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�ـ�	� �ور��د            

��وت از ا��ر ��رد �	� ،در 	��ت رو�ت  

 ازد�وا�� ا�ن د�ت د�دم ھو��ر ��رد �	�

ء�� 	ژ�ن دارم �� در�� ل $	#ش از !

 !رو و'وداز �م ��#ن ھی ��ر��رد �	�

دی راه �م �+ راه �ری ��(رای �)ود#�� �ر  

 	�طق (ق را ��ن از در و د�وار ��رد �	�

  1م ا	�ن آ�د �� ر$ص "�ن" ازاراده ��  

 �)ر #!'�ل از��2 و 	ور و 	ر ��رد �	�

#ر! و�)ود، �ه #و#م 2ر!ت �� �ود �� ا�ن !ر  

��رزار��رد �	� ازا�'ز#�ز�ل در�ر�  

آن 'ھ4ن در2+ ا!طوره �3م و��ل را!و�#�د  

 ��ن �� : ا	رار ز	�ن از ا�ر �)ر ��رد �	�

�2و!#ن �� (ق دا�#� �#ب'رم 	��ور�� در   

 �)رو�ول 	راد از ��ف ا!رار ��رد �	�

 او�� �9ت �� ا!ت ھ!#+ آ8ر�ن �ون و	�ن

وا�8ر��رد �	� در2+ ا��ت، از ��ف  

ت و�ط(�ت ر�: (�!ت	�9س �$�!ت،ط# 

 �روس ��ق درا�ا1(ق ازا$رار ��رد �	�
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 �وده ا!ت $�ل و $ل ھ!#+ #ر�> را!وژه ھ

اظ)ر ��رد �	� =�+ ازدر3$� ��وت، 	  

�ق دارد 	�ن� �ن در!����و�ر'# 

 ا�=�س �وراز���� و 2ر�ر��رد �	�

 +#9�ز #?د 	+ ��رد ر�: ��اھـر   

9ی روی آ���A از ز�@ر ��رد �	�� 

 ازا1!ت دارم ��ء دردر�ی ��3+ ر$م

 �3�،��1دای 	وج ازا��!ر��رد �	�

 از#!�3م ور? ر8#�د ��واب 	='ز��ن

��د ��دار��رد  �	� !زد �ز�#9@نِ   

 $وت �2�ش #ک در !ر�ت و#�	�راو!ت

 �)رت ���A ای 	+ ازر�: �	ر��رد �	�

� �ور��د،!��ل #ر 2رورده ا!ت 8روغِ 	��  

�	ن ا!ت، !��ل از�ر�س ��ر ��رد �	�# 

  م . ش . 8ـــروغ              

2013/ 20/08ا	رات 	#(ده �ر�+     

 

  �=ر �ر ��ـر 	8+ ا1?	�ر از #و?�(#+ ��د  

  و�@ن ��=ت و واژه (��	� �ور��د)    



www.goftaman.com 

 

     �	د#J ذ�ر ��=ت 3#	�(+        

ت  : در L1ت �� 	=�+ 'ی در ا�ط4ح 	ذھ�+ 'ی ھ�!ت در �زد�� 	�� 	�ر	� �� ('ج ��	*
  و ا(رام �!#ن �� ز�رت ��ت O ا1(رام 	+ رو�د . ازآ�' �=د N!ل و و?و و #ط)�ر

 +��دا ��+ �� 	9)وم �	ودار*رو�ت �� در 	�رع اول ��ت اول آ	ده �ظر �� �وا�ش و آھ�: 	و!���  

(ب !�ن ا!ت ) و دوم روی #و �@ر ، #و دو!ت و �Nره �� آ�)م �4م را �  و ��وت ( �� �وا!ت 

  )و��وت و'ود آن رو�ت ھ4ل (اول از�وا�ش لدر 	=�+ ز�د 	#�Lر �� 	+ !زد. 	�

  *ا��ر د�وا�� ھی ��ق ���2 و�ر8ن �2ه اO Q را ورد و ذ�ر ز�ن دار�د.ا�ن ��ت 	=�+ �وری و در

  	9)وم �3	� ط���� Q اQھ� اO Q ا!ت �� اول ا��ر و دوم ��وت ا!ت �=�+ ��!ت �دا�+ 	@ر  #=	ق

 Q ا!ت ��  �ر��.ا��ر �� #�و�ت ��وت و(دت ا1و'ودی ا!ت.ھ�R �دا د�@ر ���دا�+ �� ا!ت و �@

رف �)ر �=ر و ھو��ر از اذ�ر	رد 'ز �دای (���+ ��!ت .��  ه 	+ ��رد .د�وا�

� 	ژ�ن زاری آ1ودم از��لم در #�و�ت ��ت اول ا!ت :*��ت دو�  	ن ��ن 	!#?=ف و ?=�ــ9م �� !

 	+ 'و�د .	�رع د �  وم !�ن را ��=ت (!ن #=�3ل ����ده و ا�ن 	�ل را$	#ش �� �ود �	� و �

  �و�!ت  وا�1'م وا�1'ردر �!� ر 'ی #�ز�ل 	�رک 	+ ���م طور��� آ��  ��م !وره ا1ر(	ن  

 ا�ره �� ا�ن آ�ت ��=ت 3#	�T ��ز وا$S �ده . .�!'دان  �  

  د ،���ن ،#�9ر ، ا1)م واوھم*��ده �� $در دا�ش و درک �ود �2و!#� در �1م ا�8ر ،د�Qل ،$را�ن ، �)و

  Nرق و !ر�ردان و !ر �ران ا!ت و ا�ن 	�رع ھم �� �و�� 1ط�ف در !3!�3 ��ت اول ا!ت . 

ت ا�!ن 	#�9ر  	�رع دوم از و'ود 8ز��+��ا��ء ودر و د�وار و #=	4ت �و��ون ')ن 	دی و �
زد وا�ر 48! +	 S�!�9  و 	#�9ر�ن و �Nره ا�8ر را �� و'ود�� $درت 	د�ر و 	د�ر 	�#د ر $

  ار#ودو�!+  و . . . 	�روف #�9ر و�ر �ود ا�د 	#�ر��ن و �#��ون در ا��ت و'ود، ')ن �ود را

  �� ا�!ن را �ران 	�3ف !�#� دار�د.در $رآن 	�رک �!�ر �� #�9ر و #=�ل و ا�د��� آ�#+ و'ود دارد 

  در و د�وار ا�ره �� �1م 	دی و ا��ء ا!ت . 

  *��ت �رم  	ط�ق �� �ور ھی $رآ�+ و ا�	�+ �داو�د 	�#در ��ن $در#+ ا!ت �� � �� ا	ر " �ن "

 ان  �82=�+ "�و "  آ8ر��ش را ��ل و �ورت و رو�ق ����ده آ��  A�� ره اذا اراد	ا !وره �!�ن (ا�	

  �8ــــــ�ون ) و �!�ر 'ھی د�@ر . �ن ��ول �1  
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ل ھی �ورد و �4ن از ��2 �ر8#�ر و 8ـــ)م ��ری �داو�د $د�ر در $رآن 	�رای #��د و $ر�ت ا�8� #  

�+ �دارد ا��  ذوا1(�ت د�@ر و ��ت� (1  !وره ا��1ره  26و '	 د ذ�ر8ر	وده و از ذ�ر ا��@و�� 	�

	 U�	 ان �?رب +)#!� Q V ر!د (ان�	و!+ 	ن و	�3! �� 8و$) .  .  )	ور و 	ر �� $	8 J#?و=�  

  و د	غ ��ر اول و آ�ر ا!ت از #و#م 2ر!#+ ( �دو�ران  !�: و	ور و 	رو 	3> 	راد از !ر  5*

د�ده �=�+ ذات (ق !�(�� و#=1+ و� �� ���ر و روز�ر 	� �Qر #� ه �ور��د ا�'م و �Nره )ا		  

رزۀ (ق و �طل 'ر�ن دارد و!4ح �ری 	 $رآن ن دار�م. در �رزار �)وداو ا�	 و(دا��ت�	 ��  

  و!�ت و . . .ا!ت

و ھ	� ا!طوره ھ�را روا�ت ھــم دار�د. در ��ر  ھ	ــ� 	�دا��م �� اد�ن $راAت ھی  	�#3ف دارد 6

�1 وNرب ��3�1 و �Nره ھی روم ��در 48!�9 و دا��	�دان را  ) 48!�9(��ر ر�!�س در ا�#!�3�
  !وزا�د�د و 2و!ت و 	ــ��3 �رد�د ��

ت ��!ت و �ود 	+ �ر�د ودر �رۀ ارض و !	 و�A�Nره ���9ت �3	+ آن  ا���� ز	�ن 	ر�ز �
  ��زھرا  �� �و��د و �را از ا��� ���#ر ا�	ن 	�#و�+

�ت دا�!#� و $�ول �رده  ( و #ری ا1'�ل #(!�). و1+ $رآن (ر�ت ز	�ن را � ا!ت 2 8را 	+ �ذار�د  

  !ورت ا�1	ل  و در 'ھی د�@ر ���رآ �� ��ور �ودن 88'	د#J و ھ+ #	ر 	را1!(ب . . . ا1>   ) آ��  

��د !(ب  �=�+ �وھرا �� 	+ ���+ 	+ �2داری(�رات د�@ر  ��ن �Y�3 دارد  	 ���Q	د ا�د (' ��
  �+ ��!ت �� �وھ) ��2ر ز	�ن ا�د . ا	رار �	=�+ 	رور "(ر�ت"(ر�ت دار�د ) و �  ا�رھ

ل 1100(!�ن ا�ن 	��ور (4ج را ھ	ـ� 	+ ��!�د و دا!#ن ا�دام �(ق او � �ذ�ت    7-8-9!  

ر�> ��ــش ا!ت �و8+ 	�#در و�رف �زرگ �وده و �� 	#�ر��ن در�ری #ن در �	�داد. # �  در (8ظ

  �2دار او ا�ن ��وده �� �دا و�1ق ')ن ا!ت. ���3 او در 	�(�)ی 'ری #ن�� ���دۀ 	ن در ا� ا1ق �9 

رواج  وا�ط4ح ا!#دQل �ود را و ر#8رو �#9ر �ود را (ق �� طرف 	�دا�!#� . طور��� در د�وی
  دارد ��

 �48+ (ق ا!ت.  و1+ 	#�ر��ن و �#��ون  د!ت �� د!ت� +��  	+ �وAـــ�م #و (�+ �=�+ (ق �� '

  Nرور �دا�+ اورا #(	ل �#وا�!#�د و دارش آو��#�د.( ای �'ب �� 	4 ر'ب ) . ،��9�3 

ا!ت �� او 	رد راه �	� 2ردازی �رده ا�د ، (���ت ا�ن  3Nوودر �ن و ����ت او ھر �� �م و ز�د 
  (ق
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8ظ ، �ه � ) ، +�ن او  ]	و1وی و �Nره در=	ت O و1+ ،دا�#ر  �4	� ا$�ل،�ود. ��> �طر ،!��
  �و�#� ا�د و ا�=ر دل 2ذ�ر ھــم �9#� ا�د ار���� او (ق 	+ �9#� و ا!رار را (4'+ 	+ �رده.

  �� ا!رار ھو�دا 	��رد  �ت !ر دار ��3د      'ر	ش ا�ن �ود(8ظ 	+ �و�د    آن �ر �زو � 

  �دآو��#ا$�ل 	+ �و�د      �م �@ھن 8#�� ھ ا�@��#�د         ��دۀ (ق را �� دار 

  آ��را 2ر#و �2)ن و'ود           �ز �و آ�ر ��ه #و �� �ود ؟                      

  ا�و!=�د ا�وا��1ر :   روزی �� ا� ا1(ق �� ز�ن 	+ آورد     	��ور �ــ' �ود �دا �ود �دا

  او در ا!رار �دا�+ 	Lروق �ود و�#ب دا�ت �� (ق �ر!د (��ت ھ9#م) �� ھ	�ن 	9)وم ا!ت . 

  $!	J �4ف	ت و �ط(�ت  : ا91ظ و �3	ت و آوا ھ�!ت �� �و�8ن و �ر8 	+ �و��د و ط

ب و ظواھــر �ر�=ت ھـــم 	���د.�� �روس ��ق 	��ور � آن (�ء �� (ـ'�3 ر8ت . #�  

ز ھم ا�رت ھی  	3ــ�T �� ا��ت �ذ�#� و ��ت اول 	�#وا�د دا�#� ��د. ا�	ن ا�3+ ��10ت �:  

�د�ق و $�ول �+ Nش �� دل و ا$رارو اظ)ر �� ��ن وز�ن ا!ت. و 	!#(�م#  

  	(�وب ا!ت و	��د �د !�� و ���� �� !��� ��ق 	�ن ��قت �� ��ق ا�رت 	T�3 ا! – 11

  �� )ا�	�[ ��ور#ر (!ل �� �ما!ت ا�=� س �ور دران �ورت 	+ ��رد . در ��=ت #�و�ر و ار

  �وری را �� #�و�ر ا�1#رو���+ #�د�ل 	+ �ــ�د وا�ن #�و�ر#و?ــ�T ا!ت .د!#@ھ+ �� #�و�ر 

9(� � 2رده ��ش 	+ ��د د   	�ـــدل #�و�ر �� �	�  �� �د !+ ا1ـــ�#رو���+�  �ر �� 

   image converterرد و �دل ���ده و #��Lرات �ور و �رق.  

�ر #�و�ن ا�د.�� 12-13  2د�ده و �� �+  	�ط��ون را 	=3وم ا!ت �� #?د ، #�Lر  و (ر�ت  ��

 $در داردوو �� �9ت از و' '� ���Aآ +�9�  ود ?د آن �وب ���#� 	+ �ود.# ز�@ر ���د 

 #���ص 	+ �ردد .'�  

  	�#وا�د #=��ر ھی وا8ـــر در $1ب 	�ل ھ ی �و�� �ون �2دا �ـــ�د . ��+ ھم ا��!ت �� ا!#=داد -13

  وا!#=داد در ا�ر �	ــل و #	ر�ن ر�د 	+ ��د در �	ل واظ)ر #'3+ �2دا 	ـــ���د

ب �)ف ا!ت 14.# 	رد !�ن �� ��#9 ��د      ��ب و ھ�رش �)�#9 ��د )�  ا�ره #3	�(+ �� ا

ل ا�@�زی ا!ت و 	)	#ر ا���� 	�طق �وری را (	ل 	���ــد .15�� :  
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�ر ��د �� �!ر8روغ �� ا! -ل :�=�+ 	�طN Sــز ��16ت� +�  غ �وا�ده �ود س #ر��ب 	=�

�S �=ری در ا��' 	راد 	ن��  �	وء ھر ��ه آ��ری ?رورت دارد و �ور �8+ آ#8ب. �� ا!س 

  د�1ش رخروی 	(�وب ا!ت �� در��ش �ور��د را دارد و !ـ��ل #ر �� ��!وی �ر ا!ت از �ور 

��=ت #���� و(!ن را �Q 	+ �رد .�	ن  �ز ھم در    ��ش در ز��A+ �)ره 	+ �ره و��+ � د�@ری  

  ا!##=ره و 	'ز و ���� �� 	ر�وط �3م ��ن در �N4ت 	��ود ��رت از روی �ر ا!ت �� ھ	ن

  در ز��A+ ھ �)ره 	+ �رد. و در (���ت در ')ن ھ	� 2د�ده ھ !��ل #ر از ��م �وک ا�داز و ��ر

  Nزل �� 	=	و_روا�ط 	=��+ دار�د.  ��ت ھی آ�ر 	��و�J 	�طS  �)ــم ار#�ط �وری و 

�  ��+ از #=ر�ف �=ر ا��!ت �� �=ر د ��ل ا�@�زی ��ر ا!ت �ون ��د ز�� #ر �

�S �=ری وا$S �ده در �ــ4م �� �طر �ود داری از درازی �و�#� �ـــ4م 	��ل ا!ت��  .از ذ�ر 

�S �=ری  از '	�3 ا�)م 	را �وش ��  	+ آ�دو �!#@+ �وا��ده 	+ �ذر�م ا���در 	�@و�م �� در 

  �ر �3	�  "ا	رار " ز�� #(�ـق �8#� و��ز�ر �8ط ازان �د 	��ــ�م واز �وا��ده� ذ ��6 در ��ت   

#8� �و�ش را � 	ن �ر��  !زد .ز�را ا	رار	=�+ و#=��ر L1وی ھر دو را دارد  �ز�زم 	+ �واھـــم �  

  . 8ـــروغ م . ش   
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