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تساهلاقمهرامش ١٣٨ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

مالس  … راهب مود  هام  …. ما تشهبیدرا  نم 
****

هاگرذگ 
راشتنا لاس  نیمهد  زاود هرامش ۱۳۸ – 

=================

دنا هدرک  یرای  ناتسود  نیا  ار  هاگرذگ  هام   تشهبیدرا  گنُج 
…………………………………………………………..

دومحم یتمعن –  یدیع  راهب - نیشنمه  گنژرا –  دمحم  یقالخا –  هدازآ 
ناراب نژیب  رتکد  یراهدنق –  دمحا  راگتسر - شرآ  یسیئر –  ناروت  نایرفص – 
 – یّزعم لیعامسا  روپ –  یضرف  دازهب  ناولهپ –  باراد  نامرهق - اتیزآ  – 
دومحم  - یدومحمهاش روپهاش  انالوم –  روپ –  یضرف  دازهب  یوهاش –  نیهاش 

- ریوک دومحم  میهم –  ریما   - یرصان دوعسم  ریسگنت –  اسیلا  مانشوخ – 
 - یقیفوت میرم  ناگدنسیون - یاروش 

==================================

ناگدنسیون یاروش  زا  ینخس  یلد –  مهو  ینابز  مه 
تشهبیدرا ۱۳۹۲

یانتعا رد  هک  کچوک  ردقنآ  کچوک ، رایسب  درت و  هقاس  کی  میدوب .  اهنت  عقاو  رد  میدوب ، ات  هس  ود ، زا  یکی  میدمآ  یتقو 

دومحم یاو –  نطو  یاو  یا 
…. هک دهد  ربخ ی  ریوک 

، نارای میب  زا  دنا  هدرم 
؟ دش هچ  ار  نارادمان 

سکس اهجوز  زا  یضعب  ارچ 
طباور قشع و  اه , هزات  دنرادن -؟

روپ یضرف  دازهب  – 

نامروشک خیرات  زا  یتاحفص 
راهب نیشنمه  – 

ناتساد

یسیئر ناروت  دوش - مکح  رگ 

نایرفص دومحم  دایتعا – 

رعش

– ؟ راد ورس  زونه  شغاب 
نایرفص دومحم 

یتمعن یدیع  بش -

ناراب نژیب  رتکد  هام –  مادعا 

ناولهپ باراد  زا :  یعابر  کی 

اتیزآ غالک - یناوخهیبش 
نامرهق

روپهاش هاتوک –  یا  هدورس 
یدومحمهاش

انالوم زا  یعابر  کی 

سکع
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تساهلاقمهرامش ١٣٨ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

میتشادن مه  یراد  ناج  هشیر ی  هک  ام  هب  دور . یم  دزو و  یم  نامرس  یالاب  زا  هک  میدرک  یم  سح  میدوبن . مه  داب 
. میدنام هک  دش  نیمه  میدمآ . یمن  شمشچ  هب  نلصا  ایوگ  تشادن ، یراک 

اج زا  دوب  هدش  اشن  ام  اب  هک  گالبو  ات  ….. میدمآ یم  رد  یئاهنت  زا  مک  مک  زین  ام  و  دندمآ ، یم  کدنا  کدنا  شیب و  مک و 
، گالبو ره  شیاز  اب  گنراگنر . نوگانوگ و  نیح  ایر  زا  دش  رپ  شغاب  دروآ . ینادابآ  شدوخ  اب  تشادرب و  سروک  دیهج و 

لکشم هک  ار  یگدنناوخ  مک  درد  و  دوب . هعیلط  کی  نیا  تشاذگ و  شیپ  اپ  هدنسیون )  نمازلا  هن  و  تسد (  هب  ملق  کی 
هک هاگنآ  و  تشاد ، هدنناوخ  کی  لقا  دح  گالبو  ره  هلصوح . دوکر  رب  دش  یا  هنایزات  دش . مهرم  تسا  ام  یبدا  راثآ  یناینب 
زا یدایز  دادعت  هنافساتم  اما  تسه .)  هتبلا  و  دوب (  هدننک  لاحشوخ  نیا  و  دروآ . یروانت  هب  ور  تشذگ ، نارازه  زرم  زا 
، دنتشادن رتشیب  دنچ  یگنرد  ای  دنتفر ، هدماین  ای  دندوب )  زین  هدعاق  هب  یناگدنسیون  هکلب  تسد  هب  ملق  طقف  هن  هک  اهنآ ( 

. تسا یلاخ  ناشیاج  و  دندوب ..… لجعتسم  تلود 
، میدوب لاوئس  دروم  بترم  دک ،)  ینوی  یللملا (  نیب  یابفلا  قنور  زا  سپ  ام 

نیا میدش و  یم  دولناد )  یتسیاب (  یم  ندش  هدناوخ  یارب  ببس  نیمهب  و  میدرک ، یمراک  راگن  سراپ  تناف  اب  نوچ  “ 
هنیجنگ هک  میتشاد  نیا  رب  نامگ  تلع  نیمه  هب  دنداد و  یمن  ناشن  یا  هقالع  دوب و  لکشم  نابطاخم  یرایسب  یارب 

شوخ اج  ویشرآ  هسفق  رد  و  تفرگ ،  یمن  رارق  یرو  هرهب  هجوت و  دروم  دیاب  هک  روطنآ  ام ، یاه  هدروارف  غونتم  رایسب 
 “ دندنام یم  یقاب  هدرک 

: زا تسا  راشرس  اگرذگ ه  ویشرآ  کنیا  و  میتسویپ . دک “  ینوی  تناف “  هب  هرامش ۵۷  زا  هرخ  الاب  هکنیا  ات 
 ، یناهج ناگدنسیون  نارعاش و  دروم  رد  تبحص  سکع ، فلتخم ، ددعتم و  تالاقم  زنط ،  دقن –  رعش – ناتساد – 

. رابخا روهشم .  ناشاقن 
. تفرگ ام  زا  زین  ار  یردام  نیمز  رس  هرتسگو  یرگید ، زوق  دش  دمآرتلیف و  تسب  تفچ و  نایم  نیا  رد  هنافساتم 

. تسین رادیاپ  هتبلا  هک 
 . میتسین مه  ینازرل  یدرت و  نآ  هب  رگید  اما  میا ، هدشن  دنمونت  گرزب و  دنچ  ره  الاح ، یلو 

زا و  فرطکی ، زا  هتسهآ ،”  مرن و  دنچره “  دنیآ ، یم  نامغارس  هب  هام  ره  هک  یراتساوخ  رازه  دص  زا  شیب  میئام و 
. میراد روضح  یتیگ  تشد  نهپ  رد  نقیقد  میتسویپ ،  هک  دک )  ینوی  ریجنز (  هب  رگید  یئوس 

یا هنیمز  ره  رد  دوخ  راثآ  لاسرا  اب  ار  شغارچ  دراد . قلعت  امش  هب  هتشذگ  نوچ  اگرذگ ه  هک  تسین  یروآ  دای  هب  یزاین 
. دنامب رتشیب  ات  دینک  شدنمونت  دیرادهگن . نشور  دشاب  هک 

. میشاب میناوت  یمن  دوخ  هنیآ  ام  دینکن . غیرد  ام  زا  ار  دوخ  تایرظن 

نایرفص دومحم  یراگن – ؟! هداس 
تشهبیدرا ۱۳۹۲

. مناد یم  یسیون  ناور  ار  یراگن  هداس  نم 
: هک مرادن  لوبق  زین  ار  یدنب  میسقت  نیا 

 ” تسا روحم “  نابز  یسیون “ ، هدیچیپ  و  تسا ، یگدرپس  رس  یراگن  هداس  ”
دنناوت یمن  نلامتحا  هک  مناد  یم  ینارعاش  یدروآرد  نم  ار  نآ  نوچ  مرادن ، لوبق 

هاگشیامن کی  زا  یسکع 

هابتشا شرپ 

مگیمن هگید  نکن  هیرگ  امام 
همنسرگ

فال

ناگدنسیون نارعاش و 
ناهج

باختنا هب  نسردنا –  دوورش 
نایرفص دومحم 

زنط

یرصان دوعسم  زا  یئاه  هکت 

ریهاشم

تسیروتاینیم یسابع  اضر 
نامز رد  هک  یناریا  هتسجرب 

 – تسا هتسیز  یم  هیوفص 
ریسگنت اسیلا  زا  یباختنا 

باتک یفرعم 

- نیلوراک اب  ماش  نامر 
ناگدنسیون یاروش 

دومحم هدش  پاچ  یاه  باتک 
نایرفص

دقن

یاهناتساد یارگ  راتخاس  دقن 
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سپ رد  ار  دوخ  ریزگ  ان  دنیوگب و  رعش  نیشنلد  صوصخب  ابیز و  مهف و  لباق  ناور و 
یئامین و دیدج و  کیسالک و  میدق و  رعش  نارازه  دننک و  یم  ناهنپ  یدنب  میسقت  نیا 

لاس هک  ار  یوگ  نشنلد  ابیز و  نارعاش  همه  دننک و  یم  موکحم  هئتخت و  ار  دازآ ،
دنرود و هلفاق  زا  ینعی  هک  دنمان  یم  وگ ، هداس  دنا  هتشاد  بطاخم  ار  مدرم  تساه 

انعم و یب  یاه  هدورس  دنهاوخ  یم  نوچ  تسا . یئوگ  هدچیپ  هنامز ی  الاح  دنناد  یمن 
 “ دنتسه ای  دنراد “  ار  یرفن  دنچ  مه  هشیمه  و  دنزادنایب . اج  ار  دوخ  مهف  لباق  ریغ 

هک اه  هسیاقم  اه و  دیهمت  اه و  ریسفت  اه و  ثحب و  هچ  و  دننک ، یم  دیئات  ار  اه  نآ  هک 
. دننک یمن  نایب 

ای سک  یگرزب  یارب  هک  یئاه  لیلحت  اه و  هبحاصم  دیجمتو و  فیرعت  مسرو و  مسا 
. دروخ یمن  رگید  ناگدنناوخ  همه ی  نم و  درد  هب  دوش ، یم  نایب  یناسک 

دوخ هب  راشف  نودب  تحار و  رسدرد و  یب  میتسناوت  ار  یرعش  ای  ناتساد  رگا  ام “  ”
میرادن مه  یرابجا  میراد ، لوبق  ار  نآ  میمهفب ، میناوخب و  هجیگرس  یگدنامرد و  یب  و 

نایب هتفگ و  راد ، مسرو  مسا  ای  و  روهشم “   ” نالف هکنیا  رطاخ  هب  میروآ  یمن  رد  رس  هک  یناتساد  ای  هدورس  زا  هک 
. میهدب ناکت  ندرب ، تذل  دیئات و  رس  تسا  هدرک 

یفرط رگا  دننک و  هنقح  دنناوخ  هب  ناتساد  رعش و  ناونع  هب  ار  دوخ  یاه  لزاپ  هک  دنراد  دج  اه  یضعب  ارچ  مناد  یمن 
. دننادب مهف “ !! ان  مک و   ” ار هدنناوخ  دننزب و  تسد  هرظانم  هبحاصم و  هب  دنتسبن 

یم رعش  امش  ار  هچنآ  میتسه ، مه  عطاق  تیرثکا  هک  یلومعم  ناگدنناوخ  ام  بخ  تسین ، هک  روز  فورعم  لوق  هب 
تروص نیا  رد  میوش ،”  دنم  هرهب  ای “  میربب  تذل  میناوخب و  تسرد  میناوت  یمن  و  ممیمهف ، یمن  ناتساد ، ای  دیئوگ 

؟ میتسین زور  هب  میا و  هداتفا  بقع 
هابتشا تایضایر  یمیش و  کیزیف و  نوچ  یمولع  اب  دیابن  ار  اه  نآ  شزادرپ  شراگن و  هوحن  تایبدا و  دروم  رد  تبحص 

رب هک  راوتسا ، اهنت  هن  اه  یروئت  نیناوق و  نیمه  رب  مولع  نیا  هک  ارچ  درک . تسرد  یروئت  نیناوق و  ناشیارب  تفرگ و 
اب نابطاخم و  تفایرد  کرد و  اب  هک  تساه  نرق  رعش ، صوصخب  تایبدا  یلو  دنا . هتفرگ  اپ  هتفای و  لکش  نآ  هیاپ 

.. تسا هدرک  دشر  هتشاد و  امن  وشن و  اه  نآ  نهذ  ساسحا و  رد  یناود  هشیر 
زا ندرب  تذل  دشاب ، رگا  هک  ارچ  تسین ، دشاب ، هک  سک  ره  یوس  زا  یدروآرد  نم  اه ی  یروئت  نیناوق و  عبات  ام  تایبدا 

. دنک یم  یصاخ  تالکشم  راچد  ار  اه  نآ 
نیا شدصق  دراد  ار  یرعش  ای  یناتساد  ندناوخ  دصق  تنرتنیا  یرای  هب  ای  دریگ  یم  تسد  هب  ار  یباتک  یتقو  هدنناوخ 

نآ رس  درد  یب  تفایرد  کرد و  اب  شساسحا  دشاب و  یضار  تقو  نارذگ  زاو  دناوخب  ار  یبدا  هعطق  کی  هک  تسا 
دنشاب هتشاد  راظتناو  دنراذگب  شیولج  رعش  مانب  یئامعم  هک  تسا  ضحم  یهاوخ  دوخ  نیاو  دبایب . تیاضر  تلاح  هتشون 

دنوش هتخورفارب  تشذگ  شرانک  زا  انتعا  یب  هجوت و  یب  درکن و  رگا  و  دنک ، فعش  راهظا  دنادب و  وکین  ار  نآ  هک 
بیترت مدرم  یقطنم ی  دروخرب  نیا  هب  شنکاو  ردو  دنروآ ، یمن  اجب  میرکت  دنشک و  یمن  اروه “  ” ارچ هک  دنننک  بجعتو 

. دنزاتب اه  نآ  روعش  هب  ات  دنهدب  ار  یا  هبحاصم 
فیرعت باب  رد  مک  تسد  ار  اههمانتغل  اهفراعملاهریاد و  رگید  و  نخس “ گنهرف   ” هک دشابن  دب  منکیم  رکف  ”… 

! “ مینک رتزور  هب  رعش ،“ ”
؟ ارچ

 : هک میسرب  یفیرعت  هب  ات  میزیرب ؟ مه  رد  ار  یناعم  مینک  یراکتسد  ار  نامی  اه  نودم  همه ی  میئایب  ینعی 
….“ دشاب و یبولطم  ساسحا  ره  زا  رود  هب  ناوخ و  تخس  هنوگ ، نایذه  یزاس ، لزاپ  یئوگ ،  امعم  ینعی  رعش  “ 

ره زا  رود  هبو  دنشاب  هتشاد  انعم  هنو  دنشاب ، ناوخ  شوخو  نیگنهآ  هن  هیفاق ، هن  دنشاب و  هتشاد  نزو  هن  هک  یتاملک 
هب و  میربب . مه  تذل  مینک و  روصت  یصاخ  هتفات  ار  دوخو  مینادب  زور  تساوخ  ینردم و  نیع  ار  یا  هدش  هتخانش  یوگلا 

یاهناتساد یارگ  راتخاس  دقن 
نژیب رتکد  نایرفص –  دومحم  رتکد 

ناراب

باتک نایرفص و  دومحم 
یّزعم لیعامسا  شیاه – 

 “ هناقشاع نامر “  رب  یدقن 
 : رشان رهلک ،  ابیرف  هتشون ی 

یقیفوت میرم  تومآ –  تاراشتنا 

ناهج روهشم  ناشاقن 

همجرت ی یچنیواد - ودران  وئل 
یراهدنق دمحا  : 

رابخا

هبحاصم نیرخآ  یناوخزاب 
زا ییاه  هتفگان  یلاخلخ و  هللا  تیآ 

رد نافلاخم  مادعا  یاه  هویش 
شرآ - داژن یلضف  مایپ  اب  وگتفگ 

راگتسر

نایناریا % ۴۴ تسیمونوکا :
تکالف طخ  ریز 

حاقل فشاک  زدراودا ، تربار 
ناهج زا  مشچ  یعونصم ،

تسبورف

دزمان یدابآ  تلود  لنلک ‘ ’
رد همجرت  باتک  نیرتهب  هزیاج 

دش اکیرمآ 

لیماف مهاب  یئاروجکی  همه 
گنج کی  مهاب  ناشتفلاخم  … دنا

تسا یرگرز 

اب … ایند هلزلز  نیرت  بیجع 
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تساهلاقمهرامش ١٣٨ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

. مینزب دیئات  رهُم  دوخ  رظن  رب  هک  مینک  شالت  نامان  بحاص  زا  یئاه  هنومن  ندروآ  ددم 
ار یئوگ  هدیچیپ  مینابسچب و  مدرم  نیسحت  دروم  اتح  لوبق و  دروم  راثآ  رب  ار  یئوگ  داس  گنا  هیانک  اب  دوبن  نینچ  رگا  و 

. میوش غلبم 
هرخ الاب  و  یئایور ،  مجح “  رعش “  و  دیپس “  رعش  یئولماش “  دعب  یئامین و  هب  کیسالک  زا  رعش  روبع  ام 

هب هک  ینارعاش  دنتسه  یلو  میا ، هتفای  یلوبق  دروم  یگزات  زین  عون  ره  رد  میا و  هدرک  هبرجت  ار  نردم  تسپ  نردم و 
. دنا هتشاد  طوقس  لزاپ  یاه  هکت  نایذه و  دح  رد  دنا و  هتفر  ناشدوخ  راک  نردم  تسپ  غارس 

، دنتسین دوخ  حالصا  هب  رداق  میناد  یم  هک  نینچ ، ینارعاش  یارب  هن  میا ، هدرک  حرطم  تاعفد  هب  ار  یراتفرگ ! نیا 
! ناگدننک فرصم  رتشیب  یهاگآ  یارب  هکلب  دننک ،  یئوگ  بولطم  دنناوت  یمنو 

نیا یسیون  لکشم  هدیچیپ و  تسه “  هک  تسا “  ندناوخ  رعش  کی  ندورس  ای  ناتساد و  ره  نتشون  زا  یئاهن  دصق  رگا 
. دننک دیجمت  اه  نآ  زا  یناسک  دنچره  . دنک یمن  هدروآرب  ار  دصق 

. دنک یم  اهنت  عزتنم و  ار  دنمرنه  مه  دزادنا و  یم  هکس  زا  ار  رنه  مه  نتفرگ  هلصاف  هدنناوخ  زا  تقیقح  رد  ای  مدرم  زا 
: مراد داقتعا  نوچ  مرادن  یرگید  فرح 

 ” تسا سب  فرح  کی  تسا  سک  رگا  هناخ  رد  “ 

هک هچنآ  دهاوخ و  یم  ناسنا  هک  هچنآ  زا  تسا  یهاتوک  لیلحت 
یوهاش نیهاش  دشاب –  دیاب 

تشهبیدرا ۱۳۹۲

هزیگنا و هب  هار  نیا  رد  و  دراد ، یمرب  ماگ  ندش  یلاعتم  هار  رد  هشیمه  ناسنا  هژیو  هب  نوگانوگ  تادوجوم  نم  رظنب 
. نییئآ نید و  نوچ  یئاهزیوآ  تسد  ات  هتفرگ  رکفت  هشیدنا و  زا  دراد ، زاین  یفلتخم  یاه  یرای 

دناوت یمن  دریذپ . یمن  ار  ندش  مامت  رطاخ  نیمهب  دراد و  تسود  ار  تعیبط  ار و  یگدنز  ناسنا  منک ،  یم  روصت  نم 
تساوخ و نیمه  وریپ  و  دسر . یم  ارف  یتسین  گرم و  دوش و  یم  مامت  یعیبط  رمع  یزور  هک  دنک  روصت  اتح 

گرم زا  سپ  یایند  هب  یرگید  یایند  هب  بهذم  نید و  کمک  هب  یکاخ  یگدنز  نایاپ  ای  نادواج و  رمع  یارب  هک  تسوزرآ 
. دراد نامیا  تسا  ریذپان  نایاپ  یدبا و  هک 

. تسا هشیدنا  رکفت و  دنک  یم  یرایبآ  ار  نآ  هک  هچنآ  و  دراد ، دوجو  یرطف  روطب  اه  ناسنا  همه ی  داهن  رد  نامیا 
زا هجیتن  رد  دنتسین . رداق  هک  ارچ  دننک  یمن  یئاشگ  هار  دوصقم  یوس  هب  دوخ  هشیدنا  رکفت و  اب  یرامشیب  هدع  هتبلا 

نینچو تسا ، هدش  بهذم  ماسقا  عاونا و  طاسب  ندش  هدرتسگ  ببس  نیمهو  دنبلط ، یم  ددم  نارگید  رکفت  یرای و 

هتشک رفنکی  اتح  رتشیر  تردق ۷٫۸ 
تسا هدادن 
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تساهلاقمهرامش ١٣٨ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

دنا هتشاد  ناربمایپ  هک  یئاه  هصخاش  هب  هجوت  اب  نایم  نیا  رد  دنوش . یم  بذج  بهاذم  نیا  زا  یکی  هب  ریزگان  یدارفا 
هتسناوتن دنا  هتشاد  هک  یئاه  هصخاش  غوبن و  نامیا و  همه  اب  ناربمایپ  نیمه  اما  دنا . هدرک  بذج  ار  یدارفا  نینچرتشیب 

زا مشچ  فراعتمرمع  ناباپ  اب  زین  دوخ  هک  ارچ  دننک ، هدروآرب  تسا  رمع  لوط  هک  ار  دوخ  ناوریپ  تساوخ  نیا  دنا 
هب دوخ  هک  دنا . هداد  تلاوح  ایند “  نآ  خالطصا “  هب  گرم و  زا  دعب  یگدنز  هب  ار  ناسنا  ریزگ  ان  دنا ، هتسبورف  ناهج 

. تسا ناسنا  یگدنز  نتفاین  نایاپ  نامه  یعون 
دننک لح  ار  تالضعم  لئاسم و  دوخ  یئاناد  هشیدنا و  رکف و  یرای  هب  دنناوت  یمن  ای  دنا  هتسناوتن  هک  یئاه  نآ  نم  رظنب 

. دنراد بهذم  نید و  ناگرزب  داشرا  یئامنهار و  هب  زاین  زونه 
دوخ هکنیا  رگم  دنام ، دهاوخ  یقاب  نامیا  هب  ناسنا  زاین  تسا ، یقاب  ناهج  ات  هک  تسا  نیا  نم  نخسو  فرح  مامت 

زاین شناد  یهاگآ و  رظن  زا  هکینامز  ات  نامیا  اب  ناسنا  و  دشاب . هتشادن  نتخومآ  هب  زاین  رگید  دسرب و  یئادخ  هب  ناسنا 
ندش یلجتم  یلاعتم و  یارب  هکنانآ  لاحباحشوخ  تروص ، نیا  رد  دوب . دهاوخ  بهذم  نید و  وریپ  دراد ، نابش  ملعم و  هب 
. دنک یم  ینایاش  کمک  زین  اه  نآ  یاه  هشیدنا  ندش  یلاعتم  هب  هک  دننک  یم  یوریپ  ار  ینیئآ  نید و  دوخ ، ناور  حور و 

دومحم جاهتبا –  گنشوه  تارطاخ  هب  یهاگن  هیاس ؛ رد  یباتفآ 
مانشوخ

تشهبیدرا ۱۳۹۲

هناتسآ رد  هیاس ،) ه.ا .  ) جاهتبا گنشوه  رعش ، رید  ریپ  دمآ و  رس  هب  گرزب  راظتنا  ماجنارس 
، هداد رد  نت  یئوگتفگ  رتمک  هب  نونک  ات  هک  وا  دوشگ . نخس  هب  بل  یگلاس  جنپ  وداتشه 

سک و ره  زا  هک  نارگید  دوخ و  رعش  زا  اهنت  هن  دوخ  یلیصفت  یریرقت و  تارطاخ  رد  الاح 
نایم هب  نخس  دنا ، هتشاد  یمهس  ناریا  زورما  زورید و  یگنهرف  شخرچ  رد  هک  زیچ  ره 

. تسا هدروآ 
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رد ۱۳۰۰ دلج و  ود  رد  دراد  یناشیپ  رب  شیدنا “  ناینرپ  ریپ  ناونع “  هک  تارطاخ  نیا 
. تسا هدیسر  مجنپ  پاچ  هب  هاتوک  یتدم  رد  هتفای و  راشتنا  نارهت  رد  هحفص 

یالاو تمه  هب  باتک  نیا 
مدرم هب  نخس  تاراشتنا  طشوت   شیدنا  ” ، ناینرپ  ریپ  ناونعاب “  هیاس ، اب  تبحص  رد  هیط  هفطاع  یمیظع و  دالیم 

تسا هدش  هضرع 

مسلط دنا  هتسناوت  الوا  هک  تفگ  کیربت  هیط ، هفطاع  یمیظع و  دالیم  باتک ، ناگدننک  نیودت  هب  دیاب  زیچ  ره  زا  شی 
ار اه  نآ  همه  دور و  رده  هب  وا  یاه  فرح  زا  هژاو  کی  یتح  هک  دنا  هتشاذگن  ایناث  دننکشب . ار  هیاس  تدم  زارد  توکس 

هب نارهت  رد  هیاس  هک  ییاه  هام  رد  ات ۹۱ )  ۸۵  ) مامت لاس  شش  راک  نیا  یارب  اهنآ  دنا . هدناباتزاب  هدرک و  ریرحت  تقد  هب 
وا زا  هیاس  هک  ینکدک  یعیفش  اضر  دمحم  ینایمرد  اپ  رگا  هزات  و  دنا . هدش  رادروخرب  وا  تبحاصم  زا  هدرب ، یم  رس 

. دسرب یماجنارس  هب  تسناوت  یم  اهراک  مینک  یمن  نامگ  دوب ، یمن  دراد  یونشفرح 

وگتفگ هب  نت  اه  یگداس  نیا  هب  وا  هک  دنناد  یم  یبوخ  هب  دنرادروخرب  هیاس  ینخس  مه  ینیشن و  مه  تبهوم  زا  هک  اهنآ 
هب هجوت  اب  دیاش  هیاس  دریگ . یم  یرتشیب  توق  یسایس  یاه  هلوقم  رد  هژیو  هب  رظن ، راهظا  زا  زیهرپ  نیا  دهد . یمن 

ار وا  دنراد  قح  زین  وا  نابطاخم  رگید  فرط  زا  یلو  دشاب . هتشاد  قح  زیهرپ  نیا  رد  یلک  روط  هب  شا ، هتشذگ  یگدنز 
هن دراد و  ار  هیحور  نآ  زا  یرو  هرهب  یاضتقا  وا  نس  هن  رگید  هک  دنهاوخب  یس  یاه  لاس  یتازرابم  رش  روش و  نامه  اب 

یئوگشیپ وا  ینامز  نآ  یاهرعش  زا  یرایسب  هناتخبشوخ  دنیب . یم  راگزاس  زورما  طیارش  اب  ار  اهراتفر  هنوگ  نآ  وا 
! تسا هدنیآ  زیگنا  تفگش 

یب یاه  بش  رد  هک  ینماد  ”  زارد  یاه  ثحب  هب “  دنک  یم  هراشا  تسا و  هدوبن  یضار  تباب  نیا  زا  مه  یمیظع  دالیم 
نآ زا  یدنمدوس “ یلو  گنرمک  یا  هدیکچ  مه “  دعب  هتشاد و  یعامتجا  یسایس و  لئاسم  باب  رد  هیاس  اب  وگتفگ  رامش 

فذح ار  نآ  هیاس  دکوم “  رایسب  رایسب  شرافس “  هب  دعب  یلو  هداد  یاج  مدرم “  هاگشیپ  رد  ناونع “  اب  یلصف  رد  ار 
. تسا هدرک 

درک یم  نایب  زور  یاه  تسایس  هلوقم  رد  ار  شا  یعقاو  تارظن  وا  رگا  هک  دوش  یم  حرطم  زین  شسرپ  نیا  هتبلا 
مه هیاس  زرابم  نابطاخم  تفرگ ؟ یم  شخپ  زوجم  شتارطاخ  الوصا  ایآ  و  دیرفآ ؟ یمن  رسدرد  لیلد  یب  دوخ  یارب 

. دننک نیچلگ  دوخ  رطاخ  شمارآ  یارب  ار  شیاه  یبالقنا  دنناوت  یم  دنراد و  ار  وا  یرعش  نیشیپ  یاه  هعومجم 
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. دننک نیچلگ  دوخ  رطاخ  شمارآ  یارب  ار  شیاه  یبالقنا  دنناوت  یم  دنراد و  ار  وا  یرعش  نیشیپ  یاه  هعومجم 

همه دراد ، یناشیپ  رب  زین  ار  هیاس “ تبحص  رد   ” مود ناونع  هک  شیدنا “ ناینرپ  ریپ   ” هاتوک یلو  ددعتم  یاه  لصف  رد 
نادمآرس زا  هیاس  تسا . رگید  تالوقم  زا  رت  هیام  رپ  یقیسوم  رعش و  هلوقم  ود  یلو  تسا  هدش  حرطم  یزیچ  روج 
یمود هب  شا  هقالع  قشع و  هک  تسا  روآ  یتفگش  دور . یم  رامش  هب  مود  هصرع  ناگدنسانش  زا  لوا و  هصرع 

رد تسا . هدیسر  رعش  هب  یقیسوم  زا  هک  دیوگ  یم  شدوخ  تسوا . یئامنرنه  یلصا  نادیم  هک  تسا  یلوا  زا  رتشیب 
رعش و لصف  زا  رتشیب  رگا  هدمآ  نایم  هب  نانادیقیسوم  یقیسوم و  لصف  رد  هک  یئاه  فرح  نازیم  زین  وا  تارطاخ 

یمیظع مه  دیاش  دهد ، یمن  وگ “ تفگ و   ” ناکما باتک  ریرحت  ریرقت و  هویش  تسین . نآ  زا  رتمک  دشابن  نارعاش 
نکمم هک  تسا  یمنتغم  قافتا  نوچ  دنزب . فرح  وا  رتشیب  دراذگب  هتسکش  ار  هیاس  توکس  هک  الاح  تسا  هتساوخ 

. تسا هتفرگ  دنلب  یاه  خساپ  هک  تسا  یهاتوک  یاه  شسرپ  هعومجم  باتک ، عقاو  رد  دیاین . شیپ  زور  ره  تسا 

تسا هدمآ  ایند  هب  تشر  رد  لاس ۱۳۰۶  دنفسا  رد  هیاس  فلا . هب ه . صلختم  جاهتبا  گنشوه 

ار رعش   » هک تسا  نیا  دنز  یم  هیاس  هک  یئاه  فرح  نیتسخن  زا  رعش “ باب  ردنا   ” لصف ردیعابر  لزغ و  هب  تشگزاب 
راگنا هشیم ، دنلب  مه  کاخ  درگ و  رگا  هک  یئاضف  رد  …. مدرم نوا  یارب  کاخ و  بآ و  نوا  رد  !… تفگ ناریا  رد  دیاب 

!« هظفاح یدعس و  نامز  کاخ  درگ و 

. میرب یم  تذل  ظفاح  رعش  زا  رتشیب  امش  رعش  زا  ام  دیوگ  یم  هیاس  هب  نیسحت  دیجمت و  ماقم  رد  یسک  یلفحم ، رد 
مهف دح  رد  هرت و  نیئاپ  یلیخ  ظفاح  رعش  زا  نم  رعش  حطس  نوچ  نیراد  قح  ده : یم  خساپ  گنردالب  هیاس 

یسراف رعش  سونایقا  رد  رمع  کی  نم  دیازفا : یم  دعب  هیاس  نیرب …! یم  تذل  نم  رعش  زا  هجیتن  رد  تساهامش .
 : هک مدیسر  هجیتن  نیا  هب  الاح  مدش  قرغ  مدز و  هطوغ 

»؟! مدوزف وا  رب  هچ  مدوب  زاب  دش / یم  مک  وزا  هچ  مدوبن ، رگ  » 

؟ تسا هتفر  نویفا  غارس  هب  نونک  ات  ایآ  دوش  یم  هدیسرپ  هیاس  زا  دشک و  یم  نویفا  رعش و  هطبار  هب  تبحص  هنماد 
بخ مدزن . بل  یلو  متفر  مه  اه  هناخ  کایرت  هب  یسردم  یقت  ناوخا و  روپرداناب و  هک  هدموا  شیپ  : » تسا یفنم  خساپ 

.« متفر یم  نوشاهاب  نتفر  یم  اج  ره  مدوب . اه  هچب  ناتسلگ  هبامرگ و  هرجح و  قیفر  نم 

اهنآ و یاه  یعابر  زا  تسا  یرتفد  هک  اشامت “ هشوگ   ” هرابرد دراد . یئاه  فرح  زین  ناوج  نارعاش  راک  دروم  رد  هیاس 
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نایم رد  یگنشق  یلیخ  یاهزیچ  : » دیوگ یم  هدش  رشتنم  یلضفا ، ریم  یلع  دیس  ام ، راگزور  هوژپ  یعابر  هلیسو  هب 
یزورما جیار  نابز  اه  هچب  نیا  … نشاب هتشاد  ظفاح  یدعس و  نابز  تسین  مزال  نتفرگ . لهس  ور  نابز  یلو  تسه  اهنآ 

.« یباسح تسرد و  نابز  اهتنم  ناوخ ، یم 

هک دش  لزغ  دراو  ون  رعش  هفیاط  لام  ریواصت  رادقم  کی  : » دیوگ یم  هیاس  دنا و  هتفر  مه  لزغ  لابند  هب  زورما  ناناوج 
لباق هک  لزغ  وت  هدمآ  رازاب  هچوک و  نابز  مه  رادقم  هی  نسانشب … تسرد  وراک  زرط  رگا  هتبلا  هشاب ، بوخ  هنوت  یم 

زا یبیکرت  کی  هک  دوب  نیا  ام  رعش  ناگرزب  رنه  مامت  الصا  تفرگ . هابتشا  هب  دیابن  هچوک  نابز  اب  ار  هرواحم  نابز  هلمات .
…« نداد ماجنا  وراک  نیمه  مه  یدعس  ظفاح و  یسودرف ، ننک . تسرد  رازاب  هچوک و  نابز  یبدا و  نابز 

شرعش رد  یدیما  هشیمه  هک  دننک  یم  یفرعم  نیبشوخ  یرعاش  ار  هیاس  همه  رعش  یلاها  ! مانتیو و  ساسحا “ ”
رداق وا  هک  تسا  نآ  شببس  : » دیوگ یم  دنیب . یمن  وا  رد  ار  گرزب  درد  سک  چیه  هک  تسا  دقتعم  شدوخ  یلو  تسه 

هک تسا  نیا  شروظنم  هک  دمهف  یمن  یسک  دیوگ  یم  ناج  ندرشفا  زا  یتقو  دهدب . ناشن  شرعش  رد  ار  درد  تسین 
: دوش یم  هلاچم  شدوخ  رد  یتاظحل 

« تسا ناج  ندرشفا  منک  یم  نم  هک  ربص  نیا  یروبص / جنک  نیا  رد  هیاس  یا  دکچ  یم  نوخ  »

هک دروآ  یم  ار  اقفر  زا  یکی  رظن  دننیبب ، یسایس  ار  زیچ  همه  دنهاوخ  یم  هک  یناسک  تجامس  نایب  ماقم  رد  هیاس 
رعش هب  ثحب  هتسناد و  یم  یسایس  رعش  ار  امین  ی  ار “ یر   ” وا درادن . لوبق  ندوب  تسیسکرام  هب  مه  ار  سکرام 

: یا هتخاس  مانتیو  یارب  ار  رعش  نیا  امش  هک  هتفگ  هداد و  صیخشت  یسایس  مه  ار  نآ  هدیسر  هک  هیاس  ساسحا “ ”

.« یرگد ناسک  زیوآ  ندرگ  دیراورم / نوچ  وت  و  تسا / یئاهنت  کی  یلاخ  فدص  مرتسب / »

متفگ یم  ورعش  نیا  نم  یتقو  مگب  مه  هگید  زیچ  هی  !… متشادن ار  دصق  نیا  نم  سابع  ترضح  هب  دیوگ « : یم  هیاس 
هتسشن هفاک  رد  ولماش  ناویک و  اب  هام ۱۳۳۱ ، ید   ۲۱ دراد : خیرات  نم  رعش  دوب . هداتفین  قافتا  مانتیو  هعقاو  زونه 

تمالع هی  ساسحا ،! تشون : نآ  یالاب  تفرگ و  نم  زا  وملق  ولماش  متشون . راگیس  ذغاک  یور  ورعش  نیا  نم  میدوب .
.« تشاذگ شولج  مه  بجعت 

یئاه فرح  درک ، میسقت  ناوت  یم  هتسد  ود  هب  ار  باتک  بلاطم  یقیسوم ، نامیپ  رپ و  لصف  ردهظحل  رد  هدننیرفآ 
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هعومجم هک  هیاس  لاح . هتشذگ و  رد  یقیسوم  لها  زا  یتارطاخ  ناریا و  یتنس  یقیسوم  هژیو  هب  یقیسوم  هرابرد 
اهزاوآ نیا  رد  یتیدودحم  چیه  هک  تسا  رواب  نیا  رب  هدرک  ظفح  نهذ  رد  ار  اهنآ  دسانش و  یم  ار  ناریا  یزاوآ  فیدر 

یم اهنآ  هار  زا  هک  تسا  یئاه  لاناک  نتفای  زا  روظنم  . ) دروآ تسد  هب  نآ  نورد  زا  ناوت  یم  رایسب  تابیکرت  . » تسین
… تسه نم  نهذ  یوت  یا  هزات  لئاسم  زور  بش و  درک ). یدرگدم  حالطصا  هب  تفر و  رگید  هیام  هب  یا  هیام  زا  ناوت 

یم هیاس  دنک ».. یمن  هجوت  لئاسم  نیا  هب  مه  اه  هتسکش  ندرگ  نیا  زا  یکی  …. یقیسوم لابند  هب  متفرن  دش  فیح 
دعب یلو  هدرک  طبض  هدناوخ ، روهام  رد  یزاوآ  راب  کی  هدناوخ . یم  مه  زاوآ  همزمز  هب  تغارف  تاقوا  رد  هک  دیوگ 

! تسا هدرک  کاپ  ار  همه  هدش و  نامیشپ 

اب اهرت  ناوج  زا  یفورعم و  زانهش ، نانب ، یئاسک ، اب  تسا ، هتشاد  کیدزن  یتسود  یتنس  یقیسوم  ناگبخن  اب  هیاس 
هاگتسد یور  زین  ار  اهنآ  زا  یئادص  راون  دنک  یم  تبحص  هک  نانآ  زا  کی  ره  زا  نایرجش و  اضردمحم  یفطل ، اضردمحم 

دراد هظحل  رد  یگدننیرفآ  . » تسا بلظم  زا  رپ  زانهش  زاس  وا  رظن  هب  دنک . یم  لاکیزوم  ار  سلجم  دراذگ و  یم  شخپ 
!« هشدوخ زاس  هشدوخ ، لام  تسا . هداعلا  قوف  شیاه  یدنب  هلمج  تسادص . شوخ  هشیمه  شبارضم  و 

رب وا  روش  یارجا  زا  دعب  دراذگ . یم  مارتحا  یقیسوم  هب  وا  هک  تسا  دقتعم  دراد و  هژیو  تیانع  مه  یفطل  هب  هیاس 
تسا یراک  نیا  دوشب . کوک  امش  نورد  اب  یقیسوم  دیاب  : » دنک یم  دای  مدنراذگ ،“ یمن  مراد  وت  یوک  یاوه   ” لزغ یور 

نیا راشف  ردقنآ  دوش و  یم  یکی  یمدآ  ینورد  یاهادص  اب  عقاو  رد  دنک . یم  نم  اب  یفطل  یاهراک  زا  یضعب  هک 
!..« دناکرتب دهاوخ  یم  ار  هنیس  هک  هدایز  ینورد  یاهادص 

تخس هدش  یم  شخپ  یمالسا  یروهمج  نویزیولت  زا  هک  یفینصت  ندینش  زا  هیاس  اهرادید  زا  یکی  رد  ! ازع زجع و  هرئاد 
راعشا زا  یتیب  هب  هراشا  اب  دراب و  یم  یقیسوم  نیا  زا  ینوبز  یراز و  یراوخ و  : » دیوگ یم  دوش و  یم  ریگلد  یبصع و 
هیرگ وچ  نابیرغ  ماش  زامن  “. ” ازع زجع و  هرئاد   ” هدش یقیسوم ، نیا  زا  هدش  رپ  نویزیولت  ویدار  : » دیازفا یم  شدوخ 

یم دراو  دازیمدآ  هب  نهو  الصا  … تسین ینوبز  یراز و  نآ  رد  یلو  دشاب  اهرعش  نیرت  زیگنا  مغ  دیاش  ظفاح  زا  مزاغآ “
، دوش یم  حرطم  ثحابم  هنوگ  نیا  یتقو  وا  دیوگ  یم  هیاس  بطاخم  یمیظع  دنیب ». یم  ار  اه  همانرب  نیا  یتقو  دوش 

! سرپن وگن و  هک  دروخ  یم  هصغ  ردق  نآ 

ار ناوج  یاه  هچب  نیا  : » دیوگ یم  دنیب و  یم  زین  ار  ناناوج  هزات  زیخاتسر  ازع ، زجع و  یاه  هرئاد  ربارب  رد  یلو  هیاس 
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تساهلاقمهرامش ١٣٨ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

اب ندوب ، هتفر  هاگشناد  همه  اه  هچب  نیا  تسا . هدش  یناریا  یقیسوم  راک  رد  یزیخاتسر  ببس  هدروآ و  ویدار  هب  وا 
…« ندوب انشآ  یشاقن  هفسلف و  رعش و 

یتنس یقیسوم  تسا  دقتعم  دراد و  یا  هژیو  تارظن  زین  ناریا  یقیسوم  رد  یروآون  دروم  رد  هیاسیقیسوم  رد  یروآون 
هک هنیا  شتیصاخ  دنام . یم  یسراف  لزغ  هب  یناریا  یقیسوم  . » تخاس نوگرگد  گنرف  یقیسوم  لثم  دوش  یمن  ار  ام 

یقیسوم بوچراچ  رد  دیناوت  یم  امش  دراد . دوجو  زین  یقیسوم  نیا  اب  راگزاس  یروآون  هتبلا  دنامب . لکش  نیمه  هب 
روتنس الثم  اب  نیاوخب  هگا  اما  دینک . قلخ  هزات  یاه  یدولم  دیشاب و  هتشاد  مه  یروآون  دینزب و  ار  ناتدوخ  فرح  یتنس 

…« تسین یروآون  رگید  شمسا  نیا  … دیروایب رد  راتیگ  یادص 

رد شیدنا - ناینرپ  ریپ  اب  هزات  هنهک و  هتکن  نارازه  تسایرد . زا  یا  هرطق  هدمآ ، ارذگ  هاتوک و  یسررب  نیا  رد  هچ  نآ 
یارب تارطاخ  نیا  ندناوخ  تسا . زیگنارب  لمات  هدنهد و  یهاگآ  اه  نآ  زا  یرایسب  هک  هدمآ  درگ  هیاس  اب  تبحص 

یورین هب  نتسیز ، هیاس  رد  یارب  ششوک  همه  اب  هک  یرعاش  تسا . یرورض  هیاس  یاه ه.ا . هشیدنا  رت  فرژ  تخانش 
. تسا هدنام  یباتفآ  نانچ  مه  دوخ  ردقنارگ  رعش  ششخرد 

———————
یس یب  یب  تیاس  زا 

نایرفص دومحم  شیاهراک  – میهم و  ریما  هب  یهاگن  مین 
تشهبیدرا ۱۳۹۲

تسا نم  نیئآ  هر و  ندورس  قشع  زا  نخس 
تسا نم  نید  ینکن   شباسح  رفکوت  هک   رگ 

بطاخم رپ  ینوزیولت  همانرب  یرجم  هدنهد و  بیترت  رعاش –  یبدا –  رگ  شالت  وا 
 “ بوبحمو صخاش  همان  هتفه  رد  مان  نیمهب  یا  هحفص  و  وربور “  یاه  هچیرد  “ 

. تسا ام “  رهش 
نایاپ هب  ار  ناتسریبد  یضایر  یهتشر  رد  هدش ،  دلوتم  نارهت  رد  میهمریما 
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سپس یجراخ و  یاهنابز  تایبدا و  یهدکشناد  رد  ار  دوخ  تالیصحت  هدیناسر و 
. تسا هداد  همادا  ّیلم 

رد ار  دوخ  رعش  نیتسخن  هسردم ، یراوید  یاههمانزور  اب  یراکمه  نمض  وا 
زین هصق  رعش ، ندورس  اب  نامزمه  تسا . هدرک  رشتنم  ناتسریبد  مراهچ 

و یگتفه “ تاعالطا  “، ” ناناوج “، ” رکفنشور  ” نوچ یتایرشن  رد  هک  هتشونیم 
. تسا هدشیم  رشتنم  اهنآ  ریظن 

. تسا هدرک  رشتنم  نارهت  رد  لاس ۱۳۸۳  رد  ناهج “  ییادج  هناخ و  ان م  “ اب  ار  شرعش  رتفد  نیتسخن 
. دراد همانراک  رد  زین  ار  دزویم  میسن  کرت  یوسنآ  مان  هب  یرعش   CD وا

. دروآ یم  ناغمرا  هب  نامیارب  ار  دوخ  رعش  رتفد  نیمراهچ  دراد  کنیا  و 
ناهج یئادج  هناخ و  رعش :  رتفد  رب  هوالع  نونک  ات  میهم  ریما 

 “ دیرگب رعش  هک  هاوخم  “ 
و

 “ توکس یوهایه  رد  “ 
. تسا هدرک  رشتنم  یسراف  رعش  هب  یناسر  یرایرد  ار 

. میرادن یعالطا  تسا  هار  رد  هکوا  باتک  نیمراهچ  مان  زا  زونه 
. مینک یم  یوزرآ  شیپ  زا  شیب  یتیقفوم  شیارب 

تسا هار  رد  حبص 
 ، هدنام زونه 

رطاخ هگ  یهت  رد  قمر 
دراد یم  زاب  هک 

ار هرهلد  ساره و 
. رحس نودب  بش  نیز 

دیشروخ ندیشک  کچوک  تشگنا  هب  حرط  و 
، هتسب هرجنپ  یور  هب 

بش هریتو 
. دوب دناوت  هار  غارچ 

ماجرف یب  یگریت  نیا  لد  رد  زونه 
کیرات بش  رب  بقن  منز  هک  ینزور  ز 
رود زا  یا  هراتس  یتح  ندید  ناوت 

دیونودیما زا  هدنام  یهت  ناگدید  هب 
، نم هب 

. دشخب یم  دیما  سب 
هراتس حرط  زونه 

بشما نم  یارب 
. دوب دناوت  هار  غارچ 

، نیا هریت  یاهربا  هوبنا  هتشپز  نم  و 
نادرگرس یاه  زور 

: تفگ مهاوخ  هرابود 
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تساهلاقمهرامش ١٣٨ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

دیساره هن  بش  ز 
. تسا کیدزن  حبص 

هت رس و  یب  یاه  فرح 
تشهبیدرا ۱۳۹۲

دایز هک  هداز “  ینف  مساق  “ شم  هب  زرواشک “  گنهرس “  ناج  یئاد  نوئلپان ، ناج  یئاد  لایرس  زا  یئاج  رد 
 : دیوگ یم  دنز  یم  هت  رس و  یب  یاه  فرح 
…“ ردقچ لمهم ،  ردقچ  فرخزم ، ردقچ  “ 

هام ۱۳۹۱ ید  نارهت –  نسحلا  نب  تجح  دجسم  رد  هدازاور  نیسح  ینارنخس 
ناطرس هب  کوکشم  هک  ام  شخب  هب  دندوب  هدروآ  ور  یرامیب  کی  مدوب ، لغاش  نالیم  ناتسرامیب  رد  هدنب  هکینامز  ”

ًالصا هراد و  هگن  تسد  متفگ  رامیب  جلاعم  کشزپ  هب  هدنب  هک  لمع  قاتا  دندرب  یم  ور  نوشیا  دنتشاد  دوب . تاتسورپ 
. مایب نم  ات  دینک  ربص  متفگ  همه  هب  تسین . یحارج  هب  یزاین 

وضو عیرس  متفر  مدشاپ  متشاد ، نومدوخ  یتنس  بط  اب  هک  ییانشآ  مدوب و  هدید  هک  یا  یمالسا  تیبرت  رطاخب  هدنب 
مدید مدرک . هنیاعم  ور  رامیب  دعقم  ما و  هراشا  تشگنا  یور  متشاذگ  البرک  تبرت  تشگنا  دنب  کی  هزادنا  هب  و  متفرگ ،

ورف ور  متصش  تشگنا  رابنیا  مدروآرد و  ور  ما  هراشا  تشگنا  هشیمن . هدید  یگتسجرب  ای  هدغ  زا  یرثا  نیرتکچوک 
تدوخ هدنب  ادهشلادیس ، ای  متفگ  ضغب  اب  ملد  وت  مدرک و  الاب  هب  یهاگن  کی  مدادن . صیخشت  ور  یزیچ  مه  زاب  مدرک و 

[ راضح هیرگ  [ !؟ یداد افش  مه  نالیم  رد  ور 
ور رامیب  درک و  شتسد  شکتسد  شدوخ  هنکمم ! ریغ  تفگ  تشگرب  ورای  دنتسه . ملاس  نوشیا  متفگ  فرط  کشزپ  هب 

رتشیب الاح  درک . ادص  رس و  ایلاتیا  یکشزپ  یاه  نمجنا  رد  هعقاو  نیا  یلیخ  تسا . هدنب  اب  قح  هلب ، دید  درک و  هنیاعم 
سیئر هزونه  هک  زونه  ارجام ، نوا  زا  دعب  لاس  تسیب  اما  منود ! یمن  هللادبعابا ، اقآ  تبرت  ای  دوب  وضو  رطاخب 

. تسرفب البرک  کاخ  هلومحم  کی  اقآ ! نیسح  هک  هنزیم  لیمیا  مارب  نالیم  ناتسرامیب 
یلیخ زونه  دنرادن . یتاتسورپ  یتوف  هک  تسا  اپورا  لک  رد  یناتسرامیب  اهنت  نالیم  ناتسرامیب  دینیبب  ات  دینک ، قیقحت  دیرب 

نارهت ید  ناتسرامیب  رد  هدنب  ور  نامرد  نیمه  هربب . ام  یتنس  بط  یشخب  افش  اهتیصاخ و  هب  یپ  زور  ملع  ات  هدنام 
. مینیب یم  میراد  ور  شا  هجیتن  نآلا  دنادن و  نوشن  یا  هقالع  نایاقآ  هک  مدرک  حرطم 

زا یا  هراپ  هب  یخساپ  هاگرذگ و  نابطاخم  نینزان  اب  یتبحص 
نایرفص دومحم  اه –  شسرپ 
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تشهبیدرا ۱۳۹۲

. تسا یبدا  راثآ  هب  هجوت  هاگرذگ  هناسر  همادا ی  دوجو و  هدمع ی  یاه  فده  زا  یکی 
کی ای  هدوب و  رعش  طخ  کی  طقف  رگا  اتح  ار  یرنه  یابیز  دنمشزرا و  رثا  ره  اهلاس ،  هفقو ی  یب  تیلاعف  تداهش  هب 
شا هراب  رد  میا . هدرک  اولح  اولح  هتشاذگ و  رسرب  دنمشزرا ، هجوت و  لباق  یدقن  ای  هدوب  نامر  کی  رگا  ای  و  ناتساد ،

ار زبس  فلع  هدش  هتساوخ  هک  اجنآ  یلو  میا . هداد  رشن  زاب  ای  میا و  هدرک  رشتنم  ار  نآ  ناکما  تروص  رد  میا و  هتشون 
بیرف هن  میا و  هدش  مان  بوعرم  هن  ریسم  ودره  نیا  رد  میا و  هدرک  الم  رب  میا و  هدش  عنام  دننک  بلاق  درمز  یاجب 

طسوتم ناگدنسیون  یاپ  ریز  یتاغیلبت  لاجنج  اب  هک  میا  هدش  یخرس  شرف  هتفیش  هن  و  میا ، هدروخ  ار  نایوگ  زیجم 
. میا هتشاد  هجوت  اه  ناشن  طخ  هب  هن  دنا و  هدرک  شرف 

راک هزات  کی  زا  رگا  اتح  تسا  هتشاد  دنمناوت  ریگمشچ و  یراب  رگا  ار  یبدا  هدروارف ی  کی  یلک  روطب  یرنه و  رثا  کی 
یم همه  زا  رتهب  ناشدوخ  میا ، هدرکن  غیرد  ناشدربشیپ  یارب  هاگرذگ  تاناکما  زا  میا و  هدرک  قیوشت  هدنایامن و  هدوب 
رگا اتح  ای  میا . هدرک  الم  رب  میا و  هدش  عنام  دننالوبق  هب  ار  رادقم  مک  ای  رادقم  یب  یرثا  دنا  هتساوخ  هک  هاگنآ  و  دنناد .

، میا هدادن  تصرف  دنناشنب . ردص  رد  دنربب و  جوا  هب  یتابیترت  اب  تسه  هک  هچنآ  زا  شیب  ار  یملق  بحاص  دنا  هتساوخ 
. میا هدید  شاخرپ  نانیچ ، باق  رود  ناجمداب  نارشان و  نامرف  هب  دنچره 

زین ناریا  رد  میا . هتشادن  مک  یبدا  یاه  ناتالراش  اهرادقم و  یب  اهروشک ، یمامت  رد  خیرات و  فلتخم  راودا  رد  ام 
ینار امش  تشگنا  دنتسه ، هدوب و  نامرهق  هنشت  هدنیازف ، یاهراشف  رطاخب  مدرم  هک  نمهب ۵۷  زا  سپ  صوصخب 

یمومع راکفا  بیرف  دصق  هب  رارکت  تشپ  رارکت  اب  دننزب و  اج  ار  دوخ  ژاتناش ، درب  راک  اب  یدایا و  کمک  هب  دنا  هتسناوت 
ناشدوخ سورخ  مد  هناتخبشوخ  یلو  دنراذگب ، رس  رب  تسا  داشگ  ناشرس  یارب  هک  یهالک  دننک و  دولآ  لگ  ار  بآ 

ار یا  هدع  دنچ  ره  تسا . هتشاد  روضح  اه  دادخر  اه و  تیعقوم  نیا  همه  رد  زین  هاگرذگ  و  تسا . هدرک  ناشیاشفا 
راک رب  بوخ ،  یراکلغد و  یب  ملاس و  تایبدا  هنشت ی  دنتسه و  تقیقح  بلاط  هک  اه  نآ  یلو  تسا  هدماین  شوخ 

. دنا هدز  دیئات  رهم  هاگرذگ 
هکتزین هاگرذگ  هرامش  نیا  رد  اتح  هچنانچ  میراد و  روضح  نامناوت  دوخ و  دح  رد  ام  هک  دینادب  نازیزع  امش  ات  میئوگ  یم 

. تسام تراظن  هیاپ  رب  هک  دینادب  دینیب ، یم  ار  لئاسم  نیا  زا  یئاه 
. میرادیمهگن هنشاپ  نیمه  رب  ار  رد  میتسه  ات  ام 

…. هک دهد  ربخ ی  ریوک  دومحم  یاو –  نطو  یاو  یا 
تشهبیدرا ۱۳۹۲

تسا هتفرگ  تدش  ناریا  یخیرات  راثآ  هدش  یزیر  همانرب  بیرخت 
. تسا هدش  رشتنم  ناریا  رد  یناتساب  یخیرات و  راثآ  بیرخت  یاههنومن  زا  یتسرهف  راهب ، همانزور  شرازگ  رد 

ناگوچ و هگنت  یناتساب  راثآ  ناج  هب  هشیت  کتپ و  «، » هشیت کتپ و  اب  کراخ  رد  سراف  جیلخ  مان  هتشبن  گنس  بیرخت  »
یناساس هتسجرب  شقن  بیرخت  «، » ینیرمت یزادناریت  اب  لیدنق “  ” یگنس هتسجربشقن  بیرخت  «، » نورزاک رد  روباشیب 

بیرخت  » رانک رد  وش » یرپ  شقن  و  دهشمرس “  ” هتسجرب شقن  کتپ  اب  بیرخت  «، » کتپ اب  مارهب “ بآرس   ” دنمشزرا
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هلاس یناتساب ۶۰۰۰  هپت  یدوبان   » رانک رد  هرجفنم ،» داوم  اب  ناتسزوخ  وندور “  ” همخد روگ  کلمغاب و  هتسجرب  شقن 
راثآ زا  یخرب  یناتساب » یگنس  یاهریش  یدوبان  دنوتگ و  دس  تخاس  زین «  و  نالک ،» دس  یریگبآ  اب  ریالم  ناپسنوگ “ ”

. دنتسه هدش  بیرخت  یناتساب 
« گرزب شویراد  هتسجربشقن  بیرخت   » زا قرش  همانزور  شرازگ  رد  هاگشناد  رایداتسا  یرجنسریم ، دادرهم  ریم 

رد یتحار  هب  دراد  هک  ییالاب  عافترا  اب  هتسجرب  شقن  نیا  : » تسا هتشون  دیشمج » تخت  یدورو  هزاورد  رد  عقاو 
ام ناینیشیپ  راگدای  کتپ  هشیت و  اب  دناهدرب و  هارمه  هب  ینابدرن  لاب ، غارف  اب  ارهاظ  ناگدننکبیرخت  تسین و  سرتسد 

.« دناهدرک دوبان  ار 
هتشون هب  هک  تسا  ناریا  رد  یناتساب  راثآ  بیرخت  دراوم  رگید  زا  زین  شوش » یناتساب  یاههطوحم  باتشرپ  بیرخت  »
یشنکاو  » نونکات زین  شوش » رد  لومعم  لوادتم و  هنارگبیرخت  تامادقا  نیرتمهم   » یتح یرجنسریم ، دادرهم  ریم 

. تسا هدش  هجاوم  زین  یربخ » توکس   » اب و  تسا » هتشادن  هارمه  هب  طوبرم  نالوئسم  یوس  زا 
توکس  » رد نانچمه  ناریا » یناتساب  راثآ  زیگناربلمات  یدمعت و  هدرتسگ ، یاهبیرخت   » هک هدرک  دیکات  راهب  همانزور 

.« تسا ماجنا  لاح  رد  تعرس  هب  یاهناسر  لماک 

؟ دش هچ  ار  نارادمان  نارای ، میب  زا  دنا  هدرم 
تشهبیدرا ۱۳۹۲

. دش هچ  ار  ناراوس  دزیخ  یمن  یهار  زا  یدرگ 
؟ دش هچ  ار  نارادمان  نارای ، میب  زا  دنا  هدرم 

شوگ هب  دیآ  یمن  یزیچ  اه  دغج  یادص  زج 
؟ دش هچ  ار  ناراس  دنتفر ، اجک  رخآ  نایرمق 

تفرگ نم  بلق  موش  ناسکرک  موجه  زا 
؟ دش هچ  ار  نارازه  ناکبک ، نالواقرق ، نالبلب ،

دنز یم  یهایس  نمشد  زا  نم  رود  ات  رود 
؟ دش هچ  ار  نارای  دنتفر ، اجک  ام  ناتسود 

نازخ جارات  تسا و  ناتسمز  زوس  اجک  ره 
؟  دش هچ  ار  ناراهبون  بسا  ناتسبات و  حور 

تسکش نم  تشپ  کاحض  رکشل  مس  ریز 
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؟ دش هچار  ناراوسهشوک  نکشرکشل  هواک ی 
دیسر ام  نیمزرس  بلق  هب  ناروت  رکشل 

؟ دش هچ  ار  نارایدنپسا  وکزردوگ  متسر و 
. دنکیم اغوغ  دادیب و  نیمز  رد  یلاسکشخ 

؟ دش هچار  ناراب  دابوک و  نامسآ  تفه  ششخب 
————————————

هدنیوگ هزاجا  اب 

 – طباور قشع و  اه , هزات  دنرادن -؟ سکس  اهجوز  زا  یضعب  ارچ 
روپ یضرف  دازهب 

تشهبیدرا ۱۳۹۲

، اهناتساد اه ، هنارت  اهملیف ، رد  تسا . هداد  رارق  دوخ  عاعشلا  تحت  ار  نیمز  همه  یقشاع  قشع و  هراب  رد  وگتفگ 
رد تفرگ . ار  شغارس  ناوت  یم  مه  یبهذم  ناربهر  یتح  نادنمشناد و  اهراکشزرو ، اهرادمتسایس ، یصوصخ  یگدنز 

یگدنز کیرش  اب  مه  بوخ  یسنج  هطبار  دیاب  دارفا  هک  دراد  دوجو  یمومع  عقوت  نیا  هتبلا  لیامت ، قوش و  یوهایه  نیا 
. دنشاب هتشاد  ناش 

اهجوز نیب  بولطم  یسنج  هطبار  هنیمز ، نیا  رد  دوجوم  یادص  ورس  لیامت و  هزادنا  هب  هک  تسا  نیا  تیعقاو  اما 
دنچ هب  میشاب  هتشاد  یرورم  دیهد  هزاجا  دنرادن . یسنج  هطبار  رگیدکی  اب  اهجوز  زا  یلیخ  تسین . ریذپناکما  هشیمه 

: رت یمومع  لیلد 
Erectile-Dysfunction-300×240 تسین شخبتذل  سکس  یتقو 

هقالع دنشاب . هتشادن  سکس  مه  اب  جوز  کی  دوش  یم  ثعاب  هک  تسا  یلیلد  نیرتمهم  سکس ، ندوبن  شخبتذل  بلاج و 
. تسا یعیبط  یداع و  الماک  هکلب  تسین ، داریا  اهنت  هن  تسین  شخب  تذل  هک  یسکس  هب  نتشادن 

شیب دارفا  زا  یرایسب  لاثم  ناونع  هب  دنوش . یم  انتعا  یب  سکس  هب  دارفا  دوشیم  ثعاب  هک  دراد  دوجو  یدایز  یلیالد 
اضرا یور  دح  زا  شیب  مه  یضعب  دننادیم . هرخسم  ار  نآ  زا  لبق  ِیزابقشع  دننکیم و  رکف  سکس  دوخ  هب  دح  زا 
نیح رد  نیا  رب  انب  دوشیم  لماش  ار  یاهقیقد  هدزناپ  شزیمآ  کی  زا  هیناث  دنچ  اهنت  طقف  هک  دننکیم  زکرمت  ندش 

. دنربیمن یتذل  ارجام ،
هب سکس ، ماگنه  رد  اصوصخم  و  نامز ، رذگ  اب  اما  تسا ، شخب  تذل  رایسب  جوز  کی  یارب  ییانشآ  یادتبا  رد  ندیسوب 

تیعقاو نیا  زا  دارفا  عون  نیا  دنوشن . کیرحت  یفاک  ٔهزادنا  هب  رفن  ود  ره  دوشیم  ثعاب  نیا  دوش ، یمن  هداد  اهب  نآ 
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دیشاب ینابصع  ای  تحاران  دوخ  جوز  تسد  زا  دیاش  امش  تسا . یسنج  کرحم  نیرتهنامیمص  ندیسوب  هک  دنتسه  لفاغ 
. دبای یم  شهاک  ندیسوب  لیم  هطبلر ، یدرس  نیح  رد  یلو  دیشاب  هتشاد  سکس  وا  اب  هک  دیهاوخب  لاح  ره  هب  یلو 

دیرادن یشوخ  لاح  هک  یتقو 
. درب تذل  سکس  زا  دوشیم  تخس  دیتسه ، روخلد  ای  تحاران ، یبصع ، یتقو  یلو  تسا ، سکس  شخب  نیرتمهم  تذل ،

سح ای  دینک ، هجوت  سکس  رد  نات  شقن  یافیا  یور  دح  زا  شیب  رگا  تسا و  سکس  زا  یمهم  تمسق  مه  تیمیمص 
. درک دهاوخ  شکورف  تعرس  هب  نات  یسنج  هزیگنا  دیشاب ، هتشاد  یسپاولد  مرش و  هانگ ،

تسین ناسکی  جوز ، کی  نیب  یسنج  لیامت  یتقو 
رد ندوب  زا  دوجو  مامت  اب  هک  دهد  ناشن  امش  یسنج  کیرش  رگا  تسا و  باذج  دوخ  یدوخ  هب  ندوب  ینتساوخ  ِِساسحا 
یم رتسبمه  وا  اب  هک  یدرف  یتقو  اما  دراد . امش  یسنج  لیامت  کیرحت و  یارب  ییازس  هب  مهس  درب  یم  تذل  امش  رانک 

یم درس  مه  امش  یتدم  زا  دعب  هک  تسا  یعیبط  دهدن  ناشن  هقالع  قوش و  دوخ  زا  شراک ، رد  رحبت  دوجو  اب  دیوش 
. دیوش

slide_208283_674356_large دیاهدرکن ادیپ  هدش  هتخانش  لاور  کی  زونه  یتقو 
نات یگدنز  کیرش  هک  دینادیم  الثم  دیوریم ، ناروتسر  هب  یتقو  دراد . سکس  رد  یمهم  شقن  یهارمه  یگنهامه و 

امش یتدم ، زا  دعب  دیآیمن . ناتشوخ  ادص  رسرپ و  غولش و  یاهاج  زا  امش  هک  دنادیم  مه  وا  درادن . تسود  دنت  یاذغ 
. دراد هگن  یضار  ار  ناتود  ره  هک  دیورب  یناروتسر  هب  دینکیم  یعس  دینکیم و  لوبق  رگیدکی  ٔهرابرد  ار  اهتیعقاو  نیا 

ردق نامه  تسا . نات  یسنج  کیرش  یاه  هقیلس  اه و  هتساوخ  هب  مارتحا  یگنهامه و  جاتحم  بوخ  سکس  کی  نتشاد 
ماجنا زا  دینکب و  دیناوتیم  ار  اهراک  مادک  دینادب  دیاب  دینکب ، یرارکت  امامت  یاهراک  سکس  ماگنه  رد  دیرادن  تسود  هک 

الثم دیرادن  تسود  هک  دینک  دزشوگ  ار  هتکن  نیا  دیاب  زونه  سکس  ماگنه  لاس ، کی  زا  دعب  رگا  دینک . زیهرپ  اهراک  مادک 
. دوشیم تردق  رس  رب  اوعد  هب  لیدبت  شخب ، تذل  رتسب  کی  زا  سکس  دوش ، هتفرگ  زاگ  ناتندرگ 

مه زا  دینک ، تبحص  تسا . وگوتفگ  لح  هار  نیرتهب  لاح  ره  هب  دشاب . هتشاد  دوجو  امش  یارب  مه  یرگید  لیالد  دیاش 
. دینک دیکات  رگیدمه  هب  ناتهقالع  رب  دیرادن ، تسود  هک  ییاهزیچ  ٔهرابرد  ندز  فرح  یاج  هب  دیسرپب و  لاوس 

یسیئر ناروت  دوش - مکح  رگ 
تشهبیدرا ۱۳۹۲

مدوب هدرک  کرت  ار  مردام  ردپ و  هک  یتقو  زا  دوب . هتفررس  ماهلصوح  یروجدب 
یتسرد راک  مدرکیم  رکف  شاهمه  مداد ، بیترت  یلقتسم  یگدنز  دوخ  یارب  و 
یرایسب مدوب . هدرک  تداع  اهزیچ  زا  یلیخ  هب  یگلاس  لهچ  رد  هن ؟ ای  ماهدرک 

. دوب هتفر  داب  رب  میاهوزرآ  زا 
مدمآیم هناخ  هب  بورغ  متفریم ، هرادا  هب  مدشیم ، رادیب  باوخ  زا  دوز  یلیخ  حبص  سانش ، هفیظو  یماظن  کی  لثم 
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هناخ روما  هب  یراک  متخادرپیم و  تفاظن  یصخش و  یاهراک  هب  مدروخیم ؛ دوب  هتخپ  راهن  یارب  مردام  هک  ییاذغ  و 
رد مه  اب  هک  لیطعت  یاهزور  ای  دندزیمرس  ام  هب  رت  شیب  هک  مردارب  رهاوخ و  رادید  هب  رصحنم  میاهطابترا  متشادن .

. دوب میدشیم ، عمج  ییاج 

. منکیم یگدنز  نآ  رد  مدرک و  هیهت  کچوک  نامتراپآ  کی  ماهدش و  هتسشنزاب  دوخ  تساوخرد  هب  هک  تسا  یتدم 
ادج ییاهنت و  هب  زونه  یلو  منزیم . رس  اهنآ  هب  بلغا  متسه ، مردام  ردپ و  کیدزن  نابایخ  هس  ود  هلصاف  اب  نوچ  هتبلا 

یاهتیلاعف رد  هک  میاهرهاوخ  زا  یکی  منادیمن . ار  دوخ  ندرک  مرگرس  مسر  هار و  مرادن و  تداع  ندرک  یگدنز 
ییاهتصرف یگدنز ، هچب و  رسمه و  نتشاد  دوجواب  دزادرپیم و  یور  هدایپ  شزرو و  هب  تسا و  یگنهرف  یعامتجا و 

یارب ییاه  همانرب  کرادت  هب  قیوشت  ارم  دنکیم و  تبحص  نم  اب  بلغا  دریگیم ، رظن  رد  شناتسود  اب  طابترا  یارب  ار 
ىم راکیب  ار  دوخ  نانچنآیهاگ  میایب . نوریب  دوخ  کال  زا  هک  مرادن  ار  نآ  یگدامآ  زونه  ارچ  منادیمن  اّما  دنکیم . مدوخ 

ماجنا یارب  یراک  نوگانوگ ، یاهعوضوم  تالکشم و  همه  نیا  اب  ایند  نیا  رد  ییوگ  هک  منکیم  یچوپ  ساسحا  منیب و 
. درادن دوجو  نداد 

اب متخیر و  ناویل  رد  یاچ  کی  نآ ، زا  دعب  مدش . لوغشم  هناخ  یاهراک  هب  مدرک و  مامت  ار  دوخ  اب  لادج  هرخالاب ،
همین باتک  تشادن !! یاهدیاف  اّما  دیایب . اج  ملاح  موش و  اهر  یگفالک  زا  مدرک  یعس  همانزور  بلاطم  هرابود  ندناوخ 

هچنآ زا  ًالصا  اّما  مدرک ، مامت  ار  یهاتوک  شخب  متفرگ . تسد  هب  مدوب  هتشاذگ  رانک  شیپ  هتفه  زا  هک  ار  ماهراک 
. مدیمهفن یزیچ  مدناوخ ،

، هیرگ یهایس ، یراوگوس ، یهگآ !!!  مه  زاب  یتراجت ، یاهیهگآ  متشاذگ . یرانک  هب  ار  باتک  نویزیولت ، ندرک  نشور  اب 
 … نارجه و هصغ و  مغ و  یعادت  ییاطسو ، نورق  یاه  هژوس  اب  یرارکت  لایرس 

دنلب اج  زا  کچوک  دیرخ  دنچ  یروخاوه و  یارب  مراد . یریگمیمصت  یارب  تأرج  یکدنا  زونه  دوشیم . نوگرگد  ملاح 
. تسا مدآ  زا  ولمم  نآ  فارطا  یاهنابایخ  هناخ و  کیدزن  گرزب  نادیم  موشیم .

، اهبآ هدش  زیررس  هتسویپ و  مه  هب  یاهضوح  بآ و  دنلب  یاههراوف  یبوچ و  یاهتکمین  اب  نادیم  طسو  زبسرس  کراپ 
سانجا و اب  یرامش  یب  یاههاگشورف  دندوب . هداد  کراپ  یاضف  هب  یصاخ  ییابیز  توارط و  رگید ، ضوح  هب  یضوح  زا 

هب رگید  یاهرهش  زا  هاگ  رهش و  تسد  رود  قطانم  زا  تیعمج  درکیم . بذج  دوخ  هب  ار  یدایز  دارفا  مدرم ، جاتحیام 
. دندرکیم هعجارم  دوب  یاهدرتسگ  دیرخ  زکرم  هک  ناکم  نیا 

ادص و رس و  وهایه و  اب  هدرک و  نهپ  ار  دوخ  طاسب  اهشورف  تسد  زین  فارطا  یاهنابایخ  هیشاح  رد  اهورهدایپ و  رد 
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بآ و هنیزه و  فرص  اب  اههزاغم  بحاص  دندوب . یرتشم  بلج  لابند  هب  دوخ  سانجا  هضرع  یارب  هنوگ  رعش  تالمج 
یداسک بجوم  ار  اهیطاسب  دندیشکیم و  راظتنا  رون ، صقر  ندنابات  نیرتیو و  لخاد  تانیئزت  بسک و  لحم  یوراج 

هاگ یب  هاگ و  یاهشزیخ  دننکیمن و  ادیپ  هییاوکش  ندینش  یارب  یشوگ  هراکم  رازاب  نیا  رد  هک  دنتسنادیم  ناشراک 
یدوس نونکات  اهربعم  دس  عفر  طاسب و  یروآ  عمج  یارب  اهشورف  تسد  هب  نانآ  رادشه  یرادرهش و  نیرومأم 

. دنتخودیم مشچ  تیعمج  لیخ  هب  مشخ  اب  دنداتسیایم و  دوخ  هزاغم  یولج  ًابلاغ  اهنآ  تسا ! هتشادن 
هنت زا  ات  مشکیم  رانک  ار  دوخ  مهدیم و  یلاخ  اج  یهاگ  زا  ره  راچان  هب  مهدیم . همادا  عمج  نایم  رد  نتفر  هار  هب 
هدیچ لیاسو  یور  رب  اهنیرتیو  هدننک  هریخ  رون  ؤلألت  اههزاغم ، نویساروکد  دیدج ، سانجا  منامب . ناما  رد  اهندروخ 

هک یمادنا  تشرد  شوج  بنجرپ و  ناوج و  کرتخد  نابایخ و  هتخیر  مهرد  هرظنم  اهامن ، یرتشم  یرتشم و  هدش ،
دوخ هب  ار  مرظن  شایلحم ، شوپ  نت  نازیوآ و  تفلک و  یاهبل  گنر و  هریت  هرهچ  اب  هتسبرس و  هب  یبونج  دنبرس 

، دامپ یاهیطوق  تسا ،  هدرک  نهپ  نیمز  ىور  هک  گنراگنر  یکیتسالپ و  یاهرفس  رانک  رد  کرتخد  دنکیم . بلج 
یسناجت نادنچ  هک  رگید  یاه  رضنپ » ورضنخ   » یرادقم اب  ار  نارفعز  یاههتسب  بادیفس و  همرس ، قاجنس ، نزوس ،

تمس هب  ار  مدرم  اهنآ ، هدافتسا  هرابرد  غیلبت  سانجا و  زا  کی  ره  نتفرگ  تسد  هب  اب  ًابترم  هداتسیا و  دنرادن ، مهاب 
. دناشکیم دوخ 

نازیوآ یاهکتسد  اب  یهاگ  هاگ  دهدیم و  نخس  داد  درادیم و  رب  ار  ینارفعز  هتسب  دتفایم ، نم  هب  هک  شمشچ 
ار نارفعز  نیا  دیوگیم «: دیآیم . هدید  جنر  دنمزاین و  ممشچ  هب  ارچ  مناد  یمن  دنکیم . کاپ  ار  دوخ  غامد  شدنبرس 

تسد هب  تسارت »! نازرا  رتهب و  اههزاغم  یاهسنج  زا  دیشاب  نئمطم  تسا ؛ بان  صلاخ و  ماهدروآ ، تانئاق  زا  مدوخ 
نادنچ هتسب  رهاظ  یور  گنر و  مسرپیم . ار  نارفعز  تمیق  منکیم . هاگن  وا  فیثک  تفلک و  یاهاپ  هایس و  یاه 

تمس هب  تخادرپ ، زا  سپ  منکیم و  قفاوت  یتمیق  رس  رب  تسین »! مهم  : » میوگیم لد  رد  درادن . اهیلبق  اب  یتوافت 
ىم نآ  هب  ىهاگن  منکیم ، زاب  ار  هتسب  موش . نئمطم  نارفعز  یوب  رطع و  زا  هک  موشیم  واکجنک  مور . یم  هناخ 
تقامح ایآ  مسرپیم ، دوخ  زا  ییوب ! رطع و  چیه  نودب  ترذ ! هدیسوپ  لکاک  نوچمه  گنرمک ، درز  منک . یم  وب  مزادنا و 
رد هک  مدآ  همه  نیا  مشچ  یولج  ماع و  ءالم  رد  ایآ  تسا . هدروخ  ُرب  اههتسب  رد  ًاهابتشا  یکی  نیا  دیاش  هن ! ؟ ماهدرک
تاغیلبت همه  نیا  اب  ایآ  دننز ، یم  مهرب  ار  اه  شورف  تسد  طاسب  یتبرض  تامادقا  اب  هک  ینیرومأم  ای  دنتسه  ددرت  لاح 

کرتخد غارس  هب  مدیشوپ و  سابل  ًاروف  ما !؟ هتفرگرارق  یطاسب  کی  زیوآ  تسددوشیم  مدرم  یتمالس  یارب  هک 
تسد رد  ینارفعز  هتسب  دوب و  وا  اب  ندز  هناچ  کچ و  دیرخ و  لاح  رد  یلاسنایم  نز  دوب . دوخ  راک  لوغشم  متفر .

یهارمگ هب  ار  دوخ  یداد »؟ نم  هب  هک  دوب  ینارفعز  هچ  نیا  مدیسرپ «:  درک . ییانشآ  هاگن  رتخد  متفر . رتولج  تشاد .
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یهارمگ هب  ار  دوخ  یداد »؟ نم  هب  هک  دوب  ینارفعز  هچ  نیا  مدیسرپ «:  درک . ییانشآ  هاگن  رتخد  متفر . رتولج  تشاد .
اهفرح نیا  زا  دنیآ و  یم  دایز  امش  لثم  زور  رد  مناخ  ورب  مدیدن . لاح  هب  ات  ار  امش  ًالصا  نم  نم ؟ یک ؟ تفگ «: دز و 

نیا هک  یدرک  فیرعت  همه  نآ  وت  هک  هدشن  تعاس  مین  زونه  یدرک ؟ شومارف  یدوز  نیا  هب  متفگ «: دننزیم ».
رگم یرخن . یتساوخیم  دز «: دایرف  مرسرب  ییاورپ  یب  اب  غلبم »…  و  هچ …  هچ و  یدروآ و …  تانئاق  زا  ار  نارفعز 

وت متفگ «: تسیچ ». اهنآ  لخاد  منادیم  هچ  مرخیم . شوش  نابایخ  زا  ار  اه  نیا  نم  مدوب ؟ هداتسرف  وت  یپ  نم 
ات رادرب  ار  تکنیع  ینکیم  دیرخ  یتقو  ناج  مناخ  تفگ « : درک و  مراثن  ازسان  دنچ  یدروآ ». تانئاق  زا  یتفگیم 

! منک یبساک  دراذگ  یمن  نز  نیا  تفگیم «: درک و  یم  هاگن  نارگید  هب  ضارتعا  دایرف و  داد و  اب  و  ینیبب »!  تسرد 
دش و زیخ  مین  درم  درک . هراشا  تخورفیم  لقنم و …  بابک و  خیس  طاسب  شرانک  رد  هک  یدرم  هب  ور  و  دینیبیم »؟

.« میدوب هداتسرف  تلابند  رگم  یرخن . یتساوخیم  تشگرب «. نم  فرط  هب 
ابو تنوشخ  اب  دادیم  ناکت  ار  اهنآ  تفریم و  هناشن  میوس  هب  اجکی  ار  هدش  هتسد  یاه  خیس  کون  هک  یلاح  رد  وا 

مشخ اب  نم  و  الا »… دوشن و  تیادیپ  اهفرط  نیا  رگید  تراک ، یپ  ورب  وشمگ ، ورب  تفگ «: یم  شتفلک ، یادص 
فرح تیعوبس  نامه  اب  هرابود  وا  و  نارفعز ؟ ییوگیم  اه  فلع  نیا  هب  وت  متفگ «: مداد و  ناشن  وا  هب  ار  نارفعز 

نم هب  درکیم ، زاب  یتخس  هب  شاهایس ، برچ و  یاهوم  ریز  زا  ار  دوخ  زیر  یاهمشچ  هک  یلاحرد  درک و  رارکت  ار  دوخ 
باطخ ار  وا  یگتخورفارب  اب  هدنشورف  کرتخد  درک . باترپ  نیمز  یور  ار  اهخیس  دیشک و  دودره  میوس  هب  درک و  هاگن 

نایم رد  هک  مدید  هتساوخان  یاهکرعم  رد  ار  دوخ  مدروخ و  یاهکی  نم  نک »! ادص  ار  مالغ  ورب  ورب ، تفگ «: دادرارق و 
زا ینوخرپ  لد  هک  ییاهرادهزاغم  دندرکیم و  داهنشیپ  یلح  هار  کی  ره  هک  رظن  بحاص  یچاشامت و  ّتیعمج  زا  یهوبنا 

یارب هک  اهیزوسلد  هچ  لطاب !!! لایخ  یهز  مدوب . هدرک  ریگ  دنتشاد ، ناشراک  بسک و  محازم  یاههدنشورف  تسد 
اهنآ دوب و  ادیپان  هریجنز  کی  زا  یاهقلح  وا  هک  یلاح  رد  مدرکیم . فیعض  هانپیب و  یناتسرهش  هدید  جنر  رتخد  نیا 

!!! دنتشاد ارم  بیدأت  دصق 
کی راظتنا  رد  یناشیرپ  اب  دوب ، هدش  مندروخ  بیرف  ثعاب  هک  یتالابم  یب  نیا  زا  و  مدرکیم . شنزرس  ّتدش  هب  ار  دوخ 

 ! اّما مدوب ؛ هتخود  ییوسره  هب  ّانمت  مشچ  متشگیم و  یجان 
باسح هب  لحم  هتیمک  یراگزور  هک  دوب  هدش  عقاو  سیلپ  هاگرارق  یقرش ، هطقن  رد  نادیم ، یوس  نآ  رد  تسرد 

رس بقع  هب  هظحل  ره  هک  یلاح  رد  مدرک .  کرت  ار  هنحص  مدیشک و  نوریب  تیعمج  نایم  زا  روز  هب  ار  دوخ  دمآیم .
ار یلوئسم  دنک و  ما  یامنهار  ات  متساوخ  وا  زا  مداتسیا و  نابهگن  کقاطا  یولج  رد  متشذگ . نابایخ  زا  مدرکیم  هاگن 

هگن تناما  هب  ار  ما  یاسانش  تراک  مدرک ، تساوخرد  ّانمت  شهاوخ و  اب  دشیم . مدورو  زا  عنام  وا  اّما  دهد . مناشن 
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نیا تفگ : « ارجام ، ندینش  زا  سپ  رسفا  درک . ییامنهار  نابهگن  رسفا  یوس  هب  ارم  هرخالاب  مدرگرب . نم  ات  دراد 
شتسد هب  یا  همان  دز و  ادص  ار  شقاطا  زابرس  داد . همادا  شراک  هب  دوشیمن و  ام  هب  طوبرم  تسا و  ییاضق  هلئسم 
حرطم هک  یتیاکش  هب  یگدیسر  رب  تسا  یدیکأت  مدرکیم  رکف  دوخاب  درک . وا  هب  یشرافس  یراج  روما  دروم  رد  داد و 

 !!! ما هدرک 
:» تفگ تیعطاق  اب  منادب ». ار  هجیتن  ات  مرظتنم  ریخ ، متفگ «: دیراد »؟ یرگید  راک  دیسرپ «: یاهظحل  زا  سپ  وا  اّما 

!« دینک هعجارم  اجنآ  هب  دیاب  هک  متفگ  تسا . ورهار  فرط  نآ  ییاضق  شخب 
. مدیشکیم سفن  یتخس  هب  مدرک .  یط  ییاضق  شخب  نتفای  لابند  هبار  نامتخاس  ینالوط  یورهار  یدیماان  اب 

تشپ ار  قاطا  نیدنچ  ورهار ، تسار  پچ و  هب  هاگن  اب  ناسرپ و  ناسرپ  مهد . همادا  ای  مدرگرب  دیاب  متسنادیمن 
درک شوگ  میاهتبحص  هب  نایاپ  ات  دش و  مروضح  تلع  یایوج  دوب  هتسشن  دوخ  زیم  تشپ  رد  هک  یرومأم  متشاذگرس .
 … متفگ یاهداد ؟ لوپ  ردقچ  الاح  دیسرپ «: راب  تفخ  زوسناج و  اّما  هنامرتحم  ییازسان  نوچمه  هاتوک ، یدنخشیر  اب  و 
اج نیا  رد  ییاههدنورپ  رصع  ات  حبص  زا  هک  داد  رس  نخس  هرابود  یدنخزوپ  اب  تسین و  یغلبم  هک  نیا  تفگ «: لایر ».
اهنآ همهرگا  . دناهداد تسد  زا  ار  ناش  لاوما  همه  دناهدش و  هتخاب  کاپ  هک  دننکیم  هعجارم  یناسک  دوش و  یم  حرطم 

زا دیورب و  دوخ  راک  لابند  هب  دیونش  یم  نم  زا  دینکیمن . هاگن  مه  ار  ناترس  تشپ  رگید  دیوریم و  میوگب ، نات  یارب  ار 
هب متفگ «: مدیشک و  یاهتسخ  سفن  تخادنا . مناج  هب  شتآ  مدرک . شهاگن  هریخ  هریخ  دینک ». رظن  فرص  ارجام  نیا 

سمل لباق  اه  نیادیاش  ما . هدش  دیدهتو  ماهداد  تسد  زا  یغلبم  تسا . هتفر  هالک  مرس  ماهدیرخ و  یسنج  لاحره 
درک و عطق  ارم  فرح  دنیبب و »…!!! ار  نآ  نوناق  مراد  راظتنا  تسین . ندید  لباق  دهد ، یم  مرازآ  هک  یزیچ  اّما   ، دنشاب

هب تسا ». یرگید  راک  تمسق  نیا  رد  ام  هفیظو  دینک . هعجارم  ییاضق  عمتجم  هب  دیراد  تیاکش  یسک  زا  رگا  تفگ «:
هب هتفر ، هالک  مرس  ماهداتفا . ریگ  ماهتشادن  نآ  رد  یشقن  هک  ییارجام  نایم  رد  تسا و  یروف  نم  عوضوم  متفگ «: وا 

ییادص اب  تشاذگ و  زیم  یور  ار  راکدوخ  طیارش »… نیا  رد  امش  هنوگچ  تسا . هداتفا  رطخ  هب  مناج  هدش ، تناها  نم 
دوخ یگدنز  راک و  هب  تفگ «: درک  ىم  بترم  اج و  هب  اج  ار  زیم  یور  قاروا  هک  ىلاح  رد  ، زیمآدیدهت هنارمآ و 

.« رادهگن ادخ  دیرادن …  یراک  ام  اب  لاح  ود  ره  رد  دینک ! تیاکش  دیورب  ایودیدرگرب 
. مدش جراخ  مداد و  ناکت  یرس  متشادن . نتسکش  دوخ  رد  زج  هب  یساسحا  دمآیمن . رب  متسد  زا  رگید  یراک 

. دوب هدش  رتشیب  مسرت  نیگنس و  مسفن  اما  مدرک  دنت  ار  اهمدق  مدوب . هناور  هناخ  تمس  هب  دوب و  متسد  رد  نارفعز 
ظفح رومأم  هک  سیلپ  هاگرارق  سانش  هفیظو  یماظتنا و  نیلوئسم  یاه  خساپ  شورف ، تسد  هلمح  تیعمج ، هوبنا 

هدنز هدنز  بش  یکیرات  نیا  رد  دشاب و  ملابند  هب  مالغ !  هک  نیا  زا  تشحو  ساسحا  دنتسه و !!! نادنورهش  ناج 
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هدنز هدنز  بش  یکیرات  نیا  رد  دشاب و  ملابند  هب  مالغ !  هک  نیا  زا  تشحو  ساسحا  دنتسه و !!! نادنورهش  ناج 
! دنکب نارفعز … دیرخ  مرج  هب  ار  متسوپ 

ورف ار  دوخ  مشخ  متسبرس .  تشپ  مکحم  ار  رد  متخادنا و  هناخ  لخاد  هب  ار  دوخ  متفرگ و  شیپ  رد  ار  هار  تعرس  هب 
: مدرک همزمزو   ، مدنام رادیب  بشزا  ىساپ  ات  متفرگ ، تسد  هب  ار  شناوید  مداتسرف ، نیورپ  کاپ  ریش  رب  ىدورد  مداد ،

دنریگ تسم  هک  دوش  مکح  رگ  »
« دنریگ تسه  هک  نآ  ره  رهش  رد 

——————————–
زربلا یاه  هنماد  رد  باتک  زا 

نایرفص دومحم  دایتعا – 
تشهبیدرا ۱۳۹۲

: متروص ىوت  دش  هریخ  و  دنابسچ ، میاه  اپ  هب  ار  شیاه  وناز  دیشکولج ، ار  ىلدنص 
“ ؟ هیراک هچ  نیا  ىنکیم ؟! ىچمه  ارچ  “ 

 “ ىنک هاگن  میاهمشچ  ىوت  کیدزن  زا  میقتسم و  مهاوخیم ، “ 
. تسا ادیپ  تندش  مامت  تتانجو ، مامت  زا  منزب ، لز  تیاهمشچ  ىوت  تسین  مزال  ىنکب ؟ ار  راکنیا  ىاوخیم  وت  ای  نم ؟ “ 

ادیپ ار  ىتفوطع  همشچرس  دنهاوخب ، هک  دنبای ، رد  ار  ىزار  زمر و  دنهاوخب ، هک  دنوش  ىم  هریخ  ىمشچ  ىوت  ىتقو 
ندش هریخ  نودب  داتعم ، ىاهمشچ  ىخلت  دنشاب . ىگتسبلد  هقالع و  لالز  قمعو  تقافر  ىوجتسجرد  دنهاوخب  هک  دننک ،

.“ تسا ىهت  مه  شهاوخ  زا  اتح  تیاهمشچ  میرادن ، طاسب  رد  مه  ىهآ  رگید ، هک  ىناد  ىم  نوچ  وت  دشک . ىم  راوه  مه 
نامزیچ همه  نآ ، ىریگراکب  اب  میا . هدزن  مه  تسد  اتح  نامیاه  هتشاد  جَنگ )  هب (  زونه  ام  میرادن ، مه  ىهآروطچ  ”

هلاچ مامت  نآ ، درب  راک  اب  تشاذگ ، مهاوخ  رانک  مه  ار  دایتعا  و  دش ، مهاوخ  دلوتم  هرابود  نم  و  دبای . ىم  ددجم  ناماس 
. “ دید میهاوخ  کرادت  ار  ىقنور  اب  ىىگدنز  و  درک ، میهاوخُرپ  ار  نامیاه  هلوچ 

وت میراد و  ىجنگ  ام  دوعسم ؟ ىا  هدرکراوس  ىلوبماب  هچ  زاب  مرادن ؟ ربخ  نآ  زا  نم  هک  تساجک  جنگ  وت  لوقب  نیا  “ 
تیارب ىقمر  هکوت  متفا ؟ ىب  هار  نآ  نتفای  ىارب  هک  ىهاوخ  ىم  و  ىراد ، ىا  همانرب  زاب  ای  ىا ؟ هدزن  تسد  نآ  هب  زونه 

ىراد موش  ادج  وتزا  مهاوخ  یم  ىتمیق  ره  هب  و  مشاب ، وت  اب  مناوت  ىمن  رگید  ىا  هدیمهف  هک  الاح  ای  هدنامن . ىقاب 
ىب راذگن ، مرس  هب  رس  دوعسم  ىرادن . ىئاهر  ىارب  ىدیما  نیرتمکوت  ىقیرغ ، کیوت  ىنکیم ؟ ىزیر  حرط  ار  ىتنطیش 

 “ تسا بوخ  نامیود  ره  هدنیآ  ىارب  نیا  تسا ، رتهب  میوشب  ادج  مارتحا ، اب  مارآ و  ادصورس و 
هب نم  ارتیم ، ىدرک – ؟ راد  هدنیآ  مهارم  تدوخ ، رطاخ  هب  الاح  متسه ، ىا  هدنیآ  ىب  هراتس و  ىب  مدآ  نم  ىتفگ  هک  وت  “ 

ىچ هک  ىناد  یمن  تدوخ  وت  وت ! صخش  ىتسهوت ، دوب ، دهاوخ  ام  ىجان  و  متفگ ، هک  ىجَنگ  نآ  و  مراد . جایتحا  وت  کمک 
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 “ ىتسه
دهاوخن راب  ریز  اه  یگداس  نیا  هب  وا  هک  متسناد  ىم  هتبلا  و  مدوب . هتفرگ  ار  میمصت  نم  دز . ىم  فرح  شدوخ  ىارب 

. دوش عنام  ات  دز  دهاوخ  تسد  ىراک  رهب  تفر و 
هک مدرک  ىمن  نامگ  دوب . شتمواقم  متشادیم ، شتسود  اقیمع  هک  وازا  مروصت  اهدصزا  ىکی  مدرک  جاودزا  وا  اب  ىتقو 

نامرهق تلذ  مشاب . دهاش  ار  شندش  بآ  دراذگب  وراد )  شدوخ (  لوقب   ِ دیرخ ىاربو  دراذگب  ما  هناشربرس  ىزور 
رتشیب ىگدنامرد  و  دش ، ىهت  هتخودنا  زا  نم  ىلام )  ناهوک  هک (  هاگنآو  دادیم . مرجز  دایتعا ، ىاپ  تسد و  ریز  میگدنز 
مه ار  شا  هرطاخ  منک و  شلاچ  متفرگ  میمصت  گرم . کی  لثم  تسا ، هدش  مامت  هک  مدیمهف  دروآ ، لابند  هب  ار  وا 

: هکروصت نیا  اب  منکادج . مدوجو  زا  مشارتب و 
. دناماو شزو  زا  ىئاجرد  و  داد ، تسد  زا  ار  تفاطل  دش ، رابغ  هدولآ ى  دمآ ، دوب ، ىمیسن 

“ ؟ ىنک ىمن  هاگن  نم  هب  ارچ  ارتیم ؟  ىئاجک  “ 
وت میا . هتفگ  میا  هتساوخ  هچره  و  میا ، هدرک  هاگن  مهب  ار  زورما  مامت  تسیچ ؟ ىارب  اهیزاب  نیا  راد ، رب  تسد  دوعسم  “ 
 ) دحردرگید هک  مهوت  هدنامن . نامیارب  هک  مه  ىلام  میرادن ، هک  مه  هچب  تسین ، ماود  لباق  مه  اب  نامندوب  هک  ىناد  ىم 

یم ىرگید  میمصت  ىنک ، داجیا  لکشم  ىهاوخب  رگا  مور ، ىم  مراد  نم  ىناد ، ىم  بوخ  مه  تدوخ  ىتسین ، ندوب ) 
نم عفنب  تواضق  هک  مناد  ىم  منک و  یمور  ار  زیچ  همه  دوب ، دهاوخن  دنیاشوخ  ام  ىود  ره  ىارب  هک  ىمیمصت  مریگ ،

. نامن دش  امن  تشگنا  اب  ىلو  دوب . دهاوخ 
. دوش مامت  ىزیر  وربآ  ىبراذگب  متفگ  هکروطنامه  وش و  هایپ  ناطیش  رخ  زا 

 ) زا مراد  هیتدم  ىتسین ؟ ىراد  هک  یناکما  تدوخ و  هجوتم  هکنیا  لثم  ىرادن ؟ هجوت  میاهفرح  هب  الصا  وت  هکنیا  لثم  “ 
بآ هاتوک ، ىتدم  ىارب  طقف  دوش . مامت  ىرادن  ِتَفِخ  نیا  راذگب  ىدشن . مهواکجنک  اتح  وت  ىلو  منز ، ىم  فرح  جَنگ ) 

. مینک ىم  شیارجا  ادص  رس و  ىب  دوشیم . هدنک  هیضق  ِلاق  ىناخرچب  ار  تهالک  ات  دروخ . ىمن  ناکت  مه  بآزا 
 ( دیالک ىناب و  میتسناوت (  ىمن  هک  ام  دنز . ىم  فرح  دراد  ىرکفو  همانرب  هچزا  متسناد  ىمن  درک ، یم  ما  هفالک  تشاد 

: مدیشک داد  شرس  میوشب .
“ ؟ تسا هدرک  تنابز  لبلب  روجنیا  هک  تسه  رس  وت  ىچ  دنکیم ؟ راک  اجک  ترکف  ىئوگیم ؟ هک  هیچ  تافرخزم  نیا  “ 

. دش هنیآ  ملباقمرد  دوب  هتسشن  میوربور  هک  عضو  نامهب  تساخرب و  مه  وا  متساخرب . میاج  زاو 
زاسراک ىلیخ  ىناوت  ىم  ىلگشوخ و  اعقاو  وت  منکراذگاو . ار  وت  ىهاگزاره  هاتوک ، یتدم  ىارب  نک  تقفاوم  ارتیم ! “ 

. ىشاب
نماد اروا  تحاقو  ىلاوئس  اب  مدیدن  حالص  موشب . هجوتم  متساوخ  ىمن  ىنعی  دیوگ ، ىم  هچ  هک  مدشن  هجوتم  تسرد 

مامت ما . هدوبن  هجوتم  نم  تسا و  هتشاد  هنال  ایو  تسا ،  هدش  هدینت  وا  تاذ  رد  تفاثک  هدقع  هک  متفایرد  و  منزب . 
ار ىنادمچ  دوشن . دنلب  اج  زا  هک  مدرک  وزرآ  و  دش . نیمز  شقن  هبرض آ ن  اب  هک  ىوحنب  متشاذگ ، متسد  رد  ار  میورین 

هک دوب  اه  تدم  مدوب ، هتسارآ  مناوت  دحرد  هک  ىا  هناخ  نوریب . مدز  هناخزا  متشادرب و  مدوب  هدرک  هدامآ  لبق  زا  هک 
ىامرگ زا  ىگدنز ، ىگزات  زا  اضف  دوب . هدیسام  شراوید  رد و  هب  ىقوش  مک  ىگلصوح و  ىب  تشادن . ىگتسارآ  رگید 

رود ات  دوب ، هدرکزک  ىا  هشوگرد  ای  دوب  باوخ  ای  وا ، دوب . ىلاخ  ترشاعم ، ىنیریش  زا  قشعروشزا و  تبحم ،
ىارب نم  ندنالچ  شالت  رد  ای  و  دوب . رتشیب  مه  بمب  کی  ىبارخ  زا  هک  ىنتخاس  دزاسب . ! ار  شدوخ  نم  ىاهمشچزا 

. متاقلعتم شورف  اب  هئشن ! دیرخ 
ره مدروآ . بات  هدنزوس  ىراظتنا  رد  نم  و  گنج . تفر  میدرک  هک  جاودزا  دوب . نامکرتشم  ىگدنز  هنایروم  هک  ىا  هئشن 

ار هناخ  مدناشن ، اهقاتارانکو  هشوگرد  ار  ىگناخ  ناهایگ  زبس  ىاه  گرب  مدوزفا . هناخ  ىگتسارآ  رب  وا  ندمآ  دیما  هب  زور 
هب هک  یلوا  راب  مداد . هرابود  یتروصورس  ار  اه  هدرپ  و  متخیوآ ، اهراوید  هب  زاون  مشچ  یئاهسکع  مدز ، هزات  ىگنر 

متسناوت هک  اجنآ  ات  تسا . هدنالچ  ار  شقمر  گنجرهز  مدرک  نامگ  تشادن ، دوخاب  ار  نتساوخ ) ! دمآ (  ىصخرم 
هک مداد  بیترت  و  مدز . فرح  درک ، میهاوخ  ىزیر  همانرب  قافتا  هب  شندمآ  زا  سپ  هک  یئ  هدنیآزا  و  مدرک . شا  تیشمت 
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رد دوب  وحم  و  تشاد ، کرحت  ىب  ىروضح  دوب . گنرمکوا  ىلو  دشاب ، دراد  تسود  هک  یئاهنآ  اب  ار  ىصخرمزور  دنچ 
. ىا هدشمگ 

شوحم نینچ  ناهارمه ، ناتسود و  گرم  تسا ، گرم  ىاه  هویم  شا  ناتخردراب  هک  ىئاج  هب  تشگزاب  مدرک ، رکف 
اما نوریب ، دز  ىم  ندز ، مدق  اهنت  و  ندز ، مدق  هناهب  هب  رتشیب  دز . ىم  شبیغ  تاعفد  هب  مه  عقوم  نامه  تسا . هدرک 
منکب ىراک  متسناوت  ىم  دیاش  درک . ىرکف  دش  ىم  دوب  دوز  ات  دیاش  مدوب ، هدش  هجوتم  رگا  تخیگناینرب . ىلاوئس  میارب 

تاجن ار  نامکرتشم  ىگدنز  متسناوت  ىم  دیاش  دهدن . همادا  دوبن ، ىدایز  ىاه  ماگ  لماح  زونه  هک  ار  هتفر  هار  هک 
ىاهرابشتآ ریز  رگنس ، رد  هک : درک  فیرعت  میارب  اه  دعب  مدربن . وب  نلصا  نم  نوچ  دش ، ىم  نینچ  دیاب  ایوگ  یلو  مهدب .

گنجو مدش . ناشهارمه  مهنم  دندش  زاس  هنیمز  اه  هچب  دوبن . ىتحار  ىگدنز  ندش ، دود  رظتنم  هظحل  ره  و  نمشد ،
: متفگ وا  هب  ىتحاران  اب  رگنس … رد  ناوارف  ىاهبش  ههبجرد و  ام  ندنامو  تفای  همادا 

، نمشد ىاجب  هتشاد  دناشن ، ىم  مساسحا  رب  جات  دراد  نامرهق  کی  نوچمه  مرسمه  مدرک  یمرکف  هک  ینامز  سپ  “ 
 “ تسا هدرکیم  ناریو  ار  نامیاپون  ىگدنز  ناینب  هناشاک و  ار ،  نمو  ار  شدوخ 

. تشادن ىئاهر  هک  ىقالتابرد  هتفرورف  دوب ، هدنزاب  کی  دوعسم  و  دزاب . ىم  مه  ار  ندوب  دزاب ، ىم  ار  شرورغ  هک  ىدرم 
دوعسم و  دنرامش ، تشگنا  نآ  ناگدنراد  هک  هناناج ، ىتمه  و  دهاوخیم ، ناوختسا  نم  دصود  ىبادرگ  نینچ  زا  ىئاهر 

شدوخ نابیاس  ىب  توهرب  رد  نم  ندناشک  شا  هزیگنا  اهنت  دوب . ىرایتخا  ىب  رد  قلعم  ادرف ى  ىب  کی  وا  دوبن . اهنآزا 
ىب ىرسوت  زا  ندش ، مامت  زا  ىگدیشاپ ، زا  نتفگ  دیمان . ىم  ریسکا )  هناقمحا (  ارنآ  هک  هچنآ  هیهت  ىارب  راشف  و  دوب ،

. دراد ار  قشع  ىراپسکاخ  هب  زا  تشگزاب  تلاح  تسین ، ناسآ  منک  یمارجا  مراد  نم  هک  هچنآ  راگزور ، هنامحر 
زا متشاد  راظتنا  درادن .  ىنزور  هب  هار  هک  تسا  ىصاخ  ىگدرسفا  نایب  تسا ، تشگزاب  ىب  ىتمادنزا  تبحص 

هب نادمچ  هک  نم  هب  ار  شقمر  ىب  هاگن  ىلو  دناویش . هب  ار  زیچ  همه  مدوب  هداد  ماجنا  هک  هچنآ  ىفالت  هبو  دزیخرباج 
: تفگ ىگنامرد ، تیاهن  رد  تخود و  مدش  ىم  جراخ  متشاد  تسد 

 ….“ نک مبوک  ىاپ  مه  وت  متسه  هدروخ  نیمز  هک  نم  نزب ، مهوت  “ 
 . دنازوس ار  مناج  هک  کشا  ىا  هرطق  و 

ما هطاحا  ىریذپ  ان  میمرت  ىبارخ  هک  مناد  ىم  ىراذگ ، ىم  میاهنت  ىراد  هک  مناد  ىم  ما ، هدش  مامت  هک  مناد  ىم  نم  “ 
نازاب جوم  ام  و  دوب ، زادنا  رب  نامناخ  دمآ  هک  یجوم  متسناوتن ، دشن ، ما ، هدوبن  شالت  ىب  هک  نادب  ىلو  تسا . هدرک 
لفق تشپ  زا  ار  رد  و  دناسر ، باوخ  قاتا  هب  ناشک  اپ  ار  دوخ  و  میتفر “. رعق  هب  نآزارف  نیلوا  اب  هنافساتم  ىشان ،

: تفگ هک  مدینش  و  درک .
هتفر ىشابن . وت  دنامب ، هتسب  مشالت  رد  هک  دش ، زاب  رد  نیا  رگا  دهاوخ  ىم  ملد  مراد . وزرآ  ىبوخ  ىگدنز  تیارب  ارتیم  “ 

 “ دراد تیاکح  مه ، اب  ام  ندوب  زا  هک  هچنآره  اب  ىشاب ،
. دشاب شماجنا  هب  رداق  درک  یمن  نامگ  هگ  یراک  تسا ، هدرک  ارجا  ار  شیگدنز  تماهش  نیرخآ  هک  مدینش  دعب  یتدم  و 

. تشاد ار  تعاجش  زا  یا  هقراب  زونه  هک  مدوب  یسک  رسمه  یتدم  هک  مدش  لاحشوخ  ناوارف  رثات  اب 

نایرفص دومحم  راد – ؟ ورس  زونه  شغاب 
تشهبیدرا ۱۳۹۲
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تسارعشهرامش ١٣٨ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

؟  تساجک اجنآ ،
ما هدرک  مگ  ار  رون  ىئانشور و  نیمزرس  نم 

. دوب هرطاخ  نارازه  هاگداز  هکیئاج 
، شکاخ ضغبزونه  اجنآ ،

؟ تسارپ ىروراب ،  مجحزا 
شا هویم  ناتخرد  دنوآ  رد  و 
؟  تسا ىراج  معط  هریش 

، ىزور اجنآ ،
تیوه دوب و  شرآ ، 

دوب راطع ،
قشع شکرس  ىاه  هلعشو 

دوب نایلوم ، “  “ 
، دندوب نابرهم  هک  ىنارای  اب 

، هک ىدوب  وت 
، ىتسیز ىم  ماهیا  ىب 

، ار تهالک  و 
 ، مارتحا هب  هن 

ىشادیمن رب  رذگهر  ره ، ىارب  رابجازا ، هک 
؟ تساجک  ، اجنآ

دنواک ىم  ار  هلیپ  هک ،
ار اهرپ  وشن  دننازوسب ، ات 

، تس ىرتسکاخ  ارچ ؟  اجنآ 
؟ دنتفر اجک  اهگنر ، 

ار نادنخ  هشیمه  گنر  نآ  ىناوغرا ، 
؟ دنتشک ارچ 

سای و .… وب ،  بش  میرم ،  ىقزار ، 
؟ دنراد ار  اجنآ “  ىوب “  زونه ،

ار ىتسودو  قشع  مایپ  زونه  و ،
؟  دنهدیم زاورپ  دوخ  ىاهگربلگ  لاب  رب 

ار ىا  هوهق  ناجنف  ىناوتیم  وت  و 
؟ ىهدب شرافس ،  ىهاوخ  ىم  هک  هنوگنآ 

یتمعن یدیع  بش -
تشهبیدرا ۱۳۹۲
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تسارعشهرامش ١٣٨ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

تشهبیدرا ۱۳۹۲

بش
دوش یم  زیر  رس  نم  زا 

نم
مور یم  هام  یوس  هب 

رای یا 
عونمم لایخ  هچره  زا  ُرپ  یاه  هظحل  سنوم  یا 

رادساپ نابساپ و  زا  ُرپ  یاه  هچوک  رد 
مناهج نیا  دازآ  ینادنز  هک  ارم 

نک اهر  ما  نهذ  بناج  نیرت  یلامش  زا 
مرابب بونج  یارب  ات 

ارم
روشب اهوب  بش  یوب  هب 

تروضح یا 
لگ ندیسوب  تصرف 

نامیسو نهآ  رصع  رد 
یئابیز یاشامت  مد  کی  ینیرفآ  زاب 

ناراب وزیئاپ  نازرل  نیگنر  یاه  قفا  رد 
نک اهنم  بش  زا  ار  هثداح 

نوریب سفق  زا  ار  هام 
رآ زاب  منم  هب  ار  نم 
نک ناغارچ  ار  بش 

عونمم لایخ  زا  رپ  یاه  هظحل  سنوم  یا 
شاب نم  بش  هام 

. رآ زاب  منم  هب  ار  نم 

ناراب نژیب  رتکد  هام –  مادعا 
تشهبیدرا ۱۳۹۲

بش یهایس  نم  نهیم  رد 
. دنک یم  مادعا  ار  هام  رحس  ره 

ناناوج
. دنوش یم  هدوبر  یکیرات  رد 
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تسارعشهرامش ١٣٨ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

- یدنورهش قوقح  هریاد  رد 
. دنز یم  یلیس  ضرتعم  تروص  هب  روز 

. تسا کتک  شحف و  ریوزت  نابز 
. دوش یم  تشابنا  یتیلقا  تشم  رد  رز 

دنبرد ییاهنت  درد و 
. دسر یم  مادعا  تسب  نب  هب 

غاب هناخ و  نیب 
بیقر بیهم  تماق 

قامچ وقاچ و  کچاکچ  اب 
- دیاپ یم  هداتسیا 
. ار قشع  ناناوج 

یبرع راهب  لاسما  یلو 
قیمع میسن  اب 

. دنک یم  کالوک  غاب  رد 
روتوم اب  نارهت  رد 

- رتش اب  هرهاق  رد 
. تیناسنا جوم  هب  تسا  همجه 

تیمکاح زارد  تسد 
ناناوج مادعا  یارب 

. دنک یم  زواجت  نابایخ  هب 
نادنز جراخ  زا  دهاوخ  یم 

. مادعا یارب  دریگب  مهتم 
. ددنب یم  ار  عولط  نیرخآ  رادید  مادعا  ره 

ناولهپ باراد  زا :  یعابر  کی 
تشهبیدرا ۱۳۹۲

ناولهپ باراد  گنهرس  … ناولهپ باراد 
رعش ناوید  ود  اب  یرعاش 

تمهت رگ  یقشاع  مرخیم     ناسآ  هب  تمهت  ره  هن  نم 
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تسارعشهرامش ١٣٨ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

مرخیم نآ  تسا 
اب بان  ، عاتم   نیا   دندز     نم  رب  یتمهت  نیریش  هچ  هو 

مرخیم ناج  

نامرهق اتیزآ  غالک - یناوخهیبش 
تشهبیدرا ۱۳۹۲

یتشذگ ام  یور  زا  دابباوخ  یور  زا  ایرد 
تشادن تروص  هک  یمسا  دزیم  ادص  ارم 

تشونیم ون  ار  هنهک  فورح  ناراب 
مدریگب ات  دوبن  یتسد  نداتفا  زج 
دوب وت  زا  شاهیاس  هک  یسرت 

هایس لاب  ود  راوید  یور  دوب  هداتفا 
رارف دودح  زا  دروایب  یکشخ  یمک  دوب  هتفر  غالک 

؟ تس هدرب  بآ  ار  اجک  ات  منادیمن  دنچره 
کلپ تسب  هکنآ  زا  زونه  مایقاب 

دربن ارم  شباوخ  و 
؟ دوب هتفر  فاص  ار  هشقن  اجک  ات  نابداب 

؟ تس نم  تمس  ردق  هچ  اهتنا  ات 
دنک مامت  ارم  دیاب  هار 

دوش یهوک  گنس  گنس  ماهنیس 
؛ روطق باتک  رد  هریزد  هدرم ؛ یاهبسا  لای  اب  هریرج 

فرب یور  یراوب  مادام  هایس  شکتسد 
ده ده  تیاور  هب  هراپ  یاهمان 

تشگنرب مه  غالک  نیا 
دوب هدیشاپ  هار  رد  کمن  زا  ینز 

گنلپ واگ و  رتش  یطوط  درمشب  ات  حون 
رس ود  وید  گنهن ، هساپلک و 

دیراب هام  دش  هتسب  رد 
تخادنایم هرامش  رمع 
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تسشن کچکچ  فقس  و 
تشگن رب  مه  غالک  نیا 

دوبن تصرف 
دیودیم هاچ  رد  هنوراو  نتفر 
درک فت  ار  نامسآ  هراتس 

دوب هتفر  رس  شایگنت  زا  هناوید 
زونه دنزیم  وراپ  گر  رد  وقاچ  و 

تشگنرب مه  غالک  نیا 
مسریم الاب  مدوخ  زا  مراد  نانزهلهل 

تاهرخص یور  موشیم  ابیز 
موش نز  مهاوخیم  هزات 

مدوخ هیبش  نییاپ  زا  یاهنتیب 
اهگنس  ِ حرش نودب 

رام هب  ار  میاهگر  تخود  هک  یمچرپ  و 
تسب همشچ  هب  ار  ماهنیس 

دیرب یچیق  اب  ار  میاهباوخ 
تیاههریزج

دناهدیبسچ نم  هب  هفاضا  فرح  یب 
ماهدرم راب  رازه 

دوشیم زبس  میاهنادند  نایم  ناتسبات  و 
تشذگ وت  زا  یگلاسلهچ 

تشگنرب غالک  نیا  و 
دنوریم هارهار  تنماد  یاهلگ 

رتکچوک ردق  هچ  ایند  و 
دوب ینما  قاتا  هنیآ  میدوب و  گرزب  یتقو  زا 

تس مزال  بورغ  نیا  یلست  یارب 
دوب هدرک  رارف  ارم  یکی 

 … میاهزرد زا  نوخ  هک  یتعرس  اب 
رپب یتفگ 

درگنرب
نزب ولج  نم  زا 

دتفایم تاملک  زا  دراد  نتفگ  لکش 
تشون یمیلسا  ار  مخز  هک  یفورح  حرط 

لمِسب خروم و  اب  یاهقلح 
 … هک یاهناخ  یارب  ام  دصق  و 

ریخب شدای 
هرابود یارب  تس  رید 

دعب … هک  یزور  یارب 
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تسارعشهرامش ١٣٨ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

دنزیم لد  روبع  یور  وت  مخز 
نامن ورن ،

وش هدایپ  تیاهیگدیرب  زا 
مدوخ طقف  رگید  هک  ماهلاس  رازه  ردقنآ 

متسه هک  نیمه 
هتخیر  ِ ناوختسا ِلت 

هدیربرس یاههلمج  زا  یاهناریو 
زیل یاهیشاک  یور  گرم 

تفرگیم وت  یولگ  هب  ار  شاینوخ  تسد 
دتفین ات 

مدریگب چیه  هب  نامسآ  الاح 
زونه دوریم  ورف  تنت  رد  دراد  نیمز 

موریم الاب  وت  زا  مراد 
موش مدآ  ات 

تس دوبک  یعبرم  یکشخ 
رتوبک یاپ  ود  یهزادنا 

دخرچیم شدوخرود  نانکغبغب  یردام  نابز 
رپ رپ  ددرگیم و 
غبغب دصقر و  یم 

 … هک مه  غالک  نیا 

یدومحمهاش روپهاش  هاتوک –  یا  هدورس 
تشهبیدرا ۱۳۹۲

!! دندرک ما  ىمخز 
… ناشمشخب ىم  ىلو 

…. دوبن مدای 
مدرک ىم  شزاون  دیابن  ار  سوتکاک 
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تسارعشهرامش ١٣٨ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

تسارعشهرامش ١٣٨ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

انالوم زا  یعابر  کی 
تشهبیدرا ۱۳۹۲

اداب اوسر  تسم و  هلاس    همه   قشاع 
اداب ادیش     و   هدیروش     و    هناوید  

میروخ زیچره   هصغ ی  یرایشوه  اب  
اداب اداب   هچره   میوش   تسم   نوچ   

نژیب رتکد  نایرفص –  دومحم  رتکد  یاهناتساد  یارگ  راتخاس  دقن 
ناراب

تشهبیدرا ۱۳۹۲

یدرکراک دنک ، یم  هدروآرب  گنهرف  نابز و  هب  ندیشخب  موادت  هب  ار  ام  زاین  هکنآ  زا  ادج  تایبدا 
هب دشاب ، راک  رد  یدمعت  هکنآ  یب  دراوم  بلغا  رد  هکنیا  نآ  دراد . ناسنا  تفرشیپ  رد  رتمهم  سب 

ینعی دننک ، یم  دومناو  ار  نیا  فالخ  هک  نانآ  تسا . یدب  یایند  ایند ، نیا  هک  دنک  یم  یروآدای  ام 
دوبهب ناوت  یم  ار  ایند  هک  دروآ  یم  ام  دای  هب  زین  دنیوگ . یم  غورد  ام  هب  نارایتخب ، نادنمتردق و 

، اسوی ویرام ب  . - درک رت  هیبش  دزاسب ، دناوت  یم  ام  نابز  ام و  لیخت  هک  ییایند  هب  ار  نآ  دیشخب .
تایبدا ۲۰۱۰٫ لبون  اب  ورپ  دلوتم ۱۹۳۸ 

هچنآ رهوج و  یارب  ارنآ  یافرژ  رد  راتخاس  ات  درب  راکب  ار  ییارگراتخاس  ناوتیم  ناتساد  دقن  رد 
کرد هب  هنایم  رواخ  یبدا  یاهتیقالخ  یارب  افرژ  رد  راتخاس  درک . ادیپ  دنامیم  هدنناوخ  نهذ  رد 
مه ناتساد  راتخاس  خیرات ، نوچمه  دنک . یم  کمک  یتلود  رامآ  دوبن  رد  هعماج  لماکت  تهج 

، بوچ هب ۴ انب  یقطنم ، یاه  هلوقم  یعادت  یدعب ، ای ۳- یناکم  یگتسویپ  کیدوزیپا ، ای  ینامز  لسلست  اب  رظانتم  دناوتیم 
. دشاب یا  هرتک  ای  یکتخب ،
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هب رد ۲۰۱۲  ار  ناتساد  هعومجم  نیا ۲  سرگاز  رشن  دوش . یم  هیارا  نایرفص  رتکد  دیدج  باتک  هنایارگراتخاس ۲  دقن 
روطب ناتساد ،  ۱۲ یتشخ ، عطق  هحفص  رد ۱۳۰  تفر  نوتبالگ  هک  یزور  دروآ . رازاب  هب  رالد  رالد و ۱۴  یاهب ۱۰ 

هک نینچ  ماهوا ، هللا ، حتف  اقآ  تفر ، نوتبالگ  هک  یزور  وب ، بش  هخاش  کی  نینزان ، دراد : هحفص ، مادک ۱۱  ره  طسوتم 
رد ۲۱۰ یباتفآ  یاهزور  امن . قاط  شزیر  توهرب ، دوبن ، انب  لوا  زور ، نآ  راضحا ، ناراب ، من  من  مدش ، راگدنام  دش 

بش راکش ، یباتفآ ، یاهزور  مساج ، هللا ، فطل  طفل / دراد : هحفص ، مادک ۱۲  ره  طسوتم  روطب  ناتساد ، اب ۱۷  هحفص 
میراد همه  دایتعا ، یرصان ، درگرس  اضترم و  رخآ ، یاههام  چوک ، هصق ی  فسوی ، لثم  یماظن ، ریغ  ایلوخام ، اه ، نزوگ 

. یسلطا درت  هخاش  طخ ، رخآ  هچنغ ، کویپ ، میوش ، یم  هناوید 
همادا رد  یباتفآ و  یاهزور  ناتساد  زا  یا  هنحص  رد  راووگلا  یاهدادیور  یامن  اهفلاخت و  لودج  هب  ارگراتخاس  دقن  رد 
راتخاس یور  زا  سپس  دنوش . راکشآ  اهنآ  یافرژ  رد  راتخاس  ات  داد  لیکشت  ناوت  یم  هعومجم  یاهناتساد ۲  همه  یارب 
هعقاو دوزیپا / رورم  اتدمع  ناتساد  نیا ۲۹  یافرژ  رد  راتخاس  داد . ماجنا  ناوتیم  اهنآ  دروم  رد  ییاهجاتنتسا  اهافرژ  رد 

شیپ نرق  مین  هرواحم  نابز  دادیور  ماگنهب  اهدوزیپا  دشاب . یم  ترجاهم  رد  هظفاح  زا  نم “  ” هاگداز رد  یناوجون  یاه 
یارب یعوضوم  اذل  هدرک ؛ فرصت  لخد و  شیپ  ههد  نابز ۵  نآ  رد  فلوم  یلعف  نابز  نتشون  ماگنهب  دنراد . اتدمع  ار 

. تسا یریپ  هاگتماقا  رد  یکدوک  هاگداز  نابز  رییغت  لخادت و 
ریز لودج  رد  یدومع  هناگ  یاهفلاخت ۲ شنک و  هنحص ، تیصخش ، یقفا  هلوقم  اب ۳  ناتساد ، نیزاغآ  هنحص  یاهفلاخت 

“، نم  ” یوار یارب  ینعی  تسا . هتشذگ  رد  نوگانوگ  یاهتیعقوم  رد  اهنآ  ای  وا  نم / فلاخت  اهناتساد  رد  دنوش . یم  هتخاس 
تسینوگاتنآ تسینوگاتورپ / فلاخت  جوز  نیا  تسا . انشآان  ردام ، قوشعم ، تسود ، نوگانوگ  یاهشقن  رد  لباقم  درف 

زا ریز  لوق  لقن  رد  اذل  دنا . هدش  هدروآ  لعف  شنک ۲  ریز  رهش ، قاتا / هنحص  ریز  وا ، نم / جوز  تیصخش  نوتس  ریز ۳ 
رییغت ندرک و  شیپ  سپ و  رد  ار  هبرجت  تشابنا  لماع  دیاب  لبون ۱۹۸۲  هزیاج  اب  ایبملک  دلوتم ۱۳۲۸  زکرام ، ایسراگ 

. دوزفا تارطاخ 
همزمز نیا  رد  هدنناوخ . اب  تسیا  همزمز  نم “  ” تارطاخ رورم  دنک : یم  راکشآ  افرژ  رد  راتخاس  تفگ  ناوت  یم 

هدنسیون هزیگنا  دیاش  دنک . یم  لخادت  هتشذگ  یاهدادخر  هظفاح  یاه  هداد  رد  ار  دوخ  ینابز  یلمع و  تایبرجت  نم “ ”
عوقو ماگنهب  ثداوح  طبض  رد  رظن  دیدجت  یارب  لخادت  نیا  تسا . هنارواد  لخادت  نیمه  یلیخت  یسیون  هرطاخ  رد 
کاردا هلیسوب  هظفاح  رد  هتشذگ  ثداوح  صیاقن  ات  دشاب  یم  نم “  ” یترپ ساوح  هبرجت ، دوبن  نامز ، موجه  رطاخب 

اهفلاخت و لودج  هدرک ؛ دادملق  جردنم  یاه  هنحص  سناکس  ناوتیم  ار  ناتساد  ره  راتخاس  دنوش . فرطرب  یوار  یلعف 
. درک تسرد  ار  اهامن 

رد فلتخم  یاهتیعقوم  رد  یرگید  نم و  فلاخت  داجیا  یارب  دنا . نادابآ  رد  ههد ۴۰ش  اتدمع  اهناتساد  نامز  - ناکم
لیکشت هعومجم  یارب ۲  ات ۲۹  زا ۱  ناتساد  ره  یبیکرت / لودج  ای  یپ  رد  یپ  یاهلودج  ناوت  یم  نوگانوگ  یاهناتساد 

رد مه  فلاخت  نیا  هنحص  دوش . یم  هداد  ریز  لودج  رد  یباتفآ  یاهزور  ینعی  ناتساد ۳  هناگ  فلاخت ۲ هنومن  یارب  داد .
. هدمآ ص ۲۸ 

شنک هنحص  تیصخش   ۳ ناتساد
تفگ قاتا  یوار  نم / فلاخت 

دینش رهش  وا  هناگ  ۲
یم دیدپ  یداضت  ینونک  ترجه  یگتخپ  تایعقاو  رود و  یکدوک  یفطاع  تارطاخ  زا  لکشتم  یزاجم  نطو  نم “  ” رد

رد دنا . لخن  ناتخرد  یجرش ، یاوه  ناگدنرپ ، ناشیوخ ، ییانشآ  یفطاع  یعیبط و  یاه  هنحص  زا  ولمم  تارطاخ  دروآ .
هفطاع زا  یلاخ  هفیظو و  زا  رپ  ار  یگدنز  هصرع  رطاخ - قلعت  مدع  راک ، راشف  نمزم ، ییاهنت  دیدج - طیحم  ترجه 

یم دادیور  هنک  هب  افرژ  رد  راتخاس  دشاب . یم  هدنسیون  یفطاع  هتشذگ  هب  لاح  نامز  رد  بقن  اهناتساد  اذل  دنک . یم 
وا ۲ دراد . رارق  یعامتجا  طباور  رد  یناوج  دیآ . یم  ریز  هثداح  رد  تفن  تکرش  رد  رظن  دیدجت  موهفم  هنومن  دزادرپ .

. دنک تاعارم  ار  ریغ  حلاصم  ای  دنک  لمع  دوخ  هزیرغ  عفانم / هب  انب  دراد : هنیزگ 
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موهفم مود  هنیزگ  دوش . یم  هیارا  بسانم  یراتفر  ای  یمالک  یرهاظ  راتخاس  کمک  اب  تیدرف  موهفم  لوا  تروص  رد 
روطب اهدادیور ، درجم  ماع  دربراک  یربارت  تیاور ، یلصا  راتخاس  دهد . یم  تیولوا  ار  یعامتجا  قالخا  رواب ، نادجو ،

زاف ره  دراد . دادیور  زا  سپ  نیح ، زا ، لبق  ینایب  زاف  تیاور ۳  تسا . هتفهن  نم “،  ” دید زا  تیاور  رد  ناهنپ  یحیولت و 
هتشذگ و رد  تدم  هاتوک  دناوت  یم  دادیور  زا  سپ  ینامز  هزاب  دشاب . یم  یرکف  یاه  ناجلخ  ینامز و  هزاب  یاراد 
براجت هتشذگ و  نامز  رد  دادیور  تارطاخ  ماغدا  اهناتساد  ریس  دشاب . ههد  دنچ  ینعی  ناتساد  شراگن  هظحل  ات  ینالوط 

. دشاب یم  دادیور  نتشون  هظحل  ات  یگدنز 
رد دهد . هیارا  دناوت  یم  ریز  یامن  رد  هدروآرد ؛ ار  اهدادیور  لحارم  هدرک ؛ فیدر  ار  اهدادیور  یدادعت  ناتساد  ره  رد  داقن 

فیدر یعوضوم  ای  یمیوقت  اهناتساد  دوش . یم  لیکشت  دادیور  یرامش  زا  ناتساد  ره  هدوب ؛ ناتساد  باتک ۲۹  نیا ۲ 
قیقد دید  دنشاب . یم  ناداّبآ  رد  یناوجون  ینعی  یگلاس و ۴۰ش  ینعی ۹  ههد ۳۰ش  هب  طوبرم  تارطاخ  دنا . هدشن 

یم شیپ  نامز  روحم  رد  ار  ناتساد  اهدادیور  تسا . دوهشم  تارطاخ  یمالک  یرصب و  تاییزج  ریوصت  رد  زاسوراد 
رشن هزیگنا  تظافح  سح  اب  فلوم  ههد  دنچ  هبرجت  دنک . یم  فیدر  ناتساد  رد  ار  اهدادیور  هدنسیون  هظفاح  دنرب .

. دشاب دناوت  یم  اهناتساد 
یسیلگنا یگم  وا “  ” اب هک  تسا  مالغ  نم “ . ” دشاب یم  دعبب  ص ۳۳  یباتفآ ، یاهزور  ناتساد  زا  ریز  دادیور  هنومن  یارب 

یزادناریت هثداح  رد  مالغ  گرم  سیلگنا و  هب  وا  تشگرب  ینعی  راب  یگم ۲  کرت  دوش . یم  یقشع  یانشآ  نادابآ  رد 
لاصو یور  زکرمت  قشع  نیا  رد  ص ۳۵٫  داتفا ، قافتا  ناتساد  نایاپ  رد  تفن  تکرش  تظافح  قیاق  نایچقاچاق و 

. دوش یم  ماکان  مالغ  لتف  هب  رجنم  هک  یعامتجا  یگنهرف و  تالکشم  مامت  اب  هدوب ؛
. دشاب باتک  یاهناتساد  همه  یارب  ای  هدوب ؛ ناتساد  مامت  یارب  یبیکرت  ای  هدوب ؛ دادیور  ره  یارب  دناوت  یم  تراچ  امن / اذل 

یقشع هطبار  کی  رد  یسیلگنا ، نیشتآ  رتخد  یگم ، و  یمیمص ، یموب  ناوج  مالغ ، داعیم  دادیور  هلحرم  امن ۳  نیا  رد 
. دشاب یم  ههد ۴۰ش  نادابآ  رد  ماکان 

دعب دیدج  زیچ  لبق   ۳ ناتساد
وا کرت  وا  رادید  تسا  دازآ  نم  لحارم 

یرواد روغ / اهتساوخ  اب  لماعت  تیدرف  یدازآ  دادیور 
نامز - ناکم دروم  رد  ییاه  هداد  اب  ات  دیآ  یم  هدنسیون  لاح  حرش  زا  یا  همش  اذل  دنا ؛ تارطاخ  اهناتساد  نیا  نوچ 

رد نونکا  برغ ، رد  یطاقن  نکاس  سپس  نارهت ، میقم  نادابآ ، هداز  نایرفص  دومحم  دشاب . انشآ  هدنناوخ  یارب  اهناتساد 
وا دشاب . یم  هاگرذگ  یبدا  هاگیاپ  هدنراد  هدوب ؛ رعاش  داقن ، هدنسیون ، زاسوراد ، رتکد  وا  دنک . یم  یگدنز  اداناک  برغ 

: دیوگ یم  دنک ؛ یم  رشن  بترم  هناهام  هاگرذگ  رد  ار  دوخ  یاهراتسج  هتشاد ؛ رشن  یارب  رگید  باتک  دنچ 
یوگ هصق  دازرهش  وا  متشاد . تسود  ار  شیاه  هصق  ار و  نوتبالگ  نم  مراد . تسود  ار  قشع  یگدنز و  ار ، رون  نم 

اهنت دش ، رود  نم  زا  تفر ؛ مارآ  یا  هوهق  کچوک  هچقب ی  کی  اب  طقف  شیاه  هتشاد  همه  نآ  اب  یتقو  دوب . نم  یکدوک 
باترپ تایعقاو  یایند  هب  رگید  یاه  مدآ  همه ی  دننام  وا  نتفر  اب  تفرگ . نایاپ  زین  نم  یکدوک  یایند  شنتفر  اب  مدش .

. مدنام یم  یقاب  وا  یاه  هصق  کدوک  هشیمه  تساوخ  یم  ملد  ردقچ  مدش .
شروگ یوجتسج  هب  وا ، یگشیمه  نتفر  زا  سپ  اهلاس  هک  دیعلب  نانچ  ارم  یگدنز  یلو  دهد : یم  همادا  هدنسیون 

نوتبالگ هک  یزور  ناتساد  رد  ارنیا  نم  متفاین . وا  زا  یروگ  هک  رید  ردقنآ  دوب  هدش  رید  یلیخ  رگید  اما  مورب . متسناوت 
ات تسا  هدش  قاصلا  نم  باتک  قاروا  هب  الاح  درب . دوخ  اب  ار  شیاه  هصق  ریرح  رتسب  تفر و  نوتبالگ  ما . هتشون  تفر 

یاه ملیف  یاشامت  اهنآ  ندناوخ  تسام . همه ی  یگدنز  یاه  هصق  نمامت  متسه . وت  اب  هشیمه  نم  شابن  نارگن  دیوگب 
. دیدنسپب منک  یم  نامگ  هک  تحار  ینایب  اب  دنا ، هدش  هتشادرب  فلتخم  ایاوز  زا  هک  تسا  یگ  هرمزور  زا  یهاتوک 

ار ناش  هلمج  ره  دنراد ؛ یفاضا  یاه  مخ  چیپ و  هک  یئاه  هتشون  اب  نلوصا  نایرفص  هدمآ : زور  رابخا  رد  جردنم  دقن  رد 
هک یگرزب  کچوک و  هتشون  اه  هد  تداهش  هب  هکلب  درادن  یا  هنایم  اهنت  هن  دوش  لح  نآ  لزاپ “  “ ات دناوخ  راب  نیدنچ  دیاب 

. تسا هتفگ  رایسب  فرح  دروم  نیا  رد  دراد ، هاگرذگ  هناسر  هدرتسگ  یایند  رد 
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هتخیمآ بطاخم  فلوم و  یژولاتسون  اب  تایبدا  عون  نیا  ندناوخ  زا  ظح  یسراف و  رد  یزرمنورب  تایبدا  دیلوت  هبرجت 

. دشاب یم  ترجه  رد  وا  یلعف  نایب  رد  فلوم  هرود  نآ  جیار  نابز  اب  یناوجون  ات  یکدوک  تارطاخ  هبرجت  نیا  نب  دنا .
رد زکرام  فرح  ایآ  دنک . یم  رتزیت  ار  رثا  یفطاع  هبنج  یلعف –  عضو  هتشذگ و  تارطاخ  اب  مه  هدنناوخ  یمالک  هظفاح 

. دنام یم  نامدای  هک  تسنآ  دتفا ؛ یم  قافتا  هک  تسین  نآ  یگدنز  دراد : قادصم  مه  ترجه  رد  یگدنز  هراب 
اب تارطاخ  رورم  تقو  رد  یرگید  هسردم و  هلحم ، هداوناخ ، رد  یناوجون  یکدوک / دادیور  تقو  رد  یکی  نابز  ایآ ۲ 

یسیون هرطاخ  رد  دیاب  ایآ  دنراد ؟ توافت  ندوب ، یناهج  یاه  هناسر  ضرعم  رد  یبرغ ، نابز  دربراک  تایبدا ، هعلاطم 
اب یریپ  مود  نابزب  ایآ  دشاب ؟ هتشاد  رتشیب  ریبعت  یدازآ  هدنناوخ  ات  تشون  یکدوک  یلوا  نابزب  طقف  ار  اهدادیور 

نابز نامز و  رد  اهدادیور  درک ؟ راد  ضرغ  ارنآ  هتخادرپ ؛ دادیور  حرش  هب  یوار  رظن  لخادت  اب  ینعی  یدعب  نویسرپما 
رطاخب یوار  نابز  ینرق ، مین  ینامز  هزاب  نیا  رد  دنوشیم . یمالک  رورم  لاح  نابز  نامز و  رد  هتفای ؛ عوقو  هتشذگ 

زا ار  ریبعت  یدازآ  یوار  یار  دادبتسا  دیازفایب ؛ دادیور  حرش  هب  ار  دوخ  تارظن  یوار  رگا  هتفای . رییغت  برغ  هب  ترجه 
. دریگ یم  هدنناوخ 

یدرف هبنج ی  زا  نم  هن ؟ دنک  یم  قرف  یلیخ  یناوجون .. هب  هن  مدرگرب ؛ یکدوک م  هب  دیاب  دیوگ : یم  نایرفص  رتکد 
همخت یادص  کرتشم . یایور  کرتشم و  راک  هب  هکلب  هرطاخ  رد  هن  مییز  یم  عمج  رد  همه  ام  هنرگم  متفگ ؛ یگدنز 

. یهورگ فیک  زیر و  مهرد  متیر  یعون  دوب . ملیف  یقیسوم  زا  یشخب  نتسکش 
*

زا یکی  تیقالخ  نیا  تسا . تیعقوم  کی  یمالک  ماد  ینعی  ینابز  تیقالخ  تسا . ناتساد  نابز  اتدمع  رهاظ  راتخاس 
. دهد یم  شرتسگ  ار  موق  کی  نابز  دور - راکب  هدش  هتفریذپ  ناروشیوگ  فرط  زا  رگا  هک  تسا  نابز  شیوپ  لماوع 

راتخاسب یکدوک  رکف  یربارت  یسراف ، نابز  رد  ینادابآ  شیوگ  لخادت  تابیکرت ، تارابع ، اهناتساد  ینابز  تاعادبا  یخرب 
. دروآ هنومن  دنچ  عادبا  عون  ره  زا  ناوت  یم  دنا . هدنسیون  ینابز  راکتبا  یسرافب ، یلو  یبرغ  نابز 

یهاگن دندنارذگ ، مه  تروص  یور  زا  ار  یهاگن  همه  دنروخ : یم  مشچب  ریز  تابیکرت  ص ۱۳۲  یباتفآ ، یاهزور  باتک  رد 
to turn و to pass a look یسیلگنا حالطصا  همجرت ۳  هنومن  نیا ۳  دسر : یم  رظنب  دنالاچ . ار  اهنآ  شهاگن  دناخرچ ،

نایب یربارت  ینعی  ینهذ  همجرت  نیا  دنور  دنشاب . فلوم  یلاسنایم  نابز  ینعی   to squeeze a look و a look
. دراد هدنسیون  شوح  لوح و  یسراف  نوتم  زغم و  هناگ  یاهدرکراک ۱۰۰ رد  هقادم  هب  زاین  یسراف  مالک  هب  یسیلگنا 

رد هچ  ربارب  یسراف  همجرت  رد  هچ  یسیلگنا - تاحالطصا  یخرب  تفن  تکرش  اب  یکیدزن  اب  ینادابآ  شیوگ  رد  مه  دیاش 
دنناوت یم  ترجاهم - رد  نآ  یریگدای  نادابآ و  رد  یسیلگنا  نابز  جاور  دنجیار . یعونب  یسیلگنا - بیکرت  هدشیموب  ظفلت 
. دنشاب فلوم  یریپ  نابز  رد  اهنآ  دربراک  یسیلگنا و  تاحالطصا  یسراف  یظفل  همجرت  دورو  تلع  یارب  خساپ   ۲

“ داتفا شیراز  ۲  ” ههد ۴۰ش رد  دروآ . ار  نابز  یور  دیدج  لیاسو  ریثات  یارب  هنومن  دنچ  یسراف  نابز  رد  ناوت  یم 
. دوب هدش  هتخاس  یراز  هکس ۲  اب  نفلت  کشوک  رد  ندرک  نفلت  دنور  یور  زا  بیکرت  نیا  دادیم . دش  لصو  دیمهف ، ینعم 

اب ههد ۹۰ش  رد  دمآ . یم  دیدپ  فرط  اب  یمیس  لصو  اب  هملاکم  ناکما  دش ؛ یم  رارقرب  هطبار  یراز  شریذپ ۲  اب 
ور شاپ  هشیمن ، هجوتم  دراد : ار  ریز  یاهانعم  حالطصا  نیا  دمآ . دیدپ  هداسیاو “ طخ  ور   ” بیکرت میسیب  نفلت  شیادیپ 

. دشن رارقرب  ینفلت  هرواحم  سین ، شتسد  یشوگ  هطخ ،
هدنسیون رعشم  رد  کیدوزیپا  ای  ینامز  لسلست  اب  رظانتم  دنناوتیم  ناتساد  رد  یدنب  لصفم  یدنب ، هلمج  تابیکرت ،

. دشاب مه  یا  هرتک  یکتخب ، یقطنم ، اه ، هلوقم  یعادت  یدعب ، یاضف ۳- یناکم ، یگتسویپ  رد  دناوت  یم  مالک  دنشاب ،
عوضوم رییغت  هنومن : دنک . یم  داجیا  مه  ینابز  یروآون  هدنسیون  یلو  دنک ؛ یم  یوریپ  یروتسد  دعاوق  زا  هلمج  ره  سپ 

باتفآ ص ۲۰-۲۱٫ غیت   ۳ نوتس ، قرع ۴  یباتفآ . یاهزور  ص ۱۳۳  هدمآ ؛ تشاذگ “ ار  هحفص  فرط  نآ   ” حالطصا اب 
شتیشمت هدنالچ ، ار  شقمر  دش ، هنییآ  ملباقم  ص ۴۱٫  هدش ، دنلب  رس  ریز  ص ۴۶٫  دنزب ، قرو  ار  شتارطاخ  موبلآ 

ص ۱۲۷٫ مدرک ،
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تسادقنهرامش ١٣٨ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

مشاب ص دوش . فذح  رد ص ۱۴۷  دیاب  ایروب  زا  هدش  هتخاس  یاه  هناخ  دنریز : رارقب  اهوهس  تاماهبا ، طالغا ، یخرب 
ص ۴۱٫ دنشاب ، هدز ) هدرک =(  ناتمشچ  دهد ؟ یم  ینعم  هچ  هدش -“ ات  سوناف   ” لثم وا  یاهفرح  راب  ریز  ملمحت   . ۱۸۵

طالغا یخرب  حیحصت  ص ۵۰٫  هدرول ، هل  هدرول = ص ۱۰۹٫  لاگند ، ص ۷۰٫  یلیمکت ، یلمکت = تاکرح  ص ۴۴٫  دناچوت ،
هکنیا یسف ، سف  هژاو  نیب ۲  ص ۱۲  هدش : هتسکش  رطس  دنچ  ص ۱۹٫  دندروآ ، ربخ  دیاب  راب ص ۵۵ ، کلیم  یریرحت :
هب زاین  رد ص ۶۵-۶۴  مه  صخش  موس  هب  نالک  هب  صخش  لوا  زا  یوار  شخرچ  ص ۱۹٫  هداتفا ، هلصاف  تسرد 

. دراد حیحصت 
دنچ دنناوارف . اهییوگ  هنیزگ  هنوگ  نیا  قوف  باتک  رد ۲  تسا . راصق  تاملک  دیلوت  برجم  هدنسیون  دراوم  زا  رگید  یکی 

تحانش رد  لاکشا  ص ۱۳۳٫  هتشاذگن ، یقاب  یسک  یارب  یساوح  مه  یگدنز  تالکشم  یباتفآ : یاهزور  زا  هنومن 
ص دراد ، یمک  تصرف  ندوب  دیفم  یارب  ناسنا  ص۴۶٫  دننک ، عورش  ار  نامرد  دنناوت  یمن  دیاش  ای  دنهاوخ  یمن  تسین ؛
ص ۵۲٫ تسا ، هتشاد  دانع  یعقاو ، قاشع  اب  هشیمه  یگدنز ، ارچ  ص ۱۳۶٫  تس ، اوه  داب  هرادن ، هدیاف  هک  فرح   ۷۰٫

چوک ص ۱۰۱ هصق  رد  اربناک  - نوزامآ فسوی ص ۷۹ ، لیثمت  اهنزوگ ص ۴۰ ، بش  رد  نادابآ  سکر  امنیس  تاحیملت 
. دنراد دوجو 

تاغیلبت لباقم  هطقن  سابع  ردنب  عباوت  زا  کراد  هد  رد  کویپ  ناتساد  رد  قرب  بآ و  یب  یاهرپک  نمزم  رقف  فیصوت 
. تسا ههد ۴۰ش  تقو  تلود  گرزب “ ندمت  ”

رد اه  هلمج  بیترت  یارب  یا  هدعاق  هچ  تسا . عوضوم  لاقتنا  دربشیپ  یارب  اه  هلمج  بیترت  فارگاراپ  ای  یدنب  لصفم 
شور نیا  سپ  دنک . یمیوقت  میظنت  ار  تالمج  نامز  روحم  رب  دناوت  یم  هدنسیون  دشاب ؟ یم  هدنسیون  رظن  دم  ناتساد 
یلو دتفا . یم  قافتا  شنکاو  ای  لولعم  زا  لبق  کیرحت  ای  تلع  ینعی  دشاب . یم  زین  تیلع  هدنریگرب  رد  ینمض  روطب 

ربخ لوا  تسا . موسرم  یراگن  همانزور  رد  نیا  دوش . یم  نایب  لوا  لولعم  هجوت  بلج  یتفگش و  دیلوت  یارب  یهاگ 
. دنوش یم  هتشون  للع  هلمج  زا  شوح  لوح و  طیارش  دعب  دوش ؛ یم  هداد 

ییارگیموب هداز ، لامج  ینابز  یراومهان  یسیون و  هرطاخ  تنس  لماکت  هعومجم  نیا ۲  رد  نایرفص  رتکد  نایب  کبس 
. دزادرپ یم  ترجاهم  رد  تارطاخ  ریرحت  رورم و  هب  ههد  دنچ  زا  سپ  هدنسیون  هک  دشاب  یم  کبوچ  یزیورپ و  لوسر 

ایآ دشاب . یم  یلاسنایم  رد  یبرغ  نابز  هب  هعلاطم  ملکت و  نادابآ و  رد  یکدوک  هظفاح  زا  یشان  مه  ینابز  یراومهان 
نابز طخ  تیاور  تافیصوت و  رد  درب ؛ راکب  یشیوگ  طخ  هملاکم  رد  تشادهگن ؟ ار  یمسر  یشیوگ و  نایب  زرم  دیاب 

. دشاب لیقث  هرواحم  رد  هتشاذن  یاجب  هتشاذگن “  ” دیاش لوق ص ۱۳۳  لقن  رد  یمسر .
. دوب راومهان  نابز  نیا  رگا  درک ؛ کیدزن  راتفگ  هب  ار  یبدا  نابز  یسیون ، هرطاخ  - هصق رد  یتوسکشیپ  یاوس  هدازلامج 

رب هدازلامج  یسیون  هرطاخ  هصق –  تنس  نایب  هویش  دنا . هدرک  هراشا  راومهان  نابز  هب  یریشلگ  یقداص و  مارهب 
، زنط نیا  زا  رانکرب  یزیورپ  لوسر  دومنیم . یلاخ  کشخ و  ههاکف  کی  دح  رد  طقف  هاگهک  یزنط  دوب ؛ راوتسا  زنط 

اهدعب هک  دش  یلپ  وا  دوزفا . تنس  نیا  هب  هناسفا  اهرواب و  یتح  اهتیصخش  روضح  اهفیصوت ، اب  مه  ار  یلحم  گنر 
ریش نامرهق  پیت  کشیب  دش . بونج  بتکم  ناسیون  ناتساد  یریگ  هرهب  زاغآ  یسیون و  ناتساد  شهج  هیام  تسد 
یاهرواب هب  یزیورپ  لوسر  هاگهگ  یاهزیرگ  یتح  تسا . هدوب  کبوچ  دنلب  ناتساد  تیصخش  شزادرپ  هیام  تسد  دمحم ،

. درک هدافتسا  دش ، ینافوت  ایرد  ارچ  ناتساد  رد  هصاخ  قفا ، نیا  زا  کبوچ  دنایامن . ار  یقفا  هک  دش  یاهزومآ  یناتستشد 

یّزعم لیعامسا  شیاه –  باتک  نایرفص و  دومحم 
تشهبیدرا ۱۳۹۲
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تشهبیدرا ۱۳۹۲

. تسا هدناسر  پاچ  هب  هک  تسا  یئاه  باتک  مدوصقم 
یباتفآ یاه  زور 

تفر نوتبالگ  هک  یزور 
نیلوراک اب  ماش  نامر 

لصف تفه  رد  ینامر  تسا ، نامر  مدرک  هراشا  هک  روطنامه  نیلوراک  اب  ماش  دنتسه و  ناتساد  هعومجم  لوا  باتکود 
. ابیز رایسب  یدلج  یور  اب  هحفص ، دودح ۸۲  و 

تسا راگن  همانزور  کی  وا  هک  مدرک  یم  رکف  نلبق  دسیون . یم  تساه  لاس  هک  تسا  یا  هدنسیون  نایرفص  دومحم 
دوش یم  عیزوت ! یناهج  حطس  رد  مه  تلع  نیمهب  بخ  تسا و  کین  ورتکلا  یا  هناماس  هاگرذگ  هناهام  هناسر  دنچ  ره  “ 

ریبدرس ناونعب  وا  و  تسین . دودحم  صخشم و  یپاچ  یاه  همانهام  هتفه و  ای  همانزور  لثم  نآ  ناگرامش  مقر  مه 
ار ناتساد  ددعتم  یاه  باتک  مدید  هک  هاگنآ  یلو  اه “  رناژ  همه  رد  دنز و  یم  ملق  نآ  رد  هک  تسا  لاس  هدزاود  دودح 
و صاخ . یکبس  اب  تسا  یا  هدنسیون  هک  متفایرد  داد  رارق  هاگرذگ  هناخباتک ی  رد  درک و  رشتنم  فا  ید  یپ  تروصب 

. منک هاگن  مدرب  مان  هک  یئاه  باتک  هرجنپ  زا  ار  وا  مهاوخ  یم  اجنیا  رد 

. مناد یم  مه  بوخ  یا  هدنسیونو  مناد ، یم  یناریا  هدنسیون  کی  ار  نایرفص  نم 
مینک یدنب  هتسد  روشک  نورد  تایبدا  و  دیعبت ، ای  ترجه  رد  تایبدا  هب  اه  یضعب  معز  هب  ار  ام  یناتساد  تایبدا  رگا 

 ، مینادب لخاد  رد  جراخ و  رد  ناتساد  نارذگ  اوتحم و  ساسا  رب  هکلب  هدنسیون  هاگتسیز  هیاپ  رب  هن  یدنب  میسقت  نیا  و 
ینعی شریخا  باتک  نوچ  تسوا . هاتوک  یاه  ناتساد  مروظنم  دراد . سنج  ود  ره  زا  یئاه  ناتساد  نایرفص  دومحم 

یم رارق  روشک  زا  جراخ  تایبدا  هتسد  رد  نقیقد  تسا و  هدادخر  روشک  زا  جراخ  رد  نمامت  نیلوراک ، اب  ماش  نامر 
. دنتسه یجراخ  نمامت  رفنکی  زجب  باتک  نیا  یاه  تیصخش  دریگ .

دوخ هک  هنوگنادب  ای  و  تساوا ، ساسحا  یگدرتسگو  نهذ  هدیئاز  نیلوراک ، اب  ماش  نامر  هک  داد  رظن  عطاق  ناوت  یمن 
تسه هچ  ره  یلو  تسا . هدش  فیرعت  شیارب  هک  تسا  یئارجام  تسا ، هتشون  ریما “  اب  یئانشآ  رد “ 

. ابیز ناور و  یرثن  اب  یندناوخ  تسا  ینامر 
هک روظنم  نیا  اب  دوش  یم  زاغآ  یزیر  همانرب  نودب  هقباس و  نودب  یلو  یفداصت  هن  رگا  یئانشآ  کی  اب  باتک 

ناور مسج و  رب  یرهُم  هک  ناج “  زا “  دشاب  یبسانم  هدنونش  دناوت  یم  دنک  یم  رکف  هک  یسک  اب  دناوتب  نیلوراک “  “ 
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. دیوگب تسا  هدز  وا 
. ددرگ یم  یهانپو  تشپ  لابند  هب  الاح  هدوب و  یئاوه  طخ  کی  رادنامهم  رس  وا 

هجیتن رد  تسا . یسراف  نابز  سیردت  داتسا  اه  هاگشناد  زا  یکی  رد  دوشب  وا  روبص  گنس  تسا  رارق  هک  ی  ریما “  “ 
یارب ناج “  بسانم “  نیشناج  دناوت  یم  دوشب  روج  رگا  هک  تسا  یرکفنشور  مه  دناد و  یم  بوخ  ار  یسیلگنا  مه 

. دشاب نیلوراک “  “ 

اب شمدید ، راب  نیلوا  یارب  مدرک ، یم  وجتسج  ار  یبلطم  هاگشناد  هناخباتک  رد  هک  یزور  متخانش ، یمن  نلبق  ار  ریما  “ 
. دیسر یم  رظنب  یدج  مارآ و  موش ، انشآ  وا  اب  هک  مدش  دنمقالع  تسا  یناریا  متسناد  یمن  هکنآ 

ریما اب  یئانشآ  زا  دش “.… عورش  نینچ  و 

ىم باتک  ادصورس  نیا  ىوت  هک  ىدوب  ىسک  اهنت  وت  متشاد ، رظن  ریز  ار  ىدایز  ىاه  ىرتشم  هک  ههام  دنچ  نیا  نم  ”… 
هک ار  یئاه  هشوگ  ىناریم . ار  ملق  پچ  هب  تسار  زا  مدید  ىم  هک  صوصخب  ىتشون ، ىم  مه  ىئاهزیچ  هاگ  و  ىدناوخ ،
. دوب بلاج  میارب  شا  همه  ىتشاد ، هارمه  هشیمه  هک  ىبیج  باتک  ىدادیم ، شرافس  هک  ار  ىئاذغ  عون  ىتسشن ، ىم 

: تفگ و  دش ، عنام  مردپ  راب  ود  ىکی  هک  مدرک ، ىم  هجوت  وت  ىاهراک  هب  ردقنآ  هاگ 
 (. دوش ىم  هدرزآ  ىرتشم  ) 

، ىنزب ىفرح  هکنیا  زا  لبق  دشروج .  بشما  و  منک ، تبحص  وت  اب  ات  دیایب  شیپ  ىتصرف  تساوخ ، ىم  ملد  ىلیخ 
. “ مهدب شرافس  نم  مه  ار  اذغ  عون  ىهدب  هزاجا  اتح  و  ىشاب ، نم  نامهم  بشما  هک  ىهدب  هزاجا  منکیم  شهاوخ 

“ ؟ ىا هتفرگ  دای  اجک  حیحص . نیریش و  ىلو  هجهل ، ىمک  اب  دنچره  ىنزیم ، فرح  بوخ  ار  ىسیلگنا  “ 

هرامش مطیلب  نفداصت ، ای  ما ، هدش  هتفرگ  ىزاب  هب  مدوب ، کوکشم  دید ؟ ىم  ىگنر ! هچ  ارم  ابیز  نامشچ  نآ  اب  “ … 
؟ تسا هدمآردروج  شیاه 

؟ نم ارچ  مدآ  همه  نیا  زا  - 
: تفگ بجعت  اب  تخود و  متروص  هب  تلاح  ىب  تام و  ار  شهاگن 

“ ؟ ما هدرک  ىراک  رگم  تسیچ ؟ تروظنم  مناد  ىمن  وت ؟ ارچ  “ 

سپ هچوک  رد  ار  هدنناوخ  نامر  نیارد  نایرفص  دومحم  یزاس  تیصخشو  اه ، هژاو  یروجو  تفج  یزادرپ ، ناتساد 
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ساسحا دنک و  کرد  یبوخب  ار  اه  نآ  هدنناوخ  هک  دیهد  یم  هزاجا  رثن  یناور  دنک و  یم  یهارمه  باتک  یاه  هچوک 
. دشاب هتشاد  یوحنب  کیره ، اب  یکرتشم 

هدنناوخ رد  ار  ندناوخ  همادا  قوش  اه  نآ  یراذگمان  اتح  دنراد . مه  اب  یحیحص  سوملم و  طابترا  باتک  یاه  لصف 
. درادیمهگن هدنلاب 

یچیپ دنک و  یم  زاب  ناهد  یا  هرد  دوشراوس  دوخ  یئایور  لاب  رب  رور  یم  قشع  هک  یئاجنآ  نیلوراک  اب  ماش  نامر  رد 
. دزادنا یم  یراومه  زا  ار  هار  دُنت 

تسناوت یم  هتبلا  تسا و  نایرفص  دومحم  یابیز  یاه  راک  زا  یکی  نیلوراک  اب  ماش  نامر  هک  تسا  نیا  رب  نم  نامگ 
تسا نیا  نامر  دروم  رد  وا  رظن  هک  مناد  یم  یلو  دوش . اضرا  رتشیب  هدنناوخ  ات  دبایب ، همادا  تسه  هک  هچنآ  زا  شیب 

. دشاب هتشاد  یئوگ  هدایز  دیابن  هک 
رد ار  متبحص  تسه ، مه  هاتوک  یرظن  و  مدیدنسپ ، رایسب  ار  نآ  هک  باتک  نیا  دروم  رد  هداز  رظان  مناخ  عماج  رظن  اب 

 : مهد یم  نایاپ  باتک  نیا  دروم 

لکش ار  یمگ  رد  رس  یامعم  ات  دوش  یم  ناشیادیپ  ناهگان  هک  دنا  تشونرس  زا  یئاه  هکت  یگدنز  یاه  یزاب  هاگ  “ 
. دنهدب

یم مه  رب  ار  فراعتم  لاور  دنیآ ، یم  هدز  رس  میرادن  ار  ناشراظتنا  هک  ینامز  رد  و  دنا ، دنیاشوخ  ان  اوران و  رتشیب 
. اه نآ  اب  فاصمرد  میناوت  ان  هدنامرد و  هچ  ام  و  دنناشک . یم  رگید  یهار  هب  ار  زیچ  همه  دنزادنا و  یم  قنور  زا  دننز ،

. دنربج اه  یزاب  نیا  تسا . جراخ  نامرایتخا  زا  تقیقح  رد  نوچ  میوش ، یم  میلست  هنازجاع  هچ  اعدا  همه ی  اب  هاگ  ام 
. دش یم  یرگید  عون  یتسیاب  نامر  نیا  دوبن  نینچ  رگا 

ار اه  یزاب  مدوب . روصتم  نآ  رب  یرگید  نایاپ  هناشوخ  رس  متشاد و  رگید  ینامگ  مدناوخ  هک  ار  نآ  سیون  تسد  نم 
. “ درک دش  یمن  مه  شیراک  تفر . ار  شدوخ  هار  نامر  یلو  مدوب . هدرک  شومارف 

. متسه یضار  شندناوخ  زا  نم 

نیرتمک نم  دراد . یدنسپ  لوبق و  دروم  یاه  هصخاش  هک  تسا  یا  هدنسیون  زین  شهاتوک  یاه  ناتساد  رد  نایرفص 
هدش یراج  وا  ساسحا  ناور و  نهذ و  رد  هک  هنوگنامه  ناتساد  ره  نم  رظنب  منیب . یمن  اه  نآ  رد  یئوکلا  ای  دیلقت 
. دنایامن یم  ار  شدوخ  شورو  کبس  نایب ، رد  و  دراد ، یصاخ  یاوه  لاح و  مادک  ره  و  هدمآ ، ذغاک  یور  تسا 
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. دشوپب نامر  هماج  دناوت  یم  طسب ،  یمک  اب  وا  هاتوک  ناتساد  ره  دراد  هراشا  شدوخ  هک  روطنامه 
یگنرفرهش “ هاگتسد “  تشپ  هک  تسا  نیا  لثم  یریگ  یم  تسد  هب  ار  وا  هاتوک  ناتساد  هعومجم  باتک  ره  یتقو 

. ینک یم  اشامت  ار  مدرم  یگدنز  عیاقو  زا  یئاه  هشوگ  یراد  فلتخم  رظانم  یاجب  یا و  هتسشن 
مدرم بلتخم  طاقن  لئاسم  اب  ار  ام  یباتفآ  یاه  زور  باتک  رد  کویپ  مساج –  هللا –  طفل  یاه : ناتساد  ندناوخ  اب 

نآ یخلت  هک  دنک  یم  حرطم  فیرظ  یندناوخ و  نانچ  ار  تالکشم  یراعش ، هنوگچیه  یب  وا  دنک . یم  انشآ  نامروشک 
- راضحا مدش  – راگدنام  دش  هک  نینچ  ماهوا –  وب –  بش  هخاش  کی  یاه : ناتساد  ینک . یم  سح  دوخ  ناهد  رد  ار  اه 

. دنتسه تسد  نیا  زا  یئاه  هنومن  نینزان – 

ناوج رسپ  یارب  دوخ  یب  ما . هتفگ مردام  هب  نلبق  دروم  نیا  رد  ار  مرظن  نم  تسامش . رسپ  دسا  همانرب  نیا  “ … 
نینزان ناتساد  زا  دینکن “… یزاس  هدنورپ  مدرم  ناوخ  سرد مارآو و 

. دش ریزارس  تفرگ و  ار  یکشزپ  نویسیمک  یاه  هلپ  هب  یهتنم  یورهار  نوبغم ،  “ 
نام همه  …. تخادرپ دیاب  تسین ، یا  هراچ دشاب . مشچ  ود  نیا  نم  مهس  دیاش  دنا . هداد ار  ناشزیچ  همه  اه ، یضعب 

وب بش  هخاش  کی  ناتساد  زا  میراکهدب !!

“ …
کی یمود  داتسیا . هدننار  رانک  هک  مرف  سابل  اب  حلسم و  یکی  الاب . دندمآ  رفن  ود  داتفا . سفن  زا  سوبوتا  دنتسب . ار  ویدار 

اه رس  دندیدزد . ار  ناشهاگن  دنشابن  دلب  ار  ناشسرد  هک  یا  هسردم  نادرگاش  لثم  اه  رفاسم    ِ رتشیب دمآ . رت  ولج  مدق 
. دنتفرگ نیئاپ  ار 

یم رطنب  رتهاتوک  یمک  نم  زا  تسشن . بترم  تسار و  تفرگ . رب  هشیش  زا  ار  شتروص  درک . شا  هجوتم  توکس 
. دوب راد  شخ  هتفرگ و  مب و  شیادص  دشاب  هدنام  شا  هرجنح  رد  کخرس  داب  یگچب  زا  هک  یسک  لثم  دیسر .

. دیشک شناهد  رود  هب  دروآ و  رد  درک . یم  هدافتسا  یا  هچراپ  لامتسد  زا 
“ دوب ! هدروخن  یزیچ  هک  وا  “ 

: درک همزمز  دنارذگ و  دراو  ودره  یور  زا  ار  یهاگن  دیلام . ار  شنامشچ  مارآ  دشاب . هتساخرب  باوخ  زا  دیسر  یم  رظنب 
“ دنرومام ؟ “ 

: شمتشاذگن باوج  یب  تساوخ . یم  دیئات  درک ، هاگن  نم  هب 
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منک “ یم  نامگ  “ 
 “ دوب هدناسر  رهش  نیلوا  هب  ار  ام  ریخات ، تعاس  ود  نیمه  رید . یلیخ  اما  دندمآ . هرخالاب  “ 

مدش راگدنام  دش  هک  نینچ  ناتساد  زا 

زا ار  ندناوخ  تذل  تسا  ناتساد  کی  هک  شریخا  باتک  هچو  شهاتوک  یاه  ناتساد  هچ  نایرفص ، یاهراک  هعومجم 
. دنک یمن  غیرد  هدنناوخ 

*****

 : رشان رهلک ،  ابیرف  هتشون ی  هناقشاع “  نامر “  رب  یدقن 
یقیفوت میرم  تومآ –  تاراشتنا 

تشهبیدرا ۱۳۹۲

ِرطاخ ینعی  یا ،  هدنسیون  دیدج  نامر  یاپ  ینیشنب  یوش و  تا  هدعم  ِیمیدق  درد  لایخ  یب  یتقو 
! تسا زیزع  تیارب  یلیخ  هدنسیون  نآ 

مدناوخ و ناتسبد  نارود  رد  هک  مسانشیم  کاروا “  هرایس ی  ِنادنمشوه  زا “  ار  رهلک  ابیرف 
رکف مدوب و  هتشاذگ  هصق  ی  ابص “  یاج “  ار  مدوخ  هک  یروطب  نآ ! زا  دمآ  مشوخ  مه  ردقچ 

یم نامسآ  هب  مدق  دنچ  اب  ارم  دیآ و  یم  نامسآ  زا  یدوجوم  یبش  ای  یزور  کی  هرخالاب  مدرکیم 
. درب

رهلک وناب  هک  مدش  هجوتم  مدناوخ  ار  درم “  کی  نایاپ  و “  نز “  کی  عورش  نم “ ، “  زیزع  رهوش  یاه “  نامر  یتقو 
نتفگ یارب  یرایسب  یاهفرح  مه  نالاسگرزب  یارب  نامر  شراگن  رد  دنرادن و  رحبت  ناکدوک  تایبدا  هزوح ی  رد  اهنت 

. دنراد
تومآ رشن  یاهباتک  نیرتشورفرپ  تسیل  رد  درذگیم و  نآ  راشتنا  خیرات  زا  هتفه  کی  اهنت  هک  ینامر  هناقشاع … “  اما “ 

هدنسیون شدوخ  هک  دوشیم  تیاور  یدرم  نابز  زا  هک  یا  هصغ  رپ  هصق ی  دراد ! یزیگنا  مغ  هصق ی  هتفرگ ، رارق 
هتشرف ی اب  هصق  لوا  زا  تس و  یتنعل  یاه  چراق  زا  ِرپ  شناتشگنا  نیبام  هک  ییاهاپ  اب  یدرم  تاملک .  ریگرد  تسا و 

. تساهنت یلو  تسا  شکچوک  رسپ  دراد  ایند  رد  هک  یسک  نیرتزیزع  هک  ییاهنت  هدنسیون ی  تسا . تبحص  مه  گرم 
دنا و هدوب  شا  هلاس  دنچ  یس و  یگدنز  رد  نز  ود  لاحب  ات  ددرگیم ! شدوخ  نآ ِ“  لابند “  ام  همه ی  لثم  هک  یدرم 

! درم یاهوجتسج  هب  دراذگیم  ینایاپ  هطقن ی  هک  تسا  ینآ “  نامه “  عقاو  رد  یرخآ  عقاو  رد  یموس و 
یعفادت تلاح  ییاهروج  کی  تسا  درم  یوار  هک  یوشیم  هجوتم  ادتبا  رد  ینک و  یم  ناتساد  ندناوخ  هب  عورش  یتقو 
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هتشر هب  ار  درم  یاه  هغدغد  اهزاین و  مامت  اقیقد  دناوتیمن  ینئمطم  وت  تسا و  نز  ناتساد  هدنسیون ی  نوچ  یریگ  یم 
فلتخم یاه  تیصخش  مامت  یوار و  یاه  هغدغد  لماک  تراهم  اب  رهلک  وناب  هناقشاع “  رد “  یلو  دروآرد ! ریرحت  ی 

یاه تیصخش  زا  مادک  ره  هک  دهدیم  ناشن  وا  تسا .  هدیشک  ریوصت  هب  هداد و  ناشن  سوملم  فافش و  ار  شناتساد 
شفک یا و  همروس  لمیر  اب  یکی  دننک ! یم  یرپس  یزیچ  هچ  اب  ای  هچ و  رد  ای  اجک و  رد  ار  ناش  ییاهنت  ناتساد  نیا 
سیف ای  رتسمه و  اب  یکی  نآ  شندش و  فورعم  هغدغد ی  یا و  هحفص  دصیس  نامر  اب  یرگید  شگنر  هب  گنر  یاه 

ای نیسَحت “  ینک “  یم  سح  یهاگ  وت  هک  نانچنآ  دنک  یم  یوار  ِتارکفت  ِقرغ  ار  وت  مامت  تراهم  اب  هدنسیون  کوب . 
وت ینورد  ِنآ “  تسا “  نکمم  تسا  یوار  ِنآ “  هک “  وناب “  لاخ  ای “  یشاب و  وت  ِدوخ  تسا  نکمم  یوار “  نامه “ 

! دوش شقشاع  دنیبب و  دوش و  ادیپ  یکی  یراد  تسود  هک  دشاب 
یم قشع  عوضوم  هب  طقف  طقف و  بطاخم ، یمگردرس  یکاخ و  ههاریب و  هب  ندز  نودب  رهلک  وناب  هناقشاع “  رد “
هتفرگ شیرجت  رازاب  وگتفگ و  کراپ  دازحرف و  اشیگ و  زا  ار  اه  هچوک  سپ  هچوک  مامت  قشع  هب  ندیسر  یارب  دزادرپ و 
تسا هدرک  هفالک  ار  یوار  هک  هدز  چراق  یاهاپ  نامه  اب  ار ،  یلم  هناخباتک  یتح  دوصقم  هدازهاش  ناراو و  بساج و  ات 

! تسا هدرک  وجتسج  دوخ  قشع  هب  ندیسر  یارب  ، 
یگدنز ریسم  رد  وناب “  لاخ  لثم “  یکی  رگا  میتسه و  نآ  یالتبم  ام  همه ی  هک  دراد  یزیگنا  مغ  ِییاهنت  هصق ، درم 

رارف نام  یگدنز  زا  اه  یتحار  نیمه  هب  میراذگ  یمن  داد و  میهاوخ  ماجنا  ار  یوار  یاهراک  مامت  لمتحی  دریگب  رارق  نام 
! دنک

ریرحت هتشر ی  هب  یدوعص  یناکلپ و  تروصب  فلتخم و  حوطس  رد  ار  نآ  لماکت  یوار و  ِقشع  لباقت  هناقشاع “  “ 
یم دوخ  دوصقم  هب  ار  یوار  اهتنا  رد  هک  هدرک  ینآ “  هب “  ندیسر  فوطعم  ار  شساوح  شوه و  مامت  تسا و  هدروآرد 

! دناسر
نارازه دیاب  رهلک  وناب  هب  نامحور ! هدشمگ ی  همین ی  ِنتفای  یارب  تسام  ِکت  کت  یوجتسج  هصق ی  هناقشاع “  “ 

متخ دوصقم  بوبحم و  هب  رگا  هک  نامحور  یگتشگمگ  سح  نیا  یروآدای  ندروآرد و  ریرحت  هب  رطاخب  تفگ  دورد 
. دروخ دهاوخ  ار  نام  یگدنز  مامت  هنایروم  لثم  دوشن 

نایرفص دومحم  باختنا  هب  نسردنا –  دوورش 
تشهبیدرا ۱۳۹۲

نسردنا دوورش 
Sherwood Anderson

چرام ۱۹۴۱  ۸ ربماتپس ۱۸۷۶ –   13
ناگدنسیون و زا  وا  تسا  یئاکیرمآ  ناگدنسیون  نیرت  لیصا  زا  یکی  نسردنا  دوورش 

. تسا اکیرما  رد  هاتوک  ناتساد  ییالط  رصع  نارعاش 
ناوج ناگدنسیون  زا  لسنود  یکی  داهن  انب  یسیون  ناتساد  رد  هک  یا  هزات  بولسا  هیاپ  رب 

. داد رارق  ریثات  تحت  ار  یئاکیرمآ 
ییاهراک هب  دمآرد  بسک  یارب  دربب و  نایاپ  هب  ار  دوخ  تالیصحت  تسناوتن  رقف  تلع  هب  وا 
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یلاوح رد  مکمک  یلو  دش . لوغشم  یزاسگنر  یراجت و  تاغیلبت  یزاسهخرچود و  لثم 
هب یلاسنایم  رد  ار  شایبدا  قیفوت  نیتسخن  هک  دوب  یناگدنسیون  زا  مه  نسردنا  دروآ . یور  تایبدا  هب  لاس ۱۹۱۳ 

. دروآ تسد 
نیمه یوریپ  و  تشاذگ ، تایبدا  تمدخ  رد  تقو  مامت  ار  دوخ  دیشک و  تسد  اهراک  همه ی  زا  لاسرد ۱۹۱۲  دوورش 

یسدنیل لچاو  گرب “، “  دنس  لراک  نآ “  رد  هک  تسویپ  وگاکیش “  سناسر  مان “  هب  ناگدنسیون  زا  ینوناک  هب  میمصت 
. تفرگ یم  رظن  وا  زا  دیزرو و  یم  تدارا  رزیارد “  هب “  وا  دنتشاد . تیوضع  رزیارد “  رود  وئت  و “  “ 

. تشاذگ یسانشرس  رد  ماگ  ویاهوا “  گرب  زنیاو  باتک “  راشتنا  اب  نسردنا  دورش 
 : زا دنترابع  وا  رگید  یاه  باتک 

مخت یزوریپ  یاه “  مانب  هاتوک  یاه  ناتساد  هعومجم  ود  و  خلت – “  هدنخ  رایسب “ – “  یاه  جاودزا  اونیب “ -”  دیفس  “ 
. تسا اه “  درم  اه و  بسا  و “  غرم “ 

شیاه هتشون  زا  کیچیه  رد  تسا و  راگن  هداس  نسردنا  تسا . راذگ  رثا  ناور و  هیاریپ ، یب  نسردنا  دوورش  یاه  هتشون 
. میبای یمن  هدیچیپو  ناوخ  تخس  یرثن 

شراثآ هک  تسا  اه  درد  اب  شزیمآ  نیمه  رطاخب  دراد و  شنوماریپ  مدرم  یاه  ارجام  رد  هشیر  رتشیب  وا  راثآ  هیامنورد 
. تسا هداد  رارق  دنسپو  لوبق  دروم  ار 

را ۲۶ هاتوک  ناتساد  هعومجم ۲۶  هک  مان  نیمهب  یباتک  هک  تسا  لگنج “  رد  گرم  وا “  هاتوک  یاه  ناتساد  زا  یکی 
. تسا هدش  رشتنم  شراکمه  نایرفص و  یلع  دمحم  همجرت  هب  تسا  یناهج  روهشم  هدنسیون 

هیوفص نامز  رد  هک  یناریا  هتسجرب  تسیروتاینیم  یسابع  اضر 
ریسگنت اسیلا  زا  یباختنا  تسا –  هتسیز  یم 

تشهبیدرا ۱۳۹۲

هاش و یزادرپ  ریوصت  هب  هک  یناشاقنو  ارس  هحیدم  نارعاش  فالخ  رب  وا 
وا یاهراک  رتشیبو  تسا  هتشاد  یمدرم  یشیارگ  دنتخادرپ ، یم  نایرابرد 

. تسا تعیبط  هب  هاگن  یزادرپ و  هرهچ 
اه تروص  و  تالمجت ، تانیئزت ، اه ، سابل  یزیمآ  گنر  وا  ریواصت  رد 

یشاقن هب  رتشیب  هک  یسابع ، اضر  تراهم  اما  دنا . هتشاد  ریگمشچ  یششخرد 
مدرم یقالخا  یحور و  تالاح  تعیبط و  ریوصت  رد  تشاد ، لیامت  ملق  هایس 

. دوب یداع 
هدوب یدایز  راثآ  قلاخ  یدالیم “  ۱۶۳۵  – ۱۵۶۵ دوخ “  هلاس  داتفه  یگدنز  رد  وا 
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میروآ یم  امش  هاگن  هاگشیپ  هب  ار  نآ  زآ  یئاه  هنومن  هک  تسا 
زین وا  هک  هیوفص  نامز  رگید  دنمرنه  یسابع  اضریلع  هک  تسا  رکذت  هب  مزال 

تسیروتاینیم یسابع  اضر  اب  یتسیابن  ار  تسا  هدوب  مانب  یسیون  شوخ 
. درک هابتشا 

وئل
ودران

 : همجرت ی یچنیواد -
یراهدنق دمحا 

تشهبیدرا ۱۳۹۲

رد هداعلا  قوف  یاه  ییاناوت  ابو  دادعتسا  اب  یا  هغبان 
. فلتخم یاه  هتشر 

دارفا زیگنا  تفگش  تشذگرس  باتک “  زا  هتفرگرب 
 ” هتسجرب

همسجم وا  هک  یلاح  رد  دننادیم . یگرزب  شاقن  ار  یچنیواد  ودران  وئل  مدرم ،  رثکا 
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یشاقن رد  وا  شور  دوب . دنمشناد  سدنهم و  رامعم ،  رعاش ،  نادیقیسوم ،  زاس ،
ولج ۲ شدوخ  نامز  زا  نرق  کی  وا  یاه  هدیا  تشاد و  اپورا  ناشاقن  رب  یدایز  ریثات 

ایلاتیا سنارولف  کیدزن  یچنیو  رهش  رد  لاس ۱۴۵۲  رد  یچنیواد  ودرانوئل  دوب . رت 
رد شردپ  اب  ودرانوئل  تلع  نیمه  هب  دندوب . هدرکن  جاودزا  مه  اب  شنیدلاو  دش . دلوتم 

رهاوخ و یردامان و ۱۱  راهچ  وا  دعب ،  یاه  لاس  یط  درک . یم  یگدنز  سنارولف 
رد ودران  وئل  دوب . رت  ناوج  ودرانوئل  زا  لاس  اه ۴۵  نآ  زا  یکی  هک  تشاد  ینتان  ردارب 

همسجم یاه  هتشر  رد  نمض  رد  دوب . فورعم  شاقن  کی  درگاش  یگلاس ،   ۱۵
شاقن دوب ، هلاس  یتقو ۲۰  درک . یم  لیصحت  مولعو  تایضایر ،  یقیسوم ،  یزاس ، 

سپ شداتسا  زور  کی  هک ،  درک  یم  یشاقن  ابیز  یدح  هب  دوب و  هدش  یا  هداعلاقوف 
شاقن یچنیواد  هچ  رگا  درکن . یشاقن  زگره  رگید  تخادنا و  نیمز  هب  ار  دوخ  یشاقن  یوم  ملق  وا ،  زا  ییولبات  ندید  زا 
قیقحت فلتخم  تاعوضوم  رد  تشاد  تسود  وا  درک . یمن  اهر  ار  شرگید  یاه  یدنم  هقالع  هاگ  چیه  یلو  دوب  یگرزب 
ریغ یدنمشناد  وا  هک  دندرک  یم  رکف  مدرم  زا  یرایسب  دمهفب . دنیب  یم  هک  ار  یزیچ  ره  تلع  تساوخ  یم  دنک و 

دوب یصخش  نیلوا  وا  لاثم ،  یارب  دبایب . شتادهاشم  یارب  تسرد ،  یملع  فیرعت  دوب ،  دنم  هقالع  اریز  تسا . یداع 
ار اه  هچیهام  تالضع و  درکراک  یگنوگچ  لکش و  ات  درک  یم  زاب  ار  هدرم  کی  ندب  وا  درک . حیرشت  ار  ناسنا  ندب  هک 

ناهایگ ، زا  قیقد  یشاقن  لماش ۵۰۰۰  رتفد  نیا  هتبلا  تشون . یم  یرتفد  رد  ار  دوخ  تادهاشم  همه ی  وا  . دمهفب
هب تایضایر  یرامعم و  تاعالطا  یملع و  تاقیقحت  دوب . مه  یگرزب  عرتخم  یچنیواد  دوب . مه  ناسنا  ندبو  تاناویح ، 

امیپاوه عارتخا  زا  لبق  لاس  ار ۴۰۰  هدنرپ  نیشام  کی  وا  لاثم  یارب  دنک . یحارط  یدیدج  ئایشا  هک ،  درکیم  کمک  وا 
مه ار  رگید  یاه  زیچ  زا  یرایسبو  ییایرد  ریز  هعلاطم ،  غارچ  راد ،  گنز  تعاس  رلوک ،  نینچمه  دوب . هدرک  یحارط 

یفاک تصرف  تقو و  هنافساتم  دوب . هدرک  یحارط  ار  دیدج  ییش  دودح ۱۰۰۰  یچنیواد  هتفرمهیور  درک . یحارط 
عقاورد دنک . راکشآ  ار  دوخ  دیدج  راکفا  زا  یرایسب  هک  تشادن 

۳
هتسجرب هداعلا  قوف  صخش  وا  دناسرن . ماجنا  هب  هاگ  چیه  دوب ،  هدرک  عورش  هک  ار  یی  اه  حرط  زا  یرایسب  یچنیواد ، 

ار اه  نآ  حرط  درک و  یم  مه  ار  راک  نیمه  دنک ،  رکف  دیدج  یاه  حرط  هراب ی  رد  هک  دوب  بلاج  شیارب  بلغا  دوب ، یا 
حرط هب  تبسن  ار  شا  هقالع  دمآ و  یم  شغارس  هب  یدیدج  رکف  اریز  تشادن . ار  اه  نآ  ماجنا  تصرف  یلو  دیشک  یم 

یشاقن کی  تباب  مدرم  اه ،  تقو  یضعب  دیناسر . مامتا  هب  ار  یمک  رایسب  یاه  یشاقن  یچنیواد  داد . یم  تسد  زا  یلبق 
هب ار  اه  نآ  تسناوت  یمن  تشاد  رس  رد  هک  یدایز  یاه  حرط  تلع  هب  وا  یلو  دنداد  یم  لوپ  وا  هب  همسجم  کی  ای 

فلتخم تاعوضوم  هب  شیاه  یدنم  هقالع  تلع  هب  مهزاب  یلودرک  یم  عورش  ار  یشاقن  کی  یهاگ  دناسرب .  ماجنا 
شاقن هب  هجیتن  رد  دندش ،  یم  هتسخ  ندرک  ربص  زا  وا  نایرتشم  زا  یضعب  دناسرب . نایاپ  هب  ار  نآ  تسناوت  یمن 

. دوب هدرک  داجیا  یشاقن  رد  دیدج  شور  کی  وا  دنناسرب . مامتا  هب  ار  یچنیواد  مامت  همین  راک  هک  دنداد  یم  لوپ  یرگید 
یلو دندیشک  یم  ار  یشاقن  نامه  نارگید  دندمآ . یم  رظن  هب  یدعب  هس  ریواصت  دیدید ،  یم  ار  وا  یشاقن  امش  یتقو 

زا مادک  چیه  دندمآ . یم  رظن  هب  یعقاو  هدنز و  یچنیواد  یشاقن  دمآ . یم  رظن  هب  هداس  حطس  کی  دننام  اه  نآ  یشاقن 
ایسب هنومن ی  ازیلانوم  فورعم  یولبات  دنک . هولج  یعقاو  هک  دنشکب  ار  یناویح  ای  ناسنا  دنتسن  اوت  یمن  رگید  ناشاقن 

هب ار  نآ  ات  دیشک  لوط  لاس  راهچ  یچنیواد  یارب  تسا . یشاقن  هنوگ  نیا  زا  یبوخ 
تخادرپن مه  یلوپ  نآ  تباب  دیدنسپن و  ار  نآ  دوب ،  هداد  شرافس  ار  ولبات  نیا  هک  یسک  هنافساتم  دناسرب .. نایاپ 

۴
ازیلانوم

هسنارف هاشداپ  هب  زورما ) رالد  ۳۰۰۰۰۰ الط  ( سنا  غلبم ۴۹۲  هب  ار  ولبات  نیا  یچنیواد  ودران  وئل  دعب ،  لاس   ۱۰ یلو
هک دش  لیدبت  هزوم  کی  هب  رول  اه  دعب  درک . نازیوآ  رول  مان  هب  ینامتخاس  لخاد  رد  ار  نآ  هسنارف  هاشداپ  تخورف .
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رد دیشک . یم  مه  هعموص  اسیلک و  دننام  یبهذم  یاه  ولبات  تاقوا  یضعب  یچنیواد  دراد . رارق  اجنآ  رد  نانچمه  ازیلانوم 
 ، ولبات نیا  ندیشک  یارب  دیشک . هعموص  کی  راوید  یور  ار  رخآ “ ماش  مان “  هب  دوخ  یشاقن  وبات  نیرتگرزب  لاس ۱۴۹۵ ، 
یم هعموص  هب  نآ  یاشامت  یارب  هتسد ،  هتسد  مدرم  دوب ،  هراک  همین  ولبات  یتقو  درک . فرص  تقو  لاس  هس  یچنیواد 

. درک یم  ءاقلا  ناگدننیب  هب  ار  بش  نآ  ناجیه  یشاقن  نیا  اریز  دندیدنسپ . یم  یلیخ  ار  ولبات  نیا  اه  نآ  دنتفر .
۵

رخآ ماش  یولبات 
راوید یور  یشاقن  هنافساتم  دنتشاد . تسود  ار  درب  یم  راکب  نآ  رد  یچنیواد  هک  یناشخرد  یاه  گنر  نینچمه ،  مدرم 

 ، اسیلک هب  نازابرس  هلمح ی  تلع  هب  گنج  کی  رد  دش و  هتسوپ  هتسوپ  یتدم  زا  دعب  هعموص  طیحم  تبوطر  تلع  هب 
یارب امومع ،  یچنیواد ،  ودرانوئل  دندرک . یزاس  زاب  هرابود  ار  نآ  یتسدربز  ناشاقن  هناتخبشوخ  دید . یلک  بیسآ 

اه یضعب  هتبلا  تفرگ . یم  رارق  نیسحت  دروم  فلتخم ،  یاه  هتشر  رد  شیاه  تراهم  یرنه و  هنادنمشوه ی  یاهراک 
دوخ یاه  تشاد  دای  رتفد  رد  ار  بلاطم  زا  یرایسب  یچنیواد  تسا . بیرغ  بیجع و  شیاهراک  هک  دندوب  دقتعم  مه 

. دراد یناطیش  ءاشنم  وا  تاعالطا  هک  دنتفگ  یم  یتح  رگید  یضعب  درواین . رد  رس  نآ  زا  یسک  ات  تشون ،  یم  هنوراو 
. تسا یناطیش  تمالع  کی  یتسد  پچ  هک  دندوب  دقتعم  یا  هدع  اه ،  نامز  نآ  رد  دوب و  تسد  پچ  یمدآ  وا  اریز 

. دندیدنسپ یم  ار  شیاهراک  دنتشاد و  تسود  ار  وا  مدرم  رتشیب 
۶

ینغ هچ  ریقف و  هچ  شناتسود  هب  تبسن  صوصخب  دوب . یمیمص  یمدآ  یعامتجا  طباور  ظاحل  زا  یچنیواد  ودرانوئل 
رسپ لفکت  یلو  دوب  هدرکن  جاودزا  هچرگا  دوب . بسانتم  یمادنا  اب  هینب  یوق  یدرم  یرهاظ  ظاحل  زا  دوب . دنمتواخس 

ینامهیم هب  ار  وا  دایز  یلیخ  مدرم  دوب . یبوخ  رایسب  ردپ  وا  یارب  درک و  گرزب  ار  وا  تفرگ و  هدهع  هب  ار  یا  هچب 
دوب ییوگ  هلذب  برشم و  شوخ  رایسب  مدآ  شا  یرنه  یملع و  تیصخش  رب  هوالع  وا  اریز  دندرک ،  یم  توعد  ناشیاه 

مه یبوخ  یادص  دوب و  مه  یگرزب  ناد  یقیسوم  نمض  رد  دندرب . یم  تذل  وا  اب  ترشاعم  زا  مدرم  هک  یروط  هب  ، 
. تخاون یم  یداتسا  اب  دوب  هدرک  عارتخا  شدوخ  هک  ار  یقیسوم  تلآ  کی  تشاد و 

کی شدوخ  نامز  هب  تبسن  وا  دشوپب . نارگید  اب  توافتم  یاه  سابل  دوب  دنم  هقالعو  دوب  یشوپ  کیش  درم  یچنیواد 
یم هولج  یداع  ریغ  یمک  نامز  نآ  رد  ندوب  زیمت  دوب . زیمت  رایسب  هشیمه  هکدوب  نیا  نآ  تشاد و  یداع  ریغ  تداع 

دیابن هک  دوب  دقتعم  اریز   ، دوب راوخ  هایگ  یچنیواد  درک . یمن  هدولآ  گنر  هب  ار  دوخ  تشگنا  تقوچیه  لاثم  یارب  درک .
مه اه  نآ  زاورپ  دروم  رد  هتبلا  درک . یم  دازآ  ار  اه  نا  دیرخ و  یم  ار  هدنز  ناگدنرپ  تاقوا  یضعب  تشک . ار  تاناویح 

رد یفلتخم  یاه  راک  درک و  رفس  ایلاتیا  مهم  یاهرهش  همه  هب  شیگدنز  لوط  رد  وا  تخادرپ . یم  هعلاطم  قیقحت و  هب 
وا دراد . ییاه  تراهم  هچ  دندیسرپ  وا  زا  درک ،  هعجارم  ییاج  هب  لغش  کی  نتفای  یارب  راب  کی  داد . یم  ماجنا  اه  رهش 
راک هب  یشاقن  رب  هوالع  یچنیواد  دهد . ماجنا  ار  فلتخم  راک  دناوت ۳۶  یم  هکنیا  زا  یکاح  درک  هیهت  تسیل  کی  خساپ  رد 

دناوت یم  هنوگچ  هک  دوب  هتفایرد  دیشک و  یم  ار  بآ  یاه  لاناک  اه و  لپ  حرط  وا  تخادرپ . یم  یسدنهم  یرامعم و 
هفیظو ماجنا  نالیم  کود  یارب  یماظن ،  رواشم  ناونع  هب  راب  کی  وا  دهد . رییغت  هطقن  کی  رد  ار  هناخدور  کی  ریسم 

هب پاپ  اریز  دوبن ، یضار  راک  نیا  زا  یلو  درک  یم  راک  پاپ  یارب  تفر و  مر  هب  رمع  رخاوا  رد  یچنیواد  درک . یم 
ناوج یاه  شاقن 

۷
مدرم هجوت  دروم  نانچمه  یلو  درک  یم  یگدنز  اهنت  دش ،  رت  نسم  یچنیواد  یتقو  داد . یم  شرافس  یرتشیب  یاهراک 

 ، دندرک یمن  کرد  ار  وا  مه  یا  هدع  هتبلا  دوب .
لوا سیسنارف  یرب  ار  شرمع  رخآ  لاس  کی  یچنیواد  دوب . شدوخ  نامز  زا  رت  ولج  یلیخ  شنانخس  دیاقع و  اریز 

راتفگ اب  ار  هاش  داپ  یهاگ  تشاد . هدهع  هب  ار  هاشداپ  یسدنهم  یرامعم و  یاه  حرط  وا  درک . یم  راک  هسنارف  هاشداپ 
لباق نارگید  یارب  اه  دعب  هک  تشون  یدیدج  تشاد  دای  هچ  رتفد  یو  درک . یم  لاحشوخ  شدیدج  یاه  هدیاو  نیریش 
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ناهجهرامش ١٣٨ روهشم  ناشاقن 
تسا دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

تشذگ رد  یگلاس  نس ۶۷  رد  لاس ۱۵۱۹  یم  هام  مود  رد  شمارآ  شیاسآ و  تیاهن  رد  وا  دشاب . هدافتسا 
رخآ ماش 

 ( دنوکوژ دنخبل  ازیلانوم ( 

ناگدنسیون یاروش  نیلوراک - اب  ماش  نامر 
تشهبیدرا ۱۳۹۲

اب ماش  نامر 
رد نیلوراک 

هحفص  ۸۲
دش رشتنم 

دلج یور 
زا یکی  باتک 

یاهولبات
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هرالگ یشاقن 
رارق نایرفص 

هدش هداد 
تسا

لصف اب  هک  دراد  لصف  باتک ۷ 
نیلوراک اب  ماش 

 ِ لصف اب  زاغآ و 
ماجرف

دریذپ یم  نایاپ 
انشآ نیشنلد  مرگ و  یناگ  هژاو  اب  ار  هدنناوخ  لصف  ره  رد  باتک  نیگنهآ  رثن 

. دنک یم 
یئاه بیشن  زارف و  اب  تسا  هارمه  ماجرف “  ات “  نیلوراک “  اب  ماش    ” زا و 

. دنک یم  بذج  ار  هدنناوخ  هک 
یاه نوزامآ  همه ی  یور  رب  زین  باتک  نیا 

….“ ایلاتیا هسنارف –  ناملآ –  ناتسلگنا –  اپورا “  اکیرمآ و 
ناگدنسیون یاروش  تسا    هدش  هداد  رارق 

دینک هعجارم  ریز  یاه  کنیل  هب  اکیرمآ  نوزامآ  زا  نآ  هیهت  یارب 
http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss_1/189-4847332-9353020?url=search-

alias%3Dstripbooks&field-
keywords=mahmood+safarian&rh=n%3A283155%2Ck%3Amahmood+safarian

————————–
http://www.amazon.co.uk/s/ref=nb_sb_noss/278-2498810-4354145? سیلگنا : نوزامآ  زا 

url=search-alias%3Dstripbooks&field-keywords=mahmood+safarian

http://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss/278-3315156-8037765? ناملآ : نوزامآ  زا 
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باتکهرامش ١٣٨ تسایفرعم  دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

هرامش ١٣٨
باتک یفرعم 

تسا دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85Z%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Denglish-
books&field-keywords=mahmood+safarian

http://www.amazon.fr/s/ref=nb_sb_noss/277-2475693-7492130? هسنارف :  نوزامآ  زا 
__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85Z%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Denglish-

books&field-keywords=mahmood+safarian

نایرفص دومحم  هدش  پاچ  یاه  باتک 
تشهبیدرا ۱۳۹۲

درک هیهت  وتنوروت  رد  هاگپ  یشورفباتک  زا  دوش  یم  ار  اه  باتک  نیا 
www.amazon.com داد شرافس  اجنآ  زا  تفر و  نوزامآ  تیاس  هب  ای   و 

زا یئاه  هکت 
یرصان دوعسم 
تشهبیدرا ۱۳۹۲

ندروخ هربوت  هاک و  زا 
ارچ هک  ما  دیمهفن ه  زونه  نم 

 « ناهیک  » همانزور
مسارم دایعا و  اه و  شج ن  هب  لاس  مامت  هک  نارهت 

Let your visitors save your web pages as PDF and set many options for the layout! Use a download as PDF link to PDFmyURL!

http://www.gozargah.com/category/moarefiye-ketab/
http://www.gozargah.com/moarefiye-ketab/ketab-haye-chapiyeh-mahmood/
http://www.gozargah.com/gozargah/wp-content/uploads/2013/04/??-????.jpg
http://www.gozargah.com/category/moarefiye-ketab/
http://www.gozargah.com/tanz/%d8%b7%d9%86%d8%b2/
http://pdfmyurl.com/save-as-pdf?src=pdf
http://pdfmyurl.com


یارب هرابکی  دیوگ  یم  هاریب  دب و  یناریا  یاه  تنس  و 
! دوش یمن  پاچ  دنک و  یم  لیطعت  زور  زورون ۱۳  مایا 

ندروخ هربوت  هاک و  زا  نامه  شمسا  راک  نیا  ایآ 
؟ تسین

دیلوت یرادمتعیرش  نیسح  زا  دش  یم  شاک 
مدرم هب  نیوزق  یاپ  گنس  یاج  هب  درک و  هوبنا 

تخورف ناریا 
—————————————————

تنرتنیا روما  رب  هک  ناریا  تارباخم  هرادا  سییر 
لاسرا یدوز  هب  تفگ : دراد  تراظن  اه  راوهام ه  و 

فقوتم ار  یناریا  یاه  راوهام ه  یور  رب  تیزاراپ 
. درک میهاوخ 

یور رب  اه  تیزاراپ  ریثات  هک  دوب  یتدم  تفگ : وا 
میدرک و یم  هعلاطم  ار  دلوت  صقن  یاراد  نادازون 

ندش هقلخلا  صقان  ثعاب  اه  تیزاراپ  میتسناد  یمن 
مه یبلاطم  درک : هفاضا  وا  هن ؟ ای  دنوش  یم  نادازون 

جاوما نیا  رثا  رد  نادرم  یسنج  یاوق  شهاک  دروم  رد 
. دوبن ام  دییات  دروم  هک  دوب  هدش  شرازگ  تیزاراپ 

دروم رد  یتاراشا  لایع  هک  نیا  زا  سپ  تفگ : وا 
بقع هچب  ود  دندومن و  ناشیا  هب  هدنب  یهجوت  مک 

مدید ار  ناتسرامیب  رد  مسورع  نامیاز  زا  دعب  هداتفا 
———————————————-

نامتخاس کی  رس  رتوبک  ات  ود  دوب و  دیع  لوا  زور 
. دندوب هتسشن  دنلب 
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تسازنطهرامش ١٣٨ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

یوت یلیخ  دیسرپ : یمود  رتوبک  زا  یلوا  رتوبک 
؟ ینکی رکف م  هچ  هب  یرکف ؟

نیا زا  زورما  هک  مرکف  نیا  یوت  تفگ : یمود  رتوبک 
! مزادنیب یسک  هچ  رس  یور  ار  ما  هلضف  الاب 

داژنی دمحا  یاه  قطن  راگنا  تفگ : یلوا  رتوبک 
… هدز ار  تخم  اعقاو 

—————————————–
ناتسلگنا رد  نایناریا  دیتسناد  یم  ایآ 

رتدنمتورث یتح  دنتسه ؛ هعماج  رشق  نیرتدنمتورث 
؟ تبازیلا هکلم  زا 

هب ار  ناریا  رد  تبازیلا  هکلم  تورث  رگا  هتبلا 
. میرواین باسح 

———————————————
نیرت اربق ق  نیرت و  مظنم  هک  دیتسناد  یم  ایآ 

؟ دوب هدش  لیکشت  ریبک  شوروک  طسوت  ایند  شترا 
یدابآز وریف  نیا  دوب و  هدنز  شوروک  شاک 

! دید یم  ار  یکیخ 

زا ییاه  هتفگان  یلاخلخ و  هللا  تیآ  هبحاصم  نیرخآ  یناوخزاب 
شرآ - داژن یلضف  مایپ  اب  وگتفگ  رد  نافلاخم  مادعا  یاه  هویش 

راگتسر
تشهبیدرا ۱۳۹۲
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یلاخلخ مانب  یناویح  زا  هدنهد  ناکت  یتافارتعا 
دنتشاد زاین  هتخاب  لقع  نینچ  ینابساپ  یاه  گس  هب  زورما  هب  ندیسر  ندنام و  یارب 

—————————————————————————–
رنه گنهرف و  امنیس  , تسایس , یسایس  , ناینادنز  یلاخلخ  , رشب  , قوقح  مادعا  ,

داژن یلضف  مایپ  اب  وگتفگ  رد  نافلاخم  مادعا  یاه  هویش  زا  ییاه  هتفگان  یلاخلخ و  هللا  تیآ  هبحاصم  نیرخآ  یناوخزاب 

: هناتسآرب

یمالسا بالقنا  یاههاگداد  لک  عرش  مکاح  نیلوا  یلاخلخ ،  قداص  خیش  هللاتیآ  اب  نم  یوگ  تفگ و  رادید و  هنیشیپ 
زاب لاس ۱۳۷۷  ناتسبات  هب  تسا ،  هتفرگ  بقل  لتاق  یضاق  ودالج  یضاق  شنیفلاخم  یوس  زا  دیوگیم  دوخ  هک  ناریا 
هاگن تیفیک  هدش  ماجنا  امنیس ،  یگفته  هلجم  شرافس  هب  نآ  لوا  شخب  هک  وگ ،  تفگ و  نیا  نیتسخن  یانبم  ددرگیم .

. دوب رنه  گنهرف و  هصرع  هب  بالقنا ۵۷  تسخن  ههد  تواضق  تسایس و  حرطم  هرهچ  نیا 
لزنم رد  هامدادرم  تسخن  زور  یارب  ار  یرارق  گنردیب  وا  یلاخلخ ، هللا  تیآ  هب  وگ  تفگ و  عوضوم ، داهنشیپ  زا  سپ 
گنهآ یلو  دوبن ، یهاتوک  نامز  هچ  رگا  دیماجنا . لوط  هب  تعاس  ود  لوا ، یوگ  تفگ و  درک . ررقم  مق  رد  شاثصخش 

یهدزاب دوب ، نویسنیکراپ  یرامیب  هب  ءالتبا  زین  بلق و  فان و  قتف  یحارج  لمع  ود  نآ ، ببس  هک  یلاخلخ  مالک  هتسهآ 
. تشادن هارمه  هب  ار  روطس  نیا  هدنسیون  رظن  دروم 

مسر هکنانچ  درک و  نم  یصخش  لاوحا  زا  لاوس  دنچ  تساهقف ، تاضق و  مسر  هک  هنوگ  نآ  وگ ،  تفگ و  زاغآ  زآ  شیپ 
رد دیسرپ . یمالسا  بالقنا  یاههاگداد  لک  عرش  مکاح  نیلوا  ماقم  رد  شدرکلمع  هب  نم  هاگن  عون  زا  تسوا ، دوخ 

، رارقتسا یادتبا  رد  یبالقنا  ره  منادیم و  نویبالقنا  روش  مشخ و  دامن  نیرتزربم  ار  وا  هک  متفگ  احیرص  هاتوک  یاهلمج 
وا هب  دهد . یم  روعش  هب  ار  دوخ  یاج  دباییم و  نایاپ  ور  ره  هب  هک  یروش  روعش . هن  دراد ،  روش  هب  یناوارف  یاکتا 

اه نآ  دنهد ،  یم  رارق  لوا  فیدر  رد  ار  دوخ  ساسحا  روش و  هراسخر  نآ  رد  هک  ییاه  مدآ  مناد  بم  هتبلا  هک  متفگ 
لقع هک  یتقو  تشگ ،  لدب  روعش  هب  روش  یتقو  هک  ارچ  دنا ،  ینابرق  دننامب  هچ  دنورب و  هچ  دنتسه .  بالقنا  ناینابرق 

نیع نانیمه  دیاش  هچرگ  دنوش ،  یم  هتخانش  تنوشخ  دامن  اهنآ  دش ،  زاغآ  هتشذگ  دقن  تسشن و  ساسحا  یاج  هب 
نیرتکچوک هک  تسا  یا  یدژارت  نیا  تسا و  خیرات  ینابرق  وا  هک  متفگ  یلاخلخ  هب  طلغ ،  ای  تسرد  یلو  دنشاب ،  بالقنا 

. وا هرهچ  رد  مه  دوب ،  نم  هرهچ  رد  مه  شناشن 
هیکت مود ، ود  عرش  مکاح  ماقم  رد  رنه  گنهرف و  هصرع  اب  وا  لماعت  لوا ، تشاد : روحم  ود  تسخن  یوگ  تفگ و  اما 

هک دوب  یا  هلاسر  شا  هناشن  اهنت  هتبلا  هک  یو ،  یعجرم  سولج  هب  فطع  اب  رنه  گنهرف و  هثدحتسم  لیاسم  رب 
یربخ دنهدب  دیاب  هک  یلوپ  دلقم و  زا  هللا ،  تیآ  ترضح  تسا و  هلاسر  نیا  طقف  شظفاحم “  لوق  هب  درک و  رشتنم 
هلجم هرامش  نیمتشه  دون و  دصیس و  رد  یلاخلخ  هللا  تیآ  اب  رادید  بلاق  رد  ریرحت  زا  سپ  وگو ، تفگ  نیا  تسین “…

رد ناگدنناوخ  یوس  زا  وگ  تفگ و  نیرتهب  ناونع  هب  هیرشن  نیا  دص  راهچ  هرامش  رد  دیسر و  پاچ  هب  امنیس  یگتفه 
نانخس دوب ن  زیگنارب  لاجنج  رب  ینبم  هدنراگن  ینیبشیپ  هتبلا  اما و  دش ،  باختنا  همان  هتفه  نیا  رابرپ  رمع  لوط 

هک هام ۱۳۷۸ ) نابآ   ۱۸  ) ربخ یزکرم  دحاو  اب  ییوگو  تفگ  رد  یلاخلخ  هللا  تیآ  تسخن  تسویپ . عوقو  هب  یلاخلخ 
: تفگ یو  درک . بیذکت  ار  شنانخس  زا  یکدنا  شخب  تشگ . جرد  هرامش ۴۰۳۳ )  ) تلاسر همانزور  رد  نآ  لماک  نتم 
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نینچ مه  متسناد . زاجم  دوشیم  یسانشراک  تراظن و  نآ  رب  هک  ار  امیس  ادص و  زا  هدش  شخپ  یاهیقیسوم  ًاصخشم 
باطخ ردام  ار  اهنآ  همه  هک  تسا  یوم  دیپس  هدروخلاس  نانز  هب  طوبرم  ریوصت  رد  باجحیب  ناملسم  نز  نداد  ناشن 

. دننکیم
زا ادهش  مظعم  هداوناخ  تیاکش  هرابرد  یربخ  رذآ ۱۳۷۸  خیرات ۶  رد  یدازآ  مایپ  همانزور  یلاخلخ  هللا  تیآ  تاراهظا  اب 
رذآ  ۲۳  ) قوف همانزور  اب  ییوگ  تفگ و  رد  ییاضق  عجارم  زا  یریگیپ  زا  سپ  هدنراگن  هک  درک  جرد  روکذم  یوگ  تفگ و 

. درک بیذکت  ار  ربخ  نآ  ( ۱۳۷۸
لماوع زا  یهاوخرظن  بلاق  رد  ینوتس  ندوشگ  اب  راک  هظفاحم  یاههمانزور  ات  دش  ببس  یلاخلخ  هللا  تیآ  هیبیذکت 

یرواد هب  ار  ریوصت  رد  باجح  یب  ناملسم  نز  شیامن  یناوخ و  کت  نوماریپ  یهقف  تایرظن  امنیس ، دیلوت  هخرچ 
ات ۲۰۹) هرامش ۲۰۷  ناوج  همانوزر  هب  دینک  هاگن  لاثم  ناونع  هب  .) دنراذگب دوخ  نارکفمه 

مکاح نیلوا  اب  ینفلت  سامت  یط  روطس  نیا  هدنسیون  امنیس ، هزوح  رد  تاحالصا  نادقنم  یاهیزاس  نایرج  زا  سپ 
فیرحت ندرب و  لاوس  ریز  اب  هک  دوب  هدرک  ینیبشیپ  صاخ  یحانج  هک  تفایرد  یمالسا  بالقنا  لک  یاههاگداد  عرش 

. دوش هئطخت  ناریا  یامنیس  رد  یبهذم  یزاسون  ثحبم  یلاخلخ  هللا  تیآ  یاهراتفگ  ندناوخ  هدش 
نیا زا  سپ  زور  جنپ  یلاخلخ  هللا  تیآ  اب  یروضح  تاقالم  وگ و  تفگ و  بیذکت  زا  سپ  زور  هس  ینفلت  هملاکم  یط 

هیچ اقآ  جاح  اهفرح  نیا  اباب  هک  دندز  گنز  نم  هب  مدآ  یلک  دش  پاچ  هک  وگ  تفگ و  تفگ “ :  هللا  تیآ  نارهت ،  رد  قافتا 
زا بصعتم  یاه  هبلط  نیا  زا  یکی  دیا . هدرب  لاوس  ریز  هک  ار  ناتدوخ  یاه  تدهاجم  لک  ناجاقآ  دنتفگ  دیدز !؟ امش 

.. دندروآ رد  دندمآ  سب  زا  ور  رد  هنشاپ  مدش . هتسخ  رگید  هک  ار  ناتیوگ  تفگ و  دینک  بیذکت  تفگ  هنوخ و  رد  دمآ  سب 
هتبلا مینک . یم  دروخرب  امش  اب  مق  هیملع  هزوح  یاروش  ناونع  هب  ام  دینکن  بیذکت  رگا  اقآ  هک  دندرکیم  دیدهت  الصا 

میدیمهف هک  مه  شدعب  دناوخ و  ار  بیذکت  نتم  نیا  شدوخ  نویزیولت  راک  رخآ  یلو  دننکب ،  دنتسناوت  یمن  هک  یطلغ 
.“ تسین یروط  بوخ  هدوب  یروجنیا  اعقاو  رگا  میتفگ  مه  ام  میدرک . ار  راک  نیا  امش  یوربآ  رطاخب  ام  تفگ 

هزوح رد  وا  هیلع  هک  یجوم  ربارب  رد  هتسناوت  یمن  هک  دنک  نم  یلاح  ینابز  یب  نابز  اب  تساوخ  ماگنه  نآ  رد  یلاخلخ 
سپ ار  شتاراهظا  اهفرح و  ات  هدوب  روبجم  دنک و  تمواقم  هداتفا  هار  هب  تیمکاح  یتنس  حوطس  رگید  مق و  هیملع 

هژیو و رتکاراک  تایحور ،  زا  ناشن  هک  تفگ  زین  یرگید  یندنامدای  هب  بلاج و  هتکن  رگید  نیا  نایاپ  رد  یلاخلخ  دریگب .
هللا تیآ  رتیت  یعناص  یارب  ارچ  الاح  تفگ “ :  دز و  نم  هناش  هب  ار  شنازرل  تسد  هللا  تیآ  تشاد . وا  لاکیسکوداراپ 
دیسر یمن  ملقع  هب  الصا  هگید .” ! میوش  یمظع  ام  ات  دیگب  دیاب  اهامش  بخ  هللا !؟  تیآ  نم  یارب  اما  یدز ،  یمظعلا 

! دعب هعفد  هللاشنا  متفگ : مهد . خساپ  دیاب  هچ  هک 
اهشسرپ رب  ینیون  هماج  ناریا . یامنیس  رد  یبهذم  یزاسون  دصقم  رب  یگداتسیا  یارب  دوب  یشالت  مود ، یوگو  تفگ 

هزوح اب  ار  دوخ  ناهن  تالماعت  زا  یرایسب  تسناوتیم  هک  دوب  یعرش  یضاق  هاگن  ندرک  فافش  ضرغ  دش و  هدیشوپ 
یسررب دقن و  یو  یسایس  یگنهرف –  یرظن  یاههراگنا  ات  دوب  یمنتغم  تصرف  نیا  هتبلا  دنک . راکشآ  رنه  گنهرف و 

هب هک  دیسر  ماجنا  هب  ناتسمز ۷۸  رد  وگ  تفگ و  نیا  دش . تیاده  هطقن  نامه  هب  وگ  تفگ و  ثحب و  هسورپ  دوش و 
رب نوسنیکراپ  یرامیب  ببس  هب  یکاردا  تالالتخا  زا  یاهراپ  ندش  ضراع  یمسج و  تیعضو  ندوب  دعاسمان  لیلد 

یلاخلخ رادید  هب  هاگ  هب  هاگ  هک  دشن  نآ  زا  عنام  ندش  اهر  نیا  اما  دش . اهر  هار  همین  رد  تعاس و  کی  زا  سپ  ناشیا 
قاتا زا  هک  تساوخ  یم  شناظفاحم  نیرت  یلصا  زا  هاگ  یتح  هک  یدایز ،  یصوصخ  دنلب  هاتوک و  یاهرادید  مورن .

. تسب تروص  ناتسمز  نیمه  رد  وا  نم و  نایم  مینک ،  تبحص  ییاهنت  هب  ات  دنور  نوریب 
هکنیا نودب  و  مدرک ،  یم  حرط  بالقنا  یادتبا  رد  شتامادقا  یگنوگچ  ییارچ و  نوماریپ  اهرادید  نآ  رد  ار  ییاه  شسرپ 

 ، دنک دودحم  یمسر  یاه  بلاق  رد  ار  وا  یقلت  نیا  و  ددرگ ،  یقلت  یقیقحت  یا  هژورپ  عوضوم  ناونع  هب  اراکشآ  وا 
شدید هطقن  دصقم  ءادبم و  یعامتجا ،  هاگن  عون  یسایس ،  راکفا  رد  لوحت  یناور ،  ثیح  زا  ار  هللا  تیآ  مدیشوک 

هک تسا  هدش  طبض  سوسحمان  سوسحم و  اهوگ  تفگ و  نیا  زا  یرایسب  مجنسب . نوگانوگ و … یاه  هدیدپ  هب  تبسن 
دوب و لاکیسکوداراپ  هک  یرتکاراک  دور . یم  رامش  هب  یلاخلخ  قداص  خیش  رتکاراک  زا  نم  یبایزرا  یلصا  لایرتم 
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اما تشادن ،  ار  تقیقح  نایب  تعاجش  هاگ  چیه  کیل  تشاد ،  ار  تنوشخ  لامعا  تارج  هراومه  هک  یسک  ییاشامت .
شخب دنابات و  یم  زاب  رضاح  یوگ  تفگ و  ار  نآ  زا  یشخب  هک  دوب  هتفای  اوزنا  یاهلاس  نیا  رد  یا  هژیو  کولس  هللا  تیآ 
لقتسم یباتک  رد  طبترم  نوتم  رگید  اب  هارمه  منک و  ریرحت  رگید  یتبسانم  هب  رگید ،  یا  یماگنه  دیاش  ار  نآ  زا  یرگید 

. مناسر پاچ  هب 
تفگ و نیا  دوب . نایم  رد  دش ،  اهر  دعب  مین  لاس و  کی  ات  راهب  زاغآ  رد  هک  اه ،  رادید  نآ  زا  سپ  مه  یموس  یوگو  تفگ 

هب دادرخ ۱۳۸۰  رد  دیدن ،  دوخ  یور  هب  عبط  باتفآ  رگید  دش و  فیقوت  هک  یسایس  یا  همانهام  شرافس  هب  ادتبا  وگ 
راب هس  لصاح  هک  یا  هقیقد  جنپ  لهچ و  دیماجنا . لوط  هب  هقیقد  جنپ  لهچ و  هب  کیدزن  دش و  ماجنا  ینفلت  تروص 

تسد رد  ار  نفلت  یشوگ  ابیرقت ،  تعاس  ره  رد  هقیقد  هدزناپ  زا  شیب  تسناوت  یمن  رگید  یلاخلخ  هک  ارچ  دوب ،  سامت 
. دش یمن  هدینش  یتسرد  هب  زین  شیادص  هک  دوب ،  هتخادنا  وا  مادنا  رب  یا  هزرل  نوسنیکراپ ،  یرامیب  دریگ و 

هدش رت  میخو  تدش  هب  نآ  زا  شیپ  یدنا  لاس و  کی  اب  سایق  رد  هللا  تیآ  یناور  یمسج و  عضو  هک  دوب  دوهشم  الماک 
یدرک و پاچ  ور  ام  باتک  نیا  زا  دلج  دنچ  ارچ  اباب  تفگ “ :  وگ  تفگ و  نایاپ  رد  تخانش  یم  ارم  بوخ  هکنیا  اب  دوب و 

رایب رادرب  دلج  هاجنپ  کی  یدمآ  هعفد  نیا  ناه ؟  مراکچ  نم  هخآ  سپ  ید ؟  یمن  نامدوخ  هب  ار  یدروآرد  لوپ  همه  نیا 
مساوح رگید  نم  تفگ “ :  راب  دنچ  هبحاصم  یادتبا  نامه  شدوخ  تشادن . ار  نیشیپ  ناوت  شساوح  رگید  هللا  تیآ  …“ 

یچره الصا  دعب  منز  یم  همانزور  نالف  اب  ار  یفرح  هی  نالا  الثم  دای . یمن  مدای  ار  اهزیچ  یضعب  تسین . شیاج  رس 
زا ناگرزاب  یدهم  هک  دوب  هدرب  دای  زا  یتح  وا  دوب . قداص  اجنیا  یلاخلخ  مشاب . “… هتفگ  هک  دیآ  یمن  مدای  منک  یم  رکف 

تقادص یرگ و  یبالقنا  زا  نم  اب  هدیمان و  نئاخ  شتارطاخ  رد  ار  ناگرزاب  هک  دوب  هتفر  شدای  یتح  وا  تسا . هتفر  ایند 
تشاد دای  هب  زونه  وا  تشاد . دای  هب  ار  تاظحل  یلیخ  هتبلا  اه ،  ندرب  دای  زا  نیا  رد  هللا  تیآ  تفگ . یم  نخس  وا  نیدت  و 
مادعا شلزنم  هب  یهتنم  نابایخ  رد  اصخش  قلخ  نیدهاجم  ناگرا  همانزور  ندناوخ  ببس  هب  ار  یا  هلاس  هدزناپ  رسپ  هک 

. تسا هدرک 
زا یلیخ  یارب  منک . دروخرب  هناعطاق  نیقفانم  اب  ات  متشاد  انب  مدوب و  هدش  عرش  مکاح  هک  دوب  هزات  تقگ “ :  یم 

اب مدوب و  هتشگزاب  ماما  شیپ  زا  رصع  دناشن . ناشیاج  رس  ار  اه  نیا  دوش  یم  هنوگچ  هک  دوب  لاوس  مناراکمه 
زا هک  لزنم  هچوک  لخاد  میدمآ  یم  میتشاد  میروخب . ملزنم  رد  ار  ماش  دوب  رارق  مناظفاحم  ناراکمه و  ناهارمه و 

دنریگب و مداد  روتسد  دندرک . لدب  در و  مه  اب  یزیچ  هنایفخم  ایوگ  هلاس  هدزناش  هدزناپ ،  هچب  اتود  مدید  نیشام  هشیش 
یتعیرش شلیماف  تسه  مدای  مدروآ . رد  ار  نیدهاجم  همانزور  نیا  هرسپ  فیک  زا  مدوخ  هیچ . ارجام  منیبب  ناشدندرگب 

ناروناج نیا  اب  دیاب  یروجنیا  متفگ  مناهارمه  هب  مدز و  هلولگ  اب  ار  هرسپ  اجنامه  مق . یمسا  یاه  هداوناخ  زا  دوب 
هک یلاح  رد  دش و  یبالقنا  مادعا  وا  تسد  هب  هلاس  هدزناپ  یتعیرش  نیما  تفگ .  یم  تسرد  یلاخلخ  درک “ ! دروخرب 

دیسرن یلاس  هب  دش . شا  هداوناخ  لیوحت  ناوجون  هزانج  دوش ،  یم  دازآ  نادنز  زا  زور  نالف  دندوب  هتفگ  شا  هداوناخ  هب 
. درک یم  یگدنز  نینچ  یتاظحل  اب  ییوگ  هللا  تیآ  دش . نیناجملاراد  یهار  شردپ  درم و  درک و  قد  شردام  هک 

نیورپ یبدا  همانهام  رفص  هرامش  رد  نآ  زا  یتمسق  جرد  زا  سپ  هک  تسا  هتفهن  یتاکن  موس  یوگ  تفگ و  یالهبال  رد 
یتنرتنیا یاهتیاس  ون و  تایح  همانزور  رد  لقن  “و  تارطاخ باتک  هرابرد  یلاخلخ  هللا  تیآ  اب  وگ  تفگ و   ” ناونع اب 
هللالضف تفرگ ، تروص  هللا  تیآ  یاهراتفگ  رب  هک  ییاهیسررب  دقن و  زا  غراف  تخیگنارب . ار  یتوافتم  یاه  شنکاو 

، ناهفصا دیون  همان  هتفه  قباس  ریبدرس  یمالسا و  یاروش  سلجم  لوا  هرود  رد  ناهفصا  مدرم  هدنیامن  یتاولص ،
یناهفصا رتکد  راهچ  مادعا  یارجام  نوماریپ  یلاخلخ  هللا  تیآ  تارطاخ  زا  یکی  هب  خساپ  رد  هدنراگن  یارب  ار  یحیضوت 

بلطم نیا  همیمض  ار  یو  حیضوت  یخیرات ، ثیح  زا  یتاولص  تاراهظا  ندوب  تیمها  زئاح  ببس  هب  تشاد . لاسرا 
. دیناوخیم

هزیاج هک  دوب  زور  ود  یدابع  نیریش  هک  دوب  یا  هماگنه  رد  یلاخلخ ،  هللا  تیآ  اب  نم  ینفلت  تفگ  پگ و  نیرخآ  اما 
اب دوب . یرامیب  رتسب  رد  تخس  تفگ و  یم  نخس  یمارا  هب  هللا  تیآ  دوب . هدرک  دوخ  نآ  زا  ار  لبون  حلص  یناهج  ربتعم 

نیا زا  رگید  تسناد  یم  ییوگ  هک  تفگ  نخس  نانچ  تخانش و  ارم  یتخس  هب  شا  هتفر  تسد  زا  هظفاح  رب  هیکت 
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تفگ دیئوگب ؟  کیربت  ار  یدابع  نیریش  هب  لبون  حلص  ءادها  یمایپ  رد  دیهاوخ  یمن  متفگ  یخوش  خب  دزیخ . یمن  رب  رتسب 
تمحز رتشیب  همه  زا  نم  هک  هتیناسنا  یتسود و  حلص و  یارب  شالت  رگا  تسه .  یچ  الاح  دنیوگ  یم  هک  لبون  نیا  : 

هللا تیآ  اب  هاگآ  دوخ  ان  یلیخ  گرم ،  هرابرد  و  دندادن “ .  نم  هب  هزیاج  ارچ  درکن ؟  ریدقت  نم  زا  یسک  ارچ  مدیشک ، 
اوزنا مایا  نایاپ  دیناد  یمن  زونه  دیرازیب ،  باوختخر  رد  گرم  زا  هک  دیتشون  دیتفگ و  دیا  یم  ناتدای  متفگ  متفگ .  نخس 

یم شدب  یچره  زا  مدآ  دنیوگ  یم  هک  یدینشن  هگم  درک “ :  هلان  دشاب ،  هتفگ  یدج  هک  راگنا  هب  و  دوب ،  دهاوخ  هنوگچ 
 … ” دای یم  شرس  هب  دای ، 

کدنا دوخ  یقطنم  یاوت  زا  یعطاقم  رد  زین  اه  رخات  مدقت و  دسر و  یم  رظن  هب  هراپ  هراپ  هاگ  وگ  تفگ و  نبا  نحل  رگا 
نودب هک  نتم  نیا  تسا .  یلاخلخ  قداص  خیش  اب  نم  یاه  رادید  هلاس  جنپ  رمع  نآ  لیلد  تسا ،  هتفرگ  یا  هلصاف 

تسخن دربیم . رس  هب  باتک  ود  رد  پاچ  راظتنا  رد  تسا  هدش  ریرحت  هتسویپ  مه  هب  تروص  هب  وگ  تفگ و  ره  کیکفت 
ناریا یبالقنا  مکاحم  لک  عرش  مکاح  نیلوا  اب  نوگانوگ  یاهرادید  زا  هدنراگن  تیاور  هک  ناشیدنا  لایخ  یدژارت  باتک 

یواح ایوگ  هک  یمالسا ، بالقنا  یاههاگداد  لک  عرش  مکاح  نیلوا  تارطاخ  زا  دلجم  نیموس  رد  یرگید  تسا و 
. تسا یجراخ  یلخاد و  یاه  هناسر  ناگدنیامن  ناراگن و  همانزور  اب  یو  یاهوگ  تفگ و  لماک  هعومجم 

نیاربانب تسا .  توافتم  نآ  ینامتفگ  یاضف  هک  ارچ   ، دوب دهاوخن  همکاحم  هبحاصم ،  نیا  کش  نودب  داژن :  یلضف  مایپ 
رد دینک  یم  عافد  امش  رابنیا  هک  مراذگب  ساسا  نیا  رب  ار  نآ  یربهار  ضرف  وگ و  تفگ و  یانعم  انبم و  مهاوخ  یم  نم 
هک الاح  هدوبن ،  وگ  خساپ  سک  چیه  هب  تسا و  هدرک  یم  همکاحم  هراومه  هک  یسک  ینعی  نم . حیرص  یاه  شسرپ  ربارب 
رد دنوت  یم  رگا  دیوگ و  نخس  حیرص  فافش و  یا  هناسر  رظان  کی  ربارب  رد  دشاب ،  وگ  خساپ  دوش و  همکاحم  تسین  انب 

ناگدنناوخ ار  زین  هبحاصم  نیا  تاضق  دنک . عافد  یلالدتسا  شور  هب  دوخ  زا  یتایلک  نتفاب  یاج  هب  ینامتفگ  یاضف  نیا 
؟  دیقفاوم مینیزگ . یم  رب  هشیمه ،  نوچ  نآ ، 

تسرد دنناوتن  دیاش  دنرادن ،  یهاگآ  نوچ  امش  ناگدنناوخ  اما  تسه ،  شروج  کی  مه  نیا  هتبلا  بخ  یلاخلخ :  قداص 
… مینک یم  هدامآ  یهلا  لدع  یارب  ار  نامدوخ  مک  مک  میراد  هگید  هک  ام  دننک ،  تواضق 

. دتفا یمن  یقافتا  میوش ،  لئاق  نامنابطاخم  یارب  ار  ییارقتسا  یلالدتسا و  کرد  روعش و  طسوتم  لقادح  رگا  الاح 
… ار تدهاجم  نیا  رگید  ریبعت  هب  ای  دینکب ،  امش  ار  یدامتعا  نیچمه  هدش  هک  رابکی  یارب  لقادح 

هیقف ما  هتشون  مه  ما  هلاسر  یور  هک  یدید  میا .  هتشاد  هقالع  تدهاجم  نیا  هب  هشیمه  ام  بوخ  یلاخلخ :  قداص 
… ردقیلاع هیقف  منزب  متسناوت  یم  هک  یتروص  رد  دهاجم ، 

 … مینک و زاغآ  ار  وگ  تفگ و  ضرف  نیا  اب  دیهدب  هزاجا  رگا  سپ 
؟  ضرف مادک  یلاخلخ :  قداص 

… میراذگب منک  یم  حرطم  هک  یتاماهبا  یخرب  زا  فافش  لدتسم و  عافد  رب  ار  ضرف 
دوب قتف  یکی  مدرک ،  لمع  ات  ود  نم  مدش . هتسخ  نیچن ،  یربک  یرغص و  همه  نیا  هگید ،  وگب  الاح  یلاخلخ :  قداص 

. تسین شوخ  دایز  ملاح  بلق . مه  یکی   ( ، ۱۳۷۷ لاسما (  نیمه 
یارب شالت  هب  مهتم  ینید  ریغ  ینید و  نارکفنشور  یاهراپ  یوس  زا  امش  ضرف .  نامه  اب  منک  یم  عورش  نم  سپ 

. دیتسه رنه  گنهرف و  هرتسگ  رب  بالقنا ۵۷  یادتبا  رد  مزیراتیلاتوت  یا  هنوگ  ینید و  یشیدنا  مزج  هرطیس  تیمکاح و 
زا دیتخانش و  یم  داسف  رهاظم  زا  ار  امنیس  صخالاب  نردم و  رنه  هک  دیدوب  یفیط  هرمز  رد  بالقنا  زا  شیپ  دنیوگ  یم 

دوعسم  ) اهنزوگ ملیف  سناس  نیرخآ  شیامن  رد  نادابآ  سکر  امنیس  یزوس  شتآ  هثداح  ربارب  رد  هراومه  ور  نیا 
دناهتفگ زین  یخرب  دیدرک . توکس  دندش ، هتشک  نآ  رد  رفن  داتفه  دصیس و  هک  دادرم ۵۷  متشه  تسیب و  رد  ییایمیک )

، درکیم اوسر  ار  زیمآ  هعجاف  یزوس  شتآ  نیا  یقیقح  نایناب  هک  یتادنتسم  لیالد و  رانک  زا  حماست  اب  بالقنا  زا  سپ 
زا یخرب  ببس  هب  ، دینک همکاحم  ار  هثداح  ناببسم  دیتسناوتیم  هک  ماگنه  نآ  رد  هک  دنیامنب  نینچ  دنلیام  دیاهتشذگ و 
داهن رابتعا  تشگنا  ناوتیم  نازیم  هچ  هب  اهاعدا  نیا  رب  دیاهدرک . یشوپ  تقیقح  یبالقنا ، تموکح  یسایس  تاظحالم 

؟
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هب نآ  تواضق  تلادع و  هرهچ  ندرک  شودخم  یارب  بالقنا  نانمشد  هک  تسا  ییاهغورد  اپارس  اهنیا  یلاخلخ : قداص 
ناگرزاب یدهم  مدیمهف  هک  یماگنه  هاش ) میژر  ریزو  تسخن   ) ادیوه سابعریما  هدنورپ  دروم  رد  نم  دنتفابیم . مه 

مادعا وا  ات  دنراذگب  راشف  ریز  ار  هاگداد  ات  دهد  رییغت  ار  عجارم  اهقف و  زا  یضعب  رظن  دهاوخیم  تقو ) ریزو  تسخن  )
داهنشیپ هوشر  رالد  نویلیم  کی  ادیوه  مدوبن . مه  هوشر  لها  متشک . ار  وا  گنردیب  مدرکن و  هحماسم  یاهظحل  دوشن ،

رد دیسر . دهاوخ  وا  داد  هب  ینیمخ  دمحا  دیس  موحرم  درک  یم  لایخ  قمحا  دتفا . ریخات  هب  وا  مکح  یارجا  هام  ود  ات  درک 
رد مرادن . دای  هب  نادابآ  سکر  امنیس  یزوس  شتآ  هثداح  نوماریپ  ار  یاهدنورپ  یمالسا  بالقنا  هاگداد  رد  متسایر  نامز 

مالسا تلم و  هب  نئاخ  مداد  یم  صیخشت  هک  ار  سک  ره  دوبن . حرطم  یسایس  تاظحالم  نم  یارب  مه  تواضق  راک 
… دنیوگب یبیذاکا  نینچ  ندرک  حرطم  یارب  ار  دوخ  لیالد  دیاب  اهنآ  مدرکیم . مادعا  تسا 

یاپ دوخ  هدیقع  رب  هناردتقم  دوبن . حرطم  امش  یارب  یللملا  نیب  یلم و  یسایس و  هظحالم  چیه  هک  منادیم 
یارب لیکو  زا  هدافتسا  قح  ایند  کیژولوئدیا  کیتارکومد و  یاهروشک  رثکا  یقوقح  نیناوق  رد  هک  ماگنه  نآ  دیدرشفیم .

دناوتب یسک  هک  میرادن  یمالسا  یوگلا  عرش و  نیناوق  رد  : ” دیتفگ دوب ، یرابجا  دراوم  زا  یرایسب  رد  ملسم و  مهتم 
اما دناهدرک . یقلت  ههرب  نآ  رد  تلم  کلم و  تحلصم  فالخ  رب  یتح  ار  تاراهظا  نیا  دنک “. باختنا  لیکو  دوخ  یارب 

نایئادف فالخا  فالسا و  زا  بسن  نادابآ  سکر  امنیس  یزوس  شتآ  دیتفایرد  هک  دیدش  شیدنا  تحلصم  ماگنه  نآ  ایوگ 
… دنتشگ یم  بوسحم  امش  یتدیقع  یسایس و  یاکرش  هک  یناسک  درب . یم  مالسا 

گنگ میارب  اهلیلحت  نیا  متشادن . یتدیقع  یسایس –  کیرش  چیه  نم  تسا . فرخزم  رسارس  اه  نیا  یلاخلخ : قداص 
… تسا

دیتفگ دیدرک ،  رداص  ار  ییایمیک ) دوعسم   ) رصیق ملیف  فیقوت  روتسد  هکنآ  زا  سپ  یصوصخ  یاهسلج  رد  دنیوگیم 
… تسا یبالقنا  دض  ینید و  دض  ملیف  کی  ییایمیک ) دوعسم   ) اهنزوگ ملیف 

ًاحیرص تسا . ینید  دض  تسا ، هتسناد  ناسکی  داتعم  کی  ندش  هئشن  اب  ار  ندرک  جح  هک  یملیف  هلب . یلاخلخ : قداص 
لذتبم راثآ  هنوگ  نیا  لماوع  تازاجم  عقوم  نآرد  اهتنم  دش . وربور  نآ  اب  ناوتیمن  مه  لهاست  اب  تسا و  ینید  دض  مه 

یبالقنا مشخ  هک  دندوب  مه  یرگید  ضرالایف  نیدسفم  اما  دندوب ، دسفم  مه  اهنیا  هچ  رگا  دوبن . تیولوا  رد  نم  یارب 
… تساوخیم ار  اهنآ  گرم  مدرم ،

رد دنتشاد  روضح  امنیس  نلاس  رد  رفن  دصتفه  هک  یلاح  رد  یزوسشتآ  هثداح  هک  مدرک  هراشا  میاهشسرپ  یادتبا  رد 
… داد خر  اهنزوگ  شیامن  نیسپاو 

هک دیآیمن  رب  یعقاو  ناناملسم  زا  لمع  نیا  تسین . یبسانم  نیارق  لیالد و  اهنیا  داد !  هک  داد  بخ  یلاخلخ : قداص 
داسف رهاظم  ناونع  هب  ار  امنیس  زا  هنوگ  نیا  دنهد . نتشک  هب  ار  ناسنا  اهدص  ینید ، دض  یملیف  شیامن  ماگنه  رد  یتح 

… دراد رایسب  توافت  نآ  نارگاشامت  مکح  اب  ییازج  ثیح  زا  نآ  هدننک  دیلوت  لماوع  مکح  اما  میتخانشیم ،
فده هک  یروئت  نیا  یانبم  رب  مه  اهنآ  دنشاب .  ناملسم  اعقاو  تسین  مولعم  هک  مه  مالسا  نایئادف  ناراداوه  الاح 

اعرش یتح  دوخ ،  شور  هشیدنا و  قبط  ار  سکر  امنیس  ندز  شتآ  دیاش  دندیشیدنا و  یم  دنک ،  یم  هیجوت  ار  هلیسو 
… دنتسناد یم  زاجم 

؟ دننک یم  رکف  یروجچ  نالا  مدرم  یلاخلخ :  قداص 
؟ یچ هرابرد 

 … سکر امنیس  نیمه  هرابرد  یلاخلخ :  قداص 
یا هدیچیپ  هلاسم  راب  هعجاف  یزوس  شتآ  نآ  هثداح  لاح  ره  هب  هک  تسا  نیا  بلاغ  ریبعت  تسه . ینوگانوگ  ریباعت 

رد مدرم  دزن  سکر  امنیس  هعجاف  تقیقح  نامتک  نامهتم  زا  یکی  مه  امش  تسا . هدنام  ناهنپ  نآ  قیاقح  هک  تسا 
… دیوش یم  بوسحم  یمومع  راکفا 

یم هک  نالا  یلو  دندرکن ،  دندرک و  راکچ  هدوب و  یک  راک  منیبب  هک  مدوبن  اجنآ  رد  هک  نم  هتبلا  بخ  یلاخلخ :  قداص 
مه نوسنیکراپ  الاح  تسا . هدرک  لتخم  ار  ما  هظفاح  یلیخ  هتبلا  مدرک  هک  یلمع  نیا  دیآ . یم  مدای  ییاهزیچ  دییوگ 
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. تسین مدای  مه  یزیچ  مروآ . یمن  رد  رس  سکر  امنیس  یارجام  نیا  زا  دایز  اعقاو  اما  دراد . ار  شا  هژیو  یاهرسدرد 
… میوگ یم  تیارب  مدید  یزیچ  منک ،  یم  هاگن  ار  اهذغاک 

؟ تسیچ امش  رظن  زا  دنوشیم ، هتخانش  داسف  قادصم  هک  ییاهملیف  هدننک  دیلوت  لماوع  مکح  فاصوا  نیمه  اب 
یهلا هیضرف  کی  هک  یزاسملیف  تسا  ملسم  دوش . یسررب  دیاب  داسف  داعبا  دنرادن . دحاو  مکح  کی  یلاخلخ : قداص 

داعبا هک  یزاس  ملیف  هب  تبسن  دراد ، یرتنیگنس  تازاجم  تسا ، هتسناد  ناسکی  داتعم  کی  لاوحا  اب  ار  جح  لثم 
ناگدید یولج  یراد ، رهوش  نز  اب  یدرم  رگیزاب  نآ  رد  هک  یملیف  ای  تسا ، هتشاذگ  شیامن  هب  ار  داسف  زا  یرتکچوک 

نیب یداع  طباور  ظاحل  هب  طقف  هک  یرگید  ملیف  اب  تسا  هدش  بکترم  هنسحم  یانز  لمع  هتخیمآ و  بطاخم 
تازاجم زا  سپ  متفاییم ، تصرف  رگا  تسا . توافتم  یهلا  مکح  یارجا  تیفیک  دوشیم ، هتخانش  لذتبم  نارگیزاب 

همکاحم هب  ار  توغاط  نارود  یرنه  داسف  تادیلوت  لماوع  همه  یمالسا ، رنه  یایحا  یارب  هتشذگ ، دساف  میژر  نارس 
 … ما هتشون  یمالسا  رنه  نافرع و  هب  عجار  نم  هک  دیدید  مه  باتک  کی  مدناشکیم .

… دیدرک فیقوت  ار  ییایمیک ) دوعسم   ) رصیق ملیف  یبالقنا ، تموکح  رارقتسا  هناتسآ  رد  امش  هتبلا  هلب . 
لامتحا ینامز  ههرب  نآ  رد  اما  تشادن ، یلکشم  هتاذ  دحیف  اهنزوگ  ملیف  فالخ  رب  رصیق  ملیف  هلب . یلاخلخ : قداص 

 ) مه شنادرگراک  نیا  دوخ  ددرگ . فقوتم  نآ  شیامن  مدید  حالص  هک  تشاد  دوجو  نآ  زا  هدافتسا  رد  ییاه  یزیگنا  هنتف 
دصیس تسیود ،  یشک و  قرع  یریگ و  بارش  هرمخ  ارهاظ  هتیمک  یاه  هچب  بالقنا  لوا  نامه  هک  ییایمیک )  دوعسم 

… دندوب هتفرگ  شزا  کایرت  مرگ 
یور ره  هب  یلو  تسا ،  هدشن  تبث  ییاج  رد  منادیم  نم  هک  ییاج  ات  ییایمیک  یاقآ  هرابرد  دییوگ  یم  هک  یماهتا  نیا 

زاب ار  مدرم  کی  گنهرف و  کی  هعماج و  کی  هتفرگ  رارق  زواجت  دروم  یاههشیر  لهچ ، ههد  نایاپ  رد  رصیق  ملیف 
اما و اهنزوگ  دش . یم  یوسحم  ناریا  یامنیس  یون  جوم  رگزاغآ  ییوجرهم ) شویراد   ) واگ ملیف  اب  هارمه  تفگیم و 

میارب اهنزوگ  زا  امش  ینید  دض  یقلت  تسا . ییایمیک  دوعسم  رثا  نیرتیسایس  نیرتهنادنمرنه و  نیرتبوبحم ، هتبلا 
شزرا هنامز ،  یبالقنا  تازرابم  راکشآ  ینلع و  نایب  نمض  هک  تسا  یسایس  دودعم  رایسب  راثآ  زا  رثا  نیا  تسا . گنگ 

… دندش تشادزاب  رثا  هدنروآ  دیدپ  لماوع  دش و  فیقوت  مه  کاواس  یوس  زا  هک  یملیف  دراد . یرنه 
. میدرکن فیقوت  ار  ملیف  ام  اما  دنهدب ، حیضوت  دیاب  اهیکاواس  هاش  یروتاتکید  رد  ملیف  فیقوت  هرابرد  یلاخلخ : قداص 

؟ دننک همکاحم  ار  اه  نآ  دنور  یمن  ارچ  دنیوگ  یم  تسار  رگا  دروم  نیا  رد 
… دش یمن  هداد  شیامن  اهامنیس  رد  یبالقنا  تموکح  رارقتسا  ماگنه  رد  اهنزوگ  هتبلا 

. تساهنآ تایانج  زا  یاهشوگ  رگناشن  کاواس  هلیسو  هب  هاش  نامز  رد  اهملیف  فیقوت  لاح  ره  هب  یلاخلخ : قداص 
… تسین یاهدیدنسپ  راکهار  نادنمرنه  رنه و  اب  یرهق  دروخرب 

… دوب دنسپان  راکهار  نیمه  زا  هدافتسا  یبالقنا  تموکح  رارقتسا  هناتسآ  رد  رصیق  ملیف  فیقوت 
تنطلس دض  اهنزوگ  اهنآ  لایخ  هب  الثم  درکیم . ظاحل  ار  یتینما  تاظحالم  اه  ملیف  فیقوت  رد  کاواس  یلاخلخ : قداص 

یاهملیف تسا و  دنوادخ  ام  تموکح  بحاص  میزرلب . اهداب  نیا  اب  هک  میتسین  یدیب  میتسین . یتنطلس  تموکح  ام  دوب .
… تسا لاکشاالب  دشابن ، هیور  نیا  فلاخم  رگا  ییامنیس 

؟  دنک یم  صخشم  ار  هیور  نیا  یرایعم  هچ  تسا ؟ یهلا  هیور  فلاخم  یملیف  هک  دیسر  طابنتسا  نیدب  دیاب  اجک  زا 
ار امنیس  دننک و  یم  راک  اه  نیا  دنا .  لطعم  لو  هک  دننکن  ار  اهراک  نیا  رگا  دنا !؟ هراکچ  اهقف  بخ  یلاخلخ :  قداص 

… دننک تسرد  دنناوت  یم  اه  دنوخآ  یمالسا  ماظن  رد  الصا 
؟  دنزاسب ملیف  یمالسا  یروهمج  رد  نویناحور  طقف  ینعی 

… تسین یروط  دنزاسب  مه  نارگید  رگا  هن ،  یلاخلخ :  قداص 
یمالسا بالقنا  تشگیم . دای  ون  جوم  ناونع  اب  اهنآ  زا  هک  دش  ییاههیالط  بحاص  ناریا  یامنیس  بالقنا ۵۷  زا  شیپ 

هنوگ نوئش  رب  دوخ  تیمکاح  ناهاوخ  کیژولوئدیا  تایبدا  هک  ارچ  دش ،  ناریا  یامنیس  یون  جوم  یدوبان  لزلزت و  ببس 
… تفرگیم نآ  یمالسا  تفص  بالقنا و  هدیدپ  زا  ار  شهیجوت  دوب و  یگدنز  نوگ 
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… دنک دوبان  ار  هاش  یروتاتکید  یاهثاریم  زا  یرایسب  تسناوت  هللادمحلا  بالقنا  یلاخلخ : قداص 
یرنه دنیارف  هنامز  مدرم و  تازرابم  گنسمه  ناریا  یامنیس  یون  جوم  ناگدننیرفآ  ورشیپ و  نارگامنیس  اما 

… دنتخاسیم
هدوبن رارق  دش ؟ بالقنا  هچ  یارب  سپ  دشیم . دوبان  دیاب  دوب  هاش  یروتاتکید  هب  قلعت  هک  یجوم  ره  یلاخلخ : قداص 

تازرابم فص  رد  ار  ناشدوخ  دنتساوخیم  دندوب و  بیرف  مدرم  مه  هدع  کی  دنامب . رارقرب  نیشیپ  یرنه  یاهتنس 
انز و اه  نآ  رد  هک  ییاهملیف  دندوب . هتشاذگ  ناشدوخ  رب  ورشیپ  مسا  دندروخیم و  ار  ناشقرع  اهبش  دنروایب . مدرم 

!؟ دندوب ورشیپ  دش ، یم  طاول 
؟ دناهتشاذگ شیامن  هب  ار  طاول  بالقنا ۵۷ ، زا  شیپ  ییامنیس  راثآ  زا  کی  مادک  رد 

نیا دوشیم . انز  ملیف  رتخد  اب  تسه  مدای  تسون ، جوم  رگزاغآ  دییوگیم  هک  رصیق  ملیف  نیمه  رد  یلاخلخ : قداص 
میژر دض  مدرم ، یمالسا  تازرابم  رد  اجک  مدرم  سومان  هب  زواجت  ندرک  هژوس  تسا . ینید  تیبرت  مالسا و  فلاخم 

… دنکیم نامتک  ار  بالقنا  زا  لبق  یامنیس  تقیقح  هک  تسا  هدننک  هارمگ  یاهلیلحت  اه  نیا  دوب !؟ هاش 
… دوب بالقنا ۵۷  زا  شیپ  یامنیس  رد  طاول  شیامن  نوماریپ  امش  یاعدا  قادصم  نم  شسرپ 

هعلاطم زا  میدش  یم  هک  راکیب  هتبلا  رهش . نآ  رهش و  نیا  دندرک  یم  مدیعبت  شمه  بالقنا  زا  لبق  نم  یلاخلخ : قداص 
نم هک  دوشن  ناشرواب  اه  یلیخ  دیاش  الاح  میورب . امنیس  الصا  هک  دماین  شیپ  یلو  میدرک ،  یم  هاگن  نویزیولت  قیقحت  و 

هدوب نویزیولت  زا  اما  ما ،  هدید  ملیف  اه . نلاس  نیا  لخاد  میرب  هک  دماین  شیپ  یتصرف  یلو  متفرن ،  امنیس  مرمع  وت 
طاول اهملیف  مادک  رد  هک  مریگب  رامآ  موش و  قیقد  هرود  نآ  دساف  یامنیس  رب  هک  ماهدوبن  راکیب  نم  مه  دعب  تسا . 

دندش وفع  هتشذگ  میژر  دساف  نادنمرنه  زا  یناوارف  هدع  دوب . نینچ  امنیس  نآ  تیلک  انز . اهملیف  مادک  رد  تسا و  هدش 
اب دوب  انز  هب  مهتم  یمالسا  بالقنا  یزوریپ  یادتبا  رد  هک  یرگیزاب  نآ  یتح  هتفای  شرتسگ  اه  یدازآ  هک  نونکا  و 

… تسا هتخادرپ  تیلاعف  هب  ناریا  یامنیس  رد  یطورش 
؟ دوب انز  هب  مهتم  رگیزاب  مادک 

…. هدرک یزاب  ار  خرس  یوم   … هک نیمه  یلاخلخ :  قداص 
!؟  یرداق جریا  یاقآ  تسا ،  ناتروظنم  هخرس  وم 

 . ملیف وت  یاه  نز  نیا  اب  هدرک  راک  هچ  هک  دندرک  فیرعت  نم ،  یولهپ  دندروآ  ار  اقآ  نیمه  ناهآ .  یلاخلخ :  قداص 
تبهوم یدازآ  نیا  هتبلا  دش و  دازآ  مدش . نامیشپ  ای  دشن  مادعا  دش  یچ  هک  دروآ  سناش  اما  دوب ،  مادعا  شمکح 

. دننک دوبان  ار  یبالقنا  یاهشزرا  نآ  هلیسو  هب  دنناشکب و  لاذتبا  هب  ار  نآ  دیابن  نیقساف  نیدساف و  هک  تسا  یسدقم 
رما نیا  هنشت  رتشیب  ناریا  یرنه  یگنهرف و  هصرع  دراد و  زاین  یرگید  یلاخلخ  هب  هعماج  اهشزرا  نیا  ظفح  یارب 

… تسا
. دننک رییغت  اهشزرا  هک  دنوشیم  ببس  یفلتخم  لماوع  هراومه  تسناد و  تباث  ناوتیمن  ار  اهشزرا  اما  داژن :  یلضف  مایپ 

، بالقنا کی  : ” دسیونیم نوتگنیتناه  لئوماس  . دشاب رثوم  اهشزرا  هعسوت  رییغت و  رد  دناوتیم  لوحت  هسورپ  بالقنا و 
یربهر یتموکح و  یاهیشمطخ  یسایس ، یاهداهن  یعامتجا ، تخاس  اهشزرا ، رد  عیرس  لماک و  تارییغت  نمضتم 

.“ تسا یعامتجا  یسایس – 
حرطم اهشزرا  ینیرفآزاب  ینیبزاب و  یعامتجا ، مهم  یاهدادخر  تالوحت  لابند  هب  اساسا  هک  مینیبیم  وس  رگید  زا 

ثداح هدرک  بالقنا  هعماج  یارب  بالقنا  بت  ندرک  شکورف  زا  سپ  ینایلاس  هاگ  ینیرفآزاب  ینیبزاب و  دنیارف  ددرگیم .
ار اهشزرا  یزاسزاب  هب  مربم  زاین  دنتشاد ، تکرش  گنج  رد  هک  نانآ  زا  یرایسب  مود ، یناهج  گنج  زا  سپ  الثم  دوشیم .

یدنیارف دهاش  ناریا  داتفه  ههد  مود  همین  زا  دندرب . یم  لاوس  ریز  ار  دوخ  یگنهرف  هفسلف  یتمسق  هب  دندرک و  حرطم 
… دوب هباشم 

یگدنز فلتخم  یاههصرع  هیرظن  هلسلف و  مالسا  میتسین . نوتگنیتناه و …  یاههیرظن  دنمزاین  ام  یلاخلخ : قداص 
مالسا دزن  یتسود و …  عون  تلادع ، دیحوت ، میرادن . یزاین  رابکتسا  لماوع  یاهلیلحت  هب  نام  هعماج  لیلحت  یارب  تسا .
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نیب زا  دنزابیمن و  گنر  هاگ  چیه  یقیقح  یاهبالقنا  یاهشزرا  درادن . مه  یزاسزاب  یرگنزاب و  هب  یزاین  تسا و  شزرا 
. دش عقاو  دیدرت  دروم  ناشیاهشزرا  ینامز  تشذگ  زا  سپ  هک  دندوب  برغو  قرش  رد  یدام  یاهبالقنا  نیا  دنوریمن .

تشذگ زا  سپ  دیرادنپیم  امش  داژن :  یلضف  مایپ  دوب … یقیقح  یونعم  بالقنا  کی  دوبن . یدام  بالقنا  یمالسا ، بالقنا 
… اما تشاد ، دنهاوخ  روضح  هعماج  نتم  رد  نانچ  مه  اهشزرا  نآ  بالقنا ۵۷ ، زا  ههد  ود 

ام یبالقنا  یاهشزرا  دوریمن . نیب  زا  ام  هعماج  رد  هک  یبالقنا  یاهشزرا  درادن . دوجو  یرگا  اما و  یلاخلخ : قداص 
… تساهشزرا نآ  یگنادواج  زار  یرادماو  نیا  تسا و  مالسا  نید  زا  رادماو 

یراخرپ هطخ  نوچ  منکیم ، بانتجا  بالقنا ۵۷  ندوبن  ای  ندوب  کیژولوئدیا  ثحبم  هب  دورو  زا  نم  داژن :  یلضف  مایپ 
تروص اهشزرا  ندوبینهذ  هب  داقتعا  اهشزرا و  کیروئت  لیلحت  باب  زا  دمآ . نوریب  نآ  زا  ناوتیمن  یگداس  هب  هک  تسا 

… مرگنیم ار  هلئسم 
؟  هچ ینعی  اهشزرا  ندوب  ینهذ  یلاخلخ : قداص 

هب درف  زا  تقیقح ، هزوح  رد  هچ  ییابیز و  یبوخ ، هزوح  رد  هچ  اهشزرا  هک  میشاب  هتشاد  رواب  ینعی  داژن :  یلضف  مایپ 
مدع لیامت و  هفطاع ، ساسحا ، هیاپ  رب  اهشزرا  تسا . توافتم  رگید  رصنع  هب  رصنع  کی  زا  هورگ  هب  هورگ  زا  درف 

مه رکراپ  تیاود  درادن . دوجو  دنکیم  داجیا  هک  یایدونشخ  زا  ادج  شزرا  دیوگیم : انایاتناس  حرج  دنریگیم . لکش  لیامت 
یعقاو شزرا  کی  تالیامت  دروآرب  دنراد . قلعت  نهذ  ینورد  یایند  هب  لماک  روط  هب  اهشزرا  تسا : دقتعم  هراب  نیا  رد 

… تسا
ات ییامنیس  یدازآ  میوگیم  نم  یتقو  الثم  دشاب . هقف  هب  دیاب  نامدانتسا  ام  تسین . ینید  فیراعت  اه  نیا  یلاخلخ : قداص 

رد سک  ره  دشاب  رارق  رگا  تسا . ینید  نورد  ریبعت  کی  نیا  دنزن ، هبرض  مالسا  نید  هب  هک  تسا  شزرا  نم  یارب  اجنآ 
کی هک  دنک  رکف  یرگید  زیچ  رگید  یسک  تسا و  شزرایب  زیچ  نالف  شزرا و  اب  زیچ  نالف  هک  دنک  رکف  دوخ  نهذ 

امنیس هنیمز  رد  ام  دنک . یقلت  شزرا  اب  ای  شزرایب  ار  یزیچ  دناوتیمن  هک  صاخشا  یرواد  دتفایم . هار  هب  گرزب  یوشبلب 
رد نانز  گنر  بآ و  دیابن  داد . ناشن  دیابن  ار  طاول  انز و  دنتسه . یمالسا  یاهشزرا  ریاغم  یسکس  یاهملیف  هک  میدقتعم 

شنهذ رد  دناوتیمن  یسک  تسا ، سوملم  یلیخ  اهنیا  دنوش . هدیشک  ءانمتسا  هار  هب  ناناوج  هک  دشاب  یاهنوگ  هب  امنیس 
!؟ دناوتیم تسین . شزرا  دض  دهدیم ، ناشن  ار  انز  هک  یملیف  هک  دنک  لایخ 

؟  دیرادنپ یم  هچ  ار  مکح  ماگنه  نآ  دنک ،  حیبقت  ار  نآ  طاول  ای  انز  نداد  ناشن  اب  یملیف  رگا  داژن :  یلضف  مایپ 
… مدیدن اعقاو  ار  دییوگ  یم  امش  هک  یزیچ  نیچمه  الثم  نم  یلاخلخ :  قداص 

رگاشامت مرجال  تسا ،  هدیسرن  امنیس  نلاس  هب  لاح  هب  ات  ناتیاپ  الصا  دییوگ  یم  ناتدوخ  هکنیا  یارب  داژن :  یلضف  مایپ 
… دیا هدوبن  زین  یا  هفرح 

هک ملیف  نز  هب  دنیوگب  الثم  شرخآ  دنزاسب و  یسکس  ملیف  هک  دوش  یمن  دراد ؟ یطبر  هچ  نیا  بخ  یلاخلخ :  قداص 
… دوش یمن  دننیبب . ناوجون و … ناوج و  میراذگب  تسا  بوخ  سپ  ار ،  سکس  درک  حیبقت  نیا  دنیوگب  دعب  یرخ و  یلیخ 

رد اورپیب  دریگیم و  دوخ  هب  یتوافتم  گنر  داتفه  ههد  مود  همین  زا  مدرم  تابلاطم  رنه  هرتسگ  رد  داژن :  یلضف  مایپ 
… دنوشیم یرصب  تذل  زا  ییاهغاب  شیاشگ  راتساوخ  امنیس 
؟ دندنبب هداد  روتسد  یک  ار  اه  غاب  نیا  الاح  یلاخلخ :  قداص 

؟  ار اه  غاب  مادک  داژن :  یلضف  مایپ 
؟  دوش زاب  دنهاوخ  یم  مدرم  ییوگ  یم  هک  ییاه  نیمه  یلاخلخ :  قداص 

گنهرف و ییارگ ، ترثک  هیرظن  حرط  اب  داد .  مهاوخ  حیضوت  انعم !  نیا  هب  تسا  هدوبن  هک  غاب  هن ،  داژن :  یلضف  مایپ 
اههشیدنا هب  تبسن  تیناحور  هزوح  رد  یتح  اهشرگن  زا  یشخب  دباییم . نابطاخم  نادلوم و  دزن  یرگید  هفسلف  رنه 

هک ینیون  یاضف  رد  دزابیم . گنر  یگنهرف  تیعونمم  تسایس  ددرگیم و  یزاسون  یگنهرف  یاه  هزوح  یاهشورو 
تیناحور یهقف  یاه  شیاشگ  دنمزاین  هک  دنکیم  ییامندوخ  یناوارف  هثدحتسم  یاههدیدپ  هدیرفآ ،  ینیون  تابلاطم 

… تسا ناریا  نردم 
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ات دناهدرکن  هعجارم  ام  هب  یگنهرف  نیلوئسم  زا  مادک  چیه  اما  مراد ، لوبق  یرادقم  ار  تیاهفرح  نیا  یلاخلخ : قداص 
زا نآ  دوبهب  تسا و  رادروخرب  یاهدرتسگ  هدیچیپ و  داعبا  زا  یرنه  یگنهرف –  لیاسم  مینک . یقف  شیاشگ  ناشیارب 
یاهتنس نآرق و  رب  قبطنم  ار  ناریا  رنه  گنهرف و  ترازو  هتبلا  دشابیم . جراخ  ناریا  ینونک  ناسانشراک  ناوت  هدهع و 

… دنزاسیم وربور  تسبنب  اب  ار  نآ  یشزرا  یاهههبش  داجیا  اب  یخرب  نکیل  دنک ، یمالسا 
… تسا نیرفآ  دادسنا  یشزرا  یاهههبش  مادک  داژن :  یلضف  مایپ 

وت هک  ییاه  هناوید  نیا  زا  یکی  تسا . نید  دض  دسانشیمن . ار  مالسا  ینارجاهم  هللااطع  دنیوگیم  الثم  یلاخلخ : قداص 
یخوش رگم  الصا  دنک . یم  راک  اکیرمآ [  یتاعالطا  سیورس  ایس ]  رد  ینارجاهم  دوب  هتفگ  دنوش  یم  ادیپ  هاگ  هزوح 

؟  هرب شرادا  هب  لاس  رد  راب  هس  ود  هنک  یم  ار  راک  نیا  رگا  لقادح  دیابن  ورای  تسا ، 
؟  شا یتاعالطا  سیورس  نامتخاس  لخاد  هرب  ینعی  داژن :  یلضف  مایپ 

… دنراد یگدنز  راک و  اه  نیا  هلب . یلاخلخ :  قداص 
امش دورب ،  شعوبطم  نامزاس  نامتخاس  هب  امازلا  یتینما  یتاعالطا –  رومام  هک  تسین  مزال  هتبلا  داژن :  یلضف  مایپ 

یمن فلاخم ،  هچ  میشاب و  قفاوم  گنهرف  ریزو  شنم  اب  هچ  ام ،  اعطق  یلو  دیشاب . انشآ  دیاب  اهراتخاس  نیا  اب  هک 
یم ادیپ  رگید  یاهاج  هیملع و  هزوح  لخاد  هاگ  هک  یناگناوید  یخرب  امش  لوق  هب  هک  ار  یساسا  یب  تاماهتا  میناوت 

… مینک حرط  ار  دنوش 
لیلج دیس  نیا  ینارجاهم ، هللا  اطع  هار  دنیوگ . یم  ینارجاهم  هب  عجار  هک  تسین  روط  نیا  هصالخ  یلاخلخ :  قداص 

یلو تساههبلط . زا  یکی  الصا  هدناوخ و  تامدقم  سرد  تسا ، ملق  لها  شدوخ  وا  تساههار . نیرتهب  زا  یکی  ردقلا ،
… دشاب دوب  ام  تسد  رد  دیاب  مه  داشرا  دنیوگیم  اه  حانج  نیا  دننکیم و  شتیذا  هنافساتم 

؟ تسار حانج  ای  پچ  حانج  داژن :  یلضف  مایپ 
رد ربمغیپ  هقیلس  قباطم  عاضوا  دینیبیم  دیهدب ، اهنیا  تسد  هب  ار  داشرا  رگا  لاح  ره  هب  دنکیمن . یقرف  یلاخلخ : قداص 

… دمآ دهاوخن 
قباطم عاضوا  دوش . هداد  یناسک  هچ  تسد  هب  رگا  داشرا  گنهرف  ترازو  هک  دینکیمن  صخشم  داژن :  یلضف  مایپ 

؟ دمآ دهاوخن  رد  ربمغیپ  هقیلس 
نیمه تسد  هب  دیابن  ار  داشرا  دنراد . تردق  درد  دنرادن . نید  درد  هک  اهحانج  اهحانج . تسا .  صخشم  یلاخلخ : قداص 

… داد اه 
یدنب حانج  رد  تسا و  یگدنزاس  نارگراک  بزح  یزکرم  یاروش  وضع  مه  ینارجاهم  هللااطع  داژن :  یلضف  مایپ 

… دریگیم یاج  روشک  یسایس 
نم تسا . هتفر  اج  نآ  هب  هتساوخ و  شلد  ناشیا  تسین . طوبرم  مه  نم  هب  منادیمن و  نم  ار  نیا  الاح  یلاخلخ : قداص 

…. رگید دورب  دیاب  اج  کی  یک  ره  هصالخ  بخ  ما .  هتفر  زرابم  نویناحور  عمجم  هب  مه 
 ! دورب اجکی  یک  ره  درادن  یموزل  هتبلا  داژن :  یلضف  مایپ 

دنبالقنا و… طخ  رد  تسا  مولعم  تسا و  رتهب  زرابم  نویناحور  عمجم  هب  دنورب  رگا  الثم  بخ  یلاخلخ :  قداص 
؟  دنتسین بالقنا  طخ  رد  ناریا  تکراشم  ههبج  یگدنزاس و  نارازگراک  داژن :  یلضف  مایپ 

دنشاب دیاب  نآ  رد  همه  مییوگب  هک  درادن  طخ  کی  هک  مه  بالقنا  الاح  مسانش ،  یمن  تسرد  ار  اهنیا  نم  یلاخلخ :  قداص 
یم یچ  تساه . طخ  نآ  رد  مینک  یم  هدرک و  تدهاجم  میتسه و  ام  هک  مه  زرابم  نویناحور  هک  دراد  طخ  دنچ  ، 

؟ متفگ
دیابن ار  گنهرف  ترازو  دیتفگ  هکنیا  دوب و  ینارجاهم  هللاطع  یاقآ  درکلمع  نوماریپ  وگ  تفگ و  داژن :  یلضف  مایپ 

… داد روشک  یسایس  یاه  حانج  تسد 
هیور رگا  هدرک و  یط  ار  یلاعت  هقیرط  دادرخ ۷۶  مود  هسامح  زا  سپ  رنه  هک  تسا  نیا  مهم  بخ  یلاخلخ :  قداص 

یگنهرف هعسوت  یسایس و  هعسوت  اب  یزاوم  هک  یا  یرنه  هعسوت  دش . دهاوخ  لئان  یگنادواج  هب  دهد  همادا  ار  ینونک 

Let your visitors save your web pages as PDF and set many options for the layout! Use a download as PDF link to PDFmyURL!

http://pdfmyurl.com/save-as-pdf?src=pdf
http://pdfmyurl.com


لها ملق ، لها  هک  ور  نآ  زا  تسا . رادروخرب  یمکحم  یمالسا  یتدیقع و  یاهبوچراهچ  زا  تسا  هدش  هتفرگ  شیپ  رد 
هدش مهارف  ردقیلاع  عجارم  ام  اهقف و  یارب  یلاحشوخ  بابسا  دناهتفرگ  رارق  اهتیلوئسم  سار  رد  نید  لهاو  رنه 

راد زونه  هنافساتم  لاح  نیا  اب  دناوخ . دیاب  ار  مالسا  هحتاف  دنتفگیم : الضف  هک  دیسریم  یراگزور  دوبن  نینچ  رگا  تسا .
… دننکیم تیذا  ار  ینارجاهم  هتسد  و 

!؟ دننکیم ناشتیذا  تسار  پچ و  جانج  نامه  داژن :  یلضف  مایپ 
ماگنه نآ  اهنیا ، یوزرآ  هکنآ  لاح  دشن ، لصاح  ام  یزورآ  نآ  دنیوگیم  ابترم  هک  دنتسه  ییاهمدآ  هلب ، یلاخلخ : قداص 

هتفرگ رظندم  مدرم  یاههتساوخ  گنهرف  بالقنا و  داهج  هزور ، زامن ، گنهرف  انعم ، مامت  هب  گنهرف  هک  دوشیم  لصاح 
… تسا عیسو  یلیخ  نآ  باب  مینیبیم  دش  نینچ  یتقو  دوش .

نهذ یارب  اههرتسگ  نیرتنیرفآهغدغد  زا  یکی  زابرید  زا  نآ  اب  رشب  تاذ  تبسن  نآ و  موهفم  گنهرف و  داژن :  یلضف  مایپ 
نآ تیهام  گنهرف و  زا  شسرپ  هب  ینونک  نارود  رد  ناریا  هعماج  یلصا  یاه  نامسرپ  زا  یکی  داینب  تسا . هدوب  ناسنا 

ربرس ناسنا  مان  هب  یدوجوم  یعمج  یناگدنز  نورد  زا  دنکیم و  دشر  یگدنز  هیاپ  رب  هک  اج  نآ  زا  گنهرف  ددرگیم . زاب 
هدیسر نآ  هب  یسانش  گنهرف  هک  یمهم  هتکن  دراد . گرم  یگدنز و  شیاز و  راوهدنز ، هک  تسا  یدوجوم  دوخ  ، دروآیم

درکراک یراگدنام و  یارب  اه  هزاس  بیکرت  بسانت  تسا ، هدنز  راتخاس  کی  هک  اج  نآزا  گنهرف  ره  هک  تسا  نیا  ،
لیاسو رازبا و  یگدنز و  یاههیوش  ینیب و  ناهج  قالخا و  شزرا و  نایم  هک  انعم  نیدب  دراد . مان  ترورض  نآ  تسرد 

رد یگدنز  دزیر ، مهرد  اهبسانت  یدام  ای  ینهذ  هزات  یاههزاس  دورو  رثا  رب  هک  یماگنه  تسه و  یبسانت  هعماج  ره  رد 
گنهرف ناریا ، یومع  یاضف  هب  یدام  ینهذ و  نیون  یاههزاس  هرابکی  دورو  دوشیم . ناشیرپ  هتفشآ و  گنهرف ، یاضف 

یعامتجا یاهتخاس  یشزرا و  یاهتفاب  دیابیم  ناشندرک  راگزاس  یارب  هک  هدرک  وربور  ینارحب  نانچ  اب  ار  ام  یتنس 
بات ایآ  دنباتیم و  رب  ار  اهتخاس  اهتفاب و  ینوگرگد  نازیم  هچ  ات  هیملع  یاههزوح  یالضف  اهقف و  دوش . نوگرگد  هیملع 

؟ دنراد ار  یتنس  یاهداهن  ندش  ندیچ  رب  هراظن 
کی دنک و  ناریو  ار  هتشذگ  یاهتنس  تسا  رارق  هیواعم  گنهرف  رباربرد  نینموملاریما  گنهرف  تقو  کی  یلاخلخ : قداص 

زا ریغ  دوب و  یقیقح  مالسا  ع )  ) یلع گنهرف  تسا . نامثعو  رمع  ای  رکبوبا  گنهرف  لباقم  رد  هیواعم  گنهرف  تقو 
تالکشم ات  مینیشنب  دییایب و  هک  دنکیم  هیصوت  راب  نیدنچ  هغالبلاجهن  رد  اذل  تشادن ، رظن  دم  یزیچ  یقیقح  مالسا 

هکنآ لاح  دنیشنب ، هیواعم  اب  دشن  رضاح  هقیقد  کی  ع )  ) نینموملاریما دنیوگب  دنهاوخیم  یخرب  مینک . لح  ار  مالسا  ناهج 
جرم جره و  یولج  تساوخیم  ع )  ) یلع دنک . هدایپ  ار  شیاهتساوخ  تساوخیم  دوب و  هدش  دنمتردق  تکلمم  رد  هیواعم 

، دینک هاگن  س )  ) همطاف و  ع )  ) یلع جاودزا  گنهرف  هب  رگا  درادن . یراک  هک  نتفرگ  ار  یگنهرف  یولج  هنرگ  و  دریگب ، ار 
یندشهدایپ یوگلا  کی  نیا  دوب . مالسا  یقیقح  گنهرف  دوبن ، تکوش  گنهرف  دوبن ، تورث  گنهرف  گنهرف ، نیا  هک  دینیبیم 

… تسا ربمغیپ  هیور  فالخ  رب  ام  هعماج  رد  گنهرف  تسام . زورما  یارب 
یمالسا گنهرف  رادماو  ام  یبالقنا  یاهشزرا  هکنآ  ببس  هب  هک  دیتفگ  امش  لبق  هقیقد  دنچ  اما  داژن :  یلضف  مایپ 

… دراد یشحاف  ضقانت  ناتینونک  راتفگ  اب  نیا  دننامیم . هنادواج  ، تسا
… تسا ربمغیپ  هیور  فالخ  رب  ام  گنهرف  زا  یشخب  یلاخلخ : قداص 

؟ دنراد ضقانت  یسدق  هیور  اب  یگنهرف  یاهشخب  مادک  داژن :  یلضف  مایپ 
… مدیشکن یلاخلخ : قداص 

!؟ دیدیشکن داژن :  یلضف  مایپ 
ربمغیپ هیور  اب  قبطنم  یگنهرف  یاهشخب  مادک  منیبب  میریگب و  هزادنا  مورب  هک  تسا  هدوبن  نم  هفیظو  یلاخلخ : قداص 

تالکشم یناجیرال  یلع  یاقآ  صخش  تسامیسو . ادص  نیمه  شاهنومن  کی  تسا . هدوبن  قبطنم  اه  شخب  مادکو  هدوب 
… دوش یگدیسر  نآ  هب  دیاب  هاگداد  رد  هک  دراد  یناوارف 

هئارا مه  ار  دوخ  تالالدتسا  دیاب  دیدرک ،  وا  هجوتم  ار  یماهتا  دیدروآ و  ار  یناجیرال  یلع  مسا  نوچ  داژن : یلضف  مایپ 
… دییوگب زین  ار  یو  یماهتا  قیداصم  دینک و 
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کی ناش  رد  هک  دروآ  یجوست  قداص  خیش  جاح  رس  ییالب  وا  مراد . دایز  دوجوم  نیا  زا  دانسا  نم  یلاخلخ :  قداص 
دننیشنب و دنهد و  رارق  تسد  تلآ  ار  ادخ  هدنب  نیا  دنتساوخ  یم  دوبن . مدآ  ناش  رد  الصا  هن ،  هک  ناملسم  ناسنا 

ناشتاکرح زا  تسد  دیایب و  رد  نوشراک  دنگ  دیاش  دراد و  یروجان  نیا  دندید  شدعب  ارهاظ  دعب  دننزب ،  هنیس  شرانک 
تخبدب نآ  دنرادن .  ار  امیس  ادص و  تسایر  تیحالص  زین  داوج  دمحم  شردارب  هکلب  یناجیرال ،  یلع  یاقآ  هن  دنتشادرب . 

… ندروخ هدولاف  هب  تسشن  سیلگنا  ریفس  اب  تفر  درک  یا  یزیروربآ  هچ  دناد . یم  لک  هغبان  ار  شدوخ  هک 
یاهدرواتسد دوب . یگنهرف  ای  یدام  ای  ینهذ  نیون  یاههزاس  دورو  نوماریپ  هتبلا  نم  یلصا  شسرپ  داژن :  یلضف  مایپ 

بات نازیم  هچ  ات  تیناحور  اساسا  دنکیم و  نوگرگد  ار  یتنس  یاهتخاس  اهتفاب  زا  یرایسب  کیژولونکت  ندمت  دیدج 
؟ دراد ار  یتنس  یاهداهن  ندش  هدیچ  رب  هراظن 

. تسه هدوب و  نایناریا  ام  یگدنز  یانبم  هیاپ و  یمالسا  ندمت  مسانشیمن . ار  کیژولونکت  ندمت  نم  یلاخلخ : قداص 
یاههزاس زا  امش  روظنم  اهتنم  دنتسه . لاکشاالب  دشابن ، یمالسا  ندمت  فلاخم  هک  ینامز  ات  مه  یگنهرف  ون  یاههزاس 

… مهفیمن تسرد  ار  یدام  ای  ینهذ  نیون 
. تسناد هثدحتسم  لیاسم  ربارب  ناوتیم  ار  یدام  ای  ینهذ  نیون  یاههزاس  یمالسا  هقف  هدرتسگ  رد  داژن :  یلضف  مایپ 

نز شیامن  تیفیک  هینمز  رد  درک و  تیلاعف  یتنس  یاهبلاق  هب  دانتسا  اب  نانچ  مه  ناوتیمن  امنیس  هزوح  رد  ًالثم 
تابسانم هنایارگعقاو  تخادرپ  ندرک و  نیزورما  یارب  نخس  رگید  هب  درامگ . تمه  یمهفون  کی  هب  دیاب  ناملسم و … 

نیون ماکحا  ینهذ ، نیون  یاههزاس  گنس  مه  دناوتیم  نردم  هقف  دراد . ترورض  یبهذم  یا  یزاسون  ناریا ، یامنیس  رد 
… دنیرفایب زین 

؟ درک رداص  ینیون  ماکحا  دیاب  هک  هدش  امنیس  دراو  یاینهذ  یاههزاس  هچ  الثم  یلاخلخ : قداص 
ناملسم نز  باجح  یب  شیامن  امنیس ، رد  درم  نز و  نایم  تابسانم  هنایارگعقاو  تخادرپ  بلطم  داژن  یلضف  مایپ 

یزیربت و… یوسوم  نیسح  دیس  یناسارخ ، ییابع  دمحم  یعناص و  فسوی  نایاقآ  یطورشو  طرش  هب  هتبلا  هک  یناریا 
… دندرگیم یقلت  نیون  یاههزاس  نیا  هرمز  رد  دناهداد ، یهقف  ثیح  زا  ار  ناشزوجم 

… دوشیم تسا و  تسرد  هک  دناهتفگ  نایاقآ  نیا  رگا  هلب . یلاخلخ : قداص 
؟ دهد شیامنار  یناریا  باجح  یب  ناملسم  نز  دناوتیم  شایرنه  رثا  رد  زاس  ملیف  ینعی  داژن :  یلضف  مایپ 

نویزیولت امنیس و  قیرط  زا  تسا ، هدشن  هتخانش  مومع  یارب  هک  ار  یناریا  باجحیب  ناملسم  نز  یلاخلخ : قداص 
… داد شیامن  ناوتیم 

نیا زیوجت  ددرگیم و  زاب  طیحم  هب  لکشم  تقیقح  رد  دنکیمن . داجیا  لکشم  نز  ندوب  هدشهتخانش  یلاخلخ : قداص 
. درادن یلکشم  تروص  نیا  رد  دنکن . اشحف  هعاشا  ملیف  نآ  هکنیاو  تسا  ریوصت  رد  نز  ندوبن  هدنبیرف  هب  طونم  لمع 

یدرم دروخیم و  نیمز  هب  ینز  هک  یمالسا  بالقنا  زا  شیپ  یاهملیف  رد  یتح  مدقتعم  منکیم و  رکف  زاب  یلیخ  نم 
خر یعرش  فالخ  لمع  تشادن ، روضح  طیحم  نآ  رد  یصخش  هک  یتروص  رد  درکیم ، دنلب  تفرگ و  ار  نآ  تسد 

. تسا عنامالب  دشابن ، هنازاب  سوه  زیگناهدسفم و  تابسانم  رب  ینتبم  رگا  ملیف  رد  درم  نز و  نداد  تسد  یتح  دادیمن .
ردقچ ره  نایاقآ  دوشیم و  اشحف  هعاشا  هب  رجنم  دش ، هداد  شیامن  ظیلغ  شیارآ  تنیز و  اب  یرتخد  یملیف  رد  رگا  یلو 

یمشاه نیا  هک  ار  یرتخد  رازهراهچ  نیا  الثم  تسا . رثالاب  ناشنانخس  تسین ، داسف  جورم  کرتخد  دنیوگب  مه 
تسرد یتروص  رد  ، دننکیم شزرو  دنراد  هک  دنهدیم  ناشن  اهملیف  رد  ار  اهنیا  هدروآ و  نانسمکرت  زا  هتشادرب  یناجنسفر 

زا یلیخ  دیتفگ  هک  یندمت  نامه  کمک  اب  دشاب و  هارمه  تین  صولخ  اب  دیاب  لاعفا  دنکن . هدسفم  جاور  هب  کمک  هک  تسا 
… درک لح  ناوتیم  ار  یرنه  لیاسم 

!؟ کیژولونوکت ندمت  ندمت !؟ مادک  داژن :  یلضف  مایپ 
… دناهدرک اهراک  یلیخ  برغ  رد  ندمت  نیمه  اب  هلب . یلاخلخ : قداص 

. دیسانشیمن ار  کیژولونکت  ندمت  هک  دیتفگ  نیا  زا  شیپ  داژن :  یلضف  مایپ 
هک ار  زیچ  همه  نویناحور  ام  تسین  مزال  مه  دعب  مدیمهف . مه  نم  تسه ،  یچ  دیتفگ  امش  بخ  یلاخلخ : قداص 
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مروظنم درک . هدافتسا  دیاب  ار  ندمت  نیا  بوخ  یاه  تمسق  فوسلیف . دنتفگ  یم  دنوخآ ،  دنتفگ  یمن  هنرگو  میسانشب ،
دشاب و هدنزاس  رگا  اهملیف  نیا  تساهشخب .  نامه  ببس  هب  یجراخ  یاهملیف  گنر  بآ و  تسا . نآ  ینف  شخب 

نیب زا  ار  مالسا  دوخ  تسد  اب  میناوتیمن  ام  دریگ . رارق  ناناملسم  هدافتسا  دروم  دناوتیم  دشابن  یرگاوغا  زا  رادروخرب 
. دوب بظاوم  دیاب  تسا و  یسکس  اهملیف  نیا  زا  یلیخ  میروایب . اج  نیا  هب  جراخ  زا  ار  یگنهرف  میهاوخیم  هک  میربب 

ناشدوخ عفانم  لابند  هدع  کی  تسین . ام  هقف  دنادیم ، زاجم  ار  لیاسم  نیا  هک  یهقف  تسین و  ام  گنهرف  سکس 
هدایپ گنهرف  میوگیم  نم  متسین . هنوگنیا  نم  دنهد . رییغت  ناشدوخ  عفانم  اب  بسانتم  ار  هقف  دنهاوخ  یم  دنتسه و 

… دننک هدافتسا  گنهرف  نیا  زا  دنیایب  مه  یدارفا  دوش و 
!؟ دوش هدایپ  گنهرف  مادک  داژن :  یلضف  مایپ 

… دشاب هدنزومآ  گنهرف  دشابن . هدنبیرف  گنهرف  یلاخلخ : قداص 
رد دزاسیم . هجاوم  دادسنا  ماهبا و  اب  ار  ارگ  هغدغد  رگ و  لیلحت  نهذ  هک  تسا  یلک  امش  فیراعت  داژن :  یلضف  مایپ 
نرق کی  رد  ( Ward  ) دراو هرتسگ  نمیه  رد  میراد . اههدیا  رب  دیکات  مان  اب  ار  یاهرتسگ  گنهرف ، ینیوکت  فیراعت  هورگ 

حاضیا رد  دنتسه . نآ  هفطن  اههدیا  هک  تسا  یعامتجا  مسیناگرا  کی  یعامتجا ، تخاس  کی  گنهرف  تسا : هتفگ  شیپ 
؟ دیروایب راو  هدیا  سوملم و  یلاثم  دیناوتیم  ناتلوبقم  بولطم و  گنهرف  هفطن 

؟ مروایب لاثم  هنیمز  هچ  رد  یلاخلخ : قداص 
… تسامش یگنهرف  یاههدیا  رب  قبطنم  یملیف  هچ  الثم  دیروایب . لاثم  کی  امنیس  هنیمز  رد  داژن :  یلضف  مایپ 

هللا تیآ  دنتشون . یمیرک ) ترصن   ) للحم ملیف  رب  ار  یدقن  یرهطم  یضترم  دیهش  لاثم  ناونع  هب  یلاخلخ : قداص 
امش هب  هک  للحم  عوضوم  میتفگ  میتفرگ و  ار  ملیف  نیا  نادرگراک  چم  میتفر  هک :  درکیم  فیرعت  میارب  یرهطم 

… تشادن یباوج  مه  ملیف  نادرگراک  ینک !؟ هدایپ  یهاوخیم  ار  یگنهرف  نیا  اب  امش  تسین . طوبرم 
!؟ دیاهدید ار  للحم  ملیف  داژن :  یلضف  مایپ 

… هلب یلاخلخ : 
؟ دیراد رثا  نیا  نوماریپ  یلیلحت  هچ  ًاصخش  داژن :  یلضف  مایپ 

دصق للحم  میفلاخم . ام  دوش  اشحف  هعاشا  رگا  فلاخم . یثیح  زا  متسه و  امنیس  قفاوم  یثیح  زا  الک  یلاخلخ : قداص 
… تشاد ار  مالسا  نید  هب  نیهوت  اشحف و  هعاشا 

رد دیتسنادیم ، هعاشا  ار  نآ  هک  تهج  نادب  للحم  ملیف  نادرگراک  سیون و  همان  ملیف  یارب  یاهدنورپ  داژن :  یلضف  مایپ 
؟ دشن هدوشگ  بالقنا  هاگداد 

هب تناها  رکف  یسک  رگید  هک  دوش  دروخرب  نانچ  تعامج  نیا  اب  هک  دوب  نامدصق  لاح  ره  هب  یلاخلخ : قداص 
مادعا ات  دنچ  اب  متفگ  مه  یرهطم  هب  مدرک . یم  مادعا  مدوب  نم  ار  للحم  هدنزاس  دنکن . روطخ  شنهذ  هب  تاسدقم 

قیرط زا  مه  ماما  دوبن و  قفاوم  دایز  ناشیا  اما  تسا . همیب  هعماج  ینعی  میا . همیب  لاس  دنچ  دنوش و  یم  بدا  اه  نیا 
… دندرک عنم  مینکب و  میتشاد  انب  هک  ار  اه  دروخرب  عوضوم  دندش  هجوتم  یرهطم  یاقآ 

بولطم و گنهرف  حاضیا  رد  سوملم  یقادصم  ندروآ  تساجرباپ . نانچ  مه  هتبلا  نم  هنیشیپ  لاوس  داژن :  یلضف  مایپ 
… دوب ناتلوبقم 

… مداد ار  ناتباوج  یلاخلخ :  قداص 
… یبلس هن  دشاب ، یباجیا  دیاب  امش  خساپ  داژن :  یلضف  مایپ 

هالک دیابن  مینک . زاب  اج  کی  زا  مینک و  تسرد  اج  کی  زا  هک  تسین  نیا  بولطم  گنهرف  تسا . صخشم  یلاخلخ : قداص 
بل و دینک و  رویز  تنیز و  ار  هلاس  هدراهچ  رتخد  کی  دشاب . نیا  دیابن  فده  مینک . یزاب  هقح  میراذگب و  یعرش 
هعاشا دوخ  هب  دوخ  تسین ، اشحف  هعاشا  دییوگب  مه  رگا  دینک ، هنحص  دراو  سپس  دیلامب و  نغور  گنز و  ار  شتروص 

زا یتایه  هک  تسا  نیا  ماهدیقع  نم  دوشیم . یزیگنا  هنتف  هنوگ  نیا  دهاوخن  هچ  دهاوخب و  هچ  داشرا  ریزو  یاقآ  دوشیم .
… دننک صخشم  ار  زیگنا  هدسفم  دراوم  دنوش و  عمج  نایهاگشناد  اهقف و 
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؟ دراد یهاگیاج  هچ  تموکح  هب  داقتنا  دیرامشیم ، لوبقم  بولطم و  هک  یایگنهرف  هلکاشرد  داژن :  یلضف  مایپ 
… دشابن زیگنا  هدسفم  هک  ییاج  ات  یلاخلخ : قداص 

… دشابن زیگنا  هدسفم  دییوگ  یم  شمه  دینک ؟ نایب  ار  اهزرم  نیا  رتراکشا  رتتافش  دوشیم  داژن :  یلضف  مایپ 
دح دیاب  دنیوگیم  هک  ار  ییاهمدآ  نیا  دیاب  دنهد . رارق  ضرعت  دروم  ار  تموکح  مالسا و  ناکرا  دیابن  الثم  یلاخلخ : قداص 

… دنک روسناس  درک ، طقاس  ار  صاصق  درب و  نیب  زا  ار 
!؟ دنک روسناس  ای  دنک  نادنز  داژن :  یلضف  مایپ 

لاوس ریز  ار  یعرش  نیزاوم  دیابن  یبسن  یاه  یدازآ  رد  تسین . یبوخ  لح  هار  نادنز  دنک .  روسناس  یلاخلخ : قداص 
ناش هقئاذ  اب  نید  دنیوگب  دنهاوخیم  دنراد ؟ یضرغ  دصق و  هچ  دنربیم  لاوس  ریز  ار  یعرش  نیزاوم  نیا  هک  ییاهنآ  درب .

یرگید روج  تموکح  نیا  گنهرف ، نیا  باتک ، نیا  دیوگیم  مالسا  تسا . مالسا  هقئاذ  ریغ  اهنآ  هقئاذ  دیآیمن ؟ رد  روج 
یتلود روسناس  مدوب و  هتفر  نم  سیئوس  رد  دنیآیمن . هاتوک  ناشدوخ  گنهرف  زا  اهروشک  مه  ناریا  زا  جراخ  رد  دشاب .
لاح ، دندرکیم روسناس  ار  یقیسوم  اج  نآ  الثم  دنتشادن . مه  یدازآ  یاعدا  اقافتا  هک  دوب  ییاهروشک  زا  رتشیب  یلیخ 

… مینادیم زیاج  ار  اهیقیسوم  زا  یلیخ  ام  هکنآ 
؟ دندرکیم روسناس  ار  ییاهیقیسوم  هچ  سیوس  رد  لاثم  ناونع  هب  داژن :  یلضف  مایپ 

…. میرادن ییاههنیمز  نینچرد  روسناس  ام  هک  یلاح  رد  دوب . روسناس  اما  مرادن ، رطاخ  هب  تسرد  یلاخلخ : قداص 
… تسا یعرش  تمرح  یاراد  ناناملسم  یارب  نز  یناوخ  کت  یقیسوم ، هزوح  رد  اما  داژن :  یلضف  مایپ 

زیاج مالسا  نید  رد  اهیقیسوم  رثکا  تسا . یعرش  تمرح  یاراد  اهزیچ  یلیخ  دشاب ، زیگنا  هدسفم  رگا  یلاخلخ : قداص 
… دنراد یقیسوم  هرابرد  یاهدنزاس  ءارآ  یراصنا و …  خیش  یناشاک ، ضیف  موحرم  تسا .

؟ دیشیدنایم هنوگچ  پاپ  یقیسوم  هرابرد   : داژن یلضف  مایپ 
…. تسا زیاج  درادن  یلاکشا  دوش ، یمالسا  نیزاوم  اب  قبطنم  رگا  پاپ  یقیسوم  نیا  یلاخلخ : قداص 

 … یدابآ و هاش  موحرم  لثم  دنتسه  لیاق  تمرح  یقیسوم  یارب  هک  ییاهقف  یار  اب  امش  تقیقح  رد  داژن :  یلضف  مایپ 
؟ دیتسه فلاخم 

… ممهفیمن ار  نآ  دوصقم  نم  : یلاخلخ قداص 
!؟ دیمهفیمن ار  اهقف  نآ  ءارآ  دوصقم  داژن :  یلضف  مایپ 

بوخ اجنآ  ات  مه  نآ  لاثما  پاپ و  یقیسوم  میوگب . مناوتیمن  نیا  زا  رتهب  ممهفیمن . ار  ناشدوصقم  هلب : یلاخلخ : قداص 
ادیوه هک  عقوم  نآ  میرادیم . هگن  تسا ، هدش  هک  یتمیق  ره  هب  ار  نامگنهرف  ام  دننکن . ضرعت  ام  گنهرف  هب  هک  تسا 

… ینکیم نینچ  هک  یسانشیمن  ار  یمالسا  یناریا و  گنهرف  ًالصا  امش  تسا  مولعم  هک  متفگیم  وا  هب  دیباوخیم  تخل 
، دراد دوجو  نآ  نوماریپ  هک  یا  یدج  یاهدیدرت  اهماهبا و  مغریلع  لولس ، رد  ادیوه  ندیباوخ  تخل  رب  داژن :  یلضف  مایپ 

… دیا هدرک  ناوارف  دیکات 
تلاجخ تالاح  نآ  رد  وا  ندید  زا  نارادساپ  درکیم . ام  گنهرف  فلاخم  عرش و  فلاخم  راک  نوچ  یلاخلخ : قداص 

… دندیشکیم
؟ تسا هتشاد  وا  مادعا  مکح  رودص  رد  یدربشیپ  هچ  دشاب ، قداص  اعدا  نیا  رگا  داژن :  یلضف  مایپ 

 : داژن یلضف  مایپ  دشیم … رتراکشآ  ام  رب  قیاقح  نینچ  تسا و  یدسفم  مدآ  ادیوه  میتسنادیم  ام  لاح  ره  هب  یلاخلخ :
؟ دوب هدیباوخ  لولس  رد  هک  دیدوب  هدید  تخل  تروص  هب  ار  ادیوه  ، دوخ نامشچ  اب  امش 

… درک نان  لاح  هب  یرکف  دیاب  تفگ . دوشیمن  ار  قیاقح  زا  یلیخ  مدوب .  هدید  ًالامتحا  یلاخلخ :
!؟  ار یچ  نان  داژن :  یلضف  مایپ 
… رگید ار  نان  یلاخلخ : قداص 

!؟ دییوگیم ار  یزور  قزر و  داژن :  یلضف  مایپ 
هدش هک  یتمیق  ره  هب  ول  و  دننزب ، ار  مدآ  هشیر  دنهاوخیم  یخرب  هک  دسریم  ییاج  هب  راک  هاگ  هلب . یلاخلخ : قداص 
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… مییوگب ای  مییوگن  ار  اهزیچ  یخرب  مییایب و  هاتوک  دنهدیمن  ام  هب  لوپ  نوچ  میوشیم  روبجم  مه  ام  تسا 
… دیاهدروآ ناتهلاسر  یور  ار  دهاجم  هیقف  بقل  زین  ناتدوخ  دیتسه و  دهاجم  هک  امش  داژن :  یلضف  مایپ 

… دهاوخیم هک  ار  ات  هس  یلو  دهاوخیمن ، ات  راهچ  اهتنم  دهاوخ . یم  نان  هرخالاب  مه  دهاجم  یلاخلخ : قداص 
؟ دنتسه یناسک  هچ  امش  روظنم  دننزب “. ار  مدآ  هشیر  دنهاوخیم  یخرب  دیتفگ “  داژن :  یلضف  مایپ 

ریز ار  ام  تیثیح  دننکیم و  تمرح  کته  دننکیم . دیدهت  مینز ، یم  یفرح  ام  ات  الثم  راشف ! یاههورگ  یلاخلخ : قداص 
حبص هلجم  نیا  ار . نم  دندیشک  تحاضف  شحف و  هناخ  یولج  دندمآ  یس و … یب  یب  اب  ما  هبحاصم  دغب  دنربیم . لاوس 

نهاریپ دندرک  ار  بلطم  نآ  منک . هبحاصم  نم  نالووسم  دنراذگ  یم  ارچ  هک  دوب  هتفگ  هاریب  دب و  هک  دندوب  هدناوخ  ار 
زا رگید  هدنام  یچ  دنا ، هتشک  ارم  تسا  تقو  یلیخ  هک  یونعم  تمیشک . یم  ینک  هبحاصم  رگید  هعفد  دنتفگ  نامثع و 

یم تارج  نووج  هجوج  اتراهچ  منیب  یم  یتقو  درب  مهاوخ  روگ  هب  ار  میاه  وزرآ  همه  تسوپ ؟ تشوگ و  زا  ریغ  نم 
نامرف تشپ  دوب و  شک  مدآ  ینالف  دنیوگب  دننک و  هرخسم  مدرم  ای  دنیوگب  نم  هب  دیآ  یم  رد  ناشناهد  زا  هچ  ره  دننک 

…. درک یم  رداص  ات  یس  ات  یس  مادعا  مکح  دوب و  هتسشن 
توبث مدع  تروص  رد  هک  دیتشاد  رارق  تاماهتا  زا  یاهراپ  ربارب  رد  هراومه  امش  هک  مراد  رطاخ  هب  داژن : یلضف  مایپ 

زا یکی  . دندرمشرب یزارهچ  ناتسرامیب  یناور  نارامیب  زا  ار  امش  بالقنا ۵۷  یادتبا  رد  . تشگیم بوسحم  تمرح  کته 
 … دیراد اههبرگ  ندرک  هفخ  نتشک و  هب  هقالع  امش  هک  دوب  هتفگ  زین  یجراخ  یاه  هناسر 

بات یتقو  اهنآ  دنربیم . راک  هب  ام  هب  ندز  همدص  یارب  ار  فیجارا  نیا  بالقنا  نانمشد  تسا . تسرد  یلاخلخ : قداص 
اهمادعا یادتبا  نامه  ار  یتیصخش  رورت  نیا  دندرک . یتیصخش  رورت  هب  عورش  دنرواین ، نم  تیعطاق  ربارب  رد  تواقم 

هب جدننس  رد  یناوج  متسیاب . رتمکحم  اه  مادعا  رب  دیاب  هک  مدیمهفیم  تفاییم  شرتسگ  رورت  نیا  دنور  هچ  ره  دش . زاغآ 
رکف رد  مه  ام  ما .  یا  هدقع  نم  هرآ ،  تسا ،  هدقع  میاهراک  نیا  رگا  متفگ  دیراد ،  ندرک  مادعا  هدقع  امش  تفگ  نم 

سدنهم یدزی و  میهاربا  اهییاکیرمآ ، دشاب و  ییوربآیب  دشیمن  هک  موادم  میدادیم . باوج  اهنآ  هب  میدوب و  نامدوخ  یوربآ 
… دنوش لصاو  ناشمارم  هب  ناگرزاب 

مه یلم ، ههبج  یدازآ و  تضهن  نارس  ناریا و  یمالسا  یروهمج  تقوم  تلود  ءاضعا  یاهتفلاخم  داژن :  یلضف  مایپ 
یاقآ رگا  تفگیم : یباحس  هللادی  دوب . هتشذگ  میژر  نارس  یاهمادعا  نوماریپ  امش  اب  یباحس  هللادی  رتکد  نوچ 

… دوشیم باب  یشک  ریزوتسخن  دشکب ، ار  ریزو  تسخن  یلاخلخ 
زور ره  دنهد . تاجن  بالقنا  یاهنادنز  زا  ار  دوخ  ناتسود  ات  دندادیم  ار  اهراعش  نیا  ناگرزاب  یباحس و  یلاخلخ : قداص 
روپاش اهنآ  ام  یاهتبظاوم  همه  مغریلع  دادیم . یرارف  ار  یاهدع  تفریم  اهنادنز  هب  شاهتسد  وراد  اب  ناگرزاب  سدنهم 

زا یاهناهب  هب  ار  ادیوه  تساوخیم  ناگرزاب  هک  رابکی  دندش . اهیکاواس  زا  یلیخ  نتخیرگ  ثعاب  دنداد و  یرارف  ار  رایتخب 
رد دیاب  اقآ  نیا  مدرک . دروخرب  ًادیدش  وا  اب  درک ، رارف  هار  نایم  رد  دنیوگب  ادعب  ًالامتحا  ات  دربب  یریزو  تسخن  هب  نادنز 

… تسا هداد  یرارف  هنوگچ  ار  رایتخب  هک  دیوگب  دهدب و  سپ  باوج  هدرک  هک  ییاهراک  یارب  هاگداد 
… دناهدش موحرم  هک  ناگرزاب  یدهم  سدنهم  یاقآ 

لاثما اهتنایخ  دوشیم و  راکشآ  یزور  دانسا  لاح  ره  هب  یلو  تسه ،  مه  یناوخزامن  مدآ  هتبلا  ناشیا  یلاخلخ : قداص 
… دیمهفیم ار  ناگرزاب  یباحس و 

… دیتفگ نخس  یباحس  یاقآ  حدم  رد  دازآ  یاپورا  ویدار  اب  ییوگ  تفگ و  رد  امش  اما  داژن :  یلضف  مایپ 
یمتاخ زا  رتهب  دیاش  میوگیم . مه  نالا  درادن . دوجو  وا  زا  رت  نانیمطا  لباق  تسا . یبوخ  ناوج  تزع  یلاخلخ : قداص 
تنایخ یمالسا  بالقنا  هب  یدزی  میهاربا  ناگرزاب و  اب  وا  درک . نانیمطا  دیابن  وا  ردپ  هب  اما  دروخب . تکلمم  دردب  مه 

هگا دندوب  هتفگ  وا  هب  دنهد . یرارف  رصق  نادنز  زا  ار  نارهت  رادرهش  دنتساوخیم  اه  نیا  دنوش . همکاحم  دیاب  دناهدرک و 
دیودیم و نم  لابند  رصق  نادنز  کی  دنب  رد  ناشیا  دنک . دازآ  ار  وت  دیاش  یشکب  بآ  زامناج  رگا  یلاخلخ  یولج  دشن ،
و دنامیم ، هدنز  درکیم  رکف  یلو  دوب . اهتیحالص  همه  دقاف  وا  مناوخب .! زامن  نم  یرادنرهم  یلاخلخ !  یاقآ  تفگیم :

دوبن نیا  یبالقنا  تکرح  مدرک . رداص  ار  شمادعا  روتسد  عیرس  دشکیم ، بآ  زامناج  نم  یولج  ابترم  مدید  ات  هکنیا  لاح 
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نیمضت ار  بالقنا  نیا  تیدبا  هک  دوب  اه  ندیود  نیمه  میدیودیم . دیاب  میاهتشادرب . مدق  ات  دنچ  میرامشب  میهاوخب  هک 
… درک اپرب  ماما  هک  دوب  یبالقنا  تقیقح  یارب  همه  میتخیر  هک  ییاه  نوخ  میداد و  هک  ییاه  نوخ  . درک

طارفا هب  دیا  هدرک  هراشا  هاگ  نارگید  نم و  اب  نات  یصوصخ  یاه  وگ  تفگ و  زا  یا  هراپ  رد  امش  اما  داژن :  یلضف  مایپ 
… ناتنابوصنم بناج  زا  هچ  امش و  دوخ  بناج  زا  هچ  هتفرگ ،  تروص  امش  عرش  تیمکاح  نامز  رد  هک  ییاه 

دراو یلو  هک ،  دوبن  ییاطخ  چیه  هک  میوگ  یمن  داتفا .  یتاقافتا  نکن ،  ربق  شبن  الاح  هک  متفگ  رابکی  یلاخلخ :  قداص 
… نم یادخ  نم و  نیب  دنامب  موش . یمن  اهنآ  یوهام 

؟  دییوگزاب ار  اهاطخ  نآ  زا  ییاطخ  دیهاوخ  یمن  مه  خیرات  یارب  داژن :  یلضف  مایپ 
هکنیا الثم  درک . گرزب  دیابن  هک  ار  ناشیاهاطخ  الاح  دشاب ،  نویبالقنا  یاه  یروالد  دامن  دیاب  خیرات  یلاخلخ :  قداص 

کی الثم  ای  تسین  یمهم  هتکن  هکنیا  ما ،  هدرک  شمادعا  نم  دنا و  هدروآ  یرگید  یاج  هب  ار  ولقود  ردارب  کی  نارادساپ 
اهنیا هک  دنتفگ  ام  هب  بخ  اما  دندوب ،  یمالسا  اساسا  هک  دندرک  ریگتسد  منک  یم  رکف  لاس ۵۹  رخآ  هک  دندوب  هورگ 

یادهش فص  رد  نانیا  میدلرک  مالعا  مه  دعب  ناشمدنارذگ . غیت  مد  زا  تقو  توف  نودب  نم  دنتسه و  تسیسکرام 
… میتفگن غورد  مه  اتقیقح  دنتسه و  بالقنا 

دای زا  ار  اهاطخ  تلم  تاهابتشا  یخرب  هب  مهبم  فارتعا  یهاوخ و  رذع  کی  اب  هک  دینک  یم  رکف  رگا  داژن :  یلضف  مایپ 
یا یضاق  فرعم  یلاخلخ  کر .  یلیخ  هدش  هک  مه  رابکی  لقادح  میوگب .  کر  دیراذگب  دیا . هدرک  هابتشا  دنرب ،  یم 

دندرک و یم  تیامخ  امش  زا  زین  زورما  نابلط  حالصا  زا  یلیخ  بالقنا  بات  بت و  رد  دیاش  تسین . مدرم  دزن  یبالقنا 
. تسا یرگید  هنامز  هنامز ،  اما  دندومن ؛  یم  هحماسم  هب  مهتم  ار  امش  دیدرک ،  یمن  مادعا  ار  یخرب  رگا  یتح 

. میوگ یم  نخس  هنوگ  نیا  دیشخبب  تسا . محر  یب  یدالج  هک  تسین ،  مدرم  دزن  یبالقنا  یا  یضاق  اهنت  هن  یلاخلخ 
زا یرایسب  نوخ  هب  یلاخلخ  تسد  دنیوگ  یم  یتح  مق  رازاب  هچوک و  مدرم  یلو  دشاب ،  هتشادن  ار  نآ  ندینش  بات  دیاش 
مه اب  ار  رفن  تسیب  دیتشاد  انب  یزور  امش  هک  درک  یم  فیرعت  میارب  اهنآ  زا  یکی  تسا . هدولآ  هانگیب  ناناوج  ناناوجون و 

دبا سبح  یمود  دوش و  مادعا  یلوا  تسار ،  تمس  زا  نایمرد  یکی  دیتفگ  دیتفر و  اهنآ  فص  یولج  دینک . همکاحم 
تسب و شقن  شنابل  رب  یا  هدنخ  ایوگ  دوش ،  دازآ  یزور  دیاش  هکنیا  دیما  هب  دوب ،  هتفرگ  دبا  سبح  هک  رخآ  رفن  دورب .

سبح هب  یدعب  دوش و  مادعا  یلوا  نایم ،  رد  یکی  فص ،  زخآ  زا  دش  روطنیا  هک  لاح  دیتفگ  دیدید  ار  وا  هدنخ  ات  امش 
… دور دبا 

…. مراد دای  هب  ار  هنحص  نآ  اقیقد  دوب . یناطیش  هدنخ  نآ  یلاخلخ :  قداص 
تابثا لیلد  هدنخ  رگم  الصا  و  دوب !؟  هچ  نامهتم  هیقب  هانگ  الثم .  دوب ،  یناطیش  درف  نآ  هدنخ  داژن :  یلضف  مایپ 

!؟ تسا یماهتا 
دنتفگ یم  الصا . دوبن  اهزیچ  نیا  عقوم  نآ  دینز .  یم  فرح  لیلد  تابثا  لیلد و  زا  دیئآ  یم  امش  نالا  یلاخلخ :  قداص 

اب مه  دبا  سبح  دندوب . براحم  ناش  همه  یتفگ  هک  مه  هتسد  نآ  میدرک . یم  شمادعا  مه  ام  تسا  بالقنا  دز  ینالف 
… درک یمن  یقرف  دایز  هک  مادعا 

یاهدنس زا  یکی  هباثم  هب  امش  تارطاخ  باتک  یسررب  دقن و  هب  ار  وگ  تفگ و  نیا  شخب  نیسپاو  داژن :  یلضف  مایپ 
اهلعف و تسا . یدایز  تالاکشا  یاراد  رهاظ  هب  باتک  تیاور  هویش  رثن و  میهد . صاصتخا  بالقنا ۵۷  ییاضق  خیرات 

جارختسا ار  دوخ  تارطاخ  هکنآ  زا  سپ  ایوگ  دنتسین . رادروخرب  باتک  بلاق  رد  بسانم  ینیشنمه  زا  تاملک  زا  یاهراپ 
؟ دناهدشن یراتساریو  دیاهدرک ، شراگن  و 

تیعضو نینچ  لاس  نس و  نیا  رد  تسا . نم  نید  لوصا  دراد  هک  یداریا  ره  باتک  نیا  لاح  ره  هب  یلاخلخ : قداص 
… منک رشتنم  ار  متارطاخ  متسناد  بجاو  هتشاذگن ، یقاب  میارب  ار  یتیلوئسم  راک و  ناوت  هلصوح و  هک  یایمسج 

ای دیدرکیم ، جارختسا  ناتهنازور  تشاددای  هچرتفد  یور  زا  ار  اهنآ  دوب ؟ هنوگچ  تارطاخ  نتشون  هوحن  داژن :  یلضف  مایپ 
؟ دیدرک شراگن  هب  عورش  یخیرات  بیترت  هب  ءاکتا  اب 

ماهظفاح یرامیب ، ببس  هب  ماهدرب . هرهب  دراد ، ناوارف  یتمدق  هک  ماهنازور  تارطاخ  هچرتفد  زا  یلاخلخ : قداص 
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متشاددای یاههچرتفد  ما و  یمیدق  یاهمیوقت  رد  هک  ار  ییاههناشن  ماهدرب . دای  زا  ار  لیاسم  یلیخ  تسا و  هدش  فیعض 
هب ناشیا  اب  مه  ناگرزاب  سدنهم  رسپ  ناگرزاب ، یلعلادبع  هک  دوب  هتفر  مدای  الثم  دننکیم . دیدجت  میارب  ار  عیاقو  مباییم ،

… درکیم کمک  شردپ  یاهمدآ  نداد  یرارف  رد  تفریم و  اه  نادنز 
لبق اهلاس  هک  ییاهلیلحت  دیاهدیسر . زین  ینیون  یاهلیلحت  هب  تارطاخ  دیدجت  دنیارف  رد  ایوگ  داژن :  یلضف  مایپ 

… دینکیم حرط  نیون  یتماق  رد  زورما  اما  دینک ، هئارا  دیتسناوتیمن 
دید هیواز  نامه  زا  نانچ  مه  ار  دیاقع  اهمدآ و  دوب . هک  تسا  نامه  نم  دیاقع  مرادن . ینیون  لیلحت  چیه  هن .  یلاخلخ :
هلاسر اب  یزیراپ و …  یناتساب  یناجریس و  یدیعس  لثم  اهیلیخ  هکنیا  اب  یناریا ، هاشداپ  شوروک ، هرابرد  الثم  منیبیم .

امش دوب . راکتیانج  دادیم و  طاول  وا  هک  مدقتعم  نانچ  مه  دناهتفرگ ، قطنمیب  یاهداریا  دناهدرک و  تفلاخم  نم  یقیقحت 
فالخ رب  ًاقافتا  متسه . هک  منامه  نم  یلو  دناهدش ، ضوع  همه  یشاب .  هدرک  دیدج  یاهتشادرب  نم  یاهفرح  زا  دیاش 

… دنکیم تباث  ار  هتکن  نیا  متارطاخ  یالهبال  یاهلیلحت  امش ، رظن 
ناوارف خیرات  دیتاساو  نیخروم  یوس  زا  راکتیانج  نیغورد و  شروک  ناونع  اب  امش  یقیقحت  هلاسر  داژن :  یلضف  مایپ 
سایزتک زا  ناشیا  لوق  لقن  اینریپ و  رتکد  رثا  ناتساب  ناریا  خیرات  زا  امش  هک  ار  یترابع  اساسا  تسا . هدش  در  دقن و 

… تسا هدش  فیرحت  دیاهدروآ ، ناتهلاسر  رد 
؟ میاهدرک فیرحت  ار  ترابع  مادک  ام  یلاخلخ : قداص 

زا هک  اهدرم ، لیا  زا  ، دوب یناپوچ  رسپ  شوروک  دیآیم “ : سایزتک  تاملک  رد  ناتساب ، ناریا  خیرات  رد  داژن : یلضف  مایپ 
بلق الماک  ار  خروم  رظن  دروم  یانعم  امش  لوق  لقن  رد  فیرحت  هس  دریگ “. شیپ  ینزهار  دش  روبجم  جایتحا  تدش 
، موس دیاهتشون و  ناوج  رسپ  امش  ار  ناپوچ  رسپ  مود ، تسا . هدش  لدب  رم  رها  هب  اهدرم  لیا  لوا  تسا . هدرک 

هب هملک  ءالما  رییغت  اب  ار  ددرگیم  یلقت  یرادهار  یناتساب  یزیراپ  داتسا  یار  رد  مه  اهناوراک و  رب  موجه  هک  ینزهار 
… دنراد رظن  عامجا  شوروک  هرابرد  امش  هلاسر  رد  فیرحت  نوماریپ  ناخروم  دیاهدروآ . نداد  طاول  یانعم  هب  ینزهار 

دننک اعدا  دنناوتیم  یتحار  هب  متسه و  دنوخآ  هدنب  نوچ  الاح  تسا . توافتم  اهتشادرب  یخیرات  تاملک  زا  یلاخلخ : قداص 
پیت نوچ  یزیراپ  یناتساب  الثم  اما  تسا . ربتعم  یرایسب  رظن  رد  اهنآ  لوق  مروآیمن ، رد  لیاسم  نیا  زا  رس  هک 

نم هک  ار  یقیقحت  دوشیم . ثداح  عیرس  شیاعدا  ندوب  حیحص  هرابرد  عامجا  دریگیم ، دوخ  هب  ار  تعامج  رکفنشور 
هبش نیا  دناهدرکن . دیدرب ، مان  هک  ینیخروم  حالطصا  هب  نیا  زا  مادک  چیه  ماهدرک  شوروک  یگدنز  نوماریپ 

ربارب رد  نم  لثم  یدارفا  دننکیم و  قیقحت  ناتساب  ناریا  خیرات  هرابرد  مه  اهدنوخآ  هک  دننیبب  دنناوتیمن  نارکفنشور 
نایتوغاط ناهاش و  حدم  خیرات  دنهاوخیم  هک  دنتسه  ییاهکیئال  اهکلسم و  لادوئف  اهنیا  دنتسیایم . ناشیخیرات  یاهتنایخ 
هشیدنا ناهیک  هلجم  رد  ار  ادخهد  هنانئاخهرهچ  اب  نیتسخن  یارب  ماهداتسیا و  مه  ادخهد  ناحادم  ربارب  رد  نم  دشاب .

مالسا و یارب  تنارود  لیو  ندمت  خیرات  نوچ  مه  ادخهد  همان  تغل  هک  مدرک  مالعا  مامت  تئارج  اب  مدرک . ریوصت 
اب هلباقم  ناوت  مه  سک  چیه  تسا و  بهاذم  هب  نیهوت  ادخهد  یاههتشون  مامت  تسا . نیرفآرطخ  کانرطخ و  نیملسم 

… مداد جرخ  هب  تدهاجم  هک  مدوب  نم  اهنت  مه  اج  نیا  . تسا هتشادن  ار  اهنآ 
زین نآ  دوب و  لمجم  هشیدنا  ناهیک  رد  ادخهد  ربکا  یلع  نوماریپ  امش  نیتسخن  هلاقم  هتبلا  داژن :  یلضف  مایپ 

… تخیگنارب ناققحم  یوس  زا  ار  یناوارف  تاضارتعا 
نیا زا  مه  ادخهد  یبرغ . لذتبم  گنهرف  رادفرط  دنتسه و  توغاط  عفادم  هشیمه  هک  دنتسه  هدع  کی  یلاخلخ : قداص 

یاهدع اما  دندوب ،  هدرک  ریفکت  ار  وا  ناریا  عاجش  تیناحور  دوب . نوسامارف  کی  درکیم و  تیامح  کلسم  مارم و 
… دننک ناهنپ  ار  یخیرات  تایعقاو  نیا  دنهاوخیم 

نینچ دیآیمن  رظن  هب  تسا . ناتتارطاخ  لماک  نتم  هلجم  نیا  دیاهتفگ  . تارطاخ باتک  هب  میدرگزاب  داژن :  یلضف  مایپ 
؟  تسا یقاب  یناوارف  یاههتفگ  ان  نانچ  مه  ایوگ  دشاب ،

نتم ناونع  باتک  دلج  یور  هابتشا  طلغ و  هب  رشان  تسا . تارطاخ  لماک  نتم  دلجم  نیا  ماهتفگن  نم  یلاخلخ : قداص 
… تسا ناوارف  زونه  اههتفگان  دوش . شورفرپ  هنوگ  نیا  باتک  دنکیم  رکف  هراچیب  تسا . هدرک  پاچ  ار  لماک 
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؟ هتفگان تاکن  نآ  دشابیم  هچ  داژن :  یلضف  مایپ 
یخرب هک  تسین  حالص  مهاوخیمن و  نونکا  تسا .  راگزور  نآ  تانایرج  حرش  تروص  رد  تاکن  نآ  لیضفت  یلاخلخ :

… دور یم  تدای  دوز  مدوب . هتفگ  وت  هب  لزنم  یدمآ  هک  مه  البق  میوگ . زاب  ار  اههتفگان 
کلم و تحلصم  فالخرب  شنتفگ  هک  دینک  لقن  دیناوتیم  ار  هتفگان  تارطاخ  زا  یکی  اما  هتفرن ،  مدای  داژن :  یلضف  مایپ 

… تسین تلم 
وفع ار  مادعا  هب  موکحم  رتکد  راهچ  نیا  دنتساوخیم  دندروآ . مق  هب  نم  دزن  ناهفصا  زا  ار  رتکد  راهچ  یلاخلخ : قداص 
یم یراگن  همانزور  امش  لثم  تسه . زین  نونکا  دوب . یتاولص  یاقآ  مان  هب  ناهفصا  رد  ییاقآ  اهنیا  وفع  هطساو  منک .

. منک ناشوفع  متسناوتیمن  دنتسه . مادعا  هب  موکحم  رفن  راهچ  ره  مدید  مدرک ، هعلاطم  ار  نامهتم  هدنورپ  یتقو  درک .
مادعا مدنارذگ و  غیت  مد  زا  ار  رتکد  راهچ  ره  مدرک  طابنتسا  ار  مکح  هک  هظحل  نامه  نیمه  یارب  دوبن و  زیاج  ریخات 
امش شیپ  هک  ار  یرفن  راهچ  نآ  یلاخلخ ! یاقآ  تفگ : دز و  گنز  نم  هب  ناهفصا  زا  وفع  هطساو  نآ  بش  مدرک .

. دناهدمآ ناهفصا  زا  هک  رتکد  راهچ  نامه  تفگ : رفن !؟ راهچ  مادک  متفگ : دینکب !؟ دیهاوخیم  هچ  دیدرک !؟ وفع  دنتسه 
… درادن دوجو  یرفنراهچ  رگید  دشاب . تحار  امش  لایخ  دش . مامت  ناشراک  متفگ :

هب تداع  رب  انب  ایوگ  مه  هظحل  نآ  تسامش . باتک  رد  ادیوه  سابع  ریما  مادعا  لقن  نوچ  مه  داژن :  یلضف  مایپ 
… درادن دوجو  ییادیوه  رگید  هک  دیدوب  هتفگ  نابنادنز 

… هلب یلاخلخ : قداص 
؟ دیتشک اصخش  ار  ادیوه  داژن :  یلضف  مایپ 

… منک یزادناریت  مناوتیمن  دنراذگب ، نم  یولج  مه  ار  هوک  مداد . ار  شروتسد  ریخ . یلاخلخ : قداص 
دیتفگ ارچ  سپ  تسا ؟ هدش  پاچ  یزادناریت  ماگنه  ناتسکع  امش ، تارطاخ  باتک  رد  ارچ  سپ  داژن :  یلضف  مایپ 

؟  دیتشک ناتدوخ  لزنم  کیدزن  ار  یرسپ 
… ما هتشکن  ار  یسک  مدوخ  نم  تسا . سکع  سکع ،  نآ  یلاخلخ : قداص 

!؟ درادن تیعقاو  تسا  سکع  نوچ  ینعی  هچ ؟ ینعی  داژن :  یلضف  مایپ 
… مدرکیم نیرمت  متشاد  دیاش  تسا . هدش  هتفرگ  سکع  نآ  اجک  یک و  منادیمن  یلاخلخ :

!؟ ینامز هچ  یارب  نیرمت !؟ داژن :  یلضف  مایپ 
… دیزومایب ار  دوخ  زا  ندرک  عافد  ناملسم  هک  تسا  بجاو  یلاخلخ : قداص 

. هن ای  تسشن  بالقنا ۵۷  نطب  لیاسم  زا  اهراپ ی  لیلحت  هب  هک  تسا  هدیسر  نآ  تقو  ایآ  منادیمن  داژن :  یلضف  مایپ 
رنه نافرع  ریس  نوماریپ  یدلج  هس  یباتک  تسامش . تیلاعف  نیرتیلصا  سیردت  فیلات و  قیقحت و  اهزور  نیا  رد  ایوگ 

یارف اما  تشاد ، نات  یتفرعم  یقیقحت  یاههغدغد  یالهبال  رد  امش  یرنه  قئالع  زا  ناشن  هک  دیدوب  هتشون  مالسا  رد 
ناتراکشآ ناهن و  یاهلیلحت  یخرب  زا  رتشیب  دیاش  تسا . حرطم  نم  یارب  یشسرپ  ناتیفیلات  یقیقحت و  یاهتیلاعف  همه 

تفگ ثحب و  یاضتقا  دشاب  زایتما  رگا  نیا  منادب . یعامتجا  یگنهرف و  یسایس ، ثیح  زا  زورما  ناریا  خیرات  نوماریپ  ار 
دوخ ای  دیدش  هتشاذگ  رانک  تسایس  هنحص  زا  ایآ  هک  تسا  حارطم  میارب  شسرپ  نیا  هراومه  نیمه  یارب  تسا . وگ  و 

؟ دیدیزگرب ار  اوزنا  قیرط 
هیلع روشک  زا  جراخ  لخاد و  رد  یدایز  یاهتفلاخم  مدوب  بالقنا  یاههاگداد  عرش  مکاح  هک  یماگنه  یلاخلخ :  قداص 

ناهگان دندرکیم . یبالقنا  یاهتیلاعف  هب  قیوشت  ار  نم  هر )  ) ینیمخ ماما  ترضح  هراومه  هتبلا  دشیم . رازبا  نم 
بالقنا رگید  یاهداهن  قحان  هب  موش  رانکرب  راک  زا  نم  هکنیا  یارب  یاهدع  هک  تسا  هدیسر  ییاج  هب  هک  مدرک  ساسحا 
هرود هس  مهد . افعتسا  یمالسا  بالقنا  یاههاگداد  تسایر  زا  هک  مدش  ممصم  دناهداد . رارق  هلمح  دروم  ار  روشک  و 

راک ناوت  مه  مدوخ  مدوب . یربهر  ناگربخ  سلجم  هدنیامن  هرود  کی  یمالسا و  یاروش  سلجم  رد  مدرم  هدنیامن 
رد ار  نم  یتحالص  هکنیا  ات  دننک . نیشن  هناخ  ارم  یاهناهب  هب  ات  دندوب  رظتنم  مه  نایاقآ  اما  متشادن ، هدرتسگ  یسایس 

مالسا نید  ینابم  هب  یلمع  مازتلا  مدع  اوقت و  هب  راهتشا  مدع  لیلد  هب  یمالسا  یاروش  سلجم  تاباختنا  مراهچ  هرود 
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تسارابخاهرامش ١٣٨ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

نیمه نابهگن ،  یاروش  ءاضعا  زا  یکی  هب  دز . نم  هب  ار  شدوخ  همدص  لاح  ره  هب  بلط  تصرف  نایرج  دندرک . در 
لاوس ریز  مدرم  دزن  ار  بالقنا  یادتبا  یاهمادعا  هیلک  رابتعا  نم  تیحالص  در  اب  امش  متفگ “ : یناشاک ،  یماما 

. دراد یمومع  راکفا  دزن  یتاعبت  هچ  مرادن ، مالسا  نید  هب  یلمع  مازتلا  نم  دییوگیم  هک  یتقو  دینادیمن  امش  دیاهدرب .
هدرک مادعا  هب  موکحم  ار  رفن  اههد  هک  یایضاق  تلادع  دیدرک و  عقاو  دیدرت  دروم  ار  یبالقنا  تامادقا  عطقم  کی  امش 

… تسا هدش  یا  هقیلس  یلیخ  نابهگن  یاروش  نیا  دننک . یم  راک  هچ  هاگ  دنناد  یمن  الصا  اه  نیا  …“ دیاهدرب لاوس  ریز  ،
؟ دوب هچ  یساسا  نوناق  نابهگن  یاروش  وضع  نیا  خساپ  داژن :  یلضف  مایپ 

. درک میهاوخ  یسررب  اددجم  ار  امش  تیحالص  در  عوضوم  تفگ  یناشاک  یماما  دادن ، یتسرد  خساپ  یلاخلخ : قداص 
نییعت عجرم  یراگزور  مدوخ  نم  ینک .  یسررب  ار  نم  تیحالص  یهاوخب  وت  هک  تسا  هدرکن  مزال  متفگ : مه  نم 

نیا یاهدع  میمصت  مداد . فارصنا  هصالخ  ینک ؟ یسررب  ار  نم  یهاوخ  یم  وت  دعب  ما ،  هدوب  دارفا  یگدنز  تیحالص 
… مدرگ زاب  روشک  یسایس  هنحص  هب  مناوتن  رگید  هک  دوب 

؟ دینادیمن ار  میمصت  نیا  راکشآ  ناهنپ و  لیالد  داژن :  یلضف  مایپ 
. منک رشتنم  ار  متارطاخ  مریگ و  ملق  هب  تسد  هک  دنرادن  تسود  یتح  اهنآ  منادیم  اما  ، منادیمن یلاخلخ : قداص 

… دناهدش لصاو  دوخ  مارم  هب  زین  یاهزادنا  ات  دناهدرک و  تمواقم  لاح  هب  ات  هنافساتم 
؟  دزیخیم رب  اهتمواقم  نیا  هک  دیاهدرک  هچ  داژن :  یلضف  مایپ 

… دنکیم ار  دوخ  راک  هشیمه  زین  تردق  تسا و  تردق  شلیلد  یلاخلخ : قداص 
!… نامیوگ تفگ و  نم و  یارب  مه  امش و  یارب  مه  تسا . یکیژتارت  نایاپ  داژن :  یلضف  مایپ 

یراک کیژارت ، ریغ  ای  کیژارت  ام . راگزور  نیا  بالقنا و  نیا  نادیم و  نیا  تسا و  یوگ  نیا  لاح  ره  هب  یلاخلخ : قداص 
میژر ناگدرپسرس  مادعا  یارب  نم  تیعطاق  ربارب  رد  بالقنا و  یادتبا  زین  دارفا  نیا  هک  هنوگ  نامه  درک ، ناوتیمن 

 . دخرچ یمن  هنشاپ  کی  رب  هشیمه  هک  رد  دننکب . دنتسناوتیمن  یراک  هداش 

]

تکالف طخ  ریز  نایناریا  % ۴۴ تسیمونوکا :
تشهبیدرا ۱۳۹۲

“ یداصتقا هسامح  - یسایس هسامح   ” راعش اب  یزاس  هلمج  مرگرس  ناریا  تموکح  یتاغیلبت  یاه  هاگتسد  هک  یلاح  رد 
مالعا تسیمونوکا  هیرشن  دننک ، یم  رشتنم  یهگآ  ژاتروپر  ماظن  ”  یداصتقا  یاه  درواتسد  هرابرد “  مادم  دنتسه و 

، موس هبتر  هب  یسررب  دروم  روشک  نیب ۹۲  رد  ار  ناریا  هبتر  هدیسر و  هب ۴۴ %  ناریا  رد  تکالف “ صخاش   ” هک درک 
، ناریا یبونج  هیاسمه  تسیمونوکا  مالعا  هب  انب  هک  تسیلاحرد  نیا  تسا . هدناسر  الئوزنو  هینودقم و  زا  سپ  ینعی 
، شرازگ نیا  ساسا  رب  دنکیم . هبرجت  ار  تکالف  نازیم  نیرتمک  هدیسر و  هاگیاج  نیرخآ  هب  یدنب  هبتر  نیا  رد  رطق 

مالعا تسیمونوکا  هک  روطنآ  دیآیم و  تسدب  روشک  کی  رد  یراکیب  خرن  مروت و  بیرض  هبساحم  زا  تکالف  صخاش 
یزرا و نارحب  زا  لبق  ینعی  لاس ۲۰۱۱ ، رد  ناریا  یوس  زا  هدش  مالعا  یاهرامآ  ساسا  رب  دیدج  خرن  هبساحم  هدرک ،
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تاعالطا و هتشذگ  لاس  ود  رد  ناریا  تس  ینتفگ  تسا . هدش  ماجنا  یلم  لوپ  شزرا  یدصرد  داتفه  هب  کیدزن  تفا 
تیعضو زا  یرامآ  یهافش ، تروص  هب  تسا  نکمم  یهاگ  زا  ره  اهنت  هدرک و  هنامرحم  ”  ار “  دوخ  یداصتقا  یاهرامآ 

راک ریزو  یوس  زا  هدش  مالعا  یدصرد  مروت ۱۴  خرن  لاثم  یارب  دوش . هدینش  نالوئسم  نابز  زا  مروت و … یراکیب ،
لکریبد هک  تسیلاح  رد  نیا  تسا . هدش  مالعا  یهافش  لکش  هب  ینارنخس و  کی  رد  هک  یمسر  تروص  هب  هن  قباس 

زا زین  مقر  نیمه  هک  دوب  هتسناد  دصرد  زا ۳۰  شیب  ار  یراکیب  خرن  سلجم ، رد  لاس ۹۰  رد  دوخ  قطن  رد  رگراک  هناخ 
یاهرامآ راشتنا  ندش  عونمم  زا  سپ  ناریا ، رد  دش . فیصوت  هنانیبشوخ “  رایسب  یرگراک “  لقتسم  نالاعف  یوس 

رازه زا ۱۰  شیب  یلیطعت  خرن  هلمج  زا  رگید  یاهرامآ  ساسا  رب  ار  مروت  یراکیب و  خرن  تایرشن  زا  یخرب  یداصتقا ،
زا ۱۰۰ شیب  مروت  خرن  بجوم  تلود  یتیافکیب  اهمیرحت و  هک  دندقتعم  دناهدرک و  هبساحم  لاس ۹۱  رد  یتعنص  دحاو 

تکالف ۴۴ بیرض  اما  تسیمونوکا  شرازگ ، نیا  ساسا  رب  تسا . هدش  دصرد  زا ۴۵  شیب  یراکیب  خرن  دصرد و 
هرابرد نیالنآ  داصتقا  تیاس  تسا . هدرک  هبساحم  تموکح  یوس  زا  هدرک  زرد  ماقرا  نامه  اب  ار  ناریا  یدصرد 

یارب دوش و  یم  لفق »  هاگ «  هب  هاگ  یداصتقا  یاهرگامن  راشتنا  هک  یروشک  رد  دسیون “  : یم  تسیمونوکا  شرازگ 
صخاش  » هدش یط  دنور  زا  ندرک  تبحص  یتح  تسین ؛ سرتسد  رد  زیچ  چیه  یداصتقا ، یاه  صخاش  هبساحم 

ناتسبات هدرک ، مالعا  ار  یراکیب  خرن  ناریا  رامآ  زکرم  هک  یراب  نیرخآ  تسا . یتخس  راک  لاس ۱۳۹۱ ، رد  تکالف »
خرن ههامدنچ ، یریخات  اب  یراکیب ، خرن  راشتنا  عجرم  رس  رب  هشقانم  یلاوتم  هرود  کی  زا  سپ  رامآ  زکرم  تسا . هتشذگ 
هک تسا  یدنچ  ار  یراکیب  خرن  رامآ  راشتنا  زین ، یزکرم  کناب  درک . مالعا  دصرد  ار ۱۴/۱  ناتسمز ۱۳۹۰  هرود  یراکیب 
، صقان تاعالطا  اب  مهبم و  طیارش  نیا  رد  تسا  رارق  لاح  تسا . هدش  مروت  خرن  مالعا  عجرم  هدرک و  فقوتم »  » 

رایسب یلومرف  هک  تسا  یداصتقا  رگناشن  کی  تکالف  صخاش  دوش ؟ فیرعت  تکالف »  صخاش  یارب «  یدادعا  هچ 
هیرشن یگزات  هب  . دیایب تسد  هب  تکالف  صخاش  ات  دینک  عمج  رگیدکی  اب  ار  یراکیب  مروت و  خرن  تسا  یفاک  دراد : هداس 

لاس یاهرامآ  هب  دانتسا  اب  هتبلا  هک  تسا  هداد  ماجنا  تکالف  صخاش  ساسا  رب  ار  اهروشک  یدنب  هبتر  تسیمونوکا » »
مروت و خرن  رامآ  هب  هجوت  اب  تسا و  ناهج  روشک  هب ۹۲  طوبرم  یدنب  هبتر  نیا  تسا . هدمآ  تسد  هب  یدالیم   ۲۰۱۱

یزکرم کناب  اما  تسا . هداد  رارق  موس  هبتر  رد  دصرد ، صخاش ۴۴  ددع  اب  ار  ناریا  یدالیم ، لاس ۲۰۱۱  رد  یراکیب 
زا یدصرد و  یراکیب ۱۴/۱  خرن  هب  هجوت  اب  تسا . هدرک  مالعا  دصرد  نازیم ۸/۲۹  هب  ار  هام  نمهب  رد  مروت  مقر  نیرخآ 

نیمه اب  تکالف  صخاش  مقر  تفگ  ناوتیم  دوشیم ، صخشم  تکالف  رگناشن  صخاش ، ود  نیا  عومجم  زا  هک  اجنآ 
تکالف صخاش  یدالیم ، لاس ۲۰۱۳  زا  هام  هس  تشذگ  اب  ینعی  تسا . هدیسر  دصرد  زرم ۴۴  هب  دوجوم  تاعالطا 

یدوعص ینحنم  کی  رد  تکالف  صخاش  تشذگ ، هک  یلاس  رد  تسا . یدالیم  لاس ۲۰۱۱  زا  رتشیب  دصرد  هب ۱۱  کیدزن 
ود زا  مادک  چیه  ندماین  هاتوک  زا  ناشن  هداد ؛ خر  لاس ۱۳۹۱  رد  تکالف  صخاش  رادومن  رد  هچنآ  داد . نایاپ  دوخ  راک  هب 
“. تسا هتفرگ  لکش  زایپ » بوچ و   » ندروخ اب  یمروت » دوکر   » هک یا  هنوگ  هب  تسا . هتشاد  یراکیب  مروت و  صخاش 
یلم لوپ  شزرا  زرا ، خرن  ناسون  هتشذگ ، لاس  رد  : ” دناد یم  نینچ  ار  مقر  نیا  ندمآ  دوجو  هب  تلع  زین  ورارف  تیاس 

نالاعف یاه  شرازگ  هاوگ  هب  تفر . رتالاب  یدیلوت  یاه  هنیزه  اه ، هنارای  یدنمفده  یارجا  عبت  هب  داد و  شهاک  ار 
شرازگ نیرخآ  تفرگ . رارق  یلیطعت  یگتسکشرو و  ضرعم  رد  یدیلوت  یاهدحاو  زا  یرایسب  ییامرفراک ، یرگراک و 

۳۳/۱ هتشذگ لاس  هامرهم  هب  تبسن  دیلوت  یاه  هنیزه  دهد  یم  ناشن  هدننکدیلوت » تمیق  صخاش   » زا یزکرم  کناب 
هب لاسما  رهم  ات  رویرهش  ههام  کی  لوط  رد  هدننکدیلوت  یاهب  صخاش  دشر  هکنیا  نمض  تسا . هتفای  شیازفا  دصرد 
ید رد  یدصرد   ۱۵/۳ دشر تشهبیدرا ۱۳۷۴ و  رد  یدصرد   ۸/۳ دشر زا  سپ  تسا . هدیسر  دصرد  هقباسیب ۸/۲  مقر 

صخاش شیازفا  یلک  روط  هب  دیآیم . باسح  هب  هتشذگ  لاس  رد ۲۳  هناهام  دشر  مقر  نیرتالاب  مقر  نیا  هام ۱۳۸۹ 
کناب تامیمصت  رب  راکدوخ  روط  هب  زین  مروت  شیازفا  دوش و  یم  مروت  صخاش  شیازفا  هب  رجنم  هدننکدیلوت  تمیق 
راظتنا دبای  شیازفا  اه  ینیب  شیپ  هب  تبسن  هدننکدیلوت  یاهب  صخاش  ردقچ  ره  نیاربانب  دراد ؛ یمیقتسم  ریثات  یزکرم 

یتسد نییاپ  عیانص  زا  یخرب  ییاذغ و  عیانص  دننام  یعیانص  یمروت ، دوکر  طیارش  رد  دیاش  دراد . دوجو  اه  تمیق  تیوقت 
نینچ همادا  اما  دنشاب ؛ هتشاد  یبوخ  یروآدوس  دنراد  یتادراو  یاهالاک  هب  ار  زاین  نیرتمک  هک  ییاه  شخب  تفن و  شخب 
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تدم نایم  رد  زین  اهدحاو  نیا  ندرک  نیزگیاج  دماجنیب و  یلعف  یتعنص  یاهدحاو  زا  یرایسب  فذح  هب  دناوتیم  یتیعضو 
وگ تفگ و  ناریا  رد  یمروت “ دوکر   ” هرابرد هاگشناد  داتسا  کی  یوقت ، یدهم  اب  تیاس  نیمه  دوب .“ دهاوخ  نکممریغ 
یارب دوب . دهاوخ  ماود  اب  اه  میرحت  هنماد  شرتسگ  زرا و  تمیق  شیازفا  تاعبت  : ” تسا هتشون  یو  زا  لقن  هب  هدرک و 

نازیم شهاک و  دیلوت  نازیم  هجیتن  رد  دش ، دیلوت  راک  رد  لالتخا  ثعاب  دیلوت  یدصرد  هنارای ۳۰  تخادرپ  مدع  لاثم 
هنیزه شیازفا  کوش  وس  کی  زاتشاد  دهاوخ  همادا  مه  هدنیآ  لاس  رد  یمروت  - دوکر تیعضو  نیا  تفای . شیازفا  یراکیب 

دندوب یتادراو  هیلوا  داوم  هب  هتسباو  هک  ییاهدحاو  یارب  زرا  تمیق  شیازفا  کوش  رگید  یوس  زا  اههاگنب و  دیلوت 
یدنمفده مود  زاف  یارجا  درک . دهاوخ  هجاوم  لکشم  اب  ار  دیلوت  نانچمه  لاس ۹۲  رد  هک  دروآ  دوجو  هب  ار  یتیعضو 

کی داجیا  زا  تقوم  روط  هب  حرط  نیا  فقوت  اب  ناگدنیامن  دنزب و  نماد  لاس ۹۲  رد  تالکشم  نیا  هب  تسناوتیم 
هک هدش  مالعا  یلاح  رد  یدصرد ، تکالف ۴۴  صخاش  دندرک .“ یریگولج  لاس ۹۲  رد  رتدیدش  یمروت  دوکر - تیعضو 
نیا تسا . هدش  هبساحم  تلود  یوس  زا  یمالعا  دصرد  ساسا ۱۴  رب  شایراکیب  خرن  دصرد و  ریز ۳۰  نآ  مروت  خرن 

تسیمونوکا ماقرا  زا  رتالاب  بتارم  هب  یراکیب  خرن  مه  مروت و  خرن  مه  رگید ، یاه  صخاش  ساسا  رب  هک  تسیلاحرد 
. دنوش یم  هدز  نیمخت 

تسبورف ناهج  زا  مشچ  یعونصم ، حاقل  فشاک  زدراودا ، تربار 
تشهبیدرا ۱۳۹۲

، زدراودا تربار  دندیشچیمن . ار  دنزرف  نتشاد  معط  رفن  اهنویلیم  دوبن ، وا  رگا 
وا تشذگرد . یگلاس  نس ۸۷  رد  یعونصم  حاقل  شور  فشاک  ییایناتیرب و  دنمشناد 

هتفگ هب  تسین ». دوخ  زا  یدنزرف  نتشاد  زا  رتمهم  زیچچیه  یگدنز  رد  : » تشاد رواب 
/ لیروآ  ۱۰  ) هبنشراهچ زور  هتسجرب  دنمشناد  نیا  زدراودا ، تربار  هداوناخ  یاضعا 

ناهج زا  مشچ  شمارآ  رد  ینالوط  تخس و  یرامیب  هرود  کی  زا  سپ  نیدرورف )  ۲۱
ار زدراودا  تربار  جیربمک ، هاگشناد  تاماقم  زا  یکی  نوسناج ، نیترام  تسبورف .

تربار داد “. رییغت  ار  اهناسنا  زا  یرایسبیگدنز   ” هک دناوخ  هتسجرب “ یدرم  ”
تمدخ زا  تغارف  زا  سپ  یو  دش . هداز  زدیل  رهش  رد  ربماتپس ۱۹۲۵  زدراودا ۲۹ 
هنیمز رد  ار  شتاقیقحت  یدوز  هب  درک و  لیصحت  یژولویب  هتشر  رد  ادتبا  یزابرس 
هب تسد  زدراودا  تربار  یدالیم  ههد ۱۹۵۰  لیاوا  درک . زاغآ  کیتنژ  یروراب و 

مخت حاقل  هب  قفوم  وتپتسا ، کیرتاپ  رتکد  اب  هارمه  وا  لاس ۱۹۶۹  رد  دز . تاناویح  یور  رب  یعونصم  حاقل  شیامزآ 
ییازان لکشم  راچد  هک  یدرم  نز و  یسنج  یاهلولس  دوشیم ، هتفگ   IVF نآ هب  هک  شور  نیا  رد  دش . ندب  زا  جراخ 

رد دننکیم . لقتنم  ردام  محر  هب  ار  نآ  مخت  لولس  لیکشت  زا  سپ  دنهدیم و  حاقل  یهاگشیامزآ  یاضف  رد  دنتسه ،
سپ نآ  زا  دوشگ . ناهج  هب  مشچ  یعونصم  حاقل  زا  لصاح  دازون  نیتسخن  ناونع  هب  نوارب  زییول  لاس ۱۹۷۸  هیئوژ 

زا رود  هب  هتبلا  نامز  نآ  رد  تاقیقحت  نیا  دنوش . دنزرف  بحاص  شور  نیا  کمک  اب  ات  دنتفای  ار  نآ  دیما  رورابان  یاهجوز 
جامآ ار  وا  یعونصم  حاقل  شور  زا  یریگهدرخ  اب  زدراودا  رتکد  ناراکمه  کیلوتاک و  یاسیلک  دوبن . زین  هیشاح 
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، دندوب هداد  بقل  هناوید  ار  نم  اهنآ  : » دوب هتفگ  هبحاصم  کی  رد  ینامز  زدراودا  تربار  دنداد . رارق  دوخ  یاهداقتنا 
حاقل زا  لصاح  دازون  هکنیا  زا  هاگچیه  زدراودا  تربار  .« دورب شور  نیا  یقالخا  کسیر  اب  لدج  هب  تساوخیمن  سکچیه 
یعیبط حاقل  دننامه   IVF شور هک  متسنادیم  نم  : » دادن هار  لد  هب  یساره  دشاب ، نادازون  رگید  زا  توافتم  یعونصم 

شور فشک  لیلد  هب  ار  یکشزپ  هنیمز  رد  لبون  هزیاج  دئوس  مولع  یتنطلس  یمداکآ  لاس ۲۰۱۰  رد  دنکیم ». لمع 
رد هزیاج ، نیا  یادها  زا  شیپ  زدراودا  تربار  راکمه  وتپتسا ، رتکد  درک . ادها  زدراودا  تربار  رتکد  هب  یعونصم  حاقل 

ماجنا رد  وتپتسا  کیرتاپ  هک  یاهتسجرب  شقن  رب  شنانخس  رد  هراومه  زدراودا  رتکد  دوب . هتشذگرد  لاس ۱۹۸۸ 
ناهج هب  مشچ   IVF شور قیرط  زا  کدوک  نویلیم  جنپ  هب  کیدزن  نونک  ات  . درکیم دیکأت  دوب ، هدرک  افیا  تاقیقحت 

زدراودا تربار  دروم  رد  ندنل  گنیک  جلاک  داتسا  دارب  رتیپ  دناهدش . دنزرف  بحاص  نایم  نیا  رد  زین  دوخ  هک  دناهدوشگ 
.« دنراذگب یاج  رب  دوخ  زا  تیرشب  رب  ناهج و  رب  یتبثم  ریثأت  نانچ  دناهتسناوت  یکدنا  یاهتسیژولویب  : » دیوگیم

هتفگ درکیم . دیکأت  یعونصم  حاقل  شور  ندوب  یناسنا  رب  هراومه  دوب و  رتخد  دنزرف  جنپ  یاراد  دوخ  زدراودا  تربار 
.« تسین دوخ  زا  یدنزرف  نتشاد  زا  رتمهم  زیچچیه  یگدنز  رد  : » هک دوب  نیا  یو  راعش  دوشیم 

اکیرمآ رد  همجرت  باتک  نیرتهب  هزیاج  دزمان  یدابآ  تلود  لنلک ‘ ’
دش

تشهبیدرا ۱۳۹۲

تاراشتنا لنلک  نامر  یسیلگنا  همجرت  رشان 
تسا سواه  لیولم 

اب یدابآ  تلود  دومحم  هتشون  لنلک “  ” نامر
نیرتهب  ” هزیاج دزمان  هد  وزج  لیدرتپ  مات  همجرت 

. دش مالعا  اکیرمآ  رد  همجرت “ باتک 
( لنلک لاوز  یلصا  ناونع  اب  “ ) لنلک ”

یهاشنهاش شترا   ” زا یرسفا  تشذگرس 
رد شاهداوناخ  وا و  یگدنز  هک  تسا  ناریا “
رورم لاس ۱۳۵۷  یتنطلسدض  بالقنا  عطقم 

. دوشیم
طبترم بلاطم 

اشامت ؟ دنز یمن  فرح  یسراف  لنلک  ارچ 
۲۷:۰۲ دینک

تسا نکممان  رما  تایبدا  : یدابآ تلود  دومحم 
دش رجفنم  لیئارسا  رد  ناریا ‘ یگنهرف  بمب  ’

طبترم یاهکنیل 
طبترم تاعوضوم 
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تایبدا باتک و 
رد راب  دنچ  دعب  یاهلاس  رد  سپس  هدروآ و  رد  شراگن  هب  ات ۱۳۶۴  یاهلاس ۱۳۶۲  رد  ار  نامر  نیا  یدابآتلود  دومحم 

. تسا هدرک  یرگنزاب  نآ 
هب دهد . یم  لیکشت  ار  اکیرمآ  رد  همجرت  باتک  نیرتهب  هزیاج  یاهدزمان  رعش ، هعومجم  نامر و ۶  رانک ۹  رد  لنلک “ ”
هب هک  تسا  ییاهباتک  هب  رتشیب  نداد  هجوت  هزیاج ، نیا  زا  فده  همجرت ،“ باتک  نیرتهب   ” هزیاج ناگدننکرازگرب  هتفگ 

. دنرذگب اهنآ  رانک  زا  انتعا  یب  تسا  نکمم  ییاکیرمآ  یاههدنناوخ  هدش و  هتشون  یسیلگنا  نابز  زا  ریغ 
، نیکشیش لییاخیم  زا  ینامر  نینچمه  و  یبدا ، لبون  هزیاج  هدنرب  یگنسرگ ) هتشرف  ناونع  اب   ) رلوم اتره  زا  ینامر 

. تسا هزیاج  نیا  یاهدزمان  رگید  زا  ( Maidenhair  - ناشوایس رپ  ناونع  اب   ) یسور سانشرس  هدنسیون 
باتک مجرتم  یلصا و  هدنسیون  هب  تسا ، نوزامآ  تکرش  تیامح  دروم  یاه  هژورپ  زا  هک  همجرت  باتک  نیرتهب  هزیاج 

. دنک یم  ادها  رالد  رازه  غلبم ۵  کی  ره  هدنرب 
یردام نابز  هب  لنلک  راشتنا  تیعونمم 

نیب ۹۰ زا  شدالگنب  یبونج و  هرک  ناتسکاپ ، دنه ، نیچ ، نپاژ ، زا  نامر  رانک ۱۱  رد  لنلک “ لاوز   ” نامر لاس ۲۰۱۲  رد 
هار هزیاج  نیا  یاهدزمان  ییاهن  تسرهف  هب  اما  دش ، رکذ  ایناتیرب ۲۰۱۲  نم “  ” ییایسآ یبدا  هزیاج  تفایرد  دزمان  رثا 

. تفاین
یاهماقم اما  تسا  هدش  رشتنم  یربع  یسیلگنا و  ییایلاتیا ، یوسنارف ، هلمج  زا  رگید  یاه  نابز  هب  نامر  نیا  همجرت 

. دنا هدرک  یراددوخ  یسراف  نابز  هب  نآ  یلصا  نتم  پاچ  زوجم  رودص  زا  نونکات  داشرا  ترازو 
روشک زا  جراخ  رد  نوچ  باتک  نیا  : ” دوب هتفگ  هتشذگ  لاس  نابآ  رد  داشرا ، ترازو  یگنهرف  تقو  نواعم  یرد ، نمهب 

.“ مناوخب هک  دناهداد  مه  نم  هب  ار  باتک  زا  هخسن  کی  هتبلا  دوش ، رشتنم  ناریا  رد  درادن  یترورض  تسا ، هدش  رشتنم 
هدنسیون  ” هک تسا  یبوخ  باتک  لنلک “ لاوز   ” نامر هکنیا  اب  دوب  هتفگ  لاس  نامه  هام  ید  رد  وا  کیلک  لاح ، نیا  اب 

تسا نکمم  هک  هداد  هئارا  یمالسا  بالقنا  زا  دعب  لبق و  تاقافتا  زا  ار  یاهزات  تیاور  یلو  هتشون  یتسد  هریچ  اب  شا 
.“ دریگ تروص  یتارکاذم  اهنآ  رس  رب  دیاب  هک  دراد  هارمه  هب  ار  یتاکن  دشاب و  بولطمان  نآ  یراذگریثات 

رثا باتک  نیا  دوب “: هتفگ  یسراف  یس  یب  یب  هب  یرد  یاقآ  تاراهظا  نیا  هب  شنکاو  رد  یدابآ  تلود  دومحم  اما 
یمسر تیاور  دارفا  همه  اموزل  تسا و  یا  هدنز  هعماج  ام  هعماج  نوچ  تشاذگ ، دهاوخن  ناریا  هعماج  رب  بولطمان 

.“ تسا هدرک  نایب  هنافصنم  روط  هب  یناریا  هدنسیون  کی  هک  تسا  رگید  تیاور  کی  نیا  دنرادن ، بالقنا  زا  دعب  لبق و  زا 
هرکاذم یمالسا  داشرا  گنهرف و  ترازو  اب  لنلک “ لاوز   ” دروم رد  تسا  هدامآ  هک  دوب  هدرک  دیکات  کیلک  وا  همه  نیا  اب 
یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو  دوب ، راشتنا  زوجم  رظتنم  نانچمه  باتک  هک  یلاح  رد  دادن و  خر  یقافتا  نینچ  اما  دنک ؛
اهنت هن  بیترت  نیا  هب  دروآرد و  قیلعت  تلاح  هب  ار  یدابآ  تلود  دومحم  راثآ  یلصا  رشان  همشچ ، رشن  راشتنا  هناورپ 

. دنتفاین راشتنا  ناکما  زین  وا  راثآ  رگید  هکلب  لنلک ،“ لاوز   ” نامر

گنج کی  مهاب  ناشتفلاخم  … دنا لیماف  مهاب  یئاروجکی  همه 
تسا یرگرز 

تشهبیدرا ۱۳۹۲

Let your visitors save your web pages as PDF and set many options for the layout! Use a download as PDF link to PDFmyURL!

http://www.gozargah.com/category/akhbar/
http://www.gozargah.com/akhbar/hame-ba-ham-famil-and/
http://pdfmyurl.com/save-as-pdf?src=pdf
http://pdfmyurl.com


تسارابخاهرامش ١٣٨ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

تسارابخاهرامش ١٣٨ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

ارگلوصا یاهومع  رسپ  بلط ؛ حالصا  یاهومع  رسپ 
داماد یناجیرال  فجن . وت  تسه  یناتسیس  سورع  ینیمخ  هون  تسه ، ینانبل  ردص  یسوم  ماما  داماد  ینیمخ  رسپ  … 

، یمتاخ قانجاب  روپ  یمشتحم  تسه ، روپ  یمشتحم  داماد  هدازجات  یا . هنماخ  ردارب  داماد  یرهطم  تسه و  یرهطم 
نویاقآ هشیم  هک  یسورع  ازع و  تقو  هک  تسه  مه  نیمه  یارب  قطان . داماد  رویدک  تسه ، رویدک  داماد  ینارجاهم 

اماما ربق  تافوقوم  یروج  نیمه  لاس  رازه  اهدنوخآ  نیا  نشیم  عمج  همه  ارگلوصا  بلط و  حالصا  زا  اهشیوخ  موق و 
دشیم یکی  یکی ، نوا  رادفرط  یکی  هفیلخ  نیا  رادفرط  دشیم  نوشیکی  نتشاد ، هگن  نوشدوخ  یارب  ور  اه  هدازماما  و 

رادفرط دشیم  شردارب  هیسور  رادفرط  دشیم  یکی  شبیقر ، رادفرط  دشیم  شومعرسپ  هاشداپ  نیا  رادفرط 
دض دشیم  شردارب  هاش ، راثن  ناج  دشیم  یکی  هاوخ . هطورشم  دشیم  شرسپ  هطورشم ، دض  دشیم  یکی  سیلگنا ،

ندروخن هک  ندروخن  نوکت  اهدنوخآ  نیا  یلو  نتفر  ندموا و  یولهپ  راجاق و  دنز و  راشفا و  هیوفص و  هک  دش  نیا  هاش .
زیزع و مالسا  طقف  نیا  زا  لبق  ات  رگا  یلو  ندرک ، رطخ  ساسحا  زاب  اهدنوخآ  نیا  الاح  ندرک  تفلک  ندرگ  یه  و 

رطخ هب  زیزع  مالسا  هارمه  مه  روشک  زاگ  تفن و  دیاوع  هعفد  نیا  داتفیم ، رطخ  رد  اه  هدازماما  اهماما و  ربق  تادیاع 
رویدک و یاقآ  هگید  هک  هشابن  تفن  لوپ  اه و  هدازماما  تادیاع  نیا  مه  رگا  هرب .  نوشتسد  زا  تسه  نکمم  هتفایم و 

هجیتن رد  نریگب . ترافس  زا  مه  ور  نوشقوقح  نشاب و  گنرف  لاس  هد  ننوت  یمن  یکی  نوا  یکی و  نیا  ینارجاهم و 
ارگلوصا نوشفصن  بلط و  حالصا  نشب  نوشفصن  نتفرگ  میمصت  هرن  نوشتسد  زازیزع  مالسا  تفن و  لوپ  هکنیا  یارب 

هتشک رفنکی  اتح  رتشیر  تردق ۷٫۸  اب  … ایند هلزلز  نیرت  بیجع 
تسا هدادن 

تشهبیدرا ۱۳۹۲

مالعا ار  نامنانطومه  زا  رفن  ندش ۴۰  هتشک  ربخ  یلخاد  یاههناسر  تشذگ  هک  هلزلز  عوقو  نامز  زا  تعاس  ود  یکی 
رد یناج  تافلت  دوبن  دایز  لامتحا  هب  هتشادن . یتافلت  هلزلز  هک  دندرک  مالعا  یتاعاس  تشذگ  زا  سپ  الاح  اهتنم  دندرک ،

مک تسد  هدوبن  هزرل  نیمز  زکرم  هکنآ  اب  ناتسکاپ  رد  هک  ارچ  تساه ، هناسر  نیا  بناج  زا  رگید  یتنایخ  غورد و  ناریا 
قطانم یرایسب  رد  ناسردادما  دوبن  زا  ینیع  نیدهاش  یتقو  رگید  یوس  زا  دناهداد . تسد  زا  ار  دوخ  ناج  نت   ۲۱

هب یزاین  چیه  تفگ  ربخ  هکبش  اب  هبحاصم  رد  نادهاز  یکشزپ  مولع  هاگشناد  نواعم  دنیوگیم ، هدز  هلزلز  ییاتسور 
ددصرد مه  زاب  تموکح  هیمطاف  مایا  نینچمه  یشیامرف و  تاباصتنا  یکیدزن  هب  هجوت  اب  دسریم  رظن  هب  تسین . کمک 

ششوپ لوغشم  ایند  مامت  هک  یلاح  رد  مه  نآ  هدمآرب ، رهشوب  ناجیابرذآ و  هلزلز  نوچمه  هلزلز  تایعقاو  ندناشوپ 
. دنتسه ناریا  تالف  رد  تردقرپ  هلزلز  نیا  یربخ 
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راهب نیشنمه  نامروشک –  خیرات  زا  یتاحفص 
تشهبیدرا ۱۳۹۲

مان ِ: اب 
“ راهب نیشنمه  “ 

هک میروخ  یم  رب  یئاه  راتفگ  اه و  هتشون  هلسلس  هب  دسیون ، یم  دراد  مان  نیا  اب  ای ، تسا  یقیقح  یمان  میناد  یمن  هک 
. دنتسه زین  ینتخومآ  یندناوخ و  نیریش و  رایسب  تسا و  نامروشک  ریخا  خیرات  زا  یئاه  گرب 

. تسین یمهم  عوضوم  هلئسم و  ناشیا  مان “  هجیتن “  رد 
شیبو مک  فارشا  رطاخب  هک  ارچ  تسا ؟ هدروآ  اجک  زا  ار  تاعالطا  همه  نیا  هک  دنک  یم  داجیا  ار  لاؤس  نیا  دنچ  ره 

. دنراد یناوخمه  اهدادخر  تیعقاو  اب  هک  دناسر  یم  اه  نآ  زا  هراپ  رب  ام 
هحفص نیا  هب  دنتسه “  مه  یندناوخ  رایسب  و  تسا “  هدرک  نایب  نونک  ات  هچنآ  هب  یسرتسد  یارب  مینک  یم  داهنشیپ 

: بطاخمرپ رایسب  تیاس 

http://asre-nou.net

دینک هعجارم 
http://asre-nou.net/php/ar_author.php?authnr=305 & ar=History

دهد یم  رشن  زاب  ار  نآ  زا  یئاه  هکت  هاگرذگ  دنرادن  یسرتسد  لیلد  رهب  هک  یناقاتشم  ناتسود و  یارب 
نامروشک رد  زین  دوخ  هاگرذگ  دنچ  ره  راهب “  نیشنمه  بانج “  ون و  رصع  تیاس  مرتحم  تیریدم  زا  هزاجا  اب  هتبلا 

. تسب تفچ و  راتفرگ 
ناگدنسیون یاروش  دیتسه . اه  هتشون  نیا  ناگدنناوخ  زا  دوخ  امش  رتشیب  هک  اسب  هچ  میشاب . هداد  یهجوت  میتساوخ 
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هاگشیامن کی  زا  یسکع 
تشهبیدرا ۱۳۹۲

تسا یقالخا  هدازآ  سکع   هاگشیامن  زا  یسکع  نیا 
میا هتفرگ  ماو  شتیاس  زا  ار  سکع  هک  گنژرا  دمحم  لوق  هب 
. تسا یهاتوک  ملیف  کیره  هاگشیامن  نیا  یاه  سکع 

هابتشا شرپ 
تشهبیدرا ۱۳۹۲
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هابتشا شرپ 

همنسرگ مگیمن  هگید  نکن  هیرگ  امام 
تشهبیدرا ۱۳۹۲
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فال
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