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؟یبطق ود  یرامیب ک ا یفسلف یناهج تسز ؛دیما و لاوز ،غورف
 یناتسرهش ظعاو اضردمحم

)(

 دازخرف غورف هب یبطق ود یرامیب نداد تبسن نومضم اب یبلاطم یزاجم یاضف و رشن یاضف رد اریخا

 هنیمز نیا رد هدش ریرقت تالاقم زا یک دقن هب ادتبا هتشون نیا رد مهاوخیم.تسا هدش رشتنم

 هک مینک تباث میناوتیمن،غورف راعشا هب لسوت اب لقادح هک مهد  ناشن یلیالد رکذ اب سپس و مزادرپب

 ندش مأوت دروم رد دوخ هاگدد ۀئارا هب ،ناا رد .تسا حیحص وا رب یبطقود یرامیب ک لمح

 حرط یاج هب میناوت یم هک مهد یم حیضوت و مزادرپ یم غورف ناهج تسز رد دیما و لاوز یاه هفلؤم

.مزادرپب وا زا رت قیمع و یفسلف یشناوخ هب ،غورف ناهج تسز نتفرگ رظن رد اب ،یناور یرامیب ک

 تسا نیا یساسا شسرپ ،دنراد ربرد ار هدش رکذ یاعدا هک بلاطم تسد نی اب هجاوم ماگنه هب ،ادتبا

 رد مه نآ ،دازخرف غورف رب یا یناور یرامیب نینچ لمح الوصا ،ییاعدا نینچ نتشاگنا قداص ضرف اب هک

 دهاوخ ام تایبدا و رعش هب یکمک هچ ،یناور یاه یرامیب هب تبسن دارفا شنکاو مومسم یاضف نیا

؟درک

 غورف تیصخش و رعش یسانشناور رد یشواک ” ناونع اب یا هلاقم رد ،مرذگب هک مهم شسرپ نیا زا

 رب سپس و »رگد یدلوت« رتفد ینع غورف مراهچ رتفد ساسا رب ادتبا تسا هدیشوک هدنسون ،”دازخرف

 یرامیب زا غورف هک دامن باجم ار هدنناوخ ،وا یناور و یصخش تالاوحا و یگدنز هب یتاعاجرا یانبم

 رب داب رظن و دقن هک متسه لئاق هرظن نیا هبً الوصا هک هتکن نیا هب هجوت اب .تسا هدرب یم جنر یبطقود

 رارق هچ( دقن دروم درف یناور و یحور تایصوصخ و یصخش یگدنز یانبم رب هن و دریگ ماجنا راثآ ساسا

 شارس و ییارسدوخ وا راعشا هک دوش هتخادرپ دازخرف غورف نوچمه یدرف راعشا یسررب و دقن هب دشاب

درادن وا راعشا و راثآ اب  یتبسن چیه وا یصخش یگدنز هک رگد یدرف هچ و تسوا دوخ یصخش یگدنز

 ،تسا هدش هئارا »رگد یدلوت« رتفد ساسا رب هک هدنسون لوا درکور دقن هب اهنت لاجم نیا رد ،)

.مزادرپ یم
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  ۀامنورد ود »رگد یدلوت« رتفد  راعشا رد هک تسا نیا هدنسون مالک یاوحف ،لوا درکور ساسا رب

 حیضوت نینچ ناشا .قشع یداش و یگدنز روش یرگد و ،گرم و لاوز یک :تسا ریگمشچ بلاغ

:دنهد یم

 تفاب رد ار اهنآ تیقفوم اب و هدناشن راعشا هتسد ود ره رد یبوخ هب ار نیابتم ۀامنورد ود رعاش هک نیا“

 و نوگانوگ یاهداضت زا راشرس  ی هیحور زا ،رعش تخانش و ینابز تراهم زج هب ،تسا هدرک ارجا رعش

 هدش هدورس رگدک زا یزارد نادنچ هن ینامز  ۀلصاف رد هک یراعشا .دهد یم ربخ رعاش مطالتمان لاوحا

”.دنوش یم میسقت دیپس و هایس  ی هتسد ود هب اراکشآ ،دنا هتفرگ یاج هعومجم ک رد لیلد نیمه هب و

 لماش مه هک یراعشا ا و رتفد نیا هایس و دیفس راعشا زا یخرب هب دانتسا و تایئزج حرش اب سپس

 زا زج ،یگدنز هب یدرکور نینچ هک دنا هتفرگ هجیتن نینچ هایس یاه هرا مه و دنتسه دیفس یاه  هرا

.تسین هتخاس ،دشاب یبطق ود یتیصخش یاراد هک یدرف

 هنیمز نیا رد ناشا یاه لالدتسا اب ام هک  نآ ضرف رب هک تسا نیا دراد تیمها رایسب مرظن هب هچ نآ

 رتفد راعشا شارس هب هک دوخ یگدنز زا هرود نآ رد اهنت غورف هک تفگ ناوت یم اتاهن ،میشاب قفاوم

 غورف یگدنز  لحارم رگد دروم رد و تسا هدوب راچد یا هضراع نینچ هب هدوب لوغشم »رگد یدلوت«

 ارچ ؛دنا هدرک هراشا »رگد یدلوت« رتفد هب اهنت ناشا هتبلا .دز ناوت یمن یفرح هرود نیا زا دعب و شیپ

 نینچ زا ،وا رخآ رتفد هچ و نایصع و راوید ،ریسا ینع وا یگدنز لوا ۀرود رتافد هچ ،غورف رگد رتافد هک

 ناشا لالدتسا تردق رب یزیچ رتافد نیا هب دانتسا رطاخ نیمه هب و دنتسین رادروخرب یا یگژیو

.دوزفا یمن

 ؛دنتسه یبطقود یرامیب هب التبا ناظم رد نادنمرنه بلغا ناکشزپ ناور زا یخرب رظن زا ،رگد فرط زا

 رظن رد اب .تسا هدش راگدنام یرنه راثآ زا یرایسب قلخ ثعاب و لماع یرامیب نیا دوجو نانآ ۀدیقع هب

 راعشایسررب هب هنافاکشوم و قیقد تروص هب یکشزپ ناور ملع ساسا رب میهاوخب رگا ،هتکن نیا نتفرگ

 رد یتح ار رعاش لاوحا هدنسون اهنآ رد هک یتادانتسا هک دیسر میهاوخ هجیتن نیا هب ،مزادرپب غورف

 درف هب یبطق ود یگژیو قاصلا یارب یا یملع و یفاک کالم ،دهد یم ناشن داضتم و توافتم رعش ک

 ک یگدرسفا و ییادیش تالاح ،ینامز یاه هزاب رظن زا هچ و دادعت رظن زا هچ هک ارچ !تسین رظن دروم

 ا و  هرا رد یبطق ود رامیب ک هک تسین نینچ و دراد یصخشم یاه لقادح و نازیم  یبطق ود درف

 تیعضو رد رگد یرطس ا و هرا رد هلصافالب و دشاب هتشاد رارق ییادیش تیعضو رد رعش ک زا یرطس

!یگدرسفا
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 دوخ هاگآ دوخان زا ییاه تفارد و یدوخیب و لیخت زا یتلاح رد شارس ۀظحل رد رعاش نوچ ،هوالع هب

 یگدرسفا ،ییادیش زا یشرازگ دناوت یم وا رعش ،دریگ یم رارق ،)دننک یم ریبعت ماهلا هب ار نآ یهورگ هک(

 ریغ یرفس رد و ناکم و نامز زا غراف شارس ۀظحل رد رعاش هک ارچ ؛دشاب نامز مه و مأوت ینامداش ا و

 یتسرد کالم دناوت یمن وا ۀتشون نیاربانب ،دارس یم ار دوخ یاه تفارد یداع تالاح اب هساقم لباق

 نایلاس یاه هبرجت  شارس ۀظحل رد ،عقاو رد .دشاب شارس ۀظحل رد وا یحور تالاح فیصوت یارب

.دآ یم رد ناروف ا نایلق هب رعاش ریمض رد هدش هتشابنا

 غورف یناور تیصخش ۀرابرد یهاگدد نینچ اب لک رد هدنراگن ،مرذگب هک زین قوف دراوم زا

 غورف یگدنز و رعش زا ار یریسفت نینچ هک ینارگشهوژپ هاگدد هب مارتحا نمض و تسا فلاخم

 و لاوز میهافم اب دروخرب رد اصوصخ و  غورف رعش زا ًامومع ،رت قیمع و یفسلف یریسفت هب دنراد

 .دنک یم بلج  ،دنک یم تبحص »رگد یدلوت« رتفد  رد نآ زا غورف هک دیما

  کش و ینادرگرس نارود .فلا :درک یدنب میسقت یلصا شخب هس هب ناوت یم ار غورف یگدنز هاتوک نارود

 دازخرف غورف هک تفگ ناوتیم یلک روط هب.ییاهر و یدیما ان نارود .ج و دیما و یهاگآ نارود .ب ،

 ییاوتحم ریس و یگدنز نارود دنور .دوبن میلست و لعفنم یدوجوم زگره شوخ یگدنز نارود یط رد

 لیسناتسزگا لاوحا یلماکت ریس .تسا هدارا یدازآ و رایتخا ساسا رب وا یزاسدوخ رگناشن ،غورف راعشا

 و اه تداع یانبم رب هدش نییعت شیپ زا یتیهام هب هجو چیه هب وا هک دهد یم ناشن ام هب یبوخ هب غورف

 رد و دنک رییغت ،درک یعس رایسب تاقشم و اه یتخس لمحت و ناوارف شالت اب و درکن هدنسب ،دوخ زیارغ

 لوا لصا اب قباطم غورف ِناهج تسز ،رگد ترابع هب .درادرب ماگ ییافوکش و دشر تهج

 هب ادتبا وا ،تقیقح رد.تساشتیهام رب ِمدقم وا یارب دوجو ینع .تسا  مسیلایسناتسزگا

 و اه تداع زا رذگ اب سپس ،)راوید و ریسا رتافد شارس یط رد( تسا دوخ زیارغ و اه تداع ریگرد تدش

 اب ار وا ،تیکاکش نیا و دریگ یم لکش وا یارب یفسلف یتیکاکش ،تیعقاو ورملق اب هجاوم قیرط زا زیارغ

 هب ار لاوز ،نورب و نورد یایند تخانش اب ،نآ زا س )نایصع رتفد( .دزاس یم  هجاوم اهتنا یب ییاه شسرپ

)رگد یدلوت رتفد( .دبا یم یهاگآ توهرب رد ار دوخ و دنک یم فشک دوخ یگدنز ِبلاغ تقیقح ناونع

 ناهج رد غورف ۀناهاگآ روضح جوا ،»رگد یدلوت« رتفد ،مرذگب هک نایصع رتفد زا ،رت قیقد ترابع هب

 رد  .دمان یم »رگد یدلوت« ار نآ دوخ وا هک تسا غورف یهاگآ و یگتفادوخ زا یکاح رتفد نیا .تسا

 و نورد یایند تخانش اب ،تسخن ۀرود ینادرگرس نداهنرس تش زا س ،هرود نیا رد غورف تقیقح

.دزاس یم یهاگآ نیا نایب ۀصرع ار شرعش و دنک یم رواب ار شا یگدنز یراداان و لاوز ،شوخ نورب

:دوش یم هدد ینشور هب »یراداان« و »لاوز« یاهدومن نیتسخن  رتفد نیا نیزاغآ یاهرعش رد
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 نیا لثم /مرگن یم ار وت نوچ  /دزرل یم ما یگدنز همه هک /لاوز میب اب مکانمغ قشع /تس هدولآ نانچ نآ

 هک تسا نیا لثم /مرگن یم نازخ درز بت رد /گرب زا راشرس ،ار متخرد کت /یا هرجن زا هک تسا

 هظحل ک ،هظحل ک زج ،یتسه هچ وت . . . . /مرگن یم ناور بآ ِشوشغم یاه نارج یور ار یریوصت

..…؟یهاگآ توهرب /رد داشگ یم /ارم نامشچ هک

:میناوخ یم »ناتسباتِ  زبس یاه بآ رد« رعش رد و

 ات /گرم نیمزرس ات /منار یم مارآ /ناتسبات زبس یاه بآ رد /مروجهم یاه یداش راب اب /گرب ک زا رتاهنت

 راّرف ۀاس رد /قشع رابتعا یب ۀاس رد /مدرک اهر ار دوخ یا هاس رد /.…… /یزییا یاه مغ لحاس

 چیه ام /مرابیم هزره ینیمز رب ام /مدییور هزره ینیمز رب ام /.…… /اه یراداان ۀاس رد /یتخبشوخ

……مدد اه هار رد ار

:»درب دهاوخ دوخ اب ار ام داب« رعش رد نینچمه

 /نک شوگ /تسیناریو ۀرهلد نم کچوک بش رد /دراد یداعیم ناتخرد گرب اب داب /نم کچوک بش رد

 شوگ /مداتعم دوخ یدیمون هب نم /مرگن یم یتخبشوخ نیا هب هنابرغ نم /؟یونش یم ار تملظ شزو

 /دزرل یم دراد بش هرجن نیا تش /.چیه ،نآ زا س و /یا هظحل  /…… /یونش یم ار تملظ شزو /نک

..…شخرچ زا دنام یم زاب دراد نیمز و

 ۀشدنا رد زین دیما زا ینشور یاهوترپ ،غورف یگدنز زا ینامز عطقم نیمه رد ًاقیقد و هرود نیا رد اما

:دوگ یم »رگد یدلوت« رعش رد هک اج نامه ،دوش یم رادد غورف

 یدوگ رد اهوتسرپ و /مناد یم /مناد یم /مناد یم /دش مهاوخ زبس /مراک یم هچغاب رد ار ماه تسد

 . . . تشاذگ دنهاوخ مخت /ما یرهوج ناتشگنا

 ،یتخبشوخ هب شا هنابرغ هاگن زا غورف هک نآ زا دعب ،”درب دهاوخ دوخ اب ار ام داب“ رعش رد نینچمه

 راکفا رد ار دیما یوسوس ناوت یم رعش یناا شخب رد و همادا رد ،دنز یم فرح تملظ شزو و یدیما ان

:درک وجتسج وا تالیخت و
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 یا هرطاخ نوچ ار تاه تسد /زبس تاارس یا /تسوت و نم نارگن /مولعمان ک هرجن نیا تش

 قشاع یاه بل یاه شزاون هب /یتسه زا مرگ یسح نوچ ار تنابل و /راذگب نم قشاع ناتسد رد ،نازوس

.درب دهاوخ دوخ اب ار ام داب /درب دهاوخ دوخ اب ار ام داب /راپسب نم

 یارب یدیما یوسوس »رگد یدلوت« رتفد ِراعشا زا یخرب زا ییاه شخب رد تفگ ناوت یم عومجم رد

 رد لایخ ملاع رد وا هک دآ یم غورف غارس هب یماگنه اهنت دیما نیا ییوگ اما ،تسا یبادر لباق غورف

 لاوز یوب زیچ همه غورف یتفرعم ماظن رد هک یلاح رد ،رگد ترابع هب .تسا ندرک وزرآ لاح

 ردابتم دیما و ینشور یوس و تمس هب وا نهذ هاگهگ ،تسا بلاغ یهایس و یکرات و دهد یم

 هب هار و دز دهاوخ رون هب یبقن لاوز و یهایس نیا اآ هک دوش یم رارکت وا یارب شسرپ نیا و دوش یم

!؟درب دهاوخ ییاج

 هک درادیناما ا و یونعم یاههغدغد زا تاکح دیما یوسوس نیا غورف یاربداش ،رگد یرظنم زا

 و شمارآ وا یارب شیپ یدنچ هک یناما ییوگ .تشاد رگد ییوب و گنر غورف ۀشدنا قفا رد یزور

 اب ًافرص غورف و تسین یربخ نآ زا یطارش نینچ رد و هلحرم نیا رد رگد ،تشاد هارمه هب هنینأمط

.دراد ار یا هنینأمط و شمارآ ساسحا و ناما نانچ یوزرآ ،ترسح

 هدنام یاجرب /شوشغم ۀدنز مین زیچ ک /دامجنا قمع رد هدش هل یاه مشچ تش رد مه زونه داش ..…

 /یناا یب یلاخ هچ یلو داش /اه بآ زاوآ یکا هب دروایب ناما /تساوخ یم شقمر یب شالت رد هک /دوب

 هآ /!تسا ناما هتخرگ اه بلق زک /نیگمغ رتوبک نآ مان هک /تسناد یمن سک چیه و /دوب هدرم دیشروخ

 ؟دز دهاوخن رون یوس هب یبقن /روفنم بش نیا یوس چیه زا /زگره وت سا هوکش اآ /ینادنز یادص یا

….

 نآ رد هک غورف یگدنز زا هرود نآ ینع دیما و یهاگآ نارود هک دنک یم دیکأت ًاددجم هدنراگن ناا رد

 نمض واهک تسا غورف یگدنز زا یعطقم،تسا هدوب لوغشم »رگد یدلوت« رتفد راعشا شارس هب

 زا یبقن هب نانچمه ،دوخ یگدنز هاگتساخ و تیهام ۀرابرد یفسلف و قیمع یهاگدد هب یبایتسد

.تسا هدوب راودیما لاوز و یهایس نایم رد رون

اه تشونا و عبانم 

—————————————————-

 تیصخش زا یاهبنج نینچ فشک هب قفوم ار دوخ یرایسب ناکشزپناور و نارگشهوژپ رتشیپ هچرگا

 ناوت یم تسا هدش هتخادرپ ییاعدا نینچ حرط هب اه نآ رد اریخا هک یراثآ هلمج زا اما ،دنا هتسناد غورف

]۱۴[

]۱۵[

]۱۶[

]۱۷[
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:هب درک هراشا

 یتالمات ،رعش مه رعاش مه ،”دازخرف غورف تیصخش و رعش یسانشناور رد یشواک“ ،این یداصتقا هاس

،زکرم رشن ،رصاعم نارعاش و رعش باب رد

.هدشن پاچ یاههمان اب هارمه یبداۀمانیگدنز ،ینالیم هنازرف و

 نارعاش فالخرب ،ییامین رعاش ک هک ارچ ؛دشابن رگن ییزج و ییامین رعاش هکنا طرش هب هتبلا

.دشاب نوریب ناهج تینیع رب رظان وا رعش داب ،کیسالک نابز یسراف

 ،رعش مه رعاش مه ،”دازخرف غورف تیصخش و رعش یسانشناور رد یشواک“ ،اینیداصتقا هاس

 .www( درگباوخ تاس رد رشنزاب .نارهت ،۱۳۹۴ ،زکرم رشن ،رصاعم نارعاش و رعش باب رد یتالمات

http://khabgard.com(

 غورف زا یتسیلایسناتسزگا یشناوخ“ ۀلاقم ،یناتسرهش ظعاو اضردمحم :هب دینک هاگن هنیمز نیا رد

.۱۳۹۴ دنفسا ،۱۱۹ ۀرامش ،تفرعم و تمکح تاعالطا ۀمانهام ،”دازخرف

 هتفرگ ماو تارییغت یمک اب هارمه تخبکین دومحم ییاهر ات یگدشمگ زا باتک زا یدنبمیسقت نیا

 و یگدشمگ نارود .فلا ِ شخب هس هب ار غورف یگدنز نارود اجنآ رد تخبکین دومحم.تسا هدش

  .تسا هدرک میسقت ییاهر و یگتشذگدوخ زا نارود .ج و یهاگآ و یگتفادوخ نارود .ب ،یهاگآان

 نیا رتشیب هچره ندرک وسمه روظنم هب و تسا لد مه یدنب میسقت نیا اب عومجم رد زین هدنسون

 نآ روطت و غورف یدوجو لاوحا حرش هب ،نآ رد یتارییغت لامعا اب باتک نیا یلصا فده اب یدنب میسقت

.تخادرپ دهاوخ هرود هس نیا یط رد

 الماک مسیلایسناتسزگا یرکف بتکم نتم رد »تیهام رب دوجو مدقت« موهفم هک دوش هجوت داب

 ثعاب یحالطصا نینچ زا هدافتسا دابن و تسا یمالسا ۀفسلف رد یموهفم نینچ دربراکزا توافتم

 صاخ یتسه زا ینع »نتشاد دوجو« مسیلایسناتسزگا ۀفسلف رد .دوش مهف رد هابتشا ا و یمگردرس

 باختنا قیرط زا دوخ هب ندیشخب ققحت زج تسین یزیچ »تیهام« موهفم و ،ندش رادروخرب یناسنا

.ور شیپ تاناکما ۀنادازآ

 ظعاو اضردمحم :هب دینک هاگن غورف راعشا هب تادانتسا و هنیمز نیا رد رتشیب تاحیضوت یارب

 ،تفرعم و تمکح تاعالطا ۀمانهام ،”دازخرف غورف زا یتسیلایسناتسزگا یشناوخ“ ۀلاقم ،یناتسرهش

.۱۳۹۴ دنفسا ،۱۱۹ ۀرامش

 هب مروایب ناما« رتفد رب رظان هک ییاهر و یدیماان ۀلحرم ینع غورف یگدنز موس ۀلحرم حیضوت

 ظعاو اضردمحم :هب دننک هاگن دنناوت یم نادنم هقالع .دجنگ یمن لاجم نیا رد ،تسوا »درس لصف زاغآ

 ،تفرعم و تمکح تاعالطا ۀمانهام ،”دازخرف غورف زا یتسیلایسناتسزگا یشناوخ“ ۀلاقم ،یناتسرهش

.۱۳۹۴ دنفسا ،۱۱۹ ۀرامش

 لوا پاچ ،لعشم تاراشتنا هسسؤم ،۳۷ .ص ،ییاهر ات یگدشمگ زا ،تخبکین دومحم :هب دینک هاگن

.ناهفصا ،۱۳۷۲

]۲[

]۳[

]۴[
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 ،۱۳۸۳ لوا پاچ ،ناداش رشن ،اههدورس ۀعومجم ،دازخرف غورف ،رگد یدلوت رتفد ،نارذگ رعش

.نارهت

.نامه ،رگد یدلوت رتفد ،ناتسبات زبس یاهبآ رد رعش

.نامه ،رگد یدلوت رتفد ،درب دهاوخ دوخ اب ار ام داب رعش

.نامه ،رگد یدلوت رتفد ،رگد یدلوت رعش

.نامه ،رگد یدلوت رتفد ،درب دهاوخ دوخ اب ار ام داب رعش

 ِزاوآ یکا“ ،غابد شورس :هب دینک هاگن هنادنموزرآ ناما حیضوت و ناما عاونا یدنبهتسد یارب

.۳۱ ۀرامش ،ددج ۀرود ،نامسآ ۀلجم ،”یزرو ناما فانصا رد یلمأت :اه بآ

 لوا پاچ ،ناداش رشن ،اههدورس ۀعومجم ،دازخرف غورف ،رگد یدلوت رتفد زا ینیمز یاههآ رعش

.نارهت ،۱۳۸۳

 ظعاو اضردمحم یوگوتفگ :هب دینک هاگن غورف رعش رد دیما ۀفلؤم دروم رد رتشیب تاحیضوت یارب

 تسد رد ،تفرعم و تمکح تاعالطا ۀمانهام ،دازخرف غورف ۀرابرد غابد شورس رتکد و یناتسرهش

.راشتنا

:بلطم نیا یراذگ کارتشا

 لوا هحفص هب تشگزاب )/(

]۱۰[

]۱۱[

]۱۲[

]۱۳[

]۱۴[

]۱۵[

]۱۶[

]۱۷[
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