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 یگنهرف تکراشم و اسیلک خیرات

 زمایلیو یرگ شیشک

 

 هزاجا ؟تخومآ زورما یگنهرف لئاـسم رد نامتکراـشم ثحب رد اـسیلک خیرات یهعلاطم زا ناوتیم ییاهسرد هچ

 ندرک رابرپ یانعم هب اـــسیلک خیرات گرزب یاهتیـــصخـــش یهعلاطم :مینک عورش رادـــشه کی اب ار ثحب دیهد

 تــسا راختفا بجوم عوــضوم نیا هچرگ .تــسین ناــشیگنهرف تفاب دیدجت و اهنآ هب ندــشلیدبت یارب نZیایور

 ادخ یوـس زا زیZتم یاهیگهدناوخ ثحب دناوتیh عوـضوم نیا اما )متـسه یدعب رتول نیترام منک روـصت هکنیا(

 هک ییاج رد :موــشیم هدزتفگــش ستنرق نایحیــسم هب سلوپ روتــسد زا هراومه .دهد باتزاب ار اهناــسنا یارب

 :۷ ناـیتنرق لوا( دـیدادیم ماـجنا ادـخ یوـــس زا یگهدـناوخ ناـمز رد هـک دـیهد ماـجنا ار یراـک و دـیناـo دـیتـــسه

 دوخ یور شیپ اهباختنا زا ییایند مینک ساـسحا میناوتیم هک میتـسه دوخ هنامز لوـصحم ردقنآ ام )۱۷−۲۴

 تـسا نکمم تالZتحا تـسرهف هب »نیولاک« و »رتول« مـسا ندرک هفاـضا »؟مـشاب یـسکهچ تـسا رارق نم« :میراد

 ،هدرک اطع دارفا هب یناــسناهبــش ریواــصت قلَخ یارب هک ییاهییاناوت و یزاجم یاــضف روهظ .دــشاب هداــس یرما

 هب هیبــش دیاب ام ،هن .تــسا هداد رارق ناــسنا یور شیپ ار نایاپیب ییاههنیزگ �ــشاد رایتخا رد زا یــساــسحا

 دیاب و .رگید صخـش هن ،میهد رییغت حیـسم لکـش هب ار دوخ هک ؛تـسا هدناوخ نآ یارب ار ام ادخ هک میـشاب ینZه

 زا یریگقـشمرس یارب سدقمباتک نامرف یتح .میزادرپب تیلاعف هب هدیدرگ نییعت نZیارب هک یگنهرف تفاب رد

 یرکف نینچ رگا تـسا رفک تیاهن .تـسام نآ زا تـسه وا صاخ طقف هک یتیرومام هک تـسین انعم نیا هب حیـسم

 هب گنهرف نیا شرورپ لابند هب و منک باختنا هدادرارق نآ رد ارم ادخ هک یگنهرف نایم زا ار متیرومام دیاب .مینک
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 هب نامز ندنادرگزاب یپ رد هکنیا هن دهن جرا دراد هک یـــصاخ یاهیگژیو یهمه اب ار حیـــسم هک مـــشاب یاهنوگ

 .مشاب تیحیسم نیشیپ گنهرف یهرود

 نیا .دـــشاب ناـــسنا یارب یگنهرف و یدرف یاهوگلا یهئارا تمدخ رد دیاب و دناوتیم اـــسیلک خیرات ،لاحنیااب

 مینک یریگقشمرس نیولاک زا دیاب ام .تخومآ اهنآ زا ،تفارظ زا یاهجرد اب ناوتب هک دنشاب یلکش هب دیاب اهوگلا

 یاـهتواـفت روطنیمه و ناـمدوخ و نیولاـک نیب یاـهتواـفت هـب دـیاـب اـما ،تـفرگ قـــشمرس حیـــسم زا وا هـک روطنZه

 شبنج لاقتنا یلــصا لکــشم ،منک نایب هداــس روطب .مینک هجوت زین نامدوخ و نیولاک یگنهرف تفاب رب مکاح

 نابلطحالـصا .تـسا دوجوم طیارش اب نارود نآ یـسایـس تیعـضو یناوخمه مدع ،مکیوتـسیب نرق هب یبلطحالـصا

 نایرجم تارایتخا زا یریگهرهب اب دنتــسناوتً ابلاغ ،دندرکیم یگدنز حیــسم نارود کبــس هب هک ،مهدزناــش نرق

 لاـس رد سیلگنا ّتلم ،لاثم یارب .دنروآ دوجو هب ناتـستورپ تـضهن تاداقتعا یهندب رد نیداینب یتارییغت ،نوناق

 حالـصا ،عقاو رد و دنا هدمآرد ناتـستورپ بهذم هبً Zـسر هک دندـش هجوتم باوخ زا ندـشرادیب زا دعب حبـص ۱۵۵۲

 رد .دـش هتـشاذگ ارجا دروم هب دیـسر بیوـصت هب مـشـش دراودا سلجم رد هک ینوناق ساـسا رب عوـضوم نیا .دناهدـش

 ،ناتـستورپ بهذم هب ندیورگ یارب تZیمـصت :دوب لاونم نیمه هب عاـضوا زین مور یروتارپما هب هتـسباو یاهرهـش

 ذاختا ،تاحالــصا شبنج ندمآ هنحــص هب زا رتولج بلغا و ،رهــش یاهاروــش طــسوت و یــسایــس حوطــس رد بلغا

 .دشیم

 ،میــشاب دهاــش ار یتاحالــصا هچنانچ .تــسین نهذ زا رود نادنچ یتاقافتا نینچ عوقو زین عماوج یلعف تفابرد

 یهرگنک ای ناملراپ کی اب اهنرق ،یناــسنا رظن زا ،ام دــشابیم نامدرم نیب رد لیجنا یهظعوم زا هتفرگتأــشن

 دـنتـــسه ارجا لـباـق زین یلعف ناـمز رد ،هـناـبلطحالـــصا یاـههـماـنرب داـعبا یخرب .میراد هـلـــصاـف یحیـــسمً اـعقاو

 تیلباق زین داعبا یخرب اما ،)تبازیلا یاـسیلک یهویـش هب ناـشیـشک شزومآ ای نارود نآ یهویـش هب ندرکهظعوم(

 یواـح یاـههـچباـتک بـلاـق رد هـک ناـتـــستورپ تـلود ِیجیورت یاـههـظعوم هـب ناوتیم هـلمج نآ زا هـک دـنرادـن ارجا
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 قیرط زا هک هچنآ زا یهجوتلباق شخب ،نیاربانب .درک هراـشا دـشیم هیـصوت ناـشیـشک یوـس زا هدامآ یاههظعوم

 و اـهیزیرهـماـنرب دـنمزاـین هـکنآ زا شیب ،میریگیم ارف دوخ یگنهرف تـکراــــشم یهوحن دروم رد اــــسیلک خیراـت

 ،ام زورما گنهرف ،تروـص ره هب .دـشاب تیحیـسم زا هتفایماهلا یرادافو زا هتفرگرب دیاب ،دـشاب رتقیقد یاهدربهار

 اب نایحیـــسم هک ینامز( هیلوا یاهاـــسیلک رب مکاح گنهرف اب یرتـــشیب تبارق ساـــسحا ،یریذپوگلا ظاحل هب

 یرایــسب زا اپورا هک یتاحالــصا یهرود هب تبــسن ات دنکیم ساــسحا دوخ رد )دندوب هجاوم یتــسرپتب گنهرف

 .دوب هدییارگ تیحیسم هب ،تاهج

 نیا و تــسا رتراوــشد زورما هب ات فلتخم نورق لوط رد اهشور و اهوگلا لاقتنا زا بتارم هب ،خیرات زا �فرگسرد

 مزال یخیرات یاهتراهم زا هک یدارفا .تــسا هرود ود ره هب تبــسن بــسانم یتخانــش زا یدنمهرهب مزلتــسم رما

 .دـننک اـکتا یرادربوگلا یارب دوخ ناـینیـــشیپ هـب ناـنچمه دـنناوتیم ،دـناهرهبیب اـهساـبتقا هـنوگنیا ماـجنا یارب

 یزیگناتفگـش یاههنوh هب ،اـسیلک خیرات یهعلاطم زا تـسا نکمم دنراد یمک یخیرات تاعالطا هک ینایحیـسم

 .دننک ادیپ تسد اهیمرگلد و اهشلاچ زا

 دوخ ،ام یحیـسم ناینیـشیپ :تـسا ّملـسم ًالماک اجنیا رد عوـضوم کی ،یگداوناخ یاههچخیرات یهعلاطم دننام هب

 رب ینتبم ِیلیجنا شبنج کـی ،تاـحالـــصا .دـناهدوب ریگرد شیوخ گـنهرف اـب فلتخم داـعبا و حوطـــس رد زین

 هب نداتفا نودب ًالومعم اهیریگرد هنوگنیا .دوب ی¤ه و یـــشزومآ ،یداـــصتقا ،یقوقح ،یـــسایـــس یاهدرکراک

 اههلغشم نیا یگداس .)تسینامز هرود ود نیا نایم توافت دراوم رگید زا نیا و( داتفایم قافتا بارطضا یهطرو

 لابند هب و دنتفرگیم هرهب لیجنا یاههظعوم زا :دوب دنوادخ تاروتسد زا ناینیشیپ تعاطا لیلد هب اهیریگرد و

 شقن رد زین دوخ یعZتجا فیاـظو هـب ،دـندوب راـک نیا ماـجنا لوغـــشم هـک لاـح نیع رد .دـندوب هـناـعیطم یگدـنز

 ،نیاربانب و )۲۳ :۳نایـسلوک( دندرکیم لمع حیـسم هب تمدخ دننام هب زرواـشک ای دنم¤ه ،ملعم ،لیکو ،یـضاق

 ار یحیــسم یاهگنهرف ،لیجنا ماغیپ رد ینیزگیاج نودب و ،لیجنا هب تبــسن دوخ یهنارادافو تعاطا قیرط زا
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 میونــشب دارفا نیا زا یبلطم نیرتکچوک یتح میناوتب هک دوب دیعب دندوب هدرکن ار راک نیا اهنآ رگا .دنداد لکــش

 تـسا ینامز ام نارود .دوب کدنا رایـسب یثنخ و هدـشیزاـسیـصخـش یبهذم یاهرواب زا یـشان تاریثأت هک ارچ

 لاحنیعرد .میریگب هابتـشا فارطا یایند اب طابترا عطق و ریـسم رییغت اب ار نآ دیابن اما ،قیمع یراذگهـشیر یارب

 لکــش هب هک زین اــسیلک خیرات یاههزومآ زا میناوتیم ،میتــسه هنارادافو تکراــشم بلاق رد یگدنز لابند هب هک

 .میربب هرهب هدرک ادیپ دوh ،دنمدوس یاهرادشه و هنارادافو یگدنز هب اهناسنا قیوشت رب ینتبم یاهناتساد

 

 رد وعدم داتــسا وا .تــسا ایناتیرب رد ندنل تایهلا یهــسردم رد ناــشیــشک یمداکآ ریدم ،زمایلیو یرگ رتکد

 یارب تبحم« .تــسا �یرویپ دمروفیر تایهلا یهــسردم رد یکمک داتــسا و رتــسینیمتــسو تایهلا یهــسردم

 .تسوا تافیلأت هلمج زا »شوماخ نادهاش« و »تسا راگدنام هشیمه

 .تسا هدش رشتنم کاتلبیت هلجم رد هلاقم نیا


