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، کوشیییده دودت تدییش شییود  روه اای ن ساش  ییتیز درنی  ران   ییازی اای ییید ن سانی، «در جلد دیگر»در مقاله ی 
 ند دیگر، پرده نز خداثتی دردنرتنز چه شگرد اا و تر ند اایی ن تفاده می کنند. در نیش مقاله، می کوشت دا نرنیه ی  

  ، علت کنند.«ن ساش»که ظاارنً ده نات دیش، می خوناند در درندر نات 
 ران  ن سانی در تنوع انر اا، پدیده اا و معنویات، ده مو ییییییقی می ر ییییید. حان  اای م لی ن سانی نز  طسنی تا 

تجلی  درت  ،داب د و در نیشنمی حور ا، جونناش ن ساش رن ده میدنشل و  یییییرنلو ری،  اه در نونی دمدوره و  اه دا دا  
 رن   ر ته نند.  ،مذادی -نندیشه در عمل، عاطفه، زداش،  ما ه و  تی داور اای دینی

نات اایی رن ده جاودننه  ی حورده  ،ح رینش انر ن سانی در  ییاز اری دا پدیده اای نو دمدرش ، نز چند داه ده نیش  ییو
شه  شادرونش ن مد ظاار و در جایی  رااد دریا، در نصالت اایی من  ران  ن سانی، مو یقی نز ن ت که در  ویی 

 . لوت اای حرنمش ن ساناش دکشاندده خانه اا و خنیز ن سانی رن در کنار م لی، کال یک و ننونع کنونی 
می کند، نما  یییا ییی شییدش   ی تهذیب و داور اای دینی، کمتر تنزل در نیش شییکی نی ییت که  ران  ن سانی در  ییایه 

که ن ر در  مونردی رن ونرد  ران  ما کرده نند ال نخیر،  16 در دیش نز  داای اای نوع خاص و دازنری شدش 
ی تونش نگرنش شد که نعترنض درنی نصالح دنه دمدوره و  از  طسنی، نشعار م تهجش، تهذیب رن تهدید می کنند، م

 موجه ن ت. ، ذف 
، ده شناخت ننونع  رده اا، ندزنر و شیوه اایی ر یده ن ت که حدرس اا و ن رند شنایی ما دا  تیزه  رنش ید ن ساشح

ونندی غا ل ماند ، اشدنر می داد دا تمرکز در  ویی، نداید نز جنرند، نما نیفای نقش در امه  ونهکامالً معلوت نل ال د
که مثالً یک مالی ظاارنً دشییمش عصییدیت  ومی، دا د ییت حویز دینی، نما اماش کاری می کند که  ال نز خلوت اای 

 کامالً ده  تیژ و تریدوش ر یده ن ت.  ، قوی - تمی
ن ییییت که رن می شیییینا یییییت. نیش درنامه، ندتکار تقلیدی تلویزیوش د یییییار تجارتی طلوع  « ییییتاره ی ن ساش»درنامه ی 

 ردنننده  اش حش در نعتقاد کامل ده پول، نز  رصییت اای دازنر حزند ن سان ییتاش ن ییتفاده کرده نند. جاذده ی نات، ک ییب 
تلویزیوش طلوع، طیف جونناش ن ساش و دونرننی رن معر ی می  می ماند،   شیییییییهرت و حش چه نز تجارت نیش درنامه 
عد مثدت، ده اا رو حورده نند. پس نز یک داه نز عمر نیش درنامه، در د   ،کند که ار دخش ده دندال حز خویش ده حش

 ،جونش ن ساش،  رصییت یا تند خودشییاش رن در عرصییه نی دیادند که ظر یت دنشییتند و نز نیش طریا در دازنر انروری
ی، ننگیزه اای  ال کار و کمایی نیز می کنند. رشیید نیش درنامه، در تسییر نذااش عامه ده جانب جامعه ی غیر  یییا یی
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زیادی نیجاد کرد تا امانند ورزش و ... مردت ما پس نز مصییییایب دی شییییمار، ارچند در یر د رنش نند، کمی ده زنده 
 ونزخوننیحو نمریکایی می دیدند. نامیت  ی و ح یییایشیییی  کر کنند که  قط در دنیای اجرت در کشیییور اای نروپایی 

که مردت  ند لی ن سانی، حخریش ندتکارنت خوب نیش درنامه دودملی نز نیش درنامه و توجه در دازتاب  ران  اای م
 . ندرن شادماش کرد

و نما در زمینه نی که زیر  شییار ن ییت دطرف اای در یر و نیدیالوژیک  و تهدید داور اای  یینتی غیر تعریف شییده 
 نز تکفیر دینی دیده نیت.ه امونره ند کن، شییاید تج ییت دیش نز  د ندتکارنت تفری ی، دازنر کاری رن  رت کنند در کمیش

دنادرنیش مال ظه ی  رانگی دا توجه ده زماش و مکاش، می تونند در نگه دنشیییییت د یییییت حورد اایی کمک کند که در 
  رنر  ر ته نند. ،چند  دمی تکفیر و  تی  ذف

جود ازنر ده دلیل مخلتف، در  الی که  ذف و تکفیر تفری ات و دخشیی نز  ران  ن سانی، در دود  اکمیتی که داو
ند ده د ت حویز اایی نمشکل،  مدنی  ت، کامالً غیر منطقی می نماید، نما جا اای خالی ناشی نز دازنر حزند، می تون

 می تونش رد ن ساش  تیزی اا رن نیز در حش اا ج ت و جو کرد. د که دا نندک د ت نمددل شو
 ی شیدت که در یک نمونه ی معلوت نل ال، نیش یتمی، شیااد صیدور  تونی -دار دیگر در صیف ات د یط  ران   یقوی

. در نیش مقاله، دو نمونه نز ن نادی رن می دینید که و تی رد حش اا رن در حدرس اای دار نز طریا دیش، ونرد شده نند
 ن ساش  تیز یا تید، مدراش می شود نصل م اله چی ت. 

می شییوند و صیید اا انرمند،  قط  یش اایدر  الی که موییید دولت در  دال  مایت نز  ران ،  ییتودنی  ییت و تال
 تاره ی »شناخته شده نند، خط و نشاش کشیدش درنی درنامه ی  ،در عرصه ی مو یقی، نز زش و مرد، پیر و جونش

 ن ت، داعث شک می شود.  ی،  قط ده نیش دهانه که در کار مو یق«ن ساش
امیش نکنوش ن ر ده حدرس اای ننترنتی ییییییید ن سان ییییییتاش، مرنجعه کنید، کت نی ییییییتند مقاله و خدر اایی که درنامه ی 

انوز در حش  ایت،  مرنجعه کنید!« تاجیکت»د. ده  ایت ، نقد و نکواش کرده نن«ن ساش»نات  رن دا « تاره ی ن ساش»
زور زده نند تفهیت کنند  ،و ییتاش تاجیک ییتانی خویشمیییموش ن صییاویه وی وجود دنرد که متشییدثیش  ییتمی در جمد د

درنی نیش درنامه، در یییت نی یییت. ندله ی معمول، اماش  ما ت م یییتعمل ن یییت که چوش خاص یک  وت « نات ن ساش»
 ن ت،  دول نمی شود.
هور مشتنها ، دا شهرت و وجااتی که ده د ت حورده ن ت، یک ندتکار نه « تاره ی ن ساش»توجه کنید که درنامه ی 

، در «ن ساش»و امه  یر دنخلی  ت، دل  رنمرزی شده ن ت. ده نیش دلیل، دا شهرت  اصل نز نیش درنامه، تجلی نات 
 یک عرصه ی انری، اماش مزنیایی  ت که شاید د ت نندرکارنش تلویزیوش طلوع نیز حش رن نخوناند. 

عمل می کند که ن ر متوجه  ،ظرن ت دا چناشا ی، حش تلویزیوش طلوع دا   ا یت دال در درندر م ایل تجاری و  ی
خادات ش ننتکه  قط ده پول نیماش دنرند. مش ده یاد دنرت در حخری در نقش ندش نلو تانی  رنر دنرند نشیییییییوید، ده خودی

دخش خدر نیش تلویزیوش در زماش کااش و ن زنیش حرنی نشییرف غنی و عدد ، ن ر  وصخصییریا ییت جمهوری، ده 
درودکا یییت می شییید، نما در زماش پیشیییی دیشیییتر  ،«ن ساش»دود، نددیات کاردردی حناش دا  ید نشیییرف غنی مو ا می 
ن رنط می کردند که  ،و نمثالهت «م ایل ن سان تاش»و « مردت ن سان تاش»ن تفاده نز عدارت وصل عدد ، حش  در در 

ده جای یک ن ساش،  مثالً م ض، ی درمانده     نز راگذر د تور زداش، و تی نیجاب ننت اب دا نات ن ساش می شد، در 
 . «یک شهروند ن سان تاش» می  فتند

شنا یت، نمر طدیعی  ت« تاره ی ن ساش»شهرت درنامه ی  و  ؛، درخالف حش چه نز م وولش تلویزیوش طلوع می 
، در  الی که م اله ی مو یقی  یر دینیفکتد ت ن ساش  تیزنش دا د ت حویز کهنه رنمرزی شدش حش داعث شده ن نما 

ار ز در  ،و دولت نجتماعات  رانگی و تجاری مشییییییخص نندو ازنرنش نال کار نیش انر در ن سان ییییییتاش در تمامی 
 چنانی که مش ن اده کرده نت: -دننک ما رن ده نیش شک نزدیک ترعلت مخالفت دلند نخوناد کرد،  اش،درندر حن

 ن ت. « ن ساش»ر ده خاطر  ذف شهرت حش دا نات ، دیشت« تاره ی ن ساش» ذف درنامه ی 
که صیییید اا نمونه ی رن در زیر ده دو  ییییندی دنگرید که نز یک حدرس معلوت نل ال  ییییقوی  ر ته نت.  دالً نیش حدرس 
ردنننده، دا حش چه نشر می دیگر نیز دنرد، معر ی کرده دودت. نات نیش حدرس، م تعار  ونه ن ت و در ندود تصویر  

ندنرت که شیییاید یکی نز اماش ن ساش  یییتیزنش معلوت نل ال دا تخلص اای حریایی یا خرن یییانی، در عقب حش شیییک  کند،
تعمیت مفردنت و دا ، نما ند در جلد یک عالت  یییینی  رنر دنردداشیییید. خوب ن ییییت ده نیش حدرس دروید و ددینید که ارچ

مت نال  د مذی می تازد، نیش کار رن در ندنش نیرننوو دشیییمنی حشیییکار دا پشیییتوش اا، ن ر ده حخ«  ار یییی یییت»کلیات 
 تشید می کند. 
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