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 نآرق نیودت و عمج تایاور هب دیدج یشرگن
 یکستوم دلاراه ۀلاقم رب یرورم

 ردیق میرم
 

 دمآرد
 .تـــــسا هدوب یبرغ لـفاـحم هـجوت دروم هراومه ریخا نرق رد نآرق نیودـت و عمج تاـیاور یراذـگخیراـت
 دـیدـج تالوحت وترپ رد یبرغ یاـههاـگدـید یرگنزاـب :نآرق نیودـت و عمج« ۀـلاـقم رد یکــــستوم دـلاراـه
 ناناملـسم جیار هاگدید اب اهنآ ۀـسیاقم و یبرغ ناققحم توافتم یاههاگدید یـسررب هب »یتخانـششور
 داتـــسا وا .تفر ایند زا ٢٠١٩ ۀیروف رد و دـــش دلوتم نیلرب رد ١٩٤٧ رد یکـــستوم .تـــسا هتخادرپ
 رِد ۀلجم رد ٢٠٠١ رد هلاقم نیا یـــسیلگنا لـــصا .دوب نخمیان دوبدار هاگـــشناد رد یمالـــسا تاعلاطم
 تفه ۀلجم رد ١٣٨٥ رد اینیمیرک یــضترم ملقهب راب نیتــسخن نآ یــسراف ۀمجرت و دــش رــشتنم مالــسا
 راتشون .دیسر پاچ هب ثیدح مولع ۀیرشن رد اسراپ غورف ملقهب رگید یناونع اب دعب لاس کی و نامسآ
 .تسا هتفرگ ماجنا تسخن ۀمجرت یانبم رب هک هلاقم نیا رب تسا یرورم ور شیپ

 
 اربـسنَو ناج ،اناگنیم سنوفلآ ،یلاوُـش شیردِرف هلمج زا یبرغ ناققحم یخرب توافتم تارظن یکـستوم دلاراه ،هلاقم نیا رد
 ؛دزادرپ یم ناناملـــسم جیار هاگدید اب اهنآ ۀـــسیاقم هب همادا رد و دنکیم لیلحت و یـــسررب نآرق عمج ۀرابرد ار نترِب ناج و
 تابثا هک دباییم تـسد هجیتن نیا هب هـسیاقم نیا زا وا .دجنـسیم ار کی ره رابتعا ،دیدج یتخانـششور یاههویـش اب سپـس
 ناــشن ،لاوحا نیا ۀمه اب .درک لــصاح نانیمطا رابخا نیا عوقو هب ناوتیمن و تــسا راوــشد یــسب نآرق خیرات یاهشرازگ
 تاـقاـفتا ناـمز هـب اـما ،دـنراد حیــــضوت هـب زاـین لـقادـح اـی لوبق لـباـقریغ یتاـکن رهاـظ رد هـچرگا ناـناـملــــسم راـبخا هـک دـهدیم
 ۀدمآتـسدهب ۀجیتن اب ،دنرتربتعم یخیرات ظاحل هب ناـشتاقیقحت دنایعدم هک زین نایبرغ یاهراک جیاتن و ،دنرتکیدزن هدـشاعدا
 .دنراد رایسب ۀلصاف یکستوم

 ،وا ۀتفگ هب .تــسا هدوب رثؤم ناــشدرکیور رد نآرق هب ناناملــسمریغ و ناناملــسم توافتم هاگن تــسا دقتعم یکــستوم
 شرگن هک تــــسا یلاح رد نیا و دناهتــــسیرگن یمالک و یهقف ،یقالخا ،ینید میلاعت یارب یعبنم ۀباثمهب نآرق هب ناناملــــسم
 تـسخن موـسکی رد نآرق ،ناناملـسم عامجا رب انب .تـسا نآرق یخیرات یاههبنج هب فوطعم )ناناملـسمریغ( یبرغ ناققحم
 .تسیچ تاعالطا نیا یانبم هک تسا نیا نایبرغ مهم لاؤس اما .تسا هدش یحو ربمایپ رب هنیدم و هکم رد یدالیم متفه نرق
 نیرتهب و نیتــسخن ینآرق تاطوطخم دــسریم رظن هب .دنکیم یبایزرا سپــس و درامــشیمرب ار یلامتحا یاهخــساپ یکــستوم
 مود نرق تــسخن ۀمین ای لوا نرق رخاوا هب تاطوطخم نیا زا یخرب یراذگخیرات هکنیا اب اما ،دنــشاب لاؤــس نیا یارب خــساپ
 هک تفگ ناوتب دیاــش .دــشوپیم مــشچ اهنآ زا یگداــسهب اهیراذگخیرات نیا رد رظنفالتخا لیلد هب یکــستوم ،ددرگیمرب یرجه
  .دنک نانیمطا اهیراذگخیرات نیا هب دناوتیمن هک تسا نیا وا ییانتعایب لیلد

 یاههداد ساـسا رب هک دندوب ددـصرد اربـسنو نوچ یناققحم ،وا ۀتفگ هب .دنکیم یفرعم نآرق دوخ ار مود خـساپ یکـستوم
 زا ات دــــشوکیم وا و دناکدنا نآرق رد سوملمِ یخیرات عیاقو ،وا ۀتفگ هب .دنروآ تــــسد هب ار نآ نیودت و شراگن نامز نآرق
 نیا هب ار ،نیپیر وردنا ،شدرگاــش و اربــسنو نآرق یاهباطخ یــسررب .دروآ تــسد هب ار نیودت خیرات نآرق نابطاخم قیرط
 .دـشاب نآرق یراق ای هدنناوخ دناوتیم اـسب هچ و تـسین دمحمً افرـص نآرق صخـش مود یاهباطخ بطاخم هک دناـسریم هجیتن
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 ار اربـسنو ۀیرظن یکـستوم .تـسا هتـشادن ناکما یرجه موـس نرق زا شیپ شاینونک لکـش هب نآرق نیودت ،اربـسنو ۀدیقع قبط
 حیــــضوت چیه نودـب و دـنکیمن نآ دـقن رد یــــشالت دوخ یلو دـهدیم رگید ناـققحم دـقن هـب یتاـعاـجرا هـچرگا ،دـنادیم دـقنلـباـق
 .دراذگیم رانک مه ار نآرق عبنم یرگید

 دمحم رب یحو نآرق ،تایاور نیا قبط ؛دنامیم یقاب هک تــسا یعبنم اهنت یمالــسا تایاور هک دنکیم ناونع یکــستوم
 هب و رکبوبا روتـــسد هب نآرق ،ربمایپ تلحر زا سپ ،اهنآ قباطم هک دروآیم ار ناناملـــسم نیب روهـــشم تایاور ادتبا وا .تـــسا
 ،نامثع نامز رد ،لاـس تـسیب تـشذگ اب .دیـسر هـصفح هب سپـس و رمع هب رکبوبا تافو زا سپ و دـش عمج تباثنبدیز تـسد
 فحــصم نیا .داتفا قافتا نآرق یاهفحــصم ندرکیکی ای »فحاــصم دیحوت« ،فحاــصم نابحاــص نایم تارجاــشم لیلد هب
 مومع لوبق دروم فحــــصم نیا ؛دندرک نیودت هــــصفح ۀخــــسن رب هیکت اب رگید نت دنچ قافتا هب تباث نب دیز زین ار ینامثع
 .دش هتفریذپ یمسر فحصم ناونع هب و تفرگ رارق ناناملسم

 یلاوـش شیردِرف هاگدید تـسخن وا .دزادرپیم یبرغ ناققحم هاگدید حرـش هب ناناملـسم جیار هاگدید نایب زا سپ یکـستوم
 عمج هک تـسا دقتعم یلاوـش .دنادیم یلعج رابخا ۀرمز رد ار رکبوبا نامز رد نآرق عمج هب طوبرم تایاور هک دنکیم حرطم ار
 نامثع نامز رد عمج تایاور هب ندیـشخب رابتعا یارب رکبوبا نامز رد عمج تایاور و تـسا هداتفا قافتا نامثع نامز رد نآرق
 هراـشا اناگنیم سنوفلآ هاگدید هب سپـس .دنکیم دادملق یهاوخبلد تایاور شنیزگ رد ار یلاوـش شور یکـستوم .دناهدـش هتخاـس
 زا شیپ هتــسناوتیمن نآرق یمــسر نتم ،اناگنیم یاههتفای قباطم .دــسریم رظن هب رتیطارفا یلاوــش اب هــسیاقم رد هک دنکیم
 ار اناگنیم ۀیرظن یکـستوم .تـسا هتفرگ ماجنا فـسوی نب جاجح راکتبا هب رما نیا و دـشاب هدـش نیودت یدالیم متفه نرق نایاپ
 هب تـسا یعدم هک ار اناگنیم لیالد تـسخن اما ،تـسا اوُنازاک لُپ زا هتفرگرب وا ۀیرظن دنکیم دیکأت و دهدیم حرـش لیـصفتهب
 هک ،)٢٢٩ .د( دعـــسنبا »تاقبط« باتک رد شرازگ نیا ،اناگنیم ۀتفگ هب .درامـــشیمرب تـــسا هدرک دانتـــسا رتیمیدق عبانم
 »تیحیـسم نید زا هیعافد« باتک رد نینچمه و ،تـسا )٢٥٦ .د( یراخب »حیحـص« رد ناناملـسم روهـشم شرازگ زا رتمدقتم
 یلاوــش هب تبــسن هچرگا ،زین ار اناگنیم شور وا .تــسا هدمآ ،هدــش هتــشون یراخب زا شیپ لاــس ٤٠ هک ،یدنِک حیــسملادبع
 ار توافتمً الماک یدرکیور ،اربـسنو ۀیرظن حرط اب ،یدعب ماگ رد یکـستوم .دنادیم ضرفشیپ یاراد و فیعـض ،تـسا رتقیقد
 و انتعالباق اربـسنو هاگدید زا تایاور هکاجنآزا .تـسا یرجه موـس نرق لوـصحم نآرق هک تـسا دقتعم اربـسنو .دنکیم یفرعم
 هتبلا و درامشیم دودرم زین ار اربسنو ۀیرظن یکستوم .تـسا هدرک انب ریـسافت و نآرق رب ار شهاگدید ،نیاربانب ،دنتـسین دامتعا
 .دنکیمن نآ دقن رد یشالت دوخ و دهدیم عاجرا تسا هدش هتشون هرابنیا رد هک یددعتم تالاقم هب ًافرص وا دقن رد

 و عمج تایاور ۀمه اربـــسنو دننام زین نترب ،یکـــستوم ۀتفگ هب .دنکیم حرطم ار نترب ناج ۀیرظن یکـــستوم ،نایاپ رد
 ناناملسم روهشم تایاور زا رتبقع ار نآرق نیودت خیرات ،اربسنو فالخرب ،نترب هک توافت نیا اب ،دنادیم یگتخاس ار نیودت
 داقتعا هب .دناهتخاــسرب ار تایاور نیا ناهیقف و تــسا هتفرگ لکــش ربمایپ تایح نامز رد نآرق هک تــسا دقتعم نترب .دَربیم
 .دنرادن یرابتعا نیاربانب و دنایخیرات دعُب دقاف نترب یاهشهوژپ ،یکستوم

 ای دنرتربتعم یمالـــسا تایاور هک تـــسا هدنام خـــساپیب یکـــستوم یارب لاؤـــس نیا زونه نایبرغ یاهشور لیلحت اب
 نآرق عمج تایاور ،یتخانـششور دیدج یاهتفرـشیپ وترپ رد دـشوکیم هک تـسورنیا زا .نایبرغ ریغتم و توافتم یاههاگدید
 رد ییاقآ یلع ملقهب نآ یسراف ۀمجرت هک ـــ »ثیداحا یراذگخیرات یبایزرا« ۀلاقم رد ١٩٩٨ رد رتشیپ یکستوم .دنک یسررب ار
 ثیداحا یراذگخیرات یارب نایبرغ شور راهچ زا ـــــــ هدــش رــشتنم )١٣٩٤ ،تمکح تراــشتنا( »ثیدح یراذگخیرات« باتک
 ینعی ،هلاقم نآ رد هدــشدای یاهشور زا شور ود زا هدافتــسا اب ام ثحبدروم ۀلاقم رد یکــستوم .تــسا هدرک ثحب لیــصفتهب
 تارظن و ناناملـسم تایاور هک دهد ناـشن دـشوکیم ،نتم و دانـسِا ۀیاپ رب یراذگخیرات شور و دانـسِا نودب یراذگخیرات شور
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 هک دنکیم هراــــشا دانــــِسا نودب یراذگخیرات ینعی تــــسخن شور رد وا .دناکیدزن تیعقاو هب نازیم هچ ات مادک ره نایبرغ
 »دنــــسم« رد تایاور نیا هکلب .تــــسین یراخب »حیحــــص« باتک ،دننکیم اعدا نایبرغ هک هنوگنآ ،تایاور عبنم نیرتمدقتم
 ریـــسفت ،)٢٢٤ .د( مّالـــس نب مـــساق دیبعوبا »نآرقلا لئاـــضف« باتک ،)٢٠٤ .د( یـــسلایط »دنـــسم« ،)٢٤١ .د( لبنحنبا
 زا یکـــستوم هک یاهجیتن ،بیترت نیدب .دراد دوجو مه )١٩٧ .د( بهو نب ّهللادبع »عماج« و )٢١١ .د( یناعنـــص قازرلادبع
 .دناهتشاد جاور یرجه مود نرق زا شیپ مک تسد نآرق نیودت و عمج تایاور هک تسا نیا ،دروآیم تسدهب شور نیا

 هرهب کرتـشم یاههقلح نتفای رب ینبم تخاـش فزوی شور زا ،تـسا نتم و دانـسِا رب هیکت اب هک ،مود شور رد یکـستوم
 یناتسجِس دووادیبا نبا نامز ات ار رکبوبا روتسد هب نآرق عمج تایاور دانسا ادتبا ،ثحب نتخاس فافش یارب وا .تسا هتسج
 دیناـسا نیا مامت رد یلـصا کرتـشم ۀقلح هک تـسا نیا هجیتن ؛دباییم تایاور نیا یارب قیرط ٢٩ و دنکیم میـسرت )٣١٦ .د(
 ناــشن ار لقن ِیعقاو نایرج دیناــسا ۀلــسلــس ای :دوــشیم لــصاح یکــستوم ۀجیتن نیا زا لامتحا ود .تــسا یرُهز باهــشنبا
 دانتـسا هب یکـستوم .تـسا هداتفا قافتا یرهز باهـشنبا زا دعب لـسن ود یکیِ دارفا تـسدهب دنمـشور یلعج هکنیا ای دنهدیم
 زا شیپ هب ار تایاور نیا خیرات هجیتن رد و تـــسا هدوبن راک رد لعج هک دهدیم ناـــشن تایاور نتم زا هدافتـــسا و لیلد دنچ
 نیمه هب و دنکیم یسررب شور نیمه هب زین ار نامثع نامز رد عمج تایاور وا .دناسریم )١٢٤ .د( یرهز باهش نبا تافو
 نتخاسرب و تایاور ندوبیلعج هب ات تسا هتشاداو ار لُبنُی رِیتوخ و تخاش فزوی نوچ یدارفا هک یلیالد .دباییم تسد هجیتن
 کرتـشم ۀقلح هک تـسا دقتعم سکعهب وا .دنکیمن عناق ار یکـستوم ،دننک مکح وا زا سپ ِلـسن ای کرتـشم ۀقلح تـسدهب نآ
 .تسا هداد لاقتنا شنادرگاش هب دنمشور یقیرط هب ار نآ هک ،هدوب ثیدح نودم نیلوا یلصا

 ۀیرظن ،دراد هلـصاف رایـسب یراذگخیرات نیا اب نترب و اربـسنو تایرظن هک تـسا نیا یکـستوم شهوژپ زا لـصاح ۀجیتن
 تایاور هک تسا نیا یکـستوم مهم دروآتـسد .تـسا هدوب ضرفشیپ اب هارمه زین اناگنیم هاگدید و تـسین قطنم ۀیاپ رب یلاوـش
 .دنرتکیدزن تیعقاو هب یبرغ ناققحم یاهشهوژپ هب تبسن ناناملسم


