
 

یبرغ گنھرف  لاقتنا  ای  ندمت  ریخست 
نویامھ شویراد 

شـش لھچ و  ھک  کچوک  یباتک  ھب  ار  رت  ِقیقد  یھاگن  ددـجت ، اب  یناریا  ھعماج  ھلاس  دـص  شکاشک  ھلئـسم  ھب  یلوغـشملد   
رگتـسایس لـئوتکلتنا  کـی  ھـک  ناـمداش ، نیدـلارخف  زا  یگنرف » ندـمت  ریخـست   » .دـینادرگ مزـال  تفاـی  راـشتنا  شیپ  لاـس 

ھلیبق یگدنامسپاو و  رگا  تسا و  هدمع  یاھ  لصفرس  زا  یکی  ناریا  ددجت  نامتفگ  رد  دوب  هاش  اضر  یھاشداپ دمحم  ھتسجرب 
تشگزاب زا  هراب  نیا  رد  یدج  ثحب  چیھ  زورما  دبایب  روخرد  یھجوت  شدوخ  نامز  رد  تشاذـگن  ناریا  تسایـس  ندوب  راو 

ھک ناریا  یرکفنشور  ھعماج  یوس  زا  دیجنگ  یمن  هرود  نآ  رکفنشور  ھنایماع  بلاق  رد  ھک  وا  .درادن  یزیرگ  نادـب  ررکم 
.دش ھتفرگ  هدیدان  درک ، یم  یگدنیامن  ار  یبھذم  ھبـش  یبھذـم و  یژولوئدـیا  ریجنز  رد  عامتجا  ینھذ  یاھ  یکیراـت  رتشیب ،

، دوب هدنار  جـیار  یرکفنـشور  یئاونیب  زا  نوریب  ھب  زین  ار  اـھ  هداز  یقت  لـئوتکلتنا  تورث  وا  زا  شیپ  ھـک  یتوکـس  ھئطوـت 
.درب یم  دـیدرف  دـمحا  دـمحا و  لآ  لالج  یاھدـننام  ھیاس  ریز  ار  یئورـشیپ  یعاـمتجا  دنمـشیدنا  ھتـسجرب و  هدنـسیون  نانچ 

.دنراد ھک  دنتسھ  ینارکفنشور  ھتسیاش  نینچمھ  اھتلم 

 ( ١٣٨٢ ون ، ماگ  نارھت ،  ) تسا ھتفای  راشتنا  ینالیم  سابع  رتکد  ھنارگنـشور  ھمدـقم  اب  تمھ و  ھب  ھک  باـتک  مود  پاـچ   
زا سپ  یلاس  لھچ  .دوب  رگ  هولج  ام  یارب  شتروص  نیرت  ماخ  رد  زونھ  ددجت  ھلئسم  ھک  دنادرگ  یم  رب  یراگزور  ھب  ار  ام 
)؟ فرژ هزادنا  زا  شیب   ) فرژ یاھ  ھشیر  اب  یدرم  یھاش ، اضر  تاحالصا  زا  سپ  یلاس  جنپ  تسیب و  ھطورشم و  بالقنا 

هدرک ھشیر  یبرغ  گنھرف  رد  یفرژ  نامھب  ھک  ینید ، یـسردم  شزومآ  دح  ات  تیبدا  تیبرع و  ینعم  ھب  یتنـس  گنھرف  رد 
یا ھعماج  ریوصت  زا  درک  یم  میدـقت » ناریا  گرزب  تلم  ھناتـسآ  ھب  زارد  یرفـس  زا  سپ  ھک  یا  ھلاـسر  نیتسخن  رد   » دوب

.دمآ  یم  رب  مھب  شلد  تفای  یم  یئانشآ  یمود  اب  دیرب و  یم  یلوا  زا  هزات  ھک 

ناـمداش ار  یا  ھسیکون  نینچ  نیا  .تشادـن  مھ  یلباـق  زیچ  شا  ھـسیک  رد  ھـک  دوـب  یگنھرف  یا  ھسیکوـن  ناـمز  نآ  ناریا   
ار شیاـھ  ھنومن  اـم  ھک  تسا  یگنھرف  پیت  نیا  ھب  اـھ  نتخاـتزاب  اـھ و  نتخاـت  زا  رپ  وا  کـچوک  باـتک  دـیمان و  یم  یلکف 

تیبرت اـتح  نتـسیز ، اھتدـمزا  سپ  ھک  یناـمدرم  .میباـی  یم  اـکیرما  اـپورا و  رد  یناریا  رجاـھم  عاـمتجا  رد  رتـشیب  زورما 
رب ھک  توافت  نیا  اب  .دندوب  ھک  دـننامھ   » هاش نیدلارـصان  رابرد  رد  ھسنارف  روامان  ریفـس  ونیبوگ ، لوق  ھب  اپورا  رد  نتفای ،

زگرھ دـشاب  هدروآ  تسدـب  ار  اپورا  یاھیبوخ  لئاضف و  زا  یکی  ھک  یـسک  ناشنایم  رد  نم  تسا و  هدـش  هدوزفا  ناـشبویع 
« .ما هدیدن 

رد ھک  یئاپورا  دننام  ار  ناریا  دیـشوک  یم  یلوا  ھک  تسا  نآ  رجاھم  یگنھرف  شودب  ھناخ  اب  نامداش  یلکف  هدمع  توافت   
بیاعم ندوزفا  وس  ود  رھ  زا  .دریگب  ھلـصاف  ناریا  زا  رتشیب  ھچرھ  دـشوک  یم  یمود  دزاس و  دـیجنگ  یم  وا  کچوک  نھذ 
یملق شین  زا  ھـک  دراد  یلکف  رب  ار  تـیزم  نـیا  رجاـھم  یگنھرف  شودـب  ھناـخ  .ناریا  یاـھ  یتساـک  مـک و  رب  تـسا  برغ 

ای یئاپورا  شنادنزرف  هژیوب  دوخ و  دھاوخ  یم  وا  .دریگ  یمن  یدج  ار  وا  یـسک  .تسا  ناما  رد  نامداش  نیدلارخف  نوچمھ 
هدـنزگ تـالمح  زا  سپ  یا  ھھد  شـش  تساـک »؟ ھـچ  ھـک  ناز  دوزفا و  ھـچ  ھـک  نآرب  « ؛ تـسین یلکـشم  .دـنوش  یئاـکیرما 
زورما ھـک  یگنرف » ندـمت  ریخـست   » یاـھینارگن زا  یناریا  ھعماـج  .دـیآ   یمن  رامــش  رد  تساھتدــم  زین  یلکف  ناـمداش  ،

.تسا ھتشذگرد  دیامن  یم  زیمآ  ھغلابم 

اب یئوربور  رد  تسیاـب  ھک  یا  ھنومن  ناونع  ھب  نپاژ  زا  رایـسب  .دوب  یم  ھچنآ  زا  رتـگرزب  یلو  دـید  یم  ار  رطخ  ناـمداش   
زا رپ  نپاژ  مھدزون ، هدس  تصش  ھھد  رد  یج » یم   » تاحالصا زا  سپ  ھھد  ھس  ود  یلو  .دنا  ھتفگ  میدرک  یم  یوریپ  برغ 

یاوزنا هدــس  ھـس  زا  یکازاـگان ، رد  یئاـکیرما  یرپ »  » راداـیرد ناـگوان  نتخادــنا  رگنل  زا  سپ  ھـک  یمدرم  .دوـب  اـھیلکف 
راو ھتفیش  ریگناسآ و  یحطـس و  راچانب  لحارم  نیتسخن  رد  ھک  رت  الاب  ندمت  کی  دـیلقت  رد  ولگ  ات  دـندوب  هدـمآ  رد  یگنھرف 
ھچ رگا  روز  ، اب  ھک  یگنھرف  یگدـیچیپ  و  افرژ   ھب  ھک  دوب  سب  ھھد  ھس  ود  ناـمھ  اـھ  ینپاژ  یارب  .دـنتفر   یم  ورف  تسا 

برغ ھب  نتخومآ  یارب  رازھ  رازھ  اـھنآ  .دـنرب  یپ  دوب  هدرک  ناھج  رب  شیاشگ  زا  ریزگان  ار  ناـنآ  ھلولگ ، کـی  کیلـش  یب 
یعامتجا و یرادا و  تخاسریز  دـنتخادرپ و  یئاپورا  یاھنابز  زا  مھم  باـتک  نارازھ  اھدص و  ھمجرت  ھب  یدـنت  ھبو  دـنتفر 

.دندرک  یزاسزاب  تشاد  یم  ھضرع  اپورا  ھک  یئاھ  نیرتھب  یور  زا  ار  دوخ  یماظن 

.دراد ھمادا  زونھ  دیشک و  ازارد  ھب  دنیارف  نیا  میدرک  زاغآ  رترید  مھ  لاس  تصـش  ھک  نام  یمالـسا  راب  ھلوک  اب  ام  یارب   
دـنک و ضوع  ار  یـسراف  طخ  اتح  ناـبز ، تسناوتن  یلکف  .میتسھ  نپاژ  مھدزون  هدـس  نایاپ  رد  زونھ  ام  تاھج  یا  هراـپ  زا 

درک روصت  ناوت  یمن  یناسآ  ھب  رگید  دننک و  یم  ار  راک  نیا  یتروص  ھب  دنراد  اھدنوخآ  دوخ   ) دنادرگرب مالـسا  زا  ار  مدرم 
نآ زا  رت  ناج  تخـس  گنھرف  .دنـشاب ) شیپ  لاـس  یـس  تسیب  ای  ناـمداش  هرود  دـننام  یناناملـسم  مومع ، رد  ناـیناریا  ھک 

.تشادنپ  یم  وا  ھک  تسا  نآ  زا  رتگرزب  یعنام  دیسرت و  یم  وا  ھک  تسا 
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ھب یـسراف  تیمھا  شیاتـس  رد  ار  بات  بآ و  نامھ  نامداش  .تسا  یگنرف » ندمت  ریخـست  یلصا « نامرھق  یـسراف  نابز   
تسا یقوشعم  یسراف  .یلکف  شھوکن  رد  ھک  دھد  یم  جرخ  ھب  نابز  کی  ناونع  ھب  و  برغ ، ندمت  ریخست  حالـس  ناونع 
لفاغ ھب  ھک  تفر  یم  یبآم  یگنرف  ھک  ینامز  رد  شیاتـس  ھمھنیا  .تساـھنابز  نیرتھب  نیرتمھم و  زا  تسا و  یا  ھنیجنگ  و 

رھ زا  نابز  ینک  ھشیر  ناونع  ھب  یھاـش  اـضر  ناریا  ناتـسگنھرف  گرتس  راـک  دـماجنیب و  یلم  نابز  رب  طلـست  زا  ندنام 
.تفر یم  رامـشب  یتمدخ  ( ! دوش یم  رت  ناـیامن  هاـشداپ  نآ  دـید  یخارف  یگرزب و  زور  رھ  هزادـنا  ھچ   ) دوب ھلمح  ریز  وـس 

یکچوک ساسحا   نانابز   یـسراف  رد   تفای  یم  ناوتان   یـسیلگنا   ھسنارف و  موجھ  رباربرد  ار  دوخ  ناھگان  ھک  یـسراف 
: دـیادزب ار  یکچوک  ساـسحا  نیا  ھک  دوـب  یم  مزال  اـپورا  تاـیبدا  اـھنابز و  زا  ناـمداش  یھاـگآ  اـب  یـسک  .تخیگنا  یم  رب 
ھب جیردت  ھب  هدوب و  تغل  مک  صقان و  ادتبا  رد  یرگید  نابز  رھ  لثم  یـسیلگنا  ھسنارف و  لیبق  زا  یئاپورا  لماک  یاھنابز  »

تسا رت  مھم  ثیح  نیا  زا  رت و  میدق  نرق  نیدنچ  یگنرف  هدنز  نابز  نیرت  یمیدـق  زا  یـسراف  ....تسا  هدیـسر  لامک  ھلحرم 
اـیلاتیا و مدرم  ھک  یزور  نیتـسخن  دوب ...  ھتخپ  لـماک و  یگنرف  مھم  نابز  رھ  زا  شیپ  لاس  دـص  نیدـنچ  یـسراف  ھک  اریز 
تاغل و کی  دص  ناشنابز  دنتـشون  باتک  دوخ  یلم  نابز  ھب  رنھ  بدا و  ملع و  باب  رد  سور  ناملآ و  سیلگنا و  ھسنارف و 

شیپ لاس  تسیود  لقا  یـسراف ال  ریظن  دوب  یا  ھلحرم  رد  یگتخپان  یتسـس و  رد  تشادن و  ار  زورما  یـسراف  تاحالطـصا 
« .تفگ رورپحور  یرعش  نینچ  شیوخ  دھع  غیلب  نابز  ھب  یکدور  ھک  یمایا  زا 

ای گنھرف  لاقتنا  زورما  ھک  تسا  ھچنآ  رد  یناد  یـسراف  شقن  دراد  دیکات  نآ  رب  یگنرف » ندـمت  ریخـست   » ھک یمھم  ھتکن   
نابز و ھشیدنا ، نابز و  نایم  ھطبار  دـیوگ  یم  اھراب  دوخ  ھکنانچ  .دیمان  یم  ندمت  ریخـست  وا  میئوگ و  یم  یریذپ  گنھرف 

رگا یناریا  نھذ  .درک  رارکت  دیاب  یم  ار  یھیدـب  نیا  ھک  ام ، دوخ  نامز  اتح  تسا ، هدوب  یئاھنامز  یلو  .تسا  نشور  ملع ،
یارب ار  مزال  یئاـناوت  یـسراف ) کیـسالک  یبدا  شرورپ  ناـبز و  رب  طلــست  ینعم  ھـب   ) دـشاب تـسرد  شا  یناـبز  یزیر  یپ 

رگا : » تشاد یم  نایب  نینچ  ار  ینعم  نیا  نامداش  .دبای  یم  رتھب  یناریا  گنھرف  اب  ھناگیب  هزات و  میھافم  لیلحت  تفایرد و 
یـسراف ھکنانچ  ینغ ، تاـیبدا  اـب  یناـبز  .تسین » لکـشم  یراـک  یگنرف  ندـمت  ندرک  ریخـست  یناـبز  نینچ  اـب  دـشاب  تـمھ 

ھشیدـنا و ھـتفر  تاـیبدا  نآ  ندـیرفآ  رد  ھـک  ھشیدـنا  قوذ و  ھـمھنآ  .دـھد  یم  نیزاـغآ  شھج  کـی  شناگدـنیوگ  ھـب  تـسھ ،
مینادن تسرد  ار  یسراف  رگا  ھتـشذگ  نیا  زا  .میبایرد  ھک  تسا  هدشن  رید  زونھ  ار  یھیدب  رما  نیا  .درب  یم  الاب  ار  ساـسحا 

، میشاب دنسرخ  یا  هرھب  کدنا  ھب  میشوپب و  مشچ  گنھرف  لاقتنا  زا  المع  دیاب  یم  ای  مینکن ، راتفر  تسرد  یسراف  اب  رگا  و 
.تسا هدمآ  شیپ  ناتسلگنا  ھسنارف و  نیشیپ  تارمعتسم  رد  ود  رھ  ھکنانچ  مینک ــ  گنھرف  ھب  یبایتسد  یادف  ار  یسراف  ای 

رباربرد ار  وا  ددـنب و  یم  راـتفر  زا  ار  شیاپ  نامداش  یراک  ھظفاـحم  ھک  تساـجنیا  رد  تسیچ ؟ یـسراف  اـب  تسرد  راـتفر   
زا سپ  یناریا  یاھلـسن  ھمھ  ندرگ  رب  شتنم  ھک  هاـش  اـضر  نارود  رگید  گرزب  درم  کـی  یغورف ، یلع  دـننام دمحم  یـسک 
دوب هدـش  وربور  اھ  ھنیمز  ھمھ  رد  یگدـنزاسون  نیگنـس  ھفیظو  اب  ناھگان  ھک  یناریا  .دـھد  یم  هولج  هدـنام  سپاو  تسوا ،
غوبن .دـندیبلط   یم  ار  دوخ  یـسراف  لداعم   ھک  تفاـی  یم    CONCEPT تفاـیارف هدــیدپ و  نارازھ  راوآ   ریز  ار  دوـخ  

ھب ار  هار  دیشخب ، یـسراف  ھب  دنا  هداتفا  اج  ھک  مزال  هژاو  دص  دنچ  اھنت  ھن  ھک  داتـسرف  یرای  ھب  ار  ناتسگنھرف  هاش ، اضر 
هاگـشناد و ھنیزھ و  شنکاو و  شنک و  نوچ  یئاـھ  هژاو  نامداش  یارب  .دوش  هدامآ  ددـجت  شلاچ  یارب  ات  داد  ناـشن  ناـبز 

نتخاس یارب  شیاھ  یئامنھار  .دـھد  یم  حـیجرت  ار  راطیب  لاـحک و  ملعلاراد و  تسا و  هرخسم  شارخـشوگ و  گشزپماد ،
تایبدا یایرد  رد  ھک  یـسک  رھ  ار  وا  لکـشم  .دزاـس  یمن  هزاـت  هژاو  کـی  شدوخ  تسا و  یلک  یلو  تسرد  وـن  یاـھ  هژاو 

ددجت اب  ام  ھلئسم  زا  یـشخب  ھک  تسا  یـسراف  ناـبز  ھب  درکیور  نیمھ  رد  .دـنک  یم  ساـسحا  تسا  هدز  یا  ھتوغ  یـسراف 
.دراد رارق 

نیرتھب ھنیزخ  ار  یـسراف  رعش  تسناد ، یم  ار  یـسیلگنا  رعـش  ھک  نامداش   ) دوخ رعـش  هژیوب  تایبدا و  فطل  ھب  یـسراف   
یا هراچ  ددجت  رد  ندزماگ  یارب  ام  یلو  .دـیآردب  نآ  زا  دـھاوخ  یمن  ناسنا  ھک  تسا  یفیطل  نوسفا  دـیمان ) یم  ملاـع  رعش 
رب یسراف  .میرادن  دشاب ، یسراف  کیـسالک  تایبدا  نیرز  ریجنز  دوخ  رگا  شیوخ ، یاپ  تسد و  زا  یریجنز  رھ  ندوشگ  زج 

، روھـشم لوقب  ای  یئارنـشور  هدزناـش و  هدـس  سناـسنر  اـی  شیاز  زاـب   ) ھتینردـم زا  شیپ  یئاـپورا ، مـھم  یاـھنابز  فـالخ 
شخب یتـسھ  اـتح  زیمآ و  راـختفا  تنـس  کـی  ینیگنـس  زا  دازآ  اـھنابز  نآ  .دوـب  هدیـسر  لاـمک  ھـب  هدژھ ) هدـس  یرگنـشور 

ردام و ھک  نیتـال  یناـنوی و  هژیوب  یناـبز ، ھمـشچرس  رھ  زا  ھنادازآ  دـنبای و  شرتـسگ  دوب  مزـال  ھک  وـس  رھ  رد  دنتـسناوت 
ظفاح یدعـس و  اب  ماـگ  رھ  رد  یـسراف  رد  ام  .دنوش  باریـس  دـش ، زاغآ  اھنآ  زا  ھتینردـم  ریـس  ھمھ  دوب و  ناشدـنواشیوخ 

ینانوی درک و  هارمھ  ھتینردم  اب  دیاب  یم  شدوخ  مغر  ھب  ار  یـسراف  .دـنتفای  شرورپ  ھتینردـم  هارمھ  اھنابز  نآ  .میئوربور 
رد نیتال  یناـنوی و  شقن  .دـننکب  دـنناوت  یمن  ار  یتایح  کـمک  نآ  دـنرادن و  یـسراف  اـب  ھشیر  رد  یدـنواشیوخ  زج  نیتـال  و 

ددـجت یاھنابز  نیتسخن  نیتـال  یناـنوی و  رگا  دراد و  تواـفت  یـسراف  اـب  ھشیر  زا  یبرع  یلو  دوب  یبرع  اـب  یـسراف  لـماکت 
ھک دندش  ینیناوق  فشک  راکب  تسد  هدزیس  هدزاود و  یاھ  هدس  یاھ  ھعموص  رد  اھ  شیـشک  ھک  ینیزاغآ  لحارم  رد   ) دندوب

نوسفا یاجب  تسا و  ددجت  نابیرگ  ھب  تسد  یـسراف  زا  رتدب  دوخ  یبرع  دوب ) هدـیرفآ  اھنآ  ھیاپ  رب  ار  یتسھ  ناھج  دـنوادخ 
.دراد  تشپ  رب  ار  سدقم  مالک  یاسآ  هوک  نزو  ھمھ  اپ ، تسد و  رب  اسآرحس  تایبدا  کی  نیرز  ریجنز  فیطل و 

ھیاـم مھ  ھک  مینیب  یم  ار  یا  ھتشذگ  راتفرگ  یتنـس  ھعماج  کی  رتگرزب  لکـشم  ام  ھک  تسا  یـسراف  ھب  درکیور  نیمھ  رد   
ندنام و ھتـسبلد  مھ  دھاوخ  یم  یدایز  رنھو  تسا  یندش  ادج  یرییغت ، حالـصا و  رھ  .شندز  اجرد  مھ  تسوا و  یدنلبرس 

.ندش  ادج  مھ 
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دناسر و مھب  یبدا  راوتسا  ھیاپ  تخومآ و  بوخ  ار  یـسراف  دیاب  یم  تسا : تسرد  لصا  رد  یگنرف  ندمت  ریخـست   » ھخـسن  
، دیـسر ندیرفآ  شھوژپ و  ھب  تشذـگرد و  نآ  زا  کدـنا  کدـنا  تخادرپ و  اـھنآ  ھمجرت  برغ و  شزرا  اـب  راـثآ  ندـناوخ  ھـب 
تشادـن و نامداش  ھک  دراد  زاین  یرتشیب  یریلد  ھب  نابز  یـسراف  یلو  .دـندرک  شیپ  یلاـس  رازھ  زا  زین  ناـیگنرف  ھکناـنچ 
تسا و ھتـشذگ  رایـسب  یاھوبات  زا  ھـک  دـید  یم  ار  یـسراف  اـھنت  ھـن  دوـب » هداتـسیا  رھد  رد  رت  رید   » رگا وا  .دیدنــسپ  یمن 

ھمجرت یعقاو  جوـم  .مـیور   یم  ناـینپاژ  هار  رب  مـیراد  ماجنارــس  زین  اـم  ھک  دـش  یم  داـش  نیا  زا  هدـمآ ، ردـب  رت  دـنمورین 
نیتسخن یسراف  بدا  رد  ناـمداش  لـسن  رگا  تسا و  ھتـساخرب  ھک  تسین  یا  ھھد  راـھچ  ھس  ناـیئاپورا  شزرا  اب  یاـھراک 

نامداش ھک  ھنوگنامھ  میراد  ، یناـسنا  مولع  ھمھ   رد  یناـیناریا   زورما   دـید  ، ار   یناریا   شنم  یئاـپورا   ناگدـنھوژپ  
خیرات یاھتسدرود  ھب  ھک  یئاھتـسد  برغ  ، گنھرف  ناریا و  گـنھرف  تکرب  رپ  کاـخ  رد  راوتـسا  اـپ  ود  رھ  تساوخ : یم 

.تس « اشامت قرغ  هدیشک  ندرگ   » ار هدنیآ  ھک  ینامشچ  و  تسا ، هدش  زارد 

 * * *

نآ ریثات  زا  شھوکن ، هژیوب  شیاتـس و  رد  هدنـسیون  یرایتخا  یب  و  یگنرف  » ندمت  ریخـست  » یلدـج   زیمآ و  ھغلاـبم  نحل   
ھک نامھ  تسرد  دـش ؛ یعاجترا   شیارگ  کی  ناسر  ددـم  ھک  دز   نماد   یمھاـفت  ءوـس   ھب  نآ  زا  رتدـب  یلو   تساـک ؛ یم 

لوغم برع و  زا  رتدب  ینمـشد  ار  ندمت  نیا  وا  .تسا  ھنانمـشد  دروخرب  یگنرف  ندـمت  ھب  نامداش  دروخرب  .تساوـخ  یمن 
ھک ینعم  نیا  ھب  دنوش ، هریچ  نآ  رب  نایناریآ  ھکنآ  رگم  درک ، دھاوخ  مودعم  ار  ناریا  تسین و  یندرک  بولغم  ھک  دـناد  یم 

باتک راـشتنا  زا  ھک  یا  ھھد  شـش  رد  .دنـشاب  شوخلد  شدـیلقت  ھب  راو  نومیم  ھکنآ  ھن  دـننک  دوخ  نآ  زا  ار  یگنرف  ندـمت 
هدروا ار  اـھ  ھنوـمن  نیرت  دـب  نآ  زا  ھک  ریازجلا  دـننام  یئاھنیمزرـس  اـتح  .تسا  هدوـب  هزادـنا  زا  شیب  وا  یاھـسرت  ھتشذگ 

گنھرف نامھ  رد  نانز  اـپ  تسد و  ناـشرتشیب  دـنا و  هدـشن  مودـعم  یگنرف  ندـمت  اـب  دوخ  ھناتـسد  ورف  دروـخرب  رد  تسا ،
اھنآ ھک  تسین  نآ  یگنرف  ندمت  اب  دروخرب  رد  یتنس  یاھ  ھعماج  یارب  ھلئـسم  .دنیوج  یم  رتھب  رت و  الاب  ھب  یھار  یتنس ،

.درک  دھاوخ  اھر  ناشاھیراتفرگ  رد  تشاذگ و  دھاوخ  رس  تشپ  ار  اھنآ  ھک  تسا  نیا  درب ، دھاوخ  نیب  زا  ار 

گرم یھاوخ ، ددجت  ھطورـشم و  شبنج  رد  ھک  ینایارگـسپاو  تسد  رد  ھتفرگ  یگنرف  ندـمت  رب  ناـمداش  ھـک  یئاـھ  بـیع   
ھک ارچ  تسا  ، رتدـب  راتات  کرت و  برع و  ھلمح  زا  یگنرف  ندـمت  ھلمح  » دش  : دمآراک  یحالـس  دندید   یم  دـنید و  ار  دوخ 

دراد یم  غیرد  ام  زا  ار  یگنرف  بوخ  زیچ  رھ  رنھ و  ملع و  ھک  تسا  یمحریب  دوش ...  یمن  ھتفیرف  زگرھ  دوخ  دبیرف و  یم 
رکف ناشورف  نید  ناریگ و  هوشر  نانئاخ و  ددـم  ھب  رگید  زور  نایلکف و  تسد  ھب  زور  کی  دـناوتب  ھک  ھک  یھار  رھب  اـما 
نیا ندرگ  ھب  ار  دوخ  یتسـس  یناوتان و  ینادان و  ھچ  رھ  هانگ  ھک  یمدرم  یاھ  ندز  ھلان     نامھ دنک »...  یم  ھتفـشآ  ار  ام 
دوبن گنرف  نامھ  و  دـمآ ؛ ناریا  ھب  یگنرف  اب  یرکف  ھتفـشآ  یـشورف و  نید  یریگ و  هوشر  تنایخ و  یئوگ  .دنتخادنا  نآ  و 

دوشگ و یم  باتک  هدنـسیون  نوچ  نارازھ  رب  ار  شیاـھ  هزوم  اـھ و  ھناـخباتک  اھھاگـشناد و  نیرتھب  یاھرد  لاـس  رھ  ھک 
ناگیار ھب  تسا » یگنرف  دـیاقع  راکفا و  مولع و  عیمج  گرزب  هاگ  هولج  لماک و  رھظم   » ناـمداش ھتفگ  ھب  ھک  ار  شباتک 

هرھب دـیلقت و  وا  عارتـخا  رھ  زا  ھـک  تشاذــگ  یم  ار  ناـینپاژ  و  دـنروآرد ؛ دوـخ  ناـبز  ھب  ھـک  داـھن  یم  نارگید  راـیتخا  رد 
ینپاژ ھب  ار  شعارتخا  روتـسیزنارت ، یئاکیرما  عرتخم  یگنرف » ندمت  ریخـست   » راشتنا یاھلاس  نامھ  رد  .دـننک  یرادرب 
.دنا هدماین  رب  روشک  نآ  دنمورین  تباقر  زا  کینورتکلا  فرگش  تعنص  بالقنا و  رد  اکیرما  اپورا و  زونھ  تخورف و  اھ 

اھاج رایسب  رد  درک  یم  فیصوت  وا  ھک  یگنرف  .درب  یم  ردـب  اج  زا  یـسراف  رثن  نسوت  یتسرپ و  نھیم  روش  ار  ناـمداش   
یناگرزاب لاـس  دصیـس  رد  ھک  یا  هدرب  نویلیم  هدزیـس  یعمج و  یاھراتـشک  زا  تشوـن ــ  یم  وا  ھک  دوـب  هدرک  نآ  زا  رتدـب 

باوخ یاھندمت  ھمھنیا  ھک  دوب  گنرف  نامھ  یلو  .دنتخادنا  تراسا  ھب  ھک  یلقتسم  یاھنیمزرس  دندوبر و  اقیرفا  زا  ناگدرب 
دص رازھ و  هد  اھلوغم  اھبرع و  .تخادنا  تفرـشیپ  یوپاکت  ھب  درک و  رادـیب  ار  ناشیاطـسو  نورق  کانیوب  بادرم  رد  ھتفر 

رتدب  » ھک یگنرف  یلو  دندرک ؛ یم  کاپ  زین  ناروناج  زا  ار  اھ  رھش  دندنادرگ و  یم  نوخ  زا  ار  اھبایسآ  دنتشک و  یم  رازھ 
ناھج یاھ  نیمزرـس  رد  ھتـشذگ  ھلاس  هاجنپ  دـص و  رد  ار  نت  نویلیم  اھدـص  ناـج  ھلبآ  یبوک  ھیاـم  اـب  اـھنت  دوب  اـھنآ » زا 

دنلب ھلق  کی  دوبن ، نمـشد  برغ  ندـمت  .راـنک  ھب  رگید  سر  دوز  گرم  اھدرایلیم  زا  یریگـشیپ  تسا ــ  هداد  تاـجن  یموس 
دندیمھفن ار  نیا  یمالـسا  یاھ  ھعماج  رد  .درک  یم  حتف  دیاب  یم  اج  رھ  رد  تیناسنا  ھک  دوب  نونک ، ات  یا  ھلق  نیرت  دنلب  رت ،

ار یگنرف  ندمت  دـیوگ ، یم  زین  نامداش  دوخ  ھکنانچ  نپاژ ، ھیـسور و  رد  .دنھد  یم  دـنداد و  ھمادا  نمـشد  اب  هزرابم  ھب  و 
زا شیب  هاگ  و  دوب ، مزال  اجرھ  ات  دنتفریذپ و  ار  شا  یرترب  ایر  فراعت و  تمواقم و  یب  ھک  ینعم  نیا  ھب  دندرک  دوخ  نآ  زا 

، یگنرف ندمت  تسد  ھب  ناشندش  ریخـست  رد  زین  یمالـسا  یاھ  ھعماج  .دـندنام  مھ  ناـشدوخ  دـندش و  دـننامھ  نآ  ھب  موزل ،
.دنتسھ یرتھب  یاھ  دوخ »  » ناشرگید ناوارف  ناوریپ  و  ود ، نآ  یلو  دنا  هدنام  ناشدوخ 

نایب نینچ  دش  هراشا  الاب  رد  ھک  ار  یمھافت  ءوس  دیاشگ  یم  ار  یا  هدـنزاس  ثحب  یاھرد  ھک  دوخ  ھمدـقم  رد  ینالیم  رتکد   
یلکـش ھب  ناوت  یم  ار  شعیدـب  تارظن  دروم  رد  یخیرات  راـب  ناـیز  نایـسن  نامداش و  باتک  یدیعبت  تشونرـس  : » دـنک یم 

 ... یسیون ریز  رد  مھنآ  شباتک ، رد ...  دمحا  لآ  ....درک  غارـس  دمحا  لآ  یگدزبرغ  باتک  رد  شروضح  نوچ  دنچ و  رد  زراب 
زا شیپ  اھلاس  دراد و  قبس  لضف  نم  رب  ھک  نامداش  نیدلارخف  دیس  زا  یگنرف  ندمت  ریخـست  ھب  دینک  ھعجارم   " دسیون یم 

یفـسلف و راثآ  ھمجرت  درک و  داھنـشیپ  ار  یردام  نابز  یدج  شزومآ  دمآرب و  یبآم  یلکف  جالع  یوجتـسج  رد  قاروا  نیا 
یگنرف باتک  نارازھ  لاس  نآ  زا  ھک  ارچ  .درادن  یبرجم  ھخـسن  اما  تسا ، هدش  درد  ھجوتم  بوخ  ھچرگو  ار ، برغ  یملع 

ھک ارچ  .میئارگ  یم  یبآم  یلکف  ھب  رتشیب  زوربزور  یلو  میا  هدناوخ  یگنرف  تامولعم  یلک  ام  مادکرھ  تسا و  هدش  ھمجرت 
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« .دشاب یگدزبرغ  ھک  تسا  یرت  گرزب  درد  هداس  ضراوع  زا  یکی  دوخ  یزاب  یترق  نمریبعت  ھب  ای  یبآم  یلکف  نیا 

زا یحطس ، کدنا و  یـشناد  رب  یکتم  ناقیا  یرـسرس و  تئارق   » ھناشن نیرتھب  دـمحا  لآ  نخـس  دـسیون  یم  ینـالیم  رتکد   
یگنرف ندمت  ریخست  نومضم  اب  نامداش و  تارظن  اب  دمحا  لآ  دروخرب  ...تساھ  یلکف  راک  رکف و  زرط  زراب  تایصوصخ 

یلکف دروـخرب  عوـن  زا  دوـخ  شیوـخ ، یحطـس  تخـس  هاـگ  یطاـقتلا و  تارظن  یگلمج  دروـم  رد  وا  نــیقی  رپ  نـــحل  زین  و 
اشگھار و باتک  زا  ار  هدافتسا  ءوس  نیرتشیب  ھک  یـسک  زا  ار  نامداش  داد  یا ، ھنادنمـشوھ  هراشا  اب  هاگنآ  وا  .تساھ »
ھب .تـسین  یگدزبرع  هدزبرغ  یترق  ناـمھ  ناـمداش  یلکف  دـمحا ، لآ  یاعدا  فـالخرب  : » دریگ یم  درک  وا  هدـش  هدـیمھف  دـب 

ھتفرگ و داـی  یبرع  یـسراف و  ھملک  دـنچ  ھک  تسا  یئاـمن ...  ھیقف  اـی  ھیقف  ھجوج   " یلکف نیا  رگید  ھیور  ناـمداش ، ناـمگ 
ھمجرت ھک  ترابع  حالطصا و  دصیس  تسیود  هدناوخ و ...  ماش  رصم و  سیونرپ  رکف و  مک  ناگدنـسیون  زا  باتک  لھچ  یس 

ظفلت صقان  یگنرف  تغل  دنچ  هدرپس و  رطاخ  ھب  تسا  یبرع  نابز  ھب  یگنرف  یفسلف  یملع و  بلاطم  تاحالطصا و  صقان 
...دـنک و یم  ثحب  باب  رھ  رد  سک  رھ  اب  اـج  رھ  رد  بـالط  زا  یـصعب  صاـخ  یخاتـسگ  اـب  ھتخاس و  دوخ  مـالک  ینـشاچ  ار 

"« .دنا هدرک  سابتقا  مالسا  زا  ار  دوخ  نیناوق  مامت  گنرف  لھا  ھک  تسا  یعدم 

دندوب و هدرک  دنلب  رس  هاش  اضر  زا  سپ  ھک  یئاھدنوخآ  رب  لسن  نآ  دنم  ھشیدنا  نیرتمھم  یادص  .دوب  هدش  هدز  بیـسآ  یلو   
یھاوخیقرت زا  نتفرگ  یرود  لیـصا و  یاھ  ھشیر  ھب  تشگزاب  رد  ار  دوخ  طلغ  رتشیب  یاھـشسرپ  خساپ  ھک  ینارکفنـشور 

گنرف ناریا و  ندناوخ و  سرد  .دـش  شومارف  ریخـست ...  مایپ  رت  راوشد  شخب  .دوب  هدـش  هدوزفا  دنتـسج  یم  یھاش  اضر 
رب ھک  یـشوماخ  نآ  رد  .دنتخادرپ  دوب  رت  دـب  مھ  لوـغم  برع و  زا  ھک  ینمـشد  ھب  دـندز و  یراـنک  ھب  ار  نتخانـش  بوـخ  ار 

شماـیپ رب  وا  نحل  .دوش  ھتفگ  رتـھب  وا  دوـصقم  ھک  تفرگن  رد  یثـحب  دوب  هدـش  لیمحت  نامداش  یاھ  ھتـشون  اھ و  ھشیدـنا 
.داتفا رت  رود  تشاد  دیاب  یم  ھچنآ  زا  رتشیب  ھچ  رھ  تشاد » دوخ  ھچنآ   » لابند ھب  یناریا  ھعماج  تخادنا و  ھیاس 

 * * * 

رد ناـمداش  .دروآ  یم  شیپ  ار  تنـس  زا  ددـجت  ندروآ  رد  مھم  ثـحب  ریخـست ...  زا  یدرواـتفگ  ھب  هراشا  رد  باـتک  ھمدـقم   
ھن تـــسا  ناریا  لوا  لزنم  مـیراد  شیپ  رد  یگنرف  ندـمت  ریخــست  دـصق  ھـب  ھـک  رفــس  نـیا  رد   » دــیوگ یم  باـتک  زا  یئاـج 

رـصع تیعورـشم   » رد ھک  دناد  یم  گربنممولب  زاسمھ » وسمھ و   » ار ددـجت  زا  فیرعت  نیا  ینـالیم  رتـکد  .ناتـسگنرف »
ینعم ھب  تنس  زا  ندمآ  نوریب  مدق ، لوا  داقن ، یـسانش  دوخ  یارب  اما  .تسین  داقن » یسانش  دوخ   » زج ددجت  دیوگ  یم  دیدج 

تساجنیا رد  .دوش  یم  زاغآ  ددجت  دنیارف  هاگنآ  دشاب  ھتـشاد  یداقن  ناوت  یگنھرف  یاضف  رگا  .تسا  یگنھرف  بلاغ  یاضف 
ماگ نآ  نتـشادرب  یارب  یرتشیب  یگداـمآ  اـھگنھرف  یا  هراـپ  .دوش  یم  رادومن  نردـم  اشیپ  یاھ  ھعماـج  یلـصا  تواـفت  ھک 

ینارگید .تشاد  ار  یگدامآ  نانچ  یمور  - ینانوی تنـس  ھیاپرب  یدوھی  یحیـسم - ندمت  .دنراد  داقن  یـسانش  دوخ  رد  نیتسخن 
.دننامب یکازاگان  رد  یرپ  راد  ایرد  زاقفق و  دنبرد  رد  جیوکساپ  لارنژ  رصمرد و  نوئلپان  رظتنم  دندوب  ریزگان 

ربماون ٢٠٠٣   
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