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فرهنگ وهنر

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن-وشبة ٔغبِغبر آٔبسی ٘ٛؿش ٝخٛئُ ثؼز ثب
سشخٕ ٝػیذ سضب ٞبؿٕی دیىش سٛػظ ا٘شـبسار ػشٚؽ ٔٙشـش  ٚساٞی ثبصاس
٘ـش ؿذ.ثٌ ٝضاسؽ ٟٔش وشبة ٔغبِغبر آٔبسی ٘ٛؿش ٝخاٛئاُ ثؼاز ثاٝ
سبصٌی ثب سشخٕ ٝػیذ سضب ٞبؿٕی دیىش سٛػظ ا٘شـبسار ػشٚؽ ٔٙشـاش ٚ
ساٞی ثبصاس ٘ـش ؿذ ٜاػز.ایٗ وشبة فال ٜٚثش آٔابسٞابی خاٛة ،دسثابسٜ
آٔبسٞبی ثذ  ٓٞكحجز ٔی وٙذ ایٙى ٝاص ودب ٘ـئز ٔی ٌیش٘ذ  ٚچشا اص
ثیٗ ٕ٘ی س٘ٚذ .عٙض ٔـٟٛسی ٔی ٌٛیذ ػٛ٘ ٝؿ دسٚك ٚخٛد داسد ۸دسٚك ٔقِٕٛی ،دسٚك ؿبخاذاس ٚ
آٔبس! ث ٝصفٓ ٘ٛیؼٙذ ٜایٗ وشبة ،آٔبس سب حذی ؿٟشر ثذ دیذا وشد ٜاػز.ثقضی اص آٔبسٞب اص اػبع
ثذ ٔشِٛذ ٔی ؿ٘ٛذ یقٙی اص ٕٞبٖ اثشذا  ٓٞچٙذاٖ خٛة ٘یؼشٙذ ،چ ٖٛثش اػبع حذع یاب دادٞ ٜابی
ٔـىٛن ثٚ ٝخٛد ٔی آیٙذ .ثمی ٝآٔبسٞبی ثذ ث ٝدِیُ خٟؾ دس آٔبس اِٚی ٝسِٛیذ ٔای ؿا٘ٛاذ .ایاٗ
آٔبسٞب دغ اص سحشیف ث ٝكٛسر آٔبس ثذ دس ٔی آیٙذ .دس ٞش د ٚكٛسر آٔبسٞبی ثذ ثبِم ٜٛإٞیاز
صیبدی داس٘ذ چشا و ٝایٗ آٔبسٞب ٕٔىٗ اػز ثشای ثشاٍ٘یخشٗ سشع یب خـٗ فٕٔٛی اػشفبد ٜؿ٘ٛاذ،
یب ٍ٘شؽ ٔب سا ٘ؼجز ث ٝخٟبٖ سحشیف وٙٙذ ،یب حشی ٔبس ا دس اسخبر ػیبػز ٞبی ضقیافای دس حاُ
ٔـىالر اخشٕبفی ٚا داس٘ذ.

کتاب زٍشضٌاسی عقاید دیٌی تجدید چاپ ضد



ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن-وشبة سٚؽ ؿاٙابػای فامابیاذ دیاٙای اثاش
حدزاالػالْ حٕیذسضب ؿبوشیٗ فضٞ ٛیأر فّٕی ٌشٙٔ ٜٚغك فٟآ دیاٗ
دظٞٚـىذ ٜحىٕز  ٚدیٗ دظٞٚی دظٞٚـٍب ٜفش ٚ ًٙٞا٘ذیـ ٝاػالٔی ثشای
دٔٚیٗ ثبس سدذیذ چابح ؿاذ.ثاٌ ٝاضاسؽ خاجاشٌاضاسی فابسع ،واشابة
سٚؽؿٙبػی فمبیذ دیٙی دس چبح د ْٚخٛد ثب چٟبس فلاُ ثا ٝؿاشح صیاش
دیىشثٙذی ؿذ ٜاػز۸فلُ ا َٚفٛٙاٖ وّیبر سا ثش دیـب٘ی داسد  ٚدغ اص ثیبٖ
دبس ٜای ٘ىبر ٘بؽش ثٔ ٝقشفی سحمیك  ٚثیبٖ ٔفبٞیٓ ٔ ٚجبدی سلٛسی ثحث ٔیدشداصد .اص خّٕٔ ٝفبٞایإای
و ٝدس ایٗ فلُ ٔقٙبوبٚی ٔیؿ٘ٛذ فجبسسٙذ اصٔ ۸ف ْٟٛدیٗ ،افشمبد ،ایٕبٖ ،فّٓٔ ،قشفز  ٚیمیٗ.
فلُ د ْٚثب فٛٙاٖ ٔبٞیز فمبیذ دیٙی ؿشٚؿ ٔیؿٛد .ایٗ فلُ اثشذا ٔاالن دیاٙای ثاٛدٖ فامایاذٚ ٜ
ٌٝ٘ٛؿٙبػی فمبیذ دیٙی سا و 01 ٝلؼٕز داسد ثش ٔیسػذ  ٚثش٘ٚذادٞبی سٚؽؿٙبخشی آٟ٘ب سا ٔی وابٚد.
ػذغ ٚیظٌی ٞبی اػبػی فمبیذ دیٙی ،خبیٍب ٚ ٜوبسوشد آٖ ٔ ٚؤِفٞٝبی اػبػی فمبیذ سا ٕٞشا ٜثب ٘شبیح
سٚؽؿٙبخشی آٟ٘ب د٘جبَ ٔی وٙذ .اص دیٍش ٔجبحث ایٗ فلُ ثبصوبٚی سٕبیض فمبیذ اص ٔاقابسع فاّإای،
آٔٛصٜٞبی سبسیخی  ٚسقبِیٓ اخاللی  ٚفمٟی دیٗ اػز سب دس دی آٖ ثشٛاٖ سفبٚرٞبی سٚؽؿٙبخشی ایاٗ
حٛصٜٞب سا ثبصؿٙبخز.

سسیال لیساًسِّا دز ضْسک گلستاى تصَیسبسدازی هیضَد

هقالِ ٌّسی

دزبازُ خَضٌَیسی

ادأ ٝاص ؿٕبس ٠لجُ...
دس اٚایُ لشٖ چٟبسْ ػبَ ٞدشی لٕشی اثٗ ٔمّٝ
ثیضبٚی ؿیشاصی خغٛعی سا ثٛخٛد آٚسد و ٝثاٝ
خغٛط ؿـٍب٘ ٝیب الالْ ػشٔ ٝقشٚع ؿذ٘ذ واٝ
فجبسسٙذ اص ٔ ۸حمك ،سیحبٖ ،ثّث٘ ،ؼخ ،سلابؿ ٚ
سٛلیـ .وٚ ٝخ ٝسٕبیض آٟ٘ب اخاشاالع دس ؿاىاُ
حشٚع  ٚوّٕبر ٘ ٚؼجز ػغح  ٚدٚس دس ٞاش
وذاْ ٔی ثبؿذٕٞ .چٙیٗ ا ٚثاشای ایاٗ خاغاٛط
لٛافذی ٚضـ وشد و ٝی ٝاكا َٛدٚاسدٌ ٜاب٘اٝ
خٛؿٛٙیؼی ٔقشٚفٙذ  ٚفجبسساٙاذ اص ۸ساشوایات،
وشػی٘ ،ؼجز ،ضقاف ،لاٛر ،ػاغاح ،دٚس،
كقٛد ٔدبصی٘ ،ضٔ َٚدبصی ،اكا ،َٛكافاب ٚ
ؿأٖ.یه لشٖ ثقذ اص اثٗ ٔمّ ،ٝاثٗ ثاٛاة ثاشای
خظ ٘ؼخ لٛافذی سبص ٜایدبد وشد  ٚایٗ خظ سا
وبُٔ ٕ٘ٛد دس لشٖ ٞفشٓ خٕبَ اِاذیاٗ یابلاٛر
ٔؼشقلٕی ث ٝایٗ خظ خبٖ سبصٜای ثاخاـایاذ ٚ
لشآٖ وشیٓ سا ثشای چٙذیٗ ثبس وشابثاز ٘إاٛد.
ػیش خظ دس ایشاٖ
دس ایشاٖ دغ اص ایٙى ٝخظ سلٛیشی سجاذیاُ ثاٝ
ٔیخی ٌشدیذ ٔ ٚذسی ٔیخی  ٚآؿٛسی  ٚثبثّی ٚ
اٚػشبئی ٘ٛؿشٔ ٝیؿذ داغ اص دایاذایاؾ خاظ
حشٚفی دس ٔلش  ٚفٙیمی ٚ ٝػشایز آٖ ث ٝیا٘ٛابٖ
دس دٚس ٜالشذاس ػّٛویٟب خظ ٔضثٛس سٚاج یابفاز
 ٚچٙب٘چٔ ٝیثیٙیٓ ػى ٝآٟ٘ب ثٕٟبٖ خظ اػاز ٚ
ػذغ اؿىب٘یٟب ٕٞ ٓٞبٖ خظ سا د٘جبَ وشد٘اذ ٚ
دس صٔبٖ ػبػب٘یبٖ خظ دّٟٛی ثب خاظ حاشٚفای
خیّی ٘ضدیه ؿذ سب ایٙى ٝثقذ اص اػاالْ خاٛاٜ
٘بخٛا ٜخظ وٛفی دس ایشاٖ سٚاج یبفز ٔ ٚؼایاش
سشلی خٛد سا دیٕٛد  ٚاص وٛفای ثای ٘اماغا ٝثاٝ
٘مغ ٝداس ٘ ٚؼخ ٘ ٚؼشقّیك  ٚثاّاث  ٚسلابؿ ٚ
ؿىؼش ٚ ٝغجبس  ٚأثبَ آٖ سشلی وشد .دس لش٘ٚای
و ٝخظ دس ایشاٖ ٔ ٚإابِاه اػاالٔای ػایاش
كقٛدی ٔی وشد ٞاٙاشٔاٙاذا٘ای اص ٔؼاّإایاٗ
ثشخبػشٝا٘ذ وٕٞ ٝیـ ٝدس سبسیخ خبی آ٘ابٖ ثابص
اػز  ٚػضاٚاس اػز و٘ ٝبْ آ٘بٖ ثشای اثذ ثابلای
ثٕب٘ذ.
خٛؿٛٙیؼی ایشا٘ی
ثشٌی اص لشآٖ ث ٝخظ وٛفای  -ایاشاٖ  -لاشٖ
یبصد - ٓٞایشا٘یبٖ حشب دس خغٛط سایح دس ػابیاش
ػشصٔیٗٞبی اػالٔی ؿیٜٞٛبی خابف خاٛد سا
دذیذ آٚسد٘ذٛ٘.ؿشبس اكّی ۸خٛؿٛٙیؼی ایاشا٘ای
دسحبِی و ٝفٕذ ٜسجذیاُ ٘اٍابسؽ ٔاقإاِٛای
وّٕبر ث ٝخٛؿٛٙیؼی ٙٞشٔٙذا٘ ٝث ٝفٟذ ٜایشا٘یبٖ
ثٛدٜاػز ،سفش ٝسفش ٝایشا٘یبٖ ػجه  ٚؿیٜٞٛابیای
ٔخشق ث ٝخٛد سا دس خٛؿٛٙیؼی اثذاؿ وشد٘اذ.
ٞشچٙذ ایٗ ؿیٜٞٛب  ٚلّٓٞبی اثذافی دس ػابیاش
وـٛسٞبی اػالٔی  ٓٞعشفذاسا٘ی داسد أب ثیـشاش
ٔشثٛط ث ٝایشاٖ  ٚوـٛسٞبی ساحاز ٘افاٛر آٖ
ٕٞچ ٖٛوـٛسٞبی آػیبی ٔیب٘ا ،ٝافاغاب٘ؼاشابٖ،
دبوؼشبٖ ٙٞ ٚذ ٔیثبؿذ .دس ایاٗ ٔاٙاغاما٘ ٝایاض
خٛؿٛٙیؼی ٕٛٞاس ٜث ٝفٛٙاٖ ٚاالساشیاٗ ؿاىاُ
ٙٞشٞبی ثلشی ٔٛسد سٛخ ٝثٛد ٚ ٜداسای ِغبفشی
خبف اػز.
دس ایشاٖ دغ اص فشح اػالْ ،خغّبعای ثا ٝؿایاٜٛ
٘ؼخ ٚخٛد داؿز .دس صٔبٖ حىٔٛز ایّخب٘یابٖ،
اٚساق ٔزّٞت وشبةٞب ٘خؼشیٗ ثبس ثب ٘ماؾ ٞابی
سضییٙی صیٙز یبفز .دس صٔبٖ حىٔٛز سیٕٛسیابٖ
دس ایشاٖ ،خظ  ٚخٛؿٛٙیؼی ث ٝاٚج وٕبَ خاٛد
سػیذٔ .یشفّی سجشیضی ثب سشویت خاظ ٘ؼاخ ٚ
سقّیك ،خظ ٘ؼشقّیك سا ثٙیبٖ ٟ٘بدٔ .ـاٟاٛسساشیاٗ
خغبط لشآٖ دس ایٗ دٚس ٜثبیؼٙماش ٔایاشصا ثاٛد.
آ٘چ ٝو ٝث ٝفٛٙاٖ ؿیٜٞٛب یب لّٓٞبی خٛؿٛٙیؼی
ایشا٘ی ؿٙبخشٔ ٝیؿٛد ثیـشش ثشای ٘ٛؿشٗ ٔٛساٖٛ
غیش ٔزٞجی ٘ؾیش دیٛاٖ اؿقبس ،لغقابر ؽاشیاف
ٙٞشی  ٚیب ثشای ٔشاػالر ٔ ٚاىابساجابر اداسی
اثذاؿ ؿذ ٚ ٜثٝوبس سفشٝاػز .ادأ ٝداسد

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسنٔ-ذیش سِٛیذ ػشیبَ
ِیؼب٘ؼٞٝب ٌفز ۸دس حبَ سلٛیاشثاشداسی فلاُ
د ْٚػشیبَ ِیؼب٘ؼٞٝب دس ؿٟشن ٌّؼشبٖ ٞؼشیٓ.
ٚحیذ ٔشادی ٔذیش سِٛیذ ػشیبَ ِیؼب٘ؼاٞ ٝاب ،دس
خلٛف س٘ٚذ سِٛیذ فلُ د ْٚػشیبَ ِیؼب٘ؼٞٝب
ث ٝخجشٍ٘بس حٛص ٜسادی ٛسّٛیضیٌ ٖٛش ٜٚفشٍٙٞای
ثبؿٍب ٜخجاش٘اٍابساٖ خاٛاٖ ٌافاز ۸دس حابَ
سلٛیشثشداسی فلُ د ْٚػشیبَ ِیؼاب٘ؼاٞ ٝاب دس
ؿٟشن ٌّؼشبٖ ٞؼشیٓ .أشٚص ثیظٖ ثٙفـا ٝخاٛا،ٜ
سٚیب ٔیشفّٕیٛٞ ،سٗ ؿىیجب  ٚأیشحؼیٗ سػشٕی
ثبصیٍشا٘ی ٞؼشٙذ و ٝخّٛی دٚسثیٗ ٔیس٘ٚذ.
ٚی ادأ ٝداد ۸ث ٝخض آس ٝٙفمی٘ ٝلیشی  ٚػٌٛاُ
غالسیبٖ ثبصیٍش خذیذی دس فلُ د ْٚث ٝخٕـ ٔاب
اضبف٘ ٝـذ ٜاػزٌ .فشٙی اػز فلاُ ا َٚایاٗ
ٔدٕٛفا ٝػابَ ٌازؿاشا ٝسٚی آ٘اشاٗ سفاز.
سلٛیشثشداسی فلُ د ٓٞ ْٚصٔؼشبٖ ػبَ ٌزؿشٝ

آغبص ؿذ ٜثٛد .داػشبٖ ػشیبَ ِیؼب٘ؼٞ ٝاب دسثابسٜ
حجیت ٚضـ ٔبِی ٔٙبػجی داسد ِٚای ثا ٝفاّاز
ضقف دس ثشلشاسی سٚاثظ اخشٕبفی ٛٙٞص ٘شٛا٘ؼشٝ
ٕٞؼشی ا٘شخبة وٙذٔ .ؼقٛد دس آػشب٘ا ٝاصدٚاج
اػز ِٚی ٔـاىاالر صیابدی ا ٚسا اص آغابص
ص٘ذٌی ٔـششن دٚس ٔی وٙاذٔ .ابصیابس فاشص٘اذ
خب٘ٛاد ٜای دشسٙؾ ٌ ٚاشفاشابس اػاز  ٚفاىاش
ٟٔبخشر دس ػش داسد حجیت ٔ ٚبصیبس ٔ ٚؼاقاٛد
ػ ٝسفیك ِیؼب٘ؼاٞ ٝؼاشاٙاذ.ثابصیاٍاشاٖ ػاشیابَ
ِیؼب٘ؼٞ ٝب فجبسسٙذ اص۸أیشحؼیٗ سػشٕیٞ ،اٛساٗ
ؿىیجب ،أیش وبؽٕیٔ ،شیٗ ػشٛد ،ٜسٚیب ٔیشفّٕی،
وبؽٓ ػیبحی ،ػیبٚؽ چشاغای داٛس ،فاضر اهلل
ٟٔشآٚساٖ ،افـیٗ ػ ًٙچبح ،سجؼٓ ٞابؿإای،
ٔشیآ ػاشٔاذی ،داشیؼاب ٔاماشاذی ،فاشخاٙاذٜ
فشٔب٘ی صاد ،ٜفشیذ اخجبسیٟٔ ،ذی سثیقی٘ ،یّاٛفاش
ٛٞؿٕٙذٔ ،شسضی فّی آثبدیٙٞ ،شٔٙذ خاشدػابَ۸

سسآضپصی

فشفبٖ ثشصیٗ ،ثب ٙٞشٔٙذی ۸ثٟٙبْ سـاىاش ،ثایاظٖ
ثٙفـ ٝخٛأٟ ،ٜشاٖ سخجی٘ ،یاّاٛفاش ؿاٟایاذی اص
ثبصیٍشاٖ ایٗ ػشیبَ ٞؼشٙذ .ػبیش فٛأُ ػاشیابَ
فجبسسٙذ اص۸سٟیٝوٙٙذ ۸ٜسضب خٛدی ،وابسٌاشداٖ۸
ػشٚؽ كحزٔ ،ذیش ساِٛایاذٚ ۸حایاذ ٔاشادی،
دػشیبس یه وبسٌشداٖ ۸حؼٗ ٘اٛسی ،دػاشایابس
وبسٌشداٖ٘ ۸یٛؿب ضشاثی ،ثش٘ابٔا ٝسیاضٔ ۸ؼاقاٛد
حمی ،دػشیبس ثش٘بٔٝسیض ۸ؿیٕب ثبلشی ٚغیش. ...ٜ

ٌّسهٌداى آذزی آلبَم سازی گلیي زا هٌتطس کسدًد

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن-آِاجأ ْٛاٛػایامای
ػبسی ٌّیٗ ،اِٚیٗ اثش سػٕی ػٟیُ ػّایآ صاد ٜاص
ػٛی ٔؤػؼ ٝفشٍٙٞی ٙٞ ٚشی آٚای ثابك ٔاٟاش،

سٚا٘ ٝثبصاس ٔٛػیمی ؿذ.
ثٌ ٝضاسؽ ایّٙب ،ػٟیُ ػّیٓصاد ٜاِٚیٗ آِج ْٛخاٛد
سا سحز فٛٙاٖ ػبسی ٌّیٗ دس فضبیی اص ٔٛػیمای
فِٛىّٛس ٔ ٚـشُٕ ثش  00لغق ٝثب ٘ابْ ٞابی سلاق
یبِی ،ثشی ثب  ،ػبسی ٌّیٌٗ ،الثش ،ٖٛوٛچِ ٝاشٜ
ػٛػذٕیـٓ ،ثبػمبِی ،الالیی ،فاشیاذْ ،ػاّایاب٘ای،
آیشیّیك  ٚلش ٜثبكٙٔ ،شؾ وشد .ایاٗ لاغاقابر اص
ػبخشٞ ٝبی آفشب٘ذیُ اػشافیُ اع ،فىشر أیشٚع،
فّی ػّیٕی ،دٛالد ثِٛج َٛاٚغّٞ ٛؼشٙذ.
غبِت سٙؾیٕبر  ٚفضبی حبوٓ ثاش لاغاقابر ایاٗ
آِج ْٛاسوؼششاَ اػز  ٚػّیٓ صادٔ ،ٜاٛػایامای ٚ
ّٔٛدی ٞبی فِٛىّٛس آرسی سا دػشٕبی ٝوابس خاٛد
لشاس داد ٜاػز.
ثؼیبسی اص آٞ ًٙٞبی ایٗ ٔدٕٛفّٔ ،ٝاٛدی ٞابی
دشعشفذاسی اػز و ٝحشی غیشآرسی صثبٖٞب  ٓٞاص
ؿٙیذ٘ؾ ِزر ٔیثش٘ذ  ٚؿبیذ ثیوالْ ثاٛدٖ ایاٗ

ًوایطگاُ ًقاضی زٍی دیگس پٌجسُ بِ یاد شًدُ
یاد کیازستوی بسپا هی ضَد

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسنٕ٘-بیـاٍابٜ
٘مبؿی سٚی دیٍش دٙدش ٜثا ٝیابد فاجابع
ویبسػشٕی دس ٌبِشی داسٌ ٖٛثاشداب ٔای
ؿٛد.ثٌ ٝضاسؽ خجشٌضاسی ٔاٟاش ،آسؽ
سئیؼیبٖ ٔٛػغ ٔ ٚذیش ٌبِشی داسٌ ٖٛثب
افالْ ایٗ خجش و ٝث ٝصٚدی ٘إابیـاٍابٜ
٘مبؿی ث ٝیبد فجبع ویبسػشإای ثاشٌاضاس
خٛاٞذ ؿذ ٌفزٕ٘ ۸بیـٍبٞی ثب ٘بْ سٚی دیٍش داٙاداش ٜثا ٝیابد فاجابع
ویبسػشٕی دیؾ س ٚداسیٓ٘ .بْ ٕ٘بیـٍب ٜسا اص یىی اص ٞبیىاٞٛابی فاجابع
ویبسػشٕی ثشداؿز وشد ٜایٓ .اكُ ٞبیى ٛایٗ اػز ۸یه سٚی دٙدش ٜثاٝ
ػٕز ٔٗ اػز ،یه سٚی دیٍش ث ٝػٕز فبثشی ؤ ٝی ٌزسدٚ.ی ادأاٝ
داد ۸ایٗ ٕ٘بیـٍب ٜؿبُٔ آثبس ٙٞ ۲۱شٔٙذ اػاز وا ٝثاب اِاٟابْ اص فایاّآ
ABCآفشیمب ػبخش ٝفجبع ویبسػشٕی دػز ث ٝخّك اثش صد ٜا٘اذ .ایاٗ
آثبس سٚی ثٞ ْٛبی  ۳1*۳1ػب٘شی ٔششی ثب سىٙایاه آصاد وـایاذ ٜؿاذٜ
ا٘ذ.ایٗ ٔذیش ٌبِشی دس دبػخ ثٛ٘ ٝؿ ا٘شخبة ایٗ ػبیض اص لبة ٞاب اؽاٟابس
وشد ۸ایٗ ا٘ذاص ٜاص ثٞ ْٛب سا ث ٝایٗ دِیُ ا٘شخبة وشدیٓ و ٝایاٗ آثابس ثاب
اِٟبْ اص یه فیّٓ سٟیٔ ٝی ؿ٘ٛذ ،دس ٘شید ٝثشای ایٗ و ٝسشویت ثٙذی ٞبی
آٖ فیّٓ دس ٘بخٛدآٌبٙٞ ٜشٔٙذاٖ ٔب سذافی ٘ـٛد ،وٕذٛصیؼیٔ ٖٛؼشغیُ سا
ؿىؼشیٓ  ٚاص لبة ٔشثـ اػشفبد ٜوشدیٓ.سئیؼیبٖ صٔبٖ ثشٌضاسی ٕ٘ابیـاٍابٜ
سا ثٙٔ ٝبػجز ٞفش ٝثیٗ سِٛذ فجبع ویبسػشٕی دس یىٓ سیش ٔبٔ ٚ ٜشي ٚی
دس  0۲سیشٔب ٜافالْ وشد ٌ ٚفز ۸افششبحی ٝسا ث ٝدِیُ سذاخُ دیذا ٘ىشدٖ ثاب
دیٍش ثش٘بٔٞ ٝبی ثضسٌذاؿز ویبسػشٕی دس  ۴سیشٔب ٜثشٌضاس خٛاٞیٓ واشد.

ٔدٕٛف ٝث ٝایٗ اسسجبط وٕه ثیـششی وشد ٜاػز.
فال ٜٚثش ثٟٙبْ ؿٟشوی (دسأضٔ ،یاىاغٔ ،ؼاشاش ،
٘بكش سحیٕی (فّٛر ،دیى ، ِٛٛأیش احٕاذ ساػاز
ثذ (وٕب٘چ ، ٝػٟیُ ػّیٓ صادٚ( ٜیاّا ،ٖٛآِاشا،ٛ
ٚیِٙٛؼُ ،ػیٙشی ػبیضس  ٚػیٙب ػّیٓصاد( ٜدایاب٘ا، ٛ
چٙذ ٙٞشٔٙذ دیـىؼٛر ٔٛػیمی آرسی ٞإاچاٖٛ
سأیض لّیاع ،افشجبس لبػٓ ثیه ٚ ٚحیذ اػذاِّٟی
دس ایٗ آِج ْٛحضٛس داؿاشا ٚ ٝثاٞ ٝاٙاش٘إابیای
دشداخشٝا٘ذ.
آِج ْٛثیوالْ ػبسی ٌّیٗ ،اِٚیٗ اثش سػٕی ػٟیُ
ػّیٓصاد ،ٜاص ػٛی ٔؤػؼ ٝفشٍٙٞی ٙٞ ٚشی آٚای
ثبك ٟٔشٙٔ ،شـش ؿذ ٜاػز.
فاللٕٙذاٖ ٔی سٛا٘ٙذ ٘ؼخ ٝاٚسخیٙبَ ایٗ آِج ْٛسا
اص ٔشاوض ٔقشجش فشٚؽ دس ثبصاس سٚص ٔٛػیمی سٟی ٝیب
ث ٝكٛسر دیدیشبَ  ٚلب٘٘ٛی اص ػبیز ثایاخ سا٘ٛاض
»beeptunes.comخشیذاسی ٕ٘بیٙذ.

اٍیسی کَضید اش اشدحامِ خط ٍ زًگِ هسلطْ
بس هیٌیاتَز ایساى بکاّد

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن٘-إابیـاٍابٜ
آثبس ٘بكش اٚیؼیٙٞ ،شٔٙذ ٘مابؽ دس ٔاٛصٜ
ٙٞشٞبی ٔقبكش سٟشاٖ افششبح ؿذ .دس حبؿیاٝ
ایٗ ٕ٘بیـٍب ٜوشبثی ؿبُٔ ثیاؾ اص 0111
اثش اص ایٗ ٙٞشٔٙذ ٘یض اسائ ٝؿاذ.ثاٌ ٝاضاسؽ
خجشٍ٘بس ایّٙبٛٔ ،صٙٞ ٜشٞبی ٔاقابكاش ایاٗ
سٚصٞب ٔیضثبٖ ٕ٘بیـٍبٞای اص آثابس ٘ابكاش
اٚیؼیٙٞ ،شٔٙذ ٘مبؽ ،اػز.دس ٔشاػٓ آغبص ث ٝوبس ایٗ ٕ٘بیـٍاب ٜحؼاٗ
٘ٛفشػشی (ٔذیش سٚاثظ فٕٔٛی ٔٛصٙٞ ٜشٞبی ٔقبكش سٟشاٖ دس ٔاقاشفای
٘بكش اٚیؼی ٌفز٘ ۸بكش اٚیؼی٘ ،مبؽ ،چبدٍش  ٚػفبٍِش ٔشِٛذ ٚ 0۱0۱
اصخّٕ٘ ٝخؼشیٗ ٔذس٘یؼزٞبی ایشا٘ی اػز و ٝث ٝػٙزٞبی ٙٞشی ٌزؿشٝ
سخٛؿ وشدٚ . ٜی فبسك اِشحلیاُ دا٘ـاىاذ ٜحاماٛق دا٘ـاٍاب ٜساٟاشاٖ
اػزٛ٘.فشػشی ثب ثیبٖ ایٗ ٔغّت وٕ٘ ٝبیـٍبٔ ٜـششن اٚیؼی ثب ػبِٛادٚس
داِی  ٚؿبٌبَ ،اصخّٕٕٟٔ ٝششیٗ ٕ٘بیـٍبٜٞبی ایٗ ٙٞشٔٙذ اػاز افاضٚد۸
ایٗ ٙٞشٔٙذ ثشای ٘خؼشیٗ ثبس د ٚسبثّ ٛاص خٛدؽ سا دس یاه ٘إابیـاٍابٜ
ٌشٞٚی دس سٟشاٖ اسائ ٝوشد ٛٔ ٚفك ث ٝاخز خبیض ٜؿذ .ا ٚساب أاشٚص دس
ثییٙبَ ٞبی ثؼیبسی ؿشوز وشد ،ٜو ٝاصخّٕٔ ٝیسٛاٖ ث ٝثییٙبَ دبسیغ (
 ، 0۱۱۶ثییٙبَ ٌشافیه دس فّٛسا٘غ ( 0۱۲۵اؿبس ٜوشدٚ .ی ٕٞچٙایاٗ
دس ٕ٘بیـٍبٞ ٜبی ا٘فشادی ثؼیبسی دس خبسج اص وـاٛس ؿابٔاٌُ ۸ابِاشی
دٚسٌض ( ، 0۱۲۳ؿشوز داؿش ٝاػزٚ.ی افضٚد ۸اٚیؼی دس اٚج ٔٛفامایاز
خٛد سبثّٞٛبی چـٓ٘ٛاص  ٚخیبَاٍ٘یضی ثب اػشفبد ٜاص دیىشٜٞبی ایاشا٘ای ٚ
فٙبكش خٛؿٛٙیؼی دس سً٘ ٞبی ص٘ذ ٜآفشیذٙٔ ٚ ٜبثـ اِاٟابْ ا ٚفإاذساب
ػشأیهٞبی ػّدٛلی٘ ،مبؿیٞبی لبخبس  ٚدبسچٞٝبی لّٕىبس اػز.

آزا زا بِ شباى تسکی ساختن فیلن بعدیام دز یک هاضیي هیگرزد

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن-یٛػف وبسٌش یه
فیّٓ وٛسب ۴۲ ٜدلیم ٝای ثب فٛٙاٖ آسا ث ٝصثبٖ سشوی
ػبخشٕٞ ٚ ٝچٙیٗ چٟبس فیّٕٙبٔ ٝدس دػز ٍ٘ابسؽ
داسد.یٛػف وبسٌش وبسٌشداٖ فشك ٝفیّٓ واٛسابٜ
دس ٌفشٍ ٛثب خجشٍ٘بس ٔاٟاش دسثابس ٜخاذیاذساشیاٗ

فقبِیز ٞبی خٛد ٌفز ۸ثٔ ٕٟٗب ٜػبَ ٌازؿاشاٝ
فیّٕجشداسی فیّٓ وٛسب ٜآسا سا آغبص وشدیٓ  ٚایاٗ
سٚصٞب ٔشاحُ دبیب٘ی سذٚیٗ ایٗ اثش ػذشی ٔی ؿٛد
 ٚدس ٘ؾش داسیٓ آٖ سا ثشای ٕ٘بیؾ دس خـٗ خاب٘اٝ
ػیٕٙب آٔبد ٜوٙیٓ .ایٗ سا  ٓٞثبیذ ثٍٛیٓ ؤ ٝب ثقاذ
اص اسٕبْ فیّٕجشداسی ،ا٘دبْ وبسٞابی فاٙای آٖ سا
ثشای فلُ ثٟبس ٌزاؿشیٓ  ٚاص ٕٞیٗ س ٚایٗ سٚصٞاب
آسؽ لبػٕی ٔـغ َٛا٘دبْ وبسٞبی كذاٌزاسی ٚ
اٚطٖ ػیذاؿشفی ٔـغ َٛوبسٞبی اكالح سً٘ ایٗ
اثش اػزٚ.ی افضٚد ۸ایٗ فیّٓ  ۴۲دلیم ٝای وا ٝدس
آٖ ٞبدی حدبصی فشٔ ،حٕٛد ٘ؾشفّیبٖ ٔ ٚابٞاش
سفیـ صاد ٜث ٝایفبی ٘مؾ دشداخش ٝا٘ذ ،دس ساػاشابی
سٓ فیّٓ ٞبی لجّی ٔٗ ثب ٔٛضٛؿ ا٘شؾبس  ٚأیذ اػز

أب لل ٝدشسً٘ سشی داسد .دس ٚالـ آسا سٚایاشاٍاش
لل ٝص٘ذٌی خٛا٘ی ثب ٘بْ یبؿبس اػز و ٝثٕٞ ٝاشاٜ
دٚػشؾ دس خبسج اص وـٛس ص٘ذٌی ٔی وشد٘ذ أاب
ا ٚحبُٔ خجشی ثشای خب٘ٛاد ٜدٚػشؾ اػز  ٚدس
ٔمبثُ خب٘ٛاد ٜدٚػز ا٘ ٚیاض ثاشای یابؿابس یاه
غبفٍّیشی ثضسي داس٘ذ.وبسٌش فٛٙاٖ وشد ۸ثخاؾ
افؾٓ آسا سٛػظ دیٕبٖ فاجابع صاد ٜدس اػابِآ-
خّخبَ  ٚثخؾ دیٍشی دس سؿز فیّٕجشداسی ؿاذ
 ٚث ٝصثبٖ سشوی سٚایز ٔی ؿٛد صیاشا ثا٘ ٝاؾاشْ
فال ٜٚثش خغشافیبی فیضیىی ثبیذ خغشافیابی حؼای
 ٓٞدس یه فیّٓ سفبیز ؿٛد ،اكال ٔٗ فىاش ٔای
و ٓٙاٌش آغی ث ٝصثبٖ سشوی ٘جٛد ٘إای ساٛا٘ؼاز
حغ سا ث ٝخٛثی ٔٙشمُ وٙذ ٔ ٚغشح ؿٛد.

صدای اًیویطي آخسیي داستاى دالبی اتوس ضد

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن-كذاٌزاس ا٘یٕیـٗ آخشیٗ داػاشابٖ
افالْ وشد و ٝكذای ایٗ ا٘یٕیـٗ ثٛ٘ ٝیؼٙاذٌای  ٚوابسٌاشدا٘ای
اؿىبٖ سٍٞزس ثشای اِٚیٗ ثبس دس ػیٕٙبی ایشاٖ ثا ٝؿاىاُ داِاجای
اسٕغ ا٘دبْ ٔی ؿٛد.

ثٌ ٝضاسؽ ٌش ٜٚفشٍٙٞی ایش٘ب اص اػشٛدیٛٞ ٛسخؾ ،فّیشضب فّٛیبٖ
افضٚد ۸ؿشوز داِجی ٘ضدیه ث ٝچٙذیٗ ػبَ اػز و ٝػیؼشٓ كٛسی
داِجی اسٕغ )(Dolby Atmosسا اسائ ٝداد ٜأب دس ػیٕٙبی ایاشاٖ
سبوٞ ٖٛٙیچ فیّٕی اص ایٗ ػیؼشٓ اػشفبد٘ ٜىشد ٜاػزٚ.ی ادأ ٝداد۸
فضبی ا٘یٕیـٗ ػیٕٙبیی آخشیٗ داػشبٖ  ٚأىبٖ دخؾ ثیٗ إِاّاّای
آٖ ،لبثّیز اػشفبد ٜاص ٔیىغ كذای داِجی اسٕغ سا ثشای ایٗ فیاّآ
ثٚ ٝخٛد آٚسد .اِجش ٝسٕبْ اسفبلبر ایٗ فیّٓ اص ِحابػ كاذاٌازاسی،
ػبخز افىز  ٚحشی ٔیىغ  ۵،0 ٚ ۳.0دس ایاشاٖ ا٘ادابْ ٔای
ؿٛد.فّٛیبٖ ثب ثیبٖ ایٙىٔ ٝیىغ كذای داِجی اسٕغ دس ػایاٙإابی
خٟبٖ ا٘مالثی دس حٛص ٜكذا ثٚ ٝخٛد آٚسد ٜاػز ،افضٚدٞ ۸ش چاٙاذ
ٛٙٞص أىبٖ ضجظ  ٚدخؾ داِجی اسٕغ سا دس ایاشاٖ ٘اذاسیآ أاب
اػشفبد ٜاص ایٗ ػیؼشٓ ؿشایغی سا فشأ ٓٞی وٙذ و ٝػیٕٙبی ایشاٖ ثٝ
ػغح اػشب٘ذاسدٞبی خٟب٘ی ثشػذ.ثٙب ثش ایٗ ٌضاسؽ ،سٕابْ ٔاشاحاُ
ٔیىغ داِجی اسٕغ ایٗ ا٘یٕیـٗ دس خبسج اص وـٛس صیش ٘ؾش فّیشضب

سَپ لَبیاسبص

فّٛیبٖ ا٘دبْ ٔی ؿٛد.دشٚیض دشػشٛیی ،حؼاٗ داٛسؿایاشاصی ،ثابساٖ
وٛثشی ،فش ٘قٕشی ،ؿمبیك فشاٞب٘یّٔ ،یىب ؿشیفی٘یب ،صٞایاشیابسی،
اؿىبٖ خغیجی  ٚثب٘یذبَ ؿ ٖٛٔٛكذادیـٍی ٘ 0۲مؾ اكّی ا٘یٕیـاٗ
آخشیٗ داػشبٖ سا ثشفٟذ ٜداس٘ذ.ا٘یٕیـٗ ػیٕٙبیی آخشیٗ داػشبٖ ثاٝ
٘ٛیؼٙذٌی  ٚوبسٌشدا٘ی اؿىبٖ سٍٞزس ثشداؿشی آصاد اص داػاشابٖ
ضحبن ؿبٙٞبٔ ٝاػز و ٝداػشب٘ی اص اٚاخش حىٔٛز خٕاـایاذ ساب
اثشذای حىٔٛز آفشیذ ٖٚسا سٚایز ٔی واٙاذ  ٚاص ػابَ  ۶۷دس
اػشٛدیٛٞ ٛسخؾ دس حبَ ػبخز اػز  ٚسِٛیذ آٖ دس ٘ایإا ٝدْٚ
أؼبَ ث ٝدبیبٖ ٔیسػذ.آخشیٗ داػشبٖ دس ٔؼیش سِٛایاذ  ٚدس ػابَ
ٛٔ ۴10۱فك ؿذ ث ٝفٛٙاٖ ؿؾ دشٚط ٜثشسش دس حبَ سِٛیذ خاٟابٖ دس
خـٛٙاس ٜا٘ؼی فشا٘ؼ ٝوٟٓٔ ٝسشیٗ سٚیذاد ا٘یٕیـٙی ػبال٘ا ٝخاٟابٖ
اػزٔ ،قشفی ؿٛدٕٞ .چٙیٗ ایٗ اثاش دس ػابَ  ۴10۴ثا ٝدفاٛر
خـٛٙاس ٜا٘ؼی دس ثبصاس فیّٓ خـٛٙاس ٜثیٗإِّّی وٗ ،ثٝفٛٙاٖ یاىای
اص چٟبس ا٘یٕیـٗ ػیٕٙبیی ثشسش دس حبَ سِٛیذ خٟبٖ ٔقشفی ؿذ.

*الٌاشاضساقی

هَاد الشم:

ِٛثیب ػجض دخش ٝیه د ْٚدیٕب٘ٛٞ ،ٝیح  ۴سب  ۱فاذد ،دایابص
وٛچه  ۴فذدٌٛ ،خ ٝفشٍ٘ی  ۴فذد ،آة ٔشك یاه ٚ
٘یٓ ِیٛاٖ ،آسد ػیت صٔیٙی ثٔ ٝمذاس الصْٕ٘ ،ه  ٚفّفُ ثٝ
ٔمذاس الصْ
طسش تْیِ:

اثشذا دیبصٛٞ ،یح ٌٛ ٚخ ٝفشٍ٘ی سا ٍ٘یٙی خشد ٔی وٙیآ.
آة ٔشك  ٚآسد سا ثب ٔ ٓٞخّاٛط واشد ٚ ٜخاٛة ٞآ
ٔی ص٘یٓ سب كبع ؿٛد.
ػذغ ِٛثیبٛٞ ،یح ،دیبصٌٛ ،خ ٝفشٍ٘یٕ٘ ،ه  ٚفّفاُ سا
افضٚدٔ ٚ ٜخّٛط ٔی وٙیٓ.
ثقذ سٚی حشاسر لشاس ٔی دٞیٓ سب خٛؿیذ ٚ ٜوٕی غّیؼ
ؿٛد.
ػٛح سا دس ؽشع ٔٛسد ٘ؾش سیخشٕٞ ٚ ٝشا ٜآة ِیٕاٚ ٛ
٘بٖ ػشٔ ٚی وٙیٓ.

فسصت ازسال آثاز بِ جطٌَازُ عکس
ًَزٍش تاجیکستاى تودید ضد

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن-فشكاز اسػابَ آثابس ثاٝ
خـٛٙاس ٜثیٗ إِّّی فىغ ٘ٛسٚص سابخایاىاؼاشابٖ ساب ۱0
خشدادٔب ٜسٕذیذ ؿذ.
ثٌ ٝضاسؽ خجشٌضاسی ٟٔش ،فىبػبٖ ایشا٘ی فاللٙٔ ٝذ ثاٝ
اسػبَ آثبس ث ٝخـٛٙاس ٜفىغ ٘ٛسٚص سبخیىؼاشابٖ ساب ۱0
خشداد ٔی سٛا٘ٙذ فىغ ٞبی خٛد سا ثا ٝایاٗ خـاٙاٛاسٜ
اسػبَ وٙٙذ.
خـٛٙاس ٜثیٗ إِّّی فىغ ٘ٛسٚص سبخیىؼشابٖ صیاش ٘اؾاش
فذساػی ٖٛثیٗ إِّّی ٙٞش فىبػی (فیبح  ٚث ٝدثیشی فّی
ػبٔقی ،فىبع ایشا٘ی ٕ٘ ٚبیٙذ ٜفیبح دس ایشاٖ دس ؿاؾ
ثخؾ ثشٌضاس ٔی ؿٛد.
ثشای دسیبفز فشاخٛاٖ خـٛٙاس ٚ ٜاعالفبر ثیـشش ٔی سٛاٖ
ثاااااا ٝػاااااابیااااااز خـااااااٙااااااٛاس ٜثااااااٝ
٘ـب٘ی ٔwww.nowruzsalon.comشاخق ٝوشد.
ٔدٕـ فٕٔٛی ػبصٔبٖ ُّٔ ٔشحذ دس ػبَ  0۱۶۶ثب سلٛیت
لغقٙبٔٝای سٚص ٔ ۴0بسع سا ثب فٛٙاٖ فشٙٞاً كاّاح ثاٝ
فٛٙاٖ سٚص خٟب٘ی ٘ٛسٚص ث ٝسلٛیت سػب٘ذ ٚ ٜدس ساماٛیآ
خٛد خبی داد ٛ٘ ٚسٚص ث ٝفٛٙاٖ یه ٔٙبػجز ثیٗإِّّی ثٝ
سػٕیز ؿٙبخش ٝؿذ.
دس اعالفی ٝدفشش سٚاثظ فٕٔٛی ٔدٕـ فٕٔٛی ػبصٔبٖ ُّٔ
آٔذ ٜاػز و ٝأشٚص ٜثیؾ اص ٔ ۱11یّی٘ ٖٛفش دس ایاشاٖ،
افغب٘ؼشبٖ ،سبخیىؼشبٖ ،آرسثبیدبٖ ،ػبیش وـٛسٞبی آػیبی
ٔیب٘ ٚ ٝلفمبص ،سشوی ،ٝسشوٕٙؼشبٖ ،لضالؼشبٖ ،لشلایاضػاشابٖ،
ٙٞذ ،دس ٔٙغم ٝثبِىبٖ ،آِجب٘ی ٔ ٚمذ٘ٚیا ،ٝحاٛص ٜدسیابی
ػیب ٚ ٜخبٚسٔیب٘ ٝآغبص فلُ ثٟبس سا ثب ػٙز ثبػشب٘ی فایاذ
٘ٛسٚص و ٝسبویذی اػز ثش ص٘ذٌی دس ٕٞبٍٙٞی  ٚسقابدَ
ثب عجیقز ،خـٗ ٔیٌیش٘ذ.

گطایص ًوایطگاُ خَضٌَیسی با عٌَاى
زبٌّا دز تبسیص

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسنٕٞ-ضٔبٖ ثاب ٔابٔ ٜاجابسن
سٔضبٖ ٌ ٚشأیذاؿز ٞفش ٝخٟبد وـبٚسصی٘ ،إابیـاٍابٜ
خٛؿٛٙیؼی ثب فٛٙاٖ سثّٙب ثب سٚیىشد آیبر لشآ٘ی دس ػبِاٗ
ٕ٘بصخب٘ ٝػبصٔبٖ خٟبد وـابٚسصی آرسثابیادابٖ ؿاشلای
ٌـبیؾ یبفز.
ػشدشػز اداس ٜأٛس فشٍٙٞی  ٚاسصؽ ٞبی اػالٔای ایاٗ
ػبصٔبٖ ثب ثیبٖ ایٙى ٝایٗ ٕ٘بیـٍب ٜثب ٞذع سشٚیح ٔقابسع
لشآ٘ی  ٚسٟییح دَ ث ٝػٕز  ٚػٛی سالٚر لاشآٖ ٘ ٚایاض
ثٟشٌ ٜیشی اص ٔغبِت ٔ ٚقبسع لشآ٘ی ثٔ ٝذر  01سٚص دس
ػبصٔبٖ دایش ؿذ ٜاػزٌ ،فز ۸دس ایٗ ٕ٘بیـٍب ۵1 ٜاثش اص
ٙٞشٔٙذ خٛؿٛٙیغ ٔحٕذفّی حؼیٗ دٛسٔمذٔی ثب ٔاشاٖٛ
لشآ٘ی  ٚاحبدیث ثٕ٘ ٝبیؾ دس آٔذ ٜاػز.
حدز االػالْ ٔحٕذفّی سضبیی افضٚد ۸ثب سٛخ ٝث ٝایٙىاٝ
خٛؿٛٙیؼی یب خغبعی ثٔ ٝقٙی صیجب٘ٛیؼی یب ٘ٛؿشٗ ٕٞشاٜ
ثب خّك صیجبیی  ٚفال ٜٚثش ٍ٘بسؽ ٔشٕٞ ٖٛشا ٜثب آفشیاٙاؾ
صیجب ؿٙبخشی ٘یض ٞؼز ِزا ثشای ثیٙٙذ ٚ ٜخٛا٘ٙذ ،ٜاثش ٌزاس
ٔی ثبؿذ  ٚثب سٛخ ٝثٚ ٝیظٌی  ٚاثشٌزاسی خٛؿٛٙیؼی اص
لش ٖٚاِٚی ٝاػالٔی سب و ٖٛٙدس وّی ٝوـٛسٞبی اػالٔی ٚ
ٔٙبعك سحز ٘فٛر ٔؼّٕب٘بٖ ثب حؼبػیز  ٚلذسر سٕبْ دس
اٚج خشیب٘بر ٙٞشی ثٛد٘ ٚ ٜمؾ خٛد سا ثب سٚیاىاشدٞابی
ٔخشّف ثٚ ٝیظٔ ٜزٞجی  ٚاسصؿی ثٕ٘ ٝبیؾ ٌزاؿشٝاػاز.
ٌفشٙی اػز ایٗ ٕ٘بیـٍب ٜاص  ۴۲خشدادٔب ٜاِی  ۲سایاشٔابٜ
دایش ٔی ثبؿذ.

