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یگدز برغ 

باتک تاصخشم 

ناردهماج نارهت : رـشن :  تاصخـشم  دـمحالآ . لالج  یگدزبرغ / روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و  لالج 1302 1348  دمحالآ ، هسانـشرس : 
18000 لایر 964-5858-44-5 ؛   16000 کـباش :  دـمحالآ 8  لالج  راـثآ  هعومجم  تسورف :  164ص  يرهاظ :  تاصخـشم  . 1384
. تسا هدش  رشتنم  توافتم  نارشان  طسوت  فلتخم  ياهلاس  رد  رـضاح  باتک  تشاددای :  مراهچ ) پاچ   ) لایر  18000 موس ؛  پاچ   ) لایر
 : عوـضوم یگدزبرغ  عوــضوم :  . 1387 مراـهچ : پاـچ  تشادداـی :  . 1386 موـس : پاـچ  تشادداـی :   1385 مود : پاـچ  تشادداــی : 

ت2 آ7 1384  / DSR65 هرگنک :  يدنب  هدر  یگنهرف  یگدنز  ناریا --  عوضوم :  برغ  ریثات  ناریا --  عوضوم :  ناریا  نارکفنـشور -- 
1046726 یلم :  یسانشباتک  هرامش   955/0044 ییوید :  يدنب  هدر 

نُت هدزناش   : 1

سییر مدز .  راب  هرمن ي 9  لاغز  نت  هدزناش  متفر و  ندعم  هب  متشادرب و  ار  ملیب  تشادن .  رون  دیشروخ  هک  مدمآ  ایند  هب  يزور  حبـص  نم 
ات يرتریپ و  زور  کـی  هک  نیا  يراد  هچ  نآ  شیاـج  هب  ینز و  یم  راـب  نت  هدزناـش  وـت  دـمآ )) .  مشوـخ  هـالاشام !  اـه   : )) تفگ ما  هزیر 
یم یتقو  میا .  هدرپس  یناپمک  رابنا  هب  ار  نام  حور  ام  هک  شکب .  طیخ  ام  حور  رود  سدقم !  سرطپ  ياهآ  رت  هتفر  ورف  ضرق  رد  هرخرخ 
رگا دالوف  شیکی  نآ  تسا ،  نهآ  متـشم  کی  نم  دـندرم .  دـندرکن و  ار  راـک  نیا  اـه  یلیخ  دـیورب  راـنک  تسا  رتهب  میآ  یم  مراد  دـینیب 

تـسه مه  يا  هناوید  ریقف  درم  اما  هدش  قلخ  كاخ  زا  مدآ  هک  دندقتعم ،  اه  یـضعب  دریگ ،  یم  مپچ  تشم  دریگن ،  ناتهب  تسار ،  تشم 
ینز یم  راب  نت  هدزناش  وت  يوق .  یتشپ  فیعض و  يزغم  زا  و  ناوختسا ،  تسوپ و  نوخ و  هلضع و  زا  هدش ،  تسرد  نوخ  هلـضع و  زا  هک 

ام ناوخم  گرم  هب  ار  ام  سدـقم !  سرطپ  ياهآ  رت  هتفر  ورف  ضرق  رد  هرخرخ  ات  يرتریپ و  زور  کـی  هک  نیا  يراد  شیاـج  هب  هچ  نآ  و 
دروف ینرا   : )) زا زاوآ   (( Merle Travis سیو هرت  لرم   : )) زا يرعش  میا .  هدرپس  یناپمک  رابنا  هب  ار  نام  حور  ام  مییایب .  میناوت  یمن 
هحفص راتفگ  هک  یلکوت ))  یتب   )) زا رکشت  اب   . ) اکیرما زدروکیر )) لوتیپاک   )) تخاس رود -  هحفص ي 33  زا  لقن  هب   (( Ernie ford

 . ( درک سیون  نوریب  میارب  ار 

دمآ رد  شیپ   : 2

زا سلجم  ود  رد  دـش .  هداد  ناریا ))  گـنهرف  فدـه  ياروش   )) هب هک  دوب  یـشرازگ  دـید ،  دـیهاوخ  رتفد  نیا  رد  هچ  نآ  نیتـسخن  حرط 
نمهب رد  اروش  نآ  ياـضعا  ياـه  شرازگ  هعومجم ي  يد 1340 .  هبنشراهچ 27  رذآ 1340 و  هبنـشراهچ 8  اروش .  نآ  ددعتم  تاسلج 

 . ار شناکما  هن  تشاد و  ار  شتقایل  هن  هک  دوبن  تاحفـص  نآ  رد  هتبلا  شرازگ  نیا  ياج  اما  دش .  رـشتنم  گنهرف  ترازو  فرط  زا   1340
دوب هدیسر  نآ  عقوم  هچرگ  دنک .  رشتنم  امسر  ار  یـشرازگ  نینچ  دناوتب  گنهرف  ترازو  ریاود  زا  یکی  هک  تسا  هدیـسرن  نآ  عقوم  زونه 

هب نآ ،  هدـش ي  نیـشام  ياه  هخـسن  دـنام و  هدـشن  رـشتنم  شرازگ  نیا  راچان  دـنروایب .  ار  شندینـش  لمحت  اروش  نآ  مرتحم  ياضعا  هک 
نیا هلمج ي  زا  دـندومن .  اـه  يروآداـی  شنتـساریپ  هب  دـندرک و  شاـهور  ریز و  دـندناوخ و  هک  دیـسر  راوگرزب  نآ  تسود و  نیا  تسد 

زا روبع   )) ماـن هب  یناـملآ .  رگنوی )) تسنرا   )) راـثآ زا  يرثا  ندـید  هب  درک  مقیوشت  تخـس  هک  دوب  نموه  دومحم  رتـکد  یکی  نارورس ، 
کی و  مشچ .  ود  هب  اما  میدوب  هدـید  ار  بلطم  کـی  يدودـح  رد  ود ،  ره  اـم  وا ،  لوق  هب  هک  ارچ  مسیلیهین .  رد  تسا  یثحبم  هک  طـخ ))
تسد يا  هتفه  مامت ،  هام  هس  مدش و  وا  دوخ  ناماد  هب  تسد  متـسناد ،  یمن  یناملآ  نابز  هک  نم  و  نابز .  ود  هب  اما  میدوب  هتفگ  ار  بلطم 
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وا و ریرقت  هب  طخ )) زا  روبع   )) هک دش  نینچ  مدرک و  اهذـملت  مدرب و  اه  ضیف  شرـضحم  زا  تعاس ،  هس  مک  تسد  يزور  زور و  ود  مک 
و طخ )) زا  روبع   )) لوا لصف  يواح  لیاوا 1341 .  داتفا .  هار  ناهیک  هام ))  باتک   )) هک دوب  راد  ریگ و  نیمه  رد  دـش .  همجرت  نم  ریرحت 
هتـسه ي هک  دیـشک  اـج  نآ  هب  شراـک  تبقاـع  دـنکفا و  فـیقوت  هب  ار  هاـم ))  باـتک   ، )) لوا ثلث  نیمه  و  یگدز . ))  برغ   )) لوا ثلث 
رد نم  ار  یگدز ))  برغ   )) نتم اما  درکن .  ماود  رت  شیب  هرامـش  کـی  دوخ  هک  دوشب .  هاـم ))  ناـهیک   )) دزادـنیب و ار  یگدز ))  برغ  ))

ماکحا و رد  يرظن  دـیدجت  اب  ییاه و  شهاک  اه و  شیازفا  اب  نتم  نامه  کنیا  و  لالقتـسا .  هب  مدرک .  رـشتنم  هخـسن  رازه  رد  رهم 1341 
هک ما  هتفرگ  دیدرف  دمحا  ترضح  مرگید  رورـس  یهافـش  تادافا  زا  ار  یگدز ))  برغ   )) ریبعت نیا  نم  هک  مروایب  اج  نیمه  اه .  تواضق 

دوب وا  نم و  نایم  یکی  دش ،  مه  يدتس  داد و  سلاجم  نآ  رد  رگا  و  دوب .  گنهرف ))  فده  ياروش   )) نآ رد  ناگدننک  تکرش  زا  یکی 
رـس ار  وا  ملق  نیا  تراسج  هک  مدوب  راودیما  نم  و  یندینـش -  مه  رایـسب  دراد و  يرگید  ياه  نخـس  فرح و  ناونع  نیمه  هب  دوخ  هک  - 

 ، شمتشون رخاوا 1342  رد  راب  کـی  هک  یلوا ،  زا  رت  لـصفم  یکدـنا  تسا ،  هدـش  يزیچ  مود  پاـچ  نتم  نیا  نونکا  و  درواـیب .  فرح 
هایس نم  يور  هک  تسکشرو ،  دیواج -  هاگنب  شرشان -  دش و  فیقوت  پاچ  ریز  هک  یبیج .  عطق  هب  ناوارف و  خسن  رد  یمود  پاچ  يارب 

هب هک  نیا  دصق  هب  گنرف  مداتـسرف  متـشون و  ون  زا  ار  نآ  نیدرورف 1343  رد  رگید  راب  هک  دوب  نیا  تسـشن ؟  دوش  یم  ياپ  زا  رگم  اـما  . 
همه ي اب  دینیب .  یم  هک  تشگرب  شبحاص ،  شیر  خیب  دب  لام  و  دشن .  هک  دوشب .  رشتنم  پاچ و  راید  نآ  میقم  يوجشناد  ناناوج  تسد 

شیپ يرگید  راـک  نونکا  مدرک ،  یم  نینچ  رگا  هک  تسین  شنتـشون  ون  زا  هلـصوح ي  هک  دیـشخب  یم  و  هدـید .  هک  یـشیاریپ  شیارآ و 
دیدحالـص یب  هنایفخم و  لوا  نتم  نامه  یـسکع  پاچ  اینرفیلاک  رد  راب  کی  نارهت و  رد  راـب  دـنچ  تدـم  نیا  رد  اـما  و  دوب .  ناـت  يور 

رـشن قح  هک  داب  تمالـس  روسناس  رـس  و  دندرک .  رده  نآ  دیرخ  هب  ادخ  ناگدنب  هک  یفازگ  ياه  لوپ  هچ  دش و  رـشتنم  هدنـسیون  موحرم 
یم کشم  يوب  هدرتسگ  هرفـس ي  زا  طـقف  دـنبای و  رازاـب  دـنراد و  یلد  هک  دـهد  یم  نارگید  هب  ـالمع  دریگ و  یم  شبحاـص  زا  ار  يرثا 

دنیشنب یسرک  رب  یقح  هک  ات  داتفا  نابز  رس  یمسا  رت  شیب  و  یفرح .  ات  دندز  وه  رت  شیب  لیطابا  نیا  رس  رب  هک  دوب  بیترت  نیا  هب  دنونش . 
باوخ زا  رید  نانچ  ما  هدرک  تیاعر  ار  ناشاهدقن  تسرد  ياه  هتکن  ما و  هتفرگ  اهدـنپ  ناشاه  هتـشون  زا  هک  نادّـقنم  كوت  کت و  اما  و  . 
هتشاد ار  نیا  تقایل  شا ،  هدنسیون  راظتنا  فالخ  رب  شوشم ،  تاحفص  نیا  هک  دش  مرواب  دش .  مرواب  رتفد  نیا  يرادیب  هب  هک  دندش  رادیب 
تـسد تسا و  يزور  هلءاسم ي  زا  یثحب  اهنت  هک  مدرک  یم  نامگ  دوخ  نم  دـشاب .  ثحب  لـباق  لاـس  تفه  شـش  زا  سپ  زونه  هک  تسا 

یم زور  هب  زور  هب  ار  دوخ  تیارـس  هریاد ي  يرامیب  تسه و  حراوج  رد  نانچ  مه  درد  هک  دـینیب  یم  اـما  هدرم .  دـعب  لاـس  ود  یکی  ـالاب 
یم و  مداد .  اضر  شراشتنا  هب  زاـب  دراد ،  هک  يا  هدز  باتـش  ياـه  تشادرب  اـه و  تواـضق  اـه و  مکح  همه ي  اـب  هک  تسا  نیا  دـیازفا . 

ناسانخلا دربتـسد  زا  شدینک  ظفح  هک  مراودیما  نانچ  مه  و  تسا .  خاتـسگ  ملق  مه  زونه  یفاص ،  همه  نیا  زا  رذگ  زا  سپ  رگا  دیـشخب 
 . دنا نیطایش  ناوعا  هک  راگزور 

يرامیب کی  حرط   : 3

لوا تمسق 

 . هن اما  یگدزامرـس .  ای  یگدزامرگ  نوچ  مه  مییوگب  تسین ،  دنیآ  شوخ  قاذـم  هب  رگا  و  یگدزابو .  نوچ  مه  میوگ  یم  یگدز  برغ 
طقف اما  تساجرب  ملاس  هتـسوپ ي  نورد .  زا  دناسوپ ؟  یم  روط  هچ  ار  مدنگ  هک  دیا  هدید  یگدز .  نس  دودح  رد  تسا  يزیچ  مک  تسد 

نوریب زا  يا  هضراع  تسا .  يراـمیب  کـی  زا  نخـس  تروص  ره  هب  هدـنام .  یتخرد  رب  يا  هناورپ  زا  هک  یتسوپ  ناـمه  نیع  تسا ،  تسوپ 
هار داد  تسد  رگا  ار و  شیاـه  لـلع  اـی  تلع  مییوجب و  ار  درد  نیا  تاصخـشم  هدرک .  دـشر  يراـمیب  يارب  هداـمآ  یطیحم  رد  و  هدـمآ . 
ود نیا  ياج  هب  قرـش .  زا  يا  هشوگ  ینعی  ام  میا .  هدز  برغ  هک  اـم  رگید  و  برغ .  یکی  دراد .  رـس  ود  یگدز  برغ  نیا  ار .  شجـالع 
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برغ ياج  هب  ملاع .  رـس  ود  زا  هن  رگا  تسا  جردـم  کی  ياهتنا  ود  زا  مک ،  تسد  نخـس ،  نوچ  تیاهن .  ود  ای  بطق .  ود  میراذـگب  رس 
ای هدرک ،  دشر  کلامم  ای  یقرتم ،  کلامم  میراذگب  ای  یلامـش  ياکیرما  مامت  يوروش و  هیـسور ي  اپورا و  مامت  يدودـح  رد  میراذـگب 

ییالاک نوچ  مه  و  دنروآ ،  رد  يرت  هدیچیپ  تروص  هب  ار  ماخ  داوم  نیشام ،  کمک  هب  دنرداق  هک  یکلامم  همه ي  ای  یتعنـص ،  کلامم 
مه دـیاقع  لوصا  تسه ،  مه  ریطاسا  اریتک .  هبنپ و  ای  هدور  ای  تفن  اـی  تسین  نهآ  گنـس  طـقف  ماـخ  داوم  نیا  و  دـننک .  هضرع  رازاـب  هب 

میراذگب ای  اقیرفا ،  ایـسآ و  میراذـگب  میرگید ،  بطق  زا  يوزج  هک  ام  ياج  هب  و  تسه .  مه  يولع  ملاوع  تسه ،  مه  یقیـسوم  تسه ، 
تاعونـصم نآ  هدننک ي  فرـصم  هک  یکلامم  هعومجم ي  ای  تعنـص ،  ریغ  کلامم  ای  دشر ،  لاح  رد  کلامم  ای  هدـنام ،  بقع  کلامم 

 ! دشر لاح  رد  کلامم  زا  ینعی  هتفر .  ملاع  يوس  نیمه  زا  مدرمـشرب -  هک  اه  نامه  ناش -  ماخ  داوم  هک  یتاعونـصم  دنا .  هتخاس  برغ 
هعماج هیـسونایقا ،  ریازج  زا  یـسانش  مدرم  نیچ ،  زا  كایرت  مشیربا و  اـقیرفآ ،  زا  زاـج  دـنه ،  زا  هیودا  فنک و  جـیلخ ،  لـحاوس  زا  تفن 

 . دندش تیحیسم  دورو  ینابرق  هرس  کی  هک  اکنا )  ) و کتزآ )   ) لیابق زا  مه .  یبونج  ياکیرما  زا  رخآ  يات  ود  نیا  و  اقیرفا .  زا  یـسانش 
رد قیرفت .  زایتما و  دودـح  ات  میراد  كارتشا  طاقن  رت  شیب  ریخا  هتـسد  نیا  اب  میا .  هنایم  نیا  رد  ام  و  ییاـج .  زا  يزیچ  ره  تروص  ره  هب 
ای یـسانش  ناور  ای  یـسانش  هعماج  ای  تسایـس  اـی  داـصتقا  رظن  زا  یفیرعت  تیاـهن  ود  نیا  اـی  بطق  ود  نیا  يارب  هک  تسین  قاروا  نیا  دـح 

ددم اه  هنیمز  نیا  همه ي  رد  یتایلک  زا  هاگ  هب  هاگ  یسپ  روز  زا  هک  دید  دیهاوخ  اما  رظن .  لها  دح  رد  قیقد و  تسا  يراک  دهدب .  ندمت 
ییایفارغج موهفم  ود  رگید  نم  رظن  رد  برغ  قرـش و  قیرط  نیا  هب  هک  نیا  دروآ .  اـج  نیمه  ناوت  یم  هک  يا  هتکن  اـهنت  تفرگ .  مهاوخ 

اما اپورا .  یقرـش  کلامم  نیچ و  يوروش و  هیـسور ي  ینعی  قرـش  اکیرما و  اپورا و  ینعی  برغ  ییاکیرما  ای  ییاپورا  کی  يارب  تسین . 
قرش ریس و  کلامم  ینعی  برغ  تسا .  يداصتقا  موهفم  ود  هکلب  ییایفارغج .  يانعم  هن  دراد و  یـسایس  يانعم  هن  قرـش  برغ و  نم  يارب 

بلغا و  تسا .  اقیرفا  یبونج  هیلا  یهتنم  رد  هچ  رگ  تسا .  برغ  زا  يا  هکت  مه  یبونج  ياقیرفا  تلود  نم  يارب  هنـسرگ .  کـلامم  ینعی 
ار هلزلز  کی  قیقد  تاصخشم  هک  تسا  تسرد  تروص  ره  هب  دنـضرا .  هرک ي  فرط  نآ  هچ  رگ  دنقرـش .  وزج  نیتال  ياکیرما  کلامم 

هتخیرگ دشاب ،  مه  بیجنان  هچ  رگا  ناقهد ،  بسا  دنک  طبض  يزیچ  جنس  هلزلز  هک  نیا  زا  شیپ  اما  دیسرپ ،  هاگشناد  جنـس  هلزلز  زا  دیاب 
زا رت  نیبرود  يدـید  ناپوچ و  گس  زا  رتزیت  يا  هماش  اب  مک  تسد  دـهاوخ  یم  ملق  نیا  بحاـص  و  هتـشاذگ .  نما  ناـبایب  هب  رـس  تسا و 

هدیدن دوخ  داعم  شاعم و  يارب  يدوس  شندرک  هضرع  رد  ای  دنا .  هتـشذگ  رد  نآ  زا  نیع  ضمغ  هب  نارگید  هک  دنیبب  ار  يزیچ  یغالک ، 
 ، مک ياز  دـنز و  كدـنا ،  ریم  گرم و  نارگدزم ،  منک :  فـیرعت  مهرد  یلک و  تاصخـشم  نیا  اـب  ار  لوا  هتـسد ي  کـلامم  سپ  دـنا . 
 ، لاس رد  ناموت  رازه  هس  زا  شیب  هنارس ي  دمآرد  زور ، ) رد  يرلاک  رازه  هس  مک  تسد   ) ییاذغ داوم  فافک  بترم ،  یعامتجا  تامدخ 

دزم بترم )  رـشن  فل و  هب   : ) تاصخـشم نیا  اب  ار  مود  هتـسد ي  کلامم  و  هسنارف .  بالقنا  زا  یثاریم  اـب  یـسارکومد ،  زا  یگنر  بآ و 
يرلاک رازه  الاب  تسد   ) ییاذغ رقف  ییادا ،  تروص  هب  ای  چیه ،  یعامتجا  تامدـخ  رت ،  ناوارف  ياز  دـنز و  ناوارف ،  ریم  گرم و  نازرا ، 

نیا زا  ام  هک  تسا  حضاو  رامعتـسا .  لوا  ردص  زا  یثاریم  اب  یـسارکومد  زا  ربخ  یب  لاس ،  رد  نموت  دصناپ  زا  رت  مک  يدمآرد  زور ، ) رد 
ياـیفارغج  )) و ورتساـکود )) هزوخ   )) ریبـعت هب  دناریـس .  کـلامم  همه ي  لوا  هتـسد ي  هنـسرگ و  کـلامم  هتـسد ي  زا  میمود .  هتـسد ي 

یندشن رپ  تسا  یلادوگ  هدنم ))  روبیت   )) لوق هب  هکلب  میظع ،  تسا  يا  هلصاف  اهنت  هن  تیاهن  ود  نیا  نایم  هک  دینیب  یم  شا .   (( یگنـسرگ
 ، یناریو ینادابآ و  لهج ،  ملع و  یناوتاـن ،  تردـق و  رقف ،  تورث و  هک  یقیرط  هب  ددرگ .  یم  رت  هداـشگ  رت و  قیمع  مه  زور  هب  زور  هک 

ناگدـننکرداص ناگدـنزاس و  ناردـتقم و  نادـنمتورث و  نارـس و  راـیتخا  رد  بـطق  کـی  تـسا .  هدـش  یبـطق  اـیند  رد  شحوـت  ندـمت و 
ملاع يوس  نآ  رد  لماکت  نابرـض  ناگدننک .  دراو  ناگدـننک و  فرـصم  ناناوتان و  ارقف و  ناگنـسرگ ،  نآ  زا  رگید  بطق  تاعونـصم و 

 ، یندیجنس تیمک  رظن  زا  ای  ناکم ،  نامز و  دعب  زا  یشان  اهنت  تسین  یفالتخا  ندرم .  ورف  هب  ور  ملاع  رس  نیا  رد  دوکر  ضبن  يدعاصت و 
تـسا هداتفا  تشحو  هب  دوخ  كرحت  زا  رگید  هک  یملاع  وس  نآ  رد  مه .  زا  نیزگ  يرود  دـعابتم .  بطق  ود  تسا .  یفیک  فالتخا  کی 

نیا زا  کی  ره  و  دـنور .  یم  بآ  زره  هب  هک  هتفاین ،  دوخ  هدـنکارپ ي  ياه  كرحت  يربهر  يارب  ییارجم  زونه  هک  ام  ملاع  وس  نیا  رد  و 
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كولب ود  هب  میدرک .  یم  میسقت  كولب ))   )) ود هب  ار  ایند  هک  تسا  هتشذگ  نامز  نآ  رگید  قیرط  نیا  هب  ( 1  . ) هدنیوپ یتهج  رد  ملاع  ود 
گنر رخ  نیمه  ناهج  ياه  تموکح  بلغا  یـساسا  نوناـق  لوا  هداـم ي  زونه  هچرگ  و  تسینومک .  ریغ  تسینومک و  اـی  برغ .  قرش و 

رد كولب )  ود  نآ  هدش ي  هتشاگنا  ضراعم  یب  رادمدرس  ود   ) يوروش هیـسور ي  اکیرما و  هک  یـسال  اما  تسا .  متـسیب  نرق  گرزب  نک 
شلابند رد  و  دننیـشن .  یم  زیم  کی  رـس  مه  اب  یتحار  هب  رواجم  هد  ود  نابابرا  هک  داد  ناشن  دـندز ،  مه  اب  ابوک ،  زئوس و  لاناک  هیـضق ي 

ینغ ریقف و  تاقبط  هلباقم ي  هنامز ي  هک  نآ  رب  هوالع  ام  نامز  رگید  تروص  نیا  هب  اـیاضق .  رگید  یمتا و  ياـه  شیاـمزآ  عنم  داد  رارق 
ای ییاولب  ره  لج  ریز  تسین .  مه  اه  يژولوئ  هدـیا  اه و   (( مسیا  )) هلباقم ي هنامز ي  یلم ،  ياه  بالقنا  هنامز  ای  تسین ،  اهزرم  لخاد  رد 
 . تسا هتفهن  وا  نابیتشپ  تلود  بلط و  رامعتسا  یناپمک  مادک  هئطوت ي  دید  دیاب  هئوگورا ،  ای  هیروس  ای  رابگنز  رد  یـشروش  ای  ییاتدوک 
ریز اهنت  هن  یبتکم  هچب  ره  اهزور  نیا  رهاظ .  هب  یتح  دز .  اج  فلتخم  دیاقع  گنج  دوش  یمن  مه  ار  ام  هنامز ي  یلحم  ياه  گنج  رگید 

ای زئوس  لاناک  وگنک و  ابوک و  يارجاـم  رد  یتح  هکلب  دـنیب .  یم  ار  اوعد  نیفرط  هزیناـکم ي  یبلط  هعـسوت  یللملا ،  نیب  مود  گـنج  لـج 
تـسد هب  ماـنتیو  ندـع و  راـبگنز و  سربـق و  ياـه  يزیر  نوخ  رد  اـی  درگن .  یم  ار  تفن  ساـملا و  رکـش و  ياوعد  بیترت  هب  زین  ریازجلا 

هنامز نآ  رگید  ام  هنامز ي  تساه .  تلود  تسایـس  لوا  تسد  هدـننک ي  نییعت  هک  تراـجت  ياـه  هار  تظاـفح  يارب  ار  یلپ  رـس  ندروآ 
ناـهاش یتـح  رگید  ـالاح  مسیلاربـیل .  يزاوژروب و  زا  قرـش ))   )) رد دـندناسرت و  یم  مسینومک ))   )) زا ار  مدرم  برغ ))   )) رد هک  تسین 

همه ي نونکا  درخب .  مدنگ  اکیرما  زا  دناوت  یم  فچشورخ ))   )) دننزب و رادوب  ياه  فرح  دنشاب و  یبالقنا  دنناوت  یم  رهاظ  رد  کلامم 
تـسا یفارحنا  هنیمز  نیا  رد  هعقاو  نیرت  بلاج  دندش .  ینیـشام  و  مزیناکم ))   )) يالعا شرع  هب  ییاه  هار  اه  يژولوئ  هدـیا  اه و  مسیا  نآ 

هب وکسم ))  )) تمس زا  هجرد  دون  تسرد  هدرک و  ادیپ  رود  قرش  يوس  هب  ملاع  رسارس  ياهامن  پچ  اهور و  پچ  یسایس  يامن  بطق  هک 
زا یمتا  کشوم  نابحاص  زیم  رـس  رب  هکلب  تسین ،  یناهج ))  بالقنا  ربهر   )) يوروش هیـسور ي  رگید  هک  ارچ  هدیچیپ .  نکپ ))   )) تمس
هب تسا .  ریاد  میقتـسم  یفارگلت  هطبار ي  نتگنـشاو ،  دیفـس ))  )) خاـک وکـسم و  نیلمرک ))   )) خاـک ناـیم  و  تـسا .  لوا  تـسد  ناـفیرح 

یتح تسا ،  هدـش  مک  يوروش  هیـسور ي  رطخ  هک  ار  نیا  تسین .  یجایتحا  نایم  نیا  رد  سیلگنا  تطاسو  هب  یتح  رگید  هک  نیا  تمالع 
 . دوب للملا  نیب  لوا  گنج  یتبکن  هرفس ي  یقابلا  دیرچ  یم  نآ  رد  يوروش  هیسور ي  هک  یعترم  دنا .  هدیمهف  زین  ام  تکلمم  نارادمامز 

نونکا تروص  ره  هب  تسا !  هدمآرد  بآ  زا  نمهب  مشـش  مودنارفر  هدـننک ي  دـییءات  وکـسم  ویدار  تسا و  ییادز  نیلاتـسا  هرود ي  الاح 
هب ار  ناهج  ناگنسرگ  همه ي  لاس 1930  هیسور ي  نوچ  مه  تسرد  نوچ  ارچ ؟  و  هتفرگ .  ار  يوروش  هیسور ي  ياج  تسینومک  نیچ 

تفه نونکا  نیچ  تشاد ،  تیعمج  نویلیم  يدنا  دص و  اه  لاس  نآ  رد  هیـسور  رگا  و  دناوخ .  یم  داحتا  هب  ادرف  تشهب  هب  یـسرتسد  دیما 
ایند ود  نیا  اـما  لادـج .  لاـح  رد  میراد  اـیند  ود  سکراـم  لوـق  هب  زین  نوـنکا  اـم  هک  تسا  تسرد  دراد .  تیعمج  نوـیلیم  هاـجنپ  دـص و 

هلباقم ي يایند  ام  يایند  امرفراک .  رگراک و  لادج  زا  يرت  هدیچیپ  سب  تاصخشم  لادج ،  نآ  هتفای و  وا  نامز  زا  رت  عیسو  سب  يدودح 
رداص نتخادرپ و  نتخاس و  تهج  رد  یکی  تساـیند ؛  ود  راـگزور  اـم  راـگزور  ناـهج .  رواـنهپ  هصرع ي  رد  تسا ،  نادـنمتورث  ارقف و 

و هدـننک .  فرـصم  يرگید  هدـنزاس و  یکی  نآ .  ندرک  دراو  ندرک و  هدوـسرف  ندرک و  فرـصم  تـهج  رد  يرگید  و  نیــشام ،  ندرک 
ياه هتخاس  دوخ  هک  زادنا  کشوم  نکفا و  بمب  پوت و  کنات و  رب  هوالع  شیاه ؟  حالـس  و  ایند .  رـسارس  رازاب  لادـج ؟  نیا  هنحص ي 
ارهاظ هک  یللملا  نیب  ـالثم  تاسـسوم  رگید  و  هفاـکا ))   (( ، )) لـلم ناـمزاس  (( ، )) وا آ - فا -  (( ، )) وکـسنوی  ، )) تسا برغ  ياـیند  نآ 

ياکیرما هب  دورب .  مود  يایند  نآ  رامعتسا  هب  هزات  یسابل  رد  هک  تسا  یبرغ  ياه  کنز  لوگ  رما ،  عقاو  رد  اما  تسا .  ییایند  یناگمه و 
 . نآ درط  ای  تسین .  نیـشام  یفن  زا  ثحب  تساج .  نیا  رد  یبرغ  ریغ  للم  همه ي  یگدز  برغ  ساـسا  و  اـقیرفآ .  هب  ایـسآ ،  هب  یبونج ، 
 . تسا خـیرات  ربج  نیـشام ،  ندـش  ریگایند  زگره .  دـندرک .  یم  نامگ  يدالیم  مهدزون  نرق  لیاوا  رد  یپوتوا ))   )) نارادـفرط هک  نانچ 

 . يژولونکت نیشام و  اب  تساهدروخرب  زرط  رد  ثحب 

مود تمسق 
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داصتقا و ربج  هب  اما  میتسین .  نیـشام  هدنزاس ي  میدید -  هک  مود  هتـسد ي  کلامم  مدرم  دـشر -  لاح  رد  للم  ام  هک  تسا  نیا  رد  ثحب 
ای برغ .  تعنـص  ياه  هتخاس  يارب  میـشاب  یهار  هب  رـس  بیجن و  ناگدننک  فرـصم  تسیاب  تورث  رقف و  ییایند  هلباقم ي  نآ  تسایس و 
هک تسا  نآ  مزلتـسم  یکی  نیمه  اهنت  و  دـیآ .  یم  برغ  زا  هچ  نآ  يارب  دزم .  نازرا  میلـست و  عناق و  میـشاب  یناگدـننکریمعت  الاب  تسد 

دق و هب  نامزیچ  همه  ار .  نام  هنازور  ياه  یگدـنز  و  ار ؛ ناماه  گنهرف  و  ار ؛ ناماه  تموکح  و  میروآرد .  نیـشام  هراگنا ي  هب  ار  دوخ 
دیدج و يادخ  نیا  اب  مک  مک  يا ،  هلاس  دص  یـس  تسیود  یجیردت  لوحت  لابند  هب  دزاس ،  یم  ار  نیـشام  هک  نآ  رگا  و  نیـشام .  تماق 
هچ هب  مییوگ ؟  یم  هچ  یناریا ،  نم  اـی  ییوگنک ))   )) اـی هتفاـی  تسد  نیـشام  هب  زورید  هک  یتـیوک ))   ، )) هدرک وـخ  شخزود ،  تشهب و 
رد رتفد  نیا  یلصا  فرح  مزادرپب .  نامدوخ  هب  منک .  اهر  ار  نارگید  میرپب ؟  هلاس  دص  یـس  یخیرات  لادوگ  نیا  زا  میهاوخ  یم  یتروص 

هکلب مینک .  ظـفح  شا  يربـج  موـجه  نیـشام و  لاـبق  رد  ار  ناـمدوخ  یخیراـت ))  یگنهرف -   )) تیـصخش میا  هتـسناوتن  اـم  هک  تسا  نیا 
دیدـج نورق  يالویه  نیا  لابق  رد  يا  هدـش  باسح  هدیجنـس و  تیعقوم  میا  هتـسناوتن  ام  هک  تسا  نیا  رد  فرح  ( 2  . ) میا هدش  لحمـضم 

 ، رهاظ هب  تروص و  هب  اهنت  و  میا ،  هتفاین  رد  ار  برغ  ندـمت  هفـسلف ي  ساـسا و  تیهاـم و  یتقو  اـت  اـم  هک  تسا  نیا  رد  فرح  میریگب . 
هچ هک  میدید  و  تفر .  ریش  تسوپ  رد  هک  میرخ  نآ  نوچ  مه  تسرد  شیاه -  نیشام  ندرک  فرـصم  اب  میروآ -  یم  رد  ار  برغ  يادا 
رد هک  نیا  زا  یتح  ام  دنک ،  یم  سح  ار  ناقفخ  تسا و  دنلب  شدایرف  دوخ  نونکا  دزاس ،  یم  ار  نیشام  هک  نآ  رگا  دمآ .  شراگزور  هب 
 ، یغالک نوچ  مه  هک  تسا  لاس  تسیود  ام  تهج  ره  هب  میهد .  یم  مه  زپ  چـیه ،  مینک  یمن  هک  هلاـن  میا ،  هدـمآرد  نیـشام  مداـخ  يز 
هب یهیدـب  کی  میدرمـشرب  هک  همه  نیا  زا  و  تسا ) ؟  مادـک  کبک  تسیک و  غالک  هک  دـشاب  ملـسم  رگا   ) میروآ یم  رد  ار  کبک  يادا 

تـساج نیا  هزم  شوخ  و  میا .  هدز  برغ  میا -  هتخاسن  ار  نیـشام  یتقو  ات  میا -  هدننک  فرـصم  اهنت  یتقو  ات  ام  هک  نیا  دـیآ .  یم  تسد 
و يژولونکت ))   )) يرـسدوخ زا  شداـیرف  هک  برغ  نوچ  مه  تسرد  دـش !  میهاوخ  هدز  نیـشام  میتخاـس ،  ار  نیـشام  مه  یتـقو  هزاـت  هک 

نیشام نتخانـش  هب  شیپ  لاس  دص  زا  هک  میـشاب  نوپاژ  وچ  مه  هک  میتشادن  ار  نیا  هضرع ي  یتح  ام  هک  میرذگب  ( 3  . ) تساوه هب  نیشام 
زا شیپ  و  رد 1941 - )  ) ار اکیرما  و  رد 1905 )  ) دـیبوک ار  اهرازت  درک و  تباقر  يوعد  برغ  اب  یگدز  نیـشام  رد  نوچ  و  تسب .  تمه 

نونکا و  تسه .  يزرل  هچ  ندروخ ،  هزبرخ  سپ  زا  دنادب  هک  شدندیبوک  متا  بمب  اب  تبقاع  تفرگ -  ناش  تسد  زا  ار  ناشرازاب  زین  نآ 
مامت رد  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  دـنا ،  هدرتسگ  شیاه  عاتم  يور  هب  ار  ایند  ياهرازاب  يامغی  ناوخ  زا  يا  هشوگ  یبرغ  دازآ )) للم   )) هک زین 

هک ار  اه  هریزج  نآ  تظافح  یماظن  جراخم  دنـشاب  هدرک  ناربج  هک  تسا  دـصق  نیا  هب  زین  و  دـنا .  هدرک  يراذـگ  هیامرـس  نوپاژ  عیاـنص 
 . دنا هدش  برع  خیب  زا  یماظن  ياه  يدنب  هتسد  نوشق و  تاحیلست و  دروم  رد  و  دنا .  هدمآ  لقع  رـس  مود  یناهج  گنج  سپ  زا  شلاجر 
نآ نابلخ  نونج  بجوم  هک  ار  نادـجو  یتحاران  نآ  دـشاب  هدرک  ناربج  دـهاوخ  یم  ییاکیرما  هداـس ي  درف  هک  تلع  نیا  هب  زین  دـیاش  و 

و میراد .  مه  يرگید  یهیدب  درک .  دـیدجت  یکازاکان ))   )) و امیـشوریه ))  )) رد ار  دومث  داع و  ناتـساد  هک  ( 4  . ) دش یمنهج  يامیپاوه 
دوخ ییاطسو  نورق  هناتسمز ي  باوخ  زا  هک  دناوخ  قرـش ))  ( )) دنه ات  هنارتیدم  یقرـش  لحاوس  زا   ) ار ام  یتقو  زا  برغ ))   )) هک نیا  نآ 
دمآ قرـش  هب  یحیـسم  سدـق  باتعا  ناریاز  يز  رد  تسخن  اه ،  عاـتم  رگید  مشیربا و  هیودا و  باـتفآ و  يوج  تسج و  هب  و  تساـخرب . 
عاتم زا  رپ  ياه  یتشک  پوت  هانپ  رد  دعب  ناناگرزاب و  توسک  رد  دعب  نایبیلـص و  دربن  حیلـس  رد  دعب  و  خلا ) . . .  هرـصان و  محللا و  تیب  )
رخآ هداـتفا .  نامـسآ  زا  دوب  یماـن  تسرد  يرخآ  نیا  و  ندـمت .  تیندـم .  غلبم  ماـن  هب  رخآ  تسد  تیحیـسم و  غلبم  ماـن  هب  دـعب  دوـخ و 

تـسا نیا  بلاج  دراد .  يراک  رـس و  هنیدم ))   )) اب راچان  دنک  یم  نارمع ))   )) هک نآ  و  تسا .  نارمع ))   )) هشیر ي زا  مه  رامعتـسا )) ))
دیناد یم  و  رت .  شخب  دیما  و  دوب .  رتاریذپ  اقیرفا  دـندش ،  وپاق  تخت  تارـضح  نیا  همکچ ي  ریز  هک  ییاه  نیمزرـس  همه ي  نایم  زا  هک 

چیه هنیمز ي  رب  شنایموب  رگید ) ماخ  داوم  یلیخ  جاع و  سم ،  ساملا ،  ـالط ،  ناوارف :  و   ) تشاد هک  یماـخ  داوم  رب  هوـالع  نوچ  ارچ ؟ 
هچ و  ینابز .  و  یبادآ ؛  و  یـسییر ؛  و  تشاد ؛  ییادـخ  شدوخ  يارب  يا  هلیبق  ره  دـندز .  یمن  مدـق  هدرتسگ  ینید  ای  ینیـشنرهش ،  تنس 
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ناوت یمن  سابل  هک  امرگ  نآ  رد  دنتـشگ .  یم  تخل  اقیرفا ،  نایموب  مامت  هک  نیا  همه  زا  رت  مهم  و  ریذـپ !  هطلـس  هچ  راـچان  و  هدـنکارپ ! 
رد تشگزاـب ،  نطو  هـب  وـگنک  زا  ریخا  تراـشب  نـیا  اـب  یتـقو  یـسیلگنا ،  تـسود  ناـسنا  تبـسن  هـب  درگناـهج  یلنتـسا ))   )) و دیـشوپ . 

دنـشوپب و وگنک  نادرم  نانز و  هک  نهاریپ  کی  يرفن  يارب  هچراپ  رتم  هس  یلاس  رخآ  دـندرک .  اـهاعد  و  دـنتفرگ ،  اـه  نشج  رتسچنم )) ))
(5  . ) رتسچنم ياه  هناخراک  هچراپ ي  درای  نویلیم  یلاس 320  اب  دش  یم  يواسم  دننک  تکرـش  ییاسیلک  مسارم  رد  دنوشب و  ندمتم ))  ))

تخاس یم  مه  اسیلک  کی  ملاع ،  رسارس  رد  یتراجت  یگدنیامن  ره  رانک  و  دوب .  زین  تیحیسم  غلبم  رامعتـسا  لوارق  شیپ  هک  میناد  یم  و 
یگدـنیامن ره  اهاج  نآ  زا  رامعتـسا  طاسب  ندـش  هدـیچرب  اب  ـالاح  و  دـناوخ .  یم  نآ  رد  روضح  هب  لـیحلا  فیاـطل  هب  ار  یموب  مدرم  و  . 

نیا هب  تارـضح ،  نآ  يارب  اقیرفا ،  ندوب  رت  شخب  دیما  ندوب و  رتاریذپ  دوش .  یم  هتـسب  مه  اسیلک  کی  رد  دوش ،  یم  هتخت  هک  یتراجت 
یسانشداژن و یسانش و  هعماج  یسانش و  مدرم  ات  یبرغ .  هاگـشیامزآ  عون  ره  يارب  دندوب  یماخ  داوم  دوخ  اقیرفا  نایموب  هک  دوب  مه  تلع 
و جـیربمک ))   )) ناداتـسا و  دوش .  نودـم  ییایلارتسا  ییاقیرفا و  ياه  هبرجت  هنیمز ي  رب  رگید . . .  یـسانش  نالف  نارازه  یـسانش و  ناـبز 
ار ناشدوخ  ياه  ینیشن  رهش  هکس ي  رو  نآ  و  دنوشب .  رقتسم  دوخ  ياه  یسرک  رب  اه ،  یسانش  نالف  نیمه  اب  ندیل ))   )) و نوبروس ))  ))
رت ینامدوخ  مهاوخب  رگا  ارچ ؟  شخب .  دیما  نینچ  هن  میدوب و  اریذپ  نانچ  هن  هنایمرواخ ،  ياه  یقرـش  اما  دـننیبب .  ییاقیرفا  تیودـب  رد  ، 
ؤـس دوخ  رد  باوج  هک  دینیب  یم  میدوبن ؟  اریذپ  ناملـسم  ياه  یقرـش  ام  ارچ  مسرپب  دیاب  منزب -  فرح  رت )) ینامدوخ   )) زا ینعی  مشاب - 

اب دروخرب  رد  برغ  هک  دوب  تلع  نیمه  هب  میدوبن .  يا  هعلاطم  لباق  یش ء  ارهاظ  دوخ ،  یمالسا  تیلک  نورد  رد  نوچ  تسا .  جردنم  لا 
ام و نایم  نتخادـنا  فـالتخا  رد  هیوفـص ،  ناوا  رد  عیـشت  دولآ  نوخ  قیوشت  هلءاـسم ي  رد   ) داـتفارد یمالـسا  تیلک  نیا  اـب  اـهنت  هن  اـم ، 

تـسد و  للملا ،  نیب  لوا  گنج  زا  سپ  اه  ینامثع  ندرک  درخ  رد  راـجاق ،  هرود ي  طـساوا  رد  يرگ  ییاـهب  زا  قیوشت  رد  اـه ،  یناـمثع 
رد طقف  هک  ار  نورد  زا  هدش  هیزجت  تدحو  نآ  ات  دیشوک  هکلب  دعب ) . . .  هب  تیطورـشم  ياولب  رد  یعیـش  تیناحور  اب  هلباقم ي  رد  رخآ 
 ، نآ زا  سپ  و  دنک .  ماخ  يا  هدام  هب  لدـب  تسخن  اقیرفا ،  نایموب  نوچ  مه  زین  ار  ام  و  دردـب .  مه  زا  رتدوز  هچ  ره  تشاد ،  یتیلک  رهاظ 

ةریاد  )) شنیرت مهم  دنتـشون ،  اـه  یبرغ  هک  ییاـه  فراـعملا  ةریاد  همه ي  تسرهف  رد  هک  دوـب  يروـج  نـیا  دربـب .  ناـم  هاگـشیامزآ  هـب 
دنه رخآ  تسا .  هدرب  هاگـشیامزآ  ياپ  فراعملا  ةریاد  نیا  رد  ارم  یبرغ  یلو  میباوخ .  رد  زونه  نامدوخ  ام  تسا .  یمالـسا ))  فراـعملا 

مد زا  هرـس  کی  هک  مه  یبونج  ياکیرما  اه .  بهذـم  اـهداژن و  یگدـنکارپ  و  نسلا ))  لـبلبت   )) نآ اـب  دوب .  اـقیرفا  دودـح  رد  ییاـج  زین 
هک دوب  نیا  اه ،  فالتخا  داجیا  هزوح ي  نیرتهب  ینعی  دوب ،  يریازجلا  عمجم  دوخ  هک  مه  هیسونایقا  و  دش .  یحیسم  اه  ییایناپسا  ریـشمش 

ندـمت تیحیـسم )  رامعتـسا =   ) شرتسگ لـباقم  رد  میدوب  دـس  اـهنت  یمالـسا ،  تیلک  تقیقح  رد  زین  و  تروص ،  رد  هک  میدوب  اـم  طـقف 
هعقاو نایاپ  دـش ،  فقوتم  نیو  هزاورد ي  تشپ  يدالیم  نرق 19  رد  هک  ینامثع  پوت  برغ .  عیانـص  یبایرازاب  لباقم  رد  ینعی  ییاپورا ؛ 

مینادب هچ  برغ  اب  ار  قرش  تباقر  شکمشک و  نرق  هدزاود  نیا  ( 6  . ) دوب هدش  عورش  سلدنآ )   ) ایناپسا رد  يدالیم  رد 732  هک  دوب  يا 
نآ هدنامزاب ي  ییایـسآ  نم  میرب ،  یم  رـس  هب  ام  هک  نارود  نیا  رد  نونکا ،  تروص  ره  هب  مینادـن ؟  تیحیـسم  مالـسا و  شکمـشک  رگا 

تـسرد هزادنا ،  کی  هب  ناسکی و  ود  ره  شحوت ،  تیودب و  هدنامزاب ي  ییایلارتسا  ای  ییاقیرفآ  نآ  هزادنا ي  هب  تسرد  یمالـسا  تیلک 
میشاب و يزیچ  طقف  هک  نیا  هب  مینک .  تعانق  ینیشن  هزوم  هب  هک  مینیـشام  ناگدنزاس  برغ و  ندمتم ) ! (  للم  يارب  لوبق  لباق  ردق  نامه 

نیا زا  ثحب  رگید  نونکا  يربب !  تسد  ماخ  هدام ي  نیا  رد  ادابم  نیا .  زا  شیب  هن  یهاگـشیامزآ و  رد  ای  يا  هزوم  رد  هعلاـطم  لـباق  ییش 
ار نامرک  تیمورک ))   )) گنس ای  هدیـشارتن .  ار  اگناتاک ))  )) ساملا ای  ار .  رطق ))  )) لام ای  دنهاوخ  یم  ماخ  ار  ناتـسزوخ  تفن  هک  تسین 

همه و  ار ،  مبهذم  و  ار ،  ما  یقیسوم  و  ار ،  مگنهرف  و  ار ،  مبدا  یتح  دیاب  ییاقیرفا ،  ییایـسآ و  نم  هک  تسا  نیا  رد  ثحب  هکلب  هدولاپن . 
تشپ دنربب و  دنواکب و  دنیایب و  تارضح  ات  منک  ظفح  هدروخن  تسد  يا ،  هدمآرد  كاخ  ریز  زا  هقیتع ي  وچ  مه  تسرد  ار  مرگید  زیچ 

ياپ یقرش  کی  ناونع  هب  نونکا  هک  دیهدب  هزاجا  تامدقم ،  نیا  زا  سپ  ( 7  ! ) رگید تیودب  کی  مه  نیا  هلب ،  هک - :  دنراذگب  اه  هزوم 
تیلک نآ  هنیمز ي  رب  هتسشن  یگدناماو و  یگدنامرد و  همه  نیا  ناربج  هب  روبجم  و  هلاس ،  دص  یس  تسیود  یشرپ  هب  قیاش  تنـس و  رد 
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هشیدنا ي شور  ندمت و  گنهرف و  یگدنز و  رد  هک  یـضراوع  هعومجم ي  منک :  ریبعت  نینچ  ار  یگدز  برغ  یمالـسا ،  هدش ي  هیزجت 
لوحت جردم  چیه  یب  و  خیرات .  رد  یموادت  چیه  یب  یهاگ و  هیکت  ناونع  هب  یتنـس  چیه  یب  تسا  هدـش  ثداح  ملاع  زا  يا  هطقن  نامدرم 

نوچ و  میناـمدرم .  نیا  زا  یکی  اـم  هک  دوش  هتفگ  ریبعت  نیا  زا  سپ  رگا  تسا  نشور  نیـشام و  تاـغوس  ناونع  هب  طـقف  هکلب  يا .  هدـنبای 
رگا تسا  رت  نشور  دـبای ،  یم  قلعت  شا  هدنـسیون  یبهذـم  یتنـس و  یناـبز و  یمیلقا و  شوـح  لوـح و  هب  یلوا  قـیرط  هب  رتـفد  نیا  ثحب 
برغ سپ  دـشاب .  شتانراقم  تامدـقم و  هب  ات  تسین  نآ  تاغوس  هب  يزاین  رگید  میتخاـس ،  ینعی  میتشاد  ار  نیـشام  یتقو  اـم  هک  مییوگب 
برغ میناد .  یمن  ار  نآ  نامتخاس  نآ و  نامزاس  زمر  میا و  هتفاین  تسد  نیشام  هب  زونه  هک  تسا  ام  خیرات  زا  ینارود  هصخشم ي  یگدز 
برغ میا .  هدـشن  انـشآ  يژولونکت ، ))   )) دـیدج و مولع  هب  ینعی  نیـشام  تامدـقم  هب  هک  تسا  ام  خـیرات  زا  ینارود  هصخـشم ي  یگدز 

 . مینیشام ندرک  فرصم  ندیرخ و  زا  راچان  تفن  دمآ  تفر و  داصتقا و  رازاب و  ربج  هب  هک  تسا  ام  خیرات  زا  ینارود  هصخـشم ي  یگدز 
دـندمآ و دـنتخادرپ و  دـنتخاس و  نارگید  نیـشام  لماکت  لوحت و  زا  ام  لماک  فارـصنا  رد  هک  دـش  هچ  دـمآ ؟  شیپ  هنوگچ  نارود  نیا 
هب میدرگرب  میدش ؟  هدز  برغ  ام  هک  دـش  هچ  هتفر ؟  ورف  یلاوح  نیا  رد  دوب  یخیم  تفن ،  لکدره  هک  میدـش  رادـیب  یتقو  ام  دندیـسر و 

 . . . خیرات

يرامیب ياه  هشیر  نیتسخن   : 4

لوا تمسق 

ناگنرف هک  نآ  زا  شیپ  میا و  هدرک  ناونع  ام  ار  یبرغ ))   )) قالطا یتح  میا .  هتشاد  رظن  برغ  هب  هشیمه  ام  دیآ  یم  رب  خیرات  زا  هک  نینچ 
یمالـسا برغ ))   )) هیلا یهتنم  هک  قراطلا  لبج  هب  نآ  زا  شیپ  ای  یبرغم . ))   )) هطوطب ي نبا  هب  دینک  هعجارم  دنناوخب .  یقرـش ))   )) ار ام 

مه ملاع ،  يوس  نیا  رد  هشیمه  ام  يژولونکت ))   )) هطلـس ي لباقم  رد  يا  هراگناره  شزرا  نتخیر  ورف  ات  مالـسا  ندـمت  مد  حبـص  زا  دوب 
نیا زا  شیپ  میا ،  هدز  یم  ناشن  دوخ  ياه  گنا  هب  میا و  هتخانـش  یم  دوخ  هراگنا ي  هب  ار  ایند  ندمت ،  کی  تیلک  راورخ  زا  یتشم  نوچ 
رود هب  رت  یلک  میورب و  رت  شیپ  يا  هرازه  ود  یکی  رگا  و  دراد ؟  ییالاب  يریز  ره  هک  نیا  هن  رگم  دننکب .  ام  اب  ار  راک  نیمه  نارگید  هک 

هنهپ ي رد  تشدرز  ادوب و  دوهی و  رـصم و  مالیا و  روشآ و  هدـلک و  هک  تسا  هدوب  هنایمرواخ - !  ام  هیحان ي  نیمه  رد  میرگنب  دوخ  رب  و 
یبرغ ندمت  هتنچ ي  رد  يزیچ  نآ  زج  هک  دنا  هدش  يزیچ  نآ  راذگ  ناینب  دـنا و  هتـشارفارب  دـق  لین  هرد ي  ات  دنـس  هرد ي  زا  يا  هدرتسگ 

نیچام و نیچ و   ) یصقا قرشم  هب  هکنآ  زا  شیپ  اه ،  نارود  همه  نیا  رد  هفرط ،  دنچ  ي  (( ام  )) نیا رخرخت !  رخافت و  زا  رود  هتبلا  تسین . 
ار و ( Zen بادآ  ) هبقارم ار و  يرگ )  یکوج   ) تضایر ار و  یـشاقن  نافرع و  ار و  یـسرک  ار و  پاـچ  ار و  ینیچ  هک  دزودـب  رظن  دـنه )
هب نانوی  هب  هنارتیدم  ياه  هرانک  هب  تسا  هتشاد  رظن  برغ  هب  اه  نیا  زا  شیب  هتشاد ،  اهاج  نآ  زا  خلا . . .  ار و  ونمـس  ار و  هیودا  نارفعز و 
لک نیا  زا  يوزج  زین  ناریا  تالف  نانکاس  ام  لامش .  زیخربنع  يایرد  هب  یـصقا و  برغم  هب  یلعف )  هیکرت ي  زکرم   ) ایدیل هب  لین .  هرد ي 

نخس الاح  مدرک و  رت  گنت  ار  هریاد  هک  دیتسه  هجوتم  میبایب .  یباوج  نیمخت  سدح و  هب  میا ؟  هدوب  نینچ  ارچ  و  مدرمـش .  هک  میا  هدوب 
یـسانشداژن و ار  نیا  مناد .  یمن  زکرم ؟  زا  رارف  برغ ،  هب  ام  هجوت  نیتسخن  تسا ،  هدوب  رداـم  دـنه  زا  رارف  دـیاش  تسا .  ناـیناریا  اـم  زا 
هچ ردام  نیمه  هک  نیا  رد  تروص  ره  هب  منز .  یم  سدـح  نم  دـننک .  نشور  دـیاب  ییاپورا ))  دـنه و   )) یـسانش ناـبز  يزاـب و  ییاـیرآ 

يرخ هلک  هک  داد  هانپ  نایتشدرز  یقابلا  هب  راب  کی  دـنه ،  نیمه  تسین .  یفرح  هتـشاد ،  هدامآ  نامیارب  اداـبم  ياـهزور  رد  یمرگ  شوغآ 
فالخا زا  ار  دنه  نایـسراپ  زورما  ام  و  دندرب .  هانپ  دنه  هب  دنتخیرگ و  نک  هُنب  دندادن و  رد  نت  یمالـسا  هیزج ي ))   )) هب یتح  و  دندرک ، 

نانچ مه  ار  دنه  یتعنص  یسارکوتسیرآ  زین  نونکا  دندرک و  اه  سیلگنا  ملظ  هب  تناعا  روجدب  دنه  رامعتسا  ياه  لاس  رد  هک  میراد  نانآ 
رخآ رابود  نیا  رد  و  امن .  یفوص  نایوفص  هدیشک ي  بصعت  هب  ریـشمش  مد  زا  رخآ  راب  و  لوغم .  هلمح ي  رد  رگید  راب  دنراد .  هضبق  رد 
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هناردام مرگ  شوغآ  نیا  و  دش .  ظوفحم  رهد  بیـسآ  زا  هک  هشیدـنا  ياه  هیامرـس  هچ  دـنام و  ناما  رد  زیرگ  نیا  اب  هک  يرکف  نیازخ  هچ 
مالـسا تسا .  هدیـسرن  ییاج  هب  ردام  شوغآ  یگدرورپ  زان  رد  یکدوک  چـیه  اما  هراوآ ؛  ناکدوک  ام  يارب  دوب  یهاگ  هانپ  هشیمه  هچرگ 

هبطرق  )) و هیلیبشا ))   )) رد ای  هرهاق  قشمد و  رد  دادغب و  رد  دعب  دـمآ و  شیپ  هنیدـم  ترجاهم  تلع  نیا  هب  دیـسرن و  ییاج  هب  هکم  رد  مه 
بلق رد  تسار  کی  داد ،  ادـن  هرـصان ))   )) و لیلج ))   )) زا هک  تیحیـسم  و  روتارپما .  کی  روخ  رد  تخیر  ار  یتکوش  ساـسا  هک  دوب  (( 

زا رـس  دییور ،  دنه  زا  هک  ادوب  و  دش .  هتفهن  كاخ  هب  نافروت  رد  تساخرب  نوفـسیت  زا  هک  تیونام  تشارفا .  ملع  مور  تسرپ  تب  يایند 
میدش و برغ  هجوتم  میدرک  هک  تشپ  نآ  هب  ای  دشاب ) نینچ  رگا   ) میتخیرگ هک  دنه  زا  زین  ام  قیرط  نیا  هب  دروآ  رد  هب  نابات  باتفآ  راید 

تراـیز هب  اـفرع و  هسرپ ي  اـی  رهمگرزب  دـمآ  تفر و  تروص  رد  رهم ))  )) هب میا  هتـشاد  مه  يدتـس  داد و  هچ  رگ  یلاـمتحا  رداـم  نیا  اـب 
اب اهدتـس  داد و  نیا  رد  اما  شوپ ؛  نیتسوپ  ردان  شروی  يونزغ و  نوعلم  دومحم  تاوزغ  تروص  رد  رهق ،  هب  زین  يدروخرب  و  بیدـنرس ، 
رد ممان  یم  یگدز  برغ  هک  ار  هچ  نآ  یلامتحا  تلع  کی  نم  میا و  هدرکن  محر  هلـص ي  زگره  میا  هتـشادن  تبرق  دصق  زگره  ام  دنه ، 

ناـبایب راـشف  هک  میا  هتـشاد  رظن  برغ  هب  هشیمه  تلع  نـیا  هـب  زین  دـیاش  تـسه .  مـه  اـمرگ  زا  زیرگ  هـک  مـناد  یم  زکرم  زا  زیرگ  نـیمه 
ات دندنار  ناردنزام  زا  ار  يا  همانهاش  ناوید  دندمآ ،  هک  اهایرآ  هک  نانچ  مه  تسا  هدنار  یم  تمس  نیا  هب  ار  ام  یقرـش  لامـش  ياهدرگ 
رب هناخ  سراف )  هچ  كرت ،  هچ   ) یلیا راب  کی  یلاس  هد  دـنچ  هب  ره  ایب . . .  ریگب و  نایلاتپه ))   )) همانهاش و نایناروت  زا  جـیلخ  ياه  هرانک 

دـشاب هدرک  ار  روغ  رود  ياه  نابایب  نمزم  اما  ماگنه ،  هب  ان  یلاس  کشخ  ناربج  ات  تخات  وس  نیا  هب  یعترم  يوج  تسج و  هب  هدرک  نیز 
دنتشاذگ باکر  رد  اپ  اه  نابایب  نامه  زا  زین  لوغم  قوجلس و  لآ  اهزغ و  درم .  اه   (( هگس  )) یپ رد  رود  ياه  نابایب  نآ  رد  مه  شوروک  . 

یکی هک  ام  یخیرات  ای  يا  هناسفا  ياه  هرود  زا  ینرق  چیه  تروص  ره  هب  تخیر ،  بایسارفا  تسد  هب  اهنابایب  نآ  رد  مه  شووایـس  نوخ  . 
یکی اب  ار  یمالسا  هرود ي  نیطالس  ياه  هلسلس  همه ي  دشاب .  هتشادن  دوخ  یناشیپ  رب  ار  یقرش  لامش  نانیـشن  لیا  بسا  مس  ياج  رابود 
هشیمه ار  ام  خیرات  راموط  الصا  و  دننایک ؟  اه  تراپ  رگم  مالـسا  زا  شیپ  یتح  دندرک و  سیـسءات  یلیا  ياهدنب  هرادق  نیمه  انثتـسا ،  ود 

یقرش لامـش  زا  هدنزات  هنـسرگ و  یموق  میـسرب ،  شا  هرگنک  هب  ات  میتخاس  يا  هناخ  هک  راب  ره  اه .   (( لآ  )) هن دنا  هدیدرون  رد  اه   (( لیا ))
هک روانهپ  سیربسا  نیا  رب  اـم  ياهرهـش  و  درک .  ناریو  تسب  ياـپ  زا  ار  زیچ  همه  چـیه  دیـشک  ناـمیاپ  ریز  زا  هک  ار  ناـبدرن  دیـسر و  رد 
 ، درگ نابایب  هدز ي  یطحق  ناراوس  ياپ  شیپ  ییوگ  وچ  مه  هدرتسگ  یعطن  رب  دنا  هدوب  یجنرطـش  ياه  هرهم  هشیمه  دـشاب ،  ناریا  تالف 

اهدص نزور  اهدص  هب  زونه  اسآ  لوغ  داعبا  اب  شا و  يرامعم  تمظع  اب  هیناطلـس  دبنگ  ( 8  . ) دنراذگب اج  نآ  هب  دـنرادرب و  اج  نیا  زا  هک 
دنلابب و دنیورب و  دوخ  یناوج  رد  ات  دندرک  تصرف  ام  ياهرهـش  زا  يدودعم  طقف  تشد  نهپ  نیا  رد  دراد .  نوملقوب  طاسب  نیا  رب  دـنخبل 

نایم زا  هک  دادـغب  وچ  مه  تقو  نآ  دـنیارگب و  یگدوسرف  هب  دنتـسیاب و  دـشر  زا  شیوخ  نارود  يریپ  رد  دنـسرب و  نینـس  یگداتفااج  رد 
تسا نیا  تسا ؛  ییابیز  ناوج و  فلخ  هدنرورپ ي  هک  دنزادگب  یـشتآ  رد  سونقق  نوچ  ار  دوخ  ناج  تساخرب ،  نوفـسیت  ياه  هبورخم 

دمآ هک  ره   )) تسـشن و ورف  نامدوجو  بآ  رعق  ات  تسوا ))  تبون  هزور  دـنچ  یـسک  ره   )) گنـس میدـش و  ي  (( درذـگب زین  نیا   )) ام هک 
ینیـشنرهش تصرف  رت  مک  نام ،  نودـم  خـیرات  لوط  رد  اـم  هک  تفگ  ناوتب  دـیاش  بیترت  نیا  هب  نامراعـش .  دـش  تخاـس ))  ون  یتراـمع 

برـض هب  هزاـت  هک  دـینیب  یم  ار  زورما  رگا  و  میدیـسرن .  يزاوژروـب )   ) يرهـش ندـمت  ینیـشنرهش و  هب  هملک  قـیقد  ياـنعم  هب  و  میدرک . 
يدومن راچان  هدـمآ ،  رید  اـما  دـنت ،  تسا  یتکرح  دوخ  نیا  نوچ  مینک ،  یم  وخ  شیاـهرابجا  ینیـشن و  رهـش  هب  میراد  نیـشام  کـنگد 

دسرب و اتـسور  هب  شا  هشیر  رگا  هک  يا  هدغ  دنیور .  یم  یناطرـس  هدـغ ي  کی  دـشر  هب  اج  همه  رد  نونکا  ام  ياهرهـش  دراد .  یناطرس 
دینیب یم  ناتسزوخ  يارحص  رد  خیرات  هتـشذگ ي  رد  ار  یتاینثتـسم  رگا  يرهـش -  ندمت  موادت  هرابرد ي  تسالیواو . . .  دناسوپب  ار  نآ 

هتشذگ خیرات  يانب  درک .  مکح  ناوت  یمن  اه  نیا  رب  اهنت  ير . . .  ناشاک و  ناهفصا و  نوچ  مه  يزکرم  يارحـص  رد  ای  شوش  نوچ  مه 
هلسلس طاسب  لوا  درتسگ ،  ار  دوخ  طاسب  هک  يا  هلسلس  ره  نوچ  تسین ؛  اهرازاب  اه و  هناخ  اهراوید و  اه و  نوتس  اه و  یپ  شود  هب  ام  ي 

دندیـشک باغود  هک  اهراجاق  ات  دوب ،  هدنام  اه  یناکـشا  زا  هک  ار  هچ  نآ  دندرک  نوکیف  نک  هک  ریگب  اه  یناساس  زا  دـیچرب .  ار  شیپ  ي 
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ياج رب  ییاراد ،  ترازو  تلود و  هیکت ي  ياج  رب  دـنتخاس  یلم  کناب  هک  اـهزورما  نیمه  اـت  دوب و  يوفـص  ياـنب  هچ  ره  راوید  رد و  هب 
 ، زاب ياه  قفا  نیا  اب  هک  مبجع  رد  نیا  زا  نم  اه .  هداز  ماما  اهدجـسم و  ياج  رب  دنزاس  یم  هسردم  يا  هشوگ  ره  ای  یناخ  میرک  هاگباوخ 
 . دنـشوک یم  ییانب  لیمکت  هب  رـسپ  ردپ و  ینیب  یم  هک  تسا  اه  يوفـص  اه و  شنماخه  هرود ي  ود  رد  اهنت  میرظن  گنت  ردق  نیا  ام  ارچ 

زورید یتح  هک  اج  نآ  ات  ناگتـشذگ .  رد  ترامع  حـلاصم  اب  روج ؟  هچ  و  تخاس )) . . .  ون  یترامع  دـمآ  هک  ره   )) اه هرود  هیقب ي  رد 
ینیب یم  يورب  ورف  هک  تکلمم  هشوگ ي  ره  هب  و  دندروآ .  یم  نارهت  یتنطلـس  ياه  خاک  هب  وقربا  زا  ار  ناناملـسم  رباقم  رمرم  گنـس  زین 
ندمت يانب  قیرط  نیا  هب  رواجم .  یمیدق  هعلق ي  ياه  گنس  یکچوک  لپ  ره  حلاصم  تسا و  ناگتشذگرد  ربق  گنـس  ییانب ،  ره  یپ  هک 

شا هدرتسگ  یمراهچ  دشاب و  هدرک  شتنیز  یموس  دشاب و  هدروآ  شالاب  یگید  دشاب و  هتخیر  یپ  یکی  هک  تسین  ییانب  ام ،  يرهش  همین 
هتسب اه و  همیخ  كریت  رب  هدرک  هیکت  تسا  ییانب  هتفریذپ ،  یم  دوخ  رد  ار  اه  تموکح  تیزکرم  هک  ام  يرهش  الثم  ندمت  يانب  خلاو . . . 

اه سانـش  ناتـساب  نینچ  مه  تسه ،  شوش  هک  تسا  نیا  زین  نایناساس  دـندرک  یم  قالـشق  قالیی و  اه  شنماخه  ناروتـس .  نیز  تشپ  هب 
رگا نم  دنا و  هتفای  همیخ  اب  ناوارف  ياه  تهابش  ام  یخیرات  ياه  هرود  زا  يرایـسب  ياهانب  قاط  رد  هک  دنا  هدناشک  اج  نآ  هب  ار  راک  یتح 

 . ما هتفرن  ههار  یب  دایز  تخات ،  برغ  میدنام و  ام  هک  دوب  لیلد  نیا  هب  یکی  هک  منزب  سدح 

مود تمسق 

قاط ریز  میا و  هدـنارذگ  اه  ماب  يالاب  رب  ار  ناتـسبات  بش  تشد ،  نهپ  نیا  رد  ناـم  خـیرات  رـسارس  رد  اـم  هک  دـشاب  ناـترطاخ  هب  زین  نیا 
رد عافد  تسا و  یکـشخ  زا  تنوشخ  نیا  اما  تسا ؛  هتفرگرب  رد  ار  ام  نشخ  نینچ  ییاوه  کشخ و  یتعیبط  هک  تسا  تسرد  ناـگراتس . 

مادک چیه  هاتوک  سب  یناتـسمز  رد  رگم  تسین ،  تخـس  نادنچ  تسا -  یتعیبط  نینچ  صتخم  هک  دشابن  راک  رد  یلیـس  رگا  نآ -  لباقم 
قح دنمروبیت ))  )) هب ناوت  یمن  بیترت  نیا  هب  ایآ  و  دنرادن .  نادنب  خی  یگدنراب و  فرب و  لاس  رد  هام  هس  زا  شیب  ام  گرزب  ياهرهـش  زا 
هک دنریذپ  رارقتـسا  نیمز  هرک ي  زا  يا  هیحان  رد  طقف  دنا  هتفای  تسد  يژولونکت  هب  هک  يرهـش  گرزب  ياه  ندـمت  تسا  دـقتعم  هک  داد 

ياه نابایب  زا  هشیمه  اـم  هب  هک  تسین  نینچ  هتبلا  ( 9 ( ؟  تسا هتفرگ  رارق  لامـش  بطق  رادم  ناطرـسلا و  سءار  رادم  ود  نایم  تسا و  درس 
یبرغ بونج  ياهارحص  زا  هک  دوب  مه  مالسا  دمآ و  ناریا  تالف  برغ  لامش  تایالو  زا  هک  دوب  مه  ردنکـسا  دنـشاب  هتخات  یقرـش  لامش 
یگدز برغ  رهاظت  نیتسخن  وا و  ناگدنامزاب  هرود ي  رد  تیناریا  دنلب  ای  هاتوک  ترتف  همه ي  اب  تسا  ردنکسا  هرابرد ي  هچ  نآ  اما  دمآ 

؛ دوبن نیـشن  نیز  ناشود  هب  هناخ  اب  دروخرب  شنازابرـس  ردنکـسا و  اب  دروخرب  نیا  اه  تراپ  ندوب  نله ))  لیف   )) ینعی ام ،  نودـم  خـیرات 
 (( سیزابانآ  )) ناتساد زا  هک  هنارتیدم  هرانک ي  ياهرهـش  ( Mercenaire  ) بلطواد رودزم  نازابرـس  نایوجارجام و  اب  دوب  يدروخرب 

هتسشن نیز  هب  هداتفا  بآ  ياه  ناهد  هداشگ و  ياه  نابنا  اب  یناریا  ناهاشنهاش  زیمآرارسا  تورث  یپ  رد  دندوب و  هدش  عیجـشت  نوفون  هزگ 
زا سپ  خیرات  نابلط  رامعتـسا  نیتسخن  نیا  دندوب .  هدمآ  وس  نیا  هب  رختـسا  شوش و  هناتمگه و  ياه  جـنگ  هب  یـسرتسد  عمط  هب  دـندوب و 
دنس بصم  ات  لین  بصم  زا  دنبوک ،  یم  ار  رختسا  ای  روص ))  )) مه رگا  دنراد و  يزاسرهـش  هدقع ي  همه  اه  نیا  هک  میناد  یم  اه !  یقینف 

هدرتسگ نماد  تماق و  رس و  مه  زورما  هب  ات  اهنآ  يات  ود  هک  دنا  هدیشاپ  شیوخ  یتقوم  ياه  هاگودرا  ياج  رب  ار  هیردنکـسا  نیدنچ  مخت 
تسا هدوب  نایم  رد  مه  یجارات  رگا  رودزم  نازابرـس  نیا  اب  دروخرب  رد  هنارتیدم .  یبآ  هصرع ي  رب  دنا .  هسیکون  ماوقا  دش  دمآرب و  رظان 
هرانک نانیـشنردنب  هب  برغ  رد  میدروخ  یم  یقرـش  لامـش  ياهدرگ  نابایب  زا  یلیـس  هچ  ره  هک  اـم  ( 10  ) تسا هدوـب  اـم  تسد  هب  تسخن 

هلجد و نایم  ياـه  يداـبآ  هب  یتقو  هک  مالـسا  اـما  و  دـشاب .  شخـساپ  رختـسا  قیرح  هک  تخوس  يروج  نیمه  نتآ  میدز ،  یم  هنارتیدـم 
ریشمش زا  هک  تسا  تسرد  دوب  هتساخن  رب  يزیر  نوخ  هب  زگره  دوب ،  بارعا  تیلهاج  تیودب و  نآ  زا  شیپ  و  دش ،  مالـسا  دیـسر  تارف 
لباقم رد  و  دوب ؟  برغ  رد  رت  شیب  دوب  يراک  مه  رگا  ریـشمش  نیا  هک  دـینک  یمن  نامگ  ایآ  یلو  میا ،  هدینـش  اـه  نخـس  ناوارف  مالـسا 

ییامندیهـش اـب  یمالـسا  داـهج  هک  دوب  يا  هلاـقم  تلع  هب  رت  شیب  ترهـش  نیا  هک  منک  یم  ناـمگ  نم  تروـص  ره  هب  تیحیـسم ؟  ملاـع 
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نویسیزیکنا  )) هرود ي رد  درکن !  اه  هچ  هک  میناد  یم  دش  رقتسم  هک  نیا  ضحم  هب  تیحیسم  نیمه  هنرگ  درک و  یم  لوا  ردص  تیحیسم 
ندرک ناریو  اب  یقرش  بونج  يایسآ  رد  ای  اقیرفا  ریخـست  رد  ای  يزکرم  یبونج و  ياکیرما  ندرک  وپاق  تخت  هعقاو ي  رد  ای  ایناپـسا  رد  (( 
شیپ مالسا  نیا ،  زا  هتشذگ  هتشاد  ملاع  رد  ینید  هک  تسا  يراعش  نیرت  هنایوج  حلص  یمالسا  مالـس  تهج  ره  هب  ( 11 (() زرمخ  )) ندمت
تنـس یناساس و  تیـسورف  زا  هک  دوب  يداز  خرف  متـسر  هک  میرذگب  میدرک .  شتوعد  هک  میدوب  ام  نیا  دـیایب ،  ام  هلباقم ي  هب  هک  نآ  زا 

هب هک  دندوب  هداتـسیا  یبارعا  زاوشیپ  هب  اه  هچوک  رد  تسد  هب  امرخ  نان و  نوفـسیت  نیادم  لها  اما  درک ،  حوبذم  یعافد  یتشدرز  رجحتم 
 (( یج  )) زا دزیرگب  ورم  هب  درگ  دزی  هـک  نآ  زا  شیپ  اـه  لاـس  یـسراف  ناملـس  دـنتفر و  یم  ناتـسراهب ))   )) شرف یهاـش و  خاـک  تراـغ 

 ( ناسوجم  ) ناغم نآ  زگره  هک  تشاد  یـشقن  نانچ  مالـسا  نیوکت  رد  و  هدرب ،  هانپ  مالـسا  هاگتـسد  هب  دوب و  هتخیرگ  هنیدـم  هب  ناهفـصا 
الثم هک  ریبعت  نآ  هب  تسناد  اـشگ  ناـهج  ار  مالـسا  ناوتب  منک  یمن  ناـمگ  قیرط  نیا  هب  دـنا  هتـشادن  تیحیـسم  نیوکت  رد  سانـش  هراـتس 
نیا هب  جنگ  يوج  تسج و  هب  دوخ  راید  رهـش و  زا  يدیعبت  کی  ره  ینودقم  نآ  هدـیرب ي  وخب  رودزم و  نازابرـس  میناد  یم  ار  ردنکـسا 

نوحیج نوحیـس و  ات  ار  هنهرباپ  بارعا  هک  دنتـشادن  هتفهن  دوخ  شکرت  رد  ار  ینامیا  نانچ  ناشیا  مادک  چیه  تروص  ره  هب  دندمآ و  وس 
باتک مغر  هب  زین  دنتـسه و  يا  هدمآ  ایند  هب  رید  ياه  یبوعـش  هک  دنا ،  هتفگ  راد  لیبس  شیر و  يالـضف  نونکات  هچ  نآ  مغر  هب  دناشک . 

توهرب تشد  نیا  رد  مالسا  يادن  ندمآ  رب  زا  شیپ  نرق  هس  زا  هک  یتوعد  هب  تسا  هدوب  یکیبل  مالسا  هیردنکسا ،  ير و  رد  رمع  نازوس 
رب دوب  يا  هزات  يادن  دوخ  مالـسا  میرگنب  هناققحم  یمک  رگا  دش و  هفخ  هدرک  غاد  برـس  برـض  هب  كدزم  ینام و  ناهد  رد  اه  تنطلس 

ناراب ياه  گرگ  وچ  مه  مور ،  ناریا و  لیوط  ياه  گنج  زا  هتـسخ  کی  ره  هک  ماـش  تارف و  طـساو  ياـه  ینیـشنرهش  ياـضاقت  ياـنبم 
هک میناد  یم  و  دراکب .  یحاون  نیا  رد  ار  مادم  یحلـص  دـناوتب  هک  یتضهن  ره  هب  دـنا  هدوب  یلامتحا  ناگدـننک  کمک  ارحـص ،  هدـید ي 
اب زا  رت  هداس  رگم  و  خلاو . . .  هتشاد  وگ  تفگ و  تاماش  رید  رد  بهار  نالف  اب  تسا و  هدرک  یم  تراجت  ماش  اب  یناوج  رد  مالـسا  ربمایپ 
هب یهجوت  دوخ  زین  مالـسا  هب  اـم  هجوت  نیا  اـیآ  لـیلحت  نیرخآ  رد  و  درک ؟  غیلبت  ار  یبهذـم  دوش  یم  مه  اوحلفت )) هللا  ـالا  هلا  ـال  اولوق  ))

هتفر یمن  مدرم  رب  هک  اه  ملظ  هچ  یناساس  رجحتم  موسر  نتم  رد  مینادـب  هک  داد  ناوت  یم  یتقو  ار  لا  ؤس  نیا  قیقد  باوج  تسین ؟  برغ 
هنارتیدـم ياهربا  هار  هب  مشچ  هشیمه  ام  کشخ ،  تشد  نهپ  نیا  رد  هک  تسا  هدـش  یم  یـشان  نیا  زا  برغ  هب  ام  هجوت  مه  دـیاش  تسا . 

دنا هدمآ  یم  برغ  زا  هشیمه  ناریا ،  تالف  نانکاس  ام  يارب  از  ناراب  ياهربا  اما  تساخرب ؛  قرش  زا  رون  هک  تسا  تسرد  میا .  هتشاد  يا 
هچ نآ  سکع  هب  تسرد  میا .  هتخیرگ  یم  زین  یقرـش  لامـش  بونج و  ياه  نابایب  زا  ام  ینادابآ  بآ و  ربا و  ءاشنمرـس  هب  هجوت  نیا  رد  . 

هیودا ي يوج  تسج و  ات  دـناشک  یم  مرگ  ياهایرد  بونج و  هب  دوخ  راـید  نادـنب  خـی  تبوطر و  امرـس و  زا  ار  ییاـپورا  ياـه  یلاـمش 
ششک نیا  تفرگ .  داح  رامعتسا  لکـش  ادعب  هچ  نآ  شلابند  رد  دیایب  دنبایب و  اکیرما  دنه و  اقیرفا و  هب  هار  اضعا  لفاسا  يارب  شخبورین 
نادنب خی  زا  لامـش و  زا  اه  یگدز  لد  نیمه  زا  یکی  دوخ  ناریا  هب  اهایرآ  دورو  تسادیوه .  يرـشب  ندـمت  خـیرات  رـسارس  رد  هبناج  ود 

هب یتـسد  زین  ار  اـه  سور  رگا  نم  ناـمگ  هب  اـما  تسا  زیمآ  تراـسج  یکدـنا  هـچ  رگ  و  تـسا .  هدوـب  جـیوایرآ ))   )) و درک )) مـجرو  ))
تارمعتـسم تراـغ  تمیق  هب  دنتـسناوت  یم  رگا  دـننک و  ریبعت  ار  ریبـک  رطپ  باوخ  يزور  دنتـسناوت  یم  تبقاـع  دوب و  یم  مرگ  ياـهایرد 

نارگراـک دزم  تسد  دودـح  اـت  ار  هبوکداـب  گروبزرطپ و  نارگراـک  دـعاقت  همیب و  دزم و  دوخ  یلعف  نیمزرـس  یقرـش  بونج  یبونج و 
گیر ناتـسکرت و  هب  ای  دنزاسب  شنادـنب  خـی  فرب و  يربیـس و  هب  دـنک  یم  راک  مشچ  ات  دـندوبن  روبجم  رگا  دـنربب و  الاب  نویل  رتسچنم و 

نیرخآ هک  یقرـش  بونج  يایـسآ  اـقیرفا و  هب  سور  یبـالقنا  ننـس  رودـص  دوبن .  تیرـشب  ياـپ  شیپ  یبـالقنا  ناـنچ  رد 1917  شناور 
نونکا ات  تسا  هدش  یم  هفخ  هفطن  رد  لاس  ياه  لاس  هک  دراد  ییوزرآ  زا  تیاکح  دوخ  تساه  ینیچ  تکرح  زا  شیپ  یـسایس  تالوحت 

تایح بآ  هک  تسا  تسرد  میراد .  اپ  ياج  ناوارف  برغ  هب  هجوت  نیا  زا  ام  میشاب  رت  قیقد  مه  زاب  رگا  دهنب .  نادیم  هب  اپ  هزات  یسابل  رد 
اب دـناوخ و  ربماـیپ  ار  وا  تسا  اـم  زا  يوجنگ  یماـظن  دوـب و  یبرغ  تفر ،  شیوـج  تسج و  هب  هک  ردنکـسا  اـما  دوـب ،  قرـش  تاـملظ  رد 

ناقیدنز هبعک ي  هک  دادغب  تسا و  هدمآ  یم  یبرغ  لامش  ياهایرد  زا  هشیمه  ربنع  تسا و  یبرغ  زین  ندع  تانج  تخیمآ .  رد  نینرقلاوذ 
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تروص فلز و  هب  ای  زور  بش و  هب  ار  نآ  قالطا  دیا و  هدینش  ار  مور  گنز و  هاپـس  امتح  دوب و  ناریا  تالف  یبرغ  ياهتنم  رد  دوب  يونام 
يدـیپس و لـماح  زور و  رـشبم  هک  تسا  هدوـبن  یمور  ناـکزینک  زا  یلاـخ  قرـش  رد  ییارـس  مرح  چـیه  لـیلد  نیمه  هب  دـیاش  و  ناربـلد ؟ 

دنب رد  ار  نیشن  هیداب  ناعنص  خیـش  درب ) راک  هب  زین  ار  ریبعت  نیا  ناوتب  رگا   ) شا یگدز  قرـش  همه ي  اب  نافرع  یتح  دنا .  هدوب  یتخبدیپس 
و یمور . . .  لصا  رد  تسا  یکزینک  زین  نایعیـش  دوعوم  يدهم  ردام  نوتاخ ،  سگرن  یتح  دنب .  رانز  دـنک و  یم  دـترم  یمور ،  یکزینک 
بصعت و دـنب  رد  هن  یتلم  زگره  هک  اـم  يارب  هک  نیا  تسا  ملـسم  هچ  نآ  و  تفاـی .  ناوت  یم  اـه  هناـشن  ناوارف  قسن  نیا  رب  تروص  ره  هب 

لگ راک  هب  ات  میتفر  یم  سلبارط  هار  زا  يدعـس ،  نوچ  مه  میتفر  یم  هک  مه  هکم  هب  تسا .  هدوب  زاـب  هشیمه  برغ  هار  میا ،  هدوب  یماـخ 
زا مینک . . .  ترشع  شیع و  ات  میور  یم  نونکا  هک  اپورا  هب  مینک و  کبس  ناوختسا  ات  فجن  هب  میتفر و  یم  هک  البرک  هب  ای  نامدنرامگب 

دَیِزب و رتهب  شیپ  زور  زا  زور  ره  هتـساوخ  یم  هک  یتلم  یگدنز  رد  برغ  اب  دمآ  تفر و  مرذگب ،  هک  اه  منامگ  هب  اهدیاش و  نیا  همه ي 
تـسا کیدزن  رود و  ناگیاسمه  اب  دمآ  تفر و  تسین .  یتداع  قراخ  هعقاو ي  چیه  تسا .  يداع  يرما  دریمب ،  رت  مارآ  دنادب و  رت  شیب 

ات برغ  هب  هجوت  نیا  هک  تسا  اج  نیا  بیجع  اما  رگید .  يدوجو  ياه  هزوح  رد  تیرشب  زا  تسا  يرت  عیسو  يوج  تسج و  ششوک و  ، 
تباقر و دسح و  ای  دقح  ای  هنیک  يور  تهج .  کی  تسا و  هتـشاد  تلع  کی  تسا ،  هتـشاد  ور  کی  هشیمه  شیپ  لاس  دص  یـس  دودـح 
ام ریخا  نرق  هس  نیا  زا  شیپ  ات  تیدوبع !  فسا و  ترسح و  يور  هتفای  رگید  يور  رگید  تهج  رگید و  تلع  ریخا  لاس  دص  یس  نیا  رد 

غولـش و ياهردـنب  دابآ و  ياه  نیمزرـس  تلع  هب  میا  هتـساخ  رب  تباقر  هب  برغ  اب  ای  میا  هدـیزرو  هنیک  ای  میا  هدرب  دـسح  برغ  هب  هشیمه 
یتامعن و نانچ  نتشاد  هب  میا  هتـسناد  یم  قحتـسم  ار  دوخ  زین  ام  تشاذگ  هک  اه  هرود  نآ  مامت  رد  شموادم  ياه  ناراب  مارآ و  ياهرهش 
رد یتح  هچ  رگ  میا و  هتسناد  یم  ناش  هارمگ  میا و  هتفگ  یم  رفاک ))  )) اهنآ هب  ار و  دوخ  تادقتعم  ار و  دوخ  تنس  میا  هتسناد  یم  قح  رب 

تـسا ملـسم  هچ  نآ  اما  میا ؛  هداد  یم  هانپ  دـنتخیرگ  یم  هینطنطـسق  هیردنکـسا و  زا  هک  ناشیا  ياملع  هب  نایناساس  یتشدرز  بصعت  نتم 
یم لالح  ار  ناش  ناج  لام و  هک  میا  هدـناسر  یم  ییاج  هب  یهاگ  ار  راک  میا ،  هدیجنـس  یم  دوخ  ياه  كالم  هب  هشیمه  ار  اـهنآ  هک  نیا 
هنیک دسح و  تباقر و  همه  نیا  تروص  ره  هب  میا و  هدزوس  نآ  هب  يدرب  تسد  میا  هتـسناوت  ات  هک  تسا  هدوب  ور  نیا  زا  مه  میا و  هتـسناد 
نانبل زا  ار  ردس  مییازفیب و  شضرع  لوط و  هب  میهدب و  شمرن  ار  يروشآ  نشخ  هتـسجرب  شقن  ات  تسا  هدوب  یکرحم  ای  یهجوم  ام  يارب 

ای میدنـسپب و  ار  یمور  ياهرنویژل  ماظن  مینک و  غیلبت  همجرت و  گنرف  کیرات  ياطـسو  نورق  رد  ار  وطـسرا  ایدـیل و  زا  ار  ـالط  میرواـیب و 
زا شیاه  بیرخت  اهدرب و  اه و  تسکـش  همه ي  اب  برغ  اب  هلاس  رازه  ود  دتـس  داد و  نیا  رد  تسه  هچ  ره  میزومایب و  ار  ناش  يزاسرهش 
ود هلماـعم ي  هن  رگا  میا و  هتخاـبن  يزیچ  مادـک  چـیه  تسا  هدوب  فرط  ود  ره  اـب  درب  اـعمج  تسا  یگدـنز  زا  يزمر  دوـخ  هک  فرط  ود 

میا و هدوب  ربعم  ار  دـنه  ار ،  تفن  میا و  هداد  ار  مشیربا  نیا  زا  رتهب  هچ  میا و  هتـشاد  ار  فیرح  ود  هلباـقم ي  املـسم  میا  هتـشاد  ار  تسود 
هرف ي میا ،  هداهن  مالـسا  نایاوشیپ  رـس  رب  ار  یناسارخ  يدنه و  راتـسد  میا  هدرک  رفـس  سلدـنآ  ات  مالـسا  شکرت  رد  ار ،  رهم  تشدرز و 
رد اما  رگید .  ياه  ناتسب  هدب  يرایسب  میا و . . .  هداهن  یمالـسا  یحیـسم و  ناسدقم  تروص  رود  میا و  هدرک  لدب  هلاه ))   )) هب ار  يدزیا 
ام رد  تباـقر  ساـسحا  رگید  نوـنکا  میوـگ .  یم  ار  فـسا  هآ و  ترـسح و  هلب .  میا .  هتـشاد  ار  هکـس  رگید  يور  ریخا  نرق  هـس  ود  نـیا 
قح رب  ای  میناد  یمن  قحتـسم  ار  دوخ  اهنت  هن  رگید  ام  تیدوبع .  ساسحا  هتـسشن و  شیاجرب  یگدـنامرد  ساـسحا  تسا و  هدـش  شومارف 

يدازآ میا ،  هتـسب  تسد  ام  دوخ  نوچ  دننادرگ .  یم  ار  نام  تسایـس  میرادن ،  هضرع  ام  نوچ  تسا و  ناش  قح  نوچ  دـنرب  یم  ار  تفن  )
شزرا نانآ  ياه  كالم  هب  میشاب  زین  نامدوخ  داعم  شاعم و  روما  زا  يرما  هیجوت  یپ  رد  رگا  هکلب  میرادن )  ار  شتقایل  نوچ  دنا  هتفرگ  ار 
قیقحت روج  نامه  میریگ  یم  رامآ  روج  نامه  میناوخ ،  یم  سرد  روج  نامه  ناشیا .  نارواشم  ناراشتـسم و  روتـسد  هب  مینک و  یم  یبای 

اما درادن  یناشیپ  رب  ار  ینطو  چـیه  گنر  یملع  ياه  شور  هتفای و  ییایند  ياه  شور  ملع  راک  هک  ارچ  دوخ .  ياج  هب  اه  نیا  مینک ،  یم 
مینک و یم  دـب  بوخ و  ار  ایند  ناشیا  نیع  میروآ ،  یم  رد  ار  يدازآ  يادا  ناشیا  نیع  میرب ،  یم  نز  اـه  یبرغ  نیع  هک  تسا  نیا  بلاـج 

راگنا هک  يروج  دنـشاب .  هدرک  دـییءات  ناشیا  هک  تسا  زور  بش و  یتقو  ناـمزور  بش و  الـصا  میـسیون و  یم  زیچ  میـشوپ و  یم  ساـبل 

یگدز زا 72برغ  هحفص 17 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


میدـق فیرح  ود  نآ  زا  نونکا  هلب .  میلاب .  یم  دوخ  هب  میـشاب  ناشیا  روعا  هدـیاز ي  هک  نیا  زا  یتح  تسا  هدـش  خوسنم  ام  ياـه  كـالم 
 ! يا هکرعم  هچ  تسا و  هکرعم  بحاـص  يرگید  نآ  تسا و  هدـمآ  رد  بآ  زا  نادـیم  هدـننک ي  وراـج  یکی  تبقاـع  دـینیب  یم  هک  نـینچ 
اه هچ  تسا ؟  هداد  خر  هچ  ریخا  نرق  هس  ود  نیا  رد  رگم  و  دـننزب !  راب  ار  تفن  اـت  رخرخت .  رخاـفت و  قیمحت و  اـضعا و  لـفاسا  هکرعم ي 

 . . . خیرات هب  میدرگرب  زاب  دش ؟  هنوراو  نینچ  راگزور  ات  دمآ  شیپ 

لیس یلصا  همشچرس ي   : 5

لوا تمسق 

زا داد و  ینیـشنرهش  هب  ار  دوخ  ياج  مسیلادوئف ))   )) دـمآ و ماوق  یتعنـص  بـالقنا  گـید  رد  برغ  ياـیند  یفرط  زا  ریخا  نرق  هس  نیا  رد 
شیب ار  دوخ  رات  زور  ره  میدرب و  هانپ  عیـشت  يانبم  رب  دوخ  یلم ))  تدـحو   )) تموکح هلیپ ي  هب  قرـش  هشوگ ي  نیا  رد  ام  رگید  فرط 

هچ ره  يازا  هب  میدمآ و  رد  ناییاهب ))   )) و نایفورح ))   )) و نایوطقن ))   )) و ناینطاب ))   )) سابل هب  میدرک  مه  یمایق  رگا  یتح  میدینت و  رت 
رد میدرب .  هانپ  مظعا  مسا  زومر و  هناگ ي  تفه  نوطب  هب  میتخاس و  يرـس  لفاحم  ام  دـش ،  هداهن  انب  برغ  رد  هک  هاگـشیامزآ  هسردـم و 

يارب یفرط  زا  دش  ایند  هتفشآ ي  رازاب  دنمزاین  تفای و  تسد  اسآ  لوغ  لاصحتسا  هب  نیشام  کمک  هب  تبقاع  برغ  هک  تسا  نرق  هس  نیا 
هک ییاهرپس  سپ  رد  ام  هک  تسا  نرق  هس  ود  نیمه  رد  دوخ  تاعونـصم  شورف  يارب  رگید  فرط  زا  نازرا و  ماـخ  داوم  ندروآ  تسد  هب 

يارب تخاس  يزرگ  شا  هراپ  ناوختـسا  ره  زا  دروخ و  ار  ینامثع  اهنت  هن  برغ  درب و  ناـم  باوخ  میدوب  هدیـشک  رـس  هب  یناـمثع  سرت  زا 
اج نیمه  رد  ار  یگدز  برغ  هشیر ي  نم  دـمآ و  مه  ام  غارـس  هب  يدوز  هب  هکلب  نانبل ،  هیروس و  رـصم و  قارع و  مدرم  مایق  ياداـبم  زور 

یـشک ینـس  برـض  هب  یتنـس  ياـنبم  رب  یلم  تموکح  یتسد  هاـتوک  رد  رگید  فرط  زا  برغ و  تعنـص  یتسدزارد  رد  یفرط  زا  منیب  یم 
هک تقو  نآ  زا  دـنا ،  هتفر  ورف  روج  ملظ و  هلمع ي  تقو ،  ماکح  نت  رد  هک  درک  شومارف  اـم  تیناـحور  هک  ناـمز  نآ  زا  هدـش .  طلـسم 
رد يوفص  رابرد  تمدخ  هب  عیشت  غیلبت  هب  يدازیرم  تسد  ناونع  هب  دوخ  زیمآ  تیاضر  توکس  هب  مک  تسد  یسلجم ))   )) و دامادریم )) ))

ناراوخ هزیر  هب  روبق ،  ناظفاح  هب  میدش  لدـب  مالـسا  تیلک  بکرم  رب  ناراوس  ام  هک  تسا  نامز  نآ  زا  دـننک ؛ ثیدـح  لعج  هک  دـندمآ 
 ، میدـیزرو تعانق  نادیهـش  تشاد  گرزب  هب  اـهنت  میدرک و  اـهر  ار  تداهـش  ناـکما  هک  زور  نآ  زا  تسرد  اـم  ادهـش .  تیمولظم  ناوخ 
نم و  دراد .  رس  ود  هیضق  زاب  هک  دینیب  یم  میا .  هداد  ناشن  ملقلا ))  نون و   )) رد ار  هیضق  نیا  نم  میدمآ .  رد  بآ  زا  اه  ناتـسروگ  نابرد 
اما منکب .  ارذگ  يا  هراشا  رـس  ود  ره  نیا  هب  هک  مروبجم  تسین ،  خـیرات  هفـسلف ي  رد  وج  تسج و  يوعد  زگره  رـصتخم  نیا  هک  نیا  اب 
زین ام  اه و  ناتـساد  دنا و  هتفگ  اه  هسامح  هلوقم  نیا  زا  دوخ  نایبرغ  تسین .  نم  راک  دـیماجنا ،  برغ  یتعنـص  لوحت  هب  یللع  هچ  هک  نیا 
مینک یم  رارکت  تساه  لاس  ار  نایبرغ  لیطابا  نامه  نام  تاراشتنا  ویدار و  سرادـم و  يانرک  قوب و  رد  میا ،  هدوب  هدز  برغ  تخـس  هک 
قرب عارتخا  دنه و  هب  نتـشاذگ  اپ  راخب و  يورین  فشک  کین و  دیما  هغامد ي  زا  رذگ  اکیرما و  حـتف  امن و  بطق  فشک  سناسنر و  هک : 
هتکن کی  هب  هنیمز  نیا  رد  نم  راـچان  تفاـی  تسد  ناوت  یم  تایهیدـب  نیا  هب  مه  ناتـسبد  مجنپ  سـالک  ياـیفارغج  رد  یتح  خـلا .  و . . . 

ملاع روصحم  نکمم  هجرد ي  ياهتنم  هب  یتقو  اطـسو  نورق  تیحیـسم  ملاع  ینعی  برغ  هک  نیا  هتکن  نآ  و  مرذگ :  یم  منک و  یم  هراشا 
تفرگ رارق  یتسین  رطخ  رد  یمالسا  کلامم  تردق  لباقم  رد  یبرغ )  بونج  بونج و  قرش و   ) تمس هس  ود  زا  یتقو  ینعی  دش ،  مالـسا 
مالسا رطخ  لباقم  رد  دش و  رادیب  یتخس  هب  دنک ،  عمج  هنارتیدم  يایرد  یلامش  تیالو  دنچ  نامه  رد  ار  دوخ  ياپ  تسد و  دش  روبجم  و 
يرجه مشـش  نرق  رخاوا  دوب ؟  یک  خـیرات  نیا  يا و  هدرک  سبح  یقاـتا  رد  هک  يا  هبرگ  نوچ  مه  تخادرپ .  ضرعت  هب  يدـیمون  رـس  زا 

همه و  اراخب .  خلب و  سرادم  شرگید  رس  سلدنا و  رد  دوب  ابودروک )  ) هبطرق هاگشناد  مالسا  ملاع  رس  کی  هک  یتقو  ینعی  يدالیم )   12)
هاگیاپ هیلقـص )   ) لیـسیس هریزج ي  یتح  ناناملـسم و  رایتخا  رد  هنارتیدـم  یبرغ  یبونج و  یقرـش و  لـحاوس  همه ي  سدـق و  یـضارا  ي 
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رد دنوش و  یم  هدننکداهج  نایبیلص  هب  لدب  یمالسا  داهج  هب  نز  هنعط  وج و  حلـص  نایحیـسم  هک  تسا  خیرات  نیمه  زا  سپ  اروف .  ناشیا 
لدب نرق ،  شـش  جنپ  زا  سپ  ار  یحیـسم  برغ  هک  دنراذگ  یم  یمالـسا  فراعم  نونف و  زا  ار  یـسابتقا  ساسا  یبیلـص  لیوط  ياه  گنج 
نرق تشه  تفه  زا  سپ  تفرعم و  نف و  هیامرس و  نادنوادخ  هب  نرق  تشه  تفه  زا  سپ  تفرعم و  نف و  هیامرس و  نادنوادخ  هب  دنک  یم 

مالسا رطخ  لباقم  رد  لالحمـضا  یتسین و  زا  تشحو  رد  یحیـسم  برغ  رگا  قیرط  نیا  هب  يژولونکت .  نیـشام و  تعنـص و  نادنوادخ  هب 
لباقم رد  زین  ام  هک  نآ  تبون  تسا  هدیسرن  نونکا  ایآ  تفای ،  تاجن  راچان  تساخرب و  ضرعت  هب  تفرگ و  رگنـس  دش و  رادیب  هبترم  کی 

نآ اـم و  یتسد  هاـتوک  هنیمز ي  رد  اـما  میزادرپب ؟  یـضرعت  هب  میریگب و  رگنـس  میزیخرب و  مینک و  یتسین  رطخ و  ساـسحا  برغ  تردـق 
ندمت ياه  خیرات  هب  ار  تاکن  رگید  مزادرپ  یم  تاکن  نیا  هب  نم  دیا .  هدناوخ  هدینش و  رت  مک  هک  تسه  هتکن  ود  یکی  هاگ ،  یب  باوخ 

هار نیرت  گرزب  ربعم  مک  تسد  دوبن  هار  اهنت  مه  رگا  ییایرد  ياه  هار  فشک  زا  شیپ  ات  ناریا  تـالف  هکنیا  لوا  هتکن ي  دـینک .  هعجارم 
ربعم رد  برغ  يایند  يارب  ـالاک  ذـغاک و  هیودا و  مشیربا و  ربعم  هنارتیدـم  لـحاوس  هب  دـنه  نیچ و  زا  رود  برغ  هب  رود  قرـش  زا  دوب  اـه 

رـس ود  نایناوراک  نما  ياه  هاگ  قارطا  نوچ  مه  دنتـشارفا و  اهوراب  ام  راد  ناوختـسا  ياهرهـش  هک  دوب  تورث  لماح  ياه  ناوراـک  نیمه 
تاره راهدنق و  هک  یهار  دنداهن .  اتسور  رد  رهش و  رد  یشوج  بنج و  هار  نیا  زا  و  دنداد ،  هانپ  دوخ  نکفا  هیاس  ياه  قاور  ریز  ار  ملاع 

 . سلبارط رکب و  راید  هب  ای  تسویپ  یم  نازوبارط  هب  ای  ار  مورلا  ۀنزرا  يوخ و  زیربت و  نیوزق و  ير و  و  هزاورد )  دـص   ) روباشین سوت و  و 
ناهفـصا و دزی و  نامرک و  هب  دعب  تسویپ و  یم  مشق  زمره و  هب  ایرد  زا  ار  دنـس  هرانک ي  هک  يرگید  هار  ای  دوب .  مشیربا  یلامـش  هار  نیا 

ناتـسزوخ تشد  ناردنزام و  هرانک ي  زا  رظنفرـص  ددنویپب  هنارتیدم  یقرـش  ردانب  هب  زاب  ات  لصوم  هاشنامرک و  نادمه و  هواس و  نیمارو و 
اه نآ  هرانک ي  رب  ای  مدرمش  رب  هک  تسا  اهرهش  نیمه  رد  ناریا  تالف  ياه  ندمت  نیرت  یمیدق  دنراد ،  رگید  یلاقم  لاح و  مادک  ره  هک 

لحاوس هب  یتشاد  مشچ  یب  هک  دنتفای  ار  نیا  لد  نادرونایرد  دش و  زاب  ایرد  ياه  هار  یتقو  زا  اما  تسا  نوفدـم  گرزب  ياه  هپت  مکـش  رد 
یلپ دوخ  نیا  تفای و  تسد  اکیرما  دیدج  هراق  هب  برغ  هک  نآ  رب  هوالع  دعب  هب  نامز  نآ  زا  دنفاکشب  ار  اه  سونایقا  لد  نما ،  کیدزن و 

دزادنیب تسوپ  هک  يرام  زا  وچ  مه  ام  ندمت  زا  ام و  دنب  مین  ینیشنرهش  زا  ام و  ياهرهش  زا  وس  نیا  رد  دنتفرگ  ملاع  يوس  نآ  رد  هک  دوب 
هتسوپ ي گنهرف ،  بادآ و  هتسوپ ي  اهرهش ،  هتـسوپ ي  اهارـس ،  ناوراک  هتـسوپ ي  يا .  هتـسوپ  طقف  دنام .  اج  رب  یتسوپ  طقف  دورب ،  و 

هدنز يایند  ناگدش  شومارف  میدش  ام  دمآ و  شقیقد  ینعم  هب  رقف  هک  دوب  سپ  نآ  زا  يداصتقا و  لوصا  هتـسوپ ي  تادقتعم ،  بهذـم و 
ياهرهش رس  زا  ار  دوخ  هیاس ي  تورث  هک  یتقو  زا  ( 12  ) عاتمرپ ياه  ناوراک  زاب و  ياه  هار  شوخ  ياهراگدای  اهدوبدای و  ناتـسربق  اه . 
فوصت ای  هلیپ  هب  ام  هک  دوب  تقو  ناـمه  زا  تسرد  میدـش  شومارف  اـم  درب  برغ  هب  ار  دـنه  نیچ و  اـیرد ،  هار  زا  امیقتـسم  تشادرب و  اـم 

سجن ار  برغ  میتشگرب و  ایند  زا  ام  تشگرب ،  ام  زا  هک  ایند  عیشت .  يانبم  رب  یلم  تدحو  تموکح  هلیپ ي  هب  میتفر و  ورف  يوفص  کبس 
رد یفرط  یب  هقطنم ي  میدش  رگید  ام  دنتفای  تسد  مه  هب  ام  ياهارس  ناوراک  يزاون  نامهم  هب  يزاین  چیه  یب  ملاع  رس  ود  یتقو  میتسناد 

يدیدهت يانبم  ای  دنک و  مهارف  دنه  يارب  یتمحازم  ادابم  هکنیا  شا  هفیظو  اهنت  رخرس و  یب  دنامب و  مارآ  دیاب  هک  يا  هقطنم  دنه .  دودح 
یم زاب  ام  هک  دوش .  یم  ادیپ  ناتسزوخ  زا  تفن  لوغ  هلک ي  ورـس  ات  تسه  تسه و  تسه و  عضو  نیا  یقرـش و  دنه  یناپمک  يارب  دشاب 

هعلاطم ي رد  تروص  ره  هب  دـیایب .  دوخ  ياج  هب  هک  سیلگنا  اـکیرمآ و  برغ و  قرـش و  عازن  هیاـم ي  دوجو و  ملاـع  هجوت  زکرم  میوش 
هراشا هتکن  نیا  هب  یـسک  هک  ما  هدیدن  زونه  تدم ،  نیمه  رد  نایبرغ  نداتفا  شیپ  نرق و  هس  نیا  رد  اه  يا  هنایمرواخ  یگدنام  بقع  للع 

شیپ  ) زین يروهمج و  ياه   (( كود  )) هکنیا مود  هتکن ي  تسا .  اهوج  تسج و  اه و  ثحب  یـسب  روخ  رد  هکنآ  لاـح  دـشاب و  هدرک  يا 
ینعی ناناملـسم  رـش  عفد  يارب  يدـحتم  يوج  تسج و  هب  هک  دـندوبن  یناسک  نیتسخن  یحیـسم )  ناناگرزاب  ای  ناگرزاب  نایحیـسم  لوارق 
يافلخ لوا  ار  زاس  نیا  ناشیا  زا  شیپ  دـندش .  ناریا  یقرـش  لامـش  تسرپ  تب  نانیـشن  لیا  ناماد  هب  تسد  یبیلـص  ياه  گـنج  ناـفیرح 
موروق هرق  يارحـص  ات  ار  دوخ  سیاسد  هنماد ي  هاک  ریز  زا  یبآ  وچ  مه  قارع  ناـسارخ و  ياـه  ماـیق  ندـناشن  ورف  يارب  هک  دـندز  دادـغب 
رسارس رد  دنداد  تنوکس  ارچ و  روبع و  زاوج  لوغم ،  قوجلس و  وزغ  نادرگ  نابایب  یلیا و  فلتخم  ياه  هتسد  هب  کمک  مک  دندناشک و 
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لیا قارع  خـلب و  ناسارخ و  یماظن  نارادـنامرف  همه ي  نایناماس  هرود ي  رخاوا  زا  نامه  هک  دیـشک  ییاج  هب  راـک  مالـسا و  یقرـش  ملاـع 
رای يوج  تسج و  نیا  هک  تسا  ملسم  دوب  راک  نیا  رد  يدمع  هن  رگا  تروص  ره  هب  اه  نیکتکبـس  نانالـسرا و  ناکباتا و  دندوب و  ناشات 

هدوب هدـش  عورـش  زینو  و  اونژ ))  )) ياه هناخ  تراجت  يوراب  جرب و  يانب  زا  شیپ  اه  لاس  مالـسا  تیلک  اب  هلباـقم  ياداـبم  زور  رد  رواـی  و 
دغس تیالو  هک  میناد  یم  تسا  دایز  رایسب  كرت  تیحیـسم  یخیرات  تیمها   : )) هراب نیا  رد  یگنرف  کی  هتفگ ي  تسا  نیا  ( 13  . ) تسا

زا زین  اج و  نیا  زا  دوب  يروطـسن  ياسیلک  زکارم  نیرت  گرزب  زا  یکی  دـندش ،  نکاـس  نآ  رد  دـعب  هب  يدـالیم  زا 565  یبرغ  ناـکرت  هک 
رازه لاس  دودح  رد  هک  دسر  یم  رظن  هب  نینچ  دنداهن . . .  هار  رد  اپ  ایـسآ  ندرک  یحیـسم  دصق  هب  يروطـسن  ناغلبم  هک  دوب  خـلب  تیالو 

دنترابع لیابق  نیا  دنشاب .  هدناسر  ماجنا  هب  يزکرم  يایسآ  رد  ار  كرت  لیابق  ناراد  هبقع  ندرک  یحیسم  راک  يروطنـس  ناغلبم  يدالیم ، 
هک اهروغیوا  زا  رظن  فرص  یبرغ .  ناتسلوغم  ياه   ( نمیان  ) يزکرم و ناتسلوغم  ياه   ( تیا هرق   ، ) یلخاد ناتـسلوغم  ياه   ( توگنوا  : ) زا

ار ناخزیگنچ  يروتارپما  یحیسم  همین  يامیس  تهج  ره  هب  دندوب ،  هدش  بد  ؤم  تیحیـسم  بادآ  هب  یبگ  يارحـص  رد  شیپ  اه  تدم  زا 
یبجعت تبسانم  نیا  هب  درک )) .  صخشم  ناوت  یمن  دندز  یم  ریشمش  شباکر  رد  هک  یبرغ  ناکرت  همه  نیا  يروطـسن  نامیا  هب  هجوت  یب 

کی يدالیم )  هدراهچ  هدزیـس و   ) يرجه تشه  تفه و  نرق  ود  رد  مالـسا  ملاـع  هک  منیبب  رگا  تسناد  مهاوخن  فداـصت  درک و  مهاوخن 
اب ولوپوکراـم  برغ و  زا  یحیـسم  ـالماک  نایبیلـص  قرـش و  زا  یحیـسم ))  همین  يامیـس   )) اـب نـالوغم  دـتفا .  یم  رطخ  هب  وـس  ود  زا  هراـب 
یم ینامثع  ناکرت  اب  هک  يدالیم  هدزناـپ  هدراـهچ و  نورق  ناـییاپورا   )) دـنوش و یم  دوگ  دراو  هک  تسا  بیترت  نیا  هب  شیاـه  یگلاـپمه 

دندیگنج و یم  ناناملـسم  اب  دنه  سونایقا  رد  دنتـشگ و  یم  دیما  هغامد ي  رود  دندرک و  یم  فشک  ار  اقیرفا  یبرغ  لحاوس  دـندیگنج و 
سییر ینعی  تفای  دنهاوخ  ناناملسم  دض  رب  ار  دوخ  یمیدق  تسد  مه  سونایقا  يوس  نآ  رد  هک  دندرب  یم  رس  هب  یهابتـشا  روصت  نیا  رد 
نایبیلص هک  نیا  موس  هتکن  تسا .  نشور  رایسب  هیضق  هک  دینیب  یم  ((( 14) دندوب لوا  ردص  یبیلص  نادهاجم  ناگداون  همه ي  ار  نالوغم 

همه و  مر -  ات  ریگب  دئوس  زا  دـندمآ  یم  درگ  اپورا  همه ي  زا  دـندوب ،  هدرک  باکر  رد  اپ  مالـسا  ملاع  كاخ  ندرک  هربوت  هب  هک  گنرف 
تقو نآ  تشپ و  سپ  رد  ار  زینو ))  )) و اونژ ))  )) ياه هناخ  تراجت  قیلع  بسا و  هریج و  لوپ و  دنتـشاد و  تسد  رد  ار  مظعا  پاپ  ناـمرف 
هداتفا رود  ياه  هدناشن  تسد  رصم ،  کیلامم  اب  طقف  هکلب  یمالسا  کلامم  هعومجم ي  اب  هن  دندیگنج ؟  یم  هک  اب  مالسا  ملاع  ناونع  هب 
ریـسا سلبارط  قدـنخ  نآ  رد  رافک  اب  داهج  يارب  یبلطواد  ناونع  هب  يدعـس  یتح  منک  یمن  نامگ  تفر  یم  داب  رب  تشاد  هک  یتفالخ  ي 
كولم هناکدوک ي  هچیزاب ي  زا  تسد  دنیبب و  ار  رطخ  هک  دوبن  نیا  مغ  ار  سک  چیه  مالـسا  ملاع  يوس  نیا  رد  اهزور  نآ  دـشاب .  هدـش 

نانچ لوغم  راغلیا  هک  نیا  زا  هتـشذگ  دشوپب  مشچ  فیرح  ندیبوک  رطاخ  هب  نآرق  مدق  ثودـح و  هرابرد ي  ثحب  زا  ای  درادرب .  فیاوط 
دوب يراگزور  نینچ  رد  دزارفیب .  رـس  نآ ،  رد  يدرم  ات  دوب  هدنامن  ینادـیم  یتح  هک  دوب  هدرک  تسد  کی  یگناریو  رد  ار  مالـسا  يایند 

دومیپ یم  نایوگ  کلملا ))  نمل   )) ار هدش  ناریو  هنحـص ي  نیا  مامت  تراجت ،  هب  رهاظ  رد  پاپ  ترافـس  هب  عقاو  رد  ولوپوکرام ))  )) هک
رس يزینو  نیا  دمآ  تفر و  هجیتن ي  نیرت  يروف  دوب .  هتفوک  نینچ  ار  زینو  ناناگرزاب  ذوفن  هداج ي  هک  تفر  یم  ناناخ  ناخ  تینهت  هب  و 

یعاـسم هجیتن ي  رد   . )) دـش یم  تیلوژ  وئمور و  هنحـص  اـهنآ  يازا  هب  زینو  ياهرـصق  هک  دوب  هیودا  مشیربا و  ياـه  هار  نتفاـی  ناـماس  و 
رگید و  نازوبارط )  مورلا ،  ۀنزرا  درگزانم ،  يوخ  زیربت ،   ) ریبک ناتـسنمرا  هار  یکی  دـش .  زاب  میظع  هار  ود  يزینو  راجت  لوغم و  ناناخلیا 
لاوز ینامثع و  ناناملـسم  تسد  هب  هینطنطـسق  حـتف  اما  ( 15  ( . . . (() نوردنکـسا ساویـس ،  مورلا ،  ۀـنزرا  زیربـت ،   ) ریغـص ناتـسنمرا  هار 

ياپورا دـیرب و  ون  زا  ار  هتفای  ناما  هزات  ياـه  هار  نیا  يدـالیم )   1453  ) يرجه لاـس 875  رد  سنازیب )  هیتنزوب -   ) یقرـش مور  تموکح 
اکیرما تسخن  هک  دوب  وج  تسج و  نیمه  رثا  رب  داـتفا  اـپ  تسد و  هب  رگید  هار  يوـج  تسج و  رد  قرـش  تاـمعن  هب  هتفرگ  وـخ  یحیـسم 

يوفص تموکح  سیسءات  زا  سپ  لاس  هینطنطسق و 14  حتف  زا  سپ  لاس  تسرد 53  دش .  رسیم  دیما  هغامد ي  زا  رذگ  دعب  دش و  فشک 
هب هار  ناـمه  زا  اماگادوکـساو ))  )) دـعب لاـس  جـنپ  تشذـگ و  دـیما  هغاـمد ي  زا  زاـیدوئمولوتراب ))  ( )) يدـالیم  1486 يرجه -   891)

زکرم دوخ ،  ياـه  پوت  برـض  هب  كرکوبلآ ))   )) دـعب لاـس  تفه  دـش و  هداـیپ  دـنه  توگیلاـک ))   )) ردـنب رد  دیـسر و  مرگ  ياـهایرد 
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دبوکب ورف  دنه  ي  (( اوگ  )) رد ار  رامعتسا  لوا  خیم  دناوتب  دعب  ات  ( 16  ) تسشن سراف  جیلخ  هناهد ي  رب  تفرگ و  ار  زمره  يارما  تموکح 
شیپ و برغ  اما  تسرد .  دوخ  ياج  هب  خیرات و  عیاقو  همه  اه  نیا  دش .  هدـنک  نیمز  زا  رخاوا  نیا  رد  مه  دـعب ،  لاس  دـصناپ  هک  نامه  ، 
زا یکی  رگا  هک  تسا  نیمه  مهدـب  رکذـت  مهاوخ  یم  نم  هک  يا  هتکن  نیرخآ  تسا و  هدوب  رگید  ياه  هراچ  رکف  رد  مه  اـه  نیا  زا  سپ 

شروی رد  مک  تسد  دوبن  روغ  رود  ياه  نابایب  رد  تیحیـسم  یلبق  ياه  يزاـس  هنیمز  مالـسا  ياـیند  هب  نـالوغم  موجه  یلـصا  ياـه  تلع 
تامعن هب  جاتحم  یبیلـص و  ياه  گـنج  رد  هدـنامرد  ياـپورا  کـیرحت  زا  میروخ  یم  رب  ناوارف  ياـهاپ  اـج  هب  ملاـع  يوس  نیا  هب  رومیت 

يدوخ راثآ  هب  یقرو  دنـشیوخ  لعف  لوق و  بظاوم  تروص  ره  هب  يدراوم  نینچ  رد  هک  مور  یمن  ناگنرف  راـثآ  غارـس  قرـش .  ياـهرازاب 
 . دید ناوت  یم  رت  شیب  ار  یگنگ  یلوگ و  هک  تسا  رتهب  منزب ، 

مود تمسق 

مدوب برغم  رد  زونه  هک  یماـگنه   : )) دـسیون یم  دراد ،  يا  هبحاـصم  وا  اـب  تسا و  هدـید  ار  رومیت  دوـخ  رمع  رخاوا  رد  هک  نودـلخ  نبا 
 (( ساف  )) رد زور  کی  دـندوب .  شروهظ  رظتنم  لاس 766  دودح  رد  ناسانش  هراتس  مدوب .  هدینـش  رومیت  مایق  زا  رایـسب  ياه  ییوگ  شیپ 
دوش عقاو  دـیاب  هک  ینارق  هرابرد ي ،  وا  زا  تسا  تجح  شیءار  هک  مدـید  ار  سیداب  یلعوبا  هینطنطـسق  ظعاو  نییوراـقلا ))   )) دجـسم رد 

دـش و دـهاوخ  زوریپ  ناهاشداپ  نیا  رب  هک  نیـشنارحص  مدرم  یقرـش  لامـش  زا  يردـتقم  صخـش  روهظ  رب  دراد  تلـالد  تفگ  مدیـسرپ . 
ار نیمه  زین  وسنوفلآ )) نب   )) گنرف هاشداپ  يدوهی  بیبط  رزرز )) نبا   )) هتشذگ وا  زا  و  تفرگ .  دهاوخ  ار  نوکسم  عبر  هدمع ي  تمسق 

ناناملـسم تسد  هب  هزات  هک  هدـمآ  هینطنطـسق  زا  تسا  یظعاو  یکی  راـبخا  نیا  ناـیوار  هک  دـینک  هجوت  ( 17  . . . (() تسا هتـشون  نم  هـب 
ياپ ياج  نیا  زا  هک  میشاب  هتـشاد  قح  دینک  یمن  رکف  قیرط  نیا  هب  گنرف !  زا  یهاش  رابرد  زا  يدوهی  یبیبط  يرگید  هدش و  حتف  ینامثع 
برغ رد  تسا و  هدوب  هتـسکشن  ار  مالـسا  رمک  یفاک  هزادنا ي  هب  زونه  لوغم  بور  تفر و  هک  میناوخب  ار  یخیرات  تقیقح  نیا  حیرص ، 
هجوتم دیراد ،  یکش  زونه  رگا  دناسرب !  كاخ  هب  تبقاع  ار  ناولهپ  نیا  تشپ  دیایب و  هک  دنا  هدید  یم  ار  يرگید  قوبرطن  باوخ  هشیمه 

بیدءات یکدنا  هک  مه  هیسور  دیسرن و  تیحیسم  ملاع  نماد  هب  يا  هقرج  زگره  رومیت  راتشک  زا  هن  لوغم و  یناریو  شتآ  زا  هن  هک  دیـشاب 
دیشاب هجوتم  دیراد ،  یکـش  مه  زاب  رگا  دوس و  یمن  مور  مظعا  پاپ  ناتـسآ  هب  رـس  دوب و  سکدترا ))   )) هک دوب  هانگ  نیا  رفیک  هب  دش ، 
تشپ رد  تسرد  ینعی  ( 18) دش سیـسءات  لیبدرا  رد  يوفـص  تموکح  ناناملـسم  تسد  هب  هینطنطـسق  حتف  زا  دعب  لاس  هاجنپ  تسرد  هک 

نوخ وس ،  ود  زا  یلخاد  ياه  ماـع  لـتق  اـب  ناردـلاچ ))   )) رد هک  هن  اـی  دـیناد  یم  اـیآ  رجنخ و  ندرک  ورف  يارب  اـج  نیرتهب  یناـمثع .  رس 
میوگب مهاوخ  یم  هن .  ما .  هتساخرب  ینامثع  ناکرت  زا  عافد  هب  هک  دینکن  نامگ  ( 19 ( ! ؟  تخیر نیمز  هب  ناملسم  رازه  دصناپ  هب  کیدزن 

نینچ هب  زورما  اه  يا  هنایمرواخ  ام  هک  تساـهنآ  زا  یـشان  ینوخ  مک  رثا  رب  یلحم و  نینوخ  هساـمح و  زا  یلاـخ  ياـه  عازن  نیا  رثا  رب  هک 
عافد ینید  هقرفت ي  تسایـس  نآ  زا  هک  هن  ای  دـنراد  قح  ام  راد  لـیبس  شیر و  ناـخروم  اـیآ  هک  منیبب  مهاوخ  یم  میراـتفرگ .  يراـگزور 

ام دنتخاون ،  یمن  يا  هناگادج  زاس  عیـشت ،  ياول  ریز  رد  نایوفـص  رگا  ای  دـندش  یم  زوریپ  ناینامثع  رگا  هک  دـشاب  تسار  دـیاش  دـننک ؟ 
رگم زاب  و  میبرغ ؟  هدـناشن ي  تسد  تایالو  زا  یتیالو  نونکا  هک  تسا  نیا  هن  رگم  یلو  میدوب  ینامثع  تفالخ  تایالو  زا  یتیالو  نونکا 

تایالو زا  یتیالو  ارهاظ  هک  یلاـح  رد  میتشاد و  ار  تروص  نیمه  اـم  دـعب  نرق  تفه  شـش  اـت  مالـسا  تضهن  يادـتبا  زا  هک  تسا  نیا  هن 
هک تسا  نیا  هن  رگم  زاب  و  میدیـشک ؟  یم  شود  هب  ار  مالـسا  ملاع  زا  یلک  هچ  ندوب  لک  زا  ییزج  نامه  سابل  رد  میدوب  دادـغب  تفالخ 

ياول میدوب  هداد  مالـسا  هب  یبآم  یناریا  زا  هچ  نآ  تیموق و  هب  هیکت  اب  هک  میدوب  ام  زاب  نایوما  هطلـس ي  ياـه  لاـس  نیرت  هداـس  رد  یتح 
راک هزات  ناقرـشتسم  مه  زونه  هک  میدز  مالـسا  هب  نانچ  ار  یناریا  ندـمت  گنا  گنر و  يدیـشک و  دادـغب  ات  ناسارخ  زا  ار  نایـسابع  هایس 
ردص هعس ي  هک  تسا  نیا  همه ،  نیا  زا  ضرغ  دشاب ؟  هتخاس  دیاب  یناریا  ریغ  یلماوع  ار  یمالـسا  ندمت  زا  دصرد  دنچ  هک  دنا  هدنامرد 

هب هک  تبقاـع  یب  هساـمح و  یب  نینوخ و  يزورفا  شتآ  نآ  زیگنا و  هقرفت  ياـه  تسایـس  ناـنچ  رثا  رب  هک  میرگنب  نیا  هب  میـشاب و  هتـشاد 
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هچ دش  لابند  دندز  یم  نماد  ار  ینس  هعیـش و  فالخا  هک  گنرف  یحیـسم  يارفـس  ییوگ  هب  هب  تقو و  یناحور  لفاحم  یلج  ریز  کمک 
نآ زا  ار  ینمزم  ینوخ  مک  هچ  نونکا  ام  و  نامدـنمان !  یم  يا  هنایمرواخ  اه ،  یبرغ  هک  ام  همه ي  رـس  هب  ای  دـمآ  قرـش  رـس  هب  هک  اـهالب 

دوخ و نیتسآ  رد  يداب  هچ  اب  قرش  هدننک ي  فیعـض  زیگنا و  هقرفت  تسایـس  نآ  زا  یگنرف  هدنـسیون ي  دینیبب  میا و  هدرب  ثرا  هب  نارود 
دوخ ياج  ناریا  هک  تسا  نینچ  نیا   : )) دیامرف یم  هک  تسا  هسورگ ))  هنر   )) ترضح نامه  هلب  دنز !  یم  فرح  ام  بیج  رد  یخاش  هچ 

و لوغم ،  ناناخ  ناخ  اب  یفرط  زا  ناهفـصا  رابرد  طباور  شلیلد  نیتسخن  دبای .  یم  ناهج  هدـننک ي  هرادا  گرزب  ياه  تلود  فص  رد  ار 
رب تسرد  هک  ارچ  دراد  رایـسب  تیمها  یناـهج  خـیرات  رظن  زا  صوـصخ  هب  برغ  اـب  طـباور  نـیا  یبرغ و  ياـه  تردـق  اـب  رگید  فرط  زا 

تسا یخیرات  تیرومءام  نیمه  رطاخ  هب  تسا و  هدروآ  رد  تیحیـسم  ملاع  یعیبط  دحتم  تروص  هب  ار  ناریا  ینامثع ،  يروتارپما  فالخ 
زیگنا باجعا  نایوجارجام  نیا  یلرـش ،  ناردارب  تسخن  دـنا ،  هداهن  ناهفـصا  راـبرد  هب  يور  مهدـفه  نرق  ییاـپورا  گرزب  ناحایـس  هک 

نبا هب  ار  ملق  رگید  راب  کی  دـیراذگب  نونکا  ندراش )) . . . )   ) و هینورات )   ) سپـس دـندش و  سابع  هاـش  یـصخش  ناتـسود  هک  یـسیلگنا 
فراع ار  وا  یخرب   : )) دیوگ یم  رومیت  صخـش  هرابرد ي  ترـضح  نیا  خـلاو . . . ))  ملانن  زگره  ناگناگیب  زا  ات . . . ((  مهدـب  نودـلخ 

دینیب یم  ( 20  . . . (() تسا لیاق  يرترب  یلع  نادناخ  دارفا  يارب  دنا  هدید  هک  اریز  دنناد  یم  شا  یضفار  رگید  یخرب  دنناد و  یم  برـشم 
ار مالـسا  يایند  رگید  راب  کـی  درک ؟  هچ  یـضفار ))   )) رومیت نیا  رگم  تقو  نآ  تسا و  هدـش  زاـغآ  نایوفـص  زا  شیپ  یـسب  همزمز  هک 
زا سرت  هب  ار  دادغب  یـسابع  هفیلخ ي  يرجه  رد 657  لوغم  يوکاله  رگا  ناشن .  كات  زا  هن  دـنام و  ناشن  كاـت  زا  هن  هک  دـیبوک  ناـنچ 
 )= قرب مورودلیا =(  دـیزیاب  رومیت ،  ینعی  یناث ،  تفلک  ندرگ  نیا  دـش ،  هفخ  ات  دـیلام  دـمن  يال  یهلا  بضغ  نامـسآ و  نیمز و  شزرل 

هب يربـب  نوچ  مه  یحیـسم  ناناملـسمان  يارب  یـصقر  شوـخ  ناوـنع  هب  درک و  سفق  رد  دوـب  هیکرت  نایقوجلـس  نیرخآ  هک  ار  هقعاـص )) 
کی یگدـنامرد  بارخ و  تشحو و  رد  نانچ  يرجه  متـشه  نرق  فیاوط  كولم  يایند  هک  دوب  عیاقو  نیا  زا  سپ  تشاذـگ و  شیاشامت 
فسا هآ و  یفاکشوم ،  همه  نیا  زا  ضرغ  دنشاب .  هتشادن  يزاین  راتشک  هب  یتح  دنتـسناوت  یم  نتفرگ  تعیب  يارب  نایوفـص  هک  دش  تسد 
تخرد دوخ  رد  هنوگچ  مرک  هک  منادب  ات  تسا  نیا  ضرغ  ناتسیس .  رد  دوبن  ای  دوب  یلی  متـسر  هک  نآ  منم  هب  رخافت  ای  تسین  هتـشذگ  رب 

رد دیامرف :  یم  اه  لوغم  تراغ  هحوبحب ي  نآ  رد  دادغب و  هفیلخ ي  لتق  زا  شیپ  لاس  کی  تسرد  یمدآ  يدعـس ))   )) هک دوب  هدرک  اج 
ار یمالسا  ملاع  برغ  رـسارس  هک  یمدآ  نودلخ  نبا  ای  دوب و  شـش  هاجنپ و  دص و  شـش  ترجه  دوب ز  شوخ  تقو  ار  ام  هک  تعاس  نآ 

هداد اضق  هب  نت  هنوگچ  دوخ  تشون ،  خـیرات  هفـسلف ي  رد  یباتک  نانچ  تشاد و  اـپ  ریز  ناریما  روضح  یـشنم  ریزو و  یـضاق و  ناونع  هب 
هب مشچ  اه  يزاسربخ  نآ  اب  هک  دوب  هدنامرد  دیمون و  نانچ  سلدنا  ناملـسم  يارما  یلخاد  ياه  شکمـشک  زا  یـشان  یگتـسخ  رد  دوب و 

 . دشاب یناریو  رد  یتسد  کی  نیا  هچرگ  تشاد ،  ملاع  هدننک ي  تسد  کی  قوبرطن  ره  هار 

اه یگدیدنگ  نیتسخن   : 6

دراد یم  رب  رـس  ییاطـسو  نورق  دیاقع  شیتفت  وید  برغ  رد  سناسنر ))   )) هرود ي عولط  اب  نامز  مه  ام  هنایمرواخ ي  رد  هک  تسا  نینچ 
یلاخ دراد  ملاع  يوس  نیا  هک  میدید  شیپ  تاحفـص  رد  هک  نیا  زا  هتـشذگ  دوش .  یم  هتفات  یبهذم  ياه  گنج  تافالتخا و  هروک ي  و 

ترـضح لوق  هب  قیرط  نیا  هب  دزخب  دوخ  بآم  یفوص  فوصت  رقف و  ياوزنا  هب  دـیاب  لـیلد  نیا  هب  روآ و  عاـتم  ياـه  ناوراـک  زا  دوش  یم 
یتعنص زیخاتسر  رد  هک  برغ  میتسشن  ام  تساخرب ،  هک  برغ  میا  هدرک  عورش  تسا ،  هدرک  مامت  برغ  هک  اج  نامه  زا  تسرد  ام  دیدرف 
میراد مه  يرکفنـشور  هرود ي  رد  ام  ار  گنلک  الا  يزاب  نیا  نیع  هک  میرذگب  میتفر  ورف  فهک  باحـصا  باوخ  هب  ام  دش ،  رادـیب  دوخ 

مسیلایسوس تمس  هب  تشاد  اپورا  هک  هطورشم )  تضهن  اب   ) متسیب نرق  لیاوا  رد  ام  درک و  شعورـش  يدالیم  نرق 18  لیاوا  رد  برغ  هک 
رد هک  یناسک  همه  ياه  همانرفـس  هب  دینزب  یقرو  دـیرادرب  دـییارگ .  یم  گنهرف  تسایـس و  داصتقا و  رد  هدـنوش  تیادـه  ياه  کبـس  و 
وس نیا  هب  ( 21 () اه تیئوزژ   ) نایعوسی زا  مه  بلغا  یماظن و  راشتـسم  ای  یچلیا  ای  ناگرزاب  اـی  حایـس  ناونع  هب  يوفـص  هرود ي  رـسارس 

یگدز زا 72برغ  هحفص 22 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هداهن يرزیپ  هچ  و  اه !  ندرک  وپاق  هتخت  نآ  يارب  دنا  هدوب  يروبـص  هدننک و  قیوشت  ياهدهاش  هچ  ناشیا  همه ي  هک  دینیبب  دـنا و  هدـمآ 
راکهدب نام  شوگ  ام  هک  تسا  نامز  نآ  زا  تسرد  و  نیسح !  ناطلس  ياه  یگ  هتب  یب  ای  يوفـص  سابع  ياه  یـشک  مدآ  نالاپ  يال  دنا 

لاس دص  یـس  نیا  رد  دنتـسه  ام  لاجر  ارما و  یلـصا  ناگدـننک  تیبرت  تقیقح  رد  هک  یگنرف  نانیـشندوگ  رانک  ییوگ  هب  هب  هب  دوش  یم 
 . دـننزب ار  هلفاق  نارگید  ات  دـباوخب  مارآ  هک  يا  هتـسخ  راد  هار  درم  ریپ  شوگ  رد  تسا  ینوسفا  نوچ  مه  اـه  تنـسحا  نیا  همه ي  ریخا و 

هناضرغم ي ياه  ییوگ  هب  هب  نیا  هب  نام  شوگ  مه  زونه  اـم  هناتخبدـب  یگدز .  برغ  بالیـس  نیا  یلـصا  ياـه  همـشچرس  تسا  اـه  نیا 
دنیآ یم  وس  نیا  هب  يراشتسم  ای  يریفس  ای  یقرشتسم  سابل  رد  راب  کی  لاس  دنچ  ره  هک  تسا  تخا  هناگیب  يا  هجراخ  ترازو  نارومءام 

زا هک  ییام  نیمه  ینعی  ام  و  لیف .  مد  نات  مد  تسا و  ریـش  رـس  ناترـس  امـش  هلب  هک  دـننک  یم  تسرد  يروآ  نهو  راموط  راک  رخآ  رد  و 
عون ياهدـمآ  تفر و  نیمه  لابند  هب  میا !  هدوب  هتخاب  لد  فراعت  هب  میا و  هتـشاد  ییامن  گرزب  ياـیلوخیلام  ناوریـشونا  ورـسخ  هرود ي 

هـضرق هنوگچ  دـنرادب و  نام  هاگن  ناهد  هب  تسد  هنوگچ  هک  دـنزومآ  یم  دـنوش و  یم  انـشآ  ام  يوخ  قلخ و  اـب  ناـگنرف  هک  تسا  هزاـت 
رد هیوفـص ، )  نامز  رد   ) تسا تقو  هاش  تسد  رد  هک  ار  تکلمم  مشیربا  راصحنا  هنوگچ  ای  دنریگب .  رایتخا  رد  ار  كرمگ  دعب  دنهدب و 

لچک ناولهپ  نآ  زا  ار  دوخ  لاـیخ  ناـغفا  ناـییاجلغ  تسد  هب  هنوگچ  درک ،  هنوک  ناـشرایخ  هک  دـعب  دنکـشب و  دوخ  ياـه  تباـقر  رازاـب 
هب هنارخ  هلک  نانچ  دیایب و  هک  تسا  ردان  مه  دعب  و  دوش .  یم  روآ  سرت  ینمرخرـس  يولول  هزادنا ي  هب  مک  مک  هک  دننک  تحار  يوفص 
مزال دنز و  یم  هاگرخ  همیخ و  دنه  بونج  رد  دراد  یبرغ ،  رامعتـسا  ینعی  یقرـش ،  دـنه  یناپمک  هک  يراگزور  رد  تسرد  دزاتب و  دـنه 

تـسا ياچ  نامکرت  ناتـساد  دش  هتفوک  قاط  خیب  هب  هک  ردان  رـس  مه  دعب  و  دـشاب .  مرگ  دـنه  لامـش  رد  هاش  دـمحم  رابرد  رـس  هک  تسا 
تـسا تاره  گنج  ناتـساد  مه  دـعب  و  دوب .  لـفاغ  هدیـشوپ ي  ریـش  تسوپ  نیا  زیت  رع و  نیرخآ  هک  يدـالیم )   1828 يرجه ،   1243)
كاـخ هب  نینچ  نیا  مه  ار  ناوـلهپ  نیا  شعن  درب .  دابمـس  شیر و  نیا  زا  ار  مشپ  نـیرخآ  رهـشوب  هرـصاحم  کـی  هـک  ( 1857  - 1273)

میا هتفای  يدوجو  تلع  ناونع  هب  يزیچ  زاب  ام  تسا و  هدش  ادیپ  تفن  هلک ي  رس و  هک  مه  رخآ  هلاس ي  تصش  هاجنپ  نیا  رد  و  دندنکفا . 
کی نام  گنهرف  داصتقا و  تسایـس و  تشونرـس  هک  تسا  هداتفا  بایـسآ  زا  نانچ  اـه  بآ  رگید  قباوس  اـه و  ینیچ  هنیمز  نیمه  رثا  رب  ، 

یگنرف لابق  رد  تمواقم  يوراب  جرب و  نیرخآ  هک  زین  تیناحور  و  تسا .  اه  نآ  یماح  یبرغ  ياه  تلود  اه و  یناـپمک  تسد  رد  تسار 
دوخ يور  هب  ار  جراخ  يایند  رد  نانچ  تفر و  ورف  دوخ  كال  رد  نیـشام  تامدقم  موجه  لباقم  رد  نانچ  تیطورـشم  نامز  نامه  زا  دوب 

فرط یناحور  ياوشیپ  هک  نیا  تسشن .  بقع  مدق  هب  مدق  هک  ارچ  دردب .  رـشح  زور  رد  رگم  هک  دینت  دوخ  رود  هب  يا  هلیپ  نانچ  تسب و 
هک مقفاوم  ایکردنت ))  )) رتکد اب  نم  و  دوب .  ینیشن  بقع  نیا  زا  يا  هناشن  دوخ  تفر ،  راد  يالاب  تیطورشم  تضهن  رد  هعورـشم ))   )) راد

دیاب هعورشم ))   )) عفادم ناونع  هب  هکلب  دوب ،  شعفادم  رما  لیاوا  رد  دوخ  هک  هطورشم ))   )) فلاخم ناونع  هب  هن  يرون  دیهش  خیش  تشون 
هب همه  دیهـش  نآ  نتـشک  رد  هک  دوب  تلع  نیمه  هب  یمالـسا .  عیـشت  تیلک  عفادـم  ناوـنع  هب  و  میازفا ،  یم  نم  و  ( 22  . ) دورب راد  يـالاب 

لایسوس فوا  بلاط  دوب و  یحیسم  ناخ  مکلم  ام  هدز ي  برغ  نارکفنـشور  ياوشیپ  هک  ینامز  رد  مه  نآ  دنتـسشن .  فجن  ياوتف  راظتنا 
نآ شعن  نم  و  دـندز .  اـم  یناـشیپ  رب  یغاد  نوـچ  مـه  ار  یگدز  برغ  شقن  هـک  دوـب  زور  نآ  زا  تروـص  ره  هـب  و  يزاـقفق !  تارکمد 

يارـس ماب  رب  شکمـشک  لاس  تسیود  زا  سپ  یگدز  برغ  يـالیتسا  تمـالع  هب  هک  مناد  یم  یمچرپ  نوچ  مه  راد ،  رـس  رب  ار  راوگرزب 
بدا و كاروخ و  هناـخ و  ساـبل و  رد  میا .  هناـگیب  دوخ  زا  یموق  هب  هیبـش  اـم  مچرپ ،  نیا  ياول  رد  نونکا  و  دـش .  هتـشارفا  تکلمم  نیا 
 . مییوج یم  ار  یلکـشم  ره  لح  هار  بآم  یگنرف  میرورپ و  یم  بآم  یگنرف  ناـم .  گـنهرف  رد  همه  زا  رت  كاـنرطخ  ناـم و  تاـعوبطم 

یمنرب هد  هب  رگید  هک  هتخیرگ  رهش  هب  یتاهد  نآ  زا  هتسشن .  نام  ناج  رد  نونکا  دوب ،  نام  شوگ  خیب  رطخ  هطورشم  ردص  رد  رگا  ( 23)
نآ ات  هتفرگ  دـیرخ ،  ناوت  یمن  چـیودناس  تسین و  امنیـس  هد  رد  درادـن و  طاسب  رد  نیتنایرب  وا  يداـبآ  درگ  هرود  یناملـس  نوچ  ددرگ ، 
ارچ و  دـنز .  یم  هسرپ  ملاع  هشوگ ي  راهچ  رد  هام  هدزاود  هب  یلاس  دراد  يژرلآ ) !   ) تیـساسح كاـخ  درگ و  لـباقم  رد  نوچ  هک  ریزو 

هدنسیون ملعم و  دندروآرد و  اهرس  يوت  يرس  كاخ  بآ و  نیا  رد  هطورشم  عیاقو  زا  سپ  هک  یلسن  هس  ود  همه ي  نوچ  دش ؟  روط  نیا 
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ناش مشچ  مه  رگا  اه  نیا  همه ي  دندشن ،  يا  هفرح  نف و  رد  صـصختم  مادک  چیه  بط ،  رد  زج  دـندش و  لک  ریدـم  لیکو و  ریزو و  و 
شوگ مک  تسد  دـندوب ،  هدـنارذگ  نلرب  ندـنل و  سیراپ و  رد  هک  دوبن  ناشدوخ  یناوج  هرود ي  ياه  يزاب  یترق  تسد  هب  تسار  کی 

تیطورـشم لوا  ردص  ياه  یگدز  برغ  رگید  هب  هلودلا و  لالج  هب  باطخ  دوب .  ینامرک  ناخاقآ  بوتکم ))  هس   )) هب راکهدب  طقف  ناش 
ياه (( ویکستنوم  )) تارـضح نیا  دنیب  یم  ملق  نیا  بحاص  هک  اج  نآ  ات  و  ( 24  . . . ) نارگید فوا و  بلاط  ناـخ و  مکلم  ملق  ناـبز و  زا 

یم ساـسحا  یمهفن  یمهفب  دـندوب و  لوقلا  قفتم  هتکن  نیا  رد  همه  دـیاش  هچرگ  و  دـنا .  هداـتفا  ماـب  يوـس  کـی  زا  مادـکره  ینطو ) ! ( 
ههار یب  نیا  هب  یگمه  زین  درادن و  تمواقم  بات  يژولونکت  نیشام و  يربج  هلمح ي  لابق  رد  ام  نهک  تنس  عامتجا و  ساسا  هک  دندرک 

تسج و رد  مادـکره  یلک  برجمان  هخـسن ي  نیا  زا  هتـشذگ  اـما  ( ، 25  (() یناریا فوصت  نودب  یگنرف  ندـمت  ذـخا   )) سپ هک  دـنداتفا 
دیاـب درک  ناـمگ  برغ  زا  دـیلقت  هـب  يرگید  درک ،  شتآ  ار  ترافـس  يوـلپ  گـید  ریز  یکی  دـنتفر .  رگید  یهار  هـب  درد  جـالع  يوـج 

رد درک ،  یمالـسا  تدـحو  هب  توعد  یموس  و  دـیمد ،  هزات  ناج  نهک  تنـس  هب  یبهذـم  مروفر ))   )) کی اـب  دروآ و  رد  يزاـب  رتول )) ))
ياج میوگ .  یم  هفافل  رد  هک  دیـشخب  یم  دوب .  هتفوک  ایند  رازاب  رـس  رب  ار  ینامثع  ییاوسر  سوک  اهدرک  ناینمرا و  ماـع  لـتق  هک  یناـمز 

هک دـندرک  یم  ناـمگ  قفاوم  فلاـخم و  هک  دوـب  نیا  رد  موـق  ياـمعز  راـک  یـساسا  تلع  هطورـشم  لوا  ردـص  نآ  رد  تسین .  تحارص 
تلع نیا  هب  دشاب .  برغ  نیـشام و  ذوفن  لباقم  رد  يدس  ای  یظافح  هک  دراد  ار  عماج  تیلک  نآ  زونه  بهذـم ))  هعورـشم =  مالـسا =  ))

یب داضتم  موهفم  ود  هعورـشم ))   )) و هطورـشم ))   )) هک دوب  تلع  نیمه  هب  شدـیبوک .  يرگید  تساـخرب و  نآ  زا  عاـفد  هب  یکی  هک  دوب 
رگا دیاش  هچرگ  دنا .  هدز  شداشگ  رـس  زا  ار  قوب  تارـضح ،  نآ  همه ي  نم  نامگ  هب  قیرط  نیا  هب  دمآرد .  بآ  زا  يراد  نید  ینید و 

میروایب ملق  هب  ار  یتخس  تواضق  نینچ  ات  میدوبن  رگید  نونکا  میدرک و  یم  رارکت  ار  قیرف  ود  نآ  طبخ  میتسیز ،  یم  هرود  نآ  رد  زین  ام 
زایتما راموط  هداـس  ياوتف  کـی  اـب  يزاریـش  گرزب  يازریم  هک  یناـمز  هب  دـندوب  اـم  زا  رت  کـیدزن  تروص  ره  هب  ترـضح  نآ  هک  ارچ  ، 

همه نآ  قیرط  ره  هب  يرطخ !  هچ  زین  تسا و  یهاگیاپ  هچ  تیناحور  هک  داد  ناـشن  تشون و  رد  ار  يژر )  یـسیلگنا  یناـپمک  هب   ) وکاـبنت
اه سروب  شرع  زارف  زا  هک  تسا  اه  لاس  زین  اپورا  دوخ  رد  کینکت  يادخ  هک  نیا  زا  دندوب  لفاغ  هطورـشم ،  لوا  ردـص  رد  کین  نادرم 
هلب ددنخ .  یم  اه  يژولوئدیا  اه و  تنس  همه ي  شیر  هب  درادن و  ار  ییادخ  چیه  لمحت  رگید  دنز و  یم  یکلملا  نمل  سوک  اه  کناب  و 

تسیب هرود ي  رد  یناحور  سرادم  هک  دوب  سپ  نآ  زا  دیبوک و  ار  تیناحور  نیـشام ،  لوارق  شیپ  ناونع  هب  هطورـشم  هک  دوب  نینچ  نیا 
لابق رد  تیناحور  تقو  نآ  و  دش .  عنم  شسابل  ندیشوپ  دش و  هدیرب  رامآ  هیلدع و  هاگتسد  زا  شذوفن  دش و  دیعبت  رهش  ود  یکی  هب  هلاس 

ای تاساجن  دنب  رد  ای  دنام ؛ زامن  تانراقم  تامدقم و  دـنب  رد  نانچ  مه  هکلب  درکن ،  یلمعلا  سکع  ناونع  هب  يراک  اهنت  هن  راشف  همه  نیا 
دـنا و هتفاـی  شرتسگ  نینچ  هک  درک  میرحت  ار  نویزیولت  ویدار و  درک  تمه  هک  یلیخ  و  هس !  ود و  کـش  ناـیم  نادرگرـس  اـی  تارهطم ؛ 
دوشب و حلسم  نمشد  حالس  هب  تسیاب  یم  تسناوت و  یم  اج  هب  قح و  هب  رایسب  تیناحور  هک  یلاح  رد  تسین .  ناشرادولج  یمتـسر  چیه 
اب هزرابم  هب  دـننک ،  یم  ناکیتاو  رد  هک  نانچ  مه  دهـشم -  ای  مق  زا  دوخ -  هب  صوصخم  ینویزیولت  ویدار  هدنتـسرف ي  ياـه  هاگتـسیا  زا 

مدع  )) هب داقتعا  اب  هک  تسناد  یم  تیناحور  رگا  میوگب :  هتسب  رس  دزادرپب .  یتلود  همین  یتلود و  هدنتسرف ي  ياه  هاگتـسیا  یگدز  برغ 
لد رد  ناقـساف  ناـملاظ و  تموکح  لـباقم  رد  یماـیق  ره  يارب  يا  هفطن  وچ  مه  ار  ییاـهب  نارگرهوگ  هچ  رمـالاولوا ، )) زا  تعاـطا  موزل 

ملیف و نویزیولت ،  ویدار ،  همانزور ،   ) یتاراشتنا لیاسو  هب  ار  رما  ياـیلوا  نیا  یلـصا  تیهاـم  تسناوت  یم  رگا  و  هتـشاد ،  هگن  هدـنز  مدرم 
نیب لفاحم  هب  ندرک  زاب  اپ  اب  تسناوت  یم  رگا  دـناشکب و  صاخ  دراوم  هب  ار  ماع  دراوم  مکح  دـنک و  نشور  مدرم  يارب  دوخ  هریغ ) . . . 

ندنام رانک  فرص و  يربخ  یب  شلصاح  هک  تسب  یمن  تاییزج  هب  لد  نینچ  نیا  زگره  دهدب ،  دوخ  راک  هب  یشبنج  تیناحور و  یللملا 
رد ریخا  هلاس ي  تصش  نیا  رد  تفن  یناپمک  کی  اهنت  هک  یشقن  هب  منکب  يا  هراشا  لاثم  دهاش  ناونع  هب  و  ( 26  . ) تسا یگدنز  دوگ  زا 

يدالیم متـسیب  نرق  لوا  لاس  رد  تسرد  تفن  زایتما  ار .  یخیرات  ثحب  همه  نیا  منک  اهر  دـعب  تسا و  هدرک  يزاب  ام  عاـمتجا  تساـیس و 
و تخورف .  فورعم  یناپمک  هب  ار  دوخ  قوقح  دعب  هک  یـسیلگنا  یـسراد ، ))  سکون  مایلیو   )) هب راجاق  هاش  فرط  زا  دش .  هداد  ( 1901)
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ياه هوک  یبرغ  بونج  ياه  هنماد  تسا ؟  اـجک  دادرارق  هزوح ي  و  میراد .  ار  تیطورـشم  لاـجنج  هک  تسا  دـعب  هب  زا 1906  تسرد  ام 
چوک زا  ار  يرایتخب  ياه  هوک  یبرغ  بونج  هنماد ي  دـیاب  سپ  تسا .  یقاب  نامیلـس  دجـسم  رد  زونه  تفن  هاچ  نیتسخن  راثآ  يراـیتخب . 

ار نامیلـس  دجـسم  تشد  هوک و  نیمز ،  یتحار  هب  دـنناوتب  تفن  ياـه  نک  هاـچ  نیتسخن  اـت  تشاد  هگن  یلاـخ  يراـیتخب  لـیا  هناتـسمز ي 
هطورـشم رگا  و  دورب !  نارهت  حتف  هب  تشر  زیربت و  نادهاجم  کمک  اب  ات  دـتفا  یم  هار  ( 27  ) يرایتخب لیا  هک  تسا  يروج  نیا  دـنواکب . 

یم یفن  ار  یناخ ))  ناخ   )) لصا رد  هک  دنتـساخرب  یتضهن  زا  ینابیتشپ  هب  اه   (( ناـخ  )) هک تسه  مه  تلع  نیمه  هب  تسا  دـنب  مین  اـم  ي 
تفن هب  یناپمک  اما  دریگ .  یم  رد  ار  للملا  نیب  لوا  گنج  ات  تسا  دادبتـسا  هطورـشم و  هب  مرگ  ردق  نآ  ام  رـس  قیرط  نیا  هب  هلب .  دـنک . 
دینیب یم  دراد .  ار  دوخ  نئمطم  تخوس  رگید  الاح  تسا ،  هدش  بونج  تفن  زایتما  بحاص  امسر  هک  سیلگنا  يرادایرد  تسا و  هدیـسر 

رد دعب  دییوجب .  اه  خیرات  رد  امـش  دوخ  ار  عیاقو  لیالد و  تعرـس .  هب  مه  یلیخ  منک و  یم  طابنتـسا  منک .  یمن  یـسیون  خـیرات  نم  هک 
هدرـسف و گنج  هروک ي  دـنا و  حـتاف  نونکا  یناپمک  نابحاص  تسا و  هدـش  مامت  گـنج  يدـالیم )   1920  ) نامدوخ لاس 1300  دودح 

رـس يردتقم  يزکرم  تموکح  دیاب  سپ  تسج .  زین  یلخاد  ياهرازاب  رد  ار  تفن  يرتشم  دیاب  هدـش و  مک  تفن  یجراخ  فرـصم  راچان 
دنورب و نارکم  يوخ و  ناچوق و  ات  دنناوتب  یتحار  هب  تفن  ياهرکنات  دوش و  هتـشادرب  اهدنب  هار  دنک و  نما  ار  اه  هار  همه ي  ات  دشاب  راک 
 ، تسا سیلگنا  يراداـیرد  نونکا  زاـیتما  بحاـص  نوـچ  هک  نیا  همه  زا  رت  مهم  و  تخاـس .  نیزنب  پمپ  يا  هروـک  هد  ره  رد  ناوـتب  دـیاب 
 . دشاب فرط  رفن  کی  اب  اهنت  دـهاوخ  یم  درادـن و  ار  تاعوبطم  اه و  سلجم  اه و  ناخ  اب  ندز  هناچ  یلخاد و  شاشتغا  هلـصوح ي  رگید 

نتفرگ ناـقفخ  ار و  اـهدرک  يوپاـق  تـخت  ار و  شا  يدـعب  هماـکدوخ ي  یماـظن و  تموـکح  مـیراد و  ار  ياـتدوک 1299  هک  تسا  نـیا 
رد ار  نیرحب  نیـشن  خیـش  يانثملا  الاح  دوب ،  هدرک  راتفر  هنالقاع  یکدـنا  رگا  هک  ار  لـعزخ  خیـش  ندـش  تسین  هب  رـس  ار و  وقتیمـس )) ))
هب دراد  تسا و  هتـشذگ  همین  زا  یـسراد  زایتما  تدـم  مک  مک  يدـالیم )   1932  ) نامدوخ لاس 1311  رد  دـعب ،  میتشاد .  مه  ناتـسزوخ 

همه تسه و  هک  يزکرمتم  تردـق  نانچ  زا  دـیاب  سیلگنا ،  تلود  ینعی  يرادایرد  یلـصا ،  زایتما  بحاص  راچان  دور .  یم  یمامت  يوس 
زایتما تدم  تسا  غاد  رونت  ات  درک و  هدافتسا  دنز ،  یم  رفن  کی  یمومع ،  تینما  نوشق و  ات  ارزو  تءایه  سلجم و  زا  ار  شیاه  فرح  ي 

لوا ار  یـسراد  زایتما  دهد و  یم  يءار  يزاب  بش  همیخ  سلجم  دوش و  یم  لعف ))  تلآ   )) ون زا  هداز  یقت  هک  تسا  نیا  درک .  دیدجت  ار 
 ! تسا هساک  مین  ریز  يا  هساک  هچ  هک  دندربن  وب  موق  ياهدرمریپ  یتح  هک  ییانرک  قوب و  نانچ  اب  دندنب و  یم  ون  زا  دـعب  دـننک و  یم  وغل 

یناشیپ زا  ار  خیرات  تیموکحم  دننک و  رـس  ناتـساد  نآ  زا  يا  هلان  یتح  ناش  مادک  چیه  میدیدن  هک  ارچ  دندرکن .  رت  بل  دـندرب ،  رگا  ای 
 . دنتفرگ ار  يرخ  ره  راسفا  تسیب ،  رویرهـش  زا  سپ  ياه  لاس  لپ  رـس  داتفا و  بایـسآ  زا  بآ  هک  اهدـعب  رگم  دـنرادرب .  دوخ  تشونرس 

نیا روج ؟  هچ  و  دـناشوپ .  ار  تیعقاو  ینعی  درک .  نیزم  هنامز  روخ  رد  ياـه  يزاـس  رهاـظ  تروص  هب  دـیاب  ار  یتشز  تقیقح  نینچ  هتبلا 
 . اه نز  رس  زا  ار  باجح  دنراد و  یمرب  اهدرم  رس  زا  ار  يدمن  هالک  دننک و  یم  لکـشلا  دحتم  ار  مدرم  سابل  کنگد  برـض  هب  هک  روج 
هک رکـش - دـنق و  تایلام  جرخ  هب  هکلب  تفن ،  جرخ  هب  هن  دنـشک -  یم  ار  يرـساترس  نهآ  هار  و  هنایقرتم ) ! (  تالوحت  نیرخآ  ناونع  هب 
رد دعب ،  یللملا .  نیب  مود  گنج  ياه  لاس  رد  دوب  دارگ  نیلاتـسا  ههبج ي  تشپ  هب  ندناسر  کمک  شا  يدوجو  لیلد  نیرت  گرزب  هزات 

ناونع هب  ناریا  تقو  تموکح  هک  یـسال  ینالیگ و  یلاع  دیـشر  رطخ  تسا و  اـپورا  گـنج  زاـب  يدـالیم )   1941  ) نامدوخ لاس 1320 
هتبلا و  دنوش .  یم  هک  وب  مه  دنوشن ،  وخ  مه  رگا  هلیوط  کی  ياهواگ  رخآ  دنز .  یم  نلرب  مر -  روحم  اب  يریپ ،  رس  اما  یغولب ،  تمالع 
کی ینابرهـش  ود و  نکر  شترا و  توربـج و  تردـق و  همه  نآ  دـمآ .  شیپ  یعـضو  هچ  هک  میدـید  همه  تسین و  رادرب  یخوـش  رگید 
کی هک  تسادـیپ  داد ،  تیاـضر  نله ))  تنـس   )) هریزج ي هب  دوب  يوسنارف  رادرـس  کـی  هک  نوئلپاـن  یتـقو  هتبلا  و  دیـشاپ .  مه  زا  هزور 

هب لوا  للملا  نیب  گنج  زا  رتدوز  یلیخ  هک  تسا  اکیرما  دحتم  کلامم  دـعب  و  تخاس .  دـهاوخ  سیروم ))   )) هریزج ي هب  یناریا  رادرس 
هب دیدوب  رـضاح  دیدوب ،  امـش  رگا  و  دنک .  يریگ  تفن  سراف  جیلخ  رد  ار  دوخ  رب  حالـس  ياه  یتشک  دـناوتب  دـیاب  تسا و  هدـیبنج  دوخ 

یصخش بیج  زا  رالد  دنتـشگ  یم  ایند  رود  سیلگنا -  سور و  تاجن  ینعی  مسیـشاف -  رب  يزوریپ  هار  رد  هک  ییاه  یتشک  تخوس  يازا 
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صوصخ هب  دوش  یم  عورش  اج  نیا  زا  بونج  تفن  هیضق ي  رد  اکیرما  تلاخد  هنیمز ي  هلب .  سیلگنا ؟  تفن  یناپمک  هب  مه  نآ  دیهدب ؟ 
ناجیابرذآ يوروش ،  ياه  سور  تشاداو و  تکرح  هب  ار  للم  نامزاس  هک  دوب  اکیرما  تسایس  هنزو ي  طقف  ناجیابرذآ  هیـضق ي  رد  هک 

هک ینمرخ  رس  يولول  وچ  مه  تسه ،  مه  لامـش  تفن  زایتما  زا  نخـس  تسا و  یهاوخ  يدازآ  تسا و  جنـشت  زاب  راچان  دندرک .  هیلخت  ار 
یلم تفن  هک  يدالیم )   1951  ) لاس 1329 رد  ات  تسه  رصتخم  يدازآ  نیا  و  دنراپـسب .  اکیرما  هب  ار  شراصح  دنهاوخ  یمن  اه  سیلگنا 

دورب و مدـع  قودنـص  هب  دـیاب  یکی  دـنوش .  یم  ضوع  يرگید  زا  سپ  یکی  جنرطـش  ياـه  هرهم  دـهد و  یم  شیک  اـکیرما  دوـش و  یم 
هک یماهـس  ناـمه  تسرد  دربـب .  ار  تـفن  مویـسرسنک ))   )) ماهـس زا  دـصرد  دـناوتب 40  اـکیرما  يراد  هیامرـس  اـت  دوشب .  تاـم  يرگید 

داصتقا تسایـس و  رد  يور  هلاـبند  هچ  نآ  ینعم  تسا  نیا  و  دادرم 1332 .  یلم 28  مایق  ناتـساد  تسا  نیا  و  دراد .  ناتـسلگنا  يرادایرد 
ام هنامز ي  رد  یگدز  برغ  رهاظت  يالعا  دح  تسا  نیا  یبرغ ،  ياه  تلود  زا  یتفن و  ياه  یناپمک  زا  برغ و  زا  يور  هلابند  میمان .  یم 

یتقو هک  تسادیپ  دراد .  تسد  رد  ار  ام  تشونرس  دنار و  یم  مکح  ام  هب  دنک و  یم  تراغ  ار  ام  برغ  تعنص  هک  تسا  تروص  نیا  هب  . 
یم ار  نیا  مک  تسد  دـشورفب و  هچ  وت  هب  هک  دـناد  یم  وا  يداد ،  یجراخ  ياه  یناپمک  تسد  هب  ار  تکلمم  تسایـس  داـصتقا و  راـیتخا 

وت هک  تسا  نیا  رتهب  دشاب ،  دوخ  هتخاس ي  ياهالاک  یمیاد  هدنـشورف ي  دـهاوخ  یم  هک  وا  يارب  هتبلا  و  دـشورفن .  ار  زیچ  هچ  هک  دـناد 
زا دنهد .  یم  وت  هب  یهاوخب  هچ  ره  لباقم  رد  دنرب و  یم  ار  تفن  ار .  تفن  نداعم  درادب  هدـنز  ادـخ  و  یـشاب .  زاین  یب  وا  زا  یناوتن  زگره 

دیرادرب و نخس .  بدا و  رد  و  تسه .  زین  یگنهرف  لیاسم  رد  یتح  يرابجا  دتـس  داد و  نیا  و  مدنگ .  یتح  داز .  یمدآ  ناج  ات  غرم  ریش 
ینعم هب  قرش  زا  ای  تسه ؟  اه  نآ  رد  ملاع  يوس  نیا  زا  ربخ  مادک  دینزب .  قرو  ار  یبدا  نیگنس  الثم  تاعوبطم  رامـش  تشگنا  تاحفص 
هزیاج تسا و  ناگاس ))  زاوسنارف   )) زا و  پاـپ ))   )) ندـش ضوع  تسا و  لـبون ))   )) زا ربخ  همه  نیچ ؟  زا  اـی  نوپاژ  زا  اـی  دـنه  زا  معا ؟ 
تسا كاپ  ناش  باسح  هک  مه  اه   (( همان نیگنر  (( . )) دوویلوه  )) ملیف نیرت  هزات  و  يودارب ))   )) همان ي شیامن  نیرخآ  و  ناک ))   )) ياه

؟  میمانب هچ  میمانن ،  یگدز ))  برغ   )) ار اه  نیا  رگا  و 

اهداضت گنُج   : 7

لوا تمسق 

خاش یلوا  قیرط  هب  هن  دراد و  هشیر  ام  نیمز  ياوه  بآ و  رد  هن  هک  یگنهرف  هب  سانشان و  یتنس  هب  هناگیب و  یموق  هب  هبشت  مییام و  نونکا 
يزیچ تسیک ؟  ام ))  )) نیا الصا  و  رتبا .  نامزیچ  همه  تلع  نیا  هب  و  گنهرف .  رد  تسایس و  رد  هنازور و  یگدنز  رد  دنک .  یم  یگرب  و 

تیادـب دـهع  موس  راب  اهرپک  اهرداچ و  ریز  اـی  دـنیز و  یم  اهاتـسور  رد  ناشدـصرد  هک 75  داز  یمدآ  نوـیلیم  تسیب  هدزوـن -  هب  هدـنام 
یتخوس و یکاروخ و  يودب و  يراک  رازبا  اب  هدیدن ،  نیشام  یتیعر ،  بابرا و  موسر  هب  موکحم  دیدج ،  ياه  شزرا  زا  ربخ  یب  تقلخ ، 
زا هک  يزیچ  اهنت  و  بیترت .  هب  هموک ،  سابرک و  واـگ و  هلاـپات ي  وج و  ناـن  شیخ و  ینعی  تیودـب .  روخ  رد  همه  يا  هناـخ  یـششوپ و 
 . دـنک یم  رثا  تیمانید  زا  رتدـب  دوخ  ود ،  نیمه  و  روتـسیزنارت . ))  )) تسا و يریگزابرـس  تسا ،  هدرک  ذوفن  اتـسور  نیا  هب  برغ  ياـیند 
ار لاغز  یتح  میراد ،  ام  هک  اهاتـسور  نیا  رد  اما  تسا .  مدق  نیلوا  دراذـگب ،  یـسرک  ياج  هب  ار  يراخب  هک  دـح  نآ  ات  ینیـشام ،  لوحت 
هنارس ي مینک  یم  ششوک  تفن  فرصم  هعسوت ي  يارب  مه  یلیخ  میزیخ و  تفن  یتکلمم  هک  ام  و  ار .  تفن  هک  دسر  هچ  دنسانش .  یمن 

یم نیزنب  اهرهش  رد  هک  يا  هضارق  هخرچ ي  راهچ  همه  نیا  اب  هزات  تسا .  رتیل  هاجنپ  تسیود و  طقف  لاس  رد  نام  تفن  نیزنب و  فرـصم 
یگدز برغ  تقو  نآ  تخپ .  دوش  یمن  مه  هنگـشا  کـی  يزور  یتـح  تفن  رادـقم  نیا  اـب  و  ( 28  . ) دـنهد یم  سپ  فداصت  دـنروخ و 

تفن و لوپ  رابتعا  هب  هک  روجاوروج  ياهروتکارت  دگل  ریز  میزادـنیب  مدرمـش ،  هک  طیارـش  نیا  اب  ار  اهاتـسور  نیمه  هک  دـنک  یم  باجیا 
مه هب  ار  يدادـجا  ياه  ناماس  اهزرم و  همه ي  دـنک ؟  یم  هچ  روتکارت  نیا  تقو  نآ  و  میرخب .  میراچان  یتفن  تارداص  لباقم  رد  الـصا 
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هب هدرک و  زواجت  بجو  هس  یلودم ))  لک   )) نیمز زا  یمتـسیب  نرق  روک  شیخ  نیا  ارچ  هک  نیا  رـس  رب  اهراتـشک  هچ  نیبب  ایب و  دنز .  یم 
ما هدرک  تسرد  ویـشرآ  کی  تاهد ،  ياه  نتفاکـشرس  لیباب  نینوخ و  ياـهدروخرب  نیا  زا  نم  هدـش .  دراو  یلع ))  ساـبع  لـک   )) نیمز

هقبط ي دندرتسگ  و  دـنا !  هتـسناد  كالما  میـسقت  تاهد  رد  ار ،  لوحت  هار  نیرخآ  یلاوحا  یعاضوا و  نینچ  رد  هزات  و  هصق .  کی  يارب 
دوخ دوپ  رات و  رد  ار  ینیشام  ره  هک  يدرف  ياه  ناماس  زرم و  زا  یتوبکنع  رات  هب  ندرک  لدب  ار  یتشک  لباق  نیمز  ره  ینعی  کلام .  هدرخ 

هضارق ي يارب  تکلمم  عرازم  تسا  هدش  یناتـسربق  هچ  نیبب  ایب و  مه  دعب  و  تفرگ .  دهاوخ  نآ  زا  ار  لمع  تردـق  درک و  دـهاوخ  هفخ 
ات یعیسو  نیمز  هن  تسه و  يزاب  قفا  هن  دشاب و  ناشراک  بقارم  هک  دنراد  سرتسد  رد  یتاریمعت  هاگتسیا  هن  هک  اهروتکارت  نیا  هدیسوپ ي 
هس مک  تسد  اتـسور  کی  یلاها  همه  نیا  اب  و  دروآ .  ناشرهـش  هب  ریمعت  يارب  ناوتب  هک  تسه  يا  هداج  هن  دیـشک و  يراک  ناشزا  ناوتب 

كاروخ رگا  درک ؟  لح  دیاب  یک  ار  اه  نیا  رخآ  خلم .  یلاس و  کشخ  یبآ و  یب  لیس و  امرس و  راتفرگ  و  راک !  یب  راک  یب  لاس  زا  هام 
یلاها دصرد  ام 60  دننک ،  یم  هیهت  تکلمم  نآ  یلاها  دـصرد  ات 15  دودح 9  رد  يا  هدع  ار  هداتفا  شیپ  یتعنـص و  تکلمم  کی  یلاها 

هب یتکلمم  رد  هک  ام  زمرف .  زا  رکـش  مینک و  یم  دراو  اکیرما  زا  مدـنگ  لاـس  ره  هزاـت  میا و  هتـشامگ  دوخ  مکـش  تمدـخ  هب  ار  تکلمم 
هلاپات ینیچ ،  فلع  دننک ؟  یم  هچ  رگم  دننک  یم  راک  اتـسور  رویغ  یلاها  هک  لاس  هام  هن  نآ  هزات  و  میرب .  یم  رـس  هب  یتحالف  حالطـصا 

هک دیوگ  یم  روتـسیزنارت  دـشن !  راک  هک  نیا  رخآ   )) و ناراب .  زامن  مسارم  يرازگرب  ای  ندرب  وج  بل  ار  دنفـسوگ  واگ و  ندرک ،  باتفآ 
 . دنزیرگ یم  اهرهش  هب  تاهد  زا  لیخ  لیخ  هک  دوش  یم  يروج  نیا  و  میتفیب )) !  هار  سپ  اه .  هبنشراهچ  دننک .  یم  وراپ  لوپ  اهرهش  رد 

یلاها یقاب  دصرد  هک 25  ییاهرهـش  هب  دنا .  هدرب  نآ  هب  يراگیب  يردصم و  يزابرـس و  هب  ار  هد  دـمآراک  ناناوج  البق  هک  ییاهرهـش  هب 
ياه هروک  هد  بلغا  هک  ییاهرهش  هب  دنا .  هتشاد  نوصم  رهد  تافآ  زا  روطق  دنلب و  ياهراوید  تشپ  دوخ و  یلگ  ياه  فقس  ریز  ار  رویغ 

و دنا .  هدروخ  يا  هداج  نامسیر  يا  هکیراب  هب  اج  کی  رد  هک  دنتسه  یهرگ  مادک  ره  کلم  نیسح  متسود  لوق  هب  ای  دنتسه  يا  هدرکداب 
هناخراک ي لاس  هاجنپ  مک  تسد  هخرچود ي  لوصحم  یگنرف .  تاعونـصم  يارب  يا  هراکم  رازاـب  دوخ  مادـک  ره  اهرهـش  نیا  تقو  نآ 

لوصحم و  هیردیح .  تبرت  رد  ار  یشیبوستیم ))   )) ياه هناخراک  هام  کی  لوصحم  و  ینیب .  یم  دزی  رد  اج  کی  ار  ناتسلگنا  هلار ي ))  ))
ورـسنک دـیاب  زیربت  رد  يروآ و  یمن  ریگ  هرک  نامرک  رهـش  رد  تقو  نآ  و  نارهت .  رد  ار  تاـیف ))   )) و تلروش ))   )) و دروف ))  )) لاـس هد 

هب و  اهرهـش .  کنت  لگنج  هب  میزیرگ .  یم  اهرهـش  نیا  هب  تاهد  نآ  زا  هلب  ما ،  هدرک  هبرجت  نم  ار  اـه  نیا  همه ي  يروخب .  ییاـیلارتسا 
رازاب راهان  ردق ؟  هچ  دزم  و  لگراک .  هب  میشاب  يراک  هک  یلیخ  ای  یتخبـشوخ ) ! (  کچ  هتـسد  شورف  هب  ییاپ ،  نیـشام  هب  يراک ؟  هچ 

نیا هک  تسا  تسرد  دـنهد .  یم  لگراک  تعاس  کی  هب  یتعنـص  کـلامم  رد  هک  يدزم  نموت .  هد  اـت  تفه  يزور  دـشاب  هک  ناـمتخاس 
روط نیا  دروایب ؟  ماود  دناوتب  اتسور  یب  رهش  هک  دیا  هدینـش  دهع  مادک  رد  اما  دبای ،  یم  تعـسو  دراد  تروص  ره  هب  ینیـشنرهش  يروج 
هیبش تسرد  مادک  ره  تشاد .  میهاوخ  نیشام  زا  يا  هضارق  ياهرابنا  اهاتسور ،  ای  اهرهش  ياج  هب  تکلمم  رسارس  رد  يدوز  هب  مییام  هک 

تشاذگ رطاق  لوک  يور  یناتـسهوک  پوت  لثم  دوش  یمن  هک  ار  نیـشام  رخآ  و  نارهت !  یگرزب  هب  ییاکیرما و  ياه  (29 (() درای کنج  ))
بـش يراچان  یـشاب ،  هدـیرخ  وژپ ))  )) کی رگا  یتح  درب .  هپت  نآ  هوک و  نیا  هب  تینما  تظافح و  يارب  دـنک  یم  چوک  هک  لیا  هارمه  و 
قیرط نیا  هب  داد ؟  یهاوخ  روج  هچ  ار  اهطـسق  تقو  نآ  دـناکرت و  یم  ار  روتایدار ))  )) امرـس هنرگ  ینک و  اپ  تسد و  یهانپ  ناج  شیارب 

فقوت  )) نالف رد  ناش  یـسکات  نموت و  ود  یتخت  هب  دـنباوخ  یم  هناخرفاسم  رد  بش  هک  اهرهـش  رد  میراد  ناوارف  ياـه  هدـننار  هک  تسا 
نیا دروآ و  یم  ینیـشن  رهـش  نیـشام ،  فرـصم  ربـج  هلب .  میراد .  اـم  هک  ییاوه  بآ و  نیا  اـب  نموت ،  کـی  یبـش  هب  دـباوخ  یم  هاـگ )) 

يدادجا ابآ  کلم  زا  دیاب  ینک  ترجاهم  يرهش  هب  هک  نیا  يارب  نیمز .  زا  ندش  هدنک  زا  تسا  يا  هلابند  تشذگ ،  هچ  نانچ  ینیـشنرهش 
لصاح هک  يداضت  نیتسخن  تسا  تخس  نیا  و  ینکب .  رارف  يوشب و  هتـسخ  لیا  ینادرگرـس  زا  ای  يزیرگب ،  یبابرا  هد  زا  ای  يوش ،  هدنک 

هن هک  یتسرف  یم  رهش  هب  نک  هنب  تاهد  زا  ار  مدرم  ینک ،  تباجا  ینیـشن  رهـش  هب  ار  نیـشام  توعد  هک  نیا  يارب  تسا .  ام  یگدز  برغ 
ياج نیـشام  ره  هچرگ  و  تسا .  هدرک  زاب  مه  هد  هب  اپ  نیـشام  دوخ  هک  یلاح  رد  ییاوءام و  نکـسم و  هن  دراد ،  اهدراو  هزات  يارب  يراک 
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؟  يروآ یم  اجک  زا  ار  نیا  و  ینف .  راکتمدـخ  و  تسین .  راکتمدـخ  زا  زاین  یب  نیـشام  زین  هد  رد  اما  دریگ ،  یم  ار  وزرو ))  )) مدآ و ات  هد 
رهش هک  یمدق  نیلوا  مرامـشب :  یگدز .  برغ  نیمه  زا  یـشان  میراد  مه  يرگید  ياهداضت  تسا !  هدش  رخوترخ  يروجدب  هک  دینیب  یم 
نوچ ( 30  . ) دوخ زپ  رس و  هب  یمود  نیا  لوصح  يارب  و  دوخ .  مکـش  ریز  هب  دعب  دسرب و  دوخ  مکـش  هب  هک  تسا  نیا  دراد  یمرب  ینیـشن 

یکاروخ عیانـص  هدیـسر  نارود  هب  هزات  يزاوژروب ))   )) کی عبانم  نیتسخن  قیرط  نیا  هب  میتشادـن .  سرتسد  همه  نیا  هب  میدوب  هک  هد  رد 
 ، سکول ياه  يزپرجآ  يزاس ،  نامیس   ) ینامتخاس عیانـص  و  هزیروتـساپ )  ریـش  توپمک ،  یتابن ،  نغور  تیوکـسیب ،  يزاسدنق ،   ) تسا

ییاذـغ رقف  اب  ییاه  هدز  یطحق  نانچ  اب  هزات  خـلا ) . . .  و  دـم ،  لارنج  وکیرت !  یفاب ،  هچراپ   ) یکاشوپ عیانـص  و  خـلا ) . . .  کییازوم و 
رهـش رد  هدروخ ،  غود  نان و  هد  رد  رمع  کی  هک  يا  هدز  یطحق  نینچ  تسا .  شیپ  هب  یمدق  دوخ  زین  نیمه  مییام ،  هک  هنرق  دـنچ  نمزم 

تیعمج بزح و  هناخ .  هشحاف  غارس  دعب  یسکاو ،  غارس  دعب  دور ،  یم  یطایخ  یناملس و  غارـس  درک ،  ریـس  چیودناس  اب  هک  ار  شمکش 
مرحم و رد  نامه  هدشن  رگا  هدش و  شومارف  هک  مه  بارحم  دجسم و  منک ،  ضرع  هچ  هک  مه  اه  فرح  نیا  پولک و  تسا ،  عونمم  هک 
ار امنیس  هراتس ي  نالف  راوطا  زور  ره  هک  تاعوبطم  نویزیولت و  و  ( 31  . ) دنتسه اهامنیس  اه  نیا  همه ي  ياج  هب  و  تسا .  یفاک  ناضمر 

اتسور اتسور و  زا  دیایب ؟  دیاب  اجک  زا  مدآ  همه  نیا  كاروخ  تقو  نآ  و  دننک !  یم  هیپک  اهرهش  رویغ  یلاها  زا  رفن  نارازه  يور  رس و  رب 
شیخ هتـسکش و  هک  مه  قیمع  هاچ  روتوم  جنپ  هرمن ي  چیپ  هدیباوخ و  هک  اه  تانق  دنا و  هدیرب  رـس  هک  ار  اهواگ  تسا و  هدـش  یلاخ  هک 

و دش . . .  دهاوخن  دراو  رگید  لاس  کی  زا  رتدوز  اه ،  یکدـی  دـهدب ،  هک  مه  شرافـس  یناپمک  هدیـسوپ و  هدز و  گنز  هک  مه  روتکارت 
 : رگید داضت  کی  ایلارتسا !  ياه  مدـنگ  اب  ای  درک  ریـس  اکیرما  ییادـها  کـشخ  ریـش  اـب  دوش  یمن  هک  ار  رهـش  کـی  یلاـها  همه ي  رخآ 

تاـهد و نیمه  بلغا  دوش ،  یم  یلاـخ  تاـهد  هک  نیا  رب  هوـالع  هک  میدـید  هد .  رد  هچ  رهـش و  رد  هچ  دـهاوخ .  یم  تینما  ینیـشنرهش 
رد هدرم  گس  دـنک و  یم  بارخ  ار  رابیوج  درچ و  یم  دـبوک و  یم  ار  هعرزم  هک  لیا  چوک  دـنا .  تـالیا  چوک  ربعم  اهرهـش  زا  يرایـسب 
رد نام  کچوک  ياهرهـش  رد  یتح  ام  هدـش  هک  مه  تلع  نیا  هب  اهنت  و  دـشک .  یم  دوخ  اب  ار  ینماان  ددزد و  یم  غرم  دـنکفا و  یم  تانق 

ییورود و  هیقت ))   )) اب نارگید و  هب  يدامتعا  چـیه  یب  راید  نیا  مدرم  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  و  تاهد .  رد  هک  دـسرب  هچ  میتسین ،  ناـما 
دنلب راوید  هب  زاین  اهرهش  رود  دنلب  راصح  هک  دوب  يراگزور  رگا  دنناهنپ .  هنامز  تافآ  رش  زا  ینامیس  ای  یلگ  هاک  دنلب  ياهراوید  سپ  رد 

 ، اه ناـبایخ  ندـیرب  يارب  يزاوج  وچ  مه  میا  هدرک  بارخ  ار  اهرهـش  هزاورد ي  راـصح و  هک  زورما  درک ،  یم  فرطرب  ار  هناـخ  ره  رود 
تکلمم ام  تکلمم  يدنلب !  ياهراوید  هچ  و  دراد .  يراصح  دوخ  رود  هب  يا  هناخ  ره  راچان  اه ،  نویماک  اهروتکارت و  اهرزودلوب و  ربعم 

رد تسین .  جراخ  ملاع  رد  اهنت  نیا  و  اهرهـش .  رد  ینامیـس  يرجآ و  تاـهد و  رد  یلگ  راوید  تسا .  دـنلب  ياـهراوید  تول و  ياـهریوک 
یب یشیدنا و  جک  ینیبدب و  زا  تسا  يراصح  رد  هتسشن  تسب  یمدآ  ره  تسا .  هدیشک  کلف  هب  رـس  اهراوید ،  نینچ  زین  یمدآ  ره  نورد 

ای تسا  هتخیرگ  بابرا  زا  ای  يدابآ  کی  رد  نکاس  ییاتسور  کی  ای  يرهش  کی  هک  مدرک  هراشا  رگید  فرط  زا  يور .  کت  يدامتعا و 
يدابآ نالف  ای  رهـش  رد  ات  هدیـشک  يرانک  هب  دراد  دوخ  اب  یفخم  یتراغ  موجه و  هک  لیا  هلاس ي  ره  ربعم  زا  ار  دوخ  ای  هدرک  رارف  لیا  زا 

انب ار  نالف  ناکباتا  هلسلس  دیـسر و  تموکح  هب  هک  رگید  لاس  هد  لیا  ناخ  نامه  هک  نآ  زا  لفاغ  دنک .  اپ  تسد و  دوخ  يارب  ینما  ياج 
شتانق هک  ار  اتـسور  نالف  ای  تسا  هدش  هدنهانپ  نآ  رد  وا  هک  ار  يرهـش  ای  يدابآ  مامت  اه ) لآ  هن  اه  لیا  تموکح  هب  دینک  هعجارم   ) داهن

تیطورـشم نامز  رد  ام  ار  اه  لویت  يدـنب  میـسقت  نیرخآ  ون .  زا  يزور  ون ،  زا  زور  دـهد و  یم  ناخ  نـالف  لویت  هب  تسا  هدـش  ریاد  هزاـت 
يرد و هبرد  ینماان و  هک  نآ  بقاوع  راچد  یک  ات  هک  تسا  ملاع  ادـخ  میراد  زونه  هک  نادرگرـس  تالیا  یناـخ و  ناـخ  نیا  اـب  میتشاد و 
رب تسا و  ناـخ  نیرت  گرزب  اـهنت  هن  دوخ  نیـشام  هک  يا  هرود  رد  يا ؟  هرود  هچ  رد  هزاـت  و  میـشاب .  تسا ،  ادرف  زا  يدـیمون  ینیبدـب و 

نامرف و  ار ) یحول  هداس  میوگب  تسا  رتهب  و   ) ار یگداس  دبلط و  یم  ار  يراوید  یب  يزرم و  یب  تینما و  هکلب  هتسشن ،  ناناخ  ناخ  دنـسم 
کی هچ  دش ،  رقتـسم  تاهد  اهرهـش و  رد  دـمآ و  هک  نیـشام  رگید :  داضت  کی  ار .  ادرف  هب  نانیمطا  ار و  يرگید  هب  دامتعا  ار و  يرادرب 
هسیر خرچ  دناباوخ .  یم  ار  هد  بایسآ  دنک .  یم  راک  یب  ار  یلحم  عیانص  رگراک  یفاب ،  هچراپ  هناخراک ي  کی  هچ  يروتوم ،  بایـسآ 
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 ، یلحم یتسد و  عیانص  نیمه  يازا  هب  هک  ام  تقو  نآ  و  دناباوخ .  یم  ار  یلام  دمن  یفاب و  میلگ  یفاب و  یلاق  دنک .  یم  فرصم  یب  ار  اه 
شرف رازاب  ارچ  هک  میناـم  یم  رد  هتـشگ ،  یم  يدودـح  اـت  هک  میا  هتـشاد  یکرازاـب  هویگ ،  راـک و  ملق  یـشاک و  میلگ و  یلاـق و  يازا  هب 

زاب مه  یباسح  دش و  زاب  هک  هد  هب  نیـشام  ياپ  تسا و  قشع  لوا  هزات  هک  نیا  زا  لفاغ  داتفا !  رطخ  هب  شا  یجراخ  تراجت  ارچ  دیباوخ ؟ 
نوچ مه  دندوب .  هدیباوخ  هک  ما  هدـید  ار  دابانگ  نئاق و  نایم  ياه  سآ  داب  همه ي  دوخ  نم  تسا .  شیپ  رد  رگید  ياه  یناماسبان  دـش ، 
يراک رجآ  همه ي  اب  لوفزد  رد  اهنت  و  اه .  يدابآ  تاهد و  هتفر ي  باوخ  هب  ریپ  نانابهگن  وچ  مه  ای  اه  هناسفا  هداتفا ي  راـبتعا  زا  ناوید 
هناسفا هداتفا ي  رابتعا  زا  ناوید  نوچ  مه  دندوب .  هدیباوخ  همه  هک  مدید  ار  بایسآ  دص  هب  کیدزن  شا  هنومن  يزاسرهش  شیابیز و  ياه 

يزاسرهـش شیابیز و  ياه  يراک  رجآ  همه ي  اب  لوفزد  رد  اهنت  و  اـه .  يداـبآ  تاـهد و  هتفر ي  باوخ  هب  ریپ  ناـنابهگن  وچ  مه  اـی  اـه 
ییاتسور ینابش و  داصتقا  میامض  مامت  درک  زاب  هد  هب  اپ  هک  نیـشام  دندوب .  هدیباوخ  همه  هک  مدید  ار  بایـسآ  دص  هب  کیدزن  شا  هنومن 

ياپ اتسور  ناناوج  هنیس ي  تسد و  مشچ و  همه  نیا  ات  رتهب  هچ  و  تسا .  یتسد  یلحم و  تعنص  هچ  ره  ینعی  درک .  دهاوخ  لحمـضم  ار 
ندز مه  هب  اهنت  هن  تاهد  هب  عرازم و  هب  نیشام  ندرک  زاب  اپ  نسح  نیرت  گرزب  دشاب .  نیزم  تیفارـشا  هناخ ي  هک  دوشن  بارخ  یلاق  راد 

هک تسه  مه  نیا  هکلب  یناخ ،  ناخ  یتالیا و  یـشود و  هب  هناـخ  ینیـشن و  چوک  بدا  ندز  مه  هب  تسا و  یتیعر  باـبرا و  مسر  يراـبجا 
ناش يارب  دـناوت  یم  اه ،  نآ  زا  هدـننک  تیامح  يا  همانرب  یحرط و  دوب و  يا  هشقن  رگا  اـی  درب و  یم  نیب  زا  اـی  ار  یلحم  یتسد و  عیاـنص 

دناوت یم  نوچ  دربب ،  الاب  ار  دزم  دناوت  یم  هدننک  تیامح  ياه  همانرب  دوجو  تروص  رد  نوچ  يرت .  شیب  شزرا  دهدب و  يرت  شیب  لوپ 
يودب یگدنز  رازبا  رگید :  داضت  کی  خلا . . .  دنک و  هدرتسگ  ار  هویگ  رازاب  دناوت  یم  نوچ  دنک ،  ادیپ  یتسد  عیانص  يارب  هزات  رادیرخ 

 . سکعلاب ای  دروآ .  یم  مه  يودـب  رکفت  زرط  یلاـق ،  راد ،  هسیر  خرچ  هلاغـساد و  اـت  هتفرگ  یـشوم  غارچ  هویگ و  یـسرک و  شیخ و  زا 
تاشیامرف ( 32  ، ) تفآ يراـمیب و  زا  زیرگ  يارب  دـنب  مشچ  مسلط و  اـعد و  فوـسک ،  فوـسخ و  يارب  ندز  تشت  تاـفارخ ،  هـب  داـقتعا 

نوچ اه .  يدوز  نیا  هب  دینک  نامگ  هن  یلو  دورب .  دـیاب  زین  اهرکفت  زرط  نیا  دـمآ  هک  نیـشام  هتبلا  و  دـنا .  تسد  نیا  زا  همه  هنن ،  موثلک 
تاهد نامه  رد  ای  دـنا .  هدـش  نیـشام  هدـنب ي  دـنا و  هدروآ  موجه  اهرهـش  هب  العف  هک  دنتـسه  يا  هنن  موثلک  یتافارخ و  ياـه  مدآ  نیمه 

 - يزورما تیبرت  اه  مدآ  نیا  ات  مینک .  یمن  هک  دراو  نیـشام  اـب  اـی  میروآ ،  یمن  هک  نامـسآ  زا  مدآ  دـنروتکارت .  رزودـلوب و  هدـننار ي 
یم ار  گراخ ))   )) هک ما  هدید  ار  يرزودـلوب  هدـننار ي  نم  دوخ  تقو  نآ  تسا .  مزال  هسردـم  هرود  کی  مک  تسد  دـننیبب  ینیـشام - 

اهاعد زا  ناماه  ناکد  و  اه .  مسلط  نیا  زا  تسا  رپ  ناماه  یسکات  و  هتخیوآ !  شا  هثجلا  میظع  نیـشام  نامرف  هب  ینابرق  رظن  کی  اب  تفور 
رتسگناک هبترم  کی  ورای  هک  تسا  یطیحم  نینچ  رد  تسام ! ))  شیپ  يزور  رهب  تناما  نیا   )) يدرذگب و زین  نیا  ياهرعش  اه و  نیرفن  و 

همه ي اب  شنهذ و  يدنک  همه ي  اب  هتـسب ،  رمک  نیـشام  تمدخ  هب  هدمآ و  رهـش  هب  يودب  درم  دنز .  یم  ار  کناب  دیآ و  یم  رد  بآ  زا 
درم نیا  دـهدب .  ناشن  لمعلا  سکع  وا  ياپ  هب  اپ  دودـب و  نیـشام  ياـپ  هباـپ  دـیاب  شندوب  يردـق  اـضق و  همه ي  اـب  تاـکرح و  رد  یلبنت 

هب هن  دمهف و  یم  يزیچ  ریدقت  زا  هن  هک  دراد  راک  رـس و  ینیـشام  اب  الاح  روخ ،  يرذن  شتآ  شک و  هقیقع  يریدقت و  هدننک ي  هراختـسا 
شا ههام  ره  ینابرق  یتقو  هک  تسا  نیا  ددرگ .  یم  رتدـنک  شروتوم  ای  دـبنج  یم  رتدوز  شزمرت  وا  ههام ي  ره  یناـبرق  دنفـسوگ  رطاـخ 

ای يرُهرُه  ای  دـیآ  یم  رد  بآ  زا  یناج  زیچ و  همه  ریز  دـنز  یم  دوش و  یم  مامت  شتقاط  وهکی  درک ،  فداصت  یه  دیـشخبن و  يا  هدـیاف 
ساسحا دـبال  ارهاظ  تسا .  نانز  هب  نداد  يدازآ  نآ  تامزلتـسم  اب  یگدز  برغ  تاـبجاو  زا  رگید :  داـضت  کـی  روخ .  زور  خرن  هب  ناـن 

ات دنرادرب  ار  اهدنب  هار  دننک و  وراج  بآ و  میتفگ  هک  میدـنمزاین  تکلمم  یناسنا  يورین  دـصرد  نیا 50  راک  تردـق  هب  هک  میدوب  هدرک 
میدرک تعانق  نیا  هب  طقف  ام  تسا ؟  ناسکی  درم  نز و  قح  لیاسم  مامت  رد  ایآ  میدرک ؟  ار  راک  نیا  روج  هچ  اما  دـسرب !  ناوسن  هلفاق ي 

سب نیمه  چیه .  رگید  دعب ؟  و  مینک .  زاب  ناش  يور  هب  ار  سرادم  زا  يا  هدع  رد  و  میرادرب .  ناشرس  زا  ار  باجح  کنگد  برض  هب  هک 
تـسا اـه  تدـم  هک  مه  سلجم  یگدـنیامن  يءار و  دـهدب - دـناوت  یمن  هک  مه  تداهـش  دـیآ -  یمنرب  نز  زا  هک  تواـضق  تسا .  ناـش 

لاـجرلا  . )) تسا درم  يءار  هب  هتـسب  هک  مه  قـالط  تسین .  ییءار  الـصا  و  تسین .  یقح  نآ  رد  ار  اـهدرم  یتح  و  تسا .  هدـش  حـضتفم 
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ار عامتجا  رد  رهاظت  هزاـجا ي  اـهنت  نز  هب  میا ؟  هدرک  هچ  تقیقح  رد  سپ  مینک !  یم  ریـسفت  بوخ  هچ  هک  مه  ار  ءاـسنلا )) یلع  نوماوق 
هب میا ،  هدیـشک  يراـگنلو  هب  تسا  نوخ  لـسن و  هداوناـخ و  تنـس و  ظـفاح  هک  ار  نز  ینعی  ییاـمندوخ .  ینعی  رهاـظت .  طـقف  میا .  هداد 

دوخ هب  ار  هزات  دم  کی  تخیر  زور  ره  دـهدب و  افـص  ار  ور  رـس و  هک  میا .  هتـشاداو  يراب  دـنب و  یب  ییامندوخ و  هب  میا .  هدروآ  هچوک 
ات عون .  نیا  زا  ینانز  دـنمک  رایـسب  زونه  ینعی  ادـبا ؛ یتیـصخش ! ؟  عامتجا  رد  یتیلووسم  يا ،  هفیظو  يراک ،  رخآ  ددرگب .  لو  ددـنبب و 

هـشوگ هرادا ي  تیلو  ؤسم  درم  شود  مه  نز  ات  دوشن و  ناسکی  ناشدزم )  ینعی   ) ناشراک شزرا  درم و  نز و  یعامتجا  تامدـخ  شزرا 
يونعم يدام و  ینعم  هب  تاواسم  ات  و  دریگن ،  هدهع  هب  ار  تسا )  درم  نز و  نایم  كرتشم  یلخاد و  يرما  هک  هناخ  زا  ریغ   ) عامتجا زا  يا 

لیخ هب  ندوزفا  زج  یـضرغ  یفدـه و  چـیه  نیا  زا  سپ  لاـس  ياـه  لاـس  ناـنز  يروص  يدازآ  راـک  رد  اـم  ددرگن ،  رقتـسم  ود  نیا  ناـیم 
 . تساهرهش زا  نخس  نیا  هتبلا  یگدز .  برغ  زا  يرگید  تروص  میرادن .  برغ -  عیانص  لوصحم  کیتام -  ردوپ و  ناگدننک  فرـصم 
هب ار  یگدنز  یلصا  راب  هک  تسا  نرق  ياه  نرق  نز  هد ،  رد  لیا و  رد  هنرگ  تسین و  هار  نآ  رد  ار  نز  هک  تسا  تکلمم  يربهر  زا  نخس 

(33  . ) دراد شود 

مود تمسق 

كالم اهرایعم و  اب  زونه  تکلمم  نیا  یلاها  زا  دصرد   90 تسین :  نآ  هجوتم  مه  سک  چیه  تسا و  هدیچیپ  رایـسب  هک  رگید  داضت  کی 
يرازاب و يرهـش و  راک  بساک  تاـقبط  هفاـضا ي  هب  تسا  اـه  یتاـهد  همه ي  دـصرد  نآ 90  مضرغ  دـننک .  یم  یگدـنز  یبهذـم  ياه 

هیکت اب  طقف  دنراد  هک  يرقف  تبـسن  هب  تاقبط  نیا  دزاس .  یم  ار  تکلمم  مراهچ  موس و  هقبط ي  هچ  نآ  هعومجم ي  ءزج و  نامدختـسم 
ترخآ رد  نید و  رد  دنیوج و  یم  نامسآ  رد  ار  هتفاین  زورما  یتخبشوخ  راچان  و  دنشیوخ .  یناگدنز  لمحت  هب  رداق  یبهذم  تادقتعم  هب 

دننک یم  هبوت  ناضمر  هام  دنتسیا و  یم  زامن  هب  دنـشک و  یم  بآ  ار  ناش  ناهد  اما  دنروخ ،  یم  مه  قرع  یهاگ  ناش .  لاح  هب  اشوخ  و  . 
لها و تسد  دـش ،  مخت  هد  شا  هلاس  ره  مخت  تفه  هک  نیا  ضحم  هب  یتاهد  نـالف  و  دنـشک .  یم  یناـبرق  دوواد  هداز  ماـما  يارب  یتح  و 
ـالبرک و هب  تشاد  دوجو  ناـگیاسمه  اـب  هنـسح ) ! (  طـباور  رگا  و  مق .  هب  مک  تسد  اـی  دور  یم  دهـشم  تراـیز  هب  دریگ و  یم  ار  لاـیع 

چیه نوچ  یتروـص  هب  مادـک  ره  اـهتنم  میراد .  مه  قـح  میرظتنم و  همه  ینعی  دـننامز .  ماـما  رظتنم  مه  همه  و  هکم .  هب  دـش  هک  عیطتـسم 
و ضیعبت !  ناقفخ و  یشک و  قح  تسا و  ملظ  اج  همه  نوچ  تسا ؛  هتساخنرب  دوخ  دهع  لوق و  نیرت  کچوک  يافو  هب  یلجعتـسم  تلود 
نآ 90 مامت  هک  تسا  داقتعا  نیمه  اب  و  دنک .  قد  دسح  زا  زورون  هک  میریگ  یم  ینشج  نانچ  نابعش  هدزناپ  رد  هک  تساه  تلع  نیمه  هب 

 (( هجرف یلاعت  هللا  هلجع  رصع  یلو  ترضح  العا   )) نامز ماما  قح  بصاغ  دنناد و  یم  ملظ  هلمع ي  ار  تلود  تکلمم  رویغ  یلاها  دصرد 
باوج دـنزیرگ و  یم  ناونع  رازه  هب  يریگزابرـس  زا  دـنراذگ و  یم  تلود  رومءام  رـس  هالک  دـنهد و  یمن  تاـیلام  هک  دـنراد  قح  سپ  . 
دورولا دیدج  رومءام  هب  ياچ ))  ناقلزم   )) رویغ یلاها  تاکیربت  زا  تسا  رپ  اه  همانزور  هچرگ  و  دنهد .  یمن  يریگرامآ  چـیه  هب  تسرد 

زج ار و  مرادـناژ  زج  دسانـش .  یمن  تلود  مان  هب  ینامزاس  زگره  يداـبآ  ناـمه  رویغ  یلاـها  زا  مادـک  چـیه  اـما  لاوحا ،  لجـس  هرادا ي 
 ، تسا تلود  مجع  نـیا  و  ( 34 (() دیباوخ دـیابن  مجع  راوید  ریز   )) هک تسا  جـیار  لَثَم  سابعردـنب  رهـشوب و  رد  زونه  و  ار .  روتـسیزنارت 

تلع نیمه  هب  درک .  دـیابن  دامتعا  شتاسـس  ؤم  هب  شرومءام و  هب  دـش و  دـیابن  تلود  رکون  ینعی  دـیآ .  یم  نارهت  زا  هک  تسا  يرومءام 
زا تسا  هدیـشوپ  يدابآ ،  نوریب  هاگترایز  ات  ریگب  هچوکرـس  دجـسم  رذـگریز و  هناخاقـس ي  زا  یبهذـم ،  ياه  نامزاس  مامت  هک  تساـه 
هک رصع  یلو  ترـضح  العا  دوعوم .  يدهم  جرف  راظتنا  میالع  زا  تسا  رپ  و  شراک .  هب  تلود و  هب  دامتعا  مدع  نیا  نوگانوگ  تارهاظت 
 ، تاجانم ناذا و  رد  زامن ،  رد  ظعاو ،  نابز  رب  راوید ،  يالاب  هبیتک ي  رد  مدرم ،  نابز  رد  هجرف !  یلاعت  هللا  لجع  هک  مینک  اعد  یتسار  هب 

یلو تاهجوت  لظ  رد   )) اج همه  اه ،  یـسورع  توعد  تراـک  يـالاب  نابعـش ،  هدزناـپ  نشج  لـصفم  تارهاـظت  رد  ارعـش ،  هدیـصق ي  رد 
اه و هناخزابرـس  اب  دوخ  سرادـم  اـه و  ناـمزاس  اـب  تلود  هک  تسا  مدرم  نیا  يارب  تقو  نآ  تسرد !  اـه  نیا  میرب ،  یم  رـس  هب  رـصع ))
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يریمب وت  هب  مدرم  نیمه  زا  دراد .  يرگید  زاسدوخ  يارب  تسا و  یلم ))  تموکح   )) غلبم شویدار  يانرک  قوب و  اه و  نادنز  اب  شتارادا 
ترافس نیرت  یترق  شیاه  هناخ  ترافس  درورپ ،  یم  روخ  هوشر  اج  همه  دریگ ،  یم  زابرـس  ناشزا  روز  هب  دبلط ،  یم  تایلام  مریمب ،  نم 

پوت تسا و  هدرک  رک  شا  هدنبای  شیازفا  هرازه  هرازه  تاراختفا  زا  ار  کلف  شوگ  و  تسا ،  يرگید  ترـضح  العا  غلبم  تسا ،  اه  هناخ 
هب ار  یهاشنهاش  دورس  هک  نیا  ضحم  هب  یناتسبد  كدوک  ره  داضت ،  نیمه  تلع  هب  تقو  نآ  دشک .  یم  مدرم  خر  هب  میاد  ار  شگنفت  و 

نیمه هب  و  دـهن .  یم  نایـسن  قاط  هب  ار  بهذـم  تفر ،  امنیـس  هک  نیا  ضحم  هب  و  دور ،  یم  شدای  زا  زاـمن  درک  رب  زا  یلم  دورـس  ناونع 
رب ناش  ياپ  دنا .  قلعم  اضف  رد  دنا .  بهذم  يرهره  هن ،  هک  بهذمال  دنا .  بهذم  ام ال  ياه  هدید  ناتـسریبد  دـصرد  هک 90  تسا  تلع 

ياه کمک  هجدوب و  نامزاس و  پلت و  نها و  همه  نیا  اب  لود  هک  دننیب  یم  نوچ  ینامیا ،  چیه  ینیقی ،  چیه  تسین ،  يرارقتـسا  چیه  رس 
هک دننیب  یم  لاح  نیع  رد  تسین و  دشاب ،  اه  هملپید  يراک  یب  هک  یعامتجا  لکشم  نیرت  کچوک  لح  هب  رداق  کنات  پوت و  یجراخ و 
یم اه  يداش  هچ  نابعش  هدزناپ  رد  ارقف و  ناگراچیب و  ناگدنامرد و  لیخ  يارب  تسا  يا  هدنهد  هانپ  ياجلم  هچ  یبهذم  نهک  داقتعا  کی 
دشک یم  شمشچ  هب  امنیس  دناوخ و  یم  نوسفا  مادم  ششوگ  خیب  ویدار  دننام .  یم  رد  هک  تسا  نیا  دننارذگ .  یم  یـشوخ  هچ  دننک و 

دوخ و  درک ؟  رکف  دوش  یم  ردـق  هچ  رگم  و  یبهذـم .  ناـمیا  ياوتحم  تیعقاو  تسه .  مه  رگید  تیعقاو  نآ  اـما  ار ،  نارتهب  اـم  زا  ملاوع 
میورب و سپ  دیاین ؟  رد  تعامج  گنر  هب  و  دوشن ؟  نارگید  لثم  دنکن و  اهر  مه  وا  ارچ  و  دوب ؟  تقیقح  فشک  ددص  رد  ای  دوب ؟  روخ 

گنهرف ورملق  رد  ( 35  . ) تسا تمینغ  مد  نام ،  هدنیآ  هن  نام ،  یگدنز  هن  نام ،  یبهذمال  هن  ادیپ ،  نام  بهذم  هن  میـشاب .  يرهره  همه 
اما تسین .  یفرح  نیا  رد  دنهد .  یم  لیوحت  هراک  یب  هملپید ي  ای  دنزاس  یم  دنمراک  ام  ياه  هسردم  هک  دـنناد  یم  همه  تسا و  روهـشم 

 . دنزاس یم  بآ  رب  شقن  نوچ  مه  ياه  مدآ  دنزاس .  یم  هدز ))  برغ   )) ام ياه  هسردم  هک  نیا  هدنام  هتفگن  تسا و  رت  یـساسا  هچ  نآ 
نیا یلک  حرط  اـم !  گـنهرف  اـم و  سرادـم  رطخ  نیرت  گرزب  تسا  نیا  دـنهد .  یم  لـیوحت  یگدز  برغ  لوبق  يارب  هداـمآ  ياـه  هنیمز 

هک تسا  نیا  مهدب  رکذت  دیاب  العف  هچ  نآ  داد .  مهاوخ  ادج  یلـصف  رد  دیآ ،  یم  رد  ام  يزاس  هدز  برغ  ياه  هناخراک  زا  هک  ار  یمدآ 
 - تسا هدـناسرن  ییاج  هب  تقو  چـیه  ار  ام  یبهذـم ،  یـسایس و  یبوعـش  ياه  تضهن  اـم ،  راد  لـیبس  شیر و  ناـخروم  يءار  فـالخ  رب 

يوفـص هرود ي  رد  هک  دنتـشاذگ  ار  ییانب  لوا  گنـس  دندناسر ،  مه  رگا  و  تسا .  بهذـم  ای  تیلم  رد  هدـننک  ولغ  ياه  تضهن  مضرغ 
ره دـنتفر و  هقرخ  کی  رد  تیناحور -  تنطلـس و  ینعی  بهذـم -  یلم و  تموکح  هک  دوب  ناـمز  نآ  رد  ینعی  دـش .  هتخاـس  شا  هرگنک 

هتـسبرس و  دوب .  اه  هچ  ندش  یگلاپمه  نیا  یلک  یخیرات و  جیاتن  هک  مدرک  هراشا  رتفد  لیاوا  رد  دندروآرد .  تسد  نیتسآ  کی  زا  مادک 
اما دیماجنا .  مالـسا  روهظ  هب  تبقاع  كدزم و  ینام و  مایق  هب  هک  میا  هتـشاد  ار  یعـضو  نینچ  زین  یناساس  هرود ي  رد  ام  هک  دشاب  ناتدای 
زا نامراک  دنراد ،  يا  هناگادج  تاررقم  ننس و  مالس و  تالیکـشت و  مادک  ره  بیقر  ود  نآ  تسا و  هدیرد  دحاو  هقرخ ي  نآ  هک  زورما 

تموکح هک  هدیشک  اج  نآ  هب  شیلصا  بیقر  بهذم و  نایم  قارتفا  راک  زورما  هک  تروص  نیا  هب  تسا .  هدش  رت  بارخ  زین  هرود  ود  نآ 
زج شنایاپ  هک  دـننز  یم  ماگ  یهار  رد  شیپ  زا  رت  شیب  زور  هب  زور  ناگناگیب  هب  هبـشت  رد  رارـصا  اب  یگدز و  برغ  هب  هیکت  اب  نام  ياه 

دوهع هب  دنک و  یم  هیکت  تافارخ  هب  دناوت  یم  ات  شبادآ  تاسیـسءات و  مامت  اب  بهذم  رگید  فرط  زا  و  تسین .  سالفا  طاطحنا و  راوب و 
ییاطسو نورق  ياه  كالم  هب  متسیب  نرق  رد  و  دنک .  یم  تعانق  اه  ناتسروگ  ینابرد  هب  و  درب .  یم  هانپ  نهک  هدیسوپ ي  موسر  یضام و 
تموکح دوش ،  یم  یگنرف  برغ و  ناـماد  هب  تسد  دوـخ  تیبـثت  راـک  رد  یلم  تموـکح  هک  هزادـنا  ناـمه  هب  اـهزور  نیا  دـشیدنا .  یم 

یتقو الصا  و  ( 36  . ) دـیارگ یم  درگن و  یم  بقع  هب  رت  شیب  هچره  دوـخ  ماود  راـک  رد  هداتـسیا ،  لـباقم  فـص  رد  هک  یبهذـم  یلخاد 
کیربت مه  هب  ار  رصع  یلو  ترـضح  العا  دلوت  يداش ،  هب  دنرادن و  وا  نوسفا  هب  شوگ  یلاها  دصرد  هک 90  دنیب  یم  تلود  تموکح و 

ياپ ریز  یتقو  تبـسانم  نیا  هب  دریذپ و  یمن  ار  وا  تسا و  هدرک  بصغ  بهذم  ار  وا  یمـسر  نیوانع  هک  دنیب  یم  یتقو  ینعی  دـنیوگ ؛ یم 
یماظن ياه  کمک  هب  دنک  هیکت  و  دزادنیب .  برغ  نماد  هب  ار  دوخ  رت  شیب  هچ  ره  هک  نیا  زج  درادن  يا  هراچ  دـنیب ،  یم  تسـس  ار  دوخ 

يزور ود  دیاش  ات  ناش .  یـسایس  لاجر  هب  ناشاهربخم و  اه و  همانزور  هب  یگنرف ،  تاعوبطم  هب  اکیرما ،  ییادها  کنات  پوت و  هب  نانآ ، 
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 . دنبوک یم  افخ  رد  ار  یبهذم  یفخم  تموکح  دننک و  یم  غیلبت  ار  یلم  تموکح  هک  تسا  نینچ  نیا  ام  ياه  تلود  دنک .  ماود  رت  شیب 
 . هدنام لحنی  تسا ال  لاس  تسیود  برعلا  طش  دنمریه و  ياوعد  هک  یلاح  رد  دراد ،  ار  نیرحب  دادرتسا  يوعد  مدرم  لافغا  يارب  و  ( 37)

اهدـنبرد رد و  همه ي  نتـسکش  راتـساوخ  تسا .  يزرم  یب  راتـساوخ  نیـشام  متفگ  هک  يا  هرود  رد  يا ؟  هرود  هچ  رد  همه  نـیا  هزاـت  و 
و تسا .  هتـسب  ياه  كرمگ  زاب و  ياهزرم  كرتشم و  ياهرازاب  راتـساوخ  تسا .  اج  همه  زیچ و  همه  ندش  یللملا  نیب  راتـساوخ  تسا . 

تموکح نابیرگ  رد  رـس  ینارود  رد  زاب  ام  دنار .  یم  دهدب ،  ددم  اه  یناپمک  نیزنب  هک  اج  ره  ات  دراد و  تسد  رد  ار  للم  نامزاس  مچرپ 
اب مادـم  تسا و  رتروطق  رتزارد و  همه  نیچ  راوید  زا  ناـمراوید  هب  راوـید  ياـه  هیاـسمه  اـب  ناـم  كرتـشم  ياـهزرم  میا و  هدرک  ورف  یلم 

ساملا و هدننک ي  جارختسا  ياه  یناپمک  میظع  نیشام  هک  میرگید  مه  لاح  زا  ربخ  یب  میا و  هدیرب  سور  یناتسکاپ و  یناغفا و  یقارع و 
دورـس نیا  سرادـم و  نیا  اب  میهاوخ  یم  ام  يا  هرود  نینچ  رد  دـنز !  یم  ریت  اب  نامـسآ  يور  ار  دـلوش )) رماه   ، )) اگناتاک بلق  رد  سم 

غیلبت ار  یلم  تموکح  ییاوقم ،  ياه  مدآ  نیا  هلاس و  دـصناپ  رازه و  ود  نشج  نیا  یماظن و  ياه  کمک  نیا  تینما و  نامزاس  نیا  یلم و 
نیا ات  هک  دـننک  یم  صخـشم  ار  فلتخم  ياه  یناپمک  ورملق  دودـح  طقف  طقف و  ایند  مامت  رد  تادحرـس  هک  يراگزور  نینچ  رد  مینک ! 

اج نیا  زا  و  مویلورتپ ))  شیتیرب   )) و لش ))   )) لام رگید  ياج  نآ  ات  و  مویکاو ))  ینوکوس   )) لام اج  نآ  ات  و  زروتوم )) لارنج   )) لام اج 
هبعلم اهنت  هن  رگا  اه  بهذم  اهداژن و  اه و  نابز  اه و  تلم  رگید  اهزور  نیا  ایرا ! )) رنیم  بیجآ   )) ای نکیرمآ ))  ناپ   )) لام همه  اج  نآ  ات 

نادنمـشناد و املع و  يارب  دـنا  یهاگـشیامزآ  لیاسم  مک  تسد  دیـسر ،  مهاوخ  ناشتمدـخ  هک  دنـشاب  ناسانـش ) ! (  قرـش  تسد  رد  يا 
مه نابز و  مه  نید و  مه  یناغفا  نم و  رگید  اما  دشک .  یمن  هناش  خاش و  متـسیب  نرق  رد  سک  چـیه  لیاسم  نیا  رطاخ  هب  ( 38  . ) ناققحم

ام هک  تسا  تلع  نیا  هب  تسا  نینهآ  راوید  تشپ  هب  ذوـفن  زا  رتراوـشد  قارع  دـنه و  اـب  دـمآ  تفر و  رگا  اـی  میربـخ  یب  مه  لاـح  زا  داژن 
رت هتـسب  هچ  ره  یلم  تادحرـس  میتسه  ام  هک  يراگزور  نینچ  رد  يرگید .  نآ  یتایح  هقطنم ي  یناغفا  میتسه و  یناپمک  نیا  ذوفن  ورملق 
لاچ هایـس  رتذفان ،  هچ  ره  یبهذم  مارح  لالح و  رت و  يدج  هچ  ره  یکزوز  هاش و  ماخ  ياهرورغ  رت و  شیب  هچ  ره  يداژن  ننـس  دـشاب و 

لباقم رد  ای  دشاب ؟  ریذپانذوفن  الوک  یـسپپ  لباقم  رد  هک  دیـسانش  یم  ار  یناماس  زرم و  مادک  هنرگ  و  رتدوگ .  نامدرم  اه و  تلم  نادـنز 
ناسانـش قرـش  لباقم  رد  اـی  نییوره ؟  ياـه  یچقاـچاق  لـباقم  رد  اـی  ودراـب ؟ )) تیژیرب   )) ملیف ربارب  رد  اـی  تفن ؟  نـالالد  دـمآ  تفر و 

ار اه  نآ  نیرت  یکی  نطاب  رهاظ و  نیرت و  نایرع  ینعی  ار ،  اه  ناماس  زرم و  نیا  عون  نیرتهب  دنرامعتسا ؟  یمسر  ياه  لالد  هک  كوکشم 
راـیتخا رد  ار  يزکرم ))  يارحـص   )) ار و داـچ ))  )) ار و نورماـک ))   )) هسنارف هک  تسا  هدوـب  يراـگزور  تسج .  دـیاب  اـقیرفا  رد  زورما  ، 
سیلگنا هسنارف و  هک  زورما  و  ار .  يرگید  تیالو  تاـیالو ،  نیا  زا  مادـک  ره  يولهپ  سیلگنا  و  اـقیرفا .  فلتخم  هطقن ي  هس  رد  هتـشاد ، 

دودح هک  دنا  هتشاذگ  يا  هطقن  نامه  رب  تسرد  ار  دوخ  کلامم  زرم  کی  ره  دنا ،  هداتفا  هار  هب  ییاقیرفا  لقتـسم  ياه  تلود  دنا و  هتفر 
تلود نایم  دنا  هدش  راپ  تل و  قیرط  نیا  هب  هک  ییاقیرفا  ياه  بهذم  اهداژن و  ماوقا و  رایسب  هچ  هدوب و  یجراخ  تلود  نالف  تارمعتـسم 

نایاوشیپ تفن -  تعانـص  ندش  یلم  هزرابم ي  رد  هک  دشاب  نام  همه  رطاخ  هب  دیاش  مرذـگب .  اقیرفا . . . !  یلعف  راتخمدوخ  لقتـسم  ياه 
 ، میوگب هتـسبرس  دـندرک .  هزرابم  ياه  فدـه  دوس  هب  يا  هدافتـسا  هچ  بهذـم ،  یفخم  تموکح  زا  ینعی  یبهذـم ،  حانج  نآ  زا  موق - 

هتفرن هسردم  یماع  ره  یبهذم  نایاوشیپ  کمک  اب  هک  دنهدب  يروط  ار  هزرابم  راک  بیترت  هک  دنتـشاد  ار  روعـش  نیا  هرود  نآ  رد  ناربهر 
گرزب نیا  دیـشک .  یم  هکـشوش  مدرم  يور  هب  داد و  یم  یناپمک  هب  ار  تفن  هک  دنیبب  همکاح  تءایه  نت  رد  ار  ملظ  هلمع ي  دناوتب  يا ، 

یگدز و برغ  زا  یـشان  داـضت  نیرخآ  ناونع  هب  و  ( 39  . ) دنـشاب هتفرگ  هعقاو  نآ  زا  دیاب  ناربهر  نارکفنـشور و  هک  تسا  یـسرد  نیرت 
یمیظع تاقافتا  نام  شوگ  یلامش  خیب  هک  میا  هتفرگ  رارق  ملاع  زا  يا  هطقن  رد  ام  هک  میوگب  هتسبرس  رایـسب  مه  زاب  اهنآ  نیرت  كانرطخ 

هب طقف  میریذـپب  مه  رگا  و  میریذـپب .  اه  نآ  زا  يریثءات  چـیه  دـیابن  زین  ارابجا  مینام و  یم  ربخ  یب  اه  نآ  زا  اراـبجا  اـم  هک  دـهد  یم  خر 
یم ریثءات  تاقافتا  نیا  زا  اکیرما ،  دوخ  يرتمولیک  یـس  دودـح  رد  اـبوک  هک  یلاـح  رد  هعقاو ،  نتخادـنا  بقع  يارب  تسا  رهاـظ  تروص 
یب ام  ياه  تلود  تسا و  میخض  ردق  نیا  ام  ياهزرم  راصح  هک  تسا  تلع  نیا  هب  مه  دیاش  دروخ !  یمن  ناکت  بآ  زا  مه  بآ  دریذپ و 
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رطق زور  هب  زور  تموکح )  لخاد  رد  تسا  یتموکح  راصح و  نآ  لخاد  رد  تسا  يراصح  دوخ  هک   ) بهذـم ینطاـب  تموکح  هب  هجوت 
مه رطخ  نینچ  لابق  رد  دننک  یم  نامگ  دیاش  و  دـننک !  یم  رت  شیب  برغ  زا  یگدـنب  رد  رارـصا  یگدز و  برغ  هب  هیکت  اب  ار  راصح  نیا 
هک یلاح  رد  و  تسا .  ییاطـسو  نورق  ياه  هنیک  اه و  يربخ  یب  اـهدومج و  بصعت و  هلیپ ي  هب  ندرب  هاـنپ  اـم  هراـچ ي  هار  اـهنت  يراوج 
ام ياه  تلود  دوش ،  یم  نییعت  گرزب  ياه  تلود  تارکاذم  زیم  رس  رب  ناهج  ياهزرم  اه و  مچرپ  اه و  تموکح  تشونرـس  زور  هزورما 

ندـیبوک نیع  رد  ام  ياه  تلود  هک  تسا  تلع  نیمه  هب  زین  و  دنـشاب .  اه  یناپمک  زرم  نابـساپ  طقف  هک  نیا  هب  دـنا  هدرک  تعانق  اـج  نیا 
یم مه  زیرم  راد و  جـک  تیناحور  بهذـم و  اب  بلغا  دـنا -  یبیرف  ماوع  جاتحم  نوچ  یبآم -  یگنرف  یبهذـمال و  هب  ندرب  هانپ  بهذـم و 
راوج رد  ام  تسا و  حوبذم  تاکرح  همه  اه  نیا  تروص  ره  هب  دننز .  یم  مه  هکـشخ  سال  شیاه  تیـصخش  یبهذم و  لفاحم  اب  دننک و 

هک مه  يرازه  میریگن ،  ییاج  کـی  زا  ار  یفیک  فـالتخا  نیا  يولج  میهدـن و  ناـمدوخ  هب  یناـکت  لـخاد  رد  رگا  میظع  تاـقافتا  نینچ 
 ، نورد زا  هک  نیا  زا  میراد  زاب  ار  بهذـم  ملاـع  یناـحور  لـفاحم  نتفیرف  اـب  هک  مه  يرازه  دـشاب و  مکحتـسم  ناـم  یلم  روغث  دودـح و 

دهاوخ الاب  بادرم  نیا  بآ  حطـس  طبترم ،  فورظ  هناکدوک ي  رایـسب  نوناق  تلع  هب  يزور  تبقاع  دـناسوپب ،  ار  راـصح  نآ  هدولاـش ي 
نیا زکرم  هک  ما  هدروآ  رتفد  زاغآ  رد  هک  تسین .  دیدهت  باعرا و  زا  نخـس  درب .  دهاوخ  لیـس  ار  نام  یلاشوپ  ياه  خاک  همه ي  دـمآ و 

 . میوگ یم  هتسبرس  هک  دیشخب  یم  تسا .  يرشب  یقرتم  عماوج  اب  یگنهامه  زا  نخس  تسا .  هدش  لقتنم  اجک  هب  دیدهت  باعرا و 

مسلط نتسکش  هار   : 8

مسلط نتسکش  هار 

دیآ شوخ  دیآ  شیپ  هچ  ره  هب  ینعی  یگدارا .  یب  رس  زا  میا و  هداتسیا  کینکت  نیـشام و  ربارب  رد  دشر  لاح  رد  یتلم  ناونع  هب  ام  نونکا 
ار یگدنز  ياهرد  دیاب  ای  مینامب ؟  یقاب  هدننک  فرـصم  طقف  دـیاب  میا  هدوب  نونکات  هک  نانچ  مه  ایآ  درک ؟  نامدـیاب  هچ  میا .  هداد  نت  ، 

کی کی  هب  تسا ؟  شیپ  رد  یموس  هار  اـی  میزیرگب ؟  یبهذـم  یلم و  ننـس  قیتع و  موسر  رعق  هب  میدـنبب و  يژولونکت  نیـشام و  يور  هب 
تسا یهار  نامه  نداد ،  یمتسیب  نرق  ياضق  نیا  هب  نت  فرص  میلـست  هب  ندنام و  نیـشام  هدننک ي  فرـصم  اهنت  میـسرب .  اه  لا  ؤس  نیا 
برغ ناـهد  هب  تسد  راـگزور  هب  یگدز ،  برغ  راـگزور  هب  تسا .  هدـش  یهتنم  یلعف  راـگزور  هب  هک  یهار  مـیا .  هدوـمیپ  نونکاـت  هـک 

 . ون زا  دش  هضارق  هک  اه  نیـشام  میرخب و  ار  ناش  تاعونـصم  هک  یکمک ،  ای  دـنهدب  يرابتعا  راب  کی  لاس  دـنچ  ره  دـنیایب و  هک  ندـنام 
هار نیا  رگا  اما  اه .  یگراکیب  اه و  یگضرع  یب  اه و  یلبنت  اه و  یلهاک  زا  يرایسب  هدنروآرب ي  تسا و  یناسآ  هار  نیا  هک  تسا  تسرد 

 . دوبن يزادـنا  ملق  نینچ  هب  یجایتحا  مک  تسد  دوبن و  سالفا  رطخ  همه  نیا  دوبن و  نامراک  رد  یناـماسبان  همه  نیا  هک  درب  یم  ییاـج  هب 
یم ماگ  لوحت  هار  رد  میتسه و  یتلم  تروص  هب  هک  ام  و  تسا .  هدرکن  نینچ  يا  هرجنز  چیه  میزیرگب ،  دوخ  هلیپ ي  نورد  هب  هک  نیا  اما 

 . میرد یم  نت  زا  ار  نهک  هتـسوپ ي  میراد  هک  تسا  نآ  تلع  هب  میراچد  رکفت  یگدنز و  ياه  كالم  رد  یبارطـضا  نینچ  هب  رگا  مینز و 
ام دشابن و  نینچ  هک  مینک  ضرف  هدنکفا .  نام  مادـنا  رب  هزرل  نینچ  هک  تسا  نیـشام  برق  تشحو  میلوخد .  نذا  ندـناوخ  لوغـشم  راگنا 
هک تسا  نیا  هن  ایآ  دنلاح -  نیا  رد  ناماهاتـسور  رثکا  هک  نانچ  میدرگرب -  تقلخ  ییادتبا  لیاسو  هب  مینامب و  ننـس  دنب  رد  زیمآ  بصعت 

ياه یناپمک  هتم ي  لیب و  رایتخا  رد  ار  تکلمم  یضارا  زا  یمین  يرشب  ياه  هتسد  رگید  اب  عفانم  یگتـسب  مه  داصتقا و  تسایـس و  ربج  هب 
ار ناوراک  رذگ  تسـشن و  هداج  رانک  ناوت  یم  یک  ات  رگم  دنربب ؟  دنرآرد و  دننک و  رفح  دنواکب و  دنیایب و  هک  میا ؟  هتـشاذگ  یجراخ 

یم تسد  دنز و  یم  ندرگ  زونه  هک  دوخ  تیلهاج  هرود ي  ياه  بصعت  نتم  رد  دوعسلا  نبا  یتح  ار ؟  رمع  رذگ  يوج و  رانک  ای  دید ؟ 
نیا ناج  تسین -  نآ  زا  يا  هراچ  هک  موس -  هار  اما  تسا .  هتـسب  مه  فقوت  ای  تشگزاـب  هار  سپ  تسا .  هداد  نیـشام  لوحت  هب  نت  درب ، 

یعیبـط تسا .  ندیـشکراب  نآ  زا  ییاـپراچ  نوچ  مه  تسا .  ندروآ  رد  شیوخ  راـیتخا  هب  ار  نآ  تسا .  ندرک  هشیـش  رد  ار  نیـشام  وـید 
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تخاس و ار  نیشام  دیاب  میرپب .  رترود  هچ  ره  نآ  يرنف  تردق  هب  میتسیاب و  نآ  يور  رب  ات  تسا .  یشرپ  يوکس  ام  يارب  نیشام  هک  تسا 
تسا و ندرب  نیب  زا  ار  رقف  فده  تسین .  فده  تسا و  هلیـسو  نیـشام  نوچ  دش .  دیابن  شراتفرگ  دنام .  تسیابن  شدنب  رد  اما  تشاد . 
شوخ و همه  اه ،  عترم  میتشاد و  اه  هاـگارچ  دوب ،  بسا  اـم  بوکرم  یتقو  نتـشاذگ .  قلخ  همه ي  سرتسد  رد  ار  يونعم  يداـم و  هاـفر 

ناشن اه  بسا  رب  هک  میتشاد  اه  هاگغاد  دعب  و  اهداژن .  نیرت  بیجن  زا  میدرورپ و  یم  نآ  رد  ار  اه  بسا  نیرتابیز  هک  راهب .  هشیمه  زبس و 
ناوراک دعب  و  دننک .  ازودنز  دنرورپب و  دنمارایب و  نآ  رد  اه  بسا  ات  میتشاد  اه  لبطسا  دعب  و  ار .  يرـشب  بحاصت  کلمت و  ناشن  مینزب ، 

و دوش .  هدیزرو  ناویح  تالضع  ات  هیامرو ))  قبـس   )) الثم میتشاد ،  هقباسم  دعب  و  دنریگب .  كدی  اه  نآ  رد  ناماهراپاچ  ات  میتشاد  اهارس 
لکیه یلصا  لکـشت  بسا و  ینینج  بیکرت  رد  رگا  و  وا ؟  تمدخ  دصق  هب  تیرـشب و  زومآ  تسد  تسا  یبسا  زج  هب  يزیچ  نیـشام  رگم 

ام قیرط  نیا  هب  تسا .  هتفهن  نوتسیپ ))   )) و ردنلیس ))  )) نورد رد  دوخ  رـشب  ار  نیـشام  نینج  دوبن ،  یتسد  میا ،  هداز  یمدآ  هک  ار  ام  وا ، 
دعب و  یـشور ؛  یـسالک و  یـشزومآ و  دـعب  لقتـسم و  يداصتقا  ینعی  تسیاب .  نیـشام  تخادرپ  تخاس و  روخ  رد  يداـصتقا  تسخن  ار 

رد نوگانوگ  ياه  تروص  هب  ار  نآ  هک  صـصختم  نارگراک  دـعب  و  دـنزب ؛ نآ  رب  ار  يرـشب  هدارا ي  شقن  دـنک و  مرن  ار  زلف  ات  يا  هروک 
و تاعونـصم ؛  رگید  دننک و  نیـشام  هب  لدب  ار  زلف  نیا  هک  اه  هناخراک  دعب  و  دنزومایب ؛ المع  ار  اهـصصخت  نیا  هک  سرادم  دعب  و  دنرآ ؛

موشب تاییزج  دراو  هک  دیهاوخن  نم  زا  رگید  دنهنب . . .  مدرم  سرتسد  رد  ار  تاعونصم  رگید  نیشام و  ات  تاهد  اهرهش و  زا  يرازاب  دعب 
تسد هتخاس ي  تخاس ،  ار  نآ  دیاب  نیشام  رب  ندش  طلسم  يارب  تسا .  يرما  نینچ  هب  رومءام  تاحفـص  نیا  هن  ما و  هراک  نیا  نم  هن  هک 
سرت ملاوع  زا  بیغ .  ملاوع  زا  دراد و  تالوهجم  زا  يزیچ  دوخ  اب  امتح  دسح ،  دنب  مشچ  مسلط  ای  دشاب  ذیوعت  کی  رگا  یتح  يرگید ، 

یعوـن هب  هکلب  تـسین ؛  نآ  کـلام  ذـیوعت  اـی  مـسلط  نآ  هدـنراد ي  و  دراد .  هـتفهن  دوـخ  رد  يزمر  و  يرـشب .  سرتـسد  زا  نوریب  روآ و 
هب ادابم  هک  تسا  تشحو  بعر و  نیا  رد  هشیمه  درب و  یم  هانپ  نآ  هب  درب و  یم  رـس  هب  شتیامح  لـظ  رد  هک  ارچ  تسا ،  مسلط  كولمم 
وا هب  ار  مسلط  نامه  هک  یکدوک  اما  دشاب . . . !  هدنام  اپ  نییاپ  ادابم  دشاب !  هدید  ار  شگنر  نامـسآ  ادابم  دشاب !  هدش  یمارتحا  یب  مسلط 

هقرو ي رب  هک  دناوخب  تسناوت  رگا  صوصخ  هب  تسیچ و  هک  دید  درک و  شزاب  يزور  يواکجنک  هب  دش و  رت  گرزب  رگا  دـنا ،  هتخیوآ 
دادعا موهفم  تاملک و  ینعم  هب  رگا  زین  تسا و  هدیـشک  اه  حوُّدب  ای  اه و  سودق  ای  هچ  اه و  هراتـس  اه و  عبرم  اه و  ثلثم  هچ  نآ  ینغور 

 ، نیـشام و  دـنام ؟  دـهاوخ  یقاب  شلد  رد  نآ  زا  یبعر  ای  یـسرت  ای  یتمرح  رگید  ایآ  اه -  نآ  ییانعم  یب  یموهفمان و  هب  ای  درب -  یپ  نآ 
لفاغ میناد .  یم  نوصم  رهد  تافآ  رـش  زا  ار  دوخ  شهانپ  رد  میرب و  یم  شتیامح  لظ  رد  ار  دوخ  هک  ناگدز  برغ  ام  يارب  تسا  مسلط 
یمک میوشب -  واکجنک  نامدنـشودب .  نامدـنناسرتب و  اـت  دـنا  هتخیوآ  اـم  یگدـنز  هنیـس ي  هب  نارگید  هک  تسا  یمـسلط  نیا  هک  نیا  زا 

یگداـس نیمه  هب  راـک  رگا  هک  دیـسرپ  ناوـت  یم  هتبلا  میروآ .  تسد  هب  ار  شزار  و  مییاـشگب .  ار  مسلط  نیا  تبقاـع  و  میوـشب -  گرزب 
لمع هب  هشیدـنا  زا  نونکات  مسلط  نیا  شیاشگ  ارچ  تسا  هدیـسر  رگا  ای  و  تسا ؟  هدیـسرن  موق  يـالقع  لـقع  هب  نونکاـت  ارچ  سپ  تسا 

بعر و نآ  هک  نیا  تسخن  دـینزب .  سدـح  ناتدوخ  ار  یقاب  منک .  یم  افتکا  تلع  ود  نایب  هب  لا  ؤس  ود  نیا  باوج  رد  تسا ؟  هدـماینرد 
نیـشام زا  بعر  تسا .  مارتـحا ))   )) و تمرح ))   )) هشیر ي زا  میرحت ))   )) و مارح ))   )) هـک مـیناد  یم  تـسا .  اـم  لد  رد  زوـنه  تـمرح 

یپ نیـشام  زار  هب  تسه  مه  مارح  ندوـشگ ،  ار  نآ  ندز و  تسد  مسلط  هب  تسا  مارح  اـم  يارب  رگا  مسلط .  زا  بعر  نوـچ  مـه  تـسرد 
نینچ راـچد  اـم  هک  تسا  یگدز  برغ  تلع  هب  اـی  تسا  یگدز  برغ  بجوم  بعر  نیمه  هک  تسا  ملاـع  ادـخ  نتخانـش .  ار  نآ  ندرب و 
هنامز رد  زونه  اـم  هک  نیا  هب  مزادرپب  و  شمنک .  اـهر  تسا .  غرم  مخت  غرم و  تیولوا  هییـضق ي  اـج  نیا  میتسه .  تمرح  زا  یـشان  بعر 

ار ینوسفا  ای  دندناوخ  يدرو  دندمآ و  نادزد  هک  میا  هدید  يرد  زرد  زا  ای  میا  هداتـسیا  راوید  سپ  رد  میرب .  یم  رـس  هب  دادغب  دزد  لهچ 
گرزب تسا  زونه  هک  زونه  اما  هتفهن !  هک  اـه  جـنگ  هچ  رد ،  نآ  سپ  رد  و  يرد ،  وچ  مه  تفر .  سپ  يراوید  دـندرک و  رارکت  راـب  هس 

ار ناـمه  راو  یطوط  میا و  هتخومآ  تمحز  هب  ار  نوسفا  تسا .  ندروآرد  ار  نادزد  نآ  نوـسفا  ندـناوخ  يادا  مینک  یم  هک  یتـمه  نیرت 
نآ هسوسو ي  میدرک  اهر  تقو  ره  دـنا !  هدرب  نادـنر  تسا ،  هدوب  راوید  سپ  رد  هک  ار  یجنگ  اما  دور ؛ یم  سپ  مه  راوید  مییوگ و  یم 
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رثا تیفیک  رد و  نآ  تکرح  زار  ات  میدیـشوک  و  دور - ؟  یم  سپ  راوید  نیا  ارچ  هک  میتخادرپ  نیا  هب  طـقف  و  ار -  نوسفا  نآ  ار و  جـنگ 
رارق نیا  زا  ـالعف  اـم  عضو  میا .  هدـش  نیـشام  مسلط  فشک  روخ  رد  میا و  هتفاـی  یملع  شور  هک  تسا  تقو  نآ  میباـیرد ،  ار  نوسفا  نآ 

هک یکدوک  نآ  وچ  مه  تسرد  اما  میزپ ؛  یم  نآ  رد  ار  نام  هرمزور  ياذـغ  یتح  میراد و  تمدـخ  هب  ماش  اـت  حبـص  ار  نیـشام  هک  تسا 
يوید شمیرادنپ .  یم  رـس )) هب  گید   )) میراد و تشحو  نیـشام  زا  دش ،  یم  وید  تشاذگ و  یم  رـس  هب  یگید  ردام  شندناسرت ،  يارب 

 . تسا وا  هاگهانپ  شمرگ  شوغآ  هک  يردام  نامه  دزپ و  یم  نآ  رد  كدوک  هزور ي  ره  كاروخ  هک  یگید  نامه  زا  تسا  یبیکرت  هک 
هک نیا  تلع  هب  ای  یناسنا -  مولع  رگید  ای  یسانش  ناور  ای  دنناوخ  یم  بط  ای  گنرف  رد  ام  نایوجـشناد  رثکا  هک  تسا  بعر  نیا  يازا  هب 
هک میراد  زرواشک  ياه  سدـنهم  رایـسب  هج  هک  تسا  بعر  نیمه  يازا  هب  و  تسین -  نیـسنکت ))   )) ياـضاقت يارب  يا  هنیمز  تکلمم  رد 
 . دنراک هعطاقم  هک  ناسانـش  ندعم  رایـسب  هچ  و  دنا ؛ لک  ریدم  هک  اه  تسیمیـش  رایـسب  هچ  و  ینهر ؛  کناب  رد  دـنا  یـضارا  موقم  نونکا 

مینک یم  هتسخ  یـضایر  یمیـش و  کیزیف و  ياه  هلداعم  لومرف و  هب  ار  مدرم  ياه  هچب  نهذ  رکف و  اه  لاس  سرادم  رد  هک  تسا  تسرد 
زا تسا  ینابنا  يا  هدـید  هسردـم  ره  زغم  میتشادرب و  اه  هدکـشناد  اه و  ناتـسریبد  مامت  همانرب ي  زا  ابیرقت  ار  قالخا  هفـسلف و  تایبدا و  و 

یهاگـشیامزآ چـیه  رد  تسین و  تالداعم  تایـضرف و  لابند  هب  ینیعم  هبرجت ي  چـیه  نوچ  يا ؟  هجیتن  هچ  اما  هلداعم .  نوناق و  لومرف و 
هاگشیامزآ نالف  غارس  يریق ،  كاخ و  گنس و  ره  شجنـس  يارب  میروبجم  زونه  میا .  هدرواین  رد  لمع  هب  ار  يا  هشیدنا  نادرگاش  يارب 

 ، میتسه میا و  هدوب  نیبزیر  نانچ  روتاینیم ،  يزاس و  متاخ  يراـک و  یـشاک  یفاـب و  یلاـق  رد  یلحم ،  ياـهرنه  رد  هک  اـم  میورب !  یگنرف 
دوخ دیدج  نونف  کینکت و  نیشام و  راک  رد  يزابداشگ  نیا  هک  دینک  یمن  رکف  میزابداشگ !  نینچ  نیشام  راک  رد  ارچ  هک  تسا  بجعت 

رت بلاج  و  دیایب ؟  دیاب  تفن  رابتعا  لوپ و  لباقم  رد  ارابجا  هک  ینیـشام  هب  و  میراد ؟  تفن  نداعم  راک  ماود  هب  هک  دـشاب  ینانیمطا  لولعم 
تفن یتکلمم  ام  هک  الاح   )) هلب هک  دـننک .  یم  مه  يزاس ))  يروئت   )) هنیمز نیا  رب  موق  ناربهر  زا  یناسک  ما  هدینـش  هک  تسا  نیا  همه  زا 

؟  مینکفیب رسدرد  هب  ار  نامدوخ  ام  ارچ  دهد ،  یم  صالخا  قبط  رد  ار  داز  یمدآ  ناج  ات  غرم  ریش  زا  تفن  نیا  لباقم  رد  یگنرف  میزیخ و 
ندـمآ رد  هضارق  لمحت  ندرورپ ،  صـصختم  زا  دـشاب  ترابع  هک  شیاـه  يراـتفرگ  نیگنـس و  تعنـص  هناـخراک و  ثادـحا  رـسدرد  هب 

لمع مه  يروج  نیمه  تقیقح  رد  و  خـلا )) . . .  دـعاقت و  همیب و  امرفراک و  رگراک و  ياوعد  اب  نتفر  راجنلک  راـک ،  لوا  رد  تاعونـصم 
ام یگدز  برغ  للع  زا  یکی  تسا  نیمه  و  تسا .  لمع  يانبم  تیالو  نیا  رد  هک  تسا  اه  لاس  دیدج  رایسب  يروئت  نیا  ینعی  مینک .  یم 
راک رد  میقیقد و  یلحم  یلم و  فیرظ  ياهرنه  راک  رد  رگا  دـعب  و  غرم .  مخت  غرم و  ناتـساد  نامه  زاب  نآ .  یـساسا  جـیاتن  زا  یکی  اـی  . 
لمع رد  ار  نف  کی  اه  لاس  ناردپ  هنیس ،  هب  هنیس  یهافش و  تروص  هب  مه  رگا  اهرنه  نآ  راک  رد  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  میتسین ،  نیـشام 
نونف رد  تیبرت  هک  يدح  هب  يرظن ،  یلمع و  يا و  هفرح  تیبرت  هدوب .  راک  رد  يداتـسا  يدرگاش و  اه  لاس  دنا و  هتخومآ  یم  نارـسپ  هب 
تنـس تسا .  هدیـسر  هار  زا  هزات  نیـشام  اما  ددرگ .  یمرب  نایلاس  قمع  هب  هدرک و  ادیپ  عورف  لوصا و  هتفای و  اه  تنـس  دوخ  يارب  فیرظ 

اج هب  هتبلا  یعضو  نینچ  رد  و  تسین .  صخشم  زونه  شا  يدرگاش  يداتسا و  جرادم  تسین .  نآ  يارب  یسالک  شزومآ  تیبرت و  درادن . 
نـالف ناـماد  هب  تسد  دریگ ،  یم  شتآ  ناـش )  تـفن  هاـچ  ینعی   ) ناـم تـفن  هاـچ  رگا  اـی  میزاـس  یم  گرزب  يدـس  رگا  هـک  دـیامن  یم 
دراوم عون  نیا  رد  اهنت  هن  هک  تسا  نیا  رد  فسات  اما  دراد .  ام  زا  شیب  هبرجت  هقباس و  تسا و  هتـشکراک  هک  میوشب  یجراـخ  سانـشراک 

دنق هناخراک ي  کی  ندرک  راوس  يارب  زونه  زین .  رگید  ياهراک  زا  يرایسب  يارب  هکلب  مینک ،  یم  عوجر  یجراخ  سانشراک  هب  ییانثتسا 
هکلب مینک ،  یم  دراو  اکیرما  گنرف و  زا  لامک  مامت و  ار  نیـشام  اهنت  هن  کیتسال ) ! (  شکور  ای  یبات  خـن  ای  یفاب  هچراـپ  اـی  نامیـس  اـی 

ياه قوقح  اب  میروآ .  یم  نیـشام  لابند  هب  سدنهمرـس  سدـنهم و  ات  هتفرگ  هداس  رگراک  زا  یگنرف  لیوط  ضیرع و  هتـسد ي  وراد  کی 
هروک ي ات  دنشاپب  دنزیرب و  هک  مینک  یم  ییاریذپ  ناشیا  زا  هطقن  نالف  رد  لاس  هد  لاس و  راهچ  لاس و  هس  و  دننام .  یموجن  ماقرا  فازگ 

یبجعت مه  نیا  رد  میـشاب  قیقد  رگا  هتبلا  و  دیآرد .  تسد  کی  مشپ  خـن و  ياه  هتـشر  ای  دوش  دیفـس  دـنق  هریـش ي  ای  دوش  نشور  نامیس 
نمض دشورف ،  یم  ام  هب  ار  هناخراک  هک  نآ  نوچ  درادن .  هدیاف  میشاب  هتشاد  مه  رگا  ای  میرادن و  ار  یسک  اه  مدآ  نیا  ياج  هب  ای  تسین . 
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دنـشاب و هدرک  شراوس  وا  دوخ  ناسانـشراک  هک  درک  دهاوخ  نیمـضت  ار  هناخراک  لمع  تحـص  یتقو  هک  تسا  هدناجنگ  شورف  داد  رارق 
ات زاسب  تدوخ  نزب .  ناتـسب  ینز ،  یم  رتهب  تدوخ  وت  رگا  و  هدز !  برغ  هداتفا ي  بقع  داصتقا  ربج  تسا  نیا  هلب  دنـشاب .  هداد  لـیوحت 
هب اـمرگ ،  بونج و  هب  يرفـس  هب  مناـسرب :  ییاون  هب  نیـشام  لاـبند  هب  ار  مسانـشراک  دـیاب  ما  هدـنزاس  هک  نم  و  ینک .  راوـس  مه  تدوـخ 
مود تلع  اما  و  نیـشام !  هدننک ي  فرـصم  يایند  نیا  رد  رت  هدرتسگ  يدید  رتزاب و  یتسد  هب  يا ،  هزات  هبرجت ي  هب  یحیرفت ،  شدرگ و 
نینچ تسین  یـضار  هدنـشورف  میبرغ ،  تاعونـصم  رادیرخ  ات  ام  هک  تسا  نیا  نآ ،  لمکم  ای  تشذـگ  هک  تسا  نیمه  زا  یـشان  دوخ  هک 

 - میا هدننک  فرـصم  طقف  ای  میرادیرخ -  طقف  دتـس  داد و  يایند  نیا  رد  یتقو  ات  ام  هک  نیا  رد  دـهدب .  تسد  زا  ار  یهار  هب  رـس  يرتشم 
دشاب لداعتم  هشیمه  هفرط  کی  تبـسن  نیا  ات  دنک  بترم  روط  هچ  ار  راک  مخ  مچ و  هک  دناد  یم  تسه ،  مه  هدنـشورف  هک  هدنزاس  راچان 

ای دـهدن ) رابتعا  ینعی   ) دـهدن هزاجا  اـم  هب  رگا  دراد  قح  برغ  اـفاصنا  قیرط  نیا  هب  دروخن .  مه  هب  يرتشم  عیاـب و  هطبار ي  نیا  زگره  و 
ار یـسارکومد  يادا  وا  رطاخ  هب  ام  ياه  تموکح  هک  برغ  نیمه  میـشاب  نیـشام  هدنزاس ي  يزور  زین  ام  هک  نیا  زا  دـنک  تعنامم  بترم 

ناش هگن  اپ  رـس  درب ،  یم  دروآ و  یم  ار  ام  ياه  تموکح  هک  برغ  نیمه  دنزاس .  یم  ار  مه  اب  هنادرم  هنانز و  سلاجم  دـنروآ و  یم  رد 
هتفه مادم  شیاهویدار  اه و  همانزور  رد  و  دنک ،  یم  تسرد  ناش  يارب  ناقرـشتسم  هرگنک ي  دراذـگ ،  یم  ناشنالاپ  يالرزیپ  دراد ،  یم 

 ! تسا راکهدب  تخس  هدومرف  اپورا  نوسف  هب  تلم  شوگ  هک  دنا  هدینش  رخآ  دنک ،  یم  ناشدیجمت  فیرعت و  راب  کی  یهام  ای  يا 

زا لقن  هب   1331 هلاس ي 40 -  هد  رد  تادراو  تارداص و  لودج 

لایر هب  نت )   ) نزو هب  رازه )  ) لایر هب  نت )   ) نزو هب  اهلاس  تادراو  تارداـص  نارهت  پاـچ   ( Iran -Almance - 1963 -P . 298)
-5 266/424/5 445/424 622/425/8 764/443 1953-4 39/031/5 236/232 528/831/5 079/354 ( 1331)1952-53 رازه ) )
529/463 1956-7 439/125/9 132/637 726/033/8 873/507 1955-6 015/225/7 236/503 171/288/10 478/490 1954
615/940/7 398/445 1958-9 342/129/25 784/743 922/352/8 641/436 1957-8 288/981/20 876/744 690/930/7
450/593/91 384/551 ( 1340)1961-2 139/657/52 514/913/1 870/359/8 307/446 1960-1 260/458/33 092/986
نیـشام و هـب  رترید  هـچ  ره  اـم  یللملا !  نـیب  داـصتقا  رظن  زا  ینعی  نیـشام  ناگدـنزاس  يداـصتقا  عفاـنم  رظن  زا   707/170/47 234/619/1
و مه !  للم  نامزاس  دوخ  مه ،  وئاف ))  ، )) مه هفاکا ))   )) دنک یم  لمع  دیوگ و  یم  ار  نیمه  زین  وکـسنوی ))  ! )) رتهب میبایب  تسد  کینکت 
هب دـنا  هدرک  روبجم  ار  ام  یناهج  هزوح ي  رد  هک  نیا  زا  دریگ  یم  همـشچرس  هتکن  کی  نیمه  زا  ام  ياه  یناـماسبان  اـه و  یبارخ  همه ي 
هب معا ،  روط  هب  برغ ،  ریغتم  زا  تسا  هدوب  یعبات  ریخا  نرق  هس  ود  نیا  رد  ام  تسایـس  رگا  نیـشام .  ناگدـنزاس  يداصتقا  عفانم  تیاـعر 

هداد تفن  هلءاسم ي  رد  تسد  نیا  زا  یلاثم  منک  یم  نامگ  هدوب .  ریغتم  نامه  داصتقا  عباـت  تدـم  نیا  رد  اـم  داـصتقا  هک  تسا  تلع  نیا 
لـصا نامز  نآ  رد  درک .  ادـیپ  تارداص  رازاب  مه  اـیبول  یتح  هک  قدـصم )  رتکد  تموکح   ) ات 32 لاس 30  ود  یکی  زا  میرذـگب  مشاـب . 

زا ناوت  یم  هشیمه  هک  تسا  یناتساد  نیا  دوب و  اج  هب  هچ  دوب و  تفن  دمآرد  هب  یتشاد  مشچ  چیه  یب  تکلمم  هرادا ي  رب  يداصتقا  یلک 
 . تسه هک  تسا  نیمه  عضو  دنک ،  یم  هک  ییاه  يرورپ  یلیفط  رابتعا  هب  شدمآ و  رد  رابتعا  هب  ددرگ  یم  تفن  خرچ  ات  یلو  تفرگ  رس 

لهچ ـالثم  یلاـس  دزاـس و  یم  باـسح  شدوخ  درب و  یم  شدوخ  دـیالاپ و  یم  شدوخ  دـنک و  یم  جارختـسا  شدوخ  یبرغ  هک  ار  تفن 
ام راچان  دراذگ .  یم  ام  باسح  هب  شدوخ  ياه  کناب  رد  شدوخ  تاعونصم  دیرخ  يارب  يرابتعا  ناونع  هب  ار  ام  مهسلا  قح  هریل  نویلیم 

تسا و اـکیرما  دـصرد  لـهچ  تسیک ؟  شدوـخ ))   )) نیا مینک و  دـیرخ  شدوـخ ))   )) نیمه زا  طـقف  راـبتعا  نآ  يازا  هب  هـک  میروـبجم 
دیاب دـنرب  یم  اهنآ  هک  یتفن  نیا  لباقم  رد  ام  مهلاثما .  يدـنله و  ای  يا  هسنارف  یقبام  عبت و  نم  تسا و  سیلگنا  دـصرد  لهچ  شراـمقا ، 
نیا ناقزم !  یشاقن و  بدا و  یسانش و  هجهل  رد  صصختم  نیشام ؛  صصختم  لابند  هب  صصختم و  نیـشام  لابند  هب  مینک و  دراو  نیـشام 

زا ایرارنیم )) بیجآ   )) هرهم و چیپ و  میـس و  ات  رزودلوب  زا  دـنک  یم  دراو  اکیرما  زا  دـهاوخ  یم  هچ  ره  نوسدون ))  نوسیروم   )) هک تسا 
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دوش یم  نایم  نیا  رد  هک  تسا  یلُج  ریز  ياه  هلماعم  رت  بلاج  هسنارف و  زا  زوپورتنآ ))  )) سیلگنا و زا  زاس  هداج  ملوم ))  ناج   )) اـیلاتیا و
رد اجک ؟  و  تسا .  لوغـشم  روج  نیمه  تسین و  هک  نک  لِو  یلو  هتفر ؛  هدرک و  عمج  ار  شطاسب  هدروآ و  الاب  حاـضتفا  ملوم ))  ناـج  ))

نیا سییر  و  ( 40) دنک یم  تاغیلبت  روج  نیمه  درک ،  زاب  تیالو  نیا  هب  ار  وا  ياپ  هک  يا  همانرب  نامزاس  سییر  يارب  و  میات ))   )) هلجم ي
ینتـشاد و تسود  ابرلد و  رایـسب  مدآ  کی  ناد و  یـسراف  یـسیلگنا و  قرـشتسم  يروا ))  رتیپ   )) ترـضح دوب ؟  هک  نارهت  رد  ملوم  ناـج 
 . مدنیبب دوب ،  هتساوخ  ناتسمز 1341  شندید .  متفر  جیربمک ))   )) رد ناگیشیم ! ))   )) و جیربمک ))   )) هاگشناد رد  هیقرش !  هنسلا ي  ملعم 

شغارس متفر  ملغب و  ریز  مدز  ار  رتفد  نیمه  لوا  پاچ  زا  هخسن  کی  همانرب .  وزج  دوب  هتـشاذگ  ار  شرادید  راد  نامهم  هردخم ي  ایلع  و 
 (( نوارب دراودا   )) هک نوارب ))  دراودا   ! )) ترـضح یناد  یم  متفگ :  شهب  بلاطم  رگید  نمـض  ییاریذپ و  نخـس و  فرح و  امرفب و  هک 

زا و  ما ))  هدوب  ریقف  نم  دنمتورث و  تسا و  هدوب  راد  لوپ  وا   )) هک دمآ  رد  تفرگ و  شا  هیرگ  دشن . . . !  ملوم  ناج  سییر  نارهت  رد  دـش 
نردم ناریا   )) مسا هب  هتشون  یباتک  یگزات  مدآ  نیمه  تقو  نآ  دنا .  کچوک  هزادنا  کی  هب  ایند  مامت  رد  اه  مدآ  مدید  هک  اه  فرح  نیا 

 . دـندرک شفیقوت  اضق  رب  تسد  هک  یگدز  برغ  يرامیب  هرابرد ي  هدـمآ  رد  یباتک  اریخا   : )) هدـش فرط  ام  اـب  يروج  نیا  نآ  رد  و  (( 
تسا هداد  ناشن  خیرات  اما  دنـشاب  یتیلقا  هدرک  لیـصحت  نایناریا  نایم  رد  دیاش  دننک ،  یم  رکف  باتک  نیا  هدنـسیون ي  لثم  هک  ییاه  مدآ 

نیا تارـضح  هلب  تفرگ )) .  هدـیدن  الماک  ناوت  یمن  دـشاب  کچوک  زاغآ  رد  هک  مه  هچ  رگ  ناریا  رد  ار  يرکفنـشور  تضهن  چـیه  هک 
گنهرف رشن  يارب  دننک  یم  نآ  نیا و  هب  ییاه  کمک  یگنهرف و  دنراد  ییاهداینب  رلفکار  دروف و  ياه  یناپمک  ای  دنروما  بظاوم  يروج 

هیکت هچ  دینیبب  دیورب و  اما  دزاس  یم  زاریش  رد  هاگشناد  ناتسرامیب و  دتفا و  یم  هار  ناریا ))  داینب   )) اه لوپ  نیمه  هب  هیکت  اب  بوخ  رایـسب 
هچ تسا و  يزیرگنا  ناش  تایبدا  هدکـشناد ي  یمـسر  نابز  يدعـس ،  ظفاح و  شوگ  لغب  هنوگچ  دـنا و  هتخاـس  تیفارـشا  يارب  یهاـگ 
زا ملق  کی  ار  رکیپ  رد و  ربگید و  گید و  ات  هرهم  چیپ و  زا  هنوگچ  اکیرما و  یعونـصم  ياهرمق  تکرح  رد  هعلاطم  يارب  يا  هناخ  دصر 

رـس و ار  يا  هسردـم  ياه  باتک  ات  نارهت  رد  نیلکنارف ))   )) هب دـنهد  یم  لوپ  رلفکار ))  )) و دروف ))  )) نیمه اـی  دـنا !  هدرک  دراو  اـکیرما 
روط هچ  دـنا و  هدرک  تسرد  یـسرد  باتک  راک  رد  يراصحنا  هچ  دـنا و  هتخاس  یمیظع  یناـپمک  هچ  ( 41  . ) دینیبب دیورب  دـهدب  یناماس 

سدنهم يرافغ و  خرف  نوحیـس و  سدنهم  اب  زورون 1341  رد   ) دابآ زوریف  میدوب  هتفر  ای  دـنا !  هتـسکش  تسا  یلحم  رـشان  هچ  ره  ندرگ 
 . دـنک یم  لابند  ار  شتایرفح  دراد  نمـشریگ ))   )) ترـضح نورزاک  روپاش  رد  میدینـش  يدرگ .  نابایب  هب  زاریـش  نورزاـک و  و  ردـتقم )
 ، نورزاک روپاش  ياه  هبارخ  نامه  رـس  رب  یلو  دادـن .  نام  هار  دوب و  باوخ  دوب  رگا  ای  دوبن  هک  ییوج  سرپ و  یمالـس و  میورب و  میتفگ 

ینعی هچ ؟  ینعی  نیا  دوب و  اه  نیـشام  سانجا و  اهرداچ و  رب  شتامالع  تفن و  مویـسرسنک  گنا  اج  همه  دوب و  اـپرب  شهاـگرخ  همیخ و 
رـض هب  دـهاوخ  یم  نمـشریگ  ترـضح  هک  دوش  یم  يروج  نیا  و  تفن !  تعنـص  هدـیاز ي  نورزاک ،  روپاش  یـسانش  ناتـساب  تاـیرفح 

دور و یم  تفن  هک  تسا  بیترت  نیمه  هـب  مرذـگب .  ( . . . 42) ایاضق رگید  تسا و  هدوب  تیحیـسم  هاگیاپ  كراخ  هک  دـنک  تباث  کنگد 
دیاع ناتـسب  هدـب  نیا  عفن  و  باتک .  بدا و  ملیف و  ات  هتفرگ  صـصختم  قرـشتسم و  زا  شتاعرفتم  همه ي  اب  دـیآ  یم  نیـشام  شلباقم  رد 

و تسا )  فاعم  تایلام  زا  دنزادنیب  راک  هب  ناشدوخ  تکلمم  زا  جراخ  هک  يا  هیامرس  ره  دمآ  رد  هک   ) اه یناپمک  دیاع  تسخن  تسیک ؟ 
نیا هب  دینزب . . .  سدح  ناتدوخ  ار  شتیهام  مدرمش  هک  اهنآ  زا  ریغ  دنشاب ؟  اه  هک  هطـساو  ياه  لالد  نیا  هطـساو و  ياه  لالد  دیاع  دعب 
یم لزلزتم  اه  ناتـسب  هدـب  نیمه  لابند  رد  ناـماه  تلود  میراد و  تموکح  میراد و  سلجم  هدـنیامن ي  میراد و  ریزو  اـم  هک  تسا  قیرط 

هب شیارب  ای  دبور  یم  ار  شیاپ  ریز  ای  دنک  یم  يربهر  يروج  نیمه  برغ  ار  نامرادم  تسایـس  دنور و  یم  دنیآ و  یم  اه  هنیباک  دنوش و 
ای سرپدتیانوی ))   )) ای دشاب  رتیور ))  )) ناهد تسد و  هب  رت  شیب  ششوگ  شمشچ و  هک  دراد  قح  ام  یـسایس  لجر  راچان  دناوخ .  یم  هب 

دشاب و رهـش  نآ  رد  ینمجنا  نینچ  رگا  دنجریب .  رهـش  نمجنا  ای  یگنهرف  فده  نویـسیمک  ای  نارهت  یناگرزاب  قاتا  ناهد  هب  ات  میات ))  ))
رادیرخ هشیمه  دـیاب  ام  هک  تسا  نشور  دـندوب  نیـشام  ناگدـنزاس  نارگید  نیا  دوب و  نارگید  تسد  هب  نینچ  نیا  تکلمم  داصتقا  یتقو 

و هدز .  گنز  ای  هتسکش  نیـشام  دوخ  هک  تسا  هدشن  مامت  رزودلوب  روتکارت و  نیـشام و  طسق  زونه  هناتخبـشوخ  میـشاب  دنمزاین  مینامب و 

یگدز زا 72برغ  هحفص 37 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


یم مه  هب  ملاع  ياج  کی  رد  يروج  کـی  تبـسن  نیا  هک  تسا  یتقو  بلاـج  و  ( 43  ) هدرکن تنامـض  لاس  جـنپ  زا  شیب  هک  مه  یناپمک 
ات ود  الثم  هک  دیآ  یم  رد  خرـس  بیلـص  يادص  دعب  دـنزاس ،  یم  رتیور  سرپدـتیانوی و  ياهربخم  ار  هدـنورپ  ياه  هگرب  نیتسخن  دروخ . 

دوش فرطرب  هیحان  نآ  زا  الب  هک  دنک  یم  اعد  مور  پاپ  دعب  دندنب ،  یم  رفس  راب  اج  نآ  میقم  ياه  یجراخ  دعب  هدش ،  یمخز  شراتسرپ 
ود ياه  يراگن  هلاقم  هب  دننک  یم  عورش  زمیات )) كرویوین   )) و زمیات ))  )) دعب دروخ ،  یم  مه  هب  كرویوین  ندنل و  سروب  رد  خرن  دعب  ، 

ناگوان دنوش و  یم  ریزارـس  رودزم  نازابرـس  دـعب  و  تسا ،  یـسایس  هطبار ي  عطق  دـعب  و  یلحم ،  لماوع  هب  نداد  ناشن  هاچ  هار و  ولهپ و 
یلم رد  میا :  هدرک  هبرجت  اهراب  ار  اه  نیا  ام  اقیرفا  لحاوس  رد  ای  نیچ  ياهبآ  ای  سراف  جیلخ  رد  ای  دیآ  یم  تکرح  هب  هنارتیدـم  رد  متفه 

یب دایز  نایم  نیا  رد  مه  ام  داصتقا  تسایـس و  هک  داد  دـیاب  فاصنا  اما  مانتیو .  رد  وگنک ،  رد  ابوک ،  رد  زئوس ،  لاـناک  رد  تفن ،  ندـش 
یم هبترم  کی  دـنور و  یم  دـنیآ و  یم  یجراخ  نارواشم  دـننک و  یم  ثحب  دننیـشن و  یم  داصتقا  هدز ي  برغ  ناصـصختم  تسین  هراک 

زا نت  دـنچ  زونه  هک  شترا  يزاس  يرتاب  ای  يزاس  کیتسالپ  هناخراک ي  ای  دوش  یم  حاتتفا  تاـیف  پیج و  ندرک  راوس  هناـخراک ي  ینیب 
گنر و هس  راون  یتافیرـشت و  هچ  یتاراختفا و  هچ  اب  همه  نیا  هزات  دـنرب و  یم  رـس  هب  نادـنز  رد  شیاـه  سیل  تفل و  تباـب  شترا  يارما 

نکشن هباتفآ ي  يرتاب و  تیبد و  تیچ و  یتح  یناپمک  هک  دنک  یمن  فرص  رگید  هک  نیا  تسیچ ؟  رما  عقاو  اما  هاگتـسد .  مد و  یچیق و 
دناوتب رگا  یجراخ ،  یناپمک  هک  نیا  دـعب  دـنک و  رداص  ار  نیگنـس  ياه  نیـشام  طقف  هک  تسوا  دوخ  هفرـص ي  هب  دتـسرفب  اـم  يارب  مه 

لمح يدنب و  هتـسب  جرخ  دهد و  یم  يرت  نازرا  یکرمگ  قوقح  دنک ،  رداص  كدی  رازبا  تروص  هب  ار  نیـشام  کی  هدنکارپ ي  تاعطق 
 . اکیرما ای  اپورا  رد  ات  تسا  رت  نازرا  هک  هتبلا  ناریا  لثم  یتیالو  رد  تاعطق  نامه  ندرک  راوس  دزم  مه  دـعب  دوش و  یم  رت  نازرا  شلقن  و 

دـشر لاح  رد  کلامم  رد  هشیر  یب  هطـساو ي  عیانـص  رگید  يرتاب و  ویدار و  تاـیف و  پیج و  ندرک  راوس  ياـه  هناـخراک  هک  تسا  نیا 
حیحـص یمدق  هن  رگا  تسا  یمدق  مه  نیا  لاح  ره  رد  هدـنام  بقع  تکلمم  کی  يارب  هک  مینکن  شومارف  هتبلا  هتفای و  یمرگ  رازاب  نینچ 
دادـعت هب  دـصرد  دـنچ  لاـسما  هلب  هک  داد  یمـسر  شرازگ  لاـس  ره  رخآ  ناوت  یم  داد و  ناوـت  یم  هک  زپ  نآ ،  اـب  مک  تسد  هدرمـش ،  و 

اه فرح  نیمه  لابند  و  ( 44  ) هدش هدوزفا  یجراخ  يراذگ  هیامرس  هب  دصرد  دنچ  و  یلم ،  يراذگ  هیامرـس  هب  دصرد  دنچ  و  نارگراک ، 
قح اما  تسا .  موادم  یجراخ  نارواشم  دمآ  تفر و  و  میزیر ،  یم  موس  مود و  همانرب ي  حرط  مینک ،  یم  تسرد  اه  (( رانیمس  )) هک تسا 

ریمعت دودـح  رد  تسا  يزیچ  نیـشام  کـی  ندرک  راوس  تروص  ره  هب  و  تسا .  برغ  تعانـص  میامـض  همه  اـه  نیا  دـیهاوخب  ار  بلطم 
 . تسین نیشام  نتخاس  تسین .  تعنص  يراک . 

 ( لایر رازه  هب  ) اه هیامرس  نارگراک  دادعت  یتعنص  ياهدحاو  دادعت  اهناتسا  تایالو و 

رفن ناتـسزوخ 272 3044  لاـیر  رازه  رفن 373/844  هاـشنامرک 366 4062  لاـیر  رازه  رفن 473/902  یبرغ 152 2676  ناـجیابرذآ 
ناسارخ 843 11069 لایر  رازه  رفن 093/682  نامرک 208 1963  لایر  رازه  رفن 831/987/1  سراف 347 4642  لایر  رازه   025/465/1
نارهت 2844 لاـیر  رازه  رفن 010/62  ناتـسیس 89 304  لایر  رازه  رفن 838/842/5  ناهفـصا 899 24006  لایر  رازه  رفن 078/278/3 

لایر رازه  رفن 189/621/4  ناردنزام 883 16504  لایر  رازه  رفن 233/802/2  نالیگ 856 7659  لایر  رازه  رفن 274/297/22   48556
هب نارگراک  تبسن  ینعی  لایر  رازه  رفن 789/513/45  لک 8156 714/130  عمج  لایر  رازه  رفن 363/728  یقرش 393 6229  ناجیابرذآ 
مود همانرب ي  هب  جایتحا  رگا  هک  میشاب  هتشاد  رظن  رد  صوصخ  هب  نویلیم !  لباقم 20  رد  تسا  رفن  رازه  تکلمم 130  تیعمج  لک  عمج 

ناریا رد  یتموکح  هب  یتـقو  اـه  یناـپمک  ناریدـم  ینعی  برغ !  لـلم  یمومع  راـکفا  دروآ و  یم  راـشف  یللملا  نیب  کـناب  تسه و  موس  و 
تـسا تلع  نیا  هب  رت  شیب  دشاب ؛ هتـشاد  رت  عملم  رت و  لیوط  ضیرع و  رت و  نودم  ارهاظ  ياه  همانرب  تموکح  نآ  هک  دنهد  یم  تیاضر 

اهنآ تاعونـصم  زا  رادقم  هچ  هدنریذپ ي  ناریا  رازاب  هدنیآ  هلاس ي  جـنپ  رد  ای  یتآ  هلاس ي  تفه  رد  هک  دـنادب  دـیاب  برغ  تعانـص  هک 
هک میناد  یم  همه  تسا و  هشقن  قبط  تسین .  یخلی  ام  لـثم  هک  اـهنآ  راـک  یـشیاجنگ .  هچ  دراد و  یلمحت  هچ  رادـیرخ  ناونع  هب  تسا و 
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رخآ دـنک و  یم  دـیدشت  تیالو  ناـمه  رد  ار  میژر  رییغت  رطخ  دـهد و  یم  ناـج  ار  يراـک  یب  لوغ  دروآ و  یم  نارحب  یفاـضا  لوصحم 
بابش هحوبحب ي  رد  مه  يدنک  تندیزرپ  تسا و  هدیسرن  یگتسشنزاب  هب  زونه  نلیم  کم  بانج  و  ( 45  . ) دراد اهوزرآ  لگود  ترضح 

دنچ دشودب و  دناوت  یم  ردـق  هچ  موس  همانرب ي  تدـم  رد  ار  مارآ  ریز و  هب  رـس  يرتشم  نیا  هک  دـنادب  دـیاب  برغ  تروص  ره  هب  تسا . 
رب یلصا  رظان  هک  میناد  یم  هزات  و  دتسرفب .  زپدوز  گید  ویدار و  لاچخی و  شیازا  هب  دراد و  هگن  ار  شتفن  مهسلا  قح  زا  رت  شیب  دصرد 
 . صخشم ياه  ضرغ  نیعم و  دصاقم  اب  ( 46) دنا یبرغ  نارواشم  یتعنص  یگنهرف و  ياه  هرواشم  اهرانیمس و  اه و  نویسیمک  نآ  همه ي 

سییر يارب  یتح  وگنک ،  ساـملا  ـالط و  یناـپمک  هک  دیـشکن  نم  خر  هب  ار  وکـسنوی  لـلم و  ناـمزاس  نارواـشم  يرظندـنلب  اـی  یفرط  یب 
الط و ياه  یناپمک  نیمه  عفانم  عفادـم  اـج  نآ  رد  هنوگچ  مرتحم  ناـمزاس  نیا  هک  میدـید  درکن .  درخ  مه  هرت  دـلوشرماه ))  )) ناشدـیقف

هدبز ینعی  دنراد .  تکرش  مه  اه  یناریا  همانرب ،  ياه  نویـسیمک  اهرانیمـس و  نیا  رد  هک  هتبلا  دمآرد .  بآ  زا  سیلگنا  کیژلب و  ساملا 
تکرـش بلغا  اما  دوش ،  یم  یتراسج  رگا  مهاوخ  یم  رذـع  یلیخ  تروص ؟  هچ  هب  اما  ام .  ناـگدز  برغ  هدـبز ي  اـم .  نارکفنـشور  ي 

شیپ يرظن  دننک و  رذگ  رگا  هک  ارچ  دننک .  رذگ  یجاملید  زرم  زا  زگره  منک  یمن  نامگ  همانرب ،  ياهرانیمـس  نیا  رد  یناریا  ناگدننک 
تسایـس و رگا  قیرط  نیا  هب  تفرگ .  دـهاوخ  ناشیا  زا  ار  ناگرزب  اب  تساخرب  تسـشن و  قح  ایناث  تسین و  هتفریذـپ  هک  الوا  دـنهدب  دوخ 

يا هتسد  نآ  ام  نارکفنـشور  بلغا  هک  تسه  مه  لیلد  نیا  هب  تسا  برغ  داصتقا  تسایـس و  يور  هلابند  میدید ،  هک  نانچ  نآ  ام  داصتقا 
ناجاملید یناـسفن  ینادـجو و  تیرومءاـم  نیرت  گرزب  ناونع  هب  لـیلحت و  نیرخآ  رد  دـنا  هدرک  زاـب  اـپ  تکلمم  يربهر  هاگتـسد  هب  هک 

میراد و هروک  هد  ات  دنچ  هک  میناد  یمن  دوخ  ام  رگم  رخآ  دنناشیا .  دصاقم  ارآ و  ناگدـننادرگرب  ناگدـنرازگ و  دـنا .  یبرغ  ناراشتـسم 
هسردـم و یب  ای  داوس  یب  راک و  یب  مدآ  رازه  نیدـنچ  ریاب و  تانق  رازه  دـنچ  زره و  هناخدور ي  ردـق  هچ  تشک و  لـباق  نیمز  ردـق  هچ 
زا یهرگ  یناماد ،  هب  تسد  نیا  شاک  درادن و  ندش  یجراخ  راشتـسم  رواشم و  ناماد  هب  تسد  مد  هب  مد  رگید  هک  نیا  ( 47 ( ؟  تشادهب

نارکفنشور نیمه  هب  هیکت  اب  زورما  میدش .  یم  زاین  یب  نارواشم  ناراشتسم و  لیخ  نیا  زا  هک  دیسر  یم  يزور  شاک  دوشگ  یم  نامراک 
هک دنراد  ار  يراتفر  نامه  زونه  ام  اب  ناراشتـسم ،  هورگ  برغ و  تسایـس  ناگدنیامن  هک  تسا  تموکح  رد  هدرک  تکرـش  هدز ي  برغ 

اهتنم دـشاب .  راوگرزب  ود  نآ  اب  هسیاقم  قیال  ام  هدز ي  برغ  رکفنـشور  رگا  هزات  دنتـشاد .  ریبکریما  کباتا و  اب  سور  سیلگنا و  يارفس 
کباتا و طقف  اه  نارود  نآ  رد  رگا  دنا و  لیخ  لیخ  ناراشتـسم  الاح  دندرک ،  یم  يءار  ياقلا  هک  دندوب  ارفـس  طقف  راگزور  نآ  رد  رگا 
 ، دوخ یقرش  ياه  كالم  تنس و  رمع و  زا  يا  هبرجت  رس  رب  هتسشن  دندوب ،  يا  هدید  ایند  درمریپ  مادک  ره  هک  دندوب  اقلا  فرط  ریبک  ریما 

برغ نارکفنشور  هورگ  یبرغ  ناراشتـسم  ياقلا  فرط  ای  هبحاصم  فرط  الاح  ملاع .  فرط  نیا  بادآ  موسر و  تادقتعم و  ریجنز  رب  اپ  و 
یب هب  طـلغ  هب  ارچ  مناد  یمن  هک  ار  یـساغآ  ازریم  جاـح  هـضرع ي  یتـح  هـن  دـنراد و  ار  ریبـکریما  کـباتا و  سق  سا و  هـن  هـک  دـنا  هدز 

يربـهر اـب  نیـشام و  ریدـقت  هب  هدـش  اـهر  یتـلم  دوش .  یم  تموـکح  یتـلم  رب  هک  تسا  نینچ  نیا  ( 48  . ) تسا هدـش  فورعم  یگـضرع 
اب و  ضوعالب ))   )) ياه کمک  هب  هیکت  اب  موس و  مود و  ياه  هماـنرب  اـه و  سنارفنک  اهرانیمـس و  نیا  تسد  هب  هدز و  برغ  نارکفنـشور 

ناربهر نیا  مینیبب  نونکا  تفر .  نخس  یفاک  هزادنا ي  هب  نیـشام  ریدقت  زا  هطـساو .  هشیر ي  یب  عیانـص  رد  هرخـسم  يراذگ  هیامرـس  نآ 
دناانثتسا هک  ار  اهنآ  دوخ  امـش  یلو  تفر ،  دهاوخ  یلک  مکح  هک  تسا  تسرد  دنتـسه .  یمنج  هنوگچ  هدز  برغ  نارکفنـشور  نیا  موق 

 . دیراذگب رانک 

؟  ملع ریش  ای  ریش ،  تسوپ  رد  يرخ   : 9

تـسرد ای  اضف  رد  قلعم  تسا  يدرگ  هرذ ي  تسا .  اوه  رد  اـپ  تسا  تکلمم  يربهر  هاگتـسد  ياـضعا  زا  يوضع  هک  يا  هدز  برغ  مدآ 
طخ تسین .  ددـجت  تمدـق و  هطبار ي  تسا .  هدـیرب  ار  اه  هطبار  تنـس  گنهرف و  عاـمتجا و  قمع  اـب  بآ .  يور  رب  یکاـشاخ  نوچ  مه 
کی هکلب  تسین .  طخ  کی  رد  يا  هطقن  هدـنیآ .  زا  یکرد  چـیه  یب  هتـشذگ و  اب  هطبار  یب  تسا  يزیچ  تسین .  ون  هنهک و  نایم  یلـصاف 
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هدیسر موق  يربهر  هب  هنوگچ  سپ  دیـسرپ  یم  دبال  قلعم .  هرذ ي  نامه  نیع  اضف .  رد  یتح  ای  يا  هحفـص  يور  رب  تسا  یـضرف  هطقن ي 
هب ملاع و  يوس  نیا  رد  درادـن .  گرزب  ياه  تسایـس  زا  تعباتم  زج  يا  هراچ  هک  یتسایـس  ریدـقت  هب  نیـشام و  ربج  هب  میوگ  یم  تسا ؟ 

نزاـخم عون  نیا  رد  ثداوح  جوـم  دـیآ .  یم  بآ  يور  تسا  رت  کبـس  هچ  ره  هک  تسا  نیا  رب  مسر  زیخ ،  تفن  کـلامم  رد  صوـصخ 
دزادنیب و يرانک  هب  ار  رهوگ  دنک و  سمل  ار  ایرد  فک  هک  درادـن  تردـق  ردـق  نآ  دروآ .  یم  بآ  يور  ار  كاشاخ  سخ و  طقف  یتفن 

هچوک يداع  درم  رب  میراد .  راک  رس و  ثداوح  جوم  هنزو ي  نزو و  یب  نانیشنرس  نیمه  نآ  زا  یشان  ياهدرد  یگدز و  برغ  نیا  رد  ام 
هک قیرط  ره  هب  ینعی  ددرگ .  یم  ینادرگب  هک  قیرط  ره  هب  ار  وا  دـنا .  هتـشونن  وا  رب  یهاـنگ  تسین و  هدینـش  شفرح  تسین و  یجرح  هک 

نییعت يارب  ینعی  تسین  رث  ؤم  دوخ  تشونرس  رد  هچوک  درم  نیا  نوچ  دیهاوخب  ار  شتسار  رگا  الصا  و  ( 49) دریگ یم  لکش  ینک  تیبرت 
راک میـسرپ ؛  یم  یجراخ  نارواشم  ناراشتـسم و  زا  همه  شیاج  هب  مینک و  یمن  وا  اـب  یتروشم  میـسرپ و  یمن  وا  زا  ینخـس  وا  تشونرس 

رـس و شاک  دنا و  هدوب  مه  اکیرما  گنرف و  دـنا ،  هدـناوخ  مه  سرد  یهاگ  هک  میا  هدز  برغ  ناربهر  راتفرگ  نینچ  تسا و  بارخ  نینچ 
هک روط  نیا  تسین و  مه  نینچ  هک  یلاح  رد  دوب .  اه  هدناوخ  سرد  اه و  هتفر  گنرف  نیمه  اب  اهنت  تکلمم ،  يربهر  هاگتـسد  رد  نامراک 

فنـص و ره  زا  هک  تسا  هدـش  نیا  رب  مسر  ملاع ،  يوس  نیا  تایالو  رد  تشذـگ  هچ  نامه  ياضتقا  هب  میوگ  یم  هتـسبرس  منیب و  یم  نم 
ناگدـننادرگ ناناگرزاب  نیرترابتعا  یب  اه .  هدارا  یب  اه .  هراک  یب  اـه .  هدزاو  ینعی  دـنراک .  يور  هب  اـه  (Lumpen  ) نپمول يا  هتسد 

هدیرب وخب  ای  نیرتراخب  یب  دنراد ،  کناب  اه  فارص  نیرت  هتسکشرو  دنگنهرف ،  ناریدم  نایگنهرف  نیرت  هراک  یب  دنتراجت ،  قاتا  رازاب و 
 . دیراذگب رانک  تسا  انثتـسا  ار  هک  ره  دوخ  امـش  هک  متفگ  دـنا .  موق  ناربهر  ناسک  نیرت  هتفاین  هار  دـنا ،  سلجم  ناگدـنیامن  دارفا  نیرت 
قح هک  نآ  اه .  تلاذر  اـه و  لذر  هب  میوگن  رگا  اـه  تیـصخش  یب  هب  تسا ،  اـه  هشیر  یب  هب  نداد  لاـب  رپ و  رب  راـید  نیا  رد  یلک  مکح 
نیا رد  دیاب  یـسک  برغ  زا  تیعبت  مکح  هب  دریگ  یمن  اج  هاگتـسد  نیا  رد  دور ،  یم  تسار  دنیب و  یم  تسرد  دـیوگ و  یم  قح  دراد و 

هب درادن .  كاخ  بآ و  نیا  نیمز  رد  اپ  درادن ،  هشیر  تسین ،  یلوصا  تسین ،  لیصا  هک  تسا ،  نانعلا  لهـس  هک  دسرب  موق  يربهر  هب  اج 
تسین نشور  چیه  شعضو  تلع  نیمه  هب  تسین و  تفس  شیاپ  ریز  دور و  یم  جوم  رس  رب  ام  هدز ي  برغ  ربهر  هک  تسا  تبسانم  نیمه 

عیطم درادـن .  هدارا  دوخ  زا  تسا .  ییاج  رد  مد  ره  تسا .  جـیگ  دریگب .  عضو  دـناوت  یمن  یلکـشم  چـیه  يا و  هلءاسم  چـیه  لباقم  رد  . 
چیه تبـسانم  نیمه  هب  درذگ .  یم  یمرن  قلمت و  هب  اه  هرخـص  نیرت  گرزب  لغب  زا  دتفا .  یمن  رد  زیچ  چـیه  اب  تسا .  هثداح  جوم  نامه 
دشن همانزور  نیا  رد  رانیمس  نآ  رد  دشن  نویسیمک  نیا  رد  يدعب  تلود  تفر ،  تلود  نیا  درادن .  وا  لاح  هب  يرطخ  يا  هثداح  ینارحب و 

ددرگرب و عـضو  هک  مه  يرازه  هک  تسا  نیا  ترازو  تـفرگن .  ترافـس  راـک  هناـخ .  ترازو  نآ  رد  دـشن ،  هرادا  نـیا  رد  نوـیزیولت  رد 
هدز برغ  ربهر  نیا  هتـسشن .  دوخ  ياج  رب  دـحا  هوک  لثم  هک  ینیب  یم  ار  هدز  برغ  ربهر  نامه  زاب  دـنیایب ،  دـنورب و  اه  تموکح  ارهاظ 

هک دناد  یم  دیـشک .  ناوت  یمن  سفن  هک  دناد  یم  درب .  یم  رـس  هب  ملاع  ياجک  هک  دناد  یم  تروص  ره  هب  نوچ  تسه  مه  هاک  ریز  بآ 
اج همه  هک  تسا  نیا  تسا .  تمس  مادک  هب  تردق  هبذج ي  هک  دناد  یم  دشاب ،  هتـشاد  امن  بطق  هک  نآ  یب  تسا و  ییوس  زا  مد  ره  داب 

يارب ناراک و  هعطاقم  هیداحتا ي  رد  سلجم ،  رد  یگنهرف ،  نویـسیمک  رد  تموکح ،  رد  همانزور ،  رد  عامتجا ،  رد  بزح ،  رد  تسه ، 
رس دنکن .  يرخ  هلک  دشاب .  بد  ؤم  راد و  مدرم  دیاب  راچان  دشاب  همه  اب  هک  نیا  يارب  و  دشاب ،  دیاب  همه  اب  راچان  دشاب ،  اج  همه  هک  نیا 

نخـس مه  يدازآ  زا  دـشابن و  عالطا  یب  مه  هفـسلف  زا  ( 50) دسیونب هلاقم  مه  يرگـشاخرپ ))   )) دـض دـشاب  مارآ  دـشاب  هار  هب  اپ  ریز و  هب 
يراک دهدب و  ناشن  یتیـصخش  هک  دوش  یم  تارب  شلد  هب  یهاگ  هدش  هک  مه  ییامن  دوخ  يارب  ای  هدـش  مه  اه  تلع  نیمه  هب  دـیوگب و 

دوش یم  یـسرد  دوخ  نیمه  هزات  هدنامرد و  وا  تسا و  هتـشذگ  راک  زا  راک  دبنجب  دیآ  یم  ات  تسا ،  هثداح  جوم  اب  هارمه  نوچ  اما  دنکب 
هب اما  درادـن  داقتعا  زیچ  چـیه  هب  تسا  بهذـم  يرهره  هدز  برغ  مدآ  دـنکن .  مه  يدوجو  ضرع  نیرت  کـچوک  رگید  راـب  هک  وا  يارب 

دـشاب و شدوخ  تسا  هیوسلا  یلع  شیارب  زیچ  همه  تسا  روخ  زور  خرن  هب  نان  تسا  یطاـقتلا  مدآ  کـی  تسین  داـقتعا  یب  مه  زیچ  چـیه 
هن تیرشب  هب  ای  ادخ  هب  هن  يداقتعا ،  هن  یمارم ،  هن  یکلـسم ،  هن  دراد ،  ینامیا  هن  تسا .  چیه  لپ  دوبن  دوب و  رگید  درذگب ،  لپ  زا  شرخ 
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 . دور یم  مه  دجـسم  هب  یهاگ  تسا .  يرهره  تسین .  مه  بهذمال  یتح  یبهذمال .  بهذم و  دـنب  رد  هن  تسا و  عامتجا  لوحت  دـنب  رد 
هشیمه هتفر  لابتوف  يزاب  ياشامت  هب  هکنیا  لثم  تسرد  تسا .  یچاشامت  طقف  اج  همه  اما  امنیـس .  هب  ای  دور  یم  پولک  هب  هک  روط  نامه 

ای یهاگترایز  رد  یهجوت  اـی  یتسود  گرم  رد  یکـشا  من  هزادـنا ي  هب  یتح  دراذـگ  یمن  هیاـم  شدوخ  زا  تقو  چـیه  تسا .  دوگ  راـنک 
هـشیمه دراد ،  تشحو  شدوخ  زا  نوچ  الـصا  دزیرگ و  یم  ندنام  اهنت  زا  درادن .  تداع  ییاهنت  هب  الـصا  و  ییاهنت .  تاعاس  رد  يرکفت 

بلج دـیما  هک  یـسک  هب  اـما  دـشاب  دـم  نداد  يءار  رگا  صوـصخ  هب  دـشاب و  ییءار  رگا  دـهد .  یم  مه  يءار  هتبلا  تسه .  اـج  هـمه  رد 
هنینءامط اب  نیگنر و  نیگنس و  يونش  یمن  ییارچ  نوچ و  ای  ییاّما  ای  یضارتعا  ای  يدایرف  وا  زا  تقو  چیه  دور .  یم  وا  هب  يرتشیب  تعفنم 

دناد یم  تمینغ  ار  مد  تسا .  بلط  تحار  هدز  برغ  مدآ  دـنز .  یم  اج  نیبشوخ  ار  شدوخ  دـنک و  یم  هیجوت  ار  زیچ  همه  مالک  رد  يا 
هماج و نان و  دنزرف و  مغ   )) قوب دهع  رد  رگا  درادن .  یمغ  چیه  رگید  شزپ ،  رس و  دوب و  بترم  هک  شنیشام  هفـسالف  ریبعت  هب  هتبلا  هن  و 
 . دـسر یمن  یـسک  هب  شدوخ  هب  زج  تسا  مرگ  شدوخ  روخآ  هب  شرـس  هک  وا  توکلم ،  رد  ریـس  زا  تشاد  یم  زاـب  ار  يدعـس  توـق )) 

یمدق ره  نوچ  تسا و  هدرک  باسح  شدوخ  راک  نوچ  و  دزادنا .  یم  الاب  ار  شیاه  هناش  یتحار  هب  و  دشارت .  یمن  شدوخ  يارب  رسدرد 
دشاب ناشمغ  رد  هک  دسر  هچ  درادن ،  نارگید  راک  هب  يراک  دناد ،  یم  يا  هلداعم  هجیتن ي  ار  يراک  ره  دراد و  یمرب  یباسح  يور  زا  ار 

دیاش هدید و  یباتک  هدناوخ و  یـسرد  تروص  ره  هب  نوچ  اما  تسا .  هراک  چـیه  هراک و  همه  درادـن .  صـصخت  الومعم  هدز  برغ  مدآ  . 
هک دعب  اما  هتشاد ،  یـصصخت  يراگزور  مه  دیاش  دنک .  اج  ار  شدوخ  دنزب و  نکرپ  نهد  ياهفرح  یعمج  ره  رد  هک  تسا  دلب  یبتکم ، 
ریپ نیع  تسا  هدز  تسد  مه  رگید  ياهراک  هب  راچان  درک ،  لعن  ار  میرک  رخ  ناوت  یمن  صـصخت  کی  اب  اهنت  تیالو  نیا  رد  تسا  هدـید 
هدز برغ  مدآ  ار ،  شا  یکنز  هلاخ  هتبلا  دنناد و  یم  يرـصتخم  يزیچ  ره  زا  نایلاس  هبرجت ي  رمع و  تشذگ  رثا  رب  هک  هداوناخ  ياه  نز 

نویـسمک درد  هب  دروخب .  مه  نویزیو  هلت  درد  هب  هک  ار .  شزور  باـب  ار .  شا  هدز  برغ  اـهتنم  دراد  یعـالطا  رـصتخم  يزیچ  ره  زا  مه 
تیـصخش هدز  برغ  مدآ  دروخب .  مه  پولک  رد  ینارنخـس  درد  هب  دروخب  مه  ژاریت  رپ  همانزور ي  درد  هب  دروخب  مه  رانیمـس  یگنهرف و 

زیچ و همه  هدـنیامن ي  رت  شیب  دـهد .  یمن  ار  يزیچ  چـیه  يوب  شیاه ،  فرح  شا و  هناخ  شدوخ و  تلاـصا .  یب  تسا  يزیچ  درادـن . 
 . دـشاب ییاـج  همه  هک  نیا  هن  تسا .  ییاـج  چـیه  وا  ادـبا .  ینطو .  ياـیند  ینعی  دـشاب ،  نتیلوپ ))  ومـسوک   )) هکنیا هن  تسا .  سک  همه 

شوخ هک  لاح  نیع  رد  دـنک و  یم  هیقت  درادـن ،  نیمءات  نوچ  هصیـصخ .  زا  یلاـخ  تیـصخش  تیـصخش و  یب  دارفنا  زا  تسا  يا  همغلم 
ار شلد  تقو  چیه  تسا ،  طلسم  ام  راگزور  رب  نظ  ءوس  نوچ  و  درادن .  نانیمطا  دوخ  بطاخم  هب  تسا ،  دروخرب  شوخ  تسا و  فراعت 

صصخت يادف  دارفا  تیـصخش  برغ  رد  رگا  تسا و  سرت  دیایب ،  مشچ  هب  دشاب و  ریگتـسد  دیاش  هک  وا  هصخـشم ي  اهنت  دنک .  یمن  زاب 
مان و یب  زا  سرت  یلوزعم .  زا  سرت  ادرف .  زا  سرت  دراد  سرت  طقف  صـصخت ،  هن  دراد  تیـصخش  هن  هدز  برغ  مدآ  اج  نیا  تسا ؛  هدـش 

نز ( 52  . ) تسا یترق  هدز  برغ  مدآ  ( 51  . ) دنک یم  ینیگنس  شرـس  يور  زغم  ناونع  هب  هک  ینابنا  ندوب  یلاخ  فشک  زا  سرت  یناشن . 
سابل شفک و  هب  دراد  یم  رب  وربا  ریز  یهاگ  یتح  دور .  یم  رو  یلیخ  شزپ  رـس و  هب  دـسر  یم  یلیخ  شدوخ  هب  تسا .  هنیمفا )   ) تفص

هب لاس  ره  شنیـشام  هدمآ .  یگنرف  نوزم ))   )) نالف زا  ای  تسا  هدش  زاب  قرورز  يال  زا  راگنا  هشیمه  دـهد  یم  تیمها  یلیخ  شا  هناخ  و 
ره الاح  یتشه ،  هدیـشوپرس و  هناـخ و  ضوح  تشاد و  نیمزریز  تشاد و  ناویا  يراـگزور  هک  شا  هناـخ  دـیآ و  یم  رد  دـیدج  متـسیس 

ياـه غارچ  زا  رپ  يرــساترس و  گرزب و  ياـه  هرجنپ  اـب  تـسا  اـیرد  راـنک  ياـهالیو  هیبـش  زور  کـی  تـسا .  زیچ  کـی  هـب  هیبـش  يزور 
تسا و گنر  کی  يراوید  ره  رگید  زور  هروبات ))   )) زا رپ  دراد و  قرب  قرز و  تسا .  اه  هراباک  لکـش  زور  کـی  ( 53  (( . ) تنسرولف ))
 ، نویزیولت رگید  هشوگ ي  یتیلدـیف ))  ياه   )) مارگ ویدار  هشوگ  کـی  هدـناشوپ .  ار  حوطـس  همه ي  گـنر ،  همه  زا  ياـه  ثلثم  هپت  هپت 
هک مه  اه  هبمـس  خاروس  رگید  هناخزپشآ و  و  کینوفوئ ))  هرتسا   )) ياهوگدـنلب رگید  هشوگ ي  مناخ ،  رتخد  يارب  وناـیپ  رگید  هشوگ ي 

تاعونصم هدننک ي  فرصم  نیرترادافو  هدز  برغ  مدآ  قیرط  نیا  هب  اه  تروخ  ترخ و  نیا  زا  یقرب و  يوش  تخر  زاگرف و  زا  تسا  رپ 
ور دنک و  یم  قد  هدش  هتسب  تسا ،  هاگریمعت  یسکاو و  یطایخ و  یناملس و  هچ  ره  هک  دنادب  دزیخرب و  حبص  زور  کی  رگا  تسا  یبرغ 
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مدرمـشرب هک  یگنرف  تاعونـصم  همه  نآ  لغاشم و  همه  نیا  دوجو  تسا .  تمـس  مادک  هلبق  دـناد  یمن  هچ  رگ  دـشک .  یم  زارد  هلبق  هب 
لصا و یب  يراـمعم  نینچ  هک  تسوا  رطاـخ  هب  تسا .  رت  يرورـض  يا  هناـخراک  ناتـسرامیب و  دجـسم و  هسردـم و  ره  دوجو  زا  وا  يارب 
تنـسرولف و حـیقو  رون  اب  شیاه  هارراهچ  اهرهـش و  ياه  نابایخ  هک  تسوا  رطاخ  هب  يا .  یبالق  يزاسرهـش  نینچ  و  ( 54  . ) میراد یبسن 

دیآ یم  رد  پاچ  زا  ( 55  (() لد هار   )) مسا هب  مکش  هار  یخابط  باتک  هک  تسوا  رطاخ  هب  تسا .  هدمآ  رد  اه  هاگـشیارآ  تروص  هب  نوئن 
 . دز بل  ناوـت  یمن  الـصا  یمرگ  کـشخ و  ياوـه  نینچ  رد  هـک  تشوـگرپ  هماـخرپ و  ياـه  كاروـخ  هـمه ي  لیـصفت  حرـش و  زا  رپ  ، 

بارخ ار  اهرازاب  قاط  هک  تسوا  رطاخ  هب  و  زاس . . .  گنرف  زوس  زاگ  ياه  هروک  ندرک  فرـصم  يارب  تسا  يزوجم  طقف  هک  ییاهاذغ 
یم هتخاس  ییالویه  نآ  هب  انـس  سلجم  هک  تسوا  رطاـخ  هب  ( 57  . ) دوـش یم  ناریو  تلود  هیکت ي  هک  تسوا  رطاـخ  هب  ( 56  . ) دننک یم 

هزادنا هب  ناشاهدنب  لیسکاو  هب  ناش و  شود  ناش و  هنیس  يور  دنراد و  قرب  قرز و  ردق  نآ  اه  یماظن  رگا  تسا  تسد  نیا  زا  مه  دوش و 
کچوـک ياـیند  رد  هک  درادـن  يراـک  تسا  برغ  ناـهد  تسد و  هب  مشچ  هدز  برغ  مدآ  تسا .  هتخیوآ  سنج  يزارخ  ناـکد  کـی  ي 

بزح پچ  تسار و  تالیامت  نیرت  کچوک  زا  دشاب  تسایـس  لها  اضق  رب  تسد  رگا  درذگ  یم  هچ  قرـش  زا  هشوگ  نیا  رد  ینامدوخ ، 
و میات ))   )) رسفم مسر  مسا و  و  دسانش .  یم  شدوخ  تکلمم  تموکح  يارزو  زا  رتهب  ار  ییاکیرما  ياهروتانـس  دراد و  سیلگنا  رگراک 
درادنپ و یم  ناشرتوگتسار  ریذن  ریـشب  زا  دناد و  یم  رتهب  شا  یناسارخ  هداتفا ي  رود  همع ي  رـسپ  مسر  مسا و  زا  ار  لکینورک ))  زوین  ))
 ، دشاب نخـس  بدا و  لها  رگا  یلخاد و  هدـنیامن ي  ای  رـسفم  ای  رادـم  تسایـس  ره  زا  دـنرترثوم  وا  تکلمم  راک  رد  همه  نیا  نوچ  ارچ ؟ 

تـسا قیقحت  لها  رگا  تفرگ و  قلعت  هک  هب  رزتیلوپ ))  )) و روکنوگ ))  )) ای دوب  هک  لبون  لاسما  هدـنرب ي  دـنادب  هک  تسا  دـنم  هقالع  طقف 
قرـشتسم نالف  هک  تسا  نیا  یپ  رد  طقف  دریگ و  یم  هدیدن  تکلمم  رد  ار  قیقحت  لباق  لیاسم  همه  نیا  دراذـگ و  یم  تسد  يور  تسد 

هدـید هک  اه  همان  نیگنر  یگتفه و  تالجم  لها  تسا و  سانلا  ماوع  زا  رگا  اما  تشون .  هچ  تفگ و  هچ  وا  قیقحت  لباق  لیاسم  هرابرد ي 
اه ناهد  همه ي  یبرع ،  هب  لوقنم  ربخ  کی  اب  نآرق  هیآ ي  کی  اـب  هک  دوب  یتقو  کـی  رگا  تروص  ره  هب  تسا .  جـالح  درم  دـنچ  میا ، 
رد ددنب و  یم  ار  اه  ناهد  همه ي  یگنرف  نالف  زا  هلمج  کی  لقن  باب  ره  رد  الاح  تسـشن ،  یم  شیاجرـس  یفلاخم  ره  دش و  یم  هتـسب 

بنج و هب  ار  ایند  همه ي  هبترم  کی  یبرغ  ناسانـش  هراتـس  نانیب و  لاف  ییوگ  شیپ  هک  تسا  هدیـشک  یحاضتفا  ناـنچ  هب  راـک  هنیمز  نیا 
تـسا هدرک  ناکم  لقن  یگنر  ياه  باتک  هب  ینامـسآ  ياه  باتک  زا  لزنم  یحو  رگید  الاح  دزادنا  یم  تشحو  هب  دروآ و  یم  رد  شوج 

هک تسا  تسرد  یلعج !  ریغ  یلعج و  راـبخا  ناگدـنزاس  گرزب  ياـه  یناـپمک  نیا  خـلاو . . .  سرپدـتیانوی  رتـیور و  ربـخم  ناـهد  هب  اـی 
ناوت یم  یبرغ  یگنرف و  ياه  باتک  رد  طقف  ار  برغ  هفـسلف ي  ساـسا  کـینکت و  يزاـس و  نیـشام  بولـسا  یملع و  شور  اـب  ییانـشآ 

هب لسوتم  دریگب  يربخ  قرـش  لاح  زا  دـهاوخب  هک  مه  یتقو  درادـن ،  برغ  هفـسلف ي  ساـسا  هب  يراـک  هک  هدز  برغ  کـی  اـما  تسج ، 
رب تسا  یلگنا  نیقی  هب  بیرق  لاـمتحا  هب  هک   ) یـسانش قرـش  ثحبم  هدز  برغ  کـلامم  رد  هک  تساـج  نیا  زا  دوـش و  یم  یبرغ  عـجارم 
هب یبرغ  ندمت  لوصا  يوج  تسج و  رد  طقف  هک  نیا  ياج  هب  هدز  برغ  کی  تسا و  ارآ  لوقع و  رب  طلـسم  هدییور )  رامعتـسا  هشیر ي 
ای مالـسا  هفـسلف ي  باب  رد  الثم  دـنک .  یم  نینچ  تسا ،  یبرغ  ریغ  هچ  نآ  يوج  تسج و  رد  طـقف  دـنک ،  عوجر  برغ  عجارم  دانـسا و 

نایم رد  یلم  هیحور ي  هراـبرد ي  اـی  يزنودـنا ،  رد  تاـفارخ  راـشتنا  یگنوگچ  هراـبرد ي  اـی  اهودـنه ،  يرگ  یکوج  بادآ  هراـبرد ي 
یتح هدز  برغ  مدآ  هک  تسا  يروج  نیا  دناد .  یم  كالم  ذخءام و  ار  یبرغ  هتشون ي  طقف  رگید ،  یقرش  عوضوم  ره  رد  و  بارعا . . . 
قرـش پکـسورکیم  ریز  هدرک و  ضرف  یییـش  ار  شدوخ  شدوخ -  تسد  هب  شدوخ -  دسانـش !  یم  ناسانـش  قرـش  ناـبز  زا  ار  شدوخ 

نیا دنک و  یم  هبرجت  دنیب و  یم  دنک و  یم  ساسحا  تسه و  شدوخ  هچ  نآ  هب  هن  دـنک  یم  هیکت  دـنیب ،  یم  وا  هچ  نآ  هب  هداهن و  سانش 
دید هب  شوگ و  هب  سفن و  هب  دامتعا  يراـگنیب و  چـیه  ینادـب و  چـیه  ار  تدوخ  ( 58  . ) تسا یگدز  برغ  تارهاـظت  نیرت  تـشز  رگید 

سانـش قرـش  ناوـنع  هب  هک  يا  هدـنامرد  تسد  هب  ملق  ره  تسد  هب  یهدـب  ار  تدوـخ  ساوـح  همه ي  راـیتخا  یهدـب و  تسد  زا  ار  دوـخ 
رد یبرغ  نالف  مییوگب  رگا  تسا ؟  هدـش  ملع ))   )) لاح هب  ات  یک  زا  یـسانش  قرـش  نیا  مناد  یمن  نم  الـصا  و  هتـشون !  اـی  هتفگ  یمـالک 

یگدز زا 72برغ  هحفص 42 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


زاب تسا  سانش  هعماج  تسا و  سانش  مدرم  مییوگب  رگا  ای  یفرح .  سانش ،  یقیسوم  ای  سانـش  هجهل  ای  تسا  سانـش  نابز  یقرـش  لیاسم 
هب وطسرا  رـصع  رد  رگم  قرـش ؟  ملاع  رد  تایفخ  لک  هب  ملاع  ینعی  هچ ؟  ینعی  معا  روط  هب  سانـش  قرـش  یلو  یفرح .  يدودح ،  ات  مه 
(( وکسنوی  )) هب هتسباو  یسانش  قرش  نیا  هک  تسا  نیا  هزم  شوخ  و  رامعتـسا .  هشیر ي  رب  هدییور  یلگنا  میوگ  یم  ار  نیا  میرب ؟  یم  رس 
هک تسا  اج  نیا  یتخبدب  اه . . .  ناتساد  هچ  ییورب و  ایب و  ییاضعا و  راب و  کی  لاس  راهچ  ای  لاس  ود  يا  هرگنک  دراد و  مه  یتالیکـشت 

تاصخـشم زا  یکی  دوخ  مه  نیا  اـضق  رب  تسد  و   ) دـنراد تسد  ود  ره  بدا ،  تسایـس و  رد  هک  اـهنآ  صوـصخ  هب  اـم ،  رـصاعم  لاـجر 
نیمه هب  و  راد .  لیبس  شیر و  ییابدا  زا  دنتسه  ابدا  زا  بلغا  نارادم  تسایس  هک  تسا  هدز  برغ  کلامم  رد  يرادم  تسایـس  تسایس و 
نیمه ناـگدرک  من  بلغا  دـسیونب ) .  مه  باـتک  دـیاب  ییاوـشیپ  رادـم  تسایـس  ره  ینعی  هدـمآ ،  رد  تسرد  مـه  هیـضق  سکع  تبـسانم 

شدوخ یبرغ  تیالو  رد  نوچ  هک  یقرـشتسم  دنا .  هدوب  داتـسا  نآ  رـضحم  ای  بتکم  درگاش  يراگزور  نوچ  دـنا .  یبرغ  ياه  قرـشتسم 
تمدـخ هب  یقرـش  نابز  کی  نتخومآ  اب  تبـسانم  نیا  هب  هدوب و  هرهب  یب  یقوذ  کینکت و  هفرح و  نف و  ره  زا  هتـشادن و  یـصصخت  چـیه 

هارمه نآ و  لوارق  شیپ  ناونع  هب  ای  گنرف  تخاـس  نیـشام  لاـبند  هب  دـعب  هدـمآ و  رد  دوخ  تکلمم  هجراـخ ي  ترازو  ینلع  اـی  یفخم 
رادافو رادیرخ  نیا  لد  دوشب و  یلد  یلد  مه  يرعش  یگنرف ،  تاعونصم  شورف  نمـض  ات  هدش  رداص  ملاع  يوس  نیا  هب  ینف  ناصـصختم 

اه باتک  اب  میراد  اه  قرشتسم  هک  تسا  يروج  نیا  دز )) !  یم  فرح  بوخ  یسراف  هچ  ینالف  يدینـش ؟  يدید ؟  هلب   )) هک دوشب  شوخ 
هچ یگنرف  قرـشتسم  ینـشام ،  لوحت  هب  زاین  رازاب  مرگ  نیا  رد  تقو  نآ  اه . . .  یناد  یقیـسوم  اه و  یـسانشرعش  تایرفح و  تاعبتت و  و 

خیـش بقانم  رد  ای  دهد  یم  رـصع  ماما  هب  داقتعا  مدع  ای  داقتعا  هرابرد ي  يءار  ای  دسیون ،  یم  اردصالم  رب  حرـش  دـیآ و  یم  دـنک ؟  یم 
میا هدینش  ناوارف  هکلب  دنک ،  یم  دانتسا  اج  ره  رد  يا  هدز  برغ  ره  اهنت  هن  ارآ  نیا  هب  تقو  نآ  دنک .  یم  قیقحت  یلوکشک ،  نیدلا  مشپ 

و لیالراک ))   )) زا لقن  هب  دـنوش ) یم  هتـشاگنا  یگدز  برغ  برغ و  لـباقم  رد  راـصح  نیرخآ  هک   ) مه دـجاسم  رد  اـهربنم و  رـس  رب  هک 
نالف ای  راـک  نـالف  اـی  سک  نـالف  تیناـقح  دانـسا  نیرخآ  ناونع )  هب   ) نارگید و  نوارب ))  دراودا   )) و ونیبوگ ))  )) و نوبول ))  واتـسوگ  ))

هناخ باتک  اب  یتاقیقحت و  یهاگـشناد و  لیاسو  اب  یبرغ  درم  نوچ  هک  مییوگب  رگا  تسا  اج  هب  رایـسب  هتبلا  دنهد .  یم  نخـس  داد  بهذم 
راچان رت و  عیـسو  هاگن  دراد و  رتزاب  تسد  دراد و  یملع  شور  زین  یقرـش  بدا  ای  بهذـم  ای  نابز  تخانـش  رد  یتح  شنامیپ ،  رپ و  ياه 

نوچ دـیاش  زین  و  ار .  یتاـقیقحت  لـیاسو  نآ  هن  دـنراد و  یملع  شور  هن  هک  تسا  حـجرم  اـه  یقرـش  دوخ  يءار  لوق و  رب  شیءار  لوق و 
 ، تسا هدـش  هتـشابنا  ملاع  رـس  نیا  ياه  هناخ  باتک  اه و  هقیتع  راثآ و  تراغ  اب  ملاع  رـس  نآ  ياه  هاگـشناد  اه و  هناخ  باتک  اـه و  هزوم 
ار قرش  عجارم  رت  شیب  تلع  نیا  هب  دراد و  سرتسد  رد  يرت  شیب  لیاسو  زین  یقرش  لیاسم  تخانش  هنیمز ي  رد  ققحم  یبرغ  کی  راچان 

هنازور نان  هالک و  شفک و  دـنب  رد  زونه  نوچ  اـی  تسا  هدیـسرن  ملاوع  نیا  هب  زونه  یقرـش  دوخ  نوچ  دـیاش  تسج و  برغ  رد  دـیاب  زین 
هچ اما  مریگ .  یم  دبال  ار  اهدیاش  نیا  همه ي  نم  و  رگید .  دـیاش  رازه  و  تسا . . .  هدرکن  ار  توسان  توهال و  رد  ثحب  تصرف  تسا و 
؟  ناـبز ود  دـید و  ود  و  مشچ ؟  ود  اـب  اـما  شور  کـی  اـب  ود  ره  و  یبرغ ؟  مه  تسا و  هداد  رظن  یقرـش  مه  هک  يدراوـم  رد  دـییوگ  یم 

حجرم یقرـش  صـصختم  کی  يءار  رب  تروص  ره  هب  یبرغ  ققحم  ای  قرـشتسم  يءار  هدز ،  برغ  مدآ  مشچ  رد  هک  دـینک  یمن  قیدـصت 
هلءاسم ي ناونع  هب  يزیچ  الـصا  تیالو  نیا  رد  هدز  برغ  مدآ  هتکن ،  نیرخآ  ناونع  هب  و  میا .  هدرک  ار  هبرجت  نیا  اهراب  دوخ  ام  تسا ؟ 

دروخ یم  نان  هار  نیمه  زا  طقف  یهاگ  هچ  رگ  تسین و  نآ  رد  وا  داعم  شاعم و  حالـص  نوچ  دـنز  یمن  مد  نآ  زا  دسانـش .  یمن  ار  تفن 
ضحم میلست  تفن  لباقم  رد  ادبا  ییاما !  هن  يا و  هراشا  هن  ینخس ،  هن  یفرح ،  هن  دروآ  یمن  درد  هب  تفن  يوب  هب  ار  شرـس  تقو  چیه  اما 

ملیف و  شواک )  هلجم ي  هب  دینک  عوجر   ) دسیون یم  مه  هلجم  ناش  يارب  دنک .  یم  مه  ار  تفن  یلالد  يراکتمدخ و  دهدب  اپ  رگا  تسا و 
اب تسین .  تسیلآ  هدـیا  تسین .  رورپ  لایخ  هدز  برغ  مدآ  يدـیدن .  يدـید ،  رتش  اما  دـینیبب ، ) ار  اراخ  ناـجرم و  جوم و   ) دزاـس یم  مه 

 . تفن رس  درد  یب  رذگ  ینعی  تیالو  نیا  رد  تیعقاو  دراد و  راک  رس و  تیعقاو 

هتخیر مه  هب  یعامتجا   : 10
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هتخیر مه  هب  یعامتجا   : 10

لوا تمسق 

يداصتقا و رظن  زا  دراد ؟  یتاصخـشم  هچ  مینیبب  ام -  هدز ي  برغ  هعماـج ي  ینعی  دـننک -  یم  شا  هرادا  ناربهر  نیا  هک  يا  هعماـج  اـما 
هعماج ي ینابـش و  داصتقا  زا  يا  همغلم  تسا ،  هتخیر  مهرد  گنهآ و  مهان  ینامزاس  راتفرگ  هنوگچ  ناـم  عاـمتجا  هک  میدـید  یعاـمتجا 
 . میراد مه  اب  ار  همه  لتراک . ))  ای  تسارت   )) هیبش یجراخ ،  يداصتقا  گرزب  ياه  تردـق  هطلـس ي  اب  اپ ،  هزات  ینیـشنرهش  ییاتـسور و 

و دننیـشن .  چوک  ام  تکلمم  یلاها  زا  رفن  مین  نویلیم و  کی  دودح  رد  مک  تسد  زونه  هنهک  ون و  یعامتجا  تاسیـسءات  هدنز ي  هزوم ي 
هس زا  تالیا  هک  دیـسرپ  رابرد  هب  هتـسباو  ریاشع  هرادا ي  عافد و  ترازو  زا  دیاب  هدش  حالـصا  کح و  رامآ  ینعی  تسا  یمـسر  رامآ  نیا 
هب تسا  ناش  هار  رـس  رب  هک  دنتـسه  يدابآ  هچ  ره  بیرخت  لماع  اـما  دنتـسین ،  هتـسباو  نیمز  هب  هک  ( 59) دـنرت شیب  يزیچ  مه  رفن  نویلیم 

نیرت يودب  يوج  تسج و  رد  مامت  لاس  کی  هک  دنا  مسجم  يرد  هبرد  تکالف و  رقف و  ناشدصرد  جـنپ  دون و  دـننارذگ و  یم  یناپوچ 
رد یجراخ  یلخاد و  یسایس  ياه  کیرحت  همه ي  خن  رس  اما  سکعلاب .  قالـشق و  هب  قالیی  زا  دننادرگرـس .  بآ ))   )) ینعی ایند  تامعن 

ار ینماان  عقاو  رد  اما  دنریگ .  یم  جاب  همه  نیا  نآ  يازا  رد  دنتـسود و  هاش  دنا و  تادحرـس  ظفاحم  امـسر  هک  تسا  اهنآ  ياس  ؤر  تسد 
یتبـسانم ره  هب  دـننک و  یم  تکرـش  یتافیرـشت  مسارم  رد  ناشاس  ؤر  دـنراذگ .  یم  اج  هب  تشحو  یبارخ و  دنـشک و  یم  دوخ  لاـبند  هب 

زا زونه  تشاب ))   )) ناخ دزپب .  رـس  رد  اهنآ  ورملق  رد  ار  يدابآ  لاـیخ  هک  ره  يارب  دـنموادم  دـیدهت  اـما  دنتـسرف .  یم  کـیربت  فارگلت 
مویـسرسنک هب  كراخ  هریزج ي  يراذگاو  رد  دوب  تموکح  یعدم  يدوواد  تایح  ناخ  دریگ ،  یم  جاب  ردـق  نالف  یلاس  تفن ،  یناپمک 

هک  ) دزودب مه  هب  ار  نامز  نیمز و  ددرگرب و  ات  تسا  تصرف  رظتنم  تسا و  هتسشن  تخت  هب  سییوس  رد  ییاقـشق  ناخ  تشاد ،  مه  قح  و 
هب دنتکاس ،  اه  يرایتخب  رگا  و  دندوب ) هدرک  ناریو  هچ  اه  یتموکح  ار  ناش  یگدنز  خاک و  دابآ ،  زوریف  رد  هک  میدـید  زورون 41  رد  ام 

 . . . خلاو تینما  نامزاس  تسایر  يروتانس و  دندیسر و  یناقاخلا  برقم  هب  دعب  هب  تیطورشم  دنب  رـس  زا  ناشاه  یلیخ  هک  تسا  تلع  نیا 
هار زا  هن  زگره  میا  هدرک  یم  نونکات  هک  یهار  زا  هن  هتبلا  داد و  ناکـسا  ار  ریاـشع  دـیاب  لوا  تکلمم ،  نیا  رد  يراـک  ره  هب  عورـش  يارب 

دیدـج لیاسو  هیهت ي  رـس و  ره  يارب  تشک  لباق  نیمز  بآ و  نییعت  اب  هدرک  باـسح  یقطنم و  قیقد و  یهار  زا  هکلب  وپاـق .  هتخت  روز و 
ياه هناخ  نامتخاس  رد  تکرش  هب  هلیبق  ره  دارفا  دوخ  نتشاداو  و  اهنآ ،  دیاز  ماشحا  ندیرخ  رابتعا  هب  هلیبق ،  هتـسد و  ره  يارب  يزرواشک 

ياهرداچ كریت  ات  تروص  ره  هب  هتفای . . .  سیـسءات  هزات  هد  ره  يارب  ینف  تاریمعت  یگنهرف و  يرادـهب و  زکارم  سیـسءات  دوخ و  یتآ 
هب سرادم  قاط  ریز  لیا  ياه  هچب  ات  دننکن و  ادـیپ  ییانـشآ  يزرواشک  اب  یلیا  نز  درم و  دوشن و  لدـب  ییاتـسور  ياه  هناخ  یپ  هب  یتالیا 

یعـضو نینچ  رد  تقو  نآ  و  هناکدوک .  تسا  ییاعدا  ای  بیرف  ماوع  تسا  یغورد  ای  تکلمم  نیا  رد  یحالـصا  مدق  ره  دننیـشنن ،  سرد 
دوخ نمزم  يرامیب  رقف و  رد  ات  مینک  اهر  دوخ  لاح  هب  ار  ناشیا  هک  نیا  زا  تسا  ترابع  تـالیا ،  هراـبرد ي  اـم  ياـه  تموکح  تساـیس 

هک میدـید  زین  ناشدوجو !  زا  يرثا  هجیتن  رد  دـنامن و  یقاب  ناشیا  رد  یقمر  رگید  ات  دـنزرلب  مادـم  اه  یلاس  کشخ  لـباقم  رد  دنـسوپب و 
رد هچ  نیا ،  زا  شیپ  ناش  لاوحا  زا  يرصتخم  هک  ییاهاتـسور  نانچ  رد  دنرب و  یم  رـس  هب  اهاتـسور  رد  رویغ  یلاها  دصرد  داتفه  تصش 

دنندش رغال  ندیکت و  لاح  رد  زور  هب  زور  هک  ییاهاتـسور  تشذگ .  ارهز )) كولب  ياه  نیـشن  تات   )) و نازاروا ))   )) رد هچ  رتفد و  نیا 
يرهش شرتسگ  یناطرس .  هدغ ي  کی  دشر  هب  تسرد  متفگ  و  دنشاب .  ندرک  دشر  ندرک و  داب  لاح  رد  زور  هب  زور  اپ  هزات  ياهرهش  ات 
دشاب یلبق  هشقن ي  يور  زا  شبالضاف  نفلت و  هن  شنابایخ و  هچوک و  هن  شقرب و  بآ و  هن  اما  دودب ،  چراق  لثم  نابایب  يوس  ره  زا  هک  ار 
اهرهـش نیا  میروآ و  یم  اهرهـش  نیا  هب  مینَک و  یم  تاهد  نآ  زا  ار  مدرم  درک ؟  هیبشت  ناوت  یم  زیچ  هچ  هب  یناطرـس  دـشر  کی  هب  زج  ، 

چیه هد  رد  اما  یلصف  یمـسوم و  راک  هدش  رگا  تسه ،  يراک  تردن  هب  رهـش  رد  هک  نیا  زج  دنرادن  یقرف  چیه  تاهد  نآ  اب  تقیقح  رد 
زا رتدب  راک  دنیازفا ،  یم  کلام  هدرخ  هقبط ي  هب  دنراد  دنا و  هدروآ  رد  ار  شیزاب  ریخا  لاس  هد  رد  هک  يزیمآ  غورد  لوحت  نیا  اب  تسین 
 . میتشاد یباسح  تیطورـشم  کی  مک  تسد  الاح  میدوب  هدرک  تیوقت  لبق  لاس  تسیود  رگا  ار  کلام  هدرخ  هقبط ي  تسا .  هدش  مه  دب 
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 . تسا هدش  هنهک  نتخاس  کلام  هدرخ  فده  اب  یلعف  تروص  هب  كالما  میسقت  رگید  تسا .  فیتارپ ))  وئوک   )) زا نخـس  رگید  الاح  اما 
دراد و ار  اپ  هدرخ  تیکلام  لمحت  نیشام  هن  دراذگ .  یم  هزیناکم  يزرواشک  ياپ  شیپ  ار  عنام  نیرتگرزب  تروص  نیا  هب  كالما  میـسقت 
 ، تسه ام  رد  هک  یـصاخ  يور  کت  يدارفنا و  هیحور ي  اب  تسا .  دـیدج  يزرواشک  ینیـشام  رازبا  هیهت ي  هب  رداـق  اـپ  هدرخ  کـلام  هن 

 . . . دننک هد  دراو  ار  نیشام  دنراذگب و  هیامرس  دنوشب و  عمج  مه  رود  دوخ  راکتبا  هب  ناییاتـسور  تیرثکا  هک  درک  رواب  ناوت  یمن  زگره 
 (( یگدنز ملع و   )) هلجم ي فلتخم  ياه  هرامش  رد  هک  مراپس  یم  کلم  نیـسح  متـسود  هب  منک و  یم  هاتوک  ار  فرح  نم  دروم  نیا  رد 
رـش ات  تروص  ره  هب  ( 60  . ) هدراذـگ یمومع  راـکفا  سرتـسد  رد  دوخ  عقوم  رد  تسا و  هتخیر  يزرواـشک  رما  يارب  یقیقد  رایـسب  حرط 

ات دش و  دهاوخن  دابآ  اتسور  تسا ،  یقاب  لیا  رذگ  زا  تشحو  ات  تسا و  راک  رد  رهش  هسوسو ي  ات  و  دوشن ،  هدنک  تاهد  رس  زا  يزابرس 
دشاب هتشادن  يزرواشک  ياه  نیشام  تاریمعت  زکرم  کی  اتسور  لهچ  یسره  دنکن و  نشور  ار  اتسور  ياه  هناخ  قرب  دسرن و  هد  هب  هداج 

ریاد کیناکم  شزومآ  سالک  کی  هد  هسردـم ي  ره  راوج  رد  ات  تسا و  کلام  هدرخ  زا  نخـس  ات  دـش و  دـهاوخن  ینیـشام  يزرواشک  ، 
 . دوب دهاوخن  يزیچ  بوشآ  کیرحت و  بیرخت و  لماع  زج  دوش  زاب  اتسور  هب  شیاپ  رگا  تسا و  هبیرغ  ییاتسور  اب  نیـشام  تسا ،  هدشن 

كاروخ زور  هب  زور  دنشرتسگ .  شیور و  لاح  رد  زور  هب  زور  یتلاصا  یب  یگراوق و  یب  هب  هک  یناطرس -  ياهوضع  نیا  اهرهش -  اما  و 
راهچ مادک  ره  دنوش .  یم  رت  تسد  کی  یتشز  یگـشیر و  یب  طاطحنا و  رد  زور  هب  زور  دنبلط و  یم  ار  یبرغ  تاعونـصم  زا  يرت  شیب 

یب نفلت ،  قرب و  بآ و  یب  مه ،  زا  رود  اـه  لـحم  بارخ ،  اـهرازاب  قاـط  نادـیم ،  طـسو  رد  هماـن !  شخب  قبط  يا  همـسجم  اـی  یناـبایخ 
 ، هدش ینعم  یب  اه  هیکت  هتخیر و  هتفوک و  اه  هینیسح  هبورخم و  اهدجـسم  هناخ ،  باتک  تاعامتجا و  زکارم  زا  یلاخ  یعامتجا ،  تامدخ 

کیرحت يارب  يا  هلیـسو  زج  يزیچ  مادک  ره  هک  امنیـس  ات  ود  یکی  اب  الاب  تسد  یهاگـشدرگ و  هن  یهاگـشاب و  هن  راک و  رد  یبزح  هن  و 
هب یکمک  هن  دـنهد و  یم  یـشزومآ  هن  ام  ياهامنیـس  درک  طبر  یب  ننفت  ای  تشک  ناوت  یم  تقو  طقف  اـه  نآ  رد  دنتـسین و  اـضعا  لـفاسا 

رهـش یلاها  زا  کی  ره  ات  تسا  یکلق  طـقف  امنیـس  ره  ملاـع  يوس  نیا  رد  هک  تفگ  ناوت  یم  تءارج  هب  دـنک و  یم  یلاـها  يرکف  لوحت 
یلاها رکف  هدنزاس ي  ( 61  . ) دنوشب رنویلیم  ریام )) نیدـلگ  ورتم   )) یلـصا ناراد  ماهـس  ات  دـنزیرب  نآ  رد  ناموت  هس  ای  ناموت  ود  يا  هتفه 

هب هک  دـننز  یم  ماـگ  یهار  رد  همه  اـه  نیا  اـه و  هماـن  نـیگنر  اـی  تـسا و  یتـموکح  يوـیدار  اـی  دنتـسه  اهامنیـس  نـیا  اـی  اـم  ياـهرهش 
اه و نادمچ  روج و  کی  همه  اه  سابل  مه ،  لثم  همه  اه  هناخ  ندرک  سابرک  کی  هت  رـس و  ار  همه  ینعی  دـماجنا .  یم  مسیمروفنک ))  ))

رگا اـم .  ياـپ  هزاـت  ینیـشنرهش  رطخ  نیرتـگرزب  تسا  نیا  اـهرکفت و  زرط  هـمه  زا  رتدـب  اـهزپ و  رـس و  کـیتسالپ و  ياـه  حدـق  باـق و 
هک تسا  كانرطخ  دـح  نآ  ات  دزاـس ،  یم  ار  نیـشام  هک  یقرتم 2  هعماـج ي  کـی  طیارـش  رد  یگدـنز ،  رد  رکف و  رد  مسیمروفنک ))  ))

هدرب ي ود ،  هوق ي  هب  ار  ام  دراد ،  رطخ  نادنچ  ود  مینیـشام  هدننک ي  فرـصم  اهنت  هک  ام  يارب  درامگ ،  یم  نیـشام  تمدخ  هب  ار  یمدآ 
ام یلو  تسا ؛  نیشام  هلابند ي  بزح  هک  ارچ  دراد .  يربخ  مه  یسارکومد  زا  مک  تسد  نیشام ،  راکتمدخ  یبرغ  کی  دنک .  یم  نیشام 
 . میـسونایقد دهع  عون  زا  یتموکح  راتفرگ  مه  دعب  دنهاک و  یم  زور  هب  زور  سرادم  هک  مه  نام  یبهذم  تاعامتجا  زا  میرادـن  بزح  هک 

دنام و یم  یلصا  هن  رگید  الیواو !  رگید  هک  میوشب  سابرک  کی  هت  رـس و  همه  مییآ و  رد  مه  نیـشام  يراکتمدخ  هب  دشاب  رارق  رگا  سپ 
اکیرمآ هک  اج  نیا  نویزیولت ،  لثم   ) دشاب اه  یناپمک  رایتخا  رد  دـیابن  راکفا  هدـنزاس ي  گرزب  ياه  هاگتـسد  یتکلمم  نینچ  رد  یعرف  هن 

رد تکلمم  کی  رد  تسین ) !  نینهآ  هدرپ ي  تشپ  کـلامم  زا  هک  اـج  نیا  ویدار ،  لـثم   ) اـه تلود  فرح  راـیتخا  رد  هن  زین  و  تسین ) ! 
ناگدنـسیون و یباختنا  ياهاروش  هلیـسو ي  هب  دـشاب و  هعماج  رایتخا  رد  هعماج و  عفن  هب  دـیاب  ییاـه  هاگتـسد  نینچ  اـم  لـثم  دـشر  لاـح 

تیکلام رطخ  زا  همه  هک  هدش  نیا  رب  مسر  تسا  یتدـم  دـعب ،  دوشب .  هرادا  یـصوصخ  یتاغیلبت  ای  يدام  ضرغ  چـیه  یب  نارکفنـشور و 
اهزور نیا  رگید  یـضارا ،  گرزب  تیکلام  هکنیا  زا  لفاغ  لوقنم .  ریغ  گرزب  ياه  تیکلام  رطخ  زا  دـننز .  یم  مد  یـضارا  گرزب  ياه 

تالکشم همه ي  لح  دیلک  طلغ ،  هب  ار  راک  نیا  دنکالما و  میسقت  رکف  رد  همه  نارگید  ات  تکلمم  لوا  صخـش  زا  هک  دنک  یمن  فرص 
تسا و یکناب  تارابتعا  تسا ،  ماهـس  تسا ،  لوپ  تسا ،  لوقنم  گرزب  ياه  تیکلام  تسا  كانرطخ  اهزور  نیا  هچ  نآ  دـنا ،  هدز  اـج 
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تردق دـننک .  یم  ادـیپ  تسد  عیانـص  راک  رد  هک  يدرف  ياه  تردـق  دوش و  یم  هتـشاذگ  هعیدو  هب  جراخ  ياه  کناب  رد  هک  يا  هیامرس 
اهنیا رطخ  رکف  رد  دـننک .  یم  هرادا  ار  یگنهرف  عیانـص  تفگ  ناوتب  رگا  هک  اهنآ  صوصخ  هب  ینطو .  ياه  تسارت  گرزب و  ناراد  ماهس 

تموـکح کـی  ياوـل  ریز  اـم  یـسایس ،  رظن  زا  اـما  ناـش .  ندرک  هزیلایـسوس ))   )) اـی ناـش  ندرک  یلم  يارب  تـخیر  یحرط  دوـب و  دـیاب 
تنیز ناوـنع  هب  تسه  نآ  رد  يدازآ  زا  هک  يدـنب  مـین  رهاوـظ  هـمه ي  اـب  مـیرب .  یم  رـس  هـب  راـب  دـنب و  یب  لاـح  نـیع  رد  هماـکدوخ و 

اب هک  رظن  نیا  زا  رابودنب  یب  و  یقح .  يدازآ و  چیه  يدیما و  چیه  تسین و  شلباقم  رد  يرفم  چیه  هک  رظن  نیا  زا  هماکدوخ  یسلاجملا . 
هب هچ  رگ  هچوک  يوت  يداع  درم  ره  نوچ  دـینیب  یم  هک  نینچ  دز ،  هاچ  رد  يدایرف  ادـص  رـس و  یب  دیـشک و  یکـسفن  ناوت  یم  همه  نیا 

بصعت و زا  یلاخ  انتعا و  یب  مدآ  نامه  زونه  شلد  قمع  رد  دشاب ،  هدش  یچروسناس  ای  دشاب  هدمآ  رد  مه  تموکح  حلـسم  مداخ  سابل 
هب ياو  تسا و  هدـشن  تالیکـشت  تسد  رد  اهنت  هرهم ي  چـیپ و  رجحتم و  کشخ و  نیـشام  ربج  هب  زونه  و  تسا ،  ي  (( درذـگب زین  نیا  ))

ایاـضق ماـمت  رب  نوشق  تیـالو  نیا  رد  تروـص  ره  هب  میهدـب !  تسد  زا  زین  ار  تیودـب  یگدـنام و  بقع  ناـحجر  نیرخآ  نیا  هک  يزور 
دصرد رهاظ 30  رد  امـسر و  تکلمم ،  يایازم  مامت  زا  لوا  هدنرب ي  هدافتـسا  تسا و  عاضوا  همه ي  رخآ  هدننک ي  نییعت  تسا و  طلـسم 

همه ي رب  هوـالع  دوش  یم  یماـظتنا  ياوـق  يراد  هگن  فرـص  تکلمم ،  هجدوـب ي  لـک  زا  دـصرد  دودـح 54  رد  يزیچ  اـنطاب  هجدوب و 
تکلمم يرازگ  نوناق  هک  میرذـگب  درورپ .  یم  ار  یماظن  ياوق  طـقف  یمومع  تکـالف  يور  شیپ  هک  یجراـخ  ضوع  یب  ياـه  کـمک 

تلاخد رگید  کی  راک  رد  تخـس  ییارجا  ییاضق و  ياوق  تسا و  هدوب  ترتف  راچد  دوش ،  راچد  یلعف  ترتف  هب  هک  نآ  زا  شیپ  اه  لاـس 
نامه یلـصا  تلع  تسا ،  ضراوع  همه  اه  نیا  ددرگ .  یم  راوسرطاق  ياهراپاچ  هرود ي  توخر  هب  زونه  يرادا  تالیکـشت  دـننک و  یم 

هچ يارب  نوشق  همه  نیا  میسرپ  یم  یتقو  ( ، 62) درادن ار  يا  هنوگ  رامیب  اعدم و  رپ  گرزب و  رس  نینچ  لمحت  فیعض ،  نت  نیا  هک  تسا 
تخـس اه  یناپمک  لباقم  رد  هنوگچ  میدـید  هک  ار  اهزرم  انطاب  اما  یموق  تدـحو  تینما و  نیمءاـت  اـهزرم و  زا  عاـفد  يارب  دـنیوگ  یم   ؟

؟  دشاب مزال  شلباقم  رد  یعافد  ات  هلمح  مادک  الصا  هدیشاپ و  نورد  زا  هنوگچ  میدید  هک  زین  ار  یموق  تدحو  دنریذپذوفن و 

مود تمسق 

هاجنپ دص و  نتشاد  هگن  حلسم  نادند  نب  ات  دادرم .  رد 28  هن  دمآ و  رب  يراک  رویرهش 1320  رد  هن  حالس  همه  نیا  رکاسع و  همه  نیا  زا 
يرابتعا یماود و  اهنآ  رابتعا  هب  ات  ندرورپ  ندناروخ و  ار  اهنآ  تکلمم و  ناناوج  نیرت  هدبز  زا  تسا ) .  یمـسر  ددع  نیا  هتبلا   ) رفن رازه 

رازاب مرگ  نیا  رد  هک  نیا  زا  لفاغ  ام .  تموکح  یماظن  تالیکـشت  ياپارـس  لاـمک  ماـمت و  ینعم  تسا  نیا  نداد .  یـصخش  تموکح  هب 
رد تمدـخ  ناونع  هب  ار  يراک  يوزاـب  همه  نیا  لاـس  ره  تسین  حالـص  زگره  تسا ،  شیپ  رد  هک  یناـمتخاس  راـک  هتـشپ  هتـشپ  لوحت و 

ناونع هب  دیابن  میراد ،  ام  هک  يراگزور  رد  دهد .  یمن  يددـم  نیرت  کچوک  یلم ،  يراذـگ  هیامرـس  هب  هک  تشاداو  ییاهراک  هب  نوشق 
مولعمان نمـشد  اب  برح  نف  نتخومآ  هب  اه  هناخزابرـس  رد  دنیایب و  هک  درک  یلاخ  راک  هدنز ي  يورین  زا  نینچ  نیا  ار  تاهد  يریگزابرس 

نیرمت اه و  حالس  ندیشک  هب  ار  هدیزرو  يوزاب  رازه  دص  یس  مک  تسد  یلاس  تشاذگ و  تسد  يور  تسد  ناوت  یمن  دنزادرپب .  هدنیآ 
هتـسد عافد  هک  يا  هنامز  رد  مه  نآ  تسا .  هدروخن  ام  درد  چیه  هب  يا  هعقاو  چـیه  رد  دـعب  هب  تاره  هرـصاحم ي  زا  هک  تشاداو  یلامعا 

رب ار  ناهج  ياهزرم  اه و  تموکح  تشونرس  هک  يراگزور  رد  تسا .  یقرتم  یتعنص و  ياه  تلود  یتح  همانرب ي  هحولرـس ي  یعمج ، 
نتفگ نخـس  ییادـها  ياه  پوت  دـیدج  درب  زا  رگید  يراگزور  نینچ  رد  گنج ،  ياهنادـیم  رد  هن  دـننک ،  یم  نییعت  تارکاذـم  زیم  رس 
ناناوج تارهاظت  عمق  علق و  درد  هب  طقف  زین  ندرورپ  ودـنامک  زابرتچ و  ياه  هتـسد  نتفر و  هژر  هناخ  پوت  رد  کـنات  اـب  تسا و  هرخـسم 

همه نیا  هب  زگره  یکچوک ،  ياهاولب  نینچ  ندناباوخ  يارب  و  هیـضیف .  هسردم ي  بالط  يادص  رـس و  ندـناباوخ  ای  دروخ  یم  هاگـشناد 
گنج زا  سپ  يرابجا  حالـس  علخ  يازا  هب  طقف  هک  ناملآ  ای  نپاژ  هب  مینک  هجوت  ضغب ،  بح و  زا  غراف  تسین .  یجاـیتحا  درم  حـالس و 

تـسیب هب  هدنام  یکدنا  زا  سپ  هک  دنزاسب  مه  نانچ  دنزاسب و  ون  زا  ار  دوخ  هدـش ي  ناریو  نب  زا  داصتقا  هک  دـنتفای  ار  نیا  تردـق  مود ، 
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ود نیا  زا  کی  ره  رگا  تسا .  هدـمآرد  ادـص  هب  ناهج  ياهرازاب  مامت  رـس  رب  نونکا  حـتاف  لود  اب  ناش  يداصتقا  تباقر  رطخ  گنز  لاس 
 ، دهدب زره  هب  تاحیلـست  هار  رد  ار  دوخ  يداصتقا  یناسنا و  تردق  مظعا  تمـسق  گنج ،  زا  شیپ  ياه  هرود  وچمه  تساوخ  یم  تلود 

ياود نیرخآ  هک  يراگزور  نینچ  رد  دوب ؟  هدـش  قفوم  دوخ  تسایـس  داصتقا و  رد  ییانب  دـیدجت  نامزاس و  دـیدجت  نینچ  هب  زورما  اـیآ 
هچ هب  حالـس  زابرـس و  رگید  هدوب ،  لالقتـسا  نتفرگ  ارحـص و  تفن  ندرک  راذـگاو  يزیرنوخ ،  گنج و  لاس  تشه  زا  سپ  ریازجلا  درد 

یبوکرس ار  يریازجلا  نویلیم  هد  تسناوتن  رخآ  ودنامک ،  زابرتچ و  همه  نآ  اب  تمظع و  نآ  اب  هسنارف  یشک ؟  ردارب  زج  دروخ ؟  یم  درد 
سیلپ و هب  اهنت  ینیمءات  ياوق  زا  هک  تسا  نیا  رد  ام  حالـص  دـش ؟  میهاوخ  فرط  هک  اب  زابرـس  رازه  هاجنپ  دـص و  اب  ام  تقو  نآ  دـنک و 
ار اه  هناخزابرـس  همه ي  دیاب  ادک  ؤم  امتح و  داد ،  رد  نت  يا  هناروسج  حرط  نینچ  هب  العف  ناوت  یمن  مه  رگا  و  مینک ،  افتکا  يرمرادناژ 

هدنیآ ناییاتسور  هک  زورما -  نازابرس  ندرک  انشآ  يارب  درک .  دهاوخ  دابآ  ار  اتـسور  هک  ییاه  هفرح  نونف و  شزومآ  زکارم  هب  درک  لدب 
روـما ورملق  رد  هک  يرگید  هـتکن ي  ( 63  . ) تسا مزـال  لـحم  ره  رد  یـصوصخ  یمومع و  تاـمیلعت  کـینکت و  نف و  زا  هچنآ  هب  دـنا - 

یسارکومد دوخ  زا  مینک .  یم  ییامن  یسارکومد  ینعی  مینک ،  یم  یبرغ  یـسارکومد  هب  هک  تسا  يرهاظت  دروخ ،  یم  مشچ  هب  یـسایس 
یتلود اراصحنا  هک  یتاغیلبت  لیاسو  زا  هدافتـسا  يدازآ  هدیقع ،  زاربا  يدازآ  راتفگ ،  يدازآ  تسین ،  يربخ  شتابجوم  طیارـش و  یبرغ و 

یم ار  ییامن  یـسارکومد  ام  ياه  تموکح  یلو  تسین ،  مادـک  چـیه  تقو ،  تموکح  هطلـس ي  اب  فلاـخم  يارآ  راـشتنا  يدازآ  تسا ، 
بازحا هب  یکتم  یبرغ  یـسارکومد  هک  میدید  دهدب .  ماو  دـیاب  هک  یجراخ  یـسایس  فیرح  نآ  ای  نیا  ناهد  نتـسب  يارب  طقف  و  دـننک . 

دنچ دشابن و  یـشیامرف  مه  رگا  ام  دننام  بزح ،  ياه  يدنب  هتـسد  هب  دنوش  یم  لدب  هنرگو  دـنا ،  هداتفا  شیپ  داصتقا  عبات  بازحا  تسا و 
تـسد نوچ  هک  يا  هقرف  دنتـسین .  نوریب  هقرف  کی  تروص  زا  اـمتح  دنـشاب ،  هدـشن  تسرد  فلع  بآ و  هب  ندیـسر  يارب  رگا  اـی  هزور ، 
تسین ینابایخ  یبزح و  تاعامتجا  هزاجا ي  تسین ،  دازآ  همانزور ي  تسین ،  پولک   ) درادن یـسایس  هزرابم ي  رد  لمع و  رد  يا  هداشگ 

هتـسه ي زج  یـسایس ،  گنر  هچ  دنـشاب  هتـشاد  یبهذـم  گنر  هچ  اه  هقرف  نیا  و  ییامندیهـش .  هب  تسا و  هدرک  تعاـنق  يزاـب  هیفخ  هب  ( 
هتـسب مدرم  اب  ناشطابترا  ياه  هار  تسین ،  شتآ  رد  ناشتـسد  دنا و  هدـیرب  مدرم  اب  نوچ  دـیآ .  راک  هب  يزور  دـیاش  هک  دنتـسین  یتمواقم 
نالف يارب  دنـشاب  یلامتحا  یتکرح  يانبم  هک  تسا  نآ  دـیآ ،  یمرب  اـه  هقرف  نیا  زا  هک  يراـک  رثکادـح  تسا و  درـس  ناـش  هلاـن  تسا و 

نیا رد  اـه ،  تموکح  دـنت  دـمآ  تفر و  اـهاتدوک و  بلغا  دـهدب .  یلم  یلحم و  هنیمز ي  دوخ  راـک  هب  دراد  مزـال  هک  یجراـخ  تساـیس 
 . تسا یجراخ  تسایس  نالف  ماک  هب  تقیقح  رد  اما  دشابن .  اه  يدنب  هتـسد  نآ  تسد  هب  رگا  تساه ،  هقرف  نیمه  مان  هب  قرـش  هشوگ ي 

میدیلقت نیا  هب  زاجم  هن  میروآرد .  ار  یبرغ  یسارکومد  يادا  میناوت  یمن  ام  یعاضوا  نینچ  رد  هک  نیا  تسا  ملسم  هچ  نآ  تروص  ره  هب 
هک دوب  یتقو  کی  رگا  تسا .  یگدزبرغ  ياه  هناشن  زا  رگید  یکی  دوخ  یبرغ ،  یـسارکومد  هب  اـهنت  رهاـظت  تسا .  ناـم  حالـص  رد  هن  و 
هک میدید  نآ  زا  دـعب  تاباختنا  نمهب و  رد 6  دـندرب ،  یم  قودنـص  ياپ  ار  ناگدـنهد  يءار  رابجا ،  هب  نویماک و  اب  تاهد  زا  اه  کـلام 

هفرعت ي هئارا ي  اب  دـعب  هاـم  قوقح  هک  دـندرک  همانـشخب  دنتـشاذگ و  تارادا  اـه و  هناـخترازو  رد  مد  فاـص  ار  اهرهـش  يءار  قودـنص 
يدازآ هرابرد ي  اه  يوعد  هچ  قیرط  نیا  هب  دوب و  هدـش  رآ )) .  رخ  دزن  هب  ار  نارگ  راب  وت   )) تیاـکح تسرد  دوش !  یم  هداد  تاـباختنا 

هدارا يءار و  یتقو  اهنت  ینعی  دز ،  یـسارکومد  زا  مد  تکلمم  نیا  رد  ناوت  یم  یتقو  طقف  ناگدـنهد !  يءار  تعامج  ترثک  تاباختنا و 
هدـش ذوفن  رایتخا و  بلـس  یناخ  ناخ  يایاقب  یـضارا و  ناکلام  یلحم و  گرزب  ياهتردـق  زا  فلا )  هک :  دوشب  دـناوت  یم  رهاظ  مدرم  ي 

رایتخا رد  زین  هکلب  تقو ،  ياـهتموکح  راـصحنا  رد  هن  یتاـغیلبت  یتاراـشتنا و  لـیاسو  ب )  دـنمدرم .  دازآ  يءار  لاـمعا  محازم  هک  دـشاب 
لمع تردق  یسایس  ریقح  ياه  يدنب  هتسد  سابل  رد  هن  یعقاو و  تروص  هب  بازحا  ج )  دشاب .  هدش  هتـشاذگ  تقو  ياهتموکح  نافلاخم 

يریگولج تدش  هب  يروشک  ياهراک  رد  تینما )  نامزاس   ) ینیمءات و ياوق  تلاخد  زا  د ) دنـشاب .  هتفای  عیـسو  ورملق  دـشاب و  هدرک  ادـیپ 
 - تشاد تسد  رد  ار  مدرم  يءار  هک  يرفن  نیرخآ  نوچ  دوب ،  دنلب  يدازآ  ندوبن  زا  همه  ياسفناو  دایرف  هک  دوب  یتقو  کی  دشاب .  هدـش 
وا ات  داد  یم  ار  هدنهد  يءار  ندش  راک  یب  تدم  ترجا  هک  دوب  یـسک  رادشخب -  کلام و  مکاح و  مرادـناژ و  ادـخدک و  زا  رظن  فرص 
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زین ار  ناگدنیامن  تسرهف  دنک و  یم  رپ  تینما  نامزاس  اج  کی  ار  اهقودنص  هک  الاح  اما  دنادرگرب ،  دربب و  قودنـص  ياپ  هزور  فصن  ار 
نامزاس دندروخ ،  تسکش  تکلمم  نارکفنشور  هچ  ره  درادن ،  هدیاف  مه  ندز  دایرف  یتح  رگید  الاح  تفگ ؟  دیاب  هچ  دهد ،  یم  وا  مه 

سبح و عیمطت و  دیدهت و  باعرا و  اب  هک  هدمآرد ،  هزات  هسـس ي  ؤم  نیا  تسد  هب  دش  یخن  رـس  دنتـشر  اهنآ  هچ  ره  دش و  حـتاف  تینما 
رخآ و  لگ .  هتسد ي  ود  نیع  دوشب ،  زاب  سلجم  ود  دعوم  رس  تسرد  دروخن و  ناکت  بآ  زا  بآ  هک  دهدب  يروج  ار  راک  بیترت  دیعبت 

یهاوخ يدازآ  یعدم  همه  نیا  زا  دـنا  هتـشاد  مه  رگا  و  دـنا -  هتـشادن  يربخ  یـسارکومد  موهفم  زا  مدرم  نوچ  تسا ؟  هدـش  نینچ  ارچ 
ات بیترت  ره  هب  دـنا -  هداد  يرکفنـشور  نانیـشناج  تسد  هب  ار  دوخ  تشونرـس  رایتخا  نونکا  مارآ  تکاس و  نینچ  هک  دـنا  هدـیدن  يریخ 
 ، شقیقد حیحـص و  يانعم  هب  یبزح ،  شور  هب  مدرم  ات  دـنکن و  ذوفن  عامتجا  قمع  رد  موادـم  تیبرت  میلعت و  کی  اـب  یـسارکومد  موهفم 

يارب تسا و  هتشذگ  لپ  زا  ناشرخ  هک  تسا  لاجر  زا  یـسلجم  شیر  قیال  نتفگ ،  تکلمم  نیا  رد  یـسارکومد  زا  نخـس  دنوشن ،  انـشآ 
 . دنا یلم  يارآ  هب  جاتحم  دوخ  تاماقم  هیجوت 

؟  دننک یم  هچ  هاگشناد  گنهرف و   : 11

لوا تمسق 

زا تسا .  هدوب  نآ  بوچراهچ  رد  هشیمه  نم  هاـگن  هک  يا  هچیرد  مینکفیب .  ناریا  یلعف  عاـمتجا  هب  یهاـگن  گـنهرف  هچیرد ي  زا  نونکا 
مه ناراب  دتفیب و  نآ  رب  يا  هدنرپ  راقنم  رب  ای  داب  مد  ییاج  زا  يا  هناد  دشاب و  ینیمز  مینام .  یم  وردوخ  فلع  هب  تسرد  ام  گنهرف ،  رظن 

قیرط ره  هب  يا  هسردم  وردوخ .  هدش و  اهر  فداصت  هب  مه  نآ  یتابن ،  تایح  کی  روج .  نیمه  تسرد  دیورب .  يزیچ  ات  دـهدب  کمک 
رد ردـلق  نالف  هچ  نآ  ملاظم  در  ناونع  هب  ای  رهاظت ،  دـصق  هب  ای  هسردـم ،  فارطا  یـضارا  تمیق  ندرب  الاب  يارب  میزاس ،  یم  مینادـب  هک 

تروص ره  هب  موحرم .  نالف  لاوما  ثلث  فقو  هب  ای  يدابآ ،  کی  یلاـها  قداـص  شـشوک  هب  اـی  هدرب ،  اـمغی  هب  یـسایس  هثداـح ي  کـی 
اهرسدرد اه و  یگدنود  هچ  اب  مه  نآ  دسر .  یم  نآ  هب  گنهرف  تالیکشت  هدننکـش ي  ياه  هخاش  زا  يا  هخاش  دش ،  هتخاس  هک  هسردم 

زونه تیمک  هب  هجوـت  تسا .  یننفت  یـسرادم  هچ  و  تسا .  مزـال  يا  هسردـم  عوـن  هچ  اـجک  هک  نیا  اـی  تسین .  شیپ  زا  يا  هشقن  چـیه  . 
شزرا نـییعت  راداـهب ،  ریغ  قاروا  ندرپـس  اـی  ندرورپ .  هدز  برغ  مـتفگ  گـنهرف ؟  ییاـهن  فدـه  و  تـسا .  گـنهرف  لوـقع  رب  طلــسم 
جاتحم یماقم  ره  هب  اقترا  يارب  دنشاب و  يرادا  تالیکشت  هدنیآ ي  كاروخ  دنناوت  یم  طقف  هک  یمدرم  تسد  هب  تالیـصحت  یمادختـسا 

ییایلاتیا ار و  شا  یمالـسا  ار و  شا  یبهذم  میراد .  ار  شعون  همه  زا  هک  یـسرادم  تسین .  سرادـم  راک  رد  یگنهامه  دـنا .  ملپید  کی 
یلیخ میراد و  يا  هفرح  میراد و  ینف  سرادـم  ینید .  مولع  بـالط  درورپ و  یم  یناـحور  هچمین  هک  یـسرادم  ار .  شا  یناـملآ  ار و  شا 

درورپ و یم  هچ  تسه و  ارچ  سرادـم  همه  نیا  و  تسیچ ؟  عوـنت  همه  نیا  لـصاح  هک  تسین  طبـض  تـبث و  اـج  چـیه  اـما  رگید .  عاوـنا 
هقیلـس و قوذ و  عونت و  هب  هدنهد  باوج  راک و  میـسقت  ینعم  هب  رگا  عونت -  سفن  دنا ؟  هراک  هچ  لاس  هد  زا  سپ  مادـک  ره  ياه  هدرورپ 
 . تسا ییوردوخ  یعون  ام  سرادم  راک  عونت  اما  تسا .  يدازآ  تمالع  نیرخآ  دوخ  تسا و  دیفم  رایـسب  دـشاب -  مدرم  كرد  ییاناوت و 

نامه اه .  ینارهت  اب  اه  یتیالو  دـنراد ،  قرف  ایند  کی  اه  یلم  اب  اه  یتلود  دوش .  یم  زبس  يروج  ینیمز  ره  رد  هک  تسا  هناد  کی  ناـمه 
و روج .  نیمه  و  هرفن ،  جـنپ  تسیب و  يرگید  نآ  رد  تسا  هرفن  داتـشه  اه  سالک  یکی ،  نیا  رد  اما  ملعم .  ناـمه  ـالثم  و  تسا ،  هماـنرب 

چیه هفـسلف و  ای  قالخا  داوم  زا  يا  هدام  چیه  هتـشذگ ،  گنهرف  زا  ییاپاج  چیه  تنـس ،  هب  هیکت  زا  يرثا  چیه  سرادم  همانرب ي  رد  هزات 
هک یتنـس  درف !  عمج و  نایم  برغ ،  قرـش و  نایم  هسردـم ،  هناخ و  نایم  ادرف ،  زورید و  نایم  يا  هطبار  چـیه  تایبدا ،  زا  اهنآ  رد  يربخ 
 ، تسا نتخیر  ورف  لاح  رد  شـساسا  هک  يا  هناخ  و  دنک ؟  رثا  سرادـم  همانرب ي  رد  دـناوت  یم  هنوگچ  هداتفا ،  ناج  یب  روط  هچ  میدـید 

. . . Š درگب ات  درگب  میراد و  هملپید  رازه  تسیب  دودـح  رد  یلاس  تروص  ره  هب  اما  دـشاب ؟  سرادـم  يارب  يا  هدولاش  دـناوت  م هنوگچ 
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یب تلآ  قوش ،  روش و  زا  یلاخ  نامیا ،  یب  ياهمدآ  اهمایق ،  الامتحا  اه و  نارحب  اـه و  هدـقع  اـه و  یتحاراـن  همه ي  هدـنیآ ي  كاروخ 
هلاس ي هد  نیا  رد  یمالـسا  ینید و  سرادم  هک  تسا  لیالد  نیمه  هب  دـیاش  هراک !  یب  وسرت و  راک و  شزاس  همه  اه ،  تموکح  هدارا ي 

یمن ساـسحا  اـه  هچب  ناـمیا  نید و  يارب  يرطخ  مک  تسد  اـه  هسردـم  عون  نیا  رد  نوچ  تسا .  هتفرگ  یقنور  نینچ  هبترم  کـی  ریخا ، 
ياهطیحم رجحت  هک  دوس  هچ  اما  دنا .  هدشن  گنس  یگدزبرغ  مومسم  سفن  هب  زونه  دنیآ و  یم  یبهذم  تخـس  ياه  هداوناخ  زا  هک  دوش 

یب گـنهرف و  یبهذـمال و  بهذـم و  لکـشم  نیا  هک  هدـیاف  هچ  زین  و  درک .  دـهاوخ  هراو  گنـس  رگید  تروـص  هـب  ار  ناـشیا  یبهذـم ، 
زونه ناش  ياترازه  لهچ  مک  تسد  تکلمم  يدابآ  رازه  هاجنپ  زا  و  ینیـشنرهش .  ياه  ننفت  زا  اـی  تسا .  اهرهـش  لکـشم  طـقف  یگنهرف 

اج همه  دوب و  یکی  الب  مک  تسد  تروص  نیا  رد  نوچ  دنتـشاد .  یمن  دـنراد ،  هک  مه  اهنآ  شاک  و  ( 64  . ) دنرادن يا  هسردم  عون  چیه 
 ، اه سالک  ماحدزا  ملعم ،  دوبمک  یـسرد ،  باـتک  ياـه  لکـشم  یعون .  هب  ییاـج  ره  تسا و  اـت  رازه  ـالب  نونکا  اـما  دوب .  ناـسکی  مه 
 ، سرادم ندوب  همخد  شرورپ ،  شزومآ و  لوصا  هب  اه  ملعم  ندوبن  ندوب و  هتخومآ  نادرگاش ،  بهذـم  نابز و  شوه و  نس و  فالتخا 
اه همانرب  يوشبلب  و  گنهرف .  ندوب  فده  یب  اهنیا ،  همه ي  زا  رتمهم  و  رگید .  لکشم  نارازه  اهنآ و  رد  یقیـسوم  شزرو و  یفیلکت  یب 

و ار ؟  ناتـسریبد  و  اـه ؟  يدـمآراک  مادـک  هب  ندیـسر  يارب  فدـه و  هچ  هب  دـنارذگ و  دـیاب  هچ  يارب  ار  ناتـسبد  هک  تسین  مولعم  زونه 
یمک دیهدب  هزاجا  دشاب .  یبدا  ینف و  یملع و  تاقیقحت  نیرت  هتسجرب  نیرت و  هدنز  زکرم  دیاب  هک  هاگشناد !  نیا  زا  ناما  و  ار ؟  هاگشناد 

روپاش و يدنج  لام  ناسارخ و  لام  میراد و  زاریش  هاگشناد  میراد و  یلم  هاگشناد  میراد ،  نارهت  هاگـشناد  میـسرب .  هاگـشناد  نیا  راک  هب 
هنیمز رد  دنا و  هتشگرب  اکیرمآ  گنرف و  زا  هک  هدزبرغ  نارکفنشور  زا  هتسد  نآ  يارب  تسا  ناکد  کی  هک  یلم  هاگـشناد  روج . . .  نیمه 
رتالاب تاماقم  هب  هیکت  اب  دنا و  هتفر  هک  دـنا  هدینـش  فیپ  ها و  دـح  نآ  هب  نارهت  هاگـشناد  هدـش ي  رجحتم  يدوز  نیمه  هب  ياه  تنـس  ي 

ای اـه  هدکـشناد  اـما  مراذـگب .  هاگـشناد  ار  هسـس  ؤـم  نیا  مسا  مناوـت  یم  تـمحز  هـب  یتـح  نـم  دـنا .  هدرک  زاـب  ناـشدوخ  يارب  یناـکد 
هناشن ي ای  لالقتسا  هناشن ي  ناونع  هب  درک  تسرد  زیربت  هاگشناد  ناجیابرذآ ،  رد  يرو  هشیپ  هک  دوب  یتقو  کی  تایالو .  ياههاگـشناد 
هلیاغ ي هک  دـعب  و  تسین )  نآ  زا  يرثا  يربخ و  چـیه  رگید  هک   ) یتیالو یتلایا و  ياه  نمجنا  نوناق  دودـح  رد  تیالو  نآ  يراتخمدوخ 
هک مه  دوش  یمن  و  تسب .  نعل  نعط و  هب  ثیراوم  رگید  لثم  ناوت  یمن  ار  هاگتـسد  نآ  ثاریم  اهنت  نیا  هک  دـندید  دـیباوخ ،  ناجیابرذآ 

هاگشناد مه  تایالو  رگید  رد  مییایب و  مینک ؟  هچ  سپ  دوب .  یـس ))  هقرف ي  تارکومد   )) طاسب یقابلا  دوب  هچ  ره  نوچ  تشاد .  شهگن 
نیا يارب  تسا  هدش  ادیپ  يراک  مک  تسد  بوخ .  هچ  هک  هتبلا  و  میراد .  هاگـشناد  همه  نیا  الاح  هک  دوب  يروج  نیمه  مینک . . .  تسرد 
مادک ره  صصخت  و  دناد .  یمن  یسک  زونه  ار  نیا  تسیچ ؟  ناشمادک  ره  راک  یلو  ددرگ .  یمرب  گنرف  زا  هک  يداتـسا  يادیدناک  همه 

یم راک  نارگید  زا  رتهب  اهنآ  مادک  و  دهد ؟  یم  ناج  یصصخت  ياه  هتشر  عون  هچ  يارب  تیالو  ره  ياوه  بآ و  و  تسا ؟  هتـشر  هچ  رد 
هاگـشناد اما  تفرگ .  دـیاب  یک  تسا  ملاع  ادـخ  ار  ناشباوج  هک  تسا  ییاـهلا  ؤس  همه  اـهنیا  تسیچ . . . ؟  ناـشراک  لوصحم  و  دـننک ؟ 

هک نانچ  دـیاب  ایوگ  تسه  هچ  ره  شا ،  هدـش  درخ  مهرد  لالقتـسا  هتفر و  نیب  زا  ننـس  همه ي  اب  شتیمها و  هقباـس و  همه ي  اـب  نارهت . 
ياـه هتـشر  زا  تمـسق  نآ  تسا ؟  روـط  نیمه  اـیآ  یلو  دـشاب .  تاـقیقحت  نیرت  یلاـع  نـیرت و  هتـسجرب  نـیرت و  هدـنز  زکرم  تشذـگ ، 
طقف یلیـصحت ،  لـحارم  نـیرخآ  رد  ینف )  موـلع  ياـه  هدکـشناد   ) تـسا نیــشام  نـف و  کـینکت و  اـب  شراـک  رــس و  هـک  یهاگــشناد 
نامه چیه .  هن  یلکشم و  لح  هن  یعارتخا ،  هن  یفـشک ،  هن  يا ،  هزات  قیقحت  هن  یبرغ .  تاعونـصم  يارب  دزاس  یم  یبوخ  ناگدننکریمعت 

تالبعزق نیا  زا  حلاصم و  تمواقم  ناگدننک  باسح  یبرغ و  تاعونصم  نیشام و  ناگدنزادنا  هار  ای  ناگدنربراک  هب  ای  ناگدننک  تمرم 
هب مناد  یمن  نم  هک  روتـساپ  يوتیتسنا  تسا و  يزار  هسـس ي  ؤم  راک  رد  تسه  راک  رد  یملع  یعبتت  یقیقحت و  رـصتخم  اـهنت  رگا  و  . . . 

تفگ ناوتب  دیاش  سیراپ .  رد  روتساپ  يوتیتسنا  زکرم  هب  ای  يرادهب  ترازو  هب  ای  منادب  ناش  هتـسباو  يزرواشک  هدکـشناد ي  هاگـشناد و 
 . تسا تیـالو  نیا  رد  ریمو  گرم  يـالاب  رایـسب  تبـسن  نویدـم  دوخ ،  ناـحجر  نیا  هک  میازفیب  اروف  یلو  درادـن .  بط  هدکـشناد ي  هک 
هچ ره  اه ،  تسدرو  مامت  اب  شداتـسا  کلاس  یموب  يراـمیب  راـثآ  رد  ثحب  عقوم  هدـناوخ و  یم  سرد  هسنارف  رد  هک  مراد  یبیبط  تسود 
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دهد یم  ناشن  شدوخ  تروص  يور  ار  کلاس  رثا  تسود  نآ  دوخ  تبقاع  ات  دننک  ادیپ  هتفرگ  کلاس  رامیب  کی  دنا  هتسناوتن  دنا  هتـشگ 
بط يوجشناد  ره  تسد  ریز  اج  نیا  اما  دننک ؛ یم  هدنسب  وا  تروص  تسوپ  يور  شرثا  ندید  هب  یموب  يرامیب  نیا  ییاسانش  ناونع  هب  و 

ره ای  زاریش  ای  نارهت  رد  بط  يوجـشناد  کی  هک  مراد  متح  نم  بیترت  نیا  هب  و  تسا .  هداتفا  بحاص  یب  هشال ي  دنچ  تسا  ملاع  ادخ  ، 
ای گنرف  بط  نایوجـشناد  الثم  زا  دیآ ،  یمرد  رت  هدرک  یفاکـش  دبلاک  رت و  هدرک  یحارج  رت و  هتخومآ  هبرجت  رایـسب  ناریا ،  رگید  رهش 
زا دشاب  ترابع  هک  تسا  هدش  يراذگ  هیاپ  یفعض  هطقن ي  رب  هک  یناریا  بط  نایوجـشناد  يارب  تسا  یتوق  هطقن ي  دوخ  نیا  و  اکیرما . 
راک رس و  رنه  اب  ای  درادن  راک  رـس و  نف  کینکت و  اب  هک  یهاگـشناد  ياه  هتـشر  زا  تمـسق  نآ  اما  ریم .  گرم و  لومعم  زا  رتالاب  تبـسن 

یناریا و گنهرف  یمالـسا و  فراعم  اب  ای  تایالو ، )  نارهت و   ) تایبدا ياه  هدکـشناد  ابیز و  ياهرنه  هدکـشناد ي  لثم  تاـیبدا ،  دراد و 
هسـس ي ؤم  اـهنت  يراـمعم ،  یـشاقن و  هتـشر ي  ود  اـهنت  اـب  اـبیز  ياـهرنه  هدکـشناد ي  مرامـشب :  کـی  کـی  اـه .  نآ  رد  عبتت  قیقحت و 

ياه هاگـشیامن  راوید  رد و  هب  يرـسرس  هاگن  کی  اما  درورپ .  ار  دنمرنه  ناوتب  رگا  درورپ .  یم  دـنمرنه  هلمجلا  یف  هک  تسا  یهاگـشناد 
ناوت یم  ار  نادـنمرنه  نیا  راک  لوصحم  ینابایخ  هچوک و  ره  زا  عیرـس  رذـگ  اب  زین  دوش و  یم  باب  دراد  مک  مک  اـهزور  نیا  هک  یـشاقن 
ندرک فرـصم  ینعی  زاب  تسا .  نهآ  هشیـش و  موب و  گنر و  ندرک  فرـصم  اه  نآ  بلغا  راک  هجیتن ي  انثتـسا ،  دـنچ  ياـهنم  دز .  دـید 

نآ ناشراک  رد  دنـشابن و  نایبرغ  دـلقم  هک  تفای  دوش  یم  ار  یناـسک  یناریا  ناراـمعم  ناـشاقن و  ناـیم  رد  تردـن  هب  برغ .  تاعونـصم 
هدیشک ییاج  هب  راک  یتح  دیازفا .  یم  يزیچ  ایند  يرنه  ششوک  هعومجم ي  هب  تسا و  يرنه  يروآون  تلاصا و  هک  دشاب  يا  هصخـشم 

دیآ یمرب  هک  نینچ  تایبدا .  ياه  هدکشناد  اما  ( 65  . ) مینک یم  دراو  گنرف  زا  دقتنم  یـضاق و  ناشاقن ،  راک  رد  تواضق  يارب  هک  تسا 
هدیدن اج  نآ  رد  یسراف  رـصاعم  تایبدا  یتح  هکلب  تسین ،  شا  ییایند  یعقاو و  ینعم  هب  تایبدا  زا  ینخـس  اهنت  هن  اه  هدکـشناد  نیا  رد  ، 

لاس دص  ات  دومرف  یم  دازرمایب ،  شادخ  هک  تسا  طلسم  اه  هدکـشناد  نیا  رب  لابقا  سابع  موحرم  رکف  زرط  زونه  و  هتخانـشن .  دنام و  یم 
طقف هک  نیا  تایبدا  اـب  يدروخرب  نینچ  هجیتن ي  و  ( 66  . ) ادبا ار ؟  دـعب  هب  نآ  زا  اما  درک ؛ تواضق  تخانـش و  دـید و  ناوت  یم  ار  شیپ 

اب ناشراک  رس و  هک  درمش  اه  هدکشناد  زا  هتـسد  نآ  وزج  دیاب  زین  ار  تایبدا  ياه  هدکـشناد  تبـسانم  نیا  هب  و  میرورپ .  یم  نکربق  شبن 
مه تسرد  لوقنم .  لوقعم و  قوقح و  ياه  هدکشناد  ینعی  تسا .  اه  نآ  رد  قیقحت  عبتت و  ناریا و  گنهرف  یمالـسا و  فراعم  قوقح و 
رطخ زا  ناوت  یم  ینید  لوصا  نید و  غیلبت  سیردت و  اب  اهنت  دنا  هدرک  نامگ  هک  میدـید  تشذـگ و  ناشرکذ  هک  یمالـسا  سرادـم  نوچ 
نامگ زین  اـم  لوقنم  لوقعم و  قوقح و  تاـیبدا و  ياـه  هدکـشناد  تفرگ .  ولج  تسا ،  یگدز  برغ  ضراوع  زا  یکی  اـهنت  هک  ینید  یب 

هدکـشناد الثم  هک  تسا  نیا  تفرگ .  ناوت  یم  ار  رطخ  نیمه  يولج  ننـس ،  تاـنعنع و  تیبدا و  تیبرع و  هب  ندرب  هاـنپ  اـب  هک  دـنا  هدرک 
نع رد  قیقحت  هب  اه و  هتـشذگ  رد  روغ  دنک و  یم  ربق  شبن  فورـصم  ار  دوخ  مغ  مه و  مامت  شناداتـسا  يالـضف  همه ي  اب  تایبدا  ياه 
نهک نادرم  نهک و  ياه  نتم  هب  زیرگ  نیا  رد  ار  یگدز  برغ  میقتسم  لمعلا  سکع  یفرط  زا  اه  هدکـشناد  عون  نیا  رد  نالفلاو .  نالفلا 

ار یگدز  برغ  تشز  هناشن ي  نیرت  گرزب  رگید  فرط  زا  دـید و  ناوت  یم  رـضاح  یح و  زور  ندرک  اهر  یبدا و  هدرم ي  تاراـختفا  و 
هک يزوسلد  هدناوخ و  سرد  هدید و  تنس  درم  تشذگ .  ناشریخ  رکذ  هک  دننک  یم  ناسانش  قرـش  لاوقا  هب  شناداتـسا  هک  يدانتـسا  رد 

دنیب یم  یتقو  تسا ،  یناریا  یمالسا و  فراعم  یقوقح و  یبدا و  ياه  هتـشر  شا ،  ینهذ  هلغـشم ي  تسا و  اه  هدکـشناد  عون  نیا  داتـسا 
یم نامگ  يدوجو -  ضرع  یعاـفد و  ناونع  هب  درب -  یم  دـبور و  یم  ار  زیچ  همه  دراد  هنوگچ  یبرغ  نونف  عیانـص و  برغ و  موجه  هک 
نینچ اه  هدکـشناد  عون  نیا  مامت  ریخا  لاس  یـس  تسیب -  لوصحم  هک  تسا  نیا  رتهب .  دزاسب  يا  هنمد  هلیلک و  مدآ  رت  شیب  هچ  ره  دـنک 

زا هک  ناقرـشتسم  تارـضح  هب  دهدب  رمع  ادخ  و  تسا .  هدناماو  هدز و  اج  اه  هتـشگرب  گنرف  زا  لابق  رد  نینچ  هدنام و  رثا  یب  عامتجا  رد 
هگن مرگرس  ار  يا  هنمد  هلیلک و  ياه  مدآ  نیا  ات  یگنهرف !  يا ،   (( همان شیر   )) ره زا  دنا و  هتخاس  یفراعملا  ةریاد  يا ،   (( همان یهلا   )) ره

 - تسیب لوصحم  يزیچان ،  رایـسب  يانثتـسا  هب  نآ . . .  ریغ  تئارب و  لصا  رد  ای  مدـق  ثودـح و  رد  ای  ضرع  تیهاـم و  رد  ثحب  هب  دراد 
دنا و یساوسو  همه  دنناد ،  یم  لاجر  ملع  زا  يرصتخم  همه  دنسانش ؛ تغل  همه  هک  تسا  ییاملع  لوحف  اه  هدکـشناد  نیا  ریخا  لاس  یس 
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ای دـنبحاص  یب  ياـهربق  هدـننک ي  نیعم  همه  دـنا ،  یخیراـت  اـی  يوغل  ضماوغ  هدـننک ي  فشک  همه  نارگید ،  بتک  رب  دنـسیون  هیـشاح 
و شیپ ،  لاس  رازه  رد  اهتنم  دـنورمع .  زا  دـیز  سابتقا  تقرـس و  و  لحن ))   )) رارـسا هدـننک ي  المرب  همه  ربق ،  یب  ناـبحاص  هدنـسانش ي 

شیب همه  زا  رتدـب  و  دـنک .  یمن  زواجت  تسد  ود  ياه  تشگنا  زا  ناشدادـعت  هک  دـنا  يرجه  مهد  نرق  يارعـش  هرابرد ي  ناسیون  هلاسر 
ترازو هب  یـسق  سا و  هک  اه  يرخآ  نیا  هب  تمحر  دص  زاب  و  يرتسگداد .  تاضق  ای  گنهرف  ناگدـننک  هرادا  ای  دـنتایبدا  ناریبد  ناشرت 

رخآ نارگید ؟  نآ  اما  دنـسانش .  یم  بوخ  لطاب  زا  ار  قح  دهدب ،  ناش  لاجم  هنامز  رگا  تاضق و  لالقتـسا  هب  ییانعم  دنا و  هداد  هیلدـع 
اب ناـش  ناـگدرورپ  تسد  ناداتـسا و  نآ  زا  مادـک  ره  یگدز ؟  برغ  رد  رت  شیب  نتفر  ورف  زج  میا ؟  هدـید  ناـشیا  زا  یتـکرب  ریخ و  هـچ 
مه نیـشام  قوب  یتح  هک  دنا  هتفر  ورف  ردـن ))  )) و ذاش ))  )) لاوقا اه و  لدـب  هخـسن  نوتم و  راغ  رد  نانچ  فهک  باحـصا  شوگ  ینیگنس 

هتسب ار  دوخ  ياه  شوگ  خاروس  یطخ ،  خسن  نامه  هب  قوب  نیا  تاوصالا  رکنا  ندینـشن  يارب  یتح  چیه -  هک  درک -  دهاوخن  ناشرادیب 
زور دراد  یملع  ینف و  ياه  هتشر  دریگ ،  یم  ار  يردام  نابز  هب  جایتحا  تیمها و  ياج  دراد  زور  هب  زور  هناگیب  ياه  نابز  هطلـس ي  دنا . 

رـسارس رد  هک  نانچ  یمالـسا  یناریا و  فراعم  بدا و  قالخا و  الـصا  درب و  یم  دهاک و  یم  اه  هتـشر  عون  نیا  هب  نادـنمقالع  زا  زور  هب 
فراـعم قوـقح و  تاـیبدا و  زکرم  یعـضو  نـینچ  رد  تـقو  نآ  دوـش و  یم  رت  هدـنامرود  رت و  جرا  یب  زور  هـب  زور  دراد  میدـید ،  رتـفد 
بـصعت هلیپ ي  هب  برغ  موجه  لابق  رد  هک  تیناحور  نوچ  مه  تسرد  لوقنم  لوقعم و  قوقح و  تایبدا و  ياه  هدکـشناد  ینعی  تکلمم 

هک ناـنچ  مه  تسرد  اـهزور  نیا  هدرک .  تعاـنق  ندرورپ  یی  هطقن  ـالم  هب  هدرب و  هاـنپ  نهک  نوـتم  هلیپ ي  هـب  تـسا ،  هدرب  هاـنپ  رجحت  و 
یناریا و تفرعم  قوقح و  بدا و  زکارم  عون  نیا  تسا ،  هدـنامرد  تاساجن  تاراهط و  حیـضوت  هس و  ود و  نایم  کش  دـنب  رد  تیناـحور 
 . تسا نیمه  مه  قح  هن .  ای  دوش  فذح  دیاب  هک  هلودعم  واو ))  )) هن و ای  دبسچب  دیاب  هک  دنا  هدنام  تنیز  ياب  دنبرد  زین  یمالسا  یقرش و 

تخیرورف هلزلز  هب  ای  درب  لیـس  ار  هناخ  یتقو  هلب !  تخیوآ .  دـهاوخرد  تاییزج  نماد  هب  دـندرک ،  جارخا  تایلک  ملاع  زا  ار  یمدآ  یتقو 
یگنهرف لیاسم  هنیمز ي  رد  ینک .  لمح  ناتـسروگ  هب  نآ  رب  ار  يزیزع  هدیـسوپ ي  دسج  ات  يدرگ  یم  يرد  هگنل ي  لابند  شراوآ  ریز 

دیدناک مک  تسد  کی  ره  هک  ناگتشگرب .  اکیرمآ  زا  ای  تسا  ناگتفر  گنرف  لیخ  لکشم  رگید ،  گرزب  هلءاسم ي  کی  یهاگـشناد  و 
یتمینغ ناگدرک  لیـصحت  عون  نیا  زا  مادک  ره  دوجو  هک  تسین  کش  دنا .  هدنام  تکلمم  تالیکـشت  شیر  خیب  دنا و  هتـشگزاب  یترازو 

زاب یتالیکشت  رد  ییاج  نتشگزاب و  زا  سپ  اه  تمینغ  نیا  زا  مادک  ره  هک  دینیبب  دینک و  تقد  اما  ینابایب .  رد  تسا  یـشفک  هگنل  تسا . 
زاب و تسد  هن  دنراد و  شرب  هن  دنراد و  راک  ورملق  هن  هک  ارچ  دـنیآ !  یم  رد  يا  هلافت  هچ  تروص  هب  ندرکدـنب ،  ییاج  هب  ییاپ  ندرک و 

یبرغ راشتـسم  رواشم و  لـباقم  رد  ار  دوخ  يءار  ار و  دوخ  زین  هتـسد  نیا  یتح  هک  صوصخ  هب  هتخوس .  لد  یتح  بلغا  هن  مرگ و  لد  هن 
 . دننیب یم  چیه  تسا ،  عاضوا  رب  طلسم  هک 

مود تمسق 

یگدنامرد و و  رت .  مک  ناش  لمع  تردق  رت ،  شیب  ناگتشگرب  گنرف  زا  نیا  لیخ  هچ  ره  نم  نامگ  هب  دراد و  ترهش  هچ  نآ  فالخ  رب 
نیا نداتـسرف  رد  تسا  هدوبن  يا  هشقن  زگره  یفرط  زا  نوچ  رت .  شیب  دـنا  هتفریذـپ  ار  اه  هتفر  گنرف  ذوفن  هک  ییاه  هاگتـسد  یگنهامهان 

هب دوخ  هقیلـس ي  راکتبا و  هب  دوخ و  راـیتخا  هب  کـی  ره  ناـناوج  عون  نیا  ینف .  هچ  هفرح و  هچ  صـصخت و  هچ  يارب  اـجک و  هب  ناـناوج 
هتـشگرب هک  نونکا  يرگید و  هبرجت ي  اب  نیابتم  توافتم و  الماک  دنا ،  هدرک  يا  هبرجت  دنا و  هدناوخ  يزیچ  دنا و  هتفر  ایند  زا  يا  هشوگ 

هک دوش  یم  مولعم  تقو  نآ  تکلمم ،  ياه  ناـمزاس  زا  یناـمزاس  رد  اـی  دنـشاب  یتالیکـشت  رد  يا  هتـسد  زا  يدرف  دـیاب  مادـک  ره  دـنا و 
ای یناملآ  ای  یسیلگنا  تیبرت  هک  نآ  اب  هدید  يوسنارف  تیبرت  هک  نآ  دنا .  هدنامرد  يراک  ره  يارجا  رد  هنوگچ  دنا و  گنهامهان  هنوگچ 
هک میازفیب  اج  نیمه  زین  ار  هتکن  نیا  اما  دـنزاون .  یم  يرگید  روج  دـننک و  یم  كوک  يرگید  روج  ار  زاس  مادـک  ره  هتفاـی ،  ییاـکیرما 

یتالیصحت نیمزرس  هشیر و  رد  یلیصحت و  شور  رد  عونت  نیمه  لیلد  هب  مه  یکی  مراودیما ،  ناریا  رد  نارکفنـشور  هدنیآ ي  هب  نم  رگا 
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هتسد اب  هک  دیرگنب  ار  دنه  يرکفنشور  طیحم  دریگ .  یم  همشچرس  اج  نیمه  زا  ناریا  يرکفنشور  طیحم  يانغ  تسا .  ام  ناگتفر  گنرف 
 ، اه هدید  اکیرما  اه و  هتـشگرب  گنرف  زا  نیا  هرابرد ي  تروص  ره  هب  هدمآرد !  بآم  یـسیلگنا  هنوگچ  شناگدید  دروفـسکآ  مظعا  يا 

ياه هلال  نیا  هب  بلغا  ناناوج  نیا  تکلمم ،  یلعف  طیارـش  رد  هک  نیا  لوا  هتکن ي  مرامـشب :  کی  کی  تسا  رتهب  تسه .  ناوارف  تاکن 
لگ هک  دـعب  مینک و  یم  گرزب  نارهت ،  ياه  هناـخ  لـگ  رد  میروآ و  یم  دـنله  زا  ار  ناـشزایپ  هک  دـننام  یم  اـه  لبنـس  سگرن و  اـبیز و 

یقاتا رد  تسود  نآ  هک  نیا  اب  میرب و  یم  هیده  هب  انـشآ  نآ  ای  تسود  نیا  يارب  میرخ و  یم  فازگ  تمیق  هب  ار  شنادـلگ  کی  دـندرک 
یم تیالو  نیا  ياوه  رد  زین  عامتجا  دبـسرس  ياه  لگ  نیا  دـننک .  یمن  ماود  رت  شیب  هتفه  کـی  ناشدـهن ،  یم  مه  باـتفآ  ربارب  مرگ و 

ندـنادرگرب يارب  هک  یتاغیلبت  همه  نیا  فـالخرب  دـنوش .  یم  تعاـمج  گـنر  مه  دراوم ،  بلغا  رد  دـنوشن  هدرمژپ  مه  رگا  و  دـنرمژپ . 
 ، تسا هدشن  مهارف  تیالو  نیا  رد  اه  نآ  یتآ  راک  هدامآ ي  یطیحم  هک  یتقو  ات  منک  یمن  نامگ  نم  دوش ،  یم  هتفر  گنرف  نایوجـشناد 
یم دنک ؟  هدامآ  دیاب  هک  ار ،  طیحم  نیا  سپ  هک  دـیآ  یم  شیپ  لا  ؤس  نیا  هزات  و  دـشاب .  یتمدـخ  هب  دـیما  نطو  هب  اه  نآ  تشگزاب  رد 
دنا هدمآ  ماوق  هروک  نیا  رد  مه  هک  دننک  هدامآ  دنناوت  یم  یناسک  ریرهمز ،  نیا  رد  ار  طیحم  نم  نامگ  هب  تسا .  رایـسب  لیاسم  هک  دینیب 

زا تیعبت  هب  دنرب  یم  رـس  هب  اکیرما  ای  گنرف  رد  ات  ناناوج  نیا  بلغا  هک  نیا  مود  هتکن ي  دنا .  هتخومآ  هناخدرـس  نیا  ياوه  بآ و  هب  و 
دوخ ییوجشناد  ياه  هیداحتا  رد  یشوج  بنج و  دنراد و  يدازآ  زا  يربخ  شیب  امک  فلتخم ،  ياه  تبسن  ای  دازآ  تاعامتجا  اهطیحم و 

رد ناش  تسد  دنتـشگرب و  هک  وچ  مه  اما  یتاراشتنا .  یتارهاظت و  یتیلاعف و  یفرح و  و  دنـشورخ .  شوجرپ و  دنغاد و  بلغا  دننک و  یم 
 ، دراد هارمه  هب  ار  باهتلا  روش و  هک  یناوج  نینـس  نتـشذگ  دیاش  هلب  دوش .  یم  شومارف  ملاوع  نآ  همه ي  دش  دنب  يواگ  مد  هب  اج  نیا 

دـنبلط و یمن  ار  اه  نخـس  فرح و  نآ  اـه  تموکح  اـج  نیا  نوچ  هک  دـینک  یمن  ناـمگ  یلو  دـشاب .  یـشومارف  نیا  لـلع  زا  یکی  دوخ 
حیبست هرود  کی  دوخ  نم  تروص ،  ره  هب  دـشاب  هچ  ره  تلع  دـهد ؟  یم  خر  یتشگزاب  نینچ  تسین ،  ییاه  يدازآ  نانچ  يارب  يزاوج 
هدیـسر ناشیا  هب  امغی  ناوخ  نیا  زا  هچ  ره  هب  دـنا و  هتفر  ارف  يا  هشوگ  زا  مادـک  ره  تشگزاب  زا  سپ  هک  مراد  غارـس  ناـناوج  عون  نیا  زا 

هناهب هشیمه  هک  مه  نادـنزرف  یگدـنز و  نز و  ییاه .  یگدازآ  تسا و  هدوب  مه  يروش  يزور  هک  راـگنا  هن  راـگنا  دـنا و  هداد  تیاـضر 
لباـق هدـع ي  هک  نیمه  تسا .  هیـضق  نیمه  دوخ  موس ،  هتکن ي  و  دـشاب .  یگنرف  مه  نز  هک  صوـصخ  هب  دـنا .  هداـمآ  رـضاح و  ياـه 

ییاکیرما یگنرف و  درم  اب  هک  نارتخد  زا  مه  یمک  رایـسب  هدـع ي  دـندرگ و  یمرب  ییاکیرما  ای  یگنرف  نز  اب  ناناوج  عون  نیا  زا  یهجوت 
نز و اب  یناریا  هداوناخ ي  ساسا  یتقو  تسا ؟  هدوزفا  تالکـشم  همه ي  رب  یلکـشم  دوخ  زین  نیا  هک  دینک  یمن  نامگ  و  دـندرگ .  یمرب 
ود رتوبک  تسا .  نشور  گـنر  مهاـن  ياـه  هداوناـخ  عون  نیا  فیلکت  هک  هتبلا  تسا ،  ندیـشاپ  لاـح  رد  انـشآ  روخ و  مد  نوخ و  مه  درم 

دوخ اه  هداوناخ  عون  نیا  یلخاد  تالکـشم  لح  یگدز  برغ  لوا  تسد  یناسنا  تالوصحم  ناش .  هداوناخ  اـب  ناـناوج  نیمه  ینعی  هجرب 
ینعی یجراـخ  تالکـشم  لـح  يارب  يا  هلـصوح  یناوت و  رگید  ناـناوج  زا  هتـسد  نیا  هک  تسه  یهجوـت  لـباق  رما  یفاـک ،  هزادـنا ي  هب 

هب دـنا و  هتـساخرب  ریقف  ياه  هداوناخ  زا  هک  ییاه  نآ  فلا )  دنتـسین :  نوریب  هتـسد  هس  ود  زا  ناناوج  عون  نیا  دنـشاب .  هتـشادن  یعاـمتجا 
اب ندیرب  هلیـسو ي  نتـشاد ،  ییاکیرما  ای  یگنرف  درم  ای  نز  هتـسد  نیا  يارب  دنا .  هدناوخ  یـسرد  دنا و  هدناسر  گنرف  هب  ار  دوخ  تمحز 

تاقبط هب  نآ  جرادـم  زا  ار  دوخ  ات  تسا  ینابدرن  تسین و  هتـشگرب  گنرف  زا  ترـضح  کی  سفنت  طـیحم  رگید  هک  تسا  بسن  لـصا و 
دوـیق و تلع  هب  هک  ییاـه  نآ  ب )  ( 67  . ) تسا رت  نشور  زور  زا  ییاـه  جاودزا  عون  نینچ  میخو  بقاوـع  دنـشکب .  ـالاب  یعاـمتجا  رترب 
اـه و ملپید  تاـمولعم و  نتـشاد  اـب  هک  ـالاح  و  دـنا .  هداد  تیاـضر  یگنرف  درم  اـی  نز  هب  ناریا  رد  جاودزا  نکـشرمک  رجحتم و  تاررقم 
 . دـنا هدروآ  تاغوس  هب  یگنرف  درم  ای  نز  هدوهیب  ایوگ  هتـسکش و  دویق  نآ  همه ي  دـننیب  یم  دـنا ،  هتـشگرب  یگنرف  ياـه  ناـبز  نتـسناد 

( رـسپ هچ  رتـخد و  هچ   ) هک ییاـه  نآ  ج )  تسا .  مولعم  زین  دـیآ ،  یم  شیپ  ناـش  يارب  دـعب  هک  ییاـه  هسیاـقم  اـب  یعـضو  نینچ  بقاوع 
جوز اب  هک  دعب  دننک و  یم  عورش  یگنرف  درم  نز و  اب  ار  یسانشدرم  ای  یـسانش  نز  دوش و  یم  هتـشادرب  اکیرما  گنرف و  رد  ناش  تراکب 

هدروخ یهگ  هچ  هک  دنوش  یم  هجوتم  ای  دنناد و  یمن  لباق  ار  یمدآ  چیه  دنتـسین و  هدنب  ار  ییادـخ  چـیه  رگید  ای  دـندرگ  یمرب  یجراخ 
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ییاکیرما ای  یگنرف  کی  اب  یناریا  هدرک ي  لیصحت  ناوج  کی  یتقو  اه ،  تروص  رگید  ای  روص  نیا  زا  کی  ره  هب  لیبق . . .  نیا  زا  دنا و 
یجراخ طیحم  نآ  ای  یجراخ  نآ  طیحم  هک  هدرک  جاودزا  یجراخ  اب  لیلد  نیا  هب  ای  هداد :  هتکن  هس  ود  نیا  هب  یباوج  دنک ،  یم  جاودزا 

شیب هدرک  رهوش  یناریا  هب  یناملآ  ياه  نز  تبسن  تبـسانم ،  نیمه  هب  گنج .  زا  دعب  ناملآ  رد  الثم  درم  دوبمک  تلع  هب   ) هتفریذپ ار  وا 
اب يواسم  تقیقح  رد  ایآ  یجراخ ،  نز  هلیـسو ي  هب  یجراخ و  طیحم  کی  رد  ندـش  هتفریذـپ  نیا  و  تسا )  یجراخ  ياه  نز  همه ي  زا 

يورین مه  نآ  دـش ؟  دـهاوخن  ام  يارب  یناـسنا  يورین  نمزم  نادـقف  یعون  بجوم  دوخ  نیا  اـیآ  و  تسین ؟  یموب  طـیحم  زا  ندـش  هدـنک 
نیا هب  ای  دراد .  انثتـسا  رت  مک  دننک  یم  یجراخ  رهوش  هک  ینارتخد  دروم  رد  نادقف  نیا  تروص  ره  هب  هدید ؟  گنهرف  هدرورپ و  یناسنا 

اب ناریا  هبناج ي  همه  هسیاقم ي  رد  هک  ار  یتراقح  درد  دـنک  ناربج  هتـساوخ  اکیرما  ای  گنرف  رد  هدرک  لیـصحت  یناریا  ناوج  هک  لـیلد 
نامگ لیصافت  نیا  اب  ( 68  . ) مرذگب میوگب و  هتسبرس  خلا . . .  دوخ و  بادآ  رد  دوخ و  طیحم  رد  هدید و  غارس  دوخ  رد  اکیرما  گنرف و 

هب دـشاب  نینچ  رگا  و  دـشاب ؟  یگدز  برغ  زورب  ياـه  تروص  نیرتداـح  زا  یکی  دوـخ  نتفرگ  یگنرف  هجوز ي  اـی  جوز  هک  دـینک  یمن 
یملع ینف و  تاجایتحا  اب  بساـنم  بترم و  هشقن ي  کـی  اـب  یلاـع  تالیـصحت  يارب  هک  نآ  تقو  تسا  هدیـسر  رگید  نونکا  نم  ناـمگ 

رگا و  اکیرما .  ای  گنرف  زا  رگید  ياج  چـیه  هب  هن  میتسرفب و  نپاژ  ای  دـنه  هب  طقف  درگاش  هلاـس ،  تسیب  ـالثم  تدـم  کـی  يارب  تکلمم 
ذخا ار  يژولونکت  هنوگچ  دندمآ و  رانک  هنوگچ  نیـشام  اب  اه  نآ  رخآ  هک  مینادب  ات  تسا  لیلد  نیا  هب  میوگ  یم  تکلمم  ود  نیا  هب  طقف 
نینچ هک  یتروص  رد  طقف  نم  نامگ  هب  دـندمآ ؟  رانک  میتسه  شراچد  العف  ام  هک  یتالکـشم  اـب  هنوگچ  و  نپاژ )  صوصخ  هب   ) دـندرک

یگدز برغ  یتآ و  ناگدیدایـسآ  یگدز ) ! (  قرـش  نایم  ینزاوت  داجیا  اب  تسا  تکمم  لیبق ،  نیا  زا  ییاه  حرط  ای  دوشب  یلمع  یحرط 
 . دوب راودیما  گنهرف  هدنیآ ي  هب  یلعف ،  ناگتشگرب  گنرف  زا 

یگدز نیشام  زا  مه  یمک   : 12

لوا تمسق 

فرط زا  تسا و  ملع  تفرشیپ  فرط  کی  زا  دنک  یم  صخـشم  نآ  صاخ  ياه  نارحب  اب  ار  یعامتجا  خزرب  هرود  کی  هک  یمهم  لماوع 
تشذگ هچ  نآ  اب  ام  و  ( 69  ) یبرغ ياه  یسارکومد  هرابرد ي  ثحب  ناکما  رگید  فرط  کی  زا  و  نیشام ؛  نف و  کینکت و  لوحت  رگید 

میراد يا  هنومن  میراد .  رهاظ  رد  ییازا  هب  ام  طقف  يدازآ )  هرابرد ي  ثحب  ناکما  کینکت ،  لوحت  ملع ،  تفرـشیپ   ) لماع هس  ره  نیا  زا 
رد هک  ام  ( 70) دوشب یعامتجا  ياه  نارحب  دلوم  یمک ،  رظن  زا  کینکت  نیـشام و  لوحت  تعرـس  هک  دـشاب  رارق  رگا  و  ییامندوخ .  يارب 
نآ زا  رت  بارخ  تخـس  ناـمراک  میا ،  هلاـس  تسیود  ياـه  ماـگ  ندومیپ  هب  روبجم  یتـح  نیا  زا  سپ  میلوا و  هچوک ي  مخ  رد  هنیمز  نیا 

شیپ هباشم  کلامم  رد  هچ  نآ  زا  دوب  دـهاوخ  رت  هدـننکدیمون  رت و  موادـم  تخـس  ناماه  نارحب  ینایذـه  بت  و  میرادـنپ .  یم  هک  تسا 
لاحم هک  لاحم  ضرف  اکیرمآ -  ای  هسنارف  ای  دئوس  ای  سییوس  وچ  مه  میدـش  زین  ام  حبـص  ادرف  نیمه  میدـمآ و  همه  نیا  اب  تسا .  هدـمآ 

نیا اب  و  دـنا ؟  هدیـسر  نآ  هب  تسا  اه  تدـم  برغ  رد  هک  دـش  میهاوخن  یتالکـشم  راچد  هزات  ایآ  میا ؟  هنوگچ  تقو  نآ  مینیبب  تسین - 
نآ همه ،  نیا  زا  ضرغ  هک  میازفیب  منک ،  هراشا  تالکـشم  نیا  زا  عون  ود  یکی  هب  هک  نیا  زا  شیپ  درک ؟  میهاوخ  هچ  ددـجم  تالکـشم 

لکـشم کی  ندرک .  رپ  يارب  یقیمع  لادوگ  هچ  ندومیپ و  يارب  يزارد  هار  هچ  میراد و  ود  هوق ي  هب  یتالکـشم  هچ  هک  مینادـب  ات  تسا 
ياه هفطن  لـباقم  رد  اـمیاد  یمهدزون  نرق  مسیلاربیل  نتم  رد  دـیاب  هک  تسا  يرادـشه  یبرغ -  کـلامم  دوخ  رد  برغ -  ندـمت  یـساسا 

ریغ یماـظن و  تسار  تسد  نویطارفا  ( 71  . ) وا ياپ  شیپ  ار  ریازجلا  لکـشم  میراد و  ار  لگود  ترـضح  هک  هسنارف  رد  دـهدب .  مسیـشاف 
نارادـفرط نوخ  هب  ار  ریازجلا  سیراپ و  ياـه  هچوک  زور  ره  هک  رژنارتا )) نویژل   )) ياـه هدـیرب  وخب  یگدرکرـس  هب  میراد  مه  ار  یماـظن 

دیدج تالیکـشت  اکیرما  رد  میراد و  ار  اه  يا  هوهق  نهاریپ  ياه  هدنام  یقاب  ناملآ  ایلاتیا و  رد  و  دـننک .  یم  نیگنر  ریازجلا  لکـشم  لح 
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ره رد  و  ار .  دنلتاکسا  یبلط  لالقتسا  تضهن  ناتسلگنا  رد  و  دنناد .  یم  تسینومک  ار  رواهنزیآ  ترضح  یتح  هک  ار  یتیاسوس ))  چرپ  ))
تالکـشم عوـن  نیمه  زا  یکی  شدوـخ  رژنارتا )) نوـیژل   )) نیا و  تماـق .  دـق و  ناـمه  هب  تسرد  و  تخرد .  دوـخ  زا  یمرک  رگید  ياـج 

گنت شرب  هصرع  یتقو  اپورا ،  یلاها  زا  ییوجارجام  ره  مک  تسد  هدـش و  دـیعبت  یناج و  دـنب و  هرادـق  ره  هک  میناد  یم  تسا .  ییاپورا 
یناپمک نالف  دـنمراک  دورن  رگا  هتبلا  دوش .  یم  نویژل ))   )) بلطواد دور و  یم  اراـبجا  دـنامب ،  دوخ  موب  داز و  رد  تسناوتن  رگید  دـش و 

هدنـسیون ي نیلـس ،  نانیدرف  ییول  ملق  هب  بش ))  رخآ  هب  رفـس   )) هب دـینک  هعجارم   . ) اقیرفا ياه  لگنج  رد  دوشن و  ساملا  جاع و  ـالط و 
یتوبیج ای  ریازجلا  اه ،  يوسنارف  مشق  هریزج ي  تسا و  هدوب  وگنک  اه ،  یکیژلب  سابع  ردنب  قیرط  نیا  هب  ( 72  () يوسنارف دیقف  رصاعم و 

رب طلسم  هک  ییاهریوب   ) اه يدنله  لام  و  کیبمازوم .  الوگنآ و  اه ،  یلاقترپ  لام  و  یبیل ،  یلاموس و  اه ،  ییایلاتیا  لام  راکـساگادام و  و 
دوهع رودزم  رکاسع  هیبش  يزیچ  تسیچ ؟  رگم  نویژل  نیا  يزنودنا و  ای  یبونج  ياقیرفآ  دنا ) هدوب  يدنله  لصا  رد  دـنا  یبونج  ياقیرفا 

هک اج  ره  رد  الط  تفن و  ياه  یناپمک  هب  تمدـخ  دـشاب ،  مزال  هک  اج  ره  رد  يدازآ  یبوکرـس  شراک ؟  و  ( . Mercenaire  ) ناتساب
ریازجلا و ات  رد 1936  هتفرگ  ایناپـسا  زا  دهدب .  رتشیب  لوپ  هک  يردلق  ره  عفن  هب  هزیروتوم ) ! (  یـشکوقاچ  دشاب و  هدش  زارد  یلاها  نابز 

ياه قاتلاق  نیا  همکچ ي  ریز  همه  تسا و  هدوب  تارـضح  عون  نیمه  يزاـتکرت  ياـه  هنحـص  همه ي  رخاوا ،  نیمه  رد  ـالوگنآ  وگنک و 
(73  ، ) دنک یم  رداص  مه  دنب  هرادق  نیشام ،  رودص  هارمه  اپورا  هک  تسین  نیا  اهنت  هلءاسم  تقو  نآ  و  دنا .  هدش  نیلام  نینوخ و  یگنرف 

هزوم اهرهش و  تمالس  تینما و  اپورا  هک  تسا  هداتفا  بقع  هرمعتـسم و  ياه  تلود  زا  يدازآ  بلـس  تمیق  هب  هک  تسا  نیا  رت  مهم  هکلب 
يدب لام  نیا  اب  اپورا  مینیبب  دنوش ،  یم  دازآ  دنراد  يرگید  زا  دعب  یکی  هرمعتـسم  للم  هک  الاح  و  دنک .  یم  ظفح  ار  دوخ  ياهرتآت  اه و 

نیا یلو  دوب .  اپورا  هلخاد ي  رد  ناوارف  ياه  یناماسبان  رظتنم  دـیاب  راچان  درک ؟  دـهاوخ  هچ  دـیبسچ ،  دـهاوخ  شبحاص  شیر  خـیب  هک 
عون نیا  یلـصا  هاگیاپ  هاگ و  هیکت  یبونج ، ))  ياقیرفا   )) و کیبمازوم ))   )) و ـالوگنآ ))  )) زونه اـیوگ  تسادـیپ  رما  تاـنجو  زا  هک  روط 

راشتـسم و رواـشم و  تروص  هب  درک و  دـنهاوخ  ضوع  ساـبل  تارـضح  هک  دـینک  یمن  روصت  مه  دـعب  تسا و  اـه  يا  (( رژنارتا نوـیژل  ))
ارچ و  مرذگب .  ام . . . ؟  دوخ  تیالو  رد  یتح  دش و  دـنهاوخ  رطق  خیـش  ریزو  ای  تسـشن و  دـنهاوخ  تیوک  خیـش  تسد  لغب  سانـشراک 
هک نیا  يارب  نـم  ناـمگ  هـب  تـسا ؟  یلوـحت  ره  ياـپ  شیپ  یگنـس  زور  ره  یتالکـشم  نـینچ  یبرغ  ندـمت  نـتم  رد  ارچ  تـسا ؟  نـینچ 

ندش هدیشک  فص  هب  مود  تسد  تالوصحم  دوخ  یلمع ،  يرکف و  ياه  يدنب  هرادق  عاونا  نیناوق و  مدرم و  هیلع  نایـصع  ییوجارجام و 
نیا اـه و  نـیا  مود  تـسد  تـالوصحم  تـسا و  یبرغ  تاعونـصم  لوا  تـسد  تـالوصحم  تـسا .  نیـشام  ياـپ  نویــساتنامیژر )   ) مدرم

هب نیـشام و  لابق  رد  ندوب  لکـشلا  دـحتم  مه .  اب  لومعم  لماع و  تسه .  مه  نیـشام  تاموزلم  زا  یکی  دوخ  مدرم  ندرک  هتناـمیژر ))  ))
يارب دوش  یم  يوناث  تداع  ندرک ،  روآ  تلاسک  راک  عون  کی  رمع  کی  ندمآ و  نتفر و  تعاس  رس  هناخراک و  رد  ندش  هدیشک  فص 

زین دـهاوخ  یم  دـحاو  رکف  مالـس و  ادا و  سابل و  هک  هیداحتا  رد  بزح و  رد  روضح  دـنراد .  راک  رـس و  نیـشام  اب  هک  ییاه  مدآ  همه ي 
دوش و یم  هیداحتا  بزح و  رد  ندش  لکـشلا  دحتم  هب  رجنم  هناخراک  رد  ندوب  لکـشلادحتم  سپ  نیـشام .  نامه  عبات  تسا  یثلاث  تداع 

اهتنم تسا .  نیشام  نیشام ،  دنک ؟  یم  قرف  هچ  گنج !  نیـشام  ياپ  ینعی  هناخزابرـس .  رد  ندوب  لکـشلادحتم  هب  دوش  یم  رجنم  زین  نیا 
سابل لکش و  داحتا  نیا  و  ریبک .  ریغص و  گرزب و  کچوک و  يارب  دزیر  یم  هراپمخ  يرگید  اه و  هچب  يارب  دزاس  یم  ریـش  يرطب  یکی 

هک تسا  نیا  يارب  میلیاـق  وا  يارب  شزرا  رگا  تسا و  هدـیبوک  تخـس  ار  نآ  نیلپاـچ  یلراـچ  هک   ) نیـشام هـب  يرازگ  تمدـخ  رد  رکف  و 
هناخزابرس رد  دعب  بزح و  پولک و  هیداحتا و  رد  دعب  درب ) یپ  نتفر ،  نیـشام  هناخ ي  خالـس  هب  راو  دنفـسوگ  رطخ  هب  وا  همه  زا  رتدوز 

برغ کلامم  نامه  راب  کی  لاس  تسیب  ره  هک  دشک  یم  اه  يا  هوهق  نهاریپ  ناهایـس و  نهاریپ  سابل  رکف و  لکـش و  داحتا  هب  هک  تسا 
رت حیرـص  دراذگ ،  یم  راگدای  هب  دوخ  زا  بقاوع  همه  نیا  دـناوخ و  یم  گنج  هب  ار  ایند  دـناشک و  یم  نوخ  هب  میا ،  هدـید  هک  نانچ  ار 
هب الاک  رودص  يارب  دیدج  ياهرازاب  يوج  تسج و  رد  دیدش و  یتعنص  هعسوت ي  هلابند ي  هک  نیا  زا  رظن  فرص  یبلط -  گنج  میوگب 

و مسیتنایس ))   )) و مسیتامگارپ ))   )) لوصحم دوخ  هک  نیشام  زا  دنک .  یم  ذخا  نیشام  زا  ار  دوخ  موسر  بادآ و  الصا  دسر -  یم  روهظ 
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دیلوت هفاضا  هلحرم ي  هب  یتقو  نیشام  هک  دنناد  یم  مه  اه  هچب  یتح  اهزور  نیا  تسا .  تسد  نیا  زا  رگید  ياه  مسیا  و  مسیویتیزوپ ))  ))
تارداص ياهرازاب  راصحنا  بسک  رس  رب  اه ) یناپمک   ) نیشام نابحاص  تقو  نآ  تفای ،  ار  دوخ  تاعونصم  ندرک  رداص  تردق  دیسر و 

 ، یبرغ تارکومد  عامتجا  کی  رد  بازحا  هک  هتکن  نیا  هب  مینک  هجوت  اه  نیا  رب  هوالع  ( 74  . ) دنیآ یم  رد  همصاخم  رد  زا  دوخ  يابقر  اب 
هنازور ندش  هدیشک  فص  هب  هک  یحور -  رظن  زا  هنوگرامیب -  لداعتمان و  ياه  مدآ  ییایلوخیلام  فطاوع  ياضرا  يارب  دنتسه  ییاهربنم 

زا ار  يدرف  هدارا ي  رهاظت  عون  ره  تصرف  ندادن ،  تسد  زا  ار  ياومارت  ندیسر و  عقوم  هب  راک  رس  نتساخرب و  تعاس  رـس  نیـشام و  ياپ 
زرو بصعت  لوصا و  رد  هدننک  ولغ  ياه  هتـسد  رگید  عاونا  تسیـشاف و  بازحا  هک  مینک  هجوت  رگا  صوصخ  هب  زین  و  تسا .  هتفرگ  نانآ 

ناـشاه مچرپ  يارب  خرـس  خرـس  هک  یگنر  زا  اـه ،  مدآ  نیمه  ياـه  يراـمیب  ياـضرا  رد  دـننک  یم  ار  تقد  هجرد ي  تیاـهن  عورف ،  رد 
شحوت ياه   (( متوت  )) تقیقح رد  همه  هک  ربب ،  ریـش و  باقع و  زا  دنراد ،  هک  ییاه  لبمـس  اه و  هناشن  اه و  تمالع  ات  دننک  یم  باختنا 

هجوتم تقو  نآ  دـنروآ ،  یم  اج  هب  هک  یموسر  دـنراد و  نآ  زا  جارخا  دوخ و  هگرج ي  هب  دورو  يارب  هک  یبادآ  و  دـنا ، !  یمتـسیب  نرق 
برغ و تالکـشم  زا  یلکـشم  مادک  ره  اه  نیا  میوش .  یم  اه  نآ  نتـشاد  هگن  نمزم  ای  اه  نآ  ياوادم  زرط  اه و  يرامیب  نیا  للعلا  تلع 
زا هن  دراد و  يربخ  یـسارکومد  زا  هن  هک  ییام  نیا  ام .  یلو  ماوقا !  نآ  يالقع  دوخ  اـب  نآ  لـح  هک  تسا  هدز  نیـشام  یقرتم  تاـعامتجا 
مه یشیامرف  عامتجا  بزح و  ام ،  نیا  هک  تسا  نیا  هزم  شوخ  دشاب ،  هتـشاد  یعقاو  یکرد  نآ  يرابجا  نویـساتنامیژر ))   )) زا ات  نیـشام 

نامه دعب  میوشب و  هداد  قوس  یـسارکومد )   ) عامتجا بزح و  هب  دـعب  میوشب و  هدیـشک  فص  هب  نیـشام  هار  زا  هک  نیا  ياج  هب  ام  دراد ! 
یمن گنج  راک  هب  زگره  هزات  هک   ) اه هناخزابرس  هار  زا  لوا  ینعی  میا ،  هدرک  عورش  هت  زا  تسرد  مییارایب ،  اه  هناخزابرس  رد  ار  اه  فص 

نامراک دیـسر  هک  نیـشام  ات  مینک  یم  تداع  ندوب  لکـشلا  دحتم  ندیـشک و  فص  نتـسب و  فص  هب  ینابایخ )  ياه  گنج  رگم  دـنیآ ، 
نیشام زا  برغ  رد  مهد .  یم  نامراگزور  تیعقاو  زا  نم  هک  تسا  یحیضوت  نیرت  هنابیجن  نیا  و  دنامن ،  گنل  نیـشام  ینعی  دنامن ،  گنل 

ياه گنج  نیرمت  هناخزابرس و  زا  سکعرب .  تسرد  اج  نیا  ام  دندیسر و  گنج  هناخزابرس و  بزح و  نویـساتنامیژر و  هب  يژولونکت  و 
میوگب و هتسبرس  میسرب .  میهاوخ  یم  ینعی  میسر .  یم  نیشام  يراکتمدخ  هب  دعب  ندش و  ندوب و  یبزح  هب  دعب  نتسب ،  فص  هب  ینابایخ 

اقیرفا ایسآ و  قرش و  اب  دوخ  يرامعتـسا  دروخرب  ناوا  رد  برغ  هک  نیا  یبرغ  تاعامتجا  کلامم و  تالکـشم  زا  رگید  هتکن ي  مرذگب . 
ینیشام تاعونصم  نیلوا  لابند  هب  هک  یمهدزون  نرق  یبرغ  درم  رگید .  یعضو  زورما  تشاد و  رگید  یتیعقوم  عضو و  یبونج  ياکیرما  و 

نارادفرط هب  شا  هناخ  ترافـس  دوب .  راشم  ریـشم و  دوب .  مکاح  ریما و  ناخ و  تسدرو  دوب .  ءاشیام  لاعف  دمآ ،  یم  ملاع  ياهوس  نیا  هب 
رد ناما ؛  رد  دوب و  تسب ))   )) هناخ نآ  دش ،  یم  هتشارفا  زاریش ))  )) رد هک  يا  هناخ  ره  ماب  رب  شقریب  و  نارهت .  رد  داد  یم  هانپ  هطورـشم 
اه سرد  ابوک ،  رکـش  ياه  یناپمک  زئوس و  لاناک  تفن و  ندش  یلم  زا  ییوگنک  يودب  درم  یتح  هک  الاح  اما  اه .  ییاقـشق  ماوق و  ياولب 

یبرغ درم  رگید  الاح  دـنک ،  هقردـب  يزاون  نامهم  هب  نادـنچ  هن  دسانـشب و  سابل  ره  رد  ار  یجراخ  هک  تسا  هتفرگ  داـی  رگید  هتخومآ و 
لیاوا نآ  رد  هدمآ -  ایسآ  قرش و  هب  یبرغ  درم  رگا  دوشن .  هتخانش  ات  هتـشاذگ  تروص  رب  يا  هزات  کلکـش  تسا .  هدرک  ضوع  تسوپ 

هب هچرگ  و  تسا .  وکـسنوی  هتـسباو ي  تسا و  رواـشم  تسا و  راشتـسم  زورما  بحاـص ))  مم   )) شنز و  بحاـص ))   )) اـی دوب  باـبرا  رما 
یتارمعتـسم یباـتفآ  هـالک  رگید  و  هدیـشوپ ،  يرت  لوبقم  ساـبل  تروص  ره  هب  اـما  اـه ،  نآ  هیبـش  اـی  تسا  هدـمآ  اـه  تیرومءاـم  ناـمه 

درم هک  میا  هدربن  یپ  هتکن  نیا  هب  زونه  اه  ییایـسآ  اه و  یقرـش  ام  دوخ  اما  دـنک . . .  یم  رهاظ  ظفح  دراذـگ و  یمن  رـس  هب  لاینولوک )  )
يولوم نآ  هک  میا  هدیمهفن  زونه  ام  تشگرب .  بقع  هب  لاس  تسیود  ناوت  یمن  رگید  متسیب  نرق  مود  همین ي  رد  هک  تسا  هدیمهف  یبرغ 
يرادگ هاگ  دوخ  ناوراک  رد  بلط ،  هرمعتـسم  یبرغ  اه  نیا  زا  هتـشذگ  میدـید .  نیا  زا  شیپ  هک  دوب  رـس  هب  گید  نامه  یمهدزون  نرق 

رخاوا نیمه  رد  و  ار .  سییول ))  ریپ   )) و لاورنود ))  رارژ   )) اـی ار  هدنـسیون  دارنک )) فزوژ   )) اـی تسا  هتـشاد  مه  ار  شاـقن  نگوـگ ))  ))
دندنام يدنبرد  دنتسب و  قرـش  ياه  تراکب  اه و  ییابیز  زا  يا  هشوگ  هب  یلد  مادک  ره  اه  نیا  ار . . .  وماک )) ربلآ   )) ار و دیژ )) هردنآ  ))

ياهولبات رد  ار  گنر  باتفآ و  هراصع ي  نگوگ ))   . )) دـنازرل تسایـس  رنه و  یگدـنز و  رد  ار  یبرغ  تواضق  ياه  كـالم  ساـسا  هک 
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هدـش هنهک  مه  یلاد ))   )) و وساکیپ ))  )) ياهادا رگید  زورما  هک  داد  دـنامالف ))  )) رات هریت و  یـشاقن  هب  یناکت  نانچ  درب و  گنرف  هب  دوخ 
ندمت زا  ربخ  ورلام ))  )) تفوک و ناهج  رازاب  رس  رب  ار  الط  جاع و  ياه  یناپمک  ییاوسر  وگنک ،  ياه  همانرفس  اب  رد 1943  دیژ  و  تسا . 

و دنتسه . . .  نتآ  لوپورکآ ))   )) ای مر  موروف ))   )) نوتس ات  راهچ  زا  رت  هنهک  رت و  يزرید  یسب  هک  داد  زرمخ )  ) ایسآ یقرش  بونج  ياه 
راهچ رد  هک  دـندرب  یپ  یملاوع  هب  یبونج  ياـکیرما  اـی  ایـسآ  قرـش و  رد  يرگید  یگدـنز  مسر  هار و  نتـسج  اـب  کـی  ره  هک  ینارگید 
هیضق نیا  رد  ینعی  يرگید .  قوب  دراد و  يرگید  ناتساد  دوخ  هک  زاج  یقیسوم  زا  میرذگب  دندوب .  ربخ  یب  نآ  زا  برغ  اپورا و  يراوید 
يارب ات  تفر  یمالغ  هب  اقیرفا  زا  يراگزور  هک  یهایس  نامه  دشک .  یم  هرعن  كرویوین  نامسآ  ریز  دراد  هک  تسا  ییاقیرفا  هایـس  نونکا 

نونکا دراکب و  هبنپ  یپ ))  یـس  یـس  یم   )) و يزرجوین ))   )) رد رت  یبرغ  ياه  یناپمک  يارب  اکیرما و  هدیـسر ي  نارود  هب  هزات  تیفارـشا 
هار زین  کیتوگ  ياهاسیلک  فقـس  ریز  هب  هک  هدـنامن  يزیچ  تسا و  هدروآرد  هزرل  هب  دوخ  لبط  روپیـش و  زا  ار  لاه ))  یگنراـک   )) قاـط

تـسا تسرد  میوگب ،  مهاوخ  یم  دـنداد .  یمن  دورو  زاوج  نوسلدـنم ))   )) و خاب ))   )) هب زج  للملا  نیب  مود  گنج  زا  شیپ  ات  هک  دـبایب 
ياهالاک رگید  هیودا و  مشیربا و  تفن و  دوب و  جاع  هک  دیکم  یم  ار  قرش  نوخ  ییولاز  تروص  هب  طقف  رامعتسا ،  رما  زاغآ  رد  برغ  هک 
ياهالاک مه  تایونعم  زا  درب  یم  هار  ار  اه  هناخراک  اه و  هزوم  هچ  نآ  يدام و  ياهالاک  ياوس  قرش  هک  تفایرد  مک  مک  دعب  اما  يدام ؛ 

یــسانش و مدرم  ساـسا  میدـید  هـک  دوـب  نـینچ  نـیا  و  دزادــنا .  یم  راـک  هـب  ار  اـه  هاگــشیامزآ  اـه و  هاگــشناد  هـچ  نآ  دراد .  ناوارف 
نونکا و  دش .  هداهن  وس  نآ  رد  ملاع ،  يوس  نیمه  ياه  هدروآ  درگ  ساسا  رب  رگید  یسانش  نالف  رازه  یـسانش و  هجهل  یـسانشریطاسا و 

یم هدناوخ  سرد  هدیمهف و  یبرغ  درم  ینهذ  هلغشم ي  دراد  یبونج  ياکیرما  اقیرفا و  ایسآ و  قرـش و  يونعم  يالاک  همه ،  نیا  رب  هوالع 
و داـشیناپوا ))  )) هب بدا  رد  و  شزاـج ،  هب  یقیـسوم  رد  درب و  یم  هاـنپ  اـقیرفا  فیتـیم )  يرپ   ) تیودـب هب  يزاـس  همـسجم  رد  هک  دوـش ، 

رگم اـی  هـسه ؟ ))  ناـمره   )) کـی اـی  تـسیک ؟  ناــم ))  ساــموت   )) کــی رگم  و  ادوـب .  (( Zen نذ  )) و مسیئوئاــت ))   )) و روگاــت )) ))
ره ننفت  رگید  هک  ندروخ  نیچ  کبس  هب  ياچ  نتشاد و  هرفس  رس  رب  يدنه  ياذغ  نتخاس و  ینپاژ  غاب  دیوگ ؟  یم  هچ  مسیلایسناتسیزگا 

یگدـنز و رد  بدا و  رنه و  رد  ییاقیرفا  یقرـش و  ياه  كـالم  هب  یبرغ  درم  ندرب  هاـنپ  نیا  تسا .  یبرغ  هدروآرد ي  مخت  زا  رـس  ناوج 
رگید فرط  زا  و  دوخ ،  رنه  دوخ و  بادآ  دوخ و  طـیحم  زا  تسا  یبرغ  درم  یگتـسخ  مک  تسد  يرازیب و  رادومن  یفرط  زا  هک   ) قـالخا

مک دراد  تسه )  زین  ییابیز  رایـسب  رادومن  هک  هتبلا  دشاب و  دهاوخ  یم  هک  اج  ره  زا  تسا ،  گنهرف  بدا و  رنه و  ندش  ریگ  ایند  رادومن 
برغ هجوت  هلحرم ي  نونکا  یقرش  رنه  هب  برغ  هجوت  زا  سپ  هک  دینک  یمن  رکف  قیرط  نیا  هب  ایآ  و  دشک .  یم  زین  تسایس  ورملق  هب  مک 

ام تقو  نآ  و  دنک .  یم  مکح  نینچ  یمتا  گنج  زا  سرت  دبلط .  یم  نینچ  یگدز  نیشام  زا  رارف  هلب .  دشاب ؟  هدیسر  یقرـش  تسایـس  هب 
مد میناد و  یم  هدوهیب  رزرز ))  )) ار نآ  مینک و  یم  اهر  هتخانـشن  ار  نامدوخ  یقیـسوم  هک  تسا  راگزور  نیمه  رد  تسرد  ناـگدز  برغ 
 (( لانا یب   )) زا دیلقت  هب  میسانش و  یمن  الصا  روتاینیم  يزاس و  لیامش  رد  ار  یناریا  یشاقن  مینز و  یم  يدوسپار ))   )) و ینوفمـس ))   )) زا

شیاه و يزاس  هنیرق  اـب  میا  هتـشاذگ  راـنک  ار  یناریا  يراـمعم  میرادـنپ و  یم  هدـش  هنهک  مه  ار  مسیبوک ))   )) و مسیووف ))   )) یتح زین  و 
ار ناگوچ  میا و  هتـسب  ار  هناخروز  رد  شکبـشم و . . .  هرجنپ ي  یـسرا و  شا و  هناخ  ضوح  نیمزریز و  هچغاـب و  شا و  هراوف  ضوح و 

يا هیاـنک  دوخ  هک  تسا  ( 75  (() نوتارام  )) يود شود  رب  شـساسا  هک  میور  یم  دایپملا  هب  ریگ  یتشک  ات  راـهچ  اـب  میا و  هدرک  شومارف 
للم ارچ  رخآ  و  دیشک . . . ! ؟  رکشل  وس  نآ  هب  ملاع  يوس  نیا  زا  ارچ  دشن  مولعم  رخآ  هک  سونایقد  دهع  رد  یقوبرطن  تسکـش  هب  تسا 
رگید مامت  میراچان ،  شسابتقا  زا  ام  تسا و  یبرغ  نیـشام  هک  ناونع  نیا  هب  طقف  ارچ  و  دنوش ؟  انیب  رادیب و  شیوخ  ییاراد  هب  دیابن  قرش 
دیاب وکسنوی  يراصتخا  تمالع  ارچ  دننک ؟  دوخ  رنه  بدا و  یگدنز و  ياه  كالم  نیشناج  دنریگب و  زین  ار  یبرغ  یگدنز  ياه  كالم 

 (( لبنـسوبا  )) و كانراک ))   )) دباعم نوتـس  ای  يروشآ  راد  لاب  واگ  تروص  هب  الثم  هن  و  دـشاب ؟  لوپورکآ  ینانوی  ياه  نوتـس  لکـش  هب 
صقر لثم  اهدایپملا ؟  رد  ار  دوخ  یلم  ياه  يزاب  الثم  دننک ؟  هضرع  یللملا  نیب  عماجم  رب  ار  دوخ  بادآ  یقرش  للم  دیابن  ارچ  ای  رـصم ؟ 

 . مرذگب تسه . . . )  اگوی ))  )) رد هک  ینعم  نآ  هب   ) تضایر يزادناریت و  و 
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مود تمسق 

نیشام يراکتمدخ  دصق  هب  دزاس -  یم  هک  هار  هب  اپ  ریز و  هب  رس  ياه  مدآ  رب  هوالع  هک  نیا  یبرغ  تاعامتجا  تالکشم  زا  رگید  لکشم 
 . هتخاس شیپ  زا  ياه  هناخ  نیع  تفگ ،  ناشیا  هب  هتخاس ))  شیپ  زا  ياه  نامرهق   )) ناوت یم  هک  دزاس  یم  مه  يدـیدج  عون  ياه  مدآ  - 

رس و ار  مدرم  همه ي  یتقو  تسه .  مه  یقطنم  هتبلا  نیا  و  دروناضف .  ياه  کشوم  نانیشنرس  رد  ای  امنیس ،  ناگراتس  دوج  يذ  دوجو  رد 
کی اب  هاگ  هب  هاگ  هک  نیا  زج  تسین  يا  هراـچ  دـنرادن ،  يرترب  نارگید  زا  یندرگ  رـس و  چـیه  مادـک  چـیه  هک  يدرک  ساـبرک  کـی  هت 

نیع رد  هک  تسا  نیا  دشابن .  هرس  کی  يدیمون  ات  یهدب  يا  هنومن  ینکشب و  ار  يرـشب  لاذتبا  رد  یتسد  کی  نیا  هتخاس  شیپ  زا  نامرهق 
اب دـهد ،  یم  کیناکم  قرب و  صـصختم  رفن  ردـق  نالف  یلاس  شرافـس  ییاکیرما  هدکـشناد ي  نالف  هب  دروف ))  )) یناپمک ـالثم  هک  لاـح 

دوب یتقو  کی  رگا  ار .  شا  هشقن  قبط  يزاس  نامرهق  ینعی  دنک .  یم  ار  شدوخ  راک  مه  يرادرب  ملیف  هناخراک ي  نالف  تاصخـشم  نالف 
سک نآ  دز و  یم  رـس  یـسک  زا  یلبق  رارق  اب  هن  و  دوب ) هناگراهچ  ياه  تلیـضف  زا  یکی  نوطـالفا  لوق  هب  هک   ) نیعم تعاجـش  نـالف  هک 

تعاجـش نالف  يادا  هک  دـناوخ  یم  ار  یـسک  رادرب  ملیف  یناپمک  نالف  الاح  دـندنار ،  یم  نخـس  شحدـم  رد  نارعاش  دـش و  یم  نامرهق 
و اه .  نویزیولت  اهویدار و  دـنهد و  یم  نخـس  داد  هچ  اه  همانزور  هک  نیبب  اـیب و  درواـیب و  رد  ملیف  نـالف  يارب  ار  يا  هناـسفا  اـی  یخیراـت 
دنک و یم  اه  یـشارت  هعقاو  هچ  دوخ  نانامرهق  يارب  دنک و  یم  تاغیلبت  جرخ  اهلوپ  هچ  دنک ،  یم  ار  شتراجت  تروص  ره  هب  هک  یناپمک 

نالف اب  بش  نالف  رد  ار  ناش  ندیـصقر  دیفـس و  هایـس و  هزرابم ي  رد  ار  ناش  تکرـش  ار و  ناش  هچب  ندیدزد  ار و  ناش  قالط  جاودزا و 
یم دراذگ و  یم  نویزیو  هلت  ویدار و  همانزور و  رد  مادـم  دوشب ،  هدامآ  ملیف  هک  نیا  زا  شیپ  لاس  ود  یکی  زا  خـلا . . .  هقلطم و  هکلم ي 
مه موطرخ  روپاگنس و  نارهت و  یتاراشتنا  لیاسو  شوگ  هب  یتح  سرپ ))  دتیشوسآ   )) و رتیور ))  )) ریسم زا  شربخ  هک  يدح  هب  ات  دراذگ 
هریغ لاجر و  تکرش  ناهج و  تختیاپ  هدزناپ  رد  دحاو  حاتتفا  بش  توربج و  تهبا و  اب  ملیف  تسا و  هدافتـسا  تبون  تقو  نآ  دسر .  یم 

ناـمرهق کـی  زا  تقیقح  رد  ینعی  تسا ؛  هدـش  هدوزفا  هدرپ  يور  ناـنامرهق  فـص  هـب  رگید  ناـمرهق  کـی  هجیتـن ؟  و  دـتفا .  یم  هدرپ  رب 
نامرهق يداع ،  مدآ  زا  ینعی  دیدج -  عون  يزاس  مدآ  نیا  رگید  هنومن ي  تسا .  هدـش  رابتعا  تیثیح و  بلـس  رگید  يا  هناسفا  یخیرات و 

مه رهوش  یتح  ای  ناشدـنتفرگ  یمن  يدـج  مه  ناشاه  نز  زورید  ات  هک  دنتـسه  امیپ  اضف  ياـه  کـشوم  نانیـشنرس  نتخاـس -  هدرپ  يور 
ناگدننک فشک  اه و  کشوم  دوخ  هدنزاس ي  نادنمـشناد  هک  یلاح  رد  لاح ؟  هچ  رد  و  دـنا .  قافآ  هرهـش ي  زورما  اما  دـندوب ،  هدرکن 

مسا و نوچ  ارچ ؟  و  اکیرما .  رد  مه  هیسور ،  رد  مه  دنرب .  یم  رس  هب  فرص  یمانمگ  رد  ییامیپ  اضف  يارب  دیدج ،  ياه  تخوس  یلـصا 
یم راوس  ار  کشوم  هک  نآ  اما  تسین .  یندرک  شاف  تسا و  یماظن  رارـسا  زا  ناشیا  يرـشب  دوجو  یتح  اـه ،  کـشوم  ناگدـنزاس  مسر 

لذتبم تسد و  کی  هنهپ ي  نیا  رد  ییاج  کی  رد  تسا  یفاکش  تسا .  قیالخ  قیمحت  هلیـسو ي  هکلب  تسین .  رارـسا  زا  هک  هتبلا  دوش ؟ 
و خلا . . .  یشاب و  کشوم  نیشنرس  يا  هتسناوت  یم  مه  وت  هلب  هک  دزورفیب  ناشیا  لد  رد  يدیما  ات  تسا .  عیسو  ياه  هدوت  تشونرـس  هک 

مه وا  هک  نیا  زا  لفاغ  یتادـیهمت !  هچ  یتامدـقم و  هچ  اب  و  اهرزیپ !  هچ  اه و  ماـیپ  هچ  اـهربمت ،  هچ  اـه ،  لیـصفت  سکع و  هچ  تقو  نآ 
هب رـس  اضف  رد  هک  اه  نآ  تشونرـس  زا  نوچ  رت .  شیب  سناش  یکدـنا  ای  رت  شیب  تعاجـش  یکدـنا  اـب  اـه  مدآ  همه ي  لـثم  تسا  یمدآ 
هک لاح  نیع  رد  دروناضف  نالف  هک  دـینک  یمن  نامگ  ایآ  تروص ،  ره  هب  و  تسا !  یماـظن  رارـسا  زا  رخآ  میربخ .  یب  دـنا ،  هدـش  تسین 

شوگرخ کی  دودح  رد  تسا  هدش  یییش  ای  يزیچ  يدروناضف  هبرجت ي  نیا  رد  یمدآ  قوقح  مامت  اب  اه و  مدآ  همه ي  لثم  تسا  یمدآ 
خـلا و عاجـش و  ناـنچ  نینچ و  دروناـضف  نـالف  هلب  هک  دـننک  یمن  هدیـشوپ  مه  تارـضح  دوخ  يرـشب !  شهاـک  تسا  نیا  هاگـشیامزآ ؟ 

ترـضح دوب و  یتقو  کی  رخآ  کینکت !  یقرت  هار  رد  میوگ  یم  نم  و  دـنک )) ! .  ادـف  تیرـشب  هار  رد  ار  دوخ  ناج  هک  نیا  هداـمآ ي  ))
و دننک .  یم  ادف  نیشام  کینکت و  هار  رد  ینابرق  دصق  هب  ار  یمدآ  زورما  اما  درب ،  یم  قح  هار  رد  ینابرق  دصق  هب  ار  شرسپ  هک  یمیهاربا 

يربیـس زا  يا  هروک  هد  ره  رد  ینیب  یم  ناوارف  دنا  هدز  تمـس ،  ود  زا  نادروناضف ،  يارب  هک  ییانرک  قوب و  نانچ  اب  و  دـنهد !  یم  مه  زپ 
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هک تسین  یلاذـتبا  زا  رارف  یعون  دوخ  نیا  ایآ  و  دـندرک .  ای  دـننک  یم  یـسیون  مان  يراکادـف  نیا  دـصق  هب  هک  ار  ییاه  مدآ  اکـسالآ ،  ای 
 ، راـک لـیاوا  رد  تیرـشب !  هزوـح ي  هب  نیـشام  يزارد  تسد  نیرخآ  تسا  نیا  تروـص  ره  هب  تـسا ؟  هدرک  لـیمحت  یمدآ  هـب  نیـشام 

دنتـشاد و هگن  مراهچ  نامـسآ  رد  نوتـس  کی  رطاخ  هب  ار  حیـسم  هلب  هک  میدـناوخ  دنتـشون و  یبلاطم  هرخـسم  هب  امیپ  اضف  ياه  کـشوم 
رگید هک  دـناشوپب  ار  تقیقح  نیا  تساوخ  یم  یگرخـسم  نیا  و  لیبق . . .  نیا  زا  دـندرون و  یم  رد  ار  نامـسآ  تفه  اـه  کـشوم  نونکا 

تفر و دهاوخ  رترب  زین  کلف  زا  دـمآ  رد  نیـشام  تمدـخ  هب  رگا  هک  یتوسان  تسا .  توسان  همه  و  تسین .  توکلم  ياج  زین  اه  نامـسآ 
هب دنتشاد .  قبـس  لضف  هتفای ،  شهاک  تیرـشب  نیا  رب  اه  نومیم  اه و  گس  یتوهال ،  شدرگ  نیا  رد  هک  نیا  زا  لفاغ  اما  تاغیلبت .  رگید 
اب دـهاوخ  یم  هار  هب  اپ  ریز و  هب  رـس  ياه  مدآ  نیـشام  هک  تسین  نیا  زا  ثحب  اهنت  رگید  یتعنـص ،  کـلامم  رد  هک  دـینیب  یم  تروص  ره 
رد دزاس .  یم  يا  هزات  عون  مدآ  دراد ،  نیـشام  يرـشب ،  ياـه  یناـبرق  نینچ  جرخ  هب  هک  تسا  نیا  زا  ثحب  هکلب  تاصخـشم .  عون  نـالف 

کشوم هردخم ي  ایلع  نالف   )) هک ربخ  نیا  نتم  رد  نم  و  دنک .  یم  تیثیح  بلـس  تیمدآ  زا  ینعی  نایاپراهچ ،  شود  مه  يرادرب  نامرف 
نز  : )) يدعب ربخ  و  تسا و )) .  هلماح  نونکا  هردـخم  ایلع   : )) يدـعب ربخ  و  درک )) جاودزا  امیپ  کشوم  اضیا  يانعر  ناوج  نالف  اب  امیپ 
دح نآ  ات  مسیتنایس ))   )) و مسیتامگارپ ))   . )) مینیب یم  هدش  هتفرگ  يزاب  هب  ار  تیرـشب  سفن  دندش )) .  دنزرف  بحاص  امیپ  اضف  يوش  و 

ات هچ ؟  ات  دلو و . . .  داز و  هب  دعب  حاقل و  هب  دعب  دـنراذگ و  یم  تخـس  ياه  هبرجت  هب  شوم  ود  لثم  ار  يرـشب  دوجوم  ود  هک  هتفر  شیپ 
ره هب  مرذگب .  تسا . . . !  اج  نیا  لا  ؤس  هچ ؟  هک  تقو  نآ  و  دنک .  دلو  داز و  دـیزب و  دـناوت  یم  زین  وج  يارو  رد  یمدآ  هک  دوش  تباث 
يا هعماج  هن  میراد و  نیـشام  هن  هک  ام ،  یلو  تسا .  یفاک  مینادـب  هک  نیمه  تسا .  هداتفا  شیپ  ياـه  هعماـج  تالکـشم  اـه  نیا  تروص 

میراد روج  کی  هار و  هب  اپ  ریز و  هب  رس  ياه  مدآ  نتخاس  رد  يرابجا  هن  مدرمش و  رب  هک  میشاب  بقاوع  نیا  راچد  دیاب  هن  میتسه و  یقرتم 
ناگدنرب راک  رد  ار  يزاس  نامرهق  يادا  نامه  مینک !  یمن  هک  اه  هچ  هک  نیبب  ایب و  هدش ،  هتخاس  شیپ  زا  ياه  نامرهق  هب  یجایتحا  هن  و  ، 

زا دناوخب و  رعش  مسارم  نالف  رد  دیاب  هک  یتاهد  نالف  باختنا  راک  رد  ای  نیسلجم ،  ناگدنیامن  باختنا  راک  رد  ای  میدروآ  یم  رد  زیاوج 
لداعتم مدآ  نامه  میناوخ ،  یم  گنهرف  نودـم  ياه  همانرب  زا  يا  هماـنرب  ره  هحفـص ي  نیتسخن  رب  هک  نیا  همه  زا  رتدـب  و  لـیبق . . .  نیا 

طقف هک  تسا  یفاک  ایآ  اما  تسا ،  یگدز  برغ  تاـمالع  زا  رگید  یکی  مه  نیا  هک  دـنز  یم  داد  هتبلا  ار . . .  لـیطابا  رگید  ار و  ندرورپ 
نخس لیصفت  هب  یکدنا  تسا ،  هداد  خر  گنهرف  رد  هک  یگدز  نیـشام  رثا  نیرت  كانرطخ  نیا  هرابرد ي  نم  میراذگب ؟  مسا  درد  يور 

یعامتجا یناماسبان  نیا  رد  دنناوتب  هک  تسا  هتسجرب  ياه  تیصخش  فشک  دش ،  لیاق  ام  گنهرف  يارب  یـشقن  ناوتب  رگا  تفگ .  مهاوخ 
تسد مه  دناوت  یمن  دیابن و  تسه  هک  نینچ  ام  گنهرف  فده  دنناسرب .  ییاج  هب  ار  ناوراک  نیا  تبقاع  یگدز ،  برغ  نارحب  زا  یـشان 

هب دـنیایب .  رانک  نآ  اـب  دـننک و  لـمحت  ار  دوجوم  عضو  همه  اـت  دـشاب  اـه  مدآ  ندرک  ساـبرک  کـی  هت  رـس و  ندرک و  ناـسمه  ندرک و 
مینارذـگ یم  ام  هک  یعامتجا  خزرب  زا  يا  هرود  نینچ  رد  میرب و  یم  رـس  هب  نارحب  لوحت و  راگزور  نیا  رد  هک  اـم  يارب  يارب  صوصخ 

 ، قش هلک  راگزاسان ،  ار  ناشیا  یـسانش  ناور  هناماوع ي  فرع  رد  هک   ) یلوصا هتـشذگ و  ناـج  زا  راکادـف و  ياـه  مدآ  کـمک  هب  طـقف 
رتفد نیا  رد  هک  داد  یعامتجا  یگتخیر  مهرد  نیا  هب  یناماس  و  دیـشک .  ار  نارحب  لوحت و  همه  نیا  راـب  ناوت  یم  دـنناوخ ) یم  لداـعتمان 

هرود ي نوچ  مه  دنتخاس  یم  تکلمم  يارب  ربهر  طقف  شا ،  یفارـشا  تیبرت  میلعت و  اب  ام و  تکلمم  رد  هک  دوب  يراگزور  رگا  میدـید . 
نادب يدودـعم  دوبن و  هدرتسگ  دوب و  روج  عمج و  يربهر  هاگتـسد  تبـسن  هب  تسرد  تیبرت  میلعت و  اه و  نآ  زا  شیپ  ای  راجاق  ای  يوفص 

دودعم ياه  نادناخ  رایتخا  رد  كزوزو  هاش  دهع  کبس  هب  زونه  هنامز ،  راظتنا  فالخرب  تکلمم  يربهر  هک  زورما  ( . . . 76) دنتشاد هار 
گرزب ياـه  تردـق  زا  تسا  يروعا  هدـیاز  دوخ  يربـهر  نیا  تسا و  لـیماف  تسیود  نآ  راـبرد و  ناـگدرک  من  فارـشا و  اـه و  لادوئف 
عامتجا زا  يرت  قیمع  ياهرـشق  هدرتسگ و  تاقبط  رد  هتفای و  میظع  تعـسو  تیبرت  میلعت و  رگید  فرط  زا  و  هناگیب ،  يداصتقا  یـسایس و 

يارب يرترامـش  یب  ياهادـیدناک  راـچان  ینعی  دـهد ،  یم  مه  نیـشنزیم  تشپ  طـقف  دـهد و  یم  يرت  شیب  لوصحم  تسا و  هدرک  خوسر 
نیا يرگید ،  بیع  نسح و  ره  دشاب و  هتشاد  هک  يرگید  یلامتحا  هصخشم ي  ره  ام  تیبرت  میلعت و  یعضو  نینچ  رد  دزاس ،  یم  يربهر 
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ات دنا  هدناوخ  سرد  يرادا  يربهر  يدنمراک و  دصق  هب  هک  دوزفا  دهاوخ  اه  یضاران  لیخ  رب  زور  هب  زور  هک  دراد  امتح  ار  هصخشم  کی 
نآ زا  هن  دـنا و  هتـسباو  یـسایس  یلام و  ياه  تردـق  هب  هن  نوچ  دـنرادن .  تکلمم  يربهر  هب  یهار  اما  دـنا ،  هدیـسر  يربهر  راوید  تشپ 
رد ناگدـش  تیبرت  فص  یفرط ،  زا  میراد  گـنهرف  رد  اـم  هک  یلعف  عـضو  رد  لوـقنم .  لاوـما  هدـمع ي  کـلام  هن  دـنراوناخ ،  تسیود 

طیحم داـجیا  ناـکما  ینعی  دوش ؛ یم  رتزارد  زور  هب  زور  دنـشاب  هتـشاد  تسا  نکمم  هک  یبویع  همه ي  اـب  گـنرف  هاگـشناد و  سرادـم و 
یم رترصحنم  رت و  هتـسب  رتدودحم و  زور  هب  زور  تکلمم  يربهر  هاگتـسد  رگید  فرط  زا  و  دوش .  یم  رت  شیب  يرکفنـشور  هدرتسگ ي 

یعامتجا تافالتخا  دیدشت  هنامز ي  ام ،  هنامز ي  هک  دینیب  یم  مینک ؟  یم  هچ  داضت  نیا  اب  رتریگ .  تخس  تینما  نامزاس  لابرغ  و  دوش . 
هفخ نیرت و  كانرطخ  یناسنا ،  شکرـس  دنت و  ياه  تردـق  ندرک  زمرت  ندرورپ و  ریز  هب  رـس  لداعتم و  مدآ  یطیارـش  نینچ  رد  تسا و 
هاپـس نیا  اب  دراد .  یمرب  دراد  شترا  تینما و  نامزاس  کمک  هب  گنهرف  ار  مدـق  نیا  و  تشادرب .  ناوت  یم  هک  تسا  یمدـق  نیرت  هدـننک 

تافالتخا ندش  صخشم  هب  تسا  نداد  کمک  راگزور  نیا  رد  تکلمم  تسایس  گنهرف و  هفیظو ي  یتآ !  تشادهب  هاپس  یلعف و  شناد 
تسا و هار  رد  یتالکـشم  هچ  هک  تسناد  مک  تسد  ناوتب  ات  اهرکفت .  زرط  نایم  تاقبط ،  نایم  اه ،  لـسن  ناـیم  فـالتخا  هب  اـهداضت .  و 

راوید نتـسکش  هب  تسا  نداد  ددم  صوصخ  هب  گنهرف  هفیظو ي  دش .  دـهاوخ  هتفای  زین  اه  لح  هار  هک  هتبلا  دـش ،  نشور  هک  تالکـشم 
 (( هزیتارکوـمد  )) مضرغ تسا .  هدرک  يراـصحنا  ار  نآ  تسا و  هتفرگ  راـصح  رد  ار  تکلمم  يربـهر  یهدـنامرف و  زکرم  هـک  یعناـم  ره 

 . تشاد تحارـص  ناوت  یمن  نیا  زا  شیب  ندروآ .  رد  هداوناخ  اـی  سک  نآ  نیا و  راـصحنا  زا  ار  نآ  ینعی  تسا ؛  تکلمم  يربهر  ندرک 
ياه هلداعم  فرط  نآ  هب  تسا  نداد  ددم  و  هتشارفا .  لماکت  یقرت و  ياپ  شیپ  هک  تسا  يراوید  ره  نتسکش  نتخیر و  گنهرف  هفیظو ي 

ام تسایس  گنهرف و  تسین .  ام  راگزور  روخ  رد  تسا و  لاوز  لاح  رد  هک  یفرط  نآ  هب  هن  تسا .  هدنیآ  زا  هک  یناسنا  یعقاو و  ینهذ و 
ۀفرط هب  ناش  يراب  نیگنـس  همه ي  هب  ار  نهک  تاسیـسءات  هک  دننک  هدافتـسا  یمرها  ناونع  هب  كرحم  دنت و  ناوج و  ياه  تردق  زا  دیاب 
ییاه مدآ  هب  جاتحم  ام  لوحت ،  نارود  نیا  رد  دنک .  هدافتسا  رگید  ییایند  نتخاس  يارب  یحلاصم  وچ  مه  اه  نآ  زا  دنکرب و  اج  زا  ینیعلا 
ناـبنا هک  ییاـه  مدآ  هب  هن  مدرمـش .  رب  هک  عون  نآ  زا  هدز  برغ  ییاـه  مدآ  هب  هن  یلوصا .  وردـنت و  صـصختم و  تیـصخش و  اـب  میتسه 

راک و شزاس  ياه  مدآ  ای  هار ،  هب  اپ  ریز و  هب  رـس  ای  بوخ  مدآ  دنکین و  درم  اهنت  ای  هراک ،  چیه  دنا و  هراک  همه  ای  دـنا  يرـشب  تامولعم 
یتخبـشوخ تسا .  نام  سب  رگید  دـنا .  هتـشون  نینچ  نونکات  ار  ام  خـیرات  هک  دـنا  هدوب  اه  مدآ  نیا  ونـش !  فرح  ناکم و  تنج  اـی  مارآ 

هک تارـشح  عون  نیا  دوجو  هب  یجاـیتحا  رگید  دـندرک ،  ماـمت  ار  دوخ  راـک  شناـسیون  فراـعملا  ةریاد  یتـقو  زا  هک  تسا  نیا  رد  برغ 
نیا هب  مه  يرـشب .  تامولعم  كرحتم  ياه  نابنا  اه و  لوا  ملعم  اه و  لـک  لـقع  دوجو  هب  درادـن  يزاـین  رگید  ینعی  درادـن .  مدرمـشرب ، 

هب تیصخش  درورپ ،  یم  یبرغ  هک  یصصخت  اما  دندش .  ادیپ  اه  صصختم  تقو  نآ  دمآ و  شیپ  راک  میسقت  اج  نآ  رد  هک  دوب  تبـسانم 
هب رداق  ام  گنهرف  ایآ  میرورپب .  تیـصخش  اب  صـصختم  هک  اج  نیا  زا  ینعی  مینک .  عورـش  دیاب  اج  نیمه  زا  تسرد  ام  و  درادـن .  هارمه 

رگا قیرط  نیا  هب  درک .  فرطرب  تسج و  دـیاب  ار  نامه  تساجک ؟  زا  راـک  بیع  و  ارچ ؟  تسین  رگا  و  تسه ؟  ییاـه  مدآ  نینچ  تیبرت 
برغ رابجا  هب  ام  دنا ،  هدرک  تیصخش  نیشناج  ار  صصخت  یگدز ،  نیشام  رثا  رب  ینعی  يراد )  هیامرـس  و   ) يژولونکت رابجا  هب  برغ  رد 

ام و سرادـم  هک  منک  یم  رارکت  ار .  ندرورپ  هدز  برغ  میا و  هتـشاذگ  ار  یبآم  يرهره  ود ،  ره  صـصخت  تیـصخش و  ياـج  هب  یگدز 
مدآ دـنهد .  یم  تکلمم  يربهر  لیوحت  دـنرورپ و  یم  ار  اه  مدآ  عون  نیمه  هنامز  هاگآان  ربج ،  هب  ای  دـمع  هب  ای  ام  هاگـشناد  گـنهرف و 

هدنرب هانپ  ریطاسا .  هن  ننـس و  هن  يرـشب و  لامآ  هن  دنراد  بزح  هن  دـننامیا .  یب  ینامیا ،  يانبم  ره  هب  هک  ییاوه  رد  اپ  يا  هدز  برغ  ياه 
رد هن  ارذگ .  رهاوظ  هب  اضعا و  لفاسا  اب  هتخود  مشچ  و  یمـسج .  تاذل  هب  هدش  گنخ  فرحنم و  و  هناماوع .  یبآم  يروقیبا  عون  کی  هب 

یگدز برغ  هتـسبرد و  ياـهراوتاربال  یـسرد و  بتک  تاـعوبطم و  وـیدار و  کـمک  هب  اـهنیا  همه ي  و  زورما .  دـنب  رد  هـمه  ادرف و  دـنب 
یتح هک  ام  ياه  تموکح  تقو  نآ  و  نک !  ربق  شبن  ياه  هدید  تایبدا  یبآم  هنمد  هلیلک و  اه و  هتـشگرب  گنرف  زا  يرکف  جـک  ناربهر و 

ندرک باوخ  هب  تلفغ و  داجیا  يارب  زور  ره  دـنهدب ،  عضو  نیا  هب  رهاـظ  رد  یتح  یـشیارآ  دـنناوت  یمن  دوخ ،  تردـق  ماـمت  کـمک  هب 
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 : تسین رد  هب  ریز  يایلوخیلام  هس  زا  ینعی  تسین .  جراـخ  عون  هس  زا  دـشاب  هچ  ره  اـه  ملم  نیا  و  دـننز .  یم  تسد  يا  هزاـت  ملم  هب  مدرم 
 . دنیب یم  دنهد ،  یم  تبسن  وا  هب  غورد  هب  هک  ییاه  یگرزب  رد  ار  دوخ  یگرزب  یکچوک ،  درم  ره  نوچ  ییامن .  گرزب  يایلوخیلام  لوا 
 ! ناراوس قاری  نیز و  سابل و  رس و  یلم و  کناب  تارهاوج  يرپرپ و  ياه  ترصن  قاط  جرخلو و  ياه  نشج  یلم و  تارهاظت  یگرزب  رد 

یلم هیامرس  فارـسا  هرابرد ي  اه  نخـس  فرح و  یلیخ  هک  رت  میظع  ياهدس  میظع و  ياه  نامتخاس  یماظن و  ناهدنامرف  ياه  هلوگنم  و 
گرزب ار  شدوـخ  اـت  نکرپ ،  ار  کـچوک  مدآ  مشچ  تسا .  نکرپ  مـشچ  هـچ ،  نآ  رد  هصـالخ  و  دـنیوگ . . . .  یم  اـه  نآ  نتخاـس  رد 

رت شیب  نوچ  یلو  تسا ؛  ییامن  گرزب  يایلوخیلام  هلابند ي  زین  نیا  هچرگ  یناتـساب !  ياه  هتـشذگ  هب  راختفا  يایلوخیلام  مود  درادنپب ! 
شوروک و زیگنارخرخت ،  تارخافت  ندز ،  تبرغ  رد  فال  يونش .  یم  رت  شیب  ار  ایلوخیلام  عون  نیا  شمدروآ .  ادج  دراد  راک  شوگ  اب 

نیا ار .  تاـعوبطم  هار  نآ  زا  دـنک و  یم  رپ  ار  تکلمم  ياـهویدار  ماـمت  هچ  نآ  و  ناتـسیس ،  رد  دوـب  یلی  متـسر  هک  منآ  نم  شوـیراد ، 
دیا هدینش  دبال  درذگ ؟  یم  تولخ  يا  هچوک  زا  کیرات  یبش  هک  دیا  هدید  ار  يا  هتسخ  ناوج  رگراک  تسا .  نکرپ  شوگ  زین  ایلوخیلام 
نیا زا  و  دنک .  یم  رپ  ار  شدوخ  شوگ  شدوخ ،  يادص  اب  دـسرت .  یم  ییاهنت  زا  نوچ  ارچ ؟  دـیناد  یم  و  دـناوخ ؟  یم  زاوآ  بلغا  هک 
نیا يارب  طقف  تسا ،  زاب  اج  همه  ویدار  دراد .  ار  شقن  نیمه  تسرد  ویدار  هک  هن  ای  دیا  هدرک  هجوت  مناد  یمن  و  دـنار .  یم  ار  سرت  هار 
هانگ یب  مدرم  يارب  یلایخ  هزات و  ینمـشد  زور  ره  هک  نیا  تسا .  موادم  بقاعت  يایلوخیلام  موس  دنک .  رپ  ار  شوگ  دـنکب .  ییادـص  هک 

هک ناش  يراداو  و  ینک .  ناشورف  نابیرگ  رد  رس  شیپ  زا  رت  شیب  یناسرتب و  ار  مدرم  ات  يرابنیب  اه  نآ  زا  ار  ویدار  تاعوبطم و  يزاسب و 
اب هزرابم  رگید  زور  دوب ،  هدوت  بزح  هکبش ي  فشک  زور  کی  دراد .  نوگانوگ  روص  موادم  بقاعت  نیا  دننک .  رکش  دنراد ،  هچ  نآ  هب 

دعب دزد ،  هچب  ياه  مدآ  ناتـساد  دعب  ( 77  ، ) برعلا طش  رـس  قارع  اب  ياوعد  ای  نیرحب  هیـضق ي  دعب  نییوره ،  اب  هزرابم  دـبعم  كایرت ، 
 . . . دنا هدنکفا  اه  لد  رد  تینما  نامزاس  زا  هک  یبعر  نیمه 

هعاسلا تبرتقا   : 13

 ، تسین ییوگ  شیپ  هک  يدـننام  ییوگ  شیپ  هب  منک و  ماـمت  ناـگرزب  زا  يربـخ  رکذ  هب  سپ  تسا .  ندیـشک  رد  ملق  تبون  رگید  نونکا 
هب دراد  یباتک  يوسنارف  دـیقف  هدنـسیون ي  وماکربلآ ))  . )) دـنرب یم  نآ  رد  ار  تیرـشب  ار و  ام  هک  تسا  یهار  متحتم  ماـتخ  هطقن ي  هکلب 
یم هنخر  نآ  رد  نوعاط  اجک  زا  ارچ و  تسین  مولعم  هک  اقیرفا  لامش  رد  تسا  يرهش  ناتساد  دشاب .  شراکهاش  دیاش  نوعاط . ))   )) مسا

نوریب دوخ  ياه  خاروس  زا  هدز  تشحو  رامیب  ياه  شوم  لوا  نامـسآ .  دوخ  زا  مه  دـیاش  ریدـقت .  هب  هیبش  يزیچ  وچ  مه  تسرد  دـنک . 
هکل ي اب  اه ،  نآ  کچوک  داسجا  زا  یناد  هلابز  ره  هزور  کی  دـنوش و  یم  یباـتفآ  اـه  ناـبایخ  اـهورهار و  اـه و  هچوک  رد  دـنزیر و  یم 

یم دنریم و  یم  دنریم و  یم  دعب  دنریگ و  یم  دنریگ و  یم  دنریگ و  یم  مدرم  دعب  و  دوش .  یم  هتـشابنا  مادـک ،  ره  ناهد  رانک  رب  یخرس 
روز هب  دـیاب  ندرک  دوس  کهآ  يارب  ار  ناگدرم  شعن  دنیـشن و  یمن  ورف  مد  کی  شک  شعن  ياه  نیـشام  گنز  هک  اـج  نآ  اـت  دـنریم . 

یلاها زا  کی  ره  هدز  نوعاط  راصح  نآ  نورد  رد  دننک و  یم  نادنبرهـش  راچان  درب .  ناتـسروگ  هب  تفرگ و  ناش  ناگدـنامزاب  زا  هزینرس 
تسج و رد  یکی  تسا .  يرفم  يوج  تسج و  رد  کی  تسا .  ناطرس  هراچ ي  يوج  تسج و  رد  یکی  دراد .  ییوپاکت  دوخ  يارب  رهش 
هنادیمون ي شـشوک  گرم و  هطلـس ي  زا  هتـشذگ  يرهـش  نانچ  رد  ددرگ .  یم  هتفـشآ  رازاب  لابند  هب  مه  یکی  تسا و  تاردخم  يوج 

 - نوعاط روضح  هک  تسا  نیا  دـیآ  یم  مشچ  هب  همه  زا  شیب  هچ  نآ  تسا ،  اضف  رد  يرابغ  وچ  مه  هک  یمغ  نآ و  زا  رارف  يارب  يرـشب 
هب ان  ای  هدوب  قح  هب  رگا  تسا .  هدرک  رت  عیرـس  هتفر ،  یم  نآ  زا  شیپ  هک  یهار  ره  رد  ار  سک  ره  ماگ  نابرـض  طـقف  راوب -  تیرفع  نیا 

نامه رد  ار  وا  چیه -  هک  هتشادن  زاب  هتفر  یم  نونکات  هک  یهار  زا  ار  سک  چیه  نوعاط  روضح  قالخا -  دض  ای  هدوب  یقالخا  رگا  قح و 
رد هک  نوعاط  باتک  تسا .  هدش  رتدنت  نامداسف  نابرـض  طقف  میراچد و  یگدز  برغ  نوعاط  هب  هک  ام  نیع  تسا . . .  هدـنکفا  ود  هب  هار 

نارگید تسا .  هتفرگ  يوروش  عامتجا  زا  يزمر  ار  هدز  نوعاط  رهـش  وماک  هک  دـنتفگ  ناـشاه )  یتسار  تسد   ) نادـقنم زا  یناـسک  دـمآ 
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هن هک  دندز  رگید  ياه  فرح  یـسب  نارگید  و  تسا .  هدـناشن  ار  ریازجلا  تضهن  هفطن ي  باتک  نآ  رد  هک  دـنتفگ  ناشاه )  یپچ  تسد  )
هب تسد  هدنـسیون -  یلـصا  فرح  فشک  يارب  هک  اه  هراشا  نیا  تلع  هب  هن  نم -  دوخ  اما  دراد . . .  یتبـسانم  اج  نیا  هن  هدـنام و  مدای  هب 

ار همجرت  دش ،  نشور  هک  بلطم  و  ار .  هدنـسیون  فرح  مدید .  ینعی  مدیمهف .  دیـسر ،  هک  موس  کی  هب  همجرت  راک  و  مدز .  شا  همجرت 
نیا نامـسآ .  تیرـشب و  رعـش و  اه و  ییابیز  هدنـشک ي  نیا  تسا .  مسینیـشام ))   )) وماکربلآ رظن  زا  نوعاط ))   )) هک مدـید  مدرک .  اـهر 
یب همه  شمدرم و  تسا و  يرهـش  زاب  ندـگرک ))   )) مسا هب  دـمآ .  رد  يوسنارف  وکـسنوی )) نژوا   )) همان ي شیامن  اـت  دوب  دوب و  اـیاضق 
لثم و   ) نوعاط لثم  هک  دیـشاب  هجوتم  دوش .  یم  عیاش  رهـش  رد  یـضرم  هبترم  کی  یلو  دـننک .  یم  ار  ناش  يداع  یگدـنز  ناـمه  لاـیخ 

 ، دیآ یم  بت  لوا  ندش !  ندگرک  ضرم ، ؟  نیا  دشاب  هچ  و  تسا .  يرـسم  يرامیب  کی  زا  نخـس  مه  زاب  یگدزابو ، )  یگدز =  برغ 
تردق هب  دوش  یم  لدب  ملکت  تردق  دعب  دیآ و  یم  رد  یناشیپ  يور  یخاش  دعب  دوش ،  یم  هدیـشارخن  تفلک و  ددرگ و  یم  رب  ادص  دعب 

 ، کناب سییر  رذگ ،  رـس  لاقب  راد ،  هناخ  مناخ  دنریگ .  یم  همه  و  خلا . . .  دوش و  یم  تفلک  تسوپ  دعب  ندیـشک و  یناویح  ياه  هرعن 
يارب هتبلا  دـننک .  یم  بوکدـگل  ار  ییابیز  ار و  ندـمت  ار و  رهـش  دـنراذگ و  یم  ناـبایخ  هب  رـس  همه  روج و  نیمه  ینـالف و  هقوشعم ي 
يزور هک  ما  هدوب  لایخ  نیا  رد  هشیمه  ماـما  ( 78  . ) منک همجرت  ار  شباتک  هک  نیا  هب  دوبن  یجایتحا  رگید  هدنـسیون  نیا  فرح  ندـیمهف 

زور هب  زور  يروط  هچ  زین  ام  مرتحم  ياه  يرهشمه  هک  مهدب  ناشن  هلگ  هب  هلگ  شا  هیشاح  رد  مدروآ و  رد  یسراف  هب  ار  همان  شیامن  نیا 
لاس  ) رخاوا نیا  رد  ات  دوب  ایاضق  نیا  زاب  و  تسا .  نیشام  ربارب  رد  تمواقم  لح  هار  نیرخآ  هک  دنور .  یم  ندش  ندگرک  فرط  هب  دنراد 

یمدآ برغ .  يایند  یلامـش  هیلااهتنم  زا  يزاس  ملیف  يدئوس .  نمگرب ))  رامگنیا   )) رثا میدـید .  نارهت  رد  ار  متفه ))  رهم   )) ملیف ( 1340
هتـسخ و يا  هیلاوش  هدز .  نوعاـط  مه  زاـب  ینیمزرـس  رد  درذـگ .  یم  یطـسو  نورق  رد  ملیف  ناتـساد  یبـطق .  ياـه  بش  راوج  زا  تسرد 

زگره نآ  رد  هک  هتشگرب  یبیلص  ياه  گنج  زا  دینک .  هجوت  تسرد  تسا .  هتشگزاب  نطو  هب  یبیلـص  گنج  زا  هدزاو  هدروخ و  تسکش 
يایند رد  وا  یگنرف  ناگدنامزاب  زورما  هک  تسا  هدـید  ار  ییاهزیچ  نامه  سدـق  یـضارا  رد  نوچ  تسا .  هتفاین  تسد  تقیقح  نتـسج  هب 

هیودا و تفن و  يوج  تسج و  هب  قرش  هب  دوخ  رفس  رد  زورما ،  نایگنرف  فالخرب  هیلاوش  نیا  و  دننیب .  یم  اقیرفا  قرش و  هدزرامعتـسا ي 
دنیبب و ار  ادخ  نیطـسلف  سدـقم  یـضارا  رد  هتـساوخ  یم  ینعی  نیقیلا .  قح  مه  نآ  هدـمآ .  قح  يوج  تسج و  هب  تسا .  هدـماین  مشیربا 

ملاع هشوگراهچ ي  رد  ار  یحیسم  تراشب  يانرک  دنا  هدید  ار  ادخ  دندرک  نامگ  نوچ  هک  حیـسم  نویراوح  وچ  مه  تسرد  دنک .  سمل 
ار ادخ  تسا ،  هدمآ  قرـش  باتفآ  هدننک ي  هریخ  ییانـشور  نتم  ات  یبطق  زارد  ياه  بش  راوج  زا  هک  مه  يدـئوس  هیلاوش ي  نیا  دـندز . 

هشیمه و  ییاسیلک ،  مدرم  سابل  رد  یهاگ  جنرطش ،  فیرح  سابل  رد  یهاگ  تسوا .  ياپ  شیپ  ناطیـش  مد  ره  وا  ياج  هب  اما  دیوج .  یم 
يراگزور نینچ  نتم  رد  و  تسا .  نایمدآ  ناج  هدـننک ي  ورد  نونکا  هدیـشاپ و  نیمزرـس  نآ  رد  ار  نوعاط  مخت  هک  لییارزع  يامیـس  رد 

ندش کیدزن  دهد و  یم  ار  تمایق  زور  دیعو  دناوخ و  یم  باذع  هیآ ي  اسیلک  هتشگزاب ،  قح  يوج  تسج و  زا  هتـسخ  ام  هیلاوش ي  هک 
 . تسا هبرجت  نارود  دیسر ،  رـس  هب  هک  داقتعا  هنامز ي  تسا .  باذع  هرود ي  دمآ ،  رـس  هک  نامیا  هنامز ي  هک  نیا  هب  هراشا  ار .  تعاس 

کی ناونع  هب  هن  نیرت -  مک  نم  نونکا  و  وا .  تاراشا  زا  نم  تفایرد  اـی  تسا .  وا  تاراـشا  اـه  نیا  دـشک .  یم  متا  بمب  هب  مه  هبرجت  و 
رد دوخ  گرم  زا  شیپ  هک  درک  یم  نامگ  دوب و  دـقتعم  ینامـسآ  یحو  هب  هک  لوا  ردـص  ناملـسم  کـی  ناونع  هب  تسرد  هکلب  یقرش - 

یسب و  نمگرب ))  رامگنیا   )) و وکـسنوی )) نژوا   )) و وماکربلآ ))  )) هک منیب  یم  دوب ،  دهاوخ  نایملاع  زیخاتـسر  رب  رظان  رـشحم ،  يارحص 
 (( تارتسورا  . )) دـنا تیرـشب  راک  تبقاـع  زا  هتـسش  لد  همه  دنزیخاتـسر .  نیمه  رـشبم  برغ ،  ملاـع  دوخ  زا  همه  نادـنمرنه و  زا  رگید 

 ، هناگیب ي  (( وسروم  )) دنار و یم  نیشام  مدرم  هب  ور  فوکوبان ))   )) نامرهق دشک و  یم  ریت  تفه  هچوک  مدرم  هب  ور  هتـسب ،  مشچ  رتراس 
یتیرـشب تیرـشب .  یعقاو  تبقاع  زا  دنا  ینادرگرب  همه  یناتـساد  ياه  تبقاع  نیا  و  دشک .  یم  مدآ  باتفآ ،  شزوس  تدش  تلع  هب  طقف 
یناتـساد ياه  تبقاع  نیا  همه ي  هک  منیب  یم  نم  و  دورب .  ندـگرک  تسوپ  رد  اـمتح  دـیاب  دوشب ،  هل  نیـشام  ياـپ  ریز  دـهاوخن  رگا  هک 

بمب تیرـشب ،  هار  نایاپ  رد  مینکن )  هشیـش  رد  ار  شناج  مینکن و  شراهم  رگا   ) نیـشام وید  تسد  هب  هک  دنهد  یم  ار  رخآ  تعاس  دیعو 

یگدز زا 72برغ  هحفص 61 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


نایاپ رمقلا . . .  قشنا  ۀعاسلا و  تبرتقا  دومرف :  هک  منک  یم  ریهطت  هیآ  نیا  هب  ار  دوخ  ملق  تبسانم  نیمه  هب  تسا !  هداهن  نژوردیئ 

اهتشون یپ 

1-30

نیا ینیع  هنوـمن ي  - 2 . 1339 نارهت ،  پاچ  یکلم ،  لـیلخ  همجرت ي  هدـنمروبیت ،  رثا : دـیما )) سرت و  ناـیم  یناـهج   )) زا دازآ  لـقن  - 1
 : هب دـینک  هعجارم  هنوـمن  ناوـنع  هب  - 3 . 1339 نارهت ،  پاـچ  شناد ،  تاراــشتنا  زا  ما .  هداد  كراــخ ))  هریزج ي   )) رد نـم  ار  هیــضق 

هعجارم دوب . یلریتادولک ))   )) ناـبلخ نیا  مسا  - 4 يوسنارف .  هدنـسیون ي  سونانرب ))  ژرژ   )) رثا  France Contre Les Robots
لاس رد  باتک  نیا  هدـمآرد ،  لسار ))  نارترب   )) همدـقم ي اب  یـشیرتا و  هدنـسیون ي  کی  اـب  تسا  وا  تاـبتاکم  هک  ریز  باـتک  هب  دـینک 

Avoir امیشوریه .)) نتخاس  ناریو   )) ناونع هب  بیرق و  جریا  هلیسو ي  هب  هدش .  همجرت  یسودرف  هلجم ي  بوانتم  ياه  هرامش  رد   1342
detruit Hiroshima Ed- Robert Laffont paris 5- Du Zambeze au Tanganika 1858-72,par:

سلدنا یمالسا  تفالخ  هلسلسرس ي   ) يوما نامحرلادبع  تسکش  هب  منک  یم  هراشا  - Livingatone et stanly, paris,1958 6
متـشه نرق  لـیاوا  رد  یبرغ  یمالـسا  تفـالخ  شرتسگ  ندـش  فقوتم  و  هیتاوپ ))   )) رد يوسنارف  رادرـس  لـترام ))  لراـش   )) لـباقم رد  ( 

زیزع تسود  ناـب -  هچغاـب  نیمث  ترـضح  - 7 تسا !  فورعم  كاـپنک  کـی  مسا  زورما  لـترام ))   )) نیا هـک  دـشاب  ناـتدای  و  يدـالیم . 
يارب : )) دیامرف یم  اج  نآ  رد  نارهت .  نیدرورف 1340  یقیسوم  هرگنک ي  هرابرد ي  هدشن )  پاچ   ) دراد ییاه  تشاددای  مناد -  یقیسوم 

نرق بلق  زا  هک  وا  يارب  میدرب و  یم  رـس  هب  یناساس  ناهاش  دـهع  رد  اـم  هک  تسین  نیا  زا  رت  بلاـج  يزیچ  هسنارف )  هدـنیامن ي   ) ول هیناد 
تفای یم  هار  یناساس  رابرد  هب  متسیس  نیرخآ  ياه  توص  طبض  قیقد و  ياه  هاگتـسد  اب  وا ، ات  میدوب  یم  هعلاطم  لباق  تسا  هدمآ  متـسیب 

ناسانشراک ناقرـشتسم و  صوصخم  اه ، یناساس  تختیاپ  کیدزن  هک  یهاگدورف  زا  دعب  درک و  یم  طبـض  ار  اسیکن  دبراب و  ییامنرنه  و 
یخیرات تیعقاو  کی  و  - 8 تشگ .))  یمرب  سیراپ  تمـس  هب  سنارفرا ،  تج  يامیپاوه  اب  دوب ، هدـش  هتخاس  یقیـسوم  یـشاقن و  رعش و 
هدناسرت مسینومک  هیسور و و  زا  مادم  ار  ام  هک  تسا  لاس  دنچ  لهچ و  نونکات  ربتکا  بالقنا  ناوا  زا  هچ  رگ  هک  تسا  نیا  هدشن  فارتعا 

رـش زا  ناتـسکیجات  ناتـسزیقرق و  ناتـسکرت و  لثم  نآ  عبات  ياهیروهمج  يوروش و  هیـسور ي  رارقتـسا  زا  سپ  طقف  ام  يرـش  ندـمت  دـنا 
زا سپ  مدرمـش  رب  هک  یحاون  نیا  رد  يوروش  عون  دیدج  ياه  تموکح  رارقتـسا  دـش . هدوسآ  یحاون  نآ  درگ  نابایب  ماوقا  نمزم  مجاهت 

يا و هناخراک  اب  عیسو  ار  اهرهـش  هتخاس و  دابآ  اتبـسن  ار  اه  نابایب  تسا و  هدرک  نکاس  ار  نادرگ  نابایب  نایودب و  هدفه  دص و  هن  رازه و 
یجایتحا رگید  دشاب  مه  رگا  دشاب و  راک  رد  یموجه  ات  تسین  ینیـشن  لیا  رگید  و  يرهـش .  تاسـس  ؤم  رگید  يا و  هسردـم  يرازتشک و 

یم يراک  هب  اه  هعرزم  تاهد و  اهرهـش و  نیرت  کیدزن  رد  نامه  دسرب  ناسارخ  هب  ات  دیایب  خسرف  رازه  دراذگب و  باکر  هب  اپ  هک  درادن 
تسا و هداد  تسد  زا  ار  دوخ  موهفم  رگید  تکلمم  یقرـش  لامـش  زا  یجراخ  نادرگ  نابایب  موجه  ینعی  یلیا  تراغ  قیرط  نیا  هب  دتـسیا 
 . یبرغ بونج  برغ و  رد  مه  نآ  هتـسشن .  یجراخ  ناندـمتم )!(  موجه  تفن و  زا  یتعنـص  تراغ  شیاج  هب  نونکات  متـسیب  نرق  زاغآ  زا 

ملق هب  گرزب ))  ای  هتسجگ  ردنکـسا   )) هلاقم ي هب  دینک  عوجر  - 10 تشذگ .  شرکذ  هک  هدنمروبیت  زا  همجرت  نامه  هب  دـینک  عوجر  - 9
رد هک  اپورا  ندمت  خیرات  ره  هب  دییامرفب  عوجر  نویسیزیکنا  يارب  - 11 دادرخ 1341 . ناهیک  هام  باتک  لوا  هرامش ي  رد  شویراد  زیورپ 

و اکنا ))  )) ندمت لسن  طقف  یحیسم  حلـص  قشع و  غلبم  ناونع  هب  هک  اج  نآ  ناحتاف  تشذگرـس  هب  یبونج  ياکیرما  يارب  دیراد  سرتسد 
رثا داچ )) زا  تشگزاـب   )) هب دنـس  نیرخآ  ناونع  هب  بیترت  هب  یقرـش  بونج  يایـسآ  اـقیرفآ و  يارب  دنتـشادرب و  نیمز  زا  ار  کـتزآ ))  ))

همجرت رز  هس  هما  زا  رامعتـسا )) باب  رد  يراتفگ   )) کچوک رتفد  هب  همه  زا  رت  مهم  ورلام و  هردنآ  رثا  یهاش ))  هداج ي  ، )) دـیژ هردـنآ 
هریغ وقربا و  دزی ، نامرک ،  رهشوب ، سابع ،  ردنب  زمره ، میراد :  ناوارف  زونه  ام  اهرهـش  عون  نیا  زا  - 12 نارهت .  لین  رشان  یناخرازه ،  ي 
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رد يرخطـصا   : )) يرافغ خرف  ملق  هب  ناریا ))  يامنهار   )) یطخ هخـسن ي  زا  روطـس  نیا  هب  دـینک  هجوت  ما  هدـید  ار  ناشرت  شیب  نم  و  ... 
زا یکی  ریـسم  رد  رهـش  نیا  هتـسناد  رومعم  ار  رهـش  نامه  ياهرازاب  دـعب  لاس  لـقوح 25  نبا  تفاـی و  يریاد  رهـش  ار  وـقربا  يرجه   340
هب اج  نآ  زا  تفر و  یم  زیربت  هیناطلـس ،  ناـشاک  دزی ، ناـمرک ،  هب  زمره  زا  هک  یهار  دـش  عقاو  لوغم  نارود  یتراـجت  هار  مهم  تاباعـشنا 
دنه ییایرد  هار  فشک  يرجه )  9  ) يدالیم نرق 15  رخاوا  رد  تسا  هدید  ار  اج  نآ  يرجه  رد 740  یفوتسم  هللادمح  هنارتیدم ...  يایرد 

ناغفا هلمح  تفر و  یناریو  هب  ور  وقربا  دـجاسم  اه و  هناخ  اهارـس ، ناوراک  درک . ریاب  یلک  هب  ار  فورعم  هداج ي  اه  یلاقترپ  هلیـسو ي  هب 
یتقو - 13 تسا .))  روشک  ياه  يداـبآ  نیرت  ماـنمگ  فدارتم  وقربا  مسا  زورما  هک  درک  بارخ  ناـنچ  ار  رهـش  يرجه  لاس 1135  رد  اه 

رد باتک  لها  زا  ات  درک  هسنارف  هناور  يریفـس  سرت  زا  دـنیآ ... یم  اه  لوغم  هک  تفایرد  نسح ))  نیدـلا  لـالج   )) یلیعامـسا مود  نسح 
هدراذـگ ار  ایرد  دوب  هدـش  دـیمون  نایوسونارف  زا  هک  ریفـس  دنتـشادن و  کمک  هب  یقایتشا  باتک  لها  یلو  دریگب  کمک  رافک  نتخادـنارب 

یـسیلگنا خروم  سیراپ ))  ویتام   )) دیـسر سیلگنا  راـبرد  هب  يرجه  لاس 636  هب  ریفـس  درب ... ار  ماـیپ  ناـمه  تفر و  ناتـسلگنا  هب  درک و 
باوـج هدوـب  رـضاح  سلجم  رد  هـک  رتـسچنیو  فقـسا  تـسا  هدروآ  دوـخ  خـیرات  رد  سیلگنا  هاـش  اـب  ار  ریفـس  كانفـسا  تاـقالم  حرش 

یتقو ام  زین  ار  اه  هدرب  رد  هب  ناج  دنعلبب  ار  رگید  کی  دنگنجب و  رگید  کی  اب  ناگـس  نیا  دـیراذگب  دـهد : یم  نینچ  ار  هاش  یهاوخروش 
باتک تاحفـص 65 و 66  يدمـص  دادرهم  ملق  هب  باتفآ ))  هم و   )) هلاقم ي زا  لقن  تشک ))...  میهاوخ  میورب  حیـسم  نانمـشد  گنج  هب 
هحفص انیس . نبا  ، 1338 نارهت ،  پاچ  شویراد  زیورپ  همجرت ي  قرش ))  رد  نآ  ینابم  برغ و  ندمت  خیرات  - )) 14 رهم 1342 . هتفه 14 

هحفص ي 50 16- نارهت 1328  پاچ  لابقا  سابع  ملق  هب  سراف ))  جـیلخ  لحاوس  ریازج و  نیرحب و  باـب  رد  یتاـعلاطم  - )) 15 ي 333 .
 (( گنل رومیت  نودـلخ و  نبا  - )) 17 و 72 . هحفص ي 71  دادرخ 1339  شناد ،  نارهت ،  پاـچ  ملق ،  نـیمه  هـب  كراـخ ))  هریزج ي  ))

هینطنطسق 857 حتف  لیعامسا 907 ، هاش  يراذگ  جات  - 18 هحفص 57 . راوز  نارهت  پاچ  یسیفن ،  تخد  نیشون  یسیفن و  دیعس  همجرت ي 
مان دوب  نازوبارط  روتارپما و  نیرخآ  دـیواد  رهاوخ  ناژولاـک و  رتخد  نسح  نوزوا  نز  : )) رگید یخراـت  تیعقاو  نیا  هب  دـینک  هجوت  زین  و 

(( اترام  )) دمآ رد  ردیح  ناطلس  دقع  هب  هک  نارتخد  نیا  زا  یکی  تفای  رتخد  هس  رسپ و  کی  نسح  نوزوا  نز  نیا  زا  انیرتاک ... انیپسد  يو 
ملق هب  نسح ))  نوزوا   )) هلاقم ي زا  ینانوی )).  یحیـسم  ي  (( انیرتاک انیپسد   )) رتخد تسا و  يوفـص  لیعامـسا  هاش  ردام  نز  نیا  دراد  مان 

عیشت ینابم  رب  یناریا  تلم  يایحا  - 19 لاس 1341 . راهچ  هرامـش ي  گنهرف  همان ي  هام  هلجم ي  هحفص ي 43  ییاون  نیسحلادبع  رتکد 
دندوب هدرک  مالعا  هقدنز  ار  عیشت  هک  درک  یم  کمک  نآ  هب  زین  جراخ  زا  اه  ینامثع  يریگ  تخـس  هکلب  دش  یم  تیوقت  لخاد  زا  اهنت  هن 

رد اوتف  نیمه  يانبم  رب  دراد و  ار  یحیـسم  داتفه  لتق  باوث  هعیـش  کی  لتق  درک  مالعا  هک  دـناشک  ییاج  هب  ار  راـک  لوا  میلـس  ناطلـس  و 
هحفص هس  هک  هسورگ  هنر  ملق  هب  ایسآ )) يامیس   )) باتک هحفص ي 112  زا  دش )). ماع  لتق  ینامثع  رد  هعیش  رازه  لهچ  زور  دنچ  فرظ 

رازم  )) ما هدینش  هک  تسا  نیا  روآ  فسءات  دش و  هتشک  ناریا  رد  ینس  نیا  ربارب  ود  هک  مینکن  شومارف  هداد و  ار  شمـسر  مسا و  رت  شیب 
یلع دـندرک و  بارخ  شیپ  يدـنچ  تسا  هدوب  ناردـلاچ  گنج  رد  یناریا  رگـسع  ناگرزب  یمومع  ناتـسروگ  هک  لیبدرا  رد  ار  ادـهش ))
کی ناشیا  یماسا  - 21 هحفـص ي 73 . گنل ))  رومیت  نودلخ و  نبا  - )) 20 دنا . هداهن  داینبون )) هسردـم ي   )) شیاج هب  لومعملا  بسح 

هدش و رشتنم  دلج  هس  رد  هک  یفسلف  هللارصن  ملق  هب  تسا  سابع ))  هاش  یگدنز   )) اهنآ همه ي  نتخانش  يارب  دنـس  نیرتهب  تسا و  راموط 
نیمه ياه  لادبا  کچوک  دوخ  ناقرشتسم  بلغا  تسا و  اه  همانرفس  نیمه  قارشتشا  ملع  هیامرـس ي  نیرت  گرزب  نیلوا و  هک  نیا  بلاج 

رد ایکردنت ، رتکد  ملق  هب  يرون ،  دیهش  خیش  لاح  حرش  زا  موهفم  هب  لقن  - 22 میوگب .  هچ  دینادب  ات  دیناوخب  ار  یفسلف  باتک  دنتارضح !
دیس زا  یگنرف ))  ندمت  ریخست   )) هب دینک  هعجارم  - 23 ات 319 . هحفص ي 21  لاس 1335 ، نارهت ،  پاچ  نیهاش ))   )) نیرخآ همدـقم ي 

یلکف  )) جـالع يوج  تسج و  رد  قاروا  نیا  زا  شیپ  اـه  لاـس  دراد و  قبـس  لـضف  نم  رب  هک  . 1326 نارهت ،  پاچ  نامداش ،  نیدـلارخف 
بوخ هچرگ  و  ار . برغ  یبدا  یملع و  یفـسلف و  راـثآ  همجرت ي  هدرک و  داهنـشیپ  ار  يرداـم  ناـبز  يدـج  شزوـمآ  هدـمآرب و  یبآـم )) 
مادک ره  ام  تسا و  هدـش  همجرت  یگنرف  باتک  نارازه  نونکات  لاس  نآ  زا  هکارچ  درادـن . یبرجم  هخـسن ي  اما  تسا ،  هدـش  درد  هجوتم 
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نم ریبعت  هب  ای  یبآـم  یلکف  نیا  هک  ارچ  مییارگ .  یم  یبآـم ))  یلکف   )) هب رت  شیب  زور  هب  زور  یلو  میا ،  هدـناوخ  یگنرف  تاـمولعم  یلک 
تلع هب  یهار  همه  زا  شیپ  هک  یـسک  دـیاش  دـشاب . یگدز  برغ  هک  تسا  يرت  گرزب  درد  هداـس ي  ضراوع  زا  یکی  دوخ  يزاـب  یترق 
تسا هتشون  روط  نیا  لاس 1327  رد  اما  تشاد ،  ترهش  يرگ  ییاهب  هب  هچرگ  هک  دوب  رایـشوه  رقاب  دمحم  رتکد  درب  لکـشم  نیا  یلـصا 

هک دـیناد  یمن  دـنا و  هدـیدن  ار  اه  نآ  بادآ  ننـس و  ندوب  اجرب  اپ  نکیل  دـنراد  داوس  همه  اه  ییاپورا  هک  دـیا  هدـید  رد  يـال  زا  امـش  ))
هلیـسو ي هب  ناتدوخ  تکلمم  رد  ار  ساسا  نیا  امـش  تسا و  اسیلک  ساسا  رب  هاگـشناد  ات  هتفرگ  ناتـسکدوک  زا  اـه  نآ  فراـعم  هاگتـسد 
زا لاس 1327  شرورپ ،  شزومآ و  هلجم ي  دـیا )). هدرب  نایم  زا  تسا  یتدـم  رت  غاد  شتآ  زا  هساـک ي  نوچ  ینیمز  برغم  نارکفنـشور 

 ((، تلم ود  داتفه و   ((، )) بیغلا فتاه  و  دـنوخآ ، مالـسا ،   )) ياه هلاسر  رد  - 24 ناگیار .))  یناگمه و  شزومآ   )) ناونع هب  يا  هلاـقم 
هدـنبوک ي یگدز و  برغ  غلبم  بلغا  و  خـلا ...  و  کیب ،))  میهاربا  همان ي  تسایـس   ((، )) یبلاـط تسایـس   ((، )) هملک کـی  هلاـسر ي  ))
زا تسا .  ناخ  مکلم  هلمج ي  نیع  - 25 دنا . هدوب  یگدز  برغ  ياه  نک  فاص  هداج  اه  نیا  نم  هدـیقع ي  هب  بهذـم .  مسا  هب  تافارخ 

نارهت پاـچ  تیمدآ ،  نودـیرف  زا  يدازآ ))  رکف   )) هب دـینک  هعجارم  زین  و  . 1327 نارهت ،  ییابطابط  طیحم  پاـچ  شراـثآ ،  هعومجم ي 
یباتک رتفد ، نیا  مود  لوا و  پاچ  هلصاف ي  رد  - 26 دنسابرک . کی  هت  رس و  ناش  همه  اه  نوسامارف  نم  نامگ  هب  هک  یلاح  اب  هک  ، 1340

تیاکح اما  تیناحور .  فولءام  ییوگرپ  اب  راشتنا ) تکرـش  نارهت ،  پاچ  هام 1341 ، يد   (( ) تیناحور تیعجرم و   )) مان هب  دش  رـشتنم 
داتـسا ناگرزاب ،  سدـنهم  تالاقم  رد  صوصخ  هب  ییاه .  لح  هار  اب  اـه و  تیلووسم  لـیاسم و  نیا  هب  یبسن  یهاـگآ  روعـش و  زا  هدـننک 

. دندوب هدرک  داهنشیپ  ار  هدنهد  اوتف  ياروش  یعون  دحاو ، دیلقت  عجرم  ياج  هب  هک  تیاده .  دجسم  ماما  یناقلاط  دومحم  دیـس  هاگـشناد و 
زا لاس  کـی  هک  نونکا  نم  ار ، دادرخ 1342  عیاقو 15  دوب  هدـننک  ییوگ  شیپ  یعون  شـصقاون ،  همه ي  اب  رتفد  نیا  هک  میریذـپب  رگا  و 
مه تیناحور  دـشاب  رارق  رگا  فلا -  هک :  مناسرب  یناحور  تاماقم  ضرع  هب  هک  مبای  یم  دوخ  رد  ار  تراسج  نیا  درذـگ  یم  عیاـقو  نآ 

زیچ و نآ  نیا و  ریفکت  میرحت و  هب  دنک و  شوخ  لد  تاییزج  هب  نانچ  مه  ب -  مدروآ .  ار  شیکی  هک  دشوپب  مشچ  دوخ  لوصا  زا  نانچ 
ياپ شیپ  ات  تسا  عیـشت  ياپ  شیپ  هنامز  تالوحت  لوبق  يارب  يرتزاب  هار  اوتف  داهتجا و  لصا  هب  هیکت  اب  هک  دـنک  شومارف  ج -  سک .  اـی 
رگا تهج  ره  هب  هعیـش )  ياملع  هن  داد  رهزالا  عماج  سییر  توتلـش ،  دـمحم  خیـش  ار  نانز  يدازآ  ياوتف  هک  لاح  نیع  رد   ) تنـس لـها 

نیرخآ نیا  هک  میریذـپب  هک  نیا  زج  تسین  يا  هراچ  درادـب ، ار  هطورـشم  ردـص  هلیپ ي  نآ  راگزور  عاضوا  هب  هجوت  اب  دـناوتن  تیناـحور 
زج هک  يرجحتم  هراو ي  گنـس  هب  تسا  هدش  لدـب  تسا و  هداد  تسد  زا  ار  تایح  شورخ  شوج و  یگدز  برغ  لباقم  رد  عافد  رگنس 

یکی هک  دشاب  ناتدای  - 27 تسا .  هدـش  یعاجترا  ياوق  همه ي  ياه  هاگ  هانپ  نیرخآ  زا  یکی  الاب  تسد  ای  تسین و  شیاج  اـه  هزوم  رد 
رد ار  دعسا  رادرس  نیا  رگا  و  ناخ .)  هللارصن   ) هلودلا ریـشم  هک  نانچ  مه  دوب . يرایتخب  دعـسا  رادرـس  . B.P تفن تکرش  ناراد  ماهـس  زا 
 ، تشاد یضرا  ياه  يوعد  ناتسزوخ  رد  هک  لعزخ  خیش  لثم  مه  وا  دبال  هک  دینک  یمن  نامگ  ایآ  دندرک ، تسین  هب  رـس  هاش  اضر  نامز 
اه يدوواد  تایح  هک  ناـنچ  مه  تسرد  زاـب  و  هدوب ؟  تقو  تموکح  محازم  هتـشاد و  ییاـه  يوعد  يراـیتخب  لـیا  زیخ  تفن  قالـشق  رد 
ای هایس  يالط   )) هب دینک  عوجر  لیاسم  نیا  فشک  يارب  دندش ؟... نارابریت  تبسانم  نیا  ياج  هب  دنتشاد و  ییاه  يوعد  كراخ  هب  تبـسن 

لاس رد  تفن )  زا  ذوخآم  ییایمیـش  ياهاود  ریق و  زا  ریغ   ) یتفن تالوصحم  فرـصم  لـک  - 28 یناسل .  لضفلاوبا  ملق  هب  ناریا ،))  يـالب 
هاجنپ تسیود و  يرفن  دنک  یم  تیعمج ،  رفن  نویلیم  تسیب  رب  میـسقت  تسا .  هدوب  کیرتیل ))  نت   )) نویلیم جـنپ  ناریا  رـسارس  رد   1342

هک دـهد  یم  ناشن  قیقد  رامآ  - )) Jank yard . 30  = هضارق لیبموتا  ناتـسربق  - 29 رت . شیب  یمک  رتیل  مین  يزور  ینعی  لاـس  رد  رتـیل 
هناورپ و 2500 اب  هنانز  هنادرم و  یناملس  نارهت 2200  رد  تسایند ...  روشک  نیمهدزناش  یناملس  يرگشیارآ و  تاسس  ؤم  ظاحل  زا  ناریا 

یم راک  رگشیارآ  هک 3900  وکـسم  رد  دراد و  هنادرم  هنانز و  یناملـس  هک 4200  ندـنل  اب  هسیاقم  اب  تسا ...  ریاد  هناورپ  نودـب  یناـملس 
هلجم هحفـص ي 2  زا  لقن  دنهد )). یم  تیمها  دوخ  رهاظ  ظفح  هب  نارهت  مدرم  ریخا  لاس  دنچ  رد  هزادنا  هچ  ات  هک  دیمهف  ناوت  یم  دنک ،

دادرخ 1342. هبنش 21  هس  یگتفه ،)   ) یسودرف ي 
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تیمورحم هسردم و  زا  نایرارف  هداوناخ ،  هناخ و  زا  ینارگن ،  زا  نایرارف  هاگهانپ  ناریا  رد  راگیس  هردخم و  داوم  فیدر  رد  امنیس  - )) 31
دصناپ تباب  نیا  زا  دنور و  یمامنیـس  هب  راب  نویلیم  هس  یـس و  یلاس  مدرم  نارهت  رد  اهنت  تسا .  هدش  اه  تیمورحم  رگید  یـسنج و  ياه 

یم هچ  رگید  کـی  زا  مدرم  امنیـس و   )) هلاـقم ناونع  زا  هامرذآ 1342 ، ناریا ))  لیاسم  هلجم ي   )) زا لـقن  دـنزادرپ ))... یم  لاـیر  نویلیم 
لاس  ) ناریا هرابرد ي  تسا ،  ییاکیرما  صـصختم  نت  هدزناـش  شرازگ  هک  ناریا ))  باـتک   )) زا هلمج  دـنچ  هلاـقم  نیمه  رد  دـنهاوخ ))؟

هب شدیدج  تیبرت  میلعت و  رد  هک  ار  يدـیدج  ندـمت  برغ  هب  لیامتم  یناریا  ملیف ،  رد   : )) هدـش لقن  امنیـس  هلءاسم ي  نیمه  رد  ( 1957
هب یگدنهانپ  یماکان و  زا  ولمم  یعامتجا  هاگ )  ) زیرگ امنیـس  يو  يارب  دبای . یم  تسا ،  نآ  زا  مورحم  یگدنز  رد  دـنا و  هداد  هدـعو  يو 

دهاش زورون 1340  رد  روشناد  رهچونم  منز ،  ردارب  - 32 دریذپ ))... یم  ققحت  نآ  رد  يو  یبرغ  ياه  شزرا  هک  تسا )   ) ییایور یناهج 
هب ور  هتفرگ ،  تسد  رـس  ار  يا  هرب  ای  يا  هلاغزب  اه  نز  زا  کی  ره  تفن !  جارختـسا  زکارم  زا  یکی  يراجاغآ ،  رد  تسا  هدوب  یناراب  زامن 

، رتفد نیا  مود  لوا و  پاچ  هلـصاف ي  رد  - 33 دنراد ))؟ یهانگ  هچ  اه  هتـسب  نابز  نیا  میراک  هانگ  ام  رگا  ایادخ  : )) دنا هتفگ  یم  نامـسآ 
مه اروش  انـس و  يزاب  بش  همیخ  سلاـجم  رد  یتح  تاردـخم .  اـیلع  هب  نداد  یمـسا  يدازآ  هلمج  زا  تشذـگ ،  تیـالو  نیا  رد  یعیاـقو 

، اهنت فرح  یلاخوت ،  دراد . ار  یهاش  ربعم  راوید  رد و  هب  ندیلام  باغود  مکح  نامه  نانز  نداد  يدازآ  نیا  اما  دننک . یم  تکرش  ینانز 
یم یهافش  لقن  - 34 تسا ؟  هتـسکش  يدـس  دـینک  یمن  نامگ  همه  نیا  اب  یجراخ ،  ياه  تسایـس  ندز  لوگ  يارب  مه  نآ  اهنت ، رهاظن 
 (( ییامیـس یب   )) نیا هجوتم  ام  همه ي  زا  رتدوز  یکلم  لـیلخ  - 35 تسا .  یحاوـن  نآ  لـها  هک  مزیزع  تسود  نییار ،  لیعامـسا  زا  منک 

تالاقم رد  و 39  لاس 38  یگدـنز  ملع و  هلجم  رد  اهدـعب  و  و 34 . و 33  لاس 32  یگتفه  ناگرهم ))   )) هب دـینک  هعجارم  دـش . ناناوج 
ینیب شیپ  نیا  ياعدم  تحـص  نیدرورف 42 ) دنفـسا 41 ،  ) یبهذم نایاوشیپ  اب  هاش  ییویدار  تالداجم  رد  - 36 نیوانع .  نیمه  اـب  ررکم 
يداش و  دناوخ ! یعاجترا  مایق  کی  یبوکرس  ار  نآ  وکسم  ویدار  یتح  هک  دادرخ 1342  هنامحر ي 15  یب  راتشک  رد  سپس  و  دش . رهاظ 

ره هب  و  دنا . یـضام  نورق  ياه  يراگدای  زا  ود  ره  بهذم  تنطلـس و  هک  یلاح  رد  دبوک . یم  مه  انلع  دعب ، هب  الاب  خیرات  زا  و  - 37 درک !
ریز لاس  دص  یس  زا  سپ  بیقر  ود  نیا  هلباقم ي  هک  تسا  نیا  مهم  دنتـسین . دنمزاین  ممه  هب  نینچ  يرگید  هسـس ي  ؤم  ود  چیه  تروص 

هلحرم ي زاغآ  تسا .  رگید  هلحرم ي  کی  زاغآ  املـسم  نیا  و  دوش . یم  ینلع  اهزور  نیا  رگید  راب  کـی  تاـفالتخا ،  ندرک  رد  یلیبیس 
رورت هب  يزاریش  يازریم  هرود ي  رد  هک  هلاقم  نیا  تفرگ .  دهاوخ  بیقر  ود  نیا  زا  ار  رود  يرکفنـشور ،  هعـسوت ي  گنهرف و  رـشن  هک 

نارکفنشور اب  رما  نیا  باوج  دیماجنا ؟ دهاوخ  هچ  هب  زورما  میژر ،  ریغت  هاش و  یلع  دمحم  علخ  هب  تیطورشم  هرود ي  رد  دیماجنا و  هاش 
هب شوخان ؟  ای  شوخ ؟  ربخ  دننک . یم  میظنت  دنراد  دـئوس  لها  یهاگـشناد  رفن  هس  ود  ار  ناغفاو  ناریا  یـسانش  نابز  سلطا  - 38 تسا . 
راب کی  مهاوخ  یم  - 39 تسین .  اج  نیا  شیاج  هک  یللع  هب  تسا .  هدـنام  مامتان  زونه  ناریا  لام  یلو  دـش  مامت  ناـغفا  لاـم  تروص  ره 

رد ناریا  هک  یماـیق  رد  : )) هحفـص ي 132 ایـسآ )) هرهچ ي   )) باتک نامه  زا  مریگب  کـمک  يوسنارف ،  ققحم  هسورگ ))  هنر   )) زا رگید 
دوب راب  نیتسخن  نیا  و  تخیگنارب .  ار  برع  هیداحتا ي  ناتسکاپ و  ناتسناغفا و  نیـسحت  دییءات و  دحاو  نآ  رد  درک ، تفن  تکرـش  لباقم 
نوچ ارچ ؟ و  تسویپ .  یمالـسا  تدحو  هب  دوب  یمالـسا  للم  يراکمه  عنام  يدـس  نوچ  مه  نورق  همه  نیا  لوط  رد  هک  ناریا  عیـشت  هک 

هک دندوب  روبجم  عیشت  ناعفادم  يوفص و  ناهاش  دوب ، ننست  لها  هفیلخ ي  هک  ینامثع  ناطلس  لباقم  رد  هک  تسا  هتشذگ  هنامز  نآ  رگید 
ام يارب  تسا  یـشوخ  ربخ  نیا  ایآ  تروص  ره  هب  دورب . ناش  بیج  رد  اه  ییاپورا  خاـش  ینعی  میوگ  یم  نم  و  دـنوشب )). دـحتم  اـپورا  اـب 
نآ دشاب ، هچ  ره  دنرادن ؟ ینادـنچ  مهـس  نآ  رد  اه  يوسنارف  هک  تفن  مویـسرسنک  يارب  تسا  يرطخ  مالع  ای  هنایمرواخ ؟  ياه  ییایـسآ 

هرامش ي اکیرما  میات  هلجم ي  هب  دینک  هعجارم  - 40 هتفگ .  رت  نشور  یمک  ترضح  نیا  ما ،  هتشذگ  ما و  هتشاذگ  هتسبرس  نم  هک  ار  هچ 
هلاقم ي هس   )) رد یسرد ))  ياه  باتک  يوشبلب   )) هب دینک  هعجارم  - 41 جاهتبا .  ترضح  هرابرد  رخآ  نوتس  هحفص 20  هیروف 1964   28
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هراـبرد ي نمـشریگ ،))   )) هک يا  هوزج  هب  زین  و  ملق .  نیمه  هب  كراـخ ))  هریزج ي   : )) هـب دـینک  هـعجارم  - 42 ملق .  نیمه  هـب  رگید ))
هجوتم سانش  ناتساب  قرشتسم =  تارضح  عون  نیمه  زا  یکی  ناتـسزوخ  رد  ار  تفن  دوجو  هک  دشاب  ناتدای  الـصا  هتـشون و  هریزج  نیمه 

شتایرفح هجیتن ي  دوب و  هدمآ  ناریا  هب  شوش  رد  تایرفح  ناونع  هب  و  یـسراد ))   )) زا شیپ  یتح  هک  يوسنارف  ناگرمد ))   )) ینعی دـش 
ملق هب  ناریا ))  رد  تفن  لاس  هاجنپ   )) هب دینک  عوجر  خـلاو ...  ییادـص  رـس و  هچ  هک  درک  رـشتنم  سیراپ  پاچ  ناعم !))   )) هلجم ي ردار 

رد للم  يارب  هک  درک  مهتم  ار  یبرغ  ناراد  هیامرـس  قفتم  للم  عمجم  قباس  سییر  کلام ،  لراش  یناـنبل  فوسلیف  - )) 43 حتاف .  یفطصم 
هب هچ  نآ  تسا  نیا  نایاور  نامرف  دنخبل  کینکت و  رد  تقد  دس  هار  هک  تفگ  وا  مه  دـنراد  دوخ  نابنا  رد  يدام  لیاسو  طقف  دـشر  لاح 

فده قیقد ،  کینکت  زا  ییایند  تسین  يربخ  زگره  يرشب  تقیقح  تداعـس و  يدازآ و  رکف و  زا  یلو  دوش  یم  لیمحت  هدنام  بقع  للم 
میات هلجم ي  ناـمه  هحفـص ي 77 ، زا  هدـش  همجرت  نآ ))  ندوب  ییادـخ  هب  دـسر  هچ  يرـشب  یگدـنز  قیال  ییایند  هن  تسا  اهنآ  یلـصا 

زا رفن  تکرش 4200  اب  سارفنک  نیا  تیریدم ))  یللملا  نیب  سارفنک  نیمهدزیس   )) تارکذم شرازگ  زا  ربماتپس 1963 ، هرامش ي  اکیرما 
اهنآ رد  هک  يا  هیامرـس  یتعنـص و  تاسـسوم  نارگراک و  دادعت  هحفـص ي 118  لودج  رد  - 44 دوب . لیکـشت  ناتاهنام ))   )) رد تکلمم 
نیا لوا  پاچ  هک  دشاب  ناترطاخ  هب  - 45 نارهت .  پاچ  لاس 1963 ، اناملآ )) ناریا   )) هحفص ي 405 زا  تسا .  هدش  هدروآ  دنک ، یم  راک 

سدـنهم و سانــشراک و  رازه   30 ( 1341  ) نـالا هک  تسا  عیاـش  یلو  مرادـن ،  هـک  یمـسر  راـمآ  - 46 دش . رـشتنم  رهم 1341  رد  رتـفد 
رظن زا  ( 1341  ) یلعف عضو  رد  مروآ  یم  يراـمآ  مقر  دـنچ  لاـثم  ناوـنع  هب  - 47 دنتمدخ . لوغـشم  تکلمم  نیا  رد  یجراخ  صـصختم 

ياج 190 هب  رفن و  رازه  طقف  رای  کشزپ  امام و  رازه  ياج 38  هب  میراد و  ار  شرفن  جایتحا 5915  دروم  کشزپ  ياج 9500  هب  تشادهب 
طقف 4200 فلتخم  ياه  هتشر  رد  هیـسناسیل  ریبد  ياـج 9500  هب  گـنهرف  رد  میراد و  تخت  رازه  طقف 19  اه  ناتـسرامیب  رد  تخت  رازه 

رقف همه  نیا  اب  هک  تسا  نیا  بلاج  ربخ  دنراد و  هسردـم  ناشاترازه  ریگب  هک  ار  الاب  تسد  طقف  تکلمم  يدابآ  رازه  زا 50  میراد و  رفن 
 ... خلاو تسا  دیاز  جرخ  اه  يزور  هنابش  هک  ناونع  نیا  هب  دنتسب  ار  تکلمم  یتامدقم  یلاع و  ياهارسشناد  مامت  لاس 1342  رد  یگنهرف 
نیا زا  ات 50 ) تاحفص 45   (( ) نم یناگدنز  حرـش   )) رد یفوتـسم  هللادبع  - 48 دش . هتسب  تکلمم  رسارس  رد  ارـسشناد  قـیرط 42  نیا  هب 

رد ارچ  هک  دـنا  هدرک  داریا  نم  هب  - 49 هدوب .  ترهـش  نیا  ثعاب  ماقم ))  میاق   )) يزرو ضرغ  هک  هداد  ناـشن  تسا و  هدرک  عاـفد  درمریپ 
توکـس هب  ما  هتفرگن  هدیدن  ار  هزرابم  نیا  نم  زورما  هب  ات  تیطورـشم  زا  يا ،  هتفرگ  هدیدن  یـسایس  عیاقو  رد  ار  مدرم  هزرابم ي  رتفد  نیا 
نامزور لاح و  دوب  تسرد  دـیعبت ) راتـشک و  سبح و  زا  شتاـعیاض  ماـمت  اـب   ) هزراـبم همه  نیا  يربهر  رگا  هک  ارچ  ما  هتـشذگ  رد  نآ  زا 

راب یبقاوع  نینچ  هک  تساه  هزرابم  نیا  طلغ  يربهر  تسین ،  مدرم  رب  یجرح  تسکـش  همه  نیا  رد  هک  هتبلا  و  دوب ، اه  نیا  زا  رتهب  نونکا 
 (( میربن دای  زا  ار  ناریا   )) هب دینک  عوجر  بلاطم  نیا  دـییءات  رد  لاس 1340 51 - هام  دادرخ  نخـس  هلجم ي  هب  دینک  عوجر  - 50 هدروآ . 

یبآم یلکف  ای  يرگ  یترق  نیا  هرابرد ي  - 52 دنفسا 1340 . امغی  هلجم ي  تاراشتنا  زا  نشودن  یمالسا  یلع  دمحم  مزیزع  تسود  ملق  هب 
مسیناکم - )) 53 مدرک .  هراـشا  هک  نارهت 1326  پاچ  نامداش  نیدلارخف  دیـس  ملق  هب  یگنرف ))  ندـمت  ریخـست   )) نامه هب  دـینک  عوجر 

لاقتنا ام  روشک  لخاد  هب  ار  اکیرما  ای  اپورا  يرامعم  کبـس  زا  يا  هشوگ  اتقیقح  کـچوک  رهـش  نیا  زیگنا  تفگـش  ياـیازم  صوصخم و 
هک يروط  هب  دزاـس  یم  دوخ  هتفیرف ي  ار  اـج  نآ  ناـگتفای  شرورپ  برغ و  ندـمت  ناگتفیـش  یقـالیی ..  رهـش  نیا  نردـم  ياـهالیو  هداد 

یتسود يارب  میدوب  هتفر  - 54 دوش ؟ یم  مه  رتایوگ  نیا  زا  دـننک ))... یم  یگدـنز  اکیرما  ای  اپورا  رد  هک  درک  دـنهاوخ  ساسحا  هشیمه 
مـسا هب  هتخاـس و  نردـم  کبـس  هب  هیزوبروک ))   )) هک ییاـسیلک  يور  زا  هدـش  هیپک  اـنیع  دوب  يا  هناـخ  سورد ))   )) رد میرخب  يا  هناـخ 

. انیس نبا  یفسوی ،  مناخ  همجرت ي  ای  ملق  هب  نارگ  مه  یلیخ  قرب و  قرز و  رپ  تسا  یباتک  - 55 وهود )) مادرتن  ))

56-78

هلاـقم ي تسا  هنیمز  نیمه  رد  و  نابآ 1337 . رنه ، هشیدنا و  هلجم ي  رد  ملق  نیمه  هب  اه )) هطاشم  اب  هملک  دـنچ   )) هب دـینک  هعجارم  - 56
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ناغمرا  )) هلجم ي نیدرورف 1342  هرامش ي  رد  اتنپس  نیسحلادبع  ملق  هب  دندرک ))؟ بارخ  هنوگچ  ار  ناهفصا  يوفـص  يارـس  ناوراک  ))
ار ناتسرهش ))  رانم   )) هنوگچ هک  هدوب  دهاش  هک  شا  یکدوک  تارطاخ  زا  درک  یم  لقن  راکادف  یقت  مزیزع ،  رورـس  اه  نیا  رب  هوالع  ((. 
 ، يرامعم خـیرات و  رظن  زا  یتیمها  هچ  یلیـصافت و  هچ  اـب  هناـکلپ و  ود  دوب  يراـنم  دوب و  دور  هدـنیاز  راـنک  دزی  هار  رـس  ناهفـصا  رد  هک 
هب راک  نیا  دـنزاسب و  هناخزابرـس  ناهفـصا  دابآ  حرف  غاب  هبارخ ي  رد  شرجآ  اب  هک  دـندرک  بارخ  یهاشاضر  هرود ي  لیاوا  رد  هنوگچ 

رانم تفگ  یم  ناهفصا  رد  دوب  هدش  اهزیچ  همه  ای  ینوشق  سییر  نامز  نآ  رد  هک  يدئوس  پورولگ ))   )) لارنژ روتـسد  هب  هک ؟  روتـسد 
دنداد شتآ  دندز و  تفن  عمـش و  ياهریت  ياپ  هب  دندیچیپ  فاحل  دعب  دندرک و  یلاخ  ار  فرط  نامه  ياپ  دندز و  عمـش  فرط  کی  زا  ار 

سدنهم راکتبا  هب  و  تخاس ))  ون  یترامع  دمآ  هک  ره   )) نامه هلابند ي  - 57 صالخ .  دیباوخ و  فرط  نامه  زا  رانم  تخوس  هک  اهریت  و 
هعجارم هراب  نیا  رد  هنومن  نیرت  هزات  ناونع  هب  - 58 دـنزاسب . ار  رازاب  یلم  کناب  شرت  فرط  نآ  یلیخ  هکلب  شیاج  رب  هن  هزات  اه  یغورف 

نیدرورف باتک ))  يامنهار   )) هلجم ي موس  ات  لوا  ياه  هرامـش  رد  اکپیر )) نای   )) ملق هب  یناریا ))  فراع  رـضحم  رد   )) هلاقم ي هب  دینک 
نای  )) ترـضح نیا  هک  دـشاب  ناتدای  و  خـلاو ...  شتامارک  افرعلا و  سمـش  خیـش  فشک  رد  لیلجت  زا  رپ  تسا  يا  هلاقم  دادرخ 1342 . ات 

ام يارب  مه  یتایبدا  خیرات  اهدعب  دمآ و  ناریا  هب  هلاس  تسیب  هرود ي  رد  ادوکشا )  ) کچ ياه  صـصختم  لابند  مجرتم  ناونع  هب  اکپیر ))
دصرد یقابلا 25  دنداد  یم  لیکـشت  ار  ناریا  تیعمج  لک  دصرد  ناریا 15  تالیا  ربماون )  ) لاس 1962 يرامشرس  قبط  - )) 59 تشون . 

دنداهن و لماکت  هب  ور  ناریا  رد  مه  اب  یلیا  متسیس  مسیلادوئف و  یخیرات  لماوع  یخرب  تلع  هب  دنا  هدوب  نیـشن  هد  دصرد  نیشنرهش و 60 
ناریا رد  هک  تنطلس  ياه  هلسلس  مامت  رگا  تسین  یقافتا  دوب  یلیا  متسیس  دنک  ییامندوخ  تسناوت  یم  لادوئف  متسیس  رد  هک  یتردق  اهنت 

گرزب ناـکلام  و  يراـیتخب )   ) تـالیا ياـس  ؤر  شیاـهاولب  تیطورـشم و  ناـمز  رد  یتح  دـنا  هتـساخرب  تـالیا  زا  دـنا  هدیـسر  تردـق  هب 
لاس 1963 ناریا ))  يادص   )) همان ي لاس  هحفص 419  زا  دش  لقن  دندرک )). تکرش  اهارجام  رد  امسر  نارگید )  ینباکنت و  رالاسهپـس  )

باتک لاس 1338  ياه  هرامـش  یگدنز ))  ملع و   )) هب دینک  هعجارم  - 60 مسر .  مسا و  نیا  هب  دوش  یم  رـشتنم  نارهت  رد  یـسیلگنا  هب  هک 
هلجم و نامه  نابآ 1339  مهد ،  باتک  رد  راب  نیرخآ  و  تسا )  یضرا  تاحالصا  هب  صتخم  الک  هک   ) مشش باتک  مجنپ  باتک  مراهچ ، 

نویلیم هاـم 23  ره  نارهت  مدرم  - )) 61 تسا .  هدـش  هتـشون  هتفگ  یلعف  تروص  هب  كـالما  میـسقت  يارجا  هب  عورـش  زا  شیپ  همه  اـه  نیا 
هک تسا  يا  هلاقم  هحول ي  رـس  نیا  درب )) یم  دوس  نآ  یلـصا  تمیق  ربارب  تفه  ملیف  ره  زا  امنیـس  بحاص  دـنهد  یم  امنیـس  لوپ  ناـموت 

همانزور هب  یتح  ( 1340  ) اهزور نیا  یماظن  ياوق  هرابرد  ثحب  - 62 هدرک .  لقن  رکفنـشور ))  )) شرگید راکمه  زا  اه  یندناوخ  هلجم ي 
ملق هب  شترا ))  شقن  یبایزرا   )) هلاقم ي ود  هب  دـینک  هعجارم  یجراخ  رابجا  کـی  تلع  هب  دـیاش  تسا .  هدیـشک  مه  راـشتنالاریثک  ياـه 

هک تسا  یملق  بحاص  نت  دـنچ  زا  یکی  نویامه  شویراد  نیا  تاعالطا و  ریت 1341  دادرخ و 16  ياه 19  هرامش  رد  نویامه  شویراد 
هک تسا  عیسو  نآ  زا  شیب  روشک  تاناکما  عفانم و  هب  تبـسن  ناریا  شترا  نامزاس   : )) لوا هلاقم ي  زا  هلمج  دنچ  نیا  دنتاعالطا . يوربآ 
مه يور  رب  شترا  شقن  یلو  ظوفحم ، دوخ  ياج  هب  یعافد  تاـظحالم  دـنامب . راـنک  رب  یعاـمتجا  يداـصتقا و  دـشر  یمومع  ناـیرج  زا 
رما رد  هک  تـسین  يزیچ  حلـسم  ياـهورین  لـیاسو  راـک و  يورین  ناریا  دـننام  يروـشک  رد  هلاـقم ...)  نـیمه  رخآ  رد  و   ... ) تـسا یلخاد 

نادرم رفن  رازه  هب 150  کیدزن  اب  ناریا  شترا   : )) مود هلاـقم ي  زا  هلمج  دـنچ  مه  نیا  دیـشوپ ))... مشچ  نآ  زا  ناوتب  روشک  ناـمتخاس 
، دنوش یم  جراخ  ای  دراو  نآ  فوفص  هب  لاس  ره  هک  ینادرم  نت  رازه  اه  هد  روشک و  یلم  دمآرد  هجدوب و  زا  یگرزب  مهس  حالـس و  ریز 

هتفاین رد  زونه  ام  روشک  رد  ایآ  تشاذگ ...  او  تینما  لالقتسا و  ظفح  هفیظو ي  هب  ار  نآ  ناوتب  هک  تسین  ازجم  یعامتجا  سیـسءات  کی 
لوا و پاچ  هلصاف ي  رد  - 63 دوش ))؟ یمن  هتفرگ  يزیچ  هب  ام  یماظن  هاگتـسد  تیفرظ  یللملا  نیب  یعافد  تابیترت  هب  هیکت  نودب  هک  دنا 

یشک هعرق  اب  ار  اه  هملپید  هک  ینعم  نیا  هب  درک . تسرد  شناد ))  هاپـس   )) ناوارف تاغیلبت  ادص و  رـس و  اب  گنهرف  ترازو  رتفد  نیا  مود 
هاجنپ دـص و  قوقح  اب  دتـسرف . یم  تاهد  یملعم  هب  يزابرـس  سابل  اب  فص  رد  تمدـخ  هام  راهچ  زا  سپ  فرـص -  يزابرـس  ياج  هب  - 

اب هداتـسرف ،  تاـهد  هب  شناد ))  یهاپـس   )) رازه هس  اـت  ود  ناـم  هرود  ره  رد  ودـنا  هدرک  لـمع  هرود  هـس  ود  نونکاـت  و  هاـم ،  رد  ناـموت 
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هملپید لیخ  نیا  زا  یلیلق  هدع ي  تقو  فالتا  زا  يریگولج  بجوم  دیفم و  تسا  يراک  رما  رهاظ  رد  یتاهد .  يرهش و  لصفم  ياهشیامن 
راختفا رگا  تکلمم .  گنهرف  ندرک  هزیراـتیلیم ))   )) يوس هب  تسا  تفرـشیپ  نیرتگرزب  عقاو  رد  یلو  دـنرفن ) رازه  تسیب  یلاـس  هک   ) اـه
مادـقا نیا  جـیاتن  تقو !  گنهرف  ریزو  يدـعب و  روتانـس  قباس و  رعاش  تسا ،  يرلناخ  لتان  زیورپ  رتکد  اب  شراکتبا  تنایخ ،  رگا  تسا و 

يرتـشیب دادـعت  لوبق  اـب  دـش و  یم  یلمع  اهارـشناد  تراـظن  هب  هکلب  شترا  هیاـس ي  ریز  هن  هک  دوـب  دـیفم  یتروـص  رد  گـنهرف  ترازو 
مادـقا نیا  ریز  لیالد  هب  ملق و  نیا  بحاص  رظن  هب  تهج  ره  هب  شترا .  رد  تمدـخ  زا  ینابلطواد  نینچ  ندـش  فاعم  طرـش  هب  بلطواد و 

رارق اکیرمآ  تسایس  راشف  هب  هک  ار  گنج  ترازو  هجدوب ي  دصرد  یس  نآ  راب  یحرط ،  نینچ  اب  فلا .  تسا :  هدوب  رضم  تخـس  یلمع 
ترازو ناـمز  رد   ) لاـس 1341 قوقح  شیازفا  زا  سپ  هزاـت  هک  ار  یملعم  لغـش  ب .  دـنداهن . گـنهرف  ترازو  شود  هب  دـننک  مک  دوـب ،

رد يراگیب  شود  مه  دـش  هک  دـندرک  رابتعا  یب  ون  زا  درک ، یم  بسک  يرابتعا  تشاد  ناـموت )  دـصناپ  للقادـح  ياـنبم  رب   ( ) شـشخرد
-64 دـنتخادنا . شترا  زیمهم  ریز  تروص ،  نیا  هب  هدوب ،  يزاب  یماظن  زا  یتلود  تاسیـسءات  نیرترود  هک  ار  گنهرف  ترازو  ج .  نوشق . 
زا رظن  فرـص  نیا  و  هدرک .  ریاد  یتقوم  ياه  هسردم  زین  رگید  يدابآ  رازه  هد  رد  شایبایک  همه ي  هب  هک  تسا  یعدـم  شناد ))  هاپـس  ))
 (( هام باتک   )) هب دـینک  عوجر  ناشاقن  نیا  راک  لوصحم  هرابرد ي  - 65 شوخ .  يربـخ  تروص  ره  هب  ما .  هدروآ  شیپ  رد  هک  يراـضم 

هلاقم ي مدـقم و  لالج  روشناد ، نیمیـس  ملق  هب  فلتخم  تالاقم  رد  رویرهـش 1341 ، دادرخ و  نیرخآ )  نیلوا و   ) هرامـش ي ود  ناهیک ، 
هناماوع یهاوفا  داقتعا  کـی  و  - 67 درک . یم  هرادا  موحرم  نآ  هک  راـگدای ))  )) هلجم ي هرود ي  هب  دـینک  عوـجر  - 66 ناشاقن .  درگزیم 

ملـسم همه  يارب  دشاب ، هتـشاد  ییاکیرما  ای  یگنرف  نز  رگا  دیـسر  یماقم  هب  ات  يدرم  ره  هک  تسا  نیا  هناماوع  ریغ  تیعقاو  نیا  هرابرد ي 
هتکن نیا  هب  - 68 دشاب . هتشاد  زین  ار  تقایل  ياهتنم  درم  نآ  دوخ  هچرگ  هدیسر .  ماقم  نآ  هب  نتشاد  یگنرف  نز  تلع  هب  طقف  هک  دوش  یم 

هدنهد ي حیضوت  لاس 1341 ،) رد  هسنارف و  نابز  هب  . ) دمآرد سیراپ  رد  ادیوه  نودـیرف  ملق  هب  هنیطنرق ))   )) باتک هک  مدیـسر  یتقو  نم 
رد دنک ) یمن  مه  یقرف  تسا و  هدزاج  يرصم  ینانبل -  کی  ار  دوخ  باتک  نآ  رد  نودیرف   ) یقرـش کین  رایـسب  ناوج  کی  هک  هتکن  نیا 

اـه و تلاـجخ  هب  دوخ و  یناور  تالکـشم  لـح  هب  یتـقو  دوـخ ، نورد  رد  ملاـع  ود  نیا  یحور  هلباـقم ي  رد  برغ و  قرـش و  هلباـقم ي 
هدرب ار  شلد  شیپ  لاس  نیدـنچ  زا  هک  دـبای  یم  تسد  یگنرف  هردـخم ي  يایلع  کی  هب  هک  دوش  یم  زوریپ  دوخ  ياه  تراقح  ساـسحا 
باتک نامرهق  نآ  زا  شیپ  دوش و  یم  لصاح  یبای  ماک  زا  سپ  زین  قشع  نیا  هب  روعش  یتح  هک  نآ  باتک  نیارد  رت  بلاج  هتکن ي  و  دوب .
شخپ هعلاطم و  زکرم  تاراـشتنا  زا  ناریا ))  گـنهرف  فدـه  - )) 69 درادـن . ار  قشع  نیا  ناـیب  تءارج  زین  دوخ  سفن  ياـیافخ  رد  یتـح 
تاحفص رد  زین  یگدز )  برغ   ) رتفد نیا  دوب  رارق  هک  يا  هعومجم  نامه  نارهت .  نمهب 1340 ، پاچ  گنهرف ،  ترازو  یگنهرف ،  دانسا 

 ، گنهرف ترازو  یگنهرف ،  دانـسا  شخپ  هعلاطم و  زکرم  تاراشتنا  زا  ناریا ))  گنهرف  فدـه  - )) 70 تسناوت .  یمن  دوش و  رـشتنم  نآ 
 . تسناوت یمن  دوش و  رـشتنم  نآ  تاحفـص  رد  زین  یگدز )  برغ   ) رتفد نیا  دوب  رارق  هک  يا  هعومجم  ناـمه  نارهت .  نمهب 1340 ، پاچ 
Voyageau bout de la nuit. par L.F - 72 دمآرد . بآ  زا  ناتسمز 1340  رد  یگدز ،  برغ  یلوا  نتم  هک  دشاب  ناتدای  - 71

سکعلاب قرش و  هب  برغ  زا  تسا .  هبناج  ود  اه  قاتلاق  رودص  نیا  هک  نیا  بلاج  هتکن ي  و  - celine. Ed Gallimard. Paris 73
قاتلاق نام -  تادراو  هب  ام  تارداص  تبـسن  لثم  تسرد  رت  مک  رایـسب  یتبـسن  هب  هچرگ  منزب .  لثم  نامدوخ  زا  الاح  میدـید و  اـپورا  زا  . 
قاتلاق نامه  ییامنهار  هب  دـش ، هتفوک  رازاب  رـس  رب  ناش  ییاوسر  سوک  دـش و  گنت  ناشرب  هصرع  هک  نیا  ضحم  هب  مه  ییاج  نیا  ياـه 

رگید راگنربخ و  هقیتع ،  لالد  سانـشراک ،  قرـشتسم ،   ) رت هجوم  ياه  تروص  هب  اهتنم  دـنرب  یم  رـس  هب  مه  اج  نیا  رد  هک  یگنرف  ياـه 
زا اه  بآ  ات  دننک  یم  قارطا  اکیرما  اپورا و  طاقن  نیرتهب  رد  دنور  یم  و  دندنب ، یم  ار  اه  نادمچ  رامعتسا ) دیدج  عون  نارازگراک  عاونا 

نآر تخیرگ و د  ندنل  هب  یگتسکشرو  زا  سپ  هک  مسانش  یم  ار  ینارهت  هتـسکشرو ي  راد  کناب  نالف  دندرگرب . ون  زا  دتفیب و  بایـسآ 
وکـسنوی رد  ناریا  لک  هدنیامن ي  لاس  ود  هک  دیـسانش  یم  مه  امـش  ار  هتـسکشرو  رادم  تسایـس  نالف  هدرک ،  ریاد  یبابکولچ  نونکا  اج 

 ، قرش هب  یگنرف  قاتلاق  رودص  رگا  هک  نیا  هب  دینک  هجوت  زین  لیبق ...  نیا  زا  دوب و  نایوجشناد )!(  رایس  ریفـس  هک  ار  يرگید  نالف  دوب و 
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نآ مدرم  يارب  تسا  تیتینما  داجیا  تحاران و  وجارجام و  دارفا  زا  تسا  گنرف  ياوه  هیفـصت ي  یعون  ای  تسا  نیـشام  رودـص  هلاـبند ي 
دینیبب دهد - یم  دوخ  ناگدرک  من  هب  همکاح  تءایه  هک  تسا  لتـش  تسـش و  زان  یعون  دراوم  بلغا  رد  ینطو  ياه  قاتلاق  رودص  راید -

دمآ هیـشاح  رد  هک  هتکن  کی  نیمه  دیـشک ، نالطب  طخ  ناوتب  رتفد  نیا  لیطابا  مامت  هب  رگا  منک  یم  نامگ  اجک ؟ هب  ات  تساـجک  زا  قرف 
یمن نمـشد  تسود و  یبرغ  دازآ )!(  تراجت  دـشاب . دـهاوخ  یم  سک  ره  بیقر  نیا  و  - 74 تسا .  یفاک  رتفد  نیا  ياعدـم  تابثا  يارب 

اه یلییارسا  اه و  يرصم  هب  ریمعت  زا  سپ  دندیرخ و  نیملعلا  گنج  نادیم  زا  اه  یکیژلب  هک  ییاه  هضارق  کنات  ناتساد  رب  هوالع  دسانش .
رد  : )) منک یم  همجرت  نات  يارب  اکیرما  میات ))   )) هلجم ي زا  هک  ربخ  نیا  هب  دینک  هجوت  دورب . راک  هب  يرگید  گنج  رد  زاب  هک  دنتخورف 

تـسبرد لته  یلحم  ینیچ و  ثاثا  لبم و  هک  درک  فشک  اکیرما  تلود  هک  دوب  هدـنامن  نوتلیه  لته  حاتتفا  مسارم  هب  يزیچ  گنک  گنه 
نیچ اب  هلماعم  زا  ار  ییاکیرما  ره  هک  تساکیرما  نیناوق  فالخ  رب  تسرد  نیا  و  هدش .  دراو  تسینومک  نیچ  زا  رالد  رازه  دـص  تمیق  هب 
مسا الصا   Marathon - 75 هحفـص ي 60 . میاـت ،  ( Time  ) 1963 يـالوج )   ) هییوژ هرامـش ي 19  زا  هدرک ))...  عـنم  تسینوـمک 
یسک نیتسخن  و  حیسم .  دالیم  زا  لبق  لاس 490  رد  دندمآ . حتاف  نایناریا  رب  اه  ینانوی  هک  دوب  لحم  نآ  رد  نانوی و  رد  تسا  يا  هدکهد 

ياه يزاب  زا  نوتارام ))   )) يود هک  تسا  هعقاو  نآ  وا و  دای  هب  مه  دش و  هتخانـش  نامرهق  درب  نتآ  هب  هدکهد  نآ  زا  ار  حـتف  نیا  ربخ  هک 
رد مناد  یمن  ای   ) سراف باکت ))  گنت   )) رد دوب و  هک  نزرب ))  ایرآ   )) هک میناد  یم  ام  زا  کی  مادک  تقو  نآ  و  تسا .  کیپملا  یـساسا 

رتفد هب  دـینک  هعجارم  - 76 اه ؟ يزاب  ناـج  هچ  اـه و  تداـشر  هچ  شنازابرـس  ردنکـسا و  لـباقم  رد  دـشاب )؟ تسناوت  یم  رگید  ياـجک 
کمک هب  میتشاد  اـم  یتـقو  هک  دوب  نیا  راد  هدـنخ  روآ و  فسءاـت  و  - 77 تشذـگ .  شرکذ  نیا  زا  شیپ  هک  ناریا ))  گـنهرف  فدـه  ))
میدروآ یم  رد  ار  رصان  يادا  و  میدنادرگ ،  یمرب  دوردنورا ))  )) هب ار  هلجد ))   )) مسا تاعوبطم  ویدار و  رد  یتایبدا  هدکـشناد ي  لضافا 

دراو برعلا  طش  هب  نادابآ  دـصق  هب  هک  ار  شک  تفن  یتشک  ره  مامت  هام  ود  اه  یقارع  هدـناوخ ،  یبرعلا ))  جـیلخ   )) ار سراـف  جـیلخ  هک 
ار راک  نیا  تبقاع  هچ  رگ  - 78 دیباوخ . مامت  هام  ود  لاس 1340  رد  نادابآ  هاگـشیالاپ  هک  دوب  يروج  نیمه  دندنادرگ و  یمرب  دش ، یم 

 . مدرک

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 
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