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» هلاقمهرامش ١٢٦ هاگدید  ۱

میشک یم  وراپ  میراد  نامیا  قیاق  رد  ام 
*************************

هام ١٣٩١ تشهبیدرا  هاگرذگ –  گنُج 
راشتنا لاس  نیمهدزای  هرامش ١٢۶ – 

=================
دنا هدرک  یرای  ناتسود  نیا  ار  هاگرذگ  هام  تشهبیدرا  گنُج 

—————————————————————-
لامک یدابودرا –  دمص  یریما –  اشاتان  یباجم –  مظاک  ریوک - دومحم 

یتمعن یدیع  یمنغا –  اضر  یدازریش  -  زربیرف  راسکاخ –  میسن  یدنوامد – 
 – سهکیبوکریش ترصن –  ونیم  یهار – “  ینّایز “  میرک  یئ –  ابطابط  دمحا  – 

گنشوه ریما  یفارشا –  هروصنم  نادشار –  رغصا  یلع  درونارحص –  کباب 
 – یرصان دوعسم  دهاج –  میرم  یریشم –  نودیرف  یناغرف –  فیس  رگزرب – 

 – رذآ شون  نسح  هللادبع –  روپ  دومحم  یخرهاش –  نیشون  یناکاز –  دیبع 
 - نایرفص دومحم  یناساس –  ویرآ  کبوچ  -  قداص 

ریوک دومحم  یرایع –  هویش ی 
تشهبیدرا ۱۳۹۱

ناراکمتس و ناریما و  ناهاش و  حدم  تسا . حدم  یسراف ، رعش  زا  یگرزب  شخب 
خیرات و هدش ی  نیرفن  روفنم و  یونزغ  دومحم  نانوچ  هاگ  هک  یناتردق  ردق 

یرابرد نارعاش  تسا و  هتشاد  ار  لوا  شقن  نایم  نیا  رد  هدیصق  دنتسه . نامدرم 
یناشیپ رب  مرش  قرع  هک  دنا  هتشاد  ینارادمتردق  یاثر  ای  حدم  رد  ارغ  یدیاصق  هاگ 

. دناشن ¬ یم ناسنا 
دوخ یور  هب  رگید  یا  ¬ هچیرد دیاش  ات  درک  هراشا  هتکن  دنچ  هب  دیاب  اجنیا  رد  اما 
یناسنا یاه  جنر  درد و  تعیبط و  زا  تافیصوت  نیرتابیز  هک  تسناد  دیاب  مییاشگب .

مشخ و گنابلگ  تسا  نینچ  تسج . دیاصق  نیمه  نایم  رد  ناوت  ¬ یم هاگ  زین  ار 

هلادبعروپ دمحم 

قوش هک  یئاه  ناوج  یارب 
ار نامتایبدا  نابیدا  اب  یئانشآ 

دنراد

هک یزور  ناتساد “ِ   زا 
دومحم هتشون  تفر “  نوتبالگ 

نایرفص

 – سنیگ رد  ناریا  یاه  دروکر 
ناراب نژیب 

یم دنراد  راکچ  ام  خیرات  اب 
.…؟ دننک

 – تسام رب  هک  تسام  زا 
نایرفص دومحم 

هیعالطا

فاقوا دیدج –  هدازماما  دیلوت 

 “ دوبن انب  لوا  ناتساد “ِ  
دوش یم  زاغآ  نینچ 

نایرفص دومحم  هراشا –  کی 

هک یناکاز  دیبع  زا  یا  هتفگ  ’
هناگی تسا و  راوگرزب 

فیس درذگب –  زین  نیا 
یناغرف

یئاه دقن  همه ی  هب  یهاگن 
هتخیهرف ناداتسا  یوس  زا  هک 

یباتفآ و یاه  زور  باتک  یارب 
ات نایرفص  دومحم  شا  هدنسیون 

دنا هدش  هتشون  الاح 

ناتساد

نادشاررغصا یلع  هلیوط – 
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: نوفسیت ¬ی  هدزتراغ یاه  ¬ هناریو رب  یماقاخ  شورخ 
ناه نک  ربع  هدید  زا  نیب ! تربع  لد  یا  یاه 

نادتربع هنییآ  ار  نئادم  ناویا 
نک نیادم  هب  لزنم  هلجد ، بلز  هرکی 
نار نیادم  کاخرب  هلجد  مود  هدیدزو 

ییوگ نوخ  هلجد  دص  دیرگ ، نانچ  هلجد  دوخ 
ناگژم زا  دکچ  شتآ  شبانوخ  یمرگ  زک 

درآ ناهد  هب  فک  نوچ  هلجد ، بل  هک  ینیب 
نادنچ دز  هلبآ  بل  شهآ ، فتز  ییوگ 

حدم تفای . ناوت  یم  یرتفد  ناوید و  رتمک  رد  تسه  تعیبط  فصو  رد  یرهچونم  دیاصق  رد  هک  ییابیز  همه  نآ 
: دوش ¬ یم زاغآ  زییاپ  ریوصت  رد  زیگنارب  کشر  تایبا  نیا  اب  یونزغ  دوعسم  ¬ی  هراب رد  یرهچونم 

تسا نازخ  ماگنه  هک  دیرآ  زخ  دیزیخ و 
تسا نازو  مزراوخ  بناج  زا  کنخ  داب 

تسا نازر  خاش  نآ  رب  هک  نیب  نازر  گرب  نآ 
تسا نازرگنر  نهریپ  لثم  هب  ییوگ 

تسا نازگ  تشگنا  رس  بجعت  هب  ناقهد 
رانلگ هن  دنام و  لگ  هن  غاب  نمچ و  ردناک 

. دوش ¬ یم هدید  تعیبط  اه و  یکین  شیاتس  رد  گرزب  یشخب  هراومه  تسا ، هدوب  یسک  شیاتس  رد  هک  هدیصق  ره  رد 
. دشاب تسرد  هرسکی  هب  دناوت  ¬ یمن هدیصق  یهایس  رب  مکح  سپ 

نیا رد  تسا و  هدورس  هک  تسیک و  حدم  رد  دید  دیاب  هک  میناوخ  یم  حدم  رد  زین  ییاه  هعطق  ای  اه و  ¬ لزغ هاگ  اما  و 
 . دراد یمایپ  هچ  هنایم 

یاه ¬ یحادم رهوگ  سنج و  زا  اه  ¬ همان حدم  نیا  هک  منآ  رب  نم  دراد . حدم  رد  رایسب  تایلزغ  دیاصق و  زین  ظفاح 
یسولپاچ و زا  تسا . راگزور  نآ  یاه  ¬ ناسنا نیرت  کین  هب  نیرفآ  شیاتس و  تسین . رگید  یخرب  هناسولپاچ ی 

نیرت ¬ شکلد زا  ییاه  ¬ هنومن اه  ¬ نآ تایبا  نیب  رد  تسا . یلاخ  حودمم  ندرب  نامسآ  هب  ینزغورد و  یراکایر و 
. تفای ناوت  ¬ یم ار  یسراف  یاهرعش 

هدوبن نیشن  جاع  جرب  یرعاش  اهنت  یگدنز  دربن  نادیم  رد  تسا و  شیوخ  ¬ی  هنامز نابز  دوخ و  راگزور  ناسنا  ظفاح 
هدرک دایرف  شرعش  رد  ار  همه  نآ  هدرزآ و  ار  شناج  تسا ، هتفر  ¬ یم نامدرم  رب  هک  ییاه  ¬ متس اه و  ¬ جنر تسا .
یریلد و اب  هدیهوکن و  شیوخ  رعش  رد  ار  وا  تسا ، هدوب  تردق  ¬ی  هکیرا رب  یراکایر  بستحم و  ریما  رگا  تسا .

وا شیاتس  هب  رعاش  هتشادرب ، یماگ  یگدازآ  تیناسنا و  هار  رد  یناسنا  ای  ریزو و  رگا  هداتسیا و  شربارب  رد  یخاتسگ 
. ظفاح رعش  رد  حدم  زار  تسا  نینچ  تسا . هتساخرب 

¬ی هناناج هناریلد و  تمواقم  رومیت و  زادنارب  نامناخ  شروی  ربارب  رد  غورد ، تنایخ و  راگزور  رد  مینکن  شومارف 
یدازآ دامن  نیا  زا  هناناج  شیاتس  هب  رومیت  رابنوخ  غیت  ریز  رد  هناریلد و  هک  دوب  ظفاح  اهنت  نیا  وا ، ربارب  رد  هاش  روصنم 

: دزیخ ¬ یم رب  یگدازآ  و 
دیسر هاشداپ  روصنم  تیار  هک  ایب 

دیسر هامورهم  هب  تراشبو  حتفدیون 
ناریزو نیا  زا  یکی  اب  یو  ¬ی  هنارعاش دنویپ  هب  اجنیا  رد  هک  تسوا  رعش  رد  رایسب  یاه  ¬ هنومن همه ، نیا  رب  نم  هاوگ 

. تخادرپ مهاوخ 
یرمق یرجه  متشه  نرق  رد  عاجش  هاش  هارمه  رواشم و  یرفظم و  نادناخ  ناریزو  زا  رایع  بحاص  دمحم  نیدلاماوق 

نادشاررغصا یلع  هلیوط – 

راسکاخ میسن  زاب - هدنرپ  لتق 

یریما اشاتان  داب –  مغ 

نایرفص دومحم  شزومآ – 

رعش

تسد رد  باتک  زا  یا  هدورس 
تراغ یاه  تیمیمص  مان  هب  پاچ 

یتمعن یدیع   - هدش

زا هدورس  ود  هملک ، یغای و 
ریوک دومحم 

 – ینّایز میرک  زا  یا  هدورس 
یهار

ترصن ونیم  زا  یرعش 

هتسخ یاهلد  مهرم  راهب  داب 
یزیربت بئاص  تسا – 

یریشم نودیرف   ِ نامرف

نمهب تاملظ – 

سکع

یم نادنخ  راهب  اب  متقگ 
منومه منوا  نم  .…؟ متفگن موش ،

ِنان یب  هرفس ی   ! نک نیقی 
تسنافوت نایغط و  نتسبآ  نم 

یزاون مشچ  گنر  هچ 

تخب دنوش  زاب  اه  رد  نیا  رگا 
دبای یم  ندیشک  کرس  تصرف 
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نآ رد  هک  اه  ¬ ناسنا هنوگنآ  زا  دوب . ریلد  یریما  وجگنج و  یدرم  نینچ  مه  نادراک و  تیافک و  اب  یریزو  یو  دوب .
نانوچ عاجش  هاش  یاه  گنج  رتشیب  رد  وا  دنا . ¬ هدوب ردان  رایسب  یرادمنید  یراکایر و  یلخاد و  یاهدربن  راگزور 

. تشاد تکرش  کاب  ¬ یب اناد و  یرادرس 
لاس ۷۵۰ رد  یرفظم  دمحم  نیدلازرابم  هک  دوب  نینچ  هجاوخ  راک  یادتبا  دراد ، دای  هب  ام  راکشومارف  خیرات  هک  اجنآ  ات 
هاش دوخ  رسپ  ترواشم  یهارمه و  ترازو و  هب  هدوب  تباتک  بحاص  گرزب و  یاه  ¬ ناسنا زا  هک  ار  یو  یرمق  یرجه 
مئاق لاس ۷۵۵  رد  عاجش و  هاش  بیان  یرمق ، یرجه  لاس ۷۵۲  رد  دنیزگ . یمرب  تشاد  لاس  تقونآ ۱۷  رد  هک  عاجش 

. دوش ¬ یم نامرک  یامرفنامرف  عاجش ، هاش  ماقم 
لالج و هاج و  رب  زور  هب  زور  دسر و  یم  تنطلس  هب  لاس ۷۵۹  رد  نیدلازرابم  ریما  ندرک  روک  زا  سپ  عاجش  هاش 

ناهج هاشداپ  نوچ  هک  تسا  هدمآ  ءارزولاروتسد  رد  ددرگیم . هدوزفا  یو  دزن  نیدلاماوق  هجاوخ  تکوش  تردق و 
نیدلا ماوق  هجاوخ  رادتقا    ٔ هضبق ردار  لام  کلم و  روما  مامز  تشارفارب  رادتقا  تنطلس و  تیار  عاجش  هاش  عاطم 

رد ار  تلود  ناکرا  ءارما و  زا  کی  چیه  هک  درک  یقرت  یعون  هب  تباین  ترازو و  رد  هجاوخ  تمدخ  ینامز  کدنا  هب  داهن و 
زا یضعب  ماجنارس  بکترم  زین  عاجش  هاش  یأر  فالخب  بآم  ترازو  بانج  هکلب  دنامن ، لخد  تکلمم  تامهم  تیشمت 

. دش ماهم 
. تسا تینما  مظن و  تردق و  ىاه  هرود زا  وا  ترازو  هرود  دوب و  کریز  ردتقم و  یناسنا  رایع  بحاص 

نیا میا و  ¬ هدوب نآ  هاوگ  ام  شک  هبخن  شک و  ریزو  خیرات  رد  اهراب  اهراب و  یناد و  دتفا و  هک  نانچنآ  ماگنه ، نیا  رد 
نهذ یتسپ ، کشر و  زا  هاش  ناکیدزن  تسا ، هدناشن  نوخ  تشط  رب  اه  ¬ ماقم میاق  اهریبکریما و  اهرهمگرزب و  خیرات 
دنکفا و نادنز  هب  ار  دوخ  نابیتشپ  ریلد و  اناد و  ریزو  هاش ، هجیتن  رد  هدرک و  ناشیرپ  هتفشآ و  وا  هب  تبسن  ار  هاش 

ار شدسج  تشک و  رایسب  هجنکش  باذع و  زا  سپ  یرمق ، یرجه  لاس ۷۶۴  رد  ار  وا  دوخ  تفرگ و  ار  شلاوما 
دنکن و تردق  زآ و  کشر و  ناروبنز  ¬ی  هنال رد  بوچ  یسک  رگید  ات  داتسرف  یتیالو  هب  ار  یا  هراپ  ره  هدومن و  هراپهراپ 

. ام رورپ  هماکدوخ  راید  رد  ناوید  رابرد و  نایم  دنویپ  تسا  هدوب  نینچ 
ناتسود و ناکیدزن و  زا  یکی  دنا ، ¬ هدیمان ¬ یم داهن  کاپ  هجاوخ ی  ینعم  هب  رایع  بحاص  ار  وا  هک  هجاوخ  نیا 

 . تسا هتخادرپ  ریما  نیا  حدم  هب  اهراب  لزغ  نمض  هچ  دئاصق و  رد  هچ  ظفاح  . تسا زاریش  دنر  ¬ی  هجاوخ نیحودمم 
دنمشناد ریزو  نیا  زادگناج  گرم  زا  سپ  هچ  تسایس و  نادنز و  راگزور  رد  هچ  تردق و  جوا  رد  هچ  هاگچیه ، ظفاح 

دوخ تسود  زا  عافد  هب  هماکدوخ  تردق  ربارب  رد  غورد ، یراکایر و  راگزور  نآ  رد  درکن . شومارف  ار  یتسود  قح 
یتردق ردق  ربارب  رد  داشگن . دوب ، هتفرگ  رارق  تردق  مشخ  دروم  کنیا  هک  رای  نآ  شنزرس  هب  نابز  هاگچیه  تساخرب و 

ریزو ندیرد  یارب  راه  تردق  نوچ  سپ  دوب . هداتسیان  زاب  زین  یلبش  شیوخ ، دنزرف  نامشچ  رد  ندیشک  لیم  زا  هک 
هتسیاب و یخساپ  هب  یدیما  هچرگ  دنک ، ¬ یم ناور  هاش  یوس  هب  هداشگرس  یا  ¬ همان ظفاح  دنک ، ¬ یم زیت  نادند 

: درادن هتسیاش 
دسرن ام  رای  هب  سک  افو  قلخ و  نسح و  هب 

دسرن ام  راک  راکنا  نخس  نیا  رد  ارت 
دنا هدمآ  هولج  هب  ناشورف  نسح  هچ  رگا 

دسرن ام  رای  هب  تحالم  نسح و  هب  یسک 
زار مرحم  چیه  هک  نیرید  تبحص  قح  هب 

دسرن ام  رازگ  قح  تهج  کی  رای  هب 
یکی عنص و  کلک  دیآرب ز  شقن  رازه 

دسرن ام  راگن  شقن  یریذپلد  هب 
دنرآ تانیاک  رازاب  هب  دقن  رازه 

دسرن ام  رایع  بحاص  هکس ی  هب  یکی 

نآ رد  فوخچ  هک  یا  هناخ 
دش دلوتم 

ناگدنسیون نارعاش و 
ناهج

: نادرگ رب  سهکیبوکریش – 
باختنا هب  درونارحص –  کباب 

یدازریش زربیرف 

زنط

– ؟ ربمغیپ تاجن  یسودرف و 
یرصان دوعسم 

ریهاشم

بارهس دروم  رد  رتشیب  یمک 
یدابودرا دمص  یرهپس – 

باتک یفرعم 

دوب هدش  ینافوط  ایرد  ارچ 

دقن

یاهزور باتک  هب  یهاگن 
 – نایرفص دومحم  هتشون  یباتفآ ، 

یمنغا اضر 

 “ باتک یاهناتساد  هب  یهاگن 
دومحم هتشون  یباتفآ “  یاه  زور 

یباجم مظاک  نایرفص  –

“ جورخ نامر “  رب  یهاگن 
 – ینیدلا فیس  اضریلع  هتشون 
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دنتفر نانچناک  رمع ؛  هلفاق ی  غیرد 
دسرن ام  راید  یاوه  هب  ناشدرگ  هک 

شاب قثاو  جنرم و  نادوسح  جنر  ز  الد ؛ 
دسرن ام  راودیما  رطاخ  هب  دب  هک 

ار سک  یوش  هر  کاخ  رگا  هک  یزب  نانچ 
دسرن ام  راذگهر  زا  یرطاخ  رابغ 

وا هصق ی  حرش  هک  مسرت  ظفاح و  تخوسب 
دسرن ام  راگماک  هشداپ  شوگ  هب 

: دیارس ¬ یم ار  لزغ  نیا  رعاش  ایوگ  دزیخ ، ¬ یمرب تردق  میرح  زا  نوخ  یوب  دسر و  ¬ یم ارف  ییادج  راگزور  نوچ  و 
داد نیرسن  لگ و  گنر  ار  وت  راسخر  هکنآ 

داد نیکسم  نم  هب  دناوت  مارآو  ربص 
تخومآ لواطت  مسر  ار  وت  یوسیگ  هک  ناو 

داد نیگمغ  نم  داد  شمرک  دناوت  مه 
مدیربب عمط  داهرفز  زور  نامه  نم 

داد نیریش  بل  هب  ادیش  لد  نانع  هک 
تسیقاب تعانق  جنک  دوبن  رگرز  جنگ 

داد نیا  نایادگ  هب  ناهاش  هب  داد  نآ  هک  نآ 
نکیل تروص  هر  زا  ناهج  تسیسورع  شوخ 
داد نیواک  شدوخ  رمع  ودب  تسویپ  هک  ره 

یوج بل  ورس و  نماد  نم و  تسد  نیا  زا  دعب 
داد نیدرورف  هدژم  ابص  هک  نونکا  هصاخ 
دش نوخ  ظفاح  لد  نارود  هصغ  فک  رد 
داد نیدلا  ماوق  هجاوخ  یا  تخر  قارف  زا 

: دیارس ¬ یم وا  ندش  هتشک  رد  و 
لصا رد  یتشاد  کاپ  رهگ  رگا  ادگ 

یتسیاب رادم  شمرش  ¬ی  هطقن بآ  رب 
شرز ماج  سوسف  یدرکن  باتفآرو 

یتسیاب راوگشوخ  یم  یهت ز  ارچ 
تسین یبارخ  رس  ار  ناهج  یارس  رگو 

یتسیاب راوتسا  نیا  زا  هب  وا  ساسا 
شراک یتشاد  بلق  رز  هنرگ  نامز 
یتسیاب رایع  بحاص  فصآ  تسد  هب 

تشادن شیب  زیزع  کی  نیا  زج  راگزور  وچ 
یتسیاب راگزور  زا  یتلهم  رمع  هب 

: دتسیا ¬ یمن زاب  یو  شیاتس  زا  مشخ  نادیم  رد  دزیخ و  ¬ یمرب هیوم  هب  رای  ¬ی  هراپ هراپ  رکیپ  رب  هاگ  نآ  ظفاح 
دوب یرپ  یاج  ام  هناخ  وزک  رای  نآ 

دوب یرب  بیع  زا  یرپ  نوچ  شمدق  ات  رس 
شیوب هب  رهش  نیا  منک  شک  ورف  تفگ  لد 

 – ینیدلا فیس  اضریلع  هتشون 
یفارشا هروصنم 

اب یخرهاش  نیشون  یوگتفگ 
هانگیب کنشور 

رب یسیلگنا  هب  هاتوک  یرظن 
زور باتک  دروم  رد  نوزامآ  یور 

دهاج میرم  یباتفآ –  یاه 

لیلحت

ویرآ هدنزگ –  دنت و  یمسیلائر 
یناساس

رابخا

 – دوخ نارتخد  هب  ردپ  زواجت 
ربخ کی 

رد یدیشر  دواد  روضح 
ونژ ردرشب  قوقح  سالجا 

زا ار  رساین  هلاس  رانچ ۱۲۰۰ 
دندنک هشیر 

شون نیسح  طسوتم –  باتک 
یفورعم سابع  رذآ – 

 – یریگ فارتعا  هژیو  مرِس 
هلو هچیود 

گالبو کی  زا  ریازج – 
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دوب یرپس  شرای  هک  تسنادن  هراچیب 
ار وا  هک  هام  نآ  نم  دنمدرخ  روظنم 
دوب یرظن  بحاص  هویش  بدا  نسح  اب 

درب رد  هب  رهم  دب  رتخا  شنم  گنچ  زا 
دوب یرمق  رود  تلود  منک  هچ  یرآ 

ار وا  یشیورد  هک  لد  یا  هنب  یرذع 
دوب یروجات  رس  نسح  تکلمم  رد 

داتفا رب  هدرپ  ام  لد  زار  هن ز  اهنت 
دوب یرد  هدرپ  وا  هویش  کلف  دوب  ات 

تفر رس  هب  تسود  اب  هک  دوب  نآ  شوخ  تاقوا 
دوب یربخ  یب  یلصاح و  یب  همه  یقاب 
نکیل هزبس و  لگ و  بآ و  بل  دوب  شوخ 

دوب یرذگ  هر  ناور  جنگ  نآ  هک  سوسفا 
ار لگ  هک  کشر  نیا  زا  لبلب  دشکب  ار  دوخ 

دوب یرذگهر  رحس  تقو  ابص  داب  اب 
ظفاح هب  داد  ادخ  هک  تداعس  جنگ  ره 

دوب یرحس  سرد  بش و  یاعد  نمی  زا 
: تسا ریزو  نیدلا  ماوق  ظفاح ، نینزان  رای  شیاتس  رد  نامگ  ¬ یب هک  هدیصق  نآ  هب  میزادرپب  کنیا 

یناسآ هب  دز  فال  ناوتن  یربلد  ز 
یناد ات  تسه  راک  نیا  رد  هتکن  رازه 

ار یبوخ  تساههیام  ینهدرکش  زج  هب 
ینامیلس مد  دز  ناوتن  یمتاخ  هب 

دسرن نادب  یربلد  تنطلس  رازه 
یناجنگب ار  شیوخ  رنه  هب  یلد  رد  هک 

نم یتسه  یتخیگنارب ز  هک  اهدرگ  هچ 
یناریم زیت  هک  تدنمس  هتسخ  دابم 

روآ دورف  یرس  نادنر  ینیشنمه  هب 
یناماس یرسیب و  نیا  رد  تساه  جنگ  هک 
تسار تیاکح  کی  هک  نیگنر  هداب ی  رایب 

یناملسم رد  هنخر  منکن  میوگب و 
تسم نم  ات  هک  نانکیحوبص  یاپ  کاخ  هب 

ینابرد هب  ماهناخیم  رد  رب  هداتس 
متشذگن تسرپرهاظ  دهاز  چیه  هب 

یناهنپ تشاد  رانز  هن  هقرخ  ریز  هک 
نک یریخ  شیوخ  دنبلد  هرط  مان  هب 

یناشیرپ زا  دراد  هگن  شادخ  ات  هک 
زاب ظفاح  لاح  تیانع ز  مشچ  ریگم 

یناث فصآ  هب  میوگب  لاح  هنرگو 
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راگزور رب  بیهن  هنارعاش  یمشخ  رس  زا  هک  ریلد  تسا  یرعاش  ییاناد . داد و  تسا و  تیناسنا  شیاتس  همه  اجنیا  ات 
نآ رد  ات  تسا  نآ  رس  رب  کنیا  تسا . هدیبوک  نابز  ¬ی  هنایزات شین  هب  ار  ایر  غورد و  تسا و  هدز  شیوخ  رات  هریت و 

: دیامنب هب  ار  اناد  ریلد و  ردان و  یناسنا  ¬ی  هرهچ دریگرب و  غارچ  راگزور 
نامز نیمز و  هجاوخ ی  ناشنهاش  ریزو 
یناج یسنا و  لاح  ودب  تسا  مرخ  هک 

یلع نب  دمحم  ایند  تلود  ماوق 
ینادزی رف  هرهچ  زا  شدشخرد  یم  هک 

باوص رکف  هاگ  هک  یلاصخ  هدیمح  یهز 
ینابناهج یوعد  ینک  هک  دسر  ار  وت 

دبیزیمه ار  وت  یقاب  تلود  زارط 
یناف ملاع  مان  دربن  تتمه  هک 

دوش ریگتسد  وت  یاطع  جنگ  هن  رگا 
یناریو هب  دهن  ور  نیمز  طیسب  همه 

تسا ییالویه  ار  وت  مسج  تروص  هک  ار  وت 
یناسنا سابلرد  یکلم  رهوج  وچ 

درک دیاش  بصن  میظعت  هیاپ ی  مادک 
ینآ زا  رترب  هن  ترکف  کلاسم  رد  هک 

سدق ملاع  نایبورک  تولخ  نورد 
یناحور عامس  دشاب  وت  کلک  ریرص 

دوج هگ  یگجاوخ  زیوآ  رکش  دسر  ار  وت 
یناشفا ملاع  نامیرک  هب  نیتسآ  هک 

مهد حرش  هنوگچ  ار  تطخس  قعاوص 
ینافوط یاههنتف  نآ  زا  هللاب  ذوعن 

منک هنوگچ  نایب  ار  تمرک  قباوس 
ینابر زاسراک  نآ  زا  هللاکرابت 

نمچ هاگهولج  هب  ار  لگ  دهاش  هک  نونک 
یناج مدمه  تسین  ابص  میسن  زج  هب 

زاب دراپس  لگ  ناطلس  یپ  زا  قیاقش 
ینامعن یاههلک  ابص  نابداب  هب 

راهب داب  میسن  یعس  دیسر ز  نادب 
یناویح حور  فطل  زا  دنزیم  فال  هک 

. تسا نآ  نابزیم  وا  اهنت  هک  دناوخ  ¬ یم یمزب  هب  ار  همه  ظفاح  تسود ، یرگداد  ششخب و  رب  نتفگ  نیرفآ  زا  سپ 
درخ و اب  دنک  یم  تدابآ  ار و  ایر  غورد و  یاهراوید  دنک  ¬ یم بارخ  هک  یتابارخ  دابآروخ و  ظفاح . یبیرغ  ¬ی  هناخیم

: قشع رهم و 
گنابلگ یلبلب  هک  دمآ  شوخ  هچ  مهگرحس 

: ینارنخس رد  تفگیم  دزیم و  هچنغ  هب 
یآ نوریب  هدرپ  ینیشن ز  هچ  لدگنت  هک 

ینامر لعل  وچ  یبارش  تسا  مخ  رد  هک 
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هام کی  لگ  لامج  رب  یروخن  یم  هک  نکم 
ینامیشپ یروخیم  رگد  هام  زاب  هک 

تساخرب نایم  زک  ریفکت  تمهت  رکش  هب 
یناتسب شیع  داد  لم  لگ و  زک  شوکب 

اشاح دوب  یرورپنید  هویش ی  هن  افج 
ینادزی عرش  تسا  فطل  تمارک و  همه 

لفاغ نآ  دناد  هچ  قحلاانا  رس  زومر 
یناحبس یاههبذج  زا  دشن و  بذجنم  هک 

یناکیپ لعل  وت  مصخ  هدید ی  رهب  ز 
راذگم ایقاس  تسا  ریزو  یارسبرط 

یناجنارگ دنک  اجنآ  یم  ماج  ریغ  هک 
رهم رس  زک  دیما  حبص  مد  نآ  یدوب  وت 

یناملظ نابش  دمآ  رس  یدمآرب و 
هگ هگ  ینکیم  دای  نم  هک ز  ماهدینش 

یناوخیمن مدوخ  صاخ  سلجم  هب  یلو 
تسا نیا  افج  نخس  نم  زا  ینکیمن  بلط 

ینادنخس رد  تسا  ثحب  هچ  وت  اب  هنرگو 
درکن عمج  هدنب  وچ  سک  ناهج  ناظفاح  ز 

ینآرق باتک  اب  یمکح  فیاطل 
شیوخ رعش  ¬ی  هیاس رد  ار  حودمم  یاقب  دناد و  ¬ یم یماقم  ره  زا  رتالاب  ار  هملک  شزرا  رعش و  هک  هتبلا  و 

: دناد ¬ یم
نم حیادم  تدشخب  اقب  لاس  رازه 
ینازرا وت  نوچ  هب  یعاتم  سیفن  نینچ 
تسه مدیما  یلو  مدیشک  زارد  نخس 

یناشوپب ارجام  نیدب  وفع  لیذ  هک 
غاب ٔهحفص  هب  اوه  ناراهب  هب  ات  هشیمه 

یناحیر طخ  دراگن ز  شقن  رازه 
زارد رمع  هب  لما  خاش  کلم ز  غاب  هب 

یناسآ هب  تتلود  لگ  داب  هتفکش 
رادمان رایسب  زین  هاشناروت  نایم  نآ  زا  تسا و  هتشاد  ریزو  جنپ  دوخ  ¬ی  هلاس تفه  تسیب و  تنطلس  رد  عاجش  هاش 

ریزو مان  فصآ  اریز  تسا . ریزو  مادک  ایآ  دهع ، فصآ  فصآ و  هب  باطخ  میناد  یمن  اه  ¬ لزغ زا  یخرب  رد  تسا و  هدوب 
. دیوگ ¬ یم ار  ناشمادک  میناد  یمن  تسا و  ترازو  ییاناد و  هب  یتاراشا  اه  ¬ لزغ نیا  رد  تسا و  هدوب  نامیلس 

مالک و رحس  اما  ، تسا هدش  هدورس  الاو  یناسنا  نینزتن و  یرای  یارب  اهرعش  نیا  هچرگ  هک  میوگب  زین  ار  هتگن  نیا 
رد ناهج و  درگ  دراد و  رب  نیدلا  ماوق  ¬ی  هناخ ماب  زا  ار  وت  هک  تسا  هزادنا  نآ  رعش  یایرد  یافرژ  لایخ و  یوداج 

نیا رد  شیوخ  رای  ¬ی  هرهچ تسا  قشاع  هک  ره  ینک و  دایرف  رعش  نیا  رد  ار  دوخ  رای  زین  وت  دنادرگب و  نامز  ینیگنس 
. یرای یوک  یوب  شیارس  رهو  خیرات  رذگ  رد  رذگ  تسا ، ناشورف  هنییآ  رازاب  شلزغ  هک  دنیب  هنییآ 
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تساهلاقمهرامش ١٢٦ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

نایرفص دومحم  همان –  رفس  کی  زا  یهاتوک  هکت 
تشهبیدرا ۱۳۹۱

داتفا یگرزب  رایسب  هطوحم ی  ایو  کراپ  ای  غاب  هب  مراذگ  یلاخ ، ناتسود  همه ی  یاج  متشاد و  هک  یا  ههام  ود  روت  رد 
یب میارب  لیامش  لکش و  هراوق و  نیا  هب  ای  مدوب  هدیدن  الاح  ات  ای  هک  یئاهایگ  و  اهلگ ، اه ، تخرد  عاونا  زا  دوب  راشرس  هک 

. دوب هقباس 
رد مروصت  مدوب . هدیدن  مدید  میظع  کراپ  نیا  رد  هک  یتماق  رطقو و  هزادنا  دح و  رد  وبماب “  اه  نیا  لوق  هب  ای  ین  نم “ 

یم شلد  هچره  ات  تخاس  مه  کبل  ین  شزا  رگید  یاه  راک  یرایسب  نمض  دوش  یم  هک  تسا  یدح  رد  ین “  دروم “ 
. دنک تیاکش “  اه  یئادج  زا “  دهاوخ 

منک یمن  ضرع  فالخ  دیئامرفب  هظحالم 
هتفر تخرد    ِ َلگ هک  یئاهُلگ 

. دوب یندید  ناهایگ  زا  زین  دندوب 
ناشیور اهلگ  هک  یناتخرد  اتح 

گنر عاونا  رد  دندوب و  هدز  قلم 
. اه

ناشخرد و یزبس  اب  یئاهگرب  و 
یناتخرد و  ریگمشچ ، نامدیچ 

هقبط دنچ 
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، دوب کشخ  رازن و  نینچ  ارچ  تخرد  نیا  هنیزبس ، عون  همه  هقلح ی  رد  زبس و  زیگنا  تفگش  یایند  نیا  رد  و 
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تساهلاقمهرامش ١٢٦ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

هک تسا  هتفگ  نیا  یروآ  دای  یارب  دیاش 
. دهدب سناش  وج  کی  ادخ 

دیشاب لاحشوخ  زبس و 

دیوگ یم  شدوخ  زا  راسکاخ  میسن 
تشهبیدرا ۱۳۹۱

میوش انشآرادمان  هدنسیون  نیا  اب  رتشیب  ات  میناوخب 
غولش هداوناخ  کی  رد  دش م . دلوتم  نادابآ  رد  لاس ۱۳۲۲  هام  ید  هدزای  رد 

هد اب  یا  هراجا  گرزب  هناخ  کی  رد  ما  یکدوک  نارود  گرزب  طایح  یرگراک .
، ناتسبد تسه . مدای  رد  زونه  لوا  هقبط  فک و  مه  هقبط  رد  قاتا  ات  تسیب 

رد گرزب  ضوح  کی  و  دوب . طش  یور  هبور  ما  ییادتبا  مود  لوا و  سالک 
یهام طش  زا  بالق  اب  دنتفر و  یم  اه  هچب  حیرفت  گنز  رد  هک  تشاد  طسو 
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کتک یارب  دوب  ضوح  بآ  یوت  مهبوچ  دنتخادنا . یم  نآ  یوت  دنتفرگ و  یم 
ام ندز 

مناتسریبد دش . ضوع  مه  مناتسبد  میتفر . یتفن  تکرش  یاه  هناخ  هب  دعب 
یهام کی  ملپید  نتفرگ  زا  دعب  مدرک . مامت   ۱۳۴۰ رد یعیبط  هتشر  رد  ار 

. دش لیطعت  اه  سالک  شناد . هاپس  یارجام  هب  دروخ  هک  ارسشناد  هب  متفر 
رد مدوب . اتسور  ملعم  لاس  جنپ  یارب  و  شناد . هاپس  هب  متفر  دعب  لاس 
نادمه و رد  یناتسبات  هرود  ود  رد  مه  لاس  ود  لاس ، جنپ  نیمه  لوط 

. متفر ملعم  تیبرت  یارسشناد  هب  کناهفصا 
نتشون هب  مدرک  عورش  اتسور ، هب  منتفر  لاس  نامه  لاس ۱۳۴۲ ، زا 

دمحا ریوب  یاهاتسور  صوصخ  هب  اتسور  هزات  طیحم  ردق  نآ  هتبلا  ناتساد .
هک ناشاه  هصق  هنایماع و  یاه  لتم  اه و  یتیبود  یروآ  عمج  هب  مدرک  عورش  لوا  هک  تشاد  هبذاج  میارب  هیولیکهک  و 

. تشاذگ اج  هب  نم  یارب  ار  شترسح  درب و  دنک  یپک  هک  تفرگ  نم  زا  ار  نآ  نام  ییامنهار  رواشم  دوب . هدش  یرتفد 
هلجم رد  درذگ  یم  نادابآ  یلاوح  یاهاتسور  زا  یکی  رد  نآ  یارجام  هک  هرافک “  ” مان هب   ۴۴ لاس رد  ار  مناتساد  نیلوا 

رگید یدادعت  و  بونج “ تایبدا  رنه و   ” هیرشن ناگدنسیون  زا  یدادعت  اب  هارمه  لاس  نیمه  رد  مدرک . پاچ  یسودرف “ ”
. مدوب نادنز  رد  لاس  ود  تدم  هب  مداتفا و  نادنز  هب  مدش و  ریگتسد  کاواس  طسوت  نامیلس  دجسم  زاوها و  نیملعم  زا 

رنه و  ” هیرشن ریبدرس  هک  راسکاخ  روصنم  مرب : یم  مان  ار  اهنیا  تقو ، نآ  رد  میدوب  نادنز  مه  اب  هک  یناگدنسیون  زا 
. یدهاز زیورپ  نذوم و  رصان  یفیرغ ، ناندع  لثم  یناسیون  ناتساد  دعب  دوب و  بونج “ تایبدا 

رد مه  ناش  یکی  هدمآ و  کهایگ “  ” ناتساد هعومجم  رد  ناش  یخرب  هک  متشون  ناتساد  ات  دنچ  زاب  نم  مه  نادنز  یوت 
ناتساد نیا  تیصخش  تسا .  هدش  رشتنم  دیدع “ یارب  هشفنب  لگ  هخاش  کی   ” مان هب  لگ “ نان و   ” ناتساد هعومجم 

دوب هدرک  ادیپ  نم  نهذ  رد  نآ  تیصخش  هک  یفاشکنا  نآ و  ساسا  رب  بالقنا  زا  دعب  اهدعب ، هک  دش  یا  هنیمز  نم  یارب 
یارب دنتشاد . دنویپ  مه  اب  هک  مسیونب  نآ  زا  توافتم  ییاه  هاگن  توافتم و  ییاه  نومضم  اب  مه  رگید  ناتساد  دنچ 

“. دیدع یاپ  فک  مرچ  : ” هنومن
اب دعب  مدوب . راکیب  یتدم  دندرک . جارخا  یملعم  زا  ار  نم  مدش . دازآ  نادنز  زا  لوا  راب  یارب  لاس ۱۳۴۹ ، رد  هکنآ  زا  دعب 

نآ رد  نتشون . هب  مدرک  عورش  زاب  مدوب  راکیب  هک  تدم  نآ  لوط  رد  مدش . مادختسا  کناب  رد  روصنم  مردارب  کمک 
بونج ناسیون  ناتساد  زا  یکی  یوانیم  دوعسم  هک  کیزوم ،“  ” مان هب  دش  یم  رشتنم  نارهت  رد  یبدا  هلجم  کی  اه  لاس 

تشاد کیدزن  یراکمه  نآ  اب 
. دوب هداتسرف  نم  یارب  یگنرهب  دمص  هک  ار  ییاه  همان  دنک و  پاچ  هلجم  نیا  رد  هک  تفرگ  نم  زا  ناتساد  دنچ  دوعسم 

نادنز هب  مداتفا  نم  دشن . هک  دیایب  نادابآ  هب  تساوخ  یم  متشاد . هبتاکم  دمص  اب  مدوب  ملعم  یتقو  نادنز ، زا  شیپ  نم 
. دش قرغ  سرا  رد  مه  وا  و 

همانرفس ود  یکی  مسا  نیمه  هب  نم  دش . پاچ  رذآ “ زورهب   ” راعتسم مسا  اب  نم  یاه  ناتساد  کیزوم “  ” هلجم رد 
ا  ” گنهن تشپ  رب  یرفس   ” مان هب  دش  پاچ  کیزوم “  ” هلجم رد  اه  نآ  زا  یکی  هک  متشون . مه  هاتوک 

. نیشن ریقف  یاه  هلحم  اه و  نیشن  رپک  زا  مرادید  رهشهام و  ردنب  هب  مرفس  زا  دوب  یشرازگ 
یم نم  هرابرد  ار  زیچ  همه  هک  تفگ  مراک و  لحم  هب  دمآ  نادابآ  کاواس  گنهرس  زور  کی  راک ، رس  متفر  هکنآ  زا  دعب 

. متشون ما  یعقاو  مسا  هب  نآ  زا  دعب  مه  نم  لیبق . نیا  زا  ار و  مراعتسم  مسا  ار . مندرک  پاچ  ناتساد  دناد .
نادنز زا  شیپ  ار  باتک  نیا  نتشون  لوق  میناوخب .“ باتک  مه  اب  دییایب  اه  هچب   ” مان هب  متشون  ناکدوک  یارب  باتک  کی 

یارب هداس و  نابز  هب  دمص  “ی  اه غالک  زودلوا و   ” باتک یور  دوب  یدقن  باتک  نیا  مدوب . هداد  یگنرهب  دمص  هب  منتفر 
نیمه رد  اه . هچب  یارب  مود  باتک  نتشون  هب  مدرک  عورش  مه  نم  دش . لابقتسا  باتک  نیا  زا  ناناوجون . ناکدوک و 

. دش یم  رشتنم  نادابآ  رد  ادص “  ” مان هب  یبدا  همانهاگ  کی  نمض 
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لامش رد  دندرک . یم  یزاب  ناریا  تاببدا  دربشیپ  رد  یمهم  شقن  اه ، ناتسرهش  رد  یبدا  یاه  همانهاگ  اه  لاس  نآ  رد 
یبدا گنج  ناشدوخ  یارب  مه  سراف  ناسارخ و  یاههچب  ناهفصا . رد  ناهفصا “ گنج   ” دمآ و یم  رد  تشر “ رازاب   ” مه

نامز نآ  رد  نم  دندروآ . یم  رد  اه  همانهاگ  نیمه  رد  ار  ناش  نیلوا  یاهراک  ناریا  ناگدنسیون  زا  یرایسب  دنتشاد .
. هزات مدوخ  یارب  ای  هزات . تقو  نآ  رد  شدوخ  یارب  دوب  یراک  متشون . ار  ما  گرم “ روحم  رد  تلماه   ” باتک متشاد 

یاه سح  اهدیدرت و  ساسا  رب  متساوخ  یم  مدرک و  یم  راک  نآ  یور  میولج و  مدوب  هتشاذگ  ار  ریپسکش  تلماه 
، رگید یاهزیچ  قشاع و  یایلیفوا  ومع ، راکمه  یردام  ردپ ، لتاق ، یومع  دوب : هتفرگ  رب  رد  ار  وا  هک  یناهج  تلماه و 

مدوخ لام  هک  هزات  ینتم  رد  مه  نآ  مزاسب ؛ مدرب  یم  رس  هب  نآ  رد  منادنز  زا  دعب  طیارش  رد  مدوخ  هک  ار  یتیعقوم 
. منک عورش  مه  ار  یکیرچ  یفخم  یگدنز  کی  متساوخ  یم  ای  متشاد و  هزات  نمض  رد  مدوب و  هدش  مه  قشاع  دشاب .

دیمح همجرت  هب  وژوک ،“ ردناسکلا   ” ریسفت اب  هدنب “ ناگیادخ و   ” مان هب  دوب  هدمآ  رد  لگه  زا  یباتک  اه  تقو  نامه  رد 
رصان اب  نارهت . متفر  مه  یرفس  کی  لاس ۱۳۴۹  رد  نادنز ، زا  دعب  تشاذگ . ریثات  یلیخ  نم  یور  باتک  نیا  تیانع .

بیرغ رصان  نم و  مدش . انشآ  داژن “ ینامحر  رصان   ” و روپناطلس “ دیعس   ” اب هک  دوب  رفس  نیمه  رد  دعب  متفر . نذوم 
نوناک هک  منک  یم  رکف  دوب  اه  تقو  نامه  شا . هناخ  هب  درب  ار  ام  دیعس  میدوب . یا  هناخ  رفاسم  رد  نارهت . رد  میدوب 

. دروآ یم  رد  یا  هینایب  نادنز  زا  ینباکنت “ نودیرف   ” یدازآ یارب  تشاد  ناگدنسیون 
هب اهدعب  دندش . یم  عمج  یهاگ  زیردنق “  ” رالات رد  شناتسود  دیعس و  دندوب . هدش  لاعف  ناگدنسیون  هرابود  اه  لاس  نآ 

مه یکیرچ  شبنج  مدرک . پاچ  یرعش  نآ  زا  یا  هرامش  رد  مه  نم  دندروآ . رد  مه  یبدا  یگنج  یرلاگ  نیمه  مسا 
، یریگتسد زا  شیپ  مدش . ریگتسد  لاس ۱۳۵۲  رد  زاب  اهنآ  اب  طابترا  رد  نم  داد . یم  ناشن  ار  شدوخ  مک  مک  تشاد 
رد مه  یکی  حول . “  ” گنج رد  یکی  مدرک .  پاچ  مه  رگید  یاج  ود  رد  ناتساد  ود  یکی  ادص “ گنج   ” اب یراکمه  زا  ریغ 

“. رحس  ” گنج
اه تقو  نآ  هک  سیون  ناتساد  یحایر  زمره  هب  مدوب  هداد  هدرک و  پاچ  هدامآ  کهایگ “  ” مان هب  مه  ار  یناتساد  هعومجم 

. دش پاچ  بالقنا  زا  دعب  دماین و  رد  هک  دیآرد  ریبکریما  تاراشتنا  طسوت  دوب  رارق  درکیم . راک  ریبکریما  تاراشتنا  رد 
بالقنا نادنز و  زا  یدازآ 

“. دیایب راهب  دنراد  تسود  اه  هچب  مناد  یم  نم   ” مان هب  مدوب  هتشون  ناکدوک  یارب  مه  ناتساد  باتک  کی 
رد لاس . شش  هب  مود  هاگداد  رد  دعب  مدش و  موکحم  سبح  لاس  هب ۱۵  لوا  هاگداد  رد  ییوجزاب  یریگتسد و  زا  دعب 

. مدش دازآ  یسایس  ناینادنز  هیقب  اب  هارمه  هک  بالقنا  لیاوا  ات  مدوب  نادنز 
ممود نادنز  رد  ناگدنیآ .“  ” رد دعب  و  ناهیک “  ” رد یسایس  هلاقم  دنچ  نتشون  هب  مدرک  عورش  مدمآ  نوریب  هک  نادنز  زا 

مدوب و هدرک  همجرت  نایوراس “ مایلیو   ” زا یا  همانشیامن  ناکدوک و  یارب  باتک  کی  مدوب و  هتشون  ناتساد  دنچ  زاب  مه 
اهنآ متسرفب . نوریب  هب  دندوب  هدش  دازآ  نم  زا  شیپ  هک  یناتسود  طسوت  نادنز  زا  مدوب  هتسناوت  هک  رعش  یا  هعومجم 
رد هام  کی  ار  نم  مدش . ینادنز  زاب  یمالسا  یروهمج  میژر  یوس  زا  راب  نیا  موس ، راب  یارب  هک  مدرک  پاچ  اهدعب  ار 
. ما هتفگ  هدمآ  رد  رجاهم  رصان  طسوت  هک  نادنز “ باتک   ” رد لصفم  ار  شیارجام  دنتشاد . هگن  ولپمک “  ” هاگتشادزاب

مردام دش و  یم  شخپ  میریگتسد  نتشک و  ربخ  زور  ره  تسین . نم  یارب  ینما  ناکم  رگید  نادابآ  مدید  یدازآ  زا  دعب 
نوچ نارهت  هب  یلغش  رظن  زا  ملاقتنا  مدش . لاعف  ناگدنسیون  نوناک  رد  . نارهت متفر  لاس ۱۳۵۸ رد  دناسرت . یم  ار 

راک لاس  هقباس ۱۵  هک  ینادنمراک  دوب  هدرک  مالعا  تقوم  تلود  هک  یا  هرود  هب  دروخ  یم  مدوب  کناب  دنمراک  زونه 
یم باسح  هب  نامراک  هقباس  وزج  ار  نامسبح  لوط  یسایس  ناینادنز  ام  یارب  دنوش و  هتسشنزاب  دنناوت  یم  دنراد 

. مدش هتسشن  زاب  کناب  رد  راک  لاس  راهچ  تیموکحم و  لاس  تشه  یملعم و  راک  لاس  شش  باستحا  اب  نم  دندروآ .
. درک مهارف  میارب  مدوخ  هفرح  رد  تیلاعف  یارب  یرتشیب  تغارف  یگتسشن  زاب 

زا میدش . ادج  مه  زا  دنله  رد  دعب  لاس  هد  مدرک . جاودزا  کدوک  باتک  هدنسیون  رون “ یضاق  یسدق  اب “  لاس ۱۳۵۸  رد 
نوناک ناریبد  تئیه  تیوضع  هب  لاس ۱۳۵۹  رد  تسا . هلاس  راهچ  تسیب و  الاح  هک  مراد  یرتخد  جاودزا  نیا 

مان هب  اپ  ون  یا  هلجم  یرییدرس  مدوب ، نارهت  رد  هک  یتدم  زا  دعب  دوب . یغولش  هرود  مدش . باختنا  ناریا  ناگدنسیون 
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باتک  ” اب نامز ، نیا  رد  دمآ . رد  نآ  زا  یا  هرامش  تشه  هک  متفرگ  هدهع  هب  ار  ناناوجون  ناکدوک و  یارب  ناراهب “ ”
“ ناراهب  ” هلجم اه ، هاگشناد  رد  هزات  تموکح  یگنهرف  بالقنا  اب  نامزمه  مدرک . یم  راک  مه  ولماش  دمحا  هعمج “

. تفر برض  ریز  مه  نوناک  دعب  دش . لیطعت 
تخرتوا ات  ناو  زا  ناریا ، زا  رارف 

همالع اضر  هب  هارمه  هیکرت  فرط  هب  ناتسدرک  هار  زا  هدایپ  یاپ  مدرک و  رارف  ناریا  زا  لاس ۱۳۶۲  ناتسبات  رد  راچان 
طسوت میوش ، ییاسانش  ناو  رد  رگا  هک  میدیسرت  یم  هک  اجنآ  زا  ناو .“  ” رهش هب  میدیسر  میتشذگ و  زرم  زا  هداز 

تکرح لوبناتسا  تمس  هب  سوبوتا  اب  زور  نامه  دراد ، دوجو  ناریا  نارادرزم  هب  ام  نداد  لیوحت  رطخ  هیکرت  سیلپ 
. میدرک

کی طسوت  شیپ  زا  میدوب  هتسشن  نآ  رد  ام  هک  یسوبوتا  نوچ  لوبناتسا ؛ هب  میدیسر  تمالس  هب  میدروآ و  سناش 
ار اهنآ  هک  شدوخ  قاچاق  یاهرفاسم  یارب  هار  رس  یاه  سیلپ  هب  دوب  هداد  لوپ  وا  دوب و  هدش  هراجا  هدیزرو  یچقاچاق 

همانتوعد کی  اب  یلو  یلعج  تروپساپ  اب  لوبناتسا  رد  ینادرگرس  هام  ود  زا  دعب  لاح ، ره  هب  دوب . هدرک  راوس  هار  نیب 
نوچ تسا . یلصفم  ناتساد  زاب  شدوخ  نیا  هک  میناسرب . دنله  هب  ار  نامدوخ  میتسناوت  هداز  همالع  اضر  نم و  ربتعم ،
لاس کی  زا  دعب  لاح ، ره  هب  دننادرگرب . ار  ام  دنتساوخ  تسا و  یلعج  ام  تروپساپ  هک  دندیمهف  مادرتسمآ  هاگدورف  رد 

دنله کاخ  رد  یسایس  هدنهانپ  مدش  متفرگ و  یگدنهانپ  امسر 
. منک یم  یگدنز  دنله  رد  تخرتوا  رد  تسا  لاس ۲۰۰۶  هک  الاح  ات  زا ۱۹۸۳ 

رد دنله  یبدا  هعماج  اب  زونه  اما  مدرک . یم  مه  پاچ  متشون و  یم  هتبلا  مدیخرچ . مدوخ  رود  یلاس  تشه  تفه 
نا سکدنیا   ” مان هب  یسیلگنا  هلجم  کی  رد  لاس ۱۹۸۸  رد  درگباوخ “  ” مان هب  نم  زا  یناتساد  هکنیا  ات  مدوبن . طابترا 

تاراشتنا طسوت  هک  دوب  لیوزرخ “ لاقب   ” یاه ناتساد  هعومجم  زا  ناتساد  کی  ناتساد  نیا  دش . پاچ  پیش “ روسناس 
، نآ زا  دعب  دندرک . پاچ  همجرت و  یبدا  یا  هلجم  رد  اه  یدنله  ار  ناتساد  نیمه  دعب  دوب . هدش  پاچ  البق  ناملآ  رد  دیون 

“ شیاه مشچ   ” نامر مجرتم  دناد و  یم  یسراف  نابز  هک  ییاکیرمآ  بیدا  بوخ  همجرت  اب  تسا “ رفاک  یئارم   ” ناتساد
. دش رشتنم  سیلگنا  رد  اقآ “ جاح  هب  قشع   ” مان هب  هلجم  نامه  رد  تسه ، مه  زونه  دوب و  متسود  تسا و  یولع  گرزب 

لفاحم رد  هک  دش  ثعاب  نیمه  دش و  پاچ  ناملآ  دنله و  رد  ناتساد  نیا  زا  رگید  همجرت  ود  همجرت ، نآ  زا  هدافتسا  اب 
. مدرک رد  مسا  یمک  نم  اجنیا  یبدا 

یرشان هک  دوب  لاویتسف  نیمه  رد  و  مدش . توعد  مادرتور  ناتساد  رعش و  یللملا  نیب  لاویتسف  هب  لاس ۱۹۹۰  رد 
یاه باتک  زا  رگید  ناتساد  دنچ  هفاضا  هب  ار  لیوزرخ “ لاقب  “ ناتساد هعومجم  هک  دش  دنم  هقالع  دنله  رد  ربتعم 

هدش پاچ  یدنله  هب  رشان  نیمه  طسوت  نم  زا  رگید  باتک  هس  نونک  ات  تقو  نآ  زا  دنک . رشتنم  یدنله  نابز  هب  مرگید 
ود نیب   ” مان هب  تسا  یناتساد  هعومجم  هک  مباتک  نیرخآ  و  اه “ قالش  اهامنداب و  نامر  “، ” ناتسکیحات رفس  : ” تسا

. تسا هدش  پاچ  مادرتور  رد  شیامن  داینب  زکرم  طسوت  هک  همانشیامن  هعومجم  کی  زین  و  رد .“
ناونع هب  یسانش  قرش  شخب  تخرتوا ، هاگشناد  رد  یلاس  دنچ  یارب  نتشون  زا  ریغ  مدوب ، دنله  رد  هک  تدم  نیا  رد 
دنچ نتشون  مراک  لصاح  هک  مدرک  راک  رتائت  داینب  اب  مه  یلاس  هس  مدرکیم . قیقحت  سیردت و  راک  نامهم  هدنسیون 
یاه چپ  چپ   ” مسا هب  ناگدنهانپ “  ” مان هب  مراک  نیرخآ  دندمآ . هنحص  یور  یدنله  نابز  هب  اهنآ  همه  هک  دوب  همانشیامن 
یبدا ربتعم  یاه  لاویتسف  رد  یراب  دنچ  دوب . هنحص  یور  هام  هس  تدم  هب  خرب  ندوو  ترمله  ینادرگراک  هب  هنابش “

یبدا لاویتسف  رد  هک  دوب  ینتم  ود  سیلوا “ هوکش  یب  ثاریم  نطو ،  ” و ربت “ هیاس  ریز  تایبدا  . ” متشاد تکرش  یناهج 
روضح رمیدروگ  نیدان  نوسیرام و  ینوت  رتنیپ ، دلوراه  ینیه ، سومیش  لاویتسف ، نیا  رد  مدناوخ . نیلبود  رد  یناهج 

. دنتشاد
یبیرغ راگزور   ” باتک یفرعم  رد  تکرش  یارب  مدش . توعد  کویروین  هب  اکیرمآ  ملق  نمجنا  توعد  هب  مه  لاس ۲۰۰۵ 

. دوب هدش  همجرت  نآ  رد  نم  زا  یراک  دوب و  یناریا  ناگدنسیون  رثن  رعش و  ناتساد و  هدیزگ  هک  نینزان “ تسا 
ناتساد هعومجم  کی  تسا و  ممجرتم  تسد  رد  هک  مراد  پاچ  هدامآ  انیتسیرک “  ” مان هب  لوون “  ” کی رضاح  لاح  رد 
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رد ارجا  یارب  ار  نآ  ینادرگراک  هک  ما  هتشون  مه  همانشیامن  کی  دمآ و  دهاوخ  رد  یدنله  نابز  هب  شراک  نایاپ  زا  دعب  هک 
. تسا هدرک  باختنا  هدنیآ  لاس 

اخرام  ” نامر همجرت  مراک  لصاح  مدرک و  راک  رگید  یاه  نابز  هب  یدنله  یبدا  راثآ  همجرت  قیوشت  داینب  اب  مه  یلاس  کی 
. دش رشتنم  هتشذگ  لاس  هک  تسا  یسراف  نابز  هب  وکنیم “

دش و یم  رشتنم  دیعبت  رد  هک  یسراف  یبدا  یاه  گنج  رتشیب  اب  اهنیا  زا  ادج  دیعبت ، رد  یگدنز  هلاس  کی  تسیب و  نیا  رد 
ناریا ناگدنسیون  نوناک  ریبد  یلاس  دنچ  یارب  دسر . یمن  ندرب  مان  هب  هک  دندایز  ردق  نآ  ما . هتشاد  یراکمه  دوش  یم 
. دورن ای  دورب  شیپ  منکیم . راک  هزات  نامر  کی  یور  مراد  الاح  و  نآ . یبدا  یاه  رتفد  لوئسم  زین  مدوب و  دیعبت  رد 

. منادیمن
: راسکاخ میسن  زا  اهدش  رشتنم  یاه  باتک  تسرهف 

ناکدوک یاه  باتک 
۱۳۴۹ راشتنا : لاس  میناوخب . باتک  مه  اب  دییایب  اه  هچب  - ۱

۱۳۵۲ راشتنا : لاس  دیایب . راهب  دنراد  تسود  اه  هچب  مناد  یم  نم  - ۲
۱۳۵۸ راشتنا : لاس  مینک . دایز  ار  دوخ  یهاگآ  هنوگچ  - ۳

۱۳۵۸ راشتنا : لاس  دنرادب . تسود  ار  رگیدمه  اه  مدآ  رگا  - ۴
۱۳۶۱ راشتنا : لاس  مراد . تسود  ار  حلص  نم  - ۵

۱۳۶۸ راشتنا : لاس  نزریپ . راهچ  هراوق و  یب  هچوک  - ۶
هاتوک ناتساد 

۱۳۵۸ راشتنا : لاس  کهایگ . - ۱
۱۳۵۸ راشتنا : لاس  لگ . نان و  - ۲

۱۳۶۰ راشتنا : لاس  کچوک . رکفنشور  - ۳
۱۳۶۶ راشتنا : لاس  اه . یزورید  - ۴

۱۳۶۷ راشتنا : لاس  لیوزرخ . لاقب  - ۵
۱۳۶۷ راشتنا : لاس  تسا . رفاک  یئارم  - ۶

۱۳۶۸ راشتنا : لاس  فرب .  رد  ناوهآ  - ۷
۱۳۸۱ راشتنا : لاس  انوزیرآ . یهتسار  - ۸

نامر
۱۳۶۰ راشتنا : لاس  ندومیپ  یاه  ماگ  - ۱

۱۳۷۱ راشتنا : لاس  مناخ . ناهج  یطوط  سفق  - ۲
۱۳۷۶ راشتنا : لاس  اهقالش .، اهامنداب و  - ۳

رعش باتک 
۱۳۵۹ راشتنا : لاس  کدوک . هداج . تخرد . - ۱

راشتنا ۱۳۶۸ لاس  قشع . نویامه و  ناتساد  - ۲
همانشیامن

راشتنا ۱۳۶۶ لاس  همانشیامن . هس  - ۱
راشتنا ۱۳۶۹ لاس  همان . نیرخآ  - ۲

۱۳۸۰ راشتنا : لاس  رگید . یاه  همانشیامن  نیدراس و  یاه  یهام  - ۳
همان رفس  دقن و  باتک 

۱۳۷۱ راشتنا : لاس  هلاقم . هعومجم  نوگرگد . یاوآ  - ۱
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۱۳۷۱ راشتنا : لاس  همان . رفس  ناتسکیجات . رفس  - ۲
کراشتنا ۱۳۷۹ لاس  هلاقم . هعومجم  دیعبت . ناهج  ام و  - ۳

همجرت
۱۳۵۹ راشتنا . لاس  نایوراس . مایلیو  رثا  ناراسهوک . رد  نم  بلق  - ۱

راشتنا ۱۳۶۶ لاس  دننانآ . جار  کلم  رثا  نامر  نزریپ . واگ و  - ۲
۱۳۶۹ راشتنا لاس  ناهج . فلتخم  یاهروشک  ناگدنسیون  زا  ناتساد  دنچ  هعومجم  دنمانب . زاج  ار  نآ  راذگب  - ۳

۱۳۷۴  . راشتنا لاس  یدنله . یاه  ناتساد  - ۴
راشتنا ۱۳۸۳ لاس  وکنیم . اخرام  رثا  نامر .  یلاخ . یا  هناخ  - ۵

یدنله نابز  هب  راثآ 
راشتنا ۱۹۹۱ لاس  لیوزرخ . لاقب 

راشتنا ۱۹۹۴ لاس  ناتسکیجات . رفس 
راشتنا ۱۹۹۷ لاس  اه . قالش  اهامنداب و 

لاس ۱۹۹۷ رگید . همانشیامن  ود  نازرا و  یفقس  ریز 
راشتنا ۲۰۰۰ لاس  رد . ود  نیب 

یدنوامد لامک  دشاب – ! بلاج  دیاب 
تشهبیدرا ۱۳۹۱

. دیشک ادص  اب  سفن  ناوت  یمن  عقاو  هب  هک  تسا  یدح  رد  تکلمم  رد  یسیلپ  وج  راشف و  قانتخا و 
. تسا هدرک  یمن  دادیب  روسناس  هرود  نیا  نوچ  هتشذگ ،  تکلمم  نیا  رب  هک  قانتخا  ناوارف  راودا  زا  یا  هرود  چیه  رد 

مک یگدنلاب و  هشیر  هب  تسا  یا  هشیت  تسا ، داشرا ! یمنهج  یاه  یزیمم  لصاح  هک  ینونک  هدیکت  حور و  یب  تایبدا 
. هدنناوخ شیپ  زا  شیب  ندش 

…. و نکشب ! نودب  قشع ، نودب  هسوب ، نودب  یتایبدا  میا . هتشادن  یقمر  یب  نیا  هب  یتایبدا  یا ، هرود  چیه  رد  ام 
. دنایامن یم  ار  تقیقح  نیا  یبوخب  یا )  هرود  ره  رد  ام (  کیسالک  تایبدا  هب  یهاگن 

زین نادرم  همه  و  دنلکش ، کی  هایس ، غالک  تبیه  رد  نانز  یمامت  اه  ملیف  رد  تسا . راتفرگ  تدش  نیمهب  زین  امنیس 
. دنتسه ولامشپ 

تدایع چیه  دنک ، شزاون  ار  دوخ  دنزرف  دناوت  یمن  یردام  چیه  تسا . هدرم  رهم  هفطاع و  هرود ، نیا  یاه  ملیف  رد 

Do you need professional PDFs for your application or on your website? Try the PDFmyURL API!

http://www.gozargah.com/category/maghaleh/
http://www.gozargah.com/maghaleh/bayad-jaleb-fhshan/
http://pdfmyurl.com/html-to-pdf-api?src=pdf
http://pdfmyurl.com


تساهلاقمهرامش ١٢٦ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

. دشاب هارمه  نداد  تسد  اب  دناوت  یمن  درم  نز و  نیب  یفراعتم  هدوارم  چیه  دسوبب . ار  رامیب  تسین  زاجم  یا  هدننک 

مسجت هک  یناسک  باتک  یندیشک  نوریب  تسام  زا  یوم  لورتنک  اوه و  لاح و  نینچ  رد  هک  دینادب  تسین  بلاج 
تفلاخم

؟ دوش یم  پاچ  مه  ناریا  رد  کیتورا  تالمج  یرایسب  نتشاد  اب  دریگ و  یم  داشرا  زا  پاچ  هزاجا  دنتسه  میژر  اب 
!!! ملعاو هللا 

یئ ابطابط  دمحا  رگید - هداوناخ  کی  هب  یهاگن 
تشهبیدرا ۱۳۹۱

هدعاق لاح  ره  هب  تسا . یلکشم  رایسب  رما  نایانشا  ماوقا و  هب  لغش  ندرپسن  یزاب و  قیفر  یزاب و  لیماف  زا  زیهرپ 
راتفر و نینچ  هک  تساهنرق  یارب  اه  یناریا  ام  دنتسه و  یمدآ  دامتعا  لباق  نایانشآ  لیماف  قیفر و  هک  تسا  نیا  یلک 

. دیامن نییمات  ار  ام  یلم  عفانم  هتسناوت  یمن  ًالومعم  یراتفر  نینچ  اما  میراد . یاهرواب 
تسود وجشناد  نارماک  دشاب . یم  ام  زورما  ثحب  دروم  عوضوم  یارب  تسا  یبسانم  هنومن  وجشناد  نارماک  هداوناخ 

مود رود  تاباختنا  رد  روشک  تاباختنا  رتفد  تسایر  یارب  یلوصحم  قداص  هیصوت  اب  داژن ، یدمحا  دومحم  یمیدق 
ًاتیاهن تشاد و  روضح  مان  تبث  زور  رد  داژن  یدمحا  دومحم  هارمه  هب  وجشناد  نارماک  دش ، هدیزگرب  یروهمج  تسایر 

. دروآ راب  هب  یرواب  لباق  ریغ  هجیتن  وا  یتمدخ  شوخ 
هب هجیتن  غورد  هب  دش و  یسررب  مدرم  ینویلیم  هد  دنچ  یارآ  مامت  تعاس  هس  زا  رتمک  رد  هک  یفورعم  تاباختنا  نامه 

ریوزت غورد و  ماظن  هب  یتمدخ  تلم و  هب  یتنایخ  نینچ  رطاخ  هب  وجشناد  نارماک  دش . هدناوخ  داژن  یدمحا  دومحم  عفن 
. دش هداد  تسپ  عیفرت  مولع  ترازو  هب 

داهرف شرادرب  دش  قفوم  وجشناد  نارماک  دهدب . ماجنا  یراک  دوخ  ماوقا  یارب  دیاب  هدش و  ریزو  وجشناد  نارماک  الاح 
دبای تسد  دازآ  هاگشناد  یلام  تردق  هب  رتدوز  هچ  ره  دناوتب  ات  دنک  یفرعم  دازآ  هاگشناد  تسایر  ناونع  هب  اروجشناد 

شرگید ردارب  هدیسرن  هار  زا  ناخ  داهرف  بانج  ینعی  روهظ  ون  رادرب  نیمه  هک  تساجنآ  ارجام  کاندرد  تمسق  اما 
ناشا یگ  هشیمه  یمان  دب  گرزب و  تنایخ  فطل  هب  وجشناد  هداوناخ  الاح  دیزگرب . دوخ  تنواعم  هب  ار  وشجناد  ورسخ 

. دنراد رایتخا  رد  ار  روشک  یهاگشناد  ساسح  لغاشم  مامت 
رایسب نم  یارب  نآ  تیصخش  فیثک  تشز و  یاه  هیال  یاشفا  درادن و  یمامت  ماظن  یدیلک  تیصخش  نیا  یاهتنایخ  اما 

نیا ناملسم  ریغ  نادنمراک  مامت  داد  ربخ  مولع  ریزو  هاگیاج  رد  هتشذگ  لاس  نیمه  رد  وجشناد  نارماک  تسا . یتایح 
تشگرب مالسا  نید  زا  رود  نادنچ  هن  یراگزور  هک  وجشناد  نارماک  یارب  یمکح  نینچ  دنوش . جارخا  دیاب  هناخ  ترازو 

. تسا یناسنا  ریغ  هنادرم و  ناوجان  رایسب  دنک  جاودزا  نانوی  یلاها  زا  یرتخد  اب  دناوتب  ات  دش  یحیسم  و 
هن یراگزور  اما  دشاب  یم  شیاقب  یلصا  طرش  تنایخ  غورد و  هک  تسا  یماظن  مولع  ریزو  زورما  وجشناد  نارماک 
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تساهلاقمهرامش ١٢٦ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

باجح نودب  رسپ  رتخد و  اهدص  رانک  رد  دازآ  یاضف  رد  هک  ناتسلگنا  رد  دوب  یا  هداس  یوجشناد  وا  رود  نادنچ 
. درک یم  لیصحت  یبهذم  یطارفا  یاهرواب  یمالسا و 

رد هتفرگ . رارق  یربهر  ماقم  تمدخ  رد  هتشذگ و  رانک  داژن  یدمحا  هب  ار  شیرادافو  تسا  یتدم  وجشناد  نارماک 
رد ار  داهرف  تسار و  تمس  رد  ار  نارماک  مداخ ، هداوناخ  نیا  زا  تیامح  یارب  یا  هنماخ  هک  دوب  نییعبرا  مایا  نیمه 
دندومیپ ار  یقرت  یاه  هلپ  تعرس  هب  هنوگچ  یراوخ  هچاپ  تنایخ و  غباون  نیا  دننادب  ناگمه  ات  داد  دناشن  دوخ  پچ  تمس 

. دندیسر مولع  ترازو  هاگشناد و  یملع  تسایر  هب  دابآ  اجک  ان  زا  و 
مکاح مدرم  تشونرس  رب  دنناوت  یم  دساف  رسارس  قالخا و  یب  قیال  ان  دارفا  هک  تسا  یدساف  ماظن  نینچ  راتخاس  رد 

. تساه یرباربان  نیا  لوئسم  کش  نودب  عیاقو  مامت  زا  لماک  یهاگآ  اب  یماظن  نینچ  ربهر  یا  هنماخ  دنوش و 
مدرم رتشیب  یهاگآ  دیما  هب 

نایرفص دومحم  تسا –  لکشم  صیخشت 
تشهبیدرا ۱۳۹۱

نانچ ام  یاه  هتشاد  فرظرد  ار  قافن  بوچ  نوچ  تسا ، لکشم  صیخشت 
تسرد رگا  هک  دنناخرچ  یم  هدناخرچ و  نوگانوگ  یاه  هنیمز  تاهج و  رد 

هک یرتنع  یوش  یم  ینک ، یم  هابتشا  مه  ار  تبونج  لامش و  ینکن  تقد 
یم هکس  زا  ار  شا  یطول  دنک و  یم  یطاق  ار  نمشد  تسود و  یاج 

. دزادنا
یم ههارژک  هب  مه  هدرتسگ  قیمع و  شنیب  نایعدم  هک  منیب  یم  حوضو  هب 

ریزو اب  تلع  لکش و  رهب  یدابآ  تلود  دومحم  یتقو  هک  یدح  رد  دنور .
دسرپ یم  شتسد  تشگنا  هس  نداد  ناشن  ابو  دوش  یم  وربور  داشرا 

؟ دیا هدرک  فیقوت  داشرا  رد  ار  نم  یاه  باتک  هک  تسا  لاس  هس  ارچ 
دیوگ یم  باوج  زا  دنامرد  ریزو  و 

. تسیچ نایرج  مناد  یمن  نوچ  مهدب ، یخساپ  مناوت  یمن  نم 
ریزو هنیس  هب  تسد  یدابآ  تلود  هک  دنسیون  یم  دننادرگ و  یم  رب  ار  قرو  اعدم ، رپ  یاه  نادان  ای  ریقح و  ناگتشامگ 

. دنک یم  تبحص  وا  اب  عوضخ  اب  دتسیا و  یم  داشرا 
هب لاس  دنچ  یس و  نیا  یط  هک  ینامرد  یب  یاه  درد  یرایسب  اب  هارمه  عقاو  رد  و  دنتسه ، بیرخت  هار  رد  هورگ  نیا 

فلتخم حوطس  رد  هنافساتم  هک  تساه  یشیدنا  فالخ  اه و  یئوگ  فالخ  نیا  نتخادنا  هار  مه  یکی  دنا  هتخیر  نامناج 
قاری هب  رضاح  یدایا  کمک  هبو  هیرشن  نآ  همانزور و  نیا  یرای  هب  دنراد و  نآ  هنقح ی  رد  رارصا  اتح  دوش و  یم  هدید 

. دنناسر یم  مه  پاچ  هب 
یاه هقرب  ریز  هک  تارضح  ناگتشامگ  درکلمع  تسد  دروخ  یم  یتق  دنتسه و  نادان  ناتسود  رتشیب  هک  هورگ  نیا  راک 
یاپ زا  ار  هناخ  نامتخاس ، یپ  هب  یبآ  نوچو  دننابنج  یم  رس  یعمج  ره  رد  دنشک و  یم  وب  یزات “  نیع “  دوخ  هناریقح 
. ناشدناسانش ناکما  مامت  اب  دوب و  بظاوم  دیاب  هک  تسا ، هدنهد  رادشوه  برخم و  رایسب  دننک ، یم  ناریو  تسب 
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تساهلاقمهرامش ١٢٦ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

 . دز ناشتعاطا  تیامح و  هب  تسد  دش و  ناش  هتفیرف  یتلع  رهب  هکنیا  هن 
انش یبرم  انش  نتسناد  نودب  هک  دنزادنا  یم  یئاباب  نآ  دای  ار  مدآ  هک  دنوش  یم  حیقو  نانچ  ناراد  هقرب  نیا  زا  یا  هراپ 

اب دنسیون و  یم  باتک  یلو  دنناد  یمن  یا  هتکید  ظاحل  زا  هچ  یروتسد و  ظاحل  زا  هچ  ار  شراگن  یابفلازونه  دوب . هدش 
یلبلب ناشیارب  اه  یضعب  و  دنناسر . یم  مه  پاچ  هب  هت ، رس و  یب  ینک  تقد  هک  تسرد  و  مجسنم ، ریغ  ابیزان و  رثن 

. دنناوخ یم  مه 
دننیچ یم  دوخ  مسا  رود  باقلا  دروم  اه  هد  دشاب  مهارف  شناکما  هک  یراوید  ره  رب  دوخ  ندرک  مهم  گرزب و  یارب  و 

ارچ دنرادن  یراب  هک  دناسر  یم  نیا  و  تسا . هتخادنا  سپ  ار  هنادرد  زیزع  نیا  هدش و  زاب  نامسآ  تحتام  پیز  یئوگ  هک 
یب دخ !! بوچ  لثم  هاگ  ار  تابرض  نانچ  هیاپ  نیا  رب  و  دندوب . یم  ریز  هب  رس  راد و  دوخ  نارگید  نوچ  دنتشاد  رگا  هک 

شومارف مه  ار  تا  هعمج  بش  یئادگ ، هلاس  لهچ  هقباس  اب  یا و  هدروخ  اجک  زا  یناد  یمن  هک  دنروآ  یم  دورف  ادص 
. ینک یم 

قادصم دنراد  هنال  مه  ایند  رانکو  هشوگ  رد  هک  ناگتشامگ  نیا  دروم  رد  اه  یضعب  نتشاد  مُس  یلایخ  ناتساد  نآ  شاک 
اهنآ دروم  رد  هک  یتایرظن  هب  و  دنتسنااد ، یم  همه  دش و  یم  رت  تحار  ناشمُس  رطاخب  اه  نآ  صیخشت  ات  درک  یم  ادیپ 

. دندرک یمن  یهجوت  یب  دوش  یم  هتشون  هتفگ و 
اهنآ زا  یرایسب  هتپ  زین  نونکا  مهو  دنوش . یم  هجوتم  دننادب  دیاب  هک  اهنآ  نوریب و  دنز  یم  ناشسورخ  مد  هاگ  دنچ  ره 

. فربرد دنا  هدرک  ار  ناشرس  دنروآ و  یمن  ور  هب  یلو  دنناد  یم  مه  ناشدوخ  تسا ، بآ  یور 
. دنک یم  رت  تحار  ار  ناشیئاسانش  راک  یمک  هک  تسا  یئاه  دادخر  نینچ  و 

. میروخن ار  اه  نآ  یاه  یزاب  ناتالراش  بیرف  مینک و  لمع  درخ  اب  میشاب ، رایشوه  دیاب 
. تسا سب  فرح  کی  تسا  سک  رگا  هناخ  رد 

رگزرب گنشوه  ریما  یراذگمان – 
تشهبیدرا ۱۳۹۱

هک یطوبرم  ان  ابیز و  ان  تشز و  یاه  مان  هب  هجوت  اب 
دوش یم  هتشاذگ  یبدا  راثآ  صوصخب  رب  زور  نیا 

تسا هدنهد  رادشه  ایوگ و  هک  ار  هاتوک  هتشون  نیا  میدش  نآ  رب 
. میوشروآ دای  رگید  رابکی 

میریگن هلصاف  یناریا  یابیز  یاه  مان  زا  دیئایب 
میهدن اهب  یبرع  یاه  مان  هب  نیا  زا  شیب  صوصخب  و 

. میدرگ نوگنرس  یتیوه  یب  لیو  هاچ  هب  میوش  عنام  و 
یمومع طباور 

——————————————

دروم رد  طقف  یراذگمان  نیا  دبلط . یم  مه  یراذگمان  یارب  لوبق  دروم  نشور و  نهذ  ناتساد ، قلخ  یگدنسیون و 
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تساهلاقمهرامش ١٢٦ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

رعش و ملیف و  لماش  هکلب  اه “  ناتساد  کت  کت  مان  اتح  و  ناتساد ,  هعومجم  نامر و  زا  معا  تسین “  یبدا  یاهباتک 
. دوش یم  زین  تسد  نیا  زا  یتالوصحم  ریاس 

اه نآ  هدنیآ  و  دیشاب ، هتشاد  هجوت  تقد و  دوخ  نادنزرف  یراذگمان  رد  هک  دوب  هدمآ  زین  اه  نامز  نآ  یسرد  یاهباتک  رد 
. دینکن هدز  تلجخ  ار 

و دشن ، یفاک  یهجوت  یلیماف  مان  هب  اما  دش ، یرتشیب  تقد  ناکدوک ، لوا  مان  یور  مارآ “ ! هتسهآ و  یلو  جردت “  هب 
یئاه لیماف  مان  ناکامک 

 “ تشاد جاور  و… هداز –  روش  هدرم  یا –  هنکچ  سوهلوب –  قادنق –  مین  اوهلادبع –  هتخوس –  ردپ  بارخ _ هناخ  نوچ :
 ”. دراد و 

انتعا یب  داوس و  یب  ینیدلاو  اب  لوا  دروم  رد  رگا  هک ، توافت  نیا  اب  تسا . نیمه  ارجام  مه  اهباتک  یراذگمان  دروم  رد 
هجاوم نردم  تسپ  هشتآود و  ینارکفنشور  اب  یبدا “  راثآ  یراذگمان  مود “  دروم  رد  میدوب ،  ورب  ور  ناکدوک  هدنیآ  هب 
هبخن هکی و  ام “  ای  میروآون و  ام : دنیوگب  هکنیا  و  یئامن ، دوخ  یارب  نلامتحا  رتشیب و  هجوت  بلج  یارب  دیتاسا  نیا  میا .

َلگ ربب  ندرب  زا  دنرلذگ ، یم  دوخ  راثآ  یور  تسا  طوبرمان ، هاگ  ینعم و  یب  اتح  روآ و  شدنچ  هاگ  هک  یماسا  میا “ 
هک تسا  نیا  رد  اه )  یقوذ  یب  نیا (  موادت  لاکشا  و  رگید .. لیقث  یاهمان  رایسب  نابز و  روتسد  نتخیر  مه  رد  ات  رانم ،

بآ بیترت  نیدب  و  دنمان . یم  یقوذ )  شوخ  اتح (  قوذ و  نیع  ار  اه  یگقیلس  جک  نیا  دننک و  یم  یربنم  یاپ  یهورگ 
. دنزیر یم  اهنآ  بایسآ  هب 

 “ مدنچ مناد  یمن  ات  لوا  زا  اه “  لسن  هتسب  هریاد  رد  و  تسا . هدنلاب  ریغ  دودحم و  تیاغ  هب  ام ، یرکفنشور  هعماج 
و دنتسه . مه  یارب  ندرک  درخ  هچ  هچ  هب و  هب  رکف  رد  رتشیب  لصا ، هب  هجوت  نودب  لسن  ره  و  تسا . هدش  یدنب  راصح 
، دننیب یمن  ار  یرگید  دوخ  زج  هک  ینانیشن  جاع  جرب  رامش ی  تشگنا  و  فرط ، کی  را  دنرادن . نیریاس  شالت  هب  یهجوت 

. دنرادن هآ  بات  هنیآ  نوچمه  و 
نیمه میب  زا  مه  یا  هدع  و  دنشک . یم  نما  لحاس  هب  ناج  قازترا ، نمض  دنا و  هدیبسچ  تردق  رتچ  کرید  هب  یا  هراپ 

. دنزرل یم  دیب  لثم  تردق 
یاه هلمع  ریاس  اب  هارمه  و  تسا . لوغشم  سیون ! باتک  و  باتک ، ماع  لتق و  هب  مه  داشرا “  اسفناو “ ، نیا  رد  و 

. دنک یم  ینک  هشیر  تشرد ، زیر و  یاه  لادبچوک  باذع و 
یتسیاب شلسن “  ددع  هب  هجوت  یب  دراد “ ، یم  رب  ماگ  تابیدا  یالتعا  هار  رد  و  حیحص ، بوخ و  هک  سک  نآ  هن  رگم 

ندیسر تصرف  هک  تسا  تسین “  نیمه “  و  تسین ، نینچ  هنافساتم  هک  مینیب  یم  یلو  دشاب . تیامح  مارتحا و  دروم 
. تسا هتفرگ  ام  ناتسد  هب  ملق  زا  ار  یراذگمان  دقن  هلمج  زا  یساسا  لئاسم  هب 

یتخات هچ  ریخا  لاس  دنچ  یس و  رد  هک  مینیب  یم  و  دنتسه ، زیتس  رد  یناریا  تیوه  اب  هک  تسا  لاس  دصراهچ  رازه و 
لیمحت دنراد  ار  یبرع  یماسا  مالسا ، هناهب  هب  و  دنتسه ، زیتس  رد  یسراف  یاهمان  اب  صوصخب  هنوگچ  دنا و  هتشاد  رب 

اب مدرم  زا  یا  هراپ  هک  مینیب  یم  و  دنا . هتفرگ  یزاب  هب  ار  ام  تیوه  یسرد  یاه  باتک  هب  نآ  ندناشک  اب  دننک و  یم 
. دنوش یم  اهنآ  هلایپ  مه  نلمع  هنوگچ  اه  مان  نیا  لوبق 

هراپ هکیاح  رد  دندیزات . یمن  لهس  نینچ  نیزواجتم  دندرک ، یم  یگداتسیا  و  دنداد ، یم  ناشن  یدوخ  نارکفنشور  رگا 
: میئوگب دیاب  زاب  هک  تساجنیا  و  دنراد . یراتفرگ  دوخ  راثآ  یراذگمان  دروم  رد  اتح  اهنآ  زا  یا 

. تسام رب  هک  تسام  زا 
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هلادبعروپ دمحم  نفعت – ! معط  اب  یتخبشوخ 
تشهبیدرا ۱۳۹۱

نادنز یاه  تشاددای 
راصح لزق  نادنز  هنیطنرق ی  لاس ۱۳۸۸ ،  زورون 

کرک رگا  یتح  یشاب ، هتشادن  ترس  یور  زا  ار  وتپ  ندیشک  رانک  تارج  هک  دوش  یم  ثعاب  اوه  زوس  ناوختسا  یامرس 
هجهل اب  هک  هنیطنرق  تامدخ  ینادنز  یادص  دنهد . شارخ  ار  تیولگ  دنک  یم  داجیا  عوهت  تلاح  ناشمن  یوب  هک  وتپ  یاه 

 : دیوگ یم  یناغفا  ی 
 “ هرامآ دیش  دنلب  “ 

. ینک یم  هچ  منهج  نیا  رد  هکنیازا  توهبم  یتسه و  یمنهج  هچ  رد  هک  دنک  یم  یروآدای  اددجم  دنکیم و  ترادیب 
یور اه  کشجنگ  زاوآ  دنک . یم  خوسر  تراکفا  قمع  هب  ترس  هدیشارت  تسوپ  زا  نادنز  یروخاوه  رد  اوه  یامرس 

صقن نودب  ار  تندرمش  هفیظو ی  تسا  شالت  رد  هک  نابهگن  رسفا  سوبع  هرهچ ی  اب  هارمه  نادنز  یاهرادراخ  میس 
ار تیگدنز  یدمک  ناینادنز ، کیژارت  هرهچ ی  یاشامت  اب  هارمه  هک  دنک  یم  داجیا  کیتامارد  یا  همغلم  دهد  ماجنا 

. دنک یم  لیمکت  هنامحریب 
یتاماهتا اب  هباشم و  یاه  هرامش  اب  یناینادنز  نایم  رد  یلم . تینما  هیلع  مادقا  ماهتا  هب  یتسه ، ینادنز ۱۸۹۴۵۶  وت 

. ردخم داوم  قاچاق  شورف و  دیرخ و  ات  هتفرگ  زواجت  یشاپ و  دیسا  ییابر و  مدآ  زا  هباشم  ریغ 
تا هدیشارت  رس  یور  بآ  هلول ی  زا  بآ  نایرج  هکیلاح  رد  دنریگب . شود  دیاب  ناینادنز  همه ی  یتمالس ، ظفح  یارب 

 : ییوگ یم  ینک و  یم  ضارتعا  دنکیم ، تیبثت  ار  تنت  یامرس  دزیریم و 
 “ هدرس یلیخ  بآ  اقآ  “ 

 : هک دنهدیم  باوج  و 
 ”. یرامخ وت  شاداد  تسین  درس  “ 

هکنیازا تدیدج  هداوناخ ی  نایم  رد  وت  دنشاب و  هداوناخ  رانک  رد  ار  دیع  بش  دنراد  مسر  نایناریا  تسا و  دیع  بش 
هب یرامخ  زا  ناشیکی  هک  دنتسه  تخبشوخ  ردقنآ  یوش !  یم  فوعشم  دراد  روفو  ناشنایم  رد  یتخبشوخ  ردقنیا 

یم الاب  بادرز  تروص  هب  ار  یتخبشوخ  ترس  یالاب  زا  یکی  نآ  تسا و  شندرک  دود  یارب  تخت  ناپوئن  ندیشارت  لابند 
زا هک  هدمآ  نوریب  یا  هدعم  زا  بادرز  نیا  هرق ی  هرطق  دکچ . یم  نییاپ  هب  تخت  هبل ی  یور  زا  بادرز  نایرج  دروآ .
هک رگید  تخبشوخ  ناسنا  کی  رت  فرطنآ  دشاپ . یم  تتروص  یوت  ار  تخبشوخ  مدآ  دوجو  تفاثک  ردخم  داوم  ندیسرن 

یم نوریب  ار  شیاپ  یاه  مخز  تفاثک  کرچ و  شفیثک  هراپ ی  هراپ  راولش  یال  زا  درادن  نس  لاس  هدزون  زا  رتشیب 
ناسنا کی  تسا . ندب  نتفر  لیلحت  کارک و  ندیشک  هجیتن ی  تنوفع  یملع  نابز  هب  ای  تفاثک  نیا  دنیوگ  یم  دشک .

همه ی دبوک . یم  راوید  هب  ار  شرس  دشک و  یم  مکحم  هتسب و  هچراپ  هکت  دنچ  اب  ار  شیاپ  تسد و  رگید  تخبشوخ 
یا و هتسشن  اه  یگنز  یوهایه  رد  اهنت  وت  دنوش . شکیدزن  هکنیزا  دنراد  همهاو  دراد و  زدیا  وا  دنیوگ  یم  ناینادنز 
یقیسوم دوش . یم  هداد  شیامن  هنحص  یور  ابیز  رتائت  نیا  اب  هک  یا  یتخبشوخ  یروآ ، یم  دای  هب  ار  تندوب  تخبشوخ 
یهام دیع . بش  دیرخ  ماگنه  هب  مدرم  شورخ  شوج و  زا  یریواصت  دوشیم ، شخپ  یلم  یامیس  زا  رتائت  نیا  نتم 
یقیسوم هک  یلمآ  ملیف  یقیسوم  اب  هارمه  زورون  اب  طبترم  مسارم  رگید  نیس و  تفه  هرفس ی  کچوک ، یاهزمرق 

هقوشعم اب  سلاو  ندیصقر  زا  یا  هنحص  تنهذ  رد  گنهآ  ندینش  اب  یتخبشوخ . عوضوم  اب  یملیف  زا  تسییابیز  رایسب 
سلاو نیا  ناصاقر  ینک . یم  سح  ار  یتخبشوخ  یعقاو  صقر  تدوجو  هرذ ی  هرذ  اب  ینک و  یم  مسجت  ار  تا 

یکی نآ  دزیریم و  شا  هقوشعم  یاپ  یور  دزیریم و  نوریب  شیاپ  زا  کرچ  صقر  ماگنه  رد  ینادنز  نآ  دنتسه . ناینادنز 
یروخاوه یاه  سنف  زا  دبنتسد  اب  هک  مه  یکی  نآ  دبال  دزیریم و  شناهد  هب  بادارز  شقوشعم  نابل  ندیسوب  ماگنه  رد 

. دنکیم مسجت  ار  شا  هقوشعم  ندب  اهنآ  هب  ندز  گنچ  اب  هدش  نازیوآ 
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ون لاس  ینک . یم  هزرابم  نآ  اب  هک  تسیزیچ  نآ  نایرع  هرهچ ی  ون  لاس  ندمآ  وت  یارب  راب  نیا  دیآ . یم  ون  لاس 
. تسا نآ  هدولاش ی  اه  ناسنا  زا  یشک  هرهب  هک  یا  هعماج  مادت  تسا . رامثتسا  رارمتسا  موادت و  ندرک  یروآدای 

هک ییاج  نامه  زا  رگید  راب  کی  دیشروخ  هک  دنتسه  تخبشوخ  ردقچ  هک  دنک  یم  یروآ  دای  اه  ناسنا  هب  ون  لاس  مسارم 
نوریب نجل  تفاثک و  هعماج  نیا  لد  زا  زونه  دنوشیم و  رامثتسا  زونه  اه  نآ  درک و  روبع  دوب  هتشذگ  شیپ  زور   ۳۶۵

. دنزیم
. دوش هسیبک  لاس  ات  دهدیم  شک  زور  کی  ار  رتائت  نادنز  هنیطنرق ی  هک  تساجنیا  یتخبشوخ  ناروف  و 

دراد و نایرج  دراد و  نایرج  دراد و  نایرج  یتخبشوخ  دخرچ ، یم  دخرچ و  یم  دخرچ و  یم  نیمز  رود  هب  دیشروخ 
هعماج ی رد  هدش  رامثتسا  تخبشوخ  یاه  ناسنا  دوش و  یم  دوش و  یم  دوش و  یم  شخپ  زین  یلمآ  ملیف  گنهآ 

دنصقر و یم  دنصقر و  یم  دنصقر و  یم  گنهآ  نیا  اب  ناشنت  تسوپ و  هرهچ و  یور  یتخبشوخ  میالع  مامت  اب  یتاقبط 
. دنوش یم  رامثتسا  دنوش و  یم  رامثتسا  دنوش و  یم  رامثتسا 

 : دوش یم  رجفنم  ییادص  تشوگ  رد 
 ! کرابم یرامثتسا  دنچ  دص و  دنچ  رازه و  دنچ  لاس  زاغآ 

دنراد ار  نامتایبدا  نابیدا  اب  یئانشآ  قوش  هک  یئاه  ناوج  یارب 
تشهبیدرا ۱۳۹۱

ثلاث ناوخا  یدهم 
نارهت رویرهش ۱۳۶۹ ، هتشذگرد ۴  دهشم - دنفسا ۱۳۰۷ ،

م.  » شراعشا رد  یو  صلخت  تسا . یناریا  هوژپ  یقیسوم  هزاوآرپ و  رعاش 
. دوب دیما »

یراثآ وا  دییارگ  ون  رعش  هب  یو  دوب . دنمناوت  ناریا  کیسالک  رعش  رد  ثلاث  ناوخا 
رات یگدنزاون  هب  انشآ  وا  نینچمه  تسا . هداهن  یاج  هب  رعش  عون  ود  ره  رد  ریذپلد 

تساهدوب ییایقیسوم  یاهماقم  و 
هیسور بالقنا ۱۹۱۷  اب  هک  دوب  یردارب  هس  زا  یکی  تشاد ، مان  یلع  هک  وا  ردپ 

ار ناشیگداوناخ  مان  نانآ  ور  نیا  زا  تفرگ ، یناریا  همانسانش  دمآ و  ناریا  هب 
. دنتشاذگ هناگهس  ناردارب  ینعم  هب  ثلاث  ناوخا 

. دوشگ ناهج  هب  مشچ  دهشم  ون  سوت  رد  لاس ۱۳۰۷  رد  ثلاث  ناوخا  یدهم  * 
. داد لیصحت  همادا  هطسوتم  هرود  ات  دهشم  رد  * 

. دیزگرب ار  نهک  رعش  بلاق  زاغآ  رد  دروآ و  یور  یرعاش  هب  یناوجون  زا  * 
رد درک . راک  هب  زاغآ  هتشر  نیمه  رد  اج  نامه  درب و  نایاپ  هب  ار  یرگنهآ  هتشر  دهشم  ناتسرنه  هرود  لاس ۱۳۲۶  رد  * 

. دیزگرب ار  یراگزومآ  ٔهشیپ  دمآ و  نارهت  هب  شیگدنز  تسیب  ٔههد  زاغآ 
. دش دیعبت  ناشاک  هموح  هب  زین  راب  کی  داتفا و  نادنز  هب  راب  دنچ  ناوخا  * 

. درک جاودزا  ثلاث  ناوخا  هجیدخ )  ) ناریا شیومع  رتخداب  لاس ۱۳۲۹  رد  * 
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. دش ینادنز  یسایس  ماهتا  هب  راب  نیمود  یارب  لاس ۱۳۳۳  رد  * 
. دش لقتنم  ناتسزوخ  نویزیولت  هب  دعب  یتدم  تخادرپ و  ویدار  رد  راک  هب  رد ۱۳۳۶  نادنز  زا  یدازآ  زا  سپ  * 
. تخادرپ راک  هب  ناریا  یلم  نویزیولت  ویدار و  رد  راب  نیا  تشگزاب و  نارهت  هب  ناتسزوخ  زا  لاس ۱۳۵۳  رد  * 
. دروآ یور  رصاعم  یناماس و  رعش  سیردتهب  ملعم  تیبرت  یلم و  نارهت ، یاههاگشناد  رد  لاس ۱۳۵۶  رد  * 

دش هدناشنزاب )  ) هتسشنزاب یتلود  لغاشم  مامت  زا  تیمورحم  اب  قوقح و  نودب  لاس ۱۳۶۰  رد  * 
هب راب  نیتسخن  یارب  لیروآ  ات ۷  خیرات ۴  زا  یرعش  بش  یرازگرب  یارب  ناملآ  گنهرف  هناخ  توعد  هب  لاس ۱۳۶۹  رد  * 

قبط تفر  ایند  زا  لاس  نامه  هام  رویرهش  مراهچ  رد  رفس  زا  تشگزاب  زا  سپ  یهام  دنچ  ماجنارس  تفر و  جراخ 
. دش هدرپس  کاخ  هب  یسودرف  هاگمارآ  رانک  رد  سوت  رد  یو  تیصو 

. تسا هدنام  یاجهب  دنزرف  وا ۴  زا  * 
. درک رشتنم  لاس ۱۳۳۰  رد  نونغرا  ناونع  اب  ار  شرعش  رتفد  نیتسخن  ثلاث  ناوخا  یدهم 

دعب یدنچ  دنادرگ . یور  یتدم  ات  تسایس  زا  دادرم  دادیور ۲۸  زا  سپ  یلو  تشاد  شیارگ  تسایس  هب  تسخن  هکنیا  اب 
. تسا ناتسمز  رعش  ثلاث  ناوخا  راکهاش  دش . انشآ  وا  یگدنیارس  ٔهویش  جیشوی و  امین  اب 

نیا زا  ییاههبنج  دریگیم و  راک  هب  شرعش  رد  ار  یسامح  یاههیامنورد  وا  تسا . یسامح  رعش  رد  ناوخا  تراهم 
. دنکیم نیزم  دامن  هراعتسا و  هب  ار  اههیامنورد 

هب یرعش  رظن  زا  وا  هک  تسا  نیا  هدنام  اج  هب  یرایسب  نهذ  رد  دیما  زا م . هک  یریوصت  نادقتنم ، زا  یخرب  هتفگ  هب 
هک تسا  یتاظحل  رد  ناسنا  یباتیب  لوصحم  رعش  ناوخا : رظن  زا  رعش  فیرعت  (ـ  هدروآ یور  یروآمایپ  توبن و  یعون 

دیدپ هناهاوختلادع  ءارآ  ناتساب و  ناریا  خیرات  زا  یاهزیمآ  یتدیقع  رظن  زا  و  دریگیم ـ) رارق  توبن  روعش  وترپ  رد 
. تساهدرک ادیپ  هناتسرپداژن  هبنج  وا  یتسودناریا  هاگ  هار  نیا  رد  تساهدروآ و 

هدقع نم  مراد . رظن  ناریا  خیرات  هتشذگ و  هب  نم  : » تساهتفگ هراب  نیا  رد  تشادن و  لوبق  ار  عوضوم  نیا  ناوخا  اما 
…. تسا لدع  راتساوخ  هک  تسا  وزارت  هفک  ود  هیفاق  دراد ، تلادع  هدقع  دسانشیم ، ار  هیفاق  سک  ره  مراد ، تلادع 

.« ماهتشاد زین  یمشخ  یدایرف و  هاگهگ 
زا یرایسب  دوب و  نامز  یعامتجا  یرکف و  تالوحت  یرنه  هنزور  یسمش  یاهههد ۱۳۳۰ و ۱۳۴۰  رد  ناوخا  یاهرعش 

رب ثلاث  ناوخا  یدهم  دندیسر . یگدنز  زا  یاهزات  شرگن  هب  وا  یاهرعش  اب  راگزور  نآ  دنمرنه  رکفنشور و  ناناوج 
. دراد قیمع  یریثات  یناریا  رصاعم  نارعاش 

دوب و وا  صاخ  هک  دروآ  دوجو  هب  یاهعومجم  هتشذگ  رب  وا  گوس  ییامین و  کبس  نهک و  رعش  بیکرت  رد  ناوخا  رنه 
. تشاذگ دعب  یاهلسن  وا و  نالسنمه  رد  قیمع  یرثا 

. تشذگ رد  نارهت  رد  لاس ۱۳۶۹  هام  رویرهش  مراهچ  رد  ناملآ  گنهرف  هناخ  زا  تشگزاب  زا  سپ  هام  دنچ  ثلاث  ناوخا 
دش هدرپس  کاخ  هب  یسودرف  هاگمارآ  رانک  رد  سوت  رد  یو 

راعشا
(۱۳۳۰ ، ) نارهت تاراشتنا  نونغرا ، * 

(۱۳۳۵ ، ) نامز تاراشتنا  ناتسمز ، * 
(۱۳۳۸ ، ) نامز تاراشتنا  همانهاش ، رخآ  * 

(۱۳۴۵ ، ) دیراورم تاراشتنا  اتسوا ، نیا  زا  * 
(۱۳۴۵ ، ) دیراورم تاراشتنا  راکش ، هموظنم  * 
(۱۳۴۸ ، ) دیراورم تاراشتنا  نادنز ، رد  زییاپ  * 

(۱۳۴۸  ) دوبک اههناقشاع و  * 
(۱۳۴۸  ) دیما نیرتهب  * 

(۱۳۴۹  ) راعشا هدیزگرب  * 
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(۱۳۵۵  ) نادنز رد  زییاپ  کچوک  طایح  رد  * 
(۱۳۵۷  ) درس اما  خزود  * 

(۱۳۵۷ … ) تسیز دیاب  زاب  اما  دیوگیم  یگدنز  * 
(۱۳۶۸  ) مراد تسود  رب  موب و  نهک  یا  ارت  * 

(۱۳۶۸  ) راعشا هنیزگ  * 
ینتشاد تسود  یدرم  ولماش  * 

راثآ ریاس 
(۱۳۵۴ ناکدوک ,  باتک   ) یسودرف هک  دنا  هدروآ  * 

(۱۳۵۵  ) لگنج ریپ و  تخرد  * 
( اه هچب  یارب  هاتوک  هن  یا  هصق   ) شرسپ ریپ و  * 
( یبدا قیقحت  ثحب و   ) نازاس هضیقن  هضیقن و  * 

( لوا دلج   ) تالاقم باتک  * 
(۱۳۵۷ یسراف ,  رعش  رد  ییامین  ون  هویش  قیقحت  ثحب و  رد  لصفم  یباتک   ) جیشوی امین  عیادب  اه و  تعدب  * 

(۱۳۶۱  ) جیشوی امین  یاقل  اطع و  * 

نایرفص دومحم  هتشون  تفر “  نوتبالگ  هک  یزور  ناتساد “ِ   زا 
تشهبیدرا ۱۳۹۱

قاتا کی  رد  یکدنا  هلصاف  هب  هک  ار  مرهاوخ  نم و  باوختخت  دوب . ندوب  وا  اب  نامز  نیرتهب  باوخ  ماگنه  هب  اه  بش  ”….
رود میدوب  شیاه  هصق  بات  یب  هک  ام  و  درک ، یم  بترم  روج و  عمج و  سیرو و  سار  وا  تشاد ، رارق  مهرانک  رد 

. میدرک یم  لمحت  ار  راک  ندش  مامت  هلصوح  یب  و  میدیخرچ ، یم  اه  باوختخت 
پگ و هب  ام  روضح  نودب  هرات  نمیشن و  هب  دور  یم  شیاه ، هصق  نوسفا  اب  ام  ندناباوخ  زا  سپ  وا  هک  میتسناد  یم 

هصق هک  متسناد  یم  درک ، یم  هدرسفا  ارم ، صوصخب  وا  تشگ  رب  یارب  ردام  ردپ و  راظتنا  نیا  دننیشن . یم  تفگ 
تسا نامراظتنا  رد  یهاتوک 

. دوش هدیشک  ضارتعا  هب  نامراک  هک  داد  یمن  ناما  یشوهیب  یوراد  نوچ  شنایب  هوحن  مرگ و  ناهد  یلو 
….“ میتشاد یبوخ  مرگ و  طیحم 

ناراب نژیب  سنیگ –  رد  ناریا  یاه  دروکر 
تشهبیدرا ۱۳۹۱
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یرایسب رد  ایند و  یاهروشک  نیرخآ  هدر  رد  تبثم  یاهرتماراپ  زا  یرایسب  رد  هنافساتم  دنچره 
مه هجوت  لباق  یاه  هنیمز  یخرب  رد  اما  میتسه ؛ ایند  یاه  نیلوا  هدر  رد  یفنم  یاه  هنیزگ  زا 

کی ساسا  رب  هکیروطب  هبوخ  نام  هیحور  ظفح  یارب  شنتسنود  هک  میراد  ایند  رد  یبسانم  هبتر 
رد اه  نیلوا  دروکر  بحاص  ریز  رد  هراشا  دروم  دراوم  رد  ناریا  روشک  هتفرگ ، تروص  شهوژپ 

. تسا سنیگ  باتک 
هتسپ دیلوت  نیرتشیب   ۱٫

رایواخ دیلوت  نیرتشیب   ۲٫
توت هداوناخ  دیلوت  نیرتشیب   ۳٫

( یناهج دیلوت  لک  % ۸۰  ) نارفعز دیلوت  نیرتشیب   ۴٫
کشرز دیلوت  نیرتشیب   ۵٫

( هریغ سالیگ و  تفش و  لیبق  زا   ) ییولآ هویم  دیلوت  نیرتشیب  ۶٫
( تول ریوک  رد  درگیتناس  هجرد   ۷۰٫۷  ) نیمز حطس  یور  هدش  تبث  یامد  نیرتالاب   ۷٫

شراب نازیم  دندش ، هتشک  لاس ۱۳۵۰  کالوک  رد  رفن   ۴۰۰۰  ) یفرب کالوک  امرس و  رد  یناسنا  تافلت  نیرتشیب   ۸٫
( زور رد ۵  رتم  فرب ۸ 

مدنگ هدننکدراو  نیرتگرزب   ۹٫
اهزغم رارف  نیرتشیب   ۱۰٫

( درم ره  لباقم  رد  نز   ۱٫۲۳  ) اه هاگشناد  سرادم و  رد  درم  هب  نز  تبسن  نیرتشیب   ۱۱٫
مارگویدار سکع  کی  هسیاقم =  ) رسمار رد  ترویس  یلیم  هنالاس ۲۶۰  تدش  اب  ینیمز ، تاشعشت  نازیم  نیرتالاب   ۱۲٫

( ترویس یلیم  لیبونرچ ۲۵  فارطا  یاهنادیم  ترویس ، یلیم  هنیس ۰٫۰۵ 
( رتشیر یالاب ۵٫۵   ) گرزب یاه  هزرلنیمز  دادعت  نیرتشیب   ۱۳٫

( یلالج میوقت   ) ایند میوقت  نیرتقیقد   ۱۴٫
( دراد ار  نییاکوک  فرصم  نیرتشیب  اکیرما   ) نییوره کایرت و  فرصم  نیرتشیب   ۱۵٫

( تسناریا تختیاپ  نیمود  یس و  نارهت   ) خیرات لوط  رد  تختیاپ  رییغت  دادعت  نیرتشیب   ۱۶٫
( حیسم دالیم  زا  لبق  لاس  رد ۳۲۰۰  هدش  سیسات   ) ایند روشک  نیرت  نهک   ۱۷٫

( یناغفا یقارع و  ارثکا   ) ناهج رجاهم  تیعمج  نیرتگرزب  نابزیم   ۱۸٫
هزوریف هدننک  دیلوت  نیرتگرزب   ۱۹٫

ناهج رد  یور  عبانم  نیرتگرزب   ۲۰٫
( یناهج دیلوت  لک  % ۷۵  ) تفاب تسد  یاه  شرف  هدننک  رداص  هدننک و  دیلوت  نیرتگرزب   ۲۱٫

هکیلاح رد  تسا  رتیل  ناریا ۴۲  رد  رادزاگ  یاههباشون  فرصم  هنارس   ) ناهج رد  هباشون  هدننک  فرصم  نیرتشیب   ۲۲٫
( تسا رتیل  طسوتم ۱۰  روطب  فرصم  هنارس  ناهج ، یاهروشک  رگید  رامآ  اب  هسیاقم  رد 

( رالد درایلیم  هیامرس ۲۳۶  لک   ) یمالسا یکناب  متسیس  نیرتگرزب   ۲۳٫
( ناهج رد  یژرنا  فالتا  نیرتشیب   ) یژرنا هب  یگتسباو  نازیم  نیرتالاب   ۲۴٫

یناهج ۷۵ تمیق  بسح  رب  رالد  درایلیم  شزرا ۱۴۰۰۰  اب  مه ، اب  تفن  زاگ و   ) نبرکوردیه یژرنا  عبانم  نیرتگرزب   ۲۵٫
( تفن هکشب  ره  رالد 

یتفن ریاخذ  لاس  لداعم ۸۹  ناریا  ینونک  دیلوت  نازیم  اب   ) ناهج رد  تفن  یارب  دیلوت  هب  ریاخذ  بسانت  نیرتالاب   ۲۶٫
( دراد

هاچ هقلح  راهچ  یفاشتکا ، هاچ  هقلح  جنپ  ره  رفح  اب  یلعف  طیارش  رد   ) ناهج رد  زاگ  تفن و  تافاشتکا  نیرتشیب   ۲۷٫
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تفن و تافاشتکا  نیرتشیب  ناریا  نونکات  یدالیم  لاس ۲۰۰۰  یادتبا  زا  هکیروطب  دسر  یم  زاگ  تفن و  ریاخذ  فشک  هب 
( تسا هتشاد  ار  ناهج  زاگ 

یزور ناروف  اب  تشاد  همدا  هام  هس  لاس ۱۳۳۵  رد  مق  یتفن  هاچ  تشن   ) خیرات رد  تفن  هاچ  ناروف  نیرتگرزب   ۲۸٫
رد هکشب  هام ۵۳۰۰۰  هس  جورخ  اب  وکیزکم  جیلخ  یتفن  تشن  اب  هسیاقم  رتم ، ناروف ۵۲  عافترا  تفن ، هکشب   ۱۲۵۰۰۰

( زور
یرهش یاوه  رد  درگوگ  دیسکا  ید  یگدولآ  نیرتالاب   ۲۹٫

رفن بآ ۴۰۰۰۰  مه  زونه  دابآ  دانگ  تانق   ) لاس تمدق ۲۷۰۰  اب  ناهج  یبآ  یگتخاس  ای  یعونصم  عبنم  نیرت  یمیدق   ۳۰٫
( دنکیم مهارف  ار 

هنیجنگ نیرتگرزب  ناریا  یزکرم  کناب  هزوم  رد  ناریا  یهاش  تارهاوج   ) ناهج رد  تارهاوج  هعومجم  نیرتگرزب   ۳۱٫
( تسناهج تارهوج 

ناهج تیعمج  لک  رب ۴۴ % تردق  جوا  رد  دندوب و  خیرات  تردقربا  نیلوا  نایشنماخه   ) ناهج یروتارپما  نیرت  نهک   ۳۲٫
( تسه مه  خیرات  رد  تلود  کی  تحت  تیعمج  دصرد  نیرتالاب  نیا  هک  دندرکیم  تموکح 

نینچمه ناریا  مادص ، اب  گنج  رد  یمخز  هتشک و ۱۰۰۰۰۰   ۱۰۰۰۰۰  ) ییایمیش گنج  رد  تافلت  دادعت  نیرتشیب   ۳۳٫
( دراد نپاژ  زا  دعب  یعمج  تسد  راتشک  یاه  حالس  رثا  رب  ار  خیرات  تافلت  هبتر  نیمود 

( ناریا تیعمج  % ۸۹  ) ناهج رد  هعیش  بهذم  بسانت  دادعت و  نیرتشیب   ۳۴٫
یعیبط زاگ  فرصم  دشر  نیرتالاب   ۳۵٫

زوسزاگ یاهوردوخ  دادعت  دشر  نیرتشیب   ۳۶٫
ناهج رد  هدش  ماجنا  ییابیز  لمع  نیرتشیب   ۳۷٫

ناهج رد  قالط  رامآ  نیرتشیب   ۳۸٫
ناهج رد  وراد  هدننک  فرصم  نیرتگرزب   ۳۹٫

نیچ تخاس  تالوصحم  هدننک  فرصم  نیرتشیب   ۴۰٫
 ! هدیدرگ هیزجت  ناریا  کاخ  زا  رتمولیک  نویلیم  هتشذگ ۳.۵  لاس  تدم ۱۹۶  رد  خیرات ، هیزجت  نیرتگرزب   ۴۱٫

———————————————————–
ناتیارب ینونک  عضو  کرد  ات  دینک  تقد  رتشیب  و ۲۷   – ۲۶ یاه ۲۵ –  فیدر  هب 

هاگرذگ دوش   . رت  ناسآ 

.…؟ دننک یم  دنراد  راکچ  ام  خیرات  اب 
تشهبیدرا ۱۳۹۱

؟ دننک یم  دنراد  راکچ  ام  خیرات  اب   …. تسا هدمآ  رشان  لیم  یئ  رد  دئوس  روشک  دروم  رد  یباتک  رشن  تبسانمب  هکت   نیا 
….

 . دننزب دنویپ  ناشیزورما  تیوه  اب  ار  ناشهتشذگ  دئوس  دننامه  دناهتسناوت  یمک  دادعت  اما  دراد ،  یخیرات  یروشک  ره  “ 
رد دندرکیم ،  یکاکح  گنس  یور  ار  کینور  یابفلا  هک  یناتساب  یاهگنیکیاو  دایز ،  ییایفارغج  عونت  اب  ینیمزرس  رد 
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رد دندرکیم ،  یکاکح  گنس  یور  ار  کینور  یابفلا  هک  یناتساب  یاهگنیکیاو  دایز ،  ییایفارغج  عونت  اب  ینیمزرس  رد 
 ، خیرات لبقام  یاهلاچخی  نارود  زا  شزاغآ  نامز  زا  دئوس  ینغ  خیرات  دنراد .  روضح  یزورما  یگدنز  یاهصخاش  رانک 

رد هتشذگ ،  رد  ار  گادسکیر  مان  هب  دئوس  ناملراپ  یاپ  ِدر  تسا .  هتشاد  روشک  یزورما  تیدوجوم  رد  یتایح  یشقن 
تقباطم یناهج  ةعماج  رد  دئوس  هاگیاج  روشک و  تیعمج  دشر  اب  گادسکیر  دنچره  تفای .  ناوتیم  یدالیم  مهن  نرق 
مه یزورما  دئوس  رد  بیترت  نیمه  هب  تسا .  هدرکن  یدایز  رییغت  اهنرق ،  یط  نآ  یلصا  تیهام  هدرک ،  لصاح 

یارب تلادع  یدرف ،  یدازآ  لیبق  زا  یمیهافم  ًالثم  دوشیم :  هتخانش  مرتحم  دنتشادیم ،  یمارگ  ناینیشیپ  هک  یلوصا 
زین یرگتعنص  تیفیک  فیرظ و  یاهحرط  تعیبط ،  ایرد ،  هب  اهگنیکیاو  قشع  یتح  هعماج .  هب  تبسن  دهعت  همه و 
ًاعقاو دئوس  دنروشک ،  ةتشذگ  روآدای  هک  راثآ  نیا  مامت  دوجو  اب  اما  تسا .  هدیسر  یزورما  یاهلسن  هب  اههدس  یط 

روشک نیا  مدرم  دوریم .  رامش  هب  ناهج  یاهروشک  نیرتهتفرشیپ  زا  یکی  یروانف  رظن  زا  تسا و  یزورما  یروشک 
 ” دناهتشاد ار  اهدرادناتسا  نیرتهب  زا  یکی  یگدنز ،  حطس  رظن  زا  ههد  دنچ  یط 

نایرفص دومحم  تسام –  رب  هک  تسام  زا 
تشهبیدرا ۱۳۹۱

 “ ار دارفا  زا  یضعب  میراد  هک  یگرزب  لاکشا  بیع و  یلو  درد ، میوگن  رگا 
یراوم رد  ای  یتایبدا  یسایس ،  یبهذم ، یا ، هنیمز  هچرد  دنک  یمن  قرف 

یئوگ ولغ  اه و  یناوخ  زیجم  اه و  یئوگ  قلمت  اه و  فیرعت  اب  نانچ  رگید “ …
نانچ میتسرف و  یم  اوه  هب  نیمززا  نانچ  مینک و  یم  رد  هب  هار  زا  دوخ  یاه 

مینک یم  ناشنت  رب  نامرهق  هماج ی  میراذگ و  یم  ناشلغب  ریز  ییاه  هناودنه 
. دنتسین هدنب  مه  ار  ادخ  رگید  هک 

یا دننک “  یم  همزمز  ای  مدرم  ناج  هب  دنتفا  یم  دنوش و  یم  روتاتکید  ای 
 ” یتسیک یاپ  ریز  ینیبب  ات  رگن  الاب  بناج  رب  نیمز 

لصاح نیرتمک  هک  میمد  یم  ناش  کنک  داب  رد  نانچ  تسرد  ان  یناگژاو  اب 
هرهچ زا  تقافر  صوصخب  تفوطع و  ناشیاهاگن و  زا  رهم  نتفرگ  شنومیمان 

هب یهاگن  رتمک  دنوش و  یم  راوس  دننک و  یم  مگ  ار  دوخ  تسا . ناشیاه 
مه لوبق  دروم  هک  دنتسه “  هک  ینآ  زاو  دنراد . یعقاو  ناتسود  ناهارمه و 

. دنریگ یم  هلصاف  تسه “ 
هک تسا  یناسک  یئادیش  تبحص  تسین ، دارم  دیرم و  تبحص  رگید  نیا 
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ار شنم  دوخ  راک  نیا  اب  و  دننک . یم  ارجا  ار  یا  هفیظو  دنراد  دوش  یم  روصت 
رگید هک  اجنآ  ات  دنریگ  یم  قیفر ، دنشاب و  تسود  دوب  رارق  هک  یناسک  زا 

 . دنراد هجوت  دوخ  فارطا  هب  رتمک 
، میداد یمن  تسد  زا  رایتخا  میدش و  یمن  دوخ  یب  دوخ  زا  دوز  همه  نیا  شاک 

تسد زا  یاو  …. دخرچب لوقعم  لاور  رب  رد  ات  … میتفر یمن  هقدص  نابرق  و 
. ناسولپاچ

. تسام رب  هک  تسام  زا  دنیوگ  یم  تسرد 

هیعالطا
تشهبیدرا ۱۳۹۱

دورد رهم و  اب 
باتک هیهت  یارب  سلجنآ  سل  میقم  ناراوگرزب  هک  میناسر  یم  عالطا  هب 

هعجارم میرب  یم  مان  هک  یشورفباتک  ود  زا  یکی  هب  دنناوت  یم  یباتفآ  یاهزور 
. دننک

راولب دوو  تسو  رد ۱۴۱۹  عقاو  باتک  تکرش 
راولب دوو  تسو  رد ۱۴۴۱  عقاو  ارس     باتک 

————————————————-
درک یرادیرخ  ار  نآ  زین  نوزامآ  زا  نیال  نآ  ناوت  یم  ناک  امک  هتبلا 

www.amazon.com
لیم یئ  اب  ای  و 

adabeparsi@gozargah.com
تفرگ سامت 

مارتحا اب  ناتهجوت و  زا  ساپس  اب 
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هاگرذگ یمومع  طباور 

فاقوا دیدج –  هدازماما  دیلوت 
تشهبیدرا ۱۳۹۱

 – نهیم هناسر  زا 
: روپومع باهش 

: دیوگ یم  ناریا  هیریخ “  روما  فاقوا و  نامزاس  تسرپرس “
اب تسین و  دیدج  هدازماما  دیلوت  لابند  هب  فاقوا  نامزاس  هک  میوگب  دیاب  »
یم ییوجدوس  هدرک و  داجیا  هدازماما  فاقوا ، ِمشچ  زا  رود  هب  هک  یدارفا 

«. مینک یم  دروخرب  دننک ،
؟ تسیچ هلمج  نیا  زا  ناتریسفت 

؟ دوش یم  داجیا  ای  دیلوت  هدازماما  ایآ 
میوش یم  لسوتم  یئاهاج  نینچ  هب  درخ  یب  مدرم  ام  و 

دوش یم  زاغآ  نینچ  دوبن “  انب  لوا  ناتساد “ِ  
تشهبیدرا ۱۳۹۱

یمومع طباور   …. دراد هار  رد  نایرفص  دومحم  هک  تسا  یباتک  زا  یرگید  ناتساد  نیا 
دوش ىمریگ  سفن  هچ  وب ، دنچ  ندش  مهرد  هاگ  “ 

 ، َمدره اب  هک  ىریس  دنت  ىوب  دوب ، هدش  مهرد  هنانز  ىاهرطعو  هنادرم  ىاهنلکودا  عاونا  ىوب  اب  هک  ندب ، قرع  ىوب 
، دوب هدشنزیمت  ىاپ  گنس  ىوب  هبش  ىزیچ  هک  هدروخ  ناراب  ىاهسابل  ىوب  و  دزیم ، نوریب  ناخرچ  وید ، هرونت ى  نوچمه 

Do you need professional PDFs for your application or on your website? Try the PDFmyURL API!

http://www.gozargah.com/category/maghaleh/
http://www.gozargah.com/maghaleh/tolid-e-emam-zadeh-jadid/
http://www.gozargah.com/category/maghaleh/
http://www.gozargah.com/maghaleh/aval-bana-nabod/
http://pdfmyurl.com/html-to-pdf-api?src=pdf
http://pdfmyurl.com


تساهلاقمهرامش ١٢٦ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

تساهلاقمهرامش ١٢٦ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

. دش ىم  عورش  تشاد  مک  مک  ما  هنهک  مسآ  دوب و  هدرکرپ  ار  سوبوتا  ىاضف 
تیاهن تحار  سفن  کی  ىلبق ، ىاه  هلمح  نوچمه  ات  متفر  ىم  مدرک و  ىم  ساسحا  مسفنت  هاگرذگرب  ار  شگنچ 

ىتمعن هچزا  دنتسناد  ىمنو  دندیشک  ىم  سفن  ىلکشم  چیه  ىب  هک  ىنارفاسم  ىور  ار  ما  هدنامرد  هاگن  دشاب . میوزرآ 
ىاوه ات  مدرک  شالت  ورین  مامت  اب  مداد و  الاب  قیمع  سفن  تلاح  هبار  میاه  هناشو  هنیسورس  مدناخرچ و  دنرادروخرب ،

موش ىم  هفخ  مراد  مدرک  ساسحا  سویام  قفوم و  ان  ىلو  منیبب ، کرادت  ار  ىمدزاب  مد و  مهدب و  وت  ار  دوجوم  هفخ 
”.

نایرفص دومحم  هراشا –  کی 
تشهبیدرا ۱۳۹۱

زاورپ هوکش 
تسین یا  هدنرپ  ره  لاب  رد 

هناگی تسا و  راوگرزب  هک  یناکاز  دیبع  زا  یا  هتفگ  ’
تشهبیدرا ۱۳۹۱

تساوخ تیراع  هب  یبسا  یکی 
: تفگ

تسا هایس  اما  مراد  بسا 
: تفگ

دش دیاشن  راوس  ار  هایس  بسا  رگم 
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تساهلاقمهرامش ١٢٦ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

تساهلاقمهرامش ١٢٦ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

: تفگ
تسا سب  هناهب  ردقنیمه  داد  مهاوخن  نوچ 

یناغرف فیس  درذگب –  زین  نیا 
تشهبیدرا ۱۳۹۱

تفر تشذگ و  ناریش  شرغ  وچ  تکلمم  رد 
درذگب زین   امش    ناگس    یوع   وع  نیا   

نادشاررغصا یلع  هلیوط – 
تشهبیدرا ۱۳۹۱

وج هرانک ی  تفوک . ورف  نیمز  وت  وج ، رانک  ار  شرخ  یهلیوط  خیم  نامیلس 
رخ تسب . رخ  تسد  هب  ار  دنلب  راسفا  رس  . تشاد یزیئاپ  یاه  هکشخ  فلع 

کمک اب  ار  اه  هکشخ  فلع  درک . زارد  ار  هزوپ ش  دیشک ، نکمم  دح  ات  ار  راسفا 
ناهد دنک . نیمز  زا  شتفلک  تک و  رغچ و  هچول  بل و  یربنا و  زاگ  یاهنادند 

نامیلس فرط  ار  دوخ  رپ  هزوپ ی  درک . دنلب  ار  شرس  درک . رپ  ار  شداشگ 
اب ترخ ، ترخ و  ار  اهفلع  هکشخ  تخود و  وا  هب  ار  دوخ  بیجن  هاگن  تفرگ .

شاپ رپ و  لپک و  هب  درک و  گنز  گنز  یگنر  زبس  تشرد  سگمرخ  دیوج . تذل 
نیمز فارطا و  هب  دگل  دنچ  تفر ، ورف  رخ  لپک  هب  هک  سگمرخ  شین  دیرپ .

. تخادرپ سگمرخ  اب  هزرابم  هب  بقع  زا  ودناخرچ  شلپک  رود  ار  دوخ  مد  تفوک .
بوچ هدروخ ی  بآ  ترک  دز . الاب  اهنار  ات  ار  دوخ  یسابرک  هایس  نابنت  امیلس 

الود ار  دوخ  رمک  تفرگ ، تسد  وت  ار  هبنپ  پوچ  هتوب  دنچ  تفرگ . اپ  ریز  ار  هبنپ 
مکحم نیمز  رب  اردوخ  . دندوب هدش  لوغ  یاهاپ  لثم  هدیبسچ ش ، لگ  یاهاپ  درک .
یاه هبنپ  بوچ  دیدش ، یناکت  اب  ودرک  زکرمتم  شاهوزاب  رد  ار  دوخ  تردق  درک .
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دوخ رس  تشپ  ار  هدش  هدنک  یاه  هبنپ  بوچ  دیشک . نوریب  نیمز  زا  ار  هدش  هتسد 
. تفر شیپ  راز  هبنپ  بوچ  وت  الود  الود  ودرک  هتسد 

درد دیشکیم . ریت  شرمک  درک . تسار  ار  دوخ  رمک  دیسر ، هک  ترک  هت  نامیلس 
نوتس فرط  ود  هب  تشپ  زا  ار  شاههجنپ  تفرگ . تسار  ًالماک  ار  دوخ  دق  دروآیم . راشف  هنیس ش  هقودنص ی  هب 

ار شرس  داد . مایتلا  شاهتشگنا  کون  اب  یمک  ار  شرمک  درد  داد . راشف  شاهتشگنا  کن  اب  تشاذگ و  شتارقف 
رکشل راگنا  دنتخیرگیم ، برغ  فرط  هب  هدنکارپ  هراپ و  هکت  یاهربا  درک . هاگن  ار  یگنلپالآ  نامسآ  تفرگ و  تسار 

نامیلس دندرک . شزاون  ار  نامیلس  یاهمشچ  نارکیب  یبآ  نامس  دیفس و آ  هسئای ی  یاهربا  دندوب . یا  هدروخ  تسکش 
نوریب دوخ  لغب  بیج  زا  ار  قپچ  نوتوت و  هسیک  دز . کدنچ  ترک  یدنلب  رانک  دش . شوخ  رس  ودرب  دای  زا  ار  دوخ  درد 

اب رخ  دیئاپ . ار  فارطا  درک و  دنلب  ار  شرس  دز . سفن  رپ  کپ  دنچ  درک . دود  ار  قپچ  درک . نوتوت  زا  رپ  ار  قپچ  رس  دروآ .
پچ و هب  ار  شرس  داد . دوخ  ندرگ  هناش و  هب  یسوق  شک و  نامیلس  دوب . لوغشم  اهسگمرخ  اه و  هکشخ  فلع 

شقپچ رتسکاخ  نوریب و  نت  زا  ار  یگتسخ  درک . غاج  غیج ـ  شندرگ  داد . شلام  ار  شندرگ  یاهگر  داد . ناکت  تسار 
ور دش و  الود  هرابود  تخادرپ . راک  هب  هزات  یسفن  اب  تشاذگ و  بیج  وت  دیچیپ و  مه  رد  ار  قپچ  هسیک و  درک . یلاخ  ار 

نوریب نیمز  زا  ار  اهنآ  درکیم . هقلح  اههبنپ  بوچ  رود  ار  شاهتشم  درک . تکرح  هدمآ ، هار  فلاخم  فرط  هب 
. تشاذگیم اج  هبنپ  بوچ  یاه  هتسد  فرط ، ود  زا  دوخ  رس  تشپ  تفریم و  شیپ  راوگنچرخ  دیشکیم و 
نوخ هب  سونایقا  رد  دیشروخ  تسشن . یم  نوخ  هب  برغم  هنیس ی  دوب . هدش  درز   ، بورغ هب  ور  دیشروخ  گنر 

. دندرکیم زاورپ  برغ  فرط  هب  دندیشکیم و  غیج  یهورگ ، رجاهم  هایس  یاهغالک  دروخیم . هطوغ  برغم  هتسشن ی 
ار شراسفا  دیشک . نوریب  نیمز  زا  ار  رخ  هلیوط ی  خیم  دوب . هتسب  دوخ  نامسیر  نایم  هبنپ  بوچ  هتشپ  کی  نامیلس 

روز و اب  دیشک . هبنپ  بوچ  هتشپ ی  رانک  ار  رخ  تخادنا . رخ  رس  رود  هزوپ و  هبار  راسفا  درک . زاب  شاپ  تسد و  زا 
تشپ نالاپ و  ور  ار  راب  تسب . مکحم  رخ  مکش  ریز  نالاپ ،  فرط  ود  زا  ار  شگنت  درک . رخ  راب  ار  هتشپ  نانز ، سفن 

. درک شاهر   ، یدابآ فرط  هب  ار  رخ  درک و  نازیم  اج و  هباج  رخ 
یا هدنبانت  چیه  یدابآ  رد  دوب . گنر  خرس  یمک  زونه  برغم  هنیس ی  دشیم . یگنلپالآ  اوه  دوب . هدرک  بورغ  دیشروخ 
نادنچ هلاس  رازه  رانچ  زا  دوب . هدیئارگ  یشوماخ  هب  رانچ  یاه  هلعش  دوب . هدرتسگ  لاب  اج  همه  توکس  دشیمن . هدید 

زونه رانچ ، هدنام  اج  دیشوپ ه ی  هایس  یاه  هدنک  دوبن . شیب  هتخوس  هخاش و  گنریب و  یتخرد  هلوک  دوب . هدنامن  یزیچ 
همه نآ  زا  تساخیمرب . دود  رانچ  هنت ی  اب  اههخاش  هت  لاصتا  لحم  زا  دندوب . هتخوس  یگمه  اههخاش  دندرکیم . دود 
لچک رس  دوب  هدش  رانچ  لکاک  دوب . هدیشک  ماک  هب  ار  رانچ  لکاک  هنامحریب  هلعش  دوبن . یربخ  ادص  رس و  رپ  هدنرپ ی 

اهکیتسال مرچ و  راک و  رازبا  دوب . هداتسیا  اپ  ور  هدنکفا ، رس  رانچ  هتخوس ی  مین  روطق  هنت ی  اهنت  یا . هتخوس  هایس ـ 
هدشن کیرات  ًالماک  اوه  دوب . هدیچیپ  دوخ  رد  ار  یدابآ  یاضف  دود  یوب  دندوب . هدش  رتسک  اخ  بلاط  داتسا  یاه  هویگ  و 

هنابش روفنم  یاهغیج  دوب و  هدرک  شوخ  اج  ادخدک  یخولک  هناخ  هبارخ ی  راوید  فاکش  رد  تقو ، زا  شیپ  یدغج  دوب ،
. دوب هدرک  زاغآ  ار  دوخ  ی 

: تفگ بل  ریز  دش و  هریخ  رانچ  هب  داتفا . تریح  هب  رانچ  عضو  زا  دش . جاو  جاه و  بجعت  زا  نامیلس 
؟ هدمآ هلاس  رازه  رانچ  یئ  رس  یئالب  یچ  ینعی  - 

. دیئاپ ار  دوخ  فارطا  دش . شریگتسد  زیچ  همه  تخانش . ار  اهمرادناژ  دید ، دوخ  فارطا  رد  ار  هریت  هیاس  دنچ  نامیلس 
یمرادناژ دوب . هدش  رید  یلیخ  دیشک ، ینایلق  یلع  هناخ ی  راوید  هانپ  هب  ار  دوخ  درک . نیگنس  کبس و  ار  رارف  هار 

: تفگ داتسیا و  نامیلس  هنیس ی  رد  هنیس  دمآ و  نوریب  راوید  هانپ  زا  لفاغان 
؟ یئوت بیبح  نوولهپ ! منیبب  اتساو  - 
. منامیلس نم  سیئر ، یاقآ  ریخن  - 

؟ نیدرک شصق  ان  ور  اقآ  هک  یئابلج  نومه  زا  یکی  وت  سپ  رتیب . یلیخ  - 
. دش هدیبوک  هنیس ش  تخت  هب  گنفت  قادنق  تف ،  این  وگم  وگب ـ  تهلم  نامیلس 
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؟ نیدرک شروگ  مگ و  اجک  ور  یغای  بیبح  وگب  هلاای  ادرمان . ردپ  منوشیم ، نوتازع  هب  ونوت  همه  ردام  - 
شاه هدرگ  اه و  هناش  هنیس و  تشپ ، هب  گنفت  قادنق  اب  سفن  کی  درک . هنیس  ادخدک  هناخ ی  فرط  ار  نامیلس  مرادناژ 

. تفوکیم
لاب هب  دش و  نهپ  اجرد  درک و  شکورف  نیمز  ور  داتفا . سپ  شسفن  دش . نوخ  قرغ  نامیلس  تروص  رس و  ناهد و 
هنتمین ی نابیرگ  تشپ  تفوکیم . شرمک  تروص و  رس و  هب  گنفت  قادنق  نیتوپ و  هزوپ ی  اب  مرادناژ  داتفا . لاب 
: دیشک داد  درک و  شترپ  نالاد  لخاد  تدش  اب  دناشک و  ادخدک  طایح  رد  رانک  ات  ار  وا  تفرگ . گنچ  وت  ار  نامیلس 
یاردام ردپیب و  نیفرط ، اهیک  اب  منکیم  نوتیلاح  هدیشک ؟ یشکندرگ  شروش و  هب  نوتراک  الاح  اههمقل ، مورح  - 

! یتبرغ
ار دوخ  فارطا  درک . زاب  ار  دوخ  هتسشن ی  نوخ  رد  یاهمشچ  دوب . هداتفا  شوگ  شوهیب و  تدم  هچ  دیمهفن  نامیلس 
اه هلاپ  ات  وت  شسابل  تروص و  رس و  دوب . هداتفا  ادخدک  هلیوط ی  هلاپات ی  هباغود ی  زا  هدیشوپ  فک  ور  درک . یسراو 

نازرل رات و  ار  اج  همه  زیچ و  همه  دوب . جیگ  شرس  داتفا . رمد  هرابود  دش . دنلب  ودرک  لاپ  لاپ  دوب . هدروخ  هطوغ 
دش و دنلب  داد . هیکت  روخآ  هب  ار  دوخ  هدش ی  هل  نت  تفرگ . ار  روخآ  هبل ی  دناشک . روخآ  رانک  ار  دوخ  ، زیخ هنیس  دیدیم .

. درک کاپ  نهریپ  نیتسآ  اب  ار  دوخ  تروص  مشچ و  هلاپات ی  نوخ و  درک . کشخ  دیلام و  روخآ  هراوید ی  هب  ار  شتسد 
فاکش شتشپ  هنیس و  تروص و  رس و  یاج  دنچ  دیشکیم . ریت  شرس  دندوب . هتفوک  نواه  وت  راگنا  ار  نامیلس  نت 

ناج تمحز و  رازه  اب  هرخالاب  داتفا . هلاپات  باغود  ور  هلیوط و  فک  دش و  نازیوآ  روخآ  هب  هبترم  دنچ  دوب . هتشادرب 
. دیشک الاب  ار  دوخ  ندنک ،

. دیزرلیم شمشچ  ولج  زیچ  همه  اج و  همه  دیشک . زارد  اه  هکشخ  فلع  ور  نامیلس  دوب . فلع  هکشخ  زا  رپ  روخآ 

. تسب ار  دوخ  مشچ  دادیم . شارخ  ار  هنیس ش  سفن  دوب . هدش  یهوک  هزادنا  هب  شرس  دوب . هتفرگ  شتآ  شنورد 
…. دش اهر  دوخ  زا  اه  هکشخ  فلع  شوغآ  رد  ودش  تسس  داد . لو  ار  دوخ  ندرگ  رس و  اپ و  تسد و 

هدیشک یلصفم  کایرت  هدروخ و  یریس  قرع   ، ماش زا  دعب  اهمرادناژ  دش . قاطراهچ  یشارخ  شوگ  یادص  اب  هلیوط  رد 
یسراو ار  هلیوط  فک  ناروخ  ولت  ولت  تسم و  دوب . هدز  ناشرس  هب  حیرفت  سوه  دوب . هدش  غاد  ناشاه  هلک  دندوب .

: دیشک داد  یکی  دندرک .
! دوب ینوج  گس  بجع  هدش ، طقس  متفگ  هتفر ! رد  راگنا  نابهورگرس  - 

: تفگ درک و  یسرزاب  ار  روخآ  دش . کیدزن  روخآ  هب  سوناف  اب  نابهورگ  رس 
گنفت قادنق  تشم و  گنچ و  ریز  زا  هنوتب  هک  هدیئازن  هنن ش  زا  یسک  زونه  تسین . نوج  گس  ماردقنوا  اباب ، هن  - 

! هداد مل  همع ش  هنوخ ی  وت  راگنا  سجن ! وش  دنلب  هلاای  هدیپک . روخآ  وت  شاهنیا ، هنک ، رارف  تیجاح 
شاهاپ داتسیا . روخآ  رانک  دیشک . نیئاپ  ار  دوخ  دش . دنلب  نازرل  دوب . هدرک  شکورف  یمک  نامیلس  یاهناوختسا  درد 

رمک تشپ و  دیدیم . نازرل  هلوک و  جک و  یاهالویه  لکش  هب  ار  اهمرادناژ  تفریم . یهایس  شمشچ  ولج  دیزرلیم .
. داد هیکت  روخآ  هراوید ی  هب  ار  دوخ 

نایم رس  اب  داد و  ناکت  تدش  اب  ار  وا  تفرگ . ار  نامیلس  یهقی  داد . اهمرادناژ  زا  یکی  تسد  ار  سوناف  نابهورگرس 
. تفر شوه  زا  دش و  ولو  اه  نهپ  ور  رمد  نامیلس  درک . شترپ  اه  هلاپات 

یسابرک نابنت  اهنت  دوب . تخل  درک ، هاگن  اردوخ  نامیلس  دندروآ . شوه  هب  بآ  لطس  هس  ود ـ اب  ار  نامیلس  اهمرادناژ 
شوربور تسد ، هب  قالش  نابهورگ  رس  دندرک . چیپ  بانط  روخآ  بوچ  هب  ار  شاهتسد  دوب . شاپ  شا  هدش  هراپ  هراپ 

: تفگ داتسیا و 
تمرج کیرش  نوا  یگیم  الاح  هدرک م . مدآ  مشارت  صاقر  وت  زا  یلیخ  نم  ینزیم ؟ یگدرم  شوم  هب  وتدوخ  بوخ  - 

؟ واگ یانجل  نیمه  وت  مزیرب  وت  اهدور  ای  تساجک ، بیبح 
بالیس دز . قع  نابهورگ  رس  تروص  وت  ودز  مه  ار  نامیلس  لاح  نابهورگ ، رس  سفن  هریش ی  قرع و  دنگ  یوب 

: دیشک هرعن  نابهورگ  رس  درک . قرغ  دوخ  وت  ار  نابهورگ  رس  تروص  اهمشچ و  غارفتسا 
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تساناتسادهرامش ١٢٦ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

بابرا نینکیم و  بارخ  زیراک  یفرط ! یک  اب  مدیم  تنوشن  الاح  هرادیمن . رو  یرگیذوم  زا  تسد  منوش  هدرم  - 
! اه نینزیم 

وت ، درکیم یرای  شسفن  ات  دناخرچ و  شرس  رود  ار  دننام  رام  هایس  قالش  تشاذگ . داشگ  ار  دوخ  یاهاپ  نابهورگرس 
اجرب یاهغارفتسا  هدنام ی  هت  قرع و  داتسیا . داتفا ، هک  سفن  زا  تفوک . نامیلس  هناش ی  هنیس و  تروص و  رس و 

: تفگ درک و  کاپ  شمرفینوی  لاب  اب  ار  دوخ  هنیس ی  تروص و  هدنام ی 
نوتفات ات  نچ  درآ  نم  هی  منومهفیم  تهب  یتفرگ ؟ نوخهفخ  نیدرک ؟ نوهنپ  یروگ  مودک  ور  هدازمورح  بیبح  - 

ومع نوا  نوریب . مشکیم  بیبح  ات  لچ  نوتمودک  ره  هدرگ ی  زا  منوکشیم . ونوتاندرگ  نیشاب  ملیف  هگا  هشیم .
هتفر هنک . یباتفآ  وشدوخ  هدرم  هگا  هشب . میاق  شوم  خاروس  وت  هنک و  رارف  ابور ه  لثم  راذگب  مرایم . شریگ  منیسح 

ونوشسفن منکیم و  نوشادیپ  هدش  منیمز  ریز  زا  هشیم . شادیپ  یدابآ  وت  هک  هرخالاب  هدرک . روگ  مگ و  وشدوخ 
فک مراذگیم  ونوشرخآ  ات  لوا  هشب . انوبز  درو  تایالو  مومت  وت  هک  مزاسب  یبیبح  نیسحومع و  هی  مریگیم .

!…. گس بمد  هب  مدنبیم  منکیم و  ومانگاپ  نیا  ماینرو ، روشان  یتبرق  هدع  هی  سپ  زا  هگا  نوشتسد .
نامیلس زا  رگید  دندروآ . ششوه  هب  تفر و  شوه  زا  هبترم  دنچ  نامیلس  دندز . ار  نامیلس  حبص  یاهمدمد  ات  اهمرادناژ 
زا شاهمشچ  دیشکیم . ریت  شزغم  دوب . زوس  تقاط  شزوس  درد و  دوب . هدنامن  یسفن  انیب و  هدش ی  هل  نت  زج 

. دندیشکیم نوریب  شاهنخان  کون  زا  ربنا  زاگ  اب  ار  شدوپ  رات و  باصعا و  مامت  راگنا  دندزیم . نوریب  هقدح 
ولج تفرگ . دوخ  رد  ار  شاپاترس  یدرس  قرع  دش . لاح  سحیب و  شندب  مامت  دمآرد . اپ  زا  ناوخسورخ  یاهیکیدزن 

ار وا  یهایس  دش . نک  هولق  شنورد  رد  یزیچ  دز . یم  رپرپ  شدید  ولج  اج  همه  زیچ و  همه  دش . هایس  شاهمشچ 
. دندنام زاب  تکرح  زا  شاهاپ  دندیدن . ار  یئاج  رگید  شاهمشچ  دش . اهر  نیمز  رب  درک . شکورف  تفرگارف و 

تشپ نامیلس  هدرم ی   ، شیم گرگ و  یاوه  وت  حبص 
……. دوب هداتفا  شا  هناخ  راوید 

راسکاخ میسن  زاب - هدنرپ  لتق 
تشهبیدرا ۱۳۹۱

-۱

مدوب هتشاد  هگن  ماهتفگن . سکچیه  یارب  الاح  ات  منک  فیرعت  ناتیارب  مهاوخیم  ماهدوب و  شدهاش  هک  ار  یئارجام  نیا 
یعس منک . بارخ  ار  شیایند  تساوخیمن  ملد  دناسرب . مزاب  هدنرپ  تسود  شوگ  هب  یسک  مدیسرتیم  مدوخ . یارب 

ارچ دسرپن  ات  مدز  یم  کلک  وا  هب  یروجکی  دیاب  عقاو  رد  تسا . هداتفاین  یقافتا  چیه  راگنا  منک  راتفر  یروط  مدرکیم 
شیاپ متشاد  تسود  هشیمه  هک  مقاتا  زا  تمسق  نآ  راک  هب  یراک  ماهدیشک و  نیئاپ  ار  ما  هرجنپ  هرکرک  تسا  یتدم 

الاح مدرک . تداع  دعب  اما  منیبن . ار  مقاتا  زا  تمس  نآ  دوب  تخس  یلیخ  دوب . تخس  یئاهروجکی  لئاوا  مرادن . متسیاب 
هک یگرزب  هرجنپ  دوب . مه  گرزب  هرجنپ  کی  نابایخ  هب  ور  نمیشن ، قاتا  یلوط  یاهتنا  رد  هک  تسا  هدش  مشومارف  رگید 

یولبات کی  لثم  دوب . ادیپ  نآ  رد  شیاههخاش  زا  یمین  اب  طقف  یرگید  لماک و  ًابیرقت  یکی  یزیربت  تخرد  ود  هشیمه 
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هتسب هزخ  یتسوپ  اب  کزان  یاههخاش  گرب . یب  تخل و  دندنامیم . اههخاش  طقف  اهتخرد  زا  اهناتسمز  یشاقن . گرزب 
نآ هب  دنناسرب  دنراد  نوخ  هچره  دنتساوخیم  راگنا  دندیودیم . یربا  یرتسکاخ و  ینامسآ  نت  رد  گریوم  نوچ 

اشامت ار  اهنآ  هرجنپ و  رانک  متشاذگیم  یلدنص  متشادن  یصاخ  راک  مدوب و  هناخ  رد  یتقو  نم  سوبع . یاهیرتسکاخ 
ولج مدرکیم . ناشهاگن  هدیباوخ  مدیشکیم و  زارد  لبم  یور  متفر  یم  مدشیم  هتسخ  هک  مه  یهاگ  مدرکیم .

هاگ یرتسکاخ ، ظیلغ و  یاهربا  یاههدوت  زا  رپ    ِ نامسآ هب  مدرکیم  هاگن  لبم و  یور  مدوب  هدیشک  زارد  یتقو  ممشچ 
. دندشیم کمشپ  تخرد  لکش  تسرد  اهتخرد  تقو  نآ  دندش . یم  عمج  اههخاشرب  رود و  نیئاپ و  دندمآیم  اهربا  هدوت 

. اهنآ یاشامت  زا  دمآیم  مشوخ  نم  دنتشاذگیم . ناشاههکد  ولج  دندرکیم و  تسرد  اهشورف  کمشپ  هک  یئاهنآ  زا 
یزاب شایمرگرس  و  دوب . رتناوج  نم  زا  دوب . نم  یهناخ  یوربور  تسرد  نابایخ ، یوسنآ  مزاب ، هدنرپ  تسود  یهناخ 
زا تفریم و  دراذگب . سفق  رد  درخب و  ار  یا  هدنرپ  ای  دنیبب . سفق  رد  ار  اهنآ  تشادن  تسود  دوب . دازآ  یاههدنرپ  اب 

هب نتفر  زا  لبق  اهزور ، دعب  دیرخیم و  نازرا  تمیق  اب  فلتخم  یاههناد  زا  رپ  گرزب  یاههسیک  رازاب  یوت  یاهیطاسب 
زا هرجنپ و  تشپ  تفریم  دعب  شاهناخ ، نکلاب  فک  تخیریم  دروآیم و  رد  هناد  هسیک  زا  تشم  تشم  شراکرس 

زا اما  مدینشیمن . ار  شیادص  نم  دنتفریم . الاب  مه  لوک  رس و  زا  اههناد  ندروخ  یارب  هک  درکیم  اشامت  ار  اهنآ  رود 
شلد دندنخیم . لد  هت  زا  دراد  روطچ  دراد و  یلاح  هچ  منزب  سدح  متسناوتیم  شاهلک  اههناش و  تکرح  زا  رود و 

لام اج  کی  ملاع  یاه  هدنرپ  مامت  راگنا  هک  دوب  داش  یروط  دیدنخیم و  یروط  دنک . ناشکرت  راگنا  تساوخیمن 
. تسوا

-۲
هرجنپ مد  دورب  مدیسرتیم  منک . توعد  ماهناخ  هب  ار  مزاب  هدنرپ  تسود  دوب  تخس  میارب  هعقاو ، نآ  نداد  خر  زا  دعب 

ار مقاتا  هرجنپ  ارچ  دنک  هلیپ  نم  هب  دهدن  خر  مه  نآ  ًالصا  ای  و  دهد . خر  هثداح  نامه  زاب  و  رگید ، تسا  قافتا  دتسیاب ،
ارجام موش  روبجم  نم  دعب  و  مریگیمن . ملیف  ای  سکع  وا  نکلاب  زا  رگید  میوئدیو  یلاتیجید  نیبرود  اب  ارچ  ای  ماهتسب و 

متشاذگیم رارق  برض  رس  دنیبب  ار  نم  دهاوخیم  تسا و  هدش  گنت  شلد  هک  درکیم  نفلت  ات  منک . فیرعت  شیارب  ار 
. دوبن رود  نامهناخ  زا  مه  یلیخ  هک  هفاک  کی  رد  وا  اب 

رتشیب وا  یوخ  قلخ و  اب  هک  مدرکیم  باختنا  ار  شایکی  نم  دوب و  ام  هب  کیدزن  یاههلحم  یوت  هفاک  اتراهچ  هس 
یخوش و لها  راکشزرو و  دندوب و  ناوج  همه  شوت  دندمآیم  هک  یتعامج  دوب و  رختسا  کی  بنج  هههفاک  دوب . راگزاس 

اهرتخد و هب  مه  وا ، اجنآ و  میتفر  یم  تشاد . نم  زاب  هدنرپ  تسود  هک  یئوخ  قلخ و  نیمه  ینعی  دنخب . دنلب  دنلب 
وا هب  یگتسباو  چیه  هک  ییاههدنرپ  تفگیم . شیاههدنرپ  زا  نم  یارب  مه  درکیم و  هاگن  غولش  داش و  یاهرسپ 

دوب هدرک  یروآ  عمج  تاعالطا  اههدنرپ  یگدنز  زا  ردقنآ  درک . یم  تبظاوم  ناشزا  بیرغ  یتیلوئسم  اب  وا  اما  دنتشادن .
. تفگیم اهناتساد  اهکنابنج  مد  اههرهس و  اه ، غالک  یزاب  یگدنز و  زا  دنزب . فرح  اهنآ  زا  تیارب  اهتعاس  تسناوتیم  هک 

ات دننکیم  نیمک  اهغالک  تسنادیم  نوچ  دروخیم . مه  هب  شایگدنز  مظن  دنراذگب  مخت  دنتساوخیم  شاهاکوت  یتقو 
. دنروخب ار  اهمخت 

دوب یباتفآ  اوه  دز و  یم  نامسناش  رگا  میدرکیم .. باختنا  هرجنپ  کیدزن  یئاج  کی  نتسشن  یارب  هفاک  یوت  ًالومعم 
نم میدیشونیم . وجبآ  من  من  دمآیم ، اهاکوت  یادص  یتقو  تقو ، نآ  اهتخرد . هب  کیدزن  میتسشنیم ، نوریب  میتفریم 

و اههخاش ، رس  رد  مهاب  اهنآ  یوگ  تفگ و  هب  و  داد ، یم  شوگ  اهاکوت  یادص  هب  مه  وا  مدرکیم ، هاگن  اهتخرد  هب 
. دیدنخیم یکدوک  لثم  مه و  زا  ادج  یاهتخرد 

۳
یارب مزاب  هدنرپ  تسود  نم و  شتسار  تسا . نم  ناشیرپ  نهذ  ریصقت  دیشخبب . ماهدرک . یطاق  یمک  ارجام  حرش  رد 
رد وا  یهناخ  میدوب . هتسشن  مدرکیشک  بابسا  نآ  هب  اهدعب  هک  یاهناخ  نیمه  هب  وربور  یهناخ  نامه  رد  یلاس  دنچ 

. اهتخرد یاشامت  قشاع  نم  دوب و  اههدنرپ  قشاع  وا  متسشن . یم  نامتخاس  نامه  مود  یهقبط  نم  دوب و  موس  هقبط 
روج کی  نامیارب  ای  شیارب و  لوا  یهلهو  رد  دوب . هداد  مدای  شدوخ  ار  اههدنرپ  وا و  یاهراک  زا  ییویودیو  ملیف  نتفرگ 
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. دندرکیم شخپ  ملیف  تاناویح  اههدنرپ و  یگدنز  زا  طقف  هک  ینویزیولت  لاناک  ود  یکی  یاهملیف  اب  تباقر  رد  دوب  یزاب 
ار شدصق  دناشکیمن . اهفرح  نیا  زا  رازاب و  هب  اهلاناک  نآ  اب  ار  شتباقر  هتبلا  نم  ای  وا  یتراجت  ریقف  کچوک و  هاگنب 

ندوب هزات  زا  و  میدنخب . میدرکیم  اشامت  ار  اهملیف  میتسشن و  یم  یتقو  هک  دوب  بوخ  نامدوخ  یارب  طقف  میتشادن .
ادیپ انعم  اههدنرپ  اب  شیایند  تشاد  زور  هب  زور  هک  مزاب  هدنرپ  تسود  رتشیب  هتبلا  مینک . فیک  شاهریوصت  یضعب 

کی رد  شراک  لحم  رد  حبص  هن  تعاس  رس  زور  ره  لیطعت  یاهزور  زج  هب  دوب  روبجم  وا  دینکب . ار  شرکف  درکیم .
هتفرگ شدوخ  ای  نم و  هک  ار  یئاهملیف  نیا  تسشن و  یم  تقو  رید  ات  ادخ  یهشیمه  مه  اهبش  دشاب . رضاح  هناخباتک 

. دش یم  رادیب  باوخ  زا  راهچ  تعاس  اهحبص  دزیم و  شرس  هب  یهاگ  همه  نیا  اب  درک . یم  ژاتنوم  یئاهروج  کی  میدوب 
زور زا  تعاس  نآ  رد  ار  اههرهس  یادص  طقف  هک  دنک  شرادیب  تقو  نیا  رد  ات  درکیم  میظنت  یروط  ار  شتعاس  ینعی 

کی یور  زا  هک  یرن  یاکوت  یور  دنک  موز  یه  شانیبرود  اب  هرجنپ  یوت  زا  مه  دعب  ار . اهاکوت  یادص  ای  دنک . طبض 
رترود تخرد  دنچ  یهلصاف  هب  رگید ،  یتخرد  یور  دنک  ادیپ  ار  شاهدام  دعب  ندز و  ههچهچ  هب  دوب  هدرک  عورش  تخرد 
هطقن کی  رد  نیئاپ و  تمسهب  دنشکیم  رپ  تخرد  یور  زا  ودره  یناوخ  زاوآ  مادک  زا  دعب  یک و  ات  دشکب  کیشک  دعب  و 

زا فلتخم  یاه  تاش  اب  دندوب و  اههدنرپ  هک  کاخ  زا  هطقن  نامه  رس  تفریم  شنهذ  مه  یهاگ  دننیشن . یم  کاخ  رب 
نیمز زا  داب  یورین  هب  هک  یگرب  ای  و  دندوب . هتخیر  کاخ  رب  ناکتیب  هک  یئاهگرب  هوبنا  زا  تفرگیم . ملیف  اهاجنآ 

ار یدیشروخ  دوخ  تشپ  هک  یئاوه  نشور  کیرات و  رد  همه  دیصقر . یم  اوه  رد  ای  و  تسشن . یم  تساخیمرب و 
. یکیرات ندودز  یارب  دمآیم . شیپ  نانک  تخات  اهرود  رد  نیشتآ  یئاهلای  اب  شیاهبسا  شنیرز و  هبارا  اب  هک  تشاد 

 . تاملظ
زا نیرز و  هبارا  دیشروخ و  هرابرد  ار  رخآ  یاهفرح  نیا  داد ، یم  مناشن  ار  شراکتسد  تشگیم و  رب  راک  زا  هک  بش 

. دیدنخ یم  هناکدوک  تفگ و  یم  ملیف  راتفگ  رد  یاهدنیوگ  نوچ  شدوخ  ار  اهزیچ  نیا 
۴

لیلد منک  یم  رکف  مه  هچره  دش . عورش  یک  زا  مزاب  هدنرپ  تسود  نم و  نیب  فالتخا  منادیمن  قیقد  شتسار 
ار نم  درکیم و  یگناوید  هاگ  هکدوبن  مه  نیا  زا  اتح  دشاب . اه  هدنرپ  رس  تسناوتیمن  منکیمن . ادیپ  ار  نامفالتخا 

لثم دوب . هدرک  موز  ناشیور  هک  منیبب  ار  یئاههدنرپ  یرادرب ، ملیف  زا  شیپ  ات  درکیم  رادیی  باوخ  زا  دوز  یاهحبص 
ام نیب  دش ، عورش  نامیگیاسمه  زا  هک  نامیتسود  قافتا  نامه  لثم  دهدیم و  خر  هرابکی  هک  رگید  یاهزیچ  یلیخ 

نم یارب  ار  راک  وا  زا  ندش  رود  یارب  نیمه ، و  تسا . هداتفا  یئادج  ام  نیب  هک  دیمهفیمن  وا  هتبلا  داتفا . یئادج  هرابکی 
یم طقف  تسا . هداتفا  یئادج  نامنیب  هک  متسنادیمن  یتسرد  هب  مه  مدوخ  درکیم . هداس  یتاهج  زا  دیاش  ای  تخس و 

ار نیا  یتقو  دیآیمن . مشوخ  دایز  رگید  شیاهفرح  زا  ای  موشیم . هقالعیب  شیاههدنرپ  هب  وا و  هب  مراد  مک  مک  متسناد 
باوخ زا  شندرک  وک ،،، وکوک ، اب  رحس  هلک  زورره  یتدم  یارب  هک  یاهتخاف  مدش  هجوتم  هک  مدیمهف  لماک  روطب 

. تفگیم نم  هب  یئاهیزیچ  کی  تشاد  شیاه  وک ،،، وکوک ، اب  راگنا  تسا . هدرب  ورف  رکف  یوت  ار  نم  دنکیم  مرادیی 
نامه رد  نم  تمس  ود  هک  تسا  یئاهدرمریپ  زا  یکی  یحبص  مد  دنلب  موغ  موغ  هدنرپ ، یادص  مدرکیم  رکف  لئاوا 

اهحبص ات  منکلاب  رس  دتسرفیم  ار  هتخاف  وا ، هک  تفگ  یخوش  هب  زور  کی  مزاب  هدنرپ  تسود  یتقو  دنتسشنیم . هقبط 
تسا هتخاف  کی  هب  طقف  قلعتم  ادص  مدش  نئمطم  هک  دعب  مدوب . وا  اب  فالتخا  جوا  رد  رگید  دنک ، رادیب  باوخ  زا  ار  نم 

یوت متفر  درپ ، یم  دعب  دنکیم و  وک ،،، وکوک ، راب  دنچ  دنیشنیم و  ماهناخ  نکلاب  زا  یاهطقن  رد  دیآیم و  زورره  هک 
دنتفا یم  ماد  یوت  هناد  سوه  هب  دوز  یلیخ  هک  اهرتوبک  مغر  هب  هههتخاف  اما  مریگب . ار  هتخاف  مراذگب و  ماد  هک  رکف 

ماد و هب  الصا  نوچ  دوب . نم  ندرک  تیذا  ای  ندناوخ و  زاوآ  خن  یوت  شدوخ و  یوت  یلیخ  دیاش  ای  و  دوب . گنرز  یلیخ 
منک شیادیپ  تسا  نشور  اوه  یتقو  زور ، رد  مناوتب  هک  مدرکیم  راکره  یتدم  ات  درکیمن . یئانتعا  نم  یاههناد 

زرم رد  رحس  یاهمد  مد  هک  دشاب  ادص  کی  طقف  نیا  منیبیم و  باوخ  دنکن  تشاد  مرب  لایخ  نآ  زا  دعب  متسناوتیمن .
وا اب  دنادب  هک  نآیب  مه  مزاب  هدنرپ  تسود  دوشیم . وحم  مندش  رادیب  اب  مشوگ و  یوت  دچیپیم  یرادیب  باوخ و  نیب 

یادا درکیم و  وک ،،، ، وکوک درکیم . ماینابصع  رتشیب  یه  شیاهفرح  اب  دمآیم  نم  شیپ  یتقو  ماهدرک  ادیپ  فالتخا 
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ار میاج  هک  نآ  یارب  لوا  یهلهو  رد  مورب . اجنآ  زا  مدش  راچان  تشاذگیم . مرس  هب  رس  دروآیمرد و  ار  ِهههتخاف 
ریز ار  مایمیدق  نکلاب  یاههبنس  خاروس و  بوخ  وربور  زا  مناوتب  هک  منک  ادیپ  ار  یئاج  مود  یهلهو  رد  منک و  ضوع 

راکش یارب  دایز  نیرمت  هب  هتبلا  راک  نیا  یارب  منکب . ار  شکلک  دعب  و  دنیشن . یم  اجک  ِهههتخاف  منیبب  مریگب و  رظن 
. متشاد زاین  رود  هار  زا  هدنرپ 

۵
رد مداتفایم  هار  مبیج  رد  گیر  یتشم  نامکریت و  کی  اب  مدشیم  راکیب  ات  ماهزات  یهناخ  هب  یشکبابسا  زا  دعب 
اتود هخاشود ،  بوچ  کی  زا  ار  منامکریت  مریگب . فده  رود  هار  زا  ار  اههدنرپ  مدرکیم  یعس  فارطا و  یاهلگنج 

هدنک دوب  هدنام  رابنا  رد  هک  ماهخرچود  یمیدق  یاهکیتسال  زا  ار  اهکیتسال  مدوب .  هتخاس  مرچ  هکت  کی  زارد و  کیتسال 
، یئیغاز غالک  یرتوبک ،  هک  نآ  ضحم  هب  لگنج و  یوت  متفر  یم  دوب . ماهنهک  یاهشفک  زا  یکی  هنابز  مرچ ، هکت  مدوب و 

یم اهر  ار  گنس  متفرگیم و  شتمسب  ار  منامکریت  مدید  یم  نیمز  یور  ای  یاهخاش  رس  کیدزن  ای  رود  زا  یئاکوت 
اما دوب  تحار  یلیخ  دندشیم  نهپ  نیمز  یور  باتفآ  رد  نم  هب  کیدزن  هناموصعم  هاگ  هک  اهاکوت  ندرک  راکش  مدرک .

مزاب هدنرپ  تسود  اب  مدرکیم  ادیپ  یرتشیب  تراهم  مراک  رد  ردقچره  دوب . لکشم  یلیخ  اهکشجنگ  اههتخاف و  ندز 
. دشیم رتشیب  مفالتخا 

باوخ زا  ِهههتخاف  نامه  یادص  اب  رحس  یهلک  حبص  زور  کی  هک  تشذگیمن  هزات  نامتراپآ  رد  متنوکس  زا  یهامدنچ 
زا داتفا . ادص  زا  دعب  داد و  رس  هلصاف  اب  وک ،،، ، وکوک راب  دنچ  هودنا  اب  هبترم  دنچ  قباس ، لثم  مه  زاب  مدش . رادیب 

مدید منک . ادیپ  دوب  هتسشن  هک  ار  یلحم  قیقد  متساوخیم  نکلاب . یوت  مدیرپ  تسد  رد  نیبرود  نوریب و  مدز  باوختخر 
ملیف نم  ِنکلاب  زا  دراد  هداتسیا و  شاهناخ  نکلاب  یوت  نهاریپ  ریز  تروش و  اب  نم  زا  شیپ  مزاب  هدنرپ  تسود 

تسد اب  شحف  اتدنچ  مدش و  تکاس  اههیاسمه  ندش  رادیب  سرت  زا  دعب  مداد .  شحف  اتدنچ  وا  هب  دنلب  دنلب  دریگیم .
نم یارب  تسد  اب  و  تفرگ . ملیف  منکلاب  نم و  زا  شدوخ  یارب  یه  تفرگن . ار  مادکچیه  وا  اما  مدرک . شاهلاوح 

منک و یم  ادیپ  ار  هههتخاف  تیارب  مدوخ  نم  لایخ  یب  هک  راگنا  تفگ ، شتسد  تاکرح  اب  یئاهزیچ  یه  داتسرف و  مالس 
مدرکیم شباترپ  نکلاب  رس  زا  مدوب  شیولهپ  رگا  منک  یم  رکف  هک  تفرگ  مجل  وا  تسد  زا  ردق  نیا  اهفرح . نیا  زا 

. نابایخ یوت 
۶

نوچ شدوخ . نکلاب  هب  ای  دوب  نم  نکلاب  هب  شیور  مزاب  هدنرپ  تسود  منادیمن  تسرد  شتسار  داتفا  قافتا  نآ  یتقو 
یارب تقو  نآ  ات  اهفرح  نیا  زا  یشک و  بابسا  مسا  هب  یزیچ  ًالصا  مدیمهف  مدرک  لابند  رت  قیقد  ار  هیضق  هک  اهدعب 

. دوب هعقاو  نآ  زا  دعب  اج  نآ  زا  منتفر  عقاو  رد  دوب . هدماین  شیپ  نم 
یوت گیر  یتشم  اب  تسد  رد  نامکریت  مدینش  ار  ِهههتخاف  یادص  یتقو  دوب . هداتفا  قافتا  یروطنیا  مه  زورنآ  ارجام ی 
نابایخ و یوت  سکچیه  یتقو  رحس  یهلک  مدید . ار  مزاب  هدنرپ  تسود  هتخاف  یاج  هب  یلو  نکلاب . یوت  مدیرپ  مبیج 

. درکیم یرادرب  ملیف  یزیربت  تخرد  ود  نآ  شاهناخ و  نکلاب  زا  نابایخ  یوت  زا  تشاد  تسد ، رد  نیبرود  دوبن  هلحم 
اهتخرد یاپ  زونه  رحس  کیرات  یاههیاس  و  دوب . تولخ  الماک  هلحم  تشادن . هجوت  سکچیه  هب  هک  دوب  شدوخ  یوت  ردقنآ 

ادیپ ، یکیرات یوت  اج ، کی  زا  یکی  روطچ ، مناد  یمن  هاگان ، دندروآ . یم  قافتا  کی  لوه  دوخ  اب  هک  یئاههیاس  نآ  زا  دندوب .
لثم همه  ار  اهنیا  نم  داتسیا . شتشپ  تفر  دوب ، شدوخ  راک  مرگرس  مزاب  هدنرپ  تسود  یتقو  مارآ ،  مارآ  و  دش .
شاهغیت هک  دراک  کی  شبیج  زا  دعب  درک ، شفارطا  هب  یهاگن  درم  نآ  ما . هدرک  ظفح  ماهظفاح  رد  ملیف  کی  تاعطق 

مزاب هدنرپ  تسود  نهاریپ  ریز  درب  ار  شتسد  دعب  منیبب . بوخ  هک  تفرگ  نم  یوربور  دروآ و  نوریب  دوب  کیراب  زارد و 
ًالصا لوا  یهلهو  رد  مزاب  هدنرپ  تسود  هک  درک  ورف  عیرس  تفارظ و  اب  ردقنآ  وا . یولهپ  یوت  درک  ورف  ار  دراک  و 

هار شاهناخ  تمس  هب  دوب  شتسد  رد  نیبرود  هک  روط  نامه  تشاذگ و  مخز  یاج  یور  ار  شتسد  طقف  دشن . هجوتم 
. داتفا

. دنامن یاجهب  یسک  یارب  دشاب  حبص  زور  نآ  رد  تیانج  کی  زا  ناشن  هک  یرثا  چیه  دشن . هتخیر  نیمز  یور  ینوخ  چیه 
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» ناتسادهرامش ١٢٦ هاگدید  ۱

یارب شاهناخ  نکلاب  مدیدن و  ار  مزاب  هدنرپ  تسود  رگید  نآ  زا  دعب  مدوب . هلحم  نآ  رد  ارجام  نیا  دهاش  اهنت  نم 
. دش یلاخ  هناد  یاههسیک  هدنرپ و  روضح  زا  هشیمه 

۷
مزاب هدنرپ  تسود  نم و  نیب  هک  یفطاع  یسح  اب  دینک  لوبق  دیشخبب . ار  نم  تسین  قیقد  یلیخ  مشرازگ  هک  نیا  زا 

زاب مراد  وا  لتق  رب  لاد  هک  یدهاوش  همه  اب  میوگب  مه  ار  نیا  و  مهد . حرش  ار  ارجام  نایاپ  تسرد  مناوتیمن  دوب 
. تسا هداد  خر  شیارب  هعقاو  نیا  روطچ  دیوگب  امش  نم و  یارب  شدوخ  دوش و  شیادیپ  یزور  دیاش  مرظتنم 

یریما اشاتان  داب –  مغ 
تشهبیدرا ۱۳۹۱

دوب هدنز  وا  ات  دنتفر . نییاپ  یبادرس  یاههلپ  زا  هناخ  یاهرتخد  نوتاخهلیگ  ِگرم  زا  دعب 
مامت نآ  رد  دنتسکشار و  وا  ةنهک  نادمچ  ِلفق  دنتشادن . ار  اجنآ  هب  نتشاذگمدق  تأرج 

. دندوب هدرک  مگ  شیپ  اهلاس  هک  دندرک  ادیپ  ار  ییاهزیچ 
یاهراترانک هچقات ، یور  هنیآ  ربارب  رد  ار  توقای  یاههراوشوگ  ناشنیرتگرزب 

ریز زا  هک  دروآدای  هب  ار  لبق  لاس  جنپ  یس و  یومهایس  رتخد  تفرگ و  وم  یرتسکاخ 
. دزیم قرب  شیاهشوگ  جاخ  رب  اهتوقای  روت ، یدیفس 

دوب و هدیصقر  یدرم  هارمه  ینامهم  نیلوا  رد  نآ  اب  هک  دروآ  نوریب  ار  یشفک  ةگنل  یکی 
هدش و درز  یاهمان  یرگیدو  دروخیم  قل  شاهنشاپ  دوب و  هدش  هدنک  شیور  نویپاپ  الاح 

. تسیک ِطختسد  شگنرمک  هدادسپ و  بکرمتاملک  دوب  هدرکن  شومارف  زونه  هک  هدنتسرفیب 
فورظ یاههکت  هدش ، نوگنرس  یاههاش  سانکسا  ، دنبندرگ زا  هدناماج  دیراورم  یاههناد  هچراپ ، یاههراپ  نایم  زا  دعب 

، حبص کی  دوب . نازیوآ  ناشقاتا  راوید  زا  لبق  اهلاس  هک  دندرک  ادیپ  ار  یدرم  ةلاچم  سکع  ، نادمچ یوت  ةتسکش  ینیچ 
رگید دوب . هتشاد  هاگن  ار  راوید  هدنام ی  دیفسشخب  نآ  یسکع ، چیهیب  هک  دندید  ار  یخیم  راهچ  دندرک و  زاب  مشچ 
مامت بلاق  رد  دناوتب  ات  دندیدن  ار  یدرم  یبآ  یاههیبنع  هوبنا و  شیر  هدیسر ، هناشات  دعجم  یاهوم  یسکع  رد  زگره 
یغولش زا  دنزب و  گنر  ار  بادرس  راوید  تفرگمیمصت  اهرتخد  ِنیرتکچوک  دنتخانش . اهدعب  هک  دشکب  سفن  ییاهدرم 
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شتآ طایح  جنرانراهب  تخرد  ریز  ار  نوتاخهلیگ  یاهباوختخر  ةتسب  هنهک و  نادمچ  رصع  نامه  دربب . هانپ  اجنآ  هب  هناخ 
. دز

یاههیرگ اسآنونج و  یاههزوز  ات  دوب  هدنامن  یقاب  طایح  یاهیشاک  رب  رگید  مه  یگتخوس  هایس  ةکل  دعب ، هام 
دید هام  رون  ریز  ار  ییاهدرم  هرجنپ ، تشپ  زا  یبش  دوب ، اهرتخد  ردام  هک  وناب  هاش  اهنت  دروایب . یسک  دای  ار  شتلعیب 

درک زاب  ناهد  یربق  هدروخن ، ناراب  اهلاس  کشخ  کاخ  نایم  زا  دندنک . ار  نیمز  گنلک  لیب و  اب  دندوب و  هدمآهداج  زا  هک 
اهرایش و زا  رپ  تسنامیم ، هدشبآ  یعمش  هب  دوب  هدنز  هک  یتقولثم  شتروص  دمآ . نوریب  نوتاخهلیگ  و 

رود راب  دنچ  هتفرگ و  شودرب  ار  شایناوختسا  ندب  اهدرم  ناشنایم . هدشهتشاک  هدزقو  مشچ  ود  قیمعیاهکورچ و 
: دونشب حضاو  ار  نوتاخ  هلیگ  یادص  تاملک  تسناوتراب  نیرخآ  نیلوا و  یارب  ونابهاش  دندناخرچ . ربق 

.« مریمیم یگنسرگزا  مراد  ماهنسرگ … »
شدریگن و مهو  یباتهم  یاهبش  رد  رگید  ات  دادیم  تاریخ  همیق  یاهیداب  هعمج  یاهبش  هام  ره  نآ  زا  دعب 

ةلباق هک  دوب  یزیچنیتسخن  لبق ، لاس  جنپ  داتشه و  هک  شهاگولگ  گرزب  ّةُدغیب  دنیبن ، بیرغلکش  نآ  اب  ار  نوتاخهلیگ 
زاب جاتملاع  نار  زا  ار  ییازدوز  ةتشونتسوپ  رب  یاعدیتقو  دوب . هدید  شرتسکاخ  نوخ و  هب  هتشغآ  ندب  رب  یدوهی 

!« مناخهلیپ نشورتمشچ  : » تفگ درکیم ،
نشور جاتملاع  یارب  ار  زیچهمه  زوسهیپرون ، رد  اهندیشکهنوگ  رب  جنخ  اهنز و  چپچپ  شندرکندنلب ، رس  ادص ، ِزرل  اما 
یکیرات زا  اررباجخرس  یادص  دوب و  هدیباوخ  رتسب  رد  هدش و  دنلب  تشخ  رس  زا  هتخابگنرو ، درد  زا  هدیچیپ  دوب . هدرک 
یاهمدق دعب  دیایب . نییاپ  درکیم  رما  دناوخیم ، « نوطب نم  مکجرخا   » یاعد ماب  تشپ  هک  یدرم  هب  دینشیم ، طایخ 

هداتفاورفیاههناش اب  شاهیاس  یاهظحل  دندربیم ، نوریب  هک  ار  ینوخ  یاههنهک  اهتشت و  . دمآ الاب  ناکلپ  زا  شنیگنس 
یوت اههملک  دز و  گنچ  ار  یدوهی  ةلباق  نماد  جاتملاع  . درکیم هلاچم  ناتشگنا  نایم  ار  یدمن  هالک  هک  داتفا  رد  ةدرپ  رب 

ِدازون تخادنارانک و  دیشکیم ، طخ  ار  شرتسب  رود  نآ  اب  لآ  ندنامر  یارب  هک  ار  ییوقاچهلباق  تسب . خی  شناهد 
دعب دیچیپیم و  نآ  رد  لوا  راگنا  دازون  یاههیرگ  دوببالگ و  ِبیس  یگرزبهب  هدغ  تشاذگ . ششوغآ  رد  ار  هدشقادنُق 

مامتو درب  شدای  زا  ار  هدغ  تخیریم ، جاتملاع  یاهناتسپ  ُکن  زا  هک  یریش  تارطقاما  دمآیم . نوریب  هرگهرگ 
… ار شردپ  مان  دناوتب  رباجخرسات  دوب  هدیبوک  مکش  هب  دوب ، هدناوخ  یسرکلاةیآ  هلبق  هب  ور  هک  یهامُهن 

رب هک  یگرگت  تشرد  یاههناد  هب  هجوتیب  « اکوت  » مدرم درک . ادیپ  همادا  اهزور  هک  دش  عورش  ینافوت  بش  نامه 
ردپ گرم  رطاخ  هب  تشگیم  ناهد  هب  ناهد  دندمآیم . دازون  ندید  یاربهتسدهتسد  تسکشیم ، ناشیاهرس 

ات هدمآ  ایند  یگرزب  نیا  هب  یدابمغاب  دازون  هک  تسا  بوراج  ضراوع  نتخادرپن  بابرا و  نارشابم  قالش  ریزجاتملاع 
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ات هدمآ  ایند  یگرزب  نیا  هب  یدابمغاب  دازون  هک  تسا  بوراج  ضراوع  نتخادرپن  بابرا و  نارشابم  قالش  ریزجاتملاع 
هتخیوآ رانا  یاههخاش  یتح  هک  دشاب  هثجزیر  فیعض و  ردقنآ  دشابدنلب و  هیرگ  یادص  شایبوچ  ةراوهگ  زا  هشیمه 

، یزابانُرت یبوکیاپ و  تفایضچیهیب ، مشش ، بش  دناشنن . یسک  لد  رد  ار  شدنام  هدنز  هب  دیما  مه  اههرجنپزا 
رب راوس  دعب  تشاذگ . نوتاخهلیگ  ار  شمان  درک و  شاهقیقع  یدنفسوگ  ، اهوربا نایم  یدبا  یفاکش  اب  رباجخرس 

. درک دای  یرادافو  دنگوس  تسویپ و  لگنج  یاهورین  هب  شرهکبسا 
یتاملک اهنت  رتخد  درمیم ، طایح  نیچرپیور  هنیس  رد  کلهم  یمخز  هدشخاروس و  یاخوچ  اب  هک  دعب  لاستفه  ات 
تخیوآیموا رادنیچ  نماد  هب  ای  دوب  شناهد  رد  جاتملاع  گرزب  ناتسپ  میاد  تفرهار . یتخس  هب  دروآ و  نابز  هب  انعمیب 

یاهکورچ نیلوا  دشیم . رتگرزب  زورهبزور  شیولگةدغ  تفابیم . ریصح  درکیم و  یرونت  ناجنداب  خبطم  رد  هک 
شیاهقازق سورلوسنوق و  دروخ . هلولگ  ناولکام »  » گنج رد  رباجخرس  هک  تسشن  شیاهمشچریز  ینامز  سردوز 

هب گنفت  قادنق  اب  دندیرد ، ار  اهکشت  ةیور  دنتسکش ، ار  اههلال  ، دندرک درُخ  ار  اهسابل  ِقودنص  دنتشگ ، ار  هناخ  یاهوتسپ 
، نانزریپ هیبش  یاهچبرتخد  هک  دنریگبیهاچ  رد  ار  یمخز  درم  در  دندربن  نامگ  مه  یاهظحل  اما  دندیبوک  جاتملاعتروص 

. دیبوکیم مه  هب  ار  شیاهتسد  فک  دوب و  هدز  ربمچ  نآ  یبوچ  شوپرسرب  شیولگ ، ریز  جنران  ةزادنا  هب  یاهدغ  اب 
رب راوس  یناراب  یبشهمین  رد  رباجخرس  ، دنک دمجنم  ار  لگنج  رادرس  ناولیگ »  » فرب یاههدوت  هکنیا  زا  لبق  هامهس 

ار ششومچ  لنش و  هک  دش  هریخ  جاتملاع  تروص  هب  یروبنز  غارچ  رون  ریز  ، اهلاس زا  دعب  تشگزاب . هناخ  هب  شرهک 
مامت تسناوتیم  هک  مارآ  وعیطم  ردقنآ  ینز  تخادنایم . قرب  غرم  هیپ  اب  ار  شگنفت  درکیم و  کشخ  رونترب 

متشگرب نمدص  متفر و  نمکی  : » تفگ دروخ و  ار  هدنام  ماش  زاةتک  دنک . یفالت  ار  هتشذگ  یاهیرایبدب  یردهبرد و 
…« رامهلیگ

نز یتقو  مرن »! سوخبش  نیع  :» تفگ بل  ریز  درک . زاب  ار  شاهفاب  تفرگ و  تشم  رد  ار  جاتملاع  دنلب  سیگ 
رد دمهفب  اهنت  ات  دناهتشذگ  نانچ  گنج  یاهزور  درک  رکف  دیشک  نییاپار  غارچ  ةلعش  درتسگ و  نیمز  هب  ار  ناشرتسب 

تسم شندب  یلگنج  ناهایگ  بساِنِهپ و  توراب ، هب  هتخیمآ  قرع  یوب  زا  هک  جاتملاع  هن  درادن . قلعت  زیچ  چیههبایند 
. دوبشناهانگ صاقت  راگنا  دوب و  باوخ  زاب  یاهمشچ  اب  هک  یرتخد  هن  دوب ، هدنامرییغتیب  شتروص  طوطخ  اما  دوب  هدش 

اب دروآ . نوریب  بادرس  راوید  فاکشزا  ار  لگنج  رادرس  سکع  دراذگب ، شرهک  هدُرگ  رب  نیز  هکنیا  زا  لبق  هدیپس ،
. تسدرد گنفت  شود و  رب  هلوک  هوبنا ، شیر  دنلب ، دعجم و  اهوم  دوب . هداتسیا  جنرانتخرد  ِریز  هنیس  لئاح  گنشف  راطق 
ار سکع  شناتشگنا ، هب  گرم  یامرس  ندیزخزا  لبق  داتفا ، طایح  نیچرپ  یور  هنیس  رد  کلهم  یمخز  اب  هک  مه  یزور 

شندبنوخ مامت  دباسب و  اههنوباب  هب  شدنلب  یاهوم  ات  دوب  هدرک  ات  ردقنآ  ار  شرمکاههدرن  دروآ . نوریب  شیاخوچ  زا 
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ناکلپ یالاب  هنوگژاو ، دوب ، نازیوآ  شنماد  زا  هکار  نوتاخهلیگ  جاتملاع و  ةدزتهب  تروص  دوش . عمج  شایناشیپ  یوت 
. ونابهاش : دروآ ایند  هب  ولگ ، رب  دابمغیب  یرتخد  دعب  هام  راهچ  هک  دش  هتسب  وا  یاهدایرفیور  هب  شیاهشوگ  اما  دیدیم .
اهرازیلاش و دوب و  هدرک  نایغط  هک  تشگیمییایرد  روش  یوب  لابند  تسا . هداتفا  یقافتا  هچ  تسنادیمن  نوتاخهلیگ 

شیاهوم دادیم و  ار  شیاذغ  ونابهاش  جاتملاع ، یاج  هب  دوب . هدرب  قامعاهب  دوخ  اب  ار  هزجعمیب  یاههدازماما 
رب ار  هناخ  خرس  یناوریش  دنازوسیمار و  اهنادرگباتفآ  هک  دوب  هتفرگ  غاد  یدیشروخ  ار  رابگر  یاج  تفابیمار .

. درکیم هایس  ونابهاشیاهرتخد  زا  هدشُرپ  یاهقاتا  یالاب 
یاهریاد یولبات  رانک  تفریم . تختیاپهب  ور  هتلافسآ  ةداج  رد  هک  دش  هدایپ  یسوبینیم  زا  تماقدنلب  یدرم  زورکی ،

داد و ناکت  تسد  شیارب  نیچرپ  تشپ  زا  نوتاخهلیگ  درک . هاگن  هناخهب  داتسیا و  وهآ  شقن  اب  زمرق  دیفس و 
تشاد و تسد  رد  یهایسیاصع  گنفت  یاج  هب  درم  دش . مگ  شاهدش  یبلاط  یگرزبهب  ةدغ  رد  شاهدنخیادص 
نامه هیبش  شدعجم  یاهوم  اما  دوبن ، شاهنیس  لیاح  یگنشفراطق  دوب . هدرک  ضوع  یهایس  یناراب  اب  ار  شیاخوچ 
یلو دوب . هتفکش  شیاهاپریز  ییاهلگ  لثم  رباجخرس  نوخ  یاههکل  دوب و  هداتسیا  جنران  تخردریز  هک  دوب  ینامز 

ردپ ةدشگنچ  ناتشگنا  نایم  رابنیتسخن  یارب  یتقو  یگلاستفهرد ، هک  دش  شقشاع  روطنامه  نوتاخهلیگ 
شناهنپ لگنج ، ةمانمارم  ویمیدق  یاههیمالعا  یاج  بادرس ، راوید  فاکش  رد  هشیمه  نآ ، زا  سپ  شدوبهدید .

زا ار  رباجخرس  گرم  هودنا  هک  دوب  ونابهاش  مرگ  شرس  دزیمشبیغ ، اهتعاس  ارچ  دیمهفن  زگره  جاتملاع  درکیم .
دوجو اب  دربن  نامگ  دیدریپ ، رتخد  یناوختسا  یاهاپ  نایم  ار  نوخ  یاههگر  نیلوا  هک  مه  دعب  لاس  دنچ  . دوب هدرب  شدای 
ةنت ای  دنامیم  لابم  رد  ینالوط  یاهتعاس  ارچ  دیمهفن  دوشیمهفخ . غولب  یاههدغ  راشف  ریز  شتروص  یاهکورچ 

دوب و اهدرم  ةنیس  یکچوکهب  کرتخد  یاههنیس  نوچ  دیمهفن  دنکیم . هقلح  شرود  اپ  دریگیم و  لغب  ارجنران  تخرد 
. یهامناوختسا لثم  دوب ، هدز  نوریب  یرغال  زا  شیاههدند 

رس و هب  ِلگ  هک  دندیدیم  ار  یریپ  رتخد  ، دنتشذگیم یکاخ  ةداج  زا  هکشرد  هبارا و  رب  راوس  هک  اکوت  مدرم  یهاگ 
هب یناتسمز  داب  شزو  یادص  شیولگ  ةدغ  زا  دندادیم و  ناکت  لابشرب  رود و  اهیباغرم  دیلامیم ، شیور 

.« وو وو … وو … : » دیسریمشوگ
ناشرس یفطصم  جاح  دندزیم . شگنس  اههچب  . دندرکیم توف  وا  هب  ور  دندناوخیم و  درو  بسا  رب  راوس  یاهِشلاگ 

، گنج :» دیبوکیم نیمز  اپ  تفرگیم و  تشم  رد  ار  شدیفس  شیر  ار »! هتشگربتخبدیراد  شراکهچ  : » دزیم داد 
!« رامهلیگ یمدقاپ  هچ  یاهدییاز ، رام  یطحق … وشبلب ،

یارب دروایبرد . اهتخر  دوپ  رات و  زا  کرچو  دنزب  کدنچ  تشت  رس  دادیم  دای  ریپ  رتخد  هب  تفگیمن . چیه  جاتملاع 
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یارب دروایبرد . اهتخر  دوپ  رات و  زا  کرچو  دنزب  کدنچ  تشت  رس  دادیم  دای  ریپ  رتخد  هب  تفگیمن . چیه  جاتملاع 
هکدمهفب ار  ییاهادص  ینعم  هاگ  دنک و  هلصو  ار  اهسابل  جوعم  جک و  یاهکوک  اب  ودراذگب  نادرگشتآ  رد  لاغز  نایلق ،

. درکیم زیررس  شناهد  زا  راشبآ  لثم 
تشپ رب  تسد  دش . دنلب  دروخیمن ، ناکتو  دوب  هداتفایبوچ  نیچرپ  یور  اهلاس  هک  رباجخرس  یلاسکشخ ، زا  لبق 
شرهک رب  راوس  دعب  تخیریم . نوریب  اههرهم  نایم  زا  ار  هنهک  یدرد  راگنا  . درک ات  بقع  ولج و  هب  رمک  تشاذگ و 

ونابهاش هار  ةنایم  رد  دیود . شلابند  نوتاخهلیگ  . تخات ورلام  ةداج  یاهرازیلاش  هب  ور  دروخیم ، اههنوباب  زا  هشیمههک 
ار شاهدمآنوریبرس  ریز  زا  سیگلهچ  تفگ و  ییاهزیچ  دیخرچ ، شرود  راوس  درم  . دمآیم هناخ  هب  ور  رس  رب  راغت 

ِتداع دعبهب ، نآ  زا  هک  دندیدن  ار  نوتاخهلیگ  مادکچیه  . نیمز یور  داتفا  شرس  زا  راغت  دیشک و  غیج  ونابهاش  دیشک .
یاج هب  دیخرچیمهناخ . رود  هک  دنیبب  ار  یراوس  درم  ات  داتفا  شرس  هب  رباجخرس  یلاخ  یاجرد  نیچرپ  تشپ  نداتسیا 

ناکت قالش  دندرکیم . شیادص  اقآ » ِجوک   » هک اهشلاگ  باوجرد  دیشوپیم . راولش  ُتک و  ینوخ ، ةدشخاروس  یاخوچ 
زا مه  یتقو  تخاتیملعنراهچ . سفنکی  رازیلاش  ات  تفرگیم و  تخادنایم و  الاب  ار  نآ  ونابهاشندید  اب  دادیم ،

. دزیم رانک  ار  اهیردتشپشیاهمشچ  دمآیم ، الاب  هناخ  ناویا  یاههلپ 
زول یجنرب و  ینیریش  یاهباق  هناخنامهمرد ، درکیم و  فراعت  هک  داد  جاتملاع  تسد  ار  همرت  تابن و  یاهیشکشیپ 

اهیلگنجدصاق هک  یتقو  ومه  زا  : » دناخرچیم حیبست  مهرد  یاههمرگس  اب  قاتا  یالابیفطصم  جاح  دیچیم . شولج  ار 
…« هراختسا دید  دیاب  یلو  ردهموچ ، تمسانشیم  یدوب 

دادیم و سیبقوبا  هوک  هب  تشپ  دوبهدنامن ، هراختسا  لطعم  رگا  مه  رادرس  : » تفرگ لغب  ار  اهوناز  زا  یکی  اقآ  جوک 
.« درکیم مامت  ار  راک 

. دوب نامدوخهالک  ریز  تسکش  یرس  رگا  دوب ، نامدوخ  نیتسآ  زا  تسکش  یتسد  رگا   ـ
اب میریگب و  بالقنا  قودنص  زا  ناموتجنپیرفن  میتسناوتیمن  ام  رگم  تسا ؟ بوخ  دنشاب  هدرک  نارابریت  ار  رفن  دنچ   ـ

وناشیاههناخ یوت  دندوب  هدیپت  اهیلیخ  تقونآ  دوب و  نامتسد  فک  نامناجیلو  وکاب ؟ میورب  سور  نوشق  یتشک 
. دندرکیم راکتحا  جنرب 

. دنادرگ یاچ  ونابهاش  دناشک و  یلاسکشخهب  ار  فرح  جاتملاع  درک ، زاب  هک  ناهد  درک . مرو  یجاح  یناشیپ  یاهگر 
گنچ جاتملاع  . دندرکن ادیپ  ار  اقآ  ِجوک  یاهشفک  دنتشگ  هچره  هک  نتفر  تقو  ات  داتفیننوتاخهلیگ  تفارص  هب  سکچیه 

یهارهروک هب  ور  دعب  تشگ . ار  رابنا  بادرس و  دزیمادص . ار  نوتاخهلیگ  درم ، فراعت  باوج  رد  دیشکیم و  هنوگ  هب 
ات هنهرب ، دوخ  دوبنازیوآ و  شار »  » یاهتخرد ةخاش  زا  اجهباج  ریپ  رتخد  نابنت  هقیلج و  رادلگنهاریپ ، دیود . لگنج  رد 
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وا یناوختسا  ندب  هب  ار  ناشناهد  تقو  ره  دندیخرچیمشرب . رود و  اهیهام  دوب . هتفر  ورف  هناخدور  رد  مکش 
دوب و روانشبآ  یور  درم  یاهشفک  دمآیم . نوریب  شدابمغ  زا  نیمز  قامعا  یاههزرل  لثمییادص  دندیباسیم ،

. دشیم ُرپ  بآ  زا  مکمک 
مه جاتملاع  یتح  دوب ، هتخادنا  هام  یورهیاس  هک  دنهد  یرارف  ار  ییاهدژا  ات  دنتفوکیم  یسم  فرظ  هب  مدرم  هک  یبش 

یفطصمجاح رهق  داب و  رد  یگنر  یاهذغاک  ندروخبات  اهنزهراقن ، تسدهب ، هجبتیاهنز  صقر  یوه  یاه و  ةنایم  رد 
دای زا  ار  نوتاخ  هلیگ  دیایب ،)… دب  هراختسا  رگایتح  موشیم  شنز  دیوگب : دتسیاب و  شولج  ونابهاش  درکیمن  رواب  هک  )

ادیپیکاخ ةداج  رد  ار  وا  یاهِشلاگ  زا  یکی  درک ، عمج  هام  یور  زا  ار  شاهیاس  اهدژا  ، اههنیسم یادص  اب  یتقو  اهنت  درب .
. دنتفریم تختیاپ  هب  هک  تفرگیمار  ییاههکشرد  ولج  ناشکهزوز  هدیلوژ و  یاهوم  اب  تسد ، هب  نادمچ  درک .

ود ره  دیکشخیم . نارابیب  دیفس  ِنامسآ  زااهرازیلاش  دشاب و  هدش  کیرات  اهتخرد  ةیاس  زا  ات  دوبن  یلگنج  رگید  دعب 
تقو ردندروخبات  هب  ناشیاهیکدوک  دشیم . هفاضا  هناخ  یاهرتخد  هب  ییامرخومو ، دیفس  یرتخد  رابکی ، لاس 

، هنیآ ولج  دنتفرگیم  دای  دوب . وا  اب  ناشدق  یادنلبنتفرگهزادنا  تشذگیم و  نوتاخهلیگ  یناوختسا  یاهاپ  یور  باوخ 
هک ار  یتالجم  دنشوپبگنت . نهاریپ  یاهشیش و  باروج  دنناشنب ، بل  ِجنک  دادم  اب  یلاخ  دنرادربار ، وربا  یفاضا  یاهرات 

تسشنیم و شولج  اهتعاس  نوتاخهلیگ  هک  دنبوکب  راوید  هبار  یبآمشچ  یدرم  سکع  دننزب . قرو  دمآیم  تختیاپ  زا 
شدعجم یاهوم  دمآیمنوریب و  سکع  بوچراچ  زا  هک  شدیدیم  دعب  تفگیم . وا  هب  ییاهزیچ  موهفمانییاههملک  اب 
یوهآ رب  اهتشگنا  اب  دادیم و  هیکت  زمرق  دیفس و  یاهریاد  ولباتهب  ار  شجنرآ  هداج  ِبل  دزیم و  رانک  تروص  زا  ار 
هناخ هب  نانزاصعیهاگ  درکیم . ترپ  فرطنآ  فرطنیا و  هب  ار  اهگنسهولق  اپ  ُکن  اب  تفرگیمبرض . نآ  یور 

، ندرکنهپ دنب  یور  تخر  ةناهب  هب  اهرتخد  دشیم . دنلبهدنخ  یادص  و  تفریم ، رانک  اهیرد  تشپ  دشیم . کیدزن 
یدوگ هب  داتسیایم و  ناشولجنوتاخهلیگ  دندمآیم . نییاپ  ناویا  یاههلپ  زا  ندروآیشرت  ندزبانط و  ، ندناوخباتک

. دیشکیم هزوز  درکیم و  هراشا  راوید  یور  درم  هب  یناوختسا  ِتشگنااب  دشیم . هریخ  ناشهتسجرب  یاههنیس  رمک و 
یور یقارب  نشوریاههطقن و  اهنت  نآ  ترارح  زا  شدنشاب و  هتخپ  شتآ  یور  راگنا  دشیم ، هریتشتروص 

ُرپ هیرگ  غیج و  زا  هعفدکی  هناخ  درکیم . هراپ  ناشنت  هب  سابلو  دزیم  شیاهوم  هب  گنچ  تسشنیم . شیاهکمدرم 
ار ریپ  رتخد  ةفاب  دیسریمرس و  نانکنیرفن  همیسارس و  ونابهاش  یزیچ . نتسکش  نداتفا و  اهمدق ، دنتیادص  دشیم .

، درکیم زاب  ار  نآ  هزوز ، هیرگ و  اهتعاس  زا  دعب  یتقوات  درکیم . لفق  شیور  هب  ار  بادرس  ِرد  دیشکیم و 
دندیشوکیم هک  اهرتخدهب  انتعایب  دوب . یلاخ  اههرطاخ  ششخرد  زا  هک  دنیبب  قیمع  ییاهکورچنایم  رد  ار  ییاهمشچ 

هدیدن ات  دروخیم  ار  ناشیاهاذغ  ةدنامهت  ریذپانیریس  ییاهتشااب  تسشیم ، ار  ناشیاهتخر  دنریگب ، هلصاف  وا  زا 
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هدیدن ات  دروخیم  ار  ناشیاهاذغ  ةدنامهت  ریذپانیریس  ییاهتشااب  تسشیم ، ار  ناشیاهتخر  دنریگب ، هلصاف  وا  زا 
یادص اب  دروخب و  ردقنیا  ، دوب هدرک  لدب  یگشیمه  یسوباک  هب  ار  شایگدنز  هک  ناشنیب  یمغ  رطاخهب  یسک  دنشاب 

هشیمه یاهوم  دخرچب . دوخ  رود  شدندناوخیم ، موچهایسو  دندرکیم  شاهرود  هک  ییاتسور  یاههچب  ندزفک 
دنتشذگیمبسا و رب  راوس  اهشلاگ  دهد . ناکت  اوه  رد  ار  شایناوختسا  یاهتسد  دنکناشفا و  ار  شهایس 

یاهنار زا  دادیم . ناشن  ار  شاهتسجرب  یاهوناز  یلالهیاهقاس و  دربیم و  الاب  ار  شنهاریپ  نوتاخهلیگ  دندیدنخیم .
!« لاتفک ریپ  : » دندزیم داد  دندرکیم و  وه  اههچب  شدربیمرتالاب  هک  رغال 

نوگشین اب  جاتملاع  ات  دنادرگیمرب  هناخهب  رشت  اب  ار  ریپ  رتخد  ناشدناراتیم . دیشکیم و  ناشیور  قالش  اقآ  ِجوک 
ادرف ناسپ  اما  رامهلیگ ، مرادن  هک  سومان  راع  : » دزرلب یفطصم  جاح  یاهدایرفزا  هناخ  یاههرجنپ  دنک و  شدوبک 

»؟ مدب یچور  زرمایبادخ  نوا  باوج  دندروآ ، الاب  ربخیب  ادخ  زا  یاهریگهندرگ  ار  شمکشهک 
دایز مه  شرسدرد  دوشیم  گرزبیچ  ره  راربُلگ ، دنامیم  لغب  ریز  لَُمد  لثم  هچب  : » تسب ار  قاتا  رد  جاتملاع 

.« دوشیم
؟ وت یاهدرک  شوخ  شایچ  هب  لد  یچ ؟ هک  دشکب  وب  نیمز و  دشاپب  بآ  مدآ   ـ

. راربلگ منکیم  شسبح  رابنا  یوت   ـ
ار امش  یود  ره  ریخ  نم  غاد  رونت  نیاهب  مسق  هللاو ، تختیاپ … نیناجملاراد  شمربیم  نز ، نکن  لدلد  ردقنیا   ـ

. مهاوخیم
زا ّرش  زا  ظفح  یارب  درب . لگنج  رد  مناخیجابآیبوچ  ةبلک  هب  ار  ریپ  رتخد  دناشوپ . ار  شتروص  دقراچ  ةشوگ  اب  جاتملاع 
ات دروخ  امرختفه  تشاذگ و  هکس  تفه  اکوت ، رهش  ةیکتتفه  ریز  اعوسات ، بش  تفرگشیارب . رام  نابز  نارتهب ، ام 

هب ار  بادرس  رد  دزیم و  شکتک  دش ، هک  دیماان  شدنکبمامارهاوخ . ةعقب  ِفکتعم  رمع  رخآ  ات  دریگب  افش  رتخد  رگا 
. دزیم لفق  شیور 

گنفت و اههرشح  تفریم . راوید  فاکشرد  ناهنپ  درم  غارس  دشیم ، هدیربهدیرب  ییاههلان  هک  نوتاخهلیگ  یاههزوز 
ودمآ نوریب  سکع  ةدش  درز  بوچراچ  زا  دعب  دوب . هدش  هتسوپ  هتسوپ  شیاخوچو  دندوب  هدیوج  ار  شاههلوک 

، بادرس ةتسب  لفق  زا  دیبوک . شاهنیسلئاح  گنشف  راطق  هب  یتشم  دیشک و  هزایمخ  دش . یبآ  هعفدکی  شیاهمشچ 
الاح داد . ناکت  ار  اهتشگنا  یظفاحادخ  یاجهب  داتسیا و  یکاخ  ةداِجبل  تشذگ و  جنران  تخرد  هاچ و  ةقلح 
. دشیمن مادکچیهراوس  اما  دنتفریم . تختیاپ  هب  ور  نانزقوب  هک  تسا  ییاهنیشام  رظتنم  درکیمدومناو ،

ندزکدنچ هب  شیاهبش  تشپ . رب  یزوق  وهدش  دیفس  تسدکی  یاهوم  اب  تشگیمرب  هناخ  هب  اقآ  ِجوک  بورغ ، کیدزن 
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تشپ زا  تسسو  تخرک  تشذگیم . ویدار  تیزاراپ  اب  ندزترچ  روفاو ، ةقح  هب  رانکوکةریش  ندنابسچ  لقنم ، تشپ 
زا هدشگرزب ، مکش  اب  دوب . هدش  جاتملاع  یریپ  هیبش  الاحهک  ونابهاش  یاهیناوج  هیبش  دیدیم ، ار  ییاهرتخد  ةلاه  ، دود

یارب هداجسربارب  رد  رس ، رب  زامنرداچ  ونابهاش  تسا . هدنام  نآ  رد  یرتخد  زونه  راگنا  مهرس ، تشپ  یاهنامیاز 
ییاهسابل نامه  اب  دنتفریم ، تختیاپ  هب  رگا  . دندوب هدش  راگدنام  شاهناخ  رد  دبا  ات  هک  درکیم  اعد  ییاهرتخد 

یفابلایخاب هک  ییاهزور  اهمشچ و  ریز  زیر  نیچ  دنچ  اب  درسلد  هتسخ ، دنتشادنت . هب  نتفر  عقوم  هک  دنتشگیمرب 
. دوب هدش  عابشا  ناشیاهاوعدو  گنج  رگیدکی و  رد  اهنآ  موادم  رارکت  زا  هک  یاهناخ  تشذگیم و 
یاهراجفنا ریفن  اهلاغز ، یوبو  دود  رد  دینشیم و  ار  زیچهمه  اما  هدش »! نیگنس  مشوگ  : » تفگیم اقآ  جوک 

هتفر راگنا  دوبن ، یگنج  نوتس  هیبش  رجافم  یودرا  : » درکیم هیوگاودوخ  اب  دینشیم . ار  یسیلگنا  یاهامیپاوه 
یراک ارُسا  هب  هک  درکیم  ناشهاگننیبرود  اب  رادرس  ریجنز . دنک و  کلف و  بسا ، همهنآ  یریگهکرعم . یاشامتمیدوب 

.« میشاب هنتشادن 
اهرازیلاش لگنج و  تشادن . تیعقاو  هک  یزیچلثم  تخادنایم ، نینط  ششوگ  یوت  رادگنز  هتسخ و  اهادص  ساکعنا 

دوب و هداداهگس  یوعوع  هب  ار  شیاج  اهکریسریس  یادص  درکیمن . نایغط  رگید  دوبهتسشن و  بقع  ایرد  دندوبن و  مه 
دنتساوخیم و هچ  دنتسنادیمن  هک  ییاهرتخدزا  هدش  رپ  شاهناخ ، یرمثیب و  یکوپ و  هب  کاخ  یزیخلصاح 

نیمز یوت  ، لگنج یاهورین  یاهگنفت  هدنامیقاب  زا  هضبق  دصیس  ندرکناهنپ  یارب  هکدندناریم  بقع  ار  شیاهیناوج 
. دندشیم رتسکاخ  دندزیم و  هقرج  دنتخادگیمهک . دندوب  لقنم  یاهلاغز  گنفت ، یاجهب  لادوگ  هت  اما  دنکیم . هلاچ 

یدرم نآ  زاو  درکیم  زاب  یهایس  نایم  خرس  یاهریاد  دناخرچیم و  نادرگشتآ  هک  دمآیمردنوتاخهلیگ  لکش  هب  دود 
رس رد  دعجم ، یاهوم  یاجهب  دندوب . هدروآردهساک  زا  ار  شایبآ  یاهمشچ  زا  یکی  اهغالک  هک  دمآیم  نوریب 

دوب رپ  هکدیشکیم  لوک  رب  ینوگ  هشیمه  گنفت  یاجهب  دوب . هدرک  تسرد  رانچ  گرب  لکشوقاچ  یاهمخز  شاهدیشارت ،
زیخاتسر زور  ات  دندوب ، هداتفا  لگنج  اههداج و  واههپت  رد  هک  تشاذگیم  ییاههتشک  لغب  ریز  ار  اهنآ  دیب . یاههشارت  زا 

. دنیایب نوریبربق  زا  دنناوتب  نآ  کمک  هب 
ریز ار  شیاهشلاگ  دروآ . دوخ  اب  ار  رهشیاههدرم  مامت  یوب  دمآ ، هناخ  هب  تمیقنازرا  ةچراپ  یاهراوق  اب  هک  یزور 

»؟ اه ، ینزیمن هک  شکتک  : » تفگیم هک  تسشن  یفطصمجاحیورهبور  قاتا  نییاپ  تفرگ و  لغب 
. تخادنا ناهد  هب  دروآ و  نوریب  بیج  زا  یزقس  درم 

؟ درادن خاروس  تشوگ  رگم  ماوت ! اب   ـ
…« ولپ یجاح … منکیم  روج  ولپ  ولپ .. : » دیدنخ درم 
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…« ولپ یجاح … منکیم  روج  ولپ  ولپ .. : » دیدنخ درم 
؟ ینزیمن هک  شکتک   ـ

! اقآجاح ولپ  منکیم … روج  ولپ   ـ
.« دشاب شبش  ِنان  مدرم  ةزانج  یاولحهک  مدیمن  یسک  هب  رتخد  : » درک زاب  ار  هرجنپ  دروآ و  یاچ  یناکتسا  جاتملاع 

. ناشمدید راب  هس  ود  مدوخ  دورب … دیابهار  مادک  زا  دنادیمن  رن  گس  داین  شیمق  رق و  هدام  گس  ات  : » درک مخا  یجاح 
مرس مناوتیمن  هک  یتریغیب  هالک  هللارفغتسا ، روع … تخل و  هک  درکیمهاگن  هدیربسیگ  نیا  هب  نیچرپ  تشپ  زا 

»؟ تیارب هدرک  یرگهچب  مه  یلیخ  . مراذگب
زا ار  اهتسد  ار . نوتاخهلیگ  دید و  ار  یوشهدرمنتفر  هرجنپ  تشپ  زا  دعب  دناشوپ . ار  تروص  دقراچ  ةشوگ  اب  جاتملاع 

نامسآزا یاهشوگ  رد  اما  دیرابیم  ناراب  ِشلاگ . درم  ةدنام  ِلگ  رب  یاپ  یاج  تشاذگیماپ  دوب و  هدرک  زاب  فرط  ود 
اپ هک  دیدیم  ار  رتخد  هرجنپ ، تشپ  زاونابهاش  تسا . لاغش  ردام  یسورع  دنتفگیم  اهیلحم  دیباتیم و  باتفآ 

الاح دیشکیم و  راگیس  دشیم و  ناهنپ  یتخرد  تشپ  تشگیم . هناخ  رودنانزاصع  هک  یدرم  یاپ  یاج  تشاذگیم 
اب دوب  رظتنم  راگنا  تشاد  یتلاحشتروص  دوب و  هداتسیا  وهآ  زمرق  دیفس و  یاهریاد  یولبات  رانک  ةداج  ةیشاحرد 

زاب ار  شاهلوک  هک  دیدیم  ار  ییوشهدرم  درم  وا ، یاج  هب  نوتاخهلیگ  اما  . دورب هشیمه  یارب  ریپ ، رتخد  ندش  رتکیدزن 
موهوم ریوصت  ولج  زا  دندروخیمبات و  چیپ و  اههشارت  دیشاپیم . اوه  هب  دروآیم و  نوریب  ار  دیب  یاهشارت  ودوب  هدرک 

تخرد ، هدرکنایغط یایرد  نامایب ، یاهناراب  یبوچ ، یاههموک  شود ، رب  گنفتناقازق  بسا ، رب  راوس  یلگنج  نادرم 
فک اب  دوب . هدرم  شنادمچ  رانک  هک  دنتسشنیمنوتاخهلیگ  یاهلغب  ریز  دنتشذگیم و  یبوچ ، ِنیچرپ  طایح و  جنران 
یجزل ةدرپ  ریزمکمک  شیاهمشچ  دوب ، هدش  دیدپان  شتروص  یاهکورچ  هنیس . رب  راوبیلصاهتسد  چاقچاق و  یاهاپ 

یاهچبرتخد هب  یگلاس  جنپ  داتشه و  رد  شهایستسدکی  یاهوم  دوبن و  شیولگ  رب  دابمغ  زا  یرثا  دشیم ، ردک 
. دوب هدرک  شاهیبش 

رانکوک ةریش  هک  یناسک  دوب . هدش  هفخ  اهرتخدماحدزا  زا  هک  درکیم  هاگن  هناخ  یاهقاتا  هب  دادیم و  تاریخ  ونابهاش 
، توقای یاههراوشوگرد  دوب ، ناشیگدنز  رد  بیجع  یزیچ  هشیمه  دوب . هدروآ  ناشرابزابجل  رسهریخ و  اقآ ، ِجوک 

دیاب دننک . شیوگزاب  یسک  یارب  ات  ناشدراداو  تسناوتیمن  مهنامز  تشذگ  هک  ناشنیب  یاههمان  هنشاپیب ، یاهشفک 
. هتفر ور  گنر و  هنهک و  ینادمچ  رد  یتح  دیاش  دنامیم . ناهنپ  هشیمهیزار  لثم 

»؟ دوب نادمچ  کی  نیمه  تیگدنز  مامت  هراچیب … یا  : » دیشک هآ  ونابهاش 
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تساناتسادهرامش ١٢٦ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

نایرفص دومحم  شزومآ – 
تشهبیدرا ۱۳۹۱

. تسا هتشذگ  اه  شزومآ  عون  نیا  زا  راک  رگید  الاح 
. تسین یزاین  رگید  اه  سالک  هنوگ  نیا  هب 

ینارگ هجنکش  نانچ  یرایسب  زا  لوپ  تیمکاح  الاح 
. دنتسین توبر  زا  رتمک  هک  تسا ، هدرورپ 

—————————————-
: متفگ ىتقو  نوریب ، راذگب  ار  شرس  راد ، شهگن  تتشم  ىوت  “ ….

! الاح
نودب نیئاپ ، دتفیب  ناج  ىب  نوا  ىنک و  زاب  ار  تتشم  دیاب  دعب  ىراد ، تقو  هیناث  هد  طقف  نک ، شا  هفخراشف  کی  اب 

. ندز لابورپ  رابکی  ىتح   ِ تصرف
دروخرب زرط  تروص و  ىاه  ناکت  تاکرح و  مامت  دنریگ ، ىم  ملیف  دنراد  دشاب . هدش  هتخاس  شراک  دیاب  لوا  راشف  اب 

تدوخ دنک ، زورب  تا  هرهچ  رد  ىرییغت  هرذ  کی  ای  هظحل و  کی  ىتح  لمع ، نیحرد  رگا  دننک ، ىم  طبض  ار  تیاه  هاگن  و 
مه ندز  اپ  تسد و  راب  کی  ىتح  تصرف  هقیقد ، کی  زا  رتمک  رد  ىلو  هیناث ،  هن ۱۰  رگا  هک  ىنیبب ، تشم  ىوت  دیاب  ار 

 ”. ىشاب هتشادن 
هب تدوخ  ای  ىنک  رپرپ  تعرس  اب  صقن و  ىب  ىناوتب  دیاب  ای  ىرادن ، تشگرب  هار  رگید  الاح  ىدش ، ىم  دراو  دیابن  ”…. 
متخ هبرگ  هب  لوا  سرد  تسا . عورش  کی  طقف  تسین ، لوا  سرد  ىمامت  نیا  ىوش ..…  ىمرپرپ  ندروخ  بآىگداس 

 ….“ هشوم مه  شدعب  تسوقیر ، کشجنگ  کی  طقف  نیا  دوش .… ىم 
تا هیاس  زا  هک  همهم  نیا  تشاد …  ىهاوخن  مه  ىلام  ىراتفرگ  ىنکىم ، ىگدنز  هرهلد  ىب  تدوخ  ضوعرد  بخ  “ 

. “ ىسرتن
هب هک  ار  یئاهنآ  همه  ولج  میفلاخم و  دشاب  هتشاد  ششک  ىوب  هک  ىلمعره  اب  ام  تسام ، هورگ  مسا  نامرهق ،”  دض  “ 
اه ىضعب  ارب ى  دروخ . ىمن  ناکت  بآ  زا  مه  بآ  میرادیم ، ناشرب  هاررسزا  میریگ . ىم  دننک  زاب  اج  دنهاوخ  ىم  ىلکش 
ىم دراد  ام  هورگ  ضوع  رد  دوب . دهاوخ  تقوم  ىلو  دوش ، دنلب  ىئادص  ورس  تروپ و  تراه و  ىتدم  تسا  نکمم  نوش 

راکچ ىئ و  اجک  هک  ىنادب  بوخ  ات  میوگ  ىم  وت  هب  ار  اه  نیا  همه   ….. نامگ سدح و  میوش  ىم  میراد  ماهوا ، ىوت  دور 
اهدای وت  زیچ  چیه  …. ایند ىاج  همه  هدوب ، نیمه  هدوب  ات  …. روصت ىوشب  دیاب  حبش ، ىوشب  دیاب  هک  ىنادب  ات  ىنکب ،  دیاب 
ىم تلد  هچره  ىدازآوت  هتایلوغشم .…  ناشیارب  اهناتساد  نیا  زا  عالطا  هک  دنراتفرگ  ردقنآ  مدرم  تسین ، راگدنام 
هراشا نیلوا  اب  ىلو   …. تشاد دهاوخن  تراک  هب  ىراک  ىسک   … ىنک ىگدنز  دهاوخ  ىم  تلد  روج  ره  ىروخب و  دهاوخ 
هناخ و رس  ىدرگرب  ادص  ورس  ىب  ىهدب و  ماجنا  تعرس  اب  ىبوخ و  هب  ار  تتیرومام  ىشاب . قاری  هب  رضاح  دیاب 
تسق کی  نیع   …. ىوش ىم  مه  کمک  دش . دهاوخ  هدادل  ماک  حیضوت  شلبق  تبون  ره  رد   ….. راگنا هن  راگنا  تیگدنز ،

!….“ تی اج  رس  ىور  ىم  ىناکت و  ىم  ار  تتسد  ىهد ، ىم  ماجنا  ار  تتیرومام  وج  وسرپ  ىب  هلیسو ،  کیزا 
، ىریگتسد زور  ارچ  هک  مداد  شحف  رورک  دص  مدوخ  هب  متشادن ، هجوت  رگید  هک  دوب  ىتدم  ….. دز ىم  فرح  زیر  کی  ….

. متفرن رد  ناشتسد  زا 
 ….. هنموی دب  هبرگ  نتشک  هزات  هراد ، گنچ  هبرگ  ىلو  ىفرح ، کی  شوم  کشجنگ و  بخ 
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. ناشبلق ىوت  منزب  ار  دراک  ىنهآ  مدآ  لثم  دهاوخ  ىم  مشکب . مدآ  دهاوخ  ىم  دیوگ .  ىم  هچ  متسناد  ىم  بوخ 
 …. ناشندرگ مزادنایب  بانط  مربب ، دنفسوگ  نیع  ار  ناشرس 

گنرز و وربز  زرف و  دیاب  …. دنراد نف  لها  دبال ، بخ  .… ؟ دنزاس ىم  ار  مراک  هقیقد  کی  زا  رتمکردروطچ  هن ، میوگب  رگا 
. دنشاب رادلد 

ىم اذغ  میتشاد  زیم  کی  رود  میدوب  هتسشن  ىئات  هتس  هتسب ، تسد  اب  دوب ، هدروآ  ار  رفن  کی  اه “  سالک  زا “  ىکی  رد 
: تفگ رفن و  نآ  ناهد  هب  تشاذگ  ىا  همقل  میدروخ .

“ هدب تروق  هدیوجن  “ 
: تفگ نم  هب  درک و  شیاهر  هجوت  ىب  …. دز هراوف  نوخ  شتسار . مشچ  ىوت  درک  ار  لاگنچ  تحار ، ىلیخ  تسناوتن .

 “ ، میورب “ 
ىمن دروآ ، ىم  اجکزا  اراهمدآ  نیا   …. داد رج  دراک  اب  ار  رگید  ىکی  پل  مه  هعفد  کی  میدش .  جراخ  لباقم  رد  زا  مه  اب  و 
ات هکنیا  وگ  درک ؟  بآ  ریز  ادص  ورس  ىب  دوش  ىم  اررفن  دنچ  رس  رگم  دننکب ؟ ار  اهراک  نیا  زا  دنناوت  ىم  ىکات  مناد . 

نامه مه  ناشدوخ  دنرب ،  نامرف  ناشیاعدا ،  ىهمه  اب  هک  مدوب  هجوتم  بوخ   …. هدشن مامت  رس  درد  ىب  مهالاح 
دنناپچ ىم  تفگ ، ىم  هک  ىئاهزیچ  نامه  زا  ندز  مهب  مشچ  کیاب  دسرب  شعقوم  هک  تقو  ره  دنتسه . وقیر  کشجنگ 

دنزادنا ىم  راک  زا  ار  ناشبلق  دنروآ ، ىم  دنب  ار  ناشسفن  دننک ، ىم  ىیبط  ىلیخ  ار  هیضق  لاق  ناشتحتام و  ىوت 
. دخرچ ىم  هنشاپ  نیمه  رب  هشیمه  رد  درک  ىم  رکف  ام  میت  لوئسم  کلفط  مامت !  ….. و

مشچ و  . دید ىم  دادغب  رد  ار  هفیلخ  تخادنا و  ىم  بغبغ  هب  داب  درک ،  ىم  نامرهق “  دض  هورگ “  زا  تبحص  ىتقو 
هک شدوخ  اهنت  هن  تخادنا . ىن  برع  هک  اجنآ  دوریم  هاکرپ  لثم  دسرب  هک  شعقوم  تسناد  ىمن  دوب و  هتسب  ار  ششوگ 

ار هرهلد  ىاه  هگر  تاعفد  هب  نم  ىلو  دوب ،  محر  ىب  نشخ و  عقاو  هب  هکنآ  اب  شا .  نامرهق “  دض  تالیکشت “  مامت 
 . …. مدوب هدرک  سح  شناج  رد 

مدوب هدرک  هک  ىئاه  ىردلق  ىارب  مه  هعفد  هس  ود  مدرکیم ،  ىشورفتسد  دندرک . مراوس  نابایخ  هیشاح  وت  نادیم ، وت 
ناشرفن راهچ  ره  دندوبن  حلسم  رگا  دندرک ..…  عمج  ار  مطاسب  نیئاپ و  دنتخیر  ىرفن  راهچ  دندوب .  هدش  ممحازم 

 ، دوب ىنیمز  ریز  دیاش  ىروجان ،  ىاجکی  لوا  بش  نامه  دندوب .  هدرک  مناشن  هک  مدیمهف  اه  دعب   ….. مدوب فیرحار 
 ، مرادن ىهار  مدید   …. دننک ورف  دنتساوخ  ىم  دندرک ،  برچ  مدوخ  ولج  ار  موتاب “  رس “  دندروآرد و  میاپ  زاار  مراولش 

موتاب و ندرک  برچ  منک ،  صالخ  ار  مدوخ  ات  متشادن  رایتخارد  مه  ىا  هلیسو  دوبن ،  مه  اهنآ  اب  نداتفارد  ای  رارف  ناکما 
: تفگ اهنآ  زا  ىکی  ىتقو  صوصخب  درک ،  ىم  ىصاخ  همانرب  زا  تیاکح  دندوب  هدید  هک  ىتاکرادت 

. دنک ىم  ار  شرس  رایخ  لثم  هلماعم ، ىب  هلماعم  دریگب ، هلضع  راک  نیح  رگا  نوچ  درک ، زاب  دیاب  ار  شهار  موتاب  اب  “ 
 ”. درک شداشگ  لگ  ىمک  لوا  هرتهب 

ىم شا  همه  دنهاوخ . ىم  مناج  زا  ىچ  متسناد  ىمن  هکنیا  نمض  میایب ، هاتوک  مدید  رتهب  مدوب . هدرکریگ  ىروج  دب 
: دنتفگ

.“ دوش ىم  بوخ  تیارب  ىئا ، یب  هار  ام  اب  رگا  ىشاب ، ىبوخ  هچب  رگا  “ ….
: مدز دارف  ورین  مامت  اب 

 “ دیهاوخ ىم  هچ  مناج  زا  مناد  ىمن  نم   … دیراذگب رانک  ار  موتاب  نآ  دیرادهگن ، تسد  اه ، شکاج  “ 
: تفگ رشت  اب  ناشسیئر  و  مرس ، ىوت  دندز  برچ  موت  اب  اب  :

“ ؟  دایم رد  تناهد  زا  هیچ  فرخزم  ىاهفرح  نیا  “ …
دز لوو  ىلاحشوخ  ملد  هت  : 

 …“ منکیم هابتشا  مراد  نم  دنمدآ و  هنکن  “ 
. سیئر ىوربور  متسشن  مدیشک و  الاب  ار  مراولش  تشذگ . ریخ  هب 

رد مه  ىفاک  لوپ  دندرک . مدازآ  دعب  زور  دنچ  لماک . شزومآ  هرود  کی  دیشک ، لوط  هام  ود  دش و  عورش  اجنیا  زا 
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مردام رایتخارد  ار  اه  لوپ  ناشغارس . مورب  رگید  زور  ود  و  منکن ،  تبحص  ىدحا  اب  دش  رارق  دنتشاذگ . مرایتخا 
متفرگ ىم  هشعر  تلاح  دنداد  ىم  ناشن  هک  ىئاه  ملیف  زا  دوب  هدش  تحار  کاروخ  دروخ و  هراجازا و  ملایخ  متشاذگ ،
هک دندش  ىم  هجوتم  دندرکیم و  نشور  ار  اهغارچ  ناهگان  دنزاسب . ار  مراک  دوب  کیدزن  راب  دنچ  دروخیم . مهب  ملاح  و 

دنتفگ ىم  دوب ، ىدزد  مدآ  اب  عورش  تفر . ىمن  ناشتک  وت  مدروآ  ىم  هناهب  متسین . ىداع 
دینکادیپ رتشیب  هن  نمتح  ىکی و  طقف  هعفدرهو  تشگ  ىورب  دیاب  تهورگ  اب  ىرادن .  ار  مهم  ىاه  مدآ  ىگدامآ  زونهوت 

لچک روک و  اب  دیاب  امش  دینک . عورش  داتفا  هک  ترارح  زا  ای  دیباوخ ، هک  اه  ادصورس  دینک ، ربص  زور  هدزناپ  هد  دیروایب ،
 … دیوشب شیامزآ  اه 

ىوت دنداد . ىم  داب  هب  ار  نامتورم  دمآ  ىم  شیپ  رگا  میهدب .  شوگ  ویدار  هب  هن  و  میناوخب ،  میتسناوت  ىم  همانزور  هن 
ىلو دندرک  شدازآ  تعاس  زا ٢۴  رتمک  رد  دمآ . رد  بآ  زا  روجان  راکش  نیلوا  میدوب  هدش  هدش  راصح  ىرگید  ىایند 

نیمز ىور  هک  ىئاهنآ  همه  تشادن ، ىتیمها  نیرتمک  ناشیارب  مدآ  درک . شیامزآ  ار  منهج  تعاس  زا ۴٨  شیب  ام  هورگ 
: دندوب همقل “  دنتفر “  ىم  هار 

جاو جاه و  هدش ، ىچ  تسنادىمن  میدوب ،  هدرکراوس  رهش  زا  نوریب  میدرک ،  هلفن  هک  ار  ىلوا  داد . ناشتروق  دیاب  تحار 
ىوت هک  ولگ  ىوت  هن  شناوختسا ، لوا  همقل  نامه ، میدنک .  ار  شلاق  تحار  دوب ، ىئادصورس  ىب  ى  هچکوخ “  دوب “ . 

مه ىرادقم  نامه  متشادن ،  ىتسرد  باوخ  اه  بش  داد .  ىم  مباذع  نیا  مدش و  ىم  ىا  هفرح  متشاد  …. درکریگ مزغم 
هک ىتقو  صوصخب  منک ،  هاگن  مردام  تروص  ىوت  تحار  متسناوت  ىمن  …. دوب هارمه  سوباک  اب  مدیباوخ  ىم  هک 

داد ىم  ناشن  دوب  هدش  بوخ  میلام  عضو  هک  نیا  زا  ار  شیلاحشوخ 
هدش شعقوم  الاح  دوش … ىم  بوخ  تراب  راک و  هرخالاب  هک  متسناد  ىم  مراد ، هضرعاب ا ى  رسپ  هک  متسناد  ىم  “ 

ىباسح تسرد و  بساک  مک  مک  ىنک و  اپ  تسد و  ىئول  وچوک  هزاغم  ىنیچ ، رب  ور  هدایپ  ىور  زا  ار  تتطاسب  هک 
مدوخ مدرکىم و  توکس  طقف   …. دروخ ىم  مرس  ىوت  کتپ  لثم  شیاه  فرح  مروایب ،  بات  متسناوت  ىمن  ىوشب “.… 

. دیایب هاتوک  ات  مداد  ىم  ناشن  هلصوح  ىب  ار 
هک ىنعی  هلان  نیرتمک  تصرف   …. دیزادنا ىب  هار  ار  ناتراک  مه  نولیان  خن  اب  اتح  ىتسیاب  دیتسه ،  ام  نارواکت  امش  ”….

ىم ار  اه  فرح  نیا  دوبن  مه  ندیوج  همقل “  تبحص “  هک  ىعقوم  اتح  مئاد  دیا “.…  هدادن  ماجنا  تسرد  ار  ناتراک 
دیاب مداد ، ىم  تسد  زا  ار  ملداعت  متشاد  مک  مک  مدوب . هدرک  ادیپ  ىموجن  ىا  هلصاف  شمارآ  اب  نامرس …  ىوت  دندز 

شراشف فرط  همه  زا  هک  دوب  تقو  دنچ  دندوب و  هدز “  ىک “  متسناد  ىمن  هک  ار  راکش ى  ىتقو  مدرک .…  ىم  ىراک 
هدش مامت  راک  دندمآ  ىم  هک  هقیقد  دنچ  زا  رتمک  رد  ىتسیاب  دنداد و  رارق  ام  رایتخا  رد  وبمل ، بآ  رانا  نیع  دندوب  هداد 

متسناوت ىم  رگا  دوب  رارق  هک  نم   …. منک اهر  ار  مدوخ  متفرگ  میمصت  دنک ، شلطاب  ىکی  نآ  ات  متفرگدنب  رتفک  دشاب ،
؟ منکن ارچ  مراد  ناکما  هک  الاح  منک ، صالخ  ار  مدوخ  برچ ، موتاب  زا  ىئاهر  ىارب  ىریگتسد ،  لوا  بش  نامه 

مدوخ هک  ار  ىفایش  ىچ ؟  ار  فایش  منک ،  لوبق  متسناوت  ىمن  ار  موتاب  .…؟  موش ىمرتزاسراک  ناشدوخ  زا  مراد  ارچ 
دیاش ات  ىسک  هب  مهدب  مسیونب و  ار  ىئاهزیچ  تسه  روج  ره  مدرک  رکف  متفرگ ،  ار  میمصت   …. مرادرب مناوت  ىم 
ناوت ىمن  هک  تسه  ردق  نآ  ىنیگنس  منک ، ىمن  ار  راک  نیا  مدوخ  ىکبس  ىارب  …. درک ىراک  نآ  اب  دوش  هب  ىزور 

هک مچیه “  کی “  نم  دراد . ار  قح  نیا  ىسک  هن  مرادزاین و  نآ  هب  هن  هک  ارچ  تسین ، مه  ىگدوشخب  ىارب  درک . شکبس 
 . نیمه تسا .  مدوخ  ىئاهر  مدصق  تسا  رتهب  مدوبن   …. ماه یراجنه  ان  لصاح 

ناتسبات ۱۳۸۲

Do you need professional PDFs for your application or on your website? Try the PDFmyURL API!

http://www.gozargah.com/category/dastan/
http://pdfmyurl.com/html-to-pdf-api?src=pdf
http://pdfmyurl.com
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تراغ یاه  تیمیمص  مان  هب  پاچ  تسد  رد  باتک  زا  یا  هدورس 
یتمعن یدیع   - هدش

تشهبیدرا ۱۳۹۱

اه گنفت 
دنا هتفر  هناشن  ار  مهافت 

اه مچرپ 
دننک یم  رود  مه  زا  ار  ام 

هدب نم  هب  ار  تناتسد 
هداج نیا  زا  روبع 

دیاش
دسرب یغاب  هب 
یبآ یوج  و 

ریوک دومحم  زا  هدورس  ود  هملک ، یغای و 
تشهبیدرا ۱۳۹۱

یغای
! هن

دیتسناد یم 
نم هک  دیتسناد  یم  امش 

مزییاپ مدنگ و  دنزرف 
دیتسناد یم 
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ما هدیشون  روبنت  ناتسپ  زا  ریش 
ما هدش  گرزب  هراقن  ین و  یاه  هچوک  رد  و 

ما هدوب  قشاع  رانا  هام و  نارتخد  هب 
ههیش لای  داب و  لابزا  ار  نانآ  و 

ما هدوبر  نیرتسکاخ  یاه  گرگ  نامشچو 
داد مهاوخن  امش  دنب  هب  نت  و 

؟ دیتسناد یمن 

هملک
دندرب ناشک  ناشک  ار  هملک  نآ 

ناخالس ناکد  رب  ات 
دنزیوایب هرانق  هب 

توکس رد  هملک  و 
دش رتسکاخ 

شوماخ ام  و 
میدرک یم  هیرگ 

رصق ماب  رب  الاح  و 
. دننز یم  هراقن 

***

یهار ینّایز –  میرک  زا  یا  هدورس 
تشهبیدرا ۱۳۹۱
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نک برط  زیخرب و  هدمآ  دیع  هک  تفگ  لد 
نک بلط  زورون  ِمد  زا  بوخ  تجاح  ره 

یپایپ ماج  نزب  دیشروخ  رغاس  زا 
نک بش  هب  تشپ  وش و  زور  یمد  هنیس  رد 

شیدنیم راخ  زا  نک و  ناشفا  لگ  زیخرب 
نک بدا  روبنت  ین و  یاون  هب  ار  مغ 
روایم رذع  رمش و  تمینغ  هب  مد  نیا 

نک ببس  کرت  وش  هدش ، مهارف  بابسا 
دمآرس زورید  هّصق ی  وگم ، هناسفا 

نک برط  هاوخ و  ددم  تسود  زا  وش و  یهار “ ”

ترصن ونیم  زا  یرعش 
تشهبیدرا ۱۳۹۱

منکیم یط  ار  ناراب  نیا  هلپ  هلپ 
لاسنهک نمرخ  نآ  شتآ  ات 

دنک روبع  ما  هنیس  زا  یمرن  هب 
نانک مشچ  مشچ 

منکیم یط  ار  هاگن  ضرع  لوط و 
اه شزاون  اه و  نیرفن  ات 

ار میاه  مان  اه و  هلان 
دنیوشب

هداد بل  هب  بل 
Do you need professional PDFs for your application or on your website? Try the PDFmyURL API!

http://www.gozargah.com/category/sher/
http://www.gozargah.com/sher/shery-az-mino-nosrat/
http://pdfmyurl.com/html-to-pdf-api?src=pdf
http://pdfmyurl.com


تسارعشهرامش ١٢٦ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

منکیم یبوریال  ار  اه  هسوب 
هرطاخ تانق  نیمتفه  زا  قشع  و 

دشوج یم  مدنگ  زا  هدش  یهت  یاه  گید  رد 
تسا لوا  رطس 

دفاب یم  ار  شناوسیگ  لای  کرینپ  یوب  اب  ردام 
بسا نیرخآ  �هیش 
دزاون یم  ار  میولگ 

بش ندرگ  هب  دیشروخ  ریخآت 
اه هسوب  معط  اب 

تنامشچ دود  اب 
دنز یم  فد 

هدنرپ نیا 
ََدنکیم ناج  ات 

یزیربت بئاص  تسا –  هتسخ  یاهلد  مهرم  راهب  داب 
تشهبیدرا ۱۳۹۱

تسا هتسخ  یاهلد    مهرم    راهب   داب  
تسا هتسکش  لاب  رپ و  ییایموم ، لگ 

دنکیم ماجنارس  هبنپ ، هفوکش  زا  خاش 
تسا هتسشن  نوخ  رد  هک  هلال  غاد  رهب  زا 

اههچنغ دنیآ  رب  تسوپ  رگا ز  تسا  تقو 
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تسا هتسکش  ار  اوه  رهز  هفوکش  ریش 

دنکیم دایرف  هک  ربا  تسا  یریجنز 
تسا هتسج  دنب  زا  هک  قرب  تس  یاهناوید 

دوب هتسکش  نماد  هب  راسهوک  هک  ییاپ 
تسا هتسشن  شتآ  رس  رب  هلال  شوج  زا 

دنکیمن شباوخ  هب  میسن  یهناسفا 
؟ تسا هتسج  باوخ  زا  لگ  یوب  هک  یهلان  زا 

یُشهیب یوراد  هک  شاب  شوه  هب  بئاص » »
تسا هتسب  هچنغ  هرگ  رد  راهب  داب 

یریشم نودیرف   ِ نامرف
تشهبیدرا ۱۳۹۱

وش ررش  نافوت  هتخات  ناج  هب  مشخ  یا 
وش رطخ  دایرف  هتخادنا  لگ  ضغب  یا 
شاب هر  مچرپ  دوخ  هتخورفارب ، یور  یا 
وش رتهتخارفا  هتخارفارب ، تشم  یا 

یآ نورب  هناخ  زا  نطو ، ناج  ظفاح  یا 
وش رد  هب  شیوخ  زا  هک  تسیچ  نورب  هناخ  زا 

شیدنیم باتشب و  دزیر ، ورف  هلعش  رگ 
وش رپس  هنیس  یا  دراب ، ورف  غیت  رو 

تسا نارگد  تسد  هک  تسا  ناردپ  کاخ 
وش ردپ  رادهگن  هناخ  مرسپ ، یا  ناه 
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تسارعشهرامش ١٢٦ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

نکشب هلصوح  یهدکتبیصم  راوید 
وش رفظ  وت ، ربص  همه  نیا  زا  مدیآ  مرش 

یناردب ار  ناکهبور  رگج  دوخ  ات 
وش رگج  یاپارس  هشیب  نیرد  ریش  نوچ 

تسود یا  ردق  اضق و  هب  ار  نطو  راپسم 
وش ردق  هداد ، اضق  هب  نت  نیا  ِرس  رب  دوخ 

تسا تقو  هک  یازفیب ، دایرف  هب  دایرف 
وش رثا  تساهرثا ، هزات  سفن  کی  رد 
تسا هار  هب  مشچ  ناهج  هدازآ ! یناریا 
وش ربخ  هداتفا ، رطخ  رد  نهک  ناریا 

نازوسب هلعش  کی  هب  دنراخ ، سخ و  یتشم 
وش رحس  ماف  هیس  ماش  نیا  تملظ  رب 

نمهب تاملظ – 
تشهبیدرا ۱۳۹۱

قلطم یکیرات  نیا  رد 
؟ یئوج یم  ار  همشچ  نیمادک 

یا هناسفا  بآ  نآ 
دراد دهاش  کی  طقف  هک 
ار یدایز  ناراوس 

. تسا هدناشک  ههار  یب  هب 

ار ردنکسا 
دناشک تاملظ  هب  ناسآ  حتف 
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تسارعشهرامش ١٢٦ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

! هدوهیب و 

لابند هب 
دوشن تفای  یم  هچنآ 

دش هدیئاس  هک  اه  باکر  هچ 

بآ نیا 
تسا هناسفا  ردقنامه 

هک
 “ رضخ “ 
دهاش اهنت  نآ 

اضر نایرفص –  دومحم  هتشون  یباتفآ ،  یاهزور  باتک  هب  یهاگن 
یمنغا

تشهبیدرا ۱۳۹۱

تسا هدش  رشنم  سراف  جیلخ  تیاس  رد  دقن  نی  ا

http://www.khalije-fars.com/item/7226

اداناک سرگاز –  رشن – 
هیوناژ ۲۰۱۲ لوا  پاچ 

یاه هنیمز  رد  هاتوک  ناتساد  هدفه  لماش  باتک 
تارطاخ زا  ییوب  گنر و  اب  تسا  نوگانوگ 
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ینامز هک  ینطو  نطورد ، اه  هتشذگ  زا  هدنسیون 
شیب مک و  یشوخ ؛ یاضف  تشاد و  یتوارط 
یتلادعیب �مه  اب  ینابرهم  تیناسنا و  زا  یساسحا 

هدش نیرفن  نیمزرس  نیا  رانک  هشوگرد و  هک  اه 
. تسا هدیناود  هشیر 

�ناماوع شیوگ  هللا – “ طفل  “ اب ناتساد ، نیتسخن 
اه هچب  تنطیش  اب  هتخیمآ  نیماضم  بلاقرد  هعماج ، یتسیز  هداس  یگداس و  زا  یشخب  هک  هدش  عورش  هللا –“ فطل  ”

کتک اب  هک  عوبطم  یندناوخ و  تسیناتساد  دنکیم . تیاور  هدنناوخ  یارب  نیریش  هداس و  ینابزاب  ار  اه  هداوناخ  رد 
اب واکجنک  شوگیزاب و  هچبرسپ  دوشیم . زاغآ  شا –  هلاس  داتشه  همعرهوش  راجن –  هللا  طفل  زا  یگچبرد  یوار  ندروخ 

رجاتسم یدوخزا و  دندروخ . یم  لوو  ارسناوراک  نیارد   ” هک یا  هناخرد  هیاسمه  یاه  نز  نانخس  هب  ندناباوخ  شوگ 
اه نز  ثحب . شیاشگ  بابو  هدش  اهنز  هجوت  دروم  مناخ  همع  سورخ  غرم و  دندوب “ مه  یلگشوخ  یاه  نز  هچو  … 
هبو دنیاتسیم  ترسح  اب  هتبلا  اروا  یگنادرم  ِتردق  سورخ ، کی  طسوت  غرم  نیدنچ  �راداو  سورخ  یسنج  تردقزا 

شوگیزاب یوار  دنکیم . فیرعت  ار  ناشنارهوش  یسنج  راتفرزا  یا  همش  کیره  دوشیم و  زاب  اهلد  �رفس  هناهب  نآ 
. دروخیم وا  زا  ار  کتک  نیلوا  دنکیم و  فیرعت  هللا  طفل  یارب  ار  اه  نآ  اهنز  بسچلد  نانخس  ندینش  اب  ناتساد 

. دنکیم انشآ  ناتساد  نانامرهق  اب  ناتسزوخ  غاد  یاوهرد  ار  دوخ  نیبطاخم  هدنسیون  یباتفآ “ یاهزور   ” و مساج “ “ رد
هدش یفرعم  یدمآردشیپاب  یرگید  نآ  قاچاق و  هارزا  یکی  رابهودنا . یماجنارس  اب  تس  یگدنز  شالترد  ناتسادودره 
رد نتخیر  قرعو  موادم  راک  اب  نامروشکزا “… یا  هشوگ  خیرات . زا  یا  هرود  هب  دراد  هنافاکشومو  ابیز  یهاگن   : ” هک

نیمزرسرد دنتسه  یَرَدق  شکتمحز ، نامرهق  ود  ره  یتسه . موادترد  تسا و  شاعم  شالت  رد  تیاور  ودره  هاگشیالاپ .
ییادراکفا مود –  ناتساد  رگیزاب  مالغو ، دزابیم  ناج  هار  نامه  ردو  تسا  یچقاچاق  یلوا  ناتسزوخ . ِناشخردو  غاد 

نیا ینوناق . هجوم و  یرهاظ  اب  ناهنپ  �ئطوت  یلامتحا  هب  داد –  مهاوخ  حیضوت  ار  شتلع  مغارس . دمآزاب  ینوئلپان  ناج 
مالغ هب  هنوگراطخا  مه  یا  هدع  اما  یراد “ تسود  ار  مرتخد  مناد  یم   ” هنفگ مالغ  هب  تراگرام  ردپ  هک  تسا  تسرد 
هب اهیسیلگنا ، هک  ینارود  رد  ایآ  دنا “ هدرک  لوحموت  هب  ار  یکانرطخرایسب  تسپ   ” هک تداسح  یورزا  ولو  دندوب  هتفگ 

: ناتساد تیاور 
هناریقح ِهاگن  و  دشیم “ نامه  دنتساوخیم  اه  باحاص “  ” هچنآ دوب . هدناشن  تسد  یتلایا  تقیقحرد  ناتسزوخ  ناتسا  ”

! دنک جاودزا  یناریا  �دننار  کی  اب  یسیلگنا  هبتریلاع  ماقم  کی  رتخد  هک  تس  ینتفریذپ  دنتشاد ، هقطنم  مدرم  هب  هک 
مرگرس دراد  هدهع  رب  اصخشار  نآ  تسایر  هک  تظافح  هرادارد  دهدیم . ار  مالغ  لغش  ضیوعت  بیترت  تراگرامردپ 

. دوشیم هتشک  نایچقاچاقاب  یریگرد  کیرد  یتدمزا  سپ  دوشیمراک .
شقنرد درادروضح و  یناتساد  یاه  هنحص  مامترد  نوگانوگ  یاه  هولجرد  هدنسیون  رتفد ، نیارد  هک  میوگب  اج  نبمه 

هب ار  هعماجراکشآ  ناهنپ و  یاهدرد  ات  دنایامنیم  ار  دوخ  نشور  یامیس  نیما  کاپ و  یدهاش  هاگو  قداص ، یرگتیاور 
رد دشوجیم . دراد و  نایرج  هعماج  �تسوپریز  هک  تس  یعامتجا  ِتالضعم  ِتیاور  وا  یارب  لصا  دنک . لقتنم  ناگدنناوخ 

دراد ندرگ  هب  تیلوئسم  هک  نآ  دریگیم . لکش  للم  ماوقا و  یعامتجا  خیرات  هک  تساهیگ  هرمزور  نیمه  رذگهر 
داقتنا داب  هب  ار  هدش  یداهن  یاه  تنسو  درادیمرب  هدرپ  اه  هداوناخرد  اتح  یراج ، رابتفخ و  ارهاظ  یاه  تبیصمزا 

ِیئاغ موهفم  هک  راکش ، ناتساد  هب  دیرگنب  تسا . هدرک  یفرعم  یتسرد  هب  هدش  هجوتم  نایرفص  هک  یراک  دریگیم .
اب تسا  یعقاو  ناتساد  کی  راکش  ناتساد  تقیقحرد  : ” دشخردیم تیاور  یناشیپ  رب  یرطس  دنچ  �نیمزشیپ  اب  ناتساد 

.« دهدن خر  تسناوت  یم  هک  تسا  یگنج  بئاصمزا  یکی  رگناشن  و  یماسا . رییغت 
هتشرف – ندمآ  اب  تسا . هدش  هتشک  گنجرد  شرهوش  هک  هتفرگ  یناوج  نز  شردپ  هک  تس  یناوجدرم  ناتساد  یوار 

�ناتسآرد هک  شناوجرسپ  گنچزا  ییاهر  یارب  ردپو  دوشیم . گرم  قدردام  هناخ ، هب  تسا –  لاسو  نسمهربکا  اب  هک 
ندرک کد  رکفرد  درادن و  یشوخ  ساسحا  هناخرد  شروضحزا  هتشرف . هب  ربکا  �قالع  زا  هدرب  وب  تسا و  ملپید  نتفرگ 
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لقتسم هک  هدیسر  شعقوم  یا ، هتفرگ  مه  ار  تملپید  یا  هدش  یدرم  هگید  وت  هللاشام  ربکا ! : ” دیوگیم تسوا ،
.“ ینک یگدنز 

. دوشیم مامت  هنوگنیا  ناتسادو  دنکیم . یگدنز  اجنآ  شا  هلاخ  هک  یناتسرهش  هب  دوریم  یردپ  هناخزا  ربکا 
منارذگ یم  ار  مارآ  یگدنز  نامدنزرف  اهنت  هلاخرتخد و  رانکرد  نم  و  درذگ ، یم  مطالترپ  یاهزور  نآزا  اه  لاس  الاح  ”و 

.“ منک یم  هاگن  ار  مرس  تشپ  رتمک  و  … 
نیااب هدمآ  نادابآ “ سکرامنیس  یارب   ” گرب یالاب  هکنیااب  تسادیپ  یزوسمدآروآدرد  �ثداح  هصق  مانزا  اهنزوگ . بش 

. روشک خیرات  رد  ریظن  مک  تیانج  نآ  یاه  هزیگنا  و  دریگیم . ناج  تنهذرد  نایرع  شحوت  نآ  راب  هعجاف  ِقیمع  درد  لاح 
رکتبم و دندوب ، هتشاک  تلدرد  یگچب  زا  هک  ینامیا  یاهرواب  همه  نآ  اب  هعیش  تیناحور  هک  یریذپیم  ینکیمرواب و  اما 

، رتمهمو دراذگیم . راگدای  هب  هعیش  تموکح  نینوخ  همانراک  رد  ینیگنن  �کل  دوشیم و  یکانلوه  تیانج  نینچ  لماع 
. شرگناریو یاهدمایپ  اب  تس  یمالسا  تلادع  هب  وت  لسن  یثوروم  یاهرواب  ِیشاپورف 

. دنکیم تیاور  وا  لوقزا  ار  ثداوحزا  یشخب  هدنسیون  تسا . خرف  ناتساد  یوار 
: دیوگیم خرف  دزابیم . ناج  نادابآ  سکر  امنیس  یزوس  ـش  تآرد تسا . هعجاف  نآ  ناینابرقزا  یکی  هرهز 

.“ تفای نایاپ  ناشنتفر  امنیس  اب  دش و  عورش  هرهز  اب  دوب  نم  یگدنز  همه  ناشنتفر  ندمآ و  ”
نوریب دوشیم . شرطاخ  یالست  دهدیم . شوگ  شنانخس  هب  دنیشنیموا و  ِدردرپ  �رفس  یاپ  خرف  اب  یلدمهرد  هدنسیون 

. دهاکیم هودناو  درد  ِتدش  زا  دردرپ  یاه  لد  قامعارد  هدش  نیشن  هت  یاهدرد  نتخیر 
یئوشتسد هب  دیبسچ . میاه  بلرب  دیشک  یم  هک  ار  یجنر  قمع  شیاه ، هنوگروش  معط  مدیسوب .  ار  شتروص  متفر  »

تشاد متشگرب ، یتقو  مدرک . هاگن  هنیآ  رد  دومن  یم  هتسخ  تخس  هک  ار  ما  هرهچ  اهتدمو  مدز  متروص  هب  یبآ  متفر .
….“ درک یم  کاپ  ار  شیاه  هنوگ 

: دیوگیم نخس  هرهز  اب  دوخ  یئانشآ  زا  کانمن  نامشچاب  تروصرد  هدیسام  اه  هرطاخ  ِهودناو  مغ  . هدش مارآ  یکدنا  خرف 
مدرک اضاقت  شزاو  مدز  ایرد  هب  لد  دوب . هدمآ  شرداربرادید  یارب  نادابآ – اجنیا –  هبزورون  تالیطعت  زا  هدافتسا  اب  ”… 

هک سایرطع  میالم  هحیار  اب  ار  قشع  و  درک . زارد  میوس  هب  ار  شتسد  تخاسار ، مراک  هک  یمرشاب  دصقرب . نم  اب  هک 
یمامت مدمآ  ات  هک  دوبزیگنا ، لد  کبس و  فیطل ، یمیسن  شزو  شندمآ  تخیر . مناجرد  دز ، یم  نوریب  شدوجو  همهزا 

.“ درب هارمه  هب  زین  ار  نامقشع  �ویم  شدوخ  اب  تفررگید و  رد  زا  منکرپ ، نآزا  ار  مدوجو 
هب دراذگیم . شیامن  هب  نیبطاخم  یور  شیپ  ار  یا  هنادنمرنهو  ابیز  یولبات  مجسنم  هدرشف و  ینابز  مالکاب و  نایرفص ،

شجنسرد دناسانشب و ، ار  قشعرگشیاتس  ِتاذ  ات  یگدنبو ؛ تعاط  ِناداتعمو  ناگتفرباوخ  هب  دنزیم  یرگنلت  یرایشه ،
هجوت رتشیب  دیاب  هدمآ  ناتساد  نایاپرد  خرف  نابززا  هک  یمایپ  هب  دشخب . لامک  ار  دوخ  ِتلاسر  لهج ، نایدانم  ِشحوت  اب 

: درک
ات تسا و  قشع  جورع  سدقم  ناکم  نم ، یارب  اجنآ ، تسارهش . نیا  لحم  نیرت  یندنامدایب  اه ، نآ  ندیشکرپ  لحمو  ”

.“ تفر مهاوخ  شفاوط  هب  متسه 
تسا رتفد  نیا  یاه  ناتساد  نیرتهبزا  دهدیم ، حیضوت  ار  نادابآ “ سکرامنیس  “ یدژارتزا یئاه  هشوگ  هک  ناتساد  نیا 

. دیعبترد تایبدا  یاه  ناتساد  نیرتراگدنامزاو 
* کویپ

. دوریم سابعردنب  تاهد  زا  کراد “  ” �دکهد هب  تمدخ  دصق  هب  هنابلطواد  یکشزپ ، مراهچ  لاس  یوجشناد  نالصا 
هب تسد  یگدنز  اب  هایس  یاهرداچرد  یگمه  کولفم ، �داوناخ  دنچ  اب  دنیبیم  یا  هناریو  ار  تمدخ  ِلحم  راظتنا ، فالخ 
. یتشادهب لیاسو  نیرت  یئادتبا  اب  تساه  هایسرداچ  نامهزا  زین  کشزپ  یگدنز  باوخ و  قاتاو  یرادهب  لحم  نابیرگ .

 : هک دوشیم  بوسحم  هقطنم  یبطزکرم  هدننار  لوق  هب  انب  یقوب  دهع  رازبا  نآ  اب  لحم  نینچ  هکنیا  مهمو 
ناونعب دناوتیم  هک  تسه  مه  یمناخ  ارهز  تسا . … شدوخزا  رتکچوک  لحم  دصزا  شیب  زکرم  کراد  تقیقحرد  ”
هک یروبنز  غارچزا  دیاب  مه  قرب  یارب  تسا …  یرادهب  ترازو  یمسر  دنمراک  دشاب . امش  تسد  مدراتسرپ 
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تسادقنهرامش ١٢٦ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

.“ دهدیم بیترت  مناخارهز  ار  شبآ  تسه  ناترداچ  رد  مه  بآ  گرزب  عبنم  کی  دینک . هدافتسا  تسهرداچرد 
 : دنکیم فیرعت  مظاک  یارب  ار  کویپ  هیرگ  اب  نالصا ،

“ دُرب یم  ار  ناشناما  درد  زا  رتشیب  شراخ  دراد . مه  شراخ  دروخیم . لوو  تسوپ  ریز  هک  یمرک  تسا . مِرک  مظاک ! ”
غارفتسا مکش و  نیئاپ  دیدش  درد  اب  ار  یناوج  مناخ  دریمیم . دراد  ما  هچب  تنماد  هب  متسد  مناخارهز   ” دنزیمداد یردام 

 …“ هداتفا یزیرنوخ  هب  شا  ییاد  زواجترثارد  هک  هلاس  ۱۰ مناخ ۱۲ - رتخد  دندروآ … 
ِنالوئسم گرزب ، ندمت  هزاورد  هب  ندیسر  یوهایه  هک  تس  ینارود  رد  ام  یعامتجا  عضوزا  یکانلوه  ناتساد  کویپ “ ”

ینهذ �لغشم  مدرمرابتکالف ، عضو  زاربخ  یب  هدش  نیرفن  نیمزرس  نیا  �شوگرد  هک  دوب  هدرک  خسم  نانچ  ارروشک 
هدرناپ ناگتشکراوگوس  هناریپ  ِلهج  بادنگرد  هک  دوب  یمدرم  یور  ندمت ، یلایخ  یاه  هزاورد  ندوشگ  یاغوغ  ناش 

. دندوب برع  ِشیپ  نرق 
�شیدنا هک  لهجراد  هشیر  کویپ  اب  اما  درک ، نک  هشیر  ریگیپ  تاجلاعمو  یتشادهب  دیدش  تیاعر  اب  ناوتیم  ار  کویپ “ ”

ناسنا ندب  تسوپریز  مِرک  ندروخ  لوو  زا  مظاک  هب  یتقو  نالصا  درک ؟ دیاب  هچ  هدرک  هلاچم  دوخ  �ربنچرد  ار  یتلم 
هتسشن اه  هشیدنارد  هک  ار  یمِرک  لدرد ، هدش  نیشن  هتو  نیگنس  یهودنا  اب  اما  هدنسیون ، �نادنمرنه  قوذ  دیوگیم ،

. دنکیم یعادت  هدنناوخ  یارب 
ناتسادرگید هرابرد  یرورض  یاهینتفگ  منادیم  هک  نیا  اب  مدنبیم . اج  نیمه  ار  یسررب  نیا  مالک  هلاطازا  زیهرپ  یارب 

. هدنسیون تیقفوم  یوزرآ  اب  تسا . دایز  رتفد  نیا  یاه 

دومحم هتشون  یباتفآ “  یاه  زور  باتک “  یاهناتساد  هب  یهاگن 
یباجم مظاک  نایرفص  –

تشهبیدرا ۱۳۹۱

 : مدناوخ باتک  نیا  رب  یدقنرد 
: دیوگب هتساوخ  دیاش  … یباتفآ یاه  زور  مانب  یباتک  دلج  یور  رب  ناراب  ریز  رد  رتچ  اب  ینز  ”…

یباتفآ ات  تسا  یرتسکاخ  رتشیب  باتک  نیا  یاهناتساد  یاه  زور 
….

رتشیب لثم  دشاب  یرتسکاخ  هتفرگ و  تسا  نکمم  شنایاپ  هک  ارچ  دیروخن  ار  یباتفآ  زور  کی  عورش  بیرف  ای ،
 …“ باتک نیا  یاهناتساد 

. توافتم یاه  نایب  اه و  دومن  اب  قشع  تسا . یراج  قشع  باتک  نیا  یاهناتساد  همه ی  قورع  رد  نم  رظنب  اما 
 “ شرهوش حیحص  مان  دنادب  اتح  هکنیا  نودب  تایح  هظحل ی  نیرخآ  ات  هللا “  طفل  ناتساد “  رد  همطاف  همع  یتقو 

؟. دشاب دناوت  یم  قشع “  زج “  یرگید  زیچ  دنام ،  یمراد  افو  وا  هب  تسا  هللا “  فطل 
 “ شا ینپمل  عون  میریگ  وا “ . هب  مساج  لباقتم  قشع  مان و  نیمهب  یناتساد  رد  مساج  هب  هدیبز “  قشع “  ای 

؟  تسین قشع 
مهب ار  رهش  تسین ، مساج  هگید  ندز و  ار  مساج  هنودب  هگا  هشقشع ، سفن و  مساج  یسانش ؟ یمن  ار  هدیبز  هگم  ”…

 “ هنک یم  هفخ  ار  اه  مرادناژ  شدوخ  یاهتس  اب د  هزیر ، یم 
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 “ هدیبز یاپ  هب  تخیر  یم  ار  همه  تفرگ  یم  شوختسد  هچره  درک ، یم  در  هک  ار  راب “  ره “  مه  مساج  “ …
، هنک قشع  تساوخ  یم  طقف  تشادن ، مه  سنج “  درک “ ، مراوس  مساج  زور  هی   … دوب هتفگ  هدیبز  دمآ  شدای  “ …

 ” میدرک یم  زاورپ  میتشاد  هک  مدش  هجوتم  یتقو 
ناتساد دشاب ، قوشعم  یلایخ  رطع  و  نامک ، یوربا  لعل و  بل  وم و  هرط ی  طقف  قشع  رهاظت  هک  دشابن  رارق  رگا 

. دزاب یم  ناج  نآ  یاپ  هب  دوبع  هک  اجنآ  ات  تسا  قشع  زازیربل  مساج 
اه سفن  نیرخآ  هناتسآرد  و  دراد ، رچنپ  خرچ  ود  هک  یلیبم  وتا  اب  نازوس و  یناتسبات  رد  راز ، نش  رد  هدمآ  ریگ  دوبع “  “ 

: دناسر یم  تسین  هک  یا  هدیبز  هب  ار  دوخ  شالت  اب 
بآ فرظ  تفرگ . دوخ  رد  ار  شا  هنیس  یمامت  یا  هدننک  بات  یب  درد  و  درشف ، ورین  مامت  اب  ار  شبلق  راکبان  یتشم  “ 

کشت هبل ی  هب  ار  شتسد  دیشک ، الاب  ار  شدوخ  شقمر  همتت  اب  تشاذگ و  ولج  کشت  یور  ار  شرس  داتفا . شتسد  زا 
تشاذگ و هدیبز  یوناز  یور  ار  شرس  دروخ ، یخرچ  دیزخ ، ولج  هب  هدیبز  یلدنص  یور  ات  تفرگ و  هدننار  لغب 

….“ دندوب هدنابسچ  ونرب “  ریت “ کت  اب  ار  مساج  رس  هساک  هک  یئاج  تخود ، تلوروش  فقس  هب  ار  شنامشچ 
. تسا ررکم  ان  نابز  رهزا  شندینش  هک  یقشع  هب  دراد  ریذپلد  یزیرگ  باتک  نیا  ناتساد  ره  تیب  هاش 

دروخ رب  یقشع  هب  تسا ، هناگی  یناتساد  تسا و  هدش  هتفرگ  نآ  زا  زین  باتک  مان  هک  یباتفآ “  یاه  زور  ناتساد “  رد 
. ار ناکم  نامز و  هن  دسانش و  یم  ار  یتاقبط  توافت  هقبط و  هن  نارد . هماج  تسا و  دنم  ورین  هک  مینک  یم 

تفن بونج  رد  یزکرم  تموکح  زا  شیب  یتردق  هک  میلورتپ “  شیتیرب  تفن “  تکرش  یاسؤر  زا  یکی  رتخد  یتقو 
. دنکارپ یم  ناتساد  یاضف  رد  ار  قشع  یوب  دوش ، یم  دنم  هقالع  دوخ  هدننار  هب  تشاد  زیخ 

. دوش یم  هتشارفا  قشع  مچرپ  شتارطاخ  رتفد  رد  تراگرام  نایب  اب  و 
همه هرظتنم  ریغ  هک  یئاجب  نآ  ندناشک  دیایب و  شوخ  ار  هدنناوخ  هک  یئاوه  لاح و  داجیا  قشع و  نایب  رد  هدنسیون 

دهد یم  ناشن  تردق  دریگب  سپ  ار  اه  هداد 
تیاده تسار  هار  هب  یلوق  هب  دبای و  یم  ار  دوخ  دوز  یلیخ  یل  دنک و  مگ  هار  هک  دور  یم  قشع  راکش  ناتساد  رد  اما 

. دوش یم 
هدیدن وا  یاه  راک  رد  نم  دنایامن . یم  ار  نآ  باتک  نیا  یاه  ناتساد  یط  دراد و  ار  دوخ  شور  کبس و  نایرفص  دومحم 

دوش ناهنپ  دنرادن  هدنناوخ  ساسحا  تساوخ و  رب  ار  یروگنلت  نیرتمک  هک  مگ  رد  رس  تالمج  هانپ  رد  هک  ما 
. دنک اهر  موهفم  ان  تالمج  یتشم  اب  هدنسیون  روصت  لایخ و  یاه  یگدیچیپ  توهرب  رد  ار  وا  و 

. دزاس یمن  لزاپ “  امعم “  هدنناوخ  یارب  اه  نآ  زا  زگ  ره  یلو  دریگ  یم  راک  هب  بوخ  ار  اه  هژاو  دنچره 
رد ار  دوخ  هک  دنک  یم  یرای  ار  هدنناوخ  دنک و  یم  نایب  بوخ  مه  وزاس و  یم  بوخ  مه  ار  اضف  شناتساد  ره  رد  وا 

. دنک سح  عوقو  ناکم 
: تسا هدش  هدروآ  باتک  دلج  تشپ  رب  اه “  نزوگ  بش  ناتساد “  زا  باختنا  اب  هک  تسا  ناتسبات  فصو  نآ ، هنومن 

راشف دیود و  یم  مندب  همه  رد  مک  مک  دوب ،  هتخیر  مرس  یور  تعاسمین  زا  شیب  هک  یدرس  بآ  شود  یکنخ  “ 
……..“ درک یم  مک  ار  ریگ  سفن  یامرگ 

 “ یماظن ریغ  اهنت “  هک  تسا  ناویک  اضترم  یگدنز  زا  یتشادرب  یماظن “  ریغ  ناتساد “  هک  تسا  نیا  رب  نم  نامگ 
. دوب لوا  هورگ 

اب هک  ار  بورغ  نآ   … ار میسن  یب  هدرک ی  َمد  بورغ  نآ  ار ، هتفرگ  رابغ  یرتسکاخ  بورغ  نآ  ار ، بورغ  نآ  نم  “ 
. منک یمن  شومارف  زگره  درک ، یم  یبوک  یاپ  رون  گرم  رد  دیشک و  یم  رس  ار  زور  یاه  هدنام  ریذپان  یریس  یعلو 

اب ار  فرح  یگدنز  کی  هک  ار  ینابل  شزرل  و  دوب ، هتخود  متروص  هب  یمالک  هقردب ی  یب  هک  ار  اضترم  یاه  هاگن  نیرخآ 
….“ درب مهاوخن  دای  زا  زین  دوب ، هدرک  راهم  مامت  یتردق 

یم او  رکفت  هب  ار  وا  ناشنایاپ  مه  دنک و  یم  ندناوخ  هب  بیغرت  ار  هدنناوخ  شیاه  ناتساد  زاغآ  مه  نایرفص  دومحم 
 : دراد
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تسادقنهرامش ١٢٦ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

. مندروآ دیسر ، ناشروز  ناور . مسج و  تمالس  تیاهن  رد  اما  مدوب ،  یبصع  ّریحتم و  هدز ، تهب  اجنیا ، مندروآ  یتقو  “ 
…“ دنتفرگ ار  مسفن  تفلک  ندرگ  یاه  بقارم  دورو  هظحل  زا  هک  دوب  هارمه  یا  هیصوت  هچ  اب  مناد  یمن 

 ” فسوی لثم  ناتساد “  زاغآ 
الاح مدوب . هدرزآ  یلیخ  ار  کلفط  تخوس . یم  مبلق  یارب  ملد  مدوب . هدش  تخرک  درک ، یم  روم  روم  مندب  مامت  “ …
الاب امیپاوه  یاه  هلپ  زا  دوب  هدش  رت  نیگنس  هک  یکاس  اب  تشادن . ار  مزال  قنور  شنابرض  دوب ، هتفرگ  مارآ  هکنآ  اب  مه 

. مشاب هدنک  هوک  هکنیا  لثم  متسب .  ار  منامشچ  متخادنا و  یلدنص  یور  ار  دوخ  متفر ،
 ” چوک هصق  ناتساد “  نایاپ 

باتک ندناوخ  تسا و  زاب  ششوغآ  اهناتساد  همه ی  رد  هک  قشع  هب  یرگید  هراشا  اب  ار  رصتخم  نیا  مرب  یم  نایاپ  و 
منک یم  هیصوت  ار 

تهب دوب . هداتسیا  رد  هناتسآ  رد  ابیز  هجنغ  کی  زُر ، هدشن ی  زاب  هخاش ی  کی  مدید . هچ  مدرک  زاب  هک  ار  رد  نم ! یادخ  “ 
 “ هچنغ ناتساد “  زا  مدرک “.… یم  شهاگن  یمالک  چیه  یب  هدز 

———————–
تسا هدش  رشتنم  زور  رابخا  بطاخم  رپ  تیاس  رد  نلبق  دقن  نیا 

دقن کنیل 
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=44520

 – ینیدلا فیس  اضریلع  هتشون  جورخ “ نامر “  رب  یهاگن 
یفارشا هروصنم 
تشهبیدرا ۱۳۹۱

تسام نتفر  دمآک ن و  یا  هریاد  رد 
تسادیپ تیاهن   هن    تیادب  هن   ار  نآ 

تسار ینعم  نیا  رد  یمد  دنزن  یم  سک 
تساجک هب  نتفر  و   اجک   زا  ندمآ  نیاک 

رکفت تحاس  هب  یبقن  ، جورخ
نامز رد  هک  یقاتا  رد  متسه ، اهنت  الاح ، مدوخ ، رهش  رد  متسه . اهنت  نم  “ 

دنا هدمآ  هک  یرفن  نارازه  تسا . هدوب  رفن  نارازه  تقوم  لحم  فلتخم ، یاه 
یرفن نارازه  دنا . هتفر  نآ  زا  ییاهنت )  ساسحا  یب  ای  ییاهنت  ساسحا  اب  و ( 

ره هک  یمدرم  لثم  تخانش . مهاوخن  دید و  مهاوخن  ار  اهنآ  مرمع  رخآ  ات  هک 
هظحل ناشمنیب . یمن  تقو  چیه  رگید  دنرذگ و  یم  مرانک  زا  یتحار  هب  زور 

هب زاب  دنک ) رکف  نم  لثم  رگا  یرگید ( درف  دنا و  هتفر  هک  یناسک  عمج  رد  منیب . یم  اهنآ  عمج  رد  ار  مدوخ  یا 
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گنت شدوخ  یارب  شلد  مدآ  هک  تسا  بیجع  ردقچ  ما . هدوب  ناشوزج  مه  نم  هک  دنک  یم  رکف  ییانشآان  یاهرفاسم 
(۱ دوشب ( “

هتشذگ ردرهاوخ  ای  شا ( هدش  مگ  رهاوخ  زا  ییاهولبات  ندش  ادیپ  ربخ  یپ  رد  هک  تسا  شاقن  یدرم  هرابرد  جورخ  نامر 
یط رد  وا  تس ، یدام  یرفس  رهاظ  هب  رفس  نیا  دوش . یم  شهاگداز  رهش  هب  رفس  هب  روبجم  شدوخ ) ریبعت  هب  شا 
رد یتارطاخ  انشآ و  یصاخشا  اب  دروخ و  یم  رب  یتاقافتا  اهارجام و  هب  زیربت  رد  یا  هناخرفاسم  رد  شتماقا  یاهزور 

یکولس ریس و  تیاکح  رفس  نیا  اسب  هچ  اما  تسا . شا  یگدنز  ینوگرگد  ریسم  رد  همه  هک  دوش  یم  رورم  شنهذ 
هتشادن و دوجو  تیعقاو  رد  یا  هناخرفاسم  دراد و  یلیثمت  یلکش  هناخرفاسم ، رد  شاقن  درم  تماقا  دشاب و  یناسفن 

. تسا ایند  ناهج و  هب  تبسن  یا  هیبشت  اهنت  ناکم  نیا 
شرفس ششاقن  رهاوخ  زا  یولبات  هس  هب  یبای  تسد  هزیگنا  هب  شاقن  درم  نتفای . یارب  یرفس  تسا . نامر  زاغآ  رفس 
ییاه ناکم  هب  نتفر  هکلب  تسین ، رگید  رهش  هب  یرهش  زا  نتفر  هباثم  هب  هداس  یرفس  رفس ، نیا  اما  دزاغآ . یم  ار 

نامز و تابوسر  یوت  رد  وت  یاه  هیال  رد  یرفس  دنادرگزاب . تباتک  ناهج  هب  ار  اجنآ  نادرگرس  حاورا  ناوتب  ات  تس 
. کیرات   ِ قمع هب  نتفر 

نوکس و رد  زیچ  همه  نآ  رد  هک  تس  یکیرات  ناهج  هب  نتفر  هباثم  هب  مه  خیرات  نورد  هب  نتفر  تسا . کیرات  مه  خیرات 
. دسر یم  ام  شوگ  هب  یکیرات  نورد  زا  هک  تس  ییاهادص  یضعب  نوچمه  یخیرات  تایاور  دنا و  هتفر  ورف  یهایس 

رد نوچ  و  میونش . یمن  ار  اهنآ  ام  ای  دنشوماخ و  هک  دنتسه  مه  یرگید  یاهادص  یلو  میونش  یم  ار  اهادص  یضعب 
، یهایس لد  رد  نانچمه  اه  هدینشان  مینک و  افتکا  دوخ  یاه  هدینش  هب  اهنت  میروبجم  سپ  میراد  رارق  خیرات  یکیرات 

. دنام دنهاوخ  یقاب  هتخانشان 
. سانشان کیرات و  عقاو  رد  اما  ماهبا ، نودب  ایوگ و  نشور و  یرهاظ  اب  تسا  خیرات  نامه  یکیرات ، ناهج 
:“ نم هب  رتوبک . هب  منادرگ ، رب  تباتک  ناهج  هب  ار  همه  ات  نادرگرس ، حاورا  هب  مدرگ . یم  زاب  اهنآ  هب  نم  “ 

و متسه .“ شاقن  نم  دیوگ “ : یم  ادتبا  رد  هک  ینم  نم .“   ِ” عورش عقاو  رد  تسا و  جورخ “  ” ینایاپ ترابع  نیا 
یوت رد  وت  رد  دیاش  یرفس  دوخ . رد  دوخ و  اب  دوخ و  هب  دوخ  زا  لزنم  هب  لزنم  درب  دهاوخ  یرفس  هب  دوخ  اب  ار  هدنناوخ 

اه باوخ  اه و  هروطسا  نیشیپ و  ناراگزور  زورید و  یاهراید  اب  گنتاگنت  یطابترا  رد  هرطاخ  تیعقاو و  خیرات و  نهذ و 
. رفس زاغآ  تسا  نینچ  زورما . … اه و  تیعقاو  اهایور و  اه و  لایخ  و 

دسر و یم  هار  زا  یرتوبک  دعب  دنک . یم  راک  مشچ  ات  تسا  بآ  نیمز  یور  مامت  هک  دوش  یم  عورش  ینامز  زا  جورخ  ”
دزیرگ یم  یملیف  دنت  رود  نوچمه  هریت  ییاهربا  ریز  زا  راگنا  مادکره  هک  دهد  یم  مناشن  ار  زیربت  نوگانوگ  یاه  تروص 

(۱ .“ ) دوش یم  دابآ  دوش و  یم  ناریو  مادم  رهش  و 
عورش هایس “ زاغآ  هملک ی “  اب  باتک  شخب  نیرخآ  ای  مراهچ و  شخب  نایاپ . رد  زاغآ  تسا و  زاغآ  نایاپ ، جورخ “  ” رد

، تسا تباتک  زاغآ  نامه  هایس  زاغآ  تسا . هدش 
انحوی لیجنا  دیزگ “. نکسم  ام  نایم  تفای و  نت  هملک  و  دوب … ادخ  هملک  دوب و  ادخ  دزن  هملک  دوب و  هملک  زاغآ ، رد  “ 

نیا رد  هک  میبایرد  تسا  نیا  مهم  ینوریب ؟ ای  تس  ینورد  یلایخ ، ای  یعقاو  یرفس  رفس  نیا  میبایرد  هک  تسا  مهم  ایآ 
مه هب  هتخیر و  مه  رد  هدنیآ  لاح و  هتشذگ و  میا و  هتفر  رگید  ناکم  هب  یناکم  زا  رگید و  نامز  هب  ینامز  زا  رفس 

درم رهش  تسا . هدنام  ناهنپ  مشچ  زا  هک  هچنآ  تیاور  یارب  دنا  هدش  هدیواک  ییاه  هرفح  دنا . هدش  هتخیمآ 
هرتسگ کی  هب  دشاب  هتفای  میمعت  دشاب و  هتفر  رتارف  صاخ  ییایفارغج  ناکم  کی  زا  دناوت  یم  اج  نیا  رد  زیربت ) ) شاقن

. تساه هثداح  رارکت  خیرات  هک  تسا  نیا  هن  رگم  ینیمزرس . یروشک و  هباثم  هب  دیاش  رتروانهپ . رتگرزب و 
کیژلاتسون افرص  یهاگن  هن  تسا ، هنارگشواک  هنارگوجتسج و  یهاگن  رفس ، نیا  رد  شکولس  ریس و  شاقن و  درم  هاگن 

مه رد  ناسنا  حور  اب  ار  ناکم  حور  هدش و  کیدزن  ناکم    ِ حور هب  خیرات    ِ نورد ندیواک  اب  وا  تارطاخ . یروآدای  اب 
هب هک  دنچره  دواک و  یم  رفس  نیا  رد  زین  ار  دوخ  راکفا  وا  دواک . یم  رفس  نیا  رد  زین  ار  دوخ  حور  وا  . تسا هتخیمآ 

یدوجو تیهام  نتفای  هب  قفوم  شراکفا  رورم  زا  یا  هسورپ  رد  ییوگ  اما  هدیزای ، رفس  هب  تسد  اهولبات  نتفای  دصق 
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. دش دهاوخ  شدوخ 
هک دشاب  هتشاد  ار  نیا  ناوت  هک  تس  ینعم  یاراد  هجوت و  بلاج  یسک  یارب  اهنت  یرنه  رثا  کی  ترب “ ، لشیم  هتفگ  هب 

تسد هک  ارچ  تسین . لوا “ هاگن  رد  قشع  هباثم “ هب  یرنه  رثا  اب  ههجاوم  نیاربانب  دبای . فارشا  نآ  یاه  یراذگزمر  هب 
.“ تسا زومر  نتفای  تخانش و  نمضتم  شناوخ  تذل  هب  یبای 

افرص تسا  یلوصحم  تسا و  بذاک  یرنه  دنکن ، راداو  رکفت  هب  ار  بطاخم  دشاب و  رکفت  دقاف  هک  یرنه  نم  رظن  هب 
عقاو رد  میراذگب ، یرانک  هب  رنه  زا  ار  رکفت  رصنع  میهاوخب  ام  رگا  تسا و  رکفت  زا  راشرس  یعقاو  رنه  رازاب . یارب 

. رگید دصاقم  ندروآرب  یارب  یرازبا  هب  میا  هداد  لزنت  ار  رنه 
تسا و مهم  اه  نامز  اه و  ناکم  اهادیور ، اه و  تیصخش  اه ، تبسانم  تیاور ، هوحن ی  رناژ و  باتک ، نیا  اب  دروخرب  رد 

دیاب تابسانم  مادک  ساسارب  هنوگچ و  ار  ناتساد  دوش  صخشم  ات  تفایرد  ار  اهنآ  نایم  طابترا  تخانش و  ار  اهنآ  دیاب 
دامن اهدیلک و  همه  مهم و  همه  اهوگتفگ  اه ،  رکف  اهرظن ، لاکشا ، یتح  یماسا و  اهلاس ، رذگ  درک . ریسفت  تفایرد و 

رکفت نامر  هب  موسوم  یتحاس  هب  قلعتم  عقاو  رد  باتک  نیا  هک  ارچ  دنتسه . کرد  فشک و  هب  یبایهار  یارب  ییاه 
 “ نآ هب  رگید  ترابعب  ای  دریگ و  رب  رد  ار  ام  رثا  هک  مینک  مهارف  ار  ناکما  نیا  دیاب  نآ  موهفم  هب  یبای  تسد  یارب  تسا .

. تسا هدرک  نییعت  هدنسیون  هک  ییاه  لاناک  اههار و  نامه  زا  میوش ، دراو “
یشزرا دنچ  یگدیچیپ و  رما  نیا  لیلد  هک  دریذپب  ددعتم  ریسافت  ینتم  ره  هک  تس  یمتح  یتح  نکمم و  هک  دنچ  ره 

هار یارب  لاح  رهب  اما  دزاس ، یم  ار  انعم  هدنسیون  دننامه  هدنناوخ  هک  دنچ  ره  تسا و  شیاه  هیام  نرود  نابز و  ندوب 
. میریگب رایتخا  رد  ار  نآ  کرد  دیلک  دیاب  نآ  یاه  هیام  نورد  انعم و  نابز و  مهف  یارب  هدنسیون ، یعقاو  رظن  هب  نتفای 

حرطم دامن  ناونع  هب  ییانشور  کیرات و  یتقو  اه  گنهرف  مامت  رد  تفگ  ناوت  یم  نیقی  هب  هکلب  ام ، گنهرف  رد  اهنت  هن 
عیمج یگریت و  لهج و  اب  ار  تاملظ  نامه  ای  یکیرات  تسا . نآ  فلاخم  بطق  یرگید  یکین و  رهظم  یکی  دوش  یم 

گنرد یب  ییانشور ، یکیرات و  زا  نخس  هاگ  هب  هراومه  هشیمه و  تفگ  ناوت  یم  دنا .  هدرک  بستنم  کین  ریغ  تافص 
رد ار  یرگید  نامدرم  یکیرات و  رد  ار  ینامدرم  رگا  دوش . یم  ردابتم  نهذ  هب  اهنآ  ندوب  کیلوبمس  ینعی  هلوقم  نیمه 

تادعس یتخبشوخ و  رد  ار  مود  هورگ  هتخیمآ و  مه  رد  یهایس  یهابت و  اب  ناوت  یم  ار  لوا  هورگ  میهد  رارق  ییانشور 
رب ینشور  هبلغ  اب  هشیمه  ییاهن  یزوریپ  دنرگیدکی و  اب  لادج  رد  تملظ  رون و  زین  ام  تایبدا  خیرات  رد  درک . ضرف 

. تسا هارمه  یکیرات 
الماک هکلب  کیلبمس ، هن  تسا و  نیدامن  هن  ینشور  یکیرات و  باتک  نیا  رد  تسا . یرگید  سنج  زا  یکیرات  اجنیا  اما 

مه ییاهر  نیع  دناوت  یم  یهایس  یکیرات و  دنشاب ، یقیقح  یعقاو و  هلوقم  ود  نیا  یتقو  دنتسه و  یقیقح  یعقاو و 
تملظ و دننیزگ ، یم  رب  رون  یاج  هب  ار  تملظ  دنرب و  یم  هانپ  یکیرات  هب  ییانشور  زا  ینامدرم  یتقو  هک  ارچ  دشاب .
اه و لنوت  اهرهش ، زا  یخرب  نامدرم  میدق ، ناراگزور  رد  هکروطنامه  . اهنآ ییاهر  یارب  یهانپ  ناج  یهایس  یکیرات و 
یم دراو  نانآ  هب  نمشد  هک  یعقاوم  رد  دنناوتب  ات  دندوب  هدرک  داجیا  نیمز  ریز  رد  ار  ییاهرهش  یتح  هاگ  ییاههاگهانپ و 

. دنراد دوجو  زونه  اهنآ  یایاقب  هدش و  فشک  اهرهش  نیا  زا  یضعب  دننامب . ناما  رد  دنزیرگب و  اجنادب  دوش ،
یناگ هدنز  دندرب . یم  هانپ  یکیرات  هب  عقاو  رد  دندرب ، یم  هانپ  ینیمز  ریز  یاهرهش  نادب  اقب ، رطاخ  هب  هک  ینامدرم  نآ 
عقاو رد  دوب و  تسا  ناگدرم  هب  قلعتم  هک  ییاج  نیمز ، ریز  رد  ناش  رهش  هک  یناگدنز  ناگدرم . تحاس  رد  دندش  یم 

. هدنز دندوب  یناگدرم 
میناوت یم  تسناد ؟ نیدامن  یلکش  ار  اهنیا  یود  ره  ندوب  شاقن  ناوت  یمن  ایآ  دنا . شاقن  ود  ره  شردارب  اریملا و 

 . تسا مهم  رایسب  ریوصت  رصنع  جورخ “  ” رد هک  دشاب  نیا  راک  نیا  لیلد  دیاش  دنا ؟ هدش  باختنا  شاقن  ارچ  میسرپب 
ییوگشیپ دزیمایب و  مه  رد  ار  اه  نامز  ریوصت  دناوت  یم  رگ  ریوصت  کی  زا  رتهب  یسک  هچ  هدنیآ و  هتشذگ و  لاح ، ریوصت 

. تسا هدرک  یم  ریوصت  ار  هدنیآ  هاگآ  دوخان  روط  هب  شیاه  یشاقن  رد  اریملا  هک  مینیب  یم  دنک .
هدش و مگ  دنیوگ  یم  هک  ینارگید  تسا و  هدرم  دیوگ  یم  شردارب  هک  ییاریملا  ایآ  هک  مینک  کش  مه  نیا  رد  میناوت  یم 

. تسا هتشادن  یجراخ  دوجو  الصا  دنشاب ، هتشک  ار  وا  تسا  نکمم  دنیوگ  یم  هک  ینارگید 
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مدوخ اب  اریملا  یادص  اب  نم  دیوگ . یم  اریملا  هک  نم  هن  ار  هلمج  نیا  مدرک  سح  اما  متسه . اهنت  متفگ  مدوخ  اب  “ 
(۱ .“) مدز یم  فرح 

نم یامینآ “ عقاو “  رد  دیاش  اریملا  دنتسه و  دحاو    ِ نت کی  اریملا  اب  یوار  نم “  هک “  مینک  ار  روصت  نیا  میناوت  یم 
داز رهش  نامه  دیاش  تسا . شاقن  درم  دوجو  رد  هنانز  رصنع  تسا . نز  یثوروم  یعمج  ریوصت  ای  هراگنا و  تس . یاور 

یمن زگره  هک  ینز  خیرات . لد  زا  هدمآ  رب  ینز  تسا  نهک  یاه  هناسفا  اه و  هروطسا  نز  نامه  دیاش  تسوگ .  هصق 
. تسا هتفرگ  مان  اریم ) ان  ) اریملا زین  رطاخ  نیدب  تسا و  هدرمن  دریم و 

هک تس  ییایور  نامه  هروطسا ، عقاو  رد  تس . یدرف  هروطسا  زین  ایور  تس ، یناگمه  یایور  هروطسا  هک  هنوگ  نامه 
یانگنت رد  تسیا  هدرشف  هروطسا  ایور  هدش و  رگ  هولج  شگنهرف  هصرع  رد  هدید و  دوخ  خیرات  تعسو  رد  لسن  کی 

دور و یم  راک  هب  دامن  نابز  اهنآ ، یود  ره  رد  تسا . نیدامن  نابز  تسا  کرتشم  ود  ره  رد  هچنآ  اما  ناسنا . ره  داهن 
. تسا مزال  دامن  نابز  نتسناد  اهنآ ، یود  ره  نتخانش  کرد و  نتفای و  هار  یارب 

هتشذگ هب  هاگن  تسا . هدنیآ  هب  هاگن  مشچ  تسا .  نتسیرگن  ندید و  زا  یلیثمت  مشچ  اه . مشچ  یولباترد  هنومن  ناونعب 
. دنا شیوخ  هنامز  یریوصت “ نایب  اریملا “  یاه  یشاقن  نوریب . هب  هاگن  تسا و  نورد  هب  هاگن  تسا  لاح  هب  هاگن  تسا .

یم وگتفگ  هب  تسا  شاقن  عیدب  نامه  هک  ب “ اب “  فلا “ تایه “  رداریملا  دور و  یم  بقع  هب  نامز  یتمسق  رد 
یشاقن هرابود  ار  وا  هدش  دوقفم  یاهولبات  فلا “  ” هک هتشذگ  یاه  هرود  هب  طوبرم  تسا  یشاقن  عقاو  رد  ب “ دنیشن “ .

تاقافتا و یتقو  تس و  یندش  رارکت  هشیمه  خیرات  تسا . هدرک  ناریو  ار  اجنآ  رداهب “  ” هک یناکم  رد  دنک ،  یم 
رس رب  هک  یتاقافتا  نامه  دوش . یم  ردپ  هدننک  یعادت  فلا “ یارب “  ب “  ” دنررکم هتسویپ  خیرات  یاهدادیور 

. دوب دهاوخ  لکش  کی  ناسمه و  اهنآ  یود  ره  تشونرس  داتفا و  دهاوخ  زین  ب “ یاهولبات “ یارب  هدمآ  فلا “ “ یاهولبات
. دندرک دروخرب  رگیدکی  اب  راغ  یکیرات  رد  هرخالاب  اهنآ  یود  ره  هکنیا  هن  رگم 

عقاو رد  نیا  ردپ . دوبن  رد  هداوناخ  یگدنز  لکش  میناوخ و  یم  شاقن  درم  اریملا و  ردپ  عجار  باتک  زا  یتمسق  رد 
زین ار  ناشنایفارطا  هداوناخ و  یگدنز  هکلب  دوخ ، ناج  اهنت  هن  نامرآ  هدیقع و  رطاخ  هب  هک  تس  یدارفا  یگدنز  تیاکح 

دروم دنا و  هدرک  یلجت  نامرهق  لکش  هب  مدرم  ناهذا  رد  هک  ییاهنآ  هک  تسا  تیعقاو  نیا  رگناشن  دنا و  هدرک  ادف 
هدوب راب  تقر  یتح  ای  کاندرد و  زیگنا ، مغ  ردقچ  عقاو  رد  تسا  نکمم  ناش  یصخش  یگدنز  دنا ، هدش  عقاو  شیاتس 

تسیچ و تسیک و  نامرهق  یتسارب  دنا . هدش  ییاسرف  تقاط  یاه  تقشم  اه و  جنر  هچ  راچد  اهنآ  ناکیدزن  دشاب و 
یم قالطا  یناسک  هچ  رب  مدرم  هک  نیا  دنا ؟ نیمادک  دهد ، یم  ناج  دنک و  یم  هزرابم  اهنآ  رطاخ  هب  درف  هک  یمدرم 

مدرم زا  یراداوه  هب  دقتعم  اه  هیرظن  اههورگ و  اه و  هتسد  همه  هکنیا  هن و  ای  تسا  قح  رب  اهنآ  یاه  هتساوخ  دوش و 
اه یشم  طخ  ندوب  طلغ  تسرد و  صیخشت  تساهنآ و  زا  کیمادک  اب  قح  هکنیا  دنناد و  یم  اهنآ  عفادم  ار  دوخ  دنتسه و 

… تساجک تسیچ و  رد 
یمن هکنیا  رب  انب  دنوش و  یم  حرط  دیاقع  راکفا و  ارآ و  داضت  اجنیا  رد  دسرپ و … یم  دوخ  زا  یوار  نم “  ار “  اهنیا 

. تسا حیحص  تسرد و  دص  رد  دص  یهار  هچ  هکنیا  رب  ینبم  درک  رداص  ییاهن  یلک و  مکح  یزیچ  چیه  دروم  رد  ناوت 
یداقتعا و هیجوت  هچ  اب  یا و  عضوم  هچ  زا  یعطقم و  هچ  زا  یدید و  هیواز  هچ  زا  هکنیا  هب  دراد  یگتسب  زیچ  همه 

. میشاب هدرک  هاگن  اهدادیور  هب  یکلسم 
وا دناوت  یم  هاگهگ  “… هک دیوگ  یم  دسرپ  یم  شردپ  دروم  رد  وا  زا  ب “  ” هک یماگنه  زین  اریملا  نامه  ای  فلا “ یتح “ 

یاهتلصخ زا  یکی  تسا  نکمم  دیایب  اهتنا  یب  راغ  نیا  هب  وا  اب  هتفرگ  میمصت  هک  نیا  الثم  دنک . ساسحا  دوخ  دوجو  رد  ار 
هار نآ  رد  مه  ار  شناج  هتفر و  هتساوخ  یم  هک  یهار  هب  شردام  هتفگ  هب  یناوج  نامز  رد  شردپ  نوچ  دشاب . شردپ 

(۱ .“) هداد تسد  زا 
ردپ دننامه  هک  توافت  نیا  اب  اما  دش  دهاوخ  متخ  دنا  هتفر  اریملا  ردپ و  هک  یریسم  نامه  هب  تبقاع  زین  شاقن  درم  هار 

دنک یم  یعس  دیا و  هدرک  هدافتسا  رازبا  ناونع  هب  اریملا  نم و  زا  دیوگ ، یم  وا  تسین . دص  رد  دص  یریذپ  میلست  اب 
نیا دوب ، توافت  یب  ناوت  یمن  دشاب  هتشادن  هچ  دشاب و  هتشاد  داقتعا  هچ  اما  دنک ،  هاگن  شیاپ  شیپ  ریسم  هب  هناهاگآ 

Do you need professional PDFs for your application or on your website? Try the PDFmyURL API!

http://pdfmyurl.com/html-to-pdf-api?src=pdf
http://pdfmyurl.com


دیوگ یم  وا  هب  درم  ریپ  هک  تس  یفرح 
یکیژولوئدیا یاه  یریگ  عضوم  بیقر ، ددعتم  یاهادص  نآ  رد  هک  تس  یرثن  هصخشم  ییاوآ  دنچ  نیتخاب ، رظن  هب 

چیه دنیوگب و  نخس  یدازآ  اب  هدنسیون ،  ِ تیدودحم یرواد و  زا  غراف  یواسم و  روط  هب  هداد و  شیامن  ار  عونتم 
. هدنسیون هاگدید  هلمج  زا  دبای  یمن  یرترب  رگید  هاگید  رب  یهاگدید 

یگدنز هلوقم ی  اهنت  مه  اب  اهنیا  همه  طابترا  هک  تسا  هدش  حرطم  یرایسب  نوگانوگ و  تاعوضوم  لیاسم و  جورخ  رد 
جورخ دنطوبرم . نتسیز  لک  هب  یگدنز و  هب  یوحن  هب  لیاسم  تاعوضوم و  نیا  همه  نوچ  دشاب  دناوت  یم  نتسیز  و 

اه هتفگ  هب  دنک ، یم  یریگ  یپ  ار  یدحاو  عوضوم  هک  یلاح  نیع  رد  دراد  یم  او  ار  هدنناوخ  هک  تس  یا  هدرشف  نامر 
هدنسیون هک  ارچ  دشیدنیب . دنک و  رکف  مه ، دنوش ، یم  حرطم  هک  یفلتخم  یاه  هلوقم  اب  طابترا  رد  یدایز  یاه  هتشون  و 
هدرشف ار  جورخ “ نیمه “  دراد و  ندیشیدنا  هب  زاین  هک  دنک  حرط  ار  ییاهزیچ “ هدرک “  یعس  تاحفص ، یاج  یاج  رد 

یناتساد بلاق  رد  دناوت  یم  ییاهنت  هب  شدوخ  نامر  نیمه  زا  ییاهتمسق  اسب  هچ  هک  هدرشف  یردق  هب  تسا ، هدرک 
رد هدنناوخ  یارب  تسا  یزایتما  هتشون  ندوب  هدرشف  زجوم و  مه  رگید  فرط  زا  اما  دوش . هیارا  هتشون و  لقتسم 

. دوش هیارا  حیضوت و  لصفم  طوسبم و  شیارب  یزیچ  ره  هک  درادن  نیا  هب  یتبغر  هک  ینونک  هنامز 
نیا رب  رارق  هک  ارچ  تس ، یفاک  نیمه  دوخ  هدرک و  یفلتخم  لیاسم  تاعوضوم و  ریگرد  ار  هدنناوخ  نهذ  هدنسیون 

ار وا  لیخت  هک  نیمه  مینک . رداص  هیرظن  یروئت و  شیارب  میهد و  هیارا  راکهار  ای  یشم و  طخ  هدنناوخ  هب  هک  تسین 
هثداح و نامر  هن  تسا  ندیشیدنا  نامر  عقاو  رد  جورخ  تس . یفاک  بوخ و  میزادنیب ، راک  هب  ار  شنهذ  مینک و  روراب 

. دشاب هدرک  ندناوخ  هب  راداو  ار  هدنناوخ  نآ  رد  هثداح  تیباذج  اهنت  هک  تسین  یباتک  تسا و  قمعت  رکفت و  نایب  ارجام .
ریغ روضح  اب  هک  یتاینهذ  تسا ، لوغشم  شتایینهذ  یزاسزاب  هب  دوخ  هنادنمرنه  تولخ  رد  هک  تس  یشاقن  اریملا 
تیعقاو نایب  هک  دنشاب  ییاهایور  دیاش  عقاو  رد  دندنب . یم  شقن  اهولبات  رب  دزیمآ و  یم  مه  رد  لاکشا  ایشا و  یعقاو 

نابز یعون  مه  یشاقن  عقاو  رد  هدش . ریوصت  هتفرگ و  لکش  هناهاگآ  اما  ییوداج  یا  یناعم  اب  دنا  مهبم  گنگ و  ییاه 
ششوک نیتسخن  ریوصت ، نارگید . ام و  تاکاردا  نایم  طابترا  داجیا  یارب  هار  نیرت  یعیبط  نیتسخن و  هباثم  هب  تسا 

. تسناد نابز  زا  یراعتسا  یزاجم و  یلکش  ار  نآ  ناوت  یم  هدوب و  راتشون  تهج  رد  رشب 
الثم ) یرنه رثا  کی  هک  هتفگ  تسا  هداد  هیارا  هک  ( Iconology یسانش (  لیامش  هیرظن  قبط  رب  یکسفوناپ  نیورا 

ادیپ ار  یخیرات  سوملم و  دنس  کی  مکح  یرنه  رثا  بیترت ، نیدب  دیمهف . دیاب  نآ  یگنهرف  یخیرات و  تفاب  رد  ار  یشاقن )
. تسا رثا  هب  طوبرم  یخیرات  هرود  ای  ندمت و  هعلاطم  راک  هب  هک  یدنس  دنک . یم 

دنا هدش  بحاصت  ای  و  هدیدزد ) دوقفم ( وا  یاهولبات  ارچ  هکنیا  میرب و  یم  یپ  اریملا  یاه  یشاقن  تیمها  هب  هک  تساجنیا 
ریوصت خیرات و  نامه  اهولبات ، نیا  ایآ  دنا . هدش  دوقفم  زین  ب “ شاقن “ داتسا  یولبات  هک  هنوگ  نامه  دنا ؟ هدوب  مهم  ارچ  و 

؟ دنوش یم  هدرب  امغی  هب  خیرات  نابصاغ  طسوت  اررکم  راصعا و  نورق و  لوط  رد  هشیمه  هک  دنتسین  نآ 
. درب یم  شیپ  یداع  روط  هب  ار  هدنناوخ  دنک و  یم  لقن  ایور ، کی  دننامه  صخش ، لوا  نابز  زا  ار  ناتساد  هدنسیون 
هک دراد  یبطاخم  دوخ ، تالیخت  ای  تادهاشم و  زا  هتفای  ریوصت  هاگ  یصخش و  هاگ  یا  یعیاقو  رکذ  اب  هدنیوگ  ییوگ 

زا دنریذپن  ای  دنریذپب  ار  اه  هتشون  نیا  تحص  دنناوخ  یم  ار  ناتساد  نیا  هک  ینارگید  رگا  تسه و  شدوخ  سفن  نامه 
یدیدرت کش و  هنوگ  چیه  یاج  هک  دنتسه  یقیقح  ردق  نآ  وا  یارب  عیاقو  هک  ارچ  تسین  مهم  دایز  یاور  نم “  رظن “ 

اه و ناکم  اه و  تیصخش  دشاب و  اهنآ  رد  ندوب  یعقاو  مدع  یاه  هناشن  دراوم  زا  یرایسب  رد  هک  دنچ  ره  درادن  دوجو 
. دنشاب هتشادن  یناوخ  مه  یعقاو  یداع و  تایبرجت  اب  ثداوح 

زا یوار  هاگ  دنرادن . یطابترا  رهاظ  رد  رگیدکی  هب  ییاه  شخب  دنتسین و  یلاوتم  ارهاظ  هاگ  ثداوح  جورخ “  ” رد
یاور هاگ  تسا . هتشذگ  نارگید  رب  هک  هچنآ  زا  هاگ  درذگ و  یم  وا  رب  هک  ییاهارجام  زا  هاگ  دیوگ و  یم  تارطاخ 

تسا صخش  لوا  یوار  هاگ  دهد . یم  لاقتنا  نتم  ایند ی  زا  یرگید  شخب  هب  ار  یتیاور  هک  تسا  نتم  یایند  زا  یشخب 
. صخش موس  یاور  هاگ  و 

یمن دوبان  نیریز  ناهنپ و  یاه  هیال  هک  هنوگ  نامه  دراد . دوجو  یقباطت  رهش  نوفدم ) ناهنپ ( ادیپ و  یاه  اضف  حور و  نیب 
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تسادقنهرامش ١٢٦ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

یکیرات رد  هدنار و  یا  هشوگ  هب  دنچ  ره  مه ، اهناسنا  حور  یاه  هگر  دنوش ، یم  رقتسم  رت  هزات  یاه  هیال  رد  هکلب  دنوش 
هب ناشدینش . درپس و  شوگ  اهنآ  یادص  هب  دیاب  طقف  دنا و  هدنز  زونه  ییاج  رد  اما  دنشاب ، هدش  نیشن  هت  یهایس  و 

 ِ ناگدنز رهش  ای  ناگدرم و  رهش  ای  نیمز و    ِ ریز رهش  نآ  رد  هک  منیب  یم  دنام و  یم  هک  تسادص  اهنت  غورف  لوق 
یادص تس . “ ادص  ” دراد دوخ  اب  یگدنز  ناشن  هک  یزیچ  اهنت  دوش و  یم  هدینش  هک  یزیچ  اهنت  هدش ، بوسحم  هدرم 

 . دروخ یم  دنویپ  دنییز  یم  نونکا  رد  هک  ینانآ  یادص  اب  اهنامز  راصعا و  نورق و  قامعا  زا  اهنآ 
ار ام  تیعقاو  ایور و  زا  یا  هزیمآ  هباثم  هب  دندنویپ و  یم  رگیدکی  هب  دنوش و  یم  عمج  مه  اب  راکشاآ  ناهنپ و  یاه  هیال 
اب دنراد  دوجو  هک  ییاه  ناکم  دنتسین و  ینتفر  نایم  زا  دنا و  هدنام  یقاب  هراومه  هک  ییاهادص  دنراد . یم  او  فشک  هب 
یم هرگ  مه  هب  ییاج  رد  ناسنا  حور  ناکم و  حور  دنا . ناسنا  حور  رکف و  یناتساب  یاه  هیال  هدنزاس  هک  ییاهناسنا  حور 

. دنزیمآ یم  مه  رد  دنروخ و 
کی جورخ  دوش .  یم  هدیرفآ  یخیرات  تیاور  یناتساد و  تیاور  عطاقت  رد  شاقن  درم  تیوه  هنوگچ  هکنیا  ینعی  جورخ 

زا یمهم  هجو  تسا .  هدروخ  هرگ  اهناسنا  داقتعا  عامتجا و  خیرات و  اب  هک  یمهم  هجو  تسا . یگدنز  هبرجت  نیا  زا  هجو 
. تسا هدش  یمدآ  نتسیز  ریسم  لک  هدننک  نییعت  هراومه  هک  یگدنز 

راگزور عامتجا  زا  هتفرگ  تاشن  تس و  یخیرات  یگنهرف و  یعامتجا و  نیماضم  اب  یرثا  نامر  نیا  هکنیا  تیاهن  رد 
رازبا یعون  هدنسیون  رثا  دشاب . شدوخ  سفن  هدنناوخ  دناوت  یم  هدنناوخ  ره  تیعقاورد  تسورپ ، لوق  هب  تسا . شیوخ 

هبرجت تسناوت  یمن  زگ  ره  الامتحا  باتک  نیا  نودب  هک  ار  یزیچ  دناوتب  ات  دوش  یم  هداد  هدنناوخ  هب  هک  تسا  یئانیب 
. دنیبب دنک ،

ن  . پ
باتک نتم  زا  اه  لوق  لقن  ( ۱)

/۱۳۹۰/ زارفا رشن  “ _ جورخ “ 

هانگیب کنشور  اب  یخرهاش  نیشون  یوگتفگ 
تشهبیدرا ۱۳۹۱

شناهج درف و  باتزاب  رعش ،

دنس هحفص  اهدص  دیاب  هیضرف  ره  هلمج و  ره  یارب  درک ، تباث  ناوتب  ار  ییاعدا  ره  دیاب  راید  نیا  رد  هک  ماهدیمهف 
. ماهتفرگ دای  ار  ینتورف  راک ـ  نامز  رد  هچ  لیصحت و  نامز  رد  هچ  اجنیا ـ  یاههاگشناد  ناداتسا  زا  یشاب . هتشاد 

. دنهدن لیوحت  ار  یلک  هدوهیب و  یهلمج  کی  هک  دننکیم  هناوتشپ  ار  قیقحت  راک و  اهلاس  روطچ  هک  ماهدید 

هدحتم تالایا  نکاس  رعاش  هانگیب ، کنشور  زویندازرهش :
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ناریا کرت  زا  شیپ  ات  تسا و  دهشم  یهدرورپ  هداز و  اکیرما ،
. تسا هتسیز  رهش  نیمه  رد 

تماقا کی  زا  دعب  مدرک و  کرت  ار  ناریا  لاس ۱۹۸۴  : ” کنشور
رد مه  دعب  هب  تقو  نآ  زا  اکیرمآ . هب  مدیسر  دئوس  رد  هاتوک 

دایز رفس  تسوچاسام . تلایا  رد  منک ، یم  یگدنز  ندلوه  رهش 
یاهناتسمز یهمه  اب  منادیم ؛ ماهناخ  ار  اجنیا  یلو  موریم ،

.“ شایجرش مرگ و  یاهناتسبات  ینالوط و 
یژولونکت رعش و 

«، هدشمگ هام  یاهزاوآ  «، » تسور شیپ  رد  یاههار  قوش ، : » تسا هدش  رشتنم  رعش  باتک  راهچ  لاح  ات  کنشور  زا 
یبدا یاهتیلاعف  هب  کنشور  رعش  یهمجرت  رعش و  شیارس  رانک  رد  و  ندیسر .» زا  لبق   » و کراپ » رد  ایولیس  اب  »

. دزادرپیم زین  یرگید 
.“ دوشیم شا  یگدنز  لاس  نیمهد  دراو  لاسما  هک  منادرگیم  مه  ار  رعش » باتک   » تیاس : ” کنشور

. تسا هدرک  لیصحت  تایبدا  زج  یرگید  یاههتشر  رد  کنشور  اما 
میلعت و یژولونکت و  یهتشر  رد  ار  مسناسیل  قوف  دعب  مدرک و  لیصحت  تاطابترا  یهتشر  هدکشناد  رد  : ” کنشور

یراک و یگدنز  یرخآ  نیمه  هک  متفرگ  یرتویپماک  یاهرنه  کیفارگ و  رد  مه  یرگید  یهاگشناد  کردم  متفرگ . تیبرت 
.“ ملوغشم اههتشر  نیمه  سیردت  هب  هدکشناد  ود  رد  مه  الاح  درک . نییعت  ارم  یاهفرح 

هژاو سنج  زا  یلنوت 
وجتسج دوخ  یکدوک  یایند  رد  کنشور  ار  رنه  نیتسخن  یاههزیگنا 

تیعقاو هب  هتسویپ  هتسهآ و  هک  ریوصت  هژاو و  زا  رپ  ییایند  دنکیم ؛
. دنیشنیم

دنلب و یاهراوید  اب  کچوک  یاهناخ  رد  یگدنز  یکدوک ؛ یاهلاس  : ” کنشور
نم لیخت . زا  رپ  نما و  ییایند  خرس ؛ یاهلگ  زا  رپ  ییاههچغاب  اب  یطایح 
. میدوب نتخادرپ  نتخاس و  لوغشم  اهناتسبات  مامت  مرتگرزب  رهاوخ  و 

رکف هرود  نآ  هب  هک  نالا  ندناوخ . شیامن و  یشاقن ، ییارسناتساد ،
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مادک دوب و  یعقاو  تمسق  مادک  هک  متسین  نئمطم  رگید  منکیم ،
قشع مامت  شاقن . یرگید  رعاش و  یکی  میراد  ومع  ود  ام  ناتساد .

شوگ ناشیاهفرح  هب  میشاب و  اهنآ  رانک  هک  دوب  نیا  ام  یکدوک 
دعب یاهلاس  مینزب . قرو  ار  رعش  نامر و  یشاقن و  یاهباتک  میهدب .
یب یاهملعم  ناتسریبد و  ییامنهار و  یهرود  ناتسبد و  هب  مسریم 
لیدبت زور  تاعاس  نیرتهب  هب  ار  ءاشنا  تایبدا و  یاهسالک  ینابز  ینغ  یهناوتشپ  شناد و  اب  هک  دهشم  رد  تایبدا  ریظن 

. دندرکیم
یلنوت راگنا  تایبدا  متشادن . مروایب  ور  تایبدا  ای  رنه  هب  هک  نیا  زج  هب  یرگید  هار  چیه  نم  هک  منکیم  رکف  یهاگ 

.“ تفای هار  نآ  هب  دشیمن  یرگید  روج  چیه  هک  ییاهناکم  تسدرود . یاهنیمزرس  تمس  هب  دزیم 
یرگید هب  تولخ  ریس 

ار شراعشا  دوخ  اب  تخس  یشلاچ  اب  یو  ات  دنتشذگیم  دیاب  اهلاس  دسیونیم ، دوخ  یارب  اهنت  یناوجون  رد  کنشور  رگا 
. دنک رشتنم 

نم یلو  دندرکیمن . یریگولج  نم  نتشون  زا  الامتحا  و  تسودگنهرف . دندوب  یاهداوناخ  نم  یهداوناخ  : ” کنشور
ای ندید  نودب  سک  چیه  زیچ و  چیه  اب  یریوصت . ادیدش  متسه  یمدآ  نوچ  مهدب . همادا  ار  یشاقن  مدرکیم  رکف  هشیمه 
هب اهتدم  شتسار  مدرک و  عورش  یگلاس  هدراهچ  زا  ار  نتشون  نم  مریگب . طابترا  مناوتیمن  ینهذ  ریوصت  کی  نتشاد 

مدیسرتیم دروخب . مه  هب  تولخ  نیا  مدیسرتیم  راگنا  مسیونیم .  هک  متفگیمن  مایمیمص  تسود  دنچ  زج  هب  یسک 
ار سرت  هک  دوب  ترجاهم  رد  اهدعب  تسیچ . هملک  نیا  زا  اجنیا  تروظنم  دنسرپب  ای  ناوخب  یرعش  ام  یارب  دنیوگب  الثم 
رعش هک  داد  ربخ  نم  هب  نآ  ریبدرس  یتقو  مداتسرف . یبدا  یهیرشن  کی  یارب  ار  مرعش  راب  نیلوا  یارب  متشاذگ و  رانک 

یاهداج لوا  نم  یارب  دوب و  هدش  راک  نیا  یلو  دتسیایم . دراد  مبلق  مدرکیم  سح  دناهداتسرف  ینیچ  فورح  یارب  ار 
.“ تشگرب نودب  دوب 

جاوما رب  رعش  یرطب 
عورش شایصخش  یاههبرجت  زا  شراثآ  هک  تسا  رظن  نیا  رب  کنشور 

طابترا نآ  اب  دوشیم  رتهب  دشاب  رتیصخش  تایبدا  هچ  ره  دنوشیم و 
. تفرگ
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. دریگیمن رارق  رعاش  بطاخم و  نیب  یراصح  راوید و  نوچ  : ” کنشور
اب هاگ  کرتشم و  یاههبرجت  اب  هاگ  تسا  فرط  رگید  مدآ  کی  اب  هدنناوخ 

اب توکس و  رد  شتولخ ، رد  دناوتیم  هتخانشان . ناهج  کی  هب  یتوعد 
زا مدناوخ  یبلطم  شیپ  یدنچ  دبایرد . ار  ینابز  یاههناشن  نیا  ثکم ،

دسرپیم وا  تسا . هدرک  لوغشم  ارم  رکف  تساهتدم  هک  ماتشلدنام 
هب هدنناوخ  اب  ار  رعاش  یهطبار  دعب  و  دشاب ؟ هتشاد  کیدزن  ناشیوخ  تسود و  زا  ادج  یبطاخم  هک  دراد  زاین  رعاش  ارچ 

یفرح وا  هدیسرارف و  نایاپ  هک  دنکیم  سح  یتقو  یتشک ، ای  قیاق  رد  ساسح ، یاهظحل  رد  هک  دنکیم  هیبشت  یسک 
یتیعقوم هک  نآ  رد  یمایپ  مان و  اب  دراپسیم ؛ جاوما  تسد  هب  ار  یاهتسبرد  یرطب  دسرب ، یسک  شوگ  هب  دیاب  هک  دراد 
ار نآ  دنک و  ادیپ  اههسام  نایم  ار  یرطب  یباتفآ ، دیاش  یزور  یسک ، دعب ، اهلاس  دیاش  دهد . یم  حرش  قیقد  ار 

هدش هتشون  هدنناوخ  یارب  سکعرب  اقافتا  یشاب . هدرک  شزاب  هزاجا  یب  هک  تسین  یاهمان  لثم  یرطب  رد  مایپ  دیاشگب .
ار نیا  دیناوخیم و  ار  نیا  یتقو  تسا . هتفر  هناشن  شتمس  هب  مایپ  هک  تسیسک  دناوخیم  ار  رعش  هک  یسک  تسا .

. دیربیم یپ  شفرح  تمظع  هب  رتشیب  دیسر ، نایاپ  هب  نیلاتسا  هاگودرا  رد  ماتشلدنام  پیسوا  یگدنز  هک  دینادیم  مه 
، یسیون یم  هک  دنشاب  یتاملک  نیرخآ  نیا  رگا  راودیما . ای  دیماان  دنسیونیم . هک  یناسک  یهمه  یارب  تسیلاوس  نیا 

“؟ یسیونیم روطنیمه  مه  زاب 

!؟ هنانز رعش 
یاههبرجت ساسا  رب  ار  شرعش  کنشور  نز ، یرعاش  ناونع  هب 

توافتم طابترا  نیا  زا  رتهب  یتخانش  یوجتسج  رد  ناهج و  اب  یصخش 
. دنیبیم

یهمه تسین . اهزیچ  روج  نیا  هنانز و  کبس  رس  رب  ثحب  : ” کنشور
هب نم  دنتسه . لقتسم  ینابز  یپ  رد  نم  نامگ  هب  درم  نز و  نارعاش 
رد یتقو  هک  ماهدید  تسام . یهمه  یوزرآ  نیا  مهدیم  نانیمطا  امش 

ار یاهدع  ینکیم  حرطم  ار  نآ  ای  یسیونیم و  نانز  رعش  یهراب 
یاههعومجم رد  دنسرتیم  هک  دنتسه  ینز  نارعاش  یتح  یناروشیم .

و هنانز »  » ناشرعش ادابم  هک  دنشاب  هتشاد  یرعش  نانز  یهژیو  رعش 
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زین نآ  یهعلاطم  یاج  دراد  دوجو  درم  نز و  نایم  یرباربان  ناهج  رد  هک  ینامز  ات  دیایب . باسح  هب  یدج » ریغ  »
یاهرایعم اب  دوریم  راظتنا  نز  زا  هک  یتقو  ات  دراد ؛ دوجو  ناهج  یاج  کی  رد  یتح  راسگنس  هک  ینامز  ات  تسه .

.“ تسه مه  توافتم  نابز  نآ ـ  مه  دشاب و  نیا  مه  دزاسب ـ  هناگود 
هاگآدوخان روسناس 

نایم نیا  رد  اما  درادن ، روسناس  اب  یلکشم  هدیناسر ، پاچ  هب  ناریا  زا  جراخ  رد  ار  شراثآ  کنشور  هک  اجنآ  زا 
. دراد رگید  یتیاکح  یروسناسدوخ 

قافتا هک  منادیمن  اقیقد  مه  مدوخ  هک  هدش  ینورد  ردقنآ  دشاب  یروسناسدوخ  رگا  هک  منکیم  رکف  نم  : ” کنشور
ار نیا  و  تقوچیه ، دناهتفگ . نم  هب  نارگید  یلو  منکیمن  ساسحا  هشیمه  ار  نآ  مدوخ  نوچ  میوگیم  ار  نیا  دتفایم .

مراد تسود  هک  ار  یناسک  منک  سح  هک  دشاب  یراک  رگا  ماهدرکن . روسناس  شراگن  زا  دعب  تقوچیه  میوگیم ، اعقاو 
.“ ماهدرک ار  راک  نیا  منکیم  فارتعا  مراذگیم . رانک  ار  نآ  دهد ، رازآ  تسا  نکمم 

تبرغ رد  یسراف  رعش 
. تسا هدرک  زاغآ  ناریا  زا  رود  یدج  روط  هب  ار  رعش  کنشور 

سرد نم  تشذگیم و  اکیرمآ  رد  یگدنز  زا  لاس  کی  : ” کنشور
نامه متشونیم . مدناوخیم و  متسناوتیم  هک  یهاگ  مدناوخیم و 
کی مسانشب و  رتهب  ار  منابزیم  روشک  متساوخیم  هک  دوب  اهتقو 
نآ ثالپ و  ایولیس  اب  مدش . هدیشک  اکیرمآ  تایبدا  یوس  هب  تسار 

رود دعب  مدش و  هدیشک  کیسالک  راثآ  هب  یلو  مدرک  عورش  نوتسکس 
هک هک و  سنویتسا و  دناپ و  تویلا و  متسیب ، نرق  هب  متشگزاب  مدز و 

یسراف نابز  زارد . یاهبش  اهتعاس و  دیشک و  لوط  اهلاس  نیا  اه .
مهاوخ مناوخیم و  مدناوخ و  نانچمه  ار  کیسالک  راثآ  متشاد و  هگن  ار 
همادا یگدنز  مرود  ناریا  زا  هک  ینالوط  یلیخ  یاهلاس  نیا  رد  دناوخ .

، تسرد همه  ناشیوخ  ناتسود و  تارطاخ و  یگنتلد و  تسا . هتشاد 
یارب قیقحت  نتفرگ و  دای  یارب  مه  ار  یرگید  یاهناکما  ترجاهم  یلو 
ار ییاعدا  ره  دیاب  راید  نیا  رد  هک  ماهدیمهف  تسا . هدرک  مهارف  نم 
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هچ اجنیا ـ  یاههاگشناد  ناداتسا  زا  یشاب . هتشاد  دنس  هحفص  اهدص  دیاب  هیضرف  ره  هلمج و  ره  یارب  درک ، تباث  ناوتب 
هناوتشپ ار  قیقحت  راک و  اهلاس  روطچ  هک  ماهدید  ماهتفرگ . دای  ار  ینتورف  راک ـ  نامز  رد  هچ  لیصحت و  نامز  رد 

اج نیا  زا  همه  نم  یرعش  یاهناکم  یگدنز و  یاضف  یفرط  زا  دنهدن . لیوحت  ار  یلک  هدوهیب و  یهلمج  کی  هک  دننکیم 
کی مروایب . رد  رس  ییایرد  یاهسوناف  رانک  زا  یگرزب  نیا  هب  روشک  رد  هک  ماهدوب  تخبشوخ  ردقنآ  نم  دناهدروخ . بآ 

تبازیلا یرهشمه  و  تسا . هدرکیم  یگدنز  نآ  رد  نوسنکید  یلیما  هک  یاهناخ  هب  مسرب  منک و  یگدننار  تعاس 
.“ مشاب زتینوک  یلناتسا  پاشیب و 

رنه زیگناتفگش  یایند 
. هدنام هارمه  یژولونکت  اب  یلو  هدرک  عورش  کیفارگ  راک  اب  دنکیم . سیردت  هدکشناد  رد  کنشور 

قشع نالا  مراد . تسود  ار  مراک  مسیونب . منک و  یگدنز  مناوتب  هک  منکیم  راک  تسا و  نتشون  نم  قشع  : ” کنشور
رد ناوتب  هکنیا  روصت  تسا و  یاهتخانشان  بیجع  یایند  تسا . یدعبهس  نشیمینا  یزاسلدم و  رعش ، زج  هب  مگرزب 

نتخومآ یفرط  زا  تسا . زیگناناجیه  نم  یارب  تخاس  هزات  یاهشقن  درک و  تکرح  هدش  هتخادرپ  هتخاس و  ناهج  نیا 
.“ درادیم هگن  یگدنز  زا  رپ  مه  ارم  دنایژرنا ، یگدنز و  زا  رپ  هک  یناوج  نایوجشناد  هب  زور  ره  اهنیا  یهمه 

هدیشیدنا رعش 
. دروآیم یور  شیارس  هب  دشاب  هتشاد  ندیشیدنا  یارب  یتصرف  کنشور  هاگره 

هناوید هتخوسلد و  تسم و  منیبب . بوخ  منک و  رکف  مراد  زاین  دتفایم . قافتا  شمارآ  رد  نتشون  نم  یارب  : ” کنشور
ییاکیرمآ رعاش  سنویتسا  سالاو  شوه . اب  مشاب و  ملاس  دشاب و  عمج  دیاب  نم  ساوح  دروآیمن . رعش  نم  یارب  ندوب 

ار ناهج  تکاس و  ار  هناخ  موهفم ، هب  ندیسر  یارب  دناوخیم و  رگشهوژپ  ار  رعش  یهدنناوخ  نآ  رد  هک  دراد  یرعش 
: دیوگیم مارآ “ ناهج  تکاس و  هناخ   ” رعش رد  ییاج  رد  دهاوخیم . مارآ 

دوبن یباتک  ییوگ  دندوب  هدش  هتفگ  تاملک 
دوب هدش  مخ  شگرب  یورب  هدنناوخ  هک  نامه  زج  هب 

دشاب تساوخیم  دوش . مخ  تساوخیم 
شیارب دوب ، یقیقح  باتک  شیارب  هک  یرگشهوژپ 

دوب رکفت  لامک  نوچ  ناتسبات  بش 
دوبیم نینچ  دیاب  اریز  تکاس ، هناخ 

نهذ زا  یاهراپ  دوب ؛ موهفم  زا  یشخب  شمارآ 
Do you need professional PDFs for your application or on your website? Try the PDFmyURL API!

http://pdfmyurl.com/html-to-pdf-api?src=pdf
http://pdfmyurl.com


نهذ زا  یاهراپ  دوب ؛ موهفم  زا  یشخب  شمارآ 
هحفص نآ  ِیمامت  هب  ندیسر  یارب 

نیا دناوتب  هک  یساوح  توکس و  شمارآ و  نتساوخ  دوشیم . هدنناوخ  رعاش و  لاح  لماش  موهفم  نیا  نم  رظن  هب 
.“ دراد هگن  قالخ  هفرط و  ود  ار  طابترا 

روگ ات  هراوهگ  ز 
. دادیم ماجنا  ار  زورما  راک  نیمه  مه  زاب  دوبن  رعاش  رگا  دیوگیم  کنشور 

هک دورن  مدای  ات  مدنامیم  یشزومآ  یاضف  رد  متفرگیم . دای  مدادیم و  دای  مدناوخیم و  رمع  رخآ  ات  : ” کنشور
 «.“ منادیمن هک  تسییاهزیچ  »

. تسرعش زا  رپ  زین  کنشور  یهدنیآ  یاههمانرب  و 
یاهدیزگ راشتنا  رکف  رد  تسرعش . باتک  سیسات  درگلاس  نیمهد  لاسما  تفای . دنهاوخ  همادا  راک  رعش و  : ” کنشور

راک تسا . هدروآ  یاهزات  یاهرکف  مه  نانز  رعش  سرام  همان ۸  هژیو  متسه . لاس  هد  نیا  رد  هدش  عمج  یاهراک  زا 
یارب یدج  یاههشقن  دعب  و  ماهدرک . عورش  یسیلگنا  نابز  هب  همجرت  یارب  ار  یناریا  نز  رعاش  هد  زا  رعش  هد  باختنا 

.“ هزات یاهزیچ  نتفرگ  دای 
. دنیبیم نوگانوگ  یاهباتک  زا  گرزب  یاهعومجم  ار  شراذگریثأت  باتک  کنشور 

یباتک یکدوک  رد  تسه  مدای  دنتشاداو . شسرپ  هب  ارم  دندرک و  نشور  نم  رد  ار  لیخت  غارچ  هک  ییاهباتک  : ” کنشور
زا هک  دوب  نیا  شیوزرآ  هک  مهدزون  نرق  یاکیرمآ  رد  دوب  یکچوک  رتخد  ناتساد  هک  یطسو “ رهاوخ   ” مانب مدناوخ 

نیلوا وزج  اهغالک  زودلا و  دعب  وگنخس و  کسورع  زودلا و  یاهناتساد  مراد . دایب  ار  باتک  نیا  زونه  نم  دسرتن . یزیچ 
نم نهذ  اب  اهباتک  نیا  رد  لیخت  یورین  هک  یراک  ناتسبد . مود  لوا و  سالک  دیاش  مدناوخ . هک  دندوب  ییاهباتک 

رد دعب  یاهلاس  دهد . ماجنا  میارب  تسناوتن  نآ  زا  دعب  ناکدوک  ناتساد  یاهباتک  یناریا  یهدنسیون  چیه  درکیم ،
یایند رد  متشگیم . ار  ناهج  اهباتک  نیا  قیرط  زا  رگید . کیسالک  یاهنامر  انینراکانآ و  یراووب ، مادام  یناوجون 

مه دعب  و  ندناوخ . هب  مدرک  عورش  مدرک و  ادیپ  نامهناخ  یهناخباتک  رد  اهلاس  نامه  رد  ار  رگید  یدلوت  باتک  رعش ،
رعاش تسود  اب  گنج ، یاهلاس  ترجاهم ، زا  لبق  یاهلاس  و  دشاب ؟ هدناوخن  ناوخا  تیارب  یسک  یشاب و  یناسارخ  هک 

.“ سمش راطع و  ندناوخ  اضرهاش ، ناتسرامیب  اضرهاش و  نابایخ  یاهزییاپ  رد  رگید ، یاههچب  نامرهق و  اتیزآ 
هرابکی یاهاذغ 

. درگنیم ترورض  کی  دح  رد  رتشیب  هناخ  راک  هب  کنشور 
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تسادقنهرامش ١٢٦ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

یتقو رگا  تسیلمجت . یزیچ  نم  یارب  یرادهناخ  سپ  متسه ، راک  رس  هناخ و  زا  نوریب  ار  تقو  رتشیب  : ” کنشور
ضوع لاح  رد  هشیمه  اذغ  تابیکرت  یلو  مدلب ، بوخ  ار  راک  منکیم . یزپشآ  دنشاب  مرانک  میاههچب  مشاب و  هتشاد 

.“ دیروخیمن راب  ود  نم  یهناخزپشآ  رد  ار  ییاذغ  چیه  دناندش .
. دراد تسود  هناقشاع  ار  رفس  اما 

هاگتسیا و نتسب و  نادمچ  رکف  تسا . هدنیآ  رد  رفس  کی  یارب  تیلب  کی  نتشاد  نم  یداش  نیرتگرزب  : ” کنشور
. درادیم هگن  لاحشوخ  ارم  هاگدورف 

!؟ هناداقن یاوتف 
. دریگیم کین  لاف  هب  ار  نآ  دنیبیم و  ییوجارجام  هبرجت و  زا  رپ  ار  ام  زورما  رعش  یاضف  کنشور 

هک دنیآیم  نوریب  ینارکفتم  نارعاش و  رعش  یهرود  ره  زا  میسانشب . ار  نآ  دیاب  میسرتب . نآ  زا  دیابن  : ” کنشور
هاگ هتفشآ و  هاگ  منیبیم  ییایرد  نم  دنهد . حیضوت  رتشیب  ام  یارب  ار  هرود  نآ  یعامتجا  ینهذ و  یاههنیمز  دنناوتیم 
هب مدرگیمرب  زاب  و  تسا . دقن  ناهج  یهراب  رد  یدح  ات  نم  ینارگن  یندرکنرواب . ابیز و  دروآیم  نامیارب  ییاهفدص 

نداد اوتف  هب  رتشیب  هک  ییاهدقن  منیبیم . دایز  هتفرگ  لکش  شیپ  زا  یاهبلاق  رعش . اب  دروخرب  ندناوخ و  یهظحل 
یناسنا و لمع  کی  ار  دقن  اهزاغآرس »  » باتک رد  دیعس  دراودا  تسین “. نآ  تسا . رعش  نیا  . ” دقن ات  دنتسه  هیبش 

یعون تسه ، مه  ینهذ  بوچراهچ  کی  هکلب  تسین ، لمع  کی  طقف  زاغآ  : ” دیوگیم دناوخیم و  یعامتجا  تیلوئسم 
دناوتیم ردقچ  دسانشب  ار  دقن  یبدا  یهناوتشپ  و  دشاب ، دازآ  زاب و  یتینهذ  زاغآ  نیا  رگا  دینک  روصت  الاح  کاردا “. راتفر و 

.“ دشاب یگرزب  کمک  شنابطاخم  رعاش و  یارب 

زور باتک  دروم  رد  نوزامآ  یور  رب  یسیلگنا  هب  هاتوک  یرظن 
دهاج میرم  یباتفآ –  یاه 

تشهبیدرا ۱۳۹۱

After reading a number of positive reviews by prominent
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تسادقنهرامش ١٢٦ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

critics of Persian literature, I decided to purchase Dr.
Safarian’s book. I must say that as an avid reader of

literature myself, I found his stories to be rich and cohesive
in creative and personal expression, true to the integrity of

short stories. Furthermore, I found Roozayeh Aftabi to be
interesting and entertaining, which for me, is essential when
reading a story.  Although I find some stories to be stronger
than others, I found the overall book to be successful in its

execution. I think everything else regarding the content is a
.matter of personal preference and opinion

زربیرف باختنا  هب  درونارحص –  کباب  نادرگ : رب  سهکیبوکریش – 
یدازریش

تشهبیدرا ۱۳۹۱

یدالیم لاس ۱۹۴۰  رد  قارع  ناتسدرک  یهتسجرب  نارعاش  زا  سهکیب  وکریش 
یهلاه  » مان هب  ار  دوخ  رعش  هعومجم  نیلوا  لاس ۱۹۶۸  رد   . دمآ ایند  هب  هینامیلس  رهش  رد 

هللادبع زا  سپ  تسا و  قارع  ناتسدرک  مود  لسن  نارعاش  وزج  وا  درک . رشتنم  رعش  »
رعش دش و  راتساوخ  ار  رعش  رد  لوحت  ترورض  تسا ، قارع  ناتسدرک  رصاعم  رعش  ردپ  هک  ناروگ 

. درک تیاده  ییارگون  یوس  تمس و  هب  ار  یدرک 
ترهش زا  هدوب و  ریخا  یههد  دنچ  نیا  ّقفوم  نارعاش  وزج  وکریش 

وا تسا . هدیسر  پاچ  هب  رعش  هعومجم  هدزاود  زا  شیب  نونکات  وا  زا  تسا . رادروخرب  یناهج 
. تسا روهشم  اهدرک  )ی  ولماش هب (  نانابز  درک  نیب  رد 

: تسا ریز  حرش  هب  وا  راثآ  زا  یخرب 
 (، رعش هعومجم  مد (  هدیپس  - 

(، رعش هعومجم   ) کچوک یاههنیآ  – 
(، یسراف هب  هدش  همجرت  دنلب - یهموظنم   ) هناورپ یهرد  - 

( رعش نامر –   ) رعش ناتسروگ  – 
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ناهجهرامش ١٢٦ ناگدنسیون  تسانارعاش و  دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

باتکهرامش ١٢٦ تسایفرعم  دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

« دنپ »
دننزیم و گنز  دنتسه ، اهزیچ  رایسب 

دنوریم و دای  زا 
دنریمیم سپس 

جات و وچمه 
عّصرُم و یاصع 
! ناهاشداپ تخ 

دنتسه یرگید  یاهزیچ  رایسب 
دنسوپیمن و

دنوریمن دای  زا 
دنریمیمن زگره  و 

هالک و وچمه 
اصع و

یاهشفک
نیلپاچ یلراچ 

————–
انزاو تیاس  زا  هتفرگ  رب 

دوب هدش  ینافوط  ایرد  ارچ 
تشهبیدرا ۱۳۹۱

کیوچ قداص  زا 
ار دوب  هدش  ینافوط  ایرد  ارچ    ِ دنلب ناتساد 

میا هداد  رارق  هاگرذگ  هناخباتک  رد 

یناساس ویرآ  هدنزگ –  دنت و  یمسیلائر 
تشهبیدرا ۱۳۹۱
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تسالیلحتهرامش ١٢٦ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

؟ تسیچ روظنم  .…” ؟!  یئوداج مسیلائر “ 
مسیلائر رگید  دوشب ، تسار  جک و  تیعقاو ، هداجرد  یرگوداج “ ! نیا “  یارب  و  دشاب ، یئوداج “  هک “  یمسیلائر 

. تسا یرگید  زیچ “  تسین “ ،
هک دیئامرفب  لوبق  یلو  دیایب ، شوخ  لاح  رهب  ار  هدنناوخ  و  دهدب ، ناشن  ار  یرتشیب  یناتف  و  ششک ، یئاریگ ، دیاش 

. اه مسیلائر  عون  نیا  زا  یا  هراپ  تسا  نینچ  و  تشاد . دهاوخن  تماق  رب  ار  تقیقح  هماج  رگید 
ار لیبق  نیا  زا  و   “ …. یئامتجا یتسیلایسوس “ ،”  یئوداج “ ، “  نوچ “ ، یئاه  بقل  مسیلائر “  هملک “  لابند  هب 

کی طقف  تیعقاو “  نوچ “  دشاب . دناوت “  یمن  مسیلائر “  زا  یصاخ  عون “  و “  شور ،”  تل “ ،”  اح  یایوگ “  ندروآ ،
نمتح یلو  تسا ، تیعقاو  افص ت  زا  اه  نیا  نوچ  دشاب ، مه  کانیوب “  اتح “  خلت و  وزیت  دنت و  دناوت ، یم  تسا . عون 

. دشاب هتشاد  لیبق  نیا  زا   …. یعامتجا و و  یتسیلایسوس ، یئوداج و  نوچ “  یرگید  صاوخ  دناوت  یمن 
نیمه بیشن ، ای  دراد  زارف  رگا  شون ، ای  دراد  شین  رگا  میئام . دوخ  شا  هدنناوخ  هدنسیون و  ناتساد ، بلاق  رد  مسیلائر 

 (. تسه ای  هدوب (  نیمه  تیعقاو  نوچ  تسه . هک  تسا 
ای هجوت “  یب  ناکامک  ام  روشک  رد  شندوب . ریذپ  ناکما  تسا : هلمج  نآ  زا  و  دراد ، هک  یئایازم  همه  اب  یتنرتنیا ، رشن 

. تسا هدنام  یقاب  هجوت “  مک 
رتشیب مه  یپاچ ، یاه  ناتساد  را  هتفای  رشن  یتنرتنیا  یاه  هناسر  یور  رب  کینورتکلا  تروصب  هک  یئاه  ناتساد  دادعت 

اتح تسین . تفوطع  اب  نابرهم و  اه  نآ  هب  هاگن  زونه  یلو  بل . اج  و  رکب ، ، هزات یاه  هژوس  اب  رت و  عونتم  مه  تسا و 
دنراد زین  یئاه  اعدا  هنیمز “  نیا  رد  هک  یئاه  نآ  یوس  زا  اتح  یتن و  رتنیا  یاه  تیاس  ناگدننادرگ  ناگدنراد و  فرط  زا 

! “ تسین نوشیل  اح  دنکن “ ، هک  دنک  یم  کش  مدآ  هک  تسا  یدح  رد  هاگ  یهجوت  یب  نیا  “ 
، نامناراکمهزا یکی  شیپ  یدنچ  تسا . روآ  بجعت  نعقاو  هک  دنسیون  یم  ردقنآ  یجراخ  هدنسیون  کی  زا  هاگ  ضوع  رد 

هجوت اب  ناوت  یم  عقاو  هب  هک  درک ، رشتنم  ام  نارکفنشور  اکفاک و  ناونعریز : دروم  نیا  رد  یبلطم  یئاطع ، ریم  یلع 
همه نیا  هک  یناگدنسیون  زا  یضعب  نم  رظنب  دنا . هدش  یگدز  اکفاک “  “ راچد ام  نارکفنشور  زا  یضعب  هک  تفگ  نآ ، هب 

. دنرتهب وا  زا  بتارم  هب  دوخ  دنسیون ، یم  اکفاک  زا 
. دنیامن یم  ار  مسیلائر  زا  یهجوت  لباق  هنومن  هک  یناتساد  هب  مشاب  هتشاد  یا  هراشا  مهاوخ  یم  راتسج  نیا  رد 

. نایرفص دومحم  هتشون  وب “  بش  هخاش  کی  ناتساد “ :
ار یصاخ  هدند  خرچ  نیئاپ )   I. Q  . اب بلغا  و  نیشام ( ، لثم  هک  یروذعم “ ! نارومام “  هب  دراد  یا  هراشا  ناتساد  نیا 

 “ زرا اب “  هتسد و  هتسد  هک  اه  یدوخ “  یارب “  هن  یلو  دندوب ( ، هدرک  عونمم  ار  جورخ  هک  ینامز  رد  دنناخرچ . یم 
فافش نشور و  یفده  اب  شدوخ و  هنیزه  اب  هک  یدنمرنه  هب  دندش )، یم  جراخ  یفلتخم  یاه  روظنم  هب  یتلود ، یفاک 

دوخ هضبق  یارب  دوب  یدمآرد  شیپ  اهراتفر  هنوگ  نیا  هتبلا  هک  دننز . یم  در  تسد  تشاد ، ار  نامرد  یارب  جورخ  دصق 
 ( دراد همادا  مهزونه  هک  یتساوخره (  ندرک  هفخ  یگماک و 

یتیعقاو دنایامن ، یم  ار  یگدنز  سوملم  دیدرت و  یب  تیعقاو  زا  یا  هدیرب  یرگوداج ،”  نودب “  وب “  بش  هخاش  کی  “ 
، وم هب  وم  هتکن  هب  هتکن  نمامت ، اضاقت ، کی  حرط  و  هاتوک ، تاقالم  کی  دروخرب ، کی  تساریگ . سفن  و  دراد ، درد  هک 

. درادن یدنو  سپ  چیه  هب  مه  یزاین  تسا ، یتسیلائر  ناتساد  کی  نیا  دهد . یم  ناشن  ار  تیعقاو  یربز 

ربخ کی  دوخ –  نارتخد  هب  ردپ  زواجت 
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تسارابخاهرامش ١٢٦ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

تشهبیدرا ۱۳۹۱

یسنج رازآ  دروم  ینالوط  یاهلاس  دندش  یعدم  دندوبهدش ، رضاح  هاگداد  رد  مد  یایلوا  ناونعهب  هک  ناغفا  نارتخد  “ 
. .. ” دنرادن یتیاکش  وا  لتاق  زا  لیلد  نیمه  هب  دنا و  هتفرگ  رارق  ناشردپ 

. تسا هدروآ  یپ  رد  ار  ناغفا  دنورهش  کی  لتق  هب  نیمهتم  هاگداد  زا  یشرازگ  قوف  ربخ  هئارا ی  اب  قرش  همانزور ی 
. درادن یصوصخ “  یکاش “  ناریا  یاه  هدنورپ  موسرم  لاور  فالخ  رب  راب  نیا  هک  یلتق  هدنورپ ی 

: دننک حرطم  ار  ناشتیاکش  ات  دندش  رضاح  هاگیاج  رد  مد  یایلوا  هک  تسا  هتفگ  یا  هظحل  زا  شرازگ  نیا 
زا تیوهیب  درف  کی  ناونعهب  روطچ  دنتفگ  دنداد و  حیضوت  ار  ناشدردرپ  یگدنز  تاییزج  تیاکش  مالعا  یاج  هب  اهنآ ) “ )

…“ دنتشادن ار  ناشردپ  زا  تیاکش  تارج  یتح  دندرک و  یگدنز  ناریا  رد  ناشدلوت  یادتبا 
هدروآ لوتقم  هلاس ی  هدفه  تفه و  تسیب و  نارتخد  هزیزع “  و “  رحس “  یاه “  فرح  شرازگ ، نیا  همادا ی  رد 

، ینوناق تیوه  یاه  هگرب  نتشادن  لیلد  هب  اما  دنتفرگ ، یم  رارق  ردپ  یسنج  رازآ  دروم  ود  ره  هک  ییاهرتخد  تسا .
رد لوتقم  گرزب  رتخد  رحس ، دنا . هتشادن  ار  یمالسا  یروهمج  ییاضق  نالوئسم  هب  ندرب  تیاکش  ییاناوت  هاگچیه 

: تسا هتفگ  هنوگنیا  نایکاش  هاگیاج 
وا تشاد ، مشچ  همه  سومان  هب  درکیم و  تیذا  ار  ام  یلیخ  وا  دوب ؛ شدوخ  یاهراک  رطاخ  هب  دش  هتشک  مردپ  رگا  “ 

ار یسک  مینک و  تیاکش  هک  میتشادن  ار  ییاج  مه  ام  تشادن . تسود  ار  سکچیه  تشادن و  داقتعا  زیچ  چیه  هب 
مدوب و هچب  دادیم ، مرازآ  دمآیم و  مغارس  هب  اهبش  مردپ  منک ، جاودزا  هکنیا  زا  لبق  دنک . تیامح  ام  زا  هک  میتشادن 

یاهیدب رطاخ  هب  دوب و  یدب  مدآ  یلیخ  وا  مدش  تحار  مردپ  تسد  زا  مدرک  جاودزا  هک  دعب  منک . هچ  دیاب  متسنادیمن 
. دنوش تازاجم  شنالتاق  مهاوخیمن  مه  لیلد  نیمه  هب  دشهتشک . شدوخ 

: هدرک یم  لیمحت  وا  رب  یناور  رامیب  کی  هک  تسا  هتفگ  یردرپ  یگدنز  زا  مه  یو  هلاس ی  رتخد ۱۷  هزیزع  همادا ، رد 
یسنج رازآ  دروم  اهراب  مدرک  جاودزا  یتقو  درکیم ، متیذا  دمآیم و  مغارس  هب  اهبش  مردپ  مدوب  هچب  هک  یتقو  “ 

رد وا  تسد  زا  مه  ماهلاس  ردارب ۱۲ یتح  منارهاوخ و  مدوبن  مردپ  ینابرق  اهنت  نم  هتبلا  مدوب . هتفرگ  رارق  نامردپ 
کتک ار  ام  یلیخ  دوب و  ینابصع  یدرم  مردپ  هکنیا  صوصخهب  منک ؛ هچ  دیاب  متسنادیمن  مدوبهچب و  یلیخ  دندوبن . ناما 

ام هب  یرتمک  بیسآ  دزیم  کتک  مردپ  یتقو  ات  تخادنایم  مردپ  یولج  ار  شدوخ  وا  دوب ، مردام  ام  یماح  اهنت  دزیم .
یگدنز میدوبهدش  یصاع  مردپ  تسد  زا  دراد . هگن  شدوخ  شیپ  قاتا  رد  ار  مردپ  درکیم  یعس  مه  اهبش  دسرب .

… ” دوب هایس  نامیارب 
یصخش و یریگ  ماقتنا  کی  ناونع  هب  مادعا  تازاجم  نانچمه  یمالسا  یروهمج  یبهذم  یاه  هاگداد  رد  هک  یلاح  رد 

سرت زا  اهلاس  هک  دهد  یم  ربخ  ینیرجاهم  یتیوه  یب  زا  قوف  هدنورپ ی  دوش ، یم  ارجا  یدنورهش  یعیبط  قح  کی 
. دنا هتشادن  ییاضق  عجارم  هب  ار  یناور  رامیب  کی  زا  ندرب  تیاکش  ییاناوت  ناریا ، زا  ندش  هدنار 

. دنا هدش  روش  دراو  هاگداد  یأر  رودص  یارب  هبعش ۷۴  تاضق  تایه  همکاحم  هسلج  نایاپ  زا  دعب  قرش ، شرازگ  رب  انب 

ونژ ردرشب  قوقح  سالجا  رد  یدیشر  دواد  روضح 
تشهبیدرا ۱۳۹۱
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تسارابخاهرامش ١٢٦ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

یاراد دش ، رازگرب  ناریا  هدنورپ  یسررب  روظنم  هب  ونژ و  رد  سرام  زور ۱۲  هک  رشب  قوقح  یبناج  سالجا 
فرح و اب  روضح  نیا  هک  دوب  تسشن  نیا  رد  یناریا  حرطم  رگیزاب  یدیشر ، دوواد  روضح  هلمج  زا  ییاههیشاح 

. دش ورهبور  یناوارف  یاهثیدح 
رگیزاب نیا  روضح  هک  تسا  هتشون  سالجا  نیا  رد  یدیشر  دوواد  روضح  ییارچ  صوصخ  رد  زورما  حبص  تیاسبو 

« زورماحبص  » هب نارهت  رد  قثوم  عبنم  کی  : » تسا هتشون  تیاس  نیا  تسا ؛ هدوب  یتینما  یاهورین  راشف  اب  حرطم 
حرطم هرهچ  هس  هک  اجنآ  ددرگیم . زاب  لبق  هتفه  دنچ  هب  سالجا  نیا  رد  یدیشر  روضح  ناتساد  هک  تسا  هتفگ 

.. دنوشیم توعد  امه  لته  مهد  هقبط  رد  یقاتا  هب  یماظتنا  هللاتزع  دار و  دیعس  دمحاروپ ، ثرمویک  ناریا ، یامنیس 
روضح زا  سپ  هقیقد  دنچ  . دننکیم دروخرب  اهنآ  اب  زین  مارتحا  اب  دنیآیم و  نانآ  لابقتسا  هب  نز ، ود  درم و  ود  نت ، راهچ 

تسا و رگید  دارفا  زا  رتالاب  یماقم  یاراد  دیسریم  رظن  هب  هک  دنوشیم  هجاوم  یدرف  روضح  اب  اهنآ  اما ، نت  هس  نیا 
!« یدیشر دروواد  تشاد : روضح  امنیس  یانشآ  هرهچ  کی  زین  یو  رانک  رد 

یط هک  دنکیم  مالعا  دیسریم ، تاعالطا  ترازو  هبتریلاع  رومام  رظن  هب  هک  یدرف  : » تسا هداد  همادا  زورما  حبص 
ادیپ روضح  نآ  رد  دوخ  روشک  زا  عافد  یارب  نارگامنیس  هک  تسا  مزال  دوشیم و  اپرب  ونژ  رد  یسنارفنک  هدنیآ  یاهزور 

نادنمرنه هک  تسا  مزال  تسا و  ناریا  رد  رشبقوقح  تیعضو  هب  طوبرم  سنارفنک  نیا  هک  دنکیم  مالعا  یو ] . ] دننک
یاهتیلاعف ماجنا  یارب  یفاک  یدازآ  زا  هک  دننک  مالعا  بیذکت و  ار  دروخ  رب  هدراو  یاهراشف  هسلج ، نیا  رد  روضح  اب 

ثحب هب  ینارنخس ، هبحاصم و  قیرط  زا  ناکما  دح  ات  هک  دوشیم  هتساوخ  اهنآ  زا  نینچمه  دنرادروخرب . دوخ ، یرنه 
.« دننک فیصوت  بسانم »  » ار نآ  هتخادرپ و  ناریا  رد  رشبقوقح  تیعضو  هرابرد 

دمحاروپ و ثرمویک  اما  دوشیم ؛ هجاوم  یدیشر  دروواد  دییات  اب  یتینما ، ماقم  نیا  نانخس  زورما  حبص  یهتشون  هب 
. دننکیم کرت  ار  هسلج  دار ، دیعس  اب  هارمه  هدرک و  ضارتعا  نانخس  نیا  هب  یماظتنا  هللاتزع 

رد یرادربهرهب  روظنمهب  یشزرو  یرنه و  یگنهرف ؛ فلتخم  یاههرهچ  رب  هراومه  میژر  یتینما  تاماقم  تسا  ینتفگ 
لماع ریدم  هداز ، هللاحتف  یرگاشفا  هب  ناوتیم  هنومن  ناونع  هب  دناهدرک . دراو  راشف  ناشیسایس  دصاقم  یاتسار 

. درک هراشا  اهیتینما  طسوت  لالقتسا  سیلوپسرپ و  لابتوف  میت  ود  یزاب  جیاتن  نییعت  صوصخ  رد  لالقتسا  هاگشاب 

دندنک هشیر  زا  ار  رساین  هلاس  رانچ ۱۲۰۰ 
تشهبیدرا ۱۳۹۱

عطق دجسم  یاضف  شرتسگ  یارب  هلاس  رانچ ۱۲۰۰  تخرد  کی  رساین ، ناتسرهش  رد  یدجسم  ءانما  تایه  روتسد  اب 
هک دش  هدنک  نب  خیب و  زا  یلاحرد  هلاس  یتمدق ۱۲۰۰  اب  لاسنهک  رانچ  نیا  یگنهرف  ثاریم  یرازگربخ  شرازگ  هب  دش .

تخرد نیا  عطق  روتسد  هک  تسا  هتشون  یرازگربخ  نیا  دوب . هدیسر  یلم  تبث  هب  رساین  یخیرات  یگنهرف ـ  روحم  رد 
العف تخرد  نیا  عطق  زا  سپ  تسا و  هداد  دجسم  هدودحم  هعسوت  هناهب  هب  هلحم  نیا  دجسم  ءانما  تایه  ار  لاسنهک 

هچنانچ تسا ؛ هدوب  رادروخرب  مدرم  دزن  یصاخ  تیبوبحم  زا  رانچ  نیا  تسا  ینتفگ  تسا . هدش  هتخیر  نامیس  نآ  یاجب 
…. دندروآیم اجهب  ار  ینابرق  نییآ  لاسنهک  تخرد  نیا  یاپ  رد  یلحم  مدرم  هلاس  همه 

درک یم  طوقس  تکلمم  نآ  تموکح  دش  یم  ماجنا  ایند  رگید  یئاج  ره  رد  یلمع  نینچ  رگا 
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یفورعم سابع  رذآ –  شون  نیسح  طسوتم –  باتک 
تشهبیدرا ۱۳۹۱

بوخ باتک  زا  تخومآ و  اهزیچ  یلیخ  دوشیم  دب  باتک  زا  تسین . طسوتم  باتک  زا  رتدب  زیچ  چیه  دیوگیم  رلیم  یرنه 
رثن یفورعم  سابع  هتشون  صوصخم “ ًامامت  . ” دنکیم مروت  داجیا  طقف  طسوتم  باتک  اما  درب ، تذل  دوشیم  مه 
راکهب دوریم  راظتنا  وا  زا  هک  هنوگنآ  دناوتیمن  ار  ییاناوت  نیا  هدنسیون  هک  سوسفا  اما  دراد . ییاویش  ناور و  رایسب 
همانرب هنامز –  ویدار  زا  تسا . یطسوتم  باتک  صوصخم “  امامت  دشاب “ . ام  تاعقوت  حطس  رد  دیاش  لکشم  دریگب .

رذآ شون  نیسح  کاخ –  

هلو هچیود  یریگ –  فارتعا  هژیو  مرِس 
تشهبیدرا ۱۳۹۱

درک فیقوت  ار  ناریا  دصقم  هب  یریگ » فارتعا  هژیو  مرس   » ولیک ناملآ ۲/۵ 
ناونع تحت  هک  هلومحم  نیا  تسا . هدرک  یریگولج  ناریا  هب  ییوگتسار  یوراد  ولیک   ۲ تارداص ۵ / زا  ناملآ  کرمگ 

. دراد ناوارف  دربراک  یریگ  فارتعا  ییوجزاب و  رد  هک  هدوب  لاتنپویت »  » یواح هدشیم ، ناریا  یهار  وراد 
رد ( Thiopental  ) لاتنپویت یهلومحم  هک  درک  مالعا  نلک  رهش  رد  کرمگ  یزکرم  یهرادا  هلو ، هچیود  شرازگ  هب 
هلباقم  » همانشخب لومشم  ییوراد  یهدام  نیا  دوب . هدش  ناریا  هب  لاسرا  یهدامآ  ییوراد  کچوک  هشیش  رازه  بلاق ۵ 

. دوشیم ناملآ  رد  هجنکش » اب 
نتفرگ روظنم  هب  هک  دوشیم  قالطا  یردخم  هدام  هب  ییوگتقیقح  یوراد  : » تسا هتشون  نینچمه  هلو  هچود 

یفخم و یاهسیورس  هک  دوریم  نامگ  تسین . نادب  فارتعا  هب  رضاح  هک  دوشیم  هتفرگ  راک  هب  یدرف  زا  تاعالطا 
. تسا عونمم  ییوجزاب  رد  هدام  نیا  دربراک  شیرتا  ناملآ و  رد  دنشاب . وراد  نیا  زا  ناگدننکهدافتسا  زا  یکی  یتاعالطا 

هدوارم وگوتفگ و  لها  رایسب  لومعم  روط  هب  درف  مرس ، نیا  قیرزت  ضحم  هب  هک  تسا  نیا  لاتنپویت  تاریثأت  هلمج  زا 
.« دنکیم نایب  ار  شراکفا  لمأت  نودب  دوشیم و 
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گالبو کی  زا  ریازج – 
تشهبیدرا ۱۳۹۱

هدوب هناگ  هس  ریازج  کلام  لاس  رازه  دنچ  ناریا  دنک  یمن  هراشا  یس )  یب  یب  ایناتیرب (  ینکارپ  نخس  هاگتسد  ارچ 
سراف جیلخ  یاه  نیشن  خیش  شیپ  لاس  لهچ  میق  ایناتیرب  دوب  هدرک  لاغشا  لاس  ار ۸۰  یناریا  ریازج  ایناتیرب  تسا و 

هاگتسد رد  ایناتیرب  نارگرامعتسا  زورما  درک و  اطعا  لالقتسا  هدش  فرصت  یاه  نیمزرس  هب  تردق  فیعضت  یپ  رد 
رد خیرات  یادتبا  زا  هناگ  هس  ریازج  ییوگ  هک  دننار  یم  نخس  یا  هنوگ  هب  یس  یب  یب  نامه  ای  ایناتیرب  ینکارپ  نخس 

هدمارد ناریا  لاغشا  هب  ریازج  نیا  سراف  جیلخ  زا  اینانیرب  یماظن  یاهورین  جورخ  زا  دعب  تسا و  هدوب  ایناتیرب  رایتخا 
تسا و هدوب  ناریا  تیکلام  رد  یسوموبا  کچوک و  گرزب و  بنت  ریازج  یخیرات  یاه  هشقن  همه  رد  هکیلاح  رد  تسا . 

یاه نیمزرس  ریازج و  لماش  ناریا  کاخ  زا  ییاهشخب  ریبک  ایناتیرب ی  یرامعتسا  هطلس  یپ  رد  هیراجاق  نامز  رد 
ایناتیرب لاغشا  رد  هدش و  ادج  ناریا  زا  هریغ  نیرحب و  و  یزورما !  هدحتم  تاراما  لماش  سراف  جیلخ  رد  ناریا  یبونج 

رد یدالیم  ههد ۱۹۷۰  رد  هک  دنوش  یم  هدیمان  سراف  جیلخ  رد  ایناتیرب  هیامحلا  تحت  یاه  نیمزرس  دریگ و  یم  رارق 
نیرحب و روشک  دننک و  یم  لالقتسا  مالعا  ایناتیرب  تمویق  زا  هدش  دازا  یاه  شخب  سراف  جیلخ  زا  ایناتیرب  جورخ  یپ 

لاس داتشه  زا  دعب  ناریا  تاراما و  یاه  نیشن  خیش  ایناتیرب و  لماش  نیفرط  تیاضر  اب  دنوش . یم  هدیمان  تاراما 
. دندرگ یم  قحلم  یلصا  نیمزرس  ناریا  هب  یسوموبا  بنت و  ریازج 

یرصان دوعسم  ربمغیپ – ؟ تاجن  یسودرف و 
تشهبیدرا ۱۳۹۱

نمض ناریاروهمج  سییر  داژن  یدمحادومحم 
هک ناتسکیجات ، تختیاپ  هبنشود ، رهشزا  دیدزاب 

عمجرد دش  ماجنا  هبنشود  یاج  هب  هبنشزور  رد 
: تفگ روشک  نیا  میقم  نایناریا 

! تسا هداد  تاجن  ار  مالسا  ربمایپ  بتکم  یناریا  رعاش  یسودرف ،
هلمج نیدنچ  زا  دعب  ار  دوخ  تاراهظا  هک  یو 

مجع یسودرف “ هتفگ  اب  هک  یبرع  یاهاعد  ینالوط 
، تشاد تریاغم  الماک  یسراپ “  نیا  هب  مدرک  هدنز 

: تفگ یکیجاتراضح  هدنخ  نایمرد  درک  یم  نایب 
لوا دیآ  یم  ناتشوخ  کوج  نیا  زا  متسنادیم  رگا 

شروک هک  مدوب  هتفگ  ناریا  رد  هک  ار  کوج  نوا 
لاح رتشیب  ات  متفگ  یم  ناتیارب  ار  هدوب  رادساپ 

. دینک
———————————
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سیلپ تاماقم  زا  یکی  زا  یراگنربخ 
: دنکی ملاوئس  سلجنآ  سول 

دیهاوخیم هکیتقو 
راکچ دینک  ریگتسد  ار  ینیچ  یرارف  مرجم  کی 

: دهدیم باوج  سیلپ  سییر  ؟ دینکیم
اهینیچ هلحم  دراو  وا  میراذگن  هک  تسا  نیا  امراک  نیلوا 

یماداب مشچ  مه و  هب  هیبش  همه  نوچ  دوشب 
. دوشیم تخس  مرجم   ییاسانش  دنتسه و 

: دسرپیم راگنربخ 
یکیزکم مرجم  کی  اب 
؟ دینکیم راکچ 

: دهدیم باوج  سیلپ  سییر 
دنتسه یدرمناوج  یطول و  یاهمدآ  یلیخ  اهیکیزکم 

ناشدوخ فالخ  تیانج و  هرابرد  رگا 
هک نیا  زا  دعب  اصوصخم  دننک  هانگ  ساسحا 

اروف دنیآیم و  دنشاب  هتفر  اسیلک  هب  هبنشکی  زور 
. دننکیم میلست  ار  ناشدوخ 

: دسرپیم راگنربخ 
یناریا یاهمرجم  اب 
؟ دینکیم راکچ 

: دهدیم باوج  سیلپ  سییر 
مرج باکترا  زا  دعب  تسرد  ار  همه  الومعم 

، مینکیمریگتسد
نتگنشاورد تظافحرتفدای 

 » یآیبفا  « ای دهدیم ، ام  هب  ار  اهنآتاصخشم 
ناشمرج عون  ای  دهد   یم  ام  هباراهنآ   تاصخشم 
اهنآ یوس  هب  اهخنرس  همه  هک  تسا  یروجکی 

هشیمه دوشن  رثوم  اهنیا  همه  رگا  دوریم و 
نیا ناتسود  الومعم  هک  دوسح  یناریا  ات  دنچ 

نفلت کی  اب  هک  دنراد  دوجو  دنتسه  نامرجم 
ار همه  دننکیم و  رادربخ  اهنیا  لحم  زا  ار  ام 

… دنهدیم ول 

منومه منوا  نم  .…؟ متفگن موش ، یم  نادنخ  راهب  اب  متقگ 
Do you need professional PDFs for your application or on your website? Try the PDFmyURL API!

http://www.gozargah.com/category/tanz/
http://www.gozargah.com/aks/man-onam-hamonam/
http://pdfmyurl.com/html-to-pdf-api?src=pdf
http://pdfmyurl.com


تشهبیدرا ۱۳۹۱

؟ متفگن موش ، یم  نادنخ  راهب  اب  متقگ 
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» سکعهرامش ١٢٦ هاگدید  ۱

!… منومه منوا  نم 

تسنافوت نایغط و  نتسبآ  نم  ِنان  یب  هرفس ی   ! نک نیقی 
تشهبیدرا ۱۳۹۱

تسنافوت نایغط و  نتسبآ  نم  ِنان  یب  هرفس ی   ! نک نیقی 

یزاون مشچ  گنر  هچ 
تشهبیدرا ۱۳۹۱
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یزاون مشچ  گنر  هچ 

دبای یم  ندیشک  کرس  تصرف  تخب  دنوش  زاب  اه  رد  نیا  رگا 
تشهبیدرا ۱۳۹۱
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دبای یم  ندیشک  کرس  تصرف  تخب  دنوش  زاب  اه  رد  نیا  رگا 

دش دلوتم  نآ  رد  فوخچ  هک  یا  هناخ 
تشهبیدرا ۱۳۹۱
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دش دلوتم  نآ  رد  فوخچ  هک  یا  هناخ 

یدابودرا دمص  یرهپس –  بارهس  دروم  رد  رتشیب  یمک 
تشهبیدرا ۱۳۹۱

. تشذگ رد  نارهت  رد  تشهبیدرا ۱۳۵۹  لوا  دش و  دلوتم  ناشاک  رد  رهم ۱۳۰۷  رد ۱۵  یرهپس  بارهس 
. شاقن مه  دوب و  رعاش  مه  یرهپس 

، یوسنارف یسیلگنا ، هلمج  زا  یرایسب  یاهنابز  هب  شیاهرعش  تسا و  ناریا  رصاعم  نارعاش  نیرتمهم  زا  وا 
نارهت سراپ  ناتسرامیب  رد  نوخ  ناطرس  یرامیب  هب  التبا  تلع  هبوا  تسا . هدش  همجرت  ییایلاتیا  ییایناپسا و 

. تشذگرد
دادرخ  ) ناشاک یولهپ  ناتسریبد  رد  ار  هطّسوتم  و  ( ۱۳۱۹  ) ناشاک مایخ  ناتسبد  رد  ار  ییادتبا  ٔهرود  یرهپس ، بارهس 

گنهرف ٔهرادا  مادختسا  هب  نارسپ  یتامدقم  یارسشناد  ٔهلاسود  ٔهرود  رد  یلیصحتلاغراف  زا  سپ  دنارذگ و  ( ۱۳۲۲
. دمآرد ناشاک 

دمآ و نارهت  هب  دعب  درک . تفایرد  ار  دوخ  ناتسریبد  ٔهرود  ملپید  تکرش و  یبدا  مشش  تاناحتما  رد  رویرهش ۱۳۲۷  رد 
دمآرد نارهت  رد  تفن  تکرش  مادختسا  هب  نامز  مه  تخادرپ و  لیصحت  هب  نارهت  هاگشناد  یابیز  یاهرنه  ٔهدکشناد  رد 

. داد افعتسا  هام  زا ۸  سپ  هک 
زا لاس ۱۳۳۲  رد  درک . رشتنم  گنر  گرم  مان  هب  ار  دوخ  ییامین  رعش  ٔهعومجم  نیتسخن  لاس ۱۳۳۰  رد  یرهپس 
دنچ رد  لاس  نیمه  رد  دمآ . لیان  یملع  لوا  ٔهجرد  ناشن  تفایرد  هب  دش و  لیصحتلا  غراف  ابیز  یاهرنه  هدکشناد 
رشتنم اهباوخ » یگدنز   » ناونع اب  ار  دوخ  راعشا  ٔهعومجم  نیمود  زین  دومن و  تکرش  نارهت  رد  یشاقن  هاگشیامن 

. تشامگ تمه  یشاقن  هاگراک  سیسأت  هب  هاگنآ  درک .
یاهناتسرنه رد  درک و  راک  هب  عورش  اههزوم  تمسق  رد  رنه ) گنهرف و   ) ابیز یاهرنه  لک  ٔهرادا  رد  رذآ ۱۳۳۳  رد 

. دیسر پاچ  هب  نخس »  » ٔهلجم رد  یو  زا  ینپاژ  راعشا  ٔهمجرت  رهم ۱۳۳۴  رد  تخادرپیم . سیردت  هب  زین  ابیز  یاهرنه 
یاهرنه ٔهسردم  رد  انمض  تفر . ندنل  سیراپ و  هب  درک و  رفس  ییاپورا  یاهروشک  هب  ینیمز  هار  زا  دادرم ۱۳۳۶  رد 

ضرعم هب  اههاگشیامن  رد  ار  دوخ  یرنه  یاهراک  نینچمه  یو  درک . یسیون  مان  یفارگوتیل  ٔهتشر  رد  سیراپ  یابیز 
. تشاد همادا  یو  رمع  نایاپ  ات  نانچمه  یشاقن  یاههاگشیامن  رد  روضح  تشاذگ . شیامن 

یعمس و نامزاس  تسرپرس  تمس  اب  یزرواشک  ترازو  تاعالطا  لک  ٔهرادا  رد  یتدم  لاس ۱۳۳۷ رد  یرهپس  بارهس 
دنفسا رد  دومن . نارهت  ینیئزت  یاهرنه  ٔهدکرنه  رد  سیردت  هب  عورش  زین  رهم ۱۳۴۰  زا  دش . راک  هب  لوغشم  یرصب 

. درک یریگهرانک  یلک  هب  یتلود  لغاشم  ٔهیلک  زا  هک  دوب  لاس  نیمه 
. دش یرهپس  بارهس  یدبا  نابزیم  ناشاک  فارطا  رد  عقاو  لاهدرا  دهشم  یاتسور  یلعناطلس  هدازماما  نحص 
اهدعب تسا . دوهشم  یبوخ  هب  گنر » گرم   » رد ریثأت  نیا  دوب و  امین  یاهرعش  ریثأت  تحت  یرعاش  راک  زاغآ  رد  بارهس 

. ددرگیم زیامتم  شیوخ  ٔهرود  مه  نارعاش  رگید  اب  شرعش  دوشیم و  یتارییغت  شوختسد  وا  کبس 
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: دومن هراشا  اهناونع  نیا  هب  ناوتیم  یرهپس  بارهس  رگید  یاهرعش  هعومجم  هلمج  زا 
؛ ) ۱۳۳۰  ) گنر گرم  * 

؛ ) ۱۳۳۲  ) اهباوخ یگدنز  * 
؛ ) ۱۳۴۰  ) باتفآ راوآ  * 
؛ ) ۱۳۴۰  ) هودنا قرش  * 

؛ ) ۱۳۴۴  ) بآ یاپ  یادص  * 
؛ ) ۱۳۴۵  ) رفاسم * 

؛ ) ۱۳۴۶  ) زبس مجح  * 
؛ ) ۱۳۵۶  ) هاگن ام  چیه  ام  * 

؛ ) ۱۳۵۶  ) باتک تشه  * 
دیدجت اهراب  دیسر و  پاچ  هب  لاس ۵۶  رد  دلجم  کی  رد  هک  تسالاب  رد  هدش  رکذ  رتفد  تشه  همه  هعومجم  عقاو  رد  هک 
هب هکلب  دنوش  یمن  هضرع  دنسر و  یمن  پاچ  هب  ییاهنت  هب  یو  یرعش  یاهرتفد  دراوم  رثکا  رد  زین  نونکا  دش . پاچ 

. * تسوا رثا  رگید  یبآ  قاتا  دنا . هتفرگ  رارق  ناگدنناوخ  سرتسد  رد  باتک  تشه  یدلجم  کی  تروص  نیمه 
راگدنام شدای 

———–
هسردم

دوب هدرک  یچیق  ارم  یاهباوخ 
دوب هتسکش  ارم  زامن 

هسردم
دوب هدناجنر  ارم  کسورع 

تفر دهاوخن  مدای  دورو ، زور 
دندرب هسردم  سوباک  هب  دندوبر و  میاه  یزاب  نایم  زا  ارم 

بیرغ مدید و  اهنت  ار  مدوخ 
دش یم  هسردم  یهار  نم  یاج  هب  هک  دوب  هرهلد  راب  ره  سپ  نآ  زا 

دوب ایور  یب  یمدآ  ملوا  سالک  ملعم 
دمهف یمن  ار  هرجنز  هک  دوب  ادیپ 

دروخ یم  کورچ  نم  تالایخ  وا  شیپ  رد 
……

یارب هتخیهرف  ناداتسا  یوس  زا  هک  یئاه  دقن  همه ی  هب  یهاگن 
الاح ات  نایرفص  دومحم  شا  هدنسیون  یباتفآ و  یاه  زور  باتک 

دنا هدش  هتشون 
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تشهبیدرا ۱۳۹۱

باتک یارب  هتخیهرف  ناداتسا  یوس  زا  هک  یئاه  دقن  همه ی  هب  یهاگن 
یباتفآ یاه  زور 

شا هدنسیون  و 
نایرفص دومحم 

دنا هتشون  الاح  ات 

: دشاب راذگ  رثا  دناوت  یم  تهج  ود  زا  اه  دقن  نیا  هب  ددجم  یهاگن 
تسا تن  رتنیا  یور  رب  هک  ار  دوخ  ناوارف  راثآ  زا  یضعب  پاچ  بیترت  دراد  هک  تسا  هدنسیون  رتشیب  هجوت  یارب   – ۱

دهد و یم  دنا  هتساوخ  تارک  هب  هک  یئاه  نینزان  یارب   
. تسا نآ  زا  یا  هنومن  یباتفآ  یاه  زور  باتک 

و
. دنا هتشادن  هجوت  باتک  نیا  هب  هک  یناگدنناوخ  یارب   –  ۲

—————————

یزعم لیعامسا 
. تسا هتشون  نینچ  هاگرذگ ۱۲۴  رد  تسام  هارمه  تساهت  دم  هک   یراکمه  هنازرف 

اناوت و یا  هدنسیون  اب  هک  مدش  هجوتم  رتشیب  ناتساد  ره  ندناوخ  اب  مدناوخ و  ار  باتک  نیا  ناتساد  هدفه  همه ی  “ ….
، عورش دنک . یم  ذوفن  مدآ  دوجو  قامعا  ات  دوخ  رثن  اب  و  دراد . فرح  یئایند  ناتساد  ره  . متسه وربور  کبس  بحاص 

زا و  تسا ، نامدوخ  نامدرم  یگدنززا  یتشادرب  هک  اه  هژوس  باختنا  . تسا راذگ  رثا  اریگ و  مکحم و  ناشنایاپ  و  همادا ،
هاتوک ناتساد  هک  مدش  هجوتم  باتک  نیا  یاه  ناتساد  ندناوخ  اب  . مدش اضرا  دمآ و  مشوخ  شیاهناتساد  یراذگمان 

: یاهناتساد زارط  مه  یهاتوک  یاهاتساد  رتمک  نم  . دشاب ناوخ  شوخ  اوتحم و  رپ  باذج ، اریگ ، دناوت : یم  ردقچ 
. ما هدناوخ  تسا  هدمآ  باتک  نیا  رد  هک   – هچنغ کویپ و  یرصان ، درگرس  اضترم و   – مساج یباتفآ –  یاهزور  ایلوخام – 

.“ دنیوگ یم  یگرمزور  زا  یئاویش  هبو  دنراد . زیمت  تسدکی و  ناور و  یرثن  نمامت 

—————————————–
ریوک دومحم  رتکد  داتسا 

رادفرط رپ  هیرشن  و  ون “  رصع  بطاخم “  رپ  تیاس  رد  هک  یا  هتشون  رد  هتخیهرف  راکرپ و  رگشهوژپ  هدنسیون و 
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 : ناونع ریز  تسا  ، هدش  رشتنم  وتنوروت  دنورهش  ”  “ 
یا هناخ  راوید  رب  یتشاددای 

یباتفآ یزور  رد 
: دیوگ یم 

هتشون رگید  اه و  ناتساد  راعشا و  هک  تساه  تدم  مدناوخ . ار  نایرفص  دومحم  هاتوک  یاه  ناتساد  هدیزگ  ”…
میاتس یم  میاتس . یم  ار  شالترپ  هنازرف و  دنمرنه و  ناسنا  نیا  مناوخ و  یم  رگید  یاهامنرات  هاگرذگ و  رد  ار  شیاه 

! غیرد اغیرد  راگزور  نیا  رد  شغیرد  یب  وریذپان  یگتسخ  شالت  یارب 
ار نایرفص  دومحم  و  زین ! شیاه  ینوچ  هکلب  نآ  یدنچ  اهنت  هن  ناتساد و  هدنسیون و  یلالز  تقادص و  تسشن  ملد  هب  و 

رانک کنیا  مه  اجنیا و  تسا  هدمآ  ییوگ  شیاه  ناتساد  ندناوخ  اب  تشاد و  ار  شیاوه  رایسب  ملد  ما و  هدیدن  نونک  ات  هک 
. دناوخ یم  هصق  دراد  تسا و  هتسشن  نم  هناخ ی  کچوک  زبس  هرجنپ ی  نیمه 

اه فرط  نامه  یناوج  مسانش و  یم  ار  کویپ  مه  نم  ما . هتسیز  اه  ناتساد  نیا  زا  یا  هراپ  رد  زین  نم  ردقچ  و 
میتفر یم  میتشادن و  وپماش  ام  دز و  یم  وپماش  ار  شیاهوم  هک  متشاد  یکیمساه  مه  نم  ما و  هدوب  راگزومآ 

زا یکی  یوت  مدید . زین  ار  نایرفص  رتکد  هک  دوب  اه  اج  نیمه  و  تشاد .  یبیرغ  رطع  هک  میدرک  یم  وب  ار  شیاهوم 
کیدزن سوبوتا  هاگتسیا  یوت  ای  دوب  کویپ  هصق ی  نیمه  یوت  مه  دیاش  دوب و  کراد  شمان  هک  ییاتسور  اهدص  نیمه 

یور شسکع  هک  تسا  نایرفص  نامه  نیا  منیب  یم  الاح  دابآ و  اجکان  نیا  یاجک  مناد  یمن  ای  کیمساه و  هسردم س 
میوگب ! هصق  تیارب  یهاوخ  یم  تسا .  دومحم  مسسا  مه  نم  مدیوگ : یم  تسا و  شباتک  دلج 

هک یبوشآ  نامه  هب  زین  هاگ  یگدنز و  یلالز  یناور و  هب  یگدنز و  زا  ییاه  ناتساد  . تسا ناتساد  یوت  همه  اه  نیا  و 
یم دایرف  ار  وت  دناخرچ و  یم  رهش  درگ  ار  یگدنز  تسا و  هتفرگ  تسد  رد  یا  هنیآ  ، هدنسیون ددرون . یم  رد  ار  یگدنز 

! نک هاگن  ایب و  هک : دنز 
هب ماجنارس  هک  دنتسه  یناکرابوج  ییوگ  اما  دنور  یم  دوخ  هار  هب  دنتسه و  دوخ  یارب  مادک  ره  هچرگ  اه  ناتساد 

رب یزیخرب و  ناشراتفر  هار و  یاشامت  هب  ات  دنرب  یم  دوخ  اب  زین  ار  وت  تسا و  یگدنز  شمان  هک  دنزیر  یم  یطش 
! ” یگدنز تسا  نیا  هک :  ینزب  یه  یودب و  ناشیاه  هرانک 

——————————————————

انشآ مان  اناوت و  دقتنم  هدنسیون و 
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هک دوخ   یندناوخ  دقن  زا  یتمسق  رد  نایرفص  دومحم  رتکد  باتک و  نیا  یاه  ناتساد  دروم  رد  زین  یمنغا ، اضر  داتسا 
: دسیون یم  نینچ  سراف “  جیلخ  هدنناوخ “   رپ  تیاس  رد 

شیامن هب  نیبطاخم  یور  شیپ  ار  یا  هنادنمرنهو  ابیز  یولبات  مجسنم  هدرشف و  ینابز  مالکاب و  نایرفص ،  …. ”
دناسانشب ار  قشعرگشیاتس  ِتاذ   ات  یگدنبو ؛ تعاط  ِناداتعمو   ناگتفرباوخ  هب  دنزیم  یرگنلت  یرایشه ، هب  دراذگیم .

هدمآ ناتساد  نایاپرد  خرف   نابززا  هک  یمایپ  هب  دشخب . لامک  ار  دوخ  ِتلاسر  لهج ، نایدانم  ِشحوت  اب  شجنسرد  و ،
: درک هجوت  رتشیب  دیاب 

ات تسا و  قشع  جورع  سدقم  ناکم  نم ، یارب  اجنآ ، تسارهش . نیا  لحم  نیرت  یندنامدایب  اه ، نآ  ندیشکرپ  لحمو  ”
.“ تفر مهاوخ  شفاوط  هب  متسه 

تسا رتفد  نیا  یاه  ناتساد   نیرتهبزا   دهدیم ، حیضوت  ار  نادابآ “ سکرامنیس  “ یدژارتزا یئاه  هشوگ  هک  ناتساد  نیا 
. ”. دیعبترد تایبدا  یاه  ناتساد  نیرتراگدنامزاو 
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