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 اشگهر قیفر مان هب

 يده هک تسا ییاهشزومآ هلسلس ناونع »زاین رازه ،زارف تشه«
 تمس هب يربعم حیطست و یخیرات ياههتشذگ هب یبقن« فده اب رباص
 .درک رازگرب داشرا هینیسح رد 1387 نابآ ات 1385 رذآ زا »لاح
 تسشن 75 رد هک داد قوس نیا هب ار وا ادرف ناریا يارب وا ياههغدغد
 مه درگ خیرات زا يزومآسرد و یشیدنامه يارب ار دنمهقالع یناناوج
 ،اههتشذگ زا یبوررابغ« دصقهب ار ریخا يهدس خیرات ياههگرب ات دروآ
 .دننز قرو مه اب »اهيزومآتربع و اهيزودناهبرجت ،اهيزاسفافش

 ،»50-40 يههد تازرابم« ،»وکابنت شبنج« ياهزارف نونکات
 هب دورو همدقم« نینچمه و »تاحالصا تکرح« ،»1357 بالقنا«
 »هطورشم بالقنا« زارف نونکامه .تسا هدمآرد بوتکم تروصهب »خیرات
 هئارا دلجم ود رد زارف نیا هوبنا مجح ببس هب هک تسا هدمآ راتشون هب
 هدش شالت بوتکم نتم هب زارف نیا لیدبت رد ،هتشذگ نوچمه .دوشیم
 ،یلصا مالک رد فرصت و لخد زا زیهرپ و يرادتناما ظفح نمض ،تسا
 و ثحب لخاد ياهرتیت يهمه .دریگ رارق ورشیپ ناور و مجسنم ینتم
 هب اهتسشن نمض هک تسا یشزومآ ياهدیالسا زا هتفرگرب اهسکع
 یشزومآ فده هب ندنامدنبیاپ لیلدهب نینچمه .دمآیمرد شیامن
 هدمآ یقرواپ تروصهب تسا هدوب مزال یحیضوت ای ماهبا اجره اهتسشن
 هدش هداد صیصخت خساپ و شسرپ هب یشخب تسشن ره یپ رد .تسا
 دوبن لیلدهب هک حیضوت نیا اب ،تسا هدمآ تسشن ره ياهتنا رد هک دوب
 اهنت و هدوبن حضاو رگشسرپ يادص دراوم یخرب رد رایس یتوص متسیس
 .تسا هدش رکذ اهنآ مالک ياوحف

 يارب ار ناریا رصاعم خیرات رتقیمع ندیواک ناکما نتم نیا ات دشاب
 .دهد دنویپ »خیرات نارادربراب« هرمز هب ار ام و دنک مهارف ناگدنناوخ
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 .ریخأت زا شزوپ اب .ریخهبرصع و نارهاوخ و نارداربِ عمج هب مالس اب
 ياقآ .مینکیم عورش اهرتگرزب صوصخهب همه يهزاجا اب ار ثحب
 اب ام و دنراد فیرشت یکلم رتکد ياقآ اما ،دنتسین زورما یباحس سدنهم
 اب [صوصخهب ،متفگ ناتتمدخ مه لوا تاسلج .مینکیم عورش يهزاجا
 هن نم .تسین اجنیا نم ياج ،دنتسه اجنیا هک گرزب ناتسود]روضح
 ناشلقتنم هک مراد ییاههغدغد ،مراد ياهتشابنا شناد هن و مراگزومآ
 .منکیم

 راک ياجنیا ات .مینکیم زاغآ ناتتمدخ ار ثحب ،ددجم حیضوت نیا اب
 ياقآ هک ییاتسور طیارش هب فوطعم نالک لیلحت زا ادج ،هطورشم يور
 یباحس سدنهم ياقآ هک یتایلک و دنتفگ ناتتمدخیسوط سیئر رتکد
 هب یهاوخهطورشم شبنج يرست و میتشاد ار ناهج ثحب ،دندرک ناونع
 ياهوپاکت و تالوحت يور و میدمآ ناریا هب مارآمارآ و نامدوخ هقطنم
 مارآمارآ زورما .]میدرک ثحب[ یتیمکاح نوریب و یتیمکاح نورد يرکف
 .میوریم نآ تابلاطم تیاهن رد و زارف تیاور يور

 یخیرات يهتشگمگ یپ رد :زارف تیاور
 شیپ يهسلج .تسا »یخیرات يهتشگمگ یپ رد« زورما ثحب ناونع

 ناوتیم ییانبم هچ هطورشم يارب هک دوب نیا ناتسود یخرب ياهشسرپ
 يانبم مینیبب زورما .کیژولوئدیا ای یعامتجا ،یتاقبط يانبم :داد حیضوت
 ؟تسیچ یلصا

	زارف هب ور ياهچیرد
 هاتوک یلیخ و مینک زاب زارف هب ور ياهچیرد ای هچیرد میهاوخب رگا

 یشبنج هطورشم« ،میهدب حیضوت صخشم رداک کی رد ار زارف میهاوخب
 دصقهب نامدرم و نارگنشور يهدسمین ياهزیخ و اهتساوخ رب هدیزارفرب
 ،لوحت زادنامشچ اب هک تسا نآ ندرکطورشم و هقلطم تردق هب ندزدح
 التعا يدیشروخ يرجه 1285 ناتسبات يهنایم رد ناریا يزورهب و ندش ون
 رادروخرب یخیرات ینالوط و تسدزارد يهنیمز زا ]هطورشم[ ،ینعی ؛»تفرگ
 ،تفر زارف رب 1285 يهثداحرپ و مرگ ناتسبات يهنایم رد هک یمچرپ .تسا
 ياهزیخ و تابلاطم و اههتساوخ لوصحم .دوبن هعاسلاقلخ و عیدب



 

 كرد ار میهافم یتقو هک دوب یمدرم و نارگنشور يهدسمین يهدشبوکرس
 .دندمآ هصرع هب هقلطم تردق ندرکدودحم دصقهب ،نارگنشور عبتهب دندرک
 اب هن ،اهورین و مدرم اجنیا ]زا[ اما ،دزیم دح تردق طقف خیرات ياجنیا ات
 راهمیب تردق يارب دندرک یعس هبلاطم و هدارا مرها اب ]هکلب[ ،تردق ِقالش
 .دننک طورش هب طورشم ار هطورشم تنطلس و دنوشب لئاق دح هقلطم و
 .دوب يزورهب و ندش ون ،لوحت زادنامشچ مه زادنامشچ

 هطورشم زارف ياهفطعهطقن
 يارب هک نانچمه .دتفایم یتاقافتا هچ تیاور نیا لد رد هک مینیبب

 نامزتدم ندوب هاتوک مغرهب و میدرمشرب ار زارف ياهفطعهطقن وکابنت
 يارب دوشیم ،میدرک فیرعت ]نآ يارب[ لصفَم هُن و زارف هُن ،وکابنت
 .تفرگ رظن رد ار ییاهلصفم نینچ مه هطورشم

 يهسلج هک تسا هطورشم نامرف زا شیپ ياهدادخر ،لوا فطعهطقن
 ،شیپ يهسلج هب لصتم مه هسلج نیا .میداد صاصتخا نآ هب ار شیپ
 لیکشت ،يدعب لصفم .تسا تیطورشم نامرف لصفَم ای مود روحم
 نیمراهچ .تسا یساسا نوناق راشتنا و لوا سلجم ،ردص سلجم
 ار شدوخ عاجترا هک ]یتقو ینعی[ ؛تسا عاجترا زیخزاب ،فطعهطقن
 دادبتسا و تفرگ شیپ رد ار بوکرس نارود کی ،درک زیخزاب و يزاسزاب
 هسلج کی]هللاءاشنا [ ؛تسا زیربت ینامرهق يدعب زاف .دز مقر ار ریغص
 .میراذگیم زیربت يور لصفم ار

 ؛زیربت رد تارکومدلایسوس رکف راشتنا يهرود زا زیربت ثحب رد
 و مینکیم عورش هطورشم زا شیپ لاس یس ات تسیب دودح ،ینعی
 ؛دندمآ یناخرقاب و یناخراتس هک زیربت ینامرهق هب میسریم هللاءاشنا
 و هطورشم راختفا .رذگ رس یطول ناخراتس و دوب زودنالاپ ناخرقاب
 درک رادیب ار رذگ رس یطول ترطف هک دوب ناریا یعامتجا شبنج راختفا
 يایند هطورشم زا شیپ ات هک درک رادیب ار ياهداس زودنالاپ ترطف و
 ناخراتس .دش گرزب شیاهنامرآ و شکچوک يایند اما ،تشاد یکچوک
 عادو یتسه اب نارهت رد رقحم لزنم کی رد هطورشم زا سپ لاس هس ود
 رد هللاءاشنا .تفرگ شیپ ار دیعبت ریسم تیاهن رد مه ناخرقاب و درک
 ،رازفاتخس رد مه و رازفامرن رد مه ،ار زیربت ینامرهق لصفم هسلج کی
 1يورسک .دش رجنم نارهت حتف هب زیربت ینامرهق .تفگ میهاوخ ناتتمدخ

                                                   

 زا هک دراد یبرع و یسراف ياهنابز هب باتک دلج داتفه رب غلاب يورسک دمحا .1
 »ناجیابرذآ يهلاس هدجه خیرات« و »ناریا يهطورشم خیرات« باتک وا راثآ نیرتمهم
 پاچ دیدجت راب اههد زا شیب نونک ات و هدش رشتنم ریبکریما تاراشتنا طسوت هک تسا
 .تسا هدش



 

 

 کی زا ،زیربت ناجیابرذآ زا ،دنام ناجیابرذآ ناریا زا« :دیوگیم ابیز یلیخ
 راتس نآ رد هک زیخریما يهچوک کی يوک کی زا و يوک کی زیربت
 هب رهش و رهش هب يوک نآ ،يوک هب هچوک نآ سپس .درکیم تمواقم
 نارکفنشور اجنیا ار مسلط !»دش لیدبت روشک هب تیالو و تیالو
 یناداهنكاپ و ناترطفكاپ ار یخیرات تسبنب نیا مسلط ،دنتسکشن
 یهاچ دندمآ و دنتشادن ضحم يرکفنشور زا ياهراگنا هک ]دنتسکش[
 هک ار دادبتسا ،دندرک ینامرهق ،دندرک تسرد نوماریپ و طیارش هب دندز
 روحم .دش علخ هاش ،دش حتف نارهت .دندز سپ دوب هدرک یعاجترا زیخ
 ]زارف[ ریس رد ار اهفطعهطقن نیا هللاءاشنا .تسا ماجرفً اتیاهن مه دعب
 هدنسب هدرشف فارگاراپ نیمه هب ار تیاور .تفر میهاوخ شیپ مه اب
 .دوشب رتزاب تیاور مارآمارآ مینکیم یعس راک نمض و مینکیم

 ؟تسا هدش هچ ار ناگمه :تابلاطم
 هدش هچ ار ناگمه« مینیبب ،میوشب تابلاطم دراو هکنیا زا شیپ

 یعامتجا ياهشبنج يهرابرد یفلتخم ياهلیلحت ًالومعم !»تسا
 ياهشبنج مه و یخیرات ياهشبنج مه هک میدهاش مه هزورما .دوشیم
 دیاب ]لیلحت رد[ .دننکیم لیلحت روطنیا ار اهشبنجهدرخ ای نیزورما
 ِرَس زا هطورشم هلمجزا اهشبنج نیا ایآ :درک یساسا لاؤس دنچ
 و يریس ِرَس زا ،ننفت ضحم تلم کی ینعی ؟تسا یکانسوه
 سپ ؟دراد ياهزیگنا ای دنک روبع دوجوم عضو زا دهاوخیم کنکشوخلد
 ضحم ياهلیلحت رد صوصخهب نآلا .تسا هنیزگ کی یکانسوه
 زا شیپ يهرابرد هنوگباوت ياهلیلحت ]رد[ صوصخهب و يرکفنشور
 ناریا تلم ًالصا هک دننکیم لیلحت روطنیا یخرب .]دوشیم هدید[ بالقنا
 تفن ؟تشاد یلکشم هچ رگم ،درک مایق ]هک[ 57 لاس .دز شلد ریز یشوخ
 میژر و دوب روفوهب هک يدرف ياهيدازآ ،دشیم عیزوت هک تفن لوپ ،دوب هک
 .تشاد راک ،شتسد هب هحلسا و تسینوگاتنآ عون زا مه نآ ،اهیسایس اب طقف
 تفرگ شیپ هنابلطحالصا يهنیزگ حالطصاهب ،میژر نآ لخاد رد دشیم سپ
 اذل ؛دیایب ولج مارآمارآ یعامتجا شبنج و یعامتجا طیارش تسناوتیم و
 76 لاس تاحالصا ای .دوب اهلاکیدار سوه 57 بالقنا هک دوشیم ناونع
 هب و تسا لیلحت کی نآلا یکانسوه نیا .دوب نارکفنشور زا یخرب سوه
 .تسا هدش لیدبت یلیلحت يهرازگ کی

 کی یکانسوه( تسا یکانسوه زا رتیتنس ]هنیزگ کی[ يدعب هجو
 هک تسا نیا یمیدق و یتنس يهنیزگ یلو )تسا دیدج یلیلحت يهنیزگ
 و ناتسلگنا یحارطً اصخشم و تسا هناگیب يهئطوت ،ناریا رد یتکرح ره
 و دنزاسیم ورین و دننکیم میسقت و یحارط ار ناهج اهنآ .تسا هناگیب
 تسین مه مزال هک- دنناباوخیم خیرات کمنبآ رد ار یعامتجا يورین
 زا ار یخیرات رایخ نآ دوب زاین هک تقو ره و -دوشب هلاستفه ِریس لثم



 

 يهرابرد صوصخهب لیلحت کی .دننکیم فرصم و دنروآیمرد کمنبآ
 ار هطورشم ،60 يههد زا نارکفنشور زا یشخب .تسا نیمه هطورشم
 يور ار لیلحت نیرتهداس هک ناریا تسار نایرج اب و دندرک ریقحت
 ترافس زا نآ يولپ ياهباق هک یبالقنا .دندش اونمه دراد هطورشم
 و همشچرس اجک زا و تسیچ نآ أشنم هک تسا صخشم ،دیایب سیلگنا
 .تسا نیا لیلحت کی ؛تسا هتفرگ هشیر

 تسا درد ِرَس زا یعامتجا شبنج ایآ هک تسا نیا رید لیلحت کی 
 :تسا رتتسرد ًاعون هک تسا طولخم مه لیلحت نیا ؟قوش ِرَس زا ای
 یتلم چیه .تسا قوش رس زا مه و درد رس زا مه ]یعامتجا شبنج[
 یتلم چیه ،دزیخیمنرب یکانسوه و ننفت ِرَس زا یتلم چیه ،تسین رامیب
 و دهدیمن رارق ینارود شبنج قبط رد ار هیامرس و هیامتسد
 .دراذگیمن جارح هب نارود ياهدادبتسا لباقم رد ار شدوخ يهیامتسد
 ناریا رد هلب .هناگیب يهئطوت هن و تسا سوه هن ]یعامتجا شبنج[ اذل
 ،دهدیم خر یعامتجا شبنج کی ]یتقو[ رگید ياج ره دننام ]مه[
 ياهرود کی ناریا ینوریب ياهورین نیا الاح .دنالاعف ینوریب ياهورین
 و اکیرما ]مه[ هرود کی ،دندوب يوروش بالقنا زا شیپ هیسور و سیلگنا
 ناریا نوماریپ ،دیدج نارود رد مه نآلا ،دندوب یتسیلایسوس يوروش
 و اهيدنبشخب اب ناریا رد راکردناتسد ياهورین و تسا توافتم
 تسا ننفت هن ،تسا یکانسوه هن اذل ؛دناتوافتم نیشیپ ياهيدنبفقس
 نارود کلفوخرچ راوس و دنورب يزابرهش و رافناف هب دنهاوخیم تلم هن و
 درد .دننیبب ار ناهج ،زارف زا ]دنهاوخیم تلم[ هکلب ،تسین نیا هن .دنوش
 دوشیم مه ار هطورشم .ینارود ياهقوش و هتشابنا ياهدرد :تسا قوش و
 اب هللاءاشنا .درک فیصوت و ریسفت قوش و درد و قشع و درد زا ینوجعم
 .]مینکیم یسررب و[ میوریم ولج مه

 2رب رفس هب ار ناگمه کنیا وش رفاسم وت

 ياهتشگمگ ار هکره ؟تسا هدوب هچ ار »ناگمه« نیا دید دیاب الاح
 ،لاعف ،کیتارپ راکردناتسد هچ ،راکردناتسد ياهورین لک :تسا
 ،ریگمیمصت هچ ،زاسمیمصت هچ ،زاسهنیمز ]ياهورین[ هچ و یتالیکشت
 نارکفلارونم ]هلمجزا و[ ،راکردناتسد ياهورین يهعومجم ،ربشیپ هچ
 )زورما تایبدا اب ای( ناتسدهبملق ؛دندوب یتموکحنورد ناحلصم ؛دندوب
 ؛دندوب نالصحم و ناراگزومآ و تاعوبطم یلاها و یتسیلانروژ هعماج
 ؛دندوب عرشتم و هاوخلوحت یلصا يهخاش ود ]لماش[ هک ینویناحور

                                                   

 ،هن رد هب هناخ زا مدق :تسا هنوگنیا سمش تایلزغ مجنپ رتفد زا یلصا عرصم .2
 رب رفس هب ار ناگمه



 

 

 راشقا هک روهشیپ و رگتعنص و رگتشک ]مدرم[ ؛نارود يزاوژروب ]رشق[
 هب ناج مدرم تیاهن رد و ؛دندوب نارود تسدورف و نامزاسیب يداصتقا
 مهارف هنیمز و دنوشیم لاعف راکوزاس رد همه .]دنتشاد روضح[ بل
 .دنک ادیپ روهظ و زورب یخیرات نارود رد مدرم یبل هب ناج ات دننکیم
 ،دشاب یناحور ،دشاب رکفنشور ]رگا[ ؛دنرتمهم همه زا بل هب ناج مدرم
 و تیفرظ و ناوت رثکادح اب و دنشاب همه و تسیلانروژ ،دشاب راگزومآ
 ؛دنیایب هنحص هب هراوق يهمه اب اهریگیتشک لوق هب و دقمامت و لیسناتپ
 وکابنت رد .داتفا دهاوخن یقافتا ،دننکن تیامح بل هب ناج مدرم یلو
 .دید میهاوخ هللاءاشنا مه زارف تشه ]هیقب[ رد ،میدید

 !ياهتشگمگ ار هک ره
 .دنتشاد ییاههتشگمگ هچ مادکره .دوب هچ اهنیا يهتشگمگ مینیبب
 تضهن زا[ تیاور نیا هک داد حیضوت سفنت رد شیپ يهسلج رد یتسود
 زا یمالسا يروهمج یخیرات تیاور اب دناوتیم هک تسا یتیاور ]هطورشم
 نویناحور ]نآ رد[ هک ]یتیاور[ .دنک ییاونمه اههرود هیقب ای هطورشم
 كاوژپرُپ يادن ،دننکیم جیسب ،دننکیم يزادرپهدیا ،دنهدیم صیخشت
 ]اما[ .دنریگیم رارق ینارود ياهدادبتسا لباقم نویناحور ًاتیاهن و دنهدیم
 شیپ ار ثحب نیا ،راک نمض میناوتب و میورب شیپ مارآمارآ دیهدب هزاجا رگا
 و یهاوخلوحت تراتسا نارکفلارونم هک تسا نیا هطورشم تیعقاو .میربب
 یسدقم ياهوپاکتوزیخ مه یتموکحنورد ناحلصم .دندز ار یبلطهطورشم
 و ماظن ظفح اهنآ ،دنتساوخیمن یعامتجا بالقنا اهنآ اما ،دنتشاد
 .میهدیم حیضوت ار]اهنآ کیهبکی هک دنتساوخیم ار نآ ندرکرادهدنیآ

	نارکفلارونم
 راهم :دنتشاد نامرآ دنچ نارکفلارونم نیا .دندوب رگزاغآ نارکفلارونم

 و ؛تلم-تردق تابسانم میظنت ؛ناریا يهعماج يزاسون ؛تردق ندز
 ياههراگنا اب یبهذم ،دوب عرشتم یبهذم اهنیا نایم .یقرت نامرآً اتیاهن
 کیئال و یبهذمریغ ،دوب یلم رکفت زا ياهیامتسد اب یبهذم ،دوب نردم
 هک تفگ دوشیمن سپ .دوب مه لایسوس يهشیدنا اب ِ]رکفلارونم[ و دوب
 يهدیا و یبلطلوحت يهدیا هک ینارکفلارونم .دندوب تسدکی همه
 کی دندرک یعس اهنآ زا یشخب وـ دندروآ ناریا هب ار یهاوخهطورشم
 تسدکی ـدنشاب هتشاد ناریا رد هطورشم ییاپورا يهدیا زا یلم نامجرت
 رد هک تسا هطورشم شبنج یگژیو نیا .دندوب تسددنچ و دندوبن
 ًالومعم ناشیاهنامرآ .درک میهاوخزاب هللاءاشنا ،کیژولوئدیا تالیکشت
 یتشونرس هچ .نارود نآ رد صوصخ هب ،دوب یمرتحم و دنلب ياهنامرآ



 

 موحرم 3،یحور موحرم لثم .دندش مودعم یشخب ؟دندرک ادیپ
 .دش ناونع شیپ يهتفه نآ تیاور هک 5ینامرک ناخاقآ و 4،کلملاریبخ
 هتخیوآ راد هب زیربت رد هاش نیدلارفظم یهاشداپ يادتبا رد 1277 لاس
 نارگید تربع يارب زور دنچ ناشرکیپ فیثک و هنهک یتنس قبط و دندش
 ناج اهرادنامرآ زا یشخب .دنام یقاب زیربت رهش نادیم رد راد رس رب
 دوخ .ناخ مکلم دننام ،دندش رجاهم مه یشخب .دندش مودعم و دنداد
 رایتخا ترجاهم ادتبا ،دندش مودعم هک یحور و کلملاریبخ و ناخاقآ
 .دندرک ناشمادعا و دندنادرگرب دیعبت زا ]ار اهنآ[ روزهب اما ،دندوب هدرک
 تشونرس نیا .دندش هدنار يدابآدسا نیدلالامج دیس لثم مه یشخب
 .دنتشاد ياهتشگمگ هک دوب ییاهرکفلارونم

 یخیرات يهظفاح ،دندش تسرهف هک یعامتجا ياهفیط نیا زا کیره
 ،دنکیم عوجر شایخیرات يهظفاح هب ناسنا ًاتعیبط ]مینادیم[ هک دنراد
 همه .ياهدشبوکورف و هدشبوکرس تابلاطم و دنراد ياهدروخورف تابلاطم
 ادتبا ]میهاوخب رگا[ .دنتسویپ هطورشم شبنج هب رصنع هس اب
 هب و میورب دیاب ،دروخ مقر هطورشم ارچ هک مینک ادیپ ار ناشیاههتشگمگ
 و ناشهدروخورف ياهنامرآ هب ،ناشماجرف هب ،ناشیخیرات يهظفاح
 اهدادبتسا ار هتفوکورف ياهنامرآ .مینزب یبقن اهنآ هتفوکورف ياهنامرآ
 ياهنامرآ مجح هک تسا نیا ناریا يهعماج یگژیو یلو ،دننکیم بوکرس
 نانچ روسناس ،ینعی ؛تسا هتفوکورف ياهنامرآ مجح زا رتشیب هدروخورف
 رد ندرک رکف و هدیا يهلحرم نامه رد اهناسنا هک دراد یفوخم يهکبش
 دهاوخب یتح ،مود يهلحرم .تسا هلحرم کی نیا .دنروسناسدوخ ،دوخ نورد
 و طایتحا زا ياهفحلم رد ،دننک حرطم ]ار ناشهدیا[ اهنیرتکیدزن اب
 دننک حرطم نالک حطس رد دنهاوخب مه رگا ]و[ ،دنچیپیم يراکهظفاحم
 هدروخورف تابلاطم نیا مجح نم رظن هب اذل ؛تسا رتشیب الیواو رگید هک
 مه نارود نآ رد و تسا روطنیمه مه نآلا .تسا هدوب رتشیب هشیمه
 هب اهناتسمز هک اهگرزبردام تنس هب میهاوخب رگا اذل .]دوب روطنیمه[
 هیاپراچ و یلدنص ای ناشیوناز يور اههون و دنتسبیم فالک هیاپراچ ای یلدنص
 ،مینک فالک کی ار اهنآ ياههتشگمگ دندرکیم هلولگ هب لیدبت ار نآ
 هلولگ أشنم دنچ زا .دوشیمن فالک هب لیدبت أشنم کی زا هطورشم يهلولگ

                                                   

 رفعجدمحمالم رسپ ،هاوخهطورشم رکفنشور )1275 -1234( یحور دمحا خیش .3
 .دوب باب نادیرم نیلوا زا و نامرک زامنشیپ ،ینامرک

 يرصان نارود رادمتسایس ،کلملاریبخ هب فورعم ،يزیربت ناخ نسح ازریم جاح .4
 ..تشاد ار ماش یلوسنک تمس یتدم هک دوب

 دمحا هارمه هب )1275-1232( ینامرک ناخاقآ ازریم هب فورعم ،نیسحلادبع ازریم .5
 .دنوشیم دادرتسا ناریا هب ینامثع زا هاش نیدلارصان رورت زا سپ کلملاریبخ و یحور



 

 

 موحرم ای اهنامرآ نآ اب هک دوب نارکفلارونم يهبرجت ]اهنآ زا[ یکی :دش
 .دندش هدنار ای دندش رجاهم ای دندش

	یتموکحنورد ناحلصم
 شیپ هدس کی تسرد هک دندوب یتموکحنورد ناحلصم يدعب هجو

 جنپ و دندیرفآ جوم جنپ ،دنتشاد »رتراتسا« جنپ و دندرک زاغآ هطورشم زا
 .دندرک زاب ناریا رد يداصتقا و یعامتجا رکفت کچوکِ ضوح رد هراوف
 اما ،دیشخب ناریا يهعماج هب يدیما ،داد یعشعشت ،دز جوم اههراوف
 ِعشعشت حالطصاهب نآ نومضم هک زاغآ جنپ .تشاد یشوخان ياهماجرف
 :دنتشاد ار ناشدوخ صاخ تشونرس ]کیره[ .دوب یناماسهب و يزاسون
 یشخب ؛دندش هفخ یشخب ؛دندش هدرپس نگل و غیت و مامح هب یخرب
 .دندرک عادو یتسه اب یعیبط گرم هب مه یشخب و ؛دنتفرگ ناقفخ
 یتیمکاح هچرگ هک دوب 6یکلملادجمً الثم ،دندمآ هطورشم ات اهنآ يایاقب
 زیگناربهدیا عبانم زا هیدجم يهلاسر .تشاد ار هیدجم يهلاسر یلو ،دوب
 شتارطاخ اب هک مه ،کلملادجم رسپ 7،هلودلانیما ،دوب هطورشم زا شیپ
 تیمکاح نورد هکنیا اب ،دندوب ياهتخیهرف ياههداوناخ ناریا رد .دمآ
 ماظنریما و دمآ هملک کی يهلاسر اب هک 8ياهلودلاراشتسم .دندوب اهراجاق
 رازبا وکابنت شبنج نارود رد دوب ناجیابرذآ مکاح هک دوب 9یسورگ ناخ
 زیربت و داتسیان مدرم لباقم ،تفرگن رارق يرصان رگبوکرس تیمکاح تسد
 مه وا .درک راذگاو 10يزیربت دهتجم هب وکابنت شبنج يهحوبحب رد ار
 اب ًامومع و تشاد ینادابآ رکف یلو ،تشادن یبوتکم .تشاد ینادابآ رکف

                                                   

 و راجاق نارادمان زا یکلملادجم هب بقلم ،یکنیس کلملادجم ناخدمحم ازریم .6
 جریا حیحصت اب هلاسر نیا .دوب هیدجم هلاسر هب فورعم بیارغلافشک يهلاسر يهدنسبون
 .تسا هدش رشنزاب 1391 لاس رد یبآ رشن طسوت رجاهم رصان و ینیما

 و هکم يهمانرفس يهدنسیون مظعاردص )1283 - 1221( هلودلانیما یلع ازریم .7
 جریا و نایامرفنامرف ظفاح ششوک هب هلودلا نیما تارطاخ .تسا هلودلانیما تارطاخ
  .تسا هدش رشتنم ریبکریما رشن طسوت راشفا

 )1274- 1203( هلودلاراشتسم ناخ فسوی ازریم يهتشون هملک کی يهلاسز .8
 رشن طسوت یفلتخم ياهحیحصت اب باتک نیا .دش پاچ ناریا رد یسمش 1253 لاس رد
 .تسا هدش رشن زاب )1386 ( لاب رشن و )1383(حابص

 زا .دوب )1278 -1201( یسورگ ماظنریما هب بقلم یسورگ ناخیلعنسح .9
 و هنمد و هلیلک ياهباتک پاچ ،هکس برض هاگتسد ندرک دراو هب ناوتیم وا تامدخ
 .درک هراشا هیدشر هسردم سیسأت رد تکراشم و يدعس ناتسوب و ناتسلگ

 مان هب عجارم زا و فجن هدرکلیصحت ،)1311–1237( يزیربت اقآ قداص ازریم .10
 .تسیز مق رد گرم نامز ات يدازآ زا سپ و دش دیعبت یتدم هاش اضر هرود رد وا .دوب ناجیابرذآ



 

 یتیمکاحنورد ناحلصم زا یشخب اهنیا .درک ییاونمه نابلطهطورشم
 .دوب ندرک ناماسهب و يزاسون ،اهنآ يهتشگمگ هک دندوب

 ناتسدهبملق
 هعوبطم يارجم زا ای هلاقم و باتک يارجم زا ای ناتسدهبملق .

 رد تقو ره مسیلانروژ رادم .دنزادنیب هار هب یناشفاجوم کی دنتساوخیم
 حیضوت رتولج و( هتشاد هک يایتالیکشت ضراوع ياهنم ،هداتفا هار ناریا
 يهخرچ نآ رد ار اهنامرآ هک هتشاد يدج يهدیاف و نساحم )میهدیم
 رد يراهب لوصف رد مسیلانروژ اهرتگرزب لوقهب .]دربیم الاب[ نادرگ
 دندمآیم دیع بش ًالبق هک ییاهکلفوخرچ لثم .دوشیم رادیدپ ناریا
 مسیلانروژ رادم ،دنتفریم و دندوب لحم رد زور شش جنپ و اههناخ مد
 نیمه ات یلم تضهن و هطورشم رد و هطورشم زا شیپ زا ناریا رد مه
 تقودنچ ره هک تسا یکلفوخرچ میربیم رسهب نآ رد ام هک رخاوا
 ًاتبسن شخرچ رد هک تسا نیا مهم اما ،دوریم و دنزیم یخرچ ،دیآیم
 دنکیم رشتنم نامرآ و هدیا ،تسا هتشاد ناریا رد هشیمه هک یگنهآدنت
 .دناهتشاد ار یهاگآ راشتنا نامرآ همه اهنیا .دشخبیم قیمعت ار یهاگآ و

	نالصحم-ناراگزومآ
 و ناراگزومآ نیا .دندوب مه ینالصحم و ناراگزومآ ای ناتسدهبملق

 مه ،یتموکحنورد ناحلصم لثم و نارکفلارونم لثم مه نالصحم
 .هتفوکورف تابلاطم مه و هدروخورف تابلاطم مه ،دنراد هاگ جیگ و هظفاح
 رتشیب ـ دندمآ زیربت و نارهت رد یچاود و تیبرت ،تداعس ،دمآ هیدشر
 يابفلا رارقتسا و شرورپ و شزومآ نیون ماظن لابند هک ـدندوب يزیربت
 ؛دندوب یبرع لکشم دیوجت و ابفلا ياجهب یناریا یسانشاوآ و اجه اب یناریا
 نیاً امازلا .دروآیم ار ینامرآ و دوشیم دراو يرظنم زا سکره ینعی
 نآ .دنیایب یتالیکشت يهراگنا اب ای یکیژولوئدیا نامرآ اب همه هک تسین
 کی ییاهن ناحتما هب هدنام زور هس ود ناتسبد رد ام نارود رد عقوم
 لاس ره و دوب هسالک شش ناتسبد عقوم نآ ؛دنتفرگیم یلیصحت نشج
 ؛دروآیم هناخ زا يزیچ اههچب زا مادکره .دنتفرگیم یلیصحت نشج
 .دروآیم يزیچ یسکره و یکنکداب ،یتیوکسیب ،ياهلاقاچ ،ياهجوگ
 ،یعامتجا شبنج .دروآ يزیچ یسکره ،دش عمج روطنیا مه هطورشم
 ،دوشیم دراو شاهغدغد اب سکره .تسا لاس رخآ یلیصحت نشج هباشم
 ناشدوخ اب ناراگزومآ !دنتسه رادراب و هلماح همه .تسا لماح سکره
 ،هطورشم يهناتسآ رد ناشدادعت مه نازومآشناد و دندروآ ار دبس نیا



 

 

 دمحم دیس هب 11کلملارصان هک تسه ياهمان .دوب يریگمشچ دادعت
 هدوب یتیمکاحنورد یگنهرف پیت کی کلملارصان .دسیونیم ییابطابط
 يهمان رد هچنآ .تسا هتشاد یقیقد تبسن هب عالطا مه سرادم رامآ زا و
 هس 1285 لاس رد هک تسا نیا ،تسه ییابطابط موحرم هب کلملارصان
 هک تسا هتشاد دوجو ناریا رد هسردم رازههس ،هطورشم هب هدنام هام
 .دوب نارهت رد هسردم دادعت رازه هس نآ زا هسردم 135 .دوب مهم یلیخ
 هک هدوب یصوصخ و یتلودریغ ،هسردم رازههس نیا زا یهجوتلباق شخب
 زیربت رد یچهناخوراد کی هک 12،یچاود لاثما ياههیامتسد و اهترارم اب
 ... و ندرکبارخ و ندرکلیطعت یپایپ لکیس لباقم هک هیدشر ای ،هدوب
 نآ .]دندش اپرب[ دندرک داهن ناریا رد ار هسردم هرخالاب و ]دنداتسیا[
 رد راب دنچ هک دندوب ینالصحم .دنتشاد یخیرات يهظفاح مه اهلصحم
 دح ات مه نالصحم نیا .دندوب هدش هجاوم یلیطعت اب هیدشر سرادم
 ،یسراف ياوآ ،یسراف يابفلا .دندوب هدش زهجم هرود شناد هب ناکما
 اهملعم و دوبن ياهناخبتکم لیقث ياهنتم رگید اهنتم ،یسراف ياجه
 .دنتشاد توافت نآلا ناراگزومآ اب ًاعون هک دندوب ییاهملعم عقوم نآ مه
 یلیخ یکلم رتکد ياقآ .دشیم قالطا »میکح« فیط ود هب عقوم نآ
 هعماج ،ینعی ؛میکح دنتفگیم ابطا و ناکشزپ هب ،تسه ناشدای رتهب
 بط شناد زا رتارف اهنآ شناد هک دنتشاد دامتعا ناکشزپ هب ردقنآ
 دنتفگیم مه بطم هب و میکح دنتفگیم کشزپ هب .دوب کیژولویب

 ناریبد صوصخهب ،دنتسنادیم میکح مه ار ناملعم .»همکحم«
 امکح شزومآ تحت ياهرود اههچب نیا .دنتسنادیم میکح ار اهناتسریبد
 عامتجالاملع ]هک یسک[ ینعی میکح :دوب یهجودنچ میکح شناد .دندوب
 شدوخ تایبدا یگداس اب ار یتسه نییبت ناوت ،دنادیم یتسه زا ،دنادیم
 رد هطورشم زا لبق لاس هدزناپ ،نازومآشناد نیا تفگ دوشیم ... و دراد
 دنتفکشیم اهلگ دننام هطورشم يهناتسآ رد هک ياهسردم رازه 3 نیا
 يارب و دندوب هدش زهجم زور نیون شناد اب ،دندشیم هفاضا مارآمارآ و
 ناریا رد نازومآشناد نیلوا يور رگا .دندوب هدش نامرآ بحاص ناشدوخ
 دننک راک یعامتجا مولع ياههچب رگا صوصخهب( دریگب تروص یشهوژپ
 زا نم رظن هب )دننک هنیپهلصو و دنیوجب رونآ و رونیا و اههناخباتک رد و
 و تفر الاب ناشدوخ يرکف ناوت دح رد ییاههراوف اهنآ زا مادکره
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 هب[ ازریم سابع نامز هک نالصحم نیلوا نامه دننام ؛دش عشعشم
 .دندش یگنهرف يهصرع کی أشنم مادکره و دندش مازعا ]گنرف

 نویناحور
 ناراکردناتسد ]ثحب[ رد هللاءاشنا هک دنتسه نویناحور يدعب هجو

 نویناحور .داد میهاوخ صاصتخا نویناحور هب ار ياهسلجمین هطورشم
 ناشسابل ،دنتسین تسدکی هدش ناونع راب دنچ اجنیا رد هکنانچ مه
 ار ناشدوخ اما ،تسا تسدکی ناشنویسامرف تقیقح رد ،تسا تسدکی
 .درک یقلت تسدکی ناشنویسامرف اب بسانتم دوشیمن

 .نیعرشتم و ؛ناهاوخلوحت :دندش هبعش ود مه نویناحور اذل
 لابندهب ،نیعرشتم و دنتشاد يزاسون و تردق راهم نامرآ ناهاوخلوحت
 ناریا لک رد عرش نوناق ندرکیناگمه و ندرکيرسارس و عرشت يرست
 .]دندوب[ هطورشم زا هدمآتسدهب تصرف زا هدافتسا اب

 يزاوژروب
 اهنت فلتخم للع هب تقیقح رد و تسا رادهشیر هرود يزاوژروب اما
 و یخیرات ياهظفاح مه اهنیا .تسا ناریا رد یتاقبط رادهشیر نایرج
 ،اهنآ یخیرات يهظفاح .دنتشاد ياهتفوکورف و هدروخورف یتابلاطم
 کیتارپ يورین یعون هب نوچ دوب نارگید زا رتيدنبهکبش و رتهتفرگلکش
 رتشیب ناششبنج نوچ و دناهاگآ ناشیفنص عفانم هب و دنتسه یعامتجا
 و دنراد هبرجت تاقبط ریاس زا شیب ،تسا هدوب یکتم یفنص عفانم رب
 .دنتسه ندرک ادیپ راکهار و هشیدنا لابند تاقبط ریاس زا شیب

 رصع رد یکی :دنتفرگ رارق یجراخ مجاهت دروم جوم دنچ رد اهنآ
 رصع« نارود رد یکی و ؛میدرک ار شتبحص هک یلم ياهرازاب یشاپورف
 یلامتسد و هدش هدیپاق ناشهچقب طسو ِنان دندید هلحرمهبهلحرم .»تازایتما
 لُپرس زا ناتسود لوق هبـ ياهدرتسگ يهرفس ضوع رد و هدنام هرفس مسا هب
 اهنآ .تسا نهپ یجراخ ياهالاک يارب هیداوج ات )يزورما شیرجت نادیم(
 هلحرم دنچ رد .دندوب یلم رازاب یشاپورف نایز هب یجراخ يالاک حتف رظان مه
 ملظت ،هاش هب و هدوب مظعاردص فلتخم راودا رد هک کباتا هب ،یلحم ماکح هب
 ییاهزیخ .میدرک رورم ًالبق ار هدش اهنآ اب هک مه ییاهدروخرب .دندرب
 .دندرک تسرد ار ییاهتکرش هک موهفم نیا هب .دنتشادرب مه ار يداصتقا
 جوم کی .دوب اههیفانصا جوم ،جوم کی .دوب اهتکرش سیسأت جوم ،جوم کی
 ماجرفان هتبلا هک دوب برضلانیما يهدیا هک دوب راجت سلجم یفنص جوم مه
 ]ًالثم[ دندروآ کُبس تعنص و دندیسر يراذگانب هب مه تعنص رد .دنام یقاب
 هک دوب نیا تشونرس اما ؛دروآ ناریا هب برضلانیما جاح ار قرب تعنص
 هزاجا ناشراجت سلجم ،دش وحم ناشیاههیامتسد ،دش بوکرس ناشتابلاطم



 

 

 و یمان ِراجت هطورشم يهناتسآ رد ًاتیاهن و درکن ادیپ نتفرگلکش
 تاناکما ،دندروخ رشت ینعی ؛دندش مه کلف و بوچ ینارهت يهنیشیپشوخ
 رد و تفر نیب زا و دش چوپ هناگیب يداصتقا مجاهت اب راب دنچ ناشيداصتقا
 .دندش مه کلف و بوچ رس رخآ ،ناشتاناکما یشاپورف و رشت رانک

	روهشیپ و رگتعنص ،رگتشک
 نیا رد هک دندوب مه روهشیپ و رگتعنص ،رگتشک ،مییایب هک رتنییاپ

 ار ناشراک تشونرس يهغدغد ،مینکیم تبحص نآ زا هک ییاهههد
ً البق هک میتشاد مه ییالاک هدرُخ دیلوت هجو کی ناریا رد نوچ .دنتشاد
 هجو نیرتتسدورف هشیمه ناریا رد ییالاک هدرخ دیلوت هجو .دش هراشا
 نارگ تعنص ،دناهتشاد یمان و مسا هشیمه راجت هرخالاب .تسا دیلوت
 يدیلوت ياهالاک هدرخ یلو ،دنتشاد یتیمکاح نورد ياههناوتشپ یلصا
 و هبورخم ياههاگراک رد هچ ،هطورشم ِلبقام یگناخ ياههاگراک رد هچ
 و لوا يولهپ ياهتنا و ادتبا ياههلپریز رد هچ ،ناخاضر نارود هکورتم
 زا و رودارپمک زا مه ار یلیس نیلوا ؛بالقنا زا سپ نارود لک ياههلپریز
 رد لاثم يارب .دندروخ یجراخ مجاهت زا مه و دندروخ هتسباو يرادهیامرس
 هدرک دشر ناریا رد ییالاک هدرخ دیلوت هجو ریخا لاس هدزناپ ،هد نیا تدم
 ).دنیوگیم ییالاک هدرخ دیلوت هجو ار رفن تسیب-هدریز ياههاگراک( .تسا
 دشر ناشتادیلوت ژاریت مه و ناشتادیلوت تیفیک مه ]ریخا ياهلاس نیا رد[
 جنکهس هب نافوط هک يایخیرات نایرج نیلوا ،یتادراو موجه نیلوا اب اما ؛درک
 ؛دوشیم جارات شاهیامتسد و اهییاراد همه و دنکیم شمادعا و دربیم
 .تسا روهشیپ و رگتعنص ،رگتشک ییالاکهدرخ فیط نیمه

 هبرجت ار ناشندش یتالیکشت ياهراکوزاس یشاپورف جوم دنچ اهنیا
 ادیپ یسرتسد یفنص تالیکشت و یفنص تعاضب هب دنتسناوتن و دندرک
 تمس هب ناریا رد هک ییاهورین نیلوا هشیمه هکنیا مغرهب ،دننک
 رادفنص لوا اهنیا هطورشم رد .دنتسه اهنیمه دنتفر ندش رادنامزاس
 هطورشم ردص سلجم يهدنیامن ناشیاهفنصرَس زا یشخب هک دندش
 روطنیمه مه فلتخم ياههرود رد هک مینیبیم رتولج الاح .دنوشیم
 هک دنتسه مه اهنیلوا و دنیآیم هنحص هب هک دنتسه اهنیلوا .تسا
 مه اهنآ يور شیپ هدنیآ ،دنتشاد ياهبرجت اهنیا .دنوشیم بوکرس
 و دندرک عمج نخان و هجنپ اب مادم .تسا هدوب یکیرات يهدنیآ هشیمه
 !دندرک ورد نافوط

	بل هب ناج مدرم
 )ندروخهبرض( شروخ تیفرظ .بل هب ناج مدرم ]هب میسریم[ً اتیاهن

 و دنروخیم مئاد ،تسالاب یلیخ هشیمه ناریا رد بل هب ناج مدرم
 !دناتیفرظشوخ یلیخ ثیح نیا زا ناریا مدرم .دنروخیم و دنروخیم



 

 نیا هک دندروخ ،دندروخ ،دندروخ اهدادبتسا زا اههرود ]يهمه[ رد
 ینارود ياهدادبتسا .دراد ]یپ رد[ ینورد کیتکلاید کی اهندروخ
 رتدق هاتوک ار اهنیا مارآمارآ ،اهندروخ نیا هک تسا نیا ناشروصت
 يهکرت نیا درکراک .دربیم نیمزریز هب ار ناشدوجو زا یشخب و دنکیم
 ریقحت دیاب ]درف[ :تسا ریقحت اهدادبتسا بناج زا هنایزات نیا و یخیرات
 و لولس طقف همه .تسا نیا دادبتسا یلصا درکراک .دوشب ریقحت و دوشب
 دادبتسا درکراک .تسا شلاکیزیف ]هجو[ نادنز و لولس .دننیبیم ار نادنز
 ریقحت و دروخیم ،دروخیم ردقنآ شنامرآ غولب رد درف کی هک تسا نیا
 لاؤس ریز شایگدنهدرییغت رصنع ،دوریم لاؤس ریز شتیمدآ ات دوشیم
 راجاق يهرود زا شیپ ،دوشیم راتفر نیا مدرم اب راجاق يهرود رد .دوریم
 . ... و هاش اضردمحم يهرود و هاشاضر يهرود .دشیم راتفر نیمه مه
 رد شروخ تیفرظ .دیآیم شروخ جاوما و نامرآ جاوما مئاد ناریا رد
 ]و[ ،ریقحت زادناسپ :تسا هدرک راک ود و تسا يدج یلیخ ناریا
 .درک لمع و دمآ مارآمارآ مه تیفرظ نیا .هنیک تشابنا و زادناسپ
 ره زا .دوب اغوغ ناریا رد ،هطورشم زا شیپ يهلاستسیب رد هکً اصوصخ
 رد .]تفرگیم تروص[ نامکاح فرط زا مدرم سیماون هب زواجت ،فرط
 ياهاتسور نارتخد ،دوب هداتفا بقع لاس کی تایلام ،ناجنز زا یشخب
 یتاقافتا !دنتخورف اهیناوریا هب و دندرک وراج ار هقوعم تایلام ]ياراد[
 .تسا جراخ تقو و هلصوح زا هک داتفایم دح نیا رد

 هطورشم نامرف هب هدنام زور دنچ ییابطابط هک ياهمان رد
 هلمجزا دیوگیم ار یخیرات يهعقاو دنچ ،دسیونیم وا هب ،هاش نیدلارفظم
 رد[ یتکاف ،13یسور فناویا . ...و سومان هب زواجت و يدزدرتخد يهلئسم
 راک يدج ناریا يهرابرد هک تسا یناراگنخیرات زا وا .دراد ]دروم نیا
 مدرم تیعضو .دیلوت رازبا یلیلحت يهنیزگ و هراگنا نامه اب یهتنم ،هدرک
 مدرم نایم رد :دنکیم میسرت ]روطنیا[ ار هطورشم يهناتسآ رد ناریا
 يزروضرغ و يرسدوخ .دراد دوجو یناهنپ يدنسرخان ،تلود هیلع
 ياهرشق یهانپیب و يزورهریت اب هارمه مکاح لفاحم و یناقوف ياهرشق
 هب يدنسرخان نیا .تسا يدنسرخان نیا یمئاد يهمشچرس ینییاپ
 هب هرخالاب مه بل هب ناج مدرم ینعی ؛دنکیم زورب ینوگانوگ لاکشا
 ،دندوب هدرک عطاس نارکفلارونم هچنآ هب و دنتسویپ هطورشم شبنج
 هدروآ دوجوهب ناهذا رد یتموکحنورد ناحلصم هک يایخیرات يهظفاح
 ینارود ياهکلفوخرچ نآ رد ناتسدهبملق هک ییاهنامرآ ،دندوب
 تیبثت لابندهب هک يرادنامرآ ناراگزومآ ،دندرک شخپ تدمهاتوک
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 ینامرآ ینکفاشبنج رد هک یهاوخلوحت نویناحور ،دندوب ناریا گنهرف
 مهس هب مه رگتشک و يزاوژروب ]درکلمع و[ ،دنتسویپ نارکفلارونم هب
 رد مدرم ؛دندروآ نارگید هک ار ییاههتشاد يهمه ]یلک روطهب و[ دوخ
 رادم هب مه ار اهنآ ندینش و ندید نیا .دندینش و دندید نارود دبس
 !داتفا هار ناریا رد ییاغوغ هطورشم يهناتسآ رد هصالخ .دروآ نارود

      هتفشآ مدرم ياک هتفر ربخ رهش دص
 14اپ زا نیشم زور ات هتفخ نآ دش رادیب 

 ناریا رد مه ،هدوب اهشبنج يهمه يهفسلف »اپ زا نیشم زور ات« نیا
 هقرج بش اههدیا .دننکیم ادیپ شرورپ بش ،اهرکف .ناهج رد مه و
 ياهفحلم ،بش ]مدرم زا[ یشخب يارب .تسا مهم یلیخ بش .دننزیم
 مدرم يارب و هدروخورف مدرم يارب و اهشبنج يارب یلو ،ذلذت زا تسا
 هک ار تالیکشت مه هطورشم رد .تساهاغوغ زا ياهمغلم بش هتفوکورف
 یگنشق رایسب ياههلمج يورسک .دتفایم هار بش تاقافتا بلغا ،مینیبب
 یگنشق رایسب ياههرازگ هطورشم خیرات رد شزیت ملق اب يورسک .دراد
 هک دنکیم فیصوت هطورشم شبنج نارود رد اهناتسبش زا .دراد
 يرادیب ،دندش رادیب مدرم هرخالاب ».تساپ هب اهاغوغ ،تساپ هب اهربخ«
 ییاهبش ،دراد ار هبرجت نیا مه ناسنا دوخ .تسا بشهمین رد مه
 رد ياهدیا هک تسا یباوخیب ياهبش نآ رد .دنزیم شرس هب یباوخیب
 داتشه داتفه اب ار ناسنا و دوریم هژر نهذ ياهنالاد رد و دیآیم نهذ
 غارچ ،دیآیم نوریب تخت زا ناسنا ،دناشکیم شدوخ لابندهب نزو ولیک
 هب ،دوشیم نشور مه شدوخ نهذ ،غارچ ینکفارون اب و دنکیم نشور
 ياههبرجت رد مه و تسه يدرف ياههبرجت رد مه ،دسریم ياهدیا
 ار هبرجت نیا ًامتح شدوخ نارود رد هک يولوم رعش نیا .یعامتجا
 یخرب هک هطورشم يهرود رد هلمجزا ،ناریا رد اهنارود يهمه رد ،هتشاد
 تسا یلیثمت یلیخ ،دریگیم تروص ناهاگنابش رد شتاقافتا و شبنج زا
 :دراد یخیرات تهباشم و

 رگید ًاتعیبط ،يدش هک رادیب !اپ زا نیشم زور ات هتفخ نآ دش رادیب 
 .داتفا هطورشم رد قافتا نیا .دوشیمن ادیپ ندیباوخ هب لیم یتدم ات

 تابلاطم زیررس
 فیط تشه تفه نآ تابلاطم يهمه رگا ؟دوب هچ تابلاطم زیررس

 تفه ،تشوگخرچ نآ زا میزیرب نارود تشوگخرچ رد ]و[ مینک عمج ار
 يهبات رد ار هطورشم كاروخ اههتشر نآ هک دیآیم نوریب هتشر تشه
 ،میروایبرد فیط تشه تفه نآ زا رگا ار تابلاطم زیررس .درک خرس خیرات
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 میظنت موس ،ناوراک اب یهارمه مود ،تسا ناهج اب یسفنمه لوا
 داصتقا مجنپ ،ناج و لام و سومان ینمیا مراهچ ،نامکاح اب تابسانم
 مه( .نامیا میرح ظفح متفه و ناریا لالقتسا يهغدغد مشش ،ناماسبان
 مامت »ن« اب هک یتایبا هعومجم ظفاح ]ناوید[ مه و يولوم رعش رد
 .دنسیونیم هتسکش طخ اب مه ار يولوم رعش .تسا رتشیب همه زا دوشیم
 و دنسیونیم نآ اب ار ظفاح رعش هک قیلعتسن طخ فالخرب هتسکش طخ
 .تسا هتسکش طخ ،ییادیش طخ اما ،تسا تابث و مظن يهدنهدناشن
 هتسکش طخ ،تسادیش سمش ناوید ،تسادیش يونثم ،تسادیش يولوم
 سمش ناوید و يونثم تایبا زا یمهم شخبً امومع .تسادیش طخ مه
 شبنج تابلاطم يارب دوشیم ار ینون نینچ .دوشیم مامت »ن« اب
 اب نایادیش شبنج ،ناشیرپ شبنج مه هطورشم )تشون مه هطورشم
 لثم هتفرهتسش و مظنم یلیخ زیچ کی .تسا ییادیش ياههزیگنا
 دعب ،رگنلت ،رگنلت ،رگنلت ؛تسین هدادیم خر هک یکیسالک ياهبالقنا
 هداد حیضوت هبلاطم یسیس دنچ نآ .دوشیم عمج هبلاطم یسیس دنچ
 ،هدش نییبت و هدش هداد حیضوت تابلاطم یسیس دنچ نآ زا ،دوشیم
 دیس ،دیآیم نوریب 15مالسالاهقث نامرآ نآ زا .دوشیم دلوتم ینامرآ
 نوریب 18يدزی یخرف ،دیآیم نوریب 17نیملکتملاکلم و 16ظعاو لامج
 يهتسکش طخ .دیآیم نوریب هیدشر ،دیآیم نوریب رقاب و راتس دیآیم
 ،شزومآ ]ياراد هک[ تسین یمظنم طخ .دراد ياهژیو تیمها ییادیش

                                                   

 مالسالاۀقث	ای	يزیربت مالسالاهقث	هب روهشم )1290-1239(	يزیربت اقآیلع ازریم .15
 يرجه 1330 ياروشاع رد يو زیربت نکاس ناهاوخيدازآ و ناهاوخهطورشم ياملع زا ،مود
 .دش هتشک و دش هتخیوآ راد هب اهسور تسد هب	زیربت	رد يرمق

-1241(	نیققحملاردص	و	نیظعاولاردص هب بقلم	یناهفصا ظعاو نیدلالامج دیس .16
 يهدنسیون هدازلامج یلعدمحم ردپ و	یهاوخهطورشم صخاش ياههرهچ زا )ش.ه 1287

 .دش هتشک هاش یلعدمحم روتسد هب يو .دوب یناریا
 روهشم يابطخ زا )1239 –1287(	نیملکتملاکلم هللارصن ازریم یجاح .17

 هدش هتخانش هاوخهطورشم ناظعاو نیرتیلصا زا یکی رامش رد و	تیطورشم	يهرود
 پوت زا سپ دیدج سرادم ناراذگناینب زا و »هدکیم غاب نمجنا«	ناریدم زا یکی وا .تسا
 .دیسر لتق هب	هاش یلعدمحم	لباقم رد	هاشغاب	رد و دش ریگتسد سلجم نتسب

 و هاوخيدازآ	راگنهمانزور و رعاش )1318 - 1268( يدزی یخرف دمحم ازریم .18
 همانزور	هلمج زا	ناریا تسینومک بزح ریبدرس يو .تسا	هطورشم	ردص تارکومد
 هک دوب	یلم ياروش سلجم متفه يهرود	رد دزی مدرم يهدنیامن نینچمه وا .دوب نافوط
 .دش هتشک رصق نادنز رد هاشاضر نامز رد



 

 

 روطنیا ًاساسا هطورشم ]دشاب[ ... و ینورد شزومآ ،تالیکشت ،هدیا
 .درک مامت »ن« اب دوشیم مه ار روحم تشه تفه نیا همه اذل .تسین

 ناهج رد .دوشب سفنمه ناهج اب زین ام ناریا هک دنتساوخیم همه
 ،نارگهبلاطم يهعومجم .دوب یهاوخيروهمج و یهاوخهطورشم شبنج
 ناوراک کی .دندرکیم بلط ار ناوراک اب یهارمه و ناهج اب یسفنمه
 نارود زا نارود .دزیم یشابرادیب سرج گنز و دوب هداتفا هار تفرشیپ
 .دوب هدرک ادیپ ییاهر یطسو ]نورق[ یگتفخورف و یخیرات ياههزایمخ
 دوریم یناوراک« :دوب هداتفا هار یناوراک ون ناهج رد .دوب هدش ون ناهج
 نازیوآ شدوخ هب ياهلوگنز و دتفایم هار یناوراک »دنک ون یناگدنز ات
 ]يارب نینچمه[ هلوگنز ،تسین رتش و زب صتخم ًامتح هلوگنز( .دنکیم
 و دوب هداتفا هار هک یناوراک اب یهارمه )تسا كاوژپرُپ هک تسا ناسنا
 .دوب هطورشم رصع نایناریا يوزرآ ،دوب هدمآرد ادص هب اجهمه شگنز

 دیاب هرخالاب ناریا رد تردق يهلئسم و نامکاح اب تابسانم میظنت
 رگید زا[ .دید میهاوخ هللاءاشنا رتولج الاح .دشیم لح يروجکی
 يهغدغد ،ناماسب ِداصتقا :دوب ناج و لام و سومان ینمیا ]اههغدغد
 يرصان نارود زا شتارطاخ رد یسیلگنا 19مکلم ناجرِس .ناریا لالقتسا
 ناریا رد تازایتما رصع زا .تسا یخیرات هک دراد هاتوک فارگاراپ کی
 هک اجنآ ات دوشیم هداد ناگناگیب هب زایتما يور زایتما« :دنکیم تحبص
 .دنکیم میسرت ار یتسرد زادنامشچ .»دنام دهاوخن ناریا زا يزیچ رگید
 نارود زا هک ... و رازاب و نیمزرس ششخب و لذب نیا ]هب شنکاو رد[
 .دوب يدج ناریا لالقتسا يهغدغد ،دوب نآ زا دعب و هاش نیدلارصان

 کی ناریا رد هشیمه .دوب نامیا میرح ظفح يهغدغدً اتیاهن
 دننکیم یعس نارکفنشور زا یشخب ًاعون هک دراد دوجو یموب تیساسح
 نیا .دننک شریقحت ای دننک شایقلت یعرف ای دنریگب هدیدان ار نآ ای
 یناریا یگنادرم شرگید هجو و تسا یعرش نآ هجو کی یموب تیساسح
ً افرص هدوب سومان يور ای اهیجراخ يور هک یتیساسح ،ینعی ؛تسا
 نوخ سومان يور مه مالسا زا شیپ ناریا رد .درادن یبهذم يهبنج
 یهاگن زا و تسا مرتحم ]رما نیا[ هاگن کی زا .تسا هدشیم هتخیر
 دیاب اهرکفنشور .دیآیمنرد روج رصع نیا ییارگنوناق دعاوق اب ]رگید[
 و یعرش تیساسح يهلئسم نیا .دنتسیاب رتقیقد ]عوضوم[ نیا يور
 وکابنت رد .دوب رشتنم ناریا يهعماج رد یناریا یگنادرم تیساسح
 اب صوصخهب ؛درک زورب ]رگید[ روطکی هطورشم رد و درک زورب روطکی

                                                   

 نادخیرات ،یقرش دنه یناپمک يدنلتاکسا رسفا )1833–1769( مُکلَم ناج رس .19
 .دوشیم هدرب مان ناریا زا ناتسناغفا ییادج حارط ناونعهب يو زا .دوب رادمتسایس و



 

 ،یسیلگنا ،يوسنارف ،یناملآ یتیریدم-يداصتقا فلتخم ياهپیکا ندمآ
 نت هب يدنوخآ سابل 20زون فزوژ هک هلئسم نیا ًالثم .یکیژلب و یسور
 یلیخ ار اهتیساسح و درب ولج هب حالطصاهب ار تکرح زاف کی درک
 اب حالطصاهب هک تسا نامیا میرح ظفح مه هجو کی سپ .درک کیرحت
 هک میراذگب یموب تیساسح ار شمسا .تسا كرتشم و جوزمم رصنع ود
 زیررس مه ام ناریا رد .تسا نامیا مه شهجو کی و یعرش شهجو کی
 .دش ون تابلاطم

     دوش هزات ناهج ود ات وگب هزات نخس نیه
 دوش هزادنا و دحیب ناهج دح زا دهراو                              

 ،هبلاطم ،نامرآ ،هطورشم اب هکنیا زا لبق ،ناریا مدرم نهذ يهچیرد
 ،دوش انشآ اهزیچ نیا و يروشلاراد و سلجم و ناملراپ ،تردق ییوگخساپ
 گنشق مه ار نیا يولوم اما ،دوب دودحم ینیبناهج .دوب دودحم یلیخ
 ار یناشیپ ِسپ ون ناهج .دنیرفآیم ون ناهج ،هزات نخس :دنکیم میسرت
 لک يور دوش ضیرع هک یناشیپ سپ .دنکیم رتضیرع و ضیرعً ابترم
 یفیصوت نیا .دنکیم ون ار مسج لک و دسج لک .دزادنایم هیاس ندب
 ]ینعی[ »ناهج دح زا دهراو« ،دنکیم ناهج ندش ون زا يولوم هک تسا
 .دوشیم زاب نیبرود مگارفاید لثم دش گرزب یناشیپ سپ رد هک دح نآ
 تسا نکمم هک تخاس تحت نادیم زا اهرواشم سدنهم هک ییاهسکع
 رتویپماک اب هک مه نآلا ،دنریگیم هلت زنل اب ،دریگب ربرد ار رتمولیک هس
 ققحت سکع ات هد زا ًالثم رتمولیک هس نیا شیامن عقوم نآ ،هدش رتتحار
 سکع هب لیدبت هک دراد ار نیا دادعتسا رتویپماک نآلا اما درکیم ادیپ
 نیا .دتفایم نهذ سپ قافتا نیمه .دشاب تفایرد لباق رتویپماک زا و دنک
 تاقافتا شرس تشپ و دوشیم رگهبلاطم ،دودحم ناسنا دتفیب هک قافتا
 .دهدیم خر يرتيدج

 هضبقود هقلطم فقوت :نایب ناج
 هطورشم بالقنا يانبریز دیسرپ ًالبق یتسود ؟دوب هچ نایب ناج

 روطنیا ؟هدوب نیناوخ ای اهلادوئف هیلع يزاوژروب بالقنا ای ،هدوب یتاقبط
 هقلطم فقوت هک درک لیلحت روطنیا دوشب دیاش .درک لیلحت دوشیمن
 فقوت .تسا رتناوخمه ام نهذ زا نوریب تیعقاو اب نیا .هدوب هضبقود
 يهقلطم مه و هدوب کیژولوئدیا يهقلطم مه ]هک[ هضبقود هقلطم
 هک دوب هدش ینازرا و هدناماو بکرم رب راوس هقلطم نیا .یسایس دادبتسا
 یتقو هاش نیدلارفظم .داتفاورف هاش نیدلارفظم ریز رگید بکرم نیا
 ولج رس زا هن ،يزرورهم رس زا هن ،لیلحت رس زا هن ،داد ار هطورشم نامرف
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 دشیمن رگید هک دوب نیا رس زا ]هکلب[ ،ناریا يهعماج رد تیعر ندرب
 باوختخت رب هداتفاورف هدش جیلفا هاشداپ ،تاظحل نیرخآ رد .درک يراک
ِ بکرم ،دناماو بکرَم نآ .داد لاصیتسا رس زا ار هطورشم نامرف ،خیرات
 ،هضبقود يهقلطم فقوت نیا .دوب یناریا یگدنامبقع لماع هک ینازرل
 .دوب نارود نآ یخیرات ناریا يهتساوخ

 تیناحور اب وکابنت شبنج نارود رد هک یتابتاکم رد هاش نیدلارصان
 .متسه )هعیش ینعی( هقح يهقرف نیا نارگن نم« :دراد هرازگ کی ،دراد
 ؛»منک يرادهگن هک تسا هداد نم هب ار يهقح هقرف نیا راهم مامز ادخ
 !دنتشاد ادخ بناج زا یتیرومأم کی ینارود ياهدادبتسا هشیمه ،ینعی
 !تسا هتشاد تکراشم ،ینارود ياهدادبتسا رد هشیمه یعونهب ادخ ینعی
 ریس رد یسوم .»هللا یلا يرمأ ُضَِّوفا« :دیوگیم یسوم تقوکی
 شدوخ رادم رگید هک ییاج ،دوشیم یط لاس لهچ رد هک یکیژتارتسا
 رت یناقوف يرادم رد و شدوخ زا رترب یکی دیابیم و دنیبیم دودحم ار
 ضیوفت .وت هب مدرک ضیوفت نم ایادخ :دیوگیم دنک لح ار لئاسم وا زا
 مامز رگید نم ،ینعی ؛»هللا یلإ يرمَأ ُضِّوَفا و« .تسا لکوت زا رترب یسوم
 ياهدادبتسا رد کیتکلاید نیا سکع .مداد تدوخ تسد هب ار روما
 هدرکرظن هاشاضر ،دوب ادخ يهیاس هاش اضردمحم .تسه ناریا رد یخیرات
 .دنکیم يزاب مدرم اب منطو يارب تیرومأم شتارطاخ رد هاش ،دوب
 ارم اضر ماما تسد و داتفا هرد رد نیشام ،متفریم هداج رد نم دیوگیم
 و دنوشیم »کیتسجل« همه ،دنایتوکلم همه ،ینعی ؛دروآ الاب و تفرگ
 و يزاسهنیمز و یشخب یهاگآ و نارود لوحت شاهفیظو رگید مه ادخ
 راهم ادخ ]ییوگ[ .تسین هلحرم کی هب هلحرم کی زا روبع ،مدرم زیهجت
 نیا .مود يولهپ هب ،لوا يولهپ هب ،هاش نیدلارصان هب دهدیم ار خیرات
 ،هتساوخ[ کی .تسا هدوب اهنارود رد ًاعون و تسا یخیرات یلیخ هرازگ
 یخیرات دادبتسا فقوت ]هتساوخ[ کی و تسا کیژولوئدیا تسادق ]فقوت
 ار یضارتعا ره ،دینک هفخ ار ياهدیا ره .دینک هفخ ،]دینک[ نوقوب :دوب
 ،دننزب دنهاوخیم تالیکشت ،دننک تسرد دنهاوخیم پولک .دینک هفخ
 ندرکرکف« هک دنکیم حیرصت ،تسا یخیرات یلیخ .دینازوسب ار ناشردپ
 یناوتیمن مه رکف ًالصا ،ینعی ؛»تسا ندروآرد ردپ لومشم ،سیسأت هب
 راجت .]تسا روطنیا[ دنکیم یکاش راجت اب هک يدروخرب ًالثم .ینکب
 ،دینکن یلوضف« :]تسا نیا[ شیاههژاولگ ،دندرب تیاکش وا هب راب دنچ
 .دوب نیا نایب ناج سپ »دراد بحاص تکلمم ؟یلوضف هب هچ ار امش
 يهدادناج و قمریب و هدناماو رطاق نیا زا ،هضبقود يهقلطم نیا هرخالاب
 .دیایب نییاپ ناریا رد خیرات



 

 موهفم مارآ یهبرف
 ات و ناکما دح ات و دوشیم هبرف موهفم نیا ؛میوریم موهفم غارس هب
 هب هک ینویناحور زا یشخب و نارکفلارونم تعاضب و شناد و ناوت دح
 و لکش مارآمارآ ،نشورهیاس رد موهفم ،دنتسویپ ناریا رد لوحت ناوراک
 ناوختسا دعب ،تسا یمرن ناوختسا هک ینینج لثم .دنکیم ادیپ یلیامش
 لیامش مارآمارآ و دیآیم دوجوهب یتشوگ و تسوپ ،دوشیم يرتتخس
 زا روطنیمه هطورشم ؛دنکیم ادیپ ار یتسه هب دورو هدامآ ِناسنا
 اههمهمه زا هطورشم ]نینچمه[ .دش عورش تاماهبا و اهنشورهیاس
 لراک کی ،یتسیلایسوس شبنج رد تقوکی دینک ضرف .دش عورش
 ،دنتسه یکیروئت ياهپیت هک دوشیم ادیپ سلگنا کی و سکرام
 نامز لاقتنا هب ،دننکیم تسرد ياهیرشن ،دنسیونیم یتسفینام
 لاعف »سیراپ نومک« اب ،دننکیم يایشزومآ راک ،دنهدیم صاصتخا
 فیط کی .دننکیم لاعف دروخرب »لانویسانرتنا« اب ،دننکیم دروخرب
 بیقعت ار مسیلایسوس نامرآ يهمه هک دنروآیم دوجوهب ار ياهتخیهرف
 رد .هریغ و دننکیم تسرد تارکومدلایسوس تالیکشت دعب دننکیم
 شیاهراکوزاس ،تسین کیسالک ناریا دعاوق .دوبن روطنیا ًاساسا ناریا
 هتفوکورف ،هتفخورف تابلاطم ،اهنهذ ِسپ نآ اجنیا .تسین کیسالک مه
 ،هطورشم يهناتسآ ات درک لمع و درک لمع .درک لمع هدروخورف و
 .میوریم ولج مه اب ار ریس نیا .درک ادیپ ياهلحرم نامجرت مارآمارآ

 نارود يهفیحص رب بوتکم يهبلاطم نیلوا
 هطورشم ناتسآ کیدزن هک هاش دجسم رد راجت ندروخبوچ زا دعب

 لکش ناریا رد يدنبفص ود ،هطورشم نامرف زا شیپ هام هد ًادودح تسا
 ود ره و دنتسه راکياپ و يدجً ابیرقت ود ره هک يدنبفص ود .تفرگ
 هک تسا یتخس يهتسه هب فوطعم فص کی .دندمآ طخ رخآ اتً ابیرقت
 يور رتشیب يدنبفص نیا .درکیم لمح شدوخ اب ار هطورشم نامرآ
 .تسا زکرمتم یناهبهب هللادبع دیس يدودح ات و ییابطابط دمحم دیس
 ییاهثیدحوفرح یناهبهب هللادبع دیس يارب هک مینیبیم تیناحور رد
 کباتا اب دروخرب رد ای هتشاد ]سیلگنا[ ترافس هب شیارگً الثم .تسه
 يهرابرد يزیچ نآلا ات لقادح یلو .هریغ و هتشاد یصخش ياههزیگنا
 رد مه و دوب ناسنا مه ییابطابط .تسا هدماین ییابطابط دمحم دیس
 .تخیماینرد عرش اب و تفرگ ار هطورشم يهلئسم مه ،دوب لوحت یپ
 نامرآ يور ار شدوجو يهمه ناکما دح ات و تساوخن تاناکما و نوبیرت
 کی .دریگیم لکش ییابطابط روحم لوحً اصخشم يدنبفص کی .دروآ
 .دریگیم لکش هلودلانیع روحم لوح مه يدنبفص

 رتگنهآدنت هطورشم رد هناخروز برض گنهابرض هک مارآمارآ
 نیا ،دزیریم هجنپ هناخروز گرزب برض يور خیرات دشرم و دوشیم



 

 

 1284 رذآ ًادودح ،ینعی دعب هب نیا زا .دنکیم دیدشت ار نآ ،يدنبفص
 يزاف .دهدیم خر ناریا رد یقافتا يدنبفص نیا لد رد .1285 دادرم ات
 مهم یلیخ .دننکیم يزرو هشیدنا اهورین زاف نآ رد هک دیآیم دوجوهب
 مه ،فرط ود ره ،ینعی ؛دنراکهار یپ رد و دننکیم ییوجهراچ هک تسا
 لابند بلطهطورشم هاوخلوحت حانج مه و هطورشم دض دادبتسا حانج
 ،راجت ندروخبوچ نامز زا .دنتسه ندرکتسرد راکهار و یشیدناهراچ
 لبق هسلج .دیآیم نوریب مارآمارآ و دریگیم لکش يدنبفص ود نیا
 دجسم رد یضارتعا یعمجت ،راجت ندروخبوچ زا دعب هک میدرک رورم
 هعمجماما .دراد كرحم شقن نآ رد هعمجماما هک دریگیم لکش هاش
 تشاد هلودلانیع ای کباتا دض هب مارآمارآ هک یطیارش ات دنیچیم هئطوت
 سوکعم هلودلانیع عفن هب و ناهاوخهطورشم نایز هب ،تفرگیم ناماس
 نامه زا ،یخیرات بش کی هب قافتا نآ .دنزب لدب نف تساوخیم .دوش
  .دش رجنم ،متفگ ناتتمدخ هک ییاهبش

 نیا لابند همه و تسا عمجت هاش دجسم رد هک یبش نآ ]فصو[
 هک دنکیم حشرت يورسک ملق زا روطنیا ،دوشیم هچ ادرف هک دنتسه
 .»دندرکیم ار ادرف يهشیدنا همه و دوبیم اهتسشن اج دص رد بشما«
 اهولبات و هدمآ اهحرط رد هک دیوگیمنینل هک »درک دیاب هچ« نیا بش نآ
 روگیف اب هنـ مدرم دننکیم رکف همه هک تسا يروگیف ًاعون و هدمآ
 ادرف ]هک دندوب شاهشیدنا نیا رد[ ـيرکفنشورریغ روگیف اب ،يرکفنشور
 ً]الثم[ .دریگیم يرکفنشور روگیف مدآ تسه تقوکی ؟مینک راک هچ ار
 پچ شبنج رد هک یتاقافتا و هناحلسم شبنج بوکرس زا دعب 54 لاس
 ار 21يدنواهن سوریس نایرج نآ اب هاش يذوفن ياهورین و داتفا هار
 عمج هناحلسم شبنج يایاقب يهمه ،55 لاس ات تیاهنرد و دنتخادنا
 .دندوب هتفر هلیپ رد ییوجهراچ ياجهب نارکفنشور زا یشخب .دندوب هدش
 یتح .تسا هرود نآ هب طوبرم ناریا 50 يههد يامنیس ینافرع ياهملیف
 هب دوب هتخاس یملیف ،دوبن هلحن نیا لها ًالصا هک ییایمیک دوعسم ًالثم
 رد نیدرفً اقافتا هک دشاب ینافرع ملیف درکیم یعس ملیف هک لزغ مسا
 و دروخیم رناژ نیا هب ًالصا ییایمیک دوعسم هن .درکیم يزاب ملیف نیا
 لها مدآ یمتاح یلع هتبلا .درک ار راک نیمه مه یمتاح یلع .نیدرف هن
 هنوگنیا 54 لاس .تخاس 54 لاس ار نالدهتوس ملیف و دوب تولخ و رکف
 قوتاپ دوب هدش هک دوب هصق رهش امنیس عقوم نآ .تسا رایسب تاقافتا
 مه همه و دوب دود فقس ات یتفریم هک لخاد .ضحم ياهرکفنشور
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 هاگن ورهبور هب میقتسمً الصا ای دندیشکیم راگیس ای دندوب هتسشن
 نیا .یگولاید هن ،ياهلدابم هن ،دزیم فرح یسک اب یسک هن .دندرکیم
 یلو .دمآیمن نوریب زیچچیه نآ زا هک ضحم يزروهشیدنا دوشیم
 رد هک تسا يدایز ياهحبص ات بش ،دیوگیم يورسک هک يزیچ
 ولپ گید ياپ و اهلفحم و اهتئیه رد مینک هچ مینک هچ .دوب هطورشم
 ار اههنابش ولماش .دیآیم نوریب اجنیا زا اشگهار ياهرکف نیا ؛هریغ و
 دعاصتم شبنج و رکف ولماش يهنابش زا و دنکیم میسرت بوخ یلیخ
 هک ییاههنابش مه يورسک .تساههنابش نیا زا ]شسنج هک[ ،دوشیم
 میظعلادبع ترضح هب چوک رکف نیا .تساهبش نیا ]سنج[ زا دیوگیم
 یناهبهب بش نآ .دمآ نوریب بش نآ زا ـ میظعلادباش نامدوخ لوق هب ـ
 و روش رگید و تسا لقعت و لالدتسا رگید اجنیا .تفرورف رکف هب مه
 نومضم .دهدیم داهنشیپ نوماریپ هب ییابطابط .تسین ساسحا
 لاح[ .میریگب هرهب هدمآ شیپ هک یتصرف نیا زا هک تسا نیا شداهنشیپ
 و مینک هدافتسا يدنبفص نیا زا ام هدرک يدنبفص هلودلانیع ]هک
 نهذ زا هک دوب يزغمرپ فرح نیا .میزادنیب ولج ار نامدوخ ياههتساوخ
 نیا هک میتشاد یتابلاطم ام هک تسا نیا لالدتسا .دمآ نوریب ییابطابط
 لباقم دادبتسا هک نآلا یلو تشاد جایتحا نامز رذگ هب تابلاطم
 مینک هدافتسا یخرهبخر نیا زا ،میاهدش خرهبخر و هتسب فص اههتساوخ
 رگید هجو کی زا .میهدب رییغت نامدوخ عفن هب ار طیارش و مینزب یلدب و
 )دندوب هدرک نصحت ًابیرقت هاش دجسم رد( مینامب رهش رد رگا هک دیوگیم
 ياهورین يرسکی مه هلودلانیع و میراد یعامتجا ياهورین يرسکی ام
 يورین ود نیا رگا دیوگیم .تسا يزغمرپ لیلحت ،لیلحت .دراد یعامتجا
 و دیآیم دوجوهب یتمعن -ردیح گنج ،دننک دروخرب مه اب یعامتجا
 کی اب و لیلحت نیا اب .دوشیم مگ یتمعنـردیح گنج نیا رد ام تابلاطم
 رد یخیرات شقن مه راجت و دناهدروخ بوچ راجت هک نآلا دیوگیم کیتکات
 داحتا راجت اب دیاب ام هک دیوگیم ،دنکیم کیژتارتسا يریبدت ،دنتشاد ناریا
 يهدافتسا هفاضاهب ،راجت اب داحتا يرارقرب کیژتارتسا هراگنا نیا اب .مینک رارقرب
 سپ دیوگیم ،يردیح-یتمعن گنج هب ندادن نت و تصرف زا يرثکادح
 رد یخیرات دادبتسا يور هب ار ینارحب زاف نیا و میوش جراخ رهش زا ]دیاب[
 ]لوغشم و[ دنرادیببش مدرم .دیآیم نوریب رکف نیا بش نآ .مینک زاب ناریا
 یفسلف سأی و لاعفنا منک هچ منکهچمنکهچ زا تقوکی .منکهچمنکهچ هب
 وت نزب ار نیشام .نک لیطعت و درک دوشیمن يراک چیه هک دیآیم نوریب
 و دوشب تولخ کیفارت یمک رگید لاس هد دیاش شکب مه تنزرب و ژاراگ
 اب تقوکی و تسا نیا منکهچمنکهچ تقوکی .نوریب میشکب ار نیشام
 يرییغت و یقافتا و دش در کیفارت زا و درک تکرح دوشیم منکهچمنکهچ
 رذآ 22 رد نآ يادرف و دوب تبثم منکهچمنکهچ بش ،بش نآ .دز مقر ار
 لیکشت ثلثم کی دریگیم تروص چوک هک ینامز .دریگیم تروص چوک
 کی و هعمجماما شعلض کی ،تسا هللالضف خیش شعلض کی هک دوشیم



 

 

 يدنبفص .دوشیم رتقیقد اجنیا يدنبفص نیا .تسا هلودلانیع مه شعلض
 الاح هک دریگیم لکش هلودلانیع و هعمجماما ،خیش ثلثم اب هطورشم دض
 .دندربیم شیپ ار هژورپ و دنتشاد ییاونمه نلع رد و افخ رد

 هک يدنبفص هک تسا نیا یتالیکشت يهدعاق .تسا هدعاق اجنیا
 یمهم شخب .دننکیم باختنا اهفیط و دتفایم قافتا کی دریگب تروص
 باختنا ار ییابطابط دمحم دیس تیروحم هب هطورشم فص ،اهفیط زا
 دوب يدیلپ و ثیبخ درف هعمجماما .تشاد هسردم ود هعمجماما .دندرک
 هاش داماد یعرشریغ مهً ابیرقت .دش هاش داماد مه هطورشم رد ًاقافتا و
 قالط روزهب ،دوب هاوخهطورشم و بلطلوحت هاش ياهداماد زا یکی .دش
 .دندرک هعمجماما دقع مه روزهب و دنتفرگ داماد نآ زا یبایغ ار هاش رتخد
 افیا خیش هک یشقن و داد خر هک اهقافتا نیا .دوب هللالضف خیش مه دقاع
 مارآمارآ ،درکیم خیش هک ییاهدروخرب .تفر ]مدرم[ یخیرات هب ،درکیم
 تروص مارآمارآ اهيدنبفص نیا ]و[ دادیم شخ ار مدرم یخیرات نهذ
 خیش رسپ .دنتسویپ چوک هب هعمجماما هسردم ود ياههبلط .تفرگیم
 .دندرک تیامح چوک زا نایرابرد زا یشخب .تسویپ چوک هب هللالضف
 درگ شدوخ رود ار اههدارب هک دنکیم لمع ابرنهآ کی لثم يدنبفص
 ًاصخشم و ناریا رد يدنبفص نیا .دنکیم رود شدوخ رود زا ای دروآیم
 .تفرگ لکش نارهت رد

 يژتارتسا .دنراد يژتارتسا ]يدنبفص[ ات ود ره ،مییایب هک رتولج
 اجنیا( تسا هناختلادع لیکشت و تردق هب ندزدح نابلطهطورشم
 بوکرس مه هلودلانیع يژتارتسا ،)تسین سلجم ثحب ًالصا ]زونه[
 هک تسا نیا ناهاوخهطورشم و ناگدنچوک کیتکات .تسا هتساوخ
 .دنوش فرط هاش اب هطساویب ناشدوخ و دوش فذح طسو زا هلودلانیع
 هک هاش صخش اب نارگهبلاطم نیب هک تسا نیا مه هلودلانیع کیتکات
 تاکرحت عون زا یتاکرحت ناکما و تسا جیلفا و هداتفا تخت يور
 ییاهتشگربوتفر رد ناگدنچوک .دشاب هطساو ،درادن ار یهاشنیدلارصان
 رد نوچ میروایب میناوتیم هوزج رد هللاءاشنا ،تسا جراخ هلصوح زا هک(
 تابلاطم نیلوا هب دنسریم هرخالاب )تسا ربنامز و ریگتقو راتفگ
 شتیبُلگ و هژاولگ ،نارود هفیحص رب بوتکم تابلاطم نیلوا .بوتکم
 .تسا یخیرات رایسب ینتم ،نتم نیا .تساجهمه رد هناختلادع داینب
 کحضم ای دیایب ریقح لوا رظنم رد دیاش .تسا لیلحتلباق اما ،تسا هداس
 مه ناشروحم هک میظعلادبع ترضح هب ناگدنچوک اما ،دسرب رظنهب
 ریفس قیرط زا و دندرک بوتکم ار ناشدوخ ياههتساوخ ،دوب ییابطابط
 .دش یجنایم ریفس .دنناسرب هاش هب دندرک یعس ،ینامثع

 ؛مق رد یچیراگ رگسع ندوبن یلوا :تسا هداس یلیخ هتساوخ تشه
 نامه( نامرک هب ناجنسفر زا اضردمحم ازریم جاح ندنادرگزاب یمود



 

 ندنادرگزاب موس ؛)دوب هدش کلف و دوب هدش دیعبت هک یناجنسفر دهتجم
 ار ناخ يهسردم نیا( یضترم خیش یجاح هب يورم ناخ هسردم تیلوت
 هب و درک هرداصم ،تفرگ ماجنا چوک هک ياهلصاف نیمه رد هلودلانیع
 ،مجنپ ؛ناریا ياج همه رد هناختلادع داینب مراهچ ؛)دیشخب هعمجماما
 ویسوم نتشادرب ،مشش ؛روشک مدرم یگمه هب مالسا نوناق ندنادرگ ناور
 ؛نارهت ینارمکح زا هلودلاءالع نتشادرب ،متفه ؛هیلام و كرمگ رس زا زون
 .يرمتسم و بجاوم زا یهاش هد یناموت ندرکن مک ،متشه و

 تابلاطم نیلوا ناونع اب هک ار ياهبلاطم نیلوا میهاوخب رگا
 هنوگنیا[ مینک اوتحم لیلحت هدش رشتنم ناریا رد ناهاوخهطورشم
 ؛دنکیم بلط هداعا دنب ود رد ؛دنکیم بلط تینما دنب کی رد :]تسا
 لابند دنب کی رد ؛دنکیم يریگیپ ار نوناق داهن ندرکسیسأت دنب کی
 ویسوم هب هک لالقتسا یپ رد شدنب کی ؛تسا عرش و مالسا نوناق يرست
 دنب کی و ؛تسا یخیرات دادبتسا اب ههجاوم دنب ود رد و ددرگیمرب زون
 ندوبن هتساوخ نیلوا .تساهتایلام اب دروخرب رد هک تسا يداصتقا مه
 اب يرادهار يارب مق رد یچیراگ رگسع ،تسا مق رد یچیراگ رگسع
 .تسا هدروآیمرد ار تلم ردپ و تسا هدوب هتسب تارتنک نارهت تموکح
 زرواشک و رگراک ]ردپ مه[ و هتفریم اجنآ هک ياهبلط و دنوخآ ردپ مه
 مدرم ناور نیا ینعی ؛هدنازچیم زور نآ حالطصاهب .تسا هدروآیمرد ار
 سپ هک يزیچ نیلوا و هتساوخ نیلوا .دنکیم لمع هطورشم رد هک تسا
 هک تسا هدش هبرجت ینوناق نیا( درف ره دنیوگیم داصتقا رد ،تسا نهذ
 رطاخ نیمه هب و هدش نوناق رطاخ نیمه هب و دنکیم قدص اجهمه رد
 .دروخیم ًامتح ار شلوپ یفاضا دحاو نیلوا )تسا ملع ،داصتقا مه
 ناموت هد شردام زا هک دشاب يزومآشناد ]رگا یتح[ .درادن درگربورب
 همه .دروخیم ،دنکیم هک يراک نیلوا دشاب هتفرگ يدیع ای رتشیب لوپ
 كاشوپ ار یفاضا مود دحاو .لاسنهک ات كدوک زا ،دنتسه روطنیمه
 دروخیم .هانپرس هب دنهدیم صاصتخا ار یفاضا موس دحاو و دنرخیم
 و تسا هدش هبرجت ،درادن روخدر نیا .تسا هانپرس لابند و دشوپیم و
 ،تسا هنسرگ هک یمدآ يارب زیچ نیرتمهم .تسا هدش لیدبت نوناق هب
 رد ددعتم .دروخیم درگربوربیب ،دنکیم ادیپ هک ار یلوپ دحاو نیلوا
 ههدً الثم .تسا هتفرگ تروص شهوژپ مه ناریا رد و هدش شهوژپ ناهج

 هدشهفاضا قوقح نآ زا یمهم شخب ،دشیم هفاضا اهقوقح هک راب ره 50
 رگسع .یندیشک و یندروخ :تایناخد و تسا هدیسر كاروخ فرصم هب
 نیلوا دنتساوخیم مدرم ،ینعی ؛تسا هتشاد ار یتلاح نینچ مه یچیراگ
 مییوگب نوریب زا نآلا دیاش .تسا لیلحت لباق یلیخ نیا .دننکب ار مخز
 یچیراگ رگسع فذح هتساوخ نیلوا ،هداتفا هار یعامتجا شبنج کی
 ،دنکیم هلذ هلودلانیع تسه تقوکی .تسا هدرک هلذ ار مدرم وا !؟تسا
 مدرم ،دنکیم هلذ یچیراگ رگسع مه تقوکی و دنکیم هلذ هاش تقوکی



 

 

 شاهنایم رد و دننکیم لیمکت ار ناشتسرهف و دننکیم عورش تسد مد زا
 و اههاگنابش نآ زا هک تسا لوا زاف نیا .هناختلادع داینب هب دنسریم
 ناکامک مه هلودلانیع .دیآیمرد چوک دوخ و سپ و شیپ ياهراگزور
 هام هد .دراد دوجو هامدادرم ات رذآ زا يدج یشکبانط کی و دتسیایم
 دهدیمن او سکچیه .دناسفنشوخ مه فرط ود ًافاصنا ،تسا یشکبانط
 هک دراذگیم نیمز ]ار بانط[ یکیتکات ]تروصهب[ هلودلانیع رس رخآ ات
 .دید میهاوخ هللاءاشنا رتولج

 نایب هب تابلاطم نیمود
 هاش و دنکیم ادیپ نایاپ ییاهسوقوشک هکیتقو ریسم نیا رد

 بوتکم ،دنیآیم نارهت هب ]ناگدنچوک[ و دریذپیم ار نالک ياههتساوخ
 .دوشیم رتصخشم رادقم کی اههتساوخ مود بوتکم رد .تسه یمود
 و يراورپ نودب و حیضوت نودب هژاو کی هناختلادع لوا بوتکم رد رگا
 .دوشیم هبرف و راورپ مود بوتکم رد ،دوب ازابام نودب

 يارب« :تسا نیا شمراهچ دنب .تسا 1284 يد 22 مود بوتکم
 رد یبیترت ینویامه بناج زا نیمولظم و ایاعر هیلک ضیارع هب یگدیسر
 هب ًالدع و ًاقح مولظم زا ملظ عفر هک دوش هداد یتلود هناختلادع رما
 کی هتساوخ اجنیا .»دوشن يدحا زا هظحالم رما يارجا رد و دیآ لمع
 اههتساوخ هاش .میوریم دعب لحارم هب .دوشیم رتینیع و رتفافش هلحرم
 ار یتلود هناختلادع سیسأت حیضوت نیا  اب هاش .دریذپیم راشف تحت ار
  .»تیعر شیاسآ« مود و »عاطم عرش ماکحا يارجا« يارب :دریذپیم

 ینعی ،دنک ادیپ يرست مالسا نوناق هک تسا نیا هاش یقلت زونه اجنیا
 هاش هک یمود هجو .دنهاوخیم هچ نارگهبلاطم و مدرم تسین هاگآ زونه
 ینعی ؛»هیمالسا تیلدعم نوناق ندش ریاد« دنکیم حیرصت شاهمان رد
 هبلاطم هک يزیچ نآ اب دیوگیم هاش هک يزیچ نیا .تسا یمالسا لدع
 دوش میظنت تلم-تلود هطبار و مدرم نیب نوناق و دیایب ینوناق هک هدش
 ار نآ دهاوخیم هدرک كرد مه رگا ای هدرکن كرد ای هاش .]دراد توافت[
 تسیچ لدع الاح ،نالک يزیچ کی ینعی ،یمالسا تلدعم .دنک دودحم
ً الصا ،تسیچ دیدج نارود رد نآ يازاهبام و تسیچ یمالسا تلدعم و
 تسا نیا ةدنهدناشن هک دنکیم مه رگید حیرصت ات ود .تسین شثحب
 اب مه ار هاش هرخالاب ،هدمآ ولج هب هک طیارش .تسا هدمآ ولج طیارش هک
 تاقبط زا کیچیه نایم« ]دنکیم حیرصت[ .تسا هدروآ ولج هب شدوخ
 نیا هب یلو دربیم راک هب ار تیعر هملک هکنیا اب ».دوشن هتشاذگ یقرف تیعر
 ]روظنم[ .»هچباتک نتشون« و دنهاوخیم يربارب مدرم هرخالاب هک هدیسر
 کی اجنیا .دوش حیرصت نآ رد دیاب ینوناق دافم هک تسا ياهچباتک نامه
 رد .دناهدماین نوریب ناگدنچوک زونه میظعلادبع نحص رد :دهدیم خر قافتا



 

 اجنیا .دوشیم تئارق هاش طختسد ،همه و ییابطابط دمحم دیس روضح
 ،یلبق یحارط نودب ،شوجدوخ ،ادصکی مدرم ]ناهد زا[ هک تسا رابلوا
  .دیآیم نوریب »ناریا تلم دابهدنز« بکرم يهژاو یتالیکشت تیاده نودب

 بحاص ناریا تلم و دیآیم نوریب »ناریا تلم« يهژاو رابنیلوا يارب
 مقر وکابنت نارود رد هک یتیوه زا رتنشور رایسب یتیوه .دوشیم تیوه
 دیس ات ود یتالیکشت تیزکرم و تنازو ،قافتا نیا رب بترتم .دروخ
 .دنوشیم رتصخاش و رتنیزو و دنکیم ادیپ شیازفا ییابطابط و یناهبهب
 روبجم مه هلودلانیع .دنوریم ناشرادید هب همه ،دنیآیم نارهت هب یتقو
 کی .دنک علخ ار نارهت مکاح هلودلاءالع و دورب ناشرادید هب هک دوشیم
 دوشیم روصت ،دسریم اپورا هب هک اهربخ .دتفایم هار اپورا زا مه جوم
 و هتفرگ لکش ناملراپ ناریا رد هک دنسیونیم و هتفرگ لکش ناملراپ
 تاراظتنا کی راشف ناشربخ نیا اب مه اهنآ و هتفرگ لکش »يروشلاراد«
 و ییابطابط( املع اجنیا .دنروآیم هلودلانیع و هاش يور ار یبذاک
 دیدزاب ،ناششیپ دوب هدمآ هلودلانیع نوچ ،هنیرید تنس رب انب )یناهبهب
 مه و تسا هناکریز مه هک دراد فارگاراپ کی ییابطابط .دنهدیم سپ
 دهاوخیم هک یعقوم ییابطابط .تسه یسایس تیارد نآ رد حالطصاهب
 میهاوخیم ام هک هناختلادع نیا دیوگیم هلودلانیع هب دنک یظفاحادخ
 رگا دیوگیم ،ینعی ؛تسام دوخ هب شنایز تسخن )تسا یگنشق فرح(
 هک میتسه ام ،ینعی ؛دوشیم عمج اهدنوخآ يهمکحم ،دیایب هناختلادع
 هچ« :دنکیم كرد و دنزیم یگنشق فرح .میهدیم تسد زا زایتما
 ياههناخ رد و دندرگ زاینیب ام زا رگید و دننیبب متس و دنشاب هدوسآ مدرم
 هناخ رد ًاتعیبط ،دیایب ینردم يهناختلادع رگا دیوگیم ».دوش هتسب ام
 لاح ره هب عجارم نوچ .دوشیم هتسب تویب ناشدوخ لوقهب ای عجارم
 و هرداصم یلاوما یتقو ،یلحم ياهاوعد رد ؛دندوب أجلم متس يهرود رد
 حیضوت وکابنت رد .هریغ و دنریگیم رارق یمتس تحت ،دوشیم کیلمت
 .تسا تردق لباقم رد ندش عقاو أجلم تیناحور درکراک کی ،دش هداد
 رد امش زا یکین مان هک دینک يراک ،هتشذگ وت و نم رمع نوچ یلو«
 تایبدا رد رابلوا اجنیا( سلجم راذگداینب دنسیونب خیرات رد و دنامب ناهج
 چیه نآ زا لبق و دنکیم دراو ار سلجم يهملک هناکریز ییابطابط نارود
 راکهب سلجم يژاو هک تارواحم رد هن و تابوتکم رد هن .تسین يدنتسم
 ناریا رد راگدای نیا وت زا و هدوب هلودلانیع يهناختلادع و )هدش هدرب
 رتيدج شیاهنارحب و دهدیمن ناشن یشنکاو هلودلانیع .»دنامب یقاب
 یشکنامز ،اههتساوخ هب ییانتعایب هلودلانیع طخ ،دعب هب نآ زا .دوشیم
 دوب هلودلاءالع لزع هتساوخ نیرتکچوک .تساههتساوخ کچوک ققحت و
 هب قلعتم هک هرود يهمانزور اجنیا .دهدیم ماجنا ار هلودلاءالع لزع هک
 هار یقرواپ کی .دنزیم يدیدج تکرح هب تسد هدوب مه هلودلانیع
 تالایخ ،دیدج تاحالصا« هک دنکیم حیرصت یقرواپ نآ رد و دزادنایم



 

 

 و عاجترا ،ینعی ؛مسیتراپانب مان هب میراد هژاو کی ».تسا مظعا ریزو
 مه و دنکیم شراهم مه یلو ،دوشیم اونمه نارود تابلاطم اب دادبتسا
 افیا ناریا رد ار تراپانب شقن هاش نیدلارصان هرود کی .دنکیم شبارخ
 رد یتسیتراپانب لمع حالطصاهب دهاوخیم هلودلانیع هرود نیا رد .درک
 شدوخ ،دهد هولج شدوخ تالایخ ار تاحالصا دهاوخیم و دنکب ناریا
 ،تسین راگزاس شتیهام اب نوچ یلو ،دریگیم يزُپ نینچ .دهد ناماس ار
 .دربب ولج دناوتیمن مه ار یتراپانب زُپ نیمه

 تبحص دایز مه نم ،میوشیم کیدزن 84 لاس رخآ هب میراد مارآمارآ
 دنفسا رخآ .منکیم شمامت رتدوز .تسا هتسخ ًارهاظ اههرهچ و مدرک
 ،دنرادن تالیکشت هک دننیبیم .دننکیم یتالیکشت لمع کی دیس ود نیا
 دوریم تباث ربنم اههبنشود یکی .تسا لفحم ؟تسیچ تالیکشت لیدب
 و ییابطابط اههبنشود .دوریم تباث ربنم هعمج ياهبش یکی و
 .]دنوریم ربنم[ نارهت رد بطق دجسم ود رد یناهبهب هعمج ياهبش
 تایبدا و دنوشیم لاعف مه مدرم و بالط ،هدوب مه هنابش تاسلج
 .مسیلاکیدار تمس هب دوریم مارآمارآ نایرج .دوشیم رشتنم ياهمانبش
 .دنکیم ادیپ التعا مارآمارآ شبنج ،تالیطعت زا دعب نیدرورف

 اجنیا رد هک دسیونیم هلودلانیع هب ياهمان ییابطابط تشهبیدرا رد 
 حیرصت ار یفیک عوضوم دنچ شنتم رد ییابطابط .دوشیم ضوع زاف
 دادیب ینماان و داسف و تسا هتفشآ رایسب عاضوا دیوگیم لوا .دنکیم
 )دتسیایم سلجم يور( سلجم سیسأت هب تسا رصحنم حالصا و دنکیم
 یفنص یمود نیا هتبلا هکـ املع اب تلود لاجر و تلم و تلود داحتا و
 ینعی راک نیا يارب ام دهع« دیوگیم هک تسا نیا شمهم ]شخب[ ـتسا
 نیا ».درک مهاوخ مادقا هنتکی !دیدومرفن مادقا ،دوب سلجم سیسأت
 برض ،خیرات دشرم هک تسا ییاههجنپ نآ زا »درک مهاوخ مادقا هنتکی«
 .لبط هب دنزیم تسد فک مامت اب .دنزیم تسد فک مامت اب ار هناخروز
 هدارا رصنع ،هدوب يریگیپ و هبلاطم رصنع الاح ات !دنکیم ادص خیرات گنز
  .تسا هدارا رصنع دیدج زاف رد .دنکیم لاعف ار نآ و دروآیم ار

 ییابطابط يهمان رد .تسا هاش هب ییابطابط همان ،يدعب قافتا اجنیا
 زا ».تسا تلادع سلجم دسافم مامت خساپ« :دوشیم حیرصت مه هاش هب
 .دنوشیم رتفافش و رتراورپ میهافم ،میوریم ولج هک مارآمارآ اجنیا
 و دوش هداد حیضوت ]هکنیا[ ،تسین روظنم کیسالک یفافش و يراورپ
 يرتصخشم و رتيدج يازابام یلو ،تسین راک رد ]دیایبرد[ مسیناکم
 سلجم« دیوگیم دسیونیم هاش هب ییابطابط هک ياهمان رد .دنکیم ادیپ
 هب ،نمجنا نآ رد هک مدرم فانصا مامت زا بکرم ینمجنا ینعی تلادع
 تاحیرصت نیا ».دنشاب يواسم نآ رد ادگ و هاش و دنسرب مدرم هماع داد
 رفن کی تابلاطم لباقم ،دنکیم حیرصت مه هاش هب و دوشیم رتيدج



 

 .دوش لزع دیاب هک تسه هلودلانیع مه رفن کی نآ ،هداتسیا هنادبتسم
 هک تسا نیا هرود نظ .تسا دیدهت نآ رد هک دهدیم یخساپ هاش الاح
 دادرخ .تسا هداد شدوخ مه ار خساپ و هتفرگ هلودلانیع ار همان نیا
 دیس ات ود ره )هدوب باهتلا هام ناریا رد یخیرات روطهب هشیمه دادرخ(
 داهج هعیاش و دوشیم لاکیدار ییاضف ،اضف .دننکیم رتيدج ار اههسلج
 ییابطابط ،دریگیم شدوخ هب یعافد زپ هلودلانیع .دوشیم حرطم
 دنت تاقافتا .تساپرب هنابش سلاجم و دنکیم یثنخ ار هعیاش هناکریز
 کی ،تسین يرکف پیت یلیخ یناهبهب( ،ییابطابط و دوشیم رتگنهآ
 شرود ،تسا کیتارپ پیت ،تشاد کباتا و هلودلانیع اب یصخش لئاسم
 اهناولهپ رود ًالثم هک یفیط نامه و دوشیم عمج هتساوخون و هچون مه
 رگید اجنیا .)تساروطنیا رتمک ییابطابط ]اما[ تسا یناهبهب رود تسه
 ره« دنکیم مالعا ربنم يور ییابطابط ،دنوشیم رتيدج اههتساوخ
 اجنیا .»تسا تروشم و روش یگماکدوخ نامرد ،تسا ینامرد ار يدرد
  .دهدیم خر یتاقافتا و دوشیم دیهش مه یسفو دیمحلادبع دیس رگید

 رفن رازه دودح يزیچ کی .تسا مق هب ترجاهم ،مود جوم ترجاهم
 ناهاوخهطورشم و نارگهبلاطم و تالحم و نارهت ياههرهچ نیرتیلصا زا
 دنچ و دنوشیم مق یهار يداع مدرم حالطصاهب و رجات و یناحور زا معا
 ات ود ادتبا هک تسه مه نارهت رد ترافس ینیشنتسب مق زا دعب زور
 نصحتم نسح جاح شردارب و 22رادکنب یقتدمحم یجاح ،يرازاب یجاح
 رد هللاءاشنا راک همادا رد ار تشاد یعضوم هچ سیلگنا هکنیا .دنوشیم
 طایح رد کهلق ینیشنتسب لاح ره هب .میهدیم حیضوت دعب تاسلج
 تفه ات و دوشیم زاغآ 27/4/1285 رجات و هبلط رفن هاجنپ اب هک ترافس
  .دسریم -ترافس نورد تاقافتا و همیخ دصناپ -رفن رازه 13 هب دادرم

 ترافس الاح( ،تسا مهم هک دوشیم ادیپ هبلاطم أشنم ات ود اجنیا
 هک ار هبلاطم أشنم کی .)]دنامب[ ،دوب هچ ره ینیشنتسب و دوب هچ ره
 هبلاطم أشنم کی ،تسا قباس تابلاطم نامه و دنراد مق رد ناگدنچوک
 هتساوخ راهچ مه اهنیا ،دنتسه ترافس رد هک دنراد نارگ شالت مه ار
 هاش هب سیلگنا ترافس ياضعا زا یکی قیرط زا .دننکیم حرطم ار
 تینما ،املع تشگزاب :]هدوب نیا[ هتساوخ راهچ .دنناسریم
 و املع يهقبط زا هناختلادع حاتتفا ،تکلمم لک تینما ،ناگدننکچوک
 رتحرصم اههتساوخ نیا ؛تاعفارم هب یگدیسر يارب فانصا ریاس و راجت
 رگید اجنیا .دش ناونع ناتتمدخ هک تسا ییابطابط دمحم يهتساوخ زا

                                                   

 لوئسم و هاوخهطورشم نایرازاب زا ،)1323 -1256( رادکنب یقت دمحم جاح .22
 ياروش سلجم هدنیامن يولهپ يهرود رد يو .دوب میظعلادبع هاش رد نینصحتم تاکرادت
 .دش یلم



 

 

 ناشدوخ ناگدنچوک دیوگیم ًالوا .دهدیم خساپ و ددنبیم ور زا هلودلانیع
 رونیا .دندرگرب مه ناشدوخ ،دناهتفر ناشدوخ .دنورب هتفگن یسک ،دناهتفر
 روصق نودب تلود هکنیا مه مود .مینادرگرب ار اهنآ میهاوخب ام هک تسین
 یسک ام هک هدشن هتشک یسک ًالصا هک مه موس ،دنکیمن ریگتسد ار یسک
 و دیدج زیچ و میتشاد هناختلادع لبق زا ام هکنیا رگید و مینک هیبنت ار
 هلودلانیع فرط کی زا .ددنب یمور زا هصالخ .تسین يدیدج هبلاطم
 خیرات رد يورسک .دنايدج اهنیا مه فرطنیا زا و دیآیم هنابآمردلق
 هراشا ماجسنا تصرف هب زورما تایبدا اب ،دراد یگنشق يهرازگ هطورشم
 و هدازآ ینعم مدرم هب یناسک )ترافس رد( هزوردنچ نآ رد« .دنکیم
 رد هک مدرم زا یهوبنا .دندوب هدنامهف هزادنا کی ات ار ناملراپ و هطورشم
 دنیازف يریلد هب نامز هب نامز ،دنزیخرب ییاهتساوخرد هب و هدمآدرگ اجکی
 رصنع هس عمجت نیا زا يورسک رظن زا ینعی ».دننک رتشیب تساوخرد و
 تنملراپ ،تسیچ هطورشم :میهافم يور شزومآ ]یکی[ :دیآیم نوریب
 ندش يدج و همهافم یکی ؛تسیچ تابلاطم ،تسیچ نوناق ،تسیچ
 .اههتساوخ رب يراشفاپ و ماربا ]رخآ رد[ و اههتساوخ

 زا یکی هنطلسلاهاش هک دوب نیا کباتا طوطخ زا یکی هنایم نیا رد
 ازریم یلعدمحم .دنک دهعیلو ازریم یلعدمحم نیشناج ار هاش نادنزرف
 اهاضف نیا رد هن و هدوب یبلطهطورشم شنوخ هورگ حالطصاهب هنً الصا مه
 ،اههمان اب نامزمه .ددنویپیم اهبلطهطورشم هب یکیتکات اما ،تسا هدوب
 ییاونمه هطورشم اب و دسیونیم هاش نیدلارفظم شردپ هب ياهمان مه وا
 افعتسا رما رهاظ رد ،دادرم شش هلودلانیع سوقوشک نیا رد .دنکیم
 سیئر هک هدوب ددص رد مه هاش .تسا هتشاد ار شایعاسم اما ،دهدیم
 ار املع و املع زا ییوجلد يارب مق هب دتسرفب ار 23کلملادضع راجاق لیا
 زیچهمه ،دندرگرب املع رگا هک هدوب نیا هاش هراگنا .نارهت هب دنک توعد
 دادعت هتفرهتفر اما ؛تسیچ تابلاطم هک هدوبن هجوتم یلیخ .دباوخیم
 هاش اب رگید مه سیلگنا تلود .دسریم رفن رازه 14 هب نانیشنتسب
 مهدزیس هاش .دوش عوجروعفر اههتساوخ دیاب روجکی هک دنکیم دروخرب
 ،دسیونیم هلودلانیع نیشناج 24،هلودلاریشم هب هک ياهمان رد دادرم
 و املع و ناگدازهاش ،نیبختنم زا یسلجم .دریذپیم ار اروش سلجم
 نتم .فانصا مه رس رخآ و راجت و نیکالم و فارشا و نایعا و هیراجاق
 .تسین مدرم هب ياهراشا چیهً الصا و تسالاب عضوم زا ینتم مه
 میریذپیمن ار نیا ام دنیوگیم هک دنزادنایم هار یتبثم جوم نانیشنتسب
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 .دش هلودلاریشم هب بقلم



 

 تسا يايدج لاکیدار تکرح و دننکیم ار هاش هیعالطا مه اهراوید زا و
 یلیخ نیا .دربب راکهب ار هدوت هژاو طخ تسد رد هاش دیاب دنیوگیم هک
 ياهراوق و دق بحاص مه مدرم هک دتفایم قافتا نیا رابلوا هک تسا مهم
 وریپ يرادا حالطصاهب وـ دسیونب ار یمود دوشیم روبجم هاش .دنوشیم
 ود و دروآیم فارگاراپ ود ... متفگ زورید هک نانچمه دیوگیم و ـدنزیم
 نشج رگید هک تساجنیا .دنکیم حیرصت ار »تلم قوقح« و »تلم« راب
 .دوشیم رترادراب و رتيدج موهفم .دتفایم هار هطورشم

 هک ییاههیمالعا ای اههحیال زا یکی .مناوخیم فارگاراپ کی نم
 حیرصت رتيدج دادرم مشش رد ار هتساوخ ،دنسیونیم نانیشنتسب
 مسیناکم نیا اب و تیفافش نیا اب و تحارص نیا هب ]اههتساوخ[ .دننکیم
 دمحم دیس صخش تایبدا رد هن ،هدوب ناگدنچوک تایبدا رد هن
 طیارش و روشک طیارش و دننکیم عورش طیارش زا لوا اهنیا .ییابطابط
 ياهضرم و تسا رامیب ناریا دنیوگیم و دنهدیم حیضوت ار ناهج
 و دنوشب عمج مدرم هک تسا نآ کلهم ضرم نیا هجلاعم« .دراد یکلهم
 تنطلس ]ینعی[( ،دهدب رییغت ار هناهاوخلد تنطلس هک دنهاوخب هاشداپ زا
 تامدخ و یتلود فیلاکت رد و )هدمآ رس هب شنارود رگید هناهاوخلد
 هک )تسا قاثیم نامه رارق نیا( .دنراذگب يرارق رابرد فیاظو و یناوید
 زا تقوچیه وا مشح و مدخ تاقبط و هاشداپ رادرک و راتفر دعب هب نیا زا
 حیحص و نیما و لقاع نامدرم مه ار دادرارق نیا و دنکن یطخت رارق نیا
 و همانقفاوت و دادرارق ینعی( .دنسیونب رگیدکی بیوصت هب ایاعر دوخ زا
 هب و )دننکیم هیهت القع مه ار لکتورپ نآ و تلم و تلود نیب یلکتورپ
 ینارمکح نآ مان .دنیامن رشتنم تکلمم رد و هدناسر هاشداپ هحص
 نیا مان و تسا »يدادبتسا تنطلس« نامز نیا ،نابز هب هاوخلدهب
 ،ناگدنهد دادرارق مان و تسا »هطورشم تنطلس« ،يدادرارق ینارمکح
 ياروش سلجم« ،اهنآ تارکاذم زکرم مان و تسا »نیثوعبم ای الکو«
 رد هک ياهچباتک مان و تسا »نوناق« اهنآ ياهدادرارق مان و تسا »یلم
 ».تسا »همانماظن« ،دنسیونیم ار اهدادرارق نآ

 دادرارق رب ینتبم و هچ ینعی هطورشم هک هدش هداد حیضوتً الماک نیا
 نارود يالقع اب ششراگن و میظنت ریس هک دراد يریس دادرارق .تسا
 نیب قاثیم دوشیم رگید دعب هب نآ زا و دراذگیم هحص هاش ار نآ .تسا
 نشورهیاس و همهمه نارود نآ رد ینعی ؛میراد ار ریس نیا .تردق و تلم
 هطورشم زا لبق ِهام لهچ مییوگیم هکنیا .دوشیم یط يریس ،ادتبا
 و اهاوجن ،اههمهمه زا هک تسا یهام لهچ ،تسا هدننکنییعت
 یط ریس دنچ .دوشیم روبع مارآمارآ اهنشورهیاس زا ییاههتساوخ
 یحیضوت راک ًاعون و مسیناکم هب هدیا زا ،حیرصت هب ماهبا زا .دوشیم
 دادبتسا هب و هدمآ موهفم نیا الاح .هرود نارکفلارونم ای ناگتخیهرف



 

 

 ،مینیبب ار تکرح يربهر دعب هسلج هللاءاشنا الاح ،هداد نت مه یخیرات
 رخآ و مینیبب ار ناشراکردناتسد ياهورین ،مینیبب ار ناشیهدنامزاس
 شور نایاپ ،ناهاوخهطورشم بولطم ،تسیچ ماجرف هک مینیبب رس
.تسا ناریا رد نامکاح هناهاوخلد



 

 

 

 

 خساپ و شسرپ
 تالیکشت ًاساسا هطورشم هک دیدرک هراشا تبحص زا ییاج امش :شسرپ

 هک بیسآ کی ناونعهب ای دییوگیم هطورشم نسُح ناونعهب ار نیا ،تشادن
 یعامتجا ياهتکرح زا رگید يرایسب نوچ ؟تسا هدوب هجاوم نآ اب هطورشم
 دیتسه دقتعم امش ًاساسا ایآ .تسا هدوب اراد ار تیصوصخ نیمه ناریا رد رگید
 هجیتن ؟دنیایب ناشدوخ دیاب یعامتجا تالوحت و اهبالقنا هک هیرظن نیا هب
 هکنیا نودب دیایب دیاب هطورشم زور کی هک هدوب نیا دیدرک حرطم نونکات هچنآ
 .دیازب ار نآ دهاوخب ياهدارا

 دیفسوهایس هب هک مراودیما و هدشداجیا نم يارب هک يرگید لاؤس
 اب کیژتارتسا داحتا کی هک دیتفگ ناتتبحص رد امش .موشن مهتم ندید
 رد داحتا نیا هک مییوگب میناوتیمن ایآ .تفرگ لکش املع هیحان زا راجت
 دوجو هشیمه هک تسا رازاب و تیناحور نیب عفانم دنویپ نآ ياتسار
 و یناهبهب هللاتیآ هک میراد ییاج ام یخیرات دانسا رد ایآ ؟هدوب هتشاد
 تقوچیه رابرد ایآ ؟دنشاب هدز رابرد هنیس هب در تسد ییابطابط هللاتیآ
 ؟درخب ار اهنیا هک هتساوخ

 شقن هبً امومع ناتتبحص رد امش هک تسا نیا مه مموس لاؤس
 هک رکفنشور همهنیا سپ مسرپب متساوخیم ،دیدرک هراشا تیناحور
 ؟دنراد رارق هطورشم کیتارپ ياضف ياجک ،دش ناشتبحص لبق تاسلج
 نیا هک مییوگب دیابً الصا ایآ ،تسا نم يارب يدج لاؤس کی نیا
 ؟دندوب نارکفنشور زا رثأتم ،یناهبهب و ییابطابط صاخ روطهب ،نویناحور

 ناسرمایپ دیاب ینامثع تلود ًالوصا ارچ هک تسا نیا رگید لاؤس 
 باختنا نصحت يارب سیلگنا ترافس ارچ ای و دوشب رابرد هب هطورشم
 هدشن نصحتم میظعلادبع ترضح رد رتلبق ای مق ردً البق رگم ؟دوشیم
 ایناتیرب رد ترافس هک هدوب یصاخ هتسد و هورگ داهنشیپ ایآ ؟دندوب
 ؟دنوش نصحتم

 ثحب رد .تشادن تالیکشت هطورشم هک دشن حیرصت :خساپ
 زا لبق ههد ود زا یتالیکشت تاقافتا يرسکی میتفر هک تالیکشت
 رد تارکومدلایسوس تالیکشت صوصخهب ،داد خر ناریا رد هطورشم



 

 

 دوخ تالیکشت مه یکی .زیربت رد و ناریا یگیاسمه رد ای ناریا لامش
 رازاب ،تشاد تالیکشت تیناحور ،تشاد تالیکشت هطورشم .دوب هطورشم
 یتالیکشت تمس هب شبنج ،هطورشم نامرف زا دعب و تشاد تالیکشت
 کیسالک هطورشم شبنج هک دوب نیا متفگ ناتتمدخ نم هچنآ .دوریم ندش
 هتشاد راگزومآ ردیل کی ،دشاب هتشاد کیسالک دعاوق ]هک موهفم نیا هب[ دوبن
 نآ يور ،دننکب تیبرت ورین ،دنشاپب يرذب ،دننکب یحیضوت راک هرود کی ،دشاب
 عورش مارآمارآ ]هطورشم[ .دوبن روطنیا .هریغ و ]دوش لیکشت[ عامتجا هدیا
 .تشاد تالیکشت یلو دوبن کیسالک .دیسر يراجفنا لصفرس کی هب دعب و دش
 رد یتالیکشت رکفت و یتالیکشت راک هیلوا هفطن هک تسا ینارود هطورشم ًاقافتا
 باتک ،دینک زاب ار راهب یقتدمحم موحرم باتک رگا .دوشیم دقعنم ناریا
 تالیکشت ثحب رد .دنکیم زاب گنشق یلیخ ]ار هلئسم[ 25بازحا هچخیرات
 هک یلیکشت ياهورین یکی ،دهدیم خر ناریا رد قافتا ود هک مییوگیم
 بحاص مه اهنآ هک یلیکشت دض ياهورین یکی و دنتشاد یتالیکشت ياههراگنا
 تالیکشت سدنهم ًالصا ناشدوخ هک مه اهیلیکشت .دنوشیم تالیکشت
 هتشاد تالیکشت هطورشم .دنوشیم راد تالیکشت مه اهیتالیکشت دض ،دندوب
 تالیکشت ماهتفگ تبحص نمض نم رگا .دوشیم زاب شیاج رس هللاءاشنا و
 .تسا هدوبن کیسالک متفگ هک منکیم رکف نم یلو ،ماهدرک هابتشا هتشادن

 تسرد دییوگیم امش هک هدارا نودب هدیا ندمآ هک تسا نیا مود
 هک دوشیم راوس شیور ياهدارا دعب ،دیآیم ياهدیا کی هرخالاب .تسا
 هب دیاب هدیا نآ هرخالاب .دیآیم شیپ و دنکیم ادیپ ازا هب ام ،هدیا نآ
 هک دنتسه نیا لابند اهیضعب ینعی ؛دسرب یعامتجا راشتنا لصفرس
 بسک طیارش دیاب .تسا یکیناکم یمک بسک نآ ،دننک بسک ار يزیچ
 مود و لوا ياهههد رد ياهصرعبحاص ناولهپ کی .دوش مهارف مه
 شمسا .دوب َرَدق نارهت رد .درک توف 1320 رد و دوب هاشاضر تموکح
 لابند نیا هک دنیوگیم روطنیا .دوب 26شورفرولب قداصدمحم دیس جاح
 مسا هب تشاد داتسا کی .دوش گنز و برض بحاص نارهت رد هک دوب نیا
 ،دوب رازاب هاش دجسم ضوح رس شاهرجح هک یضوح دجسم یلعدمحم
 گنز نم تفگیم ،دشیم در یلعدمم دیس هرجح مد زا هک زور ره
 شدوخ گنز تفگ ،دز وا هب یخیرات فرح کی یلعدمم دیس .مهاوخیم
 هک زور کی .تفگن يزیچ قداصدمحم رگید .ورن گنز لابند ،دیآیم
 ینعی ،تفگ .دمآ تگنز ،تفگ وا هب ]یلعدمم دیس[ دشیم در تشاد
 نآ .تسا هتساوخ یتشک و هدمآ ناتسجرگ زا يروالک کی تفگ ؟یچ
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 يراوید ياههیعالطا دندمآیم رگید روشک هب يوشک زا ناناولهپ عقوم
 و برض وت هب نم يدز ار يروالک رگا .دنتساوخیم یتشک و دندزیم
 شگنز ،دیایب هدیا دیاب .تسا رونیا مه یعامتجا يهدیا .مهدیم گنز
 دعب دیایبرد یلاک زا ،دوشب ایهم ،دوشب هدامآ ،دوشب كاوژپ بحاص ،دروخب
 ؛دیایبرد نآ زا يزیچ و دروخب دنویپ هدارا اب تقونآ ،دوش ادیپ هنیمز رگا
 یشزومآ راک و یحیضوت راک زا لبق و یعامتجا راشتنا زا لبق يهدیا هنرگو
 شیپ ار يزیچ ،دروخب دنویپ 27مسیراتنلو و ییارگهدارا اب دهاوخبً افرص
 ناریا رد یخیرات ظاحل هب اهتسیسکرام تالکشم زا یکی ًالصا .دربیمن
 یلیخ اههدیا نآ زا یشخب هک( ار ییاههدیا دنتساوخیم .دوب نیمه
 یعامتجا ،ییارگهدارا اب )دز ییاههرصبت دیاب مه یشخب هب و تسا مرتحم
 روطنامه دعب و دریگب یماوق و جضن کی ،دیایب دیاب هدیا !دوشیمن .دننک
 .دوش دعاصتم یقافتا نآ زا و دوش جوزمم هدارا اب دیتفگ امش هک

 مییوگیمن ،تسا عفانم دنویپ ياتسار رد هک راجت اب کیژتارتسا داحتا
 عفانم ]ساسا رب[ دوشیمن مه ار تاقافتا يهمه اما ،مینیبن روطنیا هک
 خر یعامتجا قافتا کی تقو ره هک تسا نیا شرگید هجو .درک لیلحت
 ياهتالیکشت ات دنوشیم رادیدپ رتشیب دوجوم ًاعقاو تالیکشت ،دهدیم
 یکی دوجوم ًاعقاو تالیکشت یخیرات ]روطهب[ مه ناریا رد .دیدج
 راجت تسد رازاب هتسار .دنراد تاناکما .دندوب راجت یکی و هدوب تیناحور
 ياشگهرگ .دندادیم ماجنا مدرم اب ار یفارص راک ،اهکناب بایغ رد .تسا
 مه تیناحور .دندوب ـيوبر ریغ مه یشخب و يوبر یشخبـ مدرم یلام
 یتالیکشت ود ره .]تسا[ ...و مدرم مرحَم ،تاهوجو ،تالیکشت ،اهراکوزاس
 دییایب هک مه تاحالصا ات رتولج( هداتفا ناریا رد هک یقافتا ره .دنتسه
 کی مه نآلا .دنکیم لمع دوجومً اعقاو تالیکشت )تسا روطنیمه
 دهاوخب ات .تسا دوجوم ًاعقاو تالیکشت »جیسب« ًالثم ،دهدب خر یقافتا
 هک تسا نیا .دناهدرک ار ناشدوخ راک اهنآ ،دریگب لکش یتالیکشت کی
 و دناهتشاد یخیرات تدحو مه زابرید زا .دید روطنیا دیاب مه رادقم کی
 لئاسم یکی .دناهدوب رگیدکی لمکم و هدنهددشر یعونهب
 یلام یماح مه یکی و درکیم نیمأت ار يرگید کیژولوئدیاـیعرش
 هب رازاب بناج زا هک تسا یتاهوجو ،تاهوجو یلصا شخب .دوب يرگید
 دیدج نارود هب( دندادیم تاهوجو مه مدرم .دوشیم هداد تیناحور
 یعرشتم يرازاب یلو ،تسا زیرهدرخ مدرم تاهوجو اما ؛)میرادن راک یلیخ
 حالطصاهب و دهدیم ار شتراجت يهرود کی لوپ ،دهدیم سمخ هک
 لوپ .یتشلابریز لوپ دوشیم لوپ نآ مینک تبحص میهاوخب يدنوخآ
 اب مدرم هک تسا ییاههدرخلوپ زا رتمهم یلیخ رجات یتشلابریز
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 تیناحور هب تاهوجو ناونعهب زاین و رذن اب و کچوک ياهزادناسپ
 ]ثحب[ رد رتولج هک دنتشاد مه اب یگنتاگنت يهطبار هجیتنرد .دنهدیم
 .مینکیم زاب ار هطبار نیا تالیکشت

 ات ود نیا دنهاوخب هک تسین يدنتسم رابرد هب در تسد ]دروم رد[
 بیبحت و دیدهت و دیعبت و عیمطت ياهتسایس .دننک ناشعیمطت ار دیس
 کباتا و هاش نیدلارصان هک يدروخرب عون لثم ًالثم .تسا هدوب نامزمه
 يزیچ مه فرطنآ زا یلو ،دندرکیم تیناحور اب وکابنت شبنج رد
 .دشاب هداد يزایتما ییابطابط ًالثم هک مینیبیمن

 میراد و شبنج کیتارپ رد میدمآ نآلا ام ،تیناحور شقن ]دروم رد[
 اهنآ هک ار رکف یناشفارون ،دندوبن هک هدیا رتراتسا اهنآ .مینکیم لیلحت
 اب .دوب برشمعیسو ییابطابط .دندوب نارکفلارونم یناشفارون زا رثأتم ،دندرکن
 شتسد هب ییاههمانزور هرخالاب .تشاد تساخربوتسشن فلتخم ياهپیت
 یهجو کی هک دنراد يايدج يریگربخ عبانم نویناحور زا یشخب .دیسریم
 هب دوز و مکلم و نوناق و نیتملالبح و جراخ رابخا .تسا ناشتالیکشت زا
 ار بلطم دوز مه و دوب برشمعیسو مه ییابطابط .دیسریم ششوگ
 نآلا ام .دروخب دنویپ هرود يرکفنشور تایبدا اب دوز تسناوت ینعی ؛تفرگیم
 مه نارکفنشور رگید دعب هب نیا زا یلو ،میتسه هطورشم کیپ نارود رد
 هب .دندوب اهرکفنشور رتراتسا .دنوشیم یتالیکشت راکوزاس بحاص و دنیآیم
 نوچ تیناحور .میوریم ...و راکردناتسد ياهورین و اهرگزاغآ ياهورین
 هک دوب يرکفنشور مکلم لبق زا ًالثم .دنکیم لمع هاگنزب رد ،دراد تالیکشت
 تسرد ار »نوسام« .تشادرب یتالیکشت زیخ هس و تشاد یتالیکشت يهراگنا
 نوسام کی ،درک تسرد ار »تیمدآ عماج« ،درک تسرد ار »تیمدآ« دعب ،درک
 نارکفنشور رگا دیاش .دش هجاوم لیطعت اب راب هس ره .درک تسرد مه یموس
 هطورشم يهرود رد نویناحور يزاتكرُت و رونام تردق ،دنتشاد تالیکشت
 .دوبن دایز ردقنیا

 !تسا نوناق نیا .دنکیم عمج ار طیارش ،تسا یتالیکشت هک یسک
 1905 زا شیپ زا .درک لح و دمآ نینل يوروش رد هک تسا یلکشم نیا
 درک زاب ار نیا درک دیاب هچ رد نینل .دندرکیم يرگنشور راک اهرکفنشور
 ،بخ یلیخ .هریغ و یحیضوت راک تفگیم .درک دراو ار يربهر رصنع و
 درک دیاب هچ ؟تسیچ شایجورخ مینکیم هدامآ ام هک ییورین نیا الاح
 ییاههدیا .يربهر مه و تسا یهاگآ راشتنا مه ،رکفنشور راک هک دوب نیا
 رد دینک ضرف .دنراد مه یتالیکشت يازابام ،دنتسه ینینچنیا هک
 بالقنا هک دماین قباس هیسور نورد زا یتنس نایرج کی ،1917 بالقنا
 یکیوشلب يرکفنشور هدشیتالیکشت نردم نایرج کی .دنک يربهر ار
 .دمآ شدوخ هک مه دعب .درک يربهر ار بالقنا و دمآ دوجوهب نینل لوح
 تسیچ هرود کیتارپ نیا رد نارکفنشور ياج دینکیم لاؤس امش هکنیا
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 یناحور و ظعاو و بارحم و ربنم ار یلصا شقن هام لهچ نیا رد ]تفگ دیاب[
 مارآمارآ ًادعب .دندرک افیا زاتمم و یلعا يهجرد و لوا يهجرد رد
 ارعش ،دنیآیم مه اهتسیلانروژ يرسکی ،دیآیم مه نیملکتملاکلم
 .مینکیم ناشزاب ناشدوخ ریس رد مارآمارآ دیهدب هزاجا رگا هک دندنویپیم

 .دوب هدش لفق طیارش ]هک دوب لیلد نیا هب[ ینامثع یناسرمایپ
 نارگهبلاطم و ناهاوخهطورشم نیب هلودلانیع ،دوشیم لفق هک طیارش
 یکیتکات دنتساوخیم مه اهنیا .دوب هدرک لئاح يراوید کی هاش اب
 همان هاش هب ناشدوخ رگا .دنوش ور رد ور هاش اب و دننزب رانک ار هلودلانیع
 ًالصا و درکیم روبع هلودلانیع لاناک زا ]همان[ دیاب هک دنداتسرفیم
 دندرک لمع )ینامثع( ترافس کی لاناک زا اذل ؛دسرن هاش هب دوب نکمم
 لاعف هنوگچ و سیلگنا يهلئسم .دسرب هاش تسد هب هک دشاب ینیمضت ات
 رس یجراخ لماع ناونعهب ،راکردناتسد ياهورین شخب رد ار شندش
 .مینکیم ثحب شدوخ ياج

*** 

 توافت رخآ ات میوگب متساوخیم ناخراتس ًالثم دروم رد :شسرپ
 تسد مه راک نایاپ ات و دماین دوجوهب ناخراتس ياههاگدید رد ینادنچ
 .دوب وریپ هکلب تشادن ینهذ هغدغد و هاگدید یلیخ ینعی ؛درب هحلسا هب
 اج ره نید رصنع هشیمه ناریا لثم ینید ياهگنهرف رد نم رظن هب
 هتسناوت و هدمآ شیپ تنوشخ کی اب هشیمه ،تیناحور نامه ،هدش دراو
 تقوچیه ...ات كدزم زا ام ياهرکفنشور یلو .دوش زوریپ تنوشخ اب
 شیپ وگوتفگ اب دنتساوخ هشیمه و دننک هدافتسا غیت زا دنتسناوتن
 دوب لیلد نیا هب مینیبیمن ار اهرکفنشور کیتارپ رد یلیخ هکنیا .دنیایب
 ًالصا رازاب فیط نآ یلو دنیایب شیپ قالخا و یهاگآ اب دنتساوخیم هک
ً اعقاو ،دشیم شوپنفک هک یناهبهب ًالثم .دوبن مهم شیارب تایقالخا
 ؟ناریا ای تسا تردق شفده دوب هدرک صخشم

 اهناسنا دشر دینیبب ،تشادن رکف ناخراتس دییوگیم امش هکنیا
 امش .تسین يدعبکت اما تسا رکف یکی هک دراد يددعتم ياهصخاش
 ار لحم و هدوب رذگ رس یطول هطورشم زا لبق هک يدرف کی نکب هاگن
 ياهلماعم ،هتشاد مه ياهدرخ تشیعم کی و هتشادیم هگن هزیکاپ و كاپ
 دیاب .تسین مه یعامتجا حرطم رصنع و هدادیم ماجنا يراک ،هدرکیم
 لثم زودنالاپ کی .تسا هداد دشر ار دارفا اهاجک رد شبنج نآ ینیبب
 هک ار یلم رالاس و رادرس ]؟دوشیم رادرس[ دیآیم يروطچ ناخرقاب
 شنوماریپ هک یچسابرک لثم دنتسه يرس کی .دندادن بقل ناشدوخ
 هک دنک تواضق دیاب نوریب ]هک یلاح رد[ تسا ناریا ریبکریما دنتفگ
 ،دندش بقلم ناخرقاب و ناخراتس اما ؛هن ای یتسه »ناریا ریبکریما«



 

 

 لبق هک یناسنا يارب ،تسا دشر یلیخ نیا .دنتفرن بقل لابند ناشدوخ
 بوسحم رییغت رادم رصنع ار شدوخ .تسا هتشادن یسایس رکف نآ زا
 ،میراد هگن هزیکاپ و بوخ ار لحم ،هدوب دوجوم عضو ظفح رصنع و هدرکیمن
 ینعی دراد هگن هزیکاپ هتساوخیم ار لحم تساوخیم یلبق رذگ رس یطول
 ياهیامناج کی هرخالاب یلو .دوبن رییغت لابند ،دوب دوجوم عضو ظفاح یعونهب
 رد هطورشم ياروش نیرتیفیک .دربیم شدوخ اب و دشکیم ار نیا ،دیآیم
 زیخریما يوک مه زیربت ياروش نیرتدرواتسدرپ و نیرتيدج و تسا هدوب زیربت
 اجنآ رد دنتسناوت هک تسا مهم یلیخ نیا .تسا هدوب نآ رد ناخراتس هک هدوب
 يورسک لوق هب هک يرگیطول و يرگاغوغ اب .دنزادنیب هار ییاروش راکوزاس کی
  .درکن روشک هب و رهش هب لیدبت ار لحم

 ار نامرآ ،دوشیم راد نامرآ هک یناسنا ،تسا دشر صخاش زیچ کی
 ؟دربیم رمع رخآ ات شدوخ اب ای دنکرد یگتسخ ات دراذگیم نیمز
 هک همه .تسا دشر صخاش نیا .درب رمع رخآ ات شدوخ اب ناخراتس
 و تسا هدیا و هشیدنا لوصحم مه یعامتجا شبنج کی .دنتسین يرکف
 هک يرازاب درگاش مه ،دروآیم لوپ هک تسا يرازاب نآ مه ،نامرآ مه
 نآ رد هک دشیم شخپ لایرس کی 54 لاس . ...و دنکیم شخپ هیمالعا
 لایخ هک دوب هناحلسم بوکرس زا دعبً ابیرقت .دوب يایفیک زیچ عقوم
 28ناتسگنت ناریلد لایرس .دوب هدش تحار هناحلسم شبنج زا رگید میژر
 یتمسقلهچ یس .درکیم میسرت ار يراولد یلعسیئر موحرم ریس هک
 لفحم رد شنوماریپ اب یلعسیئر ثحب .دوب یفیک لایرس کی و دوب مه
 .مینک بذج ار يرازاب دیابن ،دنتفگیم اهنآ هک دوب نیا یتالیکشت
 ،دینیبب شدوخ ياج رس ار یسکره :تفگ ،دز يایفیک فرح یلعسیئر
 طقف ناتدوخ اب امش و دروآیم رابتعا و ههجو و لوپ شدوخ اب رازاب
 شیپ یگدنمزر اب طقف یعامتجا شبنج کی ایآ .دیروآیم یگدنمزر
 هک تسا یکلق کی شبنج اذل .دوریمن شیپ مه لوپ اب طقف ؟دوریم
 شبنج دوشب زاب هک کلق رد .دزادنایم نآ رد ار شدوخ هکس سکره
 .دید دیاب شدوخ ياج رس رد ار سک ره اذل .دتفایم هار یعامتجا
 موحرم هک هاش دمحا تموکح ياهتنا .دش دیعبت رد تلود وضع ناخرقاب
 رد تلود و ینامثع مه دعب و هاشنامرک دعب و دنتفر مق هب لوا ...و سردم
 مهم نیا .دوب دیعبت رد تلود يارزو زا یکی ناخرقاب ،دنداد لیکشت دیعبت
 .دشکب الاب سردم ضرعمه ار شدوخ تسناوت زودنالاپ کی هک دوب
 و تشاد یخیرات لیلحت و هراگنا ،دوب يرکف ]رصنع[ کی هک یسردم

                                                   

 54 رخاوا ات 53 لاس زا زاونهش نویامه ینادرگراک هب ناتسگنت ناریلد لایرس .28
 هیلع رب شناهارمه و يراولد یلعسیئر تمواقم لایرس نیا .دشیم شخپ نویزولت رد
 .دوب هدیشک ریوصت هب ار رهشوب رد ایناتیرب یماظن روضح
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 هک تسا نیا مهم .دیشک الاب ار شدوخ ناخرقاب .داتسیا هاشاضر يوربور
 هد لسن کی رد 60 ههد اهینپاژ .هن ای دننکیم یط ار دشر هسورپ دارفا
 ،ناشنارتخد مه 60 ههد رخاوا .دندروآ الاب ار ناشدق لدعم رتمیتناس
 و اهسور هب تبسن ناشدق .دندش ناهج لابیلاو نامرهق ناشیاهرسپ مه
 رد 70 ههد رد ،اهییابوک .دوب رتهاتوک رتمیتناس تسیب ات هدزناپ اهکچ
 مه و اهرتخد مه ،ابوک میت .دنروآ الاب ار ناشدق رتمیتناس 25 لسن کی
 90 ههد رد ناهج تسیلابیلاو نیرتفورعم .دندش ناهج نامرهق اهرسپ
 تسا یلکش لابیلاو رد الاح .تساهنیا دشر ياهصخاش .دوب ییابوک مه
 تسا هدیشک تماق و دق درف نآ مینیبب دیاب مه رگید ياههصرع رد اما
 ای تسا هدرک افیا یخیرات شقن ایآ و هدش شدوخ زا رترب اب زارتمه ؟هن ای
 ار خیرات نارکفشوخ و ناملقشوخ و نانخسشوخ دوب انب رگا ؟هن
 رد مه ییاهینغور تسدکی هرخالاب .دمآیمن نوریب نآ زا يزیچ ،دنزاسب
 و تسه مه یناخراتس کی ،تسه مه یشورف نالاپ کی .دنتسه خیرات
 .دوشیم تسرد تکرح کی اهنیا هعومجم زا

 نامتفگ نوچ نآلا هک تسا نیا مه رگید هجو ،تسا شهجو کی نیا
 تاحالصا نامتفگ ،دینکیم یگدنز نآ رد امش هک ینارود یللملانیب
 ار نیا .درب ولج تاحالصا نامتفگ اب ار خیرات همه دوشیمن هک تسا
 يورب دیاب هک یتسه ینس رد وت .تسا مهم یلیخ نیا ،نک تقد یلیخ
 يورب دیاب .ینکن افتکا ـ مرادن ینزو هک ینم ـ نم فرح هب و یناوخب و
 هک دوب مهم یلیخ ،دندرب هحلسا هب تسد هک ییاهنآ ناریا رد .يدرگب
 هک ییاراخب دمحم هن ،ناخ کچوک هن ،راتس هن .دندوبن یماظن مادکچیه
 ،کی .دندوبن یماظن مادکچیه ،ییادف هن و داژنفینح هن ،درک رورت ار روصنم
 ،تفگیم يرعش ،تشاد یلاوحا و لاح شدوخ يارب ازریم .دندوب ارگنورد ًارثکا
 ،37 ياهلاس داژنفینح .دوبن یماظن رصنع ،دوب تولخ لها ،دوب ناوخهمانهاش

 شبنج .دربن هحلسا هب تسد هک لوا ،درک کیتارکومد راک 41 و 40 ،39 ،38
 هدکشناد یلم ههبج و یمالسا نمجنا يهدنیامن .تخادنا هار ار ییوجشناد
 و نتشون و نوبیرت راک .تسا هدوب ییوجشناد تالیکشت رد جرک يزرواشک
 باختنا ار نشخ يهنیزگ دنوریمن هک لوا زا دارفا .درک باختنا ار ندناوخ
 ،تسا موصعم و گنشق یلیخ ییاراخب يهرهچ ،ییاراخب دمحم یتح .دننک
 .تسین هلودلانیع و قازق و هاشاضر يهرهچ .تسین وا رد یماظن يهرهچ ًالصا
  ]؟دنریگیم تسد هب هحلسا[ نورد نافرع کی زا اهنیا هک دوشیم هچ

 هتشاد ینافرع شنورد یلو ،تسا نشخ شرهاظ داژنفینح ًالثم
 وا هب ورب وت دنیوگیم .دنتسرفیم تاقالم هب مادعا بش ار شردپ .تسا
 دوریم شردپ .دنک ادیپ تاجن مادعا زا ات مدرک هابتشا نم دیوگب هک وگب
 )مدید ـ 79 لاسـ توف زا لبق ار شردپ نم( .دنکیم تبحص وا اب و
 امش .مدرک ار راک نیا نم هک نک ضرف ،ردپ هک تفگ نم هب وا :تفگیم



 

 

 هد رد ،متسه جرک نم .لاس هد ؟دیاهدنز رگید لاس دنچ دینکیم رکف
 ياهلمج دعب .دیوگیمن يزیچ ردپ ؟مینیبیم ار رگیدمه راب دنچ ام لاس
 رمع لوط زا ،ام نامرآ لوط ،ردپ« دیوگیم .تسا مهم یلیخ هک دیوگیم
 فراع ،تسین یماظن کی ،درف نیا .تسا فرح یلیخ .»تسا رتالاب ام
 ار اههتشذگ يهمه ،تاحالصا نامتفگ نیا رد نآلا هنافسأتم .تسا
 دمحم و فینح و ازریم .تسا میهس مه تیمکاح ،دننکیم شودخم
 و تسین یباختنا طقف ،یشم .دندوبن تسد هب هحلسا مادکچیه ییاراخب
 دربیمن ار یسور فوخایل ،هاشدمحم رگا .دوشیم مه لیمحت یشم
 هطورشم رد هناحلسم زاف ،ددنبب پوت هب ار سلجم هک سلجم يورهبور
 ،سلجم ]ماب[ يالاب دوریم هک يدرف لوا .دمآیمن شیپ ؟دمآیم شیپ
 ناولهپ ،دریگیم هناشن ار فوخایل و دریگیم تسد هب هحلسا و دگنجیم
 دراد )یبوکجنرب( يزازر کی .تسا 29زازر نسح دیس جاح تختیاپ لوا
 هتسراو ]درف[ کی وا .تسه شایشاک مه زونه هک همشچرس هارراهچ رس
 ریزو دومحمزیم هچوک رد شاهناخ .هدوب فراع و صلخت لها ،رعش لها
 وا تسد هب ار هچب و نز ،دورب ]رفس[ هتساوخیم یسکره و تسا
 دیس جاح ارچ .دوب دوواد هدازماما یلوتم مه شرمع رخآ .تسا هدرپسیم
 هک ییاهنیا ؟تسا قازق ؟تسا یماظن ؟دریگیم شتسد هحلسا نسح
 لح یتسینوگاتنآ ار اهداضت همه دناهتساوخیم ،دنتفرگ تسد هب هحلسا
 !تسین روطنیا ًالصا ؟دننک

 هب ار 32 هبرجت ًالمع اهورین يهمه ]؟دش هچ[ 40-39 لاس 
 یلم ههبج روهشم يهینایب رتیترس .دندوب هتخادنا نهذ يهناخقودنص
 ار ینیمارو ناقهد هاش رگا .»هن يروتاتکید ،يرآ تنطلس« ؟دوب هچ
 هار راتشک رگا ،دوب هدرکن دیعبت ار ینیمخ ياقآ رگا ،دوب هدرکن بوکرس
 »یتسینوگاتنآ« زاف دراو هعماج ،دادیم ماجنا ار تابلاطم رگا ،تخادنایمن
 نیمز ِریز دهاوخیم شلد یسک هچ ؟دنتفریم نیمزِ ریز اهورین ؟دشیم
 کی رمع« ـ تسا »فرح« همه اهنیا- دوب هتفگ هاگداد رد يرکاب ؟دورب
 يهبساحم تفگیم 58 لاس نیطسلف ریفس .»تسا هام شش کیرچ
 اهیلیئارسا هیلع یلمع دهاوخب ]هک ياهدنمزر[ هک تسا نیا »فاس«
 رتیل 60 هک یناسک .دهدب نوخ رتیل 60 دیاب دهدب ماجنا )راجفنا کی(
 ینیطسلف نز کی ؟دنرادن یگدنز هب یقلعت ؟دناهناوید ،دنهدیم نوخ

 درذگیم یگدنز زا و دنسیونیم همانتیصو ،دراد هچب ات ود هک هلاس 22
 ؟دهاوخیم نوخ ؟تسا رامیب ؟تسا نونجم )!تسا مک یلیخ لاس 22(

                                                   

 باتک رد  .)1320 -1257( زازر نسح دیسآ هب فورعم	تعاجش نسح دیس .29
 رباص يده ششوک هب و يراتخم میهاربا هتشون )1390 همشچ رشن(»یناولهپ ثاریم«
  .تسا هدمآ زازر نسح یگدنز حرش
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 و سوبینیم دورب ،مینکیمن دییأت !تسا شقح !دناهتفرگ ار شنیمز
 هیضق فرط نیا .تسا شنیمز هرخالاب یلو ،دنک رجفنم ار مدرم سوبوتا
 .دید دیاب مه ار

 و نامتفگ ياضف مه یناهج ياضف و تسا تاحالصا يهرود نآلا 
 نیشناج گولاید هک یتبسن هب .تسا بوخ یلیخ .تساهفرح نیا
 نایرج ایآ اما ؛تسا رشب یقرتم تنس نیا .تسا بوخ دریگب ار مصاخت
 ار گولاید )مییوگیمن ار ناریا طقف نم ،ناهج ياج همه رد( لباقم
 نیسیزوم اراخ روتکیو ؟تفریذپ گولاید 1973 یلیش ؟هن ای دریذپیم
 شدندرب ؟تفرگ تسد هب هحلسا اراخ روتکیو رگم ،دزیم راتیگ ،دوب
 مویداتسا نامه رد مه دعب و دندرک عطق ار شناتسد لوا مویداتسا
 یشم هرخالاب سپ ؟درک هچ دیاب هشونیپ اب .تسب هلولگ هب ار همه هشونیپ
 رس هللاءاشنا( ،درک شهوژپ لوا ،ناخ کچوک ازریم .دوشیم لیمحت
 و میمصت زا هن ،دمآ نوریب شهوژپ زا هناحلسم هنیزگ )میسریم شیاج
 .دوشیم لح غیت اب هلئسمً امتح هک ]روطنیا[ مسیراتنلو و هدارا
 تسد هب غیت ،دندز ار هناحلسم تکرح »تراتسا« هک یناسک زا مادکچیه
 و يرازاب ییاراخب .دندوب هدرک یط ار کیتارکومد هزرابم زاف همه .دندوبن
 ییاراخب ،دنزیم یفرحکی وا هب شیوجزاب گنهرس .دوب هفلتؤم وضع
 ،يداتسیایم یناریا يدازآ ياپ و یتشاد فرش گنهرس وت رگا دیوگیم
 ییاراخب فرح هب دیاب .مریگب تسد هب هحلسا متفریمن هلاستسیبِ نم
 لوا ،شایگدنز لوا هلاستسیب ناوج کی .درک شلیلحت دیاب ،درک تقد
 درادن مک یگدنز يارب يزیچ و تسا هراوقودقشوخ و انعر هک شجوا
ً الثم رگا .دوشیم لیمحت اهیشم نیا ؟دنکیم باختنا ار یشم نآ ارچ
 ًالثم هک يریس ]؟دشیم هچ[ دندرکیم یط ار اهریس مه راجاق تیمکاح
 هدنامبقع ناریا مدرم ؟دوش یط ناریا رد دشیمن ،دش یط ناتسلگنا رد
 وا یبآ مشچ ؟دوب رتشیب یسیلگنا تواکذ و شوه ؟دندوب لگنُم ؟دندوب
 .تشاد هجوت ار اهنیا دیاب ؟درکیم توافت ناشزیچ هچ ؟دوب عشعشم
 هاجنپ و لهچ ههد ًالثم ،دهدیم خر ناریا رد دراد نآلا هک یقافتا نیا
 دوخ اما دوب هابتشا .دشیمن هداداهب دایز يدناگ هبً الثم عقوم نآ .دوب مه
 لئاق مارتحا یلیخ يدناگ يارب تصش ههد نم .میدوب روطنیمه مه ام
 يهطلس .تسا هدرکن یط ار مسینوگاتنآ ریس ًالصا نیا متفگیم یلو ،مدوب
 يهمه .تسه اههچب يور مه نآلا هکنیا امک ،دوب مه ام يور نارود
 درف نآ ایآ هک دید رظنم نیا زا دیابن ار هناحلسم شبنج يهرود خیرات
 و تکرح مه يدناگ .هن ای تسا هدرک باختنا ار نارود طلسم یشم
 هدابک هک یناسک زا یلیخ نافرع زا يدناگ نافرع .تخادنا هار یلوحت
 تلاصا يدناگ تکرح .دوب رتشیب دنشکیم و دندیشک شود هب ار بهذم
 مه دعب و دروخ نیچ بالقنا هب هلصافالب هک دوب نیا شلکشم اما ،تشاد



 

 

 چیه نارود نآ ]هجیتنرد[ .اراوگهچ زاف و هناحلسم زاف هب .مانتیو هب
 .دشن لح زیمآتملاسم ياهلئسم

 اب طقف ار ناشدوخ زا لبق ياههرود دنهاوخب اههچب دیابن مه نآلا 
 ار غیت سکچیه .تسین کیداس سکچیه هن .دننک لیلحت زورما نامتفگ
 هک اهنآ ؟داتفا هار لکهایس ارچ ًالثم .تسین روطنیا ًالصا ،دهاوخیمن
 .میهدیم ماجنا ییادف لمع کی ام دنتفگ !دنریگب ار ناریا دنتساوخیمن
 سپ .دنیآیم هنحص هب مدرم و دنکشیم ار سرت روت ام ییادف لمع نیا
 .دش نارود ریسا دیابن

 يرگید روط ،رگید نارود رد تسا نکمم ،تسا هجو کی نارود 
 20 يههد لثم ناملراپ يهنیزگً الثم اما دوش هناحلسم میوگیمن .دوشب
 یخیرات شقن دعب هب مهدراهچ ]یلم ياروش[ سلجم .دوش لاعف ناریا رد
 یخیرات شقن تساوخیم مه مشش یمالسا ياروش سلجم نیا .درک افیا
 شیأر دنادب سک ره ،دشاب يدج یتاباختنا راکوزاس رگا .دشن هک دنکب افیا
 ياهاتسور يهویش هب و دنناوخیمن نآ ار نیا و تسا تناما قودنص رد
 الاب نیا ]هک دوشیمن يروط[ و دنکیمن رییغت قودنص شیپ لاس دص
 رد هک يرکفنشور ].دوشیم يرگید زیچ یشم[ دیایب نییاپ نآ و دورب
 دهاوخیمن يراک ،دنک لاغشا ار یسرک کی دهاوخیم طقف تفر سلجم
 راکچ تساوخیم ییاجر اضریلع ياقآ ًالثم .دنکیمن نوکیفنک .دنکب
 ؟دنتشاذگ شیاجهب ار رگید یکی و دنتفرگ ار شیولج روطنیا هک دنک
 یتاباختنا هسورپ رد هک تسا رامیب یسک رگم ،دهدن خر تاقافتا نیا رگا
 ییوگب هک تسین لحمهچب ]يزاب[ هک یعامتجا هزرابم ؟دراد تفا ؟دورن
 هدادن يأر 59 لاس زا مدوخ نم .میورب ناملراپ هک دراد تفا ام يارب
 و مداد يأر متفر رابلوا يارب دوب یمدرم زیچکی اهاروش 77 لاس ،مدوب
 هچ ؟میهدب يأر میتفرن مود ياروش رد ارچ .دروخ رهم نم همانسانش
 یشورفمکارت ]اروش[ نآ زا ]هک قافتا نیا[ ؟داتفا لوا ياروش رد یقافتا
 مدرم يهمه ًالصا هک دنتخادنا هار یگنج اجنآ ]رد[ نابلطحالصا .دمآرد
 و اهتکرح هک تساهلاؤس نیا .دندوب هدرک رازیب اروش داهن هب تبسن ار
 هزرابم و دشاب یشمارآ هک دنراد تسود همه .دهدیم لکش ار اهراتفر
 ؟نیمز ِریز دورب دراد تسود یسک هچ ،دشاب ینوناق و ینلع حالطصاهب
 یترطفكاپ هداوناخ دش شتبحص هک يرکاب نیمه .دنرذگیم اهناسنا
 و يدهم :دندوب ههبج رد هک شیاهردارب ود مه و شدوخ مه ،دندوب
 يرکاب يدهم سکع ،تسه يرکاب زا ردص هارگرزب رد سکع کی .دیمح
 اب ار نیشام دهاوخیم تلد .دزیریم نوریب نآ زا يزیربت یترطفكاپ هک
 ،يرکاب زورهب ناشگرزب ردارب .ینک شهاگن و يراد هگن شتعرس نامه
 نلویو و دنوشب دزمان مه اب دوب انب یگچب زا و دوب شیومعرتخد قشاع
 تشاذگ مه ار قشع ،رانک تشاذگ ار نلویو نیدهاجم ریس رد .دزیم
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 هیقب يارب وجزاب ».تسا هام شش کیرچ رمع« تفگ هاگداد رد دمآ ،رانک
 هام شش کیرچ رمع دیوگیم هک تسا قمحا نیا رگم هک دوب هدرک لقن
 یناموت رازه هد ياهقوقح و دیتسه سدنهم و رتکد همه امش ؟تسا
 ؟دیتفرگ تسد هحلسا دیدمآ هک دیراد مک هچ .دیراد

 خیرات يهمه یهاوخب رگا .دینکب لیلحت ،دیورب بقع بقع دیاب یمک
 دنناوخن دیدج نارود اب هک ییاهناسنا يهمه هک ینک لیلحت يروط ار
 هاجنپ و لهچ يههد تنس مه .تسین روطنیا .]دوشیمن[ دنراد لکشم
 .دوب هابتشا دوش لیلحت نارود نآ یشم اب ناهج يهمه تساوخیم هک
 یمالسا يروهمج ؛دراد هابتشا یلیخ هک نآلا ]نارود ياهلیلحت[
 ياههچب و تسا هدمآ دوجوهب 42 لاس زا ملاع لک هک دیوگب دهاوخیم
 هک دعب هب 75 لاس ینعی ملاع لک دنیوگب دنهاوخیم مه هرود نیا
 هرخالاب ،دندمآ هک یتاعوبطم نیا . ...و دندمآ اهNGO و دندمآ تاعوبطم
 تاعوبطم 75 ]لاس[ ات دندیشک یتخبدب تصش يههد رد يرسکی
 ،دناهدش هدیشاپ اهیگدنز .دراد یترارمرپ لبقام ینارود ره .دندمآ
 هدشبوکرس ياهنامرآ ،هتفخورف ياهنامرآ ،دناهدش دیشاپ ییاههداوناخ
 نیا .تسا کیناگرا و هتسویپ سونیس کی خیرات .تسا هداتفا یتاقافتا و
 ینعم ناگرا رد یلو ،درادن يدرکراک هسفنیف دوشب ادج ندب زا رگا تسد
 .درک لیلحت دیاب ناگرا رد مه ار تکرح و یشم ،دهدیم
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 ناشیاههبنشهس هک ناردارب و نارهاوخ ،ناتسود هب ریخهبرصع و مالس اب
 ،دشاب هتشادن یعیدب يهتکن اهثحب دیاش هچرگ .دننکیم ثحب نیا يادف ار
  .تلاطب هب هن ،درذگب اقترا هب نامعومجم تقو هللاءاشنا یلو

 تمس ،خیرات هب دورو ياهزاینشیپ ،یتامدقم ياهثحب لوا تاسلج
 یقلت ]نییبت[ و خیرات زا يدیحوت ياهتفایرد و كرد ،خیرات تکرح
 صاصتخا وکابنت شبنج هب ار هسلج شش .دوب خیرات تکرح زا يدیحوت
 هطورشم رب هسلج نیمه ات مهد يهسلج زا سپ تاسلج رد و میداد
 يهیقب زا رتلوطم ثیح دنچ زا هطورشم تفگ دوشب دیاش .میدرک فقوت
 يرهش و یمومع ،يرسارس شیبامک تکرح نیلوا نوچ ،تسا اهزارف
 یبطقدنچ هچرگ ،دراد یعونتم يربهر .تسا یغولش يهرود رایسب .تسا
 رد مه نآ زا یشخب .دراد مه يرایسب راکردناتسد ياهورین .تسین
 .مینکیم تکرح هنینأمط اب یمک تلع نیمه هب .تسا نشورهیاس

 زاب لیصفتهب شیبامک ناهج ياضف .میدمآ شیپ مه اب راک ياجنیا ات
 عوضوم هب مارآمارآ نآ زا دعب .میدش لخاد ياضف دراو نآ زا سپ و دش
 زارف تیاور رب هک دندرک داقتنا ناتسود زا یخرب .میدش لقتنم تابلاطم
 يارب زورما .دش یلیلحت تعرسهب ثحب و دشن گنرد نادنچ وکابنت
  .میوشیم زکرمتم هطورشم تیاور رب یمک هصیقن نآ ندرکفرطرب

 .میدرک رورم رگیدکی اب شیپ تاسلج رد ار هطورشم زارف فطعطاقن

 هطورشم زارف فطعطاقن
 تیطورشم نامرف

 مینک ادیپ ار زارف لک ياهلصفم ای تشرد ياهناوختسا میهاوخب رگا
 ار هطورشم نامرف میناوتیم ،دنراد ياهریجنز تاطابترا مه اب هک
 طوسبم و حورشم وحنهب لبق تاسلج رد .میریگب نآ فطعهطقن
 زا مه ار تیطورشم نامرف .میدنارذگ رظن زا ار نامرف زا شیپ ياهدادخر
 ردص سلجم لیکشت هب میهدیم صاصتخا ار هسلج نیا .میدنارذگ رس
 ،عاجترا و ریغص دادبتسا زیخزاب ،یساسا نوناق راشتنا ،لوا سلجم و
 يهسلج .هطورشم ماجرف رخآ رد و هاش علخ ،نارهت حتف ،زیربت ینامرهق



 

 

 دراو هدنیآ يهسلج زا میناوتب هللاءاشنا هک تسا ياهنیمزشیپ زورما
 .میوش اهزارف زا کیره کتکت لیلحت

 یساسا نوناق راشتنا و ردص سلجم لیکشت
 دنچ .دوشیم لیکشت سلجم هطورشم نامرف زا یهاتوک يهلصاف اب

 تیاهنرد و بیوصت ،میظنت یساسا نوناق مه سلجم لیکشت زا سپ هام
 يهمانماظن :میراد رتیتوس جنپ سلجم لیکشت لیذ .دوشیم رشتنم
 سلجم تامادقا يهلسلس ؛ناگدنیامن بیکرت ؛سلجم شیاشگ ؛تاباختنا
 تسا یساسا نوناق ممتم ثحب نآ زا سپ .یساسا نوناق میظنت رخآ رد و
 .درک میهاوخ هراظن نآ راشتنا و بیوصت رس رب ار ياههامدنچ يریگرد هک
 و ممتم ياوتحم لوح هعورشم-هطورشم ياهيدنبفص زا یشخب
 .درک میهاوخ رورم ار زیربت شقن يافیا زورما تیاهنرد

 تاباختنا يهمانماظن
 راشتنا زا سپ هام ود کیدزن ،یسمش 1285 رهم مهدراهچ هبنشکی

 هاش سلجم لیکشت زا شیپ .دوشیم لیکشت سلجم ،تیطورشم نامرف
 اههیدییأت لیبق نیا هب نامز نآ .دنکیم دییأت ار تاباختنا يهمانماظن
 هاش دییأت و اضما هب ،ینعی ؛»دسرب هاش يهنیتسد هب« :دنتفگیمهنیتسد
 هدنیامن 162 هک دندوب هدرک یحارط یلکش هب ار سلجم راکوزاس .دسرب
 یمهم شخب یلو ،دندوب ناریا رسارس زا اههدنیامن ]هچرگ[ .دشاب هتشاد
 :دندشیم میسقت هورگ شش هب نارهت ناگدنیامن .دندوب نارهت زا اهنآ زا
 ،نایعا ؛نازرواشک و نارادنیمز ؛بالط و املع ؛نایراجاق و ناگدازهاش
 هقلطم دادبتسا یتقو میدوب دهاش نآ زا شیپ ات .فانصا رخآ رد و راجت
 نآ لیذ و هطورشم هب دش رضاح تشاد هک یخیرات ياهشکاشک مامت اب
 ياههدوت روضح راب ریز نانچمه دهد نت سلجم دعب و هناختلادع هب
 سلجم هب ،فارشا و نایعاریغ و اهاپهدرخ اهنآ تایبدا رد ،مدرم
 دندوب ناشدوخ رظنم زا ناگبخن سلجم لیکشت لابند یعونهب ؛تفریمن
 .دننکن ادیپ روضح نآ رد یتسدنییاپ ياههدوت هک

 مه و اهینارهت مه ]سلجم بیکرت عون يهلئسم[ رس رب شکاشک رد
 و فانصا ،زیربت و نارهت تمواقم زا سپ .دندرک یگداتسیا اهيزیربت
 لیکشت بیکرت نیا اب سلجم هرخالاب .دندش هفاضا رداک هب مه ناروهشیپ
 يهدشهتخانش رتمک و يرکف هدنامزاس رتشیب ياههرهچ زا رفن راهچ :دش
 یجاح ،ازریم ییحی و دوب ازریم هللادسا هک اهيراجاق و اههدازهاش
 زا ینادنچ نارادمان اههبلط و املع زا .کلملامظعم و ناطلس یلعریما
 هک یناسک ،ینعی ؛دندماین یناهبهب و ییابطابط دمحم دیس لیبق
 ياهتیصخش زا .دندوب هطورشم کیتارپ نارود يزادناهار راکردناتسد
 و دماین یگدنیامن يارب یسک ،خیش دننام ،تسار فیط صخاش
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 هک دوب املعلاردص رفعج دیس ردارب ،30نسحم ازریم اقآ ناشناگدنیامن
 ]فیط نیا زا نینچمه[ .درکیم عافد هطورشم زا دیس ود ياپمهً ابیرقت
 يدحا هللارصن دیس جاح و ینباکنت رهاط ازریم و دوب يرون یلع خیش جاح
 جاح اهنآ لوا رفن هک میتشاد ار ناناگرزاب زا صخاش يهرهچ دنچ
 برضلانیما زا دعب هک ،يرهشوب راجتلانیعم جاح دعب و دوب برضلانیما
 .هیقب و دوب ناریا يراجت و يرگتعنص يزاوژروب صخاش ياههرهچ زا
 شدوخ ریس رد هک دوب فارشا فیط صخاش يهرهچ مه هلودلاعینص
 .دش سلجم سیئر

 یلصا فانصا ]مامت[ زا شیبامک هک دوب نیا ردص سلجم مهم یگژیو
 مه یتاباختنا راکوزاس .درک ادیپ هار سلجم هب هدنیامن کی ]مکتسد[ نارهت
 دنچ نآ زا ریغ[ اریز ؛دوب ]هیبش[ یفنص تاباختنا ]هب[ رتشیب دش رازگرب هک
 بختنم هکلب ،دندشن سلجم دراو مدرم يأر اب ]ناگدنیامن[ يهیقب ]هورگ
 یفنص تاباختنا دش رازگرب هک ]مه[ یتاباختنا ]اذل[ .دندوب ناشدوخ فنص
 .یفنص هجو مه و تشاد کیتارکومد هجو مه هک دوب یتاباختنا ،ینعی ؛دوب
 هار لوا سلجم هب رفن 32 ... و شورفریرح ،طایخ ،شورفباتک ياهفنص زا
 ناگدنیامن دصرد 52 دودح تفگ دوشیم یتاقبط رظنم زا سپ .دندرک ادیپ
 .دندوب دشر هب ور ِيزاوژروبهدرخ يهقبط زا )رفن تصش زا رفن 32( نارهت
 تامادقا يهعومجم و بیکرت رب سلجم ياهدرواتسد ثحبم رد هللاءاشنا
 .درک میهاوخ گنرد و ینأت لوا سلجم

 سلجم شیاشگ
 نیا هب و دش رازگرب[ ناتسلگ خاک رد لوا سلجم يهسلج نیلوا

 ياهروشک يارفس ،ارزو هسلج نآ رد .دوشیم هدوشگ ]سلجم بیترت
 سلجم .دنتسه رضاح هاش و نادهتجم ،دیس ود ،نایعا ،یلصا یجراخ
 هاش .دوشیم هدناوخ دورس و دوب ]رضاح خاک رد[ لارتسکرا .تسا یمسر
 مسارم زا دعب .دننکیم کیلش مه پوت ولیک 110 .دنکیم ینارنخس
 ناتسلگ خاک بنج هک دوشیم رقتسم ماظن يهسردم رد عمج نآ یمسر
 رهم مهدزناپ هبنشود زا و تسا یناغارچ و نشج نارهت بش نآ .دوب

 .دوشیم عورش سلجم یلصا راک رگید 1285

 سلجم بیکرت
 مه برضلانیما و هلودلاقوثو ،سیئر هلودلاعینص یلخاد تاباختنا رد

 اب نالک تیریدم و سلجم يهرادا بیترت نیا هب .دوشیم مود سیئربئان

                                                   

 رد نارهت ياملع تئیه سییر )1296–1250( املعلاردص نسحم ازریم .30
 .لوا سلجم



 

 

 رتشیب هک برضلانیما يهفاضاهب دوب نابصنمبحاص و ناگدازهاش
 يهدنهدداهنشیپ .تشاد ار وکابنت يهبرجت .دوب یتالیکشت يرصنع
 رایسب مه هطورشم رد .تفرگن لکش سلجم نیا هچرگ ؛دوب راجت سلجم
 شقن .دوب یلام ياهتیامح و یتالیکشت ياهراکوزاس لابند يدج
 هعماج مه .تشاد مه يايدج صوصخم نزو و هدنامزاس و کیتسجل
 رابرد .شدوخ یفنص يهعماج مه و تشاد لوبق ار وا ]نالک حطس رد[
 دننام ییاهپیت اما ،دادیمن سفنت هزاجا فنص هب هکنیا مغرهب مه
 .درکیم ظاحل ار برضلانیما جاح موحرم و راجتلانیعم ،ینانکهزوک

 هک یناکم .دنتساوخ ناکم هاش زا ]اهیسلجم[ اهنیا يهمه زا سپ
 ازریم يهسردم و دجسم بنج ،دوب ناتسراهب خاک داد اهنآ هب هاش
 سلجم مه رخآ ات و دنداد سلجم هب ار ناکم نیا .رالاسهپس ناخنیسح
 دیدج سلجم و دوشیم يرادهگن ]انب نآ زا[ مه نآلا .دنام ]اجنامه[
 نوناق میظنت يارب ار رفن ود نامز نامه زا .تسا هدش هتخاس نآ بنج
 دندوب 32کلملانمتؤم و 31کلملاریشم رفن ود نیا .دندرک نییعت یساسا
 هسنارف يهدرکلیصحت و مظعاردص يهلودلاریشم ياهرسپ ود ره هک
 شیب ناسیونخیرات هاگدید زا یلو ،دنتسنادیم بوخ ار هسنارف نابز .دندوب
 دندرکیم شالت و دندوب مجرتم ،دنشاب نوناق رگنیودت و فلؤم هکنیا زا
 یموب ار هسنارف و کیژلب یساسا نوناق يهدشهمجرت ياهدنب زا یشخب
 .درک زاغآ ار دوخ راک سلجم و دش یط ریس نیا .دننک

 سلجم هب نارهت ناگدنیامن دورو زا سپ هام هس يهلصاف اب رگید فرط زا
 رد يدیدج زاف زیربت ناگدنیامن ندمآ اب .دندمآ مه زیربت ناگدنیامن لوا
 زا شیپ مه ،روکف مه و دندوب هدنامزاس مه ،اهيزیربت .دش عورش سلجم
 دنتشاد رازفامرن شقن مه :دندوب هشقنود هطورشم ياهزاف رد مه و هطورشم
 افیا مه ار تبثم راشف يورین شقن نینچمه .رازفاتخس شقن مه و
 شخب تفگ دوشیم عقاوهب ،میریگب روتکاف هطورشم زا ار زیربت رگا .دندرکیم
 ياهپیت دندمآ هک مه یناگدنیامن .داتفایمن قافتا هطورشم زا یمهم
 روج دیاب نامز نآ يهدازیقت هب .هدازیقت هلمجزا ،دندوب زیربت صخاش
 تاناکما و دشاب 193333 دادرارق یناب هک دوبن ياهدازیقت .تسیرگن يرگید

                                                   

 ،هلودلاریشم دعب و کلملاریشم هب بقلم )1314 -1251( اینریپ نسح .31
  .دوب راجاق دهع رخاوا رد ناریا ریزوتسخن و راگنخیرات ،نادقوقح ،رادمتسایس

 يهدنیامن و رادمتسایس ،کلملانمتؤم هب بقلم )1326 -1253( اینریپ نیسح .32
 .دوب مراهچ هرود رد یلم ياروش سلجم سیئر و یلم ياروش سلجم هرود شش

 تفن تکرش« و ناریا تلود نیب هلاس تصش يدادرارق )1312( 1933 دادرارق .33
 نیا هب ار ناریا یتفن عبانم شورف و جارختسا و فاشتکا زایتما هک دوب »سیلگنا و ناریا
  .درک راذگاو تکرش
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 نآ .دنک مهارف ناریا رد ار ناتسلگنا طلسم تسیلایرپما يهرطیس یخیرات
 رد هتبلا هک[ دوب تیناحور يهقباس اب رکفنشور یپیت هکلب ،تشادن ار شقن
 دیشوپیم ]تیناحور[ سابل یهاگ ؛دوب تسیزود ]مه تیناحور نامز نامه
 نیهوت باب زا ار ریبعت نیا نم ]هک دیشاب هتشاد هجوت[ .دیشوپیمن یهاگ و
 ]لاثم يارب[ ؛دناطبترم هزوح ود اب هک دنتسه مه يرایسب نارگید .متفگن
 نینچ مه هدازیقت ياقآ .يرکفنشورریغ يهزوح و يرکفنشور يهزوح
 كرت .دوب هدش هتخانش رکفلارونم ناونعهب ار وا مه رتشیب .تشاد یتیعضو
 ناگدنیامن رگید[ .دنتخانشیم ار وا و دوب طلسم مه زیربت گنهرف هب ،دوب
 ناخ نسح ازریم ،34هعمجماما و دوب هلودلاراشتسم ]سلجم رد رضاح زیربت
 انب ادتبا .هدنامزاس و راداپوتسد ياهيرازاب زا ،35اقآ میهاربا و هلودلانسحا
 .دوب فوبلاط اهنآ يهرهچ نیرتصخاش هک دشاب هرفنهدزای زیربت میت دوب
 ياهيرصعمه زا رترب يدودح ات یسانشناهج رد و دوب روکف يدرف فوبلاط
 یناوید و یشزومآ ماظن رییغت يهرابرد .تشاد یمظنم نهذ .دوب شدوخ
 ،دمآیم زیربت میت اب رگا تاهج نیمه هب .تشاد یلمع و ینیع ياههاگدید
 زا نامز نامه .دماین میت اب زیربت میت ناتیپاک ؛دشیم رتهب رایسب میت عضو
 یتصرف .تساوخ رذع و دماین نارهت هب ًاساسا و دوب هدش هدزلد هطورشم
 هب هاگچیه و درکن هدافتسا مه تصرف نآ زا یلو ،نتسویپ يارب تساوخ
 نارهت هب زیربت زا هک یمیت[ ياههرهچ نیرتصخاش .درکن ادیپ دورو سلجم
 ماگنه .هدازیقت موحرم و اقآ میهاربا ازریم ،دوب 36یچود مشاهریم ]دمآ
 .دندرک هقردب یمرگهب ]ار اهنآ[ و دش لیطعت زیربت رازاب نت هس نیا تمیزع
 و تراسج یعون ناشدوخ اب اهيزیربت .دش ضوع اضف مه دندمآ هک نارهت
 .دندرک قیرزت ردص سلجم هب تبثم راشف يورین

 موس .دش همانزور بحاص سلجم ]هک دوب نیا[ داتفا هک يرگید قافتا
 هب ياهمانزور ،هاميد مهدفه رد نارهت هب اهيزیربت ندمآ زا شیپ ،رذآ
 .دوب سلجم تاعالطا و رابخا يواح هک دش رشتنم سلجم يهمانزور مسا
 نیلوا زیربت نمجنا يهمانزور .دوب هطورشم زا سپ همانزور نیمود نیا
 ازریم يزایتمابحاص اب دوب همانزور نیمود سلجم يهمانزور .دوب همانزور

                                                   

 سلجم يهرود نیلوا هدنیامن )1324 – 1239( ییوخ هعمجماما ییحی ازریم .34
  .دش ینادنز یتدم سلجم نتسب پوت هب زا سپ وا .دوب نارهت دهتجم و یلم ياروش

 يهرود نیلوا هدنیامن و نابلطهطورشم زا )1287-1254( يزیربت اقآ میهاربا .35
 هدنهانپ نایرج رد و تشاد هدهع رب ار تریغ نمجنا تسایر وا .دوب یلم ياروش سلجم
   .دش هتشک هلولگ برض هب هلودلا نیما غاب هب ناگدنیامن ندش

 نایناحور زا یچهَوَد مشاهریم هب فورعم )1288 – 1250( يزیربت مشاهریم .36
 .دوب زیربت باخرس و یچهود يهلحم



 

 

 نآ يریبدرس .دوب نارهت زا املع يهدنیامن هک املعلاردص ردارب ،نسحم
 .دوب 37یناهارف کلامملابیدا يهدهع هب مه

 نیا .دش لیکشت زیربت رد مه نمجنا کی نارهت رد سلجم تازاومهب
 .دوب یفیک ینمجنا و دشیم بوسحم اهيزیربت یلحم ناملراپ نمجنا
 مه ار یساسا نوناق میظنت يهغدغد و دندرکیم رکف ]مه رود اجنآ[
 هک دوب نیا زیربت و نارهت توافت هطورشم يادتبا نامه زاً اساسا .دنتشاد
 يهدنربشیپ اما ،دندوب مه یبوخ ياهرتراتسا و دندزیم تراتسا اهینارهت
 ناتتمدخ هللاءاشنا هک لیلد دنچ هب اهيزیربت ضوع رد .دندوب يدنک
 و دندرکیم رکف ولج هب ور ،دنتشاد هغدغد ،دندوب يدج تفگ مهاوخ
 .دندوب یتالیکشت ياهراکوزاس لابندهب

 راذگنوناق و هننقم يهوق طقف رگید و دش لیکشت سلجم لاح ره هب
 همانزور کی طقف .دندوب هتفرگن لکش هطورشم ردص بازحا زونه .دوبن
 پاچ زیربت رد مه نآ هک دوب هدمآ راک يور هطورشم درواتسد ناونعهب
 ناوت و ماوق ،یهدنامزاس مه هطورشم دض ياهورین و عاجترا .دشیم
 کی حطس رد زونه هطورشم ]هکنیا[ هصالخ .دنتشاد ار ناشدوخ صاخ
 راکوزاس نآ يارب ،تسا نامرآ کی دح رد هطورشم هکیمادام .دوب نامرآ
 ناونعهب تاعوبطم ،دناهدشن لیکشت بازحا ،درادن دوجو یتالیکشت
 یمومع يهصرع زونه مه هاگشناد و دناهتفرگن لکش یتاعوبطم يهعماج
 رد سلجم .دوب رتيدج سلجم راک ،دوبن شدوخ دعب ياهلاس موهفم هب
 بایغ رد و دوب ظفاحم ،دوب ریگیپ ،دوب هدش هطورشم ردام تقیقح
 یقلت هطورشم هاگلزنم دننک تظافح هطورشم زا دنناوتب هک ییاهداهن
 روصت هاش روصت .تشاد هینینقت يهوق زا رتيدج رایسب یشقن اذل .دشیم
 رگید و دراذگیم نوناق ؛تسا راذگنوناق طقف سلجم نیا هک دوب نیا
 دهاوخن نوناق يارجا رب تراظن و نوناق نتسشن ،نوناق يریگیپ هب يراک
 ]اههورگ نایم[ ياهلولو ادتبا نامه زا دش لیکشت هک سلجم اذل ؛تشاد
 داجیا یشنت مکاح دادبتسا و هاوخنامرآ ياهورین يهعومجم نیب و داتفا
 .دریذپب ار هطورشم دوب روبجم یخیرات رابجا رس زا هک دش

 سلجم تامادقا هلسلس
 لصفم اهدرواتسد لیذ هللاءاشنا هک داتفا سلجم رد مهم قافتا دنچ

 ياهراشا مادقا نیتسخن هب طقف اجنیا رد .تخادرپ میهاوخ اهنآ هب
 .دوب یمهم رایسب مادقا و دوب یلم کناب سیسأت بیوصت هک مینکیم

                                                   

 هب بقلم )1296 -1239( یناهارف نیسح ازریم یجاح نب قداصدمحم .37
 نیزگ ناوید وا زا .دوب هناورپ و يریما وا يرعش صلخت .ارعشلاریما و یناهارف کلامملابیدا
  .تسا هدنام اجب یسراف گنهرف هتسویپ و راعشا
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 هاوخيدازآ نایرج نیب گولاید نیلوا یلم کناب سیسأت بیوصت عوضوم
 .دندوب مه یمهم رایسب ياهگولاید هک دوب قباس دادبتسا ظفاح نایرج و
 سلجم رگید راب نیا هک دوب جراخ زا ماو نتفرگ ددص رد ًاددجم تیمکاح
 حالطصاهب هلودلادعس .دوب هلودلادعس اب یلصا شقن .داتسیا شلباقم رد
 لئاسم لیبق نیا و جرخ و لخد زا یلو ،دوبن یچیلام رصنع ،نارادباسح
 جراخم ]تسیل[ دیاب امش تفگ و داتسیا هلودلادعس .دروآیمرد رس
 و تفررد صوصخهب .دیهدب ام هب ار هتشذگ لاس هس دمآرد و تفررد
 رد تلود دمآرد .هطورشم زا شیپ لاس کی ،ینعی ؛1284 لاس دمآرد
 ناموت رورک 5/21 شاهنیزه اما ،دوب ناموت رورک هدزناپ دودح 1284 لاس
 دوب نیا مه تلود لاور .دندوب هدروآ يرسک ناموت رورک 5/6 ینعی ؛دوب
 شهاک يارب يرکف هن هکارچ .دنک نیمأت یجراخ ماو اب ار اهيرسک هک
 لثم هک تشاد دوجو يایکناب و یلوپ یلم ماظن هن و دندرکیم اههنیزه
 ناریا رد هجدوب يرسک جوا هک 1367 لاس هلمجزا ،بالقنا زا سپ ياهلاس
 دصرد 51 يوسوم تلود يهجدوب نیرخآ .دنریگب ضرق نآ زا دنناوتب دوب
 مه زونه و دنتفرگ ضرق یکناب ماظن زا لامک و مامت ار نآ هک تشاد يرسک
 يراکوزاس نینچ نامز نآ .تسا هدشن هیبعت لماک روطهب غلبم نآ ياج
 ناموت رورک 5/6 دوب ددص رد تلود .دنتفریم ماو غارس اذل ،تشادن دوجو
 ]تسرهف[ ادتبا تفگ .درک تمواقم و تفلاخم هلودلادعس هک دریگب ماو
 مینیبب و مینک دروآرب ار نآ سنالاب ام ات دیهدب ار ناتیاهدمآرد و اههنیزه
 لوا سلجم .دوش مادقا تسا زاین میدید رگا تقونآ ،تسا رارق هچ زا عاضوا
 .درک یگداتسیا ضارقتسا دوخ رس مه و هلئسم نیا رس مه

 رس یلم ناکت نیلوا ضارقتسا يهلئسم رب سلجم یگداتسیا اب
 ناوت ام دنتفگ .دندرک یلم یتکرح راجت .تفرگ لکش یلم کناب عوضوم
 هناگیب زا نامدوخ ای دنک مالعا ار شزاین تلود .میراد هیامرس عیمجت
 نامدوخ زا ای دریگب ضرق دهاوخن هطورشم تلود هک میریگیم ضرق
 راب ریز اهنآ و ]دمآ شیپ[ شکاشک و ثحب لاح ره هب .مینکیم نیمأت
 و اهتفلاخم ،اهشکاشک و ثحب نیمه زا یلم کناب يهدیا .دنتفریمن
 .زورما زوجم يانعمهب دوب نامز نآ حالطصا »كرپ« .دش هدییاز اهتمواقم
 یلم یعضوم اب سلجم رد رضاح يزاوژروب و هلودلادعس ،برضلانیما
 كرپ هرخالاب .دهدب ار یلم کناب سیسأت )زوجم( كرپ تلود ات دنداتسیا
 .دش سیسأت یلم کناب و دش هتفرگ

 ،شدوخ ریس رد .دراد ار شدوخ ریس یلم کناب رگید دعب هب اجنیا زا
 ]یلم کناب[ 1317 و 1316 ياهلاس رد ناخاضر نامز رد هرخالاب
 هک دوب نیا مهم و داتفا هار هطورشم نامز نآ لوا جوم اما ؛دش لیکشت
 رورک ود سلجم لخاد يزاوژروب .دندادن ار هناگیب زا ضارقتسا يهزاجا
 سلجم ریس يهمادا رد .دوب ناکت نیلوا نیا .داد ضرق تلود هب ناموت



 

 

 لوا سلجم رگید درواتسد .دش هداتفارب 39ریعست ماظن و 38لویت مه
 .دراد ار شدوخ صاخ تیاور مه نآ هک دوب هجدوب نیلوا میظنت

 یساسا نوناق میظنت
 سپ[ اهراجاق هک روطنامه .دیماجنا لوط هب یساسا نوناق بیوصت

 ار هطورشم نامرف یشکناجآ اب و ینالوط رایسب ]نامزتدم تشذگ زا
 تبسن ؛]دوب[ بیترت نیمه هب مه یساسا نوناق ]بیوصت تیعضو[ ،دنداد
 .درب يرتینالوط رایسب نامز میظنت يهرود هب

 یساسا نوناق بیوصت
 كرد ار هدشمیظنت یساسا نوناق تیهام ]دوجوم[ عاجترا هک ینامز

 يهقبط ار انس سلجم دنتساوخیم عقاو رد .درک رارصا انس سلجم رب ،درک
 و فارشا زا هک تسا یسلجم انس سلجم .دنهد رارق اروش سلجم قوف ام
 .درادن یمدرم و ياهدوت راکوزاس رگید و دوشیم لیکشت بصانمنابحاص
 .دریگب رارق اروش سلجم قوف انس سلجم هک دوب نیا رابرد طخ تساوخ
 دهعیلو ازریم یلعدمحم هک رذآ 25 ات دوب ]هلئسم نیا رس رب[ یشکاشک
 و تسژ شیپ زا شیب دمآ هک نارهت هب .دش نارهت یهار ،زیربت رد رقتسم
 ًاقیقد ،ینعی ؛اهزور نامه ]هک درک يراک[ و تفرگ یهاوخهطورشم روگیف
 نوناق[ شتایح ياهزور نیرخآ رد هاش نیدلارفظم ،1285 هاميد متشه رد
 هلحرم نیا رد یساسا نوناق ]بیترت نیا هب[ .درک اضما و هنیتسد ]ار یساسا
 بالط و نویناحور هک شوجدوخ و یمدرم ياهنشج رانک رد .دش بیوصت
 و يورم يهسردم رد يرورس و نشج ،دنتشاد يدج تکرش نآ رد مه
 .دش رازگرب رالاسهپس يهسردم

 یساسا نوناق ممتم
 هار يدج ییاهيریگرد نآ ممتم يهرابرد اما ،دش بیوصت نوناق

 یساسا نوناق ممتم ،دوبن يدج ياهيریگرد نیا رد زیربت رگا زاب .داتفا
 شیب ممتم ]بیوصت[ یتقو .دشیمن بیوصت مکتسد ای دمآیمن دوجوهب
 کی دوجو ناوتیمن دشاب هچره .درک عمجت زیربت دیشک لوط دح زا
 تفگ دوشیم .تفرگ هدیدان یلحم ناملراپ ناونعهب زیربت رد ار نمجنا
 هطورشم دراو نیقی اب لوا زا هک تهج نیا هب ؛دوب هجنپرس ًاحالطصا زیربت
 يدج شناربهر مه ،تشادن نشورهیاس و بذبذت نارهت فالخرب و دش

                                                   

 روظنم هب یسک هب تلود ای صخش يوس زا اهيدابآ و كالما تقوم تناما .38
   .دنیوگ ار  تایلام ذخا و يرادربهرهب

 تمیق تاناسون هک يوحن هب لایر خرن اب یجراخ یلام ياهتروص يزاسربارب .39
  .دنیوگ ار دشاب هدشهتفرگ رظن رد
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 .دنریگب ]ار يزیچ[ دندوب هدمآ .ناخراتس عون زا ياههدوت مه و دندوب
 هک دندوبن نارهت نارکفنشور رتشیب لثم .دننک بسک دندوب هدمآ
 نامز یتقو .دنریگب ار هطورشم دندوب هدمآ .دنشاب یلیخت يارگنامرآ
 عمج زیربت ناربهر .دندش عمج هناخفارگلت و نمجنا رد دش ینالوط
 .دندروآ مه ار ]اهنآ و[ نویناحور ]غارس[ دنتفر مدرم و ناروهشیپ .دندش
 يدج رایسب رایسب ]نایرج[ .دنتسویپ اهنز دعب .دنتسویپ نازومآشناد
 ،دوب هدش هتفریذپ هطورشم هک دوب ینامز تاکرحت نیا .دش ياهدوت و
 شدوخ راک دادبتسا .تشادن دوجو نآ زا یشیامن و هیامن چیه زونه یلو
 هدشن تردق رب رظان و دوب هتفرگن لکش لماک زونه سلجم .درکیم ار
 سلجم هب ،زیربت هلمجزا ،اهناتسرهش يهیقب ناگدنیامن زونه .دوب
 نامه ساسحا نیلوا .دشیمن سح نادنچ سلجم روضح .دندوب هتسویپن
 .دوب ضارقتسا زوجم عنم و یلم کناب يهلئسم

 نامز هب تبسن هک دنتشاد هتساوخ تفه اهيزیربت ،عطقم نیا رد
 صخش« :دوب مهم یلیخ هتساوخ نیلوا .دوب یقرتم ییاههتساوخ ناشدوخ
 تلود هک دیامن رداص هماع )توکس( تاکسا يارب یطختسد دیاب ینویامه
 روکذم يارزو ددع .)تسا هطورشم تلود ینعی( تسا عبات ار هطورشم ناریا
 ،ددرگ مزال هناخترازو کی لیکشت هاگره و تسین زواجتم ددع تشه زا ًالعف
 تیهام و اوتحم هب هاش ،ینعی ؛».دش دهاوخ هداد لیکشت سلجم ياضما هب
 .دوشن هدرتسگ تلود و دنکن زواجت رفن تشه زا هنیباک ،دنک حیرصت هطورشم
 :دندرک حرطم ار )زون راکمه( میرپ و یکیژلب زون لزع ،اههتساوخ يهمادا رد
 نایم تسا يايریگرد هب رظان دنب نیا ».دنشاب دیابن ًادبا يراختفا يارزو«
 .درکیم بوسحم هیلام و تاکرمگ ریزو ار زون دادبتسا .اهيزیربت و دادبتسا
 هک میسانشیم ریزو ناونعهب ار يرفنتشه نامه ام دنتفگیم اهيزیربت
 .دنتشاد تسد نیا زا ییاههتساوخ .دیدرک یفرعم ]ناتدوخ[ و دنتسه یناریا
 ناشیاههتساوخ هلیسو نامه هب و دندرکیم یتالیکشت راک فارگلت قیرط زا
 تفگ دوشیم دندرک هک يایتالیکشت راک اب .دنداتسرف ناریا رساترس هب ار
 .دندرک يرسارس ار اههتساوخ

 نیب یگنتاگنت کیناگرا طابترا هک دوب نیا داتفا هک يرگید قافتا
 .دوب رارقرب فارگلت قیرط زا زیربت نمجنا اب زیربت يهدنیامن تفه
 تاعالطا زیربت نمجنا هب فارگلت قیرط زا نارهت رد زیربت ناگدنیامن
 مه نمجنا ياضعا .دندرکیم زیهجت ار اهنآ ]رظن نیا زا و[ دندادیم
 نارهت ماجنارس .دندرکیم تیامح نارهت رد ناشناگدنیامن زا يدج روطهب
 یناهبهب( مه دیس ود هک ییاج ات دش زیربت يهمیمض و دمآ دجو هب مه
 .دندرک ادیپ روضح سلجم رد )ییابطابط و

 



 

 

 هعورشم-هطورشم يدنبفص
 هب زورما( .هعورشم ظفل رب دوب هداتسیا هاش .دش يدج یلیخ هلئسم

 لصفم ار نآ مه دعب تاسلج رد و میراد ياهراشا هعورشم-هطورشم ظفل
 لمع رد تساوخیمن هک ورنآ زا هاش یلعدمحم .)درک میهاوخ زاب
 مه تنطلس و میتسه مالسا تلود ام تفگ دهدب ار هطورشم يهنیتسد
 نآ زا[ .درکیم يراددوخ هطورشم مان ندرب زا .تسا هعورشم تنطلس
 ياهلمج .دنداتسیا هطورشم مان رس رب نارهت نآ زا سپ و زیربت ]فرط
 زیربت ».تفریذپ میهاوخن هطورشم مان زج« :]تفگیم هک[ دوب یخیرات
 طختسد راشف تحت هاش ]هرخالاب[ .دش لیطعت مه نارهت .دش لیطعت
 رد هاش شدوخ ریس رد تیاهنرد و دش یط هک دوب یلکیس نیا .داد
 .تشاذگ هحص یساسا نوناق ممتم رب 1286 رهم مهدزناپ

 نوناق ممتم ياوتحم ثحب رد هعورشم-هطورشم گنج لوا زاف
 صوصخهب و دیس ود رگید تمس و دوب خیش تمس کی .داتفا هار یساسا
 يرتيدج رایسب صوصخم نزو ]فجن[ نامز نآ .دنتشاد رارق فجن
 ياهشزومآ .دوب بطق يهزوح فجن يهزوح .تشاد نآلا هب تبسن
 ؛دندوب اجنآ مه يرایسب نایناریا و تفرگیم ماجنا اجنآ يوزوح کیسالک
 هک رظنم نآ زا فجن رد هک یناردنزام موحرم و یناسارخ دنوخآ هلمجزا
 ثحبِ تمس کی .دندمآیم باسحهب بطق دندوب ناریا يهزوح يهدنیامن
 رد .دوب فجن يهزوح مه نوریب زا ؛دوب خیش رگید تمس و دندوب دیس ود
 ددص رد دنکن اضما ار ممتم تشاد میمصت هک هاش یلعدمحم نایم نیا
 نم دهدن رظن فجن ات تفگ ور نیمه زا .دریگب ار فجن ياملع رظن دوب
 .منکیمن اضما ار ممتم

 دنب هس رس رب ناهاوخهعورشم و ناهاوخهطورشم لادج و گنج
 زونه لاس دص زا سپ هک تسا ییاهثحب هب رظان دنب کی .دوب ممتم
 نوناق لباقم رد ناریا تکلمم یلاها دوب هدرک حیرصت ممتم ؛تسا يراج
 .دندرک لاکشا دنب نیا رب وا فیط و خیش .دوب دنهاوخ يواستم یتلود
 نیب توافت ثحب و رفاک و ملسم تساجن و تراهط ثحب ناشلاکشا يانبم
 تلاصا مه نیملسم نایم زا و نیملسم هب ار تلاصا .دوب باتک نابحاص
 باتک بحاص ياهیبهذم اب دعب يهبترم تلاصا .دندادیم هعیش هب ار
 رفاک اهنیا رظن زا هک مه نامز نآ 40يهیرچین لها و نویرهد ،رافک .دوب
 هلئسم نیا رس یشکبانط و يزادناچم و گنج کی .دندشیم بوسحم
 سرادم سیسأت يهرابرد ]ناهاوخهعورشم لاکشا دروم دنب[ نیمود .دوب

                                                   

 اهنت هک دوریم راکهب یفسلف رواب نیا هب هراشا رد )Naturalism( مسیلاروتان .40
 .دنتسه لاعف ناهج رد تعیبط ياهورین و نیناوق
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 و یتلم و یتلود جراخم ،سرادم سیسأت درکیم حیرصت ممتم .دوب
 .دوش ررقم فراعم و مولع ترازو طسوت نوناق قباطم دیاب يرابجا لیصحت
 تعیرش فلاخم يرابجا لیصحت هک دندرک لاکشا خیش فیط و خیش
 يهماع« هک دوب دنب نیا رس موس يریگرد .میرادن يرابجا لیصحت و تسا
 يزیمم و دازآ نیبم نید هب هرضم داوم و لالض بتک زا ریغ تاعوبطم
 هک تسا یفالتخا دروم طاقن هلمجزا مه نیا هک ».تسا عونمم اهنآ رد
 رد ،تشاد رارصا روسناس عنم رب ممتم رد سلجم .تسا هدنز زورما هب ات
 يزیچ هچ هکنیا صیخشت تفگ و داتسیا نآ لباقم رد خیش هک یلاح
 دیاب هزوح نیا رد لمع كالم و تساملع اب دیفم يزیچ هچ و تسا رضم
 .دوب اهيریگرد نیا .دشاب املع رظن

 زیربت شقن يافیا
 يدج روطهب فجن تیاهنرد و نارهت سپس ،زیربت يریگرد نیا رد

 فجن رظنراهظا زا سپ .دندش هنحص دراو ناهاوخهطورشم زا تیامح رد
 هلئسم رگید ،یناسارخ دنوخآ ]رظن[ صوصخهب دوب یلصا رظن لماح هک
 ازریم موحرم ،یناسارخ دنوخآ .تفریذپ ار ممتم راشف ریز هاش و دش لح
 رخآ ات هک دندوب يدنمناوت ثلثم یناردنزام هللادبع خیش و ینارهت نیسح
 اب نادنچهن و دندوب هتفر گنرف هن هکنیا مغرهب .دندوب هطورشم تشپ
 دنتسناوتیم و دنتشاد ینیون ياههاگدید ،دندوب سامت رد اهرکفنشور
 .دننک رارقرب یعرش یگدنز و یفرع یگدنز و تیعضو نیب یسنالاب
 ثحب ندرکزاب زا سپ ،هطورشم راکردناتسد ياهورین ثحب رد هللاءاشنا
 دح رد ار مادکره ياههاگدید و یگژیو ،نابلطهعورشم و ناهاوخهطورشم
 .مهدیم حیضوت ناتتمدخ هسلج تقو و مدوخ داوس

 لوا :دوب مهسبحاص رظنم ود زا زیربت زا نآ رد و دش یط ریس نیا
 جوم هکنیا مود و ؛دنداد لوا سلجم هب ینوخ زیربت يهدنیامن تفه هکنیا
 ممتم بیوصت و میظنت مه و یساسا نوناق بیوصت هب مه ،زیربت راشف
 يرهوج و ییاوتحم هجو هک مه نآ رگید هجو .دش رجنم یساسا نوناق
 نابلطهطورشم و ناهاوخهعورشم نیب یخیرات عازن و گنج رد اجنیا دوب
 .تسا نابلطهطورشم اب ياهلحرم يزوریپ

 ریغص دادبتسا و عاجترا زیخزاب
 ینالوط يروحم هک تسا ریغص دادبتسا و عاجترا زیخزاب ،موس روحم

 سپ هلصافالب هک دوب نیا داتفا هلحرم نیا رد هک یتاقافتا زا یکی .تسا
 .درک يراذگجات ،هاش یلعدمحم ،دیدج هاش ،هاش نیدلارفظم توف زا
 سلجم و اهبلطهطورشم اب يراذگجات يادتبا نامه زا هاش یلعدمحم
 دض لماک میت کی هک دروآ شدوخ اب ار ینوماریپ .درک یشکطخ و طخ
 سلجم لالحنا و سلجم نتسب پوت هب ات وا نارود زاغآ زا .دوب هطورشم



 

 

 رب شنوماریپ و هاش قاتلش لوا يههجاوم :میتسه ههجاوم جنپ دهاش لوا
 دوب زیربت تاقافتا مود يههجاوم ؛دوب وگخساپ تلود و هطورشم ظفل رس
 .دوب کباتا بصن موس يههجاوم ؛دش خرهبخر زیربت ابً المع هاش نآ رد هک
 هللاءاشنا هک دوب هتشگرب رگید الاح و دوب هتفر جراخ هب هک ناطلسلانیما
 شقن رس رب فالتخا مراهچ يههجاوم ؛دوب میهاوخ شریس دهاش همادا رد
 رد .دوب هتفرگ لکش هامدادرخ رد هک دوب ییاهنمجنا نزو و سلجم
 ندش یتسینوگاتنآ رتشیب هچره ]تمس هب میوریم[ مجنپ يههجاوم
 هاش صخش اب نارهت ياهلاکیدار و زیربت نیب هک یطیارش رد اضف
 .میراد ار سلجم يزادنارب مه تیاهنرد .دشیم يدنبفص و يدنبههبج

 يراذگجات نامه رد یشکطخ
 هاش دعب زور هد .درک توف هاش نیدلارفظم 1285 هاميد مهدجه 

 توعد ار ارفس و اههدازهاش ،املع ]مسارم نیا يارب[ .درک يراذگجات
 يههجاوم نیلوا نیا .دندشن توعد نایسلجم زا مادکچیه یلو ،دندرک
 تسژ زیربت رد هاش .دز نآ هب هک دوب يرگنلت نیلوا و سلجم اب هاش
 ظفح ار نآ دوب روبجم مه نارهت رد و دوب هتفرگ هطورشم زا تیامح
 ]نارهت هب[ هکیتقو زا .دوب هطورشم ندرکیثنخ یپ رد ادتبا زا اما ،دنک
 نمجنا .دش ریگرد زیربت رد اهنمجنا اب ،يراذگجات نامز نامه زا ،دمآ
 ]مکح هاش يارب[ تشاد ار یلحم ناملراپ شقن اجنآ رد هک زیربت يزکرم
 تسناوتیمن اما تفاتیمنرب ]ار نیا[ هاش .تشاد ار مخز يال ناوختسا
 يریگرد نیلوا نیا هک درک ادیپ يریگرد نآ اب اذل[ دنک بوکرس مه ار نآ
 رد ار اهیسلجم هک دوب نیا مه مود يریگرد .]دوب نابلطهطورشم اب هاش
 .درکن توعد يراذگجات

 هطورشم دض نوماریپ
 زا خیرات يهرود ره رد .دوب هطورشم دض اپ ات رس زا دیدج هاش نوماریپ

 يارب میت نآ هک دیمهف و تخانش ار درف نآ دوشیم يدرف ره نایفارطا و میت
 نآ هک دیمهف دوشیم میت تخانش اب اههزوح يهمه رد .تسا هدمآ يراک هچ
 ،يرنه میت ات هتفرگ یشزرو میت زا ؛هدمآ يزیچ هچ نداد ناماس يارب هعومجم
 هدمآ هک میهجاوم یشزرو یمیت اب تقوکی .کیژتارتسا و کیژولوئدیا ،یسایس
 نادنچ و دنک افتکا زایتما لقادح هب ؛دنک دوجوم عضو ظفح و دریگب ار يواست
 .دورب نوریب ]نیمز زا[ هقیقد دون سأر و دراد هگن ار يزاب .دهدن مه يزایتما
 رد .دهد رییغت ار طیارش ات هدمآ .تسا مجاهم ]ام يور شیپ[ میت راب کی
 .تسا رارق نیمه زا مه یسایس يهزوح
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 .دوب هطورشم دض دصرد دص یمیت دوب هدروآ هاش یلعدمحم هک یمیت
 .دوب قازق نیملعم زا و یسور 41لاشپاش ،زیربت رد هاش یلعدمحم ملعم
 فارطا و دروآ نارهت هب ار زیربت ياهیجارخا یمامت و وا هاش یلعدمحم
 رایسب ،هطورشم دض ،عجترم زیربت ياهدنوخآ زا نت دنچ .درک عمج شدوخ
 دندوب دادبتسا نامز نارادهید زا و ماندب رایسب ،نکعمجلوپ ،رادرابنا ،يرشق
 نمجنا ]دعب یلو دندوب نمجنا وضع ادتبا اهنیا[ .دنتشاد مه یلام داسف هک
 ازریم هلمجزا ،دارفا نیا هاش یلعدمحم .درک جارخا ار اهنآ للع نیمه هب
 زا 42کلملارخافم مه نارهت رد .دروآ نارهت هب دوخ هارمه ار هللادسا
 یگمه و دوب شنزردپ و ومع هک ازریم نارماک و هلودلارخافم و دوب شنایفارطا
 .دندوب رگبوکرس تیاغهب و دبتسم تیاغهب ،هطورشم دض صخاش ياههرهچ زا
 .دمآ ياهطورشم دض رایسب ینوماریپ میت نینچ اب هاش یلعدمحم

 تلود« و »تیطورشم« رس رب قاتلش :لوا يههجاوم
 »وگخساپ

 سلجم نتسب پوت هب ات دیآیم نارهت هب هاش یلعدمحم هک ینامز زا
 و تیطورشم رس رب قاتلش لوا يههجاوم .میراد مهم يههجاوم دنچ
 هک مینادیم دش هتفگ نیا زا شیپ هچنآ رب انب .تسا وگخساپ تلود
 .دندوب هدرپس یکیژلب زون هبً اصخشم و اهیکیژلب هب ار ناریا تاکرمگ
 یلم ياهرازاب یشاپورف مه یکیژلب زون کیژتارتسا طبر و طخ ]يهجیتن[
 ؛درکیم راک سور طخ رد لماک روطهب .دوب یسور ياهالاک عفن هب ناریا
 روطهب زون .دادیم رونام ریسم نآ رد هاش یلعدمحم هک یطخ نامه
 ؛دوب هناخفارگلت سیئر و هناختسپ سیئر ،تاکرمگ سیئر نامزمه
 زا يوضع .دشیم بوسحم مه كرمگ ریزو و دوب شتسد هیلام قودنص
 ناریا یلم يهنیباک یلصا وضع یجراخ يدرف ،ینعی ؛دوب هنیباک ياضعا
 .دش عورش زون اب شاهلئسم یلو ،تشاد دوجو لبق زا يايریگرد .دوب
 ياهراکوزاس قباطم و یساسا نوناق قبط هک دوب راب نیتسخن يارب
 یفرعم سلجم هب دیاب تلود هطورشم ياهروشک ریاس کیتارکومد
 .دندش یفرعم رفن تشه .دشیم

 ییوگخساپ رس رب مه ثحب کی و دمآ شیپ زون رس رب ثحب کی
 ]تفگ سلجم[ هک دش عورش اجنآ زا ییوگخساپ ثحب .]سلجم هب ارزو[
 ]عوضوم نیا رس یثحب ههرب نیا رد[ .دشاب سلجم يوگخساپ دیاب تلود
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 .تشاد وا رب يرایسب ذوفن هک دوب راجاق هاش یلعدمحم یسور

 هب ازریم یلعدمحم سولج زا سپ )1287 یفوتم( کلملارخافم ناخیقنیلع .42
 هب مهم و دیدج لغاشم زارحا يارب هک دوب دهعیلو نایفارطا يهرمز رد تنطلس تخت
 .دمآیم باسحهب هطورشم نافلاخم زا و هاش مراحم زا و دش دراو نارهت



 

 

 مظعاردص هنطلسلاریشم .دوب هدش داجیا هنطلسلاریشم و هلودلادعس نیب
 یعیبط روطهب و دوب اهيزیربت راکياپ پیتً المع مه هلودلادعس و دوب
 و یلام تاعالطا مه .دوب هدروآ تسدهب مه ار اهیسلجم يوگنخس شقن
 نیع .ار شدوخ صاخ يدازآ و تراسج مه و تشاد یتالیکشت پیت
 رد« :تسا مهم رایسب هک مناوخیم عازن نیا رس ار هلودلادعس يهرواحم
 يریزو چیه نیعم يارزو زا ریغ و دنشاب لوئسم ارزو دیاب هطورشم تلود
 رگم ؟میتسین هطورشم تلود ام رگم .دنشاب دیابن یمسر ای يراختفا هاوخ
 عضوم فرح نیا لباقم رد هلودلاریشم »؟هدادن هطورشم ام هب تلود
 هطورشم امش هب تلود و میتسین هطورشم تلود ام ،ریخ« :تفگ و تفرگ
 و هاش ،رابرد یقلت ».تسا نیناوق عضو تهج دیراد هک یسلجم .هدادن
 عضو ینوناق ؛تسا نینقت طقف سلجم راک هک دوب نیا شنوماریپ عاجترا
 ای دنیشنیم تخاس رد نوناق هک درادن نیا هب يراک رگید و دنکیم
 ،دوشیم ارجا نوناق زا یشخب هچ ،دوشیمن ای دوشیم ارجا ،دنیشنیمن
 ارجا نوناق هک دراد دوجو ینیمضت هچ و تسیچ نوناق تهج و تمس
 جاح اجنیا رد .دوشیمن بوسحم سلجم یتراظن يهزوح رد اهنیا ؛دوش
 تلود« :دریگیم هلودلادعس زا تیامح رد یخیرات یعضوم برضلانیما
 ،میتسین هطورشم ام رگا .ماهدادن هطورشم امش هب نم دیوگب دناوتیمن
 هطورشمً امسر ار نامدوخ ام ؟دنتسرفیم )هدنیامن( ثوعبم تایالو زا ارچ
 اب رگم .دریگب سپ ام زا دناوتیمن سکچیه هک میراد یقوقح و مینادیم
 نوخ زا ،يراجت مه و هدوب یتعنص مه هک يزاوژروب يرصنع هکنیا ».تلم نوخ
 تشپ هدارا رصنع نآ رد هک هطورشم رد تسا يدج يزاف دنکیم تبحص
 .برضلانیما تسد هب هکلب ،اهلاکیدار تسد هب هن مه نآ ؛دیآیم اهنامرآ
 لاوحا نایب هک هدنام اجهب يورسک زا یخیرات يهلمج ود يریگرد نیا يهرابرد
 ندراذگ نوناق يارب اهنت یلو دوب یتساوخ نایم رد یسلجم کی« :تسا هرود
 ،لیسناتپ نودب اما دشاب یسلجم ».دوب نیا هاش روظنم و رظنم .ییورین چیهیب و
 یلعدمحم لاوحا نایب هک دراد يرتبلاج يهلمج يورسک .تیامح و ورین
 ».تفرگیم سپ دوب هداد شردپ هک ار هچنآ ازریم یلعدمحم« :تسا زین ازریم
 ینیشنبقع اجنیا اما ؛درک حرطم يورسک هک تسا هلئسم يهرهوج و ناج نیا
 دیاب هاش هکنیا رس داتسیا هک دوب زیربت .دوب زیربت راشف لباقم رد زاب هاش
 دنک حیرصت دیاب ؛دنک نایب ار هطورشم يازابام دیاب ؛دنک همجرت ار هطورشم
 و تفریذپ ار اهنیا جنکهس رد هاش .تسا هطورشم ماظن و تکرح ياوتحم هک
 ار يرگید یکیژلب ات یکیژلب زون لزع هب داد تیاضر جنکهس نامه رد زاب
 قاتلش رب ناهاوخهطورشم و زیربت زاف نیا رد هکنیا هصالخ .درک شنیزگیاج
 .تفر بقع مدق کی هاش و تفرگ تروص ياههجاوم و دنداتسیا هاش

 زیربت و هاش یخرهبخر :مود يههجاوم
 یکی :داد خر هعقاو ود .دوب هاش و زیربت نیب ًالماک رگید يههجاوم

 .ناطلسلامارکا يهعقاو يرگید و دوب 1286 تشهبیدرا رد غادهرق يهعقاو
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 لابندهب سلجم .دوب هناکلام يهرهب و تایلام رس رب يریگرد غادهرق رد
 ار نیا ناجیابرذآ رد عفانم نابحاص اما دوب ریعست ماظن و لویت يزادنارب
 تلایا مکاح ای هک دندوب یلحم ياهتردق عفانم نابحاص .دندیباتیمنرب
 .دوب تلایا زا رتکچوک هک تیالو مکاح و رادنامرف ای دندوب

 ،ناخكویب ،شرسپ مه و شدوخ مه هک دوب 43ناخمیحر نایلاو زا یکی
 نتفرگ رس رب اجنآ تشاد هک ینایفارطا اب شرسپ .دندوب دبتسم و دساف تیاغهب
 رایسب جوم قافتا نیا .دنتشک ار ییاتسور 250 و دنتخادنا هار هب راتشک تایلام
 دیسر نارهت هب جوم نیا .درک داجیا زیربت نمجنا و ناجیابرذآ لک رد يدیدش
 ود و ]عیاقو نیا لابندهب[ .دنتفرگ میحرت سلجم ]ناگتشک يارب اجنآ رد[ و
 .ایاضق یقبام هک مه دعب و دندش لاعف دیس

 ياهنوناک و زیربت رهش زا تظافح لمع رد هک دوب نیا دعب يهلئسم
 نیدهاجم تسد هب دوب هداتفا مارآمارآ ،هناخفارگلت و نمجنا لثم ،هطورشم
 میهاوخ نآ رگهراظن رتولج و دنتفرگ لکش ناشدوخ ریس رد هک زیربت
 ار هللادسا مان هب يدرف دندادیم ساپ ار رهش هک ییاهبش زا یکی .دوب
 و دوب حلسم یلو ،تسا يداع يدرف دندرکیم رکف هک دندرک ریگتسد
 رسپ درف نیا .دوب اجنآ رد شاشتغا داجیا و زیربت هب ندمآ رومأم
 :دوب هداتفا قافتا ود ،نیاربانب .دوب نارهت رد ازریم یلعدمحم ِیشابشارف
 و دمآیم باسحهب تیمکاح لماع هک ناخمیحر رسپ ]هکنیا لوا قافتا[
 ،هللادسا ]هکنیا مود قافتا[ ؛دوب هدز تیانج و راتشک هب تسد ،دوب یلاو
 ارجا ار یتیرومأم ات دوب لماع و دوب هدمآ نارهت زا هاش یشابشارف رسپ
 تسژ زیربت و داتفا هار هب زیربت رد یجوم ]قافتا ود نیا یپ رد[ .دنک
 هس یمامت دش روبجم هاش و درک تیامح مه نارهت .تفرگ یماظن
 و یتلود ياهراک زا ناخمیحر يرانکرب :دنک نیکمت ار زیربت يهتساوخ
 و زیربت ینمیا .رخآ رد و ناخمیحر رسپ يرانکرب مود و وا ندرکینادنز
 هب زاب ،یلبق نتفر راشف ریز زا یمک يهلصاف اب هاش .زیربت زا ییوجلد
 .تفریذپ و تفر جنکهس

 کباتا بصن :موس يههجاوم
 بصن غارس میورب هکنیا زا شیپ .دوب کباتا بصن رس رب رگید يههجاوم

 ياراد يربهر دقاف و نامزاسیب هک نارهت اب هسیاقم رد .مینک زاب يزتنارپ کباتا
 رایسب و صخشم ياههاگدید بحاص ،یهدنامزاس دجاو زیربت ،دوب هتیروتا
 رارمتسا يارب دوب ینیمضت اههدوت ینادیم روضح .دمآ نادیم هب هدوت .دوب يدج
 شیپ مدرم .تفرگ لکشیبیغ زکرم 1286 راهب .هطورشم ياهنامرآ ققحت و

                                                   

 رد هطورشم نافلاخم زا ترصن رادرس هب بقلم )1290-؟( ولنایبلچ ناخمیحر .43
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 هک یبیغ زکرم .دندوب هدش حلسم هدنکارپ روطهب یبیغ زکرم نتفرگلکش زا
 ياههتسد نیلوا ]جیردتهب[ .دندمآ دوجوهب دهاجم ياههتسد تفرگ لکش
 ماظن قشم و دندیرخ گنفت .دنتفرگ لکش ییادف ياههتسد مه دعب و دهاجم
 مهم .هطورشم زا تیامح رد دش یگرزب ناگداپ زیربت تقیقح رد .دندیدیم
 دوب هطورشم نمشد هک ار 44دهتجم نسح ازریم نمجنا نامزمه هک دوب نیا
 نامز رد وا .هاش نوماریپ ءزج دشودمآ نارهت هب مه وا .درک جارخا زیربت زا
 ار لوصحم زا یشخب هک دوب یسک رادرابنا .دوب اهرادرابنا زا یکی دادبتسا
 .تشادیم هگن رابنا رد و درکیم ذخا اهناقهد زا هناکلام يهرهب ناونعهب
 نسح ازریم .دوب رادنیمزنالک بنج نامزاس شیبامک رادرابنا تفگ دوشیم
 تیناحور مارآمارآ .دوب هجو کی نیا .دش جارخا هک دوب رادهید و رادرابنا دهتجم
 اب ناشتیدض تلع هب طقف اهجارخا نیا .دشیم جارخا زیربت زا هطورشم دض
 و ناشدوخ و دندوب دساف هک دوب تلع نیا هب بلغا هکلب ،دوبن هطورشم
 زا  و دندوب مه هطورشم دض ،اهنیا رانک رد .دنتشاد یلام داسف ناشهداوناخ
 .دندشیم جارخا زیربت

 موحرم و دوب هتفرگ لکش زاقفق رد 1284 زا نویماع نویعامتجا ]تیعمج[
 رایسب درف هس ،ینایقدص لوسر جاح و شورفاود یلع جاح ،ویسوم یلع
 .دوب يرازاب ینایقدص لوسر جاح .دندرک اپرب زیربت رد مه ياهبعش ،مانشوخ
 پیت مه ویسوم یلع .تشاد هناخوراد و دوب یقلَخ پیت شورفاود یلع جاح
 نمجنا و یبیغ نمجنا نانیا .دش یماظن پیت دوخ ریس رد هک دوب یمدرم
 زاقفق نیدهاجم شیارآ و یعاسم اب زیربت ،ینعی ؛دندرک اپب ار زیربت نیدهاجم
 ماجسنا مه :دش ماجسنا بحاص زیربت .درک ادیپ یماظن ناماس زیربت دوخ و
 .یتالیکشت ماجسنا مه و نامرآ رس رب ماجسنا مه ،ینهذ

 بصن رس رب هک تفرگ تروص یموس يههجاوم سوقوشک نیا رد
 زا ناطلسلانیما .میدرک رورم ار کباتا ریس شیپ تاسلج رد .دوب کباتا
 ریسم رد 1286 نیدرورف رخآ .دوب ناریا رد دادبتسا صخاش دارفا
 دهاجم هورگ مه ناریا لامش و یلزنا رد .دیسر یلزنا هب ناریا هب تشگزاب
 ياهقازق تیامح اب ناطلسلانیما .دندوب مه حلسم هک دوب هدش لیکشت
 یلو ،دش در مه هلکسا و لپ زا ،دش هدایپ یتشک زا ،دیسر یلزنا هب سور
 .دندش شدورو عنام و ریگرد نیدهاجم دوش یلزنا دراو تساوخ یتقو
 اما ،دوش دراو کباتا دنتشاذگن و تفرگ لکش يزیرنوخ نودب يايریگرد
 کباتا زا سلجم هنافسأتم و دش ییاهتیامح نارهت فرط زا هرخالاب
 .دوب سلجم ياهيراگناهداس زا یکی نیا هک درک تیامح
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 تشهبیدرا مهدزیس خیرات رد و دمآ کباتا ماجنارس سلجم تیامح اب
 فاکش مه کباتا طخ .دش لیکشت کباتا يهنیباک .دش ریزوتسخن 1286

 و ناهاوخهطورشم نالاد رد یتالیکشت و هناکریز رایسب .دوب سلجم رد
 و بلج مه ار فجن يأر دوب ددص رد و درکیم يزاب ناهاوخهعورشم
 رگا .دوب کباتا دض هطورشم زا شیپً الصا و ادتبا زا فجن اما ،دنک بذج
 .دندوب هدرک ریفکت ار کباتا اهیفجن هک میدرک هراشا دیشاب هتشاد دایهب
 هتشاذگ رانک ار وا مه هاش و دوب هدرک افعتسا کباتا ،ریفکت نآ لابندهب
 تانایرج زا سپ .دوب هتفر روشک زا جراخ هب مه کباتا و دوب
 ریفکت ثحب هرابود اضف نیا رد .تشگرب ناریا هب هک دوب یهاوخهطورشم
 رد کباتا دض ياضف کی و درک ادیپ لزنت شتیعقوم ؛دش حرطم کباتا
 کباتا ریفکت يهمان نامزمه .دمآ دوجوهب سلجم نورد و زیربت ،نارهت
 رد کباتا ماجنارس .دش رشتنم هرابود دوب هدش میظنت فجن رد لبق زا هک
 ياضعا زا یکی ،فارص ياقآ سابع تسد هب 1286 دنفسا متشه خیرات
 شدوخ هب ریت کی مه اقآ سابع نآ زا سپ .دش رورت ،زیربت یبیغ نمجنا
 .درک یشکدوخ و دز

 ياهینایب هطورشم دض ياهيرابرد .درک ادیپ رییغت اضف کباتا رورت زا سپ
 نومضم .دندرک اضما همه ،هاش زا ریغ ؛اضما داتشه داتفه دودح اب دنداد
 هطورشم زا تیامح رد ینمجنا و دندییارگ هطورشم هب هک دوب نیا هینایب
 کباتا رورت .دوب یکیتکات ینمجنا هک »تمدخ نمجنا« مان هب دندرک تسرد
 رد .تسکش هلحرم نیا رد دادبتسا ياهتمواقم ؛درک ضوع ار اضف یلکهب
 زاف دراو ناهاوخهطورشم اب ناهاوختعیرش گنج تانایرج مه نآ لالخ
 زا رتالاب رایسب رایسب هطورشم لباقم رد هعورشم يهراوف .دش دوخ رتيدج
 زا یجارخا دهتجم .دشیم کیدزن هاش و رابرد هب خیش مارآمارآ .تفر هتشذگ
 یسک ؛تسویپ خیش هب مه 45یمامخ یجاح .دش کیدزن خیش هب مه زیربت
 هب دوب هدش روبجم تشر لاکیدار ياضف لیلدهب و دوب تشر نیعجترم زا هک
 دندوب نارهت رد ناوخهضور هللافطل ازریم جاح و یلمآ دمحمالم .دیایب نارهت
 46يدزی مظاک .خیش تیروحم هب دنداد لیکشت ار اهبلطهعورشم پمک و
 تماق و دق رد هچرگ ؛دمآیم باسحهب یبطق اجنآ رد و دوب فجن روحم مه
 نمجنا نارهت نویرشق .دوبن ینارهت ياقآ ازریم و یناردنزام ،یناسارخ دنوخآ
 لاثم يارب ؛درک راک یتالیکشت تروصهب املع نمجنا .دنداد لیکشت املع
 .دشیم رازگرب اهبطق زا یکی يهناخ رد بش ره و دوب رایس ناشتاسلج

                                                   

 ناعفادم زا ینالیگدیلقت عجرم )1287 –1200(یمامخ دمحمالم جاح .45
 .دوب هعورشم يهطورشم

 هورع شراگن لیلد هب هک )1210- 1298(  يدزی ییابطابط مظاکدمحم دیس .46
 .دوب هعورشم يهطورشم عفادم ياهقف زا تسا هورع بحاص هب فورعم یقثولا



 

 

 و ]دمآیم رامشهب[ نانادرگهنحص زا دوب حادم و ناوخهضور هک هللافطل
 تشه تفه نیا رد هک ینانادرگهنحص نیمه دننام ؛دش لاعف يدج روطهب
 زورما هب ات هطورشم زا هشیمه ناحادم و ظاعو يهعماج .میدید هتشذگ لاس
 .دنتشاد یخیرات شقن

 24 رد و داتسیا یساسا نوناق رب املع تراظن لصا يهیبعت رس خیش
 هفاضا ممتم هب یساسا نوناق رب دهتجم جنپ یتراظن شقن لصا دادرخ
 شکاشک رگید اجنیا .دوب نامز نآ رد ناشياهدرواتسد زا یکی نیا .دش
 دادرخ 28 .تفرگ رارق هعورشم نایرج لباقم هطورشم نایرج و داد خر

 هب ینزرداچ نامز نآ .دندش رقتسم و دندز رداچ هنیدآ دجسم رد 1286
 هناشاک و هناخ زا و مینزیم رداچ ،ینعی ؛»میتسه ام« هک دوب ینعم نیا
 و دوش لح هلئسم ات مییآیم یمومع يهصرع هب و مینکیم ناکملقن
 نتفرگ اب ییابطابط موحرم رگید اجنیا .دنک ادیپ ققحت نامهبلاطم
 میظعلادبع هب ناهاوختعیرش و خیش .دش هیضق دراو يدج و دنت عضاوم
 ادیپ ققحت قافتا نیا یلو ،دنورب ورین رثکادح اب دندیشوک ؛دندرک چوک
 دمآ ]هنحص هب[ زاب مه زیربت .دش ادیپ نارهت رد یچوک دض ياضف .درکن
 اهنمجنا .داتسیا ،نایچوک اهزور نآ تایبدا اب ،ناگدننکچوک لباقم رد و
 نیب ياههجاوم و دش لیطعت اهرازاب .دندش لاعف نارهت رد و زیربت رد
 رورت زا سپ قافتا نیا هک دمآ شیپ ناهاوخهعورشم و اهبلطهطورشم
 .دش عمج يدایز دح ات کباتا

 .دش شاهناکریزریغ لمع نیمود بکترم سلجم عطقم نیا رد
 هرکاذم دراو خیش یناهبهب هللادبع دیس و ییابطابط دیس موحرم و سلجم
 ایآ و تسیچ هطورشم ياوتحم دیسرپب سلجم زا امش دنتفگ .دندش
 و درک یلاؤس نینچ ،خیش .ریخ ای هدمآ عرش فذح روظنمهب سلجم
 ظوفحم يارب ار تسژ نیا ناهاوخهعورشم .داد یخساپ مه سلجم
 اب ام کش ،میتفرگ یعضوم ،میدرک یچوک ،میتشاد یکش ام هک دنتشاد
 نیا .تفای نایاپ هلئسم و میتفرگ باوج ام ،دش فرطرب سلجم دروخرب
 مهم رایسب اجنیا رد هلئسم نیا .دوب کباتا رورت زا سپ زور دنچ تسرد
 کباتا ار چوک يهنیزه دش صخشم وا گرم و کباتا رورت زا سپ هک تسا
 بیج زا هن ،شدوخ بیج زا و تشاد هژیو یکیدزن خیش اب کباتا .دهدیم
 یلام کیتسجل رورت اب .دادیم کباتا ار چوک يهنیزه ،تلود
 و تشگرب اضف یهاوخهطورشم نایرج ندرکادیپ توق و نابلطهعورشم
 عضوم ناگدننکچوک لباقم ،سلجم و نارهت ،زیربت صوصخهب ،ناریا
 مود يهبرض مه اجنیا .دندروآ مه ار هیضق لیذ و ردص لمع رد و دنتفرگ
 .میدنبیم اجنیا رد ار زتنارپ نیا .دش دراو اهبلطهعورشم هب

 دادرخ رد .دوب سلجم شقن و اهنمجنا نزو يهرابرد يدعب يهلئسم
 نوناق ياوتحم .دش هدنارذگ اهنمجنا يریگلکش يارب ینوناق 1288
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 اب دوب راذگنوناق يداهن هک دوب هدش لیکشت یناملراپ .دوب یقرتم ییاوتحم
 لکش رد هک اههدوت زا یشخب و ناگتخیهرف زا لکشتم ،یتروشم راکوزاس
 هیبعت یمسیناکم بلطهطورشم نایرج اجنیا .دندوب هدش هداد نامزاس فانصا
 رانک رد اروش روضح يهدیا .دریگب لکش نییاپ زا مه ییاهنمجنا هک درک
 یناقلاط دومحم موحرم طسوت 1358 لاس رد هک مه ناملراپ و سلجم
 هک توافت نیا اب درکیم تیعبت لومرف نیا زا تقیقح رد دش هزیروئت
 تراظن سلجم ]هک تسا نیا لومرف لصا[ .دوب هطورشم نارود زا رتهدشراک
 تالحم رد نییاپ زا مه اههدوت و دراد هیرجم يهوق و تردق رب الاب زا یماع
 هکنیا تلع .دننکیم لصفولح و دنربیم شیپ ار ناشدوخ لئاسم اهاروش و
 دوب نیا داتسیا اهاروش لباقم 1358 لاس رد یمالسا يروهمج تخس شخب
 تسا نکمم هک یقیرط ره هب ار سلجم .دریگن لکش نییاپ زا يراکوزاس هک
 زا دوشیمن ار یمدرم ياروش اما ،تخادنا کیتارکومد راکوزاس زا دوشیم
 یسک تردق زا و دنتسه مدرم دوخ دشاب هچره .تخادنا کیتارکومد راکوزاس
 .درادن تلاخد اهنآ رد

 نامز رد يرتقیقر لکش هب نمجنا بلاق رد اهاروش لیکشت يهدیا
 لیکشت ياهلصاف اب اهنمجنا .دش لیکشت تنملراپ .دوب مه هطورشم
 توافت .دوب هدش لیکشت زیربت رد لبق زا یلحم یناملراپ و نمجنا .دندش
 لکش تالحم رد اهنمجنا هک دوب نیا رد یلحم ناملراپ اب اهنمجنا
 ار یلئاسم زا تسد نآ .دنربیم شیپ ار ناشلئاسم ناشدوخ و دنریگیم
 لقتنم سلجم رد ناگدنیامن هب دنربب شیپ دنناوتیمن ناشدوخ هک
 .دنربب شیپ ار هلئسم یناقوف رادم زا و الاب زا اهنآ ات دننکیم

 دوز رایسب نارهت و تشر ،نامرک ،سراف ،ناسارخ ،زیربت رد اهنمجنا
 هتبلا هک دندش راکوزاس ياراد ناشدوخ .دندش یمدرم و دنتفرگ لکش
 .دوبن هبرجت هکنیا هلمجزا تشاد هارمه هب مه ار شدوخ صاخ تالکشم
 .دنتشادن یشقن چیه .دندشیم باسح ماعنالاک ماوع مدرم نیا زا شیپ
 امک ؛دندرکیم یط ار ییاطخ و نومزآ ریس اهنمجنا تلع نیمه هب
 ییاطخ و نومزآ ریس دراد مارآمارآ مه دعب هب 1377 ياهاروش نیا هکنیا
 یسک ناریا رد اهتنم ،تسا هلاحمال اطخ و نومزآ ریس .دنکیم یط ار
 !درادن ار نآ يهلصوح

 ات 1815 زا .دش لح هلاسدصیس يهلصوح اب ریس نیا سیلگنا رد
 زا ناگدنهديأر دادعت ات دیشک لوط ،نرقمین زا شیب يزیچ ،1867

 فورصم يرتشیب نامزتدم .رفن رازه دصتشه هب دسرب رفن رازه دصراهچ
 ماوع سلجم شنیچ مه زونه .دنوش يأر قح بحاص مه اهمناخ ات دش
 هدنیامن ود یلدنص يهلصاف و تسا قباس تنس نامه قبط سیلگنا
 رگیدکی هب ناشیاهریشمش ،دنشکب ریشمش ود ره رگا هک تسا ياهزادناهب
 يریگرد ماوع سلجم رد دوب لمتحم ناشیارب ینعی نیا .دنکن دروخرب



 

 

 دوب علطم دیاب بلاطم نیا زا[ .دمآ شیپ مه ددعتم هتبلا هک دیایب شیپ
 ،میاهدنامبقع ام هکنیا .دیآیمن شیپ ام يارب طقف يریگرد ]مینادب ات
 ،تسین نینچ .تسا نیقلت ... و مینک یط ار یسارکومد ریس میناوتیمن
 هلحرم دنچ یط مه هسنارف رد .دنتشاد ار ناشدوخ ریس مه اهنآ
 هعماج ات داتفا یمهم تاقافتا مه رس تشپ نرق کی رد .دش يزیرنوخ
 .دندش يأربحاص مه نانز ،دندش يأربحاص همه و دش یبزح
 نایم رد دوب یبمب مهدزون نرق لیاوا رد وندنالز نانز ندش يأربحاص
 ناهج يهمه هب شیاهشکرت .دوب يراج ناهج رد هک یتاقافتا و طیارش
 .دوب یمهم قافتا دح نیا ات .تفر

 یسک ؛درادن ریس ندرکیط يهلصوح یسک هجوچیه هب ناریا رد
 دوخ ياج رس دیاب لوا زا نامزیچهمه ای .درادن اطخ و نومزآ يهلصوح
 هایس و ینغور یمک هک ار يزیچ ره .دشاب دیابن زیچچیهً الصا ای دشاب
 یط ریس نیا اج ره .دنزادنایم رود دشاب هتشاد زاین ریمعت هب و دشاب
 نیرتهلصوحاب و نیرتهدشراک هک تسا هدش یط هلصوح اب تسا هدش
 يدج لاکیدار تامادقا اهنمجنا اجنیا اما ،دوب سیلگنا رد مه نآ لکش
 و دادبتسا .دندشیم جراخ ناشدوخ يهزوح زا ًاتعیبط بخ و دندرکیم
 هدش لیدبت لوغ هب اهنمجنا ییوگ ؛دنتشاد ساره اهنآ زا مه عاجترا
 نماد هلئسم نیا هب مه ناشدوخ ياهیگبرجتیب و تاهابتشا .دندوب
 دندش بطق ناشدوخ اهنمجنا مارآمارآ میدیسر هک هطقن نیا هب .دزیم
 يارب دندش یهاگیاپ جیردتهب .دندرک ادیپ مه ار ناشدوخ راکوزاس و
 یخرب خیرات زا ياهرود ره رد .هطورشم لاکیدار رگحیضوت ياههرهچ
 هطورشم رد هک یناسک زا یکی .یحیضوت راک لها یخرب و دناهدنامزاس
 لامج دیس يرگید و دوب نیملکتملاکلم موحرم دوب یحیضوت راک لها
 ياهتفایرد و كرد .دنتشاد هنیمز نیا رد ياهژیو شقن هک ظعاو
 تدحو هطورشم نامرآ و هطورشم اب اما ،دوب دودحم ادتبا زا مه ناشدوخ
 و يربنم يهقباس هب هجوت اب دعب و دندیسر یماجسنا هب و دندرک ادیپ
 .دننک لقتنم نوریب هب یبوخهب ار ماجسنا نیا دنتسناوت ناشندوب بیدا

 زا سپ هام شش دودح( 1286 لاس زییاپ زا اهنمجنا تفگ دوشیم
 ]هک ییاج ات[ .لاکیدار تیاغهب مه و دندوب سوسحم و بوسحم )يریگلکش
 يارب هاش هک ینامز رگید .دندرکیم تلاخد سلجم يهزوح رد یهاگ
 ریشمش ور زا هاش يارب مه اهنآ ،دوب هتسب ور زا شیبامک ار ریشمش هطورشم
 اب نامزمه .ظعاو لامج دیس و دوب نیملکتملاکلم مه ناشیوگنخس .دنتسب
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 47رداهب ریما .دوب هدش هتشذگ زا رتيدج رایسب مه هاش نوماریپ ،قافتا نیا
 ناهفصا رگبوکرس یعاجترا مکاح هلودلالابقا .دوب هدمآ هلودلالابقا .دوب هدمآ
 هدمآ هنحص هب لماک روطهب رگید لاشپاش .دوب ریگرد اهیناهفصا اب هک دوب
 بوکرس لها هیلوا نوماریپ زا رتشیب و رتيدج رایسب هاش ینونک نوماریپ .دوب
 دراذگ نوناق طقف سلجم هکنیا رس رب تساوخ« :درک هنقًح هاش اجنیا .دندوب
 ».دشابن مه اهنمجنا و

 اهنمجنا نزو ،سلجم شقن :مراهچ يههجاوم
 يههجاوم »دشابن مه اهنمجنا و دراذگ نوناق طقف سلجم« هکنیا
 نارهت ياهنمجنا .اهنمجنا صوصخم نزو و سلجم شقن رس رب دوب مراهچ
 .دندش رابرد زا رداهبریما جارخا ناهاوخ .دندرک رداص ياهینایب نآ رد و عمجت
 ]ار نیا[ مه اهنمجنا .دوب هطورشم دض رگبوکرس هدنامزاس درف رداهبریما
 یخیرات يهینایب نآ رد ياهلمج رداهبریما جارخا رس دنداتسیا و دندرک كرد
 دهاوخ راک هب هدوت دوخ نکن نوریب رگا« :دیوگیم هاش هب باطخ هک تسه
 فرط زا .دوب مه ظعاو لامج دیس و نیملکتملاکلم ياهینارنخس ».تساوخ
 سلجم ياضف مارآمارآ .درک دروخرب لاکیدار رایسب سلجم رد هدازیقت رگید
 .تفریم هاش اب یخرهبخر تمس هب مه

 لکش لماک روطهب ياهدوت يدنبفص رگید نآ زا سپ و داتفا تاقافتا نیا
 دجسم رد ناهاوخهطورشم تعاضب يهعومجم ًابیرقت و اهنمجنا .تفرگ
 اب اههطورشم دض و هاوخهعورشم ياهدوت ناراداوه يهعومجم و رالاسهپس
 اجنآ شنوماریپ و خیش هک ]ییاج[ ؛دندمآ درگ هناخپوت رد ناشتعاضب مامت
 عمجت و فرط کی رالاسهپس دجسم عمجت هک يریگرد نیا رد .دندوب
 هک مه سلجم .دمآ سلجم هب تلود يهجدوب نیلوا ،دوب رگید فرط هناخپوت
 يرسک ناموت رورک 5/6 فذح رب داتسیا ،دوب هداد لیکشت یلام نویسیمک
 ًالماک رابرد و هاش و تلود يارب و دشیم رارکت هک دوب لاس جنپ دودح هک
 40 ات 35 دودح هک( هجوت لباق يرسک نیا ناربج يارب هک دوب هدش يداع
 اجنیا سلجم .دنوش ضارقتسا هب لسوتم )دشیم لماش ار هجدوب دصرد
 اهدمآرد ندرکیققحت و هنیزه لیلقت کینکت رب و درک یقرتم یمادقا
 نیمه ناشلومرف دناهتسشن اجنیا هک مهیباحس سدنهم ياقآ .درک يراشفاپ
 ،دشابن یعقاو دمآرد رگا .دمآرد ندرکیعقاو و هنیزه لیلقت :تسا یلم لومرف
 .داد ناماس ار ازا هبام يهنیزه دوشیمن

 يراک 60 يههد رد یباحس سدنهم ياقآ قافتاهب ناسانشراک زا یهورگ
 غراف ،ناریا رد تلود یلام راتخاس حالصا يارب دنداد ماجنا یمیت تروصهب ار

                                                   

 ،هطورشم يهرود لاجر زا رداهبریما هب بقلم )1297 – 1223( ناخاشاپ نیسح .47
 .دوب هاش یلعدمحم و هاش نیدلارفظم گنج ریزو و رابرد ریزو ، هناخکیشک سیئر



 

 

 زکرمتم ناریا يهجدوب ندرکچرپ رب راک نآ .دشاب راک رس یتلود هچ هکنیا زا
 شلوقعم و مینک شچرپ ،میریگب ار یلام راتخاس ياهيزیت هکنیا ؛دوشیم
 .تسا هنیزه لیلقت کینکت :]تسا زیچ ود هب[ نآ ندرکلوقعم .مینک
 یلم يزادناسپ و دوش زادناسپ لها و هنیزهمک تلود و دیایب نییاپ اههنیزه
 دوب نیا داتفا 1362 لاس هک یقافتا .اهدمآرد ندوب یعقاو و ؛دهد ناماس ار
 تسد روشک خیرات رد راب نیلوا يارب یمالسا يروهمج یمالسا يروهمج هک
 ات 1362 ینامز يهرود يارب هلاسجنپ ياهمانرب .دز هعسوت يهمانرب نیودت هب

 ؛میدوب هجاوم داصتقا سنالاب تیعضو اب و دوب مه گنج هک ییاهلاس .1366
 مه يدح ات هک داصتقا هن ،دشیم لح گنج عفنهب هراومه مه سنالاب
 هدرک میسرت هنوگنیا و دنتشاد یلیخت ياهبساحم همانرب نآ رد .دوب یعیبط
 رالد لهچ هب شدوخ ریس رد تفن تمیق هعسوت يهمانرب رخآ ات هک دندوب
 یلیخت یمقر مه تفن تارداص ناوت و تفن دیلوت ناوت يارب .دسریم
 يارب هکشب رازه دصراهچ و نویلیم هس دودح يزیچ و دندوب هدرک ینیبشیپ
 يهیمهس قبط نامز نآ دوب یلاح رد نیا .دندوب هتفرگ رظن رد تفن تارداص
 رد ار هکشب نویلیم 4/3 .دوب هکشب نویلیم ود ًاتیاهن ناریا تارداص کپوا
 نیب ار یموجن مقر نآ .دندیسر یموجن یمقر هب و دندرک برض رالد لهچ
 یتعنص ؛دنداد تعنص هب نویلیم هد ات تشه .دندرک میسقت ]تلود[ ياهشخب
 رانک رد .1356 لاس هب دناسرب ار فرصم و دنک راک تفیشهس تساوخیم هک
 زا .دنتسب مشچ نآ رب هنادماع اهنیا هک دوب نداتفا لاح رد یقافتا نایرج نیا
 هدش عورش تفن تمیق یلوزن ریس )1982 لاس يهیوناژ( 1361 لاس ناتسمز
 لاس رد و رالد 21 هب دیسر رالد 29 زا تفن تمیق یلوزن ریس نیا رد .دوب

 رگید .دیسر رالد جنپ هب تفن تمیق ،دوب اهشکتفن گنج هک 1365 و 1364
 .هسفق رد تفر و درکیمن ادیپ ققحت يارب ياهناهب ًاساسا همانرب نآ

 ناریا رد هک دوب راب نیلوا يارب لوا سلجم رد مه 1287 لاس
 ،میراد يزیرهمانرب يهقباس لاس تصش زورما .دش هتسب هجدوب يهمانرب
 هک دوب نیا لوا سلجم یگژیو .میراد هجدوب يهقباس لاس دصکی اما
 فانصا زا هدنیامن تصش زا رفن 32 .دندوبن سانشراک نادنچ ]نآ ياضعا[
 یلام ماظن .دنتشاد يدرخ رایسب یلوپ و یلام ياهیقلت هک دندوب رازاب و
 ینالک هاگن دنتسناوتیمن .دوب هفرغ و هرجح ،هکترچ ماظن ناشنهذ یلوپ و
 كرد و دندوب نارکفلارونم زا هک ناگدنیامن زا شخب نآ اما ،دنشاب هتشاد
 دندرک يراشفاپ تفایرد و دمآرد نییعت رب دنتشاد ینالک ياهتفایرد و
 قافتا نیلوا اجنیا .دندش هلئسم نیا لح ریگیپ و راتساوخ هنادجم و
 یسک هب هک ياهلیبق و یلیا ماظن .داد خر ناریا لوا سلجم رد یخیرات
 تبث شجرخولخد و تشادن شدوخ يارب مه يرادباسح .دادیمن جاب
 لدب یتشک ،اهریگیتشک لوق هب هک دوب نیا داتفا هک یقافتا .دشیمن
 ]هک دوب ارق نیا زا همانرب[ دسرب تیمکاح هب لیا هکنیا زا شیپ ات .دش
 تیمکاح هب هک دعب .درکیم عمج شدوخ يهدودحم زا ار لاوما لیا دوخ
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 »مکاح« دوب هدش »لیا« .دوب یلیا ماظن نانچمه اهتفایرد ماظن دیسر
 هک دندش ادیپ هدنیامن دنچ هرخالاب .درکیم عمج ار لاوما ناریا لک زا و
 هتشذگ لاس جنپ راهچ جراخم تروص دیاب دنتفگ مکاح هب لوا يهجرد رد
 .دندرک مورحم یلبق ياهتفایرد زا ار همه مود يهجرد رد و دیهدب ار
 رورک کی ام دنتفگ و دندرک مورحم دجهب ار اههدازهاش و رابرد ،هاش
 ،دوب مه يدایز لوپ نامز نآ هب تبسن هک ناموت رازه دصناپ ،ینعی ؛ناموت
 يهیمهس ناموت رازه 37 رادقم نیا زا هک میهدیم رارق رابرد لک و هاش يارب
 و اههنیزه يارب یلوپ دحاو چیه زور نآ ات هک یسک .تسا لاس رد هاش
 شاپوتخیر ،درکیم جرخ تساوخیم شلد هچره ،دوبن روصتم شجراخم
 ضرق نماد هب تسد شایجراخ ياهرفس جراخم نیمأت يارب یتح و تشاد
 کتاپ هب ار نیا هاش نوماریپ .دوب هدش هجاوم تیدودحم اب نونکا ،دشیم
 قوقح .دنتشاد رابرد نوریب و لخاد مشح و مدخ زا یهوبنا .دندرک لیدبت
 .دنداد رارق سلجم و هطورشم لباقم ار اهنآ و دندرک مک ار هدع نیا زا یخرب
 یلحم-نپمل ياهپیت رتشیب اهنآ یلو دادیم حیضوت اهنآ هب مه سلجم
 و دندوب دازآ مه لمع رد .دندوب هاش دراگیداب هک ییاهیلحم-نپمل ؛دندوب
 .دندش راشف يورین هب لیدبت سلجم زا نوریب اهنیا .دندوبن لئاق يزرم و دح
 اههطورشم دض و اهبلطهعورشم عمجت :دوب مه اب نامزمه عیاقو نیا يهمه
 لامج دیس و نیملکتملاکلم ياهینارنخس و اهنمجنا عمجت ؛هناخپوت رد
 روضح و ]تشاد هک ییاهارجام اب[ سلجم ؛رالاسهپس دجسم رد ظعاو
 .نوریب زا راشف يورین ناونعهب مشح و مدخ و هاش نوماریپ ياهنپمل

 هاش دض ياضف :مجنپ يههجاوم
 .دش ادیپ تیمکاح نورد مه یتردق هب لیم ]عیاقو[ نیا اب نامزمه

 .دنریگیم رارق هاش لباقم مدرم هتفرهتفر هک دوب هدمآ 48هلودلاءالع رظن هب
 ات دننک یهاشداپ ياعدا هک درک کیرحت ار هاشِ ردارب ود مارآمارآ
 .دوش بصنمبحاص مه وا ]قیرط نآ زا[ و دوش بوکرس ازریم یلعدمحم
 نیا رد .دوشیم رتيدج قباس لاور نامه قبط هاش اب خیش یکیدزن
 يهبمس و زیربت روزرپ يهبمس .تفر جنکهس رد هرابود هاش عطقم
 يورین ناشدوخ اهنمجنا .]درکیم ار شدوخ راک[ نارهت روزرپ شیبامک
 دوجوهب اهبلطهعورشم يهعومجم اب مه یمومع ياههجاوم .دندوب راشف
 يزیرنوخ هناخپوت رد .دشیم رتلاکیدار مئاد سلجم رد اضف .دوب هدمآ
 یعس .دش هلئسم دراو شدوخ هاش .دش رتلاکیدار طیارش نآ رثا رب و دش
 اب فرط نآ زا .دوش لح هلئسم ات دنک دعاقتم ار فرط ود درک
 دینک عمج ار اهرداچ هک درک دروخرب اههطورشم دض و اهبلطهعورشم

                                                   

 ترادص نامز رد نارهت مکاح )1290 -1245( هلودلاءالع دمحا ازریم .48
 .دوب هلودلانیع



 

 

 داد زایتما هطورشم هب مه فرط نیا زا .دوش عمج هناخپوت يهلئسم ات
 شیپ .دوب لاعف مه فجن هحوبحب نیا رد .دوب يروص يزایتما هتبلا هک
 :تشون هاش هب یخیرات ياهمان رد یناسارخ دنوخآ ،نارهت تسکش زا

 يراشفاپ هیضق نیا رب ».تسا تالحم و تاعنتمم زا دادبتسا تشگزاب«
 ار اهرداچ داد روتسد .درک ینیشنبقع مارآمارآ هاش ]رگید[ اجنیا .درک
 .دوب هدش هیضق دراو هک مه فجن .دش عمج اهشابوا طاسب .دننیچرب

 میوگب تسا مزال نآ زا شیپ .داد خر یمهم قافتا هاميد موسوتسیب
 ثلثم .دنتفرگ عضوم هللالضف خیش لباقم .دوب يدج رایسب فجن عضوم
 رارق نیا زا یهاتوک رایسب طختسد یناسارخ دنوخآ و ینارهت ،یناردنزام
 دسفم و شیاسآ هب لخم نوچ يرون هللالضف خیش « :دنداتسرف نارهت هب
 و یهدنامزاس زا ار وا ]نایب نیا اب[ ».تسا مارح روما رد شفرصت ،تسا
 .دوش جراخ دیاب هصرع زا هک دنتفگ و دنتشاد رذح رب یتالیکشت فرصت
 تسشن هاميد موسوتسیب .دوب یخیرات رایسب یتشاددای طختسد نیا
 دوجو .سلجم ناگدنیامن زا یخرب و هنطلسلاماشتحا ،دیس ود اب دوب هاش
 یخیرات يهلمج ود هاش ]دش ثعاب[ طختسد نآ ندمآ و اهراشف نآ
 زورما .دینک شومارف مدرک زورما ات يراک ره هک نومضم نیا اب دیوگب
 هب هتفر بآ .هطورشم نامرف لوا زور و دوش یقلت نم سولج لوا زور
 تیامح يارب یلاخوت ییاههدعو ]هکنیا هصالخ[ . ... و ددرگیمزاب يوج
 جیردتهب .دوب رارق نیا زا اضف راک ياجنیا ات .داد سلجم و هطورشم زا
 .دوشیم يریگههبج ]نآ لابندهب[ و رتینلع هاش تموصخ

 سلجم يزادنارب
 ار یفیک یترابع .دسریم سلجم هب يریگههبج بیسآ نیلوا

 لاس هس( زاب لاس هس زا هک یمدرم« :دیایب ناتتسد اضف ات مناوخیم
 ناهج رسارس هب شروش يهزاوآ و هتساخرب یهاوخيدازآ شبنج هب )لبق
 نوخ نامیپ ام هک دندناوخیم هباطخ سلجم رد نآ ناگدنیامن و هتخادنا
 رازه دنچ ربارب رد دومنیم ار اهیکابیب نآ ناشیاههمانزور و میاهتسب
 هدوهیب تعاس راهچ رد ار هلاسهس ياهجنر و داتفا اپ زا زابرس و قازق
 پوت هب و اهقازق مجاهت يهتعاسراهچ ندیشک لوط هب هراشا ».دینادرگ
 نابز هب ار نآ دیزسیم سکره هب هک دوب يزیچ نیا« .سلجم نتسب
 تشگربوتفر کی رد اضف ».دنرگنب يرگید يهدید هب نایناریا هب ،هدروآ
 تسد هب یسور 49فوخایل کمک اب نارهت يهلئسم تیاهنرد و دش هبولغم
 زا یشخب .دوب تمواقم لها نارهت هتبلا .دش لح هطورشم دض نایرج

                                                   

Vl( فوخایل چیوونوتالپ ریمیدالو .49 adi mi r Pl at onovi tch 
Li akhov 1869 - 1919( سلجم هک دوب ناریا قازق داگیرب یسور يهدنامرف نیمتفه 

 .تسب پوت هب هاش یلعدمحم روتسد هب ار یلم ياروش
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 ماب يالاب هک یسک نیلوا .دندز تسد یهاتوک تمواقم هب اهداهنكاپ
 نسح دیس جاح ناولهپ موحرم دتسیایم فوخایل لباقم و دوریم سلجم
 رد هتساخون فیط و هچون فیط ،یتنس رادمبحاص ناولهپ .تسا زازر
 اجنامه هک نارهت يهمشچرس رد تشاد يزازر مه شدوخ .دوب نارهت
 نیلوا وا .زازر نسح جاح يزازر ]مسا[ هب تسا یبآ ياهیشاک اب زونه
 همانهاش لها ،کلسمفراع .دوبن یماظن پیت .درک تمواقم هک دوب یسک
 تیامح نوچ یلو ،دش ياهدوت ]نارهت[ تمواقم .دوب صلخت لها و
 .دش لحنم سلجم و دیشاپورف عیرس ،تشادن یتالیکشت

 زیربت ینامرهق
 و نارهت بوکرس زا سپ .میراد ار زیربت ناتساد رگید دعب هب نیا زا

 نیا[ ینعم .درک ناجیابرذآ مکاح ار هلودلانیع هاش ،سلجم لالحنا
 لح ار ناجیابرذآ يهلئسم دورب دیاب ]هلودلانیع هک تسا نیا باصتنا
 دننام هاش راب نیلوا يارب .دوبن یندشلح مه ناجیابرذآ يهلئسم .دنک
 تلود« :تفرگ عضوم زیربت مایق و نارهت حتف زا دعب هاش نیدلارصان
 تکلمم جازم اب قباطم هک )هعورشم هب تسویپ مه هاش( هعورشم سلجم
 لوق رس رب و داد دهاوخ دشاب هیلعهللاتاولص يوبن تعیرش اب قباطم و
 ار ناشدوخ مسا هلاجر دسفم رفن راهچ یلو .تسه مه راوتسا دوخ
 هب نم الاح .دناهتشارفا يرسدوخ ملع زیربت رد ،دناهتشاذگ بلطهطورشم
 نتفر دوخ تنطلس يارب و ماهداد هطورشم میوگب ًاروبجم وً اقلمت اهنآ
 بجع .دش دهاوخن .هللاذاعم ؟مراذگب یخیرات گنن ار یناملسم نییآ و نید
 .ماهتفگ ررکم هک تسا نامه .دینکیم یهاوختلود بجع .امش تریغ زا
 رادربتسد ،دوشن هتخوس ناشردپ و دنوشن هیبنت )اهيزیربت( رارشا نیا ات
 دتسرفیم نوشق زیربت هب دعب و ».دوش جرخ رورک ود هکنیا ولو میتسین
 ادیپ روهظ و زورب زیربت رگید هک دوب اجنیا .دهدیم بوکرس روتسد و
 یلصف ،وکابنت دننام ،هطورشم ثحب ياهتنا هب کیدزنً ابیرقت .دنکیم
 صاصتخا ار یتعاسمین ییایفارغج درب رد .ییایفارغج درب يهرابرد میراد
 هک يرهش ياهنایرج ریاس دعب و تشر ،دهشم ،زیربت هب میهدیم
 زیربت هب يزیرگ طقف ام اجنیا .دندرک يرسارس ناریا رد ار هطورشم
 درک میهاوخن افتکا هسلج نیا هب زیربت يهرابرد اما ؛میرذگیم و مینزیم
 .دوشیم هتخادرپ نآ هب لیصفتهب هللاءاشنا و

 هس هب زیربت .میراد ار زیربت ماوق نارهت ]تکرح[ فقوت اب نامزمه
 زیربت .دوب شماجسنا ]اهنآ زا[ یکی هک داتسیا شدوخ ياپ يور رابتعا
 .تسا تیمها زئاح رایسب نیا .درکن كرد کیروئت نادنچ ار هطورشم
 مدرم ياههدوت .دوش كرد کیروئت ًامتح هلئسم نیا هک درادن یترورض
 اب .دننکیم كرد ناشهرمزور تشیعم رد ار رامثتسا اهنامز يهمه رد
 نودام ياههداوناخ رد رامثتسا .دننکیم كرد ار نآ نتفر دیرخ راب ره



 

 

 قرع رب ،دوشیم سمل درم یناشیپ قرع رب ناریا رد طسوتم يهقبط
 نیزم نان زجهب يزیچ هب هک ییاههرفس زا شایگدنکفارس رد ،شنهاریپ
 مه هطورشم .دننکیمن سمل رادومن و يروئت اب ار رامثتسا مدرم .تسین
 متس و رامثتسا هشیمه هک اهيزیربت صوصخهب .دوب رارق نیمه زا
 فرط زا يرکف و کیژولوئدیا ،یسایس ،یتاقبط متس .دندوب هدید فعاضم
 و اجنآ رد دهعیلو روضح تلع هب زیربت مدرم یلو ،دوب روشک لک رد هاش
 ؛دندرکیم سمل فعاضم متس وا رانک رد رگبوکرس تیاغهب یمکاح ندوب
 ]عضو[ نامز نآ .دننیبیم اهچولب ای اهدرک هک یفعاضم متس عون زا
 دش حرطم هطورشم یتقو تلع نیمه هب .دوب رارق نیمه زا اهيزیربت
 و اهینارهت يایحا بیرض زا رتشیب رایسب رایسب اهيزیربت يایحا بیرض
 هب هطورشم نامرآ اب ور نامه زا .دوب ناریا نیشنرهش قطانم ریاس
 .کیروئت هن ،دندش نیجع يزیرغروط

 دندیسر نیقی نیا هب .دندیسر نیقی هب هک دوب نیا زیربت مود هجو
 .دوش رقتسم دیاب مدرم نارود و هدمآ رسهب هقلطم دادبتسا نارود هک
 ]لماح[ هبوکداب و زاقفق يوروش بالقنا رثا تحت ]هرخالاب .تسا یعیبط[
 یهدنامزاس ،کیژولوئدیا تایبدا ،یبالقنا تایبدا و دوب ییاهاغوغ
 ياهراکوزاس ،اهاروش لیکشت ،ینیمزور یهدنامزاس ،ینیمزریز
 .دوب تاقافتا نیا عوقو یگیاسمه رد زیربت .دوب هدش داجیا کیتارکومد
 یتالیکشت شناد نیلوا .دمآ زیربت هب اهباتک نیلوا .دینشیم و دیدیم
 .دیسر نیقی یعونهب هجیتنرد .دمآ زیربت هب

 ،دینک هاگن زیربت داصتقا هب رگا .دوب زیربت یهدنامزاس مه موس هجو
 نارهت طقف اهمشچ .دینیبیم نآ رد ار ناریا راجت و اهرگتعنص نیرتهدنامزاس
 راکوزاس رگا .تسا اجنآ تاناکما و تسا هرباخم زکرم رد نوچ ،دنیبیم ار
 ناریا داصتقا لک و تعنص ،تراجت زا اهيزیربت و اهیناهفصا ،اهيدزی
 مه نیا .درادن ینامزاس و راکوزاس هجوچیه هب ناریا داصتقا ،دوش هتشادرب
 ناهفصا ،زیربت ندوب یحارط و هبساحم لها رگا .نیزورما مه و تسا یخیرات
 هدناماس .تساهر نآ یسایس يهصرع دننام ،ناریا داصتقا ،میرادرب ار دزی و
 هداوناخ داصتقا رد مه و ناشيرهش و نالک داصتقا رد مه ،اهيزیربت .درادن
 یماظن ياهنایرج نیلوا و سرادم نیلوا .دنتسه یهدنامزاس و هبساحم لها
 لوفا هب عافترا زا روشک طیارش هک ینامز رد سپ .تفرگ لکش زیربت رد
 .دنتفر عافترا هب لوفا زا یهدنامزاس و نیقی ،ماجسنا اب اهيزیربت ،تفریم

 ياهدادعتسا روهظ زورب يارب هنیمز ]هک دوب طیارش نیمه رد[
 یطول .دش ادیپ ،ینارابسرا نسح جاح رسپ ناخراتس .دش ادیپ یمدرم
 نیرتلاکیدار هک زیربت زیخریما يوک تقیقح نمجنا وضع و رذگ رس
 يورین ناخراتس .دوب لاکیدار تارکومدلایسوس شیارگ اب زیربت نمجنا
 اهنآ يهمه رد دادبتسا یفن و یسارکومد ،مسیلایسوس اما ،دوبن يرکف
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 يدج يهدارا و مزع اب و دشوجب یناسنا تسا نکممریغ .دوب هدش هنیداهن
 ،تانایرج لد رد دورب ،دوش هصرع دراو رابجا و کیرحت ،فیلکت اب هن ،دوخ
 هتشاد ینورد يهزیگنا ،دفاکش ار اضف شتسد ود اب ،دتسیاب شیاپ ود اب
 ایحا ]و دمآ[ .دوب عون نیا زا ناخراتس .دنکن رییغت وا رد يزیچ و دشاب
 نورد رد اغوغ تقیقح رد .ییاغوغرپ یناشیپ سپ هن ،تشاد يرکف هن .دش
 ات دمآ یشورفنالاپ ناخرقاب ،دمآ یناخراتس .دمآ دوجوهب ناخراتس
 زیربت رد ولنایبلچ ناخمیحر و هلودلاعاجش ناخدمص ياغوغ هب تیاهنرد
 يورسک هک ناسنامه ؛]ار ناشنوماریپ[ دندرک رام و رات اهنیا .]میدیسر[
 هچوک نآ و درکیم تمواقم راتس هک دوب هدنام یقاب هچوک کی طقف تفگ
 .دش ناریا هب لیدبت مارآمارآ

 هطورشم هاگیاپ هب مجاهت
 دوب هاش یلعدمحم تبحص رد هک یتینابصع .دوب مه زیربت هب مجاهت

 يرابخا رانک رد اریز ؛تسا ربخ هچ زیربت تسنادیم ]هک دوب تلع نیا هب[
 زا یتفایرد و كرد و دوب زیربت ]یتدم[ مه شدوخ ،دیسریم شیارب هک
 .تسکش ار هرصاحم زیربت .تشاد زیربت

 نارادرس مانمگ ینامرهق
 هب[ ناخرقاب و ناخراتس .دندش نارود نارادرس مانمگ نانامرهق

 .دندش رتكاپ هزرابم يهروک رد و دنتشاد یکاپ داهن هک دندمآ ]هصرع

 رفظ و يرویغ
 دح نیمه هب .تسا زیربت رفظ و يرویغ دوشیم هدید ماجنارس هچنآ

 رس ار زیربت هللاءاشنا و مینکیم افتکا هسلج نیا رد زیربت هب نتخادرپ
 ناخرقاب و ناخراتس رب ناوت دح رد و میهدیم حرش لصفم شدوخ ياج
 .مینکیم لمأت

 تمواقم يرست
 ،تشر هب تمواقم يرست ثعاب زیربت یگداتسیا و داتسیا زیربت

 .دش رهشوب و دهشم ،ناهفصا

 تختیاپ ریخست
 رد نآ زا شیپ هک ینباکنت رادهپس .دش توعد رادهپس زا تشر رد

 یناوختین قیقد نادنچ دوشیمن .تفرگ هلصاف تیمکاح زا دوب تیمکاح
 لاح ره هب یلو ،تسویپ یهاوخهطورشم شبنج هب ارچ دیمهف و درک
 رادرس .تفر تشر هب مه وا و دندرک توعد رادهپس زا اهیتشر .تسویپ
 تیعقوم هب رادهپس .دش هتشک اهيریگرد رد ،تشر یتلود مکاح ،مخفا
 هزدیکینژرا ]تیروحم هب[ دندش لاعف تشر رد مه اهيزاقفق .دیسر وا



 

 

 .دوب ياهدنمزر و هدنامزاس درف .دوب نینل مزرمه يوروش بالقنا رد هک
 هب زاقفق زا دوخ اب ار اهلاکیدار زا یجوف .تشاد یماظن و یتالیکشت ناوت
 ضوع ار تشر دوب هدنامزاس هک رادهپس و اهيزاقفق ندمآ .دروآ تشر
 .نارهت يارب دندش يراشف يورین اهنیا .درک

 و بلطهطورشم هک دوب اجنآ یفجناقآ .داد خر یتاقافتا مه ناهفصا رد
 رادرس اب اهنیا .دوب مه دهتجم هللاحور اقآجاح .دوب ناهفصا تیناحور بطق
 لیا ياسؤر زا هک ناخماغرض و ناخماصمص .دندروخ دنویپ يرایتخب دعسا
 تشر و ناهفصا .دنتسویپ يرایتخب دعسا رادرس رابتعا هب زین دندوب يرایتخب
 .دوب هدرک دازآ ورین هللاءاشامیلا هک مه زیربت .دش یماظن يهینب کی مادکره
 مه هلودلالابقا .دنداتسرف نارهت هب ورین رفن رازه ود دودح يزیچ یناهفصا
 اب .داد حیجرت رارق رب ار رارف یماظن ناوت نیا لباقم رد دوب ناهفصا مکاح هک
 و حتف .دش حتف نارهت ماجنارس نارهت هب اهیناهفصا و اهیتشر ندیسر
 .دوب 1288 ریت 23 تختیاپ ریخست

 هدنهانپ هاش
 دش هدنهانپ سور ترافس هب و تخیرگ هنحص زا هاش ]نارهت حتف اب[

 .تفر روشک زا جراخ هب ناموت رازه دص هنالاس يرمتسم اب و

 دیدج ناماس
 نویسیمک .درک ادیپ يدیدج ناماس طیارش تاقافتا نیا زا سپ

 هک هطورشم طیارش نداد ناماس يارب دش لیکشت ياهداعلاقوف
 و دوب رادهپس ]تئیه نآ ياضعا[ .تفرگ مان »تقوم يهریدمتئیه«
 و هلودلاقوثو ،هدکیم دننام ییاهپیت ،هدازیقت ،یمیکح دعسا رادرس
 و هطورشم یسانشورین لصفرس رد .نابصنمبحاص ]يهفاضاهب[ يوقت
 نم داوس و تقو دح رد يایسانشهرهچ هللاءاشنا راکردناتسد ياهورین
 .تفرگ دهاوخ تروص

 هطورشم ماجرف
 مود سلجم

 .دوب ]هطورشم ماجرف ینارود طیارش نیرتمهم زا[ مود سلجم لیکشت

 حالس علخ
 ناخمرفی و يرایتخب دارفا تسد هب ناخراتس و نارهت رد نیدهاجم
 لاس هس زا سپ و دش یمخز يریگرد نیح ناخراتس .دندش حالس علخ
 رصق رد و تسویپ دیعبت رد تلود هب ناخرقاب .درک توف هنابیرغ نارهت رد
 مه تفرگ ناخراتس زا مه ار دوخ ماقتنا عاجترا هورگ .دش رورت نیریش
 .دنتفر نیب زا بیترت نیا هب داهنكاپ ود نیا و ناخرقاب زا
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 لاهنون هش
  .تشاد لاس هدزاود و دوب لاهنون عقاوهب ]هاشدمحا[ ؛دمآ یلاهنون هاش

 اتدوک
 تنطلس ماجنارس .داد خر مه لوا یناهج گنج ]ریس نیمه رد[

 افتکا ریس زا لامجا نیا هب .دوشیم متخ ناخاضر ياتدوک هب هاشدمحا
 ماجرف ات نامرف زا هطورشم تیاور ریس دش یعس شیبامک زورما .مینکیم
 نیچهطقن و ریس نیا زا هدافتسا اب .دوشب مهارف نآ ياهنیچهطقن و
 هک ییاهرتیت نامه اب میوریم نآ لیلحت غارس هدنیآ يهتفه زا هللاءاشنا
 .مهاوخیم ترذعم .مدرک ییوگرپ .میتشاد لبق زا



 

 

 خساپ و شسرپ
 ،تسا هتشذگ تاسلج بلاطم هب فوطعم رتشیب نم لاؤس :شسرپ

 ییاهنامرآ دیتفگ شیپ يهسلج ود .تسا طبترم مه هسلج نیا اب یلو
 عوقو هب دش رجنم دنتشاد نامز نآ نارکفلارونم و نارکفنشور هک
 .نآ زا سپ هچ و هطورشم ياضما ات هچ ،]نآ زا سپ عیاقو و[ هطورشم
 هسلج نآ رد ناتخساپ .دوب هچ اهنامرآ نآ مسیناکم مدیسرپ امش زا نم
 نآ مهف لابندهب نم هک یلاح رد دندرک شالت یلیخ اهنآ هک دوب نیا
 حرطم هطورشم ياههراگنا زا هسلج نیا ات هک یتیاور .متسه مسیناکم
 نیا نم لاؤس[ .دنتشاد ریثأت هعماج رد نارکفنشور دیوگیم تسا هدش
 اب دندوب یمدرم ؟دش لقتنم مدرم هب هنوگچ ]اههراگنا نآ هک تسا
 یهدنامزاس .درادن رکفلارونم هب یلخد نیا هک ملظ دض يهغدغد
 نیا رانک رد .درادن رکفلارونم هب يراک مه نیا هک دوب راک رد تیناحور
 راک مه نیا هک ]دش هتسب راک هب[ یمسیلاکیدار نادنچ ياهشور ،ود
 نارکفنشور دش هتفگ .دندرب شیپ ار نآ ناشدوخ و دوب هرود نآ ناناولهپ
 هچ هطورشم ریس اب نآ طابترا و مسیناکم منادب مهاوخیم .دندز تراتسا
 .هدوب یطابترا ًالصا رگا ؟هدوب

 .دوب هدش عورش هطورشم زا شیپ لاس هاجنپ زا اهشالت نیا :خساپ
 نامز نآ .یتیناحور هن ،دندوب یکیتارپ ياهورین هن نامز نآ
 هیدشر موحرم خنس زا یهورگ .دندمآ هصرع هب هک دندوب ییاهرکفلارونم
 رکف يارب دندمآ اهنآ زا یخرب .دنتخاس رکف نآ يارب مه داهن هک دندوب
 ناماس ار باتک و تاراشتنا دندمآ یخرب .دندرک تسرد یتاعوبطم داهن
 .دندرک یتالیکشت راک .دندرکن یتالیکشت راک چیه تفگ دوشیمن .دنداد
 عضو اب ار مدرم اهنآ .دندز اهنآ ار اهرگنلت .دندز اهنآ ار هیلوا ياههراگنا
 لصا ،ینعی ؛دندرک لقتنم ار ناهج ياضف اهنآ .دندرک رادهلئسم دوجوم
 ،دنراد روضح اهنآ زا یخرب مه تکرح دوخ رد .تسا هدوب اهنآ اب راک
 سلجم رد .دنهدیم لیکشت ار بازحا اهنآ .یتالیکشت روضح مه نآ
 .دنهدیم لیکشت اهنآ ار سلجم ياهنویسیمک .دننکیم شقن يافیا
 هک سلجم ياضعا ریاس .دنداد ناماس اهنآ ار هجدوب يهرابرد ثحب
 شقن اهنآ یساسا نوناق نیودت رد .دنتشادن داصتقا زا ینالک كاردا
 یتالاکشا .میدرک تبحص هرهچ جنپ زا هتشذگ يهسلج هس ود .دنتشاد
 نیا تیعقاو تالاکشا يهمه دوجو اب[ یلو ،تسا دراو هرهچ جنپ نآ هب
 رایسب يرگزاغآ .دندوب رگزاغآ اهنآ .تساهنآ زا هطورشم نامرآ ]هک تسا
 .تسا مهم
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 عضو هشیمه .تسین يزیچ يرگزاغآ زا شیپ ،دوشن زاغآ يزیچ ات
 زا يرایسب .دنک ادیپ رییغت یبولطم عضو هب دیاب هک تسه يدوجوم
 نهذ حطس رد ار بولطم عضو هب دوجوم عضو زا رذگ ترورض نارگزاغآ
 .دندرکن افتکا نهذ حطس هب هطورشم نارگزاغآ یلو ،دنهدیم ناماس
 مکلم لاثم يارب .دنداد ناماس مه ار هیلوا ياهنمجنا و باتک ،تایرشن
 رکف لوحت ترورض رب .دوب یهجودنچ ،شرکف یجورخ و تیهام زا غراف
 هک مه روشک زا جراخ .درک تسرد نمجنا دنچ و داتسیا ناریا يزاسون و
 ار تامیظنت هچباتک اهنیا رانک رد و درک تسرد ار نوناق يهمانزور تفر
 .تشاد راظتنا يرادربراب نازیم نیا زا شیب رفن کی زا دوشیمن .تشون مه
 مه ،درک يرکف شالت مه .دوب بیترت نیمه هب مه ینامرک ناخاقآ ازریم
 نیدلالامج دیس هب و درک رایتخا بزحت تفر ]لوبناتسا هب هک ینامز[
 همهً ابیرقت .درکیم يراکمه هرود تاعوبطم اب مه و تسویپ يدابآدسا
 .دندوب روطنیمه شیبامک مه فودنوخآ و فوبلاط .دندوب روطنیا
 .دماین ]سلجم هب یلیالد هب[ شدوخ هک دش مه زیربت يهدنیامن فوبلاط
 و تراتسا نیا زا[ دعب یگمه یلحم ياهراکوزاس و اهناولهپ ،تیناحور
 نارکفنشور ار یلصا راک .دندنویپیم هطورشم هب ]نارکفنشور زا دعب
 ،درک نایب نهذ حطس رد دوشیمن نادنچ ار مسیناکم یسدنهم .دندرک
 اب نهذ ،دروخیم نهذ هب ییاهرگنلت هک تسا نیا شنویسالومرف یلو
 قمعت زا ،دنکیم قمعت رادهلئسم نهذ ،دوشیم رادهلئسم دوجوم عضو
 يهدیا زا ]تیاهنرد و[ دوشیم راوس هسدنه هدیا رب ،دیآیم نوریب هدیا
 یط هطورشم رد هک دوب ریس نیا .دیآیم دوجوهب نایرج هسدنه بحاص
 .تشاد ار دوخ صاخ ياهفعض اهتنم دش

 لوق هب .میسریم اهرکفنشور و هطورشم لکشم هب هدنیآ تاسلج رد
 .دوب نآ )تامیلعت( كازومآ هطورشم یلصا يهصیقن زور نآ تایبدا
 ،دسرب يرتيدج و رتقیمع یموهفم هب هدیا نیا ات دشن هداد شزومآ
 دادبتسا زا شیپ .دنوش لوقعم اهنمجنا و دنک ادیپ ییازابام ياهداهن
 نامز نآ نارهت رد نمجنا تسیود سلجم نتسب پوت هب زا شیپ و ریغص
 يرفن رازه 800-700 تیعمج اب دوب ینارهت نامز نآ نارهت ؛تسا هدوب
 نآ .زورما گرزب و هدرتسگ نارهت هن ،نآلا زا رتدودحم رایسب تحاسم اب
 دعب و دیسریم تلود هزاورد هب شلامش هک دوب نارهت رود یقدنخ نامز
 زابهش شفرط کی هک دوب بالود دوریم هک رتنییاپ دعب .دوب نابایب نآ زا
 نارهت قرب يهناخراک ،هلودلانیما ياهيراکيزبس مه دعب و دوب ینونک
 دادعت هک تسا هدوب یقدنخ نینچ نارهت .)قباس يهلاژ( ادهش نادیم و
 رد نمجنا تسیود لیکشت .دندرکیم یگدنز هشوگراهچ نیا رد یتیعمج
 يراذگتقو ياضعا مه اهنمجنا نیا .تسا مهم یلیخ تیعمج و اضف نیا
 اب مدرم نیا .دندوب دوخ لحم لئاسم لح لابندهب حبص زا هک دنتشاد
 ياپ اههناخهوهق رد دنتفریم .دندش ناوخهمانزور ناشکدنا داوس



 

 

 و دندناوخیم ناشیارب ار اهباتک نارکفلارونم ،دنتسشنیم یناوخهمانزور
 زا مدرم ؛دنتشاذگ تقو اهنیا .دندادیم شوگ هلصوح اب مه اهنآ
 يربهر لکشم دوب هک یلکشم .دنتشاذگن مک يزیچ تقو صیصخت
 بالقنا هیبش .دشن قیمع موهفم نیا ]دش ثعاب[ هک دوب هطورشم
 نآ يهقباس دنیوگیم یخرب هک مرادن بالقنا زا شیپ هب يراک .نامدوخ
 کیپ .ددرگیمرب 1342 هب دنیوگیم یخرب و ددرگیمرب هطورشم هب
 رگا .دوب 1357 نمهب ات 1357 دادرم زا ،هام شش رد ناریا بالقنا ینامز
 رتيدج اهنامرآ ،تفرگیم لکش یهدنامزاس ،دشیم رتینالوط ریس نیا
 ناگمه مشچ زا ،دشیمن افتکا یمالسا تموکح یلک يهراگنا هب ،دشیم
 دندوبن رواب نیا رب ،دشیمن هدید شنوماریپ و هاش دوجو رد طقف بئاصم
 و درک میهاوخ هچ مینادیم نامدوخ دنورب شنوماریپ و هاش رگا هک
 يهمانرب ،دشیم ینالوط هام شش نآ رگا ،دش دهاوخ ناتسلگ زیچهمه
 قافتا یماگهبماگ تکرح و ]دشیم[ یهدنامزاس ،]دشیم میظنت[ لیدب
 دریذپیمن ماگهبماگ تکرح بالقنا هک تسا نیا تیعقاو هچرگ .داتفایم
 رد بالقنا[ .تسا ]زیخبالقنا[ يهرود سکوداراپ ماگهبماگ تکرح و
 .هدش ناشوج یتیفرظ و دش داجیا یسنارولت ]هک دهدیم خر یطیارش
 هزیروتساپ ریش يهناخراک رد طقف .داد لیلقت دوشیمن ار ناشوج تیفرظ
 دص هب ار ریش اجنأ .دنهد لیلقت ار ناشوج تیفرظ دنناوتیم هک تسا
 ریز يهطقن هب هظحلکی ضرع رد دعب ،دنناسریم شوج يهطقن و هجرد
 لمع .دوش هتشک اهبورکیم مامت هک تساجنیا .دنناسریم رفص
 نینچمه .دریگیم لکش هک تسا دنیآرف نیا یط هزینژومه و هزیروتساپ
 ار نآ هک تسا لوا بوچ يرگدورد تعنص رد تلع نیا هب یسور بوچ
 يارب ياهنزور رگید .دنریگیم ار شیاههنزور مامت و دننکیم تخادرپ
 لکش نیمه هب مه یعامتجا تکرح .دنامیمن هنایروم و بوچ يهرشح
 ،درک داجیا یقیرزت دصرد دص حلسم نتب ناوتیمن تکرح رد هتبلا ؛تسا
 دشابن نآ رد ینادنچ بابح هک درک داجیا ینتب ناوتیم ناکما دح رد اما
 .تشادن هلصوح یسک ناریا رد .دریگیم لکش نامز یط هتبلا نیا هک

 لاس هدزناپ ره ]هک دوشیم نیا هجیتن[ .دینک میسقت تشه رب ار 120
 ار ینکمد .راشف و راشف و تسا هدوب راشف هشیمه .تسا هدوب راجفنا کی

 جنرب يهمه .دنراذگیمن هک تدم دبا ؛هملباق يور دنراذگیم هقیقد 45
 ردقنآ دوشیم هتشاذگ هک ینکمد ناریا رد .دوش گیدهت تسین رارق هک
 .نوریب دنزیم تقونآ ؛دسریم نتخوس دحرس هب هک دوشیم هداد راشف
 نیا راب کی لاس هدزناپ ره ینعی تکرح تشه لاس 120 ضرع رد
 .تسا هداد خر راجفنا راشف بویعم لکیس و نویسالومرف

 یهاوخمامت و یهاوخلامک ،یهاوخدوز لابند همه مه راجفنا رد 
 .دوشیمن ادیپ تصرف تقوچیه ناریا رد هک تسورنیا زا .دنتسه
 یلعدمحم اهراب .دشن لیکشت ازابام داهن و دشن هداد شزومآ تقوچیه
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 .دزادنیب ار وا هک درادن دوجو یلیدب يورین یلو ،دوریم جنکهس رد هاش
 و بالقنا .دنکیم دیلوتزاب ار دوخ مادم عاجترا هک تسا ورنیمه زا
 همه دوشیمن داجیا يدرواتسد و دسریم شوج يهطقن هب مه تاحالصا
 هدزناپ .دیآیم نوریب هاشاضر هطورشم لد زا .دوریم رس ناشهلصوح
 يهلصوح .دریگیمن لکش يزیچ و دتفایمن یقافتا هطورشم زا سپ لاس
 ینیزگیاج ددص رد هک مه سیلگنا .دنهاوخیم تینما و دوریم رس تلم
 ار یجنپریم ،تسا راجاق يهرود یلادوئفهبش يهقرفت ياجهب زکرمت
 هک یناوت و يرکف ماجسنا ،یناور یگدامآ ،دراد هک ییاهیگژیو اب دروآیم
 کیسالک يهعسوت و دنکیم لمع قفوم ،تسا یخیرات رازگراک ،دراد
 اهبلطهطورشم زا رتهلصوحاب یلیخ وا .دروآیم ناریا هب ار يرادهیامرس
 ،درکراک لاس هدزناش ،1320 ات )يراذگجات( 1304 زا هاشاضر .درک راک
 .تسا ناریا رد هعسوت کیسالک نارود 1320 ات 1316 زا تدم نیا رد
 نارود وا يهرود رد لاس هد نیا اما میرادن هاشاضر دوخ تیهام هب يراک
 :دریگیم لکش هرود نیا اهانبریز مامت .تسا ناریا رد هعسوت کیسالک
 و نردم تلود ،نوناق ،يرادهیامرس ياهداهن ،همیب ،هاگشناد ،اهدس ،اههار
 52.رواد و 51شاترومیت 50،نیدت :تشاد مه يروکف نوماریپ .یندم نوناق
 ای هدزناش یط هک تسا نیا .دنداد ماجنا اهنیا دوب ناریا رد يراک ره
 هباشم ناریا رد هسورپ نیا اما ،دتفایم دتفیب دیاب هک یقافتا لاس هدفه
 ریهک هرود ره رد دراد هک یناجیه تدش زا يرامیب درف هک تسا نیا
 نیا رد .دوریم نوریب هصرع زا تیاهنرد و دتفایم شراخ هب ،دنزیم
 يارب دوبن یمک يهرود لاس تشه .داتفا قافتا نیمه مه ریخا تاحالصا
 .زاسوتخاس

 دوشیمن لوا يهلحرم رد مینیبیم میورب يدنبعمج لابقتسا هب رگا
 رد هلاسهاجنپ تکرح کی لوا يهرود .دندرک یشورفمک اهرکفنشور تفگ
 ،رالاسهپس و هلودلانیما ،ازریم سابع ياهنم هتبلا ؛تفرگ لکش ناریا
 رشن ]يور[ لاس هاجنپ اهیتموکحنوریب ؛رانک هب اهیتموکحنورد .ریبکریما
 و یهاوفا ،ياهناخهوهق مه ناشرشن ]ياههار[ .دندرک فقوت ]ناشهشیدنا[
 هب ناهج ياضف لاقتنا مه و هیرشن و باتک قیرط زا مه ،دوب هنیسهبهنیس

                                                   

  رد یلم ياروش سلجم سیر )1330-1260( يدنجریب نیدت دمحم دیس .50
 رابوراوخ ،گنهرف ریزو نوچ یبصانم دوخ رمع لوط رد وا .دوب راجاق تنطلس علخ نامز
 .دوب رادهدهع ار نارهت هاگشناد تسابر .. و

 هک دوب هاشاضر رابرد ریزو نیتسخن )1312 – 1262( شاترومیت نیسحلادبع .51
 .دش هتشک رصق نادنز رد 1312 رد و دش عقاو بصغ دروم دعب

 رد هک دوب هاشاضر يهرود یسایس لاجر زا )1315 - 1264( رواد ربکایلع .52
 راذگناینب هب و درک هفیظو ماجنا هیلدع ریزو و فراعم ریزو ،هیلام ریزو ياهتسپ
 .تسا هدش رومان ناریا نیون يرتسگداد



 

 

 لحارم ]هچرگ[ ،دندرک يراکمک تفگ ناوتیمن تامادقا نیا دوجو اب .ناریا
 ،مظنم نهذ .تسین هسدنه روشک ناریا .تشادن یسدنهم نآ زا سپ
 و مظنم نهذ هدوت بزح هتبلا ؛درادن دوجو يزاسازابام و مظنم یهدنامزاس
 اما یبهذم نارکفنشور نایم رد .دندوب یبهذمریغ یلو ،دنتشاد یهدنامزاس
 هک دندوب داژنفینح و ناگرزاب طقف نیون يهزرابم لاس داتفه-تصش یط
 مه تلع نیمه هب .دنتخاسیم دندیسریم نآ هب هک ار ياهشیدنا يازا هبام
 هنالوئسم .دنتسین نینچ نیریاس یلو ،دش راگدنام اهنآ شنم و شور ،دوجو
 يارب یلو ،دوش قیرزت هعماج هب اهنامرآ و تابلاطم زا یحطس تسین
 يارب یلو ،ینک دازآ مدق کی ارم امش تسین هنالوئسم .دوشن يرکف شققحت
 نارود رد .دتفایم ناریا رد مادم قافتا نیا .ینکن یسدنهم نم يدعب مدق
 دنریگب رظن رد هکنیا نودب ،دننیچیم هبلاطم فقس ات فک زا يراجفنا
 شدسافم و هاگنزب ؟تسیچ نآ سسورپ ؟تسیچ هبلاطم نیا يدنبهلحرم
 يزوریپ ای .دریگیمن تروص اههسورپ نیا رد هک مه يدنبعمج ؟تسیچ
 ].لماک ینیشنبقع ای[ ،ضحم

 یلعدمحم ًابترم .تسا یتقوم هطورشم رد مه ضحم ياهيزوریپ 
 یلو ]دیآیم تسدهب[ ياهلحرم ياهيزوریپ ،دوریم بقع و بقع هاش
 ظفح .تسا روطنیمه اجهمه رد .دنکیمن ادیپ بوسر اهيزوریپ نیا
 ياههتشر و یکاه ،لابتوف ،لابتکسب نانکیزاب رد .تسا بسک زا رتمهم
 رونام نیمز طسو ای دنزب همیخ پوت يور دناوتیم درف هک دینیبیم یپوت
 دنک ظفح شدوخ تسد نیمز طسو هیناث 45 و هیناث 30 ار پوت و دهدب
 .دنابیترت نیمه هب مه لابتکسب رد اهرتناس .تسا مهم یلیخ نیا و
 ،تسا رتناس تسا یسک تسد لابتکسب رد پوت هک ینامزتدم نیرتشیب
 رتناس نآ اب یلصا راک هک یلاح رد .دننیبیم ار نزلگ طقف همه یلو
 شرب ،دنکیم پچ شرب ،تسالابرس ،دننیبیم ار طیارش نکیزاب .تسا
 ینکیزاب .دهدیم ساپ تیاهنرد و دنکیم هاگن بقع هب ،دنکیم تسار
 ياههزوح رد .تسا شدوخ ندزلگ رکف هب رتمک تسا تیعقوم نیا رد هک
 یطسو ياهکبفاه و طسو نادرم هرخالاب .تسا رارق نیمه زا زین رگید
 .دنهدب ماجنا ار يریخأت يزاب و ناماس ،يراکساپ راک هک دنوش ادیپ دیاب
 خیرات رد .تسا روطنیمه دینیبیم دینکیم هاگن مه نامشزرو هب
 مه نآ تفرگ تروص يریخأت راک راب کی طقف ناریا لابتوف يهلاسدون
 طقف ندز اب ناریا میت هک 1355 لاس ]ایسآ[ ياهتلم ماج لانیف رد
 ،ینارجاهم تمشح رخآ يهقیقد جنپ .داتفا شیپ تیوک زا لگ کی
 نیمز رد دیورب تفگ میت هب ،دوب مه يروکف درف هک ناریا یبرمرس
 جنپ يریخأت يزاب نیا اب دنتسناوت اهنآ .دینک ظفح ار پوت و ناتدوخ
 يزاب زوریپ مه تیاهنرد و[ دننک ظفح دوخ نیمز رد ار پوت هقیقد
 هب دنهاوخیم مه همه .تسا ریذپاننایاپ مجاهت هب لیم ناریا رد .]دنوش
 .دادن باوج هویش نیا یلو ،دننزب لگ مه اهنآ ات دوش لرتناس ناشدوخ
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 ؛دوب ياهلصوحرپ دنور ًافاصنا هطورشم يهلاسهاجنپ يهرود باسح نیا اب
 نارود يهعماج زا رتدمجنم ياهنهذ و دمجنم يهعماج يارب مه نآ
 بآ اهخی مارآمارآ ات دوب یبوخ تصرف لاس هاجنپ ]عاضوا نآ رد[ .راجاق
 هدزناپ .تسا قح بحاص ناسنا ،دورب رییغت رادم رد دناوتیم ناسنا .دوش
 ات ؛دش حرطم راب نیلوا يارب »تلم« يهملک ات تشذگ وکابنت زا لاس
 هدزناپ .دنتفگ »ناریا تلم دابهدنز« هطورشم يهناتسآ رد راب نیلوا يارب
 ]مییوگب دیاب[ مینک يدنبعمج میهاوخب رگا .تسین یمک نامز لاس
 ازا هبام ِراک نامرآ دعبام و نامرآ رد یلو .دش راک بوخ نامرآ لبقام
  .تفرگن تروص

 نوزفا هبلاطم و دهد ناماس ار نهذ هک تسین نیا طقف رکفنشور راک
 رکفنشور ياهتسیسکرام یگمه نینل لبقام .یهدنامزاس نودب ،دنک
 و سیراپ نومک .دوبن رادیاپ ]ناشراک[ یلو دندزیم رهپس ؛دندوب
 فناخلپ ،نینل زا شیپ ات ؟دوب هچ نآ يازابام یلو دوجوهب یلانویسانرتنا
 دمآ نینل .دنام نامرآ حطس رد یلو .دوب يروئت لها و روکف ،یفیک پیت
 اب .دروآ ار يربهر رصنع .يربهر يهفاضاهب يرکفنشور :دز هرصبت کی
 و زوریپ هیسور بالقنا يرکفنشور هب يربهر رصنع ندش هفاضا
 رتراتسا[ .تسیک رتراتسا تفگ ناوتیمن اذل .دش لیکشت يايوروش
 فرح ًامئاد میتسه هطورشم ناروک رد نوچ نآلا ام .تسا مگ ]هشیمه
 یتروص رد ،هرود کیتارپ ياهپیت و هللالضف خیش و تسا ییابطابط زا
 ،نارکفنشور لماک تاحشر حشرت نویدم تقیقح رد اهنیا نهذ هک
 ییابطابط دمحم دوبن نارکفنشور ملق رگا .تسا نارکفنشور ملق حشرت
 روحم دمآیمن ]دوخهبدوخ[ هک دوب یملاس تسیزهداس یناحور رثکادح
 نمض یلو ،دش راک نایرج زا لبق سپ .دریگب رارق هطورشم کیتارپ
 ؛دتفیب قافتا عیرس دنتشاد هلجع مه همه .دشن راک نآ زا دعب و هسورپ
 ریسفت .دتفایم ییاهقافتا رادشک نامز رد .درکن ادیپ شک نامز ،ینعی
 هک یلاح رد 53.دروآ دوجوهب ار ناهج زور شش رد ادخ دیوگیم یفاص
 رصانع يهمه نآ رد هک دوشیم لئاق ياهلحرم ]نآرق[ .تسین نینچ
 یماوق ات دنوش مه شوغآمه و دنسرب تدحو هب مه اب دیاب راکردناتسد
 يهلزنمهب هلحرم کی زاغآ .دوش عورش دعب يهلحرم سپس و دریگ تروص
 يریگلکش تنس نیا .تسا لبق يهلحرم تیقفوم اب مأوت و لماک نایاپ
 تسا یتسه سدنهم و یلصا حارط هک تسادخ نآ یناب هک تسا تعیبط
 دایز ناسنا و ادخ نایم يهلصاف هک تسا تسرد .دراد کیژتارتسا دید و

                                                   

 راگدرورپ تقیقح رد :ٍمایَأ ِۀَّتِس یِف َضْرَأْلاَو ِتاَواَمَّسلا َقَلَخ يِذَّلا ُهَّللا ُمکَّبَر َّنِإ .53
 يهمجرت ،54 :فارعا( .دیرفآ زور شش رد ار نیمز و اهنامسآ هک تسا ییادخ نآ امش
 )دنودالوف



 

 

 ار دوخ دودح يهمه و هدرک رشتنم ار دوخ دودح ادخ یتقو اما ،تسا
 ره الاح .مینک ذخا ار تنس نآ میناوتیم ام هدرک رشب تفرشیپ ینازرا
 اپ و هدناود هشیر رگید تسا هدرک لمع بوخ تنس نیا ناهج ياج
 دحوم ،دنشابن ای دنشاب یبهذم ]نآ نایرجم[ هکنیا زا غراف ؛تسا هتفرگ
 جرخ يریخ ریسم رد ار نآ و ینک سابتقا هک ار تنس .دنشابن ای دنشاب
 ،يژتارتسا هچ ،تسایس رد هچ ،دشاب ملع رد هچ ؛دتفایم قافتا نیا ینک
 .دشاب دهاوخیم هچ ره ،يژولوئدیا هچ

 مه دعب هسلج تسا نکمم و دیدشن عناق ای دیدش عناق امش منادیمن
 مناوتیمن هک دشاب نم لکشم تسا نکمم .دیشاب هتشاد ار شسرپ نیمه
 هنالوجع نامز اب هطورشم رد هک تسا رارق نیا زا ارجام یلو ،مهد حیضوت
 ناریا هب نامرآ نیا ییاهزیخوتفا زا سپ هرخالاب دوب هچره .دشن دروخرب
 یموب راکوزاس و دوشن همجرت تسناوتیم یساسا نوناق لاثم يارب یلو ،دمآ
 دنیوگب هک دشابن يروصً افرص تسناوتیم سلجم هب فانصا دورو .دنک ادیپ
 .دش ياهدوت رگید اجنیا و دندمآ سلجم هب مه طایخ و زازب ،زپولپ
 .تسا سوسفا و شاک و هآ روشک ناریا .دریگب لکش هدعاق اب تسناوتیم
 .میدوبن ام هک نامز نآ .تسا هعقاو زا سپ ياهلیلحت دوشیم هتفگ هچنآ
 طسبنم و زاب نامز رگا یلو .دنتشاد ار دوخ صاخ ياهتیدودحم مه اهنآ
 ادیپ ازابام اهنامرآ و دیایب لاکیزیف زاسوتخاس هب يزاسنامرآ رکف ،دوش
 دوشیم لاس 120 نیا تروص نیا ریغ رد .تسا نآ نطب رد قیفوت ،دننک

 رس مه هیضق زاب و راب کی لاس شش ره دوشیم لاس 15 و لاس 240
 .دشاب شدوخ ياج

*** 

 هک یباوج رد ار نآ لوا تمسق .دراد تمسق ود نم لاؤس :شسرپ
 نیمه يهمادا ]مه[ مود تمسق و دیتفگ خساپ شیبامک دیدومرف نآلا
 نادقف هب هطورشم تسکش يدنبعمج رد .دیدرک نایب هک تسا یباوج
 یتدمینالوط شزومآ نیا ایآ هک تسا نیا نم لاؤس .دیدرک هراشا شزومآ
 رد مدرم و مدرم زا هنحص ندش هایس اب دوش ینورد و دتفیب اج دیاب هک
 هتشاد هگن نایرع تروصهب مدرم رد هک ياهتفخورف يرطف مشخ و هنحص
 ات دننکیم سح ار ملظ و رامثتسا نآ يهطساوهب مه مدرم و دوشیم
 نارکفنشور منکیم رکف نم ؟تسا راگزاس دنریگیم جوا ناهگان هک ییاج
 ییاههقراب یتقو و دنراد مه ياهقالع مشخ نیا هب یگمه رییغت رادم رد
 لاثم يارب ینعی ؛دننزیم نماد نآ هب دروخیم مشچ هب مه نآ روضح زا
 مدرم رد يايروئت دض يژرنا ،دوشیم لیکشت زیربت نمجنا دننیبیم ات
 تسد هب گنفت رفن راهچ ،دنوشیم يروئت دض مدرم و دنکیم لولح
 غارس عیرس ،دنکیم ادیپ زورب یهاوخنامرآ و یبلطتلادع و دنریگیم
 دنوشیم ناشدوخ ]اسبهچ[ ای .دننکیم یهدنامزاس ار نآ و دنوریم نآ
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 شزومآ نآ منادب مهاوخیم .دشاب مه ام نهذ رد نیا منکیم رکف هک ردیل
 عطاقم رد لطاب و دادبتسا يورین رگم ؟دراد يراگزاس لمع يهوحن نیا اب
 ؟درکن هدافتسا ]هتفهن يژرنا[ نیمه زا مدرم ندش هایس يارب فلتخم
 یهدنامزاس هجو رتشیب مدرک كرد امش شزومآ زا هک یهجو هکنیا رگید
 نارکفنشور هک ياینهذ ماجسنا رب دیتشاد مه يدیکأت .دوب یتالیکشت و
 ياوعد هب دیدرک مه ياهراشا هک یتروص رد .دندوب هدرک ادیپ شیبامک
 .میراچد نآ هب تسا لاس دص و هدشن لح مه زونه هک هعورشم-هطورشم
 ]هلئسم نیا يهرابرد[ یساسا ياهریگ نامنارکفنشور نهذ رد مه زونه
 هب تعاس راهچ یط هلاسراهچ تکرح یتقو میوگب مهاوخیم .دراد دوجو
 و دنوریم شدوخ لثم رفن دنچ اب هللالضف خیش یتقو ،دروخیم نیمز
 تمس هب شخرچ زا ار مدرم و هعورشم و نید ،هقف رب دنکیم دیکأت
 ياهراک هقف يور تسا زاین دیآیم رظنهب ،دننادرگیمرب هطورشم
 زیربت نمجنا ،ندرکجیسب ياجهب دینکیمن رکف .دریگب تروص يرتقیمع
 لیعامسا خیش ،ینیئان يور ]دیاب[ ،دمآ دوجوهب هک یمسیلاکیدار و
 .درکیم ادیپ يرتهب ماجرف دیاش ،دشیم راک یناسارخ دنوخآ و یتالحم
 .درکن یهارمه هطورشم اب رگید ییاجکی زا فوبلاط دیتفگ نینچمه
 هک ییاهلاس نآ رد یلو ،دنامب درکن یهارمه ییاههزیگنا هچ اب هکنیا
 ای دوش هداد یشزومآ هکنیا لثم ،تشاد مه ییاهدقن دوب هطورشم هارمه
 .مینک ضوع ار گنهرف و میهدب نامزاس ار سرادم

 یشزومآ .تسین یتالیکشت شزومآ تسا دارم شزومآ زا هچنآ :خساپ
 یهدنامزاس .شنم نآ زا دعب و تسا شورً اتمدقم دوشیم هتفگ هک
 تسا لحارم نیا يهمه ندرک یط زا دعب .تسا شزومآ يهلحرم نیرخآ
 دنهاوخیم همه .تسا سکعرب ناریا رد اهتنم .دریگیم لکش يزیچ هک
 رد ییاوتحم هچ دننامیم ]ریحتم[ دعب ؛دنهدب لکش ینامزاس کی ادتبا
 ،دشابن تالم هک مه ینامز ات .تسا بلاق روشک يروشک نینچ .دنزیرب نآ
 ربج ریسا هک دنتسه یناربهر گرتس ناربهر .دنامیم یهت مادم بلاق
 .دنتسیاب نامز طاسبنا رس رب و دنکن هطاحا ار اهنآ نارود یهایس ،دنوشن
 هک ینامز .دوب قدصم نامز لوا يهنومن .داتفا قافتا نیا راب ود ناریا رد
 و دمآ دوجوهب تفن يهلئسم ،دش زاب هعماج ياضف ،درک طوقس هاشاضر
 بونج زایتما وغل رب 1323 لاس رد هدوت بزح ،دش لیکشت سلجم
 هب لامش تفن هکنیا رب داتسیا .تفرگ شیپ تبثم يهنزاوم ادتبا .داتسیا
 یتقو .تسا اهنآ تسد ]شیپ زا[ هک مه بونج تفن و دوش هداد يوروش
 نامز نآ .داتسیا بونج زایتما وغل رب دشن هتفریذپ شتبثم يهنزاوم
 زا هک دنداد داهنشیپ قدصم هب .دوب هرفنتشه هدوت بزح نویسکارف
 نامز نآلا دیوگیم و دنکیمن تیامح قدصم .دنک تیامح اهنآ حرط
 رد .دعب لاس تفه ؟درک تیامح حرط نآ زا ینامز هچ .تسین راک نآ
 تفه نیا رد درک راک هچ ؛دوب هتسشنن هناخ رد هک قدصم هلصاف نیا



 

 

 تفه و درک هدافتسا سلجم نوریب تاناکما و سلجم نوبیرت زا ؟لاس
 دادرارق )میلورتپ شیتیرب(BP حورشم تفگ .درک یحیضوت راک لاس
 هلئسم نیا رب ییاج ات .تسا رارق نیا زا 1933/1312 دادرارق و یسراد
 ار »سیلگنا-ناریا تفن تکرش« رامثتسا تیهام تسناوت هک داد رونام
 دوش ریزوتسخن دنتفگ وا هب یتقو .دیشک لوط لاس تفه .دنک المرب
 ریت یس .دوب ندش یلم نوناق بیوصت شطرششیپ ؛تشاذگ طرششیپ
 زاب ]مه[ وا و دیایب دنتفگ قدصم هب هرابود .درک اتدوک و دمآ ماوق
 ؛دوب قدصم يربهر رنه نیا .هلاسکی تارایتخا ،تشاذگ طرششیپ
 راک لاس هد .دوخ ياج رس اهنآ ،میرادن شماجرف و اهفعض هب يراک
 رایسب هسورپ نیا .درک یشزومآ راک و یشنم راک ،یشور راک ،یحیضوت
 شزومآ هک دراد دوجو یکیناکم یقلت نیا ]هابتشاهب[ ناریا رد .تسا مهم
 هتسب یگنهرف بالقنا يهناهب هب اههاگشناد لاس هس .نک تکرح دعب نیبب
 ؟دوب هداتفا یقافتا هچ میدش شدراو و دش زاب هاگشناد ]یتقو[ .دندش
 اهمناخ اهسالک رد .دوب هدش ادج اههناختئارق و اههناخباتک ،اهفلس
 ياهلاس نامه رد .رگید تمس نایاقآ و دنتسشنیم دیاب فرط کی

 نایم سالک طسو هک دندوب عجترم يردقهب یخرب مه 1362 و 1361
 دش فذح اهدحاو زا یشخب .دندوب هدیشک هغیت ای هدرپ نایاقآ و اهمناخ
 هام لهچ ینعی ،لاس هس .دمآ ... و یمالسا شنیب و فراعم ياهدحاو و
 راهچ هس .دوب مه تاحالصا رد هراگنا نیمه .دش اهراک نیا فرص تقو
 دنتفگ ؟دش يدروخرب هچ میکحت رتفد و یمالسا ياهنمجنا اب شیپ لاس
 رد .دینک کیروئت راک دینیشنب و دینک لیطعت ار ناتیاهتیلاعف يهمه
ً الصا ندرککیروئت راک و نتسشن و اهتیلاعف ندرکلیطعت هک یلاح
 یشزرو یلاثم .تسا هسورپ رد همه شزومآ و کیروئت راک .تسا یندشن
 ات .دینک هاگن ار یلیزرب نکیزاب .دناشزرو لها ناناوج يهمه هک منزیم
 هک یلاح رد .ریخ ؟دنزب اج و دروایب مک یلیزرب نکیزاب دیاهدید الاح
 دینیبب هک ار ناشتانیرمت ياهملیف .تسا رتشیب اهیناملآ یندب تردق
 شمرن .تسین نوکس رد اهیلیزرب تاکرح و اهشمرن دیوشیم هجوتم
 .دوشیم باداش شاهلضع اذل تسا تکرح رد و نادیم رود یلیزرب
 نیمز دراو باداش و دننکیم برچ ار ناشیاههلضع ؛دنراد روژاسام
 پوت دهاوخب اجک ره هک دوشیمن روطنیا تهجیب وینیدلانور .دنوشیم
 لوصحم اهنیا .دهدب ساپ دناوتب دهاوخب سکره هب و دنزب دناوتب ار
  .تسا تکرح نمض يزاسهدامآ

 ،وش هدامآ لوا ]دنیوگیم[ .دنراد یکیناکم هاگن نارکفنشور ناریا رد
 يهمه یلو ،دراد دوجو يزاینشیپ ياهیگدامآ هلب .]لمع دراو دعب[
 نامز طاسبنا رس هک یناربهر زا[ مود يهنومن .تسین نوکس رد اهیگدامآ
 یلیخ نیا و دوب قدصم يهون ینس رظن زا هک دوب داژنفینح ]دنداتسیا
 هحلسا نودب یماظن زاف رد ار یماظن نامزاس ههد کی داژنفینح .دوب مهم
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 .»تیحالص بسک« درکیم رارکت مادم ؛دوب مهم رایسب نیا .تشاد هگن
 لاکیدار ياهورین مامت ناتسدرک رد دمحم یضاق مایق رد 1346 لاس
 .تسین ام لمع عقوم نآلا تفگ و داتسیا داژنفینح اما ،دنتفرگ لمع بت
 یکی هک میتسین یچاتدوک ام تفگ و درک تفلاخم ؛دمآ هاش رورت حرط
 ام نامرآ ؛میتسه لوحت لابند ام .مینیشنب وا ياج رس و مینک رانکرب ار
 هنومن ود سپ .تفگن قدصم ،رید ریپ ،تفگ ناوج کی ار نیا .تسا لوحت
 رد همه ندمآ ،طیارش ندوب هایس دوجو اب دنداد ناشن هک میراد ناریا رد
 لابتوف ياهنیرمت زا یکیً اقافتا .داد شزومآ ناوتیم یغولش و هنحص
 عاعش رود دننکیم عمج ار رفن 22 مامت هک تسا نیا مه گرزب ياهمیت
 پوت کی سک ره هب و تسا رتمیتناس 15 و رتم 9 هک نیمز طسو
 هب همه و دشاب نیمز هب ناتهاگن و الاب ناترس دنیوگیم و دنهدیم
 ]ینعی[ .دنهدن تسد زا مه ار پوت لاح نیع رد و دننزب لیرد رگیدکی
 غولش يههد رد قدصم ار راک نیمه نیع .تسا یغولش رد ناششزومآ
 اهيرابرد و اهتسار دوب هدمآ هدوت بزح هک ینامز .داد ماجنا درک تسیب
 کیژتارتسا و کیژولوئدیا ،یتالیکشت ،یبزح تعاضب يهمه و دندوب هدمآ
 رد لاعف ای مه نیشنرهش مدرم بلغا .دندوب هدروآ هنحص هب ار دوخ
 ياهتیفرظ .دندوب ناوخهمانزور مکتسد ای دندوب بازحا و فانصا
 ام هک هدوب نیا هدوت بزح اب قدصم يهزیمم یلو دش دازآ يراجفنا
 یناسک مالسا نایئادف .میراد زاین یشزومآ يراک هب یتدم ]نانچمه[
 تساوخیم ناشلد هک ار سک ره و دندرکیم لمع یکیناکم هک دندوب
 تسیرورت وا هک دوب نیمه اهنآ اب داژنفینح يهزیمم یلو دنتشکیم
 دنشاب هتشاد ار نامز ندرکطیسب رنه هک دنتسه یناسک ناراگزومآ .دوبن
 زا یشخب .]دننیبب كرادت هرود[ نآ اب بسانتم یشزومآ هرود ره رد و
 هطورشم رد هک یشزومآ رثکا لثم ،تسا تکرح لبقام هتبلا شزومآ
 هدروآ هک ییورین .تسا تکرح نمض مه نآ زا یشخب یلو ،تفرگ تروص
 ناریا رد یلو ،دنک فرصم رفسف دیاب زغم ؛دراد هیذغت هب زاین دوشیم
 .درکن تیاعر ار هدعاق نیا یسک

 مدق .تسین یتالیکشت طقف شزومآ ًالوا میوگب دیاب يدنبعمج رد
 هک تسا لاس تصش رهاظ رد .تسا شنم و شور میلعت شزومآ لوا
 همه ؛تسا رضاح ]هک تسا نیا تیعقاو[ یلو تسا بیاغ هصرع زا قدصم
 .دننک لابند ار شغوبن دنهاوخیم و دنتسه وا ياهلپیسنرپ فشک لابند
 هجاوم اتدوک اب و دوش بوکرس هکنیا ولو ،تسا هنوگنیا یشزومآ رصنع
 .داد شزومآ دوشیم مه یغولش رد ،داد شزومآ دوشیم نیاربانب ؛دوش
 دراد یخیرات ياهلمج داژنفینح .درب نیب زا دیاب ار یهدزابدوز باهتلا
 بوسر سونایقا فک كاخ بعکم رتمیتناس کی هکنآ يارب« :دیوگیم هک
 ناسنا .دراد هلصوح تعیبط .دشکیم لوط نامز لاس نویلیم کی ،دنک
 لئاق داژنفینح يارب ام هک یمارتحا ».دنک هلصوح دیاب رییغت يارب مه



 

 

 هب هکلب ،تسین شاهناحلسم یشم و یتسرپهدرم زا هتساخرب میوشیم
 لاکیدار راکهباپ ناوج تسیود هب هک تسا فرح یلیخ .تسوا رکف تلع
 .تیحالص ،تیحالص ،تیحالص ییوگب مادم لاس هد ندش ریگرد يهدامآ
 هک دوب يولهپ مارهش يریگناگورگ طقف .دندرکن یلمع هک مه رس رخآ
 مه ییاهورین ]نامز نامه[ .دسرن یبیسآ مارهش هب دوب انب ]مه نآ رد[
 ار یشمً الصا .دندوب یکیناکم دروخرب و رورت لها هک دندوب ناریا رد
 داژنفینح و درک ار راک نیا یشم کی اب قدصم شور رد ،رانک میراذگب
 اهنآ ود ره فرح[ .تفرگ شیپ رد ار شور نامه يرگید یشم اب مه
 مه یطارفا مسیلاکیدار ثحب ،تسین یشم نامثحبً الصا ام ]هک دوب نیا
 نمض شزومآ ام ثحب .دیایب يرگید و دوش نوگنرس مکاح نیا هک تسین
 .تسا تکرح

*** 

  54؟دوب هچ هللا لضف خیش يرکف رتسب :شسرپ

 خیش و درک طارفا دیابن دیدرک هراشا امش هک روطنامه :خساپ
 تیطورشم دض ردام زا ار وا دیابن ،درک یقلت هرطفلاب ثیبخ ار هللالضف
 هللاءاشنا .تسا ثحب کی مه شنیب ،تسا هجو کی عفانم اما ؛تسناد
 يروئت ناریا رد زابرید زا .میزادرپیم عوضوم نیا هب ورشیپ ياهثحب رد
 تسادق مکاح هب هقلطم تسایس نیا .تسا هتشاد دوجو هقلطم تسایس
 عضوم زا هغدغدیب دیاب مکاح هک تسا هدوب انعم نیا هب و تسا هدادیم
 هب بخ هک دنتشاد يروئت مه ناشدوخ يارب .دنک تموکح هتیروتا و الاب
 تسایس هب دوشیم لیدبت و دوشیم نیزم مه هرود نآ یبهذم ياههزومآ
 ؛دوشیم هقلطم هک ياهضبقود رادتقا ای دوشیم هضبقود هک ياهقلطم
 رس ار ثحب نیا هللاءاشنا .کیژولوئدیا مه و دوب یتالیکشت و یسایس مه
 عاجترا رهظم ار خیش هک تسا تحار هنرگو .مینکیم زاب شدوخ ياج
 .دوش زاب دناوتیمن مه یثحبً الصا ]تروص نیا رد[ هک مینادب هرطفلاب
 دوجو يايدنوخآ دض يهنیک ؛تسا هنیک ياضف مکاح ياضف هک مه نآلا
 تسا نیا شور نآلا .دراد دوجو تکاف شیارب مه هللاءاشامیلا هک دراد
 نآ هرخالاب .دهدیمن باوج نیا .دننکیم مامح شود لثم ار اهتکاف هک
 يهقلطم تسایس يروئت بوچراچ رد دیاب ار خیش .دوش لیلحت دیاب درف
  .دنوش لیلحت دیاب بیترت نیمه هب مه اهبلطهطورشم .درک لیلحت ناریا
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  .تسا هدش رگشسرپ
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 گرزب یباحس سدنهم ياقآ يهزاجا اب و ناتسود تمدخ ریخهبرصع و مالس اب
 هطورشم زارف يهرامش نیمهن .مینکیم زاغآ ار مهدجه يهسلج ،سلجم رد رضاح
 .میتسه

 ناراکردناتسد و ناربهر ،نارگزاغآ
 دعب و میدمآ شیپ ار یلخاد ياضف و یللملانیب ياضف راک ياجنیا ات

 زارف تیاور و دوب دنور زا یتیاور مه شیپ هسلج .میدرک رورم ار تابلاطم
 ]ثحب[ ،هللاءاشنا .هطورشم ماجرف ات هطورشم نامرف زا ،ماجرف ات زاغآ زا
 .تسا ناراکردناتسد و ناربهر ،نارگزاغآ ثحب زورما

 نارکفلارونم ؛نارگزاغآ
 ،دشاب ]نیا[ ام یقلت هکنیا هن .مینکیم یقلت نارکفلارونم ار نارگزاغآ

 ،دندوب هطورشم رگزاغآ نارکفلارونم ام نهذ زا لقتسم تیعقاو رد ]هکلب[
 .دوبن نارگزاغآ تسدً امازلا يربهر هطورشم کیتارپ و جوا نارود رد اما
 دنور اب نارگزاغآ ياهیناشفاجوم نیب هلاسدص يهلصاف هب هجوت اب
 تسد رد ار يربهر دنناوتن نارگزاغآ هک تسا یعیبط ،ناریا رد هطورشم
 ،مینکیم رورم مه اب هک يزارف تشه رد هلمجزا و اجهمه ًامازلا .دنریگب
 ؛دنشاب ههجو ود هکنیا رگم ،دوب دنهاوخن ناگدنهدنامزاس ناناشفارذب
 ،ناربهر ناناشفارذب هک داتفا ناریا رد 50 و 40 يههد رد هک یقافتا دننام
 دوب ییانثتسا يهعقاو کی نآ .دندوب مه ناگدنربشیپ و ناگدنهدنامزاس
 یقلت جوم ود نارگزاغآ ار نارکفلارونم .دشن رارکت تقوچیه رگید هک
 :مینکیم

 لوا جوم نارگزاغآ
 میدرک زاغآ هک يریس رد مه ام .تسا هدش تبحص رتمک اهیلواجوم زا

 رب دوشب زورما میراودیما .میدرک زاب ار ارجام رتمک و میدرب مان اهنآ زا طقف
 .درک ادا ناوت دح رد مه ار اهنآ قح و درک لمأت و گنرد اهنآ يور
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 دمحا ،یچلیا هب روهشم يزاریش نسحلاوبا ازریم ار لوا جوم نارگزاغآ
 ،يرتشوش يوسوم فیطللادبع ،يزاریش حلاصازریم ،یناهبهب
 یناسکً امومع اهنیا .دننادیم یناوریش نیدباعلانیز و نیظعاولاناطلس
 ای دندش مازعا جراخ هب ازریم سابع لصحم مازعا همانرب رد ای هک دنتسه
 )لاس راهچ يهلصاف هب تشاد جوم ود هک( لصحم مازعا همانرب زا لقتسم
 دوخ یصخش تاناکما زا هدافتسا اب ای دنتشاد یماقم و بصنم ناشدوخ
 تسد ییاهتفایرد و كرد هب و دندرک تماقا سیلگنا رد ای ناتسودنه رد
 كرد نیا ناریا هب دورو زا سپ ،دوریم راظتنا هک روطنامه .دندرک ادیپ
 رشتنم نامز نآ یطابترا تاناکما و ناشدوخ ناکما دح رد ار تفایرد و
 ار یشخب .تسا دایز دنوشیم یفرعم زورما هک يدارفا دادعت .دندرک
 اهنآ هب اهناتسرهش و تالیکشت ثحب رد نوچ ،مینکیم رظنفرص
 دادعت هک اجنآ زا یلو ،مینکیم یفرعم مه ار یشخب .تخادرپ میهاوخ
 ار زورما يهسلج میناوتب ات مینکیم هدنسب یلقادح یفرعم هب ،تسا دایز
 .میسرب زین اههرازگ زا کیره يدنبعمج هب و مینارذگن یفرعم هب طقف

 يزاریش نسحلاوبا ازریم
 .دوب ندنل رد یناریا یتاملپید )یچلیا( يزاریش نسحلاوبا ازریم

 شیاهتفایرد و كرد و درک تماقا اجنآ رد ینالوط شیبامک ینامزتدم
 وا .درک نیودت همانتریح هب تسا روهشم هک 55ارفس همانتریح رد ار
 عیانص هلمجزا تعنص رد زور نآ ملع ياهتفرشیپ ریثأت تحت تدشهب
 شتفایرد و كرد یجورخ .تفرگ رارق یکشزپ و تشادهب ،نف ،یماظن
 رد تنملراپ رارقتسا ،تیمکاح ندش دنمراتخاس ،ناریا ندش دنمنوناق
 نیا هراعتسا هب همانتریح رد .دوب هاش شقن دیدحت و اوق کیکفت ،ناریا
 .هدرک نایب ار بلاطم

 یناهبهب دمحا
 .تشاد تماقا ناتسودنه رد ار يدایز شیبامک تدم یناهبهب دمحا
 شایتیریدم ماظن .دوب سیلگنا يهیامحلاتحت نامز نآ رد ناتسودنه
 اجنآ اهیسیلگنا دوخ .دوب رادروخرب یسیلگنا مظن زا و دوب یسیلگنا ماظن
 یناسک رتشیب اذل ؛دندرکیم لامعا ار دوخ یتنس تیریدم و دندوب طلسم
 يهلاسر .دنتشاد مه اپورا زا يدج یتفایرد و كرد دنتفریم دنه هب هک

                                                   

 و هیسور هب )1224-1154( يزاریش نسحلاوبا رفس یپ رد ارفس همانتریح .55
 هسسؤم طسوت و دنولسرم نسح ششوک هب باتک نیا .تسا هدمآرد شراگن هب ناتسلگنا
 .تسا هدش رشتنم 1364 لاس رد ،اسر یگنهرف تامدخ



 

 

 یتآرم و امنناهج يهنیآ ینعی هک تسا 56امنناهج لاوحالا هارم اقآ دمحا
 رد مه وا .دراذگیم شیامن هب هراعتسا تایبدا اب ار ناهج لک هک تسا
 ،یعامتجا ماظن ،نیلپیسید ،مظن ریثأت تحت یچلیا دننام رما ودب
 يواست مه وا باتک یجورخ و دریگیم رارق ون ياهراتخاس و اهدرواتسد
 تردق ندوب دودحم ،نوناق ربارب رد تیعر ات هاش زا مدرم يهمه قوقح
 .تساوق کیکفت لصا تیاهنرد و هاشداپ تارایتخا و

 يزاریش حلاص ازریم
 حلاص ازریم تسا هدز مقر ار لوا جوم هک يدعب راکردناتسد رصنع

 میتفگ و میدرک تبحص شاهرابرد نیا زا شیپ هک تسا فورعم يزاریش
 ،همانزور نیلوا و ناریا رد هناخپاچ نیلوا .تشاد يدج ییاهدرواتسد هک
 هک دراد 58ياهمانرفس زین وا .درک سیسأت وا مه ار 57،رابخا ذغاک
 مدرم تکراشم رب نآ رد و دراد لبق يهمانرفس ود اب يدج ییاهتهباشم
 تردق ندوب دودحم و اوق کیکفت ،یمومع تاباختنا قیرط زا تموکح رد
 .دنکیم دیکأت هعماج نحص و تموکح و تارایتخا رد هاش

 يرتشوش يوسوم فیطللادبع
 یتسیز و دوب نیشندنه اهلاس زین يرتشوش يوسوم فیطللادبع

 رد اههلاسر رتشیب .تسا 59ملاعلا هفحت وا يهلاسر .تشاد دنه رد ینالوط
 يهدعاق زا مه وا .دننزیم هنت ناهج نیزور نآ طیارش هب اوتحم و مسا
 ریحت زا .دوشیم ریحتم ادتبا و دنکیم تیعبت شنارصعمه و ناینیشیپ
 روما رد تلاخد سیلگنا هاش هک دنکیم حیرصت .دسریم یجورخ هب
 تایبدا قبط( برغ تالایا رد اوق کیکفت و میسقت .تسا مورحم یئاضق
 و ناسکی نوناق ربارب رد مدرم يهمه و تسا هدرک ادیپ ققحت )شدوخ
 .دنربارب

                                                   

 دمحا هتشون یسلجم نادناخ باسنا مامضنا هب »امنناهج لاوحالا تارم« .56
 طسوت 1369 لاس رد یناود یلع یسیونهیشاح و حیحصت اب )1198 – 1156( یناهبهب
 ..دش رشتنم نایراصنا رشن طسوت  1373 لاس رد  و ریبکریما رشن

 نامرف رودص زا شیپ لاس 69 هک تسا ناریا يهیرشن نیتسخن رابخا ذغاک .57
 راجاق هاشدمحم یهاشداپ يهرود رد هناهام روطهب هیرشن نیا .درک راشتنا هب زاغآ هطورشم
 .دشیم رشتنم نارهت رد ینورزاک يزاریش حلاص ازریم طسوت

 حیحصت اب و تسا هیسور هب وا رفس حرش يزاریش حلاصدمحم همانرفس باتک .58
 پاچ دیدجت اهراب نامز نآ زا و رشتنم 1347 لاس رد نزور رشن طسوت و نیئار لیعامسا
 .تسا هدش

 ،تارطاخ و همانرفس ،ۀفحتلا لیذ و ملاعلا ۀفحت ،يرتشوش ناخ فیطللادبعریم .59
 .1363 ،نارهت ،يروهط رشن ،دحوم دمص مامتها هب
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 نیظعاولاناطلس
 ییانشآ ناماگشیپ زا هک میسریم نیظعاولاناطلس هب ریسم نیا رد

 و هدوب دنه میقم ههد کی زا شیب ینامزتدم وا .تسا برغ اب نایناریا
 نآ رد هک دراد هیقب زا رتحرصم ياهمانرفس و هدرک رشتنم ددعتم ]راثآ[
 دراد یمهم فارگاراپ .دنکیم هیکت ناریا رد يراتخاس تالوحت ترورض رب
 نآ )تسا یبرغ کلامم روظنم( هقرف نیا نیناوق هلمجزا« :دیوگیم هک
 رب دنهاوخ هاگره ارما و هاشداپ .تسین طلست یسک رب ار یسک هک تسا
 همکاحم رد صخش نآ ،دننک يدعت و یتدایز همدخ رب یتح ناتسدریز
 هاگن مه لباقم رد و هدومن بلط ار ود ره تلادع بحاص و دنک تیاکش
 رد رقتسم تردق هب وا يهلمج نیا ».دیامن لصیف ار ناشیا رما و دراد
 ای امرفنامرف یتح ،ناگرزب زا یکی زا یحیبق رما رگا« :دنزیم هناش ناریا
 روظنم ».دننکن طایتحا و دنسیون ،دننیبب ای دنونش هاشداپ زا یتح
 میهاوخب رگا .دنتسه ]يدازآ و[ زاب تاعوبطم هک تسا تاعوبطم
 میناوتیم[ مینک يزورما يهمجرت ار نیظعاولاخیش رظنم زا تاعوبطم
 .دنراد تردق رب یتراظن شقن ]مییوگب

 یناوریش نیدباعلانیز
 ود نیا .دراد باتک ود هک تسا يرگید درف یناوریش نیدباعلانیز

 مه وا 61.هحایسلا ناتسب و 60هحایسلا قئادح :تسا رثن و مظن نیب باتک
 .دنکیم یط شرثن و مظن باتک ود رد ار اههلاسر ریاس ریس

 ،دناهدرک رفس اهنآ يهمه ]مییوگب دیاب[ اهیلوا جوم يدنبعمج رد
 و رفس رد و دنرگهدهاشم ،دناهتشاد برغ رد ینالوط شیبامک یتسیز
 ياههلاسر ياوتحم و مسا رد ار یناریح نیا .دنسریم تریح هب هدهاشم
 .دنتسه برغ ریثأت تحت تدشهب .دید ناوتیم اهنآ

 لاثم يارب .مینکیم زاب ار اهنآ يرکف ياههگر يژولوئدیا ثحب رد
 برغ هعسوت يوگلا زا لماک يرادربوگلا زج یهار ام هک دندیسر نیا هب
 تیمکاح نورد یهاوخلوحت هب یناریح نیا زا هتفر مه يور .میرادن
 یکی[ ،مینک جارختسا عاعش اهنآ یهاوخلوحت زا میهاوخب رگا .دنسریم
 و مدرم تکراشم ]دعب[ تساوق کیکفت ]يرگید[ ،تسا نوناق ]اهنآ زا
 راکهب ار تیطورشم يهژاو .تسا تردق ندروخ دح اهنآ نیرتمهم
 جارختسا ناوتیم اهنآ ياهثحب زا ار تیطورشم نومضم اما ،دنربیمن
 ناریا رد يدج روطهب رشن لاناک زا اهیلوا جوم هک تسا نیا مهم .درک

                                                   

 .1348 ،اجیب ،نیئآرهم ،هحایسلاقئادح ،نیدباعلانیز ،یناوریش .60
 .1328 ،نارهت ،يدومحم و یئانس هناخباتک ،هحایسلاناتسب ،نیدباعلانیز ،یناوریش .61



 

 

 همانزور ای ،دندز هناخپاچ ای ،دندوب رشان ای اهنآ يهمه .دندش راذگریثأت
 و دنتشون همانرفس هکنیا مکتسد .دندش باتک رشان ای ،دندرک سیسأت
 .دش دادملق هطورشم لوا جوم تایبدا وزج اهنآ ياههمانرفس

 مود جوم نارگزاغآ
 هب يراک نادنچ اجنیا رد .میدش رقتسم اهیمود جوم رب هسلج ود

 ،ناخ مکلم .مینکیم هراشا اهنآ ياپدر هب طقف و میرادن اهنآ يهنیشیپ
 ینامرک ناخاقآ ازریم و فوبلاط ،فودنوخآ ،يدابآدسا نیدلالامج دیس
 .دنتشاد اهیلواجوم ياههدر زا يرتصخشم و رتگنررپ رایسب ياههدر هک
 ار نانآ رکف رهوج میهاوخب رگا .مینکیم رورم رگیدکی اب ار ناشیاههرازگ
 .مینک هدنسب ناشدوخ تایبدا هب میروبجم ،میشکب نوریب قیقد روطهب

 ناخ مکلم
 رد دوب نایارگلوحت رصنع نیرتصخاش مود جوم رد هک ناخ مکلم

 ؛تسین زیچچیه کلام ناریا رد سکچیه« :دراد ياهرازگ نوناق يهمانزور
 لوزعم پیترس ،نوناق نودب مینکیم نییعت مکاح .تسین نوناق هک اریز
 ناگدنب ،نوناق نودب میشورفیم ار تلود قوقح ،نوناق نودب مینکیم
 مکش ،نوناق نودب میشخبیم هنازخ ،نوناق نودب مینکیم سبح ار ادخ
 نیا زا یناریا صالختسا هک دینادب هلمجلایلع ،نوناق نودب مینکیم هراپ
 نکمم يریسا تملظ نیا زا امش دوخ صالختسا ینعی ،تلذم بادرگ
 مدع زا اهملظ عیمج و اهیبارخ عیمج .نوناق رارقتسا هب رگم دوب دهاوخن
 نوناق هک تلع نیا هب ؟دندرک طبض تهجیب ار وا يهناخ ارچ .تسا نوناق
 رگا .میرادن نوناق هکنیا تلع هب ؟دندیرب ریصقتیب ار وا رس ارچ ،میرادن
 ».دیهاوخب نوناق ،دیتسه مدآ

 يدابآدسا نیدلالامج دیس
 يهمانزور يهلاقمرس نیلوا رد مه يدابآدسا نیدلالامج دیس

 هقلطم یفن .دنکیم هیکت هفارخ زا مما لوقع حول ندودز رب یقثولاهورع
 تیوه ظفح اب میناوتیم تسا دقتعم و دنکیم ]حرطم[ هدمع ]روطهب[ ار
 رظنم زا نایاپ رد .میریگب تیراع هب ار برغ لقع و ملع یلم و يداقتعا
 در تحالف زا دوخ هاگدید رد ینعی ؛تعانص رب دتسیایم يداصتقا
 .دسریم تعانص هب و دوشیم

 فودنوخآ
 تبسن درف نیرتانتعایب و نیرتلاکیدار هک تسا هدازدنوخآ دعب رفن

 رگا ،نایناریا يا« .تسا یلم تیوه و بهذم یموب ياهراکوزاس هب
 و یگدرب زگره امش ،دیبایرد ار رشب قوقح يدازآ عفانم دیتسناوتیم
 لاح رد راگنا هک تسا ياهنوگهب شتایبدا ».دیتفریذپیمن ار ینتورف



   هطورشم زارف 96 

 اهشناد نتخومآ هب امش« دیتسه يزورما ياهمانزور ندناوخ
 دحتم رگیدمه اب و دیدرکیم داینب يرس ياهنمجنا و دیتخادرپیم
 يزورما ییاههژاو ».دیزاس اهر نیدبتسم دادبتسا زا ار دوخ هک دیدشیم
 .رشب قوقح هلمجزا دربیم راک هب

 فوبلاط
 اهب بهذم داهن هب مه .تسا مه لوقعم ندوب لاکیدار نمض فوبلاط

 تدشهب هقلطم اب وا .تیناریا و تیلم داهن هب صوصخهب مه و دهدیم
 ریسم نیا زا میهاوخب ام رگا« :دیوگیم هک دراد ياهرازگ مه وا .دتفایمرد
 يور تیاهنرد همه ».مینک روبع نوناق ریسم زا هک دیابً اتیاهن ،مینک روبع
 .دنتسیایم تردق

 ینامرک ناخاقآ ازریم
 ورشیپ ار وا ریخا لاس 150 رد ناخروم هک ینامرک ناخاقآ ازریم اما

 دیکأت تاواسم رب راب نیلوا يارب دننادیم ناریا رد مسیلایسوس رکف
 یگنشق يهراعتسا .تسا 62مسیلایسوس نآ يوسنارف لداعم هک دنکیم
 ،تسا ریذپانکلمت و تسا یناگمه اوه هک نانچمه« :دنکیم ناونع .دراد
 هک دسریم یسک هب شلوصحم ًاتیاهن و تسا ریذپانکلمت مه نیمز
 .دتسیایم نوناق رب نیریاس دننام مه وا دعب و ».هدرک راک شیور

 دیدج ملع هب و دنتسه ملع لها :دنراد یگژیو دنچ اهیمود جوم
 بصنمبحاص ای اهیلوا جوم .دنتسه اهیلوا جوم زا رتهدیدناهج ؛دنزهجم
 هدافتسا ناشدوخ یصخش تاناکما زا ًالامتحا ای دندوب هیسروب ای ،دندوب
 ،دندوب رتهدیدناهج اهیمود جوم اما ،دندید ار ناهج زا ياهشوگ و دندرک
 ناشتادهاشم و دنتشاد رفس .دید ار هیسور طقف هک فوبلاط ياهنم هتبلا
 هاوخلوحت و برغ زا هتفرگریثأت ؛دوب اهیلوا جوم زا رتقیقد اهرفس رد
 .راکهظفاحم یخرب و لاکیدار هاوخلوحت یخرب ؛دندوب

 ندروخ دح :درک رشتنم عاعش جنپ ناوتیم اهنآ یبلطلوحت زا
 قوقح ؛اوق کیکفت ؛)دوشیم حیرصت هطورشم هب رگید اجنیا هک( تردق
 رایسب تلادع رد دندوب لایسوس هک ياهدع نآ .تلادع و نوناق ؛تلم
 رکف رشن يهزوح رد مه ناشیراذگریثأت .دندش أشنم و دندوب راذگریثأت
 نیا رد اهنآ زا یضعب( همانبش یتح هچ ،همانزور يارجم زا هچ ،تسا
 يارجم زا هچ و[ باتک يارجم زا هچ و )دندرکیم القت و شالت مه هزوح
 ار ناهج .تسا ناشندوب نیبم ،ناشندوب رشان زا رتمهم .]تاروشنم رگید

                                                   

 دارم ار یعامتجا تیکلام و تیریدم ،لرتنک رتشیب مسیلایسوس يوغل رظن زا .62
 .ار يربارب هن و دنکیم



 

 

 نییبت ار هیلوا ياههراگنا ،دننکیم نییبت ار ناریا ،دننکیم نییبت
 .دننکیم لقتنم ناریا يهعماج هب و دننکیم

 رد و تسا یتالیکشت مکلم .دنتسه مه یتالیکشت اهنآ زا یخرب
 دیس .درادیمرب نوسام عون زا یتالیکشت راکوزاس يارب زیخ هس ناریا
 زریم .دهدیم لیکشت ار مالسا داحتا بزح و تسا یتالیکشت لامج
 مه و تسا مکلم تالیکشت رد مه ،تسا یتالیکشت مه ینامرک ناخاقآ
 :دنایهجودنچ نوگانوگ رظانم زا .دروخیم دنویپ لامج دیس اب یعونهب
 و دندش أشنم اهنیا اذل .دنتسه یتالیکشت مه یخرب و رگنییبت ،رشان
 .تسا اهیلوا جوم زا شیب اهنیا ندوب أشنم بیرض

 زیربت يهلسلس
 .تسا زیربت يهلسلس ،هدش هتخادرپ نآ هب رتمک و هدنام لوفغم هچنآ

 رد هچ ،وکابنت رد هچ ؛تسا یهجودنچ زیربت هک میدرک حرطم راب ود
 لوا جوم .57 بالقنا رد هچ و )تفگ دوشیمن ار یلم تضهن( هطورشم
 و 40 يههد يرکف ناربهر و ناگدنهدنامزاس زا یشخب و 57 بالقنا

 يزارف تشه زا زارف راهچ ای هس رد لقادح زیربت .دنتساخرب زیربت زا 50
 و راک یحارط ،راک رکف ینعی رازفامرن رد مه ،تسام تبحص عوضوم هک
 رد .تسا هتشاد يدج تکراشم راک رازفاتخس رد مه و يهدیا
 ییاهاج ]نیب رد[ مه و هدوب زاتشیپ یهدنامزاس رظنم زا مه ،رازفاتخس
 هحلسا هک تسا هدوب ییاج نیلوا زیربت دناهدش هناحلسم ]زاف دراو[ هک
 نیا رد اهيزیربت ]يهنزو[ .تسا هدرک عافد هرود نامرآ زا و هتشادرب
 .دناهتشاد يدج تکراشم .تساهینارهت زا رتنامیپورپ رایسب دراوم

 هدوب ناریا تختیاپ ریخا یخیرات ياههرود رد و دراد یتعسو نارهت
 نردمهبش تیمکاح رد هچ .تسا هدوب زکرمتم ]اجنآ رد[ تاناکما و
 و یمالسا يروهمج عون زا یتیمکاح هچ ،مود و لوا يولهپ دننام رقتسم
 هب الاب زا رگا اذل ؛تسا هدوب زکرمتم اجنآ رد تاناکما راجاق نارود رد هچ
 اهيزیربت اما ،تسا هدوب تاناکما بحاص نارهت مینک هاگن ناریا يهشقن
 .دنتخاسیم هدیا و دندرکیم قلخ ار تاناکما هک دنراد ار یگژیو نیا
 یلو )زاقفق زا لاثم يارب( دندشیم رثأتم نوماریپ زا هک تسا تسرد
 لامش قیرط زا ناریا هب يدورو ياههدیا يهیلوا يهدنروآرف هرخالاب
 .دندوب يدج رایسب رازفاتخس رد و لاعف تدشهب رازفامرن رد .دنتسه
 مه ،هشیدنا و رکف رادم رد مه ،دنتسه يزیربت نانابنجهلسلس زا يرایسب
 یهدنامزاس رادم رد مه و هزرابم زا تیامح و کیتسجل رادم رد
 .یعامتجا و یماظن تالیکشت
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 يزیربت هلودلاراشتسم ناخ فسوی ازریم
 هک دوب يزیربت يهلودلاراشتسم ناخ فسوی ازریم اهنآ نیرتصخاش

 زیربت رد هتخیهرف و راشتسم ياهداوناخ زا ردارب ود .دوب بصنمبحاص
 هب وا .دوب رتصخاش ردارب زا فسوی ازریم ،هداوناخ رسپ ود نایم .دندوب
 هک دوب ینابصنمبحاص نیتسخن زا تفگ دوشیم .دیسر هطورشم رکف
 زا شیپ اهلاس دراد یبوتکم .دیسر هطورشم رکف هب نیریاس زا رتدوز
 نیدلارفظم هن ،تسا دهعیلو يازریم نیدلارفظم شبطاخم هک هطورشم
 تایقرت« هب دنکیم هراشا .دراد یحیرص هداعلاقوف تایبدا هاش
 يهناکابیب و هنارسدوخ لافغا و لاعفا و ناگیاسمه يهعرسلادیدش
 راچد و یشالتم ار ناریا تلود يهلاس رازه نیدنچ ياوق هک نایرابرد
 يهراچ و تارطخ عفر« هک دنکیم حیرصت ».دومن بعص یناوتان و فعض
 لامعا زا دیاب :درک حالصا ناوتیم هملک ود نیمه هب ار ناریا تالاکشا
 کی ».دومن هزات نیناوق سیسأت هب عورش ،مود .دیشوپ مشچ هتشذگ
 هطورشم نارود عجرم تایبدا زا هک هملک کی مان هب دراد مه هلاسر
 .دوشیم بوسحم

 مالسالاهقث اقآیلع ازریم
 مه ؛تسا یهجودنچ هک تسا مالسالاهقث اقآیلع ازریم وا زا دعب

 دنیوگیم حالطصاهب شراعشا یکدنا تلعهب .رعش لها مه و تسا دهتجم
 .تسا یلاوحا و لاح يواح و دراد زوس شیاههدورس اما ؛تسا رعشلالیلق
 .عبط مه و نحل مه ،دراد طخ مه هکنیا هصالخ .تسا طخشوخ
 یلو .تسا جراخ هسلج و عمج يهلصوح زا هک دراد يراثآ هعومجم
 يارب هداد رارق یلیثمت ار نآ هک 63نالال يهلاسر مسا هب دراد ياهلاسر
 يهعماج هلاسر نآ رد .راجاق رصع ناریا يهدشبوکرس تیاغهب تیعضو
 ،نتفگ نخس ،سفنت ناکما هک دنکیم یقلت یلال يهعماج ار ناریا
 اب شتایبدا زا هراعتسا اب ار نالال يهلاسر .درادن ار هبلاطم و ضارتعا
 دهدیم ناشن ار هرود نآ ناریا طیارش هک دنکیم عورش ییابیز یتیبود
 هدش هدرشف یتیبود نیا رد زین شباتک يهیامناج .دراذگیم شیامن هب و
 :تسا

 یناد نالاحهتسکش لد لاوحا یــناد نانابزیــب ناــبز هـک یــنآ
 یناد نالال ناـبز منزـن مد رو يونش نازوس هنیس زا تمناوخ رگ

 میسرت ار دوجوم طیارش مهاوخن نم رگا هک تسا نیا باتک نومضم
 یناوخبل طیارش زا یناوتیم و ینادیم ینابزیب نابز اب دوخ وت مینک

                                                   

 »يزیربت دیهش مالسالا هقث یملق راثآ هعومجم« مان هب یباتک رد هلاسر نیا . 63
   .تسا دوجوم ،هدش رشتنم 1355 لاس رد یحتف هللا ترصن پاچ طسوت هک



 

 

 یفرعم ییابیز هب ار شدوخ .دربیم راکهب یگنشق ياهلیثمت .ینک
 .افخ و رهج رد هداتفا ،هدازآ متسه یصخش هدنب« :دیوگیم و دنکیم
 .مایفخم مه و ینلع مه ینعی افخ و رهج رد ».دوب ییوجحالصا مراک
 يایناحور اهنت .دوب داهنكاپ رایسب رایسب .متسه افخ و رهج رد بسانتهب
 دادبتسا مجاهت اب تیاهنرد و دنام هطورشم اب اهتنا ات ادتبا زا هک دوب
 رد ار مالسالاهقث تیصخش رگید هوجو .دش دیهش نارهت رد هطورشم
 لیصفت ،تشاد میهاوخ هطورشم ییایفارغج یگدنکارپ هب هک يرورم
 .مینکیم

 تیبرت ناخ یلعدمحم
 رد و دوب یهدنامزاس درف .تسا 64تیبرت ناخ یلعدمحم يدعب درف

 سرادم نیسسؤم زا .تشاد تکرش زیربت رد هیلوا یفخم ياهنمجنا سیسأت
 هار یشورفباتک شبنج .داهن ناینب وا ار زیربت دیدج تاعوبطم .دوب دیدج
 نیا هب زورما هک تسا یناتسود هجوت لباق و تیمها زئاح رایسب هک تخادنا
 نیا رد[ .درک ادیپ هار یمومع يهصرع هب ناوتیم روطچ هک دننکیم رکف
 یکرت ،يرصم ياهباتک زا ياهعومجم یناوخباتک و یشورفباتک ]شبنج
 بابسا .درک دراو ناریا هب ار یبرع و )یناجیابرذآ یکرت و یلوبناتسا یکرت(
 شدوخ .دوب اراک و يدج رایسب .تخادنا هار ار همجرت کچوک شبنج کی
 دنرکفت رشان هک ییاهداهن يارب رکفت يهزوح رد اما ،تشاذگن اجهب يرثا
 .دوب یتالیکشت و هدنامزاس مه شدوخ .دوب یناب سرادم يارب هلمجزا
 ملق ]نآ رد[ شنارکفمه و شدوخ و دوب وا راکفا رشان نونف هنیجنگ يهلجم
 نمجنا يزکرم يهتسه و تارکومدلایسوس بزح لیکشت رد اهدعب .دندزیم
 .دوب لاعف يدج روطهب مه زیربت یبیغ

 قطان ناخ داوج ازریم
 هک ینامز هطورشم زا شیپ .تسا قطان ناخ داوج ازریم يدعب درف
 دوب هداتفا هار یجراخ ياهالاک میرحت و یلخاد ياهالاک هب یسأت شبنج
 .دوب یجراخ يهعتما لباقم رد ینطو تاعونصم ناغلبم و ناجورم زا وا
 عرصم ود نیا اب ار دوخ ظعو درکیم جیورت اج ره هک دوب یجورم
 :دیزاغآیم

 نتساوخ تیراع هماج زا هب نتساریپ شیوخ هماج نهک

                                                   

 و یناریا درمتلود و راگنهمانزور ،)1318 -1256( تیبرت ناخ یلعدمحم ازریم .64
 .دوب تیبرت هناخباتک سسؤم
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 دننام مه وا .تسا هتشاد یملق يراکمه 65دیدحلا يهیرشن اب
 نوریب و هرهچ ،راتفگ ،ملق رد اهيزیربت .تسا حیرص شیاهيرهشمه
 ناهنپ دنناوتیمن ار دوخ تاساسحا ؛دناحیرص تروص و ندرگ گر ندز
 رایسب گولاید ،تسا هاش یلعدمحم رازگراک هک هلودلارخافم اب .دننک
 نادیم هب هناخ و نان ینازرا ،يرمتسم رطاخهب ام« :دراد یحیرص
 تکلمم رد دیاب سپ میهاوخیم تلادع ،میهاوخیم يدازآ ام .میاهدماین
 ».دوش يرجم نوناق

 تلادع ناخ نیسح دیس
 نیمراهچ تلادع موحرم .تسا تلادع ناخ نیسح دیس يدعب

 راب نیلوا يارب وا .دنکیم سیسأت تیبرت مان هب ار زیربت دیدج يهسردم
 يهلمج .دزارفایمرب زیربت و ناریا رد ار نانز تابلاطم زا عافد مچرپ
 نانز ینعی( ناریا نیملسم نایگدرپ« :دنکیم وزرآ نآ رد هک دراد ییابیز
 یباتک ».دندرگ رادروخرب شناد و ملع تاضویف نیا زا مه )نیشنهدرپ
 ياهنامرآ هراعتسا تایبدا اب باتک نیا .لایخ و باوخ مان هب دراد
 .دراد جردنم شدوخ نورد رد ار یهاوخهطورشم

 يزیربتاقآ میهاربا ازریم جاح
 وا .»ابص« هب صلختم ؛تسا يزیربت میهاربا اقآ ازریم جاح تیاهن رد

 .دراد صلخت و تسا رعش لها .تسا یتالیکشت يرازاب و فانصا يهدنیامن
 تالیکشت و یهدنامزاس رد هللاءاشنا هک داهن ناینب وا ار يرفظم نمجنا
 زیربت ياهنمجنا نیرتمهم زا یکی يرفظم نمجنا .مینکیم زاب ]ار نآ[
 جیسب نارهت رد یهاتوک تدم یط ار رفن رازه ود ریغص دادبتسا رد .تسا
 نارادفرط زا .هتشاد ياهژیو شقن يزیربت ياقآ میهاربا .دنکیم زیهجت و
 رد و داتسیا ممتم رب زیربت .دوب یساسا نوناق ممتم بیوصت تخسرس
 دننام مه وا .تشاد ممتم يریگیپ رد ياهژیو شقن اقآ میهاربا مه اجنآ
 ناج هلودلانیما كراپ رد .دوشیم دیهش هطورشم بوکرس رد مالسالاهقث
 .دنوشیم ریگتسد و هرصاحم ناخرقاب و ناخراتس هک ییاجنامه ،دهدیم

 و کیتارپ ،هدنامزاس ،رشان ،يرکف :تسا یهجودنچ زیربت يهلسلس
 یهدنامزاس و دنتفرگ تسد هب حالس مه ،دناهدنامزاس مه ،دنتسه هدنمزر
 یلحم نارگزاغآ دندوب ام تبحص عوضوم اجنیا ات هک يدارفا .دندرک یماظن
 ار ناشدوخ رهش ؛دندوب نادرگرهش هک دوب نیا ناشرزاب یگژیو .دنتسه
 میهاوخب رگا .دندنادرگ ار تختیاپ زا یشخب دندمآ هک مه نارهت هب .دنادرگیم

                                                   

 هام دنچ اهنت و 1276 لاس هب هک دوب یهاگشزومآ ياهیرشن دیدحلا يهمانزور .65
 .درک راشتنا هب زاغآ زیربت رد ،هاش نیدلارفظم ندمآ راک يور زا سپ



 

 

 ؛دندوب ناریا رد هطورشم نازاسهنیمز عومجمرد ،مینک يدنبعمج ار نارگزاغآ
 زا دعب لاس تصش ات هاجنپ يهلصاف اب هک اهیمود جوم هچ و اهیلوا جوم هچ
 و یقرت يهشیدنا عومجمرد .دنتخادرپ ون رکف و نامرآ راشتنا هب اهیلوا جوم
 ،دنتشاد تکراشم هطورشم یقرت دنور رد مه اهنآ زا ياهدع .دنتشاد لوحت
 و هدیا ،هشیدنا ؛دناناراگدنام هک تسا نیا ناشرخآ یگژیو .اهيزیربت دننام
 .دش انام و راگدنام ناریا رد هزرابم تایبدا رد ناشرثا

 ناربهر
 زا یمهم شخب .دز شرب هس دوشیم ار ناربهر .میوریم ناربهر غارس

 یهدنامزاس و رکف يهزوح ،اههنیمز زا رگید اجنیا .دنتسه نایناحور اهنآ
 و دادخررپ يههاملهچ ینعی ؛میوشیم هطورشم دوخ دراو هطورشم لبقام
 دادبتسا تیاهنرد ات 1285 زا ؛یسمش 1285 ات هطورشم زا لبق گنهآدنت
 .ریغص دادبتسا زا دعب لاس ود و ریغص

 یلاها و نارکفنشور ،نویناحور هب ناوتیم ار هطورشم ناربهر يهعومجم
 الاب نیتسآ نادرم نادیم یلاها هب ًاحالطصا نامز نآ .درک میسقت نادیم
 اهناولهپ قوتاپ هک همشچرس رد مه زازر نسح دیس جاح ناولهپ .دنتفگیم
 هک دوب نیا ]حالطصا نیا زا[ روظنم .الابنیتسآ هب دوب فورعم ،دوب نارهت رد
 رابتعا نیا هب و دناهدز الاب ار ناشنیتسآ کمک و تکرح ،کیتارپ راک يارب
 ممهف دح رد و مینکیم یسررب ار اهنآ یکییکی .دنتسه نادیم یلاها
 .مینکیم صخشم مه ار ناششقن

 نایناحور
 افیا هژیو شقن هطورشم جوا نارود رد هک دنتسه نایناحور لوا هجو

 دیس موحرم :لوا رفن ود هژیوهب ،دنتسه نارهت رادم لوا رفن هس .دننکیم
 نیا رد املعلاردص نسحم ازریم و یناهبهب هللادبع دیس ،ییابطابط دمحم
 قارع طخ کی وکابنت رد هک روطنامه ؛میراد مه فجن طخ کی عطقم
 ازریم جاح و یناردنزام هللادبع خیش جاح ،یناسارخ دنوخآ :میتشاد
 روحم ود )فجن و نارهت طخ( اهنیا لیذ ینارهت یلیلخ نیسح
 ویناهفصا یفجن هللارون اقآجاح شقن هک ناهفصا رد یکی .میراد ییایفارغج
 و ارگمدرم نایناحور ياههداوناخ زا هک مینکیم یسررب ار ناشردارب
 ردهتبلا .مالسالاهقث تیروحم هب زیربت رد يرگید .دندوب هاوخهطورشم
 .میراد ار يدابآمجن يداه خیش مه نارهت

 ییابطابط دمحم دیس
 نیدهتجم زا ییابطابط يدهم دیس دنزرف ،ییابطابط دمحم دیس

 نادمه هب یگلاسود رد .دمآ ایند هب البرک رد دمحم دیس .دوب نادمه
 مهم داتسا ود هک دوب لیصحت لوغشم نارهت رد یگلاستشه رد .دیآیم
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 يدرف دش هراشا هکنانچ ،هولج ناخ نسحلاوبا ازریم :تشاد نارود نیا رد
 و دوب ناریا رد اردصالم طخ يهدنهدهمادا و برشمیفسلف ،داهنكاپ
 .دوب داهنكاپ رایسب مه وا هک يدابآفجن يداه خیش يرگید

 گرزب يازریم درگاش .دید هرود و درک لیصحت تابتع رد ییابطابط
 اب هاش نیدلارصان طباور وکابنت يارجام زا سپ .دوب )يزاریش يازریم(
 يهبرجت رگید فرط زا .دوشیم درس -نارهت بطق-ینایتشآ نسحدمحم
 اب یتروشم ياهطبار دیاب راجاق تیمکاح متحهب هک دوب نیا وکابنت ]میرحت[
 .دشاب هتشاد تیناحور باطقا

 زا یناگدنیامن هک دهاوخیم يزاریش گرزب يازریم زا هاش نیدلارصان
 ار رفن ود ازریم .دتسرفب نارهت هب هاش اب هدوارم يارب شدوخ فرط
 دیس يرگید و )یمق دهتجم( هدازدهتجم ازریم دمحم خیش :دتسرفیم
 .دوب هتشاذگ نس هب اپ و لاسنایم نامز نآ ییابطابط .ییابطابط دمحم
 يو دهد ناشن هک تسه يدنس رتمک .دوبن ریذپکیرحت و دوب دهز لها
 ]لک رد[ .تشادن یلام یکاپان .دشیمن عیمطت ؛دشاب هدوب هلماعملها
 هک تسا مهم نیا .تسا دوجوم ییابطابط موحرم يهرابرد يدنس رتمک
 ؛هیمالسا يهسردم مسا هب دنکیم سیسأت دیدج ياهسردم دنوخآ نیا
 ،میدید شیپ يهسلج رد هکنانچ .هناخبتکم ]عون زا[ هن ،ون ياهسردم
 35 رد رگید دعب هب نآ زا دریذپیم تدحو يارب ار یناهبهب توعد یتقو
 هب لوا چوک رد .دوشیم لاعف يدج روطهب هطورشم زا لبق يههام
 يهدنیامن .هتشاد يروحم شقن مق هب مود چوک رد و میظعلادبع ترضح
 اهیمیلک هلمجزا اهتیلقا دورو اب هک نامز نآ یلو ،هدوبن سلجم یمسر
 يردص حرش اب ییابطابط ،دوشیم تفلاخم نارهت سلجم هب ،اهینمرا و
 لوا سلجم رد و نارهت رد هنمارا يزاجم يهدنیامن تشاد دوخ رد هک
 نآ رد[ .دریذپیم ار اهیمیلک يزاجم یگدنیامن مه یناهبهب و دوشیم
 هک 66نایدیشمج بابرا مان هب دوب نارهت رد يرادلوپ یتشترز ]ماگنه
 هار سلجم هب اهیتشترز يهدنیامن ناونعهب و دهدیم اهیسلجم هب یلوپ
 مه زورما (.دنورب لوا سلجم هب دنناوتیمن تیلقا ود نآ اما ،دنکیم ادیپ
 مان هب ياهچوک ریشدرا بابرا يهچوک زا لبق ناریمش چیپ یکیدزن رد
 ).تسا نایدیشمج بابرا

 رارق حرجوبرض دروم ییابطابط موحرم سلجم بوکرس زا سپ 
 .دنربیم هاش شیپ ار وا هنهرب رس اب و دوشیم يراتفردب وا اب ؛دریگیم
 .دوشیم دیعبت دهشم هب هاش جراخم اب سپس و دنکیم ییوجلد وا زا هاش

                                                   

 ناکالم و نادنمتورث ،ناناگرزاب زا )1311- 1229( نایدیشمج دیشمج بابرا .66
 .یلم ياروش سلجم رد نایتشترز يهدنیامن نیتسخن و هیراجاق رصع رد یتشترز روهشم



 

 

 دهشم یتلایا نمجنا و دنیشنیمن اپ زا مه دهشم رد هک تسا نیا مهم
 دادبتسا زا سپ .دنکیم ییانتعایب نارهت تادیدهت هب .دزادنایم هار هب ار
 تیب ،ینعی ؛دوب زکرملزنم عجارم زا ناشیا .ددرگیمزاب نارهت هب ریغص
 زکرم ریغص دادبتسا زا دعب و لبق وا تیب .تشاد يدمآوتفررپ
 ریس هطورشم هک دعب .هنابش تامیمصت هژیوهب ،دوب اهيریگمیمصت
 دنروهشم هک نیرجاهم يهیقب دننام زین وا دنکیم یط ار دوخ ياسفناو
 رد تلود هک دنوریم .دنکیم چوک هاشنامرک هب دعب و مق هب ،نیرجاهم هب
 دنکیم یط ار ریس نآ .دنهد لیکشت لوبناتسا دعب و دادغب رد ار دیعبت
 زا رود رگید ناریا هب تشگزاب زا سپ .دریگیم هرانک تسایس زا سپس و
 زا شردپ .دوب شردپ ریثأت تحت يرکف رظن زا ییابطابط .تسایاضق
 عماج رد راب نیلوا ییابطابط ردپ .تسا هدوب ناریا ياهنوسام نیتسخن
 .دوشیم لقتنم ییابطابط هب ردپ قیرط زا ون راکفا .دوشیم وضع تیمدآ
 دیس و هولج .تسا هدوب رثأتم ،يدابآمجن يداه خیش زا دعب يهبترم رد
 زا ییاسفناو نارود رد هک تیاهنرد .دوب رثأتم لامج دیس زا دجهب لامج
 ،میتخادنا هکرس« :دیوگیم هک دراد ياهلمج دوشیم دیماان هطورشم
 ياهلاس رد هک ناگرزاب سدنهم يهلمج عون زا ياهلمج ؛»دش بارش

 ».دمآ لیس ،میتساوخیم ناراب« :دنتفگ 1359 ،1358

 یناهبهب هللادبع دیس
 دهتجم ،لیعامسا دیس مه وا ردپ .تسا یناهبهب هللادبع دیس دعب رفن

 هللادبع دوخ .تشاد يدج و گنتاگنت ياهطبار هاش نیدلارصان اب و دوب
 و گرزب يازریم و يراصنا یضترم خیش شزومآ تحت فجن رد یناهبهب
 نارهت مزاع یتدم زا سپ .درک لیصحت )فجن بطق هس( ياهرمکهوک
 دنکیمن نیکمت ار ازریم مکح هک میدوب دهاش وکابنت يارجام رد .دوشیم
 و گنتاگنت رایسب طباورکباتا اب .دریگیم وکابنت دض رب یلقتسم عضوم و
 اب هطورشم زا شیپ .دیزرویم تموصخ هلودلانیع اب .هتشاد یکیدزن
 افیا هک ییاهشقن زا .دوشیم شقن بحاص و دروخیم دنویپ ییابطابط
 .ترافس رد راجت ینیشنتسب رد تسا نوریب ای رود زا تکراشم دنکیم
 ریس نامه مه وا .دنکیم تیامح کباتا تشگزاب زا .دوب زکرملزنم مه وا
 حرجوبرض دروم و دوشیم ریگتسد ریغص دادبتسا رد .دنکیم یط ار
 زین وا هب .دنربیم هاش شیپ مه ار وا ییابطابط اب هارمه .دریگیم رارق
 زا و دوشیم هاشنامرک یهار ]مه وا[ .دنهدیم يرفس جرخ و ياهکسلاک
 سپ نارود رد ،نارهت رد .دیآیم نارهت هب اهدعب .دوریم تابتع هب اجنآ
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 اب 67یلغواومع ردیح .دوشیم هتشک تیاهنرد و رورت ،ریغص دادبتسا زا
 .تسا هدوب هدازیقت مه رورت حارط دنکیم رورت ار وا یبارس بجر یتسدمه

 املعلاردص
 بصنمبحاص یناحور مه وا یلو .تسین لوا رفن ود دح رد املعلاردص

 رد اما ؛هتشاد رارق دیس ود نیا يهیاس رد هطورشم رد .دوب زکرملزنم و
 .تسا هتشاد دیس ود رانک رد يروحم شیبامک یشقن چوک ود

 يدابآمجن يداه خیش
 رایسب .دراد ياهتفرهتسش تیصخش .تسا یصاخ پیت يداه خیش

 تخسوتفس نایماح زا .تسا دیدج يهفسلف لها و ملع لها ،داهنكاپ
 موحرم هب همه هک ینارود رد .دوب ناریا رد نردم ياهداهن صرقاپورپ و
 رد هیدشر هک یسرادم نیلوا و دش يو یماح دندرکیم هلمح هیدشر
 خیش تیاهنرد و هلودلانیما ،هلودلاراشتسم تیامح هب داهن ناینب نارهت
 تهج نیمه هب و دوب یلام دتسوداد لها رایسب .دوب يدابآمجن يداه
 و سرادم یلام ناراککمک زا .دوب يدج رایسب شدزن تاهوجو عیمجت
 هب داهن ناینب نارهت رد ار سرادم هیدشر یتقو .دش هطورشم اهدعب
 اهنت سرادم نآ زا شیپ هکنیا حیضوت .داد یتاقبط تمس سرادم
 یتلودریغ و یلم هکارچ ؛دنزادرپب هیرهش هک دنتفریذپیم ار ینادرگاش
 هب نارهت رد ار تعاضبیب كدوک دصناپ لیصحت هنیزه يداه خیش .دندوب
 هتفرگ تروص یشهوژپ ایوگ .دوب یمهم رایسب تکرح هک تفرگ هدهع
 ریس رد ناشرتشیب هک تعاضبیب ناکدوک نآ زا یشخب يهرابرد تسا
 خیش هکنیا .دندش يرکف و یسایس ،یگنهرف تامدخ أشنم ناشدوخ
 ياهرودمه بالط رب يدج يریثأت تفرگ شیپ رد ار ریس نیا يداه
 .دوب سانشناهج و رکف لها و تشاد شدوخ

 نارکفنشور
 هدازیقت نسح دیس

 رارق ام يهسلج نیا ریس رد[ هدازیقت نسح دیس طقف نارکفنشور زا
 .میدرک یسررب ناشدوخ ياج رس ار نارکفنشور یقاب نوچ ،]دریگیم
 تیبرت موحرم نوچ ییاهيزیربت و دوب هدازیقت نسح دیس ،نارکفنشور
 و مینکیم یفرعم ار هدازیقت اجنیا رد .میدرکن هراشا هک هدازفیرش و
 لوا درک یعس و دوب هبلط ادتبا هدازیقت .زیربت لصفرس لیذ دنامیم هیقب
 دعب و درک یط ار نردم تالیصحت سپس .دنک لیصحت هزوح رد ار ملع

                                                   

 و ناریا هطورشم شبنج رثؤم نالاعف زا )1300- 1259( یلغواومع ناخردیح .67
 .دوب ناریا تسینومک بزح ناربهر زا



 

 

 زیربت ناگدنهدنامزاس و نازادناهار زا .دیسر ون رکف هب و دش هدیدناهج
 نارهت هب سلجم لیکشت زا سپ هام هس هک ياهدنیامن تفه نیب .دوب
 رد .دوب زیربت يهدنیامن نیرتصخاش هدازیقت تفگ دوشیم ،دندیسر
 اب و تخانشیم بوخ ار ناهج .تفرگ هدهع هب ياهژیو شقن مه سلجم
 ار تارکومد يهقرف .دوب یبزح شیبامک يدرف .دوب انشآ هطورشم موهفم
 رگید دعب هب هطورشم يهنایم زا اما فاصوا نیا يهمه اب .تخادنا هار
 درکیم یعس .داد وا ار یناهبهب رورت حرط .دش لاکیدار و تسیناکم
 يریس هطورشم زا سپ اهتنم ،دربب شیپ لاکیناکم روطهب ار شرکفت
 .دش یفخم یتدم یناهبهب رورت زا سپ هطورشم رد .درک ادیپ ییاسفناو
 نیسیروئت کی تیاهنرد .درک رفس اپورا هب اجنآ زا و تفر ینامثع هب دعب
 .دش يزادرپوگلا يهزوح رد ناریا رد هطورشم يرکف نازادرپيروئت زا و
 زا دیاب میوش لوحتم میهاوخیم رگا« :دیوگیم هک دراد یفورعم يهلمج
 هب دراد مه ياهمان هتبلا ».میوش یگنرف اپ نخان كون ات رس يوم كون
 سپ ار شفرح همان نآ رد هک 1326 لاس رد نابصنمبحاص زا یکی
 يههد يهنایم رد رگید یتقو ؛دوبن نآ شروظنم دیوگیم و دریگیم
 ناخاضر نارود رد سلجم تیلقا و قدصم و دوب هدش مارآ عاضوا تسیب
 مه ار نآ شدوخ ياج رس ثحب ریس رد هللاءاشنا .دندوب هدرک شیاشفا
 دادرارق دقاع .دنکیم يراکمه وا اب هاشاضر يهرود رد .مینکیم یسررب

 یسرک زا هدافتسا اب قدصم هک يدادرارق .تسا ش 1312/م 1933
 دقع رد هدازیقت يدج شقن و دادرارق لصا سلجم رد دوخ یگدنیامن
 دوریم رانک هدازیقت رگید تسیب يههد رد نیا زا دعب .دنکیم اشفا ار نآ
 .دنکیم توف نارهت رد هک هاجنپ لاس یلاوح ات دوشیم نیشنهناخ و

 نادیم یلاها
 و عونتم ياهرکفت و اهشور ،اهشنم اب دنتسه نادیم یلاها اهنیا زا دعب
 68رادهپس ،دعسا رادرس ،ناخرقاب ،ناخراتس ]هلمج نآ زا[ .مه لباقم یهاگ
 زیربت ،ناهفصا ،نارهت رد هک تسا ویسوم یلع و مرپی ،یلغواومع ناخ ردیح،
 دندوبن يرکف ]يورین[ مادکچیه .دندرک افیا ینادیم يروحم ياهشقن نالیگ و
 یمک و تشاد يرکف يهنیمز و دوب جراخ يهدرکلیصحت هک دعسا رادرس زا ریغ
 ناخرقاب و ناخراتس هب اجنیا رد .تشاد يرکف ياهشیارگ هک ناخ ردیح مه
 و زیربت لصفرس ار ریس نیا رد نارگید و ود نیا لیصفت و مینزیم يزیرگ
 .مینکیم راذگاو اهناتسرهش شبنج

 

                                                   

 هک  )1305 - 1225( ینباکنت ناخ یلودمحم هب فورعم يربتعلخ یلودمحم .68
 .دوب ناریا ریزوتسخن هرود هس وا .تفرگ رادهپس بقل ریغص دادبتسا زا سپ
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 ناخراتس
 نسح جاح رسپ و درادن داوس .دراد يزیگناروش ریس ناخراتس

 غادهرق دلوتم ناخراتس .هدوب غادهرق رد يریقف زازب هک تسا ینارابسرا
 مهم رایسب نیا و تسا هثداح اب هارمه همه وا یگدنز فطعطاقن .تسا
 لابندهب ناخراتس یناوجون رد .دوب يدمتعم درف زیربت رد شردپ .تسا
 غاب رد ات دنراپسیم وا هب ار ود نآ هک دوب يرارف ود ندرک یفخم
 ار اهنآ دنمهفیم ار افتخا لحم یتلود نایچرطاق ،دنک ناشیفخم
 و دتسیایم يرارف ود نآ زا یقالخا عافد رد راتس .دننکیم هرصاحم
 رفن ود نآ و دروخیم ریت راتس ]زیرگ و بیقعت نیا رد[ .دنکیم تمواقم
 زا لاس ود .دوشیم موکحم تدمینالوط نادنز راتس .دنوشیم ریگتسد
 دهتجم ياقآ نسح ازریم غارس شردپ هک دوب سبح رد شنادنز مکح
 هطورشم دض اهدعب هک يدرف ؛دنکیم بلج ار وا تعافش و دوریم
 .دوشیم

 .دنکیم ادیپ یسح ]اهنایرج نیا زا سپ[ .دیآیم نوریب نادنز زا راتس 
 ؛دندوب متس تحت شاهداوناخ ؛دوب متس تحت شدوخ ]هک هراب نیا رد یسح[
 رد یطول کی ؛یغای کی دوشیم ]هک تسا نیا[ .دوب متس تحت ناشهلحم
 شدوخ يارب یلقادح یمهس ؛درکیم تراغ .شدوخ فارطا نادیم
 شدوخ نوماریپ ناتسدیهت يارب ار يرثکادح مهس و تشادیمرب
 مه تلع نیا هب[ و شایماظن ياهتیلباق ندش زراب اب جیردتهب .]تشاذگیم[
 نیا .دنکیم بذج ار وا لحم يرمرادناژ دوبن راهم لباق تفگ دوشیم ]هک
 زا ییاهر و ؛يو یماظن ناوت نتفرگ تمدخ هب :تسا هروظنمود بذج
 زا .دوشیم نانزهار يریگتسد رومأم اجنآ یتدم .درکیم اپهب هک ییاهبوشآ
 يراکياپ درف و درکیم لمع يدج مه رایسب نانزهار يریگتسد رد اضق
 راب نیا .ددرگیمزاب يرگیطول هب و دوشیم هتسخ راک نآ زا یهتنم .دوب
 رادید يزاریش يازریم اب و دزیرگیم قارع هب اما ،دوش ریگتسد دوب کیدزن
 هب دورو زا سپ زور کی هکنیا ات .دراذگیم ریثأت وا رب قارع ياضف .دنکیم
 )دندوب ینامثع نامز نآ هک( یقارع ياههطرش يراتفردب هجوتم ارماس مرح
 .دنریگیم ار ناشلوپ و دننزیم ار نارئاز هک دنیبیم .دوشیم یناریا نارئاز اب
 موجه مرح هب تصرف رس يرگید یناریا اب .دروآیمرب رس شسح هرابود
 دوشیم مامت هک شراک .دننکیم رام و رات ار اجنآ ناظفاحم يهمه و دربیم
 دنکیم ار شتعافش گرزب يازریم .دننکیم شریگتسد .دزیرگیم مه اجنآ زا
 .ددرگیمرب زیربت هب هرابود و

 تسد هک تسا هبوت رفس ،رفس .دنزیم فجن هب يرس یتدم زا سپ 
 يرگتراغ رس زا هک يايرگیغای .يرگیغای ریسم زا دنک زیهرپ و دیوشب
 رشابم یتدم دیآیم هک فجن زا .دوب یطول هکلب ،دوبن ياهندرگ رس ،دوبن
 نادیم .شورفبسا مه دعب و دوشیم فارص یقتدمحم جاح



 

 

 اجنآ ]هک دوب مه تلع نیمه هب و[ دوب راتس تسد زیربت رد اهشورفبسا
 .دندمآیم راتس غارس ناگتخابلام يهمه .دوشیم زیربت ناگدزدزد أجلم
 هرداصم ار ناشلاوما و دنتفرگیم ار اهدزد ،داتسرفیم ار شنایراوس مه وا
 وا هطورشم اما ،یلصا بحاص هب دیشخبیم ار اهنآ مه راتس و دندرکیم
 دادبتسا هب تبسن شاهیلوا ییوجماقتنا سح نآ .دنکیم نوگرگد ار
 و دوشیم انشآ هطورشم يهیلوا میهافم اب .دنکیم ادیپ یقرت مکاح
 زیخریما يوک رد نمجنا نیا .ددنویپیم تقیقح نمجنا هب نآ لابندهب
 اما ،دندوب مه یبهذم هک زیربت لایسوس و لاکیدار ياهنمجنا زا ؛دوب
 زاقفق يهقطنم رد )هبوکداب نامه ای( وکاب راکفا ریثأت تحت يدج روطهب
 راتس هک نامز نآ .دنتخانشیم شیپ زا ار راتس نمجنا نیا ياضعا .دندوب
 یناخ ؛ناخراتس دوشیم و دنهدیم وا هب ار ناخ بقل دوب يرمرادناژ روای
 ِناخ ؛دنک عمج ار نوماریپ دناوتیم هک یناخ هکلب ،یلادوئف موهفم هب هن
 تظفاحم ناخرقاب قافتاهب ناخراتس .يداصتقا نادیم هن ،یعامتجا نادیم
 .دریگیم هدهع هب ار رهش زا

 زا رتارف هک یتلایا ینمجنا ؛دوب یفیک ینمجنا زیربت نمجنا
 زا لبق نارود رد .دشیم یقلت زیربت ناملراپ .دوب یلحم ياهنمجنا
 يهدهع هب رهش تظفاحم ریغص دادبتسا يهرود رد و ریغص دادبتسا
 ناخرقاب و ناخراتس دوشیم بولغم هک نارهت .دوب ناخرقاب و ناخراتس
 .دنوشیم هرصاحم اجنآ اما ،دنیایب نارهت تمس هب هک دننکیم عمج ورین
 يایفارغج .دنام یقاب لحم ود طقف زیربت زا .دوشیم مجاهت اهنآ هب ادتبا
 ؛دوشیم بعشنم نآ زا رَپ هدزناش .تسا طسو رازاب .تسا بلاج زیربت
 فرط نآ زا ای .دسریم لحم کی هب رپ ره .رپ هدزناش يهراتس کی دننام
 نابایخ و زیخریما ياهمان هب لحم ود .دسریم رازاب هب نایاپ رد لحم ره
 .دنربیم ردهب ناج ]لحم ود نآ[ يهرصاحم زا ود نیا هک دنتشاد دوجو
 هک زیخریما يوک دنامیم طقف و دوشیم هرصاحم مه نابایخ ماجنارس
 نارهت هب هک دعب .دنکیم هبولغم ]ار لباقم فرط[ و تمواقم ناخراتس
 علخ ،دوب نارهت سیلپ سیئر نامز نآ هک ناخ مرپی نارهت رد دنیآیم
 ،دننکیم تمواقم حالس علخ نایرج رد اهيزیربت .دنکیم ناشحالس
 .دوشیم توف هنامولظم مه دعب لاس هس و دروخیم ریت راتس هرخالاب یلو

 ناخرقاب
 رس یطول هک داهنكاپ يدرم .دوب شورفنالاپ يزودنالاپ ناخرقاب

 ناخراتس اب دوخ ریس يهیقب رد .دش لوحتم هطورشم رد و دوب لحم
 زا رفن شش اب دیعبت رد تلود هب نتسویپ دصق هب ناخرقاب .تسا
 ار ناشرس باوخ رد نیریشرصق رد یبش هک دوشیم یهار شناهارمه
 .تسا ناخرقاب ماجرف مه نیا .دنربیم
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 يرایتخب دعسا رادرس
 ]هک تسا[ يرایتخب ناخ یلقیلع جاح دعسا رادرس دعب رفن

 يزیامت دوخ ياهیلیامه زا وا .دندوب يرایتخب ناخ شناردپ لسنردنالسن
 ]نابز[ تامدقم .دنکیم لیصحت هسنارف تایبدا و نابز نارهت رد .تشاد
 ناهفصا رد هطورشم ات نامز نآ زا .دوریم جراخ هب .دزومآیم ]ار[ یبرع
 گنرف هب رفس دنچ .دوب یتلود یماظن بصنمبحاص رگید ياهاج و
 ناهفصا هاپس .دوشیم هاوخهطورشم دوب ياهزیگنا ره هب رمالارخآ .دوریم
 ریس .دننکیم حتف ار نارهت و ددنویپیم نالیگ هاپس هب ،دنکیم عمج ار
 و دوشیم بصنمبحاص ریغص دادبتسا زا دعب .دراد ار شدوخ صاخ
 .دنکیم یتسرپرس يدایز تدم ار نارهت تلود

 ینباکنت رادهپس
 اهراجاق دادبتسا داهن رد لوا زا هک تسا ینباکنت رادهپس يدعب
 زا يرایسب دوشیم رورت کباتا یتقو .تسا هدوب یماظن بصنمبحاص
 ياضما و رهم اب ]اهنآ زا[ رفن 62 و دنسرتیم راجاق نابصنمبحاص
 نمجنا مه ناشدوخ و دنک هطورشم مالعا هک دنهاوخیم هاش زا ياهینایب
 .تسا رادهپس رفن 62 نآ زا یکی .دننکیم سیسأت ]ار[ اهبلطهطورشم
 ماجنا يارب وا[ .دنتسرفیم زیربت هب ناخراتس بوکرس يارب ار رادهپس
 و دننکیم شتوعد اهینالیگ سپس .دهدیم جرخ هب تعنامم ]راک نیا
 حتف ار نارهت اهیناهفصا اب و دروآیم هاپس نالیگ زا .ددنویپیم نالیگ هب
 رد .دوشیم ارزولاسیئر تیاهنرد و روشک تسرپرس سپس .دنکیم
 بوکرس رد هلمجزا ،دنکیم يزاب يروحم شقن ناهاوخهطورشم بوکرس
 ءایض دیس تلود رد و اتدوک زا سپ .اهنآ حالس علخ و زیربت نیدهاجم
 تسا هدوب بصنمبحاص لاس لهچ هک ییاجنآ زا .دوشیم تشادزاب
 .دنکیم یشکدوخ اجنامه و دنکیمن لمحت ]ار نادنز طیارش[

 ناخ مرپی
 وضع ادتبا .تسا هتشاد يریقف ردپ هک تسا ياهدازرگراک ناخ مرپی

 دندوب ینمرا يوجماقتنا یبالقنا هورگ کی كانشاد .دوشیم 69كانشاد
 یسمش 1280 رد .دندوب هدش لیکشت هیسور ناتسنمرا رد هک
 كانشاد لیکشت رومأم مرپی .دنکیم ادیپ هار مه ناریا هب ناشتالیکشت
 .نارابمب زا سپ دوب هاش یلعدمحم هیلع تالیکشت نیا .دوشیم نالیگ رد
 سیلپ سیئر و دیآیم نارهت هب .تسا تشر مایق نانابنجهلسلس زا
 .دزاسیم رگبوکرس کی وا زا و دنکیم نوگرگد ار وا تردق .دوشیم

                                                   

Armeni( ینمرا یبالقنا نویساردف .69 an Revol ut i onary 
Federat i on( تسا ناتسنمرا روشک رد یسایس بازحا زا یکی ه. 



 

 

 رد يدج کمک زا سپ هرخالاب و دنکیم حالس علخ ار زیربت نیدهاجم
 .دوشیم هتشک ناریا برغ ياهيریگرد رد بوکرس

 یلغواومع ناخردیح
 مه و مینکیم رورم نالیگ رد مه ار وا .تسا ناخ ردیح رفن نیرخآ

 .دوب هیسور ناجیابرذآ دلوتم لصالایناریا ناخ ردیح .لگنج شبنج رد
 شدوخ زا ،70فُنامیرن ،شردارب .دوب قرب سدنهم و تشاد ینف تالیصحت
 ناجیابرذآ تارکومدلایسوس بزح یناب فنامیرن نامیرن .دوب رتروهشم
 کباتا رورت رد .دننکیم سیسأت مه ناریا رد ار بزح نیا اهدعب هک دوب
 زین اقآ سابع .تفرگ هدهع هب ناخ ردیح مه ار یناهبهب رورت و دوب لاعف
 .دوب وا یتالیکشت دنویپمه

 هطورشم يربهر ياهیگژیو
 

 رظن زا ار نآ ياهیگژیو نونکا .میدرک رورم ار هطورشم يربهر
 و درادن بطق کی ؛تسا یبطقدنچ هکنیا لوا یگژیو .مینارذگیم
 اهناتسرهش مه و تسا یبطقدنچ نارهت مه .تسین یبطقکت
 .دنتسه نادیم زا رود وکابنت دننام اهنآ زا یشخب .دنتسه یبطقدنچ
 وکابنت رد ازریم هک روطنامه .تسا نادیم زا رود فجن شخب لاثم يارب
 یناسارخ دنوخآ و دندوب فجن طخ هک مه رفن هس ،درک افیا نیروحم شقن
 رثأتم مدرم مه ؛دندوب هطورشم شبنج رد يروحم یشقن دوب اهنآ سأر
 هک دراد ياهلمج ناخراتس هنومن ناونعهب .اهورین مه و دندوب اهنآ زا
 هطورشم هب گرزب دنوخآ صوصخهب دنوخآ هس رابتعا هب نم« :دیوگیم
 ریثأت تحت کیتارپ ياهورین و مدرم .تسا مهم ]بلطم نیا[ ».متسویپ
 باسح نارهت دیس ود زا شیب هس نآ زا مه هاش یلعدمحم .دندوب اهنآ
 و دندرک ریفکت ار هللالضف خیش هک فجن طخ فرط زا تکرح نیا .دربیم
 راشف ياهمرها هلمجزا ،دنداتسیا هطورشم رب لبق زا رتکیژولوئدیا و رتيدج
 یشخب سپ .دیایب هاتوک هطورشم يهیلوا لحارم رد هک دوب هاش یلعدمحم رب
 ناربهر .دندوب هژیو يراذگریثأت اب یلو نادیم زا رود دندوب فجن طخ هک
 شیپ زا کیژتارتسا یحارط ؛دنتسه کیژتارتسا رتمک عومجمرد هطورشم
 اهنصحت و اهتسب ،اهچوک .دندوب ینادیم رتشیب و دنتشادن ياهدشنییعت
 نزکیتکات رتشیب .درک میهاوخ یسررب تالیکشت رد هک تسا ییاهکیتکات
 ]تیعقوم[ رد اهمیمصت .تسا مهم یلیخ نیا و تسیژتارتسا ات دنتسه
 هتفرگ میمصت لبق زا ]هک دمآیم شیپ[ رتمک و دوشیم ذاختا یخرهبخر

                                                   

 نادرمتلود زا )1925 -1870( فنامیرن نامیرن ای ولغوا فجن یئالبرک نامیرن .70
 .دوب ناجیابرذآ یبالقنا ناگدنسیون و
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 ،نویناحور هچ :دنراد هدع و نوماریپ و دنتسه رادفیط ناربهر يهمه .دنشاب
 رتشیب هطورشم يربهر يهعومجم .نادیم یلاها هچ و نارکفنشور هچ
 هک نایناحور هچ و نارکفنشور هچ ؛یشزومآ رتمک و دنکیم لمع یفیلکت
 یفیلکت بلغا همه ،تسا هزیرغ بسحرب رتشیب ناشندرک لمع یفیلکت الاح
 .دنتسه یشزومآ رتمک و

 ناراکردناتسد
 ،اهنمجنا و اهنامزاس ناراکردناتسد .میسریم ناراکردناتسد هب

 .دنتسه ارعش و فونص ،راجت ،تاعوبطم ،ظاعو

 ینلع-یفخم :اهنامزاس
 تالیکشت لصف رد .دنتسه ینلع یشخب و یفخم اهنامزاس زا یشخب
 هچ ؛مینکیم یسررب ار هطورشم زا دعب و هطورشم يهناتسآ ياهنامزاس
 . ینلع ياهنامزاس هچ و یفخم و یبیغ ياهنامزاس

 اهناتسرهش -تختیاپ :اهنمجنا
 و نارهت ياهنمجنا هچ ؛مینکیم رورم تالیکشت رد مه ار اهنمجنا
 تشر و زیربت رد ناتسرهش ياهنمجنا .ار اهناتسرهش ياهنمجنا هچ
 .دوب اهنمجنا ریاس زا رتيرسم و رتهتفرشیپ

 ظاعو
 شقن تفگ دوشیم نیملکتملاکلم و دوب ظعاو لامج دیس ظاعو اما

 .تسا هطورشم ناربهر زا رتشیب رفن ود نیا یحیضوت و یجیورت ،یشزومآ
 و دنراد هطورشم زا یمومع یتفایرد و كرد .دندوب بارحم و ربنم لها
 یتالیکشت راک یعونهب رفن ود ره .دنسانشیم یمومع روطهب ار میهافم
 اب هک دندوب ناهفصا رد 71نایلزا ریثأت تحت یعونهب ود ره و دناهدرک
 يزورما ياهپیت هیبش .دنتشاد ياهژیو پیت ود ره .دندوب طبترم نایباب
 يارب .دنتسین 72یضرا روصنم هیبش لاثم يارب ؛دندوبن حادم و يربنم
 .دنتشاد هژیو یشنم و یشمطخ دوخ

 ظعاو لامج دیس
 لوا سلجم رد یلم کناب ثحب یتقو هک سب نیمه اهنآ يرگجیورت رد

 راک یلم کناب يهرابرد ربنم رب ظعاو لامج دیس هک هزادنا نآ دیآیم شیپ
                                                   

 ییحی ازریم يو زا سپ هک تسا باب دمحمیلع دیس ناوریپ زا یهورگ مان یلزا .71
 .دنتسناد يو نیشناج ار لزا حبص هب فورعم يرون

 یمالسا يروهمج راکهظفاحم نایرج هب کیدزن حادم یضرا روصنم روظنم .72
  .تسا



 

 

 يراک نینچ[ دنناوتیمن یقابلا دنکیم مهفمدرم و يدج ،باذج یحیضوت
 يدنوخآ نابز نامه اب و دهدیم حیضوت بوخ ار یلم کناب ییاج ات .]دننک
 هب الط هچ ره سلجم نآ رد رضاح نارتخد و نانز يهمه هک دفاکشیم
 يهیلوا تشابنا هک دنهدیم لامج دیس هب و دننکیم زاب دنتشاد زیوآ دوخ
 دادبتسا زا سپ شدوخ ریس رد .تشاد يذفان رایسب رایسب مالک .دوشب کناب
 ییاسانش نادمه رد یتقو .دوریم نادمه هب هنایفخم و دوشیم راتفرگ ریغص
 هفخ .دهدیم ار شندرک هفخ روتسد ،نادمه مکاح مّخفم ریما دوشیم
 دوب دیس ]هک اجنآ زا[ .يدمک مه و کیژارت مه ،تسا كانمغ مه شندرک
 نتشک« :دیوگیم و دنکیم ادیپ يدیس مخفم .دننک هفخ ار وا دندیسرتیم
 زور دنشاب دیس ود ره لوتقم و لتاق رگا یلو ،دراد هانگ ماع تسد هب دیس
 هفخ ار دیس بیترت نیا هب ».دنیآیمرب رگیدکی يهدهع زا ناشدج دزن تمایق
 ]یلع دمحم[ ،شدنزرف يارب درجورب زا شاهمان نیرخآ رد دیس .دننکیم
 هک دوب نیا طابنتسا ینعی ؛دنکیم یقلت نطو هار دیهش ار دوخ،هدازلامج
 .دش دهاوخ هتشک

 نیملکتملاکلم
 ناهفصا رد نیملکتملاکلم هب بقلم ،یتشهب هللارصن ازریم جاح اما

 تالیصحت .دراد لامج دیس هب تبسن رتیفیک و رتيرکف ،رتهژیو یپیت
 هفسلف ]يهتشر رد[ .دش زهجم مه دیدج تالیصحت هب و تشاد یبتکم
 زا سپ و هبعک ترایز هب یگلاس 23 رد .دنکیم لیصحت نایدا خیرات و
 شايرکف يهلکاش .تسا هدوب دنه رد مه لاس ود .دوریم قارع هب نآ
 تدشهب هک قحلا یلا قلخلا نم مان هب دراد یباتک .دوشیم هتسب دنه رد
 عبانم ،قازترا عبانم ،يرکف راکوزاس اجنآ رد .تسا هعیش تیناحور دض
 ددجتم راکفا هب و دنکیم دقن يدج روطهب ار شرکفت بولسا و رکفت
 میقم ياهیناریا یفرط زا .دوشیم هجاوم جوم ود اب اجنآ .دوشیم زهجم
 .دوشیم رادروخرب اهنآ یهارمه زا و دننکیم تیامح وا زا تدشهب هتکلک
 ریفکت ار وا دندوب دنه رد هک هیلیعامسا یعیش يهقرف ]رگید فرط زا[
 .دیآیم ناریا هب رهشوب قیرط زا و دوشیم رارف هب روبجم وا و دننکیم
 .دهدیم تسد يدابآدسا نیدلالامج دیس اب یتاقالم تصرف رهشوب رد
 دوشیم یلزا هب مهتم ناهفصا رد .تسا لامج دیس ریثأت تحت تدشهب
 ار ناتسبد .دنکیم سیسأت دیدج ناتسبد وا .دنهدیم ربنم مک وا هب و
 رد زیربت رد .دوریم زیربت هب و دنکیم كرت ار ناهفصا .دننکیم لیطعت
 ربانم )هاش نیدلارفظم يدهعیلو نارود( ازریم نیدلارفظم يدهعیلو نامز
 رد[ مرحم يههد هک تشاد ياهیکت زیربت رد تلود .تسا هتشاد یقنوررپ
 ازریم نیدلارفظم فرط زا هللارصن ازریم جاح اجنآ .دندناوخیم هضور ]اجنآ
 اجنآ رد[ و دیآیم نارهت هب سپس .دوشیم نیملکتملاکلم هب بقلم
 ینورزاک موحرم .دوب جورم مه ناهفصا رد وا .دوشیم رتقنوررپ ]شربانم
 ناجورم زا هک دهدیم ناماس ناهفصا رد ار یناریا يهعتما جیورت نمجنا
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 ریگرد یفجن اقآ موحرم اب اجنآ .تسا نیملکتملاکلم موحرم نآ نایناب و
 رس زا يو و دنکیم ریفکت ار وا مه یفجن اقآ .دنکیم ضرعت و دوشیم
 رد ،اهینیشنتسب و هطورشم رد مه نارهت رد .دیآیم نارهت هب رابجا
 عمجت لباقم رد رالاسهپس دجسم رد اهبلطهطورشم عمجت
 و بیطخ تیاهنرد .تسا هتشاد يدج شقن هناخپوت رد ناهاوخهعورشم
 رد و سلجم و هاش تافالتخا جوا رد .دوشیم یلم بالقنا يهتیمک وضع
 يهمه يهلت هلودلانیما كراپ .دزیرگیم هلودلانیما كراپ هب نارابمب
 ریگتسد ]هرخالاب[ .دوشیم هاوخنامرآ ياهورین و ناهاوخهطورشم
 هنیک رایسب وا هب هاش یلعدمحم .دوشیم مادعا زور ود زا دعب و دوشیم
 .دننکیم شنازیوآ ]ار شندب زور دنچ مه تلع نیمه هب و[ تشاد

 لیفارساروص ناخریگناهج ازریم :تاعوبطم
 هارمه ،لیفارساروص يهمانزور ریدم ،لیفارساروص ناخریگناهج ازریم

 .دوشیم دیهش و ریگتسد نیملکتملاکلم اب

 راهب يارعشلاکلم ؛يدزی یخرف ؛ینیوزق فراع :ارعش
 هطورشم تایبدا و مینکیم زاب يزتنارپ هطورشم تضهن يژولوئدیا رد

 مه و دریگیمربرد ار ارعش و نابیدا مه تایبدا نیا .مینکیم رورم ار
 هک ارعشلاکلم و يدزی یخرف و تساینیوزق فراع ارعش .ار تاعوبطم
 .مینکیم زاب ناشیاج رس و دنراد یتوافتم ياهتشونرس

 راکاپ هقبط ؛راجت
 رد ار اهنآ هک راجت يهقبط .میسریم راک هب اپ يهقبط هب نونکا

 .مینکیم بیقعت ار ناشدر مه اجنیا و میدید وکابنت

 هطورشم زا شیپ نیچهطقن
 1223 و 1219 رد .دنراد هطورشم زا شیب نیچهطقن کی راجت
 یجراخ ياهالاک دورو تیعونمم ناهاوخ .دنتشاد یضارتعا شقن یسمش
 و یجراخ ياهالاک دورو هیلع زیربت رد یسمش 1240 رد .دنوشیم
 هاش نیدلارصان تموکح لوا رد .دننکیم نایصع یلم ياهرازاب یشاپورف
 ار اهرهش زا یشخب و دنکیم یناشفاجوم هیباب شبنج )1230 - 1227(
 تقیقح رد هیباب شبنج هک تسا نیا لیلحت کی .دشکیم بوشآ هب
 کیژولوئدیا یضارتعا شبنج و هرود راجت يداصتقا یضارتعا شبنج
 رد یتدم هک ،نوارب دراودا .دنریگیم مان یباب هک دوب بالط زا یشخب



 

 

 يهئارا اب ،تسا هطورشم عجرم ياهباتک زا 73شخیرات و دوب ناریا
 ناهفصا راجت هیباب شبنج يداصتقا كرحم دنکیم اعدا يزیر ياهتکف
 )يدالیم 1890( يرمق 1269 رد زین تیاهنرد هک دندوب اهرهش ریاس و
 یضارتعا شقن هطورشم زا شیپ راجت سپ .میدید وکابنت رد ار اهنآ شقن
 ،تسا وکابنت رد نآ زورب و روهظ نیرتيدج هک دنتشاد يايدج یفنص
 هطورشم زا لبق اهنآ .تساهنآ یسیسأت هجو تسا مهم هک یهجو اما
 يهدیا و هیداحتا ،هناختراجت ،یناپمک سیسأت :دننزیم سیسأت هب تسد
 رد هک دنهدیم ماجنا یسیسأت لمع هدراهچ عومجمرد .کناب نیلوا
 ياهسیسأت .دنیآیم رامشهب یمهم تامادقا 1278 ات 1201 لصافدح
 ناوت تشابنا ؛هیامرس تشابنا هلمجزا ،دوشیم قافتا دنچ هب رجنم اهنآ
 دوجوم ًاعقاو یتالیکشت هب جیردتهب ناشدوخ ریس رد هکنیا و یتالیکشت
 رهاظ ار دوخ وکابنت رد دوجوم ًاعقاو تالیکشت نیا هک دنوشیم لیدبت
 يدج سیسأت ود هناخفارص و هناختراجت ،تکرش سیسأت زا ریغ .درک
 ،برضلانیما نسحدمحم جاح داهنشیپ هب دوب کناب يهدیا یکی .دنتشاد
 دش سیسأت 1268 لاس رد ناریا رد یهاش کناب .دوب یمهم يهدیا هک
 .1258 لاس رد ینعی ،دوب هدش حرطم نآ زا شیپ لاس هد نانیا يهدیا و
 سیسأت و ارجا عنام تیمکاح هتبلا هک دوب ناشیسیسأت هجو کی نیا
 برضلانیما .تساهنآ یسیسأت تایلمع رگید هجو راجت سلجم .دش نآ
 یحارط نیا رد .دنکیم یتالیکشت یحارط کی راجت سلجم لیکشت رد
 نیا و دنشکیم اهراجاق خر هب ار دوخ یتالیکشت و یلام تیفرظ راجت
 ام دنیوگیم و دنهدیم تسیل رهش هدزناش رد .تسا تیمها زئاح رایسب
 زا هک میراد ار راجت سلجم لیکشت ناکما نارهت هوالعهب رهش هدزناش رد
 .دز مقر نارهت رد ار راجت يزکرم سلجم ناوتیم اهنیا قاحلا و عمجرس
 نیا .رادکنب و مود زارت هن ،تسا لوا زارت راجت یماسا هدشتسیل یماسا
 ،یقیقح ياهمسا اب مه نآ ،دنهدیم مسا يدنا و دصیس .تسا مهم رایسب
 هدفه رد ]طقف هکلب[ ،ناریا لک رد هن هک یتالیکشت ینعی ؛يزاجم هن
 مه و دنانکمتم مه هک يدارفا .دندوب رفن يدنا و دصیس يراجت زکرم
 ،تسویپیم عوقو هب قافتا نیا رگا .دنراد يداصتقا و یفنص سیسأت ناوت
 ار شیأر نایاپ رد یلو دنکیم لوبق ادتبا هاش نیدلارصان .دوب مهم رایسب
 تسرهف نآ اما ؛دوشیمن لیکشت راجت سلجم و دوشیم فلاخم .دننزیم
 ،یسمش 1262 لاس رد هک رظن نیا زا تسا ناریا رد یخیرات تسرهف کی
 کی ،وکابنت زا لبق لاس تفه و هطورشم زا لبق لاس 23 هب کیدزن

                                                   

 ،ریوک تاراشتنا ،ینیوزق يرهم يهمجرت ،ناریا تیطورشم بالقنا ،نوارب دراودا .73
 .1376 ،لوا پاچ ،نارهت
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 .رانک هب هندب و مود زارت ،تشاد لوا زارت يورین يدنا و دصیس ینایرج
 .میراد راک و رس اهنیا اب اهيدنبعمج رد و تسا مهم یلیخ نیا

 هطورشم نامرف ات	هطورشم رد اپدر
 دادخررپ يههاملهچ نآ رد ینعی ،هطورشم نامرف ات اپدر اما

 نصحت نیلوا .تسا مهم اجنیا رد راجت ياهاپدر .تسا يدج ،گنهآدنت
 مرح رد زون ویسوم هب ضارتعا رد هک دننزیم مقر راجت هطورشم رد ار
 یسک و دنتسه راجت دوخ نینصحتم يهمه .دننکیم نصحت میظعلادبع
 دیدج یکرمگ يهفرعت اب تفلاخم :دنتشاد هبلاطم هس .ددنویپیمن رگید
 ایاقب یشاپورف و دوب اهسور عفن هب هک ياهفرعت .دوب هدرک یحارط زون هک
 راتفر دوبهب و زون علخ .درکیم بیقعت ار ناریا یلم رازاب يهدنامهت و
 .نارادکنب و راجت اب كرمگ نانکراک

 طبترم ]ییابطابط[دیس ود اب ود ره هک دندوب نصحت نآ رد راکهب اپ ود
 ریاس رد ود نیا .ياهزاغم لیعامسا دمحم و شورفلاش یلع جاح ،دندوب
 و دنق يارجام هک لوا چوک رد .دنتشاد ياهژیو شقن اهنصحت و اهچوک
 نارهت مکاح ،هلودلاءالع طسوت يدنق مشاه دیس ندش کلف و ندروخ قالش
 نیا .دتفایم قافتا وکابنت ریس نامه .دنوشیم عمج هاش دجسم رد راجت ،دوب
 رشتنم عامتجا حطس رد ار ناشهلئسم و دنوشیم عمج راجت .تسا مهم رایسب
 نیا زا شیپ ات تیناحور ؛دننکیم توعد دجسم هب ار تیناحور .دننکیم
 دننام( .دنشکیم ار تیناحور هک دنتسه اهنیا .تسین هطورشم رد ًالصا
 دجسم هب دیس ود .دنوشیم املع نتسویپ راتساوخ و دنیآیم دیس ود )وکابنت
 لزع ،نیهوت ناربج :دننکیم تیامح راجت يهتساوخ هس زا و دنیآیم هاش
 .مدرم یهاوخداد هب یگدیسر يارب یسلجم لیکشت و هلودلاءالع

 ترضح هب چوک يهنیزه .دنتشاد ياهژیو شقن مه چوک رد راجت
 ،رادکنب نسح جاح ،شردارب و 74رادکنب یقتدمحم جاح ار میظعلادبع
 زا و دنوشیم لوا چوک جرخلیکو .دنوشیم جرخلیکو حالطصاهب ؛دنهدیم
 سیلگنا ترافس ینیشنتسب رد .دنوشیم ریگرد دادبتسا اب ًالمع دعب هب نآ
 .دندوب یلام یماح ردارب ود نیمه زین

 هطورشم نامرف زا سپ
 یفیط اهنت .تسا مهم رایسب لوا سلجم رد راجت شقن نامرف زا سپ

 هورگ نیمه دننک راک هچ دنهاوخیم دنتسنادیم لوا سلجم رد هک
 هک دندوب زون جارخا حارط .دندوب لاعف سلجم همانماظن نیودت رد .دندوب

                                                   

 يهطورشم شبنج رد لاعف نایرازاب زا )1330 - 1256( رادکنب یقتدمحم جاح .74
 .دوب سلجم يهرود نیدنچ يهدنیامن و ناریا



 

 

 يهدیا .دندوب راجت و فانصا لوا سلجم دصرد 41 .دنوشیم مه قفوم
 تراجت نویسیمک سلجم رد .دنکیم حرطم فیط نیا ار یلم کناب
 .دنهدیم ار یتراجت ياهنمجنا ياههمانماظن اهنیمه .دنهدیم لیکشت
 رد هدنیامن راجت طسوت ناریا رد رابلوا يارب تراجت نوناق نیودت يهدیا
 ،اهنآ .دنهدیم ار تراجت هسردم يهدیا .دوشیم حرطم لوا سلجم
 ،نوناق ،هسردم ؛دندنبیم ار دوخ سکلپمک و سکاب ،يزورما حالطصاهب
 زا نوریب .دشاب ناریا یلم يزاوژروب لام هک یکناب و تالیکشت ،نامزاس
 ود مه ناشدوخ .دندوب لاعف اهيزاسنمجنا رد .دندوب لاعف مه سلجم
 مه اهفارص .راجت نمجنا و تراجت نمجنا ،دننزیم يروحم نمجنا
 .دندوب هدنامزاس و یتالیکشت مه فانصا .دننزیم نمجنا

 رد .تسا مهم نیا و دنهدیم ناشن شنکاو ریغص دادبتسا رد راجت
 ار راجت یتالیکشت-یخیرات شقن هاش یلعدمحم و اهراجاق ،ریغص دادبتسا
 رجات دصتشه .دنکیم ناشتوعد راهم و ییوجلد يارب هاش .دنتسنادیم
 مجنپراهچ ؛دنوریم رجات 180 طقف هک تسا نیا مهم یلو ،دنوشیم توعد
 تکلمم حور ار راجت هاش اجنآ .دنوریم مجنپکی طقف و دنوریمن اهنآ زا
 جاح ود نآ زا یکی .دننکیم تبحص رفن ود راجت فرط زا .دنکیم باطخ
 يرگید .دنکیم یلک و یفنص تبحص هک تسا ياهزاغم لیعامسا
 دروخرب هنابلطتصرف اجنآ رد و دوب راجتلاکلم هک تسا 75کلامملاعینص
 کی هک تسا نیا لوصح ام دوصقم« :تسا نیا شاهلمج نیع .دنکیم
 دوش لمع نوناق نآ يور زا و میشاب هدوسآ هک دنراذگب ام تهج هب ینوناق
 مسا زا( میهاوخیمن مه ار هطورشم مسا .دوشن عقاو یسک رب یملظ و
 هن و میهاوخیم هطورشم هن .تسا مالسا نوناق فلاخم هک )دیآیم هاتوک
 تواکذ نامه اب یناهفصا ناخ مساقلاوبا ازریم اجنیا رد .»سلجم
 صخش يهدیقع نیا« :دیوگیم و دریگیم عضوم شایناهفصا
 اجنیا رد ».هطورشم مه و میهاوخیم سلجم مه ام .تسا کلامملاعینص
 .دنوریم نوریب هنحص زا یشخب .دنروخیم شرب هس راجت ریغص دادبتسا رد
 رد اهنآ .دننام یم قفاوم مه یشخب و دنوشیم هطورشم فلاخم یشخب
 ،ینانکهزوک يدهم جاح صوصخهب ،دننکیم افیا ياهژیو شقن زیربت
 هاپس یلام كرادت راک هرصاحم رد هک شورفاود یلع جاح و ینایقدص
 مه 76تداعس نمجنا کی .دنهدیم ماجنا ار نیدهاجم و ناخرقاب ناخراتس

                                                   

 عینص و یشابرگرز هب بقلم )1293 - 1220( کلملاعینص یقنیلع ازریم جاح .75
 .دوب يرصان تلود يرگرز روما یلوتم ،کلامملا

 رد یهاوخهطورشم تکرح عورش لیاوا رد لوبناتسا نایناریا تداعس نمجنا .76
 ناگرا و  راجتلادمتعم نسحم اقآ نآ سیر .دش سیسأت ینامثع لوبناتسا رهش رد ناریا
 .دوب »سمش« يهمانزور نآ
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 یتیامح شقن هک دوشیم سیسأت لوبناتسا میقم راجت طسوت لوبناتسا رد
 .دراد ار هطورشم زا

 دادعت .دنرادن ینادنچ شقن مود سلجم رد ریغص دادبتسا زا دعب راجت
 مه تمسق نیمه هب .دنکیم ادیپ لیلقت رفن 120 هب 162 زا اههدنیامن
 .دوشیم رتلاعفریغ مه ناشروضح و دوشیم رتمک راجت و فانصا دادعت
 طخ رگا اما ؛دنوریم نوریب هطورشم زا نالاعف يهیقب لثم رگید رس رخآ
 راهچ میریگب شیپ هطورشم نورد و هطورشم زا شیپ زا ار اهنآ تکرح
 تکرح کی ]مییوگب دیاب[ يدنبعمج رد .دیآیم نوریب نآ زا تکرح
 تکرح .دش هراشا هک ]دندوب[ یسیسأت یتکرح .دندوب ضرتعم و یضارتعا
 و لوپ اب اهچوک و اهتسب يهمه ؛دنتشاد یکیتسجل یتیامح
 هک دنتشاد مه یتالیکشت شقن .دنکیم ادیپ ناماس راجت یهدنامزاس
  .دننکیم افیا اهنمجنا و سلجم رد

 زادرپهلئسم .دناهبلاطم لها و رادهتساوخ راجت هک تسا مهم یلیخ نیا
 تحت ار طیارش وکابنت دننام و دننکیم شخپ ار دوخ يهلئسم ؛دنتسه
 رد .دنامدرم و تیناحور كرحم و دنهدیم رارق ناشدوخ یناشفاجوم
 .دنروآیم هنحص هب ار نایناحور هک دنتسه راجت وکابنت لثم مه هطورشم
 راکوزاس رازاب و هفرغ ،هرجح راکوزاس هکارچ ؛دنراد مش .دنتسه هدنامزاس
 ،رادکنب ،ياهلپ ریز ات میراد رازاب درگاش و وداپ زا رازاب رد .تسا یتالیکشت
 یهدنامزاس ]ياهعومجم نینچ رد[ .راجتلاکلم ات لوا يهجرد رجات
 يریگیپ ار ناشیاههدیا و دنتسه ریگیپ .دریگیم لکش دوخهبدوخ یتاقبط
 ناریا رد یخیرات يهقبط کی راجت تفگ ناوتیم هرخالاب و ؛دننکیم
 نارود رد .دنتشاد يدج يدوجو ِتیعقاو تحالف نارود رانک رد .دنتسه
 تعنص نارود رد .دوشیم رتيدج ناشيدوجو ِتیعقاو مه دیدج ياهرازاب
 لاس 250 لوط رد مینیبیم نآلا .دندوب اجرباپ لماک روطهب مه ناریا رد
 ای دنتسه نآ یلصا ياهورین زا ای راجت هشیمه هدوب یتکرح ره هتشذگ
 یتاباختنا لوپ زا یشخب .تسا روطنیمه مه دیدج نارود رد .دنرگزاغآ
 هک دوشیم نیمأت نردم ياهيرازاب زا اهبلطحالصا ریاس و اهینارازگراک
 و یتالیکشت و یلام ياپدر مه اجهمه رد .دناهدشرودارپمک ناشدوخ الاح
 تالیکشت ثحب رد ار یخیرات يهقبط نیا .تسا هدوب ناشیاهیناشفاجوم
 زیچ تسا نکمم هک دیدرک لمحت ار ياهتبحص .مینکیم زاب هللاءاشنا
 نیا اب هک دوب یتاعالطا مه ثحب رتشیب .دشاب هدشن هئارا مه يدیدج
 ناراکردناتسد و ناربهر ،نارگزاغآ ثحب .میراد راک يدنبعمج رد تاعالطا
 دندوبن اهنآً امازلا ناربهر .دندوب نارکفلارونم و نارکفنشور نارگزاغآ .دوب
 هکنآ زا شیپ .میدیسر ناراکردناتسد هب رخآ رد و دندوب نایناحور رتشیب و
 ،یگتفیش هامدادرخ .میدیسر دادرخ هب هک منک هراشا مینک عمج ار ثحب
 .تسا ناریا رد تبثم یناشیرپ و یگهلاو و ییادیش



 

 

 دیآ رای يوب هرابود دیآ راهب هگ ره ارم
 77دیآ راهب هگ ره ارم دیآ رای يوب هرابود
 مجاهت تحت مدرم زا هامدادرخ يادهش و ناگتخابناج يهمه دای هب
 دیهش یعمجهتسد هک نیمارو ياوشیپ ناناقهد و نارهت دادرخ 15 رد
 یلعنسح يهلتق )هفلتؤم وضع( ییاراخب دمحم ؛نیریاس ات هتفرگ دندش
 ،دادرخ 25 رد ییاضر اضر موحرم ،1344 دادرخ 26 لاس رد روصنم
 رغصا،نسحم دیعس،داژنفینح دمحم دادرخ راهچ يادهش
 زابكاپ ییادف ،هدازيرگسع دومحم و مافنیکشم لوسرلادبع،ناگدازعیدب
 رد هک یناسک يهیلک و یتعیرش یلع موحرم ،نایوپ زیورپریما موحرم
 نیهر و نویدم ام و دنتسبورف یتسه رب هدید ،دندیسر تداهش هب دادرخ
 قرو هب مینیشنب اجنیا میناوتب زورما ام ات دندرک زاب ار اضف ،میتسه اهنآ
 میزیخیمرب اهنآ مارتحا هب .مینک تبحص خیرات يهتشذگ زا و خیرات ندز
.مینکیم تئارق مه ياهحتاف و

                                                   

 )رایرهش( يزیربت تجهب نیسحدمحم .77



 
  

 خساپ و شسرپ
 رد اهنیا .تسا هتسباو ياههورگ و راجت يهرابرد نم لاؤس :شسرپ

 و برضلانیما ، راجتلانیعم دعب یلو دننکیم تکرح مدرم اب هارمه ادتبا
 يهرود رد .دندرک کمک تردق هب ناخاضر ندیسر رد ناشلاثما نیریاس
 و روپکین زاب یلو ،دنتسه قدصم قفاوم مدرم هک میدهاش مه قدصم
 یعفانم هیلع دننکیم تمواقم تراجت قاتا و یناگرزاب قاتا رد نارگید
 تردق هب هاش اضردمحم نتشگزاب هب و دندوب اهنآ ققحت لابند مدرم هک
 راجت تردق اهقافتا نیا ود ره زا دعب هک تسا نیا بلاج .دننکیم کمک
 شیبامک هک مه بالقنا زا دعب .دتفایم رطخهب ناشعفانم و دوشیم رتمک
 نیا ارچ هک تسا نیا نم لاؤس .دنتفر نیب زا تروص نآ هب نارادهیامرس
 زاب ،ینعی ؛دنتفرگیمن سرد و تربع ناشعفانم نداتفا رطخهب زا هورگ
 هک دننکیم یتکرح و دننزیم اجرد ،دننک تکرح مدرم اب هکنیا ياجهب
 .دوشیم دوبان ناشعفانم هدنیآ رد

 زا رگا .دنتسین تسد کی رگید ياهفیط دننام مه هورگ نیا :خساپ
 لباق فیط هس هب هک مینیبیم ،مینک لیلحت ار هورگ نیا زورما ات ادتبا
 تردق زا لقتسم و دنتسه يداصتقا لماک روطهب ناششخب کی :دنامیسقت
 رکف دوخ عفانم هب ناششخب کی ؛دننکیم رکف ناشدوخ عفانم هب طقف
 بحاص و دنروخیم دنویپ تردق اب زین یسایس ظاحلهب یلو ،دننکیم
 مه نآلا ات و هدوب وکابنت زا لبق زا هورگ نیا( دنوشیم یسایس یسرک
 هک تسا یتلصخدنچ ناشرگید شخب ؛)تسا هتفرن نیب زا لماک و تسه
 ناشدوخ عفانم هب و دنراد یفنص تالیامت هک لاح نیع رد موس هورگ نیا
 نیا اهنآ يهزیمم هجو یلو ،دنراد مه یتازرابم تلصخ ،دننکیم رکف
 زورما هتبلا هک دنتسه ناریا رد یلم يرادهیامرس داجیا لابندهب هک تسا
 بحاص رتشیب هک یفیط نایم نیا زا .مینیبیمن اهنآ زا ییاپدر رگید
 هدوبن يداصتقا طقف هک یهورگ ؛تسا موس فیط نیمه تسا تلاصا
 يهنیمز رد مه ،هدوب کیتسجل هتشذگ لاس 150 رد هشیمه و تسا
 ياههزوح مه و یتازرابم فلتخم ياهمرف رد هنومن ناونعهب مه ،یلام
 .رگید

 هک ار ییاههبرض نیا تلع دیاب اهيدنبمیسقت نیا هب هجوت اب
 .تسا هناگیب يالاک و هیامرس موجه هشیمه تلع کی .درک ادیپ دناهدروخ
 يالاک نابزیم شیاهرازاب ای دوب هیامرس نابزیم ای ؛دوب زاب یهارراهچ ناریا
 هشیمه مه ار هبرض کی .دندروخ اجنآ زا ار هبرض کی راجت .دندوب یجراخ
 و اهشبنج اب هشیمه اهنآ بلاغ هجو یلو ،دناهدروخ یسایس راتخاس زا
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 تبحص هک دیشاب هتشاد هجوت هتبلا ؛دندروخ دنویپ یعامتجا ياهفیط
 .اهنآ يهمه هن ،تسا موس فیط يهرابرد ام

 یخیرات تربع و كرد بحاص ارچ دییوگیم هک مه نیا يهرابرد
 ناریا رد يداصتقا يهقبط نیرترادمش اضق زا میوگب دیاب ،دنوشیمن
 يزاساضف ،دننکیم ینیبشیپ ار طیارش اهنیا .دنتسه اهيرازاب نیمه
 ،دنناشکیم هصرع هب ار نارگید ،دننکیم کیرحت ،دنراد مش ،دننکیم
 ناریا رد مه یتحالف داصتقا هک یطیارش رد تفگ ناوتب دیاش مه نآ
 و دهد لکش یتالیکشت راکوزاس يدیلوت ياهفنص قیرط زا تسناوتن
 تردق زا یشخب هچرگ هکارچ ؛دندشن فنص بحاص مه نارادنیمز یتح
 تقوچیه ناریا رد هک مه اهناقهد .دنتشادن یفنص یقلت یلو ،دندوب
 لوا رصنع ار تحالف رگا سپ .دنوش یفنص راکوزاس بحاص دنتسناوتن
 نرقمین زا لبق ات ناریا يداصتقا لوا يورین نیا ،مینک باسح يداصتقا
 زیخ دنچ نارگتعنص .دنک ادیپ یفنص یتالیکشت راکوزاس تسناوتن ریخا
 يهرود رد لاثم يارب .دندش هجاوم یلکشم اب راب ره اهتنم دنتشادرب
 و کبس تعنص و دیشک رس تعنص هب دوب رجات هک برضلانیما راجاق
 یفنص تالیکشت بحاص تسناوتن مه وا یلو ،دراذگ هیاپ ار قرب تعنص
 دننام ،درب و تسش ار زیچهمه دمآ دوخ يهرود رد هک مه هاشاضر .دوش
 دش هاشاضر دوخ ».نالاپ اب ار رخ و نالاد اب ار رد« :دیوگیم هک یلثم
 هک ار یجراخ تراجت لاثم يارب .رگتعنصگرزب و رجاتگرزب ،كاّلمگرزب
 زا یمهم شخب .دش شدوخ ِنآ زا ناریا يراجت تشابنا لک درک یلم
 ار اهنآ وا دوخ و دوب هتفرگ لکش ناخاضر نوماریپ مه کبس عیانص
 تسناوتیمن هجوچیه هب یفنص تیوه طیارش نآ رد .دوب هداد ناماس
 .دریگب لکش

 نیا نآ و داتفا یقافتا 50 يههد رد و 40 يههد رخاوا رد مارآمارآ
 و عیانص قاتا .دندش لکشت بحاص شیبامک ]راجت و فانصا[ هک دوب
 .دش رتيدج 50 و 40 يههد رد یلو ،دوب لبق زا یناگرزاب و نداعم
 اجنآ هتسباو رتمک یشخب و هاش میژر هب هتسباو نارگتعنص زا یشخب
 .دوب اهنآ يهلمجزا دیدرب مسا هک روپکین لاثم يارب .دندرک ادیپ عمجت
 یفیک رایسب ياهیرشن نارود نآ رد .دندش ناگرا بحاص هکنیا رگید هجو
 اهویشرآ رد ار نآ هیصوت هک 78تسیمونوکا نارهت يهلجم مان هب دنتشاد
 ،دوب ناریا يداصتقا يهلجم تسخن يهبترم رد هلجم نیا .دینک لابند
 ،تشاد يايدج یسانشناهج دعب يهبترم رد .یفیک یگنر يهلجم کی
 عفانم .درکیم كرد ار یناهج راک میسقت .اهرازاب تاعالطا هلمجزا

                                                   

 14 :راشتنا خیرات تعیرش رقاب رتکد :زایتما بحاص ،تسیمونوکا نارهت يهلجم .78
 .1331 نمهب
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 بیقعت یبوخهب ار هتسباو يزاوژروب صوصخهب ،ار ناریا یتعنص يزاوژروب
 تفه شتلود رد راگزومآ .دمآ راک رس راگزومآ تلود 1356 لاس .درکیم
 اهنآ زا یشخب هک دروآ هنیباک هب ار یصوصخ شخب ناریدم زا رفن
 ریزو راگزومآ تلود رد هک نویامه شویراد هنومن ناونعهب .دندوب رگتعنص
 تاراشتنا الاح هک( دوب نیلکنارف تاراشتنا ریدم دش يدرگناهج و تاعالطا
 دصراهچ دودح رد هک ناریا یتاراشتنا نیرتگرزب ؛)تسا یمالسا بالقنا
 هب هک هدازمالسالاخیش ای .درک رشتنم هاتوک يهرود کی رد باتک ناونع
 تکرش زا یهاشورسخ ناردارب .دوب سراپ ناتسرامیب سیئر دمآ هنیباک
 دراو یصوصخ شخب ناگدنیامن زا رفن تفه دودح هصالخ و دندمآ ونیم
 1356 لاس رد تسیمونوکا نارهت یطیارش نینچ رد .دندش هنیباک
 دروخرب همانهژیو نآ .»گرزب فالتئا« ناونع تحت درک رشتنم ياهمانهژیو
 لکش ناریا رد تلود راب نیلوا يارب هرخالاب هک قافتا نیا اب دوب یتبثم
 هار نآ رد مه یصوصخ شخب ناگدنیامن و دوب هدرک ادیپ کیتارکومد
 مشش همانرب یحارط رد يزاوم یقافتا نآ اب نامزمه .دندوب هدرک ادیپ
 ،مهم یقافتا يارب دوب ياهریجنز نداد لکش لاح رد تاقافتا نیا .داتفا
 .دوب بالقنا هک داد خر يرتمهم قافتا 1357 و 1356 ياهلاس رد اهتنم

 کیژولوئدیا تیامح يارب دشاب ياهمانرب شیبامک مشش يهمانرب دوب انب
 تیامح نیا تشاد هاش میژر هک يراتخاس اب هتبلا هک ناریا یصوصخ شخب زا
 نایرج نیا هاجنپ يههد رد لاح نیا اب .دریگب لکش تسناوتیمن تقوچیه
 کبس هب ناریا رد دندش ادیپ ییاههورگ .دوش دنمنوناق هک تفریم مارآمارآ
 79مسیدروف نارود ار اکیرما نارود نآ( ییاکیرما يدیلوت گرزب ياههورگ
 لاس لهچ زا شلدم و دوب نآ عدبم دروف هک مسیدروف نارود رد .)دنیوگیم
 و نیسپ هک تفرگیم لکش يروحم يدیلوت ،دش خوسنم فرط نیا هب لبق
 ياهالاک يهیلک ،مییوگب رتيداصتقا میهاوخب رگا ای ،يروحم دیلوت نآ نیشیپ
 ماجنا گرزب يدیلوت يهعومجم نامه رد هیلوا داوم يروآرف و ياهطساو
 یتعنص هورگ لاثم يارب مه دعب و یلم شفک ناریا رد هک یلدم ؛دشیم
 ناشدوخ ار ناشزیچهمه .دندوب افکدوخ همه اهنیا .دش وراددیلوت و رهشهب
 مسیدروف زا هلاسداتفه تصش ياهلصاف اب ناریا رد قافتا نیا .دندادیم ماجنا
 .تفرگیم لکش مارآمارآ تشاد اکیرما داصتقا

 و عیانص قاتا ،دنتشاد ناگرا .تشاد هدنیامن تلود رد ناریا يزاوژروب 
 يراذگهیامرس يارب اهپولک نآ رد هک دنتشاد ییاهپولک ،دنتشاد نداعم
 دوب نتفرگ لکش لاح رد مارآمارآ نایرج نیا .دندرکیم يرکفمه كرتشم
 صاخ طیارشً اساسا هک مه نآ زا دعب تیعضو و بالقنا .دش بالقنا هک

                                                   

79. )Fordi sm( اب دیلوت طخ رد يرثکادح راکمیسقت رب ینتبم یتیریدم ماظن 
  .تسا هدش عادبا ییاکیرمآ زاسوردوخ دروف يرنه طسوت هک تسا هنیزه ندروآنییاپ فده



 

121 

 

 موهفم هب( گرزب رگتعنص ]اهبالقنا زا دعب لاثم يارب[ ؛دراد ار شدوخ
 ]مه ناریا بالقنا زا دعب[ .میرادن )ناهج داصتقا ياهلشا رد هدشفیرعت
 ار ناشیاج ،دنشاب لقتسم رگا اهزیرهدرخ نآ .دندرک عورش ییاهزیرهدرخ
 ياهمانرب و ياهجدوب ياهمقر و ددع رگا .دریگیم راتخاس و یسایس تردق
 عاضوا هک لوا لاس هس ود ياهنم ،مینک لیلحت و یسررب ار لاس یس نیا
 يهدننکفرصم هک مینیبیم ،دوب هتفرگن لکش یتابث و دوب هتخیر مه هب
 هدننکفرصم هس هجدوب لیلحت رد لوصالایلع .تسا تلود ناریا رد یلصا
 يهعماج و ؛نآ صخا يدیلوت موهفم هب یصوصخ شخب ؛تلود :میراد
 نیا ،دننکیم عمج مه اب ار یصوصخ شخب و یمومع يهعماج .یمومع
 سپ .لکش نیمه هب مه ناشدیلوت و زادناسپ .یصوصخ فرصم دوشیم
 ]هشیمه هک مینیبیم[ هتشذگ لاس یس یط یصوصخ فرصم لیلحت زا
 هچ ،يوسوم هتسب يهرود رد هچ ؛تسا ]هدوب[ تلود تسد یلصا فرصم
 یلصا فرصم هشیمه.یمتاخ خارف يهرود هچ و یمشاه نپواهمین يهرود
 دننام دناوتیم یتروص رد یصوصخ شخب .تسا هدوب یتلود شخب اب
 هک دنک ادیپ راکوزاس اکیرما و یبونج يهرک ،نپاژ ،اپورا ياهداصتقا
 شخب هب قلعتم یلصا فرصم رگا .دشاب یصوصخ شخب اب یلصا فرصم
 تردق رد و دشاب هتشاد مه ار شدوخ یتالیکشت راکوزاس ،دشاب یصوصخ
 ریذپانلزلزت دوجوم ِتیعقاو هب لیدبت ،دشاب هتشاد صخشم یسرک مه
 ؛تسا هتفرگن لکش هموظنم نیا هاگچیه ناریا رد نونکات یلو .دوشیم
 دوب هدماین هدرتسگ تروصهب تعنص زونه نوچ اهراجاق يهرود رد هتبلا
 یتعنص يهنیمز رد یحطس ،دوب زیرهدرخ دوب هدمآ هک مه رادقم نآ و
 رد راجت زا یشخب هکارچ .دوب گرتس یتیعقاو تراجت و تفرگ لکش
 روطهب هک راجت یلمریغ شخب ؛دنتخادنا تسوپ شیبامک راجاق يهرود
 لاح رد یلم رازاب دندرک سح هکنیا ضحمهب .دنتخادنا تسوپ لماک
 يهدنیامن ،ندش نیزگیاج لاح رد یللملانیب رازاب و تسا یشاپورف
 . ... و دنتخادنا هار هب یکتسد و يرتفد و دندش يراجت

 گرزب ياهتکرش هب دش لیکشت هک ییاهتکرش زا یشخب هشیمه
 زربلا جلاک شمان هک( یلعف جلاک هارراهچ رد هنومن ناونعهب .دندوب هتسباو
 اب نارهت ياهيرازاب زا یشخب هک دوب چنل مان هب یسیلگنا یتکرش )دوب
 ثحب هرود نیمه رد ییاهتکرش زا یکی ای .دندروخ دنویپ تکرش نیا
 تشک تکرش مان هب هطورشم زا لبق لاس 25 دودح دوب یتکرش میدرک
 و تراجت رد دندوب اهیسیلگنا نارازگراک زا یشخب هک ناریا رد كایرت
 یقافتا هچ دنهدیم صیخشت تعرسهب تکرش نیا ياضعا .كایرت تشک
 دنویپ تردق اب مه یشخب .دندنویپیم نآ هب و تسا عوقو لاح رد
 هتسد دنچ اهراجتلاکلم .راجتلاکلم دنوشیم هنومن يارب و دنروخیم
 و نارهت رد یشخب .دنتسویپ هطورشم هب اهنآ لقتسم شخب .دندوب
 لقتسم تساوخیم هک دنتشاد یشخب .دنتسویپ تردق هب اهناتسرهش
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 رتهب هدعاقلایلع هورگ نیا هک دشاب یعامتجا ياهشبنج و تردق زا
 مرجال یلو ،دورب اهزرد رد و دنک ناهنپ اههیال نیا رد ار دوخ تسناوتیم
 حطس عفانم يارب هکارچ ،درکیم افتکا نییاپ و طسوتم یعفانم هب دیاب
 ؛دشیم رودارپمک ای دشیم تردق نایرج دراو دیاب ای رتشیب و طسوتم
 ییاهراجتلاکلم مه مراهچ شخب .یللملانیب راکوزاس هب هتسباو ،ینعی
 اب تقوکی یعامتجا شبنج نیا .دندوب یعامتجا شبنج رد هک دندوب
 طساوا ات هاشاضر يهرود نیچقرع اب تقوکی ،تسا راجاق يهرود يادر
 و ابع و راولشوتک و بالقنا زا دعب مه تقوکی و تسا هاشاضردمحم
 ياهشبنج رد فلتخم ياهيژولوئدیا و رهاوظ اب بیترت ره هب .تسابق
 يارب .دندوب لاکیدار رایسب هک دنتشاد مه یمجنپ شخب .دندوب یعامتجا
 ياج هورگ نیا رد ،جنرب رجات ،یچهناش ياقآ 50 و 40 يههد رد لاثم
 زا دعب و تفر و تسویپ نیدهاجم هب تیاهنرد هک یلاکیدار درف ؛دریگیم
 هک ،نویامه دمحم موحرم و ییاباب یلع دمحا نینچمه .تشگرب بالقنا
 شخب اما ؛دندوب فیط نیا زا ،دش هتخاس وا يهیامرس اب داشرا يهینیسح
 یشخب .رازاب زا یشخب دننام ،دندوب ناشلاکیدار رایسب هورگ ،راجت مشش
 ،دنتشاد مه یمسا و دندوب یبهذم ییاههرهچ هک رازاب نارسپ و ناردپ زا
 مه بالقنا زا دعب و دنتسویپ هناحلسم شبنج هب 50 و 40 يههد رد
 مساقلاوبا و یتایح دمحم لثم ،دنتشاد اهنآ اب یتاطابترا ]نایرازاب[
 بسانتم هک تسا نیا .دراد یشورفخیم رانچاپ رد شردپ هک يرشعینثا
 .دید ار اهنآ دوشیم شخب دنچ رد و دنراد روهظ و زورب ناشتیعضو اب
 هل اپوتسد ریز هک دنتسه اهیلم اهتنم .دنراد ار دوخ مشمه مادکره
 زا لقتسم یلم هچ و یعامتجا يهزرابم هب هتسویپ یلم هچ ؛دنوشیم
ً العف دنشاب هتشادن هچ دنشاب هتشاد مش هچ اهیلم .یعامتجا يهزرابم
 يهرود رد راب کی ندش هدرولوهل نیا .تسا ندش هدرولوهل ناریا رد هدعاق
 یقنیلع يهرود رد مه راب کی ،هاشاضر نامز رد راب کی ،تسا هاشاضر
 زا هک يرظان دارفا ؛اهنیا لاثما و تسودقیفر و یناما دیعس و یشوماخ
 یخیرات یفالت دندمآ نوریب )يزاوژروب يهدنامهت( ناریا يزاوژروب نورد
 یلکش هب مه و دشاب یلم مه دهاوخیم هک ینایرج هیلع دنروآیم اجهب ار
 .دروخب دنویپ یعامتجا يهزرابم اب

*** 

 هطورشم رد تنس لها روضح يهرابرد نم لوا شسرپ :شسرپ
 اهیمیلک و اهینمرا ،اهیتشترز هلمجزا اهتیلقا يهرابرد امش .تسا
 ،دنتسه مه يرتعیسو شخب اضق زا هک تنس لها زا یلو ،دیدرک تبحص
 چیه ام .اهچولب و اهدرک زا لاثم يارب روطنیمه .دماین نایم هب یتبحص
 ناریا يهرود نآ رد اهنآ .میرادن هطورشم خیرات رد اهنیا زا یناشن
 يروضح ًالصا ایآ و ؟دندرک راک هچ سلجم رد تنس لها ؟دندوب هراکهچ
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 دراو ناشدوخ هاگدید زا هطورشم يهرود رد ًالصا ایآ ؟ریخ ای دنتشاد
 .تسا ناهاوخهعورشم يهرابرد مرگید لاؤس ؟ریخ ای دندش تسایس
 ؟دندوب یناسک هچ اهیلم و اهيرازاب ،یناحور رشق رد هاگن نیا نارادفرط
 .میوشیم نونمم دیربب مان رگا

 قطانم ثحب »ییایفارغج یگدنکارپ« ناونع لیذ هللاءاشنا ام :خساپ
 ؛دراد دوجو عوضوم نیا رد مه يرغال تایبدا .تشاد میهاوخ ار اهرهش و
 قطانم یخرب و زاریش ،لامش لک ،ناهفصا ،نیوزق يهرابرد لاثم يارب
 لقتنم هللاءاشنا و منک بسک ار تاعالطا نآ ماهدرک یعس نم هک رگید
 اهتنم ،درادن دوجو یتایبدا و دنتسم مه تنس لها يهرابرد .درک مهاوخ
 هک قیرط نیا زا لاثم يارب .درک بیقعت ار نیشنینس قطانم ناوتیم
 شیبامک لاح نیا اب .دناهدوب ینس رتشیب مه نیشنینس قطانم نایناحور
 مهاوخ شدوخ ياج رس هللاءاشنا تسا سرتسد رد هک مه ار یتاعالطا
 .تفگ

 صاصتخا ار هسلج کی مه »هطورشم شبنج يژولوئدیا« ثحب رد
 ار نابلطهطورشم اجنیا ات .نابلطهطورشم و ناهاوخهعورشم هب میهدیم
 يهیرظن زابرید زا .درک میهاوخ عورش هیرظن اب مه اجنآ .میدرک رتزاب
 مهً امازلا نآ نالماح اهنتهن هک تسا هدوب ناریا رد هقلطم تسایس
 هچرگ .دندوب نایناحورریغ نآ يهیلوا نالماحً الصا هکلب ،دندوبن نایناحور
 راگدرورپ بناج زا تموکح( »هللابناوج« ناونع تحت میراد يریسفت
 ،تسا هرود تیناحور کیژولوئدیا شزادرپ لصاح نآ زا یشخب هک )تسا
 نایناحورریغ کیژولوئدیا شزادرپ يهرمث مه ریسفت نیمه زا یشخب یلو
 .مینکیم زاب هللاءاشنا شدوخ ياج رس ار اهنیا .تسا هرود

*** 

 فجن يهرابرد نم لاؤس .ثحب يهئارا زا منکیم رکشت ادتبا :شسرپ
 زا هک یناسارخ دنوخآ زا ریغ فجن رد هطورشم نارادفرط نیب رد .تسا
 دنتسه حرطم مه ینیئان يازریم و يدزی مظاکدمحم خیش دش تبحص وا
 رد هطورشم یماح هک دندوب رفن هس نیا .دشن ياهراشا ود نیا هب هک
 رد هک تسا رارق نیا زا مالسالاهقث تشونرس هک نیا رگید .دندوب فجن
 نارهت رد دیتفگ امش .دوشیم هتخیوآ راد هب اهسور دوخ طسوت زیربت
 .دش هتخیوآ راد هب

 دض رخاوا رد ،سکعلاب هکلب ،تسین هاوخهطورشم يدزی :خساپ 
 هدوبن اجنآ تیناحور کیسالک بطق مه ینیئان موحرم .دش هطورشم
 يازریم .تسا يدزی کیسالک بطق ،تسازریم کیسالک بطق .تسا
 یفرصت و لخد چیه هطورشم رد وا.دوبن هطورشم رد ًالصا هک يزاریش
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 اهتنم .دندرک شدراو هکلب ،دوبن دورو-دوخ مه وکابنت رد .تشادن
 .تشاد يریگیپ و تسشنن بقع ،درکن راکنا دندرک شدراو هکیماگنه
 يژولوئدیا رد هللاءاشنا هک تسا رکفلارونم یناحور کی ینیئان موحرم
 باتک زا نآ رد هک مینکیم زاب ار شفورعم باتک ياهيراذگرثا هطورشم
 مه شیپ يهسلج جنپ ای راهچ هکنیا نمض ،تسا هتفرگ هدیا یبکاوک
 يدزی یلو ،میدرک هراشا نآ هب هطورشم شبنج لیاسر ثحب لیذ
 ار ناهاوخهطورشم و تفرگ رارق هطورشم لباقم لماک روطهب تیاهنرد
 .درکیم ریفکت

 مالسالاهقث ،هلب .مدرک هابتشا نارهت متفگ رگا نم مالسالاهقث دروم رد
 .دوشیم هتخیوآ راد هب زیربت رد

*** 

 يروط دنراد هطورشم زا تیناحور زا یشخب هک ینییبت رد :شسرپ
 مدرم هک یلع زا یملظ دض یگدنز و تسه ییادخ هک دنیوگیم نخس
 کلف لثم مه یعامتجا ياهرگنلت کی .درک جییهت ملظ دض تکرح هب ار
 نم یلو ،ریخ ای تسا تسرد میوگب مهاوخیمن نم .تسه راجت .ندرک
 دعب و نارگزاغآ نیب هک یپگ .منک نییبت ار پگ نیا مناوتیمن زونه
 .دننکیم ارجا ار اههدیا نآ هک تسا ناراکردناتسد

 خیرات زا يدیحوت یقلت ایآ هک هراب نیا رد مراد مه رگید لاؤس
 بیقعت تاسلج يهمه رد نآلا ات ار نیا نم ؟یشور ای تسا ياهراگنا
 .دیدرک فیرعت ار خیرات زا يدیحوت یقلت موس و مود هسلج رد امش .مدرک
 خیرات رد ادخ ياهتنس هک تسا دح نیمه رد خیرات زا يدیحوت یقلت ایآ
 دوجو هک يايژولوئدیا نیا هب دز یلپ دوشیم هک نیا ای دنکیم لمع
 میسقت هتسد جنپ هب هطورشم ناهج دییوگیم امش لاثم يارب .دراد
 تسا رتمهم يرگید زا یکی و دراد ار تایئزج نیا هتسد ره هک دوشیم
 كرد اب ؟دناهدش لیلحت یتاقبط اهنیا ؟تسا هنوگچ اهلیلحت نیا ... و
 ؟ریخ ای دناهدش لیلحت يدیحوت

 تبحص زا نم هک روطنآ دیتفگ هک یلوا يهتکن يهرابرد :خساپ
 ثعاب هک تسا تیناحور یناشیپ سپ يرصانع دییوگیم مدیمهف امش
 شخب هک تسا ملظ دض رصنع یکی .دندنویپب شبنج هب هطورشم رد دش
 خیرات زا مه رگید یشخب و دوشیم هتفرگ تعیرش زا رصنع نیا مظعا
 هجو .تسا هیضق هجو کی نیا ؛)ع( همئا و )ص( ربمایپ و مالسا ردص
 کی هک روطنامه لاح ره هب .تسا ناشدوخ يهعماج تینیع مه رگید
 نیمه هب مه نایناحور ،دشاب رگهدهاشم دناوتیم ،دراد نیع رکفنشور
 تسا پگ دییوگیم امش هک موس هجو يهرابرد اهتنم .دنراد نیع بیترت
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 يرصانع هک تسا یحلسم نتب لثم تیعضو نیا ]هک تشاد هجوت دیاب[
 نایم نآ ییاهبابح هرخالاب ]قیرزت نیا رثا رد و[ دنوشیم قیرزت نآ هب
 اب یتنس تیناحور نهذ ياهبابح ]بیترت نیمه هب[ .دوشیم داجیا
 يرکف ياههراگنا نآ زا یشخب هک تفرگ لکش هرود يرکف ياههراگنا
 يدابآمجن يداه خیش لاثم يارب .دوب مه تیناحور دوخ رد هرود
 اما ،دراد يوزوح تالیصحت .تسین ناریا رد هزوح کیسالک يهدنیامن
 نردم ياهداهن يهمه زا .تسا نردم شهاگدید و تسا برشمیفسلف
 ناهج ياضف و تسا هدرک یلام و یتالیکشت ،یتایلمع تیامح ناریا رد
  .دنکیم كرد ار

 اهرکفنشور اب هسیاقم رد نایناحور هطورشم رد هک تسا تسرد
 کچوک نیمز رد نارکفنشور ياهیناشفارذب زا یشخب یلو ،دنرخأتم
 تیناحور هب یخیرات ياهنیک و عضوم نوچ زورما .دوشیم زبس مه اهنیا
 صوصخهب ،دوجوم لسن يهمه نهذ رد هاگآدوخان تیناحور دراد دوجو
 شاهرابرد تسا نکمم هک دسریم رظن هب ياهژیو دوجوم ،امش لسن
 رفسف ،دراد ینییاپ یشوه بیرض و یمک ششک هک مینک رکف نینچنیا
 ادیپ هار یجراخ ياهراگنا چیه شایتنس رکف رد ،دنکیم فرصم مک
 رد هک روهمج ای هطورشم رکف یلو ،دز رگنلت یمک وا هب دیاب ،دنکیمن
 .دنیشنیم مه هرود ياسیلک زا یشخب رد دوشیم شخپ ناهج

 رد يدالیم 1990 يههد هک یقافتا ،میراذگب رانک ار ناریاً الصا
 شناد زا یشخب مه شخبییاهر تایهلا هک دوب نیا داتفا نیتال ياکیرما
 و دوب هتفرگ ار یسارکومد هب رجنم تارکومد يژولوئدیا زا یشخب و رصع
 يواست و تلادع هب هک ار مسیلایسوس و تاواسم يژولوئدیا زا یشخب مه
 کیلوتاک ياسیلک لد زا اسیلک یقرتم یهلا شخب نامه نآلا .دماجنایم
 نیتال ياکیرما رد هناحلسم شبنج زا لبق ات کیلوتاک ياسیلک .هدمآرد مه
 دوب ییاهنیسیروئت و يدالیم هاجنپ يههد رخاوا يابوک شهجو کی هک
 شبنج ... و هئوگورا و ایبملک رد 81وراماپوت دعب و 80الگیرام سولراک دننام
 نلاس رد .درکیم مه یحیضوت راک .درواین نایم هب هحلسا طقف هناحلسم
 ،دشیم لیطعت ملیف و لاغشا امنیس نلاس ،دندوب هتسشن رفن دصتفه امنیس
 رکف رد هک طقف .دوب نیا طیارش ؛درکیم یحیضوت راک و دمآیم کیرچ
 نهذ رد مه یحیضوت راک .دننکیم مه یحیضوت راک .دنتسین هقرت و ریت

                                                   

 و هدنسیون )Carlos Marighella، ) 1911 - 1969، الگیرام سولراک .80
  .دوب یلیزرب تسیسکرام کیرچ

 لاس رد هک ارگپچ و یکیرچ یشبنج )Tupamaros( اهوراماپوت شبنج .81
 .تفرگ لکش هئوگورا روشک رد 1963



   هطورشم زارف 126 

 هاگشناد ای امنیس رد هک یسک نهذ رد مه ،تساجنیا هک دنیشنیم یسک
 لبق ات کیلوتاک ياسیلک .کیلوتاک ياسیلک زا یشخب نهذ رد مه و تسا
 ناکیتاو ياسیلک ریثأت تحت مه هک تسا یعجترم ياسیلک هاجنپ يههد زا
 نیرتگرزب ریوصت لاثم يارب .دنکیم سیدقت و دریذپیم ار رقف مه و تسا
 لبمس ریوصت نیا .هتفریذپ ار نارود ملظ هک تسا يریقف ریوصت اسیلک
 هکنآ زا دعب یلو .تسا 50 يههد ات نیتناژرآ رد اسیلک یعامتجا ياههراگنا
 تینیع و دنکیم یحیضوت راک ،دتفایم قافتا نیتال ياکیرما رد ون شبنج
 زا شخب نامه .دنکیم ادیپ شزیر مه اسیلک ،دنزیم مخش ار هعماج
 نهذ هرخالاب مه کیلوتاک ياسیلک يوزوح بالط زا یشخب و اهشیشک
 رد دناوتیم ام يهمه لثم ناشنیع و نهذ ،دننیبیم قیقد ار نیع ،دنراد
 .دنسریم دیدج ياهراگنا هب تیاهنرد و دنک تلصو مه اب ناشیناشیپ نورد

 یقرتم تایهلا شخب ؟دش رجنم زیچ هچ هب دون يههد ریس نیا
 .تسا ریگوضع ون پچ ياهنایرج يارب دون يههد رد کیلوتاک ياسیلک
 مه لاس ره هک دش لیکشت لیزرب رد ناشکتمحز بزح 1991 رد
 نیا ]ياضعا[ .تشاد یبونج و يزکرم ياکیرما لک زا يرسارس ياهرگنک
 ،هتشاذگ رس تشپ ار هناحلسم زاف هک دنتسه یپچ ناشکتمحز بزح
 يارب اسیلک .دناهتسویپ کیتارکومد و یعامتجا يهزرابم زاف هب و دناهدمآ
 .دنکیم يریگوضع اهنیا

 ،یمشاه .دوب قافتا نیا زا یکچوک لدم لماح مه هاجنپ و لهچ يههد ناریا
 هناحلسم شبنج يارب مه يروشآ و یتوهال نسح ،ياهنماخ ،يرظتنم
 دندمآ مه اهنیا .دنتشاد يدشر ناشدوخ يارب مه اهنیا .دندرکیم يریگوضع
 و یناگیاپلگ و یفجن یشعرم زا هک رگید .دنتسشن هینیسح سرد ياپ
 نارود رد رضاح رصانع زا یشخب مه اهنآ .دندرکیمن قازترا يرادمتعیرش
 ملظ دض رصنع هب دینکیم زیلانآ امش هک يزیچ نیا رد اذل .دنتسه ناشدوخ
 کی مالسا ردص زا هتفرگرب یقالخا رصنع و یبهذم رکفت زا مهلم و هدشهتفرگرب
 دوشیم مینک هفاضا نآ هب ار ینارود رصنع رگا .دینک هفاضا دیاب مه ینارود رصنع
 رارق ینارود رصنع ریثأت تحت هک یشخب زا میرذگب .دوجوم ًاعقاو یبیکرت
 زا ]دننکیم ییاهشالت و[ دنتسیایم نآ اب ههجاوم رد هک یشخب و دنریگیمن
 و ود يهجرد ياهپیت ياهالقت ای دنکیم يدزی حابصم زورما هک ییاهالقت عون
 یهایگ دجسم رد یمالسا مساق خیش و یتعیرش نارود رد یفاک دمحا دننام هس
 .درک یم شیرجت

 نآ رد هک ینیمز هب دنزیم شرب پوت نآ دتفیب نیمز طسو هک یپوت ره
 هک تسین روطنیا .تسا تیناحور مه نیمز نآ زا یشخب هرخالاب .تسا هداتفا
 و یتشپكال ای لاح دنوشیم رثأتم مه اهنآ .دشابن ریذپعاعش و ریذپپوت
 هب ای ،دنرادن دنور هب يراک و دنرانک ساسا زا ای ،دننکیم تفلاخم راویغیتهجوج
 نیگنایم اب ناوج نایناحور زا یفیط زورما دینیبیم هکنیا امک .دندنویپیم هرود
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 یکی ،دنالصتم تنرتنیا و یللملانیب تاناکما هب هک دنتسه لاس 35 ات 25 ینس
 ار کیتونمره ًابیرقت ،دناهدرک ور لیوأت هب ریسفت ياجهب ،دننادیم نابز دنچ ای
 يهرود ریثأت تحت مه اهنیا بخ .)دنسانشیم ًاقیقحت میوگیمن( دنسانشیم
 هعماج نآ رگا ،دینک زیلانآ رگا مه ار يرکفنشور يهعماج .دنتسه ناشدوخ
 لک زا رثأتم مه رصنع نیا هک دینیبیم نآ رد ملظ دض يرصنع ،دشاب ارگتلادع
 يهصرع دراو رگا .ناریا طیارش ]زا رثأتم مه و[ پچ ياهشبنج و تسا ناهج
 مه یبهذم کیژولوئدیا رصنع کی .دراد یناریا يهنادرم رصنع کی ،دوش هزرابم
 لثم هشیمه نارود .دریگیم نارود زا ییاهرصنع مه يرکفنشور يهعماج .دراد
 .درک لیلحت هنوگنیا ناوتیم ار نیا .تسا نهذ سپ ياهقلح

 نیا ام روظنم میوگب دیاب دیتفگ هک خیرات زا يدیحوت یقلت يهرابرد
 دعب هک دیشاب هتشاد هجوت .دراد دوجو خیرات ياجهب اج ادخ هک تسین
 میدرک رورم هک ار نارود خیرات .دمآرس یهلا خیرات نارود سناسنر زا
 نیجع تایهلا اب ار خیرات )یطسونورق( ینایم نرق هد نآ رد اسیلک میدید
 ناتساد :دوب حیضوت لباق تیاور هس لوح خیرات لک هک يوحنهب .دوب هدرک
 حیسم ات کیلوتاک ياسیلک رظن زا .حیسم ناتساد و میهاربا ناتساد ،مدآ
 یناسنا رصنع چیه .تسا خیرات نتم دعب هب حیسم زا و دوب خیرات يهمدقم
 يدیحوت یقلت و يدیحوت كرد یلو ،مینیبیمن خیرات نیا رد يایهلاریغ
 ؟دیرفآ ار ناسنا ادخ ارچ .تسین خیرات ندرک یهلا موهفم هب خیرات زا
 راک يهدننکسکعنم هک تسا یفیک ياهیآ 82هرقب يهروس یس يهیآ
 هیآ نآ رد ادخ .تسا دیدج دوجوم ندرک داجیا رد ادخ کیتارکومد
 کلم هک دوجوم دوجوم رانک رد دنک داجیا يدیدج دوجوم دهاوخیم
 داجیا يدوجوم مهاوخیم نم دیوگیم .دهدیم عالطا کئالم هب تسا
 اهنآ .تسا گرتس یلیخ گولاید نیا .دوشب نیشناج و هفیلخ هک منک
 دنیوگیم و دننکیم یقلت لزان ار ادخ ناشرظنم رد اهنآ ؟دنیوگیم هچ
 نوخ و دنکیم داسف ؛تسا داسف لها ینیرفایب یهاوخیم هک يدوجوم
 و دنوریم مود يهتکن غارس .تسا یمهم رایسب يهتکن نیا هک دزیریم
 هک تسا هدنتسرپ فیط ندمآ دیدج داجیا نیا زا تضرغ رگا دنیوگیم
 ار اهنیا یهاوخیم ارچ سپ ،میتسرپیم ار وت میراد هک ام .میتسه ام
 یلیوأت هتبلا .تسا لیوأت نآ هک دهدیم یفیک یخساپ ادخ ؟يروایب
 .دنیبیم نتم زا نوریب ار لیوأت هک ینونک يرکفنشور لیوأت فالخرب

                                                   

 ُدِسْفی ْنَم اهیف ُلَعْجَت َأ اوُلاق ًۀَفیلَخ ِضْرَأْلا یِف ٌلِعاج یِّنِإ ِۀَکِئالَمْلِل َکُّبَر َلاق ْذِإ َو« .82
 و ؛»َنوُمَلْعَت ال ام ُمَلْعَأ یِّنِإ َلاق َکَل ُسِّدَقُن َو َكِدْمَحِب ُحِّبَسُن ُنْحَن َو َءامِّدلا ُکِفْسی َو اهیف
 ]ناگتشرف[ ،»تشامگ مهاوخ ینیشناج نیمز رد نم« :تفگ ناگتشرف هب وت راگدرورپ نوچ
 ام هکنآ لاح و ؟دزیرب اهنوخ و دزیگنا داسف نآ رد هک يرامگیم ار یسک نآ رد ایآ« :دنتفگ
 یم يزیچ نم« :دومرف ».میزادرپیم تسیدقت هب و مینکیم هیزنت ]ار وت[ ،وت شیاتس اب
 )دنودالوف يهمجرت ،30 :هرقب( ».دینادیمن امش هک مناد



   هطورشم زارف 128 

 دیاب یلیوأت ره انعم نیا رد .عوجر ینعی مه لوا ،دیآیم »لوا« زا لیوأت
 نیا هب تسا یلیوأت ادخ نخس .دشاب نخس و نتم نآ زکرم هب فوطعم
 نم هک يزیچ نآ .دینادیمن امش هک منادیم يزیچ نم دیوگیم .انعم
 .تسا هداد لگ نآلا دینادیمن امش و منادیم

 يورین ار ناگتشرف و هکئالم مسا 83نآرق زا يوترپ رد یناقلاط ياقآ
 یعیبط يورین نیا .تسا ینیشنلد یلیوأت حالطصاهب هک دراذگیم یعیبط
 .تسا لاکیزیف لماح هک تسا نیا دیآیمرب نآرق زا ؟هدرکیم هچ ناهج رد
 یمسیناکم و قیرط ره هب ،تسا هتشاد هگن ار اهنامسآ زا یشخب لاثم يارب
 ؛تسا مایپ لماح مود شخب .یقیقح ای تسا يزاجم مینادیمن ام هک
 .تسا ناسرمایپ )ص( دمحم ترضح صوصخهب ایبنا هب هک تسا یلیئربج
 کی اهنت .دننکیم نیکمت طقف هک ینارازگراک یلو دنتسه ادخ نارازگراک
 ياهورین يهیقب .تسا ناطیش مه نآ ،دنکیمن نیکمت هک میراد دروم
 يرازگراک يورین نینچ هب تسین عناق ادخ .دناهدرک نیکمت هشیمه یعیبط
 نیکمت لها هک دیآیم یناسنا .تسا لماح طقف و دنکیم نیکمت طقف هک
 ادخ کیتارکومد راک هجو کی .تسا تیمها زئاح رایسب نیا ؛تسین
 ماجنارس هک تسا يدوجوم ندروآ شهجو کی و تسا کلم هب یناسرعالطا
 تسانب 84»ِمیرَکْلا َکَِّبرِبَ كَّرَغ ام ُناسْنِْإلا اَهیَأ ای« .دریگیم رارق ادخ لباقم
 رازگراک يورین نآ اب هزیمم کی ناسنا نآ اما ؛دریگب رارق ادخ دوخ لباقم
 رییغت ار ناهج ات تسا هدروآ ار وا ادخ و تسا هدیا لها نیا .دراد هدیایب
 تاناکما اب ار نیمز لک ؟دنکیم راذگاو وا هب ار زیچ هچ ادخ تقونآ .دهد
 اهایرد و اهلگنج ،اههوک زا ریغ هک ادخ .دنک شايروآرف و دیایب وا هک ماخ
 نوریب تعیبط تاذ زا هک یتادوجوم ؛دنکیمن ثادحا نیمز رد يزیچ
 ناسنا .دنکب دیاب ناسنا هک تسا يراک اهفرصت و لخد يهیقب .دنیآیم
 لاح رد زورما دوب نیمز هب اهنت شمشچ لوا هک یناسنا ؟درک راک هچ
 هب زورما دوب عفادم تعیبط مجاهت ربارب رد هک یناسنا .تسا تارک نتفرگ
 زورما دوب ناریح تعیبط زا تسخن هک یناسنا .دنکیم مجاهت تارک لک
 ار يزیچ کئالم .داد خر اجنیا قافتا نآ .دنکیم نییبت ار تعیبط
 رگا .درک هدیاف-هنیزه لیلحت ادخ .تسنادیم ادخ هک دنتسنادیمن
 تفلاخم .تشاد ار کئالم هک دروایب ناهج هب هلئسمیب يورین تساوخیم
 کلم مه ناطیش نآ زا لبق .دمآ دوجوهب ناسنا داجیا لصفرس مه ناطیش

                                                   

 رد یناقلاط دومحم سورد هعومجم زا نآرق زا يوترپ يدلج شش ریسفت .83
 ،راشتنا یماهس تکرش طسوت جیردت هب و تسا هدمآ مهارف 1357 ات 1341 ياهلاس
 .تسا هدش رشتنم

 – 6 :راطفنا( .هتخاس رورغم تراوگرزب راگدرورپ هراب رد ار وت زیچ هچ ناسنا يا .84
 )دنودالوف يهمجرت
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 هک اجنآ .دوب يژرنا هچراپکی مه شدوجو .دوب کئالم نیرتبرقم ؛دوب برقم
 هچراپکی ارم ،ینعی ؛تسا یلیوأت مه نیا 85.لگ زا وا و مشتآ زا نم دیوگیم
 شايژرنا رگم ،ینک قلخ لگ زا یهاوخیم ار وا الاح ،يدرک قلخ يژرنا
 ناهج رد هک دراد يژرنا ردقنآ ناسنا نیا زورما !؟تسا رتشیب نم زا ردقچ
 و دساف هک اهناسنا يهمه هک تسا نیا مهم !تسا هدرک اپهب یسورع
 شیپ اجنیا ات ار تیرشب ناوراک نیا اهناسنا زا یمهم شخب .دندوبن زیرنوخ
 رد ياههدشگرزب طقف ام .یبرم و ملعم ات هتفرگ راکادف ردام زا .دندیشک
 دنشاب ییاهطسوتم و اهکچوک تسا نکمم هک یلاح رد .منیبیم ار خیرات
 .دنشاب هدرک یگرزب رتشیب یسب خیرات ياههدشگرزب زا هک

 روظنم نآ يدیحوت لیلحت و خیرات زا يدیحوت كرد زا روظنم
 تفگ و دمآ لگه مه نردم يایند رد هنرگو .تسا نیماضم نیا جارختسا
 يدوجوم ناسب ار ادخ ،ینعی ؛تسا ادخ لمع رد خیرات تسیرانس
 نیا زا .تسا هداتفا خیرات يور نآ کتخب هک درک ضرف راوسوپاتخا
 ؛تسین نیا يدیحوت یقلت یلو ،دیآیم نوریب 86مسینیمرتد و ربج يروئت
 تسا نیا رس یتیمکاح ره اب مه ام يریگرد .تسین خیرات کتخب ادخ
 سوپاتخا ادخ .یشاب کتخب يرادن قح مه وت ،تسین کتخب ادخ هک
 اب یصخش دروخرب هک یسک هنرگو .یشاب سوپاتخا دیابن مه وت ،تسین
 ارجا خیرات رد یتیمکاح ره طسوت دیاب ادخ تنس .درادن یتیمکاح چیه
ً امازلا مه ههجاوم نیا .دریگیم تروص ههجاوم ،دشن ارجا رگا .دوش
 هک ییاج ات ار ادخ تنس و شنم دیاب قیرط ره هب .تسین یتسینوگاتنآ
 .یهدب بوسر تدوخ يهرود خیرات رد یناوتیم

 یمهم قافتا ره و مینیبیم يدیحوت ار خیرات هک تساههیواز نیا زا
 نیعرتخم يهمه .تسا هتفرگ لکش تراتسا و رطس نامه زا دتفایم هک
 .دید هزوح نیا رد دیاب ار كرادناژ .دید هزوح نیا رد دیاب ار نیفشتکم و
 زج تساوخن چیه ایند زا هک یسک ؛تسادخ قطنم نیا لصاح مه يدناگ
 و دروآ نوریب دامجنا زا ار یتلم و تساوخن مه شوپالاب ،شوپنییاپ کی
 .تسا خیرات رد ادخ قطنم ياپ ياج اهنیا .درک طخ هب مه ار اهیسور
 نینچ .دنتسه مه فونص يهمه رد .تسا قطنم نیمه يهرمث الدنام
 هداد رییغت ار خیرات اهیتالیکشت و اهيژولوئدیا ،اهیسایس طقف هک تسین
 دشاب یناقلاط کی و دنوخآ ،هبلط کی نایم نیا رد تسا نکمم .دنشاب
 .دنک ضوع شدوخ رکف اب ار نارود تسناوت هک

                                                   

 ارم مرتهب وا زا نم تفگ :»ٍنیِط ْنِم ُهَتْقَلَخَو ٍراَن ْنِم یِنَتْقَلَخ ُهْنِم ٌریَخ اَنَأ َلاَق« .85
 )دنودالوف يهمجرت – 76 :ص( ياهدیرفآ لگ زا ار وا و ياهدیرفآ شتآ زا

86 . Determinism 
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 ادخ .ددرگیمرب هرقب يهروس یس يهیآ هب زیچهمه رابتعا نیا هب
 یتآ تالوحت زا یتسرد و يدج كرد مه کئالم و دنکیم هدیاف-هنیزه
 هداتفا هک یتاقافتا يهمه مغریلع ،ناسنا يهدیاف-هنیزه لیلحت .دنتشادن
 عفن هب ،مینیبیم و میاهدینش و میاهدناوخ و میاهدید ار نآ زا یشخب مه ام و
 .دنهد رییغت ار ناهج تسا هدمآ ناسنا .تسا هدز مقر ادخ هک تسا ياهدیاف
 نهپ هداجس ادخ يارب و دریگب ار ادخ تنوسماس فیک هدماین .تسین رازگراک
 دهدیم ماجنا ار اهنآ دراد رازگراک يورین ،دوب اهراک نآ ماجنا هب انب رگا .دنک
 ار رشب ادخ .تسین دوجو زاسنارود يهدنهدرییغت ناسنا هب يزاین رگید و
 .تسین لاکیزیف رییغت طقف مه رییغت .دهد رییغت ار ناهج نیا رشب ات دروآ
 ].تسا رشب نیا تسد لوصحم همه ... و[ زاسوتخاس ،مسینردم ،یسارکومد
 ياهناسنا اهنت هک اهنردم ،دید فلتخم ياهنارود رد دیاب مه ار مسینردم
 اهنیا .میتشاد ییاهنردم اهنارود يهمه رد .دنتسین ریخا لاس دصیس
 دندروآ شیپ تالیکشت و یهدنامزاس ،شنم و شور اب ار ام ناهج و دندمآ
 یناسک مه رگید یفرط زا هچرگ .تسا اهنیا ِنآ زا خیرات اذل .زورما هب ات
 .دننکیم نیلام و نینوخ .دنتفایم خیرات رازنمچ نایم راوزارگ و دنیآیم
 دنتسه مه اهنیا .دنروآیم دوجوهب بادرم .دننکیم رازنجل .دننکیم ینوفع
 .دناخیرات ضَرع اهنیا یلو

 .تسا ام نهذ رد يدناگ شنم و شور تسا خیرات خیرات هک یمادام
 افیا ینارود شقن هک مه سکره .تسه یقدصم تسا ناریا ناریا هک یمادام
 میراد ار لهچ يههد ینیمخ .تسا راگدنام و رضاح شدوخ نارود رد هدرک
 یناریا دنورهش کی زا رتشیب ناریا رد ییاکیرمآ گس کی قح درک ناونع هک
 هنافصنم رگا .میراد مه ار 57 ینیمخ .دوب یخیرات یفیک فرح کی هک تسا
 ياج رس دنتشاد ینارود شقن هک ار ییاهناسنا زا شخب ره مینک دروخرب
 رس مه ار نآ ،دندرکن افیا ینارود شقن نآ زا دعب مه رگا .مینیبیم ناشدوخ
 ار نارگید و رکفنشور و دنوخآ خیرات رگید اجنیا .مینیبیم شدوخ ياج
 عوج دس يارب طقف هک میراد مه یپسور .دسانشیمن مه ار ادخ ؛دسانشیمن
 تسا لئاق قرف میسانشیم ادخ زا ام هک یلدع .دشورفیم نت شنادنزرف
 یپسور نآ .تسا هدرک نینچ و تسا هتفر توهش رس زا هک یسک و وا نایم
 .ددنویپیم لماکت شدرگ هب و دوریم مه

 هک یتاناکما اب و اهتنس اب .تسا رضاح خیرات رد ادخ موهفم نیا هب
 نیا زا و موهفم نیا زا .دراد همادا دبالایلا هک یتاناکما ،هدرک قلخ لوا زا
 كرد .میراد نآ زا يدیحوت یکرد ام و تسا يدیحوت خیرات ،رظنم
 یطسونورق لصف رس ات اپورا رد .تسین اپورا هباشم خیرات زا ام يدیحوت
 يویرانس .ادخ شوگ هب هقلح و یعمج باوبا رشب و دوب هراکهمه ادخ
 رد ،ینف نارود رد ؟داتفا یقافتا هچ دعب .دوب هدروخ مقر لوا زا مه همه
 دیعب ادخ .دنار بقع هب خیرات ردص ات ار ادخنتوین ینیبناهج ،ملع نارود
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 ار تعیبط هک دوب ینف ياهراکوزاس رگید و ردص يادخ دش ادخ .دش
 )ار سوپاتخا نآ( میهاوخیم ار یطسونورق يادخ نآ هن ام .دنادرگیم
 ياهسورپ چیه رد دناوتیمنً الصا هک ار لباترپ تسد رود يادخ نآ هن و
 اب ناهج ات هدز ار لوا تراتسا هک میهاوخیم ار ییادخ ام .دنک تکراشم
 لکش ادخ رگید هک ار يرشب تابسانم .رشب يارب دشاب شتاناکما يهمه
 ،ینک يروآرف ،ینک جارختسا تعیبط زا ار هیلوا داوم هکنیا ؛تسا هدادن
 اههاگنزب رد ادخ .تسا هدادن لکش ادخ هک ار ... و یسرب يزاستعنص هب
 87».میتخاس مرن دواد يارب ار نهآ ام« .دیآیم

 رکفنشور یتح ،نارکفنشور ینارود رکفت فالخ رب ،تسا ملع قوشم ادخ
 .تسا ملع لباقم ادخ ،تسا عجترم ادخ ،تسا ملع دض ادخ دنانآرب هک یناریا
 هاگن هک ار ناعرتخم و نافشاک يهمه .تسا ملع لخاد ادخ هک یلاح رد
 کی تسا هدش فشک هب رجنم هک ناشیگدنز ]ریس رد[ دینیبیم دینک
 و هقرج نارود کی دعب ،دناهتشاد قمعت نارود کی ،دناهتشاد زکرمت نارود
 يدصرد دص روضح هقرج و زکرمت نآ رد ادخ .لوصحم نارود کی تیاهنرد
 هک تسین بلطراصحنا یلو تسه هعماج و ملع رد ادخ موهفم نیا هب .دراد
 مخروم هن نم .شوگ هب هقلح مالغ دنوشب همه هک دنک قلخ رشب همه نیا
 کی تاسلسج نیا رد تسانب دش ناونع مه لوا زا .مراد ینزو اجنیا هن و
 هراگنا ،متفگ هچنآ .دوش ثحب اهنآ يهرابرد و لقتنم عمج هب اههغدغد يرس
 نینچ ]دیآیم رظن هب[ دمهفیم باتک زا مدآ هک اجنآ ات .تسا نم رواب و
 .میراد خیرات زا يدیحوت كرد موهفم نیا هب .تسا

 ؟دنهدیمن ناشن یلمعلاسکع چیه مادکچیه اسیلک رد ایآ  :شسرپ

 علخ اسیلک نآ زا دعب رگید یلو دنتشاد لمعلاسکع هورد نآ رد :خساپ
 باوج شقطنم و شور هن رگید هک موهفم نیا هب حالس علخ .دوشیم حالس
 تیعجرم و تنازو نآ هن و دوب هدرک ینانوی ار تیوسیع اهنآ اب هک دادیم
 و القت 19 نرق يهناتسآ یتح و 18 نرق ياههنایم ات یلو .تشاد ار یلبق
 .ملع يهزوح رد یتح ؛تسه مه نینوخ ياههیفصت .تسه اسیلک رد وپاکت
 ناملآ رد يددعتم ياهفشتکم و اهعرتخم مینزیم قرو هک ار ملع خیرات
 یهدنامزاس .دوشیم هتخادنا اهلپ ریز ناشدسج و دنوشیم هتشک مینیبیم
 شناهیک و دیآیم ملع دنکیم رکف هک ياهرود ؛تسا هدوب اسیلک اب اهلتق نآ
 لبق ات .دنک يراک تسناوتن رگید تخیر ورف هک ناهیک یلو .دنازیریم ورف ار
 .ریخ نآ زا دعب یلو تشاد القت ناهیک لماک يزیرورف زا
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 لیلد هب شیپ هتفه هک ياهفقو اب .ریخهبرصع و عمج رب مالس اب
 نیرخآ و داتفا قیوعت هب هتفه کی ،دمآ دوجوهب الاب رالات مسارم اب نراقت
 ،دوبن ینازیم و تسدکی هسلج یلیخ ،هسلج ،میدید ار رگیدمه هک راب
 رظتنم شاهمه نوچ دوب یفیعض يهئارا مه نم يهئارا ،دش اهر هراکهمین
 يهسلج ثحب .88دنام رتبا ثحب ،مینک یلاخ ار نلاس دیاب هک میدوب
 و تسا یمهم ثحب مه تالیکشت ،دوب هطورشم تالیکشت ثحب هتشذگ
 هسلج هکنیا .دوش رازگرب رتلصفم ثحب هک دنتشاد تسود ناتسود یخرب
 ار هسلج نیا ،دنام شایمهم شخب و دش حرطم ثحب زا ییامش هتشذگ
 هسلج هللاءاشنا .تالیکشت ثحب هب میهدیم صاصتخا ناکامک ام مه
 و يژتارتسا و یشم ثحب نآ زا دعب هسلج و تسا يژولوئدیا ثحب دعب
 مه هسلج ود هللاءاشنا و یتاقبط يریگتهج و ییایفارغج یگدنکارپ
 ،اهدرواتسد ،هطورشم زا زیر يدنبعمج کی هب میهدیم صاصتخا لصفم
 دهاوخب ادخ رگا رگید هسلج راهچ هکنیا ،هرود شزومآً اتیاهن و اهیماکان
 زورما تسشن .میراذگیم رس تشپ ار هطورشم دنک ادیپ همادا ریس و
 زورما ثحب .میدمآ شیپ ار هطورشم ثحب هدزای و تسا متسیب تسشن
 زا ار هطورشم تالیکشت .تسا هطورشم تالیکشت متفگ ناتتمدخ مه
 :دز دوشیم شرب هس هطورشم نامرف ات هطورشم زا لبق ههد راهچ ای هس
 زاف مادکره	.هطورشم زا دعبً اتیاهن و ؛هطورشم ناتسآ ؛هطورشم زا شیپ
 حیضوت هللاءاشنا کی هب کی الاح هک هتشاد ار شدوخ راتخاس و امش و
 .میوریم ولج و میهدیم

                                                   

 هعومجم زا رباص ياقآ تساوخرد هب زا هدش هئارا تاحیضوت لیلد هب 19 هسلج . 88
 اهلیاف ،اهلیاف و اهدیالسا هرامش یگنهامه لیلد هب اما دش فذح تاسلج یتوص لیاف
 هرامش شور زین بوتکم هعومجم نیا ناگدنروآدرگ .دنتفای راشتنا دوخ لومعم هرامش اب
  .دنا هداد همادا ار hodasaber.com هاگبو رد هدش رشتنم ياهدیالسا و اهلیاف يراذگ
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 هطورشم تالیکشت
  هناخشومارف

 لوح ییاهیهدنامزاس هطورشم زا شیپ ياهیهدنامزاس
 عاعش و شکرت هک دوب یللملانیب ینامزاس هناخشومارف .تسا هناخشومارف
 مساً الصا .دوب يراذگهیاپ لوا زاف هناخشومارف .دمآ مه ناریا هب نآ
 ارذگ و هاتوک رایسب و تقوم هک مود زاف ،دوب هناخشومارف نآ یتالیکشت
 هدش ضوع شمسا و دوب هناخشومارف لیدب نامه هک هسوکا همان هب دوب
  .تیمدآ عماجً اتیاهن و دوب تیمدآ عمجم موس زیخ .دوب

  يریگلکش ياضف
 راهچ هک دوب ییاضف ناریا رد یهدنامزاس لوا جوم يریگلکش ياضف

 تیطورشم ياضف ،یناهج ياضف .دش لئاق دوشیم نآ يارب هجو
 نآ يدعب هجو و دمآ مه ناریا هب مارآمارآ اضف نیا و دوب تیروهمج
 اب هن زور نآ گنهرف اب وگخساپ تلود کی ینعی دوب نردم نامدیچ
 هعماج ياهداهن تاعوبطم و بزح ]مزلتسم هک[ زورما گنهرف
 .]تسا[ّ یندم

 نردم نامدیچ
 يارب ناریا رد نردم نامدیچ رد تاعوبطم و بازحا هاگیاج

 ناریا رد .تشاد تیمها هطورشم زا لبق ِیتالیکشت لوا زاف ناراذگناینب
 تلود ،دوب هدماین تنملراپ ینعی ؛دوب هتفرگن تروص نردم نامدیچ
 یتنس ياههنیباک لیدب ياهنیباک هک دوب هدرکن ادیپ رارقتسا یبلطحالصا
 نورد ياهبلطحالصا ،دندوبن مه يرادناج تاعوبطم ،دشاب عجرم و
 هداد ناماس ار یتلود تاعوبطم جوم هس ود رد نیا زا شیپ یتیمکاح
 لبق ناریا رد اذل .دنتشاد یهاتوک رمع مه یتلود تاعوبطم نآ هک دندوب
 رونم ،دوش هدیچ دیدج نارود نردم ناملبم و نردم نامدیچ هکنیا زا
 ار تاعوبطم و بزح يراذگهیاپ يهغدغد هطورشم لبقام ياهرکفلا
 یهجودنچ رصانع دندرک مادقا يراذگهیاپ يارب هک مه يرصانع .دنتشاد
 تردابم مه ؛دنتخادنا هار تاعوبطم ناریا زا جراخ و ناریا رد مه ؛دندوب
 راک ناشرس مه ًابیرقت .دندوب تلاسر بحاص مه و دندرک یبزح مالقا هب
 .ناشیاپ و تسد مه و درکیم

 جیورت و راشتنا هغدغد
 نآ ینعی ؛دنتشاد جیورت و راشتنا يهغدغد هک تسا نیا يدعب هجو

 تالیکشت ،دوب یجیورت تالیکشت ]هکلب[ دوبن یکیتارپ ]طقف[ تالیکشت
 .دوب بذج و راشتنا
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 لوا جوم تالیکشت ياهیگژیو
 کیژولوئدیا

 مسیلاربیل مه ناشیژولوئدیا ؛دوب کیژولوئدیا هکنیا لوا یگژیو
 .دوب ینارود

 ینلع-یفخم زرم رد
 لماک روط هب هن ؛دندوب ینلع -یفخم زرم رد ]هکنیا[ رگید هجو

 دش يراذگهیاپ هک يدازآ تضهن .ینلع لماک روط هب هن و دندوب یفخم
 طایخ هک يراظتنا ياقا مسا هب دندوب ییاقآ ناشتالیکشت يهیلوا لؤسم
 ناشیا .تسا رارقرب ناشیطایخ دابآترشع نییاپ ًالامتحا مه نالا و دندوب
 .دوب ناشدوخ يهفرح زا تالیکشت رد مه ناشلاثم دندوب طایخ نوچ
 روطنامه دنتفگیم .میدینش سدنهم ياقآ زا ام هک دندزیم یبلاج لاثم
 کی و دراد هیور کی مه تالیکشت ،رتسآ کی و دراد هیور کی تک هک
 و تسا ینلع و نایع هک تسا يراتخاس نامه تالیکشت يهیور .رتسآ
 نیلوا .تسین ینلع و نایع هک تسا نآ ینورد يهیور تالیکشت رتسآ
 نیمه تفرگ تروص هناخشومارف لوح و دمآ دوجو هب ناریا رد هک یجوم
 يولبات نودب تشاد یمومع تکام و امن کی .تشاد هیور و رتسآ تلاح
 .درک یم یط ینلع و یفخم زرم رد ؛دوب یفخم رتشیب اما ،ینوریب

 نامیهف هقلح ؛ینیزگهبخن
 درگ ار نامیهف زا ياهقلح ؛دندوب نیزگهبخن هک دوب نیا يدعب یگژیو

 تسدورف تاقبط زا ای دننک ياهدوت يریگوضع دوبن رارق و دندوب هدروآ
 لوق هب ،و ناکما بحاص و الاب تاقبط زا رتشیب .دنریگب وضع طسوتم ای
 ]بیترت نیا هب[ و دندرکیم يریگوضع لقعت بحاص ،ناشدوخ
 .دندرک ینیزگهبخن

 یتسیلارتناس
 نآ .دندوب زکرمتم و یتیسلارتناس ًالماک هک دوب نیا يدعب یگژیو

 کیتارکومد هجو تفرگ لکش ناریا رد هک یتالیکشت نیلوا رد نامز
 ناخ مکلم رکف هب ]یتالیکشت نینچ یهدلکش[ .تشادن یتیمها نادنچ
 ؛یهدنامزاس تیزکرم مه و تشاد هدیا تیزکرم مه شدوخ و دوب هدیسر
 .یتسیلارتناس لماک روط هب

 هدیا رشان
 موهفم هب یتالیکشت راک دوبن انب متفگ هک روطنامه مه تالیکشت

 ،دنک يریگوضع ،دوش شخپ هعماج رد هک موهفم نیا هب .دنک نیزورما
 رشان رتشیب ؛ ... و دهد لیکشت کیتارپ يهندب ،دشاب هتشاد یمومع شزومآ
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 هطورشم لبقام نارود رد هک یتالیکشت ياهنامزاس نیلوا ینعی .دوب هدیا
 تالیکشت .دنریگب هدهع هب ار هدیا رشن  دوب انب ]طقف[ دنتفرگ لکش ناریا رد
 .تفرگ وضع 310 دندرکیم راک هک ییاهلاس يهعومجم رد تیمدآ عمجم
 .هدنام یقاب هرود نآ زا هک تسا ییاههماندهعت مه  بلطم نیا دنتسم
 درف کی هک موهفم نیا هب ،دوب یتالیکشت لماک روط هب يریگوضع
 دوجوم ياضعا زا یکی دوب مزال ،دروخیم يدنگوس ،دادیم ياهماندهعت
 و هداس دنور ،دوب هضبق هس لماک روط هب يریگوضع .درکیم ار شتنامض
 زا و دوب هناخشومارف هکنآ اب .دوب کیژولوئدیا ناشیهماندهعت .دوبن یتحار
 يرواک يهدافتسا هب ناخ مکلم هک يداقتعا لیلد هب یلو دوب هدمآ هسنارف
 و هماندهعت رد ار یبهذم گنهرف ،تشاد بهذم زا هرورضلاب يرازبا و
 یشخب و دنتشاد ینمض داقتعا نآ زا یشخب هب ؛دندوب هدرب ناشیژولوئدیا
 دهعت بلق میمص زا« :تسا نیا هماندهعت ياوتحم .دوب یکیتکات مه رگید
 اطع تیمدآ تفارش نم هب وت هک منک رارقا نم ،ملاع راگدرورپ يا میامنیم
 حیضوت هللاءاشنا هک دراد کیژولوئدیا موهفم ]اجنیا رد[ تیمدآ( يدومرف
 هک يروصق ره ییادخ تمظع اب تبهوم نیا قوقح يادا رد .)میهدیم
 مسق وت ییایربک تردق هب و وت قح هب و وت روضح رد نالا مشاب هدرک
 اب تایحلامادام ماقم ره رد ار هفیرش يهبتر نیا قوقح نأش هک مروخیم
 لودع دوخ دهعت نیا زا هاگره .مرادب هاگن مرتحم و ظوفحم دوخ ياوق مامت
 ترخآ و ایند رد وت ترضح ییایربک یهانتیال تمحر و ضیف زا میامن
 ».منامب بیصنیب

 تیمدآ لوصأ
 لوصا مه یکی و دوب هماندهعت نیمه یکی اهنآ کیژولوئدیا هجو

 کیژولوئدیا شریذپ روحم ،تیمدآ عماج همانمارم ناونعهب هک یلوصا .دوب
 هب .تسا تیناسنا لوصا .تسا تیمدآ لوصا نامه تقیقح رد ،دوب اضعا
 تیدرف زا هک ییاهمدآ ینعی ؛تسا اهمدآ عامتجا عماج هک موهفم نیا
 تحت رد اهمدآ عامتجا عماج .دننکب یعمج راک دنهاوخیم و دندمآرد
 ،عمج هب و دیآیم هک یمدآ .تسا هدش فیرعت دحاو نیما کی تناما
 .تسا شیور شیپ یفیلاکت ددنویپیم اهناسنا عماج تیمدآ عماج
 دوش هدرمش مرتحم هجو دنچ زا درف یساسا قوقح هک تسا نیا فیلاکت
 .دوشب راوتسا نکر راهچ رب و

 نآ رد هک دوش لیکشت ياهعماج ینعی ؛یلام و یناج لماک نانیمطا
 یعون .دشاب یعامتجا تینما زورما تایبدا اب ،دشاب یلام و یناج نانیمطا
 هک تسا گنشق .دشاب لایخ و ملق ،نابز رایتخا لماش هک يدازآ ای رایتخا
 مه ناشدوخ لایخ رد اهناسنا .درادن دوجو مه لایخ رایتخا دنکیم سح
 سپ .تسا یگنشق تایبدا شتایبدا .دننک رکف يزیچ هب هک دنراد زیهرپ
 هچ هک( دوب تاواسم يوس هبناجهمهً ابیرقت رایتخا یمود دوب تینما یلوا
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 )قوقح ،دودح ،سوفن رد تاواسم ،تسا ناسنا عون ینب رد تاواسم ینعم
  .تسا هدوب رظندم تاواسم زا یلماک يامشً ابیرقت

 ینوزفا هطساوهب سک ره يرترب هک ینعم نیدب ،یلضف زایتما راهچ
 نیا هزیمم هجو .لمع رد ای تسا ملاع رد ای ینوزفا نیا و ؛دشاب وا رنه
 لئاق یلضف زایتما هب اهنآ هک دوب نیا نارود مسیلایسوس اب مسیلاربیل
 هعماج همه رد ار یکیناکم تلادع و تاواسم کی هک موهفم نیا هب دندوبن
 هطساوهب سک ره هک تفگیم بیقر يژولوئدیا اهتنم .دندادیم ششوپ
 هیقب هب تبسن دریگب عافترا دناوتیم )ملع رد هچ و لمع رد هچ( شرنه
 ًالماک ینعی لوا سلجم ناگدنیامن دندش ناشرفن هدزناپ ًادعب رفن 310 نآ
 تسیب .دندرک يریگوضع ار یتیمکاح لاجر زا رفن 136 .دندوب هبخن
 دنمرنه هس و یناحور 14 و رجات 13 ،یماظن هدزاود ار بیط 21 ،هدازهاش
 عماج رد اذل .دندوب فانصا رتشیب هک طسوتم هقبط زا مه رفن دون و
 .دندوب هاگدید فلتخم و هقبطلافلتخم .دنتشادن یتاقبط هجو تیمدآ
 هدیسر قفاوت هب مه اب یتسیناموا و یناسنا ًالماک يژولوئدیا کی لوح
 ریغص دادبتسا زا لبق ار هاش یلعدمحم هک تساجنیا بلاج .دندوب
 ،داد دهعت دروخ دنگوس ،درک یط ار ریس نیا مه وا ،دندرک يریگوضع
 ،دندرک يریگوضع مه ار کباتا ،دندرکن یضامغا ینعی ،تشاد فرعم
 یناکما هک تسا تسدالاب تاقبط زا همه مینیبیم ار اهيریگوضع یتقو
 هک ناشيژولوئدیا یعامتجا هصرع رد ندرک داجیا لوحت يارب دنراد
 .دوب تیمدآ لوصح دش ناونع

 یسایس هشیدنا
 ینعی ؛تنطلس ظفح اب دوب تردق ندوب هطورشم ناشیسایس هشیدنا
 .هطورشم تنطلس نامه

 راک نامزاس
 کی .دوب یتسیلارتناس ًالماک راک نامزاس هک دنتشاد يراک نامزاس

 دوب روهشم تیمدآ هب هک ینیوزق یلق نیسح دنتشاد هریدمتئیه سیئر
 شدوخ .تسا هدنامزاس تیمدآ نامه رسپ مه تیمدآ نودیرف ياقآ هک
 يژولوئدیا ًاعون هک تشاد هرفن12 هریدمتئیه کی .دوب تالیکشت سأر
 .دندوب ناخ مکلم هنابلطلوحت تارکفت زا رثأتم و دندوب هتفریذپ ار تیمدآ
 دنچ زا دعب هک دوب یقوقح هزوح ناشنیرتروهشم هک تشاد هزوح راهچ
  .دندوب یقوقح هزوح رد اهلاکیدار دندرک باعشنا لاس

 یتالیکشت هندب 
 دمآیم نییاپ هب رکف الاب زا هک موهفم نآ هب دوب یکیناکم ،تالیکشت 
 دهدیم ناشن دانسا و دهاوش هک روطنآ الاب هب نییاپ زا یجنلچ یلیخ
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 زا بزح رد دوب هدشهیبعت يدارم و دیرم هطبار کی تشادن دوجو نآ رد
 زا ام هک ییاجنآ ات دوب لوا تالیکشت ياوتحم و هلکاش نیا نییاپ هب الاب
 .درادن دوجو تاعالطا یلیخ تالیکشت نیا زا هکنیا حیضوت .میعلطم نآ
 دراو[ نادنچ و دنداد ماجنا هیداحتا هروصنم مناخ ار ییاهراک هعومجم
 ،اهراذگناینب ،اهتراچ .دناهدشن یتالیکشت نورد ]ياهثحب
 اما .دناهدرک جارختسا ار دارفا زا یضعب یشم و يژولوئدیا ،اههمانسانش
 هدشن ماجنا دننک روغ اهتالیکشت نورد یتالیکشت دید کی اب هک راک نیا
 هک هلاس 35 ات 30 ناناوج زا یفیط ،ریخا لاس هس ود رد یگزات هب .تسا
 يرتزیر ياهشاکنک دنتشاد شهوژپ يهزیگنا ای دندنراذگیم هماننایاپ ای
 ؛تسا هتسشن رمث هب اهنمجنا يور راک راهچ هس .دناهداد ماجنا
 مناخ زا رتقیمع يردق .زاریش و دهشم ،ناهفصا ،زیربت ،نارهت ياهنمجنا
 ياهورین نیا تسا دیما .دناهدرک راک بازحا و اهنمجنا يور هیداحتا
 مخش ار تادنتسم و تالاقم ،اههناخباتک نکمم ياج ات دنناوتب دیدج
 لبقام و هطورشم بازحا تخانش يارب رتیعقاو ییاضف هب ار ام و دننزب
 .دنربب نآ

 هطورشم هناتسآ
 یهدنامزاس هس .تسا هطورشم ناتسآ ياهیهدنامزاس مود نارود 
 نمجنا ،یلم نمجنا :ناشتایح هرود و ناشنزو بیترت هب ،دریگیم لکش
 رمع و رترادیاپ و رتنیزو همه زا یلم نمجنا .بالط نمجنا و یفخم
 رمع و تشاد يرتمک صوصخم نزو یفخم نمجنا .تشاد رتینالوط
 راک یلیخ .دوب یفنص نمجنا کی رتشیب مه بالط نمجنا و رتهاتوک
 توافتم ًالماک اهنیا يریگلکش ياضف .درکیمن یعامتجا و یتالیکشت
 لمع بارطضا و باهتلا هنامز نآ .هناخشومارف يریگلکش ياضف اب دوب
 .دوب رکف رد لوحت رارطضا و باهتلا ،تشادن دوجو

 لبقام ینعی هطورشم لبق ههاملهچ زا .دوب یگنهآ دنت يههاملهچ
 هک یگنهآ دنت ههاملهچ کی .نامرف هب ات مییایب دنق راجت ندروخ بوچ
 رد همه اهنیا و دوب اضف نآ اضف میدرک ینأت اب رورم کیً ابیرقت مه اب
 دوجو لمع باهتلا .گنهآ دنت ههاملهچ .دنتفرگ لکش ههاملهچ نآ
 هک ییاضف نامه دننک سمل دنهاوخب رگا دیدج ياههچب ینعی ؛تشاد

 انب ینعی .تشاد دوجو دادرخ مود بازحأ و هاگشناد رد هک 77 ،76 ،75
 یخیرات تاقافتا محر رد لمع باهتلا .دریگب تروص يایخیرات قافتا دوب
 ]هکلب[ دوبن لمع باهتلا نارود ناخ مکلم نارود یلو تسا هیبعت هشیمه
  .دوب راکفا رد لوحت باهتلا

 و ناگتخیهرف مه هک دوب هدمآ دوجوهب ییارگمه ترورض کی
 ود رشق مییوگیم( اهییود رشق مه و دندوب هدرک شکرد ناگبخن
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 هعماج .تشاد دوجو مه جیسب هغدغد .يداع مدرم تیاهن رد و )تسیچ
 مارآمارآ دادبتسا غیت ریز نارود ياهییارگاو زا دوب هدش ییارگمه زاف دراو
 یگژیو دنچ مه اجنیا .دشیم دراو ییارگمه نارود هب دشیم جراخ
 .درمشرب مود جوم ای مود زاف تالیکشت يارب دوشیم

  کیژتارتسا تدحو
 رتشیب اجنیا ،مسیناموا ای یناسنا يژولوئدیا تدحو لوا زاف رد رگا

 ،دوش ادیپ یعامتجا روز کی هکنیا ینعی دنتشاد کیژتارتسا تدحو
 .دربب ندروخ دح و ندش هطورشم تمس هب و دنارب بقع هب ار دادبتسا
 مود .داد خر دادرخ مود هک یتدحو عون زا دوب کیژتارتسا رتشیب تدحو
 رد .دوب کیژتارتسا تدحو دوبن کیژولوئدیا تدحو دادرخ
 هاجنپ يههد رد و دوب کیژتارتسا -کیژولوئدیا تدحو ]1357[بالقنا
 لماک شیبامک لدم کی .دوب ینامزاس کیژولوئدیا -کیژتارتسا تدحو
 اجنآ یلو .هناگهس کیسالک ياهتدحو ای دوب هناگدنچ ياهتدحو زا
 هک نامدوخ ]نارود[ دادرخ مود دننام يزیچ ،دوب کیژتارتسا تدحو
 .دندوب لاعف ]نآ رد[ دناهدید و دناهدوب نآ رگهراظن ناتسود بلغا

 ینلع - یفخم زرم رد
 اهتنم ،دندوب ینلع -یفخم زرم رد بلغا نارود نآ رد اهتالیکشت

 درکیم شنیزگ هک مکلم .دوب رتهدیچیپ و رتلکشم اهنیا ینلع -یفخم
 .دشیم لیکشت یفارشا نما ياهناکم رد و ینایعا ياههناخ رد اههسلج
 ... و هرجح ،رازاب ،هیکت ،بارحم ،دجسم اههسلج ناکم نارود نیا رد یلو
 مه اجنیا رد .داتفایم قافتا یندم ياهداهن رد ینلع -یفخم زرم .دوب
 .یفخم یشخب و دندوب ینلع اهتالیکشت زا یشخب هک دید میهاوخ

 جورم و یتاناکما ،یتاطابترا :اهیمود رادم عمجرس
 رتراتسا ناگبخن و ناگتخیهرف لوا جوم رد هکنیا فالخرب اجنیا

 اهییود رشق .دندمآ اهییود رشق اجنیا دندش یتالیکشت تالوحت
 ظاحل هب .تسا یمهم ياهیگژیو زارف تشه نیا رد هک دنراد ییاهیگژیو
 دنچ اهیمود رشق .دندرب ولج اهییود رشق رتشیب ار ناریا یتالیکشت
 دنراد یعامتجا تاطابترا ،دنتسه یطابترا ياهپیت :دنراد یگژیو
 یفنص هزوح رد مه و تسا لحم رد مه ناشنوماریپ ،دنراد نوماریپ
 اهیلوا جوم .دناجورم ياهپیت و دنتسه تاناکما بحاص .تسا ناشدوخ
 دیلوت هدیا یلیخ ناشدوخ .دناجورم اهیمود جوم یلو دندوب زادرپ هدیا
  .دناجیورت لها اما ؛دندرکن

 رد مسیلارتناس اهتنم تسا ندوب یتسیلارتناس ناشرگید یگژیو کی
 ياهنایرج و دنریگیم لکش اروش .تسا ییاروش مسیلارتناس مود جوم
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 هک لوا جوم فالخرب ،تفرگ شیپ ییاروش ینلع همین -یفخم همین
 -زادناهار ياهتالیکشت ،اهتالیکشت نیا .دوب يدرف یتسیلارتناس
 داجیا يژرنا دیلک ندش نشور دننکیم نشور ار دیلک ینعی ؛دناجورم
 رد تکرح و دزادنایم هار جیورت جوم دنهدیم ناوخارف ار مدرم ،دنکیم
 ،تسا یبلاج بیکرت مود جوم یهدنامزاس بیکرت .دوشیم ناور تقیقح
 رد بلطهطورشم ياهکلام یتح( ،تسه کلام یناحور ،تسه رجات
 یلم نمجنا و یفخم نمجنا هب نارهت هلمجزا و فلتخم ياهرهش
 .تسه مه هدازهاش ،تسه یبهذم تیلقا ،تسه دنمراک ،)دنتسویپ
 یبهذم تیلقا یتح دنتسه فلتخم ياهپیت .تسین کیژولوئدیا ،بیکرت
  .دندرک بذج اهنیا مه ار یمیلک و یتشترز و یحیسم ]لثم[

 تدحو :تسا رصنع ود لوح ناشینامزاس ،لصو ،ثحب هطقن
 و تسا هطورشم دربشیپ ناشکیژتارتسا تدحو .همانرب تدحو ،کیژتارتسا
 نیا ناشهمانرب تدحو و تردق ندش هطورشم دح رس هب ناریا ندناسر
 مهارف تاناکما دننکب یهدنامزاس دننکب یعامتجا بلج و بذج هک تسا
 مقر هک دنتسناوت مه ار قافتا نیا يژتارتسا ینیبشیپ دوشب همانرب ،دننکب
 يراک نامزاس ،ناشراک نامزاس ،تسا هطورشم ،ناشیسایس هشیدنا .دننزب
 مینک تراچ هب لیدبت ار نآ میناوتیم و هدمآ تسد هب یلم نمجنا زا هک
 کی ،دوب نیملکتملاکلم موحرم ناشروحم هک يربهر هرفنجنپ هتسه کی
 .دنتشاد یتالیکشت هندب و هرفنجنپ ياههتسه ،هرفنهن بالقنا هتیمک
 لوا جوم هکنیا اب .تسا لوا جوم زا شیب مود جوم یتالیکشت یگدیچیپ
 مود جوم اما تسا رتمک ناشیگدیچیپ دنتخادنا هار ناگبخن ار یتالیکشت
 یگدیچیپ نیا .دراد يرتشیب یگدیچیپ دزادنایم هار طسوتم هقبط هک ار
 تبسن ناگدنهد نامزاس و ناگدنهدلیکشت هک تسا نیا رطاخ هب رتشیب
 ره هب اهنآ .دنتسه رتنماان يرنوسامارف تالیکشت ناگدنهدلیکشت هب
 -یفخم ياهپیت اهنیا یلو دندوب رادروخرب یتینما میرح کی زا لاح
 ،دندوب يریگرد لها .دندوبن رادروخرب مه یتینما میرح زا هک دندوب ینلع
 .دندوب دروخرب لها و كاکطصا لها

 هزوح ،دوب هدیا رشن ناشلمع هزوح هک اهیلوا جوم لمع هزوح فالخرب
 .سابتقا و بلج و بذج ،یجیورت راک ،تسا یحیضوت راک ]مود جوم[ لمع
 اب رادقم کی .تسا ههجو دنچ هک تسا نیملکتملاکلم مه تالیکشت زکرم
 ناریا هب هک دعب .دش انشآون ملع اب رادقم کی ناریا زا نوریب ،تسانشآ ملع
 اب ناهفصا رد .میدرک رورم ار شایفارگویب شیپ راب .تفر ناهفصا هب دمآ
 میهاوخب رگا ،درک ادیپ یمومع ییانشآ هتینردم هفسلف ینابم اب ،دیدج هفسلف
 .درذگیم هچ ناهج رد و تسا یچ هب یچ هک دیمهفیم ،مینک تبحص يداع
 دشاب رتمک لامج دیس و ناخ مکلم مهف بیرض زا شامهف بیرض دوب نکمم
 نابز .دهدیم خر دراد یتاقافتا هچ هک دیمهفیم لک رد اما ،دوب رتمک هک
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 تاطابترا و دوب ههجو دنچ و دوب بذج لها ،دوب ربنم لها ،تشاد یبذاج
  .تشاد مه ياهدرتسگ رایسب

 قطن رد .دهدیم حیضوت ار یتالیکشت فده ییاج رد ناخ مکلم دوخ
 ار شدوخ هاگدید یلم نمجنا سیسأت يهسلج ییادتبا قطن و علطم
 هجیتن نیا هب دایز يهعلاطم و لقعت و رکفت اب ام« :دنکیم زاربا ]نینچ[
 و ترخآ و ایند ریخ و تسا تقیقح و قح ام فده نوچ هک میاهدیسر
 يارب هنکمم لیاسو مامت هب دیاب تسا نآ رد تلم تداعس و نطو تاجن
 ام اب ناشعفانم و راکفا هک ار ياهقبط و میوش لصتم روظنم هب ندیسر
 ششوک و یعس اب و مییازفیب دوخ يورین رب ،هدومن عمج تسا رتکیدزن
 ندرک المرب و دادبتسا دسافم نداد ناشن و دیاقع رشن و راکفا غیلبت هار زا
 هتفگ فافش و نشور رایسب فادها ».مییامن اپ رب یتضهن نارئاج لامعا
 تاحالصا رد ای بالقنا زا دعب هک یبازحا ]زا کی چیه زا[ ام .تسا هدش
 هک ینشور فارگاراپ ؛مینیبیمن ینشور فارگاراپ نینچ دندش لیکشت
 دیوگب و دنک دیکأت یشزومآ راک رب ،دشاب هدرک باختنا ار شاهقبط
 کی اب دنتساوخیم نامز نآ .مینک يرسم ار هطورشم يهدیا میهاوخیم
 فده ینعی ؛دننک جیورت ار هطورشم يهدیا و تالیکشت يهدیا گنرس
 كرد دح رد و دنتشاد رظن دم یشزومآ راک ،دندوب هدرک فیرعت یتالیکشت
 يهقبط زا ورین بذج لابند هب و دندادیم مه ماجنا دوخ یخیرات مهف و
 يهقبط دنتسناوتن بلطحالصا بازحا و اهنایرج .دندوب ناشدوخ بطاخم
 طسوتم یگنهرف يهقبط ؟دوب هک اهنآ بطاخم يهقبط .دننک ادیپ بطاخم
 هک دوب تسیابیم اهملعم و نایوجشناد ،هاگشناد دیتاسا لماش
 وجشناد همه زا لوا .دنداد تسد زا مد هب مد ار اهنیا يهمه ]نابلطحالطا[
 مه رخآ رد و دنتفر تسد زا هاگشناد لقتسم ناداتسا دعب ؛تفر تسد زا
 تاحالصا نایرج یتالیکشت يهندب راک دناوتب هک دنامن یسک رگید .ناملعم
 رتمک و یگداس يهمه اب نیملکتملاکلم یلو .دهد ماجنا ناریا رد ار
 .درک راک مه بوخ یتسار هب و تشاد یتالیکشت فادها ،شندوب هدیچیپ
 زیربت رد  مالسالاۀقث و ظعاو لامج دیس موحرم ،نیملکتملاکلم امش رگا
 هاگچیه ،دیتسرفب یخیرات یصخرم هب و دیروایب نوریب هطورشم زا ار
 لوط رد رفن هس .دوب مهم رایسب نیا .تفرگیمن اپ هدوت ناریا رد هطورشم
 ياهدیا ،دندرک رشتنم ناریا يهعماج رد ار هطورشم يهشیدنا لاس هس
 هن زور نآ .دندوب هدرکن قلخ ار نآ مه ناشدوخ هک ناشنهذ رد یتادراو
 دینک هفاضا ار رفن هس نیا .ویدار هن و تنرتنیا هن ،رتویپماک هن ،دوب نویزیولت
 ژاریت تبث دمآرس .لیفارساروص بحاص ،يزاریش ناخریگناهج ازریم هب
 رازه یس .دسر یم ژاریت رازه یس هب ،یلیطعت زا شیپ لیفارساروص هلجم
 اب زورما .تسا ییالاب رایسب رایسب مقر زور نآ داوسیب يهعماج يارب ژاریت
 نویلیم 15-14 و وجشناد نویلیم ود اب ینویلیم داتفه تیعمج نیا
 نیا[ .تسا رازه لهچ دودح يزیچ قرش ]يهمانزور[ ژاریت ،زومآشناد
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 موحرم و ناخریگناهج ازریم .دناهدرک راک یلیخ نامز نآ ]هک دهدیم ناشن
 یلو دشن پاچ هرامش 32 زا رتشیب لیفارساروص .دندرک یناشفناج ادخهد
 و دش مادعا ناشرفن کی .دنداد شرس رب مه ناج .تسشن هرامش 32 نآ
 يرایسب ياهراک .دش دیعبت دعب یلو تفر ]مادعا[ يهقلح ياپ ات مه يرگید
 هطورشم رد ندش ياهدوت ،میریگب هطورشم زا ار نیجورم نیا رگا .دندرک
 .تسا صخشم رایسب فادها ]دیدید هک روطنامه مالک کی رد[ .دوبن نکمم

 هک یلم نمجنا لالحنا زا دعب دش تسرد مه یفخم نمجنا کی 
 رتسآ شاهمه دنتشادن هیور یلیخ اهنیا .دوب یفخم مه شمسا اهنیا
 ناشلمع هزوح هک یتالیکشت )يوزاب( یفخم يربهر هتسه کی .دندوب
 زا رتيداع اهنیا .دوب ورین و هرهچ بذج ،یحیضوت راک ،يریگطابترا
 نیملکتملاکلم لام اهنیا تخاس هک تسا نیا مهم .دندوب یلم نمجنا
  . ظعاو لامج دیس ای دوب

 ،دوب یکیژتارتسا و یخیرات هلمج کی هک تشاد هلمج کی تافرع رسای
 رد .»دننک عورش ون زا دنناوتب هک دنتسه ینادرم گرزب نادرم« :تفگیم
 يرگید و دوب نیملکتملاکلم اهنآ زا یکی .دندوب نادرم عون نیا زا هطورشم
 یتقو .دجسم غارس دنتفر ،دنتفرگ اهنآ زا ار نوبیرت یتقو .ظعاو لامج دیس
 هب ،دنتفرگ اهنآ زا هک مه ار هیکت .هیکت غارس دنتفر ،دنتفرگ ار ناشدجسم
 نمجنا .دنتفر اههناخ هب ،دنتفرگ اهنآ زا هک ار اهلفحم .دندروآ يور لفحم
 یتالیکشت ياهوزاب هک دنداد لیکشت ار یفخم نمجنا ،دش لحنم هک یلم
 کی مه نیا هک دنتفر هرهچ بذج غارس عطقم نیا رد .تشاد يايدج
 هرهچ بذج دیاب اذل و میتسه یماع همه ام دنتفگ .دوب یتالیکشت تیارد
 مه یتالیکشت شرازگ .دندرک بذج ار ینایتشآ رسپ لاثم يارب .مینک
 مالعا یفخم نمجنا ياضعا و ازجا تمدخ« :تسا یبلاج شرازگ هک دنتشاد
 یفطصم ياقآ بانج ،مرتحم ناردارب لمعلاروتسد بسح رب دوشیم
 لوق و هدومن دحتم دوخ اب ،تسا تیارد اب صاخشا زا هک ،ار 89ینایتشآ
 .دنداد بذج شرازگ و دندرک بذج ار وا ».تسا هداد يراکمه هنوگهمه
 رد ار تیلاعف نیرتشیب یفخم نمجنا و یلم نمجنا تفگ دوشیم
 یحیاول و اههمانبش ،اههیمالعا زا معا یسیونهحیال ؛دنتشاد اهیسیونهحیال
 و اشنا هک دمآ نوریب میظعلادبع ترضح و مق چوک ،ینیشنتسب زا هک
 یقفوم ياهنمجنا یبسن روط هب .دوب نمجنا ود نیا راک همه ناشمیظنت
 ياهفعض يدنبعمج رد دعب .مییوگیم ار تبثم طاقن ادتبا ام .دندوب
 .میرمشیم رب شدوخ ياج رس مه ار یتالیکشت

                                                   

 نافلاخم تسد هب 1288 لاس رد هک رعاش و هدنسیون ینایتشآ یفطصم ازریم .89
 .دش رورت هطورشم
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 راد هینب و رادخیرات ،رادهشیر راک و زاس ود
 راجت نامزاس یکی .میراد رادخیرات و رادهینب ،رادهشیر راک و زاس ود

 نیوکت ریس هک تسا نیا رد اهنیا توافت .تیناحور نامزاس يرگید و
 همه میدرک تبحص اهنآ زا هطورشم رد هک یتالیکشت ریاس .دنتشادن
 دوشیم هدید اهنآ رد جیردت و دنتشاد نیوکت ریس ناشیریگلکش يارب
 هک تسا یتالیکشت اپ رب تالیکشت .دنتسه اپ رب تالیکشت اهنیا یلو
 راوتسا شراک و زاس و اپ رس ]نتفگ[ »اپ رب« کی اب و دراد دوجو هوقلاب
 تالیکشت يرگید و تسا راجت تالیکشت ،تالیکشت کی .دوشیم
 مه هدنیآ رد و میدرک تبحص دایز نآ هب عجار نیا زا شیپ هک تیناحور
 .مینکیم هراشا

 تالیکشت ود ره .دنراد كرتشم رصنع دنچ ]تالیکشت ود نیا[ 
 .دنتفرگ لکش یفنص عفانم لوح اهنآ يهمه .دنراد یتاقبط ياهرادم
 یفنص عفانم .تسا یسایس دعب و يراجت عفانم راجت یفنص عفانم
 تالیکشت ود ره .تسا یسایس و یخیرات ،کیژولوئدیا تعفنم تیناحور
 دنوخآ يابع بیج رد .دنراد دوجو ینعی ؛دنتسه ناوخارف يهناتسآ
 دوجو رد یلو .تسا تالیکشت مه رجات لغب بیج رد .تسا تالیکشت
 یلو دشن یتالیکشت لیلد نیمه هب تاحالصا .تسین تالیکشت رکفنشور
 نیا .تسا هدروآ نوریب شتالیکشت هتساوخ تقو ره رازاب و تیناحور
 ،دنراد یخیرات مامشتسا ینعی ؛دنراد مش ود ره .تسا ناشیخیرات تیعضو
 لاح رد تاقافتا اب ار دوخ و دتفایم دراد یقافتا هچ مارآ مارآ دنشکیم وب
 و دنراد یتالیکشت دادعتسا ودره .دننکیم گنهامه ار ناشدوخ دادخر
 کی ناریا ياهرهش يهمه .دنتسه يرسارس ود ره .دنتسه يدج رایسب
 .دندوب يرسارس اذل .رازاب مه و دوب هزوح مه بطق نآ رد هک تشاد بطق
 لیلحت .دنناشفا جوم هکنیا رخآ یگژیو .دنایعامتجا رادم بحاص ود ره
 .دراد توافت ًاتعیبط ،ناشدعبام و لبقام ،هیقب اب ود نیا یتالیکشت

 هطورشم زا سپ یهدنامزاس
 ،بازحا :نامرف زا سپ ياهیهدنامزاس غارس میوریم نونکا

 هب هک تسا نیا فده .یمدرم ياهنمجنا و یتیالو و یتلایا ياهنمجنا
 ،اههاگدید  و تسا مادک بازحا يریگلکش ياههنیمز مینیبب یلک روط
 .تسیچ لیکشت زا سپ ناشدرکلمع و هاگیاپ ،راک و  زاس

 نویلادتعا و نویماع ،نویعامتجا :بازحا
 لاکیدار هک نویماع نویعامتجا بزح کی ؛دنریگیم لکش بزح ود

 بزح کی ،دنیوگیم تارکومد اهنآ هب و دنتسه تسیلایسوس و
 لدتعم اما دنراد یعامتجا هاگدید مه اهنیا هک یلادتعا نویعامتجا
 ،میمانب کیسالک تالیکشت ار ناریا یبزح تالیکشت میناوتب رگا .دنتسه
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 سپ هک ،لوا سلجم .تسا هدازیقت ناریا رد کیسالک تالیکشت روحم
 هکارچ ،دوب یبزحریغ و یفنص یسلجم ،دش لیکشت هطورشم عوقو زا
 هک مه یبزح ود نآ و دوب یبزحریغ ياهعماج ناریا نامز نآ يهعماج
 اذل .دنتفرگ لکش هک دوب ریغص دادبتسا زا دعب ،دش لیکشت ناریا رد
 دعب هک مود سلجم اما .دندوب فانصا ناگدنیامن لوا سلجم ناگدنیامن
 هدنیامن ]نآ رد[ فانصا .دوب یبزح سلجم تفرگ لکش ریغص دادبتسا زا
 زا ناریا رد اهبزح نیلوا اذل .دنتشاد هدنیامن بازحا ]هکلب[ دنتشادن
 .دندش لصتم ناملراپ ياه یلدنص هب هلصافالب دندش لیکشت هک ینامز
 ياهلصاف سیلگنا رد رگا .دندرک یط ار کیسالک ریس عیرس رایسب ینعی
 رد ،دوب یناملراپ ياهیسرک بسک اب بزح لیکشت نیب ینالوطً ابیرقت
 یسرک يور بزح نالاد زا ]تعرس هب[ دنداد لیکشت هک ار بزح ناریا
 لوا زا ناریا رد تلع نیمه هب و دوب یسردوز قافتا .دنتسشن یگدنیامن
 زورما ات دعب ياههرود رد ار ندمآ ایند هب لاک نیا تاعبت .دمآ ایند هب لاک
 .درک میهاوخ رورم ییاهن يدنبعمج رد

 36 نویلادتعا نویعامتجا و هدنیامن 28 مود سلجم رد اهتارکومد
 .تسا یسمش 1287 لاس رد بزح ود ره لیکشت  .دنتشاد هدنیامن
 رد لاعف و یعقاو بزح نیلوا و دنتشاد یتسیلایسوس هاگیاپ اهتارکومد
 يزیربت رتشیب شناراذگناینب و دوب زیربت رد اهنآ يهشیر .دندوب ناریا
 دیس 91،يردنکسا ازریمنامیلس 90،باون یلقنیسح ،هدازیقت .دندوب
 .دندوب طلتخم نویلادتعا نویعامتجا ]لباقم رد[ .92تاواسم اضردمحم
 موحرم 93،ییابطابط قداصدمحم دیس موحرم .دندوب نیشن زکرم رتشیب
 .يزاریش ناخریگناهج ازریم موحرم و 94يدابآتلود دمحمیلع ،ادخهد
 زیربت نمجنا .دسریم زیربت نمجنا هب تارکومد بزح يهنیشیپ و هقباس

                                                   
 يریزوتسخن يهرود نیتسخن رد ناریا يهجراخ روما ریزو باون یلقنیسح .90

 .دوب کلامملایفوتسم نسح
 ناراذگناینب زا ،هسنارف ژل نوسامارف ،)1322 -1255( يردنکسا ازریم نامیلس .91

 .گنهرف ریزو هرود کی و ناریا هدوت بزح
 ریبدرس ،راگنهمانزور ،)0413 -1244( )يزاریش( تاواسم اضردمحم دیس .92

 و یلم ياروش سلجم مجنپ و مراهچ ،موس ،مود ياههرود يهدنیامن ،تاواسم يهمانزور
 .تسیلایسوس بزح سپس و نویماع تارکومد بزح نارس زا

 دیس دنزرف و نویلادتعا بزح سسؤم ،)1340 -1260( ییابطابط قداص دمحم .93
 .تسا ناریا تیطورشم شبنج ناربهر زا یجلگنس ییابطابط دمحم

 هتسجرب رادمتسایس ،)1301 - 1246( يدابآتلود دمحم یلع دیس ازریم جاح .94
 .دابآمرخ زا یلم ياروش سلجم نیمراهچ يهدنیامن و
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 ینایقدص لوسر جاح موحرم و 96شورفاود یلع جاح 95،ویسوم یلع هک
 بزح هب و دمآ نارهت هب شدوخ ریس رد ]زیربت نمجنا[ .دنداد لیکشت
 دهشم و نارهت رد 97یلغواومع ناخ ردیح دعب هک دیسر تارکومد
 تارکومد بزح لیکشت رد دروآ دوجو هب ار تارکومد بزح زا ییاههبعش
  .دوب لاعف نارهت

 نیا راتساوخ ناشدوخ تایبدا اب .تسا یتسیلایسوس اهتارکومد مارم 
 كاکفنا ینعی یناحور يهوق زا یسایس يهوق لماک كاکفنا :دندوب دراوم لیبق
 ایاعر نیب كالما میسقت ؛هفیظوماظن ینعی يرابجا ماظن داجیا ؛بهذم زا مکح
 و میلعت نوناق يارجا ؛راکتحا عنم نوناق  ؛دوب ياهزات رایسب فرح نامز نآ هک
 ؛دندرک حرطم اهتارکومد ناریا رد راب نیلوا يارب ار نآ هک يرابجا شزومآ
 تفلاخم ؛میقتسم تایلام رب میقتسمریغ تایلام حیجرت ؛یتحالف کناب لیکشت
 لدم يارجا لابند هب لاربیل نارکفنشور زا یشخب نامز نآ .نایعا سلجم اب
 هک یسلجم نامه ،میشاب هتشاد ماوع سلجم کی هک دندوب ناریا رد سیلگنا
 هک میشاب هتشاد صاوخ و نایعا سلجم کی و ،دش لیکشت فانصا زا
 تفلاخم حرط نیا اب اهتارکومد .دهدب ششوپ ار فارشا و ناگبخن ،ناگتخیهرف
 مییوگب میناوتیم[ مینک تبحص زورما تایبدا اب میهاوخب رگا اذل .دندرک يدج
 .دنتشاد لاکیدار يهناهاوخيدازآ و یعیزوت ،ياهعسوت هاگدید ]اهتارکومد
 .دوب اروش نویلادتعا بزح ناونع و »ون ناریا« تارکومد بزح ناونع

 یتیالو و یتلایا ياهنمجنا
 و یتلایا ياهنمجنا لیکشت داتفا هک یقافتا بازحا لیکشت زا رتمهم

 هزوح ًاتیاهن و ناشفیاظو يهزوح ،ناشترورض مینیبب .دوب یتیالو
 .تسیچ ناشکرحت

 ترورض
 هجوتم ات مناوخیم ار یفارگاراپ .دوب یخیرات ترورض ترورض کی

 تسدیهت و ناشیرپ ماکح ملظ زا ناریا تایالو مدرم زا بلغا« :دیوش اضف
 نارازه و دنهدیم تایلام ضوع رد ار دوخ ياهرسپ و اهرتخد و دناهدش
 ار تایدعت عون نیا .دنوریم هجراخ کلامم هب يدعت هطساو هب مدرم زا

                                                   

 رد نویماع نویعامتجا نالاعف و ناراذگناینب زا ،)1288 - 1257( ویسوم یلع .95
 .هطورشم بالقنا

 زا و زیربت نمجنا ياضعا زا ،)1290 - 1250( یچاود ای شورفاود یلع جاح .96
 .دوب ویسم یلع زا دعب مود صخش و یبیغ زکرم ناراذگناینب

 زا و هطورشم شبنج رثؤم نالاعف زا ،)1300 - 1259( یلغواومع ناخردیح .97
 .ناریا تسینومک بزح ناربهر
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 دوخ هک دناهتفرگارف 98نوسهاش هلودلا فصآ ناخاضرمالغ زا ماکح ریاس
 و ملظ زا ياهرذ ناریا دالب زا یبلغا رد لاس یس تدم رد شناسک و
 اهیلاو هب ار تیالو هک دوب نیا تیعقاو ».تسا هدرکن راذگورف يدعت
 هک مه نیا .دندرکیم دنتساوخیم يراک ره مه اهیلاو .دندوب هدرپس
 تکلمم« دنتفگیم و دندرب یم راک هب ار 99ناخ یلقنیسح ي هژاو یخرب
 هک يراک ره ناخ یلقنیسح هک دوب ور نآ زا ».تسا یناخ یلقنیسح
 میتفگ هتشذگ رد هک روطنامه ،اضق زا .دادیم ماجنا تساوخ یم شلد
 مامت رد رگید .دوب فدارم و فداصم اهیلاو دادیب اب هطورشم يهناتسآ
 بارخ هناخ ،نتفرگ تایلام ياج هب رتخد ،يدزد رتخد ،يدزد نز ناریا
 نیا هب اهلاکیدار داتفا قافتا هطورشم یتقو .دوب هدش هنیداهن ... و ندرک
 .دش عورش زیربت زا زاب مه راشف نیا .دندروآ راشف اضف

 ینوناق رتسب
 نوناق هکنیا زا شیپ ؛تفرگ لکش زیربت رد نوناق لبقام نمجنا نیلوا

 نیلوا و دوش بیوصت یسمش 1287 لاس رد یتیالو و یتلایا ياهنمجنا
 همه رد و مهم اج همه زیربت .دریگب لکش ناهفصا و نارهت رد اهنمجنا
 یمدرم لدم کی و تفرگ ار رهش ]زیربت رد نمجنا[ .دوب لدم زیچ
 و یتلایا نمجنا لدم نآ زا .داد زورب دوخ زا یموب يرادا يهتخیگنادوخ
 .دش میلست مه هاش تیاهن رد .تفرگ لکش ناریا ياج همه رد یتیالو
 یتایبدا رد .دنتفرگ لکش اهنمجنا و دش نوناق هب لیدبت ]تالیکشت نیا[
 اهنمجنا لمع رد هک مینکیم كرد روطنیا هدنام اج هب هرود نآ زا هک
 .دنتفرگ هدهع هب ار بازحا شقن

 فیاظو هزوح
 هچ و لاربیل هچ ]هک دنتسه[ بازحا اپورا نردم ناملبم رد رگا

 ،دنتفرگ هدهع هب ار اههدوت یهدنامزاس و یعامتجا یهدنامزاس ،لاکیدار
 ناریا رد ینعی .داتفا شوجدوخ روطهب و نییاپ زا قافتا نیا ناریا رد
 ینادنچ يرادا بتارم هلسلس .دنتفرگ هدهع هب ار یهدنامزاس اهنمجنا
 فیرعت رد زورما .دوب هنابلطواد لمع و فیاظو میسقت اهنآ رد اما دنتشادن

NGO  چیه هک بلطواد دارفا رب ینتبم تسا ینامزاس مییوگیم 
 ار زورما ياهNGO تیهام ناریا رد هیلوا ياهنمجنا .دنرادن یتشادمشچ
 میراد NGO ناریا رد ام هزورما .ینایَلق يهزیگنا اب دندوب هنابلطواد .دنتشاد
 يارب ؛دندرک ادیپ جاور کیمدیپا لکش هب 1376 لاس زا اهNGO اهتنم
 نآ زا زورما هک دمآ دوجو هب NGOرازه هد تاحالصا لوا لاس رد لاثم

                                                   

 هاش نیدلارصان نارود طساوا رد هناخپوت سیئر ،نوسهاش هلودلا فصآ ناخاضرمالغ .98
 .دوب يرایتخب لیا نارس زا ،)1261 - 1200( یناخلیا ناخیلقنیسح .99
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 اجنیا لکشم کیمدیپا جاور زا ریغ .تسا رارقرب NGO 2500 ]طقف[ دادعت
 راک یگدنز يهیشاح رد .دنتسین راذگهیام نادنچ بلطواد دارفا هک تسا

NGOنامز ياهنمجنا رد ،دید میهاوخ هکنانچ اما .دننکیم مه یی 
 .دندش رضاح اه نمجنا رد تقو مامت مدرم هطورشم

 كرحت هزوح
 لکش .دندوب ياهتفرشیپ رایسب یندم ياهنمجنا هیلوا ياهنمجنا

 ،سیئر ؛دنتشاد هدننک هرادا تئیه کی هک دوب رارق نیا زا یتالیکشت
 کیتارکوروب هبش تالیکشت کی .دنتشاد ریبد و تاَّبث ،یشنم ،ریدم
 یصوصخم رهم نمجنا .دنتشاد رادقودنص و رادلیوحت .دندوب یمدرم
 رد یب ؛دنوش نمجنا يهسلج دراو دنتسناوتیم دیلک اب طقف اضعا .تشاد
 نودب اهنیا مامت يریگلکش .دنتشاد یلخاد ياهنویسیمک.دوبن رکیپ و
 لماکت هیال هیال هک یلدم ؛درک قلخ لدم کی دوخ زیربت .دوب یلبق لدم
 .تسا تیمها زیاح رایسب نیا .دش رداص مه اهرهش ریاس هب و درک ادیپ
 رایسب هک ینونک بازحا و اهNGO دننام هن .دندوب نادرگدوخ اهنمجنا نیا
 مه و دنک نیمأت ار اهنآ یلام رظن زا تلود دنراد راظتنا مه !تسا بلاج
 ؛دنشاب تلود نویسیزوپا و دنشاب هتشاد نویسیزوپا لکش دنهاوخیم
 يروهمج تلود زا دنهاوخیم هک اههاگشناد یمالسا ياهنمجنا لثم
 ینوگنرس راعش دعب و دنراذگب ودرا ،دنریگب سوبینیم و لوپ یمالسا
 تسا یعیبط .تسین یندش هجو چیه هب .دنهدب مه یمالسا يروهمج
 مامت .دنراد ار عضو نیمه مه بازحا زورما .دوش عطق ناکما نیا هک
 ،دنراد هک- دنشاب هتشاد تفن زا یمهس دنراد راظتنا بلط حالصا بازحا
 اما دهدب ار ناشلوپ تلود دنراد راظتنا و -میقتسمریغ هچ و میقتسم هچ
 سیسأت ودب رد یمالسا ياهنمجنا هک یلاح رد .دنشاب مه نویسیزوپا
 و یلاع نیسح ياقآ راز جنپ راز جنپ اب هک دندوب ییافکدوخ ياهنمجنا
 و زیربت رد هچ ،هطورشم رصع ياهنمجنا نیا .دندش لیکشت شناتسود
 ،دنتخادرپیم تیوضع قح ،دندوب نادرگدوخ ،ناریا ياهرهش ریاس رد هچ
 بیج هب تسد مه اضعا دوخ دعب ياههرود فالخ رب .دنتخادرپیم هنوبآ
 .دوب مهم رایسب نیا .راک هب تسد مه و دندوب

 یمدرم ياهنمجنا
 جنپ رد هک تفرگ لکش ییاهنمجنا .داتفا یبلاج قافتا عطقم نیا رد

 ،یفنص ،ياهلحم ،یموق ياهنمجنا :داد شلف اهنآ هب ناوتیم عاعش
 .یبهذم و یگنهرف
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 یموق ياهنمجنا
 ،اهيرذآ نمجنا نارهت رد لاثم يارب ؛دنتفرگ لکش یموق ياهنمجنا

 کی .دش لیکشت ... و اهیشرفت ،اهینیسره يدابآرتسا ،ناهفصا ،اهینیوزق
 .ناریا میقم ياهیقارع نمجنا ینعی ،دش تسرد مه مجع قارع نمجنا

 ياهلحم ياهنمجنا
 یهدناماس و قتف و قتر راک دندوب ياهلحم ياهنمجنا مود شخب

 هک دوب ییحی هدازماما نمجنا اهنآ نیرتمهم .دنتفرگ هدهع هب ار تالحم
 فرش رد نارهت و دش یماظن زاف دراو ریغص دادبتسا یتقو .دوب مهم رایسب
 رایسب .دنداتسرف شیپ هراوس حلسم رازه ود ییحی هدازماما نمجنا دوب حتف
 یتقو .تسا هداد ورین رفن ازه ود یلحم نمجنا کی هک تسا تیمها زئاح
 رس دیورب هک تسا نیا لثم مینکیم هاگن تاقافتا نیا هب لاس دص زا دعب
 هدوب ییاهقمع هچ نییاپ نآ دینیبیم هزات .دینک هاگن ار نییاپ و هوک يهلق
 و اهترارم هچ ام زا شیپ و میتسه یتمعن و زان  هچ رد نالا ام ؛تسا
 نمجنا .تسین مه روصت لباق هجو چیه هب ام يارب هک دندیشک ییاهیتخس
 هزاورد نمجنا و نیوا نمجنا ،دابآ نسح نمجنا .دوب یقرتم ییحی هدازماما
 نمجنا .]دوب مهم رایسب[ جلگنس ]نمجنا .دندوب یبوخ ياهنمجنا[ نیوزق
 .تسا مهم و بلاج رایسب نیا هک تشاد ایشیلیم نامز نآ دابآ هاش

 یفنص ياهنمجنا
 .دندوب تیمها زئاح رایسب مه اهنآ هک میسریم یفنص ياهنمجنا هب
 یندم زاف کی دراو یتالیکشت ظاحل هب ناریا يهعماج هطورشم نارود رد
 لیذ .دش لیکشت فانصا يزکرم نمجنا ]ریسم نیمه رد[ .دوشیم يدج
 .دننکیم تسرد هیداحتا اهیچفارگلت فانصا يزکرم نمجنا
 .دنهدیم لیکشت »تفلا نمجنا« مان هب ياهیداحتا اهيراسمس
 نامز نآ ات( .دننکیم سیسأت ار ناسیون رکشل داحتا نمجنا اهرادباسح
 و نایفوتسم ).دنتفگیم سیون رکشل ار اهرادباسح و نابساحم
 .دننزیم »روصنم نمجنا« لیکشت هب تسد تختیاپ ياهیچهکسلاک
 لها .دندنویپیم ریسم نیمه هب اهزودهالک ،رازاب نارکون ،نافارص
 هک يدراوم زا یکی .دننکیم يراذگهیاپ ار »برط لها نمجنا« یقیسوم
 و لبطصا ياههلمع تسد هب نمجنا لیکشت دراد تیمها رایسب رایسب
 نمجنا زین اهزاستعاس و اهزودهنیپ ،اهدنبتسام یتح .تسا اهروخآریم
 .تسا نارود نآ مهم هداعلاقوف ياهجوم زا یکی نیا .دننکیم سیسأت

 یبهذم ياهنمجنا
 هلمج زا ؛دندوب نامز نآ رد مه یبهذم ياهنمجنا يرس کی

 دیس ،ممعم و الکم زا معا نآ ياضعا يهمه هک »دمحم لآ نمجنا«
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 ار »ورسخ بابرا نمجنا« و »دیشمج بابرا نمجنا« اهیتشترز .دندوب
 هک »توخا نمجنا« مان هب دوشیم لیکشت ینمجنا .دننکیم سیسأت
 .دوب نایدوهی نمجنا مان »لیئارساینب« .دوب فورعم هب رما طقف شراک
 ،هعماج ]تفگ ناوتیم نیاربانب[ .دننکیم تسرد ینمجنا مه هنمارا
 .تسا هدوب ياهدنز يهعماج

 نایگنهرف نمجنا
 ییابطابط ]دمحم دیس[ موحرم .دنتسه نایگنهرف مراهچ حطس

 عون زا هک هیمالسا يهسردم مان هب دوب هدرک سیسأت ياهسردم
 کی هسردم بنج .هیملع يهسردم کی هن و دوب دیدج ياهناتسبد
 »عیانص نمجنا« سیسأت يهنیمز هک دوشیم لیکشت یفاب یلاق هاگراک
 هسردم و فراعم ناورشیپ زا »مد هدیپس« مسا هب ینمجنا .دوشیم
 هسردم رد نمجنا نیا تسد هب یبلاج رایسب ياهراک .دوشیم لیکشت
 ناگیار هب ،دنراذگیم یناجم سالک ،دننکیم ریخ راک ؛دوشیم ماجنا
 و نابز ،يرادرتفد ،خیرات ياهسالک و دننکیم عیزوت ریرحتلامزاول
ً اقیقد ییاهراک ماجنا هب تسد شیپ لاس دص .دنراذگیم يرادباسح
 مان اب دوشیم لیکشت مه ینمجنا .دناهدز ام يزورما ياهراک هباشم
 فرصم كرت و یلخاد يالاک جیورت ناشراک هک »سدقم نمجنا« رادانعم
 نداهن انب هب تسد زین بالط عطقم نیا رد .تسا هدوب یجراخ يالاک
 .يدنوخآ ینمجنا هن ،تسا هدوب یملع ینمجنا هک دننزیم ینمجنا
 اهنیا مامت .تسا هدوب تایضایر و یمیش ،کیزیف لابند هک یملع ینمجنا
 روط هب يرگید نمجنا .تسا یمهم رایسب تاقافتا یتالیکشت ظاحل زا
 شیتفت نمجنا« مان هب دوشیم لیکشت يداع مدرم زا و شوجدوخ لماک
 .دوب یسرزاب روظنم هب تارادا هب هدزرس نتفر نآ راک .»ریاود

 تالیامت هک یتاقافتا .تسا هداد خر هطورشم رد يرامشیب تاقافتا
 دح رد هتبلا ؛دهدیم ناشن ار هرود نآ یفنص یهاگآدوخ و یفنص
 »يرفظم نمجنا« لیکشت هب تسد مه یهورگ .زورما دح رد هن ،ناشدوخ
 نیدلارفظم نارکون هورگ نیا ياضعا .يرفظم نارکون رگید مان اب ،دننزیم
 یگدیسر اهنآ هب و دوب هدرک درط ار اهنآ هاش یلع دمحم هک دندوب هاش
 .دنهدیم لیکشت ار نمجنا نیا دوخ قوقح زا عافد يارب مه اهنآ .درکیمن
 دافم زا یکی .دوب »ناوسن نمجنا« سیسأت هرود نآ عیاقو نیرت مهم زا
 هچب هن نمجنا تاسلج رد« :هک دوب رارق نیا زا نمجنا نیا يهماننییآ
 .تسا هدوب يايدج یتالیکشت تاسلج ناشتاسلج .»نایلق هن و دشاب دیاب
 سلجم نتسب پوت هب زا شیپ هک هاش یلعدمحم هک دینادب تسا بلاج
 .دتفایم رد ناوسن نمجنا اب همه زا شیب ،دوشیم ریگرد اهنمجنا اب
 و نوّیلم ناهانگ کیاکی ندرمش رب نمض« :دیوگیم هک دراد ياهلمج
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 گرزب ناهانگ زا ار نمجنا لیکشت يارب ناوسن قیوشت اهنمجنا
 .تسا ریگرد هیضق نیا اب همه زا شیب ینعی ».منادیم ناهاوخهطورشم

 نیا زا مادک ره زا هک دوب رارق نیا زا اهنمجنا نیا یتالیکشت راتخاس
 دندوب یبهذم ای و یفنص ،یگنهرف ،ياهلحم ،یموق کی ره هک اهنمجنا
 هداتسرف )گرزب نمجنا نامه ای( يزکرم نمجنا لیکشت يارب هدنیامن ود
 دنچ گرزب نصحت هک دوب ینمجنا نامه گرزب یفنص نمجنا .دشیم
 اههطورشم دض ،نصحت نیا اب نامز مه .دزادنایم هار ار ناتسراهب رد هزور
 ناشلبمس و دندوب دوجوم تیعضو ظفح لابند هک یناسک( نیجعترم و
 .دندز رداچ هناخپوت رد )دوب يرون هللالضف خیش

 تالیکشت يدنبعمج
 ناتسآ ؛هطورشم لبقام :دوشیم تالیکشت بحاص زاف هس رد ناریا

 .نامرف زا دعب ؛هطورشم

 یگژیو[ :دنراد یگژیو دنچ هک یناگبخن .تسا ناگبخن زاف ،لوا زاف
 ،هسنارف ناشیاهایؤر رد .دنراد یعفترم رایسب ياهنامرآ ]هکنیا لوا
 یتاقافتا هچ هکنیا هب دنرادن یهجوت نادنچ .دننیبیم ار کیژلب و سیلگنا
 زا ،چیپ رد چیپ ،نالاد هب نالاد ]روطچ و[ دهد خر بجو هب بجو دیاب
 .دهد خر تالوحت نیا ات دوش روبع اهالویه نادند نیب زا و اهنوزلح مکش
 رد یسکع باق اهرتراتسا نیا زا مادکره ]هک دوب رارق نیدب مود یگژیو[
 باق .میراد نهذ رد یسکع باق ام يهمه هک روطنامه ،دنتشاد نهذ
 داهن رد ار تالوحت رتشیب ینعی .دوب تلود داهن اهیلوا زاف نهذ سکع
 نآ رد[ .دوب هندب و رس نیب شحاف يهلصاف موس یگژیو .دندیدیم تلود
 .تسا هتفرشیپ رایسب رس و تسا رس زا رتهدنام بقع رایسب هندب ]نارود
 دون چ .میرادن رس ياوتحم هب يراک ؛طالمرپ و نیگنس رایسب رس کی
 هک دندوب نییاپ هب ور طسوتم يهقبط زا يرفن 312 يهندب نآ زا يرفن
 دوخ ]رگید فرط زا[ .دنراد تالیکشت رتراتسا اب شحاف يرکف يهلصاف
 هچاپ زور نامه حالطصا هب ؛دناهتفر و هتسش اپ ات رس ناراذگناینب
 یتناس دنیوگیم زورما هک يزیچ نامه .درکیم چاق هزبرخ ناشراولش
 ياهكرچ هقی ؛دنایتفن ياهلوگیژ اهلاتندیسکا .100لاتندیسکا و لاتنام
 ياهلوگیژ الاح ،دندمآیم یناتک شفک و يزابرس راولش اب هک  بالقنا لوا
  .دناهدش هرود نیا یلاتندیسکا

 نایم هب اهراک ياپ مود زافرد ،دناناگبخن لوا زاف ياهرتراتسا رگا اما
 يرتمک عافترا ناشتابلاطم .دش تبحص هک اهییود رشق نامه ؛دنیآیم
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 ]اجنیا رد[ .تسا هعماج -تلود ناشنهذ سکع باق .تسا یلمع .دراد
 سوکوف تلود داهن يور رتشیب اهیلوا زاف میرف .دوشیم زاب یمک میرف
 اجنیا رد .تسا فوطعم تلم -تلود يهطبار هب اهییود زاف نهذ اما .تسا
 و نیملکتملاکلم يهلصاف ینعی .تسا رتمک هندب و رس نیب يهلصاف
 تالیکشت يهلصاف هب تبسن تسا رتمک دنکیم بذج هک ییاهفنص
 چاق هزبرخ ناشراولش يهچاپ اهیلبق رگا .ناخ مکلم دوخ اب ناخ مکلم
 يرتیمدرم و رتیلومعم ياهپیت اهنیا .دندوبن روطنیا اهنیا درکیم
 ،هدیشک روهلیپ زور نآ حالطصا هب و تسا الاب ناشیاهنیتسآ .دنتسه
 .دنایتالیکشت راک يهدامآ

 یتالیکشت قافتا ود .تسا یخیرات ینامزمه کی ]عقاو رد[ موس زاف
 مدرم .دنهدیم لیکشت بزح لاکیدار نارکفنشور .دهدیم خر ناریا رد
 لیکشت بزح هک ییاهنآ .دنهدیم لیکشت نمجنا ]مه[ رازاب و هچوک
 دندمآ .دنتشاد رظن دم و دندوب هدروآ اهبآ يوس نآ زا لدم کی دنداد
 و نامدیچ نامه هصالخ و وگنخس ،ریبد ،رتفد ،تیزکرم کی اب ار بزح
 زین نویلادتعا و اهتارکومد . دندرک هدایپ ناریا رد یبرغ نردم ناملبم
 یلیخ ار تالیکشت .دننکیم ارجا ناریا رد و دنریگیم ار وگلا نامه
 یموب اهنمجنا و تالیکشت نیا هک تسا نیا مهم اما .دننکیم هدرتسگ
 ادیپ لماکت تیاهن رد و تیارس ]اهرهش ریاس هب[ ،دش عورش زیربت زا ؛دوب
 هبش ناشتابلاطم دندرک سیسأت بزح هک یلاکیدار نارکفنشور .درک
 .دندرک بیوصت نوناق ناملراپ رد .دندرک تسرد ناملراپ .دوب کیسالک
 هک دوب نیا تیاهن رد ناشنامرآ و دندوب هیرهق يهوق رب تراظن راتساوخ
 ناملراپ سکع باق مه ناشسکع باق .دنشاب تبثم کیسالک راشف هورگ
 هتفه دنچ يهلصاف رد .دنتفر ناملراپ هب دنداد لیکشت ار بزح ات اذل .دوب
 کی ار یسرک 36 و بزح کی ار یسرک 28 دعب و دش لیکشت بزح
 و هعماج هب ندشن لصو ]هب رجنم[ قافتا نیا .درک بحاصت رگید بزح
 ؛دوب یبسن هندب و رس نیب يهلصاف هتبلا .دش ناملراپ هب ندش لصو طقف
 يهزادنا هب هن و دوب شحاف هندب و مکلم يهلصاف يهزادنا هب هن
 دندوب الاب نیتسآ .دوب ود نیا طسو دح .دوب مک هندب و نیملکتملاکلم
 ،دنداد لیکشت نویسیمک .دندوب الاب هب نیتسآ سلجم عافترا رد اهتنم
 الاب تسد ،دندرک یسیونهحیال ،دندنارذگ هحیال ،دندرک راک بوخ
  .دوبن هعماج حطس رد ناشندوب

 ناشیاههتساوخ ،رازاب و هچوک مدرم ،اهياهتسار هچوک اما
 درف کی زورما هک ياههتساوخ نیمه .دوب یتاذ و یّمش ياههتساوخ
 .دوب هعماج سکع باق ، ناشسکع باق .دراد ملعم کی ،رگراک
 و رس نیب ياهلصاف .دهد خر هعماج رد یتاقافتا نییاپ زا دنتساوخیم
 زیخریما يوک نمجنا رد لاثم يارب .تشادن يرس الصا .دوبن هندب
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 هن و دوب کیروئت وا هن ؛دوبن نیدهاجم يهیقب و ناخراتس نیب ياهلصاف
 مه .دندوب راکرپ ياهپیت .دندوب مه لثم همه .کیروئتریغ نارگید
 تلع نیمه هب .ناشناج مه و ناشراولش يهچاپ مه ،دوب الاب ناشتسد
 مامت ،دق مامت هک دوشیم نیرفآلوحت ییورین .داد خر یقافتا هک دوب مه
 ياهبزح هن ،دیآیم نهذ مامت و رس مامت ،بیج مامت ،بلق مامت ،تماق
 يهجیتن .دنتسه زور رد تعاس ود نادرم ناشتقو مامت نادرم هک نیزورما
 الاب ار بزح تکام نیمه دوشیم ]ندرک یبزح راک[ زور رد تعاس ود
 دنچ ،یشاب هتشاد ار تهاگشناد سرد ،یشاب هتشاد ار تبطم هکنیا .ندرب
 مه هداوناخ اب ژاساپ رد دیرخ ،یشاب هتشاد ار تژیتسرپ ،یشاب رواشم اج
 لاثم يارب( ینکب مه لوقعلاریحم راک کی یهاوخب دعب و يورب یهاوخب
 رد .تسا کحضم يدژارت کی نیا )یشاب ناهیک یتالیکشت لیدب
 شورف نالاپ ناخرقاب .دندوبن روطنیا اهراک هب اپ دعب ياههرود ای هطورشم
 داژنفینح هک يايدنبعمج .تسا مهم هداعلاقوف .دش تقومامت و دمآ
 رازاب و هچوک مدرم ندش تقومامت نامه ،دیسر نآ هب لهچ يههد رد
 راک هطورشم رد .دوب هتفرگ تروص داژنفینح زا شیپ اهتدم هک تسا
 هب .تسا مهم ام روصت قوفام هلئسم نیا .دندوب هدروآ ار یگدنز و راب و
 جوا رد .تسا هدنهدناکت زیربت رد تیعضو .دیسر میهاوخ زیربت
 .دوشیم حورجم و دروخیم هلولگ يزیربت يدهاجم زیربت يهرصاحم
 رد شنت زا ار وا سابل ات دننکیم يرایسب شالت شنایفارطا و ناخراتس
 شوپور حورجم درف .دراذگیمن وا یلو دننک اوادم ار شمخز و دنروآ
 دیوگیم و دیآیم رد نابز هب هرخالاب .دوبن مولعم شتیسنج و دوب هدیشوپ
 وت تسه راتس ات ،نم رتخد« :دیوگیم و دنکیم هیرگ راتس .مرتخد نم
 رد يورسک مه ور نیمه زا .دنتسه تقومامت رصانع اهنیا »؟یگنجب ارچ
 يوک و يوک هب لیدبت هچوک ،دوبن رتشیب ياهچوک« :دیوگیم زیربت باب
 ناریا مامت هب لیدبت تیالو و تیالو هب لیدبت هلحم و لحم هب لیدبت
 .دوب اهيدقمامت و اهیتقومامت نیا روضح اب ]قافتا نیا عوقو[ ».دش

 مامت اب دنیوگیم هک ابیز رایسب ناشیاهاعد زا یکی رد )ع( داجس ترضح
 اب ناریا مدرم زارف تشه نیا رد .مدمآ وت يوس هب یتسه مامت اب و دوجو
 نآ دعب .دندوب نکزابهار اهنآ .دندرب اهنامرآ يوس هب ور دوجو مامت
 مه تیاهن رد و دنیآیم اهنکچاقهزبرخهچاپ و اهلاتندیسکا ،اهلاتنامیتناس
 امرفب ،تدوخ راک رس امرفب امش دنیوگیم مدرم نیا هب دعب و دنوشیم مکاح
 لها مادک چیه اهنآ ]هک یلاح رد[ .نک زاب ار تاهرجح امرفب ،ناوخب ار تسرد
 هن ،مالسالاهقث هن ،ویسوم یلع هن ،رقاب هن ،راتس هن .دندوبن بسک
 مه ناشیهمه .دنتساوخیمن يزیچ بسک نیا زا مادک چیه ،نیملکتملاکلم
 .تسا مهم يدنبعمج نیا هک تسا نیا .دنتفر هار رس زا
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 یس لوط رد ناریا رد ناگبخن زاف مییوگب دیاب ییاهن يدنبعمج رد
 يدژارت اما .دوب یمهم قافتا هک دش لیدبت رازاب و هچوک مدرم زاف هب لاس
 يارب و دندرکن كرد ار نیا هطورشم ناگدنهدنامزاس هک دوب نیا رتمهم
 ،اهتسار نیا .دندرواین دوجو هب ظفاح داهن مهم ياهدرواتسد نیا
 خیرات يهرابرد یباتک هداد هک یتیالو ]ياقآ[ لاثما و ناهیک ،اهدنوخآ
 تسا ياهطورشم هچ نیا دنیوگیم دنیآیم دناهتشون شیارب 101هطورشم
 گید نآ طقف ار هطورشم ؛دمآ رد سیلگنا ترافس زا شیولپ گید هک
 ناجییاد کیژولوئدیا رکفت مه نارکفنشور يرس کی .دننیبیم ولپ
 زا ام ناردپ شیپ لاس دص دنیوگیم مه يرس کی .دنراد 102ینوئلپان
 هچ دنتسنادیمن ،دندوب یخیرات  مسیلوگنم کی راچد و جیگ ساسا
 هک ]ارجام[ هنکرد یلو !؟هچ ینعی هطورشم تسنادیم هک ،دنهاوخیم
 هیاسمه يهناخ ار شاهچب تسا رضاح هک ینز نآ دینیبیم دیوریم
 زورما .تسا هدرک یمهم راک هچ دنک تکرش هسلج رد دیایب و دراذگب
 ،تسا ریگارف مه ناشیتسینیمف ياهراعش هک ییNGO ياهمناخ
 لهچ يههد نز يراذگهیام .ریخ ؟دنراد ار هطورشم ردص نز يراذگهیام
 و فانصا ،اهمناخ ،دنوخآ ات هتفرگ رکفنشور زا .ریخ ؟دنراد ار هاجنپ و
 داتفا مهم یخیرات تاقافتا يرس کی .درادن ]ار يراذگهیام نیا[ وجشناد
 نیا هب زورما ام مه تلع نیمه هب .درکن ادیپ ظفاح تاقافتا نیا یلو
 یقلت رازاب و هچوک زاف هب دمآ هک ناگبخن زاف .میدیسر تیعضو
 نیا هعجاف !ریخ .دوب هعجاف هک تسا نیا لوا هاگن رد ضحم يرکفنشور
 يورسک لوق هب ؛دهدب شزومآ رازاب و هچوک مدرم هب دوبن یسک هک دوب
 ار نایلق تسدهبنایلق نز هک دوبن نیا هعجاف .دهدب اهنآ هب ییاهكزومآ
 .داد لیکشت نمجنا دمآ و درپس يرگید هب ار شاهچب و تشاذگ نیمز هب
 رد یمهم تاقافتا یلو دوبن تاعالطا و تصرف نادنچ اهنمجنا نآ رد
 یلاع ياروش رد تسا انب هک یتاقافتا زا رتشیب یلیخ داتفا رازاب و لحم
 و تکام ]اههلحم یلاع ياروش[.دهدب خر یمالسا يروهمج رد اههلحم
 رییغت یلحم دوب انب .دوب شوجدوخ عقاو رد ]اهنمجنا[ نآ .تسا لکش
 .دوش نوگرگد یتخیر و دنک ادیپ

 دش لیدبت[ عفترم ياهنامرآ زا اههتساوخ هک دوب نیا رگید قافتا
 .دوش کیژلب ناریا :دوب عیسو یلیخ مکلم نامرآ .کچوک ياههتساوخ ]هب
 میتشاد هاش نیدلارفظم نامز هک یتیعضو دنتفگیم يرفظم نارکون یلو

                                                   

 گنهرف رشن رتفد ،تیطورشم تضهن يرکف همدقم ؛ربکا یلع ،یتیالو .101
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 هئطوت مهوت راچد هک تسا مدرم زا يرشق رولبت نوئلپان ناجییاد تیصخش .102
 .دنتسه ناتسلگنا شقن دروم رد
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 زاستیعقاو نیمز رد و دندمآ اهدنبتسام و اهزودهبنپ .دوش ءایحا دیاب
 .دندرک تسرد یتالیکشت راک

 لرتنک و یکاتیکاو اب دنتساوخیم یناسک هک تسا نیا مه رمالارخآ
 هک دندمآ مدرم رمالا رخآ اما دنهد رییغت ار ناریا هعماج رود هار زا
 یم یتقو هک میتشاد يراکمه کی ام .دندوب هوق و يرطاب ناشدوخ
 ًالصا شدروآرب رد وا دنتفگ یم هرخسم هب ناتسود دنک دروآرب تساوخ
 تسیود  طقف .دشیدنایمن رادرب ریوصت و هدننک هیهت و نادرگراک ،راک هب
 يرطاب ات تسیود نیا ]دنکیم رکف و[ دنک یم دروآرب یملق ار يرطاب ات
 روط نیا .دنک یم لرتنک ار همه رود هار زا لرتنک کی اب دنهدب ار یملق
 ناریا رد بزح يهیلوا ناراذگناینب .درک یبزح راک ناوت یمن
 هک دوب نیا داتفا هک یقافتا یلو ،دننک رود هار زا لرتنک دنتساوخیم
 زاف لوا زاف سپ .داتفا قافتا هطورشم و دندمآ نادیم هب يداع مدرم
 روضح ینامزمه موس زاف  و دوب اهراکياپ زاف  مود زاف ،دوب ناگبخن
.دوب رازاب و هچوک مدرم اب ارگبزح لاکیدار نارکفنشور



 

 خساپ و شسرپ
 لئاق يزیامت کیژتارتسا تدحو و کیژولوئدیا تدحو نیب :شسرپ
 رد هک دوب نیمه رد مود و لوا زاف نایم اهزیامت زا یکی دیتفگ و دیدش
 .کیژتارتسا تدحو مود زاف رد و میتشاد کیژولوئدیا تدحو لوا زاف
 کیژتارتسا تدحو يهیامنب ایآ هکنیا یکی .دراد هجو ود هدنب لاؤس
 مسا دوشیمن ایآ هکنیا رگید و ؟تسین یلقادح کیژولوئدیا تدحو
 نینچ ای هجیتن ،نامرآ لوصح يارب یکیتکات تدحو ار مود زاف تدحو
 ار یشم دیدومرف هک کیژتارتسا ؟کیژتارتسا تدحو هن و تشاذگ يزیچ
 تدحو يانبم هک دیآیم شیپ لاؤس نیا شلابند هب و دنکیم لیمحت
  ؟تسا هدمآ اجک زا و تسیچ کیژتارتسا

 يارب يژولوئدیا ]اهنآ رد هک[ هک دیآیم دوجو هب ییاههاگنزب :خساپ
 دوشیم تدحو و دراد یتسدنییاپ يهبنج ناراکدناتسد يهعومجم
 لاثم يارب ای .داتفا 1376 دادرخ رد هک یقافتا دننام .کیژتارتسا تدحو
 ناریا رد 1379-78 ياهلاس ات 1375 رذآ لصاف دح رد ار هچنآ عومجم
 تسد کیژولوئدیا تدحو عطقم نآ رد .دناوخ شبنج دوشیم داتفا قافتا
 دنتساوخیم یعون هب همه .دوب الاب تسد کیژتارتسا تدحو و نییاپ
 .دنک روبع 1375 ات 1360 يهلاس هزناپ يهژیو نارود زا ناریا يهعماج
 یشخب .دندمآ نویسایس .دید دشیم ار یفنص ياهتیلاعف .دندمآ همه
 ياهتیلقا یتح .دندمآ یتنس ياهیبهذم یتح و نردم ياهیبهذم زا
 فالتخا رگیدکی اب اهنیا بخ .دندوب هدش لاعف مه یبهذم و یموق
 و رالوکس و تسیسکرام نیطسلف رد لاثم يارب ای .دنتشاد کیژولوئدیا
 دازآ ام يهلئسم دنیوگیم و دنراذگیم رانک ار ناشیژولوئدیا یبهذم
 دنتساوخیم همه .داتفا قافتا نیمه مه هطورشم رد .تسا نیمز ندرک
 .کیژتارتسا تدحو دوشیم اجنیا .دنوش اهر هقلطم دادبتسا دیق زا
 تحت و دنتشاد يژولوئدیا اهیلوا جوم .دنتسه لیذ نآ اهيژولوئدیا
 مسیناموا زورما تایبدا اب .دنتشاد کیژولوئدیا تدحو تیمدآ لوصا نامه
 ادیپ يزاوم تدحو دندمآ شیپ یتقو مه اهنیمه یلو دوب ناشیژولوئدیا
 ناشکیژرتارتسا تدحو و دوب تیمدآ لوصا ناشکیژولوئدیا تدحو .دندرک
  .دش ادیپ ینزاوت و هنزاوم کی .یتنطلس يهطورشم ققحت

 هک تسه مه ییاهنارود یلو دوشیم عرف يژولوئدیا ییاهنارود رد
 يدالیم داتفه و تصش ،هاجنپ ياهههد دننام .تسا کیژولوئدیا نارود
 کیژولوئدیا رهپس لماک روط هب رهپس هک )ام هاجنپ و لهچ ياهههد(
 قافتا کیژولوئدیا یلوحت هک تسا نیا رب انب ]اهنارود نیا رد[ .تسا
 ياهنایرج لاثم يارب .دوریم يژولوئدیا لد رد يژتارتسا اذل ،دتفیب
 هک نایئادف هچ ؛]دندوب تسد نیا زا[ دنداتفا هار ناریا رد هک ياهناحلسم
 رد هنومن ناونع هب .دندوب تسیسکرام هک نیدهاجم هچ و دندوب یبهذم
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 لکش هب دیاب یلصا داضت« :دیوگیم هک تسا ياهلمج نیدهاجم تخانش
 .دایم نوریب کیژتارتسا یشم کی يژولوئدیا ]نیا[ زا ».دوش لحزیمآرهق
 يژتارتسا مه هناحلسم يهزرابم باتک .دنتسه لکش نیمه هب مه نایادف
 رگا .تسا بلطم نیمه نتفگ یپ رد هدازدمحا موحرم 103کیتکات مه
 نآ ینیب ناهج رد هک دینیبیم دینک هاگن یشهوژپ دید اب ار باتک نیا
 نیا و تملاسم اب يداضت تسین انب ینعی .تسا زیمآرهق یلصا داضت لح
 جارختسا يژتارتسا و یشم ]يژولوئدیا[ نیا زا .دوش لح اههار لیبق
 مه نیتال ياکیرما رد .تسا کیژولوئدیا ياهرود هرود نآ .دوشیم
 میاداراپ کی لیذ داتفا اراوگهچ بالقنا رودص يروئت لوح هک یتاقافتا
 هب .تشاد ار کیژولوئدیا نارود ياههصخشم هرود نآ .دوب کیژولوئدیا
 اراوگهچ ياههراگنا و وئام 104»يذغاک ربب« مسیلایرپما راعش هنومن ناونع
 لد زا یلو دندوب کیژولوئدیا رما ودب رد هک ییاههراگنا .دوب هدنکفا هیاس
 رگید هک تسه مه ییاههرود اما .دمآیم نوریب کیژتارتسا راتخاس اهنآ
 ای قیفوت هب  رضاح لاح رد ،دوشیم هتسب لماک روط هب هزرابم لاتسیرک
 لاتسیرک بیترت ره هب .میزادرپیمن نآ یتسردان ای یتسرد و قیفوت مدع
 ياکیرما ي رد هک یلاتسیرک عون زا ،دوشیم هتسب لماک روط هب هزرابم
 ناریا رد هاجنپ و لهچ يههد رد هک یلاتسیرک عون زا و دش هتسب نیتال
 زا میناوتیم ام نیاربانب .دش هتسب هناحلسم شبنج ياهنایرج لوح
 .یتالیکشت و کیژتارتسا ،کیژولوئدیا :مینک تبحص هناگهس ياهتدحو
 داتفا قافتا ناریا رد هاجنپ و لهچ يههد رد هک یقافتا ،اهنیا زا غراف
 ياهتدحو زا دوب یلماک لدم ینعی .دروآ دوجو هب مه شنم تدحو
 تیولوا مه هناگدنچ ياهتدحو زا لماک لدم نیا رد یهتنم .هناگدنچ
 نینچنیا نیتال ياکیرما رد لاثم يارب .دوب کیژولوئدیا تدحو اب لوا
 لیکشت نیتال ياکیرما رد هک یشبنج يهندب ،ابوک يوگلا زا رثأتم .دوبن
 .دنتشاد هناحلسم لمع باهتلا هک دوب ینایارگلمع يهمه زا لکشتم دش
 ياهپیت یگمه ینایم يهندب یلو دندوب گولوئدیا کی نارس زا کی ره
 .دوب لدم کی شدوخ داتفا ناریا رد هک یقافتا یلو .دندوب ارگلمع
 کی نیا .درک يرکف راک لاس هد ادتبا دنک لمع تساوخیم هک ینایرج
 نیدهاجم یلو .دندرکن يرکف راک نادنچ نایئادف یتح .دوب ناریا رد لدم
 راک يور لاس هد ادتبا دوب کیژتارتسا راک ناشدصق هکنیا اب راذگناینب
 نامه لد زا یشم هک دش نیودت ییاههوزج .دنتشاذگ تقو کیژولوئدیا
 ینارود یلصا داضت کی باتک نآ رد .دمآیم نوریب )لوا باتک( تخانش
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157 

 

 يرهق تروص هب دیاب یلصا داضت اب هک هدمع داضت کی و تسا هدش حرطم
 نیا نوچ دعب .دمآیم نوریب باتک نآ زا هک دوب يزیچ نیا .دش فرط
 نیمه تصش لاس رد مه بالقنا زا دعب تشاد دوجو کیژولوئدیا يهراگنا
 و نارود نادنچ ندیهاجم بالقنا زا دعب ناربهر رگید یلو .داتفا قافتا
 عاجترا یلصا داضت دنتفگیم .دندرکن قیرزت يژتارتسا هب ار طیارش رییغت
 هناحلسم دیاب هشیمه يژولوئدیا نآ قبط هک مه ار یلصا داضت .تسا
 .تشاد کیژولوئدیا يهیامنب مه بالقنا زا دعب یشم ینعی .ینک لح
 .تسا توافتم اهنارود هک دیشاب هتشاد هجوت

 رد دیاب اهنارود يهمه رد مییوگب و میچیپب هخسن کی میناوتیمن
 ،ریخ .دنشاب هتشاد کیژتارتسا تدحو ای کیژولوئدیا تدحو رما ودب
 هنامز زاین و هنامز حور .دنکیم نییعت ار نیا نارود دوخ .تسین نینچ
 ؛دوشیم دیعبت هاش نیدلارصان طسوت هک یمکلم .هنکیم نییعت
 هتشک هک یماقم مئاق ؛دوشیم هداتسرف نوخ مامح هب هک يریبکریما
 یشورفدنق يرازاب ؛دوریم راد رس هیاهنلاب هک ینیملکتملاکلم ؛دوشیم
 يدنوخآ ،دنرادیمرب شرس زا ار همامع هک يدنوخآ ؛دروخیم بوچ هک
 ؛دننادرگیم رهش رود ار وا هتسکش يراگ اب و هدوب دهتجم نامرک رد هک
 دوجوم عضو زا :دوارتیم زیچ کی اهنیا يهمه یناشیپ سپ زا هیاهنلاب
 زاف هب میورب و مینک روبع هقلطم دادبتسا رب ینتبم رابتبکن رابفسا
 و یناسارخ دنوخآ .تسین مهم يژولوئدیا رگید اجنیا .ییاهر
 رد .دیآیم مه شورفنالاپ ناخرقاب و یتول ناخراتس .و نیملکتملاکلم
 رگید اجنیا یلو دراد يژولوئدیا هطورشم هک میتفگ يژولوئدیا ثحب
 رگا .تسا روطنیمه مه ناسنا صخش .تسین مهم کیژولوئدیا يهیامنب
 رکف نآ هب هک يزیچ نیلوا ،دننک نوریب نلاس زا رابجا هب ار امش دنیایب
 ناتدوخ تمارک ظفح و یلدنص يور نتسشن ،نلاس هب تشگزاب دینکیم
 زورب يزیرغ شنکاو کی .دینکیمن کیژولوئدیا ثحب رگید اجنآ .تسا
 هب ناج رگید همه .دمآ دوب هک ره هطورشم رد هک دش ثحب .دیهدیم
 دندرک یبسن روبع الاح .دننک روبع هاگولگ نیا زا دنتساوخیم و دندوب بل
 همه .داتفا یقافتا نینچ مه دادرخ مود رد .دندش ماکان دعب یلو
 .دنراذگب رس تشپ ار 75 ات 60ياهلاس يرتسکاخ نارود دنتساوخیم
 هب تسا هدیدن باتفآ تسا هام هن هک ار يدئوس يدرف هک تسا نیا لثم
 60 يهلاس 15 طیارش .دریگب باتفا مامح بترم دهاوخب وا و دنوایب ناریا
 .دننزب ضوح هب ینت دنتساوخیم همه هرخالاب .دوب رارق نیا زا مه 75 ات
 شلد یسک رگا .تساوخیم ینتبآ ناشلد همه یبآیب لاس 15پ زا دعب
 هتبلا .دشیدنایمن کیژولوئدیا ياهتیولوا هب نادنچ رگید دهاوخب ینتبآ
 کی مه تاحالصا شبنج .تسین يژولوئدیا نتشادن ینعم هب نیا
 الاح .ههجو دنچ و رثکتم :تشاد هطورشم يژولوئدیا عون زا يژولوئدیا
 دوشیم عورش اهلاکیدار زا يژولوئدیا هک مینیبیم هطورشم رد هللاءاشنا
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 ینیبیم لوقعم تسیلایسوس نآ رد .دیآیم اهراکهظفاحم رخآ فیط ات و
 فودنوخآ هک ینیبیم مه رس هدیروش تسیلایسوس ،تسا فوبلاط هک
 و ]یناسارخ[دنوخآ ،ینیبیم ار هللالضف خیش اهیبهذم رد .تسا
 .بیترت نیمه هب مه تاحالصا رد .ینیبیم مه ار ییابطابط

 ینهذ و یناور ،یحور تیعقوم صوصخ هب و طیارش ،تیعضو اذل
 زاف ای تسا کیژولوئدیا ]هزرابم[ زاف دنکیم نییعت هک تسا هعماج
 .تسا هدش یفنص زاف کی دراو ناریا يهعماج نالا لاثم يارب .کیژتارتسا
 دراو دناوتیم يايژولوئدیا ره اب یسک ره کیژتارتسا ای یفنص زاف رد
 ساسا زا مه اهیضعب .هتسشنزاب ،دنمراک ،راتسرپ ،رگراک ،ملعم ؛دوش
 هرود نیا ارچ مییوگب میناوتیمن یلیخ .دنیآیم يژولوئدیا نودب
 تیولوا يژولوئدیا شلبق ای دعب يهرود رد یلو تشادن تیولوا يژولوئدیا
 روط هب هک تسا مکاح رفسمتا و هعماج یناور-یحور تیعضو ؟تشاد
 .دنک ادیپ زورب تالیکشت ای يژتارتسا ،يژولوئدیا هنکیم نییعت يزیرغ
 زا .تسا درفتم و درفنم ًالماک ياهعماج ناریا یلعف يهعماج لاثم يارب
 هبرجت زا يرابهلوک اب هک ياهلاس داتشه یسایس ات ییامنهار زومآشناد
 نیا .دنتسه ناشدوخ يدرف ياههژورپ ندرب شیپ لاح رد تیرثکا ،تسا
 هب رگید هک ياهنایارگدرف يژولوئدیا ؛دراد يژولوئدیا مه تکرح
 نینچ رد .دشیدنایمن ییارگمه هب مه نادنچ و هنکیمن رکف شنوماریپ
 رد یلو .تسین يریگلکش لباق ساسا زا یتالیکشت يهراگنا یتیعضو
 اههعمج بالقنا لوا .بالقنا لوا لثم ،دراد دوجو ییارگمه حور ییاههرود
 ناشنامزاس مدنگ ندرک ورد يارب داهج .دندرکیم راک نازومآشناد همه
 ،ياهیریخ رد ار شدوخ سکره .تشاد دوجو یتالیکشت لیم .دادیم
 یقافتا نینچ مه تاحالصا لوا .درکیم فیرعت ینمجنا ،یبزح ،ياهیرشن
 دوخ يدرف يهژورپ رد ار شدوخ سکره ؛تسین روطنیا نالا یلو .داتفا
 دوشیم ]مکاح[ يژولوئدیا ]یتیعضو نینچ رد[ .دنکیم فیرعت
 يارب .يدرف یهدنامزاس یلو تسه مه یهدنامزاس .يدرف يژولوئدیا
 یتالیکشت مه رایسب ؛دراد دوجو تسییوکدلگ یهدنامزاس نالا لاثم
 .دنتفرگیم ناشتاسلج ییاپرب يارب ار اهرالات شیپ لاس هس ات .تسا
 مه اهنآ .دوب مهم یلیخ .اهسوبوتا رد دنتفر ،دنتفرگ اهنآ زا هک ار اهرالات
 ییاههنحص اهاج یضعب رد دیورب هک هوک .دنراد يدج یتالیکشت ریس کی
 ،رایرهش زا ییاهسوبوتا دینیبیم .دینکیم هدهاشم ار بالقنا لوا دننام
 دننام تسرد .تسا هدمآ فلتخم قطانم روطنیا و مق ،كراصح ،جرک
 و هداتسیا میت رس نالا ،هتسه کی و دوب میت رس کی هک بالقنا لوا
 هب ناشیهمه .دنکیم هرادا دراد رفن کی ار رفن دون .دنتسه مه اههتسه
 يریگوضع رکف هب تسا میترس هک سک نآ .دنتسه ناشدوخ عفانم رکف
 ياههراگنا ییاهاج هکنیا ضرغ .رتشیب يهکس تفایرد يارب تسا
 زورما ياهيژتارتسا .دنوشیم جوعم و جک کیژولوئدیا و یتالیکشت
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 رد .تسا يدرف ياهيژولوئدیا مه يژولوئدیا .تسا يدرف ياهيژتارتسا
 رتشیب دشاب یعمج مه رگا .دوشیم يدرف مه اهیهدنامزاس تیعضو نیا
	.دوشیم تسییوکدلگ هیبش يزیچ

 اجنآ رگید بل هب ناج مدرم .تسا بیترت نیمه هب مه هطورشم رد 
 نمجنا راذگناینب دارفا مامت .دننکیمن کیژولوئدیا يرالاسسجن نادنچ
 و نیملکتملاکلم و ظعاو لامج دیس .دندوب یبهذم ياهپیت همه یلم
 تسا مهم رایسب هتکن نیا یلو .دنتسه دنوخآ همه .رگید رفن هن تشه
 اهيدوهی و هنمارا هک ینامز ای .دننکیم بذج ینمرا و یتشترز هک
 ییابطابط ]قداص دمحم دیس[ دننک ادیپ هار لوا سلجم هب دنناوتیمن
 هجو چیه هب امش رگید اجنآ .دریگیم هدهع هب ار اهنیا يراختفا یگدنیامن
 همه .دینیبیمن يژولوئدیا یسایس يرالاسسجن ای یمارح و لالح
 ادیپ لین يدرواتسد کی هب .دوش طلسم هطورشم نامرف دنهاوخیم
 .کیژتارتسا تدحو دوشیم تدحو نیا .دنوش جراخ هرود زا .دننک

*** 

 یتلایا ياهنمجنا راک و زاس دیتفگ هک تسا نیا هدنب لاؤس :شسرپ
 ار یتالیکشت راک و زاس نیرتهب مه یبسن روط هب و دش لیکشت یتیالو و
 هب گنهآدنت عضاوم رد طقف  اهراک و زاس نیا دسریم رظن هب .تشاد
 هب مه امش .دنورب ییارگمه تمس هب مدرم هک یعضاوم .دیآیم دوجو
 دیتفگ و دیدرک هیصوت دشاب تسا رارق هک ییاهتالیکشت يهیقب و بازحا
 نوچ تسا یتیالو و یتلایا تالیکشت نیمه تالیکشت عون نیرتهب
 تالیکشت تمدخ رد تقومامت همه نآ رد و درادن هندب و سأر نانچنآ
 روط هب میناوتیمن .تسا ققحت لباق عطاقم یخرب ردً اعون نیا .دنتسه
 صخشم هعماج کی يارب ار یتالیکشت راک و زاس عون نیرتهب یعطق
 تمدخ رد تقومامت مدرم هک تسا نیا نآ عون نیرتهب مییوگب .مینک
 تایح همه هشیمه هک تسین ریذپناکما لمع رد نیا .دنشاب تالیکشت
 دیداد لبق لاؤس يارب هک مه یتاحیضوت يهرابرد .دنشاب هتشاد یسایس
 كاکفنا لباق يژولوئدیا زا يژتارتسا ًاساسا ایآ هک منک هفاضا ار لاؤس نیا
 يايژولوئدیا چیه لد زا هک تشاد يايژتارتسا دوشیم ؟ریخ ای تسا
 کیژولوئدیا ای تسا کیژتارتسا ام تدحو مییوگب دعب هک ؟دیاین نوریب
 .تسا

 نیمه رد ياهدوت ياهتالیکشت .دییوگیم تسرد امش :خساپ
 .تکراشم يالاب لیم و لمع باهتلا ياههرود رد ؛دنریگیم لکش اههاگنزب
 یسایس ياهنایرج یلو دنریگیم لکش کیپ دویرپ رد هک تسا تسرد
 نیمه لاثم يارب .دننک لیدبت داهن هب ار اهنیا مارآ مارآ دنناوتیم لوقعم
 راک و زاس دناوتیم مادک ره اهنیا .ناوسن و ینمرا ،دنبتسام ،زودهنیپ
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 اهنیا هک مدرک تبثم دروخرب اهنیا اب رظن نیا زا نم .دنک ادیپ ار شدوخ
 راک .دنکیم يرگید راک یسایس تالیکشت .دنتسه یندم تالیکشت
 هک تسا یقافتا نیا .تسا شدوخ نوماریپ قتف و قتر یندم تالیکشت
 يهتسه رازه 185 دئوس رد هک مدناوخ ياهلاقم رد .تسا هداتفا دئوس رد
 مدرم زا یشخب .اهاتسور و یعرف ،یلصا ياهرهش ؛دراد دوجو یتاعلاطم
 كرتشم رارق کی اههتسد يهمه .دنتسه لاعف هتسه هس ود رد نامزمه
 نوماریپ یقافتا هب دوش رجنم دیاب ام يهعلاطم دنیوگیم .دنراد رگیدکی اب
 يهتسه کی هب اهنآ زا یکی .دوب هدز لاثم ار سیک هس ود .نامدوخ
 هب یلو دندرکیم هعلاطم رگیدکی اب هک ياهتسه .دوب طوبرم ییاتسور
 .دندرکیم دیلوت تاینبل اتسور نیا یلاها .دندیشیدنایم مه ناشتینیع
 هب ار ناشلوصحم ندناسر ناکما اهنیا .دوشیم دساف دوز هک یلوصحم
 تبحص دئوس هار ترازو اب دوریم هتسه يهدنیامن .دنتشادن یلحم رازاب
 نآ زا رابنگاو لقن و لمح لیر کی دوشیم رضاح هار ترازو .دنکیم
 زا زیچ همه هک مه دئوس رد هک میشاب هتشاد هجوت دیاب .دشکب اتسور
 ناریا مدرم زا رتشیب هک مه اجنآ یلاها لقع .تسا هدوبن ناماس هب لوا
 تکراشم هب لیم هک تسا یتیارد اجنآ یلو .دنتسه رشب مه اهنآ .تسین
 .دنکیم لوقعم داهن هب لیدبت مارآ مارآ ياهرود یط ار لمع هب باهتلا و
 دید میهاوخ هطورشم ياهیماکان رد اضق زا .داتفین اجنیا قافتا نیا یلو
 ناشتیاده یسک هکارچ .دنوشیم بوشآ لماوع زا اهنمجنا دوخ هک
 هب هطورشم رد ناشدوخ .دنتشادن یملع یتالیکشت لدم نوچ ،درکیمن
 هک دییوگیم تسرد امش .دندش زکرم زا زیرگ هب لیدبت یتالیکشت ظاحل
 دیاب ار تکراشم نیا یلو .دنکیم ادیپ زورب تکراشم يهرود رد نیا
 دینک ضرف .درک فیرعت شیارب راک يهمانرب و داد نامزاس ،درک تیاده
 یتاقافتا کی دیاب هرخالاب اما .درکیم ادیپ ققحت ناریا رد مه هطورشم
 هداتفا تبثم قافتا دنچ هتشذگ لاس تشه تفه رد نالا .رگید داتفایم
 نیرتریقف نادهاز دابآریش .تسا نادهاز دابآریش رد اهنآ زا یکی هک تسا
 دابآریش يرتم 150 يهلصاف هب .تسا نادهاز رهش يهلحم نیرتفیثک و
 نیشام ياههشیش يوشیم هلحم دراو هک نیشام اب هک تسا ياهلحم
 نیبرود .دننکیم کیلش دشاب نییاپ نیشام يهشیش رگا ؛دشاب الاب دیاب
 .تسا هنهرب هچب .تسا اهملیف دننام تسرد .دننکیم کیلش یشاب هتشاد
 قیرزت نابایخ رد مه رانک درم و نز .تسا هنهرب ناویح مه شرانک
 هار یگدنز يهناخ کی رتنییاپ رتم 150 .دنرگیدکی شوغآ رد و دننکیم
 هک تسا هتخادنا هار یچولب یمناخ ار یگدنز يهناخ نیا .تسا هداتفا
 نیا .تسا هداوناخ تسرپرس و روآ نان ،دراد دنزرف دنچ ،تسا هقلطم
 يهناخ نیا ياضعا .دناهدرک هراجا هبورخم ياهلوس رگید ياهدع اب مناخ
 نیا هب هجیتن ات ادتبا زا راک دنور[ .دنتسه هرفن 25 ياههورگ یگدنز
 رگیدکی درگ ریبد کی و لوئسم کی اب رفن 25 نیا ]هک دوب تروص
 هک ياهلحم ]لئاسم يهرابرد[ دننکیم صخشم ثحب .دننیشنیم
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 نوماریپ لئاسم يهرابرد ،دننیشنیم اهنیا .تشادن چیه ؛دوب ناتسروگ
 يهناخ ،هلابز لطس ندروآ ،دایتعا اب هلباقم ؛دننکیم ثحب ناشدوخ
 .دننک یم باختنا هدنیامن کی . ... و بالضاف غارچ ،سوبوتا ،تشادهب
 75 داوس یب مناخ کی .مدوب ]ناش يهدنیامن باختنا[ يهسلج رد نم
 اب دوریم مناخ نآ .دش باختنا هدنیامن ناونع هب ینادهاز يهلاس
 ،هتفرگ قرب ،هتفرگ مامح مناخ نآ نالا .دنکیم تبحص یتلود ياههرادا
 .دندرک تسرد تارابتعا قودنص کی مه مه اهراک نیا رانک .هتفرگ لودج
 .دنهدیم لیکشت ینواعت مه اب هرفن تشه ات جنپ ياههورگ رد اهمناخ نیا
 اهینواعت نیا هب ناموت نویلیم کی فقس ات مه تارابتعا قودنص نآ
 زور اهمناخ نیا .دنتسویپ مه دیلوت يهخرچ هب مک مک .دنکیم کمک
 اغوغ ناشنارهوش و ناردپ دنوشب تالیکشت نیا دراو نتساوخیم هک لوا
 هرخالاب یلو دنورب ناشیاهنز نتشاذگیمن و دش دروخ و دز .دندرک اپ هب
 اهمناخ يارب یلحم نالا .دندرک اههداوناخ نورد ار تمواقم مه اهنیا
 لثم یهاگشناد داتسا ؟تسیچ تالیکشت نیا يهناوتشپ .دناهدرک تسرد
 هدنام اجنآ یتدم و هتفر ناشیا .تسا مهم یلیخ 105.ناریپ رتکد ياقآ
 .تسا هداد میلعت ار یعمج راک لکش .تسا هداد شزومآ اهنآ هب .تسا
 هب یتایبدا دوب هدش عمج نآ يهدنیامن هک يداوسیب يهلاس 75 مناخ
 تایبدا شتایبدا .دنربب راک هب دنناوتیمن ینارهت ياهمناخ هک دربیم راک
 تارابتعا قودنص ام ؛میوش نارگدوخ دیاب ام :دوب يداصتقا يهعسوت
 رکف دیلوت يهریجنز هب دیاب ؛تسا نینچنیا ام دیلوت ؛میاهدرک سیسأت
 بت تاحالصا لوا هک دنتسه یناسک اهنیا .تسا مهم یلیخ اهنیا .مینک
 نینچنیا یتیارد اب نالا تکراشم بت نیا .تفرگ الاب اهنآ رد تکراشم
 تسه یکشزپ اجنآ .میراد ياهنومن نینچ مه دزی رد .تسا هدش تیاده
 .تسا یعامتجا ياهبیسآ زا يریگشیپ يهریاد لوئسم هک یتسیزهب رد
 اههیشاح و دزی رهش يهموح ياهاتسور رد هلاس ود ياهرود رد ناشیا

 طقف اروش رد .تسا هدرک يراذگهیاپ اروش 25 و یگدنز يهناخ 25
 زا یکی متفر اجنآ نم هک لاسراپ .دننکیم ثحب رگیدکی اب دننیشنیم
 و نز ریپ و درم و نز اروش وضع رفن 25 .دوب بلاج رایسب ناشیاهثحب
 .دوب هدش ناشیاهاتسور دراو دایتعا هزات .دندوب ثحب لوغشم ... و درم ریپ
 هک دوب فلاخم رفن کی .میهدب گنرس اهداتعم هب دیاب ام دنتفگیم همه
 ام رگا هک دندرکیم لالدتسا شیارب هیقب .دوب اتسور جیسب لوئسم مه وا
 هد .دننکیم ار راک نیا اکیر كون و کیب راکدوخ اب اهنیا میهدن گنرس
 .دنوشیم هدولآ همه .دننکیم هدافتسا کیب كون و اکیر كون نآ زا رفن
 دعاقتم مه ار یجیسب نآ بیترت نیا هب .دوشیم نامیاتسور دراو زدیا
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 نایرج نیا نم .دوش هداد گنرس دیاب هک میمصت نیا هب دندیسر و دندرک
 راک و اجنآ دوب هتفر ناریپ رتکد مدش هجوتم و مدرک يریگیپ مه ار
 نیا رکفنشور راک قیداصم زا یکی .تسا مهم یلیخ .دوب هدرک یشزومآ
 .تسین ینکفا اولح و ینارنخس و هلاقم نتشون هب طقف يرکفنشور .تسا
 هطورشم رد .درک لیدبت داهن هب ار لیم نآ دوشیم میوگیم هک تسا نیا
 .داتفین قافتا نیا

 یلو .دنیایب تقومامت همه تسین رارق هک تسا نیا يدعب بلطم
 هرود نآ رد همه دوشیم دازآ يژرنا ياهرود کی رد یتقو هرخالاب
 هک دش هچ یلو داتفا قافتا نیا مه هطورشم ردص .دنیایم تقومامت
 قفاوت و ناشدوخ يهناخ رس دنتفر یتمالس هب اهتقومامت نآ يهمه
 خر یبیجع تاقافتا !؟دنک لح ار هلئسم دیایب ناخاضر هک دندرک یخیرات
 .داد

 رد يژتارتسا و يژولوئدیا يهطبار دییوگیم امش هک مه یهجو نآ
 .دننکیمن هاگن روطنیا يداع مدرم یلو .تسه رکفنشور ینهذ راتخاس
 .بیترت نیمه هب مه اهورین .دنوش اهر ییاهزیچ زا دنهاوخیم ياهرود رد
 اجنیا دنسریم هطورشم هب مه اب لاربیل و لایسوس ،تسار ،پچ یتقو
 ینعی .دوش یم عرف يژولوئدیا و کیژتارتسا تدحو دوشیم تدحو رگید
 مه لامج دیس ،هطورشم دنیوگیم فودنوخآ و فوبلاط لاثم يارب
 رد هنومن ناونع هب .دنتسه فلتخم هاگدید ياراد اهنیا .هطورشم دیوگیم
 هک یلاح رد .تسه مه ییاشم بتکم ،تسه یقارشا بتکم اهیبهذم
 اجنآ هک تسا نیا .دنراد هاگدید عونت فلتخم ياههرود ای هطورشم رد
 تسا تعیبط رگید اجنیا .دننک روبع هاگولگ و هرود نیا زا دنهاوخیم مه
 ،تینما همه تیولوا نالا .تسین نالا لثم .دهدیمن انعم يژولوئدیا هک
 نادهاز ینس ار تمارک ،يدازآ ،تنیما نیا .تسا تمارک ،يدازآ
 مه نیشننارهت ياهمناخ ،دهاوخیم مه يدابآریش مناخ ،دهاوخیم
 نیا .دنهاوخیم مه نارگید يهمه و کشزپ و وجشناد ،دنهاوخیم
 عفانم رب تسا ینتبم هک ینارود یفرع يژولوئدیا هشیم شدوخ
 هتشاد ینیبناهج کی هک هملک صخا يانعم هب يژولوئدیا هن .كرتشم
 یشم زا و یشم لمع يامنهار زا ،لمع يامنهار ینیبناهج رد ،دشاب
 ناتنامزاس رد و دیروایب نوریب نامزاس کیتکات زا ،دیروایب نوریب کیتکات
 يرگید يهلحرم هب طوبرم اهنیا .ریخ ؛دیهدب شزومآ و دینک راک میسقت
 هرود ره هک تسا نیا .هرود يهلئسم زا دنتسه غراف هک یناسک ؛تسا
 .دراد ار شدوخ صاخ تامازلا

*** 
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 هک يرکف ياهشبنج تبسن هب ناریا رد اهتالیکشت ارچ :شسرپ
 و هدجه نرق ياهقافتا ؟دنتسه ارگهجیتن هزادنا نیا ات دیآیم دوجو هب
 هدزون نرق هک دوب هلاس دصیس تسیود دیاش يرکفت لوصحم اپورا هدزون
 نایم رد هک يايرکف ياهشبنج هک دتفایم یقافتا هچ .دش عورش اهنآ اب
 رایسب دنریگیم لکش هک ییاهتالیکشت اهنآ عبت هب و دنوشیم لیکشت ام
 دریگیمن لکش دنهاوخیم هچنآ یتقو هک اجنآ ات ؟دنوشیم ارگهجیتن
 شیپ لاس دص ام هک تسا ياهبرجت نیا .دنرادن يراک يهمانرب يرگید
 اجک زا هاگن فالتخا نیا .مینیبیم تارک هب مه ریخا نارود رد ،مینیبیم
 ؟تسا

 اهتیفرظ و تالیامت مادم یخیرات ظاحل هب هک اجنآ زا :خساپ
 همه دوشیم ادیپ ياهنزور هکنیا ضحم هب ،تسا هدش بوکرس
 نآ رد ،هاتوک دویرپ نآ رد ار ناشتابلاطم و اههتساوخ مامت دنهاوخیم
 هجو کی نیا .دنشخبب ققحت راهب لکش هب راهبهمین لصف و نشورهیاس
 اج لیمکت رصع و جیردت رصع ناریا رد هکنیا رگید هجو .تسا هیضق
 شدوخ ینارود ینماان .تسا ینارود ینماان نآ أشنم کی هک تسا هداتفین
 یهاوخمامت و یهاوخدوز نیا .دوشیم یهاوخمامت و یهاوخدوز هب لیدبت
 رس سپ دننیبیم دننکیم هاگن .دراد مه نالا يوجشناد ،هدوب هطورشم رد
 هک تسا نیا لثم .دوشب دودسم تسا انب مه ورشیپ و هدوب دودسم هک
 رامشب اب دییوگب دعب و دیتسرفب یگنج یلنوت رد ار یمیظع تیعمج امش
 تیاهن یسک ره تیعقوم نیا رد .دنوشب در لنوت نیا زا دیاب همه هس
 .تسا هتسب رد هگید شدعب هکارچ .دوش در لنوت نیا زا دنکیم ار ششالت
 یتنطیش لها ياههچب اهتقو یهاگ .تسا تسبنب رس ود يهچوک ناریا
 .دوشیم داجیا راوید نورد زا یخاروس  .دتفایم ییاهقافتا .دنوشیم ادیپ
 يهفسلف اذل .دنک روبع اروید نورد خاروس نآ زا دیاب ناریا تیعمج نیا
 رد هیناث یس هک ورتم دننام .تسا ینهذ تاروصت یهاوخمامت و یهاوخدوز
 اج هک يدشن راوس مه رگا ،چیه هک يدش شراوس رگا .دتسیایم هاگتسیا
 رگا یلو .تسه مه زورما ؛هدوب لبق زا .تسا نیا لکشم نالا .ینامیم
 روج تیعضو ،داتفا اپورا رد هک یتاقافتا عون زا ،دوب راک رد یلاب تغارف
 ؛تسا ریذپانتشگزاب ناشیارب قباس طیارش رگید اپورا رد نالا .دوب يرگید
 نایرج .تسا هتفر رگید قباس نایرج نآ ... و پاپ ،بابرا ،رشابم ،لادوئف
 اجنآ .دهدب تروص یتالوحت جیردت و لیمکت رد تسا انب مه دیدج
 .دنکیم شیامزآ دنیشنیم هام شش تحار لایخ اب دوریم یتسیمیش
 ؟دیسانشیم دشاب هدوب هاگشیامزآ رد هام شش هک یتسمیش اجنیا رد امش
 دشیدنایم نالف يوراد قاچاق هب رتشیب .درادن ؟دراد یتغارف نینچ الصا
 يرارقتسا لحم و يرتفد ،دنارذگب ار شتشیعم و دنک یقرت لایر ود هک
 قافتا نا[ دراذگیمن یخیرات و ینارود تدحو نیا هک تسا نیا .دنک ادیپ
 رد .دنتسین هلصوح لها هجو چیه هب مه مدرم دوخ .]دتفیب ناریا رد
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 لاس لهچ هک دینکیم ادیپ ادخهد دننام ار یسک تردن هب ناریا گنهرف
 ات و دشکن رانک ،دنزن رغ ،دوشن هتسخ ،دنزب تراتسا ،دنیشنب ياهژورپ رس
 تالیکشت ثحب هطورشم يدنبعمج رد .تسا نیا لکشم .دهدب همادا رخآ
 .مینکیم زاب لصفم ار
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 .میسریم هطورشم ياهتنا هب میراد مارآمارآ .تسا مکیوتسیب هسلج
 هطورشم{ رگید هسلج ود ،میشاب مه اب و میشاب رارقرب و دهاوخب ادخ رگا
  .تسا يژولوئدیا ثحب هسلج نیا .}دسریم نایاپ هب

 )هطورشم يژولوئدیا( اههراگنا هاگدروآ
 قالطا »اههراگنا هاگدروآ« هب دوشیم ار هطورشم يژولوئدیا ثحب
 دادبتسا زا دعب یتح و هطورشم جوا نارود ات هطورشم ِرس »م« زا .درک
 هاگدروآ نیا ،هاش یلعدمحم طوقس و سلجم نتسب پوت هب و ریغص
 ياهيرایمه و اهعزانت ،اهههجاوم ،اههلباقم و دوب رارقرب شدوخ ياجهب
 تسا موهفم نیا هب هاگدروآ نیا .تشاد همادا ناکامک يرکف و کیژولوئدیا
 .دروآیم هصرع هب ار شدوخ هدروآ سکره هک

	اهپیت هاگدروآ
 ،میهجاوم پیت هاگدروآ کی اب ام هطورشم کیژولوئدیا هزوح رد

 یسررب تسد رد مه اب موس هسلج زا ًابیرقت تفگ دوشیم هک ییاهپیت
 .میدمآ اجنیا هب ات میدرک رورم و میداد رارق

	هلاسر بحاص و رکفنشور
 نابحاص ،نارکفنشور زا لقتسم .تسا صخشم پیت کی رکفنشور

 پمک رد اهنآ زا یشخب هک دندوب اههلاسر نابحاص .دندوب لیاسر
 .تیناحور پمک رد ناشیشخب ،دنریگیم ياج نارکفنشور

	رکفهنیرید یناحور /شیدناون یناحور
 لوحت دادعتسا الاب نینس مغرهب هک میتشاد شیدناون نویناحور

 ریخ ناشدوخ مه ،لوحت نیا زا و دندش لوحتم هطورشم اب و دنتشاد
 هب هک میتشاد مه يرکفهنیرید نویناحور .دید ریخ هعماج مه و دندید
 دش مامت ناشدوخ نایز هب مه نیکمت مدع نیا و دندرکن نیکمت نارود
 .شبنج نایز هب مه و
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 رعاش /یتاعوبطم
 ار نارعاش .دندوب جورم و رشبم ًالثم هک میتشاد اهمتیراگل زا یفیط

 .دندرک نایب نیگنهآ ار دوخ سح هک میتشاد

	یماع
 ،تاعامتجا ،اهتئیه رد ار ناشیاهتیفرظً البق هک مدرم زا یلیخ

 هک روطنامه ،اجنیا ،دنداد ناشن }اهنتسشنتسب ینعی{ اهتسب و اهچوک
 رتناماسب و رتمظنم ار ناشیاهتیفرظ دندرکیم یعس ،میدید لبق هعفد
 .دننک دازآ اهنمجنا رد

	اهراگنا هاگدروآ
 اب اهپیت همه ینعی ،میتشاد مه هراگنا هاگدروآ ،پیت هاگدروآ لد رد

 ییاهفیط .دندمآ ناشدوخ ياههراگنا اب و دندمآ ناشدوخ يدوجوم مامت
 تسین دیدج عمج نیا يارب هک تسا ییاهفیط .درمشرب دوشیم ار
 هطورشم رکف هب طوسبم تروصهب ار هسلج دنچ ،تفگیم دوشیم نوچ
 .میدمآ ولج }و میتخادرپ{ هطورشم هشیدنا ياههزیگنا و

 دعب .دندوب لدتعم ياهلاربیل ،دوب لدتعم مسیلاربیل ،لوا هجو
 لقادح يرورم زورما ار ناشقیداصم هک دندوب یطارفا ياهلاربیل
 ياهتارکومد-لایسوس .دندوب }مه{ اهتارکومد-لایسوس .مینکیم
 ار یسارکومد-لایسوس ناکما دح ات دنتسناوت هک دندوب }مه{ هاوخناریا
 .دننک یموب

 لاربیل هب بستنم ،دندوبن لایسوس گولوئدیا یلیخ هک دندوب یفیط
 يراذگانب و حالصا يژولوئدیا هک دوب نیا رتشیب ناشهغدغد اما ،دندوب
 .دندرک هک دننک

 رس زا ناشیبلطهطورشم هک دندوب ییاهبلطهطورشم يدعب فیط
 ور هطورشم هب لد و لقع رس زا ،دندوبن کیروئت یلیخ ،دوب لد و لقع
 ار هطورشم هک دندوب ییاهبلطهطورشم ،اهنآ زا یمهم شخب .دندروآ
 زا ،دندروآیمرد ینیبناهج زا ،دندرکیم ریبعت ینید ینابم رب ینتبم
 يانبم کی هک دش ناریا رد یشالت رابلوا ،ینعی ؛دندروآیمرد يژولوئدیا
 ینارود هدیا و یفسلف يانبم ،يروئت فارگاراپ کی دح رد یفسلف لقادح
 .دنک ادیپ

 نایرج ،دوب یکچوک یلیخ نایرج هک يدعب نایرج
 يرگهعورشم رب ینتبم ناشیهاوخهطورشم هک دوب ییاهبلطهطورشم
 .مینیبیم خیش رد ار شرولبت هک دوب هعورشم هعورشم ،رمالارخآ .دوب
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 ناشيژولوئدیا و دنتشادن يرکف ناماس و مظن یلیخ هک یمدرم ًاتیاهن
 .دندرکیم بیقعت ار ییاهر نامرآ و دوب يزیرغ و يرطف يژولوئدیا کی

	اهراکهار و اهرازبا و مکلم ؛لدتعم مسیلاربیل
 گنز ،دیآ مهارف ناگمه دنویپ هنیمز دنک ادص هک نارود گنز

 هب شدوخ ياههراگنا اب سکره و درک ادص ،هطورشم سرج ،هطورشم
 حالطصاهب هک دوب لدتعم مسیلاربیل ،لوا هراگنا ،لوا فیط .دمآ هصرع
 و اهرازبا ،مکلم زورما .دادیم شیامن ناخ مکلم تئیه رد ار شدوخ
 .میدمآ شیپ مه ابً البق هک مینکیم رورم ار اههراگنا

 تساوخیم .دوب تردق دیدحت مکلم يهشیدنا ای کیژولوئدیا رصنع
 هب ]ینعی[ دنک رادهدنیآ ار تنطلس هکنیا نمض .دنک دودحم ار تردق
 تینردم نامدیچ مکلم ،رابنیلوا تفگ دوشیم .دیشیدنایم تنطلس ياقب
 ذخا یپ رد تینردم نامدیچ رانک رد .درک دراو هطورشم يژولوئدیا هب ار
 میریگب فرطنآ زا دیاب ام ار }ندوب{ نردم دوب دقتعم ینعی ؛دوب تیاعر و
 هرورضلاب بهذم کی هب .میدنبب راکهب و مینک شتیاعر تساکومکیب و
 دوخ مه .دوب هداد ناشن وکابنت رد ار شدوخ هک یبهذم ،دوب دقتعم مه
 جیسب ناوت دوب تیناحور هک بهذم داهن مه و دوب هدننازیگنا بهذم
 .دوب لدتعم مسیلاربیل صخاش نیا .تشاد

 ار مظن لوصا و یقرت هار« :میتسه انشآ }ناخ مکلم{ رکفت رهوج اب
 دندرک ادیپ )فارگلت( ایفارگلت لوصا لثم لاس رازه 2-3 نیا رد اهیگنرف
 ناوتیم ار ایفارگلت هک روطنامه .نداد بیترت نیعم نوناق کی يور رب و
 ناوتیم زین روطنامه ،درک بصن تمحز نودب نارهت رد و دروآ گنرف زا
 .تخاس رارقرب ناریا رد یلطعم نودب و درک ذخا ار ناشیا مظن لوصا
 هاگره ،درک مهاوخ ضارعا مه زاب و مدرک ضرع ررکم هکنانچ نکیل
 هک تسا راک نیا لثم ،دییامن عارتخا ناتدوخ امش ار مظن لوصا دیهاوخب
 لئاسم رد ام .دییامن ادیپ دوخ شیپ زا ار ایفارگلت ملع دیهاوخب امش
 لمع دیاب ای ،مییامن یعارتخا دوخ شیپ زا دیابن و میناوتیمن ینارمکح
 تیربرب هریاد زا دیاب ای میهدب رارق دوخ قشمرس ار ناتسگنرف هبرجت و
 ».میراذگن نوریب یمدق دوخ

 کی ینعی .تسا هدشن ظاحل یموب رصنع ،مکلم يژولوئدیا رد
 .میشاب رازگراک و میروایب ار نآً انیع دیاب هک هدش فیرعت اپورا رد »سکاب«
 و هشیدنا هزوح رد هچ ،یللملانیب راکمیسقت رد هکنانچ مه فرطنآ زا
 شیپ لاس 300 ات 250 دودح زا نامز نآ زا میدید ،داصتقا هزوح رد هچ
 نالاد نامه رد مه مکلم .يرجم ام و دنشاب هدیا عضاو اهنآ هک دوب انب
 نآ زا هک ار یللملانیب راکمیسقت نآ مکلم .دنزیم مدق رودیرک نامه و
 .دریذپیم هدش دراو نآ هب ياهشدخ رتمک و تسا رارقرب زورما ات اهزور
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 درگاپ و ینابدرن ،ياهلپ چیه ؛مینک لمع رودیرک نامه رد هک دریذپیم
 یشم«ً انیع .دنکیمن هیصوت دنزب دیدج نارود هب یبقن دناوتب هک یموب
 .دنکیم رایتخا ار »ذخا

	ور زا ریشمش و فودنوخآ ؛یطارفا مسیلاربیل
 .دوب فودنوخآ ،دندوب یطارفا هک هرود ياهلاربیل رگید }زا یکی{

 ییاهر هب وا .تسب ور زا ار کیژولوئدیاِ ریشمش ،مکلم فالخرب فودنوخآ
 و دادبتسا مزیتوپسید ،دیشیدنایم نامزمه مسیتانف و مزیتوپسید
 یقلت مسیلاربیل ار ونِ بهذم .دوب دوجوم عضو ظفاح بهذم مسیتانف
 }ینعی{ رقورپ کی یپ رد و دادیم يرثکادح ياهب لقع و ملع هب .درکیم
 نآ هب نیا زا ار ناریا يهعماج عیرس و دوز یلیخ دناوتب هک دوب یمارگورپ
 .دنک لقتنم

 نتفر .دنام دهاوخن مسیتانف و مزیتوپسید ،مولع و یقرت راشتنا زا«
 اب رگم ،لمع و ملع اب رگم دیآیمن شیپ چوپ دیاقع و مزیتوپسید ملظ
 ندوب لاربیل و ندوب لاربیل اب رگم دریذپیمن تروص هرقورپ .هرقورپ
 لاربیل اب وت بهذم ،هدیاف هچ ،لطاب دیاقع دیق زا نتفر اب رگم دوشیمن
 »!تسا عنام وت ندوب

 یبهذم مه ،دوشیمن نامأوت هک دنکیم رداص یخیرات مکح ینعی
 هک نارود يژولوئدیا عفن هب یخیرات داضت نیا دیاب و نردم مه و دوب
 تسناوت شلداعت رطاخهب هک مکلم فالخرب .دوش لح تسا مسیلاربیل
 فدنوخآ ،دهدب رارق دوخِ بطاخم ار ناریا يهعماج زا یمهم ياهشخب
 هک ياههد جنپ راهچ يریگیپ هب هجوت اب }مکلم{ .تسب ور زا ار ریشمش
 هک دش ادیپ ناریا رد یکی رابنیلوا يارب .تشاد یبوخ هلصوح ،تشاد
 نیا .دهد ماجنا ناکچهرطق اب ار شرکفت رشن ِشور هک داد حیجرت
 دننک زاب يراشفرپ گنلش دنهاوخیم همه .دوب بوخ یلیخ شايریگیپ
 هلصوح وا یلو دننک سیخ ناشدوخ رکفت بآ اب ًاعیرس ار نارود همه هک
 و اهفیط رد ار شرکفت بوسر و داد بوسر یناکچهرطق ار شرکفت .درک
 دهاش هطورشم کیتارپ حالطصاهب نارود و لبقام نارود رد فلتخم دارفا
 یسک ؛درک گنج نالعا ناریا هماج ننس هب فودنوخآ یلو .میدوب رظان و
 مهارف تسناوتن ياهدُـع و هدِـع و هاپس و دوش شهارمه تسناوتن مه
 يهزوح رد هطورشم کیژولوئدیا تایبدا ناونعهب شتایبدا طقف .دنک
 .دنام یقاب عجارم ویشرآ

 ینامرآ هبعج و ینامرک ناخاقآ ازریم ؛یسارکومدلایسوس
 ناشقداص يهدنیامن هک دندوب اهتارکومد-لایسوس يدعب فیط

 کی ناریا رد هطورشم زا لبق هک دوب ینامرک ناخاقآ ازریم موحرم
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 و داد مه ار شاینامرآ يهبعج ندرک زاب ناوات و درک زاب ینامرآ يهبعج
 ازریم یسارکومد-لایسوس يژولوئدیا رصانع میهاوخب رگا .دش زیوآقلح
 ار شتیقلطم یفن .دوب تیقلطم یفن یکی مینک هیزجت ار ینامرک ناخاقآ
 هب يرست و تفرگیم راگدرورپ زا و ناهج زا ،درکیمن مالعا يروص مه
 .دادیم دوب ناریا هک شایگدنز ِلحم كاخ

 ار بهذم و دوب تیطورشم تیبثت یپ رد و درکیم یفن ار تیقلطم
 نورد رد هک یتسه رب مکاح یمومع حور ناونعهب ماع و نالک روطهب
 ،يدازآ يور .درکیم دیکأت ،دنکیم یگدنیامن ترطف لوصا اب ناسنا
 .داتسیایم يدج روطهب مه تاواسم و تلادع

	یتسار و قدص و فوبلاط ؛یناریا یسارکومدلایسوس
 گنهرف هک میراد ار يایناریا تارکومدلایسوس ،ناخاقآ ازریم زا دعب

 و هرهچ رد فوبلاط یتسار و قدص .تسا مهم یلیخ وا يارب ناریا
 نید يزاسون یپ رد .درکیم هفارخ یفن فوبلاط .تسادیوه شراسخر
 ياهصرع فرع هک دوب دقتعم و درکیم کیکفت مه زا ار انعم و فرع .دوب
 درکیم دیکأت یناریا گنهرف رب .لالقتسا هب ياهصرع انعم و دراد لقتسم
 رابهلوک زا دنتساوخیم هک دوب ییاههتشگربگنرف زا يدج نادقتنم زا و
 يدج روطهب اهنآ لباقم .گنهرف مه و دنروایبرد يژولوئدیا مه ناشدوخ
 رد هک درک ساسحا یتقو .دوب مه ییارگلوصا ناسنا فوبلاط .داتسیا
 سلجم هب دورو زا ،هدش زاب یفارحنا يهیواز کی هطورشم يادتبا
 ددنبب راکهب ار دوجوم یعاسم و دوش دراو تسناوتیم هتبلا .درک يراددوخ
 نارهت هب ندمآ زا هک دوب زیربت هرفن12 هورگ ناگدنیامن زا یکی یلو
 لدع و شخبییاهر ياهطورشم یپ رد .تفرن سلجم هب و درک يراددوخ
 .دوب تاواسم و

	يراذگانب-حالصا يژولوئدیا
 یپ رد و دندرکیمن دروخرب ینامرآ یلیخ هک دندوب }مه{ یفیط

 ناشیاهصخاش .دوب حالصا يژولوئدیا مه اهنآ يژولوئدیا .دندوب حالصا
 ، کلملاریشم ناخنیسح ازریم ،)یغورف( کلملاءاکذ ناخدمحم ازریم
 نیا ياضعا{ .دوب ناطلسلاترصن و نویامه زاتمم ناخ یلقسابع ازریم
 هاگتسد زا هدشهئارا یماسا ناتتمدخ هک یبیترت }نیمه{ هب }فیط
 .دندوب رادروخرب يراذگانب و حالصا يژولوئدیا رتمظنم

 ناریا رد دیدج یساسا قوقح ناعضاو زا کلملاءاکذ ناخدمحم ازریم
 1286 لاس رد ،لود تیطورشم بادآ ینعی ،یساسا قوقح باتک .تسا
 مولع هسردم داتسا نامزمه وا .دوشیم رشتنم هطورشم نامرف لاس
 .دوب یهجودنچً ابیرقت پیت .دش لیکو مه مود سلجم رد .دوب یسایس
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 يرکف يهعماج يارب هک دراذگیم تسد دیدج نومضم دنچ يور وا
 دنکیم دیکأت و دراذگیم تسد یبلطقح يور .تشاد یگزات ًاعون ناریا
 قح ،ونِ تسیز ،ون ِشور ،ون یگدنز سیسأت .تسا تلم قح سیسأت هک
 تنطلس يراذگهیاپ يدعب نومضم .دنکیم حرطم وا رابلوا يارب ار سیسأت
 درادن تلاخد نآ رد مکاح تردق طقف حالطصاهب هک یتنطلس .تسا یلم
 هدهع رب ار{ هعماج تیریدم هک یتردق دوخ و روهمج ،داحآ ،مدرم نیب و
 ار ضیوفت قح یلم تنطلس و سیسأت قح رانک رد .تسا عاشم ،}دراد
 تردق هک تسا تلم يهدنیامن ،تموکح هک تسا دقتعم و دنکیم عضو
  .تسا هدش ضیوفت وا هب هعماج يهنیهب تیریدم يارب تلم

 ازریم هاگدید ،دوب یعورف موحرم هاگدید زا رتناماسب هک یهاگدید اما
 و درک نیودت ار للملانیب قوقح ناشیا هک دوب کلملاریشم ناخ نیسح
 نیناوق و تیطورشم نامرف میظنت رد .دوب یسایس مولع يهسردم داتسا
 یتسردهب و تشاد یمظنم نهذ وا .تشاد هژیو شقن مه لوا سلجم
 و هنوگراتخاس یقلت .دوب هدرک كرد ،تشذگیم ناهج رد ار هچنآ
 »یناحور تایح« يور مه کلملاریشم .تشاد هطورشم زا يدنمراتخاس
 هک یتایح نامه ،ینامسج تایح هب ار هعماج تایح .درکیم دیکأت
 نآ تایبدا اب و دوشیم ریبعت شزومآ و تشادهب ،نکسم ،نان هب هزورما
 .درکیم میسقت یناحور تایح و ینامسج تایح هرود هب

 راکهب یلم لیم ناونع تحت ار ياهتکن .دراد یگنشق تایبدا اینریپ
 ،یناحور تایح و ینامسج تایح زا ادج یتلم ره« :دیوگیم و دربیم
 همجرت رانک رد .دنکیم همجرت مارآمارآ ار یلم لیم دعب ».دراد یلم لیم
 یساسا يهدام« :تسابیز یلیخ هک دراد ياهلمج ،یلم لیم
 تسرد ».تسا یلاها ياهوزرآ و تالایخ تقفاوم ،تیلم يهدنهدلیکشت
 و تسا ینامسج تایح رانک رد یناحور تایح لابند تلم هک تسا
 یساسا يهدام اما یلم كرتشم حور ینعی ،یلم لیم هک تسا تسرد
 رد تسا یمومع ياههشیدنا و اههدیا ،اهنامرآ ،تیلم يهدنهدلیکشت
 ٍتلود يور تیاهن رد .دنراد كرتشم تسیز مه اب تلم نآ هک ياهصرع
 یگدنیامن يهلئسم یغورف زا رتصخشم و رتحیرص و دتسیایم هدنیامن
 هب{ .دنکیم حرطم ار هعماج يهنیهب تیریدم يارب تلم يوس زا تلود
  .تسا یساسا نیناوق ،تلود ندرک یگدنیامن هیجوت }وا رواب

 لصا رب همه زا شیب و درادن يرکف تفاب هتشذگ رفن ود دننام نویامه
 کیکفت نودب تیرح و يدازآ هک تسا دقتعم وا .دنکیم دیکأت اوق کیکفت
 ریس يرکف ياضف نیمه رد مه ناطلسلاترصن .تسین ریذپناکما اوق
 .دنکیم
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 ؛يداـبآمـجـن یـهاوـخلوـحـت و صوـلـخ ؛یـلد-یـلـقـع هـطورــشم
	ییابطابط یلدفاص
 مه هک میسریم یفیط هب و مینکیم روبع اهگولوئدیا زا مارآمارآ

 يداه خیش موحرم یکی فیط نیا ناگدنیامن .لد مه و دنراد لقع
 .ییابطابط دمحم دیس موحرم يرگید و تسا يدابآمجن

 شایهاوخلوحت و صولخ رد ناوتیم ار يدابآمجن یتیصخش یگژیو
 يوب ،ار نارود يان يوب اهنیا .تسا یلدفاص ییابطابط یگژیو و دید
 و دندرک مامشتسا ار ناریا يهعماج یگدنام يوب و راجاق تیمکاح يان
 رد .دندرک لوذبم هژیو هجوت هقلطم راهم هب .دندیسر يراونوُن ترورض هب
 يزورهب و هافر طخ ،یهاگآ و يدازآ رانک رد و دندوب یهاگآ و يدازآ یپ
 نیون ياهداهن زاسوتخاس رد ناشدوخ و دندرکیم بیقعت مه ار
 يدج تکراشم يزاسهسردم و یشزومآ ياهداهن هلمجزا ناریا يهعماج
 .دش هراشا ًالبق هک دنتشاد

 فاص رکفت لوصحم هک هطورشم رد ار دوخ هاگدید ییابطابط موحرم
 ام« :دیوگیم ،دنکیم نایب تحار یلیخ ،تسا يو کیژولوئدیا
 ییاهنآ و میدوب هدینش هچنآ یلو ،میدوب هدیدن نامدوخ هک ار تیطورشم
 و تینما بجوم تیطورشم ،دنتفگ ام هب و هدید ار هطورشم کلامم هک
 بیترت ات هدومن لصاح یقشع و قوذ مه ام .تسا تکلمم يدابآ
 ياربک و يرغص یلیخ وا ».میدومن رارقرب تکلمم نیا رد ار تیطورشم
 هک یلد ،دنزیم ار شلد فرح .دنیچیمن کیروئت و کیژولوئدیا و يرکف
 .تسا طبترم مه شلقع اب

 هرود ناعجترم هب باطخ ،دراد ياهرازگ نینچ مه يدابآمجن موحرم
 تلفغ باوخ زا دهاوخب و دنز یقح فرح یسک رگا« :دنکیم ناونع
 ،دشاب تتّـمه و اوه فلاخم نوچ ،دزاس تهّـبنتم و دیامن ترادیب
 شدلب یفن هب مکح و ییآیمرب شلتق و ءاذیا ددص رد و ینکیم شریفکت
 .دیآیمرد شخبيدازآ يژولوئدیا کی هرازگ نیا }لد{ زا ».ییامنیم

 اب ،دندوب یلد و یلقع ياهبلطهطورشم فیط ،فیط نیا اذل
 .ینشور و یتنیطكاپ و یلدفاص

 یناحور هاپس ود ینارود دروامه
 هطورشم ≠ هعورشم

 هاپس ود نیب ینارود دروامه کی .میسریم هرود یلصا نادیم هب اما
 خیش ،اهبلطهعورشم صخاش .هطورشم و هعورشم ؛میراد یناحور
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 فجن ثلثم ،ناریا زا نوریب ناهاوخهطورشم صخاش و دوب يرون هللالضف
 .ینارهت خیش ،یناردنزام ،یناسارخ دنوخآ :دوب

- بالقنا لوا ههد رد صوصخهب ریخا ياهههد رد نارکفنشور
 دورف خیش رکیپ يور ار نارود يهنایزات -60 ات 57 ياهلاسً اصخشم
 خیش يارب ناینرپ زا يرتسب مه یمالسا يروهمج تیمکاح .دندروآ
 يهنایزات اب یمالسا يروهمج یناینرپ هاگباوخ هک درکیم مهارف
 ِرهوج مینیبب !هنایزات هن دوب تیعقاو ناینرپ هن .دوب سکوداراپ يرکفنشور
 .دنراد تلصخ اهناسنا ؟تسیچ هطورشم اب شتفلاخم رد خیش يهشیدنا
 ار شتلصخ مه درف عضوم .هاگدید مه و میراد تلصخ مه زین ام دوخ
 ؛تسا يدابآمجن يداه خیش لثم شتلصخ یکی الاح .دنکیم یگدنیامن
 اب یکیبیج و زاب اهرد و برشمشوخ ،شنمشوخ و تحار رصنع کی
 .دراد هژیو دانع نینقت و نوناق اب و يدازآ اب هک خیش لثم مه یکی .مدرم
 یلیخ دیاش هک دندرب نیبهرذ ریز ار خیش تیصخش نارکفنشور رتشیب
 هک دراد مه ياهشیدنا شلئاسم و تیصخش رانک رد درف .دشابن تسرد
 یتدحو کی شاهشیدنا اب خیش .دربیم ولج ار وا شاهشیدنا ییاهاج رد
 و قداص نارکفنشور هکنیا امک ،میربب دای زا دیابن ار نیا هک تشاد
 هشیدنا اب ِتدحو نیا .دنراد یتدحو ناشهشیدنا اب مه قداص ناشیدناون
 هناقداص لیلحت کی هب میناوتب ات تشاد }رظن رد{ دیاب ار خیش طسوت
 دعب .مینکیم عورش بلطهعورشم ،هطورشم ِدض نایرج زا .میسرب
 هب میسریم تیاهن رد و ات ود نیا طساو فیط هب میسریم
 .اهبلطهطورشم

	تنطلس دیؤم تیالو :راجاق تایح ودب رد	؛رتوسنآ يردق
 قافتا کی اهراجاق تایح ودب رد .میوریم رتوسنآ و رتبقع يردق

 تیالو .دش يرظن زپوتخپ راک هب تسد ،هرود ِتیناحور .داتفا کیروئت
 دیؤم تیالو ،هیقف يهقلطم تیالو لد زا و دروآرد ار هیقف يهقلطم
 .دوشیم تنطلس یخیرات دیؤم تیناحور ینعی .تفرگ هباریش ار تنطلس
 حیضوت نامز و تسا دودحم هک ام يرکف تعاضب دح رد ار نآ هنوگچ الاح
 دمحاالم یکی :دنتسه اهراجاق تایح ودب رد صخاش درف هس .میهدیم
 .ءاطغلافشاک }يرگید{ و یمق يازریم یکی ،تسا یقارن

	یقارن دمحاالم
 یلعحتف نارود رد وا .دراد يرتيدج طوسبم حرش یقارن دمحاالم
 يرادکلم و تموکح قح تبیغ نامز رد هک دنکیم عضو يايروئت ،هاش
 توبن ملع ثراو و ربمایپ يانما زا لداعِ هیقف و تسا لداعِ هیقف ِنآ زا
 ياهقف .تسا تیناحور ،ملع نآ ثراو هک درک یقرت ملع ار توبن .تسا
 تحت تشاد یبوتکم .دنتسه ربمایپ نابیان ،ربمایپ يانما ناونعهب لداع
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 .دنکیم عضو اجنآ ار دوخ يروئت یقارن دمحاالم هک 106مایالاِ دیاوع ناونع
 تنطلس دیؤم ینعی .داد ماجنا ار هاش یلعحتف يونعم يراذگجات وا
 یهلا تبهوم ناونعهب ناخدمحماغآ زا دعب ار تنطلس و دش هاش یلعحتف
 .درک ضیوفت راجاق هاش یلعحتف هب

	یمق يازریم
 عماج شبوتکم رد هک دوب یمق يازریم }رگید صخاش یناحور کی{

 يارب }هک یثیدح{ .دنکیم دانتسا ینیروحم ثیدح هب 107تاتشلا
 نب رمع هلوبقم ثیدح .تسا ینیرهوگ ثیودح هیقفتیالو نایماح
 و دنکیم دیکأت نآ يور ءاطغلافشاک مه .تسا فورعم هک 108هلظنح
 تموکح یمق يازریم جاح هک 48 لاس رد مه دعب و یقارن دمحاالم مه
 هلوبقم ثیدح هلسلس نامه زا ار هیقفتیالو مه ناشیا ،تشون ار یمالسا
 یمق يازریم .دنکیم عضو ار شايروئت و دریگیم هلظنح نب رمع
 .دوشیم هقلطم تیالو عضاو ثیدح نیا زا هتفرگرب

	ءاطغلافشاک
 و دوشیم هاش یلعحتف یماح بیترت نیمه هب مه ءاطغلافشاک

 ِرهُـم ،هاش یلعحتف تنطلس تیعورشم رب لداع دهتجم کی ناونعهب
 طبترم }یناحور{ هس ره اب هرود نآ رد هاش یلعحتف .دنزیم کیژولوئدیا
 .تسا

 دیلاطوسبم تیناحور ؛دهدیم خر مه رگید قافتا کی هرود نآ رد
 هژیو ِپیت کی }هک{ یتفش رقابدمحم مسا هب دوب يدرف .دوشیم مه
 و هدرکیم تموکح ناهفصا رد وا .تفرگ یمالسالاتجح بقل ودوب
 .تسا هتشاد رگتراغ شترا و ارسناوراک دصراهچ و هزاغم باب رازه ود
 هک تسا يروئت نیا زا هتفرگرب هرود رد تیناحور يدیلاطوسبم نیا

 هب دقتعم هک دوشیم یتیناحور تایح يهیامناج يروئت نیا .}...{
 .دوب هیقفتیالو

                                                   

-هلاسر »مارحلا و لالحلا لئاسم تامهم و ماکحالا دعاوق نایب یف مایالا دئاوع . 106
  .دوشیم یقارن دمحا الم یهقف ماکحا لماش هک یبرع نابز هب تسا يا

 نسح دمحم الم نب مساقلاوبا ازریم هتشون تالاؤسلا ۀبوجا یف تاتشلا عماج 107
  .تسا یسراف نابز هب لماک ياههلاسر نیلوا زا یکی یمق

 ندرب هب ار نایعیش هک تسا هلظنح نبارمع تیاور هب قداص ماما زا یثیدح .108
 تلع .مداد رارق مکاح امشرب ار ناشیا نم هدوزفا و تسا هدناوخارف املع شیپ هب يوعد
 زرحم نآ تیدنس اما دناهدرک لوبق ار نآ املع عامجا هک تسا نیا هلوبقم هب نآ ترهش
  .دوشیم یقلت اهقف تیالو یهقف يانبم ثیدح نیا .تسا هدشن
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	هلاسر ود رد هقلطم تردق يهیرظن	؛رتوسنیا يردق
 يرتيدج يرظن ماکحتسا ،هیلوا يهیرظن نآ ،میورب هک رتولج يردق

 تردق يهیرظن .دهدیم خر قافتا ود اهنآ زا دعب يردق .دنکیم ادیپ
 تسا للم و لود قوقح ،لوا يهلاسر ؛دوشیم رشتنم هلاسر ود رد هقلطم
 نامزاس مدرم هیلوا ياههدیا اجنیا .ندمتم للم لیکشت ،مود يهلاسر و
 .دنکیم ادیپ يرکف

	للم و لود قوقح
 نآ يهدنراگن هک هیناقاخ هعسوت ای للم و لود قوقح يهلاسر

 ینالوط شمسا مه .تسا یپیترس ياملعلاماظن ییابطابط یقتدمحم
 لاس 13 ًادودح ینعی ،1272 لاس رد هلاسر نیا !هلاسر دوخ مه و تسا
 أشنم تردق يارب هک ناگتشذگ فالخرب .دش میظنت هطورشم زا شیپ
 هتسناد یهلا أشنم ياراد ار هقلطم تردق }هلاسر نیا{ ،دندوبن لئاق یهلا
 ،تلود قوقح هن و دنتسیایم تیعر قوقح رب هک ار یناسک يهعومجم و
 .تسا روحمتردق ًالماک }هلاسر نیا{ هاگدید .تسا هدرک یفن

 ؛دوشیم یفن للم و لود قوقح يهلاسر رد اجنیا مه یعیش يهیرظن
 بصاغ و ملاظ ًاساسا تبیغ نارود رد تیمکاح هک هعیش هیرظن }نیا{
 .دوشیم یقلت تردق یهلا أشنم تیمکاح دیوگیم و دنکیم یفن ار تسا
 دنکیم ناونع دنچونوچیب تیعبت ؛دنکیم نشور مه ار مدرم فیلکت
 .تسا تینما و مظن رد ماع تحلصم

 رشتنم ار قمعت لباق يهرازگ کی هلاسر نیا رد یپیترس ياملعلاماظن
 يهقبط زا هن هدوب تیعر فنص زا نوچ ... بابرا« :دیوگیم ،دنکیم
 نخس نیطالس يهمذ هب تیعر قوقح زا ًابلاغ شیوخ راثآ رد ،تنطلس
 و هدوب ایاعر زا نارکفنشور يهمه يههجو دیوگیم ینعی .»دناهدنار
 يهمه اذل و دناهتشادن یتیمکاح یتاقبط هاگتساخ مادکچیه
 تیعر دیوگیم .تسا تلود نایز هب و تیعر عفن هب ناشیاهيزادرپيروئت
 ماظتنا هکنآلاح« .تساضاقت هطقن حالطصاهب مه تردق و تسا رگهبلاطم
 تلم و تلود ماوق و طوبرم ناهاشداپ قوقح يادا هب تیعر داعم و شاعم
 ».تسا طونم ناشیا يرادربنامرف و تعاطا هب

 تسا همئا اب هک شاهریجنز و ربمغیپ تفالخ رابنیلوا يارب }هلاسر{
 ،تسا عیارش و ماکحا هبعش ،لوا يهبعش :دنکیم میسقت هبعش ود هب ار
 نوچ هک دنکیم لالدتسا دعب .تسا هماع تسایر يهبعش ،مود يهبعش
 هماع تسایر دنناوتیمن و دننادیمن یعامتجا تیریدم نادهتجم و املع
 هب مکح يهبعش و تسا املع رایتخا رد نید يهبعش سپ ،دننک افیا ار
 و دننکیم یگدنیامن ار نید اهقف و نویناحور .تسا نایاورنامرف يهدهع
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 نیا اب ار شیاهيزادرپهراگنا .ار -یندم تیریدم ملع- ُندُم نایاورنامرف
 بناج نم ِ تموکح حالطصا راب نیلوا يارب .دهدیم همادا يدنبمیسقت
 رد ناهاوخهطورشم و اهبلطهعورشم هعزانم يهشیر .دربیم راکهب ار هللا
 و یمظع تمعن تموکح« !هللابناج نم ِ تموکح :تسا هژاو نیمه
 نآ هب هتسب عامتجا رما ماظتنا و ندمت ياقب هک تسا يریبک تموکح
 تظفاحم هک ایاعر و ناگدنب يهمذ رب ادخ بناج زا تسا يرما .دشابیم
 قاثیم و دهع نیا یفن و تسا بجاو یصخش ره هب نآ دودح و قوقح
 ».تسا قافن و هنتف ثعاب و ادخ ياضر فالخ

 دادرارق کی .تسا راگدرورپ بناج زا هقلطم تردق هک دنکیم دیکأت
 هیوسکی دادرارق .دوشیم هتسب مدرم و تموکح نیب ياهتشونان و هتفگان
 هک دروآیم دهعت مدرم يارب طقف و دروآیمن تموکح يارب يدهعت .تسا
 اربک و ارغص }و دراد{ ییوطسرا قطنم ،لالدتسا نیا .دنشاب هدنریذپ
 ریخ وا تین هک یهاشداپ« :دنکیم دروخرب رتینیع ]سپس[ .دنکیم
 روج نیطالس عابتا روعش ،دشاب عرش هب تیعبت باطقا رد شمارم و دشاب
 مظن و دشابن یسرتسد لداع ناطلس هب هاگره اما تسا لکشم وا قح رد
 تعاطا و نیکمت نیملسم فیلکت زاب ،دوش لداعِ ریغ ناطلس هب لقتنم
 يهژاو کی دساف هب دسفا عفد نیا ».درک دیاب دساف هب دسفا عفد هک تسا
 ینارود رامثتسا و متس و ملظ شریذپ هنوگره هک تسا هلاسدصیس
 هلاسر نیا يهدنراگن تایبدا رد }هژاو نیا{ .تسا هدمآرد نآ زا هشیمه
 ینعی .تسا حیرص یلیخ ،دریگیم رارق شدعب نویناحور دانتسا دروم هک
 هب یگدیچیپ و دنکیم تبحص فراعت نودب هک تسا نیا شتبثم یگژیو
 نابش مه نارمکح و دنراد ار دنفسوگ هلگ مکح مدرم« .دهدیمن جرخ
 نابش نودب هک تسا نیا لثم يدازآ ورملق رد نتفر« :دیوگیم ».تسا
  ».دیوش گرگ همعط و دیورب ارچ هب

 حور .تسا ییاربک-ییارغص و يروص قطنم وا شزادرپ قطنم
 رایسب رایسب ادخ ینعی ،دیآیم نوریب نانوی قطنم زا مه شدروخرب
 یقافتا ره دیوگیم و دریذپیم ار دوجوم عضو ناسنا .تسا تسدرود
 شعجرم ،دتفایم هقلطم تموکح يوس زا هعماج يهصرع رد هک
 تسا نامسآ رد }رگداد أجلم{ دیوگیم رسرخآ .تسا ینامسآ رگداد
 تسا دیلاطوسبم تردق  تیندم يهزوح رد .درادن یشقن مه نیمز و
 و کچوک يادخ کی .تسا تیناحور دیلاطوسبم نید يهزوح رد و
 رب ار تواضق رمالارخآ هک تساهناشکهک رد مه یموظنم و »لباترُپ«
 هک ًادعب ،دنتشاد تایح هک ینارود }زا سپ{ مدرم و دریگیم هدهع
 .دننک یهاوخداد دنناوتیم دندید ار یشقنزیر و مادناکچوک راگدرورپ
 ار ناسنا یگدنهدرییغت و رایتخا شقن ،دیکأت هب و لمع رد ینعی
 .دوشیم رکنم ًاساسا
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	ندمتم تلم لیکشت
 اهيریگهجیتن رد هک مینکیم ثکم رظن نیا زا يدعب يهلاسر رب

 تسرد 1275 لاس رد »ندمتم تموکح لیکشت« يهلاسر .دراد تیمها
 هتفای شراگن يوسوم نیسح دیس اقآ  طسوت ،هطورشم زا لبق لاس هد
 هب دنبکآ ار شايروئتً اساسا وا .تسا هدش میدقت هاش نیدلارفظم هب و
 یملع ییامرفنامرف يهقیرط« :دیوگیم .دنکیم میدقت هاش نیدلارفظم
 سک هب )هدرک لقتنم »کیتنژ« ادخ ار شملع ًالصا( .يدادادخ تسا
 دیوگیم هک یتلاح ،هردتقم تنطلس تئیه رکنم ».دوشیمن ضیوفت
 هک یناطیش تسا یتلاح تیروهمج تلاح« اجنیا .تسا تیروهمج تلاح
 يروئت هب ندیشخب ماوق يارب دعب ».دریگیم رارق هقلطم تنطلس لباقم
 لایخ نیا هب يدحا ... ناریا تکلمم رد« :دروآیم یخیرات ِ تکف ،دوخ
 رد جات هکنانچ .تسا مادک يروهمج تلود هتسنادیمن یسک و هدوبن
 بحاص ،دیاشگیم تایح هب مشچ هکیتقو زا هاش ینعی ».دنداهن هراوهگ
 .تسا تردق توسک

 و لـفاـغلا هرکذـت و ناـقرفلا نیهارب لـیالد ؛رتنییاـپ یحوطــس رد
 لهاجلا داشرا
 ات ود رتنییاپ یحوطس رد هک تسه مه يدنرم نسحلاوبا خیش کی

 و نایکدزم دیاقع در رد هکلهاجلا داشرا و لفاغلا هرکذت :دراد رکذت
 ،يدنرم نسحلاوبا خیش .دنزیم اجکی ار نابلطهطورشم و نابلطيروهمج
 }تسا{ ِعرتخم لیطابا یتنس رییغت ره ،یتعدب عون ره .دراد ییاههژاولگ
 هک تسا ریما زا تعاطا مدرم تاجن هار هناگی« :دنکیم ناونع دعب و
 و مالسا يهضیب ظفاح نیا ».تسا ماکحا يرجم و مالسا يهضیب هظفاح
 لاس دصیس تسیود نیا رد هک تسا ییاههژاودیلک نآ زا ماکحا يرجم
 :دنکیم فیطلت ار هسلج یمک هک دراد هرازگ ود }وا{ .تسا هدش حرطم
 یفجن نسحلاوبا خیش ياقآ نیا ینعی{ نیضرعلاب هللاتیآ تایفشک زا«
 ياعد رد ار نامزلارخآ ياههنتف تدش يادتبا مهدزاود ماما }يدنرم
 ینعی{ دجبا باسحهب هک دندومرف نیعم انِب نِتفلا ةدش و ترابع هب حاتتفا
 }تسا{ تیطورشم مالعا لاس هک 1324 اب تسا قباطم }دجبا فورح
 هک تسا نامزلارخآ لومشم ياههنتف نیمه هب تراشا ترابع نآ هک
 كرشم ظفل اب هطورشم تغل هکنیا رگید .دشابیم هطورشم اهنآ زا یکی
 ».تسا 560 نآ مادکره مقر ینعی تسا يواسم دجبا باسحهب

	هعورشم قریب لماح هطورشم نتم رد ياهدنیامن ؛خیش
 نینچمه ،دیایب هصرع هب يرون هللالضف خیش هکنیا زا لبق

 هطورشم لبق لاس هدزناپ هد ،راجاق تموکح ردص رد ییاهيزادرپهیرظن
 طخ .دنکیم لمح ار اهنامه قریب هطورشم نتم رد خیش .تسا هدش
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 شیاههاگدید يهراصع .دنکیم لمح ار اهنامه قریب ،دنزیمن ياهژیو
 تباین ؛)يراذگنوناق ینعی( نینقت ِمذ ؛تلاکو یفن :تسا هزوح راهچ رد
 .هلّاض يدازآ و ؛موصعم زا

 تلاکو یفن
 تحارصهب عافد نیا رد ،تسا هیقفتیالو يروئت عفادم خیش دوخ

 هیف لکوم و تسیک لکوم ،دراد ینعم هچ تلاکو« هک دنکیم حرطم
 رگا و تسین مزال هینید تابیترت نیا ،تسا هیفرع روما بلاطم رگا .تسیچ
 و ؛تلاکو هن تسا تیالو هب عجار رما نیا ،تسا ماع هیعرش روما بلطم
 نالف هن ،تسا نیدهتجم و اهقف اب )جع( نامز ماما تبیغ نامز رد تیالو
 نآ زا ار اهیسرک و دندوب لوا سلجم رد هک یناسک نآ ینعی{ زاّزر و لاقب
 .دراد دانع لیکوت ابً الصا }خیش{ ».}دندرک ناشدوخ

 نینقت مذ
 بیرخت ،داوم زا هلمجزا و« .تسا يراذگنوناق هلئسم ،يدعب هجو

 تلالض و تعدب نیا و تسا هننقم هوق لوا ،هبعش هس هب تکلمم ياوق
 يراذگنوناق ،نینقت ،تسین زیاج يدحا يارب مالسا رد اریز تسا ضحم
 .دیامن مامت ار نآ یسک هک درادن مامتان مالسا و دشاب هکره ،مکح لعج و
 عوجر دنامالسلاهیلع ماما باّوُـن هک ماکحالاباب هب دیاب هثداح عقاورد
 ماکحا ِباب .»لعج و نینقت هن .دیامن تنس و بتک زا طابنتسا وا و دننک
 شدوخ خیش هک تسا هرود دهتجم و هیقف .تسا تیناحور دوخ هک مه
 .دهدیم ياج هزوح نآ رد ار

 موصعم زا تباین
 تحت دراد ياهلاسر خیش .تسا موصعم زا تباین هلئسم ،رتمهم اما
 هاوخهطورشم نویناحور هب هدرک یعس ]نآ رد[ هک هطورشم تیرح ناونع
 یناسک ینعی ماکحا هلُمُح( ماکحا هلُمُح يور دنکیم دیکأت .دهد خساپ
 ماکحا نالماح اهقف ینعی .دنتسه نویناحور )دننکیم لمح ار ماکحا هک
 تنطلس هک میراد مه ریدم يهعیش هاش کی اهنیا رانک رد .دنتسه
 ؛دنراد تباین موصعم زا ود ره ،هعیش هاش مه و ماکحا يهلُمُح مه .دنکیم
 تیریدم يارب ینعی تنطلس يارب يرگید و یبهذم ِ تنطلس يارب یکی
 .یعامتجا

 هلاض يدازآ
 حالطصاهب ياههاگدید اهنیا .دنادیم هلاض مه ار يدازآ ]خیش]

 .دوب اهبلطهعورشم
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 هعورشم يهطورشم ؛طساو هاگدید
 ؛دنتساوخیم هعورشم يهطورشم هک میراد مه طساو هاگدید کی

 نآ اما دیایب یسلجم ،دریگب تروص نردم نامدیچ دنتفگیم ینعی
 اهبلطهعورشم اب ناشزرم و دشاب تیناحور رایتخا رد شراکوزاس سلجم
 یگدنربشیپ و تیریدم اب ار دیدج نارود ياهراکوزاس هک دوب نیا
 .دنتفریذپیم نویناحور

 هطورشم دیؤم ییارگون يهلسلس
 یسایس روهظ و زورب زوجم ،يراصنا بتکم

 شهاگدید نوچ هک تفرگ اپ یبتکم يراصنا موحرم ِتمه هب 
 بتکم .يراصنا بتکم هب دش فورعم ،دوب هاگتسد کی و دوب هتفاینامزاس
 هدش هداهن انب ،بصنم هس رب ناشدوخ تایبدا اب و نوتس هس رب يراصنا
 هزوح هس رد هیقفیلو ،ینعی .ءالو یکی و اضق یکی ،ءاتفا یکی .دوب
 تواضق يهزوح ،مود .تسا يوتف يهزوح لوا يهزوح :تسا دیلاطوسبم
 خیش .تسا یسایس ءالو يهزوح مه موس يهزوح و تسا ینارمکح و
 ًالمع درک هیبعت دوخ هاگدید رد هک ياهناگهس بصانم نیا اب يراصنا
 .درک اطع عجارم و املع هب ار یسایس روهظ و زورب زوجم

 هطورشم هصرع رد ،تسد رد ون قریب ؛یناسارخ دنوخآ
 یقریب یناسارخ مظاکدمحمالم دنوخآ .تسا رکفت نیا هدنیامن دنوخآ

 یناسارخ دنوخآ .دوب هطورشم رصع رد یهاوخون قریب هک تشاد تسد رد
 دنوخآ .تشاد رثؤم ِدرُبرپ يواتف .تشاد هنوتس ود یهقف ریسفت کی
 نارود رد یخیرات ضارغا و یلالدتسا رصانع هب ار دوخ يژولوئدیا
 .مینکیم رورم ار رصنع راهچ نیا کیهبکی .دوب هدرک زهجم هطورشم

 تموکح همادا یکی .تشاد هناوتسا ود ،شاهنوتس ود یهقف ریسفت
 اب هزرابم ترورض مه یمود و دوب یسایس رصنع اب صوصخهب ناهیقف
 }ِتوافت{ .هزیمم رئاج ناطلس تیطورشم مدع و حالصا بوجو و ملظ
 هک }یلاح رد{ تسنادیم رئاج ار ناطلس ؛دوب اهنیمه خیش اب شرکفت
 یقلت ینارمکح يهزوح رد مدرم يهدنیامن ناونعهب ار ناطلس خیش
 نیا زا و تشاذگیم تسد همئا يزروتسایس رب یناسارخ دنوخآ .درکیم
 .دنشاب زروتسایس دیاب مه ناهیقف هک تفرگیم ار هجیتن نیا مه

 کی .داد زیت و دنت ياوتف ود خیش هیلع ،دوب درُبرُپ يواتف مود هجو
 ساسا نافلاخم اب یهارمه« :داد خیش هیلع هطورشم يهحوبحب رد اوتف
 هلباقم دیاب وا اب ،ندوب ناملسم رب ضرف اب ولو دشاب هکره ،تیطورشم
 هکنونکا« .تسا یقمعت لباق رصانع ،شلالدتسا رصانع .»درک
 دوشیمن تعیرش يارجا و تسادیپان }نامز ماما ینعی{ تعیرشبحاص
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 يریگولج يارب تسا رتهب يراب ،دناهدیدرگ هریچ روج ماکحا هاوخانهاوخ و
 تسا ینالقع و دشاب نایم رد ینوناق ناشیا يرگمتس و یگماکدوخ زا
 :دریذپیم ار زیچ راهچ دنوخآ .»دننک روش نآ هرابرد ،هدرک اپرب یسلجم
 و القع عامجا یموس ؛نوناق تیروحم یمود ؛روج ماکح هیلع هزرابم یکی
 .دنکیم ادیپ روهظ و زورب سلجم رد هک یتروشم راکوزاس ًاتیاهن

 یپ رد هاگدروآ نیا زا ام هک دنکیم دیکأت شایخیرات ضارغا رد اما
 زا ملظ عفر ،}مدرم لاح هافر{ تیعر لاح عیفرت :میتسه زیچ دنچ
 هب رما و رافک لواطت زا مالسا ِدالب ظفح ،هیهلا ماکحا يارجا ،تیعر
 ییارگنوناق ،هافر لابند دیوگیم زورما تایبدا اب .رکنم زا یهن و فورعم
 رکنم زا یهن و فورعم هب رما و لالقتسا ظفح یپ رد و میتسه تلادع و
 .میتسه

	گرتس شزادرپ و ینیئان:اشگهر خیش کی
 هک دروآیمرب رس هطورشم يهحوبحب رد مه اشگهر خیش کی اما

 شزادرپ یهجوکی .دراد يايروئت و يرظن شزادرپ وا .تسا ینیئان
 هجو مه نآ هجو کی .تسا ینارود و یناهج هجو شايرظن
 .تسا کیژولوئدیا

 کیژولوئدیا هجو ؛ینارود–یناهج هجو
 تعیبط اب و يروتاتکید تشرس اب هک دادبتساِ دض يزادرپيژولوئدیا

 لاس دص دودح .تسا ینارود تایبدا يهزوح رد ،دنکیم دروخرب دادبتسا
 تیرابج نآ رد  هک دراد ياهلاسر ییایلاتیا يریفلا ،ینیئان موحرم زا لبق
 شزادرپ نیا .دنیبیم ضراعت رد یتسه سومان اب ار يروتاتکید و
 ریرحت هب ار دادبتسا عیابط هک دنازیگنایمرب ار یبکاوک نامحرلادبع
 هیزنت و همالا هیبنت و دریگیم رثا نآ زا مه ینیئان موحرم و دروآیمرد
 شاینارود هجو نیا .دنکیم شراگن ریغص دادبتسا نارود رد ار 109هلملا
  .دراد مه کیژولوئدیا هجو کی اما ؛تسا

 تماما و تیالو ياههلوقم زا تموکح

                                                   

 تلم ندرک هزنم و ندرک هاگآ( هطورشملا موزلا یف هلملا هیزنت و همالاهیبنت  .109
 .دش رشتنم فجن رد و یبرع نابز هب ادتبا )یباختنا تلودندوب هطورشم ترورض هرابرد
 تفای راشتنا یناقلاط دومحم حیحصت و همجرت اب باتک نیا زا يا هخسن 1334 لاس رد
  .تسا هدش رشنزاب رگید تاحیحصت اب اهراب نآ زا سپ و
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 هجو کی :تسا هنوتسود دنوخآ يروئت لثم مه ینیئان موحرم يروئت
 دیکأت ینعی ؛تسا تناما و تیالو هلوقم زا تموکح نتخانش ،دراد یعرش
 .تسا تناما دنسم زا مه تسا تیالو دنسم زا مه ،تموکح هک دنکیم
 .تسا ناوخمه هطورشم تایبدا اب و دراد ینارود هجو رتشیب شتناما

 تلم قوقح
 ینارمکح شور رییغت هک دنکیم حیرصت ]ینیئان يروئت[ ِمود نوتس

 .دیآیمرد هطورشم تیالو ،تناما نآ زا و تلم قح زا .تسا تلم قح
 دنچ ياراد ار دادبتسا .دهدیم هئارا دادبتسا زا و هطورشم زا یفیرعت
 ار نارود و نامز و نیمز هک يرصنع ،هیکیلمت رصنع ،لوا :دنیبیم رصنع
 ؛ییوگخساپ مدع و هناهاوخبلد رصنع مود ؛دنکیم یقلت شدوخ کلم
 ینعی ،هیدابعتسا رصنع و يراهمیب رصنع مراهچ ؛هنارسدوخ رصنع ،موس
 يارب .دنکیم راداو شدوخ تدابع هب ار مدرم و تسادخ هاگیاج رد
 ینعی تسا هدیقم رصنع ،لواِ رصنع :درمشیمرب رصنع دنچ مه هطورشم
 تیریدم ،تسا هدودحم رصنع ،مود رصنع .تسا دیق هب دیقم تنطلس
 یصوصخ يهزوح رد هن و دوشیم لامعا یتیدودحم کی رد یسایس نالک
 هلوئسم ]موس رصنع[ .دوشیم دافتسم یلبق تیقلطم نآ زا هک مدرم
 تیوروش تیاهن رد .تسا وگخساپ و دریگیم رارق لاؤس دروم ینعی تسا
 وا هاگدید زا و دراد يزاسنارودِ هاگدید .تسا ینتبم اروش رب ]ّینعی[
 .دیآیمرد تلم قوقح

 يرجُم تاواسم /تیرح
 نید لباقم شفیط و خیش لثم يدازآ و تیرح ،ینییان هاگدید رد 

 هک تسا یتاواسم ]ینیئان يروئت رد رصانع[ نیا همه زا رتمهم .تسین
 نیب مه ،ناملسمریغ و ناملسم نیب مه ،درم مه و نز مه ؛تسا يرجم
 .تنس لها رب مه و هعیش رب مه ،ناناملسم يهزوح رد و تیعر و اقآ
 ناینب زا هک ار اهبلطهطورشم و تسا یلماک و عماج هاگدید ،شهاگدید
 عبنم کی بحاص تدشهب ،دندوبن رادروخرب یکیروئت و کیژولوئدیا
 .دنکیم زیهجت

	ینیئان يهمادا رد یناشاک	؛رگید خیش کی
 ؛دیآیم نایم هب فرح وا زا رتمک هک تسه مه يرگید فیط خیش

 لوصا حیضوت رد ار 110هیفاصنا هلاسر هک یناشاک لوسرلادبعالم موحرم
 .دراد هطورشم

                                                   

 رشن طسوت 1378 لاس رد یناشاک یندم لوسرلادبع ملق هب هیفاصنا هلاسر . 110
  .تسا هدش پاچ دیدجت ناشاک لسرم
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	یحو مایپ رب ینتبم تیندم و یقرت
 رد ،تسا نردم رایسب .تسا ياهژیو دنوخآ یناشاک لوسرلادبعالم

 دیکأت دیدج عیانص رب و نردم تراجت رب همه زا شیب شدوخ نارود
 یقرت هک تسا نیا مهم ،دنکیم دیکأت دیدج یندم ياهداهن رب .دنکیم
 يهزیگنا تسا دقتعم و دنکیم دادملق یحو تایح رب ینتبم ار تیندم و
 .دیآیم نوریب و دوشیم دعاصتم یحو تایح زا یندم ِدشر و یهاوخیقرت

	عرش و لقع تدحو ؛لدع نوناق
 لئاق یتدحو عرش و لقع نیب وا .دنادیم یقرت يانبم مه ار لدع نوناق
 .دهدیمن رارق مه لباقم ار اهنآ .تسا

	نامز رصنع
 عضاو راگدرورپ رانک رد رشب تسا دقتعم و دهدیم اهب نامز رصنع هب

 شدوخ نارود رد رشب عضو و دنکیم عضو شدوخ تسیز يارب ،تسا
 .تسا تیانع لباق نامز رصنع ناونعهب

	يراج اجهمه تاواسم
 .تسا يرجم و يراج اجهمه هک تسا لئاق یتاواسم هب ینیئان موحرم دننام

	یلم رصنع
 دراد ياهرازگ .دهدیم زورب هژیو دیکأت مه تیلم و تیالو رصنع يور

 لثم ؛تسه مه نیزورما كاوژپ ،شکاوژپ ،میرادرب ار نآ خیرات رگا هک
 ار یسک تسین لوقعم« .دناوخیم ار هرازگ نیا دراد زورما یسک هکنیا
 راذنا و تحیصن لاثما و لالدتسا هب رگم ،ندرک ریفکت شاهدیقع فالخرب
 ال« دیامرفیم دنوادخ .قامچ و بوچ هب هن .باوث هب تراشب و باذع زا
 زا دعب هچنانچ و ینک نمؤم روزهب ار مدرم یناوتیمن وت »نیدلا یف هارکا
 ار وا ضرعت قح ناسنا ،درکن ادیپ تدیقع قح قیرط هب راذنا و لالدتسا
 و تیناحور شخب زا نارود نآ رد يایقرتم رایسب یعاسم ینعی ».درادن
 .دوشیم نزاوتم و دعاصتم شراکوزاس

	اهبلطهطورشم و ناهاوخهعورشم یخیرات لادج
 هچ رس رب اهبلطهطورشم و ناهاوخهعورشم نیب یخیرات لادج الاح

 ،تاواسم ،يدازآ ،لقع لصا :تسا هدوب روحم جنپ لوح ؟تسا هدوب
 .شزومآ و عرش و فرع يهزوح

 و دوب زاقفق لها مه وا هک تسا یشیدناون دنوخآ ،یناچوق یفجن اقآ
 ار دوخ تیعضو .درک کیروئت شالت ناریا رد هطورشم نتخادنا هار يارب
 حرش دهشم رد« :دهدیم حیضوت هطورشم زا لبق یکدنا دهشم يهزوح رد
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 ،دوب مومذم هک دوب یعبنم ود( میدناوخیم ناهنپ رد ار ... حرش و علاطم
 و املع اریز )تشادن ییاج هزوح یسرد »سبالیس« رد داوم نیا ینعی
 لالض بتک زا ًاقلطم ار لوقعم بتک .دندوب سدقمهکشخ ًابلاغ دهشم بالط
 وا اب ،دندیدیم یسک يهرجح رد ار يونثم باتک رگا و دنتسنادیم
 دنتسنادیم سجن مه ار اهباتک دوخ .تسا رفاک هک دندرکیمن دمآوتفر
 رتسجن كوخ و گس دلج زا ،دوب کشخ ولو ندرک دلج هب حسم تسد اب و
 لوقعم و دوب لوقعم ،عبانم زا یشخب عقوم نآ هلئسم نیا ».دنتسنادیم
 دندرکیم یلقع ار هقف لوصا هک دوب یلوقعم ،دوبن یلقعً افرص لوقعم مه
 يهژاو نیا هکنیا اب .دنروآیم قح لاعفا و تافص و تاذِ دیحوت يهزوح هب و
 زاب اما -دوب لقع شرد هکنوچ– دوب لوصا و مالک يهزوح رد طقف لوقعم
 .دوب مومذم مه

 نانچ هن نکیلو }...{« :دنکیم ناونع ،دراد ياهرازگ یقارن دمحاالم
 و دناهداد یهلا ملع هب تبسن هیمکح بتک رد هک لئاسم عیمج هک تسا
 مزال اهنآ هب داقتعا و بجاو اهنآ نتسناد ،دناهدرمش ملع نیا لئاسم زا
 ار اههرازگ نیا ام هک درادن یموزل و بوجو هک دیوگیم{ .دشاب
 عامتجا نآ رد هراتخم تما هب هچنآ و نآ زا بجاو ردق هکلب .}میسانشب
 هب فصتم هنأش ،یلاعت بجاو هک دیامن دامتعا هک تسا نیا ،دناهدومن
 رمالارخآ و ».تسا ییاهن تافص عمج زا هزنم و تسا هیلامک تافص عیمج
 رد هکلب درادن ياهدیاف چیه لقعت هب درکیورً اساسا هک دهدیم حیضوت
 یتعیرشیب و یتنایدیب و يرگیلاباال هلحرم -يولقود ینعی- یلات مکح
 .دوب لقع رصنع رس رب ًاساسا يریگرد کی .تسا

 هژاو يدازآ هک تفگ یم خیش هک دوب يدازآِ رس رب يدعب يریگرد
 .تسا هّـلاض

 يهفاضاهب یناسارخ دنوخآ ینعی ؛دوب تاواسم رس رب ،يدعب هجو
 هک روطنامه ار تاواسم ،یناشاک موحرم هفاضاهب و ینیئان موحرم
 اهنیا .هن اهنیا یلو ،دنتسنادیم يراج اههزوح همه رد متفگ ناتتمدخ
ِ رس ياهثحب تیاده هنطلسلاربخم .دنتسنادیم يراج صاخ يهزوح رد
 للم يواست هدام رس رب« :دنکیم فیصوت ،هدوب سلجم رد هک ار تاواسم
 هک ثحب نیا ینعی{ ملسم اب دودح رد }فلتخم نایدا بحاص ینعی{
 فرص سلجم تقو و داحآ تقو هام شش }دنشاب يواسم نیملسم همه
 يارجا رد هک دنتسج نیا رد هراچ هرخألاب .دندنام رواجم مدرم و دش
 یتلود نوناق لباقم رد ناریا تکلمم یلاها دنسیونب دودح
 ».تسین مولعم ،دراد انعم هچ یتلود نوناق .دوب دنهاوخ قوقحلايواستم
 .دنکیم لقن }ار نآ{ هنطلسلاربخم هک دوشیم يدح نآ هب يریگرد اذل

 .دوب عرش و فرع رس رب مه يریگرد کی
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 هک هیدشر موحرم نامز زا هک دوب شزومآ رس رب مه يریگرد کی
 هیدشر رس رب هک ییایالبً البق .دوشیم عورش ،دهدیم لکش ار سرادم
 .دوب یتنس دیوجت و یبرع شزومآً البق .میدرک رورم مه اب ار دوب هدمآ
 ضوع ار شزومآ لوصا و دندروآ یسراف يابفلا ]هیدشر دننام یناسک[
 حیضوت ار تیعضو هیدشر دوخ .داتفا قافتا یخیرات يریگرد .دندرک
 يراددوخ ،تسا شتقایل زا رتیلاع شماقم هک نایاقآ زا یکی« :دهدیم
 نیا لثم سرادم همه ینعی( دبای میمعت سرادم نیا رگا تفگ .تسناوتن
 .دوشیمن ادیپ داوسیب رفن کی لاس هد زا دعب )دشاب هیدشر هسردم
 زا هک املع تسا مولعم .دش دهاوخ هزادنا هچ املع رازاب تمرح تقونآ
 ».دتفایم قنور زا مالسا ،دنداتفا تمرح

 يهمه ،مینکب يدنبعمج ار ثحب ياجنیا ات میهاوخب رگا رمالارخآ
 ظفح شفیط و خیش یعاسم همه ینعی .دوب ناهیک ظفح رس رب ثحب
 هشیمه کیزیف ]ملع[ ...دزیربورف رگا ناهیک .دوب یتنس ناهیک نامه
 لبق هرود روحم حالطصاهب و یتنس ناهیک هک دروآیم ار ییاهيروئت
 درک هک يراک کینرپک .داتفا کینرپک نارود رد هک یقافتا لثم .دزیریمورف
 ِ ناهیک ،دشن يروحم دیشروخ يروئت عضاو طقف ،دوبن یکیزیف راک
 تشاد ناریا رد مه هرود نیا .درک بارخ شنایماح رس رب ار یطسونورق
 و دق خیش .دشیم بارخ تشاد ناهیک ینعی ؛دادیم خر یقافتا نینچ
 ِ فیط رس رب دوب نکمم نامز ره هک يراوآِ ریز هک درکیم تسار تماق
 يریگرد ،لقع لصا ینعی ؛دراد هگن تسد ،دزیربورف شدوخ یماح يرکف
 ،همه ،شزومآ و عرش و فرع ،يرجم تاواسم ،يدازآ ،لقع لصاِ رس رب
 .دوب ناهیک رس رب يریگرد

 أشنم رس رب ،ماع هاگدید هس ،مینکیم تبحص نآ زا ام هک ینارود رد
 رد و دوب اپورا رد لوحت نارود رد ،ماع هاگدید هس نیا :تشاد دوجو تردق
 بناج نم تنطلس ِهاگدید ،هاگدید کی .دش يزاسلدم هنیع هب مه ناریا
 ناریا رد ،دش عافد نآ زا مه یطسونورق رد هک یتنطلس ینعی ،تسا هللاو
 .تشاد ار نآ یگدنیامن خیش مه

 هب تسا رتکیدزن ام هاگدید هب هک تسا طساو هیرظن ،هیرظن کی
 ار نایمدآ ،راگدرورپ« هک دنکیم ناونع .تسا رتکیدزن مه ناسنا ترطف
 هکنیا ،ود و نایمدآ ندوب عبطلایندم ِهجو ،کی .تسا »هدیرفآ عبطلایندم
 .هدرک ضیوفت نایمدآ نیمه هب ار نیمز تموکح .تسا ضیوفت لها ادخ
 ياهرود نامکاح هک دوشیم ردابتم یکیتارکومد تیمکاح لصا ود نیا زا
 نیا .دننکیم یگدنیامن ار نایمدآ و اهناسنا یبلطتکراشم ظفح
 یناشاک موحرم ،وا زا دعب و ینیئان يروئت دوپ و رات رد هک دوب یهاگدید
 ار نیمه اهنآ یلو .تسا یلیقث ِتایبدا ،زورما يارب تایبدا .دوب هدینترد
 عبطلایندم مه ناسنا و تسا ضیوفت لها راگدرورپ ،دنیوگب دنهاوخیم
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 تیمکاح کی دناوتیم هک دنروآیمرد ار نیا }هرازگ{ ود نیا زا !تسا
 ار تیمکاح و دشاب ظاحل نآ رد تلم قوقح هک دریگب لکش ياهطورشم
 یگدنیامن مه ار تلم ندرک ادیپ تیمکاح قح یصخشم هرود رد
 .دنکیم

 جورم هدازدنوخآ رتشیب ناریا رد هک تسا یهاگدید مه موس هاگدید
 ،تعیبط زا غراف .ناسنا قلطم ِتیمکاح هاگدید ؛تسا هدوب نآ عفادم و
 تموکح کی شدوخ رشب ،راگدرورپ ننس زا غراف و شتارطخ زا غراف
 .یهلا ننس و یعیبط ننس ،یبهذم ننس زا هقلطم .دنک رارقرب هقلطم
 .دوب هرود کیژولوئدیا هاگدروآ هک دوب هرود کیروئت لادج زا یشخب نیا

	زادرپنامرآ و زاسهراگنا ِنانزملق و نامالکنیگنهآ
 ياهگولوئدیا هچ- اهگولوئدیا و اهکیروئت حطس زا مارآمارآ رگید

 رتیعقاو حطس هب و مییآیم نوریب -يوزوح ياهگولوئدیا هچ ،يرکفنشور
 .میسریم هعماج

 و نامالکنیگنهآ هب میسرب هعماج رتیعقاو ًالماک حطس هب هکنیا زا لبق
 يارب یتصرف .میسریم زادرپنامرآ و زاسهراگنا ِنانزملق
 فراع ،دنتساخرب يرهش زا مه ]نانیا زا[ کیره .}تسین{یناوخیفارگویب
 ازریم و ینارهت يادخهد و یناسارخ راهب يارعشلاکلم ،يدزی یخرف ،ینیوزق
 دوب ولمم ناشيژولوئدیا ،دندوب زادرپيژولوئدیا اهنیا .يزاریش ناخریگناهج
 رد هک يدزی یخرف زا .تلادع و يدازآ ،لیثمت ،تعیبط ،روش ،نیک ،رهم زا
 دزی مکاح طسوت -هطورشم زا لبق نارود- ریغص دادبتسا نارود رد دزی
 ِرس رب رس هک یناخریگناهج ازریم ات دش دیعبت هک ادخهد ات دش يزودبل
 ياهناسنا ترطف اب اهنیا يژولوئدیا و دندوب زادرپيژولوئدیا اهنیا .داد راد
 . ... و ینیئان و دنوخآ و مکلم ياهيزادرپيژولوئدیا ات دوب رتنیجع ناشنارود
 دنتسناوتیمن مدرم یلو دناتیمهااب رایسب هن ،دناتیمهایب اهنآ مییوگیمن
 دندرک يزادرپتایبدا هک دندوب اهنیا .دننک ادیپ ياهژیو طابترا اهنآ تایبدا اب
 ناناوج نوخ زا و رحس غرم هلان رد ،دنداد زورب ار ناشدوخ رهم و سح هک
 شقن ناشدوخ نارود رد مدرم ِندرک رادنامرآ رد رایسب رایسب هک ... و نطو
 نافوط ،شاهیرشن يدزی موحرم ،دندوب يریگیپ رصانع مه یگمه .دنتشاد
 .تسادخ تنس نیا هک تشادرب زیخ راب 15 .دندرک لیطعت راب 15 ار
 مه يدزی موحرم !دیدج ِقلخ لها ،ریذپانیگتسخ ،ترچیب ،یگدزباوخیب
 هک ياهمان رد ؛بیترت نیمه هب ناخریگناهج ازریم ،دوب بیترت نیمه هب
 ار شدوخ گرم دسیونیم شاهمع هب شتداهش زا لبق هتفه کی دودح
 دهاوخیم هنیزه نارود هک دنکیم ناونع هداس یلیخ و دنکیم ینیبشیپ
 ام نهیم رد دناوتب راوَنوُن هطورشم نیا ات میتسه هنیزه يهدننکتخادرپ ام و
 .دوش رقتسم
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	؛هتسار-هچوک نامرآ ،هماع يژولوئدیا
 دنچ ناشيژولوئدیا هک میسریم رازاب و هچوک مدرم هب مه رمالارخآ

 ،اهیگژیو .تسین یکیسالک ياهیگژیو مه اهنآ ياهیگژیو .دراد یگژیو
 نارود هماع کیژولوئدیا رصانع .تسا يرطف و يزیرغ ياهیگژیو
 ناشبهذم ،ناشنامرآ ،ناشهزیرغ ،ناشترطف ،هتسار-هچوک مدرم }ینعی{
 ؛تشاد يرصانع نارود نیا رد مدرم يژولوئدیا .تساهنآ تیلم ًاتیاهن و
 مدآ هک دنتساوخیم ،دندشیمن بوسحم مدآ !دندوب تیمدآ یپ رد
 بوسحم ناسنا دناوتب مه شدوخ کلم رد هک ییادخهدنب ،دنوش بوسحم
 .دوش

 ار تیطورشم }اهنآ{ .دندوب تلادع یپ رد .دندوب تینما یپ رد
 ناشدوخ یبهذم ياههراگنا يور .دندرکیم یقلت تلادع ،تینما ،تیمدآ
 نتسویپ و یقرت و تفرشیپ ًاتیاهن و یلم رصنع يور .دندیزرویم بصعت
 ار اهنیا مدرم .}دندرکیم يراشفاپ{ تیقار و یقرت ناوراک هب
 .دنتساوخیم

 هک اهفیط همه نیب رد فیط نیرتترطفكاپ میریذپب رگا
 نارود هک تسا مدرم تسوپ و تشوگ .دنتسه مدرم هراومه ،میدرمشرب
 دنک سمل دنوخآ هکنآ زا شیب ار نارود ِ تنوشخ و يربز .دنکیم سمل ار
 باتهم و باتفآ هرهچ و زیمت و رت ياهتسد ،دنکیم سمل رتمک هک-
 نارود یتخمز نارکفنشور هکنیا زا شیب و }دنک سمل{ دناوتیمن هدیدن
 سمل ار نارود تنوشخ و يربز هک دنتسه مدرم نیا ،دننک سمل ار
 تیناحور زا یشخب هب ،بطق ود نامه هب نارود تفاطل ًالومعم .دننکیم
 و تشوگ اب ار یمیسن اهنارود رد مدرم .دسریم نارکفنشور زا یشخب و
 نامه مه زاب و درذگیم میسن ِ نارود ،نارود نآ .دننکیم سح ناشتسوپ
 .تسا خیرات ياههساک نامه و شآ

 ،هطورشم لبقام ؛میدرک رورم مه اب تقو دح رد ار اهيژولوئدیا 
 هاگدروآ رد هک }ار{ یناسک هعومجم .هطورشم دنور رد و هطورشم ناتسآ
 و یهاش یلعدمحم تیقلطم ،دنداتسیا هطورشم تیقلطم ود لباقم
 یتوافتم ياههراگنا اهنآ .}میدرک رورم{ يرون هللالضف خیش تیقلطم
 رب یگمه اما ،دنتشاد یتوافتم هشیدنا و یتاقبط ياههاگتساخ ،دنتشاد
 }دنتساوخیم{ لاح ره هب ؛دنداتسیایم تیطورشم دییأت و تیقلطم یفن
 تردق يراگدنام و رارقتسا و تردق رگید ياهروشک دننام مه ام ناریا رد
 .دوش یطورش هب طورشم
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 یتقو ،درک نایب دوخ ناج هراصع همه اب ار یتیبود نیا ادخهد موحرم 
 لاح :تفگ هاش یلعدمحم هب باطخ ،دوشیم بوکرس دراد هطورشم دیدیم
 ياهتشذگ اما ،دنشکیم ار هدنیآ و لاح همه ،یشکب یناوتیم ار هدنیآ و
 مه ام رس تشپ رد .تسا هدنز دبا ات و درادن دوجو یضام نتشک ،دراد دوجو
 ار کیژولوئدیا شالت نیرتشیب .تسا هدنز دبا ات هک دراد دوجو ییاههتشذگ
 کیروئت هکنیااب هک دندز مقر مدرم نیمه ،ناریا رد تیطورشم رارقتسا يارب
 یلیخ هکیتقو زا هک دندوب یمدرم نیمه ،دندوبن نخسشوخ هکنیااب ،دندوبن
 ریخا نارود رد هکنیا امک .دندمآ نادیم هب ،تسیچ هطورشم دندیمهف یلک
 و رکف ياهقاتا رد اهرکفنشور دننام مدرم 1375-76 رد مه نامدوخ
 هرود کی }مدرم{ .دنتشادن داحتا اهنیا و کیژتارتسا تاعلاطم ياهرودیرک
 رس تشپ ار )1375 ات 1360( ترارمرُپ و نیگنس ،تخس ،يرتسکاخ
 هب ار دوخ تیقلطم نارود تسا رارق رگید هک دندیسر نیا هب ،دنتشاذگ
 ،یقافتا دیما هب دنداد يأر نویلیم 29 و دنداد يأر و دندمآ و دهد تیطورشم
 هک دندمآ اهيدعب .دماین اههرفس رد ینان یلو ،ینارود يهنیمز کی دیما هب
 هرود مدرم .درکن ادیپ ققحت ًادعب مه یتفن نان نآ ،دننک یتفن ار مدرم نان
 دندرگیم حالصا نامرآ و تیقلطم یفن و تیطورشم ِلابند و یپ رد هرود هب
 رد ي .دیسر دنهاوخ یشوخ هب ًامتح هللاءاشنا .دنسرب اجک هب هکنیا ات
 افیا ار ياهدمع شقن یلیخ هک }تسه{ یناحور هیالکی عقاورد هطورشم
 ،دنکیمن ادیپ رارمتسا .ینیئان }لاثم يارب{ ارچ تسا نیا ملاؤس .دنکیم
 ؟دنکیم ادیپ رارمتسا یقارن ًالثم یلو

 .درک عضو ریغص دادبتسا رد ار شدوخ يروئت ینیئان دینیبب :خساپ
 یتاقافتا هاش یلعدمحم زا دعب لاس ود یکی ات ریغص دادبتسا لصافدح
 ،تاقافتا نآ هجو کی .مییوگیم اهیماکان و يدنبعمج رد هک داتفا
 زا .دوب بهذم اب تیدض مه شهجو کی ،دوب راهمیب مسیلاکیدار
 نیا .داتفا هار یخیرات يوشبلب کی بهذم اب تیدض و راهمیب مسیلاکیدار
 هک یناسک زا یشخب .یعامتجا – یتالیکشت مه دوب يرکف مه ،وشبلب
 ،یناسارخ دنوخآ هلمجزا .دنتفر بقع مارآمارآ ،هطورشم رد دندمآ دقمامت
 دنوخآ ،یناهبهب رورت زا دعب .دش رورت یناهبهب هکنیا زا دعب صوصخهب
 هطورشم زا رگیدً الصا مه ینیئان دعب .دوریم بقع مارآمارآ یناسارخ
 اذل .تسا مهم یلیخ ،دریگیم سپ مه ار شباتک و درادیمرب تسد
 هیلع مه ،اهيرگطارفا هب ضارتعا رد هطورشم هشیدنا یقترم نایلوتم
 ،دنورب رانک هک اهرتراتسا .دنتفر رانک هنحص زا هطورشم هیلع مه بهذم

                                                   

 هتشذگ لزغ ،ادخهد ناوید .111

 تسین یضام يارب زگره گرم
 نتشک ناوت ار هدنیآ و لاح

 تسا هدنیآ و لاح رهب زا گرم
 111تسا هدنز دبا ات هتشذگب کیل
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 قیمع هلصاف ،دنورب رانک هک اهرتراتسا ،دهدیم خر یمهم قافتا هشیمه
 تسا یتروص رد نیا الاح ،دوشیم ادیپ اهیمود لسن نیب یقیمع هرد و
 »یتعیرش« قیمع هلصاف !نیبب امش .دنشاب رضاح ناشدوخ اهتراتسا هک
 صوصخهب .تسا یندشنرپ ًالماک ،دیریگب رظن رد ار شایمسر ِ باقعا اب
 .تسا حدم و رارکت لها همه -تائانثتسا ياهنم- مه فیط نیا هک
 دوخ يهلصاف .دیریگب رظن رد نیدهاجم مود لسن اب ار داژنفینح يهلصاف
 و دنوخآ يهلصاف الاح !دیریگب رظن رد شنادرگاش اب ار ینیمخ ياقآ
 عفن هب يرگوپاکت رد یکیروئت ییاهزیخ کی هک ینارگید اب مه ار ینیئان
 نیا ًالومعم الاح .دیریگب رظن رد ،دنتشادرب تیعورشم لباقم تیطورشم
 هکنیا اما }تسا رتریذپلمحت{ ،دریگب تروص مود لسن رد }رگا{ قافتا
 قافتا ،دنورب رانک هنحص زا دوجوم عضو هب ضارتعا رد هک اهرتراتسا
 يوتحم نآ زا دناوتبً الصا هک دوبن یسک رگید دعب اذل .تسا رتدب یلیخ
 .دنک عافد

 ،دوب تیناحور یتنس نایرج .دوب يرتیعقاو نایرج ،هعورشم نایرج
 اب یعامتجا تابسانم .تشاد نامزاس ،تشاد يژتارتسا ،تشاد يژولوئدیا
 هکنیا مغرهب هک تسا نیا . ... و دوب تاهوجو يهدننکعمج ،تشاد رازاب
 یتنس نایرج نآ ،درک دراو بیسآ تیناحور یتنس نایرج هب هطورشم
 مه هاشاضر نارود رد .دنام یقاب شدوخ ياج رس هرخالاب تیناحور
 هسردم ناخاضر .دروخ تیناحور یتنس نایرج نیمه ار تابرض نیرتشیب
 شزومآ ،شداتسرف يزابرس هب ،تفرگ وا زا ار شسابل ،تفرگ وا زا ار
 ار زیچهمه .تفرگ شَزَا مه ار اضق ،تفرگ وا زا مه ار بتاکم و یتنس
 ،تشاد ار شدوخ یتنس رصانع }یتنس نایرج{ نوچ یلو .تفرگ شزا
 هک تسا ینایرج .درک يزاسزاب ار شدوخ 1320 رویرهش زا دعب هلصافالب
 ،دراد یخیرات يژولوئدیا ،تسا یخیرات نوچ ،دراد عیرس يزاسزاب ناوت
 هتساخرب شدوخ زا هبناجهمه عافد هب هشیمه هک تسا لکشتم یفنص
 ار ثحب نآ نادمه رد 81 لاس رد يرجاغآ ياقآ هکیتقو دینیبب .تسا
 مهم یلیخ نیا .دنتفرگ عضوم همه حابصم ات یمتاخ ِدوخ زا ،دروآ شیپ
 ظاحل هب یناحور نیرتهتسبلکش حالطصاهب اب یناحور نیرتیقرتم ؛تسا
 تدحو .تسا مهم یلیخ یفنص تدحو نیا .دنتفرگ دحاو عضو يرکف
 اههچب یضعب ،لابتوف ِنیمز ِرس ًالبق ... نامزاس ،یفنص عفانم ،یفنص
 ،دوب ناشنت یلصا سابل ِریز یشزرو سابل .دندروآیمن كاس ،دندمآیم
 ِرس كاس ،میتفگیم اهنیا هب ام .دندرکیم یلدنص ور تخل ،ناتسمز
 .تسا شکاس يوت هشیمه شرازبا .تسا دوخ ِرُس كاس تیناحور !دوخ
 يارب تسا هدامآ و دروآیمرد ور سابل يزاب طسو دننزیم ار توس ات
 تسیلابیلاو .دنزب راشبآ و دوشب روساپ ،دنک يزاب مه طسو کبفاه هکنیا
 دنزب هلبود و دنزب راشبآ و دریگب دعاس هک یتسیلابیلاو ،تسا هراکچیه هک
 ار یلصا ياهراک يهمه اهنیا .تسا یلصا راک شش ...و دهدب ساپ و
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 .دنناوتیم مه نارحب يهرود رد و دنهدب ماجنا ناشدوخ رد دنهاوخیم
 نآلا رازاب الاح .تسا هژیودوخ مه رازاب .دنتسه هژیودوخ هک تسا نیا
 یگدنیامن ار هلکاش نآ رگید اهيرازاب هچب ؛تسا هدش یتاقافتا لومشم
 یگدنیامن ار یخیرات ننس نامه شلسنردنالسن ،تیعقاو یلو .دننکیمن
 .دننکیم

*** 

 هطورشم مامت رد ،دیداد حیضوت ار یفلتخم ياهيژولوئدیا :شسرپ
 يژولوئدیا 57 لاس رد اما ،دشن مکاح اهيژولوئدیا نآ زا مادکچیه
 ؟دوب هچ تلع ،دش مکاح هیقفتیالو

 ار شتبحص هک یهاگدروآ نآ }رد{ هرخألاب مه نامز نآ :خساپ
 الاح ،دروآ ار شدوخ يرکف هاگتسد و شدوخ يهراگنا یسکره میدرک
 هیوناث هلئسم نآ ،دوبن ای دوب رثؤم ردقچ يرکف هاگتسد نآ هکنیا زا غراف
 ینارود يژولوئدیا هاوخهطورشم نایرج هرخألاب لمع رد یلو .تسا
 لکش رد و مرف رد لقادح .دروآ سلجم داهن رد .دروآ نوناق رد ار شدوخ
 یفرعم تلود هب هنیباک هک دش روبجم .دوشب وگخساپ دوب روبجم تردق
 ،دوب هتفرگ رظن رد شیارب سلجم هک ار ياهجدوب هک دش روبجم .دنکب
 كرتشم يهباریش نآ ینعی ؛داتفا یتاقافتا هرخألاب .دنک میظنت
 قافتا کی هب رجنم هرخألاب هاوخهطورشم ياهفیط هعومجم کیژولوئدیا
 هطورشم رکف هاگدروآ نآ رد هک مییوگب میناوتیمن .دش ناریا رد یلوحت و
 هبلغ .درکن ادیپ هبلغ ،میدرک ار شتبحص هک ار ییاههلحم نآ زا مادکچیه
 هراشا امش 58 لاس رد هک هیقفتیالو . ... ،دندرکن ادیپ لماک و نئمطم
 .دش رد هب نادیم زا مه هعورشم هاگدید یعونهب اجنآ هرخألاب یلو دیدرک
 مادعا لثم ،دوب یکیزیف و یطارفا ندش رد هب نادیم زا نیا زا یشخب الاح
 لباقم اهراکهعورشم هرخألاب هک دوب نیا مه شایشخب .هللالضف خیش
 لالدتسا ظاحل هب مه ،دندروآ مک ینارود ظاحل هب مه اهبلطهطورشم
 .یعامتجا يورین لاکیزیف يههجاوم ظاحل هب مه و دندروآ مک هشیدنا
 ادیپ هبلغ بلطهطورشم يهشیدنا و رکفت عون اجنآ هک مییوگب دوشیم اذل
 .دش رجنم ناریا رد یخیرات تاقافتا هب شاهبلغ و درک

 لصفرس هب رگا ،هدنیآ ثحب رد الاح دییامرفیم امش هک هتکن نیا اما
 مه اجنآ- کیژولوئدیا تالوحت و بالقنا يژولوئدیا رد اجنآ ،میسرب 57
 هک ار يزیچ اما ؛مینک یسررب میناوتیم -تشاد شدوخ يارب یهاگدروآ
 54 و 53 لاس لصافدح رد هک دوب نیا ،مییوگب میناوتیمً اتمدقم اجنیا
 یسایس تاقافتا نیا زا یشخب .داد خر ناریا رد یتاقافتا 57-58 و لاس ات
 .دوب يرکف تاقافتا مرظن هب رتمهم شخب ،دوب یتالیکشت شایشخب ،دوب
 هاجنپ يههد رادیدپون ياهنامزاس هک دوب موهفم نیا هب يرکف تاقافتا



 

191 

 

 ،دندروآ یسکاب کی ناشدوخ اب هک هاجنپ يههد لیاوا و لهچ يههد رخآ
 شنم ،دندروآ قالخا ،دندروآ يژتارتسا ،دندروآ يژولوئدیا ،دندروآ یشم
 هک نیدهاجم هچ ،دندوب تسیسکرام هک اهییادف هچ الاح-دندروآ
 هک ینارحب .دندش ینارحب راچد ،1354 لاس زا دعب اهنیا -دندوب یبهذم
ً الماک 54 لاس ،دوب هدش عورش 52 لاس زا مارآمارآ نیدهاجم نامزاس رد
 نارحبً اتمدقم نارحب نآ .دش رهاظ هدرپمامت و درک ینلع ار شدوخ
 یشم طوقس ًاتیاهن و یقالخا طوقس و نارحب کی هب دعب دوب کیژولوئدیا
-یتینما زکرمت هک دوب نیا رگید قافتا .دوب قافتا کی نیا .دش لیدبت
 ياهيزاب يرازگرب 1353 .تفرگ تدش 1353 زا هاش میژر یسیلپ
 هک حتاف ،نامزمه .دوب هدمآ مه لیئارسا ناوراک ،دوب نارهت رد ییایسآ
 اهرورت هریجنز هک مه شلبق .دش رورت ،دوب تیچناهج هناخراک سیئر
 قافتا هک مه 52 ات 50 ياهيریگتسد .دش رتشیب یتینما زکرمت .دوب
 رگبوکرس ِ مکاح ِ نایرج یسیلپ-یتاعالطا یگدیچیپ و تاعالطا ،دوب هداتفا
 ار هناحلسم شبنج لک هک 55 ات 53 لصافدح تفگ دوشیم .دش رتشیب
 فرشا دیمح موحرم ،55 لاس ار اهتمواقم نیرخآ ینعی ؛دندرک عمج
 حالطصاهب و دنشکب هرصاحم رود 33 دوب هتسناوت هک }داد ماجنا{
 لک ،نابایخ رد وا ندش هتشک اب ؛دوب هدش ناریا رد اهکیرچ يهروطسا
 ظاحل هب هناحلسم شبنج ندش عمج .دش عمج هناحلسم شبنج
 هب یسک دعب هب 55 رگید .درب لاؤس ریز مه ار هناحلسم یشم ،کیروئت
 اب اهزاسنارود ینعی ؛هیضق هجو کی نیا .درکیمن رکف لقادح یشم نآ
 هدروآرب رس 42-39 شبنج زا هک ییاهزاسنارود .دندش هجاوم نارحب
 شیپ ار يژتارتسا ،دندرک راوس یشم ،دندرک تسرد يرکف هاگتسد ،دندوب
 ألخ کی .دندش جراخ هصرع زا رگیدً المع ،دندرک یهدنامزاس و دندرب
 كون ،دمآ دوجوهب اجنیا هک کیروئت ألخ .دمآ دوجوهب اجنیا کیروئت
 نایرج .دشاب زرابم بتکم کی دناوتیمن مالسا هک دوب نیا هجوتم شناکیپ
 تساوخیم زیچهمه زا شیب دمآرد نیدهاجم نامزاس لد زا هک راکیپ
 ،تسین نارود ملع .دشاب هزرابم بتکم دناوتیمن مالسا هک دیوگب ار نیا
 نیدهاجم نامزاس يهدنهدلیکشت نایرج و تسا مسیسکرام نارود ملع
 هک دوب نیا راکیپ هدرک طوقس یقالخاریغ مه ...ِ نایرج هاگدید زا مه
 تسا نیا .ناریا هماج نردم هب ور یتنس يزاوژروبهدرخ زا تسا لکشتم
 مالسا زا و تسین هزرابم بتکم مالسا هک تفرگ لکش هراگنا نیا هک
 غیلبت هرود نآ ياهتسیسکرام یلیخ ار نیا .میروایبرد یشم دوشیمن
 نایرج کیژولوئدیا هاگتسد هک تفرگ لکش اجنیا زا ألخ کی .دندرکیم
 .دادن باوج ار ناریا رد مکاح

 ار داشرا هینیسح }و{ یتعیرش ینعی ؛تسا یتعیرش ألخ ،رگید ألخ
 شبنج يهنحص اهنادیم و اهنابایخ هک درکیم لمحت ینامز هاش میژر
-یلصا رد .تشاد تیارد و لقع هرخألاب مه }میژر{ نآ و دندوب هناحلسم
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 3 نآ زا اما ،دنیایب هعومجم نیا رد رفن رازه 3 دادیم حیجرت ندرک یعرف
 ییاهنیا بلغا .داتفا قافتا نامه هک یلاح رد .دنوشن کیرچ رفن یس رفن رازه
 .دندیسریم لمع لصفرس هب ،دندیسریم لمع و داحتا هب ،دندمآیم اجنیا هک
 نیمه مه اجنآ .دندرکیم هیلخت ار ناشدوخ یلمع تیفرظ دیاب ییاج هرخألاب
 هینیسح .ددوب هدروآ دوجوهب ار دیدج ياهورین هک دوب يرتسب هک دوب یناکم
 صخش ألخ ،یتعیرش ألخ الاح .دش هفاضا مه یتعیرش ألخ ،دش لیطعت هک
 ادیپ ژاریت هتشذگ زا شیب هینیسح یلیطعت نامز رد شیاهباتک .دوب شدوخ
 رد یتح ،درک ادیپ عاعش هتشذگ زا شیب ،دش رشتنم هتشذگ زا شیب .درک
 شدوخ یکیزیف روضح مدع یلو ،ناریا هس هجرد و ود هجرد ياهرهش حطس
 .دوب ألخ کی لاح ره هب

 میژر یکی :دندرک كرد نایرج ود ار ناریا رد ون يژولوئدیا ألخ نیا
 زیخاتسر بزح 54 راهب رد و درک مالعا ار زیخاتسر بزح 53 لاس هک هاش
 دوجوهب کیژولوئدیا ألخ کی هک درک كرد هاش میژر .تشاذگ هیاپ ار
 بزح .دنک رپ شدوخ لایخ هب ار کیژولوئدیا ألخ نآ تساوخ و هدمآ
 ،دوب »نایرفعج« .تفرگ رظن رد شیارب گولوئدیا حتف کی ار زیخاتسر
 يزادنارب يهدیا هک یباوت ياهتسیسکرام ،دوب ییاشاپ ،دوب هاوخکین
 .دندرک هحلاصم و دندش باوت و دندش ریگتسد 40 يههد رد ،دنتشاد
 بزح رکف قاتا .تفرگ رارق ناشرایتخا رد هاش میژر يژولوئدیا يهمه دعب
 زا یتاوزج .دوب هاوخکین و یهاشناهج و نایرفعج رایتخا رد ،زیخاتسر
 تاوزج .تسا کیژولوئدیا تاوزج هک دراد دوجو زیخاتسر بزح
 .دننیبب اههچب ،میروآیم دوب سرتسد رد رگا الاح ،تسا ینیبناهج
 يارب مه اهنآ ،دوب یسایس لیلحت ،دوب ینیبناهج ،دوب يژولوئدیا
 .دندوب پچ مه ًاقباس .دنتشاد کیژولوئدیا ياههراگنا ناشدوخ
 يرکف يهلکاش کی مه ناشدوخ ،تسیچ ناهجً الثم هک دنتسنادیم
 یقافتا تقونآ .دشیم مه شیپ و سپ ،دنتشاد يرکف ِنامزاس .دنتشاد
 دوجوهب نید هاپس کی درک کیژولوئدیا شالت مه هاش دوخ داتفا هک
 اب 41 لاس زا هک دیفس بالقنا هناگهدزون لوصا نامه بوچراچ رد ،دروآ
 دوجوهب نید هاپس .دیسر لصا 19 هب 55 لاس ات و دش عورش لصا 6
 کی ،دینک زاب 55 و 54 ياهلاس رد ار زیخاتسر ياههمانزور رامش .دروآ
 اب ،دندوب هدرک يریگوضع هبلط .تسا تیناحور يهحفص ،تسه هحفص
 اب دعب .دنک تسرد نید هاپس }هاش{ .دندرکیم هبحاصم نویناحور
 لیکشتً البق یهاشنهاش نمجنا-رصن نیسح دیس ياقآ نیمه يراکمه
 هاش ؛دننک تسرد یهاشنهاش يژولوئدیا هک دندوب نیا لابند -دوب هدش
 میهاوخیم ام درک ناونع 55 لاس .دوبن يرکف ناگژاو نیا يهزادناً الصا
 نامه مه ار یهاشنهاش کیتکلاید .میزادرپب یهاشنهاش کیتکلاید هب
 کی .دنهدب ناماس ناشدوخ ياههراگنا اب دوب انب رصن نیسح دیس ياقآ
 ناریا مه شرصنع کی .تسا یبهذم ناشیا هک دشاب بهذم شرصنع
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 يهخاش ،زیخاتسر بزح .دندرک کیژولوئدیا شالت کی مه اهنآ .دشاب
 کی اذل .دادیم کیژولوئدیا تامیلعت شدوخ حطس رد ،تشاد کیژولوئدیا
 بزح .دنهدب خساپ دنتساوخ ،دندرک سح }هاش میژر ینعی{ اهنآ ار ألخ
 لخاد کچوک بازحا .دننک تسرد يرسارس بزح ،دننک تسرد گرزب
 ناکما رگید هک ار ناریا طسوتم هقبط هک دندرکیم رکف و دش عمج تیمکاح
 تیروحم اب ار یتعیرش شخبیهاگآ یشم و هناحلسم شبنج هب نتسویپ
 .دوب هراگنا کی نیا .دننک بلج و بذج دنناوتیم ،دنرادن شدوخ

 ینعی ؛دوب تیناحور نایرج ،داد ألخ صیخشت هک يرگید نایرج
 راک ،دوب هتفرگ تروص يايدج يزاسگنهرف 50 يههد هرخألاب
 شبنج ياهنایرج زا شیب ،دوب هدش یشزومآ راک ،دوب هدش کیژولوئدیا
 نآ زا تیناحور نایرج .درک يزاسگنهرف یتعیرش ،هناحلسم
 هتفایلکش ياهنایرج ألخ رد 57 لاس و درک هدافتسا اهيزاسگنهرف
 یمامت رد هک یلاح رد .دش نارود لوا رصنع ،یتالیکشت–کیژولوئدیا
 دنتشاد دوجو تیناحور زا يرصانعکت )57 ات 50 ياهلاس( 50 يههد
 فیرعت نارود روحم ود لوح ار ناشدوخ تکرح مه رصانعکت نآ هک
 نویناحور ناونعهب هک یناسک يهمه .نیدهاجم ای هینیسح ای ؛دندرکیم
 ،یتوهال ،ینک يودهم ،ياهنماخ ،یمشاه دوخ ،دندوب هرود نآ زرابم
 }هکنیا{ ؛دنتشادن لقتسم تکرح اهنیا يهمه ،يروفغ هدازلگ ،يروشآ
 ،یتعیرش و نیدهاجم اب ناشدوخ نیب یتبش ،دننزب یبزح ،دننزب ینامزاس
 .دندرکیم نییعت داشرا هینیسح و هناحلسم شبنج اب ناشدوخ لوق هب

 ناماس نایرج ود نیا هب بستنم ار یلکشتم نایرج ناشدوخ }اما{
 ياضف و نارود گنهرف زا تیناحور اهنیا يهمه بایغ رد اما ؛دندادن
 .}...{ دییوگیم امش هک مه یهیقفتیالو .درک هدافتسا نارود

 نآلا هک ردقنیا ،)يدالیم 70 و 60( ام 50 و 40 ياهههد ،هرود نآ
 ار شايدرف موهفم هب يدازآ .دوبن مهم عقوم نآ ،تسه مهم يدازآ
 ِ نارود ،نارود ،دنتفگیم .دوب حرطم نالک يدازآ عقوم نآ .مییوگیم
 يدازآ .تسا هیامرس و راک داضت شلد رد ،تسا مسیلایرپما و قلخ داضت
 .تسا هیامرس و راک داضت شلد رد ،تسا مسیلایرپما دیق زا يدازآ ،لوا

 يدازآ ،مود يهلحرم .دوب مسیلایرپما دیق زا يدازآ ،لوا يدازآ }هلحرم{
 رگرامثتسا نایرج پمک زا يدازآ ،نیا لد رد .دوب یلخاد دادبتسا دیق زا
 نآ اذل .دنکیم قرف یلیخ نارود نیا ياضف اب نارود نآ ياضف .دوب
 و دندوب ریذپيربهر ًالماک ،نیع رد مه و نهذ رد مه اهورین نارود
 يربهر ینعی ؛دوب کیژولوئدیا نارود مه نارود .دندوب مه ریذپینومژه
 وجشناد ره هک زورما لثم درفنم ِ تکرح .دوب ضورفم همه یناشیپ ِسپ رد
 يدرف يهژورپ دهاوخب فنص ،دربب شیپ ار شدوخ يدرف يهژورپ دهاوخب
 رب{ ،دوب یمومع نامرآ کی .دوبن يروطنیا ،... و دربب شیپ ار شدوخ
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 کی الاح .دنک يربهر و دیایب یکی دوب زاین یمومع نامرآ نآ }ساسا
 ياقآ دعب نارود ،درک ار راک نیا و دمآ هناحلسم شبنج ًالثم ینارود
 -56-57 صوصخهب- ینیمخ ياقآ هکیتقو .درک ار راک نیا ،دمآ ینیمخ
 .دوبن ياهتفاینامزاس يهعماج ناریا يهعماج ،دش رادیدپ ربهر ناونعهب
 نادنز رد ،دندوب هدرک مدهنم ،دندوب هدرک ریگتسد همه ار اهنامزاس
 هطبار نوریب اب هک مه اهتیزکرم نآ یلو ،تشاد دوجو ییاهتیزکرم
 ،دمآ دوجوهب دعب هب 54 زا کیژولوئدیا ألخ کی هک تسا نیا .دنتشادن
 ،دوب یتعیرش هک مه ار هرود گولوئدیا هکنیا زا یشان لاکیزیف ألخ کی
 کی .درک تلحر هک مه اجنآ ،تفر جراخ هک مه 56 لاس و تشادن دوجو
 ون ياهيژولوئدیا هک دش ادیپ 54 لاس هک مه کیژولوئدیا نارحب
 هب شیارگ نهذ رد رادقم کی .دننک لح ینارود يهلئسم دنناوتیمن
-300 بوخ ناریا رد هک مه تیناحور .دش ادیپ زاب یتنس يژولوئدیا

 یصوصخ ياههزوح رد ،دناهتشاد طابترا مدرم اب شیب و مک ،لاس 1200
 . ... و دناهدوب یلحم دمتعم ،دناهدوب اضق ياههزوح وت رد ،دناهدوب

 زا یشخب .تشاد مدرم اب مه کیدزن یفطاع يهطبار کی }تیناحور{
 فرصمً انیع و تفرگ ار مه ار 50 و 40 يههد تازرابم زا یشان گنهرف
 هجو .تسا هیضق هجو کی نیا .تفرگ رارق هرود يربهر عضوم رد و درک
 نیا ،دشاب رود هب فاصنا و دید يهزوح زا دیابیمن هک مه هیضق يدعب
 يههد .تشاد ياهنمیه شدوخ يارب مه ینیمخ ياقآ دوخ هک تسا

 ملظ ِدض ِرصنع ،درک یسایس ار هزوح هک دوب یعجرم حالطصاهب کی 40
 شاهیاس ،دش دیعبت مه دعب و تفر نادنز مه 42 .41 لاس .دوب وا رد
 ًالثم .دندرکیم شظاحل مه نارود ياهنایرج .تشاد رارق طیارش يور
 ار ناشیاهراون ،دندرکیم شخپ ار ینیمخ ياقآ ياههیمالعا نیدهاجم
 ینیمخ ياقآ اب تبثم دروخرب یتعیرش ًالثم ییاهاج ،دندرکیم شخپ
 یناگیاپلگ يور ،عجارم يور شکیژتارتسا یحارط رد داژنفینح .دراد
 ياقآ اب فجن دنتفر نیدهاجم زا یهورگ .دوب هدرک زاب هژیو باسح
 يوزوحنورد ياهتیحالص کی مه زین وا دوخ .دندرک رادید ینیمخ
 زا هرخألاب ،دمآیم باسحهب یعامتجا ِ ملظِ دض رصنع کی مه ،تشاد
 تسا نیا مهم تقونآ .دوب طیارش يور شاهیاس .دوب هدش دیعبت ناریا
 هک دش باتک 48 لاس تیالو يروئت کی .تشاد مه يروئت کی هک
 رمع ،هلوبقم ثیدح نامه و دوب ءاطغلافشاک يهدیا نیمه زا هتفرگرب
 يربهر هب تیناحور ار لیاسو و بابسا عومجم هک تسا نیا .هلظنح نبا
 }هنوگ{نیا .تشاد شدوخ یخیرات يژولوئدیا تیبثت يارب ،ینیمخ ياقآ
 يربهر ،دوب ریذپيربهر هعماج .تفرگ تروص قافتا نیا 58 هک تسا
 يژولوئدیا رد اهرکفنشور .تشاد مه يروئت ،دوب عزانمالب ینیمخ ياقآ
 .دنتشادن يروئت مه تاحالصا يارب .دنرادن مه نآلا .دنتشادن يروئت رگید
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 نولباش هک تسین نیا يهصرع هک هعماج يهصرع نارود ره رد !نیبب
 هتشاد رصنع ات سکره ،دننک تردق هفصانملاب میهست و میسقت ،دنراذگب
 !ناه تسا بوخ میوگیمن ،دهدیم صاصتخا شدوخ هب ار نارود ،دشاب
 ود ره تیناحور .تسا يروئت رصنع مه یکی ،تسا تالیکشت رصنع یکی
 هطورشم رد .تفرگ ار نایرج تالیکشت اب میدید مه وکابنت رد .تشاد ار
 ًاتعیبط مه بالقنا رد ،دمآ هصرع هب عیرس شدوخ ِ یتنس تالیکشت اب مه
 ینیمخ ياقآ ِدوخ يامزیراک و تشاد نامزاس ،تشاد يروئت .روطنیمه
 نوناق ،دش لیکشت یمالسا يروهمج ،رصنع هس نیا تلصو زا .دوب مه
 میتفر هک رتولج الاح .هیقفتیالو لصا ِ نیکر نکر اب ،دش هتشون یساسا
 .میزادرپیم }عوضوم نیا هب{ رتشیب هللاءاشنا شیاج رس

*** 

 نیا .منادیمن بالقنا ار ناریا بالقنا نم هک دیوگیم وکوف :شسرپ
 بزح }نامز نآ رد هکنیا هب هجوت اب{ ،دوب روطچ هطورشم رد مزیمانید
 ... و دوب اهنمجنا ،دوب نآ لیسناتپ ،دوبن تروص نآ هب

 هکنیا زا لبق ،میدرک رورم مه اب هک تالیکشت رد دینیبب بوخ :خساپ
 نمجنا هکنیا زا لبق .دندوب هدمآ اهیفخم نمجنا ،دنیایب اهنمجنا
 ناریا رد نوسامارف ياهیهدنامزاس ،زیخ راهچ هس رد ،دنیایب اهیفخم
 ،دندمآ بازحا هکنیا اب نامزمه ،ریغص دادبتسا زا دعب .دوب هتفرگ لکش
 هکنیا .دندمآ -رتدوز رادقم کی اهنمجنا هتبلا– مه اهنمجنا و بازحا
 يهزوح رد ناریا يهعماج قافتا نیا زا لبق !دندمآ اهنمجنا رمالارخآ
 ،یتنس نایرج نآ .تشاد ار شدوخ صاخ ياهیهدنامزاس يرکفنشور
 .دنتشاد ار ناشدوخ صاخ یهدنامزاس مه تیناحور و رازاب ینعی
 بازحا یهتنم هدش هتفاینامزاس هطورشم نارود رد ناریا يهعماج
 دندش لیکشت هک مه دعب .دوب یهاتوک و هتسسگ نارود یلیخ ناشنارود
 وضع و دننکب یشزومآ راک و يزاسرداک راک ،دننک یبزح راک هکنیا ياجهب
 و ناملراپ رد دنتفر عیرس هک دندش یناگبخن تالیکشت ،دنریگب
 ،دیریگب تردق گنج ار ناملراپ رگا الاح .دنتفر تردق رد مه ناشیشخب
 ادیپ غولب یلیخ هک تسا نیا .ناملراپ يوت مه دنتفر تلود رد مه
 ،دندرکیم ادیپ ًالثم ار ناشدوخ یعقاو لکش بازحا رگا ،هلب .دندرکن
 نوبیرت بحاص و دندرکیم ادیپ طابترا هعماج اب و دندادیم شزومآ
 شزومآ يریگوضع رب مدقم و دننکب يریگوضع دنتسناوتیم ،دندشیم
 روطنیمه مه کیژولوئدیا ظاحل هب .داتفایم ناریا رد یمهم قافتا ،دنهدب
 .دوب یهاتوک نارود ،هطورشم دوخ رد کیژولوئدیا يوپاکت نارود .تسا
 ،دش ادیپ شزومآ تصرف هک اج ره ،میسریم يدنبعمج رد الاح یلو
 }ناهاوخهطورشم{ هک يزور 30 نامه رد ًالثم .درک ادیپ قمع هطورشم
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 مدرم ،دندوب هتسشن تسب و دندوب هدز رداچ ترافس رد کهلق نیمه رد
 زور رد تعاس تشه اهرداچ رد هک اهرکفنشور ياهشزومآ رثا رد اجنآ
 یلک و نالک روطهب هطورشم هک ًالصا دندیمهف اجنآ ،دنتشاذگیم تقو
 زا شزومآ و یتالیکشت روهظ و زورب يارب نامز رگا هک تسا نیا !تسیچ
.دنکیم ادیپ قمع تکرح ،دوش مهارف یتالیکشت عون
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 سدنهم ياقآ زا هزاجا بسک اب و ریخهبرصع و ناتسود هب مالس اب
 نامهرهچ مه ام و تسا مرگ اوه .مینکیم زاغآ ار زورما ثحب یباحس
 دینکیم لمحت هکنیا يارب ،دوشیم ینوجعم یسوبع و امرگ .سوبع
 یشم ،هطورشم يژتارتسا :دنتسه دراوم نیا زورما ياهثحب .مینونمم
 يریگتهج ًاتیاهن و ؛ییایفارغج درب ؛یعامتجا درب ؛مدرم شقن و نآ
 نیمهدزیس و مییآیم مهدرگ هک تسا ياهتفه نیمودوتسیب .یتاقبط
 درکیور ود .تسا يژتارتسا ثحب لوا ثحب .تسا هطورشم تسشن
 یفن ،لوا يهلحرم :دیآیم مشچ هب هطورشم رد ياهلحرم کیژتارتسا
 يایحا زاب و تاجن ،مود يهلحرم و ؛تیطورشم ققحت و تیقلطم
 .تیطورشم

 زارف يژتارتسا
 ياهلحرم کیژتارتسا ياهدرکیور

 تیطورشم ققحت – تیقلطم یفن :لوا هلحرم
 زا معا .دوب هاوخهطورشم عومجم رد هعماج لوا يهلحرم رد

 رد رضاح ماع مدرم و رجات ،يرازاب ،بساک ،روهشیپ ،یناحور ،رکفنشور
 یهتنم دنتشادیم یئرم دوب تنطلس نامه هک ار نارود فرظ هنحص
 يژتارتسا رد اذل .دوش هطورشم دوب انب دوب هقلطم نامز نآ ات هک یتنطلس
 هاشنیدلارفظم .دشیم ظاحل هاش و دوب لصا تنطلس ظفح لوا يهلحرم
 .دوبن کسیر لها .دوب راکهظفاحم تیاغ هب .تشاد یصاخ ياهیگژیو
 ار هرود یفرع یقالخا داسف نیشنزیربت دهعیلو ناونع هب .دوب ارادم لها
 هب ،هرود عجارم ریثأت تحت تدش هب و یبهذم لاح نیع رد اما تشاد
 باسح مه یناهبهب و ییابطابط تایآ يور و دوب فجن ثلثم صوصخ
 یبهذم گنهرف و ندوب ارادم لها هک اجنآ زا نیاربانب .درکیم زاب هژیو
 ظاحل مه ار عجارم و تشادن ار هطورشم لباقم یگداتسیا يانب تشاد
 و تنطلس مه هاوخهطورشم يهعماج ور نیمه زا .درک یم
 ]هک دوب نیا[ داتفا هک ياهژیو قافتا اما .درک ظاحل ار هاشنیدلارفظم
 درک توف هاش هطورشم نامرف رودص زا سپ ینامز كدنا هاشنیدلارفظم
 يدهعیلو نامز رد هاشیلعدمحم هچرگ .دش وا نیشناج هاشیلعدمحم و
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 هب هطورشم زا تیامح تسژ نارهت رد یهاش يهرود لیاوا و زیربت رد
 یخیرات عنام هک دوب نیا درک افیا هک يایخیرات شقن اما ،دوب هتفرگ دوخ
 شدوخ تیروحم اب ياهلباقم يودرا و پمک وا .دش ناریا رد روطت و لوحت
 .دندوب وا ياونمه و مدمه زین عجترم نویناحور زا یشخب .داد لیکشت
 شرانک رد ،لاشپاش ،شایسور ملعم هلمج زا اهسور و اهقازق زا یفیط
 و دروآ نارهت هب دوخ اب زیربت زا يرگبوکرس نوماریپ هکنیا هصالخ .دندوب
 زا ناریا يهطورشم .داتسیا هطورشم لباقم ًالمع پمک نیا لیکشت اب
 ههجاوم رد ار نارود هس نامز نیا ات هیلوا ياههراگنا يریگلکش يادتبا
 .درک هبرجت شدوخ اب

 یهاشنیدلارصان مسیتراپانب نارود :لوا نارود
 ياهراعش رگبوکرس عجترم نایرج هک تسا ینعم نیا هب مسیتراپانب
 ؛دزاسیم اهنآ زا يزتناف یتکام و دنکیم بحاصت و دریگیم ار نارود
 لیکشت لثم شرخآ يههد رد هاشنیدلارصان تامادقا يهعومجم دننام
 ون ،نارهت رد اههمسجم نتشاذگ راک ،هنیباک نآ لکش ،نردم يهنیباک
 رواک تقیقح رد هاشنیدلارصان . ...و يرهش ناملبم ،اهنادیم ندرک
 هنابلطحالصا ینیتسوپ نورد زا و شتاذ رد هکنآ نودب دیشوپ ار تاحالصا
 امش ینعی ؛مسیتراپانب دنیوگیم نتفرگ روگیف عون نیا هب .دشاب هدیشوپ
 ،دیریذپب  ار نآ ینارود تحلصم هب انب اما دیشاب هتشادن لوبق ار يزیچ
 راک نورد رد و دیزاسب اهنآ زا مه یتکام و دینک هرداصم ار شیاهراعش
 زا سپ ناریا تسار نایرج زا یشخب هک يدروخرب عون .دینکب ار دوخ
 زا یشکور ،نوناق زا یشکور زین تفرگ شیپ تاحالصا تسکش
 ناتدوخ نالا هکنیاامک .دوب مسینردم زا يزتناف یشکور و یبلطحالصا
 .دش رس يرصان مسیتراپانب اب لوا نارود .دیتسه نآ زا یشخب دهاش

 يرفظم يرگارادم :مود نارود
 هاشنیدلارفظم دوبن انب .دوب يرفظم يرگارادم يهنامز مود نارود

 زا یکرد مه نادنچ و درکیم تکرح يریخأت .دتسیاب تکرح لباقم
 .درک رداص ار هطورشم نامرف هرخالاب اما تشادن هطورشم

 یهاشیلعدمحم قاتلش :موس نارود
 قاتلش .دوب یهاشیلعدمحم قاتلش يهرود موس يهرود اما

 سپ .درک ياهلحرمود و روط هب روط یمک ار يژتارتسا یهاشیلعدمحم
 هب زا سپ و دنداتسیا هطورشم لباقم شپمک و هاشیلعدمحم هکنیا زا
 ینارود رد .تفرگ شیپ رد يرگید يژتارتسا هطورشم سلجم نتسب پوت
 هطورشم لباقم داد لیکشت هک یپمک اب و دمآ نارهت هب هاشیلعدمحم هک
 درخ يژتارتسا کی دهاش سلجم نتسب پوت هب نامز ات ،تفرگ رارق
 تیطورشم ققحت و تیقلطم یفن لوا يهلحرم رد رگا .میتسه )طساو(
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 پوت هب ات راذگ نارود نآ رد اجنیا ،دشیم هدرب شیپ تنطلس ظاحل اب
 دوب انب .دش هتسب راک هب يدیدج یگدنربشیپ ،سلجم نتسب
 .دننکشب ار هطورشمدض پمک تمواقم هطورشم پمک و ناهاوخهطورشم
 و دش هتسب پوت هب سلجم هکنیا ات تشذگ راجنلک نیا هب یهام دنچ
 هعقاو نیا زا سپ .دش هنوگرگد قافتا نیا زا سپ هطورشم يژتارتسا
 میهاوخ هک دنام هنحص رد یتیلقا طقف و درک ادیپ يدج شزیر هطورشم
 اهعنام فذح و هطورشم يایحازاب و تاجن دندنام هک یناسک طخ .دید
 یعون رگبوکرس يهطورشمدض عجترم پمک لباقم رد اجنیا .دوب
 هدیچرب تنطلس ساسا دوبن انب زونه زاب یلو دش هتفرگ شیپ مسینوگاتنآ
 ساسا ظفح اب ،دوب شیودرا و هاشیلعدمحم هک ،یخیرات عنام فذح .دوش
 و تیقلطم یفن لوا يهلحرم سپ .دش هتفرگ شیپ هطورشم تنطلس
 و راذگ نارود کی نآ رد هک دوب یگدنربشیپ ناوت اب تیطورشم ققحت
 .میراد ار هطورشمدض نایرج ندز سپ و تمواقم نآ زا سپس و طساو

 تیطورشم يایحازاب و تاجن :مود هلحرم
 يایحازاب و تاجن و راذگ نارود زا ناهاوخهطورشم روبع مود يهلحرم

 .تسا تنطلس رداک ظفح و هاشیلعدمحم فذح لصا اب هطورشم

  بکرم یشم
 رصانع لوا يهلحرم .دوب یبکرم یشم نارود نیا یشم

 .دوب تدهاجم مود يهلحرم و تمواقم و تملاسم یشم يهدنهدلیکشت

 تمواقم و تملاسم
 و یهاشیلعدمحم تمواقم زا شیپ ،لوا يهلحرم رد هطورشم یشم

 صوصخم نزو اب دوب تمواقم-تملاسم رتشیب ،سلجم نتسب پوت هب
 اهیهدنامزاس مومع و یگدنربشیپ ،تابلاطم حرط .تملاسم يارب رتنوزفا
 ،عمجت ،نصحت لیبق زا دوب ییاهتکرح مه هعماج نحص رد .دوب ینلع
 نوماریپ عاجترا زا یشخب نوچ دشیم هدید مه یتمواقم .تسب و چوک
 يهعومجم هاشیلعدمحم هک مه وا زا سپ و دوب لاعف هاشنیدلارفظم
 نیا زا .دنک ون ار نآ ياهلولس دیشوک و درک يزاسزاب ار ارگسپاو نایرج
 ،میراد ار ینلع-یفخم ياهیهدنامزاس و تکرح زرم کی ]رگید[ هلحرم
 هلمج زا زیچ همه .دوب تمواقم-تملاسم رود زونه لاح ره هب اما
 زا یشخب ياهنم دوب ینلع اهیهدنامزاس ]بلاغ[ و اهیگدنربشیپ
 يهگر کی رظان و دهاش نامز نامه .اههمانبش رشن و اهیهدنامزاس
 و دروآ يور رورت و فذح هب هک میدوب مه یطارفا تسیلاکیدار راتخمدوخ
 ینتان ناردارب ]هک ییاج ات دیسر[ مه هاش نوماریپ ]هب[ شدوخ ریس رد
 رگا .دنتشاد ار تنطلس بحاصت و هاش ندز رانک سوه هاشیلعدمحم
 اب تردق بحاصت طخ ناشطخ هک ،ار هاشنیدلارفظم ینتان ناردارب تکرح



 

201 

 

 ياهنمجنا زا یشخب رد راتخمدوخ يهگر رانک رد ،دوب تصرف زا هدافتسا
 لوا يهلحرم رد یطارفا یمسیلاکیدار دهاش عومجم رد میهد رارق یبیغ
 .یلصا نایرج هن و رابیوج و هگر کی دح رد هتبلا ،میتسه

 تدهاجم
 یشم تسا ریغص دادبتسا نارود رد هک مود يهلحرم یشم اما

 نآ زا شیپ .دنیآیم نادیم هب ناییادف و نیدهاجم اجنیا .تسا تدهاجم
 مقر ياهنوگ هب طیارش اجنیا .دندوب راکياپ مدرم و رازاب ،یناحور ،رکفنشور
 نارود ششک .دنتسرفیم یصخرم هب ار لوا يهرود نالاعف هک دروخیم
 صوصخم نزو و ینیگنس ریز دناوتیمن یسکره هک تسا ياهنوگ هب دیدج
 مه یشخب ًاتیاهن و ناهفصا ،تشر ،زیربت رد ناییادف و نیدهاجم .دورب نآ
 ضوع یشم سلجم نتسب پوت هب زا سپ .دنیآیم نادیم هب نارهت رد
 رد .میدرک رورم هک کیژتارتسا رییغت نامه بوچراچ رد ]هتبلا[ دوشیم
 بازحا .دننامیم یقاب يزابكاپ ٍتیلقا و دریگیم تروص یشزیر عطقم نیا
 پوت هب ناملراپ .دنتسین ینلع تیلاعف هب رداق رگید اهنمجنا .دنوریم رانک
 زا هک ینلع و کیتارکومد ياهداهن مامت هکنیا هصالخ .دوشیم هتسب
 هصرع ای دنوشیم هتسب پوت هب سلجم لثم ای دندوب هطورشم ياهدرواتسد
 اجنیا .دنوشیم يروسناسدوخ و یلیطعتدوخ راچد و دوشیم گنت ناشیارب
 نیا[ .دهدیم يرست ار دوخ يهیحور و دیآیم نادیم هب یتیلقا رگید
 و حتف نارهت تیاهن رد ات ]دوریم شیپ[ و دوشیم عورش زیربت زا ]تکرح
 .دوشیم نوگنرس هاش

 نآ اب ییاهن يدنبعمج رد هک مهد یم هجوت یخیرات هطقن کی هب
 دوشیم روط هب روط یناهگان رایسب ینامز طیارش ًاساسا .میراد راک و رس
 هب دیدج یشم و دشاب هداد تسد زا ار دوخ يهفسلف یلبق یشم هک
 يژتارتسا نییعت رد لباقم نایرج شقن .دوش لیمحت ناگدنربشیپ
 ياهدننکنییعت شقن یشم نییعت رد یلو تسین ياهدننکنییعت نادنچ
 نییعت رب ار لباقم نایرج ریثأت[ ههد هب ههد ناریا رصاعم خیرات رد .دراد
 .تسا ینلع یشم تسیب يههد یشم .مینکیم هبرجت ]رگید فرط یشم
 ای سلجم هب دورو يارب بازحا يهمانرب ،یناملراپ يهزرابم ،ینوناق راک
 یشم یس يههد لوا لاس ود و تسیب يههد رخآ ات تلود
 يههد لوا لاس ود و تسیب يههد مامت رد .تسا نارود يهدشهتفریذپ
 هشیپ مسینوگاتنآ یسک مینیبیمن تسا یلم تلود رارقتسا نامز هک یس
 يهفسلف هک هدوت بزح يرسفا نامزاس زا ریغ .دنک هشیپ يراکیفخم و
 ،ینیمزریز و ینلعریغ و یفخم راک ،تشاد ار دوخ صاخ یتالیکشت
 رییغت يارب زیخ و نورد رد ندش روط هب روط ،هناحلسم يهزرابم كرادت
 .مینیبیمن یشم
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 تیامح اب هاش میژر 32 لاس گسنارگ ناتسبات بوکرس زا سپ
 تیناحور زا یشخب ،سیلگنا و اکیرمآ یعاجترا یتسیلایرپما سیاسد
 روط هب روط ار طیارش هتسشنزاب نارسفا نوناک و رابرد ،شیدناهایس
 ،یتسیراتناملراپ يهزرابم ،سلجم هب دورو رگید دیدج طیارش رد .دنکیم
 يهفسلف هک سکره .دوشیم جراخ همه نهذ زا ینوناق راک و ینلع راک
 .دریگیم رارق طیارش دیاسفآ رد ،دنکن جراخ نهذ زا ار نیشیپ یتازرابم
 يارب يوفص باون .دوشیم لیکشت اتدوک زا سپ هلصافالب مهدجه سلجم
 رارق دیاسفآ رد مه ًالماک و دوشیم دزمان مهدجه سلجم هب دورو
 ]لابتوف ي[ هصرع هب 112مادرتسمآ سکاژآ میت 1970 يههد رد .دریگیم
 یبرم .درک ضوع ار متسیسً الک و دوب ییون میت مادرتسمآ سکاژآ .دمآ
 و يرکف رایسب یتیصخش يو 113.سکاوک نافتسا مان هب تشاد يروکف
 لاس تسیب نامز نآ ات .دشن مه رارکت هک دوب شزرو رد گولوئدیا کی
 هک دوب یسیلگنا 3-3-4 کیسالک متسیس ریثأت تحت يزاب شور هک دوب
 نزرس دراوروف کی و دندرکیم رتناس هشوگ زا اهکبفاه و اهعفادم نآ رد
 و تساخرب هفسلف نیا لباقم سکاوک نافتسا .دزیم لگ هک دنتشاد مه
 110×90 لیطتسم کی ام .میرادن راک نیمز ياههشوگ هب طقف ام تفگ
 یفرح .میراد راک هصرع مامت اب ام ]ینعی .میراد راک نآ مامت اب و[ میراد
 نکیزاب رفن هد مسا ،دیشوپیم یجنران دنله میت نوچ .دز یفیک رایسب
 .دندمآیم مه اب و دنتفریم مه اب رفن هد نیا .دنتشاذگ اههلال جاوما ار میت
 دیاسفآ رد رگا درکیم يزاب دنله اب سک ره 1974 یناهج ماج رد
 ،دوبن تسد کی و اپ کی و رتم کی و رتم مین شدیاسفآ رگید ،دنامیم
 .دوب مولعم لماک شدیاسفآ ینعی ؛تفرگیم رارق دیاسفآ رد رتم یس
 دیاسفآ رد یجنرانریغ رفن ود یکی یتقو .دندوب شوپ یجنران نیمز فصن
 دناهداد ماجنا یکیتکات ياطخ هک دندوب صیخشت لباق حوضو هب دنتفریم
 یشم هک تسا نیا .تفر دیاسفآ رد هنوگنیا باون .دناهتفر دیاسفآ رد و
 یلم تمواقم تضهن .دنتفر افخ رد همه .دش تمواقم یشم یس يههد
 مویسرسنک لیکشت هیلع هینایب و همانزور ياج همانبش .دش سیسأت
 زا یشخب و همه .تفرگ ار قدصم رتکد ینلع نارود ياههلاقم ياج
 ًاتعیبط تیعضو نیا رد .دنتفر نیریز ياههیال رد زین ییوجشناد شبنج
 رکف مه رگا .درکیمن رکف ینلع-ینوناق يهزرابم ياهرازبا هب یسک رگید
 .تفرگیم رارق دیاسفآ رد ،درکیم

 یبوکرس ههد نیا يادتبا رد .دش ضوع اضف ًاساسا لهچ يههد
 هب ناگمه ]رگید اجنیا[ .دش 32 لاس بوکرس يهمیمض و تفرگ تروص
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 اب طقف و درک دوشیمن میژر نیا اب يراک چیه هک دندیسر هجیتن نیا
 راک یپ رد هجو چیه هب سکچیه رگید .تفگ نخس دوشیم شدوخ نابز
 یتازرابم نیشیپ لسن .دوبن یندم ياهداهن و بزح لیکشت ،ینوناق ،ینلع
 دیدج لسن هب یخیرات و هناردپ ییامرفب و درک یلاخ ار نادیم ؛تفر رانک
 یهدنامزاس و یفخم يهزرابم ،هناحلسم یشم دیدج لسن ندمآ اب .دز
 هزرابم عون نیا زا ریغ .دش نارود يژتارتسا و یشم روحم یمیت يافکدوخ
 دوب يدرف هک یتعیرش شخبیهاگآ یشم رگم ،دشیمن هدید يرگید زیچ
 دندوبن سسؤم و یناب ناشدوخ هک ینیریاس .تشاد ار شدوخ يهفسلف و
 فیرعت نیدهاجم یهدنامزاس صوصخ هب ای یتعیرش لوح ار دوخ ناگمه
 اجنیا .دندش اهنآ رود يهدارب هیقب هیقب و روحم ود نآ ینعی .دندرکیم
 هک مه هاجنپ يههد .درکیمن رکف ینلع راک هب سکچیه ًاتعیبط رگید
 یمیژر ربارب رد مسبت و تملاسم نارود رگید .دوب يزادنارب و لمع يههد
 دوب هدش لسوتم بوکرس هب هاجنپ يههد و دوب هدرک بوکرس رابود هک
 ًاساسا دمآ هک دوب بالقنا مه یشم نیا يهمادا يهجیتن .دوب یفتنم ًاساسا
 .درک عمج ار هلاس 2500 تنطلس يهرفس

 طیارش زا ناریا يهعماج دعب هب 75 لاس زا مه 70 يههد رد
 يددجم دیما و دمآ نوریب 75 ات 60 ياهلاس هایس هب لیام يرتسکاخ
 و ینوناق ،ینلع يهزرابم دش هزرابم رگید .دش ادیپ تایح هب
 ،اهاروش تاباختنا رد انثتساالب مه تانایرج يهمه ًابیرقت .یتسیراتناملراپ
 دندرک تکرش مود و لوا رود يروهمج تسایر تاباختنا و مشش سلجم
 و ینوناق يهزرابم درکیور اب هنابلطحالصا یشم دش یشم و
 60 يههد هک ییاهنایرج ،دیدج نارود رد ور نیمه زا .یتسیراتناملراپ
 رد نوچ و دنتفرگ رارق يدنله عون زا دیاسفآ رد دنتشاد تسد هب هحلسا
 مه نالا و دنتفرگ سپ ار یشم نآ ًاظفل 1378-79 زا دندوب دیاسفآ
 و شنک ،ههجاوم و هرود اذل .دنرادن تسد هب حالس رگید هک دنایعدم
 .تسا مهم رایسب یشم نییعت يارب لباقم نایرج شنکاو

 يههد رد .دوشیم لیمحت مه ینامز و دوشیم رایتخا یهاگ یشم
 .دندرکیم ینلع راک اتدوک زا لبق ات اهورین .دش لیمحت تمواقم یشم 30
 سیسأتون ياهنامزاس هک ینازرابم مامت .دش لیمحت مه 40 يههد یشم
 ینلع راک دنتشاد 42 راهب و 41 لاس ات دنداد لیکشت ار 40 يههد
 نالاعف ... و نایوپ ،ناگدازعیدب ،اههدازدمحا ،یَنزج ،داژنفینح .دندرکیم
 ینارنخس ،دندرکیم ریثکت ار اه نمجنا هک دندوب ییوجشناد شبنج ینلع
 رد و دندرکیم ینلع یهدنامزاس ،دندرکیم شخپ هیمالعا ،دندرکیم
 42 دادرخ 15 بوکرس یلو .دنتشاد تکراشم مه هاگشناد نوریب بازحا
 زا شیپ .دش لیمحت یشم مه هطورشم رد .درک لیمحت همه رب ار یشم
 لیدبت تدهاجم هب دعب هب اجنیا زا ،دوب تمواقم-تملاسم ]یشم[ نآ
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 دصرد دون-داتشه هک تسا زییاپ نازیرگرب لثمً الماک یشم رییغت .دش
 ياهگرب دادعت و دنزیریم دندوب هدرک دشر ناتسبات رد هک ییاهگرب
 نیا هک دننامیم یقاب ناتخرد رب میسنوگاتنآ نازخ و زوس رد يدودحم
 و بآ[ رد .دندنویپیم راهب هب و دننامیم مه ناتسمز رخآ ات اهگرب
 مواقم ياهگرب رانک ار هچنغ مه نارهت شیپ هام ود یکی ]ياوه
 هنوگنیا یشم ندش روط هب روط .دیدیدیم 1385 ناتسمز زا هدنامیقاب
 یقاب مه یشخب هتبلا هک يدج یشزیر و یناکتهناخ اب تسا هارمه .تسا
 هک ناریا رد هژیو هب ؛دنورب دنناوتیمن رگید دننامیم هک اهنآ .دننامیم
 کیژولوئدیا تفا مه و )ناخراتس يرگهنادرم عون زا( تسا هنادرم تفا مه
 زا« :تفگیم يورسک اذل .تسین نتفر نوریب ناکما .یخیرات تفا مه و
 کی زا و يوک کی زیربت زا ،زیربت ناجیابرذآ زا ،دنام ناجیابرذآ ناریا
 نآ سپس .درکیم تمواقم راتس نآ رد هک زیخریما يهچوک کی يوک
 لیدبت روشک هب تیالو و تیالو هب رهش و رهش هب يوک و يوک هب هچوک
 دوب هدعاق نیمه قبط .دوشیم رارکت هشیمه یشم رد هدعاق نیا ».دش
 طیارش و دندنام ،یبیکرت یشم مود رصنع ،تدهاجم رصانع اجنیا رد هک
 صوصخم ،مینیبیم مه يهیقب رد ار یشم رییغت نیا .دندرک نوگرگد ار
 يهزرابم 1980 يههد يادتبا ات یلیش تازرابم .تسین ناریا
 اب هدنلآ 1973 یناویح يهنایشحو بوکرس یفالت هب ،دوب یتسینوگاتنا
 اب و کیتارکومد يهزرابم اب نیولیآ هک 80 ههد لوا .اکیرما تیامح
 تشادن یلیلد یکیرچ هزرابم رگید ،دمآ راک رس رب کیتارکومد باختنا
 يدازآ يههبج و  هناحلسم شبنج هک ینامز روداولاسلا رد .دوش ماجنا
 دندرک اضما حلص دادرارق تیمکاح اب 1990 يههد لوا روداولاسلا شخب
 ]هئوگاراکین رد[ اهتسیندناس نالا هکنیا ای .دش یلاخ حالس زا نادیم
 یسایس یندم شبنج کی ناونع هب ]راب نیا[ دنا هدمآ راک يور ًاددجم
 اج همه هدعاق نیا هک تسا نآ زا ناشن هک هحلسا نودب یتسیراتناملراپ
 رد .دوشیم باختنا یهاگ و لیمحت یهاگ یشم .تسا لکش نیمه هب
-جنپ دودح هک ،40 يههد لیمحت عون زا دش لیمحت یشم هطورشم
 .دش هژیو یهدنامزاس ًاتعیبط هرود نیا رد .دوب هطورشم زا سپ ههد شش
 دش میسقت ناریا يهعماج .ییادف ياهرفن دندش اهرفن ؛دندش هژیو اهرفن
 .دندش رگاشامت یتیرثکا و دندنام هدننکلمع یتیلقا ؛رگاشامت و لماع هب
 یقاب یلقادح ]لکش هب[ خرس نتم .هیشاح-نتم هب دش لیدبت هعماج
 یبکرم یشم ،نارود یشم .دمآ دوجو هب يرثکادح يدرز يهیشاح و دنام
 مود زاف و تمواقم-تملاسم ریغص دادبتسا زا شیپ نآ لوا زاف هک دوب
 .دوب تدهاجم نآ
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 یشم ياهرازبا
 ،اههلاسر ،تایرشن زا معا ؛دوب هعوبطم لوا زاف رد یشم ياهرازبا

 يهدنوشرشتنم رصانع یمامت لک رد ینعی يواتف و اههمانبش ،اههیمالعا
 هژیو ییآراک هک دوب تیناحور بارحم و ربنم ]رگید رازبا[ .راشتنا لباق
 ناملراپ و یهدنامزاس ،چوک ،ینیشنتسب لیبق زا رگید ياهرازبا .تشاد
 هب ،دوب تملاسم-تمواقم نارود هک لوا نارود رد اهرازبا نیا .دوب زین
 دح ات مه اهداهن و دوبن نایم رد یمسینوگاتنآ .دوب وگباوج لماک روط
 .دندوب یمویراوکآ ناکما دح ات یهدنامزاس اب زابور و ینلع ياهداهن ناکما
 ناملراپ اب ناریا رد یتازرابم دیدج تنس و دش لیکشت ناملراپ مه دعب
 هک نانچمه .درک ادیپ مه ار شدوخ صاخ تشونرس هک تفرگ لکش
 و هدششنیزگ ِيژتارتسا بقاعت هب مه یشم دوب ياهلحرمود يژتارتسا
 .دش بکرم یشم هب لیدبت ياهلحرمود يهدشذاختا

 مدرم
 اهنآ مه اب و میتفر مدرم نوگهنوگ ياههیال رد فلتخم ياهزارف رد

 یگنرد عون زا مدرم ناونع رب نادنچ رگید اجنیا اذل .میدرک رورم مه اب ار
 .مینکیمن گنرد میتشاد مدرم رب وکابنت رد هک

 تکراشم ،تلادع ،تمارک ،تینما :اههدوقفم یپ رد
 یخیرات يهدوقفم ياههقلح یپ رد مدرم هک میتفایرد مه اب رتشیپ

 مهم هتکن نیا هب هجوت .تکراشم و تلادع ،تمارک ،تینما ینعی ؛دندوب
 روضح نیا هطورشم رد ،دوب ياهطقن مدرم روضح وکابنت رد رگا هک تسا
 هب یهاتوک يهرود مدرم وکابنت رد .تسا شزرا رپ رایسب نیا .دش يدنور
 تیناحور یعمج باوبا ناونع هب ]مه نآ[ دندرک رپ ار نآ و دندمآ هنحص
 .دندوب وکابنت شبنج يهدنربشیپ و رتراتسا یلصا نوتس ود هک راجت و
 دندمآ مدرم هطورشم رد ]راب نیا[ وکابنت زا لاس هدزاود-هد يهلصاف اب اما
 رد[ دش هبرجت تدمهاتوک يزارف وکابنت رد .دندرک هبرجت ار دنور کی و
 وکابنت رد .دش هبرجت تدمینالوط شیبامک يدنور هطورشم رد ]هک یلاح
 ام« هک موهفم نیا تابثا يارب دندز تردق هب يرگنلت دوخ روضح اب مدرم
 رد هک »دنک ظاحل ار ام دیاب هقلطم تردق .تسه مه تیعر .میتسه مه
 روضح يهفسلف .تردق یمدق دنچ ینیشنبقع هب دش رجنم مه تیاهن
 .دوب هقلطم تردق طسوت اهنآ ندرک ظاحل وکابنت زارف رد مدرم تدمهاتوک

 هب ههد کی دودح مدرم هطورشم رد .داتفا يرگید قافتا هطورشم رد
 هب يرگنلت ]طقف[ دنتساوخیمن رگید و دندنام هنحص رد ،دندمآ هنحص
 راک اجنیا .دننک دیقم و هطورشم ار تردق دنتساوخیم هکلب دننزب تردق
 تشذگ »میناسنا مه ام ،نک ظاحل مه ار ام ،میتسه مه ام« و رگنلت زا
 شخب ]مدرم[ ام و تسا تقیقح زا یشخب تردق هکنیا هب دندیسر و
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 .دندرک حرطم ار تعیب ]هک دوب ور نیمه زا[ .میتسه تقیقح زا رتمهم
 و تعیب یساسا نوناق .تسا یساسا نوناق نامه نردم نارود رد تعیب
 هکنآ هصالخ .دوب هقلطم نآ زا شیپ هک یتنطلس و مدرم نیب دش یقاثیم
 روضح -1 :داتفا یفیک قافتا ود هطورشم رد مدرم روضح بوچراچ رد
 رگنلت -2 .هطورشم يدنور روضح هب دش لیدبت وکابنت رد مدرم ياهطقن

 طورشم ،تردق ندنار بقع دنور هب دش لیدبت وکابنت »نک ظاحل ار ام«
 .»وش دیقم و نک تعیب ام اب« هک تردق هب میهفت و نآ ندرک

 مدرم تیعقوم
 تسدکیدزن یخیرات يهبرجت هب دندوب زهجم هطورشم رد مدرم

 یتازرابم یخیرات يهظفاح و هبرجت بحاص مدرم نآ زا شیپ .وکابنت
 ،هبرجت هب زیهجت زا ریغ ]راب نیا هکنیا مدرم تیعقوم[ مود هجو .دندوبن
 هاگولگ هب زونه متس وکابنت زا شیپ .فیلکت يهناتسآ هب دندوب هدیسر
 ات وکابنت زا هک یتاقافتا اب .درکیم القت ندب يهنایم رد ؛دوب هدیسرن
 توافت .فیلکت يهناتسآ هب دندیسر ؛دندش بلهبناج مدرم داتفا هطورشم
 هدمآ رد ادص هب ناهج رد یسرج گناب ]هطورشم راگزور رد[ هکنیا موس
 و دوب هدیسر مه ناریا هب ینامثع و هیسور زا مارآ مارآ شیاوآ هک دوب
 هداتفا هار هب ناهج رد یناوراک هک دندوب هدرک رواب و دندوب هتفایرد مدرم
 دنتساوخیم و دنک ون یناگدنز ات دوریم یناوراک هکنیا هصالخ و تسا
 هب فیلکت يهناتسآ هب ندیسر رانک رد هبرجت نآ .دندنویپب ناوراک نیا هب
 ناریا مدرم شوگ رد یللملانیب ناوراک سرج گناب گنوآ يهوالع
 رد مدرم تیعقوم زا رتعفترم رایسب هک دیشخب مدرم هب يرترب تیعقوم
  .دوب وکابنت نارود

 مدرم روضح یگنوگچ
 رد .درک میسقت هلحرم هس هب ناوتیم ار هطورشم رد ار مدرم روضح

 تیامح مه مدرم و داتفا هار ياهلولو کی ؛دندوب یماح لوا يهلحرم
 و یفخم ياهنمجنا رد و دندش رضاح مود يهلحرم رد .دندرک
 لماع موس يهلحرم رد .دندرک ادیپ روضح یتیالو یتلایا ياهنمجنا
 و رادیب ترطف يهدنیامن هک دش ادیپ یناخراتس هلحرم نیا رد .دندش
 مدرم رگید اجنیا .يزیربت رایع اب ]مه نآ[ دوب ناریا يهعماج كاپ نادجو
 نارود و دمآ رس کیسالک روضح و تیامح نارود رگید .دندش لماع
 نارود رد مدرم روضح یگنوگچ و تیفیک نیاربانب .دیسر رس تیلماع
 تیامح .تیلماع و هنالاعف روضح ،تیامح :تفای یلماکت هلپ هلپ هطورشم
 ایحا و تاجن دصق هب تیلماع و تیبثت دصق هب روضح ،ییاومنه دصق هب
 .دندش رتلماکتم هلحرم هب هلحرم ؛دوب
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 مدرم ششک
 ؛يراذگتقو :میراد صخاش دنچ مدرم ششک شجنس يارب

 نارهت رد راجت ندروخ بوچ نامز زا مدرم .يزابناج ؛يریگیپ ؛يراذگهیام
 ات )دوب هدش هدز نآ زا لبق هام دنچ هطورشم تراتسا تفگ ناوتیم(
 و قوش و قوذ اب و تاقافتا بات و بت هارمه هام لهچ ،هطورشم نامرف
 هطورشم نامرف زا مه لاس ود .دندمآ ولج ناشیناشیپ سپ رد يایسورع
 ؛دنتشاد يدج روضح ... و تاعامتجا ،اهنمجنا رد ریغص دادبتسا ات
 هصرع مدرم زا یشخب اما ءالخ نارود رد .دنتفر سلجم هب هک مه ياهدع
 ،هدرکن كرت ار هنحص و دنتفرگ رگج هب نادند یخرب یلو دندش جراخ
 ینامز .ناهفصا مه دعب و تشر ،زیربت لثم ؛دنتشارفا رب قریب و دندنام
 نویناحور و نارکفنشور ،هطورشم نارادهیالط هک دندرک كرت ار هنحص
 هک ار هنحص دامجنا مدرم .دنتشادن فرصم يارب يژرنا رگید هدنربشیپ
 رد هدنیآ يهسلج ار بلطم نیا هللاءاشنا .دندش جراخ هصرع زا دندید
 .درک میهاوخ رورم اهیماکان و اهدرواتسد شخب

 مدرم بیصن
 و دندرک زارحا یتیوه هک دش نیا هطورشم زا مدرم بیصن تیاهن رد

 رد مه .دش حرطم تلم قوقح .تفر راک هب اهنآ يارب »تلم« يهژاو
 بازحا ،اهنمجنا رد و دندش هدنیامن بحاص ناملراپ رد مه و اهنمجنا
 یصقان ءالخ یتدم زا سپ .دنداد زورب تکراشم ناملراپ رد مه یخرب و
 و تقوم روط هب مدرم بیصن  و تفرگ تروص ریغص دادبتسا نارود رد
 لماک ءالخ و دمآ هاشاضر دعب ههد کی مارآ مارآ هکنیا ات .دش علخ صقان
 هن و یتمارک هن ،یتینما هن ،یقوقح هن و نام ياج رب یتیوه هن ؛دش
 .تشاد همادا ههد کی ات ریس نیا .یتکراشم

 مود زیخ و مود تصرف :نز
 هک هراگنا نیا اب هن ؛نز ناونع تحت مینکیم زاب يزتنارپ مدرم شخب رد

 اهنآ هب[ هرود نآ رد ناشعقاو دح رد هکلب تسا زتنارپ دح رد نانز قح
 لوا تصرف .دیسر ینایامن و روضح يارب تصرف نیمود هب نز .]میزادرپیم
 تبحص نارود نامه تایبدا اب میهاوخب رگا .داد خر وکابنت رد لوا زیخ و
 نیلوا يارب وکابنت رد .دوب ناریا رد نز یخیرات يامنور نیتسخن وکابنت ،مینک
 یخیرات ییامنور نیا .دمآ نوریب هناخقودنص و هرجح ،هفرغ ،وتسپ زا نز راب
 دندماین نادرم توعد هب ینعی ؛دندرک لیمحت ]هعماج هب ناشدوخ[ مه ار
 نارماک لباقم ،دنتسکش نایلق .دندمآ هتخیگنادوخ تروص هب ناشدوخ ]هکلب[
 يرارف ار وا و دندرک هلداجم ازریم نارماک اب و دندز الاب هدنبور ،دنداتسیا ازریم
 تصرف و لوا زیخ وکابنت .دوب هرود نانز ِنآ زا هرود ياهراعش زا یشخب .دنداد
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 ناگمه راب نیلوا .دوب ییامنور نونضم اب ياهطقن-یهاگنزب يروضح يارب لوا
 .دندوب ناریا يهعماج رد نز زا ییامنور دهاش وکابنت نارود رد

 .دوب ییامنور زا رترب داتفا نانز يارب هطورشم نارود رد هک یقافتا
 تاسلج .دندوب هدرک ادیپ یهاگلزنم هکلب دندماین یهاگنزب رگید نانز
 نانز يهرابرد ياهیرشن کت .دش رتيدج هطورشم رد یبهذم يهنانز
 .تفرگ لکش نانز پولک نیلوا .دش دهاوخ یسررب هک تشاد دوجو
 ینوتس نامز نآ تایرشن هک تسا هجوت بلاج .دش داجیا ناوسن نمجنا
 نیرتمهم زا یکی .»بطاخم اب وگتفگ« ناونع تحت دندوب هدرک هیبعت
 لابقتسا نوتس نیا زا هطورشم رد هک یهورگ نیلوا هک دوب نیا تاقافتا
 نیلوا .ناشدوخ يهتخپان و ییادتبا ملق نامه اب ،دندوب نانز درک
 نیاربانب .دندرک حرطم نانز ار یتاعوبطم سیسأتون يهعماج زا اهشسرپ
 زا رترب نانز و دوب لوا تصرف و زیخ زا رتلماک مود تصرف و مود زیخ
 .دندرک ادیپ یسرتسد ون نارود رد یلقادح یهاگلزنم هب امنور

 یعامتجا درب
 یلیپرُپ نماد

 هعماج يور هب ناماد راب کی وکابنت نایرج هطورشم زا لبق ههد کی
 نماد هک تسا كرَت نماد یکی .میراد نماد عون ود ام .دوب هدرک زاب ناریا
 یلیپ رپ رایسب یناماد هطورشم ناماد .هسیلپ نماد مه یکی و تسین يداشگ
 يهمه هن ،ناریا زا ياهشوگ رد هتبلا( عراز ،رجات ،روهشیپ ،نحص مدرم هک دوب
 یتح و ون سرادم نازومآشناد ،ملعم ،یناحور ،ملق یلاها ،هشیدنا یلاها ،)نآ
 یلیپرپ نماد هطورشم ینعی .داد ششوپ ار تیمکاح نورد بصنمبحاص
 یپ رد هک ياهنحص رد مدرم :تفرگ رب رد ار همه هک دوب يدمحاریوب رتخد
 .دوب شنمجنا و سلجم یسرک ،فنص لابند هک يروهشیپ .دندوب ون تایح
 سیسأت یماکان راجت سلجم ؛دوب دادبتسا اب خرهبخر لاس 150 هک يرجات
 رد هک یعراز .دوب یفنص نمجنا و ناملراپ یسرک یپ رد الاح و دوب هدرک
 تردق هب یکتم رگبوکرس رگتراغ کلام اب -ناریا ياج همه هن- ناریا لامش
 رشن و يراذگریثأت یپ رد هک ياهشیدنا یلاها .دوب هجاوم تردق زا لقتسم ای
 .دندوب ملق كون و هماخ زا دوخ يهشیدنا شوارت یپ رد هک یملق یلاها .دندوب
 يارب ینادیم و ادص كاوژپ ،یعامتجا رونام يارب ینادیم یپ رد هک يایناحور
 .دوب -یهقف و کیژولوئدیا نادلقم ًافرص هن-یسایس نادلقم بلج و بذج
 اب و تیبرت اب ار ون شزومآ ات هطورشم هب دوب هدرک شوخ لد هک یملعم
 رد هک یکچوک نازومآشناد .دنک يراگزومآ )یبرع دیوجت هن( یناریا يابفلا
 ناشیور هب ون يرظنم هطورشم و دنتسویپ شبنج هب نارهت رد سپس و زیربت
 و تیمکاح ندرک رادهدنیآ یپ رد هک ینابصنمبحاص تیاهن رد و .درک زاب
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 و نامز اب راجاق یخیراتریغ و هدنامبقع تیمکاح یسفنتمه و یسفنمه
 .دندوب نارود

 ییایفارغج درب
  نانیشنرهش بالقناد

 کی :دروم ود يانثتسا هب دوب نانیشنرهش بالقنا لک رد هطورشم
 لامش رد یناییاتسور ود و دندرک تکراشم نارهت حتف رد هک يریاشع
 ياهنیمز يهرداصم زا یشان دوب هدیسر اهنآ هب ییاهنیمز هک
  .ناکالمگرزب

 تختیاپ رد .دوب نانیشنتختیاپ ًاتمدقم و نانیشنرهش بالقنا نتم ،نتم
 هطورشم اب تختیاپ رد نکمم تکراشم رثکادح .دوب يرثکادح تکراشم درب
 ییاهپیت دندماین هک مه یناسک .دندمآ نالک و درخ ًابیرقت .تفرگ تروص
 نوریب هناخ زا ار اهنآ تسناوتیمن یسک ؛دنتشاد نزونیگنس نژ هک دندوب
 اهنیشنهدرپ ،اهنیشنهناخ .دنتسه يدارفا نینچ مه اهنارود مامت رد .دشکب
 .دندوب تیلقا رد یلیخ اما دندوب مه هطورشم رد نانیشنوتسپ و

 یهاوخهطورشم بالیس رد[ تشر و ناهفصا زیربت اهرهش نالک نایم رد
 رد يرهش جیسب و زیخ رثکادح .نارهت زا رتزیربل ،دوب زیربل زیربت .]دندوب
 هدیشک زین اهاتسور هب هرصاحم نارود رد ]بالیس نیا[ .تفرگ تروص زیربت
 هب کیدزن ناهفصا .يرهش نیزرابم کیتسجل هب دندش لیدبت اهاتسور و دش
 تشر رد هطورشم شبنج .دوبن زیربل زیربت يهزادنا هب و دوب ندشرس هبرس
 لثم دندوب مه رهش دنچ .تفرگ رب رد ار يرهش تیفرظ زا یمین زا شیب زین
 يرهش ییاهورین زا یشخب هک ناشاک و نیوزق ،نامرک نانیشنرهشکچوک
 .دندرک بلج دوخ هب ار هاوخهطورشم

 يزیربت يهطورشم
 یهاتوک يرورم رد .تسا داینبدوخ ياهطورشم يزیربت يهطورشم

 .دوب یشبنود رهش .تشاد ياهژیو دادبتسا زیربت مییوگب دیاب زیربت رب
 مدرم و لماکتم رادیدپ ون نمجنا ،عفترم ياهیاپراهچ ،یعلض راهچ
 .دوب نکشتسبنب و نزهناکت يرهش نینچمه .تشاد ینادرگدوخ

 هژیو دادبتسا
 ياهژیو دادبتسا رگید قطانم و نارهت هب تبسن تهج دنچ هب زیربت

 زیربت رد یتنس لکش هب اهدهعیلو هکنیا لوا هجو .دنارذگیم رس زا ار
 ردپ و زکرم تهج نیمه هب و دوب دایز نارهت اب زیربت يهلصاف .دندوب
 هک دوب نیا رگید هجو .دشاب هتشاد تراظن دهعیلو رب تسناوتیمن نادنچ
 زیربت .نارهت رد هقلطم دادبتسا يارب درکیم نیرمت زیربت رد دهعیلو
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 مارآ مارآ اجنآ هک دوب دهعیلو ینارمکح نیرمت نیمز ،ود يهرامش نیمز
 مه موس هجو .دنک يزاب نارهت گرزب نیمز رد دناوتب دعب ات دنک نیرمت
 .دوب اهقازق قاتلش لحم هیسور اب یگیاسمه لیلد هب زیربت هکنیا

 يدایز دارفا دندوب هدرک هبرجت ار هطورشم هک ییاهيزیربت نایم زا
 اهتنم دندرک میسرت ار زیربت يهطورشم طیارش و دندرب ملق هب تسد
 يورسک .دندشن هدید و دنتفرگ رارق يورسک يهیاس رد اهنآ يهمه
 .دندش مگ وا لیذ رگید بوخ نکیزاب تشه تفه هک دوب ییوینیدلانور
 تسا ییاهیناجیابرذآ زا یکی 114دازهب يهدازرهاط میرک سدنهم موحرم
 هدش مگ يورسک لیذ یلو هتشون مه یباتک و هدرک هبرجت ار هطورشم هک
 دادبتسا هک دراد يزارف .دنکیم میسرت ار زیربت ياضف ابیز رایسب وا .تسا
 تخادرپ اب دوب باتخن هک ام هیاسمه« :دهدیم ناشن بوخ رایسب ار هرود
 هالک هب وا لاسدرخ رسپ .دوب هدروآ تسد هب یشارف ناشن کی یغلبم
 ؟میربب رس میناوتیم مه ام الاح ردپ :دیسرپ و درک هاگن شردپ رادناشن
 داد خساپ و تخادنا ولگ هب يداب و تخادنین ات و کت زا ار دوخ شردپ
 میناوتیم ام یلو دشابیم )دهعیلو( سدقا ترضح قح ندیربرس :هک
 هک دوب زیربت ياضف نیا ».میهدب شحف و مینکب سبح و مینزب کتک
 ،تفرگیم زیربت رد یشارف ناشن یسک رگا نامز نآ رد دهدیم ناشن
 نامز .دنک تسرد شدوخ يارب ياهلحم و ياهقطنم یتموکح تسناوتیم
 و دوب دهعیلو زیربت رد زونه هاشیلعدمحم ،هطورشم نامرف رودص
 ]لاح نیا اب[ .دسرن زیربت هب نارهت يهطورشم رابخا دیشوکیم رودقملایتح
 ینیشنتسب نآ رد .دندرک ینیشنتسب سیلگنا يرگلوسنک رد زیربت مدرم
 جاح ،تیبرت ،قطان اقآ ،مشاه ریم اقآ هلمج زا دندوب هتفر مه زیربت نارادمان
 تسرد ار زیربت بازحا و یبیغ نمجنا هک یناسک يهمه و ینانکهزوک يدهم
 نیا .دندرک ینیشنتسب همه ؛دندش نمجنا راذگناینب دعب و دندوب هدرک
 .دوب زیربت ياضف

 شبنود رهش
 اب یگیاسمه هجو کی یقازق متس تشن .دوب یشبنود رهش زیربت

 ،یعامتجا شناد يهباریش هک دوب نیا شرگید هجو اما دوب هیسور
 .دیسریم زیربت هب رگید قطانم يهمه زا رتدوز یتالیکشت و یتازرابم

 

                                                   

  یسودرف هاگمارآ ،هدنسیون و رامعم )1342 -1267( دازهب هدازرهاط میرک .114
 طسوت »ناریا تیطورشم بالقنا رد ناجیابرذآ مایق « باتک .تسوا راثآ هلمج زا سوط رد
 .تسا هدش رشتنم نارهت لابقا رشن
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 زیربت یعلضراهچ
 .تشاد یمهم رایسب یعلض راهچ زیربت هکنیا اهنیا يهمه زا رتمهم
 یلع ،هدازفیرش ،تیبرت موحرم ریظن ،دندوب نارکفنشور نآ لوا علض
 تسیزود دنوخآ هک مالسالاۀقث و هدازیقت ،شورفاود یلع جاح ،ویسوم
 اههلاسر یلاها زا یفیط مود علض .رکفنشور مه و دوب یناحور مه ،دوب
 116،یناکی لیعامسا ات هتفرگ بیدا 115قفش يهدازاضر زا .دندوب لئاسر و
 رد نانز شبنج ناشفاقریب نیلوا هک قطان داوج ازریم و میلس خیش
 دمحم خیش .تسا نانز زا تیامح تایبدا نیلوا بحاص و ناریا
 و یناحور مه دوب ياهلاسر لها ؛دوب تسیز ود هک دوب مه 117ینابایخ
 هب ،دمحم خیش تایبدا ندناوخ هب مینکیم هیصوت رگا .رکفنشور مه
 مهف رد مه ام دوخ هک دراد ياهدیچیپ تایبدا رایسب هک تسا تلع نیا
 نارود و دوب هیسور کیدزن هک تهج نادب .میراد لکشم شتارابع یخرب
 شبنج تایبدا زا مهلم رایسب شتایبدا ،دوب مه يوروش بالقنا
 همه اهنیا .تشاد يا هژیو تایبدا .دوب هرود یتسینینل - یتسیسکرام
 میحر یجاح .دندوب فانصا و راجت موس علض .دندوب لئاسر لها
 یفیط مه مراهچ علض و شورفدنق و یچماداب  ،ینانکهزوک ،یچهروپزاق
 مشاهریم ،یبادنرچ ناخقداصدمحم ،رقاب و راتس :نیدهاجم زا دوب مه
 هب يراویدراهچ و یعلض راهچ نیا .یبارعا مشاه يدهشم و ینابایخ
 رگا ًاتیاهن ای راوید ود یکی اهرهش يهیقب .دوب هدیشخب ماکحتسا زیربت
 مه ياهرفح لاح ره رد و دنتشاد ياهشوگهس دندرکیم شالت یلیخ
 تسیب زا .تشاد ياهتفای قسن و مظن يراویدراهچ زیربت یلو .دنتشاد
 رد هک تشاد هدیا و رکف رشان یفیک دارفا مه هطورشم زا لبق لاس
 ،مالسالاۀقث ،يزیربت يهلودلاراشتسم .میدرک رورم لبق تاسلج
 ،تلادع ناخنیسح دیس ،قطان ناخداوج ازریم ،تیبرت ناخیلعدمحم
 عمج زیربت رد لئاسر نابحاص لک رد و يزیربت ياقآ میهاربا ازریم جاح
 .دندوب

                                                   

 نیودت زا و مجرتم و ققحم ،بیدا )1350 -1274( قفش هدازاضر قداص .115
 يولهپ هاگشناد( ناریا تایبدا خیرات هلمج زا ییاهباتک قفش .دوب یسرد بتک ناگدننک

 .تسا هتشاگن »)1395 راشتنا یماهس تکرش( ناسانشرواخ رظن زا ناریا « و )1355
 راکردناتسد و هدنسیون و طاطخ ،بیدا )1353 -1266( یناکی لیعامسا .116

 و یسراف موظنم تغل  نوچمه ییاهباتک .دوب ناریا و نافوط نوچ ییاههمانزور
-نخس« و»)1343 یلم راثآ نمجنا (مایخ مایا هردان« ،»)1318 نیگنر پاچ(هسنارف
 .تسا وا راثآ هلمج زا »)1346 انیسنبا يهناخباتک رشن(یسانش

 ياروش سلجم رود نیمود هدنیامن )1299 -1259( ینابایخ دمحم خیش .117
 و درک مایق زیربت رد )1919( ناتسلگنا اب هلودلا قوثو دادرارق هب شنکاو رد وا .دوب یلم
 .دش هتشک
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 عفترم هیاپراهچ
 ؛هسردم :تشاد مه یعفترم يهیاپراهچ زیربت يراویدراهچ زا يادج

 تایرشن .دش هداهنانب زیربت رد ون ياههسردم نیلوا .رازاب ؛نمجنا ؛هیرشن
 اب اهنیا يهمه .همانزور و هلاقم ،هلاسر ،باتک زا معا ،دوب لماک زیربت رد
 دوب هتخاس زیربت يارب یعفترم يهیاپراهچ مه

 رادیدپون نمجنا
 مان اب و 1285 رهم 14 خیرات هب دش هدز زیربت رد نمجنا نیلوا

 ياهنمجنا نوناق بیوصت زا شیپ .»سدقم نمجنا« و »یلم سلجم«
 ياراد نوناق نآ قبط اهرهش هکنآ زا شیپ و هطورشم رد یتیالو و یتلایا
 ،ناخراتس مزر مه ،یحتف هللاترصن .دندز نمجنا اهيزیربت دنوش نمجنا
 1351 لاس رد یباتک گربنتوگ تاراشتنا کمک اب كابشتآ هب روهشم
 نمجنا تیعضو بوخ یلیخ هک تسا ياهرازگ باتک نآ رد .درک رشتنم
 رد( عقوم نآ .تشادن یباسح تیزکرم نارهت نامز نآ رد« :دناسریم ار
 يارجام هب طوبرم تامیمصت و تارایتخا مامت )ریغص دادبتسا نارود
 ناردنزام و سراف زا ،ناجیابرذآ يافلج ات هتفرگ نادهاز زا تیطورشم
 رارق ناجیابرذآ یتلایا نمجنا يونعم و يدام ذوفن تحت ًامومع نالیگ
 همانزور .دوب هدرک ادیپ یتالیکشت تیزکرم زیربت نمجنا ینعی ».تشاد
 يهمانزور زا دعب و سلجم يهمانزور زا دعب .دوب مهم رایسب نیا هک ،دنتشاد
 ژاریت رازه جنپ اب زیربت نمجنا يهمانزور ،ناخریگناهج ازریم لیفارساروص
 يرفن رازه دصیس تیعمج يارب مه نآ ،دوب ناریا يهمانزور نیرتژاریترپ
 نمجنا .تسا هجوت لباق رایسب رایسب تیعمج نآ يارب ژاریت نیا .زیربت
 ار تامیلعت .درک حالصا زیربت رد ار یشکنزو و نازوا .دوب هراکدنچ زیربت
 نوناق عضاو .دیشوک يداوسیب عفر يارب .تخاس هاگشزومآ .درک يرابجا
 هنابش ياهسالک .دوب یماظن و کیسالک ياهشزومآ زکرم .دوب
 .دوب ینامیپ و رپ نمجنا هکنیا هصالخ .تشاذگ يزومآداوس

 نارگدوخ مدرم
 .دندوب ینادرگدوخ مدرم زیربت مدرم

 نکشتسبنب و نزهناکت رهش
 نمهب رد هک میدرک رورم نیا زا شیپ .دوب نزهناکت يرهش زیربت

 هناگتفه ياههتساوخ هناخفارگلت و نمجنا رد عمجت اب اهيزیربت 1285
 درک ینیشنبقع هاشیلعدمحم هک ییاج ات دندروآ راشف .دندرک حرطم ار
 رب اهيزیربت .دریذپیم ار ناریا رد طورشم تلود هک داد طختسد و
 1286 تشهبیدرا رد غادهرق يهعقاو رد .دندرشف ياپ یساسا نوناق ممتم
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 .تسکش زیربت ًاتیاهن مه ار ریغص دادبتسا .دندش خرهبخر هاشیلعدمحم اب
 .دراد يدج لیلحت ياج هک دوب يرهشهژیو زیربت تفگ دیاب

  یناهفصا يوپاکت
 نانعلاقلطم ناطسلالظ

 تموکح نیرتینالوط تلایا مکاح ناونع هب ناطلسلالظ ناهفصا رد
 زا رتشیب ناطلسلالظ تیقلطم .دوب قلطم مکاح لاس 34 .تشاد ار
 .تخورف ار ناهفصا یخیرات راثآ .دوب ناریا رد هاشنیدلارصان تیقلطم
 دودح يزیچ ینعی ،تلایا هدفه .تشاد تلایا نیدنچ و تیالو راهچ ناریا
 هک یتقو ات دندوب ناطسلالظ تسد ریز ،نامز نآ ناریا موس کی
 رخآ رد و تفرگ وا زا ار تالایا يهمه ،درک ادیپ شنت وا اب هاشنیدلارصان
 .دوب ياهژیو درف ناطلسلالظ .تشاذگ وا رایتخا رد ار ناهفصا طقف
 لقن ناطلسلالظ زا ار شتادهاشم نآ رد هک دراد یتارطاخ هنطلسلانیع
 نیا ناطلسلالظ تاحیرفت زا یکی دیوگیم باتک زا ییاج رد .دنکیم
 راهچ هس و گادلوب گس يولج درکیم اهر هنهربهمین ار نانز هک دوب
 و دزیم ههقهق ات درکیم اشامت ار هنهربهمین نز ندش هکت هکت تعاس
 .دوب ناطلسلالظ تاحیرفت زا نیا .دشیم اضرا

 ناهفصا عقوم
 سابع هاش رصع رد .تشاد هتفرشیپ يرهش تیعقوم ناهفصا

 یملع زکرم و تشاد مه ار عیشت یملع تیعقوم .دوب هیوفص تختیاپ
 دوشیم .تشاد هدرتسگ تافوقوم و یتنس يهدرتسگ سرادم .دوب عیشت
 .دوب تافوقوم نیرتهدرتسگ بحاص دهشم زا دعب تفگ

 نارهت و زیربت اب ینامیپمه
 رد ولنایبلچ ناخمیحر رسپ هک تسویپ هطورشم هب ینامز ناهفصا

 نآ یپ رد[ .میدرک هراشا نآ هب شیپ تاسلج هک ،دوب هدرک قاتلش زیربت
 زا و نارهت هب ربخ .دندش نصحتم هناخفارگلت رد اهيزیربت ]قاتلش
 لزنم هب مدرم .دندش راک هب تسد اهیناهفصا .دیسر ناهفصا هب نارهت
 یفجناقآ .دنزب ار ناهفصا يهطورشم تراتسا یفجناقآ هک دنتفر یفجناقآ
 ترامع هب و دنتفرگ شود رس ار وا روز هب مدرم دعب یلو تفریذپن ادتبا
 تراتسا و دنک فاکنتسا تسناوتن رگید اجنآ یفجناقآ .دندرب نوتسلهچ
 .دندش لیطعت رازاب و نیکاکد .دش هدز اجنامه ناهفصا يهطورشم
 دنوخآ مکح عمجت مراهچ زور رد .دندمآ درگ نوتسلهچ رد مدرم يهمه
 تمرح و تایلام تخادرپ زا يراددوخ رب ینبم دش تئارق یناسارخ
 تئارق یناسارخ دنوخآ مکح .دوب هاشیلعدمحم هک ملاظ هاش زا تعاطا
 .دوشیم لیکشت ناهفصا رد يرفن رازه لهچ یعامتجا راب نیلوا يارب و
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 هکدریگیم تروص هناخفارگلت رد عامتجا و 1285 دنفسا 15 ماجنارس
 .دوشیم نینچ مهً اتیاهن هک دندوب ناطلسلالظ راتساوخ مدرم نآ رد

 نادرگرهش ردارب ود
 یقتدمحم خیش ،دشیم هدنادرگ ردارب ود تسد هب نامز نآ ناهفصا

 دشیم هدناوخ مالسالاۀجح یقتدمحم خیش . هللارون اقآجاح و یفجناقآ
 هجرد و هبترم کی هک مالسالاۀقث هللارون اقآجاح و تسا رتنیزو هک
 -یسایس يورین هللارون اقآ و يرکف يورین یفجناقآ .تسا رتنییاپ
 هدنادرگ یفجناقآ تسد هب يرکف ظاحل هب ناهفصا رهش .دوب یتالیکشت
 .دوب هللارون اقآ هطورشم یتالیکشت -یسایس روما يهدننادرگ و دوشیم
 .دوب هللارون اقآ رایمه و تسار تسد سّردم تفگ دوشیم

 1276 لاس رد .داتفا یمهم قافتا هطورشم زا شیپ لاس هد دودح
 و مهم رایسب هک دندرک رداص يدنبشش يهیمالعا نادرگرهش ردارب ود
 و سابل املع و بالط -2 .عونمم یجراخ هچراپ لامعتسا -1« :دوب یلم
 ینعی( .دشاب یناریا دیاب نفک -3 .دننک هیهت دیاب یناریا هچراپ زا همامع
 اهینامهم رد -4 )دنتشاد راک هدرم و هدنز اب یلم عفانم يهزوح رد نانیا
 ذغاک يور -5 .دوش خبط اذغ عون کی طقف و دوش يریگولج فارسا زا
 یکایرت دارفا تداهش -6 .دوشن هتشون دنس و هلابق یجراخ و یسیلگنا
 .دنتخادنا هار يداسفدض يهدشباسح و زیمت شبنج ».تسین لوبقلباق
 ناهفصا .دوب یندم يرهش مه شیبامک و تشاد لوبق ار ردارب ود ره رهش
 یناحور-رکفنشور سنالاب زیربت رد .دوبن زیربت لثم ؛دوب یلاخ رکفنشور زا
 و مالسالاۀقث .دوب نارکفنشور تیرثکا عفن هب یصوصخم نزو اب ًابیرقت
 یقلت ضحم یناحور دشیم هن ؛دندوب هنایم ًابیرقت دمحم خیش رتدعب
 رکفنشور ناهفصا اما .دنوش هتشاگنا ضحم رکفنشور دشیم هن و دنوش
 لثم تشاد یناجورم مه ياهرود .دندوب رفن ود نیمه .تشادن
 .ظعاو لامج دیس و دوب نیملکتملاکلم

 نادلبراک نمجنا
 ،اهيدزی رگا ناریا لیلحت رد .دوب یفیک ینمجنا ناهفصا نمجنا

 شوپهماژیپ ناریا يهیقب تفگ ناوتیم میرادرب ار اهيزیربت و اهیناهفصا
 هک مه نارهت .دریگیمن تروص ناریا يهیقب اب يراک .دنتسه
 ،يداصتقا تواکذ ،ّتسخ رهش هس نیا یلو .تسا هدننکفرصم
 .دناهدرک عمج دوخ رد ار لوصحم لیصحت و هبساحم ،یهدنامزاس
 ناهفصا نمجنا يهبرجت .دندوب نادرگدوخ و هدنامزاس اهیناهفصا
 .دنتشاد هیرشن .دندنادرگیم رظن ره زا ار رهش .دوب یتبثم رایسب يهبرجت
 و ریذپتعاطا مدرم مه و تشاد راداپوتسد راجت و دنوخآ مه ناهفصا
 شبنج و دنتخادنا هار راجت هک ییاههیمالسا اب دنتسناوت اذل .ریذپینومژه
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 هصالخ .دننک ییاونمه تخادنا هار هللارون اقآ هک یناهفصا يهطورشم
 .دوب نادلبراک نمجنا ناهفصا نمجنا هکنیا

 نارهت حتاف
 دنویپ ناهفصا ياهورین اب هللارون اقآ تسد هب اهيرایتخب ماجنارس

 و دندمآ ناهفصا و لامش زا هک دندوب يربنازاگ مرها ود زا یکی و دندروخ
  .دندرک حتف ار نارهت

 نالیگ شزیخ
 نالیگ لاوحا

 رد .درک هبرجت ار ماکح نیرتدبتسم و تشاد يا هژیو دارفا نالیگ
 زا شیپ اهنآ نیرخآ و هلودلافصآ ،رادبآ رقاب اقآ ،هلودلادیؤم هلحرم راهچ
 نالیگ هب عجار .دندوب نالیگ مکاح مخفا رادرس ناخالاب اقآ هطورشم
 کی هک تسا فورعم« :دیایب ناتتسد نالیگ ياضف ات میناوخیم یبلطم
 .تخورف ار شلاغز هدمآ رهش هب تشاد لاغز راب هک ینادنبلگ هایس ناقهد
 نآ زا هک دید ار یشارف هیریدم غاب راوج رد درکیم تعجارم هد هب نوچ
 هب )شارف بسا ياپ( شبوکرم ياپ راگزور فداصت زا .درکیم روبع فرط
 مس رس یمک شبسا و دروخرب دوب هدش هتخیر یکاخ هداج رد هک یگنس
 و تخاون گنس هب قالش هبرض دنچ ،تسج ولج هب گنردیب شارف .تفر
 همه زا ناقهد .درک )جاب( قلپ يهبلاطم یناقهد درم زا لمع نیا زا سپ
 تخانشیم ار شارف تنیط یلو تسیچ قلپ تسنادیمن هک ربخیب اج
 صالخا قبط رد گنس ندش هیبنت ناونع هب ار شلاغز لوپ دش راچان
 مالکلاریخ همانزور ار شارف لاح فصو .دیامن میدقت شارف هب ،هتشاذگ
 :دنکیم نایب نینچ )تسا هدوب نالیگ شبنج يروحم يهیرشن هک(

 ناقهد ؟يوش شارف یهاوخیم رسپ :دیوگیم یناقهد هب یشارف
 ینان همقل و منک تمدخ  راک رس هیاس ریز مهاوخیم نابرق هلب :دیوگیم
 شارف هضرع منیبب یهدب ناحتما لوا دیاب :تفگ شارف .مشاب هتشاد مه
 .دییامرفب تسا راک رس لیم هک ناحتما ره :متفگ .هن ای يراد ندش
 يورب دیاب هعاسلا تفگ ،داد نم هب تشون مکح کی و تساوخ نادملق
 مامت ار شمالک مدادن لاجم رگید نم .ینک رضاح تسه اج ره ار تردپ
 قالش کی و مدرک هیارک رازاب زا وبای کی .مداتفا هار هب و مشچ متفگ ،دنک
 تسارکی .مدیسر هد هب ات متخات دنبکی .مدش راوس و متفرگ مراطقمه زا
 .دفابیم لیبنز ،هتسشن ناویا رس مردپ مدید ،نامدوخ طایح يوت متفر
 ات قالش هب تسد و ناویا رس متسج .تخرد هب متسب ار وبای ،هدش هدایپ
 شاب دوز الای !هتخوسردپ متفگ و مدز وا هب یقالش هدزاود هد دبنجب مردپ
 راک هچ !هدش گرمناوج :تفگ و دیسررس مردام .هدب ار وبای هیارک لوا
 لحم لها .مدز مه مردام هب هناناج قالش دنچ نم ؟يراد درمریپ نیا هب
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 هک دندیمهف .مداد ناشن ار ممکح نم .دندیسرپ ار نایرج و دندش عمج
 ،هتسب نامسیر اب ار مردپ ياهَتک ،متفرگ ار وبای هیارک .ماهدش شارف
 ولج ردپ ... درکیم نیرفن مادم مه مردام .متفر نانزقالش وبای يولج
 تیارب ،متسه تردپ نم ،ناجرسپ :تفگ ردپ .بقع زا نم  و دیودیم
 .دراد ادرف زورما ،متخاس اهیگدروخن و اهيرادن اب ،ماهدیشک اهتمحز
 نیا .دنکن ار شیادرف هظحالم دیسر هک هبترم ره هب تسین بوخ مدآ
 اهشارف نیب لومعم وحن هب نم .دنامیمن یقاب اهنآ يارب تسایر و طلست
 ودب .نکن یلوضف .دنزیم ار هدرم بحاص کلام فرح گس هک زاب :متفگ
 نازیرقرع درمریپ .موشن رصقم نم هک میسرب رهش هب تسا دوز ات هک
 .میدیسر )ناشارف زکرم( هناخرد هب هاریب و هار زا هک نآ ات دیودیم
 مکاح ناخ .مکاح ناخ روضح متفر و مدرک شریجنز رابنا رد شمدرب
 راکرس لاوزیب لابقا هب ،نابرق هلب متفگ ؟يدرک هچ ،رسپ بخ :تفگ
 وا متفر يروف .روضح روایب :تفگ .مدروآ مدیشک ار هتخوسردپ نآ یلاع
 ومع :تفگ مکاح ناخ .مدروآ مکاح ناخروضح هب هتسب ياه تک اب ار
 ترسپ هب ار وت الاح نم ؟تسا تیافک اب ردقچ ترسپ يدید ،درمریپ
 هدرک زاب ار ردپ ياهتک نم .دینک شصخرم و زاب ار شیاهتک ؛مشخبیم
 مرادن مراد ؛هدب ارم قلپ گندرا و کچیب ردپ :متفگ و مدرب ياهشوگ هب و
 نم هک داد نم هب هدروآ رد ار شایسرا و يرادرس .دوریمن مجرخ هب
 ناحتما نیا زا دعب نم .هناخهوهق هب متفر و متخورف نارق تشه هب ار اهنآ
 هچراپکی دندادیم نم هب هک یتیرومأم ره و مدش شارف ًاتقیقح کچوک
 هک یسک دهدیم ناشن هک یگنشق رایسب تیاور نیا ».مدوب شتآ
 .درکیم یط ار ریس نیا دیاب دسرب تیمکاح زا ياهشوگ هب تساوخیم
 .تشاد یتیعضو نینچ نالیگ

 هرانکود عقوم
 .دوب کیدزن لامش هب هتبلا و دوب هرانکود تیعقوم نالیگ تیعقوم

 هطورشم نارود .دندرکیم دمآ و تفر نالیگ هب اهیجرگ و اهيزاقفق
 رایسب اهنآ زا یکی هک دندمآ رفن ود .دندمآیم مه ناشیفیک ياهپیت
 نیلاتسا زج دوبن یسک وا .تشاد تماقا اجنآ تعاس 24 و تسا فورعم
 و یحیضوت راک دمآ تعاس 24 .دوب ازلاژ فزوج شایقیقح مان هک
 اما .تفر و درک نالیگ نیدهاجم و اهییادف يارب یتالیکشت
 ،دمآ هزدیکینژرا .دوب نینل مزرمه هک دمآ مه یمان 118هزدیکینژرا
 و دنام اجنآ نارهت حتف ات و داد لیکشت ار تارکومد لایسوس يهتیمک

                                                   

 زا دعب )Grigory Ordzhonikidze)1886 - 1937  هزدیکینُژرُا يروگیرگ .118
 ياراد زین نیلاتسا نارود رد و دشیم بوسحم قلخ ياهرسیمک ياروش مود رفن نینل
 .دوب يدیلک بصانم
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 زا تسه ياهمان .دماین نارهت هب شدوخ هتبلا ؛درکیم یهارمه
 تشر رد هک تسا صخشم راب نیلوا يارب اجنآ هک نینل هب هزدیکینژرا
 ناروهشیپ و نازرواشک ،نارگراک .تسا هداد لیکشت لانویسانرتنا پولک
 ار ناناقهد راب نیلوا يارب .دنکیم ینارنخس ناشیارب و دنکیم عمج ار
 رصع رد دعب هک دنکیم نیکالمگرزب كالما يهرداصم هب قیوشت
 .دریگیم تروص نالیگ رد يددعتم یناقهد ياهمایق هطورشم

 ون سرادم
 .دوشیم زاغآ تشر رد يزاسهسردم جوم نارهت و زیربت زا دیلقت هب

 يراذگمان هیدشر مارتحا هب هک دوب »هیدشر هسردم« مه هسردم نیلوا
 .دوب هدش

 راتس هتیمک
 هروظنمود راتس يهتیمک يراذگمان .دوش یم لیکشت راتس يهتیمک

 ندوب راتس تفص زا هتفرگرب مه و تسا ناخراتس مان زا هتفرگرب مه .تسا
 ادخ هک روطنامه هک روظنم نیا هب .تسا هدنناشوپ ینعم هب ادخ
 هک دندرک تسرد یتالیکشت مه اهنیا ،دناشوپیم ار یفخم تالیکشت
 .تسا هدوب یفخم

 نارگراک نمجنا
 .تسا یفیک ینمجنا هک دوشیم لیکشت مه ینارگراک نمجنا

 ینالیگ ياههطورشم دض
 هب دوشیم لیکشت مه نالیگ ياههطورشمدض فیط مایا نیمه رد

 یهارمه و تسا هدوب تشر روهشم و نیزو دنوخآ هک یمامُخ يربهر
 .دراد ار شدوخ صاخ تیاور هک نموف و یلزنا رد رگید دنوخآ دنچ

 نارهت ناحتاف
 نارهت يهرصاحم ربنا زاگ مود يهبل ناونع هب  اهینالیگ تیاهن ر

 .دنوشیم نارهت حتاف و دندنویپیم

  یتاقبط يریگتهج
 .تسا هطورشم یتاقبط يریگتهج رخآ ثحب

 ناکمابحاص ناروهشیپ/ نادرگراک ناناگرزاب
 یلام یماح و هدنامزاس ناناگرزاب میدرک تبحصً البق هک روطنامه

 .دندرک تکراشم نوناق نداد ناماس رد و دنتفرگ ار سلجم یسرک .دندوب
 .دندیسر نمجنا و یسرک ،فنص هب مه ناروهشیپ
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 ناتسدورف شبنج /ناناقهد هب یهاگنمین
 لصاح .تشاد ناناقهد هب مه یهاگنمین زیربت و نالیگ يهطورشم

 تاناکما هب و دندش یقوقح بحاص ،دندرک ادیپ یتیوه ناناقهد هک دش نآ
 هطورشم زا یشخب لک رد .دندرک ادیپ تسد دربشیپ ناکما و یفنص
 .دش ناتسدورف شبنج هب لیدبت

 نارگدوخ ياهنمجنا رد مهس /ناملراپ نیناوق تمس
 لثم ،دوب یتاقبط يریگتهج اب نیناوق و ناملراپ نیناوق زا یشخب

 يزاوژروبهدرخ عفن هب هک مه يراجت نیناوق زا یشخب .هناکلام يهرهب یفن
 .دش مامت

 لک رد .دنتشاد مهس مه نادرگدوخ ياهنمجنا رد ناتسدورف
 يزاوژوروب هک درک لیلحت نینچنیا ناوتیم یتاقبط رظنم زا ار هطورشم
 يزاوژروبهدرخ .تشاد تیمها یلیخ نیا .دش تیبثت هطورشم اب يراجت
 يریگتهج .درک ادیپ یتاقبط و یناکم ياقترا و دش دیدج هاگیاج بحاص
 تیبثت و راجت يهقبط میکحت ،دوب هقبط میکحت يوس هب هطورشم
 هب اجنیا رد ار یتاقبط يریگتهج ثحب .راجت لیذ و نودام تاقبط
 .میدرک نایب راصتخا



 

 

 خساپ و شسرپ
 نیشنهناخ مدرم رثکا هک رضاح لاح رد هک نیا تلع :شسرپ
 لاح رد ایآ ؟تسیچ دیتفگ امش هک دنتسه ياینیگنسلد نآ راچد و
 ؟ریخ ای دید يژتارتسا ناونع هب ار یهاوخهطورشم ناوتیم رضاح

 یلو ،دراد تیعقاو نالا دییوگیم امش هک ینیشنهناخ ،هلب :خساپ
 رد ینیشنهناخ زا مدرم 1360 ات 1356 ياهلاس رد .تسا لیلحت لباق
 .دنشاب نیشنهناخ ًاقلطم هک دوبن نینچ مه نآ زا لبق ياهههد .دندمآ
 یشخب هلمج زا ،درک بذج ار مدرم زا یشخب 50 و  40 ياهههد شبنج
 .دش یمدرم ناکما دح ات 50 و 40ياهههد شبنج .ار هبسک و رازاب زا
 لوا يهجرد ياهرهش و نالک ياهرهش و دوب یمدرم بالقنا مه بالقنا
 رد 1360 ات 1356 زا مه لاس راهچ .دید رون رد ار هس و ود يهجرد و
 گنج لوا لاس ود .دروخ دنویپ گنج اب ناشروضح دعب هک دندوب هنحص
 روضح 1367 ات 1361 لاس زا .دندوب هنحص رد لماک مه )1359 - 61(
 .دیسر رخآ هب روضح نیا رگید هک 1367 لاس ات دش مک مارآ مارآ مدرم
 مدرم ههد نیا رد .دوب هلاسهد يهفقو کی 1376 دودح ات 1367 زا
 .دندمآ هنحص هب هرابود مدرم 1375 زا اما دنتشادن روهظ و زورب نادنچ
 ياضف هعماج رب مکاح ياضف هک مینیبیم مینک لیلحت ار ریس نیا رگا
 هنحص رد يدج روط هب مه 1380 ات 1375 زا یتح .تسین ینیشنهناخ
 هب مه دوب يروهمج تسایر مود تاباختنا مه ناشروضح نیرخآ و دندوب
 اجنیا زا ینیشنهناخ ریس .دنداد يأر و دندمآ ،دندوب هنحص رد يدج روط
 تاحالصا ياهنامرآ .داتفین ياهژیو قافتا نوچ مه نآ دش عورش دعب هب
ً اعون تاحالصا شبنج ناگدنربشیپ .درکن ادیپ ققحت و دشن داهن هب لیدبت
 ،دوش یعامتجا یشبنج تاحالصا دنتشادن انب ینعی ؛دنتشادن ياهدوت یقلت
 یلیلحت .دنتفر رانک مارآ مارآ مدرم اذل .دنتساوخیم هندبیب شبنج هکلب
 تاحالصا شبنج يارب یگژیو دنچ نآ رد هک دش هئارا 1379 لاس رد
 .دوب ندوب ياهدوتریغ اهیگژیو نآ زا یکی .دوب هدش هدرمش

 یلقادح ياهتسه و دشاب ناگبخن شبنج تسا انب یشبنج یتقو
 يهمه هک دنشاب هتشاد مه يرثکادح راظتنا و دننک یحارط ،دننیشنب
 مدرم .دوشیمن یلمع نیا ًاتعیبط ،دنربب شیپ ار نانآ يهژورپ ناریا مدرم
 يهژورپ نیب دننک سح هک دننکیم ادیپ روضح هنحص رد ینازیم هب
 .دراد دوجو یکرتشم روحم و قفاوت تیمکاح و نارود يهژورپ اب ناشدوخ
 زا هک تشاد هژورپ ود یمالسا يروهمج تیمکاح 70 و 60 ياهههد رد
 یقفوم ياههژورپ اذل و دوب مه ناریا يهعماج تساوخ هژورپ ود نآ اضق
 يههد رد .دوب رتشیب دلو و داز زا يریگولج اههژورپ زا یکی .دندوب مه
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 هنغافا باستحا اب تیعمج دشر خرن )1355 - 65( بالقنا زا دعب لوا
 %9/3 دشر خرن هنغافا نودب .دشیم بوسحم ناریا دوکر هک دوب 2/4%
 .دیسر %2/1 هب تیعمج دشر خرن 1375 لاس يرامشرس رد اما .دوب
 1375 ات 1365 لصاف دح رد هک تساوخ یمالسا يروهمج ینعی
 ؛داتفا قافتا نیا و دنتساوخ ار نیمه مه مدرم ،دنک لرتنک ار تیعمج
 رس رب مه رگید كرتشم يهژورپ .تشاد دوجو كرتشم قفاوت هکارچ
 تیفرظ و داتفا هار يايزومآداوس تضهن .دوب شزومآ ياهمرُن دوبهب
 حطس زا دنتساوخیمً اتعیبط مه مدرم .دش رتشیب مه شرورپ و شزومآ
 رامآ .دش قفوم مه هژورپ نیا اذل .دننک ادیپ اقترا 50 و 40 يههد داوس
 هتشاد دوجو قیفوت 1385 ات 1365 زا دهدیم ناشن مه ریخا يرامشرس
 دوبهب رد هن ،تسین یمالسا يروهمج قیفوت ًافرص قیفوت نیا .تسا
 درک یهارمه هعماج ؛تیعمج لرتنک رد هن و )داوس( یشزومآ ياهمرُن
 .تسا لکش نیمه هب مه یعامتجا ياههژورپ .دش قفوم اههژورپ نآ هک
 دنهاوخیم شبنج ناربهر دننک سح مدرم رگا مه یعامتجا شبنج رد
 رد مه و يریگمیمصت رد مه ،دننک نوزفا ار مدرم تکراشم يهنیمز
 ییاج زا هک دش روطنیا ناریا رد .دنیآیم مدرم ،ارجا و کیتارپ يهسورپ
 اب ار يریسم هاگشناد .دتفایب تسین انب قافتا نیا دندرک سح مدرم
 لوصحم ًافرص تفربقع نیا .تفر بقع هب اما دمآ تاحالصا شبنج
 ینامز و درک سمل ،دمآ هکلب ،دوبن ییوجشناد شبنج کیتنژ مسیلاکیدار
 هاگشناد رب دهاوخیم تاحالصا يهدنربشیپ نایرج زا یشخب دید هک
 .دماین رگید ،تسا زابرس-هدنامرف طباور يرارقرب لابند و دنک تیمومیق
 لیلحت اهندرک رایتخا ینیشنهناخ و اهندش نزونیگنس ،اهندماین نیا
 ار دوخ صاخ لیلحت یلو تسا تسرد مییوگیمن .دراد ار دوخ صاخ
 مه میوشیم هک ياهسورپ دراو مینک سح رگا ًاترطف ام زا مادک ره .دراد
 عفانم هب لیدبت شبنج نآ عفانم و میراذگیم ریثأت مه و میریگیم ریثأت
 تکراشمً اتعیبط دوشیمن هتخیهرف و هبخن ،زاتمم رشق يارب یتاقبط
 هب ،تسا يریگلکش لاح رد ياهقبط مینک سح هک یتبسن هب .مینکیم
 دراد هندب و هدوت و يربهر نیب یفاکش و پگ هک مینک سح هک یتبسن
 .میشکیم رانک ،دوشیم داجیا

 طیارش نیمه رد اما تسا لیلحت لباق ندش نزونیگنس نژ
 اههنحص يهمه رد مدرم هکنیا و ینیشنهناخ ،يرگهبساحم ،ینیگنس
 رایسب رایسب یهاگآ خرن راودا يهمه هب تبسن ناریا يهعماج ،دنیآیمن
 تکراشم یلو[ يرثکادحً ابیرقت یهاگآ .تسا سکوداراپ نیا .دراد ییالاب
 ،تسیچ هجدوب تسنادیمن یسک ًالصا بالقنا زا لبق .تسا ]یلقادح
 شدوخ ناوت دح رد یسکات يهدننار ،قارغا نودب نالا .تسیچ همانرب
 مروت رب نیزنب ریثأت و هجدوب يرسک دنادیم ،دراد هجدوب زا یکرد
 ات ار مروت و لقن و لمح نایم طابترا دناوتیم و تسیچ مالقا ياهریجنز
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 رایسب یهاگآ .تسا هتشادن هقباس ناریا رد نونکات نیا .دنک لیلحت يدح
 ،بالقنا زا لبق اب هسیاقم رد اما تسا يرثکادح مییوگیمن ،تسا الاب
 یهاگآ هک لاح نیع رد .تسا الاب رایسب 70 و 60 ياهههد و بالقنا لیاوا
 يهدهاشم و سمل يهجیتن نیا .تسا الاب یلیخ مه هبساحم اما تسا الاب
 نردم و یتنس فانصا يهمه تاحالصا شبنج رد .تسا ناریا يهعماج
 بزح بحاص دنتساوخیم نویسایس ،دنوش لزنمبحاص دنتساوخیم
 هاگلزنم هب لیدبت اهنآ يارب مسیلانروژ رادم دنتساوخیم ملق یلاها ،دنوش
 رادم زا و دنروخب کَچ بش و حبص ره هکنیا هن دوش نئمطم یعامتجا
 بش کی رد 1379 لاس تاعوبطم یلیطعت رد .نوریب هب دنوش توش
 مادم امش .دندش راکیب میقتسمریغ و میقتسم روط هب رفن رازه هدزناش
 و ییایب یلو تسا کیدزن هلق دنیوگب مادم ،ینک فرصم يژرنا و ییایب
 نیگنس اهمدق زور هب زور ًاتعیبط ،تسا رود مه یلیخ هلق ،ریخ ینیبب
 يوریم و یتسیایم رگید هک ییاج ات دوریم رترود مه هلق و دنوشیم
 .درک لیلحت ار اهتلع دیاب سپ .هاگهانپ و راغ رد

 تشه لاس 120 یط .تسین تلاسک و تلوهک ،یلبنت ناریا مدرم نژ
 یلیخ نیا و دناهدمآ هنحص هب رابکی لاس هدزناپ ره ؛دناهدمآ هنحص هب راب
 ،دنک ُپک عنام رس راب ود یبسا رگا دنیوگیم اهراکراوس .تسا فرح
 پک رابود شبسا یتقو هتخپ راکراوس اذل .درپب موس راب تسا نکممریغ
 راشف بسا هب هن رگید ؛دهدیم ریسم رییغت لبطصا تمس هب  دنک
 تاصخشم هک بسا لثم مه یناسنا يهعماج .شدوخ هب هن و دروآیم
 تسیز دوخ يدوجو تاصخشم اب ناکما ملاع رد و دراد ار دوخ يدوجو
 بلطعفانم و مّیق اهيربهر ینک سح و ییایب هبترم دنچ .دنکیم
 شبنج رد همه میوگیمن نم هتبلا .ینکیمن یهارمه رگید دنتسه
 اما .دوبن روطنیا یمتاخ ياقآ دوخ لاثم يارب ؛دندوب نینچ تاحالصا
 تنار زا مه ،درکیم هدافتسا یسایس تنار زا مه هک تفرگ لکش ياهقبط
 تساک نورد هب ددجم تشگزاب و دوخ تردق يایحازاب یپ رد و يداصتقا
 یعامتجا تساوخیم رگا شبنج نیا هنرگو .دوب یمالسا يروهمج تردق
 هک مه یتابلقت مغر هب ،مود رود رد یمتاخ ؛تشادن مک لیسناتپ دوش
 يزیچ دننیبیم یتقو مدرم یلو .دوب هدروآ يأر لوا رود زا رتشیب ،دش
 راک نیا میوگیمن نم هتبلا .دنوش یم بساحم رگید دنکیمن رییغت
 زومآشناد یتح و وجشناد نالا .تسا یعیبط شنکاو یلو تسا تسرد
 يرازاب یلو دوب زرابم رازاب هشیمه ناریا رد رازاب .تسا هدش بساحم مه
 هن و تسا هزرابم کیتسجل هن ؛تسین زرابم رازاب ًالصا میراد نالا ام هک
 قاتا تردق زا یشخب هک تسا نیا شّمه يهمه .تسا زرابم شدوخ
 زا ار یفنص نمجنا تردق زا یشخب ،دریگب یشوماخ زا ار یناگرزاب
 رگید اههژورپ ینعی .دریگب شنانیشناج و یناما دیعس جاح و هفلتؤمتئیه
 و تشاد یفنص يهژورپ مه ناریا رد رازابً البق .دوشیم یفنص ياههژورپ
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 يهژورپ رب مدقم رازاب یلم يهژورپ قدصم نامز رد .یلم يهژورپ مه
 عفن هب سنالاب مه بالقنا زا دعب و سنالاب ًابیرقت بالقنا رد .دوب یفنص
 ؛دوریم شیپ یفنص - هژورپ وحن هب طقف رازاب نالا .دش یفنص يهژورپ
 .تسا لیلحت لباق نیا .دوریمن شیپ یتازرابم - هژورپ

 ،هلب تفگ دیاب دییوگیم امش هک مه یهاوخهطورشم يهرابرد
 هرخالاب .يروهمج ای دشاب رارقرب تنطلس دناوتیم ؛تسا ینامزهمه
 رد هک یسک .دوش فیرعت دیاب هدنوشتموکح و رگتموکح نیب تابسانم
 يهمانرب دیاب ؛دوش اهطورشب طورشم تسا مزال هتسشن تردق ریرس
 .دشاب هتشاد ... و دیقت ، ییوگخساپ ،فافش یلام همانرب ،فافش ییارجا
 دیسرپیم امش هک يزیچ .دوش ایحا دناوتیم ياهرود ره رد هطورشم اذل
 تسا ینارود مامت يژتارتسا .درادن هتشذگ لاس دص هب یصاصتخاً الصا
 ندش یلم نامز .دوب تراتسا هطورشم .تسا دوهشم مه زارف تشه رد هک
 نوناق کیسالک هاش دوشب هاش هک دوب نیا قدصم یعس مامت تفن تعنص
 تنطلس« یلم يههبج راعش 1342 رد .داتفین قافتا هک ،هطورشم یساسا
 رد .تفر شیپ بیترت نیمه هب هرود هب هرود .دوب »هن يروتاتکید ،يرآ
 هتبلا و یتنطلس يهطورشم هک دنتسه ییاهروشک ام اب نامزمه هک یلاح
 زا شیپ لاس هدزناپ ام ناتسود زا یکی .دنتسه کیتارکومد مه رایسب
 يارب تسا هتفر ياهریجنز یهاگشورف هب هک درکیم فیرعت دوب هدمآ ژورن
 فص رد وا زا شیپ يدرمریپ باسح يارب دسریم هک قودنص هب .دیرخ
 دبس رد ار شلیاسو ،دنکیم باسح ار شدیرخ نسم درم .دوب هداتسیا
 ام تسود زا رادقودنص .دوریم نانزباکر و دراذگیم شاهخرچود
 ژورن هاشداپ« :دیوگیم ».هن« :دیوگیم »؟دوب هکیناد یم« :دسرپیم
 ؟دراد دوبمک رگم ؟دنک هشیپ مسینوگاتنآ هک تسا رامیب یسک رگم »!دوب
 زا ؛دوب هنوگنیا مه نپاژ رد وتیهوریه .تسا هطورشم تنطلس هاش ،هاش
 هزورما سیلگنا يهکلم .دوشیم رهاظ رابکی یلاس تافیرشت باب
 یهاشداپ مه مه كرامناد و دئوس ؟دراد یشقن هچ رگم ؛تسا هنوگنیمه
 .تسا رتگنررپ اج همه زا دئوس رد نویسازیتارکومد لاح نیا اب .دنتسه
 ییویدار هاگتسیا اهنآ هب تلود دنهدب تساوخرد دنورب رفن هس دئوس رد
 .دهدیم یناجم نلاس يرادرهش .دنشاب هک يايژولوئدیا ره اب ؛دهدیم
 ياهریجنز هاگشورف ره زا دناوتیم ،دنک هدارا ياهلاس هدزاود كدوک رگا
 يهصرع رد کیتارکومد متسیس ینعی .درادرب دهاوخیم یکاروخ ره
 اذل .تسا هتفر مه نالاهنون و ناکدوک يداصتقا يهدودحم و اههچب
 هلباقم رد هچ ،تنطلس اب هلباقم رد هچ ،تسا ییاج همه یهاوخهطورشم
 .هتخاب گنر تیروهمج اب هلباقم رد هچ و تنطلسهبش اب

*** 
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 هک تسا نیا نم لاؤس دیدومرف هک ییاهتبحص ساسارب :شسرپ
 هک میناد یم ؟تسا یندش راک کی بالقنا هک دیرواب نیا رب امش ایآ
 يزیرهمانرب اب مییوگب میناوتیمن ام ینعی ؛دراد یتراتسا هجو بالقنا
 ییاهتراتسا زا دعب مدرم .مینکیم بالقنا و میسریم یفده هب یصخشم
 هب تسد دوب هدیشک لوط هام هدزای زا شیب تیعضو نآ هکنیا رانک رد
 مه یهاگآ يهرابرد .دوب هدشهتفرگشیپ زا یمیمصت هکنیا هن ،دز بالقنا
 دیابن ام میوگب متساوخیم دندش هاگآ رایسب ام مدرم زورما دیتفگ هک
 دیاب هکلب ،مینک هسیاقم ناریا مدرم دوخ يهتشذگ اب ار یهاگآ نیا حطس
 مینک هسیاقم عماوج ریاس اب ار ناریا رگا .مینک هسیاقم ناهج اب ار نآ
 تروص یتفرشیپ مه رگا .تسا هدشن لصاح یتفرشیپ هک مینیبیم
 و هراوهام ندمآ تلع هب ،تسا لیاسو شرتسگ تلع هب ،تسا هتفرگ
 هاگآدوخان درف هک تسا هتفر الاب یقیرط زا یهاگآ ینعی .تسا تنرتنیا
 بسک یپ رد ناشدوخ مدرم مییوگب هکنیا هن ،دریگیم طیحم زا ار نآ
 هک مینک رکف هلئسم نیا هب دیاب تقو نآ میریذپب ار نیا رگا .دنایهاگآ
 ریسم رد مه هک تسا یساسا یگژیو کی ام یگنهرف تلصخ نیا
 يراک میهاوخب ام رگا .ام تفرسپ ریسم رد مه و تسا مهم ام تفرشیپ
 دنیایب دنتسه فظوم صخشم يهدع نالف مییوگب دیابن ،میهد ماجنا ار
 و مینک عورش ار راک هیاپ زا و مدرم زا دیاب هکلب ،دنربب شیپ زا ار راک
 ،میدز لاثم هک يایهاشداپ ياهروشک نامه رد لاثم يارب .میربب شیپ
 ریزوتسخن دناوتیم ،دهاوخب رگا هک تسا نیا هاشداپ تارایتخا زا یکی
 هک تسا هدیسر ییاج هب اهروشک نآ رد گنهرف عضو یلو .دنک لزع ار
 هاشداپ دوخ و مدرم هکارچ .دهدیمن ار راک نیا يهزاجا شدوخ هب هاشداپ
 يراک نینچ دشکیم تلاجخ هاشداپ هک دناهدیسر یهاگآ زا یحطس هب
 شدوخ يهداوناخ رد یسک رگا .تسا هشیر زا تالکشم ناریا رد یلو .دنک
 هنوگچ ،رسپ هچ و ردام هچ ،ردپ ناونع هب هچ ،دنکیم ارجا ار يروتاتکید
 تارکومد دهاوخب و دنزب یسارکومد زا فرح هعماج حطس رد دناوتیم
 هب دنراد يروتاتکید يهصیصخ ام ماّکح زورما رگا منکیم رکف نم ؟دوش
 يهداوناخ رد رگا .دناهدش تیبرت روتاتکید يهداوناخ رد هک تسا تلع نیا
 ي هیحور يرادروشک حطس رد یتح زگره ،دندوب هدرکن دشر روتاتکید
 .دنتشادن يروتاتکید

 کی ریس یملع یسررب رد میوگب دیاب ناتلوا يهتکن يهرابرد :خساپ
 هسیاقم شدوخ يهتشذگ اب ار نآ لوا يهلحو رد ،نآ لیلحت و هدیدپ
 دنریگیم هدیدپ نآ رییغت زا سپ و رییغت زا شیپ زا سکع ود .دننکیم
 هباشم يهدیدپ اب هدیدپ نآ يهسیاقم .دننکیم هسیاقم مه اب ار ود نآ و
 اب هسیاقم رد ناریا مدرم ریس .تسا يرگید هاگن يهیواز فلاخم ای
 ینعم زا رثأتم 50 و 40 يههد رد .تسا یلماکت ریس ناشدوخ يهتشذگ
 نالا .تسا میقتسم رادرب کی طقف لماکت دندرکیم رکف ،ناهج رد لماکت
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 ياهچیپ هک تسا یچیپرام لماکت زورما هاگن رد .دوشیمن ریبعت هنوگنیا
 يهندرگ زا رگا ینعی .دراد يرترب نآ یناتحت ياهچیپ رب نآ یناقوف
 کچوق يهندرگ تراتسا هک یلوا يهندرگ هب تبسن ،دیورب الاب کچوق
 هطورشم رد ام ناردپ اب ناریا مدرم زورما يهلصاف .دیراد عافترا تسا
 نیا زا رگا .دنت بیش اب میقتسم رادرب يهلصاف هن ،تسا ياهلصاف نینچ
 لوصح .تسا هدش لصاح يدج روط هب تفرشیپ ،مینک هاگن هیواز
 . ... و داوس مرن ،یهاگآ ياهمرن هلمج زا دراد ییاهصخاش مه تفرشیپ
 ياههرود یهاگآ اب هسیاقم لباق ناریا يهعماج رد دوجوم یهاگآ زورما
 اب ار ياهدیدپ دیهاوخب رگا .تسین بالقنا نامز یتح و بالقنا زا لبق
 يرگید زیچ یفسلف سأی زج ،دینک هسیاقم رتتسرد نالک ياههدیدپ
 رایسب ام هب تبسن اهنآ عافترا ییوگب دیابً امئاد ؛دوشیمن ناتریگتسد
 مه ام و تسین نینچ ،ریخ .میسرب اهنآ هب میناوتیمن ام و تسا رتشیب
 میاهتفرگ دوخ ریس رد ام هک یعافترا .میاهتفرگ عافترا نامدوخ ریس رد
 یگدنز نآ رد هک هک تسا هداد رارق ياهقطنم يهطقن نیرتعفترم رد ار ام
 لد زا هدمآدوجوهب ياهتلمهدرخ و خویش اب هسیاقم رد نالا .مینکیم
 رد ناتسکاپ و ناتسناغفا ،قارع اب هسیاقم رد یهوجو رد ،قباس يوروش
 و نارکفنشور هک یلماکت . مینزیم ار لوا فرح نامدوخ يهقطنم
 لباق دنتشاد زورما ات متسیب نرق لوا ياهههد زا ناریا رد نیزرابم
 ياکیرما ياهروشک زا یمهم شخب یتح و نامدوخ يهقطنم اب هسیاقم
 پیت یبونج ياکیرما ياهروشک زا يرایسب رد لاثم يارب .تسین یبونج
 هئوگورا رد طقف هن .مینیبیمن يربط دننام یتیسکرام رگلیلحت يرکف
 ظاحل هب مه و کیروئت ظاحل هب مه هک یبونج و يزکرم ياکیرما لک ای
 مادک ایند فلتخم ياهروشک رد هکلب ،دوب هناحلسم شبنج ردام یشم
 ؟دنک يرکف راک ههد کی اهنآ رد نایرج کی هک دیراد غارس ار روشک
 شش جنپ ییادف پچ يهزوح رد اهییادف .داتفا ناریا رد قافتا نیا یلو
 موحرم .دندرک لیلحت ار یضرا تاحالصا .دندرک یشهوژپ راک لاس
 عون لهچ و دوب هداد ماجنا ناریا ياتسور دص يور ياهعلاطم مافنیکشم
 سراف و ناتسدرک ،ناسارخ لثم زیخناخ قطانم ياهاتسور رد ار تایلام
 ار اقترا لباق نژ نیا ناریا سپ .دوب هدرک ییاسانش رگید ياههزوح و
 ،مینک هسیاقم يژولونکتياه ياهروشک اب طقف ار ناریا میهاوخب رگا .دراد
 مه تیاهن رد و مینک ریقحت ار نامدوخ دیاب طقف و میوشیم سأی راچد
 و نامدوخ يهتشذگ اب رگا هک یلاح رد . میوشب نارود روخيرسوت
 تیفیک ناریا تیفیک هک میباییم رد ،میوش هسیاقم نوماریپ يهقطنم
 .تسا ياهتفرشیپ

 میوگب دیاب دوب بالقنا يهرابرد هک مه ناتلاؤس زا شخب نآ يهرابرد
 سح هن و یساسحا هن ،کیتنامر هن ،دوب هناوید هن درک بالقنا هک یلسن
 ات هطورشم زا هک دیشاب هتشاد هجوت .دوب هدرک ادیپ نایلغ شایناوجون
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 ار بالقنا ات 1332 زا .دینک اهر ار هطورشم .دوب بوکرسً امامت 1357
 یلو دشاب هاش دنتفگیم همه 1342 رد .دوب بوکرس لکلاب هک دینیبب
 ربهر هک ار ینیمخ ياقآ .تخیر نوخ و درک بوکرس هاش .دزیرن نوخ
 15 .درک بوکرس ار ینیمارو ناقهد .درک دیعبت دوب یسایس شبنج
 مسینوگاتنآ هب همه 40 يههد . ... و تخادنا هار راتشک نارهت رد دادرخ
 رابنیا تفگ داژنفینح هب هک رگارادم یتازرابم ننس اب ناگرزاب زا .دندیسر
 ات هتفرگ )گنفت هب هراشا( !ایب لکش نیا هب ییایب نادنز هب یتساوخ هک
 راذگهیاپ مه ،دوب یتسیراتناملراپ يهزرابم ییاغ راذگهیاپ هک قدصم
 نیمه اما .نآ ياهپیسنرپ راذگهیاپ مه و یلمع راذگهیاپ مه ،کیروئت
 نسح موحرم 119دهاجم نادرم و ریازجلا باتک رد 4113 لاس قدصم
 ناریا تلم هک هللاءاشنا ... « :نومضم نیا اب دسیونیم ياهمدقم ردص
 ینیمخ .دسریم اجنیا هب قدصم ».دنور ار ریازجلا زرابم تلم هار مه

 هفلتؤم ،دهاجم ،هدوتدض و دعب لسن ییادف .دسریم اجنیا هب مه 1342
 بالقنا زاف هب اهیناریا يهمه و یماس رتکد ،نامیپ رتکد ،ییاراخب و
 رپ نارود لوصحم بالقنا نارود .درک يراک دشیمن رگید .دنسریم
 تکرح ،یگناوید لوصحم هن ؛دوب قوش و قرع ،نوخ ،کشا ،جنر ،ترارم
 سح بالقنا سپ .نیتال ياکیرمآ یشم زا دیلقت و يریس مکش يور زا
 بالقنا هک مینکیم كرد ام زورما هزات .تسا هژورپ کی بالقنا اهتنم .دوبن
 رد یعقاو بالقنا .تسین یسایس تیمکاح کی رس عطق موهفم هب
 .تسا ... و ناوج و نزومک عامتجا ،داصتقا ،هدیا ،هشیدنا ،رکفت ياههزوح
 یسایس ماظن کی .تسا صقان ناریا رد بالقنا يهژورپ زونه موهفم نیا هب

 دیلوتزاب ار اههراذگ نآ زا یشخب دش نیزگیاج هکنآ یلو تفر هلاس 2500
 .تسا هدمآرس هب اههژورپ نآ زا رگید یشخب نارود درک نامگ و درک
 رگید و تسا ماظن نارود رگید ونکا اما دوب تضهن نارود زورما ات تفگ
 .تسین يروص يرما تضهن نارود ندمآرس هک یلاح رد .تسا سب تضهن
 دیدج يهلحرم دراو هک دسریم )تضهن( یلحارم هب و دتفایم یتاقافتا
 نآ هب مه یتالاکشا هچرگ دوب قطنم ياراد يهژورپ بالقنا سپ .دوشیم
 ات دوب 1357 دادرم زا طقف نآ کیپ ،دوب لوجع ،دوب هتخپان ؛تسا دراو
 تالاکشا نیا .داتفین ياهژیو قافتاو دندرکن دشر اهورین اذل و 1357 نمهب
 .تسین دراو شتیناقح هب یلو تسا دراو نآ دنور هب

 

                                                   
 .تسا هدرک رشتنم 1356-57لاس رد ار باتک نیا ریبکریما تاراشتنا .119
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 اهدرواتسد
-يرکف :مینکیم رورم هزوح جنپ رد ار هطورشم ياهدرواتسد

 .یتالیکشت و ؛یسایس ؛یعامتجا ؛یخیراتـکیژتارتسا ؛کیژولوئدیا

 ياهدرواتسد لودج تسار تمس رد ،تسا نایامن هک روطنامه
 ناکما دح ات .تسا کیژولوئدیا ياهدرواتسد پچ تمس و يرکف
 .دنشاب زیامتم مه زا کیژولوئدیا و يرکف ياهدرواتسد هدشیعس

 کیژولوئدیا ياهدرواتسد يرکف ياهدرواتسد
 هشیدناـهدیا تشابنا
 ون يهشیدنا لاتسیرک نتسب لکش
 یهافش هعماج زا روبع و تباتک زاغآ
 حیضوت تصرف ،ینابم رشن
 رکفت لانروژ
 يزاسگنهرف ـيزاسموهفم
 ههبج تشپ تایبدا
 یتاقبط تایبدا
 نزرب ـهچوک تایبدا
 ناهج اب هدیاـهشیدنا لدابت
 یلبق زارف زا رتمکحتسم يرکف هینب
 نیتسخن هدیا رب ینتبم تکرح

 هدننازیگنا نانچمه ؛بهذم
 یخیرات يههجاوم
 هعورشمـهطورشم
 اوتف درب همادا
 هفارخ یفن تایبدا
 »یهللالظ« نداتف ورف

 

 يرکف ياهدرواتسد
 هشیدنا و هدیا تشابنا

 .دوشیم عورش ناریا رد تشابنا ِرود نیلوا هک تسا نیا درواتسد نیلوا
 ناگدننکدیلوت يهمه هک دوب هدشن هدهاشم موهفم نیا هب تشابنا نآ زا شیپ
 وکابنت شبنج زا شیپ .دنوش لاعف یخیرات يولیس ندرک رُپ رد
 ینابنا رد یتشابنا هب اما ،تفرگ تروص يرکف يهدنکارپ ياهشالتهلسلس
 :تفرگ تروص تشابنا يهلحرم هس هطورشم نارود رد اما ،دشن رجنم
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 اما ،دوب وکابنت زا شیپ ،میدرک هدهاشم هک دوب تسدرود یکی
 دوب تسدکیدزن و هناتسآ یکی .دوب ناوخمه هطورشم يهرود اب شتایبدا
 يهرود يهحوبحب رد مه تشابنا زا رگید هجو .میدرک هدهاشم مه زاب هک
 يهعومجم .تفرگ لکش تیطورشم نامرف رودص زا سپ و هطورشم
 ِلوا يولیس ،هلحرم هس نیا رد ياهشیدنا و يرکف ياهوپاکت و اهشالت
 .درک مهارف هطورشم نارود رد ار ناریا ياهشیدنا و يرکف

 ون يهشیدنا لاتسیرک نتسب لکش
 لکش ناریا رد ون يهشیدنا لاتسیرک هرخالاب هک دوب نیا يدعب درواتسد

 ناوتیم اما دوب هتفرگ تروص يرکف راک زا ییاهنیچهطقن و اهاپدر ًالبق .تسب
 لبقام هنس هب ناریا رد نیون يهشیدنا لاتسیرک يزکرم يهطقن نیلوا هک تفگ
 .ددرگیمرب هطورشم

 زا شیپ یکدنا و هطورشم زا شیپ هک میاهدرک رورم مه اب ]رتشیپ[
 و دندرک رشتنم ار دوخ يرکف تالوصحم فودنوخآ و ناخ مکلم هکنآ
 ضرع و رهوج يهشیدنا ای ییاردص يهشیدنا زا ياهگر .دنداد زورب
 نآ .دوب هدهاشم لباق يراوزبس يداهالم یعاسم اب ناریا رد اردصالم
 يرصانع و رهاظم دوخ اب هک ون رکفت لاتسیرک اما ،دوب ون زا لبقام رکفت
 ،تشذگیم اپورا رد شرمع زا لاس هاجنپودص و تشاد ار هتینردم رکف زا
 .دش هتسب هطورشم زا شیپ رابلوا

 زا شیپ مه یلاتسیرک يزکرم يهطقن ،تفرگ لکش هک یتشابنا رانک رد
 ]هک اجنآ ات[ درک امن و وشن يرادقم يزکرم يهطقن نیا .دش هتسب هطورشم
 هب ناوتیم هک تفرگ لکش لماک لاتسیرک کی مینیبیم هطورشم زا سپ
 رکف يزکرم يهطقن هرخألاب .درک شهیبشت کمن ای خی بلاق ای ساملا
 .درک دمجنم لاتسیرک بلاق رد ار دوخ ناریا رد یهاوخهطورشم

 یهافش يهعماج زا روبع و ون نارود رد تباتک زاغآ
 زا روبع و ون نارود رد تباتک زاغآ ،دوب مهم مه رایسب هک يدعب هجو
 کی هب لیدبت ناریا رد پاچ نوچ هطورشم زا شیپ .تسا یهافش يهعماج
 زا اما ،دوب هدشن تنس هب لیدبت ناریا رد راتشون و هبتاکم ،دوب هدشن تنس
 رد یتح هطورشم نورد و ناتسآ رد صوصخهب و هطورشم زا لبقام ياهلاس
 ،ینعی ؛دش باب ناریا رد اهتنس نیا نآ زا سپ و ریغص دادبتسا نارود
 يههد لصافدح هک میدید رتشیپ .درک رشتنم و درک تبث و تشون سَکهمه
 هک دش هتشون هلاسر داتشه دودح نآ زا سپ يههد ات هطورشم زا شیپ
 ،باتک ،تابوتکم ،دندش هتشون اههلاسر .دوب يرکف ياههلاسر ناشرتشیب
 ناریا يهعماج و دروخ مقر ناریا رد تباتک نارود عومجمرد و همانزور ،هیمالعا
 یهافش تروصهب راکفا نآ زا شیپ .درک روبع یهافش يهلحرم زا مارآمارآ
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 اهنادیم يهتسار و اهرازابهچوک ،ياهناخهوهق ،یهافش ِرابخا ،رابخا .دش لدبودر
 رد مه ام ِناریا دعب هب نیا زا اما ،دوب اتسور و رهش يزکرم ياهنادیم و
 .تسویپ بوتکم يهلسلس هب ناهج رد یمومع تباتک يهلسلس

 حیضوت تصرف و ینابم رشن
 هطورشم زا شیپ ات .دش ادیپ حیضوت تصرف و ینابم رشن يدعب هجو

 ناشدوخ ینابم نارادهیالط ،دوب هدش ناریا رد ینابم رشن تصرف رتمک
 هجو کی و یهافش هجو کی هک دش ادیپ حیضوت تصرف و دنداد راشتنا ار
 .دوب بوتکم

 رکفت لانروژ
 .دش زاب ناریا رد رکف و هشیدنا زا یلانروژ هک دوب نیا دعب درواتسد

 يهشیدنا ،یسارکومدلایسوس يهشیدنا ،یسارکومدلاربیل يهشیدنا
 و هعورشم يهشیدنا ،ییاپورا يهفسلف ینابم رب ینتبم يهطورشم
 و یهاوخهطورشم زا ییاهیقلت ،میدرک رورم هک نانچمه اهنآ نیبامیف
 موحرم و ییابطابط دمحم دیس نآ صخاش هک یلد و یلقع ِیبلطلوحت
 لانروژ يهناگتفه ياهگرب ًاعومجم ،دندوب يدابآمجن يداه خیش جاح
 هاگن ناریا هب نوریب زا یسک رگا ،ینعی ؛دندرک مهارف ار ناریا يرکف
 يارب ناریا رد ار يرکفت لانروژ یهافش و بوتکم راثآ هب هجوت اب ،درکیم
 .دنک سح تسناوتیم رابلوا

 يزاسگنهرـفيزاسموهفم
 زاغآ ،لاتسیرک نتسب لکش ،هشیدنا و هدیا تشابنا( تاقافتا نیا لد رد

 يارب اهشالت نیلوا ًاتعیبط )يرکف موبلآ لیکشت و ینابم رشن ،تباتک
 هب ون ناگژاو زا ياهعومجم .تفرگ لکش ناریا رد يزاسگنهرف و يزاسموهفم
 يهعاسلاقلخ مه یشخب و ياهمجرت یشخب ،دش دراو ناریا یتنس تایبدا
 و تنمُلراپ ،داحآ ،روهمج ،طورشم ،قوقح ،تلم :دوب هطورشم نارود رد یناریا
 دوب يرکفنشور لوا هک تفرگ رارق نایناریا يورارف دیدج ِینعمتغل کی .بزح
 و دش یمدرم ِمهفهداس ِینعمتغل کی هب لیدبت ناکما دح ات مارآمارآ دعب و
 .تفرگ تروص يزاسگنهرف و يزاسموهفم

 ههبج تشپ تایبدا
 ههبج تشپ تایبدا ،ناریا رد رابلوا يارب مینکیم بیقعت هک هریجنز نیا رد

 .دش باب 50 يههد رد هک تسا یحالطصا »ههبج تشپ تایبدا« .دش نایامن
 دنتشونیم ناتساد هک ینانزملق زا یشخب ،داتفا هار ناریا رد هک یکیرچ يهزرابم
 و دندورسیم رعش و دنتشاد نیگنهآ مالک ای رما عقاوهب کیدزن ییاهنامر ای
 مقر ار ناریا رد هناحلسم هزرابم يههبج تشپ تایبدا ،دندرکیم رشتنم هدورس
 زا یشخب یگنرهب دمص لهچ يههد تایبدا ،ولماش 50 يههد تایبدا ًالثم .دندز
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 تایبدا دیدج زادرپون نارعاش و ینکدک یعیفش ياقآ و يدورامرگ يوسوم تایبدا
 .دنداد لیکشت ار ناریا رد هاجنپ يههد ههبج تشپ

 ؛تفرگ لکش ناریا رد رابلوا يارب ههبج تشپ تایبدا مه هطورشم رد
 تایبدا نیا زا یشخب .دوب ناهاوخهطورشم يهزرابم یماح و نابیتشپ هک یتایبدا
 زا میدمآ رتولج هچره ،درکیم هدافتسا هراعتسا زا یهاشنیدلارصان نارود رد
 رتمک و تسا قانتخا و انگنت نارود هب قلعتم هراعتسا تایبدا .دش رود هراعتسا
 ناکملقن لیثمت هب هراعتسا زا تایبدا ،دش زاب اضف هک یتبسن هب اما ،تسا مهفهدوت
 .دمآ فیصوت تایبدا ،هطورشم يدازآ يهرود و هاش نیدلارفظم يهرود رد و درک
 میسرت ار هعماج طیارش یتسیابردوریب و هدرَپیب هک تسا نآ فیصوت تایبدا
 ًاتیاهن و داتفا قافتا نیا .دنکیم شوارت ملق كون زا یعامتجا ياهكرچ و دنکیم
 تایبدا .دش هفاضا مه یهاگرظنم تایبدا ،هطورشم ههبج تشپ تایبدا هب
 هدنیآ هب ور ِقفا و دنکیم هئارا روشرپ زادنامشچ هک تسا یتایبدا یهاگرظنم
 و نیتم یلیخ ارعشلاکلم و فراع ،یخرف هژیوهب ناریا يارعش .دیاشگیم
 تایبدا زا هیاهنلاب ههبج تشپ تایبدا نیا اذل ؛دندمآرب راک نیا يهدهع زا هنالوئسم
 رد یهاگرظنم ِینلع تایبدا هب یهاشنیدلارصان نارود رد هیانک تایبدا و هراعتسا
 .درک ریس هاش یلعدمحم زا سپ نارود

 یتاقبط تایبدا
 ناقهد يهقبط و رگراک يهقبط زا تیامح رد یتایبدا ناریا رد رابلوا
 یتعنص يهعماج ناریا يهعماج .دش يزادرپتایبدا هطورشم زا رتتسدرود
 ِیفرصم عیانص رد رگراک یمک دادعت .دشاب هتشاد رگراک يهقبط هک دوبن
 زا يراوهدوت و هوبنا و میظع دادعت .دندوب تیلاعف هب لوغشم سیسأتون
 عیانص( هبوکداب و ناتسزوخ ،زاقفق هب راک نتسج يارب هک دندوب نارگراک
 یلامش تاحفص هب )دوب ربراک ،تسارَبهیامرس هک نآلا سکعرب نامز نآ تفن
 .دوب رجاهم نارگراک هب فوطعم رتشیب هطورشم تایبدا و دندرک ناکملقن
 هقبط ثحب یناقهد و يرگراک تایبدا زا لقتسم .دش باب یتاقبط تایبدا
 هاگیاج ،ورشیپ يهقبط و هقبط ثحب ندش ادیپ .دمآ شیپ ورشیپ يهقبط و
 يایراتلورپ زا تیامح مه دعب و یعامتجا يهزرابم رد هقبط شقن ،یتاقبط
 نیا ندرک ادیپ عاعش و دندوب يرهش ناتسدورف و نارگراک هک هرود ِتیلقا
 ِیتاقبط تایبدا ،نالیگ و زیربت صوصخهب اهاتسور رد یتاقبط يهزرابم
 .دوبن یتاقبط تایبدا بحاص ناریا نآ زا شیپ .دش لماک هطورشم نارود

 نزربهچوک تایبدا
 و اهنز .تسا نزربهچوک تایبدا ،يرکف ياهدرواتسد زا رگید هجو

 هک دنتخاسیم رعش و راعش هعاسلاقلخ اههسردمدرگاش و اهدرم
 يهرابرد هک ییاههرشتنم هعومجم رد ناشیاهراعش و راعشا يهعومجم
 .تسا هدنکارپ ،دراد رارق سرتسد رد هطورشم
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 ناهج اب هدیـاهشیدنا لدابت
 هدیا و هشیدنا لدابت دراو يدج روطهب ناریا ،داتفا هک يرگید مهم یقافتا

 ،هطورشم ِثحب ،یسارکومدلایسوس ِرکف ،یسارکومدلاربیل ِرکف .دش ناهج اب
 ناریا هب مارآمارآ و درک روبع اهزرم و اهبآ يوسنآ زا ...و تیروهمج ِثحب
 هچ و دندوب ینامثع و اپورا دیعبت رد هک اهنآ هچ ،یناریا نارکفلارونم و دیسر
 ًاتبسن رکف و هشیدنا لدابت باب ،دندوب هدرکرفس ینامثع و اپورا هب دازآ هک اهنآ
 .دندرک زاب ییاپورا رکف و هشیدنا اب ار یناریا

 یلبق زارف زا رتمکحتسم يرکف يهینب
 کی وکابنت .دوب وکابنت زارف زا رتمکحتسم رایسب هطورشم يرکف يهینب
 هتسب يدادرارق .تشادن يرکف يهشیر و گر یلیخ و دوب یفنص شبنج
 یپ رد ،هنحص رد ِتیناحور و راجت زا معا ،ناربهر يهعومجم و دوب هدش
 یعامتجا يهناکت کی ،دوبن حرطم کیروئت هجو یلیخ و دندوب دادرارق وغل
 يهنازادرپهدیا و ياهشیدنا ،يرکف ياهوپاکت هعومجم هب هجوت اب اما ،دوب
 تسرد .تفرگ لکش شیپ زا رتمکحتسم يرکف هینب کی ،هطورشم زا شیپ
 اما ،تشاد ار دوخ ددعتم ياههنزور يرکف يهینب و تشابنا نیا هک تسا
 ،رتهتفرگلکش رایسب )وکابنت شبنج( نآ زا شیپ لاس هدزاود هب تبسن
 .دوب ینورد تدحو و قطنم کی بحاص و رتمجسنم

 نیتسخن يهدیا رب ینتبم تکرح
 نیتسخن يهدیا کی رب هطورشم هک دوب نیا يرکف درواتسد نیرخآ

 ماوق و دشن هداد شزومآ یلیخ نیتسخن يهدیا نیا هکنیا .دوب راوتسا
 هطورشم ِشبنج اما ،درک میهاوخ هراظن اهیماکان رد درکن ادیپ يدایز
 .دوبن ،دوش راوس نآ رب تکرح هک ياهیلوا هدیا ای هیلواِ فارگاراپ زا یلاخ

 کیژولوئدیا ياهدرواتسد
 هدننازیگنا نانچمه ؛بهذم

 رصنع ياراد بهذم هک دوب نیا اهدرواتسد زا یکی وکابنت رد
 شیپ زا شیب هطورشم بالقنا رد هدننازیگنا رصنع نیا .دوب هدننازیگنا
 شبنج زا رتنیگنس رایسب یبهذم نینج ،هطورشم محَر رد و دش ظفح
 دودعم زا ریغ .]تخیگنایمرب[ ار فلتخم ياهفیط و تشاد دوجو وکابنت
 و ششوپ دح رد ار بهذم هک یناسک ای بهذم زا هدرکروبع نارکفنشور
 یبهذم ياههزیگنا ابً امومع هیقب ،دنتسنادیم يرورض هعماج يارب رواک
 .دندمآ هنحص هب هناهاوختلادع و یلم ياههزیگنا اب دعب و
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 هعورشـمهطورشم یخیرات ههجاوم
 يهزوح رد درواتسد نیرتمهم ،درواتسد نیمود تفگ ناوتیم

 زاب هعورشم-هطورشم یخیرات هاگدروآ و هاگرد باب ؛تسا کیژولوئدیا
 نآ هب حیضوت تصرف و ینابم رشن ]رتیت ریز[ رد هک یقافتا ،ینعی ؛دش
 .تساجنیا شایخیرات زراب قیداصم زا یکی ،میدرک هراشا

 ات ینیئان موحرم و فجن ثلثم ِهاوخهطورشم نویناحور يهعومجم
 يژولوئدیا حطس رد هن و گنهرف حطس رد( ییابطابط دمحم دیس يدودح
 ،يژولوئدیا و ینیبناهج ،گنهرف حطس رد( يدابآمجن يداه خیش و )هفقث و
 .دندوب هاگدروآ نیا راکردناتسد اهبلطهطورشم يوس زا )هفقث

 يریگلکش يادتبا زا ناشتایبدا يهعومجم مه اهبلطهعورشم
 ...و يدابآریخ و ءاطغلافشاک ياههلاسر رد و دش رادیدپ راجاق تنطلس
 .داد ناشن ار شدوخ هللالضف خیش تایبدا و يوسوم ياههلاسر رد رتدعب
 ،دنتشاد تعاضب رد هچره یخیرات ِیتشُک و هاگدروآ نیا فرط ود ًاعومجم
 دوب یمهم قافتا نیا .دندرک رشتنم بوتکم مه و یهافش هزوح رد مه
 .داتفا هطورشم رد هک

 اوتف درب يهمادا
 رد .تشادرب ناکامک وکابنت لثم اوتف هک دوب نیا يدعب هجو

 رد رتشیب ،دوب وکابنت ِيرتشگنا نیگن نوچ فورعم ياوتف نآ وکابنت
 هب رتمک دوب دایز تاقافتا نوچ هطورشم رد اما ،دوشیم کَح اهنهذ
 هیلع فجن ياوتف یکی :دش رداص يدیلک ياوتف ود .دوشیم هجوت نآ
 يرون هللالضف خیش هیلع فجن ثلثم ياوتف يرگید و هاش یلعدمحم
 .تشاد درُب رایسب هک

 و تشاد يرایسب درُب عاعش هرود نآ رد یبهذم ياههیغالبا و اوتف
 مغرهب هاش یلعدمحم .تفرگیمربرد ار هاش یلعدمحم ات هدوت زا
 ثلثم ریثأت تحت یعونهب ،هطورشم دض ياهيزاتكرُت و يرگمتس
 نیکمت هب روبجم و درکیم زاب ياهژیو باسح نآ يور و دوب فجن
 دوجوهب يراتس ،دوبن فجن ياواتف رگا دنکیم حیرصت ناخراتس .دوب
 یضعب و ناخراتس و هاش یلعدمحم زا .تسا مهم نیا ،دمآیمن
 .دندوب رُپ ياوتف عاعش رد مدرم و نارکفنشور

 یهافش تایبدا هک ياهعماج رد هک تسا درواتسد اوتف مییوگیم تهج نیا زا
 دض ياوتف .تساراک رایسب ملظ دض ياوتف تسین دوجوم ياهناسر و تسا رقتسم
 .میدید وکابنت رد هک ییاراک عون زا ؛تساراک رایسب رامثتسا دض و رامعتسا
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 هفارخ یفن تایبدا
 رابلوا يارب هک دوب نیا تسا کیژولوئدیا درواتسد هک يدعب قافتا
 یفن تایبدا باب زا یشخب .میدوب هفارخ یفن تایبدا راشتنا دهاش ناریا رد
 فودنوخآ ار نآ ياباحمیب و یطارفا رایسب شخب و ناخ مکلم ار هفارخ
 يور هک درک حرطم فوبلاط ار نآ يهزیناریا و هنالوئسم شخب و درک زاب
 ياههفارخ زا یشخب هرخألاب .درکیم دیکأت هقفت رد سناسنر و يزاسون
 هرود نویناحور یتح و هرود نارکفنشور ضیرعت و دقن دروم ،ریگاپوتسد
 .تفرگ رارق يدابآمجن يداه خیش جاح و یناشاک موحرم دننام
 هرود نیا یخیرات یناگیاب و هنیجنگ رد مه هفارخ یفن یبدا يهعومجم
 .تفرگ رارق

 »یهللالظ« نداتفورف
 رد مدرم .دوب هاش یهللالظ یقلت نداتفاورف مهم کیژولوئدیا هجو

 صوصخهب و هاش نیدلارفظم و هاش نیدلارصان نامز رد هطورشم نارود
 ندوب هللالظ ،مارآمارآ هاش یلعدمحم مسینپمُل هارمه يرگمتس نارود
 .داد تسد زا ار دوخ سدقت و داتفا ناشنهذ و مشچ زا هاش

 نهذ هب هطورشم کیژولوئدیا يرکف ياهدرواتسد يهعومجم نیا
 نامز رد ای نآلا دیناوتیم و تسا رتلاعف امش نهذ .دیسر نم دودحم
 رصانع هکنیا ای دینک ماغدا ای فذح ار اهدرواتسد نیا زا یشخب ،تغارف
 .دینک هفاضا نآ هب يدیدج

 یخیراتـکیژتارتسا ياهدرواتسد
 .تسا هدش ماغدا مه رد یخیرات و کیژتارتسا ياهدرواتسد

 تنطلس تسادق نایاپ
 ینیمز رگید تنطلس و دوب تنطلس تسادق نایاپ نآ هجو نیرتمهم
 زا ار شدوخ يهتشذگ تسادق ،دش ینیمز و طورشم هکیتقو زا .دش
 زاب ار شايروئتً البق هک »هللا بناج نِم« تنطلس رکفتً المع و داد تسد
 ناهیک رب کینرپوک يروئت اب هک یقافتا لثم .دش یخیرات لاطبا ،میدرک
 نادرگ و تسین تباث نیمز هک دندید و دش دراو سویملطب یعاجترا
 و تسا نادرگ و تسین تباث تنطلس هک دندید مه اجنیا رد ،تسا
 رد هک میرذگب .دیآرد تیقلطم زا و دوش طورشم ،دوش ضوع دناوتیم
 تسادق اما ،درک ادیپ تسادق رگید یعونهب تنطلس ناخاضر يهرود
 .دیسر شدوخ نایاپ هب هطورشم رد تنطلس یتنس
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 تیقلطم لیدب ،تیطورشم
 ًالبق نوچ .دش تیقلطم لیدب تیطورشم هک دوب نیا مود درواتسد

 .مینکیم روبع نآ زا اجنیا و دش تبحص یلیخ هراب نیا رد

 دادبتسا دنارسپ
 دراو دادبتسا گرُتس راوید رب یکَرَت و دادبتسا تیمکاح هب يرگنلت وکابنت رد رگا
 نامرف هک يدح ات دورب بقع کیژتارتسا مدق نیدنچ دش روبجم دادبتسا اجنیا رد ،دش
 ار هیلوا نامرف حالصا هاش نیدلارفظم زور کی يهلصاف هب .تفریذپ ار هطورشم يهیلوا
 يهژاو هک دش روبجم هاش یلعدمحم ،وا توف زا سپ هام هس ود يهلصاف هب و تفریذپ
 ناملراپ ییوگخساپ و تراظن تحت هنیباک هک دریذپب و دنک هدافتسا ار هطورشم تلود
 یلعدمحم دادبتسا ًاتیاهن ات تفر بقع ،مدقهبمدق دادبتسا هک تسا نیا و تسا سیسأتون
 .دش نوگنرس اوتحم رد مه و کیزیف رد مه یهاش

 هنهک رب ون هبلغ
 يهعومجم .دوب هنهک رب ون يهبلغ ،دوب هرود میاداراپ هک يدعب هجو

 هبلغ شیدناهنهک ياهورین يهعومجم رب بلطلوحت و هاوخون ياهورین
 شیاهنامرآ و دروخ تسکش هطورشم ٌادعب هک تسا تسرد .دندرک ادیپ
 هطورشم ناهاوخون رب یعاجترا ِيون کی و دش هل هاشاضر ياههمکچ ریز
 ًالماک هنهک رب ون يهبلغ هطورشم نارود رد اما ،درک ادیپ ییاهن هبلغ
 .داتفا قافتا

 لوکوم تسیز لیدب ،لالقتسالاب تسیز
 تسیز زا هک دندرک سح ناریا ياههدوت هک تسا نآ يدعب هجو

 دندوب یتیعرً البق .دندیسر لالقتسالاب تسیز هب و دندش جراخ لوکوم
 دندوب ناهاش هک یسایس تردق بابرا زا مَعَا ؛تردق بابرا کیلمت تحت
 ماظن و یفیاوطلاكولم ماظن ِنیناوخ هک يداصتقا تردق بابرا و
 .دوب ناریا یعامتجاـيداصتقا

 هک دیدج ياههژاو اب و داد تسد مدرم هب لالقتسا سح هطورشم رد
 سح و دندرک ادیپ یخیرات-یحور گنیپود کی دش باب هرود گنهرف رد
 زا مه یعامتجا ظاحل هب و دنتسه تمارک بحاص يدرف ظاحل هب دندرک
 .دندرک ناکملقن روهمج و تلم یتیوه موهفم هب تیعر

 یناریا سح ،یلم یبایدوخ
 یبایدوخ سح ناریا يهعماج .دش رولبتم يرگید قافتا ،قافتا نیا لد زا ًاتعیبط

 ناریا و دوبن يربخ ناریا مدرم و ناریا تلم زا ،رتشیپ .درک ندوب یناریا سح و یلم
 .درک ادیپ مه ار لک يهدنز دوجوم کی هجو اجنیا یلو ،تشاد ییایفارغج هجو رتشیب
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 ناهج زا یئزج ؛ناریا
 اب شدوخ دح رد ناریا .دوب مه ناهج زا یئزج ناریا رگید اجنیا رد

 ياههیالط نیلوا تفگ باب ناوتیم و دش رفسمه تفرشیپ و یقرت ناوراک
 ناهج يدادبتسا دض تایبدا يهرابردً البق .دش زاب ناریا هب ندش یناهج
 ویروتیو هکنیا زا سپ یتدم .میدرک تبحص ناریا هب نآ ناکملقن و
 رد مان هب دادبتسا یفن رد ار دوخ کیروئت باتک ییایلاتیا120يریفلآ
 لاقتنا نیا حشرت .دش لقتنم رصم رد یبکاوک رکف هب ،درک رشتنم يرابج
 موحرم نهذ رد و دش يروتاتکید ياهتشرس ای دادبتسالاعیابط باتک
 .دمآرد هَلملا هیبنت و همُالا هیزنت باتک و دش هرابود حشرت ینیئان يازریم
 يهریجنز هب مه و تسویپ ]یقرت و تفرشیپ[ ناوراک هب مه ناریا سپ
 هک یناهج يهطورشم هب مه و دروخ دنویپ يدادبتسا دض تایبدا یلاقتنا
 رب رظان تسا ياهوق تنملراپ و تسا رارقرب ناشنیب یقاثیم تلم و تلود
 ،دوب ناهج رد ياهریزجً البق هک ناریا و داتفا اهقافتا نیا .هیرهق يهوق
 .دش ناهج زا یئزج لمع رد

 ياهلحرمود کیژتارتسا يریگیپ
 هلحرم ود رد اهورین و مدرم هک دوب نیا يدعب کیژتارتسا درواتسد

 نامرآ ققحت یپ رد هک لوا يهلحرم :دنتشاد کیژتارتسا يریگیپ
 زا هطورشم تاجن و ایحا زاب یپ رد هک مود يهلحرم و دندوب هطورشم
 .دندوب وا نوماریپ و هاش یلعدمحم ياسآگنلپ مجاهت

 ینیع یسانشرامعتسا ]و[ یسمل یسانشدادبتسا
 :دوب یبرجت سالک ود ییاپرب يدعب یخیرات و کیژتارتسا درواتسد

 نآ يهرابردً البق نوچ .ینیع یسانشرامعتسا و یسمل یسانشدادبتسا
 .مینکیم هدنسب و مینکیم ياهراشا طقف اجنیا میدرک تبحص

 رکفنشورـهدوت دنویپ
 مدرم و تیناحور دنویپ وکابنت رد رگا .داتفا مه رگید مهم قافتا کی

 و مدرم نیب رابلوا يارب هطورشم رد ،دش یتالیکشت دنویپ کی هب لیدبت
 هدوت هک تسا خیرات رد رابلوا .دوشیم رارقرب یخیرات دنویپ نارکفنشور
 .دربشیپ و تالیکشت ،هراگنا ،رکف رد دنویپ ؛دروخیم دنویپ رکفنشور اب

                                                   

Vi، يریفلآ ویروتیو .120 t tori o Al f i eri )1803-1749(، رعاش 
 و نونمماگآ ،نوگیتنآ نوچ ییاهيدژارت ببس هب رتشیب وا ترهش ،ییایلاتیا زادرپيدژارت
Del( »يرابج رد« هلمجزا یکیروئت ياهباتک اما ،تسا مود پیلیف l a 

Ti ranni de( تسا هدش راگدنام وا زا زین. 
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 یشزومآ نیون ماظن
 یشزومآ نیون ماظن کی بحاص ناریا هک تسا نیا يدعب مهم قافتا

 دیوجت کینکت و برع تایبدا شزومآ بولسا و برع تایبدا زا .دوشیم
 دیوجت کی هب )تسا تاملک و فورح ندیوج اهدنوخآ حالطصا رد هک(
 دیوجت هب و تفرگ هلصاف برع دیوجت زا یشزومآ ماظن .دیسر یناریا
 لئان ،دوب نآ راذگهیاپ هیدشر موحرم هک يایشزومآ ماظن و یناریا يابفلا
 .دمآ

 یعامتجا ياهدرواتسد
 شیپ زا رتنوزفا تکراشم لیم

 رد .دش هدید ناریا يهعماج رد تکراشم هب لیم نیلوا وکابنت رد
 لیم اجنیا رد یلو ،درک روضح مالعا و دمآ هنحص هب رابلوا هعماج وکابنت
 .دوب رترابرپ و رتيدج رایسب تکراشم هب

 شیپ زا رتمکارترپ و رتعونتم ياهفیط روضح
 روضح هنحص رد وکابنت نامز زا يرتمکارترپ و رتعونتم ياهفیط

 هطورشم ییایفارغج یگدنکارپ یسررب رد میدید هک نانچمه .دندرک ادیپ
 دازآ يرهش یعامتجا ياهورین .تفرگ تروص يدج يرهش تیفرظ مالعا
 زیربل زیربت رد ،دوب يرثکادح نارهت رد ؛دندرک تیفرظ مالعا و دندش
 رد و درک روبع هعماج رمک زا نالیگ رد ،دیسر بل هب ناهفصا رد ،دش
 مالعا يرهش تیفرظ ،چم ات هاگ و وناز ات هاگ مه کچوک ياهرهش
 .درک تیدوجوم

 ناریا يهعماج ندش رادنامرآ
 .دش رادنامرآ ناریا يهعماج رابلوا يارب هک دوب نیا داتفا هک یمهم قافتا

 ضوع هک تایح .دش ادیپ لقتسم تایح اجنیا اما ،دوب یلوکوم تایح ًالبق
 و دتفایم يدایز تاقافتا نآ رب بترتم ،دوش ضوع هک یناشیپِسَپ ،دوش
 هکیلاحرد دش نامرآ بحاص ناریا .دربیم هار زادنامشچ هب یناغارچ يهریجنز
 .دوبن نامرآ بحاص هتشذگرد

 یلم يهصرع رد هدیا يرست
 دنیوگیم .درکیم ادیپ يرست عیرس رایسب هدیا هطورشم نارود رد

 يهمه ،تسا هدنود رایسب و تسا يرامیب نیرتيرسم نوعاط هک
 .دوب بیترت نیمه هب مه هطورشم رد ،دراذگیم اج ار تعرس ياههدنود
 رایسب حطس رد اما ،درکن ادیپ قمع یلیخ یهاوخهطورشم يهدیا هچرگا
 .تفرگربرد ار ناریا يرهش يایفارغج و دش يرسم ]یعیسو[
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 زکرم زا نوریب ياهتیفرظ
 زا نوریب ياهتیفرظ هک دوب نیا یعامتجا ظاحل هب رگید مهم قافتا

 .نالیگ مه دعب و ناهفصا ،زیربت :دش دازآ زکرم

 ون يهولج و نانز
 نانز وکابنت رد .دوب نانز دیدج تَولَج يهلئسم رتمهم قافتا دیاش اما

 عمجت رابرد لباقم رابلوا يارب ،دنیایب نوریب اهوتسپ زا دندرک ادیپ تصرف
 زا یشخب تاعمجت و اهییامیپهار رد ،دننک تکراشم اهنداد راعش رد ،دننک
 تکراشم وکابنت میرحت رد و دننکشب نایلق ،دنهد صاصتخا دوخ هب ار هصرع
 رد يرگید و دوب هشیدنا يهزوح رد یکی هک داتفا يرتمهم قافتا اجنیا .دننک
 .تالیکشت روهظ يهصرع

 دندش رشتنم هک اههمانزور ،داتفا هشیدنا ]يهصرع[ رد یمهم قافتا
 اب میقتسم و حیرص ،کیدزن طابترا ناشدوخ دح رد نانز يهعماج
 يههد لصافدح رد هک دوب مهم یلیخ .دندرک رارقرب یتاعوبطم يهعماج

 هک دندرکیم يراکمه اههمانزور اب نز راگنهمانزور یس ،1304 ات 1284
 و یسیونربخ مارآمارآ .دندوب ياهفرح يراذگتقو ظاحل هبً امومع
 ناریا يهعماج رد ،داد يور یمهم رایسب قافتا .دنتفرگ دای یسیونشرازگ
 سرادم یتح و هضور و بتکم ،دندوب هنادرم همه یشزومآ ياهداهن هک
 درکیمن تئرج ادتبا رد هیدشر موحرم .دندوب هنارسپً اتمدقم دیدج
 يور تلادع موحرم اهنت هک دش هراشا ،دزادنیب هار هنارتخد سرادم
 دوخ نز راگنهمانزور یس هک تسا مهم یلیخ .داتسیا هنارتخد سرادم
 شزومآ ناشدوخ و دندرک ادیپ هار اههمانزور هب ناشدوخ ،دنوشب تیبرت
 تساجنیا بلاج و دش پاچ 1289 لاس رد نانز يهمانزور نیلوا .دندید
 هب ینیوزق نز کی يهمان .دنتشون نانز ار اههمانزور اب تابتاکم نیلوا هک
 هار تارهاظت نانز« :دراد یگنشق فارگاراپ هک تسا دوجوم نیتملالبح
 و ایناتیرب يهکلم و دیرگنب خیرات هب .دوش لامیاپ ناشقح هک دنتخادنین
 شنهذ رد هراگنا نیا هرود نآ رد هک تسا مهم یلیخ .»دینیبب ار ارتاپوئلک
 .دشاب هتفرگ لکش

 ات 1285 رد هک دیدحلا مان هب دوب ياهمانزور يهرود تاعوبطم رد
 لوئسم .تخادرپیم نانز هب همه زا شیب و دشیم پاچ زیربت رد 1288

 ههجو دنچ میدید زیربت رد هک دوب تلادع نیسح دیس موحرم همانزور
 ،زاسنمجنا ،راگنهمانزور ،الاب نیتسآ ،راذگناینب ،دوب بیج هب تسد ؛دوب
 رداک ناریا 1340-1350 يههد رد .درکیم ینلع راک ،درکیم یفخم راک
 عقوم نآ اما ،دوب شزومآ تحت نوریب و هناخ هک دوب یسک هبناجهمه
 تلادع موحرم .دراد سرد یلیخ و تسا مهم یلیخ زیربت .دادیم شزومآ
 یپسور و رادهناخ و رگراک نانز زا و تخادرپیم نانز هب لاس هس نیا رد
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 یتح و ناریا يهعماج نانز هب هک تساوخیم نادرم زا .درکیم عافد
 .دننک ناکملقن بولطم عضو هب دوجوم عضو زا ات دننک کمک اهیپسور
 موحرم و تسه مه نآلا ،دوب اهيزیربت رد زابرید زا ياهژیو یگنادرم کی
 ياهژیو راشف تحت و درک دروخرب نانز يهعماج اب هنادرم یلیخ تلادع
 تلادع موحرم یعاسم اب هفیعض ِنز تایبدا زا روبع تفگ ناوتیم ،دوب مه
 نز يهراگنا هک درک شالت یلیخ تلادع موحرم .تفرگ تروص ناریا رد
 يهمانزور .دوب قفوم شدوخ مهس هب و دوش كاپ تسا هفیعض
 رد یتالاقم هلسلس دوب نآ ریبدرس یناشاک لالج دیس هک نیتملالبح
 .دشیم رشتنم ناریا رد دوب رابلوا هک تشون نانز ياهيدازآ و قوقح باب
 دروخرب هب ار نآ زا ییاهنوتس ناخ مکلم هک دوب نوناق يهمانزورً اتیاهن
 .داد صاصتخا نانز يهلئسم اب

 تاقافتا مه یتالیکشت يهزوح رد اما ،دوب یتاعوبطم يهزوح رد نیا
 رد نانز هلئسم يور یبسن روطهب هک دنتسه رگشهوژپ هس .داتفا یمهم
 122نُتبمل مناخ يرگید ،121نیئار لیعامسا یکی .دناهدرک راک هطورشم
 هک ینامز رد 123رتسوش تارطاخ يرگید و تسا هدرک ياهیشاح راک هک
 و هطورشم يهناتسآ رد نانز هک دنتسه لوقلاقفتم هس ره .دوب ناریا رد
 ناوسن نمجنا هب .دندرک تسرد یفخم ياهنمجنا هطورشم نارود رد
 يارب ار هناخ تقو اههعمج ،دوب یمسر تالیکشت هک میدرک هراشاً البق
 رایسب يریگیپ .دندادیم صاصتخا عمجت هب ،نانز يهلئسم لح و دربشیپ
 نیزورما ياهيریگیپ زا رتيدج رایسب ،شیپ لاس دص رد دوب يايدج
 َرتراک ياپ عقوم نآ .درذگیم يریگرد و راعش هب رتشیب نانز شبنج هک
 درگ اههعمج ناشیاهتیدودحم يهمه اب و دندوب يزورما نانز زا
 .دندرکیم هلئسم لح و دندمآیم

 نیا تاقافتا زا یکی ،داتفا هطورشم رد يايدج یتالیکشت تاقافتا
 هطورشم تکرح رد ،دوب راوهدوت نانز تکرح وکابنت نارود رد هک دوب
 ،دندش هتسجرب هطورشم رد هرهچ ود .دندش هرهچ بحاص مارآمارآ نانز
 بحاص هک يدابآمجن يداه خیش موحرم رتخد ]يدابآمجن مگیباغآ[ یکی

                                                   

 نوچ ییاهباتک هدنسیون و راگنخیرات ،)1358-1298(نیئار لیعامسا . 121
 نایناریا« ،»وا ششوک و یگدنز ناخ مکلم ازریم« ،»ناریا رد يرنویسام و هناخشومارف«
   .دنا هدش رشنزاب اهراب ریبکریما تاراشتنا طسوت هک تسا ...و »ینمرا

 یسیلگنا سانشناریا ،)Ann Lambton )1912-2008 نتپمل نآ .122
 خیرات رد يریس« ،» )یعیفش رشن( مالسا رد تموکح و تلود« نوچ ییاهباتک هدنسیون
   .تسا ..و )ریبکریما تاراشتنا( »مالسا زا دعب ناریا

 طسوت نیئار لیعامسا حیحصت هب »ناریا قانتخا« باتک رتسوش ناگروم زا 123
  .تسا هدش رشتنم هاش یلع یفص رشن
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 و یناب ناشیا هک يردنکسا مرتحم مه یکی و دوب هاوخيدازآ و نوبیرت
 رد يردنکسا مناخ هک دوب نیا مهم .دندوب هاوخنطو ناوسن نمجنا لاعف
 نانز عفانم رب ار یلم عفانم ،نانز لئاسم دربشیپ و یتالیکشت یعاسم
 هقیدص مناخ ،داتفا ناهفصا رد مه مهم قافتا کی .تسنادیم حَجرُم
 نیا .دندوب ناهفصا نیتاوخ تکرش لیکشت یلصا ناکرا زا يدابآتلود
 هک ییاهمناخ دوب هدرک طرش هکنیا کی .درک یگنشق ياهراک تکرش
 غولب اب و دوب مسر عقوم نآ .دنهدن رهوش هلاسهن ار رتخد ،دنوشیم وضع
 طرش .دنک هرادا یگدنز دناوتیم هلاسهن رتخد ،دندرکیم رکف ینومروه
 دوشیم هدافتسا مه رگا هک دوب شیارآمزاول زا ندرکن هدافتسا يدعب
 ککنپ و لمیر و کیتام ياجهب باخرس و همسو زا هدافتسا ؛دشاب یناریا
 هک دوب مهم یلیخ .دوب ینطو يهچراپ لامعتسا يدعب هجو .یجراخ
 يور رتشیب يردنکسا مرتحم مناخ لثم مه ناهفصا نیتاوخ شبنج
 نمض ،نانز لئاسم يور ربً اتمدقم ات دنتشاذگ تسد یلم حلاصم و عفانم
 .دندربیم شیپ مه ار نانز لئاسم هکنیا

 هاوخهطورشم رکفنشور نانز هک درک ینارنخس کی يدابآمجن مناخ
 رداچ عقوم نآ( رس هب رداچ مناخ دصیس .درک جییهت و زیهجت ار یناریا
 نارود رد ،دندش هچناپت هب زهجم یشخب هک دندوب )دوب مه زاب هدنبور اب
 پوت دشیم سح هک ینارود ،ینعی ؛سلجم نتسب پوت هب زا شیپ
 شیپ زا یتالیکشت رارق کی اب اهنیا تسا سلجم زا رَترُپ هاش یلعدمحم
 اهنیا ،دندمآ ناگدنیامن زا یشخب یتقو .دنتفر سلجم هب هدشنییعت
 يور امش هک مینک یسح نیرتمک ام رگا دنتفگ باطخ و دندیشک هچناپت
 دیدهت ،دییآیم هاتوک هاش یلعدمحم دادبتسا لباقم تلم يدازآ و فرش
 ار نامدوخ و نارهوش و نادنزرف ام ،میشکیم ار امش هک دندرکن
 يهناراکیفخم تارهاظت کی رابلوا يارب هک دوب مهم یلیخ .میشکیم
 ود رد »نز« اذل .]داد خر[ هطورشم ياضف رد نانز يهناحلسم یتالیکشت
 ولج ار وکابنت زا رتيدج رایسب ياهماگ یتالیکشت و یتایرشن يهزوح
 .دندرک ادیپ ياههبج ناشدوخ مهس هب ]نانز[ و دمآ

 یفنص عفانم و فنص رب ندش رتساسح
 وکابنت رد .دوب یتاقبط عفانم و فنص رب ندش رتساسح يدعب قافتا

 .تفرگ لکش راجت يهداتفا رطخ هب یفنص عفانم ساسا رب شبنجً الصا
 رب هک دندوبن راجت طقف رگید و دش رتيدج یفنص عفانم رگید اجنیا
 و فونص يهیلک .دندرکیم يراشفاپ و يدنبیاپ ناشیفنص عفانم
 هاگلزنم هک دندرک یعس و دندش هاگآدوخ ناشیفنص عفانم رب ناروهشیپ
 .دننک ادیپ یتالیکشت
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 هقبط رب ندش ساسح
 هقبط ناریا يهعماج ردً البق .دوب هقبط رب ندش ساسح يدعب قافتا

 هکیتقو .دش ادیپ یتاقبط زیامت و یتاقبط تایبدا اجنیا اما ،دوبن حرطم
 همیمض نآ رب یهاگآدوخ و یهاگآ و دوشیم ادیپ یتاقبط زیامت و تایلجت
 .دوشیم رتساسح هقبط رصنع ،دوشیم

 یتاقبط ياههاگیاج یخرب تیبثت
 هب راجت و فانصا و ناروهشیپ لثم یتاقبط هک تسا نیا دعب هجو

 .دندمآ لئان هطورشم لبقام نارود زا رتمکحم و رتهتسجرب یتیعقوم

 تیندم يوسهب
 ناریا يهعماج تکرح ،یتاقبط-یفنص تاقافتا نیا زا دعب مهم هجو

 ،دندش تسرد اهنمجنا ،دوش یندم هک تفر هعماج .دوب تیندم تمس هب
 ربخ رشن لحم و دندرک ادیپ یندم يهبنج ًالماک هطورشم رد اههناخهوهق
 ،هتسار ،رازاب ،دجسم .دنتفرگ رارق ندرک شخپ همانبش و یناوخهمانزور و
 دوخ .دنتفرگ رارق یناریا يهعماج يهدافتسا دروم هتشذگ زا شیب نادیم
 و هناختئارق و هناخباتک ]لثم[ یندم ییاهقوتاپ دوخ اب مه هطورشم
 زا مه و یتالیکشت رظنم زا مه ،هعماج .دروآ ار تسد نیا زا ییاهداهن
 .تفر شیپ ندش یندم تمس هب ییاوتحم رظنم

 نیناوق تمس
 .دوب نیناوق یقرتم تمس یعامتجا ياهدرواتسد رظن زا يدعب هجو

 و ناروهشیپ ،اهاپهدرخ یفنص هاگیاج ،تخادنارب ار لویت لوا سلجم
 هقبط ياهشاپوتخیر لوا يهجدوب رد .درک مکحتسم ار ءزج يهبسک
 .درب نایاپ تمس هب ار مکاح

 ناداوسون فیط
 ِناداوسون زا ياهدرتسگ ًاتبسن فیط سرادم سیسأت اب هطورشم رد

 .تفرگ لکش دیدج شزومآ لوصحم

 یسایس ياهدرواتسد
 :تسا یسررب لباق حطس راهچ رد هطورشم یسایس ياهدرواتسد

 لک هعماج ندش رتیسایس
 رتیسایس رایسب ،هتشذگ زا رتیسایس هعماج هک دوب نیا لوا حطس

 درکیم لمح مه ار وکابنت يهبرجت هکنیا هب هجوت اب .دش وکابنت نارود زا
 تعرسهب و تیدج اب هعماج ،دوب يرسم رایسب مه تیطورشم رصنع و
 .دش یسایس
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 یسایس یگداس زا جورخ /یسایس كرد تیفرظ شیازفا
 زا مارآمارآ ناریا يهعماج .دش هتشذگ زا رتشیب مه یسایس كرد

 .دش هتشذگ زا رتهدیچیپ و دمآرد هب وکابنت نارود یگداس

 یفنص رصنع ندش یسایس يهمادا
 ندش یسایس ِزاغآ و تراتسا وکابنت رد رگا هک تسا نیا يدعب هجو

 ،یفنص رصنع هرود نیا رد ،میدوب دهاش راجت و رازاب طسوت ار یفنص رصنع
 .دش هتشذگ زا رتیسایس

 یتالیکشت ياهدرواتسد
 اوق کیکفت

 يهعماج ،تردق حطس رد ناریا يهعماج .دوب اوق کیکفت درواتسد نیلوا
 شدوخ رد ار تردق يهمه هک دوب هیرهق يهوق کی .دوبن ياهدشکیکفت
 يارب اضق و هیرجم يهوق ،تفرگ تروص اوق کیکفت یتقو اما ،دوب هدناجنگ
 .تفرگ لکش رابلوا

  یعامتجا داهنون ؛یلم داهنون
 زورب مه یعامتجا ياهداهنون .دش ناملراپ ،یلم داهنون بحاص ناریا

 .هسردم و نمجنا ،فنص ،بزح :دندرک ادیپ روهظ و

 یتیالوـیتلایا ياهنمجنا هدیدپ
 یتالیکشت قافتا نیرتمهم یمدرم حطس رد تفگ ناوتب دیاش اما

 راک رتسب نیلوا هک دوب یتیالوـیتلایا ياهنمجنا يهدیدپ ،هطورشم
 مدرم ارجا و يریگمیمصت ،یحارط رد .درک مهارف ار ناریا رد یتکراشم
 و يرکف ياهورین اب دنویپ رد ییاهاجرد و يرکف ياهورین زا لقتسم
 و شاهلحم ،شتسیز ،شفنص يور ،یتالیکشتِ دلبراک تیناحور زا یشخب
 اهنمجنا نیا هک دوب یمهم یلیخ قافتا .دش تروشم و روش دراو شرهش
 رد مدرم تکراشم نّیعت و ققحت يارب رابلوا ،دش يرتسب و تفرگ لکش
 دوجو ناریا رد یعمج يزرواشک و یعمج راک يهدیدپ نیا زا شیپ .ناریا
 و لحم رد مدرم روما دربشیپ و يرهش یعمج راک يهدیدپ اما ،تشاد
 .تشادن هقباس ناریا رد عقوم نآ ات رهش و هقطنم

 یحیضوت راک زاغآ
 ناریا رد رابلوا يارب هک دوب نیا یتالیکشت رظنم زا رگید مهم هتکن
 حیضوت راک هب روبجم اهورین يهمه .میدوب یحیضوت ِراک زاغآ دهاش
 هک تسا هطورشم ياهفعض زا یکی نیا .یلقادح حطس رد ولو ،دندش
 زا یشخب و نارکفنشور رابلوا هک دوب یتبث تراتسا .میسریم نآ هب ًادعب
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 تاقبط و اهفیط هب هک دندید مزلم ار ناشدوخ شیدناون نویناحور
 ،دننک لقتنم ار میهافم ،کیسالک و زور ِقیقد ِشناد نودب ِیعامتجا
 .دننک حیضوتراک و دننک يزاسگنهرف

 ناجّورُم شقن
 وکابنت زا رترثؤم هطورشم رد ناجّورُم شقن اهدرواتسد نیا يهمادا رد

 تعرس نیا هب هطورشم ،دندوبن اهنآ رگا هک میتشاد جّورم هس .دوب
 متفگ هک دوب ظعاو لامج دیس اهنآ نیرتصخاش .دشیمن يرسُم
 و نیرتنشور ،دش هداد وا يوس زا ناریا رد کناب يور هک یحیضوت
 ياهزیرهنیس و هراوشوگ و وگلا نانز همه هک اجنآ ات دوب حیضوت نیرتناور
 رد کناب هیلوا يهیامرس ات دندرک لامج دیس میدقت و دندرک زاب ار دوخ
 لامج دیس زا رتذفان شمالک دوب مه نیملکتملاکلم .دوشب مکارتم ناریا
 ،رکفنشور ؛دوب زیربت يههجودنچ رصانع زا هک مالسالاهقث موحرم و دوب
 ،نکعمجلوپ و الابنیتسآ و زاسهسردم ،راک ینلع و راکیفخم ،سسؤم
 . ...و رادهچون و رادفیط

 زکرم زا نوریب یتالیکشت ياهتیلباق زورب
 هک دوب هطورشم نارود یتالیکشت نایرج نیلوا زیربت یلم نمجنا

 یشزومآ سالک ،درکیم بیوصت و دنارذگیم نوناق .دوب هتفرشیپ رایسب
 نادرگدوخ ًالماک و یهجودنچ .تشاذگیم یماظن سالک ،تشاذگیم
 ناهفصا تالیکشت ،بیترت نیمه هب تشر نمجنا و راتس تالیکشت .دوب
 یلیخ تالیکشت و درک يزادناهار هللاحور اقآجاح ًاصوصخ ،ردارب ود هک
 رایسب درک ادیپ زورب زکرم زا نوریب هک ییاهتیلباق .دوب ياهتفرشیپ
 .دوب نانیشنتختیاپ و نانیشنزکرم یتالیکشت ياهتیلباق زا رتهتفرشیپ

 طیارش اب قابطنا یتالیکشت تیلباق
 ریغص دادبتسا يهلحرم ،دادبتسا زا شیپ( هطورشم يهلحرم هس رد

 :دش داجیا یتالیکشت رادم هس نارود ياضف اب بسانتم ،)نآ زا سپ و
 نورد یفخم تالیکشت ،ریغص دادبتسا زا شیپ ینلع-یفخم تالیکشت
 مادکره نایناب .ریغص دادبتسا زا سپ ینلع تالیکشت و ریغص دادبتسا
 ياهورین زا فیط کی هلحرم ره رد ،ینعی ؛دندوب ادج مه زا ًالماک مه
 نیا نایرج کی هکنیا هن ،دنتفرگ هدهع رب ار يراذگناینب راکردناتسد
 تخاس و دوش روطهب روط هلحرم هس رد هک دشاب هتشاد ار تیلباق
 هلحرم ره ،موهفم نیا رد .دنک ضوع هلحرم اب بسانتم ار یتالیکشت
 .دندش هرود يهدنهدنامزاس و درک ادیپ ار دوخِ صاخ یتالیکشت راکوزاس
 .دندش ناشدوخ لئاسم يهدنهدنامزاس هک میدید مه ار نانز زا یشخب
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 نارحب نادرم
 ار هرود نارحب تیریدم نادرم هک دوب نیا رگید یتالیکشت قافتا اما

 نادرم ،هطورشم ِنارود ِنارحب تیریدم رد هک دوب مهم یلیخ .درک یفرعم
 ادیپ يراتس زیربت رد .نارکفنشور زا رتمک و دندوب هدوت زا بلغا نارحب
 تریغ و مزع کی اب شایشنادمک يهمه اب و درک نارحب تیریدم هک دش
 لح ناهفصا رد .درک لح ار نارحب و هلئسم و دمآ هصرع هب يزیربت
 ،نارحب نادرم .دنتسه اهصخاش اهنیا .درک افیا هللاحور اقآجاح ار نارحب
 راب ،دنتسه رصنعکت :دنراد انگنت نارود زا ریغ نادرم اب يوهام توافت
 زا دنناوتیم یناور و یحور یگدامآ اب و ؛تسه ناششود يور ياهژیو
 .دننک روبع نارحب يهژیو راشف

 هطورشم ياهیماکان
 نآ لیصفت هللاءاشنا و میسریم هطورشم ياهیماکان هب راصتخا هب

  .دوب دهاوخ ام دعب يهسلج عوضوم هک يدنبعمج يارب میراذگیم ار

 راتخاس هب هدیا لیدبت
 هک دوب نیا وکابنت يهدیا .دوب راتخاس هب هدیا لیدبت رد لوا یماکان

 هدیا نآ و دندش ریگیپ هدیا نیا ندش ییارجا يارب .دوشن هتسب يدادرارق
 هطورشم يهدیا .دندش بایماک وکابنت رد رظن نیا زا و درک ادیپ ققحت مه
 یلو دننک لیدبت تیطورشم راتخاس هب ار تیطورشم يهدیا هک دوب نیا
 اب دمآ نوریب یهاشاضر هدیا نآ زا مه ًاتیاهن .دندش ماکان نآ ققحت رد
 نیرخآ زا رتیتسیلارتناس و رتکینومژه ،رتهتسبلکش رایسب یتالیکشت
 ،هاشنیدلارفظم نارود هب قلعتم هک راجاق يهرود تالیکشت
 .دوب ،هاشدمحا ،لاهنون تخبناوج کلم و هاشیلعدمحم

 شزومآ زا تلفغ
 رادگنز تایبدا اب يورسک موحرم .دوب شزومآ زا تلفغ مود یماکان
 غارس سکره هک دنکیم زاب هطورشم خیرات باتک رد یعطقم دوخ صاخ
 هدرک شخاروس هتم هک ياهرفح نآ اب دوشیم روبجم دورب باتک نآ
 يورسک اجنآ .دنک ورف هرفح نآ رد اپ کی ًالمع ]و دوش هجاوم[ تسا
 یپ رد .دندرک تلفغ كازومآ زا هطورشم ناربهر هک دنکیم ناونع
 زا تلفغ هللاءاشنا .دش تلفغ شزومآ زا هکنیا هصالخ و دندوبن شزومآ
 .مینکیم زاب لماک هدنیآ يهسلج ار شزومآ

 ياهفرحریغ ناربهر
 راودا زا مادک ره هک موهفم نیا هب دندوب ياهفرحریغ هطورشم ناربهر
 دادبتسا دعبام و ریغص دادبتسا ،ریغص دادبتسا لبقام( هطورشم يهناگهس
 ناربهر زا ار رفن کی .دنکیم ادیپ ار ناشدوخ صاخ ناربهر )ریغص
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 کیرش زاف هس نیا زا مادکره رد هک مینکیمن ادیپ هطورشم ماگشیپ
 دتسیاب راک ياپ هک يا هفرح يربهر ؛دشاب هتفرشیپ و دنک تیریدم ،دشاب
 اب لاعف دروخرب ،تیریدم ،بولسا ،رکف صیصخت ؛دشاب صیصخت لها و
 .دتشادن دوجو هطورشم رد یناربهر نینچ . ... و يرادرامیت ،نوماریپ

 دسریم رظن هب ياهداس یتیریدم راک ینوریب هاگن زا یتالیکشت راک
 لح ،یصوصخ ياهدروخرب هب جایتحا شدوخ نورد رد هک یلاح رد
 ،دنتفایم ،دنوشیم حوریب تالیکشت رد دارفا .دراد يرادرامیت و هلئسم
 یپ رد ،دننک جاودزا دنهاوخیم ،دنوشیم قشاع ،دنراد زیرگ ،دنراد تفا
 يهمه اب دناوتب دیاب یتالیکشت رصنع ؛دنوشیم نارحب راچد ،دنتسه راک
 راک زورما ناریا رد هکنیا یلصا للع زا یکی .دنک رارقرب هطبار اهنیا
 تسا نیا دوریمن شیپ ]،دشاب ییاج مه رگا[ و دوشیمن هدید یتالیکشت
 یکاتیکاو اب و رود هار زا لرتنک اب دنهاوخیم یتالیکشت ناربهر هک
 لها هن هک ار دیدج لسن ياههچب مه نآ .دننک فص هب ار ناشرصانع
 ددعتم ،دندیقت لها هتشذگ ياهلسن ياههچب فالخ رب هن و دنانیکمت
 دوجو هدرتسگ یتالیکشت راک دعتسم يهدوت ناریا رد .دنراد هلئسم مه
 ود نیا یلو .دنراد دوجو هتشذگ ياههرود زا مه یلقادح یناربهر .دراد
 هک ياهدوت نیا اب ناربهر نوچ .دننک رارقرب هطبار مه اب دنناوتیمن
 تسا ور نیمه زا .دنرادن ياهفرح يههجاوم تسا یتالیکشت راک دعتسم
 ياهدناب و تسییوکدلگ بذج ،دراد یتالیکشت دادعتسا نوچ هدوت نیا هک
 ناریا يهعماج راکشآ ياهداهن و ینلع ياهداهن بذج ،دوشیم ییایفام
 .مینکیم زاب ار هلئسم نیا رتشیپ هللاءاشنا .دوشیمن

 نتم ياج هب هیشاح
 ،ياهیشاح ياهيریگرد .تفرگ ار نتم ياج هیشاح یعیاقو و اهههرب رد

 رس رب فالتخا و میهافم رس رب فالتخا ،ياهیشاح کیژولوئدیا تافالتخا
 نتم ياج هیشاح هکنیا ]هب دش رجنم[ و داد رارق عاعشلاتحت ار نتم ناگژاو
 یهاگنزب ياههدافتسا هدمآ تسد هب تصرف زا مه دادبتسا و عاجترا .تفرگ ار
 .درکیم يايدج

 ماجسنا قیقر زد
 یصرق ینعی .دوب قیقر یلیخ ماجسنا زُد هک دوب نیا يدعب یماکان
 درکیمن مارآ ار هعماج دنک داجیا یشمارآ ات دوش هداد هعماج هب دوب انب هک
 ماجسنا زد .دراد زاب مطالت زا  ار هعماج تعاس ود یکی دوب نکمم ًاتیاهن و
 تاسلج يارب دنامب بلطم ندش زاب .دوبن یظیلغ زد ناریا رد هطورشم
 .هدنیآ

 



 

245 

 

 ششک نارحب–موادت نارحب
 شیپ مادم هطورشم هکنیا .دوب ششک-موادت نارحب يدعب یماکان

 روطنیمه و هتکس هرابود و يورشیپ هرابود .هتکس و مارآمارآ تفریم
 بقع زاب یمدق دنچ هعماج اههتکس نیا زا مادکره رد .تفاییم همادا
 درف راکفا مامت .دوشیم رتطاتحم ندز مدق رد هدرکهتکس ناسنا .تفریم
 کسینیم هک يراکشزرو .تسا شدوخ بلق شپت هب فوطعم هدرکهتکس
 رکف مامت ،تسین يریگرد لها نادیم رد رگید تسا هدرک لمع ار شیاپ
 ششک نارحب-موادت نارحب نیا رد .تسا هدش لمع يوناز شیپ شرکذ و
 زا شیب اما ،تفریم ولج هب یمک هعماج ًاتعیبط مادم ياههتکس و
  .تشاد درگبقع يورشیپ

  يرگیطارفا ندرکنراهم
 .دوب یطارفا ياهنایرج ندرک راهم رد هطورشم یماکان يدعب هجو
 لوقعم اهلاکیدار زا یشخب .دراد قرف لاکیدار نایرج اب یطارفا نایرج
 هب ناشدوخ ریس رد هک دنتسه لوقعمریغ اهلاکیدار زا یشخب .دنتسه
 ،دید میهاوخ هدنیآ رد ار اهيرگیطارفا .دنوشیم لیدبت یطارفا نایرج
 صوصخهب مه و هطورشم ناربهر رد مه سلجم رد مه و بازحا رد مه
دوشیم مامت اجنیا رد ام ثحب .یتیالو و یتلایا ياهنمجنا رد



 

 

 خساپ و شسرپ
 

 و هدوت نیب يدنویپ هک داتفا هطورشم رد یقافتا هچ :شسرپ
 و بالقنا نورد رد هچ ،بالقنا زا لبق هچ رگید یلو دش رارقرب رکفنشور
 ياهلصاف[ هدوت و رکفنشور نیب ،دادرخ مود زا دعب هژیو هب ،نآ زا دعب هچ
 اب ؛ار شدوخ راک مه رکفنشور و دنکیم ار شدوخ راک هدوت هک ]داتفا
 .دندوب زورما زا رتهاگآان رکفنشور مه و هدوت مه هطورشم نارود رد هکنیا
 رد هطورشم نارود هب تبسن رکفنشور مه و هدوت مه هکنیا اب نآ زا سپ
 هژیو هب و بالقنا زا دعب دنتسناوتن زاب یلو دندوب يرتالاب رایسب حوطس
 نامز نآ رد هک یلاح رد دننک رارقرب هطبار مه اب ،دادرخ مود زا دعب
 دعب دنویپ نآ مدع و نامز نآ رد دنویپ نیا تلع .دنتشاد یبوخ يهطبار
 ؟دوب هچ نآ زا

 نوچ دشن ادیپ يرادیاپ و گنتاگنت دنویپ مه هطورشم رد :خساپ
 رد .)تفرگ لکش و تسا مهم رایسب هک اهنیلوا نیا( دوب دنویپ نیلوا
 ترورض کی زا هک تفرگیم لکش دیابیم لیلد نیا هب دنویپ نیا اجنآ
 نارکفنشور هک دوب نیا مه یخیرات ترورض نآ .دش رادروخرب یخیرات
 .دندوب ناریا يهعماج رد يدودحم تیلقا بلطلوحت و هاوخهطورشم
 راک .دننکب یحیضوت راک دنتسناوتیم طقف و دنتشادن يدایز رونام تردق
 نالصحم ،ناگبخن يهزوح رد .یهافش هچ و بوتکم هچ ؛دننکب یتاراشتنا
 داوس هک یناسک ،دندمآیم و دنتفریم هک ياهیسروب نایوجشناد ،دیدج
 لوخد و دورو دنتسناوتیم يدودحم يهزوح رد هرخالاب ،دنتشاد یبتکم
 يدنبعمج کی هب نارکفنشور نم رظن هب وکابنت رد اما ،دنشاب هتشاد
 نیا هب ناخ مکلم .داد هئارا ناخ مکلم مه ار يدنبعمج لوا و دندیسر
 هدننکجیسب تیناحور .2 ؛تسا هدننازیگنا بهذم .1 :دیسر يدنبعمج
 تیامح يارجم زا دناوتیم اهنت هرود یخیرات دادبتسا اب ههجاوم .3 ؛تسا
 ،دنشابن دادبتسا دض نایرج تشپ مدرم رگا ،ینعی ؛دروخب مقر ياهدوت
 درکیور يدنبعمج نیا اب .داد دهاوخن خر ناریا يهعماج رد یقافتا
 مدرم نودب نوچ .دوب يدج يدرکیور مدرم هب اهرکفلارونم و نارکفنشور
 يدج درکیور .تشادن دوجو لوحت ناکما .تشادن دوجو ههجاوم ناکما
 هطورشم و نوناق ،يدازآ میهافم هکنیا مه یلقادح حطس کی رد .دوب
 هتبلا یشزومآ طابترا کی مه دودح نیا رد و تسا دب تیقلطم و تسیچ
 ًالثم .مینکیم تبحص رتشیب ًادعب .دش رارقرب تشاد ناکما هک ییاهاج رد
 و دوب رداچ و دوب ینیشنتسب سیلگنا ترافس رد هک يزور هسویس رد
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 تصرف نیرتزکرمتم و نیرتهب ،دندوب اجنآ هبسک و يرازاب و بالط و مدرم
 ریز تسیچ هطورشم هک دندیمهف مدرم هکنیا .دوب یحیضوت راک يارب
 اذغ هدعو هس ،دنتشادن هک یصاخ راک .داتفا قافتا اهرداچ نامه
 نیرتهب سپ .دوب یشوماخ هک مه اهبش و دندناوخیم زامن و دندروخیم
 .دمآ شیپ دندوب جیورت لها هک ینارکفنشور يارب راکفا حیضوت تصرف
 نیا يارجم زا .داتفا قافتا اجنآ رکفنشور و هدوت نیب دنویپ رابلوا سپ
 اهنآ زا یشخب .دندروآ يور بازحا و اهنمجنا هب مدرم ًادعب دنویپ
 زین یشخب و دندش زاسهسردم مه اهنآ زا یشخب و دندش ناوخهمانزور
 مقر هدوت و یناحور دنویپ وکابنت رد .دنتفرگ یپ ار ینلع و یفخم هزرابم
 رارقرب مه هدوت و رکفنشور دنویپ ،نیا رب هوالع هطورشم رد و دوب هدروخ
 سپ ،دش عطق ریغص دادبتسا رد .دش عطق ییاهاج رد دنویپ نیا اما ،دش
 نامز نیا و نارود نآ سایق ثحب رد اما ،دش قیقر مه ریغص دادبتسا زا
 ،هدرک رییغت نارود نامز نیا .مینکیم زاب ار هلئسم شدوخ ياج رد هتبلا
 دازآ يوجشناد رفن نویلیم 2/2 ام .هدش رتهدرتسگ يرکفنشور يهعماج
 طسوتم هقبط کی ،میراد مه زومآشناد نویلیم 15 دودح .میراد یتلود و
 يراجم هب هراوهام و تنرتنیا کمک اب هک هدمآ دوجوهب مه دیدج یگنهرف
 يرکفنشور يهعماج .تسا لصو یتاعالطا و یللملانیب ياههارهاش و
 يرارقرب هب رتمک فلتخم للع هب انب هعماج نیا .هدش رتگرزب شدوخ
 شبنج ار تاحالصا شبنج هکنیا یکی .دندقتعم هدوت اب هطبار
 الاب رد ياهتخیهرف هبخن ياههتسه لثملایف دنتسنادیم ناگتخیهرف
 هطبار عون کی اهنآ بولطم هطبار .دنشاب يرجم هیقب و دننک هشیدنا
 ،تاحالصا ناگدنربشیپ هک دوب نیا يدعب هطبار .دوب نردم یتیعر-بابرا
 شبنج دنتشاد لیم هک نابلطحالصا زا يرصانعکت و یمتاخ ياهنم
 .دوش ياهدوت شبنج دنتشادن لیم نابلطحالصا مهم شخب ،دوش ياهدوت
 یگژیو هس و درک هبحاصم تاحالصا نازادرپهیرظن زا یکی 1379 لاس ًالثم
 دوب هدش یقلت تبثم هک اهنآ زا یکی :درک مالعا تاحالصا شبنج يارب
 راچد مه نارکفنشور زا یشخب .دوب تاحالصا شبنج ندوبن ياهدوت
 یناهج بلاغ نامتفگ یناهج بلاغ نامتفگ .دندوب نوریب هب هاگن میاداراپ
 ياهتلود زا یشخب و ناهج یمومع راکفا و تسا یندم يهعماج نامتفگ
 یلیخ سپ ،دنتسه نامتفگ نیا یماح کیتارکومدهبش و کیتارکومد یبرغ
 اب هکنیا هب دش رجنم هراگنا دنچ نیا .میروخب دنویپ اههدوت اب میرادن زاین
 یمالسا يروهمج ماظن لثم هکنیا ای دشابن رارقرب دنویپ يهزیگنا ای هدوت
 يهمه هن و اهبلطحالصا زا یشخب دهاوخیم ياههاگنزب رد ار اههدوت هک
 نامزاس يهرشتنم دانسا زا یکی .دنهاوخیم اههاگنزب رد ار اههدوت ،اهنآ
 یتامدقم تاوزج ،هعسوت موس همانرب نیودت زا شیپ ،77 لاس رد همانرب
 هدش رشتنم و هدش همانرب نوناق تسویپ اهنآ زا یشخب هک دش هتشون
 یعامتجا ثحب رد و تسا یعامتجا ثحب تاوزج نیا زا یکی رد .تسا
 1357( هتشذگ لاس تسیب رد هک هدش ناونع اجنآ .تسا یسارکومد ثحب
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 :تسا هزوح ود رد مدرم تکراشم زا یمالسا يروهمج ماظن یقلت )1377 ات
 و یعامتجا روضح زا یطوسبم و عماج یقلت .تاباختنا .2 ؛تارهاظت .1
 ناریا رد دهاوخب رگا هک تسا هدمآ یسانشراک هوزج نآ رد و درادن مدرم
 رد ،دوش رولبتم تکراشم و دوش لیکشت یندم يهعماج و دهد خر یقافتا
 ماظن یقلت دیاب تلم-تلود يهطبار حیحصت و یندم يهطبار نیا لد
 رتریگهمه و دنک روبع هطقن ود نیا زا و دوش حیحصت یمالسا يروهمج
 .دوش

 دروخرب هباشم ناشدروخرب نآلا مه نارکفنشور زا یمهم شخب
 یشخب هک روطنیمه .دنشاب اجهمه مدرم هکنیا .تسا یمالسا يروهمج
 زا یشخب ،دنامحازم ،دنشاب اجهمه رگا مرم دنکیم رکف ماظن زا
 یقلت تمحازم ار مدرم ینامزهمه و یناکمهمه روضح مه نارکفنشور
 شرس هک دنتسه ياهدرکداب رس اب شبنج کی لابند رتشیب .دننکیم
 اهراگنا نآ و لاکشا نیا .دنیایب هاگنزب رد اههدوت و دناناگتخیهرف
 دش رارقرب تاحالصا لوا رد هدوت-رکفنشور دنویپ و داد مه تسدهبتسد
 بازحا ،اههاگشناد رد دوب يرکفنشور رتشیب هک یتاباختنا غیلبت هام هس و
 هصرع دراو ارادم و حیلم دنخبل کی اب مه یمتاخ .دش لیکشت تکراشم و
 دوب نینچ ًاعقاو مه وا و تسارادم لها وا هک دندرک سح مه مدرم دش
 نارکفنشور یحیضوت راک رابتعا هب مدرم .درکن دروخرب یکیتکات ارادم اب و
 يأر زا سپ ایآ یلو ،دنداد يأر و دندمآ یمتاخ یتیصخش ياهیگژیو و
 ؟دنتشاد ندرک رارقرب هدوت اب کیژتارتسا دنویپ يهغدغد نارکفنشور
 راک .درک مدرم اب یحیضوتراک يرکفنشور نایرج مادک ای بزح مادک
 نتفرگ لابند اهبلطحالصا زاب هکنیا .دادن خر یحیضوت ؟درک یشزومآ
 يأر نتفرگ لابند مه یمالسا يروهمج یتنس ياهشخب .دنتسه يأر
 دیقت ياهدنریگ يأر چیه رگید دنداد يأر مدرم همه هکیتقو .دنامدرم
 هطورشم رد .مینک هاکن میهاوخب یخیرات هکنیا .درادن ناگدنهديأر هب
 و دش رتيدج دنویپ یلیخ نیا ییاههرود رد ،دش هدز دنویپ نیا تراتسا
 ،ینعی ؛دش رتيدج هشیمه زا بالقنا ردً اتیاهن و هاجنپ و لهچ يههد رد
 و زییاپ رد دوب هدهاشم لباق ددعتم .دش مدرم لوا هاگلزنم هاگشناد
 زا یشخب .دوب زاب هاگشناد هک 59 لوا و 58 لاس رخآ ات 57 ناتسمز
 ثحب هاگشناد رد و هاگشناد يولج دندمآیم هاگشناد هب ياهدوت مدرم
 کی ًالثم .دوب رارقرب يداع مرم اب داتسا و وجشناد نیب هتعاس تشه تفه
 يولج مدمآیم .دوب بالقنا و يدازآ نابایخ ماهزور ره ریسم تدم
 مدیدیم مدمآیم هرابود هک دعب تعاس نیدنچ ،مدشیم هدایپ هاگشناد
 هداتسیا ناشرفن  16-15 زونه ،ناشمدید رهظ هک هرفنیس عمج نآ هک
 .دش رارقرب يدنویپ ،ینعی ؛دوب مهم یلیخ نیا .دندوب
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 هک الاح .دوب دنویپ نیمه دنتسب ار اههاگشناد هک ییاهتلع زا یکی
 هک هاگشناد يهمه .میرادن یگنهرف بالقنا و یطارفا و تسیشرانآ ياهورین
 تسناوتیم تاحالصا رد دش رارقرب دنویپ هکنیا .دوبن یطارفا و تسیشرانآ
 نیا یلو ،دوش رارقرب رترادیاپ و رترمتسم ،رتيدج ،رتیفیک ،رتیشزومآ
 بلاغ هاگن عون مدرم هب يرکفنشور هعماج هاگن عون نآلا .داتفین قافتا
 ینابیتشپ و دنهدب يأر و دنیایب مدرم اههاگنزب رد .تسا یمالسا يروهمج
 بلاغ رکفت نیا .دعب هاگنزب ات دوخ راک لابند دنورب دعب دننکب تیامح و
 ناشن ار دنویپ تیفرظ هشیمه مدرم .دنتسه نینچ اهرکفنشور همه .تسا
 هنالوئسم مدرم اب فرط نم یلو .اهرکفنشور اب هچ و تیناحور اب هچ دناهداد
 دروخرب یهاگنزب و يدروم و یکیتکات دیابن اهناسنا اب .تسا هدرکن دروخرب
 نیا رد یشیدنیب دیاب یهدیم ناوخارف و ینکیم توعد یتقو .درک
 شسرپ ،دنراد نارحب ،دنراد هغدغد مدرم ،هاگنزب ای لاس راهچ لصافدح
 . ... و دنراد

 نارکفنشور و ار نارکفنشور مدرم دوش رارقرب هنالوئسم يهطبار رگا
 دروخرب نیا الاح ات یلو ،دتفایم یمهم قافتا و دنهدیم دشر ار مدرم
 يارب دناهتشاذگ هیام رتشیب مدرم و تسا هدماین شیپ نونکات هیوسود
 مه انثتسا هتبلا ،مدرم يارب نارکفنشور ات ناریا يهعماج رد نارکفنشور
 مدرم يارب ار دوخ ییاراد يهمه هک دندوب يدارفا ییاههرود رد .دراد
 تلصخ نیا یلو مدرم يارب دناهداد ناج مه یناوج رد و دنتشاذگ
  .ریگهمه هن و تسا ییانثتسا

*** 

 ياهدرواتسد ثحب رد هکنیا یکی .متشاد لاؤس ود نم :شسرپ
 تسرد هدنب یقلت نیا منادیمن .دیدرک هراشا بهذم شقن هب کیژولوئدیا
 زا مه ،داتفا قافتا هطورشم رد هچنآ دسریم رظن هب یلو ریخ ای تسا
 یسیسأت ییارگون ،یبهذم نارکفنشور تمس زا مه و نایناحور تمس
 دوب هدش دراو نوریب زا هک یتارکفت لباقم رد دوب یلمعلاسکع هکلب دوبن
 راوس اهبلطهعورشم ای اهیتنس زا یفیط رب لخاد زا هک دوب یجوم ای
 ود طسوت مه نآ هاجنپ يههد زا شیپ ات ناریا رد دسریم رظن هب .دش
 ،یتعیرش و نیدهاجم ینعی ،یبهذم رکفنشور نایرج یلصا بطق
 و دننک رکف ناشدوخ هک ینعم نیا هب ؛میرادن یسیسأت یبهذم ییارگون
 تسرد یلمعلاسکع نایرج هب نایرج نیا فیصوت ایآ .دننک دیلوت هدیا
 هک تسا نیا دنکیم دییأت ار یقلت نیا هک يدراوم زا یکی ؟ریخ ای تسا
 هیشاح هک یتافارخ .دوب تافارخ اب هزرابم هرود نآ رد ینید ییارگون راک
 ینابم هب هکنیا ياج هب یبهذم ییارگون و دش لیدبت نتم هب تسا
 تسا نیا هدنب مود لاؤس .دزادرپیم ییادزهفارخ و یشاوح هب ،دزادرپب
 کیژتارتسا ياهدرواتسد رد مه و کیژولوئدیا ياهدرواتسد رد مه هک
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 .تسین نینچ نم رظن هب .دش هتسکش تنطلس تسادق هک دیدومرف
 :تسا هدمآ دش هتشون هطورشم رد هک يایساسا نوناق رد هکارچ
 ضیوفت هاش صخش هب دنوادخ فرط زا هک یهالا تسا یتبهوم تنطلس«
 تسادق نآ هطورشم زا لبق .دراد دوجو تسادق نآ زاب ینعی ».دوشیم
 ،دشیم ضیوفت هطساو اب ینعی ،دشیم ضیوفت هاش هب یناحور یصخش زا
 هک دوشیم یتبهوم ؛دنکیم ادیپ تینوناق تسادق نیا دعب هب هطورشم زا
 نیا دسریم رظن هب .تسا هدش ضیوفت هاش صخش هب یساسا نوناق قبط
 .دش هتسکش يولهپ نارود رخاوا تسادق

 تیناحور زا ياهگرً اقافتا میوگب دیاب ناتلوا لاؤس ي هرابرد :خساپ
 ،يوهام تافالتخا .دهدیم ماجنا مه یسیسأت لمع و تسا ارگون هرود
 و ناهاوخهعورشم یتسه زا یقلت و ینیبناهج رد فالتخا ،کیژولوئدیا
 خیش ،ینییان يازریم ،فجن ثلثم يارآ رد ار شدوخ هک نابلطهطورشم
 ناشن ییابطابط دمحم دیس مه يدودح ات و یناشاک ،يدابآمجن يداه
 و خیش .تاواسم و لقع ،يدازآ :دوب ینتبم روحم هس رب ینتبم دادیم
 زا لبق لاس یس تسیب هب هک ناشکیروئت يهبقع نآ اب شنوماریپ
 لصا اب دیسریم هاشیلعحتف تموکح نامز هب زا رتبقع و هطورشم
 نایرج .دنتشاد هلئسم تاواسم لصا و هقفت لصا ،لقع لصا ،يدازآ
 هقباس نآ زا شیپ هک درک سیسأت یکیروئت نیون ماکحا ینید يارگون
 هناسانشیتسه و کیژولوئدیا عافد تاواسم و يدازآ ،لقع لصا زا ؛تشادن
 ،يدابآمجن يداه خیش ،ینییان يازریم ،فجن ثلثم يهراگنا رد ًاعقاو .درک
  نامز نآ الاح .دندوب يواسم بهاذم ییابطابط دمحم دیس و یناشاک
 عوضوم دراو دنهاوخب اهنآ هک دوبن هلئسم نادنچً الصا درم و نز تاواسم
 اهيربارب يهمه غارس یتیسنج يربارب زا ریغ اما دنوش یتیسنج يربارب
 یقافتا نیا .بهاذم لک هصالخ و هعیش و ینس ،ملسمریغ و ملسم ،دنتفر
 رگید مهم قافتا .دش ماجنا هک دوب يایسیسأت ياهراک زا یکی و مهم
 نیا .دنتشذگ ناشدوخ کیژولوئدیا و یخیرات عفانم یخرب زا اهنآ هکنیا
 رد هیدشر سرادم زا و شرورپ و شزومآ نیون ماظن زا .دوب مهم یلیخ
 هک دراد یخیرات ياهلمج ییابطابط .دندرک عافد میدق بتاکم لباقم
 لد رد .مینکیم عافد هسردم زا میراد ام ارچ هک دینک رکف« :دیوگیم
 هسردم ره .تسه مه تیناحور دوخ یخیرات ناکد ندشهتخت عافد نیا
 میراد تدحو هلئسم نیا اب اتاذ ام دبال سپ .دنکیم لیطعت ار بتکم هد
 زا .دوب یمهم رایسب یخیرات فرح ».میرذگیم نامدوخ عفانم زا هک
 يرگنشور زا لقتسم ،هرود تیناحور میوگیم هک تسا ور نیمه
 باتک رد ینییان .دندرک يايدج ياهيرگنشور ناشدوخ ،نارکفنشور
 .دتفایمرد دادبتسا تشرس اب یبکاوک لثم هلملا هیزنت و همالا هیبنت
 زا رظنم نیا زا و دنادیم رییغت رادم رد ناهج نیا رد و ریخم ار ناسنا
 .دوب مه یسیسأت نایرج نیا سپ .دنکیم عافد شنیماضم و هطورشم
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 دیدز لاثم امش هک 50 و 40 يههد لثم هک تسین نینچ ًامازلا ینعی
 بحاص مه تیناحور دعب و دننک عورش نارکفنشور لوا مه هرود نآ رد
 رتراتسا تیناحور زا لبق اهههد نارکفنشور نامز نآ .دوش دیدج هاگدید
 و اهینکشراتخاس ناشدوخ يهزوح رد مه نایناحور یلو دندوب هطورشم
 تراسج .تساوخیم تراسج راک نیا .دندرک يدج ییاهینکشبلاق
 لقع لصا زا ،دنک عافد يدازآ لصا زا یناسارخ دنوخآ هک تساوخیم
 رد ناسنا تفگیم و لاؤس ریز دربیم ار لقع لصاً الصا خیش .دنک عافد
 .درادن لقع هب يزاین ،دوشیمن بوسحم یلوقعم رصنع یتیالو ماظن لباقم
 .درکیم تفلاخم يراذگنوناق و نینقت اب کیروئت يانبم نیمه اب
 يأر .میهاوخیمن یلقع نیناوق ،تسا یلماک نیناوق عرش نیناوق تفگیم
 یبتارمهلسلس ماظن و ناهج ییالو ماظن لباقم رد ًالصا .میهاوخیمن
 ،دندوب هدرک هزیروئت ار نآ اطغلا فشاک و یقارن دمحاالم هک ،هیقف تیالو
 هطورشم یماح نایناحور میوگیم هک تسا نیا .تشادن انعم ناسنا
 مه اهنآ .دوبن نارکفنشور تراسج طقف تراسج .دنتشاد ياهژیو تراسج
 نیا .دننک ینکشراتخاس ات دنتشادرب يدج ییاهماگ ناشدوخ مهس هب
 ؛تفرگ تروص سیسأت هکنیا هصالخ و دوشیم امش لوا لاؤس هب طوبرم
 ،تیرح ،لقع ،يدازآ ریظن میهافم و اههلوقم يهزوح رد سیسأت مه
 نیشناج هسردم هکنیا لوبق و لاکیزیف يهزوح رد مه تلادع و تاواسم
 بناج زا یسیسأت و ینکشراتخاس شدوخ مه نیا هکدوش بتکم
 .دوب تیناحور

 میوگب دیاب تنطلس تسادق ندش هتسکش و مود يهتکن يهرابرد
ً ابیرقت تنطلس هک دوب هرود نآ رد و دش هتسکش هطورشم رد تسادق
 دادبتسا يهدنرادهگن يردق طقف دییوگیم هک مه ياهلمج .دش ینیمز
 .دوش فذح تایبدا زا تعرس هب دشیمن ًاتعیبط هک دوب ياهدروختسد
 يولهپ .دوب هدروخ تسکش هللا بناج نم تنطلس رگید دوجو نآ اب یلو
 رد هاشاضر .دننک يزاسزاب ار ینارون يهراپ نیا دندرک یعس مود و لوا
 یبهذم ياهيزابنپمل اب دوش هاش هکنیا زا لبق و شایناتسدادرس نارود
 و دیلامیم لگ شرس هب ،تفریم ینز هنیس ياههتسد رد هنهرب اپ
 هک دعب هچرگ .دهد ناشن ار شدوخ یبهذم قلعت درکیم یعس هصالخ
 يهرود رد نآ ؛تفرگ یبهذمدض تسژ و درک وراج ار تیناحور دمآ
 سابل ،تفریم هکم .درکیم یعس یلیخ مه هاشاضردمحم .تسا يرگید
 نم تفگیم ،دوب هدز اج همه ار شجح سکع ،دیشوپیم مارحا
 زا ... و متسه )ع( اضر ماما لسن زا و ])ع( اضر ماما[ هاشاضر يهدرکرظن
 هراگنا نیا ییاتسور ياههدوت رد .درکیم دایز کیژولوئدیا ياهيزاب نیا
 دوش هللالظ هاش هرابود هک دشن هطورشم زا لبق دننام هکنیا اما درک ذوفن
 هطورشم رد هراگنا نیا نم رظن هب .دشاب هدش ضیوفت وا هب یهاش هک
 دننک يزاسزاب ار نآ دندرک یعس شرسپ و هاشاضر .دروخ يدج یکرت
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 هاشاضردمحم الثم .دندرک مه رس يايزاب ًاتقوم .دندشن قفوم نادنچ یلو
 یلو تخادنا اج ار »نهیم ،هاش ،ادخ« راعش لهچ يههد رد اتدوک زا دعب
 .دنتفاین یقیفوت نادنچ

*** 

 یسایس :دش هدرمش درواتسد ود یسایس ياهدرواتسد رد :شسرپ
 ات نم هچنآ .هعماج لک ندش رتیسایس و یفنص نایرج رصانع ندش
 تسا نیا یفنص تانایرج تارضم زا یکی هک تسا نیا ماهتسناد نونک
 ياهنمجنا هب امش دوخ هک مه ياهسلج دنچ نیا رد .دنوش یسایس هک
 يارب لاؤس نیا دیداد هک یتاحیضوت هب هجوت اب دیتخادرپ یتیالو و یتلایا
 تابلاطم و تاکرح دح نامه رد اهنمجنا نیا رگا ایآ هک دمآ شیپ نم
 تبثم درواتسد ار ندش یسایس نیا امش ؟دوبن رتهب دندنامیم یفنص
  ؟تسا تبثم نیا امش رظن زا ارچ .دینکیم یقلت

 بسانتم ياهلحرم دییات اهدییأت نیا هک دیشاب هتشاد تقد :خساپ
 وکابنت زا لبق .دوب تسایس زا لبقام ًالصا هک تسا ياهعماج طیارش اب
 ياهعماج نینچ .تشادن يروهظ و زورب چیهو دوب تسایس لبقام ناریا
 ياینودام و یلبقام يهعماج ،درادن دوجو یکسمتسم چیه نآ رد هک
 دوش یسایس هک ییورین ره ،دنکیم یناگیادخ مه رقتسم تردق و تسا
 ار تیناحور و فنص ندش یسایس .تسا نارود عفن هب دیایب هنحص هب و
 هب .دننکیم ادیپ هبقع و هیال مادم اهههبج تشپ نیا .دید دیاب هنوگنیا
 ای دیورب اتسور نالا رگا .دراد يرتشیب ماوق دنک ادیپ هبقع هک یتبسن
 هک دینیبیم یتشخ ییاهراوید ،دینیبب ار رهش یمیدق ياهغاب یضعب
 هن و تسا هتخیر هلزلز رد هن و تسا رتم کی ات تناس تصش زا شرطق
 .تسا هیالهیال هک تسا نیا شتلع .تسا هدش کلهتسم نامز رذگ رد
 امش رگا .تسا لکش نیمه هب مه یعامتجا شبنج .تسا مهم یلیخ
 تسرد یعامتجا شبنج دیناوتیمن ،دینیچب ولج نآ مدآ فیدر کی طقف
 تبثم شدوخ نارود رد دوشیم یسایس نامز نآ فنص هکنیا .دینک
 یسایس يورین .تسا رتهب دوشن یسایس نارسوبوتا ًالثم نالا اما .تسا
 لئاسم هب نانز .دنک بحاصت ار یفنص شبنج دنک یعس دیابن مه
 نیا رد .دشاب شدوخ تابلاطم ریگیپ نارسوبوتا .دنزادرپب ناشدوخ
 ناشلد ياهدع لاثم يارب .دریگیم لکش رتشیب تیندم طیارش
 ای دناهدش رواد ،دناهتسناوتن ،دنوش ریگیتشک ای تسیلابتوف هتساوخیم
 بخ .تسا هدش راتساریو ،هتسناوتن ،دوش هدنسیون هتساوخیم يدرف ًالثم
 يزاب طسو دناوتیمن هک رواد .دننکب ار ناشدوخ راک دیاب راتساریو و رواد
 ،دوشیم رتهتفرشیپ هعماج هک یتبسن هب نالا .دنزب ییاپور دریگب ار پوت
 هدید .دنشاب لوغشم ناشدوخ راک هب ًافرص دیاب دارفا نازیم نامه هب
 ياهگنیتیم رد ًالثم و دنراد یسایس رتکاراک الکو زا یضعب دوشیم
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 ار شدوخ تیصخش دیاب لیکو هک یلاح رد .دننکیم تکرش بازحا
 دیابن ،دوجب سمادآ دیابن لیکو دنیوگیم الکو فرع رد .دشاب هتشاد
 .دیآیم نییاپ شنأش نوچ ،دورب یچیودناس دیابن ،دوش راوس هخرچود
 تکرش نوبیرت تشپ یسایس گنیتیم رد دیایب دیابن نینچمه لیکو بخ
 یعس یمالسا يروهمج .دربب شیپ ار شدوخ يارجم دیاب یفنص ره .دنک
 هک ییاجنآ زا یلو .دنراد یسایس لیامت اهملعم دیوگب هک درک هدوهیب
 مه یسایس زورب ياپدر چیه اهنآ رد و دنتشادن یسایس تساوخ اهملعم
 نامه هب طوبرم دییأت نآ نیاربانب .دندنام رود هب بیسآ زا شیبامک ،دوبن
 يارب يزیچ چیه نوچ دنوش یسایس اهفنص دوب بوخ هک تسا هرود
 .تسا تبثم شدوخ نارود رد نیا .تشادن دوجو هدوت هوبنا لیکشت

*** 

 رد منادب متساوخیم .دیتفگ نانز تکراشم يهرابرد امش :شسرپ
 ؟تشاد دوجو ًالصا )س( ارهز همطاف تیصخش مه هطورشم زا لبق نارود
 ریوصت نالا هک یتیصخش ًالصا دوب ناشنیا زا یتبحص مه رگا نم رظن هب
 بالقنا نامز ات يولهپ يهرود رد مه نآ زا دعب و تشادن دوجو دوشیم
 نآ منادب متساوخیم .دوش يزاسزاب تیصخش نیا هک دوبن يزاین ًالصا
 ؟دش یم ریوصت روطچ تیصخش نیا نامز

 مه هرود نآ زا هدنام اج هب تایبدا و میدوبن نامز نآ نوچ ام :خساپ
 دح نیمه رد .میشاب هتشاد میناوتیمن یتسرد ریوصت تسا مک یلیخ
 هنانز یبهذم تاسلج وکابنت زا لبق یتح و هطورشم زا لبق هک مینادیم
 تسرد تلود هیکت هاشنیدلارصان دوخ ًالصا .تسا هتشاد دوجو هضور و
 و هحون و هضور و دوب اپرب يرادازع اجنآ مرحم يههد زور هد و دوب هدرک
 زین زیربت رد .دوب هتخادنا هار ار اهنیا يهمه تیمکاح دوخ ... و ولپ و هلش
 راک نیا ناشیدهعیلو يهرود رد هاشیلعدمحم مه و هاشنیدلارفظم مه
 رد اههمانرب نیا ًاتعیبط .دوب یبهذم ییاضف روشک ياضف .دندرکیم ار
 .تسا هدوب مه هیمطاف مایا

 ینامز زا مالسا اما تسا هدوب یبهذم ياضف روشک ياضف :شسرپ
 لاؤس .تسا هدوب نیجع ییاهزیچ رد ناریا مدرم اب نالا نیمه ات هدمآ هک
 تیصخش رگید ياههضور ای هیمطاف مایا رد نامز نآ ایآ هک تسا نیا نم
 دنتفگیمً الثم ینعی ؟دشیم ریوصت تسه نالا هک هنوگنیا ارهز همطاف
 درگاش دنچ ،دوب دنمشناد ،درکیم تکرش یماظن ياهراک رد ارهز همطاف
 ؟لیبق نیا زا ییاهزیچ و دوب هداد شرورپ

 ًافرص دیسرپیم نوچ یلو .تسا جراخ ثحب زا عوضوم نیا :خساپ
 هس هب ار ریخا يهلاسدص نارود رد ارهز ترضح اب ههجاوم عون هک میوگب
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 ناشیا تیصخش هاجنپ يههد زا لبق نارود .درک میسقت ناوتیم هرود
 يههجو .دندوب ربمایپ رتخد و ماما رسمهً افرص و تسا هدوب یتنسً الماک
 لها اب یخیرات باسح يهیوست رد .دندوبن لئاق ناشیارب يایعامتجا
 هک مه نالا .دشیم هدافتسا ناشیا زا ناشکرمع نشج و رمع و تنس
 اب هاجنپ يههد اما .تسا هدرک ایحا ار ناشکرمع یمالسا يروهمج
 همطاف همطاف باتک هتبلا .دش همطاف ترضح زا يرگید تئارق یتعیرش
 نادنچ .يزیچ هب دانتسا ات تسا اشنا رتشیب هک دینیبیم دیناوخب ار تسا
 یتعیرش هک یحطس نآ رد همطاف ترضح ارچ هک دنکیمن دانتسا
 يهراگنا و دیدج یقلت ،دیدج شزادرپ لاح ره هب اما .تسا گرزب دیوگیم
 .تسا همطاف ترضح زا يدیدج

 نیا هب هجوت اب ؟دشاب هتشاد دانتسا دناوتیم يزیچ نینچ :شسرپ
 تسین بوتکم و یتنس ًالصا ،تسا یهافش ام يهمئا تیصخش هک

 مه همئا زا و همئا تیصخش يهرابرد هک روطنامه !؟دوشن ارچ :خساپ
 تاعالطا ،بوتکم خیرات لبقام ،اهینانوی تیصخش يهرابرد ،رتشیپ
 مه ناشیا يهرابرد بخ ،هدش لیلحت ،هدش يزاسدنتسم ،دراد دوجو
 لاثم يارب .تسا هدش تبث هک تسه مه یبلاطم .دوشب هتسناوتیم
 24 23 خیرات .تسا هدرک تبث ار یلع ترضح خیرات زا یشخب هغالبلاجهن
 هدهاشم لباق هغالبلاجهن رد ناشتموکح لاس جنپ و یلع ترضح يهلاس
 دح ات همئا يهمه خیرات .تسا هدش تبث مه نیسح ماما خیرات .تسا
 .تسا هدش تبث ناکما

 نانز يوگلا دیاب ارهز همطاف تیصخش مییوگیم یفرط زا ام :شسرپ
 تختً الثم .میرادن ناشیا زا یخیرات رگید فرط زا ،دشاب ام يهعماج
 .دنراد بوتکم خیرات ناتساب نانوی ای دیشمج

 تسین نینچ .تسا هدش تبث ییاهزیچ مه ناشیا تیصخش زا :خساپ
 و هتفرگ ار يدانتسا ياههگر زا یشخب یتعیرش .دشاب یهافش ًامامت هک
 .تسه ییاهزیچ مه نآ زا لقتسم یلو .تسا هدنارورپ یبدا تروص هب
 دنتسم لاح نیا اب تسا هدوب هاتوک یلیخ مه ناشیا تایح يهرود هتبلا
 .دندوب هدرک یخیرات شقن يافیا مه ناشدوخ ًارهاظ و دراد دوجو

 ؟تسه ردقچ تادنتسم نیا :شسرپ

 .نم يهغدغد هن و تسا هدوب نم راک يهزوح هن عوضوم نیا :خساپ
 يهغدغد تدوخ رگا امش یلو .تسین منهذ رد يدنتسم نالا اذل
 تسشن هرفس رس دوشیمن .ینک ادیپ دنتسم و يورب دیاب ،يراد یشهوژپ
 هک دشاب يرد هب هدزیس يهرفس رگم .دنروایب اذغ تساوخ نارگید زا و
 نم ییوگب یناوتیمن امش يداع تلاح رد یلو .دروایب يزیچ یسکره
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 يژرنا و دیتسه ناوج ناتدوخ .امش اب دشاب اذغ ،منکیم نهپ ار هرفس
 زاف دراو يرگشسرپ زاف زا ات ناتيهغدغد لابند دیورب دیاب .دیراد
 هن و تسا هدوب نم يهتشر هن امش لاؤس عوضوم .دیوش ییوگخساپ
 .تسین نم يهلئسم مه نادنچ و تسا یمومع رواب کی .نم يهغدغد
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 هسلج راهچوتسیب .ریخهبرصع و نارهاوخ و ناردارب عمج هب مالس اب
 ناتسبات لصف رد .ناتلمحت و ربص زا نونمم و مییآیم مهدرگ هک تسا
 ار یعوضوم ياهلصفرس .میتسه هطورشم زارف زا مهدزناپ يهسلج و
 و اهدرواتسد« ثحب میدوب ناتتمدخ هک ياهسلج نیرخآ ،میدرک مامت
 ثحب هب مینزیم لپ ار اهیماکان و اهدرواتسد یعونهب .دوب »اهیماکان
 رد هک روطنامه .تسا هتشذگ ثحابم يدنبعمج هللاءاشنا هک زورما
 نآ اب سپس و تشاد شور کی دیاب لوا رد ،دش ثحب وکابنت يدنبعمج
 يدنبعمج ار یخیرات ياهدیدپ و اهثحب صوصخهب ،اهدیدپ شور
 .مینکیم

 هطورشم زارف يدنبعمج
 هدیدپ تخانش زاینشیپ نیلوا .دراد يزاینشیپ ًاتمدقم يدنبعمج 

 ریسم ؟تسیچ هدیدپ لیم ؟تسیچ هدیدپ تیهام ،یسانشهدیدپ .تسا
 ؟تسیچ شماجرف ًاتیاهن و تسا مادک شتمس و

 ار ناهج ناتسآ هک لوا هسلج زا كرتشم تروصهب ار راک نیا
 ًابیرقت میدرک رورم ار عوضوم کیوتسیب نآ و میدمآ ناریا هب و میتخانش
 ماجنا ار هدیدپ تخانش ثحب نم دودحم شناد و تقو و ناکما دح رد
 لیالد رد ام هک تسا هدیدپ حیضوت )اهزاینشیپ رد( يدعب روحم .میداد
 مه ،هدیدپ لیلحت ًاتیاهن و میدرک هضرع زین ار نآ حیضوت هدیدپ تخانش
 .تسا زورما نآ رخآ زارف هک تفرگ تروص ناکما دح ات

 يدنبعمج لوصا
 تلاصا هک تسا نآ لوا لصا :دراد دوجو لصا راهچ اهزاینشیپ زا سپ

 نآ ینورد تالوحت اب ًاتمدقم ار هدیدپ کی ،ینعی ؛تسا هدیدپ نورد اب
 یهاگ هکنیا .تسا یجراخ طرش تسا نآ نوریب هچنآ ،مینکیم لیلحت
 یتنس ياهتسار ای دوب اهیسیلگنا راک هطورشم هک دوشیم هتفگ
 اهدیدپ هئطوت بوچراچ ابً اصخشم ای تساکیرما راک تاحالصا :دنیوگیم
 هنوگنیا میهاوخب رگا ،دننادیم رتراک رشب قوقح راک و دننکیم لیلحت ار
 هوبنا زا ینعی ؛يدنبعمج نینچمه و دوشیم هداس لیلحت مینک دروخرب
 هب میوشیم لسوتمً افرص و مینکیم رظنفرص هدیدپ کی نورد ياهرذب
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 یسیلگنا ،هطورشم :تسا هداس لیلحت نیا .هدیدپ زا نوریب ياهرذبکت
 ییاکیرما تاحالصا ،تسا يرشب قوقح ]تسایس لوصحم[ بالقنا ،تسا
 میهاوخب رگا ًاتعیبط .تسا نوسام لامج دیس .تسا نوسام قدصم ،تسا
 اهیمیدق لوق هب دیاب میشابن دنبیاپ یتلعکت و هداس ياهلیلحت نیا هب
 ،40 ههد رد ًالثم و میدوب زومآشناد ام هک نامز نآ ام هرود رد .میروجب
 يور ینارمع موس همانرب .دوب هدشن ییارجا ینارمع موس همانرب عقوم نآ
 .تشاد شپش اههچب بلغا رس .دوب قفوم ًابیرقت تشادهب ياهمرُن ياقترا
 هب ت.د.د درگ و دندمآیم هسردم هب شرورپ و شزومآ تشادهب هرادا زا
 نیا 50 لاس زا دعب .دوب هنوگنیا 49 و 48 لاس ات .دندزیم اههچب رس
 هک دنتشاد یحالطصا کی ناملعم و ناردام نامز نآ .دش لح هلئسم
 جراخ شرس زا اهشپش يایاقب رگید هک روجب بوخ ار هچب رس دنتفگیم
 .دوش

 يدنبعمج اما ،دوبن یبوخ لاثم دیاش ،تسا ندیروج يدنبعمج
 و ندرک کیکفت ار طرش و انبم هکنیا .تسا ندیروج و یسراو عقاورد
 نتشادن گنیتوش و یفذح دروخرب مه طرش اب و نداد انبم هب ار تلاصا
 ًابیرقت ناهج رد ام .تخادرپ نآ هب طرش صوصخم نزو دح رد دیاب و
 هرخألاب ینعی تسا ندوب ولج هب ور يدنبعمج مود لصا .میدرک ار راک نیا
 هک روطنامه .میروآرد زورما زا رس و مینک روبع میهاوخیم خیرات زا ام
 يهلئسم کی هسفنلایف دروخن ام زورما درد هب رگا نید دوشیم ناونع
 هک میهاوخن ام رگا مه خیرات ،بیترت نیمه هب مه خیرات تسا ینورد
 تسین اراک ام يارب یلیخ ،مینک جارختسا نآ زا يزورما فرصم حالطصاهب
 ار اهناکم و یماسا و اهریس هک کیسالک داتسا کی لثم میوشیم و
 .دیآیمنرد نآ زا نیا زا شیب يزیچ و دنادیم

 نیا هب دنک میسرت هدنیآ دیاب يدنبعمج هک تسا نیا يدعب هجو
 همادا میناوتب ار نیچهطقن نآ .میتسه نیچهطقن کی ثراو ام موهفم
 ندرک یتایلمع حالطصاهب دعب يهلهو رد و یمیسرت و ینهذ ادتبا ،میهد
 ،ینعی ؛دشاب لمع هب فوطعم يدنبعمج هک تسا نیا مه رخآ لصا  .نآ
 هک يايدنبعمج و لیلحت .دشاب هتشاد ییازابام .دیایبرد نآ زا يزیچ
 زاب درک نییعت يزارت لیلحت نآ يارب و دروآرد يازابام نآ زا ناوتن
 دنکیم داجیا ینهذ يهغدغد هک رظن نیا زا .تسین دنمشزرا هسفنلایف
 ریس هک دهاوخن رگا اما ؛تسا دنمشزرا دزیم نهذ هب يرگنلت و
 سپ .دوشیم کیمداکآ و ياهناخباتک راک کی زاب دنک یط ار زاسوتخاس
 دودحم نم رظن هب يدنبعمج لوصا تیاهن رد و اهزاینشیپ زا روبع زا
 :مود رصنع ؛ینارود مهف و ینامزمه یعس :لوا رصنع :دراد رصنع هس نم
 .يزورما تسبراک :موس رصنع و ؛هدعاق يریگرب
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 هب ار دوخ ،میدرگرب بقع هب ناکما دح ات ام هک تسا نآ لوا هجو
 حطس رد ار دوخ دیاب یعونهب مینک اضفمه و نامزمه ثحب دروم نارود
 نیا رد ًاتعیبط .داد لیلقت زور نآ هنامز زاین دح رد و هرود تیفرظ و مهف
 و درک یمومع ییاسانش کی ار هرود تایبدا دیاب ینارودمه و ینامزمه
 تسا هدوب فافش تایبدا ایآ هکنیا .تخانش ار تایبدا حطس و اهژاو دیلک
 ییاسانش و میناکتب دیاب ار شرصانع ،هدوب میقتسم تاراعتسا زا زیربل ای
 .میوش مهفمه و نامزمه میناوتب ات مینک

 زا ار خیرات ریجنز ام هکنونکا هژیوهب .تسا هدعاق يریگرب يدعب هجو
 اهسونیس هلحرمهبهلحرم ار زارف تشه نیا دیاب ،مینکیم یسررب وکابنت
 هبرجت هب دوشیم رارکت هک یتاقافتا .منیبیم ار شیاهزارف و اهدورف و
 .دوشیم لیدبت هدعاق هب دوشیم هتسجرب هک یبراجت و دوشیم لیدبت

 هک دشاب انب رگا ،ینعی ؛تسا نیزورما تسبراک يدنبعمج رخآ رصنع
 و مینک يرکفنشور ًافرص هک میهاوخن و مییایب نوریب کیمداکآ هلپ زا
 نامتایبدا و مینک هدیچیپ ار نامنهذ و مینک داب ار نامرس هک میهاوخن
 دیابیم ،مینک نینچ میهاوخن رگا و مینک هبملق و هتسجرب و لوطم ار
 ار دعاوق هک تسا نآ یسدنه نهذ .میشاب هتشاد یسدنه نهذ کی
 .تسا یخیرات .تسین ینونکا و يزورما رگید دعاوق زا یشخب ،میناکتب
 زین اهنآ زا یشخب ،تسا نیزورما دعاوق زا یشخب .دنوریم رانک هب اهنیا
 نیا اب میناوتب رگا .تشاد دهاوخ ار زورما تسبراک يارب يزاسزاب تیلباق
 کی هب ًاتیاهن رشبم نامیا کی و نامدوخ نیزورما لقع و یخیرات رصانع
 زا ناکما دح ات و دنک نامراوس و دربب شیپ هب ار ام هک نیزورما راکوزاس
 نونکا هک تاکن نیا هب هجوت اب الاح .میوش لئان دربب بولطم هب دوجوم
 .میورب هطورشم غارس هب ،دش نایب وکابنت هلحرم رد و دش ناونع
 هچ شنایاپ رد مینیبب میدرک ربص مه اب ار هسلج هدراهچ هک ياهطورشم
 نارود اب میهاوخب رگا هک تسا نآ ینایاپ هطقن زورما .دراد يدرواتسد
 رارق هقادم دروم دیاب ار رصنع دنچ میوش مهفمه و نامزمه نامرظن دروم
 هجوتلذب ؛تسا هرود نآ هژاودیلک كرد مود ؛یسانشطیارش لوا :میهد
 ششک مهف ؛طیارش تیفرظ كرد مهف ؛هرود نآ بلاغ فرع و گنهرف هب
 ،كرتشم حور ام ناردپ ینعی ؛تسا هنامز حور و زاین ییاسانش ،اهورین
 دوخ تسد مولُو تیاهنرد ؟تسا هدوب هچ ناشکرتشم درد و كرتشم زاین
 و تیفرظ و یسانشهژاودیلک و یسانشطیارش يریگراکهب اب تسام
 هک مینیبب و مینک میظنت ار مولُو نیا یسانشهنامز زاین و یسانشششک
 تسا هتسناوتیم ردقچ شدوخ نامز رد هطورشم گنهآ تقیقح رد
 .دوش رجنم ینارود تالوحت هب تسا هتسناوتیم ردقچ .دنک دنلب كاوژپ
 زارف ره زا ام ،دریگن تروص راظتنا میظنت نیا رگا .دوش راظتنا میظنت
 یساسا لوحت و دزادنارب ار دوجوم ماظن .دنک نوکیفنک هک میراد راظتنا
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 ًاتعیبط هک دنک هدیچیپ ار نهذ و دنک لوحتم ار تشیعم و دنک داجیا
 .دتفیب تاقافتا نیا هتسناوتیمن

 كرد ار هرود نامه روما يدنمنوناق دیاب میریگرب هدعاق میهاوخب رگا
 .مینک جارختسا ار نآ ،یناکمهمه ینامزهمه دعاوق میناوتب مود و مینک
 و یلم تضهن ،لگنج و هطورشم ،وکابنت رد هک دعاوق زا یخرب ًاتعیبط

 تقیقح رد نآ زا یخرب دیآیم نوریب بالقنا و 50 و 40 ههد و دادرخ 15
 اهناکم يهمه رد و اهنامز يهمه رد ینعی ؛تسا یتامکحم و یتاهما
 میناوتب هکنیا .ددرگیمرب رشب تکرح يدنمنوناق و تنس هب و تسا يراج
 هب تیاهنرد ،مینک جارختسا ار یناکمارف و ینامزارف و یخیراتارف دعاوق
 میدنبب راک هب زورما ار دعاوق نیا میهاوخب رگا .میسریم يزورما تسبراک
 دیاب ،مینکن رابنا هناخ يوتسپ رد و میراذگن اهگرزبردام هچقودنص رد و
 دهاوخب هچنانچ دعاوق نآ .مینک تیاعر ار یناکمهمه و ینامزهمه دعاوق
 دوش همجرت زورما تایبدا و اهزاین هب دیاب ،دشاب هتشاد يزورما تسبراک
 تروص يدنرس کی .میراذگب يرانک ار یخیراتریغ و ینارودریغ دعاوق و
 شرییغت بیرض مینیبب ار تسب راکهب ناوتیم هک يدعاوق ًاتیاهن و میهد
 شلیمکت و حیحصت رخآ رد و درادن ای دراد سنارولت ایآ .تسا هنوگچ
  .مینک

  ینارودمهف -ینامزمه
 )هطورشم( نامرظن دروم نارود مهفمه و نامزمه مه اب مینک یعس

 رد تردق هک مینیبب و مینک یسانشطیارش لوصا قبط میهاوخب رگا :میوشب
 هزوح شش رد ار تردق ،تسا هتشاد يراتخاس و تیعضو هچ هطورشم نامز
 :تفرگ رظن رد ناوتیم

 تردق
 دادبتسا هژیو راتخاس

 موس و مود تاسلج رد هک تسا دادبتسا هژیو راتخاس لوا هجو
 دادبتسا زا تفرگ لدم هک يدادبتسا .میدرک یسررب ار دادبتسا هطورشم
 قالیی ات قالشق لصافدح هار لیا هب دوب دودحم هک یلیا ،یتایلیا ینارود
 دوخ يور شیپ ار ینالوط قفا اب روانهپ هصرع کی یتالاعفناولعف تحت
 تموکح .درک هدایپ زین تموکح يهصرع رد ار اهراکوزاس نامه .دید
 تموکح هیلوا نارود و هاش یلعحتف ،ناخدمحماغآ نارود هژیوهب اهراجاق
 .دشیم هرادا یتایلیا دعاوق نامه اب هاش نیدلارصان نرقمین تدمینالوط
 .یتموکح راتخاس مه لیا یتالیکشت راتخاس و دش هاش لیا رالاس
 لک دوخ تموکح نامز رد هاش یلعحتف دش هتفگ رتشیپ هک نانچمه
 هژیو راتخاسً الماک ،ینعی ؛دیشخب شاهجیتن و هداون و هون 783 هب ار ناریا
 .دش لیدبت یلم دادبتسا هژیو راتخاس هب یلیا دادبتسا



 

261 

 

 ضحم تیزکرم
 زورما ناریا رد هک یمسیلارتناس ،تشاد دوجو ضحم مسیلارتناس کی
 رفن کی هکنیا .میتسه نآ رظان و دهاش رگید ياهروشک یخرب و نامدوخ
 ياههزوح نیرتزیر و نیرتتشرد رد و دریگیم رارق راتخاس کی زکرم رد
 هک هطورشم نارود رد .دوشیم لامعا هک تسوا يدرف رظن يریگمیمصت
 .میدوب دهاش ار ضحم مسیلارتناس کی ،دوب زورما رتهتسب لکش

 حالصا لباقم رد تردق داهن تمواقم
 یلعحتف دهع( شاهیلوا ياهنارود زا تموکح هک تسا نآ يدعب هجو
 لوحت و حالصا ربارب رد یخیرات تمواقم کی هاش یلعدمحم نامز ات )هاش
 نارود رد ازریم سابع ار یتموکحنورد لوحت تراتسا .دهدیم ناشن
 ار هار نیا ازریم سابع گرم زا سپ لاس هدزاود ماقممئاق ،دز هاش یلعحتف
 جوم و رالاسهپس ار يدعب جوم ،درک زاغآ ریبکریما ار يدعب جوم .داد همادا
 حالصا ربارب رد هک میدوب دهاش اما ،تفرگ یپ هلودلانیما مه ار نیرخآ هاتوک
 هب ازریم سابع .تفرگ تروص یهاکناج هنوگتمواقم دروخرب یتیمکاحنورد
 ،دندش نینوخ هیفصت ریبکریما و ماقممئاق ،دش فذح طیارش زا یعیبط گرم
 نیا .دش رانکرب هنامرتحم مه هلودلانیما و دش دیعبت و رانکرب رالاسهپس
 و دادیمن نت ییارگون چیه هب و دوب دوجوم عضو ظفح یپ رد تردق تخاس
 رخاوا رد مسیتراپانب کی ندش رادیدپ دهاش هاش نیدلارصان نارود رد طقف
 عاجترا کی هک انعم نیا هب مسیتراپانب .میدوب )رخآ لاس هدزناپ( شتنطلس
 زپ نوریب رد دنکیم نت رب ششوپ ناونعهب و دریگیم ینارود راعش ،ینارود
 هب ار گرگ و زارگ و گنلپزوی تسوپ نامه نورد رد یلو ،دراد کیتارکومد
 ریغ .دهدیم ماجنا کیتارکومد ششوپ کی اب ار اهراک نامه .تسا هدرک نت
 دهاش ار تمواقم ییارگون لباقم رد ناکما دح رس ات نارود يهیقب ،هرود نآ زا
 دعب هک دوبن يدهعیلو هاش نیدلارفظم .هاش نیدلارفظم نارود زا ریغ ؛میاهدوب
 رتسب رد زین ار رخاوا نیا و دوب شرمع رخآ ،دوش تخبناوج کلم هب لیدبت
 زا ریغ .داد هطورشم هب نت دوخ ضحم یناوتان و یتوترف رد و دنارذگ يرامیب
 نیرخآ هک هاش یلعدمحم ات هاش یلعحتف زا ،اهرود هیقب رد يرفظم هرود
 مامت رد تردق )میرواین باسحهب زین ار ناوج هاشدمحا رگا( دوب حیبست هناد
 لباقم رد یتح( .داد زورب یخیرات تمواقم لوحت و حالصا ربارب رد نارود نیا
 تایح ندرک رتینالوط عفن هب و درکیم رادهدنیآ ار تردق هک ینورد حالصا
 .)دوب نآ

 ردقنآ ،ینعی ؛دوب بیقریب و لیدبیب تردق هک دوب نیا يدعب هجو
 و لیدب زا یلاخ ناریا يهصرع هک درک یشکویتانرتلآ دوخ لخاد رد
 .دش بیقر و ویتانرتلآ
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 زکرم زا زیرگ لیم
 دوجو مه یلادوئف هقرفت کی ضحم مسیلارتناس دوجو اب يدعب هجو

 1267 ات )هاش نیدلارصان تموکح زاغآ( 1227 لصافدح رد .تشاد
 مدع و یچیپرس و شنت و شروش 169 دهاش )لاس لهچ ینعی( یسمش
 و ریاشع و ماوقا طسوت زکرم زا زیرگ لیم يهناشن هک میدوب نیکمت
 .دوب ناریا رسارس رد یموق ياهتیلقا

  نارود رب ياهدیاز ،اهراجاق
 قمعت رورض دح هب اهنآ رد رتشیپ هک ییاهیگژیو اب اهراجاق اما 

–تیطورشم نارود یناهج ظاحل هب نارود .دندوب نارود رب ياهدئاز میدرک
 قرش رد و دوب هدمآ مه ینامثع و هیسور ات نآ جوم و دوب تیروهمج
 مه ار يزکرم و یبرغ ياپورا لک و دوب هتفرگ ربرد مه ار نپاژ ،ایسآ
 رد اهفونامور نادناخ لثم تقیقح رد اهراجاق اجنیا دوب هدرک لوحتم
 کی ینامثع يروتارپما يایاقب نیرخآ لثم و ربتکا بالقنا زا شیپ هیسور
 ياههدیا هن و دندادیم یعامتجا لوحت هب نت هن .دندوب نارود رب ياهدئاز
 فلاخم زپ ناکما دح ات .ناشدوخ نورد نابلطحالصا هن و اهرکفلارونم
  .دنتفرگیم ینارود نامتفگ و اضف هب تبسن

  عامتجا
  هنادرم يهعماج

 ،مینک یسراو ار عامتجا رگا ندش اضفمه يارب یسانشطیارش همادا رد
 ياهنانز تاسلج رد ،اههناخ رد ناشروضح نانز و دوب هنادرم ياهعماج ،هعماج
 ،نیا ياوس .تفرگ جوا نآ زا سپ و دش عورش وکابنت شبنج زا لبق هک دوب
 نامز رد ار هزوح نیا هکنآ ات .دنتشادن روهظ و زورب يارب يرگید يهزوح نانز
 .دندرک ادیپ مارآمارآ هطورشم

  بکرم گنهرف
 ،یتایلیا گنهرف زا هتسبلکش و هتفایبیکرت ،بکرم هعماج گنهرف

 ،میروآ رامشهب میهاوخب رگا .دوب يرهش گنهرف و ییاتسور گنهرف
 گنهرف هب مود یگتسجرب و دسریم ییاتسور گنهرف هب لوا یگتسجرب
 يرهش گنهرف هب دوب روهامهپت لکش هک موس یگتسجرب و یتایلیا
  .دسریم

  بتکم نودام یعامتجا داوس
 اب ،میریگب رظن رد رگا زورما .دوب بتکم نودام داوس یعامتجا داوس

 هطسوتم شزومآ رد نآ زا شیپ و دناهدرک مکاح اههاگشناد رد هک ییاضف
 رد دناهتسناوت ات .دراد مدقت شناد و ملع رب تاظوفحم ،نآ نودام و
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 یبهذم رکف مه یبرچ نآ و دناهدرک هفاضا نآ هب یبرچ تشوگخرچ
 اههاگشناد یشزومآ عضو هب هجوت اب نآلا .تسا یمالسا يروهمج صاخ
 و دناهتفر ناریا زا هک ییاهيدایپملا و اهزغم رارف هب هجوت اب و سرادم و
 يهمه هکنیا و دننکیم ترجاهم هداوناخ اب دندرگرب رگا مه یخرب
 ،دنشابن لوا هجرد شوهزیت رگا ،دنیایب نوریب هک مه اهیلوادرگاش
 رگید يههد کی ات لاور نیمه اب هب ام يهعماج .تسا نوریب هب ناشهاگن
 .دوشیم یط نارود نیا مارآمارآ ،دوشیم لیدبت ملپید ریز هعماج کی هب
 ود ًالثم دنکیم ادیپ دوبهب لکش رد شزومآ ياهمرن هک تسا تسرد
 ام یعامتجا داوس نیگنایم یلو ،میراد وجشناد رازه تسیود و نویلیم
 یشزومآ داهن اهنت راجاق هرود رد .دنکیم لزنت ملپید ریز هب مارآمارآ
 سیردت ینید مولع زا یحطس مه هناخبتکم رد هک دوب هناخبتکم
 دح نیا رد .نآرق یناوخور و تاغل ندیوج ینعی ؛دیوجت و دشیم
 اب ای هیسروب ای هک يدودعم يانثتساهب( نارود دارفا نیرتهتخیهرف
 یصوصخ هناخرس ملعم ای دنتفریم جراخ هب ناشدوخ هداوناخ تاناکما
 داهن هب یسرتسد ناکما هک هیقب )دندوب يدودحم تیلقا هک دنتشاد
 رگا .دننادیم لیکشت ار هعماج ناداوساب هعومجم دندرکیم ادیپ یشزومآ
 لبق راجاق نارود رد ام یعامتجا داوس نیگنایم ،دیریگب ار اهنآ نیگنایم
 .تسا هدوب ياهناخبتکم داوس نودام ،هطورشم زا

  هناسر یب يهصرع
 هعماج .دش تبحص نآ يهرابرد لصفم ًالبق هک دوب مکاح یتنس بهذم

 کی اب و درکیم یمادناضرع يراهب لوصف رد همانزور ،ینعی ؛دوب هناسریب
 شدوخ صاخ تالکشم اب رشن .دشیم جراخ هنحص زا تایح هاتوک نارود
 رد دوب مه ياهناسر رگا و دوب هناسریب يهعماج تیاهن رد و دوب جراخ رد
 و هچوک و هتسار رس و هناخهوهق رد یهافش تاطابترا یتنس نارود نامه
 نورد زا یعامتجا روسناس کی .تشاد رارق اتسور و رهش ياهنادیم و رازاب
 نورد زا ار دوخ دارفا هک دوب يدحهب قانتخا ینیگنس ،ینعی ؛تشاد دوجو
 یفنص و یسایس یهدنامزاس .دوب نامزاس نودب هعماج .دندرکیم روسناس
 اهنآ رب ياهژیو راشف هک دندوب راجت لکشتمهمین هقبط اهنت .تشادن یندم و
 هرود حتاف مسیلایرپما طسوت راشف مه و تیمکاح طسوت راشف مه .دوب مکاح
  .دناشنیمورف ار اهرازاب و درکیم ریخست ار اهرازاب هک

 عجرم داهن :تیناحور
 هک عجرم داهنکت هب یعامتجا طیارش حیبست يهناد نیرخآ رد

 زا رتارف کیژولوئدیا تسادق کی مه تیناحور .میروخیمرب دوب تیناحور
 اهراجاق تموکح لصفرس رد و دوب هدرک ادیپ اهراجاق تیمکاح لبقام
 ،میراذگب رانک ار ناخدمحم اقآ رتمک لاس کی ای لاس کی نارود رگا
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 نآ رد .دوشیم زاغآ هاش یلعحتف هلاسهدزیس نارود اب اهراجاق تموکح
 جرا ار ناهیقف تردق ،دریگیم تروص یخیرات لدابت ای هلداعم کی هرود
 هاش یلعحتف هب یهلا تبهوم کی ناونعهب ار یهاشداپ مه ناهیقف و داهن
 .دندرک ار اهراک نیا یقارن دمحاالم و اطغلافشاک ،دندرک ضیوفت
 .دش رتنیزو اهراجاق نارود لبقام هب تبسن تیناحور داهن تیعجرم

 داصتقا
 یکلام گرزب رب ینتبم ،نیمز 

 نآ رد هتبلا ،دوب لاعف نیمز يور یگنیدقن و دوب نیمز يور داصتقا 
 .میربب راکهب یگنیدقن يهژاو هک دوبن یلوپ داصتقا طیارش زونه نامز
 زکرمتم نیمز يور رب هرود يداصتقا ناوت ،هرود ناوت ناونعهب یگنیدقن
  .دوب یکلامگرزب رب ینتبم مه یتحالف داصتقا .دوب

  دیلوت هوجو
 نیمأت تحالف زا زور نآ GDP دصرد 50 ،دوب یناقهد بلاغ دیلوت هجو

 لبقام هدنامبقع رایسب دیلوت اب یناقهد شدیلوت هجو هک یتحالف ،دشیم
 هجو هک تشاد دوجو مه ياهراکنابش و ییالاکهدرخ دیلوت هجو .دوب نهآواگ
 دادیم صاصتخا دوخ هب ار هرود دیلوت دصرد 20 دودح ییالاکهدرخ دیلوت
 ادیپ صاصتخا دصرد جنپ ًاتیاهن و دصرد 25 دودح ياهراکنابش دیلوت هجو و
 شقنزیر رایسب يرادهیامرس دیلوت هجو هک يرادهیامرس دیلوت هجو هب درکیم
 ،برضلانیما جاح تراجت عون زا ،دادیم ناشن نالک تراجت رد ار دوخ و دوب
 دیلوت هجو .نارهت رد راجتلاکلم و زیربت رد ینانکهزوک ،رهشوب رد راجتلانیعم
 هزوح شاهزوح کی و دوب گرزب تراجت هزوح شاهزوح کی يرادهیامرس
 هچ ،یناقهد دازام هچ ،درخ ياهدازام هچ ،داصتقا رد .سیسأتون يرگتعنص
 راجاق تیمکاح و نارادنیمز طسوت ییالاکهدرخ دازام هچ و ياهراکنابش دازام
 رد ،ینعی ؛دوب هدش ناهج هب لصتم داصتقا کی مه داصتقا ،دشیم تراغ
 تشک هک دوب هتفرگ هدهع هب ار هفیظو نیا ناریا یللملانیب راکمیسقت نیلوا
 يهرود رخاوا رد .هبنپ و ياچ ،جنرب ،كایرت ،مشیربا :دشاب هتشاد یصصخت
 ياهفیظو مه راکمیسقت يهزوح کی و دش فشک ناریا رد تفن مه ،راجاق
 هدهع هب ناریا برغ طلسم يرادهیامرس هب یناسرتخوس هزوح رد هک دوب
  .تشادن دوجو ییورین .دوب داصتقا زا رتهداس یسایس طیارش .تشاد

 تسایس
 ماجرف دب ناحلصم و ورین تبیغ

 نیا هب ،دندش ماجرفدب مه یتموکحنورد ناحلصم يورین تبیغ
 دندش مادعا ای مه تیمکاح نوریب نارکفلارونم ،دندش فذح هک موهفم
 لامج دیس و )ینامرک ناخاقآ ازریم و زیربت رد کلملاریبخ مادعا لثم(
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 تشگزاب و دیعبت سونیس ناخ مکلم ،دش جارخا ناریا رد روضح نارود رد
  .درکیم یط ار

  اهداهنون يرادیاپان
 نوسام تالیکشت راب هس هک بزح ،دندوب رادیاپان دیدپون ياهداهن

 .دندوب هجاوم یماکان اب هک راجت سلجم و فنص .دش لحنم و دمآ دوجوهب
 مه مود جوم ،ازریم سابع نارود جوم کی هک هطورشم زا لبق تاعوبطم
 هد هک يزاسهسردم شبنج و دندوب يرادیاپان جاوما هک ریبکریما نارود
 دعب ،هیدشر موحرم يهژیو يرادیاپ اب تفرگ تروص هطورشم زا لبق لاس
 هک تفرگ لکش قطان و تیبرت ،تلادع ،یچاود دننام ییاهيزیربت مه
 رارق یلیطعت و مجاهت دروم نآ زا دعب یتح و هطورشم نامز ات مه اهنآ
 .تفرگیم

  ینوبج هب رجنم قانتخا
 رجنم دومج هب نورد زا هک تشاد دوجو مه ياهژیودوخ قانتخا کی 

 هداس ار ینوریب روسناس راک هک تشاد ینورد فعض کی ،ینعی ؛دشیم
 رد سیلگنا و سور يهناگود روضح اب مه یطلسم رامعتسا کی .درکیم
 .دوب مکاح روشک

  ناهج
 ،دمآیم یلازغ ياپ يادص .دش تبحص مه راگزور نآ ناهج يهرابرد

 زا هک میدینشیم میتشاذگیم ناریا نیمز رب عقوم نآ ار نامشوگ رگا
 سپس ،ینامثع .دیآیم تمس نیا هب دراد مارآمارآ یکتزیت لازغ رود
  .دسریم ناریا هب و دنکیم حتف ار نپاژ ایسآ قرش رد و هیسور

 ینامدیچون و ینامتفگون
 هدش حرطم اپورا رد تلم-تلود ثحب .دوب ینامتفگون نارود ،نارود

 تلود ینعی ؛ینامدیچون ثحب و تردق ندز دح و تیطورشم ثحب .دوب
 .یندم ياهداهن و فانصا ،بازحا ،ناملراپ ،وگخساپ

 ناهج زا یئزج ،ناریا
 جورخ و ییارگون ،یشیدناون لومشم و دوب ناهج زا یئزج زین ناریا

 دوجوم عضو زا روبع ؟دوب هچ ناریا رد هنامز زاین .دش دوجوم راتخاس زا
 دش ادیپ يریسم .تیعورشم هب تیقلطم زا راذگ و بولطم عضو يوسهب
 ناریا لامش ياهلگنج رد دوب هیاسرپ رایسب اما ،دوب قفا بحاص هک
 ،نمردناش ،لکهایس ،هشیبهایس ًالثم ،تسا هایس هک تسه ییاهاج
 لگنج هب هک رهظ .دنکیم ذوفن نآ رد رتمک دیشروخ هک شلات ،رپتشه
 ینالیگ نابز رد اضف نآ هب .تسا نشور رتمک و کیرات رتشیب يورب
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 رتمک و تسا کیرات رتشیب هک ییاهنشورهیاس ،ینعی ؛نوماد دنیوگیم
 یگنشق مسا .دوب هتشاذگ نوماد ار شدنزرف مان یخرسلگ موحرم( .نشور
 اب تسدرود یقفا .دوب نوماد نوچمه ناریا رد هطورشم. )تسا
 و تایح سح کی ناریا .نشور رتمک و کیرات رتشیب ياهنشورهیاس
 یگژیو دنچ هک دوب هدش ادیپ یتابلاطم .دوب هدرک ادیپ العتسا سح کی
 دوجوم متس زا دنتساوخیم همه ،ینعی ؛دوب يزیرغ ،دوب ینامرآ :تشاد
 هدنیآیب روهشیپ و بل هب ناج مدرم ،ارگون یناحور ،يرازاب زا ؛دنوش اهر
 سح يزیرغ تروصهب و نورد زا .یتموکحنورد حلصم و رکفلارونم ات
 و قمعمک اما ،ینامرآ تابلاطم .دوب مود هجو نیا دنتشاد ییاهر
 ،دشاب وگخساپ تلود میهاوخیم .دوب فرومآ ینعی ؛دوب هسدنهیب
 .عافترارپ و دنلب یلیخ ییاهنامرآ ،دوش هطورشم میهاوخیم

 هنامز زاین
 رارق هدینش ینومژه تحت تابلاطم هک دوب نآ هنامز زاین زا رگید هجو

 دوخ هک يرصانعکت زا ریغ تسیچ هطورشم دندوب هدینش همه .تشاد
 دمآ یسدنهم اب یسک رتمک دندوب هدید دوخ هک مه اهنآ .دندوب هدید
 و اپورا تامیظنت زا رثأتم یسدنهم هب تسد ناخ مکلم طقف رادقم کی
 نآ رد هک درک هیهت تامیظنت هچباتک کی ،دز ینامثع تامیظنت
 مه نآ زا هک دوب تردق راتخاس حالصا يارب یتالیکشت نالک ياهدومنهر
 دمحم دیس زا یتح دندوب هدینش همه رتشیب ،دمآیمنرد هسدنه یلیخ
 هک میدوب هدینش ام هک تفگ دوب یترطفكاپ ناسنا هک ییابطابط
 رتشیب سپ .میداد لد نآ هب دروآیم هارمه هب ییاهدرواتسد هطورشم
  .دوب اههدینش ینومژه ،ینومژه

 اهورین ششک
 نرق کی ینعی ؛دنتشاد یمخز ياهظفاح ،دوب طسوتم ،اهورین ششک

 .دوب هدش هدز ناریا رد لوحت دیلک تیمکاح نورد زا لوا هطورشم زا لبق
 و کلف و بوچ يهیفصت تیمکاح نوریب و نورد .دوب یمخز رگید اهنهذ
 فک نارود کلف رد همه .زین ملعم و يرازاب ،دش کلف دنوخآ .هچ و هچ
 بیسآ زین اهمسج ،اهمسا و اهنهذ رب هوالع .دروخ بوچ و دیخرچ ناشیاپ
 .دندرکیم ینماان سح رکفلارونم و یناحور ات يرازاب زا همه .دوب هدید
 هب ملع اب ،دندوب یهار هک دوب اجنیا تبثم يهتکن اما ،دندوب مه رادنامرآ
 ناور و دوب هدیدبیسآ اهمسج و دوب هدروخمخز اهنهذ و اههظفاح هکنیا
 تکرح یگمه کله و کله و دوب هدرک زاب یهار ،نامرآ اما ،دوب نماان
 .تفرگ تروص رصتخم یسانشطیارش کی .میریگبرب ار دعاوق الاح .دندرکیم
 دوب هدرک یسررب لماک مه ار هنامز زاین .دوب هتفرگ تروص لوطم لبق نوچ
 .دیآیم نوریب هدعاق هعومجم نیا هطورشم زا :دعاوق يریگرب رس میورب الاح
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 هدعاق يریگرب
 خیرات سح و خیرات ناج و خیرات تکرح تمس زا تسخن تاسلج رد

 هک دندرک ناونع ناتسود زا یخرب .دمآ نایم هب تبحص خیرات يهفسلف و
 هک نانچمه ؟تساجک لیلحت رد اهنآ ياج و دنیآیم راکهچ هب اهنیا
 هطورشم رد ار اهنآ ياج مناوت دح رد میدید وکابنت لیلحت رد ار نآ ياج
 :مینکیم ادیپ

 رادتقا لوفا
 ینعی ؛دوب تردقردق تیمکاح لاح ره هب .دوب رادتقا لوفا لوا هجو

 دوخ ناهج رد درک تموکح لاس هاجنپ دودح هاش نیدلارصان هک نیمه
 هاشاضر ،درک تموکح لاس 37 مود يولهپ هتبلا رتدعب .تسا هدیدپ کی
 34 ناطسلالظ تیمکاح ناهفصا رد و درک تموکح لاس هدزناش مه
 يهداوناخ .تسا ریظنیب ایند رد هلاسهاجنپ تموکح اما ،دوب اپرب لاس
 شکارم رد نسح کلم هداوناخ و الاب هب لاس 45 هب ندرا رد نیسح کلم
 هکلم هب قلعتم لاس 67 اب یهاشداپ دروکر .دسریم نرقمین هب
 یندشنرارکت ،تسا مکاح ناهج رد هک یتردق شدرگ اب هک تسایروتکیو
 نیا ماجنارس اما ،دوب رادتقا صخاش يرصان تنطلس لاس هاجنپ .تسا
 هک ياهسیک اب مه و دوخ ینورد تالاعفناولعف اب مه ،دنکیم لوفا رادتقا
 دننیبیم نوریب زا هشیمه ار تردق همه .دشکیم نآ هب نوریب زا هعماج
 ؛درادن كالهتسا تردق نیا دنکیم رکف دراد نت هب تفبرز سابل نوچ و
 هسیک نورد زا یکی ار یتردق ره .دناهداتفا تردق ناج هب كالد ود اما
 هکنیمه .تسا رتشیب كالهتسا تردق نورد .نوریب زا یکی و دشکیم
 و شنت و يریگرد 169 هاش نیدلارصان تموکح لوا لاس 45 ات 40 رد
 ياهدعاق نیا .دش کلهتسم نورد زا ،تشاد دوجو یشکنوشق و شکاشک
 .تسا ریذپانزیرگ و دنکیم ادیپ لوفا رادتقا هک تسا

 هدش یسدق روما وحم
 دش حرطم ياهدعاق مه هیلوا ياهثحب رد تسا مهم رایسب هک مود هجو

 وحم ریس دصرد دص دراد ياهراوف سونیس کی دوش یسدق هک يرما ره
 نیدلارصان دوخ .دش هللالض و یسدق راجاق تموکح .دنکیم یط ار ندش
 ققحت زین تلاسر نیا و مراد شود رب یخیرات تلاسر کی نم تفگ هاش
 یخیرات هتسبلکش تانایرج یمامت .تسا ناریا رد راگدرورپ لوصا ندیشخب
 درکیم تلاسر ساسحا زین رلب لاثم يارب .دننکیم یخیرات تلاسر ساسحا
 اب زین شوب جرج .مینک نوگرگد ار ناهج میاهدمآ ام درکیم حرطم و
 رد يدازآ و حلص کیژولوئدیا رشبم دنتسه وا اب اجهمه هک ییاهشیشک
 .درک عمج ار هدشیسدق رما طاسب هطورشم زین راجاق نامز رد .دوب ناهج
 نآ و تسین ریذپكالهتسا هک میرادن رتشیب ناهج رد یسدق رما کی طقف
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 رب یسدق يابع هک سک ره وا زا ریغ .تسا توربج بحاص راگدرورپ مه
 لپا و دنریگب نوساس ات دندروآ ار خیرات ياهطایخ مه ردقچره دندرک شنت
 راز همه زا شیب هاش نیدلارصان نت هب و تسا هدز راز ناشنت هب یلو ،دننزب
 .دز

  هدروآربرس تابلاطم
 رد هک میدرک یسررب ًالبق .تسا هبلاطم تسا مهم رایسب هک دعب هجو

 ناردپ ،ینعی ؛تسا هتفوکورف تابلاطم زا رتشیب هدروخورف تابلاطم ناریا
 شحرط ناکما نوچ یلو ،میاهتشاد هبلاطم هشیمه ام دوخ یتح و ام
 زین نامهاگولگ هب یتح ینعی ؛میدروخورف ار تابلاطم تسین حرطم
 هک ازریم سابع زا .دنک ادیپ كاوژپ و مینک زاربا ار نآ ات تسا هدیسرن
 گنهآدنت هام لهچ ات دنام ماکان یلو ،دز ناریا رد ار تاحالصا تراتسا
 .دش هتفوکورف و هدروخورف تابلاطم هطورشم زا شیپ باهتلارپ
 رخآ رد اما ،دوب هعماج داحآ اب یگدروخورف و اهراجاق اب یگتفوکورف
 تنس زین نیا .دندروآیمرب رس هتفوکورف و هدروخورف تابلاطم هشیمه
 .تسا

 ار وا یتردقربا و راگدرورپ يادا دنهاوخیم هک ینامکاح اب ادخ قرف 
 هب و دننکیم ضرف هدیدان ار تابلاطم اهتردق هک تسا نیا دنروآرد
 ادخ تنس یلو .دننکیم شنینوخ و بوکرس .دنهدیم ساپ هدنیآ
 هکنآ اب .تسا لاعف رایسب ینارود تابلاطم اب ادخ دروخرب .تسین هنوگنیا
 :دنکیم دروخرب هنیزگ هس اب نم رظن هب ،تسا ناهج رخآ و لوا تردق
 هک دنتساوخ لیئارساینب ؛دهدیم خساپ عیرس ار تابلاطم زا یضعب
 رد دنوادخ ،دنتساوخ هیاس .دش لزان اذغ ،دنک لزان اذغ ناشیارب یسوم
 ههجاوم دراو ادخ اب .میدادرارق ینابهیاس ار روت هوک ناشیارب دیوگیم نآرق
 ،دنتساوخ ار واگ سردآ یه .دیوگیم ار نیمه هرقب يهروس رد .دندش
 ادخ دندرک رکف ،دنتساوخ ار شاهزادنا و ندز مخش ناوت ،گنر ،نس
 ار يواگ نآ و درک هنوگارادم دروخرب اهنآ اب ادخ ،دوریم رس شاهلصوح
 يربمایپ زا سپ یسوم هک ار یتسرهف ای .درک رهاظ دنتساوخیم هک
 هک تشاد میهاربا هک یتساوخ .درک مهارف شیارب عیرس درک هبلاطم
 مهارف وا يارب ار طیارش تعرسهب ادخ .دوش دیحوت ییاوتحم سدنهم
 یلو ،دوشیمن ارجا هتساوخ نآ ینعی تسا هتساوخ لدب مود هجو .درک
 تفگ ادخ .دنیبب ار ادخ هک تساوخ یسوم .دوشیم هداتسرف يویتانرتلآ
 هک ینیبب نم زا ياهولج یناوتیم اما ،ینیبب ار نم یناوتیمن )ینارتنل(
 شنیقی ندش نوزفا يارب ار ادخ تساوخ مه میهاربا .یسرب نم هب نآ زا
 ار ییاهغرم هک دش نآ شلیثمت یلو ،یناوتیمن تفگ ادخ .دنک تیؤر
 مه هب هرابود ار اهغرم دعب .دهد رارق عافترا راهچ رس و دنک هکت راهچ
 هجو .یسرب نم دوجوهب یناوتیم ددجم قلخ نیا زا تفگ و داد دنویپ
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 اب طول ای حون ياههتساوخ نوچمه ،ماوقا تابلاطم اب هک تسا نآ يدعب
 اب و دریگیمن هدیدان ار ياهبلاطم چیه ادخ یلو ،دهدیم باوج هلصاف
 انتعا تابلاطم هب اهتردق .دنکیم لاعف دروخرب لکش هس نیا زا یکی
 ،دروآیمرب رس ییاج هدشبوکرس تابلاطم نامه رخآ رد یلو ،دننکیمن
 زا سپ دش روبجم هاش نیدلارفظم هکنآ لثم .دنهدب نت نآ هب دنروبجم
 .دهدب نت تابلاطم هب شردپ

 هظفاح لیکشت
 مدرم هک دوشیم حرطم هکنآ مغرهب ،تسا هظفاح لیکشت يدعب هجو
 زغم پچ تمس هک دوشیم ادیپ یهاگنزب یلو ،دنرادن یخیرات يهظفاح
 و رالاسهپس ،ریبکریما اب دروخرب .دوشیم لاعف تسا تشابنا لحم هک
 هتشابنا همه اهنیا اهاتسور رد اهرتخد هب نامکاح زواجت ...و اهرکفلارونم
 .تفرگ لکش ناریا يهعماج نهذ رد یخیرات يهظفاح کی نیا و دش

 هشیدنا بوسر
 راک هطورشم زا لبق لاس هاجنپ .تسا هشیدنا بوسر يدعب يهدعاق

 نیا دندرکیم رکف همه .دش ماجنا مارآمارآ و یناکچهرطق تروصهب يرکف
 رکف و درک بوسر یلو ،درک دهاوخن بوسر ناریا يهعماج نهذ رد
 شقن ناریا يهعماج رد تیقلطم زا روبع و تردق ندروخ دح ،تیطورشم
 .تسب

 زادنا هلصاف یهاگآ
 ینارود ياهعاجترا اب ،دوش رشتنم یهاگآ رگا هک تسا نیا يدعب هجو

 نیا الاح .دننکیم ادیپ هلصاف عاجترا اب مدرم ینعی ؛دزادنایم هلصاف
 زا نوریب يرکف عاجترا ای یتیمکاح و يدادبتسا ،یسایس هاوخ عاجترا
 هک هطورشم زا لبق لاس هاجنپ یشخبیهاگآ ناکچهرطق .دشاب تیمکاح
 شوارت )یبهذم-کیئال ای یموبریغ-یموب( نارکفلارونم یناشیپ سپ زا
 رکف اب ناریا يهعماج یهاگآ نیب و درک بوسر ناریا يهعماج رد درک
 .تخادنا هلصاف یهللالضف خیش و يرفظم ،يرصان

  یتنس ياههدوت
 یتنس ياههدوت هک تسا نیا میدید وکابنت رد هک يدعب يهدعاق

 .دوشیمن هتسب يدادرارق اهنآ روضح نودب و دنتسه اقترا و انتعا لباق
 .دش هدید رتشیب اهتیلباق نیا هطورشم رد

 یبهذم نییبت ینیرفآ دامتعا
 اب ینارود يهبلاطم و هدیا نامز ره هک دهدیم ناشن يدعب يهدعاق
 یتح ،عامتجا داحآ دامتعا تسا هدش ینابیتشپ یبهذم يهشیدنا لقادح
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 فجن ثلثم طسوت یتقو هطورشم رکف .تسا هدرک بلج دوخ هب ار صاوخ
 ناریا يهعماج ،تفرگ رارق شزادرپ دروم یناسارخ دنوخآ صاخ روطهب و
 يزاسهبرف و يزادرپراک ینیئان يازریم یتقو .درک دامتعا نآ هب رتشیب
 ینیبناهج هب ار هطورشم و تفرگ هدهع هب ار تیطورشم کیروئت
 .درک ادیپ شیازفا هطورشم هب دامتعا درک زهجم یمالسا و يدیحوت

 ماجسنا ییاشگهر
 سلجم نتسب پوت رد نارهت .تساشگهار هعماج کی ماجسنا

 يوک يارجام زا دعب هک نابلطحالصا ماجسنا لثم .دش مامت شماجسنا
 ،دیکشخ نارهت ماجسنا .دش نینچ زین هطورشم رد .دیشک هت 78 هاگشناد
 رتمک نارهت زا زیربت یهاگآ حطس هکنآ اب .دش راکشآ زیربت ماجسنا یلو
 کیروئت تروصهب تسناوتیمن دیاش .دوب ماجسنا کی ياراد یلو ،دوب
 )تنیطكاپ مالسالهقث لثم( شدنوخآ زا یلو ،دهد حیضوت ار هطورشم
 هطورشم هک دندیسر یماجسنا هب شورفنالاپ ناخرقاب و رکفنشور ات
 توهام اههچراپ رد .دش نیجع ناشدوپ و رات اب و دش یسومان ناشیارب
 دیاش .دراد ار ماجسنا نیرتمک يریگیهام روت و رثکادح ياراد یسیلگنا
 زین نارهت يریگیهام روت لثم یلو ،دوبن یسیلگنا توهام زیربت ماجسنا
 .دنتسکش ار نارود تسبنب و دش اشگهار ماجسنا نیا .دوبن

 صیصخت درواتسد
 تروص یصیصخت رگا ياهرود ره .تسا صیصخت درواتسد يدعب هجو

 ناریا يهعماج زا ییاهفیط هطورشم زا لبق هام لهچ .تساشگهار ،دریگب
 تشابنا ...و یهدنامزاس ،رفسف ،هیامرس ،تقو صیصخت .دندش صیصخت لها
 .تسا هدعاق زین نیا .درک زاب ار هطورشم هار و داد هویم و هرمث صیصخت عاونا
 تروص يرتيدج صیصخت اجنیا و دش هبرجت یلقادح صیصخت وکابنت رد
 .داد زین يرتيدج يهرمث و تفرگ

 تیعجرم تنازو
 لثم زین اجنیا رد هک دوب اوتف درب و تیعجرم تنازو يدعب يهدعاق

 فجن ثلثم زین اجنیا رد .دش نارود لارتناس يزاریش يازریم هک وکابنت
 هک یناسارخ دنوخآ صوصخهب و دندرک تابثا هرابود ار تیعجرم تنازو
 لوا .دمآ راک هب اوتف ود .دمآ هطورشم هب و دوب نزو ياراد شدوخ يهرود
 یصخش ياوتف يرگید و ؛دش دربرپ رایسب ،خیش هیلع فجن ثلثم ياوتف
 ندش هدیچرب ات هک نومضم نیا هب هاش یلعدمحم هیلع یناسارخ دنوخآ
 .دنهدن تایلام مدرم دادبتسا
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	اپرب تیلباق
 .دنتشاد تیناحور و رازاب ار تیلباق نیا .دوب اپرب تیلباق يدعب يهدعاق

 .دش لیدبت هدعاق هب اجنیا رد و دش هداد شیامن تیلباق نیا وکابنت رد
 شقن يافیا و داد یتالیکشت ياپرب دوخ هب رازاب دش زاغآ هک تکرح
 نیا .درک ادیپ یتالیکشت هجو و داد اپرب زین تیناحور .درک یتالیکشت
 .دروخ هطورشم درد هب وکابنت نوچمه تیناحور و رازاب ییاپرب

 تسایس هتشپ فنص
 )رازاب( فنص هک دوب نآ دش رارکت هطورشم رد هک رگید يهدعاق

 .دش روشک یسایس هنحص يهبقع

 هاوخرتسب ياهتیفرظ
 اب هک( نانز و اهاپهدرخ ،ناروهشیپ وکابنت رد هک دوب نآ يدعب هجو

 هشیمه ياهتیفرظ هشیمه .دندش هاوخرتسب )دندش ریگرد ازریم نارماک
 هک یعیبط نایغط .دهاوخیم رتسب هک دراد دوجو ياهتفهن ياهتیفرظ
 اهدور دیآیم ییاسآلیس ناراب یتقو .تسا نیمه زین دیوگیم نآرق
 نایغط درادن دوجو لاناک هک ییاهاج رد یلو ،دننکیم نایغط رتمک
 رتمک یعیبط تروصهب ،دیایب دوجوهب یعامتجا لاناک یتقو .تسا رتشیب
 يریگلکش هزاجا اهتیمکاح تسا لاس دص ناریا رد .دوشیم نایغط
 یشزرو هاگشاب یتح و بزح ،تاعوبطم ،فنص ،قوتاپ .دنهدیمن ار لاناک
 داتفه يههد تاقافتا تلاح نیا رد .دیایب دوجوهب دنراذگیمن ار لقتسم
 مالعا وکابنت رد .دیآیم دوجوهب ناشاک و مق ،ناجنز ،نیوزق دننام ،ناریا
 رتسب همه هطورشم رد و دندرک ادیپ زورب یئزج تروصهب یهاوخرتسب
 .دندش هاوخ

 ناهج اب هیوسکی طبر
 هجو نیا .تسا ناهج اب هیوسکی طبر تسا مهم رایسب هک دعب هجو

 یناهج نامتفگ اب ینادنچ طابترا شبنج نآ .میتشادن وکابنت رد ام ار
 و دوب هدش هتسب يدادرارق .دوب هتساوخکت زین شاهبلاطم و تشادن
 رد اما ،دوبن ياهژیو زیچ نآ زا رتارف .دوش وغل دادرارق نآ دنتساوخیمن
 ناهج اب ناریا هیوسکی يهطبار يرارقرب يانب لوا گنس هطورشم
 رکف ،دمآ ناریا هب یسارکومدلایسوس رکف رظنم دنچ زا .دش هتشاذگ
 ناریا هب نردم نامدیچ و هطورشم رکف و دمآ ناریا هب یسارکومدلاربیل
 هسفنلایف نیا .دندوب يدورو رصانع زا رثأتم نازروهشیدنا بلغا .دمآ
 ياهزارف ناریا مه يدعب ياههرود رد هک موهفم نیا هب .درادن لاکشا
 ًالثم دوب یناهج طیارش زا رثأتم شایسایس-يرکف ياهزارف ای یتازرابم
 هرود مسیلایسوس و مسیلاکیدار زا رثأتم يرکف ياضف لگنج شبنج رد
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 هجو .دوب نیا مه ناهج زا یشخب نامتفگ و دوب هاوخنامرآ و یبالقنا .دوب
 رصع )بیترت نیمه هب مه یلم تضهن نارود رد( هک دوب نیا يدعب
 و لهچ ياهههد رد دروخ مقر رصع نیا مه ناریا رد .دوب یلم ییاهر
 مسینوگاتنآ و یکیرچ یشم و یبالقنا نامتفگ مه بالقنا نارود ای هاجنپ
 رد یندم يهعماج نامتفگ .روطنیمه زین تاحالصا رد و دوب ناهج رد
 ناریا نوچ ،درادن لاکشا هسفنلایف نیا دیسر مه ناریا هب و دوب ناهج
 هدیدپ کی یتقو هک تسا نیا رس رب ثحب اما ،تسا ناهج زا یشخب زین
 ،میریگب هدهع رب نارود نآ رد یلم مهس کی میناوتب زین ام دوشیم دراو
 شلماک ،مینک شایموب ،مینزب ياهرصبت یتادراو هدیا رب ؟موهفم هچ هب
 ،دتفیب قافتا نیا رگا .مینک هضرع ناهج هب ار یلم ياهبرجت هکنیا ای مینک
 بلطلالقتسا رصنع هک موهفم نیا هب .تسا یلم تضهن رد ناهج اب لدابت
 ندرک یلم وگلا نآ لوا هجو .درک هضرع ناهج هب وگلا کی یقدصم یلم و
 یلم جوم ناریا رد تفن تعنص ندش یلم زا سپ دوب عفانم و عبانم
 ،دندوب یلیسف تخوس ياراد هک ییاهروشک و ایسآ و اقیرفآ رد اهندش
-50( دوب فیصنت هب فورعم اهدادرارق رد رگید قدصم زا دعب .دش ماجنا

 هتسب ناریا اب هک يدادرارق قدصم زا لبق دش مه رتشیب اهدعب هک )50
 دنچ دوب رارقرب قدصم نامز یسراد زا .تنس هدزناش هکشب ره دشیم
 هوالعهب ،دز مه هب ار تنس نیا قدصم .دوب رارقرب اهدادرارق نیا ههد
 .داد مه ار ندرک یلم يوگلا

 هب اکتا نودب دناوتیم داصتقا هک درک هئارا مه یلم داصتقا يوگلا
 يوگلا کی قدصم .دهد همادا ینارود تسیز هب )تفن( لوصحمکت
 رد هطورشم نارود رد رگا .درک هئارا مه کیتارکومد شنم و اکیسنرپ
 الاح( .دوب یگرزب درواتسد نیا هک میتشاد هیرشن 99 ناریا رسارس
 رد )تخادرپ میهاوخ نآ هب هک تسا دراو تیعضو نیا هب مه يداقتنا
 ینامز ظاحل هب هطورشم زا مه یلیخ هک ناریا رد 32 ات 30 لصافدح
 رازهکی قدصم نارود رد اما ؛)لاس لهچ زا شیب دودح يزیچ( دوبن رتولج
 سپ .دوب همانزور اهنآ رتشیب .دوب مهم یلیخ .میتشاد هیرشن دص و
 شیب اما ،تفرگ ییاههدیا ناهج زا .درک هضرع ناهج هب وگلا هس قدصم
 یلم يوگلا .تسا مهم رایسب نیا و داد سپ ناهج هب تفرگ هچنآ زا
 اهنیا رب هوالع .یلم کیتارکومد تسیز و یلم يداصتقا يوگلا ،ندرک
 تسا یناسنا هک میدرک تبحص زین وگلا زا .دش وگلا کی زین دوخ قدصم
 و هرصبت انثتسا کی زا ریغ هطورشم نارود رد اما ،فرصممکً الماک
 .دوب ینیئان موحرم تایبدا مه انثتسا نآ .دشن هدز ياهلمکت

 یلو ،تفرگ لکش عقوم نآ زا ندشیناهج میتفگ رتشیپ
 رد رکف لدابت اما ،تسا یلیمحت و دیدج هدیدپ کی نونکا يزاسیناهج
 يدلابیراگ نامز يایلاتیا رد لوا .تفرگ لکش نامز نامه زا ناهج حطس
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 ویروتیو کی داتفا هار هب هاوخنامرآ لاکیدار دادبتسا دض شبنج هک
 و دادبتسا کیروئت دقن هب درب تسد رابلوا و دش ادیپ ییایلاتیا ،يریفلآ
 و تفرگ رثا وا زا یبکاوک سپس و تشون ار يرابج رد باتک
 یبکاوک زا مه ینیئان ،شدوخ ریس رد سپس و تشون ار دادبتسالاعیابط
 اب ار تیرابج .دز هملکت و هرصبت کی هرخالاب ینیئان یلو ،تفرگ ریثأت
 و تیرابج ضقانت ،ینیبناهج و تیرابج ضقانت .تخیمآرد ینیبناهج
 لصا و لقع لصا ضقانت .درک ریگ نآ رد خیش هک یضقانت ،یبهذم رکف
 ینیئان موحرم ار اهنیا يهمه ،یمالسا هقف اب هطورشم لصا و يدازآ
 نآ هک میراد هطقنکت کی طقف ام هطورشم رد اذل ،دنک لح تسناوت
 نیا اههرود نیا رد وگلا اهنت اما ،دوب ینیئان يازریم یعاسم مه هطقنکت
 تضهن ات یلو )دش ناهج اب ییاهدتسوداد رتولج نارود رد هتبلا( هک تسا
 ناهج زا .تشادن ناهج اب هیوسکی يهطبار هک دوب یلم تضهن طقف یلم
 .داد ناهج هب تفرگ هچنآ زا شیب یلو تفرگ

 یگتفیش و سابتقا
 یگتفیش سابتقا يور نم .تسا یگتفیش و سابتقا يدعب هجو
 هزاجا تقو هک ماهدروآ ندناوخ يارب فارگاراپ هدزناپ هدراهچ لقادح
 رد مه ،یگتفیش سابتقا نیا .میوگیم ار نآ نومضم اما ،دهدیمن
 هک هاش نیدلارصان )اهنآ زا یشخب ای( اهرکفلارونم رد مه و دوب تیمکاح
 .دش برغ تیندم و مظن و یتالیکشت راکوزاس هتفیش تفر رفس هس
 يهمه .دندش هتفیش مه هاش نیدلارفظم و ناطلسلانیما ،ناطلسلالظ
 دندش هطورشم يهتفیش دندوب هتفر رفس هب هاش نیدلارصان اب هک اهنآ
 نیا رد .دندروآ شیپ هب ار سابتقا .دنهد نت نآ هب دنهاوخب هکنآیب
 هرفنهن يهنیباک کی هاش نیدلارصان ،هنیباک دش يدیلقت لکش سابتقا
 رصع نآ لاجر تارطاخ رگا .ریزو هن تشه اب ارزولاسیئر کی .داد لیکشت
 لکش ناریا رد یتکام .تسا یهتنوردً الماک اههنیباک نیا ،مینک رورم ار
 .دش هتشاذگ اجنآ زا یگتفیش و سابتقا و يزاستکام يهیاپ و تفرگ
 زا جراخ هک يرکفلارونم اهنت .دندش هتفیش روطنیمه مه اهرکفلارونم
 موحرم مه ناریا رد .دوب لامج دیس تشادن یگتفیش سابتقا و دمآ ناریا
 تردق هب مشچ یلیخ هک دوب یترطفكاپ يزیربت يو .دوب فوبلاط
 یلو ،دش باختنا مه زیربت هناگهدزاود ناگدنیامن زا یکی ناونعهب .تشادن
 یلصا دقتنم .تفر ناملراپ هب هن و دمآ نارهت هب هن ،یللع هب
 دوب فوبلاط موحرم دنتشاد یتادراو رکف هک ناریا ياهتارکومدلاربیل
 فوبلاط زا ریغ .داتسیا يزاسلدم و یموب رصنع يور و درکیم دقن هک
 یگتفیش سابتقا طخ ینامرک ناخاقآ ازریم یتح و مکلم و دنوخآ( هیقب
 يهرود رد .دمآ مه یساسا نوناق رد یگتفیش سابتقا نیا )دنتشاد
 يور و دنتسشن ،دنتسنادیم هسنارف هک هلودلاریشم رسپ ود یهاتوک
 قافتا نیا مه ممتم رد .دندش زکرمتم هسنارف یساسا نوناق يهمجرت
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 یساسا نوناق زا ،هسنارف یقوقح ياهنتم يهمه رس زین اجنآ رد .داتفا
 رد و دندش همجرتً الماک .دندش زکرمتم 1875 یساسا نوناق ات 1830

 نیناوق هژاو هب هژاو و دنتسشنیم قاتا کی رد اهنیا هک تسه تارطاخ
 .دنتشاکیم ناریا یساسا نوناق رد ًاقیقد و دندرکیم همجرت ار هسنارف
 گنهرف و موب و میلقا شلخاد .تشاد ار شدوخ ریس هسنارف یساسا نوناق
 .دوبن نینچنیا رگید ياهروشک رد اما ،دوب هسنارف دوخ ياههژاودیلک و
 مه زورما .دش انب گنس و دش هتشاذگ شاهیاپ یگتفیش سابتقا نیا
 يرکفنشور يهعماج ياضعا نیرتلاسونسمک اب رگا مه زورما .مینیبیم
 هب هکنآیب ،ینک ثحب هب عورش دنشاب هلاس هدزون هدجه نایوجشناد هک
 هجوتم مدآ .دنکیم عورش رماداگ و رسوتلآ زا دزادرپب اههژاودیلک و موب
 لثم .تسین يو تاذ رد ًالصا دهدیم حیضوت هک ییاههرازگ هک دوشیم
 نیا .دینک ظفح ار یضایر يهیضرف کی ناحتما بش هک دنامیم نیا
 ار نآ ناوات مه ناریا يهعماج و هدرک ادیپ شک مه نآلا ات و داتفا قافتا
 مه و دوب تیمکاح لاح لومشم مه ،یگتفیش سابتقا سپ .دهدیم
 ناریا رد ار هطورشم يهدیا هک اهرکفلارونم زا یمهم شخب لومشم
 .دندروآ

 یجراخ لماع زا تلفغ
 اب وکابنت هک روطنامه .دوب یجراخ لماع زا تلفغ يدعب هجو

 مه هطورشم ،دش مامت يژر یناپمک عفنهب شمامتا ،اهسیلگنا یگدیچیپ
 و اهتسیکیتکات ،ناحارط ینعی ؛دش مامت اهسیلگنا عفنهب شمامتا
 کی ناونعهب ار یجراخ لماع ،دنتشاد یطسو دح هک ییاهتیسژتارتسا
 ناریا تالاعفناولعف همه هک ییوگ .دندرواین کیژتارتسا لیلحت دراو رصنع
 میدید اما ،تسا رگهراظن یجراخ طلسم يورین و دریگیم تروص ینورد
 هک دش مامت ناشعفن یتقو دنتفرگ هدهع هب هژیو شقن اهسور مه هک
 درک مالعا یغلم ار یلبق ياهدادرارق نینل و دش بالقنا يوروش رد رگید
 ضرف هب ضورفم يوروش يارب ینوماریپ ياهروشک رد رگید یعفانم و
 مه طیارش لد زا و درک تیاده ار طیارش تیاهنرد مه سیلگنا .تفرگن
 و دهدب نایاپ یلادوئف هقرفت هب ناریا رد دوب انب هک دروآرد ار یناخاضر
 ققحت ار ناریا رد ناتسلگنا کیژتارتسا عفانم زادنامشچ اب ار زکرمت
 .دنشخبب

 هدراو تیناحور
 دش هدعاق هب لیدبت هطورشم رد و تفرگ لکش وکابنت رد يدعب هجو

 زا مادکچیه .دریگیم لکش تکرح تیناحور دورو اب هک تسا نیا
 ینامرآ ،دش عورش تکرح ،دوبن تراتسا تیناحور هناگتشه ياهزارف
 هب تیناحور ،دش رادیدپ ياهیلوا مسینوگاتنآ ،دش هدز یتراتسا .دیزارفرب
 یط زا سپ مارآمارآ هک تسا ینامهم .تسا هدراو تیناحور .دمآ هنحص
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 وکابنت رد نیا .دوشیم هناخبحاص و نابزیم هب لیدبت یهاتوک تدم
 مه دعب ياهنارود رد و دش هدعاق هب لیدبت هطورشم رد و دروخ تراتسا
 .درک میهاوخ رورم ار نآ یگدعاق هک

 یخیرات هطبار
 ،تسب لکش وکابنت رد مدرم اب تیناحور یخیرات هطبار يدعب هجو

 لیدبت و دش تفلک لیدنق نیا هطورشم رد هک دش هتسب یکزان لیدنق
 .دوب غالبا و فیلکت ،عرش رب ینتبم يهطبار .دش کیتسالوکسا هب
 مه هطورشم رد و دوب نآ رد نومضم هس نیا ،دش وکابنت اب هک يدروخرب
 و دوب یقرتم رایسب هک یناسارخ دنوخآ دروخرب یتح ،بیترت نیمه هب
 مدرم اب شدروخرب .تشاد ياهتفرشیپ رکف یلیخ زین شدوخ نارود رد
 فیلکت ،عرش :درکیم لمح شدوخ اب ار رصنع هس نیا هک دوب يدروخرب
 اب تیناحور يهطبار رد ياهطبار کیتکلاید و لالدتسا و گولاید .غالبا و
 .دهدیم همادا ار طخ نامه ناریا یتنس تیناحور مه نآلا و مدیدن مدرم

  یگدزماوع
 هقراب نیا و دش رهاظ وکابنت رد شاهقراب زاب هک تسا نآ يدعب هجو

 نآ و داد ناشن ار شدوخ هطورشم رد و دش يرتگرزب بابح هب لیدبت
 يرتشیب تظلغ هطورشم رد هک تسا تیناحور رد مسیلوپوپ تیفرظ
 .میدرک رورم رتشیپ ار نآ ددعتم دهاوش و درک ادیپ وکابنت هب تبسن
 .دش يدج هطورشم رد تیناحور رد یگدزماوع تیفرظ هکنیا

 هتینردم و تنس مسینوگاتنآ
 يرکف و یعامتجا يهصرع رد هک راب نیلوا هک تسا نیا يدعب هجو

 مسینوگاتنآ هب لیدبت نیا دندش ریگرد مه اب اهنردم و اهیتنس ناریا رد
 هتخیوآ راد هب دیابن هک خیش هرخألاب .دمآرد نوخ نآ زا هرخألاب و دش
 يدج روطهب ار لوحت دض شقن يو هک تسا تسرد .دش هتشک دشیم
 و تنس ههجاوم نیلوا .دوش هتخیر ینوخ هک دوبن انب یلو ،درکیم افیا
 تیفرظ مه نآلا .تسا مهم رایسب نیا .دش نینوخ ناریا رد مسینردم
 ندش نینوخ تیفرظ نیا هب نابلطحالصا مه نآلا .دراد ندش نینوخ
 داحآ اب هرخألاب یلو ،دشاب یتسینوگاتنآ ناشیشم هکنآیب و دندرکن هجوت
 رتدعب .دنتفرگ شیپ یتسینوگاتنآهبش ییورایور ناریا يهعماج یتنس
 .مینکیم تبحص نیا يهرابرد

 دادبتسا دیلوتزاب
 هتشاد دوجو ناریا رد هشیمه هک تسا دادبتسا دیلوتزاب يدعب هجو

 دنتسناوتن ،دندیشیدنا مه رگا و دندیشیدنین نیا هب اهتسیژتارتسا .تسا
 پوت هب اپون سلجم هطورشم زا سپ هام دنچ هکنیا .دننک یسدنهم ار نآ
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 نادناخ يدادبتسا تالیامت نیرخآ هاش یلعدمحم هکنیا .دوشیم هتسب
 قافتا کی اما ،تسا دادبتسا دیلوتزاب يهدنهدناشن دهدیم زورب ار دوخ
 .تسا هاگیاج بحاصت زاب نآ و عامتجا يهصرع رد مه نآ داتفا مه رگید
 فذح اب داتفا رطخهب تدشهب ناشعفانم هطورشم يادتبا رد هک ناکالم
 طسوت ناشیاهنیمز زا یشخب يهرداصم اب ،لوا سلجم رد لویت
 مغرهب .دش هرداصم لامش رد ینالیگ ناناقهد عفن هب هک زاقفق نارکفنشور
 هاگیاج لاس دنچ زا سپ اما ،دندروخ هطورشم يادتبا هک ییاهیلیس
 سلجم رد دصرد 19 لوا سلجم رد دندرک ادیپ یلبق هاگیاج زا رتنیزو
 و دیسر ناکالم هب اهیسرک دصرد 49 موس سلجم رد و دصرد 31 مود
 لاغشا نیناوخ ار موس سلجم فصن .تسا یمهم يهصخاش رایسب نیا
 زا ناشدیلوت يهویش و دادبتسا يهرفس دوب انب هک ییاهناخ .دندرک
 داصتقا يارب نادنمشیدنا و ناربهر نوچ اما ،دوش هدیچرب ناریا يهعماج
 .درک بحاصت ار شهاگیاج زیرنوخ رگرامثتسا هقبط نیا ،دندرکن رکف

 لاعف هقبط کت ،رازاب
 ،تسا هاگآ ،دوخ یفنص عفانم هب هک تسا ياهقبط لاعف هقبطکت رازاب

 لثم ،دیآیم تکرح هب مسیناگرا لک ،دنریگب شاهندب زا هک نوگشین کی
 و هنیدآ دجسم .درک اپهب اغوغ رازاب دندروخ بوچ دنق رجات ات ود .تیناحور
 .تسا هدوب تکرح نیا دمایپ همه اهنیا و مق يهچوک و میظعلادبع هچوک
 يرتمیتناس 190 دق کی .تسا هقش اهراکیناتساب لوق هب هک دراد هرکیپ کی
 رد هراوق نیا اب و دراد ینهپ ياههناش و دراد ناریا ياههلوتوک يهصرع رد
 .درک شقن يافیا هطورشم رد رتشیب و وکابنت

 داصتقا زا تلفغ
 تلفغ داصتقا زا مه تاحالصا رد هک نانچمه .دش تلفغ داصتقا زا
 ناریا رد یحالصا تکرح .دروآیم داصتقا دوخ هارمه هب دیاب هطورشم دش
 تشادن لاح اما ،دش هدز نآ تراتسا .دشیم داصتقا حالصا اب هارمه دیاب
 زا هک يراکوزاس اما ؛داتفارب لویت و ریعست .دربب ولج هب ار نگاو ات
 ناربهر .دشن هیبعت دنک يریگولج يرادنیمز نالک يهرابود يریگناماس
 .دندیشیدنین تشیعم دوبهب هب تاحالصا ناربهر لثم هطورشم
 .دوبن دنبیاپ مه نآ هک داد ار نارود راعش لاس تشه زا سپ داژنيدمحا

  داهن کی رب راب
 لاس هد رد رگا .داهن کی شود رب راب .تفرگ لکش اجنیا هدعاق کی 

 دش هتشاذگ هاگشناد فیحن رکیپ رب راب فانصا و بازحا بایغ رد هتشذگ
 یبزحً الصا لوا سلجم زا شیپ .دش هتشاذگ سلجم رب راب هطورشم رد
 زا دعب .دنتفرگ لکش ریغص دادبتسا زا سپ همه یلصا بزح ود و دوبن
 ادیپ نامزاس فنص ،دوبن بزح .دنتفرگ لکش هاش یلعدمحم ینوگنرس
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 سلجم رب راب يهمه ،دندوب دادبتسا کچ مد مئاد تاعوبطم .دوب هدرکن
 ،دش دادبتسا رظان دهد ماجنا ار نینقت راک طقف دوب رارق هک یسلجم .دمآ
 لخاد زا هدازیقت ،دش مدرم یهدنامزاس لحم ،دش مدرم عمجت لحم
 یبزح راک لحم سلجم .دنادرگیم ار ناریا يهیقب مه و زیربت مه ،سلجم
 .داتفا تاحالصا رد هک یقافتا نامه( دندز ار سلجم هک یتقو .دش مه
 و دش عمج 79 لاس لیاوا رد مسیلانروژ رادم و دروخ هاگشناد یتقو
 هطورشم مه اجنآ ،دش عمج تاحالصا سپ دهد همادا هک دوبن مه یبزح
 و دش هتخودنا هطورشم رد لوا راب داهن کی رب راب يهبرجت )دش عمج
 .دش هدعاق هب لیدبت دعب

 تکام تکلمم
 یهاوخمامت و یهاوخدوز .دش هداد حیضوت رتالاب مه تکلمم تکام

 پآزولک هراسخر نیا هطورشم رد یلو ،درک نایامن هراسخر وکابنت رد
 تیمکاح دنتساوخیم مامت و دوز ناربهر و مدرم يهمه ،ینعی ؛دش
 یندش هک دننک نت رب ون سابل همه و دوش دیدج هعماج و دوش راونون
 .دوبن

 ناربهر یگداس
 ناریا هب هرابود کباتا هکنیمه دوب ناربهر یگداس يدعب هجو

 و هاش یلعدمحم ینوگنرس و ریغص دادبتسا زا سپ هک نیمه ،تشگرب
 نارهت رد اهيرایتخب و تشر ،ناهفصا ،زیربت ياهینامرهق و اهیناشفناج
 رصانع نیرتصخاش هب تموکح مه زاب اما ،دش ایحا هطورشم ًاددجم
 .دوشیم هدرپس هطورشم زا لبق دادبتسا

 هریت ياهورین
 دعب و دریگیم لکش هطورشم رد هک تسا هریت يورین رگید هجو

 بالقنا ،یلم تضهن ،لگنج رد ،مینیبیم دعب ياهزارف رد .دوشیم هدعاق
 هب ورین نیا .دریگیم لکش هریت يورین کی مینیبیم مه تاحالصا و
 راب ره دریگب لکش زیچچیه دراذگیمن و دنزیم گنچ نارود تباث نیمز
 دمآ نیا دمآ ناریا رد یتخبشوخ هایسمد رطعم دیدج يولپ باق کی مه
 و سخ ردقنآ دزیریم نیمز هب یتقو هک باق ریز دز .ولپ باق ریز دز و
 هدوب ولپشام ای هدوب دیفس ولپ هک دینادیمن تقونآ .دریگیم كاشاخ
 .درک شکیکفت دوشیمن و دنوشیم یطاق یطاق ،تسا

  هدننامر طارفا
 اهیطارفا هطورشم رد .تسا هدننامر طارفا تسا مهم یلیخ هک يدعب هجو
 ییورین یگدننامر نیا .دندیشک سپس اپ اهنیرتیقرتم هک دندز مقر ار یطیارش
 ار اهرورت نامرف .دوب طارفا لبمس هک دش ادیپ ياهدازیقت .تشاد زکرم زا زیرگ



   هطورشم زارف 278 

 یناهبهب اما ،درک لاحشوخ ار همه کباتا رورت .درکیم ارجا ناخردیح و دادیم وا
 کی هک ار اهنمجنا ،یطارفا ياهلاکیدار و هدازیقت ؟دش رورت یمرج هچ هب
 ره اهنمجنا .دندرک هبعلم ،ناریا رد یندم مهم قافتا يارب دندوب رتسب و تیفرظ
 طقف هکیلاحرد ،دندش يرگتموکح ناهاوخ اهنمجنا .دش يزاب یک ره یک
 رتسب .میدرک دروخرب تبثم اهنمجنا سفن اب رتشیپ .دنتشاد یندم يهزوح
 ناجیابرذآ نمجنا شیر هدازیقت .دوب تبثم رایسب هک دندرک مهارف ناریا رد یندم
 زا یطارفا مسیلاکیدار .دوب ناریا ياهنمجنا يهمه يوگلا ناجیابرذآ نمجنا ،دوب
 يارب یبابسا ار اهنمجنا هک قیرط نیا زا یطارفا مسیلاکیدار و رورت قیرط
 یلیخ نیا هک دیشک سپ فجن طخ .دوب هدازیقت تنایخ دنکب طیارش يزیرمهرد
 تیامح و دنتفر رانک دنوخآ هس ،یناهبهب هللادبع دیس رورت زا دعب .تسا مهم
 شاهلاسر ینیئان يازریم :داتفا رتمهم قافتا کی .دندرک عطق هطورشم زا ار دوخ
 یقلت یناردنزام .دنکیم گنشق یحیضوت راک یناردنزام تفگ .درک عمج ار
 ياهیطارفا زا شنهذ ندش مخز یلو ،دیوگیم هطورشم زا ار دوخ یقرتم
 مهس ینیئان موحرم و فجن طخ .دنتفر رانک اهنیرتیلصا .دیوگیم مه ار هدننامر
 هب ناخراتس .دندرک کیژولوئدیا نییبت ار هطورشم ،دنتشاد هدهع هب يرایسب
 هاش یلعدمحم یتح .دندمآ فجن رابتعا هب مدرم زا یشخب .دمآ فجن طخ رابتعا
 رورت طخ ؟دندرک هچ اهیطارفا .دوب فجن طخ هتیروتا تحت یعونهب مه
 نیا( ،تسا هنادرم يروشک ناریا .هاش یلعدمحم ندرک لامنجل ،هاش یلعدمحم
 یبهذم طقف و تسا هنادرم یناریا قرع کی سومان )زیوجت هن و تسا فیصوت
 .تسین

 یلعدمحم ردام هک دندرک عمج زیربت و نارهت رد ییاضما رازه نیدنچ راموط
 تبسن .دنتشاد شقن هاش یلعدمحم شحوت رد نویطارفا .تسا هدوب هراکدب هاش
 زا و داتسیا تکرح يولج ،درک بوکرس ،دراد دوجو ترفن هاش یلعدمحم هب
 هکنیا .دش مه کیرحت اما ،درک هدافتسا یلخاد تکرح بوکرس يارب فوخایل
 و تسه مه زونه و میدید مه تاحالصا رد ار هدننامر یطارفا نایرج نیا
 نیغورد تیفرظ مه شدوخ ،درادن هجوت طیارش تیفرظ هب ،تسین رادربتسد
 دوشیم مسینوگاتنآ یتقو یلو ،دنکیم مسینوگاتنآ هب توعد ،دهدیم زورب
 رگهدهاشم و دوریم نما نکسم هب و دنکیم هراجا ینما نکسم کی شدوخ
 شبنج .دناهدمآ هنحص هب ناشیا توعد هب هک یتلم رس رب هک دوشیم ییالب
 .تسا هدروخ ار هدننامر طارفا بوچ فلتخم لحارم رد ناریا

 نیزورما تسبراک
  هشیدنا هدیا تشابنا
 .تسا هشیدنا-هدیا تشابنا نآ لوا هجو هک زورما رس رب میورب الاح

 هب هک تفرگ تروص یتشابنا هطورشم زا لبق لاس هاجنپ هک نانچمه
 هب رجنم ،دریگب تروص هک یتشابنا ره هلاحمال .دش رجنم هطورشم
 لوحت و يزاسرهپس ،يزاسنارود هب رجنم مه هبلاطم و دوشیم هبلاطم
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 .دهدیم دای امسا مدآ هب تقلخ لوا .تسا راگدرورپ تنس نیا .دوشیم
 یمدآ .دنکیم نامرآ و هبلاطم بحاص ار مدآ .یفیک تاعالطا ینعی امسا
 یلیخ نیا .دهدیم ماجنا زاسوتخاس نیمز رد دوشیم هبلاطم بحاص هک
 يادخ ،ادخ زا نامتخانش همه نوچ اهتنم .تسادخ تنس نیا .تسا مهم
 سدنهم ادخ هک مینکیمن رکف ًالصا ،تسا یمالسا يروهمج هلاس یس
 .هداد رارق طخ رس ار رشب اجهمه .تساهیهاگآ رتراتسا .تسا نیماضم
 اجهمه رد و تعنص ،ینابش ،تحالف ،راکش رد ،راب زا تفرنورب رد ،ملع رد
 لوحت طخ رس ار بلطلوحت ناسنا ادخ هک درک تباث دنتسم دوشیم
 .تسادخ تنس نیا .تسا هداد رارق

 يزاستیفرظ و شزومآ 
 هتخت ياپ ربهر هطورشم هکنیا .هدیا تشن اب دراد قرف رایسب هدیا

 1330 ات 1323 زا مامت لاس تفه .دوب هتخت ياپ ربهر قدصم .تشادن
 رد ار )BP( مویلورتپ شیتیرب تیهام و خیرات هتخت ياپ درک فرص تقو
 .درک المرب ار هکشب ره زا تنس 16 رب ینتبم رامثتسا .دنک المرب ناریا
 ،تشاد مه لدم درک ار شایشزومآ راک یتقو .درک المرب ار سیلگنا تراغ
 یلیخ نیا .تخادنا نوریب مه ار سیلگنا و داد لیکشت مه یلم تلود
 .تشادن هتخت ياپ ربهر هطورشم یلو .تسا مهم

 یمدیپا رهزداپ :قیمعت
 میناوتیمن .دندوب کیمدیپا هیرشن دص و رازهکی هجو نیا زا یشخب 

 رد هشیمه .دندوب کیمدیپا مه اهنمجنا زا یشخب .ات دنچ مییوگب قیقد
 هب لیامت رتشیب ناگدنربشیپ و ناربهر دتفایم هار هک تکرح ناریا
 ،دنک ادیپ قمع رگا درواتسد نامه هک یلاح رد ،قیمعت ات دنراد شرتسگ
 ریثکت و دشر يارب كاخ رد ییاجکی يزایپ ياهلگ زایپ لثم قمع نآ
 حطس يور طقف ار رذب هشیمه ناریا رد اهشبنج .دنکیم ادیپ يدعب
 شود هب ار شیخ هک يرن واگ کی ،نزشیخ ،نزلیب کی .دناهدیشاپ
 كاخ نیا هدوت ،رعاش لوق هب ار كاخ دوپ و رات و دنزب مخش و دشکب
 .تسا هداتفا رتمک قافتا نیا ناریا رد .تسا هدوبن دنک ررشرپ ار هصرع
 شود هب ینهآواگ کی قدصم موحرم اما ،تسا هداتفا يدعب ياههرود رد
 .دروآ شیپ هب و دناشک ار نهآواگ یگلاس 80 ات 75 رد مه نآ ،تخادنا
 اهرکفلارونم دننام مه مدرم .تفرگن تروص قیمعت اجنیا اما ؛داد مه رمث
 .دشن تقد لوحت ياهزاینشیپ هب هک تسا حضاو .دندش کیمدیپا ریسا
 كرد کی ییابطابط موحرم .دهد خر ناریا يهعماج رد دیاب یتاقافتا
 هکنیا( .تسا هتشاد اهزاینشیپ زا یکرد دهدیم ناشن هک دراد قیمع
 نیا دنک ارجا ار اهنآ تسناوتن و داد رونام اهنآ يور رتمک شدوخ
 نامرد ،تسا ینامرد ار درد ره« :دنکیم ناونع وا )تساوس ياهلئسم
 سپ لاس تصش یناقلاط .تسا گنشق یلیخ فرح نیا »تساروش دادبتسا
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 :دراد مه رگید هرازگ ود ییابطابط .درک هزیروئت ار هرازگ نیا ییابطابط زا
 عورش هناختلادع زا .تسین هدامآ ناریا رد تیطورشم ققحت يارب طیارش
 دوش هیبعت راذگ يهرود تسین انب ناریا رد ،تسا یمهم فرح یلیخ .مینک
 دوب یکیژتارتسا تیارد رگا .درک یسدنهم ياهلحرم دوشیم ار هطورشم و
 تردق لباقم ییاهداهن کی .اروش و نمجنا دعب هناختلادع لوا دنتفگیم
 ،نیرازس یه .دریگب تروص نامیاز یعیبط روطهب دعب و دنریگب لکش هقلطم
 نامیاز يارب ییاج رگید .دش هراپهراپ ناریا رد نامز ردام مکش ،نیرازس
 محر نیرازس اب .دنک نیرازس راب ود دناوتیم ردام ره .درادن دوجو ینیرازس
 داتسیایم دوخ فرح يور ییابطابط رگا یلو ،دندرکیم هل یه ار مکش و
 .دنکب یسدنهم ار هلئسم نیا هک درکیم روبجم )تشاد مه مالک ذوفن(
 دوجو ترورض .دوبن هدیا یسدنهم داد ماجنا ار يراک نینچ یعونهب قدصم
 يدنبهلحرم اههسورپ و میروایب تسرهف رد یققحت و سوملم تابلاطم ،دراد
 زورما هک هطورشم رد مهم قافتا .دوش قیرزت ققحت رد جیردت لصا .دنوشب
 هطورشم رد یلم رصنع .تسا يرصنع ود هزرابم میتسه جاتحم نآ هب مه
 رد هژاو نیا رتشیب هتبلا .تلم يهژاو :دش دراو دیدج رصنع کی ناونعهب
 تلم( دشیم ردابتم ناهذا هب نییآ نآ زا رتشیب یلو ،دوب هدمآ وکابنت
 )تسا میهاربا نییآ ینعمهب هک میهاربا ياهپیسنرپ لثم نآ ینآرق يانعمهب
 هدننازیگنا .دمآ مه بهذم رصنع هرخألاب یلو .تفرگ لکش یلم هیلوا ياههدیا
 يرصنعود ناریا رد هزرابم دید میهاوخ مه دعب نارود رد .دوب بهذم مه
 .دربن شیپ ار تانایرج یلیخ ،دمآ رصنع کی اب اهنت یسک تقو ره تسا
 )اهییادف زا ریغ( دنتشاد يوق یلم رصنع هن .دندربن شیپ اهتسیسکرام
 دروخرب یفذح یبهذم رصنع اب و تشادن یلم رصنع ًالصا هک هدوت بزح
 درب یلیخ ،دندمآ شیپ یلم رصنع اب طقف ناریا رد هک مه اهکیئال .دندرک
 ،درکیم ادج تسایس و تموکح زا ار نید هک تسا تسرد قدصم .دنتشادن
 يولج و دوب ینید رکف بحاص دوخ هرخألاب و تشاد نافرع کی نورد رد یلو
 .داتسیان بهذم

  یلم يژولوئدیا
 رد کیژولوئدیا هلحن تفه-شش .تسا یلم يژولوئدیا يدعب هجو

 رکف قاتا کی .روطنیمه مه یلم تضهن رد .دش دراو تاحالصا و هطورشم
 نیودت یلم يژولوئدیا کی و دریگب ار هلحن دنچ نیا تاکرتشم هک دشن ادیپ
 يهمه و داحآ يهمه ریذپهمه و طساو يژولوئدیا ینعی ؛یلم يژولوئدیا .دنک
 مه مسینردم-تنس مسینوگاتنآ نیا ،دتفیب ناریا رد قافتا نیا رگا .اههلحن
  .تفر دهاوخ لح هب ور يدج روطهب

  همانرب هب يژولوئدیا لیدبت
 رد .دوش لیدبت همانرب هب دیاب يژولوئدیا نیا هک تسا نیا يدعب هجو

 ون پچ کی ،ریخا يههد ود رد .داد خر یبوخ وحنهب قافتا نیا ناتسلگنا
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 .تشاد یکیژولوئدیا رکف قاتا زندیگ تیروحم اب .دش ادیپ رگراک بزح رد
 دعب رگراک بزح .دش دعب همانرب هب لیدبت یعونهب ارگتلادع يژولوئدیا
 تلود دیشوک دعب تلود .درک راک هتشذگ زا رتيدج یعامتجا نیمأت يور
 ،يژولوئدیا ناریا رد .دوش هداد ششوپ تسدورف تاقبط .دوش هافر
 ینیمز و دیآیمن نیمز هب الاب زا و دباییم مه تسادق ،دنامیم يژولوئدیا
 .دوش همانرب هب لیدبت يژولوئدیا ات داتفین قافتا نیا ناریا رد .دوشیمن
 يهرود رگید نونکا دنچره .دنراد يژولوئدیا دوخ يارب اهورین نآلا
 .درادن يزیچ یسک .تسین مه يرکف هاگتسد يهرود ،تسین مه يژولوئدیا
 همانرب هب لیدبت مه اههراگنا نیمه و دنیآیم ییاههراگنا کی اب همه
 ینیبناهج و ندوب یبهذم ياعدا نآلا هک یبازحا نیمهً الثم .دوشیمن
 يرست ار دیحوت هک تسه ياهمانرب ناشيداصتقا همانرب دنراد يدیحوت
 ادخ هک تسه ياهمانرب ؟دروایب وزارت يور ار ادخ هک تسه ياهمانرب ؟دهد
 و هاوخنامرآ ،لاکیدار ،يژولوئدیا ؟دندروایب اههرفس يهمه رس ار
 يهیصوت هب( تسا يراتخاس لیدعت يهمانرب ،همانرب یلو ،تسارگتاواسم
 نیب ناهج يهمه رد .تسین ریذپناکما نیا و )لوپ یللملانیب قودنص
 رارقرب تدحو همانرب اب یهاگتسد کیتامتسیس رکفت و کیژولوئدیا رکفت
 .دوش رارقرب تسا هتسناوتن نونکات تدحو نیا ناریا رد .تسا

	 يزاسباجم
 تنس نیب مسینوگاتنآ همه نیا زا سپ :تسا يزاسباجم يدعب هجو

 ار یتنس نایرج دیاب ،دریگب تروص تسا رارق هک یلوحت ره مسینردم و
 ياههدوت .تسین يرادمتعیرش و حابصم یتنس نایرج زا روظنم .دنک باجم
 یلم سیماون تقیقح رد مه ،لوحت نیا هک دنوش باجم دیاب ناریا یتنس
 ناریا رد .تسا مهم یلیخ نیا .دنکیم ظفح ار یبهذم سیماون مه و
 لدم يزاسباجم لدم کی .تسا هتشادن يزاسباجم هلصوح یسک
 داژنفینح لدم مه نآ يدرف لدم کی .درک باجم ار ناریا هک دوب قدصم
 .تشاذگیم نآرق ریسفت رازاب هللازیزع دیس دجسم رد هک يرکفنشور .دوب
 رازاب رد دورب و دروآرد ار دوخ شفک هک تسا رضاح نآلا ام رکفنشور مادک
 رکفنشور مادک .دنک ریسفت شیارب ،دنیشنب رازاب نادرگاش و نایرازاب رانک
 رازاب دجسم رد دورب درادرب تسد دوخ میسلاتنامیتناس زا تسا رضاح
 دورب تسا رضاح ایآ ؟دوش یطاق نلکودا اب يرازاب ياپ قرع رطع دنیشنب
 ؟دزادنیب اج اجنآ ار تاحالصا و دیوگب ریسفت ،دنک رارقرب گولاید اجنآ
 لشا رد قدصم و تفر ار هار نیا ،دش ادیپ یناوج فینح اما ،تسین رضاح
 .دش ادیپ یفینح زا رترب

 لخاد ناریا رد اههدیشکروهنشاپ .دوش باجم دیاب یتنس نایرج
 اهیتنس اهزارف يهمه رد كرحم ياهروتوم .دنتسه یتنس نایرج
 .دوشیمن رپ ياهنحص ،دوشن هدیشکرو یتنس نایرج يهویگ رگا .دنتسه
 کی دنتسناوت اهبلطحالصا .دشن رپ ياهنحص تاحالصا رد هکنیا امک
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 رفن رازه 60 .تسا چُن ،تسین هن لاؤس نیا باوج ؟دننک رازگرب گنیتیم
 نیا ،دندش عمج نارهت هاگشناد رد 77 لاس ،دادرخ مود درگلاس رد
 رفن رازه 50 مه رفن رازه 60 نآ زا .دوب نارکفنشور جیسب ناوت رثکادح
 .دندوب هدرکن يدنبزرم تاحالصا و یمتاخ اب زونه هک دندوب وجشناد
 چیه ناریا رد ،دوشن باجم رگا .دوش باجم دیاب ناریا رد یتنس نایرج
 .دوشیم سوکعم قافتا .دتفایمن یقافتا

 اهتیساسح ظاحل و يرثکادح بذج
 هب تبسن هطورشم :تسا يرثکادح بذج نامه يهمادا يدعب هجو

 ظاحل .دوب مهم یلیخ نیا و درک بذج ار يرتشیب راشقا وکابنت
 .تشاد شدوخ ياههرودمه هب يدج دقن فوبلاط .اهتیساسح
 و يراج دناوتیم دقن نآ مه نونکا )دنکیم يدج دقن ار فودنوخآ(
 هک اهنیرتیتنس اب .دوش ظاحل دیاب مدرم ياهتیساسح .دشاب يراس
 کی :تسین ثبع ناشتیساسح و دنراد تیساسح هس دینک تبحص
 کی و ؛دنراد سومان يور تیساسح کی ؛دنراد بهذم يور تیساسح
 رصنع .تسین دئوس ،تسا ناریا اجنیا .یلم سومان يور تیساسح
 اهنیا .دراد تیمها یلیخ یعامتجا و يدرف سومان ظفح رصنع ،یناخراتس
 و دوش لح دیاب و دراد تیمها نیا .دندیدن نارکفنشور هرود هب هرود ار
  .دوش ظاحل دیاب اهتیساسح

 لاعف تاقبط
 هقبطکت نامه نونکا .دریگب ار لاعف هقبط ياج دیاب لاعف تاقبط

 زا .دناهتخادنا تسوپ اهيرازابهچب .درادن دوجو يرازاب .درادن دوجو مه
 ار لالح و مارح ًارثکا .دندش روخلوزن ًارثکا و دندز نوریب فقسم رازاب
 يهقبط نآلا .تسین یلبق نیزو رازاب نآ رگید مه رازاب و دندرک یطاق
 يهقبط دنچ هب هقبطکت زا دیاب ناریا يهعماج دوخ ریس رد میرادن یلاعف
 .دنک ادیپ يرست شبنج .دسرب لاعف

 بکرم يهعماج و يرست
 لدم ،لدم .دراد هراکدنچ رصانع هک تسا ياهعماج بکرم يهعماج

 نارکفنشور ياپمه نآ نارکفنشور زا یشخب و تشاد رکفنشور ،زیربت
 دننام راکياپ يرازاب ...و قطان ،تیبرت و هلودلاراشتسم .دندوب نارهت
 و هیدشر و زاسهسردم یچاود ،تشاد هدنامزاس ،تشاد ینانکهزوک
 .تشاد مه زاسنمجنا و مدرم ،تشاد ار ناخراتس .تشاد ار رگید يرایسب
 .درواین بات نارهت لثم یبطق عماوج ،دنامیم شیاج رس بکرم يهعماج
 هطورشم .تسا مهم رازبا عونت و عیمجت .دیشک سپ اپ نارهت و دنام زیربت
 بارحم و ربنم وکابنت رد .دوب رتيدج یلیخ وکابنت هب تبسن شرازبا عونت
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 و نمجنا .دوب اهنیا يهمه هطورشم رد .دوب اوتف و هیمالعا و همانبش و
 .دمآ مه باتک و هناسر و هیرشن و یهدنامزاس و بزح

 يربهر عیمجت
 قرفت ناوات تقیقح رد هطورشم :تسا يربهر عیمجت يدعب هجو

 یشخب و دوب ناریا زا نوریب هطورشم يربهر زا یشخب .داد ار دوخ يربهر
 اب دنتسناوتن ار ییایفارغج یگدنکارپ .دندوب ناهفصا و زیربت ،نارهت رد
 .دننک لح لاعف طابترا کی

  هطبار رییغت
 اب ناربهر هک دنریذپیمن مدرم رگید .تسا هطبار رییغت يدعب هجو

 يهطبار .دنشاب هتشاد هیوسکی و یعرش و یفیلکت يهطبار طقف اهنآ
 .تسا یقرتم و ارگون تیناحور زا یشخب .دوش لیدبت لیلعت هب دیاب فیلکت
 ياهلف دروخرب نارکفنشور اب اهنآ .میشاب تیناحور دننام دیابن هک مه ام
 يایرد هب دیاب ار اهنآ و دنانئاخ نارکفنشور لک ]دنیوگیم[ دننکیم
 تفآ نیا هب دیابن ام )دنریگیم لوپ اکیرما زا اهنآ لک و تخیر رزخ
 هتساوخون تیناحور زا یشخب .مینزب شرب تیناحور رد دیاب .میوش راچد
 تمس هب دنربب دیاب نارکفنشور ار اهنیا .دراد یهاوخیقرت زا ییاهشیارگ
 يهطبار .دنروایب لالدتسا و تلع ناشبطاخم يارب ،لیلعت هب ،فیلکت
 .دنهدب دشر و دننک دشر .دنک رارقرب یکیتکلاید

  طارفا راهم
 كرد .دروخ ار طارفا بوچ نآ زا یشخب مه تاحالصا .تسا مهم رایسب طارفا راهم 

 دریگب لکش ياههد ود دنور کی رد تسناوتیم هک هطورشم .تسا مهم مدرم ششک
 .دننکیم تست ار رامیب لوا نیلیسینپ قیرزت يارب .دریگب لکش لاس ود رد تساوخیم
 دیاب .درک قیرزت لوپمآ دیابن يرامیب نینچ هب .دننزیم ریهک ،دنهدیمن باوج یخرب
 و گنرس تشپ دنتفر مه یعمج کی و دمآ يوق گنرس کی اب هطورشم .داد لوسپک
 داجیا ثعاب ،یشکچ تروصهب گنرس ندز .دننزب گنرس اهوجزاب لثم دنتساوخیم
 مه مدرم یقاب سپس .دنهدیم ناشن لوا اهیتنم هشیمه هار شنکاو .دشیم شنکاو
 .و. 1 1شم گنرس هب مدرم ریهک لصحام .دنهدیم درکیور رییغت

 يدعب هجو يژتارتسا مه هناحلسم هزرابم ؛دوعسم ،هدازدمحا .1.1
 درواتسد تاحالصا .دشاب هتشاد سوسحم درواتسد شبنج هکنیا
 فلؤم ملیف ،دمآ تاحالصا زا دعب هیرشن هدزاود هکنیا .تشادن سوسحم
 ،تسا هزبرخ رکفنشور يارب اهنیا ،تفر الاب ژاریت ،دمآ دیدج باتک ،دمآ
 ًاتیاهن و تسا يدج رایسب ظفاح و یماح داصتقا .تسین مدرم يارب ینان
 ؛دوب نیزورما تسبراک نیا .دننکب بیصن سح ،دننکب هرهب سح مدرم
 ام هب زیچ هچ هطورشم هرخألاب هکنیا زارف ياهشزومآ :رخآ مالک اما
 ؛تلم ،تلود ؛دمآ یمیهافم هکنیا :موهفم ؛هشیدنا قیمعت :دهدیم
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 قیمعت اهنیا ... و ردام نوناق و یساسا نوناق و نوناق و تنملراپ ؛هطورشم
 .دسرب تفن هاچ هب و دراذگب نارود هتم هک تشادن هلصوح رکفنشور .دشن
 چراپ کی نآ اب .میهدب بآ ار غاب کی بآ چراپ کی اب میناوتیمن هک ام
 هب لیدبت رتدعب دناوتیم زایپ نآ و میهدب بآ ار زایپ ات ود تسا رتهب
 رد یچراپ کی هشیمه .تسا غاب زا هدرتسگ یلیخ هک دوش ياهعرزم
 اب میهاوخب هک دراد تیفرظ نازیم هچ رگم چراپ نآ و تسا هدمآ ناریا
 .مینک باریس ار غاب کی نآ

  شزومآ
 هسدنه ،میراد تبحص یلیخ نآ يور هک تسا شزومآ يدعب هجو

 سمل تسرد ناوتیمن ار هلژ .دنک ادیپ هسدنه دیاب میهافم نیا :تسا
 زین نونکات و تفررد ناریا رد هطورشم موهفم .دوریم رد یه ،درک
 لوا رظن رد هلژ دیاش .تسا هدادن هطورشم هب نت تردق و هدماین تسدهب
 یسک هک تسه ياهفیطل .تسا ناسنا رب بلاغ اما ،دشاب ناسنا بولغم
 و دزرلب هلژ دیاش ... و دزرلیم نآ نورد هلژ و دنکیم زاب ار لاچخی رد
 هلژ .دنکیم بولغم ار ناسنا هک تسا هلژ نیا ماجنارس اما ،دسرتب
 هطورشم دهاوخیمن تردق نآلا ات تسا هدرک بولغم ار همه هطورشم
 نیعتم درواتسد هب لیدبت و درادن هسدنه ،درادن راتخاس نوچ دوش
 ار هلاسداتفه ياهنامتخاس تسا مهم هک يزیچ ًاتیاهن و دوشیمن
 ياهنامتخاس و دناهدنام دناهدش يرادهگن بوخ نوچ هک مینیبیم
 ار ییاهنکیزاب دنوشیم بوسحم یگنلک هک مینیبیم مه ياهلاسهد
 مه ییاهنکیزاب اما ،دنهدیم تسد زا و دنریگیم پوت هک مینیبیم
 .دنراد پوت ظفح تردق و ندز همیخ تردق و دنریگیم پوت هک میراد
 هیناث یس هتسناوت و دنزیم دروکر نوسناج کیجم اکیرما لابتکسب رد
 دنتسناوتیم بالقنا زا لبق یقداص و روپمساق ناریا رد ،دنک ظفح ار پوت
 ظفح ناریا رد .ینک رکف یناوتیم هک تسا ظفح رد .دننک ظفح ار پوت
 میشابن ظفاح ام ًالثم هک هدادن دیفس کچ هک مه ادخ .تسادخ اب پوت
 لیثمت کی اب ار ثحب رمالارخآ .تسین يربخ نینچمه .دنک ظفح وا و
 :میربیم نایاپ هب

 ناخاضر .تشادن سدنهم کی هطورشم ،تشاد سدنهم ناخاضر
 و روکف ثلثم کی )دید میهاوخ لگنج يارجام رد هک هنوگنامه(
 ار دیدج ناریا رفن هس نیا .شاترومیت و نیدت ،رواد :تشاد هدنامزاس
 تسا نآ تسا مهم هچنآ اما ،تشاد مه باصق سدنهم میت کی .دنتخاس
 دبهپس دش دوب قازق هک يدمحاریما .تشاد هسدنه شاهدیا يارب وا هک
 ياهگرگ .یلضفریما و يدمحاریما .باصق دمحا هب فورعم يدمحاریما
 اهنآ رانک .دندز مقر ار ناخاضر یماظن-یسایس هسدنه نارود ،ناقفخ
 .تشاد َردَق میت ات ود .دوب مه يراتخم ،دوب شیاهرسپ و يدمحا کشزپ
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 هعسوت .درک رقتسم ناریا رد ار یناسنا دض هعسوت اهمیت نیا اب ناخاضر
 هعسوت کیسالک نارود .دوب ناریا يهعسوت نیرتکیسالکً افاصنا ناخاضر
 .)1316 ات 1306 زا دید میهاوخ رتدعب( تسا ناخاضر نارود ناریا رد
 نیا ریز اما ؛درک مه یلم راک .درک راک رایسب لاس هد ناریا رد ناخاضر
 ندرک نیلام و نینوخ يهسدنه .دش نیلام و نینوخ ناسنا هعسوت يهبارا
 ،رواد( رفن هس نآ مه ار هعسوت يهسدنه .دندرک یسدنهم اهباصق ار
 داجیا سدنهم مه ناخاضر دوخ ،دندرک یحارط )شاترومیت و نیدت
 سدنهم کی هطورشم .دوب ناسدنهم فیط ود نیا نیب لاصتا و طابترا
 تاحالصا هکنیاامک .دروخ ار ندوب سدنهمیب بوچ هطورشم .تشادن
 هعماج هلئسم تقوچیه اهنارنخس و اههدنسیون .دروخ ار نیمه بوچ مه
 و اهنارنخس لیخ تسا هدروخ یقوت هب یقت ات ناریا رد .دندرکن لح ار
 هک یسورع .زورهنابش تفه یسورع و نس يور دناهدمآ ناگدنسیون
 نایرج .دنک لح هلئسم دناوتیم ردقچ هدنسیون و نارنخس رگم ،دیباوخ
 و بیاغ هطورشم .دهاوخیم مه حارط سدنهم و رامعم و هلمع و وداپ
 يههد رد .داتفا قافتا نیا رادقم کی یلم تضهن رد .بیاغ مه تاحالصا

 هسدنه هکنیا .دش وحم و دروخ بوکرس هب اما ،داتفا قافتا نیا 50 و 40
 اب تیولوا لوا .تسین نامتخاس تسادق نیا میتشاذگ طسو ار راتخاس و
 کی طسو یلو .نییعت و درواتسد مه رخآ و تسا شزومآ و موهفم
 نارود و تاحالصا و هطورشم يهرود رد ناریا رد دهاوخیم سدنهم
 هلژ .تسا هدوب هلژ نامه دننام اهنیا یلو ،هدوبن مک هشیدنا و هدیا رگید
 بآ اب و تسا ردوپ هلژ .دوش ادیپ سدنهم کی هکنیا رگم ،دهدیمن نت
 ناریا رود تشه هک تسین ینزو .دراد دوخ رد مه کش و دوشیم یطاق
 کشت يور دیایب هک یسدنهم کی .تسا هدرک بولغم اما ،دنک بولغم ار
 و هندب مه نآلا .درادن دوجو مه نآلا و تشادن دوجو دوش ریگرد هلژ اب و
 هدنسیون و نارنخس .دندوب نانارنخس و ناگدنسیون شبنج تاحالصا رس
 یسک هچ ار هسدنه یلو ،دنزاسیم نارود و دنزاسیم نامرآ ،تسا بوخ
 و دنیوگیم ینالاپ و دنیوگیم جنپریم ناخاضر هب همه هکنیا اب ؟دزاسب
 نیا هک تشاد یسدنهم میت ود و ناور و هیحور و مزع اما ،دوب داوسیب
 راتخاس ،هسدنه ،شزومآ ،موهفم-هشیدنا قیمعت :زارف شزومآ .داتفا قافتا
 .يرادیدپ زا رتمهم تظافح .درواتسد و

 همه دننکیم رکف همه مهاوخیم رذع .مدرک تبحص دایز زورما
 اههچب رگا .تسین روطنیا ،تسا نتنآ يور هک دنکیم یسک ار اهراک
 رارمتسا هسلج نیا ،دندوبن ناشیمرگلد اب یباحس سدنهم ياقآ و دندوبن
  .متشاد یلقادح شقن کی نم .درکیمن ادیپ
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 ازX̂م هلودلادعس

 63 ,56 ,ناخ داوج

 Åßگ4 لاش•اش

 ,62 ,62 ,چــZووکرام

70, 199 

 ,yع شورفلاش
114 

 28 ,دمحا ولماش

 ,دمحم ñóهناش
122 

 د3س تعاجش

 45 ,نسح

4ÖZع یرادمتعy, 
126 

4ÖZعÅP عy, 117, 

203, 126, 249, 

254 ,203 

4ÖZ211 ,ەدازف 

 ,رقا#دمحم ÅPفش
175 

 ەدازاضر قفش

 211 ,قداص

 ,نا;روم XPسوش
238 
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 211 ,م3لس خیش

 ,OPتدمحم خیش
214 

 دمحم د3س یزاX̂ش

 ,R̂[ظعاولاناطلس

92, 94 

 ازX̂م یزاX̂ش

 ,92 ,نسحلاوبا
123 

 ازX̂م یزاX̂ش
 ناخX̂گناهج

 ,142 ,ل3فا4اروص

144, 186, 141, 

112, 212 

 ازX̂م یزاX̂ش

 92 ,93 ,حلاص

 R.اوX̂ش

 ,92 ,نید#اعلانZز
94 

 225 ,نسح ردص

 د3س املعلاردص

 52 ,رفعج

 ازX̂م املعلاردص

 ,52 ,55 ,نسحم
101 

 جاح R.ا3قدص

 65 ,لوسر

 ,لوسر R.ا3قدص
145 

 جاح ف̈ا

 OP, 106تدمحم

 ,اقآ ساTع ف̈ا
66 

 ,ساTع ەاش یوفص
213 

 ,52 ,هلودلاعیüص
115 

 ,80 ,54 ,فوبلاط

95, 96, 158, 

171, 282, 162 

 ,دومحم R.اقلاط
128 

 دازهب ەدازرهاط

 210 ,مZ̀ک

 د3س /.اTطاTط

 108 ,ا3ض

 د3س /.اTطاTط

 ,67 ,34 , دمحم

102, 173, 279, 

20, 26, 29, 32, 

33, 34, 36, 38, 

41, 51, 58, 67, 

84, 101, 102, 

103, 149, 173, 

176, 198, 229, 

232, 266, 280 

 د3س /.اTطاTط

 66 ,مظاôدمحم

 /.اTطاTط

 144 ,قداصدمحم

 213 ,ناطسلالظ

 ZÅRوزق فراع

 ,112 ,مساقلاوبا
186 

 R, 147̂[سح Æاع

 18 ,ازX̂م ساTع

 R̂[سح د3س تلادع

 ,211 ,100 ,ناخ
237 

 ەدازیرگسع

 117 ,دومحم

 xلملادضع

 35 ,ناخاضرyع

 دمحا هلودلاءالع

 ,72 ,32 ,30 ,ناخ
114 

 ,هلظنح نب رمع
175 

 yغوا ومع

 ,145 ,ناخرد3ح
109 

 ,26 ,هلودلاR̂[ع

27, 28, 29, 30, 

31, 32, 33, 34, 

35, 42, 44, 72, 

74, 103 

 ,174 ,ەاش yعحتف

261, 250 

 ,Uت≥ن ±تف
212 

 R.اهارف
 قداصدمحم

 x, 55لامملابìدا

 ازX̂م یدزی ñRرف

 ,112 ,22 ,دمحم
186 

 ,yعدمحم نیدرف
27 

 120 ,یXRه دروف

 ,م3حر ñóەروlزاق
211 

 70 ,هلودلالاTق

 284 ,دمحا باصق
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 شورفدنق

 y, 211عساTع

 87 ,دمحا ماوق

ôاشا.R لالج د3س, 

238, 184, 250 

ôاشا.R 

 ,لوسرلادTعالم
183 

ôاطغلا فشا, 

251, 264, 174 

ôاµ
R

 126 ,دمحا 

 یراوXYRس R.امرک
 ,رفعجدمحمالم

14 

 ازX̂م R.امرک

 170 ,80 ,ناخاقآ

 ,10 ,دمحا یوéک

21, 27, 28, 35, 

43, 63, 76, 152, 
153 

 ,دمحا یوéک

204, 210 

 ÅY%اوک

 ,181 ,نامحرلادTع
250 

 ,نافتسا س%اوک
202 

 ,یدهم R.انکەزوک

115, 210, 53, 

210, 211 

 ,دوعسم /.ا3م3ک
27 

 ,29 ,رگسع Z±óرا;
30 

 ,X̂متاهام یدنا;

46, 129, 130 

 ماظنX̂ما çورگ

 15 ,ناخ

 دمحم R.اìáا∂ل;

 126 ,اضر

 126 ,نسح P.وهال

 238 ,نآ PR[پمل

 ,X̂, 27مìدالو R̂[نل

41, 84, 216, 217 

 ,X̂مìدالو فوخا3ل
45 

 156 , هس∑ وئام

 x, 53لملانمتؤم

 26 ,لراô سکرام

 ,سولراô الZáرام
125 

 خیش جاح R.اردنزام

 ,U, 101, 59دTع

66, 73, 174, 278 

 خیش R.اردنزام

 U, 60دTع

 129 ,نوسلن الدنام

 215 ,هلودلادπZم

 ازX̂م یزXYZت دهتجم

 15 ,65 ,نسح

 ∫نnس xلملادجم
 ,ناخدمحم ازX̂م

15 

 ,د3عس نسحم
117 

 39 ,راهب OPتدمحم

 نسحدمحم

 R, 102.اª3شآ

 ,22 ,ەاش yعدمحم

59, 60, 62, 70, 

73, 76, 82, 83, 

100, 108, 109, 

112, 115, 137, 

149, 167, 188, 

232, 233, 234, 

235, 239, 261, 

270, 276, 277, 

278, 198, 199, 

200, 210, 212, 

213, 243, 253 

 ,ازX̂م yعدمحم

35, 57, 63, 64 

 284 ,یراتخم

 ,نسح د3س سّردم
214 

 د3س ORجن ΩÖعرم

 126 ,نیدلا باهش

 د3س تاواسم

 144 ,اضردمحم

 هلودلاراشªسم

 ,ناخ فسوی ازX̂م

15,  54, 211 

 æRوح دجسم

 y, 39عدمحم

 مافR̂[کشم

 ,117 ,لوسرلادTع
224 

 ,35 ,هلودلاX̂شم

53, 63, 273 

 ازX̂م xلملاX̂شم

 ,172 ,ناخ R̂[سح

53, 171 
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 یدزی حاTصم

 126 ,دمحم

 ,دمحم قدصم

202, 222, 225, 

86, 130 

 ,ەاش نیدلارفظم

14, 20, 24, 35, 

57, 60, 61, 70, 

98, 100, 111, 

149, 153, 178, 

230, 233, 234, 

261, 269, 273 

 راجتلادمتعم

 115 ,نسحم

 ازX̂م xلملامظعم

 XY, 51%ا yع

 راجتلاR̂[عم

 ,53 ,52 ,یرهشوب
264 

 ,ل3عامسا یاەزاغم
115 

 دمحم یاەزاغم

 114 ,ل3عامسا

 ,62 ,هلودلارخافم
100 

 xلملارخافم

 62 ,ناخOPنیلع

-لالج اردصالم
 228 ,102 ,نیدلا

 112 ,ارعشلاxلم

 ,R̂[ملÄتملاxلم

22, 42, 69, 70, 

72, 110, 111, 

112, 140, 141, 

142, 151, 152, 

157, 159, 214, 

242, 157 

 , ,14 ,ناخ مøلم

41, 136, 139, 

151, 153, 169, 

142, 151, 152 

 17 ,9 ,دمحم ¿لم

 ازX̂م نویامه زاتمم

 , ناخ yقساTع
171 

 R̂[سح یرظتنم

 y, 126ع

 ,yعنسح روصنم
117 

 ,تمشح R.ارجاهم
83 

 یXPشوش یوسوم

 92 ,ف3طللادTع

 ,R̂[سحX̂م یوسوم
121 

 ,y, 65ع ویسوم

105, 145, 152, 
211 

 ,30 ,زون ویسوم
114 

 ,اقآ م3هاربا ازX̂م
54 

 یزاX̂ش یازX̂م

 ,106 ,نسح دمحم

123, 270, 45 

 ,ã, 174ق یازX̂م
175 

 ,رZزو دومحمX̂Rم
45 

 دمحم ازX̂م ÅRیئان

 R, 184, 272̂[سح

 U≥ن ازX̂م ÅRیئان

 35 ,ناخ

 ,14 ,ەاش نیدلا̈ان

23, 25, 29, 33, 

41, 74, 102, 

103, 112, 113, 

146, 157, 233, 

260, 261, 262, 

267, 199, 213, 
253 

 x, 17لمل̈اان

 داوج ازX̂م قطان

 ,210 ,99 ,ناخ
211 

 هنطلسلا بìان

ôم نارماX̂62 ,از, 
271 

 ,یازX̂م ÅRییان

123, 250, 235, 

123, 124 

 اقآجاح ORجن

 U, 214, 215رون

 خیش یدنرم ORجن

 178 ,نسحلاوبا

 یدا#آ مجن

 238 ,م3áباغآ

 خیش یدا#آمجن

 ,125 ,104 ,یداه

102, 173, 229, 
233 

 ,یداه یدا#آمجن
250 
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µارن
P

 ,دمحاالم 

174, 184, 251, 
264 

 ,ناطلسلات≥ن
171 

 یاملعلاماظن

 Åó, 176یت4

 ,سوX̂س یدنواهن
27 

 ,yقR̂[سح باون
144 

 یوفص باون

 ÅY, 202تجم

 ORجن Uرون

 R, 101.اهفصا

 خیش جاح یرون

 y, 52ع

 خیش یرون

 ,U,  28, 29لضف

84, 86, 109 

 ,58 ,24 ,فزوژ زون

62, 63, 114 

 119 ,روپک3ن

 Y, 211.ارعا مشاه

 ã, 121, 126شاه

 yق دمحم تìاده
 ,هنطلسلاXYخم ناخ

184, 146 

 129 ,لáه

 ,شوZراد نویامه
122 

 وتیهوX̂ه

 222 ,روطاXóما

 R.اهفصا ظعاو
 ,نیدلالامج د3س

22 

 ,لامج د3س ظعاو

22, 69, 70, 72, 

110, 141, 142, 

214, 242 

 ,142 ,141 ,ظعاو
159 

 52 ,هلودلاقوثو

 د3س Ωفو

 34 ,د3محلادTع

 ,XY%ا yع ÅPیالو
153 

 108 ,ناخ مXóی

ìحÅ̂ مX̂51 ,از 

 ,مظاô خیش یدزی
66 

 دمحم خیش یدزی

ô123 ,مظا 

 123 ,یدزی

ìÄا.R ل3عامسا, 
211 
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