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ؾرٗ ٘رؿز
ض٘ٚس ٘كط ٔؼالر ٔٛؾیمی (آٖ اظ دػٞٚكی  ٚسرههی) زض ؾ ٝؾبَ اذیط فطاظ ٘ ٚكیتٞبیی ث ٝذٛز زیس ٜاؾز .یىی ز٘ ٚكطی ٝثٔ ٝحبق
سُٗیُ ضفشٙس  ٚآٟ٘ب  ٓٞو ٝثرز یبضقبٖ ثٛز ٔ ٚب٘س٘س ،سٛلفی یىی ز ٚقٕبضٜای زض وبض٘بٔٝقبٖ طجز قسٟٔ .1طٌب٘ی ٘یع اظ ایٗ ٌع٘س ثطوٙبض
ٕ٘ب٘س ٌ ٚطفشبض سبذیطی قس و ٝحبنُ وٕجٛز وبضٞبی دػٞٚكی زض ظٔیٝٙی ٔٛؾیمی ثٛز٘ ٚ ٜشیؼٝی آٖ ٔشىی قسٖ ٘كطیبر ث ٝآطبض یه
حّمٝی سٔ ٚ ًٙحسٚز اظ دػٞٚكٍطاٖ اؾز.
اغّت ثٓ٘ ٝط ٔیضؾس ٔؿبئُ الشهبزی ثبٖض وٙسی وبض ٘كطیبر ٔیقٛز  ٚػطیبٖ سِٛیس ضا وُٙس ٔیوٙس .أب سؼطثٝی ٔب ٘كبٖ زاز وٌ ٝب ،ٜحشب ثب
حصف وبُٔ ٞعیٞٝٙب ٔ-ب٘ٙس ٟٔطٌب٘ی٘ -یع ٕ٘یسٛاٖ ٔبٕ٘ ٔكىالسی قس و ٝؾط ضا ٜلطاض ٔیٌیط٘س .زض حمیمز ٔب زض سؼطثٔٝبٖ٘ ،مف الشهبز ضا
زض قىٌُیطی فٗبِیزٞبی ّٖٕی ثؿیبض ؾُحی ثطآٚضز وطز ٜثٛزیٓ .ث ٝثیبٖ ضٚقٗٔ ،یا٘سیكیسیٓ و ٝاٌط ٞعیٞٝٙبی ؾرزافعاضی ز٘یبی ٘كط
اظ ؾط ضا ٜثطزاقش ٝق٘ٛس ضاٞی ٕٛٞاض دیف ض ٚذٛاٞیٓ زاقز  ٚثیزقٛاضی ث ٝدیف ذٛاٞیٓ ضفز .غبفُ اظ ایٗ و ٝالشهبز زض ایٙؼب ٔیسٛا٘س
ٔٗب٘ی دیچیسٜسطی ثیبثس ،اٌط آٖ ضا نطفب ثٙٗٔ ٝبی ضز  ٚثسَ قسٖ د َٛزض ٘ٓط ٍ٘یطیٓ.
ٍٙٞبٔی و ٝزض قٕبضٜی ٘رؿز اظ ایٗ و ٝػطیبٖ ٘ٛقشبض زا٘كٛضا٘ٝی ٔٛؾیمی او ٖٛٙث ٝیٕٗ فًبی زا٘كٍبٞی «الشهبز»ی یبفش ٝاؾز  ٚفٗال
ثط ایٗ اؾبؼ ٔیدبیس ؾرٗ ثٔ ٝیبٖ آٚضزیٓ ،ث ٝقىّی ثؿیبض اِٚی ٝایٗ ػٙج ٝاظ الشهبز ضا زض ٘ٓط زاقشیٓ .او ٖٛٙزض دی سؼطثٝی زضاظٔسرسط ٚ
سٕٗمی اظ ؾط اػجبض ثط ٔٛي ،ٔٛالیٞٝبی زیٍطی اظ آٖ ضا ٔیثیٙیٓ  ٚزالیُ ٘حیف ثٛزٖ ػطیبٖ ثطایٔبٖ ثیكشط آقىبض ٔیقٛز.
ثطای ٔسَؾبظی وبض زا٘كٛضا٘ ٝثب فًب  ٚانُالحبسی و ٝثٔٛی ز٘یبی الشهبز ٞؿشٙس دیف اظ ٞط چیع –حشب لجُ اظ آٖ ؤُ ٝبثك ٕٔٗٔ َٛربَت
ضا ٔش ٟٓث ٝوبّٞی  ٚؾؿشی زض ف ... ٚ ٟٓوٙیٓ -ثبیس ثذطؾیٓ ث ٝوبضٌیطی وٙف ا٘سیكٚٝضا٘ ٝثطای چ ٝچیعی؟ چطا ٔب فىط ٔیوٙیٓ ٔ ٚؿبِ ٝحُ
ٔیوٙیٓ (اِجش ٝاٌط فطو وٙیٓ و ٝانٛال ٔؿبِٝای ضا حُ ٔیوٙیٓ)؟ زض حمیمز ثبیس دطؾیس ٔب چ ٝچیعی ث ٝز٘یبی اَطاف ٔیزٞیٓ؟ ٔٛٓٙض اظ
ز٘یبی اَطاف ٕٞ ٓٞیٗ زایطٜی سٔ ٚ ًٙحسٚز ٕٞىبضاٖ اؾز ٌٚطٌ٘ ٝطفشبض س ٓٞٛػٟب٘كِٕٛی ٘ ٚفٛش ثیف اظ ا٘ساظ ٜثط ػطیبٖ ٔٛؾیمبیی
وكٛض ذٛاٞیٓ قس.
زض دبؾد ث ٝایٗ دطؾف ثَٛ ٝض دیففطو «فًیّز وبض ّٖٕی» زض شٔ ٗٞیآیس  ٚػبی چ ٚ ٖٛچطا ثبلی ٕ٘یٌصاضز .أب ٔب اؤ ٖٛٙیزا٘یٓ وٝ
ایٗ وبفی ٘یؿز ،یب حسالُ زض ذیّی ٔٛاضز وبفی ٘یؿزٔ .كشطیبٖ ،ؤ ٝب زض ایٙؼب ذٛا٘ٙس ،ٜزا٘كؼٕٞ ،ٛىبض  ٚچیعٞبی زیٍط ٔی٘بٔیٓقبٖ ثبیس
چیعی زضیبفز وٙٙس حشب اٌط زؾشطؾی ث ٝیه ٔطػٕ سحمیمبسی لبثُ زؾشطؾی ثبقس .ایٗ دیٛؾشٍی ثب ػبٔٗٝای و ٝلطاض اؾز وبض ٔب ثط آٖ
ا٘سن سبطیطی ثٍصاضز حسالُ دیفقطٌ ثطای ازأ ٝیبفشٗ فٗبِیز اؾز.

 1حشب ثطذی دػٞٚف٘بٔٞٝبی زِٚشی ٘ ٚیٕ ٝزِٚشی (ٔب٘ٙس ثًٗی ا٘شكبضار فطٍٙٞؿشبٖ ٙٞط) ٘یع ثط اطط سغییط زض ؾیبؾزٞب  ... ٚث ٝوّی سُٗیُ قس٘س.
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زض ٔٛضز ایٗ ثرف اظ الشهبز دػٞٚف٘بٔ ٝای ٔب٘ٙس ٟٔطٌب٘ی او ٖٛٙا٘سوی ظٚز اؾز و ٝزاٚضی وٙیٓ ٔ ٚشبؾفب٘ ٝاٌط ٔ ٓٞبیُ ثبقیٓ و ٝچٙیٗ
وبضی ا٘ؼبْ ثسٞیٓ اثعاضٞبی الظْ ثطای آٖ زض اذشیبض ٘یؿز .ثَٛ ٝض ٕٔٗ َٛثطضؾی اضػبٖبرٚ ،2اوٙف ا٘شمبزی یب ٌفشٕب٘ی زیٍط زا٘كٛضاٖٚ ،3
اْٟبض ٘ٓطٞبی چٟط ٜث ٝچٟطٜی ٕٞىبضاٖ 4ضاٜٞبیی ٞؿشٙس ؤ ٝیسٛا٘ٙس ٔٙؼط ث ٝزضن ٔب اظ ٔٛفمیز «الشهبزی» ق٘ٛس.
ٖال ٜٚثط ایٗ ٔشغیط ،دطؾكی زیٍط ٔشغیط (احشٕبال) غیطٔؿشمُ زیٍطی ضا دیف چكٓ ٔب آقىبض ٔیؾبظز  ٚآٖ ایٗ وٝ؛ چطا ثبیس وؿی ٔمبِٝاـ
ضا ث ٝیه دػٞٚف٘بٔ( ٝثَٛ ٝض اذم ٟٔطٌب٘ی) ثؿذبضز5؟ زض ایٗ ٔٛضز ث ٝاذشهبض زض قٕبضٜٞبی ٌصقش ٝثحض قس أب زض ایٗ ٔٛضز ٘یع
ٚيٗیز ػبٔٗٝی زا٘كٍبٞی ٔٛؾیمی  ٚإٞیشی و ٝثطای ا٘شكبضار لبیُ اؾز ٔؿبِٝای اؾز وٕ٘ ٝیسٛاٖ ث ٝؾبزٌی زضثبضٜی آٖ لًبٚر وطز
 ٚضای زاز .أب آ٘چ ٝسب ایٙؼب ٔیزا٘یٓ ایٗ اؾز و ٝثطای ٔسضؾبٖ ،چٙیٗ ا٘شكبضاسی ثركی اظ فٗبِیزٞبی الظْ ثطای اضسمبی قغّی  ٚثطای
زا٘كؼٛیبٖ ٘یع زض ٘ٓط ا َٚثركی اظ أىب٘بر ثطای افعٚزٖ ثٕ٘ ٝطٜی دبیبٖ٘بٔ ٚ ٝزض ٍ٘بٞی ٖٕیكسط ثركی اظ ا٘سٚذشٝی اٖشجبض ثطای ٔطاحُ
سحهیّی ثبالسط یب یبفشٗ ػبیٍبٞی قغّی اؾز.6
ٔشغیط زیٍطی و ٝزض ایٗ الشهبز لُٗب ثبیس زض ٘ٓط ثٍیطیٓ آٖ اؾز ؤ ٝیعاٖ سِٛیس چمسض اؾز ٘ ٚؿجز آٖ ثب سٛاٖ ٔهطف چیؿز؟ دبؾد ایٗ
دطؾف  ٓٞظیبز ضٚقٗ ٘یؿزٔ .ب ٚالٗب ٕ٘یزا٘یٓ زض ؾبَ چ ٝسٗساز ٔمبِٝی لبثُ ا٘شكبض ثب اؾشب٘ساضزٞبی ٔب سبِیف ٔیقٛز .سٟٙب اظ ضٚی لطایٙی
ٔی سٛا٘یٓ حسؼ ثع٘یٓ ؤ ٝؼْٕ ٔٛطفیز ا٘شكبضار دػٞٚكی ٔطسجٍ ثب ٔٛؾیمی (زِٚشی  ٚغیطزِٚشی/دػٞٚكی ٔهٛة  ٚغیط ٔهٛة) نف
ا٘شٓبض چٙساٖ َٛال٘یای ٘ساض٘س ٚ ،ایٗ ضا ثساٖ ٔٗٙی ثٍیطیٓ ؤ ٝیعاٖ سِٛیس ذٛزـ ضا ثب حبُٔٞب ِ ٝ٘ ٚ-عٔٚب ثب سمبيبی ٔهطفوٙٙسٜی
ٟ٘بییٕٞ -ب ًٙٞوطز ٜاؾز یب ثبِٗىؽ .اظ َطف زیٍط اظ ٕٞیٗ ٔٗجط ٔیسٛاٖ ث ٝایٗ ٘مُ٘ ٝیع ضؾیس ؤُ ٝبثك ٕٞ ٚؿ ًٙالشهبز ٚالٗیٔبٖ
ْطفیزٞبی اقجبٔ ٘كس ٜضا ثب ٚاضزار دط ٔیوٙیٓ .ایٗ أط ٔب٘ٙس ز٘یبی الشهبز و ٝدط وطزٖ ْطفیز ،ؾٛز ٚ ،ضٍ٘یٗ وطزٖ زایطٜی الالْ ٔس ٘ٓط
اؾز ثیكشط ثط ٘یبظ ٔب ث ٝوبالٞبیی و ٝانال سِٛیس ٕ٘یوٙیٓ یب لبزض ٘یؿشیٓ ثب ٕٞبٖ ویفیز سِٛیس وٙیٓ ،سىی ٝزاضز.
او ٖٛٙو ٝچٙس ٖبُٔ انّی زض ایٗ الشهبز ٔٛضز ثطضؾی ٔرشهط لطاض ٌطفزٔ ،یسٛاٖ چكٓا٘ساظی ضا دیف ض ٚسطؾیٓ وطز أب لهس ٔب اظ اثشسا
 ٓٞچٙیٗ ٘جٛزٔ .ب ازٖب ٕ٘یوٙیٓ ث ٝنطف ایٗ قٙبذز اِٚی ٝاظ نٛضر ایٗ ٔٗبزِ ٚ ٝا٘سیكیسٖ ث ٝػٙجٞٝبی ٔرشّف آٖ (و ٝثط آٖ ثبٚض ٘یع
٘یؿشیٓ ٔرشم ٔب ثبقس)ٔ ،یسٛا٘یٓ ضا ٜحّی ضا دیفض ٚثٍصاضیٓ یب حشب زض ّٖٕىطز دػٞٚف٘بٔٝای وٙٔ ٝشكط ٔیؾبظیٓ اظ ٔٛاػ ٝقسٖ ثب
 2یىی اظ ٔٛططسطیٗ اثعاضٞبی زاٚضی زضثبضٜی ایٗ و ٝیه دػٞٚف٘بٔ ٝیب یه دػٞٚف ذبل ٔٛفمیشی زض ثطلطاضی اضسجبٌ ثب ػبٔٗٝی ّٖٕی وؿت وطز ٜیب
٘ ،ٝثطضؾی اضػبٖبر اؾزٔ .شبؾفب٘ ٝاؤ ٖٛٙب زض ایطاٖ ٞیچ ؾبظٚوبضی ثطای ضزیبثی ثرف آٖٓ اضػبٖبر و ٝحسؼ ٔیظ٘یٓ زض دبیبٖ٘بٔٞٝبی زا٘كؼٛیی
نٛضر ٌطفش ٝاؾز ٘سا ضیٓ  ٚسٟٙب ثٔ ٝسز ثرز  ٚسهبزف ٕٔىٗ اؾز اظ ٔطػٕ لطاض ٌطفشٗ یه ٔمبِ ٝآٌب ٜقٛیٓ.
3

زض حٛظٜی ٔٛؾیمی  ٚزض ظثبٖ فبضؾی زض ؾبَٞبی اذیط وٓسط ثب ایٗ دسیس ٜضٚثط ٚقس ٜایٌٓٛ ،یی و ٝثطذی اظ وبضٞب ضا زض ذالء ا٘ؼبْ ٔیزٞیٓ ٞ ٚیچ

دػٚاوی حشب اظ نسای ذٛزٔبٖ ثبظٕ٘یٌیطیٓ .ایٗ أط ضا ثًٗی ثٙٔ ٝشعٔ قسٖ فٗبِیز زا٘كٛضا٘ٝی ثطذی اظ ٔب ثب ٘یبظٞب  ٚذٛاؾشٞٝبی ػبٔٗٝی ٔطػٕ ٘ؿجز
ٔیزٙٞس.
 4ایٗ ٘ ٔٛاَالٔیبثی اظ ٔیعاٖ سبطیطٌصاضی ثیكشط اٚلبر ٔٙؼط ث ٝزاٚضی زضؾشی ٕ٘یقٛز ظیطا و ٝثب ثؿشط فطٍٙٞیای ؤ ٝب زاضیٓ ٔكرم ٘یؿز سٗطیف یب
سٕؼیس ی ب حشب سبییس ّٖٕی ٖ٘ٛی سٗبضف ثطای زِؿطز ٘ىطزٖ اؾز یب حمیمشی ضا ٘یع زض ذٛز ٟ٘فش ٝزاضز.
5

یىی اظ ایٗ ٔؿبئُ و ٝثؿیبض حبیع إٞیز اؾز ٔؿبِٝی اٖشجبض یه دػٞٚف٘بٔ ٝاؾز و ٝث ٝسفًیُ زض قٕبضٜٞبی لجّی ٔٛضز ثحض لطاض ٌطفزٛٔ .ئٛ

اٖشجبض ٟٔطٌب٘ی ضا او ٖٛٙذٛز ٔب ٘ٔ ٝیسٛا٘یٓ ُٔطح وٙیٓ ٔ ٝ٘ ٚیسٛا٘یٓ ث ٝزاٚضی اـ ثٙكیٙیٓ .ایٗ چیعی اؾز و( ٝزض نٛضر ِع )ْٚثبیس زیٍطاٖ زضثبضٜی
آٖ ٘ٓط ثسٙٞس.
 6سب آ٘ؼب ؤ ٝی زا٘یٓ زض حبَ حبيط ٞیچ یه اظ دػٞٚف٘بٔٞٝبیی و ٝزض ایٙؼب ٔٛضز ثحض ٞؿشٙس سبطیطی زض ایٗ ثرف آذط ٘ساض٘س یب سبطیط ا٘سوی زاض٘س.
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زقٛاضیٞبیف اػشٙبة وٙیٓ ،أب ثب ٚػٛز ایٗ ثبٚض زاضیٓ وَ ٝطح ٞط ثحض ّٖٕی ٌ ٚفز ٌٛٚدیطأ ٖٛآٖ ٕٔىٗ اؾز ثب ٕٞیبضی زیٍط
ا٘سیكٚٝضاٖ زض آیٙس ٜث ٝحُ ٔؿبِٝی َطح قس ٜثیب٘ؼبٔس.
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٘طٌؽ شاوطػٗفطی
آضٚیٗ نسالزویف
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