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ثرف چكٍٕيطي اظ پطٔبيٍي ٚ ٔٛفميت صٙؼت ٚ ٞٙطؾيٕٙب ٚأساض ازثيبت اؾت. ِحظٝ اي    

تصٛض وٙيس وٝ اٌط ؾيٕٙب ضاٜ ذٛز ضا اظ ازثيبت جسا ٔي وطز ، ٔب اظ تٕبقبي چٝ آثبض قىٕٛٞٙس ٚ 

 اٍ٘يعي ثي ٘صيت ٔي ٔب٘سيٓ !ذبططٜ 

يىي اظ ٟٔٓ تطيٗ جّٜٛ ٞبي تبثيطٌصاضي ازثيبت زض ؾيٕٙب ، ثٟطٜ ٌيطي فيّٓ ٞب اظ زاؾتبٖ ٞبي    

ٔي ٌٛيٙس. « التجبؼ ؾيٕٙبيي» ٔٙظْٛ ٚ ٔٙثٛض ٚ ضٔبٖ ٞبي ٘ٛيؿٙسٌبٖ ٔرتّف اؾت وٝ ثٝ آٖ 

ٞبي ٔرتّف جكٙٛاضٜ ي  ؾيٕٙبي غطة تب ا٘ساظٜ اي ثٝ ايٗ ٔٛضٛع إٞيت زازٜ وٝ زض ضقتٝ

 :           اؾىبض ، ثرف جساٌب٘ٝ اي ثٝ ٘بْ

 ( Adapted screenplay« ) جایزٌ ی بُتریه فیلمىامٍ ی اقتباسی »  

 لطاض زازٜ وٝ ٘ٛيؿٙسٌبٖ ٚ وبضٌطزا٘ب٘ي ٘بٔساض ثٝ ايٗ جبيعٜ زؾت يبفتٝ ا٘س.  

ٔي تٛاٖ ٌفت تمطيجب ٞيچ ضٔبٖ ٔكٟٛض ٚ جطيبٖ ؾبظي ٘يؿت وٝ ثط پبيٝ ي آٖ ، فيّٕي ٘ؿبذتٝ    

      ثبقٙس. زض ايٗ ٘ٛقتبض ثٝ ثطضؾي تؼسازي اظ ٟٔٓ تطيٗ ٚ ٔؼطٚف تطيٗ التجبؼ ٞبي ؾيٕٙبيي

 ٔي پطزاظيٓ :

  (  The Godfatherپذرخَاًذُ ) *

زض ٕٞٝ ٘ظطؾٙجي ٞب ٚ ا٘تربة ٞب ، فيّٓ فطأٛـ ٘كس٘ي فطا٘ؿيؽ فٛضز وبپٛال زض ثيٗ فيّٓ ٞبي  

ثبػث  9191ثطتط تبضيد ؾيٕٙب لطاض ٔي ٌيطز. ا٘تكبض ضٔبٖ پسضذٛا٘سٜ اثط ٔبضيٛ پٛظٚ زض ؾبَ 

پط افت ٚ ذيع   قس. فيّٕٙبٔٝ قرصيت پطزاظ ٚ 9191ؾبذتٗ قبٞىبض ؾيٕٙبيي پسضذٛا٘سٜ زض ؾبَ 

وبپٛال ٚ پٛظٚ ، ٔٛؾيمي ذبل ٘يٙٛ ضٚتب ، وبضٌطزا٘ي حطفٝ اي وبپٛال ، پسضذٛا٘سٌي پطقىٜٛ  

 ، تٛ يه جب زاضي. آٖ چٝ ذٛثبٖ ٕٞٝ زاض٘س ٔبضِٖٛ ثطا٘سٚ ٚ ٍ٘بٜ ٞبي ضؾتبذيعي آَ پبچيٙٛ...
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  The Shawshank Redemption )رستگاري در ضاٍضٌک )  *

     (  The Green Mile)  هسير سبس 

زٚ اثط اظ اؾتيفٗ ويًٙ ، زٚ فيّٓ ٔب٘سٌبض اظ فطا٘ه زاضاثٛ٘ت. اِٚي زض ضاثطٝ ثب فطاض يه قرصيت 

اظ ظ٘ساٖ ٚ زٚٔي زض ٘فٛش ثٝ غضفبي ايٕبٖ. ٔحبَ اؾت ايٗ زٚ فيّٓ ضا ثجيٙيس ٚ يه ػٕط ثٝ آٖ ٞب 

 فىط ٘ىٙيس. 
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     ) The Shining( درخطص *

يه ضٔبٖ زيٍط اظ اؾتيفٗ ويًٙ ٚ يىي اظ زِٟطٜ آٚضتطيٗ آثبض ؾيٕٙب ثب وبضٌطزا٘ي اؾتثٙبيي اؾتّٙي  

 وٛثطيه. ٞٙطٕ٘بيي زضذكبٖ جه ٘يىّؿٖٛ زض ٘مف يه ٘ٛيؿٙسٜ ي ضٚاٖ پطيف.

 

    ( Ben Hur ) بي َّر *

ظ٘سٜ ؾبذتٝ قسٜ ، زيس٘ي اؾت. زاؾتبٖ جٛزا ثٗ ٞٛض ٚ  9191ٞٙٛظ ٞٓ  ثٗ ٞٛضي وٝ ؾبَ 

ٔب٘س٘ف زض ٘بٕٞٛاضي ٞبي ظ٘سٌي پطفطاظ ٚ ٘كيت ثطاي ؾتب٘سٖ ا٘تمبْ ٚ ضؾيسٖ ثٝ ضؾتٍبضي. 

جبيعٜ ي اؾىبض ضا  تصبحت وطز. چكٓ  99ضٔب٘ي اظ ِٛ ٚاالؼ ٚ ؾبذتٝ ٚيّيبْ ٚايّط. فيّٕي وٝ 

 ٞبيتبٖ ضا ثجٙسيس ٚ صحٙٝ ٞبي اضاثٝ ضا٘ي ضا ثٝ ذبطط ثيبٚضيس.
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    Nest o”scko( One Flew Over The Cu ( فاختِ پرٍاز بر فراز آضياًِ *

ثط پبيٝ ي ضٔب٘ي اظ وٗ ويؿي. جه ٘يىّؿٖٛ زيٛا٘ٝ ٔي وٙس ثيٙٙسٜ « زيٛا٘ٝ اظ لفؽ پطيس » ٕٞبٖ 

 ضا ثب ٘مف آفطيٙي ثي ٘مصف.

 

  ( The Silence Of The Lambs ) سکَت برُ ّا *

تت ٚ تبة فيّٓ ٞط ثيٙٙسٜ اي ضا  ثط پبيٝ ي ضٔبٖ تٛٔبؼ ٞطيؽ. فضبؾبظي ػجيت ٚ غطيت ٚ پط

 ٔؿحٛض تٕبقبي اثط ٔي وٙس. آ٘تٛ٘ي ٞبپىيٙع ٞٓ وٝ فمط ثبيس تٕبقبيف وطز ٚ ِصت ثطز.

 

    Dances With Wolves ) ( رقصٌذُ با گرگ ّا *

ثط اؾبؼ ضٔبٖ ٔبيىُ ثّيه. فيّٕي زض ؾتبيف ا٘ؿب٘يت ٚ اؾتحبِٝ زض ػبطفٝ ٚ پبوي. فيّٕي ثطاي 

 جٍٙيسٖ ثب ٘ػازپطؾتي ٚ ظبٞطثيٙي. 
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   ( The Shindler”s List ) فْرست ضيٌذلر *

اؾتيٖٛ اؾپيّجطي ثب فيّٕي ؾيبٜ ٚ ؾپيس ، تؿريطوٙٙسٜ ي ٔكتبلبٖ ؾيٕٙب قس. ٍ٘بٞي ٚالغ ٌطايب٘ٝ ٚ 

تّد ثٝ ٚلبيغ جًٙ جٟب٘ي ٚ ؾتٍٕطي ٚ ززٔٙكي ٘بظي ٞب )ؾىب٘ؿي ضا وٝ افؿط ٘بظي ثطاي  اِجتٝ

تفطيح ٚ ٞسف ٌيطي آزْ ٔي وكس ، ثٝ ذبطط ثيبٚضيس( . ظ٘سٌي اؾىبض قيٙسِط، يىي اظ ٔٙجيبٖ لْٛ 

يٟٛز ، ثٝ تصٛيط وكيسٜ ٔي قٛز. ٔٛؾيمي اثط ثي ٘ظيط اؾت.  ايٗ فيّٓ ثط اؾبؼ وتبة تٛٔبؼ 

 بذتٝ قس.وٙيّي ؾ

 

   ( Forrest Gump ) فارست گاهپ* 

چٝ ضؾتبذيعي ثطپب ٔيىٙس تبْ ٞٙىؽ ثب فبضؾت ٌبٔپ ! فيّٕي تبثيطٌصاض زض پيچ ٚ ذٓ ظ٘سٌي  

ٔيّيٖٛ زالض.  999لٟطٔب٘ف وٝ ٔست ٞب زض شٞٗ ٚ جبٖ ٔربطت ٔي ٔب٘س. ثب فطٚـ ذيطٜ وٙٙسٜ ي 

 ؾبذتٝ قسٜ ثط اؾبؼ ضٔب٘ي اظ ٚيٙؿٙت ٌطْٚ. 

 

  ( Gone with The Wind ) بربادرفتِ *

يىي اظ زضذكبٖ تطيٗ ػبقمب٘ٝ ٞبي تبضيد ؾيٕٙب ، ثٝ ثطوت ضٔبٖ ٔبضٌبضت ٔيچُ ،  9191ؾبَ 

زليمٝ( ؾبذتٝ ٚيىتٛض فّٕيًٙ ٚ ثبظي  95ؾبػت ٚ  9زليمٝ ) 192ٕ٘بيف زازٜ قس. فيّٕي زض 

د زٚثّٝ ايطاٖ ٞٓ ظثب٘عز اؾت ؛ جصاة والضن ٌيجُ. اِجتٝ زٚثّٝ ي ثؿيبض ظيجبي ايٗ فيّٓ زض تبضي

 ثرصٛل صساي حؿيٗ ػطفب٘ي ثطاي والضن ٌيجُ ٚ ضفؼت ٞبقٓ پٛض ثطاي ٚيٛيٗ ِي.  
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  ( L.A. Confidential ) هحرهاًِ لس آًجلس *

يه پّيؿي ٘بة ، ؾطاؾط تؼّيك ٚ پط ٞيجبٖ. صحٙٝ ثٝ صحٙٝ ٔربطت غبفٍّيط ٔي قٛز. ضٔبٖ 

 اِطٚي اؾت.ٔحطٔب٘ٝ ِؽ آ٘جّؽ ٘ٛقتٝ ي جيٕع 

 

 

   ( To Kill a Mockingbird ) کطتي هرغ هقلذ *

ضٔب٘ي ثٝ ٕٞيٗ ٘بْ اظ ٞبضپطِي. ؾبذتٝ ضاثطت ٔبِيٍٗ ٚ ثبظي ٌطيٍٛضي په وٝ جبيعٜ اؾىبض  

 ثٟتطيٗ ثبظيٍطي ضا ثطايف زض پي زاقتٝ.
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   ( War and Peace ) جٌگ ٍ صلح *

فيّٕي اظ ضٚي ضٔبٖ پطآٚاظٜ ٚ ؾتطي تِٛؿتٛي  9199ضٚؾيٝ ، ؾطظٔيٗ ضٔبٖ ٞبي ٔب٘سٌبض. ؾبَ 

ثعضي ؾبذتٝ قس وٝ ٞطٌع ثٝ قٟطت وتبة ٘طؾيس. ثبيس اظ ٘مف آفطيٙي آزضي ٞيپٛضٖ زض ٘مف 

 ٘بتبقب ٞٓ يبز وطز.

 ي تِٛؿتٛي ٞٓ تِٛيس چٙس اثط ؾيٕٙبيي ضا ثٝ ٕٞطاٜ زاقتٝ.« آ٘بوبض٘يٙب»   

 

  ( Les Miserables ) بيٌَایاى *

ثي ، ٕ٘بيف ٞبي ضازيٛيي ٚ تّٛيعيٛ٘ي ٚ ا٘يٕيكٗ ٞبيي وٝ ثب اِٟبْ اظ قبٞىبض التجبؼ ٞبي از 

فيّٓ ؾيٕٙبيي ثٝ ٕٞيٗ ٘بْ زض ٚيىي پسيب ثجت قسٜ. ضٔب٘ي  91ٚيىتٛض ٌٞٛٛ ؾبذتٝ قسٜ ، ثٝ وٙبض. 

ـ ،  اظ لٟطٔبٖ ٞب ٚ ضس لٟطٔبٖ ٞبي «ثبظضؼ غاٚض»ٚ « غاٖ ٚاِػاٖ»اجتٕبػي ٚ تبضيري وٝ 

 قسٜ ا٘س. جبٚزا٘ٝ ازثيبت

 ٞٓ ؾجت ؾبذت چٙس فيّٓ ٔرتّف قسٜ.« ٌٛغپكت ٘تطزاْ»زيٍط اثط ٌٞٛٛ ،    

  

   ضاٌّاهِ حکين ابَالقاسن فردٍسی *

زض حبِي وٝ ؾيٕٙبي ايطاٖ زض ايٗ ظٔيٙٝ چٙتٝ اي ذبِي زاضز ، وبضٌطزا٘ي اظ ؾيٕٙبي قٛضٚي ثٝ ٘بْ 

( ، 9199ثٛضيؽ ويٕيبٌطف چٟبض فيّٓ ثط پبيٝ زاؾتبٖ ٞبي قبٞٙبٔٝ ؾبذتٝ : پطچٓ وبٜٚ آٍٞٙط )

 (. 9199( ٚ زاؾتبٖ ؾيبٚـ )9199( ، ضؾتٓ ٚ ؾٟطاة)9199زاؾتبٖ ضؾتٓ)



00 
 

  آثار ضکسپير *  

يىي اظ ٟٔٓ تطيٙكبٖ  -ط وساْ ثٝ تؼساز فطاٚاٖ تجسيُ ثٝ فيّٓ قسٜ ا٘س : ّٕٞت ، اتّّٛ ، ٔىجث ٞ

 ، ضٚٔئٛ ٚ غِٚيت ، قبٜ ِيط ، ضاْ وطزٖ ظٖ ؾطوف ٚ ... - 9191ؾبذتٝ ضٚٔٗ پٛال٘ؿىي زض 

 

  آثار ارًست ّويٌگ ٍي *

 ٚزاع ثب اؾّحٝ ، ثطف ٞبي وّيٕب٘جبضٚ ٚ پيطٔطز ٚ زضيب.

 

    ایَسکیآثار داست*

 جٙبيبت ٚ ٔىبفبت ٚ ثطازضاٖ وبضأبظٚف.

 

  آثار جيي آستيي *

 غطٚض ٚ تؼصت   ٚ    ػمُ ٚ احؿبؼ. 

  

  آثار خَاّراى برًٍتِ *

« جيٗ ايط»ثب ٘بْ  1599ٚ  9119،  9119،  9195،  9199،  9119،  9191فيّٓ ٞبيي زض ؾبَ ٞبي  

 ؾبذتٝ قسٜ وٝ ػٙٛاٖ ضٔب٘ي اؾت اظ قبضِٛت ثطٚ٘تٝ.
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زاضز وٝ ٕٞيٗ يه « ثّٙسي ٞبي ثبزٌيط»ذٛاٞط قبضِٛت ، أيّي ثطٚ٘تٝ تٟٙب يه وتبة  ثب  ٘بْ    

،  9191،  9199،  9115اثط ، ٚي ضا زض تبضيد ازثيبت جٟبٖ ٔب٘سٌبض وطزٜ. ٞٓ چٙيٗ زض ؾبَ ٞبي 

 اظ ايٗ ضٔبٖ ، التجبؼ ٞبي ؾيٕٙبيي قسٜ.  1599ٚ  9112،  9122،  9195

 

ثطز اظ آثبض ٌٛ٘بٌٖٛ جٙبيي ٚ ٔؼٕبيي آٌبتب وطيؿتي ، آثبضتريّي غَٚ ٚضٖ، ؾپيس ٚ ثبيس ٘بْ    

ز٘ساٖ ٚ آٚاي ٚحف اظ جه ِٙسٖ ، ذٛقٝ ٞبي ذكٓ اقتبيٗ ثه ٚ فيّٓ جبٖ فٛضز ، زٖ آضاْ اثط 

زوتط غيٛاٌٛ ٘ٛقتٝ ي ثٛضيؽ پبؾتط٘بن ٚ ؾبذتٝ ي  ٔيربييُ قِٛٛذٛف ٚ فيّٓ ٌطاؾيٕٛف ،

 ثط زافٙٝ زٚٔٛضيٝ ٚ فيّٓ آِفطز ٞيچىبن ثعضي.ضثٝ وب ا زيٛيس ِيٗ ٚ
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 : دٍمپردُ 

 ایراىاقتباس در سيٌواي 
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حسٚز لطٖ  -ٔسٖٚ آٖ اظ غطة  ( لبِجي اؾت زض ازثيبت وٝ قىُ ػّٕي ٚ novelضٔبٖ )    

ٞبي ثطذبؾتٝ  ٞبي جٙجف ٔكطٚطيت ٚ آٌبٞيآغبظ قس ٚ ثٝ وكٛضٞبي زيٍط ضؾيس. زض ؾبَ -92ْ

آٖ ، ٘رؿتيٗ ضٔبٖ ٞبي ايطا٘ي ٘ٛقتٝ قس ؛ ضٔبٖ ٞبيي ٔثُ : قٕؽ ٚ طغطا اظ ٔحٕسثبلط ٔيطظا   اظ 

ذؿطٚي ، ؾيبحت ٘بٔٝ اثطاٞيٓ ثيً اظ حبجي ظيٗ اِؼبثسيٗ ٔطاغٝ اي ، ػكك ٚ ؾّطٙت اظ قيد 

 ٔٛؾي وجٛزضآٍٞٙي ، تٟطاٖ ٔرٛف اظ ٔكفك وبظٕي ٚ قٟط٘بظ اظ يحيي زِٚت آثبزي. 

زض زٚضاٖ ٔؼبصط ٞٓ ٘ٛيؿٙسٌب٘ي ٘بْ آٚض ٕٞچٖٛ : صبزق ٞسايت ، ٔحٕٛز زِٚت آثبزي ، ػّي    

ٔحّٕس افغب٘ي ، ايطج پعقىعاز ٚ ثعضي ػّٛي ، ٔٛجت ضٚاج ٚ تثجيت ايٗ لبِت ٘ٛپب زض ازثيبت 

 ايطاٖ قس٘س. 

فطاٌيط ضٔبٖ  پؽ اظ التجبؼ ٞبي ٔتؼسز ثعضٌبٖ ؾيٕٙبي جٟبٖ اظ ضٔبٖ ٞبي ٔرتّف ٚ ثب ا٘تكبض   

 ٞبي ٔؼطٚف پبضؾي ، ؾيٕٙبٌطاٖ ايطا٘ي ٞٓ ثٝ ؾٛي التجبؼ ضٚي آٚضز٘س ٚ آثبض ٌٛ٘بٌٛ٘ي 

 آفطيس٘س ؛ چٙس ٕ٘ٛ٘ٝ اظ ايٗ آثبض :

  داریَش هْرجَیی (8431گاٍ ) -

« ػعازاضاٖ ثَيَُ » يىي اظ ٘رؿتيٗ ٚ ثٟتطيٗ آثبض التجبؾي ؾيٕٙبي ايطاٖ. اظ زاؾتبٖ چٟبضْ وتبة  

٘ٛقتٝ ي زوتط غالٔحؿيٗ ؾبػسي. ثب ٘بْ ثطزٖ اظ ايٗ فيّٓ ٔٛفك ، ٘بذٛاؾتٝ ثٝ يبز ثبظي 

 تىطاض٘بپصيط اؾتبز ػعت اهلل ا٘تظبٔي زض ٘مف ٔف حؿٗ ٔي افتيٓ. 
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  َد کيوياییهسع (8431داش آکل ) -

صبزق ٞسايت. ايٗ زاؾتبٖ ضا ثبيس « ؾٝ لططٜ ذٖٛ » اظ ٔجٕٛػٝ ي « زاـ آوُ » زاؾتبٖ وٛتبٜ  

يىي اظ ثٟتطيٗ « زاـ آوُ » ثبضٞب ذٛا٘س ٚ ٔؿحٛض ضٚايت ٚ لّٓ ؾحطاٍ٘يع آٖ قس. ثسٖٚ قه 

 زاؾتبٖ ٞبي وٛتبٜ ازثيبت ايطاٖ اؾت.

ٕب٘ٙس زاؾتب٘ف اظ ٔربطت زِجطي وٙس ، ٞيچ وؿي ثطاي ايٙىٝ زاـ آوُ ثط پطزٜ ؾيٕٙب ثيبيس ٚ ٞ

ثٟتط اظ ٔؿؼٛز ويٕيبيي ثٝ شٞٗ ٕ٘ي آيس ؛ ويٕيبيي وٝ زض ٘ٛع فىط ٚ ؾجه ٘ٛقتبضـ قجبٞت ٞبيي 

ٞٓ ثٝ ٞسايت زاضز. وبض اضظ٘سٜ اي وٝ ويٕيبيي زض ٘ٛقتٗ ٚ ؾبذتٗ زاـ آوُ وطز ، ايٗ ثٛز وٝ ثٝ 

زاؾتبٖ ٞب ٚ زيبِٛي ٞبيي ثٝ آٖ افعٚز وٝ وبٔال زض  اصُ زاؾتبٖ ٞسايت پبيجٙس ٔب٘س ؛ ِٚي ذطزٜ

ضاؾتبي زاؾتبٖ ثٛز ٚ اظ لصٝ ثيطٖٚ ٕ٘يعز. زيبِٛي ٞبيي ٔثُ : ٔطز ٚلتي ٔطزٜ وٝ آظاز ثبقٝ يب آزْ 

 ٞط چي زاضٜ اظ پط لٙساق زاضٜ. 
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طجيؼي اؾت وٝ ويٕيبيي پؽ اظ ذّك لٟطٔب٘ي چٖٛ ليصط ، ثتٛا٘س اظ پؽ قرصيت پطزاظي زاـ 

طآيس. پؽ ٘تيجٝ اـ ٔيكٛز يىي زيٍط اظ ٔب٘سٌبضتطيٗ ٚ زضذكبٖ تطيٗ ثبظي ٞبي ثٟطٚظ آوُ ث

 ٚثٛلي زض فيّٕي زيٍط اظ ٔؿؼٛز ويٕيبيي.

التجبؼ ؾبذتٝ فطأطظ لطيجيبٖ ، يه « چكٓ ٞبيف » اظ ٕٞيٗ زاؾتبٖ زاـ آوُ ٞسايت ، زض فيّٓ 

)اِٟبْ ٌيطي( زاقتيٓ وٝ ثطايٙسي تحؿيٗ ثطاٍ٘يع زض پي زاقتٝ. ٞطچٙس وٝ ايٗ فيّٓ زض ؾيٕٙبي زٚض 

 ٔب ٟٔجٛض ٔب٘سٜ ؛ ِٚي تٕبقبيف ٚ ٍ٘بٜ زٚثبضٜ اـ ضا ثٝ ٕٞٝ ؾيٕٙبزٚؾتبٖ پيكٟٙبز ٔيىٙٓ. 

 

  اهير ًادري (8431تٌگسير ) -

تٗ ضٔبٖ پبيجٙس اؾت ٚ ثٝ ٔب٘ٙس ثٝ لّٓ صبزق چٛثه. أيط ٘بزضي ثٝ ٔ« تٍٙؿيط » ثط پبيٝ ضٔبٖ 

ويٕيبيي ، ؾبذتٗ لٟطٔبٖ لصٝ اـ ضا ثٝ ثٟطٚظ ٚثٛلي زض ٘مف ظائط ٔحٕس ٚاٌصاض ٔيىٙس. اٚ ٞٓ 

 ثبض زيٍط ٞٙطـ ضا ثٝ ضخ ٔي وكس ٚ ٞٙطٕ٘بيي زيٍطي ٔي افعايس ثٝ وبض٘بٔٝ پطثبضـ.

 

  ( بْوي فرهاى آرا8434ضازدُ احتجاب ) -

اثط ٞٛقًٙ ٌّكيطي. فطٔبٖ آضا ٞٓ ٔب٘ٙس أيط ٘بزضي « قبظزٜ احتجبة » ثط اؾبؼ ضٔبٖ ٔسضٖ  

وبٔال ثٝ ٔتٗ ٚفبزاض اؾت ٚ ثب حصف ثؼضي ضذسازٞب ٚ زيبِٛي ٞبي وتبة ، ٔتٗ ضٔبٖ ضا ثٝ 

 تصٛيط ٔي وكس.
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  ( ، کيَهرث درم بخص8433بَف کَر ) -

يٗ إِّّي صبزق ٞسايت ؾبذتٝ قسٜ. تفؿيط ٚ تحّيُ ٘بٌفتٝ پيساؾت وٝ اظ ضٚي ضٔبٖ ٘بٔساض ٚ ث 

وبضي ثؽ قٍطف ٚ زقٛاض اؾت ؛ چٝ ضؾس ثٝ ؾيٕٙبيي وطزٖ آٖ ! ثٝ ٕٞيٗ « ثٛف وٛض » ضٔبٖ 

ذبطط ، فيّٓ زضْ ثرف فمط ثٝ ضٚايت ذط ثٝ ذط ٘ٛقتٝ ٞسايت پطزاذتٝ ٚ اثطي وٓ ػٕك ٚ 

 ؾطحي آفطيسٜ قسٜ. 

ظ ثٛف وٛض تبثيط پصيطفتٝ ٚ تٛا٘ؿتٝ يىي اظ ثطتطيٗ لٟطٔبٖ ا« ٞبٖٔٛ»زاضيٛـ ٟٔطجٛيي ثطاي فيّٓ 

 ضا ثيبفطيٙس.  –حٕيس ٞبٖٔٛ ثب ٘مف آفطيٙي جبٚزا٘ٝ قبزضٚاٖ قىيجبيي  -ٞبي ؾيٕٙبي ايطاٖ 

 

  ( ًاصر تقَایی8433ًاخذا خَرضيذ ) -

» ظ ضٔبٖ ٕٞبٖ طٛض وٝ زض تيتطاغ فيّٓ ٔي ثيٙيٓ ، اثط ٔؼطٚف ٘بصط تمٛايي ، ثطزاقتي اؾت آظاز ا 

اض٘ؿت ٕٞيًٙ ٚي. تمٛايي ، ضٔبٖ ثي ٘ظيط ايطج پعقىعاز ضا ٞٓ ثٝ ؾطيبَ « زاقتٗ ٚ ٘ساقتٗ 

 تجسيُ وطزٜ. « زايي جبٖ ٘بپّئٖٛ » ٘بٔساض 

 

 ( حسي ّذایت8414گرداب ) -

صبزق ٞسايت ٚ زاؾتب٘ي ثٝ ٘بْ ٌطزاة. حؿٗ « ؾٝ لططٜ ذٖٛ » ايٗ ثبض ٞٓ ٔجٕٛػٝ زاؾتبٖ  

ضا ثٝ فيّٓ تجسيُ وطزٜ ؛ أب فيّٕي ٘بٔٛفك ٚ ذؿتٝ وٙٙسٜ وٝ ثط ذالف زاؾتب٘ف  ٞسايت ٔتٗ زاؾتبٖ

 ، پؽ اظ يه ثبض زيسٖ ثٝ فطأٛقي ؾپطزٜ ٔي قٛز. 
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  ( ، یذاهلل صوذي8433پذر آى دیگري ) -

اثط پطيٙٛـ صٙيؼي. فيّٕي ؾبزٜ ، جٕغ ٚ جٛض ٚ وٓ ازػب ؛ أب « پسض آٖ زيٍطي » ثط پبيٝ ضٔبٖ  

 ؾطثّٙس ٚ تبثيطٌصاض. ثب ٞٙطٔٙسي چكٍٕيط ٍٞٙبٔٝ لبضيب٘ي. 

 ٚ چٙس ٕ٘ٛ٘ٝ زيٍط ...   

حبال ايٗ پطؾف پيف ٔي آيس وٝ آيب ؾٟٓ ؾيٕٙبي ٔب اظ التجبؼ ثبيس ٕٞيٗ ا٘ساظٜ ثبقس ؟! زض    

ظٌبضي وٝ ٕٞٝ اظ وٕجٛز زاؾتبٖ ٚ ؾٙبضيٛي اضظقٕٙس ٚ لصٝ ٌٛ ٔي ٘بِٙس ، چطا زؾت ثسأبٖ ضٚ

ازثيبت ذٛزٔبٖ ٘كٛيٓ؟! ازثيبتي وٝ ٞيچ وؽ اظ زضٌبٞف زؾت تٟي ثبظٕ٘يٍطزز ٚ ٞطوؽ ثٝ 

 فطاذٛض ظطفيتف ، ذٛقٝ چيٙي ٚ تٛقٝ ا٘سٚظي ٔيىٙس. 

ايٗ آثبض ثٝ ٔطّت )) چٙتٝ ذبِي ؾيٕٙبي ٔب ((  زضثبضٜ ايٗ -آثبض والؾيه ٘ظٓ ٚ ٘ثط ٔب ثٝ وٙبض ؛ 

 چٙيٗ ضٔبٖ ٞبيي ضا زضيبثيٓ : –ٔطاجؼٝ فطٔبييس 

 

: جبي يه ؾطيبَ ػظيٓ يب ؾيٕٙبيي چٙس لؿٕتي اظ وتبة ؾتطي ٔحٕٛز زِٚت آثبزي  کلیدر -

ثعضي ، ٚالؼب ذبِي اؾت. ٕٞبيٖٛ ثبز ثرت ثبظيٍطي وٝ ثتٛا٘س ثٝ ٌُ ٔحٕس جبٖ ثركس ٚ 

 ٔصٛضـ وٙس. ) قبيس حٕيس فطخ ٘ػاز ػعيع ثٟتطيٗ ٌعيٙٝ ثبقس ( 

 ٚ ٞٓ چٙيٗ زيٍط اثط زِٚت آثبزي : جبي ذبِي ؾّٛچ.
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: ذّك قسٜ ثٝ زؾتبٖ تٛإ٘ٙس ؾيٕيٗ زا٘كٛض. حتٕب يٛؾف ٚ ظضي زض ػبِٓ ؾيٕٙب ،  سًيشًن -

 ظٚجي ٔب٘سٌبض ذٛاٞٙس قس. 

 

: ثعضي ػّٛي. زاؾتبٖ اؾتبز ٔبوبٖ ٚ فطٍ٘يؽ ، وككي ؾيٕٙبيي ٚ لصٝ آفطيٗ  چشم َایش -

 زاضز. 
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: ٘ٛقتٝ ػّي ٔحّٕس افغب٘ي. ؾط پط ؾٛزاي ؾيس ٔيطاٖ ٚ وكٕىف ٞبي آٞٛ ٚ  شًَر آًَخاوم -

 ٕٞب ضا ٔيتٛاٖ ٞٙطٔٙسا٘ٝ ثٝ تصٛيط وكيس تب ثطاي ٔربطت جصاة ثبقس. 

 

فطأٛـ ٘ىٙيٓ ثطاي جبٖ تبظٜ ثركيسٖ ثٝ ؾيٕٙب يب تّٛيعيٖٛ ، يه ضاٜ ثبثت قسٜ ٚ لطؼي ٚجٛز    

ٚ ٍ٘بض ازثيبت ٚ ٌٛ٘ٝ ي التجبؼ اؾت ؛ چٝ ظيجب فطٔٛزٜ زاضز ٚ آٖ ضٚي آٚضزٖ ثٝ ٌّؿتبٖ پط٘مف 

 ٚحكي ثبفمي :

 ٘ٛض اٌط اظ پطتٛ ضايت وٙس التجبؼ                                   

 تب اثس ٔٙفه ٍ٘طزز ضٚقٙبيي اظ قطاض                                            
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