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 يهرابرد يرصتخم
 ناریا روشک و تالف ییایفارغج عاضوا

 

 
 .تسا هتفرگ رارق نیرهنلانیب و دنس دور نیبام ،ایسآ یبرغ بونج رد ناریا تالف

 

 :زا دنترابع تالف نیا ياههدودحم
 )ومآ دور( نوحیج دور یناقوف ياهتمسق و رزخ يایرد یناقوف تمسق ،آروک دور :لامش رد

  

 یبرغ بونج رد و هتشاد دادتما بونج هب لامش زا هک سُرگاز ياههوک هتشر :برغم رد

 .دسریم نامع يایرد هب ،هتفای دادتما یقرش بونج يوس هب یگدیمخ کی زا سپ

 .نامع يایرد و سراف جیلخ یلامش لحاوس :بونج رد

 .دنس گرزب يهناخدور :قرشم رد

 ،1720 نامرک تاعافترا نیرتدنلب هکنانچ .ددرگیم تسپ لامش هب بونج زا ناریا تالف

 .دنراد عافترا دازآ يایرد حطس زا رتم 1600 زاریش و 1367 زیربت ،991 دهشم ،1173 نارهت

 .تسا عبرم رتمولیک رازه دصشش و نویلیم ود تالف نیا تحاسم لک

 1648195 روشک نیا تحاسم .تسا هتفرگ رارق ناریا تالف یبرغ بونج رد ینونک ناریا

 يایرد ياهبآ ،هفاضا هب هیکرت و قارع ،ناتسکاپ ،ناتسناغفا ،هیسور اب و دوب عبرم رتمولیک

 .دشابیم اراد رتمولیک 7680 روط هب يزرم ،سراف جیلخ و نامع

 :زا دنترابع ناریا ياههدودحم
 یبونج يهرانک زا روبع و ناتسنمرا ياههوک زا ندش ادج زا سپ هک زربلا هوک :لامش رد

 .ددنویپیم ایلامیه هب ،ناو و دنه رد اباب ياههوک هب لاصتا اب رزخ يایرد
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 .نامع يایرد و سراف جیلخ :بونج رد

 .نامیلس يزاوم ياههوک هتشر هس :قرشم رد

 سپ یبرغ بونج رد .هدش هدیشک بونج هب لامش زا هک سرگاز ياههوک هتشر :برغم رد

 .دسریم نامع يایرد هب ،هتفای دادتما یقرش بونج هب یگدیمخ کی زا

 هب و هدوب بآ مک ،دنتسه عقاو زربلا ياههوک یلامش ياههنماد رد هک یقطانم زا ریغ ،ناریا

 .دشابیم کشخ نآ ياوه تهج نیا

 رب ٪30 رادقم نیا زا هک تسا بعکم رتم درایلیم 4 نیمزرس نیا لک رد هنایلاس یگدنراب رادقم

 نآ یبرغ ياههنماد هژیو هب سورگاز ياههنماد رب ٪25  .دریزیم ورف زربلا یلامش ياههنماد

 دراو ًاتیاهن هک ددنویپیم ییاههناخدور هب ییاهرهن تروص هب نآ مظعا تمسق هک درابیم 

 فلتخم قطانم ور نیا زا .درابیم روشک نیا حطس يهدنامیقاب رب هیقب .دنوشیم قارع كاخ

 ،رتمیتناس 200 ات 60 لامش رد ناراب طسوتم رادقم .دنتسه یتوافتم ياوه و بآ ياراد ناریا

 رد سکیاس .دشابیم رتمیتناس 25 ات 3 نآ فارطا و ریوک یحاون رد و 27 ات 23 نارهت رد

 :لاس ضرع رد یکدنراب رادقم» :دسیونیم ناریا خیرات

  تشگنا 4/17  کساج

  تشگنا 11/07 رهشوب

  تشگنا 3/74 ناهفصا

  تگشنا 9/30 نارهت

 9/37 دهشم
تشگنا

« 

 - لوا دلج - ناریا خیرات - سکیاس یسرپ(

 )10 هحفص

 رزخ يایرد يهرانک رد هطقن نیرتتسپ و عافترا رتم 5621 اب دنوامد روشک نیا للق نیرتدنلب

 .دشابیم سونایقا حطس زا رتم 22 قمع اب

 و نامرک و سراف قطانم ،نامع ياههوک ات زمره يهگنت زا( ناریا تالف زا یعیسو تمسق

 نسوئلپ دهع رد ینعی يرایشرت يهرود رد ییاز هوک تاکرح يهجیتن رد )زاقفق و ناجیابرذآ

 ياهشخب .دش جراخ بآ زا نسوئا يهرود لیاوا رد ناریا تالف قرش .دروآ نوریب بآ زا رس

 رد ناریا تالف لک رگید نایب هب .دروآ نوریب بآ زا رس نسویم يهرود رد تالف یبرغ بونج
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 يردق هقطنم حطس يرتراوک يهرود رد و هدمآرب بآ زا ییاهن روط هب يرایشرت يهرود

 .تسا هدیسر ینونک لکش هب یشیاسرف لماوع رثا رب و هدیدرگ رتعفترم

 

 :ناریا ياههوک

A- یلامش ياههوک: 
 ياههتشر تروص هب هک تسا ایلامیه و پلآ گرزب ياهیگدروخ نیچ زا یشخب اههوک نیا

 هب قرش تمس رد ،رزخ يایرد بونج زا راذگ زا سپ ،هدش عورش هیکرت رد تارارا زا فلتخم

 .ددنویپیم ناتسناغفا رد شکودنه ياههوک هب رتمولیک 1800 لوط

 :زا دنترابع اههوک هتشر نیا نیرتمهم

 عافترا رتم 4811 اب نالبس -1

 عافترا رتم 3710 اب دنهس -2

 .لامش رد نارابسرا هوک -3

 ناجیابرذآ رد عافترا رتم 3300 اب شلاط ياههوک -4

 رارق ناریا يزکرم تمسق و رزخ يایرد نیب رتمولیک 600 لوط هب زربلا ياههوک هتشر -5

  .دشابیم عافترا رتم 5671 اب دنوامد ،هتشر نیا يهلق نیرتمهم .تسا هتفرگ

 .دنراد رارق ناسارخ رد هک دولانیب و غادالا ،دجسم رازه ،غاد هپک ياههوک -6

 

B- یبرغ بونج و یبرغ ياههوک: 
 .تسا ناریا ياههوک هتشر نیرتینالوط رتمولیک 1350 لوط اب سُرگاز ياههوک هتشر -1

 .يرایتخب رد رقنس بونج رد یناخیلاد هوک -2

 .يرایتخب رد رتم 4221 عافترا اب هوک درز -3

 .زاریش بونج رد ناشوپزبس -4

 .دشابیم نآ هب طوبرم رتم 4409 عافترا اب اند يهلق هک سراف قرشم رد زمره
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C- نارکم ياههوک: 
 مک روکذم روشک تمس رد هک دنراد همادا ناتسکاپ زرم ات زمره هگنت یحاون زا اههوک نیا

 .دندرگیم رتعافترا

 

D- یقرش ياههوک: 
 .ناتسیس تشد هب فرشم هوک گنلپ -1

 و شاخ نیب رتم 4042 عافترا اب ناتفت هوک -2

 .هواجریم

 ناتسچولب ياههوک -3

 

E- يزکرم ياههوک: 
 :دناهدش هدیشک یقرش بونج هب یبرغ لامش طخ رد دتمم و دنلب يراوید تروص هب اههوک نیا

 .زنطن بونج رد سکرک هوک -1

 .دزن بونج رد هوک ریش -2

 دنهیم لیکشت ار يزکرم ياههوک للق نیرتدنلب هک رازهلال و هرازه ياههوک -3

 

 :ناریا گرزب ياههناخدور
 نیرتمهم زا یکی رتمولیک 800 لوط اب نزوا لزق نآ یلصا يهخاش و دور دیفس -1

 ناتسدرک رد همشچ لهچ ياههوک زا دور نیا .دشابیم رزخ يایرد يهضوح ياههناخدور

 .دزیریم رزخ يایرد هب و هتفرگ همشچرس

 ،عبرم رتمولیک رازه 60 رب غلاب ياهضوح تحاسم و رتمولیک 950 لوط اب نوراک هناخدور -2

 هناخدور نیا .تسا ناریا یناریتشک لباق يهناخدور اهنت و دور نیرتبآ رپ و نیرتینالوط

 هخاش ود ،نآ هب سرگاز زا ییاهرهن نتسویپ زا سپ ،هتفرگ همشچرس يرایتخب هوک درز زا

 :هدش
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 و ددنویپیم دور دنورا هب هخاش کی -     

 دزیریم روخ ياهجیلخ هب رگید يهخاش -     

 زا ییاهرهن تفایرد زا سپ و هتفرگ همشچرس زقس و هناب نیب ياههوک زا هک دور هنیرز -3

 .دزیریم هیمورا يهچایرد هب ،هنایم فارطا ياههوک

 اب و دریگیم همشچرس سرگاز عفترم ياههنماد رد يرایتخب هوک درز زا هک دور هدنیاز -4

 .دوریم ورف ینوخواگ قالتاب رد راسناوخ یکیدزن زا روبع و رتمولیک 350 لوط

 ندومیپ زا سپ ،هتفرگ همشچرس زربلا عفترم ياههنماد زا رتمولیک 220 لوط اب جرک دور -5

 .دزیریم هلیسم يهچایرد هب نآ یلصا يهخاش ،رایرهش ياهنیمز

 يوروش و ناریا يزرم طخ ندومیپ زا سپ ،هتفرگ همشچرس تارارا ياههوک زا سرا دور -6

 .ددنویپیم رزخ يایرد هب

 نوماه يهچایرد هب ،هتفرگ همشچرس ناتسناغفا رد اباب ياههوک زا دنمریه يهناخدور -7

 .دزیریم

 

 :ناریا ياههچایرد
 تلع هب .دشابیم هیسور و ناریا هب قلعتم ،نیمز يور يهچایرد نیرتگرزب ،رزخ هچایرد -1

 ار نآ ،هچایرد نیا یبرغ بونج ياههرانک رد حیسم دالیم زا لبق رد یپساک موق تنوکس

 نیا یلامش - بونج لوط .(Kaspische Meer) دنیوگیم زین یپساک يهچایرد

 نآ بآ حطس و عبرم رتمولیک رازه 360 نآ ینونک تحاسم .تسا رتمولیک 1260 هچایرد

 .تسا رتنییاپ سونایقا حطس زا رتم 22

 تعسو و رتمولیک 40 ضرع و رتمولیک 140 روط هب هییاضر يهچایرد ای هیمورا يهچایرد -2

 .دراد رارق ناجیابرذآ رد عبرم رتمولیک رازه 6

  :زا دنترابع یلصف ياههچایرد -3

 .ناهفصا یقرش بونج رد ینوخواگ يهچایرد -

 .مق قرشم رد هلیسم يهچایرد -

 .زاریش قرش رد زیرین يهچایرد -
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 .ناتسیس رد نوماه يهچایرد -

  .تفریج یقرش بونج رد نایرومزاج يهچایرد -

 

 

 هرود نارود

 نامز ات دهع

 دهع ود ینامز هلصاف رضاح

 تایح( کیلوزونس

 )دیدج

 رتاوک
 رضاح رصع

 لاس رازه 10
 

 نسوتسیئلپ
 لاس نویلیم 2

 يرایشرت

 نسویلپ
 لاس نویلیم 12

 نسویم
 لاس نویلیم 26

 نسوگیلا
 لاس نویلیم 37

 نسوئا
 لاس نویلیم 53

 نسوئلاپ
 لاس نویلیم 65

 تایح( کیلوزوزم

 )هنایم

   لاس نویلیم 136 هساترک

   لاس نویلیم 190 کیساروژ

   لاس نویلیم 225 سایرت

 تایح( کیلوئلاپ

 )میدق

   لاس نویلیم 280 نیمرپ

   لاس نویلیم 345 رفینویرک

   لاس نویلیم 395 نینود

   لاس نویلیم 430 نیرولیس

   لاس نویلیم 500 نیسیودرا

   لاس نویلیم 570 نیربماک

  نیربماکرپ

 نیربماک زا لبق
 کیئوزورتورپ

 کیئوزوئگرآ
 ییادتبا تایح

 
  

 نیمز ياهدهع و هرود ،نارود لودج



 

 

 نیزاغآ يهلحرم
 
 هب اپ ناسنا هک ياهظحل زا ،مینک عورش رفص يهظحل زا ار دوخ تاقیقحت میتسه لیام ام

 .تشاذگ دوجو يهصرع

 .دنراد رارق داضتم هتاذلاب تاعالطا عون ود ام لباقم رد نآ زا دعب و رفص يهظحل كرد يارب

 .ینید عبانم زا تاعالطا -1

 .یملع عبانم زا تاعالطا -2

 

 ینید عبانم زا تاعالطا -1
 و ندمآ دوجو هب یگنوگچ حیضوت رد بتک نیا هک دیآیمرب نینچ لیجنا و نآرق يهعلاطم زا

 عبنم کی زا ،تاییزج رد یتافالتخا دوجو اب ،ناسنا یگدنز عورش

 غاب رد ار ناسنا قلخ تاروت .تسا تاروت عبنم نیا .دناهدرک هدافتسا

 ار اوح و دیرفآ نیمز كاخ زا دنوادخ ار مدآ :دیوگیم وا .دنادیم ندع

 تایح و تفرعم تخرد يهویم ندروخ دنوادخ .درک قلخ وا يولهپ زا

 ار وا و هدومن اوغا ار اوح رام بلاق رد ناطیش یلو دومن مرح اهنآ رب ار

 ار هویم نیا اوح قیرط زا وا .تشاداو تفرعم تخرد يهویم ندروخ هب

 و دندش هدنار ندع غاب زا اهنآ ،دوب ادخ نامرف فالخ رب لمع نیا نوچ .دناروخ زین مدآ هب

iiدندرک عورش ار دوخ یناهج نیا یگدنز i رفس شخب رد هک قوف بلطم دسریم رظن هب 

 هب نآ زا یشان دیاقع ای و رتیمیدق عبنم ریثأت تحت ،تسا هتفر نآ حیضوت تاروت رد نیوکت

 نیا يور رب .ناتسلگنا يهزوم رد یگنس يهحول کی زا تسا ترابع عبنم نیا .دشاب هدمآ دوج

 و هتسشن تلاح رد ،نآ بناج ود رد درم کی و نز کی ،طسو رد تخرد کی ،یگنس هحول

 .تسا هدش کح ،نز رس تشپ رد هتشارفا رب رس رام کی
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 ،تسا هدوب شیپ لاس رازه جنپ رد اهيرموس و اهيدکا يهسدقم حاولا وزج هک هحول نیا

 دای ماوقا .دشخبیم تفرعم و شناد ناسنا هب رام طسوت هک دهدیم ناشن ار تفرعم تخرد

 .دنتشادیم سدقم رایسب زین ار تفرعم تخرد و زیزع رایسب ار حول نیا هدش

 دروم رد هاگ هس نایدا عضوماب يرموس و يدکا نامدرم عضوم ،دوشیم هظحالم هک يروط هب

 .دراد توافت اوح لمع و رام شقن

 اهنآ اریز .تسا قالخ و هوکش اب ،یناسنا رایسب ،اهيرموس و اهيدکا رظن رد اوح و مدآ لمع

 و دنکیم قیوشت شناد بسک هب ار ناسنا ،سدقم رام .دننکیم ضیف بسک تفرعم تخرد زا

 .دهدیم ماجنا ساپس روخ رد و هدنزرا رایسب يراک بیترت نیدب

 تخرد زا ضیف بسک - اوح و مدآ راک ،مالسا و تیحیسم ،دوهی ؛هناگهس نایدا رد هکیلاح رد

 هب دشابیم لمع رد اهناسنا قوشم هک رام و هدوب تازاجم دشا روخرد و هریبک یهانگ تفرعم

 .ددرگیم ریوصت ،تسا هدیدرگ درط دنوادخ هاگرد زا هک یثیبخ و رگ هنتف ناطیش تروص

 ثداح اهنآ زا دعب ياهلسن و اوح و مدآ يارب هک یتاقافتا مامت يهشیر ،نایدا نیا رظن زا

 هب نیا و تسا هتفهن ،تسیناطیش هچ نآ و ییادخ هچ نآ نیب داضت رد ،ددرگیم و هدیدرگ

 لکش يرصع ره رد ناشناراداوه و ناربمایپ دض و ناشنارادفرط و ناربمایپ نیب داضت تروص

 ار اهحلص و اهگنج ،عماوج لماکت ،یعامتجا تاکرح مامت اهنآ ،رایعم نیا اب .دریگیم يدام

 دنهیم حیضوت

 ياهورین اب ناسنا طباور یگنوگچ رد تسیابیم ار ناهج تاقافتا همه تلع ،هاگدید نیا زا اذل

 .يدام تعیبط و نیمز يور رد هن ،دومن وجتسج هعیبطلاءاروام

 

 یملع عبانم زا تاعالطا -2
 نویلیم کی هب )ناتسکیجات( مدقم يایسآ رد هیلوا ياهناسنا ناکاین روضح زا ام تاعالطا

 .دسریم شیپ لاس

 ،یتسه ناهج ياهنومیم نیرتلماکتم ای و لماکتم و یلاع )ياهنومیم( تاناویح نیا

 .دنتشاد هدهع رب ار ناسنا ینعی ،هدنز دوجوم نیرتیلاع شنیرفآ يهفیظو
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 و دیاب لماکت هیلوا ياهناسنا هب تسناوت لاس رازه 500 لوط رد هخاش نیرتهتفای دشر

 .دندش وحم یفلتخم لحارم لوط رد ،یگدنز يهنحص زا و دندنام بقع رگید ياههخاش

 بسانم یناکم و اذغ يوجتسج رد کچوک ياههلگ تروص هب اهنومیم نیا دسریم رظن هب

 هدیدرونرد تعرس اب ار نامز نآ ياههراق أدبم نیا زا و هدش هدنکارپ ایسآ و اقیرفآ زا یطاقن رد

 دلوتم اهنآ لماکت نطب زا هیلوا ناسنا ،شیپ لاس رازه 500 دودح رد رذگهر نیا زا .دنشاب

 .دش

 ،هویم و راکش نتفای تهج ،کچوک ياههورگ رد دوخ یناویح ناکاین دننامه زین اهناسنا نیا

  .دندوب چوک لاح رد ًابترم

 یعامتجا نامزاس رگنایامن هک »هلگ« يهملک اب ار هیلوا ياهناسنا تیعمج ،نیققحم زا یخرب

 يهملک ام رگا اریز .تسین تسرد نیا ام رظن هب .دنیامنیم صخشم تساهنآ یناویح ناکاین

 یناویح هورگ کی نامزاس اب ار وا یعامتجا نامزاس میناوتیمن ،میربیم راک هب ار ناسنا

 .مییامن صخشم

 زین نیا .دنمانب «هلیبق« ار هیلوا ياهناسنا تیعمج دنتسه لیام نادنمشناد زا يرگید يهدع

 زا لاس رازه اهدص هک تسا ياهتفرشیپ رایسب یعامتجا نامزاس »هلیبق« اریز .تسین تسرد

 .دراد هلصاف وا یعامتجا نامزاس و هیلوا ناسنا روهظ

 مان اهتیعمج نیا يارب یسانش هعماج یملع ياههژاو و یسراف ياههمان تغل رد هنافسأتم ام

 ،هتشون نیا رد دوخ بلاطم نایب يارب لقاّدح میتفرگ میمصت تهج نیا هب .میتفاین ياهژیو

 .میریگ راک هب ار »هتسد« يهژاو

 ترابع لوا يهجرد رد هیلوا ياهناسنا لماکت خیرات ،یسانش نیرید و یسانش ناتساب رظن زا

 یگنوگچ یسررب نامه ،اهنآ یخیرات یسررب تهج نیا هب .اهنآ یعیبط لماکت خیرات زا تسا

 ار اهنآ لماکت ياههبنج  نیرتمهم ریز رد ام .تسا هیلوا ياهناسنا ياهمادنا و اضعا لماکت 

 ناسنا ای سنیپاسومه ناسنا روهظ ات شیپ لاس رازه 500 زا - لاس رازه 300 لوط رد

 .میروآیم - يزورما

 هک دباییم لماکت یتهج رد اهناسنا نیا یمومع تلاح و یسنج ياهناگرا هرود نیا رد -1

 .دوریم نیب زا مکمک )يریگتفج لصف( لاس ره رد يریگتفج يارب ینامز تیدودحم

 .دنوشیم رتفیرظ و رتهدیشک ندب ياهناگرا يهیلک -2
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 هدیدرگ رود تسد فک رانک زا مسج کی نتفرگ يارب لاس رازه اهدص لوط رد هک تسش -3

 رازبا هب لیدبت وا تسد رد یمسج ره و هدش لیمکت ،دوب هتفرگ رارق نآ يوربور و

 .دوشیم

 زغم ندش گرزب ثعاب ،تسد فک يوربور نآ نتفرگ رارق و مسج يور هب تسش شدرگ -4

 .ددرگیم يدعب شهج يارب نآ دشر و

 ات هرجنح نآ هارمه و دراد هدهع هب ار ملکت يهفیظو هک زغم زا یشخب ،قوف رییغت هارمه -5

 .دیامن دیلوت ار رادفده ياهاوآ ددرگیم هدامآ هک دنکیم دشر اج نآ هب

 اب هک دوب نانچ اهناسنا نیلوا یمومع لکیه و تروص ،لماکت رد ییاهشهج نینچ دوجو اب

 :تشاد يزیچان كرتشم هجو يزورما ناسنا

 .تشاد رارق اه هناش يور هب ندرگ يهطساو نودب رس -

 .دندوب هدیمخ يردق اهوناز و تشپ -

 .دوب هتفر بقع یناشیپ و هدمآرب مشچ يالاب ناوختسا -

 .دوب هناچ دقاف ،نییاپ دنمتردق و گرزب کف -

 .دوب ولامشپ و ربتس اهنآ مادنا -

 هب تسا هتسناوت تدعاسم و يراکمه نایرج رد طقف ناسنا ار هتفای ققحت يهتساوخ ره

 و يراکمه یلو .دیدرگیمن ناسنا ًاساسا ناسنا ،تدعاسم و يراکمه نودب .دروآ تسد

 هک تسا ینیناوق عبات یعامتجا مظن نیا .دریذپیم ققحت یعامتجا مظن کی رد طقف تدعاسم

 رب )ربج هب ای و هنابلطواد( نیناوق نیا هک ینامز .دننکیم نییعت ناسنا تسد ياهرازبا ار نآ

 .دیآیم دوجو هب نیناوق نیا رب قبطنم ياهژیو ینامزاس لکش ،ددرگ مکاح اهناسنا زا ياهدع

 دیلوت هویش و رازبا يانبم رب ار گرزب مظن نیا ياضعا ياهتیلاعف مامت ینامزاس لکش نیا

 نیا رد ،ناریا رد ار هداوناخ فلتخم لاکشا هک تسا نیا رب ام شالت .دنکیم یهدنامزاس

 .مینک یسررب ریگاج همه ياهماظن و میظع ياهنامزاس

 :تسا هدرک روبع لیذ ینامزاس لاکشا زا دوخ لماکت ریس رد رشب

 
 .تلود یتاقبط نامزاس -3      .»هلیبق« نامزاس -2       »هتسد« نامزاس -1



 
 »هـتـسد«

 

 رد رازبا هب یعیبط يایشا لیدبت و هلاس رازه دنچ یلماکت شهج کی زا سپ

 هب یفیک رییغت کی رد زین هلگ ،ناهج هصرع هب ناسنا نداهن ماگ و تسد

 یگنس هنیراپ رصع ای کیتیلوئلاپ نارود دراو و هدیدرگ لیدبت یناسنا »هتسد«

 .دوشیم میدق

 زا ود ره هک دوب نیا رد قباس ياههلگ اب یناسنا ياههتسد نیا كرتشم هجو

 ،هلگ ییاذغ میژر رد( دندومنیم هیذغت )اههویم و اههشیر ،اههناد( یهایگ داوم و راکش قیرط

 ياههنیمز رگید و یسنج طباور رب ییوبات هنوگ چیه و )تشاد یعرف ًالماک يهبنج راکش

 رد ینز ره .دوب یسنج جور کی ياهتسد ره ،رگید ترابع هب .تشاذگیمن ریثأت اهنآ یگدنز

 .دریگب رارق تسناوتیم يدرم ره لباقم

 ناونع هب بوچ و گنس زا راد فده و هناهاگآ يهدافتسا رد هلگ اب »هتسد« فالتخا هجو

  .دوبیم هناگیب حطس نیا رد هلگ يارب هلئسم نیا هک تسا يرگراکش رازبا و یعافد يهحلسا

 ناوختسا و زیت ياهگنس تاعطق زا هناهاگآ تسناوتیم ناسنا ،لماکت زا هلحرم  نیا رد

 هک نیا نودب( .دیامن هدافتسا شاهیلوا ياهزاین ندروآرب تهج ناتخرد ياههخاش و تاناویح

 ).دنک داجیا یلیدبت ای و رییغت اهنآ رد دناوتب

 .دیدرگ دراو قباس یناویح يایند هب تبسن يرتشیب تاناویح وا ییاذغ میژر رد تلع نیا هب

 و دوخ ظفح رطاخ هب هک دندوب يدرفنم و کچوک ياههورگ ،یناسنا هیلوا ياههتسد نیا

 نتفرگ رارق تلع هب هیلوا ياهناسنا .دندرکیم یگدنز مه رود ،»هتسد« یگناگی زا تظفاحم

  :لثم .دنتفر ارقهق هب ای و دنتفای لماکت فلتخم تاهج رد ،نوگانوگ رایسب ياهطیحم رد

  .تسا هتسیزیم نسوتسیئلپ دهع طساوا ینعی شیپ لاس رازه 500 ات هک سوکتیپولارسا

 يوق لامتحا هب و هدمآ دوجو هب سوکتیپولارتسا لماکت زا هک هواج ناسنا ای پورتناک هتیپ

  .تسا هدوب يزورما ناسنا ناکاین
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 هتسیزیم شیپ لاس رازه 400 ات 500 زا ینعی نادنبخی مود نارود اب نامزمه پورتناک هتیپ

 نادنبخی نارود نیموس زا شیپ و هدوب يزورما ناسنا هیبش رایسب هک موکزناوس ناسنا .تسا

  .دناهدش دوبان سنیپاس ناسنا تسد هب ًالامتحا و هتسیزیم شیپ لاس رازه 200 ینعی

 زغم یگرزب هب ًابیرقت يزغم و هتسیزیم یگنس هنیراپ ریخا نارود رد هک نوینامورک ناسنا

 ...و پورتنآ وتا ،نکپ ناسنا ای پورتنانیپ .تسا هتشاد يزورما ناسنا

 

     

 نوینامورک لاتردناتن پورتنآ کیپ کیتیپولارتسا رتساگرا ومه

 هار تسناوت سنیپاسومه ینعی ،اهنآ نیرتدنمشوه و نیرتدنمتردق ،یعیبط باختنا يانبم رب

 زا و دندیدرگ وحم  یگدنز يهحفص زا همه رگید ياههخاش .ددرگ زاسخیرات و دیاشگب ار دوخ

 .دنامن تسد رد يزیج هدش لیسف یتاعطق زج اهنآ

 نیب تخاسیم روبجم ار يو ،وا بوچ ای گنس .دوشگیم ایند رب مشچ مکمک ییادتبا ناسنا

 .دنک رارقرب ینهذ يهطبار شراکش و شایتسد يهلیسو ،دوخ

 طابترا نیا قیمعت و لماکت هب زاین .دیدرگیم افوکش وا رد هشیدنا ياههناوج هلیسو نیدب

 ،راک يهسورپ زا هتشذگ اریز .تخاسیم يرورض ار »هتسد« ياهناسنا ینهذ طابترا ،ینهذ

 نیا ،ناسنا تسد رد رازبا تفرشیپ و لماکت رتسب زین »هتسد« دارفا نهذ تفرشیپ لماکت

 سپس ،ییامیا نابز اب لوا ماگ رد ییادتبا ناسنا تهج نیا هب .تسا یعامتجا جنرغب يهدیدپ

 ظوفلم ياوآ هب لاس رازه نیدنچ یط هک ییاجه کت نابز يدعب ماگ رد و موهفمان ياهادص

 رود یناویح ناهج زا دنلب یماگ ار دوخ و دومن رارقرب دنویپ »هتسد« دارفا رگید اب ،دیدرگ لیدبت

 ظوفلم نابز دوجو و بناج کی زا ییاذغ داوم هیهت و راکش رد كرتشم راک ترورض .تخاس

 و تشادیم هگن دوخ رد ار »هتسد« مکحتسم ياهکبش نوچمه ،رگید بناج زا یمومع

 .درکیم نیمضت ار شتایح
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 شیپ رد ار يداصتقا یگدنز عون هس ،فلتخم ياهطیحم رد نتفرگ رارق تلع هب اههتسد نیا

 :دنتفرگ

 .رگراکش ياههتسد -1

 .نیچهویم ياههتسد -2

 .نیچهویم و رگراکش ياههتسد -3

 ياه»هتسد« ای و هدرکیم مه ینیچهویم ، رگراکش يهتسد ره هک تسا نشور هتفگان

 يداصتقا یگدنز یلصا روحم نداد ناشن 2 و 1 دنب زا ام روظنم .هتفریم مه راکش ،نیچهویم

 .تساهنآ

 هدرک یط ار یهباشم یلماکت ياههلپ يرشب يهعماج لک رد هداوناخ ماظن هک نیا دوجو اب

 تابسانم رد يدعب ياهنارود رد ار ییاهیگژیو ،قوف يداصتقا لاکشا زا مادک ره اّما ،تسا

 رد نز تیمکاح ًالثم .تسا هدش ثعاب ار هلحرم نآ ای و نیا موادت و هدیدرگ ببس هداوناخ

 و تفرگ تروص رتینالوط و رتعیرس ،دندمآ دوجو هب نیچهویم ياههتسد لماکت زا هک یلیابق

 زاب اههتسد رگید زا رتدوز ،دندروآرب رس رگراکش ياههتسد زا هک یلیابق رد ار دوخ شقن درم

 ...داد رییغت دوخ عفن هب ار عاضوا و فای

 لاس رازه دص دنچ یط ،دندربیم رسب کیتیلوئلاپ هلحرم رد هک اهناسنا نیا تهج ره هب

 و نداد لقیص ،راکش ياهرازبا لماکت نمی هب ،ینیمز ریز ياهتفربآ و اهراغ رد یگدنز

 و گرزب تاناویح راکش هجیتن رد و یتسد یگنس ربت ندرک تسرد ،اهگنس ندرک بسانتم

 داوم هب یسرتسد ناکما  لیلد نیا هب و  )هبرجت رثا رد( یهایگ ییاذغ داوم رتشیب يهریخذ

 زورما ناریا و ایسآ يهراق فلتخم تاهج رد و هدوزفا دوخ تیعمج رب تعرس هب ،رتشیب ییاذغ

 .دندیدرگ هدنکارپ

 دودح رد هک تسا هدوب ییاههورگ هب قلعتم هدمآ تسد هب ناریا زا هک يراثآ نیرتیمیدق«

 »...دندربیم رسب )هنایم و هغارم و زیربت نایم هقطنم( یقرش ناجیابرذآ رد لبق لاس رازه 200

 نارود هب طوبرم يایشا و رازبا يدادعت ...دنکشام و شمیس ،زیدال هناخدور ياههشارت رد«

 ناتسچولب زا شخب نیا هک دهدیم ناشن اههنومن نیا فشک .دناهدش ادیپ میدق یگنس هنیراپ

 نارود بیترت نیا هب و هدوب نوکسم دیدج و هنایم نسوتسئیلپ ،میدق یگنس هنیراپ نارود زا

 ».تسا رتشیب لاس رازه دص دودح هب طوبرم زیدال رد هدش ادیپ رازبا لامعتسا
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 یگنس هنیراپ هدش ییاسانش ياهلحم زا هک دهدیم ناشن ناتسرل رد یسانش راغ تاقیقحت«

 دهع هب لحم شش ،)دالیم زا لبق رازه 38 ات رازه 50( نیرتسوم دهع هب لحم 5 لقاّدح

 رازه 20( يزراز رجح دهع هب لحم ود و )دالیم زا لبق رازه 20 ات رازه 38( یتسوداراد رجح

 ».دنراد قلعت )دالیم زا لبق رازه 10 ات

 40 ات رازه 30 دودح رد ینامز ینعی یگنس هنیراپ هرود رد ناسنا تنوکس ،تایرفح هجیتن رد«

 رد یگنس هنیراپ يهرود رد هدش ادیپ ياهلحم رثکا ...تسا هدش تباث ناریا رد لبق لاس رازه

 »..دناهدش عقاو دابآ مرخ فارطا و سورگاز

 هب 14 نبرک شیامزآ ساسا رب ار هقطنم نیا زا هیال 32 لیکشت لحارم تمدق ینروی کم«

 :دنکیم میسقت هلحرم جنپ

 »...دالیم زا لبق 12300 ات 12400 لوا يهلحرم

 نارود ياهناسنا شیپ لاس رازه 200 زا لقاّدح هک دنهیم ناشن ینشور هب  قوف ياهتکاف

 .دندرکیم یگدنز ناریا رد یکیتیلوئلاپ

 ره .تسا هتشاذگن دوجو هصرع هب اپ هداوناخ زونه )لبق لاس رازه 200( هلحرم نیا رد

  .تسا لماک یسنج هورگ کی لعفلاب ياهتسد

 تلع هب تفگ ناوتیم طقف .درادن هلگ رد طباور نیمه اب ینادنچ قرف یسنج طباور انبم نیا رب

 قباس زا رتهبناج همه و هدرشف طباور نیا ،هلگ هب تبسن »هتسد« ندش رتدرفنم و دودحم

 .تسا هدیدرگ

 :درک هصالخ نینچ ار هیلوا ياههتسد رد یسنج طباور ناوتیم رگید ترابع هب

 ؛دوشیم میسقت شخب ود هب »هتسد«

 .درم سنج -1

 .نز سنج -2

 میظنت لیذ قیرط هب »نز = نم« و »درم = نم« اب هطبار رد یسنج شخب ود نیا طابترا

 .تسا هدیدرگ
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 :بیترت نیا هب

 يهتسد کی رد نادرم يهمه نارسمه ،نانز يهمه و نانز يهمه نارهوش ،نادرم يهمه

  .دندشیم بوسحم هیلوا

 :دنتخانشیم ار هبناج ود هطبار کی طقف ياهظحل ره رد »هتسد« دارفا انبم نیا رب

 نم درم             نم نز                            

 نم نادرم           نم نانز     :رتحیحص ترابع هب

 مگرزب ردام ردام  

 مگرزب ردام  

 مردام  

 ماهلاخ يهون - ماهناخ رتخد - ماهلاخ  اب منکیم يریگتفج )درم( نم

 ماهمع يهون - ماهمع رتخد - ماهمع  

 مرهاوخ يهون - مرهاوخ رتخد - مرهاوخ  

 مرتخد يهون - مرتخد رتخد - مرتخد  

 مردارب يهون - مردارب رتخد  

 مگرزب ردپ ردپ  

 مگرزب ردپ  

 مردپ  

 میومع يهون - میومع رسپ - میومع  اب منکیم يریگ تفج )نز( نم

 مایئاد يهون - مایئاد رسپ - مایئاد  

 مردارب يهون - مردارب رسپ - مردارب  

 مرسپ يهون - ماهون - مرسپ  

 مرهاوخ يهون - مرهاوخ رسپ  
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 ،دندرکیم جاودزا مه اب هک ینانز و نادرم “تاقبط“ ای و تیسنج يهیاپ رب تسخن هعماج«

 رادیدپ هریت ،ینیزگ رسمه يهنیمز رد هدنیازف تیدودحم هار زا ،سپس .دوب هتفای نامزاس

 )ناگرم - ناتساب يهعماج( »...دش

 ره ياقب اریز ،دوب »هتسد« دارفا یلک عفانم و اههتساوخ رب قبطنم ًاقیقد ییوشانز زا لکش نیا

 تفگش و دنمتردق ياهورین اب هزرابم يارب .دوب هتسباو »هتسد« ياقب هب طقف و طقف یناسنا

 يریذپان ذوفن و ماجسنا ،ماکحتسا ،رگید ياههتسد مجاهت لباقم رد عافد و تعیبط زیگنا

 ار »هتسد« ،ییوشانز زا لکش نیا و تفریم رامش هب یتایح يرما ،یجراخ لماوع زا »هتسد«

 .دومنیم نیمضت ار نآ تدحو و دادیم تاجن لخادت و یگدنکارپ زا

 .دراد تلالد طباور زا لکش نیا و هعماج زا هلحرم نیا رب ناریا يریطاسا تایاور زا یضعب

 

 ياهصح ینعم ز ار نانیب هدرخ     ياهصق ره نطاب ردنا تسه

 يولوم                                                                                       

 يوزرآ رد لاس رازه ،)نارک یب نامز = Zorwan) ناورز ،»نایناورز« تایاور يانبم رب

 ،لاس رازه نیا نایاپ زا سپ یلو ،درکیم ینابرق نآ يارب و دوب يرسپ

 ،ددرگ يرسپ بحاص دناوتب اهيابرق نیا طسوت هک نیا دروم رد وا

 - ولقود( نامأوت یتفج يهفطن ،دیدرت يهظحل رد« .دیدرگ کش راچود

 يدوجوم ،فرط یب يدوجو ناونع هب ناورز اریز ،دش هتسب وا رد )ن

 هک )ادزماروها( دزمروا ،نامأوت تفج نیا زا یکی .تسا هسنجود

 Jahn) »...دوب وا کش مسجت هک نمیرها يرگید و ،دوب وا يوزرآ ندش هدروآرب يهجیتن

Hilenz -  ناریا ریطاسا تخانش( 

 لیخت ار يزیچ نآ دندوب رداق طقف زورما ياهناسنا دننامه شیپ لاس رازه دنچ ياهناسنا

 نیا ،لصا نیا يانبم رب .دوبیم دوجوم اهنآ يدام يایند رد زیچ نآ هیلوا حلاصم هک ،دننک

 نیا هک يایعامتجا يهدیدپ نآ لک ای و هدنهد لیکشت رصانع هک دوشیم حرطم لاوس

 ؟درک وجتسج دیاب اجک رد ار هدش قلخ نآ زا )یسنج ود ناورز( هروتسا
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 لیابق و »اههتسد« زا هنیس هب هنیس هک ییاهتیعقاو رد ناوتیم طقف ار حلاصم نیا ام رظن هب

 نآ زا هدمآ تسد هب یناتساب راثآ لیلحت زا ای و دیسریم رخأتم ياهناسنا هب رشب هیلوا

 هب ار هلیبق ای و »هتسد« نورد یلک تابسانم نازاس هروتسا رگید نایب هب .تفایرد ،اهنارود

 .دندرکیم ياهروتسا ای و دندیشکیم هروتسا

 .تسا یسنج ود یعقاو روط هب هک »هتسد« زا تسا یلبمس یسنج ود ناورز

 نیمز ای ذمرادنپس = ونابدزیا = شرتخد نطب رد ادزماروها يهفطن هک تسا هدمآ درکنید رد

 نطب رد ثرمویک يهفطن .دش هداز ،هیلوا ناسنا ،ثرمویک سدقم جاودزا نیا زا و دش هتسب

 و (Mashi) یشم و دش هتسب ،شردام ینعی نیمز يهداس يونیم = ذمرادنپس = ونابدریا

 .دندش هداز ( Mashianak) کنایشم

 رد هک دهدیم حیضوت ار يایلک طیارش و هعماج هروتسا نیا ،دوشیم هظحالم هک يروط هب

 رد و اربم ییوبات هنوگ ره زا و یعیبط يرما ...و ردام اب رسپ و رتخد اب ردپ یسنج تابسانم نآ

 تشوگ ندروخ هک هدوب یعیبط و يداع هزادنا نامه هب تابسانم نیا اریز .تسا هدوب ناما

 .ناناملسم دزن رد هدش یمالسا حبذ دنفسوگ

 رارق دارفا رایتخا رد يرتشیب ییاذغ داوم ات ددرگیم ثعاب ،دیلوت رازبا لماکت ،نارود نیا رد

 ندش گرزب ثعاب دوخ تیعمج دشر .تسا تیعمج دایدزا نآ لصفالب يهجیتن هک دریگ

 .ددرگیم »ردام ياههتسد« زا »کچوک ياههتسد« ندش ادج و »اههتسد«

 لماکت هک دهدیم رارق »هتسد« ياپ شیپ رد ار یساسا يهلئسم ود قوف ياهروتکاف عومجم

 :ددرگیم رسیم نآ ماگ هب ماگ لح زا »هتسد«

 .شفارطا رد دیدج ياه»هتسد« اب تابسانم لح -1

 .ثرا يهلئسم -2

 .شفارطا رد دیدج ياه»هتسد« اب تابسانم لح -1
 زا یکی ،یبرغ يایسآ طاقن اسقا هب یناسنا ياههورگ ندش هدنکارپ هجیتن رد و ترجاهم

 ناتساب نیب نآ دروم رد هک دوخ أدبم زا »اههتسد« نیا .دشابیم نارود نیا ياهیگژیو

 رظن کی يهیارا يارب یسانش ناتساب ياه هتفای زونه و تسا دوجوم رظن فالتخا ناسانش

 رد و هدومن تکرح ،اههاربآ و اههناخدور و اهایرد لحاوس لوط رد ،تسین یفاک یعطق
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 ،اوه و بآ يانبم رب .دناهداد نامزاس ار یگدنز ،هدیسریم دعاسم ناشرظن هب هک ییاهناکم

 یعامتجا ياههداد يهیلک و نابز ،»هتسد« ینورد تایصوصخ ،نآ زا یشان و یمیلقا طیارش

 لیاسم و تالکشم ،طیحم اب و دنیامنیم رییغت هب عورش ،هیلوا

 رد هلحرم نیا رد تهج نیا هب .دندرگیم قبطنم دیدج

 نارازه و نابز اهدص ناتسرل ناتسا لثم کچوک ياهقطنم

 دوجو هب نوگانوگ موسر و بادآ زا گنراگنز ياههنحص و هجهل

 .دیآیم

 رد »ردام يهتسد« اب هدش ادج »ياههتسد« دسریم رظن هب

 رارق »أدبم يهتسد« هب تبسن هدش ادج مارتحا و يرتگرزب و يرتکچوک و يدنواشیوخ يهطبار

 .دناهتشاد

 تابسانم لاح نیع رد .دروآیم مهارف ار هلیبق هب »هتسد« لماکت ینیع هیاپ تابسانم نیا

 رس رب اهنآ نیب هشیمه راتشک و گنج و هدوب هنامصخ ًاساسا ،دنواشیوخ ریغ »ياههتسد«

 هدروخ تسکش »يهتسد« دارفا ،بلاغ »يهتسد« .تسا هدوب مکاح راکش ياج و تسیز ناکم

 هدافتسا ییاذغ عبنم کی ناونع هب اهنآ تشوگ زا يرورض يهزادنا هب و دندناسریم لتق هب ار

 رگید و ایسآ ،ناریا رد اقب عزانت لیاسو زا یکی ناونع هب يراوخمدآ تهج نیا هب .دندرکیم

 يریطاسا ياهناتساد رد ار هلئسم نیا ساکعنا ریز روطس رد ام .تسا هدوب عیار ناهج طاقن

 يراوخمدآ ياپ در ام لاح نیع رد .داد میهاوخ ناشن ،هنایشم و یشم نادنزرف دروم رد ،یناریا

 زورما ییاقیرفآ لیابق یضعب ای و یشنماخه ناریا رد رخآ يهرازه نیمه رد میناوتیم ار

 .مینک يریگیپ

 عجار .تسا ماخ تشوگ )ن – زورما ناتسکاپ رد دنس دور کیدزن يدنه لیابق( اهنآ  ياذغ«

 دوش شوخان نانآ زا یکی هاگ ره ،دنیوگیم تعامج نیا یمومع یگدنز یگنوگچ هب

 یشوخان رگا دنرادیم راهظا هک يروط هب اریز دشکیم ار وا ،بوسنم و تسود نیرتکیدزن

 تهج نیمه هب و دوشیم دساف ضرم هطساو هب شانت تشوگ دوش ینالوط و تخس فرط

 و درادن يرثا اهنآ راکنا اّما .دنرادن یتلع و ضرم هک دننکیم دومناو ناضیرم و نازجاع

 رگا .دنروخیم ار شاتشوگ و هتشک ار وا هدرک عانتما شافرح لوبق زا شوخان مدآ ناتسود

 یسک رگا .دوش شوخان يدرم هک دننکیم نامه تسرد شناتسود نانز ،دشاب نز ضیرم
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 و ینابرق يرذن ناونع هب مه ار وا دنامب هدنز يریپ راگزور ات و دشاب علاط شوخ یلیخ

 زا لبق ناشیا رثکا هچ ،دیآیم شیپ تردن هب نایرج نیا یلو دننکیم فرصم ار شتشوگ

 هک يدنه فیاوط مامت .دنوشیم فلت دوخ ناتسود تسد هب و راتفرگ یضرم هب یگدروخلاس

 گنر کی اهنآ ندب تسوپ .دننکیم يریگ تفج ماع ألم رد تاناویح لثم تشذگ ناشحرش

 )تودوره – خیراوت( ».تسا یپویتا مدرم تسوپ هیبش و

 :هک تفرگ هجیتن ناوتیم دش هتفگ هک هچ نآ زا

 .تفرگ رارق رشب رایتخا رد يرتشیب ییاذغ داوم ،دیلوت رازبا لماکت و دشر اب -1

 .تفای شیازفا عیرس هقطنم رد یناسنا تیعمج قوف لیلدب -2

 .دش هدنکارپ نیمزرس نیا طاقن اسقا هب رشب ،تیعمج شیازفا اب -3

 زا يرایسب هک تشاد رارق یکانلوه ياهگنج و اهتدحو رد نارود نآ يهعماج -4

 .دندشیم دوبان ای و هدیدرگ یکی نآ رد »اههتسد«

 :میوشیم هجوتم ،مینک هجوت نارود نآ ياهگنج تبثم يهبنج هب ام رگا

 زا ازجم ياهشخب و گنج لک یهدنامرف ترورض ،دشاب رتینالوط و رتهدرتسگ گنج ردق ره

 يارب دحاو یهدنامرف داجیا تهج يدعاسم عاضوا لیلد نیا هب .ددرگیم رتداح ،نآ مه

 و نیون ياههدیدپ يرس کی داجیا ثعاب زین دوخ نیا هک هدیدرگ مهارف فلتخم »ياههتسد«

 تبثم طیارش داجیا لیبق زا ،دهدیم لماکت ولج هب یماگ ار »هتسد« هک تسا يرگید تبثم

 .یمومع ياهتنس و مسارم و یناگمه نابز ،یناگمه نید ندمآ دوجو هب تهج

 

 ثرا يهلئـسم -2
 هچ اّما ،دنامیم »هتسد« نورد رد ،وضع نالف توف زا دعب یگنس شکچ نیا هک لاح نیع رد

 ای و ؟درم ناردارب ؟نز ناردارب ؟نادرم ؟نانز ؟دننک هدافتسا نآ زا دیاب یناسک ای و یسک

 ؟اههچب

 هجیتن رد ،تیعمج و ییاذغ داوم ،دیلوت رازبا تیمک و تیفیک شیازفا اب مد ره قوف يهلئسم

 رارق دارفا ياپ شیپ رد رتداح )دشاب زیاج حالطصا نیا رگا( يدرف کلمیام ندش رتشیب

 .تفرگیم
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 تحت ار نآ و دنک نشور ار هیثرا تابسانم دناوتب هک ینیناوق دوجو ترورض هلحرم نیا رد

 لوا يهجرد يهلئسم هب مارآ مارآ ،دروآرد لرتنک

 باختنا« نوناق تردق نایم نیا رد .دشیم لیدبت

 ار دوخ دناوتب هک دربیم يریسم رد ار رشب زین »یعیبط

 .دیامن حالصا کیتنژ رظن زا

 یهام راکش و ناوختسا يور راک تیقالخ شرتسگ اب

 ،رگید بناج زا نآ لرتنک و شتآ فشک و بناج کی زا

 نارود .دیدرگ يدیدج یخیرات نارود کی دراو رشب

 تسوپ زا سابل ندرک تسرد ،هنز شتآ گنس اب ییاهربت نتخاس اب وا .هنایم یگنس هنیراپ

 .دوریم شیپ هب نارود نیا رد ...و راوید يور یشاقن و تاناویح

 رد و دنکیم كرد ار تعیبط ياهيدنمنوناق زا يرایسب هک دسریم ياهلحرم هب يرکف رظن زا

 هب مسج و رکف هلحرم نیا رد .ددرگیم هدنامرد تالکشم زا يرایسب لح زا زین لاح نیع

 ياهتردق اب هک ددرگیم يرورض نآ زا هدافتسا يارب و دزیخیمرب تعیبط اب هناهاگآ يهزرابم

 متوت مان هب ییاههطساو لیلد نیا هب .دیامن شزاس لوا يهلحرم رد تعیبط گرزب

(Totem) اج نیا زا ودننکیم رارقرب طابترا رشب و تعیبط ياهتردق نیب و دنوشیم قلخ 

 .دریگیم لکش وبات هجیتن رد .دنوشیم ادج مه زا و ددرگیم موهفم دب و بوخ دعب هب

 ياهوبات و تعیبط اب هزرابم و دیلوت رازبا لماکت ریثأت تحت مه )درم و نز( اهسنج تابسانم

 هلحرم نیا رد .درادیمرب دوخ لماکت رد یماگ »یعیبط باختنا« ریثأت تحت و هعماج رد دوجوم

 .دیآیمرد وبات تروص هب و دوشیم عنم ردام و ردپ اب ییوشانز يهطبار

 لکش ییاهیگژیو هچ اب ناریا رد دیدج ینوخ مه يهطبار نیا هک مینادیمن یتسرد هب ام

 رد هک سکنآ ، هک نیا تسا ملسم هچ نآ یلو ،هدمآرد یصخشم لاکشا هچ هب و هتفرگ

 اهنت .دنتسه یبناج و یقیقح ناردارب و نارهاوخ دریگیم رارق یسنج طباور زاجم بوچراچ

 یسنج طباور يهریاد زا نیدلاو ندش نوریب ،دوشیم هظحالم قباس هب تبسن هک یگرزب رییغت

 .دشابیم دوخ یبناج و یقیقح نادنزرف اب

 يهصرع هب اپ يرشب يهعماج رد نآ یعقاو ینعم هب هداوناخ هک تسا یخیرات يهلحرم نیا زا

 اب ،دشابیم فورعم ییایالام ینوخمه يهداوناخ هب هک هداوناخ زا لکش نیا .دراذگیم دوجو
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 یلو دادیم همادا دوخ لماک هب نوگانوگ ياهتروص هب ناریا فلتخم طاقن رد هک نیا دوجو

 .دنام اجرباپ هداوناخ مکاح لکش ناونع هب لاس نارازه يارب

 ،ناریا رد تاقیقحت نرق مین دودح زا سپ ،يوسنارف فورعم سانش ناتساب نمشریگ

  :دسیونیم

 نآ رد و .هدوب عونلابر زین وا هک هتشاد يرسمه ًالمتحم عونلابر ياههرکیپ زا يرایسب«

 هک تسا ییادتبا بهذم نیا رد کشالب .تسا هدشیم بوسحم وا دنزرف مه و رهوش مه دحاو

 .دوب جیار ایسآ برغم رد تداع نیا .مییوجب ار نارهاوخ و ناردارب نیب جاودزا أدبم میناوتیم ام

 رسپ و ردام نیب جاودزا ساسا نینچ مه و .دندرب ثرا ار نآ یموب للم زا نایطبن دعب و نایناریا

 هب باستنا تسا نکمم زین .درک وجتسج دیاب نییآ نیمه رد - دراد هقباس رتمک هک ار -

  دوب لومعم رایسب هیکیل رد ًاصوصخم و نایرصم و نایکسورتا و نایمالیع دزن رد هک ناردام

 )مالسا ات زاغآ زا ناریا( »...دشاب هتفای تأشن اج نیا رد

 ،تسین ینامگ چیه ياج ایسآ رسارس رد ینوخمه ماظن نیا نیرید و یمومع جاور دروم رد«

 نیا .تسا جیار ایسآ رد نونکا مه هک دهدیم لیکشت ار یناروت ماظن هیاپ ماظن نیا هک ارچ

 )ناتساب يهعماج - ناگرم( ».تسا مکاح زین نیچ رد ماظن

 ار ییایالام ماظن ياج هثداح رپ رایسب و یخیرات شکمشک کی رد یناروت ماظن هک نیا دوجو اب

 یتخسرس اب رخآ يرازه دنچ نیمه ات جاودزا زا لکش نیا هک میتسه نآ دهاش ام یلو ،تفرگ

 .تسا هدادیم همادا دوخ یگدنز هب

  :دیوگیم وا .درک جاودزا شاینت ان رهاوخ اراس اب میهاربا ترضحً الثم

 ».دش نم يهجوز و مردام رتخد هن اّما مردپ رتخد ،تسا نم رهاوخ زین وا عقاولایف«

 اج نیا رد هک رهاوخ اب جاودزا و هدشیم باسح نز تشپ زا رابت هک دهدیم ناشن هلئسم نیا

 .تسا هدوب عورشم تسا ینتان رهاوخ

 ».درک جاودزا ناراه شردارب رتخد اب دوخان«

 و دییاز ار یسوم و نوراه يو يارب وا و تفرگ ینز هب ار َدباکوی دوخ يهّمَع مارمَع و«

  )20 هیآ - مشش باب -جورخ رفس( ».دوب لاس تفه و یسو دص مارمع رمع ياهلاس

 ياوح و مدآ( هنایشم و یشم يهفطن هک نآ زا سپ :تسا نینچ دروم نیا رد يریطاسا تایاور

 ود ساویر تروص هب ،تشذگ خیرات نآ زا لاس لهچ و دش هدنارورپ نیمز نطب رد )یناریا
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 مه هب يروط اهنآ .دوب هنایشم يرگید و یشم اههقاس نیا زا یکی .دییور نیمز زا ياهقاس

 ادج هشیر زا هک نیا ات .دوبن نکمم اهنآ ندوب هنیدام و هنیرن صیخشت هک دندوب هدیبسچ

 تلع هب اهنآ .دندرک عورش ار دوخ یناسنا یگدنز هیلوا ردارب رهاوخ ود تروص هب و دندش

 یب مه هب تبسن لاس 50 و دنتفرگ رارق ادزماروها يرهم یب دروم دندش بکترم هک یهانگ

  .دندیدرگ لیم

 .دش ادیپ هنایشم رد سپس و یشم رد تسخن يرسپ نتشاد لیم ،تشذگ لاس 50 نوچ«

 رتشیب نم )تلآ( ،منیبیم ارت یسنج وضع نم نوچ“ تفگ هنایشم هب یشم هک دوب هنوگ نیدب

 ،منیبیم ار وت گرزب تلآ نم نوچ ،یشم ردارب“ :هک تفگ هنایشم نینچ مه “ .دزیخیمرب

 نینچ نانآ .دندروآرب ار دوخ ماک ات دندرک لیم مه هب اهنآ دعب “.دزرلیم نم یسنج وضع

 نانآ زا نامأوت یتفج هام 9 زا سپ “ .دوب زین هتشذگ لاس 50 رد ام يهفیظو نیا“ :دندیشیدنا

 ار يرگید ردپ و ار یکی ردام ،دنتشاد نادنزرف هک ینیریش زا .رتخد کی و رسپ کی ،دش هداز

 نادنزرف و دنرورپب ار دوخ نادنزرف ات تفرگ نانآ زا ار نادنزرف ینیریش ادزماروها دعب .دروخ

 و .دوب هدام کی و رن کی یتفج ره .دندش نامآوت دنزرف تفج تفه بحاص نانآ ودننامب هدنز

 لاس هاجنپ تدم رد نانآ زا یتفج ره زا و .دندش رهوش و نز اهرهاوخ و اهردارب زا مادک ره

 )رایرهش نیتسخن و ناسنا نیتسخن -  نس نتسیرک( ».دندش دلوتم ینادنزرف

 ار روما یضعب و دنکیم عنم ار اهراک یضعب هک دراد دوجو »هتسد« رد ینیناوق رگید نونکا

 .دزاسیم يرورض

 یگراوخ ریش نارود هام 15 لقاّدح و يرادراب هام هن( یمسج تیدودحم و یگژیو تلع هب نانز

 راک میسقت رد ،)تسین راکش رما رد مزال كرحت و الاب ناوت يهیارا هب رداق ردام هک كدوک

 نیا هب .دنتخادرپ راکش هب نادرم و دنتفرگ هدهع رب ار یهایگ ییاذغ داوم يروآ عمج ،یعامتجا

 هب لثم دیلوت همه زا رتمهم و دندش رادهدهع زین ار شتآ زا تبظاوم و اذغ هیهت نانز تهج

 رما نیا رد وا يارب نارگید هن و دوخ يارب هن درم و دوب اهنآ بناج زا میقتسم روط

 »هتسد« نورد رد هتسهآ هتسهآ نانز تهج نیا زا .دندوب لیاق یمهس و یشقن نیرتکچوک

 زا تبظاوم و راکش هفیظو رتشیب هک زین ردپ و دندروآیم تسد هب يربهر و هدننک نییعت شقن

 .دوبیم نانآ مارتحا دروم ،تشاد هدهع هب ار ناکدوک



  

27  

 و نز :دوشیم یبطق ود تعیبط اب هزرابم و راک میسقت نایرج رد هداوناخ بیترت نیا هب

 .رگید بطق رد درم ،بطق کی رد شیاههچب

 شردام ـ شدادجا نوخ لقان ،دوب هدروآ تسد هب یگدنز يهسورپ رد هک یتیمها تلع هب نز

 :ینعی .دش نشور زین ثرا يهلئسم بیترت نیا هب .دیدرگ شنادنزرف هب - ...و شگرزب ردام و

 ردام قیرط زا ثرا
 هورگ ،ردام ثراو هکلب ،تسین یصخش ثراو هب هیثرا قلعت موهفم هب زونه ردام قیرط زا ثرا

  ،دننکیم ادیپ لماکت فلتخم ياههریت هک ینامز رد .تسا ردام یسنج

 .تسا ردام يهریت ،ردام ثراو

 هریت ات تسا مزال رگید یماگ .دناهدنام رگیدکی اب ییوشانز يهریاد رد نارهاوخ و ناردارب زونه

 رد .دهد ماجنا ،ییوشانز يهریاد زا نارهاوخ و ناردارب ندرک جراخ رد ار دوخ يهفیظو دناوتب

 و نید اّما ،دوب هدش هتسب هیلوا يهلیبق تلکسا و هریت يهفطن هک نیا دوجو اب هلحرم نیا

 یب ،نادجو لثم یمیهافم زونه .دوب هتفرگ لکش »هتسد« ياهزاین رب قبطنم ًاقیقد گنهرف

 و ییافو یب ،يرادافو - تلازر ،یکاپ - يدرمان ،یگنادرم - یتفارش یب ،تفارش - ینادجو

 دوجو هب ...و لالح ،مارح ،سیدق ،سدق ،هتشرف ،ادخ میهافم و .دندوبیم هتخانشان تنایخ

 ياهفطن تروص هب تیرشب شیادیپ زا هک یصوصخ تیکلام يهلئسم زونه اریز .دندوب هدماین

 نآ يانبم رب ار هعماج دناوتب هک ياهلحرم هب درکیم دشر و هدش هتسب شنورد رد سوسحمان

 .دوب هدیسرن ،دنک یهدنامزاس

 دوجو هب وا زاین و تعیبط لماوع هب تبسن رشب فعض تلع هب ،دیلوت رازبا رب یصوصخ تیکلام

 تیکلام تلصخ تهج نیمه هب .درکیم رهاظت عمج تیکلام تروص هب »هتسد« میکحت و

 .دروآ دوجو هب ار يدرف یقالخا ياهيدنبزرم تسناوتیمن »هتسد« رد »دیلوت رازبا« رب عمج

 يهتسه ،دیلوت هفاضا يردق هجیتن رد و یگنس دیلوت رازبا ندش رتهبناج همه و رتقیقد اب

 .دیآیم دوجو هب ینید تاداقتعا

 یّتح ینید مسارم رد هک تسا نیا رد ینید تاداقتعا شیادیپ يارب دیلوت هفاضا ترورض

 هک یفرصم .دسریم فرصم هب ،هدمآ تسد هب ییاذغ تالوصحم زا یشخب ،اهنآ نیرتییادتبا

 دیاب لوا تهج نیا زا .تسا یتایح فرصم رب هفاضا هک یفرصم .تسین تایح يهمادا يهمزال

 رین فرصم هفاضا ترورض هتبلا .دیآ دوجو هب فرصم هفاضا ات دشاب دیلوت هفاضا رد ییاناوت
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 دیلوت هفاضا هجیتن رد و )هدلوم ياهورین ًالک و( دیلوت رازبا لماکت رد رشب رتشیب شالت ثعاب

 دنشابیم هکس کی بناج ود و رگیدمه موزلم و مزال هلئسم ود نیا .ددرگیم

 

 ییادتبا ياههعماج رد هنانز و هنادرم ياهراک تبسن

عــماوـج دادـعــت   

عون راک  طقف  نادرم  ًارثکا  نادرم   

و نادرم  مه مه   

نانز طقف  نانز   نانز ًارثکا 

راکش نارادناتسپ  ییایرد   34 1 0 0 0 

راکش  166 13 0 0 0 

ماد يراد  281  13 4 1 2 

یهام يریگ   98 34 19 3 4 

يروآدرگ فدص   9 4 8 7 25 

يروآدرگ هویم   12 3 15 13 63 

يرادهگن تشوگ   و 

یهام  8 2 10 14 74 

يروآدرگ داوم  یهایگ   8 1 11 7 74 

يزپشآ  5 1 9 28 158 

 )شخباون .ع( خیرات رد نز باتک زا سابتقا ،مود پاچ ،یسانش هعماج يهنیمز ،فک کین و نورب گآ

 

 هدنیامن ناونع هب هیلوا ياهمتوت هب داقتعا ؛زا دندوب ترابع نارود نآ رد ینید تاداقتعا

 هک دندوب ياهیلوا ياهناینب اهمتوت نیا .هلکشتم دارفا و نآ تسارح تهج ،»هتسد« )لبمس(

 نید ناونع هب ار نآ ناوتیم هک ار هتفای لماکت یمتوت تاداقتعا يدعب لحارم رد تسیابیم

 .دنهد لکش ،دومن یقلت رشب يهیلوا

 و دشیم لماکتم و تفرگیم گرب و خاش »هتسد« یبای تردق و دشر ،تیلاعف اب یمتوت يهدیا

 يهلحرم هب ،هلیبق لک ياین ناونع هب هلیبق هب »هتسد« لماکت ینعی يدعب يهلحرم رد

 رد وا یعامتجا دوعص و نز شقن دشر اب .دوشیم عقاو شتسرپ دروم و دیسریم سیدقت
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 تاداقتعا تحت و هلیبق نطب رد و هدمآ دوجو هب زین وا سیدقت و نز ياین يهلئسم ،»هتسد«

 .دوشیم کیدزن سیدقت يهلحرم هب ،یمتوت ياین

 .دیآیم دوجو هب زین يرگوداج ،یمتوت يهدیا رانک رد ،دیلوت هفاضا دشر اب

 .دنارذگیم ار یگدنز ،دیلوت رد میقتسم تکرش نودب هک تسا یسک نیلوا رگوداج تقیقح رد

 رد یچراکش هک دراد راکش رد ار یشقن نامه ،شاهبلک رد ،دوخ يوداج و رحس اب رگوداج

 .راکش لابند

 نیا .دزاسیم هدامآ ندش راکش يارب ار وا و دهدیم تکرب راکش هب دوخ لامعا اب رگوداج

 زین ار تعیبط میظع ياهورین اب ،هلیبق يدعب نامز رد و »هتسد«دارفا طابترا يهفیظو رگوداج

 .دراد هدهع هب

 





 

 هـلـیبق
 ،تلود داجیا و دیلوت لیاسو رب یصخش تیکلام شیادیپ ات هک تسا یعامتجا نامزاس نآ هلیبق

 .تشاد تیمکاح نآ رب ودیشخبیم مظن اهناسنا یگدنز هب يرشب نامزاس اهنت ناونع هب

 ندمتم يایند رد ار دوخ زین زورما هب ات شدوخ صاخ یناج تخس تلع هب نامزاس نیا

 دهاش ام روشک زین ریخا لاس 500 رد یّتح هک يروط هب .دنکیم تمواقم و دنایامنیم

 يرایتخب لیابق چوک دهاش ام زین زورما و هدوب نیمزرس نیا رب دوجوم فلتخم لیابق تیمکاح

 ناریا رد دوجوم لیابق ،هلیبق شیادیپ زا لاس رازه اههد تشذگ دوجو اب .میتسه ...و ییاقشق و

 راتخاس نیا .دناهدومن ظفح هدروخن تسد ار یخیرات لبقام يهلیبق یساسا و یلصا راتخاس

 رد ار تلود ياههفطن هک )ددعتم ياههریت هب هلیبق میسقت( تسا نآ یمره لکش زا ترابع

 .دنارورپیم دوخ

 :میروآیم ار ییاقشق لیا یساسا راتخاس لامجا هب هب ام اج نیا رد

 :زا تسا ترابع ییاقشق لیا يدنب هدر

 رداچ هایس - هلیپ - وکنب - هریت - هفیاط - لیا

 يدنب هدر هتشذگ رد .دنهیم لیکشت ار یناقوف دحاو کی ،یناتحت ياهدحاو زا ددع دنچ ره

 :تسا هدوب نینچ لیا نیا

 شت - ههد - هریت - لیا

 مان هب اههخاش نیا هک هدش میسقت يددعتم ياههخاش هب لیا هک دناسریم يدنب میسقت نیا

 ره .دنتسه یکرتشم ياین ياراد لیا دارفا مامت .دنزاسیم ار یلصا لیا ياه هخاش ریز ،هفیاط

 هک دشابیم كرتشم ياین کی ياراد دوخ مه ياهریت

 .تسا ییاقشق رابت زا این نیا دوخ

 ،هلیپ مسا ،دوخ صاخ مان يهلیسو هب ییاقشق درف ره

 ییاسانش لیا رد ،هفیاط مسا و هریت مسا ،وکنب مسا

 .دریگیم تیصخش و دوشیم
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 و ندمتم عماوج لماوع يرایسب ریثأت تحت جاودزا و ییوشانز تابسانم  هک نیا دوجو اب

 ییاقشق لیا ياهلیبف یساسا راتخاس یلو تسا هتشگ نوگرگد لماک روط هب يداصتقا طیارش

 ياهنامز رد هک تسا رما نیا يایوگ ینشور هب ،ناریا تالیا رگید و يدمحا ریوب لیا دننامه

 ،نامز نآ نامجاهم و نایموب تشونرس رب مکاح ماظن ،ناریا رد تلود زا شیپ ینارود رد ،رود

 .تسا هدوب ياهلیبق ماظن ،تیرشب لک تشونرس رب مکاح ماظن دننامه

 يراتخاس هچ ياراد شنورد يهیلوا ياههریت اب هیلوا هلیبق نیا:دوشیم حرطم لاوس نیا لاح

 زا ار ناردارب و نارهاوخ ماگ هب ماگ ،اهيدنمنوناق هلسلس کی قبط و یعیبط روط هب هک دوب

 ؟دومن جراخ رگیدکی اب ییوشانز يهریاد

 ،دیدش تامطالت و تالوحت تلع هب ناریا هعماج هک ییاج نآ زا

 نارود نیا هب طوبرم هک ار هداوناخ ياهراتخاس و لاکشا يهیلک

 كردم نیرتکچوک هب یبایتسد ناکما و هدرب نیب زا تسا یخیرات

 لماکت ییایسآ  أشنم لیلد هب و درادن ناکما یسانشناتساب و یخیرات

 رد ناگروم هک یقیقد تاقیقحت و ردارب و رهاوخ ییوشانز یفن و هریت

 اج نیا رد ار وا رظن يهدش رصتخم ام ،تسا هدرک يرشب رگید تاعامتجا رد یلو هنیمز نیا

  .میروآیم

 

 :ینوخمه يهداوناخ
 ات هک )یسنج هقبط هب طوبرم نامزاس( يرشب هعماج تروص نیرتییادتبا ناونع هب اّما ...«

 يهداوناخ رود ناکاین هک بیرق لامتحا نیا هب هجوت اب هژیو هب و تسا هدش فشک نونک

 ...دشاب هدنهد یهاگآ دناوتیم و دباییم تیمها ،دندوب هتفای نامزاس نینچ نیا ینامز ام ییایرآ

 رد جاودزا قح هب هجوت اب و دنوشیم میسقت هریت شش هب )ن - ایلارتسا رد( يورالیماک نایموب

iدنریگیم اج ریز شخب ود i i  

 )Muto( غیراس -3 )Muriira( وروگناک -2 )Duli( اناوگیا -1   :فلا

 )Nuari( هایس رام -6 ) Bilba( ییارحص شوم -5 )Dinoun ( غرم رتش -4  :  ب
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 یعرف ياههخاش ،هس ره هک ارچ ،دنتسین رگیدکی اب جاودزا هب زاجم تسخن يهریت هس ًاساسا

 ...سکع رب و دننک جاودزا رگید يهریت هس زا کی ره اب دنراد هزاجا اّما .دنایلصا هریت کی

 يهقبط راهچ هک دنکیم میسقت هقبط تشه هب ار مدرم نیا زین يرگید نهک يدنب میسقت

 .دنوشیم لیکشت نانز زا ًافرص رگید يهقبط راهچ و نادرم زا اهنت اهنآ

 لیکشت هار رد یعنام هک تسا هارمه رابت و جاودزا اب طابترا رد ياهدعاق اب يدنب میسقت نیا

 یقطنم تروص يوس هب لوحت درگارف رد هریت نامزاس هک دهدیم ناشن و دنکیم داجیا هریت

 يهقبط راهچ زا یکی اب دنناوتیم نادرم يهقبط راهچ نیا زا یکی اهنت .تسا دوخ نیتسار

 ....دنک جاودزا نانز

 ثنؤم  رکذم

 اتاپیا -1  ياپیا -1

 اتوب -2  وبموک -2

 اتام -3  يروم -3

 اتوپاک -4  یبوک -4

 يهمه بیترت نیمه هب و .دنردارب مه اب دنشاب هک ياهریت ره زا ياپیا هقبط ياضعا يهمه

 .دنتسه رهاوخ ای ردارب مه اب ياهریت ره ياضعا

 .يرگید اب هن و دنک جاودزا اتوپاک اب دناوتیم اهنت ياپیا

 .يرگید اب هن و دنک جاودزا اتام اب دناوتیم اهنت وبموک

 يرگید اب هن و دنک جاودزا اتوب اب دناوتیم اهنت يروم

 يرگید اب هن و دنک جاودزا اتاپیا اب دناوتیم اهنت یبوک

 کی اب يورالیماک نادرم يهمه مراهچ کی ،دش هداد ناشن هک ییوشانز ماظن نیا رد ...

 ...دناهدرک تلصو يورالیماک نانز يهمه مراهچ

 ثنؤم            رکذم               ثنؤم             رکذم

 اتام       و   يروم  ناشدنزرف    دنکیم جاودزا         اتوپاک     اب     ياپیا

 اتوپاک      و    یبوک  ناشدنزرف    دنکیم جاودزا           اتام      اب    وبموک

 اتاپیا       و    ياپیا  ناشدنزرف    دنکیم جاودزا           اتوب      اب    يروم
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 اتوب       و    وبموک  ناشدنزرف    دنکیم جاودزا         اتاپیا       اب    یبوک

 اتام و تسا اتام ردام اتوپاک ،هنانز رابت بسح رب هک تفای میهاوخرد ،مینک لابند ار رابت نیا رگا

 میهاوخ رد ،میریگ یپ رتشیب مه زونه ار رابت نیا رگا ...تسا اتوپاک ردام دوخ يهبون هب زین

   .درذگیم رگید تاقبط يهمه زا هقبط ره نوخ هک تفای

 .تفایرد یسنج تاقبط اب طابترا رد دیاب ار اههریت بیکرت هک میتسناد نیشیپ ياهترابع زا

 دنتسه جوز تاقبط قیرط زا زین اههریت دوخ و دنتسه رهاوخ و ردارب ياهجوز یسنج تاقبط

 ریز رارق هب

  ثنؤم  رکذم  ثنؤم  رکذم  هریت 

 دنتسه اتوپاک و یبوک ای اتام و يروم یگمه اناوگیا -1

 دنتسه اتاپیا و ياپیا ای اتوب و وبموک یگمه غرمرتش -2

 دنتسه اتوپاک و یبوک ای اتام و يروم یگمه وروگناک -3

 دنتسه اتاپیا و ياپیا ای اتوب و وبموک یگمه ییارحصشوم -4

 دنتسه اتوپاک و  یبوک ای اتام و يروم یگمه غیراس -5

 دنتسه اتاپیا و ياپیا ای اتوب و وبموک یگمه هایسرام -6

 لباقتم جاودزا نتخادنارب فده ققحت تهج رد اهنت تاقبط نامزاس هک دیامنیم نینچ ...

 مهارف ار یعامتجا ماظن نیا هاگتساخ لمتحم هیجوت هک یفده .تسا هدوب نارهاوخ و ناردارب

 )146 ات 138 ناتساب يهعماج - ناگروم( ».دزاسیم

 ریغ يهداوناخ هب ییایالام ینوخمه يهداوناخ راذگ ینعی ،رتیلاع هب رتتسپ لکش راذگ سپ

 ،یسنج تاقبط رب ینتبم ینیبانیب یسنج ماظن ربعم زا تسیابیم ،يرسمه نورب ینوخمه

 یجاودزا ،دوشیم هظحالم هک يروط هب ،تفر نآ حیضوت هک یجاودزا لکش .دشاب هتشذگ

 .تسین كرد لباق دارفا ای و درف يارب يراصحنا قوقح نآ رد هک یهورگ تسا

 :مییوگ خساپ رگید یساسا يهلئسم کی هب تسیابیم ،ولج هب رگید یماگ نتشادرب يارب

 ياههریت و هلیبق ناینب و دنکیم میسقت یسنج تاقبط هب ار »هتسد« ياهکرحم يورین هچ

 ؟دزیریم ار شنورد

 ؟دناهتفرگ ار یمیمصت نینچ تسشن کی رد »هتسد« نادیفس شیر ایآ -
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 ؟تسا هدیدرگ ثعاب ار يرییغت نینچ فداصت و قافتا ایآ -

 یعامتجا روآ تفگش تردق کی و )یعیبط باختنا( یعیبط دنمتردق يورین کی هک نیا ای و -

 هتشگ یفرژ ینوگرگد نینچ ثعاب )ناسنا + دیلوت رازبا = هدلوم ياهورین لماکت و دشر(

 ؟تسا

 هتسناوتیم »هدلوم ياهورین لماکت و دشر و یعیبط باختنا« دنمتردق يورین طقف ام رظن هب

 .دیامن داجیا »هتسد« رد ار یساسا رییغت نینچ

 مه هب درم و نز (DNA) ياهنژ نامتخاس هچ ره هک تسا هدرک تباث یملع تاقیقحت

 رتفیعض و رتمک دنیآیم دوجو هب اهنآ زا هک یناکدوک یمسج و یغامد تردق ،دشاب رتکیدزن

 .تسا رتشیب اهنآ رد یکیتنز تاهابتشا و هدوب

 یغامد تردق ،دشاب رترود مه زا نیدلاو ياهنژ نامتخاس يهلصاف ردق هچ ره رگید نایب هب

 ياراد ناکدوک ور نیا زا .تسا رتملاس وا ندب مسیناگرا لک و رتهب كدوک یمسج و

 رود ياهنژ اب ییاهجوز نیب رد )دییولوگنم ناکدوک لثم( یمسج و یغامد ياهییاسران

 .دنردان رایسب )ییاقیرفآ و ینیچ ،ییایسآ و ییاپورا ،ییاپورا و ییاقیرفآ(

 ناکدوک نتشاد رد نیدلاو يوزرآ( رگید یعیبط نوناق هارمه یعیبط نوناق نیا درکلمع

 تبسن ار اهنآ لیامت ،دنادرگیم رود مه زا نامز تشذگ یط رد ار ناردارب و نارهاوخ ،)ملاس

 .دیاشگیم يرگید هار ،»هتسد« کی نادرم و نانز لباقم رد و دربیم نیب زا رگیدکی هب

 و »هتسد« يدنب بطق ثعاب هک تیکلام يهدیا دشر هجیتن رد و دیلوت رازبا لماکت و دشر

 رد رگا ینعی .دنکیم لمع نیثراو ندرک دودحم تهج رد يدعب ماگ رد ،ددرگیم نز تیمکاح

 هلحرم نیا رد ،دندشیم بوسحم یفوتم یگنس يوقاچ ثراو »هتسد« دارفا لک ،هتشذگ

 بیترت نیا هب .دنشابیم هیثرا نیا کلام ،دناهتفرگ رارق صاخ يهقبط کی رد هک ینانز يهیلک

 یسنج تاقبط ینعی عنام نیلوا ،دیلوت رازبا لماکت و دشر هارمه ،یعیبط باختنا نوناق تردق

 .دهدیم رارق ناردارب و نارهاوخ شزیمآ ياپ شیپ رد ار

 میسقت ،هلیبق نامزاس ماکحتسا و هریت ییاهن يریگلکش هجیتن رد و هداوناخ لماکت رگید ماگ

 مامت ،دنوشیم هتخانش نز ياین طسوت هک نیا زا هتشذگ هک تسا ییاههریت هب هلیبق

 تهج نیا هب .دهدیم ياج دوخ نورد رد ،دنتسه كرتشم ياین کی زا هک ار وا نادنواشیوخ

 .دندرگیم عنم رگیدکی اب جاودزا زا زین
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 رگیدکی اب ییوشانز يهریاد زا یبناج و ینت ردارب و رهاوخ هرخالاب یخیرات يهلحرم نیا رد

 ،همع رتخد( یبناج و قیقح ناردارب و نارهاوخ هک هریت کی دارفا دعب هب نیا زا .دنوشیم جراخ

 ...و ردام و ردپ ،)....و اهنیا نادنزرف و ییادرسپ ،هلاخ رسپ ،همع رسپ ،ییاد رتخد ،هلاخ رتخد

 ینوخمه هداوناخ رگید نایب هب .دننک جاودزا هلیبق نامه رد رگید يهریت دارفا اب دنناوتیم طقف

 (Exogamy) يرسمه نورب يهداوناخ هب (Endogamy) هتشذگ يرسمه نورد و

 :هک دوشیم نشور تقد یمک اب .دباییم رییغت

 ،تسا يرسمه نورب و یهورگ ،هلیبق کی زا هریت ود جاودزا و ییوشانز تابسانم هک یلاح رد

 .دشابیم يرسمه نورد و یهورگ هلیبق نامه لک رد تابسانم نیمه

 

 :ییایالام يهداوناخ
 يهرابرد يرتشیب تاعالطا لبق لاس رازه 50 دودح زا ینعی یگنس هنیراپ ینایم نارود زا«

 نوکیلناتسا نوتلراکس تایرفح و شهوژپ يهجیتن ...تسا دوجوم ناریا رد نکاس تاعامتجا

 نیا نانکاس هک داد ناشن رزخ يایرد رانک رد ناریا لامش رد »دنبرمک« و »وتوه« راغ ود رد

 .دنا هتشاد رتینالوط یقاطا و هدرب رسب لحم نآ رد رتینالوطً اتبسن ینامز لحم ود

 ؟ارچ   !رتینالوط قاطا

 ؟ددرگیم رتینالوط نارود نیا رد یلو هدوب یلومعم قاطا هتشذگ رد ارچ

 تسیابیم نآ ندرک رابنا يارب هک هدوب دح نادب لوصحم ندروآ تسد هب نارود نآ رد ایآ (

 زونه دوخ نشخ و اسر ان و یگنس دیلوت رازبا اب اه ناسنا اریز !هن ؟دنزاسب رتلیوط ياهقاطا

 تهج هلحرم نیا رد اهنآ تهج نیمه هب .دندوبن عیسو ًاتبسن داعبا رد دیلوت هفاضا هب رداق

 .دندرکیم چوک یهایگ ياههناد ندروآ تسد هب و راکش

 ار یلیوط ياههناخ نینچ ناتسمز رد یلها تاناویح طسوت دوخ ندرک مرگ يارب اهنآ ایآ (

 هب رداق رشب زونه اریز !هن ؟دنربب رس هب فقس کی ریز رد ناشتاناویح اب ات دندرکیم تسرد

 .)گس يانثتسا هب( دوب هدشن تاناویح ندرک یلها
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 رد هک ییاهقاطا اریز !هن ؟دندوب هدیسر یفرگش ياهدرواتسد هب يرامعم نف رد اهنآ ایآ (

 و اه هرخص ،ینیمز ریز ياهتفربآ يور ییادتبا ندز قاط اب ،دش تبحص اهنآ زا قوف

 .دندرکیم باختنا یگدنز يارب ار اهراغ نورد ای و دمآیم دوجو هب اهراغ يهناهد

 ؟تسیچ اهقاطا ندش رتینالوط تلع سپ

 هداد يور هقطنم نیا ییایالام يهداوناخ ماظن رد هک یگرزب رییغت رد ار رتلیوط قاطا ترورض

 .درک وجتسج دیاب

 ،دوب مزال هلاس رازه نیدنچ یخیرات نارود کی شداجیا يارب هک دیدج ماظن نیا يهصخشم

 دنمتردق يورین عقاو رد .تسا جاودزا يهریاد زا )یبناج و ینت( نارهاوخ و ناردارب ندش جراخ

 ار هعماج دندوب هتسناوت هک لاح نیع رد يدیلوت ياهورین لماکت و دشر و »یعیبط باختنا«

 يهداوناخ ياهوبات و اهتنس اب هزرابم شکاشک رد یلو ،دنهد قوس ولج هب گرزب یماگ

 ناردارب و نارهاوخ جورخ نیع رد بیترت نیا هب .دناهدز تسد یخیرات شزاس کی هب ییایالام

 تسا روط نیمه .دننامیم یقاب كرتشم جاودزا تسیل رد نارهاوخ یلو ،جاودزا يهریاد زا

 زین وا )یبناج و یقیقح( ناردارب رسمه ،درم رسمه دیدج ماظن نیا رد .ناردارب تشونرس

 .دوشیم بوسحم زین وا )یبناج و ینت( نارهاوخ رهوش ،نز کی رهوش وحن نیمه هب .تسه

 :دوشیم هظحالم هک يروط هب

 .تسا يرسمه نورب ماظن نیا رد جاودزا -1

 و ترورض رثا رب ینز ره و یلصا نز کی اب ترورض و لیامت رثا رب يدرم ره هک یلاح رد -2

 .تساجرباپ جاودزا یهورگ تلصخ یلو ،دنکیم جاودزا یلصا درم کی اب لیامت

 گنت یسوسحم روط هب یبناج ای و یقیقح نارهاوخ و ناردارب فذح رثا رد هداوناخ داعبا -3

 هدرشف هداوناخ یتیدودحم نینچ رد .تسا هتفای ار دوخ صاخ يهدودحم هداوناخ و هدیدرگ

 .ددرگیم رت

 ماظن و بناج کی زا ییایالام ماظن يرادیاپ و ماود یگداوناخ ماظن نیا هک نیا تلع هب -4

 رتکیدزن مه هب نآ ظفح يارب هداوناخ نیا ياضعا ،درادن ار رگید بناج زا یهاشردپ

 نانز و ناردارب ای و ناشکرتشم نارهوش و نارهاوخ كرتشم یگدنز ور نیا زا .دندرگیم

 یگدنز فقس کی ریز تسیابیم اهنآ .ددرگیم لیدبت يرورض رما کی هب ناشکرتشم

 .دنیامن ظفح كرتشم یگدنز نیا اب ار دوخ یصخش يهیثاثا و بابسا و دننک
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 ياهراوید زا نارود نآ رد .تسا هدوب دودحم یخیرات نارود نیا رد يزاس هناخ ناکما یلو

 .دندومنیم هدافتسا اهراوید ناونع هب دوب هتشگ داجیا اههرخص رد هک ییاهیگدیرب و یعیبط

 )دنزاسیم رجآ و تشخ ای و ماخ لگ زا هک یسوق ياهفقس( ینز قاط لوصا زا زونه اهناسنا

 .دندرکیم هدافتسا ناتخرد گرب و خاش و ماخ بوچ زا ینز قاط تهج اهنآ .دنتشادن یعالطا

 نارامعم نیا یلو .تشادن دوجو دایز ضرع اب قاطا نتخاس ناکما اهنآ يارب هجیتن رد

 نیا رد بیترت نیا هب .دنهد شیازفا ار اهقاطا نیا لوط دهاوخیم ناشلد ات دنتسناوتیم

 رد اهناسنا عامتجا لحم رد لیوط ياهقاطا هب ام هک تسا یگداوناخ ماظن و یخیرات طیارش

 .مینکیم دروخرب ناریا دجن

 هک تسا دقتعم و دناوخیم یناروت ار نآ ماظن و ییایمزایدنس ار هداوناخ زا لکش نیا ناگروم

 .تسا هتشاد لماک جاور ایسآ رد ماظن نیا

 رازبا هک دش هدرتسگ ناریا رد ینامز ،ددرگیم نییعت نز رابت زا این نآ رد هک هداوناخ ماظن نیا

 هب دیلوت رازبا رب یصخش تیکلام هک دوب هتفای دشر هلحرم نآ هب ات يدام معن و دیلوت لیاسو و

 :دیدرگیم افوکش فلتخم تاهج رد و هدمآ دوجو هب نآ ییادتبا تروص

 :زا دندوب ترابع هلحرم نیا رد دیلوت رازبا

 یط ار شحوت ینایاپ يهلحرم هک ییاهناسنا هب راکش و مجاهت هلیسو نیا .نامک و ریت -

 دادیم هزاجا ،)شیپ لاس رازه 40 دودح( دندشیم تیربرب يهیلوا يهلحرم دراو و دندرکیم

 نآ رد هک ...و لیف ،بسا ،یشحو واگ .دنزادرپب گرزب تاناویح راکش هب یعمج هتسد روط هب

 يهیلوا نامک و ریت نمی هب ،دنتشاد دوجو ناریا بونج يراحص و اهلگنج نورد رد نارود

 .دنتفرگیم رارق اهنآ ییاذغ میژر رد و دندمآیم رد ياپ زا اهناسنا نیا

 نانآ قازترا يهلیسو شحوت ینایم نارود لیاوا زا هک ییادتبا رایسب يریگ یهام بالق رب -

 رد ییاذغ داوم زا يرتگرزب عبنم بیترت نیا هب و دیدرگ هدوزفا زین يریگ یهام روت ،دوب

 .یصوصخ تیکلام يهدیا میکحت رد دوب یلماع دوخ نیا هک تفرگ رارق رشب رایتخا

 .هدش هداد لقیص لبق زا رتهب ياهرازبا رگید و یگنس ربت -

 .ناوختسا زا هیلوا یتنیز مزاول یضعب و یناوختسا شفرد و هلیم -
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 هلحرم نیا رد .یلافس نوزومان و نشخ رایسب فورظ نتخاس هجیتن رد و يزاس لافس عارتخا -

 یلمع شتآ نایم رد هدش راکش ناویح يهشال نتخادنا اب هتشذگ رد هک تشوگ نتخپ

 .دشیم ماجنا نیلافس فورظ رد ،دیدرگیم

 .نآ نواه و هلیم و هنز شتآ گنس -

 

 :ییایمزایدنیس يهداوناخ
 ایسآ طاقن زا ياهراپ رد زین ریخا نارود رد ،شاینیبانیب تلصخ دوجو اب ییایمزایدنیس هداوناخ

 تسا هداد ناشن ار دوخ

 هب دوخ دادعت هب ار رهاوخ دنچ ،ردارب دنچ هک تسا هدوب نآ رب تداع تبت رد شیپ يدنچ ات«

 .تسا ردارب مادک نز ،رهاوخ مادک دوبن مولعم چیه هک يروط هب ،دناهدرکیم رایتخا يرسمه

 خیرات - تنارود لیو( .تسا هدشیم هباوخمه ،هتساوخیم هک ینز ره اب يدرم ره هجیتن رد

 )ندمت

 رود طاقن زا يرایسب رد .میباییم ار ماظن نیا رود رایسب ياه هناشن ام زین زورما ناریا رد

 ردارب يرسمه هب نز ،رهوش توف زا سپ هک تسا نیا رب مسر ناتسدرک و ناتسرل يهداتفا

 للم رگید ماوقا نیب رد تنارود لیو يهتفگ يانبم رب مسر نیا .دیآیمرد شایفوتم رهوش

 .تسا هدوب لومعم زین دوهی موق و ییایسآ

 نز هب تبسن نز رهاوخ ندوب رتهزمشوخ رب ینبم ینومضم هک »بابک ریز نان« يهیانک

 يهداوناخ رد .تسا ناریا خیرات قامعا رد یماظن نینچ دوجو زا یکاح ،دراد یلصا

 و یلصا رهوش کی ياراد نز .دنتشاد »بابک ریز نان« نز مه و درم مه ،ییایمزایدنیس

 یلصا نز کی ياراد زین درم .)یلصا رهوش یبناج و یقیقح ناردارب( دوب یعرف رهوش نیدنچ

 ینامز یهاش ردپ هعماج .تسا هدوب )یلصا نز یبناج و یقیقح نارهاوخ( یعرف نز نیدنچ و

 .دومن فذح ار نز »بابک ریز نان« هک دوش خیرات دراو تسناوت

 یکی ،جاودزا و ییوشانز تین اب هناگیب يهلیبق ای و دوخ يهلیبق زا نز ندیدزد ای و يدزد نز

 .دشابیم ماظن نیا ياهیگژیو زا
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 تروص رد ،نز ندیدزد يهقیرط زا جاودزا نایرج رخآ يههد نیمه ات ،ناریا ناتسدرک رد

 .تشاد جاور تدش اب ،لیماف ای و ردام و ردپ تفلاخم

 زا ناینانوی و نایناریا طسوت يدزد نز يارجام کی حرش زا سپ ینانوی خروم تدوره

 :دسیونیم ،رگیدمه

 اهینانوی رظن اّما .دنتسنادیم یتیمها یب راک ار يدزد نز ایسآ یلاها ،نایناریا يهتفگ رب انب«

 هتخات ایسآ هب یهوبنا رکشل اب یتراپسا يوناب کی رطاخ هب ناشیا هچ .دراد توافت هراب نیا رد

 )خیراوت - تدوره( ».دندرک دوبان ار مایرپ یهاشداپ و

 :مینک یبایدر میناوتیم تارک هب زین يدالیم مهدزاود نرق ناتسلوغم رد ار هلئسم نیا ام

 دزمان دیدرگ قفوم شناردارب کمک هب )ن - لوغم ناخزیگنچ ردپ ،رداهب ياگوسوی( يو«

 هدرک لاغشا ار اهتیٌراک نیمزرس لامش رد عقاو ینیمز رس هک ،ار تیگرم يهلیبق دارفا زا یکی

 ار وا ياگوسی .دوب نولآوه ،دشیم هدروآ تونقلا يهلیبق زا هک رتخد نیا مان .ددزدب ،دندوب

 )ناخزیگنچ - فست( ....و دینادرگ دوخ یلصا رسمه

 ماجنا اهناسنا یعیبط زاین يانبم رب هن و یصخش قشع يانبم رب هن جاودزا ،ماظن نیا رد

 هزادنا نامه هب ،دیلوت رازبا رب یصوصخ تیکلام يریگ لکش يانبم رب هک یلاح رد( .دوشیم

 و دیلوت تامازلا رطاخ هب هلحرم نیا رد جاودزا ًاساسا )دوب هتفرگ لکش یصخش قشع مه

 هب یصخش رما کی زا جاودزا بیترت نیا هب .تفرگیم تروص ،صخشم راک يورین هب جایتحا

 ردام تسد رد اهجاودزا مامت خن رس تهج نیا زا .دشیم لیدبت یعامتجا و یگداوناخ رما کی

 داماد ای و سورع ردام اب و تفریم يراگتساوخ هب شیاهرسپ ای و رتخد يارب وا .دوبیم

 دیدیم مزال هک ینامز رد و تشاذگیم ار اهرادم و رارق مامت هدنیآ ي)اهداماد ای و اهسورع(

 حرط ،دنتشادن تانایرج نیا زا یعالطا هنوگ چیه هک دوخ رسپ ای و رتخد اب ار هلئسم نیا

 .درکیم

 سورع يهداوناخ هب سنج يرادقم تسیابیم داماد لیماف ،یتلصو نینچ نتفرگرس يارب

 .سکعلاب ای و مییوگیم اهبریش ار نآ هزورما ام هک ،دندادیم

 و بابسا يرادقم ،تفریم سورع يهناخ هب داماد ای و داماد هناخ هب سورع هک ینامز رد

 هچ و نز هچ ،ییادج تروص رد و دوب شدوخ هب قلعتم رمع مامت رد هک دربیم دوخ اب هیثاثا

 .میمانیم هیزیهج ار هیثاثا و بابسا نیا زورما ام .دربیم هناخ زا دوخ اب ار لاوما نیا ،درم
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 ناردارب ای و نارهاوخ( دوخ »تابک ریز نان« زا ،دندرکیم لیم هاگ ره درم و نز ،ماظن نیا رد

 نیا .دندومنیم هدافتسا ،یعامتجا تیدودحم نیرتکچوک نودب و راختفا اب )نز ای و درم

 عون نیا هک ییاج نآ زا .دش هبناج کی یهاش ردپ يهعماج رد ینعی ،يدعب يهلحرم رد هلئسم

 .دیماجنایم ییادج هب ًارثکا ،تفرگیمن تروص یصخش لیم يانبم رب جاودزا

 رد هداوناخ لکش لماکت رظن زا و تیربرب لوا يهلحرم رد هک اهاکنس يهلیبق دروم رد ناگروم

 :دسیونیم ،دندربیم رس هب اکیرمآ رد ییایمزایدنیس يهلحرم

 راوتسا تایرورض و تایضتقم رب هکلب ،ساسحا يهیاپ رب هن اج نیا رد ییوشانز ،ور نیمه زا«

 »...دندادیم بیترت ناشناردام ار نادنزرف ییوشانز عقاو رد .دوب

 نیا ،تسا هدوب ایند رد ياهطقن هچ رد ییوشانز ماظن نیا يهراوهگ و أدبم هک نیا دروم رد

 :دیوگیم نینچ ققحم

 تدحو يهجیتن رد ضرف نیا اّما .دراد یضرف يهبنج اکیرمآ نایموب ییایسآ هاگتساخ«

 رد یتخانش ناسنا ياهتیعقاو يهمه اّما - تسا يرگید ضرف دوخ هک - رشب عون هاگتساخ

 ود نیا هک دنتسه تسد رد ناهاوگ زا یهوبنا .تسا هدش رادیدپ ،دنراد شیارگ نآ تهج

 )ناتساب هعماج - ناگرم( »...دننکیم ینابیتشپ هدننک عناق ياهنوگ هب ار جاتنتسا

 ایسآ رد تسیابیم ار نآ یلصا نطوم و ییایمزایدنیس يهداوناخ يهشیر رظن هطقن نیا زا

 و بادآ تروص هب ماظن نیا يهدش لیسف تاعطق زا ریغ ،دنتسم ياهتکاف رگا .دومن وجتسج

 رد هداوناخ ماظن نیا يهژیو لاکشا نتفای يارب ،ینونک نارود رد ،یمالک ياههیکت و ننس

 رد نآ ياهیگژیو نتفای و شدوجو تابثا تهج يرایسب ياهتکاف یلو ،دشابیمن یفاک ناریا

 ماظن ناگرم .دراد دوجو ،دندرکیم یگدنز نایناروت هک یقطانم رد ینعی شانطوم نیرتیلصا

 .تسا هدومن طبض »ناروت« نآ یلصا نطوم مان هب ار هداوناخ لکش نیا

 

 »یناروت ماظن«
 نخس يدیوارد نابز ياهشیوگ هب هک ییاهودنه نایم و یبونج دنه رد هدش دای ماظن«

 هب هک ییاهودنه نایم ،یلامش دنه رد هتفای لیدعت تروص هب و .دراد جاور زونه ،دنیوگیم

 )ناتساب هعماج - ناگروم( ».تسا جیار زین ،دنیوگیم نخس اروااگ نابز ياهشیوگ
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 ياهيرافح رد ار روبزم دهع ناسنا يایاقب راثآ ناریا رد راب نیتسخن ام 1949 لاس راهب رد«

 رتشوش یقرش لامش رد عقاو يرایتخب ياههوک رد “ (Pabdeh) “هدباپ گنت“ رد يراغ

 )10 هحفص - مالسا ات زاغآ زا ناریا - نمشریگ( »میداد صیخشت

 يانبم رب .دشابیم نادنبخی نارود نیرخآ ینایاپ يهلحرم »روبزم دهع« زا نمشریگ روظنم

 لحم نیا رد نارود نیا ياهناسنا لیاسو و رازبا ،يوسنارف سانش ناتساب نیا ياههتفای

 .دوشیم هتساک اهنآ ياهيراجنهان زا یکدنا لقیص يهلیسو هب هک تسا يودب ياهرازبا«

 زا رتمک بتارم هب ،دنتخاسیم تاناویح ناوختسا زا  هک ،شفرد لیبق زا یناوختسا تالآ

 روط هب هک ار راومهان نیلافس فورظ عقوم نآ رد ناسنا نکیل ،هدوب لوادتم یگنس تاعونصم

 دود طرف زا فورظ نیا راغ رد تنوکس يهرود نایاپ رد و دربیم راک هب دوب هتخپ صقان

 )اجنامه( ».دوب هدمآرد ریس هایس گنر هب یگدروخ

 .دندرگیم تیربرب يهلحرم دراو ،نامز نیا رد اهناسنا نیا نخس رگید هب

 ینامز رد ،ناراب دهع ندش يرپس و اوه و بآ یجیردت تارییغت ،نادنبخی نیرخآ نارود زا دعب

 اههوک زا هک ییاههناخدور بآ ،کشخ نارود عورش ینعی ،لبق لاس رازه 10 ات رازه 15 نیب

 .دیدرگ مک ینوزفا زور روط هب دنتخیریم ناریا يزکرم ياههچایرد هب و هتفرگ همشچرس

 زورما هک ناریا يزکرم ياههچایرد تعسو ،نیمز حطس یجیردت ندمآ الاب و رما نیا زا یشان

 بآ ینیشن بقع زا هلصاح ياهنیمز هجیتن رد .دش هتساک ،دنزاسیم ار يزکرم ياهریوک

 نیا . دندش لیدبت یهوبنا ياهلگنج و زیخلصاح ياه تشد هب ،اههناخدور رتسب و اههچایرد

 ،دندرکیم یگدنز یناتسهوک ياهلگنج و اههرخص ،اههوک رد هک یتاناویح ات دیدرگ ثعاب رما

 ات هک زین رگراکش ناسنا .دنریگ شیپرد ار اهتشد هار ،اهلحم نآ رد ییاذغ عبانم ندش مک اب

 ياهلگنج قامعا رد و اههرخص و اههوک ینیمز ریز ياههاربآ و اهراغم نورد رد عقوم نآ

 و اه هویم و یشحو تاناویح تشوگ ار وا ییاذغ یلصا عبنم نیرتهدمع و درکیم یگدنز هوبنا

 رپ ياهتشد یهار و هدمآ دورف اههوک زا راکش لابند هب ،دادیم لیکشت یهایگ ياه هشیر

 .دیدرگ تمعن

 ار یلقتسم لیابق دوخ و هدش ادج نآ زا ،فلتخم لیابق زا ییاههخاش ،تیعمج ینوزف رثا رب

 رد لیابق نیا .دندربیم رس هب ردام يهلیبق اب يدنواشیوخ طابترا رد هک دندادیم لیکشت

 .دندش رقتسم ناریا يزکرم گرزب ياههچایرد ياههرانک
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 ریغ يزکرم ناریا ياهنیمزرس زا يرایسب ،ناراب شزیر ندش مک و کشخ نارود يورشیپ اب

 نارگید و یبرغ لامش و یقرش لامش ،لامش فرط هب لیابق زا یضعب .دندیدرگ تنوکس لباق

 هدیشوپ هک یبرغ بونج تمس هب یقرش بونج تهج رد

 راپسهر دوب مرخ و زبس ياهنیمزرس ياراد و لگنج زا

 .تسا ناشاک کلیس ،هیلوا زکارم نیا زا یکی .دندش

 لثم يدعاسم و زیخلصاح رایسب طاقن و ناکم نیا رد

 و هناد يروآعمج لوئسم هک ینانز ،دنس يهرد و نیرهنلانیب ،میدق مالیع يهقطنم

 و دندیدرگ مدنگ تشک هب قفوم هلاس نارازه يهبرجت رثا رب ،دندوب یهایگ يهدامآ تالوصحم

 و نیرهنلانیب رد دالیم زا لبق متفه يهرازه رد نانز طسوت هیلوا يزرواشک بیترت نیا هب

 رد خیرات عنام نیرتگرزب اذل .تشاذگ خیرات يهصرع هب مدق )نسولوه نارود لیاوا( ناریا

 ندرک یلها و يزرواشک يادبا اب ،تیعمج دشر دس نیرتگرزب و ربرب هب یشحو عماوج لماکت

 )کیتیلوئن نارود( .دش هتشادرب تاناویح

 هارهاش رد و تسا هدننک دیلوت نونکا وا .تسین تعیبط یلیفط رگید رشب ،دعب هب هلحرم نیا زا

 .دوریم شیپ هب تعیبط رب تیکلام و تیمکاح

 دعب لاس رد دش تشک راب کی هک ینیمز هک دومن هبرجت ناسنا ،تشادرب و تشک کیتارپ رد

 هب تشک لباق عتارم لابند هب لاس ره اهنآ تهج نیا هب .تسین یفاک يروآراب هب رداق

 تیکلام رس رب فلتخم لیابق هجیتن رد و ناگدننک دیلوت دروخرب اذل .دنتفریم دیدج قطانم

   :دوب هناگود تلصخ ياراد دروخرب نیا .دیدرگیم ریذپان بانتجا رگیدکی اب نیمز

 .فلتخم ياههنیمز رد تایبرجت و تاعالطا لدابت يهقباس یب شرتسگ -1

 نایرج کی ، زاین دروم نیمز هعطق رب تیمکاح رس رب زیمآ رهق ياهيریگرد و گنج -2

 .دیدرگ یگدنز یمومع

 هک دربب یپ هلئسم نیا هب نامز لوط رد ناسنا هک دیدرگ ثعاب يرادهلگ رگید بناج زا

 رد نیمز يروراب ثعاب ،ددرگ طولخم هدش تشک ًالبق نیمز اب رگا ناسنا و تاناویح تالوضف

 رد ررکم تایبرجت رد زرواشک رادهلگ ناسنا دعب يهلحرم رد تهج نیا هب .دش دهاوخ دعب لاس

 .تخومآ ار دوک قیرط زا نآ يروراب میمرت و نیمز شیآ ،دوخ ررکم
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 ییاههناخ اب هیلوا کچوک ياههدکهد و دیزگ نکسم اج کی رد ناسنا ،خیرات زا هطقن نیا رد

 ياهدحاو ،یکیتیلوئن ياههدکهد نیا .دندمآ دوجو هب هنیچ تروص هب ییاهراوید و ماخ لگ زا

 و اهراک رد همه تهج نیا هب .دندرکیم هیهت دوخ ار دوخ تاجایتحا مامت هک دندوب ییافک دوخ

 .دنتشاد تکرش یمومع تالضعم لح

 دوب هتفرشیپ کیتیلوئلاپ نارود داصتقا هب تبسن هک لاح نیع رد افک دوخ يهیلوا داصتقا نیا

 تیعمج و ییاذغ داوم روفو هجیتن رد و هلدابم و دیلوت يدعب تفرشیپ رد یعنام دوخ یلو

 نیا ياه هدکهد زا یضعب رد .دنتشادرب اپ شیپ زا زین ار عنام نیا نارود نآ مدرم اّما .دیدرگ

 قطانم نیا هب تسد رود رایسب ای و رود طاقن زا هک هدمآ تسد هب ییاهزیچ ای و مزاول نارود

 تروص ییالاک يهلدابم یعون نارود نیا رد هک درک لوبق دیاب تهج نیا هب .دنا هدش دراو

 .تسا هدوب هدش هتشادرب تراجت و يروهشیپ تهج رد یماگ و تسا هتفرگیم

 دوجو هب اهلگنج قامعا ای و اههرد نورد رد مه زا رود هک اهاتسور نیا لاوحا نیا اب

 تروص تردن هب مه اب اهنآ دارفا سامت و هتشاد رگیدکی اب يدودحم طابترا ،دندمآیم

 ناهایگ و تاناویح ،نامز لوط رد )اتسور( یعامتجا دحاو ره لیلد نیا هب .تسا هتفرگیم

 ار دوخ يهژیو نابز و هدروآ دوجو هب ار دوخ صاخ موسر و بادآ ،هداد شرورپ ار ياهژیو

 ،رامشیب ياهتنس زا دوب یگنراگنر نتم زور نآ يهعماج تهج نیا زا .دناهداد لماکت

 .يداصتقا فلتخم ياهیگژیو و نوگانوگ ياهنابز

 شرامش ،كوخ و دنفسوگ ،زب لثم یتاناویح ندرک یلها و ییادتبا يزرواشک يادبا اب هارمه

 داعبا هجوتم ار رشب نهذ يزاس لافس و يزاس هناخ .دمآ دوجو هب باسح و دیدرگ يرورض

 .دنتسه توافتم مه اب دعب رظن زا هک ییاههناخ ،دنتسین ناس کی اج همه رد هک يداعبا ،دومن

 یگدنفاب و یفاب هچراپ هب مکمک یفاب ریصح .دروآ دوجو هب ار هسدنه ملع ،ترورض نیا

 یلکلا تابورشم قیرط نیا زا و دروآ دوجو هب ار ییاونان ،تالغ راک و تشک يهمادا .دیماجنا

 نآ نانز تیقالخ و تیلاعف يهجیتن همه اهنیا .دش هفاضا ناسنا تابورشم هب زین وج نآ لثم

 .دوبیم نارود

 رامشیب ياهههلا شتسرپ تروص هب هیلوا بهاذم ،قوف ياهدرواتسد اب گنهامه و هارمه

  .تفرگ قنور

 .دادیم همادا دوخ تیدوجوم هب مه زونه جاودزا یناروت ماظن
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 رد ار نز تیعقوم ،يزاس لافس تفرشیپ و هیلوا يزرواشک يادبا و تاناویح ندرک یلها

 يزرواشک يهنیمز رد ررکم تایبرجت رثا رب هیحان نیا مدرم .دومن شیپ زا رتمکحتسم هداوناخ

 ياهناد زا هک اریز .تسا ردام و تسا هنیدام ،تسا هدنوش روراب نیمز هک دندیسر هجیتن نیا هب

 دهدیم لوصحم رتشیب نیتسخن يهناد زا هبترم نیدنچ و دیوریم یهایگ ،كاخ لد رد مدنگ

 .دشکیمرب رس كاخ لد زا دوش دلوتم ردام زا هک يدازون نوچ مه هایگ نیا و

 مارتحا دروم نیمز ،دارفا يهیذغت رد نیمز نوزفا زور تیمها و تیعمج عیرس شیازفا تلع هب

 .دوشیم عقاو شتسرپ سپس و

 و دنوشیم روراب اههناد و دنکیم يرایبآ ار نیمز ،دشاپیم هناد ،دنکیم راک نیمز يور رب نز

 نطب زا .تسا هدنوش روراب ،دوخ ،نز رگید بناج زا .ددرگیم نیمأت دارفا ياذغ بیترت نیا هب

 .دراد راک يورین و تسا ام لثم هک دوشیم دلوتم يدوجوم وا

 .دباییم اقترا ییادخ و شتسرپ دح رد یماقم هب قوف تلع ود هب نز تهج نیا هب

 نز )تسا لومعم نز يارب نارهوش ددعت هک یعماوج رد نینچ مه و( یعماوج نینچ رد«

 هداوناخ لاصتا ریجنز لاح نیع رد و دسریم تیناحور ماقم هب و ،دنکیم هرادا ار هلیبق ياهراک

 رامش هب دوخ لکش نیرتصلاخ هب هلیبق نوخ لقان نز هچ ،دریگیم تروص نانز يهلیسو هب

 )مالسا ات زاغآ زا ناریا - نمشریگ( »...دوریم

 یکچوک ياههمسجم ،هداوناخ زا يدرف ره توف زا دعب نامز نآ ياهاتسور رد ،قوف لیال هب

 يارب ات دندرپسیم كاخ هب یفوتم رانک وا یناهج نیا مزاول و تازیهجت رگید هارمه ار نانز زا

 .دیآ دیدپ يرتشیب يروراب ناگدنز

 لزلزتم ار نز تیعقوم ماگ هب ماگ تاناویح ندرک یلها و یمید يزرواشک يدعب لماکت و دشر

 ،ییاذغ يهریخذ يارب هک تفاییمرد مکمک و دوب هدش هدومزآ راکش راک رد هک درم .تخاس

 .دهدب كاروخ و هدومن يرادهگن يدعب خیرات ات ار نآ و دیامن ریگتسد هدنز ار راکش تسا رتهب

 .درکیم تیکلام ساسحا شاجنرتسد لصاح نیا رب

 رس عتارم هب ماد كاروخ تهج ،دش لیدبت هلگ هب هدش هتشادهگن راکش هک يدعب نارود رد

 اب قابطنا تهج دیلوت رازبا رد تسیابیم تهج نیا هب .داتفا زاین يرتعیسو ياهرازتشک و زبس

 یگنس ياهساد و اهربت و دمآ دوجو هب یگنس شیخ .دیآ دوجو هب یتارییغت دیدج فیاظو

 .دندش رتنوزوم و هداد لقیص
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 تشک ریز نیمز و هلگ ندش گرزب هارمه هک وزرآ و لیخت .دندش رتناوارف یناوختسا رازبا

 يور شقن هتشذگ رد رگا .دادیم ناشن یبوخ هب اهلافس يور شوقن رد ار دوخ ،درکیم دشر

 اهلافس

  
 و گرزب رایسب مه نآ ،ار نآ خاش طقف نونکا ،)یهوک زب کی شقن ًالثم( دندوب یعیبط ًالماک

 يهقطنم نارگلافس يهژیو لوا مدق رد هلئسم نیا( دندرکیم شقن لافس يور تهبا رپ

 .)تسا هدوب ناشاک کلایس ای کلیس

 رد ییاههدکهد يرادماد و يزرواشک دشر تلع هب )کیتیلوئن - یگنسون نارود( نارود نیا رد

 يهنومن .دوب لغآ و رابنا ياهزاین رب قبطنم نآ ياههناخ هک دمآ دوجو هب قطانم نیا

 رد ولنسح يهدکهد و نیوزق بونج يرتمولیک 60 رد هغاز يهدکهد ،اههدکهد نیا يهتسجرب

 .دشابیم دالیم زا لبق مشش يهرازه هب طوبرم هییاضر يهچایرد یبرغ بونج

 میکحت رگید راب داوناخ رد نز لزلزتم ماقم هک دیدرگ ثعاب راک يورین هب نوزفا زور جایتحا

 زونه ّاما ،دوب لیاق یشقن دوخ يارب دنزرف داجیا رد درم نارود نیا رد هک نیا دوجو اب .ددرگ

 يرایسب نارود نیا ياههدکهد رد یسانش ناتساب تایرفح رد .تسا ردام لسانت يهمشچرس

 .دشابیم نامز نیا رد يروراب تیمها زا یکاح هک تسا هدمآ تسد هب  ردام ههلا ياههمسجم

 عافترا رتمیتناس دنچ زا شیب مادک ره هک رادراب نانز کچوک یلگ ياههمسجم يدایز دادعت«

 دنزرف هک ینز کچوک رایسب يهمسجم کی نینچ مه و دناهتشادن

 و ردام ههلا ًالامتحا یگمه و تسا هتشاد هاگن هنیس يور رب ار شدازون

 رهش - نابهگن هللاتزع( ».هدمآ تسد هب ،دنشابیم يروراب ههلا ای

 )دالیم زا لبق لوا يهرازه ات مراهچ يهرازه زا يزاس رهش و ینیشن

 سم فشک هب قفوم رشب هرخالاب دالیم زا لبق مجنپ يهرازه رخاوا رد

 رد نوتیج نینکاس و یلعف ناتسناغفا لاگیدنوم رد )مراهچ يهرازه( دعب لاس رازه رد .ددرگیم
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 ماجنا سم يور راک زین دام يهقطنم رد دالیم زا لبق موس يهرازه رد و غاد تپوک دادتما

 ره .دریگ ماجنا یگناخ تروص هب ناوتیمن هک تسا يدیلوت نیلوا یسم ییش .تسا هدشیم

 صصختم رما نیا يارب .دنک دیلوت و جارختسا ،فشک دوخ ار دوخ جاتحیام دناوتیمن سک

 مدرم تاجایتحا دناوتب ات دشاب لوغشم هنیمز نیا رد تقو مامت دیاب هک یصصختم ،تسا مزال

 رگوداج زا دعب هک دیآیم دوجو هب رگتعنص رشق کی تهج نیا هب .دزاس هدروآرب ار دوخ فارطا

 دیدج رشق نیا .درادن تکرش )ییاذغ داوم( يدام معن دیلوت رد ًامیقسم هک تسا يرشق نیمود

 عیسو ياهقطنم رد ار تادیلوت و ددنویپیم مه هب دیدج هلدابم اب ار دوخ فارطا عماوج مامت

 ار اهنآ و هدومن بلس ار درگارحص و یچراکش ،رادهلگ ،زرواشک يدازآ وا .دزاسیم ناسکی

 .دنوش هلماعم دراو وا اب ناشجاتحیام يارب و دنراذگب رانک ار ییافک دوخ داصتقا دزاسیم روبحم

 رواجم نیمزرس رد هکنانچنآ - میدق رایسب دهع هب طوبرم سم و رجح رصع ینوکسم طاقن«

 .تسا هدشن شهوژپ یفاک ردق هب دام كاخ رد - هتفرگ رارق هعلاطم دروم )دیسرپ( سراپ ینعی

 ،سیلوپسرپ ،دیشمج تخت رد اج نآ رد هک ینوکسم طاقن تایصوصخ تفگ ناوتیم یلو

 كالم دشابیم )تیلوئنا( سم و رجح رصع دح نیرتتسپ هب طوبرم و هدش فشک رختسا

 هلمج نآ زا و رواجم ياهروشک رد نامز نآ یعامتجا لماکت حطس شجنس يارب تسا یتسرد

 یتریشع یلگ نکاسم زا دوب ترابع و هدش فشک “دلفستره“ طسوت روکذم ینوکسم طاقن .دام

 ».هدوب یهاش ردام و یعمج هتسد هاکن دوجو زا یکاح نآ نامتخاس زرط و یعمج هتسد و

 )دام خیرات - فونوگاید(

 دریگب ار بوچ و گنس ياج تسناوت سم ات دیشک لوط اهنرق نیا دوجو اب

 رد یبالقنا شهج کی غرفم نتخاس يدعب لحارم رد و زلف نیا فشک یلو

 یبوچ شیخ و ریشمش ای هزین .دمآیم باسح هب نارود نآ یعامتجا تیعضو

 يرتشیب يورین ،دراد ییالاب يربراک هک دیدج شیخ نیا .دیدرگ دیدپ یغرفم و یسم كون اب

 ار نز ياج واگ تفج کی ور نیا زا .دبلطیم يزادنا راک تهج ار

 دوجو هصرع هب اپ نهآ واگ بیترت نیاب .تفرگ نیمز ندرک رایش رد

 راک نیا زا ،دیشکیم نیمز رب ار شیخ نامز نآ ات هک نز .تشاذگ

 ناونع هب زین ار دوخ شقن لاح نیع رد یلو دش دازآ اسرف تقاط

 ،نزوس ،هزین ،ناکیپ ،نامز نیا رد .داد تسد زا يزرواشک معن يهدننیرفآ و هدننک دیلوت اهنت
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 شیب يزرواشک ياهنیمز و اههمر .دیدرگ ًادبا يرایسب یغرفم و یسم یتنیز مزاول و اههرکیپ

 .دومنیم دوخ يرتشیب تدح اب ثرا يهلئسم نآ اب هارمه و تفای تعسو قباس زا

 نیا ،تسا هدیدرگ تعنص و يرادماد ،يزرواشک درب شیپ یلصا لماع نونکا هک درم يارب

 :ددرگیم یتایح دش دهاوخ وا ثراو یسک هچ هک هلئسم

 ؟دنتسه هدمآ تسد هب لاوما ثراو هچب ياههلاخ و اهییاد قباسلایفامک ایآ -

 ؟درک دنهاوخ بحاصت ار زیچ همه اههمع اههدازومع ،اهومع ایآ -

 نورد رد تنکم و ددرگیم وا ثراو دشاب درم نآ زا هدش نیمضت هک ياهچب ،هچب دوخ ایآ -

 ؟دنامیم هداوناخ

 تهج ار درم تسا هتفرگ لکش هعماج رد هک داصتقا رد يرالاسردپ يهداوناخ يانب ریز اذل

 دیدج ماظن يانبم رب اهوبات رد دیدش ینوگرگد هجیتن رد و یگنهرف ماظن ،هداوناخ راتخاس رییغت

 :درادیماو ششوک و شالت هب ،هداوناخ

 .تسا مولعم اههچب ردام و ردپ ،دشاب هتشاد رهوش کی نز رگا -1

 .تسا ولعم اههچب ردام و ردپ مه زاب ،دشاب هتشاد نز دنچ درم رگا -2

 .تسا مولعم ان اهنآ ردپ یلو مولعم اههچب ردام ،دشاب هتشاد رهوش دنچ نز رگا -3

 هب لیدبت و هدوب هعماج يدیلوت حطس رب قبطنم نز يارب يرسمه کت ،ترورض نیا لیلد هب

 .ددرگیم هداوناخ دیدج راتخاس ياهزاین زا یکی

 .دوب تمینغ و گنج يهلئسم ،درکیم کمک راتخاس نیا رییغت هب هک يرگید يهلئسم

 فیاظو زا یکی يدعب ياهنارود و نارود نآ ات رشب يهیلوا ياه»هتسد« نامز زا يرواگنج

 نانز ار ماوقا زا یضعب یماظن ياوق هک هدش هدید خیرات رد هک نیا دوجو اب .تسا هدوب نادرم

 راک یماظن یهدنامرف و گنج ،یلک روط هب یلو - دناهتشاد نز يهدنامرف و هدادیم لیکشت

 1.دشابیم و هدوب هنادرم

 
 تیلاعف هک نوزامآ مان هب ،نانز زا ياهلیبق ،دنتسیزیم اهاکس هک هایس يایرد ات نوحیج یلاوح و خلب دودح رد -1
 راگزور ندش هتشک و راتشک و تراغ قیرط زا اهنآ .دندرکیم یگدنز ،تسا هدوب يرواگنج و گنج ناش یلصا
 ،دندروآ دوجو هب ار اهتژاسام يهلیبق و هدش ماغدا مهرد ییاکس رگید لیابق اب اهنآ هک نیا زا دعب .دندینارذگیم
 شروک يوق لامتحا هب .دندومن باختنا یهدنامرف هب ار سیروموت مان هب قباس ياهنوزامآ زا نادراک و ربدم ینز
 .دش هتشک نز نیا نامرف هب گرزب
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 عبنم کی ناونع هب اهنآ زا یضعب ای و دندشیم هتشک ای ناریسا یگنج ره زا سپ هتشذگ رد

 یلو .دشیم طبض حتاف نز »هلیبق« ای و »هتسد« طسوت ناشلاوما و دندیدرگیم لوانت ییاذغ

 تراغ لاوما و دندشیم لیدبت ناگدرب هب ناریسا ،راک يورین هب جایتحا تلع هب نارود نیا رد

 .دنامیم اهنآ دیدج نابحاص هناخ رد هدش

 ؟دشکب راک اهنآ زا و دنارب مکح ناگدرب نیا رب تسیابیم یسک هچ

  .تسا مکاح هناخ رد یسک هچ هک دوش نشور تسیابیم لوا ،لاوس نیا هب باوج يارب

 ای ؟میدق ماظن قبط ،شناردارب و نارهاوخ ،نز -1

 ؟اههچب یعقاو ردپ ،درم -2

 ياهوبات نامز نیا رد .تفای طلست هداوناخ رب هجیتن رد و نز رب درم ماگ هب ماگ بیترت نیا هب

 یساسا زا شندیشک رانک و درم يهطلس لوبق ،نز ینمادکاپ و تفع نیمضت تهج يدیدج

 .دمآ دوجو هب ،یعامتجا ياهتیلاعف نیرت

 هب هپت هرق یلاوح رد یسانش ناتساب ياهشواک يهجیتن رد هک نانز زا یکچوک ياههمسجم

 لاح رد همه ،دناهدش هتخاس مراهچ يهرازه رد هک ییاهنآ .دنراد تلاح ود ،هدمآ تسد

 .دنشابیم هتسشن لاح رد همه دناهدش هتخاس موس يهرازه طساوا رد هک ییاهنآ و هداتسیا

 يهرازه ياهههلا زا رتیعیبط رایسب بولسا رظن زا مراهچ يهرازه )ياهههلا( ياههمسجم

 هتخاس گرزب يداع ریغ روط هب نز یسنج وضع و اهناتسپ ریخا يهرازه رد .دنتسه موس

 مکاح و سدقم دحاو کی ناونع هب نز نارود نیا رد هک دهدیم ناشن هلئسم نیا .تسا هدش

 ماظن رد نارود نیا رد .تسا هجوت دروم وا يروراب ياضعا طقف و هداد تسد زا ار دوخ شزرا

 يهلحرم رد یهورگ هداوناخ و هدمآ دوجو هب یقیمع فاکش قوف ياهروتکاف للع هب هداوناخ

 .تسا يرتلماکتم لکش و ماظن هب راذگ

 هک میوشیم وربور نارود نیمه زا ییاههناخ اب - قرش - ناریا زا يرگید يهقطنم رد ام

 تسا طوبرم يزاس هناخ عون نیا .دشابیم طس رد گرزب قاطا کی و کچوک ياهقاطا ياراد

 يرسمه کت يوس هب و هدیدرگ گنت ییوشانز هدودحم نآ رد هک هداوناخ زا یلکش هب

 يهپت تایرفح رد ناوتیم ار اههناخ نیا يهنومن .دراد شیارگ نز يارب لقاّدح )ياهتسه(

  .دومن هدهاشم هغاز
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 و یئطب و دنک دنور کی رد هعماج نارود نیا رد هک دیآیم رب دش هتفگ هچ نآ يهعومجم زا

 فلتخم طاقن رد هداوناخ فلتخم لاکشا .دنکیم تکرح ناریا رساترس رد نوگمهان رایسب

 نیا رد ریذپان بانتجا روط هب و دراد یهاش ردپ يوس و تمس یمومع نایرچ یلو هدوب دوجوم

 .درادیمرب ماگ هداج

 نآ دیلوت ندش یصصخت و یعامتجا ،دیدرگیم نز تردق فیعضت ثعاب هک يرگید لماوع

 نیرتمهم .تخاسیم دوخ تسد اب ،هداوناخ تامازلا ندروآرب تهج نز هک دوب یلیاسو زا هتسد

 :زا دندوب ترابع ،دش هداد حیضوت البق هک يزاس زلف ریغ لیاسو نیا

 روهشیپ رشق داجیا و )دالیم زا لبق لاس رازه هس - يرگهزوک( يزاس لافس خرچ عارخا -

 .زاس لافس

 .انب رشق داجیا و تشخ يادبا -

 و رگید قطانم تالآ رویز و تادیلوت ندش یسرتسد لباق و )يدرگهرود( یناگرزاب شرتسگ -

 .اههنیمز نیا رد صصخت یعون داجیا

 نانز طسوت یفاب دبس و یفاب هچراپ ندش یصصخت -

 يهبرض نز تردق رب ،يزرواشک و يروهشیپ هب ،راک یعامتجا گرزب راک میسقت نیمود

 .تخاس دراو يرگید كانلوه

 :دزاسیم انشآ نارود نآ تیعضو هب رتشیب ار ام ،يریطاسا ياهناتساد هب یهاگن

 نز ،یهج ،ناسنا و ناهج شنیرفآ دروم رد )ونیمانگ( نمیرها و ادزم اروها نایم گنج رد

 ،دید ار رون نمیرها و دیرفآ ار ناهج ادزم اروها نوچ .دراد یبرخم رایسب شقن ،هیلوا ینمیرها

 رد و دش توهبم ،دید ار ادزم اروها تردق نوچ یلو .دنک هلمح یتسه ناهج هب تفرگ میمصت

 ،تلاح نیا زا شندروآ نوریب تهج وا يهدیرفآ ناوید شالت .دنامب لاس رازه هس تهب تلاح

 مدع و شالت راب کی زا سپ و تفر نمیرها دزن یهج هک نیا ات .دش هجاوم تسکش اب

 ،ام ردپ زیخرب« هک دز گناب راکدب یهج رگید راب« ،تهب تلاح زا وا ندروآ نوریب رد تیقفوم

 منک اهر ارزو واگ و )ن- تسا ثرمویک روظنم( »سدقم درم« رب درد نادنچ رازراک نیا رد هچ

 ار بآ ،منک هابت ار نانآ ناور .دشابن ینتساوخ نانآ يارب یگدنز ،نم لمع ببس هب هک

 تسج نوریب تهب نآ زا و تفرگ مارآ ونیم انگ هک نیا ات درمش ار دوخ ياهيدب زاب و »مرازایب
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 ».دش ادیپ وا رب دوشیم هدیمان )نانز( »يهناهام« هک یکاپان نیا و دز هسوب یهج رس رب و

 )19 رایرهش نیتسخن و ناسنا نیتسخن - نس نتسیرک(

 لباقم رد ،يروراب و ردام ياهههلا رانک رد راب نیلوا يارب ام دوشیم هظحالم هک يروط هب

 ور »یهج« مان هب یبرخم و تفص ناطیش نز اب ،رادرک کین ،ریس کین ،رادنپ کین ياهههلا

 قفوم هک )یهج( نز نیلوا زا ریغ ،دندروخ تسکش ناشراک رد نانمیرها مامت .میوشیم ور هب

 هانگ و دب و ینمیرها رما کی نانز يهناهام هک نیا هژیو هب .دروآ رد هب تهب زا ار نمیرها دش

 نز رود هب ار هناخ راصح نآ يهلیسو هب اهدعب هک دیدرگ ياهزیگنا نیا و تسا هدش یقلت دولآ

 .دندنبب

 هک نیا زا دعب اریز .دشابیم زلف فشک نارود لوحتم يهعماج ،هروتسا نیا يدام لمحم

 نمیرها ،دناشک داسف و یهابت هب ار ایند و تشگرب هیلوا تلاح هب یهج يهلیسو هب نمیرها

 .)1 دنب 4 لصف ،شهدنب( دتفایم پچ يولهپ هب وا و دشکیم ار )ن- هیلوا ناسنا( ثرمویک

 نتسیرک( ».دش راکشآ وا نت زا زلف عون تفه ،دوب هدش هتخاس زلف زا ثرمویک نت نوچ و«

 )27 رایرهش نیتسخن و ناسنا نیتسخن - نس

 ریثأت تحت مالیع يهقطنم نانکاس ،دیدرگ زاغآ زلف فشک اب هک یعامتجا ياهینوگرگد هارمه

 یگنهرف و یسایس ،يداصتقا طابترا و هدوارم تلع هب و نیرهنلانیب ياهيرموس ياهدرواتسد

 هبرجت و شالت لاس نارازه زا سپ و دوب رارقرب اهنآ نیب مراهچ ات مشش يهرازه یط هک

 دنوشیم قفوم هرخالاب ،هدش هداد لقیص ياهگنس و ناوختسا يور یشاقن و اهلافس يور

 نیا مدرم بیترت نیا هب و دنروآ تسد هب ار يریوصت طخ دالیم زا لبق مراهچ يهرازه رد

 ،دنه ،ناریا طاقن اسقا ات طخ نیا دعب لاس رازه رد .دندرگیم یخیرات نارود دراو هقطنم

 .دباییم لماک جاور هایس يایرد ياه هرانک و نیرهنلانیب

 نینوخ ياهگنج و هبراحم زا رپ ینارود ،)کیتلوئنآ( زلف رصع هب یگنسون رصع راذگ نارود

 :دندشیم میسقت هخاش ود هب لیابق نارود نیا رد .دوب لیابق

 .هدننک چوک راد هلگ لیابق -

 .هتفای ناکسا زرواشک لیابق -
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 رشب تیاده يارب زین هلیبق نامزاس .دشن رارقرب حلص يداصتقا يهخاش ود نیا نیب هاگ چیه

 خیرات يهصرع هب اپ يرگید نامزاس تسیابیم لاح .دوب هدش توترف و ریپ یفاک دح هب رگید

 :دیاب تهج نیا هب .دراذگ

 و دندشیم دحتم لیابق -

 .دیدرگیم مولعم تردق زکارم ای زکرم -

 محر و نطب رد تلود رگا .دشیم نارود نآ ياهگنج نیرتنینوخ ثعاب هلئسم ود نیا

 یعامتجا هدنامزاس و گرزب يهدیدپ نیا يهلباق گنج ،دنکیم دشر و ددنبیم هقطن تیکلام

 .تسا

 هرخالاب ،زیتس و تباقر يازتشحو يهرود کی زا سپ ینونک ناریا بونج رد فلتخم لیابق

 زا شیپ موس يهرازه رد ،مالیع رد ار يردتقم یهاشداپ و هدش دحتم هلیبق دنچ تردق تحت

 .دندروآ دوجو هب )دالیم زا لبق 2700 لاس رد ناوآ يهلسلس( دالیم

 ياهندمت و دندمآ دوجو هب دنس دور يهرد و لباب ،مالیع رد یمیظع ياهرهش نارود نیا رد

 .دنتفرگ لکش يدنمهوکش

 ياهتلود لیکشت زا سپ ات ياهتسوپ تروص هب - یناروت ماظن - هداوناخ ماظن هکیلاح رد

 شنورد نارود نیا رد یلو ،تسا مکاح ماظن ،رگید قطانم يرایسب و لباب ،روشآ ،مالیع

 يهداوناخ هب یهورگ تلاح زا هداوناخ .دوشیم نوگرگد هداوناخ لکش و ددرگیم هلاحتسا

 نوخ لماح نز رگید .ددرگیم طلسم تردق درم و دوشیم کچوک ،دباییم لماکت ياهتسه

 .دشابیم نآ هجو نیرتصلاخ هب هلیبق نوخ لماح هک تسا درم هکلب .تسین هلیبق

 نیشناج ،دشرا روکذ دنزرف و دنربیم ثرا ردپ زا نونکا نادنزرف

 .تسا ردپ

 ،هناخ رد وا تلزنم و ردق رطاخ هب هن نز ياه همسجم نتخاس نارود نیا رد

 تهج نیا هب .ناهایگ و رشب لسن يروراب زا تسا یلبنس هکلب ،هلیبق و هریت

 و لالج اب نایادخ ،مادنا شوخ و تروص ابیز و رادناتسپ نایادخ رانک رد

 و - لباب نایادخ يادخ - خودرم دننام هب ینشخ و مشپ و شیر رپ و توربج

 دنوشیم رهاظ ،رس رب تبیه رپ خاش ود اب - نایاپراهچ يادخ - شماگلیگ

 تامایت هک يروط هب .دننکیم تیامح تراغ و گنج رد ار يدعب ناهاشداپ و اهکهاش هک
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 ار خودرم دوشیم روبجم ،تاوامس مامت رب یتردق ردق و يزات هکی اهنرق زا سپ ،هنیدام ههلا

 مادنا ضرع ههلا نیا لباقم رد هک دوشیم رداق خودرم طقف یلاوقا ربانب .دریذپب دوخ رانک رد

 .دنک

 نت 20 نزو هب بان يالط زا وا يهمسجم هک دباییم یتردق نانچ نآ لباب رد لعب عونلابر

 .دراد رس رب زین چوق خاش ود و دهدیم تنیز ار وا كرات مه یعصرم جات و دوشیم هتخاس

 هک مالیع يهقطنم زجب - ناریا یبرغ بونج ،یبرغ لامش ،برغ رد ،خیرات زا هظحل نیا رد

 رب یکی و هدومن ییارآ فص مه لباقم رد مصاختم تاقبط ،نیرهنلا نیب رد و - تفر نآ رکذ

 هک ار يدنمتردق ياهتلود ای و تلود دوجو ،یتاقبط طیارش .ددرگیم طلسم يرگید

 .دزاسیم يرورض ،دننک یفن ار نآ و دنیآ نوریب لیابق هیداحتا نطب زا تسیابیم

 ناونع هب ار هداوناخ راتخاس لماک روط هب تسیابیم هدنیآ تلود نیوکت يارب لیابق نیا

 هداوناخ راتخاس زا يدعاسم لکش نآ یهاش ردپ .دنزاس نوگرگد یعامتجا دحاو نیرتکچوک

 راتخاس نیا رد اهنت اریز .دوش یهدنامزاس هدنیآ رادهدرب تلود تسیابیم نآ يور رب هک تسا

 یتردق اب محر یب رادهدرب کی هداوناخ کچوک عمج رد یعقاو ینعم هب ردپ هک تسا هداوناخ زا

 هب اضعا رگید و اههچب و نز ،یهاشرپ يهداوناخ رد ردپ تردق تحت .دشابیم دودحمان

 .دشورفب ای و دشکب ،دنزب ،دشکب راک هب ار اهنآ دناوتیم ،دنتسه وا رایتخا تحت ناگدرب تروص

 هکیلاح رد .دوش رهاظ رادهدرب تلود و هعماج دناوتیم هداوناخ راتخاس نیا زا طقف تهج نیا هب

 .دراد قیمع ریثآت وس نیا رب زین داضت يوس نآ

 رانک رد ار نز يادخ لمحت رگید درم يادخ اج نیا رد

 ندز سپ اب دالیم زا لبق مود يهرازه رد وا .درادن دوخ

 بیترت نیا هب .دسریم تردق جوا هب )ههلا( نز يادخ

 و اهدربن زا سپ - لباب نایادخ يادخ - خودرم

 و هنیدام يادخ ،تامایت اب رایسب يریطاسا ياهلدج

 نیا ،دعلبیم و دروآیم دوجو هب ار زیچ همه هک يراهق

 نیا ندب ياههکت زا .دنکیم هکت هکت ار وا و ددرگیم زوریپ ،محر یب يوسیگ ناشیرپ يادخ

 .دیآیم دوجو هب یتسه ناهج ،ههلا
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 یفیاظو نز نایادخ ،تلود لیکشت زا سپ اهنرق ات ینعی ،رود رایسب ياهدنیآ ات دعب هب نیا زا

 رد نادرم زاین و نز تیعقوم رب قبطنم هک دنریگیم هدهع رب ناهج يهرادا و تقلخ رد ار

 .دشابیم عامتجا

 وا .دوبن هایگ و لگ رپ و فاص يهداج کی ای و يداع ربعم کی نز يارب یخیرات هاگرذگ نیا

 دوب مزال ،یخیرات تالوحت و نامز مکح هب یلو .دشن هدیشک ریز هب تردق هکیرا زا هنابلطواد

 .دنک ضوع هناش هنامز يوزارت نیهاش ات

 دنک جاودزا درم کی اب دراد قح طقف نز .دش هتفرگ وا زا نز »بابک ریز نان« هرخالاب

(Monogamy).  تسوا راظتنا رد یکانتشحو تازاجم الاو .دشاب بیجن و فیفع دیاب وا. 

 ددرگیم نیمضت ًانوناق هاوخلد دادعت هب ییوشانز و جاودزا قح درم يارب یلو

(Polygamy). هتخت ریز نز اهنویلیم .دش هدیپت نوخ رد نز تمواقم زین نارود نیا رد 

 .دنداد تسد زا ار دوخ ناج و دندش تازاجم ،تنایخ مرج هب ،كانتشحو ياههمخد و اهقالش

 طسوت دوخ تیمومیق نز و داتفا اج یگداوناخ تابسانم نیا خیرات لماکت مکح هب هرخالاب ات

 .تفریذپ ار درم

 دقع رگیدکی اب يدیلوت و یعامتجا ياهتیلاعف رد تکرش يارب هداوناخ کی نانز دعب هب نیا زا

 تسرد اذغ ،دادیم ماجنا ار هناخ ياهراک ،دنامیم هناخ رد نز کی زور ره .دنتسب داحتا

 و تشک راک هب نارگید ات درکیم يراتسرپ ار اهووه يهمه ياههچب و تخپیم نان ،درکیم

 رد هداوناخ نامه زا رگید ینز ،رگید زور .دنزادرپب رگید یعامتجا ياهراک ماجنا و يرادهلگ

 يورین يهمه درم تمدخ رد هک لاح نیع رد قوف راک میسقت رگید نایب هب .دنامیم هناخ

 دوجو هب يدعاسم ناکما ،درکیم زکرمتم دیلوت يارب ار اهنآ و دیشکیم راک هب ار نانز لعفلاب

 هب و دننک تکرش يدیلوت و یعامتجا ياهتیلاعف رد فلتخم ياهتبسن هب اهنآ ات دروآیم

 .دندرگ یتلزنم و ماقم ياراد تبسن نیمه

 تروص هب ار وا و دیشکیم زیمهم هب ار نز مدق هب مدق هک یلاح رد ،هداوناخ یهاش ردپ ماظن

 .دومنیم دودحم ياهقباس یب دح هب زین ار هداوناخ ،دروآیمرد درم تسد رد يرازبا

 :زا تسا ترابع یهاش ردپ ماظن رد هداوناخ

    )اههچب( هچب + )نانز( نز + درم
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 یبنج نارهاوخ ینعی .تسا ییوشانز يهدودحم رد سناسنر کی ،تیدودحم نیا يهجیتن

 رهاوخ رگید ،همع رتخد و هلاخ رتخد .دنروآیم تسد هب هرابود ار یبناج نادارب اب جاودزا ناکما

 وا اب مناوتیم »نم« و تسا هلاخ رتخد ای و همع رتخد هکلب ،تسین )درم( »نم« يارب یبناج

 و رهاوخ نایدا زا یضعب رد یّتح .تسا قداص زین )نز( »نم« دروم رد هلئسم نیا .منک جاودزا

 و ومع رتخد لثم .دنتفرگ رارق ییوشانز يهریاد رد دنتسه زین نوخمه هک قباس یبناج ردارب

 .ومع رسپ

 ،وا يهداون و رتخد و ،مرتخد ،مرهاوخ اب طقف )درم( »نم« جاودزا تیدودحم یهاشردپ ماظن رد

 .دشابیم مردام و گرزب ردام ،ماهلاخ ،ماهمع

 و لوپ یغلبم دوخ يهدنیآ نز ردپ هب نز يراگتساوخ تهج درم هک نیا دوجو اب ماظن نیا رد

 ،دهدیم ییایاده جاودزا هب نداد رد نت يارب زین شاهدنیآ نز هب و دیامنیم میدقت سنج ای

 رهوش زا هک ییایاده دروم رد یّتح یقح ره زا رهوش يهناخ هب نداهن اپ درجم هب نز یلو

 مورحم ،تسا هدروآ هارمه هب ردپ يهناخ زا دوخ اب هک ياهیثاثا و بابسا ای و تسا هتفرگ

 .ددرگیم

* 

 بیترت نیا هب .دمآ دوجو هب دالیم زا لبق موس يهرازه عبر رد مالیع یهاشداپ يهلسلس نیلوا

 نیا رد ،تلود نامزاس لباقم رد ،اهناسنا یناگدنز یهدنامزاس اهنرق زا سپ ،هلیبق نامزاس

 تحت هک نآ رد تلود داجیا و مالیع يهعماج دشر .داد تسد زا ار دوخ یخیرات تلاسر هقطنم

 ینعم نیا هب ،تفرگ تروص لباب و رموس لثم یجراخ ياهرین ریثأت و ینورد ياهورین لماکت

 راتخاس و دندوب هدیسر دشر زا هجرد نیا هب نیمزرس نیا فیاوط و لیابق لک  هک تسین

 .تفاییم لماکت حطس مه اج همه رد هداوناخ

 هدادیم ياج دوخ رد ار ینوگانوگ ياه ماظن و هدوب نوگمهان ًادیدش ياهعماج ،ناریا يهعماج

 نیا رد هتشذگ راتخاس نطب زا هداوناخ ياهراتخاس نیوکت كرد ،تسا مهم هچ نآ .تسا

 یتلود هعماج رد یّتح .لماکت نیا رد هعماج لک ینامز مه و ییوسمه هن ،تسا هدودحم

 هداوناخ نوگانوگ ياهراتخاس و دندشیم شتسرپ نز ياهههلا ماسقا و عاونا اهنرق زین مالیع

 یتاقبط تابسانم هک دوب هجرد نادب ات هعماج ینوگمهان نیا .دندرکیم یتسیزمه مه رانک رد
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 مالیع رد نآ روهظ زا هک اهنرق زا سپ تلود لیکشت و یهاش ردپ هداوناخ يریگلکش و

 .تشاذگ دوجو هصرع هب اپ دام يهعماج رد دالیم زا لبق متفه نرق لوا همین رد ،تشذگیم

 .تفای ققحت دالیم زا لبق 250 لاس هب تراپ نیمزرس رد مهم نیا یلو

 ياههوک یبرغ ياههنماد ،نیرهنلانیب يهقطنم مامت ،روشآ و لباب سپس و مالیع تلود دلوت

 رد ار ناتسچولب قرش ات ناشنا ،زورما يهیکرت زا یشخب ،ناجیابرذآ يهقطنم لک ،سورکاز

 و رگیدمه ياهدرواتسد زا لباقتم شزومآ ،لباقتم تامجاهت زا یشان ینتسسگان طابترا کی

 .داد رارق یگنهرف و یسایس ،یمدرم ياههورگ ماغدا

 خیرات گرزب حلصم و دوب لباب ،دالیم زا لبق 2300 ات 2350 ياهلاس رد ایسآ ندمت يهلق

 هب تسد یبارومح .تسشن تخت رب لباب رهش رد 2301 لاس رد - یبارومح - ناتساب زا شیپ

 رازبا و لیاسو لماکت و يزاس زاب ای و يروآون اب اههنیمز يرایسب رد و هدز یعیسو تاحالطصا

 ياهخرچ وا نامز رد :لاثم يارب .دیدرگ لباب زور نآ هعماج عیرس تفرشیپ ثعاب دوجوم

 لدابت و تالسارم و تراجت رما بیترت نیا هب و تفرگ ار رپ وت ياهخرچ ياج رادهرپ

  .تفای ياهقباسیب تعرس يروطارپما فلتخم ياهشخب تاعالطا

 ماوقا يهیلک ياهدرواتسد يهدرشف ،لباب ییادخ ماقم هب شیوخ ياقترا زا سپ یبارومح

 ار دوخ ذوفن تحت يهقطنم لک و هدومن هیارا و نیودت ینیناوق تروص هب ار زور نآ ندمتم

 .دینادرگ هچراپکی

 يهدوت نیب رد لعفلاب نیناوق و موسر و بادآ و هدش نیودت نیناوق نیا نیب هک نیا دوجو اب

 یبای تسد رد ار ام یبارومح يهشیدنا ،فاصوا نیا اب یلو ،تشاد دوجو يدایز يهلصاف ،مدرم

 .دیامنیم ییامنهار راوج مه قطانم و لباب رد هداوناخ لیکشت یگنوگچ هب

 :یبارومح تنطلس نارود رد ،نامز نآ يهشیدنا نیرتیقرتم تحت نز قوقح و جاودزا نیناوق

 .تسا نیبامیف يهقالع جاودزا طرش نیرتیساسا -1

 رب اه یلباب اّما .دهدب سورع هب ییاهبنارگ يایاده تسیابیم رسپ ،يراگتساوخ زا سپ -2

 .دندرکیم درتسم سورع ردپ هب ار غلبم نیا تاموسر يانبم

 .درادن یمیدقت يایاده نیا رد یفرصت و لخد نیرتکچوک قح درم نآ زا سپ -3

 رهوش يهناخ هب و هدومن تفایرد دوخ يهداوناخ زا رتخد هک زین ار یلاوما و ایاده مامت -4

 .تسا شدوخ هب قلعتم رمعلامادام ،دربیم
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 .دسریم ثرا هب نز ناکدوک هب لاوما نیا نز توف زا دعب -5

 ،تدم نیا زا دعب ،دنکن تعجارم شرسمه شیپ لاس 5 ات و دورب ترفاسم هب يدرم رگا -6

 نیا رد نز رگا .تفای لیلقت لاس ود هب تدم نیا اهدعب .ددرگیم هقلطم دوخ هب دوخ نز

 ،تسا روما نیا هب طوبرم هک تلود رد ياهسسؤم زا ،دنامب یجرخ نودب لاس ود تدم

 هب ار غلبم نآ تعجارم تروص رد تسا فظوم شرهوش و دوشیم نیمأت شجاتحیام

 .دیامن تخادرپزاب تلود

 مود رهوش زا وا لوا رهوش ياههچب ،دنک رایتخا رهوش هرابود هویب نز کی هک یتروص رد -7

 .دنربیمن ثرا

 .دوشیم تازاجم دشابن نیما شرهوش لاوما هب تبسن ینز هک یتروص رد -8

 .دوش تازاجم تسیابیم ،دشاب رس کبس و فلج ندیشوپ شابل رد هک ینز -9

 .دشابیم گرم شتازاجم ،دوش انز بکترم ینز هک یتروص رد -10

 کی و دشرا رسپ يارب ود تبسن هب ،ندش میسقت تروص رد وا گرم زا دعب يردپ تورث -11

 .دوشیم میسقت ،رگید دنزرف ره يارب

 اب یتسیابیم وا نادنزرف ،دشاب هتشادن ار دوخ یهدب تخادرپ ییاناوت یضورقم درم رگا -12

 .دنیامن ادا ار ردپ نید ،راک بلط صخش يارب ندرک راک

 و دوش لوغشم راک هب راک بلط يهناخ رد ردپ نید يادا يارب راکهدب صخش رتخد رگا -13

 ار وا دناوتیم یتروص رد طقف راک بلط صخش ،دیآیب وا يارب يراگتساوخ نمض نیا رد

 رتخد ،هزاجا بسک تروص رد .دشاب هدرک بسک ار وا ردام و ردپ تیاضر هک دهدب رهوش

 ردپ هک یتروص رد .دزادرپب ار ردپ ضرق درادیم تفایرد رهوش زا هک یلوپ اب تسا فظوم

 رد .دننک دازآ ار دوخ رهاوخ ،ردپ ضرق تخادرپ اب دنناوتیم رتخد ناردارب ،دنک توف رتخد

 دازآ ار رتخد تلود ،دوش تباث نیا و دنک يراتفر دب رتخد اب راک بلط درم هک یتروص

 .دشخبیم مه ار ضرق يهیقب و دیامنیم

 شزیمآ زین دوخ هعتم نانز و اهزینک اب دناوتیم وا یلو دراد ار نز کی اب حاودزا قح درم -14

 )روشآ خیرات :ذخأم( .دنک

 :دروآ تسد هب قوف نیناوق طابترا زا ناوتیم ار ریز جیاتن
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 هدش فیطلت نیناوق نیا دیعب يهلصاف ام( تسا رالاسدرم يهعماج کی ،لباب يهعماج -

 ناشن ،لباب رهش هب شویراد يهلمح نامز رد ،هرمزور یگدنز یعقاو نایرج اب ار هنارالاسدرم

 ).داد میهاوخ

 نیا زا یشان راکانز نانز يارب هبناج کی تازاجم .دراد قلعت درم هب قلطم روط هب نز -

 .تسا تیصوصخ

 .دشابیم نآ نابساپ نز و دراد رارق يرگید زیچ ره قوفام درم لاوما -

 .دنربیمن ثرا وا مود رهوش زا نز نادنزرف اریز .ددرگیم نییعت درم بناج زا این -

 .تسا هدنام اجرب نز يارب یهاشردام قوقح یضعب زونه -

 ،يرارطضا طیارش رد و هدش هتشادرب وا کلمیام ظفح و نز قوقح قاقحا رد یتبثم ياهماگ -

 .تسا هدروآ دوجو هب دروم نیا رد ار ییاهزرم و هدیدرگ نیمضت زین وا یعامتجا تینما

* 

 و دنه ياه ییایآ زا دالیم زا شیپ لاس رازه 3 دودح رد یناریا و دنه ياهییایرآ يهبعش

 رد اهنآ .دندرکیم یگدنز نوحیج و نوحیس هناخدور نیب ياه تشد رد و هدش ادج ییاپورا

 هک »اتسوا« و »ادو« نابز .دندوب كرتشم نید و موسر و بادآ و نابز ياراد زونه نارود نیا

 نابز کی زا توافتم ياههجهل تروص هب ،دنتشادیمرب رگیدکی زا ییادج رد ار اهماگ نیلوا

 .دندشیم بوسحم

 ياهییایرآ زا ،دالیم زا لبق لاس 1600 ات 1000 رد یناریا ياهییایرآ ،مولعمان یللع هب

 ریزارس بونج تمس هب یشخب )اتسوا - اجؤو انایرئا( چیوناریا كرت زا سپ ،هدش ادج يدنه

 هخاش ود هب هیقب و دندیزگ تماقا لحر ناتسیس رد ياهدع ،هتشذگ لباب و ورم و دغس زا ،هدش

 :دندیرگ میسقت

 .دندش راپسهر یبونج تایالو يوس هب ناسارخ بونج زا نتشذگ زا سپ ياهبعش -

 ير يهیحان زا روبع و دنوامد زا نتشذگ زا سپ اهنآ .دنتفر برغ يوس هب رگید يهبعش -

 مالیع يوس هب ...و نایروپط ،نایسوداک لثم ،یموب لیابق يرایسب اب يریگرد و يزورما

 .دندیدرگ راپسهر
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 بونج و رزخ هچایرد لامش ياهتشد رد لاروا يهچایرد بونج زا روبع زا سپ رگید يهخاش

 لحارم رد نایناروت ناونع هب و دنتفای ترهش اهاکس مان هب اهنآ .دندیزگ نکسم هایس يایرد

 نیا اب ناریا يریطاسا ناناولهپ رگید و متسر گنج .دندش ناریا یسامح خیرات دراو يدعب

 .دراد صاخ ترهش ماوقا

 هب نانز ریشمش مدق ره رد نیمزرس نیا رد ندیزگ نکسم يارب یتسیابیم ییایرآ نیمجاهم

 چیه ناریا برغ و لامش نایموب و بونج يوم فاص و هرهچ هیس ياهيدیوارد .دنور شیپ

 .دنهد همادا دوخ تیدوجوم هب دنتسناوت اهنرق و دندرکن مخ رس نیدراو هزات نیا لباقم رد هاگ

 گس و زب و دنفسوگ و یشاوم و بسا اهنآ .دندوب رادهلگ و يودب یماوقا ییایرآ نیمجاهم«

 زا ار اهنآ روحم و خرچ هک هدوب ياهدیشارتان و ربز ياههبارا اب ناشیا ترفاسم .دناهتشاد هلگ

 ینبم هداوناخ و دنتفرگیم يریسا هب ار سورع .دنتخاسیم نشخ يهدیشارتن بوچ هچراپ کی

 مرتکلا و الط .دنتشادیم لومعم مه تاجوز ددعت و ردپ ینعی هناخ سیئر مات رادتقا رب دوب

 تانییزت یضعب هب رصحنم ناشیا تعنص اّما دنتخانشیم ار غرفم و هرقن و الط زا بکرم ینعی

 و رعش اهنآ نیب رد تهج نیا هب .دنتسنادیمن نتشون و طخ و هدوب دودعم طوطخ و شوقن و

 نودب ار فلتخم ياهمایپ ناوتیم رتهب رعش نابز اب اریز تشاد يریگمشچ شرتسگ يرعاش

 هدش جراخ تیودب زا مکمک لیابق نیا .دیناسر دصقم هب و دومن ظفح هابتشا و یگدروختسد

 ترابع ناشیا عامتجا يدیدم تدم ات و دنتخاس دالب و تاهد ،دنتخومآ تعارز ،دنتفای رارقتسا

 رد نکیل دنتشادن یطابترا و لاصتا نادنچ و دندوب لقتسم رگیدکی زا هک يدنچ لیابق زا دوب

  )ناریا خیرات - سکیاس یسرپ( ».دندشیم دحتم مه اب يدوز هب هکلهم و رطخ عقوم

 لامش و لامش نایموب حطس رد لماکت دنور رظن زا زور نآ ییایرآ يهعماج هک ییاج نآ زا

 نیا یموب مدرم تاموسر و اهتنس ،گنهرف اهنت هن ،ناکسا و مجاهت نیا رد ،دوب ناریا یبرغ

 نایموب .دیدرگ جوزمم اههدیسر هزات تاموسر و اهتنس ،گنهرف اب هکلب تفرن نیب زا نیمزرس

 دای ناریا نایموب هب ار بسا تیبرت اهییایرآ و دنتخومآ يزرواشک و تباتک و طخ اهییایرآ هب

 .دنداد

 هدافتسا هاش تبیغ زا ناوید يزور .دش راوس نمیرها رب ور نیا زا دوب يدزیا رف ار ثرومهط«

 هدعو و دنتساوخ شزوپ نارگید و تشکب ار اهنآ زا يرایسب نارگ زرگ اب هاش .دندیروشب هدرک
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 يدنه و یمور ياهنابز .دنتخومآ وا هب طخ یس .دنزومآیب وا هب ار ندناوخ و نتشون هک دندرک

 ».دنداد دای وا هب ار یسراپ و يولهپ و يزات و ینیچ و

 طقف ام يارب ،دنا هتفر ورف مهرد فلتخم ياهنامز و فلتخم لحارم نآ رد هک هناسفا نیا رد

 رگید شخب رد ام .تسا رظن دروم ناوید طسوت وا هب طخ نتخومآ و هاش و ناوید تابسانم

 .تسا هدوب مجاهم ياهییایرآ ،هاش و ناریا نایموب ،وید زا روظنم هک داد میهاوخ ناشن

 :ات دیدرگ ثعاب اهییایرآ طسوت بسا تیبرت

 ،رتعیرس فلتخم قطانم دنویپ ...و تالسارم و رابخا ،یناگرزاب ،تامجاهت رد عیرست تلع هب -1

 .دوش رارقرب رتهبناج همه و رتهب

 و دننک مجاهت قطانم نیا هب بترم نآ ندروآ تسد هب عمط رد روشآ لثم رتندمتم للم -2

 هب قطانم نیا نامدرم و يروشآ گنهرف و عامتجا نیب هبناج همه طابترا کی بیترت نیا هب

 .دوبیم رثؤم ،هداوناخ و هعماج لماکت عیرست رد دوخ نیا هک دیآ دوجو

 

 :ییایرآ دیدج نییآ روهظ
 هماتیپسا هرتشوترز ای تشترز نآ ماقمالاو ربمایپ يهزاوآ رپ مان اب ناریا رد ییایرآ دیدج نییآ

 .تسا هارمه

 ره و تسین دوجوم رظن تدحو ناسانش ناریا و ناسانش رواخ نیب تشترز یلصا نطوم رس رب

 :دننادیم ربمایپ دلوت لحم ار لیز قطانم دوخ هب صوصخم يهلدا اب مادک

 ناریا یبرغ لامش .........................همولتراب -1

 ناریا یبرغ لامش ...............رندلگ روسفورپ -2

 ناریا قرش يهقطنم ........................نوسکج -3

 ناریا قرش يهقطنم .................نس نتسیرک -4

 ناریا یقرش لامش ..........................خابموه -5

 ناریا یقرش لامش ..............ستنل روسفورپ -6

 ناریا یقرش لامش ...............................زرلیا -7

 دام يهقطنم ........................دلفستره -8
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 رد ناوارف تاقشم زا سپ وا .دندشیم هدیمان »ودغود« وا ردام و »هپساشوروپ« تشترز ردپ

 و طسب ار دوخ نییآ تسناوت ،باشرگ مان هب یکهاش رظن بلج زا سپ و ناریا یقرش قطانم

 .دهد شرتسگ

 

 :تیونث -1
 تردق أدبم ود زا هعیبطلاءاروام و ملاع ياههدیدپ مامت هک درادیم مالعا ینشور هب نییآ نیا

 .دندرگیم دیدپ

 رادیدپ ایؤر )ناهج رد و( دازمه زاغآ رد هک )ن- نمیرها و ادزماروها( رهوگ ود نآ کنیا«

 )ینایتشآ - تشترز باتک زا تشترز مایس دورس یظفلاتحت يهمجرت( »...دندش

 و ادزماروها ،کین رادرک و کین راتفک ،کین رادنپ ،بوخ ياههدیدپ مامت يهمشچرس

 دب راتفگ ،دب رادنپ ،رش و دب ياههدیدپ يهیلک يهمشچرس

 ود نیا نیب .دشابیم )ونیم هرگنا( نمیرها ،دب رادرک و

 ینیبانیب ياهورین و كرتشم هجو هنوگ چیه میظع تردق

 ادج مه زا ار ود نیا فرژ و قیمع ياهرد و دنرادن دوجو

 .دنکیم

 هن ،شنم هن :تفگ دیلپ رهوگ هب كاپ رهوگ :میوگیم نخس نیزاغآ رهوگ ود نآ زا کنیا«

 - اتسوا( ».تسا راگزاس مه اب ام ناور هن و نید و رادرک و راتفگ هن ،نییآ و درخ هن ،شزومآ

 )اهاتاگ - دوادروپ

 - نویسوتیسنیا( لماک هاگتسد کی ،أدبم تردق ود نیا زا مادک ره تراظن تحت

Institution)  رارق ،يدام ناهج و هعیبطلاءاروام نارامعم و مود و لوا يهجرد کئالم زا 

 هس« ماجنا اب ناسنا .تسا ناسنا ،نمیرها رب ادزماروها ییاهن يزوریپ یساسا لماع .دراد

 تهج نیا هب .دناسریم يزوریپ هب ار وا و دباتشیم  )ادزماروها( گرزب يادخ يرای هب »کین

 .تسا رادروخرب الاو یماقم زا و هدوب هدننک نییعت شقن ياراد ناسنا ،نییآ نیا رد
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 یتسرپ اتکی -2
 هیلع ناما یب هزرابم و یکین غلبم و ادزماروها يهدنتسرپ ،تقلخ عبنم ود هب داقتعا اب تشترز

 .تسا نمیرها

 ».ینادرگیم زوریپ ناس نیدب تسا زیتس و دربن رد وت هاوخ دب اب هک ار سک نآ وت !»ادزم يا«

 )اهاتاگ - دوادروپ - اتسوا(

 دورو اب ،سوملم ریغ دحاو يادخ هب سوملم و کچوک نایادخ لماکت ریس بیترت نیا هب

 .دش عیرست ناریا هب اهییایآ

 کی رد تسرپ اتکی ربمایپ و درف اهنت ناونع هب ار تشترز ،دنتسه لیام نیققحم زا یضعب

 ياههدیدپ لماکت اب ًاساسا تشادرب عون نیا .دنیامن یفرعم یتسرپ تب و كرش اپارس يهعماج

 ناونع هب یسایس و يداصتقا ماظن لوبق اب ،گرزب هب کچوک زا و هناوج هب هقطن زا یعامتجا

 يدرواتسد ره .یملع ریغ تسیاهویش و داضت رد یگنهرف و کیژولوئهدیا ياهتکرح رتسب

 عارتخا و فشک ای و هدمآ تسد هب عامتجا رد نآ يازجم تاعطق هک دیآیم تسد هب ینامز

 تسا یسک زاتمم ناسنا کی .دنک عارتخا ار يزیچ ،چیه زا دناوتیمن یناسنا چیه .دشاب هدش

 طوبرم مه هب ار دوجوم يهدنکارپ و ادج تاعطق ای و درواتسد نیا یهجو نیرتهب هب دناوتب هک

 ماگ کی ار نآ و دروآ تسد هب دراد شیپ رد هک یفده يانبم رب ار نآ ياهيدنمنوناق و دزاس

 اریز ،دزاسب روتکارت تسناوتیمن ینیمز و ینامسآ دوجوم چیه تشترز نامز رد .دهد لماکت

 دوجو هعماج رد زونه ...و روتوم ،دالوف ،کیتسال ،هرهم ،چیپ لیبق زا نآ يازجم تاعطق

 هشیدنا و شنیرفآ رد تیونث .دنکیم لمع يدنمنوناق نیا قبط زین تشترز درواتسد .تشادن

 بوخ هعماج زور نآ زاین و دوخ كرد قبط ار نآ وا و تشاد دوجو هعماج رد یتسرپاتکی

 .داد لماکت قالخ و درک يدنبلومرف

 ار دوخ دناوتب هعماج لک ات درک داجیا يدعاسم يرکف يهنیمز یتسرپاتکی يهدیا لاح ره هب

 .دهد نامزاس )تلود( يزکرم تموکح کی تحت

 هب هک یقیمع مارتحا دوجو اب نارود نیا رد هداوناخ ماظن و لکش هب یبای تسد يارب ام

 هب .درک میهاوخن يوریپ هویش نیا زا ،میراذگیم شیاهدرواتسد و یناریا ربمایپ نیا ،تشترز

 رد هک يایسایس و يداصتقا ماظن هب يرس يواکجنک ماقم رد لوا يهجرد رد تهج نیا

 .دیآ گنچ هب یلصاح رمم نیا زا دیاش .مینزیم هدیدرگ نایب اتسوا
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 ،دندنویپ نانیشن رداچ هب ای دنیارگ زرواشک هب ات يداد هار هنادازآ نایاپراچ هب هک هاگنآ«

 ،نایم نآ زا نایاپراچ سپ .دوب وت نآ زا نایاپراچ يهدنروآ دیدپ يونیم درخ و »ذمزادنپس«

 رداچ !»ادزم« يا .دنتسناد شیوخ ناگیادخ ار - کین شنم نابساپ نآ - رورپهلگ زرواشک

 )اتسوا( ».دباین هرهب وت مایپ زا دشوکب هچ ره )دزادرپن يزرواشک هب هک - درگ نابایب نیشن

 هک( درگ نابایب نیشنرداچ و رورپ هلگ زرواشک هب هدش میسقت تسشترز يهعماج ،انبم نیا رب

 :هک دندیسر هعماج زا هلحرم نیا هب ینامز اهییایرآ .)دزادرپن يزرواشک هب

 نیمه هب .تشذگیم نیمزرس نیا رد ناشناکسا و ناریا هب اهنآ يهیلوا مجاهت زا اهنرق-1

 يهدنیامن تشترز هک ،هتفای ناکسا نارورپ ماد و نازرواشک زا يرشق نامز لوط رد تهج

 .دوب هدمآ دوجو هب تساهنآ کیژولوئهدیا

 دیما تشترز اریز .تسا هدیماجناین نایاپ هب زونه یموب يهنکس اب اهییایرآ یگتخیمآرد -2

 .دزاس دحتم دوخ ینید ياول و اهایرآ نامرف تحت رد ار نامدرم نیا ،غیلبت اب هک دراد

 دروم وید يهملک اب ار نایموب تشترز( ناوید يا !نایاوشیپ يا !نارگیزرب يا !ناگدازآ يا«

 نم شزومآ و راتفگ هب دیاب »اروها ادزم« يدونشخ و ینامداش يارب )دهدیم رارق باطخ

 )اتسوا( »...دیشاب ربنامرف و دیهد ارف شوگ

 نک تموکح و زادنایب هقرفت تسایس ،ددرگیم مأوت گنج و مجاهت اب تاغیلبت هک ینامز و

 :دوشیم يدنبلومرف نینچ

 هار هب ار ناتسرپ غورد ناوریپ زا یسک دناوتب تسا نیتسار نید وریپ دوخ هک ییاناد رگا«

 نیتسار نییآ هب درم نادب ات دزاس هاگآ ار یگرزب و هدازآ وا يرادهاگن يارب دیاب ،دروآ تسار

 )اتسوا( ».دنناسر رازآ ودب شنیرید ناشیکمه دراذگن و دهد هانپ هدیورگ

 :دهدیم نامرف نینچ نایموب تمواقم و اهییایرآ ندش دنمورین زا سپ هرخالاب و

 )اتسوا( «!دینارب شیوخ موب و زرم زا )زینس و گنج اب( ار )ناتسرپ غورد( و دینک دربن زاس «

 :تسا هدمآ اهاثاگ رد تسیک تسرپ غورد و وید دوش نشور هک نیا يارب

 غورد زا دیتسرپیم ار امش ینامز رید هک سک نآ و دیتسه »تشز شنم« همخت زا همه امش«

 )اتسوا( ».دیدش رادربمان »موب نیمتفه« رد ناترادرک نیدب زاب رید زا امش .تسا ییاتس دوخ و

 .دنکیم نشور ار هلئسم ،دروآیم هیآ نیا سیون ریز رد دوادروپ ياقآ هک ار یحیضوت
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 يهمدقم رد هک نانچ و هتشاد روشک ای موب ای میلقا تفه ناهج ،ناینیشیپ داقتعا رب انب«

 نیدب و ».تسا هدمآیم رامش هب موب نیمتفه ناریا نیمزرس ،هدمآ رگید ياهاج و يروصنموبا

 ناریا یموب يهنکس نامه ،»تشز شنم« يهمخت اب ياهمدآ نیا هک تسا حضاو بیترت

 .دناهدوب )اهيدیوارد(

 طساوا هب طوبرم هلحرم نیا رد ییایرآ یعامتجا ماظن هک ددرگیم نشور ،تشذگ هک هچ نآ زا

 نیرتالاب هب تاعامتجا نیا رد تاقبط زونه و هدوب ياهلیبق ینامزاس لکش و یگنسون نارود

 رانک رد دیلوت هویش عون ود هعماج رد .دناهتشاذگن ماگ تلود داجیا هجیتن رد و مصاخت يهلحرم

 .دراد دوجو رگیدکی اب داضت رد و مه

 و نآ ینامزاس یساسا لکش تلود هک ندمتم يهعماج کی اب اهنرق زونه اهنآ ور نیا زا

 یمومع راتخاس یهاشردپ اذل .دنراد هلصاف ،تسا هداوناخ راتخاس یساسا لکش يرسمه کت

 .تسا ییایرآ لیابق نیرتلماکتم رد هداوناخ

 ار نآ تسایر هک دوب ییایرآ یعامتجا تالیکشت يزکرم يهتسه (Kula) الوک ای هداوناخ«

 )ناتساب دهع رد ناریا - روکشم( ».تشاد هداوناخ ردپ

 نیا هک هدوب یبایرسمه جیار لاکشا زا یکی جاودزا دصق هب يدزد نز ،هداوناخ زا لکش نیا رد

 .دراد اهنآ يهتشذگ یناروت ماظن رد هشیر هویش

 و »پیچه« نامدود زا ،تسیچوروپ يا« تشترز يهتفگ نیا هب دانتسا اب نیققحم زا يرایسب

 هدومزآ یتسار و کین شنم اب )درم( نیا !»تشترز« رتخد نیرتناوج يا !»نامتیپس« نادناخ

 کین و ییاسراپ و ریگدنپ و سرپ هار شیوخ درخ زا دوخ وت .مدیزگرب وت اب دنویپ يارب زا ار

 يرسمه کت نامز نآ رد هک دننک تباث دنتسه لیام ،)اتسوا( ».روآ ياج هب ار شیوخ یشیدنا

 ار دوخ رتخد بناج طقف تشترز ،اهاثاگ زا هیآ نیا رد یلو .تسا هتشاد دوجو اهییایرآ نیب رد

 .دنکیم راذگاو شرتخد هب ار رسمه باختنا رایتخا شدوخ صاخ یشنم گرزب اب وا .دیوگیم

 نشور زونه .تسا هدشن حرطم زونه ،تسا )بساماج( »درم نیا« هک هیضق فرط نآ یلو

 يرگید نانز ،جاودزا نیا نامز رد ای و هدشیم داماد هک هدوب راب نیلوا بساماج ایآ هک تسین

 مه زاب ،دشاب مه بساماج رسمه نیلوا تسیچوروپ رگا یّتح و دناهدوب هدونغ وا مرح رد زین

 .تسین اهییایرآ نیب رد يرسمه کت يهداوناخ رب لیلد
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 درم رگا ،دنک هشیپ ییاسراپ یتسیابیم نز هک لاح نیع رد ،یهاشردپ يهعماچ کی رد

 راتخاس نیا رد اریز .دندنخیم وا شیر هب همه و ددرگیم درط هعماج زا ،دریگ شیپ ییاسراپ

 .تسا هدرک نیمضت دوخ يارب ار »هنز دنچ« قح درم

 نارود نیا زا ياهمشچرس ،دنیوگیم رسپ نودب ناردپ هب ناریا رد هک »روک قاجا« حالطصا

 )رتخد نینچ مه( دوب ردپ نامرف تحت قلطم روط هب هک لاح نیع رد رسپ نامز نآ رد .دراد

 نابهگن ردپ هک یقاجا زا تسیابیم وا .دشیم بوسحم زین وا نیشناج ردپ تایغ رد یلو

 رسپ نادقف و ندوبن رد دوش )روک( شوماخ نآ شتآ دراذگن و دنک تبظاوم وا بایغ رد ،تسوا

 .دشیم )روک( شوماخ هشیمه يارب ردپ گرم زا دعب هداوناخ قاجا

 اذغ و دننیشنیم رکذم دارفا مامت ادتبا ،هرفس رب هک تسا نیا رب مسر ناریا تاهد زا یضعب رد

 هرفس رس رب دنهیم هزاجا دوخ هب نانز ،دندرک كرت ار هرفس دارفا نیا یتقو سپس و دنروخیم

 هرفس رس رب ياهلاس هس رسپ هک دتفایم قافتا رایسب .دنیامن فرص ار اذغ يهیقب و دننیشنب

 مورحم قح نیا زا تسه زین رگید دنزرف 6 یلا 5 بحاص هک وا يهلاس 44 ردام یلو دنیشنیم

 .دراد ام يهعماج قامعا رد هشیر هک تسا هداوناخ رد یهاشردپ تارهاظت زا یکی نیا .دشابیم

 نیع رد ،دندوب هدهن ماگ ناریا تالف هب هزات هک ییایرآ ماوقا نیلوا نیب رد جاودزا مسارم

 مسارم يارجا و سورع ندرک دنسپ زا سپ داماد .دوبیم ریذپلد و ابیز رایسب ،سدقت

 سورع يهناخ هب شیوخ ناراطق مه و ماوقا اب و هدومن نت رب ون يهعماج ،يراگتساوخ

 يايدنلب رب ار سورع ،هتفرگ دوب هدش شیارآ یعضو نیرتابیز اب هک ار وا تسد و تفریم

 اب وت و نم ،نیمز وت و منامسآ نم ،نز وت و متسه درم نم« :تفگیم وا هب باطخ و دربیم

 و هلهله نیب رد ار سورع هاگنآ سپ ».دمآ دنهاوخ دوجو هب ینادنزرف ام زا و مینیشنیم مه

  .دربیم دوخ يهناخ هب هلیبق و هریت دارفا یناود بسا و يداش

* 

 لاس رازه 2 دودح رد فلتخم لیابق تروص هب ،دنتسه ییایرآ ددعتم ماوقا زا یموق هک اهدام

 قطانم نیا نایموب رب و دندرب موجه ناتسدرک و ناجیابرذآ و تارارا قطانم هب دالیم زا لبق

 .دندیدرگ رقتسم اهنیمزرس نیا رد و دندومن هبلغ
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 تهج نایروشآ .دیدرگ لوحتم ًادیدش ،روشآ تلود رادتقا و يریگلکش زا سپ دام يهعماج

 رامشیب يارسا ،ییایرآ قطانم زا بسا ،ناتسناغفا زا دروجال ،ناریا بونج زا نهآ نداعم بسک

 تحت ار اهنآ و دندیشکیم رکشل اهدام نیمزرس هب ًامیاد ،یسأر رازه دنچ ياههلگ تراغ و

 و گنهرف اب يرگید موق و هلیبق ره زا شیب دام لیابق تهج نیا هب .دندروآیم رد دوخ طلست

 زا سپ اهنرق هدش دای ماوقا هک نیا دوجو اب .دندیدرگ کیدزن و انشآ روشآ ياهدرواتسد

 .دندومیپ هلاس دص هر هبش کی یلو ،دندیدرگ یتاقبط يهزرابم دراو اهیمالیع

 عماوج عیرس لماکت اب

 زین هداوناخ ماظن ،دام

 ًادیدش لیابق نیا رد

 و هدیدرگ نوگرگد

 هک یتدش اب یهاشردپ

 .دیدرگ مکاح هعماج رب ،دندرکیم يربارب نآ اب نایروشآ طقف

 و يرادهدرب جاور و هجوز و جوز تدحو يهرود هب لاقتنا تامدقم« :دیوگیم فونوگاید

 ».دوب هدش مهارف مورحم تاقبط تراسا و دایقنا يارب تاسیسأت شیادیپ

 داحتا ،هداوناخ ماظن ،دشر هب ور يداصتقا ماظن رتسب رب دنتسناوت دام لیابق بیترت نیا هب

 ياهدرواتسد يانبم رب ياهلیبق يهعماج يزاسون اب و ناشدوخ فلتخم لیابق يهدرشف

 تلود نیرتگرزب تروص هب ار نآ و داجیا ار یناریا يرادهدرب تلود نیمود ،روشآ يهناندمتم

 روط هب زونه نز همه نیا اب  )دالیم زا لبق 672 - 669( .دنهد لماکت زور نآ ناهج رادهدرب

 يدام نانز سابل .دوب اراد یتلزنم و ردق هعماج رد و هدشن حالس علخ هبناج همه و لماک

 يالاب زا فرط ود رایش ود اب وناز ریز ات دنلب نهاریپ کی زا دوب ترابع يروشآ نانز دننامه

 هب نانز ،نارود نیا رد دام يهعماج رد .زاب و درگ يهقی و هاتوک ياهنیتسآ .نییاپ ات وناز

 و هنیدام يادخ اهنرق يارب زونه .دندوب رایسب مارتحا دروم زونه ،ندوب ردام و يروراب رطاخ

 .تشاد يریگمشچ تردق ،نآ زا دعب ياپورا و نامز نآ قرش مامت رب اتیهانآ مان هب يدنمتردق

 تارییعت تلع هب هتشذگ رد اهنآ شقن اب هلحرم نیا رد هنیدام نایادخ شقن دوجو نیا اب

 .دوب توافتم یعامتجا
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 نادنزرف یگمه هک دنراد دوجو لوا يهجرد نادزیا ای و دنبساشما 6 تشترز نییآ رد

 نت هس و هنیرن اهنآ زا نت هس .دنشابیم نادزیا نیرتدنمتردق و هدوب ادزماروها يهطساوالب

 :دنتسه هنیدام

 

 :زا دنترابع ناشفیاظو و هنیرن نادزیا
 لوئسم ،تسا ادزماروها درخ رهظم هک لاح نیع رد وا .»بوخ يهشیدنا« = نمهب -1

 .دشابیم زین وا يوس هب اهناسنا يربهر

 .تسا ناهج نیا رد ییادخ مظن و يدزیا نوناق يهدنیامن وا .»یتسار« = تشهبیدرا -2

 لاح نیع رد وا .تسا ادزماروها تردق و هرطیس رهظم وا .»بولطم يرایرهش« = رویرهش -3

 زین بوخ هاشداپ یماح نیمز يور رد و هدوب تشهب رد ادزماروها ییاورنامرف رهظم

 .دشابیم

 

 :زا دنترابع ناشفیاظو و هنیدام نادزیا
 دب نامدرم و نادزد« یتقو وا .تسا هنانمؤم يرادربنامرف رهظم وا .»صالخا« = ذمرادنپس -1

 هب نایاسراپ هک ینامز اّما .دوشیم هدرزآ ،دنوریم هار نیمز يور هنادازآ هظحالم یب نانز و

 ،دوشیم هداز ییاسراپ دنزرف هک یماگنه ای ،دنزادرپیم نایاپراهچ شرورپ و راک و تشک

 .ددرگیم نامداش

 تسا رشب تاجن يهدنیامن وا .»لامک« = دادرخ -2

 و دادرخ نمض رد .تسا هنادواج يراگتسر رهظم وا .»یگرمیب ای یگنادواج« = دادرما -3

 و شیور و یگدنز يهمشچرس دننام هب يدنمورین ياهنامرآ يهدنیامن )دادرم( دادرما

 .دنتسه يروراب

 دلوت نارود نانز تیعضو اب قبطنم ًاقیقد هنیدام نادزیا فیاظو ،دوشیم هظحالم هک يروط هب

 و دلوت و شیور ،ادزماروها هب تبسن هنایاسراپ و هنانمؤم يرادربنامرف فیاظو اهنآ .تلود

 .دنراد هدهع هب ار نیمز يور رد يروراب و شیاز
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 اهنآ یعامتجا شقن ،تسا هدمآ تسد هب هنیدام نادزیا نیا زا هک یشوقن و اههمسجم ریواصت

 ناسانش ناتساب تاقیقحت يهجیتن رد هک ییایشا نایم ردً الثم .دنهیم ناشن هتسجرب رایسب ار

 قاجنس رس ،دنشابیم دالیم زا لبق 550 ات 672 ياهلاس هب قلعتم و هدش هتفای ناتسرل رد

 هکیلاح رد )دیهان ای اتیهانآ يوق لامتحا هب( ردام يادخ نآ يور رد هک دراد دوجو یکچوک

 و تسادیپ وا ياپ ود نایم زا دلوت لاح رد يهچب رس و هدوشگ مه زا ار اهاپ و هتسشن نایرع

 .تسا هدش کح ،هتفرگ شیاهناتسپ هب ار شتسد ود

 و زاس خیرات شقن نیمزرس نیا رسارس رب نآ تیمکاح شرتسگ و دام رادهدرب تلود شیادیپ اب

 ،رگید نایب هب .دیدرگ دودحم رایسب ،یعامتجا یگدنز يهدنهدنامزاس ناونع هب هلیبق عزانمالب

 ای و يدنواشیوخ ساسا رب هک دوب یتالیکشت تلاسر نایاپ سوقان ،تاقبط هب هعماج میسقت

 .تشاد رارق نالک

 

  .تفرگ ار هلیبق ياج تلود ،بیترت نیدب
 



 

 تـلود
 عفانم ،هقبط دنچ یطیارش رد ای و هقبط کی نآ يهلیسو هب هک تسا یعامتجا نامزاس تلود

 .)دنی( دیامنیم لیمحت عامتجا نامه رگید يهقبط دنچ ای کی رب هبناج همه روط هب ار دوخ

 جوا رد رصع نیا و تشذگیم نهآ فشک عورش زا هک لاس 700 یلا 500 زا سپ دام تلود

 هب اپ ،يدام يهلیبق نیدنچ تدحو زا و رادهدرب يهعماج يهدنیامن ناونع هب ،دوب ییافوکش

 نیا هک دیدرگ ور هب ور یبرخم لماع اب شیادیپ ودب رد تلود نیا .تشاذگ دوجو يهصرع

 .دوب دام يهعماج ياهلیبق ماظن نآ و دوب هدیدرگ شاشیادیپ ثعاب دوخ لماع

 

 ؟تساجک رد تلود لباقم رد هلیبق تماقم يورین
 .تسا هلیبق رد یهاشردپ يهداوناخ ماظن رد ورین نیا

 مامت .هناخ يادخ دوخ و تسا رادهدرب دوخ .دراد يدودحمان قوقح ردپ ،یهاشردپ ماظن رد

 هلیبق سیئر اب ردپ يهطبار .دراذگیم ارجا هب و دیامنیم عضو دوخ لیم هب وا ار صاصق نیناوق

 و وسر و بادآ تسارح طقف هلیبق سیئر و تسا یتروشم رتشیب طباور نیا .تسا هناتسود

 .تسین ریگرد يدرم چیه اب یگداوناخ لیاسم رد و دراد هدهع هب ار هلیبق لماک تینما

 و یعامتجا ناکرا مامت رب تلود يارچو نوچ یب تیمکاح ناهاوخ یتلود ماظن ،سکع رب

 و تلود راذگ نوناق یتلود ماظن رد .دشابیم نآ ورملق و هداوناخ ،هلیبق تشونرس رب هلمجنم

 ار دوخ نز رایتخالاب دناوتیمن یتلود ماظن رد درم .دنتسه یتلود نیرومأم مه نآ يرجم

 .دتفایم داضت رد یهاشردپ ماظن اب ًادیدش تلود اذل .دربب رس ار دوخ ياههچب ای و دشکب

 راذگ نیا عنام و دس نونکا ،هدمآ دوجو هب رادهدرب تلود ، نآ ماوق و ششوج زا هک یماظن

 تدم يارب اهاکس لباقم رد ار هرتشخوه تلود هک دوب دنمتردق نانچ نآ عنام نیا .تسا خیرات

 ،نآ یتلود زکرمت و ییاشگناهج هیلع ینورد لالخا اب دام لیابق اریز .دروآرد وناز هب لاس 22

 .دندرک زارد مجاهم ياهاکس يوس هب تدحو تسد

 هب دنتشاد تکرش تلود رد هک یلیابق ناربهر اب دام نادرم تلود زا یشخب ،دعب يهلحرم رد

 :دیوگیم ناریا خیرات رد یکسفش ورتپ .دننکیم عمق و علق ار اهنآ و دنزیخیمرب هبراحم
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 دورو اب ».درمش یگدیشاپ مه زا لاح رد یتریشع ینامزاس ناوتیم ار دام یعامتجا نامزاس«

 رد یتلود ماظن ،دام يروطارپما هب ناریا بونج ياهتردق و قطانم رگید و اهسراپ ،اهتراپ

  .تفرگ ار هدنکارپ یتریشع و ياهلیبق ماظن ياج عطق روط هلب قطانم نیا

 رازبا رب یصوصخ تیکلام دشر و ناسنا شیادیپ ودب زا هک راصحنا و زکرمت بیترت نیا هب

 .دیسر دوخ يهجرد نیرتیلاع هب ،درکیم لماکت و دشر ماگ هب ماگ ،دیلوت

 و تاسرویس ردپ و دوب زکرمتم ردپ تسد رد هداوناخ رد کلمبام و تورث يهمه هتشذگ رد رگا

 رد و دیناسریم هلیبق سیئر هب هریت سیئر و هریت سیئر هب ار يرابجا ریغ و يرابجا يایاده

 و هعماج ندش یمره و تلود شیادیپ زا سپ ،دشیم )هدنکارپ مییوگب رتهب( زکرمتم اج نآ

 زا رقف و الاب هب نییاپ زا يا هقباسیب باتش اب تورث ،يزکرم زکرمتم یسایس تردق شیادیپ

  .دمآرد نادرم تلود راصحنا رد زیچ همه دعب هب نیا زا .تفای نایرج نییاپ هب الاب

 دزن ،هعماج يالاب رد یگدنز بهاوم دیدش زکرمت و راشرس ياهتورث هب ناسانش ناتساب رثکا

 نآ رد يرادهدرب لیوط و ضیرع هاگتسد زا یشان دوخ نیا هکدنا هدرک هراشا ،دام ناگرزب

 .تسا هدوب هعماج

 رثؤم ناریا يهقطنم رد تلود داجیا رد هک يرگید یساسا لماع کی هب تسا مزال اج نیا رد

 .مینک هراشا تسا هدوب

 متسیس ،دشابیم مک رایسب هنالاس ناراب و هدوب کشخ هک ناریا زا یقطانم رد يرایبآ متسیس

 تسا يرادبیش و ینالوط لاناک تانق .دنیوگیم تانق قیرط زا يرایبآ نآ هب هک تسیاهژیو

 حطس هب لاناک نیا ياهتنا .دنکیم ادیپ طابترا نیمز حطس اب هاچ يدادعت يهلیسو هب هک

  .دنکیم يرایبآ ار یسرتسد لباق نیمز ،هناهد زا بآ و دوشیم زاب نیمز

 دنمتردق زکرمتم يورین کی ،یبناج تاسیسأت داجیا و نآ یبورال و يرادهگن ،تاونق شرتسگ

 تردق ناونع هب تلود يریگ لکش عیرست ثعاب هلئسم نیا .دبلطیم ار هدنهد نامزاس و

 رد ییاهیگژیو يرس کی و دیدرگیم نآ رد تورث و تردق يهقباس یب زکرمت و یسایس

 :دشیم ثعاب ار هقطنم

 .تفرگیم رارق هاشداپ رایتخا رد اهنیمز يهمه -

 .دندشیم هاشداپ ناگدنب نامدرم يهمه -

 .تفرگیم رارق هاش ياهتنا یب تردق دی رد زیچ همه -
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 تارایتخا ياراد هک اپورا رد ياهقطنم نیمکاح سکعرب ياهقطنم نیمکاح ای و ناهاش يهیلک

 .دندوبن شیب ياهدارا یب رازبا )هاشداپ( يزکرم تردق لباقم رد ،دندوب یصخشم و عیسو

 و تردق زکرمت ياهزاین اب و دومنیم عیرست ار هداوناخ ماظن رییغت ،یعامتجا میظع رییغت نیا

 .تخاسیم قبطنم هدلوم ياهورین لماکت و دشر و تورث

 کت ماظن ،دوبیم رادهدرب تلود داجیا يهمزال هک ،یهاشردپ ماظن نطب زا بیترت نیا هب

 یماظن ،دمآ دوجو هب ،تسا تلود میکحت و تیبثت يهمزال هک ،هنارالاسدرم ییایرآ يرسمه

 دوجو تلع هب نآ یخیرات نارود و تسا مکاح يرشب عماوج تاماظن يهیلک هب زورما هب ات هک

 هک دوشیم هدیمان ییایرآ لیلد نیا هب ماظن نیا .تسا هدیدرگن يرپس زونه یتاقبط يهزرابم

 همه( زکرمت يالاب يهجرد .داهن خیرات يهصرع هب اپ ییایرآ ماوقانیب رد راب نیلوا يارب

 .دروآیم دوجو هب هداوناخ ماظن رد ار يرگید یگژیو ،الاب رد )یگدنز بهاوم

 .مره سأر يوس هب نانز زکرمت ـ

 رد یتلود يالاب نادنمراک و ياهقطنم نیمکاح ،يزکرم رابرد رد گرزب ياهارسمرح داجیا ـ

   :هجیتن رد .تایالو زکرم

 .هعماج نادرم زا یتیلقا يارب يرسمه دنچ

 :هجیتن رد ،عامتجا نییاپ رد تورث و نز دوبمک -

 .رسمه نتشاد زا نادرم زا یتیلقا ندنام مورحم   

 :هجیتن رد و ناکما لقاّدح يانبم رب هداوناخ داجیا -

  .هعماج نادرم و نانز تیرثکا يارب یعقاو يرسمه کت   

 رد و اهنآ عمق و علق و لیابق بلط هیزجت نارس اب دیدش ياهيریگرد زا سپ دام تلود

 ناهج هب و دیشکرب ریشمش ماجنارس ،دوخ تیبثت و میکحت تهج ینالوط شالت ،هجیتن

 و لباب زا یتمسق و روشآ ،انام ،سراپ ،تراپ ياهنیمزرس تسناوت تلود نیا .تخادرپ ییاشگ

 داجیا دوب هقباس یب قطانم نیا خیرات رد هک ار یتدحو و دروآ دوخ نامرف تحت ار مالیع

 ار ذوفن تحت قطانم یعامتجا نامتخاس رگید یماگ ،هقباس یب تدحو و زکرمت نیا .دیامن

 رد هک یماظن ،يرادهدرب ماظن :.دنادرگ مکاح ار یکرتشم ماظن ياهزادنا ات و دومن نوگمه
 يهعماج رد .تفای ياهقباس یب شرتسگ ییایرآ يهنارالاسدرم يرسمه کت يهداوناخ ،نآ

 .دوب شتسرپ دروم ،قطانم مامت رد ردام يادخ زین دام یتاقبط دیدج
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 .تسا هتشاد ینوگانوگ داعبا ،هعماج فلتخم تاقبط رد هداوناخ

 نادنزرف + نز کی + درم کی .هدوب یجوز کت ،ناشکتمحز و ناریسا يهداوناخ -1

 .تسا هتشاد هداوناخ رد ار هاگیاج و ماقم نیمود ،دیلوت رد شاتکرش ترورض تلع هب نز

 نایامن ریوصت رد و دش هداد حیضوت قوف رد هک تسا نامه قباسلایفامک نانز سابل

 .تسا

 ار يدام ناریسا نایروشآ هک اونین رد هدش يراجح یگنس يهجول رد ار هلئسم نیا ام

 .میبایرد یبوخ هب میناوتیم دنربییم

 کت ،هاشداپ و ناگدازهاش ،یلحم ماکح و دشرا نایماظن ،یتلود تاماقم يهداوناخ -2

 :لمع رد درم يارب يرسمه دنچ یلو نوناق رد درم و نز يارب يرسمه

 نادنزرف 

+ 

 هعتم

+ 

 

  

 نادنزرف + زینک + درم + )نز( یلصا رسمه + نادنزرف

 + 

 هبوبحم

+ 

 نادنزرف

 

  

 نامه نز يارب و هتفای شرتسگ درم يارب هداوناخ داعبا ،دوشیم هظحالم هک يروط هب

  .تسا هدنام یقاب يرسمه کت

 و .تسا فاطعنا لباق رایسب ،نایرابرد و هدیسر نارود هب هزات فارشا نیب رد هداوناخ داعبا -3

 .دراد نازینک و اههبوبحم دادعت هب یگتسب

 تکرش اهدتس و داد رد هنادازآ دنتسناوتیم اهنآ .دنتشاد تیکلام قح نانز دام يهعماج رد

 ناوارف ياههدرب و كالما هک يدازآ نانز رایسب .دنوش كالما و کلم و نیمز بحاص ،دننک

 .دندوب همشح و همدخ و راکتمدخ و کلم بحاص هک یناکزینک ای و هتشاد
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 و نارتخد یسنج طباور ،یهاشردام نارود ياهتنس و تاموسر یضعب ییاپ رید تلع هب

 هب نانز هک هداتفایم قافتا رایسب و هدوبن وبات و مومذم ،یمسر جاودزا زا شیپ رد نارسپ

 ناشدنبلد نادرم اب هنادازآ ای و هتشاد رهوش دنچ هک دناهدوب ینانز .دنتفریم نادرم يراگتساوخ

 ندش دودحم ،تفای تدش شیپ نارود هب تبسن نارود نیا رد هچ نآ .دنا هدشیم رتسبمه

 اب هک هدوب جاودزا زا دعب رد نز تباجن تساوخرد و يرسمه کت هب نانز نوزفا زور و عیرس

 نز لاح لماش تازاجم نیرتیناسنا ریغ ،یطخت تروص رد و هدیدرگ لرتنک هجو نیرتدیدش

 .تسا هدشیم مرجم

 ای ردام يادخ شتسرپ هب طوبرم هک تساجرب فلتخم طاقن رد ییاههدکشتآ نارود نیا زا

 .دشابیم )اتیهانآ( دیهان

 طوقس رخآ هب ات لماک یقوقح یب قامعا رد زونه يدام نانز هک دهدیم ناشن هلئسم نیا

 نانز يارب روچقاچ و رداچ ،هتفرگ لکش هزات تاقبط و دام تلود ندوب اپون تلع هب .دناهدرکن

 ياههواجک اب هک هدیسر نارود هب هزات فارشا و يرابرد نانز زا ریغ و هتفاین تیمومع زونه

 هژیو هب و طسوتم تاقبط نانز ،دندشیمن رهاظ ماع ألم رد و دندرکیم تکرح رداچ اب روتسم

 .دندرکیم دمآ و تفر عامتجا رد هنادازآ ناشکتمحز

 رد یلو ،دوب هتسب رب تخر عامتجا يهندب زا اهنرق جاودزا ینوخمه ماظن هک نیا دوجو اب

 .دروخیم مشچ هب اهجاودزا عون نیا زا ینشور ياههناشن رادهدرب فارشا يهقبط

 .تسا هتشاد دوجو زونه نز دنچ اب درم کی ای و درم دنچ اب نز کی جاودزا اهاکس نیب رد

 ینارتوهش و يزاسهچب رازبا ناونع هب نز لماک لیدبت و يراد هدرب ماظن لماکت و تفرشیپ اب

 هب )وا ندوب دنبکآ - رازبا نیا ندوب ون( ندوب هزیشود و تراکب يهلئسم ،درم يراذگ تمدخ و

 .دومن دشر هب عورش هعماج رد ياهفطن تروص

 زا سپ و دندش دنمتردق ماگ هب ماگ ،روشآ لباقم رد دوخ نیمزرس زا عافد تهج ًاساسا اهدام

 تدم زا سپ و دندرک وحم خیرات يهنحص زا ار روشآ ،دعاسم ياهظحل رد دوخ میکحت

 .دندیدرگ وحم خیرات يهنحص زا شروک طسوت زین دوخ ،ییاورنامرف یهاتوک

 تلع هب ،دوب هدش لیدبت هعماج رد مکاح تابسانم هب هک اهدام نامز رد يرادهدرب لماکت

 و تفریم شیپ هب لاعف روط هب يزرواشک .تفرگیم تروص يدنک اب ،دایز ياهيریگرد

 هب و تهج نیا هب .دوب وربور یناسنا يورین دوبمک تالکشم اب يزرواشک دننامه يرادماد
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 هک ياهزادنا ات یعامتجا تیلاعف و دیلوت يهسورپ رد دندوب رداق اهنآ ،نانز راک هب جایتحا تلع

 .دننک تکرش دادیم هزاجا نیناوق و ننس

 .دیدرگ نوگرگد ماگ هب ماگ عضو نیا شروک ندیسر تردق هب و كایتسآ تسکش زا سپ

 تخادرپ ییاشگناهج هب ،دوخ تیمکاح ورملق رد تینما داجیا و تنطلس میکحت زا سپ شروک

 ياهراک رد ناگدرب نیا .دومن ریزارس يزکرم فلتخم ياهرهش هب ار ناگدرب لیس و

 ریس و ناگدرب يالاب دادعت تلع هب .دندشیم هتشامگ يرگیهاپس و ینامتخاس ،يزرواشک

 قبط ياهدرب هک ینعم نیا هب .تفرگ لکش ناریا صاخ يرادهدرب ،يداصتقا راتخاس يهژیو

 ياه هشیپ و لغاشم رد تسناوتیم ،بابرا قفاوت و دوخ داهنشیپ ای و رادهدرب نامرف و تساوخ

 رظن زا ای و ددرگ ماقم بحاص ياهدرب یهاگ هک دشیم ثعاب طباور نیا .ددرگ دراو یفلتخم

 دیاب و دنامیم هدرب نانچ مه  وا فاصوا نیا اب یلو .دریگ رارق یبولطم حطس رد یعامتجا

 رد يراد هدرب لوا نارود اب یشنماخه يرادهدرب اذل .دروآیم اج هب ار رادهدرب و هدرب طیارش

 لغاشم دراو دنتسناوتیمن ًانوناق اههدرب هک ناتساب مر يرادهدرب اب و ناسمه ًابیرقت نانوی

 ار هژیو يهقبط کی اههدرب ،یشنماخه نارود رد انبم نیا رب .تشاد توافت ،دندرگ فلتخم

 .دندشیم میسقت فلتخم راشقا هب ندوب هدرب دوجو اب دوخ هکلب ،دندادیمن لیکشت

 تردق کی تحت ییاپورا و ییاقیرفآ ،ییایسآ فلتخم للم نتخاس دحتم اب نایشنماخه

 تسد هب يارب روشآ رگا .دندیشخب ياهقباسیب باتش هیامرس زکرمت و تراجت دنور هب ،یسایس

 راتشگ رد و درذگب فلتخم ياهورملق زا نانک گنج دوب روبجم ...و سم ،دروجال ،بسا ندروآ

 اسقا هب راتشک و گنج نودب یشنماخه تلود رد نارگتعنص ،دروآ تسد هب ار اهنآ نوخ و

 .دندومنیم هیهت ار دوخ موزل دروم ياهالاک و ایشا و دندرکیم دمآ و تفر زور نآ ملاع طاقن

 يهکس برض اب .دشیم ساسحا رتشیب زور ره شزرا دحاو کی موزل ،تراجت تفرشیپ اب

 دیلوت خیرات نیا زا و دش نیعم ًاقیقد يروطارپما رسارس رد الاک شزرا ،سم و مرتکلا ،الط

 تسیابیم هک دنرخب ار ییاهالاک ،هدش هتخورف ياهالاک يازا رد هک دندوبن روبجم ناگدننک

 هتسب هیامرس و تراجت يهفطن يرگادوس لد زا عقاو رد .دنیامن فرصم ار نآ اصخش ًامتح

  .دشیم
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 ینوزفا زور تردق اب راوخابر .تشاذگ دوجو يهصرع هب اپ يراوخابر ،تاکوکسم حاور رانک رد

 ياهژیو طیارش رد و دروآیمرد دوخ يهرطیس تحت ار طسوتم تاقبط و ناروهشیپ یگدنز

 .دادیم رارق ریثأت تحت زین ار هاشداپ یّتح و هعماج یناقوف تاقبط زا يرصانع

 اب ار نز تسد ،یبناج روما و فیاظو ماجنا و دیلوت ياههخاش يهیلک رد ناگدرب لاغتشا

 .داد لزتن یعامتجا ياهتیلاعف رد ار وا شقن و دومن هاتوک دیلوت هسورپ زا يرتشیب تیعطق

 يارب مود ریشدرا و دوب هدیدرگ یبیقر یب و تردق ردق دزیا هب لیدبت ردام دزیا هک نیا دوجواب

 هک نیا دوجو اب ،درکیم قیوشت شاشتسرپ هب ار مدرم و تخاس رایسب دباعم وا شتسرپ

 هکلب ،درک يراوگوس دوخ اهنت هن ،هیجوبمک ردام ،»هنادناسگ« شرسمه توف رطاخ هب شروک

 هکلم گرم رد هک  داد روتسد يروطارپما عبات ياهروشک مامت هب

 زا يدازآ هنوگ ره بلس تهج رد هعماج لک یلو ،دننک يرادازغ

 .تفریم شیپ هب نانز

 قوقح و نیمز رب نز تیکلام قح نایشنماخه تنطلس طساوا زا

 هب دیدج ياهوبات نانز يارب .دیدرگ بلس مدق هب مدق وا یتراجت

 شندش ینادنز بیترت نیا هب و )هناهام( یگدعاق نارود رد وا ندوب سجن لیبق زا ،دمآ دوجو

 ار ییانشور ندید و داب ریسم رد نتفرگ رارق ،شتآ ندید يهزاجا ّیتح وا .تدم نیا رد

 تنارود لیو .سجن و سدقمان تدم نیا رد نز و دندوب سدقم قوف ياه هدیدپ اریز .تشادن

 بجاو ناشیارب هک صیح نامز ینیشن هشوگ )يرهش نانز( رگید نانز دروم رد یلو :دسیونیم

 .تفرگ ارف ار اهنآ یعامتجا یگدنز رسارس و درک ادیپ دادتما هتفر هتفر دوب

 

 هک دوشیم لیدبت یمومع تداع و مسر ،تنس هب ینامز ،تداع کی ای و مسر کی ،تنس کی

 غیلبت هب ینالوط تدم يارب و هدیدرگ نآ ظفاح و هدنارورپ و هدرک بذج ار نآ یسایس تردق

 دروم رد مه هچ نآ رظن نیا زا ودزادرپب )رهق يهلیسو هب هچ و کیتارکمد هچ( نآ جیورت و

  ،هعماج يالاب رد لوا مدق رد دوشیم هتفگ ای و هدش هتفگ یشنماخه نامز موسر و اهتنس

 يالاب تاقبط نانز .تسا هدش هتفریذپ و هتفرگ لکش مکاح تاقبط و یسایس تردق دارفا

 نیا اهنآ .دنتفریم وس نآ و وس نیا هب دام نارود زا رتهدیشوپ رایسب ییاههواجک اب یشنماخه

 .دنریگن رارق نوریب دارفا دید دروم ات دندناشوپیم رداچ مان هب یمیخض يهچراپ اب ار اههواجک

 

 متسر شقن هدکشتآ
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 بصعت کی عبطلاب اهسراپ ًاصوصخ و هناگیب للم بلغا« :دسیونیم كراتولپ لوق زا اینریپ

 نیا زا و دننکیم زاربا ،دناهدیرخ هک ینازینک و يدقع ریغ نانز و دوخ نانز هب تبسن یطرفم

 ياههناخ رد یّتح و دنیبب ار اهنآ دناوتیمن یسک هک ،دنرادیم هگن نانچ ار دوخ نانز تهج

 ره زا هک ییاه هنودرگ رد ار دوخ نانز مه اهترفاسم عقوم رد .دنروجحم اهنآ ناشدوخ

 »....دنهیم تکرح ،تسا هتسب فرط

 نیا .تفرگرب رد ار يرهش هفرم تاقبط نانز ،تفر شیپ هب نز ششوپ يهلئسم هک رگید ماگ

 هواجک رداچ نامه ،دننک تکرح هواجک اب هشیمه دنتسناوتیمن ،یلام ییاناوت رظن زا هک نانز

 .دندشیم یهار و دندرکیم راوتسا دوخ تروص و رس يور ،)يزورما رداچ( هدرک کچوک ار

 رد ياهشوگ ره رد هک یتلود نیرومأم ربتسد زا ار اهنآ يرهش نانز ششوپ عون نیا

 نوصم ،دندزیم تسد اهنآ تقرس هب و هدوب نیمکاح هب هیارا يارب لگشوخ نانز يوجتسج

 .تشادیم

 نیا زا ار شکتمحز نانز - دیلوت و راک طیارش - هعماج نییاپ رب مکاح يداصتقا طیارش

 و راک نآ بسانتم سابل ، دیلوت يهسورپ رد تکرش اریز .درکیم اربم ریگاپ و تسد ششوپ

 تسناوتن هاگ چیه ،ریگاپ و تسد ششوپ ناونع هب رداچ تهج نیا زا .تساوخیم ار تیلاعف

 تخت 52 يهرامش یلگ يهحول دافم زا« .ددرگ اتسور و رهش شکتمحز نانز یمومع سابل

 اشرایاشخ يهرود رد يزاس هرز مهم زکارم زا یکی هک زیرین يهقطنم رد ،دیآیم رب دیشمج

  .دناهدوب تمدخ لوغشم رتخد 11 و نز رفن 14 و هچب رسپ 18 ،درم رگراک 12 هدوب

 یلا 11 دنراد تکرش روشک ینامتخاس و یتعنص ياهتیلاعف رد هک ینانز دادعت رضاح لاح رد

 هاگتسد رد هک ینانز دادعت هدش همجرت حاولا قبط هک یلاح رد .تسا نانکراک دصرد 12

 هدوب دصرد 70 یلا 60 ًاعمج نارتخد اب و 60 یلا 40 ،دنا هدرکیم تمدخ یتنطلس يداصتقا

 هدوب نارتخد دزم زا رتشیب نارسپ دزم و نز نارگراک زا رتشیب درم نارگراک دزم ...تسا

 )ناریا یعامتجا خیرات - يدنوار( »...تسا

 یگدنز نادرم ات دیدرگ ياهلیسو )وا ندوب هزیشود( نز یگدروخن تسد يهلئسم نارود نیا رد

 زین ار جاودزا زا شیپ نارود رصتخم يدازآ نآ و دنریگ لرتنک تحت دلوت ودب زا ار نانز یسنج

 .تفای يرتگرزب داعبا نایرابرد و الاب تاقبط نادرم يارب تاجوز ددعت .دنیامن بلس اهنآ زا

 رتخد سیراپ شویراد .دندوب شویراد نانز ،شروک رتخد ود هنوتسیتارآ و اسوتآ ًالثم
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 مود ریشدرا .درک جاودزا سناتآ رتخد اب سپس و دروآرد دوخ دقع هب ار شروک يهون ،سیدرمس

 .تسا هتشاد ارسمرح رد نز 360

 :دیآیم نینچ تودوره خیراوت باتک رد یهاش تادیاع تسیل رد

 تخادرپ قوف ریداقم هک ییاج نآ زا »ارس هجاوخ 500 و نلات رازه 1 روشآ و لباب - مهن«

 و فارشا و یهاش ياهارسمرح شرتسگ ،تسا هدوب یهاش رابرد هب روشآ و لباب يهنالاس

 ارسمرح يهجاوخ 500 لقاّدح یلاس شرتسگ نیا هک يروط هب .ددرگیم نشور نایرابرد

 هبوبحم نیدنچ و نز دنچ درم ره« :دسیونیم تدوره .تسا هدیبلطیم ار )هدش هتخا نادرم(

 هک ینادرم .تسا نادنزرف ترثک یگنادرم نیرتهتسجرب ،گنج نادیم رد تداشر زا دعب .دراد

 شویراد .دنوشیم زارفرس هزیاج تفایرد هب هاشداپ تسد زا هلاس ره دنراد يرتشیب نارسپ

 :دومن يروآ درگ لیذ قطانم زا ار دوخ خاک ینامتخاس حلاصم

 

 نانبل ......................... ردص بوچ

 راهدنق ......................... طولب بوچ

 دراس ..................................  الط

 هشبه و دنه .................................... جاع

 رصم و ناریا ................................... سم

 

 للم زا ینانز ؛دناسریم زین ار اهنآ ياهارسمرح ندوب گنراگنر ،ورملق رد یگدرتسگ نیا

 ای رگیدکی هیلع نوگانوگ ياههئطوت و اهتباقر ًاتیاهن و گنراگنر تاموسر و اههدیا اب فلتخم

 یهاگهگ یشنماخه نارود رد يرابرد نانز یضعب ذوفن لامعا .يرگید صخش ره هیلع

 تسد هب رصم ددجم حتف زا سپ :لاثم يارب .دروآیم دراو هعماج رکیپ رب یکانلوه تابرض

 شخویاغب .دندشن میلست هب رضاح ،دندوب رصم هاپس رد هک ییاهینتآ زا رفن 51 لوا ریشدرا

 .دنادرگ نتآ یهار ملاس ار اهنآ ،میلست تروص رد داد لوق اهنآ هب - یناریا رادرس - )زیباگم(

 ردام ،سیرتسمآ .دروآ شوش رابرد هب ار اهنآ شخویاغب .دنتفریذپ ار طرش نیا اهینتآ

 درک اضاقت ریشدرا زا )دش هتشک گنج نیا رد هک دوب رصم قباس یلاو شنماخه( شنماخه

 یلو .دنک مادعا شنماخه ماقتنا هب ار رگید ینتآ 50 و )قوف ياهینتآ يهدنامرف( سورانیا هک
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 ات دیشک لوط لاس 5 هرجاشم نیا .دیدرگ رما نیا عنام دوب هداد هک یلوق يانبم رب شخویاغب

 راد هب ار سورانیا )هاش ردام( هکلم و درپس وا هب ار اهینتآ ،لوا ریشدرا .دش زوریپ هکلم رخآ رد

 تلود يارب نامز نآ یللملانیب طیارش رد یگنن يهکل و دیرب رس ار رگید رفن 50 و تخیوآ

 .دراذگ ياجرب یشنماخه

 ریشدرا نز( ،اریتاتسا شاخرپ رطاخ هب مود شویراد نز و رهاوخ )دازیرپ( تاشورپ :رگید یلاثم

 ،هدرک هفخ ار رفن اهدص هک ماشآ نوخ يهکلم نیمه .تشگ و داد رهز ار وا ،)شسورع - مود

 و لصاف نانز زا یکی ،هناسکور ،ياهناهب ای و تداسح رثا رد ،دوب هدنک تسوپ ای و هدز راد

 نیا زیمآ نونج لامعا .درک زیر زیر یهجو نیرتحیجف اب ار یشنماخه خیرات مان هب رواگنج

 .دروآ دراو یشنماخه يدعب ناهاشداپ ًالک و مود شویراد تنطلس رب یعطاق تابرض ،هکلم

 سیدقت و هدوب لوادتم مراحم اب جاودزا ،دام نیمکاح دننامه یشنماخه نیمکاح نیب رد

 اب مود شویراد .تفرگ ینز هب ار دوخ رهاوخ ،اسوتآ ،هیجوبمک هک يروط هب .تسا هدشیم

 ،شنارتخد و ماخوا و اریناتسآ ،شنارهاوخ اب مود ریشدرا .درک جاودزا دوخ رهاوخ ،تاشورپ

 ...و درک جاودزا سیرتسمآ و اسوتآ

 کی رد یعامتجا ماقم و تورث ظفح يارب هک نیا نیع رد )مراحم اب جاودزا( رما نیا

 یناوخمه ماظن زا ییاه هنیمز دوجو رب لاد زین دوخ ،هتفرگیم تروص يدنواشیوخ يهدودحم

 .تسا هتشذگ ياهنارود رد هداوناخ

 فارشا و شویراد رابرد و نایشنماخه ورملق يزکرم يهتسه رد نز قوقح و هداوناخ تابسانم

 ،شویراد نامز ناریا .دشابیمن هلسلس نیا ورملق رساترس رد نآ تیمکاح يانعم هب نارود نآ

 نایشنماخه .تفرگیم ربرد ار هفیاط و موق ،هلیبق نارازه هک دوب هدرتسگ رایسب ياهقطنم

 ،هدش ریخست قطانم رد ار دوخ موسر و بادآ ،گنهرف دندرکیم یعس هک ناینانوی سکعرب

 طیارش هک یتروص رد ار هدش حتف قطانم ،دنزاس حطس کی ار دوخ ورملق لک و دننادرگ مکاح

 و بادآ ،بهذم باختنا رد ار اهنآ و هتشاذگاو دوخ لاح هب ،دنتخاسیم هدروآرب ار ناریا تلود

 و اهماظن یشنماخه نیحتاف ورملق رد ور نیا زا .دنتشاذگیم دازآ دوخ گنهرف و ننس

 تهج ام .دندرکیم یگدنز مه رانک رد هداوناخ نوگانوگ ياه ماظن و يداصتقا ياهمتسیس

 :مینکیم هراشا هنومن هس هب راصتخا
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 رد تهج نیا هب .تسا یکارتشا ،دندوب اهاکس زا ياهخاش هک اهسریناگآ يهلیبق رد نز« -1

 رد هداوناخ رگید نایب هب ».دنتسه رگیدمه رهاوخ نانز يهمه و ردارب ،نادرم هلیبق نیا

 .تسا هتفرگ رارق ینوخ مه ماظن رب هلیبق نیا

 رگراک نارتخد« :دوب نینچ ،دومن حتف ار نآ شویراد هک ینامز .ایدیل رد هداوناخ تابسانم -2

 ات و دنزاس مهارف هیامرس دوخ هیزیهج يارب ات دنریگیم شیپ یشورف دوخ هار یگمه ایدیل

 ».دننکیم ادیپ دوخ زین ار رهوش و دنهیم همادا ار یگزره دناهدرکن رهوش هک یتقو

 هب يرالاسدرم تابسانم نطب رد یهاشردام تابسانم یضعب ایدیل يهعماج رد )تودوره(

 دوخ لثم مدرم نیا روما يهیقب :دیوگیم همادا رد تدودره اریز ،دهدیم همادا دوخ یگدنز

 .تسام

 یتاکرادت تامادقا دوجو اب لباب نادرم ،تفرگ هرصاحم رد ار لباب شویراد هک ینامز -3

 میمصت هقوذآ فرصم ندش مک يارب ،دندوب هدید هرصاحم رد تمواقم تهج هک یعیسو

 باختنا دوخ يراکتمدخ يارب درم هک يرگید نز ای و ردام ياهنم ،نانز مامت دنریگیم

 نیا داعبا هب ندرب یپ يارب .دنروآیم رد ارجا هب ار میمصت نیا سپس .دننک هفخ ار دنکیم

 نیا لسن يهمادا يارب لباب حتف زا سپ شویراد هک میوش روآ دای تسا یفاک مادقا

 ام رگید نایب هب .دننک دراو لباب هب فلتخم قطانم زا نز رازه 50 دهدیم روتسد نامدرم

 یب و ریقح رد یگژیو نیا .میتسه وربور لباب رد يرالاسدرم يهژیو ماظن اب هرود نیا رد

 .تسا قطم روط هب نز ندرمش شزرا

 مه رانک رد یشنماخه ناریا رد هداوناخ فلتخم ياهماظن هک دوشیم نشور اههنومن نیا زا

 اهماظن نیا يهمه تکرح دنیآرب یلو .دناهدرکیم یتسیزمه مه اب یعون هب و هتشاد دوجو

 و تاشورپ لثم يرابرد نز دنچ يانثتسا هب .تسا هدوب يرالاسدرم ماظن قیمعت و میکحت

 دنتسناوت ،ناشدوخ غوبن و یگداوناخ و یعامتجا صاخ طیارش رثا رب هک سرتسمآ و اریتاتسا

 رد یناگدنرپ دننامه فارشا و رابرد نانز يهیقب ،دنوش مکاح نایفارطا ناج و حور و بلق رب

 مه ار دوخ نارهوش يور لاس نایلاس یّتح اهنآ .دندینارذگیم راگزور ییالط سفق

 هجاوخ هاگهگ ور نیمه زا .دنریگ رارق زین تروشم دروم هک دسر هچ ات ،دننیبب دنتسناوتیمن

 اب و هدش فشک ،دنتشادیم هگن یفخم ناشنابابرا زا ار دوخ یسنج ییاناوت هک ینایارس

 .دندیدرگیم تازاجم یهجو نیرتدیدش
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 تیلاعف زا گرزب یماگ يرابرد نانز نایشنماخه نارود رد ؛تفگ ناوتیم هصالخ روط هب

 تسد زا ناشجات یب نیمکاح ای و رادجات نارهوش رب ار دوخ ذوفن و هدش هدنار بقع یعامتجا

 .دنداد

* 

 ماجنا ناریا رد ،ردنکسا طسوت ایسآ ریخست زا یشان هک یتارییغت زا تسرد كرد تهج ام

 .میهد حیضوت يردق ار نانوی رب مکاح طیارش و عاضوا رصتخم روط هب تسیابیم ،تفرگ

 لماکت مدق هب مدق دالیم زا لبق 400 ات 800 ياه هدص رد نانوی يرادهدرب يداصتقا ماظن

 ماظن نیا لماکت و دشر هارمه .درکیم لمع کیسالک يرادهدرب ماظن کی تروص هب و هتفای

 يهصرع هب اپ ياهتسجرب نادنمشناد و هدیدرگ افوکش نوگانوگ ياههخاش رد فلتخم مولع

 طارقس ،موجن رد روگازگانا و سلات ،تایضایر رد ثروغاثیف ناوتیم لاثم يارب .دنتشاذگ دوجو

 روناج و یسانش هایگ ،یسانش هراتس ،قالخا ،قطنم و هفسلف رد وطسرا و هفسلف رد نوطالفا و

 .درب مان ار بط ملع رد طارقب و یسانش

 ،دش میظنت رتقیقد یسایس يایفارغج ،مولع يهدرتسگ ياه هنیمز نیا تفرشیپ يهجیتن رد

 قبط يزاس رهش هجیتن رد و يزاس هناخ .دیدرگ هتخانش يرتشیب حوضو اب ییایرد ياههار

 ماجنا يرتهنادنمنوناق و رتهب ياههویش اب يزرواشک ،دمآرد ياهدش باسح لاکشا و نیناوق

 الاب ثعاب هک تفرگ تروص يرایسب تاعارتخا و دش هداد یتبثم تارییغت دیلوت رازبا رد .تفرگ

 ای و دیخرچیم ناویح يورین اب هک یبایسآ عارتخا زا ناوتیم لاثم يارب .دیدرگ دیلوت نتفر

 ...و هرصاحم رد ياههعلق ندیبوک مهرد تهج نخاف ای و ،بآ ندیشک الاب تهج یتسد  هبملت

 .درب مان

 ار يرتشیب يورین ،قباس زا رتعیسو دیلوت هجیتن رد و يربراک ،راک رازبا و لیاسو ندش رتهب

 رخآ هب ات اههدرب دوجوم يورین زا و هدش هدوزفا ناگدرب دادعت رب تهج نیا هب .تشاد مزال زین

 کی هب نتآ ياههدرب لک دادعت دالیم زا لبق 400 لاس رد هک يروط هب .دیدرگیم هدافتسا

 و هدش نییعت شیپ زا لاکشا تروص هب مکمک اهرهش .دیسریم رهش نآ تیعمج لک موس

 هک ینیدایم و هاگشزرو ،رتأت ،یمومع ياهمامح يرهش ره رد .دندمآیمرد ياهدش يزیرهمانرب
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 و دندرکیم لصو ،دندوب يزاوم ای و )هجرد 90( دومع مه هب تبسن هک ار فلتخم ياهنابایخ

  .دندومنیم اپرب رهش ياهنادیم رد ییاههمسجم

 رظن زا هک نیا دوجو اب .دوبن يرالاسدرم ماظن زج يزیچ ،ینانوی يهعماج رد هداوناخ ماظن

 ییاناوت هک ینادرم یلمع رظن زا یلو ،دنک جاودزا نز کی اب طقف تشاد قح يدرم ره ینوناق

 .دنتفرگیم هرهب زین فلتخم ياهسرتم و نازینک زا ،دنتشاد یلام

 .دوبن یقوقح ياراد یعامتجا رظن زا ،دالیم زا لبق 300 ياهلاس ینانوی يهعماج رد نز

 یسارکومد هنومن نیتسخن ،مجنپ نرق رد ًاملسم نتآ« :دسیونیم دلیاچ ندروگ هک يروط هب

 رد یشقن چیه نانز .درک هغلابم نآ تیمها و شزرا يهرابرد دیابن یهتنم .دوشیم بوسحم

 ار ینونک ناناملسم يرادهناخ دودحم یگدنز مه اهنآ .دندادیمن ماجنا یعامتجا یگدنز

 لیاسم هب لاغتشا و تامولعم حطس ندرب الاب يارب یفاک تصرف یتدم دارفا رگا ...دنتشاد

 يهرابرد و دوبن ریذپ ناکما ناگناگیب و نانز يارب یمومع یگدنز رد تکرش ،دنتشاد یسایس

 ».دنتشادن یقح هنوگ چیه اهنآ هک تفگ دیاب نامالغ

 هدرب شزرا نارود نیا نانوی رد .دوب يرادهدرب ماظن لماکت زا یشان ینانوی نز تیعقوم نیا

 ود ،دنک نیمأت ار شاهداوناخ جراخم تسناوتیم هک يدازآ شکتمحز درم ره هک دوب نانچ نآ

 ییاهتیلاعف يهیلک هک دیدرگیم ثعاب نآ زیچان شزرا و هدرب دایز دادعت .تشاد هدرب هس یلا

 لماک روط هب ینانوی نز رذگهر نیا زا .ددرگ راذگاو ناگدرب هب دوب نانز صتخم هتشذگ رد هک

 يهناخراک هب لیدبت و هداد تسد زا یگناخ ياهراک یّتح و دیلوت يهسورپ رد ار دوخ شقن

 .دیدرگ درم تالیامت هب نداد نت و يزاسهچب

 امش« :تفگیم شیاههدرب هب هک ییاکیرمآ رادهدرب راتفگ نآ زجب ،تشادن یقح ینانوی نز

 ».دیشاب لاحشوخ و دیدنخب دیراد قح طقف

 زا هک يدیجمت اب و ینانوی يهتسجرب نانز زا هنومن دنچ نتشاگنا گرزب اب نیققحم یضعب

 و يرالاسدرم يهداوناخ ناینب و ساسا دروم رد ،تسا هدش اهنآ زا ینانوی نادرم یضعب فرط

 و ایشراپیه لثم ینانز نانوی يهعماج رد رگا .دنیامنیم یهجوت یب ینانوی نانز یمومع قوقح

 هناسکور لثم ياهنازرف و لضاف ،نامرهق نانز یشنماخه يهعماج رد ،دنتشاد دوجو ایساپسا

 یب و یگدروخرس ناوتیم هناسکر لثم ییاههنومن اب ایآ .دنتشاد یصاخ یکانبات و ششخرد

 رد یلوا قیرط هب سپ ،تسا یفنم باوج رگا ؟تشاگنا هدیدان ار یشنماخه نارود نز یقوقح
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 قوف لوق لقن زا هتشذگ .درک هجوت ییانثتسا ياههنومن و رهاوظ هب دیابن زین ینانوی نز دروم

 نینچ دالیم زا لبق مجنپ نرق ینانوی نز نابز زا (Uripidus) سودیپیروا ،دلیاچ ندروگ زا

 :دیارسیم

 رد و دوریم نوریب هناخ زا ،ددرگ هتسخ شیوخ نز يهرهچ ندید زا هناخ نورد رد درم رگا«

 ار دوخ ياهوزرآ و دنامیم رظتنم نز اّما .دنکیم ادیپ ار دوخ بلق شیاسآ ،رتزیگنا طاشن ییاج

 و دنوشیم وربور گنج اب نادرم اهنت هک دنیوگیم مدرم و درادیم هتسباو حور کی هب اهنت

 رد رپس ،نم يارب .يروآ هدنخ غورد هچ !دنناما رد يرطخ ره زا و دننیشنیم هناخ هانپ رد نانز

 ».ندرورپ مکش رد ار یکدوک ات تسا رتناسآ ،ندش وربور نانآ ياهگنج اب ،تسد

 ،دنک نشور نانوی يرالاسدرم ماظن رد ار تثارو و هیثرا تابسانم دناوتب هک یعبنم هنافسأتم ام

 تسا نیا ،دیآیم تسد هب ناسانش ناتساب و نیققحم یسررب زا هچ نآ یلو میرادن تسد رد

 سپ نز و هدوب درم اب قالط قح .دندربیمن ثرا وا یلعف رهوش زا نز یلبق رهوش نادنزرف هک

 جاودزا زا شیپ رد نز تباجن و فافع .دشیم جراخ رهوش يهناخ زا نفک اب دیاب جاودزا زا

 و ناردپ ار نارتخد و هدوب شاهدنیآ رسمه اب جاودزا يارب درم یساسا ياهتساوخرد زا یکی

 رسمه باختنا رد یشقن نیرتکچوک اهنآ و دناهدادیم رهوش ناردپ ًاساسا یلو ناردام

 .دناهتشادن دوخ يهدنیآ

 ياراد ینانوی يهداوناخ ،يرالاسدرم ماظن دوجو اب

 .دوب ناریا رد ماظن نیمه زا يرگید ياهیگژیو

 تروص هب ارسمرح نانوی يهعماج یناقوف تاقبط رد

 و نآ رد فلتخم نانز زا یهوبنا اب ،ینوریب و ینوردنا

 روچقاچ و رداچ اب ینانوی نانز .دوبن لومعم ،رایسب و گنراگنر نایارس هجاوخ و دنلب ياهراصح

 نودب و )ریوصت رد( یلومعم سابل اب اهنآ .دندشیمن جراخ هناخ زا دوب ناریا نانز يهژیو هک

 اهنآ( دنورب رتأت و یشزرو تاشیامن هب دنتسناوتیم ّیتح و هتشگ رهاظ عامتجا رد باجح

 ).دنتشادن ار يدمک رتأت ندید يهزاجا

 نآ يدوبان و فیعضت ثعاب هک دنتفرگیم تردق یلماوع دنمتورث و هدنبای دشر نانوی رد اّما و

 .دندشیم
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 یصوصخ لاعف ییش کی هب لعفنم یمومع ییش کی زا نیمز ،یلوپ تالدابم و هکس جاور اب

 زا يرشق ندمآ دوجو هب ثعاب نیمز يهلئسم رد یساسا رییغت نیا .دیدرگ لیدبت هلماعم دروم

 لوصحم تشادرب و تشک راک هب ار دوخ ناوارف ياه هدرب هک هتشگ گرزب نیکلام

 نیمز .دندشیم رود دوب لماکت هب ور هک یتعنص تادیلوت و تعنص و ملع زا و دنتشامگیم

 یتعنص تادیلوت يارب یلو .دوب زیچان زین اههدرب تمیق و تشادن ياهنیزه دوخ هب دوخ

 رظن نیا زا .تفرگ هدهع هب زین ار اهنآ كالهتسا جراخم و دومن يراذگهیامرس تسیابیم

 راک زا رتهفرص اب رایسب دش لیدبت دنمتردق ياهقبط هب ًادعب هک رشق نیا رظن زا يرادنیمز

 مجنپ نرق طساوا نانوی رد ار ریز گرزب تارییغت عاضوا نیا يهعومجم .دوب یتعنص دیلوت

 :دروآ دوجو هب دالیم زا شیپ

 ندش هدنار بقع و یسارکمد فیعضت هجیتن رد و یتعنص تادیلوت و ملع و تعنص دوکر -1

 .باختنا و يأر قح زا مدرم يهدوت

 تموکح هب یسارکمد تموکح لیدبت هجیتن رد و نیمز گرزب نیکلام یبایتردق -2

 .هدیسر نارود هب هزات نیکلام يهقبط تیمکاح و یسارکوتسیرآ

 زادنارب نامناخ يریگرد و فلتخم قطانم هب نانوی يهیزجت ،قوف یساسا رییغت ود زا یشان -3

 هب مود ریشدرا هژیو هب و اشرایاشخ نامز زا هک زین ناریا ياهالط .رگیدکی هیلع اهنآ

 يروط هب .دزیم نماد قطانم نیمکاح نیا یگتسد دنچ و قافن هب ،دشیم ریزارس نانوی

 دودحمان تردق و شترا اب دنتسناوتن اشرایاشخ و گرزب شویراد هک ار يراک :دنیوگیم هک

 .درب شیپ هب مود ریشدرا يالط ،دنربب شیپ هب دوخ

 هب .دیدرگ یگنسرگ و ینز هندرگ ،يدزد ،يراکیب نوزفا زور شرتسگ ثعاب قوف لماوع

 رودزم و راکیب شترا نیا زا یبوخ هب رگیدکی هیلع گنج رد یلحم ناهاشداپ هک يروط

 نیا زا يرکشل اشرایاشخ و لوا شویراد یّتح .دنداتسرفیم هاگلتق هب ار اهنآ ،هدرک هدافتسا

 يروط هب .دنتفرگیم راک هب ار اهنآ دراوم يهمه رد هک دنتشاد رایتخا رد رودزم نانامناخ یب

 .دندیگنج دوخ نانهیم مه هیلع اهراب رودزم شترا نیا نانوی و رصم هب یشک رکشل رد هک

 يارب ،هدرک یهدنامزاس ار ناینانوی نیا زا رازه هد ،مود ریشدرا شردارب هیلع مود شویراد

 نیا ،مود شویراد ندش هتشک زا سپ .دروآ ناریا هب دوخ هارمه ار اهنآ شردارب ینوگنرس

 .درک تعجارم نانوی هب هرابود نوفنزگ یهدنامرف تحت ینانوی هاپس



   

 

84 

 و عورش 800 ياهلاس زا هک نانوی ییالط نارود ؛تفرگ هجیتن ناوتیم دش هتفگ هچ نآ زا

 هک یلماوع رثا رد ،دوب هدیسر لماکت و ییافوکش جوا هب دالیم زا لبق مجنپ نرق طساوا رد

 يرگیهاپس و تراغ ،يدزد ،یطحق .دیدرگ فعض و یگدنکارپ و دوکر راچود دش هداد حیضوت

 ار نتآ هژیو هب نانوی يهعماج ،رگیدکی هیلع فلتخم ياهشخب موادم ياهگنج و يرودزم

 .دوب هدش هدامآ یناهگان رییغت کی شریذپ يارب عاضوا بیترت نیا هب و هدروآ رد وناز هب

 

 :ینودقم ردنکسا
 تلع هب ینانوی قطانم رگید زا هک دوب يروشک دبتسم هاشداپ ردنکسا

 تشاد يرترب ،ایرد اب طابترا و نیمز يزیخلصاح و ییایفارغج طیارش

 مامت یهاتوک تدم رد و تسشن تخت رب ردپ گرم زا سپ وا .)هینودقم(

 تشپ زا نانیمطا زا سپ وا .دروآرد تیزکرم کی تحت ار نانوی نیمزرس

 ياهگنج رثا رد ناریا تلود یلام ریاخذ نیرخآ هک ینامز .دیشک رکشل ایسآ هب دوخ يههبج

 رد ،دش مامت ،یلخاد ياهباسح هیفصت و فارشا و نایرابرد شاپ و تخیر و نانوی و ناریا

 ار همه ،نکشرمک تایلام و دندیشکیم ار مدرم يهدوت قمر نیرخآ حلسم ياهورین هک ینامز

 و هدیشاپ مه زا ار روشک روما يهزاریش ،فارشا و نایرابرد داسف و دوب هدرک طقاس یتسه زا

 ،دوب تنطلس یعاد و هتشادرب شروش هب رس يزکرم تردق فعض تلع هب ياهقطنم مکاح ره

 ور هبور لماک دوکر اب تعنص و ثزرواشک ،تراجت ،قوف ياهیناماس هبان تلع هب هک ینامز رد

 يهلسلس تیمکاح هب یناسآ هب شنایهاپس و ردنکسا ،درکیم دادیب یگنسرگ و یطحق ، هدش

 نیا هب .دنداد شرتسگ دنه سونایقا ياههرانک ات ار اپورا ياهزرم و هداد همتاخ یشنماخه

 .تفرگ رارق تیزکرم کی تحت زور نآ يهدش هتخانش ناهج مظعا تمسق بیترت

 نهیم و تعنص ،ملع اب ار یشنماخه ناریا تورث و نیمز يزیخلصاح ،تعسو تسناوت ردنکسا

 و تعنص ،يزرواشک وا تایح نامز ات بیترت نیا هب .دزاس دحتم و دهد دنویپ ینانوی یتسرپ

 و نانوی یعامتجا و يداصتقا ياهنارحب و دیسر دوخ یلاعت و یقرت جوا هب يرادهدرب ماظن

 .دومن شکورف ناریا
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 هب و دننک لیدبت لوپ هب دوب هدرب ثرا هب هک ار یشنماخه يهنازخ ياهالط مامت داد روتسد وا

 اب تراجت و هلدابم نآ يهجیتن رد .دروآ دوجو هب يرسارس تابث اب شزرا دحاو کی بیترت نیا

 .تفای نایرج يروتارپما رد يرتعیسو داعبا رد و تعرس

 ود یخیرات لحارم نیرتتمظع رپ و نیرتنافوکش زا یکی نانوی و ناریا خیرات زا هلحرم نیا

 .تسا دحاو يروتارپما ای و روشک

 تساوخیم وا .دوب یشنماخه ناریا نویسازینله هب ممصم ایسآ هب یشک رکشل ودب زا ردنکسا

 مامت و دنک )ینله( ینانوی ار دوخ تافرصتم يهیلک یسایس و یگنهرف ،يداصتقا ماظن

 .دومن فرص هار نیا رد زین ار دوخ ششوک

 .دوبیم اههدرب ندش هقبط کی نآ و داد خر ناریا رد یتاقبط مهم رییغت کی هلحرم نیا رد

 .دنداد تسد زا لماک روط هب دنتشاد نایشنماخه نامز رد هک ار یتاناکما و قوقح اهنآ

 ماگ کی هعماج و دش کیدزن نانوی یتاقبط تابسانم هب ناریا یتاقبط تابسانم بیترت نیا هب

 اب يا هزادنا ات ناریا نویسازینله زا شخب نیا .تفر شیپ هب دوخ یتاقبط لماکت رد رگید

 و رازبا رگید ياه هنیمز رد یلو ،داهن ناریا داصتقا رب ییاپرید ریثأت و دش ماجنا تیقفوم

 شویراد رتخد اب اتسار نیا رد ردنکسا .درکیمن خوسر قمع هب و دوب یحطس راک ياههویش

 کی رد نینچ مه .درک جاودزا هناسکور و یناریا رگید مناخ هدازهاش کی و )اریتاتسا( موس

 یس نداد نامزاس اب وا .دومن رازگرب ار یناریا رتخد و ینانوی درم رازه هد جاودزا نشج ،بش

 .دیشوکیم تهج نیا رد ینانوی نابز و گنج نونف شزومآ تهج یناریا ناناوج زا رازه

 ایسآ طاقن اسقا رد ینله رهش اههد ردنکسا .دش ینانوی نابز وا تافرصتم يهیلک یمسر نابز

 تسایس بیترت نیا هب دوب راودیما وا .داد ياج اهنآ رد ار ینانوی رازه اههد و تخاس

 .دربب شیپ هب تیقفوم اب ار دوخ نویسازینله

  .دوب زیچان رایسب ،تشاذگ ام مدرم رب اهنآ گنهرف هک يریثأت و ناریا هب اهینانوی ندمآ یلو

 اهینانوی هک یطاقن یضعب رد طقف .دوب یکی یعامتجا متسیس ود ره رد هداوناخ ماظن

 وجو هب هداوناخ رد يرهاظ یلو تبثم تارییغت یضعب ،ینله گنهرف ریثأت تحت ،دنتسیزیم

 نودب و هنادازآ و دننک نت رب ینانوی سابل ،دندش قفوم قطانم نیا نانز زا يرایسب .دمآیم

 رد هشیمه يارب ار دوخ يهیزیهج دنتسناوت اهنآ .دنیامن دمآ و تفر رهش رد روچقاچ و رداچ

 .دنشاب هتشاد رایتخا
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 یلو .دمآ دوجو هب هداوناخ نامتخاس بناوج یضعب رد هک دوب یتبثم تارییغت مامت اهنیا

 تسکش نیبولغم زا یگنهرف يهنیمز رد ،هاتوک رایسب ،هاتوک یتدم زا سپ ینانوی نیحتاف

 .دندروخ

 نز ،سوواط ای سیئات زا ریغ .درک نت رب یناریا سابل ،تعامج اب ندش گنرمه يارب ردنکسا

 اریتاتسا و کنشور ،دش دیشمج تخت ندز شتآ ثعاب و دوب هدمآ نانوی زا ردنکسا هارمه هک

 و ابیز نانز زا ولمم ینانوی ناهدنامرف و وا يارسمرح مکمک .دندوب ردنکسا رادمان نانز وزج زین

 .دش ...و يدنه ،یناریا ،ینانوی بیرفلد

 دوب نازیرگ يردق هب نانز اب ترشاعم زا بابش مایا رد« ردنکسا ،دوشیم هتفگ هک يروط هب

 بارش .دوب نز 360 ياراد ایسآ رد دوخ تاحوتف زا سپ یلو .دشاب نینع دیسرتیم شردام هک

 يدایز تاحوتف هک اهدعب اّما .ددرگن یتسم ثعاب هک يدح هب یلو ،تشادیم تسود ادتبا رد ار

 یب و یگداس .دیدرگ دقاف میدرک رکذ هک ار یتافص ،دناهتشون وا نیخروم هک نانچ ،درک

 تخادرپیم یتسم و يراسگیم هب ،درکیم اهتفایض حتف ره زا سپ وا .داد تسد زا ار یشیالآ

 و شیع زا هرخالاب ،دیایب هک نانچ هک تشگیم روهطوغ يردق هب ترشع و شیع رد و

 )ناتساب ناریا - اینریپ( ».تشذگرد دایز يزیهرپان و ترشع

 رد اهنآ .دنداهن یشنماخه ناهاشداپ ياپ ياج اپ شنانیشناج و ردنکسا ،یگدنز کبس رظن زا

 مهارف دوخ يارب ياهنایارگیلیفط یلمجت و هوکش اب رایسب یگدنز و دندش قرغ رویز و رز

 .دندومن

 ناریا زا ،نیشن تراپ و نیشن ینانوی قطانم زا ریغ زین ینانوی نابز ،نایکولس تنطلس رخاوا رد

 تارییغت مامت دنور نیا رد .داد یموب گنهرف هب ار دوخ ياج ینانوی گنهرف و تسبرب تخر

 زا يرامش تشگنا رد و تایئزج یضعب رد نز قوقح و هداوناخ تابسانم يهنیمز رد هک یتبثم

 لاوز زا سپ ناریا رد يرادهدرب لماکت يهمادا .تفر نیب زا ،دوب هدمآ دوجو هب قطانم

 تفریذپ تروص نایناکشا نامز رد ،نایکولس یجیردت

 رد و هدش بلس اهنآ زا دوب هدنام یقاب ناگدرب يارب هک مه یقوقح كدنا لوا يهلحرم رد (

 .دیدرگ هداتفا اپ شیپ يایشا ای و يراب تاناویح شزرا زا رتمک ناششرزا عامتجا

 ،دنتشادن ار دوخ ضورق تخادرپ ییاناوت هک يدارفا و دازآ همین ناناقهد ،مود يهلحرم رد (

 .دندش هدرب ای فرس هب لیدبت
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 ياهتردق رگید و هیکولس اب ناهاشداپ میاد ياهيریگرد تلع هب نایناکشا تنطلس لیاوا رد

 ،تعنص ،نآ زا یشان هکلب ،دنتفریم لالحمضا هب يدیلوت ياهورین اهنت هن ياهقطنم

 نییاپ و طسوتم تاقبط عضو و هدییارگ دوکر هب يرادماد و يزرواشک

 نیا رد ،بیترت نیا هب و دندش هدناشک یگدرب هب اهنآ زا يرایسب و بارخ

 :درک صخشم هعماج رد ار هدرب عون راهچ ناوتیم نامز

 .دندوب هدش هدروآ فلتخم ياهروشک زا هک یجراخ ياههدرب -1

 هدرب هب هقطنم ای و رهش ،اتسور کی یلاها مامت ،لواپچ و تراغ رثا رد هک یلخاد ياههدرب -2

 .دندوب هدش لیدبت

 هدرب هک لاح نیع رد اهنآ .دندرکیم راک نیمز يور فرس تروص هب هک ینازرواشک -3

 و دیرخ نیمز اب اهنآ .دنتشادن هدرب کی زا شیب یقح نیرتکچوک یلو ،دندشیمن هدیمان

 .دندوب رادنیمز کلمیام وزج و دندشیم شورف

 يارب ،هراجا ای و ضورق تخادرپ رد یلام ییاناوت مدع و يداصتقا نارحب رثا رد هک يدارفا -4

 یب هک دندوب ناگدرب زا رشق نیمه .دندوب هدش هدیشک یگدرب هب رمعلامادام ای و یتدم

 .دندرکیم لصتم نادازآ هب ار ناقوقح

 نایناکشا تنطلس طساوا رد .دندش ادج مه زا ییاهن روط هب و تعرس اب تاقبط ،نارود نیا رد

 ،هدرب دح زا شیب دایدزا اب هارمه ،دییارگ ییافوکش و دشر هب ًاددجم يزرواشک و تعنص هک

 .دیدرگ لماک زین یتاقبط زیامت

 و دیلوت رد .دشیم راتفر اپراچ ای و هدرب نوچمه وا اب .تشادن یقوقح نز هعماج نیا رد

  .تشادن تکرشً اساسا یگنهرف و یعامتجا ياهتیلاعف

 یّتح و تسین نیب رد نانز زا یمان ،تسا هدنام ياجرب نایناکشا يهرود زا هک یکدنا راثآ رد

 هب مر تلود ییادها زینک هک ازوم هکلم زا ریغ .تسا هتسشن ورف زین يرابرد نانز ذوفن و تردق

 داهرف يهجوز و ردام ناونع هب زین اهدعب و دیدرگ هاشداپ نیا يهجوز و دوب مراهچ داهرف

 .میتسین وربور يرگید رادمان نز اب ،دوب رادروخرب لماک يهتیروتوآ و ذوفن زا مجنپ

 نامتخاس ،دومنیم کمک یناکشا نارود نز ندش هدیشک یگدرب هب هک يرگید يهلئسم

 تحت رتشیب ناریا مدرم و فیاوط و ماوقا رگید هب تبسن هک نایناکشا .تسا یتنطلس تردق

 ارحص تلع هب .دندروآ دوجو هب یتنطلس یسارکمد یعون ،دندوب هتفرگ رارق ینله گنهرف ریثأت



   

 

88 

 تردق فیط نورد لیابق و فیاوط تردق و ناریا يهژیو طیارش و اهتراپ ندوب نیشن

 هب هکلب ،دشن نآ لماکت و یقرت و هعماج تفرشیپ ثعاب اهنت هن یسارکمد نیا ،یناکشا

 و اهتنس یضعب ًاددجم هعماج هجیتن رد .دیدرگ یهتنم هاش فارطا لیابق نارس یبایتردق

 .تشاذگ یتلود ياهتنس و نیناوق ياج ار ياهلیبق نیناوق

 :دندرکیم لرتنک و ییامنهار سلجم هس ار تنطلس تردق

 .تنطلس نادناخ روکذ ياضعا یضعب زا یسلجم -1

 .تیناحور و فیاوط نارس ،خویش ،تنطلس هب کیدزن لیابق نارس زا یسلجم -2

 ياهلئسم هک دشیم لیکشت ینامز سلجم نیا .قوف سلجم ود ره ماغدا زا یسلجم -3

 .دنتفگیم زین ناتسهم ای و ناتسغم سلجم ار سلجم نیا .دمآیم شیپ داح و يدج

 نیا نیرتمهم .دشیم هدیمد هعماج يهندب رد ًاددجم ياهلیبق نیناوق سلجم نیا قیرط زا

 هب رگید ،تلود نارود نیا رد .دوب هداوناخ ياضعا اب نآ يهطبار و تازاجم هب طوبرم نیناوق

 يهلئسم ار نآ و هدش یقلت یصوصخ رما يواعد نیا .درکیمن یگدیسر یگداوناخ يواعد

 هب گرزب مدق کی یناکشا يهداوناخ انبم نیا رب .دنتسنادیم هلیبق ای و هفیاط ،هداوناخ یلخاد

 و تواضق قح ًاددجم هداوناخ رد هک ینعم نیدب .دش دیدشت یهاش ردپ و تشادرب بقع

 رصحنم دوخ هب قلطم روط هب و هتخاس جراخ تلود تسد زا ار تازاجم و يواعد هب یگدیسر

  .دومن

 هداوناخرد ار وا شزرا ،بقع هب یتعجر نینچ ،دراد هدرب ربارب یقوقح ،دازآ نز هک ياهعماج رد

 مکاح وا تشونرس و ورین ،لام و ناج رب قلطم روط هب درم و دهدیم رارق ایشا فیدر رد

 .ددرگیم

 هتشاد يدقع نز کی تشاد قح درم ره ،ینانوی گنهرف ریثأت تحت ،هلسلس نیا نارود رد

 .درکیم زواجت اهدص زا نایرابرد و فارشا ياهارسمرح رد نانز دادعت لمع رد یلو .دشاب

 تسا نشور هچ نآ یلو .تسین نشور ام يارب نامز نیا رد ثراو و ثرا يهلئسم یگنوگچ

 هیده لیبق را ،جاودزا زا دعب و لبق ،دشیم هداد فلتخم نیوانع هب نز هب هچ نآ ره :هک نیا

 .تفرگیم قلعت وا رهوش هب ،ردپ ای و ردام

 .دندربیم ثرا دوخ یقیقح ردپ زا اههچب

 .تسا نشوران ،دندرییم ثرا زین وا مود رهوش زا ،لوا رهوش زا نز ياههچب ایآ



  

89  

 ار هداوناخ نوخ یکاپ و تورث ظفح تلصخ و دشیم سیدقت مرحم اب جاودزا نایناکشا نیب رد

 .تسا هتشاد

 اب یلو ،هداوناخ فلتخم لاکشا يهنیمز رد ،یناکشا نارود رد رایسب ياهینشوران دوجواب

 :تفگ ناوتیم نانیمطا

 نایناساس نارود رد هداوناخ دیدج ياهيدنبلکش لماکت و دشر رتسب یناکشا يهعماج

 .دشابیم

* 

 ینوگرگد ریز ياههنیمز رد لبق يهلسلس هب تبسن نایناساس نارود لیاوا رد یعامتجا طیارش

 :تفای

 ار دوخ دشر نارود ناریا صاخ یگژیو اب يرادهدرب ماظن رانک رد یلادوئف طباور يهناوج -1

 .دنارذگیم

 رداق یبناج و ینییاپ تاقبط دارفا و هدش ادج مه زا ییاهن روط هب یعامتجا فلتخم تاقبط -2

 نیرتنییاپ هب الاب يهقبط زا تکرح یلو دندوبیمن دوخ یبناج و رتالاب هقبط هب دورو هب

 .دوبیم ریذپ ناکما یطیارش رد هدرب و فرس ینعی هقبط

 هدش تبحص مه نورد هب تاقبط قلطم يریذپان ذوفن زا یسایس و یخیرات نوتم يرایسب رد

 و راجن هک تفگ نینچ ناوتیم لاثم يارب .تسا یخیرات تیعقاو فالخ نیا هک تسا

 ای و عراز کی .سکعلاب و دنوش طایخ و هدرک رظن فرص دوخ لغش زا دنتسناوتیمن شناکدوک

 طیارش رد تسیابیم اهنآ .سکعلاب و دنوش ناگرزاب ای و ملعم دنتسناوتیمن شنادنزرف

 رگا قوف دارفا زا مادک ره یلو .دنزادرپب يردپ راک نامه هب لسن ردنا لسن یفراعتم

 بناج زا .دشیم لیدبت فرس ای و هدرب هب دنک ادا دوخ زا رتالاب هب ار دوخ نید تسناوتیمن

 نیب زا ناهاشداپ و نایرابرد یّتح و فارشا ياهارسمرح نانز زا يرایسب هک مینادیم ام رگید

 .دندشیم باختنا طسوتم ناناگرزاب ای و ناناقهد ،ناروهشیپ

 و تیعقوم ظفح تهج طقف ،تاقبط لخادت مدع متسیس ای و تساک متسیس رگید نایب هب

 تیاضر تسناوتیمن هقبط کی زا يوضع یتقو .دوب هدمآ دوجو هب هعماج يالاب تاقبط تابث

 .سکعلاب مه یهاگ و دشیم باترپ حطس نیرتنییاپ هب دنک مهارف ار اهییالاب
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 :دشیم میسقت لیذ تاقبط هب یناساس يهعماج

 .دندمآیم باسح هب زین ناریا گرزب نارادهدرب لاح نیع رد هک لادوئف فارشا -1

 :زا دندوب ترابع یناساس فارشا 

 .ناگدازهاش -

 تنطلس نادناخ دارفا -

 شترا گرزب يارما -

 :دنتشاد رارق یناریا گرزب نادناخ تفه مود يهجرد رد

 نروس نادناخ -

 نراک نادناخ -

 ارفوس نادناخ -

 دبهپس نادناخ -

 کیز نادناخ -

 رایدنفسا نادناخ -

 نارهم نادناخ -

 عادو ار یگدنز هاش هک ینامز .تشاد رارق دودحمان تردق اب هاش فارشا هقبط سأر رد

 یطیارش رد ای و دنریگب میمصت هدنیآ هاش دروم رد دندوب رداق نادبؤم و فارشا ،تفگیم

 ار وا نادبؤم کمک اب فارشا نیا ،دشیم یعامتجا نارحب ای و یحور فعض ياراد هاش هک

 .دندرکیم باختنا وا ینیشناج هب ار يرگید ،هدرک علخ تنطلس زا

 .تشاد رارق نادبؤم دبؤم اهنآ سأر رد هک ،نادبوم -2

 و اههدرب ياراد و دروآ باسح هب یناساس نارود یضرا نیکلام ار اهنآ ناوتیم .ناناقهد -3

 رب هک لاح نیع رد فارشا يهقبط نینچ مه و هقبط نیا دارفا .دندوب ناوارف ياهفرس

 یلو .دنتشاد زکرمت اهرهش رد ،دندوب زکرمتم اهاتسور رد هک اپورا رادنیمز فارشا سکع

 نادیلوت يروراب ای ،لماکت و دشر يهنیمز رد یتیلاعف و هدییارگن تعنص هب هاگ چیه

 .دندادن زورب دوخ زا یتعنص

 اهرهش رد گنج تابسا و يزرواشک رازبا تخاس ياه هنیمز ردً اساسا هقبط نیا .ناروهشیپ -4

 و یشکهرهب دروم ياهناهب ره هب و هتشاد عامتجا رد يزیچان قوقح .دندوب تیلاعف لوغشم
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 .دندربیم اهههبج هب جراخم تخادرپ نودب ار اهنآ گنج طیارش رد و هتفرگ رارق يراگیب

 هب .تشادن دوجو دنک ینابیتشپ هقبط نیا زا دناوتب هک ینیناوق یناساس تنطلس لیاوا رد

 .دومنن ار مزال لماکت و دشر مه تهج نیا

 رد یقح نیرتکچوک زا ،فرس تروص هب ًالمع یلو دندوب دازآ ًانوناق هقبط نیا .اهعراز -5

 تسد رد اهنآ یگدنز .دشیم راتفر اهنآ اب ایشا و تاناویح دننام هب و هدوب مورحم هعماج

 اهنآ هک دوب نیا رد هدرب اب اهنآ توافت .دندشیم شورف و دیرخ نیمز اب و دوب کلام

 .دندرگ بحاص يدودحم رایسب حطس رد ار رویط ای و ماشحا یضعب دنتسناوتیم

 هریغ و يزاسدس و ینامتخاس ياهراک ،يرادماد ،يزرواشک هب یساسا روط هب ناگدرب -6

 .دندرکیم هدافتسا اهنآ زا يروهشیپ و تعنص ياههنیمز رد كدنا رایسب و هدش هتشامگ

 :دشیم میسقت شخب ود هب هقبط نیا .دندوبن یقح چیه ياراد هعماج رد اهنآ

 »ناکرهشنآ« ای یجراخ ياههدرب -

 »ناکرهشنارا« ای یلخاد ياه هدرب -

 اب تخرد ای و نیمز يروراب يانبم رب هک دوب رارق نیدب ناوریشونا زا شیپ ات یتایلام متسیس

 ذخا )»دازآ« نازرواشک و اهفرس( اهنآ زا دصرد 70 زا شیب یمهس ،لوصحم نیمخت

 هب ار دازآ نازرواشک و اهفرس هک شندوب هناملاظ زا هتشذگ یتایلام متسیس نیا .دیدرگیم

 يور ردقنآ لوصحم اریز .دومنیم هابت زین ار هدمآ تسد هب تالوصحم ،دناشنیم هایس كاخ

 نیا زا ودنک نشور ار اه مهس و دسرب هار زا دنب مهس و تایلام رومأم يزور ات دنامیم نیمز

 رب .دیدرگیم هابت و دساف یتلود لوئسم ندیسر زا شیپ لوصحم هک داتفایم قافتا رایسب ور

 .دومن هفاضا دیاب زین ار نیعراز زا یتایلام نیرومأم يذاخا ،تایلام رادقم نیا

 تقاط رب هدایز اهفرس رب ناناقهد و فارشا تاقبط زواجت ،يراگیب ،تایلام راشف هک ینامز

 رد و ناروهشیپ عیسو تیلاعف مدع تلع هب زین اهرهش رد .دندرک رارف اهرهش هب ،دیدرگ اهنآ

 لوغشم ینزهندرگ و يدزد هب ،هدش نامناخیب ،هدنام راکیب ،تیلاعف و راک لحم ندوبن هجیتن

 يهسیک هک هلطایه اب زادنارب نامناخ ياهگنج تبسانم هب زین و لیلد نیا هب .دندیدرگ

 یطحق کی ،دابق ردپ )زوریف( زوریپ تنطلس نامز رد ،دوب هدرک یلاخ ار ناشکتمحز يهناریقف

 هب ،دشیم هدوزفا نآ تعسو و نانامناخ یب تیعمج رب مد ره هک اهرهش رد هژیو هب یمومع

 .دینادرگ دوبان ار رفن رازه نارازه و دمآ دوجو
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 تیناحور داسف ،درکیم کمک هعماج نارحب ندش قیمع هب هک يرگید یساسا يهلئسم

 هب یسومان تازواجت و ندیدزد و اهنیمز بصغ هب فارشا نوچمه زین اهنآ .دوب یتشترز

 رد یتشترز تیناحور هک تفگ ناوتیم .دندوب لوغشم اههمخد رد نانمشد هجنکش و نانز

 .دوب اراد ار هقبط ود ره تلصخ و هدروخ شوج تیفارشا اب )زوریف( زوریپ تنطلس نارود

 ،اهتنس ،نیمارف بلاق رد هک یفعاضم یعامتجا متس و یحور راشف ،قوف ياهروتکاف رب هوالع

 رد دوب يرثؤم لماع ،دیدرگیم دراو یناساس يهعماج نانز رب فلتخم ياهوبات و تاموسر

 .یعامتجا ياهنارحب ندش رتقیمع

 ،فارشا ،نادرمتلود ناتسد ،دشیم ینابیتشپ زین یسایس تردق طسوت هک یلام عیسو تاناکما

 و بش اهنآ نارومأم .تشاذگیم زاب یتیانج و زواجت عون ره يارب ار هاش و نایرابرد ،تیناحور

 يروط هب .دنتخادرپیم ،دندشیم هدز کحم یصوصخ ياهمرن اب هک ابیز نانز راکش هب زور

 .دندوب هدش ینادنز رمع مامت يارب ییالط ياه سفق رد ،ارسمرح نارازه رد نز اهنویلیم هک

 رظن زا اهارسمرح رد اهنآ نارتخد و نانز و اهرهش رد هژیو هب درم ناشکتمحمز تهج نیا زا

 .دندوب تیمورحم رد تخس هداوناخ داجیا و یسنج

 هب ياهوبات و اهتنس نیگنس ياهریجنز و یناساس نانز رابفسا تیعضو نداد ناشن تهج ام

 طسوتم تاقبط يرهش نانز - دندوب هداهن نانآ ياپ و تسد رب هک ،نایناکشا زا هدیسر ثرا

 :مینکیم رکذ ار وبات دنچ - تسا رظن دروم

 نیمر <دشاب>)تسا هدش هناهام هک ینز( ناتشد نز ماگ هس رد هک ياهتخپ كاروخ«

 یقاب ماش زا هک ار نآ و ،ماش هب ،دنام یقاب يو تشاچ زا هک ار یکاروخ و .<تسا> )سجن(

 <هلصاف> رد هک یبآ و !<داد> دیاشن زین نز نامه هب و  <دروخ> ،دیاشن تشاچ يارب دنام

 انامه تسد ،دننک تسد رب <سپ> و دننک نادبایداپ ای ضوح هب رگا ،<دشاب يو زا> ماگ هس

  )12 هیآ 2 لصف - تسیاشان تسیاش( ».دوش بایداپ

 <نآ> ماگ هس رد رگا و <تسا> هانگ نامرف کی <ار وا> ،دنیبب شتآ هک ناتشد <نز>«

 ،<دهن شتآ> قاجا و )نآ رتسکاخ( <شتآ> ششوپ <رب تسد رگا> و ؛روفانت کی ،دور

 ) تسیاشان تسیاش( «.<تسا وا يهمذ رب هانگ> هنوگ نامه
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 یسرپمه وشادرم و .درگنب دیابن هایگ و دنفسوگ هب و درگنب دیابن ینشور رگید و دیشروخ هب و«

 رگید هک> تسا<ناتشد جورد نآ ،روآ روز نانچ جورد هچ .دنکب دیابن )دونش  و تفگ(

 مشچ اب >ار اهزیچ	< )!ناتشد جورد( نآ> ّاما	<،دنزن ار زیچ >ره	<كاپ ان مشچ اب اهجورد
 )29 هیآ 3 لصف - تسیاشان تسیاش( ».دنزب كاپان

 ...تسا »ناتسناتشد« هب موسوم ،دناهدادیم صاصتخا ناتشد نانز هب هد ای هناخ رد هک ییاج«

 هدافتسا نآ زا یهاگ و تشاد دوجو ناتشد هناخ شیپ لاس لهچ بیرق ات دزی رهش رد

 )2 لصف هب طوبرم ياهتشادای زا 55 تشاددای - تسیاشان تسیاش( ».دشیم

 رد ناروهشیپ هژیو هب و ناشکتمحز عیسو ياهشبنج و اهشنت ثعاب عاضوا نیا يهعومجم

 .دیدرگ اهرهش

 رد نادادماب كدزم ،ناشکتمحز گرزب دشرم و امنهار ،ناریا خیرات درمگرزب یعاضوا نینچ رد

 .درک توبن ياعدا )يدالیم 524 ات 494 زا( دابق تنطلس نامز

 

 :كدزم
 تشترز .دوب ،ناگرف دنزرف ،ناگروخ تشترز مان هب یصخش ناوریپ زا یکی دادماب دنزرف كدزم

 ،ینام و تشترز ياهشزومآ حیحصت و داقتنا اب ،تسیزیم مر رد و هدوب یناریا هک ناگروخ

 .دندش فورعم نانید تسرد هب نآ ناوریپ هک داهن ناینب ار يدیدج نید

 عیرس ياهماگ اب یکدزم دیدج نید نداهن ناینب و داتسا تایرظن لیمکت و شرتسگ اب كدزم

 شبنج سأر رد و دنک ذوفن يرهش ناروهشیپ هژیو هب شکتمحز ياههدوت بلق رد تسناوت

 يهیادا و ناهج ریسفت هب طقف هک ینام و تشترز سکع رب كدزم .دریگ رارق اهنآ

 فادها ققحت تهج ار ناشکتمحز ،شتایرظن حیرشت و ریسقت رب هوالع ،دنتخادرپ ییاهدومنهر

 .درکیم لکشتم و جیسب شاهناتسود ناسنا

 ماظن و یعامتجا تابسانم ینوگرگد ثعاب یساسا روط هب وا تایرظن و ریاقع هک ییاج نآ زا

 ای و یسانش ناهج يور يردق لوحت نیا كرد يارب مینادیم مزال ،دیدرگیم هداوناخ

 تالضعم لح و يراگتسر هب لین تهج وا ياهلح هار و یسایس تایرظن و كدزم يهفسلف

 .مینک ثکم ،مدرم یعامتجا
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 :كدزم یسانش ناهج -1
 و نوطالفا ،ینام ،تشترز ياههدیا زا تسا یقیفلت ،ناهج تقلخ دروم رد كدزم تایرظن

 .اهینوطالفاون

 وا .دندیرفآ ار ناهج ،أدبم ود تفگیم وا .دوب تیونث هب دقتعم تشترز دننام هب كدزم -

 ،هدارا یب ار رون هک ینام سکعرب و تسنادیم »تملظ و رون« ار أدبم ود نیا ینام دننامه

 و هتسناد روعش و ساسحا ياراد و هدارا اب ،دنمفده ار نآ ،تسنادیم جیگ و فده یب

 ار كدزم و ینام تایرظن یعامتجا تلع .تسنادیم هاگآان و فده یب ار تملظ تاکرح

 .درک وجتسج اهنآ یعامتجا توافتم طیارش رد تسیابیم

 يربهر هب مکاح تاقبط نامز نآ رد .درک زاغآ ار دوخ توعد لوا ریشدرا نامز رد ینام

 تحت .دندوب هدرک ییاشگ ناهج هب زاغآ و دندینارذگیم ار دوخ میکحت نارود ،ریشدرا

 ریز اه هدرب و نیعراز نینچ مه ناروهشیپ و ناناگرزاب ،اهرهش يداع نامدرم اهنآ تیمکاح

 رد اهنآ .دندوب هدش هدوسرف و هتسخ ینالوط ياهگنج رد تکرش و يراگیب ،تایلام راشف

 نینچ ياهشوگ رد مه رگا و هدوبن یضارتعا تکرح چیه هب رداق یسایس تردق لباقم

 تهج نیا هب .دیدرگیم بوکرس يدننام یب تواسق و تعرس اب دمآیم دوجو هب یتکرح

 ار تملظ رب رون يزوریپ و دیدیمن دنمتردق و لاعف ،راد فده تملظ لباقم رد ار رون ینام

 .تسنادیمن یمتح

 حیضوت شیپ رد هک یطیارش تلع هب نارود نیا رد .درکیم یگدنز دابق نارود رد كدزم اّما

 هعماج هب يدیدش ياهناکت تاهد ناشکتمحز و اهرهش مدرم عیسو ياهشبنج ،دش هداد

 ،یلام فعض تلع هب نیمکاح و دوب مکاح ناریا هنحص رد راوجوم اهبوشآ .دندادیم

 اب هکلب ،دندوبن عاضوا لرتنک هب رداق اهنت هن ،یتقایل یب و هدیناسرف ياهدروخ و دز ،اهتباقر

 تاضارتعا شرتسگ هجیتن رد ،مومع یتیاضران ثعاب رتشیب یهابتشا و هناهاگآان تکرح ره

 هب وا .دیدیم لاعف و هدارا اب ،رادفده تملظ لباقم رد ار رون كدزم تهج نیا هب .دندشیم

 يزوریپ تملظ رب اهناسنا يرای اب يزور رون هک تسنادیم ملسم و دوب راودیما هدنیآ

 جیگ و یفداصت ،هناهاگآان ،فده یب ار تملظ تاکرح وا .دروآ دهاوخ تسد هب نادیواج

 .تسنادیم
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 یلصا يهدیدپ زا تسا يریوصت دراد دوجو يدام ناهج رد هچ نآ ره :دوب دقتعم نوطالفا -

 )لُثُم( .تسا دوجوم هعیبطلاءاروام ای ،سوسحم ریغ يایند رد هک

 ریغ ملاع رد لصا ياهزیچ همه هک ییاج نآ زا :دوب ياهیرظن نینچ ياراد زین كدزم

 و يدیلپ تسیابیم لصا اب ریوصت قیبطت يارب ،تسا يدیلپ زا اربم و سدقم سوسحم

 .دورب نیب زا لداعت مدع

 راتفرگ هدام ماد رد یلوزن ریس رد دوخ تکرح رد حور :هک دندوب رظن نیا رب اهینوطالفاون -

 .دومن دازآ تملظ و يدیلپ زا ار نآ و درک کمک دیاب كاپ حور ییاهر يارب .تسا هدش

 مهم لامعا زا یکی تضایر .درک فیعضت ار سدقم ان هدام تسیابیم ییاهر نیا تهج

 نافرع شزومآ زا یمهم شخب تضایر تهج نیا هب .دشابیم حور تیوقت و هدام فیعضت

  .تسا ینوطالفاون

 رکذ و تضایر هب ،دندیشوپیم نشخ ياههماج يرکف ياتسار نیمه رد نایکدزم

 ،نارگید تیذا و رازآ و یشک مدآ ،گنج لثم ،دندیمانیم يدیلپ هچ نآ زا و دنتخادرپیم

 رد ناشکتمحز همه شودمه قالخ رایسب اهنآ فاصوا نیا اب یلو .دندرکیم يرود

 .دندومنیم تکرش یعامتجا تاکرح و اهشبنج

 زا تسا راشرس كدزم یسانش ناهج يهشیدنا هک دوشیم نشور دش هتفگ هک هچ نآ زا

 زا .دراد نامیا وا يزوریپ هب و دنادیم رون هب قلعتم و كانبات ار هدنیآ وا .ییایوپ و دیما ،كرحت

 ییادج رثا رد يزور تسا تملظ و رون یفداصت لخادت يهجیتن هک يدام ناهج كدزم هاگدید

 عیرست رد هچ نآ نیبام نیا رد .تفر دهاوخ نیب زا ،تملظ لماک تسکش و تملظ زا رون

 و تملظ هیلع ناسنا يهزرابم .تسا ناسنا رادرک و لامعا ،دراد یساسا شقن رون يزوریپ

 نییعت شقن ناسنا هفسلف نیا رد تهج نیا هب .دناسریم يرای رون هب ،دوخ ینورد يدیلپ

 ،دنادیم یمتح ار رون يزوریپ كدزم نوچ .دراد هدهع هب تملظ رب رون يزوریپ رد ار هدننک

 .تسا لیاق هدنور شیپ و لاعف ًاتقلخ یشقن ناسنا يارب سپ

 رون دیوگیم وا .تسا راوتسا وا يهنایبشوخ و قالخ هفسلف رب ًاقیقد كدزم یعامتجا يهیرظن

 مدع سپ .تسا هدرک میسقت يواست هب ناگدنب نیب ار یگدنز بهاوم يهمه ادزماروها ای

 لمع کی و هدوب ادزماروها ای رون تساوخ و تقلخ فالخ بهاوم نیا زا يرادروخرب رد يواست
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 و ملظ ندرب نیب زا اب ،یکارتشا یگدنز و یعامتجا تیلاعف اب ناسنا .تسا یناملظ و ینمیرها

 .ددرگیم کیدزن قلطم تردق ای رون هب و دنکیم مایق يدیلپ و تملظ هیلع ،فاحجا

 رد يدیلپ و فاحجا عفر و ملظ و متس ندنکفارب رب لاد كدزم یعامتجا یمومع يهیرظن

 ياه ناسنا اهنت هن هک تسا ینامرآ ،یعامتجا تاواسم و يدام معن زا همه يرادروخرب نایرج

 هزرابم نآ يارب ،نامرآ نیا ققحت ات يرشب يهعماج لک و ینونک ياهناسنا هکلب ،نارود نآ

 .درک دنهاوخ

 يهماع بلج و ناغم نوزفا زور تردق فیعضت يارب و یسایس تاهج هب ناوریشونا ردپ ،دابق

 ورملق مامت رد يریظن یب تعرس اب وا نارادفرط تهج نیا هب .تسویپ كدزم بهذم هب ،مدرم

 تنطلس نادناخ دارفا و تالایا نیمکاح ،نادرمتلود یضعب یّتح .دنداهن دایدزا هب ور یناساس

 .دندیدرگ وا دیرم و هدش بلج وا يوس هب زین ناوریشونا ردارب لثم

 

 :كدزم یمومع تسایس -2
 جنپ( زآ و زاین ،نیک ،مشخ ،کشر نودب ياهعماج ینعی ،ینامرآ يهعماج هب ندیسر تهج وا

 أشنم و ساسا هک دوب دقتعم كدزم .دیشک شیپ ار نز و هتساوخ كارتشا ،)گرزب يدیلپ

 یساسا هلئسم ود نیا رگا .دشابیم نز و هتساوخ زا يرادروخرب يرباربان رد قوف ياهيدیلپ

 نییعت شقن تملظ هیلع رون هزرابم رد دناوتیم ناسنا ،دشاب یکارتشا )اهدرم( مدرم نیب رد

 :دهدیم حیضوت نینچ ار كدزم تایرظن یسودرف .دیامن افیا ار دوخ یگدننک

 
 زـین دوزفـن جـنـپ نـیا رـب اـناد هـک  زـیـچ جـنـپ یــتسار زا دـناـچـیـپـب

اجک کـشر  تسنیـک و  مشخ و  زاین و   زآ هرـیـچ ورب ددرـگ هـک مجـنپ هـب  

وـت رـگ  هریـچ  یشاب  رب  نـیا  جـنپ  وید   وــیدـخ ناوـیـک هار تدـیآ دــیدـپ  

زا نـیا  جنپ  ام  ار  نز  هـتساوـخ و  تسا   تسا هتساوخ ناهج رد یهب نید هک  

نز هـتـساوــخ و  دـیاـب  ردـنا  ناـیـم   نایز یهاوـخـن ار یـهـب نـید وـچ  

نـیدـب ود  دوــب  کـشر  زآ و  زاـیـن و   زارب دـیآ ردـنا نـیـک و مـشـخ هـک  

یـمـه وـید  دـچـیـپ  رـس  نادرـخـب   نایم ردـنا ود نـیا داـهـن دــیاـبـب  
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 و وراج ار نز كارتشا يهلئسم دناهدومن یعس ،كدزم دیاقع و یگدنز نیققحم زا ياهراپ

 یگزیکاپ و تفارش زا دوخ لایخ هب قیرط نیا هب و دنهد هولج ضرغم ناسیون خیرات لاجنج

 .دنیامن عافد یکدزم شبنج و كدزم شبنج

 :تفگ دیاب

 وحم ات ار دوخ یخیرات تلاسر اسر ینایب اب دوخ اریز .درادن مزال عفادم كدزم يهدیا -

 و تسد هب هرادق نانمشد مامت اب هدیا نیا .دیامنیم نایب نایناهج هب متس و ملظ و يرباربان

 متس و شکتمحز مدرم اهنویلیم نامرآ و هدنام هدنز زورما هب ات هنایشحو ياهبوکرس

 .دشابیم ناهج يهدید

 هک ییاهرایعم نامه اب نیققحم رثکا :تفگ دیاب كدزم »كارتشا ود« تسایس دروم رد -

 هژیو هب »كارتشا ود« هب ،دنراد و دنتشاد كدزم شبنج ندرک سولم رد یعس نانمشد

 کی زا رتشیب اب نز رگا قلطم روط هب نیققحم نیا رظن هب .دننزیم کحم »نز كارتشا«

 عماوج رد نز اهدرایلیم تروص نیا رد .تسا تباجن و تفع فالخ ،دشاب هتشاد شزیمآ درم

 ،دندرکیم رایتخا رهوش دنچ نانز دحاو نآ رد هک لاس رازه دص دنچ یط رد یهاش ردام

 اب ناوتیمن ام رظن هب ؟تسین کحضم ياهلئسم نینچ حرط ایآ .دندوب بیجنان و دساف

 دروخرب هتشذگ یخیرات لیاسم هب ناریا لثم یعماوج کیژولوئدیا - یعامتجا ياهرایعم

 راک هب توافتم یخیرات ياهنارود یعامتجا ياههدیدپ یبایزرا يارب قلطم ياهرایعم و درک

 لامک زورید هک يزیچ و هدوب تقامح لامک یعماوج رد ،تسا تباجن زورما هچ نآ .درب

 ود« یبایزرا يارب تسرد رایعم .دیلاب نآ هب دیاب هک تسا یگنازرف دیاش زورما هدوب تقامح

 ود« ریثأت تحت تسناوتیم زور نآ هعماج ایآ .تسا هعماج لک تکرح ،كدزم »كارتشا

 ؟هن ای درادرب دوخ یمومع لماکت تهج رد یماگ »كارتشا

 

 :هتساوخ رد كارتشا
 يهمانرب کی يهیارا هب رداق شدوخ نامز صاخ ياهتیدودحم تلع هب ًاساسا كدزم -1

 .دوبن ،دشاب یکارتشا يرادربهرهب و یکارتشا دیلوت يانبم رب هک یکارتشا يداصتقا
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 و مکاح تاقبط هیلع هزرابم تهج مه یتسرد تسایس ،يداصتقا همانرب ندوبن تلع هب -2

 جاتحیام نیرکتحم و تورث نابحاص هک ییاج نآ زا هجیتن رد .تشادن دوجو رگمتس

 ياههناخ و اهرابنا تراغ زا ریغ ،دندرکیم تمواقم كارتشا و میسقت نیا هیلع ،یمومع

 طقف كدزم .دیناسر تابثا هب ار هلئسم نیا خیرات .دنامیمن يرگید هار ،الاب تاقبط دارفا

 .دیاشگب مدرم يور هب ار هلغ ياهرابنا ياهرد دابق يهزاجا اب دش قفوم راب کی

 هجیتن رد و هدلوم ياهورین حطس ندوب لزان تلع هب یحرط نینچ هیارا تروص رد یّتح -3

 مصاختم ًادیدش تاقبط هب يرتشیب باتش اب راب نیا و رگید راب هعماج ،دیلوت ندوب دودحم

 .دشیم میسقت

 ياهعازن ،دشیم زاب مدرم يور هب یناساس ورملق لک رد اهرابنا يهمه هک نیا ضرف اب -4

 .دیدرگیم نایکدزم فوفص یگتسد دنچ ثعاب ینورد

 هگن رود دیلوت هسورپ زا ار مدرم يهدوت ،تراغ هار زا یگدنز نارذگ هک ییاج نآ زا -5

 داجیا هب هجیتن رد و دیلوت ندش مک و هدلوم ياهورین لیلحت هب دوخ رما نیا ،درادیم

 و مدرم يهدوت نایصع و تکرح لماوع زا یکی هک تشاد هجوت دیاب .دماجنایم یطحق

 .دوبیم شیپ نایلاس هدرتسگ اج همه یطحق زا یشان مسیکدزم شیادیپ

 ،دیدرگیم میظنت ثراو و ثرا تابسانم يانبم رب هداوناخ نامتخاس هک ییاج نآ زا -6

 مه زا ار میدق ماظن ،هداوناخ ماظن رد تبثم ویتانرتلآ يهیارا نودب ،هتساوخ رد كارتشا

 يهداوناخ و ددرگیم زاغآ بقع هب تکرح ،تسین نکمم ولج هب تکرح نوچ و دشاپیم

 .دریگیم لکش هتشذگ یخیرات ياهنارود هب طوبرم یهورگ

 :نز كارتشا
 هنارالاسدرم يرسمه کت ماظن كدزم نامز رد هداوناخ ماظن ،دش هداد حیضوت هک يروط هب

 .دنتسه (Monogam) رسمه کت نز و درم ینوناق رظن زا ماظن نیا رد .تسا هدوب ییایرآ

 .تسا يرسمه کت نز و يرسمه دنچ درم ًالمع یلو

 رهوش رایتخا رد يراصحنا روط هب نز رگید اریز ،دشاپیم مه زا ار ماظن نیا »نز كارتشا«

 داجیا یلک روط هب »نز كرتشا« .دشابیم ماگیلپ و درادن قلعت وا هب طقف و تسین دوخ

 ياراد درم هک ییایمزایدنس ياهماظن رد اریز ،دزاسیم نکمم ریغ ار یماظن ره رد هداوناخ
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 رد ای و سکعلاب و دنشابیم وا یعرف نانز ،شنز یبناج و یلصا نارهاوخ و یلصا نز کی

 ندوب ماگیلپ ،دنریگیم رارق نوخ مه جاودزا يهریاد رد ناردارب و نارهاوخ هک ییایالام ماظن

 هب كدزم بناج زا هک مراحم اب جاودزا سیدقت اب »نز كارتشا« .دراد يرزم و دح درم و نز

 زا ار درم يارب هجیتن رد و نز يارب يزرم ره ،دشیم زیوجت هعماج يهندب رد نز دوبمک تلع

 :دشاب قبطنم نز كارتشا رب تسناوتیم ییوشانز هطبار عون کی طقف سپ .دربیم نیب

 .دوب مکاح زین هیلوا ياهناسنا دادجا يهلگ رب هک ياهطبار نامه .»هتسد« ییوشانز يهطبار

 زا ،فارشا ياهارسمرح هب مجاهت رثا رد نادرم هک یتاظحل زا ریغ نز كارتشا تهج نیا هب

 هداوناخ ماظن رد جرم و جره ثعاب و هدوب یلمع ریغً اساسا ،دندشیم عتمتمً اکرتشم اهنآ نانز

 .دیدرگیم یعامتجا و یناسنا يهطبار و

 ات ،هدوب ارسمرح دیق زا نانز يدازآ كدزم تین هک ،نآ يور هیکت و هلئسم نیا شریذپ اب یّتح

 اریز .تسا هتفرن نیب زا قوف لکشم مه زاب ،دنهد لیکشت هداوناخ دنناوتب هعماج دارفا يهمه

 مه زا ثعاب الک ،ثراو و ثرا دروم رد ،دنکیم داهنشیپ هعماج يارب كدزم هک يداصتقا

  »نز كارشا« زا یشان يداصتقا جرم و جره رد و هدیدرگ هداوناخ دوجوم ماظن یگدیشاپ

 »نز كارتشا« یعقاو ندش هدایپ و ییوشانز تابسانم رد جرم و جره زا ریغ دنامیمن یهار

  .تفر نآ حرش هک يروط نامه

 رد و داد بیترت ياهئطوت ناوریشونا يرایتسد اب ،تفر نیب زا دابق یسایس يهزیگنا هک ینامز

 رد رس اب هدنز هدنز ار كدزم نارادفرط زا )فلتخم لاوقا قبط( رفن رازه 12 یلا 3 زور کی

 مسیسکدزم بیترت نیا هب .دندرک نارابریت ،هدومن نازیوآ اپ زا زین ار كدزم و دنتشاک نیمز

 سأر رد ير رد »همرخ« وا نز ًادعب .دیدرگ وحم ناریا یعامتجا يهنحص زا نایع و راکشآ

 .تفرگ رارق نانیدمرخ شبنج

 ار شبنج نیا ،تسا نیمز قرشم ناهاشداپ صاخ هک يایمحر یب و تواسق اب هک ناوریشونا

 هیلع مه رگا یّتح هک تسا نیا تیعقاو یلو .داهن دوخ رب یگنن يهکل ،درک بوکرس نینوخ

 ار هماع لابقا و دشیم وربور تسکش اب دوخ نورد رد شبنج ،تفریمن راک هب رهق شبنج نیا

 هب قباس یتسیلایسوس ياهروشک نارحب رد هزورما یّتح ار اعدا نیا تابثا ام .دادیم تسد زا

 عامتجا زا اهگنسرف زورما يهعماج هک نیا نتفرگ رظن رد اب .مینک يریگیپ میناوتیم یبوخ
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 رتمهارف ًارهاظ هعماج ندرک یتسیلایسوس تهج طیارش و هدوب رتلماکتم و رتهتفرشیپ كدزم

 .دشابیم شیپ ياهنارود زا

 ناوریشونا ،نآ ریبک ربهر نارابریت و كدزم شبنج نینوخ و هناراک تیانج بوکرس زا سپ

 رد یتارییغت ،درکیم ساسحا نایکدزم بناج زا هک يرطخ و مدرم یمومع شبنج راشف تحت

 يهندب رد تبثم تارییعت يرس کی ثعاب دیدج یتایلام متسیس .دروآ دوجو هب یتایلام متسیس

 .دیدرگ ناریا ژاورس - يرادهدرب ماظن یمومع نویسامرف رییغت رد ماگ کی و هعماج

 هدش میظنت لوصحم رادقم و يروراب يانبم رب ،دش هتفگ هک روطنامه یتایلام میدق متسیس

 .دوب

 و هجنوی و جنرب و وج و مدنگ - تاعورزم همه زا یضرا تایلام« ،یتایلام دیدج متسیس رد

 یعورزم هچ نیمز رد هک دوب نیا هب هتسب جارخ غلبم .دشیم ذخا - روگنا و نوتیز و امرخ

 و )هرقن لوپ( مهرد کی تالوقب عورزم )عبرم رتم 2900 بیرق( بیرج ره زا .تسا هدش عارز

 زا .دیدرگیم ذوخأم خلا و مهرد 7 هجنوی بیرج ره زا و مهرد 8 ناتسکات بیرج ره زا

 هاجنپ ات هلاس 20 زا - یلاها يهنارس جارخ .دشیمن ذخا جارخ يراکیزبس و درفنم ناتخرد

 لقاّدح ناگدنهد تایلام تیرثکا .دوب مهرد 4 ای 6 ،8 ،12 هدنهد تایلام عضو تبسن هب هلاس

 و ناریبد و تلود نادنمراک و نویناحور و نایعا و ناگرزب .دنتخادرپیم ار مهرد 4 ینعی

 )ناریا خیرات - سکیاس یسرپ( .دندوب فاعم هنارس تایلام تخادرپ زا نایهاپس

 تبسن تایلام تخادرپ يهسیاقم رد ، نیمز تحاسم يانبم رب تایلام تخادرپ هک نیا دوجو اب

 نوناق نامز نیا رد نوچ یلو تسا رتبرخم يزرواشک يارب و رتهنالداعان لوصحم رادقم هب

 یقوش و روش اب و دنزادرپن ای و دنزادرپب دیاب هچ هک دنتسنادیم ناعراز و دش مکاح یتاررقم و

 و يرادغاب ،يزرواشک لوصحم رتشیب تشادرب تهج یتایلام تارییغت نیا زا یشان هک

 اذل .دشیم رتهب نیعراز عضو ،هنالاس لوصحم ندش رتشیب اب ،دوب هدمآ دوجو هب يرورپماد

 نیعراز هب اهفرس زا يرایسب .تفای رایسب قنور يرادهلگ و يزرواشک ناوریشونا نارود رد

 هدش هدیشک یگدرب هب دوخ ضورق رطاخ هب هک اههدرب زا يرایسب و دندش لیدبت دازآ ًاعقاو

 و هدومن رتنیگنس يرادهدرب ماظن لک رد مسیلادوئف يهنزو ،دنور نیا .دندیدرگ دازآ دندوب

 .تشادرب دوخ لماکت هار رد گرزب یماگ هعماج
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 ذخا و یناساس ورملق زا جراخ ياهروشک زا يرایسب تراغ و ناوریشونا دنمزوریپ ياهگنج رد

 رد یلو .دش ریزارس همکاح تاقبط يوس هب نارکیب ياهتورث لیس ،مدرم يهدوت زا تایلام

 و طسوتم تاقبط یگدنز تیعضو دوبهب ثعاب اهنت هن اهتورث نیا ،يدعب ناهاشداپ نارود

 يهدوت تکرش و مر هلمجنم فلتخم لود و ماوقا اب یشیاسرف ياهگنج هکلب ،دشن شکتمحز

 زا رگید شخب يرود و یشخب يدوبان هجیتن رد و اهگنج نیا رد ناشکتمحز زا یمیظع

 .دنارگیم رتهدنامرد و رتریقف زور ره ار مدرم يهدوت ،یپ رد یپ ياهتسکش و دیلوت يهسورپ

 .دیناسر دوخ حطس نیرتالاب هب ار یتاقبط مصاخت و زرم و هلصاف هلئسم نیا

 يرسمه کت هداوناخ ماظن رد درم و نز ،یعامتجا و یتاقبط تابسانم نیا زا یشان

 تفرگ رارق يرگید قلطم تردق تحت لماک روط هب یکی و دندیدرگ رود مه زا ،هنارالاسدرم

 .دیدرگ لومعم درم يارب تاجوز ددعت و

 :دیوگیم نینچ همولتراب

 هکلب نز هب قح هن یناساس يروطارپما رد هتشذگ زا هدنام راگدای هب نهک قوقح يانبم رب«

 وا .دوب قوقح یب رگید نایب اب .دشیم یقلت ییش هکلب صخش هن وا .دوب قلعتم رادقح هب نز

 دعب و رهوش ای ردپ ،هداوناخ سیئر تیمومیق تحت ،هجوز ای هناخ رتخد ینعی ،یتابسانم ره رد

 هدیدرگن نییعت يزرم و دح چیه هناخ هدنامرف يارب .تفرگیم رارق ناشنانیشناج اهنآ گرم زا

 دننامه ،دننکیم تفایرد هیثرا ای و هیده ناونع هب اههچب ای و نز هک ار هچ نآ ره .تسا

 ار اههچب ،دراد قح ردپ ،قیقد تاعالطا يانبم رب .دریگیم قلعت هناخ ياقآ هب ،ناگدرب دمآرد

 .دشورفب ،ندرک صقان ای و ندناسر لتق هب ،ندش هدیشک یگدرب هب تین اب ار اهنآ ،دنک جارخا

 .تسا هدیدرگ دروخرب حطس مهً الماک و عون کی هب هدرب و نز هب هک ،تفای ناوتیم تارک هب

 ياهراک دیاب و یتسه نم يهدرب وت :دیوگب  B و A رگا هک تسا هدش حیرصت دروم کی رد

 نشور ات یعدم ياعدا ،دوش هدیشک هاگداد هب اعدا نیا و ،یهد ماجنا نم تمدخ رد یگدرب

 هیلع يوعد نیا رگا .دهد ماجنا ار یگدرب راک دیاب صخش و دوش ماجنا دیاب هاگداد يأر ندش

 ».دهد ماجنا ار راک نامه تسیابیم نز نآ ،دشاب نز کی

 لثم یهقف بتک ای و ناتستاد رازه ناگدام لثم یناساس نارود زا یقوقح دانسا يهیلک

 طسوتم و الاب تاقبط نانزً اساسا ،دناهدرک ثحب نانز و هداوناخ دروم رد هک تسیاش ان تسیاش

 اهنت و هعرزم رد شرهوش یکمک راک يورین اهنت هک یعراز نز ًالثم .تسا هدوب رظن دروم



   

 

102 

 تاناویح هب نداد هفولع ،اذغ نتخپ ،اههچب تیبرت لیبق زا ،هناخ ینورد لیاسم يهدننک هرادا

 و کیرات ناتسناتشد رد زور نیدنچ نتسشن تصرف اجک ،یگدعاق نامز رد ،دشابیم ...و

 تسد ،راک يهسورپ رد وا .دنک راک هعرزم رد یگدعاق نارود رد دیاب وا .دراد ار درس و یناملظ

 اپرب شتآ و دریگیم رارق دیشروخ رون رد ،دنکیم قاشنتسا بوخ ياوه زا ،دنزیم بآ هب

 نانز ياهوبات مامت ،دیلوت رد تکرش تلع هب وا .دزپیم اذغ شرهوش و اههچب يارب و دنکیم

 و یلام رقف تلع هب نز نیا و دنکیم لام دگل و دراذگیم اپ ریز ار الاب تاقبط رد هدعاق

 يرگید سک .تسا شناکدوک رمعلامادام يهدننک تیبرت و یبرم اهنت ،دیلوت هب شایگتسباو

 .دنکیم کمک شرهوش هب اههنیمز مامت رد هک تسا یسک اهنت وا .دوش وا نیشناج دناوتیمن

 و هدوب رادروخرب هداوناخ رد ییالاو تلزنم و ماقم زا وا سپ .دخرچیمن هداوناخ خرچ وا نودب

 مامت تهج نیا هب ،دشابیم شرهوش نز اهنت وا .تسا شیاههچب و رهوش دیدش تبحم دروم

 .دراد دوخ يارب تسب رد ار شرهوش تبحم

 .درکن يدایز رییغت نایناساس تنطلس نارود مامت رد ینز نینچ عضو

 یتیعقوم نینچ رد یعامتجا رظن زا یناساس ورملق نانز تیرثکا هک میوش روآدای تسین دب

 نیا نیب رد هداوناخ صخشم و هژیو تیعضو دروم رد زین دوجوم كرادم هنافسأتم .دندوب

 .دناتکاس شکتمحز تاقبط

 نیب رد هداوناخ تابسانم هب طوبرم دریگیم رارق هعلاطم دروم ریز رد هچ نآ تروص نیا رد

 :دشابیم طسوتم و فارشا تاقبط

 

 :تاجوز ددعت
 رظن زا .تشاد وا یلام تردق هب یگتسب ،دشاب هتشاد تسناوتیم  درم کی هک ینانز دادعت

 .تشادن دوجو دروم نیا رد درم هار رس رد یعنام چیه ینوناق

  :دیوگیم نس نتسیرک

 رد )ن - زیورپ ورسخ( ورسخ هک ار ینز رازه هس زا نت دنچ طقف ،ناتسب قاط راکش شقن رد«

 و ناگهویب ،ناگزیشود .دشیمن ریس لیم نیا زا هاگ چیه رایرهش نیا .مینیبیم ،تشاد مرح

 دیدجت لیم هک نامز ره .دروآیم دوخ مرح هب دندادیم یناشن اج ره رد ار دالوا بحاص نانز
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 ار رایع لماک نانز فصو نآ رد و داتسرفیم فارطا نایاورنامرف هب دنچ يهمان ،درکیم مرح

 رابرد هب ،دندیدیم هدش فیصوت تاصخشم اب ار ینز اجک ره رد وا نیرومأم و دادیم حیضوت

 »...دندربیم

 

 

  مراحم اب جاودزا
 يرما ناونع هب و هتفرگ تروص یگداوناخ تردق و تورث ظفح رطاخ هب جاودزا عون نیا

 هتشذگ ياهنارود هب تبسن یناساس نارود رد ییوشانز عون نیا .دشیم یقلت سدقم

 رد یلو ،تفرگیم ربرد ار فارشا ياههداوناخ زا یضعب و نایرابرد طقف و هدش رتدودحم

 .دشیم یقلت مومذم یعون هب مراحم اب جاودزا عامتجا يهندب

 

 هداوناخ رد ثرا يهلئسم و نز تیعقوم
 تیعقوم يانبم رب نز .دشابیم رییغتم ناکدوک و نز تیعقوم .تسا تباث هناخ رد درم تیعقوم

 هس زا حطس ود ای کی رد دناوتیم ،دروآیم دوجو هب هناخ رد درم اب هک ياهطبار و یعامتجا

 حوطس رد ثرا رظن زا ناشردام تیعقوم يانبم رب زین هداوناخ ناکدوک و دریگب رارق لیذ حطس

 .دنریگیم ياج فلتخم

 نز یهاشداپ -1

 )نز رغچ( نز رکاچ -2

 )Hawasrayun) نویارسوه ای نز يارسدوخ -3

 

 نز یهاشداپ -1
 يهزاجا اب ًامود و هدوبن شدام و ردپ دالوا اهنت ًالوا هک تسا نز یهاشداپ یطیارش رد نز نیا

 هب مدق راب نیلوا يارب ًاموسو دشاب هدرک رایتخا رهوش ینوناق نیزاوم مامت تیاعر و اهنآ
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 باختنا نانز یهاشداپ نیا نیب زا )هاشداپ يارب هکلم( ارسمرح یلگوس .دراذگ رهوش يهناخ

 .تسا هتفرگیم رارق اهنآ سأر رد و هدشیم

 و یگزره و یشایع ،سوه و اوه طقف ،فارشا يارسمرح رد نز یهاشداپ ددعت تلع -

 نیا زا یضعب .دوزفا نادب زین ار یسایس تلع دیاب ناهاشداپ دروم رد .تسا هدوب ینارتوهش

 .تسا هتفرگیم تروص ینیعم يهقطنم ای و روشک ود تدحو نیمضت رطاخ هب اهجاودزا

 و لوا نز یهاشداپ ییازان رتشیب طسوتم و لومعم ياههداوناخ رد نز یهاشداپ ددعت تلع -

 تارکفت رد ،هناخ میق يارب نیشناج ترورض زا هتشذگ اریز ،دشاب هتسناوتیم مود و لوا ای

 )یمالسا طارص( تاونیس لپ زا تسناوتیمن روکذ دالوا نودب یفوتم درم ،نامز نآ یبهذم

 ای Sardarih) شرسمه تیمومیق تحت رمع مامت نز ،یهاشداپ جاودزا رد .درذگب

 هب .دشابیم شیاههچب و نز جراخم رمعلامادام نیمأت هب فظوم رهوش و هدوب )»سونأم«

 هن ياهدنیآ رد ،شایهاشداپ رهوش توف زا سپ دوشیم روبجم یعون هب وا تهج نیا

 .دیامن جاودزا شایفوتم رهوش يهداوناخ زا يدرم اب نز رکاچ ناونع هب رود نادنچ

 بحاص ار هیثرا ٪50 رسپ و ٪50 نز یهاشداپ ،دشاب هتشاد رسپ کی طقف یقوتم درم رکا -
 ثرا ربارب ار شرهوش زا نز ثرا ،ییاج رد یناملآ پاچ یناساس قوقح باتک رد .دنوشیم

 ٪50 دسریم رظن هب یلو .تسا هتشون شرسپ ثرا ربارب ود رگید ياج رد و ردپ زا شرسپ
 .دشاب حیحص

 رتخد ره و رسپ کی يهزادنا هب نز یهاشداپ ،دشاب رتخد و رسپ دنچ ياراد یفوتم درم رگا -

 دوخ ثرا مهس ،هدرک رهوش رتخد .دنربیم ثرا رسپ ره مهس مین يهزادنا هب هدرکن رهوش

 قلعت وا هب هیثرا ،ردپ توف زا دعب تهج نیا هب .دومنیم تفایرد هیزیهج تروص هب ار

 .تفرگیمن

 .دربیم ثرا ار نز ییاراد مامت درم ،نز یهاشداپ توف تروص رد -

 جاودزا مه اب يرهاوخ و ردارب هک داتفایم قافتا یهاگ ،لیماف رد تورث ظفح يارب -

 ياههچب دروم رد یهاشداپ ثرا نیناوق و هدوب یهاشداپ جاودزا عون زا جاودزا نیا .دندرکیم

 .تسا هدشیم ارجا اهنآ
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 نز رکاچ -2
 هدوب مورحم ،نز یهاشداپ کی قوقح يهیلک زا هک دنیوگیم نز رکاچ لیلد نیا هب ار نز نیا

 یگدنز هناخ نآ رد نز یهاشداپ هک یتروص رد( تفرگیم رارق وا تمدخ رد و رظن تحت و

 ).درکیم

 :درکیم بیقعت ار فده ودً اساسا جاودزا نیا

 اههباوخمه شرتسگ -1

 داجیا جاودزا نیا رگید فده یصاخ طیارش رد .هداوناخ رد رتشیب راک يورین بذج -2

 .داد میهاوخ حیضوت ار نآ ریز رد هک دوب ثلاث صخش يارب يدنزرف

 :دوشیم نز رکاچ ،هداوناخ رد نز لاح ود رد

 جاودزا رگید درم کی اب وا زا ییادج ای و شرهوش توف و یهاشداپ جاودزا کی زا سپ رگا (

 .درکیم

 ردپ زا شیاههچب و رهوش زا نز ،جاودزا نیا رد .دوبیم درم زا رتتسپ يهقبط کی زا رگا (

 یقوقح اهنآ يارب دوخ همان تیصو رد یفوتم درم هک ینامز يانثتسا هب .دندربیمن ثرا

 شیاههچب و وا جراخم و تفرگیم قلعت هیرهم جاودزا لوا رد نز نیا هب .دوب هدرک نیعم

 نز رکاچ ،درم میمصت و لیامت تروص رد .دشیم تخادرپ رهوش فرط زا هناهام ای هنالاس

 ياراد ینز نینچ يارب تهج دنچ زا رییغت نیا .دوش لیدبت نز یهاشداپ هب تسناوتیم

 :دوب تیمها

 یهاشداپ رب يدراوم رد و تفاییم طلست رگید نانز رکاچ رب ،ءاقترا نیا زا دعب نز رکاچ -

 .دیدرگیم مکاح زین شرهوش نانز

 یهاشداپ هب وا لیدبت اب اریز .دوبیم شیاههچب يهلئسم ،نز رکاچ يارب ،لوا دنب زا رتمهم -

 و دنوش ردپ نیشناج )اهرسپ( دنتسناوتیم ًانوناق و دندربیم ثرا ردپ زا شیاههچب ،نز

 .دنیامن لقتنم دعب ياهلسن هب یهجو نیرتصلاخ هب ار وا نوخ

 وا نز یهاشداپ ،دشاب هتشادن دوخ زا يرسپ و دنک توف یهاشداپ جادوزا کی زا يدرم رگا -3

 دوجو زین وا رگا و شرهاوخ ،تشادن يرتخد رگا و شرتخد ،دوب هدرک توف زین وا رگا و

 دوجو يدرم نینچ رگا و ناکیدزن زا يدرم اب تسیابیم شاکیدزن نانز زا یکی ،تشادن
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 جاودزا نیا زا هک يروکذ دنزرف نیلوا .دوش رکاچ جاودزا دراو ،هبیرغ درم کی تشادن

 .دوب یفوتم یهاشداپ رهوش هب قلعتم ،دشیم یشان

 رد يدرم دقع هب ار هبیرغ نز کی شناکیدزن ،درُمیم جاودزا زا شیپ یناوج درم رگا -4

 و یفوتم ناوج هب قلعتم یمین ،دندشیم یشان جاودزا نیا زا هک ییاههچب .دندروآیم

 و هداوناخ رد تورث ظفح جاودزا نیا فده .دندوب ناشیقیقح ردپ هب قلعتم رگید یمین

 .تسا هدوب يدعب ياهلسن هب یفوتم درم يردپ نوخ لاقتنا

 نیا .دهدب هیارگ يرگید درم هب دادرارق قبط یتدم يارب ار دوخ نز تسناوتیم درم -5

 .دشیم دنمزاین هناخ رد نز کی دوجو هب مود درم هک دمآیم دوجو هب یتقو تابسانم

 :لثم

 .هناخ رد ناکدوک ندوب تسرپرس یب -

 ...و يرادهناخ فیاظو ماجنا رد نز يورین هب يزاین -

 ای و ارجا رد یشقن وا تاضارتعا و دشیم ماجنا هیارک دروم نز قفاوت نودب دادرارق نیا

 .تشادن دادرارق يارجا مدع

 هچ نآ ره و نز کلمیام و ییاراد ،تفرگیم تروص ینیعم تدم يارب هک جاودزا نیا رد

 نیا زا هک زین ییاههچب .دیسریم شلوا رهوش هب ،تفرگیم شتقوم رهوش زا هک زین ار

 .دنتشاد قلعت لوا رهوش هب ،دندشیم یشان جاودزا

 ،دهدیم ماجنا وا يارب هناخ رد نز هک ياهژیو راک لابق رد دوب فظوم تقوم رهوش

 :دسیونیم همولتراب .دیامن نیمأت لماک روط هب ار وا جراخم

 هدهاشم ،ییش ناونع هب ار نز هب تبسن نهک شنیب ًاددجم شرازگ نیا رد ناسنا«

 »...دنکیم

 هدوب لومعم نییاپ و طسوتم تاقبط نیب رد رتشیب ،رکاچ جاودزا عون نیا دسریم رظن هب

 يدوصقم ره يارب ،هناخ رد نز هب جایتحا تروص رد الاب تاقبط نادرم اریز ،تسا

  .دننک هدافتسا ارسمرح رگید نانز زا ای و دنروایب هناخ هب دیدج نز کی دنتسناوتیم

 فرط زا اهنت هن نز كارتشا مچرپ هک دیدرگ ثعاب یعامتجا يهدیدپ نینچ دوجو ،ًالامتحا

 یعضوم نینچ نایدا يهیلک هک هنوگ نآ ،كانتشحو يوبات کی ناونع هب مدرم ياه هدوت

  .دوش یقلت يداع يرما مه ياهزادنا ات هکلب ،ددرگن دروخرب ،دنراد نآ لابق رد
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 ندوب میق نس هب هک شدنزرف نیرتگرزب هب ار شنانز زا یکی يردپ هک داتفایم قافتا -6

 ،ردپ نز یهاشداپ و هدوب رکاچ جاودزا عون زا زین جاودزا نیا .دادیم يرسمه هب ،دیسریم

 .دشیم دنزرف نز رکاچ

 

 نویارسوه ای نز يارسدوخ -3
 نودب رتخد ،دومنیمن مادقا ...یلیلد ره هب ،دوخ رتخد نداد رهوش يارب عقوم هب ردپ رگا«

 هب نز يارب جاودزا نیا جیاتن .دوش زاجم ریغ جاودزا کی دراو تسناوتیم ردپ زا هزاجا بسک

 تیعضو و ردپ بناج زا وا جراخم تخادرپ هب ياهمطل نیرتکچوک اریز .دوبن راوگان هجو چیه

 تروص نآ رد ،دنک عطق تسناوتیمن ار دیدج تابسانم نیا رتخد رگا .دروآیمن دراو شایثرا

 قافتا مه مک یجاودزا نینچ نیا دسریم رظن هب .دیدرگیم مک ردپ زا وا يهیثا رادقم

 ییاههچب يرادهگن یگنوگچ دروم رد هک میباییم ار ینیناوق دروم نیا رد ام اریز ،هداتفایمن

 هب ًاددجم رگا اههچب نیا ردام هب دروخرب یگنوگچ ای و دندشیم لصاح جاودزا عون نیا زا هک

 .دناهدش میظینت ،دادیم نت ینوناق جاودزا کی

 ناشگرزب ردپ يهناخ رد یلو ردام تیمومیق تحت ،دندمآیم ایندب ییوشانز نیا زا هک ییاههچب

 زاهج شیپ ناونع هب یغلبم يرتخد نینچ هب دوب فظوم یّتح ردپ .دندشیم گرزب

(Nadelgeld) ثرا ردپ زا هناخ رتخد مهس فصن يهزادنا هب یّتح رتخد نیا .دزادرپب 

 لوحم وا هب اه هچب تیلوئسم مامت ،درکیم ددجم جاودزا ردام نیا هک یعقوم زا .دربیم

 يهداوناخ کی هب نز هک یتقو ،یجاودزا نینچ نایرج رد اههچب ردپ هک نیا دروم رد .دشیم

 رما نیا .تسین تسد رد یکردم ،تسا هتخادرپیم هقفن ناونع هب يزیچ ،تشاد قلعت لومتم

 نینچ ردام رگا یلو .تسا هدوب يرس يرما کی ،نایرج لک رب نداهن شوپرس رطاخ هب

 اههچب و ردام سابل و اذغ جراخم دوب فظوم ردپ ،تشادن يدمآرد ای و دوبیم ریقف ییاههجب

 )همولتراب( ».دزادرپب غولب نس ات ار

 ماک و نیجوز يهقالع و قشع جاودزا نیا فده ،دیآیمرب قوف لوق لقن زا هک يروط هب

 ریغ ،هدرکیمن بیقعت )یعامتجا ای و يداصتقا( ار يرگید فده نوچ و هدوب رگیدکی زا نتفرگ

 .تسا هدوب یعرش
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 قالط يهلئسم
  :تفرگیم ماجنا ناسآ رایسب نارود نیا رد قالط

 مادک ره و دنوش ادج مه زا دنتسناوتیم قفاوت تروص رد نز و درم .دوب درم اب قالط قح -

 .دننک باختنا يرگید رسمه هدنیآ رد دوخ يارب

 مادعا تازاجم رارکت راب هس اب و دشیم یقلت درم زا ینامرفان ،نز بناج زا قالط ياضاقت -

 دوخ لاوما و مزاول تسناوتیم درم زا ییادج تروص رد نز ،یناساس نارود رخاوا رد .تشاد

  .دشاب هتشاد هارمه دوخ اب ار

 .یناساس نارود رد ثرا يهلئسم و هداوناخ تابسانم زا دوب ياهمش تشذگ هک هچ نآ

 و هدوبن ناسکی یخیرات نارود نیا لوط رد نانز تیعضو هک دنهیم ناشن دوجوم ياهتکاف

 .تسا هدرک یتبثم تارییغت ،یعامتجا تالوحت ریثأت تحت مدق هب مدق

 تلع هب یلو ،تفر نیب زا راکشآ مسیکدزم و دروخ تسکش كدزم شبنج هک نیا دوجو اب

 نارود نآ نز یگدرب و تراسا ریجنز و لغ تسناوت ،داهن ناریا يهعماج رد هک ییاپرید ریثأت

 .دیامن لش يردق ار

 :دسیونیم همولتراب

 نهک نوناق .دناهتفر يرانک هب ینوناق ياهشرگن نیا رد اهزیچ يرایسب نامز لوط رد اّما«

 تامادقا اب ای و ددرگیمن هدایپ رتناوج لسن نیب لمع رد یلو .تسا یقاب يروئت رد زونه

 و راتفر میدق قوقح يانبم رب دهاوخب هداوناخ میق رگا و ددرگیم یثنخ نآ تاریثأت يرگید

 ناکدوک و نانز .دریگیم رارق شنایفارطا اب یقوقح يهناتسود ریغ لباقت کی رد ،دنک لمع

 تیعقوم نیا زا تسیابیم هک یتمس هب  ُانئمطم یناساس يروطارپما رد ناگدرب نینچ مه

 هب ياکتا تمس هب یگدرب زا جورخ .دندرکیم دوعص ،دنوش جراخ یگدرب یناور و یمسج

 ».دوخ

 هتشذگ ياهدنب ندش لش اب یلو ،دنتشادن دتس و داد قح ینوناق رظن زا نانز هک نیا دوجو اب

 ،هتشذگ زا هدنام اجب كرادم و دانسا یضعب .دنوش دراو هرابود یگدنز يهنحص نیا رد دنتسناوت

 یعدم نآ بناج کی هک تسا یتالماعم دروم رد اههاگداد يارآ و یقوقح ياهاوعد هب طوبرم
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 دوخ یلام روما رد ار دوخ نز دنچ ای و نز ،دادرارق يانبم رب هتسناوتیم درم .تسا هدوب نز

 .دیامن خسف ار دادرارق نیا تسناوتیم ،تسنادیم حالص هک ینامز ره وا یلو .دنادرگ کیرش

 اب دنتسناوتیم اهنآ ،دادرارق نیا دقع زا سپ .دنتشادن ار دوخ رهوش اب دادرارق خسف قح نانز

 تیصخش کی تروص هب نز دعب هب هلحرم نیا زا .دنوش دتس و داد و هلماعم دراو یثلاث صخش

 درکیم توف دعب و دشیم ضورقم هلماعم نیا رد رهوش رگا .دوشیم رهاظ عامتجا رد یقوقح

 نیا تخادرپ هب فظوم وا نانز ای و نز ،دنک تخادرپ ار دوخ ضرق تسناوتیمن یللع هب ای و

 تیصخش کی تروص هب ،دندرکیم يرادوخ تخادرپ زا نانز ای و نز نآ رگا .دندشیم ضرق

 .دشیم عوجر هاگداد هب اهنآ يهلئسم یقوقح

 ،دمآیمن باسح هب درم يهدرب رگید )نز یهاشداپ( نز ،یناساس يهسلس ینایاپ يهرود رد

 وا هب ار يزیچ ای و دادیم وا هب ياهیده رگا و دشیم بوسحم وا یگدنز کیرش هکلب

 لاوما ،شرهوش زا ندش ادج تروص رد نز .دریگب سپ ار نآ تسناوتیمن رگید ،دیشخبیم

 )...و یلامتحا تالماعم زا یشان دوس ،اهششخب ،هیرهم ،هیزیهج لثم( ار دوخ هب قلعتم

 وا ،رما نیا زا رهوش تعنامم تروص رد .دنک جراخ رهوش هناخ زا دوخ اب تسناوتیم

 .دبای تسد دوخ قوقح هب هاگداد قیرط زا تسناوتیم

 تلع هب اهنآ زا يرایسب و دوب هدرک دشر قباس هب تبسن نانز یمومع شناد و گنهرف حطس

 كرد ار يداصتقا و ییاضق نیناوق ،)ییزج دنچ ره( يداصتقا يهنحص رد ندش دراو

 .دندشیم طیحم نآ رب و دندرکیم

 یماگ نتشادرب و میدق ماظن ندیبوک مهرد يارب ار دوخ زیخاتسر ،یناساس نارود رخاوا نز

 هب مخ و چیپ رپ هار نیا رد زین ار یتبثم جیاتن و هدرک زاغآ ،يدازآ بسک و یگتسر دنب زا تهج

 .دش عطق یجراخ مجاهت رثا رد زاس نارود و یقرتم يهسورپ نیا یلو .دوب هدروآ تسد

 

 يوترپ اضرمالغ

 1995 ینوی 25
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 اـهتـشادداـی
 
i i -ناسنا نیزاغآ یگدنز و شنیرفآ دروم رد سدقم بتک رظن:  
 :لیجنا و تاروت رظن

 میزاسب ام هیبش قفاوم و ام تروص هب ار مدآ تفگ ادخ و :35 هیآ ،لوا باب ،شیادیپ رفس  -
 نیمز رب هک یتارشح يهمه و نیمز یمامت رب و میاهب و نامسآ ناگدنرپ و ایرد نایهام رب ات
 ادخ تروص هب ار وا دیرفآ دوخ تروص هب ار مدآ ادخ سپ :37 هیآ  .دیامن تموکح دنزخیم
 .دیرفآ هدام و رن ار ناشیا دیرفآ

 ینیب رد و تشرسب نیمز كاخ زا ار مدآ سپ ادخ دنوادخ :7 هیآ ،مود باب ،شیادیپ رفس  -
 قرشم فرط هب ندع رد یغاب دنوادخ و :8 هیآ .دش هدنز سفن مدآ و دیمد تایح حور يو
 تخرد ره ادخ دنوادخ و :9 هیآ .تشاذگ اج نآ رد دوب هتشرس هک ار مدآ نآ و دومن سرغ
 تفرعم تخرد و غاب طسو رد ار تایح تخرد و دینایور نیمز زا ار كاروخ شوخ و امن شوخ
 تعنامم یب غاب ناتخرد همه زا تفگ هدومرف رما ار مدآ ادخ دنوادخ و :16 هیآ .ار دب و کین
 ره يدروخ نآ زا هک يزور اریز يروخن راهنز دب و کین تفرعم تخرد زا ّاما :17 هیآ .روخب
 یکی و تفخب ات دینادرگ یلوتسم مدآ رب نارگ یباوخ ادخ دنوادخ و :21 هیآ .درم یهاوخ هنیآ
 مدآ زا هک ار هدند نآ ادخ دنوادخ و :22 هیآ .درک شیاج رد تشوگ و  تفرگ ار شیاههدند زا
 زا یناوختسا تسنیا انامه تفگ مدآ و :23 هیآ .دروآ مدآ دزن هب اریو و درک انب ینز دوب هتفرگ
 .دش هتفرگ ناسنا زا هک اریز دوش هدیمان اسن ببس نیا زا متشوگ زا یتشوگ و میاهناوختسا
 کی و تسویپ دهاوخ شیوخ نز اب هدرک كرت ار دوخ ردام و ردپ درم ببس نیا زا :24 هیآ
 .دوب دنهاوخ نت

 دوب هتخاس ادخ دنوادخ هک ارحص تاناویح يهمه زا رام و :1 هیآ ،میس باب ،شیادیپ رفس  -
 :2 هیآ .دیروخن غاب ناتخرد همه زا هک تسا هتفگ ًاتقیقح ادخ ایآ تفگ نز هب و دوب رترایشوه
 طسو رد هک یتخرد يهویم زا نکل :3 هیآ .میروخیم غاب ناتخرد يهویم زا تفگ رام هب نز
 تفگ نز هب رام :4 هیآ .دیریمب ادابم دینکم سمل ار نآ و دیروخم نآ زا تفگ ادخ تسا غاب
 زاب امش نامشچ دیروخب نآ زا هک يزور رد دنادیم ادخ هکلب :5 هیآ .درم دیهاوخن هنیآ ره
 يارب تخرد نآ هک دید نز نوچ و :6 هیآ .دوب دیهاوخ دب و کین فراع ادخ دننام و دوش
 دروخب هتفرگ شاهویم زا سپ ازفا شناد ریذپلد یتخرد و امن شوخ رظن هب و تسوکین كاروخ
 دندیمهف و دش زاب ناشیا يود ره نامشچ هاگ نآ :7 هیآ .دروخ وا و داد زین دوخ رهوش هب و
 زاوآ و :8 هیآ .دنتخاس نتشیوخ يارب اهرتس هتخود مه هب ریجنا ياهگرب سپ دننایرع هک
 نتشیوخ شنز و مدآ و دیمارخیم غاب رد راهب میسن ندیزو ماگنه رد هک دندینش ار ادخ دنوادخ
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 داد رد ادن ار مدآ ادخ دنوادخ :9 هیآ .دندرک ناهنپ غاب ناتخرد نایم رد ادخ دنوادخ روضح زا ار
 نادنزرف ملا اب منادرگ نوزفا رایسب ارت لمح و ملا تفگ نز هب و :16 هیآ .یتسه اجک تفگ 
 هب و :17 هیآ .درک دهاوخ ینارمکح وت رب وا دوب دهاوخ ترهوش هب وت قایتشا و دییاز یهاوخ
 زا متفگ هدومرف رما هک يدروخ تخرد نآ زا و يدینش ار تاهجوز نخس هک نوچ تفگ مدآ
 .دروخ یهاوخ جنر اب نآ زا ترمع مایا مامت و دش نوعلم نیمز وت ببس هب سپ يروخن نآ
 دنوادخ و :22 هیآ .تسناگدنز عیمج ردام وا هک اریز داهن مان اوح ار دوخ نز مدآ و :20 هیآ
 تسد ادابم کنیا هدیدرگ دب و کین فراع هک تسا هدش ام زا یکی لثم ناسنا انامه تفگ ادخ
 دنوادخ سپ :23 هیآ .دنام هدنز دبا ات و دروخب هتفرگ زین تایح تخرد زا و دنک زارد ار دوخ
 .دنکب دوب هدش هتفرگ نآ زا هک ار نیمز راک ات درک نوریب ندع غاب زا ار وا ادخ
 :نآرق رظن

 
 نارمع لآ يهروس
 :تفگ وا هب سپس ،دیرفآ كاخ زا ار يو وا ؛تسا مدآ دننام ،ادخ رظن زا ،یسیع لاثم :59 هیآ
  .دوب وا و "شاب"
 
  فارعالا يهروس
 .میدومن مهارف ناتیارب شاعم رارما لیاسو نآ رد و میدرک رقتسم نیمز رد ار امش ام :10 هیآ
 سپ ،میداد لکش امش هب سپس ،میدرک قلخ ار امش ام :11 هیآ .دیرازگساپس تردن هب امش
 سیلبا زج ،دندرک هدجس اهنآ ".دینک هدجس مدآ لباقم رد" :میتفگ ناگتشرف هب نآ زا
 زاب ندرک هدجس زا ار وت زیچ هچ" :تفگ وا :12 هیآ .دوبن ناگدننک هدجس اب وا ؛)ناطیش(
 ىدرک قلخ شتآ زا ارم وت ؛مرتهب وا زا نم" :تفگ وا "؟مداد نامرف وت هب هک ىماگنه ،تشاد
 رد ىناوت ىمن وت اریز ،ىورب نییاپ دیاب ،نیاربانب" :تفگ وا :13 هیآ .ىدیرفآ لگ زا ار وا و
 نم هب زیخاتسر زور ات" :تفگ وا :14 هیآ .".ىتسه هدشراوخ وت ؛وش جراخ .ىشاب ربکتم اجنیا
 وت هک ىیاجنآ زا" :تفگ وا :16 هیآ ".دش هداد تلهم وت هب" :تفگ وا :15 هیآ ".هدب تلهم
 زا نم" :17 هیآ .تسشن مهاوخ اهنآ نیمک رد وت میقتسم هار رد نم *،موش هارمگ ىتساوخ
 ساپسان ار ناشرثکا وت و دمآ مهاوخ ناشدزن اهنآ پچ و تسار تمس و ناشرس تشپ زا و ولج
 اهنآ نایم رد .هدروخ تسکش و ریقح ،وش نوریب اجنآ زا" :تفگ وا :18 هیآ ".تفای ىهاوخ
 ،مدآ ىا وت اما و" :19 هیآ .درک مهاوخ رپ امش همه زا ار خزود ،دننک يوریپ وت زا هک یناسک
 کی نیا هب یلو ،دیروخب دیلیام هک هچره زا اجنآ رد و نک تنوکس تشهب رد ترسمه اب
 ات ،درک هسوسو ار اهنآ ناطیش :20 هیآ ".دیوش هدولآ هانگ هب ادابم ات ،دیوشن کیدزن تخرد
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 لیلد نیا هب طقف ناتراگدرورپ" :تفگ و دنک نایامن ،دوب هدیشوپ اهنآ رب هک ار ناشیاه ندب
 نادواج تایح هب نتفای تسد و ندش هتشرف زا ار امش هک ،درک عنم تخرد نیا زا ار امش
 هیآ ".مهد یم امش هب وکین يزردنا نم" :درک دای دنگوس اهنآ يارب وا :21 هیآ ".درادزاب

 ،دندیشچ تخرد نآ زا هکنآ ضحم هب .داد بیرف ار اهنآ اه غورد اب نینچ نیا وا :22
 .دنناشوپب ىتشهب ىاهگرب اب ار ناشدوخ ات دندرک ىعس اهنآو دش نایامن ناشیارب ناشیاهندب
 هک مدادن رادشه امش هب و مدرکن عنم تخرد نآ زا ار امش نم ایآ" :داد ادن ار اهنآ ناشراگدرورپ
 سفن هب ام ،ام راگدرورپ" :دنتفگ اهنآ :23 هیآ "؟تسامش نمشد نیرت تخسرس ناطیش
 ".دوب میهاوخ ناگدنزاب زا ام ،ىنکن محر ام رب و ىشخبن ار ام وت رگا .میاهدرک متس شیوخ
 رد یتدم ات امش یگدنز لحم .دیورب نییاپ رگیدکی نانمشد ناونع هب" :تفگ وا :24 هیآ
 نآ زا و درم دیهاوخ نآ رد ،درک دیهاوخ یگدنز اجنآ رد" :تفگ وا :25 هیآ ".دوب دهاوخ نیمز
 یتنرتنیا نآرق زا اههیآ .تسا رسفم ریسفت زتنارپ نورد بلاطم( ".دش دیهاوخ هدروآ نوریب
 :.دناهدش هتفرگ
)http://www.submission.org/quran/reader/farsi/index.html  

 
i i i -طوبرم نامزاس  هک تسا دقتعم و دنکیم لیمکت ار ناگروم يروئت ،نمشریگ تاقیقحت 
 .دناهدرک بسک ناریا یموب نامدرم زا اهییایرآ ار رهاوخ و ردارب حاکن و یسنج تاقبط هب

 هک ،نیرهنلانیبرد .تسا كدنا رایسب ناریا يهنکس نیرتیمیدق نید يهرابرد ام تاعالطا«
 يهدیرفآ تایح هک دندوب دقتعم ،دندوب ناریا دجن يهنکس أشنم نامه زا نآ يودب يهنکس
 هچ نآ سکع هب تایح عبنم و هدییاز هن دوب هلماح نانآ رظن رد ناهج و ،تسا عونلابر کی
 هنهرب یعونلاهبر زا کچوک ياههرکیپ زا يرایسب ،رکذم هن و دوب تنؤم ،.دنتشادنپیم نایرصم
 ام ناسنا هک مییوگب دهدیم هزاجا ام هب تسا هدش ادیپ ناریا یخیرات لبق ام يهنکما رد هک

 هتشاد يرسمهً المتحم عونلابر نیا ✬تسا هدوب تادقتعم هنوگ نیا ياراد دجن یخیرات لبق
 .تسا هدشیم بوسحم وا دنزرف مه و رهوش مه دحاو نآ رد و ،هدوب عونلابر زین وا هک
 ار نارهاوخ و ناردارب نیب جاودزا أدبم میناوتیم ام هک تسا ییادتبا بهذم نیا رد کشالب
 ثرا ار نآ یموب للم زا نایطبن دعب و نایناریا .دوب جیار ایسآ برغم رد تداع نیا .مییوجب
 دیاب نییآ نیمه رد - دراد هقباس رتمک هک - رسپ و ردام نیب جاودزا ساسا نینچ مه و .دندرب
 )مالسا ات زاغآ زا ناریا( »...درک وجتسج
 تحت رشب یسنج تابسانم و اهزاین هک دیآیم رب نینچ دش هداد حرش نونک ات هچ نآ زا -3
 و لاکشا ،مکاح نید و ننس و بادآ هجیتن رد و مکاح ياهوبات ،يداصتقا تابسانم ریثأت
 .دریگیم دوخ هب یفلتخم ياهتیدودحم
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 نز و درم .دشابیم ماگیلپ تاذلاب ناسنا .تسا ناسنا یتاذ تایصوصخ زا یکی یماگیلپ -✬
 ار دوخ رسمه زا ریغ ،فلاخم سنج اب شزیمآ لیامت فلتخم ياهنامز و فلتخم طیارش رد
 تاعامتجا نیرتندمتم نوناق يرسمه کت هک يزورما ياهناسنا رد یّتح هزیرغ نیا .دراد
 و نز رد ،رسمه زا ریغ فلاخم سنج هب لیامت .دهدیم ناشن تدش اب ار دوخ ،تسا يرشب
 ای و نز يارب ار لیامت نیا ،یگنهرف و یسایس ،يداصتقا ماظن اهتنم .تسا دوجوم هشیمه درم
 تابسانم نونک ات یعامتجا فلتخم ياه ماظن رگید نایب هب .دنکیم دودحم ود ره ای و درم
 يهزرابم یعامتجا رد ردق هچ ره .تسا هدرک جراخ دوخ یعیبط ریس زا ار فلاخم ياهسنج
 .ددرگیم رتهدیدرب مد و رس و رتدودحم اهسنج تابسانم ،دشاب رتداح یمومع متس و یتاقبط
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