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۲۰۰۷ ربتكا ۲۸ - ۱۳۸۶ نابآ ۶ هبنشكي
 باتك ىسررب :ىمنغا اضر

مالسا لوحت رد و تنس رد نز تيعضو
۲۰۰۷ ليروآ ،راكيپ و هشيدنا :تاراشتنا ،ىعاس بيبح و سانش قح بارت همجرت ،ىمهف روصنم رثا

 ىتQسه ناهQج زا تQخر اهيQگزاQت هQب هQك  - ناQگرزاQب ناروQپ مناQخ - زرابQم نز هدازآ زا ىداQي اQب ،باتQك
 روآ داQي  ار هدQناQم بقQع ىاQه هعQماQجرد ،ناQنآرQب ىليمQحت ىاQهراشQفو هاQگآ ناQنز تQشذQگرQس خلQت ۀرQطاQخ ،تQسبرQب
.دوشيم

 ىارتQQQQكد ۀلاQQQQسر ،ماQQQQن نيمQQQQه اQQQQب  قوQQQQف رQQQQثا هQQQQك دوشيQQQQم مولعQQQQم »ىQQQQسراQQQQف ۀمQQQQجرQQQQت ىارQQQQب تQQQQشادداQQQQي« رد
 و هدQش عاQفد نآ زا )سQيراQپ( نQبروQس  هاگشQنادرد ۱۹۱۳ لاQسرد" هQك تQسا رصQم ناQناملQسم زا ىمهQف روصنQم
 نQQيا هQQك هدQQمآ تQQشادداQQي نيمQQه ۀمادارد  ".دوQQب هداتQQفا ىQQشوQQمارQQف و درQQط ۀطرو هQQب شيQQپ  ۀهد ود ىكQQي نيمQQه اQQت
 ىقطنQم شنQكاو ،لاQسدQصزا سQپ وQلو شQحاQف ىتQيانQج نينQچ رQبارQبرد هQك دراداQج« هدQش روسQناQس تدQش هQب باتQك
»... دوش هداد ناشن

 هQQQب  مQQQهرQQQگا ،رQQQثا نQQQيا ۀلاQQQس دQQQص هQQQب كQQQيدزQQQن  ىافتQQQخا للQQQع و روسQQQناQQQس ،نامQQQجرتQQQمرظQQQن اQQQب ىQQQيارمQQQهرد
 و دازآ ۀدنسQQQيوQQQنرQQQه دنQQQناQQQم ،ىرصQQQم ناوQQQج ۀدنسQQQيوQQQن  !؟تQQQشاد دQQQهاوQQQخ ىتبثQQQم ۀجيتن هQQQچ ،دوQQQش هتQQQفرQQQگ شQQQلاQQQچ
 هQQQQQك اQQQQQجنآزا  ... « و تQQQQQسا هدوQQQQQب تقيقQQQQQح فشQQQQQك لابQQQQQند ،بانQQQQQط رادو ريفكQQQQQت زا همQQQQQهاو و سرQQQQQت نودQQQQQب  لقتQQQQQسم
 تقيقQQح زQQج ىزيQQچ هQQب هQQك دراد ار نآ  تراسQQج تQQسا )ىQQبرQQع سQQناسQQنر( تضهQQن رصQQع ىداقتQQنا ۀىحور ۀدرورQQپ
۱۰ص  ».دوشيم هنانكش تب وا نابز ليلد نيمه  هب و دراذگن مارتحا

 مظعQت رQس هدنسQيوQن مارتQحا هQب تQسا راوازQس ،هتQفرQگ رارQق رQضاQح لQسن رايتQخارد رتQفد نQيا هQك لاQح
 ىرثQQن و تQQقد و تQQيارد اQQب هQQك ميQQشاQQب ىزQQيزQQع نامQQجرتQQمو راكيQQپ و هشQQيدQQنا تاراشتQQنا رازگQQساپQQس و هدروآ دورQQف
.دنا هداد رارق نادنمقالع رايتخا رد ار ىشهوژپ رثا نيا ،ناور

 برQع  ۀعماQج ناور اQب ار هدنQناوQخ ،وا ىخQيراQت قطنQم و داقQنركQف ،ىQبرQح دمQحم ملQق هQب ىراتفگشيQپرد
 نامQQQQQQQهرد اQQQQQQQما ،هتQQQQQQQشذQQQQQQQگ اQQQQQQQب توافتQQQQQQQم ىQQQQQQQهاگQQQQQQQن اQQQQQQQب ،نز قوقQQQQQQQح ۀراQQQQQQQبرد ىركQQQQQQQف تالوQQQQQQQحت  .دنكيQQQQQQQم انQQQQQQQشآ نردQQQQQQQم
.تسا نيرفآديما ىسب هك  دوشيم هتفرگ شلاچ هب ،ىگنهرفرتسب

 ناراوخQترQسح هQك تQس ىزQكرQم ىاQه هتQسه زا ىكQي ىQسنج  قالQخا ،هداوQناQخ ۀلئQسم ،"ناQنز  ۀلئQسم"«
 تمQه نآ ىدوQباQن هQب ىلQسن هQك دننكيQم ىزاQسزاQب ار ىزيQچ ،بقQع هQب تQشگزاQب اQبو دننكيQم زاQغآ اQجنآ زا هتQشذQگ
۹ ص ».تسا نآزا لقتسم اما هتفرگ مالسازا ار دوخ سدقت ،ىرالاسردپ ىنعي هتسه نيا .تشامگ

:تسا هدمآ دمحم ترضح ناوج نز هشياع لوق زا
 نآرQQق  ديQQيآQQت دروQQم و هدQQيزQQگرQQب نQQيوQQن ىرQQسمه ىQQگزاQQت هQQب هQQك اردوQQخ رQQهوQQش درQQك تآرQQج زور كQQي  ... «

 هQQب ارQQت تQQسا هداQQمآ هراومQQه ادQQخ هQQك منيبيQQم ،ادQQخ لوQQسر ىا " :دQQيوگيQQم هدرQQك باطQQخ هرQQخس هQQب دوQQب هتQQفرQQگرارQQق
۱۱ ص ».دنا هدشن هتفگ نيا ركنم ،سپ نيازا ،ىرگيد سك چيه هن و ربمغيپ هن "دناسرب تلد ىاوه

: ديوگيم .دراد ىبلاج نخس ،راتفگشيپ نيارد ىبرح
 .تQQسين شيQQپ  ىمQQهوQQت درQQب شيQQپ ار ناQQنز ناQQمرآ ناوتيQQم خQQيراQQت ندرQQك كزQQب و هيQQجوQQت اQQب هQQك رواQQب نQQيا«



۲

۳

 اQب" .تQسا هديQشك دQيدQج ىQگدرQب هQب ار نز هQك تQسا  "نآ لQماكQتو مالQسا خQيراQت" هQك دQهديQم ناشQن ىمهQف روصنQم
 اراد ار دوQخ صاQخ تQيدوQجوQم وا ،تQشاد رارQق لزاQن ىا هبQترQم رد امQسر نز تيعQقوQم هكQنآ مQغريلQع ،نQيا دوQجو
 و ىQQQQناتQQQQساQQQQب ۀعماQQQQج نQQQQيا رد ار نز ۀناQQQQگود شقQQQQن رQQQQگا و ... دركيQQQQم لمQQQQعو ديQQQQشيدQQQQنايQQQQم . تفگيQQQQم نخQQQQس ،دوQQQQب
 نز " :دQQيوگيQQم هQQك ميQQشاQQب رظنمQQه ناQQنر تQQسنرا اQQب ميQQناوتيQQم مينQQك هسQQياقQQم رگQQيدكQQي اQQب مالQQسا ىQQنونQQك ۀعماQQجرد
 ىتيخنQQس هتQQشابQQنا ار ىQQنامثQQع ۀفيلQQخ ىارQQسمرQQح هQQك ىQQندوQQك دوQQجوQQم نQQيا اQQب ور چيQQه هQQب دمQQحم ناQQمز رد برQQع
۱۴ ص ».تسا هتشادن

  ۀتQشذQگ تيعQقوQم ،برQع نز ىركQف لالقتQسا تابQثارد ىخQيراQت ىاQه هQناسQفارQكذ اQب هQچابQيدرد ،هدنسQيوQن
: دوشيم روآ داي ار وا

 هQQك ىتQQيامQQح ۀجيتنرد هQQك تQQساQQهدعQQب طقQQف نQQياو دراذگيQQمن ىQQقاQQب نز ىارQQب ىQQياQQج رQQكذQQم ۀثرو الوQQصا« 
 ثاريQمزا ىQشخبزيQن نز هQب ،كدQنا ىا هدودQحمردو )رQكذQم ۀثرو( ناQنآرانQكرد هQك دQش هتQفرQيذQپ دوQمن نز زا مالQسا
۲۴ص  »دريگ قلعت

 ناملQQQسم نز ۀصخشم  هچQQQنآ اQQQب ىلQQQك هQQQب هQQQك تQQQشاد ىا هصخشQQQم نز ،مالQQQسازا شيQQQپ ناتQQQسبرQQQع رد
 دQQQQسريQQQQم رظQQQQن هQQQQب مالQQQQسازا سQQQQپ هكQQQQنآ لاQQQQح ،تQQQQشاد ىQQQQعامتQQQQجا ىQQQQشقن وا ،مالQQQQسازا شيQQQQپ  .دراد توافQQQQت تQQQQسا
۲۶ ص ».دنامب سوبحم نآرد دياب ىنعي ،دشاب نز ۀلغشم اهنت دياب هناخ  ... ...  هك

 روQQQQمارد نز تيQQQQلوئQQQQسم زا ىQQQQكردQQQQم و دنQQQQس هQQQQنوگچيQQQQه ،ىرظQQQQن هسQQQQياقQQQQم نQQQQيارد  هدنسQQQQيوQQQQن هQQQQنافQQQQسآتQQQQم
  ،ثحQQب نيمQQه ۀمادارد هلQQصاQQفالQQب هكQQنآ هژQQيو هQQب  .دوQQش نQQشور شQQتارايتQQخا دودQQح اQQت .دQQهديQQمن هQQئارا ار ىQQعامتQQجا
: ديوگيم ىردپ ۀداوناخ و ردارب هب نز ىفطاع ىگتسباو زا

 ىQQلو هتQQفريQQم رامQQش هQQب ريغQQص درQQم رادتQQقا رQQبارQQبرد دنQQچرQQه ناتQQساQQب دQQهع رد برQQع نز بيQQترQQت نQQيدQQب«
 شا تQQQسيز لQQQحم ىQQQعامتQQQجا طيحQQQم رد هچQQQنآرQQQهزا دنQQQم هرQQQهب دQQQياQQQمن زارQQQحا ىتيصخQQQش هQQQك هتQQQشاد ار نآ ناكQQQما
۲۸ ص ».تسا هتشاد دوجو

 رد  ،نز ىاQه تيQلوئQسم ۀراQبرد ىتQقو .تQسين نز ىQعامتQجا شقQن تابQثا رد زQگرQه ىQئوQگ ىلQك هQنوگنQيا
زا جراخ

 ىاQه هQصرQعرد و تQسا سوبحQم لزنQم ىراوQيد راهQچ راصQحرد ،نز هQك دQناQسريQم ،دنكيQم توكQس هQناQخ
 ،هدنسQيوQن .تQسين نز ركQف ىدازآرQب لاد مQه " تيصخQش زارQحا" ىريQگراQك هQب .درادQن ىQشقن ىQعامتQجا نوQگاQنوQگ
 درQQم رادتQQقا رQQبارQQبرد  نز و ...  ...دراذگيQQمن ىQQقاQQب نز ىارQQب ىQQياQQج رQQكذQQم ۀثرو الوQQصا" هQQك دراد ناQQعذا ىتQQقو

 ماداQQم ىريغQQص و ىروجحQQم ،دراذگيQQم وا ىQQناسQQنا قوقQQح ىفQQن رQQب ديQQيآQQت رQQهم اراكQQشآ ،"هتQQفريQQم رامشQQب ريغQQص
.دوشيم روآ داي ار ناتساب برع گنهرف  رد  نز رمعلا

 لوQQسر مارتQQحا و داقتQQعا  ،نيQQسحت لQQباQQق ىتQQيارد اQQب هدنسQQيوQQن ،هQQك تQQسا دنتQQسم ىاQQه هراQQشا نQQيا اQQب
ار  نانز هب ادخ

 و بوQQشآزا ىرQQيوصQQت ،ربQQمايQQپ توافتQQم ىاQQه شرافQQس و اQQهراتQQفر و اهQQيروآوQQن رQQكذ اQQب  .دنكيQQم حرطQQم
.دهديم ناشن ىنوگرگد ۀنامز هب ار ىتريشع ىاه جرم و جره

 راQب ،هنQت كQي ،ترضQح هQك تQسا ناتQسبرQع رد ىتQسرQپ تQب جواو تيلQهاQج رصQع : درQك دQيابQن شوQمارQف
 ىنيQمزرQسرد هدنQكارQپ  شكQندرQگ اQه هد و ،ش عوQنرQهزا نوQگاQنوQگ ىاهتQب روضQح اQب .دQشكيم شودرQب ار تQلاQسر
 اQب و ،ىرQپ و نQج و ماQهوازا زQيربQل ىاQه تينQهذ  اQب ىQلزا ىاQه ثاريQم لQماQح ىQناQمدرQم اQب ،تQنوشQخ زا راQشرQس
 .دراديم  هضرع ار ىون نيئآ ؛نهك راد هشير گنهرف نينچ

 ىQناهQج هفسلQف و هشQيدQنا و ركQف ندQمت دQهم هQك هفQسالQف همQه نآ اQب ناتQساQب ناQنوQيرد رگQم ،نآزا هتQشذQگ
 نز ىQQعامتQQجا تادQQهعت زا هQQك تQQسا تQQسد رد ىQQكردQQمو دنQQس رتمQQك  ؟هتQQشاد ىمهQQم ىQQعامتQQجا شقQQن ،نز ،هدوQQب
  !دراد دوخ ىاج هك ناتسبرع .دشاب هتفگ ىا هتسياش نخس ناتساب مور و نانوي ۀعماجرد



۲

۳

٤

 ىQنادنQچ تQيدودQحم دوQخ شQشوQپ و باجQح ۀراQبرد ناQنز هQك هدوQب ناتQسبرQعرد ىقQطانQم دQيدرQت ىQب اQما
 ىQلاتQق و گنQجو ىنيQشن رداQچ و ىدروQنارQحص اQب ىQگدQنز طQيارQش ،ناتQسبرQع نازوQس و غاد باتQفآ .دQنا هتQشادQن
 ىاQهرايعQم اQب ،- روچQقاQچرداQچ – موهفQم هQب هQن نز باجQح :هQك دنكيQم باجQيا ،دوQب لQيابQق نادرQم ۀفرQح اهنQت هQك
 اQب هQك دوQشروظنQم هداQس ىQششوQپرد  ،شيQپ نرQق هدزQناQپ  طQيارQش اQب هQك لQب  ،دريQگرارQق شجنQس دروQم ىزورQما
 و تالQيا ناQنز ىرQسور و  هداQس شQشوQپ : هراQب نQيارد .دراد ىرتQشيب ىQناوخمQه مQه ىميلQقا ىعيبQط ىاQه هويQش
 كQي اQه هداوQناQخ  نيمQه  نيQب  ىQمالQسا بالقQنازا لبQق .تQسا لاثQم نQيرتQهب ناQمروشQك رد هدنQكارQپ ىاQه نوسQهاQش
.دشيمن اديپ هنومن ىارب  زامن رداچ

 ترضQQح روهQQظ  نارود رد برQQع ىاQQه نز  دQQسيونيQQم ىQQسينرQQم همQQطاQQف مناQQخ هكQQيروطQQنآ  ،ناتQQسبرQQعرد
 گنQQج ناQQمز هQQب رگQQم .دنتQQشاد روضQQح اهيQQنامهيQQم و دازآ رازاQQب و هQQچوQQك رد نادرQQم نايQQمرد زاQQب ىور اQQب  دمQQحم
. دندركيم ناهنپ و دنتشاديم هاگنراظنا زا رود ار اه نز ،دربتسدو تراغ زا ىريگولج ىارب هك ليابق

 : تسالاب ۀىرظن دييآت رد  هدنسيون تياور نيا
 ار نز و هداديQQQQم خر امQQQQئاد لQQQQيابQQQQق نيQQQQب گنQQQQج هQQQQك ناتQQQQساQQQQب دQQQQهع بارQQQQعا ۀعماQQQQجرد هQQQQك دراد لامتQQQQحا «

 ار ىو ،وا زا تQQQQQيامQQQQQحو عاQQQQQفدروظنQQQQQم هQQQQQب ،زاQQQQQغآ نامQQQQQه زا ،درQQQQQم ،دQQQQQنا هدوQQQQQبريQQQQQم دنمQQQQQشزرا تمينQQQQQغ كQQQQQي نوچمQQQQQه
 اروا  نQQQيارQQQب انQQQب .تQQQسا هدركيQQQم ىرادQQQهگن دQQQشاQQQب ناQQQمارد نمQQQشد ۀلمQQQح سرتQQQسد زا هQQQك ىمكحتQQQسم ىاQQQهاQQQجرد
۲۹ ص ».دننك تيامح رتهب وا زا ات دندرك سوبحم

 بلQQق هQQب ار وا  ،نز ىQQتاذ تيصخQQش ىلQQجت ىارQQب .دQQنزيQQم مهQQب  ار ىQQناتQQساQQب تنQQس نQQيا ،مالQQسا ربQQمايQQپ
 مشQQچ اQQب .دنQQك انQQشآ دوQQخ طيحQQم ىQQگدQQنز تيعQQقاواQQب ،ار نز ،دQQهاوخيQQم  .دQQناشكيQQم گنQQج ناديQQم نيQQنوQQخ ثداوQQح
 چوQپ تاذ  .ار هنيQك ،ار تQنوشQخ .دQشاQب سفQن هQب مQئاQق .شدوQخ و دQشاQب دوQخ  .دQسانشQب ار ىQگدQنز ،زاQب شوQگو
. دنزيم مقر گنج ناديم رد  ،تردق ريشمش دولآرهز  ۀغيت هك ،دوعوم تلادع .دنك سمل ار تلادع

 دنكيQم روبجQم ار مالQسا ربQمايQپ ،باطQخ نQبرمQع دنQناQم هQب لوQسر ترضQح ناراQي زا ىQخرQب ىريگتخQس
 هQناQخ و ناQنز ىريگتخQس اQب اQه تدQم اQت ربQمايQپ هQك تQسا تQسدرد ىداQيز  دQهاوQش .دنQك نيكQمت ناQنآ تارظQن زا اQت
 نآ ۀنانيQب عQقاو شورو راتQفر فرعQم نQيرتQهب ،گنQج ناديQمرد ناQنز روضQح ،نامQه .دركيQم تفQلاخQم اهQنآ ىنيQشن
 ىQنز اQه گنQج رد  ىگنQج ناQهدQناQمرQف اQي افلQخ ،ادQخ لوQسر تلQحر زا دعQب هQك هدQش هدينQش رتمQك .هدوQب ترضQح
 .دنشاب هتشاد دوخ هارمه

 وا ىQQQشياQQQمزآ ىاQQQه ىروآوQQQن .دوشيQQQمن دوQQQخ ناQQQمز دنQQQمتردQQQق نادرQQQم و ناگبخQQQن فQQQيرQQQح ماQQQجنارQQQس اQQQما
.دنكيم موكحم هناخرد دبا سبح هب ار نز  ىمالسا تياور هب  ،هنادرم تنوشخ .دروخيم تسكش

 و دراذگيQم نوQناQق همQه ىارQب دمQحم و نز و دمQحم« رد ار ادQخ لوQسر توافتQم ىاQه تلصQخ هدنسQيوQن
  :دفاكشيم تقد هب  »دراديم ىنثتسم ار شيوخ

 .دوشيQم لQماQش ار نوQناQق لوصQف همQه ابQيرقQت هتQفرQگ رظQنرد شQيوQخ ىارQب مالQسا عراQش هQك ىQتازايتQما«
 نQم نامشQچ" دQيوگQب هQك  ...  ... تQخادرQپ زاQمن هQب دنQكوQضو دQيدQجت هكQنآ ىQب قيمQع ىQباوQخزا سQپ هكنQيا هلمQجزا
 راQQQبزا هشQQQياQQQع شزاوQQQن اQQQب دوQQQب راد هزور هQQQك ىQQQلاQQQحرد نينچمQQQه  "تQQQسا راديQQQب هراومQQQه مQQQحور ىQQQلو دQQQنا باوQQQخرد
 ىاQه هQسوQب هكنQيا نآ و تQفاQي زايتQما نQيا ىارQب ىQهيجوQت   ... ...  ...  تQساكيQم ناضQمر ىQنالوQط ۀزور نيگنQس
».تس ىراع توهش زا ربمايپ

 دوQخ دروQمرد دوQب هدرQك عQضو نارگQيد ىارQب هQك ار ىدQح ىQلو درQك دودQحم ار ىرQسمه دنQچ ربQمايQپ «
۳۲ -۳۳ ص ».تشاذگيم اپريز

 رادQQيد كQQيرد هQQك دوQQخ ۀدQQناوQQخرQQسپ رQQسمه ،شحQQج تنQQب بنQQيز اQQب  ادQQخ لوQQسر جاودزا ۀراQQبرد ،ىمهQQف
:دسيونيم  دنوشيم وا  ۀتسبلد و قشاع تخس هرطتنمريغ

 تخQQير اروا اQQب جاودزا حرQQط ،زور نامQQهزا .تQQشگزاQQب دوQQخ ۀناQQخ هQQب بنQQيز هQQب نازوQQس قشQQع اQQب  ... «



۳

٤

٥

 اQما  ... ... ... تQفرQيذQپ ىQمن ار وا ۀدQناوQخرQسپ رQسمه اQب جاودزا هعQماQجرد دوQجوQم موQسر و بادآ هكQنآ مQغر هQب
 ار دوQQQخ قشQQQعو هتQQQشادQQQن تيميمQQQص هQQQك درQQQك شQQQنزرQQQس ار وا دوQQQب هاQQQگآ تQQQشاد لدرد دمQQQحم هچQQQنآزا هQQQك دQQQنوادQQQخ
    ...  .دروآرد شربQQQمايQQQپ ىرQQQسمه هQQQب ار بنQQQيز و  درQQQكراكQQQشآ  ار دمQQQحم زار دQQQنوادQQQخ اذQQQل  .تQQQسا هدرQQQك ناهنQQQپ
۴۴ ص »"دناسر شلد ىاوه هب ارربمايپ ريخآت نودب"  دنوادخ  ،تاياور رد هشياع فيرظ ريبعت هب

 زا اQQQب اتQQQح ،هتQQQشاد ميقتQQQسم تQQQلاQQQخد لوQQQسر ترضQQQح ىاQQQه جاودزا ۀمه رد ىQQQلاعتQQQيراQQQب دQQQنوادQQQخ هكنQQQيا
 ىلصQف ،دQنا هدركيQم راومQه ار ناشQترضQح ىQبايQماQك ۀليQسو  ،ىراQج موQسر ىفQنو ،عQناQم هQنوQگرQه نتQشادرQب نايQم
 ربQQمايQQپ  .دوQQخ تQQلاQQسر زا ىرادرQQب هرQQهب رد ،دنكيQQم تQQياور ار وا ىدنمQQشوQQهو مدرQQم ناور هQQب ربQQمايQQپ طلQQست زا
 ىQQQبايQQQماQQQك و اQQQه جاودزا ۀمه .دنكيQQQم ىQQQفرعQQQم دوQQQخ قوشQQQم و امنQQQهار ار دQQQنوادQQQخ ،اQQQه ىQQQئوQQQشاQQQنز ماQQQمترد مالQQQسا
 هQQQQك ىتQQQQشحو و بQQQQعر مQQQQغريلQQQQع ،دراد تميQQQQها هچQQQQنآ .دQQQQناديQQQQم ادQQQQخ اQQQQب تحلصQQQQم و تروشQQQQم  ۀجيتنرد ،ار شQQQQياQQQQه
.دنا هتفريذپ هك تسادخ لوسر تلاسر هب مومعرواب ؛دنتشاد ناهنپ و راكشآ ىاهتافاكمزا شنانمشد

 صاصتQخا ،ناQنز اQب ناشQياراتQفر و دمQحم ترضQح لمQحت و تداسQح هراQبرد رتQفد نQيا زا ىQئاQه گرQب 
.تسا هدش هراشا نآ هب ىمالسا بتك رتشيبرد هك  دراد

 نآ زا هQQQك ىQQQهلا رادتQQQقا مQQQغر هQQQب هQQQك دننكيQQQم فيQQQصوQQQت ىQQQسك ناونQQQع هQQQب ،ننQQQس و تاQQQياور رد ار دمQQQحم«
 هQQك دوQQب هدQQمآ شيQQپ اQQهراQQب وا ىارQQب .داديQQم ناشQQن ريظQQن ىQQب ىلمQQحتو ارادQQمدوQQخزا هداوQQناQQخرد ،تQQسناديQQم دوQQخ
۴۷ ص »....دراذگب خساپ ىب و دوش شبيصن ىئاه مانشد داديم خر شنانز نيب هك ىياه هرجاشمرد

 ىاQQQهراتQQQفر اQQQب تQQQلاQQQسر لQQQياوارد  هكQQQنانچمQQQه تQQQسا لQQQئاQQQق دوQQQخ ناQQQنز هQQQب مالQQQساربQQQمايQQQپ هQQQك ىQQQمارتQQQحا اQQQب
 ننQس دQناوتيQمن اهنQت هQن ،رورQم هQب و دQناميQم هجيتQن ىQب و دوشيQمن قQفوQم ،دراديQمرQب ماQگ ناQنز تQمرQح ظفQحرد ميالQم
. .دوشيم هدوزفا راشف و رصح رب هكلب ؛دربب نيب زا ار برع ىراج

 ىليQQس وا هQQب هQQك درQQك مهتQQمار شرQQهوQQش ىQQنز ،دوQQب لوغشQQم تواضQQق هQQب دمQQحم هQQك زور كQQي« :دQQسيونيQQم
 نQيارد ار  صاصQق نوQناQق دQياQب اQتدQعاQق ،دركيQم تواضQق نادرQم نيQب هQكروطQنامQهو هداQس ىليQخ دمQحم .تQسا هدز
 .دراد اور رصقQQQQم رQQQQهوQQQQش هQQQQب تبQQQQسن ار ىتخQQQQس رفيQQQQك نينQQQQچ هQQQQك درQQQQك دQQQQيدرQQQQت ىQQQQلو . تQQQQشاذگيQQQQم ارQQQQجا هQQQQب روQQQQما
 "دQنا حQجرQم ناQنز رQب نادرQم" تQسا هدQمآ نآرQق رد .دنQك لامQعا درQم عفQن هQب ىQتواضQق هQك درQك ىQحو وا هQب دQنوادQخ
۵۰ ص «.دشدر ماهتاو

 ىكQي ؟دوQش لQئاQق توافQت ناسQنا ود نQيا نيQب دQياQب ارQچ ناهQج ۀدننQيرQفآ ىادQخ تQسا لكشQم شQندرQكرواQب
 رد ،نز اQQQما ،دQQQناميQQQم صاصQQQق زا نوصQQQم ىQQQطاQQQخ درQQQم هQQQك تQQQس ا تQQQلادQQQع هQQQچ نQQQيا ؟دQQQهد حيQQQجرQQQت ىرگQQQيدرQQQب ار
!دنك لمحت ار ىنيد ىازج و صاصق دياب ،وهس هب ولو اطخ و مرج باكترا

 ترQQQQجه ۀىلوا ىاQQQQه لاQQQQس نامQQQQهرد ار كيكشQQQQت ۀلئQQQQسم ، توافتQQQQم ىاQQQQه ىQQQQحو لوزQQQQن و ماكQQQQحا هQQQQنوگنQQQQيا
.درك حرطم ار ىنيد نيناوق هب ىرگنزاب ىمالسا ناشيدنا نشور طسوت اهدعب و  تخادنا اه نابزرسرب

 اQQQب .دنكيQQQم ىQQQنآرQQQق ار برQQQع ننQQQس ،ناهQQQج ۀدننQQQيرQQQفآ ىادQQQخ هQQQب ىراQQQج موQQQسر باستQQQنا اQQQب ،ادQQQخ لوQQQسر
 .دQناQسريQم ناQياQپ  هQب ار دوQخ گرزQب تQلاQسر ىQنامQسآ باتQك لوزQن اQب  ،ىQناتQساQب ىاQه هويQش نآرQب ىQحور نديQمد
 .دشخبيم تاجن راصعا و نورق ىگدنكارپ و تكالف و تراغ و گنج زا ار ناتسبرع

 تQQQلاQQQسر روQQQمارد  هQQQچ و ىصخQQQش روQQQمارد هQQQچ ،تايQQQح لوQQQطرد دمQQQحم ترضQQQح تارظQQQن و راتQQQفررييغQQQت
 توافQQت هQQك :تQQسنيا دراد تيمQQها هچQQنآ اQQما .تQQشاذQQگاو نQQف لQQها هQQب دQQياQQب اQQما ّ،تQQسا صحQQف و ثحQQب لQQباQQق هQQچرQQگا
 رQگا الثQم .درQك ىرواد و ديQسراو دQياQب ثداوQح عوQقو  ۀناQمز طQيارQش نتQشادرظQنرد اQب ار اQه ضيقQن و دQض و اQه
 ار هشQQياQQع هQQناقQQشاQQع و ابQQيز ىQQمالQQك اQQب اQQي ،دنكيQQم داQQيوازا مارتQQحا همQQه نآ اQQب ىربQQك ۀجيدQQخ اQQب جاودزا نارودرد
 لزنQQت ىQQناطيQQش ىدوQQجوQQم هQQب ار نز اQQهدعQQب هQQك دوشيQQم ببQQس ىQQياQQه هزيگQQنا هQQچ ،دنكيQQم باطQQخ "زQQيزQQع ىQQئالQQطوQQم"
!دهديم

 زا هQQQQك ىQQQQسك روضQQQQحرد طقQQQQف و دQQQQناQQQQمن اهنQQQQت نز كQQQQي اQQQQب زQQQQگرQQQQه هQQQQك دنكيQQQQم هيQQQQصوQQQQت درQQQQم هQQQQب وا   ... «
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 ربخيQQQب شا ىداQQQعريQQQغ تيQQQساسQQQح زا  هQQQك ربQQQمايQQQپ  .]تQQQيدوهQQQي ثاريQQQم[ .دنQQQك تاQQQقالQQQم وا اQQQب دQQQشاQQQب نز ناشQQQيوQQQخ
 ىارQQب ىتQQصرQQف دQQناوتيQQم هQQك ىQQتولQQخ نينQQچ هQQب   –  دQQهديQQم تبQQسن شدوQQخ هQQب شدوQQخ هQQك ىتيQQساسQQح – ميتQQسين
 ىوحQQن هQQب ار شا هشQQيدQQنا و دQQسرتيQQم هQQسوQQسو زا وا .درگنيQQم ناQQسارQQه ىQQهاگQQن اQQب دنQQك مQQهارQQف ناطيQQش ۀلQQخادQQم
۵۰ - ۵۱ صص ».ناطيش ۀزاورد ىيوت ،نز"  : ديوگيم هك تسا كيدزن نايلوترت ريبعت هب هك دنكيم نايب

 وريغQص ناQهانQگ ماQمت ناQشرظQنرد هQك ،ىQسنج لQئاسQم هQب ىبQهذQم ناربQهر دودQحماQن تيQساسQح :هكنQيا
 !دشاب هتفرگ تآشن اه تياور هنوگ نيمهزا  ،دوشيم متخ نانز ىزانط هبريبك

 راظQQQQQنا زا اQQQQQه نآ نتQQQQQشادQQQQQهگنرودو ناQQQQQنز تQQQQQظافQQQQQحردرايQQQQQسب ثQQQQQيداQQQQQحا و ماكQQQQQحا رودQQQQQصرگQQQQQيد ىوQQQQQسزا
 ىدامتQعا ىQب و دQيدرQت ىلQصا روخشQبآ  .دنكيQم ىQعادQت ار برQع نز و درQم ىراQب دنQب ىQب و ىQقالQخا ىQب ، نادرQم
 ود لQQQQقادQQQQح ، هلئQQQQسم نQQQQيا .دراد سوملQQQQم و هنQQQQيرQQQQيد ىاQQQQه تنQQQQسزا ناشQQQQن ،اQQQQه هداوQQQQناQQQQخرد نز هQQQQب ىQQQQندQQQQشن راهQQQQم
 : دوشيم روآداي ار راجنه

.هتشاد جاور برع ۀعماجرد مالسا زا لبق ىسنج زواجت هكنيا  -۱
.تسا هدوب دازآ درم و نز نيب ىسنج طباور و ىزابقشع هكنيا  -۲
 و نز نيQQب دازآ طQQباور اQQت تQQسا گنQQهامQQهرتQQشيب ،زواQQجت ،ىQQناتQQساQQب برQQع ىگنQQهرQQف عاQQضوا ىQQسررQQب رد

 هQب ىQسنج تازواQجت زا ىريQگولQج رد تQلاQسر نارود زا ىا هلQحرQمرد مالQساربQمايQپ هQك تQسا هQياQپ نيمQهرQب  .درQم
 ىQگريQچ اQب ،ربQمايQپ  .دنQشاQب ناQنز بQظاوQم ىمشQچراQچ هQك دنكيQم هيQصوQت نادرQم هQب ىQنآرQق تاQيآ لوزQن اQب ،ناQنز
 ۀعماQQجرد ار ميظQQعرQQشق نQQيا تاقييضQQت و بوQQكرQQس ،ىQQهلا ناQQمرQQف هQQب باستQQنا اQQب ،برQQع گنQQهرQQف ناور هQQب لQQماQQك
 و .تQساQپوQن ماظQن تردQق ظفQح رد رتQشيب ،ىرگQن هدنQيآ اQب  .دQناميQم رQثا ىQب شQياQه تQميالQم .دنكيQم هنQيداهQن برQع
:دناميم خساپ  ىب ضيقن و دض و توافتم ىاهراتفر ۀرابرد اه شسرپ هك تساهينوگ رگد نيارد

 ىQQناسQQنا تليضQQف ثحQQب رگQQيد ،دنكيQQم اديQQپ لزنQQت ناطيQQش هزاورد دQQح رد برQQع نز تQQلزنQQم و ماقQQم ىتQQقو
 ؟تQQQسيا هغيQQQص هQQQچ رگQQQيد "تQQQسا نارداQQQم ىاQQQپرQQQيز تQQQشهب" ثQQQيدQQQح و نز تQQQفارQQQش و تمصQQQع ىQQQگزيQQQكاQQQپ و رداQQQم
 تQشهبزارQس هQنوگQچ ، هانQگ هدوQلآرQسارQس اQتدQعاQقو دنتQسه ناطيQش ۀزاورد نيQشن شوQخ ،نارداQم هQك ىا هعQماQج
 !تسا هدش شورفم ناطيش ناناب هزاورد ىاپريز هك  تس ىتشهب هنوگچ نيا و  ؟دنروآيمرد

 هQجوQت اQب ،هتQسب تمQهرمQك ناQنز قوقQح تيبثQت ىارQب ،ىرQشب خQيراQت ريظQن مQك راوQگرزQب نآ هكنQيا مQغريلQع
 گQنر ،ىا هليبQق تردQق نارQحبرد  - دQندوQب موQق ناگبخQن ارثQكا هQك  - مالQسا نايQماQحو اQه تنQس ىQخرQبروضQح هQب
 .تسا هدرك لكشم تخسار هرسانزا هرس زيمت  هتخاب

 زا هدنQQناوQQخ هQQك دنكيQQم داQQي وازا تQQمارQQك اQQب و دراذگيQQم تQQمرQQح نز رQQب نانQQچ ىQQياQQج مرQQكا لوQQسر الثQQم
:دنكيم تريح ناتسبرع ىتسرپ تب جوا رد مه نآ شياه ىروآون

 ديQQئوگQQب" داد خQQساQQپ .دننQQك داQQي شQQياتQQس هQQب وا زا زاQQمنرد هQQنوگQQچ دQQنديQQسرQQپ وا زا باحQQصا هQQك ىQQناQQمز«
 باوQQQث دننQQQك رQQQسمه جرQQQخ ار لوQQQپ رQQQگا" :دQQQيوگيQQQم دمQQQحم   ...    ."شQQQنادQQQنزرQQQف و شQQQناQQQنز ،دمQQQحم رQQQب ادQQQخ دورد
۵۳ ص »".دنيامن داهج فرص ار نآ ات دراد ىرتشيب

 ۀعماQQج رد  مالQQساردQQص ۀناQQمز قيQQقد باQQتزاQQب ،برQQع هتفQQشآ عاQQضوا نييبQQترد ،ىمهQQف ۀديجنQQسرQQثا نQQيا
 درQQك هاگQQن هچQQيرد نQQيا زا دQQياQQب ار ضيقQQن و دQQض اسQQب هQQچ و توافتQQم ماكQQحارودQQص  .تQQسا ناتQQسبرQQع ىQQتريQQشع
رثا ات .ديجنسو

 ثQعاQب ىQهاQگ هQگ ،ادQخ لوQسر  ىمQئاد  ۀلصوQح و ربQص مQغريلQع ،ىودQب  ۀعماQجرد ىمQئاد ىاهيQنوQگرQگد
 تردQق ندرمQشو هكQس ىور ود نداد ناشQن اQب ىمهQف .درQك كرد ار تQسا هدQمآ رتQفد نQيارد هQك دQشيم ىQياQه شنQت
:دسيونيم تحارص هب .دهديم حيضوت ار  اه تيعقاو ،اه فعضو

 اهنQQت و تQQسين وازا املQQسم ىQQخرQQب هQQك دنQQهديQQم تبQQسن دمQQحم هQQب ىداQQيز رايQQسب لامQQعا و اQQهراتفQQگ ...«
 و عونQQت همهنQQيا تQQس احنQQيازا و هتQQسيزيQQم دوQQخ نQQيوكQQت ۀلQQحرQQمرد ىQQمالQQسا ۀعماQQجرد هQQك تQQس ىتيعQQضو ساكعQQنا



٥
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۵۴ ص ».تسا هدرك زورب هك ىئاهداضت
 رد ، تQQQQQQياهQQQQQQنرد هQQQQQQك دراد هQQQQQQمادا توافتQQQQQQم ىاQQQQQQه تQQQQQQياور مQQQQQQهزاQQQQQQب  ،»ناQQQQQQنز رصQQQQQQحو باجQQQQQQح« شخQQQQQQبرد

 ىبQQQهذQQQم كQQQسانQQQمرQQQياQQQس و باجQQQح ،للQQQمو ماوQQQقا ىگنQQQهرQQQف ىاQQQه تنQQQس رد ماQQQغدا اQQQب ىجQQQيردQQQت ىاQQQه ىQQQئاشQQQگروشQQQك
 ىنQQيد تردQQق ،هدQQش ناملQQسم هزاQQت و بولغQQم للQQم نيQQبرد ىبQQهذQQم ناQQياوشيQQپ ىريQQگ لكQQش اQQب .دوشيQQم تيبثQQت مالQQسا
 تاQQQفالتQQQخا  . دنكيQQQم اديQQQپ جاور ىعيبQQQط رQQQما تروQQQص هQQQب اQQQهداضQQQتو دزاسيQQQم مQQQهارQQQف ار بوQQQكرQQQس و بQQQعررازQQQبا
 ناQQQياوشيQQQپ ىQQQتديقQQQع ىاهيQQQشيدQQQنا مQQQهاQQQن نQQQيا رتQQQسبرد .تQQQساQQQهداضQQQت نQQQيا زا ىرادوQQQمن  هعيQQQش و  هعQQQبرا بQQQهاذQQQم
 هتQQفرQQگ راQQك هQQب ىQQسايQQس حQQلاصQQم ناونعQQب ىQQمالQQسا ىاQQهروشQQك ىQQخرQQب رد ناQQنز باجQQح هزورQQما :هQQك تQQس ىبQQهذQQم
.دوشيم

 ،ناگبخQن تQساوQخ نتQشادرظQنرد و باطQخ نQبرمQع مود ۀفيلQخ ىاQه شرافQس نتQفرQيذQپ و تQمرQح تQياQعر
 نامQQه ىاQQه قQQيوشQQتو ىاQQه مايQQپ اQQب .دريگيQQم شيQQپ ،دوQQخ تQQلاQQسررد تيقQQفوQQم ىارQQب ادQQخ لوQQسر هQQك تQQسيا هويQQش
.دوشيم رتگنت  نانزرب تايح ۀصرع زور هب زور هك  تساه

 سبQQح هQQناQQخرد ار شQQناQQنز هدرQQك هيQQصوQQت ربQQمايQQپ هQQب هQQك ىQQسك هدQQمآ تاQQياور و ننQQسرد هچQQنآ ساQQسارQQب«
 اQQQب مQQQه و راكتQQQسرد نادرQQQم اQQQب مQQQه تQQQناQQQنز ،ادQQQخ لوQQQسر ىا" .تQQQسوا ناتQQQسود زا ىكQQQي باطQQQخلا  نQQQبارمQQQع دنQQQك
 هQQQك ىداديQQQم روتQQQسد دQQQنا )نينQQQمؤQQQم رداQQQم( نينQQQمؤQQQملا ما هQQQك هQQQك تQQQناQQQنز هQQQب شاQQQك دQQQنراد دروQQQخرQQQب تQQQسرداQQQن نادرQQQم
 ار تQناQنز "  :تQسا هتفQگ دركيQم دQيدرQت ىروتQسد نينQچ ندادرد هQك ربمغيQپ هQب باطQخ ىو    ...   دنQناQمب هQناQخرد
 ىQQمن راذQQگورQQف ىميمصQQت نينQQچ ذQQخا هQQب دمQQحم بيQQغرQQت ىارQQب ىا هليQQسو چيQQهزا اQQيوQQگرمQQع و ".نQQك سبQQح هQQناQQخرد
۵۸ ص ».تسا هدرك

 و تروQQQQصو دQQQQنرازگQQQQبزاQQQQمن دQQQQجسمرد ،داديQQQQم هزاQQQQجا ناQQQQنز هQQQQب دوQQQQخ تQQQQلاQQQQسر لQQQQياوارد لوQQQQسر ترضQQQQح
 هبعQQك هQQب تQQعامQQج زاQQمن ىارQQب دوQQخ ناوQQج ىومQQعرQQسپ و لوارQQسمه اQQب هارمQQه دمQQحم« :اQQي و ،دQQشاQQب زاQQب ناشتQQسد
  » ... .دQQشيم نادرQQم ىQQنارگQQن ثQQعاQQب هQQك دQQندQQيزرويQQم تQQكراشQQم ىQQمومQQع كرتQQشم ىQQگدQQنز رد اQQجنآ اQQت ناQQنز .دنتQQفر

 ندQQQQش سوبحQQQQم و ىنيQQQQشن هQQQQناQQQQخ هQQQQب ،مود ۀفيلQQQQخ رتQQQQشيب همQQQQهزا و نايQQQQفارQQQQطا ميمصQQQQترQQQQثارد راQQQQب نQQQQيا  . ۶۸ ص
 بQQش هQQك ربQQمايQQپ ناQQنز ، ىQQعامتQQجا شوشغQQم ىاضQQف نيمQQهرد  .دروآيQQمراشQQف دمQQحم ترضQQح هQQب ،اQQه نز ىرابQQجا
 ناQنز تQياكQش رQثارد  .دQنريگيQم رارQق نادرQم تمQحازQم و بيقعQت دروQم دQنوريQم نوريQب هQب تQجاQح ىاضQق ىارQب اQه
.دنا هتشادنپ هدرب ار نانآ دنيوگيم و هتساوخ شزوپ محازم نادرم ،ادخ لوسر هب

 دننكيQم نQترQب هQك ىQششوQپاQب دازآ ناQنز درQكررقQم دمQحم هQك دوQب ىQهابتQشا نينQچزا ىريگشيQپ ىارQب « 
۶۱ ص ».دننك زيامتم زينكزا ار دوخ

 مايQQپ هQQك ادQQخ لوQQسر روضQQح اQQب وQQلو تQQسا زاجQQم هدرQQب نز هQQب زواQQجت اQQي تمQQحازQQم ،هكنQQيا ىQQئاQQغ موهفQQم
.تساه ناسنا ىربارب روآ

 ىگQQQQماQQQQكدوQQQQخ هيQQQQجوQQQQت ،تيلQQQQك رد اهتQQQQياور .دQQQQش ظفQQQQح ماQQQQمت تدQQQQش اQQQQب ،مالQQQQساردQQQQصرد تQQQQيدوهQQQQي تاريQQQQم
 نQQيودQQت اQQب مالQQسا ربQQمايQQپ تاQQفو زا دعQQب .دQQيدرQQگ هنQQيداهQQن گQQنراگQQنر و نودQQم ىاQQه هويQQشرد راQQب و دنQQب ىQQب ىاQQهدرQQم
 ۀراQبرد ناهنQپو راكQشآ ىاQهوگQموگQب .درQك اديQپ ىنQيد تيمQسر ىQنآرQق ىاQه هQيآ اQب نز تراقQح و ىتQسپ ،)۱ (نآرQق
 تQQشهب ىQQيوQQسزا  .تQQسين اQQم ثحQQبدروQQم هQQك داتQQفا اQQه ناQQبزرQQسرQQب ،هيQQلوا تاQQيآرد ندرQQب تQQسدو ،"نامثQQع نآرQQق"
 ش ناسQنا هميQن و روجحQم ىQناطيQش تافQصاQب ار نز نيمQه ،رگQيد ىوQسزا ؛دQندرQك نهQپ نارداQم ىاQپرQيز ار نQيرQب
.دندناوخ

: نامز ىراج موسر زا ىندينش ىتياور مهزاب
 ۀناQQخرود راQQب كQQي و دQQندQQشيم جراQQخ هQQناQQخزا باجQQح نودQQب جاودزا راتQQساوQQخ ناوQQج ناQQنز هكQQمرد ... «

 ».دننQك ىراگتQساوQخ ناQنز زا دQنا لQياQم هQك ىQناسQكو دوQش مQهارQف نادرQم ىارQب ىتQصرQف اQت دQندركيQم فاوQط هبعQك
۶۳ ص
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 ترضQح تQلاQسر نارود زا هQك هزادQنارQه مالQسا ،دوشيQم هتQفرQگ هجيتQن ىمهQف ىاهشQهوژQپ زا هكQيروطQنآ
 هQب دQسريQماQت دوشيQمرQت دودQحم ربQمايQپ باقQعاو نانيQشناQج  طQسوQت ،نز دودQحم ىاهQيدازآ ،دريگيQم هلQصاQف لوQسر
.دوب دوهي ربمايپ ىسوم زا اوزناو رصح نيا رذب هكنيا وگ .هناخرد نز ىمئاد سبح ندش سوبحم

 ارQيز ،دوشQن اهنQت ىQناكQمرد نز اQب زQگرQه هQك دينQش وازااررQيز هيQصوQت ،سيلQبااQب وQگ و تفQگ ىQط ىQسوQم"
 زيQQن ناتQQسبرQQع تQQسرQQپ تQQب ۀعماQQج .۱۲۹ ص ».دنQQك هQQسوQQسو اروا اQQت دQQشدQQهاوQQخرQQضاQQح رQQضاQQح اQQجنآرد ناطيQQش
.تشاذگ ريثآت مالسا ربمايپ تلاسر رد و تشاد ار هويش نيا

 نQQQQيدقنQQQQم ىركQQQQف ىاهتنQQQQس و داقQQQQن ركQQQQف اQQQQب داضQQQQترد هQQQQك ىQQQQئاQQQQه شرگQQQQن مQQQQغريلQQQQع ،هدنسQQQQيوQQQQن تاحيQQQQضوQQQQت
 كرد .تQQسا قQQفوQQم ،تQQلاQQسر ۀىلوا نارود ناتQQسبرQQع ۀعماQQج ۀنفشآ عQQضو ندوشQQگرد لاQQح نQQيا اQQب ،تQQس ىزورQQما
.دنكيم رت هتسجرب ار شياه ىرواد تقادص ،مالساربمايپ تالكشم زا وا تسرد

:دسيونيم ىمهف
 باحQQQصاو دمQQQحم هQQQب نآردو دQQQنا شوشغQQQم تاQQQياورو ننQQQس هQQQك ميا هدرQQQك هراQQQشا نQQQيازا شيQQQپاQQQم  ... «

۷۷ ص ».تسا هدرك تباث ىخيرات دقنار هتكن نياو تسين نانآ هب قلعتم هك هدش هداد تبسن ىئارآوا
 رد ار نادرQQQم هQQQك هزادQQQنارQQQه ،بولغQQQم ىاQQQه نيQQQمزرQQQس رد مالQQQسا ۀعسوQQQت و بارQQQعا ىاQQQه ىQQQئاشQQQگروشQQQك

 تراقQQح و تQQكالQQف  ىاQQه هQQياQQپ ميكQQحت و ىQQناسQQنا قوقQQح عييضQQت ،لQQباقQQمرد ،دنكيQQم باريQQس ىQQسنج ىاQQه ىQQبايQQماQQك
 غونQQQمم ار هQQQناQQQخزا ناQQQنز جورQQQخ ،رصQQQمرد ىمQQQطاQQQف مود ۀفيلQQQخ هQQQك ىQQQناQQQمز هQQQب دQQQسريQQQم و دزاسيQQQم مQQQهارQQQف ار نز
۷۶ ص !دنزودن نيتوپ ناشيارب هك دهديمروتسد ناشافك هب و دنكيم

 هولQج ،سابQلرييغQتو دQيدQج ىاQه لدQم اQب ناQياورQناQمرQف ،اهQنز ندرQك سوبحQمو اهQيريگتخQس ۀمه اQب هكنQيا
.درك ىبايزرا ناوتيمن شيب ىبيرف ،ار دنداديم نانآ ىگدنز هب ىا هزات  ىاه

 روطQQQQب هاQQQQگ و ميقتQQQQسم روطQQQQب هاQQQQگ ،رصQQQQمرد كرQQQQت ناQQQQياورQQQQناQQQQمرQQQQف و دادغQQQQبرد ىQQQQسابQQQQع ناQQQQياورQQQQناQQQQمرQQQQف «
 وQس و تمQس اوزQناو رصQح تمQس هQب ار ناQنز سابQل    ... ... دQنداديQم رييغQت ار اQه سابQل و اQهدQم ميقتQسمريQغ
۷۹ ص ».دنداديم

لوا شخب ناياپ
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۲۰۰۷ ربتكا ۲۸ - ۱۳۸۶ نابآ ۶ هبنشكي
ىمنغا اضر

)مود شخب ،باتك ىسررب(
مالسا لوحت رد و تنس رد نز تيعضو
ىعاس بيبح و سانش قح بارت همجرت ،ىمهف روصنم رثا

۲۰۰۷ ليروآ ،راكيپ و هشيدنا :تاراشتنا

 اQQQQب هدنسQQQQيوQQQQن هQQQQك تQQQQسيدراوQQQQم زا ىكQQQQي  ،ىQQQQمالQQQQسا ۀرودرد نارينQQQQك هژQQQQيو هQQQQب و اQQQQه هدرQQQQب عQQQQضو دوبQQQQهب
.تسا هداد صاصتخا  نآ هب ار ىلصف ، ىرظن تيساسح و ىفاكشوم

 دمQQحم و دQQمآ مالQQسا .دوQQب هدQQش مQQهارQQف ناتQQساQQب دQQهع ۀعماQQجرد هQQك دوQQب نامQQه دازآ ناQQنز رصQQح  ... «
 دزQQQQQQQQQQن[ ناQQQQQQQQQQگدرQQQQQQQQQQب تيعQQQQQQQQQQضو ۀراQQQQQQQQQQبرد   ...    ...  ديQQQQQQQQQQشخب دوبQQQQQQQQQQهب ىرظQQQQQQQQQQن ظاQQQQQQQQQQحل هQQQQQQQQQQب ار زينQQQQQQQQQQك تQQQQQQQQQQشوQQQQQQQQQQنرQQQQQQQQQQس
 ميالQم ىليQخ ،ناتQساQب دQهع بارQعا و نايQمور نايQناQنوQي دزQن ناQگدرQب تيعQضو اQب هسQياقQمرد   ...  ...  ]ناQناملQسم
 دQQناوتيQQمن باQQبرا هQQك تQQسا نQQيارQQب لQQصا .دQQشكب ار شا هدرQQب دQQناوتيQQمن ،هفينQQحوQQبا هقQQفرQQب انQQب باQQبرا ...  تQQسارQQت
 بQQQجوتQQQسم ىQQQناسQQQناريQQQغ تازاجQQQم هQQQنوQQQگرQQQه .تQQQسا هدQQQش ىنيQQQب شيQQQپ هQQQك ىدراوQQQمرد رگQQQم .دQQQياQQQمن تازاجQQQم اروا
۸۱ -۲ صص ».تس ىضاقدزن بابرا همكاحم

 دركيQم ىراQك ربمغيQپ :دQسيونيQم ىمهQف تQسا لQمآQت لQباQق زيQن اQه هدرQب اQب لوQسر ترضQح ىQناسQنا راتQفر
 اراQه نآ هQك دوQمنررقQم و دننQك باطQخ هدرQب ار اQه نآ ننيQمؤQم درQك عونQمم هكQنانQچ .دQنراذگQب مارتQحا هدرQب هQب هQك
 ماگنQQه هQQب ار مالQQسا هاپQQس ىQQهدQQناQQمرQQف ،ترضQQح هQQك تQQسا نينQQچ و   ...   ... دنQQنزQQب ادQQص  "مرتQQخد" اQQي "مرQQسپ"
 ناشQQخرد ىاهتيصخQQش زا ىداQQيز رامQQش     ... درپQQس هQQماQQسادوQQخ مالQQغ هQQب ىرQQجه مود لاQQسرد ،نيطQQسلف حتQQف
 هدوQQQب ناQQQگدرQQQبزا اQQQنامQQQه نابQQQيدا اQQQت ناروشQQQناد زا ،هاپQQQس ناQQQهدQQQناQQQمرQQQف اQQQت هتQQQفرQQQگ ناQQQياورQQQناQQQمرQQQفزا مالQQQسا خQQQيراQQQت
 عQQياQQقو نQQيا حQQيرQQص نومضQQم .دQQشاQQب هدQQش  هداز دازآ ىQQنززا هQQك دوبQQن سكچيQQه سQQلدQQنا ىافلQQخ زا  ... ...  .دQQنا
۹۱ -۲ صص »... هدشيم ىراتفرشوخ هدرب نانز اب هك تسا نيارب هاوگ

 هQQQك ]لوبQQQناتQQQسارد ىQQQنامثQQQع ىافلQQQخ[ هينطنطQQQسق نيQQQطالQQQس« : :تQQQسا هدQQQما  عوQQQضوQQQم نيمQQQه  هQQQمادارد و
  ميوشيQم ورQبور ىQناسQك اQب هرQهاQقرد  ...    .دQنا هدQش هداز نازينQكزا ىگمQه دQنا ىQمالQسا  ۀعماQج سدقQم نارQس
 هQب ناQش ىQناوQجوQنرد هQك تاQماقQم  نQيرتيQلاQعرد نابصنQم بQحاQص و تاضQقو رگشQل ناQهدQناQمرQف اQت هتQفرQگ رQيزو زا
۹۹ ص » .دنا هدش ىراديرخ كنارفدصناپ و رازه اي رازه

 ىQياQهزايتQما زا دازآ ناQنز هQب تبQسن هدرQب ناQنز  ،مرQكا لوQسر ىاQه هيQصوQت و ،ميالQم ىاQهراتQفر رQثارد
 و زاQQQب تروQQQص ورQQQس اQQQب اهQQQنآ ندQQQشرQQQهاQQQظ و نازينQQQك ندوQQQب باجQQQح ىQQQب  .تQQQسا رQQQكذ لQQQباQQQق هQQQك دQQQندوQQQب رادروQQQخرQQQب
: هك تسا هدمآ .دش اشحف جاور ببس ،رازاب و هچوكرد نايرع ناوزاب

 هنQQيدQQم نازينQQك ۀمه  ... .دنتQQخادرپيQQم ىرگيپQQسور هQQب نازينQQك هكQQم و هنQQيدQQم دنQQناQQم اQQهرQQهش ىQQخرQQب رد«
۹۴ ص ».تخل ناوزاب اب هاگ و دندشيم جراخ هناخزا هنهربرس

 رتQQQفد نQQQيا رد زيQQQن نينQQQمؤQQQم ناQQQنز و هدرQQQب نادرQQQم نيQQQب ]عورQQQشماQQQن [ۀملك رQQQكذ اQQQب هتبQQQلا ىQQQسنج طQQQباورزا
 ثQQQيدQQQح : ىتQQQياور هQQQك ناQQQنز نايصQQQع هاوQQQگو تQQQساQQQه تنQQQس هQQQب ضارتQQQعاو ناQQQنز ىچيQQQپرQQQس رگQQQنايQQQب هQQQك هتQQQفر نخQQQس
: دوشيم روآداي ار لثم هب هلباقم

 ناQQQQنز زا ىكQQQQي اQQQQب عورQQQQشماQQQQن طابQQQQترا لاQQQQحرد دوQQQQب شQQQQناQQQQگدرQQQQبزا هQQQQك ار ىQQQQناوQQQQجدرQQQQم ، نينQQQQمؤQQQQمزا ىكQQQQي«
 دمQحم و درQب تQياكQش ربQمايQپ هQب هدQش تازاجQم ۀدرQب . درQك هتQخا اررصقQم دQيوگQب ىنخQس هكQنآ ىQبو درQك ريگلQفاQغ
۹۱ص »... .درك دازآ ريخآت نودب ار ىو
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 ،دQQندركيQQمن تQQكرQQش اQQه گنQQجرد ناQQنز هQQك هQQناهQQب نQQيا هQQب ،رQQهوQQش اQQي ردQQپ ىQQئاراد زا ناQQنز ۀىثرا ۀراQQبرد
.دنهدب ىمهس ار نانز هك درك ررقم ادخ لوسر  ،دنتشادن تراغرد زين ىمهس

۱۰۵ ص ».ميتسهريگمشچ ىتفرشيپ  دهاش نيا دوجواب .دادن درم فصن زج ىمهس«
 و دروآيQQم ىQQياQQه لاثQQم  ناهQQج رگQQيد طاقQQن رد ناQQنز هيQQثرا مهQQس هسQQياقQQمو قوقQQح عييضQQت رد هدنسQQيوQQن

:دسيونيم
 ردارQQQب رتQQQخدورQQQسپ  ،ناتQQQستورQQQپ ناتQQQسلگنارد هQQQچو  )ناكيQQQتاو رظQQQنرQQQيز( كيQQQلوQQQتاQQQك ىاQQQه تQQQلودرد هQQQچ«

 شيQپ ىدنQچ نيمQه اQت هQك ايQلاتQيارد )Code de Modene( ندوQم نوQناQق ىاوتحQم . دراد تQيوQلوا رQهاوQخرQب
 قQح شيQپ ىدنQچ نيمQه اQت  هQك  ايQلاتQيارد  ... دراد تQيوQلوارQهاوQخرQبردارQبرتQخدرQبرQسپ)ناتQستورQپ هQب ار ناQنز قQح
 لاوQما مراهQچ كQيو لوقنQم لاوQما متQشه كQي رتQخد ،هيQسور رد   ...   ... داديQم ليلقQت مهQس  زا ىميQن هQب ار ناQنز
۱۰۶ص »... دربيم لوقنمريغ

 لQQQQباQQQQق و نئمطQQQQم كردQQQQم هدنسQQQQيوQQQQن ،سنQQQQج ساQQQQسارQQQQب تداهQQQQش و )ىQQQQقوقQQQQح تQQQQيروجحQQQQم( رQQQQجح لصQQQQفرد
:دسيونيم .دهديمن هئارا ىشريذپ

 ندرQQQك ررقQQQم هQQQب ار مالQQQسا تعQQQيرQQQش رازگQQQناينQQQب ىQQQياQQQه هزيگQQQنا هQQQچ تQQQسين مولعQQQم ىتQQQسرد هQQQب اQQQم ىارQQQب«
 ليQQQQQلد هتQQQQQسناوتQQQQQن ،برQQQQQع گنQQQQQهرQQQQQف ۀتQQQQQشذQQQQQگرد دوQQQQQخ ىاQQQQQه شQQQQQهوژQQQQQپ رد ىمهQQQQQف  ».تQQQQQسا هتQQQQQشاد او ىرQQQQQجح نينQQQQQچ
 هراQشا اQب تيQسنج شجنQس رد  هQك  هدرQك افتQكا نQيا هQب و .دنQك اديQپ نز هQب شQحاQف متQس نQيا ىارQب ىريگQنادQند
 هQك :دنQكارپQب هدنQناوQخ نQهذ رد ار ار نQيداينQب شQسرQپ نQيا رذQبو  دنQك اQهر ار هلئQسم ، درQم "ىگنQج ىQئاQناوQت" هQب
 ناسQQQنا قوقQQQح اQQQب ناوتيQQQم ىقطنQQQم هQQQچ اQQQب و  هQQQنوگQQQچ ار روآ گنQQQن ضيعبQQQت نQQQيا ،ىرQQQشب ىاQQQه هعQQQماQQQج تQQQفرQQQشيپاQQQب
 هQQQچ اQQQت و اجQQQك اQQQت  ار ناملQQQسم نز  هQQQب  ىراوQQQخ و تفQQQخو ناQQQيرQQQع متQQQس ليمQQQحت و داد دQQQنويQQQپ رQQQصاعQQQم ىايQQQندرد
!داد همادا دياب ىرصع

 ىQياضQف رد اQهر ،ماQجنا رQسو دQناشكيQم نيقQي و كQش ىداو هQب ار هدنQناوQخ ،ىمهQف ىQشهوژQپ كبQس نQيا
 ىQگدQنز ىراQج هشيمQه دور هQب دراذQگاو ار هلئQسم لQح اQت .درذگQب شرانQكزا دQيدرQت و كQش رد رتQشيبو ود نآ نيQب
.داتفا تيحسمرد هك ىقافتا ،سناسنر هب دسريم نامز تفرشيپ رد هك

 اQQQب( تQQQسارتQQQفد نQQQيا ىQQQندQQQناوQQQخ ثQQQحابQQQم زا ،نز قالQQQط قQQQح و ىQQQئوQQQشاQQQنز طQQQيارQQQش و جاودزارد تQQQياQQQضر
 ىاهتQQفرQQشيپ زا ىكQQي« .هدروآ دوQQجو هQQب ار ىا هزاQQت لوQQحت ادQQخ لوQQسر ىاQQه ىروآوQQن اQQب )ناQQمز عاQQضوا هQQب هQQجوQQت
 ار ىرQهوQش دQناوتيQم هQك تQسا نز ىارQب ىدازآ ىQعوQن هQب ندQش لQئاQق ،هديQشخب ققQحت مالQسا تعQيرQش هQك ىمهQم
۱۰۸ ص ».دنك در اي دريذپب

.دوبن زگره تيدوهي رد هك تسا هداد قالط قح  نز هب مالسا ،قالط ۀلئسم رد نينچمه
 .تQسا رQت هتQفرQشيپ نآزا ماQگ كQي تQهج نQيازا اQما هتQفرQگ ماهQلارايQسب تQيدوهQي زا هكQنآ نيQعرد مالQسا«

۱۱۶ »دراد لوبق ار هفرط كي قالط اهنت تيدوهي اريز
 نQئارQق .دQشخب دوبQهب ار ناQنز عQضو تQشاد رظQنرد دمQحم ترضQح هQك هدQش هراQشا اQهراQب رتQفد نQيارد

 هQك درQك شوQمارQف دQيابQن  اQما  ،دنكيQم ديQيآQت ار ناQنز قوقQح ىQنوQگرQگدرد ترضQح نآ ىبلQق تالQياQمت زيQن ىرايQسب
 هQك دوQب ىQلاQح ناشQيرQپ و هتفQشآ ۀعماQج ندرQك تQسد كQي و برQع ىودQب لQيابQق ىگQچراپكQي ناشQيا ىQساQسا  فدQه
 هQQنوQQمن لواپQQچ قQQيرQQط زا قازQQتراو نارتQQخد ندرQQكروQQگ هQQب هدQQنز. دQQندوQQب داتعQQم ىزQQيرQQنوQQخو تراQQغ و لتQQق هQQب اهQQنرQQق
 ىاQQهدانبQQب نتخQQير مهQQب .تQQشاد ىQQيالاو فدQQه اQQما ،ادQQخ لوQQسر .مالQQسا عولQQط رد برQQع ىودQQب ىQQگدQQنز زا تQQسيا
 ندQناوQخ ىQبرQعاQب : هQك دوبQن اجيQب  .ىQبرQع ىاQه ثاريQم قيفلQت اQب ىQيايQند نتQخاQس ىارQب دوQب برQع ۀديQسوQپو نهQك
 ىتQQسه ۀدننQQيرQQفآ و  دQQناشQQن مالQQسا سآررد و درQQك اQQپوQQن نQQيد دراو برQQع تيصخQQش اQQب زيQQن ار ادQQخ ، ادQQخ ناQQبز
.درك ىفرعم

:رتفد نيا ناياپرد ىريگ هجيتن
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:ديوگيم شرثا ىريگ هجيتنرد ىمهف روصنم
 هكلQب .ميزادرپQب وQج و تQسج  هQب مالQسارد رگQيد ىQهلا ىاQه نيQئآ ذوفQن ۀراQبرد هQك ميتQسين نآ ىQپرد اQم«

 ص ».دروآ ميQQهاوQQخ نز هQQلاسQQم ۀراQQبرد ار مالQQسا ىايQQند ربتعQQم ناQQگدنسQQيوQQن ىQQخرQQبرظQQن ،دوQQخ شQQهوژQQپ ناQQياQQپرد
۱۲۹

 ۀروطQسا هQب فرژ ىQهاگQن اQب .دنكيQم لابQند ار هQناQمز ىاQهدQمايQپ ،مالQسا ربQمايQپ دQياقQع هQب ىراداQفو اQب وا
 نآرQQق ىادQQخ ،ىQQناطيQQش ۀسوQQسو رQQبارQQبرد سنQQجود ناسمQQه دروQQخرQQب" هQQك ىQQنآرQQق ۀتكن نQQيا هQQب هراQQشا و شنQQيرQQفآ
 و تQQQلاQQQسر ۀىلوا ىاهQQQلاQQQسرد برQQQع ۀعماQQQج ىاQQQه ىگنفQQQشآ و راتQQQفر ضQQQقانQQQت زا "تQQQسا هدرمQQQش تQQQسدورQQQف ار نز
  ،تQQيدوهQQي" :دQQيوگيQQم  .دنكيQQم ءاقQQلا ش نيبQQطاخQQم هQQب ار ىمهQQم ۀتكن ،دQQشيم دراو ترضQQح نآ هQQب هQQك ىQQياQQهراشQQف
 تبQسن اوQحو مدآ ىنعQي ودرQه هQب ار هQسوQسو نQيا ،اQما نآرQق  ،دزادQنايQم اوQح ندرQگ هQب اهنQت ار ناطيQش ۀسوQسو
 و باQQن ىآر ،درQQم و نز ىQQناسمQQه ۀديقQQع ،اوQQح و مدآ نيQQب هQQسوQQسوِ هانQQگ ميQQسقت :ىنعQQي ،هزاQQت هاگQQن نQQيا ".دQQهديQQم
 هعQماQج تنQس فالQخ هQك ترضQح ۀناQيارQگوQنو ۀنادنمQشوQه شنيQبزا تQس ىQهاوQگو دQناQسريQم ار مالQسا ربQمايQپ عQيدQب
 و ناوارQQف تالكشQQم اQQب ار تارييغQQت هQQنوQQگرQQه هQQك هQQنادرQQم ىودQQب گنQQهرQQف ىQQگريQQچ طQQيارQQشرد مهQQنآ ؛تQQشاديQQمرQQب ماQQگ
 ناQQQQQQنز نآرQQQQQQق ىادQQQQQQخ ندرمQQQQQQش تQQQQQQسدورQQQQQQف"  لقQQQQQQن هلQQQQQQصاQQQQQQفالQQQQQQب هQQQQQQك تQQQQQQسا رظنQQQQQQم نQQQQQQيازاو .دنكيQQQQQQم ورQQQQQQبور نيQQQQQQنوQQQQQQخ
 ادQQQخ لوQQQسر ىعQQQقاو ۀرQQQهچ رد اهيگQQQناQQQگ دنQQQچ و اQQQهداضQQQت رQQQيوصQQQت ،وا دصQQQق دQQQسريQQQمرظQQQن هQQQب ؛دوشيQQQمروآداQQQي"ار
 زا هQQQQك ىدرQQQQم .دنكيQQQQم هQQQQضرQQQQع ار اQQQQه تيعQQQQقاو هQQQQك تQQQQساشQQQQگروشQQQQك و رادمتQQQQسايQQQQس ىدرQQQQم نQQQQطاQQQQب نداد ناشQQQQنو
 ،شدوQQخ قالQQخ تاداقتQQعا هQQب هيكQQت اQQب ،ىQQناQQجو ىQQلاQQم ۀناوتQQشپ نودQQب ،هدQQش گرزQQب ىميتQQي مQQغ و درد اQQب ،تيQQلوفQQط
 ريظنيQQب تQQلاQQسر نانQQچ هQQب ،ىگتخيQQسگ نانQQع و تراQQغو لتQQق موQQسر ۀربنQQچ ردراتQQفرQQگ و تQQسرQQپ تQQب ىQQموQQق نايQQمزا
 ناQQيادQQخ نQQيزگQQياQQج ار اتكQQي دQQنوادQQخ ،هدادرQQس الQQص "هللا" و "نآرQQق" اQQب ناتQQسبرQQع هرQQيزQQج هبQQشزاو ؛هدQQيزاQQي تQQسد
.دناسانشب ،ار تسا هداهن ناينب راب نيتسحن ىارب ىا هزات نيئآ و هدرك ىبوچ و ىگنس نوگانوگ

 ذوفQQQن زا تQQQس ىQQQهاوQQQگ هQQQك ،ناQQQنز هراQQQبرد ىQQQلازQQQغ و عفقQQQم نQQQيا  ىارآرد دراد ىQQQياQQQه هراQQQشا ،هدنسQQQيوQQQن
 اQQQQب نايQQQQنارQQQQيا راكQQQQفا ۀسياقQQQQمرد هكنQQQQيا بQQQQلاQQQQجو ؛ ىQQQQنارQQQQيا ۀدز برQQQQع نادنمشQQQQيدQQQQنا نيQQQQبرد ،برQQQQع راكQQQQفا رگQQQQنارQQQQيو
 رظQQQن ،سQQQلدQQQنا بتكQQQم رد نآريQQQثآQQQت و تيحيQQQسم لامQQQك هQQQب ور لوQQQحت ،نز ۀراQQQب رد  ،"مزQQQح نQQQبا" ىQQQسلدQQQنا ناركفتQQQم
.دنكيم بلج ار هدنناوخ

:هك دسريم ۀجيتن نيا هب  ،مالسا نادنمشنادراكفا ىسرربرد هدنسيون
 زيQQن  قQQيرQQط نQQيازاو داد لزنQQت رتQQشيب هQQچرQQهار نز تيعQQقوQQم،دوQQخ ىخQQيراQQت لوQQحترد ىQQمالQQسا تايQQبدا«

  ».تشگ رادقم ىب زين دوخ
 رQيذQپ بيQسآ ىQسب ار مالQسا نQيد تيلQكرد هكلQب تايQبدا اهنQت هQن "نز ندQش سوبحQم" هQك درQك هQفاQضادQياQب

 داسQف و لQهج تQفرQگ هلQصاQف دوQخ ىQگدQنزاQس تيصخQش و ىQناسQنا تQيونعQمزا ناملQسم نز ،هQك هزادQنارQه  .درQك
 دنQQب هQQب قاحQQمرد ار نز عزانQQمالQQب تردQQق اQQب ىرالاQQسردQQپ .درQQك اديQQپ شرتQQسگ ىQQمالQQسا ۀتQQسب ىاQQه هعQQماQQجرد زيQQن
:تسا هتفايرد ىتسرد هب ار هعجاف نيا ىمهف .ديشك

 ...   ...  .دQQQQQندرQQQQQمژQQQQQپ ىQQQQQم اQQQQQه هQQQQQناQQQQQخ قامQQQQQعارد دوQQQQQخ ىQQQQQناهنQQQQQپ و رازQQQQQن ىQQQQQگدQQQQQنز رد ناملQQQQQسم ناQQQQQنز ...«
۱۳۴ - ۳۶ صص   ».درك راكنا ار نآ ناوتيمن هك تسا ىتيعقاو ناملسم نز طاطحنا

:هك نيا رخآ فرح
 هدQQيداQQن و ندرQQك هQQصالQQخ مالQQسا نQQيد تQQلاQQسررد ار دمQQحم ترضQQح تQQلاQQسر ،دوQQب دQQهاوQQخ هدننQQك هارمQQگ

 ىQياQپوQن نQيد ديبلطيQم هQناQمز و دوQب ىوQق ىنQيد تنQس ىاQه هنيQمز هتبQلا .ناQنز قوقQح ۀراQبرد شQياQه شالQت نتQفرQگ
  گرزQQQQب ىاQQQQه ناQQQQمرآ اQQQQب دوQQQQب ىQQQQياشQQQQگروشQQQQك ،ربQQQQمايQQQQپ ىQQQQساQQQQسا فدQQQQه اQQQQما . دنQQQQك روهQQQQظ هقطنQQQQم رد ىا هQQQQشوQQQQگزا
 هQQQماQQQنرQQQب  . دوQQQب هدرQQQك كرد ىتQQQسرد هQQQب ار سQQQنازيQQQب و نارQQQيا ىاQQQه تQQQلود فعQQQض .هقطنQQQم هQQQب ىQQQسايQQQس ىQQQگريQQQچو
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 ۀماQنرQب نادقQف رQثارد داضتQم ماكQحا لوزQنو اQه ضيقQن و دQض و ىگتفQشآ .دوQب قيQقد فدQه اQما تQشادQن ىتQسرد
.دش مه قفوم هك تفريم شيپ  توافتم ىاه همانرب اب قيقد فده ىلكروطب .دوب مجسنم

 ناوتيQQQمن ىمهQQQف رظQQQن نQQQيا اQQQب  ،هدنسQQQيوQQQن ۀناQQQسانQQQش هعQQQماQQQج و هQQQناداقQQQن ىاQQQه ليلQQQحت مQQQغريلQQQع نQQQيارQQQب انQQQب
 دوQQب هQQك هتبQQلا  .۱۳۶ ص "دوQQب برQQع ۀعماQQج نداد ناQQمزاQQس" ]ادQQخ لوQQسر[ شا ىنQQهذ تيQQلوغشQQم هQQك دوQQب قQQفاوQQم
 هQQQك دوQQQب ىQQQناهQQQج هQQQب ىQQQبرQQQع نQQQيد اQQQب برQQQع طلQQQستو ىQQQگريQQQچ هكلQQQب .ناتQQQسبرQQQع ۀدودQQQحمرد برQQQع ۀعماQQQج اهنQQQت هQQQن اQQQما
 .دوQب ىQئاشQگروشQك ترضQح تQلاQسر .هدQش هداد حيQضوQت البQق هQك  هQنوگQنامQه  .دQشيم عورQش دQياQب شQهاQگداززا
 ليQQخ لاقتQQنا و هانگيQQب مدرQQمراتQQشك و سQQنازيQQب و نارQQيا هQQب هيQQلوا ىاQQهزاQQتو تQQخاQQت .ىQQبرQQع گنQQهرQQف اQQب .دوQQب ىQQناهQQج
 ار مالQQQQسا ىاQQQQپوQQQQن نيQQQQئآ  ۀناQQQQيوQQQQج هطلQQQQس ىاQQQQه فدQQQQه نارگQQQQيد ىاQQQQه نيQQQQمزرQQQQس لاغQQQQشا ،ناQQQQنز اQQQQتدمQQQQع و ناريQQQQسا
.دهديم حيضوت

 ۀديQQQسوQQQپ شور نامQQQهاQQQب ىQQQمالQQQسا ىاQQQه هعQQQماQQQج ،ادQQQخ لوQQQسر تثعQQQب زا نرQQQق هدزQQQناQQQپ  تQQQشذQQQگ اQQQب لاQQQح
،برع ىتريشع

 ناملQQQسم ناQQQنز هQQQب موQQQس ۀرازQQQهرد "نوQQQناQQQق" تروQQQص هQQQب ار "ىگنQQQج ىQQQئاQQQناوQQQت"رد نادرQQQم تQQQيزQQQم  ثQQQيدQQQح
 تفQگ دQياQب فQسآQت اQب !دQنا هديQشك دنQب هQب ار هعQماQج زا ىQگرزQب شخQب  ،هتQشذQگ ننQس تQنايQصرد و ،هدرQك ليمQحت
 هدركQن ىنQيد ناQياوشيQپ دمQجنم راكQفا بوذرد ىرQثا نQيرتكQچوQك ،ناهQج ىQنرQق هدرQناQپ ىاهيQنوQگرQگد و تالوQحت هQك
. تسا

 ىاQQQه هنيQQQمز ،اكQQQيرQQQما و اQQQپورارد ،هتQQQشذQQQگ نرQQQق ىاQQQه هدQQQس نQQQيرQQQخآرد ،درQQQم و نز ىQQQسنج زQQQياQQQمت فذQQQح
 شيبQQQپ و مQQQك نارQQQيا رد ىQQQهاوQQQخددQQQجت زاQQQغآرد و دروآ مQQQهارQQQف ار ىQQQمالQQQسا ىاQQQهروشQQQك رد ناQQQنز قوقQQQح هQQQب هQQQجوQQQت
 هنيQQمز ىQQماQQمت رد ناQQنز ليQQخ تQQكراشQQم دوQQجو اQQب هQQطورQQشم تضهQQن رد .ديQQسر نايQQنارQQيا شوQQگ هQQب شQQيادQQص ورQQس
 ىQياQه شخQب و ىراگQن هQماQنزور دراو ناQنززا ىرفQن دنQچ هQك ردقQنامQه .ميرادQن غارQس ناQنز ىارQب ىديفQمراQك ،اQه
 و ىQQئاQQسانQQش رد تبثQQم رQQثا اQQه ىولQQهپ نارودريظQQن مQQك ىاQQه شالQQت .دQQيدرQQگ هقطنQQمرد راختQQفا ثQQعاQQب دQQندQQش رنQQهزا
 ليمQQQQحت مQQQQغريلQQQQعو اهQQQQيريگتخQQQQس ۀمه اQQQQب هزورQQQQما . )۲( درQQQQك نQQQQشور هعQQQQماQQQQج ىارQQQQب ار درQQQQم و نز قوقQQQQح ىواسQQQQت
 ىQئاQناوQت و ناQنز ىركQف لوQحت هQك تQسا تQسدرد ىداQيز ىاQه هQناشQن ،نز هQب ىQمالQسا ىروهمQج رد ىودQب نيQناوQق
 رد ىQQسنج تازQQياQQمت ندQQشرQQت گQQنرمQQك زا ،اتQQح .تQQسا تQQفرQQشيپ لاQQحرد ىروآ تفگQQش دQQشر اQQب ناQQنآ ۀوقQQلاQQب ىاQQه
 رتQQشيب هQQچرQQه كQQيدزQQن ىاQQه هدنQQيآرد تQQساديQQما هQQك دQQسريQQم شوQQگ هQQب هزاQQت نانخQQس ىبQQهذQQم ىاQQه هداوQQناQQخ ىQQخرQQب
 ىQQگدQQنز ىاQQه هQQصرQQع ۀمهرد ،ار نز و تQQخاQQب  گQQنر تيحيQQسمرد هQQك ىروطQQنامQQه دزابQQب گQQنر ،نيگنQQن زQQياQQمت نQQيا
 خر دوز اQQQي رQQQيد زيQQQن نارQQQيارد ،قافQQQتا نQQQيا .تQQQخانQQQش درQQQم اQQQب رQQQبارQQQب ،لوئQQQسم و هدQQQنزاQQQس و لاعQQQف وضQQQع ناونعQQQب
.داد دهاوخ

 ىتQQQQسرد هQQQQب ترضQQQQح نآ تبثQQQQم راكQQQQفا اQQQQب اQQQQج همQQQQه ،ادQQQQخ لوQQQQسر ىالاو ماقQQQQم كرد اQQQQب ىمهQQQQف روصنQQQQم
 اتQQQح ،ناQQQنز اQQQب ناشQQQياQQQه ىراتQQQفرQQQشوQQQخ زا .هداد حيQQQضوQQQتارربQQQمايQQQپ راتQQQفر و قالQQQخا و فاطعQQQنا ،هدرQQQك دروQQQخرQQQب
 هدرQك ىQفرعQم ناQنز ىوQخو قلQخ اQب انQشآو تQسود هداوQناQخ ىدرQم ارربQمايQپ ،هQناQخ ىاQهراQك هQب ندQناQسر ىراQيرد
. تسا هدرك تياور ار مود ۀفيلخ ىاه شرافس زا ترضح نيكمت هك نانچمه .تسا

  مالQQسا زاQQغآ زا هQQك ىQQنرQQق هدزQQناQQپ ىنعQQي ،موQQس ۀرازQQه ۀهد نيتQQسخن رد اQQيآ :هQQك تQQستيا شQQسرQQپ لاQQح
 هشQيدQنا راصQح رد ار ناQنز هژQيو هQب و اQه ناسQنا ،ريQشمش و صاصQق ۀتQسب راگQنز نيQناوQق اQب ناوتيQم ،درذگيQم
 دنQQQQQQب و ديQQQQQQق زا ناملQQQQQQسم  نز  دوزاQQQQQQي رQQQQQQيد .تQQQQQQس ىفنQQQQQQم هQQQQQQك هتبQQQQQQلا ،خQQQQQQساQQQQQQپ ؟ديQQQQQQشك دنQQQQQQب هQQQQQQب ىودQQQQQQب نارود ىاQQQQQQه
 ىاهيQQQئابQQQيز هQQQب ىرگQQQيد لاكQQQشارد ار دوQQQخ ۀنارداQQQم مرQQQگ و ناQQQبرQQQهم سفQQQن .دQQQشدQQQهاوQQQخ دازآ ىليمQQQحت ىاQQQهريQQQجنز
.تفرگ دهاوخ ميمصت دوخ ششوپ و باجح ۀرابرد  ،راوتسا و تاذ  هب مئاق  .ديمد دهاوخ ىتسه

:دراشفيم ىاپ نامگ نيارب زين ىمهف
.تفرگ دنهاوخ لكش ىرگيد ىاهداهن  هدش هتفوك مهرد ىاهداهن ىاه هناريورب
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 هاگQنرد اتQح .تQخادرQپ رود ىاQه هتQشذQگ ىرواد هQب دQيابQن ،ىزورQما دQياقQع و راكQفا اQب :هكنQيا رQس رQخآ و
.درك تواضق و ديجنس ار ىخيرات ثداوح  ،ناكم و نامز طيارش :هك ديابيم رين كيدزن ىاه هتشذگ هب

- - - - - - - - - -
:اه سيوناپ

.دش نيودت مالسا ربمايپ تلحر زا دعب ىلاسدنچ و  نامثع نامز هب نآرق  - ۱
 فشQك هQك هاQشاQضر نارودرد ىنعQي ،اQه هتQشذQگرد .تQسا نارQيارد باجQح تيفيQك نآ ۀدQنز ۀنوQمن  -۲

 شزاوشيQQQپ هQQQب هQQQك ىQQQياهQQQنآ و دQQQندQQQناQQQم باجQQQح اQQQب عQQQضو نامQQQه هQQQب اQQQه ىليQQQخ  ،دQQQش ىرابQQQجا تQQQلود رQQQما هQQQب باجQQQح
 نامQQQه  مQQQه هاQQQشاQQQضردمQQQحم تنطلQQQس نارودرد  .دنتQQQشاذQQQگ رانQQQك ار روچQQQقاQQQچ و رداQQQچ هشيمQQQه ىارQQQب هQQQك دنتQQQفر
 شقQQQQن .دوبQQQQن نيQQQQبرد اهQQQQنز ندوQQQQب باجQQQQح ىQQQQب و ندوQQQQب باجQQQQحاQQQQب رد ىتQQQQلود راشQQQQف و رابQQQQجا .تQQQQشاد هQQQQمادا عQQQQضو
  ىدازآ و دوQQQب هدوشQQQگ ار برQQQغ ندQQQمت اQQQب ىگنQQQهامQQQه هار ،ىتيQQQبرQQQت و ىملQQQعو  ىQQQشزوQQQمآ زQQQكارQQQم رد اهQQQنز ۀدنQQQيازQQQف
 تيQQلوئQQسم نتQQشاد اQQب  ،نز رQQيزو دنQQچ روضQQح .تQQفريQQم شيQQپ  ىبQQهذQQم و ىQQگداوQQناQQخ ىاQQه ىزيQQمم زا غراQQف ،نز
 تابQQثا هQQب ار ناQQنز ىاQQه ىQQئاQQناوQQت و تQQقايQQل ،نارود نآ ىاQQه هنيQQباQQك رد اتQQح ،ىريQQگ ميمصQQت زQQكارQQمرد گرزQQب ىاQQه
 تابصعQت و تدQش نآزا باجQح ۀلئQسم ،روشQك حطQس رد زيQن نQيدتQم ىاQه هداوQناQخ رد هQك تQسنيا ضرQغ .دQناQسر
 و ميQب مزيQناكQم نتQخادQنا هار و ،نارQيا ىQسايQس ۀصرQع هQب ىنيمQخ ىاQقآ  دورو اQب  .دوQب هدQش هتQساQك شا هتQشذQگ
 راQك هQب هدQنرQب حالQس ناونQع هQب نز باجQح . دروآ مQهارQف ار اQه هتQشذQگ هQب تعQجر ،ناQشدوQلاQنوQخ تQشحوو سارQه
 هQك !هQنادرQخباQن ىاQه ىريگتخQس نQيا رذگQهر رد تQس ىQشنكاو اهنQت ،داسQف و اشحQف ۀقباسيQب جاور .دQش هتQفرQگ
.تسا هدرك هدولآ ار هعماج هقباسيب روط هب
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