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هدنروآ دیدپ  زا  یتشاددای   

اھشزرا و  ندومن  ھنادواج  ، و  شرتسگ  ، شخپ یارب  یرازبا  نوچ  تنس  رولکلوف و  زا  یناسنا  عماوج 
یتمسق  جنپ  ھعومجم  رد  ھک  ین  ان امرھق .دنا  ھتسج  دوس  یعامتجا  یاھراجنھ  یقالخا و  فرژ  یاھرواب 

.دنرادن  یرترب  ناسنا  عون  رب  نانآ  زا  کیچیھ  .دنا  هدماین ایندب  نامرھق  دنوشیم  رادیدپ  »دننک  نینچ  نادر  «ُگ
زا  ار  یسک  دوخ  ھناھ  اگآ راتفر  اب  ھک  ی  ئاھناسنا یلو  ،دنا  ناسنا ام  دننام  زین  اھنآ  .ناگیادخ  ھن  دنیادخ و  ھن 
ام  نادواج  قشمرس  نانآ  ھک  تسا  ھنوگنیا  . و  .. دنناسر یم ی  رادقح ھب  ار  یقح  ای  دنھد و  یم تاجن  یئانگنت 

ھب  ھجوت  نودب  داد  لدع و  اب  گنھامھ  یراتفر  رب  وا  تمھ  کین و  رادرک  رب  نامرھق  هدارا  .دن  وشیم
دنزومآ  یم ام  ھب  نادرُگ   . دنکیم ام  یوگلا  هوسا و  ھب  لیدبت  ار  وا  راوشد  ی  اھمیمص نیا ت راوگان  یاھدمایپ 

هداھن  و  نیمز  رب  تبالص  مدق  میناوتب  ات  میھاوخب  دیاب  اھنت   . میا هدمآ  ایندب  ندش  نامرھق  ناکما  اب  ام  ھمھ  ھک 
.میتسیاب  نامرھق  کی  یرادیاپ  اب   

.درک و  ینادنز  تاملک  رد  ناوتیمن  ار  ھنانامرھق  تکرح  کی  تمظع  ھک  ما  ھتشاد  ار  ساسحا  نیا  ھشیمھ  نم 
.مدرک داھنشیپ  »مشیربا  هار«  یئاقیسوم  هورگ  ھب  ار  ھمانرب  نیا  یارجا  ھک  دوب  لیلد  نیمھ  ھب   

یردص دمحا   
یدالیم لیروآ ٢٠١٩   
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ناوخارف کی   
رد  تیاھن  رد  رتگرزب و  عماوج  کچوک و  تاعمتجم  ،هداوناخ  ،دوخ  لابق  رد  فیاظو  هدیچیپ  مھ  رد  ھکبش 
ھب  لاف  ھعرق  ھک  تسین  رود  .دروایم  هارمھ  ھب  یگدنز  یانزارد  رد  ار  یرایسب  یاھیراوشد  ،ناھج  ربارب 
رارق  ریثآت  تحت  ار  ناھج  یتح  نامدرم و  زا  یرایسب  تشونرس  ی  ریطخ میمصت  اب  ھک  دتفای  ام ب زا  یکی 

هارنیا  رد  مدق  تسرد و  رادرک  نتفای   . دنتسین دنم  هرھب تھادب  تبھوم  زا  ًالومعم  ی  ئاھ میمصت نینچ    . میھد
شنایفارطا  هدنریگ و  میمصت  ار بر  یرایسب  ھنیزھ  بلغا  تسا و  تعاجش  درخ و  مزلتسم  نتشادرب  زیخرطخ 

نادرُگ و  رادرک  دروم  رد  یناوارف  یاھ  ھسامح  ریطاسا و  ام  ناینیشیپ  ھک  تساجنیا  زا   . دنک یم لیمحت 
هاگ  یئاور و  تروص  ثاریم  نیا  یھاگ  .دنا  هدراذگ راگدای  ھب  ناگدنیآ  یارب  ار  یئاھھاگنزب  نینچ  رد  نانامرھق 

فورظ  دن و  لومشناھج عونتم و  رایسب  اھناتساد  ھنوگنیا   . دریگیم دوخب  یساسحا  یئاقیسوم و  ھبنج 
.میا هدرک  مک  زاب  مینک  وجتسج  نآ  نوماریپ  رد  ھچرھ  ... و  دندرون یم مھ  رد  ار  ناکم  نامز و  ،گنھرف   

لالقتسا  مزلتسم  ھک  یتیناسنا  ...تسا  ندوب  ناسنا  یریلد   « دننک نینچ  نادر  یئاقیسوم «ُگ شیا  من هدولاش 
جنپ  زا  لکشتم  ھعومجم  نیا  .تسا  یناسنا  نادواج  یاھشزرا  زا  عافد  رد  تماقتسا  یقالخا و  تعاجش  ،یار 
یارو  رد  یبھذم  یخیرات و  ،کیرلکلوف  ،یریطاسا  یاھ  ھقلع  ھقلح و  اب  ھک  تسا  درد  جنر و  زا  رپ  ناتساد 

.تساھناتساد  نیا  زا  دیدج  یلق  َن ھئارا  ام  راک  .دنا  هد  ھتسب ش مھ  ھب  ایفارغج  خیرات و   
خنس  زا  دیلوت  عون  لوط و  ،شرتسگ  ھطیح  ،یرنھ  دروخرب  ،یرکف ھتسھ  رظن  زا  »دننک  نینچ  نادر  ُگ«
رد  ناشخرد  هراتس  جنپ  زا  یا  ھموظنم  ھعومجم  نیا  .تسین  مشیربا »  هار«  هورگ  یداع  یاھ  ھمانرب 

نیا  رد  یقیسوم  لقتسم  ھعطق  رھ   . دشخردیم ناھج  ینونک  طیارش  زارف  رب  ھک  تسا  یرشب  ھبرجت  ناشکھک 
نیا  حور  ھک  میا  هدیشوک  ام   . دشخبب یرتشیب  نینط  نآ  ھب  ات  دوشیم  ھئارا  یرنھ  رثا  کی  هارمھ  ھب  ھعومجم 

ناگدننیب و  ھک  میراودیما  .میھد  ھئارا  ناکم  نامز و  ،یگنھرف  بلاوق  یارو  رد  ار  ھنانامرھق  ھظحل  جنپ 
،ھتخادنا  دوخ  نوماریپ  ناھج  ھب  هرابود  یھاگن  ند  ناوتب تیاور  جنپ  نیا  رد  یصوغ  زا  سپ  زین  ناگدنونش 

 . دننیبب یا  هزات  یاھ  ھچیرد  زا  اب  ارنآ   
رچیب یرفج   

زدروک سالکین   
ناھناش نیش   

یرنھ نانادرگراک  هورگ   
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دننک نینچ  نادر   ُگ
زین  نانآ و  یرنھ  ناھارمھ  نادقیسوم و  ،نادرگراک  نایم  وگتفگ  رد  شیامن  نیا  هدنھد  لیکشت  تاعطق 

طابترا  لیاسو  ھتشون و  نتم  ،لاح  ھتشذگ و  ،ایفارغج  خیرات و  ،ناکم  نامز و  .تسا  ھتفرگ  لکش  نیعمتسم 
ھب  .دنا  هدوب  رثوم  تاعط  نیا ق کت  کت  لیکشت  رد  ھمھ  ھمھ و   ، یناھج ھنھپ  یلحم و  ھنحص  ،نردم  یعمج 

یرنھ  رثا  نیا  اب  نیعمتسم  کت  کت  یصخش  ھبرجت  رد  زین  یرنھ  ھعومجم  نیا  یئاھن  ینعم  ببس  نیمھ 
.تفرگ  دھاوخ  لکش   

نآ  زا  هراپ  رھ  ،دراد  کرتشم  نیماضم  هاگ  ، و  یئاوتحم یطابترا  ھعومجم  یاضعا  ریاس  اب  ھعطق  رھ  دنچرھ 
یلزا  لاوس  نیا  ھب  یناس  نا خساپ  ریسفت و  ھباثم  ھب  لقتسم  روطب  دناوتیم  هدش و  قلخ  ازجم  لقتسم و  روطب 

؟دیدرکیم ھچ  دیدوب  نامرھق  نیا  یاجب  امش  رگا   : ھک دوش  یقلت   
لماک  نایب  یاعدا  اھنآ  زا  کیچیھ  ،تسا و  هدش  لقتسم  دوخ  یئاور  ھنیمز  زا  ًالماک  ھعومجم  نیا  زا  ھکت  رھ 

ھنادواج  ن  یماضم ندرک  هدنز  »دننک  نینچ  نادر  ُگ« فدھ  ھکلب  .درادن  ارنآ  نورد  تاقافتا  یتح  ای  ناتساد و 
زا  ناگدنزاون  نادنمرنھ و  ناگدندروآدیدپ و  ھک  تسا  هدوب  نیا  ام  نامرآ  .تسام  زورما  یایند  رد  اھلق  َن نیا 
ھناگیب  ام  زا  ھک  یئاھگنھرف  اھنامز و  نایم   ، میھد رارق  طابترا  رد  ار  رگید  یوس  زا  ار  نیعمتسم  وسکی و 

.مینک  لمآت  ناھج  نیا  رد  ناسنا  یگدنز  یساسحا  یقالخا و  یفسلف و  تاکرتشم  رد  مینزب و  لپ  دنیامنیم   
ارتکلا  

ناسیون  ھمانشیامن  نیرتگرزب  طسوت  راب  ھس  ھک  تسا  ناتساب  نانوی  یاھیدژارت  نیرتفورعم  زا  یکی  نیا 
نتشک  مرج  ھب  دوخ  ردام  زا  ماقتنا  رد  قرغ  ارتکلا  لکوفوس  لقن  رد  .تسا  هدش  هدیشک  ریرحت  ھتشر  ھب  نانوی 

یتح  ھک  دنکیم  زیت  نانچ  زا  ار  وا  ترفن  شتآ  ،ردام  دیدج  رسمھ  زا  یئوجنیک  .تسا  نونمماگآ  شدنبلد  ردپ 
هدرم  )دریگب  ار  ردپ  لتق  صاقت  دوب  رارق  نانھاک  یئوگشیپ  قبط  ھک   ، زیتسروا( شردارب  دنکیم  روصت  یتقو 

مھف و  یارب  ارتکلا  یاھشالت  اب  کیدزن  زا  ار  ام  لکوفوس  .درادیمن  رب  دوخ  یاھ  ھشقن  زا  تسد  زاب  ،تسا 
رگشل  هاپس و  گنج و  رازبا  اب  ارتکلا  دربن  .دنکیم  انشآ  نارگید  دوخ و  ھب  شلامعا  تاساسحا و  ح  یضوت
ھک  یتلادع  ھب  ام  نامرھق  نایاپ  رد  .تسا  هدش  رو  ھلعش  وا  نورد  رد  ھک  تسا  یدربن  نیا  .تسین  ناراوس 
یموین  یچو و  ُپ .تسا  نیریش  خلت و  نوخ و  رد  قرغ  ناتساد  نیا  یئاھن  ھنحص  دنچرھ  دسریم  ھتسج  یم
دربن  کی  تروص  ھب  ار  ناتساد  نیا  نآ  هارمھ  یوئدیو  یقیسوم و  نیا  هدندروآ  دیدپ  نارھاوخ  یکاساس 
لدمھ  یزاجم  یاضف  هدنبیرف  یاھ  هولج  شکمشک و  یاضف  اب  ًاقیمع  ھک  یدربن  ،دننکیم  ریوصت  ینورد 

.دنشخبیم  نینط  ناشرنھ  تیعقاو  ھب  وکیاد  اویچوا و  ،ھلبط  ،اتیگ  یئاونمھ  اب  دنتسھ و   
اھمغ هداز   شھ

وسکی و  زا  یناسنا  ھفیظو  نایم  داضت  ھک  تسا  نایناریا  یلم  ھسامح   ، یسودرف ھمانھاش  زا  ی  ناتساد نیا 
ھب  یفنم  خساپ  یازج  ھب  تسخن  شوایس  .دزاسیم  راکشآ  ار  رگید  یوس  زا  یلم  یگداوناخ و  فیلاکت 
شتآ  نایم  زا  رذگ  اب  اھنت  دوشیم و  مھتم  زواجت  ھب  ،دوب  هداد  یرتسبمھ  داھنشیپ  وا  ھب  ھک  یش  ردام ان

ردپ  هاپس  یربھر  ھب  ھک  دوشیم  بلطواد  ناوج  هدازھاش  نیا  سپس  .دناسرب  تابثا  ھب  ار  شیھانگیب  دناوتیم 
مادع  ار ا نمشد  هانگیب  یاھناگورگ  ھک  دھدیم  روتسد  وا  ھب  ردپ  یتقو  اما  .دورب  نمشد  گنج  ھب  شرادجات 

ادتبا  شوایس  ،ناروت  رد  .دورب  ،ناریا  نانمشد  نیمزرس  ،ناروت  رد  دیعبت  ھب  ھک  دھدیم  حیجرت  شوایس  دنک 
رد  شرس  تیاھن  رد  هدش و  شروش  ھب  مھتم  نانمشد  تیاعس  رثا  رد  سپس  یلو  دنکیم  جاودزا  هاش  رتخد  اب 

یاھگنر  ادص و  یھز  یاھز  اس منرت  اب  رھلک  ناھیک  ھعطق  نیا  یقیسوم  هدنیارس   . دزابیم دیلپ  ھئطوت  نیا 
یارب  ار  شوایس  ھنانامرھق  رادرک  زین  داضت و  گنج و  یا  ھبوک یاھزاس  یادص  اب  میسرت  و  ار  رثا  یسامح 

.دیامنیم یھارمھ  ار  رثا  نیا  یطاطخ  نشمینا و  اب  زاسملیف  ناینامحر  دیمح  .دنکیم  هدنز  نیعمتسم   
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انوجرا ھبذج   
رد  ار  اودنپ  هداوناخ  زا  ردارب  جنپ  یدنھ  هداوناخ  ود  نایم  رد  یفاکش  اتیگ  دوگھب  ھسامح  زا  ناتساد  نیا  رد 

ش  رواگنج تساک  رد  گرتس  یئ  اورنامرف ناولھپ و  ھک  انوجرا  .دھدیم  رارق  ناشکیدزن  نادنواشیوخ  اب  داضت 
لباقم  فص  رد  شنادنو  اشیوخ ھب  یھاگن  تسا  شیوخ  یمزر  یاھشزومآ  فطل  ھب  اناوت  رھام و  یرادنامک  و 
دربن  رد  یزوریپ  ایآ  ھک  تسنیا  وا  لاوس   . دوشیم انشیرک  دوخ  یادخ  اب  یئوگتفگ  دراو  دنکیم و  دربن  ھنحص 
اھنآ و  دوخ  یھاوخدوخ  دنچ  رھ  دیامن –  ھیجوت  ار  شکیدزن  ناگتسب  نوخ  نتخیر  دناوتیم  یئاشگروشک  و 

مظن  ینورد  رصنع  ھباثم  ھب  »ھمرد«  موھفم  حیضوت  اب  انشیرک   . دشاب هدش  گنج  بجوم  نوناق  زا  یچیپرس 
ھب  ار  هداوناخ  ھب  یرادافو  وا  ھکنیا  تسخن  .دورب  گنج  نادیم  ھب  دیاب  ارچ  ھک  دزومایم  انوجرا  ھب  ،ناھج 
لک  کی  زا  یئزج  ام  ھمھ  رگا  ھکنیا   رگید  ود   . تسا هدیزگرب  لمع  زا  یریگ  هرانک  یارب  یا  ھناھب  ناونع 

هدوھیب  یدرف  یراگتسر  ھغدغد  دوب و  دنھاوخن  شیب  یمھوت  »دوخ«  »تینادرف« و  رگید  میشاب  دحاو 
نیلاک  نادیقیسوم  .تسا  وجگنج  کی  »ھمرد«  ینعی  سدقم  ھفیظو  ندیگنج  تیاھن  رد  . و  دوب دھاوخ 

ات  دنا  هدیرفآ ھعطق  نیا  رد  ص  قر یقیسوم و  نیب  گولاید  شش  یماوسامار  انراپآ  رفارگویروک  نوسبکیج و 
.دنواکب  ار  انوجرا  یھلا  تریصب  زومر   

-ِای ود :دادرخ  رد  فرب   
گنیکناھ  ناوگ  طسوت  )مھدراھچ  نرق  رد  نیچ  رب  مکاح  لوغم  ھلسلس(  نآوی  ھلسلس  رد  ھک  ھمانشیامن  نیا 

نیا  ًالومعم   ، دراد ترھش  زین  »ناتسبات  نایم  رد  فرب«  -ِای» و  ود قح  رد  دادیب«  مانب  تسا و  هدش  ھتشاگن 
تسا  لاس  درخ سورع  کی  لاح  حرش  ناتساد  نیا  .تسا  هدشیم  ارجا  نیچ  کیسالک  یارپا  طسوت  ھمانشیامن 

زا  یکی  .دنکیم  یگدنز  شرھوش  ردام  اب  نونکا  هداد و  تسد  زا  جاودزا  ناوا  نامھ  رد  ار  دوخ  رھوش  ھک 
تاجن  تشاد  ار  نانآ  زا  هدافتساءوس  دصق  ھک  یمیکح  تسد  زا  ار  عافدیب  نز  ود  نیا  گناژ  مانب  رھش  شابوا 
یتقو  .دنک  جاودزا  ھب  ر  اداو ار  -ِای  ود دنکیم  یعس  هدش و  دراو  اھنآ  ھناخ  ھب  توعد  نودب  سپس  یلو  .دھدیم 

ردپ  ًاھابتشا  یلو  دنک  مومسم  ار  وا  رھوشردام  ھک  دنکیم  شالت  گناژ  دوشیم  ھجاوم  نز  نیا  تمواقم  اب 
هولج  راکھانگ  ار  -ِای  ود ھک  دوشیم  قفوم  یزاس  ھنحص  اب  رادرکدب  گناژ  .دریمیم  هدیعلب و  ار  رھز  شدوخ 

ردام  رھوش و  ھب  وا  اب  جاودزا  یاج  ھب  هدشن  میلست  گناژ  راشف  ھب  ھک  دریگیم  میمصت  -ِای  ود اجنیا  .دھد 
ناتسبات  ھنایم  رد  شگرم  زا  سپ  ھک  دنزیم  دایرف  -ِای  ود مادعا  مکح  یارجا  زا  شیپ  .دنامب  رادافو  ش  رھوش

زا  ماھلا  اب  نام  ُوو  نادرگراک  یباتاناو و  و  رواک نادیقیسوم  .دشاب  وا  یھانگیب  دھاش  ات  دمآ  دھاوخ  فرب 
.دنا  هدرک  ھئارا  یا  - ود ھسامح  زا  یناتساب  یشناوخ  ون و  ریسفت  زا  یا  ھمغلم  گینژیب  یارپا   

دصراھچ یوتاردوم   
کرت  لامش  یوس  ھب  ار  هدحتم  تالایا  بونج  یئاکیرمآ  - یئاقیرفآ اھنویلیم  »گرزب  ترجاھم«  نایرج  رد 

یقاب  امابالآ  ،یرموگتنم  لیبق  زا  بونج  یاھرھش  رد  ھک  اھنآ  ھیقب  ھک  دنام  یقاب  لاوس  نیا  یلو  .د  ندرک
لقن  لمح و  لیاسو  زا  ،دنورب  هار  نابایخ  رد  ،دننک عافد  دوخ  یساسا  قوقح  زا  دنتسناوتیم  ھنوگچ  دندنام 

کی  ناونع  ھب  گنیکرتول  ن  یترام رتکد  .دننامب  یقاب  دوخ  ھعماج  زا  یئزج  ،تیاھن  رد  دننک و  هدافتسا  یمومع 
وا  .دنک  ینارنخس  اسیلک  کی  نما  هانپ  رد  ناگدش  نیرفن  نیا  زا  دنچ  ینت  یارب  ات  دیایم  ناکم  نیا  ھب  نامھم 

.. و  . تسا نارگن  ناشیارب  دیوگب  ات  تسا  هدمآ  وا   . تسا هدش  هدینش  ناشیادص  نینط  ھک  دیوگب  ات  تسا  ه  دمآ
راشف  ضیعبت و  یاھراتخاس  ناینب  ارچ  ھک  دسرپیم  اھنآ  زا  . او  داد رییغت  ار  عاضوا  ناوتیم  ھک  دنک  هراشا  ات 

بوعرم  هرصاحم و  ار  اھنآ  ،اسیلک  نمآم  یانثتسا  ھب   ، اج ھمھ  ھک   ار   ( »متس تلود«  وا  حالطصا  رد  (و 
نایم  رد  تاساسحا  زا  یناشفشتآ  بجوم  گینک  شخب  یھاگآ  نانخس  نیا  .دنا  ھتفرگن  شلاچ  ھب  تسا  هدومن 

دوخ و  یگشیمھ  نمشد  اب  یئورایور  ،ھغدغد  ،سرت  رد  ھشیر  ھک  یتاسا  سحا ...دوشیم  شناگدنونش  نیا 
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دنکیم  هدافتسا  وکیات  ونایپ و  ،گنِش  زا  ناروم  نسیج  نادیقیسوم   . تسا هدش  رادیب  اھنآ  رد  رییغت  یارب  دیما 
نویر  یسول   . دنک یعادت  ار  تلوھ  یاسیلک  نیعمتسم  شنکا  گینک و و ینارنخس  متیر  ایوپ  ھملاکم  کی  رد  ات 

.دنکیم  ریوصت  ار  ار  اضف  نآ  رب  مکاح  یسارھ  ناجیھ و  دوخ  یئامنیس  رنھ  اب   
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وگتفگ ھمادا   
موھفم   میھاوخیم  ام   . تسا دوخ  نیعمتسم  یلدمھ  یواکجنک و  ام  هاگ  ھیکت  ام  دنمرنھ  یھورگ  ناونع  ھب 

نیا  تون  نیرخآ  یادص  اب  اما  یواکجنک  نیا   . میراذگب نایم  رد  رنھ  نارادتسود  اب  ار  دوخ  یونعم  رفس 
دننزب و  الاب  نیتسآ  دنناوتیم  دنا  هدوب  رفسمھ  »دننک  نینچ  نادر  ُگ« رد  ام  اب  ھک  اھنآ  .دسریمن  نایاپ  ھب  ھمانرب 

رد  ام  یتنرتنیا  تیاس  ھب  رتشیب  ھعلاطم  یارب  دنناوتیم  نادنمقالع   . دنورب یرترود  یاھقفا  ھب  ھنھپ  نیا  رد 
.دننک   ھعجارم  لیذ  ناکم   
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