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 ؟ا, نآ تنوشخ ا( ام تنوشخ

 
 

 ینوگلاش	اضردمحم

 نآ يانعم ندیمهف رد ام زا کی چیه هک تسا يا هملک تنوشخ

 ، دناسر یم هملک نیا هچنآ زا ام همه ًابیرقت اریز ، میرادن یلکشم

 يزورما عماوج رثکا رد مدرم رثکا هوالعب .میراد یصخش يا هبرجت

 ییایند رد ، همه نیا اب .دننک یم يرازیب زاربا تنوشخ زا ًارهاظ

 هار دسر یم رظن هب یهاگ هک میا هدمآ راتفرگ تنوشخ زا هدنکآ

 .تسا هتسب نام يور هب نآ زا ییاهر
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 تردق زا يروصت نتشاد نودب لاؤس نیا هب خساپ ، نم رظن هب ؟ارچ

 طلسم یعامتجا – يداصتقا ماظن ، ییاهن لیلحت رد هتبلا و ( یسایس
 نیرت هدرشف طقف هن دوخ یسایس تردق اریز ، تسا نکممان )

 شقن نآ فیرعت و عیزوت ، دیلوت رد هکلب ، تسا تنوشخ نوناک

 هداس ًاتبسن روصت هک تسا یسایس هزوح رد .دراد يا هدننک نییعت

 ییامعم هب و دروخ یم باتو چیپ ، تنوشخ زا ام نشور و

 نامروظنم دیراذگب زیچ ره زا شیپ اما		.ددرگ یم لیدبت یندوشگان

 :میهدب تحارص ار تنوشخ زا

 ؟تسیچ تنوشخ

 هنادماع و هناهاگآ ندروآ دراو	زا تسا ترابع تنوشخ

 كرتشم لصف هک فیرعت نیا		؟یسک هب یندب بیسآ و رازآ

 هب تنوشخ زاً الومعم هک تسا ییاه فیرعت بلاغ ینمض ای حیرص

 زا یگرزب شخبو تسا یلقادح فیرعت کی ، دوش یم هداد تسد

 یعقاو يایند رد هک میناد یم همه .دریگ یمن رب رد ار تنوشخ عاونا

 يراثآ دناوت یم ًابلاغ ، یسک هب یناور بیسآ و رازآ ندروآ دراو ،

 هتشاد یندب بیسآ و رازآ زا رت هدننک درخ و رت كاندرد رایسب
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 هجنکش و بوکرس ياه متسیس بلاغ رد هک تسین یفداصت .دشاب

 یم هتفرگ راک هب یندب رازآ لمکم نوچمه ینابرق ِیناور رازآ ،

 يدایز دراوم ًالثم .دوش یم یبایزرا راشف زا يرتالاب هدر ًابلاغ و دوش

 ینابرق یندب هجنکش قیرط زا وجزاب یتقو هک درک لقن ناوت یم ار

 ای مادعا یگتخاس مسارم هب لسوت اب ، هدیسرن بولطم هجیتن هب

 ار وا هدارا ، مهتم ردام ای رهاوخ ، دنزرف هب یسنج زواجت هب دیدهت

 تسا ترابع تنوشخ میئوگب دیاب سپ .تسا هتسکش مهرد

 و یندب بیسآ و رازآ هنادماع و هناهاگآ ندروآ دراو	زا

 یناسنا هعماج رد تنوشخ هک میناد یم هتبلا و	.یسک هب یناور

 یسک نتشاداو يارب ، دوش یم هتفرگ راک هب دنمفده روط هب ًابلاغ

 نتسکش مهرد یتح ای يراک ماجنا زا وا نتشادزاب ای يراک ماجنا هب

 نتسکش مهرد ، همه زا رتدب و اهراک یضعب ماجنا يارب یسک ناوت

 ییاه تنوشخ هراب رد .هشیمه يارب یسک یناور و یمسج تمالس

 تسا یفاک ، دنریگ یم تروص یسک یمئاد بیرخت روظنم هب هک

 روک و ندرک هتخا مسر ای یمالسا تعیرش رد تسد ندیرب ًالثم

 هب ار نامدوخ روشک خیرات رد دبتسم نیطالس نامرف هب دارفا ندرک

 هلیسو هب هن اه تنوشخ بلاغ ، رگید ترابع هب .میروایب دای

 ياه فده اب و يداع دارفا طسوت هکلب ، یناور نارامیب و ناگناوید
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 رد لمأت یکدنا اب نیاربانب .دنریگ یم تروص هدش باسح ًالماک

 یپ هتکن دنچ هب میناوت یم ، تنوشخ دراوم بلاغ يدنمفده نیمه

 :میربب

 زا يرایسب هلمج زا و مدرم قافتا هب بیرق تیرثکا هک نیا لوا

 رد ، دننک یم يرازیب زاربا تنوشخ عون ره زا ًارهاظ هک ییاهنآ

 و دییأت هکلب ، دنناد یمن دب اهنت هن ار تنوشخ دراوم زا یضعب لمع

 گنج هک تشاد ناوت یمن يدیدرت ًالثم .دننک یم مه قیوشت

 گنج اما ، تسا تنوشخ عون نیرت هنایشحو و نیرت هتفای نامزاس

 ، دنتفا یمن هار هب نایماظن و نارادمتسایس هلیسو هب طقف ًالومعم اه

 يارب یتح ای دننک یم تیامح اهنآ زا زین يداع مدرم زا یلیخ هکلب

 .دنروآ یم راشف نایماظن و نارادمتسایس هب گنج يزادنا هار

 رارق حیبقت دروم يا هعماج رد هک اه تنوشخ زا یلیخ هک نیا مود

 .دنوش یم یقلت مزال و يداع ًالماک رگید يا هعماج رد ، دنریگ یم

 تنوشخ زا یصاخ عون هک یلاح رد دحاو يا هعماج رد یتح ای

 يرگید هورگ تیامح زا ، دوش یم موکحم مدرم زا یهورگ طسوت

 .تسا رادروخرب مدرم زا

 تنوشخ فلتخم عاونا اب مدرم توافتم دروخرب هک نیا موس

 یگنهرف و یعامتجا ، یسایس ياهراتخاس اب هکلب ، تسین یفداصت
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 یندب هیبنت اب توافتم ياهدروخرب ًالثم .دراد طابترا فلتخم عماوج

 عماوج یضعب رد هک ( ار نانز هیلع یگناخ تنوشخ ای ناکدوک

 یم حیبقت تدش هب رگید عماوج رد و دنوش یم یقلت يداع ًالماک

 .داد حیضوت ناوت یمن ظابترا نیا هب هجوت نودب ) دنوش

 ًالمع تنوشخ درجم ِفیرعت هک مریگ یم هجیتن متفگ هچنآ زا

 يارب یمومع يرایعم نتفای يارب شالت اریز .درادن يدایز تیمها

 .درب یمن ییاج هب هار نآ ندرک دودحم و تنوشخ تخانش

 ریثأت تحت نآ فیرعت یتح هک تسا یعامتجا هدیدپ کی تنوشخ

 نآ اب هلباقم يارب ، نیاربانب و دنک یم رییغت یعامتجا ياهراتخاس

 ، دننک یم قیوشت ای دیلوت ار نآ هک ییاهراتخاس رییغت هب دیاب

 .میزادرپب

 ؟دزیخ یم رب اجک زا تنوشخ

 ضرعم رد دهاوخ یمن ًاتدعاق سک چیه هک درک دیابن شومارف

 دهاوخ یمنً الومعم »یلقاع« مدآ چیه ًالثم .دریگ رارق تنوشخ

 دوخ یعامتجا درکراک تنوشخ ، دوب نیا زج رگا .دروخب کتک

 زا هدافتسا »لقاع« ياه مدآ نیا همه ًابیرقت اما .داد یم تسد زا ار

 مزال ) یطیارش اب و يدحات مک تسد( ار نارگید دروم رد تنوشخ

 هب تسناوت یم تنوشخ ، دوب نیا زج رگا .دنناد یم زاسراک و



 7 

 يارب هزرابم ، لیلد نیمه هب .ددنب رب تخر اه ناسنا هطبار زا یتحار

 هدننک قیوشت و دیلوت ِیعامتجا ياهراتخاس نتشادرب نایم زا ای رییغت

 ای هناهاگآ هک ددرگ یم وربور ییاه هورگ تمواقم اب ، تنوشخ

 ار اهراتخاس نآ هیجوت و ظفح ، هابتشا هب ای تسرد هب و هناهاگآان

 هب ناش عضاوم هیجوت يارب اهنآ زا يرایسب و .دنناد یم دوخ عفن هب

 تعیبط ناسنا ایآ هک تسا نیا هلأسم .دننک یم هراشا یناسنا تعیبط

 نیا هب یخساپ ره ؟دنکرتشم نآ رد یناسنا دارفا همه هک دراد یتباث

 و درذگ یم یعامتجا ياه يدنب فص و عفانم روشنم زا لاؤس

 هورگ و تاقبط .ددرگ یم لیدبت فالتخا عوضوم هب دوخ ًالومعم

 طبترم ياه يژولوئدیا و شک هرهب و زایتما بحاص یعامتجا ياه

 یضعب .دنراد یناسنا تعیبط هراب رد يا هنانیبدب تارظن ًابلاغ اهنآ اب

 مغریلع هک دراد یتباث یناویح زیارغ ناسنا هک دنتسه یعدم اهنآ زا

 نآ راهم و دنام یم رادیاپ ، یعامتجا ياهراتخاس ینوگرگد

 یناسنا تباث تعیبط دوجو هک نیا اب اهنآ زا یضعب .دراد ترورض

 كرتشم رهوگ عون ره رکنم راک نیا اب تسرد اما ، دننک یم در ار

 تارییغت یپ رد هک ییاه حرط اب و دنوش یم یناسنا دارفا نایم

 تاقبط اما .دنزرو یم تفلاخم ، دنتسه لاکیدار و گرزب یعامتجا

 هک اهنآ اب طبترم ياه هیرظن و مورحم یعامتجا ياه هورگ و
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 ياه بوکرس و اه یشک هرهب و اه يرباربان ندش هدیچرب ناهاوخ

 تعیبط هب يا هنانیبشوخ شرگن ًالومعم ، دنتسه دوجوم یعامتجا

 یناسنا هعماج رد تنوشخ نتفر نایم زا هب ًاصوصخم و دنراد یناسنا

 ياه يریگ عضوم زا هنومن دنچ هب هراشا .دنراودیما و نیبشوخ

 نیا يانعمرتهب مهف يارب دیاش یناسنا تعیبط هراب رد فورعم

 .دشابن هدیاف زا یلاخ يرکف ياه ییورایور

 یکی هک ) مهدزناش نرق ییایلاتیا فوسلیف ( یلوایکام ولوکین ًالثم

 و دوش یم بوسحم هقلطم تردق نازادرپ هیرظن نیرت فورعم زا

 کی روهظ قیرط زا طقف ار ایلاتیا یگدنکارپ هب نداد نایاپ هار

 فورعم باتک رد ( ، دناد یم نکمم محر یب و ردتقم ًالماک هاشداپ

 يروآدای دوخ لآ هدیا یلایخ هاشداپ نآ هب ) »رایرهش« مان هب دوخ

 هکلب ، دنک یمن تیافک نوناق ، ندرک تموکح يارب هک دنک یم

 یم یمحر یب ترورض رد وا .دراد ترورض روز هب ندرب تسد

 ؛ »ندوب بوبحم ات تسا رت نئمطم رایسب ندوب كانسرت« :دیوگ

 ، جازم یمدمد ، ساپسان« تسا يدوجوم ناسنا ، تسا دقتعم اریز

 تارظن نیرت فورعم زا رگید یکی .»راک عمط و وسرت ، راک بیرف

 ار ناسنا هک دراد قلعت سباه سمات هب یناسنا تعیبط هراب رد

 يارب هک دریگ یم هجیتن نآ زا و دناد یم تفص گرگ يروناج
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 کی دوجو ، رگید مه لابق رد یناسنا دارفا شحوت و تنوشخ راهم

 دیابن شومارف .دراد یتایح ترورض		اهنآ رس يالاب رب ردتقم تلود

 نرق همین »یلخاد گنج« ای( بالقنا نارود رد سباه هک درک

 رادفرط و هدوب ناملراپ فلاخم و هتسیز یم سیلگنا ) مهدفه

 لئونامیا هب یناسنا تعیبط هراب رد يرگید فورعم رظن .تنطلس

 » : دیوگ یم هک دراد قلعت ، مهدژه نرق یناملآ فوسلیف ، تناک

 رس ًالماک زیچ ، تسا هدش هتخاس ناسنا هک یجوعم و جک بوچ زا

 دنچره تناک هک درک دیابن شومارف .»تخادرپ ناوت یمن یتسار

 ناردپ زا یکی یلو ، تسا هقلطم تلود فلاخم سباه فالخرب

 یفداصت .دوش یم بوسحم مسیمرفر و یسایس مسیلاربیل يرکف

 زا متسیب نرق راک هظفاحم لاربیل فوسلیف ، نیلرب ایزیآ هک تسین

 مسیلایسوس هب هلمح رد دوخ راعش هب ار تناک هتفگ نیمه ، سیلگنا

 نیلرب هک تسا نیا بلاج .تسا هدرک لیدبت لاکیدار یسارکومد و

 »یفنم يدازآ« نداد رارق اب ، وا زا سپ نرق ود و تناک فالخرب

 يارب یحرط ره ، »تبثم يدازآ« هب هلمح و »تبثم يدازآ« لباقم رد

 طقف ار يدازآ و دناد یم كانرطخ ار هعماج یهدنامزاس دیدجت

 یم یبایتسد لباق »نارگید زا يدازآ« رد ینعی ، يدرف هزوح رد

 ناسنا تعیبط هراب رد تارظن نیرت فورعم زا رگید یکی زاب .دنیب
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 یسیلگنا سانش تیعمج و ناد داصتقا ، شیشک ، سوتلام سمات هب

 باتک رد هک دراد قلعت مهدزون نرق لئاوا و مهدژه نرق رخاوا

 ناسنا دیوگ یم ) »تیعمج لصا هراب رد يا هلاسر« مان هب ( شفورعم

 هک نیا رگم ، راک زا نازیرگ و لبنت ، تخَل ًاعقاو« تسا يدوجوم

 هک درک دیابن شومارف .»دوش راداو نآ ماجنا هب يراچان يور زا

 تاقبط زا نایرع یمحر یب و ریقحت اب هک عجترم شیشک نیا فرح

 بلاغ هک تسا يزیچ نامه ، دیوگ یم نخس شکتمحز و نیئاپ

 هنومن .دنراد دیکأت نآ يور رازاب يدازآ عفادم ياه گولوئدیا

 يواک ناور ردپ ، دیورف دنومگیز هب هراب نیا رد يرگید فورعم

 ناسنا تعیبط هب ار يرگ ناریو و تنوشخ زین دیورف .دراد قلعت ،

 تنوشخ و گنج دهاوخ یم هک یماگنه یتح وا .دهد یم تبسن

 يرگ ناریو هزیرغ رد ار تلع ، دهدب حیضوت ار یعامتجا ياه

 »نآ زا نایضار ان و ندمت« باتک رد ( ًالثم .دنک یم وجتسج ناسنا

 ) هدش هتشون یعامتجا نشخ ياه تیعقاو هب هجوت زا دعب هزات هک

 :دیوگ یم و دروآ یم يور سباه فورعم هیرظن زا تیامح هب

 فرح نیا اب دراد تأرج یسک هچ ؛ تسا گرگ ناسنا يارب ناسنا«

 دنیب یم خیرات رد و شدوخ یگدنز رد هک يدهاوش همه مغریلع ،

 یب و اوزنا رد ار درف هک تسا نیا دیورف لکشم »؟دنک تفلاخم ،
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 نیاربانب و دنک یم یسررب یگنهرف و یعامتجا ياهراتخاس اب طابترا

 دروم تیسنج هنیمز رد ار مکاح یعامتجا گنهرف هک یماگنه یتح

 – یعامتجا رت يداینب و رت هدرتسگ هنیمز ، دهد یم رارق داقتنا
 تسد مغریلع وا هک تسین یفداصت .دریگ یم هدیدان ار يداصتقا

 یگدنز رد تیسنج شقن هراب رد شا مهم یملع ياهدروآ

 تینهذ نادنز زا دناوت یمن زین هزوح نیا رد یتح ، ناسنا یعامتجا

 زا يرایسب یلصا ینابرق هک ار نز نانچه و دورب رتارف هنارالاس ردپ

 یم		اه هنومن نیا رانک رد .دنیب یم رتهک سنج ، تساه تنوشخ

 .دراد قلعت سکرام لراک		هب هک درک هراشا توافتم يرظن هب ناوت

 ) اه تسیوتیزوپ و اه تسیرپمآ فالخ رب ( هک نیا نمض سکرام

 زا ار ناسنا عون هک ییاه یگژیو هعومجم ینعی ، یناسنا تعیبط هب

 دوجو رب یلو ، دراد هجوت ، دزاس یم زیامتم رگید ناروناج همه

 ، لاتیپاک رد ( ًالثم .دنک یم دیکأت هعومجم نیا رد ایوپ يرصانع

 »ماع روط هب یناسنا تعیبط« زا ) ماتنب یمرج زا داقتنا رد ، لوا دلج

 یم نخس »یخیرات نارود ره رد هتفای رییغت یناسنا تعیبط« زا و

 رد چیووکرام ولیاهیم هک روط نامه( وا ، بیترت نیا هب .دیوگ

 و یمومع رصانع هب مه ًالوا )دنک یم يروآدای »رصاعم سکرام«
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 تعیبط رد فلتخم یخیرات ياه نارود اب ریغتم رصانع هب مه و تباث

 ایوپ یکرد هب ، ییارگ تیبسن هب ندیتلغ نودب و دراد هجوت یناسنا

 دوجوم لباقت زا ًایناث ؛ دبای یم تسد یناسنا تعیبط زا یخیرات و

 يرود يودب و يدیرجت ییارگ عمج و هنانیب دوخ ییارگدرف نایم

 نیع رد هک درگن یم ییاتمه یب صخش ار یناسنا درف ره و دنک یم

 نداد اب ًاثلاث .دریگ یم لکش یعامتجا لماوع ریثأت تحت ، تیدرف

 ناکما ، »تیفرظ« و »تیلعف« ِییوطسرا میهافم هب يدیدج شقن

 دهد یم ناشن ناسنا هب ار یگدننیرفآ و ییاهر ياه قفا هب یبایتسد

 هک یصخشم یعامتجا لماوع و طیارش برخم شقن رب ًاعبار ؛

 یم دیکأت ، دننک یم جلف و دننازوس یم ار یناسنا ياه تیفرظ

 ناسنا یتاذ تنوشخ ، یناسنا تعیبط زا سکرام كرد نیا اب .دزرو

 شیرا .دناهرب نآ لاگنچ زا ار دوخ دناوت یم یناسنا هعماج و تسین

 رد ار تنوشخ یسانش ناور هک تسا یناسک زا یکی هک مورف

 ( هداد رارق هعلاطم دروم یناسنا تعیبط زا سکرام كرد ياتسار

 تنوشخ عون ود ) »یناسنا يرگ ناریو یسانش دبلاک« باتک رد

 تنوشخ ، لوا :دنک یم ادج مه زا ناسنا رد ار توافتم ًالماک

 كرتشم رگید تاناویح و ناسنا نایم هک »میخ شوخ« ای »یعافد«

 روط هب و دراد ترورض ناسنا عون و درف ياقب يارب و تسا
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 ورف رطخ نتفر نایم زا اب و دوش یم لاعف رطخ ماگنه رد کیژولویب

 ، تسا ناسنا عون هژیو هک »میخ دب« تنوشخ ، مود ؛ دنیشن یم

 یمن هدید نارادناتسپ زا کی چیه رد ًابیرقت و درادن یعافد هفیظو

 تعیبط زا ییزج و درادن کیژولویب يانبم تنوشخ عون نیا .دوش

 تسین يزیرغ ناسنا رد دنچ ره لوا عون تنوشخ اما .تسین یناسنا

 ناروناج هعلاطم ، دیوگ یم مورف .تسا یناسنا تعیبط زا ییزج اما ،

 دنچره ، اه تامیرپ هژیو هب و نارادناتسپ هک دهد یم ناشن فلتخم

 هجنکش و لتاق ناسنا هزادنا هب اما ، دنراد يدایز یعافد تنوشخ

 خیرات و یسانش ناسنا ، یسانش نیراپ ، دیوگ یم وا .دنتسین رگ

 ناشن و دنراد ناسنا رد تنوشخ ندوب يزیرغ زت هیلع یناوارف دهاوش

 : هک دنهد یم

 يداینب روط هب ، يرگ ناریو هجرد ظاحل هب یناسنا ياه هورگ – 1
 تنوشخ و يرگ ناریو هک دنک یم تابثا نیا و دنراد قرف مهاب

 ؛ دشاب ناسنا عون یتاذ دناوت یمن

 رگید یناور لماوع اب دناوت یم يرگ ناریو نوگانوگ تاجرد – 2

 ؛دشاب طبترم فلتخم یعامتجا ياهراتخاس و
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 هن ، دراد میقتسم هطبار ندمت لماکت اب يرگ ناریو هجرد – 3
 خیرات اب ، ناسنا رد یتاذ يرگ ناریو روصت ، عقاو رد .سوکعم

 يرگ ناریو رگا .دراد ییاناوخ خیرات شیپ زا شیب

 ، دوب وا ناویح ناکاین و ناسنا نایم كرتشم کیژولویب		هزیرغ

 رد ، دوب یم رتوج تملاسم ًاتبسن يدوجوم تسیاب یم ناسنا ًاتدعاق

 لیلد نودب ار دوخ ناعون مه هک تسا یتامیرپ اهنت ناسنا		هک یلاح

 راک نیا اب و دنک یم هجنکش و دشک یم يداصتقا ای کیژولویب

 .دوش یم ءاضرا

 رد رگید یملع ياه هتشر ياهدروآ تسد رگا یتح لاح ره رد

 هناسانش هعماج تاعلاطم ، میراذگب رانک ار یناسنا تعیبط هراب

 هک دنراذگ یمن یقاب يدیدرت ياج ، تنوشخ هراب رد نوگانوگ

 اب فلتخم ءاحنا هب یناسنا هعماج رد اه تنوشخ مظعا شخب

 هب ار اهنآ ناوت یمن نیاربانب و دراد طابترا یعامتجا ياهراتخاس

 تاعلاطم هعومجم زا .داد تبسن یناسنا دارفا همه رد یتاذ يرصنع

 یم يریذپ تابثا ةداس جیاتن هب یناسنا هعماج رد تنوشخ هب طوبرم

 رد اهنآ زا یضعب هب ثحب ندش رت نشور يارب هک تفای تسد ناوت

 :منک یم هراشا اجنیا
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 .دنوش یمن تنوشخ بکترم ناس کی هب یناسنا دارفا همه – 1

 تملاسم رایسب رگید یضعب و دنتسه ینشخ رایسب دارفا اه یضعب

 .وج

 فلتخم یعامتجا ياه هورگ رد ، فلتخم عماوج رد تنوشخ – 2

 فلتخم ياه نامز رد دحاو یعامتجا هورگ ای هعماج رد یتح و ،

 یمن یقاب يدیدرت ياج ناوارف يرامآ دهاوش ًالثم .تسین ناس کی

 رتشیب اراکشآ اکیرما دحتم تالایا رد تنوشخ نازیم هک دنراذگ

 رتشیب اراکشآ نادرم نایم رد ای .يوانیدناکسا ياهروشک زا تسا

 و تابث ياه هرود رد دحاو روشک کی رد ای .نانز نایم رد ات تسا

 يداصتقا نارحب ياه هرود رد ات تسا رتشیب ریگ مشچ روط هب هافر

 .یسایس و

 تسا رت هدیشوپ و رتدودحم اراکشآ »اه يدوخ« هیلع تنوشخ – 3

 ار اهنآ هک ناناملسم زا نآرق فیصوت نیا ًالثم .»نارگید« هیلع ات

 رافکلا یلع ءآدشأ ( »رگید مه اب نابرهم و نارفاک رب ریگ تخس«

 ًابیرقت هکلب ، تسین مالسا صتخم طقف ، دمان یم ) مهنیب ءآمحر

 اب توافتم دروخرب هب ار دوخ ناوریپ اهنت هن بهاذم و نایدا همه



 16 

 »نارگید« زا کی چیه هکلب ، دنناوخ یم ارف »نارگید« و »اه يدوخ«

 .دنناد یمن »يراگتسر« روخ رد ار

 تسا »ییاه يدوخ ریغ« هجوتم ًابلاغ »نارگید« هیلع تنوشخ – 4

 يدوخریغ« هن ، دنتسه »اه يدوخ« اب كاکطصا و طابترا رد هک

 كرت هجوتم رتشیب اه یناملآ یتسرپداژن ًالثم .هتخانشان و رود »ياه

 رتشیب اه يوسنارف یتسرپ داژن هک یلاح رد ، تسا ناملآ میقم ياه

 رتشیب اه یسیلگنا یتسرپ داژن و هسنارف میقم ياه برع هجوتم

 سیلگنا میقم ) ياه یناتسکاپ و اه يدنه ینعی ( »اه ییایسآ« هجوتم

 ریخا ههد هس – ود رد اه یناریا یتسرپ داژن هک روط نامه ؛ تسا
 همه ، رگید ترابع هب .تسا ناریا میقم ياه یناغفا هجوتم رتشیب

 میقم نارجاهم هورگ نیرت گرزب هجوتم یتسرپ داژن ياه هنومن نیا

 ریخا یبهذم ياه تنوشخ رد :رگید يا هنومن .دنتسه روشک کی

 هن ، تساه هعیش و اه ینس نایم رتشیب اه يریگرد ، ناتسکاپ

 بلاغ ، دنه تالایا زا یضعب رد هک یلاح رد ، اهودنه و ناناملسم

 .تسا اهودنه و ناناملسم نایم ریخا یبهذم ياه تنوشخ

 ) یگنهرف و يداصتقا ، یسایس يانعم رد ( تردق اب تنوشخ – 5

 هنامحر یب نینچمه و تنوشخ عاونا بلاغ و دراد گنتاگنت دنویپ
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 یب و نامورحم ، نافیعض هیلع ، نادنمتردق فرط زا اهنآ نیرت

 هلیسو هب ًامومع اه گنج ًالثم .دوش یم هتفرگ راک هب نایعافد

 یماظن ریغ ، يداع مدرم زا ًابلاغو دنتفا یم هار ناگدننک تموکح

 ًامومع يداصتقا ياه تنوشخ تهج ای .دنریگ یم ینابرق عافد یب و

 ياه يریگرد هک روط نامه .سکعلاب هن ، تسا نیئاپ هب الاب زا

 دتفا یم هار اه هقرف ناربهر ياوتف و زیوجت اب ًابلاغ يا هقرف و یبهذم

 .دنهد یم لیکشت يداع دارفا ار ناینابرق بلاغ و

 یعامتجا ياه ضیعبت و اه يرباربان اب اه تنوشخ مظعا شخب – 6

 ، یتاقبط ياه يرباربان و اه ضیعبت ًالثم .دنراد یگنتاگنت طابترا

 هب ندز نماد و داجیا رد ینس و یبهذم ، یلم ، یسنج ، ، يداژن

 .دنراد يا هدننک نییعت شقن اه تنوشخ زا يرایسب

 قافتا هب بیرق تیرثکا هک تسا نشور هدشدای تاکن هب هجوت اب

 يراتخاس تلصخ یناسنا هعماج رد هدش هتخانش ياه تنوشخ

 لباق ریغ یعامتجا ياهراتخاس اب اهنآ طابترا هب هجوت نودب و دنراد

 نیا ریزگان يراتخاس ياه تنوشخ هب هجوت اما .دننام یم حیضوت

 یعامتجا ياهراتخاس زا ییاهر يارب هک دروآ یم شیپ ار لاؤس

 ، لاؤس نیا هب یقیقد خساپ يوجتسج ؟درک دیاب هچ از تنوشخ

 هار رگید کی اب فلتخم یعامتجا ياهراتخاس هطبار هب هجوت نودب
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 یضعب هب تبسن یعامتجا ياهراتخاس زا یضعب .درب یمن ییاج هب

 رگید ياهراتخاس رییغت ای ظفح رد اهنآ زا یضعب و دنرتایاپ رگید

 ياهراتخاس یلک روط هب و ( تلود هژیو هب .دنراد يرت مهم شقن

 یتیمها رپ رایسب شقن رگید ياهراتخاس رییغت ای ظفح رد ) یسایس

 تلود شقن هب هجوت نودب تنوشخ اب هزرابم ، لیلد نیمه هب .دراد

 رتارف تیصاخ یب ياه هظعوم و تحیصن دح زا دراوم بلاغ رد ،

 .دور یمن

 تنوشخ و تلود

 نوناک نیرت راد فده و نیرت هتفای نامزاس دوخ اهنت هن تلود

 هکلب ، تسا يروشک ره رد ) تنوشخ نیاربانب و ( روز زا هدافتسا

 زاجمریغ و زاجم تنوشخ نایم زرم یلصا هدننک نییعت نینچمه

 رد ربو سکام هک روط نامه ( يزورما عماوج رد هژیو هب .تسا

 دنک یم يروآدای »هفرح نوچمه تسایس« مان هب شا فورعم هلاسر

 نیمزرس کی رد يدام روز زا عورشم هدافتسا راصحنا« تلود )

 زا هدافتسا يارب زاجم عبنم اهنت و دناد یم دوخ قح ار »نیعم

 اهداهن ، تلود ره ینیمزرس ورملق رد و دوش یم بوسحم تنوشخ

 تلود هک دنراد ار تنوشخ زا هدافتسا قح اجنآ ات رگید دارفا و

 تلود تسد رد زین تنوشخ فیرعت ، رگید ترابع هب .دهدب هزاجا



 19 

 هچ و تسه هچ تنوشخ دیوگب دناوت یم هک تسوا اهنت و تسا

 شومارف ًالثم .تسا مادک عورشم ریغ و عورشم تنوشخ و تسین

 یمسر روط هب یمالسا ياهروشک زا یضعب نیناوق هک درک دیابن

 فاعم تازاجم زا ار یسومان ياه لتق دننام یکانتشحو تنوشخ

 ياه تلایا رد ًاتدمع هک »ندرک چنیل« هنامحریب هدیدپ ای .دننک یم

 ياهدیفس زین و اه تسوپ هایس زا ابلاغ و دوب جیار اکیرما یبونج

 گنج زادعب هرود رد ، تفرگ یم ینابرق يداژن يربارب رادفرط

 قوقح شبنج« ندش دنمورین ات ) 1860 ههد رد ( اکیرما یلخاد

 تنوشخ ًالمع اه تلایا نیا بلاغ رد )1960 ههد رد ( »یندم

 ثعاب تلود دوجو هک تسا نیا تقیقح .دش یم یقلت یعورشم

 زا رتدب و دننک لمحت ار اه تنوشخ زا يرایسب مدرم هک دوش یم

 عورشم و مزال یتامادقا هکلب تنوشخ هن ار اهنآ زا يرایسب ، همه

 هک یعیسو ياه مادعا ًالثم .دننک یقلت تنوشخ زا يریگولج يارب

 هار ردخم داوم نایچقاچاق هیلع هزرابم ناونع هب یمالسا يروهمج

 تنوشخ كانتشحو داعبا هب ار مدرم زا یگرزب شخب ، دزادنا یم

 و دزاس یم توافت یب ، دنریگ یم تروص ششوپ نیا اب هک ییاه

 دوخ نافلاخم زا يرایسب ، ادصو رس یب هک دهد یم ناکما میژر هب

 دحتم تالایا ردً الثم ای .دنک تسین هب رس یچقاچاق ناونع هب زین ار
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 3/2 هب کیدزن ) 2009 لاس نایاپ رد ، یمسر رامآ قبط ( اکیرما

 ای نادنز رد رفن نویلیم 225/7 زا شیب ًاعومجم و ینادنز رفن نویلیم

 دودح هک یتیعمج ینعی ، دنا هدوب سیلپ رظن ریز نادنز زا نوریب

 نیا بلاج .دهد یم لیکشت ار اکیرما غلاب تیعمج لک دص رد 1/3

 دراد ار ناهج تیعمج لک دصرد 5 زا رتمک اکیرما مینادب هک تسا

 40 هب کیدزن ؛ ار ناهج ینادنز تیعمج دص رد 4/23 دودح و

 20 دودح و دنهد یم لیکشت ناتسوپ هایس ار اکیرما ناینادنز دصرد

 راب 5 ناهایس ندش ینادنز لامتحا ؛ نارابت یلویناپسا ار اهنآ دص رد

 شیب نارابت یلویناپسا ندش ینادنز لامتحا و تس اهدیفس زا رتشیب

 ریغ ار اکیرما ناینادنز دصرد 70 عومجم رد ؛ اهدیفس ربارب ود زا

 هب 1980 ههد زا اکیرما ینادنز تیعمج ؛ دنهد یم لیکشت اهدیفس

 یناسک ار اکیرما ناینادنز زا یمین و تسا هدش ربارب راهچ وس نیا

 رد نیا .دنا هدشن راب تنوشخ مئارج بکترم هک دنهد یم لیکشت

 تسرد ار هدرتسگ تنوشخ نیا اکیرما یسایس ماظن هک تسا یلاح

 و مزال و دنک یم هیجوت تنوشخ شرتسگ زا يریگولج يارب يارب

 نیا ای مه اه ییاکیرما زا یگرزب شخب و دهد یم هولج عورشم

 هجوت رگا .دنرگن یم نآ هب یتوافت یب اب ای دنریذپ یم ار هیجوت

 نیرت هدرتسگ و نیرتراب نوخ ینعی ، اه گنج هک میشاب هتشاد
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 یم ًابلاغ و دنزادنایب هار دنناوت یم اه تلود طقف ار اه تنوشخ

 ناریو هک میبای یم رد ، دنناشکب اهنآ زا تیامح هب ار مدرم دنناوت

 نآ هب ندیشخب تیعورشم و تنوشخ هیجوت رد تلود تردق يرگ

 .تسین تنوشخ دیلوت رد نآ تردق زا رتمک ،

 هکلب ، دوش یمن هصالخ روز ياه هاگتسد رد طقف تلود ، عقاو رد

 اب ًابلاغ ) ییایلاتیا فورعم تسیسکرام ، یشمارگ وینوتنآ لوق هب (

 ِدرکراک هب هجوت نیاربانب .دنار یم نامرف روز و تیاضر زا يا هزیمآ

 ( رسوتلآ ییول هک تلود يزاس تیعورشم و هیجوت ياه هاگتسد

 کیژولوئدیا ياه هاگتسد« ار اهنآ ) يوسنارف فورعم تسیسکرام

 ياه ماظن رد .تسا رادروخرب يا هژیو تیمها زا ، دمان یم »تلود

 نامه یلصا ياه هناسر و طلسم یشزومآ متسیس يزورما یسایس

 هک دننک یم هیجوت ار »تلود بوکرس ياه هاگتسد« ِدرکراک هنوگ

 ریشمش طلسم بهذم نایناحور و نانهاک هتشذگ ياه نامز رد

 هتشذگ ياه نارود رد رگا .دندیشخب یم كربت ار نایاورنامرف

 ادخ هدارا رهظم ار نایاورنامرف طلسم بهذم نایناحور و نانهاک

 نیا يزورما يزاس هیجوت ياه هاگتسد هفیظو ، دندرک یم یفرعم

 زورما يایند رد هتبلا .دنهدب ناشن مدرم هدارا هدنیامن ار اهنآ هک تسا

 يدمآراک يزاس هیجوت ياه هاگتسد دنناوت یمن اه تلود همه
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 ریزگان ، دننک بلج ار مدرم تیاضر دنناوت یمن نوچ و دنشاب هتشاد

 نیاربانب .دنوش یم هدنار روز زا رتشیب هچ ره هدافتسا فرط هب

 ياه هاگتسد زا اه يروتاتکید بلاغ هک تسین یفداصت

 ةزیمآ زا هدافتسا رد و دنتسین رادروخرب يدمآراک کیژولوئدیا

 ییاه تلود بلاغ و دننک یم هیکت روز هب رتشیب ، روز و تیاضر

 هب ، دنراد مدرم رادیاپ ِتیاضر بلج رد يرتشیب يدمآراک هک

 ، همه نیا اب .دنرادروخرب یسایس یسارکومد زا فلتخم تاجرد

 اه یسارکومد رد تنوشخ هک میریگب هجیتن رگا تسا هناحول هداس

 مدرم همه ای تساه يروتاتکید زا رتمک اه هزوح همه رد ًاترورض

 رد ات دنرادروخرب يرتشیب یقوقح يربارب زا اه یسارکومد رد

 تسا يروتاتکید کی نیچ هک تسین يدیدرت ًالثم .اه يروتاتکید

 دهاوش اما ، تسا رادروخرب يرادیاپ یسایس یسارکومد زا دنه و

 نانز هیلع تنوشخ و نادرم اب نانز يرباربان هک دراد دوجو يدایز

 نانز یقح یب و نانز هیلع تنوشخ .تسا نیچ زا رتشیب دنه رد ،

 نانچ ییاتسور قطانم یضعب رد ًاصوصخم ، دنه رد مورحم تاقبط

 ییاه تبیصم دیوگ یم یکسماچ ماون هک تسا هنامحر یب

 تموکح يور دننیب یم دنه قطانم زا یضعب رد نانز نونکا		هک

 لیئارسا هک تشاد ناوت یمن يدیدرت ای .دنک یم دیفس ار نابلاط
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 هک روط نامه ، تسا یسارکومد کی نآ يدوهی نادنورهش يارب

 یسارکومد کی اهرناکیرفآ يارب یبونج ياقیرفا دیاتراپآ میژر

 تنوشخ کیتامتسیس هدننک دیلوت يداژن یسارکومد نیمه اما .دوب

 هیکت اب دیاتراپآ میژر هک روط نامه ، تساه ینیطسلف هیلع يا هدوت

 هیلع ار ینشخ رایسب بوکرس متسیس ، دوخ يداژن یسارکومد رب

 .داد یم نامزاس ناهایس

 ، تسا تنوشخ نوناک نیرت هتفای نامزاس تلود هچرگ لاحره رد

 تنوشخ یلصا أشنم ، ییاهن لیلحت رد .تسین نآ یلصا تلع یلو

 يریگ لکش و ناسنا زا ناسنا یشک هرهب رد دیاب ار یناسنا هعماج رد

 میسقت لوصحم دوخ تلود و .درک وجتسج شک هرهب تاقبط

 زیرگ ار یتاقبط زیتس هک تسا داضتم عفانم ياراد تاقبط هب هعماج

 هک دنک یم لیمحت هعماج رس يالاب رب ار یتردق و دزاس یم ریذپان

 نیا .مکاح یشک هرهب ماظن رادساپ و تسا شک هرهب هقبط تردق

 هک دوب نآ زا رت نشور يراد هیامرس اشیپ نارود رد تلود هفیظو

 زین يراد هیامرساشیپ عماوج رد دنچره .دشاب نآ رکنم دناوتب یسک

 ، درک یم دادملق هعماج لک حلاصم و عفانم عفادم ار دوخ تلود

 روز رب یکتم و ینتبم یشک هرهب ماظن و تاقبط یقوقح زیامت یلو

 یمن یقاب تلود یتاقبط درکراک رد دیدرت يارب ییاج ، نایرع
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 یلصا هقبط زا یشک هرهب هک يراد هیامرس ماظن رد اما .تشاذگ

 رابجا قیرط زا هکلب ، نایرع روز قیرط زا هن ، نارگراک ینعی ، دلوم

 یناسنا ، یقوقح ظاحل زا رگراک و ، دریگ یم تروص يداصتقا

 زین و تاقبط هطبار هک ددرگ یم داجیا ییاضف ، دوش یم یقلت دازآ

 نیاربانب .دناشوپ یم ماهبا زا يا هلاه رد ار هعماج اب تلود هطبار

 ) درادن کیتارکومد لکش هک یماگنه یتح ( يراد هیامرس تلود

 .دنک یفرعم مدرم هدارا نایب و هعماج لک هدنیامن ار دوخ دناوت یم

 یم لکش »تلم« موهفم هک تسا يراد هیامرس ماظن نداتفا اج اب

 دنوش یم یقلت دازآ يدارفا یقوقح ظاحل هب نآ ياضعا هک دریگ

 هعماج »نادنورهش« هکلب ، تلود »عابتا« ای »ایاعر« هن رگید هک

 تیاضر فلتخم ءاحنا هب دوش یم ریزگان تلود و دنوش یم یفرعم

 زا و دیامن یفرعم »تلم« هدارا نایب ار دوخ و دنک بلج ار اهنآ

 مهوت نیا هب و دریگ یم لکش »تلود – تلم« هدیدپ هک تساجنیا

 تلم دارفا همه و دنا هتساخرب نایم زا تاقبط ایوگ هک دنز یم نماد

 ، هوالعب .دنرب یم رس هب رگید مه اب ربارب و یقفا يا هطبار رد

 ياه يدازآ زا يا هجرد لمحت و رادم نوناق		تلود نداتفااج
 یضعب رد یگدنیامن تلود شیادیپ اهدعب و یهورگ و يدرف

 تسخن هک ( اکیرما دحتم تالایا و یبرغ ياپروا ياهروشک
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 داد یم تکرش تردق راتخاس رد ار اراد تاقبط بختنم ناگدنیامن

 يأر قح يارب نانز و رگراک هقبط تازرابم هجیتن رد اهدعب و

 نیا هب ) تفای لوحت ینونک یلاربیل ياه یسارکومد هب ، یمومع

 ربارب ياه تصرف دناوت یم يراد هیامرس رد یسارکومد هک مهوت

 مکای دربب نیب زا ار تاقبط و دروایب مهارف تلم داحآ همه يارب

 یتاقبط ياه يرباربان هبرجت اما .دیشخب يرتشیب يورین ، دزاس گنر

 فده و هتفای نامزاس یتاقبط تنوشخ ًاصوصخم و تنوشخ ماود و

 هرهب ات هک دهد یم ناشن يراد هیامرس يزکرم ياه تلود رد راد

 اهنت هن یناسنا هعماج رد تنوشخ ، تساجرباپ يراد هیامرس یشک

 .ددرگ یم رت هدرتسگ هکلب ، دور یمن نیب زا

 يراد هیامرس ماظن و تنوشخ

 شرتسگ و شیادیپ هک دهد یم ناشن ریخا نرق دنچ ثداوح یسررب

 هطبار یناهج سایقم رد تنوشخ شیازفا اب يراد هیامرس یناهج

 دنچ هب طقف تسا یفاک هطبار نیا ندش نشور يارب .دراد میقتسم

 :دوشب هجوت هتکن

 ) موس شخب ، لاتیپاک لوا دلج رد ( سکرام هک روط نامه – 1

 هیامرس ماظن يریگ لکش و هیامرس نیتسخن تشابنا ، دهد یم ناشن

 ییاپروا روشک دنچ یتارمعتسم ماظن داجیا اب تسا هدوب هارمه يراد
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 ینینوخ و راب تنوشخ رایسب جیاتن هک رگید ياه نیمزرس تراغ و

 ییاپروا نارگ لاغشا هک درک دیابن شومارف .تسا هتشاد اهنآ رد

 و دنتخادنا هار هب اکیرما هراق رد ار یکانتشحو یموق يزاس كاپ

 .دندرک دوبان ار اکیرما نایموب زا یگرزب شخب نرق دنچ لوط رد

 زا هک ( اکیرما لامش رد یموق يزاس كاپ نیا هک تسا نیا بلاج

 رد		یسیلگنا ًاتدمع نارجاهم هلیسو هب يراد هیامرس ماظن زاغآ نامه
 يزکرم ياکیرما زا رت نشخ و رت هبناج همه رایسب ) تفرگ اپ نآ

 شیپ ) داتفا اه یلاقترپ و اه یلویناپسا تسد هب ًابلاغ هک ( یبونج و

 خرس ناگدنامزاب اداناک و اکیرما رد هک مینیب یم الاح و تفر

 هراق نیتال ياهروشک زا يا هسیاقم لباق ریغ وحن هب یموب ناتسوپ

 .تسا رتمک اکیرما

 ، هسنارف و سیلگنا اهنآ سأر رد و یبرغ ياپروا ياهروشک – 2

 هدرب تراجت و دندرک لیدبت هایس ناسنا هاگراکش هب ار اقیرفا هراق

 اب اه تدم هک دندروآ دوجو هب ار یتارمعتسم يراد هدرب ماظن و

 تالایا لالقتسا زا دعب یتح و درک یم یتسیز مه يراد هیامرس

 اه ناسنا یعیبط قوقح زا نآ یساسا نوناق هک ( اکیرما دحتم

 یضعب هب انب .دروآ ماود نرق کی دودح ) درک یم تبحص

 اقیرفا زا ناسنا رفن نویلیم 60 دودح نرقود لوط رد ، تابساحم
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 دودح و دندش هداتسرف اکیرما هراق دصقم هب هدرب تروص هب و راکش

 ياهبآ هب ناش ياه هزانج و دنتفر نیب زا هار رد اهنآ زا یمین

 دندش هتخادنا سلطا سونایقوا

 یلصا ياهروشک هب ار یمیظع عبانم تارمعتسم نینوخ لواپچ – 3.

 ياه نیمزرس تورث و نوخ ندیکم اب و درک ریزارس يراد هیامرس

 هک سیلگنا .دناشن هایس كاخ هب ار اه نیمزرس نیا نامدرم ، رگید

 رد ، دش یم بوسحم يراد هیامرس روشک نیرت هتفرشیپ و نیلوا

 ياه يزاس كاپ رد و تشاد رارق يرامعتسا ياه تردق سأر

 يزاس كاپ .دوب رت قفوم يرامعتسا رگید ياه تردق همه زا یموق

 ، دش یمن دودحم اداناک و اکیرما هب طقف اه یسیلگنا یموق ياه

 .دندرب نیب زا زین ار هیسونایقوا و ایلارتسا نایموب مظعا شخب اهنآ

 یب نتخیر نوریب اب يراد هیامرس ، زین سیلگنا دوخ رد – 4

 اب و تفرگ اپ هک دوب يزرواشک ياه نیمز زا ناناقهد		هنامحر

 هدش هدنک قباس ناناقهد نامه ای ( يرهش ناتسدیهت نوخ ندیکم

 .دش دنمورین ) نیمز زا

 هس – ود مامت رد ، يراد هیامرس هتفرشیپ و يزکرم ياهروشک		– 5
 ظفح عفادم و زورفا گنج ياه تردق نیرت گرزب ، هتشذگ نرق
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 هک تسا نیا بلاج .دنا هدوب یناهج حطس رد دوجوم عضو

 گنج و يرگ یماظن ، اهروشک نیا لخاد رد یسارکومد شرتسگ

 هک هداد تصرف اهنآ هب هکلب ، هدادن شهاک ار اهنآ بلاغ يزورفا

 یسرکومد و ندمت زا عافد ای ( یسارکومد ای ندمت شرتسگ هناهب هب

 هک ( اکیرما دحتم تالایا ًالثم .دنزادنیب هار يرتشیب ياه گنج )

 1823 زا ) دیمان یم »يدازآ يروتارپما« گنهآ شیپ ار نآ نسرفج

 ، لافترپ و ایناپسا ذوفن اب هلباقم هناهب هب »هئورونوم نیرتکد« مالعا اب

 ینمشد هب و هدرک لیدبت دوخ تولخ طایح هب		ار نیتال ياکیرما

 هتخادرپ هقطنم نیا ياهروشک یمدرم و ورشیپ ياه تکرح همه اب

 ) متسیب نرق لیاوا زا مک تسد ( هک هسنارف و سیلگنا و .تسا

 یم بوسحم اپروا ياه یسارکومد نیرت هداتفا اج و نیرت گرزب

 یعاجترا ياهورین عفادم نوچمه اقیرفا و ایسآ رد اج همه ، دنا هدش

 .دنا هدرک یم لمع یمدرم کیتارکومد ياه شبنج باصق و

 دیکأت هشیمهر، 1980 ههد رد سیلگا ریزو تسخن رچات تراگرام

 روشک ود نیب و دنتسه حلص رادفرط اه یسارکومد هک درک یم

 یم تداهش خیرات اما .دهدب يور یگنج دناوت یمن کیتارکومد

 اه تلود نیرتزورفا گنج زا یکی سیلگنا تلود دوخ هک دهد

 لقاال ناهج ياه تلود همه اب ، تلود ود – یکی يانثتسا هب و هدوب
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 گنج ود ، لاح ره رد .تسا هتشاد یماظن		يریگرد راب کی

 هب ار ایند امت ًابیرقت هک متسیب نرق لوا همین رد مود و لوا یناهج

 هجوت نودب ، دندیشک نوخو كاخ هب ار ناسنا نویلیم اههد و شتآ

 ، نآ یلصا ياه تردق تباقر و يراد هیامرس متسیس ياهداضت هب

 دنچ ره ، متسیب نرق مود همین رد یتح .دنام دنهاوخ ریذپان حیضوت

 ياه تردق نیمه اما ، دشن رارکت گرزب ياه تردق نایم گنج

 شقن »درس گنج« ياضف داجیا رد هک دندوب يراد هیامرس گرزب

 رو هلعش هب ، میقتسم ریغ ای میقتسم روط هب و دنتشاد يا هدننک نییعت

 شیب ًاعومجم و دندز نماد رگ ناریو يا هقطنم گنج اههد ندش

 دعب یتح هرخالاب و .دنداتسرف گرم ماک هب ار ناسنا نویلیم هاجنپ زا

 گنج شطع زین يوروش كولب طوقس و »درس گنج« نایاپ زا

 .تسا هتسشنن ورف يراد هیامرس يزکرم گرزب ياه تردق يزورفا

 هداتفا اج یسارکومد کی دوجو مغریلع هک تسین یفداصت ًاملسم

 فصن زا شیب روشک نیا یماظن هجدوب ، اکیرما دحتم تالایا رد

 رضاح اکیرما تلود و دهد یم لیکشت ار ناهج لک یماظن هجدوب

 نیم يریگراک هب و دیلوت عنم یناهج ياه نویسناونک یتح تسین

 ًامومع هک ییاه حالس ینعی ( يا هشوخ ياه بمب و رفن دض ياه

 .دنک ءاضما ار ) دنریگ یم ینابرق نایماظن ریغ زا
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 نیرت گرزب ذوفن ریز هک یللملا نیب یلام ياهداهن نونکا مه – 6

 لیمحت رد ، دنراد رارق يراد هیامرس يزکرم ياه یسارکومد

 و اهروشک تیعمج تیرثکا رب یقح یب و يرباربان ، تکالف

 .دنراد يا هدننک نییعت شقن ، ناهج ینوماریپ ياهروشک ًاصوصخم

 تکرح يدازآ شیازفا و يراد هیامرس یناهج شرتسگ اب

 ، يداصتقا ياه يرباربان ، رگید روشک هب يروشک زا		هیامرس
 ناهج تیعمج میظع تیرثکا يارب یسایس و یگنهرف ، یعامتجا

 .دبای یم شیازفا

 هنیمز يراد هیامرس ًالوا هک تسا نشور ، هدش دای تاکن هب هجوت اب

 زا یلیخ رد ار ) یلاربیل یسارکومد یتحو ( یسرکومد نتفرگاپ

 ياه یسارکومد زا یلیخ ًایناث و ؛ درب یم نیب زا ناهج ياهروشک

 ياهورین اب ًابلاغ دوخ ياهزرم نوریب رد يراد هیامرس يزکرم

 یعاجترا ياهورین زا تیامح هب و دنتفا یم رد یسارکومد رادفرط

 قح گروبمازگول ازور .دنوش یم نادیم دراو کیتارکومد دض و

 تشابنا« مان هب دوخ باتک رد ( متسیب نرق لیاوا رد هک تشاد

 ياهروشک رد هیامرس تشابنا رگا هک درک یم دیکأت ) »هیامرس

 هارمه »يربارب و تیکلام ، حلص« هب مارتحا اب يراد هیامرس یلصا
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 و سالتخا ، روز« قیرط زا اهروشک نیمه تارمعتسم رد ، تسا

 .دریگ یم تروص »نایرع تراغ

 یمالسا يروهمج رد تنوشخ

 حرطم یناسک فرط زا ًابلاغ زورما ناریا رد تنوشخ ثحب هنافسأتم

 بلاج و .بالقنا فلاخم و دنتسه تاحالصا رادفرط هک دوش یم

 زا زین بلط ینوگنرس ياه نایرج زا یشخب یتح هک تسا نیا

 راتشک و تشک و تنوشخ اب فدارتم ار نآ و دنراد تشحو بالقنا

 ریذپان راکنا شقن اضف نیا هب ندز نماد رد زیچود .دننک یمدادملق

 بالقنا کی نطب زا هک تسا یمالسا يروهمج ِدوخ ، لوا :دراد

 ، دوخ ياه یشیدنا کیرات و اه تنوشخ اب و هدمآ نوریب يا هدوت

 ياه ینیشن بقع و اه تسکش ، مود .تسا هدرک ماندب ار بالقنا

 راک هظفاحم ياهورین هب اج همه رد هک تسا یناهج حطس رد پچ

 ینوگرگد هب فوطعم ياه شبنج و بالقنا هک تسا هداد لاجم

 اب تیدض و مسیرورت و تنوشخ فدارتم ار گرزب يراتخاس ياه

 يدادبتسا اب ناریا رد هک تسا یلاحرد نیا .دننک یفرعم یسارکومد

 لباقم رد و تسا هتسب شا يور هب تاحالصا هار هک میتسه وربور

 مزال هلأسم نیا ندش نشور يارب .درادن ینیشن بقع ناکما مدرم

 :میشاب هتشاد دای هب ار هتکن دنچ تسا
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 همه زا لبق ، میتسه میا هدز تنوشخ روشک ام هک تسین يدیدرت

 يا هبرجت چیه ًابیرقت و میتسه هدز دادبتسا يروشک هک لیلد نیا هب

 ار يرگید لئاسم یمالسا يروهمج یلو .میرادن یسارکومد زا

 .دوب هتخانشان ًالبق هک تسا هدرک نایناریا رثکا یگدنز دراو

 يراد هیامرس یلومعم يروتاتکید کی طقف یمالسا يروهمج

 ههد هس مامت رد هک تسه مه یبهذم يروتاتکید کی هکلب ، تسین

 تعیرش یقوب دهع نیناوق يانبمرب ار ام هعماج هدرک یعس هتشذگ

 یسایس بوکرس رانک رد نیاربانب .دهدب نامزاس دیدجت یمالسا

 ؛ دریگ یم فده ار میژر نادقتنم و نافلاخم ًاتدمع هک نشخ

 تیرثکا هک دهد یم نامزاس مه ار يا هدرتسگ یندم بوکرس

 اه هناخ تولخ رد یتح یهاگ ، هزور همه ار روشک تیعمج میظع

 تنوشخ زا حطسود نیا بیکرت .دنک یم يریگ فده مه ناش

 و لاکشا هب هرمزور روط هب یناریا نویلیم اههد هک دوش یم ثعاب

 دنریگب رارق یتموکح ياه هاگتسد اب ییورایور رد فلتخم تاجرد

 هرصاحم رد ار دوخ هشیمه زین تموکح و دننک سمل ار بوکرس و

 يارب یمالسا يروهمج هک درک دیابن شومارف .دنیبب نافلاخم

 نابلاط میژر ات تسا رت لمحت لباق ریغ ناریا مدرم گرزب تیرثکا

 هک ( ناتسناغفا رد نابلاط یماگنهبان اریز .ناتسناغفا مدرم يارب
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 زا رتمک ) دنراد ییاتسور یتنس یگدنز زونه نآ تیعمج تیرثکا

 تیعمج تیرثکا هک ( دوب ناریا رد یمالسا يروهمج یماگنهبان

 رد 60 هک یلاح رد ًالثم .) دنراد يرهش نردم ًاتبسن یگدنز شا

 ماظن رد ، دنهد یم لیکشت نارتخد ار ناریا نایوجشناد دص

 یشزرو ياه نیمز ِدوبن لیلد هب( نارتخد شزرو ناریا یشزومآ

 رد هک یضقانت ؛ درادن یجراخ دوجو ًابیرقت )مرحمان مشچ زا رود

 یلاح رد ای .دوبن حرطم تدش نیا اب نابلاط تموکح ریز ِناتسناغفا

 دراد رارق یناهج تسرهف سأر رد ناداتعم رامش ظاحل هب ناریا هک

 داوم هدننک دیلوت نیرت گرزب دوخ هک( ناتسناغفا رد دایتعا نارحب ،

 .تسین رادروخرب يزیمآ راجفنا داعبا نینچ زا ) تسا ناهج ینویفا

 یمالسا يروهمج میقتسم ریغو میقتسم ياه تنوشخ نیا رانک رد

 هقلطم دادبتسا ، لوا .دراد دوجو زین رگید زیمآ راجفنا هلأسم ود ،

 ششوپ ریز ار نآ دناوت یمن رگید ، یمالسا يروهمج هک تسا يا

 هب یکتم نونکات هک يداصتقا مود ؛ دنک یفخم »تیروهمج«

 يراذگ هیامرس یلمع ناکما مدع تلع هب نونکا و هدوب تفن دمآرد

 هنیمز و دور یم تسب نب فرط هب دراد ، زاگ و تفن تعنص رد مزال

 .دروآ یم مهارف ار روشک شکتمحز تیرثکا يا هدوت شروش ياه

 لباقمرد ینیشن بقع ، یمالسا يروهمج ناربهر یطیارش نینچ رد
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 دنناد یم اریز ، دننیب یم كانرطخ ار مدرم هدنیازف ياه تساوخ

 دهاوخ نماد رتشیب ار مدرم یهاوخ نوزفر، ینیشن بقع عون ره هک

 هکلب ، تسا هتسب تاحالصا هار اهنت هن ناریا رد نیاربانب .دز

 و تنوشخ هب دوخ ظفح يارب تسا ریزگان یمالسا يروهمج

 ناریا رد ، تقیقح نیا هب هجوت اب .دروایب يور يرتشیب بوکرس

 ریز هب يارب نیئاپ زا هتساخرب يا هدوت شبنج ینعی ، بالقنا ، زورما

 نکمم هار نیرت تنوشخ مک و نیرت هنیزه مک ، تموکح ندیشک

 و یسارکومد هب هک نیا رب هوالع رگید ياه هار اریز .تسا

 و دنشاب رتراب تنوشخ رایسب دنناوت یم ، دنسر یمن مدرم تیمکاح

 نتسناد یفتنم اما .دنزادنیب رطخ هب مه ار روشک تیدوجوم یتح

 مدرم تسد نتسب زج ، بالقنا کی رد تنوشخ عون ره زا هدافتسا

 دناوت یمن يرگید يانعم بوکرس و یشک هرهب زا هدمآ ناج هب

 لیلحت رد ، اه يروتاتکید اب مدرم ییورایور رد اریز .دشاب هتشاد

 ار هزرابم زیمآ تملاسم ياه هار هک تسا يروتاتکید هشیمه ییاهن

 .دناشک یم تسب نب هب

 :منک يروآدای ار هتکن دنچ مناد یم مزال اجنیا رد

 ماظن کی لباقم رد یبالقنا تنوشخ تیعورشم زا عافد – 1

 یتح و ناهانگ یب راتشک زا عافد يانعم هب زیر نوخ يروتاتکید
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 ًالماک دناوت یم بالقنا .دشاب دیابن و تسین بالقنا يرظن نافلاخم

 ار هیسور 1917 هیروق بالقنا ًالثم تسا یفاک.دشاب زیمآ تملاسم

 .میشاب هتشاد دای هب

 هطبار تنوشخ اب ًابلاغ يا هدوت شبنج هنماد یگدرتسگ – 2

 هنیزه ًالومعم زیمآ تنوشخ ياه يریگرد ًالوا اریز .دراد سوکعم

 شبنج هنماد نیاربانب و درب یم الاب ار یبالقنا شبنج رد تکرش

 هدوت شبنج هنماد یگدرتسگ ًایناث و ؛.دهد یم شهاک ار يا هدوت

 باتش ار بوکرس ياهورین نایم رد فاکش دناوت یم ًالومعم يا

 .دنک کمک يروتاتکید ندیشاپ مه زا هب هجیتن رد و دشخبب

 نامزاس و نزو اب بالقنا رد تنوشخ تدش و یگدرتسگ – 3

 .دراد سوکعم هطبار رگراک هقبط هژیو هب و يرهش تیعمج یگتفای

 گنج« هلاقم رد نینل هک روط نامه ( یشیاسرف و ینالوط تنوشخ

 ، داصتقا ندرک لتخم اب دناوت یم ) دنک یم يروآدای »یکیرچ

 .دنک لیدبت »ایراتلورپ نپمل« هب ار نارگراک

 تابالقنا تنوشخ زا ام يایند هک درک دیابن شومارف ، لاح ره رد

 ياه ماظن نایاپ یب و راب هعجاف تنوشخ زا هکلب ، تسین جنر رد

 هک روط نامه ( اهنیا .تسا باذعرد مکاح یقح یب و یشک هرهب

 )تسا هدرک يروآدای ییاکیرما فورعم هدنسیون ، نیاوت كرام
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 یبالقنا ياه تنوشخ هک یلاح رد ، دنا هتشاد همادا لاس نارازه

 تنوشخ .دنروآ یمن ماود هام دنچ رثکادح ای زور دنچ زا شیب

 هدمآ ناج هب مدرم ِدوخ زا عافد زج ، دشاب مزال هک اج ره ، بالقنا

 ياج هب دیراذگب سپ .تسین يرگید زیچ يرگ متس و یشک هرهب زا

 ناشک هرهب و نارابج تنوشخ اب بالقنا یلامتحا تنوشخ اب هلباقم

 .میتفیبرد

 ) 2011 هیروف 31( 1389 نمهب 11 – ینوگلاش اضر دمحم
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