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هلاقم

هامرویرهش هاگرذگ 

ناگدنسیون نوناک  هینایب ی 
تشذگرد تبسانم  هب  ناریا 

یناهبهب نیمیس 

هتشون ام –  خیرات  تایبدا و 
یراهدنق دمحا 

 ییاقب نارهم  همان  – دای 

یاه هناسر  طباور  هتسب  رادم 
هداز رظان  هیفص  ینوردنا – 

تیعضو زا  یکلرز  الهش  هیالگ 
ناریا رد  رشن 

هزیاج فقوت  مالعا  هناهب  هب 
 – یریشلگ گنشوه  یبدا 

ناریا رد  یبدا  زیاوج  یگرمناوج 
ینیسح مازرف  دیس  – 

لنلک اب  نالعاج  فیثک  یزاب 

هرُالگ زا  یهاتوک  هتشون 
نایرفص

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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» هلاقمهرامش ١۵٤ هاگدید  ۱

تسا نارای  نیا  تمه  لصاح  هاگرذگ ، هرامش  نی  ا
***********************************

 “ جاهتبا گنشوه  روپ –  رقاب  ورسخ  نایرفص –  دومحم  رتکد  یئاقب –  نارهم 
- میهمریما هیاس – “ 

دیس یراهدنق –  دمحا  هداز –  رظان  هیفص  تیدحا –  هرهش  نادراک –  نیرسن 
 - رذآ شون  نیسح  جیرب –  یلروب  ینیسح –  مازرف 

اضترم ریسگنت –  اسیلا  یربنق –  دیجم  ناراب –  نژیب  رتکد  یهاشمرخ –  باتهم 
 - نایرفص هرُالگ  دازآ –  زورهب  یمشاه –  ناویک 

نیمیس دیبع –  یناخ –  ودرا  لضفلاوبا  یدامتعا - هبادوس  یخالف –  میهاربا 
 - یکلرز الهش  یمنغا –  اضر  ناراب –  نژیب  رتکد  یناهبهب -

نیمیس تشذگرد  تبسانم  هب  ناریا  ناگدنسیون  نوناک  هینایب ی 
یناهبهب

رویرهش ۱۳۹۳

ِناتماق دنلب  زا  هک  یدازآ ، راد  مچرپ  اهنت  هن  ام  گرزب  رعاش  • 
 … دوب یدازآ  دهعت و  رعش  ِناب  سوناف 

دازآ هچیرد  کی 
منادنز هب  نکزاب 

، رادمان هدنسیون ی  رعاش و  ( ۱٣۹٣-۱٣۰۶  ) یناهبهب نیمیس 
هرود ی رد  نوناک  ناراذگداینب  زا  ناریا ، ناگدنسیون  نوناک  وضع 

هرود و نیا  زا  تبون  هس  رد  نوناک  ناریبد  تئیه  وضع  موس ،
یتسار هب  ار  نیمیس  تشذگرد . نانز  قوقح  ِیعامتجا  لاعف 

هار دیمان ، هملک  تمارک و  ردام  نارعاش و  ِرعاش  ناوت  یم 
نآ چیپ  چیپ  ِیکیرات  رد  شزغل  میب  هک  یتاملظ  رد  گرزب  یدلب 

نایرفص

دراد یملاع  شدوخ  یارب 

شیاهتشاد رب  دیبع و 

یبدا یاههزیاج  ارچ 
؟ تسا هاتوک  ناشرمع 

هاش ِگرم  یتبراقم و  ِیرامیب 
زا یگرب  یوفص –  ِمود  سابع 

خیرات

یم شندناوخ  هب  مه  نیا 
دزرا

 – لیم یئ  دنچ  هب  خساپ  رد 
طباور لوئسم  نادراک ، نیرسن 

یمومع

ناراب نژیب  رتکد  هاتوک  هاگن 
نیمیس هنارکتبم  شزادرپ  هب 

لزغ هب  یناهبهب 

ناهنپ تقیقح 

ناتساد

مشش ِ  ِ لصف دیما ، میب و 
رتکد نیلوراک –  اب  ماش  نامر 

نایرفص دومحم 

تیدحا هرهش  وگنلا – 

( نیاتشا رولیس  لش   ) نابناین
دیجم هدننک  لاسرا  مجرتم -؟؟؟ :  ـ

یربنق

رعش

 – شروک باوخن  زگره 
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تساهلاقمهرامش ١۵٤ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

دنهاوخ یمن  هک  تسهو  هدوب  یکاپ  یاه  ناج  همه ی  هغدغد ی 
هک اغیرد  همه ، نیا  اب  دنراذگ . ندرگ  یهابت  تملظ و  غوی  رب 

. تفر تشاذگ و  مد  هدیپس  هار  هب  مشچ  ار  ام  نیمیس 
زیزع نیمیس  ردنا ، متس  یاه  لاس  نیا  همه ی  رد  هک  ار  یتسار 

رصع خر  هب  خر  هک  دوب  ییاه  هناورپ  نیرت  یمخز  راتسرپ 
اهنت هن  ام  گرزب  رعاش  دندوب . هداتسیا  گرم  ترودک و  سکرک و 
دهعت و رعش  ِناب  سوناف  ِناتماق  دنلب  زا  هک  یدازآ ، راد  مچرپ 

فیرش و ییاه  تلصخ  نیمیس  اهنیا ، رب  نوزفا  دوب . یدازآ 
راوگرزب نز  نیا  یلدایرد  یشنم و  گرزب  رد  تشاد . یناسنا 

زیرکی هنالیذر و  هک  ار  یکاته  نارگبوکرس  یتح  هک  سب  نیمه 
دندوب هتسب  رمک  شرازآ  تیذا و  نیهوت و  یزاس و  هدنورپ  هب 

. دیمان دوخ  نت » هراپ ی  »
رد هک  میرآ  دای  هب  ات  دراد  یم  نآ  رب  ار  ام  گرزب ، نز  نیا  نادقف 

. تسام شود  رب  ینارگ  یاه  تیلوئسم  هچ  هدولآ  ِرصع  نیا 
یسراف و رعش  رد  یدنلب  هاگیاج  نانچ  یگدنز ، گنهرف و  هملک و  لزغ و  ِناهج  ِزاس  خیرات  نز  ام ، زیتس  متس  ِنیمیس 

ناریا ناگدنسیون  نوناک  رد  مه  ار ، شا  یلاخ  یاج  میا  هداد  تسد  زا  ار  وا  هک  لاح  هک  تشاد  نایب  یدازآ  قح  زا  عافد 
. مینک یم  ساسحا  دوجو  همه ی  اب  ینونک ، هعماج ی  راوشد  تیعقوم  رد  مه  و 

یب ممصم و  ار  دهعت  یهاوخ و  یدازآ  هلسلس ی  ناریا ، ناگدنسیون  نوناک  رد  وا  ناماگمه  ناهارمه و  همه ، نیا  اب 
. تسشن دنهاوخن  یاپ  زا  ناگمه  یارب  انثتسا  رصح و  چیه  یب  نایب  یدازآ  ِبلط  رد  هاگ  چیه  داد و  دنهاوخ  همادا  دیدرت 
، دشک یم  یخیرات  یشیدنا  کیرات  لهج و  خُر  هب  ار  دوخ  یرادیاپ  دنلبرس  مدرم  نیا  یایوپ  گنهرف  هک  یماگنه  ات  دشاب 

. دنامب هنادواج  دشاب و  زادنا  نینط  نانچمه  وا  ضارتعا  رسارس  شکرس و  یاه  هژاو  ِدوجو  رد  یناهبهب  نیمیس  دای  مان و 
تیلست روشک  لقتسم  ِیگنهرف  هعماج ی  ناتسود و  هداوناخ ، هب  ار  یناهبهب  نیمیس  تشذگرد  ناریا  ناگدنسیون  نوناک 

. دیوگ یم 
ناریا ناگدنسیون  نوناک 

٣۰/۵/۱٣۹٣

یراهدنق دمحا  هتشون  ام –  خیرات  تایبدا و 
رویرهش ۱۳۹۳

تروص هب  یسیون  رثن  شیپ  لاس  دودح ۸۰  زا  هتبلا  تسا .  هدوب  رعش  هب  رصحنم  ام  تایبدا  دص  رد  زا ۹۵  شیب  دیاش 
 ، یولع گرزب  هدازلامج ،  یلع  دمحم  دننام  یناگدنسیون  شیپ  لاس  رودح ۸۰  زا  دوب . هدش  عورش  نامر  ناتساد و 

دومحم تیاده ،  قداص  دومحم ،  دمحا  یریشلگ ،  گنشوه  دمحا ،  لآ  لالج  یدعاس ،  نیسحمالغ  حیصف  لیعامسا 
ایوز یهاش ،  ریما  دیشهم  روپ ، یسراپ  شون  رهش  روشناد ،  نیمیس  یناغفا ،  دمحم  یلع  یمیهاربا ،  ردان  یدابآ ،  تلود 

 – شروک باوخن  زگره 
یناهبهب نیمیس 

 “ جاهتبا گنشوه  زا  یلزغ 
تفر دوز  هک  یفطل  دایب  هیاس “ 

ورسخ ینم -! ِنهیم  وت 
روپرقاب

میهم ریما  همان – 

یهاشمرخ باتهم  گوس – 

یماطسب یغورف  زا  یلزغ 

یزیربت بئاص  زا  یلزغ 

باتهم باختنا  هب  یلزغ 
ناویک یضترم  زا  یهاشمرخ 

یمشاه

دازآ زورهب  یعابر –  کی 

 – شرازاب غاد  یاه  یرتشم 
یدامتعا هبادوس 

یناهبهب نیمیس  هسوب –  رابگر 

سکع

دنمرنه هداوناخ 

ناگنس یس  رد  بورغ 

یریش هار  ناشکهک 

ناگدنسیون نارعاش و 
ناهج

 – یرلناخ لتان  زیورپ  رتکد 
رویرهش نارهت –  دنفسا ۱۲۹۲ 

اسیلا زا  میظنت  نارهت –   ۱۳۶۹
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ناوتب دیاش  دنا . هتشون  یبوخ  یاه  نامر  کبوچ  قداص  یقارن و  یلگ  هداز ،  یجاح  هدنخرف  روپ ،  یناور  ورینم  دازریپ ، 
اب نامر  هک  دشاب  یم  یدابآ  تلود  دوحم  تسا  هتشون  یدلج  دنچ  دنمشزرا  نامر  هک  یناریا  هدنسیون ی  اهنت  تفگ 

رگید مه  زورما  یگدنز  میراد . ناریا  رد  مه  بوخ  سیون  نامر  یاه  مناخ  هزورما  تشون . ار  دیلک ر  یدلج  دنچ  شزرا 
یره یاه  باتک  ناهج ، ریخا  هلاس ی  راد ۵۰  هلابند  نامر  اهنت  دیاش  . دهد یمن  ام  هب  ار  روطق  یاه  نامر  ندناوخ  لاجم 

دشاب گنیلور   ، یک یج ، مناخ  یسیلگنا  یاناوت  هدنسیون ی  زا  رتاپ ،
ای رابجا  یور  زا  ام ،  یارعش  دص  رد  زا ۹۰  شیب  دش . یم  رصحنم  رعش  هب  ابیرقت  ناریا ،  رد  تایبدا ،  خیرات ، هب  هجوت  اب 

هدورس دنا ، هدوب  شزرا  مک  ای  شزرا و  یب  اقلطم  ای  هک  یناهاش  حدم  رد  ار  دئاصق  نیرت  ابیز  رت ، برچ  همقل ی  یارب 
. دنا

یسراف نابز  هدرتسگ ی  میظع و  تیفرظ  ییاناوت و  هک  دوب  یگرزب  رعاش  نیتسخن  یسراف  رعش  درم  گرزب  یکدور 
هک درک  یناماس  رصن  وبا  زا  یحادم  نانچنآ  تمظع ،  همه  نیا  اب  درم  نیا  دیناسر . تابثا  هب  رعش  شیارس  یارب  ار 

. تفای تسد  رایسب  یتورث  هب  هک  تسا  هتفگ  حدم  ردقنآ  تسا  ناریا  رعش  ناگرزب  زا  هک  وا  . تسین روصتم  نآ  رب  یدح 
ار شرنه  دز و  اپ  تشپ  شیاسآ  تمعن و  زان و  تردق و  یاه  هلص  هب  ناریا ،  بدا  درم  گرزب  نیا  یسودرف . اماو 

نیا تساوخ . یمن  یزیچ  یدنلب  رس  تمظع و  زج  ناریا  یارب  وا  . درک نایناریا  هدنیآ ی  ناریا و  مدرم  ناریا و  فرص 
ود زا  ناریا  هک  داتفا  همانهاش  ندورس  رکف  هب  یتقو  شیدنا ،  فرژ  لد ، رادیب  یناریا  نیا  یناسارخ ،  هداز ی  ناقهد 
دص د رد  دادغب  تفالخ  وس  کی  زا  دوب . روای  رای و  یب  ناگناگیب  یگنهرف  یسایس و  یماظن و  یزاتکرت  ربارب  رد  وس 
نادناخ دندوب و  هدروآ  رب  رس  نوحیج  یوس  زا  یسفن  هزات  ماوقا  وس  رگید  زا  و  دوب ،  هعبات  ماوقا  موسر  بادآ و  یدوبان 

. دنتشاد یم  رب  کی  هب  کی  ار  یناریا  یاه 
رخافم یایحا  فرص  ار  دوخ  یاناوت  عبط  تساخرب و  ناریا  یرای  هب  هنت  کی  لد ،  اناد  درم  دازآ  نیا  یراگزور  نینچ  رد 

عضو یوجتسج  هب  یتقو  . درک هنادواج  ار  یناریا  نانام  رهق  یخیرات  یاه  هناسفا  دای  مان و  وا  درک . یناریا  ناریا و 
گنهرف زا  یناشن  رتمک  میرگن ،  یم  هدنام  یقاب  نوتم  رد  اه  لاس  نآ  رد  ناریا  هعماج ی  یرکف 

ناهاشداپ نایاورنامرف و  حدم  اب  دوب و  هدش  هاج  نان و  فرص  نانآ  رنه  هک  مینیب  یم  ار  ینارعاش  میبای . یم  ار  یناریا 
هار نیا  زا  هک  دندوب  رگید  نارعاش  زا  یرایسب  یرصنع و  یناتسیس و  یخرف  دنتفرگ . یم  ناوارف  یاه  هلص  دساف ، 
یوق یارعش  زا  وا  هکیلاح  رد  دوب . ناهاش  ناورش  رابرد  هب  هتسباو  لاس  تدم ۴۰  هب  یناقاخ  دندوب . هدز  مهب  یتورث 

یرونخس و یاه  شیارگ  اب  هنادنم  رنه  تسا  یمظن  رتشیب  وا  راعشا  دوب .  یسراپ  بدا  گرزب  ناداتسا  زا  یکی  عبط و 
. تسا نئادم  ناویا  هدیصق ی  نآ  نیرت  فورعم  یظفل . قیاقد 

یم یسراف  تایبدا  کرات  رب  وا  ناتسلگ  هچابید ی  عجسم  رثن  تسا . نخس  داتسا  قح  هب  یدعس  یدعس ،  دروم  رد  اما 
 ، قشع هراب ی  رد  الثم  تسا . هتشاد  فرح  زیچ  همه  هراب ی  رد  ابیرقت  هک  تسا  یناریا  گرزب  رعاش  اهنت  وا  . دشخرد

یناریا رعاش  چیه  تسا . هتفگ  نخسریزو  هاش و  داد و  لدع و  هعماج ،  تلود و  قالخا ،  تفع ،  ایند ،  نید ،  نافرع ، 
یتح نیمز و  ناریا  زرم  زا  شراثآ  هزاوآ ی  هک  اجنآ  ات  تشادن . ترهش  شدوخ  تایح  نامز  رد  یدعس  هزادنا ی  هب 
هب اه  لگ  یروتارپما  ناونع  تحت  ار  ناتسلگ  زا  یشخب  لاس ۱۶۳۶  رد  هیرود  هردنآ  یتقو  تشذگ . نانابز  یسراف 
درم گرزب  نیا  دوب . هدشن  همجرت  ییاپورا  یاه  نابز  هب  یناریا  رعاش  چیه  راثآ  نامز  نآ  ات  دوب  هدرک  همجرت  هسنارف 

. تسا فسات  یسب  یاج  اعقاو  تسا . هتفگ  یگنز  نب  دعس  هراب ی  رد  رایسب  حیادم  یسراف  تایبدا 
شتایح نامز  رد  هک  دوب  باذج  یردق  هب  وا  نایب  هویش ی  دوب . زیربل  قح  تفرعم  هشیدنا ی  زا  ظفاح  ظفاح ،  اماو 

کی وا  ناوید  دوب . تغالب  تحاصف و  ردپ  شیوخ ،  زغم  رپ  یلاع و  نیماضم  اب  وا  دوب . هدیدرونرد  ار  قافآ  یو  ترهش 
نیرتابیز و هب  تایلزغ  بلاق  رد  ار  شیوخ  رنه  ظفاح  تسا . ماهبا  ماهیا و  رعش  ظفاحرعش ،  تسا . حور  همان ی  رفس 

. تسا هتفگ  هاش  یارب  رایسب  حیادم  زین  ریظن  یب  رعاش  نیا  کلاذ  عم  تسا . هدرک  نایب  نکمم  تلاح  نیرت  بان 
.

مه ازیم  جریا  . دوتس یم  ار  هیراجاق  تیافک  یب  ناهاش  داپ  شراعشا  رد  یلو  دوب  یبوخ  رایسب  رعاش  یماطسب  یغورف 

اسیلا زا  میظنت  نارهت –   ۱۳۶۹
ریسگنت

زنط

ودرا لضفلاوبا  هغبان –  هچب 
یناخ

ریهاشم

ینپ فشاک  گنیملف  ردناسکلا 
چیرب یلروب   : هدنسیون  - نیلس

یراه دنق  دمحا  نادرگرب : 

باتک یفرعم 

اضر یناغفا – “ باتک “ 
یمنغا

دقن

یاباب یجاح  تشذگ  رس 
، یندناوخ رایسب  یباتک  یناهفصا 

گرزب یماهبا  ناور و  یا  همجرت  اب 
زا یناهفصا  بیبح  ازریم  همجرت :

دومحم زا :  میظنت  هسنارف  نتم 
نایرفص

خرف غورف  رعش  رد  مزیتورا 
ناراب نژیب  رتکد  داز ـ 

دومحم ناتساد  ود  هب  هجوت 
یحالف میهاربا  نایرفص – 

رابخا
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 . تسا هدورس  یراعشا  نآ  نیا و  حدم  رد  مه  رایرهش  داتسا  دورس . یراعشا  نآ  نیا و  حدم  رد  تیطورشم  زا  لبق 
ار نادنز  یتح  دنا و  هتفگن  حدم  اتدمع  دیدج  یارعش  تفگن . حدم  یلو  دش  اریذپ  ار  نادنز  یتح  راهب  یارعشلا  کلم  یلو 

. دنا هدش  اریذپ  مه 
زا نایناساس  دوب . دهاوخ  یراسمرش  بجوم  دراوم  یرایسب  رد  مینک  ناریا  یعامتجا  خیرات  هب  ارذگ  یهاگن  رگا  خیرات :

ناشتیلصا هک  یناساس  ناهاشنهاش  دنتسیز . یم  یدالیم  ات ۶۵۱  یاهلاس ۲۲۴  رد  هک  دندوب  یناریا  یهاشنهاش  نادناخ 
یکیدزن رد  نوفسیت  رهش  نایناساس  تختیاپ  دنتفای . یگریچ  ایسآ  ٔهراق  برغ  زا  یگرزب  شخب  رب  دوب ،  سراپ  ناتسا  زا 

تمظع هوکش و  جوا   . دوب نوفسیت  یکیدزن  رد  یکچوک  ٔهقطنم  مان  دادغب  نامز  نآ  رد  دوب . یزورما  قارع  رد  دادغب 
یگدرتسگ ظاحل  زا  ناریا  نامز  نآ  رد  دوب . زیورپورسخ  ناوریشونا و  یهاشنهاش  نامز  رد  یناساس  یروطارپما 

زا سپ  یلو  دندوب  ایند  مدرم  نیرت  هفرم  زا  زیورپورسخ  نامز  رد  نایناریا  دزیم و  ار  لوا  فرح  ایند  رد  نیمزرس 
نایلوتم تلاخدو  دش  فیعضت  رایسب  ناریا  یروطارپما  تفر و  جرم  جره و  هبور  ناریا  عاضوا  مک  مک  زیورپ  ورسخ 

فرظ . دش جرم  جره و  زا  رپ  یروطارپما  تخیر . مه  هب  تکلمم  عاضوا  دش و  تلع  رب  دیزم  تکلمم  روما  رد  یتشترز 
یداع ریغ  گرم  هب  ای  دنتخیرگ ، ای  دندیسر ، لتق  هب  ای  یلو  دندش ،  تنطلس  تخت  یعدم  نامکاح  زا  نت  هن  لاس  راهچ 

ظاحل زا  هک  ناریا  گرزب  یروطارپما  هک  درک  یمن  رکف  سکچیه  دنتشگ . دیدپان  هنحص  زا  بیترت  نیدب  و  دنتشذگرد ،
البق یتح  . ددرگ ضرقنم  نیشن  نابایب  بارعا  یلیلق  ¬ی  هدع تسد  هب  دز  یم  ایند  ار  لوا  فرح  یماظن  یگنهرف و 
موق نیا  ناریا  یروطارپما  . دندوب هتفاتش  ناشکمک  هب  یناریا  ناهاش  هک  دندوب  هدش  یطحق  راچد  بارعا  راب  نیدنچ 

نآ اب  یناساس  یروطارپما  هرخالاب  درک . یم  تظفاحم  مور  دنمتردق  یروطارپما  زواجت  زا  ار  گنهرف  یب  فیعض و 
هلمح ناریا  هب  ناملسم  بارعا  یدالیم  لاس ۶۳۶  رد  دروخ . یم  تسکش  درگنابایب  برع  تشم  کی  تسد  هب  تمظع 

. دندرک
نآ رب  لیلد  نیمه  هب  دنتفاتش !!! بارعا  لابقتسا  هب  زاب  شوغآ  اب  نایناریا  هک  دنتسه  نامگ  نیا  رب  زین  یاهدع  هنافساتم 

 . منک هراشا  لابقتسا  نآ  زا  یشخب  هب  هک  مدش 
رامشیب راتشک  دنتفرگ ؛ یپ  ار  ناکتخیرگ  ناحتاف ، دسیون : یم  توکس  نرق  ود  باتک  رد  بوک  نیرز  نیسحلادبع  رتکد 
هارمه هب  نانآ  زا  نت  رازه  تصش  . دندش هدیشک  دنب  هب  رتخد  نز و  رازه  دصیس  اهنت  هک  دوب  یا  هزادناب  یریگ  جارات  و 
یشورف هدرب  یاهرازاب  رد  نارتخد  نانز و  نیاو  دندش  هداتسرف  هفالخلاراد  هب  سمخ  تباب  میس  رز و  رتش  راب  دصهن 

دندش و هباوخمه  تبون  هب  دنب  رد  نارتخد  نانز و  اب  اه  برع  اه ،  نآ  شورف  زا  لبق  دندیسر ؛  شورف  هب  یمالسا 
. دنداهن یاج  رب  رایسب  هتخانشان ی  ردپ  نادنزرف 

بارعا طلست  زا  سپ 
 ( برع رادرس  دایز (  نبا  عیبر  هکیروطب  دندرک  رایسب  تنوشخ  ناملسم  بارعا  رایسب و  تمواقم  مدرم  ناتسیسرد ؛

هتشک داسجا  ینعی  ناگتشک (  زا  دنتخاسب  یدص  ات  داد  روتسد  نانآ  تمواقم  روش  زا  نتساک  مدرم و  باعرا  یارب 
دش رارق  تسشن و  نآ  رب  دایز  نبا  عیبر  و  دنتخاس ؛ اههاگ  هیکت  داسجا  نآ  زا  مه  و  دنتشابنا )  مه  یور  ار  گنج  ناگدش 

باتک زینک ( . هچب و  مالغ  رازه  اب  دنهد  نینموملا  ریما  هب  مهرد  نویلیم )  کی  رازه  ( رازه  ناتسیس  زا  لاس  ره  هک 
هحفص ۳۰۷)  ۱ دلج لماک  خیرات  باتک   – ۸۰ ، ۳۷ هحفص ناتسیس  خیرات 

گنج نیا  رد  برع )  رادرس  هریغم (  هکیروطب  دندرک ؛  رایسب  تمواقم  یرادیاپ و  رهش  مدرم  یر  هب  بارعا  هلمح  رد 
ین اب  ار  ناگتشک  هک  دندش  هتشک  اهنآ  زا  نادنچ  و  دندرک … یدرمیاپ  دندیگنج و  مدرم  داد .  تسد  زا  ار  شمشچ 

هحفص مجنپ  دلج  یربط ؛ خیرات  باتک  دوب (.  نئادم  مئانغ  دننامه  درک  ناناملسم  بیصن  یر  هک  یتمینغ  دندرک و  هرامش 
(۱۹۷۵

حورجم یتخسب  برع )  رادرس  هلل (  ادیبع  هک  یا  هنوگب  دندرک  رایسب  تمواقم  یرادیاپ و  مدرم  زین  روپاش  هب  هلمح  رد 
نانچ زین  برع  نایهاپس  دننک ؛ ماع  لتق  ار  روپاش  مدرم  وا ؛ یهاوخنوخ  هب  ات  درک  تیصو  گرم  ماگنهب  هکنانچنآ  دش 
مجنپ دلج  یربط ؛ خیرات  باتک   - هحفص ۱۱۶ یخلب ؛ نبا  همانسراف  باتک  . ) دنتشک ار  رهش  مدرم  زا  یرایسب  دندرک و 

تسا نیگمغ  زورما  ینابوک 

ههقهق هدنخ و  اب  هیکرت ، نانز 
دندرک حتف  ار  رتییوت 

، رگید ییاوه  هحناس  کی 
هب ار  رگید  یا  هعجاف  دوب  کیدزن 

دروآ دوجو 

یجراخ عابتا  هب  وضع  دنویپ 
دش عونمم  ناریا  رد 

یشکدوخ رامآ 
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هحفص ۲۰۱۱)
دور هب «  اه  دعب  گنج  نیمه  ببسب  هک  یدور  رانک  رد  ناریا  برع و  نایهاپس  نیب  تخس  یگنج  سیلا ؛ هب  هلمح  رد 

رگا هک  درک  رذن  دیلو  نبا  دلاخ  نایناریا ؛ هناتخسرس ی  یرادیاپ  تمواقم و  ربارب  رد  تفرگ . رد  دیدرگ  فورعم  نوخ » 
بولغم نایسراپ  نوچ  و  منک »  ناور  ناشدور  رد  ار  ناشاه  نوخ  هک  مشکب  اهنآ  زا  نادنچ  دیدرگ «  زوریپ  نایناریا  رب 

 « دندز یم  ندرگ  دور  رانکرد  دندروآ و  یم  دندوب ؛ هتفرگ  تراسا  هب  هک  ار  اهنآ  زا  هورگ  هورگ  دلاخ «  روتسدب  دندش ؛
رتشیب ای  نت  رازه  هدجیه  هک  ار  هاپس  توق  دولآ ؛ نوخ  بآ  اب  یپایپ  زور  هس  دوب و  اه  بایسآ  دور ؛ رب  هک «  دیوگ  هریغم 

هحفص مراهچ ؛ دلج  یربط ؛ خیرات  باتک  دوب (. نت  رازه  داتفه  سیلا  رد  نایسراپ )  ناگتشک (  دندرک …  درآ  دندوب ؛
 … گرب ۱۲۳)و مود  دلج  ناریا ؛ هلاس  رازه  هد  خیرات  باتک  - ۱۴۹۱

هکنیا هن  دنتفریذپ . ار  نایزات  یرورس  لاس  یازارد ۵۰۸  هب  اه  یناریا  . 
یم همتاخ  نایسابع  دساف  تموکح  هب  دیآ و  یم  وکاله  مان  هب  لوغم  کی  هکلب  دنوش  صالخ  نایزات  رش  زا  دنتسناوت  دوخ 

 ، ناقفخ توکس و  نرق  ود  زا  سپ  دنوش . یم  شآ  زا  رت  غاد  هساک ی  یبرع  نابز  اه و  برع  یارب  اه  یناریا  دهد ..
هدش ایند  نابز  نیرت  لماک  یبرع  نابز  دینک  وجتسج  رتویپماک  رد  رگا  هک  یروط  هب  دنسیون . یم  ار  یبرع  وحن  فرص و 

. تسا
یتیصخش یب  یسولپاچ و  دندیسر . یم  الاب  تاماقم  هب  شورف  دوخ  دارفا  ناهاشداپ ،  افلخ و  رابرد  داسف  تلع  هب 

هفیلخ لیوحت  نیشفا  مان  هب  نئاخ  کی  ار  کباب  مان  هب  یبالقنا  کی  تسا . هدوب  اه  رابرد  رد  تفرشیپ  یفاک  مزال و  طرش 
راچد تسا “ هتشون  هلباقم  ربج و  دنمشزرا  باتک  همدقم ی  رد  شیپ  لاس  دودح ۹۰۰  رد  مایخ  رمع  میکح  دهد . یم 
ثحب و یارب  تصرف  زا  هک  دنا  هدنامن  یقاب  یمک  هدع ی  زج  هداتفا و  راک  زا  ملع  لها  هک ،  میا  هدش  یا  هنامز 

دنزیمایب و لطاب  اب  ار  قح  هک  دنراک  ردنا  تسد  همه  ام  هرود ی  نایامن  میکح  سکعرب  دننک . هدافتسا  یملع  تاقیقحت 
ییحی دننک “.  یم  ینامسج  تسپ  ضارغا  فرص  ار  نآ  دنراد ،  یتفرعم  شناد و  رگا  دنرادن . یراک  سیلدت  ایر و  زج 

هراک ی همه  شنآد ،  تیارد و  همه  نآ  اب  کلملا  ماظن  هجاوخو  دوب  دیشرلا  نوراه  تمدخ  رد  ناریا  ناگرزب  زا  یکمرب 
رازه اب  رتنالک  میهاربا  ازریم  دوب ،  لوغم  ناخ  تسار  تسد  یسوط ،  نیدلا  ریصن  هجاوخ  دوب . یقوجلس  هاش  کلم 
دمحم رتکدو  اه  ریبک  ریما  ناخ  یقت  از  ریم  اما  دهد . یم  هیراجاق  تسد  هب  دریگ و  یم  هیدنز  زا  ار  تموکح  دنفرت 

اهرابرد زا  رتشیب  یهاگآ  یارب  دنتسویپ . یدزیا  تمحر  هبات  دندنام  ردقنآ  هشوگ ی ،  رد  ای  دندیسر  لتق  هب  ای  اه ،  قدصم 
رابرد رد  ملع  هللا  دسا  تارطاخ  باتکو  هاش  نیدلا  رصان  رابرد  رد  هنطلسلا  دامتعا  تارطاخ  یاه  باتک  تسا  بوخ  ، 

یالبال زا  کلاذ  عم  تشاد ، هاش  اضر  دمحم  اب  یعقاو  یتیمیمص  ملع ،  هللادسا  هکنیا  اب  دیناوخب . ار  هاش  اضر  دمحم 
هک دروآ  راشف  مدرم  هب  تایلام  ذخا  تهج  ردقنآ  راشفا  هاش  ردان  میبای .  یم  یهاگآ  یدایز  دسافم  هب  شیاه  هتشون 
ره ناریا  رد  دنتخورف . یم  اه  نمکرت  هب  هغیص  ناونع  تحت  ار  ناشنارتخد  تایلام ،  هنیزه ی  نیمات  یارب  اه  یضعب 

. دنشکب ار  ناولهپ  نآ  هک  دش ،  دلوتم  مه  نئاخ  اه  دص  شربارب  رد  دش  هداز  یناولهپ  تقو 
هراب ی رد  هاگ  چیه  و  دوش ،  یم  یراج  یتحار  هب  ام  رثکا  نابز  زا  هزور  ره  هک  غورد ،  زیمآ و  قلمت  نانخس  همه  نیا 

هب ام  دنتسه ،  ناردام  ناهج ،  رد  تادوجوم  نیرت  سدقم  میوگب . هچ  مینک ،  یمن  تقد  مه  اه  نآ  موهفم  ینعم و 
. دنرادن رسمه  دنزرف و  یگدنز ،  زا  یقح  ناردام ،  نیمه  یلو  تسا  ناردام  یاپ  ریز  تشهب  میئوگ ،  یم  راعش  تروص 
ار تناهد  ولماش ،  دمحا  لوق  هب  تسا ،  یگرزب  مرج  نتشاد  تسود  تسا و  ندوب  فلج  هناشن ی  هدنخ ،  ام  هعماج  رد 

هب دندوب . شزرا  یب  اه  هدنز  مرتحم و  اه  هدرم  هشیمه  ام ،  گنهرفرد  مراد . تتسود  یشاب  هتفگ  هک  ادابم  دنیوب  یم 
. دوش یم  دای  یکین  هب  یفوتم  صحش  زا  ردقچ  دینک . هجوت  اداناک  نیمه  رد  اتح  یناریا  اه  همانزور  رد  میحرت  یاه  یهگآ 

یدرم قی و  دص  یدنمراک  نابرهم ،  یرهوش  راکادف ، یردپ  دنسیون :  یم  وا  هراب ی  رد  دشاب  درم  کی  یفوتم  رگا  الثم 
مدآ لاح  یهاگ  هک  دننک  یم  دیجمت  فیرعت و  یفوتم  زا  نانچنآ  هتشذگرد ،  نادرم  ای  نانز  متخ  سلاجم  رد  دوب .  نیدتم 

تسار و تسرد و  ردق  نیا  ناگتشذگرد  همه ی  رگا  میرادرب .  تسد  نیغورد  تافراعت  نیا  زا  دیاب  یک  دروخ . یم  مهب 
ناگتشذگ رد  نیا  رگم  دنا ؟  هدش  بکترم  یناسک  هچ  ار  تنایخ  یدزد و  یتسردان و  همه  نیا  سپ  دنا  هدوب  قداص 
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و درک .  یمن  تموکح  نوناق  تقوچیه  ناریا  رد  یفرط  زا  دنشاب ؟ یمن  ناریا  راختفا  رپ  گنهرف  یاراد  دنتسین و  یناریا 
ملاع هلبق ی  تکوش و  یوق  تردق و  ردق  ترضحیلعا  هک  رفن  کی  هشیمه  دندمآ . یمن  باسح  هب  تقوچیه  مه  مدرم 

درک یم  تموکح  دوب  مه 

 ییاقب نارهم  همان  – دای 
رویرهش ۱۳۹۳

هئارا ی رد  یگنررپ  شقن  هک  تسا  هدش  دای  یدرم  زا  رتمک  اما  هدش  هتفگ  وا  زا  تسولماش  درگلاس  اهزور  نیا 
لئاوا رد  راکتبا ) یرنه  یگنهرف و  یتاراشتنا ، نامزاس   . ) تشاد شیپ  ههد  هس  ناناوجون  ناکدوک و  ام  یارب  وا  یاهراک 

انشآ لیصا  رنه  تایبدا و  اب  ار  نامناج  حور و  ناریا  رنه  بدا و  ناگرزب  زا  ییاه  تساک  هئارا ی  اب  تصش  ههد ی 
نیرتهب نیرت و  شورفرپ  زا  راکتبا  نامزاس  یاه  هصق  باتک  راون و  دوب و  نامزاس  نیا  ریدم  هداز  لاز  میهاربا  تخاس . 

اب ولماش  لثم  ینارعاش  راثآ  راشتنارب  هوالع  هک  تفر  یم  امش  هب  ناناوجون  ناکدوک و  یارب  یگنهرف  یاه  هعومجم 
ادص نیرتهب  اب  ار  ایند  گرزب  ناگدنسیون  ولماش و  را  ییویدار  یاه  همانشیامن  اراخ ،  روتکیو  راعشا  شدوخ ،  یادص 

یم رازاب  هناور ی  تایب  کباب  هنانح و  یضترم  نایزابهش  نودیرف  نوچمه  ناناد  یقیسوم  نیرتهب  زین  ناریا و  ناگشیپ 
راگن همانور  هدنسیون و  دوخ  هک  هداز  لاز  میهاربا  راک  دوب  لکشم  اعقاو  اهنیرتهب  هب  یسرتسد  هک  یراگزور  رد  درک .

یولوم و زا  ییاه  هصق  ولوچوک ،  هدزاش  ای  یرپ  نهریپ  یرز  سورخ  لثم  ییاهراک  دوب  راگدنام  دنمشزرا و  رایسب  دوب 
تاراشتنا نیا  هک  دوب  کدصاق  یاهباتک  لوصحم  رگید  راثآ  یلیخ  توشیک و  ند  ای  ناگرزاب  یطوط و  لثم  هنمد  هلیلک و 

ات دیسر  لتق  هب  دراک  هبرض  اب ۱۸  یا  هریجنز  یاه  لتق  نارود  رد  دنمشزرا  ناسنا  نیا  اما  داد  یم  رارق  ام  رایتخا  رد 
هگن هدنز  زورید  کدوک  کی  ناونع  هب  ار  شدای  دنوش .  مورحم  وا  دوجو  زا  ادرف  ناکدوک  دنامب و  ام  لد  رب  دبا  ات  شغاد 

مراد یم 

هداز رظان  هیفص  ینوردنا –  یاه  هناسر  طباور  هتسب  رادم 
رویرهش ۱۳۹۳

یم اهنآ  زا  طقف  دنوش . یم  دودحم  انشآ  تسود و  دنچ  کچوک  هریاد  رد  ینوردنا  یاه  هناسر  زور  ره  ارچ  مناد   یمن 
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، روشک زا  جراخ  رد  هک  یئاه  هناسر  همه  نیا  زا  منیب  یمن  دنریگ . یم  هلصاف  اه  ینوریب  زا  دنراد  و  دنسیون ، یم  دنیوگ و 
، یسراف تایبدا  یئافوکش  یلجت و  و  روسناس ، هنیس  رب  در  تسد  ندز  رد  هناناج  دنراد و  تیلاعف  ایند  رانک  هشوگ و  رد 

، دنشاب هتشاد  یلقن  دنیوگب ، یفرح  دنراد ، ریگ  یپ  یشالت  یسر ، رب  زنط و  لیلحت و  دقن و  رعش و  ناتساد و  زا  معا 
زا نیسح  یشک ، هرا  قادصم  هب  دسیون و  یم  دیوگ و  یم  نیسح  زا  نسح  دنروخ . یم  لوو  ناشدوخ  نیب  دنهدب . یکنیل 

مه رگا  دنا . هتسب  روسناس “ نودب  نمامت  و  اه “  دقن  عاونا  اه و  هدورس  هاتوک ، ناتساد  اه  دص  یور  رب  ار  رد  نسح .
دوجو دنا “  هدنلاب  مه  رایسب  هک  نارگید “  هکنیا  لثم  تسرد  دنراد ، فده  سر و  ریت  رد  ار  رفنود  یکی  زاب  تسه 

. تسا ناشهاگداز  فارطا  تاهد  یاه  روهام  هپت  رد  طقف  ناشدید  هاگ  هنافساتم  و  دنرادن .
تشرب تماهش “  زا  مه  رایسب  هکنیا  نمض  تسا . یتلود  یاه  روتسد  ای  تسا ، ناج  میب  نان و  مغ  سرت  زا  مناد  یمن 

. دنراد بغبغ  هب  داب  مه  یلک  و  دنسیون ، یم  “ 
میراد رایتخا  رد  مینیب و  یم  میناد و  یم  یلو  قانتخا ، کانتشهد  یاه  نارود  زا  تسا  راشرس  ینغ و  ام  تایبدا  خرات 

، …. ار مایخ  یاه  همان  یفن  ار ، دیبع  هدنبوک  یاه  زنط  ار ، ظفاح  ناوید  یاه ، همان  تماهش 
ار ناش  همه  ار  اه  نآ  میشاب ، هتشاد  زین  نوریب  یاه  هناسر  اب  یمکحم  یطابترا  لپ  ریگ  سفن  قانتخا  نیا  رد  دیاب 
یب هک  یراثآ  اب  دنوش  انشآ  تسا و  هدروآ  ام  تایبدا  زور  هب  هچ  روسناس  هک  دننادب  ات  میناسانشب ، ناناوج  هب  یوحنب 

. دنا هدش  قلخ  کتخب  نیا  روضح 
تلاسر زا  یرود  ندومنن ، ار  نوریب  دازآ  یایند  هب  ور  یاه  هچیرد  ندیخرچ و  تقافر  یشراگیلآ  هتسب  رادم  رب 

، “ دنتسه هاتوک  یاه  ناتساد  اه و  هدورس  راشتنا  راک  رد  هک  ناریا  رد  دوجوم  یاه  تیاس  زا  یضعب  تسا . یرکفنشور 
رد هک  یراثآ  میظع  یایند  زا  یکرد  نلصا  ایوگ  هک  دنراتفرگ  یرالاس  دوخ  کال  رد  نانچ  مربب “  مان  مهاوخ  یمن  هک 

. دنرادن دبای ، یم  رشن  ایند “  رسارس  رد  هدنکارپ  ینوریب “  یاه  هناسر 
نورب یاه  تیاس  رد  ناشیاه “  ناتساد  اه و  هدورس  ینوردنا  “ ناتسود  یاهراک  زا  هک  ما  هدید  رایسب  هکیلاح  رد 

. دوش یمن  هدید  یا  هلباقم  اه  یزرم  نورد  زا  یلو  دوش ، یم  هدروآ  یزرم 
نآ هدنور  شیپ  هفقو  یب  یِژولونکت  دیشابن ، رتلیف  نارگن  دیهدب “ ، کنیل  اهنآ  مان  هب  لقا  دح  ملق ، تمرح  هب  تسا  رتهب 
یب موادت  یراصع  شدرگ  دنیاشگب . دوخ  ار  اه  هرجنپ  و  دنوش ، روج  یپ  دوخ  نورد ، ناقاتشم  ات  تسا “  هدرک  لح  ار 

تسا یلصاح 

ناریا رد  رشن  تیعضو  زا  یکلرز  الهش  هیالگ 
رویرهش ۱۳۹۳

:

یشنم و مه  تسا  لاس  هدجه  مراد . راک  رس و  نارشان  اب  تسا  لاس  هدجه 
هتخانش هتخانشان و  نارشان  هدنسیون . مه  راتساریو و  مه  ما ، هدوب  ناوخ  هنومن 

نیا هرابرازه  ندینش  لاس  هدجه  زا  دعب  زورما   . ما هدید  کیدزن  زا  ار  یدایز 
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ار نارشان  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  سدقم  راعش  کی  ناسب  هک  یرارکت  هلمج 
رذگ رد  مه  امش  رگا  تسا . روآ  لالم  میارب  دروآ ، یم  درگ  یتیامح  رتچ  کی  ریز 
رد ار  هلمج  نیا  تسا  نکممریغ  دشاب ، هداتفا  ناتراک  رس و  یرشان  اب  ناترمع 

یمن باتک  مدرم  رگید  دنرخ . یمن  باتک  : » دیشاب هدینشن  فلتخم  یاه  لکش 
یب تالاوس  نیا  هک  تسا  لاس  هدجه  نم  و  تسا ». داسک  باتک  رازاب  دنناوخ .
، تسا داسک  شراک  دح  نیا  ات  هک  یرشان  ارچ  مسرپ : یم  مدوخ  زا  ار  باوج 

نالف ارچ  رتررض !؟ یب  لغش  کی  لابند  دور  یمن  ارچ  لقاال  دنک ؟ یمن  لیطعت 
ِیبوچ هرجنپ  رد و  هتفرردراوز و  یاهرتفد  ارچ  دراد ؟ یرادا  نامتخاس  دنچ  رشان 

بآ و شوخ و  زاسون  یاه  نامتخاس  هب  بالقنا ، نادیم  یاه  هچوک  سپ  هچوک 
باتک هزوح  رد  فورعم  یمیدق و  یرشان  تسه  مدای  دنوش ؟ یم  لیدبت  گنر 

راک هچ  اعقاو  عون - ره  زا   - کدوک باتک  ندرک  پاچ  هک  دیناد  یم  امتح  و   ) کدوک
زا زا  هتسکشرو  رت و  تخبدب  رت و  نالان  تساوخ  یم  یتقو  تس )!! ینایز  ُرپ 

مشچ رد  مشچ  درک . یم  ادا  فاک  مض  هب  کرچ  یدنخزوپ  اب  ار  داسک »  » رادفرطرپ ابیز و  هملک  دنک ، هولج  هشیمه 
!« تسا داُسک  هتشذگ ، داِسک  زا  ام  راک  یاقآ … : » دیلان یم  هناخ ، هراجا  تشحو  ریگرد  بش و  نان  جاتحم  هدنسیون 

دز و تخات  هینارفعز  رد  ییالیو  هناخ  کی  اب  کمران  رد  ار  شا  یگنلک  هناخ  رشان  نآ  داسک ، یاه  لاس  نامه  تسه  مدای 
یلمم ینسح و  هیفاق  رکف  رد  شا ، یا  هراجا  یرتم  جنپ  یس و  تیئوس  رد  نانچمه  کدوک  باتک  یمیدق  هدنسیون  نآ 

! منک یم  رکف  نارشان  دزن  داسک  هملک  یقیقح  یانعم  هب  هک  تسا  لاس  هدجه  هلب ، تسا .
هک قلطم  یلک و  یمزج و  ماکحا  همه  لثم  دنراد . دوجو  یتائانثتسا  امتح  مه  دروم  نیا  رد  هک  تسین  یکش  تشون : یپ 

. مهاوخ یم  شزوپ  نارشان  فنص  هدننک  مرگلد  تائانثتسا  زا  شیپاشیپ  دنا . هدننکراودیما  تائانثتسا  زا  راشرس 

یگرمناوج یریشلگ –  گنشوه  یبدا  هزیاج  فقوت  مالعا  هناهب  هب 
ینیسح مازرف  دیس  ناریا –  رد  یبدا  زیاوج 

رویرهش ۱۳۹۳

مینک یم  رشتنم  دشاب  یئارچ  نیا  دروم  رد  هک  یئاه  هتشون 
ناتساد نامر و  شخب  رد  نیا  زا  سپ  درک و  فقوت  مالعا  ییهینایب  رودص  اب  هرود  یرازگرب ۱۳  زا  سپ  یریشلگ ، هزیاج 

«، یراگزور یزور   » نوچمه یزیاوج  تشونرس  هب  مه  هزیاج  نیا  فاصوا  نیا  اب  تشاد . دهاوخن  ییهنالاس  هزیاج  هاتوک 
راچد دنوشیمن ، رازگرب  رگید  المع  هک  یتاعوبطم » ناگدنسیون  نادقتنم و  هزیاج   » و همانراک » «، » بدا ناگرهم  »

هنالاس ود  رخاوا  نیا  هنالاس و  یاههزیاج  نیرتربتعم  زا  یکی  هب  شایرازگرب  هرود  یط ۱۳ یریبعت  هب  هک  ییهزیاج  دش .
هزیاج نیا  هب  یدایز  دیما  ناشراثآ  پاچ  دیدجت  ندش و  هدید  یارب  هژیو  هب  ناوج  ناگدنسیون  دوب و  هدش  لدب  ناریا  یبدا 

. دنتسبیم
یبدا زیاوج  رمع  ارچ  هک  دشکیم  خر  هب  ار  لضعم  نیا  گنردیب  - یرگید ربتعم  هزیاج  ره  ای  یریشلگ  هزیاج  فقوت 
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یلام لئاسم  هلمج  زا  نوگانوگ  یلیالد  هب  هار  یاههمین  دنروآیمن و  ماود  زیاوج  نیا  ارچ  تسا ؟ هاتوک  ناریا  رد  لقتسم 
للع ات  دنسرب  خساپ  هب  دیاب  تسد  نیا  زا  ییاهشسرپ  اهشسرپ و  نیا  دنتسیایم ؟ زاب  تکرح  زا  ینوریب  یاهراشف  و 

دنروآیم ماود  اهلاس  رکوب – » نم   » و رزتیلوپ »  » هنومن یارب  ناهج - رد  یبدا  زیاوج  دوش . صخشم  زیاوج  نیا  فقوت 
هوبنا اب  یفرط  زا  دنکیم ، قرف  طیارش  ناریا  دننام  یروشک  رد  اما  دنهدیم  همادا  دوخ  راک  هب  یلکشم  ره  زا  غراف  و 
دمحالآ لالج  هزیاج  شاهنومن  دنتسه  لوغشم  راک  هب  نالک  یاههجدوب  اب  هک  میتسه  هجاوم  یتلود  لقتسمریغ و  زیاوج 
همادا زا  زور  هب  زور  لقتسم  یاههزیاج  رگید  فرط  زا  و   ، دنرادن ام  تایبدا  یاضف  یارب  یریگمشچ  ازسب و  ریثات  هک 

؛ تسا تلود  یهجوتیب  یریبعت  هب  ای  صاخ  تاهجوت  نیمه  لیالد  زا  یکی  دنوشیم . فقوت  هب  روبجم  دننامیم و  زاب 
زا تسا و  ررکم  یثیدح  نیا  درادن و  ار  شدوخ  هب  طوبرم  یاهداهن  هرادا  یارب  یلقادح  ناوت  ناریا  رد  یصوصخ  شخب 
، دنربیمن ییهرهب  یتلود  یاهکمک  زا  دنکیم و  کمک  شدوخ  رما  تحت  یاهداهن  زا  یشخب  هب  افرص  مه  تلود  یفرط 

ییوسمه و راظتنا  یکمک  ره  اب  هکنیا  هن  دریگب ، تروص  یگنهرف  یالتعا  تهج  دشاب و  تشادمشچیب  هتبلا  هک  ییهرهب 
. دیایب دوجو  هب  مه  رظن  لامعا 

زور هب  زور  ار  لقتسم  زیاوج  نت  مه  ررکم  یاهیزادناگنس  یدام ، یاهکمک  تیوقت و  یاوس  هتشذگ ، اهفرح  نیا  زا 
یتح ریخا ، لاس  دنچ  رد  هک  یریشلگ  هزیاج  نیمه  شاهنومن  دیآیمرب ، اهنآ  یزاسیثنخ  یپ  رد  المع  دننکیم و  رتفیحن 

زا یکی  هناخ  رد  شاهرود  ره  لاس  دنچ  نیا  رد  دشن و  هتشاذگ  شرایتخا  رد  هیماتتخا  مسارم  یرازگرب  یارب  نلاس  کی 
فقوت اب  تهج ، ره  هب  دشیم . رازگرب  رخآ - هرود  نیا  لثم  یریشلگ - موحرم  صخش  هناخ  رد  ای  نارواد  تایه  یاضعا 

ای ددرگیمرب  گنهرف  هلاسم  هب  تلود  هاگن  هب  مه  زاب  هک  - یلام یناوت  مک  زا  معا  یلیلد  ره  هب  یبدا ، هزیاج  ره 
اب یتبسن  هقالخ  راک  مییوگب  هک  مه  ردقچ  ره  دوشیم ، هتساک  یبدا  هعماج  قوش  زا  یشخب  ینوریب ، یاهتیدودحم 

راثآ رگید  اب  تباقر  نتفرگ و  رارق  مومع  ضرعم  رد  ندش ، هدید  ارجام  نیا  زا  یشخب  ریزگان  دراد ، ناسنا  تاینورد 
زا یکی  عقاو  رد  دننک ، یفرعم  یبدا  هعماج  هب  ار  ییهزات  ناوج و  یاههرهچ  دنناوتیم  اههزیاج  تسا . هدش  رشتنم 

اما دناهدشن  هدید  هدنام و  هیشاح  رد  یلیلد  ره  هب  انب  هک  ییاههرهچ  تسا ، نیمه  یبدا  زیاوج  یاهتلاسر  نیرتیساسا 
زا هک  یلاح  نیع  رد  ناوج ، هدنسیون  کی  یارب  دشاب  یشرپ  یوکس  دناوتیم  هزیاج  ره  دنراد و  نتفگ  یارب  یفرح 

زا یگزیگنایب و  هب  رجنم  یبدا  هعماج  کی  رد  ددعتم  زیاوج  روضح  مدع  دنکیم . ریدقت  مه  راکهنهک  ناگدنسیون  درکلمع 
یبدا زیاوج  درادیم ، او  هیضق  یعامتجا  ریبعت  هب  نتشون ، قوش  زا  ار  ناوج  هدنسیون  دوشیم و  تباقر  سح  نتفر  نیب 

ره هک  تسا  تسرد  دنریگب . هدهع  رب  ار  یمهم  شقن  هنایم  نیا  رد  دننک و  لمع  هکرحم  یورین  هباثم  هب  دنناوتیم 
تسین یرثا  چیه  یدصرددص  دییات  کالم  نارواد  نآ  رظنفرص  دنکیم و  لمع  شدوخ  نارواد  هقیلس  عوبطم  ییهزیاج 

مدع زا  رتهب  یبدا  هزیاج  کی  یرازگرب  دنادن  هک  تسیک  تیاهن  رد  اما  تسا  ریذپ  تابثا  هتبلا  مه  هلاسم  نیا  فالخ 
ار نتشون  یژرنا  زا  یشخب  شدوخ  ناوج ، ناگدنسیون  نیب  تباقر  سح  نتشاد  هگن  هدنز  نیمه  تسا ، نآ  یرازگرب 

زورهبزور تسا . یناوارف  تیمها  زیاح  هک  ییهلاسم  دوب ؛ هلاسم  نیا  یارب  یلحهار  یوجوتسج  هب  دیاب  دنکیم . نیمات 
. تسین یمک  درد  نیا  دوشیم و  هتساک  لقتسم  یبدا  زیاوج  دادعت  زا 

لنلک اب  نالعاج  فیثک  یزاب 
رویرهش ۱۳۹۳
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باتک نیا  همانسانش  رد  یدابآتلود . دومحم  هتشون  لنلک » لاوز   » مان اب  هدش  عیزوت  ناریا  رد  یباتک  رذآشون :  نیسح 
نونکا تسا . هدرک  رشتنم  ار  باتک  نیا  لاس ۲۰۱۳  رد  یفورعم  سابع  تیریدم  هب  نیلرب  رد  نودرگ  رشن  هک  هدمآ 

یلعج و هخسن  باتک ، نیا  هک  هدرک  مالعا  انسیا  ناریا ، نایوجشناد  یرازگربخ  اب  وگوتفگ  رد  یدابآتلود  دومحم 
هب دربیم . رسهب  یمالسا  داشرا  گنهرف و  ترازو  زا  زوجم  تفایرد  راظتنا  رد  زونه  هک  تسوا  نامر  هدشفیرحت 

ناگدنناوخ تسا . نم  یاضما  نم  رثن  : » دیوگیم وا  دناهدرک . فیثک » یزاب   » کی دراو  ار  لنلک  یدابآتلود ، یاقآ  هتفگ 
یلعج و همجرت  رثن ، نیا  هک  دنهدیم  صیخشت  ًانئمطم  تسا و  یگنر  هچ  زا  نم  راثآ  رثن  هک  دنراد  هجوت  مه  نم 

، دناهدز سپ  ار  نآ  هک  تسا  یاهدشفیرحت 

نایرفص هرُالگ  زا  یهاتوک  هتشون 
رویرهش ۱۳۹۳

، ناتخردزبس گرب  رد  اهلگ ، گربلگ  رد  نم 
، راشبآره شزیر  رد  اهتشد ، رد  ناوهآ  شهج  رد 
… تانئاک هرذ  رهرد  و  ناراب ، یاه  هرطق  رد 

. دنام مهاوخ  هشیمه  یارب  نم  … تشاد مهاوخ  دوجو 

دراد یملاع  شدوخ  یارب 
رویرهش ۱۳۹۳

دق و شوخ  یهام  تسشن  هک  ورف  … دندیشک دق  جاوما  دش و  ینافوط  ایرد   … درک یم  یگدنز  یا  هکرب  رد  یا  هغابروق 
… هغابروق مدمه  دش  و   … کچوک یا  هکرب  یراوید  راچ  هب  ایرد  تعسو  دید و  زا  … داتفا هکرب  رد  یئالاب 

. درک زک  هکرب  زا  یا  هشوگ  رد  گنتلد  نوبغم و  رکپ و 
مهرد و ارچ  زیزع  تسود  دیسرپ  وا  زا  لصفم  یسرپلاوحا  مالس و  زا  سپ  تفر و  شغارس  هب  یئوجلد  یارب  هغابروق 

یب هک  دوب  یهام  شسرپ  رارکت  زا  سپ  و  دیوگب ، هچ  شوخ  رس  هغابروق ی  هب  تسناد  یمن  دنام و  تکاس  یرکپ ،؟
: تفگ مارا  انتعا و 

. مرادن لاح  یمک  … تسین یزیچ 
: دیوگب دیاشگب و  نابز ! هک  درک  شراداو  هغابروق  ررکم  رارصا 

. هتفرگ ملد  هجیتن  رد  ما  هداتف  هکرب  نیا  هب  ایرد  زا  نم  زیزع  تسود 
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؟ دراد اجنیا  اب  یقرف  هچ  تسیچ و  ایرد 
… بیشن زارف و  جوم و  زا  تسارپ  دایز و  شبآ  ایرد 
: تفگ بجعت  اب  دنک  کرد  تسناوت  یمن  هک  هغابروق 

؟ تسا رتشیب  مه  اجنیا  زا  شبآ  ایرد  ینعی 
: تفگ دیشک و  یهآ  یهام 

تسا رتشیب  رتگرزب و  شبآ  هدودحم  اجنیا و  زا  یلیخ  ایرد  هلب !
بآ طسو  هب  ار  دوخ  ورین  مامت  اب  داتسیا و  هکرب  هبل ی  رب  دیشک ، الاب  هکرب  هراوید  زا  ار  دوخ  دایز  شالت  اب  هغابروق 

: تفگ درک و  یهام  هب  ور  رورغ  اب  دنکارپ و  فارطا  هب  مه  ار  بآ  یرادقم  درک و  ترپ  هکرب 
؟ تسا رت  بآ  رپ  رتگرزب و  مه  نیا  زا  ایرد  ینعی 

: تفگ راچان  دنک ، مسجم  حیرشت و  هغابروق  یارب  ار  ایرد  دناوت  یمن  دید  هک  یهام 
. درک تحار  ار  هعابروق  شدوخ و  لایخ  و  تسین ، رمگرزب  نیازا  ایرد  هن ،

شیاهتشاد رب  دیبع و 
رویرهش ۱۳۹۳

. دیاساین نآ  رد  یا  هدیرفآ  چیه  هک  هچنآ  ایندلا :
. دزادرپن نآ  لها  ایند و  هب  هکنآ  لقاعلا :

. دوشن لعفنم  یداش  مغ و  زا  هکنآ  لماکلا :
. درادن شاعم  لقع  هکنآ  دنمشنادلا :

. رایتلود لهاجلا :
. تلود یب  ملاعلا :
. رادلام سیسخلا :

. دننک نیرفن  ار  وا  همه  هکنآ  یضاقلا :
. دننیبن هچنآ  تشهبلا :

دنروخن هچنآ  لالحلا :
. دننار تفرعم  رد  هک  یتاملک  تالمهملا :

. دنیوگ ترخآ  باب  رد  هچنآ  هسوسولا :
. دسرتن ادخ  زا  هکنآ  یرازابلا :

. دروخ هکم  هب  غورد  مسق  هکنآ  یجاحلا :
. یخزود بستحملا :

. دنکن دیوگب و  هکنآ  ظعاولا :
تسم غرافلا :

. نارایشوه نایم  رد  تسم  هکحضملا :
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. ددنخب ایند  شیر  هب  هکنآ  درجملا :
. ناراکیب راک  قشعلا :

. سلغم عضاوتملا :
. دراد رایسب  قوشعم  هکنآ  نوتاخلا :

. راکهدب لیلذلا :
. دراد کدنا  هکنآ  ونابدکلا :
. امسم یب  مسا  تراکبلا :

؟ تسا هاتوک  ناشرمع  یبدا  یاههزیاج  ارچ 
رویرهش ۱۳۹۳

، هدشرشتنم راثآ  تیفیک  ندمآ  نییاپ  هدننکتیامح ، یاهداهن  یلیطعت  یرازگرب ، نامز  رد  یراگزور » یزور   » هزیاج ریبد 
یاههزیاج رمع  ندوب  هاتوک  یاهتلع  زا  ار  باتک  راشتنا  هتفشآ  تیعضو  زا  یشان  یگدرسفا  یتینما و  یاهداهن  تلاخد 

. درمشرب یصوصخ  یبدا 
***

: تفگ درک و  هراشا  یبدا  زیاوج  تیلاعف  زا  یریگولج  رد  یتینما  یاهداهن  داشرا و  ترازو  ریثأت  هب  سپس  ییابطابط 
یمالسا و داشرا  گنهرف و  ترازو  راشف  لامعا  تشاد ، دوجو  ام  روشک  رد  هتشذگ  یاهلاس  رد  هک  یرگید  تیعقاو 

 » هزیاج و  یراگزور » یزور   » هزیاج هب  ناوتیم  زیاوج  نیا  هلمج  زا  دوب . یصوصخ  یبدا  زیاوج  رب  یتینما  یاهداهن 
دندرک یریگولج  زیاوج  نیا  تیلاعف  زا  یمسر  تروص  هب  المع و  هک  درک  هراش  ا تاعوبطم » ناگدنسیون  نادقتنم و 

زا یگرب  یوفص –  ِمود  سابع  هاش  ِگرم  یتبراقم و  ِیرامیب 
خیرات

رویرهش ۱۳۹۳

مرح لها  هیلک  هتفر و  اجنآ  هب  تحارتسا  یارب  یدالیم )  ۱۶۶۵  ) نآ زا  شیپ  لاس  وا  تفگ . تایح  دوردب  ناردنزام  رد  وا 
عقاو یکچوک  رصق  رد  وا  ماگنه  نآ  رد  دوب . هتشاذگ  اجب  ناهفصا  رد  هباوخمه  دنچ  یعرش و  رسمه  کی  ءانثتسا  هب  ار 

. درک ساسحا  هصاقر  کی  هب  دیدش  یلیم  دوخ  رد  یتسم  لاح  رد  یبش  هک  دوب  مرگرس  ینارذگشوخ  هب  فرشا  رد 
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یورهز یاهیرامیب  زا  یکی  هب  اریز  درذگرد ، یو  زا  هک  داد  دنگوس  تاسدقم  هب  ار  هاش  دنکفا و  نیمز  هب  ار  دوخ  هصاقر 
. دش رتسبمه  یو  اب  هاش  لاوحا  نیا  هب  هجوت  نودب  اما  تسالتبم .

یرامیب ٔمیالع  هکنیا  ات  دنام . لفاغ  دوخ  هجلاعم  زا  هاش  یلو  دش ، رهاظ  لوات  درد و  راثآ  هاش  هاگمرش  رد  دعب  هام  کی 
زا و  دریگب ، تخس  دوخرب  دنک و  کاسما  تسناوتیمن  یو  زاب  نوچ  اما  دیدرگ . رادومن  دوب  هتفرشیپ  ًالماک  هک  یتبراقم 
هاش هتفرشیپ  یرامیب  روخرد  هک  ار  ییوراد  زیوجت  تأرج  هکنیا  لیلد  هب  هاوخ  لهج و  تلع  هب  هاوخ  ءابطا  رگید  فرط 

. دنتخادرپ یو  هجلاعم  هب  یساساریغ  یحطس و  روط  هب  دنتشادن ، دوب 
زا نایلغ  دود  هک  درب  نیب  زا  دروخ و  یتروص  هب  ار  یو  ینیب  ناوختسا  اههثل و  دش و  لیدبت  دننام  هروخ  یعون  هب  یرامیب 

. تفرگ دشیمن  ار  کلهم  یرامیب  نیا  یولج  رگید  دزیم . نوریب  وا  ینیب 
ینیح رد  تسرد  دنربب . تسا  ناغماد  رهش  کیدزن  هک  دابآورسخ  هب  ار  یو  هک  داد  روتسد  شگرم  زا  لبق  زور  تشه 

درد راچد  دوب  هدروخ  ینیریش  یرادقم  شنانز  یاضاقت  هب  هک  یماگنه  یبش  دوبن ، گرم  هشیدنا  رد  هجو  چیه  هب  هاش  هک 
دوخیب دوخ  زا  هک  یلاح  رد  دیشک و  جنر  نونج  دح  ات  یکانتشحو  زرط  هب  حبص  ات  ار  دعب  بش  هجیتن  رد  دش و  یدیدش 

لاس ۱۰۷۷ یناثلا  عیبر  مشش  تسیب و  حبص  تعاس ۴  رد  تفرگ . ازسان  شحف و  داب  هب  ار  دوخ  جلاعم  ءابطا  دوب و 
شش یس و  گرم  ماگنه  هب  یو  دیسر . رد  یو  گرم  یحیسم  ربتکا ۱۶۶۶  مشش  تسیب و  اب  تسا  ربارب  هک  یرجه 

. دوب هلاس 
«۴١ ِگرب ۴٠ –  رفپمک ، همانرفس  »

دزرا یم  شندناوخ  هب  مه  نیا 
رویرهش ۱۳۹۳

 : دش هدیسرپ  لاوس  کی  ایند  مدرم  زا 
” ؟ تسیچ اهروشک  ریاس  رد  اذغ  دوبمک  هرابرد  امش  رظن  “ 

. دننک سا  ما  سا  یا  هرامش  هب  ار  دوخ  تارظن  هک  دش  هتساوخو 
؟ ارچ دیناد  یم  دشن . تفایرد  یرظن  چیه  هتفه  دنچ  زا  سپ 

 : نوچ
 ! هیچ اذغ  دنتسناد  یمن  اه  ییاقیرفآ 
 ! هیچ رظن  دنتسناد  یمن  اه  ییایسآ 

 ! هیچ دوبمک  دنتسناد  یمن  اه  ییاپورا 
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هیچ اهروشک  ریاس  دنتسناد  یمن  مه  اه  ییاکیرمآ 

طباور لوئسم  نادراک ، نیرسن  لیم –  یئ  دنچ  هب  خساپ  رد 
یمومع

رویرهش ۱۳۹۳

. دوش میظنت  نیعجارم  تقو  هلصوح و  دنروخ  دشاب و  دیفم  هاتوک و  یتسیاب  یتنرتنیا  بلاطم  هک  میراد  لوبق  زین  ام  …
یمن ار  یهاتوک  زاجیا و  نیا  هنافساتم  اما ،

. دریگ یم  تروص  هزادنا  هس  رد  هاگرذگ  رد  بلاطم  نام  دیچ  رطاخ  نیمهب  درک . ارجا  اه  هتشون  همه  دروم  رد  ناوت 
 – زنط یاه  هکت  اه ، هدورس  لثم  دراد . یناوخمه  نیبطاخم  زا  یا  هراپ  تساوخ  اب  هک  هاتوک ، همین  هاتوک و  بلاطم  ** 

و ،…. اهربخ زا  یا  هراپ  اه ، کناتساد 
. اه سکع  ندید 

اه نآ  زا  ای  دناوخ  رتویپمک  یور  رب  هقیقد  هد  زا  رتمک  رد  ار  اه  نآ  ناوت  یم  هک  یلومعم  یاه  هزادنا  اب  یئاه  هتشون  ** 
زا هدیزگرب  بلاطم  اه ، دقن  هاتوک ، یاه  ناتساد  لثم  تفر . ناشغارس  رگید  یتصرف  تیعقوم و  رد  تفرگ و   Print

. دوش یم  هیصوت  راک  لهست  یارب  رگپاچ “  “ Printer نتشاد …. اه و تیاس  ریاس 
دقن اه و  ناتساد  زا  یا  هراپ  یقیقحت ، یملع و  تالاقم  اه ، لیلحت  نوچ : رت . دنلب  هشیمه )  هن  و  نلومعم (  بلاطم  ** 

. دنتسه رتشیب  فراعتم  زا  زاچان  هب  هک  یئاه 
. درک هعجارم  اه  نآ  هب  رگید  ینامز  رد  تفرگ و  یپک  اه  نآ  زا  ناوتب  تسا  رتهب 

نیا زا  یریگولج  رب  ام  ششوک  یلو  دوش ، یم  لودع  نآ  زا  هاگ  هک  تسا  حضاو  تسام . شور  بوچ  راهچ  نیا  هتبلا 
. تساه شزغل 

هاگرذگ رد  دناوخ  ناوتب  یرتویپمک ! تسشن  کی  رد  هک  هاتوک  بلاطم  دادعت  تسا  یتدم  دیا ، هدرک  هظحالم  هک  روطنامه 
تیاضر ام  یئاهن  فده  تسا . هدش  رتشیب 

. ناتهجوت زا  ساپس  اب  دینکن . غیرد  ام  یئامنهار  زا  ناکامک  میراو  دیما  تس . امش  اب  ندوب  امش و 

یناهبهب نیمیس  هنارکتبم  شزادرپ  هب  ناراب  نژیب  رتکد  هاتوک  هاگن 
لزغ هب 

رویرهش ۱۳۹۳
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تساهلاقمهرامش ١۵٤ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

رویرهش ۱۳۹۳

نهذ رد  یماگنه  ناشیاه  هدیرفآ  هک  ینادنمرنه  دنا  هدوبن  کدنا  ناریا  رد  ریخا  لاس  دص  کی  رد 
ردص رد  یناهبهب  نیمیس  تسا . هدروخ  دنویپ  هنادهعتم  یاه  هشیدنا  اب  هک  هدش  یندنام  هعماج 

یامن مامت  هنیآ  دیاب  شرعش  هک  تفایرد  نیمیس  همه  نیا  اب  دراد . رارق  ناگتفریذپ  دهعت  نیا 
حور اب  هک  ینیماضم  یعامتجا . نیماضم  غارس  هب  تفر  دشاب . وا  راگزور  ثداوح  نایمدآ و 
ار لزغ  یعامتجا ، نیماضم  زا  ینابهاگن  یارب  درک  رکف  دومن . یم  راگزاسان  لزغ  یراج 

. دناوخب داقتنا  حور  اب  هک  دنک  یراکتسد 
تیمها نیمه  تسا . دادبتسا  اب  یلزغت  رعش  یتح  رعش ، درکیور  تیمها  تسا  ریذپانراکنا  هچ  نآ 

ناگماکدوخ اب  دربن  یدازآ و  هب  تمدخ  رد  ار  دوخ  رعش  تیمامت  هک  تخیگنارب  ار  نیمیس  هک  دوب 
اه نآ  نیشنلد  یاوتحم  دننیشن ، یمن  لد  هب  نادنچ  و  دنروجهم ، اه  نزو  زا  یضعب  رگا  دراذگب .

هنارت هب  هک  نطو “ تمزاسیم  هرابود  .“ دراد یم  هاگن  شزیخ  هدامآ  هشیمه  ار  هعماج  دنادنویپ و  یم  مه  هب  ار  اه  لد 
: تساعدم نیا  دهاش  هتفای ، هار  زین 

شیوخ ناج  تشخ  اب  هچرگا  نطو / تمزاس  یم  هرابود 
شیوخ ناوختسا  اب  هچرگا  منز / یم  وت  فقس  هب  نوتس 

رد یراسمرش  زج  زاب  مینک  راک  هک  ردق  ره  ام  دنا و  هتخاس  کیسالک  نارعاش  ار  اه  لزغ  نیرتهب  : ” دیازفا یم  نیمیس 
قشع زا  دیاب  اهنت  لزغ  ارچ  مدیسرپ  یم  دوخ  زا  دیشک . ون  لزغ  یوس  هب  ارم  هک  دوب  تیعقاو  نیا  میرادن . اه  نآ  ربارب 

ریغ یاه  هژاو  زا  یدادعت  لوا  هبرجت . هب  مدرک  عورش  دشاب . هتشاد  مه  یرگید  یاه  فرح  دناوت  یم  هک  نآ  لاح  دیوگب ،
رد رت  مک  هک  مریگب  راک  هب  ار  ینازوا  مدش  نآرب  دعب  … متخادرپ یعامتجا  لئاسم  هب  دعب  مدرک و  لزغ  دراو  ار  زاجم 

تسا هتفر  راک  هب  لزغ 

ناهنپ تقیقح 
رویرهش ۱۳۹۳

ادیپ لزنت  هداوناخ  هاگداد  بعش  زا  یکی  سیئر  هب  یناتسداد  زا  نتفرگ ، رارق  بضغ  دروم  زا  سپ  هک  متشاد  یتسود 
 ” دراد یرگید  ناتساد  دوخ  نیا  هک  دوب “  هدرک 

ره دننک و  یم  هعجارم  نم  هب  قالط “  یئادج “  یارب  هک  یئاه  رهوش  نز و  زا  یرایسب  درک  یم  فیرعت  میارب  زور  کی 
تلع دنیوگ و  یمن  تسرد  دننک ، یم  مه  رس  هصق  میارب  درک  نیسح  باتک  کی  زا  شیب  دوخ  یئادج  تلع  یارب  مادک 

دروخ و یم  بیرف  دشاب  اه  نآ  ناتساد  هدنونش  مه  یرگید  سک  رگا  نم و  بیت  رت  نیدب  دننک و  یمن  یمن  نایب  ار  یلصا 
ننیقی دننک و  یم  مهرس  اهنآ  هک  تسین  ینآ  یئادج  تلع  متسناد  یم  مدوب . هدش  لصاتسم  داد . یم  اه  نآ  هب  ار  قح 

. دنراد شفک  رد  یرگید  گیر 
. میایب قئاف  دنهد  بیرف  یاه  یئارس  ناتساد  نیا  رب  متفرگ  میمصت  هرخ  الاب 

یبیترت و  منک . یمن  رداص  یار  نم  دیئوگن  ار  تقیقح  ات  تسین و  یلصا  تلع  دیئوگ  یم  هک  اهنیا  متفگ  اه  جوذ  نآ  هب 
مربب و یپ  یلصا  تلع  هب  مدش  قفوم  مدرک  هک  نینچ  دنک و  تبحص  رت  تحار  ات  منیبب  یئاهنت  هب  ار  کی  ره  هک  مداد 
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تساهلاقمهرامش ١۵٤ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

. درادن اه  نآ  یلبق  ناتساد  اب  یطبر  چیه  هک  متفایرد 
. تسین ناسآ  یراک  یتواضق   یسرک  نینچ  رب  نتسشن  یتیعقوم و  نینچ  رد  نتفرگ  رارق 

دومحم رتکد  نیلوراک –  اب  ماش  نامر  مشش ِ   ِ لصف دیما ، میب و 
نایرفص

رویرهش ۱۳۹۳

تاقالم یارب  هک  یضاق  ِراک  للجم  همین  گرزب و  رتفد  هب  یتقو 
دراو دوب  هدش  نییعت  هدنورپ  میظنت  هیلوا  یسررب  تهج  اوعد  نیفرط 

ادیپ یا  هدروخ  رس  رکپ و  لاحو  تفرگ ، هلصاف  یتحار  زا  مسفن  مدش ،
مشوگ رد  هتسهآ  دش و  هجوتم  گنیدراه “  یاقآ  “ هک  یدح  رد  مدرک 

: تفگ
 “ شاب تحار  مارآ و  “ 

. یئاضق هیلوا  یگدیسر  ات  دوب  ینامهیم  بسانم  رتشیب  قاتا  نییزت 
یاج دندوب . هداد  رارق  رود  هب  ار  هرفن  کت  یاه  لبم  یلدنص  یاجب 

راضحا ره  یارب  و  دوب ، هنمیه  ُرپ  زیم  کی  تشپ  نلاس  یالاب  رد  یضاق 
. دندوب هدید  کرادت  یلبم  یا  هدش 

و نوسرفج “  یاقآ “  گنیدراه “  یاقآ  ملیکو  نم و  ام “  زا  لبق 
. دندوب هدمآ  متخانش  یمن  هک  رگید  رفنود 

هک نیلوراک   ِ دوخ هن  طاسب و  نیا  تسشن و  نیا  یناب  نیلوراک و  لیکو  نیترام “  ناج  هن  “ تشاد و  روضح  یضاق  هن 
. تفرگ یمن  ناماس  راک  وا  روضح  نودب  زورما 

. دوب هتخیر  مناج  رد  یصاخ  یرارق  یب  ارچ  مناد  یمن  یل  دوبن و  مهم  یگدیسر  نیا  هجیتن  نم  یارب 
نونج کی  لثم  ارچ  دمآ و  شیپ  ارچ  مناد  یمن  نم  هک  یئارجام  نآ  زا  سپ  تدم و  همه  نیا  زا  سپ  نیلوراک  ندید 

. دشاب هعقاو  کی  تسناوت  یم  دناشک ، یدنیاشوخ  ان  لمعلا  سکع  نانچ  هب  ارم  یراودا 
“ ؟ دننک رت  دایز  ار  امرگ  هجرد  دیئامرفب  تسا  نکمم  تسا ، درس  همه  نیا  اجنیا  ارچ  گنیدراه  بانج  “ 

. درک منامیشپ  نتفگ  زا  وا  دنخبل  هاگن و 
نفلت اب  دش  هک  شعقوم  یشاب . اه  دودح  نامه  ینزب و  تتروص  هب  مرگ  بآ  یمک  یئوشتسد و  یورب  تسا  رتهب  “ 

…“ منک یم  تربخ 
. مدرکن لوبق 

…“ دوش هتفرگ  هک  یمیمصت  ره  زا  هن  منارگن .  نیلوراک  اب  ندش  وربور  زا  نم  “ 
مدرک هفاضا  بل  ریز  و 

 . “ مدرک دب  وا  هب  “ 
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تفرگ
“ ؟ یتشاد وا  هب  هک  یا  هقالع  همه  اب  “ 

 “ یاقآ یاههاگن  ینیگنس  و  دش . هجوتم  ملیکو  مدش . ناشیرپ  حضاو  نیلوراک ، نودب  نیترام “  ناج  ندمآ “  اب 
. تخیر میور  ورس  هب  مه  نوسرفج “ 

. منک ارجا  مرگ  بآ  اب  متروص  نتسش  یارب  ار  ملیکو  داهنشیپ  هدماین  یضاق  ات  تسین  دب  مدید 
هاگن ینیگنس  و  میاج . رس  متفر  یبل  ریز  یشزوپ  اب  دوب . هدمآ  یضاق  متشگ  رب  نلاس  هب  هداد  افص  یورو  رس  اب  یتقو 

. مدرک یم  ساسحا  یگدنمرش  اب  دوش  دراو  یسک  ناشندمآ  زا  سپ  یتسیابن  هک  ار  وا 
. درک تبحص  چپ  چپ  اب  اتح  دش  یمن  دوب . مکاح  نلاس  رب  یا  هدنهد  باذع  رایسب  توکس 

ملیکو تروص  هب  گرزب  لاوس  تمالع  کی  نوچمه  ار  متروص  مامت  مدیدن . نیلوراک  زا  یرثا  مدرک  مشچ  مشچ  هچره 
: تشون ذغاک  یور  میارب  متخود .

. “ شکن کرس  یلو  هتسشن ، ولج  یولج  نآ  “ 
. مدیدن ار  یسک  یلو  مدیشک  کرس 

. “ مینک یم  عورش  دنا . هدمآ  دنا ، هدش  توعد  هک  یئاهنآ  همه  منک  یم  نامگ  “ 
. دمآ دورف  مرس  رب  ناشفورعم  شکچ  نوچمه  هک  دوب  یضاق  یادص  نیا 

. مدرک ناهنپ  میاه  تسد  رد  ار  متروص  مدروخ . ناکت  دیچیپ . اضف  رد  نیلوراک  یانشآ  یادص  ددجم ، یتوکس  زا  سپ 
: داد مراشف  هنانابرهم  رایسب  هک  مدرک  ساسحا  میاهاپ  یور  ار  گنیدراه  یاقآ  یاه  تسد 

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

…“ رگید یزور  یارب  دنامب  یگدیسر  نیا  منک  شهاوخ  دوش  یم 
خساپ هب  یگتسب  نامراک  عیرس  نایاپ  ای  همادا  هکنیا  نمض  مینک . شدیدمت  میناوت  یمن  تیمسا . مناخ  ریخ  هنافساتم  “ 

. “ منک حرطم  دیراد  یگدامآ  رگا  دراد . نم  لاوس  نیلوا  هب  امش 
. مدوب هتفرگ  ار  متروص  ناک  امک  نم  و  توکس . دندرک و … هاگن  مه  هب  همه 

. درک یم  روبع  مزغم  هحفص  زا  یندرکن  رواب  یتعرس  اب  ارجام  همه  نآ  و 
اجک متسناد  یمن  تسرد  هک  ار  نیلوراک  یادص  نددجم  نم  دنتخادنا و  مهب  ار  یرذگ  دوز  هاگن  گنیدراه  نوسرفج و 

. دش دنلب  مبلق  لبط  یادص  نآ  اب  هارمه  مدینش و  تسا  هتسشن 
….“ ما هدامآ  نم  بانج  یلاع  دیئامرفب  “ 

هک دنوشب  هجوتم  رتهب  تیمسا  مناخ  ات  مسرپب  یناحبس  یاقآ  زا  ار  یلاوس  نم  لوا  دیئامرفب  هزاجا  بانج  یلاع  “ 
 “ تسیچ عوضوم 

تیمسا مناخ  هب  یهاو  یئاعدا  اب  یناحبس  یاقآ  هک  دیا  هدرک  تیاکش  امش  دینکن . هدیچیپ  ار  عوضوم  نیترام  یاقآ  “ 
“ ؟ تسین روطنیا  تسا . هدروآ  یحور  راشف 

 “ بانج یلاع  هلب  “ 
. “ تسین یناحبس  یاقآ  زا  امش  لاوس  هب  یوزل  رگید  دنک . نشور  ار  فیلکت  دناوت  یم  تیمسا  مناخ  باوج  بخ  “ 

“ ؟ دشاب لاوس  نیرخآ  ننمض  دناوت  یم  تیمسا  مناخ  خساپ  ایآ  بانج  یلاع  “ 
ار نلاس  توکس  و  . “ … دورب شیپ  راک  دیاب  هک  هنوگنآ  دیراذگب  دینکن  نشور  فیلکت  نم  یارب  امش  گنیدراه  یاقآ  “ 

. دیعلب
اسر هدرمش و  تسکش و  ار  مکاح  توکس  یا  هفرس  زا  سپ  هاگداد  سیئر  دمآ . دورف  مقرف  رب  کتپ  نوچ  یا  هبرض  و 

تفگ نیلوراک  هب  باطخ 
“ ؟ دیتسه یناحبس  ریما  یاقآ  دزمان  امش  تیمسا  نیلوراک  مناخ  “ 
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. دش هدیشک  مساسحا  هدارا و  رب  یا  هشرآ  نوچ  نیلوراک  مارآ  یادص  و  درک .  ما  هلاچم  هیناث  دنچ  زا  رتمک  یتوکس 
 “ بانج یلاع  هلب  “ 

ار یخساپ  نینچ  راظتنا  ایوگ  هک  زین  یضاق  و  تخیر . نوریب  ادص  اب  اجکی و  اه  هنیس  رد  هدش  سبح  یاه  سفن  مامت 
: تفگ دوب  فراعتم  زا  رت  دنلب  یمک  هک  یئادص  اب  تشادن 

“ ؟ دیتسه یناحبس  ریما  یاقآ  دزمان  هک  دیتفگ  مدینش ؟ تسرد  تیمسا  نیلوراک  مناخ  “ 
 “ میتسه دزمان  یناحبس  ریما  یاقآ  نم و  دیدینش  تسرد  بانج  یلاع  هلب  “ 

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

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

 “ بانج یلاع  هلب  “ 
“ ؟  دیا هدیدن  ار  رگیدمه  تسا  یتدم  ارچ  سپ  “ 

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

 “ بانج یلاع  هلب  “ 
دوز یلیخ  هک  مدوب  نئمطم  یلو  دنازوس . یم  ار  متروص  تشاد  شتآ ، هلولگ  ود  لثم  نسرفج  گنیدراه و  یاههاگن 

 “ دش دنهاوخ  عوضوم  هجوتم 
“ ؟ دیتفگن نیترام  یاقآ  هب  ار  عوضوم  یناحبس  یاقآ  لیکو  ناونعب  امش  ارچ  سپ  گنیدراه  یاقآ  “ 

ناشیا هنافساتم  یلو  میتشاد  ار  یراک  نینچ  دصق  هدکشناد ، تسایر  نسرفج  لیب  یاقآ  مه  نم و  مه  بانج ! یلاع  “ 
عوضوم نیا  حضاو  رایسب  یناحبس  یاقآ  هکنیا  نمض  دنداد ، یمن  تبحص  تصرف  دندوب و  یبصع  رایسب  تدم  مامت  رد 

. “ دنتخادنا هار  ار  ارجام  نیا  لوبق ، یاجب  نیترام  یاقآ  اما  دنتشاذگ  نایم  رد  ناشیا  اب  ار 
“ ؟ دیرادن یفرح  امش  نیترام  یاقآ  “ 

. “ موش یم  نونمم  منزن  یفرح  دیهدب  هزاجا  دوبن .… هنوگنیا  ناتساد  هک  مناد  یم  یلو   … بانج یلاع  ریخ  “ 
. ” منک یم  مالعا  ار  یئاضق  تسشن  نیا  متخ  بوخ . رایسب  “ 

: تفگ تفرگ و  شوغآ  رد  ارم  دمآ و  ولج  نوسرفج  یاقآ 
یلدنص یور  وا  هک  یناد  یم  شغارس . یورب  یهاوخ  یمن  تسا . یتفص  اب  ساسحا و  اب  مناخ  بجع  نیرفآ ، نعقاو  “ 

“ ؟ تسا راد  خرچ 
؟ تسا رادخرچ  یلدنص  یور  رب  نم  نیلوراک  هچ  یارب  هدش ؟ هچ  مناد ، یمن  هن  رادخرچ ؟ یلدنص  “ 

…. درک دهاوخ  فیرعت  میارب  شدوخ  نمتح  تسین . مهم  یلو  دیئوگ .…؟ یم  نم  هب  الاح  ارچ  دیتسناد ؟ یم  عقوم  هچ  زا 
… راکهانگ یراکهانگ  ریما  …؟ ارچ تسا ؟ هتسشن  خرچ  رب  ابیز  یریثا  مادنا  نآ  نم ، یادخ  هآ 

…. مدوخ هناخ  هب  شمرب  یم  لکش  ره  هب  شغارس و  مور  یم  امش  یاه  تبحم  همه ی  زا  ساپس  اب 
…“ مورب اهنت  دیراذگن  دینک ، میهارمه  وا  اب  مدروخرب  نیلوا  رد  ارم  امش  یود  ره  منک  یم  شهاوخ 

میتسه “ مه  دنمقالع  نمتح  “ 
هب هچ  هکنیا  ندیمهف  یارب  مه  وا و  ندید  یارب  مه  متشاد ، ناجیه  دح  زا  شیب  نیلوراک . فرطب  هب  میتتفر  قافتا  هب  و 

…“ تسا هدمآ  شزور 
 “ شخبب ارم  موش ، دنلب  تیاپ  یولج  مناوت  یمن  ریما  “ 

وت … دراد تتسوپ  یبوخ  یگزاتو  رت  هچ  یقباس ، زا  رت  لگشوخ  ردقچ  یدرک ؟ راکچ  مبوخ … نیلوراک  !… نیلوراک “ 
“ یمدوخ … نیلوراک 

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

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


. دش ریزارس  دز  مشتآ  هک  شکشا  تشادهگن و  شنماد  رد  ار  مرس  مدیسوب . ار  شتسد  مدش  مخ  و 
. میدز فرح  حبص  اه ی  یکیدزن  ات  ار  بش 

یم اما  مشاب ، هدرم  دیاب  … نابایخ طسو  متفر  رایتخا  یب  مدز  یم  اپ  تسد و  وت  ندرک  مگ  رکف  رد  متشاد  یتقو  “ 
یگدنز هک  مراد  تتسود  ردقنآ  متسه . وت  اب  ندوب  رکف  رد  هن  مشاب و  وت  دزمان  مهاوخ  یم  هن  یلو  … ما هدنام  هک  ینیب 

.“ منکن بارخ  ار  تا 
دنادرگرب ار  شتروص  و 

. مه نم  یتسه و  نم  دزمان  هک  یدرک  فارتعا  یضاق  رضحم  رد  وت  نیلوراک ! یلو  “ 
یناوتب رگا  وت  و  مراد ، تسود  ار  وت  تیصخش  نم  مرادن . وت  اب  نتارام  یود  هقباسم  دصق  هک  نم  ینک ؟ یم  رکف  هچ 

…“ منیب یمن  ار  یلکشم  نم  یشاب  هتشاد  تسود  یشخبب و  تشذگ  هک  هچنآ  همه ی  اب  ارم 
یم تئشن  اجک  زا  مناد  یمن  هک  ار  یا  هرهلد  شتوکس  اب  دوب و  هتفرگ  نیئاپ  ار  شرس  دنک ، هاگن  نم  هب  هکنیا  نودب 

… تخیر یم  مناج  رد  تفرگ 
ار اهنآ  ردقنآ  دنراد و  هدامآ  ار  درم  نیدنچ  دوخ  ساسحا  یوزارت  رد  درجم ، اه ی  مناخ  بلغا  هک  یناد  یم  وت  ریما  “ …
 “ طوقس زا  سپ  یتقو  نم  یلو  دنتسهرونت ، هب  یئاهن  ندنابسچ  بسانم  نیمادک  هک  دنبای  رد  ات  دننک  یم  نیگنس  کبس 

چیه یب  یا ، هلیپ  هلیش  چیه  یب  مدید ، یم  ار  وت  طقف  متفرگ  مارآ  یمک  وا ، دوبن  هدنهد ی  باذع  درد  لمحت  و  ناج “ 
. میوگ یم  هچ  هک  یناد  یم  بوخ  یا  هدیزگ  رام  نوچ  وت  و  یگنرین ، غورد و  چیه  یب  یساسحا و  نولت 

تفایرد و کرد و  ندز و  فرح  زا  هک  متفگ  وت  هب  حضاو  اتح  مدرک و  تداع  هک  مدش  دنمقالع  اهنت  هن  وت  هب  نم 
. دوب قشع  هب  فارتعا  عون  کی  نیا  هک  نک  لوبق  تسا و  هدمآ  مشوخ  دوجو  مامت  اب  تروعش 

.“ دشن هک  … میشاب مه  اب  هشیمه  یارب  ات  مهاوخب  وت  زا  شیادرف  مدوب  رکف  نیا  هب  میدش  هک  ادج  بش ! نآ 
ثعاب ار  دشن “  نیا “  یرکف  نارحب  هظحل ی  کی  رد  نم  مریگ . یم  ندرگ  هب  نم  ار  ندشن  نیا  هانگ  نیلوراک  “ 

…“ شخبب ارم  … مدش
هدناشک اجنیا  هب  ار  ام  هک  هچنآ  دروم  رد  دهاوخ  یمن  هک  مدش  هجوتم  فرح  ریسم  رییغت  اب  دادن و  همادا  ار  عوضوم 

. میدش هجوتم  یفاک  هزادنا  هب  ود  ره  مه  هلمج  ود  یکی  نیمه  رد  دنچره  دبای ، همادا  تبحص  تسا 
یدرک و تا  هناخ  هب  مندروآ  یارب  هک  یرارصا  زا  یتشاد و  نم  اب  ار  یلاع  دروخ  رب  نآ  الکو  روضح  رد  هکنیا  زا  ریما  “ 

. “ منک یم  رکشت  هنامیمص  ملاحشوخ و  یلیخ  دندید ،
نم نیلوراک  مدرکن . راتفر  باسح  یور  زا  رکشت ، یارب  نم  دهد . یم  یگناگیب  یوب  یلیخ  هکنیا  ینک ؟ یم  رکشت  “ 

شیپ وت  نتفای  یارب  مشالت  لابند  هب  زین  زورید  یارجام  نیمه  مدرک و  وت  نتفای  یارب  یناوارف  شالت  مراد . تتسود 
ناشیا هکنیا  زا  ربخ  یب  متسه ، تدزمان  هک  میوگب  مدش  راچان  دادن  هار  نیترام  ناج  یاقآ  تلیکو  مدرک  راک  ره  دمآ .

…“ درک اپ  هب  نافوط  لیلد  نیمهب  تسا و  هدرک  ریگ  شیولگ  زین  دوخ 
نیلوا مه  نیا  متفرگ  هسوب  هب  ار  شیاهبل  مدیرپ و  گنهآ . نامه  هدنخ و  نامه  دوب . تدم  نیا  رد  وا  هدنخ  نیلوا  نیا 
مندرگ رود  ار  شیاهتسد  یتقو  داد . همادا  هزاجا  لمعلا  سکع  یب  و  دروخ ، اج  یمک  دوب . نامیئانشآ  نامز  زا  هسوب 

هقلح مندرگ  رود  هب  شناتسد  هک  روطنامه  نایاپ  اب  و  متفای . یرگید  شوخ  لاح  داد  ار  مباوج  ساسحا  مامت  اب  دناچیپ و 
زا ار  شتسد  مدرک  سمل  ار  شیاه  هنیس  یتقو  … تشگ یم  هچ  لابند  مناد  یم  تخود و  منامشچ  هب  ار  شهاگن  دوب 

: نتگ مارآ  درک و  ادج  مندرگ 
! “ ریما “ 

دادن همادا  و 
…“ مدرک یم  یور  هدایز  متشاد  مناد  یم  یدش ؟ تحاران  … یئوگب یهاوخ  یم  هچ  یچ ؟ ریما  “ 

…“ یلو مراد . تسود  ار  وت  طقف  نک ، رواب  مراد . تتسود  ریما ! “ 
. “ مه الاح  مرادن و  تسود  ار  اه  یلو “  نیا “  عقاوم  زا  یرایسب  رد  نم  نیلوراک  یچ ؟ یلو  “ 
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تساناتسادهرامش ١۵٤ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

…“ میشاب مه  اب  میناوت  یمن  یلو  میشاب ، مه  یارب  میناوت  یم  ام  ریما  ”…
؟ یا هدش  رت  دب  هک  وت  الاح  ینز ، یم  فرح  هدیچیپ  همه  نیا  هاگ  ارچ  یتفگ  یم  نم  هب  هشیمه  وت  “ 

باتک یئاهنت  رد  سب  زا  تسا ؟ یساسحا  هنوگچ  رگید  مه  یارب  هن  یلو  مه  اب  … ؟ هچ ینعی  هدیچیپ  یفسلف  هلمج  نیا 
“.…؟ یدرک یطاق  ارچ  نیلوراک  … یناوخ یم 

ود هشیمه  یارب  میناوت  یم  ام  … میوگ یم  هچ  هک  یمهفیم  بوخ  یلیخ  هک  مناد  یم  مسانش و  یم  ار  وت  نم  ریما  “ 
نم راصحنا  رد  وت  هک  مهاوخ  یمن  نم  ینعی  میشاب . مه  رانک  راوج و  رد  میناوت  یمن  یلو  میشاب  مه  یارب  بوخ  تسود 
وت زگ  ره  یلو  مدرگ ، یم  رب  ادرف  یارب  نم  یریما . نامه  زونه  وت  یلو  متسین  مدوب  هک  ینیلوراک  نآ  رگید  نم  یشاب .

.“ میوگ یم  هچ  مهفب  منک  یم  شهاوخ  منک . یمن  شومارف  ار 
یخساپ رظتنم  هک  دیسر  یمن  رظنب  موش . یم  هیبنت  مرن  میالم و  مراد  هک  متفای  رد  مدرک و  شهاگن  توهبم  تکاس و 

. داد یم  مباذع  رتشیب  نیا  دشاب و 
“ ؟ یئاجنیا بشما  ینعی  “ 

 “ مور یم  ادرف  هلب ، “ 
؟ ینک متوعد  ماش  هب  یناوت  یم  بشما  سپ 

؟ یهجوتم منک ، یم  توعد  هک  منم  نیا  یلو  هن ، ارچ 
“ ؟ اجک … بوخ “ 

 “ دشاب بش  نامه  همادا  رخآ  ماش  مهاوخ  یم  بش . نیرخآ  ناروتسر  نامه  “ 
ار نیرخآ  مادک  یهاوخ  یم  رگید  ماش . نیرخآ  راتفگ ، نیرخآ  رادید ، نیرخآ  … تسا نیرخآ  شا  همه  نیلوراک ؟ ارچ  “ 

” ؟ ینک ارجا 

تیدحا هرهش  وگنلا – 
رویرهش ۱۳۹۳

ار مرمک  طسو  گس  لثم  درد  تسه . مگرم  هچ  مناد  یم  دوش . یم  ور  وریز  ملد  دوش . یم  اج  هب  اج  منت  یوت  یزیچ 
یم ورف  ملد  ریز  ینهآ  گرزب  خیس  کی  مشکب  سفن  مهاوخ  یم  ات  منت . همه  یوت  دوش  یم  شخپ  دعب  دنز ، یم  نادند 

ملد ریز  دیآ . یم  دنب  مسفن  دور  یم  ورف  هک  خیس  دوش . یمن  رگید  دوش ، یمن  منزب ، غیج  مراد  تسود  ردقچ  دننک .
ار شفرط  ود  هک  یتسام  هسیک  لثم  فرط . مادک  هب  تفگ  دوش  یمن  صوصخم . ناکت  کی  دروخ ، یم  ناکت  یزیچ 
هناوید دیمح  رگید  هعفد  نیا  متفگ  دمآ ، دنب  مسفن  دمآ ، هک  ونیم  دمآ . ونیم  هک  یتقو  لثم  … یهدب ناکت  مکحم  یریگب و 

یکی شا  هناحبص  ماش و  راهن و  هرابود  دنک . یم  رهق  مه  ار  یهام  ود  یکی  نمتح  دمآ ، دهاوخن  هک  ناتسرامیب  دوش . یم 
یم دنلب  دنلب  یروج  ار  همقل  دعب  دریگ . یم  همقل  دنت  دنت و  دراذگ و  یم  شیولج  ار  رینپ  فرظ  هدعو  هس  ره  دوش . یم 

یئاج کی  یلبق ، یاتود  نآ  لثم  ددنخب و  شیور  هب  مه  رتخد  نیا  ات  دنک  یم  رهق  ردقنآ  دوشب . یم  مشدنچ  نم  هک  دوج 
. دنیشنب شبلق  یاه  هلسپ  جنک و 

روز هب  دروآ و  نوریب  الط  نهپ  یوگنلا  ات  هس  شبیج  زا  و  یبآ ، گنرب  لیالگ  لگ  هخاش  هس  اب  ناتسرامیب  دمآ  دیمح  اما 
. تسکش میولگ  یوت  ضغب  درک . متسد 
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تساناتسادهرامش ١۵٤ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

تفگ دیدنخ و  دش ، ریزارس  هک  میاهکشا 
 ” یتسب نم  شیر  خیب  هک  یئات  هس  نیا  لثم  دشاب  تتسد  دیاب  هشیمه  “ 

تفگ درک و  ضوع  ار  متسد  مُرِس  راتسرپ  میوگب . هک  متشادن  یزیچ  ینعی  مدادن ، ار  شباوج 
 ” مدروآ یم  رتخد  اتود  یلاس  مدوب  وت  اج  نم  هدب ، سناش  ادخ  “ 

. شمدوب هتفگ  یسورع  زا  لبق  دیآ . یمن  مدب  وگنلا  هزادنا  هب  زیچ  چیه  زا  هک  تسناد  یم  دیمح  طقف  تسناد ، یم  دیمح 
دوب هتفگ  شردام  هب  دهدب . وگنلا  دقع ، هرفس  رس  سکچیه  دوب  هتشاذگن  نیمه  یارب  دنادب . ار  زیچ  همه  متساوخ  یم 

 ” نیدب هکس  شاج  هب  داوخ ، یمن  وگنلا  هنک ، یشاقن  داوخ  یم  ِدنم ،  رنه  هژینم  “ 
 : هک دوب  هدرک  مخا  شردام 

 ” هنز تسد  تنیز  وگنلا  او !  “ 
. تسناد یم  دیمح  طقف  تسناد ، یم  دیمح  دادن . وگنلا  سکچیه 

تفگ دید  ار  میاهولبات  هک  یلوا  زور 
 ” اه یلیخ  لثم  دنتسه ، اه  نز  امش ، یلصا  هغدغد  هک  هبوخ  “ 

مدیدنخ
 ” هنک یم  یگدنز  اه  هغدغد  نیمه  اب  نز  کی  “ 

هک درک  هراشا  وگنلا  ولبات ی  هب 
 ” دننک لح  ار  ناشتالکشم  ناشدوخ  اه  نز  هک  هدیسر  نآ  تقو  “ 

مدوب هدز  شقن  وگنلا  کی  لکش  هب  ار  شتروص  یور  یلیس  یاج  دوب و  وگنلا  زا  رپ  جنرآ  ات  نز  تسد 
تفگ

! ” دوش مخ  شراب  ریز  تسد  هک  یزیچ  ندیرخ  رد  رارصا  همه  نیا 
نهپ ار  ردپ  یزود  دیراورم  لمخم  باوختخر  هک  ردام  یادص  متفگ . ار  ردام  یاه  وگنلا  هصق ی  تقو  نآ  مدرک . شرواب 

ردپ دیچیپ . یم  مشوگ  یوت  درک ، یم 
هک درک  یم  هفاضا  ردام  تسد  هب  وگنلا  کی  دوب ، لاح  رس  تقو  ره 

 ” شتروص تنیز  یلیس ، هنز و  تسد  تنیز  وگنلا ، “ 
. دور یم  ورف  ملد  ریز  یغاد  ینهآ  خیس  دنز . یم  نادند  ار  مرمک  گرگ  لثم  درد  دوش . یم  ور  وریز  ملد  یوت  یزیچ 
دنام دهاوخ  یقاب  دیمح  مان  یکی  نیا  اب  مناد  یمن  …. میرم اسهم و  ونیم و  هک  یتقو  لثم  دیآ ، یم  الاب  مناهد  ات  بآ  رهز 

…. ای
. دنا هدیبسچ  متسد  هب  غاد  برس  لثم  اهوگنلا  مریگ . یم  ُرگ  دوش . یم  هراپ  منت  یوت  یزیچ  دور ، یم  دیآ و  یم  درد 

. موش یم  مخ  دریگ ، یم  مسفن  منز . یم  گنچ  ار  هدرپ  دیآ ، یم  هک  درد 
دنخرچ یم  هک  تسا  یئاهوگنلا  زا  رپ  نامسآ 

دیجم هدننک  لاسرا  مجرتم -؟؟؟ : نیاتشا ـ ) رولیس  لش   ) نابناین
یربنق

رویرهش ۱۳۹۳
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. دروخرب نابناین  هب  یتشپکال  زور  کی  دوب . هداتفا  ینابناین  مارآ ، ینش  لحاس  کی  یهشوگ  رد 
»؟ منیشنب ترانک  یمک  هشیم  ماهتسخ ، یلیخ  : » تفگ تشپکال 

. تفگن هن “  ” نابناین و 
»؟ منک لد  درد  وت  اب  یمک  منوتیم  ماهدزن . فرح  یسک  اب  تساهتدم  هتفرگ ، ملد  : » تفگ تشپکال 

. تفگن هن “  ” نابناین و 
هک هدوبن  یسک  لاح  هب  ات  و  منزیم . مدق  اهنت  منزیم . مدق  مارآ  ِلحاس  نیا  یوت  هشیمه  نم  : » تفگ تشپکال 

»؟ یشاب هتشاد  تسود  ونم  ینوتیم  وت  هشاب . هتشاد  متسود 
. تفگن هن “  ” نابناین و 

»؟ مزیزع هن “  ” یگب یاوخیم  هنکن  هشیم ؟ ینومب ؟ نم  رانک  هشیمه  هشیم  مزیزع ! : » تفگ تشپکال 
. تفگن هن “  ” نابناین اما 

وت لثم  یجنرطش  یتسوپ  یسک  مدیدن  الاح  ات  مزیزع ! هخآ  ماهدز ، لز  تهب  یروجنیا  یشخبیم  : » تفگ تشپکال 
مدوخ هب  ور  وت  منک و  تلغب  راب  هی  طقف  یدیم  هزاجا  نم ، گنشق  منک ، ییادگ  تزا  ور  تاقشع  هگا  هشاب . هتشاد 

»؟ مراشفب
. تفگن هن “  ” نابناین و 

تفیرظ شوگ  نوا  یوت  منوبسچب و  مهنیس  هب  ور  وت  منک ، تلغب  یراذیم  سپ  مراد . تتسود  نم  : » تفگ تشپکال 
»؟ منک فارتعا  ور  مقشع 

. تفگن هن “  ” نابناین و 
. شدرشف دوخ  شوغآ  رد  هناقشاع  دیشک و  تسد  شکرک  هب  درک و  لغب  ار  نابناین  تشپکال ، سپ 

« قوووووووووووب َقب ……………  : » تفگ نابناین 
رفن هی  یتقو  هک  هشاب  ساسحایب  یلیخ  دیاب  مدآ  هخآ  یدرک ؟ تروپ  تراه و  یتفگ ؟ یچ  یچ ؟ : » تفگ تشپکال 

؟ یدش تحاران  نم  زا  هنکن  هنک . َقب  َقب  هنکیم  شلغب 
. تفگن هن “  ” نابناین و 

»؟ هدش مومت  هگید  ام  قشع  هنکن  : » تفگ تشپکال 
. تفگن هن “  ” نابناین و 

زا مزخب و  دیاب  مدوخ ؟ یتخبدب  یپ  مرب  دیاب  ینعی  مبوبحم ؟ رسمه  منک ، کرت  ور  وت  دیاب  نم  ینعی  : » تفگ تشپکال 
.« هن وگب  منکیم  شهاوخ  هن ، هک  وگب  مرب ؟ دیاب  هرآ ؟ نوریب ؟ مرب  تیگدنز 

. تفگن هن “  ” نابناین و 
. تفر دیزخ و  مارآ  مارآ  درک و  اهر  مارآ  ینش  لحاس  نامه  رد  ار  نابناین  تشپکال  هک  دش  نیا 

هداتفا هشوگ  کی  هک  دیدید  ینابناین  رگا  دیدز . مارآ  لحاس  نآ  هب  یرس  رگا  تسا . نییاپ  ایرد  بآ  هک  یتقو  زور  کی 
. تفگ دهاوخن  هن “  ” نابنا ین  هک  دیشاب  نئمطم  و  هن ؟ ای  تسا  تسار  متفگ  ناتیارب  هک  یناتساد  دیسرپب  وا  زا  تسا .

یناهبهب نیمیس  شروک –  باوخن  زگره 
رویرهش ۱۳۹۳
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ار ام  تایبدا  نامسآ  هک  یباهش  گرزب 
نامگ یکیرات  تفر و  دوب  هدرک  ینارون 

. دوش یم  هریچ  هک  درک 
زا هدش  عطاس  یاه  باهش  دبا  ات  اما 

هاگن … درک دنهاوخ  یناشف  رون  وا 
: دینک

درادن نابز  اراس  درادن  ناهج  اراد 
درادن نامسآ  تفه  رد  یا  هراتس  اباب 

تسب ورف  بل  زربلا  دیکشخ  همشچز  نوراک 
درادن ناشف  شتآ  دنوامد  لد  یتح 
تخیرگب دیهر و  ناسآ  دنبرد  هایس  وید 

درادن نارگ  زرگ  وهایه  نیا  رد  متسر 
دیکشخ دور  هدنیاز  دیشروخ  عادو  زور 

درادن ناهج  شقن  ناهاپس  لد  اریز 
دنداهن رگد  یمان  ایرد  سراپ  مان  رب 

درادن نامک  ریت و  ام  شرآ  هک  ییوگ 
دش نارگید  ماک  رب  اه  ینزام  یایرد 

درادن ناوج  نهیم  زیخرب  کاخ  !ز  ردان
تنیمزرس نادزد  یراک  یاجک   ! اراد

درادن ناهج  اراد  دنسیون  نوتسیب  رب 
تسا دنلب  نامدایرف  یهاوخداد  هب  مییآ 

درادن ناوریشون  اجنیا  دوس  هچ  اما 
ینایک قریب  نیا  تسا  زبس  دیفس و  خرس و 

درادن نایژ  ریش  سوسفا  هآ و  دص  اما 

دیارس یا  همانهش  یسوت  میکح  نآ  وک 
درادن نایب  رگید  ام  رعاش  هک  دیاش 

ییایرآ رهم  یا  شوروک  باوخن  زگره 
درادن ناشن  مان و  زین  نطو  وت  مان  یب 
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تسارعشهرامش ١۵٤ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

تسارعشهرامش ١۵٤ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

تفر دوز  هک  یفطل  دایب  هیاس “  جاهتبا “  گنشوه  زا  یلزغ 
رویرهش ۱۳۹۳

دش راز  هچ  نم  ِلد  ِِراک  وت  یب  یتفر و 
دش رازه  مغ  ره  دمآ و  مغ  ِرس  رب  مغ 

داتف ناگناوید  ربنچ  هب  نیمز  یوگ 
دش راکبان  ِلد  ِماک  هب  ناهج  راک 
ناهگان هک  نک  هگن  هاکِریز  ِبآ  ناز 

دش رابغ  اراخ  ِرکیپ  هدروخن  یکتپ 
تفرگیم هداب  وزا  مُخ  دص  هک  وم  ِخاش  نآ 

دش راب  گرب و  یب  هرسکی  تفر و  داب  رب 
راد دای  مشچ و  دص  هب  رابب  نوخ  قشع  یا 

دش راد  ِگنوآ  وت  یاوه  رد  هک  اهرس 
رادم نامسآ  زا  رگد  یشیاشگ  مشچ 

دش راد  دیدرگب و  هک  رگن  اعد  ِتسد 
دوب قشع  روش  یگدنز و  ِقوش  هک  یرعش 

دش رازم  ِگنس  ةتشبنرب  هک  ادرد 
دوب غاب  ِنینوخ  ِتراغ  هّصق  ِنایاپ 

دش راهب  یتفگ  هک  لاس  رازه  زا  دعب 
دوب هیاس  ِزومآینشور  غارچ  یرآ 

. دش راگزوریب  هک  راگزور  ِمشچ  نآ 

روپرقاب ورسخ  ینم -! ِنهیم  وت 
رویرهش ۱۳۹۳

! یدروآ تریح 
، دیپس مدوب و  ریرح 
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تسارعشهرامش ١۵٤ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

؛ ناّرپ یرتوبک  ِلابَمه 
؛ هزوریف هتسکش ی  یاه  یمیلسا  زا 

“ ناهفصا  ” ِرطع اب 
؛ یبآ یا  هرطاخ  و 

متسشن تا  هناش  رب 
؛ دادماب ِدنخبل  نوچ  و 

. مدز رس  وت  نامشچ  ِقرشم  زا 
! یدروآ ینابرهم 

؛ ریوک یریثا ی  ِهودنا  ِتُهب  اب 
: غاداغاد

“ نامرک  ” ِنیسم ینیس ی  رب 
: مدیشون ار  ترهم 

تاه ناتسپ  یدیپس ی  رب  مدناشن  هسوب 
. دمآرب تشوگانب  ِناهام “  ” زا باتفآ  و 

! یدناوخ ار  ِقشع  ِخرس  هنارت ی 
مدش گرزب  هنییآ ی 

ار ناهج  ِلازغ  ِنیرتابیز  وت  و 
؛ یدید نم  ِمشچ  رد 

؛ یتسیرگ
؛“ ناگنس یس   ” ِلگنج ِرارق  یب  ِناوهآ  و 

. دندش مگ  رهشون “  ” ِبرغم رد 
! یتفر راُبغ  زا  هریت  ِداب  اب 

؛ ماه هژاو  و 
؛ هودنا ِندورس  زا 

. دندش ناوتان 
وت یب  مدش  دوبک  ِسوباک 

؛“ هزیوهلاروه  ” ِنارتخد ِتفابتسد  ِیایروب  نانوچ  و 
لخن ِیاه  هخاش  هسئای ی  یوت  رازه  رد  مدیزخ 

؛ مدرک بورغ  و 
ابیکش ِنوتسیب “  ” یبرغم ی ِهودنا  رد 

میهم ریما  همان – 
رویرهش ۱۳۹۳
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تسارعشهرامش ١۵٤ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

انینزان
مدوب تنارگن 

: متفگیم مدوخ  اب 
؟ هدیجنر وا  دیاش 

شفیطل ساسحا  مشیربا  هک  ای 
؟ هدیچیپ یمغ  هب 
: مدیسرپیم زاب 

شفیرظ حور  دنکن 
؟ هدش هدرزآ  یمک 

مدوب تنارگن 
زین تمایا  رتفد  رد  هکنوچ 

دوبن هزات  یا  هماچ 
دیسر زورما  هک  ات 

ترهمرپ همان 
، هدوسآ مدش 

. یشاب تمالس 

یهاشمرخ باتهم  گوس – 
رویرهش ۱۳۹۳

گوس
متوکس

تسا تشذگرس  راکنا  ریبعت 
اه یلدنص  هک  ینامز 

کی هب  کی 
نادرگرس هلفاق ی  نیگنس  یاه  سفن  ریز 

دنرب یم  دای  زا  ار  تا  نتسشن 
جیگ گنگ و  نینچ  زگره 

اهرادیپس
دندوب هدرکن  ناشیرپ  ار  باتفآ 

داب تولخ  یاه  هظحل  روبع  رانک  رد 
گرب ره  شزرل 
مسبت زا  ار  منابل 
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تسارعشهرامش ١۵٤ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

تبحم زا  ار  مناتسد 
دبور یم  اه  هچوک  زا  ار  قشع  و 

مرواب رید  نامشچ 
تسا هتسخ  دامتعا  یب  راهب  زا 
گنرد سگ  معط  زا  روبع  یوب 

درازآیم ار  هرجنپ 
میرذگ یم  مارآ  هچ 

دیوگ یم  هک  یا  هثداح  زا 
مدرک تهاگن  هنیآ  رد 

مدیسر وت  هب  و 
نک شوگ 

تسوت شوماخ  روضح  دیکات  تعاس ، 
اه هبرقع  توکس  رد  و 

بش رفاسم  نیرخآ 
دهد یم  ناکت  حبص  یارب  ار  شناتسد 

یماطسب یغورف  زا  یلزغ 
رویرهش ۱۳۹۳

تسا ناناج  لاصو  زا  راهب  داب  مایپ 
تسا ناج  یتسم  ماگنه  هک  هداب  رایب 
یدنچ نزب  یگناوید  یهچوک  هب  مدق 

تسا ناریح  قشع  رازاب  رس  رب  لقع  هک 
لامک هب  دسریم  قشع  زا  یمدآ  دوجو 
تسا ناصقن  لامک  یباین ، لامک  نیا  رگ 

تسا قوشعم  لعل  قداص ز  قشاع  یاقب 
تسا ناویح  بآ  ربمیپ ز  رضخ  تایح 
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تسارعشهرامش ١۵٤ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

دناد یک  لصو  ردق  سک  همه  یتسار  هب 
تسا نارجه  یارستنحم  هب  هک  یسک  رگم 

تسین ناناج  دنسپ  لکشم  رطاخ  دنسپ 
تسا ناسآ  نداد  هیامنارگ  ناج  هن  رگو 

مشوماخ درد  نیع  رد  هک  رادم  بجع 
تسا نامرد  صحم  هرهچیرپ  راید  رد  هک 

تسا زورفا  سلجم  یور  نآ  نم  مشچ  غارچ 
تسا ناشفا  ربنع  یوم  نآ  نم  رمع  بانط 

شنیچ رپ  فلز  باترپ و  لکاک  دای  هب 
تسا ناشیرپ  مه  عمج و  مه  هک  تسا  نم  لد 

درک اراکشآ  هدرپ  زا  نم  زار  هک  یهم 
تسا ناهنپ  هدرپ  ریز  وا  تروص  زونه 

یزیربت بئاص  زا  یلزغ 
رویرهش ۱۳۹۳

ار ام  سک  تسد  هب  نابیرگ  قشع  دادن 
ار ام  سسع  نوچ  روزرپ ، یم  نیا  تفرگ 

دیدرگ یمن  وزرآ  ام  رطاخ  درگ  هب 
ار ام  سوه  دص  گنر  لد ، هب  تخیر  وت  بل 

دهاوخ یمن  یرکشل  ام  یلاح  بارخ 
ار ام  سفن ، نتفر  ندمآ و  تسا  سب 

میشوماخ عمش  وچمه  نازا  زور  مامت 
ار ام  سفن  دوشیم  رحس  هآ  جرخ  هک 

بئاص ام  یاهرکف  نانچ  تشگ  بیرغ 
ار ام  سک  چیه  نیسحت  هب  مشچ  تسین  هک 

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

http://www.gozargah.com/category/sher/
http://www.gozargah.com/sher/ghazali-az-saeb/
http://pdfmyurl.com/plans?src=pdf
http://pdfmyurl.com


تسارعشهرامش ١۵٤ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

یمشاه ناویک  یضترم  زا  یهاشمرخ  باتهم  باختنا  هب  یلزغ 
رویرهش ۱۳۹۳

مسرت یم  هام  نودب  کیرات  اه ی  بش  زا  نم 
مسرت یم  هابور  همه  نیا  زا  گنلپ ، ریش و  زا  هن 

.
تسین یساره  نادیم  رد  یور  رد  ور  گنج  زا  ارم 

مسرت یم  هاک  ریز  بآ  ناتسود  زا  یلو 
.

مسرت یمن  بهذمال  یاناد  نمشد  دص  زا  نم 
مسرت یم  هاگآ  ان  لقع  یب  دهاز  زا  یلو 

مدرگ یمن  ینادان  هاچ  رد  ما  هتشگ  مگ  یپ  . 
مسرت یم  هاچ  زا  ارچ  مناد  یمن  نم  نلوصا 

اما دیدپان ، دصقم  تسا و  راوشد  هار  هچرگا 
مسرت یم  هارمه  یتسس  زا  هر ، یتخس  زا  هن 

.
مسرت یمن  ملاظ  ینمض  یاهدیدهت  زا  نم 

مسرت یم  هآ  کی  زا  مولظم ، کی  نیرفن  زا  نم 
، یهاش دنسم  جات و  حیبست و  همامع و  زا  نم 

مسرت یم  هاوخ  دوخ  مدآ  تسد  هب  دتفا  رگا 
.

تسین یکاب  هلمج  نیا  شوروک و  شویراد و  زا  ارم 
مسرت یم  هاش  دیرم  نادنب  هرادق  زا  نم 

.
اما نابرهم ، یادخ  هاگرد  مسرت ز  یمن 

مسرت یم  هاگرد  نیا  نارادفرط  زا  یخرب  ز 
.

مسرت یمن  وت  زا  ارچ  مناد  یمن  ، نم یادخ 
مسرت یم  هللا  بزح  یاهردارب  نیا  زا  یلو 

.
یهاگ یلو  مدرگ ، یم  شیوخ  رادم  رب  ناویک “  ” وچ

مسرت یم  هارمگ  یجاح  باهش و  گنس  نیا  زا 
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تسارعشهرامش ١۵٤ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

دازآ زورهب  یعابر –  کی 
رویرهش ۱۳۹۳

ینک ور  هنییآ  هم  نآ  رب  لد  مشچ  رگ 
ینک وا  یور  هنیآ ی  رد  ناهج  ریس 

تدریگنرب سک  هک  شابم  هیس  کاخ 
ینک ورهام  نآ  تمدخ  هک  وش  هنییآ 

یدامتعا هبادوس  شرازاب –  غاد  یاه  یرتشم 
رویرهش ۱۳۹۳

شرادید هوکشاب  هظحل ی  مدید  یمن  یلو  مدوب  مشچ 
شرازاب غاد  یاه  یرتشم  جاوما  نایم  مدوب  هرطق 

.
دوب هدش  رجفنم  قوش  زا  محور  دوب  دس  نامنایم  اه  یلدنص 

شرابنیا   ِ هاگن مرگ  نحل  دز  یم  یا  هزات  فرح  ملد  اب 
.

تخیر یم  ورف  یشتآ  منت  رد  تساوخ  یمرب  هک  اه  هژاو  شبل  زا 
شرادبت هاگن  زا  نم  مشچ  دناوخ  یم  ار  هدورسان  یلزغ 

.
دوب هدش  رثا  یب  راضح  فک  دوب  هدش  ربخ  یب  تخس  نامز  زا 

شراکدوخ در  یاه  یطخ  طخ  دوب  هدش  رت  رارق  یب  ملد  زا 
.

رمع کی  دصهن و  … رفص یتسار .. امش .… رعش  ردقچ  نتفر  تقو 
شراگیس رابغ  یال  هب  محور ال  زا  یشخب  راگنا  دش  لح 

.
…. ات ار  اه  هقیقد  مرامش  یم  …. ات الاح  ردقچ  مرارق  یب 

شرادید هوکشاب  هظحل ی  …. ات ایآ  هآ  منام  یم  هدنز 
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تسارعشهرامش ١۵٤ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

تسارعشهرامش ١۵٤ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

یناهبهب نیمیس  هسوب –  رابگر 
رویرهش ۱۳۹۳

 ! بشما منت  ناج ،  نوچ  هتخیمآ  رد  وت  اب  ای 
بشما مندرگ  رب  هدز  ناجرم  لگ  تلعل  … 

! – دنمورب لخن  یا  وت –  ضیف  زا  تفص  میرم  … 
بشما منم  ادرف  ییاوسر  نتسبآ 

 ! دوسرف وت  مناج ز  هک  زیهرپ  یکشخ  یا 
بشما منمادرت  هک  مشچ ،  تدوش  نشور 

مناج بش  رد  یدش  هدیشاپ  یباتهم و 
بشما منشور  نینچ  وت  فطل  وترپ  زا 

کشر دََرب  هک  مقشع  هدنزورف ی  عمش  نآ 
بشما منهاریپ  هب  سوناف  نهاریپ 

تسین مََسب  هسوب  کی  منبش  َمین ،  گربلگ 
بشما منمرخ  لگ  هک ز  مدنسپ ،  رابگر 

! تسود یا  مشتآ  زا  رت  مرگ  ینز  هن ، شتآ 
. بشما منز  انعم  هب  هک  تروص ، هب  هن  اهنت 

تسا قشع  یِم  ُرپ  منت  نیمیس  هنامیپ ی 
!… بشما منکفادرم  هک  هداب ،  نیزا  راهنز 
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اب یندناوخ ، رایسب  یباتک  یناهفصا  یاباب  یجاح  تشذگ  رس 
یناهفصا بیبح  ازریم  همجرت : گرزب  یماهبا  ناور و  یا  همجرت 

نایرفص دومحم  زا :  میظنت  هسنارف  نتم  زا 
رویرهش ۱۳۹۳

رد ۸۶۶ مئامض  اب  و  راتفگ ، داتشه  رد  میجح ( ، یلو  یبیج  عطق  رد  تسا  یباتک  یناهفصا “  یاباب  یجاح  تشذگ  رس  “ 
! دریگ یمن  اج  بیج  رد  هجیتن  رد  هحفص ) 

مان تسا . هدش  همجرت  رگید  یاه  نابز  هب  یسیلگنا  زا  و  هتفای ، رشن  سیلگنا  رد  هدش ، هتشون  یسیلگنا  هب  باتک  نیا 
. تسا هیروم “  زمیج  نآ “  هدنسیون 

. تسا ناوارف  نآ  شراگن  دروم  رد  رظن  تبحص و  یلو 
یناهفصا یاباب  یجاح  نامه “  نآ  هدنسیون  و  تسا ، هدش  هتشون  یسراف  هب  راب  نیلوا  باتک  نیا  هک  تسا  نیا  رظن  کی 

لاح حرش  کی  تقیقح  رد  ینعی  تسا  “ 
دصق هب  دتفا و  یم  هار  ناهفصا  زا  راجاق ، هاش  یلعحتف  نارود  رد  هک  تسا  یناریا  یوجارجام  رگتحایس  کی  زا  یسیون 
یم رس  زا  تسا  هدننک  لوغشم  یندناوخ و  هک  ار  ینوگانوگ  یاهارجام  و  دور ، یم  فلتخم  یاهاج  هب  تحایس  وریس 
یم یرامیب  رتسب  هب  نوچ  و  دنک ، یم  تشاد  دای  یا  هچباتک  رد  عیاقو  حرش  ای  تارطاخ و  تروصب  ار  نآ  و  …. دنارذگ
تبابط ملع  زا  عالطا  یب  هک  هیروم “  زمیج  ینامرد “  تامدخ  ساپ  هب  تسا ، هدمآ  زین  باتک  نتم  رد  هک  یلکشب  دتفا ،

هب ار  نآ  تسا ، هتشاد  یسراف  نابز  هب  هیروم “  هک “  یلماک  طلست  اب  دراپس . یم  وا  هب  هیده  ای  تناما  مسر  هب  هدوبن 
. دناسر یم  پاچ  هب  شدوخ  مان  هب  دنادرگ و  یم  رب  یسیلگنا 

رس باتک “  رشن  هب  مادقا  ناتسلگنا  هب  تعجارمزا  سپ  لاس  هد  هیروم “  نوچ “  دنیوگ  یم  تسا . توافتم  لاوقا 
، دنک یم  ندنلرد  یناهفصا “  یاباب  یجاح  تشذگ 

یجاح مانب “  هیروم “  یدعب “  باتک  دنیوگ : یم  زین  و  تسا . هدوب  نآ  همجرت  یارب  ینالوط  نارود  نیا  هک  دناسر  یم 
دلج ناونعب  هک  هدوب  نآ  هیروم “  دصق “  دوش و  یم  رشتنم  یناهفصا  یاباب  یجاح  زا  سپ  لاسراهچ  هک  ندنلرد “  اباب 
اباب یجاح  تشذگرس  باتک “  یاپ  هب  هجو  چیهب  اه ، هنحص  فیصوت  شراگن و  ثیح  زا  دروایب ، رازاب  هب  لوا ، باتک  مود 

 ، لوا باتک  هک  دناسر  یم  نیا  و  تسین . رادروخ  رب  لوا  باتک  هیام  نب  ماکحتسا و  زا  نلصا  و  دسر ، یمن  “ 
. دشاب یناریا  کی  یتسیاب  نآ  هدنسیون  و  تسین . هیروم  هماخ  هب 

، تسا هدرک  نیهوت  اه  یناریا  تاداع  هب  اباب “  یجاح  تشذگ  رس  نوچ “  هک : تسا  نیا  رب  هدیقع  ار  رگید  یهورگ  یلو 
یئاه بسچ  رب  مدرم  تایصوصخ  هب  و 

. ” تسا هیروم “  نآ “  هدنسیون  هک  دنهد  یم  رظن  و  دشاب . یدوخ  کی  هتشون  دناوت  یمن  تسا  هدز 
. دنیب یمن  باتک  نیا  رد  یظیلغ ! نیا  هب  یبسچ  رب  هن  نیهوت و  هن  ملق ، نیا  هتبلا 

هن تسیب و  نس  رد  زین  راب  نیلوا  هدوب و  ناریا  رد  لاس  شش  نعمج  هیروم “  هک “  تسا  نیا  رب  رظن  ار  رگید  یضعب  و 
هب دح  نیا  ات  هتسناوت  یمن  هجیتن  رد  نابز ، لماک  یریگارف  بسانم  نس  یکدوک و  رد  هن  تسا و  هدمآ  ناریا  هب  یگلاس 

 “ اباب یجاح  تشذگ  رس  باتک “  یاه  ارجام  دح  رد  هتسناوت  یمن  و  دوش ، دراو  اه  یناریا  لئاصخ  تاداع و  یوت  هت و 
. دشاب هتشاد  تحایس  تشگ و  تصرف 

: تسا هتفگ  دنارذگ ، هسنارف  رد  ار  شرمع  مظعا  تمسق  هک  لصا  یسیلگنا  هدنسیون  ماوم “  تسرماس  “ 
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تسادقنهرامش ١۵٤ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

… ” یشاب هدش  گرزب  دلوتم و  اجنآ  رد  هکنآ  رگم  دز  بقن  یتلم  تاداع  تایقلخ و  هُنک  هب  ناوت  یمن  “ …
بیبح ازریم  یاویش “  همجرت ی  اب  یندناوخ ، تسا  یباتک  دشاب ، نآ  هدنسیون  سک  ره  و  تسه ، هک  هچره  یلو 

. راگدنام تسا  یراک  …و  یناریا دنمشناد  بیدا و  یناهفصا “ 
. شیپ لاس  دون  داتشه –  دودح  یزیچ  تسا . بیبح “  ازریم  نامز “  هب  طوبرم  هتبلا  هتشون ، لکش  همجرت و  قایس 

کبس هک  دوب  یقوذ  شوخ  نارکفنشور  زا  یکی  تشذگ  رد  یگلاس  رد ۶۰  یسمش  لاس ۱۳۱۵  رد  هک  بیبح ، ازریم 
. تشاذگ تعدب  شراگن  رد  ار  یدیدج 

مه تشاد . لماک  طلست  یکرت  و  هسنارف ، یبرع ، یسراف ، یاه  نابز  هب  ناوارف و  یاه  هتشاد  اب  دوب  یبیدا  عقاو  هب  وا 
. دناشک روتسد “  لاور “  هب  ار  یسراف  نابز  راب  نیلوا  یارب  هک  دوب  وا 

. درک وحن “  فرص و  نیزگ “  یاج  هک  تسوا  زا  یسراف  “ نابز  دئاوق  روتسد  هلمج “ :
ان دش و  مهتم  ندوب  یرهد “  هب  “ شناد  یگدرتسگ  و  یسراپ ، بدا  هب  تمدخ  همه  نیا  اب  وا  هک  دوش  هتسناد  تسین  دب 

ار شدوخ  روشک  ناج  ظفح  یارب  راچ 
نیئاپ دصق  یور  چیه  هب  تسا و  راوس  نیمز  رس  نیا  هدرگ  رب  اپلاود  نوچ  هک  تسیا  هثیبخ  حاورا  هچ  نیا  ….. درک کرت 

هناخ هک  دنک  یم  راچ  ان  دراشفیم و  ولگ  ار  یناگبخن  یتصرف  ره  رد  کاحض ، یاه  هناش  رب  رام  نوچ  و  درادن ؟ ندمآ 
؟. دننک کرت  ار  یردپ 

. مروآ یم  ار  نآ  راتفگ  ود  زا  یکچوک  یاه  هکت  باتک  نیا  همج  رت  شراگن و  کبس  هب  هجوت  یارب 
یلیخ نومیم  سرخ و  میلعت  مدید  موش ، یطول  مرخب و  یسرخ  ای  نومیم  متساوخ  متشاد . راع  هزویرد  زا  اما  ”….

راک نیا  رد  مدید  موش ، نادرگ  هیزعت  ناوخ و  هضور  متساوخ  دراد . مزال  یئایح  یب  رنه و  یلیخ  یرگیطول  و  تمحز ،
. متسناد یمن  مه  یبرع  و  منک ، لعج  دیاب  رابخا  ثیداحا و  مدید  موش ، ظعاو  متساوخ  تسا . مزال  یرتشیب  یئایح  یب 

تاحفص ۱۱۴ و ۱۱۵ مهد  راتفگ  زا  تسا “… رتشیب  مه  گس  زا  دهشم ، رد  لامر  ریگلاف و  مدید  موش  ریگلاف  متساوخ 
زا شیب  شررض  دوش  یم  هک  ارچ  مهدب ، وراد  هدیدن  ار  رامیب  هک  تسین  نیا  نم  تداع  لمات ( : یمک  زا  دعب  میکح  …”

نم یوراد  ار  کزینک  منادب  رگا  دوش . هدیاف 
. ( منیبب ار  وا  دیاب  تسا ، ریزگان 

هکنیا رگم  تسا ، نارهوش  صتخم  نانز  ندید  ناریا  رد  تسا . راوشد  سب  یراک  هک  دیرذگب  کزینک  ندید  زا  یجاح ( :
میکح هن  مالسا و  مرحم  مه  نآ  و  رداچ ، ریز  مه  نآ  دراد . ار  وا  ضبن  نتفرگ  نذا  میکح  تقو  نآ  دوش ، گنت  یلیخ  راک 

تاحفص ۲۰۲ و ۲۰۳ متسیب  راتفگ  زا  یگنرف “.…) 

ناراب نژیب  رتکد  داز ـ  خرف  غورف  رعش  رد  مزیتورا 
رویرهش ۱۳۹۳

یسررب دقن – 
رعش اهنآ  زا  یکی  دراد . نوگانوگ  هوجو  هک  تسا  قرش  رد  مزینردم  ناراد  هیالط  زا  یکی  تایبدا 

موسر ننس و  تسا . هدنفوت  رایسب  نردم  رصع  هب  گنهرف  راذگ  یارب  هنایم  رواخ  رد  هک  هدوب 
یعطقم هدننک  نییعت  روطاس  روسناس  هک  هدرک  یقالت  مزینردم  لماح  رعش  اب  نردماشیپ  یبدا 
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اهنت هن  دادبتسا  تسا . رتدنت  رییغت  تسا  داح  یقالت  نیا  هک  اجنآ  هک  تسا  نشور  تسا .
. دشاب یم  زین  ورشیپ  دیاقع  هعاشا  دس  هکلب  دشک ؛ یم  دنب  هب  ار  دهعتم  نارکفنشور 

دیدج و هنانز ، مزیتورا  یلو  دراد . هلاس  یتنس ۱۰۰۰  یسراف  تایبدا  رد  رکذم  کیتورا  رعش 
نردماسپ گنهرف  راوج  رد  یزرمنورب ، هژیوب  ناوارف  ناورهار  نونکا  دش . زاغآ  غورف  اب  یدج 

رد هک  دوش  یم  رگید  یدلوت  یاهرعش  زا  یشخب  لماش  غورف  یرعش  یدنب  هرود  دراد . برغ ،
رعش باتک  رد ۳  غورف  کیریل  نحل  یقطنم  لماکت  هاتوک  هرود  نیا  کیتورا  نحل  دراد . یاج  یسراف  هنانز  کیتورا  رعش 

واکجنک دوخ  هنانز  تیدرف  هب  یونثم  لکش  هب  یمایخ  هانگرپ  یتانئاک  یاهگولاید  زا  سپ  وا  دوب . نایصع  هژیوب  شا  هیلوا 
هچغاب یارب  ملد  ینیمز ، یاه  هیآ  لیبق  زا  هنایوگشیپ  تسیلائر ، یعامتجا ، یاهرعش  هب  کیتورا  هرود  زا  دوز  یلیخ  دش .

. دیسر درس ، لصف  زاغآ  هب  میروآیب  نامیا  دزوس ، یم 
، هچخیرات فیراعت ، یخرب  راتسج  نیا  رد  درک . یواکاو  یبدا  یاه  هیارآ  نابز ، یوار ، رد  ناوت  یم  ار  غورف  رعش  مزیتورا 

یگدنز زا  یصاخ  هرود  کی  رد  غورف  دنوش . یم  هدروآ  غورف  رعش  لوا و  زارت  نارعاش  رعش  زا  ییاه  هنومن  و 
زین یعامتجا ، یاهضارغا  زیمت  رد  زیت  دید  رادیب ، نادجو  یلو  درک . هبرجت  شرعش  رد  ار  هنانز  مزیتورا  هبنج  شیرعاش 

یهاگ دش . بلاغ  غورف  یبدا  یاهراک  رد  دهعت  رعش  هبنج  ایلاتیا  ناملآ و  رد  ورشیپ  نایوجشناد  یاهثحب  رد  تکرش  اب 
تهجرهب تفگ . یلعب  رهگ و  رپ  زرم  هنومن  یارب  درک ؛ دوخ  یعامتجا  رعش  ینشاچ  زین  ار  ینارهت  رولکلوف  هبیاطم و 

بالقنا یداقتعا  یژولا  هدیا  یور  زا  هک  روپناطلس  اب  بالقنا  ندمآ  زا  وا   clairvoyance یتریصب یسح و  ینیبشیپ 
. دراد توافت  درک ، یم  یعادت  شرعش  رد  ار  نومنرفظ 

مه زا  اهنآ  رگا  درک . شخب  یراتفر ۳  ینامز و  رظن  زا  ار  مهب  درف  یکیدزن ۲  هبذج و  لاور  فیصوت  ناوت  یم  فیراعت .
هظحل رد  رگا  تسا . کیتورا  اهنآ  فیصوت  دنشاب ؛ مه  رانک  رد  رگا  تسا . کیریل  تسوپ  رکف و  نیب  ددرت  نایب  دنشاب ؛ رود 
رد کیتورا ؛ یجند  کیدزن  زا  کیریل ؛ هلصاف  زا  یسنج  ییابیز  ریوصت  سپ  دوش . یم  ونروپ  نآ  نایب  دنشاب  هاب  لوخد و 

. دشاب یم  ونروپ  یناسنا  حاقل  لاعفا  نت ، یاضعا  حرش  یتُخل ،
هلصاف زا  هبذج  فیصوت  کیریل  رعش  تسا . کیفرگونروپ ، کیریل و  هلحرم  نیب ۲  فرط ، هطبار ۲  نایب  کیتورا  رعش 

یحارص ناوخ ، لزغ  کاچ ، نهریپ  تسم / بل و  نادنخ  هتفشآ و  فلز   ” دننام ظفاح  تایلزغ  دشاب . یم  فرط  نیب ۲ 
هنومن یگناگی “ یتسود و  هب  شمسانش /، یم  هک  ارچ  مراد /  یم  شتسود  هلمج “  زا  ولماش  یاه  هنابش  و  تسد “ رد 

. دنرعش هنوگ  نیا  یاه 
قوشعم و دیاب و  یم  دننام “  مایخ  تایعابر  یخرب  تسا ؛ تایرتسب  یریگتمس  اب  فرط  یکیدزن ۲  ریوصت  کیتورا  رعش 

، رارقیب وت  رکیپ  رانک  ما  هتفخ  سوه / دبعم  توکس  رد  دنرعش : هنوگنیا  غورف  یاهرعش  یخرب  و  ندوسآ “ ماک  هب 
رد ازریم  جریا  انالوم ، یدعس ، تایبا  یخرب  تسا ؛ لوخد  هب  طوبرم  لاعفا  اهمسا و  هیارا  ونروپ  رعش  ص ۱۱۶٫  نایصع ،

. تفای ناوت  یم  تنرتنیا  رد  لگوگ  اب  هک  دنا  هدر  نیا 
رعش یرابرد  باذج  فرط  هراب  رد  یدعس  هنومن : یارب  تسا . راذگرثا  نآ  فیصوت  رد  هژوس  تلزنم  رعاش  یارب 

رطاخب هک  تسا  نشور  دیارس . یم  کیفارگونروپ  ای  کیتورا  رعش  یداع  یسنج  فرط  هراب  رد  یلو  دسیون ؛ یم  کیریل 
، اه هراعتسا  دربراک  رد  ونروپ  کیتورا و  رعش  دنا ؛ یعامتجا  فاشکنا  هلحرم  عبات  هک  ملق  تفع  هعماج و  ننس  تیاعر 

. دنا رادروخرب  هعماج - یزیمم  ندرک  مگ  در  یارب  رتشیب - یانغ  زا  اهدومن  اهدامن ، اهنیشناج ،
ریثکتزاب ناریا  رد  لاس  هک ۸۰۰  دراد  یراعشا  تایاور و  یناوج  قشع و  رد  مجنپ ، باب  یدعس ، ناتسلگ  هنومن : یارب 

فذح نارهت  هدس ۲۰م  یمومع  تفع  مانب  یتلود  روسناس  رطاخب  اراهنآ  یدعس  تایلک  پاچ  رد  یغورف  یلو  دش . یم 
یرثن مظن و  مه  انالوم  یونثم  مجنپ  رتفد  دنوشیم . هضرع  نایناهجب  هدروخ  روطاس  روطس  نیا  تنرتنیا  رد  نونکا  درک .

رد یسانش  لامج  هسردم ، هرجح ، حرش  هک  دراد  ناوارف  تایاور  یناکاز  دیبع  اشگلد  هلاسر  هتبلا  دراد . کیریل  یارو 
. تسا دادغب  هفوک ، هرصب ،

تیسنج نیب  یردبرض  تلاح  نیا ۴  دنک . یم  داجیا  تلاح  هژوس ۴  تیسنج  یوار و  تیسنج  یرعش  لصفم  کی  رد 
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نایم رد  وت  رمک  اب  نم  ظفاح : زا  هنومن  رکذم ، هژوس  رکذم  یوار  - ۱ دنرارق : نیا  زا  کیتورا  رعش  رد  هژوس  یوار و 
لاخ و نآ  دنتسبب /: هار  متهج  شش  زا  هک  دایرف  دنک : یم  فصو  راتفر  رهاظ و  رد  ار  قوشعم  ظفاح  تسد . مدرک 

. ماجنا دریذپن  درادن  زاغآ  هچ  نآ  تسین /. نایاپ  ارم  قوشعم  نم و  یارجام  تماق ؛ ضراع و  خر و  فلز و  طخ و 
هفیعض رد  یلو  دوریم ؛ راکب  قوشعم  نآ  رکذم  هداتفا ؛ هقوشعم  هژاو  رد  ثنوم  یاه  یبرع ، هب  ابدا  طلست  مغریلع 

تروصب یبرع  ثنوم  یاهمسا  یخرب  یسراف  رد  تیسنج  ریامض  دوبن  اب  هک  دش  ثعاب  یدمع  ماهیا  نیا  هدناماجب .
ییوهآ مس  . / دوب فرژ  هرد ی  یکی  شنایم  یماظن : زا  هنومن  ثنوم ، هژوس  رکذم  یوار  - ۲ دنور . راکب  یلک  ای  رکذم 

. دوب فرب  رب  هدنام 
، دروخ یم  کرت  قشع  طاسبنا  زا  منت  تسوپ  هک  مدید  دوخ : هب  هراشا  رد  نز  رعاش  ای  ثنوم  هژوس  ثنوم  یوار  - ۳

ثحب شردپ  اب  یرتخد  یوار  یولوم ، زا  هنومن  رکذم ، هژوس  ثنوم  یوار  ص ۴۴٫ ۴ –  رگید ، یدلوت  داز ، خرف  غورف 
/ رورغرپ تخس و  یاه  هرخص  نوچمه  وت / یاه  هناش  غورف : زا  هنومن  نز . درم و  کش ، یب  تسا ، هبنپ  شتآ و  دنک : یم 

ص ۱۱۵٫ نایصع ، رون ، راشبآ  وچ  دشک  یم  هنیس  بیشن / نیا  رد  نم  ناوسیگ  جوم 
.، نرق ۷ ق.م ینانوی  رعاش  وفاس ، تسا . هنومن ۴م  داز  خرف  غورف  دنلوا . عون  یلاع ۲  یاه  هنومن  ظفاح  یدعس و 

نتخاون اب  شندناوخ  رد  هک  یرعش  هدش . قتشم  کچوک ، یهز  زاس  گنچ ،  lyre هژاو زا  کیریل  تسا . عون ۳م  هنومن 
دننام انام ، ینامسآ  یاه  ههلا  اب  هک  درب  یم  ار  ینامسج  ینز  مان  وفاس ، ریز  رعش  هنومن  رد  دوب . یم  ماوت  ریل  گنچ /
یایسآ مه  ایدیل  تسا . شوخ  یاون  ماهلا  ههلا  ینعی  یقیسوم ، هژاو  نب  سوم  درادن . یطبر  ینادواج ،  Muses اهسوم

اجب یرطس  هعطق و  تروصب  یبدا  یاه  هرکذت  رد  وفاس  راثآ  تسا . نانوی ، قرش  یزورما ، هیکرت  هریزج  هبش  ریغص ،
ییایدیل گنچ  اب  نم ، لگ  وت ، اجنیا / بشما  الیگنوگ ، نم ، یوسب  درگرب  وفاس : زا  انمت  رعش  زا  رطس  دنچ  دنا . هدنام 

. ارت مینبب  مهاوخیم  اریم / نانز  مامت  نایم  زا  نم /: یوسب  درگرب  زاب  .. / دوخ
رعش هدس ۷ ق.م ،. نانوی  رد  سوبزل  هریزج  دلوتم  وفاس ، هدوب . رکذم  دید  زا  ابلاغ  کیتورا  رعش  خیرات ، رد  هچخیرات .
هک ییاجات  تشون . ینانوی  یاه  هجهل  زا  یکی  هب  یمالک  یقیسوم  هداس ، ینابز  یوق ، یاهریوصت  اب  ار  هنانز  کیتورا 
لها وفاس  یرکف ! هتوک  یهز  دنرفن /. یقیسوم ۹  یاه  ههلا  دنیوگ  یم  یخرب  تشون : نز  رعاش  نیا  هراب  رد  نوتالفا 

؛ تسا سوبزل  زا  قتشم  هک  هدیمان  مزینیبزل  قحس / ار  نز  نیب ۲  هبذاج  نردم  یبرغ  گنهرف  رد  تسا . نیمهد  سوبزل 
. دنیوگ یم  ینز  قبط  یسراف  رد 

مک تاراشا  تابیکرت ، اهتیب ، ناوت  یم  نز  نارعاش  رد  زین  هدوب ؛ نادرم  صتخم  کیتورا  رعش  یسراف ، هرازه  رعش  رد 
کیتورا کیریل و  رعش  رد  دوش  هجوت  دنتسه . یثنخ  یسنج  رظن  زا  راثآ  نیا  ابلاغ  یلو  درک . ادیپ  هنانز  ساسحا  هب  یگنر 

ویتکژبا و ار  رعش  درفم  صخش  یوار ۳م  دنک ؛ یم  رتیصوصخ  ار  رعش  هک  تسا  درفم  صخش  لوا  نم ، یوار  الومعم 
هنعط ریس  یزور  هنومن : یارب  تسا . یمیلعت  یصخشریغ و  رعش  عون  نیا  هوکشاب  هنومن  نیورپ  دنک . یم  یصخشریغ 

! ییوبدب ردقچ  نیکسم  وت  هک  زایپ / هب  دز 
نوتاخ کلمناهج  یرجه ؛ نرق ۵  رد  یتسهم  یرجه ؛ نرق ۴  رد  هعبار  درب : مان  ناوت  یم  ار  نز  نارعاش  نیا  خیرات ، رد 

؛ یماج رصعمه  همجنم  هجیب  یرجه ؛ هدس ۷  رد  نامرک  یاورنامرف  نوتاخ ، هاشداپ  یرجه ؛ نرق ۶  رد  ظفاح  رصعمه 
تفع یناهفصا ، فتاه  رتخد  هحشر  یرجه ؛ نرق ۱۰  رد  یدابآرتسا  یلاله  رتخد  یرجه ؛ نرق ۹  رد  یناهفصا  هلیمج 
خساپ رد  نیعلا  هرق  هرهاط  یرجه . نرق ۱۲  رد  هاش  یلعحتف  رتخد  مگیب  هاش  هون و  راجاق  رهوگ  زاریش ، رد  هباسن 

وت تسوکن  نآ  رگا  یردنلق /. هار  مسر و  نم و  یردنکس / هاج  کلم و  وت و  تشون : نیکمت  هب  هاش  نیدلارصان  همانتوعد 
. دش ثعاب  توا ۱۸۵۲م  رد ۱۵  ار  وا  تداهش  شخساپ  ازس . ارم  تسا  دب  نیا  رگو  یروخ /؛ رد 

راهبلصف یردنت ، یردب  یناهبهب ، نیمیس  ردام  نوغرا - مظعارخف  دنریز : رارقب  نز  نارعاش  هطورشم  بالقنا  رد 
زا سپ  درک . حرطم  امین  زا  لبق  ار  یواسمان  تایبا  ینعی  هتسکش  رعش  هک  یماقم  مئاق  هلاژ  ناشخر ، جاتهم  راجاق ،

. درب مان  دیاب  ار  یماصتعا  نیورپ  یرهپس و  بارهس  گزرب  ردام  یرهپس - هدیمح  تیطورشم 
نردم رصع  رد  دیارگ . یم  نز  مه  یهاگ  یلو  درم  ابلاغ  هژوس  دوخ و  روش  فیصوت  هب  نز  یوار  نردم  مزیتورا  رد 
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زمر و اب  وا  دش . زاغآ  یسمش  ههد ۴۰  رد  غورف  اب  رکذم ، هژوس  ثنوم  یوار  عون ۴م ، هنانز  کیتورا  رعش  لماکت 
رطاخب درک . حرطم  شا  هیلوا  راثآ  رد  ار  هنانز  یوار  دید  رکذم ، رعش  رد  هنابلط  شزوپ  هانگ ، هب  ناعذا  ینکشوبات ،

اب اهنآ  دناریوصت . رد  یگتسسگاب  کیتپیرک ، یزمر ، سروم ، تروصب  غورف  کیتورا  راعشا  یناکم ، - نامز تاروظحم 
. دوش هدید  ریز  رد  غورف  تفج  رعش  هنومن  یارب  دننک . یم  ریوصت  گنگ  ییاضف  رد  ارنآ  یگباوخمه ، نامز  هزاب  زا  شرپ 

طوقس یارب  دش  یا  هلزلز  دروآرد . هزرلب  ار  یسراف  رعش  یفارشا  یاه  هلاخن  ناکرا  دوب . هدنهدناکت  غورف  یروآون 
. دز مد  هنانز  تذل  زا  یتنس  بلاق  رد  مه  نیمیس  نامزمه ، ای  سپ  نآ  زا  یسراف . رعش  رد  رکذم  دید  یرالاسردپ و  خاک 

رد یسنج  یگنانت و  تذل  لاس  نارازه  تکاس  فرط  لایما  رظن  هطقن  راب  نیلوا  یارب  ههد ۴۰  تایرشن  رد  ود  نیا 
. دندرک حرطم  ار  تالف 

اج هعماج  رد  ار  نز  یوار  دید  زا  یماکنت  یگنانت / رعش  تایرتسب ، رعش  رد  لباقم  فرط  هبلاطم  یروآون  نیا  اب  غورف 
تیلجر یفارشا ، یاه  هلاخن  لفاحم  رد  راب  نیلوا  یارب  داتفا . هلزلز  یسراف  هلاس  رازه  کیتورا  رعش  خاک  رد  تخادنا .

همهاو همهمهب و  همه  همه و  هرودنآ  رعاش  داتعم  نادرم  دش . هدیشک  یبلط  - نادیمدرم شلاچ و  هب  یسراف  رعش 
ضرع هدش ، تسار  هدش ، اپ  رب  لباقم  فرط  یرعش ، لجر  تایرتسب  بورشم ، گنب ، لفاحم  فاحل  ریز  زا  دنداتفا .

سپ نیا  زا  تسکش . ار  یسراف  رکذم  رعش  رد  هلاس  هنانز ۱۰۰۰  توکس  هدیبلط ، زرابم  هتفگ ، شک  سفن  هدرک ، مادنا 
. دش راتساوخ  تایرتسب  تذل  رد  ار  دوخ  مهس  هعماج ، رد  ندرک  ملع  دق  هکلب  یشک  هدبرعاب  هن  نز 

. کیتورا یبدا  یاه  هیارآ  - ۳ نابز ، - ۲ یوار ، - ۱ درک : یفاکشاو  شخب  رد ۳  ناوت  یم  ار  کیتورا  رعش  رد  تیسنج 
وت زا  غورف : تایرتسب . یریگ  تهج  اب  هلصاف  زا  فرط  هبذج ۲  - ۱ درک : یدنب  هلحرم  ناوت  یم  مه  ار  کیتورا  سناکس 
زا یمخ  دومنب و  خر  زا  یمین  رگید : یرعاش  ای  ظفاح  ص ۴۸٫  تفرگ ، یشوغآمه  یوب  مرکیپ  تفرگ / یشوماخ  مییاهنت 

هاگ هسوب  منابل  یا  غورف : زا  زاب  یتسوپ ، یمالک و  هلزاغم  یزابشیپ / - ۲ میدرک . یلاله  یاشامت  هام ، طسو  ییوربا /
یا منت / رد  تذل  یاه  جنشت  یا  غورف : زا  رگید  یا  هنومن  اب  لصو  ص ۵۰٫ ۳ - تا ، هسوب  هارب  منامشچ  هریخ  تا / هسوب 

هراوهاگ رابرحس / ییال  یال  تهاگن  یا  غورف : زا  یا  هنومن  اب  هبقارم  شمارآ و  ص ۵۰٫ ۴ - منهاریپ ، ترکیپ  طوطخ 
یدلوت هناقشاع ، داز ، خرف  غورف  زا  اه  هنیگن  همه  دشاب . هنیس  روظنم  دیاش  رارقیب  ناکدوک  ص ۵۰٫  رارقیب ، ناکدوک 

. هدمآ رگید ،
هلصاف - ۲ هنحص . یوت  یاه  هژوس  ات  یوار  هاگدید  - ۱ دراد : روحم  یرعش ۲  هنحص  فصو  هنحص ، ات  دید  مره  رد  یوار .

نورد رصانع  راتفر  مود  روحم  دنک . یم  نییعت  ار  هنحص  تاییزج  یحطس  فیصوت  لوا  روحم  مهاب . اه  هژوس  نیب 
یوار - ۱ دراد . نز  هژوس  فیرعت  رد  نز  درم و  یوار  یارب  دید  کیتورا ۲  رعش  دنک . یم  دصر  مهب  تبسن  ار  هنحص 

هنومن یارب  دنا . هدش  حرطم  لوا  دید  ازریم  جریا  یماظن ، یسودرف ، یاهلصفم  یخرب  رد  دنکیم . فیصوت  ار  نز  درم 
هبادور شندید  ز  تسا : هارمه  ییارگدامن  هراعتسا و  اب  متسر  هنیمهت و  هبادور ، لاز و  شزیمآ  زا  یسودرف  فصو 

./ زرگ هب  وز  یدمآ  راخ  وچ  اراخ  هک  زرب / رف و  نادب  لاب و  خاش و  نادب  دیرگنب / یمه  یو  رد  هدیدزد  هب  دیمرانیم /.
یتنس ۱۰۰۰ دید  نیا  دیرگش ؟=  امرخ ، بارش  دیبن =  دیرگشن ؟ ار  روگ  وک  ریش  رگم  دیبن /. رانک و  سوب و  دوب  یمه 
یدج غورف  راب  نیتسخن  ار  مود  دید  نیا  دیوگ . یم  نخس  دوخ  یتسوپ  سح  لیم ، توهش ، زا  نز  یوار  - ۲ تسا . هلاس 

. درک حرطم  دیدج  و 
رد تیولا  هب  یدرف  یاهرایعم  هک  تسا  نردم  رصع  رد  اهنت  هدوب ؛ رکذم  یوار  ون  کیسالک و  رعش  رد  اتدمع  سپ 

یعامتجا دشر  نیا  اب  رظانتم  دنبای . یم  روضح  هعماج  تیریدم  رد  یهاگشناد  تالیصحت  اب  نانز  دنسر . یم  هعماج 
کی زا  تیعبت  هن  دنک ؛ یم  ادیپ  صاخ  یدرف  رکف  هیامنب  هنارعاش  نایب  دنک . یم  رولبتم  ار  تیدرف  نیا  مه  رعش  یدرف 

. هدیسر رعاش  هب  تنس  خیرات و  زا  هک  یبدا  کبس 
. دزادرپ یم  رکذم - ناوجون  یهاگ  یلو  نز - ابلاغ  هژوس  دوخ و  قایتشا  فیصوت  هب  درم  یوار  کیسالک ، کیتورا  رعش  رد 

یخرب یسراف . تایبدا  رد  یزابدهاش  اسیمش ، سوریس  رتکد  هب : کر  دندروم . ود  ره  یلاع  هنومن  ظفاح  یاهلزغ  یخرب 
ون رعش  رد  تسا . یثنخ  ای  رکذم  ابلاغ  تیسنج  رظن  زا  نیورپ  رعش  دنی . ورته  ریغ  کیتورا  هنومن  انالوم  یدعس و  تایبا 
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رد ار  هنانز  سح  دید و  هک  دوزفا  دیاب  دنا . لباقم  غون  هنومن  جراخ  رد  ثنوم  رعاش  دنچ  ورته و  عون  یلاع  هنومن  غورف 
. درک جیار  غورف  راب  نیتسخن  یسراف  رعش 

-۲ دنک . یم  فیصوت  ماع  روطب  ار  دوخ  یوهش  لایما  یوار  - ۱ دراد : دوجو  هژوس  یوار و  هطبار  رد  فیرظ  توافت  کی 
لاح حرش  کیفارگویبوتآ / رعش  زا  یشخب  عون  نیا  دنک . یم  ریوصت  ار  صخشم  یسنج  هژوس  کی  هب  یتسوپ  هبذج  یوار 

ارچ دنمود . عون  زا  کیتورا  ای  کیریل  رعش  رد  یزرمنورب  راثآ  یخرب  دراد ؛ رارق  لوا  عون  رد  غورف  یگنانت  رعش  تسا .
؛ تسا تیاور  هنحص  هب  یوار  هاگدید  یکیدزن  درفم ، صخش  لوا  یوار  یاه  هصیصخ  زا  یکی  دراد ؟ دوجو  توافت  نیا 

هنارمآ ینحل  اب  هرفن  گولاید ۲  صخش و  لوا  یوار  اب  مهب  فرط  یکیدزن ۲  دراد . روضح  هنحص  رد  یوار  نم “  ” اریز
. دنک یم  کیتامارد  ار  یرعش  سناکس 

هکرحم اب  راک  هانگ  رگ ، هیقت  یرالاسردپ  نردماشیپ  هعماج  رد  وا  تشاد . ار  تسیلآ  هدیا  کی  کیتنامر  تیصخش  غورف 
رد تسا . هعماج  رد  تسیلآ  هدیا  دارفا  یخرب  شرورپ  دادبتسا ، بئاصم  زا  یکی  الوصا  درک . یم  یگدنز  نارهت  رد  سرت 

نیب عقاو  یتیصخش  درب ؛ یم  یپ  نانگمه  نیب  رد  دوخ  یعقاو  تبترم  هب  یناوجون  یکدوک و  زا  درف  یبرغ ، دازآ  هعماج 
یم لقتنم  فرظ  رد  ار  راشف  تاعیام  هک  لاکساپ  هطبترم  فورظ  نوناق  هب  انب  برغ ، رد  یناریا  رعاش  اذل  دبای . یم 

هعماج رد  اهنآ  دوش . یم  کیتامگارپ  اهنآ  تیصخش  زا  ییاه  هبنج  دنریذپ . یم  ریثات  یبرغ  نیناوق  طیحم و  زا  دننک ،
مزیتورا توافت  اذل  دننک . یم  یگدنز  برغ  رد  یدرف  قلطم  یدازآ  اب  نردماسپ  فافش و  گنهرف  اب  نردم  رالوکس 

رد هک  تساهنآ  یناکم  - نامز طیحم  توافت  هدس ۲۱م  برغ  رد  یزرمنورب  نارعاش  اب  ههد ۳۰ش  نارهت  رد  غورف 
. دوش یم  دیلوتزاب  رعش 

ییاطسو نورق  عون  دراد ؛ یلماکت  ریس  مزیتورا  ایآ  دراد ؟ درم  یوار  زا  توافتم  ینابز  نز  یوار  کیتورا  رعش  ایآ  نابز .
هخرچ زا  هلحرم  اب ۳  رظانتم  کیفارگونروپ  کیتورا ، کیریل ، رعش  ایآ  دوش ؟ یم  کیکفت  هنوگچ  نآ  نردم  عون  زا  نآ 

هنوگچ یرعش  نایب  رد  لباقم  فرط  تلزنم  اب  رعش  نحل  هطبار  تسا ؟ رعاش  کی  یریپ  یلاسنایم ، یناوجون ، تایح 
یاضعا ندرب  مان  اب  یوار  یلاح  - حرش رعشرد  دراد . توافت  نز  اب  درم  ندب  یاضعا  یخرب  مان  تسا  نشور  تسا ؟
کاشوپ یازجا  مان  تسا . نز  رس  یوم  وسیگ  درم و  رس  یوم  فلز  هنومن  یارب  دهد . یم  ول  ار  دوخ  تیسنج  شنت 

ور اهتوافت  نیا  نردم  رصع  رد  هتبلا  دنک . یم  المرب  ار  یوار  تیسنج  دنبرمک  هقیلج ، یرسور ، رداچ ، نماد ، دننام 
. دنا شهاکب 

دوخ یکدوک  هتشذگ و  هب  درف  هاب  هظحل  رد  دنا . هتخیمآ  درف  هظفاح  رد  یردام  فطاوع  اب  یکدوک  هرود  ینابز  یاهرکف 
. دوش یم  ضراع  نایب  رد  هداس  یکدوک  نابز  هدمآرب ؛ ولگ  زا  شحو  یاهجاو  داتفا ؛ یم  نوغ  ناغ و  هب  دنک . یم  لولح 
/ ناهایس لبط  مات  مات   ” یودب کیمتیر  یتوص  ریوصت  اب  ار  هاب  هظحل  رگید ، یدلوت  ص۵۵  زرم ، یاهراوید  رعش  رد  غورف 
اب ناسنا  هنت ی  نایم  هب  طوبرم  لاعفا  اضعا و  یسراف  رد  دنک . یم  یمالک  یربارت  نم “ یاهمادنا  هلیبق ی  یوهوه  رد 

دربراک رگید  ینابز  درگش  درک . نایب  فاک  اب ۳ ناوت  یم  ار  یرتسبمه  یسراف  نردم  گنهرف  رد  دنوش . یم  زاغآ  ک 
. تسا دیدج  یاهانعم  اب  تاملک 

نایب یکیدزن  لصا  نیا  ساسا  رب  یسراف  نردم  تایبدا  دوش . کیدزن  هرواحم  نابز  هب  دیشوک  هدس ۲۰م  رد  یبدا  نابز 
نایرج یواح  یسراف  نردم  تایبدا  رد  هرواحم  نابز  هب  یحیرصت  شیارگ  نیا  دوخ  تسا . ینارهت  هرواحم  نابز  هب 

یا هرواحم  نابز  دربراک  هب  یکیدزن  نیا  تسا . هدنسیون  زغم  رد  ینابز  رکف  هب  یمالک  نایب  یکیدزن  یحیولت  نیریز 
همین رد  یدرف  کبس  ددعت  اذل  دهد . یم  قوس  هدنسیون  یدرف  تیصخش  هب  ار  نایب  هدرک ؛ رود  یبدا  ننس  زا  ار  هدنسیون 

توافت هداز  لامج  تیاده و  اب  رایسب  کبوچ  دمحا و  لآ  شراگن  کبس  دبای . یم  شیازفا  هدس ۲۱م  لیاوا  هدس ۲۰م و 
. تسا توافتم  رایسب  هطورشم  بالقنا  زاشیپ  ناگدنسیون  اب  هداز  لامج  تیاده و  شراگن  کبس  هک  یلاح  رد  دراد .

یروتسد دعاوق  هب  انب  هن  دوش ؛ یم  هیارا  تقو  قیض  یتاعالطا ، تیمها  فطاوع ، عبات  یدنب  هلمج  ینابز  رکف  رد 
نآ  denotation یباتک یحیرصت / هبنج  هب  تغل   connotation یحیولت هبنج  مه  تاملک  شنیچ  شنیزگ و  رد  فرص .

ادیدش ینابز  رکف  اذل  تسا . هدنسیون  دوخ  میقسم  یصخش و  هبرجت  زا  جتنم  هدنسیون  هظفاح  یوغل  رابنا  دبرچ . یم 
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رد راوجمه  یاه  هژاو  تیمرحم  رب  زین  شنیزگ  نیا  دشاب . یم  روتسد  عبات  یعامتجا  یمالک  نایب  یلو  تسا  یدرف 
دعاوق تیاعر  زا  رتشیب  یا  هرواحم  نایب  رد  یمالک  بیکرت  حالطصا و  یدرف  هبنج  هجیتن  رد  تسا . راذگرثا  ترابع 

. تسا کیسالک  یتنس  تایبدا  یروتسد 
ملیف رتائت و  یویرانس  رد  سکعرب  دنوش . یم  وحم  ناگدنسیون  نیب  یصخش  یاهتوافت  نیا  یراگن  همانزور  رد  هتبلا 
تقادص هک  تسا  رکفب  کیدزن  مالک  رد  فطاوع  شزیر  رتمهم  هتکن  دوش . یم  دیکات  یدرف  شیوگ  یاهتوافت  نیا  یور 

یم کیتورا  رعش  رطس  ینعم  اهلعف ، زا  یدیدج  بیکرت  اب  موسرم ، یلعف  یاجب  یهاگ  دناسریم . روهظ  هصنمب  ار  رعاش 
. دوش

نوچ گرزب  نارعاش  دنراد ؟ رعش  رگید  عاونا  اب  یقارتفا  ای  یکارتشا  هچ  کیتورا  رعش  یبدا  یاه  هیارآ  یبدا . یاه  هیارآ 
کیتورا رعش  دنا ؟ هدرک  نایب  هنوگچ  ار  دوخ  بآم  - رکذم زکرم ، - درم کیتورا  یاهرکف  یماظن  یسودرف ، یکدور ،

نیا ۲ یروسوس . ینیشنمه “ ینیشناج و   ” یاه هیال  اب  تسیرعش  یعامتجا  یتلود و  روسناس  راشف  اب  ههد ۴۰  هرشتنم 
. دنوش یم  نییعت  یبدا  تنس  اب  یروتسد  وحن  فرص و  لباقم  رد  دراد ؛ طبر  ندیشیدنا  هب  هیال 

دقن یواکاو و  رد  مه  یبدا و  شنیرفآ  رد  تاملک  شنیزگ  رد  مه  ترواجم ، تهباشم و  یروسوس ، ینابز  روحم  نیا ۲ 
هب دناوت  یم  یبدا  هعطق  کی  ههد ۸۰ ،  یتنرتنیا  شخپ  لاتیجید و  رازبا  هلیسوب  تایبدا  مرن  دیلوت  رد  دنراد . دربراک  تایبدا 

ننس نابفارم  یبدا  تیفارشا  یاه  هلاخن  تبیغ  روسناس و  مدع  هدمع ، لیلد  کی  دشاب . کیدزن  رایسب  هدنسیون  رکف 
شخپ روسناس ، دوبن  رکف ، ریرحت  شسیون / تعرس  اب  تنرتنیا  دندوب . اهنآ  لویت  رد  هدس ۲۰م  یاه  هناسر  هک  تسا 

. دروآ دیدپ  تایبدا  رد  یمیظع  لوحت  ناهج  رد  نامزمه 
اب نردماسپ  رعش  هک  یلاح  رد  دنا . هدش  نیودت  یسراف  ییامین  نردم  یضورع و  کیسالک  رعش  رد  یبدا  یاه  هیارآ 

نیا میظع  مجح  نردماسپ  تایبدا  تالکشم  زا  یکی  دنا . هدشن  نییبت  نآ  یاه  هیارآ  هدشن ؛ یفاکشاو  زونه  لاتیجید  رازبا 
زا رگید  یکی  دنراد . دوجو  یتنرتنیا  رعاش  رازه  رادباتک و ۷۰  رعاش  رازه  یسراف ۱۲  نابز  رد  نونکا  تسا ؛ تایبدا 
نژیب درک . میسقت  رعشریغ  رعش و  هب  ار  تنرتنیا  رد  درف  کی  هتشون  هنوگچ  هک  تسا  تیرعش  هناتسآ  نییعت  تالکشم 

ار نردماسپ  یاه  هیارآ  زا  یخرب  ییامین  کیسالک و  نارعاش  اب  سایق  اب  یتنرتنیا  نردماسپ  یارعش  یواکاو  اب  ناراب 
. تسا کیتورا  رعش  یبدا  یاه  هیارآ  نتفای  یدعب  مدق  هدرک . یرافح 

: دوش یم  هنافاکشاو  عیطقت  ص ۱۱۵-۱۱۴  رشن ۱۳۴۲ ، رگید ، یدلوت  باتک  غورف ، تفج  رعش  زا  یلصفم  هنومن ، یارب 
ود زا  خرس / هطقن ی  ود  دعب  ریش / زا  هرطق  هرطق  هرطق  دزیریم  ورف  هک  بآ / یادصو  اهسفن /… اهسفن و  اه و  سفن 
، بآ یاه  هرطق  ریش و  دامن   ۲ قیلعت ،…  یاهدرگش  غورف  یمومع ، تفع  تیاعر  اب  لصفم  نیا  رد  نشور . راگیس 

. دربیم راکب  ینامز  تسسگ 
یم ماجنا  هاب ، رتسب  رد  رفن  ینعی ۲  یرعش ، هنحص  ریوصت  لاور  رد  هفقو  اب  فذح  رد  رعش  تسسگ  لصفم  نیا  رد 
؛ دنشابن شناوخ  لباق  ات  دشک  یم  ناشیور  طخ  هایس  کیژام  اب  ار  بابان  یاهرطس  هک  یزیمم  دننام  تسرد  دوش .
هب هتفر ؛ رد  رِصِق  هنحص  ریوصت  همادا  زا  هدرک  لطاب  دنراد  روضح  هدنناوخ  دوخ و  نهذ  رد  هک  ار  روطس  نیا  غورف 

. درپ یم  یدعب  هنحص  سناکس /
یم ندیشک  راگیس  ینعی  دعب ، تاظحل  هب   blackout رابهایس قرب ، عطق  هقیقد  دنچ  اب  رتسب  وت  یاهدادیور  زا  شرپ 
اهنآ دعب ، هنحص  رد  دنسر ؛ یم  باوخ  قاتا  رد  هب  بوذجم  جوز  هک  تسا  نیا  دننام  تسرد  ملیف  رد  درگش  نیا  دشاب .

ار شناوخ  هملک  نیب ۲  هلصاف  درب  راک  اب  غورف  رگید  درگش  دنوش . یم  هداد  ناشن  ندیشک  راگیس  لاح  رد  لبم  یور 
. دناسرب ار  تایرتسب  یگ  هلجعیب  ات  دنک  یم  هتسهآ 

زا یخرب  دنراد . رعاش  تیقالخ  یزیمم و  - دوخ هناتسآ  هب  یگتسب  دنوریم  راکب  کیتورا  رعش  رد  هک  یبدا  رگید  یاه  هیارآ 
اب رظانتم  عون  ار ۳  یبدا  یاه  هیارآ  ناوت  یم  الک  دش . دهاوخ  رشن  یدوزب  روسناس  مانب  یرگید  راتسج  رد  اه  هیارآ  نیا 

-۲ لصرم . زاجم  زاجم ، هیبشت ،  ، personification صخشت دامن ، لماش  ییانعم  - ۱ تسناد : زغم  ینابز  یاهدرکراک 
ملق دیکات  گنر ، یتشرد ، هزادنا  رگریوصت ، ای  ذغاک  هحفص  یدعب  سکیرتام ۲- رب  تاملک  شارپ  دننام  یرصب  یاه  هیارآ 
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تسادقنهرامش ١۵٤ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

تاملک لوا  فورح  ییادصمه  فیدر  هیفاق ، یتوص  سانج  اهاجه ، اهجاو ، دننام  ییاوآ  یاه  هیارآ  - ۳ نتمرد .
یواکاو رد  ییاوآ  یرصب ، ییانعم ، یاه  هیارآ  هلوقم  - ربا نیا ۳  یرعش . رطس  رد  ییافق ، هیفاق  سکعرب   ، alliteration
. دنا هدشن  نودم  باتک  کی  تروص  هب  زونه  یلو  هتفر . راکب  روفوب  یتنرتنیا  یسراف  رعش  رد  ناوج  نارعاش  راثآ 

رعاش نانز   http://sootehdelan.mihanblog.com/post/160 عبانم .
مایخ مسیتورا   http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=8558

مایخ مسیتورا   http://www.mashal.org/content.php?c=shehr&id=00741
یسابرک ابیز  رعش  رد  مزیتورا  / http://bejanbaran.blogfa.com

۲۰۱۰

یحالف میهاربا  نایرفص –  دومحم  ناتساد  ود  هب  هجوت 
رویرهش ۱۳۹۳

. تسا یرصان “  درگ  رس  اضترم و  ناتساد “  هلابند  نایرفص  دومحم  رخآ “  یاههام  ناتساد “  نم  رظنب 
: دیوگ یم  اضترم و “… ناتساد “  رد  یتقو 

…“ دوب اهنآ  زا  یکی  اضترم  ام  دیدج  هدنامرف  دنتشاد و  ار  یتداعس  نینچ  ام  زا  رفن  راهچ  هک  مدیمهف  ناتسرامیب  رد  “ 
یاههام ناتساد  رد  تسوا  دنا “  هدوب  رفن  شش  هک  یرگنس  زا  هدنامیقاب  رفن  ود  زا  یکی  هک  دوش  روآ  دای  دهاوخ  یم 
هدیشک ارجام  و  دوش ، یم  جلف  اپ  ود  زا  ایو “… یشک  رت  یا ،  هراپمخ  یککجنران ، یریت ، دروخرب “  رطاخب  هک  رخآ “ 

 “ میرم شدزمان “  اب  هطبار  رد  صوصخب  هک  رخآ “  یاههام  ناتساد “  هب  دوش  یم 
. دروخ یم  مقر  رخآ “  یاههام  یندناوخ “  رایسب  ناتساد  دریگ و  یم  لکش 

ار ریگ  رد  روشک  ود  ره  قمر  لاس  تشه  یط  هک  یگنج  زا  یبوخب  دنتسه و  گنج  تایبدا  زا  اه  ناتساد  نیا  یودره 
. دنایامن یم  ار  نآ  هیرک  هرهچ  نداد  راعش  نودب  دیوگ و  یم  تفرگ 

نیا گنج  تایبدا  رناژ  رد  ناتساد  ود  نیا  یبوخ  یلو  میا ، هتشادن  مان  نیا  هب  یتایبدا  هتش  ذگ  رد  ام  دنچره 
هدرک کیدزن  یناوخ  هیثرم  هب  رتشیب  ار  تایبدا  نیا  هک  تسا  یئاه  مبیرغ  نم  هنن  راعش و  هنوگ  ره  زا  یراع  هک  تسا 

. تسا
یم انشآ  دادخر  نیا  یاه  یراجنهان  همه ی  اب  تسا  هدش  هتشون  حضاو  ناور و  یرثن  اب  هک  ناتساد  ود  نیا  ندناوخ  اب 

. دنکن هدیکت  ار  تلم  ود  ره  دهدن و  خر  یگنج  نینچ  تسناوت  یم  هک  دنک  یم  نشور  نامیارب  فیرظ  رایسب  اتحو  میوش 
هبش یایازم  زا  دنا ،  هدوب  زابرس  نوچ  هک  ار  یناگدنمزر  زور  لاح و  ار و  گنج  یاضف  یرصان “  درگرس  اضترم و  رد “ 
رد رخآ “  یاههام  ناتساد “  رد  دنایامن و  یم  سوملم  یبوخب و  دنا ، هتشادن  یا  هرهب  دنا  هدوب  هدرک  رظن  هک  ینایماظن 

. دهد یم  ناشن  ار  گنج  یاه  تبیصم  ماحرف  دب  یسنامر  بلاق 
دیآ یم  رظنب  یدایز  هاگ  هک  ار  اه  هژاو  اب  یزاب  شیاه  ناتساد  رثکا  نوچ  نایرفص  دومحم  اه  ناتساد  نیا  یود  ره  رد 

هدرک لکشم  یمک  ار  تفایرد  کرد و  هک  تسا  هدرک  یراج  اه  نآ  قورع  رد  ار  بلطم  ناج  تسا و  هتفرگ  راکب 
. دنک یم  اقلا  هدنناوخ  هب  ار  بلطم  یبوخب  یلو  تسا ،

یم یبوخب  دوش ، یم  رود  ناهذا  زا  دراد  مک  مک  هتبلا  هک  گنج  تایبدا  تلکسا  اب  ناتساد  ود  نیا  ندناوخ  اب  نم  رظنب 
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تسادقنهرامش ١۵٤ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

. دش انشآ  ناوت 
. دناوخ ناوت  یم  یباتفآ “  یاهزور  باتک “  رد  ار  اه  ناتساد  نیا 

یمنغا اضر  یناغفا – “ باتک “ 
رویرهش ۱۳۹۳

یناغفا
نامر

نامرف فراع 
یدمحم نیسحدمحم  یتعارز –  رصان  ناراتساریو :

( ملهکتسا  ) نازرا باتک  رشان :
(۲۰۱۲  ) دئوس ۱۳۹۰ لوا : پاچ 

دیآ نتفگ  هب  هگان  ام  تیاکح  یزور 
؟ ار اود  یب  درد  نیا  میراد  دنچ  هدیشوپ 

یدحوا
یاه گنج  رثارد  هک  یلع  مان  هب  یناوج  تشذگرس  تسا و  یناغفا  هدنسیون  نامرف  فراع  زا  یندناوخ  نامر  نیا 
قیرط زا  ناریا  دصق  هب  ار  ناتسناغفا  شا ، هداوناخ  طسوت  ناتسناغفا ، هب  یوروش  یماظن  یاوق  دورو  یلخاد و 

ناغفا تموکح  هک  تسیا  هنامز  دنامب . اج  نآ  دورب و  ناریا  هب  امتح  هک  هدرک  هیصوت  وا  هب  شردپ  دنکیم . کرت  ناتسکاپ 
عاونا اب  ندال  نب  تماعز  هب  اه  تسینومک  یزادنارب  یارب  ار  ناغفا  نیدهاجم  اکیرما ، هک  ینامز  تسا . لمراک  کربب  اب 

فلاخم اعبط  دنراد و  ار  نیدهاجم  هب  دیدش  تالیامت  شا  هداوناخو  یلع  درک . یم  ینابیتشپ  یلامو  یماظن  تازیهجت 
اب یا  هدع  هارمه  لباک  زا  هدوب  شردپ  دامتعا  دروم  هک  یچقاچاق  کی  هارمه  یلع ، دنتسه ، اه  تسینومک  تخسرس 

یماظن یاهورین  طسوت  اه  هداج  لرتنک  تلع  هب  هار  یاه  طسورد  دتفا . یم  هار  ناتسکاپ  زرم  تمس  هب  نیشام 
ناتسکاپ زرم  هب  هدیسرن  دننک . یط  یور  هدایپ  اب  تس  یناتسهوک  هک  ار  هار  یقاب  دنوشیم  روبجم  هدع  نآ  ناغفا ،

نویش و نایمرد  هدع  نآ  دنوشیم . هتشک  تسا  ناش  ناهارمهزا  رفن  یناغفا ۱۲  ِیگنج  یاهرتپوکیله  یئاوه  هلمح  رثارد 
دندوب ناریا  رفاسم  هک  یا  هدع  هارمه  هب  یلع  ناتسکاپ . هب  دنسریم  ات  دنهدیم  همادا  هار  هب  ادهش  نفد  زا  سپ  یراز 

دنتشاد نتب  یماظن  سابل  یگمه  هک  حلسم  یاهدزد  هنابش ، یهایسرد  هدیسرن ، نادهاز  هب  هار ، رد  اما  دوشیمرفس . مه 
هنسرگ و هدنامرد  عضو  اب  دوشیم . نادهاز  رهش  دراو  هداد  تسد  زا  ار  شرادن  راد و  مه  یلع  دننکیم . تخل  ار  هدع  نآ 

هدرک نهپ  باتک  یرادقم  نیمز  یور  هک  یشورفباتک  درمریپ  هب  اه ، یناد  هلابز  زا  اذغ  یاه  هدنام  سپ  ندروخ  اب  هنشت ،
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زا ار  وا  دنکیم و  کمک  وا  هب  ناموت  هد  دباییمرد  باتک  لها  داوساب و  ار  یلع  یتقو  درم  ودنآ  یاه  تبحصرد  دسریم .
ار وا  هنابش  تشگ  سیلپ  دوریم . باوخ  هب  دشک و  یم  زارد  یا  هزاغم  نابیاسریز  ماگنه  بش  دهدیم . تاجن  یگنسرگ 

نیا اهراب  ناریا  کاخ  هب  شدورو  زور  ود  یکی  نامهرد  مه  البق  یلع  وش »! دنلب  تفاثک ! یناغفا  وش  دنلب  . » دنیب یم 
رگید نیب  ار  بش  دنکیم . تشادزاب  ار  وا  سیلپ  تسا . هدینش  نادهاز  رد  اه  یناریا  رگیدزا  ار  هدننز  کیکر و  فرح 
وا زا  تساروپنایرا  نژیب  شمان  هک  یرسفا  دوشیم  وا  یئوجزاب  تبون  سیلپ  هرادارد  حبص  دباوخیم . اه  یتشادزاب 
هن تسا و  داتعم  هن  هک  دوشیم  نئمطم  یندب  هنیاعم  رد  تسیداوس . اب  ناوج  هک  دباییم  رد  دنکیم . یئاه  شسرپ 
بوخ یاذغ  دشوپیم . زیمت  سابل  دنکیم . مامح  یلع  دراپسیم . شرسمه  تسد  هب  دربیم . شا  هناخ  هب  یچقاچاق .

، یلع دتسرفیم . زاریش  هب  ار  یلع  زاریش  هب  سوبوتا  طیلب  یهار و  وت  یاذغ  سابل ، یبیجوت ، لوپ  یرادقم  اب  دروخیم .
تساوخ یم  ملد  مدرک . شهاگن  یا  هظحل   : » دنکیم نایب  تسا  زاریش  مزاع  هک  یئادج  نامز  هب  ار ، دوخ  ساپس 

دیبات و یم  شرس  هب  مارآ  دیشروخ  دش . ریزارس  منامشچزا  کشا  منزب . هسوب  شا  هنادنمتواخس  یاه  مدق  هب  ات  دراذگب 
.« مدرک یم  شیاتس  ار  وا  نورد  یافرژرد  نم  دیشخرد . یم  نشور  هنزور ی  ود  نوچ  شهاگن 

هدننار دسرپیم  ار  شتلع  دنزن . فرح  الاب  دنیآیم  یسرزاب  یارب  نارومأم  یتقو  دنکیم  شرافس  یلع  هب  هدننار  هار ، نیب 
نادنز نوشنزادنب  ات  ندرگ  یم  اه  نوا  لابند  نیمه  یارب  ننکیم  مه  قاچاق  نایم و  ینوناقریغ  اه  یناغفا   » دهدیم خساپ 

ددرت هگرب ی  دیاب  هنوت  یم  ارچ  دورب »؟ یرگید  رهش  هب  نادهاز  زا  دناوت  یمن  سک  چیه  دسرپ «  یم  ننکزرم » در  ای 
همهزا ی لایخ  یب  الاحو ،  میدنورذگ  ور  هاگساپ  نیرخآ   » هک دیوگیم  هدننار  زاریش  یاه  یکیدزنرد  هنرگ .… ». هریگب و 

« یتشذگ اه  طخ 
ندید اب  یا  هدع  دوشن . هدید  یلاوح  نآرد  اهزور  هک  یطرش  هب  دباوخیم  یا  هناخرفاسمرد  دنز  هارراهچ  یلاوحرد  بش 

یاچ شیپ  دنکیم . نوریب  اروا  مانشد  نیهوت و  اب  راد  هناخرفاسم  هنک »؟ یم  راک  هچ  اجنیا  یناغفا  نیا   » دننزیم دایرف  وا 
یشتآ راگنا  درکیمرت  ار  میاه  هموک  دیکچ و  یم  منامشچ  زا  کشا  مه  یپ  ِتارطق  دوب  ُرپ  ملد  هزوک ی  . » دوریم شورف 
یلو متسه  یناغفا  مه  نم  دیوگیم  دهدیم و  شا  یرادلد  شورف  یاچو  مدرگرب »…  داد  یم  مراشف  نوردزا  هدشُرگ 

.« مناغفا مه  نم  هک  دنهدب  صیخشت  ننوتیمن  ما  هتفرگ  دای  ار  اه  نیا  هجهل ی 
یناغفا دوشیم : انشآ  اهدروخرب  نیا  اب  ظفاح  یدعس و  رهش  هب  شدورو  تاظحل  زا  تسا . راتفر  نیمه  دوریم  اجره 

دوریم هیظفاح  هب  یراگ ، یور  شورف  یاچ  شدوخ  لوقب  ای  یچ  هوهق  �لیسو  داتعم و …  یناغفا  دزد ، یناغفا  فیثک ،
ادیپ ار  نطومه  ود  یکی  دباوخیم . اج  نامه  رد  ار  بش  دزیریم . نوریب  ار  شیاهلد  درد  دنکیم  هیرگ  ظفاح  ربقربرس 

یدمآرد رایس ، ندز  سکاو  اب  تسا و  شدوخ  لاس  نسمه و  یناوج  هک  نیسحمالغ  دوشیم . یقاتا  مه  اهنآ  اب  دنکیم 
مود لاس  یوجشناد  اقآ  یلع  لاحرد ، دوشیمراک . مرگرس  هایس  خرس و  یاه  سکاو  سُرب و  دنچ  یا و  هبعج  دراد ،

، رهش مدرم  یاه  شفک  نتخادنا  قرب  اب  مدرم ، رابترفن  یاه  هاگن  زا  غراف  زاریش ، رد  لباک ، هاگشناد  یسراف  تایبدا 
. دنکیم شاعمرارما 

زا یکی  دننک . یم  یگدنز  هناخ  یالاب  �قبطرد  میرم  شا  هلاس  هدفهرتخد  اب  هک  تس  ینز  هویب  هناخ ، بحاص  مناخ  جاح 
میرم اقآ و  یلع  نیب  یا  هظحل  یاهرادید  رد  یتدمزا  سپ  یناغفارفن . دنچ  هب  هداد  هراجا  هب  ار  نیئاپ  �قبط  یاه  قاتا 

شرسپ یارب  ار  وا  میرم  ِییاد  تسا . غارچهاش  ود  نآرادید  قوتاپ  دیآیم . دوجو  هب  هناقشاع  یا  هطبار  مناخ 
وا رماوا  ییاد و  هب  ناش  یگدنز  یلو  درادن  وا  هب  یا  هقالع  میرم  تسا . ردخم  داوم  داتعم  هک  یرسپ  هتفرگرظنرد ،

قاتارد میرم  ندید  اب  دوشیم و  شرهاوخ  هناخ  دراو  یتلفغ  ییاد  ناوج ، ود  نآ  نیب  یداع  یوگتفگ  کیرد  دراد . یگتسب 
. دریگیم یپ  ار  ارجام  دربیم و  یپ  ود  نآ  هطبار  هب  یلع ،

یمن یدنچ  اما  دوشیم . لوعشم  هدروآریگ  یراک  یدانق  هفاک  کیرد  ددرگیمراک . لابند  نارهت  هب  ترفاسمرد  یلع 
زا ینادنز  هتفهود  زا  سپ  دریگیم . رارق  نیهوت  هجنکش و  ریز  هاگتشادزاب و  �ناور  راکیبراکزا و  سیلپ  شروی  اب  هک  درذگ 

یرادغرم کیرد  دننکراک . یرادغرم و …  عرازم و  رد  دنراد  قح  طقف  اه  یناغفا  هک  دباییمرد  هدش و  دازآ  نلدنز 
لابند هدش و  رازیب  راک  نآ  زا  یرادغرم ، دب  هدننز و  یاهوب  تلع  هب  یتدم ؛ زا  سپ  و  دوشیم . لوفشمراک  هب  نارهترد 
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باتکهرامش ١۵٤ تسایفرعم  دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

اج نیدنچ  هب  هدیبسچ  روفو  هب  اه  هزاغم  �شیش  تشپ  هک  رگراک  یاضاقت  یهگآ  �دهاشم  اب  ددرگ . یم  یرگید  راک 
 . . .« نوریب نوریب . . .  یتسه ! یناغفا   : » دونشیم هداتفا  اج  خساپ  کی  ناش  همهزا  دنکیم و  هعجارم 

لحم رازابو و  رهش  رد  اتح  دنتشادن  هزاجا  صوصخم  تراک  نودب  اه  ناغفا  هک  دوب  یزور  نیلوا  هعمجزور ، نآ  یادرف  »
هک یلحم  نیمارو  رد  دیچ و  تشِخ  لثم  یرال ، رتوم  کیرد  ار  ام  همه ی  دوز  حبص  راک  بحاص  دنورب . . . . . ناشراک 

.« درک هدایپ  دش  یم  عیزوت  تراک 
کیکر تاملک  اب  بیرغ ، ناوج  نیا  اب  یمالسا  یروهمج  تلود  یمسر  رومأم  هنغافا » تقوم  ِتماقا  شخپزکرم  » رد
دهدیم خساپ  یلعو  یراد  داوس  دسرپ  یم  یتقو  دیروعشیب »! نات  همه   » تسا نکممریغ  شروصت  هک  دنکیم  یراتفر 

اب دریگیم . ار  تماقا  تراک  مدوب ». هدیدن  داوساب  رخ  لاح  ات  نم  : » دیوگیم ایح  مرش و  نیرتمک  نودب  تلودرومأم  یلب .
قارع ناریا و  گنجرد  یناغفا  یاه  ناوجزا  یا  هدع  هک  دیوگیم  یلع  دنکیم . کرت  ار  لحم  دولآ  ضغب  هنیکرپ و  یلد 

هتشگرب نید  زا  ناریا ، رد  مالسا  �دهاشم  اب  هک  دیوگیم  یناغفا  دیس  زا  دنتسه . مه  هاپس  رد  اتحو  هدرک  تکرش 
تیئاهب یوس  هب  ار  اهیناریازا  یشخب  ینیمخ ، ماما  مالساروهظ  اب  هک  یا  هدنیازف  رکف  تسا . ندش  یحیسم  لایخرد 

. تسا هداد  قوس  تیحیسمو 
کیرد جاودزا . میرم و  ابرادید  دیما  هب  یتاغوس . یرادقماب  دوشیم  زاریش  مزاع  هدرک  زادنا  سپ  هک  یلوپ  اب  یلع 

اه نآ  عورشمان  طباور  ناونع  هب  اهرادساپ  مناخ ، جاح  شردام  میرماب و  ندروخ  اذغ  ماگنه  غارچهاش  یلاوح  یبابکولچ 
هدوب وا  هناخبحاص  شرتخد  مناخ و  جاحو  دنتسه  تسود  مهاب  هک  دنکیم  دایرفو  داد  هچره  یلع  دننکیم . تشادزاب  ار 

هب نادنز  رد  ساره  میبرد و  کانتشحو  یاه  هجنکش  رازآ و  اب  هام  دنچ  یلع  . دنوشیم ینادنز  هسره  دشخب . یمن  یرثا 
. دننک یم  دازآ  نادنز  زا  وا  �قباس  زا  نانیمطا  زا  سپ  دنریگ و  یم  سامت  نارهترد  یرادغرم  اب  نانابنادنز  دربیم . رس 

. ددرگیمرب نارهت  هب  یلع 
، دوخ نانطومه  زا  نت  دنچ  کمک  اب  ماجنارس  ناریا ، زا  جورخ  رد  شالت  یدنچزا  سپ  باتک ، نیا  شقن  رگیزاب  یلع ،

. دنک یم  کرت  ار  ناریا 
نخس ناوارف  تیناسنا  ناسنا و  هب  تمرح  زا  دنراد ، راختفا  دوخ  یلمرخافم  هب  هک  ینانطومه  یارب  باتک  نیا  ندناوخ 

اهنت هن  دنهدیم ، نخس  داد  یتسودنامهم  ننسو  بادآ  ظفح  رد  دوخ ، ناعونمه  هب  تبحمو  رهم  زا  دنیوگ ، یم  هتفگ و 
اب رگا  تسا . رلتیه  نامز  هب  یتسیشاف  ناملآ  ِیرشب  دض  نیگنن  تلصخ  نآ  �دننک  شاف  هکلب  تس  یراسمرش  �یام 

حطسرد هدنکارپ  یناریا  �راوآو  هدنهانپ  اه  نویلیمروضح  اب  هزورما  میرگنب ، اهراتفر  نیا  حبقرد  هزیکاپو  کاپ  نادجو 
هچ دندشیم  یراتفر  نینچ  دهاش  دننکیم ؛ یگدنز  نآرد  نانطومه  زا  کیره  هک  یعوبتم  تلودو  روشکرد  رگا  یناهج ،
هناملاظ و یاهراتفر  هنوگنیا  نایرجم  هیلعرب  هک  یرشب  یناسنا و  قوقح  ضقن  زا  اهدایرف  هچ  داد ، یم  خر  یقافتا 

. میداد یمن  رس  تیربرب  یاه  متس  نیا  زا  نیرفن  نعل و  میدیشک و  یمن  زیمآ  ضیعبت 
، هدرک تشن  یئایرآ  نیمزرس  نیا  مدرم  کت  کت  �تسوپ  ریز  زا  هک  یتسیشاف ، یوخ  هیلعرب  تسیا  هماناعدا  یناغفا ،

؛ هتسشن اه  تینهذ  رد  راسخر ، یناشیپرد و  نمزم  ِیتسوپ  ضرم  ِنیکرچ  ِیاه  هناد  نوچ  و  هتخیر ، نوریب  شا  هدیشوج 
. میهانگیب ام  دیئوگن  تسا . هدرک  نایرع  یتسرد  هب  ار  ینورد  یاه  تیهام  اهزاین  نومزآرد  اهدروخرب ، ِهاگنزبرد  و 
اب یگشیمه  یاه  هوای  نیازا  یناسناریغ و  راتفر  اه  یناغفا  اب  دنک  یم  نانچ  نینچ و  تس  یمالسا  ینید و  تموکح 

امش و نم و  نورد  زا  دنا  هدماین  هک  نامسآزا  یمالسا  نارگتموکح  تموکح و  یگنهرف ! دولآ  ُفپ  هدرک و  کزب  ِتاملک 
نیمهرد هک  دوب  ناهفصا  دننام  یگرزبرهش  رد  تسا . هدمآ  الابو  هدیئور  دولآ  باوخ  هشیمه  رامشیب  نایامش  اه و  نم 

. دنهدن هار  یمومع  یاه  کراپ  هب  ار  اهیناغفا  هک  دندرک  مالعا  اهراب  یمسر  یاهداهن  کیدزن  یاه  هتشذگ 
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رویرهش ۱۳۶۹ نارهت –  دنفسا ۱۲۹۲  یرلناخ –  لتان  زیورپ  رتکد 
ریسگنت اسیلا  زا  میظنت  نارهت – 

رویرهش ۱۳۹۳

هسردم نارهت و  یاه  یئاکیرمآ  هسردم  یئول ، نس  هسردم  رد  ار  یئادتبا  تالیصحت 
دراو دعب  ودرک  لیصحت  یبدا  هتشر  رد  نونفلارادرد  سپس  دنارذگ و  نارهت  تورث 
تایبدا نابز و  سناسیل  همانشناد  لاس ۱۳۱۴  رد  هرخالاب  دش و  یلاع  یارسشناد 

. درک تفایرد  نارهت  تایبدا  هدکشناد  زا  ار  یسراف 
ریبد یتدم  دمآ . رد  گنهرف  ترازو  تمدخ  هب  لاس ۱۳۱۵  زا  لیصحت  مامتا  زا  سپ 
زین ار  یسراف  تایبدا  نابز و  یارتکد  سیردت  نمض  دوب و  تشر  یاه  ناتسریبد 

. درک بسک 
: وا یارتکد  همان  نایاپ  عوضوم 
 “ یسراف رعش  رد  لزغ  لوحت  “ 

تحت ندعب  همان  نایاپ  نیا  دیسر . ماجنا  هبراهب  یارعشلا  کلم  یئامنهار  هب  هک  دوب ،
: ناونع

 “ یسراف لزغ  نازوا  لوحت  یگنوگچ  هیفاق و  ضورع و  رد  یداقتنا  قیقحت  “ 
. دیسر پاچ  هب 

 “ لتان هملک “  تسا . هدش  هتفرگ  ناخ  رلناخ  وا  دج  بقل  زا  یرلناخ  یگداوناخ  مان 
. تسا ناردنزام  رد  یرهش  یمیدق  مان 

هدوزفا وا  یگداوناخ  مان  هب  یرلناخ  دوب  شردام  هلاخ  رسپ  هک  جیشوی  امین  داهنشیپ  هب 
. دوبن وا  همانسانش  رد  درب  یم  راک  هب  ار  نآ  هشیمه  دوخ  هکنآ  اب  و  دش ،

هک درک  داجیا  نارهت  تایبدا  هدکشناد  رد  ار  یسراف  نابز  خیرات  یسرک  یرلناخ  رتکد 
. دوب نآ  سیردت  یدصتم  دوخ  لاس ۱۳۵۷  ات 

هب دوخ  و  دوب . هداهن  داینب  ار  نارهت  هاگشناد  تاراشتنا  لاس ۱۳۲۵  رد  زین ، نلبق  وا 
. تشاد هدهع  هب  ار  نآ  تیریدم  لاس  تدم ۵ 

هب دوب  نآ  هتخومآ  شناد  دوخ  هک  نارهت  هاگشناد  رد  سیردت  رب  هوالع  یرلناخ  رتکد 
هدز هیکت  ترازو  یسرکرب  زین  هرود  کی  تسا و  هتشاد  لاغتشا  زین  فلتخم  لغاشم 

. تسا
رمع یاهلاس  رتشیب  یرلناخ  رتکد  تشاد . لوبق  هنایم  دح  رد  اررعش  رد  ددجت  اما  دوب  رعش  رد  یروآ  ون  یدج  راداوه  وا 

. درک رثن  رعش و  یاه  نتم  حیحصت  یبدا و  تاقیقحت  فرص  ار  دوخ 
ود دوخ  هفقو  نودب  راشتنا  لاس  یط ۲۷  هک  تسا  نخس “  راگدنام “  نیزو و  هلجم  راشتنا  وا  دنزرا  یاهراک  رگید  زا 

. درک تیبرت  ار  نادقان  و  ناسیون ، ناتساد  ناققحم ، نامجرتم ، نارعاش ، زا  لسن 
. تسا فورعم  یرلناخ  رتکد  ظفاح  مان  هب  هک  تسا  ظفاح  ناوید  میظنت  وا  هدنزرا  یاهراک  رگید  زا 

. تسا یسراف  نابز  روتسد  یاه  باتک  نیرتهب  زا  یکی  فیلات  و 
باسح هب  هنیمز  نیا  رد  عجرم  باتک  اهنت  نونکات  هک  تسا  یسراف  نابز  خیرات  یرلناخ ، رگید  راگدنام  مهم و  رثا 

هرود ات  نهک  نامز  زا  ار  نایناریا  نابز  هک  دوب  هدش  هتخیر  دلج  رب ۵  یسراف  نابز  روتسد  باتک  یانب  [ ۱۴ .] دیآیم
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ناهجهرامش ١۵٤ ناگدنسیون  تسانارعاش و  دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

. مالسا دورو  ات  هنایم  یسراف  ناتساب و  یناریا  نابز  هرابرد  دوب  یتاحالطصا  لماش  لوا  دلج  تفرگیمربرد . رصاعم 
ادیپ لماکت  هتفرگ و  لکش  نیمزناریا  ورملق  رد  مالسا  زا  دعب  هک  دوب  ییاهشیوگ  اهنابز و  رب  لمتشم  مود  دلج 

مود هرود  یسانشاوآ  یوغل و  یوحن و  یاهیگژیو  موس  دلج  دوشیم . متخ  یرجه  متفه  نرق  هب  هرود  نیا  تساهدرک .
زا دباییم و  همتاخ  مهدزیس  نرق  هب  هرود  نیا  دوشیم . لماش  ار  لوغم  یالیتسا  زا  دعب  ینعی  یرد  یسراف  نابز 

نآ ینوگرگد  لوحت و  رصاعم و  یسراف  نابز  هرابرد  مراهچ  دلج  تسا . رصاعم  یسراف  نابز  رد  راذگریثأت  یاههرود 
یرلناخ تساهراقهبش . ناتسناغفا و  ناتسکیجات ، دننام  هیاسمه  یاهروشک  رد  یسراف  نابز  هرابرد  مجنپ  دلج  تسا و 

راگدنام شزرارپ و  راثآ  هک  دروآرد  فیلأت  هب  دلجم  نیدنچ  رد  ارنآ  مود  لوا و  دلج  اهنت  دش  قفوم  دوخ  تایح  هرود  رد 
یراذگهیاپ تغل  گنهرف  فیلأت  یارب  یسراف  نابز  رازبا  ساسا  نیمه  رب  یعماج  حرط  وا  نینچمه  تساهزوح . نیا 

. دناسرب پاچ  هب  دنک و  هدامآ  ار  لوا  هرود  زا  یشخب  دش  قفوم  اهنت  هک  دوب  هدرک 
. تسه زین  هدنزومآ  یتسار  هب  هک  تسا  باقع “  یابیزرعش “  یسراف  نابز  کیسالک  یاه  هدیصق  نیرتروهشم  زا  یکی 

چیرب یلروب   : هدنسیون  - نیلس ینپ  فشاک  گنیملف  ردناسکلا 
یراه دنق  دمحا  نادرگرب : 

رویرهش ۱۳۹۳

یاتسور رد  لاس ۱۸۸۱  رد  دیمان  یم  کلا  ار  وا  هداوناخ  هک  ردناسکلا 
کلا ردپ  دش . دلوتم  دوب  دنلتاکسا  رد  لوراد  رهش  یکیدزن  رد  هک  دلیفچال 

یتقو تشاد . دنزرف  راهچ  شلوا  رسمه  زا  وا  دوب ، رادماد  زرواشک و 
. درک جاودزا  سیرگ  مان  هب  یمناخ  اب  یگلاس ، رد ۶۰  تشذگرد  شرسمه 

دوب هلاس   ۷ کلا ،  دوب . شردپ  مود  رسمه  دنزرف  راهچ  زا  دنزرف  نیموس  کلا 
هداوناخ هعرزم  هرادا ی  شردام  فوه و  شردارب  تشذگرد و  شردپ  هک 

. دنتفرگ هدهع  هب  ار 
زا رتمولیک  دودح ۱٫۵  هک  هسالک  کی  هسردم ی  هب  دوب  هلاس  کلا ۵  یتقو 

هب تربور  شردارب  اب  دوب ،  هلاس  یتقو ۱۰  تفر . تشاد  هلصاف  ناش  هناخ 
دودح اه  نآ  هناخ ی  ات  هسردم  نیا  تفر . لوراد  رهش  رد  یرگید  هسردم ی 
کی رد  هک  یناتسریبد  هبدوب  هلاس  یتقو ۱۲  تشاد و  هلصاف  رتمولیک   ۶٫۵

مان هب  کلا  گرزب  یاه  ردارب  زا  یکی  تفر . تشاد  رارق  یتعنص  غولش  رهش 
. دش راک  لوغشم  ندنل  رد  دش و  کشزپ  تفر و  یکشزپ  هدکشناد ی  هب  مات 

رد ۱۶ دش و  لیصحت  لوغشم  تفر و  ندنل  هب  دوب ،  هلاس  کلا ۱۳  یتقو 
هب لقن  لمح و  تکرش  کی  رد  دیناسر و  نایاپ  هب  ار  ناتسریبد  یگلاس 

. دش مادختسا  راد  رتفد  ناونع 
یهجوت لباق  هیثرا ی  تشذگرد و  اه  نآ  دنمتورث  یومع  لاس ۱۹۰۱ ،  رد 
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هیصوت کلا  هب  دوب  کشزپ  هک  مات  شردارب  تشاذگ . یاج  هب  هچب  نیا ۸  یارب 
لوبق مه  وا  دنک . یکشزپ  هتشر ی  رد  لیصحت  فرص  ار  هیثرا  لوپ  هک  درک 

هب هدکشناد  رد  گنیملف  دش . ندنل  یرام  تنس  یکشزپ  هدکشنادراو ی  یدورو ، تاناحتما  ندنارذگ  زا  سپ  درک .
ریت میت  هراتس ی  ولپ و  رتاو  میت  وضع  وا  نآ  رب  هوالع  دش . مه  هزیاج  نیدنچ  هدنرب ی  دش و  لیدبت  یزاتمم  یوجشناد 

ار راک  یگنوگچ  نامرد و  شور  هک  تفر  ناتسرامیب  هب  یکشزپ  هرود ی  ندناسر  نایاپ  هب  زا  سپ  وا  دوب .  مه  یزادنا 
. دزومایب المع 

یمن هجیتن  رد  دنتشاد . رامیب  هجلاعم  تهج  ناسنا  ندب  یحارج  لمع  زا  یرصتخم  عالطا  ناکشزپ  نامز  نآ  رد 
رس هب  ار  هتشر  نیا  نادنمشناد  هک  دوب  عورش  کی  ههد ی ۱۸۵۰  رد  روتساپ  راک  . دننک هزرابم  برکیم  اب  دنتسناوت 
یرامیب کی  هک  درک  تباث  یناملآ  ققحم  کی  خوک  تربور  ههد ی ۱۸۷۰  رد  درک . تیاده  اه  تیلاعف  عون  نیا  همشچ ی 

. تسا یصاخ  برکیم  زا  یشان  صاخ ، 
تحت هچرگا  گنیملف  دوب . نسکاو  اب  نامرد  ناماگشیپ  زاو  گنیملف  ناداتسا  زا  یکی  هک  هتسجرب ،  ققحم  تیار  رتکد 

یتقو ۲۵ گنیملف  دوش . حارج  تساوخ  یم  شلد  رتشیب  یلو  دوب  هتفرگ  رارق  یسانش  یرتکاب  دیدج  تاناکما  ریثات 
رتشیب یلو  . دوش راک  لوغشم  ییاج  ره  رد  تسناوت  یم  دنارذگ و  ار  یکشزپ  هرود ی  ینایاپ  تاناحتما  تشاد ،  لاس 

. دوبن یا  هداس  راک  هک  دنامب . یکشزپ  هدکشناد ی  رد  تساوخ  یم  شلد 
هراتس ی هک  تخانش  یم  ار  گنیملف  دوب و  یزادنا  ریت  میت  وضع  درک و  یم  راک  یکشزپ  هدکشناد ی  رد  نم  یرفرتکد 

هب اذل  دوش ،  لوا  یناهج  تاقباسم  رد  هدکشناد  یزادنا  ریت  میت  هک  تساوخ  یم  شلد  نوچ  تسا . یزادنا  ریت  میت 
. تشاد زاین  ناوج  کشزپ  کی  هب  تیار  رتکد  یتاقیقحت  میت  یفرط  زا  دنامب . هدکشناد ی  رد  هک  درک  داهنشیپ  گنیملف 

رتکد درک . لوبق  مه  وا  دنک و  باختنا  یتاقیقحت  میت  یارب  ار  گنیملف  هک  درک  هیصوت  تیار  رتکد  هب  نم  یرف  رتکد 
ار همه  درک و  داجیا  اج  نآ  رد  یکرحت  یتاقیقحت  میت  هب  نتسویپ  زا  سپ  دوب . یراک  کرحت و  رپ  صخش  کی  گنیملف 
هلاسم نیا  یسررب  مرگرس  یتاقیقحت  میت  نامز  نآ  رد  دننک . داجیا  یکشزپ  مولع  رد  یبالقنا  یتسیاب  هک  درک  دعاقتم 

یتسیاب یم  اه  نآ  درک . رتشیب  اه  یرتکاب  اه و  برکیم  لباقم  رد  ار  ندب  یعافد  تردق  ناوت  یم  هنوگچ  هک  دوب 
دننک و فیعض  ار  نآ  دنهد و  تشک  ار  نآ  سپس  دننک ، ییاسانش  ار  دوش  یم  یصاخ  یرامیب  ثعاب  هک  یصاخ  یرتکاب 

. دنراد نوصم  یرامیب  نآ  زا  ار  ناسنا  ندب  نآ ،  قیرزت  اب  هک  دنزاسب  نآ  زا  یعیام 
مهار یحارج  تاناحتما  نیرخآ  لاس ۱۹۰۹ ،  رد  درک و  یهارمه  یحارج  صصختم  کی  اب  گنیملف  لاس ۱۹۰۸ ،  رد 

 ، لاس دنچ  زا  سپ  دنامب . یقاب  یتاقیقحت  میت  رد  نانچمه  تفرگ  میمصت  یلو  دش . هتخانش  حارج  .و  تشاذگ رس  تشپ 
وا دش . مان  بحاص  هتشر  نیا  رد  فورعم و  دنکیم  هجلاعم  نسکاو  اب  ار  نارامیب  هک  یسک  ناونع  هب  گنیملف  رتکد 

. دوب هدرک  عادبا  سیلفس  یرامیب  نتفای  یارب  ار  یدیدج  شیامزآ 
ار یمخز  نازابرس  اریز  دندش . مازعا  هسنارف  هب  تیار  رتکد  یتاقیقحت  میت  دش . عورش  لوا  یناهج  گنج  نامز  نیا  رد 

نامز نآ  رد  دش . یم  لیدبت  ایراقناق  هب  یهاگ  دشیم و  ینوفع  ارثکا  نازابرس  نیا  یاه  مخز  دنداد . یم  لاقتنا  اج  نآ  هب 
زا یریگ  ولج  هار  دندش . یم  نامرد  دندوب  التبم  ایراقناق  یرامیب  هب  هکیناسک  هن  دوب و  ریذپ  نامرد  ینوفع  یاه  مخز  هن 

. درم یم  رامیب  تروص  نیا  ریغ  رد  اریز  دوب  وضع  نآ  عطق  ندب ،  رد  ایراقناق  یرامیب  شرتسگ 
زا ولمم  هک  دوش  یم  حشرت  یعیام  هدروخن  تسد  هزات و  یاه  محز  رد  هک  دنتفایرد  اه  یسررب  نمض  قیقحت ، هورگ 
رایسب اه  لوبلگ  نیادندوب  هدش  ینوفع  دض  هک  ییاه  مخز  رد  یلو  دروخب . ار  یرتکاب  تسا  رداق  هک  تسا  دیفس  لوبلگ 
عیاش اپورارسارس  رد  ییازنآولفنآ  کی  لاس ۱۹۱۸  رد  دش . یم  ریثکت  تدش  هب  دوب و  رت  هدنز  یرتکاب  ضوع  رد  مک و 

تسد زا  مه  یراک  و  تفرگ . ینابرق  نویلم  زا ۲۰  شیب  ودندوبن  نآ  یاوادم  راهم و  هب  رداق  ناکشزپ  هک  دوب  هدش 
. دوبن هتخاس  یسک 

. تفر هسنارف  هب  یتاقیقحت  میت  هارمه  هب  هلصافالب  یلو  درک  جاودزا  نیراس  مان  هب  یرتخد  اب  لاس ۱۹۱۵  رد  گنیملف 
هب مهم  ینوفع  دض  یوراد  کی  گنیملف  گنج ،  زا  سپ  دوب . هدش  عورش  لاس ۱۹۱۹  زا  اه  نآ  ییوشانز  یگدنز  عقاو  رد 
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تساریهاشمهرامش ١۵٤ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

لوغشم هک  زور  کی  لاس ۱۹۲۸ ،  رد  داد . یم  همادا  یتاقیقحت  راک  هب  نانچمه  وا  درک . فشک  ار  میزوسیل  مان 
ناراکمه هب  ار  نآ  و  دش . بلج  یزیچ  هب  شهجوت  ناهگان  دوب  کوکولیفاتسا  یرتکاب  تشک  فورظ  قیقد  یدهاشم 

ار دوخ  ینیب  بآ  فرظ  نآ  رد  گنیملف  درک ،  یم  هدافتسا  قیقحت  تشک و  یارب  فلتخم  تاعیام  زا  گنیملف  داد . ناشن 
هنومن اه  هبانوخ  ناهد و  بآ  مشچ ،  کشا  نارگید ،  ینیب  بآ  زا  وا  دوب . هداد  تشک  تشاد  مه  یگدروخ  امرس  هک 

هک دنراد  ار  تیصاخ  نیا  تاعیام  نیا  همه ی  هک  تفایرد  قیقد  یاه  یسررب  زا  سپ  داد . یم  تشک  درک و  یم  یریگ 
. دننکیم یریگ  ولج  یرتکاب  دشر  زا 

. تفای یرتکاب  تشک  یاه  باقشب  زا  یکی  رد  ار  یگنر  دیفس  یدننام  چراق  هدام ی  گنیملف  زور  کی  لاس ،  نیمه  رد 
نیرت کانرطخ  هب  چراق  نیا  هک  دش  هجوتم  اه  یسر  رب  زا  سپ  دوب . هدشن  هدید  میزوسیل  هدام ی  رد  البق  چراق  نیا 

چیه ندب  جوسن  هب  هدام  نیا  دیمان . نیلس  ینپ  ار  نآ  وا  درب . یم  نیب  زا  ار  اه  مخز  تنوفع  دنک و  یم  هلمح  یرتکاب 
. درب یمن  نیب  زا  مه  ار  نوخ  دیفس  یاه  لوبلگ  دناسر و  یمن  یبیسآ 

 ، اپ نگل  یحارج  لمع  کی  زا  سپ  هک  دوب  هلاس  هچب ی ۱۵  رسپ  کی  دش ،  هجلاعم  نیلس  ینپ  قیرزت  اب  هک  یرامیب  نیلوا 
ینپ شدوخ  وا  دوب . نیلس  ینپ  هزجعم ی  دهاش  گنیملف  دوخ  لاس ۱۹۴۲ ،  رد  دوب . هدش  ینوفع  تدش  هب  وا  مخز 

زرم زا  رامیب  هک  درک  هظحالم  درک و  قیرزت  ندنل  یرام  تنس  ناتسرامیب  رد  تربمال  یره  مان  هب  یرامیب  هب  ار  نیلس 
جنر مدرم  یارب  دندرک . ناونع  ار  نآ  تشرد  رتیت  اب  اه  همانزور  ودش  شخپ  اج  همه  رد  ربخ  نیا  یدوزب  تشگرب . ندرم 

. دوب هدنهد  نیکست  هداعلا  قوف  ربخ  نیا  مود ،  یناهج  گنج  نارود  هدید ی 
. درک تفایرد  ار  لبون  هزیاج ی  نیچ  رتکد  یرولف و  رتکد  هارمه  هب  لاس ۱۹۴۵  رد  گنیملف  رتکد 

اهنت دوب . هدش  هدرسفا  ادیدش  وا  تشذگرد . دوب  یگدنز  لحارم  همه ی  رد  وا  هارمه  رای و  هک  شرسمه  لاس ۱۹۴۹  رد 
درک جاودزا  دوب  هاگشیامزآ  رد  شراکمه  هک  ایلامآ  رتکد  مناخ  اب  لاسرد ۱۹۵۳  وا  دهد . تاجن  ار  وا  تسناوت  شراک  ، 

. تشذگرد یبلق  هلمح ی  رثا  رد  یناهگان  روط  هب  لاس ۱۹۵۵  چرام  هام  رد ۱۱  ماجنارسو 

یناخ ودرا  لضفلاوبا  هغبان –  هچب 
رویرهش ۱۳۹۳

هدیدن ات  مه  نم  تسا . ایند  هچب  نیرت  هغبان  یطاف »  » مناخ ارغص  هلاس  هس  رتخد  یلو  دنتسه ، هغبان  همه  ام  یاه  هچب 
. مدروآ نامیا  هچب  نیا  غوبن  هب  مدید  یتقو  یلو  مدرک ، یمن  رواب  مدوب 

رد ومع  کی  ایناپسا ، رد  رهاوخ  کی  ایلاتیا ، رد  رگید  ردارب  کی  دراد ، ناملآ  رد  ردارب  کی  لسکرب ، میقم  مناخ  ارغص 
کی ناتسراجم ، رد  ومعرتخد  کی  ناتسلگنا . رد  رگید  ردارب  کی  دئوس ، رد  رادرب  کی  اقآ  رغصا  ناشیا  رسمه  لاقترپ .

. کچ رد  همع  رتخد 
. دننک یم  تبحص  نامالف  هسنارف و  نابز  ود  هب  مدرم  رثکا  کیژلب  رد  کرت . شرسمه  تسا ، سراف  اقآ  رغصا 

. دنز یم  فرح  نابز  ات  هد  هب  شمک  نس  نیا  اب  شردام ) ردپ و  هب  شدشخبب  ادخ  هدرمن ( ، لیلذ  هلاس  هس  یطاف  نیا 
هللا کراب  « ؛ تفگ شنامام  دیزوگ . یطاف  نوتور  هب  بالگ  میدوب . هداوناخ  نیا  نامهم  رگید  رفن  دنچ  اب  نم  شیپ  یدنچ 

. داد ناکت  نییاپ  هب  رس  دنخبل  اب  هچب  یدیزوگ ؟» ییاهنت  تدوخ  مرتخد 
؟ هشیم یچ  هسنارف  هب  زوگ  مرتخد ، بوخ  ردام –
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.pet هچب ــ 
؟ هش یم  هچ  یسیلگنا  هب  ردام ــ 

.Fart هچب ــ 
؟ یچ یناملآ  هب  ردام ــ

.Furz هچب ــ 
؟ یدئوس هب  ردام ــ 

.fis هچب ــ 
. تفگ نابز  ات  هد  هب  ار  زوگ  هنزب ، فرح  تسرد  تسناوت  یمن  هک  یطاف  میرادن ، یراک 

ندناشن ار  هچب  قاتا ، هشوگ  دنتشاذگ  دندروآ  نگل  کی  ندب ، نوشن  رتشیب  ور  نوش  هچب  رنه  هکنیا  یارب  ردپ  ردام و 
نآ همه  هب  ار  ندیر  ناتیور ) هب  بالگ  ، ) دنتساوخ وا  زا  دنتفر ، یم  یطاف  هقدص  نوبرق  ردام  ردپ و  هکیلاح  رد  شور ،

لماک تیاضر  اب  ردام  ردپ و  یاه  شسرپ  هب  دوب ، هدش  خرس  شگنر  ندز  روز  زا  هکیلاح  رد  کرتخد  دیوگب . نابز  هد 
. دوب هارمه  نانامهم  نتفگ  نیرفآ  ندز و  تسد  اب  رابره  هک  داد  یم  خساپ 

همه ( ؟ هنک یم  بآ  هب  تسد  هزوگ و  یم  نابز  ات  هد  هب  هک  تسا ، هغبان  ییانثتسا و  هچب  کی  یطاف  هک  دیدرک  رواب 
.( دش نیا  هجیتن  هک  دندوب  هغبان  دندرک ، ینابیتشپ  بالقنا  زا  هک  مه  ام  اهرکفنشور 

مود لوا و  درگاش  هک  هشوهاب  ردقنیا  نم  هچب  : » تفگ یم  شرهاوخ  دنا ، هغبان  همه  اهنیا  مناخ  ارغص  هداوناخ  رد  هتبلا 
«. تسا سالک  موس  و 

دنمرنه هداوناخ 
رویرهش ۱۳۹۳
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ناگنس یس  رد  بورغ 
رویرهش ۱۳۹۳

ناگنس یس  رد  بورغ 
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یریش هار  ناشکهک 
رویرهش ۱۳۹۳

… دراد هراتس  درایلیم  ات ۳۰۰  نیب ۱۰۰  یئاهنت  هب  دوخ  تسا  نامسآ  ناشکهک  در  ایلیم  زا  یکی  هک  یریش  هار  ناشکهک 
هناگ  ۹ تارک   زا  یکی  نیمز  هرک  هک  متسیس “  رالوس  یدیشروخ “  متسیس  تسا . نوریب  هبساحم  زا  تانئاک  تمظع 

نزرا کی  زا  تسا  ینارون  هطقن  کی  طقف  میدرک  رشتنم  لیبق  هرامش  رد  میراد و  نآ  زا  هک  یسکع  رد  تسا  نآ 
لمجم نیا  زا  ناوخب  لصفم  ثیدح  دوخ  وت  … رتکچوک
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تسا نیگمغ  زورما  ینابوک 
رویرهش ۱۳۹۳

یتدم شعاد »  » یتسیرورت هورگ  دنگنج . یم  ینابوک  رد  شعاد “ هیلع  نادرم “ شوداشود  هک  درک  عاجش  نانز  هنارت 
رهش رد  درک  نادرم  نانز و  تسا و  هدروآ  رد  هرصاحم  هب  ار  هیروس  رد  نیشن  درک  یاهرهش  زا  ینابوک »  » رهش تسا 

لباقم رد  ناشمدرم  رهش و  زا  عافد  لاح  رد  ییاهنت  هب  یللملا و  نیب  یاه  نامزاس  تیامح  نودب  هیروس    ِ ینابوک
. دزادنایب هار  رهش  نیا  رد  هقباس  یب  یراتشک  شعاد  ینابوک ، طوقس  تروص  رد  دوش  یم  ینیب  شیپ  دنتسه . هرصاحم 

دینک یم  هدهاشم  هک  ییوئدیو  دنا . هتساخرب  شعاد  اب  هزرابم  هب  نادرم  شوداشود  درک  عاجش  نانز  عافد  نیا  رد 
ینابوک زاوآ “  دناوخ . یم  ینابوک  یارب  یزاوآ  دربن ، رد  ندش  یمخز  زا  دعب  لبق و  هک  دهد  یم  ناشن  ار  یدرک  رتخد 

کشا شنامشچ  … تسا نوخ  هب  هقرغ  دزوس و  یم  …. تسا نیگمغ  زورما  ینابوک  زاوآ : ینعم  تسا “. نیگمغ  زورما 
… ینابوک هآ  … تسا راب 

دندرک حتف  ار  رتییوت  ههقهق  هدنخ و  اب  هیکرت ، نانز 
رویرهش ۱۳۹۳

دوب هدرک  عنم  یمومع  رباعم  رد  هدنخ  زا  ار  نانز  هک  روشک  یسایس  ماقم  کی  رظنراهظا  هب  ضارتعا  رد  هیکرت  نانز 
. دناهتسویپ اهنآ  هب  زین  اهروشک  رگید  زا  نانز  دندرک . رشتنم  رتییوت  رد  ار  دوخ  یهدنخ  لاح  رد  یاهسکع  راب  نارازه 

دندرک رشتنم  ار  دوخ  نادنخ  یاهسکع  هک  یاهیکرت  نانز  فرصت  هب  رتییوت  هک  دوب  یفاک  زیگناثحب  رظنراهظا  کی 
دیع تبسانم  هب  دادرم )  ۶ هیئوژ /  ۲۸  ) هبنشود زور  هیکرت  یارگ  مالسا  ریزو  تسخن  نواعم   ٬ کنیرآ تنلوب  یتقو  دیآرد .

یهامتجا یاههکبش  هب  ار  کرت  نز  نارازه  هک  دش  هدز  یتکرح  هقرج  داد  رظن  نانز  هدنخ  هرابرد   ٬ ناناملسم رطف 
ناشتروص هک  نهپ  یاهدنخبل  اب  نانز  نیا  دننک . رشتنم  ندزههقهق  لاح  رد  ار  دوخ  یاهسکع  ات  دناشک  رتییوت  اصوصخ 
رد دنلب و  یادص  اب  دیابن  نانز  تفگ  هبنشود  زور  هیکرت  ریزو  تسخن  نواعم  دندرک ؟ ضارتعا  هچ  هب  هدناشوپ  ار 

زا داقتنا و  هارمه  یاهنفلت  اب  نانز  ینالوط  هملاکم  زا  وا  درک . عنم  زین  ار  یرگید  دراوم  هتبلا  وا  دندنخب . ماعءالم 
یقالخا ندش  دساف  هناشن  اهنیا  همه  هک  تفگ  وا  درک . یدنسرخان  زاربا  یمومع  یاهطیحم  رد  هنانز  یاهتیباذج 

هارمه یاهنفلت  اب  نانز  تبحص  زا  یتح  یلاح  رد  ریزوتسخن  نواعم  نیا  دوش . عونمم  دیاب  تسا و  هیکرت  هعماج 
رتییوت رد  دندنخیم  دنراد  اهنآ  رد  دناهتفرگ و  دوخ  دنمشوه  یاهنفلت  اب  کرت  نانز  هک  یفلس “  ” نارازه هک  درک  داقتنا 

نامه ای  هدنخ  یکرت  رد  هملک  نیا  ینعم  دش . هدافتسا  نانآ  یوس  زا  راب  نارازه  “ kahkaha  ” گتشه دش و  رشتنم 
یهدنخ  ” یانعم هب  یکرت  رد  ترابع  نیا  دش . هدافتسا  تارک  هب  زین   direnkahkaha گتشه اهتییوت  رد  تسا . ههقهق 
هدش هدافتسا  راب  رازه  زا ۳۵  شیب  نونک  ات  هبنشود  زا  گتشه  نیا  لباشم  تیاس  بو  شرازگ  هب  تسا . تمواقم “
داهنشیپ شتییوت  رد  رگید  یربراک  ای  تسا “ یبالقنا  یمادقا  هدنخ   ” هک دنتسه  رارق  نیا  زا  زین  اهتییوت  زا  یخرب  تسا .

٬ ناغودرا بیبط  بجر  رسمه  سکع  مه  اهتییوت  زا  یکی  رد  دننک . عورش  هدنخ  اب  ار  دوخ  زور  نانز  هک  تسا  هدرک 
: تسا هدش  هتشون  نآ  ریز  هدش و  رشتنم  یمومع  مسارم  کی  رد  ندیدنخ  لاح  رد  هیکرت  یارگ  مالسا  ریزوتسخن 

زا نانز  تسا و  هدنامن  دودحم  هیکرت  رد  نانز  هب  هتبلا  تکرح  نیا  دندنخب ». امتح  نانز  یمومع … تفع  ظفح  یارب  »
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دوخ ندب  نمف ، لاکیدار  تسینیمف  هورگ  یاضعا  زا  یکی  دناکرت . نانز  اب  یگتسبمه  زاربا  لاح  رد  زین  ایند  طاقن  رگید 
تنرتنیا یور  ار  دوخ  سکع  وا  ددنخیمن ؟ یعقاو  نز  هک  تسا  هتشون  ار  لاوس  نیا  شاهنیس  رب  هدرک و  نایرع  ار 

هب یاهلمج  ادتبا  دننکیم  تییوت  کرت  نانز  یارب  یگتسبمه  ماغیپ  ایند  فلتخم  یاهروشک  زا  هک  ینانز  درک . رشتنم 
یورهدنخ نانز  بیترت  نیا  هب  دنروآیم . ار  دوخ  روشک  مان  سپس  دنسیونیم و  هنانز  یناهج  داحتا  یگتسبمه و  هناشن 

ضارتعا لوغشم  ایند  طاقن  یصقا  رد  هدش و  ریزارس  هیکرت  یاهزرم  زا  دناندش و  رتشیب  لاح  رد  تعاس  ره  رتییوت 
هتخانش یاههرهچ  زا  یدادعت  هیکرت  رد  دشن . عقاو  لوبق  لباق  شاهنایارگسپاو  تاراهظا  هک  دنتسه  یرادمتسایس  هب 

رد هدشرشتنم  دندرک . مالعا  ار  روشک  نانز  اب  دوخ  یگتسبمه  هناگادج  ییاهتییوت  رد  زین  یگنهرف  یسایس و  هدش 
بختنم یاهسوتاتسا 

دوجو هب  ار  رگید  یا  هعجاف  دوب  کیدزن  رگید ، ییاوه  هحناس  کی 
دروآ

رویرهش ۱۳۹۳

هب هحناس  زورب  لیلد  هب  یئبمب ،  نارهت –  حبص  تعاس ۷  هام  دادرم  زورما ۲۴  زاورپ  باختنا ؛ »  » راگنربخ شرازگ  هب 
! تشگزاب نارهت 

« یگتخوس دیدش  یوب   » هچنآ لیلد  هب  دوب ،  هدرک  زاورپ  زین  ناتسناغفا  زرم  ات  هک  ریا  ناریا  هب  قلعتم  یامیپاوه  نیا 
. تسا هتشگزاب  ینیمخ  ماما  هاگدورف  هب  هدش ، هدناوخ 

زا یدایز  دادعت  یتح  دوب و  هتفرگ  ارف  ار  نیباک  مامت  دود  هک  تفگ  باختنا »  » هب دروم  نیا  رد  ینیع  دهاش  کی 
. دندرک شغ  نارفاسم ،

اب رتدوز و  هچ  ره  سرتسارپ ، رفس  نیا  ات  ددرگزاب  نارهت  هب  تفرگ  میمصت  نابلخ  هحناس ، نیا  زا  سپ  دوزفا : یو 
. دبای نایاپ  رتمک ، هحناس 

دش عونمم  ناریا  رد  یجراخ  عابتا  هب  وضع  دنویپ 
رویرهش ۱۳۹۳

لحم رد  مانب  ناحارج  ناکشزپ و  زا  یعمج  تشادهب و  ریزو  روضح  اب  هک  هسلج  نیا  رد  رهم ، راگنربخ  شرازگ  هب 
نینچمه یناریا و  ریغ  عابتا  هب  اضعا  دنویپ  یحارج  هناگادج  هبوصم  ود  رد  دش ، رازگرب  تشادهب  ترازو  نامتخاس 

. دش مالعا  عونمم  یصوصخ  یاهناتسرامیب  رد  دنویپ  یحارج 
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تسارابخاهرامش ١۵٤ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

نیا رد  دنروایب و  ناریا  هب  ناشروشک  زا  دوخ  اب  ار  وضع  هدنهد  دنتسناوت  یم  یناریا  ریغ  عابتا  هبوصم ، نیا  زا  شیپ 
نیا رد  وضع  دنویپ  هبوصم  نیا  زا  سپ  اما  دنوش  دنم  هرهب  ناریا  رد  دنویپ  یحارج  تامدخ  زا  دنتسناوت  یم  تروص 

. تسا عونمم  روشک  یاهناتسرامیب  همه  رد  یجراخ  عابتا  هب  زین  طیارش 
هب طقف  زین  دنویپ  یاه  یحارج  ندب ، یاضعا  دنویپ  رد  فلخت  هنوگ  ره  زا  یریگولج  یارب  نینچمه  هسلج  نیا  رد 
. دش عونمم  روشک  رسارس  یصوصخ  یاهناتسرامیب  رد  نآ  یارجا  راذگاو و  یهاگشناد  یتلود و  یاهناتسرامیب 

عابتا هب  یناریا  یاضعا  دنویپ  زا  یدراوم  شرازگ  یپ  رد  هفقو ، لاس  ود  زا  سپ  دنویپ  یاروش  هسلج  شرازگ  نیاربانب 
ود فلختم ، دراوم  اب  ییاضق  دروخرب  ینوناق  ناکما  فلخت و  هنوگ  ره  زا  یریگولج  روظنم  هب  دش و  لیکشت  یجراخ 

. دیسر اروش  یاضعا  همه  بیوصت  هب  هدش ، دای  هبوصم 
زا هچ  هیلک  دنویپ  سپ ، نیا  زا  تفگ : زین  تشادهب  ترازو  صاخ  یاهیرامیب  دنویپ و  هرادا  سیئر  هداز  یفجن  نویاتک  رتکد 
. دش دهاوخ  ماجنا  یهاگشناد  یتلود و  یاهناتسرامیب  رد  طقف  دنوش ، یم  یزغم  گرم  هک  یدارفا  زا  هچ  هدنز و  درف 

نیا رد  یتافلخت  هدهاشم  یصوصخ و  یاهناتسرامیب  رد  دنویپ  دنور  لرتنک  ندوب  لکشم  لیلد  هب  هنافساتم  دوزفا : یو 
زا هچ  هیلک  دنویپ  هک  دش  بوصم  اضعا  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  اب  اضعا  دنویپ  یلاع  یاروش  هسلج  نیمود  رد  صوصخ ،

. دوش ماجنا  یتلود  یاهناتسرامیب  رد  طقف  دنوش ، یم  یزغم  گرم  هک  یدارفا  زا  هچ  هدنز و  درف 

یشکدوخ رامآ 
رویرهش ۱۳۹۳

رازه و راهچ  لاس  کی  یط  یمسر ، رامآ  نیرخآ  ساسا  رب 
ناج یشکدوخ  رثا  رد  ناریا  رد  رفن   ۵۵

. رفن زا ۱۱  شیب  یزور  طسوتم  روط  هب  ینعی  دناهتخاب ؛
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