  روبع  راوید 

: دومحم

  “ هرتھب ىلیخ  نوبایب  ىوت  زارھش  ىوت  ىگدنز  ھک  وگب  شھب  ىنک ، ىم  ىگدنز  رھش  ىوت  ھک  وت  وزرب ، بخ  “ 

: ھسرپیم وزرب  زا  هراد ، ىگزات  شارب  اھ  هرظنم  ھنکیم ، هاگن  تشد  ورد  ھب  ارتیم  هدیمن . ىباوج  وزرب 

“ ؟ دروخ ىاچ  ھی  ھشیم  اجک  “ 

: وزرب

 “ دایم نوریب  هوک  ریز  زا  ھک  هزات  کاپ و  بآ  اب  بوخ ، ىلیخ  ھمشچ  ھی  و  هراد ، مھ  ھنوخ  هوھق  ات  دنچ  میسریم ، نژرا  تشد  ھب  چیپ  نیمھ  تشپ  “ 

: ارتیم

“ ؟ مگیم تسرد  ىراد ، تسود  ىلیخور  اجنوا  ھک  ھسریم  رظنب  “ 

 : وزرب

 “ هزبس کنخ و  بآرپ و  نژرا  تشد  ھکشخ ، مرگ و  اج  ھمھ  ھک  نوتسبات  ھنوم ، اھ  قالیی  نیرتھب  زا  ھخآ  “ 

: دومحم

 …“ تشدرالک دورجاج ، دنوامد ، میدوب ، قالیی  قاشع  میدوب ، وت  لاسو  نس  ھب  ىتقو  مھام  ىراد ؟ مھ  ىبوخ  ىاھ  هرطاخ  دبال  “ 

. هرایم لاح  ار  ھسرھ  مرگ  ىاچ  نریم . ىا  ھناخ  هوھق  لخاد  ھب  ھسرھ  ھنکیم و  کراپ  ھگید  ىاھ  نیشام  نایم  رد  ار  نیشام  دومحم 

ىم نیئاپ  الاب و  اھگنس  ھتخت  نایم  زا  ىھوک  زب  لثمو  ھتشذگ  دیب  دنلب  ىاھتخرد  نایم  زا  ھتفایم و  ولج  وزرب  ننزب . ھمشچ  ھب  ىرس  ھنکیم  داھنشیپ  ارتیم 

. ھشکیم رس  ار  ھمشچ  لالز  بآ  زا  ىرادقم  شاھتسد  اب  شدعب  و  هروش ،  ىم  ار  شتروص  تسد و  ھنیشن و  ىم  نامیلس  تخت  ھمشچ  رانک  رد  هرپ ، 

: ارتیم
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“ ؟  دایم اجک  زا  بآ  نیا  “ 

: وزرب

. “ میدیم ھقباسم  اجنیا  ىوت  اھ  ھچب  اب  انوتسبات  نوتسبات ، ھلچ  ىوت  اتح  ھکنخوزیمت ، شبآ  ھشیمھ  الاب ، نوا  ىاھفرب  ندش  بآ  زا  “ 

: ارتیم

“ ؟  ىا ھقباسم  روج  ھچ  “ 

: وزرب

سحیب مدآ  ىاھاپ  تسیب  هرامش  زا  دعب  ، …. ھس ود ، کی ، هرامش ، ىم  رفن  کی  ھتسیاب ، ھمشچ  بآ  ىوت  ىرتشیب  تدم  ھنوتیم  ىک  تماقتسا ، ھقباسم  “ 

 “ ھشیم

ھتسخ و ىمک  بش  ىاھ  تفیش  ھنک . تحارتسا  ىمک  دومحم  ات  ھنیشن  ىم  نامرف  تشپ  ھک  تسارتیم  راب  نیا  ىلو  ندرگیم ، رب  نیشام  ھب  دعب  ھقیقد  دنچ 

ىاھھوک شوغآ  رد  ىزانط  اب  وشدوخ  ھک  ھشیم  هدید  چیپرام  ىا  هداج  نشیم ، رود  ىمک  ھک  نژرا  تشدزا  ھنکیم . ادیپ  ھمادا  رفس  هدرک . شدولآ  باوخ 

زیچ ھمھ  ھب  هراد ، اھ  هرطاخو  هدرک ، روبع  اھ  اجنوازا  هدایپ  اھراب  ھسانش ، ىم  ار  اھ  مخ  چیپ و  نیا  زا  ىا  ھشوگ  رھ  وزرب  هداد ، اج  سرگاز   ىابیز  

رد ھک  ىئاھ  ھنوباب  ھب  ندیئوراھ ،  هرخص  رانکرد  ھک  ىئاھ  قیاقش  ھب  نتسھ ،  ھفوکش  قرغ  ھک  ىھوک  ماداب  ىاھتخرد  ھب  صوصخب  ھنکیم ، هاگن  تقد  اب 

 . دنا ھتسشن  لُگ  ھب  اھ  هزبس  نایم 

: ھگیم ھنکیم و  ھندز  ترچ  لاح  رد  ھک  دومحم  ھب  ىھاگن  ارتیم 

تلد ھچرھ  میدیسر  ھک  ىتقو  ھنوخ ، ىارب  راذب  ار  باوخ  هراد ، قرف  ىباسح  میا ،  هدید  البق  ھک  ىئاھھوکاب  هراد ،  ىئابیز  تعیبط  ھچ  اجنیا  نیبب  دومحم  “ 

 “ باوخب تساوخ 

: ھسرپ ىم  وزرب  ھنکیم ، دیئات  ار  وا  فرح  رس  تکرح  اب  دومحم 

: ارتیم نیدموا “ ؟ سراف  ھب  ھک  ھتقو  دنچ  “ 

 “ نورھت میدرگیم  رب  شدعب  هدش ، لقتنم  زاریش  هاگشیالاپ  ھب  لاسود  ىارب  دومحم  ھھام ، ھس  دودح  ”

: وزرب

 “ ایرد ىور  مرب  دیاب  شدعب  ھشکیم ، لوط  مھ  لاس  ود  مدرک ، عورش  ار  ما  هرود  ھک  ھھام  ھس  منم ، اقافتا  “ 

: ارتیم

: وزرب ىدرک ؟  باختنا  ار  ىئایرد  ىورین  ھسردم  ىروطچ  ىتفگن  ىتسار  “ 
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ىوت مدب ،  ھمادا  ار  ھسردم  دیاب  ھک  تفگ  یم  مملعم  دوب ، بوخ  ىلیخ  ماھ  هرمن  مدنوخ ،  سرد  ىریاشع  رایس  ھسردم  ىوت  متشھ  سالک  ات  نم  مناخ ،  “ 

.“ متفریم ىرھش  کی  ھب  دیاب  میرادن و  رایس  ناتسریبد  ھک  مھ  لیا 

: ارتیم

“ ؟  هدش بوخ  شعضو  رھش  ىوت  ھک  ىتفگن  ھگم  ىتفرن ،  تومع  شیپ  ارچ  بخ  “ 

: وزرب

کی ھنکمم  ھشب  بوخ  ماھ  هرمن  ھگا  ھتفگ  ىگیب  نمھب  ىاقآ  ماھداوناخ ، ىارب  متسرف  یم  ھک  دھد  یم  مھ  ھنیزھ  کمک  ىئایرد  ىورین  ھسردم  ھخآ  “ 

 “ مشب مھرسفا  ىزور 

: ھگیم تنطیش  اب  دومحم 

: نگیم تھب  تقونوا  “ 

 ! “ زرب و ناتیپاک  …. وزرب ادخ  ان 

: ھگیم هدموین  ششوخ  ھلمج  نیا  زا  ھک  ارتیم 

“ ؟  ندوب ھتساوخ  کمک  وت  زا  تا  هدوناخ  ھگم  ناج ، وزرب  اما  ھنزیم ! فرح  مھ  باوخ  ىوت  اھ  یگزات  دومحم  “ 

: وزرب

 “ تسین نوش  طاسب  رد  ىلوپ  ھک  اھ  ىتالیا  ىلو  مناخ ، نتفگن  ىزیچ  ھک  نوشدوخ  “ 

: وزرب

“ ؟  نیتفر ىزابرس  مھ  امش  اقآ  “ 

: دومحم

 “ مدش صخرم  ھک  تسین  لاسکی  زونھ  ننک ، نوم  فاعم  ىکلا  ھک  میتسھ  ىکرسپ  ام  ھگم  اباب ، هرآ  “ 

: وزرب

“ ؟  دوب تخس  نوتارب  “ 

: دومحم

. “ دوبن ىدب  نوا  ھب  نازیول  ىوت  شیدعب  تمسق  ىلو  میتفرگ ، ىشود  رس  ات  دمآرد  نومردپ  ندنک ، ونوم  تسوپ  دابآ  حرف  ناگداپ  ىوت  شلوا  هام  دنچ  “ 

: ھسرپ ىم  دوب ، هدموا  لاح  رس  ھگید  راب  ھک  دومحم 
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“؟  هربخ ھچ  اھ  فرط  نوا  منیبب  وگب  وزرب ، بخ  “ 

: وزرب

 “ تسین ىربخ  الصا  اقآ ، ىچیھ  « 

: دومحم

“ ؟  ھشیم ھگم  “ 

: وزرب

“ ؟ نیتفر ىولھپ  ردنب  امش ،  اقآ  “ 

: دومحم

. “ تشذگیم شوخ  مھردقچ  لامش ، میتفر  ىم  نوتسبات  لاس  رھ  مناج ،  هرآ  “ 

: وزرب

“ ؟ تشذگیم شوخ  نوتھب  ھک  نیدرک  ىم  راکچ  الثم  “ 

: دومحم

مدق نواو ، نیا  ھب  ندرک  هاگن  اھژالپ ، وت  گنپ  گنیپ  ىتسد و  لابتوف  لحاس ، ىاھ  نش  ىوت  ندیشکزارد  ایرد ، ىوت  انش   ، …. میدرکیم ىراک  ھمھ  “ 

“ ؟  مگب مزاب  ….. ایرد ویدار  دیفس ، ىھام  ناجیھال ، ھچولک  گنلاب ، ىابرم  اھ ، هزاغم  ھب  ندزرس  لگنج ، ىوت  ندز 

: وزرب

. “ ھش ىم  ادیپ  ىرتھب  ىلیخ  ىاھزیچ  اھ  تشد  هوک و  نیا  ىوت  ىلو  “ 

: دومحم

تخرد ىئات  دنچ  طقف  ھنکیمراک  مشچ  ھک  ىئاجنآ  ات  ىلو  منیبب . منوتىمن  نم  ھک  ھشاب  ىزیچ  اھھوک  تشپ  دیاش  منیب ، ىمنىزیچ  ھکنم  اھھوک ؟  نیا  ىوت  “ 

ىدادعت ھعرزم و  ىرادقم  ىلگ و  ىاھ  ھنوخ  اب  گرزب  کیچوک و  تاھد  ىدادعت  ھشابن ، مھ  ىمئاد  دیاش  ھک  بآ  کچوک  ىوج  یئات  دنچ  تسھ ، هدنکارپ 

“ ؟  تسھ مھ  ىا  ھگید  زیچ  دنفسوگ ،  واگ و  مھ 

: وزرب

 “ مدادیم نوشن  نوتھب  اھزیچ  ىلیخ  لیا  ىوت  نیدمایم  نم  اب  ھگا  “ 

: ارتیم
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بارخ نیشام  دننکرکف  ھنکمم  نشیم ، سپاولد  میسرب  رید  ھگا  نرظتنم و  رھشوب  ىوت  نوماھ  تسود  ىلو  منیببو ،  مایب  تاھاب  داوخیم  ملد  ىلیخ  ھک  نم  “ 

“ وگب ىراد  تسود  تدوخ  ھک  ىئاھزیچ  نوا  زا  نک ،  فیرعت  نومارب  تدوخ  الاح  اما  مایم ،  نمتح  ىتقو  کی  ىلو  میدرک ، فداصت  ایو  هدش 

: وزرب

 “ گنچرس ھب  مربیم  ار  امش  دوز  حبص  کی  ام ،  شیپ  نیئایب  نوتسبات  ھگا  “ 

: دومحم

“ ؟  تساجک ھگید  گنچرس  “ 

: وزرب

زا میریب و  ىم  نومدوخ  اب  ىکیتسالپ  ھسیک  کی  هدروخن . تسدو  دیفس  فرب  ھفربزا ، هدیشوپ  لاس  رتشیب  هدرس ،  ھشیمھ  اجنوا  هوک ، ىالاب  نوا  “ 

. “ میشورفیم هداج  رس  نیئاپ و  میرآ  ىم  فرب  اجنوا  زا  اھنوتسبت  ام  نیئاپ ، میئآ  ىم  میروخ  ىم  رُس  اجنوا ،

: ارتیم

ھشیم ادیپ  ىچ  ھگید  فرب  زا  ریغ  بخ  هراد ،  ىگنشق  ىاھھاج  ىلیخ  مھ  زربلا  ىاھھوک  هراد ،  ىفرب  ىاھھوک  اھ  اج  ىلیخ  بخ  ىلو  مفرب ،  قشاع  مھنم  “ 

: وزرب  “؟

“ ؟  نیراد تسود  چراق  امش  “ 

: دومحم

! “ نشاب مھ  ىمس  ھنکمم  نتسین ، بوخ  اھنوا  زا  ىضعب  ىلو  دایمن ، مدب  “ 

: وزرب

بابک نوتارب  اج  نومھ  مدادیم و  نوشن  نوتھب  ار  بوخ  ىاھ  چراق  اھ  ھنماد  ىوت  حبص  ادرف  نیدمایم ،  ام  شیپ  ھگا  میسانش ، ىم  وشاھ  ىمس  ام  “ 

 “ تس هزمشوخ  ىلیخ  هزات  چراق  مدرکیم .

: ارتیم

“ ؟  ىدروآ هدناوخ  ان  نومھم  ارچ  نتفگ  ىمن  ندرک ؟  ىمن  بجعت  تردام  ردپ  مدمایم ،  وت  اب  نم  دوبن و  نومرظتنم  ىسک  رگا  ىلو  ھشیمن ،  ھک  الاح  “ 

: وزرب

ىارب ىا  ھلیسو  میدب ،  ربخ  میھاوخب  مھ  رگا  هزات  میریم  نورگید  شیپ  الومعم  نومدوخ  ام  هرایم .  تکرب  نگیم  دایم ، نوششوخ  نومھم  زا  ریاشع  “ 

. “ میرادن راکنیا 
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: دومحم

زا بخ   …. هدرک ادیپ  ھمادا  ىئادتبا  لکش  نومھ  ھب  ىگدنز  منیب ،  ىمن  اھفرط  نیا  ىتارباخم  لکد  میسیب و  نفلت و  طخزا  ىا  ھناشن  ھک  نم  ىگیم ،  تسرد  “ 

. “ وگب اھزیچ  ھیقب  زا  میرذگب ،  اھفرح  نیا 

: وزرب

 ! هراد قرف  ىا  ھنوخراک  ىاھ  لسع  اب  تسا ، هزمشوخ  ىلیخ  ىعیبط  لسع  نیدروخ ؟ موم  اب  لسعامش  ھشیم ، ادیپ  لسعىاھ  ودنک  اھراغزا  ىضعب  ىوت  “ 

: دومحم “ 

“؟  ھشیم ادیپ  ھچ  ھگید  بخ  “ 

: وزرب

جارد ىشحو ، ھنوپ  قیاقش و  ىھوک ، رگنک  ىھاچ ،  رتفک  ىرمق و  مخت  الثم  ھشیمن ، مومت  مھ  ادرف  ات  مگب  وشمھ  ماوخب  نم  ھگا  اقآ ، تسھ  اھزیچ  ىلیخ  “ 

: دومحم کبکو  “

“؟  ىھاچرتفک مخت  ىتفگ ؟  ىچ  “ 

: وزرب

 “ تساھ هدنرپ  ھنال  زا  رپ  اھھاچ ، نیا  زا  ىضعب  ىوت  اقآ ،  هرآ  “ 

: دومحم

“ ؟  نریم هاچ  ىوت  ىروطچ  “ 

: وزرب

شاوی و  اھبوچ ، نیا  ھب  مھ  ار  شرسکی  میدنب و  ىم  نومرمک  ھب  ار  بانطرس  کی  دعب  میزادنا ،  ىم  هاچ  ھناھد  ىور  میرب و  ىم  ار  طولب  ھخاش  ات  دنچ  “ 

 “ ھیھاچرتفک ھنال  زا  رپ  اھھاچ  هراوید  ىوت  نیئاپ ،  میریم  شاوی 

: دومحم

 ، مناج نک  ربص  “ 

، ھشیم ادیپ  تخرد  ىکوت  کت و  طقف  ھک  اھفرط  نیا  مھنوا  نینکشىم ، ار  طولب  ھخاش  ھک  دینکىمن  ىبوخ  راک  امش  الوا ،

“ ؟  ھن ھگم  نینک ، ىم  دوبان  ور  اھنوا  لسن  نیروخ ،  ىم  ور  اھ  هدنرپ  مخت  ھک  امش  ایناث ، 

: وزرب
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لوپ ىلک  ندرب و  رھش  ھب  شورف  ىارب  ندرک و  کشخ  اھزاس  لاغذ  ار  اھتخرد  نیا  مومت  هریمن ، نیب  زا  طولب  تخرد  ھک  ھخاش ، کی  نتسکش  اب  اقآ ،  “ 

 “ ندز بیج  ھب 

: دومحم

“ ؟  ننک ىم  راکچ  اھناب  لگنج  اھمرادناژ و  سپ  تسین ؟  عونمم  راک  نیا  ھگم  “ 

: وزرب

، اھ نیا  زا  ىضعب  ھشیم ، تسرد  لوپ  اب  ىراک  رھ  رھش  ىوت  نگیم  ننکم ، دازآ  ىدنچ  زا  سپ  نریگیم ، ھک  ار  نوشمودکرھ  ىلو  ھعونمم ، ھک  ھتبلا  “ 

“ ؟  ھن ھگم  هرادن ،  ىتازاجم  ھک  مھ  کشخ  تخرد  ندرک  عطق  ھشب ، کشخ  جیردتب  طولب  ات  نزیر  ىم  تخرد  ىاپ  ىزیچ  کی  لوا 

: دومحم

“ ؟  ھشیم ىچ  اھ  هدنرپ  لسن  فیلکت  بخ  منود  ىمن  “ 

: وزرب

ھیاس ترس  ىور  ھک  تسھ  ردقنوا  نوریب ، نایم  هاچ  زا  ننکیم و  زاورپ  مھاب  ىرب ، نوشکیدزن  ھک  ىتقو  تسھ ، هدنرپ  ىلک  ىرب  ھک  ىھاچ  رھ  ىوت  اقآ  “ 

اھ ھمانرب  نیا  مھ  ھشیمھ  ننز ،  ىم  دربتسد  اھ  ھنال  ھب  ھک  نتسھ  مھ  ھگید  ىاھ  هدنرپ  اھ و  ھبرگ  اھرام و  هزات  میرادیم ، رب  وش  ات  دنچ  طقف  ام  ھتفا  ىم 

 “ ھیدوبان لاح  رد  اعقاو  ھک  تسھ  ىرگید  ىاھ  زیچ  اما  ھتفرن ، نیب  زا  اھنوا  لسن  ىلو  هدوب ، 

: ارتیم

“ ؟  ىچ لثم  “ 

: وزرب

 “ اھ نیھاش  اھزاب و  زا  ىضعبو  ىھوک ،  زب  وھآ ، الثم  “ 

: دومحم

“ ؟  ھنکیم دوبان  ور  اھنوا  ىک  بخ  “ 

: وزرب

رداچ و میسیب و  ىراکش ،  ىاھگس  فلتخم ،  ىاھگنفت  نیبرود ،  رور ، دنل  دنراد ،  ىچ  ھمھ  نایم و  رھش  زا  ھک  ىئاھ  ىچ  راکش  اقآ ، اھ  ىچراکش  “ 

 “ تخوس بآ و  گرزب  ىاھ  نزخم 

: دومحم
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 “ ھشیم لرتنک  ناشراک  دبال  و  دنریگب ، هزاجا  راکش  ىارب  دیاب  ھک  اھنوا  بخ  “ 

: وزرب

ىوت ھک  امش  ىتسار  نرایم . نوشدوخ  اب  مھ  ىشترآ  ىتلود و  ىاھ  نیشام  اھتقو  ىضعب  تساھ ،  تخرد  ندرک  کشخ  نایرج  نومھ  لثم  مھ  نیا  “ 

“ ؟  مینوزوسب ار  اھ  تخرد  میشب  روبجم  ھک  نیدیمن  تخوس  ام  ھب  ارچ  نینکیم ، راک  هاگشیالاپ 

: دومحم

راک اب  ھنکیم و  وشدوخ  راک  ىسک  رھ  ىرھش  ىگدنز  ىوت  وزرب ،  ىنودیم  مرادن  ، ىراکورس  شورف  شخپ و  تمسق  اب  متسھ و  دیلوت  تمسق  ىوت  نم  “ 

ھنوخ پوت  ھنوخروتوم و  زا  ىشاب و  ىتشک  تارباخم  تمسق  رد  ھنکمم  ىدش ،  راک  لوغشم  دش و  مومت  تسرد  ھک  ىتقو  مھوت  هرادن ،  ىراک  ھیقب 

 .“ ىشاب ھتشادن  ىئالطا 

: ھگیم هدیم و  وزرب  ھب  ھسیون و  ىم  نآ  ىور  ىئازیچ  هرایم و  رد  ىذغاک  دومحم 

مھ ىرس  ھشب  تصرف  دیاش  مینیبب ،  رتشیب  ار  ھگیدمھ  مینوتب  تیدعب  رفس  ىوت  دیاش  مدب ،  تھب  ار  نومسردآو  مسا  راذب  میشب ،  ادج  مھزا  ھکنیا  زا  لبق  “ 

 .“ مینزب نوت  لیا  ھب 

: دیوگیم ارتیم  ھب  ھتشون  ھب  هاگن  نمض  وزرب 

“ ؟  نینکم راک  نویزیولت  ویدار و  ىوت  امش  مناخ  “ 

: ارتیم

“؟  ىنکیم هاگن  مھ  ار  نویزیولت  ىاھ  ھمانرب  وت  ىتسار  مسیون ، ىم  زیچ  هداوناخ   ھمانرب  ىارب   متسھ ،  ىعامتجا  مولع  سانشراک  “ 

: وزرب

“ ؟  هدیمن نوشن  ىروخدرد  ھب  زیچ  ىلو  منکیم ،  هاگن  ماش  زا  دعب  ىھاگ  میراد ،  نویزیولت  کی  نوم  ىروخاذغ  نلاس  ىوت  “ 

: ارتیم

“ ؟  ھیچ تروظنم  روخب ؟  درد  ھب  زیچ  “ 

: وزرب

 “ تسین ىعقاو  ھک  مھ  نوتاھ  ملیف  ناتساد  نیتفگن  ھک  مھ  ار  ىلاسکشخربخ  نیگ ، ىمن  نوت  اھ  ھمانرب  ىوت  ام  تیعضو  زا  ىچیھ  نلثم  “ 

: ارتیم

 “ هرادن ار  ىدج  ىاھ  ھمانرب  ھلصوح  ىسک  ھگید  ناوخ ، ىم  هدننک  مرگرس  ىاھ  ھمانرب  طقف  مدرم  رتشیب  ھتبلا  بخ  “ 
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: دومحم

“؟  نیدیسرپ ار  مدرم  رظن  الاح  ات  ھگم  نینود ؟ ىم  اجک  زا  امش  “ 

هداج ىکاخ  ھناش  ھب  ار  نیشام  ىگچاپتسد  اب  ارتیم  ھنکیم ، عطق  ار  ھملاکم  تسا ،  نتفرگ  تقبس  لاح  رد  ىچیپرس ،  رد  ھک  ىنویماک  ىروپیش  قوب  ىادص 

ىسک ننک ، ىم  هاگن  مھ  ھب  دومحم  ارتیم و  ھنک ، ىریگولج  نویماک  اب  خاش  ھب  خاش  دروخ  رب  زا  ھشیم  قفوم  کانرطخ  رونام  دنچ  زا  سپ  ھنوشک و  ىم 

ھنکیم ارتیم  ھب  ور  وزرب  ناجیھاش ،)  رانچ   ) هار سیلپ  هاکساپ  ىاھ  ىکیدزن  رد  ھنکشىم .  ار  توکس  ھک  ھنیشام  ىاھخرچ  ىادص  طقف  ھنز ،  ىمن  ىفرح 

: ھگیم و 

ھخآ اھ ،  لنوت  کیدزن  صوصخب  نینک ،  طایتحا  رتشیب  نیدیسر  ىناتسھوک  ھقطنم  ھب  هراب  ود  ھک  ىتقو  مھ  امش  مشیم ، هدایپ  هزاغم  نوا  ولج  نم  “ 

 “ ننز ىم  ترچ  نیشام  نومرف  تشپ  نتسھ و  داتعم  اھ  نویماک  ىاھ  هدننار  زا  ىضعب 

: ارتیم

“ ؟  ندز رداچ  هزاغم  نوا  کیدزن  تا  هداوناخ  ھک  ىنودیم  اجک  زا  وت  “ 

: وزرب

رھ ھنودیم  نیسح  لک  نتسرف  ىم  وا  سردآ  ھب  مھ  ار  اھ  ھمان  ننک ، ىم  ھلماعم  نوا  اب  ھمھ  ریسمرگ  دایم  لیا  ھک  ىتقو  ھیناود   نیسح  لک  لام  هزاغم  نوا  “ 

. “ ساجک لیا  تمسق 

: ارتیم

“ ریگب ار  تا  هداوناخ  غارس  ورب و  وت  متسیا ،  ىم  ترظتنم  نم  بوخ  “ 

: ھگیم هدرگیم و  رب  ىلاحشوخ  اب  دعب  ھظحل  دنچ  ھنوسریم و  هزاغم  ھب  ار  شدوخ  تعرس  اب  وزرب ،

 “ تس اجنیا  ىخسرف  ھس  ود  هروپاش ،  لپ  کیدزن  مردپ  رداچ  نیدنوم ،  مرظتنم  دش  بوخ  “ 

رب ھتسیا ، ىم  ھپت  ىالاب  رد  هریم ،  الاب  هدرز  ىاھلگ  زا  هدیشوپ  ھک  ىا  ھپت  زا  ناود  ناود   …. ھشیم هدایپ  نیشام  زا  لپ  رانک  رد  وزرب  دعب ،  ھقیقد  دنچ 

ىا هرقن  ناکیپ  ھشیمن ،  هدید  ھگید  وزرب  دعب ،  ھظحل  دنچ  ندیم ،  نوکت  تسد  مھ  ىارب  نداتسیا ،  زونھ  ارتیم  دومحم و  ھنکیم ،  هاگن  هداج  ھب  هدرگیم و 

 . ھنکیم تکرح  اھ  لنوت  تمس  ھب  مھ 

.
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» ناتسادهرامش ١١٨ هاگدید نودب 

هداز نایزابخ  اضترم  طش –  کانیوب    ِ بش
رویرھش ١٣٩٠

ھک یگنر  دیفس  دود  دشیم و  هدرشف  تشم  رد  ھک  یباتشیپ * دیچیپیم ، دوخھب  نیمز  یور  ھک  یروفغم  خیش  نیگمشخ ، هاگن  نآ  هدش ، بوک  خیم  ناھج  نآ 

، دندمآیم درگ  روفغم  خیش  رس  رب  ھک  یمدرم  یارب  دوب . رود  یاهرطاخ  رگید  یاھیناث ، زا  رتمک  رد  ھمھ  ھمھ و  تشذگیم ، نادمح “  یهرھچ “  یولج  زا 

. دروخیم بات  وا  یھلابند  رد  شاھنھک ، یابع  لاب  ھک  دندیدیم  ادگ  یلع  زا  رود  رایسب  رود ، یبیھرپ  اھنت  دوبن ، رگید  نادمح 

یورسخ نابایخ  ھب  ار  دوخ  عماج  دجسم  تشپ  یاھھچوک  زا  باتش  ھب  وا  تخیرگیم . گنت  یاھھچوک  چیپاچیپ  زا  نامک  زا  هدش  اھر  ریت  لثم  نادمح 

. دز هام  ید  درس  بآ  ھب  ار  دوخ  یگنرد  چیھ  یب  دیسر ، نوراک  یھیشاح  ھب  یتقو  تشذگ و  اھیبص  یھلحم  زا  دناسر ،

یامرس زا  دیشیدناین . مھ  وب  دب  یاھھکل  نآ  ھب  اتح  نادمح  دربیم . دوخ  اب  ار  نغور  هایس و  تفن  زا  ینھپ  یاھھکل  اج  ھب  اج  دوب و  دولآ  لگ  نوراک ،

. درک اھر  دور  طسو  یهریزج  یاھنش  یور  ار  دوخ  هدمآ ، گنت  ھب  نوراک  کانیوب 

شیارب ھک  دوب  یتسود  اھنت  یمدق ، رفعج  تسشن . شرانک  رفعج  رتوبک  ات  دروآ  بات  نوکسمان  یهریزج  نآ  رد  ردقنآ  ار  زاوھا  درس  یاھبش  نادمح 

. دندش یمیمص  مھ  اب  رتشیب  رتشیب و  اھنآ  روفغم  گرم  زا  دعب  دوب . هدنام 

هدرسفا و ار  وا  دیسریم  نادمح  ھب  ھک  ییاھربخ  دروآیم . ربخ  شیارب  رفعج  دش . ناھنپ  دابآ  رکشل  یاھھناخ  زا  یکی  یوت  دمآ و  نوریب  هریزج  زا  نادمح 

. تفر دابرب  هرسکی  درادرب ، نایم  زا  ار  روج  مکاح  یاھھلمع  زا  یکی  ھتسناوت  ھک  نیا  هدیگنج ، روج  مکاح  اب  ھک  نیا  وا ،   ِ تشادنپ درکیم . رتهدرسفا 

. تسشن زاوھا  یھعمج  تماما  یعرش و  مکاح  یھبطصم  رب  دش و  هدروآ  یناثالم  زا  تاولص  مالس و  اب  لعزخ ، خیش  رگید  یومعرسپ  دومح ، خیش 

. دوب هداد  شیاھمدآ  ھب  ار  نادمح  نتشک  نتفای و  نامرف  شندمآ ، یاھزور  نیلوا  رد  ھک  ینیگمشخ  خیش 

زا دورب و  تفگ  رفعج  ھب  اھزور  زا  یزور  ھک  نیا  ات  دوب  ھتشگرب  ھتفر و  ار  طایح  ضرع  لوط و  اھراب  اھراب و  نادمح  دابآرکشل ، یھناخ  طایح  رد 

یاپ یولج  تشاذگ  ار  کچوک  یبوچ  قودنص  وا  تشگزاب . رتعیرس  تفر و  تعرس  ھب  رفعج  دریگب . ار  هدش  هدرپس    ِ تناما یمیلح  ھلا  تمحر  جاح 

ھحلسا رزوم . یھحلسا  کی  اھنآ  یھمھ  ریز  دوب و  ییارآ  هرھچ  مزاول ِ  یتشم  قودنص  یوت  درک . زاب  ار  قودنص  ھنینامط  اب  مارآ و  نادمح  نادمح .

مارآ نادمح  ندرگ  گر  ھک  دیدیم  رفعج  اما  دوب  هدرک  توکس  نادمح  دید . نادمح  یاھمشچ  رد  ار  ارذگ  یقرب  رفعج  دش ، هدرشف  نادمح  تشم  رد  یتقو 
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اھھلولگ درک . یسراو  ار  رزوم  باشخ  نادمح  درذگیم . پچ  یھقیقش  یور  زا  یکیراب  بانط  لثم  دوریم و  الاب  شوگ  تشپ    ِ بیش زا  دیآیمرب ، مارآ 

. تشاذگ باشخ  یوت  هرابود  دیشک و  نوریب  تقد  اب  یکییکی و  ار 

یدنھ درم  دمآیم . شیپ  یرتم  راھچ  تسیب و  نابایخ  قمع  زا  یدنھ  یاھیکوج  ھیبش  رس ، ھب  یراتسد  دوبک و  یاهرھچ  اب  ییالاب ، دنلب  درم  دعب ، یدنچ 

. درکیم کاپ  ار  شکنیع  درگ  یاھھشیش  ینات  ھلصوح و  اب  داتسیایم و  یھاگ  تسار . تسد  ھب  ییاصع  تشاد و  پچ  تسد  ھب  یگنر  هایس  فیک 

دیچیپ تشذگ و  یلم  غاب  زا  بل  ھب  دنخبل  دروآ . قوش  رس  ار  وا  اھھچب  یزاب  درک . هاگن  دندرکیم  یزاب  ھک  ییاھھچب  ھب  داتسیا و  یمد  یلم  غاب  یورھبور 

ولج ار  ناجنف  دارم  تساوخ . یاچ  یناجنف  هاتوک  یاهراشا  ھب  دارم و  یھناخ  هوھق  یوت  تفر  یدنھ  درم  دوب . هدنام  ھعمج  رھظ  ناذا  ھب  زونھ  رازاب . یوت 

: تفگ دیشک و  زیم  یور  یبات  کرچ  لامتسد  دارم  تفگن . یزیچ  داد و  ناکت  اوھ  رد  یتسد  یدنھ  درم  ینکیم ؟ ھچ  اج  نیا  ھبیرغ ، دیسرپ : تشاذگ و  درم 

یدنھ درم  زا  درک و  توکس  دارم  تشاد . ینشور  ینعم  دارم  رظن  زا  ھک  داد  ناکت  اوھ  رد  یتسد  یدنھ  درم  ینکیم ؟ ھچ  اج  نیا  ھک ، یتسین  مھ  ھناچرپ 

. تسانشآ شیارب  درم  نیا  رد  یزیچ  ھچ  دماین  شدای  دیواک  نھذ  رد  ھچ  رھ  اما  دش  رود 

ھب ماگھب  ماگ  درم  دوبن و  یھار  دجسم  ات  دمآ . نوریب  ھناخهوھق  زا  تخادنا و  دارم  یھساک  یوت  یاھکس  یدنھ  درم  دش . دنلب  عماج  دجسم  زا  نارق  یادص 

نابایخ شبن  دوبن . انشآ  ھک  تخورفیم  وبل  ھتخپ و  القاب  یدرم  دجسم ، ھب  هدیسرن  دوب . بیجع  شیارب  رازاب  تقویب  یتولخ  اما  دشیم  کیدزن  دجسم 

زا اما  دندزیم  فرح  مھ  اب  درم  ود  دجسم  یھیشاح  یاھیقاط  زا  دعب  رتوس ، نآ  دروخیم . مشچ  ھب  یاھچقب  شیاپ  شیپ  دوب و  ھتسشن  یناوج  ظفاح 

. دوبن یربخ  دندرکیم  غولش  ار  رازاب  یاھھیشاح  اھھعمج  ھک  ینارازگزامن 

ھک نیا  زا  لبق  داد . شتسد  ھب  ار  ھلایپ  یبیجع  دنخبل  اب  شورف  القاب  درک . بلط  ھتخپ  یالقاب  یاھلایپ  دش و  کیدزن  یراگ  ھب  کاکش  ددرم و  یدنھ  درم 

بل دزیم . ماگ  شنادیرم  نایم  رد  ھک  دشیم  هدید  دومح  خیش  مھ  ھلصاف  نامھ  زا  دیچیپ . رازاب  ھب  خیش  غاب  نابایخ  زا  یتیعمج  درذگب  نھذ  زا  یزیچ 

قرع یناھگان  یهرطاخ  اھرازھ  موجھ  رد  ار  یدنھ  درم  دشیم و  کیدزن  دومح ، خیش  دیبسچ . شماک  ھب  ھتخپ  یالقاب  دش و  جک  یدنھ  درم  ینییاپ 

. تشذگ شنھذ  زا  ھیناث  زا  یرسک  رد  یناھنپ ، یگدنز  لاس  کی  درکیم .

ھب توکس  رد  ھک  یمدرم  دیدنخیم . دزیم و  ار  دوخ  ادگ  یلع  تایھ  رد  وا  ھک  یاھظحل  دندش . ھتخیوآ  راد  ھب  رازاب  نیمھ  یادتبا  ھک  دروآ  دای  ھب  ار  ینارای 

: دنتفگیم مھ  شوگ  رد  دندرکیم و  هاگن  راد  زا  ھتخیوآ  یاھمادنا 

هدرک رود  ھتفرگ و  ار  وا  یاھلغب  ریز  یناسک  ھک  دوب  هدیدنخ  ھتسیرگ و  ناکتیب  یاھمادنا  ریز  نادنچ  زور  نآ  ادگ  یلع  هدش . ھناوید  اھهدرم  ندید  زا 

یتقو نداتفا ، مد ِ  رد  اضترم  هدرک و  یلاخ  ار  اضترم  یاپ  ریز  یتلود  رومام  دوب . هدربن  دای  زا  ار  اضترم  هاگن  نیرخآ  تدم  نیا  مامت  رد  دندوب .

. هاھ دیوگب : دوب  ھتسناوت  اھنت  دوب ، هدروخ  هرگ  ادگ  یلع  هاگن  ھب  شھاگن 
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» ناتسادهرامش ١١٨ هاگدید نودب 

ناکت ار  یراگ  شورف  القاب  درم  تساخرب . شاھچقب  رانک  زا  ناوج  دشیم . کیدزن  دجسم  ھب  رگید  یوس  زا  دومح  خیش  دش . رود  یراگ  زا  یدنھ  درم 

 … نوریب ار  رزوم  یتسد  فیک  یوت  زا  دز و  دنخبل  یدنھ  درم  دادیم . ناکت  ار  یخرس  یھچراپ  ھک  دش  هدید  رازاب  چیپ  زا  رفعج  یاھظحل ، یمد ، داد .

. دروآ

یوت یاهرابود  شزوس  تشارفارب . دق  درک و  عمج  هرابود  ار  شناوت  دش ، مخ  یدنھ  درم  درک . هراپ  ار  رازاب  نیگنس  توکس  کیلش  دنچ  نامزمھ  یادص 

یور یدنھ  درم  دیراب . یدنھ  درم  رب  ھلولگ  زا  یناراب  اما  داتفا  نیمز  ھب  خیش  ناھارمھ  زا  یکی  دناکچب . ار  ھشام  تسناوت  اما  درک  سح  شتسار  فتک 

ھچ تفگ : خیش  دید . نوخ  یهدرپ  تشپ  زا  ار  خیش  دوشگ و  مشچ  یدنھ  درم  دش . کیدزن  یدنھ  درم  ھب  دومح  خیش  دش ، ینالوط  ھک  توکس  داتفا . نیمز 

. تسشن شیاپ  ات  قرف  زا  ھلولگ  زا  یرابگر  اما  داد  دوخ  ھب  یناکت  نادمح  نادمح ؟ یلایخ 

بش ات  بش ، ات  یمدق  رفعج  دشیم . ھتخیوآ  کریت  رب  ھشیمھ  یارب  یدنھ ، سانشان  درم  ادگ و  یلع  نیب  یزیچ  نادمح ، دشیم و  غولش  مکمک  رازاب 

. تسیرگ دز و  هرعن  کانیوب  طش  درس  کیرات و 

————–

ریت تفھ  * 

یبجر لیعامسا  نآ –  ھن ، نیا 
رویرھش ١٣٩٠

. دندش هدایپ  اھ  رفاسم  ھمھ  راھان . یارب  درک . فقوت  یا  ھناخ  هوھق  رد  هار  نیب  مدوب ، تسد  رود  یناتسرھش  مزاع  نآ  اب  ھک  یسوبوتا  تفگ : یم 

رب رت  فرط  نآ  رتم  دنچ  مھ  یدرم  دوب . هدامآ  بآ  زا  رپ  زمرق  یبآ و  یکیتسالپ  ھباتفآ  ات  ود  یئوشتسد  رانک  رد  یئوشتسد ، مورب  متفر  مدش  ھک  هدایپ 

: ھک تساخرب  دوب  ھتسشن  ھیاپ  راھچ  یور  ھک  یدرم  یادص  مداتفا . هار  یئوشتسد  فرطب  متشادرب  ار  یبآ  ھباتفآ  دوب . ھتسشن  یا  ھیاپ  راھچ  یور 
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» ناتسادهرامش ١١٨ هاگدید نودب 

: مدیسرپ وا  ھب  یھجو  تخادرپ  نمض  تعجارم  رد  مدرک . نینچ  یلو  ارچ ، مدیمھفن  رادرب . ار  هزمرق  ھن ، ھباتفآ  نیا  ھن ، نبا 

وت مدرک ، یمن  نینچ  نم  رگا  اما  دنرادن . یقرف  چیھ  چیھ ، داد :  باوج  بحعت  لامک  اب  رادرب . ار  نآ  رادن  رب  ار  نیا  یتفگ  ھک  دنراد ؟ یقرف  ھچ  اھ  ھباتفآ  نیا 

. یھدب یلوپ  ات  متسھ ، یئوشتسد  یدصتم  نم  ھک  یدیمھف  یم  اجک  زا 

….“ ناوخب لصفم  ثیدح  دوخ  وت  “ 

سمش یاھ  هدورس  زا  یئاھ  هدیزگ  میسن ، رد  هدش  ناھنپ  ینافوت  ھعومجم ی  زا 
یدورگنل

رویرھش ١٣٩٠ یدورگنل -  سمش 

یتسین رگید  وت 

یتسین رگید  وت 

. دنام یم  ناھد  تسد و  رب  اھنت ، شنینوخ  یاھ  هرطاخ  ھک  یا  ھتسکش  رانا 

یتسین رگید  وت 
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ناھد رد  یرعش  تروص  ھب  رگم 

تا هدش  مامت  یاھ  تشگنا  رس  سمل  و 

نام یاھ  تسد  رد 

… نوگبآ هدش ، تخادرپ  ناشخرد ، ھنوگلعل ، تفگش ،

هدوشگ ناھد  رانا 

شیب نیا  زا 

دنام یمن 

. تخرد رب 

*

سیونب

سیونب

رادم سارھ  سیونب و 

دتفا یم  طلغ  ھک  نآ  زا 

سیونب و

نک کاپ 

تسا لاس  نارازھ  ھک  ادخ  نوچمھ 

دنک یم  کاپ  دسیون و  یم 

میا هدنام  زونھ  ام  و 

ندش کاپ  راظتنا  رد 

میزرل یم  دوخ  رب  و 

*
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» رعشهرامش ١١٨ هاگدید نودب 

تسا تسرد 

تسا تسرد 

اقآ دوب  نیمھ 

درک یم  قرف  شا  ھفایق  ادص و  اما 

شھاگن و 

دوبن ھناموصعم  یروط  نیا 

الاح

؟ موش صخرم  ھک  دیھد  یم  هزاجا 

یئاقآ انام  یباتھم –  بش 
رویرھش ١٣٩٠

مامت بش  هدزیس 
ما ھتفر  هار  نارگن  کیشک ِ  کی  لثم 
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» رعشهرامش ١١٨ هاگدید نودب 

منکیم تحارتسا  بشما 
دنا هدیباوخ  ھشیمھ  زا  رت  هدوسآ  اھ  یھام 

نم یاجب  هام  و 
دنز یم  مدق  ھچایرد  رود 

ھیئوژ ربماون ١٩٠١ - ھیکرت  رادمان  رعاش  تمکح  مظان  ما - ھتسیز  ناسنا  کی  لثم 
یندم نیرسن  زا : میظنت  باختنا و  -١٩۶٣

رویرھش ١٣٩٠

وت یارب  یگنتلد 

رھش نیرخآ  رد  ھچوک  نیرخآ  ریت  رب  غارچ  نیرخآ  ینعی 

رد ناگتخیھرف .  لاجر و  زا  یا  هداوناخ  رد  دمآ ،  ایند  ھب  ھیکرت  رد  ون ،  رعش  راذگ  ناینب  تمکح  مظان 

یمن ار  ھنھک  نازوا  دودحم  بلاق  اما  تشاد  رایسب  ھقالع ی  انالوم  راعشا  ھب  دورس و  رعش  یناوجون 

راشتنا یسیون و  ھلاقم  ھب  نیمزرس ،  نآ  یبالقنا  نادنمرنھ  اب  ییانشآ  ھیسور و  ھب  رفس  زا  سپ  دیدنسپ . 

 . ون بلاق  رد  یراعشا  دروآ ،  یور  راعشا 

دروم دنچ  زا  دعب  درک و  رارف  ھیسور  ھب  اما  دش  ینادنز  ارگ ،  پچ  تایرشن  اب  یراکمھ  ماھتا  ھب 

لاس یس  ھب  نارسفا  یاتدوک  رد  تکرش  تموکح و    ِ یزادنارب   ِ یھاو هانگ  ھب  هاگداد  رد  زیرگ  بیقعت و 

هرھچ   ِ تکرش اب  یفلتخم  یاھ  ھتیمک  نادنز ،  رد  لاس  هدزاود  ندرک  یرپس  اب   . دش موکحم  نادنز 

نیا ھک  دندش  نادنز  زا  وا  یدازآ  راتساوخ  نوگارآ و …  ادورن ،  رتراس ،  نوچ  یصخاش  یاھ 

ریزگان ار  وا  دش و  ھجاوم  رایسب  یاھدصق  ءوس  رازآ و  اب  وا  یدازآ  اما  دوب  شخب  ھجیتن  تاضارتعا 

 . درب رس  ھب  وکسم  رد  ار  دوخ  رمع  یقاب  دوش و  جراخ  روشک  زا  ھنابش  درک 
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 : مظان نابز  زا  یا  هرطاخ 

رد یا  ھتسناوت  ھک  وت  تفگ : شندید  زا  سپ  دنیبب . مھ  ار  ھبرگ  تساوخ  مداد .  شناشن  لامک  ییحی  ھب  مدورس . مرھاوخ  ھبرگ ی  هرابرد ی  یرعش   … »

 « . دش یھاوخ  رعاش  امتح  ینیبب  ار  ییاھ  یئابیز  نینچ  یندرم  بیکرتدب و  ھبرگ ی  نیا  دوجو 

 : وا زا  یراعشا 

 ، متراسا ما ،  یگدازآ  وت 

ناتسبات بش  ھنھرب  نوچ  وت 

مباھتلا رپ  نت 

نم نھیم  وت 

تشرد ینامشچ  رب  زبس  یجوم  نوچ  وت 

زوریپ ابیز ،  گرزب ،  وت 

یترسح مطالت  نوچ  وت 

مدوجو رد 

******

مدرک مگ  ار  یدازآ  ار و  نان  ار ،  وت  هاگ 

مدادن فک  زا  ار  منامیا  اما 

ھک یئاھزور  ھب  منامیا 

اھ یگنسرگ  اھ و  ھجض  اھ ،  یکیرات  نایم  زا 

دیبوک دھاوخ  نام    ِ رد رب  ھقلح 

باتفآ زا  ھمھ  یناتسد  اب 

******

ینم یتسمرس  وت 

مرایشھ ھن 

مشاب مناوت  یم  رایشھ  ھن 
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مھاوخ یم  یرایشھ  ھن 

******

مراد تسود  ار  وت 

کمن نان و  نوچ 

بت زا  ھتفرگ  رُگ  نابل  نوچ 

بآ یا  هرطق  باھتلا  رد  نابشمین  ھک 

 . دبسچب یبآ    ِ ریش رب 

مراد تسود  ار  وت 

ینارگن راظتنا و  ھھبش ،  قوش ،  ھظحل ی  نوچ 

یگرزب ھتسب ی  ندوشگ  رد 

 . تسیچ نآ  رد  یناد  یمن  ھک 

مراد تسود  ار  وت 

امیپاوھ اب  نیتسخن  رفس  نوچ 

سونایقا زارف  رب 

منورد یاغوغ  نوچ 

متسد لد و  شزرل 

لوبناتسا رد  یرادید  ھناتسآ ی  رد 

ما هدنز  ادخ  رکش  نتفگ «ِ   نوچ  مراد  تسود  ار  وت 

وت نودب  متشگ  ار  ایند 

کمن نان و  نوچ  مراد  تسود  ار  وت 

———————————

 . دوش ھعجارم  ھمشچ  رشن  پاچ  یروپ  دمحا  ھمجرت ی  اب  تمکح  مظان  راعشا  ھعومجم  ود  ھب  رتشیب  ھعلاطم ی  یارب 

 PDFmyURL.com

http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01


» ھلاقمهرامش ١١٨ هاگدید نودب 

دنمجرا نیرفآ  شون  زا : میظنت  باختنا و  - راولا لپ 
رویرھش ١٣٩٠

شردپ دمآ . ایند  ھب  سیراپ  لامش  رد  یند » نس   » رھش رد  لاس ١٨٩۵  رد  راولا ، لپ 

یرامیب ھب  التبا  تلع  ھب  یگلاس  رد ١۵  وا  طایخ . شردام  دوب و  هداس  یدنمراک 

ھب مین  لاسکی و  تدم  ھب  تحارتسا  یارب  درک و  اھر  ار  لیصحت  لس “  “ 

. درب هانپ  سیئوس  یاھناتسھوک 

ار دوخ  راعشا  زا  ھعطق  دنچ  راب  نیلوا  یارب  سیراپ  ھب  تشگزاب  یدوبھب و  زا  سپ 

ماظن تمدخ  ھب  لاس ١٩١۴  رد  دناسر . پاچ  ھب  ھسنارف  یبدا  فلتخم  تالجم  رد 

. درک ھفیظو  ماجنا  یراتسرپ  شخب  رد  دش و  راضحا 

 : مان ھب  ار  دوخ  رعش  رتفد  نیلوا  رد ١٩١٧ 

 - ینارگن ھفیظو و  “ The Duty and Concern “ 

ناونع اب  شرعش  رتفد  نیمود  رد ١٩١٨  دعب  لاس  کی  و 

 – حلص یارب  یراعشا  - “ Poems for peace “ 

. دیناسر پاچ  ھب  ار 

اب گنج ، نایاپ  زا  سپ  راولا 

، نوترب هردنآ 

نوگارآ یئول 

وپوس پیلیف  و 

نانآ تکرش  اب  دش و  انشآ 

. درک یراذگ  ھیاپ  ار  مسیلائروس  یبدا  شبنج  درک و  اضما  ار  ھسنارف “  یتسیلائرروس  رعش  ھینایب  “ 
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. درک یراذگ  ھیاپ  ار  مسیلائروس  یبدا  شبنج  درک و  اضما  ار  ھسنارف “  یتسیلائرروس  رعش  ھینایب  “ 

: یاھھعومجم اب 

les Nécessités اھایور –  جیاتن  یگدنز و  یاھزاین  ، “ ١٩٢٠ لاس رد  ( les Animaux et  leurs hommes ناشناگدازیمدآ –  ناروناج و  “ 

لاسرد ١٩٢١  de la vie et  les

، Conséquences des rêves

. دش ھتخانش  مسیلائروس  رادمان  نارعاش  زا  یکی  ناونع  ھب 

هام تفھ  درک  زاغآ  ایند  رود  ھب  ار  یرفس  تفریم  رامش  ھب  یتخس  رایسب  یحور  ھبرض  شیارب  ھک  الاگ )  ) شرسمھ زا  ییادج  زا  سپ  لاس ١٩٢۴  رد 

: یقرش یایسآ  مورحم  یاھروشک  ھب  زیرگ 

. دنتفای روپاگنس  رد  ار  وا  شناتسود  ماجنارس  و  ون ، دنالز  دنھ ، یزلام ، اماناپ ، لیتنآ ، ریازج  نالیس ، نیچودنھ ، ایلارتسا ، ھیسونایقا ،

: ھلمج نآ  زا  دادیم . ربخ  روشرپ  زیگنا و  ناجیھ  ینحل  زا  ھمھ  ھک  داد  راشتنا  ار  یراثآ  تشگزاب  رد 

 ”، ندرمن زا  گرم  “ 

 “ رمثرپ نامشچ  “ 

 ، لاس ١٩٢۶ رد  هودنا “  تختیاپ  ھعومجم “  و 

. دشاب ھسنارف  ون  رعش  هدنیامن  راولا  ات  تسیفاک  باتک  نیمھ  دناھتفگ : نادقتنم  باتک  نیا  هرابرد  تسا . راولا  یاھراکھاش  زا  ھک 

زغم راکدوخ  تلاح  زا  یشان  ار  رعش  تفگ و  نخس  ھنارایشھ  راعشا  اب  نآ  توافت  ھنارایشھان و  رعش  یایازم  زا  ھک  دوب  یناسک  نیلوا  ھلمج  زا  راولا ، لپ 

رد ار  وا  ھک  دروآ  دوجو  ھب  بتکم  نیا  رد  یصاخ  یصخش  کبس  دوب و  مسیلائرروس  بتکم  لوا  فیدر  نارعاش  زا  وا  تسناد . لیخت )  ) ماھوا اب  ھتخیمآ 

. درک لدب  زاتمم  بوبحم و  یاهرھچ  ھب  نادنمرنھ  یمامت  نایم 

. دورس ار  یدازآ “  روھشم “  ھعطق  ناملآ  طسوت  ھسنارف  لاغشا  ھحوبحب  رد  ھک  دوب  لاس  نیمھ  رد  تشاد و  ھطبار  اھتسینومک  اب  لاسزا ١٩٢٧ 

رورم ھب  اما  تساهدورس . ھتشاد  تسود  ار  نآ  ھک  ینز  دروم  رد  ار  رعش  نیا  یو  هدوب و  ھناقشاع  ًافرص  رعش ، نیا  ادتبا  رد  رعاش ، صخش  ھتفگ  ھب  انب 

! تساھناسنا ھمھ  ھب  قلعتم  ھکلب  دشاب  ناسنا “  کی “  صتخم  ًافرص  دناوتیمن  رعش  نیا  ھک  دباییم  تسد  تقیقح  نیا  ھب  رعاش 

تیوضع زا  شیپ  راولا  لپ  دش . ھسنارف  تسینومک  بزح  دراو  ًامسر  تمواقم ، یلم  یاروش  اب  ھطبار  رد  ھسنارف و  لاغشا  نیح  رد  لاسرد ١٩۴٢  یلو 

یناھج گنج  زادعبوا  دوب . هدومن  تکرش  قباس  یوروش  رد  ناھج  یبالقنا  ناگدنسیون  مود  لانویسانرتنا  هرگنک  رد  لاسرد ١٩٣٠  تسینومک ، بزح  رد 

یاھگنجرد ھک  دوب  اھلاس  نیمھ  رد  دوش . تسینومک  بزح  عیطم  ھکنیا  نودب  ھتبلا  دش ؛ روھشم  یتسیلایسوس  یاھتیلاعف  یعامتجا و  راعشا  لیلدب  مود 

ھنایفخم تازرابم  ھب  نینچمھ  دش . ھتخانش  دناشک  یمدرم  یعامتجا و  دعب  ھب  یصخش  دعب  زا  ار  رعش  ھک  یرعاش  ناونع  ھب  درک و  تکرش  ایناپسا  یلخاد 
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. تخادرپ یزان  نارگلاغشا  ھیلع 

: یاھھعومجم

 “ تقیقح ١٩۴٢ رعش و  “ 

نتسیز ١٩۴۴“ ناگتسیاش  “ 

. دنیآیم رامش  ھب  تمواقم  هرود  یمزر  یسایس و  راعشا  نیرتمھم  زا  ھک  دندش . رشتنم  ییاوھ  لاح و  نینچ  رد  یناملآ ١٩۴۴ “  هاگ  هدعو  رد  و “ 

اب ار  یسایس » راعشا   » راولا لاس  نیمھ  نئوژ  رد  دمآ . لمعب  توعد  ناتسھل  رد  حلص » هرگنک   » رد تیوضع  یارب  راولا ، وساکیپ و  زا  لاسرد ١٩۴٨ 

. داد راشتنا  نوگارآ  یئول  زا  یاھمدقم 

. دورس ( ١٩۵٢  ) شیوخ یگدنز  لاس  نیرخآ  رد  ار  سونقق » وا «

ھکنیا نیع  رد  راولا  راعشا  تساهداد . رارق  دوخ  ریثأت  تحت  ار  ھسنارف  رد  یناھج  گنج  ود  نیب  رعش  نارگید  زا  شیب  راولا  لپ  ھک  تفگ  دیاب  رخآ  رد  و 

. دوشیم هدید  تسیلائرروس  نارعاش  مامت  کبس  زا  ھناشن  وا  راعشا  رد  نینچمھ  دنراد  ھفطاع  قشع و  زا  یگنر  بلغا  دنراد ، یسایس  یعامتجا و  ھیامتسد 

نیرتھب وا  بیترت  نیدب  تشاذگ و  قلخ  راشقا  مامت  یور  قیمع  یریثأت  روشرپ ، قیمع و  تاساسحا  فیصوت  ھناتسودناسنا و  یاوتحم  تلع  ھب  وا  رعش 

. دشدوخ لسن  رعاش 

یارب ھشیمھ  وا  ھک  دندش  ثعاب  نامز ، ثداوح  ریاس  ایناپسا و  یلخاد  گنجرد  وا  تکرش  یاھھبرجت  تسا . یاھبطاخم ، و  هدرشف ، هاتوک ، راولا : رعش 

. دیامن یریگعضوم  ناھاوخیدازآ  نامورحم و 

. دش هدرپس  کاخ  ھب  زشالرپ  ناتسروگ  رد  تشذگرد و  یبلق  ھتکس  رثا  رد  دوخ  نامتراپآ  رد  ربماون ١٩۵٢ ، ھبنش ١٨  ھس  زور  رد  راولا 

مراد تتسود 

مراد تتسود 

ماھتخانشن ھک  ییاھنز  مامت  یارب  مراد  تتسود 

ماھتسیزن ھک  ییاھنامز  مامت  یارب  مراد  تتسود 

غاد نان  یوب  ایرد و  یوب  یارب 

اھلگ نیلوا  یارب  دوشیم  بآ  ھک  یفرب  یارب 

ناشدناسرتیمن ناسنا  ھک  کاپ  یتاناویح  یارب 
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مراد تتسود  نتشاد  تسود  یارب 

ناشمرادیمن تسود  ھک  ییاھنز  مامت  یارب 

دھدیم مناشن  ارم  وت  زج  یسک  ھچ 

منیبیم ار  دوخ  مک  نینچ  ھک  ینم 

هدرتسگ یتوھرب  زج  منیبیمن  یزیچ  وتیب 

زورما ھتشذگ و  نیب 

هاک یور  متشاذگ  رس  تشپ  ار  اھگرم  نآ  مامت 

منک خاروس  ار  ماھنیآ  راوید  متسناوتن 

متخومآیم ھملک  ھب  ھملک  ار  یگدنز  دیاب 

میربیم دای  زا  ھک  روطنامھ 

تسین ماییاناد  ھک  تاییاناد  یارب  مراد  تتسود 

یتمالس یارب 

دنامھو طقف  ھک  اھزیچ  نآ  مامت  لباقم  مراد  تتسود 

متسین شبحاص  ھک  ینادواج  بلق  یارب 

یتسین درخ  زج  یزیچ  یتسھ و  دیدرت  ینکیم  رکف  وت 

دیآیم الاب  مرس  رب  ھک  یتسھ  یگرزب  دیشروخ  وت 

مراد نیقی  دوخ  ھب  ھک  ماگنھ  نآ 

هدادلد

، ماھکلپ یور  هداتسیا 

، شناوسیگ و 

ماھوم نورد 

، دراد ارم  یاھتسد  لکش 
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… ارم یاھمشچ  گنر 

، دوشیم وحم  نم  یکیرات  رد 

. نامسآ رباربرد  یا  هزیر  گنس  لثم 

، هدوشگ ھشیمھ  دراد  ینامشچ 

… هدوبر نم  زا  مارآ  ھک 

، شیاھایور

، ییانشور جوف  جوف  اب 

دننکیم بوذ 

ار اھدیشروخ 

، ندیدنخ ھب  دنرادیماو  ارم  و 

، نتسیرگ

ندیدنخ

، ندزفرح و 

. دشاب نایب  یارب  یزیچ  ھکنآیب 

یدازآ

ناتسبد یاھ  ھچرتفد  رب 

ناتخرد یور  ما و  تکمین  یور 

فرب رب  ھسام ، رب 

مسیون یم  ار  وت  مان 

-

هدناوخ تاحفص  یمامت  رب 

دیفس تاحفص  یمامت  رب 
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رتسکاخ ای  ذغاک  نوخ ، گنس ، رب 

مسیون یم  ار  وت  مان 

-

نیرز یاھ  شقن  رب 

نارواگنج حالس  رب 

ناھاشداپ جات  رب 

مسیون یم  ار  وت  مان 

-

نابایب لگنج و  رب 

اھ یسوواط  رب  اھ ، ھنایشآ  رب 

ماھ یکدوک  دای  کاوژپ  رب 

مسیون یم  ار  وت  مان 

-

اھ بش  یتفگش  رب 

اھ یگرمزور  دیفس  نان  رب 

اھ دنویپ  لوصف  رب 

مسیون یم  ار  وت  مان 

-

ما یبآ  نامسآ  یاھ  هراپ  ھنھک  رب 

هدز کپک  باتفآ  بالات  رب 

هدنز هام  ھچایرد ی  رب 

مسیون یم  ار  وت  مان 

-
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قفا رب  نارازتشکرب ، 

ناگدنرپ یاھلاب  رب 

ناگتفر دای  زا  بایسآ  رب 

مسیون یم  ار  وت  مان 

-

هاگپ شزو  رھ  رب 

اھ یتشک  رب  ایرد ، رب 

تخمز یاھھوک  رب 

مسیون یم  ار  وت  مان 

-

اھربا هزخ ی  رب 

نافوت قرع  یاھ  هرطق  رب 

قمر یب  دنت و  ناراب  رب 

مسیون یم  ار  وت  مان 

-

ناشخر لاکشا  رب 

گنر یاھ  ھلوگنز  رب 

مسج تیعقاو  رب 

مسیون یم  ار  وت  مان 

-

یرادیب هاگرذگ  رب 

راومھ یاھھار  رب 

راشرس یاھنادیم  رب 
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مسیون یم  ار  وت  مان 

-

نشور غارچ  رب 

شوماخ غارچ  رب 

ھتسویپ مھب  یاھ  ھناخ  رب 

مسیون یم  ار  وت  مان 

-

هدش مین  ود  هویم  رب 

مباوخ قاتا  ھنیآ و  رب 

مرتسب یلاخ  فدص  رب 

مسیون یم  ار  وت  مان 

-

منابرھم ومکش و  گس  رب 

زیت یاھشوگ  رب 

شا قالچ  یاھ  ھجنپ  و 

مسیون یم  ار  وت  مان 

-

ھناخ هاگرد  رب 

یصخش مزاول  رب 

شتآ سدقم  یاھ  جوم  رب 

مسیون یم  ار  وت  مان 

-

هدیزرو تالضع  یمامت  رب 
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نارای یناشیپ  رب 

دوش زارد  یتسود  ھب  ھک  یتسد  رھ  رب 

مسیون یم  ار  وت  مان 

-

اھ یتفگش  باق  رب 

نابقارم نابل  رب 

توکس زارف  رب  تسرد 

مسیون یم  ار  وت  مان 

-

نامناریو یاھھاگھانپ  رب 

نام ھتفر  دابرب  یاھسوناف  رب 

نام یگنتلد  یاھراوید  رب 

مسیون یم  ار  وت  مان 

-

ھتساوخان تبیغ  رب 

ھنھرب ییاھنت  رب 

هدرم یاھ  ماگ  رب 

مسیون یم  ار  وت  مان 

-

ھتشگ زاب  یتمالس  رب 

ھتشذگ رطخ  رب 

هرطاخ یب  دیما  رب 

مسیون یم  ار  وت  مان 
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» ھلاقمهرامش ١١٨ هاگدید نودب 

-

هژاو کی  یورین  ھب  و 

مزاغآ یم  زاب  ار  یگدنز 

مسانشب ار  وت  ات  ما  هدمآ  ایند  ھب 

منارب نابز  رب  ار  وت  ات 

یدازآ یا  .

یدازریش زربیرف  میظنت  باختنا و  ھب  یدامع - نسحم  یھمجرت  - رییوس انآ 
رویرھش ١٣٩٠

یریثات شردپ  دوب . هدنناوخ  کی  شاقن و  دنمرنھ  کی  دنزرف  انآ ، دمآ . ایند  ھب  لاس ١٩٠٩  رد  یناتسھل  یهرعاش  رییوس  انآ 

شردام ردپ و  یکدوک و  اھنآ  یلصا  گنریپ  ھک  تشاذگ  اج  ھب  یدایز  یاھرعش  دوخ  زا  وا  داھن . شایگدنز  رب  تفگش 

. دنتسھ

نآ رب  اھنرق  ھک  یاھنارعاش  رابغ  ات  دشوکیم  دنکیم و  ییادز  هروطسا  ھنانز  دبلاک  تیسنج و  یگنانز ، زا  رییوس  رعش 

. دیادزب ار  تسا  ھتسشن 

ھک یزیچ  اھنت  گرم ، یچوپ  ھب  موکحم  رامیب و  اھنت ، تاجن ، یھناشن  رھ  نودب  یناھج  رد  رییوس ، گیتسونگ  هاگن  رد 

. تسا جنر  درد و  گرم ، یھناخ  لاحنیع  رد  تسا ، دجو  تذل و  یگدنز ، یھمشچرس  نت  تسا . نامنت  بوخ ، ای  دب  میراد ، اعقاو 

یفرعم نایناھج  ھب  ییاکیرمآ  روھشم  رعاش  ناتان  درانوئل  یھارمھ  ھب  تایبدا  لبون  یهدنرب  یناتسھل و  گرزب  رعاش  شولیم ، والسچ  ار  رییوس  رعش 

. دندرک

. تشذگرد لاس ١٩٨۴  رد  رییوس  انآ 
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١

. دربیم ار  شیاھباتک  دنکیم ، کرت  ار  شاھناخ  درمریپ 

دپاقیم ار  شیاھباتک  یناملآ  زابرس 

دنکیم ترپ  یال  لگ و  طسو  ار  اھنآ 

، درادیمرب ار  اھنآ  درمریپ 

دنکیم شتروص  یھلاوح  یتشم  زابرس 

، دتفایم درمریپ 

دوشیم رود  نانزمدق  دنزیم و  گنفت  قادنق  اب  ار  وا  زابرس 

درمریپ

نوخ نجل و  رد  هدیباوخ 

دنکیم ساسحا  دوخ  ریز 

ار. شیاھباتک 

٢

یکدوک نانچ 

مداھن شتآ  رب  تشگنا 

. موش یسیدق  ات 

یکرتخد لثم 

مدیبوکیم راوید  ھب  ار  مرس  زور  رھ 

ناوج یرتخد  لثم 

یناوریش ریز  قاتا  یهرجنپ  زا 

متفر ماب  یور 
 PDFmyURL.com

http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01


مرپب ات 

ینز لثم 

تشادرب شپش  منت  یھمھ 

دندیکرتیم اھنآ  مدرکیم ، وتا  ار  متکاژ  یتقو 

مدرک ربص  ھقیقد  تصش 

موش مادعا  ات 

. مدوب ھنسرگ  لاس  شش 

مدییاز یاھچب 

دندرکیم ھکت  ھکت  ارم  اھنآ 

. دننک مشوھیب  ھکنآیب 

تشک ارم  راب  ھس  یشخرذآ  ماجنارس 

موش دنلب  گرم  زا  راب  ھس  مدوب  روبجم 

دنک مکمک  یسک  ھکنآیب 

منک تحارتسا  مناوتیم  الاح 

. زیخاتسر ھس  زا  دعب 

٣

حبص جنپ 

. مدز ار  شاھناخ  رد 

متفگ رد  تشپ  زا 

اکسیلسا نابایخ  ناتسرامیب  رد 
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» ھلاقمهرامش ١١٨ هاگدید نودب 

. دریمیم دراد  تزابرس ، رسپ 

درک زاب  ھمین  ات  ار  رد 

تشادنرب ار  ریجنز 

شنز شرس  تشپ 

دیزرلیم

دھاوخیم ترسپ  متفگ : 

. دیایب شردام 

. دمآ دھاوخن  شردام  تفگ :

دیزرلیم شنز  شرس  تشپ 

میربب بارش  شیارب  هداد  هزاجا  ام  ھب  رتکد  متفگ :

نک ربص  ھظحل  دنچ  تفگ :

داد یرطب  کی  نم  ھب  رد  تشپ  زا 

درک لفق  ار  رد 

درک لفق  یرگید  دیلک  اب  ار  رد 

درک ندیشک  دایرف  ھب  عورش  شرسمھ  رد  تشپ 

درکیم نامیاز  تشاد  راگنا 

———————–

انزاو تیاس  زا  ھتفرگ  رب 
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» رعشهرامش ١١٨ هاگدید نودب 

دیشاب ھتشاد  یّتین  اسیلِا –  یادص  اب  ظفاح  زا  یلزغ 
رویرھش ١٣٩٠

VN520272

دوش هدناوخ  ات  دینک  کیلک 

ییانیس میحر  - ھیاسمھ کات 
رویرھش ١٣٩٠

ام ءھیاسمھ  کات 

غولب نس  رد  ھتفر 

نت ھب  زبس  یا  ھماج 

شوگ رب  دّرمُز  یراوشگ ز 

مراوید رب  ھتفخ 

میسن تسد  شدھد  یم  ناکت  ھگ 

رانک ھب  شزبس  ھماج  دنز  یم 

بان ھشوخ ء  رپ  ءھخاش  نآ  دھد  یم  ناشنو 
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» رعشهرامش ١١٨ هاگدید نودب 

بآ رپ  روگنا  ندروخ  سوھ 

رادبت یطاشن  نوخ  مگر  ھب  دناود  یم 

راوید رانک  ھب  ھناخ  ھت  زا  مود  یم 

دنلب تسد  منک  یم 

شیپ ھب  ھخاش  مشک  یم 

رانک ھنیزبس  ھماج ء  منز  یم 

تسد فک  رد  یا  ھشوخ 

تسا نم  مھس  نیا  هآ , 

فیطل وزبس  ءھناد 

صیرح ھچ  نادند  ریز 

ار نآ  مراشف  یم 

دش نیریش  نم  ماک 

داب نیریش  وت  ماک 

ام ھیاسمھ ی  یآ 

یئازریم دیجم  رگید - هدورس  دنچ  زاورپ و 
رویرھش ١٣٩٠

زاورپ

رمع ھمھ  رد  رگا  نم 

مدوب یکدصاق  ھتوب 
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یاپ ھب  ریجنز 

ربا نوچ  اما ،  ما  ھشیدنا  یئایور  غرم 

دوشگ لاب  ناھج  میلاقا  زرم  نیرت  شومارف  ات 

! ریپ باقع  یا 

دوبن رگا  زاورپ  رپ 

. دوب تزاورپ  رس 

—————

داعیم

دیپس نھاریپ 

نوخ یاھ  هرطق  اب 

اھرازراخ رد 

ادخ ناگتشرف  زا  رتابیز 

اھ ربا  رد 

قشاع رتخد  مادک  ایا 

؟ دیچ کشمت  اجنآ 

یریوک

دریم یم  ایرد 

اما

نافوط هرطاخ ی 

اھ نش  اب 
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» رعشهرامش ١١٨ هاگدید نودب 

دنام یم 

نادنبخی

یتسود نازورف  یاھ  ھلعش  ھک  یتقو 

تسین یسک  مشچ  نیچ  گنس  رد 

لمحت یاھ  ھبلک  تسا  درس 

نمھب تاملظ – 
رویرھش ١٣٩٠

قلطم یکیرات  نیا  رد 

؟ یئوج یم  ار  ھمشچ  نیمادک 

یا ھناسفا  بآ  نآ 

دراد دھاش  کی  طقف  ھک 

ار یدایز  ناراوس 

. تسا هدناشک  ھھار  یب  ھب 

ار ردنکسا 

دناشک تاملظ  ھب  ناسآ  حتف 

! هدوھیب و 

لابند ھب 
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» رعشهرامش ١١٨ هاگدید نودب 

دوشن تفای  یم  ھچنآ 

دش هدیئاس  ھک  اھ  باکر  ھچ 

بآ نیا 

تسا ھناسفا  ردقنامھ 

ھک

 “ رضخ “ 

دھاش اھنت  نآ 

یربنق دیجم  ناتسبات – 
رویرھش ١٣٩٠

ھبنشجنپ دنچ  ناتسبات  رھ  رگم 

؟ تشاد ناتسبات  دنچ  لاس  نآ  و 

.

.

.

دیخرچ نیمز  ھنوگھچ  یک و 

ناتسبات ھک 

، دش لاس  لصف  نیرتقشاع 
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» رعشهرامش ١١٨ هاگدید نودب 

؟ ریزگان یزییاپ  راظتنا  مشچ  رد 

یگدنز

تسا نآ  زا  رتهاتوک 

. میسرب شسرپ  زاغآ  ھب  یتح  ھک 

نایرفص دومحم  یھار –  رد  یدوب  ھتفگ 
رویرھش ١٣٩٠

تسا رادید  یادص  نیا 
ما هدنخ  ماج  رد 
یھار رد  یدوب  ھتفگ 

یریشم نودیرف  کواکچ – 
رویرھش ١٣٩٠

تسسگ گنچ  نیا  ھتشر ی  ناوت  یم 

تسکش رات  نآ  ھساک ی  ناوت  یم 

: داد نامرف  ناوت  یم 
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» رعشهرامش ١١٨ هاگدید نودب 

! یاھ “ 

نارگ لبط  یا 

! ” نامب شوماخ  سپ ، نیز 

! ناوخم تفگ  ناوتن  اما  کواکچ  ھب 

یعیفر نارھم  یتسیچ -؟ رظتنم 
رویرھش ١٣٩٠

یتسین مدع و  زا  یا  هدمآ 

یتسین ناج    ِ بلاق دبا  ھب  ات 

یتسین ناسک    ِ رای یھدن  لد 

یتسین یلد  هدنز  یھدن   ناج 

یتسین ناھج  لھا  یروخن  مغ 

یتسین یھبش  زج  ناج ,  لد و  یب 

یتسین ھش  یلاو و  نکن , وت  دب 

یتسین ناگس  مک ز  ردن ، ھماج 

یتسین سک  هدنب  یھرب  رگ 

یتسین رز  یپ  رد  تبش  زور و 
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» رعشهرامش ١١٨ هاگدید نودب 

؟ یتسیچ رظتنم  هرب , مشچ  نم  ناج 

؟ یتسین ام  مغ  نیا  لد و  درد  زا  ھگآ  

یریدم نارھم  یادص  اب  روھشم  ھنارت  کی  یناوخ  زاب  حیرفت - گنز 
رویرھش ١٣٩٠

VN520220

دیونشب دینک و  کیلک 

سرد سالک 
رویرھش ١٣٩٠
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» سکعهرامش ١١٨ هاگدید نودب 

سرد سالک ِ 

دنراد وت  زا  یا  ھمھاو  ھچ  زیزع  ملق 
رویرھش ١٣٩٠
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» سکعهرامش ١١٨ هاگدید نودب 

اب یتسھ  اجرھ  ھک  تسا  نیمھ  یارب  و  دنسرت ؟ یم  وت  زا  یلیخ  تارضح  ھک  یناد  یم  زیزع  ملق 
؟ تغارس دنیآ  یم  قامچ 

یرون لضف هللا  خیش  ھعورشم و 
رویرھش ١٣٩٠

داد و تسد  زا  یدازآ “  اب “  تفلاخم  رطاخب  ار  شناج  و  …. تسا الاح  ھک  ینامھ  ینعب  دشاب . ھعورشم  ھطورشم  ، تساوخ  یم  ھک  یرون  لضف هللا  خیش 

. تسا یرونایک  نیدلارون  یردپ  دج  وا  دش . ھتخیوآ  راد  ھب  ناھاوخ  ھطورشم  تسد  ھب  نارھت   ھناخ  پوت  نادیم  رد  ھیئوژ ١٩٠٩  رور ٣١ 
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» سکعهرامش ١١٨ هاگدید نودب 

رادتقا نامز  رد 

تسا فوخایل  شمسا  درم  نیا 
رویرھش ١٣٩٠
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» سکعهرامش ١١٨ هاگدید نودب 

دوب ھطورشم  بالقنا  هرمث ی  ھک  ار  هدش  لیکشت  هزات  سلجم  راجاق  هاشیلع  دمحم  نامز  رد  ھک  یسور  فوخایل  لنلک  …. تسا فوخایل  شمسا  درم  نیا 

. دننک مادعا  شدوخ  روضح  اب  هاشغاب  رد  ار  ھطورشم  ناگدنروآ  یدازآ و  هار  نازارابم  زا  یدادعت  هاشیلع  دمحم  ھک  دش  ثعاب  و  تسب ، پوت  ھب 

حرش نودب 
رویرھش ١٣٩٠

حرش نودب 

دیشاب ھتشاد  مھ  یتّین  دیناوت  یم   - ظفاح زا  یلزغ 
رویرھش ١٣٩٠
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» رعشهرامش ١١٨ هاگدید نودب 

VN520272

دوش هدناوخ  ناتیارب  ات  دینک  کیلک 
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