
١٣٩٣ هام تشهبیدرا  هاگرذگ 
تشهبیدرا ۱۳۹۳

اهلگ  قنور  هام  راهب ، مود  هام  تشهبیدرا –  هاگرذگ 

هام رذآ  زاغآ  نامز 
۱۳۸۰

هرامش ١٥٠

هلاقم

١٣٩٣ هام تشهبیدرا  هاگرذگ 

 – یناوخ هورش  هورش و 
نایرفص دومحم 

روپهاش زیورپ  روتاملاکیراک – 

رس زا  داشگن  ظفاح  وچ  سک 
نخس فلز  رس  ات  باقن /  هشیدنا 
ریم یلع  دندز –  هناش  ملق  هب  ار 

یئاطع

 – شرهش تفه  راطع و 
نایرفص دومحم 

نژیب رتکد  یناریا –  نافرع 
ناراب

دومحم هاتوک –  ناتساد 
نایرفص

یللملا نیب  عمجم  رادشوه 
یمیلقا تارییغعت 

یارب اهنت  نانز  تایبدا  ارچ 

هاگرذگ هاگرذگ
یسراپ تایبدا  تمدخ  یسراپرد  تایبدا  تمدخ  رد 

تسا شنیرفآ  رس  جات  هک  رنه  تسازاریغ  شنیرفآ  رس  جات  هک  رنه  زاریغ 
تسین رادیاپ   یتلزنم   چیه   تسیننارود    رادیاپ   یتلزنم   چیه   نارود   

راسگنس مه  زاب  یناگرزاب مایپ  ام هرابرد  ویشرآ هناخباتک یلصا هحفص 
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تساهلاقمهرامش ١٥٠ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

لاس ١٣٩٣ هرامش ١۵٠ 
راشتنا  لاس  نیمهدزیس  رد 

تسا نارای  نیا  تمه  لصاح  هاگرذگ ، هرامش ١۵٠ 
********************************************

 – رهچیرپ هداز –  همالع  رحس  ناراب –  نژیب  رتکد  یتمعن –  یدیع  نایرفص –  دومحم  ریوک –  دومحم 
 - جاهتبا گنشوه  ریمض –  نشور  دومحم  یحالص –  نیتمار 

یئاطعریم یلع  یرظن –  لضاف  روپهاش –  زیورپ  یراگتسر - هیضار  روپ –  ردان  ردان  دومحم –  دمحا 
 - قاتشم ههلا  یهاشمرخ –  باتهم  یسیئر –  ناروت  – 

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

نایرفص دومحم  یناوخ –  هورش  هورش و 
تشهبیدرا ۱۳۹۳

باتک زاراتشون  نیا  رد 
 - ناریا رد  یئارس  هنارت  هنارت و 
ینانمس یهانپ  دمحم  داتسا  یمارگ  ققحم  هتشون ی 

باتک و 
- زیاف یاه  هنارت 

یئوگنز دیجملادبع  دنمشزرا  رثا 
ما هتفرگ  هرهب 

ناراوگرزب نیا  یود  ره  زا  ساپس  اب 
داب زارد  ناشرمع 

تسا هداد  قنور  ار  یناوخ  هورش  هک  شیاه  یتیب  ود  زیاف و  یناوخ –  هورش  هورش – 
——————————————————————————-

متفاین یفراعتم  تسار و  رس  تحار و  فیرعت  هورش  هملک  هشیر  حیضوت  ینعم و  یارب 
اه نادخیرات  نیققحم و  نادنمشناد و  یوس  زا  نآ  ندرک  صخشم  یارب  یناوارف  تاهیجوت  اه و  یسرب  اه و  فیرعت 

: دینک هجوت  تسین . اشگ  هرگ  اهنآ  هب  هجوت  ندناوخ و  هک  تسا ، هدش  نایب 
نوچ یتاملک  یاه  نالاد  زا  دوخ  ریسم  رد  هورش 

یارب اهنت  نانز  تایبدا  ارچ 
هدازهمالع رحس  تسین – ؟ نانز 

هاگمارآ نتفای  یگنوگچ 
رعش ردپ  یدنقرمس –  یکدور 

کیجات میرم  یسراپ – 

 “ منخس نیریش  جریا  مجریا ،
نایرفص دومحم  – 

ناتساد

اب ماش  نامر “  مود  لصف 
نودب ینیترام  مانب “  نیلوراک “ 

نایرفص دومحم  نوتیز – “ 

یراگتسر هیضار  نامیشپ – 

دومحم دمحا  یریپ –  یاصع 

یسیئر ناروت  فسات –  زنط و 

ادخ ىارب  بوخ  زور  کی 
قاتشم ههلا  ىظفاح  –

رعش

یتمعن یدیع  زا - هدورس  دنچ 

 – دنک یم  یراهب  یهاگ  یگدنز 
ریوک دومحم  رتکد 

باتهم نامسآ -…  زورما ، 
یهاشمرخ

ناراب نژیبرتکد  هطبغ – 

رهچیرپ یعابر –  کی 

روپ ردان  ردان  نیغورد  – حبص 

گنشوه ینام –  هدنز  اراهب 
هیاس فلا . ه. جاهتبا “ 
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 ( هورش تسا  ( هدش  هرخ  الاب  هدرک و  روبعرگید  یرایسب  و  گنافرش )  کفرش ( ،)  گنلافرش ( ، )  گنفرس ( ،)  ) 
هورش و (  هورش )  نونکا (  هچنآ  زا  مهاوخ  یم  طقف  هک  ارچ  مرادن  ار  هملک  یبای  هشیر  قیقحت  دصق  هک  یئاجنآ  زا  یلو 

مه یلیخو  دراد  جاور  ناریا  رگید  طاقن  یرایسب  رد  و  رتشیب ، بونج  صوصخب  مدرم  نیب  رد  دوش و  یم  دیمان  یناوخ ) 
میئوگب تسا ، رادفرط  رپ 

. تساه ناوخ  هورش  هدافتسا  دروم  یاه  رعش  نیرتشیب  هک  شیاه  یتیب  ود  زیاف و  زا  و 
رارق اه  ناوخ  هورش  هجوت  دروم  هک  دنتسه  مه  یرگید  نایارس  یتیبود  نوچ  رتشیب ، زیاف  یاه  یتیب  ود  زا  میوگ  یم 

. رتشیب یدادعت  و  ینوخ . درب  نوتفم  نوچ  یئارس  یتیب  ود  دنراد .
. دوش یم  هدافتسا  یناوخ  هورش  رد  زین  نایارس  یتیبود  رگید  زا  بونج  راید  نایارس  یتیب  ود  رب  هوالع 

تسا رارق  نیا  زا  یناوخ “  هورش  هورش و  صخشم “  تحار و  فیرعت  یارب  نم  تشاد  رب  لصاح 
 “ یتشد زیاف  یاه “  یتیبود  رتشیب  شا  هیام  رعش  تسا و  ناریا  بونج  شهاگشیاز  هک “  یناوخ  هورش  و  هورش “  “ 

یاه تیمورحم  رد  هشیر  هک  یناریا  یقیسوم  اب  هک  تساه  یتیب  ود  نیا  ندناوخ  زا  یا  هوحن  گنهآ و  یعون  تسا ،
ام کیسالک  یقیسوم  رد  دنچ  ره  . دراد یناوخ  مه  دراد  نتفر ، ورف  دوخ  رد  هدنا و  اب  و  سفنت ، زاب  یاضف  ندوبن  یگدنز و 

تسا زیاف  یاه  یتیبود  شا  هیام  تسد  هک  هورش  یلو  دراد  مه  یصقرت  یاه  هکت  تسه و  مه  بارضم  راهچ  نمض 
. تسین یداشو  یصقرت  یقیسوم  درادن . مه  داش  یتیبود  کی  اتح  هک 

رد صوصخب  یراد ،  لاح  نآ  بسانم  یگنهآ  هب  زاین  ینک و  تولخ  تدوخ  اب  یهاوخ  یم  هتفرگ و  تلد  یتقو  هورش ،
یم اج  ار  لاح  یصاخ  عون  هب  دینک  رواب  تسا . ناوخ  هورش  کی  راذگ  رثا  یادص  هب  نداد  شوگ  باختنا ، نیرتهب  بونج ،

. دروآ
تسا زاس  راک  تسا و  ینورد  ساسحا  رورم  عون  کی  دوخزین  هورش  زاوآ  گنهآ و  یب  زیاف  یاه  یتیب  ود  ندناوخ 

هدرگ باوخ  زا  دیما  ان  مومشچ  ود  هدرگ ////  بات  یب  لد  هک  دش  وش  رگد 
هدرگ باقرغ  یهن  یتشک  رب  هک  زیاف ////  وت  شود  رب  تسا  یراب  بجع 

: رگید یریبعت  هب 
راید زا  هاتوک  یتدم  یارب  ینک و  یم  سح  نآ  رد  ار  نافرع  یتحار  هب  هک  تسا  بونج  زیگنا  نزح  یقیسوم  هورش 

. یوش یم  ادج  یکاخ 
رد هک  بونج  هطخ ی  رد  اهنت  هن  و  دنا . هداد  مان  زین  تبرغ  درد  قشع و  درد  تفرعم ، درد  هدنناوخ ، درد  یاوآ  ار  هورش 

دراد ناوارف  نارادفرط  زین  روشک  رگید  طاقنریاس 
تساه نآ  زا  یکی  یناخ  درب  نوتفم  دنراد . ار  دوخ  نارادفرط  زین  رگید  نایوگ  یتیبود  زیاف  یاه  یتیبود  رب  هوالع 

. تسا هدرک  بذج  ار  اه  ناوخ  هورش  هک 
یشاب وت  دشاب  ناور  حور و  رگ  و  یشاب ////  وت  دشاب  ناج  مارآ  رگآ 

یشاب وت  دشاب  نابرهم  یراگن  یتشد  //// نوتفم  هدید  رد  رگو 
هتشاد ادص  رد  یرتشیب  زوس  هک  یناوخ  هورش  بونج  رد  تسا . بونج  نامدرم  هتسخ  حور  شخب  مارآ  یادص  هورش 

. تسا رت  رادفرط  رپ  رت و  نیشنلد  ناشیارب  دیوگب  قشع  نامرح  زا  صوصخب  دشاب و 
ینابراس یزور  تفگ  نونجم  هب 

یناور ارحص  رد  هدوهیب  ارچ 
راک رس و  دشاب  تا  یلیل  اب  رگا 

رای یرگید  اب  افو  یب  نآ  هدش 
نک وجتسج  یدرک ، رذگ  یکاخ  ره  ز 

هیاس فلا . ه. جاهتبا “ 

 – ناجنف رد  ایرد  باتک  زا 
نایرفص دومحم 

نمهب تخاب –  یاه  هتخیر  بل 

یرظن لضاف  لزغ –  کی 

ولماش دمحا  توکس – 

سکع

زا سکع  ما –  نیدرورف  نم 
نایرفص دومحم 

ما نیدرورف  مه  نم 

ما تشهبیدرا  نم 

ما تشهبیدرا  مه  نم 

ناگدنسیون نارعاش و 
ناهج

 … روپاش زیورپ 

(۱۸۷۵-۱۹۳۹  ) وداچام وینوتنآ 
یحلاص هواک  باختنا  هب  – 

زنط

مینک زاب  هرهچ  یمک  دیاش 

ریهاشم

کنسح ندرک  راد  رب  یقهیب و 
نایرفص دومحم  ریزو – 
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نک وب  راد و  رب  وا  کاخ  زا  یسب 
تساخ رب  قشع  یوب  هک  یکاخ  نآ  زا 

تساجنامه یلیل  نفدم  هک  راد  نیقی 
مهد یم  نایاپ  میاه  تبحص  هب  زیاف  زا  یتیبود  دنچ  اب 
درک رذح  نآز  دیاب  تسا  قشع  هر 

درک رس  کرت  دیاب  ماگ  لوا  هب 
! زیاف هار  نیا  تسا  سکره  هار  هن 

درک رفس  نیا  وک  لد  ریش  نآ  اشوخ 
***

دایرف ردق  نیا  نکم  متفگ  لد  هب 
داتفا شتآ  ربص  نمرخ  ردنا  هک 
اپ ارس  زیاف  یتسه  دزوسب 

دای مدیآ  الهش  مشچ  ناک  یهگ 
***

دش نوگ  هزوریف  نیمز  دمآ  راهب 
دش نورب  مرادلد  ریس  مزع  هب 

زیاف رای  دمآ  رد  ندیچ  لگ  هب 
دش نوگن  رس  تلجخ  اهلگ ز  همه 

***
تشگنا رای  فلز  هب  لد  یا  ربم 
تشگنا راهنیز  هنم  وسیگ  نیدب 

نک رذح  زیاف  ، لد  یا  شدنیب 
تشگنا رام  ناهد  ردنا  هنم 

***
؟ تسوبشخ هچ  زا  شمیسن  ینادرحس 

تسور لگ  نآ  یاه  هزیر  منبش  ز 
نشلگ هب  زیاف  نالبلب  شورخ 

باتک یفرعم 

هرازه ی باتک  یفرعم 
 – ریوک دومحم  هتشون  سونقق – 

ریمض نشور  دمحم 

دقن

زا سونقق (  هرازه ی 
دومحم نایناماس – ) ات  نایناساس 

یحالص نیتمار  ریوک – 

رابخا

زکرام ایسراگ  لیرباگ 
رد یئایبملک  ریهش  هدنسیون 

تشذگ

تشگزاب زا  سپ  نانز  جارخا 
نامیاز یصخرمزا 

ربخ کی 

تسرهف ردص  رد  قارع 
لتق ماجرفیب  یاههدنورپ 

ناراگنهمانزور

رد هنابش  یگدنز  زا  یشرازگ 
نارهت یاه  هناخرامق 
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تساهلاقمهرامش ١٥٠ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

تسوا خر  گربلگ  قوش  زا  همه 
***

یدرک هنامیپ  زا  متسم  لوا  رد 
یدرک هناد  اب  انشآ  مغرم ، وچ 

نکیلو زیاف  اب  سنآ  یتفرگ 
یدرکن اورپ  میماشآ  نوخ  هب 

تسا دود  وت  فلز  شتآ و  وت  خر 
تسا دوس  هچ  اه  یرهم  درس  نیز  ارم 

داد ناج  هنشت  نابایب  رد  زیاف  وچ 
تسا دور  هدنز  ناهافص  رد  لصاح  هچ 

بشما هدرک  اغوغ  هورش  بارش 
بشما هدرک  اپ  رب  هلعش  اهناج  هب 
ین ینیریش  اب  هورش  بارش 
بشما هدرک  ایحم  سلجم  بجع 

روپهاش زیورپ  روتاملاکیراک – 
تشهبیدرا ۱۳۹۳

. دندوب ردرایلیم  اه  یلیخ  دندیرخ ،  یم  ار  تفُم  فرح  رگا  *
. تسا زورید  یاه  لح  هار  نامه  زورما  * 

. دش همکاحم  تلادع  هب  دنخزوپ  مرج  هب  توکس  * 
. دننک یم  هریخذ  توکس  فرح ,  ُرپ  یاه  مدآ  طقف  * 

مدروآ رد  میاپ  کزوق  زا  رس  هک  متفر  ورف  مدوخ  رد  ردقنآ  * 
. درک یگدنهانپ  یاضاقت  متفه  نامسآ  زا  یدازآ  رتوبک  * 

. تفاب مدرم  یارب  ون  یهالک  تفرگ و  تسدب  ار  نخس  هتشر  * 
. دنک یم  متسم  مه  یاچ  ناکتسا  کی  دشاب ,  وت  نامشچ  یقاس  رگآ  * 

. منک یم  روسناس  توکس ,  اب  ار  مراکفا  تاقوا  رتشیب  * 
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درادن راشف  هورگ  اب  یتبسن  چیه  یراشف  رجآ  * 
. دیشک شتآ  هب  ار  زیچ  همه  شروظنم ،  ندرک  نشور  یارب  * 

. دش جراخ  نادیم  زا  توش »  » کی اب  یلو  دوب  پوت »  » شعضو *  
. رمک هب  تسد  هن  دننک و  هنیس  هب  تسد  هن  ارم  هک  دنتفرگ  میمصت  میاه  تسد  * 

. دیشک یم  درد »  » ریقف شاقن  * 
. تسا راوس  رخ  بوخ  تسود  نادان ،  رخ  * 
دنک یم  ییامن  دوخ  تتارطاخ  تندوبن ،  رد  * 

. دندرک ردک  هایس  یاه  هکل  اب  ار  قفا  یدازآ  نافلاخم  * 
. مدرک شکرت  نم  دیشک و  یمن  راگیس  هک  دوب  ینز  قشع  * 

. دنک یم  هاگن  ایند  هب  پوکسورکیم  اب  دوسح  پوکسلت و  اب  قشاع  * 

. مدرم نتخادنا  تسد  ینعی  اهزادنا  تسد  هب  یرادرهش  یهجوت  یب  * 
. دنوش یم  ناهنپ  لاکیدار  ریز  رد  دادعا  یناراب  یاهزور  رد  * 

. تمدید هک  دوب  یتعاس  ایند ، تعاس  نیرتابیز  نیرت و  گنشق  *  
. ما هنسرگ  تفگ  نزب ، ار  تلد  فرح  متفگ  یتقو  *  

. داتفا هرامش  هب  ملق  سفن  تاملک  موجه  اب  * 
. تسا غاد  باتفآ  ناشیمرگ  تشپ  اهنت  اه  یلیخ  * 

. تسا موبلآ  اه  سکع  هاگتشادزاب  *  
. دنسرت یم  نآ  زا  همه  یلو  تسا  رام  دوجوم  نیرتاپ  تسد و  یب  * 

. تسا لسع  هام  هام ,  نیرت  نیریش  * 
. دنراذگ یمن  گس  لحم  مه  اه  هبرگ  هب  یتح  اه  شوم  زا  یلیخ  * 

. تسا باوخ  رد  ندرک  یفرح  ُرپ  نامه  ُفپ ,  رُخ و  * 
. تشاد ربراب  کی  هب  زاین  شنیگنس ,  یاه  شوگ  یارب  * 

.. تسا تاناویح  هوق  غارچ  بات ,  بش  مرک  * 

نخس فلز  رس  ات  باقن /  هشیدنا  رس  زا  داشگن  ظفاح  وچ  سک 
یئاطع ریم  یلع  دندز –  هناش  ملق  هب  ار 

تشهبیدرا ۱۳۹۳

نیدنچ هاگ  و  دراد . دوجو  ایند  یاج  رهرد  یناریا ، ره  هناخ ی  رد  هک  یناوید  ظفاح ، ناوید  هب  رگید  یا  هیواز  زا  یهاگن 
. ینغرتکد ینیوزق ، طفاح  ولماش –  طفاح  یرلناخ –  طفاح  نآ : عون 

…. و
نیا هب  و  قوشعم ، یم و  حادم  نیا  هب  رگنایصع ، قشاع  نیا  هدیروش ، هدنر  نیا  هب  مدرم  یکیدزن  همه  نیا  زار  عقاو  هب 

؟ تسیچ رد  درد ،  یم  ار  ایر  هدرپ  هناخاتسگ  هک  هناگی  ردنلق 
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لکوت و لسوت و  هکنآ  هتساوخ  یئوگ  زاب  یئاشگ و  زار  رد  هاگ  هک  تسا ؟ ظفاح “   ” لاف رد  تسا ؟ تافص  نیمه  رد 
ساسحا دریگ ، یم  رایتخا  رد  ار  بلق  دنک ، یم  هبلغ  حور  رب  هک  تسا  یراعشا  رد  دنک . یم  زاجعا  تسا ، هدرک  لعفت 

هدوشگ ان  یزار  زمر و  رد  ای  و  یمدآ ؟ نورد  یاه  هتخانش  ان  قامعا  زا  دوش  یم  یدایرف  و  دناشک ، یم  یناشیرپ  هب  ار 
همه هک  تسا  یا 

؟ دندرگ یم  نآ  لابند  هب  شراعشا  رد  هنارگ  وجتسج 
. دنب رد  مدرم  دایرف  دوش  یم  نامز “ نآ “ رد  مکاح  عاضوا  و  نامز “  هیاپ “  رب  ای  و 

یم دوخ  هب  مدرمد  تدارا  ششک و  یناب  شیدنا  کیرات    ِ لد هیس  نادهاز  ینطاب  هرهچ  ندنایامن  رد  نامز  نیا  رد  و 
. دوش

. دهاوخ یم  هک  تسا  نامه  سک ، ره  معز  هب  ظفاح “  هداس “  نایب  کی  رد  هک  تسا  نیا  تسا ، ملسم  هچنآ  لاح  رهب 
تملظ یکیرات و  هدرپ  ندیرد “  رتهب “  ای  ندز  اب ال  توکس و  نتسکش  رد  تسوا  هناریلد  تماهش  رد  وا  یگرزب  زمر 

راعشا تسا . هتسیز  یم  نآ  رد  هک  تسا  یرورت  تشحو و  دهع 
هتشاد نایرج  لیس  نوچ  نامز  یاه  همزگ  هغوراد و  زا  سرت  یب  هک  وا ، تماهش  رب  تسیا  یعطاق  لیلد  وا  راگدنام 

: یا هرذ  نارکفنشور  ام  دزن  رد  نامز  نیا  رد  هک  یزیچ  تسا .
 “ ام میا  هتشگ  دوشن  تفای  یم  “ 

، هسوب یب  یتایبدا  و  دنک . یمراذگب  راد و  رب  دایز ،  مک و  نیئاپ ، الاب و  ردقنآ  داشرا !! ترازو  ار  اه  باتک  هک  نامز  نیا  رد 
تیمها هب  رتشیب  درادن ، اه  باتک  رد  ار  نکشب “  هملک “  ندوب  بات  اتح  و  تسا ، هداد  جاور  ار  یم  یب  و  قشع ، یب 

: اه یخاتسگ !! نیا  زا  تسا  رپ  ظفاح  ناوید  میرب . یم  یپ  دوخ  نبج  ظفاح و  تماهش 
دنسپم ایادخ  دنتسبب  هناخیم  رد  “ 

 ” دنیاشگب ایر  ریوزت و  هناخ ی  رد  هک 
دننک یم  ربنم  بارحم و  رب  هولج  نیاک  ناظعاو  “ 
 ” دننک یم  رگید  راک  نآ  دنور  یم  تولخ  هب  نوچ 

سک همه  دنادن  هناخیم  یناهنپ  هر  “ 
“ رگد یاوسر  هس  ود  خیش و  دهاز و  نم و  زج 

تفرب میدیشچن و  لعل ش  بل  زا  یتبرش  “ 
 ” تفرب میدیدن و  ریس  وا  رکیپ  هم  یور 

! اجک ظفاح “  یهابت “  راشف و  اب  زرابم  رد  میئاجک  ام “  “ 

نایرفص دومحم  شرهش –  تفه  راطع و 
تشهبیدرا ۱۳۹۳

یروباشین راطع  نیدلادیرف  یداو  تفه  ای  رهش  تفه  غارس  هب 
: دیوگ یم  نآ  دروم  رد  هک  میور  یم 
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تشاذگ ناوتن  صولخ  تقیرط  رد  ماگ  اه  نآ  زا  روبع  نودب 
——————————————————————

تشگ راطع  ار  قشع  رهش  تفه  “ 
 ” میا هچوک  کی  مخ  ردنا  رونه  ام 

تفه ای  یداو   تفه “  ار  صولخ  هب  ندیسر  هیکذت و  فلتخم  لحارم  زاروبع  راطع “  “ 
. دناد یم  رهش “

زا یئاهر  نافرع و  قمع  رد  لولح  و  یگتخاب ، کاپ  یارب  هک ، تسا  نیا  رب  هدیقع  ار  وا 
هب لوصو  یارب  و  ینک . لیصحتار  لماک  فارشا  هلحرم  ره  رد  یرذگب و  یداو  هب  یداو  دیاب  ار  یداو  تفه  تاقلعت ،

. یزودنا یب  ار  مزال  یونعم  هشوت  قارشا ، دوهش و  فشک و  قیرط  زا  یداو  ره  رد  یهن  ماگ  اب  یتسیاب  تقیقح 
: هناگتفه یاه  یداو  تسا  نینچو 

 – رقف تریح –  دیحوت –  انغتسا –  تفرعم –  قشع –  بلط – 
تسا بلط “  یداو “  هار  یادتبا 

بلط یداو  هب  یئآ  ورف  نوچ 
بََعت دص  ینامز  ره  دیآ  تشیپ 
دوب اجنیا  سفن  ره  رد  الب  دص 

دوب اجنیا  سگم  نودرگ ، یطوط 
: یوش یم  قشع “  یداو “  دراو  یئامیپ ، هب  بََعت ،”  همه “  اب  ار  نآ  یشاب و  یداو  نیا  ممصم  کلاس  یناوتب  هچنانچ  و 

دیدپ دیآ  قشع  یداو  نیا  زا  دعب 
دیسر اجناک  یسک  دش  شتآ  قرغ 

دابم شتآ  زجب  یداو  نیا  رد  سک 
دابم شوخ  ششیع  تسین  شتآ  کناو 

دوب شتآ  نوچ  هک  دشاب  نآ  قشاع 
دوب شک  رس  هدنزوس و ، ور ، مرگ 

هب موس ، یداو  هب  ماگ  یناوت  یم  یوش ، شتآ  قوش و  روش و  هب  لیدبت  هک  یتسناوت  و  یتخوس ، هناورپ  نوچ  هک  هاگناو 
. یراذگب تفرعم “  یداو “ 

رظن شیپ  تدیاف  یب  نآ ، زا  دعب 
رس اپ و  یب  یداو  ار  تفرعم 
هاگیاج نیا  رد  هک  دوبن  سک  چیه 
هار یرایسب  ز  ددرگ ، فلتخم 

: میا هتفرگ  رارق  انغتسا “  یداو “ هناتسآ  رد  کنیا  و 
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دوب انغتسا  یداو  نآ  زا  دعب 
دوب انعم  یک  یوعد و  رد و  یک 
یرص رص  یزاین  یب  زا  دهج  یم 

یروشک دکی م  هب  مه  رب  دنز  یم 
یوشب دیحوت “  یداو “  یورهر  یناوت  یم  یسر و  یم  یگناگی  هب  هک  تساجنیا  رد 

تدیآ دیحوت  یداو  نآ  زا  دعب 
تدیآ دیرفت  دیرجت و  لزنم 

دننکرب نابایب  نیز  نوچ  اه  یور 
دننک رب  نابیرگ  کی  زا  ار  هلمج 

. یوش یم  دراو  شیامزآ  یداو  هب  تقیقح  رد  تسا ، تریح “  هک “  مشش  یداو  هب  یراذگ  ماگ  اب 
. دهاوخ یم  ناوختسا  نم  دص  ود  ندرک  لمحت  ار  نآ  و  نیگمهس ، بعص و  رایسب  تسیا  هلح  رم  تریح “  “ 

تدیآ تریح  یداو  نآ  زا  دعب 
تدیآ ترسح  درد و  میاد  راک 

تدش اب  یغیت  وچ  اجنیا  سفن  ره 
تدشاب یغیرد  اجنیا  یمد  ره 

هب رخآ ، یداو  هب  ینارذگب  رس  زا  ار  تریح  یداو  یناوتب  یسرب و  یقلعت  یب  جوا  صولخ و  یئاهر ، جوا  هب  هک  هاگنآ  و 
ریثا کی  نوچمه  و  یوش ، یم  ادج  یدام  ناهج  زا  یداو ، نیا  رد  یسر . یم  انف “  رقف و  هلحرم ی “  هب  متفه ،  یداو 

…. یدرگ یم  قرغ  یشوهیب  میسن  رد 
انف تسا و  رقف  یداو  نیا  زا  دعب 

اور نتفگ  نخس  اجنیا  دوب  یک 
دوب یشومارف  یداو  نیا  نیع 
دوب یشوهیب  و  یرک ، و  یگنگ ،

ناراب نژیب  رتکد  یناریا –  نافرع 
تشهبیدرا ۱۳۹۳
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جیشوی امین  دراد . یم  رب  ماگ  تقیقح  یوجتسج  رد  هک  تسا  یجنر  دنمرنه - ناسنا  جنر 
بوخ ناسنا  كي  دوخ  وت  ينك  اديپ  بوخ  ناسنا  يتساوتن  رگا  بوخ . ياهناسنا  زا  تسا  رپ  ايند 

؟ . شاب
یسراف و هلاس  یلزغت ۱۰۰۰ تایبدا  نافرع و  خیرات  رد  ناوت  یم  ار  یسایس  نافلاخم  اب  لماعت 
، قشع هب  زاین  هعماج  اب  درف  لماعت  درک . یسررب  نرق ۲۰م  یبدا  یسایس و  ریهاشم  یخرب  رد 

؛ هتفرگ یپ  ناوت  یم  ار  تالوقم  نیا  ندمت ، دهم  هنایم ، رواخ  رد  دراد . گنهرف  نادجو ، نامیپ ،
هیال رب  راوس  جیار  یقرش  دادبتسا  رد  درک . یسررب  ار  اهنآ  نردم  رولبت  نرق ۲۰م  رد  سپس 

یارب تیمکاح  نانیمطا  یاهریش  زا  یکی  نافرع  اه  یناخناخ  رد  یهاگ  هنایم  رواخ  رد  تیمکاح 
هدس رد ۷ یزیربت  سمش  تسا . یرکفنشور  یتسیلآ  هدیا  ریسافت  یدرف و  تاساسحا  لرتنک 

: درک یعادت  نادنز  اب  ار  فراع  یارب  یقرش  تنوشخ  تخس و  طیارش  شیپ 
ام

مینادرگ ناتسوب  دوخ  رب  ار  نادنز  هک  مینآ 
؛ ددرگ ناتسوب  ام  نادنز  نوچ 

ام ناتسوب  هک  رگنب 
! دشاب هچ  دوخ 

، رهم قشع ، اب  نافرع  ینونک . یدابانگ  ناشیورد  یدرورهس ، جالح ، هنومن  دوش ؛ یم  مادعا  نادنز و  فراع  یهاگ 
یم یشیورد  راتفر  یسراف ، تایبدا  نایفوص ، ینلعریغ  لفاحم  رد  ار  نآ  دراد . دنویپ  تنوشخ  مدع  تربع ، نامیپ ،
تاذ اب  یناوید  یاه  ماقم  هب  تایبدا  مولع ، تایهلا ، یریگدای  زا  سپ  هک  دندش  یم  ادیپ  یناگتخیهرف  تفرگ . یپ  ناوت 
رد ای  هدش ؛ ءاضرا  ناشا  ماقم  هزیرغ  لام و  صرح  ات  دندرک  یم  رایتخا  ار  ییاه  هفرح  اهنآ  دندیسر . یم  یقابطنا 

. دنشوکب ینادابآ  جاور  تنوشخ و  لیدعت 
همین لفاحم  دنتخادرپ . یم  دوخ  یاه  هدیا  نایب  هب  لقتسم  مه  یهاگ  یرابرد ؛ یبهذم و  روما  تمدخ  رد  نافراع  یهاگ 
یم عمج  دوخ  رودب  ار  تیمکاح  زا  یضاران  رصانع  اهنآ  دندرک . یم  تباتک  یراثآ  هتفای ؛ ینادیرم  هداد ؛ لیکشت  یفخم 
یم بیغرت  ار  اهنآ  داوساب  نارادنیمز  راجت و  دیاش  دندروآ . یم  دیدپ  یرسارس  تالیکشت  کی  ناشیاهرفس  رد  دندرک .

. دننک ریثکت  ار  بتک  نیا  ات  هداد  لوپ  ار  ناخسان  هدرک ؛ بوتکم  ار  ناشیاه  هدیا  هک  دندرک 
یوادوس رنه ، دعتسم  یومد  مولع ، دعتسم  یمغلب  تایبدا ، دعتسم  یوارفص  جازم  هب ۴  اهناسنا  اطسو  نورق  رد 

یم یور  نافرع  هب  یوادوس  یوارفص و  یاهجازم  زا  یلیلق  هک  تسا  نشور  دندش . یم  یدنبهورگ  لیخت  دعتسم 
یاضعا هب  ار  ییابیکش  تبترم ، داجیا  اب  نافرع  دندش . یم  لیدعت  ناریپ  هلیسوب  ناش  یناوج  زیگناروش  تالیخت  دندروآ ؛

هدس ۲۰م مالسا  ناییادف  توملا و  هعلق  یاهنیسسا  نویشیشح / روهظ  لیدعت ، مدع  رگید  هیور  دنکیم . قیرزت  تقیرط 
. دنداد یم  رارق  یعامتجا  فده  ار  فلاخم  نادرمتلود  رورت  هک  تسا 

سپ دور . یم  ولج  نارگید  دوخ و  یراحتنا  گرم  ات  ینابلاط  یباهو / هدعاقلا  عون  یقرش ، نافرع  دوبن  رد  مه  نونکا 
دهز زین  درک . یم  بلط  ار  ییابیکش  یشیدنارود  مه  یواکجنک ، مه  اریز  تسا ؛ مهف  لباق  نافرع  اب  نادرمتلود  یارادم 

مسیدوب مسیودنه / ینارصن ، تیحیسم / تیدوهی ، تیوسوم / رد  هدوب . جیار  اهنآ  نیب  مه  تضایر  ایند ، کرت   ، penitent
. دندمآ دیدپ  یبدا  دادعتسا  یدرف و  یا  هرتک  یاهرکف  اب  ددعتم ، یاهبطق  هتشذگ  لاس  رازه  فرظ ۲  مه 

یاهبطق تسین . دایز  یباتک  قرف  ردنلق  شیورد ، فراع ، یفوص ، میکح ، ملاع ، فوسلیف ، هفرح  نیب ۷  هنایم  رواخ  رد 
. دنهد یم  تسد  زا  ار  دوخ  ناج  هار  نیا  رد  هتشاد ، یبهذم   / یسایس تردق  مره  اب  ییاهداضت  یهاگ  هفرح  نیا ۷ 

یناوخ اعد  رکذ و  هب  هتخادرپ ، تحایس  ریس و  هب  هدادن ، تیمها  ایند  لامب  هفرح  نیا ۷  لکرد  یدرورهس . جالح و  هنومن :
یروآعمج ینارنخس ، تباتک ، ریرقت ، لیخت ، قارشا ، هفشاکم ، هعلاطم ، اب  ار  یهلا  شناد  قشع و  اهنآ  دنا . لوغشم 

. دنزیمآ یم  هناعا 
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زا یخرب  دنزادرپ . یم  رکذ  هعلاطم و  هب  هتشاد ، ینادیرم  هقطنم  کی  یاهرهش  رد  یدوخ  لفاحم  رد  فراع  یفوص و 
ار هژیو  ینییآ  کسانم  ینیشن ، هلچ  دارم ، نادیرم و  نیب  س-ج  ینیشن ، مهرود  مه  زورما  ات  ینافرع  یاه  هقلح  نیا 

زگ هدایپ  مدرم ، نیب  نیزربت  لوکشک و  اب  هتشادن ، یلغش  هدادن ، تیمها  دوخ  رهاظ  هب  ردنلق  شیورد و  دننک . یم  ارجا 
. دننک یم  تفایرد  توق  یا  همقل  داروا  ندناوخ  اب  هدرک ،

، ینابر ناهج  هراب  رد   esoteric یهولا رارسا  یاراد  فراع  هدمآ . تفرعم  ینعمب   Gnostic ینانوی هژاو  زا  فراع 
یناد و وت  هن  ار  ناهج  رارسا “ : ” تفگ فراع  هب  هنعطب  مایخ  یدام . یعیبط ، دودحم ، ناهج  هن  تسا ؛ هدیرفآان  تیاهنیب ،

قارشا و لومشناهج . لالدتسا  هبرجت و  ات  دیآ  یم  تسدب  یدرف  هفشاکم  قارشا و  قیرط  زا  شناد  نیا  نم . هن 
. دنراد هطبار  زغم  رد  یا  هرتک  یاهرکف  هبقارم ، هبذج و  تورپه ، ایور و  ملاع  اب  هفشاکم 

هظعوم بتک و  رد  فراع  کی  یگدنز  ههد  دنچ  زا  اهنت  عومجم  رد  هدوبن ؛ ریذپ  تشابنا  یدرف  شناد  عون  نیا  دوش  هجوت 
هک تسا  ناضاترم  نایکوج و  رد  یدرف  هبقارم  نیا  هنیمک  عون  دوش . یم  عمج  نادیرم  هظفاح  ناهذا و  رد  وا  یاه 

: هتشاد رظن  یلو ۷۳۲-۸۳۲ ه.ق . هللا  تمعن  هاش  راعشا  هب  ظفاح  دبای . یم  نایاپ  یدرف  هبرجت  نیا  اهنآ  گرم  زا  سپ 
؟ دننک امب  یمشچ  هشوگ  هک  دوب  ایآ  دننک /. ایمیک  رظنهب  ار  کاخ  هکنانآ 

تراجت رد  شیپ  لاس  رازه  زا ۳  هدش . نییبت  ریطاسا  خیرات و  رد  هک  تسا  تراجت  رطاخب  نامیپ  لماعت  هدمع  لماع 
، قشع دیشروخ ، دامن  هک  تسا  یناریا  یاه  هروطسا  زا  ارتیم  دراد . هدمع  شقن  نامیپ  هیسن  یاپایاپ و  تالماعم  هژیوب 

رد رجاهم  ییایرآ  یاهدام  اب  یتشترز ، نید  زا  شیپ  شیک  نیا  تسا . یراکلغد  ترفن ، یکیرات ، لباقم  رد  نامیپ 
نوچ رهم  یارب  یتارییغت  ناگیاسمه ، ییایفارغج و  نیون  طیارش  درک . روهظ  لوا ق.م . هرازه  رد  زاقفق  ناجیابرذآ و 
، نامیپ رهظم  دیشروخ - هبارا  رب  اونش  انیب و  یادخ  رهم  دندروآ . دیدپ  شیک  نیا  رد  ار  تراجت  رطاخب  نامیپ  یعادت 

قارع و رد  یماس  یاهرهش  هیکرت ، یلوتانآ  زاقفق ، یاههوک  نکاس  ماوقا  نیا  دش . هیاسمه  ماوقا  اب  تراجت  یتسود ،
. دندوب درک  رل ، یشاک ، دننام  سورگاز  لابج  نانکاس  ناتسزوخ ،

رصم هب  هدرک ؛ حتف  ار  لباب  رد ۱۵۷۰ ق.م . نوراک ، دور  لحاوس  ناتسزوخ  هگلج  یاهیمالیا  یبرغ  هیاسمه  اهیشاک 
نیب رد  دندرب . اجنآ  هب  ار  رهُم  وزارت ، هنزو  دیشروخ ، مشچ  هداشگ ، لاب  اب ۲ اروها  دننام  دوخ  یاهرواب  هدرک ؛ هلمح 
یاه هگلج  زا  یتراپ  یسراپ ، یدام ، یاهییایرآ  شیپ ، لاس  رازه  زا ۴-۳  دنتشادن . بسا  لباب  روشآ و  ماوقا  نیرهنلا 

. هتشاد بسا  هبارا و  ارتیم  اذل  دندروآ . برغ  بونج و  هب  ار  دوخ  ینید  یاهرواب  بسا و  رزخ  یایرد  لامش 
یروتارپما جیار  نید  کسانم  ناکم  هبارهم  اب ۶۰۰  ات ۴ م  نرق ۱ ق.م . زا  تفای . هعاشا  مور  هب  هیکرت  زا  یتسرپ  رهم 
هژیوب حیسم  نید  رد  رهم  نییآ  کسانم  یخرب  دندش . یم  انب  راغ  رد  اقیرفآ  اپورا و  ات  ایسآ  زا  اه  هبارهم  دوب . مور 

. دش هداد  تبسن  حیسم  هب  دعب  هک  دوب  نایمور  دزن  ربماسد  رد ۲۵  رهم  زور  داز  دندش . یزاسزاب  کیلوتاک 
دوجو ریز  یاهدامن  هنحص  نیا  رد  دشاب . یم  وزرو  نتشک  رد  زوریپ  ارتیم  یراجح  راضح ، یوربور  هنحص  هبارهم ، ره  رد 
ناوج ولق  ۲ ولق .  ۲ مدنگ ، هشوخ  وکس ، غالک ، واگ ، هضیب  مدژک ، نیمز ، یزیخلصاح  یرایّبآ  یارب  نوخ  رام ، گس ، دنراد :

یارب نییاپ / هب  رس  لعشم  اب  ستاپوتاک  تسا ؛ زاین  رون  نوچ  بش – یارب  الاب / هب  رس  لعشم  اب  ستاک  دن : ریز  یاهمانب 
اب اهدامن  یخرب  دنوش . یم  هدید  ردب  هام  یمالیع ، جورب  یراجح ۱۲  نیا  رد  دهد . یم  ینشور  باتفآ  زور  نوچ  زور -

. یانیمج یولق  ۲ واگ ، مدژک ، اردیاه ، رام / بلک ، گس / دنرظانتم : نامسآ  رد  مانمه  یاهناشکهک 
، غالک قوف  ات  نود  زا  یسمش  تارایس  اب  رظانتم  تبترم  شیک ۷  نیا  رد  تشادن . یبتک  راثآ  سدقم و  باتک  رهم  شیک 

نیا یایاقب  زا  برغ  رد  کیجم  کیژام / سوجم ، غم ، یاه  هژاو  دوب . ردپ  ، sol دیشروخ یسراپ ، ریش ، زابرس ، سورع ،
لوصا دوب . هنازور  هناگ  زامن ۳ یکاپ ، یتخس ، امرگ ، امرس ، نومزآ  ناوخ  یاراد ۷ هنادرم  یریگوضع  دنور  دنا . شیک 
لوزن دور و  ریخبت  دیاش  دنک . یم  جورع  نامسآ  هب  یراگ  اب  رهم  راکش ، بآ ، یشکواگ - - ۱ دنریز : رارقب  یتسرپرهم 

-۳ دنروخ . یم  ینامهیم  هرفس  رب  ار  واگ  یاضعا  هداد ، تسد  مه  اب  دیشروخ  ارتیم و  - ۲ دنشاب . دامن  نیا  نب  ناراب 
. دشاب یم  لوصف  نامز و  یادخ  سونورک  ناورز / چیپرام ، هداتسیا  نمیرها  ای  رس  ریش  ناسنا  سیدنت 

لامش ناتسرل / یبرغ  بونج  رد  نایشنماخه  دهع  همین  نرق ۴ق.م /. رد  تشونرس  اضف ، - نامز یادخ  ناورز 
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بتک رد  هدنکارپ  تاراشا  زجب  اذل  هتشادن ؛ سدقم  باتک  یتسرپ  رهم  دننام  مه  شیک  نیا  تفرگ . جضن  ناتسزوخ 
هنابش دمآسب  دامن  چیپرام - نت  اب  رس ، ریش  ناسنا  ینعی  یتسرپرهم  لصا ۳م  هدنامن . اجب  یزیچ  دایز  ریخات  اب  نارگید 

نیا ییارتیم ، نوتم  دوبن  رد  یلو  دراد . تبارق  ناورز  شیک  اب  هرازه ۱ ق.م . زا  ناتسرل  غرفم  رد  لاس - لوصف ، زور ،
. دنک یمن  ناورز  شیک  لوصا  کرد  هب  یکمک  مه  بسا  هنهد  هب  طوبرم  غرفم  راثآ  اب  تبارق 

نایدا تاکرتشم  اذل  دنا . هتشاد  صخشم  هرود  ایفارغج و  رد  ییاه  هلحن  مادکره  لاح  دننام  هتشذگ  نایدا  مهم : هتکن 
 – دید ناوت  یم  ار  تیحیسم  اب  ینام  ناورز ، شیک  یبئاص ، ییادنم / ناغم ، یتسرپرهم ، ییادوب ، ییاروها ، یتشترز ،

گنهرف زا  تاموسر  تاداقتعا ، راکفا ، لقان  دنمشوه  رگارادم  راجت  مه . رواجم  گنهرف  یزرم ۲  یاهپارتاس  رد  هژیوب 
. دنتسه هدوب و  دصقم  گنهرف  هب  ءادبم 

رجات راتفگ  یوق ، تیقالخ  لیخت و  اب  ناناوج  رهش  ناگبخن  یاهینامهیم  اب  دصقم  یلحم  ناتسود  راجت و  یاه  هناخ  رد 
گنهرف یاهرواب  یخرب  تعجارم  رد  رجات  دیآ . یم  دیدپ  یهاگ  ناشرواب  رد  تارییغت  هدرپس ؛ رطاخب  ار  رود  نیمز  رس 

. دراذگ یم  نایم  رد  رضاح  یفرع  ینید و  ناگبخن  اب  ار  اهنآ  ینامهیم  رد  هدروآ ؛ دوخ  هاگداز  هب  ار  دصقم 
قشع هژِیوب  فطاوع  ساسا  رب  عامتجا  ناینب  باوخ - ینمیا ، نکسم ، یمرگ ، اذغ ، دننام  ناسنا  هیلوا  یاهزاین  زا  سپ 

، رنه قوش ، هب  هاگداز ، هب  هعماج ، یاضعا  نیب  دنزرف ، یلو و  نیب  جوز ، نیب  دراد : ناوارف  لاکشا  قشع  تسا . هدنزاس 
نامیپ رهم و  اب  قشع  تفرعم . تردق ، تلزنم ، تورث ، بطق ، دارم ، هدیقع ، نهیم ، ایلوا ، رعش ، تایبدا ، قح ، شزرو ،

یناریا نافرع  تایبدا ، رعش ، رد  قشع  هژاو ی  دوش . یم  یسررب  هژاو  نیا ۳  یعامتجا  یوغل و  هشیر  هتشاد ؛ هطبار 
ریز رارق  هب  نآ  هرجش  هتشاد ؛ هرازه ۲ق.م . زا  ییاپورا  دنه و  هشیر ی  هدوبن ؛ یبرع  هژاو  نیا  دراد . دنلب  یهاگیاج 

. تسا
نیا درذگ . یم  شریم  غولب - شیاز - ینعی  روگ  ات  هراوهگ  تایح  هخرچ  زیامتم  لحارم  زا  هراتس  ات  هتخای  کت  زا  هدیدپ  ره 
. دراد ار  دوخ  رمع  هخرچ  مه  ناسنا  نیب ۲  قشع  دنا . هدیدپ  گرم  جوا ، دلوت ، اتدمع  نامز ، لوط  رد  یواسمان  لحارم 

. دسر یم  نایاپ  هب  گرم  ای  ییادج  اب  سپس  هدیسر ؛ هنانت  تبراقم  جوا  هب  زغم  ییانشآ ۲  زاغآ  زا  ینامز  هزاب  کی  رد 
یهاگ تسا . مهاب  یزیچ  نتخاس  رد  فرط  لماعت ۲  ینعمب  قشع  دشاب . یم  قشع  یوجتسج  رد  قشع  اب  فراع 

اب هتبلا  تسا . کرتشم  یتهج  رد  فرط  ره ۲  رادرک  راتفگ ، رادنپ ، لماش  قشع  اجنیا  رد  دشاب . یلیخت  دناوت  یم  فرط 
هیوس قشع ۲- یهاگ  تشاگنا . انام  ار  قشع  ناوت  یم  فرط ، هراب  رد  راتفگ  یتح  ای  تارطاخ  یروآزاب  مه ، زا  ییادج 

یماظن داهرف  نیریش و  ریپسکش ، تیلوژ  وئمر و  دوش . یم  رجنم  یدژارت  هب  دنمتردق  بیقر  ای  نیفرط  یایلوا  رطاخب 
. دنا دعاسمان  طیحم  راشف  تحت  هطبار  هنوگ  نیا  یلاع  یاه  هنومن 

یارب قشع  صاخ  عون  فرط ، نیب ۲  یسنج  قشع  تسا . هعماج  رد  درف  یگدنز  رد  یمهم  یفطاع  فیط  قشع 
لباقم هفطاع  دنک . یم  رپ  اهلآ  هدیا  نتفای  یارب  ار  ناناوج  هظفاح  تایبدا  روطق  ثاریم  اب  هک  تسا  هعماج  موادت 

رکف ِفرِص  اذل  دوش . یم  یبای  جوز  یارب  ینوریب  راتفر  ثعاب  قشع  ینورد ، یسنج و  هبذج  رد  تسا . ترفن  قشع 
ندرک لابند  یسنج ، دایتعا  هب  رجنم  یهاگ  قشع ، هب  طرفم  رکف  دهد . یمن  یلماعت  قشع  ینعم  یسک  هب  ندرک 

. دوش یم  یحور  هدقع   ، obsession یرکف شریو  قوشعم ،
، عمط بصعت ، دناوت  یم  ترفن  للع  دریگ . یم  لکش  یرگید  هب  ترفن  اب  یهاگ  دوخ  نامرآ  هب  قشع  تسایس  رد 

مدرم و هتفای ؛ ترفن  روباشین  تمواقم  زا  زیگنچ  هک  تسا  نشور  دشاب . ربکت  صاقت ، یردلق ، یرظن ، گنت  یشنادیب ،
. درک دوبان  هناخدور  بآ  اب  ار  رهش  دیرب ؛ رس  ار  ناروناج 

. دنک یم  لرتنک  ار  درف  راتفر  راتفگ ، رادنپ ، هدارا  هظفاح - یا  هرتک  یاهرکف  نایب  طیحم و  اب  یشنکمه  اب  هطبار  رد 
، سرت نردم  ناسنا  لومشناهج  هناگ  یاه ۶  هکرحم  دنا . راتفر  رد  اه  هکرحم  رکف و  رد  اهساسحا  لماش  فطاوع 

اهساسحا دنروآ . یم  دیدپ  ینالضع  شنکاو  درف  نت  رس و  رد  هک  دنراد  مان  یداش  مغ ، زازئمشا ، یتفگش ، مشخ ،
، صاقت رگید . ساسحا  اههد  یشوخرس ، ییاهنت ، تداسح ، یبیرغ ، دننام  دنراد ؛ یدرف  تیصخش  طیحم و  هب  یگتسب 

نوناق نردم  هعماج  رد  دنا ؛ هدرک  نییعت  ار  یزغم  تارادم  نردماشیپ  هعماج  رد  ضیغ  مشخ ، بضغ ، هنیک ، ماقتنا ،
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. هدش فطاوع  نیا  نیزگیاج 
، هزمشوخ وبشوخ ، باذج ، یسکس ، یکنخ ، ریذپلد ، یاهگنر  یرگت ، یمرگ ، قشع ، دننام  تبثم  تسا : هنوگ  ساسحا ۲ 
. شزاون یتسود ، شمارآ ، یگنش ، یشوخرس ، یمارآ ، مارتحا ، تینما ، یتحار ، دیما ، تیلوئسم ، دنخبل ، میسن ، نیریش ،

رد اهنومروه  تاحشرت  زا  یشان  فطاوع  صرح . زآ ، تداسح ، ترسح ، گشر ، دننام  دندایز ؛ مه  یفنم  یاه  ساسحا 
رارق ناسنا  رادرک  هتساوخ و  هلداعم  رد  مه  یرگنرود  قطنم ، درخ ، تیناسنا ، نادجو ، دوجو  دنشاب . یم  ددعتم  ددغ 

. دنراد
یسراف نابز  هژاو ی  نیرتابیز  قشع  تشون : قشع  هژاو ی  یسراف  هشیر ی  هرابرد ی  یریالم  یردیح  دمحم  قشع .

هیبش یظفلت  اب  ییاپورا  ودنه  یا  هملک  زا  یسراف  هملک  قشع  دنا . هتسناد  یم  یبرع  ار  نآ  همه  شیپ  یدنچ  ات  تسا .
، انمت نتساوخ ، ینعم  هب  فلا  ربز  اب  کَسا  یسیلگنا  فلا ، ریز  اب  کِسا  کیدرون  هژاو  اب  هشیر  مه  هدش . قتشم  ais سیا

. دشاب یم  ییوشانز  دنویپ  مالعا 
، نتساوخ ینعمب  شیا  ییاتسوا  لعف  رد  هشیر  هدوب ؛ لیم  شهاوخ ، تساوخ ، ینعم  هب   iška  - زا قشع  ییاتسوا  هژاو 

لیم نتساوخ ، ینعم  هب   ais  - ییاپورا دنه و  یهشیر  زا  هدش  هاتوک  لعف  نیا  دراد . ندرک  وجتسج  وزرآ / نتشاد ، لیم 
išta . - دنکیم وزرآ  دهاوخیم ،  išaiti وجتسج . تساوخ ،  aēša : - تسا ریز  تاقتشم  یاراد  دیآیم . نتسُج  نتشاد ،

. دوصقم وزرآ ،  išti . - بوبحم هتساوخ ،
یبونج شخب  رب  یناساس  دهع  رد  قشع  هژاو  - ۱ دیسر : هار  زا ۲  یبرع  هب  هنایم  یسراف  رد   išk سپس  iška یهژاو

یاههار شونرذآ ، شاترذآ  دش . دراو  زاجح  اتح  نمی ، نامع ، نیرحب ، هریح ، هب  تشاد ؛ طلست  ناتسبرع  هریزج  هبش 
دراو یبرع  هب  یمالسا  نارود  زاغآ  رد  قشع  -۲ . ۱۳۵۴ نارهت ، هاگشناد  پاچ  یزات ، نابز  گنهرف و  رد  یسراف  ذوفن 

. دنتشادن یهاگآ  هژاو  نیا  یناریا  هاگتساخ  زا  هرود  نآ  ناگدنسیون  ناسیونتغل و  دش .
موهفم یناریا  نافرع  رد  دنتخیمآرد . ندیبسچ ، ینعم  هب  قََشع ، یبرع  اب  ار  ندرک “ وجتسج  نتساوخ و   ” موهفم اهنآ 

. هدمآ غرمیس  بلط  رد  ناغرم  یوجتسج  راطع  ریطلاقطنم  نافرع  هبترم  رد ۷  دراد . دنویپ  نتشگ  وجتسج ، اب  قشع 
تشگ راطع  ار  قشع  رهش  تفه  درب : یم  راکب  تیب  نیا  رد  نتسُج  نتساوخ ، یسراف  یهشیر  اب  ار  قشع  زین  یولوم 
، دیحوت انغتسا ، تفرعم ، قشع ، بلط ، دنا : ریز  رارقب  کولس  یداو  نافرع ۷  رد  میاهچوک . کی  مخ  ردنا  زونه  ام  / 

http://aryaadib.blogfa.com/post-197.aspx انف . تریح ،
هب تیرکسناس  رد  هرثیم  دشابیم . رهم  یسراف  رد  رتیم ، یولهپ  رد  رثیم ، یسراپ  اتسوا و  ادو ، گیر  رد  ارتیم  رهم .

رد رهم  دزیا  تسا . ناگدیرفآ  راگدیرفآ و  نایم  یجنایم  هطساو ، نتسویپ ، غورف ، ییانشور ، راگدرورپ ، یتسود ، ینعم 
نایناریا دندرک : رکذ  هدیمان ؛ سرتیم  ار  رهم  اهینانوی  دنتسناد . یکی  ار  ودنآ  اهدعب  اما  هدوب ؛ دیشروخ  دزیا  زجب  لصا 

هام ۷م نابهگن  رهم  دزیا  دندوب . فدارتم  دیشروخ  رهم و  نرق ۱ ق.م . رد  سپ  دنیاتسیم . سرتیم  مانب  ار  دیشروخ 
. تسا هام  زور ۱۶م  لاس ،

نابساپ ییانشور ، هتشرف  هتفر ؛ راکب  دهعت  ، pact تارتنک ، یگتسب ، دنویپ ، هدهاعم ، نامیپ ، یانعم  هب  اتسوا  رد  ارتیم 
نایوگغورد و نتخادنا  رب  نایوگتسار و  ندرک  یرای  یارب  تسا ؛ دنمورین  رادیب و  هرامه  دزیا  رهم  تسا . نامیپ  یتسار ،

غورف هتشرف  سپ  تسا . هدش  هتشامگ  مدرم  قاثیم  نامیپ ، دهع ، تظفاحم  یارب  زا  رهم  تسوپاکت . رد  نانکش  نامیپ 
دنب ۵٫ انسی ۴۵  تاگدوتشا ، - اهتاگ دنامیمن . هدیشوپ  وا  زا  زیچ  چیه  هک  تسه  زین  ییانشور  و 

هنارعاش یگراوناسنا  هب  سپس  ساوح و  یاروام  تاعازتنا  هب  یگلیبق  سوسحم  تابسانم  زا  راذگ  ییایرآ  تاداقتعا  رد 
نیمزرس رب  طاحم  زربلا  اره / هوک  یالاب  رد  رهم  رقم  دراد . ینابهگن  یارب  مشچ  رازه  هد  شوگ و  رازه  رهم  دشاب . یم 
نیمز هرک  زا  یشخب  رقم  نیا  تسا . فیثک  هن  رامیب ، هن  درس ، هن  مرگ ، هن  بش ، هن  زور ، هن  هک  ییاج  تسا ، ییایرآ 

. دباتش یم  نانآ  یرای  هب  هتشگ  هاگآ  ناگدشلغد  یاوآ  ندینش  اب  تسا ؛ رظان  اج  همه  رد  رهم  سپ  هدوب ؛
، دهع فدارتم  هدمآ ؛ نتفرگ  هزادنا  ندومیپ ، ینعمب    َ نام یَتپ  یئاتسوا  ناْمَتپ ، یولهپ  زا    ِ پ ظفلت پ /َ   اب  نامیپ .

، راهنیز مازلا ، قثوم ، نداتسیا ، عضوم  رس  قاثو ، دقع ، همذ ، دنگوس ، رارق ، لوق و  طرش ، قاثیم ، فلح ، هدهاعم ،
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تساهلاقمهرامش ١٥٠ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

فرع رد  تسا . یرما  رب  نتسب  دهع  نتشاذگ ، رارق  لصا  رد  نامیپ  تسا . رصو  عیدو ، ةباِبر ، باِبر ، نامیف ، دنب ، فالیا ،
: دیوگ یسودرف  تسا . یرما  داقعنا  شریذپ  یارب  رفن  نداد ۲ تسد  ترابع 

 . نم نامیپ  نتشذگ ز  دیابن  . / نم نامرفب  دیاب  تفر  ارت 
. دنتخادرپب نامیپ  طرش و  نیز  وچ  دنتخاس /. اوگ  رب  یگتسویپب 

 . تست نامیپب  مدرم  ماد و  دد و  ./ تست نامرفب  روشک  تفه  نیمز 
یباقر رتکد  اهنامیپ . مرای  اب  مراد  اهبش  همین  هب 

: یزورما تافدارتم  اب  شاب . ناتسلگ  هبامرگ و  هرجح و  فیرح  . / شاب نامیپ  تسرد  یقیفش  قیفر  رگا  دیوگ : ظفاح 
. شدرگ = ناتسلگ هارمه ، = فیرح قوتاپ ، هرجح =  انوس ، هبامرگ =

عبانم .
بارهس رعش  رد  نافرع  ناراب ، نژیب   http://asre-nou.net/php/view_print_version.php?objnr=30091

. یرهپس

نایرفص دومحم  هاتوک –  ناتساد 
تشهبیدرا ۱۳۹۳

هک مناوج  ناتسود  هب  میدقت 
یناتساد تایبدا  موادت  یاه  دیما 

. دنتسه ام 

—————————–

شیپ یلومعم و  یئاه  هژاو  اب  یتالمج  یدنب  مه  رس  کی  دناوت  یمن  هاتوک  ناتساد 
. دشاب شزرا  زا  یراب  یب  هاگ  هداتفا و  اپ 

قشع و یامرگ  هک  هاگنآ  و  تسا ، یگدنز  زا  یا  هدیرب  هک  هاگنآ  هاتوک ، ناتساد 
. تسا هاتوک  ناتساد  دراد ، ار  ندوب  ناجیه 

دیاب دریگب . لکشروصت  هیاپرب  دشاب و  لایخ  هدیئاز  طقف  دناوت  یمن  هاتوک  ناتساد 
ناسنا و یگرتس  تمارک و  هب  هجوت  مه  دیوگب و  اه  یگدنامرد  اه و  درد  زا  مه 

لیخت هیاپ  رب  طقف  دناوت  یمن  یتشاد  رب  نینچ  و  دشاب . هتشاد  شا  هدنزاس  شالت 
. دشاب

یعقوم تسا  شراگن  عون  نیرت  رادفرط  رپ  زا  یکی  هک  یبدا  هدیدپ  نیا  ینیشنلد 
. دشاب هتشاد  تیعقاو  زا  یا  هیام  هک  تسا 

مرگ مه  اب  نآ  نارگیزاب  و  نآ ؟ زا  یرذگ  یب  تفگ  قشع  زا  دوش  یم  رگم 
ندز بآ  رب  تشخ  یلیخ  هک  نیا  هدنسیون ؟ روصت  معز  هب  طقف  دنوش  وگتفگ 
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تساهلاقمهرامش ١٥٠ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

. تسا
زا زیهرپ  اب  تسا ، هدش  هاتوک  هک  دشاب  یدنلب  الاب  نامر  دیاب  هاتوک ، ناتساد 

. اه نامر  رثکا  یئوگ  هدایز 
روبع ریثات  وا  هجوت  ساسحا و  رب  دنک و  بذج  بلج و  ار  هدنناوخ  دناوتب  و 

. دشاب هتشاد  ار  رات  بش  رد  یباهش 
نهذ هنحص ی  یور  دیایب  دبای  یم  زورب  تصرف  هک  هاگنآ  و  دشاب ، هتشاد  سوملم  یروضح  هدنسیون  ناج  ماج  رد  دیاب 

. دنایامنب ار  یگرمزور  زا  یا  هدرپ  دزیم و  ایب  اهنآ  ساسحا  اب  و  دراد ، او  رکفت  هب  ار  اهنآ  و  ناگدنناوخ ،
. تسا نآ  راذگ  رثا  نیریش و  هاتوک ، یاه  گولاید  رد  ناتساد  ره  یئابیز  نوچ  دشاب ، هدننک  هتسخ  یگولونم  یتسیابن  و 

گنگ و یاه  بات  چیپ و  زا  و  دشاب ، هتشاد  ار  نیدقتنم  دقن  هاگن و  شزرا  هک  دشاب  یماقم  ناکم و  رد  دیاب  هاتوک  ناتساد 
ان ریثات  نیلوا  هک  ارچ  دشاب ، رود  هب  یدروآرد  نم  یاه  نردماسپ  ینایذه  هت و  رس و  یب  یتالمج  درب  راک  موهفمان و 

. تسا گرب  یب  اتح  راب و  یب  یتخرد  نوچ  یفاک ، هدنناوخ  یب  هتشون  دوش و  یم  شدوخ  هجوتم  یناتساد  نینچ  بولطم 
، دشاب هک  نینچ  تسا . مزال  دنمشزرا  رثا  کی  قلخ  یارب  هک  یئاه  تفارظ  همه ی  اب  تسا  یرنه  رثا  کی  هاتوک  ناتساد 
نآ زا  یا  هرابود  هزمزم  دشیدنا و  یم  شا  هراب  رد  نآ  ندناوخ  اب  دشاب “  دیاب  هدنسیون  ره  یساسا  فده  هک  هدنناوخ “ 

. تشاد دهاوخ  شنهذ  رد 
یریثات هک  تسا  مزال  اهنت  هن  اه و “ .… هلصاف  هب  هجوت  همویگ ، و  لوگریو ، درب  راک  یراذگ ، هطقن  تامالع “  تیاعر 

. دنا هجوت  یب  نآ  هب  ناگدنسیون  زا  یرایسب  هنافساتم  هک  دراد ، رثا  مدناوخ  تحار  رد  یناینب 
اب لماک  یئانشآ  یتسیاب  اذل  دسیون ، یم  شدوخ  نامدرم  یارب  رگید  سکره  زا  لبق  یا ، هدنسیون  ره  هکنیا  هب  هجوت  اب 

مهم نیا  هب  هجوت  اب  دنک . یراد  دوخ  همادا  زا  عورش ، اب  هدنناوخ  هک  دسیونن  نانچ  و  دشاب ، هتشاد  اهنآ  یاوه  لاح و 
. دنیشن یم  لد  رب  هک  یا  هدمآ  رب  لد  زا  دوش  یم  هاتوک  ناتساد 

دنک و یم  عزتنم  ار  هاتوک  ناتساد  تسا  یدوخ  مدرم  تساوخ  نهذ و  زا  رود  هک  یجراخ  ناگدنسیون  زا  یراد  رب  وگلا 
. دزادنا یم  شریذپ  امرگ و  زا  صوصخب  کرد و  مهف و  زا 

کی دنک . یم  مک  ار  همادا  قوش  دنیشنن ، لد  هب  عورش  اب  هک  یناتساد  و  ….. تسارادروخ رب  یصاخ  هاگیاج  زا  یراذگمان 
. دوش یم  ثعاب  هدنناوخ  رد  ار  قوش  ناکت  نیلوا  ماهیا  اب  هاگ  اریگ و  هدیجنس و  مان 

، هدنسیون شراگن  تردق  ساسحا و  قوذ و  ماج  رد  مزال ، تابیکرت  نوچ  دیاب  دش  هتفگ  هک  هچنآ  همه 
. دروایب هارمه  هب  هتسجخ  یشیاز  ات  دشاب  هتشاد  خوسر  رثا  قلاخ  ساسحا  دوپ و  رات و  رد  دوش و  دنب  مه  بوخ 

یمیلقا تارییغعت  یللملا  نیب  عمجم  رادشوه 
تشهبیدرا ۱۳۹۳

(IPCC  ) یمیلقا تارییغت  یللملانیب  عمجم 

، دنهد یم  لیکشت  بلطواد  دنمشناد  نارازه  ار  نآ  یاضعا  هک  عمجم  نیا 
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دحتم للم  نامزاس  تسیز  طیحم  همانرب  تکراشم  زا  لاس ۱۹۸۸  رد 
یداصتقا - یعامتجا ینف و  تاعالطا  ات  دش  لیکشت  یسانشاوه  یناهج  نامزاس  و 

. دنک یروآدرگ  ار  نیمز  هرک  ندش  مرگ  دروم  رد 
دراد دنمراک  هدزاود  تسا  ونژ  رد  نآ  رقم  هک  کچوک  نامزاس  نیا 

. دنراد تکراشم  نآ  رد  ایند  روشک  و ۱۹۵ 

 ( دهد یم  رادشوه  نینچ  ای  دیوگ (  یم  نینچ  نامزاس   نیا  شرازگ  نیرخآ 

زا ار  رشب  اوه  بآ و  دیدش  تارییغت  دناهداد  رادشه  دوخ  شرازگ  نیرتهزات  رد  للم  نامزاس  یاوه  بآ و  ناسانشراک 
. دنکیم دیدهت  تینما  اهیکشخ و  نتفر  بآ  ریز  تشادهب ، اذغ ، نیمات  رظن 

یعیبط یاهمتسیس  رب  ار  یدح  زا  شیب  راشف  نیمز  هرک  یاوه  ندش  مرگ  رشب و  یاهتیلاعف  راثآ  شرازگ  نیا  رب  انب 
. داد دهاوخ  رارق  ریثات  تحت  تدشب  ار  رشب  یگدنز  هک  هدرک  دراو 

رد رتشیب  اهنیمز  نیا  دشاب . هدنام  دامجنا  تلاح  رد  لاس  ود  زا  شیب  هک  دوشیم  هتفگ  یگنس  ای  کاخ  هب  تسارفامرپ 
هرک یاوه  بآ و  رگا  دنیوگیم  نادنمشناد  دنراد . دوجو  اداناک  لامش  دنلنیرگ و  اکسالآ ، یربیس ، لثم  ریسدرس  یحاون 

. دنوشیم جراخ  دامجنا  تلاح  زا  اهنیمز  نیا  دوش  مرگ  هجرد  مین  کی و  زا  شیب  نیمز 

ثحب و هتفه  کی  زا  سپ  شرازگ  ثحب ونیا  هتفه  کی  زا  سپ  شرازگ  نیا 
تاماقم و شنت  رپ  تاماقم ویوگتفگ  شنت  رپ  یوگتفگ 
رد للم  نامزاس  ردناسانشراک  للم  نامزاس  ناسانشراک 

. تسا هدش  رشتنم  نپاژ  .یاماهوکوی  تسا هدش  رشتنم  نپاژ  یاماهوکوی 

( هدزخی نیمز   ) )تسارفامرپ هدزخی نیمز   ) تسارفامرپ
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دوشیم ثعاب  نیا  تسا . هدش  رتمک  خی  قمع  تعسو و  نیمز  هرک  یاوه  ندش  مرگ  اب  یدالیم  داتفه  ههد  زا 
. دننک شرتسگ  تیلاعف و  تصرف  دناهدوب  هتفهن  اهنیمز  نیا  رد  هک  یناتساب  یاهبورکیم  اهسوریو و 

(IPCC “ ) یمیلقا تارییغت  یللملانیب  عمجم   ” تسا رارق  هک  تسا  ییاهشرازگ  هتشر  زا  شرازگ  نیمود  شرازگ  نیا 
. دنک رشتنم  یدالیم  یراج  لاس  رد 

.“ دوب دهاوخن  ناما  رد  تارییغت  نیا  زا  هرایس  نیا  رد  سکچیه   ” هتیمک نیا  سییر  یروچاپ  اردنجار  هتفگ  هب 

لباق ریغ  ریگارف و  دیدش ، تارییغت  لامتحا  نیمز ] هرک  یاوه  بآ و   ] ندش مرگ  هدنیازف  داعبا   ” هدمآ شرازگ  نیا  رد 
.“ تسا هداد  شیازفا  ار  یمیلقا  تشگرب 

تحت ریخا  یاهههد  رد  اهسونایقا  اههراق و  مامت  رد  یناسنا  یعیبط و  یاهمتسیس  هک  دنکیم  دیکات  نینچمه  شرازگ 
یاهنیمز  ) تسارفامرپ ندش  مرگ  ات  هتفرگ  اهلاچخی  ندش  بوذ  زا  دناهتفرگ ، رارق  فلتخم  یمیلقا  تارییغت  ریثات 

(. هدزخی

هچ مینادیم  هک  میدرکیم  رکف  طقف  نیا  زا  شیپ  : ” دیوگیم شرازگ  نیا  یلصا  ناگدنسیون  زا  یکی  قحلامیلس  رتکد 
.“ میراد یدایز  هزادنا  یب  دهاوش  دنتفایم  قافتا  دنراد  اعقاو  تارییغت  هک  نیا  یارب  الاح  اما  دتفا ، یم  دراد  یقافتا 

. تسا هدش  ربارب  ود  نیمز  هرک  یاوه  هدش  مرگ  هراب  رد  یملع  دهاوش  لاس ۲۰۰۷  رد  یلبق  شرازگ  نامز  زا 
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دندز یم  بیسآ  نیمز  هرک  یاوه  بآ و  هب  مدرم  لاحب  ات  دیوگیم  یناهج  یسانشاوه  نامزاس  لک  ریبد  وراژ  لشیم 
. تسین یبوخ  هناهب  رگید  لهج  دعب  هب  نیا  زا  اما  دنتسناد “ یمن   ” نوچ

. تسا هدش  هراشا  هدنیآ  لاس  ات ۳۰  رد ۲۰  یعیبط  یاهمتسیس  تدم  هاتوک  تارییغت  هب  شرازگ  نیا  رد 

coral  ) یناجرم یاهگنسبآ  یبطق و  یاهایرد  لثم  یدرف  هب  رصحنم  یاهمتسیس  ندید  بیسآ  لماش  تارطخ  نیا 
. دنریگیم رارق  یدج  رطخ  ضرعم  رد  امد  شیازفا  هجرد  ود  اب  طقف  هک  دوشیم  ( reefs

بآ ریز  یعیسو  یاهنیمز  اهایرد ، بآ  ندمآ  الاب  اب  دنکیم و  دیدهت  ار  یندیماشآ  بآ  عبانم  نینچمه  یمیلقا  تارییغت 
. دنریگیم رارق  یدوبان  ضرعم  رد  یهایگ  یروناج و  یاههنوگ  دش و  دهاوخ  یدیسا  اهسونایقا  بآ  تفر ؛ دنهاوخ 
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. دش دهاوخ  لقتنم  یبطق  ای  رت  عفترم  قطانم  هب  ناهایگ  ناروناج و  تسیز  طیحم  ور  نیا  زا 

ریز یاهنیمز  دصرد  هد  رد  یتشادرب  لوصحم  لاس ۲۰۱۵۰ ، ات  دنراد و  رارق  رطخ  ضرعم  رد  مه  رشب  ییاذغ  عبانم 
. تفای دهاوخ  شهاک  دصرد  زا ۲۵  شیب  مدنگ ، ترذ و  جنرب ، تشک 

رفن درایلیم  هن  دودح  نامز  نآ  رد  نیمز  هرک  تیعمج  هکیلاح  رد  دش  دنهاوخ  رتدیدش  تارییغت  نیا  لاس ۲۰۵۰  زا  دعب 
. رتشیب رایسب  ییاذغ  داوم  هب  زاین  دوب و  دهاوخ 

یخرب رد  دننکیم و  ترجاهم  اهبآ  ندش  مرگ  لیلدب  دننکیم  نیمات  ار  یدایز  مدرم  یلصا  یاذغ  هک  نایهام  زا  یرایسب 
. دسریم فصن  زا  رتمک  هب  دیص  بونج ، بطق  هراح و  قطانم 

تشذگ اب  تسین و  زیمآ  قارغا   ” هجو چیه  هب  یبایزرا  نیا  دیوگیم  شرازگ  ناگدنسیون  زا  رگید  یکی  ِرَگا  لین  روسفورپ 
.“ دنک یم  ادیپ  شیازفا  رطخ  نامز 

تاقافتا هژیوب  و  بآ ، هب  یسرتسد  یزرواشک ، تالوصحم   ” رب تارییغت  نیا  ریثات  تسا ، طوبرم  مدرم  یگدنز  هب  نیا  ”
. دنک یم  دیدهت  ار  مدرم  یگدنز  یعیبط “ دیدش 

لثم دننکیم  راک  زاب  یاضف  رد  هک  یناسک  یارب  رطخ  نیا  دنکیم و  ادیپ  شیازفا  امرگ  زا  یشان  گرم  لیس و 
. تسا رتدیدش  ینامتخاس  نارگراک  نازرواشک و 

رطخ هب  ار  اهروشک  تینما  هدش و  یاهقطنم  یلحم و  ناعزانم  اهشنت و  تارجاهم ، شیازفا  ثعاب  تارییغت  نیا 
. دزادنایم

دنمتورث یاهروشک  اما  تسا  رتشیب  ریقف  یاهروشک  رد  نیمز  یاوه  ندش  مرگ  تاعبت  تدم  هاتوک  رد  هکنیا  دوجو  اب 
. دنام دنهاوخن  نوصم  مه 

اب مدرم  یتقو  صوصخب  دش  دنهاوخ  هتفرگ  یدج  تارییغت  نیا  مه  هتفرشیپ  یاهروشک  رد  قحلا  میلس  رتکد  هتفگ  هب 
. دنوش هجاوم  نافوت  لیس و  لثم  یعیبط  یایالب 

یدح مه  دنزادرپب  دنناوتیم  اهنآ  هچنآ  اما  دنزادرپب  دیاب  نادنمتورث  هک  دز  دنهاوخ  تراسخ  رالد  اهنویلیم  ثداوح  نیا  ”
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یدح مه  دنزادرپب  دنناوتیم  اهنآ  هچنآ  اما  دنزادرپب  دیاب  نادنمتورث  هک  دز  دنهاوخ  تراسخ  رالد  اهنویلیم  ثداوح  نیا  ”
.“ دراد

رییغت هب  هک  تسا  نیا  شرازگ  نیا  هتکن  نیرتمهم  دیوگ  یم  شرازگ  هیهت  هورگراک  کرتشم  سییر  دلیف  سیرک  رتکد 
. تسا هدش  هاگن  نارحب  تیریدم  ناونع  هب  اوه  بآ و 

هب هک  تسا  رتناسآ   ” نادنمشناد یارب  دراد و  دوجو  یملع  یانبم  نونکا  یمیلقا  تارییغت  نیا  یاههنیزه  تخادرپ  یارب 
هب تارییغت  نیا  یاه  هنیزه  تخادرپ  یارب  دنورب و  ( UNFCCC  ) للم نامزاس  یمیلقا  تارییغت  هماندهع  تارکاذم 

.“ دنسرب قفاوت 
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هدازهمالع رحس  تسین – ؟ نانز  یارب  اهنت  نانز  تایبدا  ارچ 
تشهبیدرا ۱۳۹۳

تیسنج و شیارگ  اب  یقیبطت  تایبدا  یرتکد  هرود  یادیدناک  هدازهمالع ، رحس 
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. دشاب یم  دنلیرم  هاگشناد  زا  هتیلاوچسکس 
***

کرت هزاوآرپ  سیون  نامر  ۱ ـ  قفش فیلا  لوق  هب  دننکیم . رارقرب  طابترا  دوخ  هدنناوخ  اب  هراومه  راگدنام  یبدا  راثآ 
مامت دور و  رتارف  تسا ، هدناوخ   ۲« یگنهرف یاهدابآیبلح   » وا هچنآ  زا  هک  دراد  ار  تردق  نیا  یناتساد  تایبدا  رابت ـ

طابترا نیا  هدش ، هتخادرپ  نانز  مهم  لئاسم  هب  اهنآ  رد  هک  رضاح ، هعومجم  رد  دهد . دنویپ  رگیدکی  هب  ار  تیرشب 
. تسا نایامن  یبوخهب 

هلاسم دوشیم . هدافتسا   ٣ نانز هلاسم  ناونع  زا  نانز  هب  طوبرم  یاهثحب  هب  هراشا  یارب  یسیلگنا ، یبدا  تنس  رد 
یاج مهدزون ، هدس  ینایاپ  یاهههد  رد  اهدعب ، دش و  زاغآ  ثرا  قح  لیصحت و  قح  هب  طوبرم  یتامدقم  یاهثحب  زا  نانز 

اب نامزمه  اهثحب ، نیا  لماکت  داد . نانز  یسنج  تالیامت  یدنورهش و  قوقح  نوچ  یرتهدیچیپ  یاهثحب  هب  ار  دوخ 
ایناتیرب رد  اتدمع ، متسیب ، هدس  نیزاغآ  یاهههد  رد  هک  تخیر  یپ  ار  نانز  یار  قح  شبنج  ناینب  نانز ، یندم  یاهشبنج 

هک دنتسه  یایبدا  نوتم  زا  ییاههنومن  هعومجم ، نیا  یارب  هدشباختنا  بلاطم  تفرگ . لکش  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  و 
. دراذگیم شیامن  هب  هدس  ود  لوط  رد  ار  نآ  یلماکت  ریس  ثحابم و  نیا  یاپ  در 

یرم ملق  هب   ۴« نانز قوقح  تیناقح  رد  « ـ  هژاو نیا  یزورما  ریبعت  هب  یتسینیمف ـ »  » روهشم نوتم  نیلوا  زا  یکی 
هنماد  » رثا نیا  رد  دش . زیگنارب  ثحب  تعرس  هب  دمآرد و  شراگن  هب  مهدجه  هدس  نایاپ  رد  هک  دوب   ۵ تفارکنتسلو

شرتسگ نانز  دایقنا  هیلع  ضارتعا  هب  یسایس  بوکرس  یصوصخ و  تیکلام  دقن  زا  روشرپ  لاکیدار و  ثحابم 
، هداوناخ یاهداهن  نوچ  رالاسدرم ـ  یاهداهن  هب  نانز  ضارتعا  یاهگناب  نیلوا  زا  نانز  قوقح  تیناقح  رد  تفای ».

هیلع اهمتس  نیا  هب  شباتک  رد  تفارک  درکیم . لامیاپ  ار  ناشقوقح  بوکرس و  ار  نانز  هک  تسا  شزومآ ـ  بهذم و 
یتسدورف هک  تسا  یگنهرف  لصاح  تسین  ناشنأش  رد  هک  دننکیم  یراتفر  نانز  رگا   » هک دش  یعدم  تخات و  نانز 

. دوشگ فلاخم  یاهادص  روهظ  یارب  ار  هصرع  تفارکنتسلو  هتشون  نیا  تقیقح  رد  دهدیم ». هعاشا  ار  نانز 
. دوش رتشیب  نانز  یدنورهش  قوقح  هک  دنتشادن  شوخ  دندرکیمن و  لابقتسا  اهثحب  نیا  زا  هک  یناگدنسیون  دندوبن  مک 

ناشیروراب تیلباق  ناشتعیبط و  لیلد  هب  اهنز  هک  دندوب  دقتعم  نز  یتح  درم و  راکهظفاحم  ناگدنسیون  زا  یرایسب 
نیا زا  ییایناتیرب ، هزاوآدنلب  دقتنم  ، ۶ نیکسار ناج  دنریگب . رارق  دشاب ـ  هناخ  نامه  هک  اهدرم ـ  زا  ادج  ییورملق  رد  دیاب 
ونابدک ناونع  هب  وا  یقیقح » هاگیاج   » نز و یردام  لئاضف  رب  ، ۷ اهنسوس دجنک و  شباتک  رد  هک  دوب  ناگدنسیون  تسد 

، شاهدنناوخ یتسیلانویسان  تاساسحا  کیرحت  اب  ، ۹ ام هنامز  نز  رد  هک  دوب   ٨ نوتنیل نیل  ازیلا  رگید ، هنومن  درک . دیکات 
نوتسلو زا  دعب  لاس  هاجنپ  دص و  دروخیم  سوسفا  نردم  نز  ندش  رادیدپ  و  یسیلگنا » نز   » یوگلا لاوز  زا 

تراسج و اب  ( ۱۹۴۹  ) ۱۱ مود سنج  شروهشم ، باتک  رد  یوسنارف ، هدنسیون  فوسلیف و  ، ۱۰ راوبود نومیس  تفارک ،
دنتسه و تسدورف  سنج  ناشیتخانشتسیز  تعیبط  ببس  هب  نانز  هک  دیشک  نالطب  طخ  هیضرف  نیا  رب  تحارص 

.«. دوشیم نز  هکلب  دیآیمن ، ایندهب  نز  یسک  : » تفگ خساپ  راگدنام  یاهلمج  اب  ار  اعدا  نیا 
نز دش و  رتشیب  عماوج  دشر  هب  ور  یداصتقا  ماظن  رد  نانز  یداصتقا  تکراشم  هب  زاین  یروآنف ، مولع و  تفرشیپ  اب 

الا دش . هدافتسا  روفو  هب  نآ  زا  هدزون  نرق  ینایاپ  یاهههد  یناتساد  تایبدا  رد  هک  دش  لیدبت  یبدا  پیت  کی  هب  نردم 
، لاغتشا یارب  اهنآ  یوجوتسج  نانز و  تالیصحت  شیازفا  اب  ماگمه  هک  تسا  ینانز  هتسجرب  یاههنومن  زا   ۱۲ یسراد

نآ روهشم  هیرشن  ماگشیپ  ناریبدرس  زا  یکی  دوخ  هکلب  تشون  نانز  یور  شیپ  دیدج  یاهشلاچ  هرابرد  طقف  هن 
نانز لیصحت  قح  نوچ  ینیداینب  تابلاطم  حطس  رد  رگید  نردم  نز  یاههتساوخ  دش .  ۱٣ درز باتک  مان  هب  ناررود 

ترورض هرابرد   ۱۵« نانز یارب  یلغاشم   » هلاقم رد   ۱۴ فلوو اینیجریو  دوب . هدش  رتعونتم  رتهدیچیپ و  هکلب  دوبن ؛
شایصخش یاههبرجت  زا  شرگید  راثآ  رد  فلوو  تسا . هدرک  ثحب  لیصفت  هب  یداصتقا  لالقتسا  هب  نانز  یبایتسد 

. دنکیم هراشا  هنانز  یسنج  لایما  نوچ  یساسح  یلاجنج و  تاعوضوم  هب  دیوگیم و 
یار قح  زا  لاس ۱۹۲۸  رد  ایناتیرب  نانز  لاس ۱۹۲۰ و  رد  اکیرما  نانز  هکنیا  ات  تفای  همادا  نانچمه  تالداجم 
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یرادهشیر نهک و  یاهتنس  اهتداع و  راشف  ریز  نانچمه  نانز  یار ، قح  بسک  زا  سپ  یتح  اما  دندش . رادروخرب 
یهن هعماج  رد  تکراشم  زا  ار  اهنآ  دوب و  هتفرگ  لکش  هنارالاسدرم  نیناوق  هطلس  تحت  یگدنز  اههدس  رثا  رب  هک  دندوب 

زا لبق  یسنج  طابترا  هرابرد  هک  ، ۱۷ یاهشیش بابح  دوخ ، باتک  رد  ، ۱۶ تالپ ایولیس  الثم  لیلد ، نیمه  هب  درکیم .
، شنایفارطا نادقتنم و  یدعت  ای  شنزرس  میب  زا  تسا ، هدرک  تبحص  یناور  یحور و  تالالتخا  نینج و  طقس  جاودزا و 

. درک رشتنم  ساکول  ایروتکیو  راعتسم  مان  اب  ار  دوخ  رثا 
ماظن ناتسکاپ ، دنه و  ییادج  درس ، گنج  مانتیو ، گنج  هلمج  زا  یددعتم  یسایس  یاهدادیور  متسیب ، هدس  هنایم  رد 

رگید تالوحت  جیلخ و  گنج  ناتسناغفا ، رد  یوروش  ریهامج  داحتا  گنج  یبونج ، یاکیرمآ  رد  مسینومک  شرتسگ  دیاتراپآ ،
نونکا دیجنگیمن  یسایس  ای  ییایفارغج  هدودحم  کی  رد  رگید  مسینیمف  درک . نوگرگد  ار  یتسینیمف  نامتفگ  هشیدنا و 

ریگنابیرگ هک  یتالکشم  هرابرد  مسینیمف  بتکم  هب  رادیاپ  ناگدنسیون  نارگشهوژپ و  هعسوت ، هب  ور  یاهروشک  رد 
هب یسنج  یاهقطنم ، یبهذم ، یموق ، توافتم  یاههورگریز  عماوج  نیا  زا  کی  ره  رد  دنسیونیم . تساهنآ ، عماوج 

همه سک و  همه  بیترت  نیا  هب  داد و  لیکشت  ار  دوخ  یاهنمجنا  درک و  نایب  ار  دوخ  ناتساد  هورگ  ره  دش ، رادیدپ  جیردت 
. دش طبترم  مه  اب  زیچ 

دنتفر رتارف  ناتساد  ورملق  زا  دوخ  یاهیسپاولد  نایب  یارب  نز  ناگدنسیون  زا  یرایسب  یتسینیمف ، یاهشبنج  دشر  اب 
یاهییوگکت روهشم  رثا  قلاخ  ، ۱٨ رلسنا ویا  زا  ناوتیم  هتسد  نیا  زا  دنداهن . اپ  مه  یرگشنک  یاههصرع  هب  و 

دیاب نز ، کی  ماقم  رد  وا ، هک  دوب  دقتعم  وا  دوبن . یضار  سیونناتساد  کی  ماقم  رد  دوخ  شقن  زا  هک  درب  مان  ، ۱۹ نژاو
نانز هب  زواجت  ریظن  یگنج ـ  یاهتیانج  رلسنا ، رظنم  زا  دهد . رییغت  ار  نانز  رگید  تشونرس  هک  دنزب  یراک  هب  تسد 

نیا رب  ار  ام  یتسه  تیناسنا و  لصا  هک  تسا  یناهج  هلاسم  کی  دادیور  نیا  تسین ؛ نانز » هلاسم   » افرص وگنک ـ  رد 
یاهدمایپ هک  یگدولآ  داسف و  یمامت  زا  تسا  یلیثمت  ناطرس  هب  وا  یالتبا  ناتساد  دنکیم . دیدهت  یکاخ  هرک 

افرص هن  تسا و  لومشناهج  هلاسم  کی  یتیسنیمف  راثآ  بلغا  رد  نز » ، » نونکا تسا . ناهج  رد  ام  یاهیراگنالهس 
. تیسنج هلاسم 

لیالد هب  نانز  خیرات ، لوط  رد  دریگیم . رب  رد  ار  تیرشب  یمامت  هکلب  تسین ، نانز  هب  قلعتم  اهنت  نانز  تایبدا  نیاربانب ،
یراثآ نانز و  راثآ  تسا . هدش  هتفرگ  هدیدان  اهنآ  یعامتجا  یسایس و  یندم ، قوقح  دناهدش و  هدنار  هیشاح  هب  فلتخم ،

هب اهنآ  نایماح  نانز و  شنکاو  هدش ، دیلوترگید  یاههزوح  رد  هچ  رنه و  بدا و  هزوح  رد  هچ  نانز ، لئاسم  هرابرد  هک 
راثآ نیا  هعلاطم  دراد . میقتسم  یاهطبار  اهناسنا  یعامتجا  تایبرجت  اب  تایبدا  تسا . هدوب  ناشعماوج  یاهیتلادعان 
نیا هب  دننک . هدهاشم  یخیرات  هنیمزسپ  کی  رد  ار  دوخ  عماوج  تیعقوم  دنناوتب  ات  دهدیم  ار  ناکما  نیا  ناگدنناوخ  هب 

لئاسم اب  اهنآ  میقتسم  طابترا  لک و  رد  یناسنا  طباور  یگدیچیپ  نانز و  لئاسم  زا  یرتقیمع  کرد  ناوتیم  بیترت ،
رد هک  تسا  نینچ  نیا  درک . ادیپ  فلتخم  عماوج  رد  تیسنج  هقبط و  داژن ، بهذم ، تسایس ، داصتقا ، نوچ  ینیداینب 

هتسد نیا  شالت  دننکیم . لصو  تیرشب  ملاع  لک  هب  ار  یزادرپناتساد  ، ۲۰ هدنلآ لبازیا  نوچ  یناگدنسیون  زورما  یایند 
ای یبدا و  راثآ  رد  نانز  یگدنز  یاهتیعقاو  ندرک  وگزاب  قیرط  زا  دنناوتب  هکلب  هک  تسا  نیا  تسینیمف  ناگدنسیون  زا 

شناینابرق نیلوا  ًالومعم  هک  دننک  فوطعم  ییاهیتلادعیب  هب  ار  ناهج  مهم  یاهداهن  اهتلود و  هجوت  ناشیبدا  ریغ 
. دنتسه ناکدوک  نانز و 

 – یسراپ رعش  ردپ  یدنقرمس –  یکدور  هاگمارآ  نتفای  یگنوگچ 
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کیجات میرم 
تشهبیدرا ۱۳۹۳

دو ــ ناد ب ــ ند هچ  ره  تخیر  ور  ــ دو و ف ـ سب ارم 
دو ـــ نا ب ـــ بات غار  ـــــ ل چ ــ بال ناد ، ــــ ند دو  ـــ بن
دو ــ نا ب ـــ جرم رد و  دوب و  هدرم  ــــ یس د  ــ یپس

دو ــ نارا ب ـــــ هر ب ــ طق دوب و  یر  ــــ حس �راتس 
تخیرب دوسب و  همه ، ناز  نونک  دنامن  یکی 

دوب ناو  ـــ یک سحن  هک  انامه  دوب ! سحن  هچ 
زا سپ  دوب ، هتشون  شابیشن  زارفرپ و  رمع  نایاپ  رد  هک  یدنقرمس » یکدور  هللادبعوبا   » یهدیصق زا  اهعارصم  نیا 

. دش ارعشلامدآ »  » هاگمارآ ندرک  ادیپ  یارب  سور  کیجات و  نادنمشناد  یاهخنرس  زا  یکی  لاس  رازهکی 
رد هک  نیا  زا  لبق  سور ، ریهش  زاس  همسجم  سانشناتساب و  سانشمدرم ، (، ۱۹۷۰-۱۹۰۷ « ) فمیساِرگ لیئاخیم  »

ناشفارز یناتسهوک  �قطنم  رد  دورجنپ  یاتسور  مزاع  یکدور  داتسا  رکیپ  ییاسانش  روظنم  هب  لاس ۱۹۵۶ 
، رگید یوس  زا  دنک . ادیپ  نآ  رد  ار  رعاش  رهاظ  زا  ییاههناشن  دناوتب  ات  درک  هعلاطم  زین  ار  یکدور  راثآ  دوش ، ناتسکیجات 

هاگداز و ییایفارغج  تیعقوم  رب  لاد  ار  یدهاوش  زین  کیجات ، نردم  تایبدا  ردپ  هدنسیون و  ینیع ،» نیدلاردص  »
. دوب هداد  رارق  فمیسارگ »  » رایتخا رد  هدرک و  یروآدرگ  یکدور  هاگمارآ 

یاهرهش یکیدزن  رد  کدورجنب »  » ای ُـج » َنپ  » یهیرق ار  یکدور  هاگداز  یسراف  نهک  یخیرات  یبدا و  یاهذخأم  یهمه  رد 
فارطا یاهاتسور  هب  ترفاسم  لصفم و  واکودنک  زا  سپ  ینیع » نیدلاردص  . » دناهدرک رکذ  دنقرمس »  » و بشخن » »

« کدورجنب  » هک دباییمرد  دتفایم و  ناتسکیجات  تنکجنپ »  » �یحان رد  دورجنپ »  » یاتسور هب  شرذگ  رهش ، ود  نیا 
هک دنکیم  اعدا  دوخ  شهوژپ  راشتنا  اب  لاس ۱۹۳۹  رد  ینیع  مانمگ . یراوگرزب  رازم  اب  هدوب  یسراف  دورجنپ »  » برعم

. تساهتفای ار  یکدور  هاگداز  یاتسور 
نامگ هک  دهدیم  ار  یربق  ییاشگزاب  روتسد  ناتسکیجات  یروهمج  یکدور ، یگلاس   ۱۱۰۰ یهناتسآ رد  لاس ۱۹۵۶  رد 

ربق ندوشگ  اب  کیجات  سور و  نادنمشناد  یتاقیقحت  هورگ  و  فمیساِرگ » لیئاخیم  . » دشاب یکدور  هاگمارآ  تفریم 
صخشم یکدور  رکیپ  ییاسانش  یارب  هک  ار  ییاههناشن  مامت  نوفدم  دسج  یاههدنامزاب  یسررب  ینیع و  رظن  دروم 

رد هک  هنوگ  نامه  شیاهنادند ، دوب ، دیفس  داژن  �دنیامن  هب  قلعتم  رازم  نآ  رد  نوفدم  رکیپ  دنباییم : دندوب ، هدرک 
لکش تشاد و  ار  انیبان  کی  نامشچ  �قدح  تلاح  شنامشچ  �ساک  دوب ، هتخیر  ورف  هدش ، فیصوت  الاب  یاهتیب 

رد هکلب  هدوبن ، دازردام  یانیبان  یکدور  هک  درک  راکشآ  رتشیب  تاقیقحت  دوب . وا  ندوب  انیبان  رب  لاد  مه  شندرگ  ناوختسا 
فشک روگ  نیا  فارطا  رد  هک  مه  یئایشا  دناهتسکش . ار  شاهدند  دنچ  هدیشک و  لیم  ار  شنامشچ  رمع  متصش  �هد 

هللادبعوبا یگدنز  نارود  هب  قلعتم  تشاد ، رس  رب  هک  یراتسد  نت و  هب  هک  یایمشپ  یابق  نهاریپ و  هلمج  زا  دش ،
. دوب یکدور 

تاقیقحت �جیتن  هب  ات  دندرک  هعلاطم  ار  نآ  لاس  ود  تدم  هب  دندرب و  وکسم  یاههاگشیامزآ  هب  ار  دسج  یاههدنامزاب 
رد دورجنپ »  » یاتسور هب  سپزاب  ار  اهناوختسا  لاس ۱۹۵۸  ربتکا  زور ۱۶  رد  دننک . لصاح  لامک  مامت و  نانیمطا 

ماجنا زا  سپ  فمیسارگ » لیئاخیم   » هک یریوصت  دندرپس . کاخ  هب  هرابود  اجنامه  رد  دندنادرگرب و  ناتسکیجات  لامش 
یکدور رد  یوروش  نادنمشناد  هک  دوب  یرکیپ  نامه  �رهچ  ریوصت  درک ، رشتنم  یکدور  �رهچ  ناونع  هب  تاقیقحت 
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تساهلاقمهرامش ١٥٠ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

. دنتشادن یکش  رگید  شندوب 
رد لاس ۱۹۹۹  رد  دش . دابآ  شدلوت  درگلاس  نیمدص  رازه و  تبسانم  هب  لاس ۱۹۵۸  نامه  رد  یکدور  داتسا  رازم 

یزاسزاب ارعشلامدآ  هاگمارآ  ناریا ، تلود  کمک  هب  نایناماس  تلود  سیسأت  درگلاس  نیمدص  رازه و  زا  لیلجت  �ناتسآ 
. دش یزاسزاب  هاگمارآ  نیا  راب  نیموس  یارب  زین  لاس ۲۰۰۷  رد  دش و 

نایرفص دومحم  منخس – “  نیریش  جریا  مجریا ،
تشهبیدرا ۱۳۹۳

: دنز یم  فرح  ام  اب  دراد  دوش  یم  ساسحا  هاگ  هک  یوحنب  تسا ، ناور  نیگنهآ و  نیزو ، تحار ، جریا ،”  رعش “ 
تخومآ نتفرگ  نهد  هب  ناتسپ  ردام  داز  وچ  ارم  دنیوگ 
تخومآ نتفخ  تسشنرادیب و  نم  هراوهاگ  رب  اه  بش 

تخومآ نتفکش  لگ  هچنغرب  نم  بل  رب  داهن  دنخبل 
تخومآ نتفر  هار  هویش  ات  درب  اپ  هب  اپ  تفرگب و  متسد 

: دنک یراج  دوخ  راعشا  گر  رد  ار  یدنر  و  تفاطل ، تفارظ ، دناوت  یم  هک  هنوگ  نامهب  جریا ،
هتخوس ردپ  تسا  تاود  نیع  هایس  لد  نایم ، یوم  ناهد ، گنت 

هتخوس ردپ  تسا  تالکش  نوچ  تسا  بل  نیریش  هدرچ و  هیس  هکسب 
هتخوس ردپ  تسا  تابن  بح  یرب  شناهد  هب  نوچ  دوش  بآ 

دزیرب ناور  یرعش  بلاق  رد  مه  ار  ناخ “  نادرمیلع  و “  ناخ “ یلقسابع  دناوت “  یم 
یرنه یب  بدا و  یب  رسپ  یرسپ  ناخ ، یلقسابع  تشاد 
ناما هب  شتسدز  هناخ  تفلک  ناخ  نادرمیلع  دوب  وا  مان 

. تسا هنادُرد  هناگی و  بلغا  دراد  هچنآ  یلو  تسین ، روطق  یناوید  اب  یرعاش  جریا ،
ایند هب  زیربت  رد  یرمق  یرجه  ناضمر ۱۲۹۱  رد  تسا ، راجاق  هاشیلعحتف  یاه  هداون  زا  هک  کلملا ، لالج  ازریم  جریا 

. درک رمع  لاس  طقف ۵۳  دمآ و 
زا ار  شرسمه  دوز  یلیخ  یلو  درک  جاودزا  یگلاس  هدزناش  رد  تشاد . طلست  زین  یبرع  هسنارف و  یاه  نابز  هب  وا 

مغ ردپ ، گرم  اب  نآ  لابند  هب  و  داد . تسد 
مادکچیه تشامگ ، تمه  یفلتخم  یاه  راک  هب  هکنآ  اب  و  دشن . هراچ  رمع  نایاپ  ات  هک  یمغ  تفرگ . ار  شنابیرگ  نان 

. دوب تسدگنت  تخس  گرم  ماگنهب  و  درکن . شیرای 
هدرب ثرا  هب  فاصنا “  ازریم  جریا  کلم  گرزب “  ردپ  و  ارعشلا “  ردص  ازریم ، نیسحمالغ  ردپ “ ، زا  هک  وا  رعش  عبط 

دور و یم  شیپ  یئاویش  انغ و  یوسب  جیردتب  رمع  نایاپ  ات  دوش و  یم  افوکش  یناوج  یادتبا  نامه  زا  دوز ، یلیخ  دوب ،
. دسر یم  جوا  هب  رمع  رخآ  لاس  هد  رد 

دناوخ یم  ار  شراعشا  شدوخ  یتقو  لفاحم  نیا  رد  دنیوگ  یم  دوب . بدا  ملع و  رادتسود  لفحم  نارهت  رد  جریا  هناخ 
. داد یم  اه  نآ  هب  یاهزات  ناج  ندناوخ ، هوحن  رطاخب 

هب همانفراع “  ندورس “  زا  سپ  هک  یلابقا  صوصخب  دوب ، راد  هدنز  بش  نارذگشوخ و  رایسب  یلام ، رقف  همه  اب  جریا 
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دیشک و ماک  هب  ار  شتمالس  طارفا  نیمه  و  درک . زاب  یرتشیب  ترشع  شیع و  سلاجم  هب  ار  شیاپ  دوب ، هدرک  ور  وا 
. تشاد زاب  شپط  زا  ار  شقشاع  ناوج و  بلق 

. تسوا یابیز  دنلب و  هدورس  ود  رهچونم “  هرهز و  یونثم “  و  همانفراع “  “ 
انب هک  تسه ، زین  وا  یلاجنج  یاه  هتخاس  زا  ننمض  تیب “  دودح ۵۱۵  تسا “  جریا  دنلب  یاه  هدورس  زا  هک  همانفراع 

. تسا هدش  نآ  ندورس  یناب  ثعاب و  یتسود  طرش  ندرواین  اجب  دوخ و  دنسپ  ان  راتفر  اب  فراع “  وا “ ، دوخ  هتفگ  هب 
ناریا گرزب  رعاش  ود  تابسانم  هب  هکنآ  زا  شیب  هک  میبای  یم  رد  نآ  زا  یتایبا  طقف  هن  و  همانفراع ، لک  هب  یهاگن  اب 

، زیمآ وجه  یا  همان  ماهتا  اهنت  هن  تقیقح  رد  و  دراد ، هجوت  راگزور  نآ  رد  مدرم  راوگان  لاوحا  عاضوا و  هب  دشاب ، طوبرم 
یعامتجا یرادا و  هاگتسد  ناگدننادرگ  هیلع  یدج  رایسب  تسا  یا  همان  اعدا  هک 

. دراد هتسب  مشچ  حاکن  دقع و  باجح و  نز و  هراب  رد  یئابیز  رایسب  یاه  تمسق  زین  و  ناریا ، زور  نآ 
؟  دنباجح راتفرگ  یک  ات  نانز  دنباوخ  هب  نادرم  نیا  یکات  ایادخ !

رادرب هدرپ  امعم  نیز  ایادخ  رای ؟ تعلط  دشاب  هدرپ  رد  ارچ 
نک یگدنب  رخ  نیا  کرت  رخ ، یئن  نک  یگدنز  رکف  درم  یا  ورب 

تافآ ریخاتلا  یف  هک  اج  زا  بنج  هب  تافارخ  تسحن  رس  زا  نک  نورب 
سونو و زا “ تسا  یتشاد  رب  تقیقح  رد  هک  تسا ، جریا  یاه  هدورس  نیرت  نیتمزا  یکی  رهچونم “  هرهز و  یونثم “ 

یهاپس کی  هکلب  تسین ، نایادخ  یا  هناسفا  سینودآ “  رگید “  رهچونم “  هک  “ توافت  نیا  اب  ریپسکش . سینودآ “ 
یالقان رتخد  هن  یناریا و  ینیمز  نایور  ابیز  زا  زین  هرهز “  و “  تسا . ام  راگزور 

. تسا اه  نامسآ 
هک فراعتم  فالخ  رب  دزوس “  یم  بلط  زا  یشتآرد  تسا و  بات  یب  رهچونم  قشعزا  هک  هرهز  یئادیشو  یگدیروش 

. دبای یم  یرگید  یلجت  جریا  بان  راعشا  بلاق  رد  دشاب “  اهرهچونمزازاین  و  اه ، هرهز  زا  دیاب  زان 
: میناوخ یم  ار  نآ  زا  یتایبا  مه  اب 

درک زاغآ  یربلد  همزمز ی  درک  زاس  نخس  هراب  رگد  هرهز 
داد گنرلگ  رورپ  ناج  بل  نآ  داد و  گنت  نهد  نیا  ار  وت  هکنآ 

یمه یناتسب  هگ  یهدب  هگ  یمه  یناشف  هسوب  ات  هک  داد 
مه تشپ  نم  هسوب ز  یس  یریگ  مک  شیب و  یب  هیناث  هد  هب  هاگ 

شیب هسوب  یس  زا  شتدم  شیوخز  یشخبب  هسوب  یکی  هاگ 
………………….

تفرگ شباوخ  گر  ناج و  هشیر  تفرگ  شباکر  دنب  دز و  تسد 
دیشک شنیمز  هب  دوخ  لغب  رد  دیشک  شنیز  رس  زا  هاوخن  هاوخ 

زان جنرآ  رب  هیکت  هدز  ود  ره  زارد  زبس  رس  هدیشک  ود  ره 
مرشز کی  نآو  توهشزا  یکی  نیا  مرگو  نوگلگ  هدش  ودره  ضراع 

شخر زا  دیرپ  رهچونم  گنر  شخرف  خرز  دسوب  هک  تفر 
وا یاپ  کون  هب  ات  رس  کون  زا  وا  یاضعا  هلمچ  ناکت  دروخ 

دش بآ  شبل  ود  نایم  هسوب  دش  بات  یب  هعقاو  نیازا  هرهز 
: دیوگ یم  هراب  نیا  رد  شرسپ  ازریم  ورسخ  دوب . لاح  هدرسفا  رایسب  رمع  رخاوا  رد  جریا 

یم همزمز  هتسهآ  هتسهآ  ار  دوخ  رعش  نیا  یصوصخم  نزح  هآ و  اب  هدروخ و  یم  فسا  یناوج  تشدگ  زا  هاگ  ”…
: درک

 “ دمآ نایسن  مک و  مک  مدش  ریپ  دش  بوخ  درک  یم  نوخ  مرگج  یناوج  مایا  دای  “ 
زا یکی  یرمق “  یرجه  نابعش   ۲۸ یسمش “  هام ۱۳۰۴  دنفسا  زور ۲۲  رد  هدنام ، بورغ  هب  یتعاس  ماجنا  رس  و 
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تساهلاقمهرامش ١٥٠ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

. دنام زاب  شپط  زا  اه  بلق  نیرت  قشاع 
هدیمرآ رگید  یاه  هناگی  و  نانب “  و “  غورف “  کنیا “  هک  یئاج  ناریمش ، رد  هلودلاریهظ  ناتسروگ  رد  شربق  گنس  رب 

. تسا هتسب  شقن  وا  یابیز  هدورس  نیا  دنا ،
دیئایند نیا  رد  هک  نایوکن  یا 
دیئآ ایند  هب  دعب  نیز  هک  ای 

منم کاخ  نیا  رد  تسا  هتفخ  هکنیا 
منخس نیریش  جریا  مجریا 

اج نیا  تسا  ناهج  قشع  نفدم 
اج نیا  تسا  ناهن  قشع  ناهج  کی 

—————————————————
. ما هدرب  ناوارف  هرهب  روپ  نیرآ  ایحی  رخاف  هتشون  امین “  ات  ابص  زا  مود “  دلج  زا  راتشون  نیا  میظنترد 

نوتیز نودب  ینیترام  مانب “  نیلوراک “  اب  ماش  نامر “  مود  لصف 
نایرفص دومحم  “ – 

تشهبیدرا ۱۳۹۳

. دینک هعجارم  هرامش ۱۴۹  هاگرذگ –  یلبق  هرامش  هب  نامر  نیا  لوا  لصف  ندناوخ  یمیمصت و  نینچ  زا  یهاگآ  یارب 
******

: درک تبحص  نارفاسم  اب  نصخش  ناتیپاک  میتفرگ ، ىم  جوا  میتشاد 
، میا هدرک  زاغآ  نروبلم “  هب “  ار  هتعاس  هدزاود  ىرفس  قافتا  هب  میوگ . ىم  ریخب  حبص  امش  هب  زیزع ، نارفاسم  “ 

….“ مراودیما
: درک ىفرعم  مدوب  شدزمان  دوب  ىتدم  هک  ارم  نایاپ  رد  و  رگید . بلاطم  ىا  هراپ  و 

.“ تسامش رادنامهیم  رس  نیلوراک “  مناخ  ىنالوط “  رفس  نیا  رد  “ 
: داد همادا  تسا ، هدش  مامت  شیاهفرح  میدرک  رکف  همه  هک  ثکم  ىمک  اب  و 

… “ هدش تباث  هک  نم  هب  … درک دهاوخ  تباث  امشب  تسا . ىرادنامهیم  رس  هچ  هک  مناد  ىم  نم  “ 
. دوب فراعتم  ریغ  دننک ، ىمن  تبحص  اهرفاسم  اب  هنوگنیا  اه  ناتیپاک  نلومعم  دندرک . هاگن  ار  رگیدکی  اهرفاسم  همه 

: تفگ هدنخ  اب  مدرک  زاب  هک  ار  نیباک  رد  شغارس ، متفر  مدیشک . تلاجخ 
“ ؟ متفگن هک  غورد  “ 

 “ دندرک هاگن  مهب  بجعت  اب  نارفاسم  همه  ىلو  “ 
.“ دننک هاگن  بخ  “ 

 “ دنز ىمن  فرح  ىروطنیا  هک  ناتیپاک  “ 
تقو تعاس  هدزاود  تسارت ، هناتسود  ىروطنیا  بخ  و  دننادب ، همه  دهاوخ ، یم  ملد  مقشاع ، نم  ىناد ؟ ىمن  رگم  “ 

.“ تسین ىمک 
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***
 “ زا زاب  مدرک  ىمن  رواب  دریذپب ، ارم  ماش  هب  توعد  هک  درک  لوبق  و  تفرگ ، سامت  هام ، شش  دودح  زا  سپ  ىتقو 

هرطاخ زا  و  شرهوش ، غارس  دورب  دوب ، هدرک  باختنا  شدوخ  هک  ىبارش  ناویل  نیمود  ندروخ  اب  و  دیوگب ، ناج “ 
هدیشک دش ، هدناشک  هک  ىئاجنآ  هب  تبحص  و  دوب ، هدنام  ىقاب  ایند  نیمهرد  شاک  یلو  دنک … دای  وا  اب  شزاورپ  نیرخآ 

. دش ىمن 
: تفگ زاون  شوگ  ىنحلاب  همدقم و  ىب  متشاد ، رب  هک  ار  ىشوگ 

“ ؟ تسا یقاب  دوخ  توق  هب  تتوعد  ریما “ رتسم  ىسانشب “  ارم  مراد  کش  “ 
ادیپ ىارب  مهدب . ىتسرد  باوج  متسناوتن  داتفا . ىمن  اج  ىلو  دمآ  ىم  مدای  ىئاهزیچ  مدرک . ىطاق  هظحل  دنچ  ىارب 

: متفگ مدوخ ، ندرک 
: دیهدب هزاجا  هیناث  دنچ  نفطل  - 

رد ىتک “  ارچ “  مناد  ىمن  دمآ ، ىمن  مدایب  شمسا  اما  دنک . یم  تبحص  ىتاقالم  هچ  زا  تسیک و  مدش  هجوتم  نروف 
. مدرک شیادیپ  رتشیب  زکرمت  اب  هرخالاب  و  دوب . ىراج  منهذ 

راختفا ثعاب  تسا  یقاب  دوخ  توق  هب  متوعد  هک  هتبلا  مدش . لاحشوخ  تیادص  ندینش  زا  نعقاو  ىئوت ؟ نیلوراک ! - 
. مشاب وت  اب  ار  ىرگید  ماش  هک  دوب ، دهاوخ  نم 

. تسا نم  ىندشن  شومارف  ىاه  بش  زا  ىکی  روآ  دای  نیلوراک “  اب  ماش  “ 
وت نامهیم  تسا  رارق  هک  ىماش  ای  میدوب ، مه  اب  نلبق  هک  ىماش  ىنک ، یم  تبحص  ماش  مادک  زا  ریما ! “ رتسم  “ 

. “ مشاب
. دیدنخ و 

. منک تزیارپوس  مهاوخ  یم  مدید ، ار  وت  هک  ىتقو  ىارب  دشاب  منک  یم  تبحص  ماش  مادک  زا  هکنیا  باوج  - 
 “ بوخ هچ  زیارپوس ؟ “ 
؟  هروطچ بش  هبنش  - 

! “ هیلاع “ 
؟ اجک - 

! “ ریما ىئوت ، رادنامهم  مرادن ، ىرظن  نم  “ 
؟ ىروطچ هجرد  ناروتسر ۳۶۰  اب  - 

! “ مقفاوم نلماک  هرن … ؟! جیگ  نامرس  …؟! الاب نآ  “ 
هحفص رب  ىمارآ ، هب  شیاه  فرح  همه  و  میدروخ ، ماش  مه  اب  هک  ار  ىلوا  بش  تشذگ  مامت  درک ، عطق  هک  ار  نفلت 

شمادنا شارت  و  هرهچ ، ىئابیز  دوب . ىا  هدشن  ىنیب  شیپ  دروخرب  هچ  بش ، نآ  هک  دمآ  مدایب  و  دش . رهاظ  مزغم 
سح نانچ  ار ، شناج  رد  هتسشن  هودنا  و  درک ، رپ  ار  مقاتا  ىاضف  شرطع  نیشنلد  ىوب  تفای . سوملم  ىروضح 

. دیشکریت مرس  ناهگان  هک  مدرک 
. دوب هدرک  ششومارف  نلماک  هک  منک  یم  فارتعا 

رگا هک  مدرک  داهنشیپ  بدا  ىورزا  و  مدرک . ىظفاح  ادخ  دش ، دهاوخن  رارکت  هک  داقتعا  نیا  اب  میدش  ادج  هک  بش  نآ 
هک ارچ  دیوگب ، شیگدنز  زا  دهاوخ  ىم  زاب  هک  داد ، ناشن  وا  بشما  نفلت  و  میشاب . مه  اب  ىرگید  ماش  دوب ، ىتشگزاب 

: هک دوب  نیا  رب  منامگ  موشب . شیگدنز  گرزب  مغ  ىارب  ىروبص  گنس  مناوتب  شاک  دشاب . دناوت  ىمن  نیا  زج 
هک ار  وا  ىلو  دشاب . هدرک  رتشیب  ار  شنابلخ  ناوج و  یلیخ  هن  رهوش  هرطاخ  رب  هتسشن  رتسکاخ  ىنامز ، هلصاف  دیاش 
دای مدوب ، هدرک  شومارف  هک  ار  ىماش  هب  توعد  دز و  گنز  دش  بوخ  تسا . هدوبن  ىتسرد  نامگ  مدش  هجوتم  مدید ،

. درک لوبق  دش و  روآ 
شوخ ابیز و  ىمناخ  اب  و  نتفر ، نوریب  هناخزا  دز . ىم  هناوج  تشاد  ىفیفخ ، ىگدرسفا  ىاه  هنیمز  هک  دوب  ىتدم 
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. دنک رتمک  ار  شراشف  دناوت ، ىم  نمتح  تبحص ، عوضوم  هب  هجوت  ىب  ندروخ ، ماش  فرح 
دنچ ات  دوب  رارق  ادص . ورس  ىب  ىلیخ  میدوب ، هدرک  جاودزا  ساگو “  سال  هب “  نامکرتشم  ىاه  زاورپ  زا  ىکی  رد  ام  ”…
نم داتفا  قافتا  نآ  ىتقو  میهدب . ىجوف “ هریزجرد “  ار  ىنشج  بیترتو  مینک ، گنهامه  ار  نامیاه  ىصخرم  رگید ، هام 

. “ مدوب هیلوا  تاکرادت  بیترت  ىارب  هزور  دنچ  ىصخرم  کی  رد 
. منک ضوع  ار  ریسم  دوشب ، رگا  هک  دش  ىا  هناهب  شتخود ، شوخ  کیش و  سابل 

. “ تسا هدنزارب  ابیز و  نعقاو  - 
. مدرک شباختنا  اجنآ  مدوب ، نالیم “  ” …؟ تسین نم  هب  تساوح  سپ  “ 

. “ تسا هتشاد  ىرگید  ریسم  تباختنا  ىدوب  هتفگ  نلبق  ىدرک ؟ باختنا  نالیم  رد  ار  ىچ  - 
زاب ى نم  تینهذ  اب  ىناوت  ىم  بوخ  تسا . نیمه  ىارب  وت ، اب  تسشن  هب  نم  هقالع  ىلاحرس . بشما  هک  ملاحشوخ  “ 

. “ ىنک
. متفاین مدرک . وجتسج  ىروخلد  ىارب  ار  شا  هرهچ 

اه نآ  ىاه  هاگن  هجوتم  تسهرگید ؟ ىاه  زیم  هب  تهاگن  ىتسه ؟ ابیز  ردقچ  هک  ىناد  یم  تدوخ  نعقاو  وت  نیلوراک ! - 
“ ؟ ىا هدش 

. “ تسا هناواکجنک  هچ  و  هلب ، “ 
: دنروخ ىم  ىترسح  هچ  … تسا بوخ  دهدن  متسد  راک ! تسا ، تداسح  ىور  زا  رتشیب  - 

! “ هدز روت  هب  ىچ  نیبب  هفایق ، تخیر و  نآ  اب  ىضوع  هکیترم  نیا  “ 
. “ ىرپ ىم  ىرگید  ىاه  هخاش  هب  ىراد  هک  منیب  ىم  ىا ؟ هدش  هتسخ  ناج “  دروم “  رد  میاه  فرح  زا  ریما ، “ 

تسا ىعیبط  مهد . ىم  شوگ  ساوح  همه ی  اب  هک  نک  رواب  ىنزب ، فرح  دهاوخ  ىم  تلد  هچره  وت  هک  ما  هدمآ  نم  - 
نم ىوشب . هدیجنر  دهاوخ  ىمن  ملد  منک . ىم  حرطم  درک  بلج  ار  مهجوت  ای  دیسر ، منهذ  هب  ىبلطم  رگا  نیب  نیا  رد  هک 

تسشن مراودیما  و  دریگ . یم  ار  ما  هقی  ىتیازگنا “ هاگ “  هگ  ارچ ، مناد  ىمن  متسین ، هارب  ور  هک  تسا  ىتدم  مدوخ 
.“ تسا هدوب  نینچ  الاح  ات  هک  دشاب . رثوم  نآ  عفر  رد  وتاب ، تبحصو 

نم هب  تراتفر  ندرک و  تبحص  هوحن  و  ىتالکشم ، لباقم  رد  هداتسیا  کی  منهذ  رد  وت  نشرپید ،” ؟! ارچ “  ریما ! “ 
. “ دنکىم تکمک  ندز  فرح  نزب ، فرح  هدش ، ىچ  دهد . ىم  شمارآ 

. “ تسین وت  هب  مساوح  ىتفگ  و  ىدش ، روخلد  وت  هک  مدز  ىم  فرح  متشاد  - 
هچ درپ . ىمن  خاش  نآ  هب  خاش  نیا  زا  وت  لثم  ىا  هدنرپ  چیه  تسا . بلاج  میارب  هک  تسا  تیاه  هیانک  هشوگ و  نیمه  “ 

. “ ىنک یم  باختنا  مه  ار  ىبوخ  ىاه  هخاش 
.“ ىدوب میوگب  تسا  رتهب  هتبلا  ىا ، هدش  طلسم  فارح و  هچ  ىدنب ، ىم  تشپ  زا  ارم  تسد  ىراد  هک  وت  نیلوراک  - 
لثم ار  شتروص  دوب ،”  هدرکن  نلبق  هک  ىراک  تشاذگ “ ، زیم  ىور  ار  شیاه  تسد  تفرگ ، هلصاف  ىلدنص  ىتشپ  زا 

ار شباذج  ىگنر و  نامشچ  هکیلاح  رد  و  دش ، هریخ  منامشچ  هب  دروآ ، ولج  دنونشن ، ار  شیادص  دهاوخ  ىم  هک  ىسک 
: تفگ مارآ  دوب ، هدرک  جاوم  هتخیرن  ىکشا 

! “ ریما “ 
. داد ىم  ورف  ار  ىضغب  تشاد  دش ، تکاس  و 

و رذگ ، دوز  رایسب  اه  ىشوخ  ارچ  … ؟. دنک یم  ىزاب  مدآ  اب  همه  نیا  ارچ  …؟ دراد راشف  همه  نیا  ىگدنز  ارچ  ریما ، ”…
“ ؟ تسا هاتوک  همه  نیا  هرطاخ  هب  وزرآ  لیدبت  هلصاف 

نیا ىلو  دوب ، شدوخ  رد  و  درک . یمن  هاگن  نم  هب  رگید  هک  دوب  ىتدم  دنچره  مدرک . هجوت  شیاه  فرح  هب  هقالع  مامت  اب 
: دندز ىم  هناوج  مزغم  رد  تشاد  اه  لاوئس 

؟ تسا هدرکن  ىتشآ  ىگدنز  اب  زونه  هعقاو ، نآزا  لاسکی  زا  شیب  زا  سپ  و  ىئابیز ، ىناوج و  همه  نیا  اب  ارچ 
؟ دنک بلج  ار  وا  هجوت  هتسناوتن  ىسک  زونه  و 
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دوشب ناج “  زا “ ىدصرد  نیزگ  ىاج  دناوتب  هک ، ار  ىسک  زونه  دیاش  تسا ؟ رادازع  ساسحا  نهذ و  رد  زونه  ارچ 
زا هک  هدوب ، مک  ردقنآ  شیراد  رهوش  نامز  تسا . هدادن  هار  شدوخ  هک  دسر  ىم  رظن  هب  رتشیب  ىلو  تسا . هتفاین 
ىمن ىکات ؟ ىلو  دهاوخ . ىم  نامز  نم  رظنب  تسا ، هتشاد  شیارب  رطاخ  ىناشیرپ  لکش ، نادب  مه  نآ  شنداد  تسد 
رهب متشاد  میمصت  ىلو  مهدب . شناکت  تشاد ، رارق  نایب  هبل  رد  دوب  ىتدم  هک  ىلاوئس  اب  تسا ، نینچ  رگا  متساوخ ،

. مناخرچب ار  اضف  ىمک  دوشب “  رگا  لوا “  مدید  رتهب  منک . شحرطم  ىلکش 
شیپ هک  ىهاتوک  توکس  لابند  هب  و  ماش ، شرافس  زا  لبق  تشاد . ىناوخ  مه  نشور  ىاه  عمش  رون  اب  ىمیالم  ىوگنات 
ىنادنچ ریثات  نم  رد  هک  ىبارش  هب  ار  شهانگ  درک . ما  هچاپ  تسد  ىمک  شتقفاوم  مداد . صقر  داهنشیپ  وا  هب  دوب ، هدمآ 

: دیرپ مناهد  زا  موش ، کیدزن  وا  هب  مناوت  ىم  ردقچ  متسناد  ىمن  هک  صقر  نیح  رد  مدرک . هلاوح  دوب  هدرکن 
 … ىهاوخ ىمن  نیلوراک ، منیبب  - 

: درک اوجن  مارآ  میالم و  دادن و  زکرمت  هزاجا  ىلو  متشگ … ىم  ىبسانم  تاملک  لابند  ملاوئس ، ندرک  مامت  ىارب 
“ ؟ ىچ مهاوخ  ىمن  “ 

. داد ناشن  رظتنم  ار  شدوخ  و 
؟ ىنک جاودزا  ىهاوخ ، ىمن  - …

 “ مینیشنب ىشاب  قفاوم  “ 
. درک هفاضا  دید ، هک  ار  مبجعت 

.“ متسین تحار  اه  هاگن  نیا  راشف  ریز  هکنیا  نمض  مینزب . فرح  میناوت  ىم  رتهب  هتسشن  “ 
: متفگ نامیاجرس ، هب  تشگرب  ىارب  تقفاوم  نمض  دنکن ، لابند  ملاوئس  رد  ار  ىصخش  دصق  هکنیا  ىارب 

رهاوخ دهاوخ  ىمن  ملد  شخبب . ارم  مراذگ ، یم  ترکفت  راصح  رد  اپ  رگا  و  مناد ، ىم  وت  گرزب  ردارب  ار  مدوخ  نم  - 
: متفگ دیکات  اب  و  دشاب . قرغ  گرزب  ىهودنا    ِ متالت رد  ناک ، امک  مناوج ، لگشوخ و 

… تسا رذگ  دوز  مه  ىناوج  ىلگشوخ و  و   … Life is too short
. درک کیدزن  شنامشچ  هب  تمیالم  اب  ار  ىلامتسد  میتسشن ، ىتقو 

“ ؟ ىلهاتم وت  ریما ! “ 
. مدوب - 

“ ؟ تسین ترسمه  دوب ، هدرک  ىهارمه  ار  وت  راب  نیدنچ  هک  ىمناخ  نآ  سپ  “ 
. هن - 

 “ هدن ار  مباوج  ىفارگلت  ادخب  ار  وت  ریما  “ 
رکف دوب . هتفرگ  ىصخش  ار  ملاوئس  مدوب  هداد  هک  ىرکذت  همه  اب  دیاش  تسیچ . شدصق  هک  مدش ، ىمن  هجوتم  نعقاو 
یم دنک . یتشآ  یگدنز  اب  ىوحن  هب  متساوخ  یم  دوب . ناج “  نداد “  تسد  زا  سوسفا  ىایند  زا  وا  ندناشک  نوریب  نم 

، دوب زین  نم  هقالعدروم  هک  وا  اب  رمتسم  رتشیب و  هدوارم  همادا  وا ، اب  ندوب  همادا  ات  دشاب . هتشاد  ىرگید  زاغآ  متساوخ 
، متشادن مه  ىتسرد  زور  لاح و  مدوب ، اهنت  درک . یم  ملاحشوخ  وا  اب  ندوب  مدرک و  یم  تداعوا  هب  متشاد  دوشبرسیم .
، دش ىم  دودحم  هاگ  زاره  ىئاه  رادید  هب  دوب ، الاح  هک  ىروج  نیا  تشاد . دمآراک  ىریثات  ما  هیحور  رد  وا  اب  ىتبحص  مه 

هکنیاروصت دش . ىم  لیدبت  زاین  کی  هب  تشاد  وا ، هاگ  هگ  ندید  دوش . عطق  نلماک  ىلیلد  رهب  دوب  نکمم  هک  یئاهرادید 
راکفا توکس ، رد  و  مدوب ، هدادن  خساپ  وا  لاوئس  هب  دوب  ىتدم  دوب . هدرک  لوغشم  ار  مرکف  دوشن ، رارکت  نامیاه  رادید 

. مدرک ىم  ور  وریز  ار  مدوخ 
“ ؟ وک تماش  سپ  ىئاجک ؟ ریما ! “ 

. مدز ادص  ار  نوسراگ  هچاپ  تسد 
: – مداد همادا  ىا  هزم  اب  و  ىلایخ . ىب  نابزیم  بجع  مرادن . ىتسرد  ىحور  لاح  هک  متفگ  مهاوخ . ىم  شزوپ  نعقاو  - 

هرت میاه  ىنارپ  هزم  تافراعت و  همه  ىارب  ىشاب . هجوت  ىب  نینچ  ىناوتب  وت ، نوچ  ىنینزان  اب  دهاوخ ، ىم  تارج  ىلیخ 
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: داد همادا  و  مدشن . هجوتم  هک  تفگ  نوسراگ  هب  ىزیچ  و  تشاذگ ، زیم  ىور  تفرگ ، ار  اذغ  تروص  درکن . درخ  مه 
 “ نوتیز نودب  دیروایب ، ار  ىنیترام  نلبق  نفطل  “ 

: تفگ تفر ، هک  نوسراگ 
. “ هن وگب  ىراد  تارج  رگا  مداد ، شرافس  نامیودره  ىارب  ىنیترام  “ 

. دهد ىم  هار  مروآ ، ىم  مک  مراد  دید  ىم  ات  نیرفآ ! نعقاو 
مهب ار  نیمز  برغ  قرش و  وت ، لثم  هک  نم  دراد . ىقرف  هچ  شنوتیز  ىب  نوتیز و  اب  مناد  ىمن  و  ما . هدروخن  الاح  ات  - 
ىدایز هلصاف  نم  ىایند  اب  لومتم ، نانچ  ىنانامهیم  ّورِس “  و “  سالک ،”  تسرِف  نارفاسم “  رب  تراظن  ما . هتخودن 

مه رالدرازه  هدزای  زا  کی ، هجرد  ىاه  زاورپ  طیلب  هنیزه  اهریسم  زا  ىضعب  رد  ىدوب  هتفگ  هک  تسه  مدای  دراد .
، تسا لهس  هک  نوتیز ، نودب  اب و  ىنیترام  دراد . زاین  ىفاک  شزومآ  هب  نمتح  ىنارفاسم ، نینچ  ّورِس  تسارتشیب .
الاح ار ، ىنیترام  منک  تشد  راذگب ، میرب ، نزب  همه ، نیا  اب  دوب .… هاگآ  زین  رگید  ىاهزیچ  ىلیخ  ورس  وحن  زا  ىتسیاب 

. نوتیز نودب  مریگ 
ىا هنشت  نیع  مزودب . تناهد  هب  هدید  دیآ  یم  مشوخ  موش . ىم  داتعم  وت  ىاه  ندز  فرح  هب  مراد  نعقاو  نم  ریما  “ 

. دنک ىم  ما  هئشن  دسرب ، اراوگ  بآ  ىناویل  هب  هک 
. متشاد وا  هب  تبسن  ار  ساسحا  نیمه  مه  نم  دروخ . ىم  لوو  نم  ناج  رد  هک  درک  ناونع  ار  ىنامه  تسرد 

وا هب  متشاد  هک  مدوب  نم  نیا  مراذگ . ىم  اپ  هعونمم  هقطنم  هب  مراد  مک  مک  هک  مدش  هجوتم  و  مدرک ، ادیپ  ار  مدوخ 
مدید رتهب  دوش . هتسکش  دوجوم  دس  متساوخ  ىمن  مشکب . ار  هدش  زاغآ  ىشکرس  هنهد  مدرک  شالت  مدش . ىم  داتعم 

: متفگ ىنیترام ، ندرک  هزمزم  زا  سپ  مروایب . مه  ار  بش  هت  ورس  ىئاروج  کی 
. دشاب ىدب  زیچ  دسر  ىمن  رظنب  - 

: مداد همادا  و 
: مدیسرپ هکنیا  زا  نم  دصق 

دیاب تسا ، دب  بوخ و  ىاه  دادخر  زا  راشرس  ىگدنز ، تسا . تدوخ  هب  وت ، هجوت  بلج  ىنک ، جاودزا  ىهاوخ  ىمن  - 
. دنوشب هرطاخ  ىتدم  زا  سپ  تشاذگ 

هک ىراک  درک ، ىنابرق  اه  نآ  ىاپ  هب  ار  هرم  زور  نایرج  و  لاح ، ىگدنز  ناوت  ىمن  ىلو  تشاد  ار  اهنآ  ناوت  ىم 
هار هب  وا ، هرطاخو  دای  نتشاد  زیزع  نمض  و  ىریگب ، هلصاف  ناج “   ” زا دیاب  مک  مک  ىا . هدرک  هشیپ  وت  دسر  ىمرظنب 

. درک مهاوخ  کمکوت  هب  ىهاوخب ، هک  ىلکش  رهب  ىهدب  هزاجا  رگا  ىورب . ماجنارس 
زا ىکی  رود  دروآ ، رد  شفیک  زا  ىتراک  هک  مدوب  نآ  ىارجا  کرادت  رد  متفای . ظفاح ى  ادخ  هنیمز  ار  ماش  زا  سپ  هوهق 

: داد متسد  هب  دیشک و  طخ  اهنفلت  هرامش 
. “ میشاب سامت  رد  رتشیب  دهاوخ  ىم  ملد  تسا . نیا  منفلت  هرامش  متسه ، اجنیا  ات  ریما ! “ 

…؟ ىچ ىارب  و  ىور ؟ ىم  اجک  ىنک ؟ یمراکچ  تسه  مولعم  نلصا  وت  ىراد ؟ نتفر  دصق  زاب  رگم  - 
. دروآ ىم  مرد  ىئاهنت  زا  مراد . تسود  دح ، نیا  رد  ار  درم  ىاهوج  وسرپ  دهاوخ . ىم  ملد  هک  ىریما  ىوش  ىم  ىراد  “ 

“ ؟ منک یمراکچ  هک  تسا  مهم  تیارب  رگم 
هتفای رد  ىبوخ  هب  وا  و  تشاد ، هقالعزا  رتشیب  ىزیچ  رد  هشیر  دیدرت  ىب  نینچ ، ىشنکاو  مدوب . هداد  او  تقد  همه  اب 

. دوب هتفرگ  مریو  ارچ  مناد  ىمن  مهدب . همادا  وارتشیب ، تخانش  ىارب  متفرگ  میمصت  دوب .
تسا ىعیبط  ىنک ، ىم  نوتیز ! نودب  مه  نآ  ىنیترام ، هب  توعد  ار  وا  ىصقر و  ىم  ىروخ ، ىم  ماش  ىدرم  اب  ىتقو  - 

. نتفگ ىدرم  هخآ  مداد : همادا  ىخوش  هب  و  دسر . ىم  مه  اه  وج  وسرپ  نیا  هب  هک 
: تفگ هوشع  ىمک  اب  و  مارآ ،

“ ؟! ریما مهوت ، ىنعی  “ 
. تسا هقالع  لیلد  نیا  - 
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“ ؟ ىا هقالع  عون  هچ  “ 
؟ میراد هقالع  عون  دنچ  رگم  - 

. درک توکس  دادن . ىباوج  دوب . مهم  میارب  شباوج 
؟ ىتفگن - 

: تفگ متشاد ، ار  شراظتنا  نم  هک  هدنک ، تسوپ  حضاو و  ىخساپ  ىاجب 
! “ ملاحشوخ “ 

؟ ىچ زا  - 
. “ ىتفگ تدوخ  تسین ؟ روطنیا  دشاب . هقالع  قمع  لیلد  دناوت  ىم  ىئاه  لاوئس  شنکاو و  نینچ  هکنیا  زا  “ 

. مدرک شهاگن  شنکاو  نودب 
ىتسه تدوخ  طقف  یئاهنت ، هشیمه  انگنت  نیا  رد  ار . نآزا  ىشان  هابتشا  لمحت  و  دهاوخ . ىم  باختنا  تماهش  ىهار ، ود 

. ىتفین اپ  زا  و  ىریگب ، هدرگ  رب  ىئاهنت  هب  ىتسیاب  دشاب  هچره  ار ، لصاح  راب  و 
زج مداد ، ىم  سرد  ار  ىسراف  تایبدا  نآرد  هک  ىهاگشناد  کیدزن  مدرک . ىم  ىگدنز  ىصخش ، هباوخ  کی  ىنامتراپآ  رد 

روهظ نیلوا  متشادن . ىرگید  ترشاعم  دوب ، هدنام  ىقاب  میارب  هک  ىتسود  ود  ىکی  مرهاوخ و  هاگ  هگ  ىاه  ندید 
هب دیشاپ . میگدنز  همه  هب  ار  ىرگید  لاح  درک ، نفلت  هک  ىزور  زا  راب  نیا  ىلو  دوب ، ىقافتا  ماش  کی  طقف  نیلوراک ،
. متساوخ ىمن  هک  ىذوفن  درک ، یم  ذوفن  نآرد  تشاد  نیلوراک  ىلو  مدوب . هدرک  تداع  ندوب ، مدوخ  رد  ىئاهنت و 

ار اه  دید  توافتم ، گنهرف  ودرد  ىنس و  فالتخا  لاس  هد  تشاد . زاین  دشاب ، قوش  ىگدنز و  زا  راشرس  هک  ىسک  هب  وا 
زیربل ىگدنز ، هب  ناجیه  زا  هک  تشاد  زاین  ىسک  هب  وا ، ىلو  مدش ، ىم  کیدزن  نافرع  هب  متشاد  نم  دنک . یم  توافتم 

. تفای ىم  ار  ناج “   ” نیشن اج  نم  رد  تشاد  هابتشا  هب  هنافساتم  وا ، و  دشاب .
وا تساوخ “  ىم  ملد  تخس  هک  مداد “  ىم  هار  رگا  دوب . هدرک  عورش  ار  سوکعم  شرامش  زین ، نم  ساسحا  هتبلا  و 

. متفگ هک  دوب  ىهار  ود  نامه  نیا  و  مدناشک . ىم  ریما “ هاچ “  هب  ناج “  هلاچ “  زا  ار 
مناد ىم  ىلو  مدوبن ، دلب  ار  ندمآ  هار  منک . یم  یگدننار  نم  تشگ  زاب  رد  تسین ، بوخ  تلاح  هکنیا  لثم  ریما  “ 

. تسام ىودره  عفن  هب  نکب ، ار  راک  نیا  نمتح  متفگ – : لمات  ىب  مدرگ . رب  هنوگچ 
“ ؟ تسام ىود  ره  عفن  هب  ىچ  “ 

مدرک ادیپ  ار  مدوخ 
. درکن هقافا  هک  مدز ، دنخبل  و  تسا . هدوبن  مراگزاس  هکنیا  لثم  شنوتیز  ىب  مدروخ ، ىم  نوتیز  اب  ار  ىنیترام  دیاب  نم  - 

 … میداتفا هار  مک  مک 
“ ؟ تساجک تا  هناخ  سردآ  ریما ! “ 

. ىناد ىم  ار  تشگرب  هار  ىتفگ  هک  وت  - 
. “ ىدرک ما  Pick up وت هک  ىئاجنامه  منادیم ، ار  مدوخ  هناخ  ات  تشگرب  نم  “ 

. منک یم  ادیپ  ار  ما  هناخ  نم  ىدش ، هدایپ  هک  وت  ورب ، اجنامه  ات  بخ  - 
“ ؟ منادب ار  تسردآ  نم  ىهاوخ  ىمن  سپ  “ 

. ىناد ىم  بوخ  ار  نآ  هار  وت  هک  تسا  نم  بلق  نم  هناخ  هیچ ؟ اه  فرح  نیا  - 
. “ ىدوب هدش  انشآ  رتدوز  ىنیترام ، اب  شاک  ریما  “ 

؟ تسا روط  نیمه  مه  شنوتیز  اب  نیلوراک ! - 
“ ؟ تسا روطچ  “ 

. مریگ ىم  سامت  ادرف  نیلوراک ! ریخب  بش  - 
ىهایس بش  زاغآ  دش ، رداص  بش  نآ  مد  هدیپس  رد  هک  ىار ی  دوب . ىتخس  ىنالوط و  رایسب  بش  مدیباوخن . حبص  ات 

هراچ دروایب . درد  هب  ار  رگج  همه  نیا  دناوت  ىم  نادند  راشف  متسناد  ىمن  درک . مهابت  درک ، ور  وریز  ار  میگدنز  هک  دوب .
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ىم شبات  ىب  متشاد  زین  نم  دوب . هتفای  مدوبن  وا  بسانم  ىور  چیه  هب  هک  نم  رد  ار  شا  هدشمگ  نیلوراک  متشادن . ىا 
رابکی طقف  رگا  هک  متسناد  ىم  و  وا . هدشن  میمرت  ساسحا  رب  تسا  ىرگید  هبرض  میمصت  نیا  هک  متسناد  ىم  مدش .
تشاد دای  نیا  و  مدرک ، عطق  بش  نآ  یادرف  ار  منفلت  داد . مهاوخ  تسد  زا  ار  متمواقم  ىمامت  مورب  نوریب  وا  اب  رگید 

. متخادنا تشاد  رارق  شا  هناخ  رد  رانک  رد  هک  وا  ىتسپ  قودنص  رد  نم ، هب  شا  هقالع  ىاه  هناوج  هب  هراشا  نودب  ار 
هدش رید  هک  هاگنآ  متساوخ  ىمن  متفاین . وت  بسانم  ار  مدوخ  مدش . ىم  دنمقالع  وت  هب  ندیدش  متشاد  میوگب ، هداس  “ 
رطاخ نیمهب  دش ، دهاوخ  الاح  زا  رت  لکشم  ىسب  مراک  منیبب  ار  وت  رگیدرابکی  اتحرگا  هک  مناد  ىم  ىوشب . هجوتم  دشاب 
رد ىبوخ  ىگدنز  ىراد ، هک  ىا  هناگی  تاصخشم  همه  اب  وت  مراد ، نانیمطا  موش . ادج  وت  زا  لکش  نیدب  مدید  حالص 

….“ دوب دهاوخ  تراظتنا 
. مدش مگ  وا  سرتسد  زا  هشیمه  ىارب  و  …. متفر رهش  نآ  زا  متخورف و  ار  ما  هناخ  نامز  نیرتهاتوک  رد 

یراگتسر هیضار  نامیشپ – 
تشهبیدرا ۱۳۹۳

؟ ارچ - 
“ ؟ یچ ارچ  “ 

؟ ینک جاودزا  نم  اب  یهاوخ  یمن  و  یرادن ، متسود  ارچ  - 
. درک یم  هاگن  ار  یرگید  یاج  دادن . یباوج 

: یا هتفگ  تردام  هب  مدیمهف  یتقو  - 
 “ منک جاودزا  وا  اب  مهاوخ  یمن  “ 

: خساپ رد  و 
.“ یهاوخ یمن  ارچ  “ 

: یدوب هتفگ 
 “ مرادن شتسود  “ 

…. دیخرپ منهذ  رد  گرزب  یارچ  نیا  مدرک و  بجعت  رایسب 
؟ هدش یچ  درادن … یتفلاخم  جاودزا  یارب  مه  وا  هک  دیسر  یم  رظنب  و  مراد ، شتسود  دناد  یم  هک  وا  - 

هقالع کرتشم ، یگدنز  یارب  نم  داقتعا  هک  یناد  یم  بوخ  وت  دوش . هداد  هاتوک  تاقالم  نیا  بیترت  هک  مدرک  شهاوخ 
؟ ارچ منادب ، مراد  هقالع  یلو  مراذگ . یم  ملد  یور  اپ  تواسق  اب  دشابن ، نینچ  رگا  تسا . هفرط  ود  قشع  یبلق و 

. مریگ یمن  ار  تتقو  رتشیب  یهدب ، خساپ  ار  ارچ  نیا  رگا  الاح  و 
. تخادنا متروص  هب  ار  یهاگن  مین  راب  نیا  یلو  داد . همادا  توکس  هب 

جراخ متشاد  هک  قاتا  زا  مدرک . یظفاح  ادخ  متساخرب و  تمحازم  زا  شزوپ  اب  دنزب . فرح  دهاوخ  یمن  لیلد  رهب  مدید 
: تفگ هتسهآ ، یلیخ  هن  مدش ، یم 
…“ مراد تسود  ار  یرگید  سک  “ 

: مدیسرپ مدنادرگ .  رب  رس  مدناخرچن ، ار  هریگتسد 
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؟ ار یک  - 
: درکن توکس  راب  نیا 

…“ شمسانش یمن  !… مناد یمن  مه  مدوخ  “ 
. وا تماقا  لحم  رهش  زا  مه  قاتا و  را  مه  مدش . جراخ  مدناخرچ و  ار  هریگتسد  متشادن . نتفگ  یارب  یفرح 

. مرادن شزا  یربخ  رگید 

دومحم دمحا  یریپ –  یاصع 
تشهبیدرا ۱۳۹۳

وش راوس 
دیئاس و هجنپ  نیشام  رد  هب  تفر و  شیپ  ناشک  اپ  نز  ریپ 
نیشام رد  دوب ، غاد  هریگتسد  دوب . ناتسبات  تفرگ . ار  هریگتسد 

. دوب مارآ  نزریپ  یادص  دشن . زاب 
! هشیمن زاب  - 

تسد نامرف . تشپ  دنیشنب  ات  دوب  هدز  رود  ار  نیشام  هزوپ  ناوج 
ینیب زوق  ور  ار  روطق  کنیع  درک ، گنرد  نیشام  هرجنپ  نوتس  هب 

. دیشک ندرگ  درک و  اج  هب  اج 
. هدب راشف  ار  همکد  وئ  وخ  هشیمن ؟ زاب  - 

دمآ رد  شیادص  زاب  تشادن . ان  نزریپ  تشگنا 
! هشیمن زاب  - 

یوم دز . یم  هزبس  شتشوگ  رپ  یاه  هنوگ  دوب . قرع  سیخ  ناوج 
: تفگ مارآ  اما  خلت  درک و  زاب  ار  رد  یقلخ  جک  اب  دمآ ، شیپ  دنت  دش ، ینابصع  دوب ، کنت  شرس 

؟ ینک زاو  ینوتیمن  نیشام م  هی  رد  - 
. دش راوس  نیگنس  دنک و  درک و  عمج  ار  هایس  یابع  نماد  تفگن ، چیه  نز  ریپ 

. دروآ یم  دنب  ار  شسفن  دش و  یم  دنت  یهاگ  درد  تفرگ . یم  درد  هاگ  هب  هاگ  نز  ریپ  لد  هک  دوب  هتفه  ود 
! دنزادنیم یردان  پوت  ملد  وت  - 

! یدروخ نیگنس  یاذغ  دبال  ردام ، تسین  یزیچ  - 
شهاگن دوب . قرع  سیخ  نز  ریپ  درک . اجباج  ار  نیشام  ناکت  یب  غاد و  مره  دز و  وت  هرجنپ  زا  داب  داتفا ، هار  هک  نیشام 

هلاخ دنک . هزات  سفن  ات  دوب  هدنام  نتفر  زا  دوب و  هتفرگ  راوید  هب  تسد  هدیمخ ، ور ، هدایپ  ور  هک  ترصن  هلاخ  هب  داتفا 
رس تشپ  یکاخ  گنت و  هچوک  یازارد  وت  ار  ترصن  هلاخ  دش و  در  مارآ  نیشام  دوب . هدیشوپ  هایس  اپ  ات  رس  ترصن 

، زورمین باتفآ  قرب  وت  هایس ، هکل  کی  لثم  هک  دید  ار  ترصن  هلاخ  بقع ، هشیش  زا  دنادرگ و  رب  رس  نز  هریپ  تشاذگ .
. دز یم  فرح  شدوخ  یارب  شدوخ و  اب  نز  ریپ  دش . یم  رود  یلاخ  هدز ی  امرگ  هچوک ی  وت 

! “ یتشاد یئایب  ایک  هچ  ترصن ، ( ۱  ) هدد ”…

Easily create high-quality PDFs from your web pages - get a business license!

http://www.gozargah.com/category/dastan/
http://www.gozargah.com/dastan/asaye-piri-2/
http://pdfmyurl.com/plans?src=pdf
http://pdfmyurl.com


. تسکش شا  هنیس  وت  هآ 
…“ دش ضوع  هناخ  یوب  دش ، ضوع  هناخ  گنر  درم  هک  شدرم  ”…

؟ داوخ یم  هچ  ام  یگدنز ی  زا  وت  هنن ی  یئ  - 
. دوب شسورع  یادص  تسش . یم  فرظ  دوب . هناخ  زپشآ  وت  دوب . شدرم  ملهچ  زا  دعب 

هرب نک  هراجا  شارب  قاتا  هی  وخ  - 
سیه س س س - 

دوب شرسپ  هفخ  یادص 
! رت شاوی  نز ، هونش  یم  - 
! هفنشب مگیم  دنلب  دصق  ا  - 

. هدش کاخ  مه  شاه  ناوختسا  الاح  شیپ . اه  لاس  … دوب هتفر  از  رس  هک  شگرزب  رتخد  دورب ؟ اجک 
 “ منک یم  هراجا  قاتا  هی  مر  یم  “ 

. ایند رس  نآ  دوب . تبرغ  شکچوک  رتخد 
! “ متسین مک  هک  ترصن  دد  زا  “ 

. درک یم  یگدنز  ینادغرم  رانک  طایح ، هت  دندرک . ضوع  ار  شقاتا  شدرم ، متخ  زا  دعب  زور  هس 
 “ واگ قاتا  وت “ 

. دندیرب رس  ار  اه  غرم  دنتخورف و  ار  واگ  دندرک ، کیئازوم  ار  طایح  درم ، هک  شدرم 
… هنواوارف تف و  غرم  مخت  مایلاقب  وت  تسه و  هزیروتساپ  ریش  هک  یتقو  تسه ، لاچخی  یتقو  - 

: دمآ فرح  هب  تفر . رس  نز  ربپ  هلصوح 
؟ ید یمن  ونم  کی  تشه  یئ  ارچ  - 

نک هلصوح  مک  هی  مدیم ! ردام  مدیم  - 
! یعیبط رمع  دعب  دبال  - 

: تفگ مرن  داد و  تروق  ار  ناهد  بآ  درک . لمحت  دیمهف . رسپ  دوب . خلت  ردام  فرح 
! نزب تشگنا  ایب  وت  الاح  - 

ار هواک  یارسناوراک  هک  دوب  نیا  شرکف  درک . هاگن  ار  ور  هدایپ  یاهامن  قات  ناوج  یولهپ . نابایخ  وت  درک  جک  نیشام 
. دنزب امن  قات  هزات  اه ی  هرجخ  همه ی  لباقک  هک  دوب  نیا  شرکف  دزاسب . دبوکب و 

. تفرگ ار  یناشیپ  قرع  یتناس ، “ هس  رجآ  اب “ 
“ یا هشیش  زاو  گنلو و  یاه  هرجنپ  هن  امن ، قات  داوخ ، یم  راس  هیاس  بونج  یامرگ  “ 

هرجح یبرض ی  رد  رس  هب  درک و  هاگن  ریگ  هیاس  یاهامن  قات  هب  لایناد ،”  شوش  زابلد “  نحص  هب  تفر  نز  ریپ  نهذ 
. گنت یاه  هچیرد  هاتوک و  یاه  رد  کیرات و  یاه 

“ مش یم  رواجم  ”
: دوب نیگنس  ادص  . دینش ار  یدرم  یادص 

 “ یبن لایناد  ای  کیلع  مالسلا  “ 
. تساوخ یم  رب  دود  هک  راگنا  نیشام ، جامیت  کشود  زا  دوب ، هدز  وت  نیشام  رد  هشیش  زا  باتفآ  درک . هاگن  رب  رود و  هب 

. دوب قرع  سیخ  درک ، هاگن  رسپ  ندرگ  سپ  هب  دیشک . سفن  دنلب 
… هک یتفگن  رخآ  - 

؟ ردام یچ  هک  - 
؟ یچ ارب  تشگنا  یتفگن  - 

. دوب اریگ  تشرد و  کنیع ، تشرد  تفلک و  یاه  هشیش  تشپ  زا  شا  هریت  نامشچ  دنادرگ . رب  رس  ناوج 
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! یشب منماض  دیاب  مراتفرگ ، ردام ، هک  متفگ  - 
 “ وهآ نماض  ای  “ 

، دریگب شوغآ  رد  ار  شا  هون  دوب  هتساوخ  شلد  دنک ، تبحم  رایزام  هب  دوب  هتساوخ  شلد  لبق  هعمج ی  . دوب هتفرگ  شلد 
. دوب هدیشک  سپ  ار  شتسد  دشاب  هدز  برقع  ار  شتشگنا  راگنا  ، دشکب تسد  رایزام  لکاک  هب  دوب  هدمآ  ات  اما 
! هشکب هجب م  رس  هب  هلکآ  تفوک و  نم  رازه  اب  ار  شتسد  دیابن  هک  همهفب  دیاب  هخآ ، نک  شیلاح  یروج  هی  - 

. داد یم  نوباص  یوب  دوب و  دیفس  هک  دوب  هدرک  هاگن  دوخ  یاه  تسد  هب  نز  هریپ 
؟ یچ یارب  نماض  - 

! ردام یسرپ  یم  ردقج  - 
: دز فرح  نز  ریپ  درم  زا  رتفد  رس  هناخ ، رتفد  وت 

. هنک شتمحر  ادخ  - 
، تفرگ ار  نز  ریپ  تشگنا  رتفد  رس  درک . هاگن  تشاد و  رب  رتفد  زا  رس  ریپ ، سیون  رتفد 

. دوب یمیدق  نادرم  را  - 
. درک یرهوج  ار  نز  ریپ  تشگنا 

. هنک یمن  رپ  ون  وشاج  هکچیه  نتفر  یتقو  هک  یئادرم  زا  - 
سیون رتفد  درک . راذگاو  ار  ون  هناخ ی  هرجح و  مهس  درک ، راذگاو  ار  یدعس  هناخ  مهس  دز . تشگنا  دنس  یاپ  نز  ریپ 

: دناراخ ار  غامد  همرن  رتفد  رس  دوب . هدش  رتسکاخ  شاتشگنا  یال  راگیس  دز . یمن  هژم  ریپ 
. نزب تشگنا  ماجنیا  تمحز  یب  ردام ، اجنیا ، - 

. دناریگ یراگیس  دیشک و  سفن  دنلب  ناوج  درک . راذگاو  مه  ار  هواک  نابایخ  یارسناوراک  دز . تشگنا 
اج زا  ریپ  سیون  رتفد  دوب . هداتسیا  هدنام  رد  زیم ، یاپ  یرهوج ، تشگنا  اب  نز  ریپ  درک . فراعت  راگیس  رتفد  رس  هب 

. تساخرب
. نک کاپ  وتتشگنا  ذغاک  یئ  اب  ایب  رهاوخ ، ایب  - 

هتفکش سورع  داد . سپ  ار  سورع  هراشا  دنخبل ، اب  مشچ و  اب  ناوج  درک ، هراشا  وربا  اب  سورع  دنتشگ . رب  هناخ  هب 
یاه هنهک  ات  بآ  ریش  یاپ  تسشن  تشاذگ و  ار  ابع  واگ ، قاتا  وت  تفر  درواین . ور  هب  اما  دید ، ار  اه  هراشا  نز  ریپ  دش .

. دیوشب ار  شونهم 
. دیوگب یتمالس  رس  هک  دوب  هدمآ  ترصن  هلاخ  شدرم ، گرم  زا  دعب 

. الاب امرفب  ترصن . هدد  یدمآ  شوخ  - 
: دوب هدرپس  شفرح  هب  لد  دعب  دوب و  هدرک  قاچ  نایلق  ترصن  هلاخ  یارب 

! دش تحار  منوج  اما  هدد ، هخلت ، یلیخ  یتسدگنت  یئاهنت و  یریپ و  - 
. دوب هداد  سپ  ار  ترصن  هلاخ  رادید 

… لثملا یف  ینعی  اجنیا ، هدد ، - 
: یردنب جاح  تشدنرد  طایح  رود  ات  رود  دوب  هدنادرگ  مشچ 

؟ دایم ربگ  یلاخ  قاتا  هی  - 
؟ تدوخ یس  - 

: دوب قلُخ  رس  دینش . ار  شدرم  یادص 
 “ یدنزرف هنک  یمن  یسک  دنزرف  “ 

: دمآ یم  رود  یاه  هتشذگ  زا  هک  شدوخ  راد  گنز  هدنز و  یادص  دوب ، شدوخ  یادص  الاح 
! “ یریپ یاصع  هنم ، تسد  یاصع  رسپ ، یئ  اما  “ 

، دمآ نامتخاس  وت  زا  سورع  یادص 
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! هروشب هنوت  یمن  یباسح  تسرد و  هچب م  هنهک  هی  هدرک . گرزب  ار  امش  روطچ  هک  ما  هدنام  رد  - 
تشاذگ و هراک  همین  ار  اه  هنهک  دمآ . نامزلا  دجسم  هتسدلگ ی  زا  نذوم  یادص  دوب ، رهظ  تفگن . چیه  دینش . نز  ریپ 

: دمآ شدرم  یادص  تساخ . رب 
. “ تقو هب  زامن  تلیضف  “ 

. دش رود  نذوم  یادص  دیشک . بآ  ار  اه  تسد  دینش . یم  رتهب  راگنا  ار ، شیادص  شدرم ، گرم  زا  دعب 
هولصلا یح  - 

. دروآ زاب  ار  نذوم  یادص  داب  واگ . قاتا  وت  تفر  تفرگ و  وضو 
. لمعلا ریخ  یلع  یح  - 

: تفگ رکذ  حیبست ، رود  کی  دش ، مامت  هک  شزامن 
 “ زامن زا  دعب  رکذ  تلیضف  “ 

نآ تفر  نانک  خل  خل  تساخرب و  تسا . قاتا  رد  یاپ  شراهان  هک  دید  دوبن . یسک  دنادرک . رب  رس  دوب . شدرم  یادص 
رپ دروخب . امرس  دیسرت  تسشن . شا  هدرک  قرع  نت  هب  رلوک  کنخ  داب  وت . تفر  درک و  زاب  ار  نامتخاس  رد  طایح . رس 

رایزام و تفگن . چیه  درک و  هاگن  نز  ریپ  هب  بجعت  اب  سورع  دوب . نهپ  زونه  راهان  هرفس  دیشک . هنیس  ور  ار  دقراچ 
: تفگ ار  شلد  فرح  مارآ  نز  ریپ  دندوب . هدیباوخ  رلوک  ریز  شونهم 

. منک هراجا  قاتا  هی  ماوخ  یم  - 
درک و اج  هب  اج  غامد  زوق  ور  ار  کنیع  ردام ، فرط  هب  دنادرگ  رب  رس  دعب  درک ، هاگن  شنز  هب  زاب  همین  ناهد  اب  رسپ 

: تفگ مرن 
؟ ردام ارچ  - 

. درک هاگن  اهنت  تفگن . چیه  نز  ریپ 
؟ یدش هتسخ  ام  زا  هدرک  ان  یادخ  رگم  - 

. تسا هتسشن  یرتسکاخ  رابغ  راگنا  نز ، ریپ  نامشچ  ین  ین  ور  دید  دنز ، یمن  هژم  نز  ریپ  هک  دید  ناوج 
! یاوخ یم  ار  کی  تشه  زاب  دبال  - 

: تفگ سورع 
! میدیرخ میشام  تارب  هک  هنوئ  - 

. دوب هدنخ  سورع  نامشچ  وت  دش . خرس  دش . هتفشآ  نز  ریپ 
! هجاراگ وت  هک  نیمه 

: دش هدینش  تمحز  هب  نز  ریپ  یادص 
؟ نم ارب  - 

: تفگ سورع 
ارحص ۲ یریم  یشیم  راوس  هک  هعمج  ابش  هپ  - 

… دیشک هآ  نز  هریپ  دروخ . ار  فرح  نز  درک ، هاگن  نز  هب  ناوج 
. “ اه هون  راز  هدنخ  هدد ، مدوب  هدش  اه  هچب  راز  هدنخ  “ 

. دوب ترصن  هلاخ  یادص 
: دز فرح  ناوج 

؟ ردام یتسه  یضاران  یچ  زا  الاح  - 
. تفگن چیه  ردام 

: تفگ مارآ  دناریگ و  یراگیس  ناوج 
! ردام هنم  ندرگ  هک  تیگدننار م  تمحز  - 
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تساناتسادهرامش ١٥٠ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

تفچ تسب و  ار  قاتا  رد  یاه  هگنل  رد و  تشپ  تشاذگ  ار  اذغ  باقشب  واگ . قاتا  وت  تشگرب  مرن  درک و  تشپ  نز  ریپ 
. تخادنا ار 

! نرادنا یم  ملد  وت  یردان  پوت  راگنا  - 
. تفرگ مارآ  شنابل  تسب و  ار  اه  مشچ  دیشک . زارد  هلبق  هب  ور  دیبنج . شنابل  تسشن . هچیلاق و  ور  درک  نهپ  ار  وتپ 

_________________________________________________
. دننک یم  باطخ  رگیدمه  هب  یتسود  ناونع  هب  نانز  رهاوخ ،  – ۱

ناتسربق  – ۲

یسیئر ناروت  فسات –  زنط و 
تشهبیدرا ۱۳۹۳

یم مداد و  یم  تیمها  مدوخ  عضو  ورس  هب  هک  روط  نامه  میدوب ،  هدش  توعد  یمهم  رایسب  ینومهم  هب  زور  کی 
نیا یارب  وا  هک  الاح  متفگ ،  مدوخ  شیپ  مدرک و  هدامآ  مه  ار  رسمه ! بانج  یاه  سابل  هشاب ،  بوخ  زیچ  همه  متساوخ 

سابل یباسح  هرتهب  میرب ،  رو  نوا  رو و  نیا  هتخلپ  هتخلش  هک  مرادن  تسود  مه  نم  هراز و  یمن  تقو  یلیخ  اه  راک 
مدرک وتا  ار  هدش  باختنا  یاه  سابل  هلصوح  تقد و  اب  متسنوت  یم  اتو  هشاب  بترم  مظنم و  بوخ و  نوم  ودره  یاه 

 ، منک یم  لیمحت  یسک  هب  ور  مدیقع  هک  متسه  یئاه  مدآ  نوا  زا  نم  دینکن  رکف  هک  نیا  یارب  متشاذگ ،  تخت  یور  و 
سابل ریاس  نهاریپ و  راولش و  تک و  دیرخ  یارب  هکلب  هدیمن ،  تیمها  ندیشوپ  زرط  هب  اهنت  هن  بانج  نیا  هک “  مگب  دیاب 

یگدامآ یارب  هک  متشاد  قح  نم  نیرب  انب  منک “  دیرخ  شارب  وا  هزادنا  اب  مرب و  مدوخ  هک  داوخ  یم  نم  زا  مه  شاه 
 ! منک رکف  مه  وا  یاج  هب  ولج  ولج  ینومهم 

ور زیچ  همه  متفگ  شهب  مشوپب ،  یچ  نم  تفگ  دمآ و  نانز  توس  میدش ،  یم  رضاح  نتفر  یارب  میتشاد  هک  یرصع 
نیا نم  تفگ ،  یم  هک  دموا  یم  قاطا  یوت  زا  شادص  دعب  هقیقد  دنچ  اما  شوبب ،  اج  نومه  ورب  متشاذگ ،  تخت  یور 
نم تفگ  میشوپب !  یمسر  هرتهب  مه  ام  هیمسر  ینومهم  بخ ،  متفگ  یتشاذگ ؟  مارب  هیچ  اه  نیا  مشوپ ،  یمن  وراه 

یوت نمض  رد  میرادن و  یدایز  تقو  ام  تسا و  هدامآ  اه  نیا  طقف  نالا  لاح  رهب  متفگ  مرادن ،  ور  اسابل  نیا  هلصوح 
دنلب نم  یارب  ور  شادص  هعفد  کی  وا  اما  هگید !  یشوپب  ار  اه  نیمه  دیاب  سانش  رس  یاه  مدآ  همه  نآ  اب  ینومهم  نیا 

هدموا اهنوا  تبظاوم  یارب  هک  یسک  و   ، نشب رادیب  اه  هچب  متساوخ  یمن  هک  نم  تفگ ،  تساوخ  شلد  یچ  ره  درک و 
مدرک و فطل  تهب  طقف  نم  متسین ،  وت  یاهسابل  ریدم  هک  نم  نیبب  متفگ  مورآ  هشب !  یزیروربآ  و  هونشب !  یزیچ  دوب 

. مشب هدامآ  ات  متفر  مدوخ  و   … ینودیم تدوخ  دعبب  نیا  زا  مدرک ،  رضاح  تارب  ار  اه  نیا  مدیجنس  ور  تیعقوم  نوچ 
هدمآ نردم  بترم و  کیش و  زیمت و  یعون  هب  مودک  ره  مه  هگید  یاهنومهم  مدیشخرد و  یم  یباسح  نم  ینومهم  یوت 
هک دوب  هتفرگ  میمصت  اه  هظحل  نیرخآ  رد  وا  دروخ .  یم  صرح  دوب و  هتسشن  نم  رانک  رد  رسمه ! بانج  اما  دندوب ، 

شدوخ هب  هک  دوب  وا  اهنت  ینومهم  نیا  یوت  هشوپب ،  دوب  هدیشوپ  شراک  رس  زور  نومه  حبص  هک  ار  یراولش  تک و 
 ، دوب هدیسرن 

بل ریز  دروخ و  یم  لوو  تشادن  ، رارق  مورآ و  ینومهم  نامز  لوط  رد  وا  دندوب  . هدیشوپ  گنیکومسا  یتح  اه  یضعب 
زا هگید  و  هن ،  ای  هنومیشپ  مدیسرپن  شزا  مه  راب  کی  یتح  متشاذگ و  اهنت  شلاوحا  لاح و  اب  ار  وا  درک ،  یم  رغ  رغ 
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تساناتسادهرامش ١٥٠ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

یم نم  زا  میرب  ینومهم  میتساوخ  یم  هک  تقو  ره  مدادن ،  یرظن  شندیشوپ  سابل  دروم  رد  تقوچیه  دعب  هب  نوا 
هروطچ  … شوپب گنیک  ومسا  متفگ  “ ! یم  باوج  رد  یا  هیناث  دنچ  هاگن  کی  اب  نم  و  مشوپب ؟  یچ  الاح  بخ  دیسرپ 

یمن مشدوخ  داد و  یم  نم  هب  ور  قح  دیسر  یم  مرظن  هب  درک  یم  رکف  یچ  هب  عقوم  نوا  رد  منود  یمن   !!!…؟؟؟
هن نم  اما  دش ،  یم  ینابصع  اه  تقو  یضعب  دیدنخ و  یم  اه  تقو  یضعب  هک  نیا  یارب  هنکب !  داوخ  یم  راکچ  تسنود 

یم تلاخد  اه  مناخ  دیئوگب  مه  زاب  هدمآ  ؟ شیپ  یا  هبرجت  نینچ  مه  امش  یارب  ایآ  دینک ،  یم  لایخ  یچ  امش  … !!! 
دننک

قاتشم ههلا  ىظفاح  – ادخ  ىارب  بوخ  زور  کی 
تشهبیدرا ۱۳۹۳

ىگ هدولآ  دیزو و  ىم  مه  داب  زیئاپ .  رخآ  دیشروخ  رون .  مک  هتبلا  دوب ،  دیشروخ  دوبن .  فیثک  الصا  دوب .  بوخ  ىلیخ  اوه 
دوب و هدز  فرب  هک  شا  هدیشک  ىاه  هناش  رس  اب  دوب .  ادیپ  زربلا  دوب .  بیجع  اهلاس  زا  دعب  اوه  نیا  درب .  ىم  ار  اه 
مینزب فرح  اجنآ  مینیشنب و  اه  هناخ  هوهق  زا  ىکی  رد  میورب  هوک .  ىهنماد  میورب  ایب  تفگ » :  نز    . دوب هدرک  شدیفس 

 . دشاب رگید  روط  کی  ىظفاح ،  ادخ  نیا  دنتساوخ  ىم  دننکىظفاح .  ادخ  مه  زا  دنتساوخ  ىم  هشاب «  تفگ » :  درم  . » 
دنلب لاش  کی  نز  راگدنام .  ىظفاح  ادخ  کی  دشاب .  دیدج  دیاب  دشاب .  هتشاد  قرف  ىلومعم  ىاه  ىظفاح  ادخ  اب  دیاب 

تساوخ ىم  شلد  درم  دوب .  هدرک  شگنشق  هایس  لاش  دوب .  دیفِسدیفس  شتروص  دوب .  هت  خادنا  شرس  ىور  هایس 
رد دوب .  هدنام  تکاس  نیمه  ىارب  تسین .  روج  نادنچ  ىظفاح  ادخ  عوضوم  اب  درک  ىم  رکف  اما  دیوگب ،  وا  هب  ار  نیا 
ىمن هک  فیفخ  مارآ و  ىناکت  داد .  ىم  ناکت  ار  شرس  نز  باوج  رد  اهتقو  ىضعب  طقف  دز .  ىمن  ىفرح  مه  هار  لوط 
ىمن شدوخ  ىور  هب  اما  دیمهف ،  ىم  مه  نز  دیمهف .  ىم  بوخ  ار  نیا  شدوخ  تشاذگ .  ىزیچ  باسح  هب  ار  نآ  دش 
دیئات دنک .  لوبق  ار  شیاه  فرح  همه ى  درم  هک  دشاب  هتشاد  ارصا  دیاب  ارچ  دننک ،  ىظفاحادخ  دوب  رارق  ىتقو  دروآ . 

ىهمه منک  ىم  رکف   . «… داد ىم  ناکت  مارآ  ار  شرس  طقف  تسناد و  ىم  ار  نیا  مه  درم  تشادن .  جایتحا  ار  درم 
ههام دنچ  نیارد  هک  منک  فیرعت  تیارب  هاوخ م  ىم  ىتقو  اتح  تسا ،  هدنامن  ىفرح  رگید  راگنا  میدز .  ار  نامیاهفرح 

ىناوت ىم  وت  الثم  میناوت ؟  ىم  مینکفیرعت .  مه  ىارب  میناوت  ىمن  رگید  راگنا  مناوت .  ىمن  تسا  هداتفا  ىقافتا  هچ 
« ؟  ىنک ىم  دمآ  تفر و  ىناسک  هچ  اب  ای  ىناوخ  ىم  ىباتک  هچ  اهزور  نیا  ىاهدرکراکچ ؟  ىا ، هدروخ  هچ  بشیدىئوگب 

تقد و اب  دوب .  ىگدننار  هب  شساوح   . نیئاپ هبالاب  زا  ىهاگ   ، پچ تسار و  هب  ىهاگ   . داد ىم  ناکت  مارآ  ار  شرس  درم 
مامترد ردقچ  دنک .  ىم  ىگدننار  بوخ  ردقچ  دهدب  ناشن  نز  هب  رگید  رابکی  هک  دوب  مهم  شیارب  دنار .  ىم  هلصوح  اب 

اه هنیآ  ىهمه  ىاوه  هشیمه  لثم  دوب و  هتفرگ  انتعا  ىب  تسد  کی  اب  ار  نامرف  تسا .  هدرک  ىگدننار  بوخ  اهلاس  نیا 
نز هب  اهلا  نیا س  مامترد  دوب .  هدرکن  فداصت  مه  رابکی  اهلاس  نیا  مامت  رد  فرط .  ود  ره  رس و  تشپ  تشاد .  ار 

 . مینک هدافتسا  بوخ  ىاوه  نیا  زا  میورب و  تفگ » :  نز  تسا .  نمیا  وا  نیشام  ردردقچ  هک  دوب  هداد  ناشن 
هک ىنک  ىمن  رکف  وت  دشاب .  هناشن  کی  مه  دیاش  تسا  تداعس  کی  نیا  تسا .  هدوبن  بوخ  ردقنیا  اوه  هک  تساهلاس 

امتح تسا ؟  هدش  گنشق  بوخ و  ىروطنیا  اوه  مینکىظفاحادخ و  مه  زا  میهاوخیم  ام  الاح  هکنیا  تسا ؟  هناشن  کی  نیا 
ىم لاحشوخ  دشاب .  تحار  ملایخ  هک  دنکىم  کمک  نم  هب  رکف  نیا  تسه .  راک  نیا  رد  ىریخ  کی  تسا .  هناشن  کی 

ىگدنز وت  اب  نم  مشاب .  نامیشپ  میاه  هتشذگ  زا  هک  متسین  ىمدآ  نم  دنچ  ره  هدوبن ،  راک  رد  ىهابتشا  هکنیا  زا  موش 
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بوخ ىاوه  نآ  رد  مینک « .  ىم  ىظفاحادخ  مه  زا  میراد  هک  الاح  نیمه  لثم  بیرغ .  بیجع و  بوخ و  متشاد .  ىبوخ 
 . دندرک ىم  تکرح  نابایخ  رد  ىدایز  ىاه  لیبموتا  اما  دوب  راک  تعاس  هکنیا  اب  دندوب .  هدرک  غولش  ار  اهنابایخ  مدرم 

اهنآ ىالبال  رد  اه  مدآ  درگ و  هرود  ىاه  هدنشورف  تیعمج  دنداتسیا و  ىم  اه  لیبموتا  تیعمج  اه ،  زمرق  غارچ  تشپ 
کی ات  دوب  هدرک  هدامآ  ار  شدوخ  درکىم و  هاگن  تخورف  ىم  ظفاح  لاف  هک  ىا  هچب  رسپ  هب  نز  دندش .  ىم  مگردرس 

وت ار  ظفاح  باتک  مدرک  ىم  رکف  متشاد  تفگ » :  نز  داتفا .  هار  هب  تعرس  اب  درم  دش و  زبس  غارچ  اما  درخب ،  لاف 
 . درک زمرت  دش  ىم  ىلاخ  تشاد  هزات  هک  ىکراپ  ىاج  لباقمرد  ژاریو  کی  اب  درم  دنام « ؟  مدوخ  شیپ  ای  ىتشادرب ، 

اب دندوب ،  هدرکتسد  تسد  کراپ  اج ى  نتفرگ  ىارب  هکرگید  نیشام  هس  ود  دوب .  وا  ىگدننار  ىاه  رنه  زا  مه  نیا 
نز مدروآ «  ریگ  کراپ  ىاج  بو  هچ خ  ىدید  تفگ » :  نز  هب  درواین و  تقاط  درم  دندرک .  کرت  ار  لحم  ىروخلد 

وت اما  دشاب » «  گنرز  دیاب  مدآ  درادن .  ىطبر  سناش  هب  هک  نیا  ىدوب » «  ىسناش  شوخ  مدآ  هشیمه  وت  تفگ » : 
لوبق شوه ،  اب  گنرز و  متسه » «  مه  شوه  اب  گنرز و  ىلو  هلب ،  سناش  شوخ  ىدوب » « .  سناش  شوخ  هشیمه 
هدنخ مه  نز  دروخ .  ار  شفرح  زاب  اما  تسا ،  هدرک  لگشوخ  اروت  ىلیخ  هایس  لاش  نیا  دیوگب  تساوخ  ىم  درم  » 
تقو نآ  دوش و  ىم  شومارف  ىظفاحادخ  عوضوم  دهدب ،  همادا  ار  ثحب  نیا  دهاوخب  رگا  تسناد  ىم  دروخ .  ار  شا 

 . دروخ ار  شا  هدنخ  مه  وا  دیمهف و  ىم  ار  نیا  مه  درم  دنک .  ارجا  ار  مسارم  ات  دراذگب  تقو  هرابود  رگیدزور  کی  دیاب 
نیا رد  هک  بوخ .  ىاوه  نیا  رد   . دنتخانش ىم  بوخ  هکیئاج  فرط  هب  دنداتفا .  هار  دنتخانش  ىم  بوخ  هک  ىهار  رد 

« ؟  ىراد ىداهنشیپ  الاح  تفگ » :  نز  مسارم .  عون  ره  ىارب  بوخ  زور  کی  وب د .  هقباس  ىب  لاس  دنچ  زا  دعب  لصف 
بخ هشیمه » «  لثم  هشیمه » «  لثم  دنتسین » «  روخب  دردب  مادکچیه  شتسار  اما  مراد .  دایز  بخ  هک  داهنشیپ  « 
زیچ نیرتهب  تقیقح  میوگ  ىم  نم  تسین » «  ىفرح  روخب » « .  درد  هب  اما  داهنشیپ  کی  مهدب .  داهنشیپ  نم  راذگب 

ار نامدوخ  لایخ  میئوگب و  ار  شتسار  همه  هب  میوگب  مهاوخ  ىم  ىنعی  داهنشیپ » «  هن  تسا  هفسلف  هکنیا  تسا » « . 
دیشک ار  شتک  نیتسآ  نز  اما  درک ،  جک  ىدورو  رد  فرط  هب  ار  شهار  درم  دندیسر ،  هک  هناخ  هوهق  هب  مینک «.  تحار 

هلصوح داتفا .  هار  وا  لابند  دزن و  ىفرح  ىلو  درک  هاگن  نز  تسد  رد  شنیتسآ  هب  درم  میورب «  هار  ىمک  ایب  الاح  . « 
دنیشنب و هناخ  هوهق  رد  هک  مه  نیا  زا  اما  دوش .  مامت  رتدوز  مسارم  نیا  تساوخ  ىم  شلد  تشادن .  نتفر  هار 

 . میئوگب ار  تقیقح  همه  هب  هک  مقفاوم  نم  تفگ » :  درم  دمآ .  ىمن  ششوخ  دشاب  شا  ىکیدزن  رد  نز  ىابیز  تروص 
هتسخ وا  زا  هکنیا  نتفگرد  اما  درک ،  ساسحا  ىروخلد  درم  نحل  رد  نز  میا « .  هدش  هتسخ  مه  زا  هک  میئوگب  دیاب 
طسو شدوخ  هکىئوگتسار  لصا  هب  تساوخ  ىم  انمض  تشگىم .  بسانم  تاملکلابند  تشاد .  دیدرت  تسا  هدشن 

ىمن تفگ » :  درک و  کش  درم  تسا « ؟  نیا  تقیقح  ىنک  ىم  رکف  وت  تفگ » :  طقف  دراذگب .  مارتحا  دوب  هدیشک 
لوبق ار  فرح  نیا  الصا  تدوخ   ِ ردام الثم  دنکىمن .  رواب  ىسک  میا  هدش  هتسخ  مه  زا  هک  میئوگب  ام  رگا  هزات  مناد « 
رارصا زاب  نز  رگا  دش .  لاحشوخ  هدمآ ،  نوریب  ماد  زا  شدوخ  دوب و  هتخادنا  ماد  هب  ار  نز  هکنیا  زا  درم  دنک «  ىمن 

نم هکدراد  لوبق  نوچ  دنکىم .  رواب  میوگب  نم  هچره  ردام  دش » .  ىم  جیگ  ىبا  سح  تسیچ ،  تقیقح  هک  دوب  هدرک 
هب دیابنرگید   ، دنکىم باختنا  زیچ  همه  ىارب  ىا  هیاپ  ناونع  هب  ار  نتفگ  تقیقح  مدآ  ىتقو  هزات  متسه .  ىئوگتسار  مدآ 

طقف تفگن .  اما  تسا ،  هدشن  هتسخ  درم  زا  هک  دیوگب  تساوخ  ىم  شلدزونه  نز  دهدب «  تیمها  نارگید  فرح 
هوک ناشفرط  کی  دنتفریم .  الاب  فاص  هدش و  هدامآ  لبق  زا  ىهار  رد  هوک ،  هنماد  زا  ىئوگیم « .  تسار  وت  تفگ » : 
ىالاب تشاد .  نایرج  ىبآ  مک  دور  نآ  هت  دوبن و  قیمع  دایز  هک  دوب  هرد  ناش  رگید  فرط  درز و  دوبک و  ىاهگنس  زا  دوب 

رب ناشیاه  هناش  هک  دندوب  بقارمو  دندز  ىم  مدق  مارآ  کنخىمکو .  زیمت  رایسب  ىئاوه  دوب و  ىبآ  فاصنامسآناشرس و 
الصا تفگ » :  دشاب .  رت  قفوم  ثحب  رد  تسا  هتسناوت  هک  درک  ىم  ساسحا  زونه  درم  دشاب .  هتشادن  مه  اب  ىدروخ 
مه زا  ام  منکب .  فیرعت  نارگید  ىارب  ار  ارجام  روطچ  نم  ای  ىئوگب  هچ  نارگید  هب  هک  ىهدیم  تیمها  ردقنیا  ارچ  وت 
ىنکیم رکف  وت  هک  هچنآ  هب  نم  هن » « ؟  رگم  دوش .  ىم  ادج  مهزا  شیاه  مدآ  همه  اب  نامیایند  مینک و  ىم  ىظفاح  ادخ 

 . ىئوگ ىم  تسار  متسین » «  مدوخ  رگید  هک  ىتقو  دراد ،  وت  ىارب  ىتیمها  هچ  نم  رکف  ارچ ؟  مهد » «  ىم  تیمها 
هتشاد ترس  رد  نم  دروم  رد  ىطلغ  رکف  وت  مهاوخ  ىمن  دیاش  مهدب .  تیمها  وت  رکف  هب  هک  ما  هدرک  تداع  دیاش 
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ساسحا شلدرد  نز  میا «  هدرم  مه  ىارب  راگنا  میوش  ىم  ادج  مه  زا  ىتقو  دنام ،  ىم  ندرم  لثم  قالط  ىشاب » «. 
تسرد ىارب  دوب  رتهب  دوب .  هدش  رید  رگید  اما  دیمهف ،  ار  نیا  مه  درم  دوب .  نیگنس  ىلیخ  ندرم  ىهملک  درکدرد . 

هدرم زا  ام  دننامیم .  ىقاب  هک  اهنآ  ىچ ؟  نامتارطاخ  اما  دوشب » .  رتدب  دوب  نکمم  نوچ  دنکن ،  ىشالت  عا  ضوا  ندرک 
ىم رب  نامتسدزا  ىراک  ره  ام  میشاب » «  هتشاد  مه  زا  ىبوخ  ىاه  هرطاخ  هک  رتهب  هچ  میراد .  هرطاخ  رازه  نامیاه 

نم اما  ىشابن » «  نماب  رگید  هک  ىتقو  اتح  مشاب ،  هتشاد  تسود  ار  وت  هشیمه  منک  ىم  رکف  نم  میدرک » «  دمآ 
هدش کیدزن  مهب  هرد  هوک و  دوب .  هدش  رتکیراب  هار  مشاب «  هتشادن  تتسود  رگید  مرادن ،  اروت  ىتقو  مهد  ىم  حیجرت 

طایتحا نتشادرب  مدق  ىارب  شلابند .  زا  درم  تفریم و  رت  ولج  نز  دنورب .  هار  مه  رانک  رد  دنتسناوت  ىمن  رگید  دندوب . 
ابیز ردقچ  هایس  لاش  نیا  رد  هک  دیوگب  نز  هب  دوب  هتسناوت  شاک  دوبن .  ىضار  دز  ىم  هک  ىئاهفرح  زا  درم  دندرک .  ىم 
هک نز  مادنا  هب  دنزب . نز  هب  دنت  ىاهفرحناش  ىظفاحادخ  زور  رد  تساوخ  ىمن  شلد  تسا .  هدش  ىنتشاد  تسود  و 

ىلو نز  دیوگب .  نز  هب  ار  تقیقح  دناوت  ىمن  هک  دمآ  ىم  شدب  شدوخزا  درک و  ىم  هاگن  تفر  ىم  هار  شلباقم  رد 
ىم رد  روج  تشاد  شنهذ  رد  وازا  هک  ىتخانش  اب  درم  ىاهفرح  ىهمه  تسا .  هدینش  ار  تقیقح  هک  دوب  نئمطم  الماک 
ىچ مدوبن » « .  لگ  نادلگ  نم  اما  تفگ » :  نز  دربب .  تذل  دوبن  وا  نآ  زا  هک  ىلگ  نادلک  زا  هک  دوبن  ىسک  درم  دمآ . 

رداق هاگچیه  درم  هک  دوب  نئمطم  ار  نیا  تسا .  هدز  ىطبر  ىب  فرح  هک  درک  ساسحا  نز  ىتفگ « ؟  ىچ  مدینشن   ؟
دش لاحشوخ  درم  لصف «  نیا  وت  ىگنشق  ىاهلگ  هچ  متفگ  درک » .  ضوع  ار  شفرح  دونشب .  اروا  نهذ  ىادص  هدوبن 

دندید ىمن  ار  رگیدمه  رگید  دندرک و  ىم  ىظفاحادخ  مه  زا  الاح  نیمه  هک  رتهب  هچ  تسا .  هدادن  همادا  ار  ثحب  نز  هک 
نز مدش «  هتسخ  نم  هفاک ،  نامه  هب  میدرگرب  تسین  رتهب  میوگ ،  ىم  تفرگ » :  ار  نز  نیتسآ  رس  تشپ  نامه  زا  . 

تایئزج دراو  نم  هک  ىسرت  ىم  وت  درادن » .  ندز  فرح  هلصوح  طقف  تسا ،  هدشن  هتسخ  درم  هک  تسناد  ىم 
هار نآ  رب  هک  ىا  هبل  دنتشگرب .  کیراب  هار  نامه  زا  هراب  ود  ما «  هدیسرتن  وت  زا  تقو  چیه  نم  موشب » « .  ىرتشیب 

هناش ىور  زا  ار  لاش  ىاه  هلابند  نز  دوب .  هدش  رتمرگ  ىمک  اوه  تشاد .  هلصاف  هرد  اب  اپ  کی  هزادنا  هب  دنتفریم 
ارچ دیسرپ  مهاوخن  وت  زا  تقوچیه  نم  تفگ » :  نز  دید .  ىمن  ار  شتروص  درم  دوب .  هدرک  اهر  دوب و  هتشاد  رب  شیاه 
دنک ار  شیاه  مدق  تعرس  ىمک  دنزب .  ندینشن  هب  ار  شدوخ  داد  حیجرت  درم  ىتفگ « .  غورد  نارگید  هب  نم  دروم  رد 
الاح تشادن .  شیارب  ىباوج  هک  دونشب  نز  زا  ار  ىفرح  تساوخ  ىمن  شلد  دوشب .  رتشیب  نز  زا  شا  هلصاف  ات  درک 

ىهاچ هب  تسا .  هتخاب  ىباسح  درک  ىم  ساسحا  مه  نز  تسا .  هدوب  زوریپ  ثحب  رد  هک  درک  ىمن  ساسحا  الصا 
 . تسا هدز  فرح  اهکنز  هلاخ  لثم  هک  دمآ  ىم  شدب  شدوخ  زا  دیایب .  نوریب  نآ  زا  تساوخ  ىمن  رگید  هک  دوب  هداتفا 

روبجم درمو  نز  دنوشن  ترپ  هرد  هب  ىگمه  هکنیا  ىارب  دنتشذگ .  ناشرانک  زا  ناود  ناود  ىخوش  هدنخ و  اب  هچب  ود 
اه هچب  روبعزا  دعب  درم  دندوبن .  ناشیاپ  ریز  هدرتسگهرد  نارگن  الصا  اه  هچب  دنبسچب .  هراوید  هب  دنشکب و  رانک  دندش 
دورن ورف  هاچ  رد  رتشیب  ات  دنزن  ىفرح  رگید  هک  دوب  هتفرگ  میمصت  ادج  تفگن .  ىزیچ  نز  تساجکناتساوح ؟  دز :  داد  ،

هظحل الاحو  دوب  هتشاذگشا  ىروخل  باسح د  هب  ار  نز  توکس  درم  دندزنىفرح .  مادکچیه  نیئاپ  نآ  هناخ  هوهق  ات  . 
زا هشیمه  لثم  تسا و  هدرزآ  ار  نز  هشیمه  لثم  درکیم  ساسحا  دوش .  مامت  رتدوز  تاقالم  نیا  هک  درک  ىم  ىرامش 
 . دوب هقباس  ىب  لصف  نیا  رد  دوب .  هدش  مرگ  ىباسح  اوه  دندیسر  هک  هناخ  هوهق  هب  تسا .  هدوب  ناوتان  نز  ندرک  داش 

نز ىدش « ؟  تحاران  متسد  زا  وت  دسرپن » .  تسا  طلغ  شندیسرپ  تسناد  ىم  هک  ار  ىلاوئس  تسناوتن  درم 
زا تسا .  هدوب  روخلد  درم  زا  تدم  نیا  مامت  درک  ساسحا  تسا .  هدش  تحاران  درم  تسد  زا  اعقاو  درک  ساسحا 

تساوخىم دهدب .  شرافس  ىاچ  هک  تفر  درم  درک .  مخا  طقف  تفگن  ىزیچ  دوب .  هدش  لیبموتا  راوس  هک  حبص  نامه 
لاش تسشن و  تخت  کی  ىور  نز  دش .  فرصنم  دید  ار  نز  مخا  ىتقو  اما  دروخىم ،  مه  ىرگیدزیچ  دسرپب  نز  زا 

بلاق هایس  لاش  رد  هک  ار  نز  تروص  تشگرب  امرخ  ىاچ و  ىنیس  اب  ىتقو  رم د  دیچیپ .  شرس  رود  مکحم  ار  هایس 
نز هاگن  درک و  ىمن  هاگن  نز  هب  درم  دندروخ ،  ار  ناشیاچ  توکس  رد  دوبن .  ابیز  رگید  شرظن  هب  دید .  دوب  هدش  هتفرگ 

تشاد رارق  تخرد  کی  تفلک  ىهنت  تشپ  هک  ىتخت  ىور  رت ،  فرط  نآ  ىرگید  نز  درم و  دوب .  هوک  هنماد ى  هب 
ار اهنآ  هک  تشگرب  درب .  ىم  تذل  ناشتراسجزا  درم  دنتشادىمرب .  هسوب  مه  ىاه  بلزا  ىکشاوی  ىهاگو  دندوب  هتسشن 
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ىم هاگن  هوک  هب  نز  هک ،  دیمهفن  تفگن .  ىزیچ  دید و  تهج  نامه  رد  ار  نز  نیگمغ  هاگن  اما  دهدب ،  ناشن  نز  هب 
 ، هن تمناسرب » «  نک  ربص  تفگ » :  درم  ظفاح «  ادخ  تفگ » :  نز  دندیسر  هک  لیبموتا  لباقم  تسا .  هدرک 

 « داتف هار ا  نز  لابند  هب  درم  دشاب « .  دیدج  نامندرک  ىظفاح  ادخ  میتساوخ  ىم  ام  تسا ،  رتهب  ىروطنیمه 
رد تشاد  ىتقو  تفگن .  ىزیچ  درک و  قفاوت  خرن  رس  ىسکات  کی  هدننار  اب  نز  وش «  راوس  ایب  تسین  بوخ  ىروطنیا 

هدرم مه  ىارب  ام  هکىتفگ  تدوخ  دماین » «  تشوخ  تراک  نیا  زا  الصا  تفرگ » :  ار  رد  درم  تسشن ،  ىم  ىسکات 
 . درک ىمن  اهر  ار  رد  درم  هن «  ای  دیایب  تشوخ  هک  دراد  ىتیمها  هچ  رگید  میا .  هدرب  نامدوخ  اب  مهار  نامیاهایندو  میا 

تصرف طقف  ار  الاح  نیمه  دنزب ،  ار  شفرح  دیاب  درک  ساسحا  نز  درک .  ىم  هاگن  اهنآ  هب  فیلکتالب  ىسکات  هدننار 
رخآ ات  ىروخلد  نیا  تسناد  ىم  دنزب .  ار  فرح  نآ  نز  هکدرک  ىم  وزرآ  دوجو  مامت  اب  درم  تفگن .  ىزیچ  اما  تشاد . 

ظفاح ادخ  تفگ » :  طقف  نز  دندش .  ىم  کبس  ناشود  ره  دیاش  دز  ىم  ار  شفرح  نز  رگا  دنام .  دهاوخ  ىقاب  رمع 
لاش دروم  رد  درک  شتلت  دوب . هتفر  هرفط  نز  اب  تبحص  زا  هک  دوب  نامیشپ  ىباسح  الاح  درکیم .  تسد  تسد  درم  » 

“ تفگ طقف  درک . یم  شهاگن  یواکجنک  اب  تشاد  هدنناد  اما  دیوگب ، یزیچ  نز  تروص  هایس و 
 “ ظفاح ادخ  “ 

تسب ار  رد 

یتمعن یدیع  زا - هدورس  دنچ 
تشهبیدرا ۱۳۹۳

اه فلع 
ناراب ریز 

دنصقر یم  هناقشاع 
یراهب هدیپس  نیا  رد 

دای شکرمک  زا  هار  و 
زوس اب 

درذگ یم  ام  هنیس ی  زا 
۲
رد

ینیمزرس
نتفگ هنارت  لگ و  زا  هک 

تسا مرج 
مه راهب  لبلب و 

 . دنا ضرالا  یف  نیدسفم 
۳

Easily create high-quality PDFs from your web pages - get a business license!

http://www.gozargah.com/category/dastan/
http://www.gozargah.com/sher/chand-sorodeh-az-eddy-3/
http://pdfmyurl.com/plans?src=pdf
http://pdfmyurl.com


تسارعشهرامش ١٥٠ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

مشیدنا یم  اه  لگ  دالیم  هب 
هاگ
نامسآ هک 

ما هنیس  ماب  ات 
دیآ یم  نیئاپ 

 . مشیدنا یم  اه  لگ  دالیم  هب 
۴

یراهب هدیپس ی  نیا  رد 
ام یداش 

تسا گرزب  نادنچ 
 . دنا شوماخ  ناگدنرپ  هک 

۵
راهب

ایرد دنلب  لای  رب 
هزبس

یهام ناهد  رد 
دور

ار شزاوآ 
 . دناوخ یم  تشد  یارب 

۶
ار ما  یراهب  شوپ  نت 

مراد یم  رب 
یگدنز خیملگ  زا 

مهد یم  هلی  زبس  و 
 . اه هظحل  رب 

کنآ
تساه لگ  زیخاتسر 

یبوکیاپ هب 
مینک یگنرد 

ریوک دومحم  رتکد  دنک –  یم  یراهب  یهاگ  یگدنز 
تشهبیدرا ۱۳۹۳
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. تسم ران  تسم و  کاخ  تسم و  داب  تسم و  بآ 
انالوم

دنک یم  یراهب  یهاگ  یگدنز  *
دوش یم  رتوبک  لد 

. دنک یم  یرارق  یب  یه 
دنز یم  هنهرب  دیب  رب  هسوب 

. تسم ناراب 
تسمرای تسم و  هسوب  تسم و  داب  تسم و  دیب 
ناوج یناپوچ  فلز  رب  هدش  قشاع  یسگرن ،

قشع خرس  بیس 
. نامسآ نایم  دخرچ  یم 

تسمرازلگ سگرن  تسم و  خرس  تسم و  بیس 
دوش یم  وبشوخ  هشیب 

هآ یوهآ  ات  ود  یاه  سفن  زا 
. هام رطع  ، هکرب یاه  بل  زا  دشون  یم  یدهده ،

. تخرد لبط  رب  هناتسم  دنز  یم  ار  یگدنز  یاه  همغن  یبوکراد 
، دغج ناهاش ، هاش  دنیشن  ات 

. تخت یور  رب  یا  هدنک  زارف  رب 
. تسمرادیب هتفخ و  تسم و  هامو  تسم  هاش 

، یمدآ یاه  تسد 
غاب جاک  یاه  هخاش  نوچ 

. غالک کی  یاه  هجوج  یارب  ددنب  یم  هنال 
تسم راتفگ  هژاو و  تسم و  غاز  تسم و  غاب 

دوش یم  یراج  دور ، نوچ  یمدآ ،
دوش یم  یراهب  شناج ، لگ  لگ 

راشبآ نوچ  نانک ، یداش  یمدآ ،
. راهب رب  دناشف  شناج ، رشرش 

دوش یم  ناراهب  زبس  یگدنز 
رون وچ  ناصقر  یمدآ 
گنر وچ  نادنخ  یمدآ 

ناداش داش 
ناداش داش 

دوش یم  ناداش  داش 
، یا هرطق 

. دوش یم  ناراب  تسم  یاه  هرطق  زا 
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یهاشمرخ باتهم  نامسآ -…  زورما ، 
تشهبیدرا ۱۳۹۳

ریگلد راهب  نامسآ  یتقو  زورما 
تسکش شا  ضغب 

ریز  هب  رس  یاه  گرب  و 
دنتسیرگ هرطق  هرطق  شوماخ ، 

تسناد یم  یگنتلد  هار  راهچ  رد  یکدوک 
شا نیگنر  اه ی  لگ 

شا هتسخ  ناتسد  راد  هصغ 
دندنب یم  ورف  مشچ  هدنمرش 

دز یم  قرو  ار  شتارطاخ  نامسآ ،  یتقو  زورما 
تفگ یم  نخس  تخرد  اب  شا  ییاهنت  زا  و 

سوبوتا نیگمرش  یاه  هلپ  زا  یدرم  ریپ 
تفر یم  الاب 

دیسر دهاوخ  ارف  یک  شتبون  دیشیدنا  یم  و 
درک یم  لد  درد  نیمز  یارب  نامسآ  یتقو  زورما 

دیسوپ شلد  کاخ ،  و 
لحم ییاونان ی  رد  یدرم 

دروخ یم  زور  خرن  هب  ار  نان 
دندز یم  ههقهق  دنلب  یادص  اب  شا ،  هنسرگ  نامشچ  و 

درک یم  تیاکش  نامسآ  یتقو  زورما 
شیاه  کشا  اب  و 

تفگ یم  نخس  ناگدرم  یارب 
رادغاد  یردام 

دیچیپ یم  شرداچ  ریز  رد  ار  هنهک  مخز 
تفگ یم  نامسآ  هب  ار  شزار  و 

دوب ادص  مه  رهش  اب  نامسآ  زورما 
تسد رد  یرتچ  اب  یرتخد  هک  ینامز 

دوب هدرک  مگ  ار  شهار 
درک همکاحم  ار  شردپ  یرسپ ، 

تسناد یم  ردام  و 
دیرگ یم  رهش  یارب  نامسآ  زورما 
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ناراب نژیبرتکد  هطبغ – 
تشهبیدرا ۱۳۹۳

یدناوخ ار  همان  وت 
یدرک هراپ  هراپ 

. یداد داب  هب 
دیفس نارتوبک 

- دندش رود  داب  رد 
. یخیرات نهیم  یوسب 

ماب بل  مادک  ره 
دیب زبس  هب  فرشم 

رحَس رحِس  یریش  رد 
. دیشروخ رز  رمجم  اب 

رهچیرپ یعابر –  کی 
تشهبیدرا ۱۳۹۳

 ” نم دوش “  تشوماخ  عمش  دیابن 
 “ نم دوش “  تشوپ  نت  هک  نایرع  نامب 

میایم بش  ره  هدش  مه  تباوخ  هب 
 “ ! نم دوش “  تشومارف  ات  ادابم 

روپ ردان  ردان  نیغورد  – حبص 
تشهبیدرا ۱۳۹۳
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ار شیوخ  ناهانگ  مامت  نیمز  بشما 
. تسا هتفگ  دوردب 

فرب دیپس  دهز 
. تسا هتفهن  دوخ  رد  ار  ناین  نیمز  رفک 

باقن نوگمیس  نیا 
تعیبط هایس  هرهچ ی  رب 

تسا ناهج  غورد  نیرتابیز 
ریپ تخرد  بشما 

تسا ناوج  هک  دنک  یم  هشیدنا 
دیشروخ دلوت  زا  سپ  اما 

دوش یم  بآ  وا ، یفرب  یاه  هشیدنا 
مشچ مادک  ایآ 

ار ناهنپ  تقیقح  هراسخر ی 
؟ دید دناوت  باتفآ  دننام 

ندیرگ سپ  زا  یمشچ  هک  دیاش 
داد دناوت  لاوئس  نیدب  خساپ 

! تخرد یا  ریپ ، یا 
تسا یا  هیرگ  هچ  ناراب 

ار فرب  نیغورد  حبص  هک  یندیرگ 
وت رادیاپ  ان  یناوج  ون  ماش  رد 

، دنک یم  کیرات 
یکدوک   ِ رود ینشور  هب  ار  وت  اما 

، دنک یم  کیدزن 
ار ناریپ  هدید ی  هک  یندیرگ 

دیشروخ هناکدوک ی  مشچ  نوچ 
. داد دناوت  لالز  یئانیب 

حبص رظتنم  سورخ  یا  هآ ،
دریم یمن  هبنپ  نورد  شتآ ،

: نک هاگن  اما ،
تسا هدرم  قافآ  یدیپس  رد  دیشروخ 

ار هداس  ناتخرد  مشچ  فرب ، نوسفا 
تسا هدرک  باوخ  رد 

ار هدایپ  روبص  نایئاتسور  نیو 
لایخ بکرم  اب  یریپ ، راگزور  رد 

. تسا هدرب  موهوم  یناوج  ون  رهش  ات 
نیمز لد  ما ،

، تسا ناراب  هیرگ ی  یوزرآ  رد 
. تسا ناهنپ  هک  تسا  یتقیقح  بش ، رد 
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ربا زا  رت  هایس  مغ  یا  هآ ،
! شخبب ناما  یب  ینتسیرگ  ارم  بشما ،

، نابرهم کشا  یا 
! شخبب ناکدوک  وچ  یهاگن  ارم  مشچ 

هیاس فلا . ه. جاهتبا “  گنشوه  ینام –  هدنز  اراهب 
تشهبیدرا ۱۳۹۳

شخب یگدنز  ینام ،  هدنز  اراهب ، 
شخب یگدنخرف  ام  نیدرورف  هب 
تسا نیشنلد  یناوج  اجنیا  زونه 
تسا نیشتآ  اهسفن  اجنیا  زونه 

تسا کشخ  هتسکشب  هخاش ی  نیاک  نیبم 
تسا کشم  دیب  رپ  یرگنب ،  ادرف  وچ 

تسا        راز  هروش  ینیمزرس  نیاک  وگم 

تسا راهب  کشر  دسر ،  رد  ادرف  وچ 
دولآ لگ  نوخ  نیاک  شاب  اراهب ، 
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دود زا  شتآ  نوچ  لگ  خرس  درآ  رب 
یهاوخن یهاوخ  لگ ،  خرس  دیآرب 
یهابت درآ  نازخ  دص  دوخ  رگو 

مارخب داش  نیشنب ،  داش  اراهب ، 
ماک لگز  ناتسب  لگ و  ماک  هدب 

میرآرب رس  دشاب ،  رمع  دوخ  رگا 
میرامگ مه  یاوه  رد  ناج  لد و 

مییاشگ هر  شتآ  نوخ و  نایم 
مییآرب نافوط  نیزا  جوم و  نیزا 
منیب داش  منیب ،  وچ  ترابرگد 
منیب دابآ  تلد  زبس و  ترس 
رادید ماگنه  رگد ،  زورون  هب 

… رادیدپ ییآ  رگد  نییا  هب 

نایرفص دومحم  ناجنف –  رد  ایرد  باتک  زا 
تشهبیدرا ۱۳۹۳

تسا رادید  یادص  نیا 
ما هدنخ  ماج  رد 
یهار رد  یدوب  هتفگ 

نمهب تخاب –  یاه  هتخیر  بل 
تشهبیدرا ۱۳۹۳

لحاس نیمادک  یاه  هرخص  رب 
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تسارعشهرامش ١٥٠ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

؟ یوش یم  بوک  جوم 
ناشف شتآ  نیمادک  هلق  رب 

؟ یا هدرک  مگ  هر  سونقق 
؟ یتشادن نایشآوت 

یتشاد هک  مناد  یم 
، تا هناخ  هدیشک  کلف  هب  رس  یاه  رانچ  رب  وت 

؟ یدرک یمن  زاورپ  هدامآ  ار  اه  دازون 
، تنیمز رس  همه    ِ نکفا هیاس  یاه  کشجنگ  نابز 

؟ درک یمن  انشآ  دیشروخ ، راونا  اب  اروت 
، یتخانش یم  ار  قشع  وت 

؟ یتخانش یمن 
؟ دوب متسر “  دوبر “  وت  زا  ار  اه  نیا  همه  هکنآ 
؟ دشکب ریز  هب  راوخ  نینچ  ار  وت  تسن  اوت  هک 

. یدشن ارای  وت  و 
؟ دوب هچ  تن  داد  الص “  لاس “ ، نارازه  سپ 

؟ دنرادن ناوت  همه  نیا  هک  اه  هنیزوب 
اهلحاس رب  ینش  زاس  تسد  یاه  هناخ 

اه هرهم “  زا “  هدش  هتخاس  یاه  کرهش 
: نیدب مه  ینتراک “  عیفر “  تارامع  و 

… تیروف …و  یگداس … یناسآ
. دنشاپ یمن  مه  زا 

، ملاع یاه  هرخص  همه ی  هدش ی  بوک  جوم  یا  وت 
یا هدرک  وخ  ینیشن  رتسکاخ  هب  هک  یسونقق  یا 

، تقشع همه  اب  هارمه 
ار رگید  ناگتشارفا  همه  و  اه ، کشجنگ  نابز  اه ، رانچ 

؟ یتشاذگ او  اه  هنیزوب  هب  ارچ 
باتفآ نیمز  رس  رد  ار  هدنخ  قشع و  هچمیت  هک  یناد  یم 

؟ دنا هدرک  لیطعت 
…. هآ

دنا هدیشک  بانط  هب  ار  یکانمغ  یاهالاک  هچ  شیاجب 
…. دنا هداهن  ناوخشیپ  رب  و 

یرظن لضاف  لزغ –  کی 
تشهبیدرا ۱۳۹۳
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تسارعشهرامش ١٥٠ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

تشهبیدرا ۱۳۹۳

تشذگ یگداب  یب  توخر  هب  مه  زورما 
تشذگ یگدادلد  یتسم  تشذگ ! یرآ 
مدز مدق  دوخ  اب  وت  لایخ  شتآ  رد 

تشذگ یگداس  نیمه  هب  یقشاع  نارود 
ینک یمن  رواب  هک  هتشرف  یا  مناد  یم 

تشذگ یگدازهش  ییوگ و  هصق  یاه  بش 
! وت یاپ  هب  یزور  مدرم و  مشچ  یزور ز 

تشذگ یگداتفا  هب  هک  نیبب  ارم  رمع 
رمع هکنیا  زا  زارفارس  میاوت و  �دنمرش 

تشذگ یگدازآ  هب  میتشادن - نید  رگ  -
.

ولماش دمحا  توکس – 
تشهبیدرا ۱۳۹۳

بآ توکس 
دناوت یم 

شطع دایرف  دشاب و  یکشخ 
مدنگ توکس 

دناوت یم 
طحق هنادنمزوریپ  ویرغ  دشاب و  یگنسرگ 

باتفآ توکس  هک  نانچمه 
تسا تاملظ 

تسادخ ناهج و  نادقف  یمدآ ، توکس  اما 
ار ویرغ 

نک ریوصت 
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 – ریوک دومحم  نایناماس – ) ات  نایناساس  زا  سونقق (  هرازه ی 
یحالص نیتمار 
تشهبیدرا ۱۳۹۳

تسا ریوک  دومحم  رتکد  داتسا  یاه  هتستاد  قیقحت و  لصاح  هک  دنمشزرا  اوتحم و  رپ  باتک  نیا  راشتنا 
میرآربرس دوخ  رتسکاخ  زا  سونقق  نوچ  هک  میا  هتسناوت  زاب  میا  هدروخ  نیمز  هثداح  دب  زا  راب  ره  رگا  ام  دیوگ ، یم 

هاگرذگ …. میوش نابامنو 
——————————————————————————————————-

: یحالص نیتمار 
 … مدرک رفس  خیرات  هب  هدنسیون  هارمه  نم 

ریوک دومحم  هتشون  سونقق » هرازه   » هرابرد
ریوک یگنهرف  داینب  تاراشتنا  ادیآ . رشن 

مالس اب 
. قوش رس  زا  یا  همان  درد . هب  یا  همان  تسا . همان  کی  نیا 

یارب هدز ، الب  نیمزرس  نیا  رد  هدیشک  جنر  یناسنا  تایبدا ، خیرات  هدروخلاس ی  راگزومآ  کی  ناونع  هب  ار  همان  نیا  نم 
زا خیرات و  زا  نایوجشناد و  زا  دیاشگ  یم  ار  یسرد  تایبدا  خیرات و  یاه  باتک  نوچ  هک  یناسنا  مسیون . یم  امش 
اهدرد هدید ، دوخ  نیمزرس  خیرات  قح  رد  هک  ییانتعا  یب  افج و  همه  نیا  زا  هک  یراگزومآ  دوش . یم  هدزمرش  تایبدا 

. تسا هدیشک 
اپورا راید  هب  رفس  ره  زا  دنک و  یم  ینابرهم  هک  هشیمه  دننام  زیزع ، یرفاسم  ، رود نادنچ  هن  یاهزور  نیمه  زا  یکی  رد 

مدوخ شتسار  نم  هک : درک  شرافس  دروآ . میارب  ناملآ  زا  یباتک  مه  راب  نیا  دروآ ، یم  ناغمرا  هب  میارب  یباتک 
، دش روطچ  مناد  یمن  اما  مناد . یمن  یزیچ  ینعی  مرادن . یدایز  هقالع ی  خیرات  هب  مدوبن . بغار  دایز  شلوا  شمدناوخ .

. ایب متفرگ . الاب  مه  ار  مرس  اما  مدرک  ضغب  مدیشک و  هآ  یه  شمدناوخ و  مراذگب و  شرانک  متسناوتن  مدرک  هک  عورش 
. تسا سونقق  هرازه ی  شمسا  ناوخب .

الاب ار  مرس  زین  نم  متسیرگ . مدیدنخ و  مدنادرگ . هدید  رد  قوش  کشا  اهراب  اهراب و  مدناوخو و  متفرگ  ار  باتک  زین  نم 
. متفرگ

خیرات تسا و  باتک  درادن ، ییاهب  هچنآ  دننک و  یم  وحم  ار  ام  همانسانش ی  خیرات و  هک  یراگزور  رد  ارچ ؟ دیناد  یم 
. یکیرات رد  دوب  یرون  دننام  باتک  نیا  تایبدا ، تسا و 

راب دوب و  هتخوس  دوب . هدیدنخ  ار  اه  یداش  دوب . هدید  ار  اه  جنر  دوب . هدوشگ  ار  اه  مخز  هک  یکشزپ  دننام  دوب  یباتک 
. دز یم  رپ  رپ  باتک  دلج  یور  شا  هراگن  هک  دوب  یسونقق  نامه  دوب . هتساخرب  رگید 

زبس هوک و  دننام  مکحم  رابیوج . دننام  ناور  یباتک  تسام . یخیرات  هظفاح  زا  یشخب  تایبدا و  خیرات و  باتک ، نیا 
. لگنج دننام 

نیا تایبدا  خیرات و  ناقشاع  همه ی  یارب  ام . ناناوج  دیدج و  لسن  یارب  ناوخشوخ  ابیز و  راوتسا و  تسرد و  یباتک 
. نیمزرس
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رد کاخ  ات  دنشوک  یم  ناشناوت  مامت  اب  یناسک  راگزور  یاضق  زا  هک  ام  یخیرات  نارود  نیرت  کانمهس  زا  لاس  رازه 
نوچ ییاه  مان  اب  هک  هدش  یسررب  باتک  نیا  رد  ینارود  دنراذگب . مدرم  مشچ  ربارب  رد  هنوراو  هدیشاپ و  تقیقح  مشچ 
ام هچنآ  نتسناد  مییوربور . بوقعی  رایزام و  کباب و  اب  رگید  یوس  زا  وس و  کی  زا  یسودرف  مایخ و  یزار و  یایرکز 
رب ار  یخیرات  هفیظو  نیا  باتک  نیا  هدنسیون ی  تسا و  نکممان  راگزور  نآ  یسررب  یب  نآ ، ییارچ  میتسه و  زورما 
خیرات و ناراگزومآ  مامت  هب  منادرگاش و  مامت  هب  اج  نیمه  متساوخ  تسا . هدمآرب  نآ  سپ  زا  شوخ  هتفرگ و  هدهع 

. ادرف لسن  هب  دنزومایب  ار و  باتک  نیا  دنناوخب  هک  میوگب  تایبدا 
رد ناریا  مدرم  هناروالد  دربن  یاه  نادیم  هب  مدش . رفسمه  نیریش  رسخ و  اب  مدرک . رفس  خیرات  هب  هدنسیون  هارمه  نم 
متساخرب و هرابود  یسونقق  نوچ  اما  مدش . یلاوم  مدش . راتشک  نانآ  اب  مدروخ . تسکش  اه  نآ  اب  متفر . نایزات  ربارب 

دربن یاه  نادیم  رد  متخادنا . هفیلخ  مادنا  رب  هزرل  مدیگنج و  شرانک  رد  متفر و  ذب  هعلق  هب  یمرخ  کباب  هارمه 
نیا مدز . اه  هسوب  خیرات  یاه  هواک  شفرد  رب  یو  رانک  رد  متسیرگ و  نایناریا  تسکش  رب  یسودرف  رانک  رد  همانهاش 
دایرف شا  هدنسیون  هارمه  اج و  نیمه  درب و  مروشک  مدرم  مزب  مزر و  یگدنز و  راک و  یاه  نادیم  هب  دوخ  اب  ارم  باتک 

. تسا نم  تلم  هک  منم . هک  سونقق  رازه  رازه  اه . هرازه  سونقق  منم ! نیا  منز : یم 
هب ممشچ  دنز ، یم  شقرو  میسن  تسا و  هدوشگ  زیم  یور  رب  مربارب  رد  باتک  مسیون و  یم  ار  اه  نیا  مراد  هک  الاح 
رد کشا  مرگن و  یم  اه  هناریو  رب  مور و  یم  نیادم  ناویا  هب  شرعاش  هدنسیون و  اب  دتفا و  یم  رعش  نیا  رب  ناهگان 

: مناوخ یم  خیرات  نارگمتس  مامت  هب  یور  منادرگ و  یم  هدید 
! ناه نک  ربع  هدید  زا  نیب ! تربع  لد  یا  ناه 

ار ناویا  هد  زاوآ  کشا  نابز  هب  هگهگ 
ناویا یونش ز  خساپ  لد  شوگ  هب  هک  وب  ات 

ون ون  تدهد  یدنپ  یرصق  ره  ٔهنادند 
نادند نب  ونشب ز  هنادند  رس  دنپ 

نونکا میاوت  کاخ  ام  یکاخ ، زا  وت  هک  دیوگ 
ناشفب مه  هس  ود  یکشا  هنام و  رب  هس  ود  یماگ 

رس درد  هب  میئام  قحلا  دغج  ٔهحون  زا 
ناشنب ام  رس  درد  نک ، یبالگ  هدید  زا 

یتیگ نمچ  ردناک  یراد  بجع  هچ  یرآ 
ناحلا یپ  تسا  هحون  لبلب ، یپ  تسا  دغج 
ام رب  متس  تفر  نیا  میداد ، هگراب  ام 

نالذخ دسر  هچ  دوخ  ات  ناراکمتس  رصق  رب 
: مناوخب امش  اب  امش و  رانک  رد  ار  باتک  نیا  همدقم  زا  یهاتوک  شخب  رگید  راب  کی  مهاوخ  یم  هزاجا 

دورد سک  نآ  ناج  رب  داب  ام  ز 
دوپ رات و  شدشاب  درخ  داد و  هک 

. دننک مشومارف  هک  مهد  یم  هزاجا  هن  منک و  یم  شومارف  هن  هک : ینعی  خیرات 
متخود درخ  هالک  ییوگ  وچ 
متخومآ متسیاب  هچره  همه 
راگزور دنک  یزاب  زغن  یکی 
راگزومآ شیپ  تدناشنب  هک 

هتشذگ راب  هک  نیا  هن  دوش ، هتشاذگ  هتشذگ  شود  رب  دیاب  هدنیآاما  تسه . خیرات  اج  همه  تسین . یزیرگ  خیرات  دنمک  زا 
یم یرگید  یگدنز  مییابر و  یم  یدوبان  گنچ  زا  هدنامزاب  ناگتشذگ  زا  هک  ار  هچنآ  ره  خیرات  اب  دشک . شود  رب  ار 
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ناتسد زا  ار  هتشذگ  ام  تسا . هدنیآ  ناتسد  رد  نآ  دیلک  تسا و  هتسب  زورما  یاپ  تسد و  هب  ریجنز  اب  هتشذگ  میشخب .
گنس ره  تشپ  سپ  رد  تساه . هتشذگ  ناشیرپ  هنییآ ی  رد  روضح  خیرات  میورن . هدنیآ  یوس  هب  اهنت  ات  مییابر  یم  گرم 

. دنا هدوب  اه  نیا رگشنیرفآ  هک  تخادرپ  ینایمدآ  یاشامت  هب  ناوت  یم  یسیدنت  نوتس و  هراگن و 
، خیرات غارچ  اب  تسا . هدوب  نابیرگ  هب  تسد  یمدآ  ناور  اب  هک  میتسه  ییاه  هغدغد  اهارچ و  یوجتسج  رد  خیرات  رد  ام 

. میتسه تلیضف  درخ و  یوجتسج  رد  وزرآ  دیما و  جنر ،  هودنا ،  رد  قرغ  یاه  هناریو  نایم  رد 
. تسا یناسنا  یاه  قشع  اه و  لادج  اه ، یگتشگرس  ، اه یناشیرپ  تیاکح  خیرات ،

رب میرگنب  ناگتفر . یتسه  یاپدر  رب  هچیرد  نآ  زا  میرگنب  ات  دیاشگب . ناهج  هبور  یرگید  یاهرد  دناوت  یم یراگن  خیرات 
. وا جنر  یداش و  اه و  قه قه اه ، هق  هق  اه ، شالت ناسنا و  یدژارت 

یاه شزرا  فشک  ییوس ، زا  یناسنا و  یاه  یگدنامرد اه و  تسکش زمر  زار و  تفایزاب  یوس  کی  زا  راگن  خیرات  راک 
هدنیآ راک  هب  ات  تساهنآ  یسررب  اه و  شزرا  نتفرگرب  یارب  هتشذگ  یواکاو  تسا . گنهرف  خیرات و  رد  دوجوم  یناسنا 

. مفابب نیمشیربا  یا  هماج  نآ ، هدیرب ی  هدیرب  یاه  خن  زا  ات  منآ  رس  رب  نم  و  تسا . هتفر  تسد  زا  درخ  تفایزاب  دیایب .
اه نآ  زا  میریزگان  هک  دنتسه  یا  هدننکش  یاه  شزرا  ام  یاهدوبدای  تسین . ادج  ام  تشونرس  زا  ام  تشذگرس  خیرات و 

. یشومارف اب  تسا  یزیتس  یگدنز  هک  اریز  . مینک یراد  هگن 
هن ینک و  شومارف  هن  ینک و  لدب  تخانش  یارب  یعوضوم  هب  ار  هتشذگ  ات  یشاب  هتشاد  یدازآ  دیاب  خیرات  نتشون  یارب 

. دننک تشومارف  ات  یهد  تصخر 
یراک دوخ  هک  تسین ، ناهاش  اه و  گنج ناتساد  اهنت  اما ، ما  هدروآ  مهارف  نایناماس  ات  نایناساس  هراب ی  رد  نم  هچنآ 

رد یهاگن  تسا . نیمزرس  نیا  نایاناد  نامدرم و  راگزور  یگدنز و  تسین . ریجنز  ریشمش و  تیاکح  ناتسراک ، تسا 
. تساهدادیور یگنوگچ  ییارچ و 

هک یا  هتفرگ  شتآ  یایروب  رب  ینادمه  تاضقلا  نیع  یشون  دیشروخ  ات  نامسآ ، هب  دیشمج  یالابدنلب  رابجنر و  زاورپ  زا 
یلاوح نامسآ  رد  دیشروخ ، یوزرآ  رد  هک  یناوج  نارسپ  نارتخد و  رپرپ  ات  اجنآ  زا  و  تسام ، کیژارت  خیرات  یشاقن  موب 

. خیرات مان  هب  تسا  یهار  دندیشک ، یلاب  هلال  کراپ 
هریزج هریزج  تسا . هدیرب  هدیرب  درادن . یگتسویپ  وس ، نیا  هب  شیپ  لاس  رازه  زا  شیب  زا  اما ، ام  نیمزرس  خیرات 

. تسا
 . هحرش هحرش  ریشمش ، هب  یخیرات 

. رون زا  دفابب  یا  هماج هدیرب  یاه  خن نیا  زا  هک  تسا  نآ  راگن  خیرات  راک  و 
! اشامت ایب  ناهج  میرادرب : گناب  میسانشب و  تسام . راختفا  رپ  خیرات  رادماو  ناهج 

. شیپ لاس  رازهود  رد  تسا  ناریا  گنهرف  خیرات و  زیگنارورس  دنمهوکشرصع و  یناساس  نارود 
**

. سونقق هرازه ی  باتک  رب  مالس  امش و  رب  مالس 
رد ارچ  زورما  مدرک و  هچ  مدوب و  هک  منادب  ات  دیسیونب . ارم  هلیبق  موق و  رابت و  خیرات  ات  دیدیشک  هک  ییاه  جنر  رب  مالس 

. ما هداتسیا  اجنیا 
———————-

ون رصع  بطاخم  رپ  هناسر  زا  هتفرگ  رب 
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دمحم ریوک –  دومحم  هتشون  سونقق –  هرازه ی  باتک  یفرعم 
ریمض نشور 
تشهبیدرا ۱۳۹۳

سونقق هرازه ی 
نایناماس ات  نایناساس  زا 

۲۰۱۴ ناملآ . ادیآ . رشن 
ریوک یگنهرف  داینب  تاراشتنا  هلسلس  زا 

: ریوک دومحم  راک  ندناسانش  رد  یا  هملک  دنچ  *
خیرات یسررب  ندناسانش و  یاتسار  رد  ار  ریوک  دومحم  غیرد  یب  شالت  راک و  میوگب ، نیرفآ  دیاب  اج  نیمه  زا  . درخ مان  هب 

زا شیب  رایسب و  نادرگاش  شیاه  شالت  اهجنر و  درواتسد  هک  رابرپ  یناتسد  اب  ریذپان  یگتسخ  یناسنا  ناریا . گنهرف  و 
شسپ زا  ییاهنت  هب  تبرغ و  رد  راگزور و  نیا  رد  هنوگچ  وا  مناریح  هک  ناتسراک  یراک  تسا . دنمجرا  باتک  دلج  تسیب 

! تسد هب  روآ  یگنشت  وج ، مک  بآ  متخومآ : وا  زا  هک  تسا  یسرد  نیتسخن  نیا  دنکن . درد  شتسد  دیآ . یم  رب 
اب مدرک و  رفس  سونقق  هرازه ی  هب  وا  ملق  اب  دش . راکشآ  نم  رب  یرایسب  یاهزار  مدش . باریس  باتک  نیا  اب  اما  و 

. مدش انشآ  رتشیب  یناریا  مان  هب  ینامدرم  یاه  ¬ یگرزب اه و  ¬ جنر
. ناریا گنهرف  خیرات و  لاس  رازه  : ناریا گنهرف  خیرات و  ناقشاع  مامت  یارب  همه . یارب  یندناوخ  یباتک 

اه باتک  اه و  هکس  دانسا و  هب  درامش . یم  رب  ار  شیاه  یروآون  خیرات و  هب  دوخ  هاگن  شیابیز ، همدقم  رد  ریوک  دومحم 
رتمک نم  هک  یراک  دراذگب . ام  مشچ  شیپ  نیزورما  هدنز و  یراک  ات  تسا  هتفر  هتفر ، داب  رب  یاهرهش  اه و  هزوم  و 

زین نامدرم ، یاهزاوآ  صقر و  کاروخ و  ششوپ و  رعش و  اه و  هناسفا  رد  رگید  یوس  زا  وا  ما . هدید  شیارب  یدننام 
. یناریا یراگن  خیرات  رد  هناروآ  ون  یشالت  ینعی  همه  اه  نیا  تسا و  هدوب  خیرات  یوجتسج  رد 

رد زیخاتسر و  هرازه ی  دنتسه . ام  نیمزرس  یخیرات  یاه  ¬ نارود نیرتزاس  تشونرس  نیرت و  مهم  زا  یکی  نارود  نیا 
. تراسا یدازآ و  ییاناد . ینادان و  نتخیوآرد  هرازه ی  نتسکش . مه 

: دسیون یم 
رب یخیرات  شهوژپ  . ادرف ات  زورید  زا  تسوج  سرپ و  کی  خیرات ، تسا . هدش  یدیدج  نارود  دراو  یخیرات  یاه  ¬ شهوژپ

یهاگن اهتیاور ، ارفو  اه  ¬ تیاور ، کچوک یاهدادخر  نینچ  مه  گرزب و  یاهدادیور  یناسنا ، یاه  ¬ هورگ نینچ  مه  دارفا و 
همه یخیرات  یوجتسج  نیا  رد  . تسا راوتسا  زین  اه  هناشن  ریواصت و  رب  هکلب  نامتفگ  رب  اهنت  هن  درادرگشسرپ و  فرژ و 

ات تسین  نآ  رب  خیرات  نیا  دهد . ¬ یم ارف  شوگ  نارگید  نخس  هب  دیوگ و  یم  ار  دوخ  نخس  سکره  دنراد و  تکرش 
میوگ ¬ یم هک  تسا  یتشادرب  نینچ  اب  . ادرف ات  زورید  زا  ییوجتسج  تسوجتسج . اهنت  اهنت و  لب  دنک ، فشک  ار  یتقیقح 

رگوخ انشآ و  شیوخ  نیمزرس  خیرات  اب  دنهاوخ  ¬ یم هک  نانآ  یارب  یباتک  تسا . خیرات  ¬ی  هنییآ رد  روضح  باتک  نیا 
. دناوخ هناگادج  ناوت  ¬ یم ار  نآ  زا  شخبره  دنوش .

. تسا هدرک  یسراو  ار  ناشتایبدا  تسایس و  اهرهش و  یگدنز و  رانک  هشوگ و  دراد . زین  نایناساس  هب  هزات  یهاگن  وا 
: دسیون یم  دراد . هزات  یاه  نخس  ناشتسکش  ندمآرب و  نوچ  دنچ و  زمر و  زار و  رد 

؟ تشذگ هچ  ام  رب  یناماس ، ات  یناساس  زا  لاس ، رازه  نیا  رد 
¬ی هکیرا رب  یتشترز  نارادمنید  ندمآ  رب  زا  : تسام خیرات  یاه  ¬ نارود نیرتزاس  تشونرس  زا  یکی  لاس  رازه  نیا 

ندش هدیچرب  ات  هنایمرواخ ، رد  تخت  رب  یسایس  ینید  ینید و  یتسایس  نتسشن  نایزات و  شزات  ات  تلود  تسایس و 
. زیخاتسر نیا  نتسکش  مه  رد  یگنوگچ  نایناریا و  سناسنر  ناشتردق و 

؟ دندرک هچ  رگید  دنتسکش و  مه  رد  ار  ندمت  نیا  رمک  ناس  ¬ هچ دندمآ و  ارچ  هنوگچ و  دندوب ؟ هک  نایزات  میدوب ؟ هک  ام 
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؟ ارچ میدرک و  هچ  ام 
؟ میدومن اپرب  یعامتجا  یگنهرف و  گرتس  زیخاتسر  کی  رد  ار  هوکشاب  ندمت  نآ  میتساخرب و  رگیدراب  هنوگچ 

؟ تسیچ رد  اه  نداتفا  اپزاو  رارکت  نیا  زمر  زار و  تفر ؟ داب  رب  اهزیچ  همه  رگید  راب  ور  هچ  زا 
 . دیشاپ ورف  یروتارپما  نآ  دندیسر و  هار  زا  نایزات  سپس  دندیرفآ و  هوکشاب  یندمت  خیرات ، یازارد  رد  یتلم  ینامدرم و 

اب گرزب  زیخاتسر  نیا  دندروآ . دیدپ  ار  فرگش  یزیخاتسر  دنتشارفارب و  دق  دنتساخرب ، رگید  راب  نامدرم  نیا  هاگنآ 
تسد هوکش  نآ  هب  رگید  راب  ات  دنشوک  یم  مدرم  نیا  هک  تسا  لاس  رازه  کنیا  تخیر و  ورف  نایزات  ناکرت و  شزات 
باتک نیا  تسیچ ؟ رد  خیرات  نیا  زار  دنام . ¬ یم زاب  هار  زا  دتفا و  یم  وناز  هب  راوهار  دیپس  بسا  نیا  راب  ره  دنبای و 

. دبایب نآ  یارب  یخیرات  یخساپ  ات  دشوک  ¬ یم
یگنهرف و تازرابم  دنک . یم  لابند  باتک  نیا  رد  ار  لالقتسا  یدازآ و  یارب  نایناریا  یاهدربن  تمواقم و  ناتساد  یو 
زین یشهوژپ  یاهدرواتسد  نیرتون  هب  دیدج  نییآ  یاه  هشیر  نایزات و  یوجتسج  رد  دیوگ و  یم  زاب  ار  نایناریا  یعامتجا 

. درادن یدننام  ام  خیرات  رد  دوخ  زین  نیا  هک  ناشیاه  هشیر  نایزات و  رب  دنکفا  یم  هزات  یهاگن  رگید  راب  دروآ و  یم  یور 
نامز یدازآ و  راگزور  هب  نیا  دندرک و  زاغآ  ار  سناسنر  شیپ  لاس  رازه  رد  نایناریا  هک  تسا  رواب  نیا  رب  ریوک  دومحم 

مه رد  یگنوگچ  دزادرپ و  یم  یگنهرف  زیخاتسر  نیا  ناتساد  هب  باتک  نیا  رد  یو  تسا . هدوب  ناییوب  نایناماس و 
. دهد یم  رارق  شاکنک  دروم  زین  ار  نآ  نتسکش 

دازآ و یاه  هلسلس  نیتسخن  دنتسکش و  مه  رد  ار  نایزات  تردق  نایناریا  مایق ، یرادیاپ و  ، دربن لاس  تسیود  زا  سپ 
یگنهرف و زیخ  اتسر  جیردت  هب  تفای و  دشر  هعماج  یبسن ، هافر  یدازآ و  هانپ  رد  دندمآ . راک  رس  رب  یناریا  لقتسم 

. تفرگرب رد  ار  ناریا  رسارس  یا  هدرتسگ  یعامتجا 
هوکشاب زیخاتسر  نیا  راکشآ  نشور و  دنس  همانهاش ، تسا . هسامح  نیا  گرزب  درواتسد  دمآرب و  یسودرف ، همانهاش 
هعماج رد  یگنهرف  یبدا و  یملع و  فرژ  هدرتسگ و  نایرج  کی  هینایب ی  تسا . ییاناد  داد و  باتک  همانهاش  تسا .

. تسا ناریا 
رخآ هب  یپ  رد  یروالد  اه و  ¬ مایق اب  ام  زونه  دادیور و  ناریا  رد  یعامتجا  یملع و  گرزب  زیخاتسر  شیپ  لاس  رازه 

یتخس ناج  ناگناگیب ، تلاخد  یلخاد ، یاه  ¬ گنج بوکرس ، یگماکدوخ و  اب  رابره  هک  ییاه  ¬ مایق میتسه . نآ  ندناسر 
. دنا هداتفا  یاپ  زا  سفن و  زا  ینوگرگد ، ربارب  رد  نانآ  یگداتسیا  ینید و  هنهک و  یاهداهن 

رد ون و  تسا  یراک  دوخ  شتسکش  یاه  ببس  نآ و  ندوب  یناریا  سناسنر و  نیا  یگنوگچ  نایب  شاکنک و  یسررب و 
هب تسا و  ناماس  هب  راک  بطاخم  یدونشوخ  هدوب و  باتک  شیاجنگ  رد  هک  اجنآ  ات  نم  رواب  هب  رایسب . یرگن  فرژ  روخ 

. دریگب رب  رد  ار  اه  باتک  دناوت  یم  دوخ  عوضوم  نیمه  هک  هتبلا  تسا . هتفرگ  ماجنا  یبوخ 
هدرک یراددوخ  اه  یراک  هزیر  یخرب  هب  نتحادرپ  زا  تسا و  هتشون  هداس  ناور و  رایسب  ار  دوخ  باتک  ریوک  دومحم 

. نادنم هقالع  ناناوج و  یارب  ناریا . ناقشاع  یارب  دیدج . لسن  یارب  دسیونب  یباتک  ات  تسا ،
، یسایس یاهورین  ناگتخومآ ، شناد  ناناوج ، نانز و  هژیوب  ناریا ،  رد  هنایم  هقبط  زا  یگرزب  شخب  دسیون : یم  وا 

ات ما  ¬ هدیشوک دنا . ¬ هناگیب شیوخ  نیمزرس  خیرات  اب  دنشاب ، هشیدنا  یدازآ و  رادمچرپ  دیاب  هک  نارکفنشور ، ناریدم ،
هب ار  نانآ  ات  مسیونب  یباتک  اهدادیور ، هب  هزات  یهاگن  ،و  نارود ره  رنه  تایبدا و  زا  ندرب  هرهب  اب  ناور ، هداس و  رایسب 

دمآ و تفر و  زا  هتسخ  یاه  ¬ نابایخ اه و  ¬ هچوک یوس  نآ  شالت ، دربن و  یاه  ¬ نادیم یوس  نآ  رد  ات  مدیشوک  . دیآ راک 
موهفم هب  نینچ  مه  مشاب  هتشاد  یهاگن  هدازهش ، راوس و  بسا و  یاهزیرکاخ  هپت و  یراظتنا و  مشچ  یاهزیلهد  ای 
ییالال و هصق و  رعش و  هب  یور  نیمه  زا  و  خیرات … تفگش  یوپاکت  نیا  یگنوگچ  ییارچ و  زا  یکرد  یتسه و 

هبو ما  ¬ هداد شوگ  زین  اه  ¬ نآ هب  یخیرات  یسررب  رد  ما و  هدرپس  لد  انعم  نیا  هب  ندیسر  یارب  یمدرم  یاه  ¬ هنارت
. ما ¬ هدرپس ناشدای 

نالف هاشداپ  نالف  هک  دنناوخیم  نانچ  خیراوت  رد  هچ  تسا  رود  خیرات  زا  صیصاقا  نیا  هچ  رگا  : یقهیب ¬ی  هتشون هب 
هچنآ نم  اما  دنتشذگب ، نیا  رب  دزب و  ار  نیا  وا  ای  ار  نآ  نیا  دندرک و  حلص  زور  نالف  داتسرف و  گنج  نالف  هب  ار  رالاس 
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باتکهرامش ١٥٠ تسایفرعم  دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

. مرآ یاج  هب  تسا  بجاو 
*

تسا هتشون  نامدرم  نیا  یاهدرواتسد  یخیرات و  نارود  نیا  زا  هنارگشیاتس  یهاگن  اب  ار  شیوخ  باتک  هدنسیون  هچ  رگا 
تیلوئسم هب  اه  تسکش  یسررب  رد  تسا و  هتشاد  هجوت  زین  خیرات  یاه  یتشلپ  اه و  یتشز  اهدورف و  زارف و  هب  اما 

. تسا هتخادرپ  زین  دقن  یوزارت  رد  ناشرادرک  راک و  نامدرم و  نیا  یاه 
رارق زین  دقن  دروم  روهشم  عبانم  نیا  هکلب  دنتسه  لوا  تسد  اهنت  هن  یناوارف  دراوم  رد  هجوت و  روخ  رد  باتک  عبانم 

. تسام یراگن  خیرات  رد  ون  یمدق  نیا  دراد و  ربتعم  رایسب  دانسا  هب  هناداقن  یهاگن  هدنسیون  دنا . هتفرگ 
. دنک یم  رت  هداس  ار  نادنم  هقالع  راک  دوخ  نیا  . تسا یسراپ  تسا  هتشاد  هار  هک  اجنآ  ات  هدولاپ و  ناور و  باتک  نابز 

. دهد یم  رارق  اه  ینوگرگد  ینوچ  یدنچ و  نایرج  رد  ار  ام  یتسار  هب  دنا  هدش  باختنا  هک  ییاه  هشقن 
مامت هب  هجوت  اب  هک  ادیآ  تاراشتنا  پاچ  شیاریو و  راک  یکی  تشاد : دیابن  رود  رظن  زا  زین  ار  رگید  هتکن ی  ود  اما 

هب یتاراشتنا  نیا  هک  تسا  ریوک  دومحم  یاهراک  زا  باتک  نیمراهچ  نیا  تسا و  یلاع  یا و  هفرح  رایسب  تالکشم 
رب ار  ریوک  دومحم  راثآ  راشتنا  راک  رایسب  جنر  یزوسلد و  اب  هک  ریوک  یگنهرف  داینب  راک  رگید  تسا . هدناسر  ماجنا 

هک ینعی  نیا  دوب . رازگساپس  ناریا  خیرات  گنهرف و  هب  شناراکردنا  تسد  قشع  زا  هنامیمص  دیاب  تسا و  هتفرگ  هدهع 
. دنتسه نیمزرس  نیا  گنهرف  شرتسگ  یپ  رد  راگزور ، نیا  رد  هک  یناسک  دنتسه  مه  رایسب  تفای و  ناوت  یم  زونه 
راثآ اهراک و  هار  هب  مشچ  تسا و  جرا  اب  یسب  ناتراک  مراد . ار  شفادها  رد  یزوریپ  یوزرآ  ریوک ، یگنهرف  داینب  یارب 

. داد دهاوخ  رشن  داینب  نیا  هک  میتسه  یرگید 
: درب یم  نایاپ  هب  زین  یا  هنارت  اب  دوب  هدرک  زاغآ  یا  هنارت  اب  هک  ار  دوخ  باتک  ریوک  دومحم 
: یو دورس  گوس  نیا  اب  تسا ، هتفای  تنیز  مایخ  مان  اب  هک  ار  راگزور  نیا  مرب  نایاپ  هب  و 

ولهپ دز  یمه  خرچ  رب  هک  رصق  نآ 
ور ید  ـ نداهن نا  ـ هش وا  ـه  گرد رب 

یاه ــ تخاف شاهر  ـ گنک رب  هک  میدید 
! وکوک ! وکوک هک : تفگ  یمه  هتسشنب ،

. دزیخرب شیوخ  رتسکاخ  زا  رگید  راب  هتخوس  سونقق  هک  وزرآ  نیا  اب 
زا هک  هچنآ  رد  نینچ  مه  منک و  کیرش  مدوب  هدرب  باتک  نیا  ندناوخ  زا  هک  یتذل  رد  ار  امش  هک  متسناد  دوخ  هفیظو ی 

. مشاب ریوک  دومحم  رازگساپس  متخومآ  باتک  نیا 

 … روپاش زیورپ 
تشهبیدرا ۱۳۹۳

 .. روپاش زیورپ 
 … هدنسیون نارهت ) رد  دادرم ۱۳۷۸  هتشذگرد ۱۵  دنفسا ۱۳۰۲  هداز ۵  ) 

، دمآ ایند  هب  مق  رد  دنفسا ۱۳۰۲  رد  ناریا ، یسیونروتاملکیراک  ردپ  روپاش ، زیورپ 
. درک یرپس  نارهت  رد  ار  یناوجون  یکدوک و  دنتفرگ . نارهت  زا  ار  شا  همانسانش  اّما 
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ییاراد ترازو  مادختسا  هب  هدرک و  تفایرد  ار  داصتقا  سناسیل  کردم  نارهت  هاگشناد  زا  … 
. دوب جیشوی ) امین  ) یرایدنفسا یلع  درگاش  اهلاس  نآ  یتعنص  هسردم  رد  وا  دمآرد .

، دوب رتکچوک  وا  زا  لاس  هدزناپ  هک  شردام  �لاخ  �ون  دازخرف ، غورف  اب  یاهلاس ۱۳۲۹  رد 
. درک جاودزا 

. دیشک ییادج  هب  لاس ۱۳۴۳  رد  ناکیدزن  یاهتلاخد  رطاخ  هب  ود  نیا  ییوشانز  �طبار 
هدرک و هراشا  وا  هب  دوخ  راعشا  رد  غورف  هک  دوب ، رایماک  مان  هب  یرسپ  جاودزا ، نیا  لصاح 

. تساهدرکیم هدافتسا  یو  راعتسم  مان  ناونع  هب  یماک »  » زا زین  روپاش 
هب هیرشن  نآ  رد  روتاملکیراک  راب  نیلّوا  هک  تشاد  یراکمه  ولماش  دمحا  یریبدرس  هب  هشوخ  ّ�لجم  اب  لاس ۱۳۴۶  زا 

. تفر راک 
. دوش یم  نایب  تاملک  اب  هک  تسا  یروتاکیراک  نآ  روظنم  تخاس و  ولماش  ار  یعادبا  ترابع  نیا 

تشون یم  هاتوک  تالمج  رایماک  تخدهم و  یاهمان  اب  ّهلجم  نآ  رد  دوب . زین  قیفوت  ّ�لجم  �یریرحت  تئیه  وضع  روپاش 
. تشون یم  بلطم  تایدبس »  » و نیناجملاراد »  » تاحفص رد  دش و  یم  پاچ  دیاقع  رارآ و  دروخرب  هک 

نارگید یوس  زا  وا  زا  سپ  هک  تسا  روپاش  کبس  �دمع  یاهیگژیو  زا  تاملک ، زا  هدافتسا  رد  کاسما  راصتخا و  زاجیا ،
درف هب  رصحنم  زاجیا ، قمع و  تفاطل ، تهج  زا  وا  یاهروتاملکیراک  نانچمه  یلو  هتفرگ ، رارق  دیلقت  دروم  رایسب 

. تسا
یگنر ار  روپاش  یاهروتاملکیراک  هاگن ، رد  تفاطل  نایب و  رد  تفارظ  اب  تاملک ، زا  هدافتسا  رد  ساوسو  نتخیمآرد 

. تسا هدناشن  زنط  یاه  هبترم  نیرتالاو  هاگیاج  رد  ار  نآ  هدیشخب و  هنارعاش 
ناریا رد  یسیونروتاملکیراک  ردپ  هب  وا  تسا و  هدش  نیجع  روتاملکیراک  اب  ناریا ، تایبدا  زنط  خیرات  رد  روپاش  زیورپ  مان 

. تسا روهشم 
درکن جاودزا  هرابود  زگره  غورف ، زا  ییادج  زا  سپ  روپاش 

رد ۱۵ ماجنارس  درکیم و  یگدنز  یمیدق  هناخ  کی  رد  شردارب  روپاش  ورسخ  رتکد  رایماک و  اب  هارمه  رمع  رخآ  ات  و 
 … تشذگرد نارهت  سوط  ناتسرامیب  رد  لاس ۱۳۷۸  دادرم 

دازخرف غورف  روپاش و  زیورپ  … 
****

وا یاه  روتاملکیراک  زا  یا  هنومن  مه  نیا 
. مشک یم  شود  هب  مرمع  هتشر  اب  ار  یگدنز  راب  - 
. دور یمن  نییاپ  یهام  یولگ  زا  بآ  نودب  یگدنز  - 

. داد یصخرم  شاپبآ  هب  هدرک ،  تمحز  لوبق  ناراب  دید  یتقو  نابغاب  - 
. دزیریم کشا  ما  هنوگ  یور  نیگمغ  ناراب  هرطق  - 

. دنک یم  رپ  ار  هلابز  لطس  یلاخ  مکش  وراج ، - 
. دنیشن یم  راد  راخ  لگ  یور  ضاترم  لبلب  - 

. مراد تصرف  یرمع  ندرم  یارب  - 
. دروخ یمن  ناکت  بآ  زا  بآ  یلاسکشخ  رد  - 

. تسا بآ  رب  شقن  یهام  یاپ  در  - 
. دنک یم  یفیلکتالب  ساسحا  یربا  یاهزور  رد  نادرگباتفآ  لگ  - 

. مدوب هدیسر  اج  همه  هب  الاح  مدوب  هتفر  ولج  متعاس  لثم  مه  مدوخ  رگا  - 
. تسا یدایز  مدآ  رس  نیتویگ  هدیقع  هب  - 

. دننک یزاب  کاخ  دنناوتیمن  یکدوک  مایا  رد  هک  دزوس  یم  اه  یهام  یارب  ملد  - 
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. دنک یم  میسرت  یضیب  دنک  یم  ادیپ  ساوح  لالتخا  هک  یراگرپ  - 
. دنراذگ یم  اپ  نآ  یور  شفک  اب  مدرم  دنرادنراخ ،  یلاق  یاه  لگ  هکنیا  اب  - 

. دیدیم رات  هریت و  ار  یگدنز  یهام ،  هک  دوب  دولآ  لگ  یا  هزادنا  هب  بآ  - 
——————————————

: وا یاه  باتک  زا  یدادعت 
زا روپاش  یاه  هتشون  اهحرط و  هدنریگرب  رد  هک  لاس ۵۰  رد  درک ،  پاچ  هنومن  تاراشتنا  ار  روتاملکیراک  باتک  نیلوا 

 . دوب ات ۵۰  لاس ۳۷ 
 : تسا رارق  نیا  زا  روپاش  رگید  یاهباتک  درک .  پاچ  دیدجت  لاس ۵۵  رد  دیراورم  تاراشتنا  ار  باتک  نیا 

لاس ۱۳۵۴ دادماب  تاراشتنا  روتاملکیراک ۲   ــ
لاس ۱۳۵۴ دیراورم  تاراشتنا  مصقر “  یم  دابدرگ  اب  ناونع “  تحت  روتاملکیراک ۳  ــ

لاس ۱۳۵۶ دیراورم  تاراشتنا  روتاملکیراک ۴   ــ
لاس ۱۳۶۶ شتسرپ  تاراشتنا  روتاملکیراک ۵   ــ

دیراورم ۱۳۵۲ تاراشتنا  روپاش  زیورپ  یاهحرط  اب  یناکاز  دیبع  هبرگ  شوم و   ــ
شیوپ ۱۳۵۵ تاراشتنا  یلفق  قاجنس  یزتناف   ــ

دیراورم ۱۳۵۵ تاراشتنا  روپاش )  زیورپ  روپ و  یدسا  نژیب  کرتشم  یاهحرط  همانحیرفت (   ــ
مه یکی  و  لاس ۱۳۵۴ ،  رد  ناورز  یرلاگ  رد  لقتسم  روط  هب  یکی   ، تسا هتشاد  تکرش  زین  هاگشیامن  ود  رد  روپاش   ــ

روط هب 

یحلاص هواک  باختنا  هب  ( – ۱۸۷۵-۱۹۳۹  ) وداچام وینوتنآ 
تشهبیدرا ۱۳۹۳

« سآروم ناژ   » نوچ یوسنارف  تسیلوبمس  نارعاش  اب  درک . رفس  هسنارف  هب  راک  یارب  دمآ . ایند  هب  ایناپسا  لیوس  رد 
« ویراد نبور   » نوچ یناگدنسیون  نینچمه  و  نلرو » لپ   » و

زا شیپ  زور  هس  دش . زاغآ  وداچام »  » یاهیگراوآ هلسلس  وکنارف  یاتدوک  زا  دعب  دش . تسود  انشآ و  دلیاو » راکسا   » و
هب دوریم . رامش  هب  لسن ۹۸  هب  موسوم  یبدا  شبنج  یاههرهچ  نیرتگرزب  زا  تسب . ورف  ناهج  زا  مشچ  شردام  گرم 
، امین رظن  دروم  نویساملکد  نامه  هب  تسا  کیدزن  یعون  هب  دینک . هجوت  وداچام »  » زا رعش  نیارد  دوجوم  نویساملکد 

رفس  » رعش رد  ناریارصاعم  رعش  رد  ار  نآ  یلمع  عاونا  نیرتهب  زا  یکی  هدوب و  مسیلوبمس  اب  امین  ییانشآ  لصاح  هک 
(. ینکدک یعیفش  »ی  وگتفگ  » رعش رد  نینچمه  . ) میراد غارس  ینکدک  یعیفش  ریخ » هب 

، توارط رپ  یزور  هب 
ینمسای یوب  اب  داب 

: تفگ نینچ  مناج  اب 
نمسای یوب  یازا  ر  “ 

« منیچیمرب ار  وت  یاهخرسلگ  یوب 
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. مرادن یخرسلگ  نم  - »
« دناهدرمژپ همه  نم  غاب  یاهلگ 

هدرمژپ و یاهگربلگ  سپ  - » 
« مربیم دوخ  اب  ار  تا  همشچ  درز و  یاهگرب 

: متفگ دوخ  اب  متسیرگ و  نم  تفر و  داب 
» ؟ یدرک هچ  دنداد  تتسد  هب  هک  یغاب  اب  » 

———————————
یدامع نسحم  همجرت :  هب  وداچام  زا  یا  هدورس 

دوریم تسد  زا  زیچ  همه 
. دنامیم اج  هب  و 

تسا نتفر  اما ، ام  تلاسر 
هار ندیرفآ  نتفر و 

. ایرد یوس  هب  یهار 

دناهدوبن هوکش  لابند  هب  زگره  نم ، یاهزاوآ 
. نایمدآ یهرطاخ  رد  یگنادواج  هوکش 

ماهتشاد تسود  ار  ناهج  تفارظ 
. ابیرف نزویب و  تفارظ 

. دنانوباص بابح  نوچ  هک  ییاهناهج 

منک اشامت  ار  اهنآ  مهاوخیم 
خرس دیشروخ و  رون  یهتشغآ 

دنزرلیم دوبک  نامسآ  ریز  هک 
. دنکرتیم دناماگنهبان و 

. ماهدوبن هوکش  لابند  هب  زگره 

تسوت یاهمدق  یارب  اهنت  هار  نیا  رفاسم ! یاهآ 
. رگید یزیچ  نآ  زا  هن 

Easily create high-quality PDFs from your web pages - get a business license!

http://pdfmyurl.com/plans?src=pdf
http://pdfmyurl.com


درادن دوجو  یاهداج 
. تسوت ندرک  رفس  هداج ،

دزاسیم ار  هداج  تنتفر 
ینک هاگن  رس  تشپ  هب  هاگره  و 

ینیبیم ار  یریسم 
. دیامیپب هرابود  دناوتیمن  یسک  هک 

! رفاسم یاهآ 
دراذگیم اج  هب  ایرد  رب  ار  شرثا  تماگ ، ره 

اجنیا رابکی 
دنتسکش ناتخرد  یاههخاش  هک  یتقو 

دش هدینش  یرعاش  یهیرگ  یادص 
درادن دوجو  یاهداج  »

.« تسوت ندرکرفس  هداج ،

رطس هب  رطس  ماگ ، هب  ماگ 

داد ناج  هناخ  زا  رود  رعاش ،
. کیدزن ینیمزرس  کاخ  رد  هدش  نفک 

: دمآیم شوگ  هب  شاهیرگ  یادص  دشیم  هک  رود 
درادن دوجو  یاهداج  »

.« تسوت ندرکرفس  هداج ،

رطس هب  رطس  ماگ ، هب  ماگ 

دنناوخب زاوآ  دنناوتیمن  اههرهس  یتقو 
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تسا نادرگرس  رعاش  یتقو 
. دسریمن تداد  هب  زیچچیه  یتقو 

درادن دوجو  یاهداج  »
.« تسوت ندرکرفس  هداج 

رطس هب  رطس  ماگ ، هب  ماگ 

نایرفص دومحم  ریزو –  کنسح  ندرک  راد  رب  یقهیب و 
تشهبیدرا ۱۳۹۳

یقهیب زا  لوا  تسا  رتهب  مدید  یلو  مسیونب  یقهیب “  خیرات  زا  یرو  هرهب  اب  هتبلا  ریزو “  کنسح  دروم  رد  متساوخ  یم 
. میوگب تسا  نامروشک  تایبدا  خیرات  هتسجرب  هرهچ ی  هک  یا  هدنسیون  راگن و  خیرات  نیا 

تسا هتشون  شرمع  زا  لاس  فرص ۲۲  اب  هک  یباتک  هب  یگنت  اگنت  طابترا  شمان  هک  یقهیب  نیسح  نبا  دمحم  لضفلاوبا 
دراد دشاب  یم  روهشم  یقهیب  خیرات  هب  و 

رد یدالیم  لاسرد ۱۰۷۷  دش و  دلوتم  تسا  راوزبس  یکیدزن  رد  هک  قهیب  دابآ  ثراح  یاتسور  رد  یدالیم  لاس ۹۹۵  رد 
. تسا هدوب  نایونزغ  رابرد  مانب  ناسیون  خیراتو  ناخروم  زا  وا  تشذگ . رد  نینزغ 

دادیب تسد  هب  نامروشک  دنمشزرا  راثآ  زا  رگید  یرایسب  نوچمه  هنافساتم  هک  تسا  دلج  یس  تقیقح  رد  یقهیب  خیرات 
یمین زا  شیب  زین  نآ  لوا  دلج  زا  نوچ  تسا  هدنام  یقاب  نآ  زا  مین  دلج و  جنپ  طقف  ام  یارب  تسا و  هتفر  نیب  زا  نامز 

. تسا ریزو  کنسح  ناتساد  رخاف  خیرات  نیا  یابیز  اریگ و  یاه  شخب  زا  یکی  تسا . دنامن  یقاب 
هتسناوت ات  هتشاد و  رایتخا  رد  مامز  یرگید  زا  دعب  یکی  هک  یلد  روک  بصعتم و  یافلخ  بارعا و  هلمح  تسد  زا  ام 

؟ میا هدیشکن  اه  هچ  دنا  هدنازات 
هک دوب  یونزغ  دومحم  ناطلس  ریزو  نیرخآ  تسا  روهشم  ریزو  کنسح  مانب  ام  یارب  هک  یلاکیم “  دمحم  نبا  نسح  “ 

ربتعم یهداوناخ  زا  تسا ، روباشین  لها  کنسح  دوش . یم  هدیشک  راد  هب  یونزغ  دوعسم  یراکلغد  اب  هنافساتم  
نایروباشین ًاصوصخم  مدرم ـ  اب  لد  رگید ، نایرابرد  زا  رتشیب  ایوگ  تسا و  ریزو  دومحم  ناطلس  نارود  هب  یلیئاکیم ،

ینارگید تداسح  دروم  شتفرشیپ  هدوب ، ناشنایفارطا  نارگتموکح و  تشز  تداع  هکنانچ  شترازو  نارود  رد  دراد ـ 
کنسح یاج  هب  ترازو ، ًالثم  یرتهب ، ماقم  تسپ و  قیال  ار  دوخ  ای  دناهتشادن ، یماقم  تسپ و  دبال  هک  دریگیم ، رارق 

، دریگیمن دج  هب  ار  نادوسح  نارگهنتف و  یاه  هسیسد  دراد و  هقالع  کنسح  هب  دومحم  دننادیم  نوچ  دناهتسنادیم و 
. تسا یطمرق  کنسح  هک  دننکیم  نیتفت  هفیلخ  دزن  ًامیقتسم 

دنتفا و یم  رد  مه  اب  ینیشناج  بحاصت  یارب  هک  دوعسم  دمحم و  هتشاد ، تنطلس  یعدم  رسپ  ود  دومحم  ناطلس 
ماغیپ هب  و  دریگ ، یم  ار  دمحم  بناج  هتشاد  هک  یتخانش  اب  هدوب  دومحم  ناطلس  بوبحم  تیافک و  اب  ریزو  هک  کنسح 
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. یدرگ اقبا  زین  ترازو  رد  ینیبب و  ردق  یزوریپ ن  تروص  رد  ات  ایب  نم  بناجب  رادرب و  تسد  دمحم  زا  هک  دوعسم 
یمن دوعسم و  ات  تسا  ردپ  سنج  زا  رتشیب  دمحم  هک  دناد  یم  نوچ  دنام  یم  یقاب  دمحم  رادفرط  دنک و  یمن  یهجوت 
دمحم اب  ندوب  شیامن  نمض  هک  رگید  یرایسب  نوچ  و  دراذگب ، دوخ  یاه  هتسناد  رب  یاپ  دنک و  یزاب  هزود  ود  هک  دهاوخ 

. دنک راتفر  دندناسر ،  یم  دوعسم  هب  ار  دمحم  ههبج  یاه  ربخ  دنتشاد و  مه  هبتاکم  وا  اب  اتحو  دندوب  دوعسم  اب  افخ  رد 
کنسح یلو  دنا . دوب  نازاب  هزود  ود  نیمه  یگضرع  یب  دح  رد  تقادص  رب  هوالع  دمحم  تسکش  یاه  تلع  زا  یکی 

، دهد یم  ماغیپ  دوعسم  هب  حوضو  اب  هجیتن  رد  تسا . قداص  گنر و  کی  باختنا ، یتسود و  تقافر و  رد  هک  تسا  یمدآ 
دوعسم و  نک . راد  رب  ار  کنسح  باختنا  نیا  رطاخب  یدش  ناطلس  یدرب و  وت  رگا  منز .  یمن  مهب  دمحم  اب  ار  متعیب  نم 

 : دهد یم  ماغیپ  کنسح  هب  دنیشن  یم  تخت  رب  هک  هاگنآ 
دادغب زا  هفیلخ  اما  متسین  وت  گرم  بلاط  نم  یلو  منک  ترادرب  مدیسر  تنطلس  هب  مدش و  زوریپ  رگا  یدوب  هتفگ 

زا هک  دنکن  تارج  یسک  دعبنم  ددرگ و  نارکید  تربع  ات  دوش  راد  رب  دیاب  تسا و  یطمرق  کنسح  هک  تسا  هداد  ماغیپ 
 “ وت نوچ  یناسک  ینعی  دریگب “  تعلخ  رصم  نامکاح 

نامکاح اما  دوب . هداتسرفن  مه  یماغیپ  دروم  نیا  رد  و  دوب ، هدرک  شومارف  ار  کنسح  هفیلخ  تقیقح  رد  هکیلاح  رد 
نادراک ریزو  ریزو ، کنسح  ندیشک  راد  هب  یونزغ و  دوعسم  یراکیبرف  نیا  دنبای . یم  ار  یئاه  هار  هشیمه  راکلغد 

. دزادنا یم  راجاق  هاش  دمحم  یوس  زا  یرگید  هبخن  یناهارف  ماقم  مئاق  نتشک  هوحن  دایب  ارم  یونزغ  دومحم  شردپ 
زین رگید  یشک  هبخن  کی  هب  هدرک و  هدفتسا  تصرف  نیا  زا  هک  تسین  دب  یلو  دناشک  “ یم  ازارد  هب  ار  ثحب  دنچره  “ 

. مشاب هتشاد  یا  هراشا 
. دوب ازریم  سابع  رسپ  راجاق  هاش  نیدلارصان  ردپ  راجاق  هاش  دمحم  هک  دیناد  یم 

نوتس لس  جالعال  یرامیب  هب  التبا  تلع  هب  یلو  وا ، دهعیلو  دوب و  راجاق  هاشیلعتف  رسپ  ازریم  سابع  هک  دیناد  یم 
. دنامب یقاب  دش  یم  هاش  تیاهن  رد  هک  دهعیلو  تسناوت  یمن  تارقف 

اب ماقم  مئاق  یتقو  دوب . هدش  هدرامگ  هاشیلعتف  تساوخ  هیاپ  رب  هک  دوب  یناهارف  ماقم  مئاق  وا  هراک  همه  راکشبپ و 
ارازریم سابع  دوش ، دهعیلو  ازریم  دمحم  ینعی  ازریم  سابع  رسپ  هک  درک  عناق  ار  هاشیلعتف  ازریم  سابع  قفاوت 

دوخ یمظعا  ردص  هب  ار  ماقم  مئاق  دیسر  هک  تنطاس  هب  نلوا  هک  درک  شراداو  ماقم  مئاق  روضح  رد  درک و  راضح 
دنک و باختنا 

. دزیرن ار  ماقم “  مناق  ینعی  ار “  وا  نوخ  یطیارش  چیه  تحتو  زگ  ره  هک  دروخب  دنگوس  نمود 
ماقم مئاق  تندید  هک  نانمشد  تسود  روشک  صوصخب  نادراک و  اناد و  یریزو  باختنا  اب  ندیسر و  تنطلس  هب  زا  سپ 
تسا هتسب  سیلگنا  نابلط  طلست  تسایس  ذوفن  رب  ار  هار  صوصخب  تسا  ناریا  نانمشد  تیقفوم  عنام  دوخ  تیارد  اب 
دمحم وا  یاه  تیاعس  و  تسا  “ نامروشک  خیرات  نانز  نیرت  هایس  ور  زا  یکی  هک  ایلع –  دهم  شنز “  نتخادنا  ماد  هب  اب 

. دشکب ار  ماقم  مئاق  هک  درک  راداو  ار  شرسپ  ینعی  هاش 
مامح رد  ار  وا  نتشک  بیترت  دروآ و  رد  ارجا  هب  ریبک  ریما  دروم  رد  هاش  نیدلارصان  ردام  ناونعب  اه  دعب  هک  یراک  “ 

 “ داد ناشاک  نیف 
عناق ار  وا  هرخالاب  ات  تفر  یمن  راب  ریز  دزیرن  ار  ماقم  مئاق  نوخ  دوب  هدروخ  دنگوس  شردپ  یارب  هک  هاش  دمحم  اما 

. دنام یم  یقاب  رادافو  شدنگوس  هب  بیترت  نیدب  دوشن و  هتخیر  وا  زا  ینوخ  ات  هدب  ار  وا  ندرک  هفخ  بیترت  هک  دندرک 
 . تسا یطمرق  سپ  تسا  هتفرگ  تعلخ  رصم  رد  کنسح  نوچ  هک  هفیلخ  روتسد  نتخاس  اب  یونزغ  دوعسم  هک  هچنآ 

یم یعادت  دوش  یم  هتشک  یرگید  راکلغد  تسد  دب  هک  ار  ماقم  مئاق  گرم  دهد . یم  ار  شندرک  راد  رب  بیت  رت  نیدب 
. دنک

. تسا ریزو  کنسح  ندرک  راد  رب  زا  دنتسم  یرادرب  هدرپ  یقیب  خیرات  یاه  شخب  زا  یکی 
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مینک زاب  هرهچ  یمک  دیاش 
تشهبیدرا ۱۳۹۳

تشون هایس  هتخت  یور  ءاشنا  ملعم 
: دیسیونب دیراد  تقو  هقیقد  دنچ 

” ؟ تسه یئاه  زیچ  هچ  امش  بیج  رد  “ 
: دوب هدش  هتشون  اه  ءاشنا  زا  یکی  رد 

 ” خاروس ات  دنچ  “ 
****

درک هعجارم  یرتکد  هب  درب  یمن  شباوخ  اهبش  یصخش 
درامشب کی  هرامش  زا  اهبش  درک  هیصوت  وا  هبرتکد 

. رربب شباوخ  ات 
: دیسرپ وا  زا  رتکد  تفر ، رتکد  شیپ  دعب  زور  ضیرم 

؟ درب تباوخ  ات  یدرمش ، بخ 
مدرمش ات ۲۵۵۷۳  هلب  تفگ : ضیرم 

؟ یدیباوخ نآ  زا  دعب  بوخ ، رایسب 
. مدش دنلب  دوب  هدش  حبص  هگید  نوچ  رتکد ، ریخن 

****
: دیسرپ نامهم  زا  نابزیم  مناخ 

؟ دیراد لیم  هوهق 
، مرکشتم هن 

. دوش یم  باوخیب  مرهوش  بش  مروخ  یم  هوهق  تقو  ره  نوچ 
****

دز ار  میاپ  هشپ  کی  خآ … نز :
! دوب نامجاودزا  زا  لبق  لام  اه  یخوش  نیا  وگن ، غورد  رهوش : 

****
. دوب هدش  سوبوتا  راوستشاد  رتاوگ “  یرامیب “  هک  یدرم 

. درک یم  هاگن  وا  هب  لز  لز  یا  هچب 
: تفگ هچب  هب  تفر و  رس  شا  هلصوح  درم 

! اه تمروخ  یم  ینک  هاگن  مه  زاب  رگا 
داد باوج  هچب 

! هسرب نم  تبون  ات  هدب  تروق  یا  هدروخ  هک  ار  یکی  نوا  وت 
****

تشاد مه  ملعم  دریگب . یراگدای  سکع  سالک  یاه  هچب  زا  اتدوب  هدمآ  سرد  سالک  رس  ساکع 
دنوش عمج  درک  یم  قیوشت  ار  اه  هچب 
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تساسکعهرامش ١٥٠ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

یم دینک و  یم  هاگن  سکع  نیا  هب  دیدش  گرزب  نوت  همه  یتقو  دعب  اه  لاس  هک  هگنشق  ردقچ  دینیبب  تفگ : یم  ملعم 
… هلیکو الاح  هک  هدادرهم  نیا  هدش ، رتکد  الاح  هدمحا ، نیا   … دیئوگ
… هدرم الاح  هک  هملعم  اقآ  منیا  تفگ :  سالک  هت  زا  اه  هچب  زا  یکی 

نایرفص دومحم  زا  سکع  ما –  نیدرورف  نم 
تشهبیدرا ۱۳۹۳

ما نیدرورف  نم 

ما نیدرورف  مه  نم 
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تشهبیدرا ۱۳۹۳

ما نیدرورف  مه  نم 

ما تشهبیدرا  نم 
تشهبیدرا ۱۳۹۳
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ما تشهبیدرا  نم 

ما تشهبیدرا  مه  نم 
تشهبیدرا ۱۳۹۳
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تساسکعهرامش ١٥٠ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

تسارابخاهرامش ١٥٠ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

ما تشهبیدرا  مه  نم 

تشذگ رد  یئایبملک  ریهش  هدنسیون  زکرام  ایسراگ  لیرباگ 
تشهبیدرا ۱۳۹۳

شرازگ یکیزکم  یاههمانزور  • 
، زکرام ایسراگ  لیرباگ  هک  دنداد 

لبون هدنرب  ییایبملک و  هدنسیون 
۲۴ هبنشجنپ ، زور  تایبدا 

رد یگلاس  نس ۸۷  رد  نیدرورف ،
تشذگرد یتیسوکیزکم 

نامیاز یصخرمزا  تشگزاب  زا  سپ  نانز  جارخا 
تشهبیدرا ۱۳۹۳

تشگزاب زا  سپ  نانز  جارخا  صوصخ  رد  هک  یشهوژپ  قیقحت و  ساسارب 
زا هک  دیدرگ  صخشم  هام  تدم ۱۸  یط  رد  هدش : ماجنا  نامیاز  یصخرمزا 

سپ دنا  هدرک  هدافتسا  نامیاز  ههام  یصخرم ۶  زا  هک  ینز  رازه  نایم ۱۴۵ 
هدش جارخا  دوخ  نایامرفراک  یوس  زا  نانآ  رفن  رازه  راک ۴۷  هب  تشگزاب  زا 

Easily create high-quality PDFs from your web pages - get a business license!

http://www.gozargah.com/category/aks/
http://www.gozargah.com/akhbar/markez/
http://www.gozargah.com/category/akhbar/
http://www.gozargah.com/akhbar/ekhraj-e-zanan/
http://pdfmyurl.com/plans?src=pdf
http://pdfmyurl.com


تسارابخاهرامش ١٥٠ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

تسارابخاهرامش ١٥٠ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

نیا نامیاز  یصخرم  هام  شیازفا ۹  اب  دوشیم  ینیب  شیپ  لیلد  نیمه  هب  دنا ؛
. … دورب الاب  یدعاصت  تروص  هب  راک  یاهطیحم  رد  نانز  شزیر 

ربخ کی 
تشهبیدرا ۱۳۹۳

ات ۹۲، لاس ۸۳  زا  یصوصخ  یتلود و  شخب  رد  یمومع  ناکشزپ  هفرعت  • 
کشزپناور دصرد و  صصخت ۸۸۱  قوف  دصرد ، صصختم ۷۵۷  دصرد ،  ۵۵۰

تسا هتفای  شیازفا  دصرد  ۱۱۲۶

لتق ماجرفیب  یاههدنورپ  تسرهف  ردص  رد  قارع 
ناراگنهمانزور

تشهبیدرا ۱۳۹۳

دوخ شرازگ  نیرتهزات  رد  یِجیپیس ،» ، » ناراگنهمانزور زا  تیامح  هتیمک 
تسد زا  ار  دوخ  ناج  قارع  رد  راگنهمانزور  دص  هتشذگ  ههد  یط  دیوگیم 
. تسا هدیماجناین  یتیموکحم  هب  اهلتق  نیا  دروم ، چیه  رد  هک  دناهداد 

تینما زا  دوخ  هنایلاس  دروآرب  نیرتهزات  رد  ناراگنهمانزور  زا  تیامح  هتیمک 
ار هیروس  زین  دوب  هدرک  رشتنم  رتشیپ  هک  ناهج  رد  هفرح  نیا  نانکراک 

. دوب هدیمان  ناراگنربخ  یارب  ناهج  هقطنم  نیرتکانرطخ 
رامش شیازفا  ، » تسا کرویوین  رد  نآ  رقم  هک  یتلودارف  نامزاس  نیا 
یدیدهت ار  هیروس  رد  میقتسم » هلولگ  کیلش  یپ  رد  هدشهتشک  ناراگنربخ 
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تسارابخاهرامش ١٥٠ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

یدیدهت ار  هیروس  رد  میقتسم » هلولگ  کیلش  یپ  رد  هدشهتشک  ناراگنربخ 
. دننکیم راک  یگنج  قطانم  رد  هک  تسا  هتسناد  یناراگنهمانزور  یارب  هزات 

نارهت یاه  هناخرامق  رد  هنابش  یگدنز  زا  یشرازگ 
تشهبیدرا ۱۳۹۳

یاههار هدروآداب  یاهتورث  ندرک  جرخ  یارب  دناتموکح  ناکیدزن  زا  همه  ابیرقت  هک  یمالسا  یروهمج  یاههسیکون 
. تسا نآ  ناهنپ  یاهشخب  زا  رامق  راکشآ و  شخب  یناموت  درایلیم  دنچ  یاهنامتراپآ  اهوردوخ و  دنراد ؛ نوگانوگ 
هب ناوارف  ناریا  رد  ینوناق  یاهتیاسبو  رد  یعبرم  رتم  دص  دنچ  یاه  “ سواه تنپ   ” ای سکول  یاهنامتراپآ  یهگآ 

. دوشیم رشتنم  تاعوبطم  اههناسر و  رد  زین  نآ  ریوصت  شرازگ و  دروخیم و  مشچ 
ناموت درایلیم  تمیق ۳۰  هب  نارهت  هینارماک  هقطنم  رد  ینوکسم  دحاو  کی  شورف  زا  هامرهم  لوا  ناسارخ  همانزور 

یشرازگ اههمانزور  یاهیدنمزاین  هحفص  هب  عوجر  اب  نیالنآ “ ناریا  داصتقا  هیرشن “  نآ  زا  شیپ  زور  دنچ  داد . ربخ 
. نارهت یلامش  قطانم  رد  یناموت  درایلیم  دنچ  یرتم و  دص  دنچ  یاه  “ سواهتنپ  ” زا درک  رشتنم 

یرایسب مشچ  زا  جند  یاههلحم  رد  رگا  سکول  یاههناخ  درک . ناهنپ  یتحار  هب  ناوتیمن  ار  یدرایلیم  یوردوخ  هناخ و 
تخیر و ناهنپ  یاهشخب  دید . نارهت  یاهنابایخ  رد  ناوتیم  ار  یتارزام  ینیگروبمال و  هشروپ ، یاهوردوخ  دنامب  ناهنپ 

. دوشیم یصوصخ  یاههناخرامق  رد  رامق  نوچ  ییاهراک  لماش  اههسیکون  شاپ 
رد زین  یهاگ  دسریم و  مدرم  شوگ  هب  نآ  هب  طوبرم  یاهربخ  اما  درک  یشکرس  یتحار  هب  ناوتن  دیاش  اهناکم  نیا  هب 

. دوشیم سکعنم  یربخ  یاههناسر 
.« دنکیم دادیب  نارهت  رد  سکول  یاههناخرامق  تشون « : باتزاب  یربخ  تیاس 

لاس هس  یس و  خیرات  رد  راب  نیمراهچ  یارب  یراصحنا ، تالماعم  نالک و  یاهماو  یگنیدقن و  دشر  ، » باتزاب هتشون  هب 
گنر رس  رب  تباقر  ار  اههسیکون  نیا  یصخش  یسپاولد  نیرتشیب  هک  هدش  یدیدج “  هقبط  شیادیپ “  بجوم  رصاعم ،

لیکشت نایاقآ  لزانم  شوگ  خیب  نارهت ، رد  هکلب  سربق ، کوکناب و  رد  هن  اما  نالک ، یاهرامق  یتارزام و  هشروپ و 
.« دهدیم

یتفن و یاههژورپ  هشروپ و  ات  روگنا  تادراو  یراصحنا  تالماعم  نابحاص   ” ار نارهت  سکول  یاههناخرامق  یرتشم 
نیمات شعون  ره  زا  ناگدازاقآ  راکش  اب  ار  تینما  اههناخرامق “  نیا  ناگدننادرگ  دنا . یفرعم  یکناب “ گرزب  ناراکهدب 

اب رتسانشرس “ ابیز و  ىاهمناخ  رتهب و  ىاهیندیشون   ” اب هینارماک  هینارفعز و  رد  یصوصخ  هناخرامق  ود  دننکیم “.
، هیهلا هتشرف ، رد  دنا . ینوزف  هب  ور  نارهت  نیشنشوخ  یاههلحم  رد  بیقر  یاه  هناخرامق  دننک . یم  تباقر  مه 

. تسا سیسات  لاح  رد  سکول  ىاههناخرامق  نینچ  برغ  کرهش  دابآتداعس و  هینارفعز ،
یماظتنا یورین  یراکمه  عالطا و  اب  زج  دوشیم  رسیم  وجوسرپ  دنچ  اب  ناشسردآ  نتفای  هک  زکارم  نیا  زا  یرایسب 
. تسا لامش  یاههاگحیرفت  رد  یلکلا  تابورشم  شورف  دیرخ و  دننام  عوضوم  نیا  دنرادن . راک  همادا  ناکما 
ىدیدج ناراذگ  هیامرس  دسیون : یم  هدرک و  دروآرب  رفن  رازه  ود  دودح  ار  هسیکون  نازابرامق  دادعت  باتزاب  تیاس 

شرتسگ یارب  اهنآ  مادقا  نیلوا  ىدنبطرش ، یاههاگشاب  سیسات  دنراد و  یشزرو  یتعنص و  هقباس  هک  دناهدرک  روهظ 
. تسا رامق 

. ناموت نویلیم  کی  ات  ناموترازه  دص  زا  دیزادنایب . یهاگن  نآ  دننام  رکوپ و  لابتوف و  ىدنب  طرش  یاه  تیاس  هب  یهاگن 
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تسارابخاهرامش ١٥٠ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

رد لوپ  لاقتنا  اما  دنراد ، ىدوخ  یلیخ  یاضعا  طقف  مه  ییات  دنچ  هدشن و  رتلیف  ناش  یخرب  ىلخاد ، ىجراخ و  ىاهتیاس 
روشک لخاد  ىکناب  متسیس  زا  دننکیم و  لیدبت  ناموت  هب  ار  رالد  دنراد و  یلخاد  هدنیامن  تیاس  نیا  دوشیم . ماجنا  لخاد 

. دننک یم  هدافتسا 
نویلیم راهچ  هنایهام  هدرک ، هراجا  هینامرف  رد  هلبُم  ینامتراپآ  هسیکون ، کی  تیامح  اب  تسا . هلاس  جنپ  تسیب و  نیهاش 

یسلجم و سابل  تسد  دنچ  یرابتعا و  تراک  میس  دنچ  رامق ، زمرق  زیم  کی  ناوخ ، تراک  هاگتسد  جنپ  ناموت .
. تسا هناخرامق  راک  بابسا  تروپسا ،

، تسا کشخ  یمک  شتیریدم  هک  نآ  اب  دوواد  هتبلا  دننک . یم  تباقر  مه  اب  دراد . هباشم  یا  هناخرامق  هینارفعز  رد  ُدواد 
نیشن شوخ  یاه  هلحمرد  اهنیا  دننامه  رت . سانشرس  ابیز و  ىاه  مناخ  رتهب و  ىاهیندیشون  تسا . رت  تیفیکاب  شتامدخ 

. تسا ینوزف  هب  ور  نارهت 
——

تن کیپ 
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