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  مGرذگهر و رفسمه همه ام

 RتساهPQوخ طقف تسMقاK هچنآ
 

 یا>گ »نمرون« Tرون تارطاخ

 ەدزناش گرب
 نا123قع. ما,لا :راتسار"و

 نیا رد .مراد و هتشاد ?لملا;:9ب یاهەا5ش3امن رد تک-, ه+ یدا)ز یهقالع

 ه+  .د:VگR ەدTا و دزومآR هPQجت ،ەدش انشآ اهیروآون ا+ ،درف اهەا5ش3امن

 نیا رد هک مدرکR ق̂)ش[ ;\اوجون نارود زا ار منادنزرف لWلد ;:9مه

 رد اههچ+ و ناریا رد زونه مدوخ هک;\امز abح .دننک تک-, اهەا5ش3امن

 ما5نم:Vب و رووناه ،تروفکنارف ه+ ات مداتسرفR طWل+ ناش3ارب ،دندوب اP(eمآ

 ناریا زا مه مدوخ ەاk .دننک ندTد اWند ,ا, رد اهەا5ش3امن نیا زا و هتفر

 یهنالاس ەا5ش3امن ه+ مmمه ا+ مه راlکT .متفرR اهەا5ش3امن نیا ه+

 .دوب شدوخ ̂عن رد اهن)qVbب زا Tp مرظن ه+ هک متفر تروفکنارف

 ادانا� رد Expo 67 مان ه+ ?لملا;:9ب ەا5ش3امن راylیا هک مدyWش ۱۹۶۷ لاس

 رqش رد و ،ا�ورا رد مفقوت .متفرگ طWل+ ادانا� ه+ رفس یارب مه نم .تسا�Pب

 هجوتم هک مدوب ;9bسش� لاح رد ،مدش هک امWپاوه راوس .دوب تروفکنارف

 .تسا هتسش� مرانک �دنص یور ،تماق دنل+ ات�س� ور ە;�Vس یدرم مدش



 ،دyWش هک ار »یاlگ« مان .دوب نqک شمان .درک ;�رعم ار شدوخ و داد تسد

 ناش̂�خ زا Tp را5نا .تسش� ش�اlل رب یدنخlل و نامشچ رد یداش قرب

 کشا زا رپ ش�امشچ ،مدWسرپ ار شرفس لWلد وا زا abقو .تسا ەدTد ار دوخ

 مشا+ ەدش شاabحاران ثعا+ هتس�ادان هکنیا زا نارگن نم .تس�Pگ و دش

ات�س� رفس لوط رد دع+ و تس3دژارت کT ش�اتساد تفگ .مدWسرپ ار تلع
�

 

 و لومتم یدرف �م رد و تسا �م لها هک درک ف)Pعت مTارب ،نامWنالوط

 ندWسر تردق ه+ زا س� اما ەدوب �\وخ راWس� �امتجا تWعقوم ا+ قفوم

اP(lقت هک �م ناTدوqی رگTد ا+ ەارمه ،وا نامرف ه+ و �انادlع
�

 طTا-, ،همه 

 کرت ه+ روبجم و جارخا �م زا ،دن£شاد اجنآ رد b¢فوم و بوخ یداصتقا

 ناملسم ناتسود ن)Pت§Wمص زا Tp ا+ لاس ۱۷ تفگ .تسا ەدش شروشک

 کT .تسا هتشاد وا ا+ Tpدزن ت̈ا-, و ەدرکR تراجت شاهسردم نارود

 و ناmمه .»ند+ ود رد حور کT« شدوخ لوق ه+ و هلاس ab ۳۵سود

 ;\امز .دندنارذگR مها+ ار نامز ن)Vbشب و تسود مه ا+ مه ناش3اههچ+

 روبجم ،دهدR ار نqیم کرت روتسد و راطخا ناTدوqی ه+ �انادlع هک

Rما چیه نود+ دنوشeانا\b، ²دنز و هناخ
³

 نطو کرت و دنراذگ+ ار ناشللجم 

 شmمه ه+ ،دن£شادن ار ناشدوخ ا+ ی;:Vچ ندرب یەزاجا هک اجنآ زا .دننک

Rشگنا هک د̂)گVb لربWهناخ نامه یهچقاط یور ش[ارهاوج مامت ا+ ار ش�ا 

 دهاوخ یرادqگن ش´لمTام زا شاهن)Pید تسود هک شوخ لاWخ ا+ و دراذگ+



 سامت شا§Wمص تسود و ک)-, ه+ abقو .ددنبR ش, تش� ار رد ،درک

RگV:چ همه ات دV:; وا ه+ درا¶س� وا ه+ ار R9شاد یارب هک د̂)گb; سودab لثم 

 هک دنادR نوچ دنادVb Rتخlشوخ ناTدوqی یهWق+ ه+ ت¸س� ار شدوخ ،وا

 اما .دهدR مه ار تارهاوج سردآ وا ه+ و درک دهاوخ تظفاحم شیاراد زا

 د̂)گR و دهدR خسا¼ وا ه+ ید, ه+ ،نqک یاقآ ِبجعت لام� رد ،درم نآ

 ناتیگمه دTا+ ،دنک نو:Vب ار ناTدوqی امش دTاlن .دنکR ەاl£شا �انادlع هک

 .دنک تسن ه+ , ار

 نامزنآ هک شVbخد اqنت و mمه ا+ ،راlجا ه+ و هتسکش �د ا+ هک داد همادا وا

 رد هک دوشVb Rشب abقو شدرد .دنوشR امWپاوه راوس دوب کچوک ²دوک

 و دن¾بR رگTد یاهچ+ تسد ار pسورع شVbخد ،ەرهاق رد ناش3امWپاوه

Tp ار نآ لثم Rمه و وا .دهاوخmح هکنیا ه+ ملع ا+ شab دنهاوخن رداق 

  .دنتفاR ه)Pگ ه+ دننک هqWت ¿اروخ دوب

 abسود توعد ه+ ،دوب ەدVÀس ندنل رد شاەداوناخ ه+ ار شmمه هک وا ،لاح

²دنز و ترجاqم یارب ات تفرR ادانا� ه+
³

 Áررب ار اجنآ شاەداوناخ و دوخ 

 یودنک« ناتساد .دز نم ه+ abخس یهQ;� ،تفگ مTارب وا هچنآ .دنک

 هک منکR رکف هتشذگ ه+ Ãا5ن ا+ زورما اما .دش رتگنر رپ مTارب زا+ ،»لسع

kزور یزا+ زا ناس�ا ەاkرا \� زا ،ی�م درم زورنآ هچنآ .تسا �Vخ

 ەاجنپ و دصتشه و وا یارب اس� هچ ،درب مان شگدنز ثداوح ن)Pت;:Vگنامغ



 ،دن£شاد ه+اشم یاهPQجت ;:Vن اqنآ هک �\رع یاهروشک رد ن̈اس یدوqی رازه

pمه هک ناTدوqی نیا طTا-, زورما .تشاد تlثم یاهجW£ن
³

 نداد تسد زا ا+ 

 ت)VÆ̈ا و ،دندوب ەدش دوخ نطوم کرت و دWعlت ه+ روبجم ناش3اراد Rامت

 زا رتمارآ و qVbب بتارم ه+ دن£سه ن̈اس لWیا,ا و ا�ورا ،اP(eمآ رد اqنآ

 نیا رد ار ¿انفسا طTا-, ،ناش�ادنزرف و دوخ هک تسا ;\اناملسم تWعمج

 تاجن ار دوخ اqنت هن اqنآ .دننارذگR یروتاتکTد و رقف و گنج ا+ اهروشک

²دنز ه´ل+ ،دنداد
³

 .دندرک اqWم دوخ زا س� یاهلس� یارب ;:Vن ار یqVbب 

 تف-mپ و دنناوخ+ سرد اهەا5ش�اد ن)qVbب رد دن£س�اوت اqنآ زا یراWس�

 تسای;:Vچ نامه رد :Vخ« اT ،»عقو ام ;� :Vخلا« :دن̂)گR هک نانچ .دننک

  ».تسا ەداد خر هک

 مه مز)Êع یەدازرهاوخ ،رqچونم .دوب ;:Vگناەرطاخ مه ادانا� ه+ نم رفس

 یاقآ تک-, یاسور زا هک مدTد ار abسود ەا5ش3امن رد .دوب ەدمآ �Vخ نود+

 یراeمه یدروجال تک-, ا+ ام .راوتسا دمحا یاقآ مان ه+ دوب یدروجال

 رد ،رqش یاهلته ندوب رپ لWلد ه+ ود ره راوتسا یاقا و نم .مW£شاد

 و مود یهقlط نم .مTدوب هتفرگ اج دندادR هTارک نارفاسم ه+ هک یاهناخ

 شود ;9bفرگ یارب حبص .دوب ی;:Vمت و بوخ یاج .تفرگ قاتا لوا یهقlط وا

 زا+ ار د, بآ زونه و مدرک زا+ ار مرگ بآ و مدش ناو لخاد .متفر مامح ه+

 بآ هکWلاح رد .مداتفا ناو نورد ه+ تدش ه+ و مدروخ ُ, هک مدوب ەدرکن



 ،تخوسR تدش ه+ غاد بآ ر)ز مند+ و دش Vb Rغاد و غاد نامز تشذگ ا+

 هک مدوب ەدنام لصأتسم .مدوبن ندروخ ناeت اT ندش دنل+ ه+ رداق

 .دناشک الا+ ه+ ;:9یا¼ زا ار دمحا ،نم ندروخ ;:9مز مeحم یادص هناتخlشوخ

 .مروخ+ ناeت مناوت§ن و متخوس هک دن�ب ار بآ مدز دا)Pف ،درک زا+ هک ار رد

 :دن̂)گR هک اجنآ .دWشک نو:Vب ناو زا ەدز لوات ند+ ا+ ار نم و دمآ متاجن ه+

 لوئسم رگTدکT لاlق رد ناTدوqی یهمه« ;aعT הזל הז םיברע לארשי לכ

R+ا+ .»دنشاTהזל הז םיברע  םלועה לכ تفگ د Tعa; »اهناس�ا یهمه 

 رگTدکT لاlق رد ;9bسه Ýقاو ناس�ا هک اqنآ ،دنناس�ا رهاظ ه+ هک اqنآ هن

 هنوگنامه .دن£سه رگTدکab Tمالس و abخlشوخ نماض و دنشا+R لوئسم

 زا شپ ،دنکR صخشم ار اهناس�ا ت̂)ه هچنآ ،ماهتشون مه Vbشپ هک

 ;aعم رپ یهلمج نیا رáا .تسا ;\اس�ا کVbشم ت̂)ه ،داژن اT و نطو ،نید

 .دوب دهاوخ تشqب اWند عقاو ه+ ،دوش ماجنا دوملت

 اما مدوب ەدش اجنآ تعWبط یهتفWش نم .دوب â\اl)ز راWس� روشک ادانا�

 ترجاqم زا عنام داد مهاوخ حیضوت ناتیارب دع+ §� هک »?سع یودنک«

  .دوب ەدرک دنبا¼ مه ار ی�م نqک یاقآ هک ?سع یودنک نامه .دش نم

 یاهرجات .مTدرکR را� دا)ز ک)ãل+ ا+ .متشاد ک)ãل+ ه+ یرفس دع+ b\دم

 .مراد اجنآ زا �\وخ راWس� تارطاخ نم و تشاد �\وخ سانجا و دqعتم

 دنله .دن£سه کTدزن راWس� مه ه+ و ندمتم یاهروشک ود ره دنله و ک)ãل+



 زا تTامح رد یزان نارود رد هک دندوب â\اهروشک دودعم زا کرامناد رانک رد

²داتس3ا ناملآ ربارب رد ،ناش�اTدوqی
³

 .دندرک 

 یهناخرا� ه+ مه ا+ ،دتس و داد یارب .دوب نم ا+ مه مkرزب �m، رفس نیا رد

 ا+ .مWتفر ،مTدرکR را� اqنآ ا+ اهلاس هک یاەدرپ و ?lمور یاههچرا¼ دWلوت

 ،متسه اجنیا م�m ا+ هک لاح متساوخ وا زا هک مTدزR مدق شورف سئر

اقافتا هک داد خسا¼ .مشا+ هتشاد یرادTد مه هناخرا� تسا)ر ا+ ملTام
�

 زورما 

 یهسلج »وج« Vbسم ا+ تاقالم یارب دناوتR و تسا هناخرا� رد یو

 .دنک رارقرب ار b\اقالم

 ه+ ،مTدش هک ،»وج« Vbسم ،هناخرا� بحاص للجم و اl)ز قاتا دراو

 دمآشوخ نم ه+ و درک ادا ار یاlگ مان åلس یهجqل ا+ و دمآ ناملاlقتسا

 بجعت .دننک ظفلت تسرد ار یاlگ دن£س�اوت§ن اهâ\ا�ورا الومعم .تفگ

 هک ار شمسا .تسا لئا3mا نم لوا مسا تفگ و دTدنخ ،دTد هک ار نم

 یاهوم هک م�m ه+ ،نامتبحص ;:9ح رد .تشادن بجعت یاج رگTد مدyWش

pن-,وخ زمرق
³

 زا شmمه هک تفگ و دادR ناش� çاخ هجوت ،تشاد 

 تسb\دم شmمه تفگ .دش دهاوخ لاحشوخ م�m صوصخ+ و ام ندTد

 تارطاخ ناریا زا و هتشاد ەدqع رب ار لانش�Vbنیا تWلTا,ا س�اWلآ تسا)ر

 توعد شاهناخ ه+ راqن ف� ه+ ار ام اهâ\ا�ورا مسر فالخ رب .دراد �\وخ

 .داد �Vخ شmمه ه+ و درک



 ف� و نامتسش� رد .مTدش انشآ دوب رقوم و ;:9تم راWس� هک شmمه ا+

 صوصخ ه+ و ام ه+ دا)ز تlحم نمض ،مناخ و مTدTدنخ و مWتفگ ،راqن

�mارب ش[ارطاخ زا ،مTعت نامP(ارب .درک فTا هک تفگ نامáشا ر£lمنکن ەا 

 اWند ,ا, زا ار نامزاس ناkدنیامن ،یاهسلج رد هک ۷۲-۷۳ یاهلاس رد

 ناریا زا .تسا هتشاد ەدqع رب ار هسلج ت)Pیدم یو و دندوب ەدرک توعد

 مWیح ماخاح داش�اور �m ،ەروم ماهاربا و ناWناقلا بWبح ناداش�اور مه

 مشچ ود ا+ åک ره زا رتان¾ب ،یرکفنشور زا نم رظن ه+ �و ان¾بان هک- ەروم

 دنکR داریا ;\انخس ەروم ماهاربا ،Rومع یهسلج رد .دننکR تک-, -دوب

 یانعم ه+ ،اروپساTد اT ( تولاk هک دنکR ناWب ش3اهتlحص ;:9ب رد و

²دن̈ارپ
³

 .دنکR هلمح وت ه+ ەاïان اما دن¾ش�R ت̈اس .تسا گس دننام ه+ )

 نم و دوب مه نم بوخ تسود هک- ماهاربا ه+ مناخ ،وا یاهتlحص زا س�

 زا یqVbب لاثم راذگ+ .;aکR ەاl£شا وت د̂)گR -مراد وا زا �\وخ تارطاخ

²دنز نآ رد ناTدوqی هک ðلامم ریاس و ناریا ناTدوqی زورما تWعضو
³

 

Rارب ،دننکTیزور .منزب ت Tش کeراñÀ یهلمح دروم Tرارق ەدنرد ناویح ک 

RگV:د ا+ .دTرارف ه+ ا¼ وا ند Rزا ره .دراذگ kاÃ ربRهجوتم و ددرگ Rدوش 

 ،دن¾بR شربارب رد هک Ãاچ ندTد ا+ س� ،تسوا À\ رد نانچمه ناویح هک

 تمحز ه+ ار شدوخ ،ەاچ یاهەرانک ه+ ا¼ ره ;9bشاذگ ا+ و دوشR ەاچ لخاد

 رظتنم ش, یالا+ نانچمه ار ەدنرد ناویح .درادR هگن اوه و ;:9مز ناWم



Rوبنا ،ەاچ هت رد ش3ا¼ ر)ز و دن¾بÃ مه رد دولآرهز یاهرام زا RتyWدند. 

 ەاچ یەراوید رد یاەرفح ،ەدوب هتشاد هگن ار شدوخ تمحز ا+ هک نانچمه

Rەرفح نآ رد ?سع یودنک یهجوتم و دن¾ب Rوا ه+ لسع ;:9مه .دوش 

 ظفح ار شدوخ ەاچ ناWم رد قلعم نانچمه هک دهدR یژرنا و تمواقم

  .دنک

²دنز òلامم ریاس رد هک ;\اTدوqی و ( ناWناریا امش« هک دهدR همادا یو
³

 

Rیعضو ;:9نچ رد )دننکab سه£Wعضو و دمآرد .دWبوخ ناتیداصتقا ت 

 هچ و , یالا+ ،یاەدنرد ناویح هچ د)رادن �Vخ و د)روخR لسع .تسا

  ».دWشوخلد لسع ;:9مه ه+ .دن£سه امش ;:9م�رد ا¼ ر)ز یاەدنزگ یاهرام

 مادم نم نهذ رد ،بالقنا زا شپ یاهلاس صوصخ+ ،نانچمه یو یهتفگ

RخرچW²دنز کرو̂)ین رد ەام ۹ تدم ه+ ۵۵ لاس نم اما .د
³

 زا و مدوب ەدرک 

 اP(eمآ یاجهمه هکنآ روصت ه+ ،متشادن اجنآ زا یریذ¶لد یهPQجت هک اجنآ

 بذج ارم مه اWلاVbسا ،�و مورب اWلاVbسا ه+ متشاد مWمصت دراد ار تفا+ ;:9مه

 ترجاqم اP(eمآ ه+ متفرگ مWمصت۱۹۶۹ لاس رد b\دم زا دع+ ەرخالا+ و درکن

 .مد)Pخ abنا� جنروا رد یاهناخ ،۱۹۷۱ لاس رد متماقا ترا� ;9bفرگ ا+ .منک

 یارب ار ;aپاژ سدنqم ود و یزادناەار اWنرفWلا� مTاهانآ رد یاهناخرا� ،;:9نچمه

 شور اما دوب تسرد متفرگ هک §Wمصت نامزنآ .مTدرک مادختسا را� عو-,

 رد ار مرا� و بسک هک �اح رد ،مدوب ەدرک رکف .مدرک باختنا ار Ãاl£شا



 نم ەاl£شا .منک ناeم لقن اP(eمآ ه+ ناریا زا جــــ)ردت ه+ ،منکR ظفح ناریا

 ،رد مدرکR رکف و مرادرب هناودنه ود ،تسد کT ا+ متساوخR هک دوب اجنآ

 ار مزکرمت دوب qVbب هک منادR لاح .دWخرچ دهاوخ هنشا¼ ;:9مه ه+ هشمه

 .متشاذگR اP(eما یور

 نامه دWلوت ه+ عو-, مه ;:9چ هک مTدش هجوتم ،نامتادWلوت ;:9لوا زا س�

 هک متفرگ مWمصت .دشورفR رازا+ رد ەدرک یرتلزان تمWق ا+ لوصحم

 نامه هک ناریا رد نامهناخرا� ه+ ار اهەا5تسد و ەدرک عمج ار هناخرا�

 ناریا ه+ اه;:9شام .مW£سرف+ درکR دWلوت ز�Vلا abعنص کرqش رد ار لوصحم

 ارآرqم یاقآ مان ه+ öخش .موش جراخ ل� ه+ ناریا زا متفرگ مWمصت .دWسر

 هک ناموت رازه ۲۵ قوقح ا+ ار دوب یزاسنوترا� تک-, دنمرا� ،رتشپ هک

 رب ناریا رد ار ام یهناخرا� ت)Pیدم ات مدرک مادختسا ،دوب â\الا+ مقر نامزنآ

 و بوخ راWس� ریدم ارآرqم یاقآ . متشگزا+ اP(eما ه+ مدوخ و د:Vگ+ ەدqع

 اqنت .درک را� ه+ عو-, دوز ?Wخ یو .دوب داوسا+ و ;:9ما ،ف)-, راWس� یدرف

 را� تسخن یاهزور نامه زا قباس نادنمرا� زا یراWس� جارخا ،شهاl£شا

 جارخا زا ،تشادن abلاخد تک-, رد هکنآ دوجو ا+ داش�اور ،مرد¼ .دوب

 ی:Vگولج یارب و نم عالطا نود+ ،لWلد ;:9مه ه+ دوب تحاران راWس� نادنمرا�

 .دTاWن را� , ه+ رگTد هک دوب هتساوخ وا زا ،یو ا+ اهرگرا� دروخرب هنوگ ره زا



 ،روتسد و تسا »-Áا�« هشمه ، »-Áا�« کT ،درکR ت+اث دTا+ رد¼

 .تسا رد¼ روتسد

 ،تسا ەدش� ;�اح هناخرا� رد ارآرqم یاقآ دWسر �Vخ هک یزور ;:9مه یارب

 ا+ نفلت ا+ مTدرک Ýس .مTدش نارگن .مW£شادن �Vخ رد¼ مWمصت زا هک اجنآ زا

 زا+ ،مTداتسرف شلاlند ه+ ار نادنمرا� زا Tp .دادن خسا¼ اما م):Vگ+ سامت وا

 مTدرک مادختسا ار یرگTد صخش ،یدنچ زا س� راچان ه+ .دش� ی�Vخ مه

 رگTد هک مTدش هجوتم ;\امز اما دوبن تWلوئسم نیا بسانم هنافساتم هک

 یەدمع لWلد .مWتخادرپR دTا+ ;aیگنس هم)Pج نآ یارب و دوب ەدش رید ?Wخ

  .دوب دTدج ت)Pیدم یزوسلد مدع و ام دوخ روضح دوبن ،نآ

Tرا� , ه+ رید هک نامز ره تسه مدا RتفرWام ه+ مرد¼ داش�اور ،م Tیروآدا 

Rب ،را�بحاص مشچ هک درکqVb را� رگرا� تسد زا Rدن̂)گ هک نانچ .دنک: 

 ».نم تشگنا نخان زج ،نم تش� دراخن سک«
 یا=گ »نمرون« 7رون
 سلجنآ سل ،۲۰۲۳ ه"1ناژ
I1نزاKL: ۲۰۲۳ ه"1ناژ 

 
 

 :تنTUنیا رد یا=گ »نمرون« 7رون ت.اسOو سردآ
 

www.BabaNouri.com 
 

 qراف یا,نا2ز هI ناشnا یا,باتک و اه تشاددا. ،تالاقم ِناh.ار یاه هخسe زا یویشرآ یواح ت.اسOو نیا
 اI ماhمه یدوز هI و ،ناشا� نا.دو,ی {ش1Kگ {ی|Tشک.د ،رکفت یارب xUاظحل باتک هلمج زا ،rLلhنا و

 .دشا�I )ه3,ت تسد رد( نامز


