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 .تسا نایرج رد بش و زور ،قشع ِتکرح
 
 
 …رَگْنِب دوخ رد
 تواضقیب ،)ياهتفرگ راک هب یتسه هبرجت يارب هک يرایشه ِتَّقَوُم ِسابل نیمه ینعی( یکاخ ِنَت نیا رد لاح هب ات ایآ
 …ياهتشگ هظحل نیا قافتا رب رظان ،)یکاخ نهذ رد تاذ ِنَدْنادرَگ ِنودب ،هنارایشه …رگد ترابع هب( یشُمَخ رد و
 ؟دَنادرَگ »نشور« ناهگان ار لد ِریمَض ،تقیقح ِرون هک ییاج ات

 
 ،رگد ترابع هب ؟دنُکن عوجر »تاذ« زا ریِغ یلماع چیه هب ،تقیقح رون ِندمآ نایم هب ِيارب ،يرایشه رگا دوشیم هچ
 ِكاردا نینچ رد ایآ ؟دَدرَگ راکشآ دوخ ِبَبَس هب دوخ ،تقیقح هک دشاب صلاخ “هظحل نیا قافتا” ربارب رد هدید ِلعف نانُچ
 ؟هتفای ییاهر “بَبَس زا و ماد ِز” يرایشه ،)…صلاخ هدید ینعی( هطِساویب و میقَتسُم
 
 
 
 ار ام بش و زور رد يدُب نیّدلا ُسمَش ِقشع هن رگا  (1
 
 !؟ار ام بَبَس زا و ماد ِز ،يدوب اجک اهتَغارَف
 
 “بَبَس زا و ماد ِز” ار دوخ تسناوتیمن یتسه هبرجت رد ْقشع دادتما ،دمآیمن نایم هب ْقشع ِرون ،یتسه هبرجت رد رگا
 رد فرگِش يدرُبراک ،)نیّدلا ُسمَش ِقشع( »یهاگآ ِرون« سپ ؛دهد ییاهر ،)هدُش راک ِدراو ،نهذ ِیکیرات رد هک(
 .دراد بَبَس و ماد زا يرایشُه ِییاهر
 
 دوخ ِبات ِز ام زا رامَد ،يدروآرَب توهش ِتُب  (2
 ار ام ْبَت و بات يدوبن ،شقشع ِشبات زا رگا

 
 ِتکرح زا )…نیغورُد ِسْفَن( مه توهش ِتُب ؛هدْنادرَگ تسا لفآ هچنآ يوس هب ار هدید ،نهذ ِیکیرات رد يرایشه
 .هدُش هدیشک یمظنیب ِيوس هب ،یتسه ملاع رد راب و راک ،نیاربانب ؛هتفرِگ ْبات و ْناج ،نهذ رد يرایشه هناهاگآان

 
 ِتقیقح هب و دبای ییاهر توهش ِتُب زا ،یهاگآ رون ِنتفرگ اب دناوتب هک دراد ار دادعتسا نیا يرایشه ،لاح نیا اب یلو
 !درَوآیمرب “،یتسه ملاع رد ام هبرجت” زا رامَد …نیغورُد ِسْفَن ،دوبن يرایشه رد ییاناوت نیا رگا ؛ددرگ زاب تاذ
 
 وا ِرْهِم ِياهتفاطل ،وا ِقشع ِياهشزاون  (3
 ار ام بَصَن و جنر زا ،داد تَغارَف و دیناهَر
 
 ِراک رد ،شَرْهِم ِياهتفاطل اب هارمه ْقشع ِياهشزاون ،درک ناوَر تاذ ِيوس هب ار »هجوت« ،قشع ِدادتما هک مَد نآ رد
  .تشَگ یتسه هبرجت هنیمز و هیاپ ،…رارق و ناماس ،مظن اذل ؛دُش يراج یتسه



 
 وا ِناج ِرْهِم زا تسه هک ،قح ِيایمیک نیا یهِز  (4
 ار ام بَعَت و جنر همه ،دُش تَحار و قوذ ِنیع هک
 
 و طاشِن” همشچ هب لیدبت ام ِیگتسخ و جنَر همه ،ْشَشِبات زا اریز ؛یهاگآ ِرون / تقیقَح ِرون تسییایمیک بجع
 .«ریذپناکما« …قشع ِتکرح هب دْنَویِپ و دُش “شمارآ

 
 ْهَش نآ ِتَمدِخ ِرهَب ِز ،یناّبَر ِياهتَیانِع  (5
 ار ام بَدَا ِنیع زا ،داد یتسه و دینایورِب

 
 یتسه هبرجت ِنایم هب »لماک ِمظَن« هک تسا دْنَویِپ نیا زا طقف ؛تسین ْقشع ِتکرح هب ْنتسَویِپ زا رتالاب ،یتَمدِخ چیه
 .)داد یتسه و دینایورِب …بَدَا ِنیع زا ْقشع( دُش ریذپناکما بدا همشچ ِتَکرب زا ،یتسه ِلعِف .دَدرَگیم دراو
 
 ناهاگان دومْنِب ام هب ،رتْهِم نآ ِنسُح ِراهَب  (6
 ار ام بَجَع ِياهلُگ و اهناحیر و اهقیاقَش
 
 ِملاع رد ،شاهویم و دُش افوکش دوب هتفُهَن ْتاذ رد هچنآ ،لماک ِمظَن نآ اب هارمَه …رون نآ ِندمآ نایم هب اب ْناهگان
 …يراج یتسه
 
 رَتْخَا یهِز و تخَب یهز ،تعفَر یهِز ،ْتلود یهِز  (7
 ار ام بَلَط ْناج زا دنُک ،اهناج همه ِبولْطَم هک
 
 ؛تسا بِلاط ار ْقشع ،ياهدْنَشاب ره !دیشخَب هبرجت نیا هب وکِن یتخَب و لابقِا بجَع ،هناگی ِتکرح هب تشَگزاب و دْنَویِپ
 .)میدرک يراج شا يوس هب ،ار هدُش صلاخ ِهُجَوَت ام هک اریز( بَلَط ار ام مه ْقشع و
 
 یتسَم نُکَم ادیپ ،ْوَر :هک ،یتسَم ِهَگ ْبَل وا دیزَگ  (8
 ار ام بَل ِياهْیم نآ زا ،دُش بَلابَل ناج ِماج وچ
 
 ،دیوگیم نیاربانب ؛هن ًاَمَلَسُم !؟تسيوینُد نیناوق ِساسا رَب “شَراب و راک” رگِد ،هدُش زیربَل ْقشع زا شَناج ِماج هک وا ،ایآ
 تسا »راک« رد ْقشع ؛…ندروآ رد كاردا هب ناوتَن ار ْقشع ِراب و راک اریز ؛نادرَگَم راکشآ ،ار هدمآ »نایرج« رد هچنآ
 …دیزَگ ار ْبل »وا« سپ .»وا« ِمظَن رد قرغ ْناج و
 
 رکُش نارازه ْناهاگان دومْنِب ور هک یتخَب بَجَع  (9
 ار ام بَجَعْلاوب ِبوخ ِفاصوا ْفیطَل ِقوشعم ِز
 
 .رکُش نارازه ؛دومْنِب ور یتسه هبرجت هب ْناهگان یتخب بَجَع
 

 …هتفرگ نتساخرب ْقشع زا ،دوخ مه رکُش ِلعف ،تسا راک رد »ْقشع« نوچ ،اجنیا رد *
 



 ،یتسه ٔ◌هبرجت رد هک هدیسر نایاپ هب یکاخ ِنهذ رد نامز ،کشیب نوچ ؟»ْناهاگان« دیوگیم ارچ ،لاح اما و **
 .) هدُش يراج ناکم هب ناکمال زا هک( »…ار ْقشع ِتکرح« ؟؟؟دیوگیم ار لابقا مادُک .هدروآ ور »ام« هب لابقا

 
 اهیحارُص وا ْفطُل زا درک نادرَگ هک سِلْجَم نآ رد  (10
 ار ام بَرَط زا ناج و لد ،دُش لد کُبَس و رْدَق نارِگ
 
 »یهاگآ ِرون« هک تسا »سِلْجَم نآ« ِیشُمَخ رد .تسا مدَع ِياضف ،سِلْجَم نآ ؛دیوگیم »سِلْجَم نآ« زا ،تیِب نیا رد
 .دُش ریذپناکما یتسه ِناکم رد ،قشع ِتکرح هب دنَویِپ اذل و تفای هار نایم هب

 
 رْدَق نارِگ ،یتسه هبرجت رد ْقشع دادتما ،اذل ؛درک نشور ار يرایشه ِریمَض ،یهاگآ ِرون زا ییاههقرج …سِلْجَم نآ رد
 …رُپ ،بَبَسیب ِيداش زا مه ْناج و ْلد .دُش لد کُبَس و
 

 تسا ناویح ِبآ همشَچ هچ ،زیربت هّطِخ ِيوس هب  (11
 ار ام بَنَک نوچ ِقشع هب ،بِناج نادب لد دَناشَک
 
 نیا .)…قَلطُم ِیشُمَخ رد / مدع ِياضف رد / ییاتکی ِياضف رد( تسا »ناوَر« اضف نیا رد یتایح ِبآ ٔ◌همشچ بجع
 …دْناشَک تقیقح ِيوس هب ار ام ریمض ،همشچ
 …قشع ِيوس هب …ْتاذ ِيوس هب

 
  ،مارتحا اب
 ) اکیرمآ زا( هدازآ

… 


