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یند ناشدناون ثدح
یئابطابط یداهدیس اب وگو تفگ

)(

 »شورس مرکلادبع زا س لسن ک ؛یند ناشدناون ثدح« باتک فلؤم ،ییابطابط یداه دیس

 ،ییانف مساقلاوبا ینع یند نارکفنشور زا نت هس ءارآ زا یا هرا هب ،باتک نیا رد ییابطابط .تسا

 یاه هدا ،نارکفنشور نیا زا مادک ره هک تسا دقتعم وا .تسا هتخادرپ غابد شورس و ،یقارن شرآ

 زا .دنا هتشاد هگن مرگ نید تحاس رد ار یزرو هشدنا هروک مادک ره و دنا هدروآ نایم رد ار یددعتم

 دروم ار اهنآ و هدناسر مه هب ییانشآ یند نارکفنشور زا نت هس ءارآ اب ناشا هک نیا هب هجوت اب یور نیا

 نیا رد لیالد یراوتسا و تحص ات ما هدرک وگ و تفگ ناشا اب هنیمز نیا رد ،تسا هداد رارق یسررب

.دوش فوشکم رظن لها رب هنیمز

***

 ار باتک ناونع امش ؛دییامرفب هئارا ار یتاحیضوت باتک ناونع باب رد هک میتسه نیا یپ رد ادتبا

 نیا ؟تسا هتشاد یصاخ لیلد ناونع باختنا نیا اآ ،دا هدرک باختنا ”یند ناشدناون ثدح“

 اآ ؛دا هدروآ نایم هب نخس مه یند یرکفنشور زا باتک نتم رد امش هک تسا تهج نیا زا شسرپ

؟دراد دوجو ینومضم توافت حالطصا ود نیا نیب

 ییاهافج ًاضعب و ریباعت ءوس بجوم تسا یتدم ،”یند یرکفنشور“ حالطصا ،دیفقاو هک هنوگنامه

 حالطصا نیا لیذ رد هک ینارکفتم ییوگ هک دننک یم فرعت یبلاق رد ار نآ یخرب .تسا هتفرگ رارق

 و دنداقتعا ک رب دارفا نیا ِیگمه هکنا ا و ؛دننک یم لابند ار یسایس یا هژورپ ،دنوش-یم فرعت

 دروم ار تیناحور و دنزاتب اهقف و هقف رب لثملا یف ات دننک یم تاده و یربهر ار یدحاو ی هژورپ

 نیا ییوگ .تسا یند یرکفنشور حالطصا زا اوران مهف ک نیا هک یلاح رد .دنهد رارق فیفخت

 هک ییاهدقن بلاغ .تسا هدش نوزفا شا یتفرعم ریغ یاه-هوس و هتساک دوخ یملع ِراب زا حالطصا

 ِقیقد ی هجاحم و هتفر هناشن ار یتفرعم ریغ یاه-هبنج ،هدش دراو یرکف نارج نیا رب ریخا نایلاس رد

 ک هب یرکف نارج نیا اب ههجاوم هک هدیسر ییاج هب راک .تفرگ غارس اهنآ رد ناوت یم رتمک ار یملع

 یرکف ِراتخاس هک ینارکفتم زا یخرب یتح هک تساهدروخرب هوحن نیمه ساسا رب .تسا هدش لدب عازن

 نیا رد نداتفا رد زا و دنشک یم س یا ،درک فرعت یند یرکفنشور موهفم لیذ رد ناوت یم ار اهنآ
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 یقیقحت روما ی هغدغد هک ییاهنآ .دننک یم ابا یند یرکفنشور ناونع تحت ندش فرعت و اه عازن

 و دننک یم یلاخ هناش تعرس هب ،دنوش هجاوم یند یرکفنشور بسچرب اب رگا ،دنراد ار یملع و

 یرایسب دننام هب زین حالطصا نیا اب ههجاوم .دنبات یمن رب ار یرکف نارج نیا اب تبسن و طبر هنوگره

 یبلس و یفنم یعضوم مالعا هب ار یرکف ِنابیقر و هتفا یگنر رپ ِیملع ریغ یاه هبنج ،روما زا رگد

 نینچمه .دهاکب یردق ار عازن نیا یفنم راب داش ”یند ناشدناون“ ناونع باختنا .تسا هدناشک

 و دنرب یم شیپ ددج یایند و نید ههجاوم یاتسار رد ار دوخ یرکف هموظنم هک یدیتاسا زا یخرب

 هس نخس ات ما هدوب نآ رب باتک نیا رد .دتفا لوبقم رتشیب ار دنراد یقیقحت و یملع ًافرص یدرکور

 یاهعازن رد نداتفارد زا و منک حرط نآ ِیتفرعم یاه هبنج ساسا رب ًافرص ار هصرع نیا نارکفتم زا نت

 یمن شوخ ار دننک یم هدنسب ینز بسچرب و ینکفا ماهتا هب ًاضعب هک ییاهعازن .مراد زاب یملع ریغ

 ک ساسا رب ،نآ میقس و حیحص و دییایب یرواد نادیم هب و دوش هدینش اهنخس هک منآ ناهاوخ و مراد

 ییاه هشدنا ثدح اهنت رثا نیا هک ما هدروآ زین باتک رد یور نیمه زا .دروخب مقر یملع ی هجاحم

 نیا زا ”یند ناشدنا ون ثدح“ ناونع باختنا .دیجنس ار ناشعاتم و دینش ار نآ ناوت یم هک تسا

.تسا هدوب یور

 یفطصم هک تسانعم نادب نیا اآ ،دا هداد رارق یسررب دروم ار نارکفنشور زا نت هس طقف امش ارچ

؟دا هتسنادن یرکفنشور تحت رد جردنم ار … و یرتسبش دهتجم ،نایکلم

 زا رگد یخرب یرکف هموظنم زا و داد میمعت زین نیا زا شیب هب دش یم ار نارکفتم نیا دادعت

 نخس باتک نیا رد زین یوزوح ناشدناون زا دش یم لثملا یف .دروآ نایم هب نخس زین نارکفنشور

 زین ینارگد و داماد ققحم ،یتالحم شورس ،یحریف دواد نااقآ هب ناوت-یم هک منک یم روصت .تفگ

 رد تارضح نیا ِءارآ هب ناوت یم و هتفاین ار نیا لاجم اما رثا نیا .تخادرپ یوزوح ناشدناون لیذ رد

 زین ام ِنونکا و زورما رد ینارکفتم هک دهد ناشن ات هدوب نآ رب باتک نیا فده .تخادرپ لقتسم یرثا

 رب ترصاعم ِباجح اما ؛دشاب راذگ رثا نید زا رتهب مهف رد دناوت یم ناشنانخس هک دنراد روضح

 ِمسر نیا ،دیفقاو هک هنوگنآ .دنریگ-یمن رارق هجوت دروم یا هتساش وحن هب و هداتفا اهنآ ی هشدنا

 یم یتالمأت هب و دنتایح دیق رد هک یماگنه رد ار دوخ ِنارکفتم هک تسا ام ی هعماج لوبقمان

 اهنآ زا ام ِتسد و دندیشک کاخ باقن رد یور اهنآ هکنآ ضحم هب اما .میناد یمن ردق نادنچ ،دنزادرپ

 و دَروآ یم رب رس اهنآ تارظن و ءارآ ِیجالح ًاضعب و اهییارس هحدم و اهدیجمت و اهتشادگرزب ،دش هاتوک

 یا هماگنه ات ار دوخ ِنادنمشدنا .تسین یلوبقم و لوقعم مسر نیا .دنریگ یم رارق هجوت دروم رتشیب

 داب یم ،نداد رارق رّرکم یملع یاه هّقادم دروم ار ناشأر و اهنآ ِندیشک شسرپ هب اب ،دنتسه هک

.تسناد ار ناشردق

 یرتسبش دهتجم ،ناگرزاب یدهم ،یتعرش یلع هب ار )یند یرکفنشور( یند یشدناون ی همان بَسَن

 ِرکفتم راهچ نیا زا س هک دهد ناشن ات هدوب نیا رب باتک نیا یانب .دنناسر یم شورس مرکلادبع و

 هک دنزادنارد یا هموظنم ات دنشوک یم و دنا هتشاذگ قیقحت ِنادیم هب یا زین یرگد دارفا ،هتسجرب
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 در ِتسد هن .دهد یم هئارا نآ زا یرتلوبقم مهف و دوگ یم نخس ددج ناهج رد نید تبسن و طبر زا

 هک دسر یم رظن هب .دنک یم یرادند یاه هفلؤم رب یرهم یب هن و دنز-یم رصاعم ناهج ی هنیس هب

 ار هتکن نیا .دنا هدرک هئارا و یحارط صوصخ نیا رد ار مجسنم یا هموظنم ،غابد و یقارن ،ییانف نااقآ

 نادب نیا اما ؛تسا ”شورس مرکلادبع زا س لسن ک“ باتک ِیعرف ناونع هک منک ضرع داب زین

 .دنا هدوب شورس رتکد ِنارکفمه ا و نادرگاش زاً اموزل ،هدش یسررب ناشئارآ هک یدارفا هک تسین انعم

 نیا بناج زا زین شورس رتکد ءارآ هب حیرص یاهداقتنا زا یخرب ،ددهاش زین باتک رد هک هنوگنامه

 اما دنا هدرک کرد ار شورس رتکد رضحم هچ رگا غابد و یقارن نااقآ یناث رد .تسا هدش نایب نارکفتم

 درگاش ار ناشا ناوت یمن و هدوبن رضاح شورس رتکد ِسرد ِیا هاگچیه ًاساسا ییانف مساقلاوبا رتکد

 نیا زا ناوت یمن و دراد شورس یرکف هموظنم هب زین یتاداقتنا ییانف رتکد نیا رب هوالع .دیمان شورس

 زا شورس مرکلادبع زا س لسن ک ناونع قالطا .تسناد شورس رتکد هب بستنم ار ناشا زین ثیح

 نایب و حرط ار دوخ یرکف هموظنم و دنا هدمآ نادیم هب شورس رتکد زا س ،دارفا نیا هک تسور نآ

 دوب انب شورس مرکلادبع ا و یرتسبش دهتجم ءارآ صوصخ رد رگا لثملا یف هک هنوگنامه .دنا هدرک

 مه ،دیفقاو هک هنوگنامه اما .دیمان یتعرش یلع زا س لسن ک ارنآ دش یم ،دوش حرط ینخس هک

 زا لقتسم ًالماک ار دوخ یرکف هژورپ داش و دنراد یتعرش ءارآ هب ار ییاهداقتنا یرتسبش مه و شورس

 ار ییاه هدا ناگتشذگ هک دوب لفاغ مهم نیا زا دابن لاح نیع رد .دننک یم فرعت یتعرش

.تسا هتشاذگ یاج رب ار دوخ تارثا زین نیرخأتم ءارآ رب هاوخان هاوخ هک دنتخادنارد

 ارچ .دوبن اور ،باتک نیا رد یرتسبش دهتجم یرکف هموظنم زا نتفگ نخس رگد هک تسور نیمه زا

 هب .دراد قلعت نیرخأتم نیا زا شیپ یلسن هب دوخ وا و تسناد شورس اب لسن مه ناوت یم ار یو هک

 یرکفنشور زا کنا ،دوخ ِیزرو هشدنا ی هناگدنچ نارود رد زین نایکلم یفطصم هک دسر یم رظن

 رد ار یند یاه هغدغد رتمک و دروآ یم نایم هب نخس نادا زا لقتسم یتونعم زا و هدرک رذگ یند

 و رما نیمه .دریگ یم رارق یند یشدناون زا جراخ ناشا یرکف هموظنم اذل .دنک یم ظاحل دوخ ءارآ

 رتکد بناج زا هک یسدق تونعم ی هدا اب دینک هساقم ار نایکلم یاقآ تونعم و تینالقع ی هدا

.تسا هتسجرب نازیم هچ هب تونعم زا هوحن نیا ِیند یاه هوس و تسا هدش حرط ییانف

 و ؟تسا مالسا ناهج هبرف ِشناد نانچ مه هقف هک دیهد حیضوت طوسبم وحن هب هک تسا نکمم اآ

؟دیناد یم ”دوجوم“ مه زونه ار یزیچ نینچ اآً الصا

 و رتم ًاساسا .تسا هدوب ام ی هیملع یاه هزوح رد یلصا شناد ،هقف ملع ،درضحتسم هک هنوگنامه

 ماکحا هب لمع زین مدرم مومع نایم رد .تسا هدش یم بجو اهنآ ِیناد هقف ساسا رب ام یاملع ِنازیم

 رواب رد هک تسا تاکز و جح و هالص و موص .تسا هدش یم دادملق یرادند ساسا و لصا یهقف

 زین ام یاهقف یتح هتشذگ نیا زا .تسا هدش یم دادملق یزرو نید رایعم و کالم ،نارادند مومع

 ناریا و سانش قرش– هدحتم یوُر .دنا هتشاد یعامتجا و یسایس تالوحت خیرات رد یا هتسجرب شقن
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 یخرات ی هعقاو ره رد ییوگ .تسا ناریا ِیاهقف ِخیرات ،ناریا ِخیرات هک تسا هتفگ -رصاعم ِسانش

 زین ناریا خیرات شراگن ،اهنآ تیلاعف و رظن و یأر نتفرگ رظن رد نودب هک هدوب هتسجرب نانچ اهقف شقن

.تسا هدوبن رودقم

 رظن رد .تسا هدرک گنت نید یاه هصرع رگد رب ار لاجم هک هدوب یا هنوگ هب هقف رب تافتلا و یهبرف

 هب عورش هک یتقو ییوخ هللا تآ .تسا هتفریذ تروص نآرق ریسفت اب هک ار ییاه ههجاوم دروآ

 .درک اهر ار نایبلا ریسفت شراگن و دش هجاوم ییاهتفلاخم اب ،درک فجن هیملع ی هزوح رد نآرق ریسفت

 هک دوب هتفگ تخادرپ یم نآرق ریسفت هب مق رد هک ییابطابط همالع فصو رد یتح ییوخ هللا تآ

 تیصخش زا و درک ینابرق ار شدوخ ،نآرق ریسفت اب ینع .تسا هدرک ”هیحضت“ ییابطابط یاقآ

 مولع یاه هخاش زا یک ناونع هب ریسفت شناد اب هیملع یاه هزوح ههجاوم نیا .دش طقاس یعامتجا

 نآ اب نازیم هچ هب رخاوا نیمه ات هک درگنب هیملع یاه هزوح رد ار هفسلف اب ههجاوم .دوب یند

 شناد اب تفلاخم نازیم هچ هک مدهاش نویناحور زا یخرب تارطاخ رد .تسا هدش یم تفلاخم

 هتفرگ-یم رارق درط و نعط دروم ،هتخادرپ یم نآ لیصحت هب هک یا هبلط ره و هتشاد دوجو هفسلف

 زین نید ِرگد یاه هوس و هدرک شکورف یردق هتبلا ،هقف زا ریغ یمولع اب اهدروخرب هوحن نیا .تسا

 .دنبایب هقف رانک رد ربارب یهاگاج دنا هتسناوتن اهشناد ریاس مه زونه اما ؛تسا هدش عقاو هجوت دروم

 رد ًاتدعاق اهشرگن هوحن نیا .تسا هقف ملع ،یند شناد و یگبلط رد یلصا ِرایعم و کالم مه زونه

 قالطا یسک هب رادند درف ،زین نارادند مومع نایم رد .دراذگ یم یاج رب ار دوخ جیاتن زین هعماج

 ی هریاد زا یا و دنک یم یلمع تاغ هب ار هزور و زامن .دنک یم لمع یهقف نیمارف هب هک دوش یم

 اما دنک یم صخشم ار یرادند ی هریاد ،هقف و تسا لوبقم هتبلا رما نیا .دهن یمن نوریب تعرش

 هدرک دیکأت اهراب زین یند نارکفنشور هک هنوگنامه .دوش نید یاه هبنج رگد هب هجوت زا عنام دابن

 هک دروآ رظن رد ار شورس رتکد روهشم یدنب میسقت نآ .تسا یهقف روما زا رتارف نید رما ،دنا

 هصرع هب دورو هار .درک یم میسقت شدنا تحلصم و شدنا تفرعم و شدنا تشیعم هب ار یرادند

 ار شدنا تحلصم ا شدنا تشیعم یرادند هک دشاب تایهقف هب لمع نامه دناوت یم یرادند ی

 یرادند .دنام لفاغ نآ زا داب یمن هک دراد دوجو زین یرادند زا یرگد ِبتارم اما .دنز یم مقر

 ریخ .تسا مومذم یرادند زا هوحن نیا هک دنک داجا ار روصت نیا دابن هتبلا شدنا تشیعم

 هک دروآ رظن رد ار مهم نیا داب اما .دآ یم رد یرادند هگرج نیا هب هکنآ رب اّذبح .تسین نینچنا

 و دنراد رارق شدنا تشیعم یرادند یاه هناش رب هک دراد دوجو زین یرادند زا یرگد یاهتحاس

.دنهد یم ناشن ار رتارف یقفا

 یخرات ،یفسلف ،ینافرع یاه هوس نتشاگنا هددان هک هنوگنامه .درک افج زین هقف شناد رب داب یمن

 رب هتبلا زین یند ناشدناون .تسین اور زین یند هقف نتشاگنا هددان ،تسین لوبقم یرادند … و

 یرادند رب یرادم قالخا مدقت زا هک یتقو یئانف رتکد هک درگنب هنومن ناونع هب .دنفقاو مهم نیا

 نیا هب .دریگن رارق قالخا ی هبوچراچ زا جراخ اهقف یأر هک دراد مهم نیا هب رظنً امامت ،دوگ یم نخس
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 یأر تاهن رد و دننک رظن هقف ی هفسلف رب هک هتفرگ رارق اتسار نیا رد ناشا یملع تدهاجم هک انعم

 هقف ی هفسلف ی هبوچراچ رد تسا هدرک ناونع اهراب ناشا .ددرگ رداص یهقف ی هعماج زا یا هتساریپ

 داش .دوش دراو ناهیقف تیلاعف ی هدودحم رد ات تسین نآ رب ًاساسا و دزادرپ یم دوخ تالمأت هب

 یئانف رتکد هک ییاهتمسق زا یک رد ،باتک شراگن رد هدنب هک منک ناونع ار هتکن نیا دشاب بلاج

 اب ناشا اما .مدوب هدرک باختنا ار ” ناهیقف نیلعن رد یا“ رتیت ،دندوب هدیشک شیپ ار هقف اب ههجاوم

 ناهیقف تیلاعف ی هدودحم رد هک دنرادن نیا رب یانب ًالصا هک دندرک نایب و هدرکن تقفاوم رتیت نیا

 ناشدناون تالمأت هکنا ضرغ .”هقف“ هن و دنشدنا یم ”هقف ی هفسلف“ هب اهنت و اهنت .دنوش دراو

-یم یتالمأت هب هقف ی هفسلف هب رظان طقف هکلب ؛دننک رداص یهقف مکح ات تسین نآ رب زین یند

 زین ناشا .دینک رظن زین هتخادرپ یتالمأت هب غابد رتکد هک باجح یارجام صوصخ رد یتح .دنزادرپ

 یم ار ارجام نیا ِیقالخا یاهتحاس طقف هکلب ،دننک یمن رداص ییأر یهقف رظنم زا هک دنک-یم ناونع

 رد هچ .درک دهاوخ ظفح و تسا هدرک ظفح هشیمه ار دوخ هاگاج هقف هک دسر یم رظن هب .دنواک

 یاه هبنج هک تسا نآ یند ناشدناون تلاسر اما .نارادند مومع نایم رد هچ و هیملع یاه هزوح

 .تسور نیمه زا تونعم و قالخا هب هجوت .دنهنن لوفغم ارنآ و دنزاس هتسجرب زین ار نید زا یرگد

 رد داب یم هک تسا نید زا یا هوس زین هقف .تسین نداهن یند ِهقف رب نالطب رهُم یانعم هب اما نیا

.دریگ رارق تافتلا و هجوت دروم نید یاه هبنج رگد رانک

 هتسناوت یند یشدناون امش ریبعت هب ا و ناریا رد یرکفنشور تروص ره رد اآ هلأسم نیا هب هجوت اب

؟دشاب یساسا لئاسم حیضوت هب رداق هک دنک داجا یمجسنم میهافم ماظن تسا

 زا .دنا هدمآ لئان زین یتاقیفوت هب و دنا هدناسر ماجنا هب هار نیا رد ار ییاهتدهاجم یند ناشدناون

 میهافم زا یخرب هک مدهاش رخأتم لسن نیمه نایم رد ،مرذگرد هک یند ناشدناون ی هتشذگ لسن

 رتکد ،هنومن ناونع هب .دشاب اشگ هرگ دناوت یم ًاضعب و تسا انتعا روخ رد هک دنا هدروآ نایم رد ار

 هقف ناشا یأر ساسا رب .دنک یم حرط ار ”یدربراک هقف“ و ”یراجنه هقف“ نایم کیکفت یئانف

 رد هک تسا یلک یعرش یاهراجنه زا یا هعومجم تخانش نآ ی هفیظو هک تسا یشناد یراجنه

 هقف هک انعم نیا هب .تسا تسد رد نآ دوس هب مه یا هدننک عناق ی ّهلدا و دراد دوجو ربتعم عبانم

 اما یئانف رتکد .تسا هدش رکذ تنس و نآرق رد تحارص هب هک تسا یماکحا تخانش لفکتم یراجنه

 .تشاد شوخ لد یراجنه هقف نیا هب ًافرص داب یمن ،یهقف مکح ک طابنتسا یارب هک تسا دقتعم

 یاهطابنتسا نآ دناوت یم هک تسا یدربراک هقف .دروآ نایم هب ار ”یدربراک هقف“ یا داب یم هکلب

 رب ناشا هنومن ناونع هب .دراذگب ارجا ی هصنم هب ،هنامز و طارش نتفرگ رظن رد اب ار ماکحا زا یلک

 یهقف یلک یاهطابنتسا رد هک ”ندب هب ندز هبرض“ قیبطت هک تسا دقتعم ،یزاس موهفم نیمه ساسا

 اور ”یزورما نارفاسم“ رب ”مالسا ردص رد رفاسم ماکحا“ قیبطت ا و ”راگیس ندیشک“ رب ،دراد دوجو

 ره هک دبلط یم اهقف زا یدربراک هقف .درک قبطنم یزورما طارش اب داب یمن ار یلک ماکحا نآ .تسین

 رد ناشا .دننکن هدنسب یراجنه هقف هب ًاموزل و دنروآ رظن رد زورما طارش رد ار روما نیا زا ک
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 یوس زا داب یم یرگد یأر هک دندقتعم رایعم و رتم نیمه ساسا رب زین یکناب یاه هرهب صوصخ

 یم رایسب ”یدربراک هقف“ و ”یراجنه هقف“ کیکفت هک دسر-یم رظن هب .دسر شوگ هب یهقف هعماج

 هک یمیهافم زا رگد یک .دوش ناماس هب یرکف ِتالداجم یخرب ،موهفم نیا لیذ رد و دآ راک هب دناوت

 زا ”یسدق تونعم“ موهفم نینچمه .”تسا ینامرآ رظان نانوچ ادخ“ موهفم ،دنا هتخاسرب ناشا

 زا زین ”روحم وگلا داهتجا“ و ”روحم نوناق داهتجا“ نایم کیکفت .تسا ناشا ی هنارکتبم میهافم رگد

.تسا لیبق نیمه

 ییارگ تنس“ .دنا هدرک دراو یند یشدناون یرکف ی هموظنم هب ار یمهافم زا یخرب زین یقارن رتکد

 هک دهد یم رارق نارادند رایتخا رد ار بسانم ی هبوچراچ ک ،تسا هدرک حرط ناشا هک ”یداقتنا

 یهلا ِیافتخا ِرصع زا ناشا هک یتقو ا و .دنزادرپب دوخ ِلوقعم ِتادقتعم زا یرادسا هب نآ ساسا رب

 ،دشک یم شلاچ هب ار نارادند هک یزورما یاهشسرپ زا یرایسب هک دسر یم رظن هب ،دوگ یم نخس

 یبرغ یا همان بسن هچ رگا یهلا یافتخا رصع موهفم .دبایب یلوقعم یاهخسا نآ ِلیذ رد دناوت یم

 رتکد .دهد یم شرورپ ارنآ و هدرک فرعتزاب یمالسا -یند رکف هموظنم رد ارنآ یقارن رتکد اما ،دراد

 ،موهفم نیا هک دسر یم رظن هب .تسا هدروآ نایم رد ار ”یزرو ناما ماسقا“ نوچ یموهفم زین غابد

 ،هنادنمروش ،هناشدنا تفرعم ِناما .دنک-یم یریگتسد ددج ناهج رد نانمؤم ِیزرو ناما رد رایسب

 یریگتسد نارادند یرایسب زا دناوت یم ،تسا هدرک حرط غابد رتکد هک هنادنموزرآ ،هنینأمط رس زا

 ناوت یم هک تسا موهفم نیمه ی هطساو هب .دننادن ناما ی هریاد زا جراخ ار دوخ اهنآ هک دنک

 اآ و تسا یتایلمع زورما ناهج رد نازیم هچ ات دنا هتفگ یم نخس نآ زا ناگتشذگ هک یناما ،تفارد

 و هدا نیا .ریخ ا میشک س نانمؤم ی هریاد زا یا داب ،میبا یمن تسد ناما زا هوحن نآ هب رگا

 هدرک حرط ناشا هک زین ”نردم نافرع“ موهفم .تسا یرایسب تافتلا و انتعا ی هتساش یزاس موهفم

 لسن هک دسر یم رظن هب .تسا یند نارکفنشور یاهیزاس موهفم و اه هتخاسرب زا رگد یک تسا

 هدمآ لئان زین یتاقیفوت هب و دنا هدرک رایسب دهج یمیهافم نینچ نتخاس رد یند ناشدناون رخأتم

.دنا

 ِبوچ هب ار یند یاهرواب و تسناد یم درد نامرد ار یند کا یورسک دمحا هک نیا نتفگ اب اآ

 نید هک تسانعم نادب ،دنارورپ یم رس رد ار صلاخ مهوت و درک یم جراخ نید ی هصرع زا ددرت

 لیذ رد داب نآ حیضوت و هلئسم نیا هک مریگب رظن رد ار هلئسم نیا داب هتبلا ؟درادن دوجو یصلاخ

.دوش نییبت میهافم ماظن

 هلأسم نیا زا اما ،تسا جردنم ظوفحم حول رد و دراد دوجو مه یصلاخ نید هک درک روصت ناوت یم

 یهولا ِرما .تسا نکممان داش و باراوشد یرما ،صلاخ ِنید نیا هب یسرتسد هک دش لفاغ ناوت یمن

 .دهاک یم دوخ ِصولخ زا و دنک یم نت هب ناینیمز ی هماج مرجال ،دوش یم هضرع نامدرم رب هک یتقو

 اما ،دننک یم تدهاجم نآ هب ندیسر یارب نارادند و تسوزرآ ک هچ رگا صلاخ ِنید هب ندیسر
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 دمحا هک هچنآ اب ،یند ِصولخ نیا هب ندیسر یناث رد .دسر یم رظن هب نکممان یرما نآ هب یبا تسد

 اب داب یم ار یند روما سبا و بطر هک دوب دقتعم یو .دآ-یم گنچ هب رتمک زین تفگ یم یورسک

 اشگ هرگ دناوت یم روما یا هرا رد هچ رگا رما نیا .داد رارق یرواد دروم یناسنا ِسوسحم لقع نازیم

 نآ هب زین یئانف رتکد هک هنوگنامه .دنک یرادرب هدرپ نید یاه هوس ی همه زا دناوت یمن اما ،دشاب

 عبنم راهچ زا ناسنا .تسین یسح و یرهاظ تایبرجت هب رصحنم اهنت ،تفرعم عبانم ،تسا هدرک هراشا

 دوهش-۳ یسح ا یرهاظ هبرجت-۲ ینطاب هبرجت -۱ :زا دنترابع هک درب یم هرهب تفرعم بسک رد هدمع

 رظن رد ار عبنم راهچ نیا داب یم ،دآ یم نایم هب تینالقع زا نخس هاگره .نارگد یهاوگ ا لقن-۴

 زا یئانف هک تسا ییاوران مهف نامه نیا .درک یسح هبرجت هوحن ک هب رصحنم ارنآ هکنا هن و تفرگ

 هوحن نیمه هب خسا یارب یقارن رتکد ا و .دنک یم دا یتسرپ ملع ا و یتسرپ لقع ناونع هب نآ

 ناشن هک انعم نیا هب .دننامب رادافو یلقادح ِتینالقع هب داب نارادند دندقتعم هک تسا اهدرکور

 ِتینالقع هب نارادند هک نیمه .تسا میقع نارادند ِیند یاهرواب دقن رد بیقر ی ّهلدا ،دنهد

 یلعحتف ازریم هنومن ناونع هب .دنا هدناسر ماجنا هب ار دوخ ینالقع ِتلاسر ،دننک هدنسب یلقادح

 یند یاهرواب یمامت ،سوسحم ِلقع نیمه رایعم اب دیشوک یم هک دوب یدارفا هلمج زا زین هداز دنوخآ

 ره رد ًالثم …ررض زج هب تسین داع یتعفنم ًاقلطم هللا قوقح زا“ :هک تفگ یم وا .دنزب کحم ار

 وت تکاله هب جح ،دنک ررض وت ِناج هب هزور ،دراد-یم زاب راک و بسک زا ار وت زامن تقو جن زور هنابش

 هب نادنچ دناوت یمن یند یاهرواب و نید اب ههجاوم هوحن نیا هک دسر یم رظن هب .”… و دوش ثعاب

 هک ارچ ،درک هدنسب داب یمن سوسحم ِکاردا و هبرجت نیمه هب اهنتً الوا یند رکف مادارا رد .دآ راک

 یخرب لثملا یف .دراد یتایضتقم ،نید ی هصرع رد نداهن مدق ًایناث .دراد یفلتخم یاه هوس ،لقع

 هک تسا یروما هلمج زا سدقم ِناکم و نامز .تشاگنا هددان نید هصرع رد ناوت یمن ار سدقم روما

 یباتک هدایلا اچریم .تفر نآ اب ههجاوم هب یرهاظ ِلقع نیمه اب ناوت یمن و دراد دوجو نادا رد

-یم نید ی هصرع رد ًاثلاث .تسا هتفگ نخس نارادند دزن رد سدقم روما زا یکین وحن هب و هتشاگن

 نآ زا ”تدارا“ ناونع تحت ظفاح هک تسا یزیچ نامه نآ و تشاد رظن رد هراومه زین ار یا هتکن داب

 داب یم ،دوش یم نید ی هصرع دراو امش هک یتقو .”یربب یتداعس ات امنب یتدارا“ .درک یم دا

 اب داب یم امش و دآ یمن رد سوسحم ِلقع بوچراچ هب روما یخرب. دیهد ناشن زین ار دوخ تدارا

 یزیچ ره هب یبا تسد یارب ناسنا هک تسین یحیحص ِرما نیا .دیبا تسد نآ هب ،دوخ ِتدارا

 یاه هتشاد زا و دامنن یدهج چیه هک دشاب هتشاد راظتنا تونعم ِبسک یارب اما ،دزابب ار یعاتم

 و روما نیا زا یخرب .میهد ناشن ار دوخ تدارا داب یم تونعم بسک یارب .دنکن یجرخ دوخ

 دوخ ار ریسم نیا هک دنعّلطم نآ زا یدارفا طقف هک درذگ یم ییاهریسم زا اهنت ،تونعم هب یبایتسد

 و هالص و هدجس ،یزیخ رحس ،یزیر کشا ،ریسم نیا رد .دننک یم یریگتسد زین ار نارگد و هتفر

 و دآ یمن رد یمدآ سوسحم دَرِخ هب هتبلا روما نیا .دنک یم نوزفا ار تونعم و دآ یم راک هب موص

 لقع نیمه کرد و مهف هب صتخم یرادند تحاس هک تفارد داب یم اما .دبات یمن رب ار نآ مرجال

.تسین یرهاظ
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 ییاج هب ات تسناد یم ینتفریذ سوسحم ِلقع کحم هب ار زیچ همه و تفگ یم یورسک هک هچنآ

 یاهدیلک دنمزاین یرادند یلاعتم حوطس رد نداهن یا و تونعم بسک اما .دآ راک هب تسا نکمم

 نیا رد زین دنک یم حرط غابد رتکد هک یزرو ناما ماسقا ی هدا هک منک یم روصت .تسا یرگد

 هناشدنا تفرعم ِیزرو ناما رد دناوت یم دوگ یم یورسک هک هچنآ .دناسرب ددم دناوت یم صوصخ

 یمن یورسک رایعم و رتم اب هک دراد دوجو زین یزرو ناما زا یرگد ماسقا اما ،دشاب دیفم ییاج هب ات

.تشاد دیما یا هجیتن هب ناوت

 طسب و ضبق ،هلئسم رگا ؛دا هدروآ نایم هب نخس نید رد طسب و ضبق ناونع زا باتک همدقم رد امش

 هنادواج رما رد رگم و ؟درک راگزاس یند تفرعم لماکت و لوحت اب ار نآ ناوت یم هنوگچ ،دشاب نید

؟دهدیم خر لوحت

 یترابع .ما هدرکن حرط ار نید لصا رد لوحت و ما هتشاد روظنم ار یند تفرعم رد لوحت زین هدنب ریخ

 یم رد یند تفرعم رد هن هک ،نید رد یطسب و ضبق“ :تسا نینچنا هدش هراشا نآ هب همدقم رد هک

 یند تفرعم رد هکلب ،دهد یمن خر نید دوخ رد طسب و ضبق هک هدوب نیا زین هدنب دارم .”دتفا

 یم حالص رگا( .تسا هدش ینزهر ببس و هدوبن حضاو نادنچ هدنب ریبعت داش .دریگ یم تروص

)دوش فذح دناوت یم شسرپ نیا ،دیناد

 یایند و نید تبسن ،میهافم ماظن زا نتسج دوس اب تسا هتسناوت دودح هچ ات ییانف مساقلاوبا اآ

؟دنک نییبت ار ددج

 نآ ی هطساو هب هک دهد رارق رایتخا رد یرایعم ،دوخ یاه هدا حرط اب ات تسا هدیشوک یئانف رتکد

 مدقت ،صوصخ نیا رد ناشا ِیلصا ی هدا .ددرگ یندرک لمع و لوبقم یرما ددج ناهج رد یرادند

 ناونع هب ارنآ و دننک یم هتسجرب ار قالخا یرایسب ،زورما ناهج رد .تسا یرادند رب یرادمقالخا

 و تسا هدنسب مینامب مزتلم یقالخا روما هب هک نیمه دوش یم هتفگ .دنروآ-یم رظن رد نید ِبیقر

 هناش رب یرادند هک تسا هداد ناشن اما یئانف رتکد .تسین نید ی هصرع رد روضح هب یزاین رگد

 هب دورو تایلّوا زا یقالخا رما هب لمع .دنک یم لابند ار یرت یلاعتم فادها و هدش راوس قالخا یاه

 .دَراذگ مدق نید ی هصرع هب دناوت یمن ،تسین یقالخا روما هب نیّزم یسک رگا و تسا یرادند

 ار نآ ناوت یمن ،دشاب یقالخا شنم اب فالخ ،نید زا یمهف رگا هک تسا دقتعم ساسا نیمه رب ناشا

 یخرب نیا و درادن یتفلاخم قالخا اب هاگچیه نید ِلصا هک دوگ یم یو .تسناد یند مکح ک

 نیا .دراد قالخا اب تفلاخم ًاضعب هک دننک یم هضرع ار نید زا ییاهطابنتسا هک تسا اوران یاهمهف

 یرادند نایعاد یضعب بناج زا ار لامعا زا یخرب امش هک دوش یم رت هتسجرب یتقو ناشا ی هدا

 هک ییاه هفلؤم ،مرذگرد هک ناشا ِیلصا ی هدا نیا زا .درادن یقالخا مارم اب یتقفاوم هک ددهاش

 هب رایسب ددج یایند و نید ههجاوم رد زین دنروآ یم رظن رد لقع اب ههجاوم صوصخ رد یئانف رتکد
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 ناشن و دنا هدرک یفرعم ار یتسرپ ملع و یتسرپ لقن ،یتسرپ لقع نوچ یمیهافم ناشا .دآ یم راک

 مه هک مروآ رظن رد ار یا هدودحم و هبوچراچ داب یم میشدنا یم تفرعم بسک هب رگا هک دنا هداد

 زا هک یتقو یئانف رتکد .دنشاب هتشاد رظن رد ار نآ یند ِنادقتنم مه و دنشاب مزتلم نآ هب نارادند

 .دنراد هدش ییادز زار ناهج نیمه رد تونعم بسک هب رظن زین دنوگ یم نخس یسدق تونعم

 هب یزورما یایند نیمه رد نآ ی هناوتش هب دنناوتب نارادند هک دنهد یم تسد هب ییاهرایعم ناشا

 ی هفسلف هب دورو ،تسا هداد هجوت نآ هب یئانف رتکد هک یکین روما زا یک .دنآ لئان تونعم بسک

 یتالمأت هب یدابع روما رد ام یاهقف هک تسا هدش هدد رتمک نیا زا شیپ .تسا یدابع ماکحا

 ناونع هب .دنروآ رظن رد ار زورما ِراگزور و هنامز اب ماکحا تقباطم ات دنشاب نآ رب و دنزادرپب ینالقع

 یم راطفا هزور و دوش یم هتسکش زامن یتفاسم هچ رد هکنا و یعرش تفاسم دودح صوصخ رد هنومن

 نیا هب اما یئانف .دنک لودع یهقف بتک رد جردنم یاهرایعم نامه زا هک تسا یهیقف رتمک ،ددرگ

 رد ناشا .دنهد رارق یرگنزاب دروم زین ار روما نیا ات تسا هتساوخ اهقف زا و هدش دراو زین روما

 راگزور رد دناوت یم دسر یم رظن هب هک تسا هدرک حرط ار یطوسبم ثحب ،یعرش تاقوا صوصخ

 ساسا رب هک دننک یم نایب ار ییاه هفلؤم ناشا دادترا مکح صوصخ رد ا و .دآ راک هب رایسب هزورما

 هب ددج ناهج رد نتسز اب یرتشیب قابطنا و ددنب یم رب تخر یند یاه هرازگ زا زیتسدرخ روما ،نآ

 رثا زین ناهیقف مهف رب دناوت یم صوصخ نیا رد ناشا یاه-هدا هک دسر یم رظن هب .دآ یم ناغمرا

 مکح صوصخ رد فرشا فجن عجارم زا میکح دیعس دمحم دیس هللا تآ ًاریخا هک درگنب .دَراذگ

 هجوت رما نیا هب ًاقباس یئانف رتکد .دوش-یمن راب دترم رب یویند تازاجم هک تسا هدرک ناونع دادترا

 رد زین هللا لضف نیسح دمحم دیس و یرظتنم هللا تآ دننام اهقف زا رگد یخرب هچ رگا .دوب هداد

 یاه هدا نیا هک دسر یم رظن هب اما دندوب هدزگرب ار روهشم فالخ ییأر دادترا مکح صوصخ

.ددرگ لصاح ددج یایند و نید نایم یرتشیب قابطنا و دایب اهقف راک هب دناوت یم ،یند ناشدناون

 نیرت یساسا هب ،میهافم ماظن اب دنا هتسناوت مه غابد شورس و یقارن شرآ ،لبق شسرپ هب هجوت اب اآ

 یتافتلا لئاسم نیا هب نونک ات رگا ا ؟دنهد ناشن تافتلا ”داصتقا و تسایس ،قوقح“ ثلثم رد لئاسم

؟تسیچ هب نتخادرپ یرکفنشور ی هفیظو س ،تسا هتفرگن تروص

 ار ددج یایند رد نید ناوت یم نآ ساسا رب هک دنا هداد ناشن ار ییاه هفلؤم زین غابد و یقارن نااقآ

 ثدح باتک رد .تسا نید اب ههجاوم یند ناشدناون یلصا تلاسر .درک رت لوبقم و ریذ مهف

 تسا یند ثحابم هب رظان هک دوش هتفگ نخس یمیهافم زا ات تسا هدش ششوک مه یند ناشدناون

 نایم رد ار یداصتقا ا و یسایس یاهواک و دنک میهاوخب رگا لثملا یف .دراد نآ رد یرثأت و ریثأت ا و

 یداصتقا تارظن هب ناسر کمک یند مهف هک ما هداد ناشن ار یثحابم ،میهد ناشن یند ناشدناون

 زا ثحب یئانف رتکد ،هنومن ناونع هب .دنک یم ناماس هب ار یعامتجا یلضعم ،یند مهف ا و ؛تسا

 ،دوش یم هتفگ نخس نآ زا یند نوتم رد هک ییابر نآ هک دنا هداد ناشن و هدیشک شیپ ار یکناب هرهب

 هک یتقو ا و .درادن دوش یم هتفرگ ددم نآ زا ددج یایند رد هک یکناب هرهب اب یتبسن و طبر چیه
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 حیحص مهف ک هک دنراد یعامتجا لضعم ک هب رظن دننک یم حرط ار یفرع جاودزا ثحب غابد رتکد

 نیمه رد ار تیندم و تناد ثحب یقارن رتکد .داشگب لکشم نیا زا یرایسب هرگ دناوت یم یند

 یند مارم اب یتقفاوم دناوت یمن ددج تّیندم ،نارادند زا یخرب رواب هب .تسا هدرک هضرع اتسار

 تمس هب ار ام هک دراد دوجو نید رد ییاه هفلؤم هچ هک تسا هداد ناشن اما یقارن رتکد .دشاب هتشاد

 یم تشگنا یتاکن رب ؛هجنکش قالخا صوصخ رد ناشا ثحب ا و .دنک یم باجم تّیندم هب مازتلا

 مادک ره هک دسر یم رظن هب .دنک ناماس هب ار یعامتجا و ینوناق تالضعم زا یخرب دناوت یم هک دنهن

 و یگنهرف ،یسایس ،یداصتقا ،یعامتجا ثحابم هب رظان دناوت یم رخأتم ناشدناون نیا یاه هدا زا

 اهنآ .دنوش دراو ثحابم نیا هب یند یاهریسفت عضوم زا دنا هدیشوک دارفا نیا اما .دشاب زین …

 و نید تبسن و دنهد ناشن ار دراد روما نیا رد یند یاهمهف هک ییاهتفرگ و ریگ ات دنا هدیشوک

 ءارآ هک تسا هدش هداد ناشن ،لصف ره یاهتنا رد زین باتک نیا رد .دنراذگب ثحب هب ار ددج یایند

.دایب ام ِزورما ِراک هچ هب و دنک لح ار یتالضعم هچ دناوت یم ،نارکفتم نیا زا مادک ره

۱۳۹۷ هام ریت ،نارا ملق هرشن :عبنم

 لوا هحفص هب تشگزاب )/(

)https://telegram.me/zeitoons(
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