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 ردنمسرکبوبا ملقب                      

  نارکشراھظاورکذت                                           
 هللا دبع داتسا  ھمالع داش   حاورا مراوگ رزب ردارب شیپ لاس ود         
 مولعم نادنمشناد و املع ھمھ رب و .دنتسویپ قح تمح رب ینایروغ ردنمس
 رد، ار شا یمارگ رمع ھھد تفھ دودح رد ینایروغ موحرم داتسا ھک تسا

 و  ھلاقم رازھ زا شیب دیاش و هداد جرخب ناتسناغفا تاعوبطم ھب تمدخ
 داتسا دیقف ھمالع .دنشاب هدروآ ریرحت دیق رد ار اھ باتک زین و نومضم
 اب و دوب یتیآ ھفسلفردً اصوصخم دوبدراو مولع ھتشر رھ رد ینایروغ
 یولوم ،یقوجلس نیدلا حالص داتسا ھمالع نوچ نطو گرزب نادنمشناد
 دمحم ہمالع ، یقوجلس دشار داتسا ،یقوجلس یرکف فورلا دبع داتسا
 داتسا ،یناج زوج یعرش میکحلادبع دیس رتکد روسیفورپ ، غلبم لیعمسا

 ،یونزغ یوضر یلع رتکاد روسیفورپ، صاوخ ملع داتسا ،یورھ قیاش
 ،رگراگن قحسا داتسا یرتخاب فصا و داتسا ،یغار میلس یولوم ھمالع
 . تشاد یملع طابترا نادنمشناد رگید و یرتخاب رگمیس فسوی داتسا
 ءهراب رد ، متساوخ ،ییاسرت ھس و تسیب و رازھ ود لاس یرونج هام نیا رد
 هللا تیانع رتکاد روسیفورپ یاقآ اب ینایروغ داتسا یاھ باتک و تالاقم عبط
 رد نانچ مھ ،دنتشاد ھنیرید ییانشآ و یتسود مراوگرزب ردارب اب ھک ینارھش
 ھب رد یاھ ھیاسمھ لاس تسیب زا شیب ، ان ای دنا تلایا نیگنیمولب کرھش
 هرکاذم ما ھتفرگ شودب هدنب آصخش ھک شراثآ عبط صوصخ رد ،دندوب راوید
 . میامن

 رد ینایروغ ھمالع دایز تالاقم دادعت کی ھک دندومرف ینارھش یاقآ بانج 
 ءھلصاف نیا زا، اھنآ یروآ عمج ناکما و ،تسا هدیسر پاچب ناتسناغفا لخاد
  یمن نکمم یسایس لکشم طیارش و رود

 تسدب    تمحز کدنا اب ،جراخ رد ناش گنس نارگ راثآ ھناتخبشوخ و ،دشاب
 .دمآ دھاوخ
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 دصیس زا شیب دیاش ھک دنتفگ میدش سامت رد »دیما« هدیرج ریدم اب ھکی روط 
  »نامرآ و دقن « ھلجم رد نانچ مھ، دشاب هدیسر پاچب هدیرج نآ رد ناش ھلاقم
 .تسا هدیسر عبطب ناش نیماضم » ناوراک ءهدیرج« و

 مراوگرزب ردارب ھک ، دنا هدومن حیضوت ینارھش یاقآ بانج ھلاسر نیرد 
 .دندوب هدومنریرحت تبسن ھچ ھب ار ھلاسر نیا ینایروغ ھمالع

 ناونع ھب ناش یفیلات باتک زا ینارھش بانج تمھ ھب اذھ ءھلاسر کنیا     
 راطق رد ھلاقم کی لکش ھب ینایروغ داتسا ملقب ھک  »راھب ھفوگش ھناسفا«
 لقتسم باتک دلج کی لکش ھب ارنآ ،دوب هدش هدیناجنگ رگید نادنمشناد تالاقم
 زا ھنامیمص دنتخاس پاچ هدامآ و هدرک عمج رگید تالاقم و تافاضا اب ،
 داتسا ھمالع مراوگرزب ردارب حوتفرپ حورو، مرازگساپس ناشروضح
 . مھاوخیم مارآ و داشار ینایروغ

 اپارس ھکینا دنمشیدنا و نازغم رادیب ھب ار ھلاسر نیا یادھا ، ھمتاخ رد
 و شناد گنھ رفورنھ، یالتعا و تفرشیپ و شھ وژپ هار رد ار ناشرمع
 ظفح و دوبھب ءھلیسو زین و ، هدنا هدرک فرص بدا و نابز و نافرع، ھفسلف
 میامنیم میدقت ،دندش یناسنا یالاو یاھ شزرا و دازآ یگ هدنز

  . مارتحا ضرعاب

 ردنمسرکبوبا  
                                                          انایدنا نتگنمولب

                                                         م٢٠٢٣ یرونج               
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                                                                                 :تسرھف

 

 ینارھش هللا تیانع روتکد زا تشاددای -
 روتکد زا »زورما ات زورید زا قالخا و رنھ« ناونع ریز مود پاچ ،ھمدقم -

 ینارھش هللا تیانع

 جنپرد باتک نتم( ام یگنھرف ناگرزب شبن اتولوچوک بالقنا کی رادنپ زا -
 .)ینایروغ داتسا ملقب شخب

 ) ینایروغ داتسا ملقب ظیرقت (باتک نیا هراب رد ینانخس

  ملقب ینایروغردنمس هللا دبع داتسا - ھمانیگ هدنز ،ینایروغ -
 یونزغ یوضر یلع روتکد روسیفو رپ

 نورب گنھرف رد تیسک یک«باتکزا ، ینایروغردنمس هللادبع داتسا -
 »یزرم[

 هللا تیانع رتکاد یادص ھب ینایروغ داتسا ھمانیگ هدنز ۀرابرد یتوص راون -
 ینارھش

 یلضفا دمحم .تسویپ قح ھب ینایروغ ردنمس هللادبع داتسا -
 یرتخاب رگمیس فسوی داتسا ، یناورسخ ھماچ -
  نایتا رھ و تارھ هرابرد تالاقم و تافیلات تسل -

 ینارھش هللا تیانع رتکاد زا
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 تشاد دای

 راھب ون اب یرعش ھعومجم راھب ءھفوکش ناونع ھب یباتک م 1997 لاس رد

 تعرس ھب جراخ رد ناتسناغفا مدرم تاقلح نایم رد ھک .دیسر پاچب دیعس

 .درک ادیپ ترھش

 : دوب زیچ ود روکذم رثا نتفای ترھش لیلد

 یارب ناتسناغفا رد یسراف تایبدا خیرات رد دیعس راھب وناب ای رعاش :لوا

 ناتسناغفا رد ھک » بشما مرتسب رد ایب « نوچ نایرع راعشا تسخن راب

 ،دوب تاداع و موسر فالخ روشک رد ھک ،دورس تشادن جاور نادنچ

 نآ عقوت مدرم و تسا لباک شھاک داز ھک مناخ کی نابز زا ھکً اصوصخ

 یکی ناریا خیرات رد ھک میدوب هاگآ اما . دنتشادن ار نایرع و هدرپ یب ظافلا

 :ود .دندوب هدورس یوجنگ یتسھم نوچ ار نایرع و دازآ راعشا مناخ ود

 یناریا ھک رپھش رتکد یاقآ ارچ روکذم  ناوید رد ھک تسنادن یسک رگید

 تیوھ و یلصا مان و ھتشون ھمدقم ھحفص جنپ و داتفھ تیفرظ ھب .دوب لصالا

 صوصخ رد طقف ھتساوخیم دوخ ھتشون رد یو .تسا هدادن حیضوت ار دوخ

 ھعماج رچلک و گنھرف فالخ رب مود و نید ھیلع رب یکی دسیونب لصاود

  .ناتسناغفأ مدرم و

 مدرم و هدرک اھزات و تخات ناتسناغفا ناملسم ھعماج تادقتعم رب رپھش یاقآ

 ،موسر و تانعنع ھب ھتسناوت ھک ات نانچ مھ، ھتفگ فرخزم تقیقح رد ار

 .دیامن لامعتسا اراجب ان تاملک و داقتنا ام روشک مدرم گنھرف و خیرات
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 و دش مامت تخس اھ یلیخ ناتسناغفا مدرم رب عوضوم نیا ھک تسا اجنآ زا

 جاھو جارس ، یسوم دوواد ، یسابع ہمیسو نوچ یاھتیصخش یسب

 داتسا ،رگراگن قحسا داتسا ،نیھر مودخم دیس رتکاد ،شنیب دیشرلادبع،

 دبع یولوم ،رادیب ردیح دمحم ،ینارھش هللا تیانع رتکاد ، ینایروغ ردنمس

 رد و دازھک فسوی داتسا ، یراصنا دمحا ریشب ہجاوخ رتکاد ، باھش ریدقلا

 ناشن قفاوت یدادعت ھیلع رب رثکا رگید یاھ یاج و » ناتسناغفأ ھنیئآ « ھلجم

 ردنمس هللادبع داتسا ناورداش ھک دوب یتقو نامھ نامز نیا.دندوب هداد

 هدیرج تالاقم ریرحت یاضعا و ناراکمھزا روطس نیا هدنراگن و ینایروغ

 و میدناوخیم رشن زا دعب ار روکذم هدیرج ھک میدوب »دیما« روھشم رایسب

 ود ،فلتخم لیاسم و تاعوضوم ھلمج زا .میتفرگیم هرصبت ھب یھاگھاگ

 رد نابلاط روھظ یکی .دوب هدش رگ هولج مھم روکذم هدیرج رد عوضوم

 ہک »راھب ءہفوگش « باتک رشن و عبط رگید و لوا رود

 یدایز یاھ ھتشون نابلاط نیناوق و تموکح لباقم رد ینایروغردنمسداتسا

 ھک دشاب دوجوم »دیما « هدیرج هرادا رد ناش تالاقم ھمھ دیاش ھک دندرک

 .دریگیمن رارق ام ثحب دروم اج نیا رد

 داتسا اصوصخ ناگ هدنسیون دادعت کی »راھب ھفوگش« ناوید هراب رد اما

 تالاقم ھمھ رگا ھک دندرک داھنشیپ بناج نیا یارب ینایروغ ردنمس روفغم

 ھلاسر کی ثیحنم هدومن عمج ار روکذم باتک صوصخ رد تاساکعنا و

 .دوش ھتشاذگ مدرم سرتس د ھب ات مزاسب
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 نم ات ،دوب دنمقالع و راویدب رد ھیاسمھ نم اب ینایروغ ردنمس داتسا نوچ

 رکذ الاب رد ھکیئاھمان و مداد ماجنا ار راک نآ آنب مریگب تسدرسار عوضوم

 ھتخاس »راھب ھفوگش « ھناسفا مانب یباتک و هدرک عمج  ارناش تالاقم ،دیدرگ

 ھمھ زا ینایروغ ردنمـــــس داش حاورا داتسا .)م1997 ( میدیناسر عبطب و

 ھلاقم کی یاج ھب تقیقح رد و تشون »راھب ھفوگش «باتک هرابرد رتشیب

 کنیا یو ھتشون شخب جنپ نآ ھک ،دومن ھیھت شخب جنپرد ھلاسر کی ھکلب

 .تسا هدش هدروآ یاج نیرد

 درگ ھک »راھب ھفوگش ھناسفا« باتک روطس نیا هدنراگن لبق لاس نیدنچ

 مانب هداد رییغت ار ارنآ ناونعو میامن پاچ دیدجت متساوخ مدوب نآ هدنروآ

 پاچ تھج ھب لباک رد ارنآ و متشاذگ »زورما ات زورید زا قالخاو رنھ«

 شیب ینایروغ داتسا مولعم رارقب .تسا ھتفاین پاچ لابقا نونک ات ھک مداتسرف

 هدیرج ریدم ناش وک یوق دمحم یاقآ ھتشون ربانب و ھتشون ھلاقم رازھ زا

 .تسا هدیسر پاچب ناش ھلاقم دصیس زا شیب روکذم هدیرج رد اھنت »دیما«

 وبا یاقآ بانج- هروشم ھب میتساوخ ار ینایروغ داتسا ھتشون نیا

 داتسا نوچ نادنمشناد دادعت کی و ینایروغ داتسا موحرمرداربردنمسرکب

 .میناسرب پاچب لقتسم ھلاسر کی لکش ھب دنلریآ رد میقم یقوجلس نیدلا رصن

 شبن ات ولوچوک بالقنا کی رادنپ «زا ناونع ھب ھک ار ھتشون نآ کنیا

 ھناسفا «   باتک رد و  ھیھت ینایروغ داتسا ملقب » ام یگنھرف ناگرزب

 بلاطم یضعب یقبام و میداد رارق نتم رد دوب هدیسر پاچ ھب »راھب ھفوگش

 برض باتک رد ینایروغ داتسا ملقب ظیرقت کی .تسا هدش هدروآ لیذ رارقب
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 ناریا رد پاچ » ینارھش هللا تیانع رتکاد یفیلات « ناتسناغفا یرد یاھلثملا

 .راشفا دومحم رتکاد تافوقوم

 " باتک زا سابتقا ، ینایروغ هللادبع داتسا ھمانیگ هدنز هرابرد  :ینایروغ -

 یرجھ 1380 پاچ یونزغ یوضر یلع رتکاد فیلات " ناتسناغفا یرد رثن

 . ناتسکاپ یسمش

 گنھرف رد تسیک یک« باتک زا سابتقا :ینایروغ ردنمس هللادبع داتسا -

 ،نیھر لوسر دناھوپ تیدا ،ینارھش هللا تیانع رتکاد ملقب »یزرم نورب

 .یسمش یرجھ1384 ندیوس رد پاچ

 ینایروغ داتسا تافو زا دعب ییآ مھدرگ کی رد ھک یتوص راون یپاک -

 . ینارھش هللا تیانع رتکاد یھافش راتفگ یور زا ،تسا هدش هدینش

 هرامش ،دیما ،یلضفا دمحم ، تسویپ قح ھب ینایروغ ردنمس هللا دبع داتسا-

١٠٩٠ 

 . ١٠٩٠ هرامش دیما ،یرتخاب رگمیس فسوی داتسا ،یناورسخ ھماچ - 

 ینارھش هللا تیانع رتکاد طسوت تارھ ءهرابرد تالاقم و تافیلات تسل -

 ینارھش هللا تیانعرتکاد: ملقب
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                  میحرلا نمحرلا هللا مسب                             

 ناونعریز مود پاچ ھمدقم                          

 »زورما اتزوریدزا قالخاورنھ«                           

 )»راــــــــھب ءھفوگش ءھناسفا«   ناونع ضوع ھب  (           

 نیعمجا ھباحصاو ھلآ و دمحم یلع مالسلاو ةولصلاو نیملعلا بر ¨ دمحلا

 ضیضح ھب نآ طاطحنا ای و لامک ھجردب یناسنا سفن یلاعت و ھیکزت : دعبو

 ام ینافرع تایبدا رد مھ و میرک نآرق رد مھ ھک تسا یبلطم یتسپ و تاذ

 نینچ مھد ھیآ ات متفھ ھیآ زا »سمشلاو«هروس رد میرک نآرق رد .تسا هدمآ

 : ھک میناوخیم

 شیاوقت و روجف وا ھب و تخاس ربارب ارنآ ھکیتاذ و ناسنا سفن ھب مسق و«

 دش راک نایز و تخاس هزیکاپ ارنآ ھکیسک دش راگتسر اعقاو .درک ماھلا ار

 شناد یانشور رد نادنمشناد زا یضعب » تخاس هدولآ ارنآ ھکیسک

 دنا هدرک ھعلاطم یواکناوردید زا ار ناسنا سفن فلتخم بتارم یسانشناور

 )EGO(و ) ID( ایو» رترب نم « و » نم « و » وا « حالطصا اب یزاوم و

 ھک دنا ھتفای میرک نآرق رد یاھ لداعمو تاحالطصا )SUPER EGO (و

 SUPER( ھب فدارم ار ھماول سفنو ) ID(اب لداعم ار هراما سفن

EGO(ھب یواسم ار  ھنئمطم سفنو )EGO(دنا ھتسناد. 



 
 

12 

 یتسیاب یرتشیب تاقیقحت و تسا یسررب و ثحب لباق ھمھ اھاعدا نیا ھتبلا

 ار رگیدکی اب داضتم تایرظن امش اھ ھتشون نیا لالخ رد دریگب تروص

 فدھ و دینک یبایزرا و تواضق اھنآ یداقتنا ھعلاطم اب دیناوت یم و دیبای یم

 .تسا هدوب نیمھ ھعومجم نیا یروآدرگ رد مھ ام

 میدوب ھتشاذگ »راھب ھفوگش ءھناسفا « لوا پاچ رد ار ھعومجم نیا ناونع

 .دندرک لابقتسا نآ زا ناگدنناوخ و دوب ریذپلد ناونع تقو نآ رد ھک

 نادنمشناد زا یضعب .دیدرگ یرپس لاس جنپو تسیب لوا پاچ زاً ابیرقت کنیا

 و لکش ھب باتک ناونع ،دوش پاچ هدنیآ رد باتک نیا رگا ھک دنداد رظن

 » تایبدا «و »قالخا« زا رت هدایز ھک نتم اب ات ،دوش هدروآ رگید موھفم

 .دشاب ھتشاد قباطت ، دیامنیم ثحب

 الماک ھک میتشاذگ »زورما ات زورید زا قالخا و رنھ« ار باتک ناونعآنب

 .دراد قباطت و طابترا نآ ھب باتک تاعوضوم

 ھعماج تمدخ رد نادنمرنھ ھک میناوخیم فلتخم تایاورب میدق دنھ خیرات رد

 زا و هدوب رادروخرب دایز مارتحا زا زین و دنتشاد رارق ناتسودنھ مدرم و

 هاگتدابع و دباعم رد نادنمرنھ ھکنوچ ،دندوب ناما رد مدرم رازآ عون رھ

 ناش نایادخ ھب یناوخ زاوآ و یقیسوم تالآ نتخاون قیرط زا ناش یاھ

 شتسرپ ھب فلتخم یاھمان اب ار اھ ھمسجم و اھ لکیھ و هدرک تدابع

 .دنتفرگیم
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 ، دندوب هدییارگ مزیدوب ھب ناھاش و مدرم ھکیتقوب ، زین ناتسناغفا رد یتح

 گرزب یاھ سیدنت نآ بوخ لاثمو دوب هدیسر دوخ جوا ھب یتسرپ تب تنس

 ایوگ ، دشابیم هریغ و ناتسقدنف ،کرتش ،دابآ لالج هدھ یاھ لکیھ نایماب

 ھعماج تایقالخا رد ھشیمھ بھذم و تشاد صاخ طابترا بھذم اب رنھ ھکنیا

 .دیامن یم ھیصوت ھعماج نایم رد ار ھنسح طباور و تاحالصا و

 و رنھ ھک دوشیم هدناوخ و هدینش حیسم دالیم زا رود یاھ هرودب نانچ مھ

 رھ ھک دنشابیم نآ دنمقالع مدرم ھکنوچ تسا هدوب بھذم تمدخ رد تایبدا

 ناربانب .دنیامن هدھاشم رس مشچ ھب دنراد داقتعا نآ ھب و دنونش یم ھک ار ھچ

 ہیلع یسیع ترضح یلایخ یاھ سکع اھ ینارصن دب اعم ای اھاسیلک رد

 دندومن یم یشاقن میرم یب یب ترضح و نویراوح یاھ مسر اب ار مالسلا

 اھ فقس و اھراوید یور رد ای سیفن یاھ ھچراپ نآ زا یدایز یاھ ھنومنو

 هدش ھتشاذگ اھ تاکوچ رد لیبوم ھنوگب اھولب ات ھکنیا ای و دنسریم هدھاشمب

 .دن دشیم ھتشاذگ یبھذم سلجم رھ رد و

 زا یکی ، میبایرد میناوتیم میدقرایسب یاھاسیلکردای ارنآ یاھ ھنومن ھچنانچ

 طسوت ھینطنطسق حتف زا شیپ ھک ھیفوص ایا دجسم رد نآزراب یاھ ھنومن

 ام رگید بناج زا .دشابیم ،دوب اسیلک ، مالسا ہفیلخ حتاف دمحم ناطلس

 لاح رد ناسنا دسج و هدش یشاقن یچنی و درانوئل طسوت ھک ار یاھولبات

 یشاقن یبھذم تادقتعم و تایاور یور زا ھک میا هدید دشاب یم حور نتفای

 اب ھک ار مالسلا ھیلع یسوم ترضح گرزب لکیھ نانچ مھ .تسا هدیدرگ

 .دھدیم ناشن بھذم تمدخ رد ار رنھ ھک مینیب یم تسا هدیشارت گنس



 
 

14 

 تمدخ رد رت هدایز قباس رد ار رنھ ھک تفگ ناوت یم الاب لیالد یور زا و

 تایقالخا هدننک نیمات بھذم ھک مینادیم ام و دندادیم رارق اھ نیئآ و نایدا

 و دندرکیم ادیپ قفو مھاب قالخا و رنھ نآ زاو تفرگیم رارق رشب یرایعم

 .دندوب ھعماج تمدخ رد ھکلب هدومنن یطخت یقالخا یاھرایعم زا نادنمرنھ

 ھفیرظ رنھ قیرط زا و تفرگ رارق نید تمدخ رد رنھ زین مالساردصرد

 یسدنھ لاکشا ،دیدرگیم عیزوت مدرمب و ریرحت نآرق سدقم باتک  » طخ«

 دباعم ای و تارامع ھلیسو نادبو دش یم میسرت اھاگ تدابع و دجاسم رد

 نایفوص  تدابع یاھ شور  اھدعب و دندرکیم هولج ریذپلد و گنشق رایسب

 .دیآ یم نایم ھب یقیسوم قیرط زا

 نایمرد و دیآ یم نوریب اسیلک زا ھتسھآ ، ھتسھآ رنھ ،نامز تشذگ اب اما

 طیارش و دوریم دوخ یارب رنھ و دبای یم ار یرگید گنر و لکش عماوج

 . دریذپ یمن نادنچ ار نید دویق و

 ھتسد یاھ ندناوخ ای و یلیثمت یاھ ھچراپ قباس رد نادنمرنھ رگا ھکنوچ

 یلمع ھعماج ھب تمدخ مانب ه ار هریغ و یمسجت یاھولبات ای و یعمج

 بوخ یاھرایعم و تانیمات تشاد رظن رد نودب ، نادنمرنھ نونکا ،دندومنیم

 رد .دنھدیم ماجنا ار شیوخ یرنھ یاھراک طرش و دیق نودب و یعامتجا

 تمدخ رد یمسجت یاھرنھ نوچ زین قباس رد ھک رثنو مظن رد ای تایبدا

 دوخ، قالخا و بھذم دنب و دیق زا ارعش ھک دوش یم هدید نونکا ، دوب بھذم

 یزادرپ نخس یرایعم تایقالخا زارود و نایرع راتفگ ھب ھتخاس نوریب ار
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 و بیترت رد ام یلصا روظنم ھک دش رک ذتم دیاب .دنیامنیم ییارس نخس و

 ناوید هدنیارس دیعس راھب مناخ ھب دیدش داقتنا و ھلمح ضحم باتک نیا میظنت

 ار ناشدوخ اھنت ھن نآ ھناھب ھب میدومن یعس ھکلب ، دشاب یمن راھب ءھفوگش

 باتک سیون ھمدقم ھبو هدومنوکذم ناویدرد نایرع راعشا ھجوتم یدح ات

 ھیلع رب ار تشز و کیکر ظافلا یسب ھمدقم رد ھک رپھش رتکاد مانب ناش

 لامعتسا اھ نیمزرس نآ نامدرم یمالسا تادقتعم ھب زین و نایقرش گنھرف

 .میھدب باوج ،هدومن

 دروخیم رظنب سیفنً ارثکا تاملک یضعب زا زجب راھب ءھفوگش ناوید ھکنآ اب

 کاخ اب ار ناوید شزرا تقیقح رد ،ھمدقم ینوزومان و تلقث و یتشز یلو

 .تسا هدومن ناسکی

 هدوب ناریا یمالسا روشک زا یو ھک تسادیپ رپھش رتکاد راتفگ یاوحفزا

 .دشابیم نایقرش گنھرف و مالسا تخسرس نانمشد زاو

 فلتخم تالاقم ناتسد ھب ملق هدع کی داھنشیپ ھب رظن تاظوحلم نیا یور

 ناگدنناوخ ھب ار تواضق و میدروآ ار راھب ءھفوگش باتک نیفلاخم و نیقفاوم

 یفیلات » زورما ات زورید زا قالخا و رنھ« باتک زا ھتفرگرب «.میراذگیم

 ینارھش هللا تیانع رتکاد
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 : ینایروغداتسا ناورداش ملقب باتک نتم

 »راھب ءھفوگش ءھناسفا« باتکزا سابتقا(

 ام یگنھرف ناگرزب شبن ات ولوچوک بالقنا کی رادنپ زا               

 ینادنچ ناتسناغفا رد نافوکش ھعماج زا ،دازآ یوگتفگ ھک یراگزور رد

 ثحب یقرتم ھمین نارکف نشور و هدروخرس ناناوج زا هدعکی دوبن زاجم

 »ھنھک« ھب ھلمح ھناھب ھبرگم ات دندرک غاد لباک رد ار ھنھک و ون رعش

 حرطم ار »یعامتجا یقرت «، یرورپون هزیگنا ھب زاب و دنبوگب ار عاجترا

 مناخ راعشا ناوید پاچ و هدمآ شیپ یتصرف ھکنیا لثم زین الاح .دنیامن

 مھارف ،ناتسدب ملق زا هدعکی یارب ار یدعاسم ھنیمز »ناحلا« دیعسراھب

 مناخ رعش زا عافد ھناھب ھب ھتساوخیم ناشلد ھک ار ھچنآ ات .تسا هدروآ

 ھک ای و دنسیونب ونزارس ار نافوکش ھعماج هدش نوگژاو یابفلا دیعسراھب

 ناشن یجک نھد دوخ زا ام ھلاس رازھ نافرع و فوصت ثاریم ربارب رد

 ناوید ءهدنروآ درگ رپھش رتکاد یاقآ تسخن دیدزرط یالعا ادرف ھک دنھدب

 نمض ام و تسا یسوم دواد یاقآ مود عون یالعا درف و راھب ءھفوکش

 ھب ناگدنناوخ اب هارمھ ار دوخ تاظحالم »راھب ءھفوکش« باتک یسررب

 :میراذگیم ثحب

    -٠١- 
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 رعش رد ون یبتکم شنیرفآ « ناونع باختنا اب زاغآ زا مھ رپھش رتکاد یاقآ

 رد ار یون بتکم دنراد ھک دننک اقلا هدنناوخ ھبروطنیا دنھاوخیم »یسراف

 دنیببات تسا رظتنم مھ هدنناوخ و دننکیم یفرعم هدنناوخ یارب یسراف رعش

 حرش بتکم نیا هرابرد ھک ار ھچنآ مامت یلو .تسا یبتکم ھنوگچ نیا ھک

 تیھامایو بتکم دوخب طوبرم دید میھاوخ یدوزب ھک روطنامھ ،دنھدیم

 رھوج« حالطصا ھب زا نوریب ھک یژولدیا ھب ھکلب تسین »راھب «رنھ

 « :دنیوگیم یچرپھش رتکاد یاقآ ھک دینیبب یلو دریگیم ھطبار تسا »رعش

 نشور دنتسین رگن فرژ ھک ییاھنآ یارب تسا نکمم الاح وا راک شزرا

 ورشیپ ار وا ھک ددرگ نآ عنام اھیرظن گنت ،اھدوبمک و اھتداسح ای و دوشن

 ھب و دوش ادیپ یسک ھک دشاب رارق رگا لاح )۵۴-۵٣ص ( دنناوخن ماگشیپ و

 ار وا ھک میتسھ زاجم ایآ دیامنن فارتعا لثملا يف بتكم نیا ھبو شنیرفآ نیا

 .تسا دوسح ای تسا یرگن فرژ دقاف وا ھکنیا لیبق زا یاھ ھبرح نینچ اب

 درف نکمم ریخ ھن ؟میزاسب بطاخم ،دراد یاھدوبمک و تسا رظن گنتو

 شنیرفآ نیا ھب نآ دوجو اب و دشابن فصتم اھنیا زا کی چیھ ھب ثحب دروم

 یپروث تفھ زا ھک میا هدربن دای زا زونھ .دشاب ھتشادن رواب بتکم نیا ھب و

 اھنت و میا هدمآ اھ هدوت لعفلاب و هوقلاب هدارا ھب ام دنتفگیم ھک میدینشیم مھ

 فلاخم ام بالقنا اب ھک دنا ھقطنم عاجترا و نارظن گنت ، اھ یگادوگ نیا

 بالقنا مھنآ ایو متسین اھنیا زا کی چیھ نم اقا ھک دیوگب دوبن یسک یلو .دنا

 فیدر یرنھ هدیدپ کی یبایزرا ای و یملع لیلحت کی رد مدنسپ یمنارامش

 هوحن نیا ھک ھنافساتم .تسین ھنالقاع راک یتاحالطصا نینچ ندرک

 ذوفن زین مولع زا یضعب ھحاس رد یتح و دراوم هرابرد یریگعضوم
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 زاغآ رد ھک دربمان یواکناور شناد زا ناوتیم ھلمج زا .دوب هدرک خوسرو

 دروم ارنآ راذگداینب تایرظن ھکنارگید . دوب هدرک ادیپ دایز ناگدیورگ نوچ

 نیا ھک دنتفگیم یواکناور صرق اپورپ ناوریپ ،دندادیم رارق ھقادم و دقن

 ریقف و ریقح ار دوخ نآ ربارب رد نادقتنم ھک تسا یرذگھر زا ای اھداقتنا

 ثحب تیلباق و هدرک تأشن تراقح هدقع زا اھداقتنا نیا آنب و دننکیم ساسحا

 ینیب گرزب دوخ و رورغم دارفا نارگداقتنا ھک تسنیا ای و درادناروگتفگ و

 دنھدب شوگ یفرط یب و تیمیمص اب نارگید تایرظن ھب دنھاوخیمن ھک دنا

 داقتنا ھنوگ رھ ولج دنتساوخیم ھناھب نیا ھبو،دنا یبلط قوفت هدقع راچد و

 رما رد ،رپھش رتکاد یاقآ رظن اب ھک دوش ادیپ یسک رگا لاح .دننک دسار

 هداس و لھس یلیخ رگید نیا ،دشابن قفاوم ناحلا دیعس راھب رنھ یبایزرا

 و نینچ نیا یاھمدآ ھک مدوب ھتفگ ھک نم رخآ ھک دیوگب رپھش یاقآ ھک تسا

 ناشیا زا یکی مھ اقآ نیا و دندنسپ یمنار راھب رنھ ھک دنتسھ ینانچنآ ای

 رنھ یبایزرا رد ھک دنزاسب دعاقتم ار ام ھکنآ یارب رپھش رتکاد یاقآ .تسا

 نیا میظنت و ریرحت رد« :دنیوگ .دنا ھتسشن یرواد ھب اھنت ،ناحلا دیعسراھب

 ریغ و ھنالوجع یرواد و روصت ھنوگرھ زا یریگشیپ یارب وراتفگ شیپ

 یناگرزب تارظن رتشیب ات منکیم یعس ھطبار نیرد نامز لومعم ھنافصنم

 هدرک ادیپ یناھج تیلوبقم یلک روطبرعش هرابرد نانآ یرواد و راتفگ ھک ار

 یھورگ ھک مروایب راتفگ دھاش نانخس هدیجنسو اب دازآ و میامن حرطم ،تسا

 داتسا ھک مینیب مھاب میئایب لاح . )٢-٣ص( ما ھتسشن یرواد ھب اھنت ،دنرادنپن

 تسا ھنوگ ھچ زا ،دنا ھتفای یناھج تیلوبقم ھکیناسک ھبرپھش رتکاد یاقآ

 رصاعم یابداو ناداقن زا یکی ھک ھسنارف قباس روھمج سیرودیپموپ«
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 رد ھک تخاس مسجم رظن رد ار یثلثم دیاب رعش دقن رد دیوگیم ،دشابیم

 دشابیم ھبرجت و نامز شرگید سار و دنراد رارق مدرم و رعاش نآ سارود

ً الومعم )٢ص( ».تشاد دھاوخ رعش و رعاش یگنادواج ای انفرب مکح ھک

 هدافا یسدنھ ای و یضایر رادومن کی اب ار یمالک ریبعت کی میھاوخیم یتقو

 رس ات ام یاعداو بلطم ھک مینک یلاح هدنناوخب ھک تسنیا ام روظنم ،میئامن

 یملع حالطصا ھب و تسا هدافاو مھف لباق، یسدنھ ایو یضایر تقد کی دح

 تیاور ربانب ھک ار ودیپم وپ یرظن زا رعش دقن میھاوخیم لاح تسا هدش

 یثلثم ام .میئامن یسررب هدش هدافا ثلثم کی تروصب رپھش رتکاد یاقآ
 مدرم و رعاش یارب نآ سارود ھک )    ABC       ( سار ھساب میراد

 رد »سارود «ریبعت نیمھ ھک تسنیا شسرپ الاح .تسا هدش هداد صاصتخا

 تسا رتھب خساپ یاجب ؟دننکیم هدافاو دناسریم ار ناگمادنچ لقادح ثلثم کی

 ھکیتروصرد  CB  )٣( )٢BC(     AB    )١( میرامشرب نینچ ارنآ ھک

 دوشیم مولعم نینچ ،دشاب ھتشاد دننامھ و یواسم لامتحا ، لامتحا ھس رھ نیا

 دننام مھ و نامز مھ زین ، رعاش و مدرم لماع ود نیا ءھجرد و ناوت ھک

 لماع نتخاس لیخد زاب و درادن یرتربو ناحجر یرگید رب یکی و تسا

 بارعا زا یلحم چیھ یرنھ راثآ یبایزرا رد موس سار ثیحب  »نامز«

 ھناقمحا یلو تسا یرنھ ھبرجت کی ، »دنوکوژ دنخبل« لاثم روطب .درادن

 نامھ رد یرگید براجت و نامز تشذگ اب ھک مینک روصت رگا دوب دھاوخ

 نآ شزرا ھک ای و دوشیم ھتساک نآ تیمھا زا زور ات زور و ،جیردتب عون

 و دراد قرف يكیزیف ءھبرجتاب ىرنھ ءھبرجت رخآ .ریخ ھن دیآیم نیئاپ

 »یرویت« و »ھیضرف« لحارم یکیزیف ءھبرجت دننامب ھک تسین یترورض
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 میھاوخزاب بلطم نیا ھب یرگیدراب ام و دراذگبرس تشپ ار »نوناق«و

 کی تروصب ار توافتم لماع ھس ، دراوم وچمھ رد ھکیتقو اتداع .تشگ

 دنریگیم »هدعاق« یاجب ار مھم و یلصا لماع ، دننکیم ناونع و هدافا ثلثم

 موس علضو هدعاق نامھرب مئاق علض یاجبار یعرف لماع ای و ار یرگید و

 ھطبار ام الثم دنیامنیم باختنا علضو هدعاق نایم کرتشم رت و تروص ار

 ثلثم کی علض ھس تروصب ار هداوناخ و تیکلام و تلود رصنع ھس نایم

 یصوصخ تیکلام ،میشاب یقرتم یاھنیروتکود وریپ رگا میئامنیم هدافا

 ار هداوناخ و هدعاق نیرب مئاق علض یاجبار تلود و میریگیم هدعاق یاجبار

 ریبعت و  هدافا »تلود و یصوصخ تیکلام «نایم کرتشم رت و تروصب

 علضو هدعاق باختنا میشاب یرگید یاھ یژولودیا وریپرگاز اب و میئامنیم

 شیامن ودیپموپ ثلثم رد یلو دنکیم ادیپ توافت و قرف ،کرتشم رتو و مئاق

 زین یتسردانب یتح ھک یتسردب اھنت ھن مئاق علضورت و و هدعاق لماع ھس

 رعاش و تسا »هدعاق« یرعش ھبرجتو نامز لماع ایآ لثملا یف هدشن هدافا

 مئاق علضو هدعاق نایم کرتشم رتو ،مدرم و هدعاق نامھرب »مئاق« علض

 هدعاقرب مئاق علض ، ىرعش ھبرجت و نامزو دنا هدعاق مدرم ھکنیا ای و تسا

 سایق نیمھ ھب و تسا مئاق علضو هدعاق نایم کرتشم رتو رعاشو مدرم و

 شوشغم ار ھلاسم مھزاب رپھش رتکاد یاقآ یدعب تاحیضوت ھک ھنافساتم

 رتکاد یاقآ رظن زا ھک هدمآ ھسنارف تلم رس رب یتخبدب ھچزاب و دزاس یمرت

 دیپموپ ، دیامن یبایزرا ھسنارف رد ار رعش رنھ »نوگارا« ھکنآ یاجبرپھش

 . دنکیم یبایزرا ارنآ و
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 نامز لومعم ھک یاھتواضق زا یریگشیپ رطاخبو اھدانتسا نیمھ ھلسلس ھب

 رعاش کی دیوگیم » لبون هزئاج هدنرب« :دنسیون یم رپھش رتکاد یاقآ تسا

 رارق ماع لوبق دروم کش نودب ،دنکیم ھضرع ار شرنھ یتقو لیصا

 تفایرد زا تسد ، دنناوتیمن و دنھاوخیمن مدرم ھکنآ ھطساوب تفرگ دھاوخن

 نانآ یاھتفایرد اب وا راک ھکنآ لاح و دنرادرب دوخ هرمزور و یداع یاھ

 :دیوگیم تویلا .تسا فلاخم

 یب ،دریگ رارق ماع لوبق دروم ھلصافالب شرعش ھک دوش ادیپ یرعاش رگا

 ھب هزات و لیصا زیچ یرعاش نینچ ھکنآ یارب تسین یلیصا رعاش کش

 لیوحت نانآ ھب یرگید لکش ھب ار اھنآ یاھ ھتسناد طقف و هدرکن ھضرع مدرم

 نینچالاب تارابع نامھ ھب تسویپ ،رپھش رتکاد یاقآ)۴ ص( تسا هداد

 ھک دشابیم »تویلاو «رظناب قبطنم تسرد »راھب رعش و«:ھک دننکیم هوالع

 مناخ رعش ھک دنیامرفیم رپھش یاقآ ھکنیا )٣ص( »دراد جایتحا نامزب

 نینچ ،تسا قبطنم ،»تویلا«و »سرپ ناژ«رظن اب تسرد ناحلا دیعسراھب

 نامزب« ھک دنیازفایم ھکنیمھ اماودنا ھتسشن یرواد ھب اھنت ھک دسریم رظنب

 قابطنا نیمھ نماض ھک تسا نامز نیا ھکتسنیا ناشروظنم »دراد جایتحا

 نینچ رگا نوچ ، تسا تویلاو سرپ ناژرظن اب ناحلا دیعسراھب مناخ رعش

 ھب یجایتحا مادک ھکنآ یب وزاغآ زا ھک دشیم .دوب یمن نایم رد یطرش

 دیعسراھب مناخ رعش ھک دندرکیم اعدا و دنتفگیم ،دشاب ھتشاد نامز رصنع

 مناخزاب تروصنآ رد .تسا ناکمھ لوبق دروم الاح نیمھزارس ناحلا

 تلاصا رطاخب سپ دوب یمن يلیصا رعاش تویلا رظن زا ناحلا دیعسراھب



 
 

22 

ً ادیدش ،دریگب رارق ناکمھ لوبق دروم ناشیارنھ ھکنآ یارب وراھب مناخ رعش

 یاقآ و ناحلا دیعسراھب مناخ زاین نیا یلو .ددرگیم ساسحا نامز ھب جایتحا

 ؟ تسیچ یارب دیعس راھب رعش یرنھ یبایزرا رد نامز رصنع ھبرپھش

 یاھ مشچ و اھشوگ ات« :دیونشب رپھش رتکاد یاقآ دوخ زا ،تسا نشور خساپ

 و دیاش ھک ھنوگنآ و دننک ادیپ شرعش رھاوج ندید و ندینش ھب تداع مدرم

 قرش نانز یارب هژیو ھب یعامتجا یاھ تفرشیپ رد شرعش ریثات زا دیاب

 رگا ام )۵ ص( ، »دنزادرپب ملق نیا بحاص زورما رظن دیئات ھب و دنیامن دای

 رازام لاح ،میھدب رارق رظن تدحو یارب هدولاش و ساسا ار ندینش و تداع

 ثعاب اررظن تدحو ھک ھچنآ نوچ میسریمن مھ ھجیتن مادک ھب و دوشیم

 مساق ھک تسا یرگید هدش لوبق یاھرایعم ھکلب ھن »تداع « ددرگیم

 دنکیم هدامآ و مھارف یدراوم وچمھ رد توافتم یاھتواضق یارب ار یکرتشم

 تداع نیمھ ھبدامتعاو ھیكت اب میناوتیمن میراد یتوافتم یاھتداع ھک نوچ یلو

 ،دیھاوخیم رتنشور نیزا یھاوگ ھچ و میشاب قفاوم امش اب ،ندینش و ندید

 رد ھک دتفا لوبق ھچات« :ھک دیسیون یم رپھش رتکاد یاقآ امش ،دیونشب نم زا

 و .دیآ رظن رد ھچودتفا لوبق ھچات : ھک مناوخیم نم و )٢۴( ص( »دیآ رظن

 نم و )٣٠ص( ».زاب شیسانشن ینیبوت نوچ« :ھک دیا هدرک دیق امش زاب

  : ھک ما هدینش و مناوخیم

 زاس و گربورب دنتسب ھب ھکسب

  .زاب شیــــــسانشن ینیب ھبوترگ 
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 ھک مسیونیم نم و )٤٢ص( »رماو دیز ی هدلاو« :ھک دیا ھتشون امش زاب و

 نایم رد تاریبعت نیا ھک دیوگب دناوتیم یسک ھچالاح ورمع و دیز هدلاو

 دینیب یم مھنآ اب تسا ھتشاد هدنونش و هدنناوخ هزادنا ھچ ھب ات نانابز یسراف

 توافتم دارفا رد ،عامس بادآ و یسانش رعش سحو ھقیلس فالتخا ھک

 یبایزرا رد امش میرذگب ھک مھ نیزا .دراذگیم یاجبار ینوگانوگ تاریثات

 ھب ییاھنت ھب امشدوخ لوق ھب دیا ھتساوخ ھک دیعس راھب مناخ یرعش رنھ

 دوخ یارب ار نارگید دیئات مدرم شوگ و مشچ کمک ھبودینیشنن یرواد

 و دیاب ھک ھنوگنآ و « : ھک دیسیون یم ،دیا هدرک ھبلاطم نامز ھب طورشم

 نیمز قرشم نانز یارب هژیوب یعامتجا یاھتفرشیپ رد شرعش ریثات زا دیاش

 رنھ ھب یطبر ھک تسا کی ژولویدیا یناوخ ارفو توعد کی نیا »دنیامن دای

 دیا کی ناوخرود ھب ار مدرم رعش کی رد ھک تسا نکمم .درادن رعش

 یف .دراد یرنھ ھبنج رتمک ھک یرعش اب یلو درک توع دودز الص یژولوی

 ھل ھحم - ھناقھد هوک یتاقبط هزرابم :ھک میدینش یم لباک ویدار زا لثملا

 .تسا یرنھ ھبنج دقاف اما تسھ کیژولودیا یالص کی ھک  .ھناناج ھنادیم

 یرنھ قوذ مھ و کیژولویدیا یولھپ مھ ھک میراد غارس ار یرعش رتمک و

 :دیوگ یم ھک دینک ھجوت رعش نیا ھب یلو دشاب ھتشاد عمج دوخ رد ار

 داد یھاوخن فک زا دوخ ریجنززج ھب یدازآ راکیپرد وت «

 ».تست نارکیب جنر تصش دزم ھک ار یناھج -درب یھاوخو 
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 ارنآ رنھ ھک دناوتیمن ،دھدن ناکترس مھ نآ کیژولویدیا یادناب رگا مدآ ھک 

 ،ناحلا دیعس راھب    مناخ رنھ زا عافد رگید ءهوحن هرخآلاب . دریگب هدیدان

 ھک دوریم رامشب هدقع لماع کی دنچرھ ھک تسا یئانثتسا تیعقوم صیخشت

 دریگ یمن طابترا »رعش رھوج« ھبراگن ھمدقم ریبعت ھب ای و رعش دوخ ھب

 صیخشت ار یئانثتسا تیعقوم نینچ ھک تسا دنمرنھ یخیرات ھساح نیا ھکلب

  دنکیم تیاکح ھنوگچ نآ زا سیون ھمدقم ھک دیئامرفب ھظحالم .تسا هداد

 ىنیع طیارشابو( ناكمو نامز هژیو عاضواو تالوحت تفگ دیاب عقاورد و«

 تیعقوم نیا صیخشت شرنھ مھ راھب و تسا هدوب هارمھ راھب اب )ينھذو

 راھب مناخ رنھ زا یرگید عافد مھ نیا ) ۴۴ ص( )).تسا هدوب یئانثتسا

 عافد نیا ھک ھنافساتم .تسا یتسیتامگارپ بولسا و هویش ھب دیعس

 دیعسراھب مناخ راعشا ھعلاطم اب نوچ دسر یمن یاجب شراک مھ یتسیتامگارپ

 نیمھ دوخ .دنا هدرک تشاددای ارنآ خیرات و لحم شرعش رھ یایرد ھک ناحلا

 اریز دھدیم رارق دیدرت و کش دروم تدش ھب ار یئانثتسا تیعقوم صیخشت

 ھک تسنیارب ضرف دنا هدورس لباک رد ۵١ و ۵٠ یاھلاس رد ھک یراعشا

 و »بدا ھلجم «دننامب لباک تقونآ یاھ ھمانزور و تالجم زا یکیرد

 ھب یلیلد هاگ جیھ ھک دشاب هدش رشن و عبط »سینا« و »نافرع« و »انایرآ«

 زورما سلجنا سال تقونا لباک ھکنوچ ،دوب دھاوخن ناشیا یسانش تیعقوم

 .دنکیمن افتکا مھ نیا ھبراگن ھمدقم یاقآ .تسا ھتشادن مھار دوخ رپھش و هدوبن

 و دبلطیم یسردایرف ھب ار ناحلا دیعسراھب مناخ دوخ تراسج و تارج ھکلب

 دیابن یور چیھ ھبو« :دیوگیم نینچ ھک ،شرنھ زا، عافد هزیگنا ھب مھنآ

 ھتشاد کاب دش دھاوخ وا زا ھک یتسردان و تسرد یاھ داقتنا و اھنابز مخززا
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 یو رنھ یدنم رنھ زا ،راکن ھمدقم ھک هداتفا قافتا ھچزاب )٣ص( ».دشاب

 رطاخبار تأرجو تراسج ءھبرح ناشیا ،تسا یئانثتسا یاھتیعقوم صیخشت

 :ھک دنا هدینشن رگم .دننکیم ھبلاطم یو زا، شرعش زا عافد

                                                تسیناطخ شک تلذ نایصع سانش عقوم« 

 ».ندروخ باتھام رد دراد ریش مکح یم 

 

 دیعسراھب مناخ ھن تسا تحارص یلیل نیا رخآ ھک دنا هدرک شومارف رگم

 ھتسشن ،دنزیریم یا ھشوخ یاھبمب نآ متام راھب رد ھک یرھش رد ھک ناحلا

 شیاورپ و دیارسیم ناحلا دیعسراھب مناخ یئوگ ھنھرب نامھ ھب ار یراعشا و

 تأرجو ناحلا دیعس راھب مناخ یسانش عقوم ھب رپھش یاقآ .تسین مھ

 نماد ھب تسد هدرکن هدنسب ناشیارعش زا عافد رد ناشیا یصخش تراسجو

 ً،اصوصخم دننکیم ھبلاطم ارنانآ تین نسح و دننزیم ناگدنناوخ ساسحا

 رعش ھک تسا هدز برغ ای و هدید برغ ناگدنناوخ هدع نآ ھب نخس یور

 تیرثکا مراد نانیمطا ھچرگ « :دیونشب .دننکیم دنسپ رتشیب ار دیعسراھب مناخ

 ،دنونش یم ار )راھب( رعش ایند ھشوگ نیرد زورما ھک یمدرم قافتا ھب بیرق

 ھتسب تاینھذ ربارب رد وا رعش زا معافد نم یلو دننکیم قیوشت و دیئات ار وا

 شرعش ور اھب عقاو رد ھک دشابیم یتسدرود یاھنیمزرس مدرم هدامآ ریغ و

 )١١ ص( ».دنادیم نانآ ھب قلعتم رعاش ار دوخ مھراھب و دراد قلعت نانآ ھب

 ناحلا دیعسراھب مناخ رنھ زا عافد یارب ییانثتسا یسانش عقوم ھن رگا یلو
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 ھمھ یولھپرد و ناشیا یصخش تراسج و تارج ھمھ ھن و دوب هدنسبو یفاک

 هراچ ؟ تسیچ هراچ رخآ داتفا ھنرگراک زین ناگدنناوخ تین نسح رگا اھنیا

 راعشا شریذپ هدامآ زونھ ات و دنراد ھتسب تاینھذ ھک ار یعماوج ھک تسنیا

 .مینک موکحم »بصعت« و »لھج« ھب ، دنتسین ناحلا دیعسراھب مناخ

 و لھج ھب ھجوت اب دیعسراھب « : دنیوگیم یچرپھش رتکاد یاقآ ھک دیونشب

 ھک شرعش و شدوخبدیاب تسا هدرک روھظ اھنآ نیب زا ھکیعماوج بصعت

 و دیئات رظتنم و دلابب ،تسا هدورس یقرش یاھتنس گنت هرئاد زا جراخ

 هدز نوعاط تلصخ نآ عقاو رد یکی نیا )٢٠ص( ». دشابن مدرم قیوشت

 مد ھب ات ھک تسا ناتسناغفا نارکفنشور اتصاخ و یرکفنشور یاھیرامیب

 هدوت« ھب ھک دنرادنپ یم زاغآ رد ھک درادیمنرب ناشنابیرگ زا تسد گرم

 و )میظنت( »املع «ارنانآ ات ھک دنراد »تلاسر «و دنھدیم )یھاگآ( »اھ

 ھب ار وا یاھفرح اھ هدوت ھک دندید نوچراک ماجرف رد یلودنیامن )جیسب(

 تیاھنرد و دننکیم موکحم ار اھ هدوت ھک تسا تقونآ ،دنریگیمن باسح

 ھک اجنیا ات .دنا هدرک افیا یتسردب ار ناشدوخ یخیرات شقن ھک دنا لاحشوخ

 مناخ رعش زا عافد رد رپھش رتکاد یاقآ زا هدمع و یلک بلاطم .میدمآ ھتفگ

 غورف البق ھک میراد یرگید بلطم ھطبار نیمھ رد اما دوب ناحلا دیعسراھب

 دنا هدرک ناونع راشفا دومحم رتکاد اب هارمھ رپھش یاقآً ادعب و دازخرف

 رعش رد ھچنآ دنراد رواب ھک تسا رعش رد مروف ای و بلاقو یوتحم ھلاسم

 دازخرف غورف ،رپھش یاقآ تیاورب نآ مروف ھن و تسا رعش یوتحم تسا مھم

 «زابو )٢۵ ص ( بلاق ھن تسا یوتحم تسا مھم رعش رد ھچنآ :دیوگ نینچ
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 و یزورما لئاسم نیمھ درک حرطم ار یلئاسم دوشیم مھ لزغ بلاق رد

 ھک ار ھچنآ تفگ دیاب ھنافساتم )٢۶ ص( ».تخاس ییابیز رایسب رعش کی

 غورف ھک تسنامھ ھن میمھفیم مروف ای و بلاق ایو یوتحم زا زورما ام

 هدیمھف رپھش رتکاد یاقآ نانآ زا تیعبت ھبوراشفا دومحم رتکاد ای و دازخرف

 کی ھمدقم رد هزوکرام تربرھ ھک ھنوگنادب نوچ .تسا هدرک ناونع و

 یسانش ییابیز زا داقتنا رد یتخانشابیز دعب« ناونع تحت یکچوک ھلاسر

ً الثم رنھ رد دیوگیم ھلاسر نامھ زا یرگید یاھاج رد و »یتسیسکرام

 )١( . دنکیم ادیپ ھلاحتسا مروف ھب یوتحم و یوتحم ھب مروفو بلاق ،رعش

 ,IN THE WORK OF ART دسیونیم هزوکرام ینشور زرط ھب یتحو

FOR M BECOMES CONTENT (2) AND VICE VERSA 

 یوحن ھب و . دنکیم ریغت مروف ھب یوتحم و یوتحم ھب مروف یرنھ رثا رد

 ھفوکش )٣٣ص( رد رپھش رتکاد یاقآ زا لقنب راشفا دومحم رتکاد یاقآ زا ھک

 بلاق اما و تسا هدرک ینکش تنسراھب مناخ ھک دنا دقتعم ھک تسا هدمآ راھب

 تشادرب و مھف نامھ ،راشفا دومحم رتکاد یاقآ ایوگ .تسا هدرکن ینکش

 رتکاد یاقآ ھک دنراد دازخرف غورف ھنوگبار یوتحم و بلاق زا کیسالک

 تربرھ رظنام ھک ھنوگنادب یلو .تسا هداتفا هار ناشیا لابندب زینرپھش

 رد میھدیم حیضوت ییالاک دیلوت زا هدافتسا اب یرنھ دیلوت رد ار هزوکرام

 رتلوا .دنکیم ضوع یاج یوتحم ھب بلاق و بلاق ھب یوتحم رعش الثم و رنھ

 دنچ زا و دیتسھ راجن کی امش ھک میریگ .میروایم ییالاک دیلوت زا ار یلاثم

 دنچ نیمھ ھب امش ھک یلکش نیمھ دیا ھتخاس ار یباوخ تخت بوچ ھچراپ

 امش نھذ رد البق تاکوچ ای و حرط کی تروص ھب ،دیا هداد بوچ زا ھکت
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 ) حرط( »تینھذ« ،سابل ،اھبوچ ))تینیع (( ھب ، دوخ راک اب امش و هدوب

 کی تلاحو ینھذ یولھپ زاغآ رد ھک امش حرط نیا و دیا هدیناشوپ ار دوخ

 یوتحم کیابو »تینیع « ھب امش تیلاعف وراک رثا رد ھشاد ار مروف و میکسا

 دیلوت رد سپ هدش ھتسارآ »مروف« ھب ) اھبوچ (یوتحم زاب و هداد لکش ریغت

 و تسا ھتفای لوحت و رییغت مروف ھب یوتحم و یوتحم ھب ،مروف ییالاک

 یناتسیس یخرف ھک مھ یتقو ،هدیدرگ ینوریب ینورد و ینورد ینوریب

 :ھک دیوگیم

  ایرد نوگلین رمقز یربا نوگریق دمآرب« 

 »ادیش نالدیب عبط وچ نادرگ ناقشاع لاحوچ 

 نت ھب یرگید سابل یخرف رعش رد ،ایرد نوگلین و ربا نوگریق عقاو رد 

 سپ . تسا ادیش نالدیب عبط دننامب و نادرگ ناقشاع لاح دننامب ھک دنا هدرک

 تسد نآ زا یرنھ دیلوت ارچ ،دراد یتلاح و عضو نینچ یتالاک دیلوت رگا

 دنکیمن یقرف ،یرنھ دیلوت ھچو دشاب ییالاک دیلوت ھچرخآ دشاب ھتشاد یمک

 رد « یدوراگ هژورو تسین یرنھ دیلوت کی ییالاک دیلوت نیمھ دوخ رگم

 وھ یرنھ دیلوت اب ار »ییالاک دیلوت مجنپ لصف « »تسیب نرق مزیسکرام

 ھتشاد شزرا دناوتیم ھک تسا »مروف« نیا یرنھ دیلوت رد آنب .دنکیم ھیوھ

 ثحب دروم میھ دیمالاک ھبام ھک یمروف یئالاک دیلوت رد ھک یروطنامھ دشاب

 طلغ نیا ًءانب .تسا نینچ زین یرنھ دیلوت رد تسا یسایس داصتقا زاین و

 رگا اماو مروف ھن و تسا مھم یوتحم یرنھ رثا کیرد میئوگیم ھک تسا
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 ھنرو تساجبو تسرد میریگب بلاق و مروف نامھ ار یرنھ رثا کی یوتحم

 تیعبت ھبوراشفا دومحم رتکاد یاقآ ،دازخرف غورف ھک ار ھچنآ آنب .تسا طلغ

 ھب اساساو الصا ھک تسا یزیچ دنمھف یم »یوتحم «زارپھش یاقآ ،نانآ زا

 ار یتیبود و تسا رعش اب ھناگیب الماک و دریگیمن طابترا )) رعش رھوج(

  :ھکایو ھناناج ھنادیم ھل هزم ھناقھد هوک یتاقبط هزرابم ھک میا هدروآ البق ھک

   داد یھاوخن فک زا دوخ ریجنز زج ھب یدازآ راکیپرد وت 

 .تسوت نارکیب جنر تصش دزم ھک ار یناھجدرب یھاوخ و

 ھک هدوب نآ رطاخب مدیدنسپ ھک ار مود رعش و میدیدنسپ ھنار لوارعش ھک

 موھفم نامھ ھب اھنآ کیژولودیا یوتحم ھنو هدوب یرنھ مروفام ھقالع دروم

 و یکی ،لوادتم موھفم نامھب ود رھ یوتحم ھنرو ،رعش یوتحم کیسالک

 ار ثحب نیزا بولطم ھجیتن میھاوخب رگا لاح .تسا یتاقبط زرابم نامھ

 ار ھچنآ مامت ھک میئوگب دیاب مینک ھصالخ ناحلا دیعسر اھب رعش اب ھطبار رد

 دوخ ورپھش رتکاد یاقآ ھک

 نانز ءھیعاد زا »راھب ءھفوکش« ناوید زا فیصوت رد ناحلا دیعسراھب مناخ

 رعش رنھ اب نآ ھمھ دنا ھتفگ یچ منادیمن و ... و ... و یدازآ زا و یقرش

 قیرط زا ناوتیم ھک دراد تیاکح یصاخ یژولودیا کیزاو تسا ھناگیب

 یسرتسد نآ ھب ینازرا ھب و یناسا ھب یلیخ ،یرگید ینازیتراپ یاھ ھلاسر

 »ھموظنم «رد ار دوخ راگزور لوادتم تمکح یراوزبس یداھالم .درک ادیپ

 ،اروحنو فرص ملع  »ھیفلا «رد ،کلام نبا زابو هدروآ رد رعش سابل ھب
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 نتفای و تمکح ھب قشع رطاخب ،یھوژپ شناد ای و ھبلط زا کی چیھ یلو

 نوسگرب یرناھ سکعرب و تسا هدرکن دیجمت ناشیا رعش زاوحنو فرص

 تاریبعت ةطساوب ،برغ ھفسلف خیرات رد لسردنا رتربو »هدنخ ھلاسر «رد

 ار تایبدا رد لبون هزیاج یسیلگنا و ھسنارف یاھنابز رد ناش نیگنھآ و ابیز

 هرخسم یرامیب ،مروف نتشاذگ لمھم و یوتحم یور ھیکت دندرک دوخ نآ زا

 ادیپ ذوفن تایبدا یاھزرم رد مزیسکرام یازنولفنا عویش زا سپ ھک تسا

 داصتقا زا داقتنا رد یریگمھس« ھمدقم رد سکرام .تسا ھتفای هار و هدرک

 رگیدو انبریز ار دیلوت ،دنکیم تبحص انبریزو انبور زا ھک اجنآ »یسایس

 تیاھن رد و یژولودیاو یقوقح و یئاضق لئاسم لیبق زا یعامتجا یاھدومن

 تایبدا و رنھ نوچ و دیامن یم یقلت انبور ھباثم ھب ار یعامتجا روعش لاکشا

 یوناث شزراو تسا مروف تیاھن رد و ییانبور هدیدپ کی ھکنیا لوبق ربانب

 ھک تسا انبریز نیا نوچ زاب و تسا انبریز و دیلوت نامھ ھک یوتحم و دراد

 ھن و تسا مھم ھک تسا یوتحم نیا رظن نیا زا سپ دنکیم نییعت ار انبور

 یلیامت نینچ »راھب ءھفوکش« ھمدقم رد ،رپھش رتکاد یاقآ ھتشون رد مروف

 عاجرا ،دیلوت لئاسم ھب ار یقوقح لئاسم ھک دنھاوخیم ھک دروخیم مشچ ھب

 یط رد ھکیئاھطخ ندش یاجباج دانتسا ھب و دنیوگیم ھک اجنآ دنیامن ھلاحاو

 یاھطخ نیا ھتبلاو تسا هدش نوگرگید راب نیدنچ ریخا لاس هاجنپودص

 ھبودربن یپ )دیلوت ھطبار (تیعقاو ھب تیرشب ھکینامز ات )اھزرم( یسایس

 )٤٦ص( تشاد دھاوخ دوجو هاوخان هاوخ ،دسرن نواعتو قشع لامك ھلحرم

 ناگدنناوخ زا شزوپ اب تسین اجنیرد ثحب نیا یاج نوچ دنسیونیم ھکزاب و

 ھک تخاس نشور مامت حوضو اب اجنیرد دیاب )۴٧ص( ))میرذگیم نآ زا
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 هدیقع ھب ھک دیلوت ھطبارب .تسا یقوقح ھلاسم کی ھک اھزرم لکشم دنویپ

 یلو تسا سکرام لراک نآ زا هدربن یپ نآ ھب رشب زونھ ات رپھش رتکاد یاقآ

 تیرشب ھک ییامعم لح رد ار رپھش رتکاد ءھمدقم ناگدنناوخ ھکنآ یارب ام

 بانج نویراوح و میراذگن لطعم نیزا رتشیب ، هدربن یپ نآ زمر ھب لاح ھبات

 رد ار یھاتوک بلطم .میشاب هداد تاجن یمگردرس و یفیلکتالب زا ارناشیا

 زوریف ھمجرت ھب ورشیف تسنرا زا لقن ھب سکرام لراک زا دیلوت اب ھطبار

 :دیوگ ھک میروآیم اجنیرد ولناورش

 لماکت لاکشا یضعب اب ناینانوی ءھسامحو رنھ ھک تسنیا مھف رد لاکشا«

 زونھ نانوی میدق رنھارچ ھک تسنیا نتفایرد ھکلب دراد یگتسب ،یعامتجا

 صخاش نوچمھ دراوم یضعب رد و دزیگنایم ربار ام یسانش ییابیز سح

 ار ریز خساپ سپس یو .تفای تسد نادب ناوتیمن ھک دیا یم رامشب يوگلاو

 ھک یرصع نوچمھ رشب یعامتجا یکدوک نارود دیابن ارچ دنکیم ھیارا

 ھتفای تیبرت ناکدوک مھ .دنک لامعا یدبا نوسفا .تشگ دھاوخن زاب زگرھ

 قلعت مود هدر ھب یناتساب للم زا یرایسب سردوز ناکدوک مھ و دنراد دوجو

 یئادتبا تلصخ ام یارب نانآ رنھ نوسفا .دنا یعیبط ناکدوک ناینانوی . دنراد

 ھکلب درادن یداضت ھتساوخرب نآ نورد زا رنھ نیا ھک یعامتجا ناماس

 ھتساوخرب نآ نورد زا رنھ ھک یسراف یعامتجا طئارش زین و تسنآ هدروارف

 » تسین ریذپ تشگرب زگ رھ ،دزیخرب ھتسناوتیم زین نآ نورد زا اھنتو

 متفھ پاچ سوت تاراشتنا یعامتجا لماکت دنور رد درد رنھ ترورض

 ھبورنا زا دیلوت ھطبار رد ار سکرام نانخس زا شخب نیا )١٢ص (،١٣۵٨
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 یاقآ منزیم سدح مراد یسوم دواد یاقآ زا ھک ھبرجت اب ھک مدرک لقن لامجا

 بلاطم یتسیاب تقونآ رد و دندرگیمرب ھلاسم نیا ھب دوز ای رید رپھش رتکاد

 ات یلو منک حرطم ناش یارب رتشیب لیصفت اب نامزمھ و ار یرگید هزات

 نینچ نآ زا و افتکا هدمآ ھتفگ شیپ رد ھک یبلاطم و لئاسم ھباجنیرد تقونآ

 لاح ھب ات ھک یوحن ھب دیلوت هویشو رنھ نایم ھطبارً الوا ھک میریگیم ھجیتن

 مروف رنھ و دشاب یوتحم دیلوت ھک تسین میقتسم ھطبار کی دنا هدرک روصت

 )ھسیردنورگ باتک (رب ھک ھمدقم نیمھ رد سکرام ھک یوحن ھب نوچ نآ

 ھتفرگ ار الاب بلاطم نامھ نازارشیف تسنراو ھتشون ارنآ )٣( )اھحرط(

 راد ھیکت ینانوی یژولاتم اب نانویرنھ ھک     دیوگیم مامت حوضو اب تسا

GREEK ART PRESUPPOSES GREEK 

MYTHOLGY,i.e. NATURE AND SOCIAL FORMS 

ALREADY REWORKED IN AN UNCONCIOUSLY 

(ARTISTIC WAY BY THE POPULAR IMAGINATION 

 ھیجوت و ریبعت رد ھک یوحن ھب یرنھ راثآ یبایزرا رد نامز رصنعً ایناث

 اھینانویرنھ ھک دینیب ھب تسین یمتح طرش ،هدمآ تویلاو سرپ ناز نسراتفگ

 سکرام ھتفگ ھب یتح و دراد ار دوخ صاخ ھبذاج ھتشذگ نآ زا اھنرق ھکنآ اب

 تیرشب یکدوک هرود رد ھک اھینانوی ھکنآ رطاخب دنکیم لامعا ار یدبا نوسفا

 رد ملاس کدوک کی هدھاشم ودنا هدوب یملاس ناکدوک .دنا ھتسیز ندمتم

 ھکنیا لثم ام نارود رنھ اما و دراد ار دوخ صاخ ھبذاج نامز و تقورھ

 ینوگ رگید و تکالف راچد نامز تشذگ اب ھک دنامیم ملاسان نالاسگرزب ھب

 .ددرگیم یرتشیب
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 -٠٢ـ    

 دیعس راھب مناخ تلاسر ھک دننکیم دیکات ناوارف رپھش رتکاد یاقآ لاح رھ ھب

 نانز یدازآ ھتفای یلجت »راھب ءھفوکش « ناوید رد ھک یوحن ھب ناحلا

 یدازآ عون ھچو ؟ ھچ زا یدازآ ھک دیسرپ یتسیاب سپ .تسا نیمز قرشم

 ؟ OFFیدازآ ھکایو  FROM یدازآ ایا

 نز «وا ،رعش روھظ اب عقاو رد و (( :تسا نشور رپھش رتکاد یاقآ خساپ

 نآ نیرتگرزب ھک شا ھقح قوقح ھجوتم ھنانز فیرظ هویش اب ار یقرش

 ، )یسح( قوقح زا روظنم اجنیرد )١۵ ص( )).تسا هدرک دشابیم )یسح(

 ،رپھش یاقآ ھک یتاریبعت و تاحالطصا نوچ تسا سکس قوقح و یدازآ

 رود لیبق زادنربیم راکب ،قرش نانز عفن ھب قح نیا ھب یبایتسد قیرط رد

 یدازآ ھبلاطم رب لاد اھنآ ھمھ ، مھلاثماو تریغو تباجنو ءایحو مرش ندرک

 ھچودرم ھچ یسک ھک درادن یترورض ،نآ ریغ رد ھنرو تسا یسنج قح

 رد ای و دیوش لئاق نم یارب ار ناسنا کی قوقح لثملا یف ھک دیوگب رگا نز

 تابلاطم ھنوگنیا زا ھک دیابن ،دیھدب نم ھب یواسم دزم ،یواسم راک ربارب

 یناسنارھ یلصا قوقح ھلمج زا تابلاطم عون نیا ھکنوچ . دنک ایح و مرش

 یرگراک قوقح یارب مدرم رخآ دوش قزر عنام دیابن ایح حالطصا ھب و تسا

 یارب اما و بازحا و دنزاسیم اھ ھیداحتا نزرگ راک ھچودرم رگراک ھچ

 ینابایخ تارھاظت یسک ھک دوبن لومعم رخاوا نیمھ ات یسنج قوقح و یدازآ
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 نارامیب ھک دھدبراعش ای و دزاسب لانویسانرتنا و بزح ھک ایو دزادنیب هار ار

 زا رپھش رتکاد یاقآ ھک تسا اجنیا بلاج ھتکن یلو دیوش دحتم ناھج یسنج

 ھک دننکیم ریبعت یدازآ نیرتگرزب ھب ،»یسنج ایو »یسح« قوقح و یدازآ

 تسا دنیآ شوخ اھرجینیت)  TEEN AGERS  (معطو )حازم(قاذم نیا ھب

 و تسا مکشریز یدازآ ھک ای و ھنتالاب ھن و تسا ھنت نیئاپ یدازآ نامھ ھک

 و دوشیم اوس . ھنتالاب یدازآ زا ،ھنت نیئاپ یدازآ ھک یتقو مکش یدازآ ھن

 تسا یریوصت کیالک ،دیآیم تسدب ناسنا زا ھک یریوصت دنامیم ادج

 یدعس و تسا ناویح زا یو نتو یمدآ زا شرس ھک دنامیم لوھلاوبا ھیاپاترس

 تیعقاو رد .» تیمدآ ناجب تسا فیرش یمدآ نت« :دیوگیم ھمحرلا ھیلع

 و دشاب ھتشاد نت ھب یمدآ رس ھک دوشیم یمدآ نت ینامز یمدآ نت مھرما

 ھب نوچ .تسین یمدآ ، اھنت ھنت نیئاپ اب ھنرو دروخب دنویپ ھنت نیئاپ اب ھنتالاب

 ناسنا« یسراف ھبو هدش کیسالک الاح ھک یباتک رد دلیاچ ندروگ ھک یوحن

 تسار ھک دش یمدآ یتقو یمدآ ھک تسا دقتعم دراد مان »دزاسیم ار دوخ

 تسد ھب ،یورشیپ یاپود ،یاپراھچ زا و دش هداتسیا دوخ یفلخ یاپود یالاب

 ادج نآ جرخم زا ،اذغ لخدم یسانش ییابیز هاگنزا و دنداد لکش ریغت اھ

 هاگن زا تسا نایمرد ،تالاعفنا و قشع و یسنج لیم زا نخس نوچ و دیدرگ

 رس رد و ھنتالاب رد مینیبیم ھک یسانشناور یاھباتک رد ،تالاعفنا یسانشناور

 ھک ھتفای لیکشت شخب ود زا اتدمع زغم نیا .هدش ریبعت نآ زغم ھک یمدآ

 »زغم یبقع تمسق« سومالاتوپیھ و »زغم یناقوف رشق« سومالات یاھمانب

 زا و یلقع یاھتیلاعف و لورتنک سومالات ھفیظو ھک دنچ رھ و ددرگیم دای

 تسا ھنت نیئاپ و ندبریاس یژولویزیف و ینورد تالاعفنا سومالاتوپیھ
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 تاناویح رد ھک« دنرادیم ربار »سومالات« غامد یناقوف رشق ھک یتقورگم

 یبو لالتخا راچد رتشیب بضغ و مشخ لیبق زا تالاعفنا نزاوت »هدش ھبرجت

 ھک تسا ھنتالاب نیا ھک مییوگب میناوتیم مھزاب باسح نیا ھب دوشیم یگنزاوم

 . ھنت نیئاپ ھنودھدیم ناماسورس ار تالاعفنا

 مھ زین مئ اھب زو یراد هرھب کئالم زا «

 ». یرذگب کئالم زک مئاھب ظح زا رذگب 

 قح نیمھ رگا مھ زاب و .یرذگب مئاھب زک کئالم ظح زا رذگب ھکنآ ھن 

 و یمدآ قوقح رگید اب ھسیاقم رد رپھش رتکاد یاقآ ھک ار »یسح« یدازآ

 یقوقح یسانش ھعماج رظن زا رگادنا ھتفگ قح نیرتگرزب یناسنا یاھیدازآ

 و دلیاچ ندروگ ناتساد ھجیتن نامھ ھب ،میئامن ھعلاطم و یبایزرا یرگراک و

 AS A RESULT دیوگ ناوج سکرام میسریم لوھلاوبا ریوصت

THEREFORE, MAN: (THE WORKER) NO LONGER 

FEELS HIMSELF TO BE FREELY ACTIVE IN ANY 

 BUT HIS ANIMAL FANCTIONAND IN HIS  

HUMAN FUNCTIONS HE NO LONGER FEELS 

HIMSELF TO BE 

ANYTHING BUT AN ANIMAL. WHAT IS ANIMAL 

BECOMES HUMAN AND WHAT IS          



 
 

36 

HUMAN BECOMES ANIMAL.)4( ھک ار یدازآ و قح نآ یرآ 

 سپ تسا یناویح افرص قح کی نوچ ،دننکیم ناونع رپھش رتکاد یاقآ

 و تسا دازآ تسا یناویحً افرص ھک یلامعا زا هدعنآ یارجا رد اھنت یمدآ

 کی تروصب ارنآ هدش تش اذگ ورف و هدنام لمھم ھک شیناسنا لامعا نآ اما

 دیورف زا ثحب ماگنھ ھب ام و .تسا یدازآ دقاف ھک دھدیم شماجنا ناویح

 .میدرگیم زاب مکشریز و مکش اب و ھنتالاب و ھنت نیئاپ زا ثحب ھب رگید رابکی

 ناحلا دیعسراھب مناخ مھ اعقاو ایآ ھک میسرپب دوخ زا دیاب میرذگب ھک اھنیا زا

 ناش یاپ شیپ ار نیمز قرشم نانز یدازآ و دادرتسا هار دوخ رعش رد

 رتشیب ھک یا ھحفص دنچ وداتفھ ھمدقم رد نم ھک اجنآ ات : ریخ ایو ھتشاذگ

 ھب و ما هدرک ینیب باتک . دنکیم اوتحا ار »راھب ءھفوکش «ناوید ثلث زا

 ،ناحلا دیعس راھب مناخ رعش رد نم صخشم ھنوگ ھبورپھش رتکاد یاقآ ھلاوح

 قرش ماوقا یادرک دیاب ھچ سپایو یدرک دیاب ھچای و نیعم دومنھر ھب

 قرشم نانز هارارف هار لعشم ، سیون ھمدقم ھتفگ ھب دناوتب ھک ما هدروخنرب،

 ھچنآ اما و دننک یلاح نم ھب دنشاب هدید رگا نارگید و دشاب هداد رارق نیمز

 رد ناشیا یصخش تراسج و تأرج رد دیآیم تسدب ناشراعشا ءھعلاطم زا

 رپھش رتکاد یاقآ و تسنآ لوبقمو فیطل ةویش ھب ھنانز ساسحا زا ریبعت

 نایرج رد راگزور یاضق زا اما و دننکیم هراشا نآ ھبررکم رد ررکم

 ھمدقم ھک ار ھچنآ ھک مدروخرب »راھب ھفوکش « ناوید رد یراعشا ھب ھعلاطم

 شوک دنکیم )ھتشر( ار ھمھ ، دندوب ھتفای یدازآ و »یسح« قح زا سیون

 :دینک
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  ماجرفان یاھ ھناسفا تولخ نایم «

 )١١٢ص( ».تسیرازآ قشاع ھب مرعش رتخد یاضر

 ھمدقم دوخ مھرعش درم هرابرد نوچ مرادن یراک رعش درم ھب نم ھکً اقافتا 

 ھک تسا یعیبط .دنا ھتفگ ار یبلاطم رکراکن یاقآ زیزع داتسا مھ و سیون

 درم ات دنک یگدنیامن ،ناحلا دیعسراھب مناخ زا ھک دناوتیم رتھب رعش رتخد

 ما هدید تیبرت و بدادح نآ ھب ات نم ھک منک دیکات ناوارف دیاب مھ و . رعش

 تولخ نایمرد ،ناحلا دیعسراھب مناخرعش ناوید هرابرد تبحص نمض ھک

 مھاوخیم ھک ار ھچنآ یلو میوگب یرگیب زل زا نخس ماجرفان یاھ ھناسفا

 ھتفگ ھنھرب و اراکشآ دوخ رعش نیرد ناحلا دیعسراھب مناخ ھک تسنیا میوگب

 طباور رد یرازآ قشاع و دراد لیامت یرازآ قشاع ھب ناشرعش رتخد ھک دنا

 ،یواکناور شنادرد .تسین هدیشوپ ھعلاطم لھاو القع رب ھکیوحن ھب یسنج

 بلغا و دننکیم ریبعت مسیداس ھب نآ زا ھک تسا یناور یرامیب زا یعون

 دنکیم زورب دنا هدرک وخ یرالاس درم یگدنز ھب ھکنآ رطاخب .نادرم یارب

ً انایحا و دبنج یمن ناش لیم دنھدن رازا دنتسھ یو قشاع ھک ار یسکات ھک

 سوکعم ،دننکیم یگدنز یرالاس درم طیارش نیع تحت ھک مھ نانز یارب

 کیرحت یگ ھباوخمھ ھب ناش یاھتشا دننیب ھنرازآ ات ھک تسادیپ تلاح نیا

 قشاع ھب مرعش رتخد یاضر یرآ . دنیوگیم »مزیخوش ام« ارنآ ھک دوشیمن

 ،مینک ھمجرت نآ یسنج ھنیمز رد ار )اضر( ھکیتقو اصوصخم تسیرازآ

 سپ ددرگیم دنلب نآ زا مسیداس یوبودتفا یم نییاپرعش رتخد هرھچ زا باقن

 نآ زا یدازآ رطع میمش ھک دوریم عقوت ھچ ، دھدیم مسیداس یوب ھک یرعش



 
 

38 

 ناحلا دیعسراھب مناخ ناوید رد یرگید یاج یاج و .ریخ ھن ،دسرب ماشم ھب

 :دنیوگ ھک مینکیم فشک ار یتلاحو عضو نینچ

 منک یرازآ لد ھکنآ مروآ تماد ھب ات«

 )٧٩ص( » .غورد مدرب تلد ھک ییاھ گنرین و هوشع 

 بحاصت زا سپ اھنت و تسین روصتم نآ زا یرازآ دتفین یسک مادب لد غرم ات

 راکشاراک ماجرف رد ، اھگنرینواھ هوشع ھمھ نآ تیھام ھک تسنآ ریخست و

 رطاخب ار ناگدنرپ زاوآ ھک دنامیم ام یلحم نایچراکش ھبوددرگیم ھنھرب و

 و قشع و یلدمھ یورزا زگرھ ھک دننکیم دیلقت دنروایب مادب ار اھنآ ھک

 :ھک میناوخیم زاب و .تسین تعیبط زا دیلقت و ییابیز

 تسین رازآ قئال تنابرھم بلق ھکنوچ «

  »١٢٠ ص « ». ارت مرازایب ھک ادابم ماوخدب ھکنم 

 مھ یدراوم رد ھک هدش رعش رتخد دب یوخ ، ادخ قلخ نداد رازآ ھکنیا لثم

 ھک یتلصخ و وخ ربانبوا تسین فرط نداد رازآ یارب ھبجوم و تلع چیھ

 نیاراک زاب و تسنارگیدرازآ و تیذا ھشیدنا رد ، هدش یو یوناث تعیبط

 ھب یزاین الصا ھک دریگیم الاب اجنآ ات ،رعش رتخد یرازآ مدرم یوخ

 ربارب رد شدوخ رعش رتخد نوچ دنامیمن یقاب رعش رتخد ناور رد واکودنک

 یوخ یاپ مات حوضوو تحارص اب ،دوشیم وا زا ھک ھناقشاع شسرپ

 :دیونشب دراذگیم نایمرد ار دوخ یگشیمھ
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  سرپب میوسیگز متفگ  ما هدرک مگ ملد اتفگ«

 )٧۵ ص( ». سرپب میوخ زا ھک اتفگ  دش هراوآ مرس اتفگ   

 ناحلا دیعسراھب مناخ لاح ھمجرت زا ار یرگید دھاش میھاوخیم مھزاب و 

 قرشم نانز یدازآ مھم رما رد .نآ ریثات و درکلمع مینیب ھب ات ھک میروایب

 اب(( دنسیون یم نینچ دوخ لاح ھمجرت رد ناشیا تسا هزادنا ھچ ھبات نیمز

 عامتجا ھب ھکلب هدوبن شدوخ ھب طوبرم هدنیوگ چیھ مالک ھکنیا تشاد رظن

 هدورس ھک ار یراعشا یلو ... دراد قلعت شرعش نارادتسود و ناگدنناوخ

 مھاوخیم ریبعت نیمھ رد )٤٠ ص (  مشاب مدوخ مھاوخیم دورس مھاوخ و ما

 هزاجا ھبو قرشم نانز یدازآ یاعدارطاخب ھک تسا ھتفھن یتاکن مشاب مدوخ

 »تساوخ«و »یدوخ«ً اساسا مفاکشاو ارنآ ھک مھاوخیم ناحلا دیعسراھب مناخ

 لباقم یرگید یاھ »تساوخ« و » اھ یدوخ« اب ھک تسا یدوخ یتقو

 مھاوخیم الاک ھلاسم رد نآ ھنایماع تروص ھب ارنآ نم و ... .ددرگ ربورو

 نیا ایآ ھک دینادب دیھاوخیم ،دیا ھتخاس ار ییالاک امش ضرفلاب مھدب حیضوت

 دوخ «رد ھک هزادنارھ !ھن ھک ای و دراد )یئاھب(و »شزرا« امش یالاک

 نآ ھب یکینورتکلا ای و کیبوکس رکم تروص ھب و دیوش قیقد الاک نامھ»

 یتحو الاک نیا تمیق ھکنوچ دیسر یمن ھجیتن ھب أدباو هاگچیھ ،دینک هاگن

 رازاب ھبودیربب دوخ اب ارنآ امش ھک دنکیم ادیپ ققحت یتقو الاک نیا ندوب الاک

 مادک ھک دیدید رگا .دیھدب رارق یرگید یالاک ربارب رد و دیئامن ھضرع

 یالاک اب تسوا زاین دروم ھک ار امش هدش ھضرع یالاک و دش ادیپ یرتشم

 یرگید عون ھک« لوپ اب ای و درک ھضواعم تسامش زاین دروم ھک یرگید
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 تقونآ» یرگید یارب یالاک« »تسا ھضواعم زا یرگید مسق و الاک زا

 هدوب ییالاک مھ شدوخ یارب الاک نیا ایو نآ ھک دیوشیم نئمطم ھک تسا

 »دوخرد یتسھ« تاحالطصا ھب ار لحارم نیا اھ ییاپورا ھک   . تسا

 مناخ امش دننکیم دای »دوخ یارب یتسھ« و »یرگید یارب یتسھ«و

 یدوخ فرط زا امش یدوخ ھک دینکیم ادیپ یدوخ یتقو ناحلا دیعسراھب

 تسا تقونآ رد فرص و دوش ھتشاذگ ھحص نآ رب و ددرگ دیئات یرگید یاھ

 ار یریبعت نآ .ھن نآ ریغ رد و مشاب مدوخ مھاوخیم ھک دیئوگب دیناوتیم ھک

 عجار امش راتفگ زا تمسق نیرب هرصبت نمض رگراگن یاقآزیزع داتسا ھک

 الماک دنا هدرک ھئارا ھمحرلا ھیلع لدیب ترضح لاثم رد یفوص یدوخ ھب

 ات هللا یلاریس رد شیوخ نتشیوخ زا ھکنآ اب یفوص و تسا تسرد و اجب

 .دوشیم هدرتسگ ورت ینغ مھزاب یو یدوخ رگم ددرگیم ھناگیب تیاھنیب

 :دیوگیم یولوم

  شیوخ لصا زا دنامرودوک یسکرھ «

 »شیوخ لصو راگزور دیوج زاب     

 ھک امش و دراد یراد ھلابند ناتساد ھک تسا یگناگیبدوخ زا ناتساد نیا ھک 

 رکف ھب ایو دینک یدوخ یاعدا دیناوتیم ھنوگچ ،دیشاب دوخ دوخ دیھاوخیم

 امش دوخ یدوخ لاحبات میا هدرک ام ھک لیلحت اب ھکنوچ دیشاب یرگید یدازآ

 دیتسا )دوخ( رد )یدوخ( و دیتسھ یکیزفاتم رفص کیامش و ھتفرگن لکش

 »یرگید« ھکنآ یاج ھچ ، دیا هدیسرن دوخ یارب یدوخ ھلحرم ھب زونھ ات و
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 ھصغو ھصقو دیشاب نآ یدازآ رکفب امش ھک دشاب ھتسب شقن امش نھذ رد

 ناسآ شنتفگ ھک تسا »مشاب مدوخ مھاوخیم« ی ھلوھجم ود ھلداعم نیا . دینک

 تسا روعش یتقو روعش ھک دوب ھتفگ لگیھ نکمم انوراوشد شندش و تسا

 ار دوخ رگید یاعدا نامھ تسا رتھب امش دشاب لباقم یرگید روعش اب ھک

 »عامتجا «ام رعاش »نم« رد دیا ھتفگ ھک دیپسچب نآ ھب مکحم و دینک مکحم

 گرزب ھیعاد ھک دوخ یخیرات تلاسر رکفب ھیضرف نیا اب و تسا ھتفھن

 حالس اب ھنروامش هانپو تشپ ادخ و دیشاب تسا نیمز قرشم نانز یدازآ

 نالعا دیراد ار ھبولغم گنج کی راک لوا زا مھامش »مشاب مدوخ مھاوخیم«

 »یسح« یدازآ ھنیمز رد ار امش ریبعت میشاب ھتساوخ ھک یتقو اھنت .دینکیم

 مھاوخیم «راعش ،مینک ھمجرت )دشاب زاجم رگا( یژولایسکس نایزب ای و

 یعون یتلاح نینچ زورب یلو دنکیم ادیپ موھفم و ینعم ، امش »مشاب مدوخ

 قشاع یسک ھک دنیوگیم »مسیسران «ارنآ ھک تسا یناور یرامیب زا یرگید

 رد نآرت هدرتسگ تروص ھب ار یرامیب نیا رگا ھک دوشیم شدوخ ییادیش و

 کی اما دوشیم تسرد نآ زا مزیلانویسان نامھ مینک ھعلاطم تاعامتجا

 رتکاد یاقآ ھک ار ھچنآ ھنیمز نیمھ رد زاب و لذتبم مھورظن گنت مزلانویسان

 نیمز قرشم نانز یارب شخب ییاھر رعش شیارس تمادق ثیح زا رپھش

 فرط زا ،دنا هدرک ییاسرفملق ناحلا دیعسراھب مناخ ھب ،نآ باستناو

 هدنناوخ نم ھک ھتفرگ تروص ھبناج ھمھ و لصفم یاھ یسررب رگراگنداتسا

 رتکاد یاقآ یاعداو دننیب ھب دوخ ات ھک میامنیم ھلاحاو عاجرا نآ ھعلاطم ھب ار

 ،دنیامن یبایزراً اددجم ناحلا دیعسراھب مناخ یگنھآ شیپرب ینتبمار ،رپھش

 رگراکن داتسا بانج یاھیسررب رب ،ھقث ناھاوگ مسرب مھاوخیم ھک ار ھچنآ
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 رد مھ اعقاو ایآ ھک میامن حرطم دج ھب ار شسرپ نیا ھکتسنیا میئامن ھفاضا

 ھب رپھش رتکاد یاقآ فرط زا ھک ییاھدنویپ اب و ؟ هدش ھتفگ قرشم ھک اجنآ

 یسح یاھیدازآ و یسنج زئارغ یبوکرس اجنآ رد ایآ ، هدیدرک ھمیمض نآ

 یارب یتلع و ھبجوم رگم و ؟ دنکیم دادیب دیورف دنومگز تقو یاپورا دننامھ

 امودروخیم مشچ ھب نآ زا ناوید تاحفص یالبال رد ھک هوکشو ھیالگ ھمھ نآ

 دروم نیرد  ؛ریخایو تسا بسانم و اجب ، میا هدرک هراشا اھنآ زا یخرب اب

 باتک و نیبرغتسم زا رت ھنافصنم و رتھب یبرغ ناسانش مدرم و نیقرشتسم

 ھک ییاجنآ ات و الوا نم رظن ھب .دننکیم یرواد و تواضق . ام یاھ هدناوخ

 THE ((SEXUALLIFE OF( مانب یکسفونیلام باتک منادیم نم

SAVAGES یکیرد یسنج یاھتیلاعف ھب عجار ھک دشابیم یباتک نیتسخن 

 رتکاد یاقآ اب یگنھرف یلدمھ رطاخب و هدش ھتشون یقرش یاھروشک زا

 دیونشب مینکیم لقن نآ زا ھتخیرگ و ھتسجار یھاتوک بلاطم اک رشورپھش

MARRIAGES OFTEN DETERMINED BY 

ATTRACTION OF CHARACTER AND 

PERSONALITY RATHER THAN)5( SEXUAL 

ADOPTION OF EROTIC SEDUCTION فالخ رب الماک نیا 

 باسحب یدازآ و »یسح« قح نیرتگرزب ارنآ رپھش یاقآ ھک تسا یزیچنآ

 تروص رتکرک و تیصخش ھبذاج رطاخب رتشیب جاودزا ھکنوچ ،دنروآیم

 قرشم رد ھک دھدیم ناشن نیا و یسنج لیمابو قفاوت یور ھب ات دریگیم

 رما رد یسنج ھبذاج ھک روطنامھ زاب و تسین زیچ ھمھ یسنج لیم نیمز

 هدش یسنج تیلاعف عنام مھ یگ راوقدب و یتشز تسین هدننک نیعت جاودزا
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 THE MORE THOROUGH RESEARCH WHICH دناوتیمن

FOLLOWED OF THIS DISCREPENCY REVEALED 

THE ASTONISHING FACT THAT STRONG AND NO 

DOUBT, GENUINE PHYSICAL REPULION DOES 

NOT PREVENT A MELANESIN FROM THE SEXUAL 

(6) . ACT هداد ھجیتن و هدروآ مھارف ار یکسفونیلام بجعت بابسا ھچنآ 

 یسنج تیلاعف عنام مھ یلصاو یکیزف یتشز یتح ھک تسا یو تشادرب نیا

 رپھش رتکاد ھک ))یسنج(( یاھیدازآ زا هرخآلاب ددرگیمن ییایزنلام درف کی

 OF COURSE, LOVE :دیونشب دنا هدرک ریبعت قح نیرتگرزب ھب نآ زا

IS NOT MADE IN THE OPEN AIR; THERE ARE ALSO 

SPECIAL OCCASIONS (7) .FOR BRINGING LOVERS 

TOGETHER IN THE VILLAGE ناشن یکسفونیلام ریبعت نیا 

 تبسانم ھکلب دوشیمن هداد ناماسورس زاب یاضف رد اھنت قشع ھک دھدیم

 دنکیم عمج مھرود ھب ھیرق رد ار قاشع نآ رد ھک دراد دوجو یصاخ یاھ

 اجکی ھمھار رھش نابوخ( :دوب ھتفگ ھک تسا ینآاق رعش نآ روآدای نیا و

 دھدیم ناشناھ یسررب نیا ). دیروایب اجنآ ما ھتسشن نم ھک یئاج -عمج- دینک

 هریز نیمز قرشم یسنج یدازآ هار رد ناحلا دیعس راھب مناخ یاھ شالت ھک

 رگا ناحلا دیعس راھب ناوید .تسا نتخومآ نخس یدعس ھب و ندرب نامرک ھب

 مھ یرکنم و تسین ھھبش و کش چیھ نآ رد ھک دراد شزرا یرنھ هاگن زا

 یوتحم رد ھنارنآ شزرا ھک یتسیاب متفگ مھ البق ھک روطنامھ .درادن

 رارق ھقادم و یسرب دروم ،نآ یرعش رنھ اب ھطبار رد ھکلب ،نآ یکیژولدیا
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 اجنآ ات مھ ھن و تسا هداد ماجنا ارنآ سیون ھمدقم ھن ھک تسیراک نیا و داد

 ،ون رعش دنیوگیم ون رعش زا ھک ھچنآ اما و یرگید سک مراد عالطا ھک

 عالطا ھک اجنآ ات و دھاوخیم ، ونرنھ هرخآلابو ون یعامتجا طئارشون لیخت

 رد و هدشن ناونع و حرطم ،دج ھب و یتسردب اھناغفا ام نایم رد لقاال ،مراد

 ثحب دروم ارنآ ھک مھاوخیم دشکب مھازارد ھب ھک یدنچ رھ ھلاقم نیمھ

 و یمک ھفصانم .ھحفص داتفھ زا رتشیب ھمدقم کی ھکتسنآ ھنرگم مھ دنرارق

 دوخ یمالسا قرش زاو .دنکیم اضاقت و دبلطیم ار یسررب و دقن کی یفیک

 اھنت سکس یولھپ زا جاودزا رما ھب ام یمالسا قرش رد ،مینک تبحص ھک

 ثحبم لوا رد .دنا هدرکیم میظنت ار یھقف ثحابم ھک ام یاھقف و هدشن هدید

 تاحکانم ھب نآ زا ھک ار قالط و حاکن ثحب زاب و دنا هدروآیم ار تادابع

 و فینصت نیا ھک دندروآیم ار تالماعم ثحب مھریخا رد و دندومنیم ریبعت

 یرگید یاھنیروتکود ای و مولع زا یباراف یدنب ھقبط یورب یدنب ھقبط

 ثحب دروم تاعوضوم یاھشزرا یبایزرا ھبً افرص ھکلب هدوبن راوتسا

 ھمھ زا تادابع نوچ ھک بیترت نیدب .تسا هدوب هدش هدنکفا یپ و هدوب یکتم

 ھک تاحکانم زاب و ھتشاد ار لوا ماقم یدنب ھقبط و فینصت نیرد هدوب رتھم

 یاج طسو رد ،داصتقاو ھلماعمً امسقو تسا تدابعً امسق ناشیا رظن زا

 تاحكانمو تادابع بسانت ھب ھک تسا هدوب تالماعم ریخا رد و ھتفرگیم

 حاکن زا ثحب ھک تسنآ هاوگ یدنب میسقت نیادوخ ھک دراد یلامً افرص ھبنج

 تروص چیھ ھب و هدوب یلام روما رئاس یسررب و یوگتفگ دننامھ قالط و

 یضعب یتح و . دوشب ھک دیابن و هدشیمن یناسنا یاھیدازآ ندیشک دنبرد ثعاب

 ماما ھسردم مراد ھظفاح ھب ھک اجنآ ات و نم نامگ ھب و یھقف بتاکم زا
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 یتقو و .دنادیم یداصتقا و یلام ھلاسم کی ار حاکن ھب لاغتشا )حر( یعفاش

 یاقآ ھک ار ھچنآ ،دننکیم وگتفگ تادابع ثحبم رد ،درم و نز ھطبار زا مھ

 .دوش ھتخادنا رود ھب یتسیاب ھک دننکیم دای مرش و ءایح ھب نازارپھش رتکاد

 یتح و ھنھرب و دازآ ھنوگب نزودرم یلسانت ءاضعا زا ھک ددرگیمن نآ عنام

 ھکیئاھنآ یارب نم .دننکن دای نآ زا ناحلا دیعسراھب مناخ تایبدا زا رتن ایرع

 تایبدا زا مھاوخیمن دننکیم یفارص هدناوخان و هدزباتش ار ام ینید تایبدا

 زا ار یدھاش ھکلب مروایب. یدھاوش درم و نز ھطبار هرابرد نآرق

 زا شیپ ھک دوب لومعم میدق رد ھک ناملسم لافطا یارب نیتسخن یاھدومنھر

 یکی زا لاثم و دھاش ھکلب و مروآیم دنتفریم الم دزن رد و دجسم ھب بتکم

 تسیرگید ھلاسر جنپ ھلمج رد ھک مروآیم» قح مان« مان ھب یئاھ ھلاسر زا

 یناوخ ھصق رازاب رد ھک دننکیم دای زین باتک جنپ ای و جنگ جنپ ھب نآ زا ھک

  :میناوخیم لسغ تابجوم ھب عجار قح مان رد .تسا دوجوم ترف و ھبرواشپ

  ددرگ نانچرگ نوچ ار درم

 -ددرگ ناھن نز مادنا رد ھک

 شلاح نازادوش بجاو لسغ 

 شلازنا تسین لاح -ناز -ھچرگ 

 نزودرم یلسانت تالآ زا ینید تیبرت و میلعت یارب اجنی رد ھک دینکیم ھجوت 

 نارسپ و نارتخد و هدوبن نایمرد یروسناس چیھ و دنربیم مان مات تحارص ھب

 ھمزمز اجکی الم دوخ اب یتحو الم شیپ ھبوادخ ھناخ رد ار یراعشا نینچ
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 یتح دنلب یادص ھیراعشا ھنوگ نیا ھب ندناوخ عنام ءایح و مرش و دندرکیم

 هدینش .دنتفاییم روضح تدابع یارب دجسم رد لافطا یایلوا ھک یتقو رد

 هدوبن انشآ ءایحو مرش موھفم اب ھک هدوب نآ رطاخ ھب ھن نیا و تسا هدشیم

 نآ یارب یرایعم ھک هدوب نآ تلع ھب ھکلب .دنا هدیمھف یمن ارنآ ھک ایو دنا

 دوب نیا رایعم نآ و .دندرکیم رایع نآ ساسارب ار دوخ کولس ھک دنا ھتشاد

 ».رادم مرش وراد مرش ادخ زا -راک تقیقح ندرک بلط رد« !دندناوخیم ھک

 دودح و دح رد ناشیا ینید داوس یسوم دواد یاقآ رگا ھک تسا یرایعم نیاو

 ینید تایبدا ات ھک دنتشون یمنار زودلاوج و نزوس ،دوب یم جنگ جنپ نامھ

 دیعس راھب مناخ رعش زا عافد رطاخب ار ام ھلاس رازھ نافرع ناگرزبو

 یونثم رتفد تفھ گنج ھب هدزباتش هدیمھفن ار جنگ جنپ یلو دننک مھتم ناحلا

 ناحلا دیعس راھب مناخ رعش زا عافد رد یسوم دواد یاقآ تلاخد .دنتفر

 راھب مناخ ھک هدوب یسیون ھمانبشراک دیا هدناوخ »دیما« رد ھک روطنامھ

 ھعماج رد یقالخا هدش لوبق یاھرایعم زا یطخت رطاخب ار ناحلا دیعس

 اپ یسوم دواد یاقآ ھک هدش نآ ھجیتن و هدوب هدومن شنزرس افخ رد یناغفا

 هزیگنا نینچ ابو ناحلا دیعس راھب مناخ رعش زا عافد ھب و ھتشاذگ نایمرد

 منادیمن ار ، بیغلا ناسل ظفاحو خلبریپ لیبق زا ار ام نافرع ناگرزب ،یکرابم

 ار دیعس راھب مناخ نارگید ھک یدننامھ ھئربت ای و تردق نزاوت ظفح یارب

 مھتم یقالخا لوصا زا یطخت ھبارام ناگرزب زین ناشیا ،دندوب هدرک مھتم

 ار عوضوم کی نیع یتسیابن ھک دندومن داھنشیپ و دنا هدرک راد ربمان و

 و ماب کیاب و میئامن یبایزرا فلاخم رایعم اب رگید رابورایعم کیاب رابکی

 ھک دنیوگیم ىتحو مینک مھتم ار دیعسراھب مناخ و ھئربت ار انیلوم ،اوھ ود
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 و تنسحا و مینک نیسحت و دیجمت ھک یتسیاب دنتسھ انیلوموریپ ھک ارناشیا

 و یقالخا لوصا زا یطخت ھکتسنیا تسا ملسم ھچنآ یلو میئوگب شابداش

 ھب ای و سیون ھمان بش ھک تسین یبلطم ھعماج رد هدش لوبق یاھرایعم

 مادک نودب و تھج یب یرگید یسکایو »ونابش «یسوم دواد یاقآ حالطصا

 رتنشور یھاوگ ھچ دیناوخب و ددنب ھب تمھت دیعس راھب مناخ ھب یھاوگ و دنس

 مامت اب وا .تسا هداد رس ار شدایرف وا« :دیوگیم: سیون ھمدقم ھک نیزا

 هرخسم تاملک دنبیاب دیابن نیزا شیب درم و نز ھک دنکیم دایرف شدوجو ناوت

 یشیدنادازآ یارب یتسیاب ھکلب دنشاب تباجن و تریغو سومانو هانگ دننام

 ریز یراصح چیھ ھک دنراذگب مارتحا دوخ یعقاو زئارغ و تعیبط ھب ردقنآ

 دوش نآ بجوم دناوتن یعامتجا یاھدادرارق و تنسو قالخا و بھذم یاھمان

 تالیامت فالخرب ھچنآ اب و دننارذگب یگدنامرد و یتخبدب رد ار دوخ رمع ھک

 ھکنیا لثم سیون ھمدقم نانخس نیا )٥٦ ص( »دنزاسب دشابیم نانآ زئارغ و

 ناحلا دیعسراھب مناخ نآ زا و ناشدوخ ینورد تاساسحا قداص نامجرت

 ،یسوم دواد یاقآ بئاص تریصب و دیدزا ھک مینیب ھب میئایب لاح .تسا

 یقالخا لوصا زا ھنوگچ و اجک ،ھینوقو خلب ریپ دمحم نیدلا لالج ترضح

 هدومن لامیاپ ارنآ و هدرک یطخت ام دوخ تقونآ ھعماج هدش لوبق یاھمرون و

 لاثم ار کزینک و نوتاخورخ فورعم ناتساد نامھ یسوم دواد یاقآ .تسا

 :ھک هوحن نیدب دننکیم لقن ار ناتساد نآ زا دنچ یتایبا و دنروآیم

 تخورف یوردرخ ... کزا یشتآ       تخوپس یوردنارخودروآرداپ

 درم ھب نوتاخ نامز رد ..اخ ھبات    درشف نوتاخ رد و تشگ بدومرخ
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 رگیدمھ زا دش ھتسسکباھ هدور               رکجرخ ک مخز زا دیرد رب

 ...  ھک دسیونیم ناتساد نامھ زا تیب ھس نیا لقن زا سپ یسوم دواد یاقآ

 رگید یارعش زا هدعو یولوم رعش رد تاملک نیا دربراکب ناشارت رذع«

 ماقم ولع ضحم ھک دنا هدیقع نیا ھب اھنآ دنیامنیم تیناحور رب لمح ار

 فاعم ھماع قالخا رییاعم وچمھ تاعارم رد ار اھنآ نارعاش نیا یناحور

 شیپ ار ترضح مھ یموتکم لیلد مادک ھب رگا( : دنیوگیمزاب و )). درادیم

 رگید نارعاش ھک تسا دوجوم یلیلد ھچالاح میرادنپ، ھب یبدا بتكم مدق

 میوگیمن مناوخیم ار تالمج نیا نم یتقو )دننکن یوریپ ناشیا زا راھب نوچ

 ھناماو مرادن تیالو زا هرھب ھکنوچ درک ماھلا نم ھبانیلوم تیناحور ھک

 نینچ .مدش ھجوتم دوخ ھقیلس و قوذ اب ھکلب منکیم راک نیا ھن و منکیم راکنا

 راھب ءھفوکش ناوید رد ھک ار ھچنآ و ھتفگ انیلوم ار ھچنآ نایم ھسیاقم

 لباقم ةطقنالک ھک ھچاطخ ھشیر زا میدوب هدناوخ نآ ھمدقم ردً اتصاخو

 یاقآ روتسدب انب ھک میدوب هدناوخ شیپ ھظحل نیمھ . تسنآ ابداضتم رسكیو

 بھذم ھک ھچنآ ھمھ زا و کیدزن شیوخ یعیبط هزیرغ ھب دیاب رپھش رتکاد

 ناتساد رد ھک یمایپ دینک ھجوت .میریگب ھلصاف تسا روتلک و قالخا و

 و ھتشاد ھک یتمارک ای انیلوم ھکنیا لثم ؟تسیچ تسھ زینک و نوتاخورخ

 اھب مناخورپھش نامز رخآ رد ھک دوب هدش نیب شیپ تسا قح ءایلوا تامارک

 هار ار ییادصورسرپ یاھاعدا و دنوشیم ادیپ یسوم دوادو ناحلا دیعسر
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 هدید ھیھت ناشیا ھب خساپ رد ارناتساد نیمھ و هدش راکب تسد سپ ،دنزادنانیم

 :دیناوخب .تسا

 دنرگ طرفو توھش روفو زا           دنکف دوخرب یرخ کی کزینک کی

 هدوب هدینشار رپھش یاقآ ھیصوت ، اھ ھلصاف دعب زا ھکنیا لثم کزینک نیا

 ھب ھک ولو دنک ءاضرا ار دوخ یسنج هزیرغ ھک ھتساوخ و ھتسبراکب ارنآ ھک

 ددرگ مامت مھ یو ھعماج هدش لوبق روتلك و تاداع نتشاذگ یاپریز تمیق

 ھجیتن یلو .دنتسین ھیوسو حطس کی رد رخ و ناسنا یگنھرف رظن زا ھکنوچ

 :دیناوخب دش ھچ

 .دوب هدربیپ یمدآ عامجرخ            دوب هدرک وخ نکبار رنرخ نآ

 ،دراد ترھش یروتلک یبو یلقع یب ھب ھک مھرخ یتح ھک دھدیم ناشن نیا و

 رد یروتلک لئاسم ددرگ اجکی ناسنا اب و دھد ماجنا ار سکس دھاوخب نوچ

 توھشو سكس ةیلمع رد رخ ھک دینیب ھب مھزاب دریگیم ارف ار عامج بادآ

 :دیونشب ، دنکیم تیاعر تقد ھب ھنوگچ ار یروتلك قئاقد . ینار

 )نانزاب نادرم مسرو لقع ھب ھک       نانچ ار کزینک ...اگ یمھرخ(

 :دیونشب مھزاب و

 ھتخومآ و ھتشگ بذھم رخ( 

 ) ھتخورفا غارچ و تسا داھن ناوخ
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 رخاب کزینک ھک میسرپب دوخ زا و میدرگرب ناتساد زاغآ ھب مھ اب میئایب لاح 

 : تسا ھتفرگیم راکب و هدرکیم مادختسا ار لئاسو ھچ هدشیم اجکی ھک

 )ار هزادنا یپ یدرک شرن رد        ار زاس تلیح دوب یودک کی(  

 رخ یلسانت ھلآ مادختسا رثا رد کزینک یسنج هزیرغ یافطا ھک دینکیم ھجوت

 ھلاسم کی ودک زا هدافتسا یلو »هزیرغ «و »تعیبط« ھب طوبرم تسیرما

 و » تعیبط «زا یبیکرت رد هزیرغ عابشا کزینک یارب و تسیروتلک

 اضرا یارب ناسنا ھک ھلیسو رھ و تسا هدوب هدش هدامآ ورسیم )گنھرف((

 یروتلک ھلیسو کی امتح شدریگ یم راکب دوخ یزیرغ و یسنج یاھزاین

 زیم یالاب ار تاجیزبس ھک یتقو دیوگیم سدارتسا یویل ھک ھنوگبو تسا

 سسارپ کی ام ،رما تیعقاو رد میراذگیم میا ھتخپ ارنآ ھک ھچنآ یولھپرد اذغ

 هداد رارق اجکی ))ھتخپ( یروتلک سسارپ کیاب ار تاجیزبس( »ماخ« یعیبط

 یندیشون باختنا اما و تسا »یعیبط« زاین کی یگنشت ءافطا الثم زاب و میا

 دراد قلعت روتلک ھبرگید نیا . یچ منادیمنو بارشایو هوھقایو تسا یاچ ھک

 ار دوخ »یسح« ایو یسنج یاھزاین ھلمجنآ زا و یعیبط یاھزاین مھ ناسنا

 یلودنکیم بآ ریس و عابشا یروتلک لئاسو زا هدافتسا اب و یروتلکوج کیرد

 رد نوتاخ نامھ تشونرس ھب ار ناسنا روتلک زا رودب یسنج یاھزاین عابشا

 ھتفیش ،دوب هدیدرخ یاھاپ ھت رد ھک ار ھچنآ ھک دزاسیم راچد یونثم ناتساد

 ھیاقو یارب و یگنھرف عارتخا و ھلیسو کی ھک ار ودک اماو یزیرغ هدش نآ

 ھجیتن و هدوب ھتفرگ هدید ان قوش زا ھک ای و هدیدن ارنا هدوب یو ناج تیامح و

 هرظنم کی خلبریپ کنیا تسا هداتفا قافتا داتفا قافتا ھک ھچناو دش دش ھچنا
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 تشزوحن نامھب ارروتلک طیحم زا نوریب یسنج ةزیرغ عابشا اب و تشز

 انیلوم تقادص و رنھ رگنایب ھکلب ھنانیلوم بیع تسا هدرک فیصوت نآ

 ریزب هدشرخ ھک یناسنا و هدنام الاب ھب هدش ناسنا ھک یرخ ھکنوچ .تسا

 رد انیلوم زا عافد ھب و کزینک و نوتاخورخ ناتساد ھب مھزاب .تسا هداتفا

 زا اھ ییادز گنھرف ھیقب ھب لاح .تخادرپ میھاوخ ھلاقم نیا رگید یاھشخب

 رپھش رتکاد یاقآ ھک ار یلاثم .میزادرپیم رپھش رتکاد یاقآ هزومآ و تامیلعت

 بھذم و قالخا زا نآ یاھب ھب ھک دنھاوخیم اھناسنا زا نآ ھب یسرتسد رطاخب

 دیونشب .تسا زیگنا تربع و هدنزومآ رایسب . دنوش ھناگیبروتلک و نید و

 هدرب یپ نآ ھب تسیراگزور نم .دینک کرد دیھاوخ یمن امش زورما رگا((:

 یدنمدرخ و یشیدنا دازآ و یگدازآ زا ھلحرم نآ ھب درم و نز هرخالاب ھک ما

 یتشم و ذغاک ھقرو کی ھک تشاد دنھاوخن نآ ھب یزاین ھک دیسر دنھاوخ

 و نز ، هدرم یعامتجا یاھدادرارق و یبھذم نایوج دوس هدش ھتخاس فرح

 زیمآ تملاسم یتسیزمھ و یعیبط زیارغ طقف ھکلب دھد دنویپ مھ ھب ار درم

 و یلدمھ و یمدمھ ھب لیدبت یگدنز نایرج رد ھک تبحم و قشع اب ماوت

 ظفح مھرانک رد و مھ یارب .دنراد ار رگیدکی لمحت ات .دش دھاوخ تشذگ

 و گنھرف زا یدازآ نیا ھیلا یھتنم ھکنیا لثم )۵٧( ھحفص( درک دھاوخ

 دشکیم ءاشحف و یرگیپسور ھب شراک یعامتجا یاھدادرارق و تنسو بھذم

 تیئاضر دروم ود رھ رد ھک تسا نیرد جاودزاو ءاشحف و انز توافت رخآ

 ، انزو ءاشحف رد اھتنم ،حاکن رد مھوانز رد مھ تسھ نیبیناج تیاضر و

 قفاوت نیا نایرج رد یبھذم نایوجدوس و ھتخانشن تیمسر ھب ارنآ ھعماج

 هدشن جرد و تبث ،ھیحان تیرومام ای و اسیلک و دجسم رد ودنا ھتشادن رارق
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 تسا رادروخرب ھعماج یناب یتشپزاً اءانبو هدش جاودزاو حاکن رد یلو تسا

 تبسن نآ یاقب و ماود ھک تسھ مھ ھطساو نیمھ زا دراد دوخ اب ارنآ دیئات و

 ءافطا زا دعب و تسا یقابدنا هدیپسچ مھ ناجب ھک ھظحل ھبات الومعم ھکانز ھب

 زا سپامش ھک ھنوگ نامھ ھب تسرد ،دنوریم دوخ راک یپ کی رھ توھش

 هدنشورف ناونع ھب ھک دیناوتیمن الصا ای و ،دیھاوخیمن یعاتم شورف و دیرخ

 یاج ھچ دیشاب ھتشاد فرط اب ھطبار مھ ھلماعم ماجنا زا سپورادیرخ اب و

 ھک ییابیز نارتخد نیا .دوشادیپ نآ زا یلاح روش و قوش و قشع زاب ھکنآ

 ناشیا لد ھک ای ودنا امش قشاع دیرادنپ ھن دندنخ یمامش یورب اھ هزاغم رد

 شورف و دیرخ بادآ و نیئآ نیا تسین یرب لد نف نیا تسا امشورگ رد

 قفاوت ھب ھعماج ھک ھطساوب زاب و .دوشیم سیردت اھ ھتلوکاف رد ھک تسا

 جاودزا رب یقوقح ، ھن ءاشحف و انز رد و دراذگیم ھحص حاکن رد نیفرط

 راکشآ اجنیرد سكتو سكس ھطبارو . دوشیمن انز ھب ھک ددرگیم بترم

 یدالوا هدنیآ و تسا ھنوگچ لھاتم و درجم نانزو نادرم رب ھیلام ھک ددرگیم

 نارازھ و دنکیم ادیپ توافت رگیدکی زا عورشم انایو هدمآ ایندب ،عورشم ھک

 باتک ھمدقم نتشون تقو (زورید ات رگا ھک تفگ دیاب سپ رگید لئاسم

 طقف ھک ما هدرب یپ تسیراگزور نم دیمھفب دیا ھتساوخیمن )راھب ءھفوکش

 نایم ھک تسا یبھذم نایوجدوس تاملک تشم کی نامھو ذغاک ءھقرو نامھ

 .دشکیم لصاف زرمو طخ هدیدنسپو عورشم یاھجاودزاو انزو یرگیپسور

 ھب یمولعم انورود رایسب یاھ هدنیآ رد و هدوھیب ھمھ نیا ارچ امش زاب و

 نیا ھک دیایب یزورودنک هزجعم ھک دیا ھتسب لد یدنمدرخرشب روھظ راظتنا

 لمع رد ار امش یداھنشیپ »یسح« قح نیرتگرزب ای و لادیا نیرتگرزب
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 اھ هداج رانک ینویفا یاھ هرھچ نیمھ ھب و دوخرب و رود نیمھ ھب دنک هدایپ

 اھنت ھنودننکیم دلو و دازو ، دنا مھ رانک رد مھ اب ھنوگچ ھک دیزادنا رظن

 روبع ھکنیا رکفب یتح ھک ،یبھذم نایوجدوس یادوس و مغ رد امش دننام

 ناشیا زا ،دنرادن ھک ار یتحار بشات زور مامت ،ھیلقن لئاسو و تاج هدارع

 زا، زا سپ ھک تسابیز ھچ و« : دیسیون یم ھکزاب و .دنتسین مھ ،دریگیم

 ییاھیگدنز دھاش .زوس یتسھ و هرخسم یاھدنب ودیق نیا مامت نتشادرب نایم

 و هاوخلد روط ھب درم و نز ،ھنامیمص و ھناقداص تبحمو قشعاب ھک میشاب

 هرابرد ھک منادیم بسانم اجنیرد )٧٣( ھحفص( »دوشیم یراذگ ناینب ھندازآ

 هداوناخ تلود أشنم « باتک زا ار یلاثم یسنج قشع اب طبار رد تیرشب هدنیآ

 ھب امش دننام ھب و مروایب سکرام راکمھ سلگنا زا »یصوصخ تیکلام و

 یلاع و گرزب فشک نیا شزرا میمھف ھب ات میامن دانتسا نارگید نانخس

 لیصفت ھب قشع عاونا زا اجنآ رد سلگنا  ،دراد یرادقم و ھیاپ ھچامش

 ھچ ھک دیناوخب یرگراک و یزاوژروب هداوناخ رد قشع زا دنکیم تبحص

 زا هدننک نیعت یلیلد دیاب یلصا نیفرط لباقتم تالیامت ھک رکف نیا« .دیوگیم

 نینچ .دوب ھتخانشان ءادتبا نامھ رد مکاح تاقبط لمع رد ،دشاب جاودزا

 نایمرد ای و دشیم هدید ھناقشاع یاھناتساد رد طقف تلاح نیرتھب رد ییاھزیچ

 یصوصخ تیکلام هداوناخ أشنم » دندمآ یمن باسح ھب ھک متس تحت تاقبط

 قلخ ییادف یاھکیرچ نامزاس تاراشتنا زا سلگنا کیردیرف رثا )تلود(

 )١١٣ ھحفص (١٣۵۴ لاس ناریا
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 ، نیفرط ھقالع و قشع اھنت ھک ار یزورنآ ندیسرارف ھک دیشاب ھجوتم امش

 شیپ نینچ ارنآ سلگنا ودیا هدرکن نییعت دنکیم تموکح درم و نزدنویپ رد

 یماگنھ جاودزا رد لماک یدازآ قیرط نیدب « : دیوگیم ھک دوشیم نیب

 تابسانم و یراد ھیامرس دیلوت ءاغلا ھک دوش یلمع ماع روطب دناوتیم

 یعرف یداصتقا تاظحالم نآ مامت .تسا هدش داجیا نآ ھلیسوب ھک یتیکلام

 زا ار دنکیم یزاب کیرش باختنا رد یدنم تردق ریثات نینچ کی زونھ ھک

 لباقتم ھفطاع زج ھب یرگید ی هزیگنا چیھ ماگنھ نآ رد .دشاب هدرب نایم

 « :ھک دیھدیم ھمادا امشزاب و )١١۶ ھحفص اجنامھ( »دنام دھاوخن یقاب

 ، دننکیمن ینامداش و یتخب شوخ ساسحا مھ رانک رد ھک نادرم و نانزو

 اب دنتفای ار دوخ رگید ھمین ھکنیا زادعب یتحو دنوشادج رگیدکی زا ھناتسود

 تفر رگیدکی اب تبحم و رھم زا راشرس رگیدکی اب و دنشاب تسود رگیدکی

 ادیپ فالتخا عفر یارب رواد و هاگداد ھب یزاین رگید و دنشاب ھتشاد دمآ و

 نیزگیاج ار یتسار و تقادص ،اھناسنا ھک یزور نانچ یوزرآ رد .دننکن

 ار هدنیآ سلگنا ھک دینیب ھب )٧٤( ھحفص( )) دنیامن ینونک کاندرد یاھتلع

 دروم رد رضاح لاح رد ھک ھچنآ قیرط نیدب« .دنکیم ینیب شیپ ھنوگچ

 ،یراد ھیامرس دیلوت عوقولا بیرق یدوبان زا دعب ،یسنج تابسانم ماظتنا

 ھب دودحم رتشیب و دراد یفنم تلصخ کی ات دمع مینزب سدح میناوتیم

 دھاوخ ھفاضا نآ ھب یزیچ ھچ اما تفر دھاوخ نایم زا ھک تسا ییاھزیچنآ

 دھاوخ نیعم تفای شرورپ نیون لسن کی ھکنآ زا دعب لاوس نیا خساپ ؟ دش

 نینچ ھک یماگنھ ... ھک ینانز زا لسن کی و ... ھک ینادرم زا یلسن دش

 یزیشپب دنھد ماجنا دیاب اھنآ میئوگیم ام ھک ار ھچنآ دندش ادیپ ینامدرم
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 ھکنیا لثم رپھش رتکاد یاقآ )١١٨-١١٧( ھحفص اجنامھ »تفرگ دنھاوخن

 دننام ھب ھک دیا ھتخوماین سلگنا زا ار یملع لئاسم رد ینتورف و عضاوت امش

 ار یو یاھفرح ھک تسا فرتعم سلگنا و دینکیم ینیب شیپ نھاک کی

 یاھ ینیب شیپ نیا امش ھک تسین مولعم ،دنرخ یمن یزیشپ ھب ناگدنیآ

 اتصاخ و ناتسناغفا ھعماج یادرف یارب ینوچ و دنچ ھچاب ار ھنادنمدرخ

 . دیباتشب هدشن رید ات دینکیم یراذگ تمیق نیمز قرشم نانز

 

 ـ٠٣ـ

 راثآ تسا دیورف زا نخس .دیآیم نایم ھب یسنج هزیرغ یدازآ زا ثحب ات

 رازاب ھب و هدش ھمجرت ناریا رد یرگید ییاپورا هدنسیون رھ زا رتشیب دیورف

 راثآ نامجرتم ای و مجرتم ھک تسنآ نم روصت .دوب هدش ھضرع زین لباک

 یدازآ یارب ھک دنا ھتشاد ار رپھش رتکاد یاقآ هزیگنا ھب ھیبش هزیگنا دیورف

 و دنھدیم ماجنا ار یرگنشور ھفیظوو یگنھرف تمدخ کی نیمز قرشم

 ھناقفوم تسا سناسیر کی داجیا ھک عون نیا اب ار یتلاسر ھک دوشیم

 یلآ دیاو نامرآ نینچ رطاخب زین ار نیوراد راثآ ھک روطنامھ دیناسررسب

 تایرظن اپورا رد نامز نامھ رد ھکنالاح دندوب هدرک ھمجرت یسراف ھب زین

 یھاگآ نآ زا ام نامجرتم رگا ھک دوب هداتفا هار یریسم رد دیورف و نیوراد

 رتشیب ھک ار ییاھادصورس ھمھنیا و تھج یب قوش و روش نیا ،دنتشادیم

 دنومگیز نوچ و ،دنتخادنا یمن هار ،یملع قالخا ھب ات دنامیم یرگیچوھ ھب
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 ھک ھچنآ زا دیورف راثآ نامجرتم ھک تفگ دیاب تسا ام ثحب عوضوم دیورف

 مھف ،دنمانیم یژوکیسپاتم ای و یواکناور دعب ام ، ارنآ نارگید ای و دیورف

 یژوکیسپاتم زا یضر مشاھ یاقآ ھک مھار ھچنآ ، دنرادن یتسرد تشادربو

 نارگید زا و دیورف زا یلوکجک ، هدروآدرگ »رادنپ کی هدنیآ« مانب دیورف

 ار یگنھرف یذغت ءوس ،دشاب رگنشور ھک نآ یاجب یراثآ نینچ ھک تسا

 درک حرطمو ناونع دیورف تایرظن زا یتسیاب ھک ار ھچنآ . ددرگیم ببس

 یوریپ ھب ارنآ دیورف ھک تسا یحالطصا نامھ .تسا ام ثحب زاغآ ھطقن ھک

 کی تبسانم نیمھ ھب .تسا هدیمان »بیدوا ءهدقع« نانوی میدق یژولاتم زا

 : ھک دیوگیم و دنھدیم تبسن ظفاح ھب ارنآ ھک تسھ ھنایماع رعش

 ردام اب لدجو تسا گنج ھمھار نارتخد((

 )).منیب یم ردپ هاوخدب ھمھار نارسپ 

 یسنج رظن زا ردام ھب زاغآ زا مھ ھنیرن دالوا بیدوا ءهدقع نیمھ یوربو 

 ترفن رد ام زا و دنراد لیامت ردپ ھب اھ ھنیدام و دنراد ترفن ردپزاو لیامت

 ناشنیدلاو ھب تبسن دالوارد ار ترفن و تبغر رد داضتم ھناگود لیم نیمھ،

 ھکنیا لثم یراصنا نیدلا ناما ریم موحرم و دننکیم ترابع بیدوا هدقع ھب

 مان» سکیماک یسپ یدا« نآ ییاپورا ھب کیدزن ظفلت نامھ ھب ارنآ یخوش ھب

 ،بیدوا هدقع مینیب ھب ھملک رتعیسو موھفم ھب رگا تقیقح رد و دندوب ھتشاذگ

 ردام نیشناج رتخدوردپ نیشناج دھاوخیم رسپ ھک تسا ینیشناج هدقع نامھ

 )DEMAN( ھک تسا ریگملاع یدحب نآ ماعو عیسو نادرگرب نیا اب و دوش
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 و نییبت بیدوا هدقع نیمھ ساسارب ار یللملا نیب مزلایسوس شبنج مامت

 راعش ھکیتقو نوچ دیوگیم تسرد و تسار مھ یدحات و تسا هدومن حیضوت

 ار یون یایند نھک ھعماج یاھ ھناریورب دیوگیم ھک میناوخیم ار مزلایسوس

 ساسارب دیورف .تسا ینیشناج ءهدقع زا یقیقد ھمجرت عقاو رد مینکفا یم یپ

 تسا ھتساوخ ناش نیدلاو ربارب رد لافطا کولس هدھاشمو بیدوأ هدقع نیمھ

 ناھج ھب ار زیلانا وکیس یژولوپوزنا ای و یواکناور یسانشناسنا یعون ھک

 هدوب ھلیبق رد یدنمورین درم زاغآ رد ھک تسا رواب نیا ھب وا .دیامن ھضرع

 عنام نانز ھب یسرتسد زا ار نارگید و ھتشاد دوخ راصحنا رد ارنانز ھک

 ھنالداع عیزوت مدع نیا .تسا ھتشادیم او دوخ زا تعاطا ھب ارنانآ و هدشیم

 روظنم ھب و دندرگ دحتم دنمورین درم نامھ ھیلع ات ھتشاداو ار نانآ ، تذل

 ،دنتشک ار وا یتقو .دنشکب ار وا هدوب یوراصحنا رد ھک نانز ھب یسرتسد

 ناکما نانز کلمت و تذل ھب نیشیپ هویش ھب یسرتسد رگید ھک دندش ھجوتم

 دیزم )٨( دومن رظن فرص راصحنا کلمت ھنوگ نیا زا ھک یتسیاب و درادن

 لیمحت نانارب دنمورین ناسنا نآ ھک ار یمظن نامھ ھک دندش ھجوتم نآ رب

 یپ و دنیامن رارقرب دوخ نایم ار نآ ھنابلطواد ھک یتسیاب دوخ تسا هدرکیم

 وا ھبردپ مشچ ھب ھک دیاب دندوب ھتشک ار وا ھک یدنمورین درم نامھ ھک دندرب

 میرحت زا سپ ،هدوب درم نامھ راصحنا رد ھک ارینانز نامھ مھ و دننک هاگن

 هدقع و دنرگنب نآ ھبردام یامیس ھبو دننک یقلت مراحم اب یانز ارنآ کلمت

 ینانآ دیورف رظن زا ایوگ .تسا تیرشب ھیلوا نارود نامھراگدای بیدوا

 دوخ ھشیپ ار مراحم اب یانزوردپ لتق البق ھک دنا ھتشاذگ ساسا ار تیندم

 یارب یساسا ،هانگ زا ینامیشپ ساسحا نیمھودنا هدش نامیشپو هدوب ھتخاس
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 هانگ زا ینامیشپ ساسحا رگا ھک دھدیم ناشن لیلحت نیا تسا هدوب ندمت حرط

 ۀرود ھب دنک شومارف تیرشب ار مراحم اب انززا ءایح و مرش ای و ردپ لتق

 هانگ زا ینامیشپ ساسحا ،ددرگیم رب شحوت لبقام یتحو تیربرب و شحوت

 زا ھک رھ ھک دنتفگیم ھماع فرع رد و دراد یعضو نینچ زین بھذم رد

 ساسحا یتقو ھک ینعم نیدب ،دسانش یمن ار دوخ ردام و رھاوخ دس رتنادخ

 اب و دشکیم ار ردپ ،دراذگیم رانک ار ءایح و مرش و دریمیم یورد هانگ

 یتقو .دنکیم ناریو ار تیندم و ندمت ساسا ھجتین رد و دنکیم انز مراحم

 نوچ ھک هدمآ تاروت رد ھک مینیب یم ام مینکیم ھعجارم زین یبھذم یاھنتم ھب

 یوحن ھب اجنآ رد هانگ تیعون و دندرک نوریب تشھب زا ار وا ،درک هانگ مدآ

 هرجش نیا تیعون نآرق رد و دوب هدروخ تفرعم هرجش زا مدآ ھک هدش ریبعت

 سپاوح و مدآ ھک تسھ ینشور و حیرص تاراشا رگم هدشن نییعت ھعونمم

 فوشکم ناشیارب ناشیا تروع دندروخ ھعونمم هرجش نامھ زا ھکنآ زا

 دوخ تروع تشھب ناتخرد گرب زا هدافتسا اب دندیشوک یم و تشگ ھنھربو

 ،سنج ھب طوبرم هانگ عون زا دیاش هدوب یھانگ مھ نیا ًءانب .دنناشوپب ار

 ھک دنا هدرکیم لقن ھمحرلا ھیلع لدیب زا ھطبار نیمھ رد یرعش ماھلا داتساو

 : ھتفگ

 هانپو هانگ نیزا ینامیشپ و ھبوتایوگ » تسین ندروخ و تسا ندربورف نیا «

 )ع( مدآ ترضح ھک هدوب نآ یلیلد . اھنآ رئاظن و ناتخرد گرب ھب ندرب

 دزیرب ار ندمت کی حرط نیمز یور رد ھک ھتشاد تیرومام ھکنآ ھطساوب

 ءهزیرغ ندرکراھم نیا .دنزب ماجل دوخ یسنج ءهزیرغ رب ات ھک ھتشگ روبجم
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 رود رایسب یاھ ھتشذگ ھب اھنت ھک تسین  یعوضوم ،ندمت عفن ھب یسنج

 یدوز نیدبرپھش رتکاد یاقآ ھک یوحن ھب نآ راگزور رگید و ھتشاد طابترا

 نایمرد بید وا هدقع زا تبحص ات .تسا هدشن یرپس دنربیم ارنآ عقوت اھ

 هدقع نیمھ هداد حیضوت ینشور ھب دیورف ھک یوحن ھب ھک تفگ دیاب تسا

 یم ینمشد ردپ ھب تبسن ھک رسپ دروم ردً الثم ،دراد ولھپ ود ھک بیدوا

 ساسحا ود ردپ ھب تبسن رسپ یارب ،دراد نالیم رد ام ھب تبسن و دزرو

 ردپ نیشناج ھک دھاوخیم فرطکی زا رسپ دروآیم دوجو ھب ار توافتم

 نوچ یتھج زا یلو ، تسا هارمھ لیامت و یشوخ اب اعبط ینیشناج نیاودوش

 وا رد ساسحا نیا دھدب صاصتخا دوخ یارب ار ردام ھک دوش ردپ دناوتیمن

 ھک دناوتیمن اماو دوش ردپ ھک دھاوخیم وا دروآ یم دوجوب ار ھصقو جنر

 ، دنکیم هولج ییانثتسا تیعقوم کی یو مشچب ردپ تیعقوم آنب ،دوش ردپ

 دھاوخیم وا ھک ار یتذل اما و دننکیم ناحتما ار یجنر نودب تذل ردپ ھکنوچ

 »لادیآ نم «کی یو مشچ و یو یاربردپ آنب . ددرگیم وربور یدج عنام اب

 ھبترم ھب و نتشاد لآدیا نیمھ و ، دیامنیم راوشد نآ ھب یسرتسد ھک تسا

 هزیرغ ىنز سپاو ثعاب ردپ لآدیا نم ھک تسا ندیشک الاب و نتفر دنلب لادیآ

 : ھک دنامھف یموا ھب ددرگیم رسپ رد یسنج

   فازگبدز ناوتن ناگرزب یاجب ھیکت          

 ینک هدامآ ھمھ یگرزب بابسا ھک ات         
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 یگرزب بابسا ھمھ ھکنآ دیما و عمط ھب و ھکنآ رطاخب زئارغ ینز سپاو نیا 

 دوجو ھب هدشن عابشا روفلا یلع ھکرسپ یسنج لیم رد یتارییغت ،دوش هدامآ

 حطس زا اتقوم ار دوخ یاھ ھتساوخ زا یخرب ات ددرگیم روبجم و دروآیم

 تیادھ ھتفوکرس لایما ھناخناھن ات و یھاگآ و روعش قامعا ھب یھاگآ و روعش

 ھبردپ ھب یو یدرف تیعقوم کی ناونع ھبردپ زا لآدیا نم نیمھ و ،دنک

 ھسسؤم کی رما ایو لک ریدم کی تفصب  یعامتجا تیعقوم کی ناونع

 ھبوددنب یم شقن رسپ نھذرد ردپ زا ھک یریوصت ھب و .دنکیم ادیپ لاقتنا

 ھب بوسنم رعش نامھاج ھمھ رد روطنامھ و ... و .. وادخو بھذمو ھعماج

 :ھک دنکیم قدص )؟(فاوط یلو

  )مشیوخ هراپدص لد شورف شاق نم *  مشیپز ھکرھ درذگ لدزا درب یتخل((

 ھک تسا یروصت ددرگیم رھاظ ردپ ریوصت و تروص ھب ادخ ھکنیا
 ثیلثت عوضوم رد امش و ھتفای جاورادخ هرابرد تیحیسم گنھرف رد
 ،نامز تشذگ اب لاح رھب .دیراد یھاگآ نآ زا سدقلا حورو رسپوردپ
 و ینوریب ناھج یاھدادیور اب و دوریم هدش گرزب کدوک ھک ردق رھ
 ینوزف زین زیارغ ینز سپاو ھیلمع ، ددرگیم ھجاوم رامشیب عناوم اب
 یئاین دوخ ھک دیآ یم دوجو ھب یرگید » نم« ناسنا داھنرد ود دریگیم
 تایرفح اب ناسانش ناتساب ھک روطنامھ و بئارغ و بئاجع زا رپ تسا
 ناتساب . دننکیم فشک ار ھتشذگ یاھندمت ،یضرا یتاقبط یاھشواک و
 هاگآدوخان نم نیمھ رد ار ھتخانشان یاھزرم زین ،یمدآ ناور ناسانش
 فشک تسا هاگآ دوخ نم اب ھناگیبً الماک ھک ار یرگید ی»وا« کی
 سانش ناتساب گنوپد اتسوگ لراک زا ناوتیم نایم نآ زا ھک ،دننکیم
 -  ناتسادو،درب مان تسا دیورف کیسالک ناوریپ زا ھک یمدآ ناور

 هدورس لوا عرصمزا شیپ»مشیوخ ءهراپدص لد شورف شاق نم« عرصمو.دشاب یم یزیربت بئ اصزا »مشیپز ھکرھدرذگ لدزادرب یتخل«لوا عرصم)؟(
 نانچمھ)یدالیم ١٩٩٧کرایوین پاچ .ینارھش هللا تیانع فیلات،اھنابز یتسیزمھ یاھزرم٣٣ص(.هدش ھمزمز یلھدرازابرد یلباک فابت طسوت ھک تسا هدش
 یلوزاالاب تیب ، قوف لیالداب سپ ، تسا هدیسر عبطب ییبمب پاچ»ترسم ناتسلگ« یرعش ءھعومجمو بئاص ناوید یردفص پاچرد قوف عرصمود ناتساد
                  ینارھش ع .دشاب یمن یلباک فاوط
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 و تسا یمدآ ناور ھتخانشان یاھزرم نیمھ زا ی ھشوگ یدوخ یاھدژا

 :دیوگیم ھک ظفاح

  تسیک منادن لد ھتسخ »نم« نوردنارد «

  )).تسا اغوغ رد و ناغف رد »وا«و مشومخ »نم« ھک       

  »نم« ھک ظفاح .دنکیم تیاکح »هاگآدوخان« نم نیمھ زا عقاو رد 

 SUPER   رترب نم ھطساوب عقاو رد .تسا شوماخ وا )EGO( ووا هاگآ

EGO(( نامھ ھب و هدش ھتخاس شوماخ . دھازو بستحمو ھغوراد و سسع 

 ھبارنآ ،تسا هدادیمن ار تیلاعف هزاجا ھک ظفاح یاھ تساوخ زا شخب

 .دھدیم رازآ ناھنرد ار لد ھتسخ ظفاح و تسا هدروآ رد )ID( وا تروص

 یاھرادنپ زا و تسا شوماخ ودروخ یم لد نوخ ھک تسا ظفاح تلاح نیا

 .یتیاور و درادن یتیاکح رترب نمو نم ىالاب حوطس رد )ID( ءهدننک هارمگ

 ریوصت ای و زئارغ ینز سپاو و رترب )نم(و) نم(و وا نایم ھطبار نیمھ رد

 اب طابترا و جراخ ناھج اب سامت رثا زا راتفگ و نایب هوحن ریغت ىتحو ،نآ

 ار یسوم دواد یاقآ تاظحالم ھک میھاوخیم رگید رابکی ،رگید یاھ نم

 دواد یاقآ . مینک یروآدای ،نوتاخورخ و کزینک ناتساد رد انیلوم ھب عجار

 راركت تأرج مھ مراد یترھش ینابزدب ھب ھک نم یتح(( :دنسیونیم یسوم

 دواد یاقآ ھک دینکیم روصت ایآ ما هدومنن ھتشون نیرد ار انیلوم ظافلا نیع
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 یاعدا نینچ ناشدوخ ھن ھکنوچ !ریخ ھن ؟دنشاب یناحور کی یسوم

 نابز دب مدآ ھکنآ لیلد ھب دراد ناشیا قح رد ینامگ نینچ یسک مھ ھنودنراد

 شا ھمھ فوصت ھک تسنیا ھیفوص روعش و راعش ھکنوچ دشابیمن یناحور

 دض یتح و یناحور ریغ مدآ کیارچ ھک تسنیا شسرپ یلو .تسا بدا

 ترھش ینابزدب ھب ناشدوخ لوق ربانب ھک یسوم دواد یاقآ دننام ھب یناحور

 ار ییاھزیچ یگرزب ھمھنآ اب ییانیلوم و دننکیم تیاعر ار بدا ،دنا ھتفای

 یاقآ دیاش !!. دننکیم ایح نآ ندرک دای زا یسوم دواد یاقآ ھک دنکیم رکذ

 دنا ھتشادنپ و ھتشاگنا انیلوم زا رتالاب ار دوخ تمرح دوخ شیپ یسوم دواد

 »... ھب ھک نم« :دنیوگیم ھک دنشکیم ام خرربار دوخ یراوگرزب و لضف ھک

 :دیوگیم ھچودنیب یم ھچانیلوم یلو

   تسا رخرن یمیھب سفن نیا کناد «

 تسارت نیگنن نیا زا ندوب وا اریز 

 وا دھدب رخ تروص ار ام سفن 

 وخ قفورب دنک اھ تروص ھکناز

 ھکنآ اب ھک دنا هدید ار یزیچ زینک و نوتاخورخ ناتسادرد یسومدواد یاقآ

 .دنا هدید انیلوم ھک ار ھچنآ اما و دنا هدرواین نابزبارنآ دنراد یدب ینابز

 کی یفوص دید اساسا .دندرک مھو دندومنیم ریبعت ام یارب ارنآ ھک یتسیاب

 کتورگن ءزج دید کی ناش لاثما و یسوم دواد یاقآ دید و تسارگن یلک دید

 اھنت ناویح ای ورخ زا و دنکیم حرطم نآ تیلک رد ار ھلاسم انیلوم تسا رگن
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 نامھ ھبودرگنیم لک کی تروصب نآ ھمھ ھب ھکلب درگن یمنارنآ یلسانت تلآ

 ءایحو مرش یسنج لئاسم رد ھک تسا یرگن کتدید نیمھ و ،ارناسنا ناس

 ھب رگا ام  .ار بھذم ھب ینیبدب ،کیزفاتم ثحابم رد و ددرگیم ببس ار

 ، ار ءهرظنم ھک ای و یناویح ای و میرگنیم نآ تیلک رد ارناسنا انیلوم شور

 تسا لامجلا ملع عوضوم و تسا ابیز نآ تیلک رد هرظنم نآ و ناویح نآ

 یم ار یاھزیچ .مینک ھشیپ ار یرگن کت یسوم دواد یاقآ دننام ھب رگا یلو

 رتکاد یاقآ قاذم ھب رگا لاح .مینکیم یراددوخ نآ رکذ زا ھک مینیب

 رظن زا یتح و مینک تبحص یسوم دواد یاقآ و ناحلا دیعسراھب مناخورپھش

 ابیز شا ھمھ و تسا تذل عوضوم دوخ تیلک رد و زاغآ زا مھ ناسنا دیورف

 عوضوم و تذل ھک تسا صصخت و ندمت لماکترثا ردأ دعب نیا و تسا

 الثم .دنکیم ادیپ فاشکنا و ومنو ددرگیم رھاظ ندب زا یاھشخب رد توھش

 روط نیمھ و دنکیم ادیپ لاقتنا هاگنمیشن ھب زاب و عورش نھد زا لوا تذل

 ،توھش ھتفای زکرمت طاقن رد ، صصخت نیمھ ساسارب ار اھندمت دیورف یتح

 نھد ندمت .دیآ یم دوجو ھب ھک یندمت نیتسخن درادنپیم و دنکیم یدنب ھقبط

 دننکیم ھچراپ ار یئابیز تیلک ھک تسنیا صصخت تفآ .لیبق نیمھ زا و تسا

 ار یسنج قالخا رد یراکایر ھک ای و یسنج قافن ،یسایس قافتاب هارمھ و

 اب و دننکیم یگدنز صصخت رصع رد ھک یسوم دواد یاقآ و ددرگیم ببس

 دننیبیم ارنآ یلسانت تلآ نامھرخ زاً ارھق ، دننیب یمایاضق ھب یرگن کت دید

 رازبا و ءاضعا لفاسا رکذ یاجب ھک ار یو یاضعا لفاسا مھ ناسنا زا و

 دیدزرطب رگا ام یلو دنربیم راکب ار »ینماد ریز شحف« حالطصا شحف

 میریگب رظن رد نآ لک اب ھطبار رد ار ءزجو مینکوخ یرگن یلک ھب و یولوم
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 دید توافت نیا و . دنامیمن یقاب یسنج قافن ای و ءایحو مرش یارب یعوضوم

 .تسا کزینک و نوتاخورخ ناتساد لیلحت رد یسوم دواد یاقآ دید اب انیلوم

 شخب کی ،میدید ار انیلوم دیدزرط اب یسوم دواد یاقآ دید توافت ھک لاح

 ھکنیا نآ و دریگیم طابترا ام ثحب دروم عوضوم نیمھ ھب ھک ام شسرپ

 ھچنآ رکذ زا .دنا هدید ناتساد ھب ھک یرگن کت دیداب یسوم دواد یاقآ ارچ

 رد ھکنآ ظاحل زا ؟یچ یارب ءایح ،دنا هدرک ءایح دنا هدینش ودنا هدناوخ

 »یرترب یاھنم« ھب ،ناشیا )EGO( نم عامتجا رد و دننکیم یگدنز عامتجا

) SUPEREGOS( رد یئ »وا« ھک دنا هدید تیبرت ردقنآ و تسا ھجاوم 

 )ID( نتفرگ لکش زاغآ رس ھک ار تیلوفط هرود و دننک تسرد دوخ نم

 تسا زیارغ ینز سپاو نیا تقیقح رد و لیبق نیزادنا ھتشاذگرس تشپ تسا

 حالطصا و دنک تکا یسوم دواد یاقآ دننام ھب ات درادیم او ار صخش ھک

 یاضعا نامھ ھب هراشاو نامھ زا ھیانک ھک دربب راکب ار »ینمادریز شحف«

 تسین حرطم» لوا لیدعت «لصا زا وگتفگ یتالاح نینچ رد .تسا یلسانت

 یراکمارح ھب تسا هدرکن رکذ ار دوخ مان ھکنآ رطاخب ار هراچیب یونابش ھک

 ءاضعا لفاسا زا یسوم دواد یاقآ ھک ھبجوم و تلع نامھ ھب دنا هدرک مھتم

 ھک ھتساوخن ونابش لیلد نامھ ھب ،دنا هدرب مان ھیانک ھب »ینمادریز شحف« ھب

 دح نیا ات ھک یونابش ھنرو، دنک شاف ار دوخ مان دیعسراھب مناخ زا داقتنا رد

 لیدعت لصا زا مھ ،دمھفب یرگیبزل اب ار ییارگ ثنوم ھطبار ھک دراد داوس

 و هزیرغ ینز سپاو ھکیتقو تسا ھتشاد یھاگآ یسوم دواد یاقآ دننامب لوا

 »نم «روعش حطس زا ار تذل زا یشان یاھتساوخ و اھزاین ندنارو درطزاب

 یتح اھتساوخ نیا زرابت هوحن اھنت ھن میئامن یسررب )ID ( روعش تحتام ھب
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 ھلاحتسا راچد میربیم راکب ھتفوکرس لایما و اھتساوخ نیا هرابرد ھکیتاریبعت

 شحف« حالطصا ار »یلسانت یاضعا« ھیمست یاجود ،درکیم ینوگرگد و

 لیلد و میئامن تبحص رتشیب لیصفت ھب میھاوخب رگا و دریگیم »ینمادریز

 نیمھ رد دیورف ،ھک میروآیم لاثم ار باوخ، مینک ھماقا تجحو میئامن ھئارا

 تسدب ار یناوارف یاھلاثم ھک هدش ھمجرت زین یسراف ھب ھک دراد یباتک ھنیمز

 و روھظ لاجم یرادیب رد ھک ءھتفوکرس لایما نامھ ھب ھنوگچ ھک دھدیم

 زرابت و دندرگیم راکشآ نآ کیلوبمس و ھنوگرگد لکش ھب دنا ھتفاین ار زورب

 یاھلاثم ھمھ و ھمھ هدرکیم جالع دیورف ھک ار یناور نارامیب زاب و دننکیم

 یلنوت ھب ھک دیآ یم امش باوخ ھب رگا .تسا الاب یاعدا نامھ یارب یناوارف

 عامج ءهدز سپاو لیم نیا ھک دنیوگیم امش یارب ناواکناور، دیا هدش لخاد

 هدرک زرابت لنوت ھب ندش لخاد تروص ھب امش هاگآ دوخان ناور رد ھک هدوب

 لنوت ھب ندمآرد و عامج ھب ھتفوکرس لیم نایم ھطبار رگا لاح، تسا

 یولوم الثم یفوص کی ھک یتقوارچ دشاب شریذپ لباق یراکناور شنادرد

 مسر ھب و میوش بجعت راچد نآ زا ام .دریگیم لماک درم یارب یزمر ار ین

 نیا ندرب راکب ناشارت رذع« : ھک میئوگب یسوم دواد یاقآ دننامھ وراکنا

 تیناحور رب لمح ار لمع نیا رگید یارعش زا هدعو یولوم رعش رد تاملک

 نارعاش نیا ،یناحور ماقم یولع ضحم ھک دنا هدیقع نیا ھب اھنآ،دنیامنیم

 لیم رگا »درادیم فاعم یقالخا ریباعم وچمھ تاعارم زا ،ار اھنآ،

 .دزاسیم ھلاحتسا و ینوگرگد راچد ار تاحالطصا و میھافم ءھتفوکرس

 و ھتشک ار دوخ سفن یتح ھک دراد ترھش ھک فوصتم و یناحور صخش

 ھلاحتسا ھلسم ارچ ، دنزیم راھمارنآ لقا الو دشکیمن مھ رگا ای و دشکیم ای
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 لوبق وا قح رد یرگید حالطصا ھب ار حالطصا کی لیواتو میھافم نتفای

 ھمھ ات ھک دھدیم هزاجاامب یراکناور شناد .میشاب ھتشادن اور و مینکن

 لخاد ) رترب نمو ()و ا(و )نم( تالاعفناو لعف رد ھک ھناقشاع یتاحالطصا

 ھنیمز ھکنوچ میریذپبردص ھعس اب ھیفوص دزن زا رنآ ھیجوت و لیوات دندرکیم

 زئارغ ندز سپاو ةطساوب لوا مدق رد یتحو یدایز ھنامیپ ھبات تیناحور

 رگید یارعش و یولوم تیناحور ناشارت رذع زا رگا ام آنب ، ددرگیم هدامآ

 ھک میسرپب دوخ زا ات ھک دنام یمن یقاب نآ تصرف و لاجم رگید میریذپبار

 هدوب فاعم یقالخا ریباعم تیاعر زا تاحالطصا نیا ندرب راکب رد ناشیا

 »زئارغ ینز سپاو« تیناحور زرم رد رگید تاحالطصا نیا ھکنوچ . دنا

 رگا یلو دنا ھتشگ هدولاپ یقوجلس نیدلا حالص داتسا ریبعت ھب و ھتفای دیعصت

 رتکاد یاقآ ھک هویش ھب ار زئارغ عابشا نامزمھ و میوشب تیناحور رکنم

 یم یقاب دوخ هدولاپ تروص ھب تاحالطصا نامھ ، دننکیم ھیصوت رپھش

 یونثمرد ھنو »راھب ءھفوکش ناوید رد « اھنآ هرابرد تبحص و ثحبو دنام

 یاقآ امش .تسام ھعماج ءهدش لوبق یاھرایعم و یقالخا لوصااب فلاخم

 ریغ یاھلاثمرد زئارغ عابشا اب تیناحور لاثم رد ار زیارغ یسومدواد

 ھلابند و وریپ دیعسراھب مناخ ھک تسنآامش رادنپ و دینکیم ناسمھ یناحور

 دیعسراھب مناخ زا و ھیربت ارانیلوم ارچام ھک دینکیم بجعت و تسا انیلوم ور

 ءهرعاشالقا ( دیا ھتفگ ھک دیتسینامش نیا رگم ھکنیا رطاخب، مینکیم داقتنا

 ھك تسنآ ءھنیرق نتشادن تیناحور یاعدا نیمھ ))درادن تیناحور یاعداام

 ادیپ یلاعت و دوش هدز سپاو یسنج زئارغ ھک تسین نآ راد فرطام ءهرعاش

 دنتسا ناحلا دیعسراھب مناخ نامج رت ورسفم ھک رپھش یاقآ یاھ ھیصوت ودنک
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 ناوید رد ھک ہناقشاع تاحالطصا ھیلک آنب تسام یاعدم نیرب هدنز هاوگ ،

 یسح قح نیرتگرزب ھبرپھش رتکاد یاقآ ھتفگ ھب ھتفر راکب »راھب ءھفوکش«

 ارنآ رگا ام و درادن یرگید لیواتو ھیجوت مادک و دریگیم طابترا »سكس«

 ھشیدنا و رکفب تروصنآ رد میئامن ریبعت نآ ءھتفای یلاعت و هدولاپ تروصب

 تروصن امھ ھب ار ھینوقو خلب ریپ رگا یلو میا هدرک تنایخ ناوید بحاص

 ھتشاد اور متس و ملظ یولوم قح ھب عقاو رد میمھفب و میناوخب نآ ءهدولاپان

 رگید نارعاش ھک تسا دوجوم لیلد ھچالاح« :ھک دیا ھتفگ تھج یبامش و میا

 تسامش یگدزباتشرس زا و تھج یبزابو» دننکن یوریپ ناشیا زا راھب نوچ

 دنا هداد تعانق نیا ھب ار دوخ و دنسرتیم ضارتعا زا مدرم « :دییوگیم ھک

 یقالخا قیمع سرد ھئارا الصا تاملک وچمھ دربراک زا انالوم دارم ھک

 زا لبق تلاح نایم ،امش ». تفرگ رظن رد دیابن رھاظ ینعم و هدوب یفسلفو

 قرف چیھ حالطصا نامھ ةلاحتسا زا دعب تلاح اب حالطصا کی ةلاحتسا

 یاھزرم رد »رترب نم« ھک دیرادن ربخ رگم ودیا هدشن لیاق ار یتوافتو

 یاجودنادرگیم یلاح ھب یلاح زا ار میھافم ھنوگچ و دنکیم دادیب ھچ »نم«

 ار زاجم و دریگیم نطابرب لیلد ار رھاظ و دنکیم ضوع ار اھنآ تالولدم

 هدیقع ار هدنراگن لیبق نیمھ زاو حیرص رب ھناشنار ھیانكو تقیقح رب لیلد

 شناد نیمھ قیرط زا دوشب نکممار یبدا عئانص رتشیب ، ھک تسنیارب

 و یھاگآ دوجو اب یسوم دواد یاقآ یتقو .دومن یسررب و لیلحت یواکناور

 ینماد ریز شحف« یلسانت یاضعا رکذ یاج ھب ،لوا لیدعت لصا زا عالطا

 اھناغفا ام«:ھک دھدیم ناشن بكاوك عاضوا ،دنریگیم راکب ھیانک روط ار »

 یضعب رشب ماوقا رگید لثم یقرش مانب ھجو دشاب ناملسم مان ھب ھچ
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 زا اھنازا یوحن ھبام ھعماج، ھک میا هدیشارتدوخ یارب یروتلک یاھرایعم

 هدیشارت یاھشزرا زا امش ھک ار یلاثم نآ » دننکیمن یلاخ ھناشاھنآ زا لودع

 اب ھطبار مایق یارب ام ھک تسینابزب ھتسباوودیا هدرک دای یروتلک

 ھچوک یاھ ھچب لثمو نتفگن وت ار ناگرزب لیبق زا ،میرب یمراکبرکیدکی

 یسک یتقو ھک تسنآ تلع ھب هدش هدزام شوگ ھب یکدوک زا ھک ندزن پگ

 نم نموا( ثلثم ينیبلا تاذ لادج رد یگرزب ات یکچوک زا ،دوشیم دلوت

 هدنسیون و دوشیم رجات الثم ھک دنکیم بسک عامتجا رد یتیوھو تیھام )رترب

 یرتکرک یو یارب فاصوا نیا ھعومجم ھک نامھب و نالف یاقآ و لکریدم و

 ھک دیآیم ھتفگ باطخ ماگنھ ھب و لومعم قبط ھک دھدیم یزیامتم و صاخ

 »وت« یسک ھب باطخ ماگنھ ھبام ھکیتقو رگم لیبق نیزا روھمج سیئر یاقآ

 هدرک بلس وا زا ار فاصوا ھمھ ام ھک دراد ارنآ ینعم عقاو رد  ،مییوگیم

 نوچمھ ار وا و میا هدرب راکبار باطخ »ریمض« ھک ار باقلا ھمھو میا

 ادیپ تھابش ءهدش طقس نینج کی ھب و میا هدرک یقلت تیھام نودب »یتیوھ«

 )وت( درادن یاولح اعدو ھملكو مسارم مادک ،مینک نفد ار وا رگا ھک دنکیم

 و ھملک دیعسراھب مناخ دننام ھب ،ھک تسا زاجم ھناقشاع تایبدا رد اھنت نتفگ

 ندزن پگ ھچوک یاھ ھچب دننامب اماو میریگبراکبار »یئوت یب« حالطصا

 یاھ ھچیرد زونھ ات ھک تسنآ تلع ھب ؟ هدشن ھتفگ زاجم ام روتلک رد ارچ

 و ھتفرگن لکش دربیم مان نآ زا ظفاح ھک یتوا نامھ ناشیا داھنرد و ھچوک

 )وا( ھکنآ یاجبو ھتفرگن لکشدربیم مان نآزا ظفاح ھک یت )وا( ھکنآ یاجب

 و تسا اغوغو ناغفرد ناشیا )نم( دشاب اغوغو ناغفرد نانآ ) ID (و ی

 دوجوم کی ھک یسک اما و درادن یبیع و تسا زاجم دننکب مھ ینابزدب رگا
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 دوخ خیرات دراو زونھ ات ھک ھچوک یاھ ھچبدننام ھبوا ینابز دب هدش یخیرات

 ھک یتقو هرخآلاب ،تسین هدیدنسپ مھ یلیخ دنا ھتشاذگن مدق عامتجا ھب و هدشن

 ھک میوشیم ھجاوم ارعش زا رگید هورگ کیراثآ ھب هرخآلاب «ھک دییوگیمامش

 ھک »تسا کیکر اھ یضعب معز ھبو «هدرپ یبردقنآ ناش تاملک باختنا

 میروخیمرب نآ ھب » ھچوک یاھ ھچب« ھعماج نییاپ تاقبط حالطصا رد اھنت

 ھفیظو امش ھک تسا روآ هدنخ یظاحل زا امش یدنب ھقبطو فینصت نیا»

 یچ ھک دیا هدرک شومارف تسا هدرک ناونع رتراس ھکیوحن ھب ار تایبدا

 ار ھچوک یاھ ھچبو لافطا امش مسیونب یک یاربو میسیونب ھنوگچ و میسیونب

 ھک دوشیم مولعم ودیا هدروآ باسح ھب ھعماج نییاپ تاقبط ءھلمج زا

 جیھامش یالاب امش یصخش یاھسیررب ای و نافوکش ءھعماج زردناودنپ

 یبایزرا ناش مادنا و دقو رمع یورزا ار یعامتجا تاقبط ھک هدرکن یریثات

 رارق نیئاپ تاقبط رد تسا هاتوک ناشدق ھک ار ھچوک یاھ ھچب ھک دینکیم

 دید زرط عون نیا اب زابوالاب تاقبط رد ،تسا دنلب نامدق ھک ار ام و دیا هداد

 ھعماج دید زا ام یانیلوم نافرع دقن ھب ،دیھاوخیم ھک تسا یسانش ھعماج

 ھک روطنامھ .دننکیم تبحص هدرپ یب ھچوک یاھ ھچبرگا ،دیزادرپب یسانش

 .تسا دیورف بتکم زا تشادرب و لیلحت یورب میداد حیضوت الاب هرقف رد

 ھب و نارگراک نامھ ھک ھعماج نییاپ تاقبط یھگناو سکرام بتکم زا ھنو

 تایبدا ،دنا یکنوتسرابز نامھ ام یلحم ناتسینومک داھتجا و حالطصا

 تسدب ار ھعماج نییاپ تاقبط تایبدا زا ینابیز ھنومن ام و دنرادن یکیکر

 نم ھب دیمھفب ھک دیا ھتسناوتن ار »ھقبط« حالطصا لاح ھب ات امش رگا ،میراد

 هدرزآ یلودیا هدیمھف نآ زا رتھب ار یرگید حالطصا زا کی مادک ھک دیئوگب
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 مھ سکرام ىتحو ما هدیمھفن مھ نم ىرت يلاع ةیوسو حطس کی رد ،دیوشن

 رب و دنریگیم دیلوت زا ھک ءهرھب ساسا ھب ار تاقبط ھک ممھفیم ردقنیا یلو ،

 ھنو ،دننکیم یدنب ھقبطو فینصت یتیعقوم و دنراد دیلوت رد ھک یشقن ساسا

 ھجوت ، ناوج ھقبط ھک دنیوگیم ھناقمحا ھک ناشیا رمع و تماقودق یورب

 خلب ریپ اب ھطبار رد ار کزینک و نوتاخورخ ناتساد امش نوچ ھک دینکیم

 تاریبعت زا صوصخبو نآ زا ھک دیا ھتساوخن و دیا هدرک رازگرب )زامغا(

 ،امش زودلاوجو نزوس ربارب رد ھک میھاوخیمن مھ ام ،دییامن ضامغا انیلوم

 ھک میریگبراک زامغا زا نآ ربارب رد ھک میھاوخیم ھکلب میریگبراک زامغا زا

 :دنا ھتفگ

 ھمادا دوخ راتفگ ھب اھزامغا نیمھ ھلسلس ھب امش ) .صاصق حورجلاو (

 یناکاز دیبع یسراف نابز رد ارس لزھ نارعاش ھنومن نیا یاھلاثم( :دیھدیم

 لزھ هدع نیا ھک تلع نیمھ ھب .دنتسا هریغ و راشفا جریا هایس لیعامسا

 هزیگنا ھب عقاو رد نارعاش ھنوگ نیا )مینکیمن داقتنا ناشرعش زا ،دنتسھارس

 دنروایب نیئاپ »اھوا« حطس ات ار اھ )نم( ھک دنھاوخیم »رترب نم«زاداقتنا

 اھنت وا ایو )IDS( نیمھ عقاو رد و دننک جیسب)رترب نم( ربارب رد ارناشیا و

 لمحت زا »اھرترب نم« ھک یطیارش رد و دنا اھ »نم« نامھ زا یشخب

 صاخ بداو رنھ قیرط زا دنھاوخیم ، اھ نم زا یضعب ، دندرگیم جراخ

 دنناوتب ھک ات دنزاس جراخ اھ) نم( دنبودیق زا اراھ )وا( )IDS( ناشدوخ

 یجاح دیا هدرب مان ھکیناسک نایم زا دنناروشب )اھرترب نم( ھیلع اراھ )نم(

 ھیناما هرود زا داقتنا رد »لاغش و گس« مانب دراد یباتک هایس لیعامسا
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 ةبترمات ار لاغشو كس عقاو رد لاغش و گس نایمزا وگنخس باختنا

 حطس ات ار قطان تاناویح زاب و تسا ندربالاب »قطان تاناویح« نایوگنخس

 زا یعون کی نیا .تسا ندروآ نیئاپ »قطان ریغ تاناویح«و لاغش و گس

ً ادعب ھک تسا رنھ رد بالقنا ای و یبالقنا رنھ کی روصت ای و بالقنا

 عقاو رد ،واگ بیجن ھک دنتفگیم ام مدرم ھک مھ یتقو میدرگیم نآ ضرعتم

 گس ھلوت دترم یکستواک ھب ھک مھ نینلودندرکیم هدافتسارنھ عون نیمھ زا

 )وا(ای)وID( نایغط زا ییاھ ھنومن ام .هدوب ھنیمز و نتم نیمھ رد تفگیم

 تحارص اب یدوخ یاھزدا ناتساد رد )رترب )نم( و )نم( ھیلع رب ار

 ھب ھن امش رادنپ سکعرب ،مینکیم هدھاشم نآ کیلوبمس ھنوگب مات حوضوو

 تلع نیا ھب ھکلب مینکیمن داقتنا ناشیا زا دنتسا ارس لزھ ناشیا ھک تلع نآ

 عجار دیورف و یخوش ار ) دج(و دنریگیم )یزاب( ھب ار )تیعقاو( ناشیا ھک

 ینعم مینک داقتنا ناشیا زا رگا ام .دراد یاھ یسررب )جازم( یسانش ناور ھب

 یلقع مک نیا ھک میا ھتفرگ ضوع ، )تیعقاو( ھب )یزاب (ھک دراد ارنآ

 عوضوم هدمع تمسق ھک تسا حضاو(  :دیئوگیم ھک امش، دھدیم ناشنارام

 و سکس هریغو ودرا ،وتشپ ،یکرت، یبرع یاھنابز لثم یسراف رد ار رعش

 یارب امش )هریغو ریطاسا ،تایقالخا نید مھار ھیقب  ،دھدیم لیکشت ترھش

 باختنا ھک ار کزینک و نوتاخ رخ لاثم نامھ اھنت یولوم مالک زا ھنومن

 ناتساد نامھ زا ریغ ھب یونثم رتفد تفھ رد ھک دیھدب فاصنا دوخ ،دیا هدرک

 «و )تسا حضاو( ھک دینکیم مکح نینچ ھک دیا ھتفای یرگید ناتساد ایآ ،

 نآ ھب ار ھیقب نیا هدش ھک مھرابکیدنیایب .. و .. و هار ھیقب« و »هدمع تمسق

 زیچ ھچ یارب انیلوم یونثم رد تیرثکا و تیلقا ھک دییامن ھسیاقم ناتساد
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 ءھفوکش( ناوید رد تیرثکاو تیلقا اب دینک ھسیاقم ارنآ و هدش هداد صاصتخا

 ھمادا نینچ دوخ راتفگ ھب تسویپ .تسا انیلوم وریپ امش رادنپ ھب ھک )راھب

 ،لعل بل ،ریلد ،قارف ،لاصو ،ھقوشعم رای لیبق زا تاحالطصا( دیھدیم

 یرشب رکذلا لوا هزیرغ نامھ زا ھیانک زا زج ھب هریغ و یتسرپ تب شوغآ

 رگا اھنیا .دینزیم نخس دوخ هداراو لیم فالخرب دیراد امش عقاو رد )تسین

 ینز سپاو ھجیتن رد ھک دراد ارنآ ینعم .دنشاب یسنج هزیرغ زا یا ھیانک

 دوجو ھب ھک تسا یزیرغ شیالاپ ودیعست ھسورپ کیرب انبو هزیرغایوزیارغ

 هدش هدولاپ یگدولآ زا اھنیا ،یسنج هزیرغ یگتفوکرس ھجیتن رد ای و دنا هدمآ

 عنم ھک تسھ مھ ھطساو نیمھ زا و دنا ھتفرگ رارق رعش عوضوم ھک دنا

 رد اتدمع امش هابتشا .تسا یسراف رعش گرم بجوم اھنآ ندربراکب

 نامھ زا یا ھیانک زج ھب تاحالطصا نیا ھک دیراد رواب امش ھک تساجنیا

 دراوم زی رغ رگراکن داتسا ھکنآ لاح .دنتسین سکسایو یسنج هزیرغ

 دنا هدرک یسررب لیصفت ھب ار تاحالطصا ھنوگ نیا یسنج ریغ لامعتسا

 نیمھ دیا هدیزگرب ارنآ امش ھکیتاحالطصا نایم زا ناشیا زا بیقعت ھب مھنمو

 یرتسبش زا مینکیم باختنا ار ) یتسرپ تب( زیگنارب لاجنج حالطصا

 :دیونشب

 ناھنپ تسینامیا رفک نورد          ناھنپ تسیناج یتبرھ نورد

 

 یتشک هارمگ دوخ نید رد اجک                 یتشگ هاگآ تبز رفاک رگا
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 .تسا یتسرپ تبرد قح ھک یدرک نیقی           تسیچ تب ھک یتسنادبرگ ناملسم

 :دیوگیم لابقا ھک ایو

  داھن یرگمنص مسر ناھج رد روضح قوذ

 ار راودیما ناج دھدیم بیرف قشع 

 طابترا یسنج هزیرغ رب دوخ ھقیلس و قوذ ھب ار راعشا نیا دیئوگب لاح 

 یرگید عون زا ھکنیا لثمامش هرخآلابو ؟ریخ ایو دوشیم ھک دینیب ھبودیھدب

 زا هدع میرذگب ھک مھنیا زا :دیئوگیم ھک دیربیم مان تاحالطصا ھنوگنی زا

 ،نیرمرم ھنیس شامق زا تاملكً اضعب و ھتشاذگ رتارف یکدنا اراپ نارعاش

 ھکیلاح رد ،دنربیم راکب دوخ مالک رد ار هریغ و ناتسپرانا ،نیمیس دعاس

 ار تاحالطصا و تاملک وچمھ دربراکب ھلصوح نادنچ اتدمع ام روتلک

 اھنت اھنآ لمحت دنوشیم هدربراکبزغن راتفگ ءھفافل رد اھنآ مھنآ اب . درادن

 ھعومجم نایم رد ھک تساجنیا بلاج ))تسا روصتم هدیشک الاب ناوربااب

 رارق ھنیسو دعاس مود ھعومجم نایمرد و شوغآ و بل تاحالطصا لوا

 ءهزیرغ زا یا ھیانک ھک ار شوغآ و بل ام روتلک ھک دوشیم ھنوگچ و دراد

 یاقآ ھک دنک لمحت دناوتیمن ار نیمیس دعاس اما و دنکیم لمحت دنادیم یسنج

 (زاو هدیشک الاب ناوربا و )ھلصوح( زا مود ءھعومجم ھب تبسن یسوم دواد

 زا یتیساسح نینچ لوا ھعومجم ھب تبسن اما و دننکیم تحص) لمحت

 ءھئاسا نیمھ ھلسلس ھب یسوم دواد یاقآ .دنناد نالقاع ؟ دنھدیمن ناشندوخ

 ناحلا دیعسراھب مناخ زا عافد هزیگنا ھب ام یگنھرف ناگرزب ھب تبسن بدا
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 نیرتکچوک راھب مالک رد اما ( دنیوگ ءاک رشورپھش رتکاد یاقآ اب ییوسمھ و

 ھنایم یزاب سنجمھ اب ونابش انایحا رگا .دوشیمن هدید یزاب سنجمھ ھب ینامیا

 تمسق نامھ دیاب لوا ناشیا مراد یرتدب رابخا ناش یارب مھ نم ،دنراد یدب

 رعش رد ھکییاج رھ ھک دننادب ادعب و دنیامن رورم ار یدعس مالک )تایلزھ(

 ھب درم رعاش راکشآ فارتعا زا .ھتفر یرکذ )طخ( زاوتشپ و یسراف

 نارسپ ھصاخ تافص زا یکی طخ اریز دنکیم یگدنیامن یدنسپ سنجمھ

 و دنا ھتفگ ھک دنا هدرک شومارف ھکنیا لثم یسوم دواد یاقآ ) تسا ناوجون

 زا دنتسا ارس لزھ هدع نیا ھک تلع نیمھ ھب ام: ھک ونابش ھب خساپ رد مھنآ

 ار ھبیاطم و یخوش ینعم )لزھ( یبرع نابز رد )مینکیمن داقتنا ناشرعش

 رگا لاح تسا لاد دشو میج رسکب تسا )دج( حالطصا نآ ابداضتم ھک دراد

 مسربو يخوشو لزھ روطب ار یزاب سنجمھ ھک دنھاوخیم یسوم دواد یاقآ

 ھک میرادن نآ رس مھام دنیامن جاتنتسا ظفاح و یدعس راعشا زا یکرخسم

 راھب مناخ رعش زا عافد هزیگنا ھب رگا یلو میریگب یدج ار ناشیا نخس

 ھک میئوگیم مھام دنریگب یدج و دج ھب ار لزھ ھک دنراد ھقالع ناشیا .دیعس

 رد لاعفاو رئامض ھک دننادیم یسوم دواد یاقآ میریگب یدج ار ھلاسم نیا

 رعاش ھک یتقو و درادن یتوافت و قرف ثنوم و رکذم یارب یسراف نابز

 ظفل نیمھ دوخ دربیم راکبار تسرد و )رای ( حالطصا ،درم و یوگ یسراف

 نیمھ دوخ و ثنؤم ھب ای دشاب رکذم ھب ھجوتم ھک دراد ار لامتحا و درھ

 ھب ار نامگو روصت نیا ءهدع یارب نکمم ھک تسا نابز یکینخت ھلاسم

 دراوم رد اما و .تسا هدوب زاب سنجمھ هرعاش ای و رعاش ھک دروآ دوجو

 تمالع ا رنآ یسوم دواد یاقآ ھک یوحن ھب و دوشیم رکذ »طخ« ھملک ھک
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 هدنیوگ یدنسپ سنجمھ ھبارنآ ھک یتسیابن مھزاب ،دنا ھتفگ ناوج رسپو رکذم

 یاقآ زیزع داتسا ما ھتفگً البق ھک روطنامھ اریز دومن ریسفت و ریبعت درم

 و نافرع رد ھشیمھ »طخ« ھک دنا هداد ناشن حوضو و یتسرد ھب ،رگراگن

 ءھقراف تمالع نآ زا ،یسوم دواد یاقآ ھک ینعم نامھ ھب ھیفوص گنھرف

 میاھ تشاددای زا یکیرد نم دیآ یمن ، دنا هدرک جارختسا ار اھ ھچب ناوج

 )زمر( ھنوگب ار دوخ تاحالطصا ھیفوص ھک مدوب ھتشون تھکن داتسا یارب

 ھک دیاب » ھبش ھجو« ھشیمھ ھیبشت رد ھکنوچ ھیبشت تباب زا ھنودنربیم راکب

 )لوبمس( ایو )زمر (رد اما و دوش هداد ناماسورس ھیبشتات ھک دشاب دوجوم

 رھ یارب یزمر ناوتیم ار یزیچ رھ و تسا دازآ یدنبودیق نینچ کی زا

 اپ شیپ و هداس بلطم نیمھ ندیمھفن ودرک باختنا و دربراکب یرگید زیچ

 هدیدرگ ءاگرش و یسوم دواد یاقآ یرگنژک و یمھف جک ثعاب ھک تسا هداتفا

 و ینآاق دننام ھب ھنارعاش تاھیبشت بابزا ار ھیفوص تاحلطصم ھک تسا

 رد ار هریغ و )طخ (و)رای (حالطصا مھام رگا یشحو ،دننادیم نارگید

 نآ ءهدنیوگ یزاب سنجمھ رب یلیلد  ،میریگب مھ »رکذم«درم رعاش رعش

 حیضوت »رکذم« خیرات مانب یکچوک ھلاسر رد ینیھارب اضر و دوب دناوتن

 نیمھ زا دراد رارق یسامح ھلحرم رد زونھ اتام تایبدا نوچ ھک تسا هداد

 متخ )رکذم( ھبو عورشم »ركذم« زا باطخ ھغیص ھک تسھ مھ ھطساو

 کی مھ ام تایبدا ،مینکیم یگدنز رکذم خیرات کی نتم رد ھک ام و دوشیم

 تمالع» طخ لاثم« رد رکذم قوشعم دورو ھکنآ ھن و تسا ھنادرم تایبدا

 ردیش یشیرناھزن ام ھک روطنامھ و دشاب هدوب یدنسپ سنج مھرب ھناشن و

)H.H.SCHADER( ناناملسم ،دزن رد لماک ناسنا ھیرظن «ھلاقم رد 
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 و »رای« حالطصا رد ،ام ھک ار ھچنآ دیوگیم »نآ یرعش ریوصت و ذخام،

 ھغیص و دربراکب هوحن مینیبیم ،یقرش ای و یمالسا فوصت رد تسود ای

 )رکذم( درف( نآ رد بطاخم ھک دنک اقلا ام ھب ار رکف نیا یتسیابن نآ لامعتسا

 نایم زا تامالع و اھتوافت ھمھ ،یفوص دیرجت ھسورپ رد ھکنوچ تسا

 نایمرد نزودرم نایم توافتو قرف رگید قلطم یوس ھب ریسرد و دزیخیمرب

 دواد یاقآ یارب ار یگ ھقیلس جک و مھافت ءوس ھنیمز نیرد تقد مدع و تسین

 ییاھن روظنم ردیش شیرنھ زناھ رظن زا .تسا هدیدرگ ببس اکرش و یسوم

 روطس نیا هدنسیون رادنپ ھب تسا لماک ناسنا نامھ »رای« ھملک ھب باطخ رد

 ملاع رد و دوشیم ھتفرگ هدیدان اھتوافت ،قلطم یوسب ریس رد ھکنیا لیلد

 ھتفگ نیا دشاب دناوتیمن ثحب عوضوم ىثنوم و ركذم ایو يیوتو نم تدحو

 : ھک تسا یولوم

 دنا هدیلان نزو درم مریفن زا             دنا هدیربب ارم ات ناتسینزک

 دندرکیم زیامتم رگیدکی زا نزو درم ھک تسا ناتسین زا ییادج تلاح رد نیا

 تسین یزیچ نینچ )تدحو( ملاعو ناتسین رد اما و تسا )ترثک( ملاع ھک

 یاوق ھب نزو درم زا یماج نمحرلادبع انالوم ھیجوتو لیوأت اب اجنیرد نم و

 دیدزرط ردیش شیرنھ زناھ ھطبار نیمھ رد، متسین قفاوم ھلعفنم و ھلعاف

 ددرگیم روآدای یبرغ و یقرش فوصت نایم توافتو قرف ھب عجار ار ھتیوگ

 ھک میروآ یم یسوم دواد یاقآ یارب یرھزداپ ناونعب ارنآ ھمجرت ام ھک

 فوصت زا یفیرعت )تالمأتو لاثما ( زا )موس شخب رد ھتیوگ( : تسا نینچ

 ارنآ یحیسم عونو ىقرش عون فوصت نایم توافت و ھیارا یلک روطب ار
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 ولع رد یفوصترھ ھک دنکیم نایب نینچ صخشم ھنوگب

TRANSZNDIEREN ھک تسا یویند نویش ھمھ زا یصالخ و تسا 

 رھ ھنامیپ رھ ھب و تسا ھتشاذگرس تشپارنآ ھک تسا رواب نیا ھب صخش

 رد هزادنا نامھ ھب ،دشاب ینغ و گرزب ھک دیوگیم کرت صخش ھک ار ھچنآ

 قرش نافرع رعش ھطساو نیمھ زا .ددرگیم لصاح ینوزف ،یفوص هدروآرف

 .دزرویم دھز نآ رد ھک ار یناھج تورث ھک دراد ار گرزب تیزم نیا

 ضیف اب ھکنآ اب ار دوخ ھک تسھ مھ تھج نیمھ زا و تسوا تسد مد ھشیمھ

 زا ییاھرد دصرد نامزمھ ،دنیبیم قرغ ،دیوگب کرت ارنآ دھاوخیم ھک ھچنآ

 نوچ ،درادن دوجو یحیسم یاھیفوص یارب یلاجم نینچ ھک تسھ زین نآ دنب

 نایم دیرجت کی رد مھیپ ار یفوص ھک هدروآ دوجوب یرارسا یحیسم نید

 )٩( .درادیم ھگن یو تاذ رعق رد و یھت

 راتفگ زا شخب نیرب ردیش شیرنھ زنام ھک ھیشحت رد ھک تساجنیا بلاج

 دیناوخب( تسا ظفاح و یولوم اج نیرد ھتیوگ فدھ ھک دیوگیم دراد ھتیوگ

 لیاق یبرغ و یقرش فوصت نایم ھتیوگ ھک ار یتوافت و )یسوم دواد یاقآ

 هدیدرگ زیامتم رگیدکی زا و هدش کیکفت عون ود ھب ام ینافرع تایبدا رد هدش

 )دھز( مانب میراد ارنآ ام ھکنآ رب دیزم ار یحیسم فوصت عون ھک تسا

 هدش ناغاد یناما یب لکشب ام ھیفوص ثاریم رد و ددرگیم دای )دھاز(و

 فوصت نامھ .دنکیم دیجمت نآ زا ھتیوگ ھک یقرش فوصت عون اما و تسا

 شوھ لیبق زا، میا هدرک وخ نآ تاحالطصا ھب ام ھک تسام گنھرف لومعم

 اب ھک نآ ریاظن و نمجنا رد تولخو نطو رد رفسو مدق رب رظن و مدرد
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 زا ار فوصت فیرعت رگا ام .دناوخیم و تسا گنھآ مھ زین نآرق تایبدا

 یگتسراو نیع رد یگتسب او و یگتسباو نیع رد یگتسراو ھک میریذپب ھتیوگ

  »یناھجنیا« و »یسح« مھار »تسود« و »رای« حالطصا میناوتیم تسا

 قوشعم أنب میئامن لیثمت ىتحو ھیجوتو ریبعت »یناھجنآ« و »یلاعتم مھو

 طخ ھک تسین یبجع سپ ،ھیبشت ھیزنت نیعرد و دوشیم ھیزنت ، ھیبشت نیعرد

 ھیتمالم ھقرف زا ھک ظفاح دننامب یسک یارب اصوصخم .دشاب ھتشاد مھ لاخ و

 سکع رب نیا و تسا رتھب بتارم ناشیا )رھاظ( زا ناشیا )نطاب( ھک تسا

 »دننکیم رگیدراک نآ دنوریم تولخ ھب نوچ«:ھک تسا )دھاز(

 حالص داتسا یابیز و زغن ھلاسر ھب ار یسوم دواد یاقآ ھنیمز نیمھ رد نم

 رد و دراد ار )رعاش راکفا( مان ھک میامنیم ھلاحا، موحرم یقوجلس نیدلا

 نیزا موحرم داتسا اصوصخم و دراد یبلطم زین بیغلا ناسل ظفاح هراب

 »رای« ضوع ھبً انایحا ھک .دنا هدرک تبحص ارعش نایم لومعم مسرو تداع

 :دیوگیم ھک تسا ظفاح ھلمج زا و دنراد یوگو تفگ »نیرق« زا »تسود«و

 ینیرق اب امعم نیا تفگ یمھ          ینیمزرس رد یورھر ھگرحس

 ـ٠۴ـ

 زا ناسنا روعش یفارگوپوت »رترب نم «و »نم« و »وا« عقاو تقیقح رد

 طیحم اب ناسنا ھطبار ھب یلکو ماع ریوصت کی رد ھک تسا دیورف رظن

 یسنج رتصخشم ھلأسم ام رظن دروم ھکنوچ و دریگیم قلعت یو نوماریپ

 تربرھ ھک یوحن ھب و ھنیمز نیمھ رد .تسا یسنج هزیرغ یدازآ و
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 رد ار درف یاھ ھتساوخ رگا .دزاسیم ھصالخ ار دیورف نیرتکد هزوکرام

 پیسنرپ ھب تساوخ لصا زا و ،میامن یسررب یو نوماریپ طیحم اب طابترا

 پیسنرپ نایم میامن ریبعت »تیعقاو« بیسنرپ ھب نوماریپ طیحم زا و »تذل«

 ارنآ ناوتیم ھک ددرگیم رارقرب یئاھشنکاو و اھ شنک تیعقاو پیسنرپو تذل

 زا ام تکرح ھکنیا ھظحالم اب ھتبلا ،درک ھئارا و روصت ریز ھنوگ ھب اب

    تسا تیعقاو پیسنرپ یوسب تذل پیسنرپ

   )ب(                                   فلا

 تذل بیسنرپ       

                                      )زا(       

 میقتسم عابشا -١ •

 تذل -٢ •

 یداش -٣ •

 یزاب -۴ •

 یگدنریذپ -۵ •

 یگدز سپاو بایغ-۶ •

 تیعقاو بیسنرپ

 ) ھب(   

 هداتفاریخاتب عابشا)١(   

 تذلزا یریگولج )٢(   

 جنر )٣(   

 راک)۴(   

 تیدلوم )۵(   

 تینؤصم )۶(   
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 یوحن ھب تیعقاو پیسنرپ ھب ار تذل پیسنرپ زا لاقتنا ءھسورپ دیورف

 ھک دراد دوجو یریذپان یتشآ داضت کی ود نیا نایم،ایئوگ ھک دنکیم حیرشت

 لصا ھب و ھتساك تذل لصا زا ،دریگیم الاب ندمت تفرشیپ ھک هزادنا رھ ھب

 لگیھ رظن اب دیورف رظن هاگدید نیا زا و )١١( دوشیم هدوزفا تیعقاو

 .تسا یخیرات ءھسورپ کی »تیعقاو« ھک دراد تقباطم

 انامھ ھک ار تیعقاو و تذل بیسنرپ زا جوز کی،ام ندمت اب ھطبار رد

 نایمرد ،دیورف یاھ یسررب ھبانب ،مینکیم باختنا ،تسا راک و یزاب ءھلوقم

 لصا زا ھک یتسیاب أنب و درادن دوجو راک هزیرغ مانب یزیچ ،یناسنا زیارغ

 زاراک قاقتشا روطس نیا هدنسیون نامگ ھبو دشاب هدش قتشم )یزاب( تذل

 فدھ نودب صقر دننامھ یزاب ھکنآ ظاحل زا .تسا بئاصو حیحص یزاب

 تسا یفدھ یارب و ھتفای میظنت تیلاعف کیراک اما و تسا فدھ دوخ ھکلب

 هار ،تسا نتفر هار و ندرک صقر دننامھ یزابوراک .تسا راک زا نورب ھک

 نوریب ھن و نآ دوخ رد نآ فدھ صقر اما و تسا نتفر یفدھ یوسب نتفر

 کی ھکنآ زا شیپ )راک( ھک دناسریم ھک تسھ یرگید لیالد و تسا نآ زا

 ھب )یزاب( ھکیتقو سپ تسا »یگنھرف« ھلوقم کی ،دشاب یزیرغ لصا

 یتیلاعف میدمآ ھتفگ ھک الاب ریبعت نامھ رب انب اتدمعوً الوا دوشیم لیدبت )راک(

 اب راک سپ . تسنآ دوخ زا نوریب نآ فدھ ایناث و دوشیم »میظنت« ھک تسا

 یتقوراک ھجیتن رد و .دنکیم لمع تذل لصا فالخ رب ریبعتو ھیجوت نیا

 ھسورپ زا راک ھسورپ ،یلک دید کی اب و دنزب راھم ار تذل ھک دریگیم قنور

 ندمت نآ یعاضر رھاوخ و راک آنبو .دریگیم ھیام و ھیاپ زئارغ یگدز سپاو
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  لصا زا و هدش هدنکف یپ نآ دیعصت ىتحو زئارغ یگدز سپاو یورب

DESEXUALIZATION)( تسا ھناگچب مھ یلیخ و دننکیم یرادبناج 

 سپاو لوئسم ار یبھذم نایوجدوس ءاکرشورپھش رتکاد یاقآ دننام ھب ام ھک

 یبیکرت ھلوقم نیمھ دوخ ھک میا هدرب دای زا امایوک .میسانشب زیارغ یگ هدز

 ھجیتن رد و ندمت لوصحو لصاح رپ +هاش +رتکاد یواسم رپھش رتکاد

 یاضتقم ھب میھاوخب رگا ھک تسا هدش هدز سپاو یاھتساوخ و اھزاین دولوم

 یھاش ھن میدرگ رب نآ نیتسخن لصا نآ ھب )ھلصا ىلا عجری ءيش لك (ھکنیا

 و جنر لوصحم ندمتوراک ھک رما نیا یرتکاد مھ ھن و یرپ مھ ھنو دنامیم

 میدوب هدروآ ارنآً البق ھک یرعش نامھرد ارنآ یابیز ریبعت، تسا تنحم

 :دیوگیم ھک مینکیم هدھاشم حوضوب

                                 داد یھاوخن فک زا دوخریجنززجب یدازآ راکیپ ردوت«

 ».تسوت نارکیب جنر تسشدزم ھک ار یناھجدرب یھاوخ و

 راک ھک میتفگ ام ھکنآ ظاحل زا دننکیم ریبعت )جنر( ھب )راک( زا رعاش اجنیرد

 .تسنآ دوخ زا نوریب نآ فدھً ایناث و دوشیم میظنت ھک تسا یتیلاعف الوا

 ریبعت ھناداتسا اجک رد میظنت( ھلاسم زا رعش نیرد ھک میمھف ھب میھاوخیم لاح

 یدازآ زا یعون ) میظنت( ھکنآرب دیزم نوچ )ریجنز( ھملک رد ؟تسا هدش

 اب رگراک و تسا یدازآ ندیشک دنبرد عون نیرت یتنعل ریجنز ،تسا) دیقم(

 هدش هدیشک ریجنز ھب ییوگیموت ھک ھتفای میظنت یوحن ھب دوخ راک لئاسو

 :دیوگیم رعاش ھک تسا
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 ».داد یھاوخن فک زا دوخ ریجنز زجب یدازآ راکیپ رد وت«

 رگراک تسا راکدوخ زا نوریب ،راک فدھ ھک میدوب ھتفگ میظنت رب دیزم یلو

 دراد رارق یوراک زا نوریب رد ھک تسا یتمعن و هافر شراک زا فدھ مھ

 ریبعت ود نیا اب أنباقآ و ،امرفنامرف تسدب و تسا راک بحاص رایتخا رد و

 رعش رد ھک مدوبیم زاجم رگا نم و تسا نارکیب جنر نامھ نارکیب یراک

 ھک مدومنیم ضیوعت ناگیار جنرب ھب ار نارکیب جنر ،منک فرصت رعاش

 روطب ھک تسا یوراک ھجیتن نیا ھکنوچ دنکیم لیثمت رتھب اررکراک عضو

 یگدوب نوریب مھودوشیم ھتشاذگ ھیامرس بحاص رایتخا رد ناگیار و تفم

 یلو ،ار رگید لئاسم زا یرایسبوار داز ام شزرا و دنکیم ریبعت ار فدھ

 تذل اھنت ھنراک زاب و میدرکیم زاب یدعب شخب رد )نارکیب( جنر نیمھ ھبزاب

 زین تسا نآ تیلک رد یمدآ ندب ھک ار تذل عوضوم ھکلب ،دنکیم راھم ار

 رگا .درامگیم تمدخ ھبراک ھسورپ یارب ارنآ زا یاھشخب و دنکیم ھچراپ

 رد ناسنا ھک مدوب ھتفگ انیلوم یرکن یلک اب ھطبار رد نم دیشاب ھتشاد دایب

 رد نوچ ھک .تسا یسوم دواد یاقآ یرکن ءزج دید و تسا ابیز دوخ تیلک

 اجنیرد .تسا هدرک تداع یرکن ءزج دید ھب دنکیم یگدنز یصصخت رصع

 ارناسنا دوجو تیلک ھکنآ ھب دیزم ،راکرد صصخت ھک میوشیم روآدای مھزاب

 اھنتار یسنج تذل نامزمھ و دنکیم ھچراپ ،تسا لامجلا ملع عوضوم ھک

 دیفم راک ۀسورپ تفرشیپ یارب ھک ناسنا ندب یاضعا زا شخب نامھ رد

 تمدخ رد ار ندب ءاضعا ھیقب ات دراد شالت و دھدیم صاصتخا ،دنتسین

 ھک یمسق ھبرپھش رتکاد یاقآ( .دزادنیب راک ھبودرامگب دیلوت یاھورینوراک
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 ناشرظن ھب ھک ار یسنج هزیرغ یدازآ ،تسادیپ ناش نانخس نحل زا

 عافد ھب ار ناحلا دیعسراھب مناخ مھو ھبلاطم .تسا »یسح« قح نیرتگرزب

 و تسا دیورف بتکم دید نامھ نیا ھک دننکیم یھارمھ و قیوشت قح نیزا

 ھکیریبعت ھب اھگولوسکرام و اھتسیکرام و تسا مکش ریز و ھنت نیئاپ یدازآ

 :دیوگیم لابقا

 سانشان قح ربمغیپ نآ نید

 ساسأ دراد مکش تاواسمرب

 ارایند یدوھی رفن ود ،دنیوگیم ھک ھتفای ترھش و دننکیم غیلبت ار مکش یدازآ

 مکشریز زا یرگید و سکرام( دیوگیم مکش زا یکی ھک دنا هدرک بارخ

 یتحو رگیدمھ زاً ادج مکش ریزو مکش ناوریپ دایز اھ تدم ات ) دیورف(

 رگیدکی ھب ار تاءارتفاو اھ تسین عاونا و دندوب رگیدکی نمشد و فلاخم

 یتاقبط هزرابم ھب فوطعم رتشیب ناش ھجوت اھ »یمکش« دندادیم تبسن

 نیرتھب رد ارنآ ھک ای و .دندرکیمن ینادنچ ھجوت یسنج ءهزیرغ یدازآ ھبودوب

 ایو دنتشاذگیم لطعمو قوعم تاقبط نودب ھعماجب ندیسر ھلحرم ھبات تالاح

 ، اھ یمکشریز اماو .دندومنیم لوکوم یمولعمان یاھادرف ھبارنآ لح ھک

 یداصتقا یدازآ و مکش یدازآ ھب و دندرکیم غیلبت ار اضعا لفاسا یدازآ

 ھک دش ادیپ سکرام و دیورف زا ریغ یموس یدوھی ھکنآ ات دنتشادن ھجوت

 هزرابم اب ار یسنج یدازآ و ھنت نیئاپ و ھنتالاب و مکشریز و مکش یدازآ

 .درک اجکی و ماوت یتاقبط
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 )ندمتو سوریا (باتک رد ھک تسا هزکرام تربرھ نامھ یموس دوھی نآ

 یکانرطخ راک نینچ ھب تسد ما هدرک ھمجرت ندمت و قشع ھب ارنآ نم ھک

 تالاح نیرتھب رد ار اھ یمکشریز و اھ یمکش کیژولویدیا یاھ داھن و هدز

 رھ، ھک تسا هدومن بیکرت مھ اب بسانت کی رد و لیدعت ھجو نیرتھب ھبو

 نیا کیرویت ساسا و تسا تروفکنارف بتکم ھب بوسنم هزوکرام ترب

 تیکلام و تلود و هداوناخ أشنم مانب سلگنا فورعم باتک نامھ مھار بتکم

 یارب یسنج قشعاب ھطبار رد ارنآ زا یتارقف نم و دھدیم لیکشت یصوصخ

 درم و نز ھطبار و یسنج قشع رپھش یاقآ ھک مدوب هدروآ رپھش رتکد یاقآ

 هدرک ناونع یگنھرف ءالخ کیرد و یتاقبط هزرابم ھب نآ طابترا نودب ار

 ،مدوب لیصحت لوغشم،رھ زا عماج رد ھک ١٩٧۵-١٩٧٣ یاھلاس رد و

 لابند هرھاق رد سمشلا نیع یتسروینوی رد ار تروفکنارف بتکم نایرج

 ار دوخ هدش ھک مھ رگید رابکی تروفکنارف بتکم ییانشور رد مدرکیم

 وا ((دنا ھتفگ ھک مروایب رارکت ھبار رپھش رتکاد یاقآ رظن منادیم فلکم

 و نز ھک دشکیم دایرف دوجو ناوت مامت اب وا .تسا هداد رس ار شدایرف

 تباجن و تزع ،سومان هانگ دننام هرخسم تاملک دنباپ دیابن نیزا سپدرم

 دوخ یعقاو زئارغ و تعیبط ھبردقنآ یشیدنادازآ یارب دیاب ھکلب ،دنشاب

 و تنس ،قالخا ،بھذم یاھ مان ریز یراصح چیھ ھک دنراذگب مارتحا

 و یتخبدب رد ار دوخ رمع ھک دوش نآ بجوم دناوتن یعامتجا یاھدادرارق

 دشابیم نانآ زئارغ و تالیامت فالخرب ھچنآ ھب و دننارذگب یگدنامرد

 دننکیم روصت و ھیصوت ار یشیدنادازآ ام یارب رپھش رتکاد یاقآ ))دنزاسب

 دھدیم نیمز برغم و نیمز قرشم مدرم ھب یگدازآ سرد ناشرکب رکف ھک
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 رتکاد یاقآ یارب ات ھک ما هدوزفا اجنی رد یظاحل زا ار نیمز برغم نم .

 ھک تروفکنارف بتکم ھک منک یلاح ))راھب ءھفوکش(( (ناگدنناوخ و رپھش

 رپھش رتکاد یاقآ زا ھکنیا لثم هدرک بیکرت و اجکی مھابار دیورف و سکرام

 تسنآ ھصقو ھصغ رد ناشیا زا رتشیب و دراد یرتشیب یبالقنا قوش و روش

 یئوجشناد یاھ شبنج ھک هزوکرام تربرھ اتصاخو دھدب یگدازآ سرد ھک

 ،سیراپ ١٩۶٨ شبنج صاخ روطو اکیرما و اپورا رد ٨٠ و ۶٠ یاھلاس

 و هدنزومآ امش و نم یارب ھک دراد ییاھ ینتفگ ھتفرگیم ماھلا وا راکفا زا

 .تسا تربع و دنپ ھیام ءاکرشورپھش رتکاد یاقآ یارب

 مانب یو یابیزوزغن و کچوک ھلاسر زا ار هزوکرام نانخس زا یتارقف نم

 یدازآ ھک میمھفب ات ما هدیناجنگ لاقم ردص رد یظاحل زا ))یدازآ رد راتفگ((

 دیعسراھب مناخورپھش رتکاد یاقآ یاھدومنھر اب زورما ناگدازآ رظن زا

 تفگ ناوتیم ھک تسا دح نادبات توافت نیا دنکیم توافت هزادنا یچ ھبات ناحلا

 یارب ھکنیا رطاخب ناحلا دیعسراھب مناخو رپھش رتکاد یاقآ یداھنشیپ حرط

 .دننکیم رفح ار لباب هاچ ،یدازآ نفد یارب ،دنک رامعا ار لباب جرب یدازآ

 ابیز ھمجرت ھب و لاقم ردص رد ھک ار هزوکرام نانخس نامھرگید رابکی نم

 ھب تحاقو حالطصا « :دیوگیم ھک مروآیم هدش ھیھت رگراکنداتسا قیقد و

 نآ یپیدوا تلاح زا هانگ ساسحا و مرش ھک دراد قلعت یسنج لئاسم ورملق

 و تیونعم رد یعامتجا قالخا و تیونعم رگا هاگدید نیزا .دریگیم أشنم

 سپاو و دنمتورث و ھفرم ھعماج رد یمرش یب ، دریگب ھشیر یسنج قالخا

 ورملق رد هانگ ساسحا و مرش ھکتسنیا رادومن ، مرج ساسحا یلمع ینز
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 یارب (ھنھرب ندب نتشاذگ شیامنب عقاورد .دوریم لاوزبور یسنج لئاسم

 شزیمآ یاھوبات و دننکیم شقیوشت یتح و دوشیم زاجم )یلمع دصاقم مامت

 تحابق و دبای یم فیفخت ھظحالم لباق روطب جاودزا زا دعبو لبق ىسنج

 ھک میوشیم ورب ور داضت نیا اب ام بیترت نیدب .دھدیم تسد زا ار دوخ

 ینز سپاوو یزیرغ یانبریز ،یسنج لئاسم رد مزیلاربلو یسنج یدازآ

 دنیب یم کرادت ھفرم و دنمتورث ھعماج رد ار یگدنزیتس یورین ھجیتنلابو

 تساجنیا ومز رتکیراب ھتکن رازھ ھکنوچ رپھش رتکاد یاقآ دیونشب  ».

 ورملق ھب ییایح یب و تحاقو حالطصا ھک دیوگیم تسرد و تسار هزوکرام

 ءھفوکش(( ءھمدقم رد امش ھک تسا یبلطم نیا و دراد قلعت یسنج لئاسم

 هدنناوخ یارب ،دیا هدرکیم تبحص یسح قح نیرتگرزب زا ھک اجنآ ))راھب

 یبو یمرش یب ،یسنج لئاسم ھب هداس و لھس یسرتسد روظنم ھب شیوخ

 یفاضا هرصبت شخب نیرد نم و .دیا هدرک شرافس و ھیصوت ار ییایح

 زا هانگ ساسحا و مرش ھک دیوگیم هزوکرام ،ھکیتقو زاب و مرادن یرگید

 ھتفگن امش ھک ار ھچنآ و تسا ھتفگ ار تقیقح ، دریگیم أشنم نآ یپیدوا تلاح

 حیضوت مزال دح ھب پیدوا هدقع حیرشت یطام ،دیا ھتسناوت یمن ھک ایودیا

 لتق ھشیدنا یکی دراد ولھپ ود پیدوا هدقع دیورف رظن زا ھک میداد

 درگیم ببس ار هانگ ساسحا ردپ لتق روصت ھک مراحم اب یانز یرگیدوردپ

 و ایحو مرش موھفمو ھغیص نیمھ ھب و ار ءایح و مرش مراحم اب یانزو د

 و تیونعم ھک دوشیم نیا ھجیتن و دنکیم تأشن پیدوا هدقع زا هانگ ساسحا

 تسنیا شسرپ .دریگیم ھشیر یسنج قالخا و تیونعم زا ،یعامتجا قالخا

 و ؟ تسا ھنوگچ ینونک دنمتورث و ھفرم عماوج رد ھجیتن نیا یریگیپ ھک
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 یعماوج نینچ دروم رد ار هدمآ لصاح ھجیتن میھاوخب ھکنآ زا شیپ

 ردً اقیقد ار عماوج نیا درکلمع ھک یتسیاب ،میئامن مادختسا و میریگبراکب

 بترم پیدوا ءهدقع ھب ھک ار ءھجیتن ات دننآ یپ رد عماوج نیا .میریگب رظن

 نایم زا ار تسا ھملک عیسو موھفم ھب »ینیشناج« ءهدقع نامھ ھک ددرگیم

 دنیادزیم مدرم ھشیدناو نھذ زاً المع ار ردپ لتق یادوس فرطکی زا .دنرادرب

 ھک هدش گرزب و دنمناوت دح نادب ات تاسسوم اپورترب نم ایوردپ ھکنوچ

 ندمت دیورف ندمت و ، تسا هدرب نایمزا ار مرجو هانگ سناش و تصرف

 ای و دندرگ بکترم ار یھانگ ھک دنا ھتفاییم ارنآ لاجم مدرم ھک هدوب یشوخ

 زیرگ (رد مروف کیرا ھک روطنامھ و دنک روطخ ناشیا رطاخب هانگ ھسوسو

 ھک هدوب رمضم ھتکن نیمھ رد، مدآ ندوب مدآ ھک ،هداد حیضوت )یدازآ زا

 دنک ھبوت و دوش نامیشپ دوخ هانگ زا زاب و دننک یطختادخ نامرف زا ھتسناوت

 دنموریندح ناد ھب ات دیورف هرود ندمت اب ھسیاقم رد زورما یتنعل ندمت اما و

 هانگ ھک هدز بلاق ھنوگب ار نانآ یاھتساوخ و اھ ھشیدنا و اھناسنا و ھتشگ

 نامھ .دریگیم و دنکیم بلس ناشیا زا مھ ار هانگرادنپو ھشیدنا یتح ھک یچ

 ھک دننکیم نیقلت هراچیب یاھیقرش ام یارب ارنآ رپھش رتکاد یاقآ ھک یبلطم

 رکف ھکنیا لثم و دنریگب ام زا ھک دنھاوخیم مھ ار هانگ ساسحا یتح

 ماھلا اھ لتراک و اھ تسا رت درکلمع زا ،رپھش رتکاد یاقآ بیاصورکب

 تسا زونھ ھک مھ زونھ ات ھک تسیناھیقرش ام نادند باب ینادنچ ھک دریگیم

 و تسا هدنزورادیب ام داھنرد ھبوت یارب یگدامآ نامزمھ و هانگ ھسوسو

 تفیرف ار وا و تفرگ )ع( مدآ زا ار هانگ ھسوسو ھک دوب ناطیش نیا عقاورد

 یوربو دنربیم راکب یعماوج نینچ یارب ھک ار ناطیش حالطصا مھ دیاش و
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 یتسیاب میرذگب رد ھک ردپ لتق هانگ زا .تسا هدوب یلالدتساو قطنم کی نینچ

 تأشن پیدوا ءهدقع زا مھنآ ھک ار مراحم اب یانززا ءایح و مرش تیعضو

 ھنوگچ ھک میئامن یسررب دنمتورث و ھفرم ھعماج رد و زورما ندمت رد هدرک

 دیورف نارود ندمت ھک تسنآ رگ نایب مراحم( و )انز( ریبعت نیمھ دوخ ؟تسا

 ھک مراحم نوچ )BEAUTY( ھکات هدیدیم رتشیب ) DUTY ( رظنب نز ھب

 بتارم ھلسلس رگنایب دنا و .. و »رتخد«و »رھاوخ« و »ردام« نامھ

 کی ندوب »ردام« لثملا یفو تسا یکیژولویسوس مظن کی و یگداوناخ

 زورما ندمت رد نز ھکیتقو یلو رگید ھفیظو کی ندوب ردپزاب و تسا ھفیظو

 و لعف دراو و تسا هدمآرد توھش و سکس عوضوم و )هژبا( تروص ھب

 یو یوفیظو یاھشزرا رگید ،تسا هدش ھیامرس و ییالاک نارود تالاعفنا

 ھتفرگ هرخسم ھب یو )یردام( »ھفیظو« لثملا یفو هدش هدرپس یشومارف ھب

 ھک ))راھب ءھفوکش(( ناوید ھمدقم ھب دینک هاگن .دیرادن رواب رگا و دوشیم

 ھتشاد اور تناھا و نیھوت )یردام( سدقم ھفیظو ھب هزادنا مادک ھبات اجنآ رد

 ات ھک ھعماج رد ار ییالاک دیلوت تابسانم میھاوخیم ھکیتقو سپ .تسا هدش

 و عناوم ھلسلس کی اب ، مینک هدایپ ،تسا هدیسرن ییالاک دیلوت ھلحرم ھبزونھ

 فئاظوو یگداوناخ تابسانم لیدبت میوشیم وربور یداضتم یاھ تیساسح

 یسکس یاھتخادرپ شیپ و یسنج یاھالاک تابسانم رب مکاح طباور ھب یردام

 ناوج کی دینک روصت، دنکیم داجیا اریاھادصورس و اھ تیساسح زین

 روضح ))راھب ءھفوکش(( ناوید یبایزرا مسارم رد ھک ار اداناک زا ھتشگرب

 ھک ار دوخ یئابیز و ناوج )ردام(و لباک یارسمتام ھب دیآیم دوب ھتفای

 شوگ هزیوآ ،ار تسا ھلخاد ریزو ھناخ رد نز ھک ار صلاخ انیلوم تحیصن
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 ھب ،دراد تیعقوم ناخزاب هروت هارراھچ رد ھک ناش ھناخ زا ،دوب هدرک دوخ

 هدنکرب یو نتزا ار هراچیب ردام سابل ماعألم رد و هدیشک نوریب ھبروز

 اروا ،اھورھر زا مدرم ھک دنیبیم ھک نیمھ و دنکیم ھنھرب و تخل ارواو

 تاجنار )ردام( ھک دنھاوخیم و دنتفایم یم یو ناج ھبودننکیم نیرفن و تنعل

 فک هدرک ھک یراک و یو یارب ھکنآ دیما ھبو دتسیا یم یرانک ھب وا ،دنھدب

 نینچ نیا دنلب یادص اب ار ))راھب ءھفوکش ((ناوید ھمدقم زا یشخب ، دننزب

 دنکیم دایرف دوجو ناوت مامت اب وا تسا هداد رس ار شدایرف وا ھک دناوخیم

 سومان ، هانگ دننام هرخسم تاملک دنب یاپ دیابن نیزا شیبدرم و نز(( ھک

 ھک تسنیا شسرپ ))... یشیدنادازآ یارب یتسیاب ھکلب دنشاب تباجن و تریغ

 روضح رپھش رتکاد یاقآ ای و دیعس راھب مناخ رگا ضرفلاب ارجام نیرد

 کمک ھب .دنتسھ هدنامسپورگن بقع) اھ هدوت( ھک نیا ھناھب ھب ایآ .دنتفاییم

 نامھ )ردام( تاجن یارب ھک ای و دنتفاتش یم ھتشگرب اداناک زا کناوج نامھ

 خساپ نآ ھب ھک یتسیاب نیتسار ناھاوخ یدازآ ھک تسا یشسرپ نیا ؟رسپ

 و یچ یارب اھادصورس و اھ تیساسح نینچ ءھیضرف و ینیب شیپ .دنھدب

 مراحم اب یانزو یسنج میرحت هرود راگدای ھک ایحو مرش ھکنآ ظاحلب ؟ ارچ

 ھیامرس نارود ھسورپ رد یسکس یاھالاک کالھتسا و دیلوت عنام .تسا

 رد ھنھرب یاھ مادنا نتشاذگ شیامن ھب قیرط زا ھلمجنم یتسیاب ھک دوشیم

 رغصا کلم و ناخزاب هروت یھاراھچ زا ریغ ھب ماع رباعم و اھ یھارراھچ

 ھک یرگید ھنافیرظ یاھیتسدرت و اھتراھم رازھ نارازھ و ناج لباک رد

 نایم زا ار ایح و مرش ساسحا .)) دھدیمن دق( نآ ھب ناطیش و نج لقع

 رپھش رتکاد یاقآ ھک تسا یتلاسر نامھ نیا و داد فیفخت ارنآ ھک ایودرب
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 رد سوکعم دنور ھک میشاب زاجم رگا زاب و . دنا هدش دھعتم و لبقتم ارنآ

 یورب هزوکرام ھتفگ ھب ھک دیورف نارود ندمت اب ھسیاقم رد ار زورما ندمت

 ناونعو مان تحت هدوب ھتفایراوتسا )DESEXUALIZATION لصا

))RESEXUALIZATION ریبعت ھب ای و یسیلاپ نیا ھجیتن ،میئامنریبعت 

 :ھک دوشیم یدعس نخس نامھ )SEXPOL( شیار مایلیو

 نتخیگنا توھش یتبغر یب ھب

 نتخیردوخ نوخدوب تبغرب

 تسا نتخیر تبغرب دوخ نوخ نامھ نتخیگنا توھش ربارب رد یگدرب ھک 

 دوشیم ادیپ ھک مھ یاھ قشع و دنکیم لیدبت یگدرب ھب ار یسنج یدازآ و

 تسا یروتسد یاھقشع ھکلب تسین وم ھیسو یلالج عون زا یئاھقشع نامھ

 یفاک ردق ھب مینکیم رکف لاح .دنھدیم ناماسورس ارنآ گرزب یاھ ینپمک ھک

 هاگدید نیزا ( دیوگیم ھک اجنآ میدرگرب هزوکرام نانخس ھب ھک میا هدش هدامآ

 ،دریگیم ھشیر یسنج قالخا و تیونعم رد یعامتجا قالخا و تیونعم رگا

 رادومن مرج ساسحا یلمع ینز سپاوو ھفرم و دنمتورث ھعماج رد یمرش یب

 رد، دوریم لاوزبور یسنج لئاسم ورملق رد ، هانگ ساسحا و مرش ھک تسا

 و دوشیم زاجم )یلمع دصاقم مامت یارب (ھنھرب ندب نتشاذگ شیامن ھب عقاو

 روط ،جاودزا زا دعب و لبق یسنج شزیمآ یاھوبات و دننکیم شقیوشت یتح

 اھ نیا )دھدیم تسد زا ار دوخ تحاقوو دبای یم فیفخت ءھظحالم لباق

 و دننکیم یرادبناج نآ زا شیب و مک رپھش رتکاد یاقآ ھک تسا ییاھدادیور
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 )رگید درم( رعش رد ھک جاودزا زا دعب یسنج شزیمآ یاھوبات زاً اصوصخم

 دوشیم مولعم )رگید درم (زا ناشریسفت زا و تسا هدمآ ناحلا دیعسراھب مناخ

 مھ قیوشت ارنآ یتح و دنتسھ زین جاودزا زا دعب یسنج شزیمآ رادفرط ھک

 اھ هراگنا ھمھ نیا لوصحم و لصاح و اھدرکلمع نیا ییاھن ھجیتن .دننکیم

 بیترت نیدب دیونشب هزوکرام زا نآ ھمادا ھب مھزاب ؟ دوشیم یچ تاروصت و

 یانبریز یسنج لئاسم رد مزلاربلو یدازآ ھک میوشیم وربور داضت نیا اب

 دنمتورث ھفرم ھعماج رد-ار یگدنزیتس یورین ھجیتنلاب و ینز سپاو یزیرغ

 بلطم حورو مالک ناج نیا رپھش رتکاد یاقآ ) دنیب یم کرادت ھفرم و

 یب ھعاشا قیرط زا ار یسنج یدازآ رگا ام ھک تسا هزوکرام تربرھ

 تلآ تروص ھب عقاو رد ،میئامنن جیورت و غیلبت ھعماج رد یتایح یبو یمرش

 ھتفای ھلاحتسا ، دنمتورث و ھفرم ھعماج رد مکاح تاقبط تسد رد یراکدوخ

 نایمرد ار یرگمتس یوخو مینکیم تیوقت ار یگدرب ، یگدازآ مانب ھک میا

 شرورپ و دشر ناشکمتس هورگ رد ار یبلط میلست هزیرغ و نارگمتس

 .میھدیم

 مھاوخیم نم ھک دوب هدمآ یبلطم هزوکرام ءھتفگ شیپ نتم نامھ زا رتشیپ

 نونکا ھک دوب ھتفگ هزوکرام ھک دوب نیا نآ و میوگب امش یارب ارنآ ھصالخ

 ضرعم ھب هارراھچ رد ار دوخ هاگمرش یوم یوناب ھک تسین نیا یئایحیب

 لارنج کی ندرگب یلادم یسک ھک تسنآ یئایحیب ،دراذگب شیامن ھب مدرم دید

 هزوکرام بلطم نیا ھکنم ،تسا هدرک تکرش یمجاھت ھلمح رد ھک دزیوایب

 ندرگ رب ار لادم لمراک کربب ھک مدید T V رد یتقو مدوب هدناوخ ار
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 ھب لاح متفگ نیرفآ هزوکرام بیاص صخشت رب و متسیرگ دزیوآیم فینژرب

 تخل اردوخ ندب یسنج یدازآ ھناھب ھب ھک یمناخ میوگب دیاب تبسانم نیمھ

 یم ءاکرشورپھش رتکاد یاقآ ھک یوحن ھبواراک ھجیتن .دنکیم ھنھرب و

 قیوشت ار یاھلارنج لباقم رد ھکلب ،دوش یمن مامت ،اھیدازآ عفن ھب .دنرادنپ

 یرتشیب یاھلادم رتشیب ھچرھ دوخ یمجاھت تالمح ةطساوب ھک دنکیم

 دیعسراھب مناخ )شارتب ارم( رعش ھک یسوم دواد یاقآ .دنزیوایب ندرگبار

 نیا رما تیعقاو رد ،دنا هدوب هدرک باختنا مالک ھنومن تروص ھب ار ناحلا

 COUNTER : باتک رد هزوکرام تربرھ ھک هدوب یبلطم نامھ

REVOLUTION AND REVOLT( ندب ندش یناملع مانب نآ زا 

SOCIALIZATION OF THE BODY) ( ندب نتخاس یناملع ایو 

 یناملع ھب تبون بھذم ندش یناملع زا سپ هزوکرام رظن زا . دنکیم دای

 . مینک ظاحل نآ یخیرات دعب زا رگا ار هزوکرام ریبعت نیا دسریم ندب ندش

 یزاوژروب روھظ اب هارمھ ،اپورا رد یرگیناملع ھشیدنا ھک میئوگب یتسیاب

 و دوب ھتفای هار بھذم رد یرگیناملع تقو نآ رد .دمآ دیدپ ھتساخون

 ار نیتسخن هانگ« ھمھ زا رتمھم و یبھذم یاھیژولانمرت میدید ھک روطنامھ

 لیصفت ھب تیحیسم رد نآ یموتانا زا ھک یبھذم نھک نوتم ساسارب ھن

 الماک و میدمآ ھتفگ ارنآ ناتساد ھک پیدوا ءهدقع یورب ھکلب هدش هدنارورپ

 یناملع نیا . دومنیم نیبت و حیضوت ،دراد یناویح رتشیب و یناھج نیا ھبنج

 ھک دوب ینارود اب فداصم ،دوب ھتخاسدوخ یژولدیا ار »ملع« ھک یرگ

  ،رطاخ ھب و تشاد رارق مکارت و تشابنا ھلحرم رد زونھ ات یراد ھیامرس

 و اھورین و تاناکما مامت ھک ات دیشوکیم )مکارت( نامرا ھب و )تشابنا(
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 یدیلوت یاھورین دشر تھج رد ار یسنج یاھورین ھلمج زا و اھیژرنا

 ،کالھتسا رصع ندیسرارف اب هارمھ رگم ، دیامن هریخذو سنالیب ھبساحم

 ھمھ نآ سکرام ھک ار یگناگیب دوخ زا نآ رگید ،دش نوگرگید زیچ ھمھ

 ھک دنامھفب نایناھج ھب ات ھک دوب هدرک نآ فرص ار دوخ یژرنا و تقو

 الاح ،دنکیم ساسحا ھناگیب ار نتشیوخ، هدیرفآ رنآ دوخ ھک یناھج رد رگراک

 ات ھک تسنیا نآ و هدرک فشک ار یگناگیب دوخ زا یرگید عون هزوکرام

 دوجو ھب ارنآ دوخ ھک یناھج رد رگراک ارچ ھک دوب نیا شسرپ رگا زورید

 ھلاسم لصا زور هزورما ،دنکیم ساسحا ھناگیب ار شدوخ تسا هدروآ

 ار دوخ تسا هدروآ دوجو ھب ارنآ دوخ ھک یناھج رد رگراک ارچ ھک تسنیا

 ام نرق نیا لوصحم یگناگیبدوخ زا عون نیا ، دنکیم ساسحا یکی نآ ھب

 تسنآ فشاک مھ )یدعب کی ناسنا ( باتك بحاص هزوکرام تربرھ و تسا

 :ھک دنکیمن قدص رگید نیا الاح و

 داد یھاوخن فک زا دوخ ریجنززج ھب یدازآ راکیپ رد وت

 . تسوت نارکیب جنر تسشدزم ھک ار یناھجدرب یھاوخ و

 زا ار دوخ عفانم زا یرایسب یدازآ راکیپ رد ،زورما رگراک نونکا و الاح

 )راک( ھلوقم ھک میدوب ھتفگ ام دیشاب ھتشاد دایب رگا زاب و .دھدیم تسد

 ھبنج و هدش قاقتشاو ذخا )تذل پیسنرپ (»یزاب« زا )تیعقاو پیسنرپ(

 ای و درم رگراک نوچ ھک تسیا ھنوگب راک الاح یلو تسا هدرک ادیپ یتنعل

 دنربیم تسدراک یاھرازبا ھب و تالآو بابسا ھب ،راک نایرج رد نزرگراک
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 »رتراس لوپ ناز «و دوشیم رادیب نانآ رد عامج تذلو یگ ھباوخمھ یایور

 رگراک لالخ زا ھک دنتسھ تالآ و رازبا نیا تقیقح رد ھک تسا نآ ھبرواب ار

 :دیوگیم یولوم و دننکیم عامج ، نزرگراک و درم

 .وزا ام ھندش تسھام زا بلاق           وزا ام ھن دش تسام زا هداب

 ،ام ھن و تسا لوغشم یتسم ھبام نوردنارد ھک تسا هداب نیا تقیقح رد

 مناخو یسوم دواد یاقآ و رپھش رتکاد یاقآ و ام ھک دومن فارتعا یتسیاب

 یورام شیپورود رد ھک یاھدادیور زا هزادنا مادک ھب ات ناحلا دیعسراھب

 نآ اب نامزمھ و ھیامرس دشر گنھآ نیا اب ماگمھ. میتسھ ترپ ،دھدیم

 رگم .تسا ھتشگ فوطعم اھمادنا رد یرگیناملع رب بھذم زا یرگیناملع

 و ؟ تسین یگنھرف ھلوقم کی ندیشارت ریبعت نیمھ دوخ )شارتب (ارم ھکنیا

 نیرت نردم و تسا )گنس( ندیشارت ریبعت نامھ ندیشارت ھلوقم نیرت نھک

 یناملع زا یکاح ھک تسا ناحلادیعسراھب مناخ )شارتب ارم( نیمھ ،نآ

 حالطصا ارنآ هزوکرام ھک ندب ندش یناملع یاجب نم .تسا اھمادنا نتخاس

 میامن تبحص ،اھمادنا ندش یناملع زا ھک مھدیم حیجرت و ھک مھاوخیم, هدرک

 رد نم ،راکاب ھطبار رد تسا نایمرد )سکس(و )راک )زا تبحص نوچ و

 زا ،تسش تسد ناتشگنا زا و منکیم عورش دناراک رازبا ھک اھتسد زا ادتبا

 دراد یگنھرف و یژولوپورتنا تیمھا ھتصاخو یگنھرف شزرا رتشیب ھمھ

 یالاب ،ام تسش ،یراکرازبا ھک ای و یزیچ نتفرگ ھیلمع لالخ رد نوچ

 دومع ھنوگب ،دنریگیم عقوم مھرانک رد یقفا روحم اب ھک رگید تشگنا راچ

 آنب ،دوشیم ماجنا نتفرگ ھیلمع ات ھک دنکیم ھیکت ، اھنآ رب تسار و مئاق و
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 ھک مھ تسھ ظاحل نیمھ زا و تسا هدننک نیعت رایسبراک ھسورپ رد تصش

 :ھک دوب ھتفگ رعاش

 )).تسوت نارکیب جنر تصش دزم ھک ار یناھج((

 و )بس( ماگنھ ھب ھک تسادیپ وا مان نیمھ زاوا تسا )ھبابس( تشگنا زاب و

 ھک تسنآ ھطساو ھبو دنیوگیم مھ تداھش تشگنا و دننکیم دنلب ارنآ مانشد

 دننکیم الاب ارنآ ،دنیوگیم )مھدیم تداھش ( )دھشأ (ھک تداھش تقورد مدرم

 ماجنا ار یناملع ریغ ھفیظو کی مھوار یناملع ھفیظو کی مھ ھک دوشیم و

 ھمھ نیرت یئادتبا و نیرتمھم اماو رگید ناتشگنا سایق نیمھ ھب و دھدب

 تأشن هار نآ زا مھو اجنامھ زا دیورف ریبعت ھب ھک، تذل ھلاسم رد ءاضعا

 ءاضعا ھمھ زا نایم زا نھد،ام ینید فرع رد ھک تسا »نھد« ، دنکیم

 رد و دیوگیم ھملک ھکنآ ظاحلب ؟ ظاحل یچ زا .تساھنآ نیرتفیرش زا ھنتالاب

 ھک رھ :دنیوگیم ھک ھتفای ترھش ھک ماوع لوق زا تسھ ینخس ھنیمز نیمھ

 نھد ھک دنیوگیم  ؟ارچ ھک دنسرپب یتقو دوشیم رفاک دھدب مانشدار یسک نھد

 نوئصم و ظوفحم شحف زا نھد ھک یتسیاب ریبعت نیا اب آنب .دیوگیم ھملک

 بھذم رد یرگ یناملع ھب یسک یتقو یلو ،تسا نآ رپس مھ ھملک و دنامب

 تلاح زا ھتخادنا رانک ار ھملک رپس ھک یو نھد دوریم لامتحا دریگیموخ

 دروم ار ءاضعا لفاسا دوخ اب نھد ھک دیایب رد یگدولآ تروص ھب یگدولاپ

 دریگیم رارق ھلمح دروم اضعا لفاسا فرط زا ھکنیا ای و دھدیم رارق ھلمح

 دبایب لاقتنا نھد ھب ، هاگنمیشن زا سکس زا یشان یاھیرامیب ھک لمتحی مھو

 رد سکس عاتم نتفای هار یالعا دح ،اھمادنا رد یرگ یناملع عون نیا ھجیتن
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 ھب ارنآ خرن ھک تسا کرای وینو نب سیراپ ،ندنل یناھج سروب یاھرازاب

 رد لانروژ تیرتسا لاو رد یراعسا تاناسون زا یعبات تروص

 کیدزن زا رگا ار یرگیناملع دضو یرگیناملع نایم لادج نیمھدروآیم

 ناج ،لباک یاھیزاس ناریو مرگامرگ رد یتح ھک مینیبیم مینک یسررب

 زاب و .دندرک رداص باجح ھب عجار ییاوتف ھمکحم هرتس یاملع زا دادعتکی

 دوخ ناوید اب ناحلا دیعسراھب مناخ نامز زا عطقم نیمھ ردو بیرقت روط ھب

 دازآ سكس ءھیعاد زا عافد رطاخب رپھش رتکاد یاقآ زا یاھمایپ لماح ھک

 ار ییاھ تسشن و بیترت یئاھرفس ،اپورا و اداناک ھب اکیرما زا ،تسا

 ،داضتم تھج ود رد اھ تیلاعف عون نیا یود رھ ھک دنھدیم ناماسورس

 بانج .ددرگیم رجنم یسکس یسایسای و یسایس یسکس یاھشالت

 ھیئاوتف رب ار دوخ یداقتنا تاظحالم تقورس و عقوم ھب ھک رگراگنداتسا

 رتمھم ھک دندرپس رشن تسدب یمالسا باجح ھب عجار ھمکحم هرتس ءاملع

 لباک ھک یتیعقوم نینچ رد ھک دوب بئاص ناشیا هرصبت نیا اھداقتنا ھمھ زا

 تایولوا بیترت رظن زا، ھتفر روگ لھج و تملظ قامعا رد ھک نوخب ھتشغآ

 طیارش رد ھک میازفیب مھاوخ یم نم و دوشیمن هدید ییاوتف نینچ ھب یترورض

 مھدیعس راھب مناخ یاھرفس نیا ،ینیب یمودتفایم ھکنانچ ،ینینچ نیا یناریو

 هراوآ نانز و نادرم نایم رد فورعم زا یھنورکنم ھبرما غیلبت رطاخب

 یسکس یسایسدح زا رگا یلو دیامن یمن بسانم و نوزوم ینادنچ مھ ناغفا

 عقوم ھب و لحم ھب اھ شالت نیا ھمھ مینک هاگن ھلاسم ھب یسایس یکسایو

 تسایس زا تبحص یاپ ھک الاح .درادن رداموردپ تسایس ھکنوچ تسا دوخ

 یاھرفس ھک تفگ ناوتیم تسا نایم رد دیعسر اھب مناخ یرنھ یاھراک و
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 رتکاد یاقآ مایپ ات ھک تسین روظنم نیا یارب افرص ناحلا دیعس راھب مناخ

 قشع سرد ھنوگچ ھک دنناسرب نطو زا رود و هراوآ یاھناغفا یارب ار رپھش

 یقشاع و قشع میلعت یارب یسک ھک هدشن هدید لاحات و . دنزومایب یقشاع و

 ناغفا ریغ ھچو دشاب ناغفا ھچ سک رھ، دنک رفس هراق ھب هراقورھش ھبرھش

 تسھ ھک ایند یاجک رھ رد دوخ یگدنز طئارش و یجازم تلاح اب بسانتم

 مناخ ناوید ھکنآ یبو رپھش رتکاد یاقآ یقالخادض یاھ ھیصوت ھب ھجوت یب

 قشاع ھک دراد ارنآ یگدامآ لعفلابو هوقلاب ،دشاب هدناوخ ار ناحلا دیعسراھب

 رپھش رتکاد یاقآ ملقب ناحلا دیعسراھب مناخ ناوید ھمدقم رد نآرب دیزم ،دوشب

 مھ یروخب دردب زیچ مورف کیرا رثا ھیبش ندیزرو قشع رنھ ھب عجار

 : دیوگیم یولوم ھک دشاب یئاھقشع عون زا ایو تسین

  .درکن یسرد یعفاش ھفینحوب       درد و دوزفایم قشع ھک فرطنآ

 ھیصوت بیبط ھک ار ییاھنوم راھ عون زا تلبات ات دنچ یسکات تسا یفاک طقف

 قح نیرتگرزب نیا تذل زا هدافتسا یارب ار دوخ ات دنک ناج شون دنکیم

 شقن اب طابترا رد ھک تسیاب مھنآ اب اما .دیامن مالعا هدامآ سکس )یسح(

 دیزم ار یبلاطم رپھش رتکاد یاقآ یداھنشیپ ءھعماج حرط رد یسنج قشع

 میا ھتفگنارنآ لاحبات ھک ءهدمع یبلطم .مینک رکذ میا ھتفگ لاح ھب ات ھچنآ رب

 زا تروفکنارف بتکم ھک تسا سکرام و دیورف تھابش هوجو زا رگید یکی

 عجار رپھش رتکاد یاقآ یاعدا رتشیب یسررب رطاخب و دنکیم یرادبناج نآ

 دیورف ھک میدوب ھتفگ ھک تسنیا نآ و میروایم ارنآ ھعماج رد قشع شقن ھب

 انزو ءابآ لتق ھلاسم پیدوا ءهدقع زا هدافتسا اب ھیلوا یاھناسنا عمجت ھب عجار
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 ساسحا پیدوا هدقع زا ھک دوب رواب نیا اب و دوب هدرک ناونع ار مراحم اب

 راعش ھک میدید ام یلو . تسا ندمت هدلاش ھک دیآیم دوجوب ءایحو مرش و هانگ

 وا .تسا هداد رس ار شدایرف وا « : ھک دوب نانچ رپھش رتکاد یاقآ روعش و

 :دیونشب ؟ یچ رطاخب » ... ھک دنکیم دایرف دوجو ناوت مامت اب

 یتسھ و هرخسم یاھدنبودیق نیا مامت نتشادرب نایم زا سپ ھک تسابیز ھچو

 روطب درم و نز ھناقداص تبحمو قشعاب ھک میشاب ییاھیگدنز دھاش، زوس

 یاقآ یروتسد قشع نیا ھب عجار »... دوشیم یراذگ ناینب ھندازآ و هاوخلد

 یھگناو « :دیونشب سلگنا کیردیرف زا ،ناحلا دیعسراھب مناخورپھش رتکاد

 لكشوركفت لماكت ھجرد نیب یعطق طابترا ھنوگچیھ نارادناتسپ نایمرد

 تحارص ھب ١٨٧٧ یناویح )عماوج(ساینپساو درادن دوجو یسنج طباور

 :دیوگیم

 رظنب .تسا تاناویح نایمرد هدھاشم لباق یعامتجا هورگ نیرتیلاع ھلگ

 ھلگ و هداوناخ ادتبا نامھ زا یلو دشاب هدش لکشت اھ هداوناخ زا ھک دسریم

 یاقآ )١٢( »دنبایم لماکت مھ سوکعم تبسن ھب و دنارگیدکی اب ضقانت رد

 نایم زا نزودرم طباور رد تفارش و تریغ سح دنھاوخیم ھک رپھش رتکاد

 ( و ) اھ ھلگ ھب ()ار اھ هداوناخ( ھک دننآ یوزرآ رد عقاو رد . دوش ھتشادرب

 کی هداوناخ ھکنوچ تسا یندشان ھک تسیزیچ نیا و دنیامن ضیوعت )اھ ھمر

 روعش ردق رھ ھک تساجنیا بلاج و تسا زاب عمجت کی ھلگ و ھتسب عمجت

 )لیماف( دنزاسب »ھمر« و »ھلگ «ھکنآ یاجب ، دنکیم ادیپ لماکت نارادناتسپ

 اب رپھش رتکاد یاقآ ھک تسین ءھنوکب لماکت ریسم و دنزاسیم ) هداوناخ(و
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 ھتسب« یاھدحاو ات دنھاوخیم ھک دنا هدرک یرادربسکع نآ زا دوخ ھلگ هرمک

 نامھ مھ نآ تلع دنیامن ضیوعت ھمرو ھلگ »زاب« ى اع دحاو ھب ار هداوناخ

 لادیا ھب رپھش رتکاد یاقآ ھک ،تسا یسنج قشع و یسح قح نیرتگرزب

 ھیصوت ار سومان یبو تریغ یب و گننیب ھعماج کی حرط ،نآ ھب ندیسر

 قشع نیمھ! قشع ؟ اھنتو طقف تسا یزیچ کی نامھ مھ زیچ نآ .دننکیم

 سلگنا نانخس ھب . دوشیم )ھلگ(و )ھمر( ھب )هداوناخ( لوحت عنام ھک تسا

 ام تسدب یرتھب دیلک .دش هراشا نآ ھب ھک ساینپسا زا لقن نیا اما دینک ھجوت

 ھکلب ،دنتسین رگیدکی لمکم هداوناخ و ھلگ ،رتیلاع تاناویح نایمرد . دھدیم

 رد تداسح ھنوگچ ھک دھدیم ناشن بوخ یلیخ ساینپسا دنتسھ مھ ضقانتم

 ایو هدرک تسسار عمجتم ھلگ رھ یریگ تفج ماگنھ رد رن تاناویح نایم

 رتکاد یاقآ یلآدیا ھعماج هدنیآ دیناوتیم امش لاح )١٣( دنکیم لحنمً اتقوم

 نآ رد قشع کی اھنت و ھتسب تخر .. و تفارش و ءایحاجنآ زا ھک ار رپھش

 نودب سكسایو قشع دوخ دیریگب رظن رد ،تسا طلسم و دنکیم تموکح

 دراذگن ھک تسا یفاک ییاھنت ھب و ھعماج نیمھ ناج یالب .. و .. وروتلک

 ، دیآ دوجوب یگنھآمھ و فالتئا ھعماج کی نینچ ءاضعا و دارفا نایمات

 بحاصت رطاخب ار اھرن نایم تداسح و دنکیم ار دوخ راک قشع نیمھ نوچ

 ای و دنمھفب دنناوتیمن رپھش رتکاد یاقآ رگا .دنکیم کیرحت ، اھ هدام

 هارمھ ھنوگچ ھک ما هدرک فشک ھک تساھ تدم زا نم  ،دنمھفب دنھاوخیمن

 نم و تسھ یمحازم فیرحو بیقر ھشیمھ یورانک رد و قشاع راز لاح

 و دتسرپب دوخ قوشعم دننامب ار دوخ )بیقر (ھک ما هدیدنار یقشاع لاحبات

 میمھفیم نارگید و نم ، دننادیمن رپھش رتکاد یاقآ رگا .دشاب ھتشاد تسود
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 هارمھ ھب دوخ اب ار تداسح )یسح(قح نیرتگرزب ای و یسنج قشع نیمھ ھک

 تسا یفوص قشع نآ نوچ .. و .. و ار یبلط راصحناو ار کلمت و دراد

 :دیوگیم ھک

 ھجیتن یسنج یاھقشع هوحن رگم ».تسوا زا ملاع ھمھ ھک منازا ملاع قشاع«

 :دیوگیم انالوم ھک تسا نامھ نآ

  ». دوب یگنن تبقاع دوبن قشع        دوب یگنر یپزک یاھقشع «

 لیبق زا یئاھشزرا ھلسلس کی رپھش رتکاد یاقآ ھیصوت ربانب یسک رگا یلو

 نآ نیشناج یرگید یاھشزرا ،دراذگیم رانک ار سومان و تریغ و گنن

 ،اھشزرا نیمھ دوخ و .... یبلط راصحناو کلمت و تداسح نامھ ھک ددرگیم

 اجنآب .میدوب هدرک زاغآ ھک ھطقن نامھ زا سپاو ھک دنکیم راداو ار ام

 نامھ ھب میا هدیسر یط نابایب یھ نابایب ھک نایوگ ھناسفا ریبعت ھب و میدرگرب

 ییاورمکح و تسا طلسم نآ رد اھشزرا ھنوگ نیمھ ھک یرگادوس ھعماج

 ھشیمھ .میرادرب رتھب وجب یماگ یسنج قشع کمکب ھک نیا یاجب ام و دراد

 کی حرط میناوتب ھکنآ یارب میتسھ. میا هدوب ھکیاج نامھ رد و مینزیم اجرد

 زا قتشم یاھشزراو یقشاع و قشع یتسیاب میوشاریذپآقطنم ار ھیلوا عمجت

 کی حرط یارب ھمدقم و ھنیمز ھنوگچیھ نآ ریغ رد نوچ میراذگب رانک ارنآ

 دوب ھتفگ سلگنا ھک میدید ھک روطنامھ نوچ و دناوتیمن هدش هدامآ ھیلوا عمجت

 یسنج طباور لکشو رکفت لماکت ھجرد نیب یعطق یطابترا ھنوگچیھ( ھک

 یسنج طباور لکش ،دنکیم ادیپ لماکت روعش ھک هزادنا رھ ھب و درادن دوجو
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 و یسنج قشع . دنکیم ادیپ لماکت هداوناخ تروص ھب زین )ھلگ( تروص زا

 ھتسھ نامھ رد یتح عمجت کی لیکشت عنام یتح ھک تداسح نآ ھجیتن رد

 ھجیتن ھک شوھ لماکت اب نایاپرد ھک تسا نکمم ھنوکچ ،ددرگیم نآ ھیلوا

 بیکرت رد یشقن ھک دناوتیم تداسح نآ ھجیتن رد و قشع تسا ییارگدرف نآ

 :دیونشب سلگنا زا مھزاب دروم نیع رد ،دشاب ھتشاد هدنیآ ھعماج تلصخ و

 طرش ،تداسح زا ییاھر غلاب یاھرن نایمرد لباقتم تشذگ و لمحت یلو «

 اھنآ نطب رد اھنت ھک دوب یرادیاپ و گرزب یاھ هورگ نآ نتخاس یارب ھیلوا

 و دھاش دیورف زا مھزاب )١( ».ددرگیمرسیم ناسنا ھب ناویح زا ینوگرگد

 ارنآ یاعدا ناش هابشاو لاثماو رپھش رتکاد یاقآ منکیمن رکف ھک مروایم هاوگ

 یلک روط ھب ارنآ شقنو ىسح ذئاذل دنیوگب ھک دننک تأرج و دنشاب ھتشاد

 ،دنا هدرک یسررب ھک ای و دنمھف یم دیورف زا رتھب ندمت رد ار قشع ریثات

 THE CONFLICT :دیوگیم یچ هزوکرام ھلاوح ھب دیورف ھک دیونشب

BETWEEN CIVILIZATION AND SEXUALITY IS 

CAUSED BY THE CIRCUMSTANCE THAT SEXUAL 

LOVE IS A RELATIONSHIP BETWEEN TWO 

PEOPLE, IN WHICH A THIRD CAN ONLY BE 

SUPERFLUOUS OR DISTURBING, WHERE AS 

CIVILIZATION IS FOUNDED ON RELATIONS 

BETWEEN LARGER GROUPS OF PERSONS. (10( 

 تھج ود رد ھنوگچ ندمت و قشع ھک دینک ھجوت و رپھش رتکاد یاقآ دیناوخب
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 یگدوبمھ و یشیبو عمجت رادفرط ندمت ،ھک دننکیم ریس رگیدکی اب داضتم

 بھذم رد و تسا قوشعم اھنت و قشاع اھنتراتساوخ )یسنج ( قشع و تسا

 !رپھش رتکاد یاقآ .تسا محازم یتحو دئاز رسکی )یرگید روضح( قشع

 بولسا زا توافت کدنا اب دیعسراھب مناخ رنھ زا عافدرد مھ یسوم دواد یاقآ

 دھدب صیخشت رگیدکی زا ار اھشزرا لامعتسا دراوم ھک دناوتیمن ، امشراک

 رب دوخ )۵( ھیشحت رد یسوم دواد یاقآ دیامن کیکفت رگیدمھ زا ھک ایو

 زا یضعب اب دوخ تفلاخم قح ظفح اب «:دنیوگ نینچ زودلاوجو نزوس ھلاقم

 ،قالخاو تباجن ھناھب ھب اضعب ،یرشب عماوج تفگ دیاب رپھش رتکاد تایرظن

 ندرک روگ ھب هدنز تداع ناوتیمن ھلمج زا ،دنا هدش یکحضم لامعا بکترم

 یارب ھک مییامن اعدا رگا یلودرب مان ار تیلھاج ءهرود بارعا نارتخد

 یلحم الصا یرشب عماوج رد ،یعامتجا یاھدادارق و تنس ،قالخا ،تباجن

 ءهدلاش یشالت ھب توعد و تسا کحضم هزادنا نامھ ھبزین درادن دوجو

 ارنآ دوخ شیپ یسوم دواد یاقآ رگا ھک تسا هداس رایسب شسرپ ،»یعامتجا

 رگا یلو دنتفایم قیفوت نآ لح هارب ھک دشیم و دوب نکمم ،دندوب هدرک حرطم

 وجتسج نآ یارب ار یلح هار ھک دناوتیم ھنوگچ ،دشاب ھتشادن ھلاسم یسک

 و نکیب سیسنارف مانب هدوب یسک ھک دنریگب دای دیاب یسوم دواد یاقآ ، دنک

 ھک دنا هدرک عضو ءارقتسا یارب ار یدعاوق ود رھ ھک ،لم تراوتسا ناج

 ترھش ایاقب لودجو تاجرد لودجو بایغ لودج و روضح لودج یاھمانب

 تباجن الثم هدیدپ کی روضح یتقو لمو نکیب حرط نیا ساسارب . دراد

)N( تایح الثم یرگید هدیدپ روضح اب رابکی )L+( رابکی و دراد یدوبمھ 

 نامز مھ )L( ھک میناوتیمن تسا نامزمھ)L- ) گرمالثم یرگید ءهدیدپ اب
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 نوچ میریگب تلع )L ( یارب مھو) +L( یارب مھار )N( ھک میناوتیمن تسا

 یاھشزرا و تباجن ، دنروایم دوجو ھب ھباشم یاھلولحم ھباشم یاھتلع

 بلاطم ھیرظن مھام و دینکیم روصت امش ھک روطنامھ تسنآ ھیبش ھک یرگید

 هاگچیھ و یلو ، ددرگیم تاعامتجا یاقب ببس ھک میرواب نیا ھب ھتفگ شیپ

 رد نارتخد ندرگ روگب هدنز لاثم رد امش ھک ھنوگ نادب اھناسنا یانف تلع

 فرط زا ندرک روگب هدنز لاثم رد .دوشیمن دیدش روآدای ،بارعا دزن

 دراد دوجو یرگید للع ھکلب دوشیم نآ ثعاب ھک تسین تباجن نیا بارعا

 ھصاخ زا نیا زاب و دننک روگب هدنز ار اھناسنا ات ھک دوشیم نآ ثعاب ھک

 رگید ھباشم دراوم و دروم نیمھ رد یسوم دواد یاقآ شناد .تسین بارعا

 یمV T ھب اھنت ھک ایو دنناوخیم ھمانزور اھنت ھک تسا یمدرم شناد دننام

 متا بمب عرتخم ار نیاتشنآ ، اھ یچتاعوبطم ھکنیا لثم دنھدیم شوگ و دننیب

 و نتشاد یولیبق یگدنز ھک دنا هدرک شومارف یسوم دواد یاقآ، دنا ھتفگیم

 و لخاد زا جاودزا مسرو نانز ندوبر و نادرم نتشک و لئابق نایم گنج

 ھمھ . . . و یرسمھ دنچ و نانز ھب تبسن نادرم دوبمک و ھلیبق زا جراخ

 رظن رد ھک یتسیاب یگنھرف یژولوپورتنا رد و هداوناخ خیرات رد ار اھنیا

 یاھقلخ زا یرایسب نایم رد نانل کم( : دیونشب سلگنا زا مھزاب ،تفرگ

 ھک دبای یمار جاودزا عونکی دیدجو نھكرصع ندمتم یتح و یربرب یشحو

 ھک دنک رھاظت ھک تسا روبجم شناتسود هارمھ ھب ای ییاھنت ھبداماد نآ رد

 مسر یاقب دیاب مسر نیا دیابر یم روزب شناکتسبا و تسد زا ار یسورع

 عقاو رد یرگید ھلیبق زا ار دوخ نانز ھلیبق کی نادرم نآ رد ھک دشاب ھتشذگ

 ھکینامز ات ، تفرگیم ھیام اجک زا ییابر جاودزا نیا ھنرگو دنتفرگیم روزب
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 یلو دوبن راک نیا ھب یموزلً ادبا دنتفای یم ھلیبق رد نز یفاک دادعت نادرم

 دوجو یصاخ یاھ هورگ ھک مینکیم هدھاشم هدنام بقع یاھقلخ نایم رد ابلاغ

 نایم رد ھکیلاح رد ...... .تسا عونمم اھنآ نیب رد یلخاد جاودزا ھک دنراد

 نانز ھک دناروبجم ، نیعم هورگ کی نادرم ھک دراد دوجو مسر نیا نارگید

 دوخ ثحب نیا ھب نانل کم ..... دننیزگرب دوخ هورگ نورد زا طقف ار دوخ

 یاھتشادرب دریگیم تاشن اجک زا یرسمھ نورب مسر نیا دھدیم ھمادا

 میھافم نیا ھچدرادن یطبر ھلاسم نیا ھب ، نادنواشیوخ اب تبراقم و ییوخمھ

 عیاش رایسب یشحو یاھناسنا نایم رد ھک یمسر اما .دندش ادیپ اھدعب یلیخ

 نآ ھب تسا نکمم .دنشکیم دلوت زا دعب ھلصافالب ار دوخ نارتخد ھک تسا

 ھجیتن ھک دش ھلیبق رھ رد نادرم دادعت ندش دایز ثعاب نیا . دوشیم طوبرم

 -یرھوش دنچ-درم دنچ ھلیسوب نز کی کرتشم بحاصت نآ یمازلاو میقتسم

 دوبن مولعم ردپ یلو دوب مولعم لفط کی رد ام ھک ،دوب نینچ نآ ھجیتن دوب

 رظن رد درم نتشاذگ رانک و نزرابت قیرط زا طقف یدنواشیوخ ورنیزا و

 اب ھک یدوبمک ھلیبق کی رد نز دوبمک رگید ھجیتن یردام قح . دشیم ھتفرگ

 و کیتامتسس ندوبر اقیقد دشیمن عفترم یلو تفای یم ناصقن یرسمھ دنچ

 سرت ھک دھدیم ناشن حیضوت نیا دوخ )١۶( دوب رگید لئابق زا نانزروزب

 ھجو برع ھچ دلوت زا سپ ار دوخ نارتخد ھک هدوب ییابر مدآ و جاودزا زا

 عمجت هزیگنا دیورف میئوگب ھک ھصالخ ھنوگب .دنا هدربیم نایم زا برع ریغ

 اما و دنادیم ابآ لتق زا هانگ ساسحاو مراحم اب یانز زا ایح و مرش ار ھیلوا

 نادقف مزیسکرام زا یگدنیامنب سلگنا ھک ای و سلگنا زا یگدنیامنب مزیسکرام

 رتکاد یاقآ ءھلضاف ھعماج حرط و دنادیم ھیلوا عمجت لماع ار یسنج تداسح
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 یاقآ ھک ام یارب لقاال تسین مولعم و دزاس یمنود نیزا کی چیھ اب رپھش

 ھتخاس ارنآ یابفلا نونکا ات نیون ھعماج زا دوخ نیون حرط رپھش رتکاد

 .ریخ ایودنا

 ـ٠۵ـ

 رد ون یبتکم شنیرفآ(دنا ھتشون ھک ار رپھش رتکاد یاقآ ریبعت میئایب لاح

 حالطصاو موھفم زورما ھک مینیبب ھک میھدبرارق ثحب دروم ار )یسراف رعش

 ؟تسیچ رنھ و تایبداو رعش رد )ون(

 و مروف ثحبم ای و یسح قح نیرتگرزب ھلاسم ھبرگیدراب میھاوخیمن ام

 ھک ار ھچنآ نوچ میدرگزاب نیمز قرشم رد نانز یدازآ لكشم ایو ىوتحم

 نکمم و تسا هدنسبو یفاک ھلاقم نیمھ رد ام رظن زا، میدمآ ھتفگ نونکا ات

 ام فدھ راتفگ نیزا شخب نیرد یلو میدرگزاب نآ ھب یرگید تصرف رد

 زورما ار یتایبدا ھنوگچ ھک میھدب ناشن رصتخم و هاتوک ھنوگب ھک تسنیا

 یاربورپھش رتکاد یاقآ راک اب ھطبار رد دنیوگیم )ون( رنھای و نیون تایبدا

 تاملک ات مینادیم روبجم ار دوخ ،میشاب هدرک ادا یتسردب ار بلطم قح ھکنآ

 دیعس راھب مناخ یرعش رنھ زا شیاتسرد ارناشیا نیگنھآ تاریبعت و راصق

 زا و اھ یئوگ هزاتزاو میرذگب مھ بلطم نیزا ( :دیونشب ، میروایب ،ناحلا

 ناگدنناوخ ناج و لد ھک میزاس مھارف »یدایلگ «)راھب( یابیز یاھیروآ ون

 عارصم زا ءهراپرب هرصبت نمض ھک اھدایلگ نیا ھب )دشخب افصار باتک

 دینک ھجوت و(( -١ :دیئامرفب ھجوت هدش ھیھت ناحلا دیعسراھب مناخ راعشا یاھ
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 »راھب« وا و درادن مود عرصم ھب یزاینً اعقاو ،اھ عرصم نیزا کیرھ ھک

 رت ساسحا رپ و رتابیز یکی زا یکی(( -٢ )) .تسا ھتفگ ھتساوخیم ار ھچنآ

 و شیدنا کزان و تسا رعاش لایخ کزان و تسا نزو ((-٣ )). دیناوخب

 ھمادا رد(( -۵ )).تسابیز اعقاو(( -٤ )). دیربب تذلو دیناوخب یوگ نیریش

 مامت اب و تسا اناوت رعاش ھک یماگنھ ((-٦ )). دراد یگزاتً اعقاو ھک یلزغ

 ھفطاع و ساسحا و دنکیم یروآونابیز ھنوگنیدب مھ لزغ رد دیارس یم دوجو

 لزغ لابقتسا ھب ھکیماگنھ یتح و )). دنکیم ینیرفآون و دنزیم هرگ ار

 یلزغ(( – ٨. دنکیم ھیکت دوخ ساسحاو قوذو تردق ھب دوریم مھ یفورعم

 و کبسابو لماک تردق اب مھ لزغ نیرد(( -٩ )). تسا ھتخاس دننام یب

 ابیز راثآ یتسارب و «-١٠ ))میناوخیم مھاب دنکیم ساسحا شدوخ قایس

 زا فیصوت رد رپھش رتکاد یاقآ ھک ار »اھدایلگ «ھنوگنیزا ». تسا ھتخاس

 ناوتیم ھنوگچ دیمھف ناوتب لکشم ،دنا هدید ھیھت ناحلا دیعس راھب مناخ رعش

 نانچ ندیسرارف ات دید کرادت و ھیھت ار یسراف رعش رد ون بتکم اھنآ زا

 رنھ هاگتساخ اب طابترا رد میھاوخیم و میراذگیمن راظتنا ھب ار امش یزور

 یگتفوک رسای و یدازآ ھجرد اب بسانتم یرنھ یاھ هدروارف و یتخانشابیز و

 ھچ تایبدا و رنھ رد زور هزورما ، ھک میئوگب ھعماج رد یناسنا زئارغ

 راشف ریزالاب زا )EGO( ھک روطنامھ دراد ییاھ هرتسگ و داعبا

)SUPEREGO( راشف تحت نیئایزاو )ID( ھک مھ لیخت ءهوق ،دراد رارق 

 یسح تاکاردا ھطساوب ،زین ھتفرگ عضوم لقعت هوقو سح هوق نایمزرم رد

 یاھیروگ ھتک و تالوقمو نیناوق ةطساوب الاب زا مھو دودحم نوماریپ طیحم

 هوق ھب تھابش مھ ھک لیخت نیمھزاب و ددرگیم دیقم و دودحم رگ میظنت لقع
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 زا و یرنھ یاھتیلاعف هاگتساخ دوخ ھبونب، لقعت هوق ھب مھ و دراد یسح

 و رنھ رد لیخت هوق تیمھا نیمھ ھطساوب زاب و .تسا تایبداو رنھ ھلمج

 و دننزبر اھم ارنآ ات ھک دنا ھتساوخیم زورما ات مایالا میدق زا ھک هدوب تایبدا

 ھک ھتفگیم نوطالفا ھک تسا فورعم و دنروایب دوخ لورتنک تحت رد ای

 لقع ھک نم درک جارخا )تیروھمج( ھلضاف ھنیدم زا یتسیاب ار نارعاش

 تالوقمو اھیروگ ھتکاب ھک روطنامھ لقع ھک تسنآ ظاحل زا میوگیم رگ میظنت

 نیمھ ھب زین عامتجا رد ،دنکیم یدنب ھقبط و میظنت ار یسح یاھدومن دوخ

 طلست رطاخب ھک ات دراد شالت ،نیگنر یاھ ھناھبرازھ اب و نیب تحلصم دید

 یناسنا یاھزاین و اھ ھتساوخ ،تعنص قیرط زا تعیبط رب رتشیب ھچرھ

 تحت ار یسح ذئاذل تسا یو تخپ تسد ھک ندمت ھناھب ھبودنزب ماجلار

 تسا قطان ناویح هدیئاز ،عناص ناویح عقاو رد و ،دروایب هدعاقو لورتنک

 زا نوسگرب یرناھ دننامب یرگید دنمشناد چیھ مراد غارس ھک اجنآ ات و

 و رتھب روطب ،هزیرغ و لقع نایمداضت زا و تعنصو لقع یدننامھ

 ھکیتقو میدید شیپ ثحبم رد ھک روطنامھ و .تسا هدزن نخس یرتاراکشآ

 زئارغو ددرگیم لیدبت تذل نودب تیلاعف راک ھب تذل زا رپ تیلاعف یزاب

 عبات زین یرنھ لیخت ھلمجزاو لیخت هوق ،دھدیم رارق راشف تحت ار یناسنا

 دنک لیخت ار یزیچ نامھ تسا روبجم مھدنمرنھ و ،دوشیم یعامتجا طیحم

 طیحم و تاسوسحم نایمرد ھک یتسیاب ارنآ یاھرادومن و ھنومن ھک دنیرفایب و

 تیاعر ار یلوصا و دعاوق یتسیاب مھودیامن لیثمت و دبایب دوخ نوماریپ

 زورما ھب ات نوطالفا نارود زا .دراذگیم ھحص نآ رب یعمج لقع ھک دیامن

 و راعش ھک تسا یتسیلایسوس مزلایر نامھ »ریسا« لیخت عون نیا نیرتلماک
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 تسھ ھک روطنآ اراھ تیعقاو دیاب دنمرنھ و رعاش ،ھک تسنآ نآ روعش

 رنھ و لقعآنب تسا نھذرد تیعقاو ساکعنا زین روعش نوچو دھدب ساکعنا

 نینچ رد دنوشیم رگیدکی یعاضر رھاوخ ود ورگیدمھ داز ءھناخ ود

 )S( البق دوشیم ھک تسا )R(خساپو )s( هزیگنا نوناق عبات رنھ یدیدزرط

 و رظن ریز ارR( )نآ اب نامز مھ و گنھآ مھزاب و درک ژاتنوم و هدامآ ار

 یور شیپ »هداد« کی تروصب ار )S( لیخت تلاحنی رد تفرگ تراظن

 اب دننامھ و رسکی ،دنکیم ھئارا ھک مھار )R( خساپ و دینیب یم هدامآ دوخ

 و نانچ رد دنمرنھ ھک میئوگیم ھکیتقو هرخآلاب . تسا ) S( لاور و دنور

 ،مزیلائر عون نیا اب و حرط نیرد ،دنک نانچ و نینچ یتسیاب یطیارش نینچ

 و مینکیم دودحم )یطیارش نانچ و نینچ( ءھطساوب نیئاپ زا ار یرنھ لیخت

 رد ژاکول جروج »یناھدرک دیاب و اھدرک نانچ یتسیاب« ءھطساوب الاب زا

 یتسیلایسوس یاھروشک رد ھک دیوگیم )رصاعم مزلایر موھفم( ءھلاسر

 ءھعماج نورد یاھداضت ھک دنھدیم قح دوخب اھنامزاس و بازحا

 ھک دنرادن ارنآ لمحت یلودنھ دبرارق یسررب و ثحب دروم ار یتسیلایسوس

 نانآ مزلایر ھجیتن رد و ددرگ سکعنم ناگدنسیون یرنھ راثآ رد ،اھداضت نیا

 ثحبم نیمھ رد دھدیم لکش ریغت و ددرگیم لیدبت ،فیسپ مزیتنامور کی ھب

 ھب عجار ار یسوم دواد یاقآ رظن ات منادیمدوخ ءھفیظو ،)ریسا( تایبدا

 رعش زا عافد هزیگنا ھب )زودلاوجو نزوس( ھلاقم رد ھک یبدادقن یاھرایعم

 :دیوگیم ھک منک لقنامش یاربدنا هدید ھیھت ناحلا دیعس راھب مناخ
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 دودح صخانش، یلمع رظن زا، مینکیم یگدنز نونکا ھک یروشکرد «

 نوناق ، اھنتار دبو بوخ ، ھتشون نخس ینعی تسا کاخ نیا نوناق ،اھراک

 یم ناشروشک زا ایب میرادیم مرتحم ار ناش نوناق ای سبودی امنیم ریبعت

 دواد یاقآ ھکنیا یاجب »مینکش یم نوناق نآ بقاوع لوبق اب مھابو مییآرب

 هدرک رداص نطو زا ،هراوآ و هراچیب یاھناغفا یارب ار ھیصوت نیا یسوم

 رھش یاھ ییاکیرما ھب ،اھ ییاکیرما دوخ یارب نآ عقومو تقو ھبرگا دنا

 رد ھکنآ اب اھناغفا ام ھکنوچ . دوب یمرتھب ،دندومنیم ھتکید ارنآ کرایوین

 لاح نینچ اب ،میا هدش هدنکارپ ناھج رانک و ھشوگ رھب ،رسب کاخ وردب

 مینکیم لابقتسا دیعسراھب مناخ راعشا زا و میراد ارنآ غامدو لد ، یلاوحاو

 لاح نیرد ھکنیا . میھدیم بیترت یاھ تسشن ، اپوراواداناکو اکیرمآ رد و

 ،رگد یاوسر ھسودو ھنرودھازو نمزج و ینایروغود وشیم ادیپ ییونابش

 و ییاھ یسومدواد و میراد یاھرپھش ام ھکنوچ دنیآ یمن باسح ھباساسا

 توعد لسار دنارترب زا یتقو ھک دزوسب ییاکیرمآ لاحب امش لد یلو ...و..

 ندمآ ھب راک ھظفاحم یاھ هورگ ،دیایب اکیرما ھب ینارنخس یارب ھک دوب هدش

 نمرج ھک لیلد نامھب ؟ارچو لیلد مادکب دندرکیم تفلاخم لسردنارترب

 رپھش رتکاد یاقآ و ناحلا دیعسراھب مناخاب ،رگید یاوسر ھسودودنرودھازو

 مانبدوب ھتشون یباتک لسردنارترب و ،مینکیم تفلاخم یسوم دواد یاقآ و

 ییاھفرح تقوم جاودزا و یسنج یاھیدازآ زا نآ رد و »قالخا و جاودزا«

 باتک نیمھ ،ناحلا دیعسراھب مناخ زا رت ھناطاتحم و رتمیالم ھتلاو دوب هدز

 نایمرداپ یوید ناج ھکنآ ات دوب هدش اکیرما ھب لسرتنا رترب رفس عئام

 ھک سوسفا . دمآ اکیرما ھب مھ لسر دنارترب ،درک ادیپ ھمتاخ ھلئاقو تشاذگ
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 ءھنامیکح یاھ ھیصوت ھک دندوبن اکیرما ھب ،تقونآ رد یسوم دواد یاقآ

 یئاکیرما یارب ار لوا لیدعت لصا ھب ھیبش یزیچایو دن درکیمداشرا ارناش

 صیخشت رایعم ،نوناق رگا ھعماج رھ رد .دندرکیم دزشوگ ،کرویوین یاھ

 ار سیلوپو مرادناژ اھنت ھک یتسی اب تروصنآ رد،دشاب یرنھ راثآ دبو بوخ

 روشک نیمھ رد ار یرگید یسک ھنو میسانشب یرنھ راثآ نادقان نیرتھب زا

 لوا لیدعت لصا لثملا يفروشک نیمھ نوناق ایآ مینکیم یگدنز نآ رد ، ام ھک

 دناوتیم ایآ دنربیم راکب ونابش ھیلع رب ھبرح ھباثم ھبارنآ یسومدواد یاقآ ھک

 زابو یگروگ میسکام اب نیما هللا ظیفح تایبدا توافتً الثم ھک دیوگب ام یارب

 ھک ایو تسا رتھب ،وپ نلاگ دارعشایآ و ؟تسا اجک رد ،تشرب اب یگروگ زا

 یسومدواد یاقآ ھک ار یحابص دنچ منکیم رکف ؟ ناحلا دیعسر اھب مناخ رعش

 تماقا، مچرپ قلخ تموکح هرود رد لباکرد ناگدنسیون ھیداحتا عمج رد

 دوخاب زین لوا لیدعت لصا نیمزرس نیرد ار تداع و یوخ نامھ دنتشاد

 ناتسناغفا ھنو تساکیرما اجنیا ھک دننادب دیاب یسومدواد یاقآ .دنداد لاقتنا

 لباک یاضف ھکیتقو نامسآ یور ناغرم یتح ھک اھتسنومک تموکح هرود

 ناتسناغفا قلخ کتارکومید بزح دیئات ھب ات دندوب روجم دندرکیم روبع ار

 نیمھرد دوش هداد یروبع یازیو ناشیا ھب ھک اتدنناوخبار )هریب هدب( ءھمغن

 مناخ رعش زا عافد ھب یرنھ ھناوتشپ کی دناوتیمن لوا لیدعت لصا ، اكیرما

 جارعمو ءارسا نایم ھک ای دوش ھتفرگ راکب ونابش ھیلع رب ناحلا دیعسراھب

 تایبدا رد یراد ھکیترنھ ھب عجار یصخشمداھنشیپ مادک ای ،دراذگب قرف

 و )ID( ھطساوب Ego( ھک یعماوج رد .دشاب ھتشاد یناغفا یرد

)SUPEREGO( زین یرنھ لیخت دریگیم رارق راشف ریز نیئاپ و الاب زا 
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 نخس کیب و یرنھ رثا و دوشیم دودحم نیئاپ و الاب زا ،لقعو سح ھطساوب

 دحب رظانت و یگنھآ مھ ،بسانت ،بیترت نآ رد ھک تسنامھ مھابیز رثا کی

 ھتخادرپ و ھتخاس الک تیاھن رد رنھ عون نیا، ھک دشاب هدش تیاعر نآ یالعا

 بلاق ار اھناسنا ھکیعماوج نینچ تسا هدش یسدنھ لقع ایورگ میظنت لقع

 دنکیم ادیپ یتنعل ءھبنج راک و دنکیم ھتکید و نیازید زین ارناسنا رنھ . دنزیم

 :ھک تسا رعاش لوق نامھ قادصم و دیآیم رد نارکیب جنر کی تروصب و

 داد یھاوخن فک زا دوخ ریجنز زج ھب یدازآ راکیپ رد وت

 . تست نارکیب جنر تصش دزم ھک ار یناھج درب یھاوخ و

 ، ھک تسا یتصرف نامھ رد ،دراد لیخت ھک ار یدازآ ھناگی ،باسح نیا ھب

 دایب ار یناراگزور ،دنکیم رفس ھتشذگ ھب ھک ردق رھ و دراد ھتشذگب ور

 ، زیارغ یگتفوکرس و یگدز سپاو و مکارت زا زونھ ات ھک دروآیم

 گنھرف، ناماد ھب تعیبط ناماد زا هزات تشاد یمدآ و ، دوبن یرثاوربخ

 ھبرفس یلو تسا هدرکیم یقلت دوخ هدشمگ تشھب ھباثمب ارنآ ھک هداھن یاپ

 تسا هارمھ یتارطاخم اب ھشیمھ یعماوج نینچ رد یرنھ لیخت یارب هدنیآ

 نآ هدنسیون ھک تسا یدوخ یاھدژا دلج ھس شراکن نامھ نآ هاوگ نیرتھب

 ھب ات ار اھ ھتشذگ ھک دوب ھتفای ارنآ تصرف شیبو مک )موحرم حورجم(

 رد ار شیرنھ لیخت تساوخیم ھکنیمھ یلو دیامن لابند ،ناگدازآ لزنمرس

 .دنتفر و دنتسب شیورب ار هدنیآ رد ھنوگچ ھک میدید ،دنک تیادھ )هدنیآ دعب(

 رتکاد یاقآ دننامب ناوتیمن و »تسا ریسا« ھشیمھ رنھ یعماوج نینچ رد
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 کبس ھب ای و ھنھرب و نایرع راعشا ندورس اب ناحلا دیعسراھب مناخورپھش

 راھب مناخ .دومن ھصالخ و درک نیمضت ار دنمرنھ یدازآ ) یاب یلپ( هویش و

 ۀویش ھب ار »رنھ« ات ھک دوب نآ شالت رد یک هرت ھک دنروایب دایب ناحلا دیعس

 ھتیمک یولھپ رد، ھناخترازو رھ رد و دزاسب دازآ و را و یک هرت شدوخ

 یلآ دیآ نامھ .درک سیسات زین ھیلدع ترازورد یتح ،ار صقر ھبعش یبزح

 دنا ھتشاذگ ورگ ھب نآ رس رب . ار دوخ تسین و تسھ ،رپھش رتکاد یاقآ ھک

 نافوکش ھعماج یارب یرنھ یدازآ نیا لوصحم ھک مینک ھبساحم میئایب یلو

 ھک مینک تبحص ھنوگ رپھش ،دیورف تاحالطصا زا رگا ؟ دوب ھچ نارود نآ

 ھک ) واو ( )نم( نایم ھک میئوگب دیاب . دھدیم هزاجا مھ تروفکنارف بتکم

 رد و ناغفرد )وا(و مشومخ نم ھک ظفاح ھتفگب و دنارگیدکیداز ھناخ ود رھ

 نم و نم نایم داضت یلو دراد دوجو یریذپ یتشآ داضت کی ،تسا اغوغ

 یدازآ ھیعاد )وا(و )نم( نایم داضت لح . تسا زیذپان یتشآ داضت کی رترب

 تسا یتاقبط ءهزرابم نامرآ )رترب نم(و )نم( نایم داضت لحو تسا یسنج

 و )نم( نایمریذپ یتشآ داضت ھب ،ناحلا دیعسراھب مناخورپھش رتکاد یاقآ

 نامھ ھک ار یلصا داضت ودنا هدیپسچ مکحم .تسا یعرف داضت کی ھک )وا(

 و دنا هدرپس یشومارف و لامھا تسدب تسا )رترب نم(و )نم( نایمداضت

 )نم( نایمداضت ھک دوشیم ینیعم طئارش رد نوچ، تسین ھنالقاع راک نیا

 رگید ھک دوش دقتعم و دعاقتم )نم( ھک درک لح ھنالقاع وحن ھب ار )وا(و

 دریگیم میمصت و درادن یتیعورشم و تیلوقعم ھنوگچیھ )رترب نم( راشف

 ودروایب یور ) وا( ھبو دشکب تسد )رترب نم( اب یراکمھ زا تقونآ رد ھک

 یزیچ نینچ ات دننک حالس علخ ار )رترب نم (و هداد مھ ھب تسد )وا(و )نم(
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 .دشکیمن تسد ) رترب نم اب( یراکمھ زا ،ددرگن دعاقتم ) نم( و دتفین قافتا

 و دوش نادرگور )رترب نم (زا )نم( ھک دریگیم تروص ھنوگچ لوحت نیا

 جنر یارب ھک دنکیم ادیپ ققحت ینامزرما نیا دروایب یور )وا( یوس ھب

 )دازام یگتفوکرس( زا هزوکرام حالطصا ھب و دوش ادیپ ءھنارک ،نارکیب

 دوب هدرک فشک ار دازام شزرا سکرام ھک روطنامھ ،دوش یریگولج

 متشاد هزاجا رگا و )دازام یگتفوکرس( ندمت و قشع باتک رد هزوکرام،

 ھعماج ھکنآ یارب ھک تسادیپ ھتفگان .تسا هدرک فشک ار دازام ) یبوکرس(

 جنر زا رپراک یادف ار ) تذل( یدحات ھک یتسیاب دشاب ھتشاد رارمتسا و ءاقب

 و میئامن کالھتسا و فرصم ارنآ ھک میشاب ھتشاد هدروارفات ، میئامنب بعت و

  .تسا نکممان تایح نآ ریغ رد

 لوبق ار رترب نم راشف ھک دوشیم دعاقتم )نم( ھک تسا قطنم نیمھ یورب

 ھک یجنرو تسناسآ نم یارب نآ لمحت ،راشف رادقم نیا ،دوشاریذپ ودنک

 ھعماج جایتحا و اھزاین ھب قباطم ،اھ هدروارف کالھتسا و دیلوت اب بسانتم

 ھک دسریم ینامز یلو دراد ار دوخ صاخ تیعورشم و تیلوقعم ،دشاب

 یگتفوکرس« ھب مھ »یگتفوکرس« و دیارگیم» یقطنم یب« ھب )راشف( قطنم

 طقف تسا نارکیب جنر مھ جنرو درادن ھنارک جنر ھک تسا تقونآ »دازام

 ءھیعاد مالعا یارب ھک تسا ینھذ و ینیع طئارش کی نینچ تحت رد اھنتو

 مھارف یطیارش نینچ ات . ددرگیم ایھم و هدامآ بسانم یاھ ھنیمز یدازآ

 باتک رد هزوکرام ، تسا رنھ رنھ مھ ھن و تسا یدازآ یدازآ ھن ،دوشن

 نونکا نیمھ زا یطیارش نینچ ھک تسا هدمآ رواب نیا ھب ، ندمت و قشع
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 عفن ھب نونکا ندمت و تذل نایم یواست مدع ھلداعم و تسا هدشایھم و هدامآ

 ھک یلئالد نایم زا ،دروخب مھ رب ھک مھ دیاب و تسا هدروخ مھرب تذل

 و اھ هدروارف ھک تسنیا راصتخا ھب اھنآ نیرت هدمع ، دنکیم رکذ هزوکرام

 و دیلوت حطس ھکنآ یارب ھناھبوزاین رگید ھک هدش دایز دح نادب ات تادیلوت

 رگید یفاضا راشف ھنوگ رھ و هدنامن یقاب دریگب ینوزف هدلوم یاھورین دشر

 و تسا هداد تسد زا ار دوخ قطنم رگید دشاب ھک یمسر و مساو ھناھب رھ

 یاھزاین یاضرا تھجرد ار یدام تامعن ھک ات هدیسرارف نآ تصرف الاح

 عنام ھک تسا یفرصم ھعماج بذاک یاھتسایس نیا اھنت و میریگبراکب شیوخ

 راکب تسد و تفرگ یگدامآ نآ ھیلعرب یتسیاب ھک دوشیم یلوحت نینچ کی

 یاھیدازآ بیکرت و جزم ناکما ھک تسا یطیارش نینچ تحت رد زاب و دش

 دیورف ھن ھک تسیزیچ نیا و ددرگیم هدامآ ورسیم یتاقبط یاھیدازآ اب یسنج

 ینیع یطیارش نینچ تحت رد لاح .دنتشاد نآ زا یروصت سکرام ھنو

 یارب ،نارورپونو نازادرپون و دروآ دوجوب ،ون تایبدا ھک دوشیم ھنوگچ

 دنتسناوتیمن ،هدش داھنشیپ یایپوتوی نیا ھب بسانتم ، نیون تایبدا کی نینچ

 شیپ زا یراک ،یتسیسکرام رنھ ای و دیورف دنومگیز یاھراکب ھعجارم اب ،

 رد صوصخب و یئاپورا گنھرف رد یسررب زا سپ ھک دوب نامھ ،دنربب

 ساسا نیا یور طناک ھفسلف ،دندروآ تسدب ار امعم دیلک ، طناک ھفسلف راثآ

 ،یناسنا لقع یاھیروگ ھتک و یقطنم تالوقم تفگیم ھک دوب هدش یراذگ ھیاپ

 اب ار اھنآ ،نایارگ ھبرجت رظن ھب قباطم یتسیاب ھک دنتسین )یھت( یاھبلاق

 نھذ فئاظو زا یئزج اھنیا ھکلب مینکرپ ،میریگیم ھبرجت زا ھک یماخ داوم

 ھبودنھدیم )تدحو( اھدومن »ترثک« ھبودننکیم میظنت ار ھبرجت ھک دنا یمدآ
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 ھب ھک دوب نیا طناک یاعدا ھصالخ .دنھدیم لیکشت ار ھبرجت یرگید ریبعت

 زا .دیدیم نآ ھب »ھفیظو« یور زا ھکلب ھن »تخاس« یولھپ زا اھناسنا لقع

 ثحب دروم ھک تسا »لیخت« هوق نامھ مھ یکی یمدآ نھذ یاھ تیلاعف نایم

 لیخت یورین ھب عجار طناک دیدزرط نویدم ارون رنھ ام و تسام یپسچلد و

 نایمزرم رد لیخت ،وتسرا یتح و اھ کیسالک دننامب طناک دیدزا - میتسھ

 و اھ کیسالک دید دننامب لیخت« ھک توافت نیا اب ،دراد رارق لقع و سح

 نایم زرم رد و تسا »لاعف«دشاب »لعفنم« رتشیب ھکنآ یاجب دیورف یتح

 کیدزن »سح« ھب ار »لقع« مھ دناوتیم و تسا تفرو دمآ رد لقع و سح

 ھب ار نیئاپ« دنک کیدزن لقع ھب ار سح مھو )دروایب نیئاپارالاب( دزاسب

 عقاو رد و دزاسب یلقع ار سح و دزاسب ىسحار لقع هرخآلابو » درب الاب

 هدوب لفاغ نازا امدق و ام و هدادیم ماجنا ار ھفیظو و شقن نیا ھشیمھ لیخت

 لئاسم ھچ ھب نافوسلیف ھک دینک ھجوت ات مروآیم امش یارب ار یلاثم نم .میا

 نیرتگرزب رظن زا یتح اھنرق نآ قیاقد ھک دنا هدرکیم ھجوت ءهداتفا اپ شیپ

 کی نآ ؟تسا مادک ھلاسم نآ .تسا هدوب هدنام هدیشوپ نادمشناد و امکح

 )داھن( عوضوم کی نایم ھطبار و دنویپ طقفو تسا هداس رایسب ھلاسم

 نیلوا عقاو رد تسا هایس ملق میئوگیم الثم ھک تسا )لومحم( ءهرازگو

 طبر ھنوگنیدب مھ اب ار ھملک ود -و هدوب ھتخاس ار ھلمج کی نینچ ھکیناسنا

 کی حرط و هدوب هدرک اپرب یبالقنا تقیقح رد . تسا هداد هدنویپ و هدومن

 ناسنا نآ منادیمن ھک تسا هدوب ھتخیر ار یرنھ بالقنا کی ای و یبالقنا رنھ

 هدوب یرگید زاس نارود ھغبان مادک ای و هدوب مدآ ترضح ؟ هدوب یک یلوا

 اتداع .تسا هدنام هدیشوپ نورق یاھ یکیرات رد نآ ناشن و مان ھنافساتم ھک
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 رد و تسا درجم )یلومحم( هارذگ رھ و صخشم )یعوضوم( یداھن رھ

 دوخو تسا درجم رتشیب هایسو صخشم رتشیب ملق تسا هایس ملق ریبعت نیمھ

 دیحوت و هدش بیکرت اجکی مھاب لوقعمو سوسحم ھک دھدیم ناشن ھلمج نیمھ

 «ملق ھب هایسزاب و » صاخ صخشم« هدش هداد تبسن هایس ھب ملق ودنا ھتفای

 ھتفای دنویپ مھاب »تسا« ھطساوب صخشم و درجم نیمھ و » صاخ درجم

 ھتخاس سوسحم ار لوقعم و لوقعم ار سوسحم دنویپ و طبر نیا ھک دنا

 زا و دزاسیم »یمیکسا«  درجم زا ھک تسا »لیخت« هوقراک ھک تسا

 دنکیمرپ »دومن« نامھ ھطساوب ار میکسا نآ و دریگیم ار »دومن «صخشم

 )TV (رد ھک ھنوگنامھب تسرد .دوشیم ھتخاس نآ زا هایس ملق تروص و

 دننکیم رپ ارنآ ادعب و دنکیم مسرار اوتحم نودب یداعبا و طوطخ ھک دیا هدید

 مھ تسا هایس ملق ھلمج نیمھ رد ایوک .دیآیم تسرد نآ زا یریوصت ھک ات

 یزاس میکسا نآ راک ھک یرنھ لیخت مھ و تساراکردنا تسد لقع مھو سح

 فرصم ار ییاھ هدروارف نینچ ام و تسا یرنھ روصو لاکشا یحارط و

 اجنآ - میراد عالطا و یھاگآ نآ درکراک و مزیناکم تیمھا زا رتمک و مینکیم

 نم روظنم ما ھتشاذگ مان »ولوچوک بالقنا کیرادنپ« ار ھلاقم ناونع نم ھک

 دینیب یم نوچ منک راکنا ناحلا دیعس راھب مناخ یرنھ بالقنا زا ھک هدوبن نیا

 کیای و یبالقنا رنھ کی مھار هراذگ کی وداھن کی بیکرت یتح نم ھک

 کی یالعادح یلو تسا رنھ کی یاندا دح نیا ھک منادیم یرنھ بالقنا

 دنک سح ار ییاھزیچ دیاب ،دوخ یرنھ شنیبزا یوریپ اب ھک تسا نامھرنھ

 ھک ،دیامن عادباو قلخ ار یریواصت یو لقع ھک ای و دجنگن لقع رد ھک

 زا ار یلاثم نم .دناوتن هدش دوجوم ساسحا و ریوصت رد نآ لاثم و ھنومن
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 ھک میا هدید سح ھب ام »مشخ یاھ ھشوخ« :دیوگیم ھک مروآیم روپردان ردان

 ھنوگچ و تسیچ مشخ ھک مینادیم قطنم و لقع یوربز اب و تسیچ »ھشوخ«

 هدرک لقعت مھ ھن و میا هدیدن ار مشخ ھشوخ یلو تسا یناور تلاح کی

 رگنایب )FLOWER POWER بیکرت هزوکرام ریبعت ھب ای و میناوتیم

 BLACK ھکنیا ای و دنکیم سیلوپ راثن ار لگ ھک تسا زورما یرنھ مشخ

IS BEAUTIFUL نووھتب یاھینوفمس و تسا یئابیز زا یئابیز ریبعت 

 ،مھرنھ دض رنھ نیا و تسا ابیز ROEK IN ROLL و IAZ ھکلب ھن

 ، ار بیلص هرظنم یتشز عقاو رد و دراد زین ار دوخ صاخ بیترتو مظن

 و تسا زورما رنھ یالعادح نیا ،دھدیم هولج ابیز حیسم موصعم هرھچ

 یھاگن ،هزوکرام تربرھ و نتراگموبورللشو طناک ھفسلف هاگدیدزا یتسیاب

 دیاب ھک تسیراک نیاو تخادنا ،ناحلا دیعسراھب مناخ یرنھ راثآ رب ارذگ

 تیدودحم مکح ھبو ارذگ تاراشا نیا اب ھک مراودیما هدشن لاح ھب ات و دوشب

 یعامتجا طئارش مادک تحت رد ون رنھ ھک دشاب هدش هدیمھف یدحات ،راتفگ نیا

 و هوجو عون ھچ هرخآلابو تسیچ یرنھ لیخت شقنزابو تسا ریذپ ناکما

 . دنیوگیم »ون« زورما ار ییاھراتخاس

 »ینایروغ ردنمس « هللادبع امش ردارب 

 

 عبانم

The Esthetic Dimension Boston; P: 1978 ١-  
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 ٤٠ ص اجنامھ -٢

 )١١٠ ص( ١٩٧٣ لاس ،کرایوین پاچ یسیلگنا ھمجرت . ھیسر دنورک -٣

 ١٩۶٧ لاس وکسم پاچ ،١٨٤٤ یفسلف و یداصتقا یاھ سیونتسد -۴

 )۶٩( ھحفص

 )٢٤٢ ھحفص( ١٩٨٧ اکیرما پاچ ،اھ یشحو یسنج یگدنز -۵ 

 ٢٤٧ ھحفص اجنامھ -٦

 ٢٧٤ ةحفص اجنامھ -٧

 Benacon پاچ ... هزوکرام تربرھ فیلات ندمت و قشع -٨

 )٧٨ -۵۵ تاحفص ١٩۶۶ لاس اکیرما

 پاچ ، يودب نمحرل ادبعروتكود فیلات . مالسالا يف لماكلا ناسنالا  -٩

 ٨٠ ھحفص ١٩٧۶ لاس تیوک

 ٨٩ ھحفص اجنامھ -١٠

 ١٢ ص ندمت و قشع -١١

 ،سلگنا کیردیرف فیلأت ،تلود و یصوصخ تیکلام ،هداوناخ أشنم -١٢

 . ۵٣ ھحفص ١٣۵۴ لاس ناریا قلخ ییادف یاھ یکیرچ تاراشتنا زا

 ھحفص نامھ ،اجنامھ ١٣
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 ۵۵ ةحفص ، اجنامھ -١٤

 ندمت و قشع -١۵

 ٠٢٣ ات ٢١ ھحفص زا هداوناخ أشنم -١٦

 

 

 : باتک نیا هرابرد ینانخس

 

 یرد یاھ لثملا برض « باتک ھب ینایروغ ردنمس هللا دبع داتسا ظیرقت

 . یسمش ١٣٨٢ نارھت - ینارھش هللا تیانع رتک اد یروآ درگ ھب ناتسناغفا

 :ینایروغ ردنمس هللادبع داتسا ھتشون

 شناد و تمکح رگنایب و دراد دوجو یتلم و موق رھ نایمرد مکح و لاثما

 نامھ یعمج حور لصاح مکح و لاثما نیا ،تسا تلم و موق نامھ ھنایماع

 یعمج روعش لثمم ھک تسا میاک ورد ای و نوبولاتسوگ ریبعت ھب تلم و موق

 .تسا تلم و موق نامھ دارفا زا کی رھ یدرف روعش زا لقتسم و ادج و

 ینیب ناھج و یژولویدیا زا زج ار تلمو موق کی یعمج روعش رگا زابو

 هدننک مازلا توق نیا ھک میبای یم رد مامت حوضو ھب مینادب تلم و موق نامھ

 دارفا هرمزور یگدنز یالاب مکح و لاثما ھک ار یارچ و نوچ یب ءھطلس و
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 نادجو ای و یعمج روعش زا ؟دریگیم ھیام و ھشیر اجک زا دنکیم لامعا

 ینارھش هللا تیانع روتکد یاقآ دتمم شالت و رمتسم ششوک.نانآ هاگآ دوخان

 تسا شیاتس و ردق ھنوگرھ لباق رثا نیرد مکح و لاثما یروآدرگ تمسق رد

 گرزب اھنآ ریفسمتا رد ھک شدوخ یگنھرف ھنیشیپ اب ار هدنناوخ عقاو رد و

 زورما یلو .دزاس یم انشآ ،تسا ھتخادرپ و ھتخاس ار دوخ تینھذ و ھتشگ

 ھسیاقم رد و یرگید تقو رھ زا رتشیب رابجا مکح ھب ھک یا هدنناوخ یارب

 و قیقحت ھتفرگ رارق یگنھرف تالدابم ییایفارغج یاھزرم رد ھتشذگ، اب

 یکی ھجراخ یاھنابز رد مکح و لاثما نیمھ لداعم مکح و لاثما رد یسررب

 زکرمً المتحم زا یراک تسا هدنیآ یگنھرف یاھ ترورض زا رگید

 یتح یلو دینارورپ یم رس ھب ار نآ سوھ اکساربن رد یسانش ناتسناغفا

 تسردان ھنوگ ھب دوب هدرک باختنا ام مدرم راتفگ نتم زا ھک ار ییاھلاثم

 رد دوشیم ھتشون ھک ییاھگنھرف و اھسوماق زورما .دندوب هدرک هدافا و ریبعت

 یاھنابز رد ھباشم، مکح و لاثما یارب ار نآ زا ییاھشخب دراوم زا یا هراپ

 هدھع زا ییاھنت ھب ھک تسا یراک نیا یلو دنھدیم صاصتخا ھقالع دروم

 .تسا قاطیال یاھ فیلکت حالطصا ھب و دیآیمن ھتخاس رثا نیا هدنھد بیترت

 و املع و صاوخ شناد و تمکح ، نآ ربارب رد و ھنایماع تمکح یولھپرد

 تینالقع زا، نیتسخن شناد ماقم رد ھک دراد رارق ھعماج کی رد نادنمشناد

 تقیقح رد و ،تسا رادروخرب یرتدنمورین قطنم و رتراوتسا مظن و رتشیب

 ای و یوناث شناد دمآرد شیپ ھلزنم ھب »ھنایماع شناد« ، نیتسخن شناد

 ھقثو ربتعم بتك، ام ىمالسا قرش رد .تسا »صاوخ شناد و تمکح«

 ھنوگ ھب .تسا ریطاسا و اھ ھناسفا و مکح و لاثما زا هدنکآ ھک دراد دوجو
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 زا ھب زیمآ تحلصم غورد« :ھک میناوخیم یدعس ناتسلگ رد یتقو لاثم

 :ای و »زیگنا ھنتف تسار

 »دشاب رخ زونھ دیایب وچ          دنرب ھکم ھب شرگ یسیع رخ«

 » تسا ناتسکرت ھب یوریم وت ھک هر نیا «:ھکنیا ای و

 .»؟یتخومآ یک زا ار بدا دنتفگ ار میکح نامقل « :ھک ای و

 یلاع قوذ و ھحیرق اب ھمحرلا ھیلع یدعس ھک دھدیم ناشن اھلاثم نیا ءھمھ

 و یدنب ھقبط و فینصت یوحن ھب ار دوخ نامز جیار مکح و لاثما ھتشاد ھک

 ھک دوب ھتخاس یا هدولاپ یقوجلس نیدلا حالص ھمالع موحرم حالطصا ھب ای

 و هداد اقترا صاوخ شناد حطس ھب ات ھنایماع شناد حطس زا ار نآ عقاو رد

 .تسا هدیشخب یلاعت

 ھمھ رگا ھنرو ،دنکیم قدص زین یولوم یونثم هرابرد تقیقح نیمھ نیع

 و یولوم صلاخ لام زا مینیبیم یولوم ای و یدعس دزن رد ام ھک ار ھچنآ

 :ھک مینادب یدعس

 »دنک بابک ادخ ار شرگج        دنک باتک نیا یوعد ھکرھ ھک«

 ءھمھ رگشنیرفآ یولوم ای و یدعس ھک دھدیم ار نآ ینعم تروص نآ رد

 غوبن .درادن تقیقح نیا ھک، تسا تایاور و اھناتساد ای و مکح و لاثما نیا

 دارفا تروص ھب دنا ھتسناوت ھک هدوب ھتفھن یا ھتکن رد اھنت یولوم و یدعس

 ار دوخ راگزور نارود صصق و تایاور و مکح و لاثما دادعتسا اب و ھبخن
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 یارب دنسپ لباق شناد کی تروص ھب ار نآ و دنھدب یرتشیب قسن و مظن

 یگدامآ ھک یناسک ام راگزور رد دنبایان اسب ھچ و .دنیامن ھئارا و ھضرع ھمھ

 ھیامرس و ھیام ھنامز ھنایماع شناد نیمھ زا دنناوتب ات ھک دنشاب ھتشاد ار نآ

 و یولوم ھک یراک نامھ ،دننک هدامآ یگنھرف و یملع دیزم تاقیقحت یارب

 لوا مدق .دندرب شیپ ھب ھناعاجش و ھناقفوم ار نآ دوخ راگزور رد یدعس

 و تایاکح و اھناتساد و مکح و لاثما نیمھ فینصت و یروآ عمج هار نیرد

 ماخ داوم نیمھ زا و دسرب یدعب ھلحرم ھب تبون ھک ات تسا تایاور

 و ششوک رگید رابکی .دیآ ھتخادرپ و ھتخاس یلالجرپ و هوکش اب تارامع،

 ردق هدید ھب ھلحرم نیتسخن نیرد ار ینارھش هللا تیانع روتکد یاقآ شالت

 ناھج ھنوگچ مکح و لاثما نیا زا ام یادرف و زورما لسن مینیبب ات میرگن یم

  .دنھدیم ام لیوحت و دننکیم جارختسا ار اھ ینیب

 دنیاشگب ام ءھتسبورف راک زا هرگ     دنیاشگب اھ هدکیم رد ھک ایآ دوب

 ینایروغ ردنمس هللادبع 

 

 

 

 هللا تیانع رتکد هدنروآدرگ ناتسناغفا یرد یاھلثملا برض باتک زا سابتقا

 . راشفا دومحم رتکد تافوقوم یسمش یرجھ ١٣٨٢ نارھت ،ینارھش
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 شنیرید تسود و ینارھش رتکاد

 ینایروغ ردنمس هللادبع داتسا ھمالع

 نطو فوسلیف و دنمشناد
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 - یونزغ یوضر یلع فیلات " ناتسناغفا یرد رثن « باتک زا سابتقا
 »ناتسکاپ ١٣٨٠

 

 ینایروغردنمس داتسا ھمالع

 وا .دش هداز تارھ رد یدالیم ١٩٣٦ لاس ھب ینایروغ ردنمس هللادبع داتسا

 ھفینح وبا ھسردم اھدعب ھک نامغپ یعرش مولع ھسردم ناگدید شزومآ زا

 .تسا لباک نوتنھوپ تایعرش ءھتلوکاف و دش هدیمان

 ترازو نینقت و یلدع نوگانوگ تابعش رد دعب ھب یدیشروخ ١٣٤٢ زاغآ زا

 ثیح ھب شیپ لاس جنپ و تسیب دودح رد و هدرک راک یلاع ھمکحم و ھیلدع

 قوف شزومآ هرود وا .دش هدیزگرب یعامتجا مولع و تایعرش ھتلوکاف داتسا

 .تسا هدرک یرپس هرھاق رھ زا هاگشناد رد ار سناسیل
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 نآ یاھ هدورس زا ییاھ ھنومن و ھتشاد یتبغر رعش شیارس ھب یناوج رد

 زا .دنا ھتفای راشتنا »سینا« و »قح مایپ« ھلجم »مالسا قافتا «رد راگزور

 ھباثم ھب ار وا، ناتسناغفا یگنھرف و یملع ھعماج وس نیدب لاس دنا و یس

  .دنا ھتخانش ،دنزیم مدق و ملق ھفسلف نیمز و ھنیمز رد ھک یتیصخش

 یروص قطنم یناردنکسا و ینانوی ھفسلف ،یمالسا تمکح ینایروغ داتسا

 هدرک ھعلاطمً اقیمع ار برغ یسانش ھعماج و ھفسلف و یضایر و یعضو و

 و ھفسلف ناھاوخاوھ زا یی هدع .تساتمھ مک ناداتسا زا اھ ھنیمز نیا رد و

 ھفسلف ،یسانشانعم ، یضایر قطنم ییارگ تخاس اب ام روشک رد قطنم

 نیاتشنگتیو ،سرارتسا هزوکرام نوچ یناسک یاھ ھشیدنا راثآ و خیرات

 قیرط زا سکرام و لگھ كیتكلاید یملع دقن و رپوپ لراک و سرپسای رگدیاھ

 و ناملقمھ رگید یاھراک اھ ھصرع نیا رد ھتبلا دنا هدش انشآ وا یاھ ھتشبن

 و نافرع ھب نتخادرپ .دنراد ار دوخ صاخ یاھب و جرا زین یو نامدقمھ

 تسا ینایروغ ردنمس داتسا یگ ھشیمھ یاھ ھلغشم زا زین یمالسا تمکح

 .تسا هداد راشتنا یدایز تالاقم اھ ھصرع نیا رد و

 ھعماج ،یضایر، قطنم ،ییوطسرا قطنم ،ھفسلف بابرد وا یاھ ھلاقمرامش

 ھتشون نیا یزور تسا دیما . دسر یم دصدنچ ھب تسایس خیرات و یسانش

 رارق یرظن ثحابم ناقاتشم سرتسد رد و دنبای نیودت اھب شیب یاھ

 ناتسناغفا زا شیپ لاس هدزناپ دودح رد ینایروغ ردنمس داتسا.دنریگ

 رد وس نیدب لاس دنچ زا و دوب ناتسکاپ و ناریا رد یتدم هدرک ترجاھم

 طلسم یسیلگنا و یبرع یاھنابز رب وا .دربیم رس ھب اکیرمآ هدحتم تالایا
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 تسد رد وا زا اھنابز نیا یملع نوتم زا یبرع یاھ ھمجرت و تسا

 دناھوپ فیلات »یزرم نورب گنھرف زا تسیک یک« باتک زا سابتقا.میراد

 یدیشروخ١٣٨۴ ندیوس نیھر لوسر

 ناتسناغفأ یزرمنورب گنھرف رد تسیک یک

 ینایروغ ردنمس هللادبع داتسا

 رادربمان هدنسیون کی و سانشرس دنمشناد کی ینایروغ ردنمس هللادبع داتسا

 رتکاد یمارگ دنمشناد ھتفگب «.تسا ناوارف راثآ یاراد و ناتسناغفا ریھش و

 ینعم ھب ناتسناغفا تسیب نرق فوسلیف کی ینایروغ ردنمس داتسا ،ینارھش

 یزرم و دح وا هدرتسگ تاعلاطم و رظن قمع و شناد ھک تسا ھملک یعقاو

 باقع ھیرق رد شھ ١٣١۵ لاس رد ینایروغ ردنمس داتسا » .دسانش یمن

 ھیلوا تامیلعت هدمآ ایندب لاحلا طسوتم هداوناخ کی رد تارھ تیالو لیجنا

 ات و عورش دادغب هدعاق زا ار شزومآ وا .تسا ھتفرگ ارف ھیرق دجسم رد ار

 ھمان بادآ زا مھ یرادقم و »ینادیک ھقف« و »هولصلا طورش «باتک ھب

 وا سیردت زا میکحلادبع الم ھیرق یالم دعب .تفرگ ارف یگدنسیون و یراگن

 هاگلزنم نیلوا،دورب رواجم تابصق و ءارق ھب دش روبجم وا .دمآ زجاع

 نسح دجسم سرد یولھپ رد وا .دوب »رگنوچ« ھیرق ینایروغ ردنمس بانج

 لیصحت ھب )رانم یاپ( ھسردم سرادملارخفردو ، تخومآ شردپ دزن ار طخ

 زا ؛تشاد هدنزومآو بلاج یاھزیچ ینایروغ ردنمس یارب ھسردم داد ماود

 اج نیمھ زا دیوگیم وا و..و...و یسرد یاھمارگورپ اھسنارفنک بیترت لیبق
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 مالسا قافتا ھمانزور رد وا راعشا و درک زاغآ نتفگ رعش و تالاقم ھیھت ھب

 .دشیم پاچ )ردنمس( مانب

 رخف رد مولع ییادتبا لحارم یریگارف زا دعب ینایروغ ردنمس بانج

 مولع ھسردم متفھ فنص ھب وا .دیدرگ ھیعرش مولع ھسردم لماش سرادملا

 . دش ھتفریذپ تشاد تیعقوم نامغپ رد ھک ھیعرش

 راعشا و تالاقم نتشون ھب ناکامک ھسردم سورد یولھپ رد ینایروغ ردنمس

 رگید و ،قح مایپ ھلجم ،تورث ،داصتقا یاھ ھمانزور یارب ییاھ ھمجرت و

 یسک .دش انشآ غلبم لیعامسا دمحم دیھش اب وا .دادیم ھمادا ھتوقوم تارشن

 ریسم و تکرح طخ رد وا ناور و حور رب تسا زونھ ھک مھ زونھ ات ھک

 دمحم مولظم دیھش یدرمیاپ و تمھ ھب دراد ار دوخ یاپ رثا وا تاعلاطم

 یوضر رتکاد ناورداش ھلمج زا یرگید ناتسود اب ھک دوب غلبم لیعمسا

 دیقف گنھرف داتسا، دیواج، ناورداش ،یورھ لیام داتسا ناورداش ،یونزغ

 رد و دوشیم انشآ زین یشخدب رھاط ناورداش اب نامغپ رد وا .دیدرگ انشآ

 .درک رادید یماس رھاظلادبع یضاق ھتسراو و هدازآ داتسا اب اج نامھ

 یاھ ھقلح نایمرد ھک ار نیلاتسا یاھ ھلاسر وا تقو نوریب تاعلاطم رد

 ھعلاطم ،دشیم لدب و در ، ناتشگنا رامش ھب اھ هدرکلیصحت زا یدودحم

 غاد و دازآ ثحابم رد و دش انشآ مزینومک ھب اھنآ شناوخ قیرط زا وا .درک

 دوجو اب وا .درکیم کارتشا ناناوج ھنابدوم نامزمھ و مارآ اما و

 تروص ھب زین یسرد تاعاس رد یفنص یاھ تباقر و یسرد یاھیراتفرگ
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 دوخ تاعلاطم ھب ، ناداتسا مشچ زا هدیدزد و هاتوک یاھ ھلصاف رد و هدنکارپ

 زلراچ و نیاتشنا ،دیورف، دناوخیم ار رکفتم و هدنسیون ھس رثاوا .دادیم ھمادا

 »اپورا رد تمکح ریس« دناوخ یسراف نابزب ھفسلف رد ھکیباتک نیلوا نیوراد

 .دوب یغورف یلع دمحم زا

 ھتلوکاف لماش ھسردم ١٢ فنص زا تغارف زا سپ ینایروغ ردنمس بانج

 دوخ رد ار رتشیب لالقتسا و یدازآ رگید لصحم رھ دننامھ و دش تایعرش

 تضھن اب و دش رتشیب یقارع و یرصم ناداتسا اب وا سامت. درک ساسحا

 .دیدرگ انشآ ءانبلا نسح یاھ ھتشون قیرط زا نیملسملا ناوخا

 تفص ھب تارھ هرذگ یتموکح رد ١٣۴١ لاس رد ھتلوکاف زا تغارف زا سپ

 ملق و تارشن ھبعش ھب ھیلدع ترازو رد و دمآ زکرم ھبً ادعب ،دشررقم یتفم

 ھیلدع ترازو فرط زا ھک یرفس یط وا .درک ھفیظو یافیا صوصخم

 عمج رد دوب هدش بیترت ناتسناغفا ییاضق متسیس مروفیر و حالصا یارب

 یاھنیرتکد و یفسلف بتاکم اب اجنآ رد .تفر رصم ھب یرفن لھچ تأیھ کی

 بتکم و مزیلایسناتسزگا ات مزیلایسوس زا نوگ ھنوگ یاھ تشادرب و توافتم

 اب ھلباقم رصم زا تشگرب زا دعب .دیدرگ انشآ »مزیوتیزوپ« یدوجو تلاصا

 رد یتالاقم و اھ ھتشون ھچنانچ .تسنادیم دوخ فیاظو زا ار مزیسکرام

 ناخ نیدلا حالص داتسا ناورداش اب وا دناسریم پاچب فلتخم، یاھ ھیرشن

 دوخ یفسلف دیدزرط هراب رد ناشیا اب و درک تاقالم و رادید یقوجلس،

 .دومنیم اھ تبحص
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 اب ار وا جاودزا ھنیمز ، یرارحا ھفور مناخ ھمرتحم ھک دوب ناوآ نیمھ رد

 ، دنکیم جاودزا ھک یسکً اتداع دیوگیم وا .تخاس مھارف ینامثع ھفطاع

 یگدنز ھک تسھ شوخ وا یلو ددرگیم ثعاب ار هزات یاھیراتفرگ ون یگدنز

 شیارس یتح و تخاس مھارف واراک هوحن رد ار یرتشیب یاھتصرف ،نیون

 اب شرسمھ دوب هدیباوخ وا رد یگدنز خلت یاھدادیور رثا رد ھک ار رعش

 راعشا هاگب هاگ نالا و درک رادیب ون زا رس ،ارنآ دوخ راعشا ندورس

 ھیلدع ترازو زا ، ینامز تدم زا سپ ینایروغ ردنمس بانج ».دیارسیم

 وا دیدرگ ررقم داتسا تمس ھب تایعرش ھتلوکاف ھب دعب و ھمکحم هرتس ھب

 هداتسرف رصم ھب یلاع تالیصحت تھج تایعرش ھتلوکاف فرط زا رگید راب

 ھک دوب رھ زا ھعماج رد یرتسام هرود زا تغارف لاس ریخا رد وا .دش

 ات ینایروغ ردنمس بانج و تشگرب نطوب و دمآ شیپ ناطرس ٢۶ دادیور

 سپاو دعب و دومنیم ھفیظو یافیا داتسا تفص ھب تایعرش ھتلوکاف رد روث ٧

 راک هوحن رگم .دیدرگ نییعت شیتفت تسایر وضع تفص ھب ھیلدع ترازو ھب

 بلاج نادنچ وا رظن زا مھ ھن و یسور نارواشم دید زا ھن شیتفت تسایر رد

 یوروش ییاضق متسیس ھب عجار ھک ار یی ھلاسر نآ رب دیزم دوبن بولطم و

 و تفرگ ھقفاوم یعامتجا مولع ھتلوکاف زاوا .دشن رضاح نآ ھمجرت ھب دوب

 تفرگ تسدب زین ار ھفسلف تنمتراپید تیرمآ یتدم دعب و تفر ھفسلف ھبعش ھب

 نطو یتلود ناحتما ذخا زا سپ و دش نییعت یرتسام مارگورپ تیرمآ ھب دعب

 وضع یتدم وا .دمآ ناتسکاپ ھب اجنآ زا و ناریا ھب ادتبا وا تفگ کرت ار

 حورجم روسیفورپ تداھش زا سپ و دوب دازآ ناتسناغفا ناگدنسیون ھیداحتا

 ھصالخ دراد تنوكس انایدنا نتگنمولب رد نونکا .دش هدنھانپ هدحتم تالایا ھب
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 رد مزیلایسوس ھب شدوخ ریبعت ھب ینایروغ ردنمس بانج ھکنیا بلطم

 ،ً اریخا اکیرما رد تیباھو اب و رصم رد ییارگداینب اب و دش انشآ ناتسناغفا

 ردنمس هللادبع داتسا بانج .تسا هداد وا یارب ار »لاس زرابم« بقل ناوراک

 اب اکیرمآ هدحتم تالایا انایدنا، نتگنمولب رھش رد .تسا لاح رس ینایروغ

 ھکیناسک و مالسا نیبم نید یاھنویفا ھیلع دوخ هزرابم رد .دراد یگدنز لیماف

       ریذپان یتشآ دنا ھتخادنا هار دوخ یتسلنشن دصاقم یارب ار یبلاط هزرابم

 .میراد وزرآ لماک تحص وزارد رمع شالترپ داتسا نیاب .دشابیم

 

                شنیرید تسودو ینارھشرتکاد

 نطو فوسلیفودنمشناد ینایروغردنمس هللادبع داتسا
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 :ینارھش هللا تیانع رتکاد یادص زا یتوص راون یپ اک              

 رتکاد زا ادص .تسا هدش سیون نوریب یتوص راون یور زا ھتشون نیا    

 هللادبع داتسا ناورداش تافو زا دعب ھک دشاب یم ینارھش هللا تیانع

 تارھ ھب سپسو ریو یلد اکیرما یقرش ھحاس رد الوا . ینایروغردنمس

 ھب روظنم نیا یور ،تسا هدیسر رشن ھب تارھ رد ابلاغو دوب هدش هداتسرف

 : دوش ھتفرگ موھفم دوریم دیما و هدشن هدروآ تسرد یراتشون لکش

 : تبرغ راید رد ینایروغ ردنمس داتسا ناتسناغفا رحبتم ملاع تشذگ رد

 ییانشآ فرطنی اب لاس تصش زا شیب ھب بناجنیا و ینایروغ داتسا ناورداش

 نتگنیمولب کرھش رد یگ هراوآ و تبرغ مایا نیا ردً اصوصخ . میتشاد

 تایح نامیاھ لیماف اب رگیدکی یگیاسمھ رد لاس تسیب دودح ان ای دنا تلایا

 اب - نامز فوسلیف کی ابً اصوصخ  ،نادنمشناد اب یتسود .میدرب یم رسب

 یاھتیزم ینایروغ داتسا نوچ جنس نخسو و ناد ھتکن و دنمشناد و بیدا کی

 ی انالوم تارضح صوصخ رد مھ اب ھک هدوبن یاھزور ھچ ،تشاد یدایز

 و ناتساب تارھ عشعشم نارود و ظفاح و یدعس ،لدیب یناعملاوبا - مور

 .دیشکیم لوط اھ تعاس اھوگتفگ نیا .میشاب هدرکن اھ ثحب یفسلف لیاسم

 و یناحور یریسا رونا دمحم جاحلا موحرم یھاگھاگ ام سلاجم رد

 نوتنھوپ یسانش نیمز ھتلوکاف سیئر قباس یناحور هللادبع رتکاد روسیفورپ

 .دنتشادیم فیرشت  یھاگ هاگ لباک
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 فلتخم یاھ ھتشر رد ، دوب تالامکلا عماج صخش کی ینایروغ داتسا

 ترضح ھسردم رد ھک ار یمایا مراد دایب .تشاد قیقد و قیمع تامولعم

 تفرگیم ارف ار شیوخ سورد،دوب لباک نامغپ رد شتیعقوم ھک ھفینحوبا ماما

 شبتکم یاھ سرد زا جراخ تامولعم ھب نتشاد قشع و صرح ربانب

 ھب و درکیم کرت ار یسرد فنص،رضاح ریغدرگاش ثیح ھب یھاگھاگ

 ثیحنم ار ایمیک و کیزف نیماضمو اھ سروک سنیاس ھتلوکاف رد هدمآ لباک

 .دومنیم بیقعت عماس ای و نامھم درکاش

 هدناوخ ھک ار ھچنآ رھ، تشاد یلوقعلا ریحم ھظفاح ینایروغ ردنمس داتسا

 تاعوضوم ھک مدوب هدش ھجوتم وا ھظفاح ھب اھراب .تشاد دایب دوب هدینش ای و

 ،رگید لیالد و لیلد نیا یور .تشادیم نایب ھظفاح زا دایز تقد اب ار

 شا یفیلات باتک رد نانچ مھ و سلاجم رد ھچرگ ، ار ینایروغ ناورداش

 ار یملع گرزب بقل نآ نم ،دنا هدروآ شمسا زا شیپ ار » ھمالع« ھملک

 ،شا هددعتم تالامک و یلاع تیملع رطاخب یوو ، میانیم دیکات و دیئاتً الماک

 رازھ زا شیب یاھ ھتشون و ھفسلف رد اتصاخ وا یاھ ھتشون و شناد نوچ

 یم »ھمالع« بقل قحتسم ھفلتخم لیاسمرد باتک نیدنچ و نومضم و ھلاقم

 روطس نیا هدنراگن ،دوب یتیآ فوصت رد و اناوت رعاش ینایروغ داتسا . دشاب

 ینایروغ داتسا رضحم زا مدوب ھتشون فوصت صوصخ رد ھک ار یباتک ود

 .مدوب هدرب ضیفو هدرک مولعم ار تالوھجم یضعب

 بانج یگدرک رس ھب نادنمشن اد دادعت کی اینیجرو تلایا رد شیپ لاس نیدنچ

 ناتسدب ملق و نادنمرنھ، نادنمشناد ھک دنتساوخیم یرتخابرگمیسداتسا یاقآ
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 ،ینایروغ ردنمس داتسا ببس نآ زا ،دنیامن ینادردق - ناش تایح تقو ھب ار

 تشادگرزب لفحم کی رد ار رگراگن قحسا داتسا و یرتخاب فصا و داتسا

  . دنداد یم اھ ھینایب نادنمشناد کی رھ هرابرد ھک ،دندرک توعد

 وا ،دیاش و ،دوب نیب مک اھباتک دایز ندناوخ رثا ھب ینایروغ داتسا نامشچ

 اب وا .دوب یم هدناوخ ار باتک نارازھ ھکلب ین باتک دص ود و باتک دص

 رد یتحو دادیم لقن دوخ اب ار باتک مھ، اھ ھچوک رد ینیب هرذ یاھ کنیع

 ھک مراد نیقی ، تسرگنیم باتک ھب و درکیم فقوت یھاگ یاھ هداج رانک

 حاورا ھچنانچ دوب ناتسناغفا کی ھجرد ناناوخ ب اتک زا ینایروغ داتسا

 نیا » ناتسناغفا یرد رثن «باتک رد ،یونزغ یوضر یلع داتسا ،داش

 .تسا ھتشاد نایب ینایروغ داتسا حناوس رد ار بلطم

 تاعوبطم رد ار یفسلف تالاقم وا دوب ناوج یلیخ ینایروغ داتسا ھکینامز

 قیوشت و تساوخ دوخ دزن ار وا یقوجلس ھمالع ناورداش ،دیناسریم رشن ھب

 ینایروغ ردنمس داتسا .دیامن بیقعت ،تفریم نآ رد ھک ار یھار ات دومن اھ

 موحرم لاثم روطب تشاد کیدزن تاطابترا ناتسناغفا ھیاپ دنلب نادنمشناد اب

 یوضررتکاد ،یناجزوج یعرش میرکلادبع دیس رتکاد ، غلبم لیعمسا دمحم

 ماجنا اھوگتفگ و ثحب ھب رگید ریھش نادنمشناد ،حورجم نیدلااھب دیس ،

 ،تشاد لماک تیحالص  یسیلگنا و یبرع یاھ نابزب ینایروغ داتسا .دادیم

 .تسنادیم یلعا دح ھب اروتشپ و یردام نابز یسراف  ھکنانچمھ
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 ھتلوکاف زا و تشاد صصخت ھیعرش مولع رد ھکنیا زا هوالع ردنمس داتسا

 یلصا کلسم یلو ،دوب هدش لیصحتلا غراف هرھاق رھ زا ھعماج و تایعرش

 برغ و قرش نافوسلیف راکفا ھمھ ،ھفسلف رد ھکنوچ ،تسنادیم ھفسلف ار شا

 . تشاد ھظفاح رد و هدناوخ ار

 رایسب اھنخس اردصالم و یراوزبس یداھالم زا  ینایروغردنمس داتسا

 و لیلحت رد ، ناش تایرظن و راکفا اب ار برغ و قرش ھفسالف تفگیم

 تشادرب لسردنارتربزا اصوصخ ،سلگنا و سکرام زا ،دادیم رارق ھسیاقم

 ھفسالف هراب رد رصاعم نادنمشناد تایرظن ینایروغ داتسا ھچ رگا .تشاد اھ

 صخش ھک ،دش یم هدید ینعم مامت اب یلو ،دادیم ارف شوگ اھنآ ھفسلف و

 دایز تالاقم تروفکنارف بتکم ءهراب رد .تشاد یرکف لالقتسا شدوخ

 و نوطالفا و طارقس زا وا .تشاذگ لیلحت رد ار مزیل ایسناتس رنگا و تشون

 ھسیاقم اب ، دایز تالاقم رد انیس نبا ، ینوریبلا ،یبارافرصنوبا وطسرا

 رایسب و دنمدوس تالاقم ھمھ نآ ھک سوسفا یاو ،تشون ناشتایرظن و راکفا

 ھجوت و ،دوب نافوسلیف راکفا رد قرغ ھکنوچ ،درکن عمج ار شیاوتحم رپ

 .دوب ناش تایرظن ھسیاقم و نتسناد ردً الماک شا

 و درک ھتشون - دناوخ باتک دوخ راب رپ رمع مامت رد ینایروغ داتسا

 و عضاوتم صخش وا . درک یرپس املع و نادنمشناد اب ار یملع یاھوگتفگ

 زا ھک ،دش یم ساسحا یھاگھاگ ،تشاد ینیشن تولخ تایح یدح ات

 کیدرکیم ساسحا ھکنیمھ یلو ،دنیزگ یرود یتاعوبطم یاھلاجنج
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 دمآرب یم یریگ ھشوگ و ینیشن تلزع تلاح زا تسا یدج رایسب عوضوم

 .تشاد یبوخ یدنب یاپ ینید لیاسم رد وا ،تفرگیم تسد رب ار ملق و

 یم یدایز یاھ باتک دیدرگیم یروآ عمج ینایروغ داتسا تالاقم مامت رگا

 ھک ناتسناغفا رد ،وا ھنافوسلیف و اوتحم رپ ھلاقم اھدص ھک سوسفا دص دش

 ورب ناکما زا نآ ندرک عمج و نتفای نونکا دوب هدیسر رشن ھب ناتسناغفا رد

 .دوب دھاوخ

 دمحم بانج ملقب ھلاقمود )١٠٩٠( هرامش ھب "دیما" هدیرج رد ھناتخب شوخ

 ینایروغ داتسا تافو زا دعب یرتخاب رگمیس فسوی داتسا بانج و یلضفا

 ھک مراد دایب .دمآ یمرامشب هدنزرا یلیخ ھک دوب هدیسر رشن ھب شا هرابرد

 ،دیامن ظفح و هدرک یروآ عمج شدوخ اب ار شتالاقم ھک مدرک یعس نم یواب

 نآ ھک متسنادن اما، مدرپس شتسدب و مدرک یپاک ار شا ھلاقم نیدنچ ھچنانچ

 ینایروغ ینامثع اراس ناش مناخ ھمرتحم عوضوم زا ،دیسر اجکب عوضوم

 .دنتشاد ربخ زین

 مھ ھب کیدزن یلاس تسیب مک زا مک ینایروغ داتسا ناورداش اب ھک دمآ ھتفگ

 رد و میتشاد یاھ ینیشن بش و میدیدیم مھ اب ھنازور میدرب یم رسب تایح

 اب دروخرب شوخ درم وا . دیشکیم ازارد ھب نام یملع یاھ ثحب نمض

 هدنز ،درکیم تبحص حیصف یلیخ و تفگیم نخس یتارھ ءھجھلو تنسکا

 .تشاد ھناریقف یناک
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 ھک دشابیم ناوید بحاص و مالک ابیز ءهرعاش ینایروغ داتسا ءھمرتحم مناخ

 ریزو دمحم داتسا ملقب اداناک رد و مدوب ھتشون یظیرقت باتک نآ رد بناجنیا

 .تسا هدیسر پاچب و ھتشون یخرک یخا

 شوخ یلو هدنامن راگ دایب یدالوا مادک اناد و تسدب ملق جوز ود نیا زا

 هللادبع داتسا نامرصع ھمالع حور دنوادخ .تسا نادواج ناشراثآ ھناتخب

 روضحب ھمتاخ رد .دزاس نیرب دلخ ار شیاج و داش ار ینایروغ ردنمس

 ھقیدص ناشرھاوخ ینایروغ ینامثع ھفطاع ناج اراس ناش مناخ ھمرتحم

 ،ردنمس قزارلادبع رتکاد روسیفورپ - ناخ دمحم الم ناش ناردارب ،ریما

 ضرع ناگدن ام زاب رگید و ردنمس نامثع دمحم داتسا ،ردنمسرکبوباداتسا

 . میامن یم تیلست

 .ینارھش هللا تیانع 
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 م٢٠٢٢ یرونج خیرات  ١٠٩٠ هرامش دیما

 یلضفا دمحم 

 تسویپ قح ھب ینایروغ ردنمس هللادبع داتسا

 رد یمالسا و برغ ھفسلف ورملق زا یدرم ؛ینایروغ ردنمس هللادبع تافو

 ناتسناغفا

 ربمسد ٢٢( ھتشذگ زور یناتسناغفا دنمشیدنا ،ینایروغ ردنمس هللادبع

 یگدنز هدنسیون ،بلطم نیا رد .تشذگ رد )اکیرما ریوالد تلایا رد - ٢٠٢١

 ھک ددنبیم تخر ھفسلف ورملق زا یدرم .تسا هدرک یسررب ار وا یرکف

 داتسا ھکنیا .دوب هدرک رادمان نافوسلیف راثآ ھعلاطم فرص ار شرمع رتشیب

 هرابرد ام مھفرب یزیچ تفر ایند زا اجک رد و دمآ ایند ھب اجک رد ینایروغ

 تیوھ ؛تسین بسن و لصا، تیوھ، یصاخشا نینچ یارب .دیازفا یمن وا

 نم ھک دیوگ یم شدوخ یتقو دنراد نھذ رد ھک تسا یتارکفت ھعومجم اھنآ

 ھعلاطم نودب ار یرگید زور و مدرکن ھعلاطم زور ھس مردپ گرم رد اھنت

 »ھشیدنا« لوا زا اھناسنا یخرب ھک دھدیم ناشن دوخ ،مرادن غارس مرمع رد

 :انالوم لوق ھب .دنوشیم دلوتم

 یا ھشیر و ناوختسا وت یقبام        یا ھشیدنا نیمھ وت ردارب یا

 ،دندنام یقاب یا ھشیدنا ھچ اب ینایروغ داتسا دننام یاھتیصخش ھک نیا اما

 .مینکیم هراشا اھنآ زا یخرب ھب ھک دراد یداعبا
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 حالص دننام ینایروغ ردنمس ینید نوریب و ینید نورد ھشیدنا رد لداعت

 رد ھک ینارگید و غلبم لیعامسا دمحم ،حورجم نیدلاءاھب ،یقوجلس نیدلا

 ار ینید یرکفنشور ریسم ،دندوب یفسلف ثحابم ماگشیپ نامز نآ ناتسناغفا

 و ھنارجحتم ھشیدنا ،رصع نآ رد ھک ارچ ؛دوب هدومیپ ادص و رس نودب

 ھنافساتم هزورما .دسا رھب نارگید راکفا زا ات تشادن دوجو »ھنابلط راحتنا«

 رارق دادترا ورملق رد ینید نوریب ثحب و ددرگ یمرب بقع ھب ام عماوج

 .دریگیم

 نودب ار لگھ و انیس نبا، طارقس یفسلف یاھ ھشیدنا ،ینایروغ ردنمس

 ھب بسانم نامز رد ات تشاد دوخ ھظفاح رد ار ھمھ و هدرک ھعلاطم ضیعبت

 ھتفگ وا هرابرد یرتخاب فصاو .دنک ھضرع لباک هاگشناد رد شنادرگاش

 بتکم راب نیتسخن یارب ھک نیا رب هوالع ینایروغ ردنمس :تسا

 و درک یفرعم ناتسناغفا رد یفسلف رکفت نادنمقالع ھب ار تروفکنارف

 یارب زین ار رپوپ لراک ،تفرگ ثحب ھب یداقتنا هاگن اب ار مسیلایسناتسزگا

 یگرزب اعقاو راک ینایروغ داتسا .تخاس حرطم ناتسناغفا رد ،لوا راب

 یفسلف یاھ ھشیدنا و اھرواب زا یشخب حیضوت و ندناسانش رد ھک داد ماجنا

 ناتسناغفا رد .دوب ماگشیپ مھ مالسا ناھج رادمان نازرو ھشیدنا زا یا هدع

 اردصالم نوچ ینارکفتم هرابرد یسک ینایروغ داتسا زا لبق ھک ما هدیدن نم

 ».دشاب هدرک ھضرع یزیچ ،یجیھال قازرلادبع و یراوزبس یداھالم و

 دیوگیم ناملسم ءھفسالف راکفا یکیدزن باب رد دوخ ینایروغ داتسا

 یلعوبا سیئرلا خیش هرابرد یتقو دوب اردص الم داتسا ھک داماد رقابریم«
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 یتقو . اصوصخو درک یم تبحص قرش رادمان فوسلیف یخلب یانیس نب

 انكیرش لاق(تفگ یم ،تسج یم داھشتساو دروآ یم لاثم انیس نب نابز زا

 نف نیمھ ردورنھ نیمھرد نم کیرش» انیس نب«دیوگیم ینعی )نفلا يف

 ».دشابیم

 یویند و ینید درکلمع رد نزاوت

 ار شزامن فیحن نت اب و تشاد ھطبار ادخ اب رمع رخآ ات ینایروغ ردنمس

 شیامن ھب لمع رد دوب ھتشابنا رس رد ھچ نآ لاح نیع رد .دروآ یم اجب

 شا یسایس یاھھاگدید و تفرگ یم رظن رد ار ھعماج تیفرظ .تشاذگ یمن

 و تشاد ھناقداص تقافر ناگمھ اب .درک یم نایب رخآ یاھلاس رد رتشیب ار

 ھنافصنم و یملع دروخرب پچ نازرو ھشیدنا هژیو ھب ھفسالف تایرظن دقن رد

 دش یم روصت یھاگ یتح .دنتشادنپیمن نمشد ار وا رطاخ نیمھ ھب .درک یم

 ھتفگ ھک دشاب ورھن لعل رھاوج زا یلوق لقن قادصم ایوگ ینایروغ داتسا ھک

 رھ و تسا قمحا دشابن تسیسکرام یگلاس جنپ و تسیب ات سک رھ« :دوب

 ھب ھجوت اب ».تسا قمحا دشاب تسیسکرام یگلاس جنپ و تسیب زا دعب سک

 ھب ینایروغ داتسا یگدنز طیارش رد یرییغت یسایس تالوحت ،یگژیو نیمھ

 ناتسود زا یماج نیدلا زیزع درکن دیدھت ار وا یرطخ و درواین دوجو

 ھیلدع ترازو یراذگ نوناق وتیتسنا رد ینایروغردنمس داتسا کیدزن

 ھنوگ چیھ داتسا ھک نیا اب دیوگیم یلبق تاکن دییات نمض ،تقو )یرتسگداد(

 ناتسناغفا یاھتسیسکرام مامت زا ار سکرام تشادن یبزح و یسایس شیارگ

 نیملسملا ناوخا تکرح تشاد رصم ھب ھک یاھرفس رد و تخانشیم رتشیب
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 نامثع مرکا موحرم ،لاح نیع رد .دوب هدرک کرد رتھب اھیناوخا زا زین ار

 و تسا یمالسا مولع صصختم و سانشراک ینایروغ داتسا« ھک دوب دقتعم

 مولع یاھھاگشزومآ نیرتربتعم زا نیقی ھب ھک هرھاق رھزالا هاگشناد زا

 و ھیجوت ھب یطرفم ھقالع، تسا ھتشاد تفایرد تغارف دنس دشابیم یمالسا

 ،دشابیم یمالسا تایھلا و ینانوی تینالقع زا یاھزیمآ ھک، مالک ملع لیوأت

 یدنمشزرا راثآ هرتسگ نآ رد یمومع زاین و ترورض مکح ھب و هداد ناشن

 ینایروغ داتسا نآ رب انب .تسا هداد میدق و دیدج یاھشناد ناققحم لیوحت

 و عونتم یاھھاگدید اھراب و دشاب یم بصعت یب و شیدنا خارف یدنمشناد

 مھف و شناد زا یا ھلحرم ھب ینایروغ داتسا ».تسا هدرک ھبرجت ار یرثکتم

 تناید ،یفنح بھذمرد ھک نیا اب و تشادن دیلقت ھب زاین ھک دوب هدیسر یملع

 ھب شریمض رد و تشاد یصاخ جھنم دوخ اما ،دوب هدرک دودحم ار دوخ

 رھ رد ھک یرظن رھ .دوب هدیسر یفسلف و یرکف مزیلارولپ شرگن زا یعون

 رد ھک تسا یا ھقیلس اب نیچلگ ایوگ .دیدنسپ یم دوب لوقعم وا دید زا یرکفت

 .دور یم رت گنشق و رتھب یاھلگ غارس ھب یتسھ غاب

 .تسا یزارد هار اکیرمآ نتگنمولب ات تارھ زا یعامتجا و یدرف یاھیگژیو

 یرکف ظاحل زا ایوگ ھک یریسم ینایروغ ردنمس یارب و برغ ات قرش زا

 نیتسآ رد یاھدیراورم دننام ار برغ ات قرش ھفسالف .دوب هدومیپ ار نآ

 تلصخ .داھن یم تتسد فک رب یدرک یم بلط ھک نامز رھ و تشاد

 رکفت ناھوژپ شناد یالقت نازیرگ ایند یانغتسا ،نادھاز یاوزنا، نافراع،
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 داتسا یمیاد و یتاذ تافص زا باتک ھعلاطم زا یریذپان یریس و نادنمشیدنا

 .دوب ینایروغ

 نیرخآ ات و درکن فرحنم ندیشیدنا ریسم زا ار ینایروغ داتسا یلوحت چیھ

 لوا یاھلاس رد .دوب دنم ھقالع باتک ندناوخ ھب مھ زاب ،شتایح یاھزور

 دوب راوشد رایسب باتک ھیھت ھک ناتسناغفا رد ارگ پچ میژر ندمآ راک یور

 ،شناراکمھ زا یکی طسوت ار لگھ نھذ یسانشرادیدپ باتک ینایروغ داتسا

 تسود دایز ار شا یردپ نیمزرس ینایروغ داتسا .درک یرادیرخ ھسنارف زا

 هژاو ،دنکیم فیصوت نینچ شناکاین هاگداز یرارحا رون یلعلادبع، تشاد

 ھقطنم »نایروغ« زا ذوخأم تسا ردنمس داتسا یگداوناخ مان ھک ینایروغ

 یتیاور ھب ھک ناتساب جنشوف نامھ ینعی، تسا تارھ برغ یلیام یس رد

 رھاط( نوچ یتیصخش ینیمزرس ،تفای انب تارھ زا شیپ لاس دصجنپ

  ریز زا ار ناسارخ لقتسم تلود هدولاش ھک )یجنشوف

 اتدوب روھشم ینایروغ ھب رتشیب تھج نیمھ ھب ». تشاذگ نایزات ھطلس

 .ردنمس

 :دسیون یم نامثع مرکا موحرم دروم نیا رد و دوبن قلمت لھا ینایروغ داتسا

 ار وا و دیمان یشیدنادازآ ریلد رادساپ ار داتسا ناوت یم تئرج ھب«

 و نادنمروز یحادم زگرھ وا .دروآ رامش ھب ریذپان داسف یدنمشیدنا

 ینعی ھنافوسلیف ینایروغ داتسا شراگن ءهویش ».تسا هدرکن ار ناشیدناژک

 فصاو .تشاد ینیگنس ینایب یسایس تالاقم رد زج ؛دوب صاوخ یارب
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 تالاقم رد« :دیوگ یم ینایروغ ردنمس یگژیو نیا زا عافد رد یرتخاب

 تالاقمً ادماع وً املاع داتسا اریز دوشیمن وربور یراوشد اب یسک داتسا

 سفن ھک یتقو اما ،دسیونیم دنادیم بسانم نآ یارب ھک ینابز نآ اب ار یسایس

 رایسب ار عوضوم نآ دناوتیمن سک چیھ تسا راوشد و هدیچیپ عوضوم کی

ً ادبا وً الصا یزیچ نینچ دسیونب یداوساب رھ یارب و ناگمھ یارب هداس

 کرد و اھھاگیاج توافت دروم رد ینایروغ ردنمس ».تسین ریذپ ناکما

 یقالم مھ اب نیاتشنا و نیلپاچ یلراچ یتقو کی« :دیوگیم ھعماج یمومع

 تریح یاج و تسا ییایند بیجع ھک تفگ نیاتشنا ھب نیلپاچ یلراچ ،دنوشیم

 نیاتشنا . تسا هدش لومش ناھج و هدرک ریخست ار ایند امش ترھش ھک تسا

 رنھ زا مدرم اریز یتسھ یتخب شوخ مدآ وت لصا رد ردارب :تفگ باوج رد

 یسک نم رنھ رب یلو ،دندنسپ یم و دننک یم کرد ار نآ دنراد یھاگآ وت

 کی ھک یسک رھ .دنمھف یمن و دننادیمن ار نآ تیرثکا ،درادن لماک فوقو

 و دنادیم ار نامز موھفم دنکیم رکف تسا ھتسب دوخ تسد دنب رب تعاس باق

 مناوت یم و منادیم مھ ار تحاسم مسانشیم مھ ار رتم و زگ دیوگ یم دوخ اب

 ھب لقادح ای منک لدج و ثحب و رج نیاتشنا اب مناوت یم سپ منک یریگ هزادنا

 .دنزرو تکرش ثحابم ھنوگنیا رد ات دنارداق و دنناوت یم ھک دنارواب نیا

 رد رعش ینایروغ داتسا یارب تشاد زین ھنارعاش عبط ینایروغ داتسا»

 ییامزآ عبط یھاگ ھگ و تشاد ھقالع رعش ھب رایسب مھ نآ اب ؛دوبن تیولا

 :ینایروغ ردنمس زا یلزغ .درک یم
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 تسارم رویز تفرعم سورع رھب قح قشع

 تسارم ربھر قح فطل یزابقشع قیرط رد

 راگن لعل بل زا مباین زگرھ لد ماک

 تسارم رد ژا زا فوخ شنسح جنگ ردنا ھکناز

 ناھج ردنا یسک دشابیمن مزار مرحم

 تسارم رغاس و دھاش اب یمغ رھ رد تروشم

 نتشیوخ بلق ھب زج میوگن سک اب دوخ زار

 تسارم رتفد لد حول ،نتشون مغ حرش رھب

 یلو ار تعانق جنگ ما هدروآ تسدب نم

 تسارم رس ردنا جات نم یشیورد تکرش

 نیشن مک ناتسرپ تب اب ؟یقشاع ردنمس یا

 تسارم رذآ یاھشیپ ،مقشع راک لیلخ رگ

  ینایروغ داتسا
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 ثحب رھ ،یروآ عمج تروص رد ھک دراد ھلاقم بلاق رد یدایز راثآ داتسا

 ریخا رد .دش دھاوخ یلیدب یب باتک ھب لیدبت هزوح نامھ رد ھلاقم دنچ اب نآ

 : مینک یم هراشا ینایروغ داتسا راثآ زا دروم دنچ ھب

 ناغفأ نیدلا لامج دیس یقثولا هورع زا یصیلخت ھمجرت

  ینعم و هدام و کیتکلاید مسیلایرتام ھلاسر  

 ناگدنسیون ھیداحتا طسوت ھلاسر ود رھ صخشم و درجم کیتکلاید ھلاسر

 .تسا هدش پاچ ناتسناغفا

 . ھفسلف رد مسیلک رب زا عافد هرابرد یفسلف ھلاسر

 ھلجم زا هرامش ١٢ رد ھک هدام رب روعش مدقت ناونع ریز یقیقحت تالاقم

 .دیسر رشن ھب لباک هاگشناد تایعرش

 تالاقم نیاتشنا تیبسن یرویت ساسا ھب یناھیک یاھزاورپ ھب عجار یتالاقم

 یسانش ییابیز و رنھ هاگداز ناونع ریز یقیقحت

 رصم فورعم دنمشناد میکحلا قیفوت زا یتالاقم ھمجرت 

 یمالسا یاھروشک سنارفنک یھقف ھتیمک یواتف یسررب رد یقیقحت تالاقم 

 )هدش ھمجرت یسیلگنا ھب داتساردارب، ردنمس قزار رتکد طسوت تالاقم نیا(

 ....رگید یاھ ھلاقم و
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 ردنمس هللادبع ھمالع یفسلف تالمأت ھعومجم ناونع تحت یباتکً اریخا

 رد یریما تاراشتنا طسوت قالخا نسحدیس رسیفورپ ششوک ھب ینایروغ

 رد ینایروغ داتسا یملع ثحابم ھک دھدیم ناشن و تسا هدیسر پاچ ھب لباک

 ناراکمھ مامت : دیما ۀرادا .دوب دھاوخ ھجوت دروم شیپ زا شیب زین هدنیآ

 رعاش و هدنسیون ،فوسلیف ،ملاع تافو ،نآ لوئسم ریدم لومش ھب دیما

 ھنیمز ھیلک رد میظع ۀعیاض ار ینایروغ ردنمس داتسا ترضح راوگرزب

 و دنتسرفیم ناوارف دورد و اعد ناشکرابم حور ھب و دنرامش یم قوف یاھ

 داتسا ترضح . دنھاوخیم لیمج ربص ناگدنامزاب ھیلک و یمارگ رسمھ ھب

 راشتنا راختفا ھک دندوب دیما ۀمان ھتفھ یمارگ و ھتسیاش راکمھ ینایروغ

 !داب نادواج ناش مان .تسا هدش بیصن ار ناش ھلاقم دص ھس زا شیب دیاش
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 یرتخاب رگمیس فسوی داتسازا

 م ٢٠٢٢ یرونج ١٠٩٠ ءهرامش دیما(

 یناورسخ ءھماچ

 ام ءھنامز راو طارقس درم ،ھفسلف لاثملا میدع داتسا رونا هاگشیپ ھب میدقت

 ینایروغ ردنمس داتسا

 ینابز هریچ دای زا ھتفر رگ و یناوجرف دوردپ ھتفگ رگا

 ینایروغ شناد زا یرتچرس ھب یریپ ھب مراد ھک نآ زا مداش یسب

 یناث نوطالف مود یوطسرا دناوخ ار و دیاب ھک یداتسوا گرتس

 یناعم ملع ھب ینامزلا دیحو تمکح رارسا ھب یلاثملا میدع

 یناردنکسا میلاقا ردنا ھن یبرغ میناقا زا وا وچ ھگآ ھن

 یناشفرپ یسب دیاب لاس یسب ندیسر شھاج جوا رب تسا لھس ھن

 ینابز رت دوب اراوگ ار وا ھن معبط راوزس دش انث و حدم ھن

 یناگیاش ارم یدوب جنگ یسب مدوب ھتسب نانع ار مذ و حدم رگا

 یناغچ ریما ار یخرف رم ھک ار وا رم یزات بسا یمداد نوزف

 ینامی درب ھن ینیچ یابید ھن مپسا ھن دشاب لبطصا ھن اغیرد
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 یناث رھد نیز هرھب ارم دشابن مرخف و رقف رعاش مرعاش یلو

 يناثملا عبس دنوادخ فطل ھب دص زا مھاوخ نوزف شتایح رامش

 یناکرد اھیرپ نیا درورپ ھک ار نھک تارھ متسرف یمالس

 ینارگ ار شمدرم هدم ایادخ ھنارگ ار شتمعن هدم ایادخ

 ینانع مھ سک غرمیس ھب دراین ندیسر شماقم جوا ھب مراین

 یناغا نایب رد جرفلاوب نانچ داتسا تسا نابز رت برع رعش ھب

 یناتسیس رعاش نکش تبرب ھک درک رس ھیوم نانچ یلیلخ گوس ھب

 یناعم تزینک و مالغ تنایسب لحف رعاش الا یلیلخ اتفگب

 ینایروغ ایا ینایروغ ایآ ردنمس ار تفرعم شتآ ایا

 یناتساب روشناد ریپ نآ وچ نودرگ تخیر نارکوش مھوت ماجب

 ینادواج ییوت ینادواج ییوت ھتوک رمع دوب ار تدساح یلو

 ینارگرس نیزا دناھر شیادخ درآ دیشروخ ز شھوکن زا ریرض

 ینامداش ءھیام تردنا خاک ھب وکین و دنمدرخ و اسراپ ینز

 ینایروغ نوچ تسدیھت یریقف دش اجک شخاک ھک یسرپن ات الا

 ینامداش یھز ینامداش یھز دشاب ھنازرف و دنمدرخ نز رگا
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 ینابساپ دنک ار یرھوگ ناس نیا ھک وا رب داب نیرفآ دصود

 یناینرپ توسک رگا مرادن رھوگ و رد ھنیجنگ تسین مرگ

 یناوغرا هداب نوچ شخب حرف رابرھگ عبط هداد یلو میادخ

 یناورسخ ھماچ مھن تیاپ ھب ینعم و ظفل رھوگ منک تراثن

 

 و داتسا ءھظفاح  ھکییاجات ،داتسا راثآ و تالاقم زا دادعتکی یفرعم ھب کنیا

 منک یم یفرعم ار داتسا راثآ ،دھدیم هزاجا  ام سرتسد رد دوجوم تشاددای

 تیبسن یرویت ساساب یناھیک یاھزاورپ ھب عجار تالاقم زا یرامش-١

 نیاتشنا

  یسانش ییابیز و رنھ هاگداز ناونع ریز یقیقحت تالاقم ٢ 

 یرانیمس تبسانم ھب یدابآ لالج هللا ریقفایم تابوتکم قیلعت و حیحصت-٣

 .دش ریاد لباک رد یدابآ لالج هللا ریقف ایم تشاذگرزب ھب ھک

 موحرم رثا یسراف ھب یبرع زا وتشپ نابز تایبدا خیرات ھمجرت -۴

 هدرک ھمجرت دندوب رصم رد ھک یتدم رد داتسا ار رثا نیا .اونیب فوورلادبع

 . هدش ھتشون یبرع ھب اونیب موحرم طسوت نآ لصا .دنا

 هدیسر پاچب ھمھرصم فورعم دنمشناد میکحلا قیفوتزا یتالاقم ھمجرت -۵

 . تسا
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 و هدام و کیتکلاید مسیلایرتام زا داقتنا رد یکی ،رواشپ رد ھلاسرود -۶

 طسوت ھلاسر ود رھ صخشم ودرجم کیتکلاید ناونع ریز یرگید و ینعم

 .هدش پاچ ناتسناغفا ناگدنسیون ھیداحتا

 . ھفسلف رد مسیلکرب زا عافد هرابرد یفسلف ھلاسر -٧

 درد تالجم رد تایبدا یسانش ھعماج ،یفسلف، لیاسم رد ددعتم تالاقم -٨

 .رگید یرامشو ،دیما ،ناتسناغفا ھنییآ ،ناغفا لد

 .یللملا نیب و یلخاد یاھویدار اب ییویدار ددعتم یاھ ھبحاصم -٩

 میکح ترضح ،ناغفا نیدلا لامج دیس یللملا نیبرانیمس رد کارتشا -١٠

 جیاتن داتسا اھرانیمس نیرد( ھیلع هللا ھمحر یراصنا هللادبع ھجاوخ و ییانس

 .دنا هدرک ھضرع ار دوخ تاقیقحت

 یاھ ھشیر هرابرد یکی ،اکیرما زیانولا تلایا رد لقتسم رانیمس ود - ١١

  عجار یمود و ناتسناغفا رد ییارگ داینب

 یسیلگنا ھب شروش یاقآ بانج طسوت ھلاسر ود رھ( ناتسناغفا رد نابلاط ھب

 )هدش ھمجرت

 سنارفنک یھقف ءھتیمک یواتف یسررب رد یقیقحت ددعتم تالاقم ١٢

 ھب داتساردارب، ردنمس قزار رتکاد طسوت تالاقم نیا( یمالسا یاھروشک

 ) هدش ھمجرت یسیلگنا
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 نازیم ھیرشن رد تالاقم نیا( نانز یسایس ھقف هرابرد یددعتم تالاقم ١٣  

 ).تسا هدیسر رشن ھب، دشیم پاچ یلھد رد ناتسناغفا ترافس طسوت ھک

 رانیمس تبسانم ھب ھلاقم نیا »کدوک لالدتسا« ناونع ریز یقیقحت ھلاقم ١۴

 .تسا هدش رشن و ھیھت لباک رد یسودرف

 

 

 رد تالاقم ھلسلس (نیا هدامرب روعش مدقت ناونع ریز یقیقحت تالاقم ١۵

 )هدیسر رشن ھب نوتنھوپ تایعرش ھلجم ءهرامش١٢

 نیزا یتمسق( لسر دنارترب تفرعم یرویت ناونع اب یقیقحت لصفم ھلاقم ١۶

 )هدیسر پاچب ناتسناغفا ھنییآ ھلجم رد تالاقم

 ناغفأ نیدلا لامج دیس یقثولا هورع زا یصیلخت ھمجرت ١٧

 هللادبع داتسا ھمالع ناورداشزا یریوصت
ناش یمارگرسمھاب ینایروغردنمس  
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 )یقیقحت لصفم ھلاقم کی( لسر دنارترب تفرعم یرویت رب یا هرصبت -١٨

 نیا( یبرغ و یقرش نز ءھصقو قشع راب ناونع ریز یقیقحت یا ھلاقم ١٩

 )رگراگنداتسا ھتشون کی رب تسا تارظن زاربا ھلاقم

 نیرب رگراگن داتسا( اھ تلم لکشت ھسورپ ناونع ریز یقیقحت ھلاقم - ٢٠

 ).دنا ھتشاگن هرصبت رثا

 ».یتخانشابیز و رنھ هاگیاج« ناونع ریز یقیقحت ھلاقم -٢١

 شبن ات ولوچوک بالقنا کی رادنپ زا« ناونع ریز یقیقحت ھلاسر -٢٢

 یھقف ،یفسلف، یاھ ھنیمز رد یشھوژپ تالاقم اسب و » ام یگنھرف ناگرزب

 .دجنگ یمن رصتخم نیرد نآ حرش ھک یعامتجا و

******************* 

 مسا ھک ینارھش هللا تیانعرتکاد طسوت تارھ هرابرد تالاقم و تافیلات تسل

 . تسا هدیدرگرکذ یملع گرزب نایتارھ عمجرد ینایروغداتسا ھمالع

 :رایدنآ نایرومیت و ناتساب تارھ

 تخت هاگ هولج ناریا و ناتسناغفاً اتصاخ ،قرش ناھج رد ناتساب تارھ

 نادنمرنھ و ارعش ، ابدا ، افرع ، نویناحور ، یمان ناتسد ھب ملق ، نانیشن

 ھچ و قرشم رد ، ھچ غباون لوا راطق رد ناگرزب نآ دادعت کی ھک دشابیم

 لاس اھدص زا ناشیمارگ یاھمان ،خیرات رد و ،دنراد رارق برغم رد
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 ملع رد ناتسناغفا خیرات رد تارھ مدرمً اساسا تسا هدیدرگ رکذ فرطنیاب

 ھب نایرومیت نامز رد یلو ، دنراد ییازسب ترھش رنھ و گنھرف ،شناد و

 ،ییاون ریش یلع ، ازریم خرھاش نوچ ،اھنآ ھناشیالآ یب تامدخ و تمھ

 حالطصا ھب ،نارگید و مگیب داش رھوگ ،رقنسیاب ازریم ، ارقیاب نیسح ازریم

 .تشگ یلجتم قرش سنانر هرود تارھ رد ، نیققحم

 فدص ار ناسارخ ، ناد ایرد وچمھ ار ناھج نیا

 یرھوگ نوچ یرھ رھش ، فدص نیا نایم رد

 درک اپرب اھ ھماگنھ ،قرش رد ،تارھ رادمان تلود یملع و یسایس ذوفن    

 نوچ گرزب نادنمشناد اب ،نادنمرنھ و املع ناتسودنھ و لوبناتسا زا یتح

 یلع ریم دنتشاد یملق تاطابترا نارگید و یماج ترضح ارعشلا متاخ

 و یورھ قیاش داتسا ناور داش یاھ ھتفگ ھب و دازھب نیدلا لامک و یورھ

 و رقنسیاب ازریم ثلث طخ ،ھغبان و رنھ گرزب یماح ،یقوجلس یرکف داتسا

 رنھ کبس و دندیشخرد کانبات یاھ هراتس نوچ تارھ رد رگید یاھد

 ھب قیلعتسن شور و دازھب ترضح تمھ ھب تارھ بتکم مان ھب یروتانیم

 .دیسر ماوق ھب ، یورھ یلعریم ترضح تمھ

 ھب قیلعتسن طخ سپس و هدیدرگ عارتخا قیلعت طخ ،نایرومیت هرود نیمھ رد

 نیرتابیز زا طخ نیا و ،دنسانشیم یسراف طخ مسا ھب ارنآ بارعا ھک دمآ نایم

 .دراد صاخ ءھطباض دوخ زا ھک تسا یبرع طخلا مسر طوطخ
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 یرنھ هاگن زا ناھج مامت رد یبیبح داتسا موحرم ھتفگ ھب یرقنسیاب ھمانھش

 نارھت ناتسلگ رصق رد نونکا ھک ،دراد رارق لوا ھجرد رد ینامتخاس و

 نودب میربیم نایرومیت عشعشم نارود و تارھ زا مان ھکینامز . دراد رارق

 ار عوضوم میناوت یمن ،مگیب داش رھوگ ،تسود گنھرف ھکلم مسا رکذ

 .دوریم رامش ھب نارود نآ یگنھرف نامداخ زا یکی وا و ،میزاسب لمکم

 ھتخاس هدنز ار تارھ یمارگ مان ،گنھرف اب نایتارھ هدع کی رخاوا نیرد

 نیدلا حالص داتسا ، یقوجلس رمع دمحم مالسالا خیش ھلمجنآ زا ، دنا

 قیاش ،صاوغ ملع دمحم ، یرارحا میرکلادبع ،یقوجلس یرکف ، یقوجلس

 ، تركف فصآ داتسا ،یورھ ریشب رغصا یلع داتسا ، لعشم داتسا ،یورھ

 یقیدص نیدلا لالج داتسا ، یمظان فیطل داتسا ، یورھ رباص نسحم دمحم

 ، هایس لیعامسا ،یقوجلس نیدلارصن یورھ ھبوجحم  ،ینایروغ ردنمس ،

 باھولادبع ، تریغ یخس مالغ ،یرارحا رون یلعلادبع ، هرھب دحاولا دبع

 .دشک یم تلاوط ھب ناشیمارگ امسا رکذ ھک تارھ ناگرزب رگید و یددم

 هداد ماجنا تیالو نآ یاھیرومیت نارود و تارھ مدرم هراب رد ھک ار یتامدخ

 :تسا رارق نیا زا ،ما

 .یدیشروخ ١٣٩١ لاس ،لباک پاچ نایرومیت دھع رد رنھ ییافوگش

 کشخ « باتک رد نآ زا یدنچ ، لعشم دیعس دمحم داتسا هراب رد ھلاقم ھن

 .یقوجلس دازھب دشرا داتسا و یقوجلس یرکف داتسا هرابرد ھلاقم دنچ .» رت و
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 باتک و ، ناتسناغفا - ناریا رد پاچ ،یقوجلس نیدلا حالص داتسا هراب رد

 خیرات زا ھلاقم نیا رد ،یقوجلس نیدلا رصن مرتحم یفیلأت »اناد حور «

 .تسا ھتفر اھ رکذ زین نایقوجلس

  »زاوآ و زاس باتک رد هدش پاچ یددم باھولادبع داتسا رنھ و تایح هرابرد

 لباک رد پاچ روتیزوپمک و رعاش ،ناوخ زاوا ،یروبص ناج ریما هراب رد

 فجن ، یقوش یولاخ گنھابش دمحم مالغ ، یقوش میرک هرابرد اداناک و

 دمحم ، یورھ تفلا ، کوان هللا حیبذ ،يتارھ ریاس دمحم رد ، ناخ یلع

 پاچ ،یقیسوم نادنمرنھ رگید دادعت کی و ،ییاطع دمحم مالغ ، هاش یلع

 . یدیشروخ ١٣٨٩ لباک یقھیب ھعبطم رد

 یفیس فیلأت .ناتسکاپ رد پاچ تارھ ھمانخیرات باتک رد یسرب و دقن

 ، تارھ رد پاچ ،یورھ ھقذاح ،یروغ هروتسم ،یورھ ھبوجحم .یورھ

 . یدیشروخ ١٣٩۵ لاس نیمز رواخ هدیزگرب نانز « باتک رد

 ھچخیرات اب - قیلعتسن طخ ثراو ای یورھ یخرک یخا ریزو دمحم داتسا

 ١٣٩۵ ، » یوگنخس لعل « باتک رد پاچ ،ناتسناغفا و تارھ رد طخ

 و تایاکح« باتک رد پاچ ،یلالج و یوم هایس ناتساد . لباک ، یدیشروخ

 . یدیشروخ ١٣٩۴ لاس هرھاق رد تایاور

 ، یبیبح ھمالع یفیلأت »نایرومیت دھع رنھ« باتک یفرعم و یسررب و دقن

 هرھاق رد پاچ یبیبح یحلادبع داتسا راثآ و لاوحا حرش باتک رد پاچ

 .»دیما« هدیرج و یدیشروخ ١٣٩۵
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 ، یقوجلس دازھب دشرا ،یقوجلس افو نیسح دمحم :تارھ ناطاطخ یفرعم

 یشنم ،یورھ دمحا الم یشنم ،یورھ راطع یلع دمحم ، یقوجلس یرکف

 ، ناسیونشوخ« باتک رد پاچ ،یخرک یخا ریزو دمحم و ناخ دمصلادبع

 ، ینامثع ردنمس اراس یرعش ھعومجم رد ظیرقت یدیشروخ ١٣٩۴ ،هرھاق

 .اداناک رد پاچ

 ، تسین نیما ھک رھ« مان ھب یقوجلس یرکف داتسا ناورداش باتک ھب ھیعافد

 دیما »تارھ تارازم« ءهرابرد .»دیما هدیرجرد پاچ«، »درادن نامیا

 ۴٨٣هرامش

 « ناونع تحت ،یورھ قیاش یلعلادبع ریم رثا ، باتک دلجکی رد قیقحت ھس

 ھب دیون هدیرج اکیرمآ یاینروفیلاک رد هدش پاچ »تارھ ناشاقن و ناطاطخ

 )اغأ مالسلادبع ریم ( قیاش یاقآ تیریدم

 ناطلس نامز رد تارھ رھش مکاح یبیرغ یازریم بیرغ هاش ناوید -

 ٢٠٠٠ لاس ،اکیرمآ ،کرایوین - نامیپ ھلجم رد پاچ أرقیاب نیسح لدبحاص

 . یدالیم

 هرامش ، دیما ةدیرج رد پاچ ، لعشم داتسا رثا » رت و کشخ« هرابرد

٣١٠ . 

 رد پاچ و یزرم نورب انایرا رد پاچ ،)حر( یروغ تاداس ینیسح ریما

 »ناکلاس و نافراع « باتک
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 ۵۴۴ هرامش ، دیما ، ناتسناغفا رد یقیسوم لوا هدنسیون ، یددم باھولادبع

 ،دیما ، لعشم دیعس دمحم داتسا »تارھ ناتسراگن ایلارتسا رد گربلگ و

 نیا هرابرد رگید ھلاقم نیدنچ و ١٨١ و ١٧٩ - ١٧۶ - ١٧۴ یاھ هرامش

 ریشب رغصا یلع داتسا ناور داش هرابرد .ناتسناغفا و ، تارھ قح رب داتسا

 .ایلارتسا رد پاچ ، یورھ

 « رد پاچ و هرھاق رد » ناسیونشوخ «باتک رد پاچ ، یورھ یلعریم

 دازھب نیدلا لامک داتسا هرابرد ،ھلاسر . »لباک رد یوگ یسراپ ناکرت باتک

 .اکیرمآ اینرفیلاک ، ناوراک هدیرج رد ھلسلس ھب پاچ وا یرنھ یاھراک و

 نارگ تروص « باتک و دیارج رد پاچ ، دازھب داتسا هرابرد ھلاقم راھچ

 رد تاقیلعت رد یماج نمحرلا دبع انیلوم ارعشلا متاخ ترضح . لباک رد »

 رقنسیاب، ازریم . یقوجلس نیدلا حالص داتسا یفیلات ،رعاش راکفا رب تاقیلعت

 پاچ ،یورھ نمحرلادبع ازریم . » ناسیونشوخ باتک رد ،لباک رد پاچ

 » ناسیونشوخ « باتک رد پاچ ، دامع ریم » ناسیون شوخ « باتک رد

 یحلادبع داتسا و یمیعن دمحا یلع ،یورھ قیاش داتسا یاھباتک صیخلت

 نیدنچ ».. ناسیونشوخ «باتک رد پاچ ، تارھ ناطاطخ هرابرد ،یبیبح

 و ناتسناغفا رد رنھ« باتک رد پاچ ،تارھ نارگ تروص هرابرد ھلاقم

 یفیلات - تارھ نایقوجلس باتک زا ریدقت » ناتسناغفا رصاعم نارگ تروص

 ییاون یامیس ،رایدنا نایرومیت و ناتساب تارھ، یقوجلس نیدلارصن داتسا

 ،یقوجلس نیدلا رصن داتسا یفیلات یاھباتک رد ظیرقت راھچ خیرات ھنھپ رد

 .ریذپان انف ھغبان ییاون ریش یلع ریما  تارھ طوبرم یاھباتک رد
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 رد ،تارھ نایرومیت نارود ،رنھ خیرات صوصخ رد رگید ءھلاقم اھ هد

 .دیارج و ھفلتخم یاھ باتک

 ناسارخ یلعا زکرم میاد ار » تارھ « ھیمست ھجو تمسق رد اصوصخ

 .ھتشاد تسد رثا نیمھ بیترت  .تسا هدروآ

 زا »ام یگنھرف ناگرزب شبن ات ولوچوک بالقنا کی رادنپ زا« باتک نیا

 .تسا هدیدرگ سابتقا »راھب ھفوگش ءھناسفا« باتک

 ١٩٩٧ ربماون ینارھش هللا تیانع رتکاد : ششوکب راھب ھفوگش ھناسفا

   ******* 

 ینارھش هللا تیانع رتکاد ھب ھک دیما هدیرج ١٠٩١ هرامش تاحفص زا یکیرد

 زین رگید تیصخش ھس و ینایروغ داتسا گوس رد دوب هدش هداد صیصخت

 زا ھمان ریدقت نومضم و ینارھش رتکاد اراھ گوس ھک تسا هدش هدروآ

 داتسا مسا ھکنیارطاخب امو ،دوب هدش ھتشاگن »دیما «هدیرج هرادا بناج

  میدروآ آنیع ار ھحفص نآ ،دوب ھتفایرکذ ینایروغ

 

 

 :ینارھش رتکاد رترب رگشھوژپ زا ریدقت

 )٢٠٢٢ یروربف ١٠٩١ هرامش دیما (
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 یعامتجا و یگنھرف تاعلاطم ھسسوم و یباراف یللملا نیب هراونشج رد

 :ینارھش هللا تیانع رسیفورپ بانج یناونع هراونشج ھناخریبد سیئر ھمان

 !ینارھش هللا تیانع رسیفورپ یاقآ بانج

 نیمھدزاود رد یلاعبانج ھک مناسرب عالطا ھب مرختفم ،مارتحا و مالس اب 

 یسانش ناریا« شخب رد رترب رگشھوژپ ناونعب یباراف یللملا نیب هراونشج

 نیا رد امش تامحز زا ریدقت ساپ ھب .دیا هدش هدیزگرب » یسانش مالسا و

 زا راختفا حول کی ،ناریا روھمج سیئر فرط زا راختفا حول کی هزوح

 ھقطنم رتفد فرط زا راختفا حول کی ،ناریا رد وکسنوی یلم نویسمک فرط

 یناریا یتسد عیانص و یگنھرف یایادھ نینچمھ و ناریا رد وکسسیآ یا

 .دش دھاوخ ناتروضح میدقت

 ھب ار شیوخ ھنامیمص یاھ تینھت و اھ کیربت دیما ءهدیرج ناراکمھ

  راکمھ و تسود ھب یگنھرف تاراختفا ھمھنیا بسک تبسانم

 تاقیفوت و دننکیم میدقت ناشیا ھب ینارھش رتکاد بانج ھتخیھرف و هدنھوژپ

 )دیما ءهدیرج ( هرادا .دننکیم وزرآ ار ناشرتشیب

 

 روشک نایگنھرف گوس رد                    
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 ھمالع : دنتفاتشاقب راد ھب ناتسناغفا درمگرزب ھس ریخا هام کی نیرد 

 زا ھک ناتسناغفا رصاعم فوسلیف ،ینایروغ ردنمس هللادبع داتسا نامروشک

 تسیب رد اصوصخ ،میتشاد یردارب و یملع ھطبار فرطنیا ھب لاس تصش

 ھک میدوب انایدنا نتگنمولب کرھش رد راوید ھب رد ھیاسمھ ریخا لاس جنپ و

 .میدرک یم یرپس یفسلف و یبدا ،یملع یاھ هرصبت اب ار اھبش و اھزور

 مھاب ھک لباک هاگشناد ھتسجرب نارسیفورپ نیرت هدنزارب زا نیمی نیسح داتسا

 سیردت تمدخ ھب کیمداکا هاگتسد کی رد و میتشاد ھنیرید یاھ یتسود

 رزب زورب ناش هرابرد ھک یرون نادناموق بانج موس و .میدوب فورصم

 دیما نیز و هدیرج رد ھک مدوب هداتسرف ار ھلاقم ،اھنآ یاھدرکراک و تشاذگ

 بانج ھبخن راگنربخ، یموحرم نآ هدمع یاھراگدای زا .دوب هدیسر عبطب

 کی رھ کرابم حور ھکیلاح رد .دشاب یم یرون میرک دمحا قاتشم یاقآ

 ،میامنیم بلط دنوادخ هاگرد زا کی رھ یارب ار ناوضر تنج و داش ار ناش

 .مھاوخ یم لیمج ربص ناش ناگدنامزاب ھب

 اھبلق ھکلم گوس رد

 و دون نس رد اھبلق ةكلم ای رکشیگنم اتل قرش ناوخ زاوآ دنمرنھ نیرتگرزب

 خیرات ریظنیب و گرزب دنم رنھ نیا .تفگ عادو ار یناف ناھج یگلاس ود

 مینوراھچ عیفر دمحم اب اھنت ،دراد ندناوخ رازھ هاجنپ زا شیب ،رصاعم

 زا ناتسودنھ دنمرنھ نیرت بوبحم و گرزب یاتل دراد ھناگود گنھآ رازھ

 ،زیگنا لد یادص اب ار ناتسناغفا مدرم یاھشوگ فرط نیا ھب لاس داتفھ

 ھبوجعا نیا تامدخ ساپ ھب .تسا هداد شزاون شنیرفآ رحس و رگنوسفا
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 ١٢۴ رد اھبلق ھکلم ای » رکشیگنماتل« مانب یباتک شیپ لاسھد ،رنھ ناھج

  متشون ھحفص

 ھب یئبمب رد روکذم باتک ھک هدیسر عبط ھب لباک رد ش ١٣٩١ لاس رد و

 .داش شحور دش هدیناسر شتمدخ

 ١٠٩١دیما ءهرامش م٢٠٢٢ یروربف ۶ ینارھش هللا تیانع رتکاد
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 ردنمسرکبوباداتسا : رشان


