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یتعرش اب رت هنافصنم دروخرب و ینکفارف زا زیهرپ
یناجیلع اضر

)(

 ناونع اب  نوتز تاس اب  غابد شورس رتکد وگو تفگ

 نآ رب ار نم ،صوصخ نیا رد هدنراگن اب ناشا یدعب تابتاکم و »

.مشاب هتشاد وگ و تفگ نیا صوصخ رد یهاتوک  یتاراشا و تالمات هک تشاد

 ندرگ رب شوخ یاهاطخ ینکفارف و یزوت هنیک زا یرود و فاصنا« تباب داب زیچ ره زا شیپ .۱

.درک یرازگ ساپس یبهذم -یلم نارج زا ناشا  تبثم یقلت  و غابد رتکد یاقآ  »یتعرش

 الماک  غابد یاقآ یقلت نیا اب ماع روط هب یتعرش تاریوک و صاخ روط هب دبعم هلاقم اب هطبار رد .۲

 و تاریوک رد »قیلعت سح« و »ییاغ رما ییازیرگ« یعون ناشا ریبعت هب هک متسه و هدوب ناتسادمه

 دهشم یگنسهوکرختسا رانک رد یشکدوخ هب مامتان مادقا زا ؛دنز یم جوم یو لیصا یگدنز رسارس رد

.رمع یاهزور نیرخآ ات یناوج ناوا رد

 یسانش یتعرش ثحابم هلسلس رد .مناشا رظن دوم زین مسیسکرام دقن رد ینتم شراگن اب هطبار رد.۳

 و متخادرپ یتعرش هراب رد کاواس یدلج هس هعومجم ریسفت و یناوخزاب هب دنچ یتاسلج ۷۸ لاس رد

 نیا هک ما هتفگ ار مرظن هتشون نیا هراب رد دنا هدرک یط یتعرش و کاواس هک یا هسورپ لیلحت نمض

 بانج نوچمه( ینویزیولت هبحاصم زا رارف رد یتعرش یدنمشوه زا و هدش هتشون کاواس یارب هتشون

 ماجنا یارب زین یو داش ات داد رارق یتعرش لولس رد یتدم ار ناشا کاواس .دنک یم تاکح )ینهارب

 سرتسد لباق متاس یور هک کاواس و یتعرش باتک رد ار بلطم لیصفت .دوش یضار و مرن هبحاصم

.ما هدروآ تسا

 هب ار یتسیلایسناتسزگا شارگ یتعرش یدعب هلحرم رد هکنا و داشرا نارود زا غابد رتکد لیلحت اب .۴

 یمهفدب« باتک رد هک یلیالد و للع هب انب نارود نیا رد یتعرش .متسین قفاوم »دوزفا« شوخ راکفا

 حالصا دراو )مالسا اب فدارتم( یند حالصا زا ار شا یند یشدناون هژورپ ،ما هدروآ »قفومان هیجوت ک

 کیتنامر ،تایبدا نآ ریثات تحت و هنامز طارش هب انب یتعرش نارود نیا رد .دومن عیشت اب فدارتم یند

 هراب رد سالک زین نارهت یسانش مالسا یاهسرد رد و ماگنه نامه رد یو اما .دشرت لاکدار و رت

 ا و دراد )۱۶ هرامش راثآ هعومجم ینع لوا دلج نارهت یسانش مالسا رد هرشتنم( »مسیلایسناتسزگا«

(داشرا-اس نارود و تاریوک ،یتعرش«

http://zeitoons.com/31323(
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 دقن رد مه و دنک یم ثحب مسیلایسناتسزگا هراب رد مه زاب )۱۷ آ م( یسانش مالسا مود دلج رد

 موس دلج( یدعب راثآ هعومجم رد یتعرش .دنک یم هساقم مسیلایسناتسزگا اب اج هب اج مسیسکرام

 لک رد مدآ تقلخ ناتساد ریسفت رد و دنکیم ثحب مسیلایسناتسزگا هراب رد اهراب زین )یسانش مالسا

.ددرگیم رب مسیلایسناتسزگا هب اهراب اه یسانش مالسا

 ناسنا ؛نویسانیلا ؛شاین ؛جح :دننام دراد !یبالقناریغ حالطصا هب یبلاطم )داشرا( عطقم نیمه رد .۵

 اب(یلع یوجتسج رد ام نرق ؛دوعوم راظتنا رد رنه ؛)داجس ماما هراب رد(هدنتیسرپ حور نیرتابز ؛دوخ یب

 حور ریطاسا ارچ ؛مسینیشام تراسا رد نیشام ؛)یلع یهجو دنچ و یناسنا راتفر و تیصخش رب دیکات

 کیتسالوکسا و ملع ؛)لابقا هبناج همه و یناسنا هدوجو رب دیکات اب( لابقا ؛؟تسایند یاهندمت همه

 لیلقت و صیخلت اب اما عطقم نیا رد یتعرش ندش رتلاکدار هب تانع نمض ساسا نیارب . …و ددج

 شا ینافرع و یونعم هوجو زا ار نید هک کژولوئدا و ارگ مالسا یتعرش یا هشیلک هرهچ هب یتعرش

 قفاوم دشدنا یم یرگ یبالقنا هب طقف )شا یند ریغ و یند ثحابم( یرکف هزوح رد ا و تساکورف

 ،)هدش رشتنم راتفگسرد ک رد مه اب هک ود و ک سرد(داشرا یسانش مالسا یاهسرد نیمه رد .متسین

 »مسیلایسناتسزگا و مسیلایسوس و مالسا ثلثم« رد داب ار نید هزورما هک درک حیرصت یتعرش

 اب »یسورس فلس یدروخرب« مدقتعم الک نم هک یتعرش نیرثاتم زا »یشخب« داش دنچ ره .تخانش

 هشدنا یاذغ فرظ رد ار اهنآ و هدوب هجوت یب نارود نیمه رد وا رگد هوجو هب دنا هتشاد یتعرش

 انشآ اهنآ زا یضعب اب مدوخ نم !دنداتفا یکلسم شورد هب زین یخرب هک روطنامه .دنشاب هدیشکن شوخ

 رتفد یلصا یاضعا زا یک هک ییاضر ریما یاقآ دوخ .دنتشاد رارق تیلقا رد تمسق نیا هتبلا .ما هدوب

 و هتشاد نافرع رب یداز دیکات دنا هدوب )فرش دیجم هارمه هب( یتعرش یاهراثآ هعومجم نیودت

 تسا هتشون بالقنا لوا یاهلاس نامه و بالقنا عطقم رد هک شراثآ هب انب فرش دیجم هتبلا و .دنراد

.تسا مه اب یتعرش یناسنا و یعامتجا هغدغد ود ره بیکرت زا یا هناشن دوخ

:تسا نینچ نارهت یسانشمالسا مود و لوا سرد رد یتعرش فارگارا نیرخآ .۶

 موگب مهاوخ یم هچ و موگ یم هچ دننادب ،لامک و ینشور و یتسرد هب ات دننآ رب هک یئاهنآ مراودیما«

 رب – هاگنآ و دنامن راومه دوخ رب ار ذخآم نیا ندناوخ جنر ،تسیچ مناما و هشدنا یساسا داعبا و

 ام“ :هکنا نتفرگ رظن رد اب -”رکفنشور ریغ یاه یبهذم“ و ”یبهذم ریغ نارکفنشور“ بصعت فالخ

 ار مدهعت و هدیقع فعض و توق و دنامن زاغآ نم دقن هب ،”ناهج هطقن نیا و نرق نیا رد اما ،میناملسم

 نیا رد هک دنهد ماجنا یتسرد هب ار راک نیا دنناوت یم یناسک اهنت هک دننکن شومارف و دننک یبازرا

 رد و دنراد یهاگآ ،دوخ یناهج و یعامتجا و یخرات ”هاگاج“ هب و دنرب یم رسب صاخ ۀنیمز نیا و هنامز

 :ثلثم نورد رد تسا یوج نآ و ،دنشک یم سفن ”نرق نیا رد یناملسم“ یگنهرف و یرکف وج

»… ”مالسا و ،مسیلایسناتسزگا ،مسیلایسوس“
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 رتکد  نطفت زا یناشن وکین هساقم نیا مدقتعم و ملد مه الماک غورف و یرهپس و یتعرش هساقم اب .۷

 هرود هس ره رد نم نامگ هب هک دراد یتعرش یدوجو یاه هغدغد و ینورد تیصخش رب غابد شورس

.دناامن یم دوخ وا راثآ یاج یاج رد و یتعرش یرکف تایح

 قفاوم نآ اب اما ممهف یم ار غابد رتکد یاه  هغدغد دنچ ره »یشرپ نامز هطلاغم« اب هطبار رد .۸

 ثحب رد و تشاد فوقو لاکشا نیا رب دوخ یتعرش .مناد یمن »قیقد« یتعرش اب هطبار رد و متسین

 رد )نامرآ(یتعرش رادفرط یاه هورگ زا یک .درکیم هراشا نادب »یقیبطت مالسا« و »یقابطنا مالسا«

 ملع اب مالسا قابطنا دصق یرکفتم ا هدنسون راب ک .تشاد ناونع نیمه تحت یا هچباتک ۵۹ لاس

 تسردان یرما ،یو دکوم تاحرصت اب یتعرش رظن زا نیا ؛دراد ار رگد نردم هلوقم ره ا و نردم

 هب یرگد هلوقم زا یو اما !دوش یم هجاوم نآ اب نعط و زنط اب تاقوا یهاگ یتح دوخ یتعرش .تسا

 خیرات نداد تبسن رد یرت قیمع و رت تسرد هاگن نیا منک یم رکف نم .دنکیم هدافتسا »قیبطت« مان

.تسا زورما خیرات هب هتشذگ

:میشاب هتشاد »)یتنس(هتشذگ اب )نردم(لاح نیب تبسن« هب هاگن عون هس میناوت یم ام لک رد

.دوش یم رجنم دا هدرک هراشا هک هطلاغم نیمه هب هک »یتسویپ هاگن« -فلا

 یتسز -یتفرعم تسسگ رب و تسا خیرات هب تسردان یهاگن نم نامگ هب هک »یتسسگ هاگن« -ب

 یمن ار اهنآ نیب یاه یگتسویپ و دراد زیمآ قارغا یدیکات ناهج ود نیب )یعامتجا -یسایس -یداصتقا(

.دنک یم هلثم ار خیرات و دنیب

 یدر »چیه« هک تسین یددج هشدنا چیه .تسا خیرات هب »یتسسگ -یتسویپ« درکور موس هاگن -پ

 ییاهادر یگمه … و رشب قوقح و یسارکومد و مسیلایسوس و تلادع هشدنا .دشاب هتشادن هتشذگ رد

 هب لاصتا نمض تادوجوم همه هک درک نیوراد یلماکت هاگن هب هیبشت ناوتب داش .دنراد مدق یایند رد

 ک رد( هشدنا ناهج منکیم رکف .دنوشیم مه یلماکت شهج راچد هاگ و دنبا یم لماکت اما هتشذگ

 مسیلایسوس خیرات« باتک .دراد ار ناتساد نیمه زین )یرشب یگدنز ناهج اب یکیتکلاد طابترا

 خیرات فلتخم راودا رد ار مسیلایسوس و یهاوختلادع هشدنا خیرات ،الثم )وی یدس هنر هتشون(»اه

 عبنم هک دوب یسایس هاگن ک مدق یایند رد الثم ا و .تسا هدرک لابند ناش یدج یاه توافت مغریلع

 هب هک دوب مه یرگد هاگن هتبلا و دد یم )یسایس یابقر رگد و مدرم رب هبلغ( بیلغت ار تیعورشم

 ینونک یسارکومد هاگن اب مود هاگن .تشاد هجوت )اروش و تعیب دح رد ؛مالسا رد ( مدرم تاضر

 هاگن هب تبسن مود یتنس هاگن هک تسا یعیبط اما تسا یرگد ناهج تسز هب قلعتم و تسا توافتم

.دراد نردم یسارکومد اب یرتشیب سناجت و ییوسمه لوا
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 و دنوادخ ک هدرفآ ار اهناسنا همه هک »یتسرپاتک« دنا هتفگ یسارکومد خیرات ناخروم یخرب نینچمه

 شهج ک اهنت هک ارچ درک کدزن یسارکمومد هب ار ترشب یمهم ماگ تسناد یم ربارب وا ربارب رد

.دنتسه یار ک یاراد ک ره ربارب یاهناسنا نیا همه الاح دوش هتفگ هک دوب مزال یلیمکت و یلماکت

 نردم میهافم قابطنا هب دابن هاگن نیا رد .تسا خیرات هب یتسسگ -یتسویپ هاگن هدنب حیجرت دروم رظن

 روصت روبع لباقریغ و میظع یقدنخ مه ددج و مدق ناهج ود نیب دابن اما تخادرپ مدق میهافم رب

 هب هک ینطفت نمض دوشیم دنم هرهب ظفاح و یولوم و یسودرف و رموه زا نانچمه زورما ناسنا .درک

 و تسا »ناسنا« یک ؛ناهج ود نیا نیب گرزب لپ ود( دراد نانآ ناهج و دوخ ناهج نیب یاه توافت

 مهم ود نیا هب هچ ره و شتالکشم و اهزاین اب تسا یناسنا »هعماج« یرگد و شاهزاین و اه هغدغد

 رارق هجوت و عاجرا دروم و دنک رفس و ریس فلتخم یاه ناهج تسز و نورق زارفرب دناوت یم ددرگرب

 و .تشاد ددج و مدق ناهج رصانع یخرب نیب تبسن هب یقیبطت یهاگن ناوت یم ساسا نیا رب .)دریگ

.تسا هدوب نطفتم یشرپ نامز هطلاغم و اطخ رب و هدرک نینچ یتعرش نم نامگ هب

 )یونعم و یقالخا هامنورد اب هتبلا( یتعرش یسارکومد لایسوس هرابرد  زین غابد یاقآ یدنب عمج اب .۹

.مراذگ یم مارتحا و مناد یم یتعرش راثآ رت هنافصنم و رتشیب هعلاطم تمالع ار نآ و مقفاوم الماک

 لایسوس( هاگن نیمه دادتما رد یتعرش یناوخزاب ترورض هرابرد  مه ناشا ییاهن یدنب عمج اب.۱۰

 لباق تدش هب  ار »هتخیسگ نانع مسیلاتیپاک« هب  هجوت و مناتسادمه )یونعم و یقالخا یسارکومد

 نیا ناس یرا هک یراکفا و زبس شبنج و یحالصا تکرح هصیقن ک منک یم رکف هک ارچ  مناد یم ریدقت

 تشگاس نیملهچ نامدا رد هک تسا ساسا نیا رب .تسا هدوب تلادع هلوقم زا تلفغ دنا هدوب تاکرح

.ما هدزگرب ار تلادع هب تشگزاب راعش یتعرش رتکد تشذگرد

رادد دیما هب

:بلطم نیا یراذگ کارتشا
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