
'.ناریا رد یربارب یوجتسج رد نایئاهب و نادر2 ,نانز ؟قوقح نودب بالقنا کی'

شرازگ هصالخ

 یعامتجا قوقح بس> دروم رد یلخاد یاهششو> هب اما ,هتفرگ رارق اهیراذگربخ رابخا ردصرد شا یا هتسه همانرب یاربً ابترم ناریا
 اب زونه تلود ,دش ناریا رد یمالسا یروهمج سیسات  ثعاب ه> یبالقنا زا سپ لاس ۳۰ً ابیرقت .تسا هدیدرگن فوطعم یفا> هجوت
.تسا هجاوم یعامتجا قوقح یربارب بس> یارب مدرم نوزفازور یاهتساوخرد اب یمالسا یژولوئدیا قیبطت هلئسم

 قوقح یربارب هلئسم ,دنتسه هجاوم ناشتیوه رب ینبم بیقعت و هرمزور ضیعبت اب ه> یهورگ هس ,نادر> و نایئاهب ,نانز یاه هبرجت
 نآ اب هدربمان یاه هورگ ه> یعامتجا و ینوناق ,یبهذم عناوم هب شرازگ نیا .دیامن یم نایب راeشآ روطب ار ناریا رد نادنورهش
 و دهدیم رارق لیلحت و هیزجت دروم یمالسا یروهمج تلود فرط زا ار یساسا نوناق تیاعر هوحن .دراد فرژ یهاگن دنتسه هجاوم
 نوناق اب و تسا رباربان و بسانمان یبهذم و یموق یاهتیلقا و نانز اب یمالسا یروهمج تلود لمع زرط هنوگچ ه> دن> یم هجوت
  .تسین قبطنم تسا هدر> اضما ار اهنآ دوخ ناریا ه> یلملا نیب یاهدادرارق و یمالسا یروهمج یساسا

یبهذم عناوم
  .دراد رارق هعیش زا یا هنارا> ظفاحم ریسفت اب یناحور کچو> یهورگ طلست تحت تلود و دنeیم تموeح یرالاسنید ناریا رد
 و دنوشیم هدید 'دترم' ای 'ضرالا یف دسفم' ناونعب نویناحور نیا فرط زا ,ناریا رد یمالسا ریغ بهذم نیرتگرزب ,یئاهب نید یاضعا
.دوشیم یریگولج ,تسا دنورهش ره ملسم قوقح زا یساسا نوناق قبط ه> یتلود لغش و هاگشناد هب ناشدورو زا لیلد نیا هب
 ,رگد یفرط زا ,نانز .]۱[ دنهدب رارق تراظن تحت و هدر> ییاسانش ار نایئاهب ه> دنا هدر> تفایرد روتسدً اریخا یتینما یاهورین
 رد دوشیم ارجا تشادزاب اب عقاوم یضعب رد و ینامسج و یمال> یراتفردب اب ه> ار 'باجح' تخس یاهدرادناتسا ه> دنتسه روبجم
 زا ,دوشیم نانآ یبهذم یاه هویش عنام هنالاعف تلود و ,دنتسه مالسا ینس بهذم وضع نادر> تيرث>ا .دنن> تیاعر یمومع رباعم
 ه> دنیامنیم هئارا مالسا زا یريسفت ای و یقرتم یاهداهنشيپ نویناحور زا یضعب و ناریا مدرم هeيماگنه .ینس دجاسم تخاس هلمج
 .دن> یمن یهجوت نانآ هب تلود ,دن> یم عافد هورگ هس نیا ىندم قوقح زا

ینوناق عناوم
 "یونعم و یدام یاه هنيمز مامترد ,همه یارب هنالداع تاناكما داجيا و اوران تاضيعبت عفر" یمالسا یروهمج یساسا نوناق هچ رگا
 رد و دنتسه وربور ناریا نیناوق رد ضيعبت نيرتشيب اب اراeشآ نانز .ددرگیمن ارجا یواسم روطب نوناق اما ,]۲[ دنeیم مالعا ار
 اب تاضق .دنرادروخرب یرتم> قوقح زا ,ت>رح یدازآ و تثارو ,تناضح ,قالط و جاودزا دننام ,نز و درم قوقح یربارب هطبار
 ,نانز تلع نیا هب و دنیامن یم رداص مeح و ريسفت یعرش ینبم رب ار نیناوق ,هدش هداد اهنآ هب ه> ینوناق تارایتخا زا هدافتسا
 یارب نادر> ,'انز' هب نانز ندر> موeحم یارب ىگتخاس تاداهش و یهاوگ زا .دنتسه ینوناق تظافح دقاف بلغا نایئاهب و نادر>
 رد و دارفا فيقوت ماگنه رد .دوشیم هدافتسا یمالسا یروهمج تلود هیلع 'تاغيلبت' یارب نایئاهب ای و ,'روش> تینما هیلع تیلاعف'
.دیآ یمن لمع هب 'ینوناق تافيرشت تياعر' تشادزاب

یعامتجا عناوم
 نمشد ناونعب نادر> .تسا هعماج رد نادر> و نایئاهب ,نانز تيمورحم ثعاب ناریا رد ىگنهرف و ىعامتجا نیزاوم رضاح لاح رد
 ىفا> دشر یداصتقا ظاحل زا زین ناتسدر> .دنا هدیگنج ناریا زا ندش ادج یارب هتشذگ رد نانآ زا ىشخب اریز دنوشیم هدید ناریا
 یم جنر یا هباشم یگنهرف ىرابدربان زا نایئاهب .]۳[ دربیمن هرهب ىتلود تامدخ و شرورپ و شزومآ زا تیعمج تبسن هب و هتفاين
 .تسا هارمه یتلود یاه همانزور رد شخیرات و یئاهب نید هرابرد زيمآ نيهوت یاه هلاقم و بصعتم ىسرد یاه همانرب اب ه> ,دنرب
 باختنا ندر> دودحم هب ششو> زونه تلود ,دنا هدر> یلغش و یتالیصحت تفرشيپ یمالسا یروهمج تموeح نامز رد نانز هچرگا
 الومعم و نییعت ار نانآ هب دید ,وریغ و در> ای یئاهب ,نز کی ناونعب ,مدرم یبهذم و یموق تيوه .دن> یم یلغش و ىشزومآ یاههار
 .دیامن یم صخشم ساسا نیا رب ار نانآ یعامتجا ماقم

جیاتن
 هب ندیسر یارب مزال تاحالصا .دنتسه تلود فرط زا ناریا نادنورهش ناونعب ناسeی راتفر راتساوخ هورگ هس نیا ,ىساسا روطب
 و ىمالسا نیناوق زا ه> ینویناحور همه و مدرم هب دیاب تلود .دراد یعامتجا و ینوناق ,یبهذم عناوم اب دروخرب هب جایتحا فده نیا
 زاب یاضف کی هب جایتحا یلو ,دوشیم همزمز هتسهآ یلم ثحب کی ه> تسا ىتدم .دهدب رظن زاربا هزاجا دنراد ینوگانوگ ريسافت یندم
 دیاب دریگ تروص تاحالصا نیا هچنانچ .تسا مزال نوناق لابق رد مدرم یربارب عناوم نتشادرب یارب نوناق تاحالصا .دراد یمومع
 ت>رش ناونعب دیاب وریغ و نادر> و نایئاهب ,نانز .دوش صخشم وریغ و 'یمالسا تاسدقم هب نیهوت' لثم یتایانج هب طوبرم تاماهبا
 هب هنافصنم ىبايتسد و ,تیبرت و ميلعت یارب ربارب تصرف نتشاد ,عمجت یدازآ .دنوش هتفریزپ یعامتجا ىگدنز رد لما> ناگ هدنن>
.دشاب یم شیپ رد ینالوط سب یهار نآ هب ندیسر یارب اما و تسا یناریا ره یهاوخیدازآ یایور ,یلغش عبانم
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