موج نوی سینمای قبل از انقالب ،نفی سینمای حاکم
ٔحٕس حؿیٗ ٔیطثبثب
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مقدمه
سبضید ؾیٕٙبی ایطاٖ ٕٞب٘ٙس سبضید اخشٕبػی نسؾبِٝی اذیط ثب فطاظ٘ٚكیتٞبی ظیبزی ٕٞطا ٜثٛز ٜاؾز.
ؾیٕٙب ثؼٛٙاٖ دسیسٜای ٘ٛظٟٛض ٚ ٚاضزاسی زض چٙس زٝٞی ا َٚحیبر ذٛز وٕشط أىبٖ دی٘ٛس ثب ٚالؼیزٞبی
اخشٕبػی ظٔبٖ ذٛز ضا زاقز .آغبظ ؾیٕٙبسٌٛطافی زض ایطاٖ ث ٝذٛاؾز زضثبض لبخبض ؾجت قس سب ایٗ دسیسٝ٘ ٜ
زض خطیبٖ سحٛالر اخشٕبػی  ٚؾیبؾی ثّى ٝوبٔالً ٔٙغجك ثب ذٛاؾز  ٚاضازٜی زؾشٍب ٜحبوٓ  ٚثؼٛٙاٖ ٕ٘بزی
اظ سدسزذٛاٞی قب ٜوكٛض ٔؼطفی قٛز .ثجز اِٚیٗ سهبٚیط اظ ٔظفطاِسیٗ قبٌٛ ٜا ٜثط ایٗ ٔسػبؾز .زض ٘شیدٝ
زٚضثیٗ فیّٓثطزاضی ٚؾیّٝای ثطای ٕ٘بیف ٞطآ٘چ ٝخّٜٛای اظ قى ٜٛقبٙٞكبٞی ثٛز لّٕساز ٔیقس .اِجشٝ
ٔٛاخٟٝی اِٚی ٝثب دسیسٜی ٘ٛظٟٛض ؾیٕٙب زض ؾبَٞبی اِٚی ٝثیكشط سبثغ ٘ٛػی شٚقظزٌیِ ٕٞطا ٜثب قٍفشی ثٛز
 ٚلبثّیزٞبی اؾبؾی آٖ زض زاؾشبٌٖٛیی  ٚحشی ثجز ٚلبیغ سبضیری اخشٕبػی چٙسی ثؼس وكف قس ٛٔ ٚضز
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اؾشفبز ٜلطاض ٌطفز .لبثّیز زاؾشبٌٖٛیی ؾیٕٙب زض ایطاٖ زیطسط اظ زیٍط ٘مبط خٟبٖ ثٝوبض ٌطفش ٝقس .اٌط
ؾیٕٙب زض ٕٞبٖ یىی ز ٚؾبَ اثشسای دؽ اظ دیسایف ثؼٛٙاٖ اثعاضی ٔ ٟٓثطای ؾطٌطْ وطزٖ ٔربعت اظ عطیك
زاؾشبٖدطزاظی ثىبض ضفز (اِجش ٝایٗ ٔؿئّ ٝثٛاؾغٝی سالـٞبی غضغ ّٔیؽ نٛضر ٌطفز و ٝزض ٕٞبٖ اِٚیٗ
ؾبَ ٔٛاخ ٟٝثب ؾیٕٙب اظ آٖ ثطای ذّك زاؾشبٖٞبی قٍفزاٍ٘یعـ اؾشفبز ٜوطز) زض ایطاٖ ایٗ أط ٘عزیه ثٝ
ؾی ؾبَ ظٔبٖ ثطز .اِٚیٗ فیّٓ زاؾشب٘ی نبٔز سبضید ؾیٕٙبی ایطاٖ «آثی  ٚضاثی» ؾبذش( ٝآٚا٘ؽ اٌٚب٘یب٘ؽ)
اؾز و ٝزض ؾبَ ٞ 1339دطی قٕؿی ثٕ٘ ٝبیف زضآٔس .اظ ٕٞیٗ ٔٛضٛع ٔیقٛز ٘شیدٌ ٝطفز وٝ
ٔٛاخٟٝی ایطا٘یبٖ ثب ؾیٕٙب سب ؾبَٞب زض لبِت دسیسٜای ثیٍب٘ ٝثٛز ٜاؾز .اظ ایٙط ٚوٕشط دی٘ٛسی ٔیبٖ ٚالؼیز
اخشٕبػی-سبضیری ثب سهبٚیط  ٚفیّٓٞبی آ٘عٔبٖ ٚخٛز زاضز .حشی سهبٚیط ٔؿشٙس و ٝثٛ٘ ٝػی سٕبْ زاضایی
ؾیٕٙبیی آٖزٚضاٖ ثكٕبض ٔیض٘ٚس ٘مف چٙسا٘ی زض ثبظسبة ٚالؼیزٞبی سبضیری-اخشٕبػی ٘ساقشٝا٘سٚ .ضٚز
ؾیٕٙب ث ٝػطنٝی زاؾشبٌٖٛیی ثٛ٘ ٝػی آغبظ دی٘ٛس ایٗ دسیس ٜثب نٙؼز زض ایطاٖ ثكٕبض ٔیضٚز .اِٚیٗ ؾبِٗ
ؾیٕٙبی ایطاٖ «ٌطا٘س ؾیٕٙب» و ٝزض «ٌطا٘س ٞشُ» ذیبثبٖ الِٝظاض زائط قس چٟبض ؾبَ لجُ اظ ؾبذز ایٗ فیّٓ
افششبح قس ٜثٛز .وٓوٓ ثب ٚضٚز ؾیٕٙبی زاؾشب٘ی ث ٝػطن ،ٝؾبِٗٞبی ٔرهٛل ٕ٘بیف فیّٓ ٘یع ؾبذش ٝقس ٚ
ؾیٕٙب ٕٞب٘ٙس زیٍط ٘مبط خٟبٖ ث ٝوؿٛر یه حطفٝی ٔ ٚ ٟٓزضآٔسظا زضآٔس .ؾیٕٙبی زاؾشب٘ی خسای اظ
دشب٘ؿیُ چكٍٕیطـ ثطای ؾطٌطٔی  ٚزض٘شید ٝض٘ٚكثركیسٖ ث« ٝنٙؼز ؾیٕٙب» ،ثطای فیّٓؾبظا٘ی وٝ
زغسغٝی ا٘سیكٚٝضظی  ٚیب سؼٟسار ؾیبؾی اخشٕبػی زاقشٝا٘س ٘یع ٕٛٞاضٔ ٜحُٕ ٔٙبؾجی ثكٕبض ضفز سب ثب
ؾبذز آثبض غیطسدبضی ،ػال ٜٚثط ثیبٖ ٘ظطار  ٚزیسٌبٜٞبی ذٛزٚ ،خ ٝث ٝانغالح ٙٞطی ؾیٕٙب ضا ثٕ٘ ٝبیف
ثٍصاض٘س .سبضید ؾیٕٙبی ایطاٖ اظ زٚضاٖ دّٟٛی ا َٚسب ث ٝأطٚظ ثب اسىبء ث ٝزٌٚب٘ٝی سدبضیٙٞ/طی ظٔیٝٙی
ٔٙبؾجی ثطای ٔغبِؼبر سبضیری – اخشٕبػی اظ یه عطف ٔ ٚغبِؼبر ؾیٕٙبیی اظ عطف زیٍط فطا ٓٞآٚضزٜ
اؾز .زض٘شید ٝسحٛالر اخشٕبػی ؾیبؾی ایطاٖ ٕٛٞاض ٜخطیب٘بر ؾیٕٙبیی ضا ٘یع ٔشأثط ؾبذش ٝاؾز.

Problematicaa.com

2

سینمای بدنه
ؾیٕٙبی سدبضی یب ٕٞبٖ ؾیٕٙبی ػبٔٝدؿٙس لجُ اظ ا٘مالة ثب ٔحٛضیز زاؾشبٖٞبی ؾطضاؾز  ٚاؾشفبز ٜاظ
ػٙبنط وٛچٝثبظاضی چ ٝاظ حیث نٙفی  ٚچ ٝاظ ٘ظط ثبظسِٛیس ٔحشٛاٞبی ؾغحی  ٚیىسؾز لسْ زض ضاٜ
ٟ٘بزؾبظی ثطزاقزٟ٘ .بزٞبیی ٕٞچ ٖٛاسحبزیٝی سٟیٝوٙٙسٌبٖ  ٚیب ؾیٕٙبزاضاٖ ٍٕٞی ثب ٔحٛضیز ؾٛز ثیكشط
 ٚزضآٔس ثبالسط  ٚاِجش ٝوبٔالً ٔٙغجك ثط ٔیُ زْ  ٚزؾشٍب ٜدّٟٛی فیّٓٞبیی ػبٔٝدؿٙس ثب ٔٛضٛػبر زؾشرٛضز،ٜ
سىطاضی  ٚاِجش ٝثسٚض اظ ٚالؼیز اخشٕبػی ضٚظ – و ٝایٗ یىی ٕٟٔشطیٗ ٔإِفٝی آٖ فیّٓٞب ثٛز ٜاؾز – سِٛیس
ٔیوطز٘سٛٞ .ق ًٙوبٚٚؾی – وبضٌطزاٖ ٙٔ ٚشمس ٔإثط ؾیٕٙبی ایطاٖ ثٚ ٝیػ ٜزض لجُ اظ ا٘مالة – ٔحهٛالر
ث ٝل َٛأ« ٖٚجشصَ » « ٚثیٔبی»ٝی ایٗ ؾیٕٙب ضا «فیّٕفبضؾی» ٘بٔیس ٜاؾز .ایٗ زؾز آثبض ثرف ػٕسٜی
فیّٓٞبی زٝٞی ؾی سب ٔمغغ ا٘مالة  57ضا قبُٔ ٔیق٘ٛس« .فیّٕفبضؾی ث ٝآٖ زؾش ٝاظ فیّٓٞبی ٔجشصِی
اعالق ٔیقٛزو ٝفمظ ظثبٖ ایٗ فیّٓٞب فبضؾی اؾز ٞ ٚیچٍ ٝ٘ٛدی٘ٛسی ثب خبٔؼٝی ایطاٖ ٘ساض٘س( ».خالِی
 .1383ل 1)93.ایٗ سؼطیف اظ ٛٞق ًٙوبٚٚؾی ثرٛثی ظٔیٝٙی دیسایف  ٚازأٝحیبر فیّٕفبضؾی ضا زض
زٚضاٖ لجُ اظ ا٘مالة ٘كبٖ ٔیزٞس .عجیؼشبً فب٘شعی ٔٛخٛز زض ایٗ آثبض و ٝفمظ ث ٝسطؾیٓ سیخٞبی ٔكرم
وٛچٝثبظاضی زض لبِت زاؾشبٖٞبی وّیكٝای دطزاذشٝا٘س ٕٟٔشطیٗ فبوشٛض زض خصة ٔربعت ػبٔ ٚ ٝض٘ٚك ٌیكٝ
ثحؿبة ٔیآیس .زض لبِت ٔحشٛا ٞطچ ٝاظ ایٗ دطٚسٛسبیخٞب آقٙبییظزایی ثیكشطی نٛضر ٌیطز أىبٖ خصاثیز
ثیكشطی ثطای ؾطٌطٔی ٔربعت ثٛخٛز ٔیآیس .زض ٘شید ٝثب ٔحٛضیز ٕٞیٗ ؾطٌطٔی ،زاؾشبٖٞب ثسٚض اظ
ٚالؼیزٞبی اخشٕبػی ضٚظ ا٘شربة ٔیق٘ٛس .عجیؼشبً ٞط٘ٛع دػٞٚف اخشٕبػی و ٝثطاؾبؼ ٚالؼیز اخشٕبػی
آٖزٚضاٖ نٛضر ثذصیطز فبوشٛضٞبی ٔكشطوی ٕٞچ ٖٛفمط فطٍٙٞی  ٚالشهبزی ،اذشالف عجمبسی ،فبنّٝی
ٔیبٖ فط ًٙٞزا٘كٍبٞی  ٚفط ًٙٞػبٔ ٝخبٔؼ ٚ ٝػٙبنطی اظ ایٗ زؾز ضا ٟٔٓسطیٗ فبوشٛضٞبی ٚالؼیز
اخشٕبػی آٖ زٚضاٖ ثحؿبة ٔیآٚضز .ضٚقٗ اؾز و ٝدطزاذشٗ ث ٝایٗ ٔؿبئُ ٔٙدط ث ٝؾبذشٗ آثبضی سّد ٚ
ٌع٘سٔ ٜیقس و ٝثب ٚخ ٝؾطٌطْوٙٙس ٚ ٜثرهٛل وٕیه ٔس٘ظط سٟیٝوٙٙسٌبٖ  ٚفیّٓؾبظٞب ٔغبیطر زاقز.
زض٘شیدٕٞ ٝب٘غٛض وٛٞ ٝق ًٙوبٚٚؾی ٔسػی اؾز ایٗ فیّٓٞب فمظ اظ ظثبٖ ضؾٕی  ٚوٛچٝثبظاضی ثطذٛضزاض
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ثٛز٘س ٞ ٚیچ ٘ؿجشی ثب ٚالؼیزٞبی ظٔبٖ ذٛز ٘ساقشٙس .أب ثؼس اظ سحٛالر ؾیبؾی اخشٕبػی زٝٞی ؾی سب
اٚایُ زٝٞی چ ُٟخسای اظ ذٛاؾز  ٚاضازٜی زْ  ٚزؾشٍب ٜو ٝثٙٔٝظٛض دیكجطز اٞساف ؾیبؾی ذٛز اظ
ٟ٘بزٞبی فطٍٙٞی ٙٞ ٚطی ؾبذشٗ آثبضی ضا وٕ٘ ٝبیبٍ٘ط ایطا٘ی ٔسضٖ  ٚضٚثٝدیكطفز ثبقس ا٘شظبض زاقز (ٔب٘ٙس
فیّٓ ٔؿشٙس «ثبز نجب» ؾبذشٝی آِجطر الٔٛضیؽ ٔؿشٙسؾبظ ثطخؿشٝی فطا٘ؿٛی) وٚ ٝخٟی سجّیغبسی ثطای
ضغیٓ قبٙٞكبٞی زضثطزاقز ،زؾشٍبٙٞ ٜط  ٚفط٘ ًٙٞیع فیّٓؾبظاٖ ٙٞ ٚطٔٙساٖ ضا سكٛیك ث ٝؾبذز آثبضی
ؾغحی ثٙٔ ٝظٛض ؾطٌطْوطزٖ نطف ٔطزْ ٔیوطز .ایٗ قی ٜٛزض ضاؾشبی ایدبز قىبف الظْ ثیٗ خبٔؼٚ ٝ
ٔٙبثغ ثطٚر  ٚلسضر٘ ،یبر ٞ ٚسفٞبی زؾشٍب ٜحبوٕ ٝضا ثطآٚضزٔ ٜیؾبذز .أب ٕٞعٔبٖ ثب خطیب٘بر ثس٘ٝی
ؾیٕٙبی ایطاٖ زض زٝٞی ؾی  ٚچ ُٟخطیبٖ زیٍطی زضحبَ قىٌُیطی ثٛز و ٝثؼسٞب « ٔٛج ٘ »ٛؾیٕٙبی
ایطاٖ ِمت ٌطفز .حضٛض فیّٕؿبظا٘ی ذٛـشٚق ثب سحهیالر ػبِی  ٚػٕسسبً فبضؽاِشحهیالٖ زا٘كىسٜٞبی اضٚدب
 ٚأطیىب و ٝث ٝػّٓ  ٚزا٘ف ضٚظ ؾیٕٙب ،زض وٙبض زغسغٞٝبی اخشٕبػی ٔ ٚؼطفشیٔ ،ؿّظ ثٛز٘س ٔٙدط ث ٝایدبز
ایٗ خطیبٖ زض ثطاثط ؾیٕٙبی ضؾٕی  ٚثس٘ ٝقس .افطازی ٔب٘ٙس اثطاٞیٓ ٌّؿشبٖ ،زاضیٛـ ٟٔطخٛیی ،ذؿطٚ
ٞطیشبـ ،دطٚیع ویٕیبٚی ،فطیس ٖٚضٕٙٞبٞ ،ػیط زاضیٛـ ،ؾٟطاة قٟیس ثبِث ،وبٔطاٖ قیطزَ٘ ،بنط سمٛایی ٚ
چٙس سٗ زیٍط و ٝاظ ٕٞبٖ آغبظ فؼبِیز ؾیٕٙبیی ذٛز ذغی خسا اظ ؾیٕٙبی ٔجشصَ فیّٕفبضؾی ضا ا٘شربة
وطز ٚ ٜث ٝؾبذز فیّٓٞبیی ٔشٙبؾت ثب زغسغٞٝبی اخشٕبػی  ٚزضن ٙٞطی ثبال اظ ؾیٕٙب ضٚی آٚضز٘س.

موج نو سینمای ایران :بودن یا نبودن؟
خطیب٘بر ٙٞطی چٍ ٝ٘ٛزض لبِت ٔىبست ٔرشّف ٘بٌْصاضی قسٜا٘س؟ ػٛأُ زؾزا٘سضوبض ایٗ زؾشٝثٙسیٞب چٝ
وؿب٘ی ثٛز٘س؟ آیب ٘بٍٔصاضی یه خطیبٖ ٙٞطی سٟٙب وبض ٔٙشمسیٗ ٘ ٚظطیٝدطزاظاٖ ثٛز ٜاؾز  ٚیب ذٛز
ٙٞطٔٙساٖ زض ایٗ ظٔی٘ ٝٙمف زاقشٙس؟ ٔٛج ٘ ٛؾیٕٙبی ایطاٖ ثؼٛٙاٖ یه خطیبٖ ٔ ٟٓؾیٕٙبیی چٍ ٝ٘ٛقىُ
ٌطفز  ٚآیب زض ٘بٌْصاضی ضٚی ایٗ خطیبٖ یه آٌبٞی اظ دیف سؼیٗیبفش٘ ٝعز فیّٓؾبظاٖ ٚخٛز زاقش ٝیب ثؼسٞب
ٔٙشمسیٗ ؾیٕٙب ثب ٔغبِؼٝی ایٗ خطیبٖ  ٚخطیب٘بر ٕٞعٔبٖ ثب آٖ چٙیٗ ٘بٔی ضا ثطای آٖ ضلٓ ظز٘س؟ زض یىهس
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ؾبَ ٌصقشٔ ٝىبست ٔٙٞ ٟٓطی ثٛز٘س وٕٞ ٝعٔبٖ ثب ذّك آثبض ذٛز ٙٞطٔٙساٖ زض ٘بٌْصاضی آٖٞب ٘مف
زاقشٙس .خطیب٘بسی ٔب٘ٙس ؾٛضئبِیزٞبی فطا٘ؿٛی یب اوؿذطؾی٘ٛیؿزٞبی إِٓب٘ی سبثغ ایٗ قطایظ ثٛزٜا٘س .یؼٙی
ٙٞطٔٙساٖ دؽ اظ ذّك آثبض اِٚیٝی ذٛز ثب زض٘ظط ٌطفشٗ اقشطاوبر زض خٟبٖثیٙی ٕٞ ٚچٙیٗ فطْ ٙٞطی
ازأٝی فؼبِیزٞبی ذٛز ضا آٌبٞب٘ ٝحٔ َٛحٛضیزٞبی ٔكرم و ٝث ٝقىُ ٔىبست ٙٞطی ٕ٘ٛز یبفشٝا٘س دیف
ثطز٘سٔ .ثالً ثیب٘یٝی ؾٛضضئبِیؿزٞب زض اثشسای لطٖ ثیؿشٓ دیطٕٞ ٚیٗ انُ ثٛز ٜاؾزٕٟٔ .شطیٗ خطیب٘بر
ؾیٕٙبیی و ٝقبُٔ ایٗ لبػس ٜثٛز٘س «ٔٛج ٘ ٛفطا٘ؿ »ٝو ٝدبیٍب ٜسئٛضیهقبٖ ٔدّٝی ٔؼشجط «وبی ٝز ٚؾیٕٙب»
ثٛز « ٚؾیٕٙبی ٘ٛیٗ إِٓبٖ» زض لبِت «ثیب٘یٝی اٚثطٞبٚظٖ» ٞؿشٙس .زض ایطاٖ خطیب٘بر ٙٞطی  ٚؾیٕٙبیی ثٝ
ایٗ قىُ زؾشٝثٙسی ٘كسٜا٘س .یؼٙی ذٛز ٙٞطٔٙساٖ زض سئٛضیعٜوطزٖ آثبض ذٛز ٘مكی ٘ساقشٝا٘سٔ .ثالً ٕٞیٗ
خطیبٖ فیّٕفبضؾی ٘ ٚبٍٔصاضی ثط آٖ ٌٛاٞی ثط ایٗ ٔسػبؾز .قبیس ػٕسٜی زؾزا٘سضوبضاٖ ایٗ ٘ٛع ؾیٕٙب
ضٚی ذٛقی  ٓٞث ٝاعالق ایٗ ٚاغ ٜثط آثبضقبٖ ٘كبٖ ٕ٘یزاز٘س.
ٔٙشمسیٗ ؾیٕٙب زض ایطاٖ ثب ٔغبِؼٝی فیّٓٞبی لجُ اظ ا٘مالة زض وٙبض خطیبٖ انّی یب ؾیٕٙبی ثس٘ ٝوٝ
لؿٕز ػٕسٜی آٖ فیّٕفبضؾی ثٛز ٜاؾز ضزدبی خطیب٘ی زیٍط ضا ز٘جبَ وطز٘س و ٝوبٔالً ٔربِف ؾیٕٙبی
ػبٔٝدؿٙس آٖ ضٚظٞب ثٛز .اعالق ٚاغٜی «ٔٛج ٘ »ٛث ٝایٗ زؾش ٝاظ آثبض  ٓٞثربعط ٌ٘ٛطایی فیّٓؾبظٞب زض فطْ
آثبض ثٛز ٓٞ ٚ ٜزؾزٌصاقشٗ ثط ٔضبٔیٗ ٔشفبٚر اظ آ٘چ ٝؾیٕٙبی فیّٕفبضؾی ث ٝآٖ ٔیدطزاذز .أب آیب ایٗ
فیّٓٞب ٔب٘ٙس ٕٞشبیبٖ اضٚدبییقبٖ اظ أىبٖ یه زؾشٝثٙسی ٔحىٓ  ٚایدبز یه ٌفشٕبٖ ؾیٕٙبیی یىذبضچٚ ٝ
ٔٙؿدٓ ثطذٛضزاض ثٛزٜا٘س؟ ثطای دبؾد ث ٝایٗ ؾإاَ زض ٕٞیٗ اِٚیٗ ٌبْ سطزیسٞبی ظیبزی زض وبض اؾز.
ثؿیبضی اظ ٔٙشمسیٗ دبٌطفشٗ ٔٛج ٘ ٛضا ث ٝؾبَ  ٚ 1343ؾبذز ز ٚفیّٓ ٔ« ٟٓقت لٛظی» ث ٝوبضٌطزا٘ی
فطخ غفبضی « ٚذكز  ٚآی »ٝٙث ٝوبضٌطزا٘ی اثطاٞیٓ ٌّؿشبٖ ٔطثٛط ٔیزا٘ٙس .ایٗ زضحبِی اؾز و« ٝلیهط»
ثٝوبضٌطزا٘ی ٔؿؼٛز ویٕیبیی ٌ« ٚب »ٚؾبذشٝی زاضیٛـ ٟٔطخٛیی و ٝسِٛیسقبٖ ث ٝؾبَ  1348ثطٔیٌطزز
آغبظ حطوز دیٛؾشٝی ٔٛج ٘ ٛسب ؾبَ  57ثكٕبض ٔیض٘ٚس .أب ٟٔٓسط اظ ایٗ ٔؿأِ ٝسالـ ٘بفطخبْ ایٗ خطیبٖ
ؾیٕٙبیی ثطای سجسیُقسٖ ث ٝیه ٌفشٕبٖ وّیسی اؾزٕٞ .عٔب٘ی سمطیجی ؾیٕٙبی اٚاذط زٝٞی چ ُٟایطاٖ ٚ
حضٛض فیّٓؾبظاٖ ٌ٘ٛطا زض آٖ ثب ز ٚخطیبٖ ٔٛٔ« ٟٓج ٘ ٛفطا٘ؿ« ٚ »ٝؾیٕٙبی ٘ٛیٗ إِٓبٖ» ثطای آٖزؾش ٝاظ
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ٔٙشمسیٗ ایطا٘ی و ٝث ٝخطیب٘بر ضٚظ ؾیٕٙبی ز٘یب اقطاف زاقشٙس ٔٙدط ث ٝاعالق ایٗ ػٛٙاٖ ث ٝایٗ آثبض قس.
اِجش ٝاِٚیٗ ٔٙبثغ ثطای ایٗ زؾشٝثٙسی ثٔ ٝغبِؼبر ؾیٕٙبیی ثؼس اظ ا٘مالة ثبظٔیٌطزز .احٕس عبِجی٘ػاز زض
وشبة «ثطضؾی خطیبٖ ٔٛج ٘ ٛزض ؾیٕٙبی ایطاٖ» ٔی٘ٛیؿس:
«ٔٛج ٘ٛی ؾیٕٙبی ایطاٖ ث ٝخٙجكی زض ؾیٕٙبی ایطاٖ اقبض ٜزاضز و ٝاٚاذط زٝٞی چ ُٟذٛضقیسی دب ٌطفز.

ایٗ ٔٛج زض ؾبَ  ۲۴۳۱ثب فیّٓ «خّس ٔبض» ٞػیط زاضیٛـ آغبظ قس .فیّٓٞبی ٌب ٚاظ زاضیٛـ ٟٔطخٛیی ،لیهط
اظ ٔؿؼٛز ویٕیبیی  ٚآضأف زض حضٛض زیٍطاٖ اظ ٘بنط سمٛایی ٕ٘بیٙسٌبٖ انّی ایٗ ٔٛج ث ٝقٕبض ٔیض٘ٚس،
اٌطچ٘ ٝكب٘ٞٝبی آغبظ ٔٛج ٘ٛی ؾیٕٙبی ایطاٖ دیفسط ،اٚایُ ز ٝٞچ ،ُٟثب فیّٓٞبی «ذكز  ٚآی »ٝٙاثطاٞیٓ
ٌّؿشبٖ « ٚقت لٛظی» فطخ غفبضی زض ٚاوٙف ث ٝؾیٕٙبی فیّٕفبضؾی ظٟٛض وطز ٜثٛز .ایٗ ٔٛج ث ٝز ٚزؾشٝ
ٔٛج اٛٔ ٚ َٚج ز ْٚعجمٝثٙسی ٔی قٛز 2».أب ثب ٚخٛز ایٗ زؾشٝثٙسیٞب ٔٛج ٘ ٛؾیٕٙبی ایطاٖ وّیشی
یىسؾز ث ٝحؿبة ٕ٘یآیس .یىی اظ ٟٔٓسطیٗ زالیُ آٖ ػسْ سكىُ ایٗ خطیبٖ ؾیٕٙبیی ح َٛیه ٟ٘بز
ٔكرم اؾز .اِجش ٝقبیس ثشٛاٖ ٌفز ٕٞیٗ ٟ٘بزٌطیعی اظ ٔإِفٞٝبی ثبضظ ایٗ ٔٛج ث ٝقٕبض ٔیضٚز .ظٔب٘ی وٝ
سٕبْ ٟ٘بزٞبی ؾیٕٙبیی زض ضاؾشبی ذٛاؾز ٘ظبْ حبوٓ ؾیبؾی خطیبٖ ؾیٕٙبی ثس٘ ٚ ٝی ٝسجغ آٖ فیّٕفبضؾی
ضا ض٘ٚك ثركیس٘س ،حضٛض قٕبضی فیّٓؾبظ ضٚقٙفىط  ٚنبحت ایس ٜزض ثطاثط ایٗ خطیبٖ ٔؿّظ ثٛ٘ ٝػی ٔمبثّٝ
ثب ٟ٘بزٌطایی ضایح زض ؾیٕٙبی آٖ ضٚظٞب ثكٕبض ٔیضفز .اظ عطف زیٍط ث ٝسجغ سدطثٝی ؾیٕٙبٌطاٖ ضٚقٙفىط
اضٚدبیی أىبٖ ذاللیز زض ذبضج اظ چٟبضچٛةٞبی زؾزٚدبٌیط ثطٚوطاسیه ٟ٘ ٚبزٌطا ثطای ایٗ فیّٓؾبظٞب
ثیكشط ٚخٛز زاقز .أب ز ٚسدطثٝی ٔ ٟٓفطا٘ؿ ٚ ٝإِٓبٖ زض قىٌُیطی ٔٛج ٘ ٛزض ایٗ وكٛضٞب ٞطچٙس ذبضج
اظ چٟبضچٛة ٟ٘بزٞبی ضؾٕی ؾیٕٙبیی اسفبق افشبزِٚ ،ی ٕٞجؿشٍی  ٚسكىُٞبی ٔكرهی ضا حٌ َٛفشٕبٖ
خسیسقبٖ زض دی زاقز .فیّٓؾبظا٘ی و ٝثیب٘یٝی اٚثطٞبٚظٖ زض إِٓبٖ ضا زض ٔربِفز سبْ ثب ؾیٕٙبی دیط ٚ
فطسٛر زٝٞی ٞفشبز إِٓبٖ أضب وطز٘س ث ٝخٕؼی ٔشكىُ سجسیُ قس٘س و ٝآثبضی ٕٞؿ ٛثب آٖ ثیب٘ی ٝضا ذّك
وطز٘سٛٔ .ج ٘ ٛفطا٘ؿ ٓٞ ٝزض اثشسا ثٛاؾغٝی لّٓظزٖ افطازی ٔب٘ٙس ٌساض  ٚسطٚف ٚ ٛوّٛز قبثط َٚشیُ دطچٓ
آ٘سض ٜثبظٖ زض ٔدّٝی وبی ٝز ٚؾیٕٙب قىُ ٌطفز  ٚزض ازأ ،ٝؾیٕٙبی آٖٞب زض زٝٞی قهز زض ػُٕ ثؿظ
2
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٘ظطیبر ؾیٕٙبییقبٖ زض وبیٔ ٝحؿٛة ٔیقس .دؽ زض ٞط ز ٚقىُ ،ثٝضغٓ ٔربِفز ثب ٟ٘بزٞبی ؾٙشی ٘ ٚظبْ
سِٛیس فیّٓ زض ظٔب٘ٝی ذٛزقبٖ ،خٕؼی ٔشكىُ ٕٞ ٚؿ ٛچ ٝزض ٘ظط  ٚچ ٝزض ػُٕ قىُ ٌطفز و ٝسٛا٘ؿز
ٕٟٔشطیٗ خطیب٘بر ؾیٕٙبیی زض سبضید ؾیٕٙب ضا قىُ زٞس .أب ٔٛج ٘ ٛؾیٕٙبی ایطاٖ ٔشكىُ اظ افطازی ثٛز
وٞ ٝطوساْ زغسغٝی فطزی ٔكرم زض ٍ٘ب ٜثٙٞ ٝط  ٚخبٔؼٝی ظٔبٖ ذٛز زاقشٙس  ٚسٟٙب ثربعط ٘بٕٞؿٛیی
آثبضقبٖ ثب خطیب٘بر ؾیٕٙبی ثس٘ ٝیب ػٕسسبً فیّٕفبضؾی شیُ ػٛٙاٖ ٚاحس «ٔٛج ٘ »ٛلطاض ٌطفشٝا٘س .اظ ایٙطٚ
«ٔٛج ٘ ٛؾیٕٙبی ایطاٖ» خطیب٘ی یىذبضچ ٝثحؿبة ٕ٘یآیس ثّىٔ ٝبحهُ آثبض دطاوٙسٜای اؾز و ٝح َٛیه
ٔحٛض ٔكرم لطاض ٔیٌیط٘سٔ :ربِفز ثب خطیبٖ ؾیٕٙبیی حبوٓ یب ٕٞبٖ «فیّٕفبضؾی» .اٌط ایٗ ٔإِف ٝضا
ٚیػٌی ثبضظ ٔٛج ٘ ٛؾیٕٙبی ایطاٖ ثسا٘یٓ ،ایٗ خطیبٖ وبٔالً ثب خطیب٘بر ٔكبث ٝاضٚدبیی ظٔبٖ ذٛزـ ٕٞؿٛیی
زاضزٛٔ .ج ٘ ٛفطا٘ؿ ٚ ٝاٚثطٞبٚظٖ إِٓبٖ ٘یع زض ّٝٞٚی أ َٚربِفز ثب ؾیٕٙبی ضؾٕی ظٔبٖ ذٛزقبٖ ضا
اِٛٚیز ذٛز ٔؼطفی وطز٘س .زض ثیب٘یٝی اٚثطٞبٚظٖ و ٝسٛؾظ ؾیٕٙبٌطاٖ خٛاٖ إِٓب٘ی ٕٞچٞ ٖٛطسعٚي،
اِىؿب٘سض ٌّٛو ،ٝفبؾجیٙسض ،قِٙٛسٚضف ٛ٘ ...ٚقش ٝقس ٔربِفز ثب ؾیٕٙبی اظ ضٔك افشبزٜی إِٓبِٖ آ٘عٔبٖ ػّٙبً
ثیبٖ قس ٜاؾز .زض ایٗ ٔیبٖ یه سفبٚر ذیّی ػٕسٔ ٜیبٖ ٔٛج ٘ ٛؾیٕٙبی ایطاٖ  ٚایٗ ز ٚخطیبٖ ٚخٛز زاضز.
ٔٛج ٘ ٛؾیٕٙبی ایطاٖ ثطذالف ٕٞشبیبٖ اضٚدبییاـ ؾیٕٙبی لجُ اظ ذٛزـ ضا آ٘مسضٞب ث ٝػٛٙاٖ أٍِ ٛس ٘ظط
٘ساقز  ٚچ ٝاظ حیث فطْ  ٚچٔ ٝحشٛا ؾؼی زض ایدبز فبنّٝای اؾبؾی ثب ؾیٕٙبی ثس٘ ٝزاقش ٝاؾزٛٔ« .ج ٘ٛ
ؾیٕٙبی ایطاٖ» ثیف اظ ایٙى ٝدسیسٜای ؾیٕٙبیی ثبقس دسیسٜای اخشٕبػی اؾز .چطا و ٝزٚضاٖ دطفطاظ ٘ ٚكیت
سبضید ؾیبؾی  ٚاخشٕبػی ایطاٖ اظ اٚایُ زٝٞی چ ُٟسب ٔمغغ ا٘مالة  57ظٔیٝٙی ٔٙبؾجی ثطای ذّك آثبضی
ثب ؾٛیٞٝبی سٛأٔبٖ اخشٕبػی ٙٞ ٚطی فطا ٓٞآٚضز ٜثٛز .دؽ ایٗ ػسْ اسىبء ث ٝخطیب٘بر ؾیٕٙبیی زٞٝٞبی
ٌصقشٕٞ ٚ ٝچٙیٗ سؼٟس اخشٕبػی ٘بقی اظ فطاظ٘ٚكیتٞبی ؾیبؾی  ٚاخشٕبػی آ٘عٔبٖ ٔٛج ٘ ٛؾیٕٙبی ایطاٖ
ضا ٔشأثط اظ دسیسٜٞبی اخشٕبػی ظٔب٘ٝی ذٛز وطز ٜاؾز.
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ؾیٕٙبٌطاٖ ٌ٘ٛطای فطا٘ؿ ٝزض اٚاذط زٝٞی دٙدب ٜثب عطح ٔٛضٛػبر خسیس و ٝاسىبیكبٖ ؾیٕٙبی والؾیه
أطیىب  ٚآثبض ؾیٕٙبٌطا٘ی ٕٞچٞ ٖٛیچىبن یب خبٖ فٛضز ثٛز ٜاؾز ث ٝثیبٖ ٘ظطیبر ذٛز سحز ػٛٙاٖ «سئٛضی
ٔإِف» دطزاذشٙس« .سئٛضی ٔإِف» ٔسػی اؾز و ٝضزدبی ؾیٕٙبٌطاٖ ثطخؿشٝای ٕٞچٞ ٖٛیچىبن یب خبٖ
فٛضز یب ٞبٚاضز ٞبوؽ و ٝغَٞٛبی ؾیٕٙبی والؾیه ثكٕبض ٔیض٘ٚس زض سٕبْ آثبضقبٖ زیسٔ ٜیقٛز  ٚسٕبْ
فیّٓٞبی ایٙبٖ أضبی ؾبظ٘سٜی ٔكرهی ضا دبی ذٛز زاض٘س .زض٘شید ٝثطای ٔٛج ٘ٛییٞبی فطا٘ؿٛی ثبظذٛا٘ی
آثبض ؾیٕٙبیی لجُ ذٛزقبٖ یب ٕٞبٖ ؾیٕٙبی والؾیه اظ إٞیز ظیبزی ثطذٛضزاض ثٛز ٜاؾزٍ٘ .ب ٜایكبٖ ثٝ
ؾیٕٙبی لجُ اظ ذٛز ثٞٝیچ ٚخ ٝؾّجی ٘جٛز ثّى ٝثب اؾشفبزٜی ٔدسز  ٚضٚظآٔسوطزٖ سىٙیهٞب  ٚحشی
ٔحشٛای آثبض والؾیه سبضید ؾیٕٙب ث ٝاثساػبر ظیبزی زض فیّٓٞبیكبٖ زؾز ظز٘س .أب سٕبْ ایٗ ٘ٛآٚضیٞب
ضیك ٝزض ؾیٕٙبی لجُ اظ ذٛزقبٖ زاقش ٝاؾز .زض ٔمبیؿٝی ٕٞیٗ خطیبٖ ثب «ٔٛج ٘ ٛؾیٕٙبی ایطاٖ» ثٝ
ذٛثی خٟز ػىؽ حطوز ؾیٕٙبٌطاٖ ٔٛج ٘ٛی ایطا٘ی ٔكرم ٔیقٛز .ؾیٕٙبی فیّٕفبضؾی ٘مغٝی اسىبی
ٔحىٕی ثطای ایٗ زؾش ٝاظ ؾیٕٙبٌطاٖ ٘ٛآٚض ثحؿبة ٕ٘یآٔسٕٟٔ .شطیٗ زِیُ آٖ ٘یع فبنّٝی ظیبز فیّٓٞبی
یبزقس ٜثب ٚالؼیز اخشٕبػی ضٚظ وكٛض ثٛز .ؾیٕٙبی فیّٕفبضؾی ثب اضائٝی سیخٞبی ٔكرم ،وّیكٝای ٚ
سىطاضی ٕٞب٘ٙس حبخیثبظاضی ،والٜٔرّٕیِٛ ،عی٘ ،بٔطز ،فبحكٔ ،ٝبزض  ...ٚأىبٖ اضسجبط ٚالؼی ثب قطایظ
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سبضیری  ٚاخشٕبػی ضٚظ ضا ثطای ٔربعت فطإ٘ ٓٞیوطزٕٞ .یٗ ٍ٘بٔ ٜحسٚز ث ٝػٙبنط ؾیٕٙبیی ٔب٘ٙس وبضاوشط
یب ٔٛلؼیز ٔٙدط ث٘ ٝبزیسٌٜطفشٗ ػٙبنط زیٍط سكىیُ زٙٞسٜی خبٔؼٝی ضٚظ ایطاٖ ٔیقس .اظ عطف زیٍط
ایٌٗ ٝ٘ٛفیّٓٞب اظ ؾیبؾزٞبی سٛؾؼٝعّجب٘ٔ ٚ ٝسض٘یعاؾیٔ ٖٛس ٘ظط حىٔٛز دّٟٛی زٚض ثٛز٘سٌٛ .یی سٟٙب
ا٘شظبضی و٘ ٝظبْ حبوٓ اظ ؾیٕٙب ثؼٛٙاٖ ضؾب٘ٝای ؾطٌطْوٙٙس ٚ ٜزض زؾشطؼ سٛز ٜزاقز ٕٞیٗ ؾطٌطٔی
نطف  ٚزٚضوطزٖ ٔربعت اظ ٚالؼیبر ضٚظ ثٛز ٜاؾز .اِجش ٝوٓ وٓ  ٚدؽ اظ ا٘مالة ؾفیس ٔس ٘ظط قبٕ٘ ٜبیف
ٚخ ٜٛسٛؾؼٔ ٚ ٝسض٘یعاؾی ٖٛایطاٖ زض زٚضاٖ دّٟٛی ز ْٚوٕی إٞیز دیسا وطز .أب ثیف اظ ایٙى ٝؾیٕٙبی
ثس٘ٝی سدبضی زاؾشبٌٖ ٛثرٛاٞس ایٗ خطیبٖ ضا ثسٚـ ثىكس ،فیّٓٞبی ؾفبضقی و ٝثیكشط زض لبِت ٔؿشٙس
ػطضٔ ٝیقس٘س (ٔب٘ٙس ٔٛضز دیكشط شوطقسٜی «ثبز نجب» یب ٔؿشٙسٞبی قطوز ٘فز و ٝوٕذب٘ی ٌّؿشبٖ یىی
اظ ؾبظ٘سٌبٖ آٖ ثٛز) ٚظیفٝی ٕ٘بیف ایٗ ٚخ ٝاظ ایطاٖ زٚضاٖ دّٟٛی ز ْٚضا ثط ػس ٜزاقشٙس .ایٗ أط ٘بقی اظ
٘ٛػی سجرشط حبوٓ ثط ٘ظبْ قبٙٞكبٞی ثٛز و ٝسٛز ٜضا زض فبنّٝی ظیبزی ثب حبوٕیز ٔیزیس  ٚث ٝایٗ قىُ
ٍ٘بٞی اظ ثبال ث ٝخبٔؼٔ ٚ ٝطزْ زاقزٌٛ .یی زضن سٛؾؼ ٚ ٝدیكطفز ٔ ٚسض٘یش ٝثطای فط ًٙٞسٛز ٜأىبٖدصیط
٘جٛز ٔ ٚسض٘یعاؾی ٖٛسٟٙب ثهٛضر أطی فطٔبیكی زض ایطاٖ أىبٖدصیط ثٛز ٜاؾز .دؽ ٕٞبٖ ثٟشط و ٝؾیٕٙبی
سدبضی  ٚػبٔٝدؿٙس ضا ٜذٛز ضا ثطٚز  ٚث ٝثبظسِٛیس وبضاوشطٞبی سىطاضی  ٚؾبز ٚ ٜلبثُ ف ٟٓثطای سٛزٜی ػٛاْ
ثذطزاظز .اؾشفبزٜی زیٍطی و ٝزؾشٍب ٜحبوٓ دّٟٛی اظ ؾیٕٙب ٔیوطز ثطٌعاضی خكٗٞب  ٚخكٛٙاضٜٞبیی
ٕٞب٘ٙس «خكٛٙاضٜی فیّٓ سٟطاٖ»  ٚزػٛر اظ ؾیٕٙبٌطاٖ ٔغطح اضٚدبیی  ٚأطیىبیی ثٛز .ثٛ٘ ٝػی سٟٙب ظٔیٝٙی
اضسجبط ثب ؾیٕٙبی ز٘یب زض ٕٞیٗ زػٛرٞب ذالنٔ ٝیقس .آ٘ ٟٓنطفبً ثٙٔ ٝظٛض ٕ٘بیف خالَ  ٚقٛوز ٘ظبْ
قبٙٞكبٞی ٔ ٚیُ  ٚاضازٜی آٖ ثٔ ٝسض٘یعاؾ ٖٛفطٍٙٞیٞ .طچٙس زؾشٍب ٜدّٟٛی زض سٟی ٚ ٝؾبذز چٙس فیّٓ
اظ چٙس وبضٌطزاٖ ٔغطح ز٘یب ٘مف زاقز (ٔب٘ٙس «ر ٔثُ سمّت» آذطیٗ ؾبذشٝی اٚضؾِٚ ٖٛع یب «ثیبثبٖ
سبسبضٞب»  ٚیب «قتٞبی ػطثی» ؾبذشٝی دبظِٚیٙی) أب ایٗٞب زض ضاؾشبی سٛؾؼٝی ٙٞط  ٚنٙؼز ؾیٕٙب زض
ایطاٖ ٘جٛز ثّى ٝفمظ ٚخٟی ٕ٘بیكی اظ ػاللٝی ٘ظبْ دّٟٛی ث ٝسٛؾؼ ٝفطٍٙٞی ٙٞ ٚط ضا ث ٝضخ ٔیوكیس.
«ٔٛج ٘ »ٛزض ٔمبیؿ ٝثب ایٗ ز ٚخطیبٖ (ؾیٕٙبی فیّٕفبضؾی  ٚؾیٕٙبی ؾفبضقی زؾشٍب ٜدّٟٛی) ثؼٛٙاٖ
خطیبٖ ؾ ْٛؾیٕٙبی لجُ اظ ا٘مالة ثحؿبة ٔیآیس .اِجش ٝخطیب٘ی و ٝزؾزا٘سضوبضاٖ آٖ ثب آٌبٞی خٕؼی زض
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لبِت سكىّی ٕٞؿ ٚ ٛشیُ ٌفشٕب٘ی ٔٙؿدٓ آٖضا قىُ ٘ساز٘س ثّىٔ ٝدٕٛػٝی آثبض ؾیٕٙبیی ایكبٖ زض وٙبض
یىسیٍط  ٚؾٕز  ٚؾٛی ٔربِف آٖٞب ثب ؾیٕٙبی ضؾٕی  ٚثس٘ ،ٝث ٝآٟ٘ب ؾیٕبی چیعی چ ٖٛیه «ٔٛج ٘»ٛ
ثركیس.

تفاوتهای عمده موج نو و فیلمفارسی
ثب ٔغبِؼٝی آثبض ؾیٕٙبٌطاٖ ٌ٘ٛطا زض اٚاذط زٝٞی چ ُٟسب ٔمغغ ا٘مالة  57ث ٝیه زؾشٝثٙسی سبْ ٚ
ٔكرهی ٕ٘یسٛاٖ ضؾیس .احٕس عبِجی٘ػاز زض وشبة «یه اسفبق ؾبز »ٜوُ فیّٓٞبی ٔٛج ٘ ٛضا ث ٝز ٚزؾشٝ
سمؿیٓ وطز ٜاؾز « :خجٟٝی فیّٓٞبی قرهی  ٚا٘شعاػی ثب آثبضی ٔب٘ٙس ضٌجبض ،چكٕ ،ٝیه اسفبق ؾبز،ٜ
قبظز ٜاحشدبة ،زایطٔ ٜیٙب  ٚدؿشچی ٚ ،خجٟٝی فیّٓٞبی ثب ؾٛیٞٝبی دطضً٘ اخشٕبػی  ٚسدبضی ٔب٘ٙس فطاض اظ
سّ ،ٝؾٝلبح ،ذساحبفظ ضفیك ،عٛلی ،ضضب ٔٛسٛضی ٌٛ ٚظٖٞب و ٝاغّت سحز سأثیط ٔٛفمیز ػظیٓ «لیهط»
ؾبذشٔ ٝیقس٘س ».أب اؾبؼ ایٗ زؾشٝثٙسی چیؿز؟ ایٙى ٝزٔ ٚمِٝٛی وّی فیّٓٞبی ا٘شعاػی  ٚاخشٕبػی ضا
ثطای ایٗ زؾشٝثٙسی زض ٘ظط ثٍیطیٓ ٘ٛػی ؾبزٜؾبظی  ٚحشی سمّیُ ٔبخطاؾز .چطا و ٝزض زَ ایٗ ز ٚزؾشٝ
ٔیسٛاٖ زؾشٞٝبی زیٍطی ضا ٘یع خسا وطز .فیّٓٞبی ٔٛج ٘ ٛاظ ؾٙٔ ٝظط ثب ؾیٕٙبی فیّٕفبضؾی ٔشفبٚر ثٛز.
زاؾشبٖٛٔ ،لؼیز  ٚوبضاوشط .ؾیٕٙبی فیّٕفبضؾی اظ زاؾشبٖٞبیی ؾبز ،ٜسىطاضی  ٚثب ؾط٘ٛقشی ٔؼّ ْٛاؾشفبزٜ
ٔیوطز٘س .اٌط سٕبْ فیّٓٞبی ایٗ ؾیٕٙب ضا وٙبض یىسیٍط لطاض زٞیٓ زض ٟ٘بیز ث ٝز ،ٚؾ ٝزاؾشبٖ یىؿبٖ ٚ
سىطاضی ٔیضؾیٓ و ٝزائٓ زض ایٗ زؾش ٝاظ فیّٓٞب سىطاض قس ٜاؾز .زاؾشبٖٞبیی خٍّٕی ػبٔٝدؿٙس٘س ٚ
ثیٔبی ٚ ٝثطی اظ ظطایف زضأبسیه و ٝسٟٙب ثطای ؾطٌطْوطزٖ ٔربعجب٘ی ثب ؾطٔبیٝی فطٍٙٞی ٘بچیع ؾبذشٝ
ٔیقس٘س .زض ٔمبثُ ،ؾیٕٙبٌطاٖ ٌ٘ٛطا ثب سٛخ ٝث ٝایٙى ٝخطیب٘بر ؾیٕٙبیی ضٚظ ضا زضوٙبض ؾبیط ٙٞطٞب ز٘جبَ
ٔیوطز٘س دشب٘ؿیُ ذٛثی ثطای ٔمبثّ ٝثب ایٗ ٚضؼیز زاقشٙس.
یىی اظ ٕٟٔشطیٗ ٚیػٌیٞبی ؾیٕٙبی ٔٛج ٘ ٛدی٘ٛس سٍٙبس ًٙآٖ ثب ازثیبر ثٛز .زٝٞی چ ُٟاظ ٘ظط ٕٞعٔب٘ی
حضٛض  ٚفؼبِیز وبضٌطزا٘بٖ ٌ٘ٛطا ٛ٘ ٚیؿٙسٌبٖ دیكط ٚزض ازثیبر ایطاٖ عالییسطیٗ زٝٞی فطٙٞ ٚ ًٙٞط ایٗ
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ؾطظٔیٗ زض نسؾبَ اذیط ثكٕبض ٔیضٚز٘ .ؿّی و ٝچ ٝث ٝنٛضر ٔطاٚزار ضٚظٔط ٚ ٜاخشٕبػی  ٚچ ٝزض لبِت
ٕٞىبضیٞبی ٙٞطی ٕٛٞاض ٜیىسیٍط ضا حٕبیز ٔیوطز٘س٘ .بْٞبیی ٕٞچ ٖٛغالْحؿیٗ ؾبػسیٛٞ ،قًٙ
ٌّكیطیٔ ،حٕٛز زِٚز آثبزی ،احٕس قبّٔ ٛزضوٙبض ٘بنط سمٛایی ،زاضیٛـ ٟٔطخٛیی ،ث ٕٟٗفطٔبٖ آضا ،اثطاٞیٓ
ٌّؿشبٖ  ...ٚثرٛثی ٌٛا ٜایٗ ٔسػبؾز .زض ایٗ ٔیبٖ آثبض ٕٟٔی اظ ٘ٛیؿٙسٌبٖ ٔؼشجط آٖظٔبٖ سٛؾظ
فیّٕؿبظٞبی ٌ٘ٛطا ث ٝضٚی دطز ٜضفزٔ .ب٘ٙس «زایطٔ ٜیٙب» ٌ« ٚب »ٚؤ ٝحهٕٞ َٛىبضی غالٔحؿیٗ ؾبػسی ٚ
زاضیٛـ ٟٔطخٛیی ثٛز .یب «آضأف زض حضٛض زیٍطاٖ» و ٝزض آٖ ؾبػسی ثب سمٛایی ثٕٞ ٝىبضی دطزاذز.
«سٍٙؿیطِ» نبزق چٛثه ضا أیط ٘بزضی ث ٝضٚی دطز ٜثُطز .ث ٕٟٗفطٔبٖآضا اظ «قبظز ٜاحشدبة» ٛٞقًٙ
ٌّكیطی فیّٓ ؾبذز .اثطاٞیٓ ٌّؿشبٖ ٘یع «اؾطاض ٌٙح زضٜی خٙی» ضا زض ٞط ز ٚفطٔز فیّٓ  ٚزاؾشبٖ ػطضٝ
وطز .سبضید ؾیٕٙبی ایطاٖ زض ٞیچ ٔمغغ زیٍطی قبٞس چٙیٗ زضذكف ذیطٜوٙٙسٜای ثٛاؾغٝی دی٘ٛس ثب
ازثیبر ٘جٛز ٜاؾز .اِجش ٝزِیُ ایٗ ا٘مغبع فمظ ث ٝخطیب٘بر ؾیٕٙبیی ثبظ ٕ٘یٌطزز .دؽ اظ زٝٞی چ ُٟسب ثٝ
أطٚظ زض ػطنٝی ازثیبر ٘یع زیٍط قبٞس ظٟٛض ٘ٛیؿٙسٌبٖ ثعضٌی ٕٞچ ٖٛؾبػسیٌّ ،كیطی ،چٛثه ...ٚ
٘جٛزٜایٓ .دؽ حطوز اظ ؾٕز زاؾشبٖٞبی ؾبز ٜثب ؾٛغٜٞبی سىطاضیٔ ،جشصَ  ٚزْزؾشی ث ٝزاؾشبٖٞبیی
دُطسٙف  ٚزضأبسیع ،ٜؾٛغٜٞبیی چٙسٚخٟی  ٚزغسغٙٔٝس وٛٔ ٝلؼیز ا٘ؿبٖ ایطا٘ی ضا ٔس٘ظط زاقز  ٚثطای
ٔربعت ذٛز ایدبز چبِف ٔیوطز ٚیػٌی ٔ ٟٓزاؾشبٖدطزاظی ؾیٕٙبی ٔٛج ٘ ٛایطاٖ ثٛز ٜاؾز.
ٔٛلؼیز یب ٚضؼیز زض ؾیٕٙبی ثس٘ ٚ ٝزض ٔمبثُ ؾیٕٙبی ٔٛج ٘ ٛچٍ ٝ٘ٛثبظسبة یبفش ٝاؾز؟ زض ٔغبِؼٚ ٝ
ثطضؾی فیّٓٞبٛٔ ،لؼیز ػٕسسب ث ٝز٘جبَ زاؾشبٖ ٔیآیس .یؼٙی ایٗ زاؾشبٖ ٚ ٚض٘س ضٚایز اؾز و ٝزض سكریم
 ٚسؼییٗ ٔٛلؼیز ٟٔٓسطیٗ ؾ ٟٓضا زاضز .ؾیٕٙبی فیّٕفبضؾی ث ٝسجغ ٍ٘ب ٜسدبضی ٞیچٌ ٝ٘ٛضؾبِز اخشٕبػی
ضا ثطای ذٛز لبئُ ٘جٛزٔ .ربعجبٖ ایٗ ؾیٕٙب فمظ زِجؿشٝی خٙجٝی ؾطٌطْوٙٙسٜی فیّٓٞب ٔیقس٘س .آٟ٘ٓ
ثٛاؾغٝی ٕ٘بیف ٔٛلؼیزٞبی ثؿیبض ؾغحی .زضن ایٗ ٔٛلؼیزٞب ٘یبظی ث ٝسفىط  ٚایدبز چبِف ثطای
ٔربعت ٘ساقز .ؾیٕٙب ثطای ایٗزؾش ٝاظ ٔربعجیٗ سٟٙب ٔحّٕی ثطای ذٛـٌصضا٘ی ،ذٙسیسٖ  ٚزٚضی اظ
ٔكىالر ضٚظٔط ٜثٛز .زض ٘شیدٞ ٝطچ ٝفب٘شعی غیطٚالغٌطایب٘ٝی آٖ ثیكشط ٔیثٛز اضظـ ثیكشطی ثطای ٔربعت
زاقز .اظ عطف زیٍط اضظـ ٔس٘ظط سِٛیسوٙٙسٌبٖ ؾیٕٙب ،یؼٙی د َٛثیكشط  ٚض٘ٚك الشهبزی ثبالسط ضا سٛأٔبٖ
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سأٔیٗ ٔیوطز .اعالق ٚاغٜی فب٘شعی ثٛٔ ٝلؼیزؾبظیِ فیّٓٞبی خطیبٖ فیّٕفبضؾی ثٚ ٝاؾغٝی ٕٞیٗ
زٚضیخؿشٗ سبْ  ٚسٕبْ اظ ٚالؼیز اخشٕبػی ضٚظ خبٔؼٔ ٝؼٙبزاض ٔیقٛزٔ .إِفٝی زیٍطی وٙٔ ٝدط ثٝ
فبنٌّٝطفشٗ ٔٛلؼیزٞبی فیّٕفبضؾی اظ ٚالؼیبر ضٚظ اخشٕبػی ٔیقس ٚخٛ٘ ٝؾشبِػیه ایٗ آثبض اؾز .ایٗ
٘ٛؾشبِػی چ ٝزض لبِت زاؾشبٖ  ٚچٛٔ ٝلؼیز  ٚحشی وبضاوشط لبثُ ضزیبثی اؾزٔ .ربعت ایٗ ؾیٕٙب غطق زض
قبزی ٘بقی اظ زاؾشبٖ فیّٓ ٘ٛػی غٓ اظ زؾز ضفشٗ ؾٙزٞبی وٛچٝثبظاضی ٌصقش ٝضا ٘یع ٔیذٛضز .ایٗ
ٕٟٔشطیٗ سىٙیه فیّٕفبضؾی ثطای غطلٝقسٖ زض ٘ٛؾشبِػی  ٚاظ عطفی ٕٟٔشطیٗ دی٘ٛس آٖ ثب فب٘شعی ث ٝحؿبة
ٔیآیس .ؾیٕٙبی ٔٛج ٘ ٛض٘ٚسی ػىؽ ایٗ خطیبٖ ضا زض دطزاذز ٔٛلؼیز دیف ٌطفش ٝثٛز .دی٘ٛس ثب ٚالؼیز
اخشٕبػی ٕ٘ ٚبیف الیٞٝبیی دٟٙبٖ اظ ایٗ ٚالؼیز ٚیػٌی ثبضظ فیّٓٞبی ٔٛج ٘ ٛثٛز .حشی آثبضی و ٝزض
زؾشٝثٙسی ایٗ ؾیٕٙب خع ٚفیّٓٞبی ا٘شعاػی ثحؿبة ٔیآٔس٘س ثبظ  ٓٞدی٘ٛس ٔكرهی ثب ٚالؼیز اخشٕبػی
ضٚظ خبٔؼٝی ایطاٖ زاقشٙس .ثبظٕ٘بیی ٚالؼیز اخشٕبػی زض ؾیٕٙب ٌب ٜثب ٕ٘بیف ثیدطزٜی آٖ زض لبِت فیّٓٞبی
ضئبِیؿٓ اخشٕبػی اسفبق ٔیافشس (ٔب٘ٙس فیّٓ «زایطٜی ٔیٙب» اثط زاضیٛـ ٟٔطخٛیی)  ٚیب ایٙى ٝثبیس زض الیٞٝبی
ظیطیٗ اثط ث ٝز٘جبَ آٖ ٌكزٔ( .ب٘ٙس فیّٓ «آضأف زض حضٛض زیٍطاٖ» ؾبذشٝی ٘بنط سمٛایی) .ؾٙز ؾیٕٙبی
ٔٛج ٘ ٛایطاٖ زض ٞط ز ٚنٛضر ذٛز ٚفبزاض ثٚ ٝالؼیز اخشٕبػی ضٚظ خبٔؼٝی ذٛز ثٛز ٜاؾزٕٟٔ .شطیٗ زِیُ
ٟٔدٛضثٛزٖ ایٗ ؾیٕٙب زض ظٔبٖ حیبر ذٛز زض ٔمبیؿ ٝثب فیّٕفبضؾی ٕٞیٗ سؼٟس اخشٕبػی آٖ ثٛز .ثبِغجغ
زؾشٍب ٜحبوٕٝی دّٟٛی ٞیچٌب ٜضٚی ذٛـ ث ٝخطیب٘بر ضٚقٙفىطی ٘كبٖ ٕ٘یزاز .حبَ ایٗ خطیب٘بر چ ٝزض
لبِت ٌطٜٞٚبی ؾیبؾی -اخشٕبػی ثٛز ٜثبقٙس  ٚیب زض زَ خبٔؼٝی ازثی آ٘عٔبٖ  ٚیب ٔب٘ٙس ؾیٕٙبی ٔٛج ٘ ٛوٝ
زض ٟ٘بیز ثٛاؾغٝی ٘ٛع ٍ٘ب ٚ ٜآثبض ػطضٝقس ٜخع ٚخطیب٘بر ضٚقٙفىطی سبضید اخشٕبػی ایطاٖ ثحؿبة ٔیآیس.
ض٘ٚس سٛلیف فیّٓٞبی ایٗ خطیبٖ (ٔب٘ٙس سٛلیف ٕٞیكٍی «اؾطاض ٌٙح زضٜی خٙی» یب «زایطٜی ٔیٙب») ٚ
ٟٔدٛضٌصاقشٗ آٟ٘ب ثٛاؾغٝی اذشهبل٘سازٖ ؾبِٗٞبی ٕ٘بیف فیّٓ زض ٔمبیؿ ٝثب آثبض فیّٕفبضؾی ػال ٜٚثط
ٍ٘ب ٜالشهبزی ٔطسدؼب٘ٝی اٞبِی ؾیٕٙبی ثسٌ٘ٛ ،ٝیبی ؾیبؾز حبوٓ ثط فط ًٙٞوكٛض سٛؾظ زْ ٚ
زؾشٍبٜٞبی دّٟٛی ٘یع ثٛز ٜاؾز.
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یىی زیٍط اظ فبوشٛضٞبی اؾبؾی  ٚسٕبیعثرف ؾیٕٙبی ٔٛج ٘ ٛثب ؾیٕٙبی ثس٘ٝی لجُ اظ ا٘مالة ٍ٘بٔ ٜشفبٚر
ث ٝوبضاوشطٞب یب قرهیزؾبظی غیطٔشؼبضف اؾزٞ .طچ ٝقرهیزٞب زض ؾیٕٙبی ثس٘ ٚ ٝفیّٕفبضؾی ثطٌطفش ٝاظ
یىی ز ٚسیخ ٔكرم اخشٕبػی ثٛز و ٝػٕسسبً زض ٚالؼیز اخشٕبػی یب ث ٝسٕبٔی اظ ثیٗ ضفش ٚ ٝیب ض٘ٚسی ض ٚثٝ
ظٚاَ ضا عی ٔیوطز٘س  ٚسٟٙب ثطآٚضزٜوٙٙسٜی ذظ زاؾشب٘ی ؾبز ٚ ٜؾغحی ٔس٘ظط فیّٓؾبظٞب ثٛز٘س،
قرهیزٞبی ؾیٕٙبی ٔٛج ٘ ٛزض دی٘ٛس سٍٙبس ًٙثب ٔٛلؼیز ٔس٘ظط ؾیٕٙبٌطاٖ  ٚثطآٔس ٜاظ دیچیسٌیٞبی
زضأبسیه ذٛزِ فیّٕٙبٔ ٝظٟٛض ٔیوطز٘س .زض یه سؼطیف وّی فیّٕفبضؾی ٕٛٞاض ٜث ٝسیخؾبظی دطزاذشٚ ٝ
قرهیزؾبظی اؾبؾبً زؾشبٚضز ٔٛج ٘ ٛزض ؾیٕٙبی ایطاٖ اؾز .ثب سٛخ ٝث ٝاِقطاف ؾیٕٙبٌطاٖ ٔٛج ٘ ٛثٝ
خطیبٖٞبی ضٚظ ؾیٕٙبیی ظٔبٖ ذٛزقبٖ و ٝزض ضأؼ آٖ خطیبٖٞبی ؾیٕٙبی ٔسضٖ اضٚدب لطاض زاقز ،دی٘ٛس ثب
ٔسض٘یؿٓ ثطای قٕبضی اظ ایٗ ؾیٕٙبٌطاٖ إٞیز ظیبزی یبفز .أب ٕ٘بیف ٚخٔ ٜٛسض٘یش ٝزض فیّٓٞبی ایٙبٖ ٘ٝ
زض دطزاذز ٔٛلؼیز یب زاؾشبٖ ثّى ٝثیكشط زض قرهیزدطزاظی ٕ٘ ٚبیف وبضاوشطٞب اسفبق افشبز .وبضاوشطٞبی
ؾیٕٙبی ٔٛج ٘ ٛػٕسسبً یب ذٛزقبٖ وبضاوشطٞبیی ٔسضٖ ثحؿبة ٔیآیٙس  ٚیب زض ٔٛلؼیشی ٔسضٖ لطاض ٌطفش ٝیب
ایٙى ٝزض زَ ٔٙبؾجزٞبی ضٚظ  ٚزض زَ ٔسض٘یعاؾی ٖٛآٖ ظٔبٖ خبی ٌطفشٝا٘س .اٌط ؾیٕٙبی ٔٛج ٘ ٛضا
ؾیٕٙبیی ضٚقٙفىطا٘ ٝثسا٘یٓ ث ٝعجغ آٖ ثیكشط فیّٓٞبی ایٗ خطیبٖ ٍ٘بٞی ا٘شمبزی ث ٝاٚضبع  ٚاحٛاَ
خبٔؼٝی ظٔبٖ ذٛز زاقشٝا٘س .اظ ایٗضٛٔ ٚاخٟٝی آٖٞب ثب ٔسض٘یعاؾی ٖٛظٔب٘ٝی ذٛزقبٖ ؾٕزٚؾٛیی ا٘شمبزی
زاقش ٝاؾز .زض ٍ٘ب ٜث ٝوبضاوشط  ٚثب زض٘ظط ٌطفشٗ زؾشٝثٙسی وّی فیّٓٞبی ا٘شعاػی  ٚفیّٓٞبی اخشٕبػی
ثطای خطیبٖ ٔٛج ٘ ٛؾیٕٙبی ایطاٖ ٔیسٛاٖ ز ٚزؾش ٝوبضاوشط زض ٘ظط ٌطفز .وبضاوشطٞبیی ٔسضٖ و ٝثیكشط
ؾٛیٝی ا٘شعاػی ایٗ خطیبٖ ضا دٛقف ٔیزٙٞس  ٚوبضاوشطٞبی ضئبَ و ٝاظ ثغٗ ٔٙبؾجزٞبی ٚالؼی خبٔؼٝ
ثیط ٖٚآٔسٜا٘س .ذّك وبضاوشطٞبی ٔسضٖ زض فیّٓٞبیی ٕٞچ« ٖٛذكز  ٚآی ( »ٝٙاثطاٞیٓ ٌّؿشبٖ)1343 ،
«آضأف زض حضٛض زیٍطاٖ» « ٚضٌجبض» (ثٟطاْ ثیضبیی )1351 ،زیسٔ ٜیقٛز .ایٗ وبضاوشطٞب ٔ ٓٞشأثط اظ
زضن فیّٓؾبظ اظ ٔسض٘یعاؾی ٖٛخبٔؼٝی ذٛز ٔ ٓٞ ٚشأثط اظ خطیب٘بر ٔسضٖ ؾیٕٙبی اضٚدب  ٚوبضاوشطٞبی ٔسضٖ
فیّٓٞبی اضٚدبیی زض آٖظٔبٖ ثٛزٜا٘سٔ .ب٘ٙس لطاثز ٘ ٚعزیىی قرهیزٞبی فیّٓ «آضأف زض حضٛض زیٍطاٖ»
ث ٝوبضاوشطٞبی فیّٓٞبی ؾیٕٙبی ٔٛج ٘ ٛفطا٘ؿ ٚ ٝیب سأثیطدصیطی قرهیزدطزاظی زض فیّٓ «ذكز  ٚآی »ٝٙاظ
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قرهیشٟبی ؾیٕٙبی آ٘ش٘ٛی٘ٛی .زضن  ٚسحّیُ ایٌٗ ٝ٘ٛاظ وبضاوشطٞب ٔؿشّعْ ثطزاقز ضٚا٘ىبٚا٘ ٚ ٝؾٛیٞٝبی
ٔ ٟٓا٘ؿبٖ ٔسضٖ زض ٍ٘ب ٜفیّٓؾبظاٖ ؾیٕٙبی ٔسضٖ اضٚدب اؾز .ػٕسٜسطیٗ ٚیػٌیٞبی ضٚا٘ی  ٚقرهیشی
وبضاوشطٞبی ؾیٕٙبی ٔسضٖ اضٚدب ا٘عٚاعّجی ،افؿطزٌی ،سٟٙبیی  ٚاظذٛزثیٍبٍ٘ی اؾز و ٝاِجش ٝثس ٖٚقه
ٔشأثط اظ قطایظ ا٘ضٕبٔی اضٚدبی دؽ اظ خ ًٙخٟب٘ی ز ٚ ْٚثحطاٖٞبی حبنُ اظ آٖ اؾز .ثبِغجغ سؼٕیٓ ایٗ
ٚیػٌیٞب ث ٝوبضاوشط ایطا٘ی ٔؿشّعْ زضن زضؾز اظ قطایظ سبضیری خبٔؼٝی ایطاٖ  ٚسأثیطدصیطی اظ ض٘ٚس
ٔسض٘یعاؾی ٖٛآٖ ثٛز .قىبف ٘بقی اظ ایٗ ٔسض٘یعاؾٛیٗ زض الیٞٝبی ٔرشّف خبٔؼ ٝأىبٖ ا٘غجبق  ٚزضن
نحیح اظ ایٗزؾش ٝوبضاوشطٞب ضا ثطای ٔربعت فطا ٓٞوطز ٜثٛز .دؽ ذّك وبضاوشطٞبی ٔسضٖ زض ایٗزؾش ٝاظ
فیّٓٞب ٔشأثط اظ ٔسض٘یعاؾی ٖٛحبوٓ ثط خبٔؼٙٔ ٚ ٝغجك ثط اضازٜی زؾشٍب ٜدّٟٛی ثٛز ٜاؾزٞ .طچٙس چ ٝزض
ٔسَ اضٚدبیی  ٚچ ٝزض فیّٓٞبی ایطا٘ی وبضاوشط ٔسضٖ ؾٕزؾٛیی ا٘شمبزی ٘ؿجز ث ٝسحٛالر ٔسض٘یش ٝزاضز .أب
ذٛز ایٗ وبضاوشط ٔحهٔ َٛسض٘یش ٝاؾز .ثٞٝطحبَ زض ؾیٕٙبی زاؾشب٘ی ضز ٔسض٘یعاؾی ٖٛسبضیری آٖ زٚضاٖ ضا
زض فیّٓٞبی ٔٛج ٘ٔ ٛیسٛاٖ یبفز.
14

زؾشٝی ثؼسی وبضاوشطٞبی اخشٕبػی ٞؿشٙس .ایٙبٖ ٕ٘بیٙسٜی ٍ٘ب ٜضئبِیؿشی فیّٓؾبظ ث ٝؾیٕٙب سّمی
ٔیق٘ٛس .فیّٓٞبیی ٔب٘ٙس «لیهط»« ،زایطٜی ٔیٙب»« ،وٙس« ،»ٚظیط دٛؾز قت»  ...ٚزض ذّك ٕ٘ ٚبیف
ایٗزؾش ٝاظ وبضاوشطٞب ؾطآٔس ٞؿشٙس .ایٗزؾش ٝاظ فیّٓٞب زض ٕ٘بیف خبٔؼٝی زٚضاٖ ذٛز ٚخ ٜٛضٚقٙفىطا٘ ٝضا
زض الیٞٝبی دٟٙبٖ لطاض زاز ٚ ٜػٕسسبً فضبیی ٘عزیه ث ٝفضبی سٛزٜی قٟطی  ٚػبٔ ٝضا ٔس٘ظط لطاض زازٜا٘س.
زض٘شید ٝقرهیزدطزاظیِ سحز سأثیط ایٗ فضب ٔٙدط ث ٝذّك وبضاوشطٞبیی قس و ٝثٚ ٝفٛض ٞ ٚطضٚظ ٜزض خبٔؼٝ
 ٚوٛچ ٚ ٝثبظاض ٕ٘ٞٝ٘ٛبی ٔكبث ٝآٖٞب ضؤیزدصیط ثٛز .ایٗزؾش ٝاظ وبضاوشطٞب وٕشط اظ فط ًٙٞثبالی لكط
ضٚقٙفىط  ٚفطٞیرش ٚ ٝیب ؾجه ظ٘سٌی عجمبر ٔطف ٝثطذٛضزاض ثٛز٘س .ضئبِیؿٓ ٔس٘ظط فیّٓؾبظ زض ٘كبٖزازٖ
فمط فطٍٙٞی  ٚالشهبزیِ سٛأٔبِٖ ایٗزؾش ٝاظ وبضاوشطٞب قىُ ٔیٌطفز .چطا وٚ ٝالؼیز اخشٕبػی آٖزٚضاٖ
٘بقی اظ سضبز ٔیبٖ دیكطفز ٔسض٘یش ٚ ٝقىبف عجمب٘ی  ٚاخشٕبػی ٔشأثط اظ آٖ ثٛز.
...
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ثطضؾی ؾیٕٙبی ٔٛج ٘ ٛلجُ اظ ا٘مالة ٔٙدط ث ٝزؾشٝثٙسیٞبی ٔشفبٚر ٌ ٚبٔ ٜشٙبلض اظ ایٗ آثبض قس ٜاؾز.
چطا و ٝؾیٕٙبی ٔٛج ٘ ٛزض ایطاٖ ٞیچٌب ٜثٌ ٝفشٕب٘ی یىذبضچٟ٘ ٚ ٝبزی ٝٙسجسیُ ٘كس .ثب ٚخٛز ایٙى ٝثؼس اظ
ا٘مالة ٘یع فیّٓؾبظا٘ی ٕٞچ ٖٛأیط ٘بزضی ،ضذكبٖ ثٙی اػشٕبز ٚ ،ویب٘ٛـ ػیبضی ٔشأثط اظ فیّٓؾبظاٖ
«اخشٕبػی» ٔٛج ٘ ٛزٝٞی چ ٚ ُٟدٙدب ٜظٟٛض وطز٘س  ٚزاضیٛـ ٟٔطخٛیی٘ ،بنط سمٛایی  ٚثٟطاْ ثیضبیی ٘یع
ث ٝفؼبِیز ذٛز ازأ ٝزاز٘س ِٚی ،ثب ایٛٔ ،ٕٟٝٙج ٘ ٛزیٍط ٔحُٕ چٙسا٘ی ثطای ازأٝی حیبر ذٛز ٘ساقز.
قبیس ٟٔٓسطیٗ زِیُ آٖ اضٕحالَ خطیبٖ ٔمبثُ آٖ یؼٙی فیّٕفبضؾی ثٛاؾغٝی ا٘مالة  57ثٛز .ؾیٕٙبی
ٔٛج ٘ ٛثؼٛٙاٖ خطیبٖ ٔمبثُ ؾیٕٙبی ضؾٕی  ٚفیّٕفبضؾی آیٝٙی ذٛثی ثطای سطؾیٓ ثركی اظ ٚالؼیبر
سبضیری  ٚاخشٕبػی زٚضاٖ ذٛز ثٛز ٜاؾزٞ .طچ ٝفیّٕفبضؾی ؾؼی زض ٚالؼیزٌطیعی زاقز ؾیٕٙبی ٔٛج ٘ٛ
زض سٕبْ ٚخٞٛف ذٛز ضا ٔشؼٟس ثٛٔ ٝاخ ٟٝثب خبٔؼٝی ذٛیف ٔیزا٘ؿز  ٚزض٘شید ٝزض ذّك وبضاوشط ٚ
ٔٛلؼیز ٘ٛػی دبیجٙسی ثٚ ٝالؼیز یب ٕٞبٖ ضئبِیؿٓ اخشٕبػی ضا ٔس٘ظط لطاض زاقز .اظ ایٙط ٚؾیٕٙبی ٔٛج ٘ٛ
لجُ اظ ا٘مالة  57ضا ثبیس زض قٕبض خطیب٘بر ضٚقٙفىطی خبٔؼٝی ایطاٖ ث ٝحؿبة آٚضز.
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