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”)https://www.radiozamaneh.com/291888(رش هلئسم و ینید یرکفنشور“ راتفگ زا هک غابد شورس هب تسا یرصتخم خساپ هتشون نیا

تسا هدرک داقتنا”)https://www.radiozamaneh.com/301199(تنوشخ و سدقم م ،ینید یشیدناون“ ناونع اب یا هلاقم رد

دیوگ یم غابد شورس

 و ”نید“ ریظن یا یعامتجا یاه هدیدپ یفسلف ِلیلحت رد مه ؛تسا هدش مهم یاطخ هس بکترم ،شیوخ تایعدم ریرقت رد رفکین«

 تبسن یرارقرب یپ رد هلاقم یاهتنا رد مه ؛هدرک هابتشا ینید ناشیدناون ءارآ و شرگن یدنبتروص رد مه ،هتفر اطخ هب ”یرادنید“

»تسا هدمآ رب ینید یشیدناون ۀژورپ و روگ هک ریک ۀژورپ نایم یهجومان

مزادرپ یم دراوم نیا هب لوا هب رخآ زا نم

هعمج ماما ماقم رد ،تسد هب گنفت ،ینید تموکح ربهر

ینید یشیدناون ۀژورپ و روگِکریک نایم هجومان تبسن

 شورس اب قح دروم نیا رد درادن دوجو یتبسن ،دهن یم مان ”روگِکریک هژورپ“ نآ هب غابد شورس هک یزیچ نآ اب ”ینید یشیدناون هژورپ“ نایم

 نخس ”ینید یشیدناون هژورپ“ دوجو زا میناوت یم یتسرد هب ام اما تشادن هژورپ روگکریک نروس هک دشاب نیا دناوت یم لوا لیلد تسا غابد

 ریگرد روگِکریک تسین خنس کی زا ،تسا هژورپ هک یزیچ اب ،تسا هژورپدض تفگ ناوت یم ای تسین هژورپ هک یزیچ نآ مییوگ

 هب مشچ و هدرک روبع اه هژورپ ینعی اه متسیس زا شیپاشیپ و تسا یدوجو یاه ”نآ ای نیا ای“ ریگرد ،تسا یقالخا یاه سکوداراپ

دنناشوپ یم ار اهنآ یور اه متسیس هک تسا هتخود ییاه ضقانت

 ار یو وا هک یسک تیعقوم ،میهاربا تیعقوم یسررب اب مه نآ دوب قالخا و نامیا نایم ضقانت دش ریگرد نآ اب روگِکریک هک یضقانت نیرتمهم

تسین ام ینید نارکفنشور شسرپ ،نیا ؟درب هار قالخا قیلعت هب دناوت یم نامیا ایآ ؟قالخا ای نامیا دناوخ یم ”نامیا راوسهش“

 شک دنک ینابرق ار لیعامسا هدمآ نآرق رد هک نانچنآ ای قاحسا شدنبلد دنزرف وا هک هداد نامرف ادخ میتسه انشآ همه میهاربا ناتساد اب

 اپ ریز ار قالخا دشاب رارق رگا اتح ،دهد یم ماجنا دیوگب شّبر هچ ره هک تسا یا هدنب نانچ میهاربا اما تسا یقالخاریغ تیاغ هب یرما دنزرف

 ؛دهد یم لتق هب نامرف ّبر دراد ار ینید یتسیرورت مادقا کی تاصتخم همه ،ناتساد تسا ینید رورت کی ناتساد میهاربا ناتساد دراذگب

 هچ دوشن هجوتم هک دنک یم یراک و دهد یم بیرف ار ینابرق ؛دنک یم ناهنپ نایفارطا زا ار راتشک هشقن ساوسو و تقد اب ؛دریذپ یم یرجم
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 تروص دراد رورت هک رخآ هظحل رد تعاطا و تسا نامیا اپاترس وا دنک یم قلعم ار قالخا نامیا مان هب نمؤم تسیرورت دتفا یم دراد یقافتا

 قیلعت تلاح زا ار قالخا ،هزجعم کی دنک ینابرق دنزرف یاج هب تسیرورت ردپ ات دتسرف یم ار یدنفسوگ ،دشخب یم گرزب بابرا ،دریگ یم

دروآ یمرد

 هکنیا ای ؟تسا هدرم ادخ ایآ ؟ارچ دنک یم راتشک ینید رورت و دوش یم قیلعت قالخا نامیا مسا هب زور ره دریگ یمن تروص هزجعم ام رصع رد

 بیوصت ار رورت شیپاشیپ نامیا عجرم و هدروآرد قیلعت تلاح هب ار قالخا رسکی نامیا هکنیا ای و ؟دتسرفب یدنفسوگ هک تسین شساوح

؟دبلط یم ار نایاپ هب ات نآ ماجنا و دنک یم

 یا دیوگب تساوخ یم وا دنک یم قلعم ار قالخا نامیا نآ رد هک ار یتیعقوم ،دنک یسررب ار ییانثتسا تیعقوم کی تساوخ یم روگِکریک

ینک رورت نامیا مان هب هک تسین هجوم ور چیه هب سپ ؛یتسین هناگی یانثتسا نآ هک وت ،یتسین میهاربا هک وت ،نمؤم

(ّرش هلئسم و ینید یرکفنشور“ راتفگ رد نم تسا هدش لیدبت هدعاق هب نامیا ناراوسهش طسوت قالخا قیلعت اما نونکا

https://www.radiozamaneh.com/291888(”متفگ نخس زیمآترارش ینامیا زا و مدرک هراشا تیعضو نیا هب

 مالسا تفگ ناوت یم هراومه دنک لیدبت هلئسم هب ار قالخا و نامیا هطبار هک درادن ار یروگِکریک یقالخا هسوسو نآ یناریا ینید یرکفنشور

 و نامیا لکشم ریگرد ینید یرکفنشور تخادرپن قالخا و نامیا هطبار هلئسم هب و درک مارآ ار دوخ نادجو نخس نیا اب و دراد دوجو یرگید

 تنوشخ هب و ؛]1[تیناحور یب ای تیناحور اب مالسا ،یوفص عیشت ،هقف ندوب هتسب ،یتنس تئارق لثم تسا یتالکشم ریگرد ،تسین قالخا

 و حرش و هتفرگ اپ نآ رد تعیرش هک ددرگ یمرب یا هعماج و ناهیقف هب تیاهن رد مه هقف یاهداریا و تسا هقف هب داقتنا دح رد دزادرپ یم هک مه

]2[هتفای طسب

 هراب نیا رد یحیضوت متسیس هنوگ ره هب هکلب ،ینید هاگتسدو مد هنوگ ره هب اهنت هن دوب ضرتعم ،دوب ناتستورپ اقیمع یحیسم کی روگِکریک

 حرطم ضرتعم روگِکریک یارب هک یلکش هب نامیا هک دشاب نیا دناوت یم ،تسین روگِکریک عون زا یشسرپ ناملسم رکفنشور شسرپ ارچ هک

ٔهمادا رد هک دراد دوجو یتعاط نآ یاج هب و ،درادن دوجو یمتسیس دض تروص نآ هب نامیا وا شیک رد هک تسین حرطم یسک یارب تسا

]3[دوش یم هدناوخ تعیرش هک دراد یتافیرشت و مسارم یگدنب نیا و تسا ینیمز ناطلس زا تعاطا

ینید ناشیدناون ءارآ و شرگن یدنبتروص

 دوجو یبسانت ”روگِکریک هژورپ“ وا لوق هب اب ینید نارکفنشور هژورپ نایم هک دیوگ یم وا دنک یم دیماان ینید نارکفنشور زا ار ام غابد شورس

 هتفرگ رارق غابد شورس داقتنا دروم هک”)https://www.radiozamaneh.com/291888(رش هلئسم و ینید یرکفنشور“ راتفگ رد درادن

 راتفگ نآ رد »دننیبب نید تایتاذ رد هکلب ،تایضرع رد هن ار ترارش هک دش هتساوخ ؛دش هدیبلط ینید نارکفنشور زا یرتشیب تماهش«

 و »؟دوب ینید نانچمه لاح نیع رد ،دید رش نید لصا رد ناوت یم ایآ ؟تسا یقطنم ینید رکفنشور زا یتساوخرد نینچ ایآ« دش هدیسرپ

 تأرج ،خیرات نمؤم نیرت یدج ،روگِکریک هک تسا یا ینامیا سکوداراپ نآ هلوقم زا ینعی ،تسا یروگِکریک شسرپ کی نیا« هک دش هدوزفا

»تسا هدرک ادیپ ار نآ اب یریگرد

 و هدرکن شسرپ اب ندش ریگرد یارب یشالت چیه یرادانعم لکش هب غابد شورس دش شسرپ حرط اهنت روگِکریک شنم هب رظن اب راتفگ نآ رد

 رب هدش حرط ِشسرپ نیا هک دنک یم دیکأت ،شدنناوخ یم ”روگِکریک هژورپ“ وا هک هچ نآ اب درادن یتبسن ینید نارکفنشور هژورپ هک نیا فگ اب

دیوگ یم غابد شورس ؟تسیچ هنیمز نآ دنیشن یمن ینید یشیدناون رکف هنیمز

 و ندرک کزب یپ رد هن ،هداد خر لبق نرق هدراهچ یط یمالسا -یناریا ندمت لیذ هک دنا یروما راکنا و ندیدن یپ رد هن ینید ناشیدناون «

 ِدنمشور زارحا و ”یخیرات یسانشرادیدپ”نوچ ییاه شور ندرک ماو اب هکلب ؛دناروما نیا زا هناعنصتم و هنافلکتم ینییبت نداد تسدب

 تنس و سدقم م رد جردنم ِمایپ و حور مهف و تشپ ِسپ تنس ِیداقتنا یناوخزاب یپ رد ،هتفای هار سدقم مرد هک ”یضرعروما“

 رایسب ۀلصاف ،مالسا زا هنایارگداینب تیاور و یتنس تئارق اب دنچره هک یشرگن ؛دنا ینونک راگزور رد اهنآ ینیرفآزاب و یدنبتروص و ینید

»دریگ یم رارق ربتس ِتنس نیا لیذ نانچمه لاح نیع رد ،دراد

 زین”)https://www.radiozamaneh.com/291888(رش هلئسم و ینید یرکفنشور“ راتفگ رد تسا تسرد دیوگ یم غابد شورس هچنآ لصا

 ،دوش یم هتخادنا ”خیرات“ شود هب نآ تیلوئسم هک تسا ”یضرع روما“ اب ینید یرکفنشور نایرج لکشم دشن هتفگ نیا فالخ یزیچ

 نانچمه نایرج هک نیا نیع رد ،تسا نآ زا هنایارگداینب و یتنس تئارق هکلب »ینید تنس و سدقم م رد جردنم ِمایپ و حور« اب هن لکشم

 شالت هک تسا هدش دنم هقالع دنک هضرع »ربتس تنس« نآ زا ون یریسفت دشوک یم ینید یرکفنشور دریگ یم رارق »ربتس ِتنس« نآ لیذ

 دوخ یکیتونمره تیعقوم رب یهاگآ ،یداقتنا هاگآدوخ کیتونمره کی طرش دنک هضرع کیتونمره ناونع ریز ،درب یم شیپ هک ار یا یریسفت
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 تنس ریز ینایرج دنک یم هضرع غابد شورس هک تسا ینامه لومعم یریگرد دوش ریگرد دوخ اب ینید یرکفنشور هک دبلط یم نیا و ،تسا

 تنس« نآ زا شکرد ؟تسیچ شیاه هزیگنا ؟دریگب هلصاف دهاوخ یم ارچ اما دریگب هلصاف هنایارگداینب و یتنس تئارق نآ اب دشوک یم هک ربتس

؟»یضرع روما« زا دنک یم زیامتم ار نآ یساسا هچ رب و تسیچ »ینید تنس و سدقم م رد جردنم ِمایپ و حور« زا شکرد ؟تسیچ »ربتس

 و روشک نومضم نیا اب یسایس تسا هدوب یا هژورپ ،دریگ یم لکش دیدج رصع هب ام دورو زاغآ نامه زا هک ینید یشیدناون ای یرکفنشور

 لصا هب یطبر تشادرب نیا ینید رکفنشور رواب هب تسا نید زا هدنام بقع تشادرب یگدنام بقع تلع کی و دنتسه هدنام بقع مالسا ناهج

 و تفایزاب ار لصا نآ یداقتنا و ون یشرگن اب یتسیاب ؛درادن »ینید تنس و سدقم م رد جردنم ِمایپ و حور« ،غابد شورس لوق هب ینعی ،نآ

تسا مسیلانویسان یرکف تکرح نیا رتسب دوش یم ناناملسم تفرشیپ ثعاب هتساریپ نید ؛تساریپ »یضرع روما« زا ار نید تاذ

 ای اهرصنع تسا یبای تردق و التعا یارب تلم خیگنارب و تفرشیپ هدیا نآ روحم هک تسا ریگارف و نالک یژولوئدیا کی مسیلانویسان

 هطخ رد مک تسد ،مسیلانویسان دنک یم هلباقم نید داهن اب مسیلانویسان هک ییاج رد اتح تسا ینید ،ییارگ یلم زا ییاه تیاور و اه هجهل

 یور رب ار ”نارگید−ام“ یزاس هلباقم و هدرک یلم خیرات دراو ار ینید تنس زا ییاه شخب ،یمیهاربا نایدا اب هدنوش یفرعم هدرتسگ یگنهرف

 ظاحل هب لوحت دوش یم لوحت شوختسد راچد دیدج رصع رد مه نید دنک یم راوس ”نارفاک−نانمؤم“ ینعی نآ اب هباشم ینید یزاس هلباقم

 دوخ یژولوئدیا ناونع هب مسیلانویسان رت قیقد ینایب هب ای و دنک یم داجیا مسیلانویسان هک دریگ یم تروص یا یسیطانغم نادیم رد یسایس

دوش یم صخشم یبای تردق و تفرشیپ یارب تهج نییعت و نوریب و نورد زیامت اب نادیم نیا تسا نآ زا هدمآرب

 داجیا یبطق یاضف کی ینید هزوح هب دورو رد ،دیدج ریگارف یژولوئدیا یلصا رصانع زا یکی ناونع هب ،تفرشیپ )ideologeme( مژولوئدیا

 ار مژولوئدیا نیا یتنس هاگتسد دوخ رگید فرط زا تسا یگدنام بقع ثعاب ینید هزوح یتنس هاگتسد هک دوش یم داجیا شرگن نیا دنک یم

 لکش شیارگ ود سپ دراذگ یم شیپ تفرشبپ هب هدارا زا یلیدب عون ناونع هب ار دوخ هک دنک یم لاعف ار یتردق هب هدارا نآ رد و هدرک ینورد

 هک دهن یمرب نینچ و دشیدنا یم سکعرب تسرد هک یهاگدید و دناد یم یلم یگدنام بقع ثعاب ار یتنس هاگتسد هک یشیارگ ،دریگ یم

دبای التعا تلم ات دریگ تروص ینید یشزیخ یتسیاب سپ ؛هدش ثعاب ار یلم یگدنام بقع هک تسا هدوب هاگتسد نیا یتردق مک

 هدشن زاغآ نابهذم یتنس نایم رد میسنیمخ دمآرب اب نامزمه تاکیرحت و وا ناوریپ و ینیمخ و مالسا نایئادف ،نیملسملا ناوخا اب مسیمالسا

 تردق یزاسزهجم هب هدارا و یلم هدارا تروص هب ار دوخ ینید یتنس تردق هب هدارا هک دش زاغآ ییاجنآ مسیمالسا تسا هتفاین شرتسگ ای

 هک دزاس یم ار یفیط ینید یشیدناون دوش یم زاغآ یرکف شهج نیمه اب تسرد مه ینید یشیدناون درک فیرعت نردم کینکت اب یمالسا

 یارب تفرگرب ناوت یم ار یحلاصم هچ نآ زا و تسا هدوب یگدنام بقع ثعاب دح هچ ات تنس هک ددرگ یمرب نیا هب نآ نورد رد اه توافت

 نییعت رس رب بالقنا زا سپ تسا ینید یشیدناون نایم رد بتکم و هقباس دقاف ،ضیعبت و تنوشخ دقن هیواز زا تنس هب داقتنا تفرشیپ

 ناشدوخ همانرب هک یتنس هزوح زا ناگدمآرب و تفرگ الاب فالتخا تردق فیط نورد رد ،دننک تیریدم ار نآ یناسک هچ هکنیا و تفرشیپ همانرب

دندنار هیشاح هب ار ینید یرکفنشور هب موسوم نایرج ،دنتشاد رادتقا یارب ار

 یراکمه هنامیمص نآ اب ،درک یم راوتسا نوخ رد ار دوخ یاه هیاپ یمالسا تردق هک یا هرود رد و ،درکن زاغآ تردق دقن اب ینید یرکفنشور

 هاوخددجت و ارگ تنس گرزب نایرج ود نایم یناریا هعماج رد هک یا یداینب زیتس دش زاغآ نید زا یتنس تئارق دقن اب ییادتبا یدنبزرم تشاد

 و دوب هدرتسگ یسب هک تشاد دوجو  ینیبانیب و لایس یورین کی هعماج رد تشاد باتزاب مه تلود و نید یاهرداک فیط رد تشاد دوجو

دنک راگزاس ون یایند اب لاح نیع رد و دنک ظفح ار نآ ،دنک هضرع تنس زا هزات یتئارق تساوخ یم هک دشاب یرکف یعامتجا هیاپ تسناوت یم

 هنافوسلیف یتیناقح اب ،تسا هناسانش هعماج یلیلحت عوضوم هک یهاگیاپ شاد لیلد هب یعامتجا یتیعورشم نایم تشاذگ قرف دیاب اما

 هک یرکف دنک یمن داجیا یا یفسلف تیناقح چیه یتخانش هعماج هیجوت نیا دراد یهجوم دوجو ینیبانیب هاگیاپ نآ ربانب ینید یرکفنشور

 اب هتخیمآ یاه ترارش زا نید لصا سناد اربم ،تسا یشوپاطخ ینعی ،تسا هسیدوئت عون کی ،دنا هدرک هضرع نونک ات ینید نارکفنشور

 هب اتح و ینید هاگتسد هب ار ترارش هک ییاجنآ دریگ یم یداقتنا یا هیوس هسیدوئت نیا هک تسا تسرد تسا لاح و هتشذگ رد نآ خیرات

 اب کنیا و هتشاد دوجو یگنهرف هتشذگ رد رکف نیا ماخ هدام درادن یفسلف یشزرا و تسین یصاخ رکف زونه نیا اما ،دنادرگ یمرب تهاقف

 دراد جاور نآ شنم و ینید هزوح دقن تروص هب هعماج رد نشور شیبامک یتروص هب ،دنراد نید یامعز تموکح زا مدرم هک یکیدزن  هبرجت

 هتخیمآرد هزوح ندوب هتسکشرو مالعا یارب تسا دعاسم اضف و دراد دوجو مروت و یگنیدقن هیور یب تشابنا نآ رد ،تسا هدز نارحب نید رازاب

ون یشزرا و زرا هدعو نداد و ،تلود و نید

 رب یهاگآ یکیتونمره درکیور طرش شیپ دناوخب یکیتونمره عون زا یا یناوخزاب ار دوخ هک تسین هتسیاش تنس زا هبنج نآ ای نیا دقن

 تنس« نآ هرطیس اب دوش یم صخشم زیچ ود اب تیعقوم نیا ام یگنهرف هطخ ینید یرکفنشور دروم رد تسا دوخ یکیتونمره تیعقوم

 روحم هک ،ددجت مه و تنس دقن مه ،تسا مزال هناگود یدقن سپ رگید یوس زا رادتقا و تفرشیپ یژولوئدیا و وسکی زا »ربتس

دنیشن یم تردق دقن یژولوئدیا دقن نوناک رد و تسا یژولوئدیا دقن مزلتسم یکیتونمره درکیور تسا تردق هب هدارا ناش یگتخیمآ
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 ار ینامیا تردق زج دسانش یمن تیمسر هب دنک قلعم ار قالخا دهاوخب هک ار یتردق چیه دوش یم کیدزن تردق دقن هب متسیس دقن اب روگکریک

 یا یریگ تهج ؛درک یریگ تهج نآ هب رظن اب ناوت یم روگکریک رظن زا اما ،تسین ریذپرارکت هک دیامن یم خر ییانثتسا تیعقوم کی رد اهنت هک

 ینید نارکفنشور ایآ دش هدیسرپ”)https://www.radiozamaneh.com/291888(رش هلئسم و ینید یرکفنشور“ راتفگ رد تسا تردق دض هک

 فسأت لامک اب دیاب ار وا نخس نیا و ،هن دیوگ یم غابد شورس تسا حرطم روگکریک یارب هک دنوش یا هلئسم نامه ریگرد دنناوت یم مه

دسرب »هژورپ« دقن هب ،دسرب تردق دقن هب هک تسین شا»هژورپ« رد الوصا و تسا هدیسرن متسیس دقن هب ینید یرکفنشور تفریذپ

]4[یرواب تاذ و  تاذ عوضوم میزادرپب موس هتکن هب

نید ”تاذ“ لیلحت

 هدیسر یدیدرت و هسوسو نآ هب مک تسد روکگریک هک مینک قفاوت ؟دز یژولوئدیا دقن هب تسد لاح نیع رد و تشاد ینید نامیا ناوت یم ایآ

 ،ارچ نافرع رد ،دیسر یدقن نینچ هب ناوت یمن نید بوچراچ رد ،یناملآ رصاعم فوسلیف ،تَهدِنگوت تسنرا دید زا اما تسا دقن همزال هک تسا

]5[دوش یم صخشم یتسه رد ندش اهر و دوخ زا روبع اب هک ینافرع اب مه نآ

 نیا دنا هداد ناشن ار دوخ یچوپ خیرات لوط رد هک دنک یم راک ییاه هدعو اب هدش یداهن نید ؛تسا قداصان نید تهدنگوت تسنرا رظن زا

 ریوزت اب ینید دهز ؛دنتسه راکایر نید بابرا تسا هدش نایب یعون هب مه ام ینافرع و کاکش تایبدا رد ،دنز یم نید هب تهدنگوت هک یماهتا

 و نانهاک هب هن دنادرگ یمرب نید دوخ هبً اتحارص ار لکشم تهدنگوت هک تسا نیا رد توافت دنتسه چوپ ظعاو و هیقف یاه هدعو ؛تسا هتخیمآ

 دنک یم تیوقت ار نآ نید و دهد یم نادیم نید هب هک ددرگ یمرب یا یهاوخدوخ هب ینید یتقادص یب ،تهدنگوت رظن هب نآ تافیرشت

 ؛دنرب یمرس هب یقالخا قیلعت یاضف کی رد هراومه نید یامعز دروآ یمرد قیلعت تلاح هب ار قالخا هک دور یم شیپ ییاج ات ینید یروحمدوخ

 رد ار ینید نامیا ،تهدنگوت دب یزیچ و دوش یم بوخ یزیچ ناش صیخشت اب و دننک یم ینید هفیظو ساسحا ،دنهد یم صیخشت اهنآ

تسا هنالد هداس ،دشابن هناقداصان رگا ینید نامیا وا رواب هب دنیب یم قالخا اب یاگزاسان

 ،دهد یم رارق یتسه نوناک رد ار ام دوخ عقاو رد و ادخ هک ددرگ یمرب یا یهاوخدوخ هب نید نوچ هک تفگ ناوت یم تهدنگوت دقن زا هدافتسا اب

 هک تسا ینید نآ نید دوخ دوش یم دوخ کی یاراد ام دوخ نید ناونع هب و دشاب ام دوخ نید دیاب نوچ ،دبای یم روحمدوخ یدوجو زین دوخ

 هتخاس ادتبا زا هک یدوخ نآ ینعی ،نید ”دوخ“ دقن هب داد طسب ناوت یم ار یروحمدوخ رب تهدنگوت دقن سپ تسا نانمؤم دوخ حرصم نید

 یراذگزرم هغدغد ،تسا دوخ هغدغد نید خیرات مامت دوش یم هتشاذگ قرف دوخزج اب دوخ نایم هک ییاج نآ دید ناوت یم ار نآ و دوش یم

تسا یرگید و دوخ نایم

 دنکن شالت درف هک هاگنآ و دناد یم هک دناد یم ینآ زا رتشیب دنکن دومناو یسک هک هاگنآ مینز یم فرح یرکف تقادص  زا« دیوگ یم تهدنگوت

 یتقادصیب]6[»تسا تقیقح هب هدارا ،دیوگ یم هداس ینابز هب هچین هک هنوگنآ ،شنم نیا دنتسه هک دیامنب ینآ زا رت لدتسم ار دوخ تایرظن

 هب هدارا هدش یداهن یاه نید دروم رد هک ،دنیشنب نآ یاج هب یرگید زیچ و دشاب هتشادن دوجو تقیقح هب هدارا هک تسا ییاجنآ حیضوت نیا اب

 نأش یا هدع و دنوش لسوتم دیاب یا هدع ،دنوش نوعلم یا هدع و راگتسر یا هدع ،دوش لصا دوخزج و دوخ زیامت هک ییاج تسا تردق

 یمهم م چیه مینک یسراو ار ناشخیرات و میناوخب ار اه م نظ ءوس اب دیاب ام ور نیا زا تسا هدش لامیاپ تقیقح رگید ،دنبای یم تعافش

 قداصان یملع ای یفسلف م ،لباقم رد شدنمان یم یرکف تقادص تهدنگوت هک تسین یتیفیک نآ زا یرب ینید سدقم یاه م نوچ

 ار ینید م اما ،میناوخ یم تقد اب ار یملع و یفسلف م نک محیحصت یناوت یم ،نک مدر یناوت یم ،متسه هک منیمه دیوگ یم اریز ؛تسین

 اه باسح تروص و یراجت یاه یهگآ ای دسیون یم دوخ هرابرد رادرس ای ناطلس کی هک ار یا همان شیاتس هک هنوگنامه ،میناوخب نظءوس اب دیاب

میناوخب نظءوس اب هک تسا مزال ار

 تسین مولعم ،درادن تاذ نید نوچ هک تروص نیا هب دننک یم رارکت ار یا هشیلک لالدتسا کی نارگید و غابد شورس درادن تاذ نید

 و ینتفایتسد ار تاذ نآ نانآ و دراد تاذ نید هک دندوب دقتعم میدق نارادنید تسا دیدج لالدتسا نیا]7[دینک یم هچ هجوتم ار ناتنظءوس

 اما تسا هدش ضوع هنامز نونکا هناتخبشوخ اما دننادب نید تاذ زا هدمآرب مه ار نارفاک شک هک دنتشادن ییابا دنتسناد یم یندرک یفرعم

 ایآ ؟میراد هراشا یزیچ هچ هب میناد یمن ،مینز یم فرح هک مالسا هرابرد ایآ مینز یم فرح هچ هرابرد میراد هنامز نیا رد هک تسین مولعم یهاگ

]8[؟دشاب نید دوخ هجوتم دناوت یم ام نظءوس
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 کی نید مییوگ یم رهوج ای تاذ نآ هب هک تسین یزیچ نید دوخ سپ ،تسین اهزیچ هلوقم زا یسانش یتسه رظن زا نید ؟تسیچ نید دوخ

 ،دنک یم راوتسا مادم ار دوخ ینعی ،تردق هب هدارا یاراد دراد دوجو یا هژوس نآ رد و دوش یم عورش ییاج زا هک تسا یناتساد ،تسا ناتساد

 ار شورملق مادم و دریگ  یمرب دناد یم مزال و دیفم شرتسگ و اقب یارب هک ار ییاهزیچ شطیحم زا ،دراذگ یم قرف شطیحم و دوخ نایم

 دنهد تبسن وا هب یا هزات باقلا ،دننک قاصلا نآ رد یا هزات سکع ،دننک دیدمت ار وا  همانسانش زور ره هک دنراد دوجو یناسک دهد یم شرتسگ

دوش یم هدرب تسد اهنآ رد و دنوش یم ضوع یهاگ اما ،دنوش یم یناگیاب اه همانسانش

 رداص مالسا یارب یا هلئسم یب  همانسانش میناوت یم ام الثم دناوت یم یرآ ؟دشاب یقیقح دناوت یم نید کی یارب هدش رداص  همانسانش ایآ

 و نم هک ییاه همانسانش هیبش شیبامک دنتسه ییاه فیصوت اما ،دنتسین طلغ اهنآ دنسیون یم اه فراعملا  هریاد رد هک ییاه م هب هیبش ،مینک

 ار ممسا ،دیتسه هک امش دسرپ یم سیلپ رومأم تسوا همان یگدنز ام همان یگدنز هک یراج یدوخ و میراد یا همانسانش دوخ کی ام میراد امش

 شسکع هک متسه ینامه ینعی ؟”متسه مدوخ“ هچ ینعی متسه مدوخ هک دنک یم لوبق مهد یم شناشن ییاسانش تراک دیوگ یم میوگ یم

 ینعی دوب شدوخ ،مدید نم دیوگ یم دهاش کی ؛هن میوگ یم ؟دیدش ثعاب ار فداصت نیا امش دسرپ یم رومأم دنیب یم ییاسانش تراک رد ار

 وا ،دوب رگید رفن کی میوگ یم نم و یدوب تدوخ ،ارچ دیوگ یم دهاش مدوبن مدوخ نم هک میوگ یم نم ؟هچ ینعی ”دوخ“ ؟دوب شدوخ هچ

 و مور یمن ور زا نم اما تفگ دنهاوخ هچ نم هب تلاح نیا رد سیلپ نآ و دهاش نآ هک دینزب سدح دیناوت یم متسه مدوخ نم اما ،دوب شدوخ

 اب تخیگنارب ار فداصت هک ار یدوجوم نآ هک درادن دوجو یلیلد و ،مرادن یتباث تاذ ،متسین زیچ نم ،متسه ییارگ تاذ فلاخم هک میوگ یم

؟تسا تسرد ملالدتسا ایآ دننک یکی نم

 ندش رد هک دراد یتیصخش ناتساد نیا و تسا ناتساد کی هک متسه یگدنز کی ،مراد تیوه کی اما ؛مرادن تاذ سپ ،متسین زیچ نم

دوش یم نم ناتساد ،ناتساد نآ هک تسا ییاور توبث نیا رطاخ هب تسرد و دراد ییاور توبث کی اما تسا

 نآ یارب میناوت یم ،مینک لیلحت میناوت یم ار تیوه نآ مییوگ نخس ییاور تیوه کی زا میناوت یم مه صخشم ینید نوچ یا هدیدپ دروم رد

 دارفا تیصخش هرابرد یزیچ دارفا همانسانش هک هنوگ نامه یا هیاپ تاعالطا یخرب یواح مینک مهارف ینتم ینعی ،مینک رداص همانسانش

؟میسانش یم هنوگچ ار نید رتکاراک اما دشاب هتشادن نید رتکاراک هب یا هراشا چیه دیاش مه م نیا ،دیوگ یمن

 یقالخا تیلوئسم شاد هجیتن رد و یقالخا رادرک ناکما ”صخش“ هب هک اه ییاناوت و اه تیصوصخ زا یا هعومجم زا تسا ترابع رتکاراک

 نآ رب غابد شورس هچنآ دزیگنا یمرب”راگزومآ“ ماقم رد هچنآ هب رظن اب میسانش یم ار نآ هک تسا تیصخش و دادعتسا یاراد مه نید دهد یم

 هتسناد یرتکاراک نامه یتسیاب ،دشابن ییوزرآ و موهوم زیچ کی دهاوخن رگا ،دهن یم مان »ینید تنس و سدقم م رد جردنم ِمایپ و حور«

 قرف تیعقاو اب مایپ نایم مادم و درک ییوگ هفازگ ناوت یم هتبلا دهد یم ناشن ار دوخ تنس فاشکنا نایرج رد و خیرات لوط رد هک دوش

؟مسیشاف هدیدنسپان تیعقاو اب یندیدنسپ لیصا مسیشاف کی نایم میراذگن قرف ارچ دشاب هجوم رگا ییوگ هفازگ نیا اما ،تشاذگ

 اه  هثداح رد ار ناتساد کی یاه تیصخش تیوه میسانشب ار نآ هژوس میهاوخ یم هک میراد یناتساد ام تسا ییاور تاذ کی رتکاراک ،رتکاراک

 هژوس رتکاراک نآ رد هک مییآرب ییاه تیعقوم یوجو تسج رد یتسیاب ینعی ،میراد زاین یسانشرادیدپ کی هب ام سپ میسانش یم اه تیعقوم و

 رد ار تناتسود هک دیوگ یم ام هب هدومزآ تمکح کی دهد یمن ناشن ار دوخ رتکاراک یتیعقوم ره رد دوش رادیدپ − تسا نید هک − ام رظن دروم

 نیمادک رد ؟میریگ رظن رد ار اه تیعقوم مادک تسیک یعقاو تسود هک دوش مولعم هاگنآ ،دش ریطخ هک تیعقوم سانشب یتخس تقو

 نآ ،تسا لدج عضوم نییعت ،تسا ثحب لحم نییعت لاح نیع رد انعم نیا رد هاگیاج یپ زا شسرپ ؟دوش یم نایامن تیصخش اه هاگیاج

topos ار لدج لاح نیع رد و یرادیدپ زاتمم تیعقوم دوش یم هدناوخ Topica نیتال هب هک دیوگ یم Τόποι نآ هب وطسرا هک تسا یزیچ

)topology( یژولوپوت ار نآ یسررب و ییوج یپ و میناوخ یم

 و تسیز طیحم( ناهج اب ههجاوم تیعقوم و یشک هرهب ،ضیعبت ،تنوشخ یساسا تیعقوم راهچ هب ،منک یم هراشا سوپوت راهچ هب اجنیا رد

 نخس مه هلئسم زا میناوت یم تیعقوم یاج هب دوش یم یرپس اه تیعقوم نیا رد خیرات لوط رد یناسنا کاندرد یگدنز )رگید نارادناج

 و میراد رظن ناتساد هب نوچ میریگ یم رظن رد ار تیعقوم تسخن اما تیعقوم دوخ هن دشاب حرطم تیعقوم رس رب ثحب یتقو مییوگ

 هژیو یراتفر نداد ناشن و هژیو تیعقوم کی رد یراتفرگ دراد یراتفر هچ تخس یاه تیعقوم نیا رد ام رظن دروم هژوس میرگنب میهاوخ یم

؟مییوگ یم هچ هاگنآ ،دوش رارکت لاس ۱۴۰۰ ،لاس ۱۰۰ ،لاس ۱۰ قافتا رگا اما تسا قافتا

 هچ نآ زا ،مینک یم رت گنت و رت گنت ار تیعقوم و میراذگ یم تیعقوم رد ار م میناوخ یمزاب ار سدقم م ،کیژولوپوت کاردا نیا هیاپرب

 زاب ار نآ ،میراذگ یم دوخ ربارب رد ار سدقم م مینک لامعا میناوت یم مه تروص نیا هب ار نظءوس کیتونمره نیا ؟میونش یم یمایپ

 ار اه تیعقوم نیا و دنشاب یشک هرهب و ضیعبت ،تنوشخ ،هطلس یاه تیعقوم زا هدمآرب هک میبایب یزیچ نآ رد هک یا هلمج ره رب ،میناوخ یم

 هاگن ”هحتافلا“ هب الثم دراذگ یم اج هب هچ م زا نظءوس کیتونمره نیا دینیبب دینک ناحتما میشک یم زمرق طخ ،دننک دیلوتزاب یعون هب
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 هیور هب ”تلالض“ قالطا اب ”بضغ“ اب ،”تمعن“ اب ،”تیاده“ اب ،ندوب ”دبع“ اب ،”کلام“ اب ،”بر“ اب دراد لکشم نظءوس کیتونمره دینک

 یاه سوپوت زا ،دنراد هراشا راهق تنطلس کی هیاس رد یشک هرهب و ضیعبت ،تنوشخ تیعقوم رد ندوب هب میهافم نیا همه مدرم زا یهورگ

]9[دننک یم دیلوتزاب ار اهنآ و ،دنا هدمآرب جنر

 نیمضت ار دوخ رارکت هچنآ دشابن دوخ رارکت شتایح رگا تسین نید ،نید دراد ییاهروتسد و اه قشمرس نید ،یتیعقوم ره رد راتفر یارب

 اب اتبسن یتیوه ،مییوگ نخس ینید تیوه زا میناوت یم هک تسا دوخ رارکت نیمه لیلد هب تسا یدبا یاهروتسد و اه قشمرس نامه دنک یم

 هکنانچ ،درادن یتافانم نید کی نورد رد یگتسددنچ اب رما نیا دراد یتابثاب اتبسن تیصخش هژوس نیا و تسا نید خیرات هژوس نید تابث

 دوجو اب ام هژوس و تسا نیعم یموق خیرات مه زاب ام خیرات دنتفا یم مه ناج هب و دنوش یم هتسد دنچ هک میسیونب ار موق کی خیرات میناوت یم

 خیرات رد هزات یلصف ندش زاغآ اب درادن یتافانم عوضوم نیا زاب و دریگ یم رارق خیرات کی نوناک رد نیکت یا هژوس ناونع هب شندش هراپدنچ

دروآ یم رادرک و تیصخش رد توافت دوخ اب هک یلصف ،نید

 زکرمت تسا ناش یراذگزرم نیمه ناش یهاگآدوخ رت هاگآدوخ یرگید و دوخ نایم یراذگزرم رد و ،دنا رتروحمدوخ یدیحوت یاه نید

 یداع مدرم نید دروم رد هک یزیچ ،دراد یحیرص ماکحا و اهزرم ،تسا حرصم نید نانهاک نید تسا نآ بابرا دزن رد ینید یهاگآدوخ

دب یتروص هب هچ ،بوخ یتروص هب هچ ،دننک لمع نید مغر یلع دنناوت یم مدرم ،دننک یم شومارف رت تحار مدرم تسین قداص

 هب ار یلاوز نینچ لیزوم تربور ”تیصاخ نودب درم“ نامر هژوس میا هدش اهرتکاراک لاوز رصع دراو ام اما ،تسا رتکاراک یاراد یخیرات نید

 یتیصاخرپ یاه هدیدپ اب تسا هدش رهاظ یمکحتسم رتکاراک اب مسیمالسا بلاق رد مالسا ،ندش رتکاراک یب رصع نیمه رد دراذگ یم شیامن

 اهنآ اب و درک کرد ار اه هدیدپ نیا ناوت یمن رتکاراک نودب دش ورایور ”تیصاخ نودب درم“ رتکاراک اب ناوت یمن ،مسیمالسا و مسیشاف نوچ

 طرش هب اما ،تسوکین ییارگ تاذ دض درکیور تسا یشک هرهب و ضیعبت ،تنوشخ یاه سوپوت هب تبسن تیساسح ،اشگ مهف رتکاراک داتفارد

دوشن مامت رش تاوذ ندیدن یاهب هب و دشابن اهرتکاراک لاوز رصع هضراع کی هکنیا

 هک دیوگ یم یسک یتقو ،مینییب یم ار نآ میالع نونکا مه دمآ دهاوخ دیدپ رتکاراک یبً اتبسن یا هژوس ناونع هب مالسا زا یعون ینامز اعبط

 لثم تسا یزیچ یرادنپ ؛میسانش یم یمالسا تیاور زا ام هک تسین ینآ وا مالسا مینیب یم مینک یم هک تقد ام و ،دراد ار شدوخ مالسا

 ،دیسرت دیاب مه الوکاکوک تکیتا نیمه زا اما دراد یمسا اهنت ردخم هدام نآ زا و تسین ”اکوک“ یواح نآ هیلوا هخسن قبط رگید هک ،الوکاکوک

 دیکأت یتسرد هب ،یناملآ رصاعم فوسلیف ،ترشیالش تربوه هک تسور نیا زا ،دهد قابطنا بسچرب اب ار اوتحم دهاوخب یکی دیاش نوچ

دنک یم

 اما اهنید و اه یژولوئدیا ۀنهپ رد ؛دنک ظفح ار دوخ ِنیزاغآ مان ،تسین ردخم ۀدام یاراد رگید هک ،رادزاگ ۀباشون نآ هک تفریذپ دوش یم«

 ۀمکحم هک تسین یکی نآ یگدیدنسپان هب ،دنایامن یم ررض یب ینعی ‘نردم’ ار دوخ هک ینییآ کش یب تسین یگداس نیا هب هیضق

 ِشیک نآ ِبظاوم ،دنا هدشن نوگرگد داینب زا هدیقع ِشیتفت ۀدنهد هولج قحرب ِتایمزج هک ینامز ات اما ؛تسا هدرک اپ هب ینید ییوجزاب

 تفای ناوت یم اهباتک رد نانچمه اما ار میدق ۀخسن دوش یم هیهت یدیدج ۀخسن قبط نونکا الوکاکوک دوب دیاب زین ررض یب رهاظرد

]10[»دناوخب مدرم یارب هنایوگراهنز و دنز قرو ار اهنآ ،دورب اهباتک نیا غارس هب دیاب نانچمه رگنشور

اه سیوناپ

 ناوتیم نآ أشنم و نید ینوناک م دوخ اب شندش ریگرد تهج هب شیرکف ریخا هرود رد ار شورس میرکلادبع ایآ هک تسین نشور زونه]1[

۳ هرامش سیونریز رد رتشیب حیضوت هن ای درک انثتسا

 هبرف هقف اب اما وا یریگرد تسا رویدک نسحم ،هتخادرپ تنوشخ عوضوم هب یدج روط هب هک یسک ،یناریا ینید نارکفشور نایم رد]2[

 یفسوی نسح دریگ یمن رارق قالخا اب داضت تیعقوم رد هاگ چیه ایوگ هک دراد دوجو مالسا لصا کی هیقب لثم زین وا یارب تسا یتنس

 و دشن هتخیر نوخ مه ردقنآ دیوگب دشوک یم و دنک یم یناوخزاب ار یمالسا تنوشخرپ خیرات مالسا هب تبسن هژیو رظن نسح اب مه یروکشا

 هتشاد اه تدهاجم هنوگ نآ زا و دنریگب قشمرس نایزورما هک تسین اور لاح ره هب و ،دوبن نآ راذگ ناینب و مالسا ریصقت ،دش هتخیر مه رگا

 ربیخ رد« هلاقم رد ،ربیخ گنج یارجام زا وا ریسفت هب دینک هاگن هنومن ناونع هب ،دونش یمن ار ناگدیدمتس یادص یناوخزاب نیا رد وا دنشاب

 ربانب و یراچان رس زا دمحم هک دراذگیم نیا رب ار ضرف دنادیمن ار ارجام هک مه ییاجنآ رد وا »)https://zeitoons.com/16706(؟تشذگ هچ

تسا هتشاد اور ار لام بصغ و یریگریسا و یزیرنوخ مکحم یلیلد
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 ندرک یبلق و ینورد اب و هتشاد مه ار دوخ یراکهظفاحم هتبلا هک تقیرط مسا هب دراد دوجو یمتسیس دض یاهدیا یمالسا گنهرف رد]3[

 و تقیرط داضت یرارقرب سفن لاح نیا اب ینیب یمن ار وا تیرابج ،یوش ناطلس قشاع یتقو تسا هدیشوپ مشچ تیرابج هلئسم زا ،تعاطا

تسا هدرب هار ندیشک سفن یارب نآ رد ییاضف داجیا ای متسیس بیرخت یاهب هب نآ یگدنزاس اجنآ و اجنیا و ،تسا هدنزاس تعیرش

 ات تسین مولعم زونه تسا ون ینامیا هشیدنا رد و تسا هداهن تقیرط قیرط رد اپ ،نید یانب یلازتعا میمرت یاج هب کنیا شورس میرکلادبع

 رد نیا و دنتسه ساره هب هتخیمآ و هناراک هظفاحم ،یجنگ ربکا طسوت هلمج زا ،دوش یم وا اب هک ییاه تفلاخم تفر دهاوخ شیپ دح هچ

 شوپاطخ ینعی ،تسا راو هسیدوئت شالت کی بوچراچ رد زونه ،هتفر شیپ هک ییاج ات ،شورس ”هنالوسر یاهایؤر“ هیضرف هک تسا یلاح

 عفر ار یتالضعم ،))http://zeitoons.com/9488(تس یرادیب ز هب هک یباوخ بتارم یهز هلاقم رد( دیوگ یم دوخ هک نانچنآ دهاوخ یم ،تسا

دنک

 هب لیصفت هب ،دراد یناوخزاب هب زاین راشتنا یارب اما هدشن رشتنم هک یمیدق یاهلاقم رد مزادرپیم عوضوم نیا هب راصتخا هب اجنیا رد نم]4[

دوش هدامآ راشتنا یارب یدوز هب هلاقم مراودیما ما هتخادرپ عوضوم نیا

تسوا رثا نیا هب رظن اب تهدنگوت هب عاجرا]5[

Ernst Tugendhat, Egozentrizität und Mystik. Eine anthropologische Studie. München 2004.

 زا ام رظن دروم باتک رد وا دوش یم بوسحم کیسالک هک دراد هراب نیا رد یا همانسرد تسا نابز هفسلف رد عجرم یداتسا تَهدنگوت تسنرا

 هک دراد ینایاپ و زرم تینم ناسنا تینم هب دراد هجوت هژیو هب اجنیا رد و دنک یم روبع یسانش ناسنا کی حرط هب سپس ،دزاغآ یم نابز لیلحت

 زا ود ره نافرع و نید دیوگ یم تهدنگوت دهد یم ناشن توربج و ایربک اب ار دوخ زرم-ارف نآ دزیگنا یمرب ار زرم-ارف زا یروصت ،زرم تسا گرم

 ار ییاهوزرآ ناسنا ؛دوش یم ظفح تینم نید رد دراد دوجو یساسا توافت کی ود نآ نایم اما دنریگ یم همشچرس ییایربک یلاعتم رما روصت

 ،تسا هلغشم ،تسا وپاکت نید تینم زا شذگ و تساهوزرآ نداهنورف اما نافرع دنک یم هدروآرب ار اهنآ یلاعتم رما نآ دنک یم نامگ هک دراد

تسا شمارآ ،نید ویتاروکد نافرع زا تسا زیامتم هک ،یقیقح نافرع تهدنگوت رظن زا اما تسا تراجت

 و ،تخادرپ قالخا هب ،درک رذگ نابز هفسلف هب تقیقح و یتسه عوضوم زا ،درک زاغآ رگدیاه یتسه هلئسم اب ار دوخ یفسلف ریس تهدنگوت

 ینافرع زا شیاتس و نید دقن هب نآ یانبم رب ،دش وا یسانش ناسنا هزیگنا گرم هرابرد هشیدنا درک گرم هرابرد هشیدنا هب عورش سپس

 هب وا هک دنیوگ یم نادقتنم تسین ریپ رگدیاه هژیو هب رگدیاه یتسه اب تهابش یب هک تسا ییایربک یلاعتم رما کی هجوتم هک تخادرپ

تسا یلیلحت هفسلف زا یدرگ بقع نیا و تسا هدرک تشگزاب دوخ هاگتمیزع

 مه ار نید یناسنا هتخاسرب ،یناسنا ِینیبزکرمدوخ دنیب یم نید رد وا هک تسا یا یروحمدوخ ،هدرک بلج تهدنگوت هب ارم هجوت هچنآ

 یراتخاس تسا ”دوخ“ کی یاراد نید دوش یم هتخاس ”دوخ“ ،یدوجو راتخاس کی ینعی ،یهاوخدوخ زا دنک یم هاوخدوخ و روحمدوخ

 قیرط زا ار وا تسا خیرات یاراد هژوس نیا دوش یم اقب هلئسم ریگرد مادم و دنارورپ یم ار دوخ هژوس نیا و دنک یم داجیا ار هژوس یدوجو

میسانش یم نآ خیرات

[6] Tugendhat, S. 79.

(ییاجنآ ،مدرک حرطم ثحابم نیا هطیح رد ار یروابتاذ و تاذ عوضوم راب نیتسخن یارب هک مدوب نم دوخ نیا منکیم روصت]7[

http://www.nilgoon.org/pdfs/nikfar_soroush.pdf(ندنادرگرب و ،نید دروم رد یضرع و یتاذ کیکفت اب هک مدرک داقتنا ردپ شورس هب هک 

تسا هدرک نم دوخ هجوتم ار هباشم یداقتنا رسپ شورس لاح دنک یم یشوپاطخ دراد ،یخیرات تاثدحم و تایضرع هب تالاکشا

 هارمه هک )theory of subject( هژوس هیرظن رد تسا ریخا یاههاگدید هیاپرب ،دوشیم هدرب شیپ”دوخ“ هرابرد همادا رد هک یاهدرشف ثحب]8[

تسا هدوب اشگهر نم یارب باتک نیا هعلاطم تسا )narratology / narrative theory( تیاور هیرظن هب هجوت اب

Paul Ricœur, Oneself as Another (Soi-même comme un autre, 1990), University of Chicago Press, 1992.

 هکنیا رگم دنوشیمن لح هک دربیم مان یتالضعم ناونع هب اهنآ زا دش هراشا هک نانچمه و هدید ار تاعوضوم نیا شورس میرکلادبع]9[

 یناسنا یاه سوپوت راتفرگ هیقب لثم تسا هدوب یناسنا هک مینادرگرب نآ یوار هب ار م تالاکشا و میزادنیب ناسنا ندرگ هب ار ریصقت

 نیا هب ،تسا تسرد هک تسا هناسانشناسنا یحیضوت نیا ))http://zeitoons.com/9488(تس یرادیب ز هب هک یباوخ بتارم یهز شورس(

 ار وا ناوت یم ماکا هرتسا اب ؟دراد یترورض هچ راو ناسنا یادخ کی دوجو ضرف رگید اما تساهامعم نیا لح دیلک ناسنا تیاهن رد هک رطاخ

 هنوگچ شا تسپ هرادا هک ارجام نیا هن ،مینادب راو ناسنا یادخ دوخ ار یلصا و گرزب لضعم دیاب ،میراذگب »لضعم« ار انبم رگا درک فذح

دنک یم لاسرا شنالوسر هب ار شلئاسر یا هویش هچ هب ینعی ،دهد یم نامزاس ار یرب مایپ
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) https://play.google.com/store/apps/details?

id=com.radiozamaneh.rss(

 ،دشابن تیعقوم رد هک یدوجوم الوصا و تسین تیعقوم رد هک میریگب هطبار یدوجوم اب میناوت یمن و میتسه تیعقوم رد هراومه ام لاح ره هب

 هک یزیچ و ،دنزب فرح ناوت یمن ،دریگب طابترا دناوت یمن دشابن تیعقوم رد هک یزیچ تسا ندوب تیعقوم رد ندوب دوجوم تسین دوجوم

 ،دنا هتشاد کیژولوپوت تیدوجوم هک ینایادخ دنا هدوبن مک نید خیرات رد هتبلا درادن هدارا ،درادن ملع ،درادن ییاناوت الصا ،دریگب طابترا دناوتن

 رگا ،درادن مه یلاکشا یصخش ینایادخ ،دنوش ایحا هرابود دیاش نردم تسپ هرود رد دنا هدرک لمع تیعقوم رد و دنا هدوب تیعقوم رد

دنهدب رورت هب نامرف دنهاوخن رگا ،دننک تموکح دنهاوخن

 حرط نارهت ،رفکین اضردمحم همجرت ،یرگنشور رب یدمآ رد نایارگداینب اب ثحب یاهتیدودحم و اهناکما ،اهدرگش ،ترشیالش تربوه]10[

۱۵۳−۱۵۴ صص ،۱۳۸۰ ون

هنیمز نیمه رد

)https://www.radiozamaneh.com/291888(رش هلئسم و ینید یرکفنشور رفکین اضردمحم

)https://www.radiozamaneh.com/301199(تنوشخ و سدقم م ،ینید یشیدناون غابد شورس

)نید ِدوخ=http://balatarin.com/links/submit?phase=2&url=https://www.radiozamaneh.com/302723/&title( دیتسرفب نیرتالاب هب ار بلطم
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