
راھب موس  هام  هام ، دادرخ  هاگرذگ 
دادرخ ١٣٩١

راھب موس  هام  هام ، دادرخ  هاگرذگ 
قافتا دتف  وچ  ار  ناگچروم 
تسوپ دنناردب  ار  نایژ  ریش 

هام ١٣٨٠ رذآ  زاغآ  نامز 

هرامش ١٢٧

ھلاقم

راھب موس  هام  هام ، دادرخ  هاگرذگ 

هداوناخ یارب  بوخ  ربخ  کی 
 “ لیھ دنومچیر  رھش  رد  رنھ  کنھرف و 

اداناک گرزب “  یوتنور  وت 

دومحم نیا –  تسا  دیشمج  تخت 
ریوک

هاگرذگ و نابطاخم  نینزان  اب  یتبحص 
 – اھ شسرپ  زا  یا  هراپ  ھب  یخساپ 

نایرفص دومحم 

ایرفص نیشفا  تقد –  یارب  یا  هراشا 
ن

جریا تشادگرزب –  کی  ھب  یا  هراشا 
یتارھ

گرزب شوروک  یدازآ  نامرف 

 – نادرگاش دبلاک  رد  یگدنسیون  توف 
نایرفص دومحم 

تیاس کی  زا  وگتفگ -

هاگرذگ هاگرذگ
یسراپ تایبدا  تمدخ  یسراپرد  تایبدا  تمدخ  رد 

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

یناگرزاب مایپ  ام هرابرد  ویشرآ ھناخباتک یلصا ھحفص 
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» ھلاقمهرامش ١٢٧ هاگدید نودب 

*************************
هام ١٣٩١  دادرخ  هاگرذگ –  گنُج 

راشتنا لاس  نیمھدزای  هرامش ١٢٧ – 
 =================

دنا هدرک  یرای  ناتسود  نیا  ار  هاگرذگ  هام   دادرخ  گنُج 
—————————————————————-

سابع ریسگنت - اسیلا   - هداز ھمالع  اضر  یخرھاش –  نسشون   - هداز رظان  ھیفص  ریوک –  دومحم 
 – یئاقآ انام  نایرفص –  نیشفا  یدھاز –  ھلداع  راسکاخ - میسن  یئاحطب –  روفیط  راکامس – 

اضریلع یدازریش –  زربیرف  نلید –  باب  یفارشا –  هروصنم  یتارھ –  جریا  یدجن –  نژیب 
 - نایرفص دومحم  نیبرقم –  باھش  یرصان –  دوعسم  یحیلم – 

وت لیھ “  دنومچیر  رھش  رد  رنھ  کنھرف و  هداوناخ  یارب  بوخ  ربخ  کی 
اداناک گرزب “  یوتنور 

دادرخ ١٣٩١

دھاوخ یم  تسا و  ھتشاذگ  دنیاشوخ  یھار  رد  ماگ  کبوچ  دیعس  یاقآ  تیریدم  ھب  دادماب  یارس 
دیدج یاھ  باتک  یفرعم  یارب  هژیو  ھب  یبدا  یاھ  تسشن  یوسب  ار  یدادماب  زبس  یارس  نیا 

. دھدب صاصتخا 
نارادتسود ھمھ ی  زا  ار و  یئآ  مھ  درگ  نیلوا  یم ٢٠١٢  هام  ھعمج ٢۵  زور  رد  دنک  یم  زاغآ  و 

زاب ناکما  ار  هدز  ھفوکش  قوش  نیا  دوخ  روضح  اب  دنوش و  هارمھ  ھک  تسا  هدرک  توعد  باتک 
. دنھدب یناشفا  رطع  ندش و 

یقیسوم و یاون  اب  دوب  دھاوخ  هارمھ  دوش و  یم  زاغآ  رھظ  زا  دعب  تعاس ٧  زا  ھک  زور  نیا  رد 

دومحم درس –  ھشیمھ  هریزج ی  نآ 
نایرفص

دنلب درم  یرایرھش  زیورپ  داتسا 
تشذگرد تایضایر  هزاوآ ی 

یمیدق تسود  نسحم  ھمان  زا  یزارف 
ما

یرادیب ھیرشن 

لپ ناژ  میشاب –  اھ  بلق  بقارم 
رتراس

یارب مھم  رایسب  اما  هاتوک  یتشاددای 
ریوک دومحم  خیرات  – رد  تبث 

هارمھ ھب  نلید ، باب  زا  یاھنارت 
اضر یلع  نادرگرب : رصتخم –  یفارگویب 
 □ یدازریش زربیرف  باختنا ِ  ھب  یحیلم – 

ناتساد

یلع یزیئاپ  – ریگلدرصع 
نادشاررغصا

نایرفص دومحم  دیما –  میب و 

یدھاز ھلداع  راکھاش – 

میسن ناتسپھس –  تخرد  راوید و 
راسکاخ

رعش

باختنا ھب  یدجن  نژیب  زا  رعش  ھس 
یئاقآ انام 

یفارشا هروصنم  اما –  تسابیز 
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» ھلاقمهرامش ١٢٧ هاگدید نودب 

یم دراد ،  یم  رب  ار  ماگ  نیلوا  دراد  ھک  یراک  لاور  رد  دنچ  یئاھ  تبحص  هاتوک و  یملیف  شیامن 
: باتک یفرعم  ھب  دزادرپ 

نم بوبحم  نانامرھق 
یرتخا یداھ  ھتخیھرف  هدنسیون  ھتشون 

دادماب یارس  یشورفباتک  مود  ھقبط  ناکم : 
زلیم نگلا  نابایخ  زا  لبق  یازالپ  لامش  فرطب  گنای  نابایخ   ١٠٧٢٠ هرامش :

: یاھ نفلت 

٩٠۵٫٧٨٠٫۵٩۴٧

۴١۶٫٣١٢٫۴٢٣١

ریوک دومحم  نیا –  تسا  دیشمج  تخت 
دادرخ ١٣٩١

دیاش ھک  نآ  یاھ  ¬ یگژیو ی  هراب ¬ رد  یا  ¬ ھملک دنچ  زین  نیا  میا . ¬ هدناوخ ھتفگ و  رایسب  دیشمج  تخت  زا 
نم ب یعفرا . رتکد  تشھب   نیا  ھب  دشاب  رگید  یھاگن 

! یگنس
نیا ناشن  مان و  ھک  دوب  ھتسشننورف  نایزات  نارتسا  مس  کاخ  ودرگ  زونھ  ھک  ناراکشومارف  ام  اتفگش 

، میداد مان  رانم  لھچ  نامیلس و  ترضح  هربقم  نامیلس و  تگزم  ای  دجسم  ار  اجنآ  میدرب و  دای  زا  تشھب 
. دندرک دننک و  شناریو  ھک  نآ  میب  زا  دیاش 
. میراد یسودرف  زا  ار  دیشمج  تخت  مان  ام 

! دیشمج هاگتخت 
. تسا هدمآ  زورون  رازگناینب  دیشمج ، زا  تشھب  نیا  مان 

. داھن داینب  ار  ینیمز  تشھب  رھش و  نامرآ  نیتسخن  درکمجرو »  » ھک دیشمج 

نیبرقم باھش  زا :  یا  هدورس 

سکع

تسا ھتفگ  نینچ  نوئلپ  ان  و 

هاگرذگ

یایفام راذگ  ناینب  ونایچول ، یکال 
لیسیس

ناھج ناگدنسیون  نارعاش و 

 ِ باختنا ھب  کادنس –  درانرب  سیروم 
ریسگنت اسیلا 

نسحم یھمجرت : ھب  دلیفلوک  اتولراک 
 ِ باختنا ھب  یتارخزیر –  نویاتک  یدامع و 

یدازریش زربیرف 

زنط

دوعسم ناریا –  اب  ینفلت  یاھیخوش 
یرصان

لیبموتا فداصت  ھتسپ و  طابترا 

ریھاشم

یدعس نخس ، داتسا 

ھنارت رعاش ، ققحم ،  یقرت :  نژیب 
رشان ارس ،

باتک یفرعم 
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. دوشیم زاغآ  دیشمج  اب  نامز  ناریا ، ریتاسا  رد 
. یدیشروخ ای  نابات  مج  ینعی  شمان  دراد . دنویپ  زین  رھم  دیشروخ و  اب  دیشمج 

امرس زا  تاجن  یارب  تسا . ناسنا  تعیبط و  ناطلس  دیشمج  دنوشیمن . گرم  یرامیب و  راتفرگ  دناتسردنت و  مدرم  ناھج ، رب  وا  تموکح  نامز  رد 
. دراد مج  ماج  دھن . یم  داینب  ار  زورون  دزاس .  یم  ار  درکمجرو 

رب امرگ  ی  ھبلغ ¬ ودرھ  تسا و  دیشروخ  ناشن  ریش ، هام و  ناشنواگ  تسا .  دایزدیشمج  تخت  رد  واگرب  ریش  ھلمح  نوچ  ارتیم ، ای  رھم  یاھ  ھناشن 
. دنھد ¬ یم شیامن  ار  زورون  تعیبط و  ندش  ون  هام و  رب  دیشروخ  یکیرات ، رب  رون  امرس ،

. تسا هدش  انب  ارتیم  ای  رھم  هوک  ھنماد  رب  دیشمج  تخت 
ات دنا  هدمآ  یم  فلتخم  للم  زا  دنا و  ھتخاس  للم  نادنمرنھ  ھک  هدوب  یللم  نامزاس  هاگتخت و  هاگراب و  تسا . یللملا  نیب  تسا . یتیلم  ارف  یرنھ  دیشمج  تخت 

: تسا ھتشون  شا  هزاورد ¬ رد  رس  رب  زونھ  تسا . هدوب  هداتسیا  ناھج  نایم  تسا . هدوب  زورمین  ھک  ینیمزرس  رد  دنریگب . نشج  ار  تعیبط  ندشون 
. اھ تلم  ¬ی  هزاورد

نامدرم فص  رد  فص  دوش . ¬ یمن هدید  نآ  یرامعم  حور  اھ و  هراگن  رد  ھنھرب  ریشمش  مشخ و  گنج و  تسا . یتسود  حلص و  رنھ  دیشمج  تخت 
ریجنز ھب  نامدرم  زا  تسا  رپ  ، ام یوس  نآ  یاھرھش  یاھ  هراگن  ناراگزور  نامھ  رد  ھک  یلاح  رد  ربارب . تسد و  رد  تسد  ھمھ  روشک ، تفھ  تسیب و 

. هدروخریت تاناویح  هدیرب و  یاھرس  هدش و  هدیشک 
هزادنا و مھ  ھمھ  دوش . ¬ یمن هدید  یا  هدایپ ¬ رانک  رد  یراوس  . تسین بسا  رب  راوس  سک  چیھ  تسا ، یناریا  حور  گنھرف و  یلجت  ھک  اھ  هراگن ¬ نیا  رد 

. دنتسھ دازآ  ربارب و 
 . دزادرپ یمن  یا  هرکیپ  تب و  چیھ  شتسرپ  ھب  سک  چیھ  دیشمج ، تخت  یاھ  هراگن  رد 

. رادب رود  یلاسکشخ  غورد و  زا  ار  روشک  نیا  ھک  تسا  هدمآ  دیشمج  تخت  یاھ  ھتشون  گنس  رب  تسا . ینادابا  یتسار و  رنھ  ، دیشمج تخت 
ار زورون  ینیمز  تشھب  نیا  رد  رایسب  نایلاس  تسین . هایگ  لگ و  ناویح و  تخرد و  هزادنا  نیا  یرثا  چیھ  رد  . تسا تعیبط  زورون و  رنھ  ، دیشمج تخت 

. دنا ھتشاد  یم  یمارگ 
. تسا رتولج  اھ  لاس  دوخ  نامز  رنھ  زا 

. ھتشارفارب اھ  ھناش  تسار . دق  نادنخ . اھ  تروص  ھتشارفارب . اھدق  اھ  هراگن  امات  رد  تسا . دازآ  دنلبرس و  راوتسا و  یمدرم  رنھ 
. تسا هدشن  هدرب  راک  ھب  طالم  نآ  نامتخاس  مامت  رد 

رانک ھشوگ و  زا  ینامدرم  ھلاس ی  تسیب  دص و  شالت  درواتسد  لماک ، نراقت  بسانت و  زیگنارب  یتفگش  تیاعر  اب  گنھامھ ، ھتسجرب  شقن  رازھ  ھس 
. تسا ناھج  نامدرم  رنھ  هاگ  یلجت  ھک  تسا  یور  نیمھ  زا  تسا . زور  نآ  ناھج 

لاکشا یاراد  ھک  دیشمج  تخت  یاھ  نوتس  یگنس و  یاھ  هزاس  تخاس  رد  اھنآ  دندوب . هدرک  فشک  ار  یپ  ددع  زا  هدافتسا  زار  یشنماخھ  ناسدنھم 
. دندرک یم  هدافتسا  ددع  نیا  زا  تسا ، یطورخم 

. تسا نامدرم  نآ  درواتسد  رھم ، هاگ  تخت  رب  هوکشاب  خاک  تفھ 
. تسا هدش  ھتخاس  نیمز  فک  زا  رتم  هدزناپ  یادنلب  اب  عبرم و  رتم  رازھ  جنپ  تسیبو و  دصکی  یگدرتسگ  ھب  یھاگتخت  رب  هوکشاب  رثا  نیا 

. تسا دننام  هوکشاب  یتشھب  ھب  دنا ، ھتسشن  ینابھگن  اشامت و  ھب  یتاناویح  نآ  رب  ھک  یگنس  نوتس  ھس  داتفھ و  دصتشھ و  اب  دیشمج  تخت 
نینچ مھ  دیشمج و  تخت  زکرم  خاک  نیا  تسا . هدش  ھتخاس  ناویح  ندب  اب  ناسنا  رس  لکش  ھب  نآ  یاھ  نوتس  رس  ھک  تسا  یخاک  اھنت  هزاورد  ھس  خاک 

. تسا هدوب  ناتساب  ناریا  میوقت  میظنت  یسانش و  هراتسرد  یزکرم 
*

: اھھحول نیا  بجوم  ھب  تسا . وگاکیش  رد  کنیا  اھ  ھحول  نیا  دش . ادیپ  دیشمج  تخت  یاھ  شواک  رد  شیپ  لاس  داتفھ  ھب  کیدزن  یلگ  ھحول  رازھ  یس 
. دنا هدوب  زین  ھمیب  نارگراک  نیا  تسا . هدوب  ھنیزھ  کمک  ھیدھ و  شاداپ و  هارمھ  ھک  ھتسیاش  یدزمتسد  دناھتفرگیم . دزمتسد  دیشمج  تخت  نارگراک 

. دنا هدوب  رادروخرب  شاداپ  نیا  زا  اھیرامیب  اھنشج و  رد  شیاز ، ماگنھ  رد  ییوشانز ، نامیپ  ماگنھ  ھب 
. دندشیم هداد  تکرش  تیریدم  یسدنھم و  یاھراک  رد  ودناهدرکیم  راک  دیشمجتخت  رد  نانز 

. دناهدشیم تیبرت  یرادھگن و  دیشمجتخت  ناتسکدوک  رد  یراک  یاھتعاس  رد  ناکدوک 
. تسا یشنماخھ  نانز  رنھ  درواتسد  رتشیب  دیشمجتخت ، یاھهراگنگنس  یاھیراکهزیر  تخادرپ و  ھک  دھد  ¬ یم ناشن  اھھحول 

 “ – هدش تراغ  یاھ  تیمیمص  “ 
نایرفص دومحم  یتمعن –  یدیع 

دقن

ھیفص باتک –  کی  دروم  رد 
هدازرظان

رنھ و هدازھمالع و  اضر  اب 
یخرھاش نیشون  شتسایس – 

راکامس سابع  بیرخت –  ای  دقن 

رب یتسد  تسار “  ” تسایس رب  یمشچ 
یئاحطب روفیط  پچ –  مشچ 

رابخا

لیزرب لابتوف  میت  تسکش 

فابیلاق دنوخآ –  کی  ینارھت  رھ 

یزاسزاب ناریا ، ھنیزھ  اب  هللابزح :
تفای نایاپ  توریب  بونج 

یاسور ھب  راگن  ھمانزور  ھمان ١٢۶ 
ھننقم ھیئاضق و  یاوق 

ھجوت لباق  رایسب  ھیعالطا  کی 
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. دناهدشیم یناگیاب  رھم و  نیفرط  یوس  زا  تبث و  دنس  رد  اھدزمتسد 
زا شیپ  لاس  یارب ۵٠٠  دوش ، یمن  ماجنا  لماک  تروص  ھب  مھ  ناملآ  دننام  یروشک  رد  زین  هزورما  خک  روسفورپ  مناخ  لوق  ھب  یعامتجا  نیمات  نیا 

. دنتسھ نایشنماخھ  نارود  یعامتجا  یرادا و  ماظن  زا  ارچ  نوچ و  یب  یدنس  یرادا ، یاھ  ھتشبن  لگ  نامگ  یب  دنام . یم  هزجعم  ھب  دالیم 
اما تسا  روشآ  نادور و  نایم  رنھ  زا  ھتفرگ  ماھلا  اھنآ  زا  یرایسب  کش  یب  ھک  دراد  دوجو  سیدنت  ھتسجرب و  شقن  رازھ  ھس  زا  شیب  دیشمج  تخت  رد 

دشاب هدش  ھتخادرپ  هاشداپ  ییامن  تردق  ای  نانمشد و  ندرب  نیب  زا  ناریسا ، فص  گنج ، ھنحص  ھب  ھک  دوش  یمن  تفای  دروم  کی  اتح  اھنآ  فالخ  رب 
. دنراد هراشا  ماوقا  یتسود  داحتا و  ھب  هراومھ  ھکلب 

یرتم تسیب  یدنلب  لیلد  ھب  خاک  نیا  تسا . هدوب  نوتس  یاراد ٧٢  ناتساب  نامز  رد  دراد و  تعسو  عبرم  رتم  رازھ  هد  زا  شیب  ھک  تسا  یخاک  اناداپآ 
زا کیرھ  نزو  دشن . ھتخاس  شدننام  رگید  ھک  تسا  ناتساب  نارود  یرامعم  رنھ  یاھراکھاش  زا  رگیدکی ، زا  اھنآ  لومعم  ریغ  ھلصاف  اھ و  نوتس 

. تفرگ یم  رارق  تشاد  نزو  نت  مین  کی و  زا  شیب  مادک  رھ  ھک  رس  ود  ریش  ای  رس و  ود  واگ  یاھ  نوتس  رس  اھنآ  زارف  رب  هدوب و  نت  اھ ٩٠  نوتس 
، یگنس یاھ  هراوید  نیا  یور  تسا . رتم  نآ ٨١  یاھ  هراوید  زا  کی  رھ  لوط  ھک  تسا  قرش  لامش و  تمس  رد  ھفرط  ود  ناکلپ  تفج  ود  یاراد  اناداپآ 

ھک ھتشاد  رارق  هاشداپ  زا  یشقن  اھ  ناکلپ  نیا  زکرم  رد  دنا . هدرک  کح  ار  گرزب  ناریا  زا  روآ  ھیدھ  موق  یروشک و ٢٣  ناگرزب  نازابرس ، زا  یفص 
. دنک یم  ناروآ  ھیدھ  میدقت  شناد  یتسود و  حلص و  ھناشن  ھب  ار  یرفولین  لگ  رگید  تسد  رد  دراد و  یھاشداپ  ھناشن  ھب  ییاصع  تسد  کی  رد 

یصاخ شور  اب  اھنت  دندرب و  یمن  راک  ھب  یتالم  عون  چیھ  اھ  هاگرد  یاھزرج  ای  نوتس و  رس  نوتس ، لگ  نوتس ، ھملق  نوتس ، ھیاپ  نداھن  مھرب  یارب 
. دننامب رادیاپ  ھلزلز  یورین  لباقم  رد  اھ  هاگرد  نوتس و  ات  دش  یم  ثعاب  شور  نیا  دندرک . یم  شارت  کاپ  ار  گنس  یناقوف  یناتحت و  حطس  ود 

زا یخرب  رد  نایشنماخھ  دنراد . لوط  رتمولیک  ود  زا  شیب  ھک  تسا  نآ  ینیمز  ریز  یاھ  ھھاربآ  دیشمج ، تخت  یاھ  شخب  نیرت  زیگنا  تفگش  زا  یکی 
رظن دروم  بیش  ھب  دنا  ھتسناوت  رکیپ  لوغ  یاھ  گنس  ندوزفا  اب  زین  ییاھ  شخب  رد  دنا و  ھتفر  نیئاپ  هداد و  شارت  رتم  ھن  ات  ار  هرخص  اھ  تمسق 

. دنبای تسد 
ھگن اھ  بالیس  دنزگ  زا  ار  ھعومجم  ھک  دنتسھ  یریبادت  ھلمج  زا  یگنس  هاچ  زابور و  یاھ  لاناک  یشرپ ، یا ، ھشوبنت  دودنا ، ریق  یرجآ و  یاھ  نادوان 

. دنتشاد یم 
. دندرک یم  یگدنز  نآ  رد  رفن  نارازھ  ھک  ھتشاد  دوجو  ھسراپ  مان  ھب  یرھش  دیشمج  تخت  نوماریپ  رد  دوجوم ، یاھ  ھبیتک  یخیرات و  نوتم  ساسا  رب 

یاھ کاخ  ریز  زا  ار  رھش  نیا  ات  دنتسھ  نآ  لابند  ھب  نارگ  شواک  یلو  تسا  هدنام  یقاب  تشد  حطس  رب  ھسراپ  رھش  زا  یمک  یاھ  ھناشن  زورما 
. دنروآ نوریب  یزرواشک 

*
: میناوخب اھ  ھتشون  گنس  نتم  زا  . تسا یناریا  یارگناسنا  گنھرف  ی  ھناخباتک ¬ باتک و  دیشمج  تخت 

. دسر بیسآ  ناوتان  زا  اناوت  ھب  ھک  مھاوخن  مھ  دنک و  متس  ناوتان  رب  اناوت  ھک  مھاوخیمن  نم  *
. متسین نایوگغورد  تسود  نم  مدنسپیم ، ارنآ  تسا ، تسار  ھچنآ  مرازیب ، غورد  زا  مراد و  یم  تسود  ار  یتسار  ھک  منانچ  نم  *

زا ار  اھراک  نیرتھب  وت  تسین . یا  ھنارک  ار  میدونشوخ  موشیم و  دنسرخ  نامداش و  دروآ ، اجب  دھد و  ماجنا  شیوخ  ییاناوت  روخارف  یسک  ھچنآ  زا  *
. نک هاگن  ناناوتان  راک  ھب  رتشیب  نادن و  نادنمناوت 

دوخ زا  دروآ  مشخ  ھب  ارم  ھچنآرھ  مراکیمن . نیک  مخت  دوخ  لد  رد  نم  تسا . بوخ  تموکح  تمعن و  حلص ، ھکلب  تسین ، گنج  نیمز  رد  ادخ  تساوخ  *
. ماهریچ تخس  دوخ  مشخ  رب  درخ  یورین  اب  مزاسیم . رود 

یاج رب  سک  رھ  دنشکن . ار  رگیدمھ  رگید  ات  مداد  یتشآ  ار  نانآ  ادزماروھا  تساوخ  ھب  نم  تشکیم ، ار  یرگید  یکی  دندرکیم و  گنج  اھروشک  *
. دنکیمن لامدگل  دنزیمن و  ار  ناوتان  دنمروز  نم  نوناق  رد  دنسارھیم . نم  نوناق  زا  نوچ  تسا ، شیوخ 

. دراد ینازرا  روشک  نیا  رب  نارکیب  یداش  ادزماروھا  *
! غورد ھن  یلاسکشخ ، ھن  نمشد ، ھن  دیاین  روشک  نیا  ھب  *

**
ناھج یاھرھش  یوناب  رختسا : رھش 

. دنا هداد  بقل  زین  سووات  تخت  نادب  تسا و  هدوب  یشنماخھ  تلود  دیشمج و  تخت  یگنھرف  یملع و  زکرم  ناتساب و  ناھج  یاھرھش  نیرت  مھم  زا  رختسا 
یاھرھش زا  یرایسب  نوچ  زین  رختسا  رھش  یناساس  یھاشنھاش  ندش  هدیچرب  زا  سپ  تسا . ھتشاد  رایسب  قنور  زین  نایناساس  نایناکشا و  نامز  رد 



رھش نیا  دیماجنا .  نآ  یدوبان  ھب  ماجنارس  ھک  دیدرگ ، تخس  یاھراتشک  ریذپان و  ناربج  یاھ  جارات  دھاش  یزات و  نایھاپس  زات  تخات و  نادیم  ناریا ،
. تسا هدوب  نایزات  شروی  ربارب  رد  نایناریا  یگداتسیا  یاھرگنس  نیرتگرزب  زا  یکی 

نب نامثع  یگدرکرس  ھب  یزات  نایھاپس  لاس  نیا  رد  دوب .  رمع  تفالخ  نامز  رد  یرجھ  مھدجھ  لاس  تخات  رھش  نیا  رب  مالسا  هاپس  ھک  یراب  نیتسخن 
اب موس  درگدزی  داماد  دبریھ  رختسا  رادنامرف  دندمآ  . رھش  نیا  یوسب  درگباراد ،  دابآزوریف و  ای  هروخ  ریشدرا  روپاش و  ندوشگ  زا  سپ  صاعلا  یبا 

 . تشادھاگن ناما  رد  راتشک  جارات و  یناریو و  زا  ار  رھش  جارخ ،  جاب و  تخادرپ  دھعت  حلص و  طئارش  شریذپ  زیمآ و  تملاسم  ھیور  نتفرگ  شیپ  رد 
رگید رادرس  رماع  نب  هللادبع  دندیروش و  ورنیزا  دوب و  راوگان  تخس  دناهدوب ،  ناھج  یاورنامرف  هدس  نیدنچ  ھک  ینامدرم  رب  جاب  تخادرپ  میلست و  یلو 

 . تشاذگاو روعا  نبا  کیرش  ھب  ار  اجنآ  دومن و  یکانتشحو  راتشک  تشک و  دوشگ و  ار  رھش  ماجنارس  برع 
یرخطصا تخاسب .  یعماج  دجسم  نآ  یاجب  ناریو و  ار  دیشمج  تخت  زا  ییاھ  شخب  یناتساب و  یاھھاگشتسرپ  دوخ  یئاورمکح  زاغآ  نامھ  رد  کیرش 

 : تسا ھتشون  دجسم  نیا  هرابرد  رھش  نیا  یاھھناریو  فیصوت  نمض  مھ  یدوعسم  و  تسا ،  هدرک  دای  دوخ  باتک  رد  نامیلس  دجسم  مانب  ار  دجسم  نیا 
گنس زا  یئاھنوتس  اجنآ  رد  تسا .  هوکش  اب  یھاگشتسرپ  ابیز و  یئانب  ھتفرگ ،  رارق  رختسا  رھش  یگنسرف  کی  رد  ابیرقت  ماهدید  ار  دجسم  نیا  نم 

زا مھ  لکش و  ثیح  زا  مھ  دوب و  بصن  ھبیرغ  تاناویح  ریاس  بسا و  زا  بیجع  لاکشا  نآ  زارف  رب  ھک  مدید  یشخب  تریح  عافترا  رطق و  اب  ھچراپکی 
رایسب ھتسج  رب  شوقن  زا  روتسم  دندوب ،  هدیشک  میظع  یاھگنس  زا  یئوراب  عیسو و  یقدنخ  انب  درگ  رد  دنکفایم .  تریحب  ار  صخش  تمظع  ظاحل 

دنھدیم . تبسن  ناربمیپ  ھب  ار  اھتروص  نیا  ھیحان  نآ  یلاھا  ھنارھام . 
اھنوتس و اھنوتس و  رس  زا  ھک  هدش  یناساس  یشنماخھ و  یاھھاگشتشسرپ  اھخاک و  نیزگیاج  هدربمان  دجسم  دیآیم ،  رب  یدوعسم  ھتشون  زا  ھک  ھنوگنآ 

گرزب شوروک  هژیو  خاک  ییاریذپ و  خاک  یاھنوتس  زا  زین  داگراساپ  رد  دنا .  هدرک  هدافتسا  دجسم  نامتخاس  یارب  اجنآ  رد  دوجوم  یاھ  هراگن  گنس 
 ، یھاشنھاش لاس  نیمدصناپ  رازھ و  ود  نشج  مسارم  یرازگرب  زا  شیپ  ات  ھک  دندرک ، هدافتسا  شوروک  هاگمارآ  فارطا  رد  یدجسم  نامتخاس  یارب 

 . دوب هدنام  اجب  یگنزدعس  کباتا  مان  ھب  یا  ھتشبن  گنساب  نآ  یگنس  هاگرد 
، دوخ باتک  رد  یسدقم  دمحم  ھک  یفیصوت  تسا . هدش  هدافتسا  یشنماخھ  رادواگ  یاھنوتسرس  اھنوتس و  زا  دجسم  نیا  تخاس  رد  تیمشا ، شرازگ  ربانب 

درگ یاھنوتس  تسا . رازاب  رد  ماش  یاھعماج  دننام  رختسا  عماج  دسیونیم : یو  تسا . راگزاس  دیدج  تاقیقحت  اب  زین  هدرک  دجسم  نیا  زا  میساقتلانسحا 
. تسا هدوب  هدکشتآ  میدق  رد  دنیوگ  تسا و  واگرس  دننامھ  شنوتسرس  دراد و 

هدنام ھک  رافک  زا  یھورگ  داتسرف و  رختساب  نارگ  یرکشل  اب  ار  سابع  نب  هللادبع  دیسر  نامثع  ھب  تفالخ  رود  نوچ  دسیونیم :  ھمانزاریش  بحاص 
 . دنتشگ ناملسم  یضعب  تشکب و  ار  یضعب  تخاس ،  نوبز  ریخست  دیق  رد  افنع  افطل و  دندوب ، 

رد ار  سراف  عالق  راطقا و  عومجم  عون  نیدب  و  دندینادرگ ،  رخسم  ارنآ  ات  دندروآ  لتق  ھب  رختسا  رھش  زا  درم  رازھ  لھچ  مالسا  لھا  ھک  مدید  خیرات  رد 
 . دنتخورفارب عماوص  دجسم و  راید  نآ  رد  دنتخاس و  مدھنم  ار  رفک  داینب  و  دندروآرد ،  طبض  تحت 

یور اجنآ  رد  ھک  ینینوخ  یاھگنج  یزات و  نارادرس  ناریما و  نامرف  ریز  نتفرن  یپ و  رد  یپ  یاھشروش  رثا  رد  زین  رختسا  ھکلب  دیشمج  تخت  اھنت  ھن 
. تسا هدنامن  یاج  رب  هوکشاب  رھش  نآ  زا  ییاھ  ھناریو  زج  زورما  داھن و  کاخ  رب  رس  داد ،

**
. دندرک شدوبان  نایزات  ھک  دندوب  ھتخاس  ار  یھوکشاب  ھعومجم ی  مھ  رانک  رد  داگراساپ ، رختسا و  دیشمج و  تخت 

: دنا ¬ ھتشون ھچ  نھک  یایفارغج  خیرات و  یاھ  باتک  رد  مینیبب 
: دنرت لاسنھک  ناھج  یاھرھش  ھمھ  زا  رھش  راھچ  ھک  دناهدوب  نآ  رب  نایناریا 

دوخ تختیاپ  ارنآ  هداھن و  داینب  ار  رختسا  سپس  هدوب ، دنوامد  ھب  تسخن  سرمویگ  هاگتسشن  ھک  دنا  ھتشاد  رواب  نینچ  زین  و  شوش ، لباب ، رختسا ، دنوامد ،
. دوب ھتخاس 

. دنداھن مان  هاش » موب   » ار رختسا  تسشن و  یھاش  تخت  ھب  گنشوھ  سراپ  رختسا  رد  سرمویک ،  زا  سپ 
شویراد کچوک  خاک  یھاگ  رد  یبونج  علض  رب  یناساس و  هاشداپ  مود  روپاش  ھتشبن  گنسود  زا  سپ  دیشمج  تخت  رختسا و  هرابرد  ھتشون  نیرت  نھک 

: دسیون یم  ضرالا  هروص  باتک  رد  ھک  تسا  لقوح  نبا  زا  هدیمان  نوتس  تس  ار  دیشمج  تخت  اجنآ  رد  ھک 
. تسا سراف  یاھرھش  نیرت  روھشم  نیرتمیدق و  زا  لیم و  کی  نآ  تعسو  تسا و  یطسوتم  رھش  ام  نامز  رد  ھک  تسا  رختسا  اھنآ  ھلمج  زا 

ھک هدمآ  رابخا  رد  تسا .  ناریو  رختسا  رتشیب  نونکا  داد و  لاقتنا  روگ  ایروج  ھب  ارنآ  ریشدرا  دوب و  ناریا  ناھاشداپ  ییاورنامرف  زکرم  رھش  نیا 
ماوع زا  یھورگ  تسھ و  دیشمج  تخت  ای  نامیلس  دجسم  مانب  یدجسم  اجنآ  رد  تفر و  یم  ماش  ات  حبصزور  کی  رد  اجنادب  ھیربط  زا  دوواد  نب  نامیلس 



. تسا نامیلس  نامھ  هدوب  کاحض  زا  شیپ  ھک  دیشمج  ھک  دنرادنپ  یم  نینچ  دنزادرپ ،  یمن  بلطم  قیقحت  ھب  ھک  ناریا 
: دسیون یم  بھذلا  جورم  رد  یدوعسم 

ارنآ رایدنفسا  سپ ر  نمھب  رتخد  یامھ  هدوب و  میدق  راگزورب  ھناخ  نیا  دنراد و  یم  گرزب  ارنآ  ناسوجم  ھک  دنراد  هدکشتآ  زین  رختسا  رد  نایناریا 
یو مان  ھب  تسا و  هدوب  دوواد  نب  نامیلس » دجسم  نیا «  دنیوگ  یم  مدرم  نونکا  تسا . هدش  بارخ  ھناخ  دناهدرب و  ارنآ  شتآ  هاگنآ  تسا ،  هدرک  هدکشتآ 

. تسفورعم
، دراد زیگنا  تفگش  یگنس  یاھنوتس  تسا و  گرزب  یدبعم  بیجع و  ییانب  دراد و  ھلصاف  خسرف  کی  کیدزن  رختسا  رھش  ات  ماھتفر  اجنآ  ھب  نم 

ار صاخشا  ریوصت  تسھ و  یگنس  دنلب  یوراب  کی  اب  عیسو  یاھطوحم  تس و  رگید  دنمونت  تاناویح  بسا و  زا  ابیز  یگنس  یاھھمسجم  اھنوتسرس ، 
زا داب  زور  ھن و  بش و  ھنو  تسا  یھوک  ھنماد  رد  ھناخ  نیا  تسا . ناربمیپ  ریوصت  دنتسھ ،  اجنآ  رواجم  ھک  یناسک  رادنپ  ھب  ، دناهدیشارت تقد  تیاھن  اب 

. تسا هدرک  نادنزب  اجنیا  رد  ار  داب  دوواد  نب  نامیلس  دنیوگ  دنتسھ  اجنآ  ھک  یناملسم  دراد . بیجع  ییادص  دوشن و  عطق  دبعم  نیا 
: دیوگ دادشیپ  گنشوھ  یھاشداپ  ندرک  دای  رد  ایبنالا  ضرالا و  کولم  ینس  باتک  رد  هزمح 

. دنناوخ هاش  نیمزرس  ینعی  هاش »  موب  ار «  رختسا  ورنیا  زا  تسشن و  تخت  رب  رختسا  رد  تساخرب و  یھاشداپب  ھک  دوب  یسک  نیلوا  یو 
 : دسیون یم  ملاعلا  دودح  باتک  رد 

یوردنا تس و  رایسب  یحاون  ار  وا  تسا و  میدق  اھتروص  اھشقن و  اھانب و  یوردنا  تسا و  هدوب  ناورسخ  رقتسم  میدق و  تسگرزب و  یرھش  رختسا 
. دنناوخ نامیلس  تگزم  ارنآ  ھک  بیجع  یاھانب 

: تسا هدش  ھتشون  یخلب  نبا  ھمانسراف  رد 
نیا لوط  ھکنانچ  دینادرگ ، میظع  یرھش  ارنآ  تخاس و  کلملارد  ار  سراپ  رختسا  تخاس … وا  ادتبااب  هوامرگ  درک و  نتخاس  میظع  یاھانب  زاغآ  دیشمج 

هدرک دای  رختسا  یاھ  ¬ تفص ھلمج  رد  نآ  زا  دب  نآ  تفص  یکاراخ  گنس  زا  درک  انب  میظع  یارس  اجنآ  تسا و  گنسرف  هد  ضع  رد  گنسرف  هدزاود 
. دوش

رب ترومھت  درک و  یتدایز  نآ  رب  تسشن  یم  یک  هاشداپ  رھ  دوب و  هدرک  انب  ثرمویگ  زاغآ  ھب  تسدوب و  ناشیا  کلملاراد  سرف  کولم  مایا  رد  رختسا 
. درک میظع  یرھش  ارنآ  دیسر  دیشمج  ھب  ناھج  یھاشداپ  نوچ  درک و  نآ  رب  ترامع  رایسب  صوصخ 

هدرک وا  تروص  اھیاج  یضعب  رد  یوم و  دعج  یوروکین و  شیر و  هدیشک  یوق ، تسدوب  یدرم  دنا . هدرک  یرگ  هدنک  ھب  دیشمج  تروص  اجک  رھ  و 
. دتسرپ یم  ار  باتفآ  دزوسیم و  روخب  دراد و  هرمجم  تسد  کی  ھب  تستفرگب  ییاصع  تسد  کی  ھب  دراد و  باتفآ  رد  یور  یک  تسنانچ  تسا و 
نیا رد  تسا . یرجھ  مشش  نرق  رخاوازا  ھمان  بیاجع  مان  ھب  یباتک  یکی  تسا  ھتسناد  دیشمج  خاک  ار  ھسراپ  رھش  نآ ، رد  ھک  اھ  باتک  نیرتیمیدقزا 

: دسیون یم  تسا . هدش  هراشا  دیشمج  رصق  مان  اب  ھسراپ  ھب  باتک 
باوجلاک نافج  لیئامت و  بیراخم و  ناک  دنادب  مالسلا ،  ھیلع  نامیلس  هاگ  جات  سراف و  تیالو  دشاب  هدید  ھک  یسک  دشابن و  غورد  نج  وید و  راک  ھک  نادب 

 ، کیرھ یربتس  نآ  یالاب  شرا  تشھ  لھچ و  کی  رھ  دننیبب ، اھلحارم  زا  هداھن ،  تسا  نوتسا  رازھ  دنیوگ ، دیشمج  رصق  ھک  ییاج  تسا و  وید  لمع  زا 
دننک لثم  لیقثلارجب  ھک  ندرک  یوعد  یسب  دھع  نآ  زا  دنک و  بصن  ارنآ  ھک  دیاین  مدآ  ینب  عسو  رد  و  دیاینرد ، نآ  نوماریپ  تسد  ار  درم  راھچ 

ناملید و زا  نیگنس  یاھتروص  رد  هدکر و  هایس  گنسز  تسا ، هدرک  یارس  ھقب  نیرد  دناهدرک . نیطایش  هوقب  نآ  ھک  هدش  مولعم  سپ  ندرکدنتسناوتن ،
مھ رب  اھگنس  ھک  دوشن  مولعم  نآ  یتفگش  دنیبن  ات  ندرک و  ناوتن  نآ  تفص  ھک  هداتفا } طسو  زا  یترابع  ناکرت { یاھفلزو  دعج  ناملید  یاھیوم  و  نامالغ ، 

اھشیر واگ و  نآ  زا  اھبنس  دناهدرک ، واگ  ود  تسا ) ةفصو  تخت  روظنم  ایوگ  جات (  نیرب  دورن و  رد  یوم  گنس  ود  نایم  نم و  رازھ  هد  کی  دناهداھن ر 
نیرد ھک  تسا  نآ  نیا  زا  دوصقم  ھشوگ .  رگید  رب  یکی  ھشوگ و  نیرب  یکی  دناد ، یادخ  نآ  نزو  و  نآ ، ضرع  لوط و  شرا  هزناود  زارد ، یمدآ ، نآ  زا 

.. دنک لوبق  ار  نآ  لقع  تسا  هدرک  یرپ  وید و  ھک  دنیوگ  رگا  ندرک ، دناوتن  نآ  لثم  یمدآ  دھع 
: دیوگ یم  دیشمج  فاصوا  حرشرد  یرجھ  متفھ  هدس  رخوارد  مجع  خیرات  رد 

، زاریش لامعا  زا  تسا  درجم  ار  ھصرع  طسو  ات  کرفخ  یارحص  لوا  زا  ار  نآ  لوط  ھک  رخطصا  رھش  یانب  درک و  سراپ  ھطخ  مزع  سپ  … 
. تسا هداتفین  هدھاشم  ترابع  نآ  لثم  ار  تحایس  لھا  ناگدنور و  ھعبس  میلقازا  ھعقب  چیھ  رد  ھک  داھن  دوب  ناسانش  رتخا  رایتخا  ھک  یزورب 

: دسیون یم  تسا  هدش  فیلات  ناخ  نازاغ  نامز  رد  ھک  یتکانب  خیراترد 
« رانم لھچ  ارنآ «  تسا و  هدنام  نآ  یاھنوتس  هزورما  ھک  تخاسب  یو  رد  گرزب  یارس  درک و  ترامع  ار  رخطصا  رھش  ثرومھط …  نب  دیشمج 

. دنداھن مان  زورون  ار  زور  نآ  تسشن و  تخت  رب  یارس  نآ  رد  لمح  ھطقن  ھب  باتفآ  لیوحت  رد  دنناوخ و 



: دیازفا یم  فیلات ٧۴٠ ه.ق ) بولقلا (  تھزن  باتک  رد  ینیوزق  یفوتسم  هللادمح 
تسا و هدوب  ربمغیپ  نامیلس  دجسم  زا  اھنوتس  نآ  ھک  هدمآ  میلاقالاروص  رد  دنناوخ و  یم  رانم » لھچ  هدنام « ترامع  نآ  رد  ھک  ییاھنوتس  مدرم  نونکاو 

. دوب تسرد  تیاور  ھس  رھ  هدرک و  ھناخ  نامھ  دشاب و  هدرک  دجسم  ربمغیپ  نامیلس  ار  دیشمج  ةناخ  ھک  دیاش 
: دسیون یم  ١٠٧٧ ه.ق ) دیفم ( » عماج  مانب «  دوخ  باتک  رد  یوفص  نامیلس  هاش  رابرد  نایفوتسم  زا  یو  رھ  دومحم  نیدلا  مجن  دیفم  دمحم 

ھک یھوک  فاکش  رد  تسا و  رایسب  ھیبیجع  ةینبا  رھش ، نآ  نوریب  رد  هدوب و  نامیلس  کلملاراد  ھک  تسا  روھشم  تا و  سراف  ھمیدق  دالب  زا  رخطصا 
ترامع تسا و  هدرک  سبح  لکیھ  نآ  رد  ار  داب  نامیلس  ھک  دنیوگ  نیا  ربانب  دزو  یم  لکیھ  نآ  رب  داب  ھتسویپ  دناھتخاس و  یلکیھ  تسا  رخطصاب  کیدزن 

سرافب ھک  یمور  ردنکسا  هدوزفا و  نآ  رب  تارامع  دوخ  تنطلس  نامزرد  نمھب  نبامھ  و  دیشمج ،  نآ  یناب  تسا و  راگزور  بئارغ  زا  ار  رانم » لھچ  » 
. تسا هدمآ  نایمب  نخس  ردنکسا  تسدب  دیشمج  تخت  یناریو  زا  ھک  تسا  ییاج  نیتسخن  نیا  دومرف . رما  نآ  مادھنا  رد  دمآ 

*
: دیشمج تخت  رد  ناھج  گرزب  نارگشواک  نارگشھوژپ و 

. تشون ار  دیشمج  تخت  زا  شرازگ  نیتسخن  یناملآ  نوندروپ  نُو  شیروُدا  یدالیم  هدجھ  دصیس و  رازھ و  ای  یرجھ  تفھ  دون  دصشش و  لاس  رد 
. تسا هدروآ  ار  نآ  ھبیتک ی  کی  زا  یتروص  ھتخادرپ و  دیشمج  تخت  ھب  دوخ  ھمانرفس  رد  ھس  لھچ و  دصشش و  رازھ و  لاس  رد  روھشم  حایس  ندراش 

زا ھک  تشون  دیشمج  تخت  هرابرد  یا  ھلاسر  دمآ ، ناریا  ھب  یدالیم  کی  هاجنپ و  دصشش و  رازھ و  لاس  رد  ھک  یدنلھ  سانشناتساب  نیوربد  سویلنرک 
فلتخم یاھ  تمسق  زا  حرط  راھچ  تسیب و  دنام و  دیشمج  تخت  رد  هام  ھس  یو  دور . یم  رامش  ھب  یخیرات  یانب  نیا  ھب  طوبرم  ییاپورا  تاعلاطم  نیلوا 

. تسا یقاب  اج  نآ  رد  هدش  کح  دیشمج  تخت  یاھریش  زا  یکی  یور  رب  یو  طسوت  ھک  وا  مان  زین  نونک  ات  درک . میسرت  انب  نیا 
دوخ یرامعم  باتک  فیلأت  رد  یدالیم  شش  هاجنپ و  دصشش و  رازھ و  لاس  رد  خالرا  نف  رشیف  دراھنرب  ناھوی  شیرطا  یرامعم  هزاوآ  رپ  مانب و  داتسا 

رپ یاھانب  زا  ناریا  یزاس  رھش  یرامعم و  زا  دریگ ، یم  رارق  ناوارف  لابقتسا  دروم  ھمجرت و  زین  یسیلگنا  ھلمج  زا  یئاپورا  رگید  یاھنابز  ھب  ھک 
تاروصت اب  دیامنیم  یعس  تسا  هدرک  کرد  رظن  دروم  ناحایس  یاھ  ھمانرفس  زا  ار  ھچنآ  دراگن و  یم  شزیمآ  باجعا  یاھلپ  ناھفصا و  یتنطلس  هوکش 

اب تسا  هدوبن  مھف  لباق  شیارب  ھک  ار  اھ  یضعب  یپک و  ار  اھ  ھمانرفس  زا  هدش  پاچ  ریوصت  نیدنچ  یتح  رشیف  دروآ . ذغاک  یور  رب  دوخ  یاھ  هدیا  و 
. دیامن یم  یزاسزاب  دوخ  یصخش  تاروصت 

نآ یزاسزاب  ھب  تسا  اپرب  اجنآ  یاھ  ھبارخرب  اھنوتس  زا  یلگنج  زونھ  ھک  دبای  یم  رد  ناحایس  یاھ  ھتفگ  زا  دوریم و  دیشمج  تخت  زا  نخس  ھکیماگنھ 
. دزاس یم  گرزب  یا  ھعومجم  دنریگیمرب  رد  ار  ییاھ  طایح  ھک  ینوگانوگ  یاھنامتخاس  بیکرت  زا  ھتخادرپ و 

 ›› رد ار  ود  نیا  کارتشا  دوشیم و  اپورا  کوراب  یرامعم  نھک و  ناریا  یرامعم  ھیحور و  یکیدزن  ھجوتم  اھ ، ھمانرفس  ھعلاطم  زا  یدوزب  رشیف 
یاھ ھشیر  رد  شاکنک  ھب  رتشیب  دوب ، شیرتا  رابرد  سدنھمرس  وا  دوخ  ھک  اجنآ  زا  دناد و  یم  یھاشنھاش  یرامعم  ای  نیطالس ›› تمدخ  رد  یرامعم 

ھک ار  نورب  نش  فورعم  رصق  نامتخاس  ھتشاد  رارق  رھم )  ) تمحر هوک  یاھیدنلبرب  ھک  دیشمج  تخت  یزاسزاب  نمض  ھتخادرپ و  یشنماخھ  یرامعم 
: تسا دقتعم  دزیریم و  حرط  نیو  رتخاب  یاھیدنلب  ھپت و  یور  رب  تسا  نیو  رھش  تاراختفا  اھیندید و  زا  زین  زونھ 

شرازگ زا  ھک  روطنآ  مھ  ار  نورب  نش  دیاب  دندنکفا  یم  رظن  دوخ  روانھپ  نیمزرس  رب  عفترم  یاھ  ھپت  زارف  زا  ناریا و  نارایرھش  ھک  روطنامھ 
: ددرگیم رکذتم  میامن و  انب  دیآ  یمرب  دیشمج  تخت  زا  ناگدنسیون 

رظن ریز  ار  ناتسراجم  موبو  زرم  ات  شیاھ  ھپت  رب  عقاو  رصق  زارف  زا  زین  ام  ترضحیلعا  داھنیم  رظن  ریز  ار  دوخ  نیمزرس  شوروک  ھک  روطنامھ 
. دنکفا

نامھ لوا  فوژ  رصق  ھک  ھنوگنادب  دوب ›› روطارپما  رصق  ندومن  اپب  یارب  دنمزارف  یا  ھپت  تیعقوم  یرامعم ‹‹  نیا  ھیحور  زا  رشیف  روظنم  لاح  رھب 
. دشاب ھتشاد  دوب ، هدومن  انب  دوخ  یارب  یشنماخھ  ریگناھج و  ریبک  شوروک  رصق  یزور  ھک  ار  تلاح 

*
وگاکیش هاگشناد  یسانشرواخ  ھسسؤم  یوس  زا  یو  . داد تروص  کیو  یس  دصھن و  رازھ و  رد  یناملآ  دلفزترھ  ار  ھسراپ  رد  یملع  یاھشواک  نیلوا 

، هوکشاب ھناھاش و  یوج  ھب  زاین  ھسراپ  تخاس  لیلد  دوب  دقتعم  دلفزترھ  دنوشیم . یراد  ھگن  ھسسوم  نیا  رد  زونھ  یو  یاھھتفای  . دوب هدش  هداتسرف 
ھک ییاج  رد  ھسراپ  یخیرات  لیالد  ھب  . تساهدوب زورون  صوصخ  ھب  صاخ  عیاقو  نتفرگ  نشج  یارب  یناکم  سراپ و  یروتارپما  یارب  یدامن 

. تساهدوبن یروتارپما  زکرم  نامز  رد  دنچ  رھ  . تساهدش ھتخاس  دوب  هدش  ھتشاذگ  ھیاپ  سراپ  یروتارپما 
زین ار  دیشمج  تخت  هزوم ی  یو  . دروآ نوریب  کاخ  راوآ و  ریز  زا  ار  دیشمج  تخت  تخادرپ و  اھ  شواک  نیا  ھب  ھک  دوب  هاش  اضر  نامز  رد  دلفزترھ 



» ھلاقمهرامش ١٢٧ هاگدید نودب 

. داھن انب 
مھدزون هدس  لیاوا  زا  یبرغ  نارگشواک  دش . جراخ  ناریا  زا  نودروگ  تربار  طسوت  هدزای و  دصتشھ و  رازھ و  لاس  رد  دیشمج  تخت  راثآ  زا  یشخب 

. دنتخادرپ ھعومجم  نیا  رد  شواک  ھب 
**

. دندرک هزات  ار  یناھج  ¬ی  ھناخزورون هوکشاب و  یاھ  ¬ خاک ینیمز ، تشھب  نآ  ¬ی  ھیاپ رب  نایشنماخھ  دراد . نھک  رایسب  یخیرات  دیشمج  تخت 
تسا و ردنکسا  گرم  رد  یسودرف  ھمانھاش ی  یاھ  ھمانکوس ¬ نیرت  هوکشاب  زا  یکی  ارچ  سپ  دنازوس ؟ ار  اجنآ  دمآ و  دیشمج  تخت  ات  ردنکسا  ایآ  اما 
؟ دراد ھمانردنکسا  مان  ھب  یو  شیاتس  رد  یراکھاش  یوجنگ  یماظن  ارچ  دراد ؟ یناریا  یردام  ھمانھاش  رد  ارچ  دنیرگ ؟ یم  وا  رب  یخلت  ھب  ناریا  مدرم 

ھک دیشیدنا  ناوت  یم  ایآ  دیشک ؟ شتآ  ھب  ار  دیشمج  تخت  ھنوگچ  سپ  داھن ؟ انب  ار  ھیردنکسا  رھش  ھک  تسا  یسک  وا  ایآ  تسا ؟ هدوب  وتسرا  درگاش  وا  ایآ 
…؟ شروی مادک  رد  یناسک ؟ ھچ  دندرک ؟ دوبان  ار  نآ  یرگید  ناسک  ایآ  دشن ؟ لماک  مامت و  نلصا  دیشمج  تخت  دیاش 

للم نامزاس  تشھب و  نیتسخن  ناھج ! یرامعم  هوکشاب  ینوفمس  نیا  دیشمج ، تخت  تسا  نینچ 
. ناھج

*
یسراف ھب  ار  اھ  ھبیتک  زین  ینارایسب  تیمشا و  رتکد  زا  دیشمج  تخت  دننام : تسا . هدش  ھتشون  رایسب  یاھ  ¬ ھلاسر اھ و  باتک  دیشمج  تخت  هراب ی  رد 

. یعفرارتکدزا دیشمج  تخت  یاھ  ھتشون  لگ  دننام : تسا . هدش  یدنمجرا  یاھراک  زین  اھ  ھتشونلگ  هراب ی  رد  دنا . ¬ هدنادرگرب
. ما ھتفرگرب  یدابآ  ثایغ  داتسا  نادرگرب  زا  ار  اھ  ھبیتک  شخی   نم 

دومحم اھ –  شسرپ  زا  یا  هراپ  ھب  یخساپ  هاگرذگ و  نابطاخم  نینزان  اب  یتبحص 
نایرفص

دادرخ ١٣٩١

راثآ ھب  ھجوت  هاگرذگ  ھناسر  ھمادا ی  دوجو و  هدمع ی  یاھ  فدھ  زا  یکی 
. تسا یبدا 

ار یرنھ  یابیز  دنمشزرا و  رثا  رھ  اھلاس ،  ھفقو ی  یب  تیلاعف  تداھش  ھب 
هدوب نامر  کی  رگا  ای  و  ناتساد ، کی  ای  هدوب و  رعش  طخ  کی  طقف  رگا  اتح 

رد میا . هدرک  اولح  اولح  ھتشاذگ و  رسرب  دنمشزرا ، ھجوت و  لباق  یدقن  ای 
زاب ای  میا و  هدرک  رشتنم  ار  نآ  ناکما  تروص  رد  میا و  ھتشون  شا  هراب 

دننک بلاق  درمز  یاجب  ار  زبس  فلع  هدش  ھتساوخ  ھک  اجنآ  و  میا . هداد  رشن 
هدش مان  بوعرم  ھن  ریسم  ودرھ  نیا  رد  میا و  هدرک  الم  رب  میا و  هدش  عنام 

میا هدش  یخرس  شرف  ھتفیش  ھن  و  میا ، هدروخ  ار  نایوگ  زیجم  بیرف  ھن  میا و 
ھب ھن  دنا و  هدرک  شرف  طسوتم  ناگدنسیون  یاپ  ریز  یتاغیلبت  لاجنج  اب  ھک 

. میا ھتشاد  ھجوت  اھ  ناشن  طخ 
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ریگمشچ و یراب  رگا  ار  یبدا  هدروارف ی  کی  یلک  روطب  یرنھ و  رثا  کی 
هدرک قیوشت  هدنایامن و  هدوب  راک  هزات  کی  زا  رگا  اتح  تسا  ھتشاد  دنمناوت 
رتھب ناشدوخ  میا ، هدرکن  غیرد  ناشدربشیپ  یارب  هاگرذگ  تاناکما  زا  میا و 

ھب ار  رادقم  مک  ای  رادقم  یب  یرثا  دنا  ھتساوخ  ھک  هاگنآ  و  دنناد . یم  ھمھ  زا 
بحاص دنا  ھتساوخ  رگا  اتح  ای  میا . هدرک  الم  رب  میا و  هدش  عنام  دننالوبق 

نانیچ باق  رود  ناجمداب  نارشان و  نامرف  ھب  دنچرھ  میا ، هدادن  تصرف  دنناشنب . ردص  رد  دنربب و  جوا  ھب  یتابیترت  اب  تسھ  ھک  ھچنآ  زا  شیب  ار  یملق 
. میا هدید  شاخرپ 

مدرم ھک  نمھب ۵٧  زا  سپ  صوصخب  زین  ناریا  رد  میا . ھتشادن  مک  یبدا  یاھ  ناتالراش  اھرادقم و  یب  اھروشک ، یمامت  رد  خیرات و  فلتخم  راودا  رد  ام 
اب دننزب و  اج  ار  دوخ  ژاتناش ، درب  راک  اب  یدایا و  کمک  ھب  دنا  ھتسناوت  ینار  امش  تشگنا  دنتسھ ، هدوب و  نامرھق  ھنشت  هدنیازف ، یاھراشف  رطاخب 
مد ھناتخبشوخ  یلو  دنراذگب ، رس  رب  تسا  داشگ  ناشرس  یارب  ھک  یھالک  دننک و  دولآ  لگ  ار  بآ  یمومع  راکفا  بیرف  دصق  ھب  رارکت  تشپ  رارکت 
تسا هدماین  شوخ  ار  یا  هدع  دنچ  رھ  تسا . ھتشاد  روضح  اھ  دادخر  اھ و  تیعقوم  نیا  ھمھ  رد  زین  هاگرذگ  و  تسا . هدرک  ناشیاشفا  ناشدوخ  سورخ 

. دنا هدز  دیئات  رھم  هاگرذگ  راک  رب  بوخ ،  یراکلغد و  یب  ملاس و  تایبدا  ھنشت ی  دنتسھ و  تقیقح  بلاط  ھک  اھ  نآ  یلو 
یم ار  لئاسم  نیا  زا  یئاھ  ھکتزین  هاگرذگ  هرامش  نیا  رد  اتح  ھچنانچ  میراد و  روضح  نامناوت  دوخ و  دح  رد  ام  ھک  دینادب  نازیزع  امش  ات  میئوگ  یم 

. تسام تراظن  ھیاپ  رب  ھک  دینادب  دینیب ،
. میرادیمھگن ھنشاپ  نیمھ  رب  ار  رد  میتسھ  ات  ام 

نایرفص نیشفا  تقد –  یارب  یا  هراشا 
دادرخ ١٣٩١

نابز دراو  ھتشذگ  یاھ  هدس  یاتسار  رد  ھک  متفیب  ییاھ  هژاو  دای  رگید  راب  ھک  دش  یا  ھناھب  ، نآ یناریا  ریازجو  سراف  جیلخ  نوماریپ  وگتفگ  نتفرگ  الاب  • 

ھشیر ھک  اجنآ  زا  میدماین . رب  نآ  شیاریو  یپرد  ، هاگ چیھ  ھک  هدوب  امدوخ  یتمھ  مکو  یلبنت  نآ  ییارچ  نیرتشیب  . تسا هدرک  ربزوریز  ار  نآ  ناینبو  هدش  ام 

فذح قفاوم  مھ  نم  دوخ  دندوب . فلاخم  نآ  ندرک  شیالاپ  اب  ینابتشآ و … لابقا  سابع  ، ادخھد دننام  ام  تایبدا  ناگرزب  یتح  تسا ، یبرع  ام  ینونک  نابز 

ظفاح زا  ام  ناگتشذگ  یمامت  ھک  اجنآ  زا  . دوشیم عطق  نامتایبدا  ھنیجنگ  ھب  ام  یسرتسد  ، ھھد دنچ  زا  دعب  تروص ، نیا  رد  ھک  ارچ  متسین  تاملک  نیا  لماک 

یارب نانآ  راثآ  مھف  ییاناوت  رگید  اھنآ  فذح  اب  دنا ، هدرک  هدافتسا  یبرع  یاھ  تغل  زا  نارگیدو  یقھیبو  یلازغ  دمحم  ماما  ات  ھتفرگ  انالومو  یدعسو 

ینایناریا ھب  اما  دنھدیم  ار  انالوم  زپ  ھک  دمآ  ھیکرت  یاھ  کرت  رس  رب  ھک  تسا  ییالب  نامھ  ھباشم  نیاو  دوشیم  نکممان  یتحو  تخس  رایسب  دعب  یاھلسن 

متفگ ھک  یبلطم  لک  لاح ، نیا  اب  دنناوخب . ناشیارب  ار  تسا  هدش  ھتشون  وا  هاگمارآ  نوماریپ  ھک  ییاھرعش  ھک  دننکیم  سامتلا  دنیآ  یم  وا  رازم  رادید  ھب  ھک 

دیاب میراد ، ار  نآ  یسراپ  ربارب  تاملک  زا  یرایسب  یارب  یتقو  مینکن . رتزیامتم  ، یبرع گنھرفو  ھشیدناو  نابز  اب  ار  نامیاھزرم  ھک  دوش  یمن  نآ  لیلد 
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. میھدب شرتسگ  رتشیب  ھچرھ  ار  گنھرف  نیاو  مینک  هدافتسا  اھنآ  زا  ناوت ، دح  رد 

مان ھب  ھک  نانآ  شحوت  یوخو  تاداعو  هدرک  یلوتسم  ام  رب  یبرع  گنھرف  ھک  ییاھدنبو  دیق  زا  ندش  اھر  یارب  دوش  یا  ھمشچرس  دیاش  راک  نیا  دوخ 

میروایب دای  ھب  ات  ما  هدروآ  ار  یسراپ  یاھ  هژاوو  یبرع  تاغل  زا  یا  هدیزگ  ریز  رد  دزد و ).… تسد  عطق  ، راسگنس ریظن  ) تسا هدش  لیمحت  امرب  نید 

مینکیمن هدافتسا  اھنآ  زا  اما  میسانشیم  ھک  میراد  یسراپ  هژاو  ردقچ 

نتسارآ تنیز – 

داجرف ریثات -

اتنپس سدقم – 

یوخ تداع – 

شھوژپ قیقحت -

ناکاین دادجا – 

ناماسب مظنم – 

نامرد ھجلاعم – 

نوماریپ فارطا – 

ھتسجخ کرابم 

ھتفرگرب قتشم – 

بازیخ جوم – 

یتارھ جریا  تشادگرزب –  کی  ھب  یا  هراشا 
دادرخ ١٣٩١

راوگرزب یاضعا  ھمھ ی  ھب  مرگ  یدورد  اب 
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رعاش زا  تشادگرزب  یرازگ  رب  زیگنا  لد  مرگ و  راک  رطاخب  اداناک  روکنو  تایبدا  رنھ و  نمجنا 
.“ راسکاخ میسن  یمدرم “ هزاوآ  رپ  سیون  ھمان  شیامن  هدنسیون و  و 

طسوت مایپ  لاسرا  اب  تسشن  نیا  رد  تکرش  ناکما  مدع  رطاخ  ھب  یناگرزب  ھچ  ھک  مینیب  یم  یتقو 
نیا ناراتسود  زا  یھوبنا  یروضح  تکرش  و  درک ، هاگنار  اھ  نآ  ھمھ ی  ناوت  یم  ھک  بویتوی 

. تسین یتاغیلبت  لاجنج  ھب  یزاین  نیرتمک  ھک  میبای  یم  رد  یمدرم ، گرزب و  عقاو  ھب  هدنسیون ی 
 …. دیوبب دوخ  ھک  تسا  نآ  کشُم 

گرزب شوروک  یدازآ  نامرف 
دادرخ ١٣٩١
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» ھلاقمهرامش ١٢٧ هاگدید  ١

نایرفص دومحم  نادرگاش –  دبلاک  رد  یگدنسیون  توف 
دادرخ ١٣٩١

. دنا هدرک  شسرپ  نآ  ریثات  دروم  رد  یرایسب  نوچ  مراچان ، اما  دنک . یم  ریگلد  ار  نازیزع  زا  یا  هراپ  بلطم ، نیا  ندرک  ناونع  مناد  یم 
! عبنم تاذ و  نھذ و  رد  ار  یگدنسیون  نف ! فازگ ، یلوپ  اب  مھنآ  ھتفھ  رد ۶  اتح  تسا  رارق  هاگ  ھک  تسا  یگدنسیون  یاھسالک  ندرک  رئاد  دروم  رد  متبحص 

. دننک توف  ھنوگ  ادخ  ناگدننک ، تکرش  دادعتسا 
؟ دنا ھتفر  یگنسیون  سالک  ھب  ناگرزب  نیا  ھمھ ی  ایآ  میا ؟ هدوب  راگدنام  یراثآ  گرزب و  یناگدنسیون  دھاش  اھلاس  ھمھ  نیا  یط  ھن  رگم  دوش  یم  لاوئس 

؟ دنا هدش  هدنسیون  یگدنسیون ، یاھسالک  رد  تکرش  زا  سپ  رگید  هدنسیون  اھدص  سیوج و… لسار ، رتراس ، یوتسلوت ، فوخچ ، نلثم 
سالک ھب  نتفر  زا  سپ  رگید  یرایسب  و  دومحم ، دمحا  یولع ، گرزب  یدابآ ،  تلود  هدازلامج ،  کبوچ ،  تیادھ ،  ای 

؟ دننک قلخ  ار  رگید  یاھراکھاش  و  اھ ، ھیاسمھ  شیاھ ، مشچ  ردیلک ، دوبن ، یکی  دوب  یکی  دوب ، هدرم  شیطول  ھک  یرتنا  روک ، فوب  دنا : ھتسناوت 
مھنآ دنتسھ  طسوتم  دلقم و  یا  هدنسیون  دوخ  ھک  یئاھنآ  دروم  رد  اما  دنشاب ، ھتشاد  دیفم  یتاراشا  ھماخ ، ھیام و  رپ  یدیتاسا  ھک  درک  روصت  ناوتب  دیاش 

. دشاب شاعم  رارما  دناوت  یم  نمتح  اما  دورب . شیپ  زا  یراک  ھک  مراد  کش  ھتفھ  رد ۶ 
نیمھ درک . قیرزت  سیردت و  ناوت  یمن  ار  یئاھ  ھتشاد  نینچ  و  دھاوخ ، یم  ھناقشاع  یقوش  و   – یتاذ دادعتسا  ناوارف –  ھعلاطم  یگدنسیون 
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تیاس کی  زا  وگتفگ -
دادرخ ١٣٩١

: دنتفگ ار  یرگھطلس 
؟ یروخ ھچ 

: تفگ
. تلم تشوگ 

؟ یشون ھچ  دنتفگ :
. تلم نوخ  تفگ :

؟ یشوپ ھچ  دنتفگ :
. تلم تسوپ  تفگ :

؟ یروآیم تسد  ھب  یھار  ھچ  زا  ار  اھنیا  دنتفگ :
. تلم لھج  زا  تفگ :

؟ ینکیم یرادھگن  ھنوگچ  لھج  زا  دنتفگ :
: دنتفگ سدقت . ییالط  ھبعج  رد  تفگ :

؟ ھبعج نآ  ظفاحم  تسیچ  و 
. تافارخ تفگ :

نایرفص دومحم  درس –  ھشیمھ  هریزج ی  نآ 
دادرخ ١٣٩١

نم یلو  دنیوگ “  یم  ھتبلا  ھتشاد “ ، یئافص  یقنور و  اھرت  شیپ  دنیوگ  یم  ھک  تسھ  یا  هزیزج  تشھب ، نوچ  یریازج  زا  یرایسب  اب  ناھج  سونایقا  رد 
درگ و زا  رپ  شیاضف  تسا . هدروخ  یرس  وت  تسا . کورتم  تسا . کولفم  تخس  الاح  یلو  تسا . ھتشاد  کیکفت  ھب  ار  لصف  راھچ  اما ، ایوگ  ما . هدیدن 

. تسا رابغ 
درز و یاھگرب  طقف  زا  راشرس  دراد  “ مان  گنر  لصف  ھک  یریئاپ “  هاگ  تسا و  ناتسمز  ھشیمھ  اجنآ  تسا . هداتفا  شمیوقت  زا  ناتسبات  راھب و  لصف  ود 

. تسا زوس  ناوختسا  شناتسمز  و  تسا . هدنکفا  رس  قمر و  یب  ناتخرد 
ناشناھد تسین . شدوخ  یاج  ناشتروص  ازجا  زا  کی  چیھ  نوچ  دنا . هدمآ  اضف  زا  ایوگ  ھک  یئاھ  تپ  یل  یل  دننک . یم  هرادا  اھ  تپ “  یل  یل  ار “  اجنآ 

رپ ناشناھد  دشاب . نآ  رد  قدنف  زا  رتگرزب  یزغم  دیابن  ھک  دنراد  یکچوک  ھلک  دنیب . یم  ار  نامسآ  طقف  ھک  دنراد  رس  ھلک  رد  مشچ  کی  تسا ، داشگ  یلیخ 
… تسا ینیچ  یسور و  یربع و  یسیلگنا و  زا  یطولخم  تسین ، موھفم  ھک  دننک  یم  تبحص  یتاوصا  اب  و  تسا . زارد  تخس  ناشنابز  تسا و  فک  زا 

. تسا کانیوب  اضف  … دھد یم  هودنا  یوب  تسا  موھفم  ھک  یتاملک  اھنت 
یدوخ و دنا  یدابآ  یزان  درادن . مھ  ندینش  جیھ ، ھک  ندید  دیروخب ، دنشورف  یم  ار  هریزج  نیا  رد  شدرگ  طیلب  ھک  ار  یئاھلالد  بیرف  ادابم  دشاب ، ناتساوح 
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» ھلاقمهرامش ١٢٧ هاگدید  ١

. یدماین اما  یتفر  یدید  تقو  کی  دنسانش  یمن  ھناگیب 
. تسا یدنفا  سنج  زا  ناشیاجنآ  دنا  هدرک  ناشداب  ھک  اھ  نآ  یارب  اما  تسام ، یارب  نیا  دروخ ، دیابن  ار  ناش  یتلوص  متسر  رھاظ  بیرف 

. ما هدرکن  ضرع  فالخ  ھک  دید  دیھاوخ  دتفیب  هدرپ  یتقو  دشاب  یرمع 

تشذگرد تایضایر  هزاوآ ی  دنلب  درم  یرایرھش  زیورپ  داتسا 
دادرخ ١٣٩١

راگدنام یاھ  هرھچ  زا  یکی  یرایرھش ؛ زیورپ  داتسا  تشھبیدرا ١٣٩١ ؛ زور ٢٢  هاگپ 
یتسود و ناریا  ھنیشیپ  زارد  هزاوآ و  دنلب  ناگدنشوک  زا  یکی  و  ناریا ، رد  تایضایر 

یمسر و ھنماد  مک  یناسر  یھاگآ  ھیاپرب  تسب . ورف  ناھج  زا  مشچ  یھاوخ ؛ یسارکومد 
ھب دای و  تشادیمارگ  یارب  مدرم  زا  یھورگ  زورمین ، زا  سپ  تعاس ۴  رد  یمسران ،

هدمآ مھدرگ  لیچرچ  نابایخرد  مارھب “ زوریف   ” ھسردم هاگیاج  رد  داتسا ، رکیپ  یراپسکاخ 
هاگتسد دنچ  اب  مسارم ، یرازگرب  یارب  مدرم  زا  هورگ  نیا  تعاس ، نیمھ  رد  دندوب .

تسد رد  دندش . هزوریف “ رصق  ناتسروگ   ” راپسھر دوخ ، یصخش  یاھوردوخ  سوبوتا و 
ار یزیزع  چیھ  گرم  نم   ” رعش یرایرھش و  دای  هدنز  زا  ییاھ  هرکیپ  اھنآ ، زا  یخرب 
زیتس متس  شنم  نوماریپ  مسارم ، ناگدنشاب  یصخش  یاھوگتفگ  دشیم . هدید  منکیمن ،“ رواب 

ناراکمھ زا  یخرب  دوب . هدرکن  مخ  رس  ُنایوگروز  ربارب  رد  هاگچیھ  ھک  دزیم  رود  داتسا 
، دوخ ھنازور  یاھراک  ماجنا  رد  یرایرھش  فرگش  راک  تشپ  رب  ناگدنشاب ، نایم  رد  وا 

ھب کوکشم  یرادرب  ھکت  کی  زا  سپ  شراک  رتفد  ھب  وا  گنردیب  نتشگرب  ھلمج  زا 
. دندرکیم دای  ناطرس 

نیتسار یزرابم  نامروشک  مدرم  یاپو  تسد  رب    ِ دویق نتسکش  یدازآ و  ھب  ندیسر  زاب و  یئاضف  ھب  یبایتسد  هار   رد  ناوت  مامت  اب  یناوج  یاھلاس  زا  وا 
. دوب

. تسا ھتشاذگ  یاج  رب  نامروشک  ناناوج  یارب  دنمشزرا  یثاریم  دوب و  لامک  ھب  یدنمشناد  وا 
. دوب هدنزارب  رایسب  وا  یاسر  تماق  رب  مدرم  تمدخ  رد  نیتسار و  یرکفنشور  یادر 

. نایامن شیلاخ  یاج  تسا و  کان  درد  شگوس 
داب هدنز  شراوگرزب  دای 

ما یمیدق  تسود  نسحم  ھمان  زا  یزارف 
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دادرخ ١٣٩١

مراوگرزب تسود  ناج ، دومحم 
. مرازگساپس نآ  لاسرا  یارب  ترھم  زا  مدناوخ . یدوب  هداتسرف  میارب  ھک  ار  یباتفآ  یاھ  زور  باتک 

یتخانش اب  دنچ  رھ  یوشن  ریگلد  میوگ  یم  ھک  ھچنآ  زا  و  یشاب . ھتشاد  ار  شا  ھلصوح  لاح و  مراودیما  منک ،  تبحص  وت  اب  یمک  شدروم  رد  مھاوخ  یم 
. یتسین اھ  یروخلد  نیا  لھا  ھک  مناد  یم  مراد  وت  زا  ھک 

یمن تسد  زا  زین  دشاب  یلاور  مرف و  رھ  رد  ار  اھنآ  هراب  رد  تبحص  مناوخ و  یمن  باتک  مک  متسھ . تایبدا  باکر  رد  ھک  تسا  رمع  کی  نم  یناد  یم 
تسشن رد  ات  ھتفرگ  بونج  رد  یگدنز  نامز  ھب  یریشلگ  گنشوھ  زا  ما  ھتشاد  روضح  ناگرزب  عمج  رد  یکچوک  ھمھ ی  اب  اھلاس  ھک  یناد  یم  و  مھد .

و یندیمھف ، یندناوخ ، دیاب  باتک  ھک  هدوب  نیا  لصاح  و  نارگید . و  دازآ “  م . ینارھت “  دازآ  فرشم  اتسپ  نسح  زابھاط و  سوریس  روضح  اب  نارھت  یاھ 
. ناور یرثن  اب  دشاب  اریگ 

درک روھظ ! نسیتام  رپ “  باتک “  ناور  ھمجرت  ای  دش و  رشتنم  یولع  گرزب  شیاھمشچ “  ھک “  یتقو  دیآ  یم  تدای 
. تسا شناوخ  مھف و  لاور  نآ  رد  زونھوت  یباتفآ “  یاھ  زور  باتک “  و  تسا . ھتشگ  رب  یروج  دب  قرو  ھنافساتم  الاح  اما  دش ؟ یدادیب  ھچ 

ھت ورس  یب  هاگ  موھفمان و  تالمج  زا  رپ  باتک  دیاب  دشاب . تفایرد  کرد و  لباق  شا  هژوس  دیابن  دناوخ ، تحار  ار  باتک  دوشن  دیاب  الاح  ناج  دومحم 
مھف تخسو  ناوخ  تخس  باتک  دیاب  زاب  ردیلک  چولس و  یلاخ  یاج  یاھباتک  اب  یشاب  مھ  یدابآ  تلود  رگا  اتح  دنزادنا . یب  هار  لاجنج  شا  هراب  رد  ات  دشاب ،

. یشاب ھتشاد  ار  کولس “  “ 
ھک دنزادنا  یم  هار  غولش  نانچ  بسچن  ھت و  ورس  یب  یرثن  اب  مھ  نآ  یسابتقا  یئاھ  نامر  اب  طسوتم  یا  هدنسیون  یارب  هاگ  تسا . هدش  نینچ  ھنامز  رود و 

. یا هدماین  ولج  نامز  اب  یا و  هدنام  بقع  ھلفاق  زا  دنکن  ھک  ینک  یم  نامگ  غیلبت  ھنقح ی  روز  ھب  دشابن ، تساوح  رگا 
ینک هاگن  ھک  تفارطا  ھب  دننک . اوھ  تیارب  دیباتشب  دیباتشب    ِ کنک دابو  یوش ،  ھتفرگ  یزاب  ھب  ات  دشاب  دنب  یئاھاج  ھب  مھ  تمُد  یئاھ  روجکی  دیاب  ھتبلا 

و دوش ، یم  شرف  ھیام  مک  طسوتم  ناگدنسیون  نیا  یاپ  ریز  یتاغیلبت  لاجنج  اب  ھک  ار  یزمرق  یاھ  شرف  ینیب و  یم  ار  هدنھد  بیرف  یاھ  یزاب  نیا  ھنومن 
نونجم دننک  یم  ار  اھ  نآ  یتسود !!  ای  ناشدوخ  ھک  دنناشک  یم  اجنآ  ھب  ار  راک  هاگ  اتح  دنتسھ و  یسک  ھک  دنرب  یم  نامگ  دننک و  یم  یئاوھ  ار  اھ  هراچیب 

دیاب داد “ نتفرگ “  یارب  ھک  دوب  هدش  ھجوتم  یتسرد  ھب  شیپ  اھ  نرق  گرزب  نآ  دننز . یم  ھنیس  ناشیارب  یلیل  نوچ  و  دوخ ، ناتساد 
… ینادب یبرطم “  “ 

یب ا هار  اغوغ  تیارب  ات  دنوش  شرافس  زین  روتسدلا  رظتنم  تارکا  ھلمع  دیاب  دشاب و  ھتشادن  یصخشم  ھتو  رس  دیاب  تناتساد  دشاب ، موھفمان  دیاب  ترثن 
. یناوخب یزیچ “  تنکل “  قپت و  اب  ور  زا  اتح  طولغ  طلغ  ناشیارب  ات  دننک  تتوعد  زین  اجنآ  اجنیا و  دنزادن و 

…. یشاب ھتشاد  ھچنغ  مساج و  یباتفآ و  یاھ  زور  نوچ  یئاھ  ناتساد  دنچرھ  یرب  یمن  یئاجب  هار  اھ  ھتشاد  نیا  یب  قیفر  ھن 
. دنراذگ یم  قرف  فدص  زا  ار  فزخ  دنسانش و  ھکی  ھک  اھ  نآ  یارب  یسیونب و  یناوت  یم  تدوخ  لد  یارب  ارچ  اما 

یرادیب ھیرشن 
دادرخ ١٣٩١

تسا یندناوخ  یرادیب   ھیرشن 
ار کنیل  نیا 
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www.bidari.org

دیناوخب ار  نآ  دینک و  کیلک 

رتراس لپ  ناژ  میشاب –  اھ  بلق  بقارم 
دادرخ ١٣٩١

، میدرگ یم  تسود  لابند  میئاھنت ، یتقو 
، میدرگ یم  شیاھ  بیع  لابند  میدرک ، ھک  شیادیپ 

. میدرگ یم  شتارطاخ  لابند  یئاھنت ، رد  میداد ، شتسد  زا  ھک  یتقو 
. دنکش یمن  بلق  زا  رت  ناسآ  زیچ  چیھ  میشاب ،  اھ  بلق  بقارم 

دومحم خیرات  – رد  تبث  یارب  مھم  رایسب  اما  هاتوک  یتشاددای 
ریوک

دادرخ ١٣٩١

هد زا  شیب  نایناریا  ھک  ما  هدز  دایرف  این  مامت  رد  تسا  لاس  جنپ  تسیب و  زا  شیب  نینزان  ناتسود 
مخت دنتفر و  اپورا  ھب  ھک  دندوب  نایناریا  نیا  ھکلب  دنا  هدماین  اپورا  زا  دنراد و  ندمت  لاس  رازھ 

: تسا هدش  نایب  زورما  ھک  رگید  یدھاش  کنیا  دندناشفا و  این  رد  ار  ندمت 
: ناتسلگنا ثومثرپ  هاگشناد  داتسا  نایفرشا  رتکد 
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لیلد ھب  ھن  نایئاپورا  اب  نایناریا  ام  یکیتنژ  یاھ  تھابش  ھک  دنھد  یم  ناشن  کیتنژ  تاعلاطم 
ترجاھم لیلد  ھب  ھکلب  لبق ) لاس  رازھ  راھچ  دودح  رد   ) ناریا ھب  اپورا  زا  یماوقا  ترجاھم 

دشاب یم  لبق ) لاس  رازھ  هد  دودح  رد   ) اپورا تمس  ھب  یناریا  نازرواشک 

نادشاررغصا یلع  یزیئاپ  – ریگلدرصع 
دادرخ ١٣٩١

زو زو - اھ  سگم  دوب . هدروآ  مرو  اوھ  دروخیمن . ناکت  گرب  زا  گرب  دوب . یریگلد  یزیئاپ  رصع 
راگنا دندوب . هداتفا  رگیدکی  ناج  ھب  رانچ ، دیشکخ ه ی  درز و  راب  گرب و  یالبال  یاھغالک  دندرکیم .

لاب و رپ و  دندوب . هداتفا  یطاخ  غالک  ناج  ھب  یھورگ  دوب . هدرک  ضقن  ار  اھنآ  نیناوق  اھغالک  زا  یکی 
یا ھخاش  ھب  یا  ھخاش  زا  دیشکیم . غیج  راکھانگ  غالک  دنتفرگ . کون  گنچ و  ریز  ار  شنت  رس و 

ھتسد اھغالک  دربیم . هانپ  اھ  ھخاش  هانپ  ھب  درکیم .  زاب  سامتلا  ھب  ار  دوخ  هدنکرپ ی  یاھلاب  دیرپیم .
. دریگب یشیپ  نارگید  رب   ، یکی نآ  مشچ  ندروآ  نوریب  رد  تشاد ، یعس  مادک  رھ  دندرکیم . ھلمح  یعمج 

شقن مدقاپ  یمدق  دنچ  ھلصاف ی  رد  ھک  دندز ، یطاخ  غالک  مشچ  رس و  ھب  نخان  گنچ و  ردق  نآ  اھغالک 
. دش نیمز 

هداتفا غالک  دندوب . هداد  لو  کاخ  ور  اردوخ  ادخدک  ھناخ ی  یخولک  راوید  رانک  لاحیب  گس  دنچ 
ھب اھگس  دنتشادرب . زیخ  هدرم  ھمین  غالک  فرط  ودندرک  دنلب  ار  دوخ  یاھمد  درک . ھسوسو  ار  ناشاھتشا 

. دش هایس  اھگس  فارطا  رود و  دندرب . موجھ  اھگس  ھب  اھغالک  ھلگ ی  ھک  دندوب ، هدیسرن  غالک 
یاھناب ایب  هار  دندنازیخ و  اھاپ  طسو  ار  دوخ  یاھمد  دنتشذگ . یروخ  غالک  ریخ  زا  سرت  زا  اھگس 

ودندیشکراق دندرک ، دنلب  دنتفرگ و  کن  ھب  ار  ناج  ھمین  غالک  ھشال ی  اھغالک  دنتفرگ . شیپ  ار  نارکیب 
. دندش مگ  برغم  هدرک ی  مد  قفا  رد 

زونھ تشاد . ربخ  اھغالک  داحتا  زا  اما  دزیم . رتشین  مدقاپ  ناج  ھب  هداتفا ، غالک  ھب  موجھ  ھسوسو 
، دوب ھتفر  الاب  تخرد  زا  غالک  یاھھجوج  نتشادرب  یارب  تشاد . دوخ  رس  ور  ار  غالک  کن  یاھمخز 

، نآ زا  دعب  دنروایب . نوریب  ھساک  زا  ار  شاھمشچ  دوب  کیدزن  دندروآ و  موجھ  شور  رس و  ھب  اھغالک 
. دنتخیرگ دنتفرگ و  ار  ناشدزم  دنتشادن و  ار  ھبرجت  نیا  اھگس  دوشن . کیدزن  شا  ھنال  غالک و  ھب  ھک  درک  غاد  ار  دوخ  تسد  تشپ 

شاھاپ دش . ھناش  کی  نیمز  ور  دز . دوخ  رود  یخرچ  درک . صالخ  یزاب  غالک  غالک و  رش  زا  ار  دوخ  لایخ  نابیرگ  مدقاپ  دش . رود  اھغالک  لاق  لیق و 
. درپس نیشن  ھناخ  یاھدرمریپ  ھپک ی  ھب  ار  شساوح  هاگن و  درک . دوخ  ندرگ  ورس  نوتس  دنامخ و  ار  تسد  دز . ھناچ  رب  ار  تسد  فک  درک . زارد  ار 

. دندوب ندز  پگ  مرگ  دندوب و  هدش  عمج  مھ  رود  رانچ  نایاپیب  ھیاس ی  ریز  ینایلق  یلع  یدھم و  جاح  لودبع و  جاح 
چیپ ینایلق  یلع  درکیم . هراپ  ار  شترچ  هاگ  زا  رھ  هدنامزاب  یاھغالک  لاجنج  راج و  دزیم . یکنیپ  هدیشک و  رانک  اھدرمریپ  ھپک  زا  ار  دوخ  ینایلق  یلع 

ھنال ی هزادنا ی  ھب  شنھد  دربیم ، ھک  شترچ  دادیم . ھیکت  رانچ  ھنت ی  ھب  ار  شبات  چیپ و  رپ  نت  درکیم . زارد  ار  شاھاپ  دادیم . دوخ  ھب  یبات  و 
ھک بوخ  شا  ھسانرخ  درکیم . یرایبآ  ار  شنھپ  تپ و  شیر  شناھد ، زا  کیراب  یئوج  دنامیم . نازیوآ  شتفلک  تک و  نیریز  بل  دنامیم . زاب  کشجنگ 
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ھناخراھچ لامتسد  تفرگیم . ار  شنابیرگ  هوغل  داتفایم . شنت  نوتس  راھچ  ھب  داب  زاب  دشیم ، ھک  رادیب  دنارپیم . باوخ  زا  ار  شدوخ  تفرگیم ، جوا 
. دیلامیم دوخ  ھتخیوآ ی  ھچول ی  بل و  ور  ار  هدرم  کرچ 

یقپچودروآ نوریب  لغب  بیج  زا  ار  شنوتوت  ھسیک ی  داد . سوق  شک و  ار  دوخ  ھبترم  ھس  ود ـ  ینایلق  یلع  دوب . ھتفرگ  الاب  اھغالک  داد  غیج و  هرابود 
ھتفرگ هوغل  نت  دش . دنلب  نیمز  زا  نازرل ، درک . نت  هاگ  ھیکت  ار  دوخ  یاصع  دش . دوبک  شگنر  دیرب . ار  شناما  ھفرس  دیشک . کپ  هد  تشھ ـ  درک . قاچ 

: دیشک داد  درک و  رانچ  یالاب  یاھغالک  ھلاوح ی  ار  شاصع  داد . ھیکت  رانچ  ھنت ی  ھب  ار  شا 
!…. دندروخ کوغچ  ھلک ی  راگنا  اھردپ  گس  دیرب . ار  اھلامشرق  امش  فان  ھک  تنعل  شردپ  رب  دیش ! مگ  دیرب  - 

مدقاپ ھب  یا  هرغ  مشچ  درک . ادیپ  ار  هدنخ  یاج  دیخرچ . دوخ  رود  نازرل  درک . زوق  دوخ  یاصع  ور  ینایلق  یلع  دیدنخ . ینایلق  یلع  ھب  دنلب  یادصاب  مدقاپ 
: دز داد  تفر و 

. یتسھ یغای  رادرس  نامھ  هداون ی  ھلا و  مسبان  مخت  ھک  اقح  هدزیس ؟ بش  مخت  ھتگرم ، یچ  وت  - 
رکشل لثم  تسد ، ھب  گنفت  مرادناژ  تفھ  شش ـ  دش . بوکخیم  رانچ  رانک  ادص ، رسرپودرک و  رترت  یپیج  تفریم . ناگنل  گنل  دیزرل و  یم  ینایلق  یلع 

ھچب دندش . الپ  شخپ و  سرت  زا  اھ  ھچب  دندرک . اھر  ار  یزاب  هدز ، سارھ  اھھچب  دیشاپ . مھ  زا  اھدرمریپ  عمج  دندیرپ . نوریب  پیج  زا  لوغم ، رارج 
. دندز لز  اھمرادناژ  پیج و  ھب  هدش ، داشگ  بجعت  زا  یاھمشچ  اب  یرود ، ھلصاف ی  ھب  اھرتگرزب  دندرک و  رارف  رتکچوک  یاھ 

ریگ سکرھ  دنداتفا . ھلاقلخ  ناج  ھب  قلعم  لجا  لثم  اھمرادناژ ، دز . کدنچ  نیمز  ور  دوب ، ھتخادنا  ھفرس ش  ھب  زاب  پیج  کاخ  درگ و  ھک  ینایلق ، یلع 
. دمآرد وناز  ھب  کاخ  ور  داتفا ، سپ  شسفن  دیشک . شتآ  ھب  ار  ینایلق  یلع  رمک  لوا  قادنق  ھبرض ی  دش . نیلام  نینوخ و  روک و  لش و   ، داتفا گنفت  قادنق 

. دش ھپک  کاخ  ور  رمد  تفر . یھایس  ینایلق  یلع  مشچ  تفرگار ، ھناش ش  طسو  مود  ھبرض ی 
رازبا خرچ و  اھوقاچ و  اھ و  هویگ  ھچاپتسد ، دمآ . نوریب  یگدز  تھب  زا  درک . سح  ار  رطخ  دش . جاو  جاھ ـ  دید ، ھک  ار  اھمرادناژ  راتفر  بلاط  داتسا 

. درک روج  عمج و  ار  دوخ 
شھاگراک طسو  دش . اج  ھباج  تشاذگ . دوخ  یولھپ  ور  ار  دوخ  تسد  دنازوس . ار  شا  هدرگ  گنفت  قادنق  ھک  دوب ، ندرک  روج  عمج و  مرگرس  بلاط  داتسا 

ور تلغ  دنچ  بلاط  داتسا  تخادنا . نوریب  رانچ  مکش  زا  ار  وا  تفرگ ، ار  شنابیرگ  اھمرادناژ  ھتسد ی  رس  دز . ھمتابمچ  نیمز  ور  رانچ ، مکش  رد  ،
: تفگ تفوک و  شتروص  رس و  ھب  تشم  ھس  ود ـ  درک . شدنلب  نیمز  زا  تفرگ و  ار  وا  نابیرگ  نابھورگ  رس  دروخ . نیمز 

دراک و یدزدیم و  ور  نوشالقع  ینکیم . ینارنخس  نوشارب  ینکیم . عمج  رانچ  رود  ور  مدرم  یجرم ! جرھ و  زکرم  زویفپ  وت  نیمھ  ھکیترم ، - 
تاھد وت  یدموا  یتفرگ و  روتسد  میلعت و  اھلاس  مسانشیمن ؟ وراترطف  تسپ  امش  نم  ینکیم  لایخ  نوشتسد . وت  یراذگیم  یزاسیم و  ھحلسا  رجنخ و 

. نیدرک شقالچ  لپ و  لش و  ور  اق  نیدز آ  اھھحلسا  نیمھ  اب  ینک ؟ ھنول  یدابآ  نیا  وت  مراذگیم  منزیم . وت  ھشیر  گر و  ھنن ت ، حاورا  یدرکاو ؟ نوکد 
!…. ننزب راز  نوتلاح  ھب  اغالک  نیمھ  ھک  مرآ  رد  نوتراگزور  زا  یرامد 

نوخ ھب  شاھنادند  دزیم . ناورف  شینیب  خاروس  ود  زا  نوخ  درک . جیگ  ار  شرس  راولسلسم  یاھ  ھبرض  درک . یم  گند  گند  بلاط  داتسا  ھلک ی 
: تفگ درک و  کاپ  دوخ  برچ  نیکرچ و  ھنتمین ی  نیتسآ  اب  ار  دوخ  نھد  بل و  نوخ  دندوب . ھتسشن 

. مرایم رد  ملایع  دھع و  یارب  یریمن  روخب و  نان  یزود  هویگ  هار  زا  نم  ناتدوخ  رس  ھب  ناورس ؟ بانج  دوب  اجک  اھزیچ  نیا  منادیمن  ورجنخ  دراک و  - 
وت ناش  ھمھ  ھک  نیا  یارب  دیشک ، ھبمس  خیس و  ھب  دیاب  ار  یدابآ  نیا  لھا  ھمھ ی  سپ  هراد ؟ هانگ  ندوب  هد  وت  رگم  منکیم ، یگدنز  هد  وت  هدنب  ھک  ھتبلا  بوخ 

! دنتسھ هد 
ولج ار  دوخ  هدمآرب ی  مکش  دیشک ، دوخ  ھتسشن ی  نوخ  ھب  یاھ  ھنوگ  ھب  یتسد  تشادن ، مارآ  دوخ  یاج  رد  دوب و  هدروآ  بل  ھب  فک  ھک  نابھورگ  رس 

: دیشک هرعن  تفوک و  بلاط  داتسا  شوگانب  ھب  ار  دوخ  تشوگرپ  تسد  فک  داد و 
ھمھ اسوساج  امش  گسردپ ! ھفرط  اروک  ھتسد ی  اب  ھنکیم  لایخ  ھنزیم ؟ پچ  یلع  ھچوک ی  ھب  وشدوخ  روط  ھچ  نک  شاگن  فوپمرق ! ھکیترم ی  - 

. نیراد هرھچ  رازھ  نوت 
درک و رود  یمک  ھبرض  رانک  زا  ًاتقوم  ار  دوخ  تفرگ ، ھلصاف  مدق  ود  یکی  درک ، کاپ  ار  دوخ  ینیب  تروص و  نھد و  بل و  نوخ  هرابود  بلاط  داتسا 

: تفگ
. مرایم رد  هار  نیا  زا  ار  ماھ  ھچب  نز و  نان  مزودیم و  هویگ  طقف  نم  ممھفیمن ! ار  امش  یاھفرح  ینعم  نم  مسق  یلع  ھب  ھلاو  - 

: تفگ دناشک و  وا  رانک  ار  دوخ  درگ  هدروخ و  بوخ  لکیھ  دوب ، بلاط  داتسا  ندرک  یلاخاج  ھجوتم  ھک  نابھورگ  رس 
یدابآ وت  وشاپ  یکرھ  ھترھ ؟ رھش  نیدرک  لایخ  نیدرک ؟ شقالچ  نیدز  نیدروآ و  اقآ  رس  ور  الب  نوا  یچ  اب  امش  سپ  تطاسب ؟ وت  ھیچ  انیا  امرفب  سپ  - 

 PDFmyURL.com

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


» ناتسادهرامش ١٢٧ هاگدید نودب 

ھنکمم نیدرکن  رکف  دایمن ؟ باسحیب  ریوک ، هرانک ی  وت  هزیریم  هرایم  وش  یتسھ  مومت  ھک  یسک  نیدرکن  رکف  نینک ؟ شقالچ  لش و  نینزب  تشاذگ 
ھتسرفب شالاغشآ  تآ و  مومت  اب  وراھ  یدابآ  نیا  زا  اتدص  ھنوتیم  هداتسیاو  شتشپ  هوک  لثم  ھک  ینوا  نیدرکن  رکف  ھشاب ؟ تلود  دوخ  ای  رومام  ًالصا 

؟ نیدرک شقالچ  نیدز  منھج ؟
! تاھ ھچب  ناج  ھب  ھینیچ ، فلع  تخرد و  زر و  ندرک  سرھ  لام  انیا  هربیمن . هزبرخ م  وقاچ  نیا  ناورس ، بانج  - 

سپ هربیمن ، هزبرخ  ارجنخ  ادراک و  نیا  ھگا  ننودیم . هدش م  بارخ  تیالو  نیا  مومت  منابھورگ و  نم  نزن . ناورس  بانج  ناورس  بانج  دوخیب  یھ  - 
. ھنکیم گنر  رخ  ھنکیم  لایخ  سومانیب  ھنک ؟ یم  سرھ  تخرد  یروج  یچ 

ھب شیناشیپ  ندرگ و  یاھگر  داد . تسد  زا  ار  دوخ  رایتخا  تفر . ورف  بلاط  داتسا  زغم  وت  یا  ھتخادگ  ھبمس ی  لثم  نابھورگ ، رس  رخآ  یسومان  شحف 
یاھھجنپ نایم  ار  نابھورگ  رس  یولگ  دنکیم ، ھچ  دیمھفن  دش . هدنک  اج  زا  هداتفا ، شتآ  وت  جنفسا  لثم  تسشن . نوخ  ھب  شاھمشچ  یھساک  دمآرد . رپ  رپ 

. تخادنا رخرخ  ھب  ار  وا  دش . لفق  نابھورگ  یولگ  ندرگ و  رود  ربنا ، زاگ  لثم  بلاط ، داتسا  یاھ  ھجنپ  تفوک . نیمز  رب  ار  وا  ناکت  کی  اب  تفرگ و  دوخ 
ادج نابھورگ  رس  یولگ  زا  روز  ھب  ار  وا  نوخ  رد  ھقرغ  هدش و  راپ  تل و  شل  دنداتفا . بلاط  داتسا  ناج  ھب  گنفت  قادنق  اب  اھمرادناژ  دش . دوبک  شگنر 

. دندرک
ود شاھمشچ  تساخرب . یتدم  زا  دعب  تسشناج . رد  دش ، دنلب  دیبنج و  یمک  دنتخیر . شتروص  رس و  ور  بآ  لطس  کی  دوب . هداتفا  سفن  زا  نابھورگ  رس 

: دیشک هرعن  راو  ھناوید  ناھگان  دناخرچ و  تسار  پچ و  ھب  ار  دوخ  رس  دوب . هدش  نوخ  ھساک ی 
! نیرایب نیشام  وت  زا  نی  زنب  نلاگ  ھی  نی ! زنب  ھلاای  نیداتسیاو ؟ یچ  ھساو  اھگسردپ  - 

: دیشک هرعن  زاب  نابھورگ  رس  دروآ . نیزنب  نلاگ  ود  دیود و  پیج  فرط  ھچاپتسد  اھمرادناژ ، زا  یکی 
اھھلعش بیھل  دش . هدیشک  شتآ  ھب  بلاط  داتسا  هاگراک  رانچ و  ندز  مھ  ھب  مشچ  کی  وت  اھ ! ھلعش  وت  نیزادنب  مش  ھبحق  ردام  دوخ  طاسب و  ور  نیزیرب  - 

ار دوخ  زیخ ، ھنیس  اھ  ھلعش  تفرگ . الاب  اھ  ھلعش  راک  دنتفرگ . جوا  دندز . ھسیل  رانچ  ھنت ی  رب  اھ  ھلعش  تفرگ . ورف  دوخ  رد  ار  هاگراک  رانچ و  مکش 
. دش لدب  ھلعش  زا  یھوک  ھب  رانچ  دندیشک . ھلاس  رازھ  رانچ  لکاک  گرب و  خاش و  ھب 

ھب دندیشک و  راق  دندوب ، هدرک  دلو  داز و  ھنال و  نآ  رد  راگزآ  یاھلاس  ھک  یھورگ  دندیشک . رپ  تسد  رود  یاھقفا  ھب  ور  یھورگ  دندیشک . ھیق  اھغالک 
یرانا نامشچ  دنداتفا . نیمز  ور  اھمرادناژ  یاپ  ولج  دندیشک و  غیج  ھتخوس  غالک  دنچ  دش . هدیشک  شتآ  ھب  غالک  نیدنچ  لاب  رپ و  دندرک . ھلمح  اھھلعش 

. دندرم دنتخود و  اھمرادناژ  ھب  ار  دوخ  رضتحم  لکش 
: دیشک داد  تفرگ و  اپیت  مد  ار  یناج  ھمین  غالک  مرادناژ  نابھورگرس 

! نرپیم اھ  ھلعش  ھب  ھنووید  گس  لثم  تسایند ! یاج  ھمھ  یاغالک  ریغ  منوشاغالک  - 
ناج ھمین  داتسا  دندرک ، هدافتسا  تصرف  زا  اھدرمریپ  درک . هریت  ار  یدابآ  نامسآ  رانچ  دود  تفریم . یدابآ  مشچ  ھب  شدود  تخوسیم و  لاس  نھک  رانچ 

. دز بیھن  اھمرادناژ  ھب  نابھورگ  رس  دندرب . رد  ھکرعم  زا  ناشک  ناشک ـ  ار  ار ،
مدیم ونوت  ھمھ  نینکیمن ؟ ارجا  ونوتقوفام  روتسد  هرک ؟ نوتاشوگ  ھگم  شیتآ ! وت  نیزادنب  نیرایب  نیریگب  ار  یغای  ھکیترم ی  نیا  شل  نیرب  ھلاای  - 

! راوید ھنیس  نراذگب 
: تفگ دش و  کیدزن  نابھورگ  ھب  ھتشاذگ  نس  ھب  اپ  مرادناژ  کی  دندرک . هاگن  مھ  ھب  اھمرادناژ  دروخن . ناکت  دوخ  یاج  زا  یسک 

وت پوت  لثم  نروشیم . تیالو  مدرم  میرذگب . راک  نیا  ریخ  زا  نیدب  هزاجا  نیتسھ . ینابصع  یلیخ  امش  نالا  هرادن . یشوخ  تروص  راک  نیا  نابرق  - 
…. ھنومب هدنز  منکن  نومگ  ننک . شروگ  مگ و  نربب  نیراذگب  دش . هدیلام  کاخ  ھب  یفاک  هدعاق ی  ھب  هزوپ ش  ھچیپیم . مدرم  وت  شادص  ھکرتیم . تیالو 

نایرفص دومحم  دیما –  میب و 
دادرخ ١٣٩١
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ما ھتشون  لصف  تفھ  رد  ھک  ینامر  اھنت  دیناد  یم 

. تسا نیل  وراک  اب  ماش 

تسا باتک  لک  اب  طابترا  رد  نلماک  ھکنیا  نیع  رد  دوخ  باتک  نیا  لصف  رھ 

. تسا یندناوخ  هاتوک  ناتساد  کی  بلاق  رد  زین  یئاھنت  ھب  تسا ، رگید  یاھ  لصف  دنور  زا  یئزج  و 

مان ھک  باتک  نیا  مشش  لصف  ھب  دیشاب  ھتشاد  یھاگن 

. دراد ار  دیما  میب و 

دوش عقاو  دنسپ  دروم  مراودیما 

——————————————————————————————-

اوعد نیفرط  تاقالم  یارب  ھک  یضاق  ِراک  للجم  ھمین  گرزب و  رتفد  ھب  یتقو 

یتحار زا  مسفن  مدش ، دراو  دوب  هدش  نییعت  هدنورپ  میظنت  ھیلوا  یسررب  تھج 

یاقآ “ ھک  یدح  رد  مدرک  ادیپ  یا  هدروخ  رس  رکپ و  لاحو  تفرگ ، ھلصاف 

: تفگ مشوگ  رد  ھتسھآ  دش و  ھجوتم  گنیدراھ “ 

 “ شاب تحار  مارآ و  “ 

یاجب یئاضق . ھیلوا  یگدیسر  ات  دوب  ینامھیم  بسانم  رتشیب  قاتا  نییزت 

رد یضاق  یاج  دندوب . هداد  رارق  رود  ھب  ار  هرفن  کت  یاھ  لبم  یلدنص 

یلبم یا  هدش  راضحا  رھ  یارب  و  دوب ، ھنمیھ  رُپ  زیم  کی  تشپ  نلاس  یالاب 

. دندوب هدید  کرادت 

. دندوب هدمآ  متخانش  یمن  ھک  رگید  رفنود  و  نوسرفج “  یاقآ “  گنیدراھ “  یاقآ  ملیکو  نم و  ام “  زا  لبق 
ھن طاسب و  نیا  تسشن و  نیا  یناب  نیلوراک و  لیکو  نیترام “  ناج  ھن  “ تشاد و  روضح  یضاق  ھن 

. تفرگ یمن  ناماس  راک  وا  روضح  نودب  زورما  ھک  نیلوراک   ِ دوخ
. دوب ھتخیر  مناج  رد  یصاخ  یرارقیب  ارچ  مناد  یمن  یل  دوبن و  مھم  یگدیسر  نیا  ھجیتن  نم  یارب 

ان لمعلا  سکع  نانچ  ھب  ارم  یراودا  نونج  کی  لثم  ارچ  دمآ و  شیپ  ارچ  مناد  یمن  نم  ھک  یئارجام  نآ  زا  سپ  تدم و  ھمھ  نیا  زا  سپ  نیلوراک  ندید 
. دشاب ھعقاو  کی  تسناوت  یم  دناشک ، یدنیاشوخ 

رت دایز  ار  امرگ  ھجرد  دیئامرفب  تسا  نکمم  تسا ، درس  ھمھ  نیا  اجنیا  ارچ  گنیدراھ  بانج  “ 
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“ ؟ دننک
. درک منامیشپ  نتفگ  زا  وا  دنخبل  هاگن و 

…“ منک یم  تربخ  نفلت  اب  دش  ھک  شعقوم  یشاب . اھ  دودح  نامھ  ینزب و  تتروص  ھب  مرگ  بآ  یمک  یئوشتسد و  یورب  تسا  رتھب  “ 
. مدرکن لوبق 

…“ دوش ھتفرگ  ھک  یمیمصت  رھ  زا  ھن  منارگن .  نیلوراک  اب  ندش  وربور  زا  نم  “ 
مدرک ھفاضا  بل  ریز  و 

 . “ مدرک دب  وا  ھب  “ 
تفرگ

“ ؟ یتشاد وا  ھب  ھک  یا  ھقالع  ھمھ  اب  “ 
. تخیر میور  ورس  ھب  مھ  نوسرفج “  یاقآ “  یاھھاگن  ینیگنس  و  دش . ھجوتم  ملیکو  مدش . ناشیرپ  حضاو  نیلوراک ، نودب  نیترام “  ناج  ندمآ “  اب 

. منک ارجا  مرگ  بآ  اب  متروص  نتسش  یارب  ار  ملیکو  داھنشیپ  هدماین  یضاق  ات  تسین  دب  مدید 
ناشندمآ زا  سپ  یتسیابن  ھک  ار  وا  هاگن  ینیگنس  و  میاج . رس  متفر  یبل  ریز  یشزوپ  اب  دوب . هدمآ  یضاق  متشگ  رب  نلاس  ھب  هداد  افص  یورو  رس  اب  یتقو 

. مدرک ساسحا  یگدنمرش  اب  دوش  دراو  یسک 
. درک تبحص  دش  یمن  مھ  چپ  چپ  اب  دوب . مکاح  نلاس  رب  یا  هدنھد  باذع  توکس 

: تشون ذغاک  یور  میارب  متخود . ملیکو  تروص  ھب  گرزب  لاوس  تمالع  کی  نوچمھ  ار  متروص  مامت  مدیدن . نیلوراک  زا  یرثا  مدرک  مشچ  مشچ  ھچرھ 
. “ شکن کرس  یلو  ھتسشن ، ولج  یولج  نآ  “ 

. مدیدن ار  یسک  یلو  مدیشک  کرس 
. “ مینک یم  عورش  دنا . هدمآ  دنا ، هدش  توعد  ھک  یئاھنآ  ھمھ  منک  یم  نامگ  “ 
. دمآ دورف  مرس  رب  ناشفورعم  شکچ  نوچمھ  ھک  دوب  یضاق  یادص  نیا 

. مدرک ناھنپ  میاھ  تسد  رد  ار  متروص  مدروخ . ناکت  دیچیپ . اضف  رد  نیلوراک  یانشآ  یادص  ددجم ، یتوکس  زا  سپ 
: داد مراشف  ھنانابرھم  رایسب  ھک  مدرک  ساسحا  میاھاپ  یور  ار  گنیدراھ  یاقآ  یاھ  تسد 

 “ شاب مارآ  ریما  “ 
. منیبب اھنت  ار  یناحبس  یاقآ  عورش ، زا  لبق  مدنمقالع  نم  دنھدب ، هزاجا  بانج  یلاع  رگا  “ 

…“ رگید یزور  یارب  دنامب  یگدیسر  نیا  منک  شھاوخ  دوش  یم 
رگا دراد . نم  لاوس  نیلوا  ھب  امش  خساپ  ھب  یگتسب  نامراک  عیرس  نایاپ  ای  ھمادا  ھکنیا  نمض  مینک . شدیدمت  میناوت  یمن  تیمسا . مناخ  ریخ  ھنافساتم  “ 

. “ منک حرطم  دیراد  یگدامآ 
. مدوب ھتفرگ  ار  متروص  ناک  امک  نم  و  توکس . دندرک و … هاگن  مھ  ھب  ھمھ 

. درک روبع  مزغم  ھحفص  زا  یندرکن  رواب  یتعرس  اب  ارجام  ھمھ  نآ  و 
نآ اب  هارمھ  مدینش و  تسا  ھتسشن  اجک  متسناد  یمن  تسرد  ھک  ار  نیلوراک  یادص  نددجم  نم  دنتخادنا و  مھب  ار  یرذگ  دوز  هاگن  گنیدراھ  نوسرفج و 

. دش دنلب  مبلق  لبط  یادص 
….“ ما هدامآ  نم  بانج  یلاع  دیئامرفب  “ 

 “ تسیچ عوضوم  ھک  دنوشب  ھجوتم  رتھب  تیمسا  مناخ  ات  مسرپب  یناحبس  یاقآ  زا  ار  یلاوس  نم  لوا  دیئامرفب  هزاجا  بانج  یلاع  “ 
روطنیا تسا . هدروآ  یحور  راشف  تیمسا  مناخ  ھب  یھاو  یئاعدا  اب  یناحبس  یاقآ  ھک  دیا  هدرک  تیاکش  امش  دینکن . هدیچیپ  ار  عوضوم  نیترام  یاقآ  “ 

“ ؟ تسین
 “ بانج یلاع  ھلب  “ 

. “ تسین یناحبس  یاقآ  زا  امش  لاوس  ھب  یوزل  رگید  دنک . نشور  ار  فیلکت  دناوت  یم  تیمسا  مناخ  باوج  بخ  “ 
“ ؟ دشاب لاوس  نیرخآ  ننمض  دناوت  یم  تیمسا  مناخ  خساپ  ایآ  بانج  یلاع  “ 

. ” دورب شیپ  راک  دیاب  ھک  ھنوگنآ  دیراذگب  دینکن  نشور  فیلکت  نم  یارب  امش  گنیدراھ  یاقآ  “ 
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“ ؟ دیتسھ یناحبس  ریما  یاقآ  دزمان  امش  تیمسا  نیلوراک  مناخ  “ 
 “ بانج یلاع  ھلب  “ 

رت دنلب  یمک  ھک  یئادص  اب  تشادن  ار  یخساپ  نینچ  راظتنا  ایوگ  ھک  زین  یضاق  و  تخیر . نوریب  ادص  اب  اجکی و  اھ  ھنیس  رد  هدش  سبح  یاھ  سفن  مامت 
: تفگ دوب  فراعتم  زا 

“ ؟ دیتسھ یناحبس  ریما  یاقآ  دزمان  ھک  دیتفگ  مدینش ؟ تسرد  تیمسا  نیلوراک  مناخ  “ 
 “ میتسھ دزمان  یناحبس  ریما  یاقآ  نم و  دیدینش  تسرد  بانج  یلاع  ھلب  “ 

 “ دیسرپ درک و  نم  ھجوتم  ار  شھاگن  یلطعم  نودب  یضاق  و 
“ ؟ دیدینش حضاو  ار  تیمسا  نیلوراک  مناخ  خساپ  نم و  لاوس  یناحبس  ریما  یاقآ  “ 

 “ بانج یلاع  ھلب  “ 
“ ؟ دیتسھ تیمسا  نیلوراک  مناخ  دزمان  امش  یناحبس  ریما  یاقآ  مسرپ  یم  امش  زا  الاح  “ 

 “ بانج یلاع  ھلب  “ 
“ ؟  دیا هدیدن  ار  رگیدمھ  تسا  یتدم  ارچ  سپ  “ 

 “ مشاب رود  وا  زا  یتدم  متفرگ  میمصت  مدش و  تحار  ان  وا  زا  لیلد  یب  ارچ  مناد  یمن  نم  “ 
 “ دیشاب وا  کیدزن  نددجم  دیھاوخ  یم  تسا و  هدش  مامت  یتحاران  نآ  ھک  دینک  یم  رکف  الاح  و  “ 

 “ بانج یلاع  ھلب  “ 
. دش دنھاوخ  عوضوم  ھجوتم  دوز  یلیخ  ھک  مدوب  نئمطم  یلو  دنازوس . یم  ار  متروص  تشاد  شتآ ، ھلولگ  ود  لثم  نسرفج  گنیدراھ و  یاھھاگن 

“ ؟ دیتفگن نیترام  یاقآ  ھب  ار  عوضوم  یناحبس  یاقآ  لیکو  ناونعب  امش  ارچ  سپ  گنیدراھ  یاقآ  “ 
دندوب و یبصع  رایسب  تدم  مامت  رد  ناشیا  ھنافساتم  یلو  میتشاد  ار  یراک  نینچ  دصق  هدکشناد ، تسایر  نسرفج  لیب  یاقآ  مھ  نم و  مھ  بانج ! یلاع  “ 

ارجام نیا  لوبق ، یاجب  نیترام  یاقآ  اما  دنتشاذگ  نایم  رد  ناشیا  اب  ار  عوضوم  نیا  حضاو  رایسب  یناحبس  یاقآ  ھکنیا  نمض  دنداد ، یمن  تبحص  تصرف 
. “ دنتخادنا هار  ار 

“ ؟ دیرادن یفرح  امش  نیترام  یاقآ  “ 
. “ موش یم  نونمم  منزن  یفرح  دیھدب  هزاجا  دوبن .… ھنوگنیا  ناتساد  ھک  مناد  یم  یلو   … بانج یلاع  ریخ  “ 

. ” منک یم  مالعا  ار  یئاضق  تسشن  نیا  متخ  بوخ . رایسب  “ 
: تفگ تفرگ و  شوغآ  رد  ارم  دمآ و  ولج  نوسرفج  یاقآ 

“ ؟ تسا راد  خرچ  یلدنص  یور  وا  ھک  یناد  یم  شغارس . یورب  یھاوخ  یمن  تسا . یتفص  اب  ساسحا و  اب  مناخ  بجع  نیرفآ ، نعقاو  “ 
؟ تسا رادخرچ  یلدنص  یور  رب  نم  نیلوراک  ھچ  یارب  هدش ؟ ھچ  مناد ، یمن  ھن ، رادخرچ ؟ یلدنص  “ 

….“ درک دھاوخ  فیرعت  میارب  شدوخ  نمتح  تسین . مھم  یلو  دیئوگ .…؟ یم  نم  ھب  الاح  ارچ  دیتسناد ؟ یم  عقوم  ھچ  زا 
… راکھانگ یراکھانگ  ریما ! …؟ ارچ تسا ؟ ھتسشن  خرچ  رب  ابیز  یریثا  مادنا  نآ  نم ، یادخ  هآ 

…. مدوخ ھناخ  ھب  شمرب  یم  لکش  رھ  ھب  شغارس و  مور  یم  امش  یاھ  تبحم  ھمھ ی  زا  ساپس  اب 
…“ مورب اھنت  دیراذگن  دینک ، میھارمھ  وا ، اب  مدروخرب  نیلوا  رد  ارم  امش  یود  رھ  منک  یم  شھاوخ 

میتسھ “ مھ  دنمقالع  نمتح  “ 
…“ تسا هدمآ  شزور  ھب  ھچ  ھکنیا  ندیمھف  یارب  مھ  وا و  ندید  یارب  مھ  متشاد ، ناجیھ  دح  زا  شیب  نیلوراک . فرطب  ھب  میتتفر  قافتا  ھب  و 

 “ شخبب ارم  موش ، دنلب  تیاپ  یولج  مناوت  یمن  ریما  “ 
“ یمدوخ … نیلوراک  وت  … دراد تتسوپ  یبوخ  یگزاتو  رت  ھچ  یقباس ، زا  رت  لگشوخ  ردقچ  یدرک ؟ راکچ  مبوخ … نیلوراک  !… نیلوراک “ 

. دش ریزارس  دز  مشتآ  ھک  شکشا  تشادھگن و  شنماد  رد  ار  مرس  مدیسوب . ار  شتسد  مدش  مخ  و 
. میدز فرح  حبص  اھ ی  یکیدزن  ات  ار  بش 

مھاوخ یم  ھن  یلو  … ما هدنام  ھک  ینیب  یم  اما  مشاب ، هدرم  دیاب  … نابایخ طسو  متفر  رایتخا  یب  مدز  یم  اپ  تسد و  وت  ندرک  مگ  رکف  رد  متشاد  یتقو  “ 
.“ منکن بارخ  ار  تا  یگدنز  ھک  مراد  تتسود  ردقنآ  متسھ . وت  اب  ندوب  رکف  رد  ھن  مشاب و  وت  دزمان 
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دنادرگرب ار  شتروص  و 
. مھ نم  یتسھ و  نم  دزمان  ھک  یدرک  فارتعا  یضاق  رضحم  رد  وت  نیلوراک ! یلو  “ 

تشذگ ھک  ھچنآ  ھمھ ی  اب  ارم  یناوتب  رگا  وت  و  مراد ، تسود  ار  وت  تیصخش  نم  مرادن . وت  اب  نتارام  یود  ھقباسم  دصق  ھک  نم  ینک ؟ یم  رکف  ھچ 
…“ منیب یمن  ار  یلکشم  نم  یشاب  ھتشاد  تسود  یشخبب و 

… تخیر یم  مناج  رد  تفرگ  یم  تئشن  اجک  زا  مناد  یمن  ھک  ار  یا  هرھلد  شتوکس  اب  دوب و  ھتفرگ  نیئاپ  ار  شرس  دنک ، هاگن  نم  ھب  ھکنیا  نودب 
رد ات  دننک  یم  نیگنس  کبس  ار  اھنآ  ردقنآ  دنراد و  هدامآ  ار  درم  نیدنچ  دوخ  ساسحا  یوزارت  رد  درجم ، اھ ی  مناخ  بلغا  ھک  یناد  یم  وت  ریما  “ …

طقف متفرگ  مارآ  یمک  وا ، دوبن  هدنھد ی  باذع  درد  لمحت  و  ناج “  طوقس “  زا  سپ  یتقو  نم  یلو  دنتسھرونت ، ھب  یئاھن  ندنابسچ  بسانم  نیمادک  ھک  دنبای 
. میوگ یم  ھچ  ھک  یناد  یم  بوخ  یا  هدیزگ  رام  نوچ  وت  و  یگنرین ، غورد و  چیھ  یب  یساسحا و  نولت  چیھ  یب  یا ، ھلیپ  ھلیش  چیھ  یب  مدید ، یم  ار  وت 

تسا هدمآ  مشوخ  دوجو  مامت  اب  تروعش  تفایرد و  کرد و  ندز و  فرح  زا  ھک  متفگ  وت  ھب  حضاو  اتح  مدرک و  تداع  ھک  مدش  دنمقالع  اھنت  ھن  وت  ھب  نم 
. دوب قشع  ھب  فارتعا  عون  کی  نیا  ھک  نک  لوبق  و 

.“ دشن ھک  … میشاب مھ  اب  ھشیمھ  یارب  ات  مھاوخب  وت  زا  شیادرف  مدوب  رکف  نیا  ھب  میدش  ھک  ادج  بش ! نآ 
…“ شخبب ارم  … مدش ثعاب  ار  دشن “  نیا “  یرکف  نارحب  ھظحل ی  کی  رد  نم  مریگ . یم  ندرگ  ھب  نم  ار  ندشن  نیا  هانگ  نیلوراک  “ 

رد دنچرھ  دبای ، ھمادا  تبحص  تسا  هدناشک  اجنیا  ھب  ار  ام  ھک  ھچنآ  دروم  رد  دھاوخ  یمن  ھک  مدش  ھجوتم  فرح  ریسم  رییغت  اب  دادن و  ھمادا  ار  عوضوم 
. میدش ھجوتم  یفاک  هزادنا  ھب  ود  رھ  مھ  ھلمج  ود  یکی  نیمھ 

ملاحشوخ و یلیخ  دندید ، یدرک و  تا  ھناخ  ھب  مندروآ  یارب  ھک  یرارصا  زا  یتشاد و  نم  اب  ار  یلاع  دروخ  رب  نآ  الکو  روضح  رد  ھکنیا  زا  ریما  “ 
. “ منک یم  رکشت  ھنامیمص 

یارب یناوارف  شالت  مراد . تتسود  نم  نیلوراک  مدرکن . راتفر  باسح  یور  زا  رکشت ، یارب  نم  دھد . یم  یگناگیب  یوب  یلیخ  ھکنیا  ینک ؟ یم  رکشت  “ 
میوگب مدش  راچان  دادن  هار  نیترام  ناج  یاقآ  تلیکو  مدرک  راک  رھ  دمآ . شیپ  وت  نتفای  یارب  مشالت  لابند  ھب  زین  زورید  یارجام  نیمھ  مدرک و  وت  نتفای 

…“ درک اپ  ھب  نافوط  لیلد  نیمھب  تسا و  هدرک  ریگ  شیولگ  زین  دوخ  ناشیا  ھکنیا  زا  ربخ  یب  متسھ ، تدزمان  ھک 
اج یمک  دوب . نامیئانشآ  نامز  زا  ھسوب  نیلوا  مھ  نیا  متفرگ  ھسوب  ھب  ار  شیاھبل  مدیرپ و  گنھآ . نامھ  هدنخ و  نامھ  دوب . تدم  نیا  رد  وا  هدنخ  نیلوا  نیا 

نایاپ اب  و  متفای . یرگید  شوخ  لاح  داد  ار  مباوج  ساسحا  مامت  اب  دناچیپ و  مندرگ  رود  ار  شیاھتسد  یتقو  داد . ھمادا  هزاجا  لمعلا  سکع  یب  و  دروخ ،
ار شتسد  مدرک  سمل  ار  شیاھ  ھنیس  یتقو  … تشگ یم  ھچ  لابند  مناد  یم  تخود و  منامشچ  ھب  ار  شھاگن  دوب  ھقلح  مندرگ  رود  ھب  شناتسد  ھک  روطنامھ 

: تفگ مارآ  درک و  ادج  مندرگ  زا 
! “ ریما “ 

دادن ھمادا  و 
…“ مدرک یم  یور  هدایز  متشاد  مناد  یم  یدش ؟ تحاران  … یئوگب یھاوخ  یم  ھچ  یچ ؟ ریما  “ 

…“ یلو مراد . تسود  ار  وت  طقف  نک ، رواب  مراد . تتسود  ریما ! “ 
. “ مھ الاح  مرادن و  تسود  ار  اھ  یلو “  نیا “  عقاوم  زا  یرایسب  رد  نم  نیلوراک  یچ ؟ یلو  “ 

…“ میشاب مھ  اب  میناوت  یمن  یلو  میشاب ، مھ  یارب  میناوت  یم  ام  ریما  ”…
؟ یا هدش  رت  دب  ھک  وت  الاح  ینز ، یم  فرح  هدیچیپ  ھمھ  نیا  هاگ  ارچ  یتفگ  یم  نم  ھب  ھشیمھ  وت  “ 

یطاق ارچ  نیلوراک  … یناوخ یم  باتک  یئاھنت  رد  سب  زا  تسا ؟ یساسحا  ھنوگچ  رگید  مھ  یارب  ھن  یلو  مھ  اب  … ؟ ھچ ینعی  هدیچیپ  یفسلف  ھلمج  نیا 
“.…؟ یدرک

یمن یلو  میشاب  مھ  یارب  بوخ  تسود  ود  ھشیمھ  یارب  میناوت  یم  ام  … میوگ یم  ھچ  ھک  یمھفیم  بوخ  یلیخ  ھک  مناد  یم  مسانش و  یم  ار  وت  نم  ریما  “ 
. یریما نامھ  زونھ  وت  یلو  متسین  مدوب  ھک  ینیلوراک  نآ  رگید  نم  یشاب . نم  راصحنا  رد  وت  ھک  مھاوخ  یمن  نم  ینعی  میشاب . مھ  رانک  راوج و  رد  میناوت 

.“ میوگ یم  ھچ  مھفب  منک  یم  شھاوخ  منک . یمن  شومارف  ار  وت  زگ  رھ  یلو  مدرگ ، یم  رب  ادرف  یارب  نم 
. داد یم  مباذع  رتشیب  نیا  دشاب و  یخساپ  رظتنم  ھک  دیسر  یمن  رظنب  موش . یم  ھیبنت  مرن  میالم و  مراد  ھک  متفای  رد  مدرک و  شھاگن  توھبم  تکاس و 
راتفرگ ناھگان  ھک  یریما  متسین . ریما  نآ  رگید  نم  یلو  رتابیز . مھ  یمک  یدوب و  ھک  ینامھ  وت  نم  رظنب  یتسین ؟ یدوب  ھک  ینیلوراک  نآ  رگید  وت  ارچ  “ 

نیا دش و  مھاوخن  بوخ  زگرھ  یورب  رگا  ھک  مناد  یم  دناشک . یحور  یگدرسفا  یوس  ھب  ار  شدوخ  تخادنا و  زور  نیا  ھب  ار  وت  دش و  ینآ  ینونج 
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…“ درک دھاوخن  میاھر  هانگ  ساسحا 
یمن ما و  ھتفرگ  وخ  مدیدج  یگدنز  اب  ھک  تساھتدم  نم  منامب . مھاوخ  یمن  وت ، ھب  ھقالع  نمض  لیلد  نیمھب  و  مرادن ، محرت  ھب  جایتحا  نم  نکن  هابتشا  ریما  “ 

…“ متسین مھاھنت  ھک ، میوگب  متساوخ 
ار مدوخ  متسناوت  لکشم  تخیر  مناج  رد  ھچروم  نارازھ  نوچمھ  تینابصع  اب  ماوت  یتحار  ان  مندرگ . سپ  تسا  هدز  یناھگان  یسک  مدرک  ساسحا 

. دش ھجوتم  منک . لورتنک 
قنور رپ  داش و  یگدنز  وت  ھک  مراذگب  مناوت  یمن  نم  و  درادن . دوجو  یدرک  یم  نیسحت  وت  ھک  ار  یمادنا  نآ  رگید  مرادخرچ ، یلدنص  یور  نم  ریما  “ 

…“ یزیرب نم  یاپ  ھب  ار  تدوخ 
. مدرک ضوع  ار  ثحب  درادگب . یرثا  وا  رد  نم  یاھ  فرح  ھک  دوبن  یطیارش  رد  نیلوراک  تسین ، حالص  ھب  یتیعقوم  نینچ  رد  تبحص  ھمادا  متفایرد 

طقف ھک  بشما  ماش  رب  هوالع  نوچ  یشاب ؟ ھتشادن  نتفر  یارب  ھلجع  ھمھ  نیا  وت  و  میشاب ؟ مھ  اب  ار  موس  ماش  بشما  منک  شھاوخ  مناوت  یم  نیلوراک ! “ 
متفای یمن  یا  هرابود  یگدنز  نم  دوبن  ناشیاھ  یھارمھ  رگا  ھک  نوسرفج  مناخ  اقآ و  اب  یرگید  ماش  مھاوخ  یم  زین  ھتفھ  رخآ  ، دوب میھاوخ  مھ  اب  وت  نم و 

. میشاب ھتشاد  داد ، ار  وت  اب  ندش  وربور  ناوت  نم  ھب  ھک  ملیکو  گنیدراھ  یاقآ  و 
میاضاقت در  نمض  ھک  تسا  یخساپ  کرادت  رد  ھک  مدیمھف  دوش ، یم  مھرد  دراد  مدید  درک . یمن  هاگن  نم  ھب  ندناخرچ ، ار  شناتشگنا  درک  عورش  تکاس 

. دنامب نادرگرس  خساپ  خزرب  رد  رتشیب  ھک  مدش  عنام  مدادن و  تصرف  دنکن . متحاران 
زا ھمھ  ات  ما  هدرک  شراگن  یا  ھچ  رتفد  رد  ما  هدرکرکف  وت  ھب  ای  ما و  هدوب  وت  اب  ھک  ار  یا  ھظحل  ھب  ھظحل  ھک  یراد  یاج  نم  رد  نانچنآ  وت  نیلوراک  “ 

. دیماجنا دھاوخ  اجک  ھب  مناد  یمن  تیاھن  رد  ھک  ام  یئانشآ  زاغآ  زا  دشاب  یا  ھمان  دای  و  دنوش . هاگآ  وت  ھب  نم  قشع 
 . یوشب تدوخ  دروم  رد  مرظن  ساسحا و  ھجوتم  رتھب  یناوخب و  ھک  وت  ھب  شمداد  یم  یتسناد  یم  یسراف  رگا 

ھقالع وت  منیب  یم  ھک  یئاجنآ  زا  یلو  مینک ، دیدجت  ار  نآ  میا ، هدوب  مھ  اب  ھک  ار  یماش  ود  دای  ھب  ات  ینامب  رتشیب  بش  دنچ  متشاد  رظن  رد  متفگ  ھک  روطنامھ 
. منک لمحت  ار  وت  دوبن  مدوخ  ھب  راشف  اب  مراد ، وت  ھب  ھک  یا  ھقالع  ھمھ  اب  مناوت  یم  نم  مشوپ . یم  مشچ  متساوخ  زا  یدرگ  رب  رت  دوز  ھک  یدنم 

. تسوت راظتنا  رد  یسک  ھچ  ھک  مسرپ  یمن  و  یئوگب . نم  ھب  یا  ھتساوخن  مھ  وت  ھک  ار  یئاج  یدرگ ، یم  رب  اجک  ھب  مسرپ  ھب  وت  زا  اتح  مرادن  میمصت 
. یتشاد وا  ھب  یفیرظ  هراشا  تدوخ  ھک  ار  یسک 

. تدوخ یاضرا  یارب  ای  تسا  نم  ھب  قشع  رطاخب  محرت ؟ ای  تسا  ھقالع  یور  زا  تسیچ ؟ یارب  وت  کشا  ھک  مناد  یمن  نم  نیلوراک 
ھب لیامت  رتشیب  وت  اما  مینام ، یم  مھ  اب  یشخب و  یم  ار  مھانگ  میا  دیسر ه  مھب  لکش  رھب  بیشن و  زارف و  ھمھ  نیا  زا  سپ  ھک  الاح  دوب ، نیا  رب  نم  نامگ 

. مراذگ یم  مارتحا  نآ  ھب  نم  یراد و  یئادج  نتفر و 
هارمھ ار  وت  تبحم  نیا  مھد  یم  لوق  مرازگساپس ، یدش  میدیفس  ور  یناب  یدرک و  یفرعم  نم  دزمان  ار  تدوخ  یراک  ادف  اب  یدمآ و  ھکنیا  زا  رگید  رابکی 

شومارف دراد  ھنال  مدوجو  رد  ھک  تقشع  اب 
. “ منکن

. یزود یم  یرب و  یم  یھد ، یمن  مھ  ندیشک  سفن  هزاجا  ینک  یم  عورش  یتقو  هدب ، تصرف  مھ  نم  ھب  تس  هدش  مامت  تا  ینار  نخس  رگا  ریما  “ 
ھچرھ نم  ھک  یدنمقالع  رتشیب  ھک  تسا  نیا  مساسحا  الاح  و  یراد . لوبق  یتسھ ، ھک  یشاب  فصنم  رگا  ما ، هداد  ناشن  وت  ھب  ار  مقشع  رتشیب  رتھب و  نم 

 “ دناشکب مدوخ  رد  رتشیب  ارم  ھک  ینزب  تسد  یرگید  راک  ھب  وت  ھک  مراد  میب  نوچ  مدرگ ، یم  رب  و  مدرگ ، رب  رت  دوز 
هدش داجیا  یا  ھلصاف  ھچ  .…؟ ینک یم  صالخ  نم  یناھگان  یاھ  میمصت  تسد  زا  ار  تناج  یراد  تقیقح  رد  یراد و  کش  نم  لقع  تمالس  ھب  سپ  “ 

“ تسا ؟
. متشاد یجیو  جیگ و  لاح  مداد . یمن  صیخشت  ار  اھ  میمصت  طلغ  تسرد و  منک . یم  ھچ  متسناد  یمن 

. داد یمن  ناشن  ار  شدوخ  درک  یم  یرای  یئاھ  انگنت  نینچ  رد  نلومعم  ھک  مساسحا 
. مدوبزجاع تسرد  میمصت  زا  الاح  منیشنب و  شرانک  رد  منک و  ادیپ  ار  نیلراک  ھک  مدوب  یزور  نینچ  راظتنا  رد  ار  ینالوط  رایسب  ینامز 

ای تسا  ما  ھتشاد  ھک  یراتفر  نم و  زا  یگدرزآ  لد  یتحاران و  زا  یشان  نماب ، ندوب  یارب  وا  ھقالع  زاربا  یھارمھ و  مدع  ندیشک و  رانک  نیا  متسناد  یمن 
رد ار  حالص  مھ  نم  و  دنامب . تساوخ  یمن  دوب  ھچ  رھ  دوب . نم  ندرگ  ھب  شھانگ  مھ  نآ  تیاھن  رد  ھتبلا  ھک  تسا ، رادخرچ  یلدنص  یور  ھکنیا  زا 

. دشاب رارصا  شھاوخ و  راظتنا  رد  ھک  داد  یمن  ناشن  ھکنیا  نمض  مدید  یمن  رارصا 
ھک منک  یم  ششوک  اما  مدرگ ، یمرب  زورما  نیمھ  وت  شمارآ  مدوخ و  یتحار  یارب  تسا . هدش  رید  یمک  ھنافساتم  یلو  مراد ، تسود  ار  وت  مھ  نم  ریما  “ 
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.“ مشاب سامت  رد  وت  اب  رتشیب 
رد نیلوراک  اب  ماش  زا  لبق  ریما  متسناوت  دیاش  نک ، میاھر  مدوخ  لاح  ھب  یشابن . سامت  رد  نم  اب  ھک ، نک  ششوک  منک  یم  شھاوخ  مزیزع ! نیلوراک  “ 

. “ دوش مامت  راذگب  یلو  تسا ، تخس  نم  یارب  رتشیب  نامیود و  رھ  یارب  ھک  مناد  یم  موشب . ساناتنوم “  ناروتسر “ 
. دوب گنیدراھ  یاقآ  متشاد ، رب  دز  یم  گنز  ھک  ار  نفلت 

… یشوگ … بوخ رایسب  ددرگ .… یم  رب  دراد  زورما  نیمھ  یلو  تساجنیا  ھلب  گنیراھ . یاقآ  مالس  “ 
…“ دنک تبحص  وت  اب  دھاوخ  یم  نم ، لیکو  گنیدراھ  یاقآ  نیلوراک ،

. درک هاگن  نیمشن  قاتا  فارطا  نم و  ھب  تکاس  یتدم  تشاذگ  نیمز  ھک  ار  یشوگ 
“ ؟ دوب ھچ  شمسا  هدرک  کمک  وت  ھب  مھ  یلیخ  ھک  هدکشناد  سیئر  یتفگ  “ 

! “ نسرفج “ 
“ ؟ یھدب نم  ھب  ار  شنفلت  یناوت  یم  “ 

 ” یشاب ھتشاد  ار  نآ  ات  مسیونب  تیارب  ذغاک  ھکت  نیا  یور  راذگب  ھلب ، “ 
 “ مراد زاورپ  بش  تشھ  تعاس  هاگدورف ؟ یربب  ارم  یناوت  یم  ریما  “ 

 “ موش یم  مھ  لاحشوخ  “ 
“ ؟ ندوب نم  اب  رتشیب  یارب  ای  مور ؟ یم  مراد  ھک  یچ ؟ زا  “ 

. درشف یم  ار  میولگ  یروج  ان  ضغب  … مدادن ار  شباوج 
مکشا تشاد  یظفاح  ادخ  ھظحل  رد  مدزن . فرح  وا  اب  رگید  ھملک  کی  اتح  میدش ، ادج  مھ  زا  ھک  یتقو  ات  و  ددنبب . ار  شکچوک  نادمچ  ات  مدرک  شکمک 

، زاورپ کرمگ  فرطب  دنادرگ و  رب  ار  شیلدنص  یظفاح  ادخ  یب  درک و  مھاگن  شکشا  ساملا  یارو  زا  وا  اما  مدنادرگ ، رب  یور  ھک  دز  یم  ھناوج 
. درک تکرح 

مدرب شوھ  زا  ار  مدوخ  روآ  باوخ  صرق  کمک  ھب  ھناخ و  متفر 

یدھاز ھلداع  راکھاش – 
دادرخ ١٣٩١

هدوب تسرد  سردآ  مدید  . درک یم  عمج  ار  شطاسب  مک  مک  تشاد  درم  مدیسر  ھک  یشورفتسد  طاسب  ھب 
هدیچ شورف  یارب  ھک  ییاھزیچ  ھیقب  زا  رتالاب  رترود و  یمک  دوب  ھتشاذگ  یھاتوک  ھیاپ ی  یور  رد  ھمسجم 

مدرک هاگن  متشادرب و  ار  ھمسجم  تشادن  اھدزد  ھب  یتھابش  چیھ  ھک  مدرک  هاگن  یدرم  ھتسخ  ھفایق  ھب  دوب 
متخانش یم  ھک  ییاھرایش  یور  ار  متشگنا  دوب  هدش  اضما  شریز  مدرک  یم  رکف  ھک  روطنامھ  تسرد 

نوا ھب  سابن  شاب  بظاوم  اقآ   : تفگ درم  مداد . نوریب  مدوب  هدرک  سبح  بارطضا  زا  ھک  ار  یسفنو  مدیشک 
تسین یکلا  ھمسجم  ھی  ھک  نوا  یدز  یم  تسد 

هراکھاش ھی  هرآ   : متفگ نم 
یا هراک  نیا  ھمولعم  سپ  دش  الاح  اھآ  : تفگ

هدنچ  : مدیسرپ
ھتمیق ریز  مگب  یچ  رھ  یراکھاش  نینچ  ھساو  : تفگ
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مراد ھک  یزیچ  ھمھ   : متفگ متشاذگ و  درم  تسد  فک  دوبن  مھ  دایز  ھک  دوب  ھچنآ  ھمھ  مدرک و  بیج  رد  تسد 
ھنیمھ

مشورف یم  وت  ھب  ینود  یم  ور  ششزرا  نوچ  اما  ھمک  یلیخ  نیا  دنچ  رھ  تفگ : ددرم  درک و  یھاگندرم 
ماگنھ دوب  هدید  ارم  یاھ  مشچ  قرب  دبال  مھ  وا  اھلوپ و  ندید  زا  دندز  یم  قرب  ھک  مدرک  هاگن  شنامشچ  ھب 

! ھمسجم نتفرگ  سپ 
رب یدنخبل  اب  میداتفا  هار  ھب  نابایخ  فلاخم  یوسود  رد  درک .  عمج  ار  شطاسب  مداد و  متسد  ھب  ار  ھمسجم 

بل

راسکاخ میسن  ناتسپھس –  تخرد  راوید و 
دادرخ ١٣٩١

تسود ھمھ  ھک  دوبن  یئاھهویم  نآ  زا  ناتسپھس  دیسریم . شاهویم  اھناتسبات  ھک  دوب  ناتسپھس  تخرد  کی  ام  یھیاسمھ  طایح  یوت 

مھ ار  ششوخ  یهزم  دیدروآیم ، تقاط  یمک  رگا  دوب . شلوا  نیا  اما  دیبسچیم . ناھد  فقس  ھب  ندروخ  عقوم  دنشاب . ھتشاد 

نوریب و دزیم  ھچوک  یوت  راوید  زا  شاھھخاش  یضعب  تخرد  نیا  دمآیمن . ناتدب  نآھب  ندز  نادند  زا  تقو  نآ  دیدیشچیم و 

ای بآ و  یلاخ  تیپ  کی  رگا  ھک  دوب  کیراب  یاھغیت  راوید  نیا  درکیم . ادج  ھیاسمھ  طایح  زا  ار  ام  طایح  ھک  یراوید  زا  مھ  یضعب 

ردارب و ود  لاسراپ  ات  ھک  یشکب  کرس  ھیاسمھ  یھناخ  طایح  ھب  یتسناوتیم  تحار  یتشاذگیم  تیاپ  ریز  کچوک  یھیاپراچ 

فارطا تاھد  زا  ار  شنز  دوب . هدش  ھفاضا  اھنآ  ھب  مھ  رگید  یکی  دوب ، ھناخ  یلصا  بحاص  ھک  ھگرزب  ردارب  جاودزا  اب  دنتسشنیم . شوت  رھاوخ  کی 

راک تفن  تکرش  رد  ھلحم  یاھدرم  یھیقب  لثم  ھگرزب  ردارب  میدیدیمن . ًالصا  ار  اھنز  میدیدیم . مک  یلیخ  ار  ردارب  ود  ھچوک  یلاھا  ام  دوب . هدروآ  ناھفصا 

یانشآ رایسب  ام  یارب  تداع  نیا  ھناخ . ھب  تشگیمرب  ناشھارمھ  ھن  راک و  رس  تفریم  ناشھارمھ  ھن  دشاب . ھتشاد  یرشن  رشح و  اھنآ  اب  ھک  درکیمن 

مرگرس ار  اھھچب  ام  رگا  دندزیم و  ھچوک  ھب  یرس  یقشع  رصع ،  یامد  مد  دندوب ، راکبش  یتقو  ھک  تشادن  مھ  ار  شدوخ  یاھنسمھ  یاھرگراک  یضعب 

مھ ھکچوک  ردارب  تشاد . یراجن  هاگراک  کی  دابآدمحا  رد  ام  یھلحم  یرتمولیک  ھس  رد  دندزیم . نامپوت  ھب  یئاپ  حیرفت  ضحم  دندیدیم  یزاب  پوت 

ینعی دندوبن . ھلحم  یاھنز  ھیقب  لثم  مھ  ھناخ  نآ  یوت  نز  ود  دنتشگیمرب . بش  یاھرخآ  راکرس و  دنتفریم  دوز ، یلیخ  اھحبص ، درکیم . راک  شتسدرو 

. نوریب دنزب  ھناخ  نآ  زا  ھنازور  دیرخ  یارب  تسد ، ھب  رازاب  فیک  رس و  ھب  رداچ  یرھظ  ای  یحبص  ناشیکی ، ھک  دوب  هدیدن  اھھیاسمھ  رد و  زا  سک  چیھ 

مھ اب  رحس  یھلک  حبص  یاھتفھ  ود  یارب  یتقو  ھکچوک ، ردارب  نیسح ، دمحم  اب  یرابود  یکی  شیپ ، ناتسبات  دندوب . ناشدوخ  یوت  یلیخ  دمآیمرظن  ھب 
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یوزاب رب و  دوب  هدیشک  هّرا  سب  زا  تشاد و  نس  یلاس  هدزناپ  هدراھچ  نیسح  دمحم  مدوب . هدز  فرح  یمالک  دنچ  میریگب ، یشورف  خی  نیشام  زا  میتفریم 

زا یکی  یتقو  میریگب ، خی  میتفریم  مھ  اب  ھک  یئاھحبص  نامھ  زا  یکی  رد  وسرت . مھ  یمک  مارآ . نابرھم و  دوب . یبوخ  ھچب  تشاد . ینالضع  تفس و 

کتک مھزاب  داتسیایم و  روط  نیمھ  متفریمن  ولج  نم  رگا  دادن . ناکت  ار  شتسد  دز  وا  ھب  یلیس  کی  درک و  دنب  وا  ھب  یدوخیب  رگید  یھلحم  یاھھچب 

. دروخیم

، ولغ مکچوک ، ردارب  نم و  دوب ، هدش  درز  شیاھھخاش  رس  اھنآ ، زا  یدادعت  دیسریم و  مک  مک  تشاد  ھیاسمھ  تخرد  یاھناتسپھس  یتقو  لاس ، نآ  ناتسبات 

ادیپ رکف  یوت  دیسر . یمن  اھنآ  ھب  نامتسد  میتفریم  ھک  مھ  راوید  رس  دندوب . رود  یلیخ  راوید  زا  اھھخاش  اما  مینیچب . ار  اھنآ  میداتفا  سوھ  ھب  زور  کی 

. مینک لح  ار  لکشم  ات  میدروآیم  میدیربیم و  ار  یلخن  دنلب  یھخاش  ناتسلخن و  میتفریم  دیاب  وا  رظن  ھب  دیسر . ورھش  مرھاوخ  ھک  میدوب  یلح  هار  ندرک 

ھیقب ات  مینک  ربص  ای  میورن  میورب ، ھک  نیا  رس  نامثحب  رج و  درکیمن . تارج  یئاھنت  مھ  ولغ  متشادن . ار  هار  ھمھ  نیا  نتفر  ھلصوح  نم  ھظحل  نآ  رد 

نیمز یور  داتفا  یپالات  درز  تشرد و  یناتسپ  ھس  وھکی  ھک  میدرکیم  لاق  داد و  میدزیم و  مھ  لوک  رس و  ھب  میتشاد  تفرگ . الاب  دسرب  مھ  اھهویم 

رھ ام  هاگن  نامزمھ  و  تشادرب . ار  ناتسپھس  دش و  مخ  عیرس  مرھاوخ  نیمز . ھب  دیبسچ  اج  رد  تشادرب و  فاکش  مرھاوخ ،  یاپ  کیدزن  غاد ،  ینامیس 

. راوید رس  ھب  دیخرچ  رفن  ھس 

،« نوشرھاوخ ای  ھتخادنا  ھسورع  ای  : » تفگ ورھش 

»؟ ینودیم اجک  زا  : » متفگ نم 

!« تسین ھنوخ  وت  یسک  انوا  زج  زور  تقو  نیا  وت  : » تفگ ورھش 

.« ھشاب نوشانومھم  زا  یکی  یھچب  دیاش  ینودیم ، اجک  زا  : » متفگ هرابود  نم 

.« تسین : » تفگ ُدق  ورھش 

تکاس مھ  ام  وا  یاھدایرف  اب  دیدنخ . دنلب  دنلب  و  اتھس »! اتود ، زادنب . مزاب  زادنب ! مزاب  : » دز داد  راوید  ھب  ور  دوش ، ام  یاھفرح  ِیطاق  ھک  نآ  یاجھب  ولغ 

!« ھگید زادنب  ھگید . زادنب  : » دز داد  دیرپیم  الاب  نپیاپ و  یھ  یتقو  رگید  رابکی  ولغ  دماین . یئادص  میونشب . یئادص  ات  میتسشن  شوگھب  میدش و 

ھس اوھ  یوت  نامھ  ھک  هدامآ  میدوب و  رظتنم  ام  راب  نیا  تخرد . یاھھخاش  ندروخ  ناکت  دعب  دمآ و  راوید  یوس  نآ  زا  یئاپ  ندیود  یادص  پات ، پات 

ود مھرس ، تشپ  هاتوک و  یا  ھلصاف  رد  یرتخد ، ای  نز  نتفر  ھسیر  اب  هارمھ  میدوب ، هدش  سویام  ھک  یاھظحل  رد  تسرد  و  دشن . یربخ  میپاقب . ار  اھناتسپ 

. میپاقب اوھ  یوت  میتسناوتن  ار  مادکچیھ  ام  دش . باترپ  ام  طایح  ھب  رگید  ناتسپھس 

!« سانوا راک  متفگ  یدید  : » تفگ مرھاوخ 

راب دنچ  ام  یهدنخ  یادص  اب  تفر . نیئاپ  دز و  نوریب  راوید  رس  زا  هاتوک  دنت و  شفنب ، یرسور  اب  یناشیپ ، رس  ات  یاھلک  یناھگان  ھک  دوب  ام  ھب  شیور 
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نم شزرو  کرخ  ھناخزپشآ و  فرط  دیود  ھلصافالب  مرھاوخ  مینیبب . میتسناوتن  ار  وا  یاھمشچ  اتح  ام  تفر . نیئاپ  دعب  دز و  نوریب  دح  نامھ  ات  ھھھلک 

درکیعس راوید  رس  نتشاذگ  تسد  اب  و  نآیور . دیرپ  راوید و  ھب  کیدزن  دروآ  شدوخ  اب  ناشک  ناشک  دوب  نآ  راوید  ھب  کیدزن  ھک  ار  مگرزب  ردارب  و 

. تسا هدیدن  ار  یسک  دوب  مولعم  شاھلک  تاکرح  زا  دنزب . دید  ار  ھیاسمھ  طایح  یوت 

!« وگب یزیچ  ھی  بوخ   :» متفگ نیئاپ  زا 

!« تسین یسک  مگب  یچ  : » تفگ

!« ھشیم ھگم  : » متفگ

. دیرپ نیئاپ  کرخ  یور  زا  و  نیبب »! ایب  تدوخ  »

دوب و هداتفا  طایح  یوت  تخرد  یاپ  زارد  کیراب  بوچ  کی  طقف  دوبن . یسک  مدز . دید  ار  طایح  یوت  رتالاب و  مدیشک  ار  مدوخ  وزاب  توق  ھب  و  الاب . متفر 

یور زا  دوب . هدش  هدیشک  پیک  وت  زا  اھهدرپ  مدناخرچ . قاتا  ود  هرجنپ  ةشیش  تمس  ھب  یرس  دوب . ھتسب  مھ  اھقاتا  ھب  دورو  رد  هدیسر . ناتسپھس  اتدنچ 

. مدیرپ نیئاپ  کرخ 

شاھیمھس مرھاوخ  میتسش . ار  اھناتسپ  ھس  دشن . یربخ  رگید  اما  دز ، داد  راب  دنچ  شناھد و  رانک  تشاذگ  تسد  دوب ، ھتفرگ  ھلصاف  راوید  زا  یمک  ھک  ولغ 

باترپ یناتسپھس  زاب  دیاش  ھکولغ  ندز  داد  ون  زا  راب  دنچ  اھنآ و  ندروخ  زا  دعب  دروخیم . مھ  ھب  شلاح  دیبسچیم  شناھد  ھب  ھک  نیا  زا  نم . ھب  داد  ار 

. یکاخ هدس  بل  میتفر  ھچوک  یاھھچب  اب  نوریب و  میدز  مھ  اب  مردارب  نم و  ام ، فرط  ھب  دوش 

ھطقن ھطقن  ناشسلف  بآ  حطس  ھب  دندمآیم  اھیھام  یتقو  دوب . زیر  یھام  زا  رپ  و  دس ، ریز  ات  دوب  هدمآ  الاب  اھرھن . یوت  دوب  هدش  یراج  طش  بآ 

دوگ تسد  مھ  یھاگ  مینیبب . رتبوخ  ھک  بآ  ھب  رتکیدزن  میورب  دس و  یبیشارس  رد  میوش  ریزارس  تخادنایم  سوھ  ھب  ار  ام  باتفآ و  ریز  دیشخردیم 

ار شیاھهراوید  و  الاب ، ھب  ور  شدیپس  یلیخ  ھنیس  اب  کچوک ، ریگبآ  نآ  یوت  دتلغب  دنکریگ ، نآ  یوت  یزیر  یھام  ات  میتشادیم  ھگن  بآ و  یوت  میدرکیم 

ھقیقد ھب  ھقیقد  دندوب و  هدش  یرشح  رن  زب  ود  ناشنایم  دوب . بآ  بل  سیخ  یاھفلع  یوت  ناشهزوپ  زب  ھلگ  کی  نیئاپ  دھدب . کلقلق  شاھلاب  مد و  تکرح  اب 

. تخادنایم نامھلحم  یاھدرم  زا  اتدنچ  یھلکدای  ار  ام  ندروخ  ناکت  ماگنھ  ناشھلک  نوچ  میدیدنخیم . ام  دندیرپیم . یاهدام  یور 

: ولج دیود  مرھاوخ  میتشگرب  یتقو 

؟ مدز فرح  شاب  »

»؟ یک اب   » مدیسرپ

. دوب راوید  یاپ  زونھ  یشزرو  کرخ  راوید . رس  ھب  درک  هراشا  و  اج » نیمھ  زا  ھسورع . اب  »

»؟ دوب یلکش  ھچ  »
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« ھشِلاس هدزنوش  کسورع . ثم  زمرق ، مشاپل  دوب . ولوچوک  شتروص  »

»؟ دوبن هرھاوخ  ینودیم  اجک  زا  »

!« میدز فرح  مھ  اب  ھک  متفگ  افرح ! ھچ  »

»؟ یدیدن ور  وا  یچ ؟ هرھاوخ  »

!« ھن »

.« ننیشب ھنوخ  وت  تقو  ھمھ  نیا  ھشیمن  نوش  ھتسخ  ھنوخ ؟ زا  نوریب  نایمن  ارچ  »

.« ننوتیمن یلو  ناوخیم ، »

»؟ ارچ »

!« شزا نسرتیم  یلیخ  نوتمشکیم . ھتفویب  درم  ھب  نوتشچ  ھتفگ  شرھوش  تفگیم  نوریب . نرب  هراذیمن  شرھوش  ھلفق . نوشور  رد  »

هدید یناشیپ  ات  ھمین  ھفصن  ار  وا  ھلک  ھک  یئاج  ھب  نآ ، رس  ھب  مدیسر  ات  متفر  الاب  ھت  زا  رجآ  ھب  رجآ  اھنآ و  ام و  طایح  نیب  کیراب  راوید  ھب  مدرک  هاگن 

. مدوب

ھسورع ھک  ار  یناتسپھس  دوب  اھنت  مرھاوخ  رگا  دوب . ناتسپ  ھس  باترپ  مھ  ناشتمالع  دزیم . فرح  وا  اب  راوید  رس  زا  مرھاوخ  دعب  ھب  زور  نآ  زا 

. دندزیم فرح  راوید  رس  زا  مھ  اب  ناشاپ و  ریز  دنتشاذگیم  یزیچ  یئاتود  تقو  نآ  اھنآ . طایح  یوت  تخادنایم  هرابود  ام ، طایح  یوت  درکیم  باترپ 

. نیئاپ تفریم  دیدزدیم و  ار  شاھلک  یزرف  دوب  راوید  رو  نآ  ھک  نآ  طایح ، یوت  تشاذگیم  اپ  نامیکی  ات  ناشمیدوب . هدیدن  مھ  اب  زونھ  ولغ  نم و 

ھس ندروخ  اب  ام  دوبن ، وا  راک  ھب  شساوح  مرھاوخ  ھک  یئاھتقو  دوش . شادیپ  زاب  ات  دنامیم  رظتنم  درکیم و  نوریب  طایح  زا  روز  ھب  ار  ام  مھ  مرھاوخ 

. میدرکیم قشع  دشیم  دایز  طایح  یوت  ناشدادعت  هاگھک  اھناتسپ 

هدیسر یاھناتسپھس  یوب  تخرد و  ھلک  یور  دیباتیم  خیس  وربور  زا  باتفآ  طایح . ھب  مدوب  ھتفر  دوب ، هدربن  مباوخ  قاتا  یوت  امرگ  زا  ھک  رھظ  زور  کی 

اھکشجنگ ھیاسمھ  تخرد  راوید و  یور  تفریم . جاقیق  اج  ھمھ  رد  غاد  یاوھ  یوت  نامدوخ  کچوک  یھچغاب  رد  یمتخ  قبنز و  یسلطا و  یاھلگ  و 

ةیاس یوت  مدوب  ھتسشن  هاتوک  تروش  کی  اب  مدوب و  هدروآرد  ار  مسیخ  قرع  زا  نھاریپ  ریز  دندناوخیم . اھلبلب  دندیرپیم و  مھ  یور  یھ  نانک  غولش 

ھب و  منک . دیلقت  ار  ناشیادص  مدرکیم  یعس  مدزیم . توس  فلتخم  یاھگنھآ  ھب  یھاگ  هاگ  مدوخ  یارب  اھلبلب  اب  ادصمھ  یبوچ و  ھیاپراچ ی  کی  رس  ناویا 

ھب باتفآ  مجاھت  زا  ربخیب  اھیئاونمھ و  نیا  رد  قرغ  مدرکیم . قشع  ناشادص  ھب  نداد  شوگ  اب  تساھنآ  ھچھچ ی  ھب  باوج  تسرد  متوس  ھک  لایخ  نیا 

اپ کون  فارطا و  ھب  مدرک  یھاگن  دش . زارد  ام  طایح  یوت  درز ،  هدیسر و  ناتسپھس  اتدنچ  اب  یتسد  راوید  رس  زا  مدید  وھکی  مدوب ، ھتسشن  ھک  یئاج 

زا متسد . یوت  درک  لو  ار  اھناتسپھس  دش و  زاب  مارآ  تسد  هدش . زارد  تشم  یور  متشاذگو  مدرک  زارد  تسد  مارآ  ولج و  متفر  غاد  نامیس  یور  اپ  کون 
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» ناتسادهرامش ١٢٧ هاگدید نودب 

. رادبآ تشرد و  دندوب . ات  ھس  دنتشاد . دوخ  اب  ار  امرگ  نامھ  مھ  متسد  یوت  یاھناتسپھس  دیود . مدوجو  یوت  صاخ  یئامرگ  مھ  اب  نامتسد  هاتوک  سامت 

راوید و رس  مدرکیم  مشچ  مشچ  دوش . ادیپ  زاب  تسد  تساوخیم  ملد  مداتسیا . راوید  ھب  ھیکت  ناویا و  یوت  متفر  هرابود  ناشمروخب . تساوخیمن  ملد  چیھ 

. دش ادیپ  زاب  نآ  یوت  هزات  یناتسپھس  اب  تسد  ھک  مدرکیم  وب  ماینیب و  تمس  ھب  دعب  مناھد و  کیدزن  مدربیم  متشاد  تسد  یوت  ھک  ار  یئاھناتسپھس  یھ 

اب مارآ و  مارآ  مدوب ، ھتفرگ  متسد  اتود  یوت  ار  نآ  یتقو  دورب . رد  دوز  ھک  متشاذگن  راب  نیا  متفرگ . ار  ھتسب  تشم  و  اپ ، کون  اپ  کون  زاب  ولج و  متفر 

اب اھنآ  سامت  رد  درک . شزاون  ار  متسد  فکراب  دنچ  شاھتشگنا  رس  اب  دعب  متسد و  اتود  یوت  درک  لو  ار  ناتسپ  ھس  دش و  زاب  تشم  طایتحا ، سرت و 

ملد مدوب . ھتخاس  زیر  یاھیھام  یارب  ماھتسد  زا  یکچوک  ریگبآ  دس ، یاپ  طش ، یهدمآ  الاب  بآ  رد  زور ، نآ  ھک  داد  تسد  نم  ھب  یساسحا  نامھ  متسد  فک 

مدیسرتیم ھک  اجنآ  زا  اما  دننزب ،  تلغاو  تلغ و  نانچمھ  متسد  فک  رد  زیر  یاھیھام  تشگنا - نآ  مراذگب  مھدب و  شک  رتشیب  ار  تاظحل  نآ  تساوخیم 

. مدرک لو  ار  تسد  ھظحل  دنچ  نتشذگ  زا  دعب  دسرب ، رس  یکی 

نآ ھیقب  مامت  تشاد . وا  اب  ار  شدوخ  یلبق  یاھرارق  ھتبلا  مھ  مرھاوخ  دش . ھتشاذگ  ام  نیب  یرارق  مینزب  یفرح  مھ  اب  ھک  نآ  یب  دعب  ھب  زور  نآ  زا 

ترچ اھقاتا  زا  یکی  یوت  رھظ  زا  دعب  یامرگ  رد  ھمھ  ای  دشیم ، تولخ  ھیقب  تفر  دمآ و  زا  طایحو  رازاب  ھب  دنتفریم  مرھاوخ  مردام و  ات  ار  ناتسبات 

درکیم و لو  متسد  یوت  ار  یناتسپ  ھس  هدش ، زارد  تسد  نآ  تقو  نآ  دوش . شادیپ  تسد  ات  مدز  یم  یلبلب  توس  ات  دنچ  طایح و  یوت  متفریم  دندزیم ،

تفر یم  دوش ، وحم  دچیپب و  مھرد  ھک  یئایور  یریوصت  نیع  مھ  دعب  متسد . فک  ھب  دیلامیم  زان  اب  ار  شناتشگنا  دنامیم و  متشم  یوت  یاھظحل  یارب 

روصت رد  اتح  تفرن . رتارف  نآ  زا  زگرھ  مھ  اب  ام  یزابقشع  مدوب . هدرکن  شاھبرجت  تقو  نآ  ات  ھک  تشاذگیم  اجھب  مدوجو  رد  ار  یباتفآ  یغاد  الاب و 

دعب لاس  ھک  نیا  اب  دمآیمرد . ناکت  ھب  محور  نت و  یوت  جوم  رازھ  دمآیم  دورف  ات  ھک  دنام ، یقاب  تسد  کی  ریوصت  رد  اھنت  مھ ، اھدعب  یارب  نم 

تسد نآ  بحاص  منادب  دماین  شیپ  میارب  زگرھ  اما  مدید ،  مرھاوخ  اب  ندرک  تبحص  ماگنھ  راوید  رس  زا  ھچوک و  یوت  رابدنچ  ار  ھسورع  هرھاوخ و  ،

هاگن راوید  رس  ھب  دعب  اھکشجنگ و  ھب  تخرد و  ھب  نم  لثم  تسشنیم و  طایح  یوت  اھنت  زور  مامت  کیراب ، راوید  نآ  تشپ  ھک  دوب  یئاھنآ  زا  کیمادک 

. درکیم

ھیوناژ ٢٠٠۶

تخرتوا
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یئاقآ انام  باختنا  ھب  یدجن  نژیب  زا  رعش  ھس 
دادرخ ١٣٩١

ناتساد اھ “ ،”  نابایخ  نامھ  زا  هرابود   ”، ” دنا هدیود  نم  اب  ھک  یناگنلپزوی  ھجوت “  روخرد  راثآ  هدنسیون ی  ( ١٣٧۶-١٣٢٠  ) یدجن نژیب  زا  رعش  ھس 

. تسا ساسحا  زا  راشرس  یرعاش  دوخ  ھک  یئاقآ  انام  باختنا  ھب  ناتسبات “.… نیا  نارھاوخ  و “  مامتان “  یاھ 

تیصو

ما ھتشاذگ  ار  ناتسھوک  اھ ،  هرخص  اھگنس ،  زا  یمین 

ریش یاھ  ھلایپ  شیاھ ،  هرد  اب 

مرسپ رطاخ  ھب 

 . تسا ناراب  فقو  ناتسھوک ،  رگد  مین 

یئایرد نشور  سوناف  اب  ار  مارآ  یبآ و  یئایرد 

 . مرسمھ ھب  مشخب  یم 

ار ایرد  اھ ی  بش 

یبآ یب  مارآ ،  یب 

یئایرد سوناف  یاھ  هروشلد  اب 

 . دنا هدش  ریپ  الاح  ھک  یزابرس  نارود  ناتسود  ھب 

لپ ریز  درذگ  یم  ھک  ھناخدور 

وت لام 

رولب ناوختسا  رب  نم  هدیشک  تسوپ  رتخد 

 . ناتسبات مامت  دوش  تنھاریپ  بآ ،  ھک 

تخرد ھعرزم و  رھ 

ار فلع  رازتشک و 
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گنادشش دیھدب ،  ریوک  ھب 

 . باتفآ ریز  نش ،  یاھ  ھناد  ھب 

نم رات  ھس  یادص  زا 

یقیسوم یاھ  هراپ  زبس  زبس 

ما ھتشاذگ  بالگ و  یاھ  ھشیش  رد  ما  ھتخیر  ھک 

فر یور 

انالوم یونثم  ھب  مھس  کی 

 . دیھدب ین “  ھب “  مھس  ود 

ناگدنرپ ھب  مشخب  یم  و 

اھدبنگ اھ ،  یشاک  اھگنر ، 

دنا هدیود  نم  اب  ھک  یناگنلپزوی  ھب 

یئاھنت کھآ و  یاھ  لیدنق  راغ و 

ار ھچغاب  یوب  و 

دنیآ یم  ھک  ییاھ  لصف  ھب 

 … نم زا  دعب 

ھبنشکی ظفاحادخ 

ھبنشکی ظفاحادخ 

لُپ رورغ  ، بآ یادص  ظفاحادخ 

تخر بانط  یور  نم  سیخ  ِنھاریپ  ظفاحادخ 

درابیم وت  نیتسآ  زا  باتفآ  ھک 

طایح شرفگنس  رب  هرطق  هرطق 

*
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درذگیمن یناوخهزاوآ  ھچوک  زا 

تسین قشاع  سکچیھ  ھک  یرادنپ 

لپ و 

یزیربت سمش  یالوش  اب 

بآ یور  دوریم  هار 

ھبنشکی رھظ  ةولص  نیا  دھدیم  ھعمج  یوب 

؟ زورما نیا  تسیچ 

دادعا نیا 

یراوید میوقت  یاوقم  رب 

تسا هودنا  یهرازھ  زونھ  راگنا 

یقیسوم یاھھناش  زا 

دناهدش اھھچیلاق  یھار  ھک 

یسلطا یاھلگ  یاھنادلگ  اھھچغاب و  زا 

ددنخیم ھک  متسھ  نم  نیا  بآ  دنلب  ناویل  رد 

یعونصم یاھنادند 

خرس یاھھثل  دنلب و  یاھزاوآ  اب  مدوب  نم  ھنیآ  رد 

تخر بانط  زا  یاهدنرپ 

تسا هدرب  ارم  نھاریپ 

تسایور لپ و  ناتسرازم  ھناخدور  و 

ھبنشکی بورغ  ظفاحادخ 

تشاد مھاوخ  تسود  نانچ  مھ  ار  وت 

زورما زا  رتشیپ  رایسب 
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» رعشهرامش ١٢٧ هاگدید نودب 

رود یاھھتشذگ  رد  متشاد  تتسود 

رود ردق  نآ 

مروآیم دای  ھب  تقو  رھ  ھک 

نم یهرفس  رانک  رولبچراپ 

دوشیم قیربا 

راتسد نم ، یپک  هالک 

دیفس یادر  مراولش ، تک و 

رانز متاوارک ،

ام یناوریش  ریز  قاتا  نیمھ  قاتا ،

راغ

ام یاھھسوب  یادص  کیرات و  زا  رپ  یراغ 

تشاد مھاوخ  تسود  نانچمھ  ار  وت  دعب  یاھنرق  و 

قشع ھمھ  نآ  یفابلایخ  رد  ھک  ردقنآ 

نم کیدزن  یاھنیفس  رد  وت 

وت اب  مدوخ  زا  رتکیدزن  رایسب  رگید ، یاھنیفس  رد  نم 

مھ یاھھنوگ  ھب  میشکیم  تسد 

. نویزیولت یھحفص  رب 

یفارشا هروصنم  اما –  تسابیز 
دادرخ ١٣٩١
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ناھج ھناریو  نیا  رد 
هایس هدرتسگ ی  نت  نیا  رد 

هراپ هراپ  یاھ  نت  اب 
، اھ نت  هدولآ ی  درد  ییاھنت  و 

کاخ نوگریق  زا  ما  هدز  رس 
ناشن یب  مشخ و  رپ 

دایرف نوچ  مدیشک  دق  و 
، ینیمزرس رد 

تسا نم  هانپ  نامسآ  گنس و  ھک 
، ینیمزرس رد 
شنامسآ هراتس ی  ھک 

ھتخیر نارارط  ِبیج  ھب 
نھک یمخز ِ  یاھراخ  زج  و 

گرم یادص  یب  اھ ی  راز  غیت  و 
ھتخوس نت  ِکاخ  و 

ھتسب کمن  ناشطع  ِدور  و 
ناھن یاھدایرف  و 

شراو زار  ِتوکس  و 
. تسین یھگ  اشامت 

، ینیمزرس رد 
ندیرپ

نتسُج
ندناوخ و 

. نیمک رد  ناکچنوخ ِ  یاھریت  اب 
، ینیمزرس رد 
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» رعشهرامش ١٢٧ هاگدید نودب 

ندش قشاع 
شیوس رھ  شتآ ِ  ھک 

. دنازوس یم  ار  فلع  درت  یزبس 
، ینیمزرس رد 

اھ ماجرف  ھک 
راوید تسا و  راد 

. تسین ییادص  ھناریو  داب  زج  و 
ھمھ نیا  اب 

نیرفن ھنیک و  راخ و  زا  رپ  ھچ  رگا 
، هدروخ مخز  بیرغ و 

اما
تسابیز شیاھ  هراتس  رسکی 

. بش نت  رب  ییاھ  هزین  نوچ 

نیبرقم باھش  زا :  یا  هدورس 
دادرخ ١٣٩١

اھرعش نیا 
وت یارب  متشون  ھک 

دوب هدوھیب  ھمھ 
ھمھ زا  مرازیب 

نابز
نوبز
تاملک
تام

قلعم یاھتسد  زا  رتاسران 
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» رعشهرامش ١٢٧ هاگدید نودب 

دنتفایمورف ھک  یسران  یاھهویم 
دننک ریذپلد  میارب  ار  کاخ  ات 

قیلعت یاھھطقن 
دناسریمن ارم  یاھهداج  ھک  یراطق 

یھد ناکت  تسد  میارب  اجنآ  وت  ھک  یھاگتسیا  ھب 
اھرعش نیا  دوب  هدوھیب  ھمھ 

وت یارب  متشون  ھک 
نزب شتآ 

یدنازوس ھک  اھلد  لثم 
نزب شتآ 

ناشرتسکاخ زا  دیاش 
دوش دلوتم  رگید  یرعش 

وت ھب  دیوگب  ھک 
متساوخیم ار  ھچنآ 

 … دشن و 

هدازرظان ھیفص  باتک –  کی  دروم  رد 
دادرخ ١٣٩١

. تسا هدش  لاسرا  دنتسھ  لیم  یئ  تسیل  رد  ھک  یناتسود  یارب  نلبق  ھیعالطا   نیا 
میا هدروآ  ھناگادج  زین  میا   هدرک  هراشا  ھک  ار  یبلطم  ودرھ  هرامش  نبمھ  رد 

دیناوخب دیناوت  یم  دقن  ثحبم  رد  ار  ود  رھ 

 : مان ھب  داز ه  ھمالع  اضر  تارطاخ  باتک  یگزات  ھب  دیناد  یم  ھک  روطنامھ 

 “ تسایس رد  یتسد  رنھ ، رد  یتسد  “ 

. تسا هدش  رشتنم  سلجنآ  سل  رد  باتک  رشن  طسوت 

زا اما  درک ، میھاوخ  تبحص  امش  اب  رتشیب  شدروم  ردو  دناوخ ، میھاوخ  ار  نآ  تصرف  نیلوا  رد  کش  یب  میا و  هدناوخن  ار  باتکزونھ  ھنافساتم  ام 

امش ھب  یناسر  یھاگآ  رد  ام  شور  و  یئوس ، زا  دراد  ناوارف  ناقاتشم  یا  ھنیمز  رھ  رد  هداز  ھمالع  اضر  نوچ  ھتخیھرف  یدنمرنھ  یاھراک  ھک  یئاجنآ 
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ھک باتک  نیا  دروم  رد  بلطم  ود  ھب  مینک  یم  توعد  امش  زا  مینک  مالعا  ار  هاگرذگ  رظن  میناوتب  ھک  یتقو  ات  تسا ، رظن  رد  رگید ، یئوس  زا  اھ ، نینزان 

. دیئامرفب ھجوت  دمآ  دھاوخ  هدنیآ  هرامش  هاگرذگ  رد 

: ناونع ریز  دراد ، دروم ش  رد  یلصفم  تاراشا  مھ  باتک  نیا  هدوب و  وا  اب  ھک  راک  عامس  سابع  ھتشون   – ١

بیرخت ای  دقن  “ 
لاس زا ٣٨  سپ  هداز  ھمالع  اضر  ارچ 

” تسا ؟ ھتشون  نادنز  تارطاخ 

مود ھتشونو 

 : ناونع اب  زوین “  دازرھش  رد “  دسیون و  یم  نیریش  یندناوخ و  و  دراد “ ھبحاصم  رد  اناوت  یتسد  ھک  یخرھاش  “ نیشون  مناخ  ھبحاصم   – ٢

 ” شتسایس رنھ و  هدازھمالع و  اضر  اب  “ 

تسا هدشرشتنم 

: دوش یم  زاغآ  نینچ  رامس  سابع  لصفم  ھتشون 

. تسا هدوب  راتشک  ھجنکش و  نالماع  ندرک  موکحم  نآ و  تیناقح  زا  عافد  مدرم و  تازرابم  تیوقت  یاھ  هار  زا  یکی  ًالومعم  نادنز  تارطاخ  نتشون  “ 

: دسیون یم  نینچ  ار  شباتک  شراگن  زا  یلصا  فدھ  هداز  ھمالع  اضر 

دھاش زور  ھب  زور  رگا  و  مدید ، یمن  شتنطلس  رخآ  ھھد  رد  هاش  تموکح  یسایس  هدنورپ  نیرت  لاجنجرپ  زا  نتسناد  ھب  ار  هزات  لسن  قایتشا  زاین و  رگا  »

ندرک شرازگ  و  نارود ، نآ  ھب  ما  ینھذ  کاندرد  تشگزاب  یارب  یفاک  هزیگنا  زگرھ  مدوب ، یمن  شنارگیزاب  هدنورپ و  نآ  زا  شودخم  یتاشرازگ  راشتنا 

ار یشوپ  هدرپ  تسا و  هدوشگ  ام  یاھ  فرح  تاکرح و  کت  کت  یور  رب  تیعقاو ، ساسح  شوگ  مشچ و  مدید . یمن  دوخ  رد  باتک ، کی  تروص  ھب  نآ 

ریذپ عمج  تیعقاو  اب  زگرھ  ھک  یتلصخ  دروآ ، یم  یئوگغورد  نوچ  یزیچ  فیدر  رد  تسا  یناسنا  ساسحا  نیرت  فیرش  ھک  تقافر  یتح  لیلد ، رھ  ھب 

، باتک تکرش  هداز » ھمالع  اضر  نادنز  باتک   » دلج تشپ  تسین ».

راکامس سابعزا  متسھ »  یشروش  کی  نم  باتک «  رد  ھک  دراد  ار  هدنورپ  نیا  زا  هزات  یتاکن  نتسناد  راظتنا  هدنناوخ  ًاعبط  یراتفگ ، نینچ  ھب  ھجوت  اب 

. دنادب هدش  رشتنم  ھطبار  نیا  رد  زور  ھب  زور  ھک  ار  شودخم  تاشرازگ  نآ  دھاوخ  یم  مھ  و  هدماین ،
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» دقنهرامش ١٢٧ هاگدید نودب 

.“ ،… هداز ھمالع  باتک  رد  اما 

: دیوگ یم  نینچ  هداز  ھمالع  اب  شا  ھبحاصمرد  زین  یخرھاش  نیشون  مناخ  و 

یسایس گولاید  وج و  یو  درادیماو . خلت  یاهدنخ  ھب  ار  هدنناوخ  اجنآ  اجنیا و  ھک  ییاج  ات  ھتشاگن  ار  شنادنز  تارطاخ  زنط  ینابز  اب  هدازھمالع   … ”

نودب دزادنایم و  یتنطلس  یهداوناخ  یریگناگورگ  یلاجنج  یهدنورپ  رب  یرون  دوخ  هاگن  زا  دھدیم و  باتزاب  ییابیز  ھب  ار  هاجنپ  یھھد  یسایس  نالاعف 

ار نایشناد  یخرسلگ و  مادعا  ھمادا  رد  دوشیم و  رجنم  نادنمرنھ  نارکفنشور و  زا  یرایسب  یریگتسد  ھب  ھک  ار  یاهدیا  یھسورپ  تیعقاو ، ییامنگرزب 

. ” دشکیم ریوصت  ھب  دراد ، هارمھ  ھب 

یخرھاش نیشون  شتسایس –  رنھ و  هدازھمالع و  اضر  اب 
دادرخ ١٣٩١

هدازھمالع اضر  اب  یخرھاش  نیشون  یوگتفگ 

نابھگن نابنادنز و  وجزاب و  زا  دریگیمربرد و  ار  نانابنادنز  ھکلب  ناینادنز ، اھنتھن  هدازھمالع  تارطاخ 

ھک نانآ  ھچ  دنکیم . رتباذج  هدنناوخ  یارب  ار  نتم  ھک  راعش  زا  رود  ھب  ددرگیم  ھئارا  یناسنا  یحرط 

. نابرھم ھک  نانآ  ھچ  دندوب و  نشخ  رایسب 

زا ھک  تسا  هدازھمالع  اضر  نادنز  تارطاخ  تسایس » رب  یمشچ  رنھ ، رد  یتسد   » باتک زویندازرھش :

ار نابآ ۵٧  ات  یاھلاس ١٣۵٢  ھب  تارطاخ  تسا . هدش  رشتنم  لاس ٢٠١٢  رد  باتک  تکرش  یوس 

. میوشیم انشآ  باتک  راشتنا  زا  شیپ  ات  نانابنادنز  ناینادنز و  زا  یرایسب  تشذگرس  اب  ام  یلو  دندرگیمزاب ،

نالاعف یسایس  گولاید  وج و  یو  درادیماو . خلت  یاهدنخ  ھب  ار  هدنناوخ  اجنآ  اجنیا و  ھک  ییاج  ات  ھتشاگن  ار  شنادنز  تارطاخ  زنط  ینابز  اب  هدازھمالع 

نودب دزادنایم و  یتنطلس  یهداوناخ  یریگناگورگ  یلاجنج  یهدنورپ  رب  یرون  دوخ  هاگن  زا  دھدیم و  باتزاب  ییابیز  ھب  ار  هاجنپ  یھھد  یسایس 

ار نایشناد  یخرسلگ و  مادعا  ھمادا  رد  دوشیم و  رجنم  نادنمرنھ  نارکفنشور و  زا  یرایسب  یریگتسد  ھب  ھک  ار  یاهدیا  یھسورپ  تیعقاو ، ییامنگرزب 
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. دشکیم ریوصت  ھب  دراد ، هارمھ  ھب 

تارطاخ زا  یاھعومجم 

« متسھ یشروش  کی  نم   » زا یناوارف  یاھلوقلقن  هژیو  ھب  تسا . هدرب  دوس  شتارطاخ  شراگن  رد  زین  نارگید  تارطاخ  یاھباتک  زا  هدازھمالع 

باتک نیا  رد  هدنناوخ  دنوشیم . هدیشک  شلاچ  ھب  وا  یوس  زا  زین  هاگ  دننکیم و  لماک  ار  هدازھمالع  تارطاخ  هاگ  ھک  میناوخیم  راکامس  سابع  یھتشون 

. درگنیم هدنورپ  نیا  ھب  توافتم  رایسب  یاھیواز  زا  ھک  دروخیمرب  ملع  هللادسا  زا  ییاھلوقلقن  ھب  یتح 

نیمھ رد  هاگ  دنکیم و  ھسیاقم  شیاھناتساد  اب  ار  نادنز  یعقاو  یاھتیصخش  دروآیم و  ییاھھکت  زین  دوخ  یاھنامر  زا  نارگید  رب  هوالع  هدازھمالع 

. دنباییم یلماک  باتزاب  نادنز  یعقاو  یاھتیصخش  اھناتساد 

ناسنا سنج  زا  ینانابنادنز 

راعش زا  رود  ھب  ددرگیم  ھئارا  یناسنا  یحرط  نابھگن  نابنادنز و  وجزاب و  زا  دریگیمربرد و  ار  نانابنادنز  ھکلب  ناینادنز ، اھنتھن  هدازھمالع  تارطاخ 

. نابرھم ھک  نانآ  ھچ  دندوب و  نشخ  رایسب  ھک  نانآ  ھچ  دنکیم . رتباذج  هدنناوخ  یارب  ار  نتم  ھک 

رس فرط  رھ  ىمومع  نادنز  رد  دینکىم . ساسحا  رد  تشپ  رد  ار  شیمئاد  روضح  دیتسھ  ھک  لولس  رد  دنکىم ! ىگدنز  شنابنادنز  اب  ىنادنز  : ” هدازھمالع

تارطاخ ىهدنناوخ  ھک  تسا  ىزیچ  نیرتمھم  ناینادنز  اب  نانابنادنز  راتفر  ھطبار و  هزات  دنکىم . هاگن  امش  ھب  دراد  ھک  دینیبىم  ار  رومام  کی  دینادرگب 

مدع ای  تیعورشم  شجنس  ىارب  ىئاکتا  لباق  صخاش  درذگىم  نابنادنز  ىنادنز و  نایم  اھنادنز  رد  ھچنآ  تفگ  ناوتىم  ىتح  دنادب . دھاوخىم  ىنادنز  کی 

هدنارن و بوچ  کی  ھب  ار  نانابنادنز  ىھمھ  نم  ھک  دشاب  نیا  شتلع  دیاش  هدش  ھتخادرپ  نانابنادنز  ھب  دایز  امش  رظن  ھب  رگا  تسا . میژر  کی  تیعورشم 

.“ تسا هدرک  شوارت  رتمک  ىنادنز  کی  ملق  زا  نیا  ھک  ماهدرکن ، تیاعر  ار  اھنآ  مامت  ندید  هایس  ىهداتفا  اج  ىهدعاق 

نادنز زا  سپ  اھتشونرس 

یاینادنز دسیونیم . نانابنادنز  یتح  ناسوساج و  ناینادنز ، تشونرس  زا  اجنآ  اجنیا و  هدازھمالع  درذگیم ، ارجام  نیا  زا  ھھد  راھچ  دودح  ھک  اجنآ  زا  و 

ینامر رد  رود  ینیمزرس  رد  میقتسمریغ  ھک  سوساج  تناتف  دوشیم ؛ مادعا  یمالسا  یروھمج  نادنز  رد  اما  دربیم  رد  ھب  ملاس  ناج  یولھپ  نادنز  زا  ھک 

رد ھک  سرداد  وجزاب  ای  دوشیم و  مادعا  بالقنا  زا  سپ  ھک  ییایحی  گنھرس  دنکیم ؛ یشکدوخ  سیراپ  رد  ھک  یعناص  وجزاب  دنیشنیم ؛ فارتعا  ھب 

لیلد تسا . هدش  توف  رگید  ھک  دنزیم  نفلت  وا  ھب  ینامز  یلدود  اب  مھ  هدازھمالع  دنکیم و  لابند  ھنادنمقالع  ار  شقباس  ینادنز  یاھملیف  هدحتم  تالایا 

. مسرپیم یو  زا  ار  شدیدرت  سامت و 

زا و  نیبرود . نودب  ای  اب ، دنزب ، فرح  نم  اب  دنیشنب  دیایب  مھاوخب  وا  زا  منیبب و  ار  وا  متشاد  دیما  اھراب  اھراب و  متسھ . زاسدنتسم  کی  نم  : ” هدازھمالع

دیما مدوب  ھتشونن  ار  متارطاخ  باتک  ىتقو  ات  ىلو  ماهداد . ماجنا  ىگرزب  راک  منک  شعناق  مناوتب  رگا  مدرکىم  رکف  دیوگب . ناگدنیآ  ىارب  ارجام  ىوسنآ 
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ھب ور  مباتک  ىتقو  اما  مھدب . تسد  زا  ار  ھناگی  تصرف  نیا  مدیسرتىم  منزب . گنز  تفرىمن  متسد  ھک  دوب  نیا  دھد . تبثم  خساپ  متساوخ  ھب  وا  متشادن 

ندیسر ضحم  ھب  ھک  دوب  نیا  منک . توعد  وگتفگ  ھب  ار  وا  مناوتىم  الاح  ھک  دوب  سح  نیا  زا  ىشان  ھک  دش  داجیا  نم  رد  ىوق  رایسب  هزیگنا  کی  دوب  نایاپ 

. دوب هدش  رید  ھنافساتم  رگید  ھک  مدز ، گنز  سلجنآ  سل  ھب 

ھک منک  عناق  دوب  هدنورپ  نیا  رد  کاواس  ىذوفن  لماع  ھک  مھ  ار  تناتف  ریما  مناوتب  ات  منکىم  ار  مشالت  مامت  مراد  نونکا  مھ  نم  دیشاب  هدید  ار  مگالبو  رگا 

مباوج موشب ، نخسمھ  ماهدیمان  کاواس  نایناج  باتک  نیمھ  رد  مدوخ  ھک  ىناسک  اب  مناوتىم  ھنوگچ  ھک  ددرگىمرب  نیا  ھب  ناتشسرپ  رگا  دنک . وگتفگ  نم  اب 

.“ تسین وبات  میارب  سکچیھ  اب  وگتفگ  دشاب  نیب  رد  اھتیعقاو  ىبایدر  ىاپ  ىتقو  تسا : نیا  ىنشور  ھب 

کدوک تشذگرس  یریگتسد و 

یھسردم رد  ھک  یزان  دوشیم . زاغآ  هدیباوخ  امین  شاھھام  هد  رسپ  ھک  یماگنھ  شاھناخ  رد  هدازھمالع  یریگتسد  زور  هامرھم ١٣۵٢  لوا  زور  باتک 

رد اھنت  امین  دوشیم ؛ ریگتسد  اضر  هدنام . ھناخ  دروایب  ریگ  اھزور  نیا  یارب  یراتسرپ  ھتسناوتن  ھک  اضر  تسا و  راک  رس  دنکیم  سیردت  نایانیبان 

ھب دنکیم و  یگدنز  شیومع  اب  سپس  ردام و  اب  ادتبا  ھک  یکدوک  دنامیم . ینادنز  رب  نایوجزاب  یاھھجنکش  اب  هارمھ  نآ  یهروشلد  دوشیم و  اھر  ھناخ 

باوج رد  لوا ، زور  ھک  درک  فیرعت  میارب  مرسپ  اھدعب  . ” دوشیم نایب  باتک  رد  ھلمج  کی  رد  اھنت  یردپیب  زا  امین  مشخ  دنیبیم و  ار  شردپ  تردن 

ھلاس جنپ  تقونآ  امین  مشُکیم ! ار  وت  دوب ، ھتفگ  شاھناگھچب  نابز  اب  ینکیم ، راک  ھچ  مھدب  وت  ھب  ار  مریتتفھ  رگا  دوب  هدیسرپ  ھک  یلوتم  ناورس 

. تسا هدشن  دراو  شاهداوناخ  ھب  تبسن  یسح  لئاسم  رد  نادنچ  ارچ  ھک  مسرپیم  هدازھمالع  زا  ص٢٠٧ ) .“) دوب

. منوماریپ اب  تسا  نم  ىسح  لئاسم  باتک  رساترس  دشابن . ىتسرد  تفایرد  ىلیخ  مرظن  ھب  موشىمن  دراو  دوخ  ىسح  لئاسم  رد  نم  ھکنیا  : ” هدازھمالع

. دروآ دھاوخن  ار  ىرود  ھمھ  نآ  لمحت  بات  دنک  رکف  نادنز  زا  نوریب  ىایند  ھب  طقف  دھاوخب  رگا  ىنادنز  دشاب  ناتدای  طقف 

شقن مندوب  ىنادنز  ھلئسم  منئمطم  تسا و  هدشن  میمرت  لاس  لھچ  ھب  کیدزن  زا  سپ  زونھ  ھطبار  نیا  ھک  میوگب  دیاب  نم  اب  مرسپ  ھطبار  دروم  رد  اما  و 

.“ ھتبلا دشاب ، رگید  باتک  کی  عوضوم  دناوتىم  نیا  تسا . ھتشاد  لکشم  نیا  رد  هدننک  نییعت 

ییادج دبا و  سبح 

ھجوتم یو  ھک  یماگنھ  نیاربانب  تشادن . ار  مدرم  یوس  زا  یدازآ  بالقنا و  راظتنا  نامز  نآ  رد  سکچیھ  دریگیم و  دبا  سبح  نادنز  رد  هدازھمالع 

طقف یدعب  رادید  رد  ھک  رسمھ  دھدیم . ییادج  داھنشیپ  وا  ھب  یاھمان  یھلیسو  ھب  دیآیم ، یو  رادید  ھب  رتمک  ھتسویپ  ھتسھآ و  یزان  شرسمھ  ھک  دوشیم 

زا یهداوناخ  دننکیم و  جاودزا  هرابود  ود  نآ  نابآ ۵٧  رد  اضر  یدازآ  زا  سپ  اما  دراپسیم . اضر  ردارب  ھب  ار  شکدوک  سپس  دوشیم و  ادج  دیرگیم 

. مسرپیم یگتسکشلد  نآ  زا  سپ  ار  دنویپ  نیا  لیلد  دباییم . دنویپ  رگید  یراب  ھتسکش  مھ 

وا زا  دبا  ات  ىرود  ھب  ارم  دوب و  هدمآ  شیپ  میارب  ھک  ىاهرظتنم  ریغ  تیعضو  رثا  رد  مرسمھ  نم و  ىئادج  تسا . نشور  ىلیخ  منک  رکف  : ” هدازھمالع
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» دقنهرامش ١٢٧ هاگدید نودب 

متفرگ رارق  ىدازآ  ىھناتسآ  رد  نم  درک و  رییغت  ىاهرظتنمریغ  لکش  ھب  طئارش  ىتقو  و  ام ، نایم  فالتخا  رطاخ  ھب  ھن  دوب  هداد  خر  دوب  هدرک  موکحم 

ھب ىگقالعىب  لیلد  ھب  نم  زا  وا  ىئادج  مدوب  نئمطم  متشاد و  تسود  ار  مقباس  رسمھ  نانچمھ  نم  دوب . ماىگداوناخ  ىگدنز  میمرت  میارب  راک  نیرتىلصا 

.“ دوب هدیشچن  زونھ  ار  نامزمھ  لکش  ھب  ردام  ردپ و  نتشاد  معط  ھک  میتشاد  مھ  ىکرتشم  دنزرف  ھکنآ  هژیو  ھب  تسا . هدوبن  نم 

ھھدراھچ زا  سپ  یشراگن 

رخآ یھھد  رد  هاش  تموکح  یسایس  یهدنورپ  نیرتلاجنجرپ  زا  نتسناد  ھب  ار  هزات  لسن  قایتشا  زاین و   ” شتارطاخ نتشاگن  مھم  لیلد  هدازھمالع 

!؟ ھن شیپ  یھھد  ود  یکی  الاح و  ارچ  مسرپیم : وا  زا  دشابیم . شنارگیزاب “ هدنورپ و  نآ  زا  شودخم  یتاشرازگ  دھاش   ” ھک هژیو  ھب  دنیبیم ، شتنطلس “

ھتشاد طبر  نآ  ھب  دناوتب  شیپ  لاس  لھچ  تارطاخ  نتشون  ھک  دراد  دوجو  شیپ  لاس  هد  الثم  نامز و  زا  ھھرب  نیا  نیب  ىتوافت  ھچ  منادىمن  : ” هدازھمالع

هد زا  شیب  درک . ىزیرھمانرب  شیارب  ناوتب  ھک  تسین  ىراک  تسد  نیا  زا  ىتارطاخ  نتشون  تلاھج . میژر  نامھ  میژر  ماىدیعبت و  ناسنا  نامھ  نم  دشاب !

نیا ھب  شتراشا  ھب  ىتقو  مدناوخىم  ار  ملع  هللادسا  ىاھتشاددای  متشاد  ىتقو  الثم  دشابن . مھ  دشاب و  تسرد  مھ  دناوتىم  مادک  رھ  ھک  مروایب  مناوتىم  لیلد 

ھک ىاهدنورپ  ىارجام  دنتشاد  عقوت  نم  زا  دندیدىم  ارم  ىتقو  ھک  ىناسک  دندوبن  مک  زین  و  مدشىم . کیرحت  متارطاخ  نتشون  ىارب  مدروخىمرب  هدنورپ 

ىارب داتفاىم . مناج  ھب  تارطاخ  نتشون  ىھسوسو  مھ  زاب  مدیدىم  دروم  نیا  رد  ىبلطم  اجنآ  اجنیا و  ھک  راب  رھ  مھد . حرش  ار  مدوب  هدش  ریگرد  نآ  رد 

! ىشابن رگید  ھک  تقو  نآ  رگم  تسین ، رید  تقو  جیھ  ىسیونهرطاخ 

ىاھنامدای ىایند  ھب  ایند  نیا  زا  مدشىم  شنتشون  ھمادا  ریگرد  تقو  رھ  ىنعی  ماھتشون . دولآ  بت  ىتلاح  رد  ار  باتک  نیا  نم  ھک  میوگب  مھ  ار  تیعقاو  نیا 

تشاد ىتقو  موشب و  شراشتنا  ندرک و  مامت  ھب  قفوم  مدرکىمن  نامگ  زگرھ  نتشون  لوط  رد  دشىم . اھر  ملرتنک  زا  ملق  متفرىم و  ورف  ماىنھذ  کاندرد 

.“ ماهدرک شمامت  هرخالاب  مدرکىمن  رواب  مدوخ  تفرگىم  نایاپ  ھب  ور 

راکامس سابع  بیرخت –  ای  دقن 
دادرخ ١٣٩١

لاس زا ٣٨  سپ  هداز  ھمالع  اضر  ارچ 
؟ تسا ھتشون  نادنز  تارطاخ 

. تسا هدوب  راتشک  ھجنکش و  نالماع  ندرک  موکحم  نآ و  تیناقح  زا  عافد  مدرم و  تازرابم  تیوقت  یاھ  هار  زا  یکی  ًالومعم  نادنز  تارطاخ  نتشون 
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. تسا هدوب  راتشک  ھجنکش و  نالماع  ندرک  موکحم  نآ و  تیناقح  زا  عافد  مدرم و  تازرابم  تیوقت  یاھ  هار  زا  یکی  ًالومعم  نادنز  تارطاخ  نتشون 
: دسیون یم  نینچ  ار  شباتک  شراگن  زا  یلصا  فدھ  هداز  ھمالع  اضر 

دھاش زور  ھب  زور  رگا  و  مدید ، یمن  شتنطلس  رخآ  ھھد  رد  هاش  تموکح  یسایس  هدنورپ  نیرت  لاجنجرپ  زا  نتسناد  ھب  ار  هزات  لسن  قایتشا  زاین و  رگا  »
ندرک شرازگ  و  نارود ، نآ  ھب  ما  ینھذ  کاندرد  تشگزاب  یارب  یفاک  هزیگنا  زگرھ  مدوب ، یمن  شنارگیزاب  هدنورپ و  نآ  زا  شودخم  یتاشرازگ  راشتنا 

ار یشوپ  هدرپ  تسا و  هدوشگ  ام  یاھ  فرح  تاکرح و  کت  کت  یور  رب  تیعقاو ، ساسح  شوگ  مشچ و  مدید . یمن  دوخ  رد  باتک ، کی  تروص  ھب  نآ 
ریذپ عمج  تیعقاو  اب  زگرھ  ھک  یتلصخ  دروآ ، یم  یئوگغورد  نوچ  یزیچ  فیدر  رد  تسا  یناسنا  ساسحا  نیرت  فیرش  ھک  تقافر  یتح  لیلد ، رھ  ھب 

٢١١٢ باتک ، تکرش  هداز » ھمالع  اضر  نادنز  باتک   » دلج تشپ  تسین ».
راکامس سابعزا  متسھ » یشروش  کی  نم   » باتک رد  ھک  دراد  ار  هدنورپ  نیا  زا  هزات  یتاکن  نتسناد  راظتنا  هدنناوخ  ًاعبط  یراتفگ ، نینچ  ھب  ھجوت  اب 

. دنادب هدش  رشتنم  ھطبار  نیا  رد  زور  ھب  زور  ھک  ار  شودخم  تاشرازگ  نآ  دھاوخ  یم  مھ  و  هدماین ،
ھحفص دودح ١٠  اھنت  وا  هدشن و  حرطم  یا  هزات  تاکن  تسین ، یربخ  هدنورپ  یارجام  لصا  اب  ھطبار  رد  رتشیب  نتسناد  زا  هداز ، ھمالع  باتک  رد  اما 

یخرب دقن  ًارھاظ  هدنورپ و  نیا  نیلاعف  تیلاعف  رب  ندیشک  نالطب  طخ  تین  ھب  ھک  هداد  صاصتخا  یبلاطم  نتشون  ھب  ار  دوخ  یا  ھحفص  باتک ٢٣٨  زا 
یرگید ندوب  وگ  غورد  یکی و  نداد  ناشن  حول  هداس  نانآ و  یتازرابم  هرھچ  ندرک  بارخ  عقاو ، رد  یئاحطب و  روفیط  راکامس و  سابع  راتفگ  لامعا و 

رد راکامس  سابع  تارطاخ  ھب  هراشا  زج  اریز ، تسا ؛ هدنورپ  نیا  زا  نارگید  هدش  یراکتسد  تیاور  زین  ھحفص  نیمھ ١٠  هزات  تسا . هداد  صاصتخا 
. تسین ھنیمز  نیا  رد  یا  ھتفای  راشتنا  زور  ھب  زور  شودخم  شرازگ  ای  عبنم و  زا  یربخ  هدش ، رشتنم  شیپ  لاس  ھک ١٢  متسھ » یشروش  کی  نم  »
باتک ھک  یلاس  هدزاود  لوط  رد  ایآ  هژیوب  و  دھدب ؟ شدوخ  ھب  باتک  نیا  نتشون  یارب  یتمحز » نینچ   » هدش راچان  لاس  زا ٣٨  سپ  هداز  ھمالع  ارچ  اما 

؟ هدوبن حرطم  یترورض  نینچ  هدش  رشتنم  متسھ » یشروش  کی  نم  »
رگا مھد و  رارق  یسررب  دروم  ار  نآ  نتشون  یارب  هداز  ھمالع  یوس  زا  هدش  مالعا  یلصا  هزیگنا  ھتسھ و  مشوک ، یم  ادتبا  نم  باتک ، نیا  یسررب  رد 

. مراپسب یدعب  تصرف  ھب  ار  تسھ  نآ  رد  ھک  یرگید  یعقاوریغ  ماھبا و  زا  رپ  تاکن  ھب  نتخادرپ  دش ، مزال 
: تساھ نیا  هدوب  باتک  نتشون  زا  هدنسیون  یلصا  هزیگنا  یئوگ  ھک  اھ  شخب  نآ  تاکن و 

ربخ الصا  ھکلب  ھتفرگن ؛ یپ  ار  ارجام  اھنت  ھن  هدش و  نامیشپ  شحرط  زا  نم ، اب  یریگ  ناگورگ  ھلئسم  ندرک  حرطم  زا  سپ  هداز  ھمالع  ھک ؛ نیا  ادتبا  - ١
. دنا هدرک  ھنیمز  نیا  رد  یئاھ  تکرح  ھچ  ھیقب ) راکامس و  سابع  ینعی   ) نارگید ھک  ھتشادن 

رد یمادقا  چیھ  نآ  رد  ھک  تسا  هدش  هدیشک  کانرطخ » لمع  رد  یلاخ و  وت  نطاب  رد    ِ» هورگ کی  ھب  شیاپ  ھتساوخان  ھک  دنک  یم  مالعا  هداز  ھمالع 
. تسا هدرکن  حرطم  ار  یزیچ  ھنیمز  نیا  رد  زین  راکامس  سابع  اب  رگید  دیوگ ؛ یم  هدماین و  لمع  ھب  یریگ  ناگورگ  حرط  ققحت  کرادت 

ثحب اھ و  فرح  ھمھ  و  میتشاذگن . یتاقالم  رارق  سابع ] اب   ] مھ اب  یتازرابم  لمع  کی  یارجا  یزیر و  ھمانرب  یحارط و  یارب  افرص  رابکی  یتح  ام  »
باتک ص ١۵  تسا ». هدوب  دنراذگ  یم  نایم  رد  مھ  اب  ار  ناش  ینھذ  یاھ  ھلغشم  ھک  کیدزن  تسود  ود  یوگتفگ  لکش  ھب  یسایس  یاھ 

حرط نیا  ققحت  کرادت  یارب  یئاحطب  روفیط  راکامس و  سابع  یریگ  یپ  ینابرق  یسایس ، هدنورپ  نیا  یاضعا  رگید  رفن  هدزای  هداز و  ھمالع  اضر  - ٢
. دنا هدش 

نیا راچد  رفن  هدزاود  نیا  یگدنز  زگرھ  دوبن ، ود  نیا  تامادقا  رگا  ھک  هدش و  ھتشون  یئاحطب  راکامس و  یاپ  ھب  مھ  تمارک  ورسخ و  نتخابناج  یتح 
. دش یمن  گرم  نادنز و  ھجنکش و  یناماسبان و 

ھن درک  یم  کش  وا  تقادص  ھب  یمک  ندرک  غاد »  » یاج ھب  روفیط  ضیقن  دض و  یاھ  فرح  تاکرح و  زا  دوب  زاریش  رد  ھک  نامز  نآ  رد  سابع  رگا  »
ص ٢٠ داد . یم  تاجن  نادنز  ھجنکش و  زا  ار  یرایسب  ھکلب  دوخ ، اھنت 

؟ تسا مادک  اھاعدا  نیا  تابثا  یارب  هداز  ھمالع  اضر  لیالد  اما 
؛ ھک دنک  یم  فارتعا  وگزاب و  ھنیمز  نیا  رد  ار  متسھ » یشروش  کی  نم   » نم باتک  یاھ  ھتشون  ھک  نیا  اب  هداز  ھمالع  اضر 

نایم رد  روفیط  اب  ار  اھ  فرح  نیا  ھحلسا  نتفای  دیما  ھب  وا  ام ، یقافتا  رادید  زا  سپ  یتدم  هدروآ ، تایئزج  اب  شتارطاخ  رد  راکامس  ھک  روطنامھ  »
تصرف نیا  یتح  زور  نآ  زا  سپ  نم  ھک  یلاح  رد  تفای . لاقتنا  دندوب  سامت  رد  وا  اب  ھک  یدارفا  ھب  روفیط  قیرط  زا  رتشیب  نتفرگ  لاب  رپ و  اب  ھک  تشاذگ 

.« دش مشومارف  زیچ  ھمھ  ھک  مدش  مدیزرو  یم  قشع  نآ  ھب  ھک  یراک  ریگرد  و ]...[  منک . رکف  تقد  ھب  مدوب  هدز  سابع  اب  ھک  یئاھ  فرح  ھب  ات  متفاین  ار 
ص ٣٢

دزیرب و ینیگنس  نیا  ھب  یحرط  یسایس  رظن  زا  تشحو ، بعر و  یاضف  نآ  رد  هاش ، نامز  رد  دناوت  یم  یسک  ایآ  تسا ؟ نکمم  یزیچ  نینچ  اعقاو  ایآ 
لکش ھب  یسایس  یاھ  ثحب  اھ و  فرح  ھمھ   » وا نم و  نیب  ھک  نیا  دنک ؟ شومارف  ار  نآ  دعب  هام  ود  یکی  دراذگب و  نایمرد  یرگید  اب  ارجا  یارب  ار  نآ 



رد یتوافت  تسا ، ھتشاد  مان  یسایس  رارق  اھ  نیا  ای  و  هدوب » دنراذگ  یم  نایم  رد  مھ  اب  ار  ناش  ینھذ  یاھ  ھلغشم  ھک  کیدزن  تسود  ود  یوگتفگ 
. دنک یمن  داجیا  عوضوم 

ھحلسا ھیھت  ھنیمز  رد  یزیچ  ات  مدرک  یم  تبحص  زین  هداز  ھمالع  اب  یئاحطب ، روفیط  اب  وگتفگ  زا  سپ  رابرھ  ھک  ما  هدروآ  نشور  رایسب  مباتک  رد  نم 
ھک دھدب  هولج  یروط  دشوک  یم  منکن . داقتنا  وا  زا  ادعب  نم  ھک  ھتشون  ار  اھ  نیا  سابع  ھک ؛ ھتکن  نیا  رکذ  عوضوم و  ندناچیپ  اب  زاب  وا  یلو  دنامن ، ناھنپ 

شتارطاخ باتک  رد   » راکامس دیوگ  یم  مروآ ، یم  وا  اب  میاھ  تبحص  زا  یا  ھناشن  نم  یتقو  و  تسا . ھتشادن  ام  یتاکرادت  یاھ  یریگیپ  زا  ربخ  الصا 
تیعقاو زا  ار  شیاپ  یمک  ھک  درادن  ابا  شفرح  تابثا  یارب  یھاگ  تسا و  هدرکن  یتیلوئسم  یب  نم  صخش  دروم  رد  دھد  ناشن  دنک  یم  شالت  اجباج 

غورد وا  نتشاذگ  نایرج  رد  یارب  نم  یاھ  فرح  یاجک  تسیچ و  تیعقاو » زا  نتشاذگ  نوریب  اپ  یمک   » نیا دیوگ  یمن  یلو  ص ٢۵ ».  دراذگب . نوریب 
ھب یمک »  » نیا هدوب ؟ غورد  یمک  ای  و  هدوب ؟ غورد  وا  نتشاذگ  نایرج  رد  هراب  رد  مباتک  رد  نم  یاھ  تبحص  لک  ایآ  تسا ؟ تیعقاو  زا  نوریب  یمک  ای  و 

: دسیون یم  رد ص ٣٢  ھک  اجنآ  سپ  ما ، ھتشاذگ  یم  نایرج  رد  ار  وا  نم  دھد  یم  ناشن  لاح  رھ 
قشع نآ  ھب  ھک  یراک  ریگرد  و  منک . رکف  تقد  ھب  مدوب  هدز  سابع  اب  ھک  یئاھ  فرح  ھب  ات  متفاین  ار  تصرف  نیا  یتح  زور  نآ  زا  سپ  نم  ھک  یلاح  رد  »

. تسین تسار  دش ». مشومارف  زیچ  ھمھ  ھک  مدش  مدیزرو  یم 
یم هدش  لدب  در و  یھداس  فرح  رھ  ھب  ندیشخب  یکیرچ  لکش  رورغ و  نتشاد  ھب  مھتم  ارم  زین ، ام  هدنورپ  رد  هاوخکین  ھلئسم  دروم  رد  هداز  ھمالع 

یمن نشور  زاب  یلو  دمان . یم  نم  فرط  زا  یئامنگرزب »  » ار نآ  مھ ، هاوخکین  رورت  یارب  یکاواس  کی  زا  وا  دوخ  طسوت  ھحلسا  ھیھت  دروم  رد  و  دنک .
. ما هدز  نآ  یئامن » گرزب   » ھب تسد  نم  ھک  هدوب  نایم  نیا  رد  یفرح  دبال  سپ  ھک  دنک 

ندرکن ادیپ  رطاخ  ھب  : » ما ھتفگ  ھک  نم  فرح  زا  یشخب  لقن  اب  ھک  لکش  نیا  ھب  دنز . یم  فرح  مھ  نم  ینامیشپ »  » زا شا  ینامیشپ  ھیجوت  یارب  یتح  وا 
ھچ نیاربانب ، منکب . ار  راک  نیا  متساوخ  یمن  ما ، هدوب  ھحلسا  ھیھت  لابند  ھک  مھ  نم  یتح  ھک  دھد  یم  هولج  روط  نیا  ما »، هدش  نامیشپ  سویام و  ھحلسا 

لابند ھب  سک  چیھ  ھک  تسا  نیا  رب  لاد  ھتشادن ، یعالطا  ھنیمز  نیا  رد  الصا  دیوگ  یم  هاگداد  رد  ھک  یخرسلگ  ورسخ  یتح  ھچ  نم و  ھچ  وا و  دوخ 
دشاب و مدان  دھدب  شماجنا  ھتساوخ  یمن  ھتشادن و  ربخ  نآ  زا  سک  چیھ  ھک  یراک  زا  هداز  ھمالع  ھک  تس  یعیبط  نیاربانب ، هدوبن . حرط  نیا  ققحت  کرادت 

. دنکن عافد  نآ  زا  هاگداد  رد 
درک دای  شدوخ  ھب  کاواس  تاماھتا  زا  یتقو  تشاذگ ، هار  نیا  رد  ار  شناج  دادن و  زورب  شتارظن  نایب  زا  یسرت  نیرتمک  هاگداد  رد  ھک  یخرسلگ  یتح  »

« باتک ص ١٢  متسھ . یسایس  ماھتا  ھنوگ  نیا  قداص  ھنومن  نم  دوخ  تسین . کرادم  دانسا و  دنمزاین  ناریا  رد  یسایس  ماھتا  تفگ : نینچ  نیا 
دیوگب ھک  دنز  یم  لاثم  ھنیمز  نیا  رد  ار  ھلئسم  ھس  وا  تسا . یئاحطب  روفیط  نانخس  ھب  مرواب  هداز ، ھمالع  رظن  زا  نم  یحول  هداس  زارگید  یھناشن  کی 

:
. تسا هداد  داب  ھب  ار  نارگید  هداز و  ھمالع  یگدنز  وا  تلصخ  نیمھ  هدوب و  ملاسان  وگ و  غورد  وگ ، هدنگ  یمدآ  روفیط  - ١

. دنا ھتشاد  عالطا  هدوبن ، ناشنتسناد  ھب  یزاین  یتح  ھک  یئاھ  زار  زمر و  یھمھ  زا  نآ  رد  ھمھ  ایوگ  ھک  ھتشاد  رکیپ  رد و  یب  یھورگ  روفیط ، - ٢
. تسا هدوبن  رتشیب  یئوگ  هدنگ  کی  ھحلسا  ھیھت  دروم  رد  روفیط  یاعدا  - ٣

دیوگ یم  زاریش  نویزیولت  نتنآ  راجفنا  حرط  یرگید ، اھ و  ھیعالطا  ریثکت  یارب  یپک  یلپ  هاگتسد  کی  هرداصم  یکی ، ینعی ؛ لوا ، ھلئسم  ود  دروم  رد 
. تسا ھتخادنا  هار  یئاحطب  روفیط  ھمکاحم  یارب  یھاگداد  رصق ، نادنز  دنب ۴  رد  ھک 

ھک هداز  ھمالع  یئاعدا  تساوخداد  ھک  منک  یروآدای  مھ  اجنیا  رد  رگید  راب  ما ، هدروآ  متسھ » یشروش  کی  نم   » باتک رد  البق  ھک  ار  ھتکن  نیا  دیاب  نم 
نامز رد  زگ  رھ  زاریش » نویزیولت  نتنآ  راجفنا  یپک و  یلپ  نیشام  ندوبر  « ؛ حرط ود  ینعی  ما ؛ هدرک  ھئارا  هاگداد »  » نیا رد  ار  اھ  نآ  نم  ارھاظ  ایوگ 

متفگ یم  نخس  یزیچ  زا  دیابن  ھک  دوب  یعیبط  اریز  متفگن . نخس  زگرھ  زگرھ و  روفیط  زجب  یرگید  سک  اب  ھنیمز  نیا  رد  نم  دشن و  ور  ام  ندوب  ینادنز 
. دش یم  وربور  ھجنکش  اب  زاب  زاریش  نویزیولت  دروم  رد  لقادح  روفیط  راک  رس و  دروم و  ود  رھ  رد  نم  راک  رس و  درب ، یم  وب  نآ  زا  کاواس  رگا  ھک 

کاواس رد  دنیابرب ، مدوب  هدرک  یئاسانش  البق  نم  ھک  یلحم  زا  ار  نآ  دنا  ھتشاد  ھفیظو  ھک  گنھرف  میھاربا  یگدازریم و  هوکش  یپک ، یلپ  هاگتسد  هراب  رد 
تاناکما هاگتسد و  نیا  لحم  ھک  ما  هدوب  یسک  ما ، هداد  حیضوت  متارطاخ  رد  ھک  روط  نامھ  نم ، ھک  دنتسناد  یمن  مھ  ود  نآ  یتح  یلو  دندوب . ھتفگ  نخس 

مدشن یئوجزاب  هراب  نیا  رد  نم  ھک  بلطم  نیا  دوخ  دناد . یم  ول  کاواس  ھب  مھ  ار  دروم  نیا  دیدرت  یب  اھ  نآ  ھنرگ  و  ما ؛ هدرک  یئاسانش  ار  نآ  ندوبر 
یقاب روفیط  نم و  نیب  نادنز  نارود  مامت  یارب  ھلئسم  نیا  دورب و  ول  ھک  مھ  تسیاب  یمن  اعبط  دوب و  ھتفرن  ول  ارجام  نیا  رد  نم  شقن  ھک  دھد  یم  ناشن 

. مسیونب غورد  هراب  نیا  رد  ھک  دوبن  یزاین  تسا و  ھتفر  ول  ھک  متشون  یم  مباتک  رد  زین  هراب  نیا  رد  نم  ھنرگ  دنام و 
ھک یبلاطم  زا  یسک  هدش و  یمن  نایب  رکیپ  رد و  یب  لکش  ھب  ھیقب ، هوکش و  روفیط و  هورگ  رد  لئاسم  ھک  دھد  یم  ناشن  عوضوم  نیا  لاح ، نیع  رد 



ھلئسم ندوب  یکی  ھب  شا  یلایخ  هاگداد  حیضوت  رد  مھ  اضر  ھک  دھد  یم  ناشن  لاح  نیع  رد  ھتکن  نیا  تسا . هدرک  یمن  ادیپ  عالطا  دنادب ، هدوبن  مزال 
اریز تسا . هدربن  یپ  دندوب  هدرک  نآ  ندوبر  یارب  گنھرف  میھاربا  یگدازریم و  هوکش  ھک  یماکان  مادقا  یپک و  یلپ  هاگتسد  ندوبر  یارب  نم  یئاسانش 

. متشون متارطاخ  باتک  رد  دعب  لاس  نم ٢٨  ار  رگید  شخب  دوب و  هداد  ول  نادنز  رد  نامز  نامھ  هوکش  ار  عوضوم  زا  شخب  کی 
ارجام زا  هدنورپ  نیا  رد  روفیط  نم و  زج  سک  چیھ  دروم ، نیا  رد  تسا . بیترت  نیمھ  ھب  عوضوم  مھ ، زاریش » نویزیولت  نتنآ  راجفنا  حرط   » دروم رد 

درک دیکات  روفیط  میتفای ، یدارفنا  یاھ  لولس  یئوشتسد  ھب  نتفر  نامز  رد  ھک  یتصرف  رد  ام  ما ، هداد  حرش  متارطاخ  رد  زاب  ھک  روطنامھ  و  تشادن . ربخ 
. یروخن فولب  ھک  شاب  بظاوم  مھ  وت  ھتفرن و  ول  زیچ  چیھ  ھنیمز  نیا  رد  ھک 

هدنگ غورد و  مھ  ھلئسم  نیا  ھک  مھد  یم  ناشن  میوگ و  یم  نخس  ادعب  زین  دنک  ھیھت  راک  نیا  یارب  ار  هرجفنم  داوم  ھتساوخ  یم  ھک  یھورگ  دروم  رد  )
.( تسا هدوبن  یئوگ 

کی ھک  دنک  یم  اعدا  وا  تسا ، روفیط  یئوگغورد  نم و  یحول  هداس  ھب  تبسن  هداز  ھمالع  تاماھتا  نیرتمھم  ھک  عوضوم  ود  نیا  رطاخ  ھب  لاح 
ھمکاحم نیا  زور ،) ھس  دینک ؛ تقد   ) زور ھس  لوط  رد  تسا و  هداد  لیکشت  روفیط  شوپھایس و  یضترم  یرصیق و  داھرف  نم و  روضح  اب  هاگداد » »

فرح ھملک  راھچ  نیا  الاح  دیشکن ، ازارد  ھب  زور  ھس  شتبون  رھرد  تشاد ، هدھع  ھب  ار  رفن  هدنورپ ١٢  ھب  یگدیسر  ھک  ام  یلصا  هاگداد  . ) ھتشاد ھمادا 
.( دشاب ھتشاد  ربخ  نآ  زا  هداز  ھمالع  دیاب  طقف  دیشک ، یم  ازارد  ھب  زور  ھس  ھنوگچ 

هورگ نیا  هدنکارپ  تاماھتا  یمامت  رد  ھمھ  زا  شیب  ھک  روفیط  درکلمع  یسررب  ھب  میدوب  نآ  رد  ھک  یزاب  رد  یاھ  لولس  زا  یکی  رد  میتفرگ  میمصت  »
زین یرصیق  داھرف  شوپھایس و  یضترم  نامرگید  یاھ  هدنورپ  مھ  زا  نت  ود  روفیط ، سابع و  نم و  رب  هوالع  تاسلج  نآ  رد  میزادرپب . دوب  ریگرد 

ھب ای  یئوگغورد  مالک ، کی  رد  شماھتا  دوب و  یئاحطب  روفیط  یلصا  مھتم  دندرک ]...[  حرط  ار  یرایسب  قیاقح  لیصفت  ھب  کی  رھ  دنتشاد و  روضح 
تاماھتا ھک  یمیلس  مدقم  رھچونم  یخرسلگ و  ورسخ  یاھنم  ھتبلا   ) کاواس تاماھتا  زا  یا  ھظحالم  لباق  شخب  ھک  دوب  یبالقنا  یئوگ  هدنگ  یسایس  نابز 

دش حرط  تایئزج  اب  داھرف  یضترم و  سابع ، یوس  زا  دراوم  نیا  زا  کی  رھ  تاسلج ، نآ  رد  دوب . راوتسا  اھ  غورد  نامھ  یانبم  رب  دنتشاد ) یتوافتم 
ص ١ تشادن ». تسا  ھتفگ  غورد  نارگید  سابع و  ھب  یئامندوخ  یارب  ھک  نیا  شریذپ  زج  ییا  هراچ  دش  یم  ھئارا  ھک  یرایسب  دھاوش  لباقم  رد  روفیط  و 

٧
یب زاب  ھتشادن  یعقاو  ھیاپ  یئاحطب  اب  شا  یمیت  تیلاعف  زا  شخب  نیمھ  مکتسد  ھک  تسناد  یم  یبوخب  شتارطاخ  نتشون  تقو  رد  راکامس  ھک  تسا  بلاج  »

ص ١٨ دزادرپ ». یم  نآ  ھب  دنکب  روفیط  یاھاعدا  ندوب  ھیاپ  یب  ھب  یا  هراشا  ھک  نآ 
یمامت ھب  یئاحطب  روفیط  زور  نآ  یاھ  فرح  ھک  تسناد  یم  تارطاخ  نیا  نتشون  عقوم  راکامس  سابع  روطچ  ھک  مروآ  یم  رد  خاش  بجعت  زا  مراد  »

شوم و نیمھ  سابع  یتقو  رصق ، نادنز  راھچ  دنب  لولس  یاھزور  نآ  رد  دز . زاب  رس  تارطاخ  نآ  یاشفا  زا  زاب  تسا  هدوب  یزادرپ  غورد  یئوگ و  هدنگ 
نآ نوچ  دنک . رارکت  ار  زاریش  یاھ  یفاب  غورد  نامھ  تسناوت  یمن  رگید  وا  دروآ  یم  روفیط  یور  ھب  ار  زاریش » نویزیولت  نتنآ  راجفنا   » یزاب ھبرگ 

نآ دیاب  روفیط  دندوب و  یم  نادنز  رد  ام  شیپ  دیاب  الاح  دندوب ، هدش  ریگتسد  ناھگان  دنراذگب و  سابع  رایتخا  رد  هرجفنم » داوم   » دوب رارق  ھکاھ  ھچب 
ص ١٩ داد . یم  نام  ناشن  ار  اھ » ھچب  »

اضر یرصیق ، داھرف  ینعی  شا ؛ هدننک  ھمکاحم  یاضعا  ھیقب  نم ، زا  ریغ  دراد ، ار  نآ  لیکشت  یاعدا  هداز  ھمالع  ھک  یلایخ » هاگداد   » نیا رد  بخ ،
ار یتاماھتا  تایئزج  مامت  اب  لیصفت و  ھب  ھک  دنتشاد  عالطا  شنیشیپ  یاھ  تیلاعف  روفیط و  شقن  زا  ردقچ  مادکرھ  شوپھایس ، یضترم  هداز و  ھمالع 

؟ دننک وا  ھجوتم 
یمن یتح  وا  دش . ھئربت  یریگ  ناگورگ  حرط  رد  تکرش  زا  مھ  رطاخ  نیمھ  ھب  تسناد و  یمن  مھ  هدنورپ  یلصا  یارجام  زا  یزیچ  یتح  یرصیق  داھرف 

دنک و الم  رب  ار  وا  ھتشذگ  یاھ  تیلاعف  اب  ھطبار  رد  یزیچ  ھک  نیا  ھب  دسرب  ھچ  دراد . روضح  هدنورپ  نیا  رد  تسا و  طابترا  رد  نم  اب  روفیط  ھک  تسناد 
. یکی نیا  دشکب . ھمکاحم  ھب  ار  وا  هاگداد »  » نیا رد 

ود یکی  طقف  دش ، حرطم  هاگداد  رد  شا  هدنورپ  رد  ھک  روطنامھ  وا  روفیط . اب  ات  دوب  طابترا  رد  یگدازریم  هوکش  اب  لصا  رد  ھک  مھ  شوپھایس  یضترم 
. دھدب ماجنا  یراک  یریگ  ناگورگ  حرط  رد  یتح  دوبن  رارق  وا  ینعی  تسا . هدوب  صاخ  لمع  کی  ماجنا  رطاخ  ھب  مھرابود  یکی  نیا  هدید و  ار  روفیط  راب 

. ات ود  نیا  دنک . حرطم  هداز  ھمالع  هاگداد »   » رد ھک  تسناد  یمن  روفیط  زا  ار  یا  ھطبار  نادنچ  مھ  وا  سپ 
قیاقح لیصفت  ھب  اھ  نآ  زا  کیرھ  « ؛ ھک نیا  یارجام  سپ ، تسا ؛ هدرک  حرطم  یلایخ  هاگداد  نیا  رد  ار  یعوضوم  دیوگ  یمن  ھک  مھ  هداز  ھمالع  دوخ 

رد یمالک  دشاب  ھتشاد  مھ  دای  ھب  مھ  نونکا  مھ  ار  اھ  نآ  دیاب  اعبط  ھک  اھ » لیصفت  ھب   » نیا زا  هداز  ھمالع  ارچ  و  تسیچ ؟ دندرک » حرطم  ار  یرایسب 
؟ دروآ یمن  نابز  ھب  یگتخاس  هاگداد  نیا 



یس و زا  سپ  زونھ  ھک  یا  هدنورپ  دروم  رد  یئوگ  تقیقح  ناکما  یئاحطب  روفیط  دروم  رد  تایعقاو  نیا  نایب  نودب  ھک  مفساتم  رایسب  ھک  مسیونب  ار  نیا  »
نشور تیعقاو  نیا  راکامس  لثم  لیلد  رھ  ھب  متساوخ  یم  رگا  درادن . دوجو  دندنم  ھقالع  نآ  زا  رتشیب  نتسناد  ھب  ناریا  مدرم  گرزب  کچوک و  لاس  شش 
ام یاھ  فرح  تاکرح و  کت  کت  یور  رب  تیعقاو ، ساسح  شوگ  مشچ و  مداد . یمن  مدوخ  ھب  ار  یسیون  هرطاخ  تمحز  زگرھ  منک ، یناشوپال  ار 

ھک یتلصخ  دروآ ، یم  یئوگغورد  نوچ  یزیچ  فیدر  رد  تسا  یناسنا  ساسحا  نیرت  فیرش  ھک  تقافر  یتح  لیلد ، رھ  ھب  ار  یشوپ  هدرپ  تسا و  هدوشگ 
ص ٢١ تسین ». ریذپ  عمج  تیعقاو  اب  زگرھ 

دوب ھتشذگ  نام  نیب  ھک  یلئاسم  روفیط و  نم و  طابترا  یگنوگچ  عون و  اب  هزات  نم ، تارطاخ  باتک  ندناوخ  زا  سپ  هداز  ھمالع  ھک  تسا  نیا  تیعقاو 
. تسا کاندرد  نیا ، و  تسا . ھتشون  یتسیلائروس ) ای  ھنایارگ  عقاوارف  شدوخ  لوق  ھب   ) یئویرانس مھ ، نآ  ساسا  رب  هدش و  انشآ 

ار وا  خساپ  ات  منک  رورم  ار  لئاسم  یلک  دیاب  نم  و  دیوگ ، یم  ھلمج  کی  وا  مراد . رسدرد  ردقچ  هداز  ھمالع  اضر  یاھاعدا  دقن  یارب  نم  ھک  دینیب  یم 
.« ینک ناشزاب  یئاھنت  ھب  دیاب  یلو  یا ، ھتسبن  ار  اھ  نآ  وت  ھک  تس  یئاھ  هرگ  زا  رپ  یگدنز  « ؛ یمالس وکاید  درُک ، رعاش  لوق  ھب  مھدب .

: ھک دنزب  مدروآ  مھ  البق  ھک  ار  فرح  نیا  دناوتب  نایاپ  رد  ات  دنک  یم  مھ  رس  ار  رصق  نادنز  یبالق  هاگداد  روآ  تفگش  ناتساد  مامت  هداز  ھمالع 
ھن درک  یم  کش  وا  تقادص  ھب  یمک  ندرک  غاد »  » یاج ھب  روفیط  ضیقن  دض و  یاھ  فرح  تاکرح و  زا  دوب  زاریش  رد  ھک  نامز  نآ  رد  سابع  رگا  »

ص ٢٠ داد . یم  تاجن  نادنز  ھجنکش و  زا  ار  یرایسب  ھکلب  دوخ ، اھنت 
دینک رکف  ھچنآ  زا  شیب  نم  یارب  اھ  ھکت  نیا  یسیونور  مروایب . اج  نیا  رد  ار  ھناگ  ھچب  یوگتفگ  نیا  مراچان  ھک  مھاوخ  یم  شزوپ  زیزع  هدنناوخ  وت  زا  »

ص ۴- مربن ». جنر  راکامس  یگداس  زا  مناوت  یمن  ھک  لیلد  نیا  ھب  ھکلب  درک  نوگرگد  ارم  یگدنز  اھ » یدنب  یلاخ   » نیمھ ھک  نیا  رطاخ  ھب  ھن  تسا . قاش 
٢٣

رد « ؛ مدید روفیط  ھناخ  رد  ار  نایشناد  تمارک  مدوب  ھتفر  زاریش  ھب  ھک  یرفس  رد  ھک  ما  هدروآ  متسھ » یشروش  کی  نم   » باتک ھحفص ١٣٢  رد  نم 
مدوب هدنارذگ  تدم  نآ  رد  ھک  ار  یئاھارجام  و  مدرک . تبحص  مدوب  ھتفر  شا  ھناخ  رد  ھب  ھک  یزور  زا  و  متخادرپ . وگتفگ  ھب  وا  اب  یئاھنت  ھب  یتصرف ،
رظن تمارک  مدیسرپ . وا  دروم  رد  ار  شرظن  مدز و  فرح  منک  هراشا  وا  اب  مکرتشم  تیلاعف  ھب  ھک  نیا  نودب  مھ  روفیط  هراب  رد  مداد و  حرش  شیارب 
هدوب هابتشا  روفیط  زا  مندش  رود  ھک  مدیسر  ھجیتن  نیا  ھب  مدوب  لئاق  یدایز  رابتعا  وا  رظن  یارب  نم  نوچ  و  درک . زاربا  روفیط  ھب  تبسن  یتبثم  یلیخ 

.« مشاب ھتشاد  یسایس  طابترا  روفیط  اب  هرابود  ھک  مدرک  ھقالع  زاربا  دمآ  شیپ  ھک  یتصرف  رد  لیلد  نیمھ  ھب  و  تسا .
هراب رد  هداز  ھمالع  یاھ  فرح  ھمھ  ھک  میراذگب  نیا  رب  ار  ضرف  دیئایب  اما  مشاب . ھتشادن  یکش  روفیط  ھب  تبسن  نم  ھک  تسا  نشور  بیترت  نیا  ھب 

اب لیصفت و  ھب  ار  اھ  فرح  نآ  مھ  یضترم  داھرف و  دشاب و  تسرد  شیاھ  یزابداشگ  زاریش و  نوزیولت  یارجام  اب  ھطبار  رد  روفیط  یاھ » غورد  »
قیرط زا  کاواس  ذوفن  رطاخ  ھب  ای  میدش ؟ گرم  راچد  ھجنکش و  ینادنز و  ریگتسد و  روفیط  ِتافص »  » نیا رطاخ  ھب  ام  ایآ  دنشاب ، هدز  تایئزج  رکذ 

؟ یریگ ناگورگ  ینعی  حرط ، نیرخآ  رد  تناتف  ریما 
ام تفر ؛ تمارک  غارس  ھب  ھحلسا  ھیھت  یارب  یتقو  زاب  دوبن ، مھ  تافص »  » نیا یاراد  هداز  ھمالع  لوق  ھب  روفیط  رگا  یتح  ھک ، تس  اج  نیا  یلصا  ھتکن 

. تسا هدرک  شالت  ھحلسا  ھیھت  یارب  نم ، دننام  وا  ارچ  ھک  تسا  نیمھ  مھ  هداز  ھمالع  روظنم  تفر و  یمن  ھک  نیا  رگم  میدش . یم  ریگتسد 
فسوی تناتف و  ریما  وا و  اب  نوچ  دوب . هدرک  عوجر  تمارک  ھب  نم ، تساوخرد  زا  سپ  روفیط  ھک  تسا  نیا  ھحلسا ، ھیھت  اب  ھطبار  رد  ھلئسم  لصا 

یکیدزن و ھمھ  نآ  اب  ھک  تسا  بلاج  هدوب  روفیط  هورگ  رد  ھک  مھ  یرایلآ  فسوی  ھلئسم  . ) دندرک یم  تیلاعف  یئادف  نامزاس  زا  یا  ھخاش  ناونع  ھب  یرایلآ 
ھتشادن عالطا  زیچ  ھمھ  زا  ھمھ  هداز ؛ ھمالع  یداعدا  فالخرب  ھک  دھد  یم  ناشن  نیا  ھتشادن و  عالطا  یریگناگورگ  حرط  زا  هدوب ، وا  ھب  ھک  یدامتعا 

. دش یم  ھمکاحم  ام  هدنورپ  رد  میقتسم  مھ  یرایلآ  فسوی  تروص  نیا  ریغ  رد  دنا .
، حرط یارجا  کرادت  یارب  ھک  تشاد  رواب  دوب و  لاعف  ھنیمز  نیا  رد  مھ  تمارک  نوچ  دوب ؛ هدرکن  یئوگ  هدنگ  مھ  ھحلسا  ھیھت  دروم  رد  روفیط  نیاربانب ،

ریز ار  وا  دننام  یسک  ھک  دراد  ھمھاو  اریز  دیوگ ؛ یمن  یمالک  ھنیمز  نیا  رد  تمارک  شقن  دروم  رد  هداز  ھمالع  ھک  تسا  بلاج  دنک . یم  ھیھت  ھحلسا  دراد 
روفیط ھک  مھ  یھورگ  یتح  تسا و  هدرکن  تکرح  رما  نیا  ققحت  کرادت  یارب  یسک  ھک  دنک  یم  اعدا  تمارک ، ھب  هراشا  نودب  نیاربانب ، دربب . لاوئس 

ندوب یذوفن  یکاواس و  ھب  هراشا  فرح  نیا  زا  شروظنم  ھتبلا  تسا . هدوب  کانرطخ  لمع  رد  یلاخوت و  نطاب  رد  هدرک  عوجر  نآ  ھب  ھحلسا  ھیھت  یارب 
. تسین تناتف  ریما 

راشف رثکادح  دناوتب  ات  دنک  یریگرای  ارم  اھ ، فیرعت  یخرب  اب  دشوک  یم  شباتک  رد  مھ  یھاگ  نم ، ندناوخ  حول  هداس  نمض  هداز  ھمالع  لاح ، نیع  رد 
ددرگ یم  نیا  لابند  ھب  وا  دنک . یم  داقتنا  مھ  دیوگ و  یم  ار  تقیقح  مھ  ام  هراب  رد  ھک  دنک  هولج  یسک  شباتک  هدنناوخ  رظن  زا  دراذگب و  روفیط  یور  ار 
اکیرمآ یادص  یس و  یب  یب  دننام  یئاھ  ھناسر  رد  نونکا  ھک  ام  ھعماج  ناشیک  تسار  ات  دنادب  رصقم  هدش  راچد  نآ  ھب  ھک  یتخبدب »  » نیا رد  ار  یسک  ھک 



ھک دنا  هدروخ  هدنورپ  نیا  زا  یا  ھبرض  نانچ  اھ  نآ  اما  دننک . رواب  ار  شا  ینامیشپ  هدوبن و  یزرابم  مدآ  یسایس  رظن  زا  اضر  ھک  دنریذپب  دنا  هراک  ھمھ 
. دیشخب دنھاوخن  هدنورپ  نآ  رد  نام  ھتساوخن  ھتساوخ و    ِ تکرش رطاخ  ھب  ار  ام  زا  کی  چیھ  دنراد  رمع  ات 

وا ھک  یحرط  یارجا  لابند  دوبن و  یسایس  لاعف  راکامس  شاک  دنک ؛ وزرآ  یسایس  تکرح  نآ  زا  سپ  لاس  ھک ٣٨  دراد  قح  هداز  ھمالع  لاح  نیا  اب 
رد مھ  ار  نآ  دنیب و  یم  هدش  ام  بیصن  ھک  گرم  نادنز و  تیموکحم  ھجنکش و  رد  طقف  ار  هدنورپ  نیا  هداز  ھمالع  نوچ  تفرگ ؛ یمن  ار  درک  حرطم 

تشاذگ و ام  ھعماج  مدرم  یور  رب  یا  یسایس  روآ  تفگش  رثا  ھچ  هدنورپ  نیا  ھک ؛ درادن  ھجوت  یلو  دراذگ ، یم  یئاحطب  راکامس و  ریصقت  تسخن  ھجرد 
، نامز نآ  رد  وا  دوخ  فیرش  دوجو  یتح  هورگ و  نیا  دارفا  راک  هدنورپ ، نیا  نودب  ایآ  نیا ، زا  ادج  دناشک . هزرابم  ھب  ار  ام  ھعماج  ناناوج  زا  یھوبنا  ھچ 
ورسخ و هزرابم  زا  معا  هورگ  نیا  تازرابم  ھمھ  ایآ  و  دیشک ؟ یمن  ھجنکش  نادنز و  ھب  ًاعبط  هزرابم و  ھب  یمنھج ، یاھ  لاس  روآ  ناقفخ  یاضف  نآ  رد 

؟ تفر شیپ  تفرگ و  لکش  روفیط  یاھ » یئوگ  هدنگ   » ھب مرواب  نم و  اب  طابترا  رد  طقف  نارگید  تمارک و 
وزج نآ  ھمانداد  بلطم  ود  رھ  اریز  دوش . یم  ھمانداد  نودب  ما ، هدرک  ھئارا  ار  شتساوخداد  نم  طقف  ارھاظ  ھک  هداز  ھمالع  یلایخ  هاگداد  لکش ، نیا  ھب 

نآ زا  تسناوت  یمن  هاگداد »  » نیا رصق ، نادنز  لولس  نآ  رد  اعبط  مدز و  فرح  نآ  زا  متارطاخ  باتک  رد  لاس  زا ٢٨  سپ  ادعب  طقف  نم  ھک  دوب  یئاھزار 
. دشاب رادربخ 

نیا دارفا  زا  نت  ھس  لقادح  نوچ  دنک ؛ تابثا  ار  هاگداد »  » نیا ھلئسم  دناوتب  مھ  شوپھایس  یضترم  زا  یریگرای  اب  یتح  هداز  ھمالع  منک  یمن  رکف  نم 
ھب رگید  ھک  تسا  لاس  زا ١۵  شیب  نوچ  منک  تبحص  هراب  نیا  رد  متسناوتن  شوپھایس  یضترم  اب  . ) دننک یمن  دیئات  ار  نآ  دوجو  هرفن  جنپ    ِ یلایخ هاگداد 

.( مرادن ھطبار  وا  اب  یلیالد 
هداس  » یھناشن روفیط و  غورد » یناشوپال و   ِ» رگاشفا و  تیعقاو » » رگنایب دح  ھچ  ات  هداز  ھمالع  اضر  لیالد  نیرت  یلصا  نیا  ھک ، دینیب  یم  سپ 

؟ تسا نم  یھلبا » یحول و 
زا ام  تامادقا  زاب  میدرک ، ھحلسا  ھیھت  یارب  تمارک  روفیط و  نم و  ھک  یئاھ  شالت  مامت  اب  ھک  تسا  نیا  نآ  منک و  تبحص  دیاب  مھ  رگید  دروم  کی  رد 
ام و  هدوب ، فرح  دح  رد  ام  یتاکرادت  تامادقا  مامت  نوچ  ھک  دنتفگ  یم  مھ  ام  یالکو  یتح  دوب و  نیا  مھ  نادنز  رد  ام  ثحب  تفرن . رتالاب  فرح  ھلحرم 
نوناق قباطم  ینعی  تسا . دروم  یب  ام  یارب  مادعا  تساوخرد  الوصا  سپ  میدوب ؛ هدیسرن  ھحلسا  نتفرگ  لیوحت  دننام  یلمع ، کرادت  ھب  یریگتسد ، زا  لبق 

فرح  » رب ینبم  مھ  مادعا  بش  رد  نم  نخس  درک . مادعا  دوب  ھتفرن  رتشیپ  فرح  حطس  زا  ھک  یتاکرادت  ءاکتا  ھب  ار  یسک  دش  یمن  مھ  هاش  میژر  دوخ 
یم یتح  هدوب و  نایرج  رد  تناتف  ریما  قیرط  زا  کاواس  دوخ  ھک  میتسناد  یمن  زونھ  ام  بش  نآ  رد  ھتبلا  . ) دوب ھلئسم  نیمھ  ھب  رظان  یلاخ ،» کشخ و 

فرح نیا  یروآ  دای  اب  دشوک ، یم  هداز  ھمالع  یلو  دنک .) مادعا  ار  ام  نآ  ءاکتا  ھب  دناوتب  ات  دھدب  ام  ھب  یبالق  ھحلسا  یئادف  یاھ  کیرچ  مان  ھب  ھتساوخ 
یب وگغورد ، حول ، هداس  ناسنا  دنچ  ھب  قلعتم  ار  هدنورپ  نیا  دھدب و  شیارآ  شدوخ  شیک  نامیشپ  شیارگ  رظن و  حطس  رد  ار  زیچ  ھمھ  نم ، باتک  زا 

ار حرف ) زا  یئوگ  زیجم  اب  ھطبار  رد  شا  ھلمج  نآ  یھنم   ) یلصا هاگداد  رد  شتمادن  دھاوخ  یم  وا  ھک  نیا  رطاخ  ھب  ایآ  ارچ ؟ دنک . دادملق  نامیشپ  عالطا و 
یراک ھک  نیا  ناونع  ھب  ار  ھیقب  تس و  یضاران  شا  ھیعافد  رد  ھلمج  کی  زا  اھنت  وا ، درک ؟ عافد  دیابن  هدرکن » راک   » زا ھک  دھد  هولج  شتینالقع  ھناشن 
ار صوصخب  ھلمج  نآ  ای  متفگ و  ار  صوصخب  ھلمج  نیا  نم  ھک  تسین  نیا  رس  رب  ھلئسم  تمادن ، رد  یلو  دراذگ . یم  رانک  دنک  عافد  نآ  زا  ات  هدرکن 
رگم دوب ! ھتفای  ام  زا  ھعماج  طیارش  نآ  رد  ھک  تس  یراظتنا  ارجام و  یسایس  داعبا  رس  رب  ھلئسم  تسا . تمواقم  تمادن و  سفن  رس  رب  ھلئسم  متفگن .

ورسخ و رگا  دش ؟ دروم  نیا  رد  هاش  میژر  یگدنامرد  ببس  المع  داتسیا و  میژر  دادیب  ربارب  رد  ھناعاجش  نانچ  نآ  ھک  دوب  هدرک  ار  راک »  » نآ ورسخ 
رگا یتح  ھک  منئمطم  نم  دوب . یراسمرش  ثعاب  طقف  ام  هدنورپ  دنام و  یمن  گنس  یور  گنس  ھک  دندرک  یم  راتفر  هداز  ھمالع  نم و  دننام  مھ  تمارک 

یھتنم دنشکب ؛ ار  نادنز  لاس  دنچ  نامھ  دندش  یم  روبجم  یمیلس  مدقم  رھچونم  یدیشمج و  جریا  دننام  زاب ، دندرک  یم  تمادن  راھظا  مھ  تمارک  ورسخ و 
. یراخ تفخ و  اب 

؛ هداز ھمالع  ھتفگ  ھب  رگا  ھک  تسا  نیا  نم  شسرپ  نیاربانب 
نیرت فیرش  ھک  تقافر  یتح  لیلد ، رھ  ھب  ار  یشوپ  هدرپ  تسا و  هدوشگ  ام  یاھ  فرح  تاکرح و  کت  کت  یور  رب  تیعقاو  ساسح  شوگ  مشچ و  »

هداز ھمالع  اضر  ھک  یشیامن  اب  ساسح  شوگ  مشچ و  نیا  تواضق  دشاب ، ھتشاد  تیعقاو  دروآ ،» یم  غورد  نوچ  یزیچ  فیدر  رد  تس ، یناسنا  ساسحا 
؟ دوب دھاوخ  ھچ  نایم  نیا  رد  هدش  بیرخت   ِ تقافر ینعی  یناسنا » ساسحا  نیرتفیرش   » فیلکت و  دوش ؟ یم  ھچ  ھتخادنا  هار  هاگداد »  » مان ھب 

زاریش نویزیولت  راجفنا  یارجام  یگنوگچ  اما 
داوم ام  ھب  تساوخ  یم  ھک  یھورگ  یارجام  اقیقد  ھک  مسرپب  روفیط  زا  ھک  مداتفا  رکف  نیا  ھب  اضر ، باتک  ندناوخ  زا  سپ  شیپ ، زور  دنچ  نیمھ  نم 

ھب روفیط  خساپ  درک . یمن  یزاب  یشقن  منھذ  رد  ھلئسم  نیا  رگید  تدم  نیا  رد  اریز  تسا . هدوب  ھچ  دندوب  یناسک  ھچ  اعقاو  اھ  نآ  ھک  نیا  دھدب و  هرجفنم 



. دیسر رظن  ھب  یقطنم  الماک  ما  هدرک  حرطم  ھتشون  نیا  رد  ھک  یبناوج  ھمھ  ھب  ھجوت  اب  نم ، رظن 
: ھک داد  حیضوت  وا 

نتنآ راجفنا  حرط  نتخیر  زا  شیپ  دندرک . یم  راک  شترا  تامھم  شخب  رد  ھک  متشاد  ھطبار  دندوب  هاش  نافلاخم  زا  ھک  درُک  یشترا  نت  ود  اب  نم  »
ار داوم  نیا  دنناوت  یم  مھاوخب  رگا  ھک  دنتفگ  یم  مھ  نآ  مدوب و  هدرک  تبحص  اھ  نآ  اب  هرجفنم  داوم  ھیھت  ناکما  هراب  رد  ھعفد  دنچ  زاریش ، نویزیولت 

، اھ نآ  زا  یکی  اب  مداتفا و  زاریش  رنھ  نشج  نایرج  رد  زاریش  نویزیولت  نتنآ  راجفنا  حرط  رکف  ھب  نم  ھک  دوب  مھ  رما  نیمھ  ھب  ھجوت  اب  دننک . ھیھت  میارب 
عقوم یتقو  اما  دروایب . هرجفنم  داوم  میارب  ھک  متساوخ  میوگب  ینخس  شیارب  وت  زا  زاریش و  نویزیولت  عوضوم  زا  ھک  نآ  نودب  مود و  رفن  عالطا  نودب 
ندروآ زا  دراد ، رطخ  شیارب  راک  نیا  ھک  نیا  زاربا  اب  تفرگن ، لیوحت  ار  ھحلسا  ھظحل  نیرخآ  رد  دش و  نامیشپ  ھک  یدیشمج  لثم  مھ  وا  دمآ ، شیپ  لمع 

. تفر هرفط  هرجفنم  داوم 
ماجنا رد  ھک  میوگب  مود  راب  یارب  متساوخن  مدوب ، هدنمرش  وت  شیپ  یپک  یلپ  نیشام  ندوبر  اب  ھطبار  رد  راب  کی  مدوب و  ھتفرگ  رارق  ھصمخم  رد  ھک  نم 

.« یوشن یگدزلد  سای و  راچد  رگید  راب  وت  ات  تسا  هدش  ریگتسد  هرجفنم  داوم  لیوحت  هورگ  ھک  متفگ  لیلد  نیمھ  ھب  میا . هدوب  ناوتان  لمع  نیا 
اجنآ ھب  دوشن ، هدید  زاریش  نویزیولت  رد  تایلمع  زا  لبق  ھک  نیا  رطاخ  ھب  دنک و  یلمع  ار  حرط  ھتساوخ  یم  شدوخ  ھک ؛ داد  حیضوت  ھمادا  رد  روفیط 
دروم نم  تروص  رھ  رد  هدید ؛ ھک  دعب  اما  تسا . ھتشاد  جایتحا  نم  یکورک  ھب  لیلد ، نیمھ  ھب  دنک . یسررب  ار  زیچ  ھمھ  کیدزن  زا  شدوخ  ات  هدماین 

. ام ود  رھ  ھن  موش و  یفخم  نم  طقف  نآ  زا  دعب  منک و  یلمع  ار  حرط  نم  دوخ  ھک  هداد  حیجرت  سپ ، موش ؛ یفخم  دیاب  مریگ و  یم  رارق  کش 
هوکش و لماش  ھک  یھورگ  نامھ  « ؛ داد خساپ  دوب ؟ مادک  دنزب  غیلبت  ھب  تسد  ھنیمز  نیا  رد  تساوخ  یم  ھک  یتاغیلبت  هدننک و  تیامح  هورگ  سپ ، مدیسرپ 

زا سپ  اھزور و  نیرخآ  رد  متساوخ  یم  مراذگب و  راک  نایرج  رد  ادتبا  زا  ار  اھ  نآ  مدید  یمن  مزال  یتینما  لئاسم  رطاخ  ھب  نم  ھتبلا  دش . یم  نارگید 
زا نارگید  هوکش و  حرط ، ندروخ  مھ  ھب  لیلد  ھب  اما  دننزب . غیلبت  ھب  تسد  راجفنا  زا  سپ  ھک  منزب  فرح  اھ  نآ  اب  عوضوم  نیا  زازیچ  ھمھ  ندش  هدامآ 

.« دندرکن حرطم  ار  نآ  مھ  کاواس  رد  دندشن و  راد  ربخ  نآ 
اھ نآ  اما  درک . یم  وگزاب  مھ  نارگید  هوکش و  یارب  ادتبا  نامھ  رد  ار  نآ  روفیط  دوب  یئوگ  هدنگ  ھلئسم  نیا  رگا  دمآ . یقطنم  نم  رظن  ھب  تاحیضوت  نیا 
تبثم خساپ  اب  دھاوخب  روفیط  ھک  دوب  هدشن  حرطم  نم  فرط  زا  زاریش  نویزیولت  نتنآ  راجفنا  حرط  نمض ، رد  دنتسناد . یمن  ارجام  نیا  زا  یزیچ  زگرھ 

یم طقف  تشادن و  ادتبا  زا  ار  نآ  ققحت  ناکما  رگا  اعبط  دوب . هدش  حرطم  وا  دوخ  فرط  زا  حرط  نیا  دراد . تاناکما  ھک  دیوگب  دنک و  یئوگ  هدنگ  نآ  ھب 
ھجوت اب  اعبط  دیآرب . نآ  ندشن  یلمع  سپ  زا  دھاوخ  یم  ھنوگچ  راک  یاھتنا  رد  ھک  درک  یم  رکف  مھ  نیا  ھب  دیاب  دھدب ، هولج  مھم  ار  شیاھ  طابترا  تساوخ 

رارکت دشیم  متخ  اجنامھ  ھب  امتح  ھک  ار  هزات  یارجام  کی  تسیاب  یمن  وا  دوب ، هدمآ  دیدپ  نم  رد  یپک  یلپ  نیشام  ندوبر  اب  ھطبار  رد  ھک  یا  ینیبدب  ھب 
. مرادن روفیط  فرط  زا  حیضوت  نیا  ندوب  یعقاو  رد  یدیدرت  نم  ور  نیا  زا  دنک .

یھورگ یاھ  یئاناوت  ھب  تبسن  دیسر و  یمن  ماجنارس  ھب  ام  یاھ  تکرح  ارچ  ھک  دوب  نیا  ما  هدروآ  متارطاخ  باتک  رد  ھنیمز  نیا  رد  نم  ھک  یلکشم  ھتبلا 
، مدوب هدرک  غاد  مھ  لیلد  نیمھ  ھب  روفیط . تامادقا  ندوب  یعقاو  رد  دیدرت  کش و  راچد  ھن  مدوب ، هدش  یدرسلد  سای و  راچد  مدرک  یم  یراکمھ  نآ  اب  ھک 

. تفر نایم  زا  میارب  روفیط  هراب  رد  تمارک  رظن  زاربا  اب  مھ  ھلئسم  نیا  و 
: دیوگ یم  یلایخ  هاگداد  نیا  حرش  زا  سپ  ھحفص  دص  دودح  هداز  ھمالع 

هراب رد  نم  یریگیپ  یئوگ  دنک . یم  ھملک  دح  رد  یا  هراشا  شا  یلایخ  هاگداد  نآ  ھب  زاب  ھطبار  نیمھ  رد  و  دوب . ام  یریگتسد  تلع  فشک  لابند  ھب  سابع 
، تسین روفیط  یئوگ  غورد  یئوگ و  هدنگ  رس  رب  ھلئسم  رگید  راب  نیا  اھتنم  تسا . هدز  فرح  نآ  زا  البق  وا  ھک  تس  یھاگداد  نامھ  زاب  یریگتسد ، تلع 

نآ ھب  نامز  نآ  رد  ام  ھک  یکش  ھب  ندز  نماد  اب  دھاوخ  یمزاب  هداز  ھمالع  مھ  اج  نیا  رد  یلو  تس . ام  هورگ  یریگتسد  تلع  یسررب  دروم  رد  ھکلب 
. تسا هداد  ول  ار  زیچ  ھمھ  روفیط  ھک  دھدب  هولج  میدوب ؛ هدش  راچد 

رد زگرھ  دوب ، هداد  ول  کاواس  ھب  ارم  مان  یسک  ھچ  منادب  مشاب  هدوب  دنم  ھقالع  سابع  زا  شیب  دیاب  ھک  نم  نآ ، زا  سپ  نادنز و  یاھ  لاس  لوط  مامت  رد  »
.« مدرکن یواکجنک  دروم  نیا 

ھک دنک  یم  داجیا  ار  دیدرت  نیا  شباتک  هدنناوخ  نھذرد  زاب  هدش ، لقتنم  کاواس  ھب  تناتف  ریما  بناج  زا  امامت  تاعالطا  نیا  دنادیم  ھک  نیا  اب  هداز  ھمالع 
. هداد ول  ار  وا  ھتشاد  عالطا  هدنورپ  نیا  رد  وا  دوجو  زا  ھک  روفیط  یئوگ 

. ما هداد  حرش  مباتک  رد  دنک  یم  ناونع  اھ  مان  نتفر  ول  فشک  هداز  ھمالع  ھک  لکش  نآ  ھب  ھن  ار ، نام  یریگتسد  تلع  فشک  عوضوم  یقیقد  لکش  ھب  نم 
؛ تسا هدش  ریگتسد  وا  ارچ  متسناد  یمن  اما  هدرک ، حرطم  ار  اھ  مان  هدز و  فرح  دیاش  هدوب و  ناگدش  ریگتسد  لوا  رفن  روفیط  ھک  متسناد  یم  ادتبا  رد  نم 

ور یرایلآ  فسوی  نم و  یاھ  یریگیپ  رثا  رد  ارجام  یتقو  اما  دنتشادن . تناتف  ریما  ھب  تبسن  یکش  نیرتکچوک  روفیط  دوخ  یتح  ھن  تمارک و  ھن  اریز 



ندرک ریگتسد  زا  شیپ  کاواس  مدیمھف  مدش و  مدوب  هدرک  روفیط  هراب  رد  ھک  یا  ھنالداعان  تواضق  ھجوتم  هزات  مینک ، زاب  ار  زمر  نیا  میتسناوت  ام  دش و 
. هدوب تناتف  ریما  طسوت  هدش  هداد  تاعالطا  مھ  وا  دوخ  یریگتسد  تلع  ھتشاد و  ربخ  اھ  مان  ھمھ  زا  وا 

یریگتسد تلع  حرط و  لک  اھ و  مان  نتفر  ول  لماع  دناد  یم  دسیون و  یم  تارطاخ  دراد  یتقو  ینعی  لاس ، ھمھ  نیا  زا  سپ  نونکا  هداز  ھمالع  اضر  اما 
ار کش  قیرط  نیا  زا  تسا و  هداد  ول  ار  وا  یسک  ھچ  دناد  یمن  یئوگ  ھک  دنز  یم  فرح  شدوخ  مان  نتفر  ول  دروم  رد  یروط  زاب  هدوب ، تناتف  ریما  ام ،

. درادن یناوخمھ  درب  یم  مان  نآ  زا  یناسنا » فیرش  ساسحا   » ناونع ھب  ھک  یتقافر »  » نآ اب  مھ ، نیا  و  دنک . یم  روفیط  ھجوتم 
. تسا هداد  شدوخ  ھب  ار  باتک  نتشون » جنر   » ناش یئوگزاب  یارب  ارھاظ  هداز  ھمالع  ھک  تس  یتاکن  نیرت  مھم  اھ  نیا 

یمن اعبط  تسین و  رتشیب  ھحفص  زا ١٠  عومجم  رد  ھتشون ، روفیط  یاھ  غورد  نم و  یاھ  یناشوپال  ندرک  ور  یرگاشفا و  ناونع  ھب  اضر  ھک  یبلاطم 
یم ھک  یھیجوت  رھ  اب  لکش و  رھ  ھب  دراد  قح  هداز  ھمالع  ھتبلا  دوش . یقلت  نآ  شراگن  یلصا  تلع  ناونع  ھب  وا  باتک  ھحفص  لباقم ٢٣٨  رد  دناوت 

یم رکف  ھک  ینونک  شیک  تسار  یایند  دزن  ندش  بوبحم  یارب  اما  دشابن . نامداش  شا  یسایس  ھتشذگ  زا  ناسنا  کی  ناونع  ھب  دسیونب و  ار  شباتک  دھاوخ 
کی ندناشک  رد  یزیگنا  تفگش  ریثات  ھک  ار  هدنورپ  نیا  دنزب و  دوخ  نیشیپ  یاقفر  هرھچ  بیرخت  ھب  تسد  ھک  تسین  ھتسیاش  تسا  هدرم  مسیلایسوس  دنک 
ھب زیچ  رھ  زا  شیب  ار  یناگمھ  ھجوت  دشوک  یم  هداز  ھمالع  درامشب . ھناگ  ھچب  هدیجنسن و  یفرح  زیچان و  تشاد  هزرابم  ھب  ام  ھعماج  ناناوج  زا  لسن 

ھتفرگن ار  ارجام  لابند  هدش و  نامیشپ  نآ  زا  دعب  هداد و  شرییغت  یریگ  ناگورگ  حرط  ھب  ادعب  ھک  ھتشاد  یا  ھنارگاشفا  حرط  وا  ھک  دنک  بلج  ھلئسم  نیا 
ھب شیاپ  ھتساوخان  ھتسناد و  یمن  ار  رجام  نیا  تاکرادت  زا  زیچ  چیھ  ھک  نیا  رب  وا  رارصا  یلو  دیمھف ، دوش  یم  ار  تسا  هدش  نامیشپ  وا  ھک  نیا  تسا .

نیا رد  ھچرگ  وا  تسین . مھف  لباق  میا  هدوب  روفیط  نم و  شببسم  ھک  تس  یتبوقع  نیا  و  هدش ، هدیشک  کانرطخ » لمع  رد  یلاخوت و  نطاب  رد   » هورگ کی 
هداد و ھجنکش  ار  ام  ھک  یئوجزاب  کاواس ، دروم  رد  وا  میوش و  یم  ھمکاحم  ھک  میتسھ  نم  روفیط و  نیا  اما  دنک ؛ یم  هراشا  مھ  کاواس  شقن  ھب  نایم 

ربخ ھک  یتقو  زا  ھک  دسیون  یم  دیوگ و  یم  نخس  مھافت  اب  هدوب  میھس  ماظن  یروتاتکید  رد  هاش  رسمھ  شقن  رد  ھک  یولھپ  حرف  و  ھتشک ، ار  نامیاقفر 
کی زا  ناوج  نیا  ناگدنامزاب  ھک  یدرد  رکف  زا  یمد  ھتشونن ، یولھپ  دنمدرد  هداوناخ  ھب  ھمان  تیلست  ھک  ینامز  ات  هدینش  ار  یولھپ  اضریلع  یشکدوخ 

ھجنکش سرداد   » مان ندینش  زا  هداز  ھمالع  نینچمھ  تسا . ناھج  نیا  هدید  غاد  ردام  اھنت  یولھپ  حرف  یئوگ  تسا . هدوبن  ناما  رد  دنشک  یم  یدرد  نینچ 
، یجنگ ربکا  هراب  رد  ھک  دور  یم  شیپ  اجنآ  ات  یتح  وا  دراذگ . یم  رانک  طیلب  شیارب  دنکیم و  توعد  شرتائت  ندید  ھب  ار  وا  دیآ و  یم  فعش  ھب  رگ »

یاھ یگلاپمھ    ِ نادنز رد  وا  یاذغ  باصتعا  اب  ھطبار  رد  دنز و  یم  غیلبت  ھب  تسد  مھ  ناتسدرک  مدرم  لتاق  یمالسا و  یروھمج  رگ  ھجنکش  رادساپ 
. میدوب یجنگ  مھ  یمک  ام  زا  کی  رھ  شاک  دیوگ ؛ یم  شبوکرس  نارود 

نینچ دسرپ  یم  هاش  نامز  رد  ندش  ھجنکش  هراب  رد  هداز  ھمالع  زا  ھک  رگ  ھجنکش  نیا  نایانشآ  زا  یدرم  ھب  باطخ  سرداد ، اب  ھطبار  رد  هداز  ھمالع 
: تسا ھتشون 

دیوگب ینیچ  ھمدقم  ھقیقد  دنچ  زا  سپ  ھک  تشاداو  ار  وا  خساپ  نیمھ  دیاش  تسا . هدشن  مک  ھنیمز  نیا  رد  مھ  قارغا  یلو  هدوبن ، ھجنکش  ھک  تسین  نیا  متفگ  »
وا ھب  امتح  ارم  مالس  متفگ  مشاب  ھتفای  ار  یا  هدشمگ  لاس  ھمھ  نیا  زا  سپ  یئوگ  ھک  نم  دننیب . یم  ار  رگیدمھ  هاگ  ھگ  تس و  انشآ  سرداد  ناورس  اب  ھک 

ھک نیا  زا  دنیب  یم  نویزیولت  رد  ار  مریوصت  ای  دونش  یم  میاھ  ملیف  تبسانم  ھب  ارم  مان  تقو  رھ  ھک  تسا  هدینش  سرداد  ناورس  زا  اھراب  تفگ  دناسرب .
« قدصم  » شیامن یارجا  یارب  ھک  شیپ  لاس  راھچ  ھس  نیمھ  ات  تشذگ  نیا  دوش ]...[ . یم  تحاران  دوب  هدمآ  شیپ  یراتفرگ  میارب  لیلد  یب  ارجام  نآ  رد 

رد یقافتا  ار  تسا ] بلط  تنطلس  ای  یکاواس و  مھ  وا  ھک  دشاب  هدز  سدح  دیاب  هداز  ھمالع  ًاعبط  ھک   ] لاس نایم  یاقآ  نامھ  هرابود  مدوب  سلجنآ  سول  رد 
شیامن امش و  زا  بترم  یناریا  یاھ  نویزیولت  ویدار و  ھک  اھزور  نیا  تفگ  دروآ . دای  ھب  ار  ناملوا  رادید  دمآ و  ولج  مدید . ھفاک  کی  یمومع  گنیکراپ 

طیلب شیارب  دنیبب  ار  شیامن  دراد  لیم  رگا  دیوگب  دناسرب و  وا  ھب  ارم  ددجم  مالس  متفگ  تس . امش  دای  ھب  بترم  سرداد  ناورس  دننز  یم  فرح  قدصم 
دعب ھتفھ  کی  دودح  دریگب . سامت  دناوتب  ات  مداد  مھ  ار  متشاد ) رایتخا  رد  اتقوم  ھک  دوب  مناتسود  زا  یکی  لام  ھتبلا  ھک   ) یتسد نفلت  هرامش  مراذگ . یم  رانک 

لاحشوخ و  دریگب . سامت  البق  ھتسناوتن  ناتسرامیب  رد  شرسمھ  ندوب  یرتسب  لیلد  ھب  تفگ  یم  ھک  سرداد  ناورس  زا  دوب ، متسود  یتسد  نفلت  رد  یمایپ 
ص ٩٠ منزب . گنز  وا  ھب  رگا  دوش  یم 

ورسخ لتاق  نیا  ینعی  هداتسرف ، مادعا  ھبوچ  یاپ  هدرک و  ھجنکش  ار  رگید  زرابم  اھدص  ام و  ھک  رگ  ھجنکش  نیا  زا  یتقو  ھک  نیا  یاج  ھب  هداز  ھمالع 
وا دنک و  تیاکش  وا  زا  دروآ ، یم  تسد  ھب  نفلت  هرامش  ناشن و  ینادنز  اھدص  رگ  ھجنکش  رگید و  نت  اھ  هد  فرشا و  دیمح  نایشناد و  تمارک  یخرسلگ ،

دنک و تقو  رگا  ھک  تسا  نیا  یپ  رد  دراذگ و  یم  رانک  طیلب  شیارب  دنک و  یم  شتوعد  رتائت  ندید  ھب  دناشکب ، هاگداد  ھب  شیاھ  تیانج  مرج  ھب  ار 
(. مسیون یم  دش  مزال  رگا  ھک  تسھ  یرگید  تاکن  رادخرچ ، یلدنص  یور  رب  سرداد  اب  رادید  هراب  رد  . ) دنزب نفلت  وا  ھب  دھدب  هزاجا  شیرکف  تیلوغشم 

نارای فرشا و  دیمح  دش  قفوم  ھک  نیا  نمض  دابآرھم  هاگدورف  رد  اھ  کیرچ  سنارفنک  لحم  ھب  کاواس  ھلمح  یربھر  رطاخ  ھب  ھک  تس  یسک  سرداد 



» دقنهرامش ١٢٧ هاگدید نودب 

. تفرگ رارق  رادخرچ  یلدنص  رب  رمع  ھمھ  یارب  دید و  بیسآ  زین  شدوخ  دناسرب  لتق  ھب  ار  وا 
: دیارس یم  ھک  ما  هداتفا  زارفرس  نالدرا  ھنارت  دای  رایتخا  یب  تسا . هدش  یروآ  تفگش  یایند  ھچ  اعقاو 

.« منایرگ میآ و  یم  مناج ، نت و  مخز  اب  مناشیرپ ، ماب  نیا  منازیزع ، دای  اب  »
ناونع ھب  وا  زا  دھاوخ  یمن  رگید  ندوب ، یسایس  ینادنز  ھلئسم  اب  ھطبار  رد  الوصا  ھکلب  هدنورپ ، نآ  اب  ھطبار  رد  اھنت  ھن  شباتک  نایاپ  رد  هداز  ھمالع 

هدنسیون و ھک  دھد  یمن  حیضوت  یلو  تس ، وا  قح  درادن ، لاکشا  نیا  دننادب . دنمرنھ  هدنسیون و  ار  وا  طقف  دھاوخ  یم  وا  دنربب . مان  قباس  یسایس  ینادنز 
. دراد یا  یدب  ھچ  تسا  هدوب  قباس  یسایس  ینادنز  ھک  یدنمرنھ 

. درادگب ھیام  نیشیپ  »ی  اقفر  » زا ھک  دنکن  ادیپ  نیا  ھب  یزاین  تفرشیپ  یارب  رگید  یلو  دشاب ، قفوم  شا  یگدنز  رد  هداز  ھمالع  اضر  مراودیما  نم 
لیروآ ٢٠١٢

یئاحطب روفیط  پچ –  مشچ  رب  یتسد  تسار “  ” تسایس رب  یمشچ 
دادرخ ١٣٩١

زا هداز  ھمالع  اضر  تارطاخ  باتک  رد 
تسا ھتفر  نخس  زین  یلاجنج  هدنورپ  نامھتم  زا  رگید  یکی  یئاحطب  روفیط 

میا هدروآ  اجنیا  زین  ار  وا  رظن 
. دشاب الاب  تروص  ھب  یراذگمان  تسیابیم  نآ  یاوتحم  ھب  ھجوت  اب  ھتبلا  ھک  تسایس “ رب  یمشچ  رنھ ، رد  یتسد   ” مان اب  تسا  هدش  رشتنم  یباتک  اریخا 

نتفرگ لکش  یگنوگچ  ھب  تسا  ناشیا  هاگن  باتک ، لوا  لصف  ھحفص  زا ٩٠  ھحفص  هد  ھب  کیدزن  تسا . هدازھمالع  اضر  یاقآ  نادنز  تارطاخ  باتک ،
نیا ھک  تسا  ییاھناتساد  لقن  ناتساد و  تساران  تسار و  باتک  ھیقب  یسایس . ناینادنز  یدازآ  یارب  لاس ۵٢  رد  قباس “)  ) ھکلم یریگ  ناگورگ   ” حرط

“. تسھ یرازابرس  رھ  رب  ھک  تسا  یعاطم   ” اھزور
رھ ھب  ھک  تسا  سک  رھ  قح  مشکیمن . شلاچ  ھب  تسا  طوبرم  تیدرف  نیا  ھب  ھک  اجنآ  ات  ار  شتارطاخ  منک و  یمن  دروخرب  یسک  تیدرف  ھب  الوصا  نم 

ماھتا و ھب  ھک  ینامز  هژیو  ھب  دوشیم –  نم  تیدرف  هریاد  دراو  سیون  هرطاخ  ھک  اجنآ  اما  دنک . ریسفت  ریوصت و  ار  دوخ  دھاوخیم  شلد  ھک  یاهویش 
. نک داش  نمشد  یراچان  نیا  زا  مفساتم  ھچرگ  میآرب . ییوگخساپ  ماقم  رد  منادیم  دوخ  قح  دوش - لسوتم  ازسان 

ھناگچب ھمانملیف   ” ارنآ دنک و  دقن  ار  راکامس  سابع  متسھ “ یشروش  کی  نم   ” باتک مھ  تسا  هدرک  ششوک  ناتساد ، ییوگزاب  رد  هدازھمالع  یاقآ 
دقتعم دناوخیم و  یدژارت  ھعجاف و  ارنآ  وا  ھک  دنادب  یزیچ  نآ  ندمآ  دوجوب  بجوم  ارم  مھ  دناوخب و  رواب  دوز  حول و  هداس  ار  شاهدنسیون  و  یکیرچ “

زا کمک  اب  باتک  لوط  مامت  رد  وا  ص٢٣ .)  ) درک نوگرگد  ارم  یگدنز  ص ٢٢ ) . ) دش نوگرگد  مکتسد  ای  دوبان  ھنایم  نیا  رد  یرایسب  یگدنز   ” ھک تسا 
. تسا هدرک  تیاور  دنک ، بلج  ار  هدنناوخ  یزوسلد  ھک  یلکش  ھب  ار  نادنز  هاگداد و  یریگتسد و  هوحن  شایسیون ، ناتساد  هویش 

. دشاب مھ  نم  لوبق  دروم  دناوتیم  یدودح  ات  ھک  تسا  هدروآ  ار  ارجام  لک  یدنب  عمج  نم “ یردام  نیمزرس  ناریا   ” یتنرتنیا تیاس  زا  لقن  ھب  دوخ  وا 
یلاخ غورد و  ییامن ، یبالقنا   ” ماھتا بوچ  اب  ار  روفیط  دھاوخیم  دنکیمن و  هدنسب  نیا  ھب  دعب  لبق و  تاحفص  رد  هدازھمالع  یاقآ  اما  (ص ۴١-۴٣ )

دشکیم شیپ  ار  زاریش  نویزیولت  نتنآ  راجفنا  یارجام  الثم  دریگیم . کمک  راکامس  باتک  تاضقانت  زا  شدوخ ، لوق  ھب  ھطبار  نیا  رد  دنزب و  یدنب 
و تسا . هدمآ  راکامس  تارطاخ  باتک  رد  اھنت  دشن و  ھتفگ  اھییوجزاب  رد  الصا  ارجام  نیا  ھک  دنک  لقن  ار  راکامس  ھتشون  زا  تمسق  نآ  ھک  نیا  نودب 

ھب ھن  دربیم ، مان  وا  ھک  یناگدننک  تکرش  زا  مادکچیھ  ھکلب  نم ، اھنت  ھن  ار ، دنکیم  هراشا  نآ  ھب  راب  دنچ  ھک  هدازھمالع  یاقآ  یلیخت  هاگداد  رد  نآ  حرط 

 PDFmyURL.com

http://www.gozargah.com/tag/shomareh127/
http://www.gozargah.com/category/naghd/
http://www.gozargah.com/naghd/naghd-ya-takhrib/#respond
http://www.gozargah.com/naghd/tifor-bathaee/
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01


یاھهولج یارب  تسا  ییویرانس  تسا و  یگتخاس  یلکب  ھتبلا  ھک  دشاب . هدش  لیکشت  هاگداد  نیا  اھنآ  طسوت  نادنز  رد  ھک  دننکیم  دییات  ھن  دنروآیم و  دای 
تمادن ھک  یناسک  لباقم  رد  مھ  نآ  تفگ ، دھاوخن  یرگید  نادنز  چیھ  رد  یور  جیھ  ھب  ھتفگن  ییوجزاب  رد  ھک  ار  یزیچ  دنادیم ، ینادنز  رھ  باتک .

اب متساوخیمن  رگید  نم  ھک  ینامز  تسا : نیا  مراد  دای  ھب  ھک  یزیچ  اھنت  دناھتشاد . او  رارقا  ھب  ارم  اھنآ  ایوگ  تسا . ھیاپ  یب  ناتساد  لک  سپ  دناهدرک .
الاح یدروآ ، اجنیا  ھب  ار  ام  وت  تفگ : نم  ھب  تینابصع  اب  هدازھمالع  متسویپ . نومک  یمومع  هرفس  ھب  منیشنب و  هرفس  کی  رس  یدیشمج  لثم  ینیمدان 

نم ھکنیا  ھن  دیشاب ، هدمآ  اجنیا  ھب  ناتدوخ  هزرابم  یژولوئدیا و  رکفت و  رطاخھب  امش  ھک  مراودیما  منکیم و  رکف  نم  متفگ  ینکیم ؟ ادج  ام  زا  ار  تدوخ 
اب باتک و  دوخ  هویش  ھب  ار  ناتساد  ادتبا  دیراذگب  اذل  تسھ . مھ  شتارطاخ  باتک  نیا  لک  هزاریش  هدازھمالع  زور  نآ  فرح  نیا  مشاب . هدروآ  ار  امش 

هدنکارپ رایسب  هدرک و  یراددوخ  اھنآ  نداد  رارق  مھ  رانک  زا  تیعقاو ، ریوصت  زا  رارف  یارب  وا  ھتبلا  ھک  منک ، وگزاب  هدازھمالع  یاقآ  دوخ  تاملک 
. تسا ھتشون 

اعقاو درک . ھناوید  یتدم  یارب  ارم   ” ربخ نیا  دبوشآ . یمرب  یدمحم “ زویا  دواد   ” شتسود مادعا  مکح  ربخ  زا  هدازھمالع  اضر  مان  ھب  یناوج  نادرگراک 
دوخ اب  تشاد . دوخاب  ار  تنطلس “ نادناخ  ھب  دصق  ءوس   ” یھفطن ھک  درک  روطخ  منھذ  ھب  یرکف  ھناخ  رد  زور  نامھ  احالطصا “… “ ھن  ھناوید ،

، موش هدناوخ  ارف  ھنحص  یور  ھب  دنراد  روضح  یجراخ  نانامھیم  ناراگنربخ و  ھمھ  ھک  ییاج  هراونشج  ینایاپ  مسارم  رد  تسا  رارق  ھک  الاح  مدیشیدنا 
ھب ضارتعا  یسایس و  ناینادنز  زا  عافد  رد  ار  یاهدش  هدامآ  لبق  زا  نتم  منک و  هدافتسا  تصرف  نیا  زا  تسا ) نم  زا  دیکات   ) دوب دھاوخ  هوکشاب  ھچ 

ناکت تخس  متشاذگ . نایم  رد  وا  اب  ار  ماهزات  زیگنا  ناجیھ  رکف   ” سابع اب  رادید  رد  دعب  زور  ود  یکی  ص٣٠ ) . ) مدش مدش ، مھ  ریگتسد  مناوخب . ھجنکش 
نیدب یناکما  نتشاد  اب  الاح  اما   ” و دوشیم . ھتفرگ  رظن  رد  ارجام  رادربملیف  ناونع  ھب  سابع  وگتفگ ، یھمادا  رد  ص٣١ ) “ ) تفر ورف  رکف  ھب  دروخ و 
دوبن رتھب  یسایس  ناینادنز  زا  یظفل  عافد  یاج  ھب  میدز ؟ یم  رترثوم  یلمع  ھب  تسد  یرگاشفا  فرص  یاج  ھب  ھک  دوبن  رتھب  ایآ  ییانثتسا ، یگرزب و 

سابع ھب  نم  داھنشیپ  تیاھن  رد  درک . متسمرس  مناھرب  نادنز  زا  ار  دواد  لثم  یفیرش  یاھناسنا  مناوتب  نم  ھک  رکف  نیا  میدرکیم ؟ شالت  ناشیدازآ  یارب 
ناینادنز زا  یدادعت  یدازآ  تساوخرد  یولھپ و  حرف  نتفرگ  ناگورگ  یارب  ییالط  تصرف  نیا  زا  یرگید  راک  رھ  یاج  ھب  تسا  رتھب  ھک  دیسر  اجنیا  ھب 

ص٣١)  ) تسانعمیب ھحلسا  نودب  یریگ  ناگورگ  میتسنادیم  میروایب ، اجک  زا  ھحلسا  ھک  میدش  وربور  شسرپ  نیا  اب  ھلصافالب  اما  میریگب . هرھب  یسایس 
.“ دش مشومارف  زیچ  ھمھ   ” ھک دور  یم  بیرج  رازھ  یاتسور  ھب  ھک  دوشیم  لوغشم  شیرادربملیف  دوخ و  ھب  نانچ  هدننک  داھنشیپ  نامرھق  اما 

دنچ  ” دراد دوجو  هاوخکین  رورت  زا  تبحص  رد  شیپ  اھتدم  زا  نارگید ) دروم  رد  تسا  هدازھمالع  دوخ  تاملک   ) یدنب یلاخ  ییامن و  یبالقنا  نیا  ھنیمز 
( متسھ یشروش  کی  نم  باتک  زا  ( “؟ مینزب ار  وا  ارچ  دسریم ، هاوخکین  زا  رتالاب  یاھمدآ  ھب  نامتسد  ھک  ام   ” تفگ داد و  هدیقع  رییغت  اضر  دعب  زور 

روفیط ھب  دنزیم و  یرد  رھ  ھب  ھحلسا  ھیھت  یارب  سابع  دوشیم . ھتفرگ  یدج  کانرطخ “ یاھفرح   ” هدازھمالع یاقآ  روصت  مغریلع  راب  نیا  اما 
ماگنھ رد  نوچ  اما  میدوب . هدرک  یراک  نغور  ارنآ  مھ  اب  ام  یتح  دوب ، حلسم  تمارک   ] دراذگیم نایم  رد  تمارک  اب  ار  عوضوم  روفیط  دنکیم . ھعجارم 

ناسک تسیابیم  دوشیم و  رتیدج  حرط  دماین ]. هاگداد  ھب  ھحلسا  نآ  میدزن . یفرح  نآ  زا  ییوجزاب  رد  نم  ھن  وا و  ھن  تشادن ، دوخ  اب  ارنآ  یریگتسد 
راھچ زا  وضع  نیموس  ریما ، ھب  تمارک  تسا ) ھتشون  لیصفت  ھب  سابع  ار  تایئزج  . ) دوب مزال  یرتشیب  ھحلسا  اتعیبط  دنشاب و  حرط  رد  یرتشیب 

. دنکیم ھعجارم  میتسنادیمن ) تمارک  ھن  نم و  ھن  اتعیبط  هدرکیم –  دادملق  اھکیرچ  طبار  ار  دوخ  هدوب و  یکواس  ھک   ) هورگ تیزکرمرفن 
ھحلسا ناکما  ردقچ  هورگ  نیا  ینکیم و  تیلاعف  یھورگ  ھچ  رد  وت  منادیمن  نم  : ” دیوگیم وا ، ھب  سابع  شرازگ  باوج  رد  هدازھمالع )  ) هدنھد داھنشیپ 
دیوگیم هدازھمالع  مھ  زاب  سابع  یدعب  ھعجارم  رد  یشروش ) کی  نم  ص٢۶  “ ) ینکیم ھچ  نیبب  ورب  مراد … نانیمطا  وت  ھب  نوچ  نم  یلو  دراد …

اجنامھ ص ٢۶) تدوخ (. تسد  یچیق  شیر و  ناج  سابع  ”
پاچ هوکش  ار  زمر  دیآیم ، هورگ  ھب  وا  فرط  زا  ھحلسا  نداد  لوق  دوشیم و  هداد  کاواس  ھب  ریما  طسوت  یماسا  حرط و  مینادیم ، ار  ناتساد  ھیقب 

. موشیم ریگتسد  نارھت  زاریش - سوبوتا  ھب  ندش  راوس  لاح  رد  نم  دوریمن ، رارق  رس  ھحلسا  نتفرگ  یارب  یدیشمج  نوچ  زور  نامھ  دنکیم و 
باتک و نیا  رد  میدوب ، هدز  فرح  طقف  ام  دنکیم  رارکت  مادم  دوشیم و  ھکش  تھج  نیمھ  ھب  تسا ، هدوبن  هدازھمالع  ھشیدنا  نھذ و  رد  حرط  ندش  یدج 
ام دشیمن  نینچ  رگا  دیوگیم ، ھشیمھ  میدشیم . قفوم  ام  دشیمن ، اھیزابداشگ  وا ) لوق  ھب   ) نیا رگا  ھک  دیوگب  ماهدیدن ، وا  یاھراک  رگید  زا  کی  چیھ  رد 

!( دیتخادنا لچح  یوت  ار  ام  دیدرک و  رواب  ارچ  امش  میدز  یفرح  کی  ام  اباب   ) تسا نیا  شاھنایماع  میتفر . یمن  نادنز  ھب 
ات هوکش ، طسوت  ناشیاقفر  یخرسلگ و  هورگ  ندش  لصو  دننام  هدنورپ ، نیا  لوح  رگید  تاقافتا  ھمھ  زا  ھتشذگ  مینیبیم ، باتک ، تافارتعا  ساسا  رب 
ار ناشیگدنز   ” ھک دندوب  ییارجام  یناب  هدنھد و  داھنشیپ  ناشیا  تسارجام . عورش  ناشیا  ھتخپن  تاساسحا  تسا ، طوبوم  هدازھمالع  یاقآ  ھب  ھک  اجنآ 
نآ یایازم  زا  هدرک و  لیدبت  سانشرس  هرھچ  ھب  ار  ناشیا  ینوگرگد  نیا  تبھوم  دعب ) ھب  نادنز  زا  لقاال   ) تسا لاس  ھتبلا ٣٣  و  تسا “ هدرک  نوگرگد 
باسح ھیفصت  ییوج  تقیقح  ییارگعقاو و  مان  ھب  سابع  روفیط و  اب  دزادرپیم و  دوخ  زا  تئارب  ھب  عوضوم  ندرک  ھتفشآ  اب  ارچ  لاح  دناهدش . دنمهرھب 
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رد هزرابم  ردقنآ  نادنز  زا  دعب  نم  دھاکب . متلزنم  زا  یرگاشفا  الثم  اب  دھاوخب  ھک  ماهدشن  ریزو  تسخن  ھک  نم  تسا . نشوران  یکی  نم  یارب  دنکیم ;
. مشاب ھتشادن  هدنورپ  نآ  ھب  نتشگزاب  ھب  جایتحا  مییاسانش  یارب  ھک  مراد  ماهدنورپ 

اب دنراد ، روشک  یرنھ  ھعماج  ھب  ھک  یھجوت  اب  ونابھش  ترضحایلع  مراد  نانیمطا  : ” تفگ هاگداد  رد  ھک  یاھلمج  نآ  ینکفارف  یارب  هدازھمالع  یاقآ  ایآ 
قاتا رد  ھک  شیپ  لاس  تفھو  یس  رد  زور  نامھزا   ” دیوگیم دوخ  و  دوش “ ماهداوناخ  نم و  ھجوتم  یملظ  تشاذگ  دنھاوخن  نم  یھانگیب  ھب  ندرب  یپ 

ندرگ ھب  ار  نآ  ریصقت  و  ص ٨٣ ) “ ) تسا هدرکن  کرت  ار  منھذ  چمس  یذوم و  یکتخب  لثم  شیپ … ھظحل  دنچ  نیمھ  ات  مدروآ  ذغاک  رب  ار  نآ  ییوجزاب 
زا یریپ  ھماگنھ  نیا  رد  وا  ات  میریگب ، ندرگ  ھب  دشاب و  هدوسآ  میراذگب  تسا  نینچ  رگا  تسا ؟ هدز  تارطاخ  الثم  نیا  نتشون  ھب  تسد  نتخادنا ، نارگید 

. دبای ییاھر  جنر  نیا 
دیاش  ) یسایس تسا  یشیارگ  ھکلب  تسا ، هدرک  لوغشم  ار  ناشیا  نھذ  ھک  تسین  یدروم  اھنت  ھتشذگ  زا  ینامیشپ  نیا  ھک  دراد  دوجو  یرگید  دھاوش  اما 

ھب لوا  هدرک ، اھر  ار  ھتشذگ  تیرثکا ) ناییادف  عون  زا   ) پچ تاشیارگ  ھک  درادیم  او  ار  وا  ھک  ندوب ) حرطم  یدنسپدوخ و  ھنیمز  رد  یناور - مھ 
شیارب دسیونب و  ھمان  شاهدیدغاد “ ردام  ھب  دربن و  شباوخ  بش   ” یولھپ اضریلع  گرمرد  سپس  دروآ و  یور  گنراگنر  یاھیچ  یلم  اھیقدصم و 

ناگدنامزاب اب  ات  ملد ، ھچنآ  سپ  ارچ ؟ جایتحا  لالدتسا و  قطنم و  تسا . ھتفگن  غورد  نم  ھب  زگرھ  ملد   ” ھک دیامنب  ھفاضا  دنک و  ییابیکش “ یوزرآ  ”
هاگداد ھلمج  نامھ  ھمادا  نیا  ایآ  ھکلم ) ھب  هداز  ھمالع  ھمان  شتآرب ، رود  زا  تیاس  اگن ، “ ) دوشیمن یضار  دراذگن  نایم  رد  یولھپ  اضریلع  یهدیدجنر 

؟ تسا ھتشون  یاھمان  یمالسا  یروھمج  یاھنادنز  نایمادعا  هدیدغاد  ناردام  یارب  هاگچیھ  ایآ  تسین ؟ یولھپ  حرف  هراب  رد 
( ولمریآ ناورس  وا ، هدشمگ   ) یوجزابرس یارب  یگنتلد  ینابرھش و … نارسفا  اھیکاواس و  نابرھم  بوخ و  یاھهرھچ  زا  تسا  رپ  باتک  تیاھن  رد 

. یسایس ینادنز  دب  یاھهرھچ  و  نیوا . نز  قالش 
برض ریز  ار  شقباس  یاھینادنز  مھ  دوبن  مزال  تسوا ) یدرف  قح  ھک   ) ندش سورطفریم  لاثما  اھولمریآ و  رانک  رد  نتفرگرارق  یارب  هدازھمالع  یاقآ 

نیا رد  رگا  فرشا : دیمح  ھتفگ  ھب  دیشک . دنھاوخ  شخر  ھب  ار  شا  هدنورپ  ادرف  تسا ، رمع  ضغب  زا  دننزیم ، فک  وا  یارب  زورما  ھک  ییاھنآ  دریگب .
. دنراد ناوارف  تسد  نیا  زا  یچرادبآ  دیتفر ، وسنآ  ھب  رگا  دیقلخ ، رادرس  دیتسھ ، وس 

روفیط ١٢/۴/۴
———————

! نفعت معط  اب  یتخبشوخ 
نادنز یاھ  تشاددای 

ھلادبعروپ دمحم 
راصح لزق  نادنز  ھنیطنرق ی  لاس ١٣٨٨ ،  زورون 

تلاح ناشمن  یوب  ھک  وتپ  یاھ  کرک  رگا  یتح  یشاب ، ھتشادن  ترس  یور  زا  ار  وتپ  ندیشک  رانک  تارج  ھک  دوش  یم  ثعاب  اوھ  زوس  ناوختسا  یامرس 
 : دیوگ یم  یناغفا  ھجھل ی  اب  ھک  ھنیطنرق  تامدخ  ینادنز  یادص  دنھد . شارخ  ار  تیولگ  دنک  یم  داجیا  عوھت 

 “ هرامآ دیش  دنلب  “ 
. ینک یم  ھچ  منھج  نیا  رد  ھکنیازا  توھبم  یتسھ و  یمنھج  ھچ  رد  ھک  دنک  یم  یروآدای  اددجم  دنکیم و  ترادیب 

اب هارمھ  نادنز  یاھرادراخ  میس  یور  اھ  کشجنگ  زاوآ  دنک . یم  خوسر  تراکفا  قمع  ھب  ترس  هدیشارت  تسوپ  زا  نادنز  یروخاوھ  رد  اوھ  یامرس 
یاشامت اب  هارمھ  ھک  دنک  یم  داجیا  کیتامارد  یا  ھمغلم  دھد  ماجنا  صقن  نودب  ار  تندرمش  ھفیظو ی  تسا  شالت  رد  ھک  نابھگن  رسفا  سوبع  هرھچ ی 

. دنک یم  لیمکت  ھنامحریب  ار  تیگدنز  یدمک  ناینادنز ، کیژارت  هرھچ ی 
دیسا ییابر و  مدآ  زا  ھباشم  ریغ  یتاماھتا  اب  ھباشم و  یاھ  هرامش  اب  یناینادنز  نایم  رد  یلم . تینما  ھیلع  مادقا  ماھتا  ھب  یتسھ ، ینادنز ١٨٩۴۵۶  وت 

. ردخم داوم  قاچاق  شورف و  دیرخ و  ات  ھتفرگ  زواجت  یشاپ و 
تیبثت ار  تنت  یامرس  دزیریم و  تا  هدیشارت  رس  یور  بآ  ھلول ی  زا  بآ  نایرج  ھکیلاح  رد  دنریگب . شود  دیاب  ناینادنز  ھمھ ی  یتمالس ، ظفح  یارب 

 : ییوگ یم  ینک و  یم  ضارتعا  دنکیم ،
 “ هدرس یلیخ  بآ  اقآ  “ 
 : ھک دنھدیم  باوج  و 

 ”. یرامخ وت  شاداد  تسین  درس  “ 
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» دقنهرامش ١٢٧ هاگدید نودب 

روفو ناشنایم  رد  یتخبشوخ  ردقنیا  ھکنیازا  تدیدج  هداوناخ ی  نایم  رد  وت  دنشاب و  هداوناخ  رانک  رد  ار  دیع  بش  دنراد  مسر  نایناریا  تسا و  دیع  بش 
یالاب زا  یکی  نآ  تسا و  شندرک  دود  یارب  تخت  ناپوئن  ندیشارت  لابند  ھب  یرامخ  زا  ناشیکی  ھک  دنتسھ  تخبشوخ  ردقنآ  یوش !  یم  فوعشم  دراد 

یا هدعم  زا  بادرز  نیا  هرق ی  هرطق  دکچ . یم  نییاپ  ھب  تخت  ھبل ی  یور  زا  بادرز  نایرج  دروآ . یم  الاب  بادرز  تروص  ھب  ار  یتخبشوخ  ترس 
زا رتشیب  ھک  رگید  تخبشوخ  ناسنا  کی  رت  فرطنآ  دشاپ . یم  تتروص  یوت  ار  تخبشوخ  مدآ  دوجو  تفاثک  ردخم  داوم  ندیسرن  زا  ھک  هدمآ  نوریب 
یملع نابز  ھب  ای  تفاثک  نیا  دنیوگ  یم  دشک . یم  نوریب  ار  شیاپ  یاھ  مخز  تفاثک  کرچ و  شفیثک  هراپ ی  هراپ  راولش  یال  زا  درادن  نس  لاس  هدزون 

دشک و یم  مکحم  ھتسب و  ھچراپ  ھکت  دنچ  اب  ار  شیاپ  تسد و  رگید  تخبشوخ  ناسنا  کی  تسا . ندب  نتفر  لیلحت  کارک و  ندیشک  ھجیتن ی  تنوفع 
یا و ھتسشن  اھ  یگنز  یوھایھ  رد  اھنت  وت  دنوش . شکیدزن  ھکنیزا  دنراد  ھمھاو  دراد و  زدیا  وا  دنیوگ  یم  ناینادنز  ھمھ ی  دبوک . یم  راوید  ھب  ار  شرس 

یلم یامیس  زا  رتائت  نیا  نتم  یقیسوم  دوش . یم  هداد  شیامن  ھنحص  یور  ابیز  رتائت  نیا  اب  ھک  یا  یتخبشوخ  یروآ ، یم  دای  ھب  ار  تندوب  تخبشوخ 
اب طبترم  مسارم  رگید  نیس و  تفھ  هرفس ی  کچوک ، یاھزمرق  یھام  دیع . بش  دیرخ  ماگنھ  ھب  مدرم  شورخ  شوج و  زا  یریواصت  دوشیم ، شخپ 

ندیصقر زا  یا  ھنحص  تنھذ  رد  گنھآ  ندینش  اب  یتخبشوخ . عوضوم  اب  یملیف  زا  تسییابیز  رایسب  یقیسوم  ھک  یلمآ  ملیف  یقیسوم  اب  هارمھ  زورون 
نآ دنتسھ . ناینادنز  سلاو  نیا  ناصاقر  ینک . یم  سح  ار  یتخبشوخ  یعقاو  صقر  تدوجو  هرذ ی  هرذ  اب  ینک و  یم  مسجت  ار  تا  ھقوشعم  اب  سلاو 
ھب بادارز  شقوشعم  نابل  ندیسوب  ماگنھ  رد  یکی  نآ  دزیریم و  شا  ھقوشعم  یاپ  یور  دزیریم و  نوریب  شیاپ  زا  کرچ  صقر  ماگنھ  رد  ینادنز 

. دنکیم مسجت  ار  شا  ھقوشعم  ندب  اھنآ  ھب  ندز  گنچ  اب  هدش  نازیوآ  یروخاوھ  یاھ  سنف  زا  دبنتسد  اب  ھک  مھ  یکی  نآ  دبال  دزیریم و  شناھد 
رارمتسا موادت و  ندرک  یروآدای  ون  لاس  ینک . یم  هزرابم  نآ  اب  ھک  تسیزیچ  نآ  نایرع  هرھچ ی  ون  لاس  ندمآ  وت  یارب  راب  نیا  دیآ . یم  ون  لاس 

دنتسھ تخبشوخ  ردقچ  ھک  دنک  یم  یروآ  دای  اھ  ناسنا  ھب  ون  لاس  مسارم  تسا . نآ  هدولاش ی  اھ  ناسنا  زا  یشک  هرھب  ھک  یا  ھعماج  مادت  تسا . رامثتسا 
تفاثک و ھعماج  نیا  لد  زا  زونھ  دنوشیم و  رامثتسا  زونھ  اھ  نآ  درک و  روبع  دوب  ھتشذگ  شیپ  زور  ھک ٣۶۵  ییاج  نامھ  زا  رگید  راب  کی  دیشروخ  ھک 

. دنزیم نوریب  نجل 
. دوش ھسیبک  لاس  ات  دھدیم  شک  زور  کی  ار  رتائت  نادنز  ھنیطنرق ی  ھک  تساجنیا  یتخبشوخ  ناروف  و 

یم شخپ  زین  یلمآ  ملیف  گنھآ  دراد و  نایرج  دراد و  نایرج  دراد و  نایرج  یتخبشوخ  دخرچ ، یم  دخرچ و  یم  دخرچ و  یم  نیمز  رود  ھب  دیشروخ 
نیا اب  ناشنت  تسوپ و  هرھچ و  یور  یتخبشوخ  میالع  مامت  اب  یتاقبط  ھعماج ی  رد  هدش  رامثتسا  تخبشوخ  یاھ  ناسنا  دوش و  یم  دوش و  یم  دوش و 

. دنوش یم  رامثتسا  دنوش و  یم  رامثتسا  دنوش و  یم  رامثتسا  دنصقر و  یم  دنصقر و  یم  دنصقر و  یم  گنھآ 
 : دوش یم  رجفنم  ییادص  تشوگ  رد 

ثتسا دنچ  دص و  دنچ  رازھ و  دنچ  لاس  زاغآ 

یحیلم اضر  یلع  نادرگرب : رصتخم –  یفارگویب  هارمھ  ھب  نلید ، باب  زا  یاھنارت 
 □ یدازریش زربیرف    ِ باختنا ھب  – 

دادرخ ١٣٩١

تشاد ساموت  نلید  یزلو  رعاش  ھب  ھک  یتدارا  اب  ار  دوخ  مان  اھدعب  ھک  نمرمیز  نلآ  تربار 
ھب شدوخ   . دمآ ایند  ھب  اتوسھنیم  تلایا  رد  یم ١٩۴١  رد ٢۴  داد ، رییغت  نلید  باب  ھب 

زا دعب  دش و  هاگشناد  دراو  لاس ١٩۵٩  رد  تخومآ . ار  ینھدزاس  راتیگ و  یگدنزاون  ییاھنت 
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جلیو چیونیرگ  ھلحم  یاھھفاک  رد  تفر . کرویوین  ھب  و  دش ! جراخ  اجنآ  زا  لاسکی 
رد شیاھراک  دروم  رد  یبوخ  دقن  پاچ  زا  دعب  ھکنیا  ات  درکیم . یگدنناوخ  یگدنزاون و 

. تسب دادرارق  وا  اب  ایبملک  یناپمک  درک و  ور  وا  ھب  لابقا  تخب و  زمیات ، کرویوین 
یھھد یاھلاس  رد 

یاھھنارت دوب  یدازآ  هار  رد  زرابم  یاھهورگ  ناناوج و  تاضارتعا  تازرابم و  جوا  ھک  تصش 
دورس ھب  لیدبت  دنتشاد ، ناناوج  یضارتعا  دیاقع  اب  وسمھ  ینیامضم  بلغا  ھک  نلید  باب 

. دندشیم هدینش  تیعمج  نابز  زا  اھییامیپھار  تاعمجت و  رد  اھراب  اھراب و  هدش و  یگتسبمھ 
: ھنارت

ینانخس رد  دنک  ارجا  ار  دوخ  دیدج  گنھآ  دنچ  ھکنیا  زا  لبق  نلید  باب  لاس ١٩۶٢٫ 
یھنارت نم  نوچ  تسین . نوا  لثم  یزیچ  ای  ضارتعا و  گنھآ  گنھآ ، نیا  : ” تفگ هاتوک 
یهدیقع فالخ  رب  ھک  دناوخ  نآ  اب  تخاون و  ار  یگنھآ  وا  دعب  مسیونیمن “. یضارتعا 

نیرتفورعم زا  یکی  یندم و  قوقح  شبنج  ضارتعا  دامن  ھب  لیدبت  دعب  یکدنا  نلید  دوخ 
ار نآ  رعش  نتم  نلید  تسا . هدش  ارجا  یداژن  ضیعبت  دروم  رد  نونک  ات  ھک  دش  ییاھگنھآ 

نآ یهدنز  یارجا  ماگنھ  ھک  تشون   طخدب   ھلجع و  اب  یردق  ھب  ھقیقد و  هد  رد 
نیح ار  نآ  زا  ییاھتمسق  ھک  دش  روبجم  دناوخب و  ار  دوخ  طخ  تسناوتن  راب ، نیلوا  یارب 

یاھلاؤس رعش  نتم  رد  درک . رشتنم   Freewheelin The موبلآ رد  لاس ١٩۶٣  رد  ار  نآ   لماک  یارجا  وا  اھدعب  دنک . فذح  ارجا 
. دنکیم حرطم  دھدب  اھنآ  ھب  یعطق  یباوج  ھکنیا  نودب  یدازآ ، گنج و  حلص ، دروم  رد  یفسلف 

اھلاؤس ندوب  باوجیب  نیا  ھب   Blowin in the Wind زین ھنارت  مان 
رھاظ رد   Blowin in the Wind دراد . تلالد 

The: یھلمج یلو  دھدیم ، ار  داب  رد  ندیزو  ینعم 
تسییاج ھشیمھ  خساپ  ھک  تسا  نیا  ینعم  ھب  رتشیب   answer, my friend, is blowin’ in the wind

تسین ییاجنآ  حیحص  باوج  ھشیمھ  تساجنآ و  خساپ  تسین . سرتسد  لباق  یگداس  ھب  ھک 
رد دش و  یمرگ  زیاوج  تاراختفا  رالات  دراو  ھنارت  لاس ١٩٩٩  رد  مینکیم . ار  شروصت  ھک 

. درک بسک  ار  اھنارود  مامت  رترب  یھنارت  تسیل ۵٠٠  یھبتر ١۴  زین  لاس ٢٠٠۴ 
هدش یناوخزاب  رگید  یاھنابز  یسیلگنا و  نابز  ھب  رگید  یهدنناوخ  اھدص  طسوت  گنھآ  نیا 

، یلسیرپ سیولا  شیرتید ، ھنبرام  گنای ، لین  زا  دنترابع  اھنآ  نیرتفورعم  ھک  تسا 
نیرتشورفرپ دراو  زگرھ  نلید  باب  دوخ  یارجا  ھکنیا  بلاج  یھتکن  ردناو و . … یویتسا 

لاس ١٩۶۶ شورفرپ  گنھآ  هد  دراو  گنھآ  نیا  زا  ردناو  یویتسا  یارجا  یلو  دشن  لاس  یاھگنھآ 
. دیدرگ

داب رد  ندیزو  ھنارت : 
؟ میش مدآ  ًاعقاو  امدآ ، ام  ات  هدنوم  ھگید  ردقچ 

؟ هریگب مورآ  ییاج  ھی  هرخالاب  ات  ھش  در  دیاب  ایرد  دنچ  زا  دیفس  رتوبک 
؟ نشیم عمج  یک  انیا  هرخالاب  ھش ؟ کیلش  کنات  پوت و  دیاب  یک  ات 

. نم تسود  هرادن ، یسرتسد  الاؤس  نیا  باوج  ھب  یسک 
. هرادن یسرتسد  انیا  باوج  ھب  یسک 

؟ ھنکیم رمع  ردقچ  هرب ، نیب  زا  ھنک و  ادیپ  شیاسرف  ھکنیا  زا  لبق  هوک  ھی  ھگم 
؟ ھشاب دازآ  هرارق  یک  ھگید  سپ  ھنکیم ،؟ رمع  ردقچ  مدآ  ھی  ھگم 

؟ هدیدن یزیچ  ھک  ھنک  دومناو  ھنودرگرب و  ور  شرس  ھنوتیم  راب  دنچ  مدآ  ھی  ھگم 
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» ھلاقمهرامش ١٢٧ هاگدید نودب 

. نم تسود  هرادن ، یسرتسد  الاؤس  نیا  باوج  ھب  یسک 
. هرادن یسرتسد  انیا  باوج  ھب  یسک 

، ینیبب ور  نومسآ  ھکنیا  یارب 
؟ یریگب الاب  ور  ترس  ھک  هزاین  راب  دنچ  ھگم 

، یونشب ور  مدرم  یھیرگ  یادص  ینوتب  ھکنیا  یارب 
؟ یشاب ھتشاد  دیاب  شوگ  ات  دنچ  ھگم 

؟ هدش ھتفرگ  یدایز  یاھمدآ  نوج  ھک  میمھفب  ات  نریمب  دیاب  رفن  دنچ  ھگید 
. نم تسود  هرادن ، یسرتسد  الاؤس  نیا  باوج  ھب  یسک 

. هرادن یسرتسد  انیا  باوج  ھب  یسک 
———————

انزاو ھناسر  زا :

ریسگنت اسیلا    ِ باختنا ھب  کادنس –  درانرب  سیروم 
دادرخ ١٣٩١

رثات و اب  ناکدوک  یاھناتساد  قلاخ  یئاکیرمآ و  سانش  رس  هدنسیون  کادنس  سیروم  تشذگ  رد  ربخ 
رپ زا  الاب  ژاریت  اب  اناوت  رگ  ریوصت  هدنسیون و  نیا  یاھباتک  دیدرگ . وربور  ایند  یبدا  ھعماج  فسأت 

. دیا یم  رامشب  ناکدوک  یاھباتک  نیرت  شورف 
. تسا هدش  ھمجرت  اھ  یشحو  نیمزرس  ھب  رفس  مان  اب  ناریا  رد  دنتسھ  اھیشحو  ھک  ئیاج  فورعم  باتک 

. تفای یناھج  یترھش  باتک  نیا  راشتنا  اب  کادنس  سیروم 
تشذگ رد  تشاد  راھظا  زمیات  کروین  ھمانزور  رد  ھک  کادنس  راتساریو  آوپاک  ید  لاکیام  ھتفگ  ھب  انب 

. دوب هداد  خر  یک  هزات  ھب  ھک  داتفا  قافتا  یا  ھتکس  لابند  ھب  اناوت  هدنسیون  نیا 
ھک ئیاخ  باتک  نامھ  اھنآ  نیرتفورعم  ھک  درب  مان  باتک  ناونع  زا ١٧  ناوتیم  هدنسیون  نیا  راثآ  زا 

. دناسر نوارف  ترھش  ھبار  وا  ھک  دوبدنتسھاھ  یشحو 
. دش ھتخاس  یئامنیس  ملیف  زنوج  کاپسا  ھلیسو  ھب  لاس ٢٠٠٩  رد  باتک  نیا  یور  زا 

ردی ئامنیس  ملیف  رب  هوالع  نآ  یور  زا  دش و  ھتشون  لاس ١٩۶٣  رد  دنتسھ  اھ  یشحو  ھک  یئاج  باتک 
. تفر ھنحس  یور  ھب  یئارپا  لاس ١٩٨٠  رد  نشیمینا و  لاس ١٩٧٣ 

رسپ یگدنز  باتک  نتم  . دیسر شورف  ھب  ناھج  رسارس  رد  ھخسن  نولیم  دوریم ١٩  رامش  ھب  ناکدوک  کیسالک  راثآ  زا  یکی  اکیرمآ  رد  ھک  باتک  نیا  زا 
. دوریم یلایخ  یرفس  ھب  باوخ  رد  دوشیم و  هداتسرف  باوختخر  ھب  ماش  نودب  ھک  دنکیم  تیاور  ار  یاھچب 

تفرگ قلعت  تاک  دلک  ناشن  باتک  نیا  ھب  لاس ١٩۶۴  رد 
یب ھناقداص و  یگ  هدنسیون  کبس  شدوخ  رظن  ھب  ھک  وا  دش  گرزب  شیوخ  یدوھی  نیدلاو  اب  دمآ و  ایند  ھب  نیلکورب  رد  لاس ١٩٢٨  رد  هدنسیون  نیا 

. تسنادیم مود  یناھج  گنج  یاھ  دادیورو  تساک  ولوھ  یارج  ام  ھجیتن  ار  کبس  نیا  تشاد  یاهدرپ 
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ناھجهرامش ١٢٧ ناگدنسیون  » نارعاش و  هاگدید نودب 

شاکنک دروم  ندش  گرزب  یسانشناور  شقن  باتک  نیا  رد  تخاس  لوحتم  ار  ناکدوک  تایبدا  دنتسھ  اجک  یشحو  ءایشا  باتک  اب  هدنسیون  نیا  حرطم  رثا 
. تسا ھتفرگ  رارق 

  ١٩٨٣ اکیرمآ   ھناخباتک  هزیاج  نس ١٩٧٠  ردنا  نیتسیرک  سناھ  یلمل  نیب  لادم  زا  ناوتیم  ھلمج  نآ  زا  ھک  درک  دوخ  بیسن  یددعتم  زیاوج  هدنسیون  نیا 
درب مان  دیدرگ  اطع  وا  ھب  لاس ١٩٩۶  رد  تقو  روھمج  سیئر  نوتنیلک  لیب  فرظ  زا  ریدقت  ناشن  ھب  ھک  اکیرمآ  یلم  لادمو 

درک زاغآ  هد ١٩۵٠  لئوا  زا  ار  یرگ  ریوصت  راک  دش و  راک  ھب  لوغشم  زتراوش  یشورف  یزاببابسا  هزاغم  رد  رد ١٩۴٨  دوب  ھتفرن  هدکشناد  ھب  ھک  وا 
. دومن باتک  نتشون  ھب  عورش  لاس ١٩۵٧  زا  وا 

یمارگ داش و  شناور 

 ِ باختنا ھب  یتارخزیر –  نویاتک  یدامع و  نسحم  یھمجرت : ھب  دلیفلوک  اتولراک 
یدازریش زربیرف 

دادرخ ١٣٩١

نابز ھب  رعش  باتک  نیدنچ  تسا و  هدرک  رشتنم  ار  دوخ  راعشا  ربتعم  یبدا  تالجم  رد  ییایناپسا  یسیلگنا و  نابز  ود  ھب  ییابوک  رعاش  دلیفلوک  اتولراک 
رد و  اکیرمآ ) ات  دنلریا  زا   ) دنکیم رفس  ایند  رساترس  ھب    ً ابترم یو  دناهدش . ھمجرت  زین  یسیلگنا  ھب  ناشیرایسب  ھک  تسا  هدناسر  عبطھب  یئایناپسا 
ھتشاد ار  شاتمیزع  زاغآرس  ھب  یتشگزاب  دصق  ھکیب  تسا ؛ هار  یھنایم  رد  هراومھ  ھک  دنادیم  یرفاسم  نوچمھ  ار  دوخ  شاتشوندوخ  یھمانیگدنز 

. نرتسا رثا  یدنش  میاتسیرت  نامر  تیصخش  نوچ  نایاپیب  یایگدنرذگ  رد  دنیبب ، دوخ  یور  شیپ  صخشم  یدصقم  ای  دشاب 
، دوخ نطوم  رد  مھ  تسا و  تبرغ  رد  مھ  نامأوت  ھک  تسا  هدش  یفرعم  یرعاش  نوچمھ  ما » نابایخ ٣۴  » ناونع تحت  یو  زا  یرعش  باتک  یھمدقم  رد 

یو راعشا  یلصا  یاھھفلؤم  زا  ار  یزیمآھیانک  یشوخرس و  یگطساویب ، یگزات ، نادقتنم  دنایامنیم . شراعشا  رد  ار  لصف  لصو و  رد  نامزمھ 
. دناهدرمشرب

رب  » ناونع تحت  یرعش  ھعومجم  رد  ھنومن ، یارب  تسا . هدش  ھتشون  اھنآ  رب  زین  یرامشرپ  یاھدقن  دنریگرظن و  زیگناثحب و    ً امومع یو  راثآ 
رد ھک  دنکیم  هدافتسا  ییاھنتم  زا  دوخ  رعش  رد  ( At The Paper Gates with Burning Desire « ) نازوس یقایتشا  اب  یذغاک  یاھهزاورد 

. وفاس نکناد و  ارودازیا  گروبنازگول ، ازور  راثآ  لاثم ، یارب  دناهدش ؛ ھتفرگرب  تایبدا  خیرات و  یاجیاج  زا  دناهدمآ و  ھتسجرب  یخیرات  نانز  راثآ 
یمیمص ھنانز ، ییادص  ییوس  زا  دنکیم . ادیپ  تسد  ھناگود  ییادص  ھب  یگنھرفدنچ  ددعتم  تاعاجرا  درگش  نیا  اب  وا  باتک ، نیا  نادقتنم  زا  یکی  لوق  ھب 

. ھنادنمشیدنا نطوناھج و  رگنفرژ ، ییادص  وس  رگید  زا  دھدیم و  تسد  ھب  ار  راکفارتعا  و 
: دینک ھعجارم  وا  یمسر  تیاس  ھب  ریز  دنویپ  قیرط  زا  رعاش ، نیا  اب  رتشیب  ییانشآ  یارب 

/ht tp://www.intelinet .org/Caulf ield

□
مدوخ یوترازھ  ر  د

١
، روتونیم نودب  متخاس  ییوترازھ 
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سولداد یاھھشقن  نودب 
نایردآ نودب 

دوب هزت  یلو 
- نم کیدزن  - 

متشادن ییوداج  یاھنامسیر  ھب  یزاین 
. منک فشک  ار  ماقایتشا  ات 

٢
متخاس ییوترازھ 

- روتونیم نودب  - 
سولاداد نودب 
نایردآ نودب 

متفای ار  یھار  ییاھنتھب  و 
تخاسیم ار  وت  ھب  نم  قشع  ھک 

. هزت
٣

ماسولداد نم  دسریم ، رظن  ھب 
منکیم ناھنپ  ار  وترازھ  یاھھشقن  و 

شلاب ریز 
نایردآ ھن  نیمھ  یارب 

رگید سک  رھ  ھن  هزت  ھن 
. مانم روتونیم  ھک  دنک  فشک  دناوتیمن 

۴
ماهدرک فشک  ار  وترازھ 

دنزیم ترچ  نآ  رد  روتونیم  ھک 
منک رکشت  نایردآ  زا  ھن  ات  تسین  یزاین  و 

شاهدیا یارب  سولاداد  زا  ھن  شاییالط  نامسیر  یارب 
تمیوگب ساپس  دیاب  هزت ، وت  طقف 

تایتشک یاھلاب  ریز  ات  یداد  هزاجا  ھک 
. منک رفس  ایرد  رد 

۵
هزت وگب  نم  اب 

یراد تسود  ارم  زونھ  ایآ 
متسین ینوزامآ  ھک  نم 

منادیمن ار  وترازھ  زار  و 
منادب مھاوخیم  طقف 

دنک نوگرگید  ار  اھھلصاف  دناوتیم  وداج  ایآ  ھک 
۶

مرادن یموم  یاھلاب  نم 
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ناھجهرامش ١٢٧ ناگدنسیون  » نارعاش و  هاگدید نودب 

متسین فشاک  یرگوداج 
قشع رد  اما 

مھ نم 
، هزت

مانایردآ نایردآ ، دوخ  زا  شیب 
. میوترازھ زا  رت  روتونیم 

٧
مدرکیم هاگن  لحاس  ھب 

مدید ار  وت  یتشک  یاھلکد 
اھنآ رب  نم  ییوگشیپ  اب 

منک تنایخ  متساوخیم  ھلب ،
مداژن ھب 

تاقشع یارب  مزیچ ، ھمھ 
. هزت

نایرفص دومحم  یتمعن –  یدیع  هدش – “  تراغ  یاھ  تیمیمص  “ 
دادرخ ١٣٩١

: مانب قوذ  شوخو  یمدرم  رعاش  یتمعن  یدیع  رعش  رتفد  نیمود 

 ” هدش تراغ  یاھ  تیمیمص  “ 

دیشک و نوریب  یگ  هرم  زور  هدننک  لسک  تخاونکی و  یاوھ  لاح و  زا  یتدم  یارب  ارم  دیسر و  متسد  ھب 

. دناشک قارشا  نشور  ملاع  ھب  دوخ  نیشنلد  یاھ  هژاو  لاب  رب 

تس یا  ھماگنھ  ھچ  نیا  “ 

؟ تسیچ ناغرم ز  نویش 

دنراد زاب 
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ار هداتسیا  تخرد 

. ” دننک یم  تسوپ 

تفای رد  کرد و  زا  تسا  یا  هدیشوج  شلالز  ساسحا  روانت  تخرد  رب  وا  رعش  ھفوکش  رھ  ھک  تفگ  ناوت  یم  دنک و  یم  یگدنز  شیاھ  هدورس  اب  یدیع 

. دراد دوخ  رد  ار  وا  تسا و  یراج  ھک  یئاضف 

تساھ ینتفگ  ان  ھچ   ”

ھک یکشا  نیا  رد 

. دیکچ

تسین ندیراب  رس  ار  اھ  ربا 

دریگ یم  لد 

 ” دوبک لالم  نیا  زا 

*

لوھ سیدنت  “ 

رھش یور  هداتفا 

ورھار رد 

تسا نوخ  یاھ  ھکل 

ناویا رد 

. ” لگ یب  نادلگ 

. دنک یمن  ناھنپ  لبمس “  یاھوتسپ “  رد  ار  دوخ  اسحا س  تسا و  تسیلائر  یرعاش  یدیع 

 “ دشاب ھتشاد  دوجو  رگا  ار “  یشون  ھک  دنایامن  یم  ھنوگنامھب  ار  شین ،

ینم تریح  لثم  ھشیمھ   ”
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ینک یم  ھک  ثکم 

دراب یم  ناراب 

تساجک ھناخ 

تسود یانشآ  یاوھ  رد 

وک تناتسد  رتچ 

اجنیا

ناراب ود  ھلصاف  رد 

دندرگ یم  رب  اھ  هدنرپ 

ناویا رد  و 

اھ لگ  یوب 

 ” دننک یم  مرارق  یب 

*

لاسما “ 

یرظنم چیھ  رب  قشع 

دادن ھفوکش 

لگ یازع  رد  ھچغاب  و 

دیرد ھماج 

یتفر وت  ات 

 ” نازخ نازیرگرب  اب 

، شدنزرف اھنت  تسا و  رعاش  مھ  وا  ھک  یرسمھ  شزیزع ، نارای  اب  مھنآ  ساسحا ، رپ  رعاش  ناسورب “  اضرمالغ  یندرکن “  رواب  ماگنھب و  ان  گرم 

. دنام یم  یقاب  رعاش  یارب  یرگید  ھناسر  رعش  نابز  زج  یلاح  نینچ  رد  رگم  و  …. تشاد قیمع  یریثات  یتمعن  یدیع  رب 

 PDFmyURL.com

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


هوک “ 

شا ھلق  اب 

دیآ یم  ایند  ھب 

ناسنا

گرم اب 

زیئاپ ورملق  رد 

تخرد رھ  گرم  رد 

دبوشآ یم  لگنج 

ناغرم نویش  زا 

اما

ار وت  ناوج  گرم 

یا هدنرپ  چیھ 

دنک یمن  رواب 

ارچ

دادن تناما  گرم 

دناباوخ یتخرد  یولھپ  ار  وت  و 

؟ یدوب ھتفگ  ار  شا  ھیثزم  ھک 

ار وت  نوخ  رابغ  داب 

دنک یم  رشتنم 

هدنرپ یجوف  و 

 “ دنشک یم  رپ  تیاھ  رعش  زا 

*
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رگید “ 

نتسیرگ یارب  یزیچ 

تسا هدنامن 

یتسین وت 

بیس نیا  ھتسکش  ھخاش ی 

درذگ یم  ھک  یا  ھناخ  دور  و 

ھنھک ی باق  رد 

. ” یزیئاپ رصع  نیا 

ھک یتمعن  میا ، هدش  یلاخ  مھ  تمعن  نیا  زا  اتح  ام  و  دنا ، هدرک  تراغ  زین  ار  اھ  تمیمص  نامیاھ ، ھتشاد  زا  یرایسب  نالات  اب  هارمھ  ھک  دراد  داقتعا  وا  و 

. دشاب رھم  یکیدزن و  ببس  ام و  یئاتسیا  یاصع  دناوت  یم 

الاح “ 

متسیا و یم  اھ  داب  یورب  ور 

منک یم  ھیرگ 

دندیسرن لحاس  ھب  ھک  یئاھ  یتشک  مامت  یارب 

دندش جراخ  لیر  زا  ھک  یئاھ  راطق  مامت  یارب 

ھتسکش یاھ  لپ  یارب 

ھتسخ نارتوبک 

مدوخ یاھ  هراپ  هراپ  یارب 

دنام امش  راد  یاھ  ھبوچ  رب  ھک 

میرذگب امش  نونج  زرم  زا  ام  ات 

منک یم  ھیرگ 

اھ هرطاخ  اھ و  هرھچ  یارب 
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» رابخاهرامش ١٢٧ هاگدید نودب 

هدش تراغ  یاھ  تیمیمص  یارب 

وت یارب 

تشاد و تسود  ار  وت  دوش  یم  رگم 

 ” درکن ھیرگ 

لیزرب لابتوف  میت  تسکش 
دادرخ ١٣٩١

: تفگ نیفعضتسم  جیسب  نامزاس  سیئر 
میشاب ھتشاد  یلابتوف  میت  یزور  رگا  میوشیم و  رتکیدزن  تیقفوم  ھب  میوش  کیدزن  نامیا  ھب  ھچرھ  “ 

، دنورب نادیم  ھب  مالسا  مچرپ  نتشارفارب  تین  ھب  وضو و  اب  دنناوخب و  بش  زامن  نآ  نانکیزاب  ھک 
.“ میھد تسکش  مھ  ار  لیزرب  لابتوف  میت  میناوتیم 

فابیلاق دنوخآ –  کی  ینارھت  رھ 
دادرخ ١٣٩١

نارھت فلتخم  طاقن  رد  ھیملع  یاھ  هزوح  ثادحا  ھب  فابیلاق  دیکات 
ھیارا نمض  مق ، رد  ھیملع  یاھهزوح  ریدم  اب  رادید  رد  ھبنش  زور  فابیلاق ،‘ رقابدمحم  ، ’ هزوح یرازگربخ  زا  لقن  ھب  دیعبت و  رد  نالاعف  شرازگ  ھب 

: درک ھفاضا  دیکات و  نارھت  رھش  رد  یناحور  رازھ  لقادح ١٠  روضح  ترورض  رب  نارھت ، یرادرھش  یگنھرف  یاھ  تیلاعف  اھھمانرب و  زا  یشرازگ 
یم لاعف  ھبلط  رازھ  ود  لقادح  تیفرظ  اب  ھیملع  یاھهزوح  رھش  نیا  ھطقن  جنپ  رد  نارھت ، ھیملع  هزوح  اب  مزال  یاھیگنھامھ  یزیرھمانرب و  ساسا  رب 

. دوش
تدعاسم یرادرھش  دوب و  میھاوخ  اھ  هزوح  نیا  یزادنا  هار  دھاش  نارھت  قرش  بونج  قرش و  لامش  برغ ، بونج  برغ ، لامش  زکرم ، رد  دوزفا : یو 

. تشاد دھاوخ  ار  صوصخ  نیا  رد  مزال 
رازھکی و ۶٠٠ رھ  یارب  ھک  دش  صخشم  رامآ  ساسا  رب  دش و  ماجنا  نارھت  یگنھرف  یسانشبیسآ  ھمانرب  لبق ، لاس  جنپ  دودح  درک : ناشنرطاخ  یو 
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» رابخاهرامش ١٢٧ هاگدید نودب 

» رابخاهرامش ١٢٧ هاگدید نودب 

. دراد دوجو  یناحور  کی  اھنت  ینارھت ، دنورھش 
روضح ١٢ اب  ھتشذگ  لاس  کی  زا  نارھت  یرادرھش  یگنھرف  تراظن  یاروش  ساسا  نیارب   : تفگ یگنھرف  یسانش  بیسآ  ھمانرب  ھب  هراشا  اب  فابیلاق 

. دش لیکشت  یمالسا  تاغیلبت  نامزاس  سییر  یشوماخ ‘  ’ مالسالاتجح تسایر  ھب  یگنھرف  ھصرع  رد  لاعف  نویناحور  زا  رفن 
دجاسم و ھیملع ، یاھهزوح  ھب  اھ  کمک  نم ، داقتعا  ھب  داد : ھمادا  تسا ، ھمھ  ھفیظو  ھیملع  یاھهزوح  ھب  کمک  ھکنیا  رب  دیکات  اب  نایاپ  رد  یو 

. دوش گنر  رپ  ھصرع  نیا  رد  نیریخ  روضح  دیاب  تسا و  ھمھ  ھفیظو  جیسب  یاھهاگیاپ 
دمحم ‘، ’ یناگرگ یولع  ‘، ’ یناگیاپلگ یفاص   ’ و یزاریش ‘ مراکم   ’ تارضح ھلمج  زا  تایآ  دیلقت و  عجارم  زا  یخرب  اب  مق  ھب  یرفس  رد  نارھت ، رادرھش 

درک وگ  تفگ و  رادید و  ھیملع  یاھ  هزوح  ریدم  ییادتقم ،‘ یضترم   ’ نیسردم و ھعماج  سییر  یدزی ،‘

تفای نایاپ  توریب  بونج  یزاسزاب  ناریا ، ھنیزھ  اب  هللابزح :
دادرخ ١٣٩١

بزح هللا ھک  دوب  یزور  یم ٢٠١٢  مھدزای  ھتشذگ  زور  لییارسا ، بزح هللا و  نایم  هزور  گنج ٣٣  ھمتاخ  زا  لاس  شش  تشذگ  اب  یدتھم : یلع  نھیم ـ 

دعو  » مان ھک  نشج  نیا  رد  درک . رازگرب  بزح  نیا  لکریبد  هللارصن  نسح  دیس  ینارنخس  اب  ار  توریب  یبونج  ھموح  یزاسزاب  نایاپ  نشج  نانبل 

عقاو کیرح  ةراح  ھقطنم  رد  رضاح  مدرم  یارب  نویزیولت  قیرط  زا  ھک  ینانخس  یط  بزح هللا  لکریبد  دوب ، هدش  هداھن  نآ  رب  رتابیز ) هدعو  « ) لمجالا

ناریا یمالسا  یروھمج  زا  رکشت  نمض  دوخ ، تاراھظا  رد  یو  درک . مالعا  امسر  ار  توریب  یزاسزاب  ھمتاخ  دش ؛ داریا  توریب  یبونج  ھموح  رد 

. دوب نکممریغ  ناریا  یلام  یاھ  کمک  نودب  ھلاس  شش  یزاسزاب  نیا  ھک  درک  دیکات  یزاسزاب ، دنور  رد  بزح هللا  زا  دوخ  یونعم  یلام و  تیامح  یارب 

ھننقم ھیئاضق و  یاوق  یاسور  ھب  راگن  ھمانزور  ھمان ١٢۶ 
دادرخ ١٣٩١

میا ملق  تمرح  نوناق و  یارجا  راتساوخ  ام 
هاگتشادزاب مھتم  ھک  ییاھزور  رد  تسرد  ھکنیا  نایب  اب  ھییاضق  ھننقم و  یاھوق  یاسور  ھب  باطخ  یا  ھمان  رد  نامروشک  راگن  ھمانزور   ١٢۶

یکی یناریا  ناراگن  ھمانزور  دنا : هدرک  ناشنرطاخ  ددنب ، یم  وا  تاماھتا  رب  مشچ  امش  تسایر  تحت  یاوق  دریگ و  یم  ماقم  اقترا  کزیرھک  ینوناقریغ 
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. دننک یم  یکیزیف  ضرعت  یتح  دنیوگ و  یم  ازسان  نانآ  ھب  دنوش ، یم  اھ  نادنز  یھار  یرگید  زا  دعب 
یب اھ و  یتلادع  یب  اھ ، ینوناق  یب  ھمھ  رب  نداھن  نایاپ  راتساوخ  ام  میا ، قالش  تکرح  فقوت  راتساوخ  ام  میدنبرد . ناراگن  ھمانزور  یدازآ  راتساوخ  ام 

ھناگھس یاوق  زا  هوق  ود  یلوتم  ود  ناونع  ھب  امش  زا  میا و  ملق  تمرح  راتساوخ  ام  میا … نوناق  یارجا  راتساوخ  ام  میتسھ ، ملق  لھا  ھب  اھ  یتمرح 
… دیشاب ھتشاد  تلادع  یارجا  نوناق و  لامعا  یارب  یمزع  لمع و  یارب  یتردق  ھطیح ، نیا  رد  میراد  راظتنا  ناریا  یمالسا  یروھمج 

ھجوت لباق  رایسب  ھیعالطا  کی 
دادرخ ١٣٩١

دینزن دوخ  یب  شوج  دیروخن و  دوخ  یب  صرح 
ھنشاپ نیا  رب  ھشیمھ  رد  … بکرم لھج  …. مینیا ام 

. دیخرچ دھاوخ 

——————————————- -

ادرف ویار  زا  ھتفرگرب 
اھیناریا ھک  درک  مالعا  تشھبیدرا ،  ٢٨ ھبنشجنپ ، زور  ینیمخ  ماما  دادما  ھتیمک  رد  ماقم  کی  ناریا ، رد  یمدرم  یاھکمک  نازیم  زا  رامآ  نیرتهزات  رد 

ھناھام
«. دنزیریم تاقدص  قودنص  ھب  ناموت  درایلیم   ١۵»

. دنکیم عمج  ھقدص  یاھقودنص  زا  اھنت  ناموت  درایلیم  ھنالاس ١٨٠  ھتیمک  نیا  باسح  نیا  اب 
تاقدص یاھقودنص  زا  ناموت  درایلیم  ھناھام ١۵  ھتیمک  نیا  ھک  تسا  هدرک  مالعا  ناریا ، دادما  ھتیمک  رد  یمدرم  یاھتکراشم  نواعم  یراتس ، دیعس 

. دنکیم یروآعمج  روشک  رسارس 
ھیرطف تاکز و  ھقدص و   » لماش یمدرم  یاھکمک  نازیم  ینعی ١٣٩١  یراج  لاس  رد  دادما  ھتیمک  ینیبشیپ  رب  انب  ھک  تسا  ھتفگ  نینچمھ  یراتس  یاقآ 

. دیسر دھاوخ  ناموت  درایلیم  ھب ١١٠٠  هریغ » و 
ناموت ھب ٢۵٠٠  مقر  نیا   » ھک تسا  رارق  اما  تسا ، ناموت  ھیلخت ١٨٠٠  راب  رھ  رد  قودنص  رھ  دمآرد  نیگنایم  ھک  تسا  ھتفگ  ناریا  دادما  ھتیمک  نواعم 

«. دبای شیازفا 
. دوشیم یروآعمج  یوضر  ناسارخ  ناھفصا و  یقرش ، ناجیابرذآ  سراف ، نارھت ، یاھناتسا  رد  ھقدص  نازیم  نیا  مظعا  شخب  یراتس ، یاقآ  ھتفگ  ھب 

رد ھقدص  ناموت  درایلیم  دنفسا ١۶٠  هام  یادتبا  ات  لاس ١٣٩٠  رد  ھک  دوب  ھتفگ  انسیا ، ناریا ، نایوجشناد  یرازگربخ  ھب  یراج  هام  لیاوا  ماقم  نیمھ 
«. دسریم ناموت  درایلیم  دودح ١٨٠  ھب  هامدنفسا  تاقدص  ندرک  ھفاضا  اب  مقر  نیا   » هدش و عمج  ناریا 

. دریگیم رارق  دنمزاین » یاھهداوناخ   » رایتخا رد  هدشیزیرھمانرب »  » یلکش ھب  یمدرم  کمک  نازیم  نیا  ھک  تسا  ھتفگ  نینچمھ  یراتس  دیعس 
نایم ٣٠ نیا  زا  ھک  تسھ  ھقدص  قودنص  رازھ  دودح ۴٠  نارھت  ناتسا  رد  اھنت  تسا ، هداد  تاقدص  قودنص  دادعت  زا  یراتس  دیعس  ھک  یرامآ  ساسا  رب 

. دراد رارق  بیرخت  دربتسد و  ھضرعم  رد  قودنص  رازھ 
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رازھ اھنت ٢٠٠   » دادعت نیا  زا  ھک  هدرک  مالعا  رازھ  دصناپ  نویلیم و  تفھ  زا  شیب  ار  ناریا  رد  دوجوم  تاقدص  قودنص  لک  رامآ  ناریا  دادما  ھتیمک 
. دراد رارق  یمومع  رباعم  رد  قودنص »

. دراد رارق  تارادا » سرادم و  راکوبسک ، یاھلحم  لزانم ، رد   » ناریا تاقدص  یاھقودنص  زا  نویلیم  تفھ  زا  شیب 
دبای شیازفا  ددع  نویلیم  هد  ھب  ناریا  رد  تاقدص  قودنص  دادعت  ھعسوت  مجنپ  ھمانرب  نایاپ  ات  ھک  تسا  نیا  رب  رارق  دادما  ھتیمک  ماقم  ھتفگ  ھب  لاح  نیمھ  رد 

.
تسا رارق  ھک  دوب  ھتفگ  هداد و  ربخ  یلاتیجید  تاقدص  قودنص  ییامنور  زا  نارادساپ  هاپس  ھب  کیدزن  کناب  کی  لماع  ریدم  ھتشذگ ، لاس  هامرویرھش 

. دوش ىلاتیجید »  » ناریا رد  تاقدص  قودنص  مامت 

یرصان دوعسم  ناریا –  اب  ینفلت  یاھیخوش 
دادرخ ١٣٩١

نیلوا یارب  ار  بلاطم  یرس  نیا  ھک  اھنآ  یارب 
زا یکی  ھک  تسا  حیضوت  ھب  مزال  دنناوخ  یم  راب 

یاھتراک شورف  دیرخ و  راک  رد  ھک  کیدزن  یاقفر 
یناجم تراک  دنچ  تسا  ناریا  ھب  نازرا  رو  هار د  نفلت 

تسود و ھک  اجنآ  زا  منک . هدافتسا  ات  هداد  نم  ھب 
هدنامن یقاب  نم  یارب  ناریارد  یدایز  لیمافو  انشآ 

مروبجم دنا ) هدرک  ترجاھم  جراخ  ھب  ھمھ  نوچ  )
اب یناجم  یاھتراک  نیا  ندشن  تخوس  یارب 

ماجنا ینفلت  یاھیخوشروشک  لخاد  نانطومھ 
. مراذگب اھنآ  رس  ھب  رس  مھد و 

لوا نفلت 
گنیر گنیر 

لوغشم قوب  یادص 
گنیر گنیر  هرابود 

اب مدوخ  قیفر  ھب  ملد  یوت  مراد  ھک  روطنامھ 
یکی مھدیم  شحف  ینفلت  لجنب  یاھتراک  نیا 

. درادیمرب ار  یشوگ 
؟ ولا

. دییامرفب ولا 
؟ یاقآ لزنم 

. متسھ مدوخ  ھلب 
. متسھ روپ  ینیسح  یقت  دمحم  نم 
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. مروآ یمن  اج  ھب 
ھتسباو روھمج  سییر  تایاکش  رتفد  زا  نم 

. منزیم نفلت  رھش  یاروش  ھب 
. ما هدرکن  تیاکش  امش  زا  ھک  نم 

دھاوخ یم  تارج  اھزور  نیا  ندرک  تیاکش  ھلب ،
. تسا مزال  مھ  بوخ  لیکو  کی  هزات  و 

. دنزادنین نادنز  ھب  ار  لیکو  دوخ  رگا  هزات 
. دینک ضوع  ار  عوضوم 

؟ شیامرف الاح 
؟ ھتسرد دیتشگ ، یم  ناتدوخ  هدشمگ  یار  لابند  امش 

؟ یار مادک 
یلعف هرود  یروھمج  سییر  تاباختنا  یار 

. درب داژن  یدمحا  یاقآ  ھک 
. دوب شیپ  لاس  ھس  ھک  نوا 
تارھاظت رد  ھک  میا  هدرک  ییاسانش  ار  امش 

؟ ھتسرد دیا ، درک ه  تکرش  وک  ؟ نم  یار   ٨٨ لاس   ینابایخ 
! ادخ ھب  ھن 

نیبرود اب  ار  امش  ریوصت  وگن . غورد  اقآ !
. میا ھتفرگ  نارھاوخ  ناردارب و  یفخم 

. تسا امش  تسد  ولبات 
؟ روظنم الاح  بخ 

یزور ھنابش  شالت  اب  میوگب  ھک  مدز  گنز 
نازابرس ھتبلا  اھ و  یصخش  سابل  یماظتنا و  یورین 

. میدرک ادیپ  ار  امش  یار  هرخالاب  ماما  مانمگ  ییرمان و 
؟ دوب اجک 

. دیدوب ھتخادنین  خاروس  لخاد  دوب  . هداتفا  یار  قودنص  تشپ 
. متخادنا ادخ  ھب 

… میراد ار  تسکع  وگن . غورد  اقآ 
؟ یچ الاح 

لامیاپ امش  قح  دراذگن  ھک  دیشک  تمحز  اعقاو  دیھدب . وا  ھب  کچوک  ماعنا  کی  افطل  دھدی . امش م  ھب  ھناخ  مد  دروآ  یم  ار  امش  یار  ناردارب  زا  یکی 
یوسوم یاقآ  ھب  امش  یار  دوش و 

. دوش مارح 
. مدوب هداد  یار  یبورک  یاقآ  ھب  نم 

! ھنکیمن یقرف 
؟ منک راکچ  یار  نیا  اب  نم  لاح 

ار شبآ  هزوک و  رد  دیراذگب  ھمولعم .
… دیروخب

هدش نالف  یا  یتسھ . ینفلت  محازم 
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… ردام
… دازآ قوب  نفلت و  عطق 

مود نفلت 
… گنیر گنیر …

: یچنفلت هدش  طبض  راون  یادص 
. تسین سیورس  رد  ای  دشاب  یم  لوغشم  رظن  دروم  هرامش  یمارگ  کرتشم 

دوشیم و لصو  نفلت  ھک  منکیم  عطق  مراد 
. درادیمرب ار  یشوگ  یسک 

؟ ولا
. مناخ مالس 

؟ یلاعبانج مالس .
. منزیم گنز  دنفادپ  تایلمع  داتس  زا  متسھ  هدازرغصا  ربکا  نم 

. میرادن گنج  یسک  اب  ام  هدش ؟ یچ 
. تسا امش  تینمارتشیب  تسی . نگنج  ھلاسم  مناخ  ھن 

؟ یچ ینعی 
گنج کی  ام  اب  نمشد  ھک  دی  هدینش ا  امتح 

؟ ھتخادنا هار  یربیاس 
؟ یربیس گنج 

زا ھلمح  یتنرتنیا . ینعی  یربیاس ، مناخ  ھن ،
. یتاعالطا یتنرتنیا  یاھارھاش 

ام ھب  هرارق  یوروش  مدرک  رکف  مدیسرت 
! ھنک ھلمح 

رتویپماک و قیرط  زا  دراد  دصق  نمشد  ھن ،
رطخ ھب  ار  ام  یلم  لماک  تینما  رتویپماک  لاسرا 

. دزادنیب
؟ روطچ ینعی 

ام یمتا  تاسیسات  ھب  ھکیا  ھلمح  نیمھ  لثم 
. دندرک تفن  ترازو  ھب  اریخا  ھک  یئاھ  لمح  ای  دش 

؟ دایمن ام  هرفس  رس  ام  تفن  ھکشب  ینعی  دندرک ؟ ھلمح  تفن  ترازو  ھب 
دندرک ھلمح  تفن  ترازو  رتویپماک  ھب  مناخ  ھن 

. تفن ترازو  ھب  ھن 
؟ دنتشادن رتویپماک  نوشدوخ  رگم 

؟ دندزدب ار  تفن  تکرش  رتویپماک  دنتساوخیم 
. تسا یمھم  ھلاسم  نیا  دیتسین . ھجوتم  امش 

؟ منک راکچ  نم  الاح 
؟ دیراد رتویپماک  ھنوخ  یوت  امش 

. هراد مرسپ  ھلب ،
؟ تساجنوا ناترسپ 
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ینسحم نودیم  ھتفر  شناتسود  اب  ھن ،
. یزاب رتخد 

؟ دیراد یسرتسد  شرتویپماک  ھب  امش 
. ھلب

دیراذگنو دیشکب  قربزا  اررتویپماک  میس  اروف 
. دریگب سوریو  تسا  نکمم  نوچدنک  هدافتسا 

؟ منک راکچ  شدعب 
. دیزادنیب تفلک  یوتپ  کی  شیور 

؟ ھلب
رتویپماک ھی  اھسوریو  ھک  دوشیم  ثعاب  نیا 
. دنوش ھتشک  اوھ  ندیسرن  رطاخ  ھب 

! بلاج ھچ 
وتپ ریز  عافد  ترازو  یاھرتویپماک  مامت  دن . درک ه ا  فشک  هاپس  یت “  یآ  یاھ “  ھچب  ار  نیا 

. دنتسھ
؟ منک راکچ  شدعب 

؟ دیراد نیرپسآ  ھناخ  یوت 
! ھلب

نامھ ینعی  رتویپماک  یولج  تمسق  زا 
نیرپسآ ات  دنچ  شوت  هریم  کسید  ھک  ییاج 

. شوتدیزادنیب
؟ نیرپسآ

رت هداس  ناشراک  ات  دینک  ناج  ھمین  نیرپسآ  اب  ار  اھس  وریو  امش  دنیایب  امش  ھناخ  ھب  سوریو  نیا  عفد  یارب  ام  ناصصختم  ھکنیا  زا  لبق  ھلب !
. رتویپماک متسیس  یوت  دورب  نیرپسآ  ھک  دینک  توف  دوش .

؟ ینکیم یخوش  یراد 
… مناخ ھن 

محازم هاگتسدرس ؟ یتشاذگارام  … ھچبورب
؟ یتسھ یچ  نفلت 

… مناخ ھن 
… نفلت عطق  یشوگ و  نتشاذگ  یادص 

لیبموتا فداصت  ھتسپ و  طابترا 
دادرخ ١٣٩١
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» زنطهرامش ١٢٧ هاگدید نودب 

ناریا هاگیاج 
رد ایند  لوا  یاھ  ھبتر  سنیگ “  باتک “ 
مالعا ار  دیدج  لاس  یارب  فلتخم  یاھ  ھنیمز  

رد یناھج  یاھ  دروکر  تبث  زکرم  سنیگ “   درک “ .
مالعا نیرخآ  رد  دشابیم . فلتخم  یاھ  ھنیمز 

نیلوا ناونعب  ناریا  روشک  سنیگ  ”  باتک “  رامآ 
تافداصت ناینابرق  نیرتشیبو  ھتسپ  هدننکدیلوت 

. تسا هدش  باختنا  ایند  رد  لیبموتا 
 “ سنیگ رامآ “ تبث  باتک  پاچ  لوئسم 

: دیوگیم
لیبموتا فداصت  ناینابرق  نیرتشیب 

یگدننار ماگنھ  ھک  دندوب  ینایناریا  ایند  رد 
ار یدنب  ھقبط  نیا  ام  نوچ  دندروخیم و  ھتسپ 

ناینابرق نیارامآ  مالعا  زا  میدوب  هدرکن  ینیب  شیپ 
. میا هدرک  یراددوخ 

تسا ھتفگ  نینچ  نوئلپ  ان  و 
دادرخ ١٣٩١
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» سکعهرامش ١٢٧ هاگدید نودب 

تسا ھتفگ  نینچ  نوئلپان  و 

هاگرذگ
دادرخ ١٣٩١
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» سکعهرامش ١٢٧ هاگدید نودب 

» سکعهرامش ١٢٧ هاگدید نودب 

هاگرذگ

لیسیس یایفام  راذگ  ناینب  ونایچول ، یکال 
دادرخ ١٣٩١

لیسیس یایفام  راذگ  ناینب  ونایچول ، یکال 

یدعس نخس ، داتسا 
دادرخ ١٣٩١

بدا لھا  دزن  شماقم  تسا . یناریا  یوگیسراپ  ٔهدنسیون  رعاش و  یرمق ) یرجھ   ۶٩١  – ۶٠۶  ) یزاریش یدعس  ھب  روھشم  هللاُدبَع  نب  ِحلصُم  دمحموبا 
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. تسا یو  تایلزغ »  » زین براقتم و  رحب  رد  ناتسوب »  » رثن و رد  ناتسلگ »  » باتک شفورعم  راثآ  دناهداد . نخس » داتسا   » بقل یو  ھب  ھک  تساجنادب  ات 

نورزاک لھا  ظفاح ، ردام  نوچمھ  شردام  دوب . لغاش  سراف  یاورنامرف  یگنز ، نب  دعس  کباتا  یناوید  هاگتسد  رد  شردپ  دش . هداز  زاریش  رد  یدعس 

ھب یناوجون  ماگنھ  تخومآیم . ار  مولع  تامدقم  تفریم و  بتکم  ھب  دایز  ھقالع  اب  یکدوک  نارود  رد  تشذگرد . شردپ  ھک  دوب  کدوک  زونھ  یدعس  دوب .

ناطلس ھلمح  صوصخ  ھب  هاشمزراوخ و  دمحم  ناطلس  نارود  نایاپ  رد  ناریا  ناماسبان  عاضوا  داد . ناشن  یناوارف  ھقالع  شناد  نید و  شھوژپ و 

کرت ار  دوخ  راید  تشاد  نآ  رب  تشادن  رس  رد  شناد  بسک  زج  ییاوھ  ھک  ار  یدعس  لاس ۶٢٧ )  ) زاریش ھب  هاشمزراوخ  نیدلا  لالج  ردارب  نیدلاثایغ ،

ار ریثأت  نیرتشیب  یلازغ  دمحم  ماما  یاھهزومآ  زا  اجنآ  رد  تفر و  دادغب  ٔھیماظن  ٔھسردم  ھب  زاریش  زا  یرمق  ای ۶٢٣  دودح ۶٢٠  رد  یدعس  دیامن .

رمع نیدلاباھش  لیبق  زا  یرگید  ناداتسا  سرد  سلجم  رد  یدعس  ھیماظن ، زا  ریغ  دمانیم .) دشرم » ماما   » ار یلازغ  ناتسلگ  رد  یدعس   ) تفریذپ

هابتشا یدرورھس ، ییحی  قارشا ، خیش  اب  دیابن  ار  یدرورھس  رمع  نیدلا  باھش  نیا  . تفرگ ریثأت  وا  زا  نافرع  رد  تفای و  روضح  زین  یدرورھس 

نیب ھلمج  زا   ) ناگدنھوژپ نیب  یو  یلصا  تیوھ  رد  ھک  تساهدوب  تشذگرد ۶٣۶ ) لاس   ) یزوج نب  جرفلاوبا  دادغب  رد  یو  رگید  یلامتحا  ملعم  . تفرگ

نیا زا  یرایسب  ھب  ھک  تخادرپ  ینوگانوگ  یاھرفس  ھب  یدعس  دادغب ، رد  لیصحت  نایاپ  زا  سپ  دراد . دوجو  فالتخا  ییابطابط ) طیحم  ینیوزق و  دمحم 

دوخ تایاکح  ھب  دراد و  دوجو  رظن  فالتخا  ناگدنھوژپ  نایم  هدرک  ندید  ییاھنیمزرس  ھچ  زا  یدعس  ھک  نیا  رد  تساهدرک . هراشا  دوخ  راثآ  رد  اھرفس 

اھنآ زا  یرایسب  اریز  ص ۵٨ ،) دحوم ١٣٧۴ ،  ) دشاب یزادرپناتساد  اھرفس  نیا  زا  یضعب  ھک  دسریم  رظن  ھب  درک و  دامتعا  نادنچ  ناوتیمن  مھ  یدعس 

، ریغص یایسآ  ناتسکرت ، ناتسودنھ ، زا  دیاش  تسا و  هدرک  رفس  زاجح  ماش و  قارع ، ھب  رعاش  ھک  تسا  ملسم  یعقاو . ھن  دنراد  یقالخا  نیدامن و  ھیاپ 

هللادبعوبا هاقناخ  رد  تشگزاب و  زاریش  ھب  یرمق  دودح ۶۵۵  رد  یدعس  دشاب . هدرک  رادید  مھ  یلامش  یاقیرفآ  نمی و  نیچ ، نیطسلف ، ناجیابرذآ ، نینزغ ،

نانآ ھب  سراف  ھب  نالوغم  موجھ  زا  یریگولج  یارب  ھک  دوب  ( ۶۵٨-۶٢٣) یگنز دعس  نب  رکبوبا  کباتا  نامز  نیا  رد  سراف  مکاح  دش . رواجم  فیفخ  نب 

هاگھانپ زاریش  یگنز  نبدعس  نبرکبوبا  نارود  رد  درک . کمک  نانآ  ھب  رفص ۶۵۶ ) رد ۴   ) نالوغم تسد  ھب  دادغب  حتف  ھب  دعب  لاس  کی  دادیم و  جارخ 

نامز نآ  رد  دوب . هدروآ  تسد  ھب  رابرد  رد  دنمجرا  یماقم  یدعس  یو  نارود  رد  دندوب . هدرب  رد  ھب  ملاس  ناج  راتات  غیت  مد  زا  ھک  دوب  هدش  ینادنمشناد 

رد شندورس  ھک  ار  ناتسوب  یدعس  تشاد . رایسب  تدارا  یدعس  ھب  تسا  وا  مان  زا  مھ  یدعس  صلخت  ھک  رکبوبا  نب  دعس  مان  ھب  رکبوبا  نیدلارفظم  دھعیلو 

مان ھب  ار  ناتسلگ  شرثا  نیمود  لاس ۶۵۶  راھب  رد  ھک  دوب  ھتشذگن  ناتسوب  نیودت  زا  لاس  کی  زونھ  درک . دعس  رکبوب  مان  ھب  دیسر ، نایاپ  ھب   ۶۵۵

. دش مامت  ناتسلگ  باتک  ھک  دوب  دوجوم  ینیقی  ناتسب  ناتسلگ  زا  زونھ  دیوگیم . ناتسلگ  ھچابید  رد  دوخ  تشاگن و  یگنز  نب  رکبوبا  نبدعس  دھعیلو 

زا ھتفرگربزیگنا  لایخ  کلک 

یدعس

.
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تسین رای  قارف  نوچ  لکشم  چیھ  یتفگ  ھک  یا 

تسین راوشد  نانچمھ  شاب د  لصو  دیما  رگ 

نم مشچ  بآ  زا  دوب  دیاب  رادیب  ار  قلخ 

تسین رادیب  سک  ھک  میرگیم  تقو  ناک  بجع  نیو 

درز یور  ضایب  رب  یخرس  ھب  مناگژم  کون 

تسین راتفگ  تجاح  دسیونیم  لد  ھصق ی 

مدش لدیب  مرجال  مدرک  بیع  ار  نالد  یب 

تسین رایسب  نانچمھ  تبوقع  نیا  ار  ھنگ  نآ 

تدتفا یقافتا  زاب  رگا  حبص  میسن  یا 

تسین راب  ار  ام  ھک  ترضح  نآ  رب  ییوگ  نیرفآ 

مروآ راوید  ھب  یناشیرپ  زا  یور  اھراب 

تسین راوید  زا  ھب  میوگ  یسک  اب  لد  مغ  رو 

یور قلخ و  ثیدح  زا  میدیشکردنا  نابز  ام 

تسین رایغا  اب  تسرای و  اب  تسھ  یثیدح  رگ 

نم رازآ  رگم  یھاوخیم  ھچ  رھ  رب  یرداق 

تسین رازآ  یھن  مقرف  رب  ریشمش  رگ  ھک  ناز 

شون رھب  زا  تسبجاو  ندرک  شین  لامتحا 

تسین راب  نیریش  دای  رب  نوتسیب  هوک  لمح 

ھن راتفر  ار  ورس  نکیلو  ینام  ار  ورس 
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» ریھاشمهرامش ١٢٧ هاگدید  ١

تسین راتفگ  ار  هام  نکیلو  ینام  ار  هام 

نکم شبیع  دش  ھناوید  وت  قشع  رد  ملد  رگ 

تسین راخ  یب  لگ  بیع و  یب  رز  ناصقن و  یب  ردب 

یھس ورس  نآ  یالاب  دق و  زا  شحول هللا 

تسین راود  دبنگ  ریز  ھب  شیاتمھ  ھک  ناز 

نز رازلگ  رب  ھمیخ  یدعس »  » دنیوگ ناتسود 

تسین رازلگ  رد  ھک  مرادیم  تسود  ار  یلگ  نم 

رشان ارس ، ھنارت  رعاش ، ققحم ،  یقرت :  نژیب 
دادرخ ١٣٩١

هامتشھبیدرا ١٣٨٨  ۵ دنفسا ١٣٠٨ –  ١٢
. تسا ناریا  یمان  نایارس  ھنارت  نارعاشزا و  و  دش . دلوتم  نارھت  رھش  رد  وا 

ھب یاھھنارت  یقرت  نژیب  تسوا . یاھھنارت  نیرتهزاوآرپ  زا  یکی  شکلد  یادص  اب  ناوراک  شتآ 
راک نیشنلد » راھب   » ٔھنارت . تساهدورس ار  نازخ  گرب  ناوراک و  شتآ  نیشنلد ، راھب  یندنام  دای 

. دش راگدنام  نانب  یادص  اب  ھنارت  نیا  دوب . یقلاخ  حور هللا  اب  یقرت  نژیب  کرتشم 
یم  » و تبحم » ھناسفا  «، » نازخ گرب  » راگدنام ھنارت  ھس  زین  یقحای  زیورپ  اب  یقرت  نژیب 

. دناوخ ھیضرم  ار  ھنارت  ھس  رھ  ھک  تخاس  ار  هدز »
، مانشوخ دومحم  درک . ناریا  ییارس  ھنارت  دراو  ار  یاهزات  کبس  یقرت  نژیب  دوشیم  ھتفگ 

ییاور و یاھھبنج  تیوقت  یقرت ، نژیب  شقن  نیرتمھم  دیوگیم  یناریا  یتنس  یقیسوم  سانشراک 
شتآ رد  ار  هدیدپ  نیا  ھک  تساھنآ  ھب  یریوصت  یاھھبنج  ندوزفا  اھھنارت و  ندرک  ھنوگناتساد 
رظن زا  یقح ، ای  زیورپ  اب  یقرت  نژیب  کرتشم  ھناگ  ھس  مانشوخ ، یاقآ  ھتفگ  ھب  . دید ناوتیم  نازخ  گرب  نوچ  یا  یریوصت  یاھھنارت  زین  ناوراک و 
، رعش شخب  رد  مھ  یقرت  تفرگ و  رظن  رد  اھھنارت  یارب  یعیسو  ھمدقم  یقحای  ھکنیا  ھلمج  زا  دنراد ، مھ  اب  ییاھیناسکی  گنھآ ، راتخاس  مرف و 
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. داد رارق  رظن  دم  ار  یریوصت  یاھھبنج 
. تساهدمآ درگ  ناوراک » شتآ   » ناونع اب  یباتک  رد  وا  یاھهدورس  ھعومجم 

تارطاخ لقن  ھب  ھلمج  زا  هدرک و  یروآ  عمج  یقیسوم  رعش و  ھنیمز  رد  ار  دوخ  تارطاخ  لاس  هاجنپ  هرطاخ ،» یاھراوید  تشپ  زا  باتک «  رد  یو 
رارق نینچمھ  . تساھتخادرپ یدیوجت  یلع  یریعم و  یھر  ابص ، نسحلاوبا  یقحای ، زیورپ  رایرھش ، جیشوی ، امین  نوچ  ییاھارس  ھنارت  ارعش و  اب  دوخ 
یدادعت ندش  هدورس  یگنوگچ  ھب  باتک  نیا  رد  یو  دوش . ھضرع  باتک  رازاب  ھب  لگ » غاب  ھب  یاهرجنپ   » ناونع تحت  یباتک  رد  وا  تارطاخ  ھمادا  تسا 

. تساهدرک هراشا  زین  دوخ  یاھھنارت  زا 
امین یھوکزوریف ، یریما  راھب ، یارعشلاکلم  نوچ  یناداتسا  اب  ار  دوخ  یبدا  تیلاعف  درکیم و  یراکمھ  زین  ناریا  ویدار  اب  لاس ١٣٣۵  زا  یقرت  نژیب 

شویراد یدیوجت ، یلع  یبوجحم ، اضر  ابص ، نسحلاوبا  نوچ  دوخ  راگزور  یمان  نازاسگنھآ  نادنمرنھ و  اب  دوب و  هدرک  زاغآ  رایرھش  جیشوی و 
نس ٨٠ رد  لیروآ ٢٠٠٩  اب ٢۵  قباطم  هامتشھبیدرا ١٣٨٨  مجنپ  ھبنش ، دادماب  تعاس ٢  رد  یقرت  تشاد . کیدزن  یراکمھ  یقحای  زیورپ  یعیفر و 
اب دوب «: ھتفگ  ینامز  دش ، دیدشت  شایرامیب  درک و  یبلق  ٔھتکس  لاس ١٣٨٧  ناتسبات  رد  ھک  توسکشیپ  یارسھنارت  نیا  تشذگرد . شلزنم  رد  یگلاس 

 .« دسرپیمن نم  زا  یلاوحا  یسک  مدش ، ضیرم  یتقو  زا  ماھتفر . اھدای  زا  دننکیم ، ھمزمز  ارم  یاھھنارت  زونھ  مدرم  ھکنیا 
: شدوخ ملق  ھب  یقرت  نژیب  دای  هدنز  یگدنز  رامش  لاس 

. دندوب ناگتشذگ  راثآ  یطخ و  بتک  تخانش  رد  صصختم  باتک و  لھا  ھمھ  مایردپ  هداوناخ  مدش . دلوتم  نارھت  رد  هام ١٣٠٨  دنفسا  مھدزاود  زور  رد 
یلع دمحم   ” مردپ داد . راشتنا  یگنس  پاچ  قیرط  ھب  یدایز  یاھباتک  دوب  هاش  نیدلا  رصان  نامز  نارشان  نیلوا  زا  شورفباتک  رقاب  خیش  جاح  مگرزب ، ردپ 

ھسسوم نیا  ریخا  یاھلاس  ات  یقرت  خرھاش  مردارب  نم و  ھک  دوب  دوخ  رصع  نارشان  نیرتھتسجرب  نیرتفورعم و  زا  مایخ و  تاراشتنا  سسوم  یقرت “
ھب ھکنیا  نمض  لاس ١٣٢٠  رد  مدرک . زاغآ  ییادتبا  مجنپ  سالک  زا  نارھت  ھیسدقا  ناتسریبد  رد  لاس ١٣١٨  رد  ار  ھسردم  نارود  میا . هدرک  هرادا  ار 

داتسا ریظن  رصع  نآ  نارعاش  عمجت  زکرم  ھناخباتک  ھک  اجنآ  زا  مدش ، یرامش  یب  یاھھمان  تاغل  نیودت  ھعلاطم و  مرگرس  مدادیم ، ھمادا  دوخ  تالیصحت 
یریما داتسا  ییامنھار  قیوشت و  اب  لاس ١٣٢۴  رد  . مدومن مادقا  دیتاسا  نآ  دزن  ذملت  یبدا و  تاقیقحت  ھب  دوب ، یرگید  هورگ  یناعم و  نیچلگ  رایرھش و 

. مدز دوب ، هدیسرن  پاچ  ھب  ناریا  رد  نامزنآ  ات  وا  ناوید  ھک  یزیربت  بئاص  ناوید  ھعلاطم  ھب  تسد  یھوک ، زوریف 
فرص ار  دوخ  یناوج  رمع و  زا  ینایلاس  ھک  ار  یزیربت  بئاص  ناوید  لاس ١٣٣١ رد  . مدرک زاغآ  یونثم  لزغ و  ندورس  اب  ار  یرعاش  لاس ١٣٢۵  رد 

نم بیغرت  قیوشت و  تھج  زا  یھوک  زوریف  یریما  داتسا  ار  بئاص  ناوید  عماج  ھمدقم  مدرب . پاچ  ریز  مدوب ، هدومن  وا  راعشا  یگدنز و  رد  قیقحت 
ھلباقم و یطخ و  خسن  ندروآ  تسدب  اب  ار  یناشاک  میلک  ناوید  مدوب ، هدرک  ادیپ  یدنھ  کبس  یارعش  ھب  ھک  یاھقالع  تلع  ھب  لاس ١٣٣۴  رد  . دنتشاگن

، نازخ گرب  هدزیم ، ریظن  ییاھھنارت  مدش و  انشا  فورعم  زاس  گنھآ  نلیو و  داتسا  یقحای  زیورپ  اب  لاس ١٣٣۶  رد  . مدناسر پاچ  ھب  راعشا  قیبطت 
. مدورس ار  ھناسفا  نوچمھ  هدش  تبحم  ھک  ینامز  ھب  و  ریسا ،

. مدرک جاودزا  شنم “ نادزی  هژینم   ” هزیشود دوخ  ییاد  رتخد  اب  لاس ١٣٣٧  رد 
ھب دوب  رسپ  ھک  مدنزرف  نیلوا  لاس ١٣٣٨  رد  متخاس . ار  ناوراک “  شتآ  ھنارت “  ویدار ، فورعم  زاس  گنھآ  یدیوجت ، یلع  داتسا  اب  لاس ١٣٣٧  طساوا 

: یقرت دیما  متشاذگ . دیما  ار  وا  مان  دمآ ، ایند 
. مدناسر پاچ  ھب  دوب  نم  کیدزن  ناتسود  زا  ھک  ار  داھرف “  ” یرتشا یلع  ناوید  لاس ١٣۴٠ 

. یقرت وزرآ  متشاذگ . وزرآ  ار  وا  مسا  دمآ ، ایند  ھب  دوب  رتخد  ھک  مدنزرف  نیمود  لاس ١٣۴٢  رد 
ھمدقم یراکمھ و  اب  مدناسر ، عبط  ھب  دوب ، یبدا  تعجر  هرود  نایارس  لزغ  زا  ھیراجاق و  نامز  یارعش  زا  ھک  ار  یناھفصا  رمجم  ناوید  لاس ١٣۴۵ 

هاجنپ دصکی و  رد  دوب و  جاردننآ  گنھرف  عماج  “ هاشداپ دمحم   ” فیلات ھک  ار  یسراف  نابز  تافدارتم  گنھرف  لاس ١٣۴۶  رد  . یئابطابط طیحم  داتسا 
رد . مدناسر عبط  ھب  تشاد  ناوارف  ھقالع  باتک  نیا  ھب  ھک  یریعم  یھر  موحرم  قیوشت  اب  دوب  هدروآ  دوخ  هارمھ  ناتسودنھ  زا  ردپ  هدش و  پاچ  لبق  لاس 

. متشاذگ هدیا  ار  وا  مسا  دش ، دلوتم  دوب  رتخد  مھ  وا  ھک  مدنزرف  نیموس  لاس ١٣۴٧ 
نازخ گرب  ھنارت  تھج  ھب  ار  باتک  نیا  مان  مدناسر . پاچ  ھب  دوب  ھنارت  یدادعت  یعابر و  یونثم ، لزغ ، یواح  ھک  ار  مراعشا  ھعومجم  لاس ١٣۵٠ 

ھب ام  روشک  رد  نامز  نآ  ات  زین  نآ  ھک  نیزح “ خیرات   ” ھمیمض ھب  ار  یجیھال  نیزح  ناوید  تاّیلک  لاس ١٣۵٠  رخاوا  رد  . مداھن نازیر “ گرب  دورس  ”
دوخ ار  رعاش  نیا  یگدنز  لماک  حرش  یسیون و  ھمدقم  مدناسر . پاچ  ھب  مدوب  هدومن  نآ  قیقحت  نیودت و  فرص  ھک  ینایلاس  زا  دعب  دوب ، هدیسرن  پاچ 

یقیسوم گنھآ  یور  رب  ھنارت  دصیس  کیدزن  ھک  نانچ  ما ، ھتشاد  لاغتشا  ییارس  ھنارت  راک  ھب  امسر  دعب  ھب  لاس ١٣۵١  زا  . مدومن ھمیمض  نیودت و 
. تسا تبث  طبض و  اھلگ  ھمانرب  ویدار و  ویشرا  رد  راثآ ، نآ  رثکا  ھک  ماھتخاس  ویدار ، مانب  نازاس  گنھآ  اھناد و 



» ریھاشمهرامش ١٢٧ هاگدید نودب 

: دیتاسا زا  دنترابع  ما ، ھتشاد  یراکمھ  نانآ  اب  ھک  یروھشم  مانب و  نازاس  گنھآ 
. مّرخ نویامھ  سدنھم  یعیدب ، بیبح هللا  یدیوجت ، یلع  یقحای ، زیورپ  رادافو ، دیجم  یقلاخ ، حور هللا 

تفر و هاگشناد  ھب  مرسپ  میتفر ، اکیرمآ  ھب  منادنزرف  لیصحت  تھج  هداوناخ  اب  لاسرد ١٣۵۶  . ھتشذگ نازیزع  نیا  رانک  رد  نم  ھنارعاش  یگدنز  زا  یمین 
. میدرک تعجارم  نارھت  ھب  مرسمھ  نم و  یتدم  زا  دعب  یزور . ھنابش  یاھسالک  ھب  منارتخد 

فرص ار  یرمع  ھک  مردپ  لاس ١٣۶٠  رد  میتفر . اکیرمآ  ھب  نامنادنزرف  راک  ھب  یگدیسر  تھج  مرسمھ  قافتا  ھب  رگید  راب  ود  لاس ١٣۵٨ و ١٣۵٩ 
. تفر ادخ  تمحر  ھب  دوب  هدومن  نیمزرس  نیا  گنھرف  ھعاشا 

ام لاح  نارگن  زاب  ھک  مدید  باوخ  رد  ار  وا  یبش  تشذگ . رد  یزغم  ھتکس  رثا  رب  دوب  رامیب  یدنچ  ھک  مردام  مردپ ، توف  زا  دعب  لاس  جنپ  لاس ١٣۶۵ ، 
: داد یم  یرادلد  یگدنز  تامیالم  ھن  لباقم  رد  ارم  دوب و 

زا لیطعت و  هدنزرا ، نوتم  ھب  مدرم  یگقالع  یب  هدیدع و  تالکشم  تلع  ھب  یگنھرف ، تامدخ  ھمھنآ  زا  دعب  مایخ  تاراشتنا  ھسسوم  لاس ١٣٧۵  رد 
دنام ورف  تیلاعف 
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