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فرهنگ وهنر

چبح کتبثی درثبرُ پیشیٌِ ٍ ًظزیِّبی
اًتقبدی تبریخ ٌّز

ؾطٚیؽ ذبطی ضٚظ٘مٔ ٝکضن-وتمب قؼط؟یم ٔٛؾ می؟ تأِ اف
ٟٔسی آشضؾ ٙم تٛؾظ ک٘تكمضک ؾطٚـ ٔٙتكط  ٚضکٞای امظکض
٘كط قسٌ ٝ .عکضـ ٟٔط ،وتمب قؼط؟یم ٔٛؾ می؟ (تٙٙمی قؼاط
ؾپ س) تأِ ف ٟٔسی آشضؾ ٙم  ٝتمظٌی تٛؾظ ک٘تكمضک ؾطٚـ
ٔٙتكط  ٚضکٞی مظکض ٘كط قس ٜکؾت.قؼط ػطٚضی والؾ ه ٔام
ط وّ ت ٔٛؾ می کیطکٖٛٔ ٓٞ ،ؾ می زؾتٍمٞی ٔ ٓٞاٛؾا امای
ٞمی تٛأْ م قؼطٔ ،م٘ٙس آٚکظٞم  ٚته ٙف ٞم ،تأث ط ٌصکقت ٝکؾت ٝ ،عٛضی و ٝؼضی ٔاٛؾا امای ضک
فمظ م والْ ٔی قٙمؾٙس  ٚکظ ِحظ ٝک َٚق ٙسٖ ٔٛؾ می زض ک٘تظمض قؼط٘س .عطفسکضکٖ کنمِت قؼاط تام
ٔی تٛک٘ٙس ٔٛؾ می ضک  ٝآٚکظ  ٚقؼط ٔحسٚز ٔی وٙٙس .زض ٔمم ُٛٔ ،ؾ می زک٘م٘ای ؾاؼای زکض٘اس اٝ
ٔٛؾ می کؾتمالَ ركٙس ٚ ،زض کیٗ ٌ طٚزکض ٔٛؾ می م والْ  ٓٞزرمض آقفتٍی ٔی قٛز .م قٙامذات
کٔطٚظ ٔم ،قؼط فمظ قمُٔ ػٛکّٔی رٚ ٖٛظٖ  ٚلمف  ٚ ٝػطٚو ٘ ؿت  ٚزض آٖ حاطف ٘اماكای ادام
زکضز.کیٗ وتمب  ٕٝٞ ٝػٛکُٔ ػّٕی  ٚفٙی کجتٕمػی تأث طٌصکض زض تىٛیٗ ٔٛؾ می م والْ پطزکذتٚ ٝ
کیٗ ٘ىت ٝقىمفت ٝقس ٜکؾت و ٝقؼط پسیس ٜکی جسک کظ ٔٛؾ می ٘ ؿت ٚ ،کٌط تأث طک ٔؼٙمیی قؼاط ضک
کظ قؼط جسک و ،ٓ ٙزیٍط ػٛکُٔ ؾمظ٘س ٜقؼط کظ ٔمٛٔ ِٝٛؾ می ک٘سِ ،صک زض پی وكف ٔابام٘ای حاؽ
وطزٖ ٚظٖ ٝ ،ػطٚو ٘ ٕمیی  ٚقؼط ؾپ س ٔ ٓٞی پطزکظز.



ؾطٚیؽ ذبطی ضٚظ٘مٔ ٝکضن-وتمب زضآٔاسی اط ٘اظاطیاٚ ٝ
ک٘سیك ٝک٘تممزی زض تمضید ٙٞط ٘ٛقت ٝحٕ س وكٕ طقىٗ تاٛؾاظ
٘كط ركٕٙٔ ٝتكط  ٚضکٞی مظکض ٘كط قس.
وتمب زضآٔسی ط ٘ظطی ٚ ٝک٘سیك ٝک٘تممزی زض تمضید ٙٞط ٘اٛقاتاٝ
حٕ س وكٕ طقىٗ  ٝتمظٌی تٛؾظ ٘كط ركٕٙٔ ٝتكاط  ٚضکٞای
مظکض ٘كط قس ٜکؾت .کیٗ وتمب ؾ عز ٗ ٕٞػٛٙکٖ ٔدٕٛػ ٝزض مضٙٞ ٜط کؾت و ٝتٛؾظ کیٗ ٘مقط رمپ ٔی
قٛزٔ.غمِب کیٗ وتمب طکؾمؼ وتمب ضٚـٞم ٘ ٚظطیٞٝمی تمضید ٙٞط کظ آٖ آِ ٛک ٘اٛقاتا ٝقاس ٜکؾات.
ِٔٛف وتمب ،پ ف کظ تمِ ف کیٗ کثط ،ؾمَٞم پ ف ،ضٚـٞم ٘ ٚظطیٞٝمی تمضید ٙٞط ضک تطجٕ ٝوطزِٚ ٜای
آٖ ضک رمپ ٘ىطزٛ ٜزٞ .سف ٘ٛیؿٙس ٜکظ ٘ٛقتٗ کیٗ وتمب ،کضکئ ٝیه زضؾٙمٔ ٝومض طزی ٔ ٚاراتاهاط ٚ
ٔف س طکی زک٘كدٛیمٖ تحه ال تىٕ ّی  ٚػاللٙٔ ٝسکٖ ٙٞط ،م تٛج ٝ ٝضٚیىطزٞمی ٔؼمنط  ٝتمضید ٙٞط
ٛز ٜکؾت.
کیٗ وتمب  3فهُ زکضز و ٝ ٝتطت ب ػبمض ک٘س کظ٘ 6ظطی ٝر ؿت؟ٛٔ ،ضغ ٌ طی زض طک ط زک٘ف ،تداعیاٝ
 ٚتحّ ُ فطْٕ٘ ،مز ٘ ٚكم٘ٙٞ ،ٝط  ٚمفتمض ،ضٚکٖ ومٚی  ٚکزضکن ٙٞط ،ضٚیٞ ٝمی ٘ظطی  ٚکؾتفمز ٜػّٕای کظ
٘ظطی.ٝ

تصبٍیز جذیذ اس هحکَهیي تصَیزثزداری در ثبشگبّی در کي اداهِ دارد

هقبلِ ٌّزی

تبریخچِ ًقبشی

کزکٔ ٝکظ قٕمض ٠لبُ...
٘ممقی ٞمی کیطک٘ی هٛض ذغی  ٝ٘ ٚک اؼامزی
ٔی مقسٙٞ .طٔٙسکٖ زض کیٗ ظٔ  ٝٙکظ ذاٛز یاه
ذاااللاا اات  ٚکناامِاات ٘كاامٖ زکز ٜک٘ااس.
ٙٞطٔٙسکٖ ٔغ َٛزکزٌم ٜؾّغٙاتای ٘ا ٝفاماظ اٝ
تى ٙه ّىٛٔ ٝ ٝضٛػم کیطک٘ی ٞآ کحاتاطکْ
ٌصکقتٙس .یه رف کظ ومضقمٖ قطح زکزٖ اٝ
آثمض کز ی کیطکٖ ٔم٘ٙس قمٙٞمٔ ٝفطزٚؾی ٛز ٔ .امٖ
ٔٛضٛػم ٔرتّف كتطیٗ ػااللا ٝآ٘اٟام اٝ
تهٛیطیؿٓ (وتم ٟمی ام تهامٚیاط ظیامز) اٛز.
ط ذالف ٔسکضؼ ٔغ ٚ َٛغسکز كتطیٗ وامضٞام
کظ ٔسضؾٞ ٝطک دم ٔم٘س ٜکؾتٔ .اسؾاؽ کیاٗ
ؾبه ٘ممقی ٔسضؾٞ ٝطک ٛز؛ و ٝکظ ٘ا اموامٖ
ت ٕٛضیمٖ ٛز٘س  ٚکیٗ ٔسضؾ ٝضک رامعاط ٔاحاُ
تأؾ ؽ آٖ ٔسضؾٞ ٝطکتی ٘مٔ س٘سٔ .اتاراهامل
ٙٞط ٘ممقی ط کیٗ مٚض٘س ،و٘ ٝممقی زض کیطکٖ زض
زٚضکٖ ت ٕٛضی  ٝکٚج ذٛز ضؾ سٛ ٜز .زض عَٛ
کیٗ زٚض ٜکؾتمزکٖ طجؿت ٝکیٕٞ ،اچا ٖٛوإامَ
کِسیٗ ٟعکز ،یه ٔتس جسیس ضک ٘ ٝممقای کیاطکٖ
ػطض ٝوطز .زض کیٗ زٚض( ٜت ٕٛضیمٖ) و ٝکظ ؾامَ
 0737تم  ٔ 0071الزی  ٝع َٛک٘دامٔا اس؛ ٞاٙاط
٘ممقی  ٚوٛره ؾمظی  ٝمالتطیٗ زضج ٝوٕمَ
ضؾ س ٚ ٜؿ مضی کظ ٘ممقمٖ ٔكٟٛض ػٕطقمٖ ضک ط
ؾط کیٙىمض ٌصکقت ٝک٘س .ز ٚواتامب ام کضظـ کظ
ظٔمٖ میؿغط ملی ٔم٘س ٜکؾت؛ یىی وتمب وّ ّاٝ
 ٚزٔ ٚ ٝٙزیٍطی وتمب قمٙٞمٔٙٞ .ٝط واٛراه
کیطک٘ی زض وتمب قمٙٞمٔا ٝوا ٝزض ؾامَ 0000
ٔ الزی زض ق طکظ ضً٘ آٔا اعی قاس ٜکؾات،
ر ٛی ٔكرم کؾت .یىی کظ کیٗ عطح ٞم ٘كمٖ
زکزٖ یه ٔٙظط ٜظیبم کظ یه زکزٌم ٜکیطک٘ی کؾت
و ٝ ٝؾبه ر ٙی ضً٘ آٔا اعی قاس ٜکؾات.
ومقی ٞمی ؾف س  ٚآ ی کیطک٘ی ٕٞطک ٜم فطقٟمی
ظیبمی کیطک٘ی هٛض ٙٞسؾی ٘مف قس ٜکؾات.
زض یىی کظ وتم ٟمی زؾتٛٙیؽ ذٕؿا٘ ٝاظامٔای
ٌٙدٛی ،ؾ عز ٙ ٔ ٜمتٛض ظیبم اٛؾا ّأ ٝا اطن
وك س ٜقس ٜکؾت .ؾمذتٍی ٛزٖ ،حؿمؾ تٚ ،
ٙٞط ٘ممقی ٞمی غسکز کظ عطحٟمی وك س ٜقاسٜ
زض وتمب ذٕؿ٘ ٝظمٔی ومٔال ٔكٟٛز کؾت .کیاٗ
لغؼ ٝم کضظـ  ٚفٛق کِؼمز ٓٞ ٜکو ٖٛٙزض ٔاٛظٜ
طیتم٘ م لطکض زکضز .زض کیٗ لؿٕت کظ ٔاؼإامضکٖ ٚ
ٟٔٙسؾمٖ ٔكغ َٛؾمذتٕمٖ ؾمظی ٞؿتاٙاس .کیاٗ
٘ممقی زض ؾمَ  ٔ 0050الزی زض ٞطک ٘امامقای
قس ٜکؾتٟ .عکزٟ ،تطیٗ کؾتمز ؾباه ٔاسضؾاٝ
ٞطکتی ،کیٗ ٙٞط ضک ؿ مض ؿظ زکز .ک ٚؾاباه ضک
کذتطکع وطز و ٝلبُ کظ کٞ ٚطٌع کؾتافامز٘ ٜكاسٜ
ٛز .یىی کظ طجؿت ٝتطیٗ ومضٞم وتمب قمٙٞمٔاٝ
فطزٚؾی کؾت و ٝزض وتم رمٌّ٘ ٝاؿاتامٖ کیاطکٖ
لطکض زکضز .کیٗ قمٙٞمٔ ٝزض ظٔمٖ ؾّغمٖ امیؿاغاط
و ٝیىی کظ قمٞعکزٌمٖ ت ٕٛضی ٛز؛  ٝؾاباه
ٔااسضؾااٞ ٝااطکتاای ٘ااماامقاای قااس ٜکؾاات.
٘ممقی ٞمی کیٗ وتمب کظ ٍ٘م ٜضً٘ آٔا اعی ٚ
تٙمؾب تطو ب زٙٞس ٜتهمٚیط ،زض مالتطیٗ حاس
ظیبمیی  ٚکؾتحىمْ لطکض زکضز.
زض زٚضکٖ نفٛیٔ ٝطوعیت ٙٞط  ٝقٟاط تاباطیاع
آٔس ٚ .طذی کظ ٙٞطٔٙسکٖ  ٓٞزض قٟاط لاعٚیاٗ
ٔم٘سٌمض قس٘س .کٔم کنُ ؾبه ٘ممقی نفٛی ٝزض
قٟط کنفٟمٖ ٛجٛز آٔس ٙ ٔ .متٛضٞمی کیاطک٘ای،
زض زٚض ٜنفٛی ٝزض قٟط کنافاٟامٖ ،کظ ؾاباه
ر ٙی جسک قس ٚ ٜلسْ زض ضکٞی جسیس ٟ٘مز .کیاٗ
٘ممقمٖ ؼسٞم  ٝؾبه عب ؼی ٔتٕمیُ قس٘س .ضضم
ػبمؾی ٔسؾؽ ؾبه ٔسضؾ٘ ٝممقی نفٛی ٛز.
زض ٘ممقی ٞمی زٚضکٖ نفٛی زٌطٌ٘ٛی ؿا امض
ػمِی زض ٘ممقی کیطک٘ی ضخ زکز .عاطحاٟامی کیاٗ
زٚض ٜیىی کظ ٟتطیٗ  ٚظیبم تطیٗ  ٚم ؾّ م ٝتطیٗ
عطحٟمی ٘ممقمٖ کیطک٘ی کؾت و٘ ٝكامٖ زٞاٙاسٜ
کزکٔ ٝزکضز
شٚق ٘ممقمٖ کیطک٘ی کؾت.

ؾطٚیؽ ذبطی ضٚظ٘مٔ ٝکضن-ؾطیمَ ٔحىٗ ٔٛ
 ٝومضٌطزک٘ی ؾ س جٕمَ ؾ س حمتٕی کیٗ ضٚظٞم
 ٝمقٍمٚ ٜضظقی وٗ ضؾ س ٜکؾت .اٌ ٝاعکضـ
ذبطٍ٘مض ضکزی ٚ ٛتّٛیعی ٖٛذباطٌاعکضی فامضؼ،
تهٛیط طزکضی ؾطیمَ ٔحى ٝ ٗ ٔٛوامضٌاطزک٘ای
ؾ سجٕمَ ؾ سحمتٕی  ٚتٝ ٟوٙٙسٌی ٟطٚظ ٔف س
کیٗ ضٚظٞم زض مقٍمٚ ٜضظقی وٗ ضؾ س ٜکؾت.
ػّی ک٘همضیمٖ  ٚفطقمز کحٕسظکز ٜفٛتبمِ ؿات زض
یىی کظ لؿٕت ٞامی کیاٗ ؾاطیامَ زض ٔامام اُ
یىسیٍط مظی ٔیوٙٙس .زکؾتمٖ زض امض 2 ٜاطکزض
ٚضظقىمض کؾت و ٝیىی  ٝز٘بامَ لاٟاطٔام٘ای ٚ
زیٍطی زضٌ طیٞمی ذٛک٘سٌی زکضز  ٚزکؾاتامٖ
عٛضی ضلٓ ٔی ذٛضز و ٝم ركی کظ ٔادامظک
جمیٍعیٗ کضتبمط پ سک ٔیوٙسٕٞ .چ ٗ ٙکحٕسظکزٜ
زض ؾطیمَ ٘مف یه فاٛتابامِا اؿات ضک زکضز ٚ

ک٘همضیمٖ ٘ ع لٟطٔمٖ ؾم ك ّٔی کؾتِ.ا اال ظکضع،
ٔؿؼٛز وطکٔتی ،ت  ٛٙنمِحی  ٚػّی قامزٔامٖ کظ
مظیٍطک٘ی ٞؿتٙس و ٝتمؤ ٖٛٙمم ُ زٚض ا اٗ کیاٗ
ؾطیمَ ضفت ٝک٘س ٝ .زِ ُ کیٙى ٝکیٗ ؾطیمَ ؾمذتمضی
کپ عٚزی زکضز 37 ،مظیٍط کناّای  ٚراٟاطٚ ٜ
ٕٞچ 077 ٗ ٙمظیٍط زیٍط ٘ ع زض آٖ ا ٝکیافامی
٘مف ذٛکٙٞس پطزکذت  ٚزض ٞط لؿٕت  2مظیٍاط
حضٛض زکض٘س .حؿ ٗ ٟٔطی ،ػّی قمزٔمٖٔ ،حٕس
حمتٕی  ... ٚزض کپ عٚزٞمی زیاٍاط کیاٗ ؾاطیامَ
حضٛض ذٛکٙٞس زکقتٌ ٝ .عکضـ فمضؼ ،زکؾتامٖ
کیٗ کثط پ طکٔٔ ٖٛدمظک جمیٍعیاٗ کؾات .کیاٗ
جطکیٓ ؾؼی زکضز تم ومضی وٙس و ٝکفطکزی و ٝاٝ
زالیُ غ ط ػٕس ٔطتىب جطٔی قسٜک٘س ٝ ،ظ٘سکٖ
٘ فتمز ٚ ٜآٖ زٚضکٖ ضک زض فضمیی زیاٍاط ؾاپاطی
وٙٙسٞ .سف کیٗ ؾطیمَ فطًٙٞؾمظی زض اراف

سزآشپشی
چلَ گَشت هجلسی
ٔدمظک جمیٍعیٗ کؾت.
زض ٔحى ٗ ٔٛزض ٞط لؿٕت یه پط٘ٚس ٜطکی ٞط
یه کظ ٔحى ٗ ٔٛتكى ُ ٔیقٛز  ٝ ٚجمیتٙب ٚ ٝ
ظ٘سکٖ ٍ٘م ٜجسیسی فط ًٙٞؾمظی ذٛکٞس قاس.
کیٗ ٔٛضٛع ٔت یىؿمَ کؾت و ٝتاٛؾاظ لاٜٛ
لضمئ  ٝتمئ س قس ٜکٔم زض جمٔؼ ٝواٙا٘ٛای ٞاٙاٛظ
جمیٍعیٗ ٘كس ٜکؾت.

هٌتظز یک غبفلگیزی ٍیژُ ثبشیذ اجزای ثزًبهِ در شیکبگَ

ؾطٚیؽ ذبطی ضٚظ٘مٔ ٝکضن-ذٛک٘ٙس ٚ ٜآٍٙٞؿمظ
ٔٛؾ می آشض میدم٘ی زض تكطیح تمظ ٜتطیٗ فؼمِا ات
ٞمی ذٛز کظ ک٘تكمض آِب ْٛجسیس م یه غمفٍّ اطی،
طٌعکضی وٙؿط زض آٔطیىم  ٚوام٘امزک  ٚتاالـ
طکی کجطکی وٙؿط ترههی ذبط زکز.
ضح ٓ قٟطیمضی ٘ٛکظ٘س ،ٜآٍٙٞاؿامظ  ٚذاٛک٘اٙاسٜ
ٔٛؾ می آشض میدم٘ی زض ٌفتٍ ٛم ذبطٍ٘مض ٟٔاط ام
کقمض ٝ ٜتمظ ٜتطیٗ فؼمِ ت ٞمی ذاٛز زض ػاطناٝ

ٔٛؾ می مٖ وطز 6آِبٔٛی ضک ت ٝ ٟوطزْ واٞ ٝآ
کو ٖٛٙتم  47زضنس ومضٞمی آٖ  ٝکتٕمْ ضؾ اسٚ ٜ
عبك ط٘مٔ ٝضیعی و ٝک٘دمْ ٌطفت ٗ ٝرٟمض تم پٙا
ٔم ٜآیٙس ٝ ٜػٛٙکٖ ٞفس ٗ ٕٞکثط ٌطٔ ٜٚاٛؾا امای
آضکظ زض زؾتطؼ ػاللٙٔ ٝسکٖ لطکض ذٛکٞس ٌطفات.
کِبتٛٙٞ ٝظ طکی آِب٘ ْٛمْ ٔكرهی زض ٘ظط ٌاطفاتاٝ
٘كس ٜکٔم م تٛج ٝ ٝکیٙى ٝیاىای کظ ٔاٟآ تاطیاٗ
ومضٞمی کیٗ آِبٛٙٞ ْٛظ  ٝنٛض وامٔاُ آٔامزٜ
٘كسٙ ٜم طکیٗ ؼس کظ ک٘تكمض کیٗ کثط اطکی ک٘اتارامب
آِب ْٛکلسکٔم الظْ ضک ک٘دمْ ٔی زٚ.ٓ ٞی زض امضٜ
جعئ م تمظ ٜتطیٗ آِبٔٛف تٛض ح زکز 6زض کیاٗ
آِب ْٛػال ٜٚط آثمض ذٛزْ آثمض آٙٞاٍاؿامظک٘ای کظ
وكٛضٞمی آشض میدمٖ  ٚتطو  ٘ ٝع کؾتفمز ٜقاسٚ ٜ
زض ؾ ٝوكٛض وم٘مزک ،آشض میدمٖ  ٚتطو  ٝوامضٞامی
ٔط ٛط  ٝضبظ آٖ ٘ ع ک٘دمْ ٌطفاتا ٝکؾات .کیاٗ
آِبٕٞ ْٛچ ٖٛآثمض لبّی ٌطٔ ٜٚبتٙی ط آثمض فِٛه
آشض میدم٘ی کؾت و ٝؾؼی وطزیٓ ٕٞم٘ٙس ومضٞامی
لبّی ٍ٘مٔ ٜتفم ٚتطی ٘ؿبت  ٝکثط لاباُ زکقاتاٝ
مق ٓ ضٕٗ کیٙى ٗٔ ٝزض کیٗ آِبٔ ْٛم٘ٙس لغؼ ٝػّی

سفز ثِ ًبشٌبختِّب در ًوبیشگبُ عکس گذر

ؾطٚیؽ ذبطی ضٚظ٘امٔاٝ
کضنٔ-ااااداااإااااٛػااااٝ
ػىؽ ٞمی کفكمٖ ؾتمض ٜام
ضٚیىطزی ٘ ٝمقٙمذتٞ ٝم ٚ
فضمٞمی ٔب ٚ ٟٓضکظآِاٛز
جٕؼٔ 23 ٝطزکز زض ٌمِطی
ٞپتم ٕ٘ ٝمیف زضٔیآیس.
ٌ ٝاعکضـ ذاباطٌاعکضی
ٟٔط ،جإاؼأ 23 ٝاطزکز
ٔدٕٛػ ٝکی کظ ػاىاؽ
ٞمی کفكمٖ ؾاتامض ٜا٘ ٝامْ
ٌصض  ٝ ٚک٘ترامب قامزی
لسیطیمٖ زض ٌمِطی ٞپتم ضٚی زیٛکض ٔی ضٚز .کفكمٖ ؾتمضٔ ٜتِٛس ؾمَ 0711
 ٚزکضکی ٔسضن ومضقٙمؾی کضقس ٘ممقی کظ زک٘كاٍام ٜکِاعٞاطکی تاٟاطکٖ
کؾتٌ.صض کٕ٘ ٗ ِٚمیكٍم ٜک٘فطکزی کفكمٖ ؾتمض ٜکؾت  ٚک ٚزض تاٛضا اح
فضمی کیٗ ٔدٕٛػٌ ٝفت 6ظٔم٘ی و ٝضٚی کیٗ ٔدٕٛػ ٝومض ٔی وطزْ ،زض
حمَ ٌصض کظ ٔطحّ ٝکی کظ ظ٘سٌی ٛزْ و ٝطکیٓ ٘مقٙمذتٔ ٚ ٝاباٟآ اٛز.
قمیس فضمی ضکظآِٛز ػىؽ ٞم زض ٘ت دٛٔ ٗ ٕٞ ٝلؼ ت ذامل شٞاٙای ٚ
ف عیىی ٔٗ مقس .ؾتمض ٜکزکٔ ٝزکز٘ ٝ 6ظطْ  ٓٞٚآِٛز ٛزٖ ٔٛلاؼا ات ٔاٗ
ضٚی فطْ ػىؽٞم  ٓٞتمث ط ٌصکقت ٚ ٝفضمی آٟ٘م ضک ٘ ٝمامقای ٘اعزیاه
وطز ٜکؾت.زض ركی کظ کؾت تٕٙت کیٗ ٕ٘میكٍم ٜؤ ٝحؿاٗ یاعزی پاٛض
٘ٛقت ،ٝآٔس ٜکؾت 6ظٔمٖ ،وٙدىمٚی  ٚػكك ٞ ٚطکؼ ٔؿمفطی ضک تؼاطیاف
ٔی وٙس و ٝزض حمَ وكف ٔىمٖ ٍم٘ ٝکؾتٔ .ىم٘ی و ٝتٟٙم ام ٌاصض کظ
آٖ ٔی تٛکٖ  ٝضکظـ پی ُطز.
ٔٗ تطکغزی پكت کیٗ جمز ٜضک ٔی  .ٓٙؾى ٛػٕ ك کیٗ ػىؽ ٞام ،زض
ٌٛـ ٘مِٔ ٝی وٙس .ؾىٛتی و ٝزض آٖ ،تٟٙم ٘ٛض ٘فؽ ٔی وكس.

مال یه غمفٍّ طی ٚیػ ٜطکی عطفاسکضکٖ تاسکضن
زیس ٜکْ و ٝػاللٙٔ ٝسکٖ ؼس کظ ک٘تكمض کثط ٔاتاٛجاٝ
کیٗ غمفٍّ طی ٚیػ ٜذٛکٙٞس قس.کیٗ ٘ٛکظ٘س ٜا امٖ
وطز 6ت ِٛس ٞفس ٗ ٕٞآِبٌ ْٛط ٜٚآضکظؤ ٝام٘اٙاس
 ٕٞك ٝم ظحٕت تٕمٔی کفطکز ٌط ٜٚک٘دمْ ٌطفت ٝاٝ
٘ٛػی زض حٛظ ٜت ِٛس  ٚک٘تكمض آثامض ٔاٛؾا امامیای
کیٙچٙ ٙی یه ضواٛضز ٔاحاؿاٛب ٔای قاٛز ٚ
کٔ سٚکضْ کیٗ مض ٘ ع تٛک٘ ٓ م آثمضی وا ٝتاماسیآ
ػاللٙٔ ٝسکٖ ٔی ؤ ،ٓ ٙاٛضز ػاٙامیات  ٚتاٛجاٝ
عطفسکضکٖ لطکض ٍ طیٓ.ؾطپطؾت ٌطٔ ٜٚاٛؾا امای
آضکظ کفعٚز 6عبك ط٘مٔ ٝضیعی ٞمی ک٘دامْ ٌاطفاتاٝ
کٚکؾظ قٟطیٛض ٔم ٜکٔؿمَ ٙٔ ٝاظاٛض قاطوات زض
یه فؿت ٛکَ ٔٛؾ ممیی ط٘مٔ ٝکی زض قا اىامٌاٛ
ذٛک ٓٞزکقت  ٚؼس کظ آٖ ٘ ع ٔغم ك ٔؼٕ َٛط٘مٔاٝ
ٞمی ذمضجی وٙؿط ٞمیی ضک زض تٛض٘ت ٛاطٌاعکض
ٔی و .ٓٙکیٗ زض حمِی کؾت و ٝزض ٞفتٞ ٝمی کذ ط
٘ ع ٔدٕٛػ ٝوٙؿط ٞمیی ضک زض تٟطکٖ  ٚواطج ٚ
آشض میدمٖ طٌعکض ٔی و ٓ ٙو ٝذٛقبرتم٘ ٝتموٖٛٙ
ٔٛضز کؾتمبمَ ٔرمعبمٖ لطکض ٌطفت ٝکؾت.

ًقبشی اهیذ در هکتت ًزگس

ؾطٚیؽ ذبطی ضٚظ٘مٔ ٝکضن
٘طٌؽ ٔٛؾٛی ام ض٘اً ٚلّٓ ،وٝ ٝل َٛذٛزـ تاٙاٟام
ک اعکض کٚؾات ،تااّافا اماای کظ
ذك٘ٛتِ جِ ٚ ًٙغمفت نّح
ضک زض ٕ٘میكٍام ِ ٜکذا اطـ ام
ػٛٙک ِٖ ٚلتی ؾاپا اس ٜظز ،اٝ
تهٛیط وك س ٜکؾت.
کیٗ ٕ٘میكٍم ٜم لطیب ا77 ٝ
کثط ،کیٗ ضٚظٞم حامَ ٞٚاٛکیای
ذمل ٌ ٝمِطی عطکحمٖ آظکز
ركا اس ٜکؾات .اٌ ٝاعکضـ
کیؿٙم ،قطق زض کزکٔٛ٘ ٝقات 6یاه ضٚظ ٌاطْ تام ؿاتامٖ ،زض آؾاتام٘اٝ
ضٚی ومضآٔسِٖ زِٚت جسیس  ٚزض ٔ م٘ ٝذك٘ٛت ٌؿتطز٘ ٜمقی کظ تطٚض وٝ
ط ٔٙغم ٝذمٚضٔ م٘ٚٝ ٚ ٝکؾغ ٝظٟٛض زکػف ط تٕمْ جٟمٖ ؾمی ٝک٘اسکذاتا،ٝ
آثمضی م ضً٘ٞمی ٔالیٓ ِ ٚغ ف زض ٘مس ٚ ٚکوٙف  ٝکیٗ فضم ٕ٘ ٝمیاف
زضآٔس٘س.
کظ ضٚظ جٕؼ ،ٝؿتٓ ٔطزکزٕ٘ ،میكٍم٘ ِٜممقیٞمی ٔٛؾٛی ام کظزحامْ ٚ
کؾتمبمَ ع ف ٚؾ ؼی کظ ٔرمعبمٖ ٔٛکج ٝقس  ٚکیٗ کؾتمبمَِ ٌطْ تم ٕٞا اٗ
ضٚظٞمی پمیم٘ی ٕ٘میكٍم ٜپم طجمؾت٘ .طٌؽ ٔٛؾٛی ٔاؼاتاماس کؾات زض
جٟم٘ی ؾطقمض کظ تضمز ،زضزِ ٘مقی کظ ٚیطک٘اٞ ٝام  ٚركآ ٞامی ٌاطیامٖ
ج ًٙظزٌمٖٔ ،ؿئّ ٝج ًٙم ظ٘سٌی ٚ ٚجٛز ٔم آٔ رت ٝکؾت .ک ٚزض کیاٗ
ٔدٕٛػ ٝتالـ وطز ٜیأؼ ٘مقی کظ زیسٖ یضحٕی کؾّحٛٔ ٚ ٝقه ضک م
تهمٚیطی قمػطک٘ ٚ ٝنّحآٔ ع تؼسیُ وٙسِ .غمفتی و ٝام کضزٌٚامٞ ٜامی
ومضی کجبمضی ،م ٔمزضکٖ فطظ٘س کظزؾتزکز ،ٜم ٔراط ٚاٞ ٝامی جاٙاٍای،
کؾترٛکٖٞمی قىؿت ٚ ٝزفطٔٝقسٔ ٚ ٜمؾهٞم زض تضمز ٞؿتٙس.

ادثیبت عبشیقی ریشِ در آهَسُ ّبی ائوِ اطْبر(ع) دارد

ؾطٚیؽ ذبطی ضٚظ٘امٔا ٝکضنٞ -اداسٞإا اٗ
ٌطزٕٞمیی پػٞٚكی قؼط ٔ ٚاٛؾا امای کز ا ام
ػمق مالض م حضٛض حمج ِمٕمٖ ٔحٕس کف ،قامػاط
جٕٟٛضی آشض میدمٖ ،زوتط ػّی زکقم ٗ ،ػامقا اك
نسکلت ٌٙد ٝکی  ٚؾمیط ػاللٕٙسکٖ  ٝکیٗ ضقاتاٝ
کظ ٙٞط زض ؾ ٕٙم ک٘مالب تبطیع طٌعکض قس.
ٌ ٝعکضـ ضٚک ظ ػٕٔٛی حاٛظٞ ٜاٙاطی کؾاتامٖ

آشض میدمٖ قطلی؛ زض ٞدسٞإا اٗ ٌاطزٞإامیای
پػٞٚكی قؼط ٛٔ ٚؾ می کز م ػمق اماالض ٌاطٜٚ
ٞمی ٔرتّفی کػٓ کظ ػمق ك حٛکز ٔحطٔی ،ػمقا اك
ک طکٔ ٓ ٞس٘ی ،ػمق ك آیسیٗ کنال٘ی ،ػمق ك کٔا اط
ظکضػ مٖ  ٚػمق ك کٚذتمی ظٔم٘ی  ٝکجطکی ٔٛؾ می
ػمق می پطزکذتٙس.
ط کؾمؼ کیٗ ٌعکضـ ،زض کزکٔ ٝکؾاتامز ناسکلات
ٌٙد ٝکیٔ ،حطْ آشض فمْ  ٚحمجی ِمٕمٖ ٔاحإاس
کف  ٝذٛک٘ف قؼط پطزکذتٙس.
زض ٞدسٌ ٗ ٕٞطزٕٞمیی پػٞٚكی قؼط ٛٔ ٚؾ می
کز م ػمق مالض کظ قمػط پا اكاىاؿا ٛکز ا ام
ػمق می ،کؾتمز کؾطکف ُ لط م٘پٛض تدّ اُ ا ٝػإاُ
آٔس.

حمجی ِمٕمٖ ٔاحإاس کف؛ قامػاط جإاٟاٛضی
آشض میدمٖ زض کیٗ ٌطزٕٞمیی ٌافات 6قاؼاط زض
کز م ػمق می کن ُ کؾات راطک وا ٝضیكا ٝزض
آٔٛظٞ ٜمی کئٕ ٝکعٟمض(ع) زکضز.
ٚی کزکٔ ٝزکز 6کئٕ ٝط کقؼمضی و ٝتٛؾظ قامػاطکٖ
آی ٙی ؾطٚزٔ ٜی قٛز ٘ظط زکض٘س  ٚرا ٖٛکقاؼامض
ٔٛؾ می ػمق می ضیك ٝزض کػتممزک  ٚمٚضٞم زکضز
 ٗ ٕٞ ٝذمعط کقؼمض ػمق می ٛٔ ٚؾ می آٖ اطکی
ق٘ٛٙسِ ٜص رف کؾت.
ِمٕمٖ ٔحٕس کف م مٖ کیٙى ٝکظ کیاٗ ٌاطزٞإامی
ؿ مض ِص طزٌْ ،فت 6کظ زؾت ک٘سضوامضکٖ کیاٗ
ط٘مٔ ٝتكىط ٔی و ٓٙو ٝفطنت ٔٙمؾبی زض کذت امض
فؼمِ ٗ کیٗ نٙؼت لطکض زکز ٜک٘س.

ؾطٚیؽ ذبطی ضٚظ٘مٔ ٝکضن-وٛزومٖ ٛ٘ ٚجاٛک٘امٖ زض ؾأٛا اٗ
جكٛٙکضّٔ ٜی کؾبمب مظی وم٘ ٖٛپطٚضـ فىطی ٔیتٛک٘ٙس ام قا اٜٛ
ؾمذت ػطٚؾهٞمی ٔٛی کیطکٖ آقٙم ق٘ٛس.
ٌ ٝعکضـ کیؿٙم ٘ ٝمُ کظ ضٚک ظ ػٕٔٛی ومٕ٘٘ ،ٖٛمیٙسٌم٘ی کظ ا اٗ
ٔط مٖ وم٘ ٖٛپطٚضـ فىطی وٛزومٖ ٘ ٚاٛجاٛک٘امٖ کؾاتامٖ ٞامی
وطٔم٘كم ،ٜکیالْ ،ذطکؾمٖ ضضٛی ،ؾ ؿتمٖ ّٛ ٚرؿتمٖ  ٚؾٕٙامٖ زض
رف ومضٌمٞی ؾ ٗ ٔٛجكٛٙکضّٔ ٜی کؾبمب مظی م ػطٚؾه ٞامی
ٔٛی ذٛز حضٛض ذٛکٙٞس زکقت.لطکض کؾت کیٗ ٙٞطٔٙسکٖ ػال ٜٚاط
ؾمذت ػطٚؾه زض کیٗ ٔح ظ ٝ ،آٔٛظـ وٛزومٖ ٛ٘ ٚجٛک٘امٖ ٚ
ػاللٙٔ ٝسکٖ پطزکظ٘س .ط  ٗ ٕٞکؾمؼ٘ ،مْ کیاٗ اراف وامضٌامٞای
«ٔحّ ٝکؾبمب مظی »تؼ ٗ قسٞ ٚ ٜسف آٖ ،آقٙمیی ٔرمعابامٖ ام
ػطٚؾه ٞم ٙٞ ٚط ٔٛی ٔٙمعك ٔاراتاّاف کیاطکٖ کؾات.آثامض کیاٗ
ٙٞطٔٙسکٖ پؽ کظ مظ ٙی  ٚکضظیم ی زض ز طذم٘ ٝجكٛٙکض ٜکظ ٔ مٖ آثمض
کضؾمِی ک٘ترمب قس ٜکؾت  ٚکیٗ ٙٞطٔٙسکٖ کظ ٘رؿت ٗ ؾامػات ٞامی

هَاد السم:

ٌٛقت ٌطزٖ ٌٛؾفٙس  0ػسز ،پ مظ  2ػسز ،ؾ ط  2حبا،ٝ
ضب ٌٛج ٝفطٍ٘ی  2لمقك غصک ذٛضی ،آب ِ ٕ ٛتطـ 0
لمقك غصک ذٛضی ،رٛب زکضر ٗ  0ػسز ،اطي ا ٛاٝ
ٔمسکض الظْ ،ظػفطکٖ ٔ ٝمسکض الظْٕ٘ ،ه  ٚفّفُ ٔ ٝمسکض
الظْ
طزس تْیِ:

ک تسک پ مظ ضک ٍ٘ ٙی ذطز وطز ٚ ٜتفت ٔی زٞا آ تام ٘اطْ
قٛز .ضٚی ٌٛقت وٕی فّفُ پمق سٕٞ ٚ ٜطک ٜپ مظ تافات
ٔی ز ٓ ٞتم ضً٘ آٖ تغ ط وطز ٚ ٜوإای ؾاطخ قاٛز.
ؾپؽ ضب ضک کفعٚز ٚ ٜتفت ٔی زٔ .ٓ ٞاماسکضی آب اٝ
ٌٛقت کضمف ٝوطز ٚ ٜؾ ط ،رٛب زکضر ٗ  ٚطي ا ٛضک
کضمفٔ ٝی ؤ ٝ .ٓ ٙس  7کِی  0ؾمػات ضٚی حاطکض
ٔالیٓ ٔی پعیٓ تم ٌٛقت ومٔال ٔغع پرت قٛز .زض کٚکذط
پرت ٕ٘ه  ٚظػفطکٖ ضک ٔی ضیعیٓٚ .لتی واٌ ٝاٛقات
پرت  ٚحسٚز  0پ ٕم٘ ٝآب ٘ؿبتم غّ ظی املای ٔام٘اس کظ
ضٚی حطکض ط ٔی زکضیٓ .رٛب زکضر ٗ ضک طزکقاتاٚ ٝ
ٌٛقت ضک زض ظطف ٔٛضز ٘ظط لطکض ٔی ز .ٓ ٞآب املای
ٔم٘س ٜضٚی آٖ ٔی ضیعیٓ ٕٞ ٚطک ٜآب ِ ٕ ٛتطـ  ٚراّاٛ
ظػفطک٘ی ؾطٔ ٚی و.ٓ ٙ

سیزسبخت ّبی ثیي الوللی شذى
جشٌَارُ تئبتز کَتبُ ارسجبراى فزاّن شَد

ؾطٚیؽ ذبطی ضٚظ٘مٔ ٝکضن-ضئ ؽ ک٘دإاٗ ؾا اٙإامی
جٛکٖ آشض میدمٖ قطلی ٌفت 6میس ظیطؾمذت ٞامی الظْ
طکی ٗ کِّّٕی قسٖ جكٛٙکض ٜتئمتط وٛتم ٜکضؾبمضکٖ فطکٓٞ
قٛزٌ ٝ .عکضـ ذبطٍ٘مض ٟٔط ،حؿٗ ٚحسک٘ی قمٍٔم ٜؾاٝ
قٙب ٝزض حمق  ٝیمظز ٗ ٕٞزٚض ٜجكٛٙکض ٜؾطکؾطی تائامتاط
ٞمی وٛتم ٜکضؾبمضکٖ (لط ٜزکؽ) زض ٌفتٍ ٛم ذبطٍ٘مضکٖ ام
کقمض ٝ ٜکیٙى ٝمیس ظیطؾمذت ٞمی الظْ طکی ٗ کِّٕاّای
قسٖ جكٛٙکض ٜتئمتط وٛتم ٜکضؾبمضکٖ فطک ٓٞقاٛزٌ ،افات6
کیٗ جكٛٙکض ٜؼس کظ ٌصقت رٙسیاٗ زٚض ٜا ٝیاىای کظ
کتفملم ٔ ٟٓفطٍٙٞی وكٛض تبسیُ قس  ٝ٘ ٚتٟٙم ٔٛجبام
ضلم ت  ٚزیس ٜقسٖ ٙٞطٔٙسکٖ ضک فطک ٓٞوطز کؾت ّى ٝاٝ
کیدمز یه جطیمٖ فىطی و ٝآیٙس ٜکی ض٘ٚك راف اطکی
ٔٙغم ٝزکضز ،مػث قس ٜکؾتٚ.ی زض کزکٔ ٝکظٟامض زکقات6
جكٛٙکض ٜؾطکؾطی تئمتط ٞمی وٛتم ٜکضؾبمضکٖ (لاط ٜزکؽ)،
کتفمق عضٌی طکی وكٛض ٔ ٚرهٛنم قٟطؾتمٖ کٞط ٞؿت
و ٝظٔ ٞ ٝٙمی حضٛض ٙٞطٔٙسکٖ حٛظ ٜتئمتط زض ؾ اٙإام ضک
فطک ٓٞوطز ٜکؾت.ضئ ؽ ک٘دٕٗ ؾ ٕٙمی جٛکٖ آشض میدامٖ
قطلی زض ذهٛل ٗ کِّّٕی قسٖ جكٛٙکض ٜتئمتط واٛتامٜ
کضؾبمضکٖ ٌفت 6ظیط ؾمذت ٞمی الظْ اطکی اطٌاعکضی
جكٛٙکض ٜتئمتط وٛتم ٜکضؾبمضکٖ  ٝنٛض ٗ کِإاّاّای کظ
جّٕ ٝومخ جكٛٙکض ٚ ٜؾمِٗ ٞمی طٌعکضی کذتهمنی زض
کیٗ قٟطؾتمٖ ٚجٛز ٘سکضز و ٝک٘كمهلل ٔؿائاِٛا اٗ ٔ ٚاطزْ
تٛک٘ٙس م ٕٞت ذٛز طکی زٚضٞ ٜمی ؼسی کیٗ ظیط ؾمذت
ٞمضک فطک ٓٞوٙٙس.حؿٗ ٚحسک٘ی زض پمیمٖ کؾاتامابامَ ٌاطْ
ٔطزْ قٟطؾتمٖ کٞط کظ جكٛٙکض ٜضک ٘مقی کظ ٞاٙاطزٚؾاتای
ٔطزْ کیٗ قٟط زک٘ؿت ٌ ٚفت 6کٔا اسٚکضْ ام اٚ ٝجاٛز
آٚضزٖ فضمٞمی ٔٙمؾب طکی کیٗ جكٛٙکض ٜکؾتمبمَ ٔطزْ ٚ
قٟ٘ٛسکٖ كتط قٛز.

ثزرسی فزصتّب ٍ چبلشّبی
هَسیقی ،خَشٌَیسی ٍ ادثیبت
هعبصز ایزاى

عزٍسکّبی ثَهی ایزاى در هحلِ اسجبةثبسی
آغمظ  ٝومض جكٛٙکض ٔ ٜع مٖ ػاللٙٔٝسکٖ ذٛکٙٞس ٛز.
طکؾمؼ کػالْ ز طذم٘ ٝؾ ٗ ٔٛجكٛٙکضّٔ ٜی کؾبمب مظی ،کیٗ ط٘مٔٝ
٘رؿت ٗ مض کؾت و ٝکجطک ٔیقٛز  ٚػال ٜٚط جٟت ركی ا٘ ٝاٍامٜ
ٔرمعبمٖ ٘ؿبت ٙٞ ٝطٞمی ٔٛی کیطکٖ ،ط ٘كمط  ٚپٛیمیی جكاٙاٛکضٜ
٘ ع ذٛکٞس کفعٚز.ؾ ٗ ٔٛجكٛٙکض ٜکؾبمب مظی وم٘ ٖٛپطٚضـ فىطی
وٛزومٖ ٛ٘ ٚجٛک٘مٖ  20تم ٔ 24طزکز کظ ؾمػت  00تام ٔ 22ا اع امٖ
ػاللٙٔٝسکٖ زض ٔطوع آفطیٙفٞمی فطٍٙٞی ٙٞطی کؾت.
مظی م ؾطٌطٔیٞم زض جكٛٙکض ٜکؾبمب مظی
ٔطوع ؾطٌطٔیٞمی ؾمظ٘سٜی وم٘ ٖٛپطٚضـ فاىاطی واٛزوامٖ ٚ
٘ٛجٛک٘مٖ م ط٘مٔٞٝمی ٔتٛٙع زض ؾ ٗ ٔٛجكٛٙکضّٔ ٜی کؾابامب امظی
حضٛض ذٛکٞس زکقت.
ٌ ٝعکضـ کیؿٙم ٘ ٝمُ کظ ضٚک ظ ػٕٔٛی وم٘ ،ٖٛکجاطکی ٔؿام اما،ٝ
ٕ٘میف ٔحهٛال  ٚتؼب  ٔ ٝع مظی ،ركی کظ ط٘مٔٞٝمی کیٗ غاطفاٝ
زض ع َٛضٚظٞمی جكٛٙکض ٜکؾت.

*الٌبساشزاقی

غطف ٝؾطٌطٔیٞمی ؾمظ٘س ٜی وم٘ ٖٛپطٚضـ فاىاطی واٛزوامٖ ٚ
٘ٛجٛک٘مٖ زض فضمیی ٔ 47تطٔط ؼی ٔ ع مٖ ٔرمعبمٖ ذٛکٞس ٛز.
ٌ ٝفت ٝی فطظک٘ ٝم میی ٔ -ؿ َٚٛکیٗ غطفٔ ،- ٝرمعبمٖ زض ؾٌ ٝطٜٚ
ؾٙی ٔیتٛک٘ٙس م ؾطٌطٔی «ضٍ٘  ٝٙجمزٚیی »  ٝؾمذت حادآ زض
کیٗ فضم پطزکظ٘س .زض ٞط ٌط ٜٚؾٙی جٛکیاعی ا ٝاط٘اسٌامٖ کٞاسک
ذٛکٞس قس  ٚکیٗ زکٚضی زض ؾمػت ٞ 27ط قب ک٘دمْ ذٛکٞس قس.

ؾطٚیؽ ذبطی ضٚظ٘مٔ ٝکضن ٔ-عٌطز «فاطنات ٞام ٚ
رمِف ٞمی ٔٛؾا امای ،ذاٛقاٙاٛیؿای  ٚکز ا ام »زض
فطٍٙٞؿطکی کضؾبمضکٖ طٌعکض ٔی قٛز.
ٌ ٝعکضـ ذبطٌعکضی ٟٔط٘ ،مزض ٔكمیری آٍٙٞؿمظ ،جٛکز
رت مضی ٘ممـ  ٚذٛقٛٙیؽ ٔ ٚحٕسنمِح ػالء ٘ٛیؿٙاسٜ
 ٚقمػط ،جٕؼٔ 23 ٝطزکز ؾمػت  03زض ٔ عٌطز «فاطنات
ٞم  ٚرمِف ٞمی ٔٛؾ می ،ذٛقٙاٛیؿای  ٚکز ا ام » اٝ
تحّ ُ  ٚطضؾی ٘مف ،کضتبمط  ٚتمث ط ٙٞط ٔاٛؾا امای اط
کز م ٘ ،ممقی  ٚذٛقٛٙیؿی ٔی پطزکظ٘س.
کیٗ ٔ عٌطز م زػ ٚ ٛحضٛض کؾتمزکٖ ،پ كىؿٛتمٖ ٞاٙاط
ٔٛؾ می ،کز م  ٚتدؿٕی طٌعکض ٔی قٛز.

