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! ملع اب  202ینمشد 
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شهج مراهچ - 218لصا 

218هراشا

شهج نوناق  یسررب  219داقتنا و 

دوشیم هتسکش  220اهسفق 

زکرم 221هرابرد 
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اهامن فوسلیف 

باتک تاصخشم 

1566081 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
يزاریش مراکم  رصان  / اهامن فوسلیف  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

1338=1379 هیمالسالا ، بتکلاراد  مق : رشن :  تاصخشم 
350ص. يرهاظ :  تاصخشم 

( تبث تاعالطا   ) یسیونتسرهف راظتنا  رد  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

ادها
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دنیوجیم ار  تقیقح »  » واکجنک رکف  زاب و  مشچ  اب  هک  یناناوج  هب 
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3 ص :

تاحالطصا زا  ياهراپ  رصتخم  ریسفت 

يارب هدمآ ، لمع  هب  نآ  یسیونهداس  رد  شـشوک  رثکادح  اذل  دشاب  كرد  لباق  مومع  يارب  باتک ، نیا  بلاطم  هک  هدوب  نیا  روظنم  نوچ 
هچ رگا  دوش ، رکذ  ًاتمدـقم  ءابفلا »  » فورح بیترت  هب  زاین  دروم  تاحالطـصا  زا  ياهراپ  يراصتخا  ریـسفت   » دوب مزـال  روظنم ، نیا  لـیمکت 

. دش دهاوخ  نایب  باتک  ثحابم  یط  رد  اهنآ  زا  يرایسب  طوسبم  حرش 
تـسا شور  کلـسم و  بتکم و  مان  دوشیم  متخ  مسیا   » اب هک  یتاملک  یلک  روطب  هک : تسا  نیا  میوش  روآدای  اًلبق  دـیاب  هک  ار  یعوضوم 
صخش تسیلایرتام / اًلثم :  ) تسا کلـسم  نآ  وریپ  رادفرط و  يانعم  هب  دوشیم  متخ  تسیا   » اب هک  یتاملک  و  يرگیدام ) مسیلایرتام / اًلثم : )

(. یسانشتسیز ای  تایحلا ، ملع  يژولویب / اًلثم :  ) دناسریم ار  ییاسانش » ملع و   » يانعم يژول   » و يدام )
اهریسفت یحالطصا  تاملک 

طیسب ماسجا  ءزج  نیرتکچوک  متا  - 1
ینورد  ياوق  ساسا  رب  لّوحت  کلسم  مسیمانید  وتا  - 2

یسانشنادخ  داحلا و  کلسم  مسیئهتآ  - 3
نویردا  ناکاکش و ال  کلسم  مسیس  یتسونگآ  - 4

یسانش  نینج  يژولویرپما  - 5
تسا  دوجوم  نهذ  رد  طقف  يدام  ناهج  هکنیا  هب  داقتعا  مسیلآ  هدیا  - 6

( یسانشهدیقع  ) رکف زرط  هیرظن - هدیقع - يژولوئدیا  - 7
يدرف  دیلوت  هب  یکتم  يرادهیامرس  يزاوژروب  - 8

یسانشتسیز  تایحلا - ملع  يژولویب  - 9
یعمجهتسد  ناگدننک  دیلوت  رگراک - هقبط  ایراتلورپ  - 10

یسانشناور  يژولوکیسپ  - 11
نارادناج  عاونا  لماکت  لوحت و  کلسم  مسیمروفسنارت  - 12

عاونا  لوحت  باب  رد  نیوراد  تایرظن  هعومجم  مسینیوراد  - 13
یمومع  لوحت  رییغت و  لصا  کیتکیلاید  - 14

یمومع  لوحت  لصا  هدیقع  وریپ  نیسیت  کیلاید  - 15
عامتجا  رد  یجیردت  تاحالصا  کلسم  مسیمروفر  - 16

تراظن : » ینعی مسینومک  لّوا  هلحرم  هب  یهاگ  دیلوت ، ياههاگتـسد  مامت  رب  تلود  تراظنو  عیانـص  ندرک  یلم  کلـسم  مسیلایـسوس  - 17
. دوشیم هتفگ  زین  فرصم » دیلوت و  رب  تلود 

( قیاقح مامت  نیرکنم   ) اهییاطسفوس کلسم  مسیفوس  - 18
یفیاوطلا  كولم  یناخ - ناخ  تموکح  مسیلادوئف  - 19
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4 ص :
ءاضعالا فیاظو  ملع  يژولویزیف  - 20

نارادناج  عاونا  توبث  هیرظن  مسیسکیف  - 21
یعمجهتسد  دیلوت  ساسا  رب  يرادهیامرس  مسیلاتیپاک  - 22

عامتجا  هب  تیکلام  راصحنا  يدرف و  تیکلام  ءاغلا  کلسم  مسینومک  - 23
يوروش  بالقنا  ربهر  نینل »  » تارظن لوصا  مسینینل  - 24

يرگیدام  مسیلایرتام  - 25
یمومع  لوحت  هیاپ  رب  يرگیدام  کیتکیلاید  مسیلایرتام  - 26

اهتسینومک يرکف  ربهر  سکرام »  » تارظن هعومجم  مسیسکرام  - 27
سلگنا  سکرام و  ملق  هب  تسینومک  بزح  هینایب  تسفینام  - 28

یناهگان  رییغت  شهج - نویساتوم  - 29
تعیبط  ياروام  کیزیفاتم  - 30

ۀعیبطلا ءاروام  هدیقع  وریپ  نیسیزیفاتم  - 31
. تسا هدش  لقن  نآ  زا  یبلاطم  ای  هتفرگ  رارق  هدافتسا  دروم  باتک  نیا  نتشون  ماگنه  هک  ییاهباتک  زا  یتمسق 

یغورف  یلع  دّمحم  فیلأت  اپورا  رد  تمکح  ریس  - 1
فورعم  فوسلیف  يزاریش - ياردص  الم  نیهلأتملاردص  فیلأت  رافسا  - 2

نیتشینا  تربلآ  فیلأت  تیبسن  هیرظن  یفسلف  هصالخ  - 3
يوسنارف  نوبولواتسوگ  فیلأت  برع  مالسا و  ندمت  - 4

نوسرک  هردنآ  فیلأت  گرزب  هفسالف  - 5
نیوراد  زلراچ ، فیلأت  عاونا  لصا  - 6

رستیلوپ ژرژ  فیلأت  هفسلف  یتامدقم  لوصا  - 7
ییابطابط  همالع  فیلأت  مسیلائر  شور  هفسلف و  لوصا  - 8

نیلاتسا  فیلأت ي - مسینینل  لئاسم  - 9
سلگنا  کیردرف  سکرام - لراک  فیلأت  تسینومک  بزح  تسفینام  - 10

دازهب دومحم  رتکد  فیلأت  مسینیوراد  - 11
ینارآ  یقت  رتکد  فیلأت  کیتکیلاید  مسیلایرتام  - 12

ینارآ  یقت  رتکد  فیلأت  يدام  لوصا  نافرع و  - 13
ینارآ  یقت  رتکد  فیلأت  تسیدام  مه  حور  یگدنز و  - 14

يدوعسم  فیلأت  بهذلا  جورم  خیرات  - 15
نایور  فیلأت پ - یخیرات  مسیلایرتام  - 16
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5 ص :
هواک  ح . فیلأت م . کیتکیلاید  مسیلایرتام  - 17

ونیوگ لیما  فیلأت  منادیم ) هچ  يرس   ) عاونا داینب  - 18
يوسنارف  نویرامالف  فیلأت  نآ  لکشم  گرم و  - 19

ناریا  هدوت  بزح  کیروئت  هیرشن  فیلأت  مدرم  همانهام  ياههرامش  - 20
يژولویب  يژولویزیف و  ایفارغج و  خیرات و  رد  یفلتخم  ياهباتک  و 
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6 ص :

نیرفآ  ناج  دنوادخ  مانب 

لاس باتک  نیرتهب  اهامن  فوسلیف 

هراشا

نیـسحت باجعا و  اب  یملع  لفاحم  رد  تفای ، راشتنا  تمکح » هعومجم  هلجم   » رتفد فرط  زا  سیفن ، رثا  نیا  هک  یماـگنه  شیپ ، لاـس  هس 
. دندرک ناوارف  ریدقت  نآ  زا  ًاهافش ، ًابتک و  نادنمشناد  دیدرگ و  ورهبور  ناوارف 

هک دنتـشاد  مالعا  ًامـسر  دـندوب ، لاس  باتک  نیرتهب  هرابرد  تواضق  هعلاـطم و  رومأـم  هک  یناگدنـسیون  نادنمـشناد و  تأـیه  دـعب ؛ لاـس 
هعلاطم لـماک  روط  هب  ار  باـتک  نیا  هک  یعلطم  دارفا  يارب  عوضوم  نیا  یلو  تسا ، هدـش  هتخانـش  لاـس ، باـتک  نیرتهب  اـهامن » فوسلیف  »

. دوبن ياهرظتنم  ریغ  عوضوم  دندوب ، هدرک 
و هجرد 2 »  » باتک نیرتهب  ناونع  هب  دوریم ، رامـش  هب  یـسیفن  ياـهباتک  ًاـقح  دوخ ؛ ياههتـشر  رد  زین  اـهنآ  هک  رگید  باـتک  ًانمض 10 

اهنآ یماسا  اهنآ  مرتحم  ناگدنسیون  یملع  ماقم  زا  ریدقت  يارب  مه  و  ناگدنناوخ ، عالطا  دیزم  يارب  هک  دش ، هتخانـش  لاس  نآ  هجرد 3 » »
: مینکیم رکذ  اجنیا  رد  همجرت ) موس  هجرد  فیلأت - مود  هجرد  فینصت - لّوا  هجرد   ) تاجرد تیاعر  اب  ار 

هتشر  1 هجرد -

« هفسلف  » يزاریش مراکم  رصان  ياقآ  فیلأت  اهامن » فوسلیف  »
***

2 هجرد -

هفسلفداگرازاپ  نیدلا  ءاهب  رتکد  فیلأت  یسایس  هفسلف  خیرات 
ایفارغجیمارهب یقت  رتکد  فیلأت  ناریا  يزرواشک  يایفارغج 

ایفارغجردتقم رکشلرس  راسمیت  سراف  جیلخ  دیلک 
یملعیفام  نسح  رتکد  هیذغت  تشادهب  لوصا 

یبداهتسراو  رهچونم  روسفورپ  یجراخ  ياهنابز  شزومآ 
یبدافیرش ینیمی  سابع  ياقآ  ناکدوک  تئارق 

3 هجرد -

یخیراتمالک  رهاوج  یلع  ياقآ  همجرت  مالسا  ندمت  خیرات 
یقالخايدیعس  دمحا  ياقآ  همجرت  دنوشیم  راتفر  دب  لافطا  ارچ 

یبداحلاص  اشاپ  یلع  ياقآ  همجرت  ناریا  یبدا  خیرات 
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یملعکشریب  دمحا  ياقآ  همجرت  ملع  تشذگرس 
ياضاقت اهناتـسرهش ، رد  هچ  زکرم و  رد  هچ  نادـنمهقالع ، فرط  زا  ررکم  دـش و  باـیان  یهاـتوک  تدـم  رد  اـهامن  فوسلیف  ياههخـسن 

فلؤم  میمصت  و  فرط ، کی  زا  پاچ  تامدقم  ندوبن  ایهم  اما  دیدرگ ، نآ  عبط  دیدجت 
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7 ص :
. تخادنایم ریخأت  هب  ار  روظنم  نیا  رگید ، فرط  زا  تافاضا  رظن و  دیدجت  رب  مظعم 

مرتحم ناگدـنناوخ  سرتسد  رد  يرتلـماک  تروص  هب  سیفن  رثا  نیا  تهج  ود  ره  نیمأـت  زا  سپ  هک  تسا  یتقوشوخ  هیاـم  رایـسب  نونکا 
. دریگیم رارق 

« تمکح هعومجم  هلجم  رتفد  »

اهظیرقت نیرتهب 

ياهباتک همدـقم  رد  ظیرقت »  » مانب ار  نارظنبحاص  ناـگرزب و  ياـهتواضق  دوخ  یملق  راـثآ  شزرا  یفرعم  يارب  اـًلومعم  ناگدنـسیون ،
نآ شزرا  هب  ناگدنناوخ  ییامنهار  يارب  یبوخ  هلیـسو  دشاب )! هتـشاد  یعیبط  یعقاو و  هبنج  هکنیا  طرـش  هب   ) راک نیا  دننکیم ، لقن  دوخ 

. تسا باتک 
نآ ریثأت  ذوفن و  هجرد  نامه  دشاب ، باتک  کی  یعقاو  شزرا  فرعم  دـناوتیم  هک  اهظیرقت  نیرتیعیبط  نیرتهب و  هدنـسیون ، هدـیقع  هب  اما 

هدافتـسا ظیرقت »  » عون نیا  زا  دوخ  باتک  يارب  ام  اذـل  دـشابیم . تسا ، هدـش  هتـشون  اـهنآ  رطاـخ  هب  رتشیب  باـتک  هک  ياهقبط  راـکفا  رد 
: میدرک

اهنآ همه  نایم  زا  دندرک - نآ  هرابرد  دوب ، هدننک  راودـیما  ًامومع  هک  ییاهتواضق  فلتخم  تاقبط  زا  باتک ، نیا  لّوا  پاچ  ناگدـنناوخ 
: دوشیم هراشا  راصتخا  روط  هب  تمسق ، ود  هب  هنومن  ناونع  هب 

، تسا هداتـسرف  هیدـه  وا  يارب  ار  اهامن » فوسلیف   » هک شناتـسود  زا  یکی  هب  تسا  ياهدنـسیون  علطم و  درم  دوخ  هک  نارـسفا  زا  یکی  - 1
: دسیونیم نینچ 

ياـهیگریت زا  ارم  ناور  و  دـیدرک ، تیادـه  اـهامن » فوـسلیف   » باـتک هلیـسو  هب  ارم  تفریم  راـظتنا  هک  روـط  ناـمه  مزیزع ! تسود  »... 
«. دیدومن كاپ  یعامتجا 

مان هب  ار  باتک  نیا  نم  مدیدن ، اهامن  فوسلیف  زا  رتلدتسم  رتزغم و  رپ  رتنیریش و  ار  کی  چیه  یلو  ماهدناوخ ، ناوارف  یفـسلف  باتک  نم 
«. ماهدرک تبث  دوخ  تارطاخ  رتفد  رد  يزاریش ، مراکم  رصان  ياقآ  دنمشناد ...  فیلأت  دیحوت   » باتک

یناتساد هبنج  هب  طوبرم  ًامومع  هک   ) دنچ یتالاکـشا  بدا  تیاهن  اب  ًادعب  هدرک و  باتک  یملع  ماقم  زا  دیجمت  هرابرد  يرگید  ثحب  سپس 
همه نآ  اب  باتک ، هدنسیون  هک  تسا  نیا  قح  : » هتشاد راهظا  نایاپ  رد  و  تسا ، هتساوخ  حیضوت  شتـسود  زا  هدرک و  رکذ  دشابیم ) باتک 

«!. تسا هدوبن  سیون  ناتساد  قطنم  تردق 
نیع رد  یلو  درادن  تراهم  یـسیونناتساد  رد  هک  دیامن  فارتعا  و  دنک ! قیدصت  ار  تقیقح  نیا  هک  درادـن  نیا  زج  ياهراچ  مه  هدـنراگن 

. دوش حالصا  تالاکشا  نآ  پاچ  نیا  رد  هک  هدش  یعس  لاح 
ار اجنآ  هدوت  بزح  ياههکبش  زا  یکی  تسایر  ًاقباس  دوشیم و  رظن  فرـص  وا  مان  رکذ  زا  یتاهج  هب  هک  نادابآ  لاعف  ناناوج  زا  یکی  - 2

ریثأت هرابرد  یحرـش  هدیدرگ ، اهتسینومک  دض  رب  غیلبت  لوغـشم  هتـشذگ  تاهابتـشا  ناربج  يارب  هدش و  هّبنتم  سپـس  تشاد و  هدـهع  هب 
نایب  هدنسیون  يارب  وا ، هیحور  رد  باتک  نیا  قیمع 
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. تشاد

زین رگید  راب  تفه  دیاب  مدقتعم  ماهدرک و  هعلاطم  ار  نآ  راب  هس  نونکات  هک  هدـش  عقاو  رثؤم  نم  رد  باتک  نیا  ياهزادـنا  هب  : » تفگیم وا 
 ...«. ماهدرک ناوارف  هدافتسا  دوخ  یتاغیلبت  یملع و  ياهثحب  رد  باتک  نیا  دنمورین  قطنم  زا  نم  میامن !  هعلاطم  ار  نآ 
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مراهچ باتک  همدقم 

ناهج تسایس  داضتم  بطق  ود  نایم  رد 

: دش میسقت  داضتم  هقطنم  ود  هب  اًلمع  ایند  گنج  زا  دعب  هک  دوب  نیا  مود  یناهج  گنج  موش  تارمث  زا  یکی 
. مسینومک ذوفن  هقطنم  - 1

. يرادهیامرس مسیلاتیپاک و  ذوفن  هقطنم  - 2
رب و  دنریگب ، تربع  سرد  هتـشذگ  زا  هکنیا  ياج  هب  و  دـندرک ، ییارآ  فص  رگیدـکی  ربارب  رد  یناهج  میظع  تردـق  ود  نیا  هلـصافالب  و 

مهارف رد  دـنزاسب ، تمعن  يدابآ و  و  ّتینما ، شمارآ و  افـص ، حلـص و  زا  رپ  ینیون  ناهج  مود ، گنج  يازتشحو  زیگنامغ و  ياههناریو 
راک هب  هار  نیا  رد  ار  دوخ  تورث  یناـسنا و  يرکف و  رئاـخذ  هدـمع  تمـسق  و  دـندراذگ ، هقباـسم  مه  اـب  موس » گـنج   » تازیهجت ندروآ 

! دنتخادنا
... ؟ ارچ دندزیم ... ! حلص  زا  تیامح  زا  مد  همه  عضو  نیا  اب  هکنیا  بجع  و 

تدـش هب  گنج »  » مان ندینـش  زا  یتح  هک  دوب  هدرک  درخ  دوخ  تابرـض  ریز  رد  ار  ایند  مدرم  باـصعا  ناـنچ  نآ  مود  گـنج  هکنیا  يارب 
. دندوب رفنتم 

زا حلـص  ظفح   » لوسپک رد  ار  دـیدج  یگنج  تازیهجت  هک  دـندیدیمن  نیا  زج  ياهراچ  یطیارـش  نینچ  رد  اـیند ! شوهاـب  نارادمتـسایس 
. دریذپب یناسآب  ار  نآ  ناهج  هدیدجنر  مدرم  ياههقئاذ  دیاش  دنزیرب  گنج !» يارب  یگدامآ  قیرط 

. دندرک تیاده ! دوب ، هتشذگ  زا  رتهدننک  ناریو  رتكانرطخ و  بتارم  هب  هک  ياهزات  گنج  يوس  هب  تعرس  هب  ار  ایند  بیترت  نیا  هب  و 
يرکف هکنیا  ياج  هب  و  دـندمآرد ، زاورپ  هب  اهنامـسآ  زارف  رب  یگنج  ياهنکفا  بمب  دـنیآرد ، زاورپ  هب  حلـص  ياـهرتوبک  هکنآ  زا  شیپ 

. دش هدوزفا  هدنبوک  كانرطخ و  ياهحالس  مجح  رب  زور  هب  زور  دوش  یتاحیلست  نکشرمک  هقباسم  يارب 
! کمک هب  هاسفناو »  » زور نیا  رد  هک  دنادرگن ! هاتوک  مک و  ایند  مدرم  رس  زا  ار  اهنآ  هیاپ  دنلب  هیاس  دهد و  رمع  نادنمشناد  هب  ادخ  مه  زاب 

یتح هک  دـندرک  بیهم  نانچ  نآ  ار  موس  گنج  هفایق  ینژوردـیئ  یمتا و  كانتـشحو  ياهحالـس  نتخاـس  اـب  و  دنتفاتـش ، تیرـشب  ناـهج 
. دندیدن دوخ  رد  ار  یماجرفان  گنج  نانچ  زا  لابقتسا  تأرج  مه  هناوید » نارادمتسایس  »

درادن یموهفم  ًادبا  گنج  نیا  رد  حتف  يزوریپ و  هداد  يور  ناهج  رد  نونکات  هک  ییاهگنج  مامت  فالخرب  اریز 
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10 ص :
! دوب دهاوخن  رشب - لسن  يدوبان  رگید  ترابع  هب  و  نیفرط - يدوبان  زج  يزیچ  نآ  ماجنارس  و 

***
راـهچ اـهنآ  ناـیم  زا  هک  دروآ  راـب  هب  ناـهج  مدرم  يارب  یناوارف  ياهیتخبدـب  اهرـسدرد و  تردـق ، گرزب  زکرم  ود  نیا  هب  اـیند  میـسقت 

: تسا هجوت  لباق  رتشیب  عوضوم 
. یتاحیلست هقباسم  هار  رد  باسحیب  ياهتورث  یتعنص و  میظع  ياهورین  نداتفا  راکب  ینارمع و  ياههمانرب  ندنام  قوعم  - 1

. ناهج زا  تمسق  کی  رب  ایند  گرزب  تردق  ود  زا  کی  ره  نتخادنا  هجنپ  - 2
ظفح ای  ییامزآروز . روظنم  هب  فیعـض ، ياهتلم  ندیـشک  شتآ  هب  ایند و  طاقن  زا  يرایـسب  رد  ياهقطنم  ياهگنج  شتآ  نتخورفا  - 3

. دوخ ذوفن  قطانم 
. هانگیب ياهدع  نوخ  نتخیر  یپ و  رد  یپ  ياهاتدوک  داجیا  فیعض و  ياهروشک  رد  شمارآ  تابث و  ندز  مهرب  - 4

دمآ و دوجوب  ایند  رد  یموس  تردق  تارمعتـسم ، یبسن !»  » يدازآ ناهج و  للم  يرادـیب  اب  مک  مک  دوبن ...  ماود  لباق  عضو  نیا  هتبلا  یلو 
ود نیا  زا  جراخ  یگرزب  موس  يورین  بیترت  نیا  هب  تخاس و  مهارف  ار  یناهج  گرزب  تردـق  ود  ییاقآ  نارود  هب  نداد  همتاـخ  تامدـقم 

. دمآ دوجو  هب  هقطنم 
: دندرک لقن  یصاخ  تیمها  اب  ار  هسنارف  يروهمج  سییر  لگود »  » ریخا قطن  زا  هلمج  نیا  ناهج  مهم  دیارج  اهيرازگربخ و 

هتشذگ دنشاب ، هتشاد  تموکح  ناهج  زا  یمین  رب  کی  ره  دننک و  میـسقت  دوخ  ذوفن  هقطنم  ود  هب  ار  ایند  اکیرمآ  يوروش و  هک  نامز  نآ  »
« ... تسا

. دنراد ار  هدیقع  نیمه  زورما  يایند  نارّکفتم  رتشیب  تسین ، لگود »  » قطنم اهنت  نخس  نیا 
شبنج نیا  هناشن  یبرغ  گرزب  ياهتردـق  اب  ناهج  رگید  ياهروشک  یـضعب  هسنارف و  يوروش و  هیـسور  اب  نیچ »  » هناتخـسرس تفلاـخم 

. تسا میظع 
هدافتـسا ناوتیم  فیعـض  ياهتلم  ییاهر  يارب  یهاگهانپ  ناونع  هب  يوروش  هیـسور  زا  هک  دندرکیم  روصت  ياهدـع  نایرج  نیا  زا  لبق 

. تسین هایس » رامعتسا   » زا رتمک  خرس » رامعتسا   » رطخ هک  داد  ناشن  داد ، يور  یقرش  ياپورا  رد  تدم  نیا  یط  رد  هک  یثداوح  اما  درک ،
***

رد يرثؤم  رایسب  شقن  دوشیم و  رتنیگنس  زور  هب  زور  نامز ، تشذگ  اب  ایند  ینونک  طیارش  رد  هک  تسا  ینیگنـس  هنزو  موس  تردق  نیا 
. دراد موس  یناهج  گنج  يریگرد  زا  يریگولج  حلص و  ظفح 

دوجو هظحالم  لباق  هدـیاف  کی  تشاد  گرزب  تردـق  هقطنم  ود  هب  ناـهج  میـسقت  هک  يدـسافم  همه  نآ  ربارب  رد  هک  درک  فارتعا  دـیاب 
نیمه و  تسا ، ومن  دـشر و  لاـح  رد  هدـمآ و  دوـجو  هب  موـس  تردـق  نیا  داـضتم »  » تردـق ود  نیمه  نزاوـت  هیاـس  رد  هکنیا  نآ  و  دراد ،

تیدوجوم  هداد و  کچوک  ياهروشک  هب  یگدنز  ناکما  هک  تسا  عوضوم 

مراهچ باتک  www.Ghaemiyeh.comهمدقم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 223زکرم  هحفص 20 

http://www.ghaemiyeh.com


11 ص :
. تسا هدرک  ظفح  ار  اهنآ 

. دننک يرادربهرهب  گرزب  داضت  نیا  زا  دنناوتب  رتهب  هک  دنتسه  ییاهنآ  ناهج  ورشیپ  قیال و  ياهتلم 
. تساهنآ رّکفت  زرط  هب  لماک  ییانشآ  هب  طورشم  تردق  ود  نیا  زا  حیحص  يرادربهرهب  هک  تسادیپ  هتفگان  یلو 

رکف زرط  هب  ییانـشآ  يارب  دزاسیم و  انـشآ  اهنآ  قطنم  هابتـشا  فعـض و  طاقن  ناهج و  ياـهتسینومک  رکف  زرط  هب  ار  اـم  رـضاح  باـتک 
. میراد يرگید  ياهباتک  هب  جایتحا  اهنآ  فعض  طاقن  اهتسیلاتیپاک و 

اهزت رد  رظن  دیدجت  لیدعت و  هب  راداو  ار  نیفرط  هک  تسا  نیا  دهد  ماجنا  تیرـشب  ناهج  هب  دناوتیم  موس  تردق  نیا  هک  یتمدخ  گرزب 
کیدزن رگیدـکی  هب  ار  داضتم  بطق  ود  نیا  ًاجیردـت  و  تسا ) نایامن  نآ  ياـههناشن  هک  روط  ناـمه   ) دـنک دوخ  هتـشذگ  ياـهنیرتکد  و 

! دننک تاقالم  ار  رگیدکی  طسوتم  هطقن  کی  رد  يزور  دزاس و 
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12 ص :

مود پاچ  همدقم 

! دوشیم یسح  یلقع ، قیاقح  هک  اجنآ 

هلفاق نازاتـشیپ  زا  ود  ره  هک  ناتـسلگنا ) هسنارف و   ) دـنمروز روشک  ود  فرط  زا  زئوس  گنج  رد  لبق ، يدـنچ  هک  ياهنادرمناوجاـن  زواـجت 
ثحب لباق  یـسایس  ياههبنج  زا  نافاب  تسایـس  يارب  هچنآ  زا  شیب  دش ، رـصم  نامرهق  ناملـسم و  تلم  هب  تبـسن  دندوب  يدازآ ! ندـمت و 

! دوب هعلاطم  تقد و  روخ  رد  یقالخا » یعامتجا و   » رظن زا  ام  يارب  دوب ،
فداصم ناتـسراجم )  ) يوروش هدـناشن  تسد  ياهروشک  زا  یکی  رد  یقرـش  ياپورا  رد  یهباشم  اًلماک  ناـیرج  اـب  ًاـقافتا  هک  ناـیرج  نیا 

رـشب رکف  قامعا  زا  ار  یتسرپدوخ  یهاوخدوخ و  سح  دـناوتیمن  اـهنت  هن  ینونک  ندـمت  یلماـکت  ریـس  هک  درک  تباـث  یبوخ  هب   (1)، دوب
! دنکیم تیوقت  یکانتشحو  زرط  هب  ار  نآ  ياهزات ، كانرطخ  رازبا  لیاسو و  هیهت  اب  هکلب  دزاس  نکهشیر 

، هداد همتاخ  شحوت  کیرات  نارود  هب  دیدج  ندمت  زا  یلحارم  یط  اب  تیناسنا  هعماج  دندرکیم  نامگ  هک  يروابشوخ  نیبرهاظ و  دارفا 
دندرب و یپ  دوخ  یعطق  هابتـشا  هب  هدروآ ، دورف  میلـست  رـس  تلادع  قطنمو و  نوناق  ربارب  رد  هک  تسا  هدیـسر  يرکف  دـشر  زا  یماقم  هب  و 

! دندرپس رفنت  اب  مأوت  ینیبدب  هب  ار  ینیبشوخ  همه  نآ  ياج 
رـصتخم اب  و  تسا ، هدنز  یمدآ  لد  هچارـس  رد  زونه  یهاوخدوخ  بیهم  وید  هک  دنامهف  امب  ار  خـلت  تقیقح  نیا  رگید ، راب  ثداوح ، نیا 

رظن رد  نآ  دـننام  زیمآتملاسم و  یتسیزمه  حلـص و  نوناق و  دروآیم و  رد  هزرل  هب  ار  یناهج  هک  دوشیم  دـنلب  شاهرعن  ناـنچ  یمداـصت 
فیعض للم  ریدخت  يارب  هک  دراد  ار  يردخم  يوراد  مکح  دنتـسین ، شیب  یحوریب  ياهبلاق  موهوم و  ظافلا  زورما  ندمت  نارادلعـشم 
داتفایم رطخ  رد  ناشدوخ  عفانم  رگا  دندوب  كانفسا  ياههنحص  نیا  یچاشامت !»  » هک ییاهنآ  هک  میرادن  یلیلد  چیه  دوشیم و  هدرب  راکب 

! دندرکیمن رتدب  نیا  زا 
هلاقم اهدـص  اب  هک  یجیاتن  تشادرب ، رد  ام  يارب  یـسانشهعماج  رظن  زا  یتمیق  رپ  جـیاتن  اما  دوب  راوگان  خـلت و  رایـسب  هچ  رگا  ثداوح  نیا 

. دوب لکشم  نآ  تابثا  لدتسم 
هچرگ تسا - یقرـش  ياپورا  هثداح  نامه  تسا  طوبرم  باـتک  نیا  رد  اـم  ياـهثحب  عوضوم  هب  رتشیب  هک  یتمـسق  نآ  هثداـح  ود  نیا  زا 

دوب عوضوم  یکچوک  تهج  زا  هن  نیا  یلو  درکن  ادص  رصم  راب  تقر  ثداوح  هزادنا  هب  ام  ياهطیحم  رد  ناتسراجم »  » زیگنافسا ثداوح 
تفاسم و دُعب  نآ  هوالع  هب  میرادن ، ناتسراجم  یلاها  اب  هک  میراد  یناوارف  كرتشم  تاهج  رصم  ناملـسم  تلم  اب  ام  هک  دوب  نیا  تهج  زا 

ياپورا  رد  هک  يدیدش  روسناس 

. دیبوک مه  رد  دوخ  یماظن  تردق  اب  ار  ناتسراجم  مدرم  هنابلط  لالقتسا  مایق  يوروش  تلود  زور  نآ  رد  - 1
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. درک راومه  فاص و  قیاقح ، زا  يرایسب  تابثا  يارب  ار  هار  هثداح  نیا  لاح ، ره  رد  تشادن ، دوجو  رصم  رد  دوب  امرفمکح  یقرش 

ناشفده ناهج  تسینومک  بازحا  ناگدننادرگ  هک  مینک  تباث  میتساوخیم  لیلد  کی  رازه و  اب  دـش  رـشتنم  باتک  نیا  هک  لّوا  زور  رگا 
دـصاقم هب  لین  هلیـسو  اهنیا  دـننام  و  ناربجنر » زا  يرادـفرط   » و حلـص »  » لیبق زا  یتاملک  تسین و  فیعـض  ياهتلم  تاقبط و  زا  تیاـمح 

مزال زور  نآ  ار  هچنآ  و  درک ، نشور  اًلماک  ار  بلطم  اهدمآشیپ  نیا  یلو  دننکن  رواب  نیبرهاظ  دارفا  زا  یضعب  دوب  نکمم  تسا ، يرگید 
! دندینشو دندید  دوخ  شوگ  مشچ و  اب  نامز ، زا  يرصتخم  تشذگ  اب  دنناوخب  باتک  تاحفص  رد  دوب 

زا یگنر  هک  وا  تارظن  راکفا و  دوب ، اهنآ  مارتحا  دروم  شتـسرپ  ّدـح  رـس  ات  اهتسینومک  گرزب  ربهر  اوشیپ و  نیلاتـسا »  » زونه زور  نآ 
ار وا  نانچ  وا  ناراکمه  یهاتوک ، تدم  زا  سپ  اما  دشیم ، هدرمش  تارظن  راکفا و  نیرتحیحص  نیرتیلاع و  تشاد ، تسادق !» تیدبا و  »

اهنآ داد و  ناگدروخ  بیرف  هدش  ریدخت  راکفا  هب  يرگید  ناکت  دمآشیپ  نیا  دـنام ، زاب  بجعت  زا  ایند  مدرم  ناهد  هک  دـندرک  لام  نجل 
. درک انشآ  يدودحات )  ) هدرپ تشپ  رارسا  هب  ار 

هب ار  اههدروخ  بیرف  دش ، دییأت  رگید  راب  قباس ، زیمآتنوشخ  تسایـس  هب  ددـجم  لیامت  اب  هک  اهتسینومک  یلمع  يرکف و  بذـبذت  نیا 
نیا نیع  و  دوـشن ، راـتفرگ  كانفـسا  تشونرـس  نیمه  هب  ادرف  مسیـسکرام !»  » و مسینینل »  » سدـقم لوـصا  اـجک  زا  هک : تخادـنا  رکف  نـیا 

(1) !؟ ددرگن رارکت  اهنآ  دروم  رد  یسایس  ياههنحص 
***

؟ هدش نک  هشیر  ام  روشک  زا  مسینومک  ایآ 

هراشا

یبزح تالیکـشت  نـتخیر  مـهرد  زا  سپ  دـندرکیم  ناـمگ  یـضعب  هـک : تـسا  نـیا  تـشاد  هجوـت  نآ  هـب  دـیاب  ًاـمتح  هـک  رگید  بـلطم 
نیا درادن ، ترورـض  نادنچ  تساهنآ  هب  طوبرم  هک  نآ  هباشم  ياهباتک  باتک و  نیا  زا  تمـسق  نآ  رگید  ام ، تکلمم  رد  اهتسینومک 

ار يرکف  تافارحنا  اما  دنز ، مهرب  ار  یبزح  ياهنامزاس  تالیکـشت و  دناوتیم  طقف  راشف ، روز و  هک  دـناهدرک  شومارف  ایوگ  دارفا  هنوگ 
! تساج نیمه  اهیتخبدب  هشیر  درک و  حالصا  ناوتیمن  زگره  لیلد  قطنم و  اب  زج 

!؟ ارچ تسا ، قباس  زا  شیب  زورما  اهثحب  هنوگ  نیا  موزل  هدنراگن ، هدیقع  هب  دینکن ، بجعت  رگا 
همزمز ًاعبط  و  لقع ! قطنم و  هن  دوب  اهنآ  باسحیب  دنت و  تاساسحا  شوج  عقوم  دنتشاد ، لمع  يدازآ  اهتسینومک  هک  عقوم  نآ  رد  اریز 

اب میناوتیم  یناسآ  هب  زورما  یلو  دشیم ، مگ  اهنآ  نازوس !» نیشتآ و   » ياهراعـش بیجع و  ياغوغ  نایم  رد  ام ، یقطنم  ياهفرح  میالم 
! تسا تمینغ  ود ، ره  اهنآ  ام و  يارب  تصرف  نیا  هتبلا  مینک و  تبحص  اهنآ  اب  لقع  قطنم و  اب  مییوگب و  نخس  اهنآ  ناج  لد و 

كولب ناـیم  نونکا  هک  دـیاقع  گـنج  هدـش ، ادـیپ  يدـبا »! لوصا  نآ « رد  ییاـهرظن  دـیدجت  هتـسویپ و  عوقو  هب  نونکا  ینیبشیپ  نیا  - 1
هک یلاـح  رد  دنتـسین  مسینینل  لوـصا  رد  رظن  دـیدجت  هب  رـضاح  زوـنه  اـهینیچ  تـسا ، نآ  راـثآ  زا  تـسا  هدـش  ریگرد  نـیچ  يوروـش و 

! دننادیم مزال  ار  نآ  اهيوروش 
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موس پاچ  همدقم 

؟ دوب روظنم  هچ  يارب  باتک  نیا  شراگن 

ار يرازت »  » يروتاتکید راـموط  یناـهج ) مسینومک  نارازگهیاـپ   ) سلگنا سکراـم و  ياهینیبشیپ (1)  فالخرب  هیـسور ، بالقنا 1917 
ناهج : » دـش میـسقت  شخب  ود  هب  اًلمع  ایند ، تقو  نآ  زا  تخاـس و  رارقرب  نآ  ياـج  هب  يرادهشیر  یتسینومک  تموکح  دـیدرون و  مهرد 

روسناس دوب و  يوروش  هیسور  هب  رـصحنم  ماگنه  نآ  رد  هک  يرگراک » مسینومک و  ناهج   » و يراد ، هیامرـس  ياهروشک  هیلک  ینعی  دازآ »
(2). دیدرگ امرفمکح  نآ  ياهزرم  رد  دننکیم  ریبعت  نینهآ !  راوید   » هب نآ  زا  یهاگ  هک  يدیدش 

رد ار  اهنآ  رتشیب  یهاتوک  ًاتبـسن  تدم  زا  سپ  دش و  ریزارـس  يوروش  راوجمه  ياهروشک  هب  یناشورخ  لیـس  دننام  سفن ، هزات  مسینومک 
زین ار  هیقب  هتفرگ و  ارف  ار  اپورا » ایسآ و   » گرزب هراق  ود  رتشیب  فصن  لاس ، « 37  » تشذگ زا  سپ  زورما ، هک  يروط  هب  درک - مضه  دوخ 

! دنکیم دیدهت  شیب  مک و 
رامعتـسا لود  تایدـعت  همکاح ، تاقبط  داـسف  يداـصتقا ، ياـهنارحب  نارادهیامرـس ، هداـعلا  قوف  فاـحجا  هک : درک  شومارف  دـیابن  یلو 

! دوب نانآ  تیقفوم  يارب  یساسا  مهم و  لماع  راهچ  هدننک ؛
قوقح و هفـسلف و  هرخالاب  یلم و  موسر  یقالخا و  یبهذـم و  بادآ  هکلب  یـصوصخ ، ياههیامرـس  تورث و  اـهنت  هن  ناـشورخ ، لیـس  نیا 
و دروآ ! نوریب  تساوخیم  هک  یتروص  هب  ار  هیقب  تخاس و  نوفدـم  دوخ  جاوما  نایم  رد  ار  یتمـسق  هدـنک ، اـج  زا  ار  یعاـمتجا  تاررقم 

. دوبن مه  بجعت  ياج  مسیسکرام »  » لوصا مسینومک و  تیهام  هب  هجوت  اب  هتبلا 
: دنتفگ هدرک و  هراشا  نآ  هب  ًاحیولت  تسینومک ، بزح  هینایب )  ) تسفینام رد  سلگنا »  » و سکرام »  » هک روط  نامه 

؟» دربب نیب  زا  ار  یموسر  بادآ و  دوخ  نایرج  رد  بالقنا ، نیا  هک  بجعت  ياج  هچ  »
نیا اب  ار  لیس  جاوما  تسا  مّلـسم  یلو  دنتفاب ، مهب  اههیداحتا  ياهریجنز  ناشورخ  لیـس  نیا  زا  يریگشیپ  يارب  يراد  هیامرـس  ياهتلود 

! درک دنبرد  ناوتیمن  تسس  ياهرات 
زا هک  تسا  عوضوم  ود  دـنک  هاتوک  ار  رطخ  نیا  هنماد  دـناوتیم  هک  يزیچ  اهنت  هک : تسا  نیا  درادـن  راکنا  دـیدرت و  ياج  هک  یعوضوم 

: تسا راوشد  رایسب  لمع  ظاحل  زا  تبسن  نیمه  هب  یلو  ناسآ  هداس و  رایسب  یملع  يروئت  ظاحل 
. دشاب هدوب  نارادهیامرس  تایدعت  عنام  ناربجنر و  نارگراک و  قوقح  ظفاح  هک  يداصتقا  حیحص  ياههشقن  ندربراکب  - 1

! دش دهاوخ  عقاو  اهروشک  ریاس  زا  لبق  ناتسلگنا ، هسنارف و  ناملآ و  ياهروشک  رد  یتسینومک  بالقنا  هک  دوب  نیا  اهنآ  ینیبشیپ  - 1

ار یگرزب  تردق  ناهج ، دازآ  فرطیب و  ياهتلم  ینعی  موس ، يورین  و  تسا ، لاوز  فرـش  رد  زین  كولب » ود « هب  ایند  میـسقت  زورما  - 2
! تشاد دنهاوخ  ار  اهتردق  نیرتگرزب  هدنیآ  رد  يوق  لامتحا  هب  دنهدیم و  لیکشت 
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اهنآ لاـمع  اـهتسینومک و  هدـننک  هارمگ  تاـغیلبت  رثا  رد  هک  ار  يراـکفا  دـناوتب  هـک  یملع  لوـصا  هـب  یکّتم  یگنهرف  ریگیپ  غـیلبت  - 2

. دنک ییامنهار  تسا ، هدش  فرحنم 
يرگراک تموکح  تروص  هب  هک  نآ  زا  لبق  ینعی  شیادـیپ ، ودـب  زا  مسینومک  هکنیا : تسا  رکذـت  هب  مزال  اـجنیارد  هک  يرگید  عوضوم 

ات درک ! مادختـسا  دوخ  یگنهرف  یملع و  تاغیلبت  يارب  زین  ار  هفـسلف   » یتح درکیم  زهجم  لئاسو  مامت  اب  ار  دوخ  دـیآرد ، ینونک  هیـسور 
دندرک توعد  سلگنا »  » و سکرام »  » زا دنداد  هسلج  لیکشت  ندنل   » رد لاس 1847  رد  هک  ناهج  ياهتسینومک  یفخم  هیداحتا  هک  اجنآ 

. دنسیونب اهنآ  يارب  ار  بزح  هینایب ) « ) تسفینام  » هک
لیمکت يارب  دندرک و  هیهت  دشاب  نآ  روخ  رد  هک  ياهمدقم  و  هتـشگ ، رب  همدقم  يوس  هب  همدقملا  يذ  زا  یملع ؛ لوصا  فالخرب  مه  اهنآ 

ياههتـساوخ هب  هلیـسو  نیا  هب  دـنداد و  بیترت  دوب ، کیتکیلاید  قطنم  نآ  هاگهیکت  هک  مسیـسکرام   » مان هب  یبتکم  تیرومأـم ، نیا  ماـجنا 
! ... دندیناشوپ هفسلف  سابل  دوخ ، یبزح » يداصتقا و  »

يروط هب  دندیـشوک - نآ  جیورت  رد  هکلب  هدادن  تسد  زا  ار  یبآم  فوسلیف   » نیا هفـسلف ، زا  یعالطایب  همه  اب  زین  يوروش  یـسایس  لاجر 
همه نیا  اب  هناتخبـشوخ  یلو  مینیبیم ! ورهبور  امن !» فوسلیف   » تشم کی  اب  ار  دوخ  میروآیم  ناـیم  هب  مسینومک  زا  ینخـس  اـت  زورما  هک 

هب هجوت ، نودب  زین  ناشدوخ  هکنیا  رتبلاج  همه  زا  دننک و  یفخم  یگتخاس  هفسلف   » نیا کسام  تشپ  رد  ار  دوخ  یقیقح  هفایق  دنتـسناوتن 
: دنسیونیم نآ  رخآ  ياهتشاددای  رد  تسفینام  نیمجرتم  هک  يروط  هب  دناهدرک ! فارتعا  تقیقح  نیا 

دوب هدـشن  یفـسلف  یملع و  هیاپ  ياراد  مسینومک  زونه  هتبلا  تسینومک ) بزح  هب  سلگنا  سکرام و  دورو  زا  لبق  ینعی   ) نامز نآ  رد  »... 
! ... دندرک هیهت  ار  نآ  هیاپ  تسینومک ، بزح  لیکشت  زا  تغارف  زا  سپ  ینعی  ...« 

لمع هب  یتاعلاطم  دوشیم ، تیرـشب  ملاع  هجوتم  نآ  زا  هک  يدام  يونعم و  كانرطخ  بقاوع  و  بتکم »  » نیا فارطا  رد  اـهلاس  هدـنراگن 
ار دوخ  راکفا  هجیتن  تفرگ  میمـصت  هکنیا  ات  داد ، رارق  لیلحت  هیزجت و  یـسررب و  دروم  ناتـسود ، زا  ياهدـع  اب  ار  اـهنآ  نانخـس  هدروآ و 

. دیزرو تردابم  باتک  نیا  بلاطم  يروآ  عمج  هب  اذل  دروآرد  ریرحت  هتشر  هب  مومع  عالطا  يارب 
، دوب میدق  دیدج و  یفـسلف  تاحالطـصا  زا  دارفا  بلاغ  عالطا  مدـع  درکیم ، ییامندوخ  هار  نیا  رـس  رب  زیچ  ره  زا  شیب  هک  یگرزب  عنام 

نایم زا  دهد ) تسد  زا  ار  دوخ  یقیقح  شزرا  هکنیا  نودب   ) یلومعم هداس  تارابع  هب  لیدبت  ای  تاحالطـصا و  نآ  فذـح  اب  مه  نآ  یلو 
. دش هتشادرب 

یناتـساد بلاق  رد  و  هتخیمآ ، یخیرات  یعامتجا و  بلاج  نیریـش و  قیاقح  هتـشر  کی  اب  ار  روبزم  بلاطم  روظنم  نیا  هب  کـمک  يارب  زاـب 
تمکح هعومجم   » هلجم رد  یلـسلسم  تالاقم  تروصب  باتک  نیا  زا  یتمـسق  اًلبق  دـشاب - ناسآ  لهـس و  تهج  ره  زا  نآ  مهف  اـت  میتخیر 
هراومه هک  هدربمان  هلجم  رتفد  دندرک ، ار  نآ  لقتـسم  پاچ  يروآعمج و  تساوخرد  ررکم  هلجم  ناگدـنناوخ  نوچ  دـش ، رـشتنم  پاچ و 
تالاقم تسا ، هتـشادرب  تمـسق  نیا  رد  يدـنلب  ياهماگ  هدوب و  یعامتجا  یقالخا و  دـسافم  اب  هزرابم  یملع و  ینید و  راثآ  رـشن  شفدـه 

هیامرس  هب  دوب  هدیسرن  پاچ  هب  هک  ییاهتمسق  همیمض  هب  هدنراگن ، ناوارف  تافاضا  لیمکت و  زا  سپ  ار  روبزم 
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. دنک داجیا  ناناوج  هقبط  ًاصوصخ  مومع  راکفا  رد  یلوحت  هک  دیما  نیا  هب  تخاس ، رشتنم  درذگیم  ناترظن  زا  هک  یباتک  تروص  هب  دوخ 

سپـس دـنیامرف ، هعلاطم  تقد  اب  ار  موس » شخب   » صوصخ هب  باتک  تاجردـنم  هک  تسا  نیا  میراد  مرتحم  ناگدـنناوخ  زا  هک  ییاـضاقت 
 ... دوش هداد  مزال  تاحیضوت  ات  دننک  هبتاکم  هدنراگن  اب  دنراد  یضارتعا  داقتنا و  هنوگره 

هام 1333 دادرم   21 مق -
يزاریش  مراکم  رصان 
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! دوشیم کیدزن  رطخ  لّوا  شخب 

هراشا

بهاذم  شیادیپ  هرابرد  اهيدام  تواضق 
يداصتقاو  يدام  عاضوا  بهذم و  هطبار 

! دنکیم راحتنا  مسیلایرتام 
؟ تسا يدام  هدیدپ  کی  مالسا  ایآ 

. مالسا شیادیپ  ماگنه  برع  ياهيژولوئدیا  ناتسبرع و  يداصتقا  یخیرات ، ییایفارغج ، عضو  زا  قیقد  یسررب  کی 
! تسا هانگ  راکمتس »  » ربارب رد  توکس 

! دیلوت ياههاگتسد  خیرات  ینعی  رشب  خیرات  یخیرات - مسیلایرتام 
ناسنا  ياههزیرغ  یبایزرا 

هدیقع  هار  رد  يراکادف 
یبیلص  نینوخ  ياهگنج  زا  یتارطاخ 
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تفای  وا  زا  مان  یتسه  هکنآ  مانب 

دوشیم کیدزن  رطخ 

فرطب هرسکی  دش و  لزنم  دراو  ياهناحتاف  هفایق  اب  تشاد  بل  رب  يرادبآ  مسبت  دیجنگیمن و  تسوپ  رد  قوذ  زا  هک  یلاح  رد  دومحم ، ... 
یگتـسخ اـب  مأوـت  ترـسم  وـحن  کـی  زا  هک  یقیمع  سفن  تفرگ و  رارق  دوـخ  زیم  تشپ  درک و  زاـب  هلجع  اـب  ار  رد  تفر ، هعلاـطم  قاـطا 

. دوب هدیسر  يرهش  تسپ  هلیسو  هب  وا  بایغ  رد  هک  داتفا  يزیمآرارسا  تکاپ  هب  شمشچ  ناهگان  دیشک ، لد  زا  درکیم  تیاکح 
ریز رد  اریز  تفرگ ، ارف  ار  وا  یبیجع  بارطـضا  تخادـنا  همان  هحفـص  رب  هاگن  کی  هک  نیمه  درک ، زاب  یـصوصخم  یگدزباتـش  اـب  ار  نآ 

: دروخیم مشچ  هب  تالمج  نیا  دوب ، هدش  هدیشک  خرس  ملق  اب  هک  يرجنخ  شقن 
، يراد يراکمه  مزیلایرپماو  عاجترا  لماوع  اب  اًلمع  ینکیم و  تفلاخم  بزح  تایونم  اب  ياهنـالهاج  راـکفا  رثا  رد  تسا  یتدـم  دومحم ! »

سالک نادرگاش  نایم  رد  هدرک و  ینابصع  ار  هفـسلف  سرد  داتـسا  هدیـسوپ ، هنهک و  بلاطم  رد  یتخـسرس  تجاجل و  هطـساو  هب  یفرط  زا 
نانچمه يدرکن و  شوگ  اما  دراد . یمیخو  بقاوع  ًاـمتح  و  تسین ، ياهنـالقاع  راـک ، نیا  میدرک  دزـشوگ  وت  هب  ررکم  ياهتخادـنا ، هقرفت 

قلخ ریذـپانبانتجا  بالقنا  زورب  اب  یناوتیم  دوخ  هدـننک  هارمگ  تاغیلبت  اب  ینکیم  نامگ  يدومن ، بیقعت  ار  دوخ  طلغ  هار  هدـند ، کی 
زا يدـشیم ، بزح  یلام  ياهقیوشت  لومـشم  هکنیارب  هوالع  یتشاذـگیم ، رانک  ار  هناـهلبا  تجاـجل  نیا  رگا  ینک ؛ هزراـبم  شکتمحز 

. يدوب رادروخرب  زین  ام  تارفن  غیردیب  هنامیمص و  ینابیتشپ 
و ینیچب ، ياهدـناشن ، دوخ  تسد  هب  هک  یموش  لاـهن  نآ  خـلت  هرمث  و  یباـیرد ، ار  اـهتنایخ  همه  نآ  رفیک  هک  هدیـسر  نآ  عـقوم  نوـنکا 

 ... دشاب نیریاس  يارب  یسرد  وت  زیگناتربع  تشونرس 
هب گرم  مییوگیم : وت  هب  اراکـشآ  میتسین ... ! زجاع  دوخ  دـصاقم  ماجنا  رد  و  میراد ؛ تسد  رد  تردـق  هنوگ  همه  اـم  ینادیم ، بوخ  وت 

! ... ماقتنا زور  راظتنا  رد  درشف ... ! دهاوخ  هنامحریب  ار  تیولگ  نآ  نینوخ  هجنپ  یکیدزن  هدنیآ  رد  دباتشیم و  وت  لابقتسا 
مهرد ناشیرپ و  ياهایؤر  نوچ  یفلتخم  راکفا  هک  یلاح  رد  داد . روبع  رظن  لباقم  زا  هلجع  بارطضا و  اب  ار  اههلمج  نیا  رگید  راب  دومحم 

اهنآ ياهدـیدهت  دوب  دـقتعم  اریز  دودیم  وا  لابندـب  گرم  تیرفع  هتـشذگ و  راک  زا  راـک  تسناد  دوب ، هدرک  هطاـحا  وس  ره  زا  ار  وا  زغم 
دیاقع اب  ًارهاظ  هکنیا  وگ  دنرادن ، اورپ  یلمع  چـیه  زا  دوخ  ياهفدـه  هب  ندیـسر  هار  رد  بزح »  » هب هتـسباو  یطارفا  دارفا  تسا و  يدـج 

: دادیم یلست  نخس  نیا  اب  ار  دوخ  لاح  نیع  رد  یلو  دشاب ، هتشادن  شزاس  يدرف  ياهرورت  اب  تفلاخم   » هلمج زا  اهنآ و  یکلسم 
هتشک  هک  مراد  نانیمطا  و  مرادن ! يرگید  هانگ  یعامتجا  یقالخا و  هفیظو  ماجنا  زج  منکیم ، رکف  هچ  ره  نم  »
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هک ییادخ  نآ  مدقتعم  دنراد ، ار  منتشک  دصق  هک  یناسک  فالخرب  نم  تسا ، یگرزب  تداعس  نم  يارب  سّدقم ، فده  نیا  هار  رد  ندش 

و دوخ ، روشک  لالقتـسا  ّتیلم و  ظفح  هار  رد  ارم  ياهشـشوک  هدوب و  نم  راتفر  راتفگ و  رظان  دراد ؛ هطاحا  یتسه  روانهپ  ناهج  ماـمت  هب 
هقبط يرادـفرط  گنـس  دـننکیم و  ییامندوخ  بلط » حلـص   » و فوسلیف »  » سابل رد  هک  ییوجارجاـم  دـساف و  دارفا  نیا  هشیر  نتخادـنارب 

. دنکیم ییامنهار  يرای و  ارم  تالکشم  رد  درک و  دهاوخن  شومارف  دننزیم ؛ هنیس  هب  ار  ربجنر 
نیا تیهام  هدوب و  تیعمج  نیا  تالیکـشت  رظان  کیدزن  زا  اریز  مرادـن  غارـس  یهابتـشا  دوخ  ریـس  طخ  رد  هک  نم  مسرتب !؟ گرم  زا  ارچ 

هدوب و رصقم  نادجو  ادخ و  هاگشیپ  رد  ًامّلسم  مدوب  هتفر  هار  نیا  ریغ  هب  رگا  لاح  نیا  اب  ماهتفایرد  یبوخ  هب  ار  ردام  زا  رتنابرهم  ياههیاد 
« ... متشاد یگرزب  تیلوئسم 

يارب یـصوصخم  شمارآ  دزیرب  شتآ  يور  هک  یبآ  دـننام  راکفا  نیا  اما  دـنک  هناوید  ار  دومحم  بارطـضا ، ینارگن و  دوب  هدـنامن  يزیچ 
رارق يرگید  ناشیرپ  راکفا  مجاهت  دروم  وا  زغم  هرابود  هک  دیـشکن  یلوط  هنافـسأتم  یلو  دیـشخرد ، شلد  رد  دیما  هقراب  درک و  داجیا  يو 

. دش دیدجت  وا  ینورد  بالقنا  تفرگ و 
دوخ اب  دـش ، مسجم  شمـشچ  ربارب  رد  وا  هدوسرف  فیحن و  مادـنا  هدرمژپ و  هفاـیق  داـتفا  شاهلاـس  ریپ 55  رداـم  رکف  هب  ناـیم  نـیا  رد  اریز 

هک ارم  کـچوک  رهاوـخ  ود  نیا  تشذـگ ؟ دـهاوخ  هچ  هراـچیب  نیا  رب  نم  زا  دـعب  یلو  موریم  گرم  لابقتـسا  هب  راـختفا  اـب  نم  تـفگ :
نیا يارب  دراد  اهنآ  هب  یهجوت  اًلعف  میومع  رگا  مرادن  مه  ياهتخودنا  ماهداد ، تسد  زا  ار  مردـپ  تسا  یتدـم  هک  نم  دـنکیم ؟ یتسرپرس 

. مشکیم تمحز  وا  يارب  ماش  هب  ات  حبص  يزیچان ، قوقح  لباقم  رد  منکیم و  هرادا  ار  وا  هناختراجت  هک  تسا 
تـشونرس تفریم و  رانک  دوشیم  لئاح  هدنیآ  ثداوح  ام و  نایم  هک  یمیخـض  ياههدرپ  شاک  يا  دش ... ؟ دـهاوخ  هچ  ماجنارـس  هآ ... 

! میدیدیم دوخ  مشچ  اب  ار  دوخ 
کی درک  یعـس  تشاذگ و  بیج  رد  ار  همان  هدرک  عمج  ار  شدوخ  ًاروف  دومحم  دش ، هدینـش  ورهار  زا  شردام ، ياپ  يادص  عقوم  نیا  رد 
دنلب شردام  نازرل  فیعض و  يادص  دنک ، ناهنپ  ار  دوخ  ینورد  بارطضا  ناجیه و  تسناوتن  همه  نیا  اب  یلو  دریگب ، دوخ  هب  يداع  هفایق 

: دش
؟ هداد خر  يراوگان  دمآ  شیپ  هدرکن  يادخ  رگم  ياهدرسفا !؟ ناشیرپ و  روط  نیا  ارچ  يدوب ... ؟ اجک  بش  تقو  نیا  ات  مزیزع ! - 

. ماهتسخ لسک و  یلیخ  مدوب ، اقفر  هسلج  رد  تسین  يزیچ  ریخ ، دومحم -
. يورب هناختراجت  هب  يروف  راک  کی  ماجنا  يارب  زور  ره  زا  رتدوز  حبص ، هداد  ماغیپ  تیومع  نک ، تحارتسا  زیخرب  سپ  - 

، دوب هدرک  هطاـحا  فرط  ره  زا  ار  وا  زغم  یکانتـشحو  نوگاـنوگ  راـکفا  یلو  دیـشک  زارد  باوـختخت  يور  ماـش  فرـص  زا  سپ  دوـمحم 
: درکیم رکف  هتخود و  قاطا  فقس  هب  ار  دوخ  مشچ  باوخ ، غارچ  گنرمک  رون  وترپ  رد  و  دربیمن ؛ شباوخ 

ذوفن ینابرهش  رد  اهنآ  رگم  هدیاف  هچ  یلو  مهاوخب  ظفاحم  هداد و  عالطا  ینابرهش  هب  ار  نایرج  دیاب  هّتبلا  »
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؟» هتخوس ام  لاح  هب  ناشلد  اهنیا  رگم  دنرادن !؟

نامز تشذگ  اب  دیاش  منک  ترفاسم  ناریا  بونج  ای  برغ  تاحفص  هب  موش و  جراخ  نارهت  زا  هک  تسا  نیا  حالـص  تفگیم  دوخ  اب  زاب 
رد ياپ  زا  ار  ریپ  ردام  ییاهنت  قارف و  درد  تسنادیم  اریز  دـش  فرـصنم  زین  رکف  نیا  زا  هک  تشذـگن  يزیچ  یلو  دوش ، شومارف  عوضوم 

. دروآیم
هاگان دندرکیم  ینیشنبقع  هدش  ورهبور  تسکش  اب  هظحل  دنچ  زا  سپ  یلو  دنتفریم ، هژر  وا  رکف  ربارب  زا  ینوگانوگ  ياههشقن  هصالخ 

زا دش ، مسجم  وا  رکف  ربارب  رد  دندوب ، هتخیر  تیمیمص  ّتبحم و  حرط  مه  اب  یکدوک  نارود  نامه  زا  هک  شناتـسود  زا  یکی  يدج  هفایق 
رامـش هب  ینابرهـش  یهاگآ  هرادا  قیـال  نارـسفا  زا  یکی  تقو  نآ  رد  تسنادیم و  يدنمـشوه  هدارا و  اـب  ممـصم و  ناوج  ار  وا  هک  اـجنآ 

رکف و زا  لـح  هار  ندرک  ادـیپ  يارب  دراذـگب و  ناـیم  رد  هناـمرحم ، وا  اـب  ار  عوـضوم  نیا  زیچ  ره  زا  لـبق  هک  داـتفا  رکف  نیا  هب  تـفریم ؛
. دنک دادمتسا  وا  تیعقوم 

مّلسم دوب ، یفخم  شناتسود  نیرتیمیمص  زا  یتح  تقو  نآ  ات  هک  هدوت   » بزح رد  شتیوضع  دوش و  شاف  وا  ّرس  هک  دیسرتیم  نیا  زا  اما 
نیا اذـل  دوب  فیعـض  شرظن  رد  یتسود  دـتمم  قباوس  همه  نآ  لباقم  رد  لامتحا  نیا  یلو  دزاس  مهارف  وا  يارب  یبولطمان  بقاوع  ددرگ و 

 ... دنک تاقالم  ار  وا  تصرف  نیلوا  رد  تفرگ  میمصت  دیدنسپ و  ار  رکف 
***

قباوس اریز  دـیدمآ  اـم  لزنم  هب  زورما  ارچ  هک  منکیمن  بجعت  عوـضوم  نیا  زا  نم  تفگ : هنامیمـص  یـسرپلاوحا  زا  سپ  ینابرهـش  رـسفا 
ياهزات ربخ  رگم  دسریم ، رظن  هب  هقباسیب  یتقو  نینچ  لثم  رد  یلو  تسین  مه  ياهزات  عوضوم  دـنکیم ، باجیا  نیا  زا  شیب  امـش  ّتبحم 

!؟ تسا
... !؟ ياهزات هچ  هزات ... ! يرآ ...  دومحم -

؟ هدش یچ  نم - گرم  یتسار ... ؟ یگدزباتش -) اب   ) ینابرهش رسفا 
! ... ماهدش لتق  هب  دیدهت  هدوت  بزح  هب  هتسباو  دارفا  زا  یضعب  فرط  زا  چیه ، - 

رورت اب  ام  دـنیوگیم  اهنیا  هتـشذگ  همه  زا  دـیرادن ، یمداصت  اـهنآ  اـب  هک  امـش  هچ -؟ يارب  رخآ  امـش ... ؟ بجعت -) اـب   ) ینابرهـش رـسفا 
! میفلاخم یصخش 

!؟ دیتسه رواب  شوخ  ردقچ  امش  تسا ... ! فرح  همه  اهنیا  تفگ : درک و  یخلت  مّسبت  دومحم 
تمسق نیا  رد  وت  هب  نم  یلیام  رگا  مزیزع ! دومحم  دننک ، لتق  هب  دیدهت  ار  یسک  هقباس  چیه  نودب  تسین  لوقعم  هرخالاب  ینابرهش - رسفا 

رد مرادن  عالطا  نآ  زا  نم  هک  ییاهتمـسق  مامت  تسا  مزال  مروآ  اجب  مناوتیم  هک  اجنآ  ات  ار  تیمیمـص  یتسود و  طرـش  منک و  کمک 
. منک بیقعت  هار  نامه  زا  هدرک و  فشک  ار  هیضق  یلصا  للع  ات  يراذگب  نم  رایتخا 

دیوـگن ار  تقیقح  رگا  رگید  فرط  زا  دـنک و  شاـف  ار  عوـضوم  لـصا  دـهاوخیمن  یفرط  زا  دـش  راـتفرگ  یبـیجع  تسب  نـب  رد  دوـمحم 
 ... توکس هظحل  دنچ  دوش ...  راتفرگ  گرم  لاگنچ  رد  دسرن و  هجیتن  هب  دسرتیم 
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21 ص :
: تفگ هتسکش ، مهرد  ار  دومحم  توکس  شقیفر 

تـسوپ ار  تقیقح  رگا  هک  دـنگوس  یگناگی  یتسود و  هقباس  هب  مبلاط و  ار  امـش  حالـص  ریخ و  طـقف  نم  هک  دیـشاب  نئمطم  زیزع ! ياـقآ 
رد هک  يرطخ  نیا  زا  دینادب  دینیبب  نم  زا  يراظتنا  فالخ  نیرتکچوک  تسا  لاحم  دوشیم ، مامت  امـش  عفن  هب  دصرد  دص  دییوگب  هدنک 

تسناد دیاب  ًانمض   ) دیدنمزاین اًلماک  منک  حرط  مناوتیم  نم  هک  ییاههشقن  هب  دینک و  ادیپ  ییاهر  دیناوتیمن  دوخ  رکف  اب  اهنت  دیراد  شیپ 
زا ياهزاـت  تاـعالطا  دوـمحم  دادیم  لاـمتحا  نوـچ  یلو  دـنک  کـمک  دوـمحم  هب  رودـقملا  یتـح  تشاد  رظن  رد  هچرگا  روکذـم  رـسفا 

نارسفا نایم  هک  يرـس  هقباسم  نآ  رد  هجیتن  رد  دنک و  فشک  وا  هلیـسو  هب  ار  بزح  رارـسا  دوب  لیام  دشاب  هتـشاد  هدوت  بزح  تالیکـشت 
( ... دوش زوریپ  دوب ، رارقرب  صوصخ  نیا  رد  ینابرهش 

: تفگ هدرک ، ایرد  ار  لد  دومحم  هرخالاب 
رثا رد  مسانـشیم ) بوخ  هلب ، هلب ، دیـسانشب -(  ار  وا  دیاش  هک  ردان »  » مان هب  نم  یمیمـص  ناتـسود  زا  یکی  دوب  یتدـم  ناهنپ ، هچ  امـش  زا 

و دوب ، هدـش  انـشآ  اهنآ  ياهیفاب  هفـسلف  اب  هتفریذـپ و  ار  بزح  نیا  تیوضع  تسا  يرتشیب  تقو  هب  جاتحم  نآ  حرـش  هک  ییاهدـمآشیپ 
زا دـینادیم  هک  روطنامه  اریز  مدـمآیمن  هاتوک  هثحاـبم  رد  مه  نم  هّتبلا  درکیم ، وگتفگ  ثحب و  نم  اـب  یـصوصخ  تاـسلج  رد  هشیمه 
زا يرایـسب  رد  دوخ  نیا  مراد و  یمالـسا  مولع  میدق و  هفـسلف  تالیـصحت  هقباس  مه  یلاس  دنچ  هوالع  هب  متـسین ، عالطایب  دیدج  هفـسلف 

 ... یلو مدشیم  حتاف  هرخالاب  درکیم و  کمک  نم  هب  دراوم 
هب اجک  زا  دوبن  یناحور  ناتردپ  هک  امش  مونشیم ، امش  زا  ياهزات  عوضوم  دیشخبب  تفگ : هدیود ؛ وا  ياهفرح  نایم  رد  ینابرهـش  رـسفا 

؟ دیداتفا رکف  نیا 
هتـشاد یفاک  عالطا  تمـسق  نیا  رد  هک  رفن  کی  مداتفا  رکف  هب  مدوب ؟ هدش  دیدجت  یبرع  ناحتما  رد  لاسکی  لیـصحت  نارود  رد  دومحم -

ازریم  » مان هب  ینید  مولع  نیلـصحم  زا  رفن  کی  مدرک ، تروشم  ناتـسود  زا  یکی  اب  مریگ ، ارف  وا  دزن  ار  یبرع  تایبدا  و  هدرک ، ادـیپ  دـشاب 
نم هّتبلا  دومن ، ناوارف  فیـصوت  فیرعت و  وا  تامولعم  لضف و  زا  درک و  یفرعم  نم  هب  دوب ، هدرک  لیـصحت  فجن  رد  يدنچ  هک  دـمحم »

وا زا  ناوتیم  دشاب ، یفاک  نم  جایتحا  عفر  يارب  هک  رادقم  نآ  متشاد  نیقی  اما  منک ، قیدصت  وا  هرابرد  ار  فیصوت  همه  نآ  مدوبن  رـضاح 
رد هک  مدـیمهف  مدرک  بجعت  وا  تامولعم  رکف و  زرط  زا  تسا -! ياهماگنه  ًاعقاو  مدـید  مدرک  ادـیپ  سامت  وا  اب  یتقو  یلو  درک ، هدافتـسا 

نایم رد  نابز و  نیریش  عضاوتم و  رایسب  وا  مدش ؛ وا  تامولعم  هتخابلد  قالخا و  هتفیرف  هصالخ  ماهدش ، یگرزب  هابتشا  بکترم  تمسق  نیا 
مولع میدق و  هفسلف  زا  یهجوت  لباق  تمسق  یسالک  همانرب  رب  هوالع  هک  درک  قیوشت  ارم  عوضوم  نیمه  دوب - فورعم  یکاپ  هب  شناتسود 

رـس هچ  دـنام - فـقوتم  هتـشر  نیا  رد  نم  تالیـصحت  دادـن و  تلهم  ار  وا  لـجا  هک  سوـسفا ، مه  زاـب  سوـسفا ، مزوماـیب ...  وا  دزن  ینید 
. منک ضرع  امش  يارب  يرتبسانم  عقوم  رد  ار  نآ  زا  یتمسق  دیاش  هک  مراد  رطاخب  وا  زا  یندینش  نیریش و  ياهتشذگ 

هب دوب و  علطم  ردان »  » سکع رب  متشادن و  یتسرد  عالطا  يرگّيدام )  ) مسیلایرتام  » هفسلف ًاصوصخ  دیدج  هفـسلف  زا  نوچ  همه  نیا  اب  یلو 
یضعب  دوب  هدرپس  رطاخ  هب  بوخ  ار  اهنآ  بیرغ  بیجع و  تاحالطصا  هوالع 
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22 ص :
، مسیلآ هدـیا  دـننام : دـشیم ، متخ  مسیا !   » اب اهنآ  رخآ  هک  یظافلا  يرـس  کـی  اـب  دروآیم ، ریگ  تاحالطـصا  مخ  چـیپ و  رد  ارم  تاـقوا 

کیودول  » لثم دوب  هدننک  جیگ  شمسا  هک  ییاهباتک  زا  درکیم و  راطق  مسیس ، یتیرکویرپمآ  و  مسیـس ، یتسونگا  مسیلایرتام ، مسیلآر ،
متخ يژول   » اب اهنآ  مامت  هک  يرگید  ظافلا  هلـسلس  کـی  زا  ًانمـض  دروآیم ، لاـثم  دـهاش و  نآ  ریاـظن  و  کـینرهوید » یتنآ   » و خاـبریوف »

نوریب نادیم  زا  ارم  اهکلک  زود و  نیا  اب  تفرگیم و  ددم  يژولوکیـسپ و ...  يژولوئدیا ، يژولوتاپ ، يژولویب ، يژولوتیم ، لثم  دـشیم ،
مه يزیچ  رگا  متخابیم و  كاپ  ار  دوخ  هیحور  مدشیم و  بوعرم  دوز  اهپوت  نیا  زا  عقوم  نآ  رد  میوگب  ار  شتقیقح  مه  نم  درکیم ؛

!! مدرکیم شومارف  مدوب  دلب 
ییانـشآ هدننک  جـیگ  تاحالطـصا  نیا  ًاصوصخم  دـیدج و  هفـسلف  هب  دـیاب  تسه  روط  ره  درک  راک  دوشیمن  عضو  نیا  اب  مدرک  رکف  نم 

« تسینومک بزح  هفسلف  سرد  يرس  سالک   » یلخاد نایرج  زا  مدوبن  لیم  یب  دیدش ، يواکجنک  سح  رثا  رد  یفرط ، زا  منک ، ادیپ  لماک 
ردان يراشفاپ  رارصا و  فرطکی ، همه  اهنیا  موش - علطم  دوب  هتفرگ  دای  اجنآ  ار  بلاطم  نیا  زین  ردان »  » نم قیفر  دوب و  رارقرب  نارهت  رد  هک 

نتشاد نودب  عوضوم  نیا  هک  تشاد  راهظا  وا  یلو  متفریذپ  ار  وا  داهنشیپ  هرخالاب  فرطکی ، مه  روبزم  سالک  رـس  رد  ندش  رـضاح  يارب 
رـس دوب  انب  هک  یبش  ناـمه  ًاـقافتا  مداد . رد  نت  تمـسق  نیا  هب  راـچان  تسین ، ریذـپناکما  یـصوصخ  تراـک  مه  نآ  تیوضع !» تراـک  »

لیـصحت شیرطا ! ناتـسهل و  رد  یتدـم  یلو  تسا  یناجیابرذآ  اًلـصا  هک  يدام  فوسلیف  رفن  کی  هک  مدینـش  ردان  زا  موش  رـضاح  سالک 
هفـسلف يرـس  سالک  رد  لّوحت ) ساسا  رب  يرگیداـم  « ) کـیتکیلاید مسیلاـیرتام   » هفـسلف نوماریپ  رد  تسه  اـنب  هدـش و  نارهت  دراو  هدرک 

. متخاس ایهم  اًلماک  سالک ، رد  تکرش  يارب  ار  دوخ  دش و  رتدایز  نم  شطع  نخس  نیا  ندینش  زا  دنک ، داریا  یعماج  ینارنخس 
نانخس يرادبآ  ياهمسبت  اب  دوب و  هدش  شوگ  اپارـس  دیدیم ، هجاوم  ار  دوخ  هدوت  بزح  تالیکـشت  زا  ياهزات  رارـسا  اب  هک  روبزم  رـسفا 

. درکیم هقردب  ار  دومحم 
ياـمن فوسلیف  نآ  اـب  هک  ییاـهثحب  نآ  مدـید و  بزح  پولک  رد  نم  هک  ار  هچنآ  تفگ : دیـشک و  یقیمع  سفن  دومحم  عـقوم  نیا  رد 

حرش امش  يارب  يرگید  عقوم  رد  دیاب  هک  دراد  ینیریش  لصفم  ناتساد  متخاس ، اپرب  سالک  نادرگاش  نایم  رد  هک  ییاغوغ  مدرک و  يدام 
ممهفیمن و ار  دوخ  ساوح  منکیم  تبحـص  امـش  اب  هک  نالا  دـنادیم  ادـخ  تسا . هدـناشک  زور  نیا  هب  ارم  اـهنامه  هنافـسأتم  یلو  مهد 

رادغاد ار  مکچوک  نارهاوخ  ریپ و  ردام  تبقاع  دنرادیمن و  رب  نم  زا  تسد  اهمحریب  نیا  منادیم  منک - ادا  ار  منانخـس  روطچ  منادیمن 
... ؟ منکچ هآ  درک ...  دنهاوخ 

رفن ود  مهدیم  روتـسد  زورما  دیـشاب  نئمطم  تسا ؟ جرم  جره و  تکلمم  رگم  دـننکب ؟ یطلغ  نـینچ  دـنناوتیم  روـطچ  ینابرهـش - رـسفا 
يرتیساسا تامیمصت  ًادعب  هّتبلا  دنیایب و  امش  هارمه  مدق  هب  مدق  منکیم  شرافس  اهنآ  هب  دننک و  نییعت  امش  تظفاحم  يارب  حلـسم  رومأم 

هار دوخ  هب  یبارطـضا  سأی و  نیرتکچوک  دـیابن  زگره  دـنراد  هک  یـسّدقم  فدـه  هار  رد  تسرپادـخ  نامیا و  اب  دارفا  تفرگ . میهاوخ 
رد ياهرذ  موشیم و  دیدهت  فلتخم  صاخشا  فرط  زا  هبترم  دنچ  هتفه  ره  رد  نم  دنشاب  روبص  درسنوخ و  ثداوح  ربارب  رد  دیاب  دنهد 
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23 ص :
. دنکیمن ریثأت  ماهیحور 

. تسا يدج  اهنآ  ياهدیدهت  و  دنراد ، هتشذگ  ناج  زا  دنراد ! هحلسا  دنراد ، تالیکشت  تسادج ، نارگید  زا  اهنیا  باسح  یلو  دومحم -
امـش نوچ  یهگناو  هدشن  يربخ  چـیه  لاح  هب  ات  ماهدـش و  دـیدهت  زین  بزح  نیا  دارفا  فرط  زا  نم  تسین  مه  روط  نیا  ینابرهـش - رـسفا 

هئطوت نیا  مامت  درک و  دـهاوخ  تیامح  امـش  زا  میراد  هدـیقع  نآ  هب  اـم  همه  هک  یبیغ  تسد  نآ  ًاـعطق  دـیتسه  یناـمیا  اـب  كاـپ و  ناوج 
. تسا بآ  رب  شقن  وا  هدارا  لباقمرد  اهینیچ 

رظتنم دـنیآیم ، راک  هب  اهزور  نیا  يارب  یمیمـص  ناتـسود  منکیم - رکـشت  امـش  زا  یلیخ  تفگ : دـش و  زاب  مه  زا  يردـق  دومحم  هفاـیق 
رـس هیقب  حرـش  يارب  ًامتح  بشما  تفگ : تفرگ و  ار  وا  تسد  روبزم  رـسفا  دنک  یظفاحادخ  تساوخیم  متـسه - راکرـس  يدج  تامادقا 

 .... مرظتنم ًامتح  رهظزا  دعب  تفه  تعاس  مینکیم - فرص  مه  اب  مه  ار  ماش  دییآیم و  ام  لزنم  هب  دوخ  تشذگ 
تفگ هدرک و  عطق  ار  وا  مالک  زاب  ینابرهـش  رـسفا  دوش  جراخ  هدرک  یظفاحادـخ  تساوخیم  درک و  لوبق  لـمأت  یکدـنا  زا  سپ  دومحم 

، دیراد نآ  زا  یعالطا  امـش  میاهدرک ، فشک  ّتیعمج  نیا  زا  ياهزات  باتک  ینابرهـش  ناهاگآراک  کمک  هب  هزور  دـنچ  نیمه  رد  یتسار 
زا یکچوک  هچباتک  تفر و  دوب  قاطا  هشوگ  رد  هک  يزیم  فرط  هب  ًاروف  مهدیم ، ناـتناشن  نـالا  ماهدرک - شومارف  دیـشخبب  شمـسا ... ؟

نانابهگن  » هچباتک مدیمهف  مدیمهف ، تفگ  داتفا ، باتک  دلج  تشپ  تشرد  خرس و  طخ  هب  دومحم  مشچ  هک  نیمه  دروآ - نوریب  زیم  وشک 
 . نوسفا رحس و 

! تسا یمهم  باتک  دنیوگیم  بجع  ینابرهش - رسفا 
یکاـته و يزادرپغورد و  تشم  کـی  زج  تسا ! ییاوـسر  حاـضتفا و  تسین  باـتک  هـک  نـیا  درادـن ، یتـّیمها  چـیه  ًاـقافتا  هـن ، دوـمحم -

نآ هدنسیون  تین  ءوس  هب  ندرب  یپ  يارب  نآ  زا  رطس  دنچ  هعلاطم  تسین - شیب  ینید  تاسّدقم  ریاس  ربمغیپ و  ادخ و  هب  تبسن  ییوگازسان 
. تسا یفاک 

تفر و مه  رد  شاهفایق  دش ، ینابصع  یمک  دومحم  دیاهدید ، امش  هک  تسا  نآ  ریغ  باتک  نیا  دینکیم ، هابتشا  اقآ ، ریخ  ینابرهش - رـسفا 
راشتنا و زا  لبق  هچ  ار  نآ  تایئزج  مراد ، عالطا  نآ  تانایرج  هیلک  زا  نم  تسا - هدرک  هابتـشا  یک  منک  تابثا  ات  دینیـشنب ، دییامرفب  تفگ 

هّتبلا تفگ : ینابرهـش  رـسفا  مراد . رطاخ  هب  ار  نآ  تسـس  بلاطم  ماهدرک و  هعلاـطم  ار  نآ  ماـمت  نم  منادیم  یبوخ  هب  راـشتنا  زا  دـعب  هچ 
. متشادن يرظن  نم  دیشخبب ، منک ، هدافتسا  ات  دییامرفب  دیوشن ، ینابصع  بوخ ، رایسب  دیرتدراو ، نم  زا  امش  منکیمن  راکنا 

یـضعب نیب  ییوهایه  دوب ، تیناسنا  مسر  هار و  زا  رود  و  کیکر ، هدـننز و  تارابع  زا  ولمم  نوچ  دـش  رـشتنم  هچباـتک  نیا  یتقو  دومحم -
. دنهد افعتسا  بزح  تیوضع  زا  دنتفرگ  میمصت  اهنآ  زا  یضعب  یتح  تفرگ ، رد  اهناتسرهش  زا  ياهراپ  رد  ًاصوصخ  بزح  دارفا 

هچ ام  ناج  زا  امـش  دیـشکیم  داـیرف  هتخاـس و  بطاـخم  ار  بزح  نانابنجرـس  زا  یکی  هک  مدـید  ار  یتاـساسحا  رگراـک  کـی  ًاـصوصخم 
یناسک نآ  رس  زا  تسوپ  ام  درادن ، رادیرخ  ناریا  دننام  یمالـسا  روشک  کی  رد  اهنیا  دیهدیم  راشتنا  تسیچ  تافرخزم  نیا  دیهاوخیم ؟

ام مینکیم ، دناهداد  راشتنا  هتشون و  ار  هچباتک  نیا  هک 
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24 ص :
هکلب تشادن  یعفن  اهنت  هن  هچباتک  نیا  راشتنا  دـندید  یتقو  بزح  ناربهر  میراذـگب ، رانک  میناوتیمن  ار  دوخ  یبهذـم  سّدـقم  تاساسحا 

دـندمآرب و عوضوم  لصا  راکنا  ماقم  رد  راچان  دـندرب و  دوخ  هابتـشا  هب  یپ  هدرک ، داجیا  مومع  ناهذا  رد  مه  یـصوصخم  رفنت  لاح  کی 
زا هک  دندرک  شرافـس  بزح  دارفا  یـضعب  هب  ندرک ، مگ  يارب  یتح  دـناهداد ! تبـسن  ام  هب  هتخاس و  اهتسیلایرپما  ار  هچباتک  نیا  دـنتفگ 

. دننکن يراددوخ  یبهذم  روما  هب  رهاظت 
تساک اهنآ  بضغ  مشخ و  هلعـش  زا  و  درک ، یبوخ  ریثأت  عالطایب  حولهداس و  دارفا  رد  هچرگا  هدربمان ) هچباتک  بیذکت  ینعی   ) لمع نیا 

بانج دندزیم ، دنخبل  راک  نیا  رب  قفاوم ) فلاخم و  زا  معا   ) دنتـشاد راک  رـس و  ناهج  تسینومک  بازحا  ياههتـشون  اب  هک  یناسک  یلو 
اب نوسفا  رحـس و  ناـنابهگن  هچباـتک  دـننکیم ؟ هدافتـسا  ءوس  اـم  یعـالطایب  زا  و  دـناهدرک ، هرخـسم  ار  اـم  هنوگچ  دـینیبب  ًاـعقاو  ناورس !

نینل و  » زغم زا  هک  تسا  یبلاـطم  ناـمه  تسرد  دراد !؟ یتواـفت  هچ  ناریا  هدوت  بزح  اـی  تسینوـمک و  بزح  تایرـشن  ریاـس  تاجردـنم 
يارب دوشیم ، هدـید  نانآ  فلتخم  تایرـشن  اـههینایب و  لـالخ  رد  هدرک و  شوارت  تسینومک  بزح  ناربهر  ریاـس  و  سلگنا » سکراـم و 

هک فودرف  هتـشون س - يوروش  رد  بهذم   » هچباتک نایور و  یخیرات پ - مسیلایرتام   » هچباتک زا  ات 98  تاحفص 86  تسا  یفاک  عالطا 
نینچمه 73 و  هحفـص 72 - مود  پاچ  رتسیلوپ » ژرژ  یتامدقم  لوصا  و   » هدش همجرت  یـسراف  هب  لاس 1947  رد  فیلأـت و  لاس 1946  رد 

. دینک هعلاطم  هدوت ) بزح  کیروئت  هیرشن   ) مدرم هناهام  ایند و  هلجم  ياههرامش  رد  ار  يربط  ناسحا  ینارآ و  رتکد  ياههتفگ 
رتکیکر و یتارابع  اب  ار  بلاطم  نامه  هچباتک  نیا  هک  تسا  نیا  دوشیم  هدـید  ناـنابهگن »  » هچباـتک اههتـشون و  نآ  ناـیم  هک  یقرف  اـهنت 

صاخشا هنوگ  نیا  زا  دیابن  هّتبلا  تسا . هدرکن  راذگورف  یبهذم  تاسّدقم  هب  تبـسن  ازـسان  مانـشد و  زا  دروم  ره  رد  و  هدرک ، نایب  رتهدننز 
: دراد هدیقع  هک  یسک  اریز  تشاد  راظتنا  عقوت و  مه  نیا  زا  شیب 

يارب ًامّلسم  لاس 1941 ) رتیلویـسوک - یفـسلف  رـصتخم  گنج  باتک  زا  لقن   ! ) تسا قالخا  دـنک ، کمک  بالقنا  داجیا  زورب  هب  هچ  ره  »
اهتسینومک شور  رد  دـینیبیم  رگا  تشاد ، دـهاوخن  اورپ  یکاته  يزادرپغورد و  هنوگ  چـیه  زا  بالقنا ! هب  لین  دوخ و  دـصقم  دربشیپ 

عناوم زا  یکی  بهذـم  هکنیا  اـب  و  دوـشیمن ، هداد  جرخ  هب  لـمع  تدـش  یهاـگ  یتـسیئ ) هتآ   ) یـسانشنادخ ینیدیب و  هب  مدرم  قوـس  رد 
حالطـصا هب  ياههفافل  نمـض  رد  ار  دوخ  هدـیقع  ناکمالا  یتح  دـننکیم  یعـس  دوشیم و  یقلت  يدرـسنوخ  اب  تساهنآ  تفرـشیپ  گرزب 

زا دنـسرتیم  نآ  لمعلا  سکع  زا  هک  تسا  نیا  يارب  دنهدب ، رگراک  هقبط  ناناوج و  دروخ  هب  درادـن ، نآ  زا  يربخ  ملع ، حور  هک  یملع 
دنچ مراچان  امـش  ندـش  نشور  يارب  اجنیا  رد  دوش . رادهحیرج  نامیا  اب  ناـناوج  نارگراـک و  یبهذـم  تاـساسحا  هک  دـنراد  تشحو  نآ 

: منک لقن  هنیمز  نیا  رد  ار  نانآ  نانخس  زا  هلمج 
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اهتسینومک رظن  زا  بهذم 

هدش و هیهت  يوروش  هیلع  بهذم  عوضوم  رد  دازآ  يایند  تاغیلبت  زا  يریگولج  روظنم  هب  تقیقح  رد  هک  يوروش  رد  بهذم   » هچباتک رد 
یتح دجاسم و  اهاسیلک و  نتـسب  و  دنک ، دادملق  بهذم  يدازآ  رادفرط  ار  يوروش  هیـسور  رودقملایتح  تسا  هدرک  یعـس  نآ  هدنـسیون 

ار تقیقح  نیا  هرخالاب  دـهد  هولج  ياهنالداع  نوناق  ناونع  هب  ار  یبهذـم  ياهتیدودـحم  ریاـس  و  اـهرتائت ، اهامنیـس و  هب  ار  اـهنآ  لیدـبت 
(: دینک تقد   ) دسیونیم هحفص 27  رد  دنک و  راکنا  تسا  هتسناوتن 

تعیبط و ياهنمونف  یبهذـم  نایب  یملع ، هیرظن  کـی  ناونع  هب  مسیلاـیرتام  تسا ، يرگیداـم )  ) مسیلاـیرتام هیرظن  وریپ  کـیوشلب  بزح  »
کی ناونع  هب  ار  بهذم  هکنیا  اب  کیوشلب ، بزح  اذهعم  تسا  یملع  ریغ  یبهذم  ره  دـیوگیم : نیلاتـسا  دـنکیم ، در  ار  یعامتجا  عیاقو 

ار بهذـم  هک  دراد  هدـیقع  بزح  تسا . يرادا  قرط  زا  بهذـم  هیلع  هزرابم  ملـسم  نمـشد  یلوصا  ظاحل  زا  دسانـشیم  یملع  ریغ  هیرظن 
هک تسا  ياهدیچیپ  دتمم و  لمع  بهذـم  رب  هبلغ  بزح  هدـیقع  هب  درب  نیب  زا  رابجا  و  دـینک ) تقد  مه  زاب   ) تیعونمم هلیـسو  هب  ناوتیمن 

 ...« تفای دهاوخ  ماجنا  اههدوت  هب  یملع ! تایرظن  نتخومآ  اب  هعماج و  یسایس  يداصتقا و  عضو  رییغت  اب  زیچ  ره  زا  لبق 
: دسیونیم باتک  نامه  زا  هحفص 29  رد  و 

ياهتواضق يژولوئدیا و  رب  هبلغ  هلأسم  رد  ار  يدایز  تقد  دیدش و  طایتحا  موزل  صوصخم  تامیمصت  يرـس  کی  رد  کیوشلب  بزح  »
نینچ خروم 1924  یتسیلایـسوس  يوروش  ریهامج  تسینومک  بزح  هرگنک  نیمهدزیـس  همانعطق  رد  اًلثم  دنکیم ، دییأت  نارگراک  یبهذم 
ریاس دجاسم و  اهاسیلک  نتسب  دننام  يرادا  قیرط  زا  هدوت  یبهذم  ياهتواضق  هیلع  هنایوجهزرابم  تامادقا  مامت  هب  تسا  مزال  میناوخیم :
دـض تاغیلبت  دـنزاس )! یلمع  يرگید  ياـههناهب  رگید و  ناونع  هب  ار  عوضوم  نیا  درادـن ، یعناـم  هّتبلا   ) دوش هداد  همتاـخ  یبهذـم  دـباعم 

یبهذـم تاساسحا  دوب  بقارم  صوصخم  تقد  اب  دـیاب  دـشاب  یعامتجا  یگدـنز  تعیبط و  یتسیلاـیرتام  ناـیب  تروصب  یتسیاـب ، یبهذـم 
«. دوشن راد  هحیرج  نیدقتعم 

تاساسحا ندرک  رادهحیرج  زا  تقد  هب  دیاب  : » دیوگیم هک  اجنآ  رد  تسا ، هدش  تاعارم  تدش  هب  کیوشلب  بزح  همانرب  رد  لصا  نیمه 
گرزب ناربـهر  زا  یکی   ) سلگنا « » درک يراددوـخ  تروـص  ره  هب  تسا  یبهذـم  بصعت  دـیدشت  نآ  هجیتـن  اـهنت  هـک  يراـک  نیدـقتعم ،

: دیوگیم لاس 1909 » بهذم  هرابرد  رگراک  بزح  هیرظن   » رد تسینومک )
یبهذم و دض  تالیکشت  کی  داجیا  مامت و  هلصوح  ربص و  اب  دیاب  هکلب  دنز  تسد  بهذم  هیلع  یـسایس  تازرابم  هب  دیابن  رگراک  بزح  »

«! دربب شیپ  زا  ار  دوخ  لکشم  تیبرت ، میلعت و 
بیوصت  ياهمانرب  دیدرگ  لیکشت  سرام 1919  ات 22  زا 18  هک  يوروش  تسینومک  بزح  هرگنک  نیمتشه  رد 
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تیاهن دیاب  تروص  ره  رد  یلو  دوش  داجیا  یبهذم  دض  یتیبرت و  عیـسو  تالیکـشت  دیاب  ( » دینک تقد  : ) دوب هدش  حیرـصت  نآ  رد  هک  دش 

«! داد دهاوخ  سکع  هب  هجیتن  تروص  نیا  رد  هک  دوشن  نید  لها  یبهذم  تادقتعم  هب  ینیهوت  هک  درب  راکب  ار  تقد 
هتفگ هب  دـندرک و  مالعا  ناهج  ناتـسرپادخ  اـب  ار  دوخ  یعطق  تفلاـخم  مسیلاـیرتام  ساـسا  لوبق  اـب  اـهتسینومک  هکنآ  زا  سپ  هصـالخ 
هیلع ار  ینید  دض  تاغیلبت  دـنامب و  فرطیب  ینید  روما  هب  عجار  دـناوتیمن  بزح  «: » ربتکا 1947 يوروش 18  تسینومک  ناناوج  هیرشن  »

دندرک هظحالم  یلو  دندمآ  رب  هزرابم  ماقم  رد  نآ »! فلاخم  ینید  دیاقع  و  تسا ! ملع  رادفرط  بزح  اریز  دنکیم  هرادا  یبهذم  تالیامت 
: دش دنهاوخ  ورهبور  گرزب  عنام  ود  اب  دنوش  دراو  لمع  تدش  اب  يرادا و  قیرط  زا  دنهاوخب  رگا  هک 

تاراـبع رد  هک  روطناـمه  نارادـنید ، ینید  تاـساسحا  ندرک  رادهحیرج  مـیخو  بقاوـع  یبهذـم و  تـالیامت  دـیدش  لـمعلا  سکع  - 1
. دوب هدش  هراشا  نآ  هب  هتشذگ 

، دـننک داـجیا  اـهنآ  هار  رـس  رب  تسا  نکمم  دـنراد ، هک  یتیدودـحم  همه  نآ  اـب  یبهذـم  دـض  تاروتـسد  ناگدـننک  ارجا  هک  یعناوم  - 2
: دیوگیم هدرک و  فارتعا  نآ  هب  ًاحیرص  روبزم  هیرشن  هتفگ  هب  نیلاتسا   » هک روطنامه 

بزح زا  اضعا  نیا  لاثما  رگا  دـنوشیم  عناـم  ار  ینید  دـض  تاـغیلبت  لـماک  هعـسوت  بزح ، ياـضعا  زا  یخرب  هک  دـیآیم  شیپ  يدراوم  »
 ! تسا بوخ  رایسب  دنوش  جارخا 

تسینومک بزح  همانرب  یتقو  هک  اجنآ  ات  دندرک  لیدبت  یتاغیلبت ، یگنهرف و  هزرابم  هب  ار  يرادا  هزرابم  و  يرابدرب ، هب  ار  لمع  تدش  اذل 
بهذم نید و  اب  هنامحریب  خسار و  یمزع  اب  ناوج  تسینومک  : » دـیوگیم بهذـم  دروم  رد  هک  دـندیناسر  نیلاتـسا »  » عالطا هب  ار  ناوج 

: تفگ نیلاتسا  دگنجیم »
ناهج تاغیلبت  دوش و  هداد  حیـضوت  ینید  تافارخ  ياهنایز  يرابدرب  اب  تسا  مزال  نوچ  هنامحریب !؟ خسار و  یمزع  اب  دیـسیونیم  ارچ  »

(1) «! دبای همادا  ناوج  لسن  نیب  تسا ، یملع  ینیبناهج  اهنت  هک  يرگيدام  ینیب 
غیلبت بهذـم  اب  هزرابم  لیاسو  نیرتقثوم  ینونک  طیارـش  رد  : » دـسیونیم یگنهرف  تازرابم  دروم  رد  هیرـشن  ناـمه   6 هرامـش 5 - رد  زاب 

«! تسا یملع  یتسیلایرتام  ینیبناهج  هنارابدرب  رمتسم و 
ناوج لـسن  فورـصم  رتشیب  ار  دوخ  هجوت  دـندوب  سویأـم  ًاـبیرقت  نـالاسنهک  هقبط  بولق  زا  ینید  فطاوع  ندرک  نکهشیر  زا  نوچ  و 

: هک ترابع  نیا  هب  یهاگ  دندرک ،
چیه : » هک نایب  نیا  هب  یهاگ  و  هدـیزرو » فلخت  شفیاظو  ماـجنا  زا  دور  اـسیلک  هب  دـشاب و  هتـشاد  داـقتعا  ادـخ  هب  ناوج  تسینومک  رگا  »

، رگید تارابع  اب  یناـمز  »(2) و  درادن دوجو  هنیمز  نیا  رد  یـشزاس  هنوگچیه  دشاب و  هتـشاد  داقتعا  ادـخ  هب  دـناوتیمن  تسینومک  ناوج 
نآ رد  ینید  تالیامت  هک  ناریا  دـننام  یطاقن  رد  ًاصوصخم  همانرب  نیا  مامت  هّتبلا  دـندش ، راتـساوخ  بهذـم  نید و  زا  ار  ناناوج  کـیکفت 

! تسا عوضوم  نیا  يارب  ياهدنز  دهاش  ام  گنهرف  عضو  دش و  هدراذگ  ارجا  هلحرم  هب  تسا  دیدش 

نئوژ 1942. تسینومک ، ناوج  نارگراک  هیرشن  زا  لقن  - 1

لیروآ 51. تسینومک 26  ناناوج  يادوارپ  زا  لقن  - 2
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بزح فرط  زا  درادـن ) یقرف  نانآ  تایرـشن  ریاس  اب  بلطم  لصا  رد  هچرگا   ) هدـننز دـنت و  کبـس  نآ  اب  نانابهگن  هچباتک  راشتنا  نیاربانب 
عـضو دـندوب و  هداد  جرخ  هب  تقد  يوروش  تسینومک  بزح  ناربـهر  شور  رد  رگا  و  دوـب ، يرگیـشان  عوـن  کـی  عـقاو  رد  ناریا  هدوـت 

رظن فرـص  راـکنیا  زا  ًاـمتح  دـندوب  هـتفرگ  رظن  رد  هـتخیمآ  شمدرم  ناـج  لد و  اـب  مالــسا  تاروتــسد  دـیاقع و  هـک  ناریا  ینید  طـیحم 
. دندرکیم

مارم اب  هزادنا  هچ  ات  بهذم  نید و  رگم  یلو  مدوب  هدینـشن  یـسک  زا  تروص  نیا  هب  لاح  هب  ات  هک  دیتفگ ، یبلاج  تاکن  ینابرهـش - رـسفا 
یقالخا و دـسافم  اب  هزرابم  هار  نیرتهب  یبهذـم  تاروتـسد  نم  هدـیقع  هب  هکنیا  اب  دنـسارهیم  نآ  زا  هنوگ  نیا  هک  دراد  نیابت  تسینومک 
ار ینید  تاروتسد  لوصا و  اًلماک  رهش  نیا  مدرم  رگا  منکیم  رکف  متسه  ینابرهش  رسفا  کی  هک  نم  تسا . ناج  لد و  شمارآ  نیرتوکین 

نیا اب  هک  دهدیم  هزاجا  دوخ  هب  لقاع  مادـک  لاح  نیا  اب  دوبن ، مه  زورما  موس  کی  هزادـنا  هب  دـیاش  ام  تمحز  راک و  دـندرکیم  تیاعر 
(1) !؟ دنک هزرابم  تاروتسد 

: منک نایب  امش  يارب  عوضوم  هس  نیا  فارطا  رد  یساسا  هتکن  دنچ  دش  مزال  دیسر  اجنیا  هب  نخس  هک  الاح  دومحم -
. دننکیم رکذ  بهذم »  » اب دوخ  تفلاخم  يارب  هک  یللع  و  بهذم »  » هرابرد اهتسینومک  هیرظن  - 1

. دناهتفگ مالسا  روهظ  شیادیپ و  يارب  هک  یللع  هتسب و  مالسا  هب  هک  یبیجع  ياهارتفا  اهغورد و  - 2
. بهذم نید و  اب  اهتسینومک  تفلاخم  یلصا  تلع  - 3

هشیمه ار  اهنآ  نانخس  نم  هک  دینکن  شومارف  مه  ار  نیا  ًانمض  منک  رصتخم  ار  دوخ  ضیارع  تسا  نکمم  هک  اجنآ  ات  میامنیم  یعس  هّتبلا 
« نوسفا رحس و  نانابهگن   » هچباتک رد  هک  یبلاطم  لوصا  مدرک  ضرع  ًاقباس  هک  روطنامه  منکیم و  لقن  اهنآ  دوخ  تایرشن  اههتـشون و  زا 
رد هداد و  رارق  نخس  عوضوم  ار  نانابهگن  هچباتک  صوصخ  نم  هک  درادن  یلیلد  نیاربانب  درادن  یتوافت  بزح  نیا  تایرـشن  ریاس  اب  تسا 

. منک ثحب  نآ  نوماریپ 
***

هنادرمناوجان تواضق 

رایـسب دـننکیم  مالـسا »  » صوصخب بهاذـم  نایدا و  هرابرد  تسینومک  ناربهر  هک  ییاهتواضق  تسناد : دـیاب  لّوا  عوضوم  هراـبرد  اـما 
رظن هب  رتشیب  هکلب  دنـشاب ، عالطایب  بهاذـم  نایدا و  لوصا  زا  هزادـنا  نیا  اـت  ناـنآ  هک  درک  رواـب  ناوتیمن  هک  يروط  هب  تسا  هناـیماع 

هب هک  تسا  ربخیب  اجهمه  زا  هداس و  دارفا  نداد  بیرف  روظنم  تقیقح  رد  و  تسا ، لهاجت  يور  زا  اـهنیا  زا  يداـیز  تمـسق  هک  دـسریم 
. دشاب ارتفا  غورد و  هنوگ  رازه  مزلتسم  راک  نیا  هکنیا  وگ  دننک  نیبدب  بهذم  نید و  هب  تبسن  ار  اهنآ  دوش  نکمم  روط  ره 

میارج ياههدنورپ  ناضمر  كرابم  هام  رد  دنتشاد  مالعا  ًاحیرص  ( 1342 هتشذگ ( لاس  ناضمر  هام  زاغآ  رد  نارهت  ینابرهـش  نیرومأم  - 1
( تاعالطا دسریم (! يداع  نازیم  مراهچ  کی  هب  تایانج  و 
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طیارـش و نتفرگ  رظن  رد  نودـب  اـهنآ  دـننکیم ، مالـسا  نییآ  هیلع  ناریا  تسینومک  بزح  ناربهر  هک  تسا  یتاـغیلبت  رتکحـضم  همه  زا 

راویطوط هدمآ ، نوریب  پاپ  هاگتسد  حیسم و  نییآ  اب  هزرابم  ماقم  رد  اپورا  تسینومک  ناربهر  موقلح  زا  هک  ینانخـس  نامه  طیحم  عضو 
. تسین مالسا  هب  طوبرم  ًادبا  اهنیا  هکنیا  زا  لفاغ  دننکیم  رارکت 

نویـسیزیگنا  ) دـیاقع شیتفت  نارود  رد  هک  ییاهيرگدادـیب  دنتـشاد و  یطـسو  نورق  رد  یحیـسم  ياهپاپ  هک  ياهنایـشحو  تایلمع  اًلثم 
، مور رد  ونورب  وینادروج  ندنازوس  هدنز  و  نیمز ، تکرح  هب  ندش  لئاق  هطـساو  هب  ییایلاتیا  هلیلاگ  ندرک  ینادنز  همکاحم و  لثم  دـندرک 

تفلاخم هدیـشک و  ناریا  ناناملـسم  خر  هب  ار  نآ  ریاظن  اههد  ونژ و  ياهناتـستورپ  تسد  هب  هورـس  لـشیم  نینچمه  زولوت ، رد  ین  یناو  و 
نیغلبم نیا  هب  دیاب  اما  دنزادنایم . ار  نآ  فارطا  رد  ياهدوهیب  يادص  رس و  دنراذگیم و  اهنآ  باسح  هب  مولع  تفرشیپ  اب  ار  پاپ  رابرد 

: تفگ یشان 
يراکهابتشا نیا  هناتخبدب  یلو  ( ... ؟ دراد حیـسم  نید  لصا  هب  یطابترا  هچ  یطـسو  نورق  شناد  زا  يراع  ياهپاپ  هنایـشحو  لامعا  ًالّوا -

تاـفارخ و تشم  کـی  اـب  هک  ار  نیدـب  نیبستنم  زا  یـضعب  هنادرخباـن  تاـیلمع  هک  هدـش  زورما  ناـنیدیب  ياـهراک  نیرتیلومعم  زا  یکی 
چیه هکنیا  اب  دـننکیم  تواضق  اهنامه  يور  بلاطم  لوصا  هب  هعجارم  نودـب  هدراذـگ و  بهذـم  لصا  باسح  هب  تسا ، مأوت  تاموهوم 

(. دوش طلخ  مه  اب  عوضوم  ود  نیا  دهدیمن  هزاجا  یلقع 
ار تمسق  نیا  مولع  خیرات  هناتخبشوخ  تسا ؟ مالـسا  هب  طوبرم  هچ  دشاب  حیـسم  بهذم  لوصا  ءزج  تاعوضوم  نیا  هکنیا  ضرف  هب  ًایناث -

راکفا تاشوارت  نآ  أشنم  أدبم و  تسا  هدرک  يروآتفگش  تایقرت  زورما  هک  یضایر  یعیبط و  مولع  زا  يرایسب  هک  دراد  رطاخب  یبوخ  هب 
یلعف تروـص  هب  ار  اـهنآ  هدرک و  رکف  نآ  يور  ناـیبرغ  هتفاـی و  لاـقتنا  برغم  هب  قرـشم  زا  ًادـعب  هک  هدوـب  مالـسا  ياـملع  نادنمـشناد و 

نآ هار  رد  هکلب  دـناهدوب  مولع  تفرـشیپ  رادـفرط  رـصع  ره  رد  مالـسا  نادنمـشناد  اـهنت  هن  هک  تسین  دـیدرت  ياـج  نیارباـنب  دـناهدروآرد 
. دناهدش لمحتم  زین  ییاسرفتقاط  تامحز 

همجرت نیتال  هب  یبرع  نابز  زا  اپورا  یملع  تضهن  رد  هک  ار  ییاهباتک  زا  یتمـسق  مان  اجنیا  رد  تسا  مزال  عوضوم  نیا  هب  ناـنیمطا  يارب 
: تسا هدیدرگ  فیلأت  مالسا  ياملع  هلیسو  هب  اهنآ  بلاغ  ای  همه  هک  منک  رکذ  هدش 

یمزراوخ  یسوم  فیلأت  باسح  باتک  - 1
رکاش نب  یسوم  نبا  فیلأت  لاکشالا  ۀحاسم  - 2

یناتب  رباج  نب  دمحم  یخلب و  رشعموبا  فیلأت  يددعتم  ياههلاسر  - 3
یناغرف  فیلأت  تئیه  باتک  - 4

یناهفصا  یفوص  نمحرلادبع  فیلأت  روصلا  - 5
يدنک  بوقعی  فیلأت  ناراب  داب و  هلاسر  ایارم و  رظانم و  - 6

ایفارغج رد  یسیردا  فیلأت  قاتشملا  ۀهزن  - 7
ءادفلاوبا فیلأت  نادلبلا  میوقت  - 8
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يزار  يایرکز  نب  دمحم  فیلأت  يروصنم  بط  يواح و  باتک  - 9

انیس یلعوبا  سییرلا  خیش  فیلأت  نوناق  - 10
يوارهز  مساقلاوبا  فیلأت  قایرتلا  یحارج و  باتک  - 11

یسلدنا  دشر  نبا  فیلأت  تایلک  - 12
هفسلف (1) رد  انیس  یلعوبا  یباراف و  فیلأت  یفلتخم  لیاسر  - 13

. مرادن رطاخ  هب  ار  اهنآ  مان  نالا  هک - اهباتک  زا  رگید  يرایسب  و 
؟ تسین یعالطایب  زا  ندرمش  مولع  تفرشیپ  عنام  ای  فلاخم و  ار  مالسا  نادنمشناد  املع و  ایآ  عضو  نیا  اب 

نم درکیم ) ادا  ار  دوخ  تاملک  یصوصخم  ترارح  اب  دیلامیم و  تسد  يور  رب  تسد  تدش  هب  دیـسر  اجنیا  هب  شنخـس  یتقو  دومحم  )
هک تسا  نیا  مروظنم  مهد - حرش  مولع  تفرشیپ  هار  رد  ار  مالسا  نادنمشناد  هتسجرب  تامدخ  منک و  زارد  ار  نخس  اجنیا  رد  مهاوخیمن 

! ... تسا هدرک  ادیپ  جاور  هدع  نیا  نایم  رد  يزادرپغورد  رازاب  هزادنا  هچ  ات  دینادب 

. تسا هدرک  لقن  اپورا » رد  تمکح  ریس  دوخ « باتک  رد  یغورف  ار  تمسق  نیا  - 1
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يدام عاضوا  بهذم و  هطبار 

هرابرد ار  اهنآ  هنالوجع  ياهتواضق  هدرک و  تقد  تسینومک  ناربهر  ًاصوصخم  اهيدام و  نانخـس  رد  رگا  موشن : رود  بلطم  لـصا  زا 
ضقانت رگیدـکی  اب  هک  نیا  نیع  رد  مه  اهنآ  هک  دـنکیم  تشگزاـب  عوضوم  هس  ود  هب  اـهنآ  ماـمت  مینیبیم  مینک  هعلاـطم  تسرد  بهذـم 

. دنشابیمن یلیلد  قطنم و  هب  یکتم  دنراد ،
! تسا طیحم  يدام  عضو  هتخاس  یخیرات  ثداوح  هیلک  دننام  بهذم  دنیوگیم : هکنیا  تسخن 

ملاع و یخیرات  عیاقو  ناـهج و  ثداوح  هیلک  تسینومک ) ریغ  تسینومک و  زا  معا   ) يداـم نیرّکفتم  رظن  هب  دـینک ) تقد  : ) هکنیا حیـضوت 
تسا یتسیلایرتام  ینیبناهج  هدولاش  عقاو  رد  ملسم و  لصا  کی  اهنآ  رظن  زا  لصا  نیا  درک ، لیلعت  يدام  عضو  هلیـسو  هب  دیاب  ار  اههدیدپ 

« تسینومک ياهيدام   » مشچ هچیرد  زا  ار  یخیرات  ثداوح  یعاـمتجا و  عاـضوا  میهاوخب  هدراذـگ و  يرتکـچوک  هریاد  هب  ار  اـپ  رگا  و 
عبات راکفا ، مولع و  هرخالاب  و  نایدا ، بهاذـم و  بدا ، رنه ، قـالخا ، قوقح ، تسایـس ، زا  معا  ثداوح  نیا  هیلک  هک  دـید  میهاوخ  میرگنب 
هیلک دـیلوت  هاگتـسد  زا  روظنم   ) دراد رـصع  نآ  دـیلوت  ياههاگتـسد  عضو  هب  مامت  یگتـسب  مه  نآ  هک  دـشابیم  رـصع  ره  داصتقا » عضو  »

(. دروآیم نوریب  تسا  هدافتسا  لباق  هک  یتروص  هب  ار  اهنآ  دنکیم و  هدافتسا  یعیبط  عبانم  زا  نآ  هلیسو  هب  رشب  هک  تسا  ییاهرازفا 
اههدیا تسا . روطنامه  ساسا  ثیح  زا  مه  هعماج  دوخ  دشاب  هک  روط  ره  هعماج  دیلوت  زرط  دیوگیم : مسینینل  لئاسم  باتک  رد  نیلاتـسا  »

ره مدرم  یگدنز  یگنوگچ  مییوگب : رتهداس  يردق  هکنیا  ای  دشابیم . هنوگنامه  مه  نآ  یسایس  تاسـسؤم  تایرظن و  نآ ، ياهيروئت  و 
خیرات و  دـیلوت . دـشر  خـیرات  زا  تسا  ترابع  همه  رب  مدـقم  هعماـج  لـماکت  خـیرات  ینعی  تسا ! روطناـمه  زین  ناـشرّکفت  دـشاب  هک  روط 

يدـیلوت طباور  دـلوم و  ياهورین  لماکت  خـیرات  زا  تسا  تراـبع  تسا  هدـش  رگیدـکی  نیـشناج  یلاوتم  راـصعا  یط  هک  دـیلوت  ياـهزرط 
« ... اهناسنا

بهذم و نایم  هطبار  هچرگا  دیوگیم : هدرک و  ادا  رتحضاو  هفـسلف  بهذـم و  دروم  رد  ار  نخـس  نیا  تسینومک ) فورعم  ربهر   ) سلگنا
باتک زا  لقن   ) وا ترابع  نیع  کنیا  تسا ، ملسم  ظوفحم و  هطبار  نیا  لاح  نیع  رد  یلو  تسا  یفخم  يدح  ات  يداصتقا  لوصا  اب  هفـسلف 

 : خابریوف کیودول 
اههدیا نیب  طباور  اجنیا  رد  دناهداتفا  رود  رتشیب  دوخ  يداصتقا  لوصا  زا  هک  دنتـسه  يرتیلاع  ياهيژولوئدیا  لیبق  زا  هفـسلف  بهذم و  »

«. تسا دوجوم  طباور  نیا  لاح  نیع  رد  یلو  دشابیم  رتکیرات  رتهدیچیپ و  نآ  يدام  طیارش  و 
: دیوگیم دنکیم و  رارکت  ار  نخس  نیا  يرتراکشآ  روطب  یخیرات  مسیلایرتام   » باتک هدنسیون 

هک يرگید  زیچ  طسوت  بهذم  دوخ  هچ  تسین ، حیحـص  دوشیم  صخـشم  بهذم  تارییغت  هلیـسوب  يرـشب  خیرات  لماکت  دناهتفگ  هکنیا  »
زا تسا  ترابع  زیچ  نآ  و  دوشیم ، یشان  هدوب  هدیشوپ  ناگدنیوگ  رظن  زا  دبال 
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31 ص :
«! ... دشابیم يدیلوت  ياوق  یگنوگچ  زا  یشان  طباور  نیا  دوخ  هک  اهناسنا  طباور 

هیلک رد  تسینومک )  ) تسیـسکرام اـی  تسیلاـیرتام  رفن  کـی  یحطـس  رّکفت  زرط  ندروآ  تسدـب  يارب  هلمج  دـنچ  نیمه  منکیم  ناـمگ 
. منکیم يراددوخ  اهنآ  تاملک  هیقب  لقن  زا  اذل  دشاب  یفاک  بهذم »  » صوصخب یعامتجا  یخیرات و  تاعوضوم 

ار لصا  نیمه  يدام  لوصا  نافرع و   » ناونع تحت  ایند  هلجم  تایرـشن  زا  یکی  رد  ناریا ) تسینومک  بزح  قباـس  ربهر   ) ینارآ رتکد  اًـلثم 
نیا اب  خیرات  فلتخم  راودا  رد  ار  بهاذم  نایدا و  شیادیپ  یبهذم و  یفسلف و  ياهرّکفت  زرط  تسا  هتساوخ  دوخ  هدیقع  هب  هدرک و  لابند 

. دزاس نشور  دیاقع  يور  ار  يدام  طیحم  ریثأت  دنک و  قیبطت  لصا 
مه هب  اهغورد  هداد و  تمحز  دوخ  هب  ردقچ  رتکد ! ياقآ  هک  دـننادیم  یبوخ  هب  دـناهدرک  هعلاطم  تسرد  ار  هیرـشن  نیا  هک  یعلطم  دارفا 

! دناسر نایاپ  هب  ار  ثحب  نیا  دنتسناوت  ات  هتفاب 
یتقو نآ  ناگدننک  لابند  ور  نیا  زا  دـنکیمن  قیبطت  یقطنم  چـیه  اب  منکیم ) ضرع  مه  ًادـعب  هک  روطنامه   ) لصا نیا  هک  تسا  یهیدـب 

. دننک قیبطت  لصا  نیا  اب  ار  نآ  لوصف  مامت  دنهاوخیم  دنراذگیم و  دوخ  يور  شیپ  ار  خیرات 
کی هیفاق  ندرک  روج  يارب  راچان  دـنوشیم ، نامیـشپ  دوخ  نتفگ  رعـش  زا  هک  دوشیم  گنت  ناشیا  رب  هیفاق  نانچ  لـحارم  زا  يرایـسب  رد 

. دنزاسیم نآ  يارب  يدرومیب  ياهتلع  ای  هدرک و  راکنا  ار  یخیرات  ملسم  قیاقح  هلسلس 
هکنیا رب  ینبم  تسا ، هتـسیزیم  دالیم  زا  لبق  مشـش  نرق  رد  هک  ار  یطلم  سلاط   » ینانوی فورعم  فوسلیف  هیرظن  ینارآ »  » ياقآ نیمه  اًلثم 
لیلعت نیا  هک  نیا  زا  لفاغ  دنادیم ! فوسلیف  نآ  یلصا  نکسم  ندوب  ردنب  راثآ  زا  تسا ، ناهج  تادوجوم  هیلک  لصا  داوملا و  ةدام  بآ  »

یگدـنز ایرد  لحاس  رد  مه  اهنآ  هک  وا  يرهـشمه  نادرگاش  زغم  رد  ياهزادـنا  ات  رّکفت  زرط  نیا  لقاال  دـیاب  دـشاب  تسرد  رگا  هناـکدوک 
ار تادوجوم  هیلک  لصا  تسا  وا  هتسجرب  نادرگاش  زا  یکی  هک  سور  دنمیـسکنا   » فورعم میکح  هکنآ  اب  دشاب  هدرک  خوسر  زین  دنتـشاد 
، ناـهج تادوجوم  یلـصا  هداـم  هک  دراد  هدـیقع  سوـن  امیـسکنا   » شرگید فورعم  درگاـش  دـنادیم و  ناـیاپیب » لکـشتم و  ریغ  يزیچ  »

(1). تسا هدرک  ادیپ  روهظ  تادوجوم  ریاس  نآ  طسب  ضبق و  رثا  رد  هک  تساوه 
!؟ دنداد تاجن  نآ  لاگنچ  زا  ار  دوخ  هیقب  دش و  رهاظ  هراچیب  سلاط  زغم  رد  طقف  ایرد  بآ  ردنب و  رثا  ارچ  تسین  مولعم 

: دنکیم حیرصت  رگید  ياج  رد  اًلثم  دوشیم  ادیپ  رایسب  وا  نانخس  نایم  رد  کحضم  ياهلیلعت  نیا  ریظن 
تحالف و عضو  تفرشیپ  رثا  رد  دوب و  هدیسر  یقرت  جوا  هب  ینانوی  ندمت  دالیم ) زا  لبق  ياهنرق 6 و 7 و 8  دودح   ) میدق نانوی  رد  نوچ  »

دنتـسه اهطیحم  هنوگنیا  راثآ  زا  هک  یعیبط  يدام و  هفـسالف  ور  نیا  زا  دوب ، هتفرگ  دوخ  هب  یتروص  رـس و  يدام  عاـضوا  تراـجت ، طـسب 
هک یهلا  تسیلآهدیا و  هفـسالف  جیردت  هب  دـش  عورـش  ینانوی  ندـمت  طاطحنا  رـصع  نوچ  نامز  نیا  زا  دـعب  سکع ، رب  اما  دـندش - رهاظ 

دنتسه اهطیحم  هنوگ  نیا  دولوم 

«. اپورا رد  تمکح  ریس  زا « لقن  - 1
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32 ص :
«! دنتفرگ توق 

مـسیزیفاتم و  يدام )  ) مسیلایرتام هفـسلف  ًالوصا  تسا و  تقیقح  زا  يراع  یلک  هب  نخـس  نیا  هک  دـنادیم  یعالطا  اـب  صخـش  ره  هکنآ  اـب 
. دندمآ شیپ  وطسرا  نامز  ات  ناتساب  نانوی  دهع  زا  رگیدکی  ضرع  رد  تعیبط ) ياروام  )

هفسلف زا  تقو  نامه  رد  وا  ناوریپ  ثروغاثیف و   » دوب يدام  هفسلف  رادفرط  دالیم  زا  لبق  مشـش  نرق  رد  یطلم  سلاط   » رگا میوگب : رتنشور 
زا لبق  مجنپ  نرق  لـیاوا  مشـش و  نرق  رخاوا  رد  تیلکاره )  ) سوطیلقره  » رگا دـندرکیم و  يرادـفرط  ًادـج  تعیبط ) يارواـم   ) کـیزیفاتم

رادـفرط سونافونیـسک   » رـصع نامه  رد  تشاد ، راهظا  ار  لوحت ) ساسا  رب  ینبم  يرگیداـم  ینعی   ) کـیتکیلاید مسیلاـیرتام  هفـسلف  دـالیم 
نرق رد  اهتسیمتا  بتکم  سیتارقمیذ و   » رگا هرخالاب  تسا ، هتـشاد  اههزرابم  دوخ  كرـشم  ناـنگمه  اـب  دوب و  تعیبط » يارواـم   » هفـسلف

. دنتشاد ياج  تعیبط  ياروام  هفسالف  فص  رد  سروغاسکنا   ، » سلقذابنا  » دننام زین  يربتعم  يامکح  دش ، رهاظ  مجنپ 
دیدرک هظحالم  هک  روط  نامه  و  تسا ، لیبق  نیا  زا  همه  هدیـسر  اـم  تسد  هب  هچنآ  ناتـساب  ناـنوی  هفـسالف  دـیاقع  تـالاح و  زا  هصـالخ 

! دنادیم نانوی  ندمت  طاطحنا  رصع  ار  رصع  نآ  رتکد  ياقآ  هکنآ  اب  دناهدرکیم  یگدنز  يدالیم  مجنپ  نرق  رد  يدام  هفسالف  زا  ياهدع 
راشتنا نییداـم  هچنآ  فـالخرب  هک  دـید  میهاوخ  ًادـعب  یلو  مینادـب  يداـم  ياـهبتکم  وریپ  ار  ناـگدربمان  هک  تسا  یتروص  رد  زین  اـهنیا 

ریاس دننام  ، ) میدربمان هعیبطلا  ءاروام  هفـسلف  ناوریپ  هلـسلس  رد  هک  يدارفا  رتشیب  هک  نانچمه  دناهدوبن ، يدام  ًاعقاو  مادـک  چـیه  دـنهدیم 
هک نویـضایر  لباقم  رد  « ) نویعیبط  » زین اهنآ  هب  یهاگ  تهج  نیا  زا  دناهتـشاد و  رظن  يدام ، راثآ  للع و  و  تعیبط ، ملاع  هب  یهلا ) هفـسالف 

یقرف يدام  هفـسالف  اهنآ و  نیب  اهيدام  زا  يرایـسب  هک  هدـش  ببـس  عوضوم  نیمه  دـیاش  دوشیم و  هتفگ  دنـشاب ) وا  ناوریپ  ثروغاثیف و 
. تسا یفاک  هابتشا  عفر  يارب  هعلاطم  یمک  یلو  دناهتشاذگن ،

! تسیسکرام يدام  رفن  کی  ینیبناهج  هجیتن  زا  يرصتخم  هنومن  دوب  نیا 
***

داصتقا عضو  لولعم  ار  یخیرات  یعامتجا و  تالوحت  هیلک  ینعی   ) قباس لصا  يوریپ  رثا  رد  هک  یحضاو  تاهابتشا  زا  يرگید  هنومن  کنیا 
: تسا هدش  يدام » لوصا  نافرع و   » هیرشن رد  ینارآ » رتکد   » صوصخب اهتسینومک  ریگنماد  نتسناد ) دیلوت  ياههاگتسد  و 

رّکفت زرط  یقیقح  تلع  یبوخ  هب  میناوتیم  میریگب  رظن  رد  ار  ملاع  هفـسالف  زا  مادک  ره  يدام  تیعقوم  طیحم و  عضو  رگا  دندقتعم  اهنآ 
بوخ اهنآ  يداصتقا  عضو  هک  دـناهتفای  شرورپ  ییاهطیحم  اـههداوناخ و  رد  هک  ییاـهنآ  ینعی  مینک - فشک  ار  ناـنآ  یفـسلف  هدـیقع  و 

اب دـناهدرک و  اـمن  وشن و  ریقف  ياـههداوناخ  رد  هک  یناـسک  سکع  رب  دناهتـشاد ، يرگیداـم )  ) مسیلاـیرتام هفـسلف  هب  لـیامت  ًاـمومع  هدوـب 
ینارآ رتکد  هتفگ  هب  و  هعیبطلا ) ءاروام   ) کـیزیفاتم هفـسلف  هب  لـیام  دـناهدوب ، ورهبور  اـهتیمورحم  يداـم و  رقف  يداـصتقا و  ياـهنارحب 

! دناهدوب نافرع »  » رادفرط

يدام عاضوا  بهذم و  www.Ghaemiyeh.comهطبار  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 223زکرم  هحفص 43 

http://www.ghaemiyeh.com


33 ص :
قیقحت یسررب و  ددصرد  ًاصخش  هدرکن و  افتکا  نانخس  نیا  ندینشب  اهنت  ناناوج  زا  یضعب  دننام  میـشابن و  يروابشوخ  مدآ  ام  رگا  یلو 

نیا يارب  ضقن  هدام  اهدص  نآ  تاحفص  اریز  تسا ، موکحم  اًلماک  تیرشب  خیرات  لباقم  رد  اعدا  نیا  هک  دیمهف  میهاوخ  يدوز  هب  مییآرب 
. دهدیم لیوحت  ام  هب  عوضوم 

ار نآ  باوبا  لوصف و  هدرک و  تسرد  دوخ  هاوـخلد  هب  یخیراـت  میراـچان  مینک  ظـفح  ار  روکذـم  لـصا  ّتیلک  میهاوـخب  رگا  تقیقح  رد 
لبق هک  ار  ناتساب  نانوی  هفسالف  تالاح  رگا  امش  درادن ، شزاس  اًلـصا  اعدا  نیا  اب  یلعف  خیرات  نیا  الا  و  میهد ، بیترت  شیوخ  لیم  قباطم 

رد هک  یناـسک  زا  يرایـسب  دـینیبیم  دـینک ، هعلاـطم  ار  ناـهج  دـیدج  هفـسالف  نیرّکفتم و  تشذگرـس  نـینچمه  دناهتـسیزیم ، دـالیم  زا 
سکع هب  هدـش و  مسیلایرتام »  » بتکم وریپ  دوخ  یفـسلف  شور  رد  دـناهدوب  یناشیرپ  رقف و  رهاظم  رظان  هتفای و  شرورپ  ریقف  ياـههداوناخ 

، دـناهدرک امن  وشن و  هدوب ، شخب  تیاـضر  بوخ و  یلیخ  نآ  يداـم  عضو  هک  ییاـهطیحم  رد  هک  فارـشا  نادـنمتورث و  زا  يداـیز  دارفا 
. دناهدوب مسیزیفاتم  ای  مسیلآ  هدیا  رادفرط 

هدـیقع هب  دوریم  رامـش  هب  سیتارقمیذ  تخـسرس  ناوریپ  زا  تسا و  هدوب  دالیم  زا  لبق  مراهچ  نرق  هفـسالف  زا  هک  روکیپا »  » ایروقیبا اًلثم :
بکرم مسج  دننام  مه  ار  حور  یتح  هتسنادیم و  يزجتی  يازجا ال  زا  بکرم  ینامـسج و  ّاًلک  ار  ملاع  تسا و  هدوب  فرـص  يدام  نییدام 

. دوشیم دوبان  یناف و  یلک  هب  گرم  زا  سپ  هک  تسا  هدوب  دقتعم  هتشادنپیم و  يدام  تارذ  زا 
یفرط زا  تشاد -! يزاس  مسلط  يریگنج و  لغـش  شردام  يرادبتکم و  لغـش  شردـپ  دوب - هتفای  شرورپ  يریقف  هداوناـخ  رد  هکنآ  اـب 

. تسا هدوب  يداصتقا  نارحب  نانوی و  ندمت  طاطحنا  رصع  ینارآ - رتکد  فارتعا  هب  وا ، رصع 
نیا اب  درم  نیا  هکنیا  رتبجع  مسیلایرتام ، هن  دشاب  هدوب  مسیلآ  هدـیا  رادـفرط  دـص  رد  دـص  یـصخش  نینچ  کی  دـیاب  قباس  نوناق  قباطم 
دراد ترهش  هماع  هاوفا  رد  هچنآ  فالخرب  تسا و  هدوب  انتعایب  هاج  لام و  هب  هقالعیب و  ینامسج  تاذل  تایدام و  هب  تبـسن  رّکفت ، زرط 

: سکعب یلو  تسا . هدوب  یعناق  ضاترم و  درم  هتفر  مه  يور 
ًاتبسن يداصتقا  يدام و  ثیح  زا  هک  ییاهطیحم  رد  دنوریم ، رامـش  هب  کیزیفاتم  هفـسلف  نارادفرط  نیرتگرزب  زا  هک  وطـسرا  نوطالفا و 

هک سب  نیمه  وطسرا  تیعقوم  نتخانش  يارب  دوب و  فارشا  هقبط  زا  هداز و  گرزب  اًلـصا  نوطالفا  دناهدرکیم ، یگدنز  تسا  هدوب  بوخ 
و داد ، وا  هب  قطنم  ملع  عارتخا  لباقم  رد  یباسحیب  زیاوج  ردنکـسا  دنـسیونیم  ًاصوصخم  تسا و  هدوب  فورعم  ردنکـسا »  » یبرم ملعم و 

. تشادیم ینازرا  وا  هب  تمحز  نیا  ساپ  هب  یتفگنه  غلبم  هلاس  ره 
اب تسا  هدوب  یصخش  تیکلام  ياغلا  نارادفرط  زا  ینامز  یفسلف ، رّکفت  زرط  نآ  اب  نوطالفا »  » هکنیا تسا  بجعت  بجوم  رتشیب  هک  يزیچ 

نیا يدـج  فلاخم  تسا  هدوب  دـننامه  وا  اب  ياهزادـنا  ات  يدام  طیحم  عضو  یفـسلف و  قاذـم  ثیح  زا  هک  وطـسرا »  » وا زربم  درگاش  هکنآ 
نیا اهيدام  مینادیمن  دنامب ! ظوفحم  مرتحم و  دوخ  ياج  رد  دیاب  یصخش  تیکلام  هک  تسا  هتـشاد  هدیقع  و  هتفریم ، رامـش  هب  عوضوم 

لیلعت  روطچ  ار  بلاطم 
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34 ص :
!؟ دننکیم

شاـعم تهج  زا  رمع  رخاوا  اـت  دوـب و  راـجت  نادـنمتورث و  زا  شردـپ  هکنیا  اـب  تسا ، يدـالیم  مهدزوـن  نرق  هفـسالف  زا  هـک  رواـهنپوش » »
! تسا هدوب  یطارفا  تسیلآهدیا  هفسالف  زا  یکی  دشن ، زین  دوخ  یملع  ماقم  زا  هدافتسا  هب  دنمزاین  یتح  تشادن و  راک  بسک و  هب  یجایتحا 

شردـپ هدوـب ، ریقف  يداـم  تهج  زا  ینعی  تسوا - لـباقم  هـطقن  رد  تـهج  ره  زا  لاـس 1712 ) دـّلوتم  « ) وسور كاژ  ناژ  ، » سکع هب  اـما 
يرد و هـب  رد  هـب  هـمه  ًاـبیرقت  شراـگزور  دــنک ، يرادــهاگن  ار  وا  تسناوـتن  اهدــمآ  شیپ  زا  ياهراـپ  رثا  رد  درکیم و  يزاـس  تعاـس 

انتعایب هماع ) روما   ) یلوا هفسلف  ثحابم  هب  تبـسن  تشاد  رارق  تعیبط  هب  قشع  يور  وا ، هفـسلف  ساسا  همه  نیا  اب  دش ؛ يرپس  ینامناخیب 
كردم تاذ  دوجو  هب  طقف  یناف ؟ ای  تسا  یقاب  سفن  و  ثداح ؟ ای  تسا  میدـق  ملاع  هک  میمهفب  میناوتیمن  ام  تفگیم  دوب  هدـیقعیب  و 

دندوب هتشاد  ررقم  ناشیشک  هک  ینید  بادآ  تیحیـسم و  اب  یلو  دوب ، دنمهدیقع  تسا  رثؤم  فرـصتم و  ملاع  روما  رد  هک  یمیکح  دیرم و 
. درکیم تفلاخم 

هب جایتحا  نودب  دوب و  دنمتورث  ًاتبـسن  هکنآ  اب  دوریم  رامـش  هب  دالیم  نرق 17  هفسالف  ریهاشم  زا  هک  دیدج  هفـسلف  سـسؤم  تراکد  هنر  »
هسنارف رد  شلاوما  هب  یگدیـسر  يارب  راکـشیپ  رفن  کی  دوب  دنله  رد  هک  عقوم  نآ  یتح  درکیم ، هرادا  ار  شدوخ  یگدنز  راک ، بسک و 

، رابدرب عناق و  تسرپادـخ ، دـحوم و  دوب  يدرم  درکیم  يرادـفرط  تعیبط  ياروام  کیزیفاتم و  هفـسلف  زا  لاح  نیع  رد  دوب ، هدرک  نییعت 
. دوب دنمهدیقع  زین  تیحیسم  لوصا  هب  تشاد و  يدایز  لیامت  يریگهشوگ  اوزنا و  هب  تشادیمن و  شوخ  نادنچ  ار  ترشاعم 

هار زا  ار  دوخ  یگدـنز  و  تشادـن ، یفیرعت  وا  يداـم  عـضو  هک  نیا  نیع  رد  تسا  يدـالیم  نرق 18  هفـسالف  زا  هک  وردـید »  » وا لباقم  رد 
هب شدامتعا  دوب ، هدش  انب  تعیبط  هب  قشع  يور  وسور »  » دـننام شاهفـسلف  ساسا  درکیم ، هرادا  یملع  تالاغتـشا  ریاس  فیلأت و  همجرت و 

داقتعا باب  رد  تسناد ! تسرپ » تعیبط   » ار وا  ناوتیم  دناهتفگ  وا  هرابرد  یضعب  هک  يروط  هب  دوب ، یعیبط  راثآ  هدهاشم  سح و  هبرجت و 
و دوشیم ، کش  دـیدرت و  مامـشتسا  یـضعب  زا  دراد و  عناص  هب  وا  داقتعا  رب  تلالد  یـضعب  هک  هدـش  لقن  وا  زا  یفلتخم  تاملک  عناـص  هب 

. دناهدرمش نیدحلم  زا  هدرک و  ریفکت  ار  وا  حیسم  نید  يایلوا  هک  دوب  تهج  نیمه  هب  تسا  هناخاتسگ  هدننز و  دنت و  رایسب  یضعب 
***

یگدنز عضو  هسیاقم  دیدج و  میدق و  هفسالف  زا  کی  کی  لاح  حرش  هب  منک و  زارد  تمسق  نیا  رد  ار  نخس  هتشر  مهاوخب  رگا  هصالخ 
منادیمن مشاـب ، هداد  تسدـب  يرـصتخم  هنومن  دوـب  نیا  روـظنم  دوـش » ذـغاک  نم  داـتفه  يوـنثم   » مزادرپـب ناشیفـسلف  رّکفت  زرط  اـب  اـهنآ 
دنناوـتیم هچ  یخیراـت  دـهاوش  نیا  لـباقم  رد  اـهتسینومک ) گرزب  ربـهر  مسیـسکرام و  هفـسلف  سـسؤم   ) سکراـم بـتکم  نادرگاـش 

نـشور كرادم  همه  نیا  زا  سپ  ایآ  دنراد !؟ يرگید  هار  قباس  لصا  زا  ندرک  رظن  فرـص  اطخ و  هابتـشا و  هب  فارتعا  زج  ایآ  دـنیوگب !؟
... !؟ دننک بلس  دیلوت » ياههاگتسد  داصتقا و  عضو   » زا ار  ندوب  للعلا  تلع  بصنم  دعب  هب  نیا  زا  هتفرگ و  سپ  ار  دوخ  راتفگ  دنرضاح 
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؟ ارچ منکیمن ...  رواب 

كرابم يور  هب  هتشاگنا و  هدیدن  ار  همه  دناهتشاد  يرگید  فده  هک  ییاجنآ  زا  اما  دناهدید  ار  یخیرات  دهاوش  نیا  زا  يرایـسب  اهنآ  اریز 
! دنروآیمن دوخ 

هدیبسچ و نآ  هب  یتسد  ود  یـصوصخم  تجاجل  اب  نآ  نارادفرط  منیبیم  منکیم و  دروخرب  قطنم  زا  رود  نانخـس  هنوگ  نیا  هب  یتقو  نم 
دوخ اب  قاچاق  توراب  يرادـقم  هک  دـتفایم  يدرم  نآ  تیاکح  هب  مدای  دـننک ، راکنا  ار  یخیرات  نشور  قیاقح  نآ  ظـفح  يارب  دنرـضاح 
شاف وا  زار  هرخالاب  دندرک ، يواکجنک  هب  عورش  و  هتفرگ ، ار  وا  فارطا  یـسرزاب  نیرومأم  دش  رهـش  هزاورد  دراو  یتقو  دوب ، هدرک  لمح 

هریز اهنیا  دینکیم ! هابتشا  نایاقآ  تفگ : هدرک  یسرزاب  نیرومأم  هب  ور  دهد ، رییغت  ار  دوخ  هفایق  ياهرذ  هکنیا  نودب  توراب  بحاص  دش ،
توراب اهنیا  تسیچ ؟ ساسا  یب  ياـهفرح  نیا  دـنتفگ : دوب ، هدـنام  زاـب  بجعت  زا  ناـشناهد  هک  یلاـح  رد  نیرومأـم  توراـب - هن  تسا ،

! تسا هریز  اهنیا  هک  تشاد  رارصا  درک و  لابند  ار  دوخ  فرح  زاب  توراب  بحاص  يرادن !؟ مشچ  رگم  تسا ،
تـسد ًاروف  ترواب  بحاص  مینزیم ، شتآ  ار  نآ  زا  يردـق  مینکیم و  ناحتما  ار  نآ  ام  يراد ، رارـصا  هک  الاح  تفگ  نیرومأـم  زا  یکی 

وا تسد  يور  یکچوک  شتآ  هدیـشک  بقع  ار  دوخ  نیرومأـم  زا  یکی  هَّللا ...  مسب  تفگ  تشادرب و  ار  نآ  زا  یفک  هدرک و  توراـب  ریز 
، تخوس شیاهوم  هدرک  تباصا  مه  توراب  بحاص  تروص  رـس و  هب  دش و  دـنلب  نامـسآ  فرط  هب  توراب  دود  هلعـش و  ناهگان  دراذـگ 
اب درک و  دایرف  داد و  هب  عورـش  انثا  نیمه  رد  ییاورپیب  لامک  اب  وا  یلو  داد ، تسد  وا  هب  يدیدش  هفرـس  و  دش ، وا  قلح  دراو  توراب  دود 

: تفگیم عطقم  فورح 
!! تسا هریز  متفگن ...  متفگن ... 
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! داصتقا زرط  بهذم و  هطبار 

ار بهذم »  » یتح یعامتجا  تاعوضوم  هیلک  حوریب  موهوم و  لصا  کی  قبط  سکرام   » ناوریپ هک  دش  مولعم  ًالامجا  هتـشذگ  نانخـس  زا 
ار بلطم  نیا  منادیم  مزال  منک  نایب  هدـیقع  نیا  نالطب  رب  يرتشیب  دـهاوش  هکنآ  زا  لبق  دـننادیم - دـیلوت  هاگتـسد  داصتقا و  عضو  دولوم 

نیا رد  ناـشیا  ییوگضقاـنت  اریز  دـنزاسیم ، طوبرم  مه  هب  ار  طوـبرم  ریغ  عوـضوم  ود  نیا  یبـیترت  هچ  اـب  تیعمج  نیا  هک  منک  حیرـشت 
: دهدیم کمک  ام  هب  دوصقم  هب  ندیسر  يارب  دنکیم و  رتناسآ  ام  رب  ار  راک  تمسق ،

: دنیوگیم یهاگ  - 1
نیا زا  تسا . هدوب  لکشتم  عامتجا  داجیا  زکرمت و  قیرط  نیرتهب  زا  یکی  دیحوت  یتسرپاتکی و  هبنج  نتـشاد  ظاحل  زا  بهاذم  زا  يرایـسب  »

اهروشک هکلب  کچوک  لیابق  فیاوط و  هک  هدرکیم  يوق  تیزکرم  کی  باجیا  تراجت  تفرـشیپ  داصتقا و  عضو  هک  یتاـقوا  نآ  رد  ور 
مالسا تیوسیع و  بهذم  دشیم ، رهاظ  بهاذم  هنوگ  نیا  درادرب ، نایم  زا  ار  کچوک ! نایادخ  ینعی  نیطالس »  » دزاس و طوبرم  مه  هب  ار 

«! تسا لیبق  نیا  زا  ود  ره 
نوچ اما  دـش  ادـیپ  تسدریز  موق  کـی  ناـیم  رد  تیوسیع  هک  دـنکیم  حیرـصت  يداـم » لوصا  ناـفرع و   » هیرـشن ناـمه  رد  ینارآ  رتکد  »
دوب اهيدوهی )  ) کچوک تلم  کی  يادـخ  هک  تیوسیع  يادـخ  دوب ، مور  گرزب  يروطارپما  لیکـشت  اهتموکح و  زکرمت  اب  فداـصم 

حیرـصت ناریا  تسینومک  ناربهر  زا  رگید  یـضعب  وا و  مالـسا ، دروم  رد  نینچمه  دش -! میدق  ندـمتم  يایند  یمومع  يادـخ  هدرک  یقرت 
طیحم يدام  عاضوا  دوب و  هدش  دایز  هطقن  نآ  رد  زکرمت ، تالیکـشت و  هب  جایتحا  ناتـسبرع ، تایدامو  داصتقا  یقرت  رثا  رد   » هک دـناهدرک 

«! تسویپ روهظ  هب  خیرات  نآ  رد  مالسا  بهذم  ور  نیا  زا  دومنیم  دشاب  دیحوت  ساسا  رب  ینبم  هک  یتالیکشت  کی  باجیا 
هب و  دشاب ، هتشاد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  گرزب  ربمغیپ  مالـسلا و  هیلع  حیـسم  روهظ  خیرات  تمـسق  رد  يرـصتخم  تاعالطا  سک  ره 

دهاوخ تفگش  رد  نانخس  نیا  ندینش  زا  ًاعطق  دشاب ، انشآ  مالسا  تیوسیع و  شیادیپ  نراقم  ياهنامز  رد  دوهی  بارعا و  یعامتجا  عضو 
ریس طخ  هدوب و  ملاع  رد  یگرزب  تالوحت  همشچرس  دوخ  نامز  رد  مادک  ره  هک  یخیرات  میظع  ياهشبنج  نینچ  کی  دنادیم  اریز  دش ،
للع نینچ  اب  تسین  نکمم  تسا  هدنام  یقاب  ایند  ندمتم  ياهتلم  رکف  رد  لاح  هب  ات  اهنآ  قیمع  تاریثأت  تسا و  هداد  یلک  رییغت  ار  خـیرات 

! دوش لیلعت  یتسپ  تسس و 
جرخ هب  هلصوح  ربص و  يردق  هتـشاذگ ، رانک  ار  هلجع  مرادیم  تسود  منادیم ؛ قح  بحاص  بجعت  نیا  رد  ار  امـش  هک  نیا  نیع  رد  نم 

ام دـندرک  تواضق  یحطـس  اهنآ  هک  هزادـنا  نامه  هب  قیقد  رظن  کی  اب  هاـگ  نآ  مهد  حرـش  ار  كردـمیب  يواـعد  نیا  تسرد  هک  دـیهد 
 ... مینک یسررب  اهنآ  فارطا  رد  هناقیمع 

: دننکیم حیرشت  هنوگ  نیا  طیحم  يداصتقا  عضو  اب  ار  نایدا  روهظ  طابترا  تیفیک  هدرک و  لودع  زین  لیلعت  نیا  زا  یهاگ  - 2
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ربجنر و هقبط  هب  تبسن  فارشا )  ) اهتارکوتـسیرا و  نیناوخ )  ) اهلادوئف يدعت  فاحجا و  ناگدرب و  لباقم  رد  نابابرا  لمع  تدش  راشف  »

هیام دـناوتب  هک  يراکفا  نآ  زا  نتفرگن  هجیتن  اهمایق و  نیا  تازاوم  هب  یلو  تسا ، هدـیدرگیم  يدـیدش  ياهمایق  ثعاـب  هچرگ  تسدریز ؛
!« دش رهاظ  دراد  یحور  ریدخت  رثا  هک  بهاذم »  » مک مک  هدرکیم و  ادیپ  عویش  عامتجا  نیب  رد  دشاب  مورحم  هدوت  يارب  رطاخ  یلست 

مان ًاقباس  هک  ياهیرـشن  رد  ینارآ »  ! » تسا نویفا  كایرت و  هلزنم  هب  هعماج  رد  بهذم  : » دسیونیم بهذـم  مزیلایـسوس و   » باتک رد  نینل  »
هدـیدیم دوخ  رد  ار  تیقفوم  دـیما  فیعـض  هقبط  و  هدرکیم ، ادـیپ  یقرت  داصتقا  تعنـص و  هک  ییاهروشک  رد  هشیمه  : » دـیوگیم میدرب 

ندـمت و طاطحنا  هک  تاقوا  نآ  یلو  هتـسشن ،! يرگيدام )  ) یتسیلایرتام راکفا  نآ  ياجب  هدـش و  هدـیچرب  ینافرع  یبهذـم و  راکفا  تسا 
«! ... تسا هتفرگ  دوخ  هب  يرتشیب  جاور  کیزیفاتم  هفسلف  بهاذم و  رازاب  هدش ، ریگرد  يداصتقا  نارحب 

تهج نیمه  هب  تسا و  هدرک  لاغشا  ار  هیرشن  نآ  زا  يددعتم  تاحفص  هک  تسا  يررکم  بلاطم  هتـشر  کی  هصالخ  عقاو  رد  نخـس  نیا 
لولعم وطـسرا  نوطالفا و  دهع  رد  ار  هعیبطلا ) ءاروام   ) کیزیفاتم هفـسالف  روهظ  ناتـساب و  نانوی  دـهعرد  ار  يدام  هفـسالف  روهظ  ینارآ  »

. دهدیم رارق  اعدم  نیا  دهاش  نآ  زا  ار  ناریسا  لابقتسا  تیوسیع و  روهظ  نینچمه  درادنپیم  عوضوم  نیمه 
هدننک رامثتـسا   » هقبط يدعت  راشف و  لباقم  رد  يرابدرب  ربص و  هب  ار  هدنوش  رامثتـسا  هقبط  یبهذم ، راکفا  نوچ  : » دنیوگیم مه  ینامز  - 3

! تسا هتفرگ  رارق  لابقتسا  دروم  هقبط  نیا  فرط  زا  هدرکیم ، توعد 
رامثتسا ار  نآ  فده  هتسناد و  يزاوژروب  عاجترا  تسد  تلآ  ار  یبهذم  تالیکشت  دیدج و  بهاذم  هیلک  مسیـسکرام ، : » دیوگیم نینل » »

«!! دنادیم رگراک  هقبط  قیمحت  و 
«! مسیلایرتام لوصا   » رب بهذم  شیادیپ  قیبطت  دروم  رد  اهتسینومک  اهتسیسکرام و  ضیقن  دض و  تایرظن  هصالخ  دوب  نیا 

! اوه ود  ماب و  کی 

چیه اب  اریز  تسا  راسمرـش  موکحم و  تیرـشب  خـیرات  لـباقم  رد  زیچ  ره  زا  شیب  نانخـس  نیا  ماـمت  دـش  هتفگ  ًاـقباس  هک  روطناـمه  هّتبلا 
لامک مه  اب  ضقانتم و  دوخ  هب  دوخ  اهلیلعت  نیا  مینیبیم  مینک  تقد  یمک  رگا  هتـشذگ  نیا  زا  درک - قیبطت  ار  اـهنآ  ناوتیمن  یخیراـت 

. تسا رتهیبش  زیچ  همه  زا  ضرغم  دارفا  راتفگ  هب  تقیقح  رد  دراد ، ار  تنیابم 
تالیکـشت هب  جایتحا  يداصتقا و  عاضوا  یقرت  ماگنه  ار  نآ  شیادیپ  هتـسناد و  تفرـشیپ  لماوع  زا  یکی  ار  بهاذم  زا  يرایـسب  اجکی  رد 

هب هتـسجرب  مدق  کی  دوخ  نامز  رد  بهاذم  نیا  هک  دننکیم  حیرـصت  و  دنروآیم ، لاثم  نآ  يارب  ار  تیوسیع  مالـسا و  دـننادیم و  يوق 
رامثتـسا  » هقبط تیقفوم  مدـع  يداصتقا و  ياهنارحب  دولوم  ار  یبهذـم  راکفا  نیمه  رگید  ياـج  رد  یلو  دـناهدوب ، لـماکت  یقرت و  يوس 

هـسوک زج  اهفرح  نیا  ایآ  دنروآیم ، لاثم  دهاش و  ار  تیوسیع  بهذـم  نامه  زاب  و  دـننادیم ، ناگدـننک » رامثتـسا   » لباقم رد  هدـنوش »
کی  نهب و  شیر 
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؟ دهدیم تسد  هب  يرگید  هجیتن  اوه  ود  ماب و 

( مالـسا يراصن و  دوهی و  بهذم  دننام   ) دناهتفای راشتنا  فلتخم  ماوقا  نایم  رد  نیمز  يور  رد  هک  ياهدمع  نایدا  بهاذم و  مینادیم  همه 
اقب و ملاع  ینعی  گرم ، زا  سپ  ناهج  رگید و  يارس  تیناحور و  تلیضف و  قالخا و  هب  هجوت  تسخن : دناهتشاد - رظن  یساسا  لصا  ود  هب 
، نآ رد  یناگدنز  زرط  ناهج و  نیا  هب  هجوت  رگید : و  ملاع ، نآ  رد  اهنآ  دب  کین و  جیاتن  روهظ  لامعا و  هیلک  یناگیاب  هب  داقتعا  تیدبا و 
هک نآرق  ًاصوصخم  یبهذـم  ياهباتک  تسا - مزـال  اـهنآ  هرادا  مظن و  يارب  هک  ینیناوق  عضو  و  رگیدـکی ، هب  اـهناسنا  طـباور  تیفیک  و 

. دنکیم حیرشت  ياهتسیاش  روط  هب  ار  تمسق  ود  نیا  تساهنآ  نیرتلماک 
زا زگره  تیونعم ) تلیـضف و  يوس  هب  نانآ  قوس  و  ینید ، تامیلعت  رـشن  هلیـسو  هب  دارفا  طباور  میکحت  ینعی   ) لصا ود  نیا  تسا  یهیدب 

زور و دنـشاب و  لّوا  لصا  هجوتم  لاس  کی  زور و  کی  هک  هدوبن  نانچ  و  هدوب ، ناربمایپ  ینابیتشپ  دروم  مه  اب  ود  ره  و  دناهدوبن ، ادج  مه 
دارفا طباور  رگید  نامز  دنهد و  نادیواج  یگدنز  هب  داقتعا  تایونعم و  هب  قوس  ار  مدرم  نامز  کی  دنزادرپب - مود  لصا  هب  رگید  لاس  ای 

. هدشیم هدیشاپ  اهبلق  نیمزرس  رد  نامز  کی  رد  عوضوم  ود  نیا  رذب  هکلب  دنزاس  مکحم  مه  هب  ار 
کی طقف  دیاب  مه  نآ  دناهدش  رهاظ  ییاهنامز  هچ  رد  اهنآ  دوش  لاؤس  رگا  سپ  دنرادن ، رتشیب  تیـصاخ  کی  بهاذـم  نایدا و  نیاربانب ،

. دشاب هتشاد  باوج 
نتخاس نشور  زج  دننکیم  نایدا  روهظ  يارب  يدیدج  ریـسفت  زور  ره  دوخ  یقطنمان  لوصا  يور  هک  یفابلایخ  دارفا  نآ  تروص  نیا  رد 

! داد دنهاوخن  ماجنا  يرگید  راک  دوخ  ینادرگرس 
متـس ملظ و  ربارب  رد  يرابدرب  ربص و  هب  ار  مدرم  دیاهتـسب  ارتفا  ًادمع  ای  دـیاهدرک و  لایخ  امـش  هک  روطنامه  یبهذـم  تاروتـسد  ًاعقاو  رگا 
هقبط عفن  هب  دصرد  دص  تهج  نیا  زا  و  درمـشیم ! ریذپانبانتجا  یمتح و  ردق  اضق و  ءزج  ار  اهنیا  دنکیم و  راداو  هدـننک  رامثتـسا  هقبط 

-!؟ تسا هدشیم  لابقتـسا  فیعـض  هقبط  فرط  زا  راب  نیلّوا  يارب  هراومه  یبهذم  راکفا  دییوگیم  ارچ  سپ  دوشیم  مامت  هدننک  رامثتـسا 
هیلع هزرابم  فیعـض و  تاقبط  ندـش  لکـشتم  هلیـسو  بهاذـم  روهظ  رگا  و  تسا ؛ هدرکیم  لابقتـسا  نآ  زا  ادـتبا  دـنمورین  هقبط  دـییوگب 

!؟ دینادیم يرادهیامرس  هعماج  عفانم  ظفاح  ار  نآ  روطچ  سپ  هدوب  ناراد  هیامرس 
زا ار  اهنآ  تسه  هک  روط  ره  دناهتـشاد  رظن  رد  و  هدوب ، دوخ  ناوریپ  لافغا  نانخـس  نیا  ناگدنیوگ  هدمع  روظنم  نوچ  منکیم  روصت  نم 

نودـب و  هدرواین ، لمع  هب  دوخ  ياههتفگ  نوماریپ  رد  لمأت  تقد و  ردـق  نآ  دـننک ، رتکـیدزن  دوخ  دـصاقم  هب  رود و  یبهذـم  تاـمیلعت 
. دناهتفگ دناهتسناوت  هچنآ  دنسرب  تسرد  ار  اهنآ  باسح  هکنآ 

هب هک  هدیـسر  نآ  عقوم  تسا  ضقانتم  هزادـنا  هچ  ات  دـناهدرک  نایب  نایدا  روهظ  يارب  ّتیعمج  نیا  هک  یتالیلعت  نیا  دـش  مولعم  هک  نونکا 
. دوش یگدیسر  هناگادج  کی  ره  باسح 

***
هک دش  هجوتم  داتفا - دوب  هدش  بصن  راوید  يور  وا  پچ  فرط  رد  هک  یتعاس  هب  شمشچ  هاگان  دیسر  اجنیا  هب  دومحم  نانخس  هک  نیمه 

یلبق  ینیبشیپ  نودب  وا  هسلج  هک  دیمهف  هدنامن - یقاب  « 9  » تعاس هب  رتشیب  هقیقد  دنچ 
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درک و عطق  ار  دوخ  نانخـس  هلـصافالب  تسا ، هدرک  لاغـشا  مه  ار  وا  يرورـض  ياهراک  تقو  زا  یتدـم  هدیـشک و  لوط  تعاـس  هس  بیرق 

 ... دش ایهم  ندش  جراخ  يارب 
ترـسم و تلاح  هنوگچ  منادیمن  نم  میوگیم - کیربت  عیـسو  تاعالطا  راشرـس و  شوه  نیا  هب  ار  امـش  دـیاب  یتسار  ینابرهـش - رـسفا 

سح دوخ  رد  اًلعف  هچنآ  اب  متـشاد  امـش  هب  تبـسن  اًلبق  هک  یتبحم  دـینک  رواب  مهد - حرـش  داد  تسد  نم  يارب  هسلج  نیا  رد  هک  یطاسبنا 
زا تسا  مأوت  یصوصخم  يدنمـشوه  اب  هک  قطنم  تردق  تاعالطا و  هنوگ  نیا  تقو  نآ  اریز  تسین - هسیاقم  لباق  هجو  چیه  هب  منکیم ،

اهیتخبدب یلصا  همشچرس  هک  منک  اعدا  مناوتیم  تأرج  لامک  اب  دندوب  ناوارف  امـش  لثم  ام  ناناوج  نایم  رد  شاک  يا  مدوب ، هدیدن  امش 
. تسا هناروکروک  دیلقت  یعالطامک و  ام  زورما  یمسج  یحور و  ناوارف  ياهجنر  و 

دوخ يدازآ  تیلم و  دندشیمن و  اهنآ  يدایا  ناگناگیب و  تسد  تلآ  هاگچیه  دنتشادیم  رب  مدق  يرتشیب  هعلاطم  تقد و  اب  ام  ناناوج  رگا 
هب زور  طلغ ، ياهتیبرت  و  یگنهرف ، ياـههمانرب  صقاون  رثا  رد  هک  سوسفا  دـنتخادنایمن ، هرطاـخم  هب  ار  دوخ  نطومه  دارفا  اـهنویلیم  و 

ریثأت عاضوا  نیا  تازاوم  هب  ًاعقاو  دوشیم ، رتزیگنافسا  نانآ  یقـالخا  عضو  هدـمآ و  رتنییاـپ  اـم  ناـناوج  زا  يرایـسب  راـکفا  حطـس  زور 
حالصا هب  حیحص  هشقن  کی  اب  و  دوشن ، عوضوم  نیا  يارب  یـساسا  رکف  يدوز  هب  رگا  و  ددرگیم ، رتشیب  نانآ  راکفا  رد  مومـسم  تاغیلبت 

دوخ تسد  زا  هفالک  رس  هک  دیـسر  دهاوخ  ییاج  هب  راک  هدش و  یعطق  سأی  هب  لدب  حالـصا  دیما  هک  درذگیمن  يزیچ  دنزادرپن  گنهرف 
. میشاب هدوب  يراوگان  كاندرد و  ثداوح  دهاش  روآرثأت و  ياههنحص  رظان  دیاب  هاگ  نآ  دوریم ، ردب  مه  نانآ 

مادـک ره  اب  ماهدرک ، دزـشوگ  نشور  لیالد  دـهاوش و  رکذ  اب  ار  عوضوم  نیا  ماهتفرگ و  سامت  یگنهرف  لاجر  رثؤم و  دارفا  اـب  ررکم  نم 
لاح نیا  اب  هک  تسا  نیا  رد  بجعت  یلو  تسا  رتعلطم  عاضوا  یبارخ  زا  هکلب  تسادـص  مه  نم  اب  مه  وا  منیبیم  موشیم  تبحـص  فرط 
هکلب دنتـسین ، تاحالـصا  ناهاوخ  ًاعقاو  دـنیوگیم  غورد  ًابلاغ  منکیم  نامگ  دوشیمن - هدـید  داـسف  هشیر  نتخادـنارب  يارب  یتبثم  لـمع 
هجوتم دوخ  هب  ار  یمومع  راـکفا  گـنهرف  عضو  یبارخ  زورما  نوچ  تسه  هک  يزیچ  دـننکیم ، هدافتـسا  جرم  جره و  عضو  نیا  زا  دـیاش 

، ار مدرم  ياسآ  لیـس  تالمح  تاضارتعا و  تسد  زا  تاجن  يارب  هار  نیرتهب  تخادـنا ، نآ  رب  هدرپ  ناوتب  هک  تسین  مه  يروط  هتخاـس و 
! دننک دنلب  دزد  يآ  دزد  يآ  دایرف  دنوش و  ادص  مه  اهنآ  اب  زین  دوخ  هک  دننادیم  نیا 

هک دنهدیم  جرخ  هب  لمع  تدش  تنوشخ و  يردق  هب  و  ندرک ، عطق  ار  اهسفن  ینعی  هزین !  رس   » ینعی حالصا  دننکیم  لایخ  مه  یـضعب 
هرابود بشما  دیداد  هدعو  هک  روطنامه  میراودیما  مدش - محازم  دیـشخبب ...  دنزاسیم ! رتخسار  دوخ  دساف  دـیاقع  رد  ار  فرحنم  دارفا 

نیا ندینـش  هب  نم  دیهاوخب  امـش  هزادنا  ره  دیـشاب  نئمطم  دییامرف ، نایب  ًاحورـشم  ار  دوخ  تشذگرـس  هیقب  و  دینک ، داش  دوخ  رادیدب  ارم 
شیپ رد  تسا  نکمم  هک  ییاهرطخ  زا  امـش  تاجن  يارب  هکنانچمه  منکیم ، يرامـش  هقیقد  بشما  راظتنا  رد  مدـنمهقالع و  بلاطم  هنوگ 

یلو تسا  گنت  یلیخ  مه  ناتتقو  منادیم  منک ، تمحازم  نیا  زا  شیب  مرادیمن  تسود  هچرگ  درک - مهاوخ  ار  شـشوک  رثکادـح  دـشاب 
هابتشا  یساسا  تلع  دشاب  هک  مه  هقیقد  دنچ  نمض  هسلج ، نیا  نایاپ  رد  مراد  لیم 
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نامگ یلو  تخاس  نشور  نم  يارب  ار  یمهبم  تاکن  هچرگ  دیداد  هک  یتاحیـضوت  اریز  دینک  نایب  روبزم  لصا  دروم  رد  ار  اهتسیلایرتام 

. دشابن یفاک  نانآ  هابتشا  یلصا  تلع  هب  ندرب  یپ  يارب  منکیم 
ناتدوخ امـش  منکیم  ضرع  امـش  هب  بلطم  کی  اجنیا  رد  نم  رایـسب ، مه  فرح  تسا  رایـسب  تقو  دینکن  هلجع  ناورـس  بانج  دومحم -

! تسا مسیلایرتام »  » یشکدوخ راحتنا و  هب  عجار  نآ  دینک و  باسح  ار  شاهیقب 
***

! مسیلایرتام راحتنا 

روگ دوخ ؛ تسد  هب  شدوخ  هک  تسا  نیا  دـنکیم ، دـیدهت  یتسین  انف و  هب  ار  نآ  هداتفا و  یفـسلف  شور  نیا  ناـج  هب  هک  ییـالب  نیرتدـب 
(. دینک تقد  ! ) تسا هدرک  مهارف  دشاب ، هتشاد  هجوت  هکنآ  نودب  ار ، دوخ  يدوبان  لیاسو  هدنک و  ار  شیوخ 

یعامتجا تالوحت  مامت  هصالخو  صاخشا ، تاداعو  تایحور  یتح  یملع  ياهيروئت  یفـسلف و  راکفا  هیلک  قطنم ، نیا  قباطم  یتقو  اریز 
کی لوصحم  هک  مه  مسیلاـیرتام »  » هفـسلف دـیاب  مینادـب ، دـیلوت  ياههاگتـسد  زرط  يداـصتقا و  عضو  يداـم و  طـیحم  دولوم  ار  يرکف ، و 

نآ رگا  هک  يروط  هب  دـشاب - ینیعم  يداـم  طیارـش  يداـصتقا و  تیفیک  طـیحم و  عضو  دولوم  دوخ  هبون  هب  تسا ؛ یفـسلف  صاـخ  بتکم 
. دومنیم رییغت  ًاعطق  مه  رکف  زرط  نیا  درکیم  رییغت  طیارش 

، روکذـم لصا  قبط  هدرک ، شوارت  نیلاتـسا  نینل - سلگنا - سکراـم -  » دـننام بتکم  نیا  نادرگاـش  زغم  زا  هک  يراـکفا  میوگب : رتهداـس 
! تسا هتشاداو  هدیقع  نیا  لوبق  هب  ًاربج  هداد و  رارق  دوخ  يرهق  ریثأت  تحت  ار  ناشیا  هک  تساهنآ  یگدنز  طیحم  عضو  هدییاز 

ملاع تادوجوم  طباور  فشک  و  یـسانشناهج »  » ساسا تفریذـپ و  قلطم  یعقاو  هیرظن  کی  ناونع  هب  ار  نآ  ناوتیم  روطچ  لاـح  نیا  اـب 
؟ داد رارق 

: میزاسیم مّلسم  ار  نانآ  تیموکحم  هاتوک  لاؤس  کی  اب  ام  منک : ضرع  رتحضاو  زاب 
ود زا  یکی  لاؤس  نیا  ریخ !؟ ای  دراد  تیمومع  تسا  یـصوصخم  يداصتقا  يداـم و  طیارـش  طـیحم و  لولعم  زیچ  همه  هک  لـصا  نیا  اـیآ 

یفـسلف و یلک  تاـیرظن  فـص  زا  دـیاب  هشیمه  يارب  سپ  درادـن  تیموـمع  تسین و  یلک  لـصا  نـیا  دـنیوگب  رگا  درادـن ، رتـشیب  باوـج 
! ددرگ نفد  یشومارف  ربق  رد  دوش و  جراخ  یسانشناهج 

یگمه ینعی  دوب - دـهاوخ  نآ  لومـشم  همه ، همه و  ناشراکفا  هفـسلف و  ناشبتکم و  اـهنآ و  دوخ  سپ  تسا  یمومع  یلک و  ًاـعقاو  رگا  و 
هک يدودحم  رایسب  طیحم  هب  دهدیم و  تسد  زا  مّلسم  روط  هب  ار  دوخ  شزرا  زاب  تروص  نیا  رد  تسا ، یصاخ  طیارـش  طیحم و  هدییاز 

مـسیلایرتام هفـسلف  لاح  ره  رد  و  دـنکیم ، ادـیپ  صاصتخا  تسا ، هدرک  هطاـحا  ار  نآ  وس  همه  زا  رگید  طیارـش  یناـکم و  یناـمز و  دویق 
موـمع یعقاو  ریـسفت  لـیلعت و  هدـهع  زا  دـناوتب  هک  يرگید  هفـسلف  يارب  ار  لـحم  هـتفگ و  كرت  ار  دوـخ  یفـسلف  تیعقوـم  تـسا  روـبجم 

! دراذگ زاب  دیآ  رب  نوگانوگ ، ياهطیحم  تادوجوم و 
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تهج الب  دنرادن و  یهجوت  ًادبا  دوخ  راکفا  دوخ و  هب  اما  دـننادیم ، طیحم  هدـییاز  ار  زیچ  همه  نایاقآ  نیا  تسا ! کحـضم  یلیخ  یتسار 

! دننادیم انثتسم  دناهتخاس ، ناشدوخ  هک  یلک  نوناق  نیا  دیق  زا  ار  دوخ 
هدراذـگ و یـسرک  دـنرادن ) لوبق  ار  نآ  اًلـصا  هک  یطیحم  نامه   ) هدام طیحم  زا  جراخ  رد  ینعی  حاورا ، ملاع  زا  ياهشوگ  رد  هکنیا  لـثم 

! دننکیم تواضق  هعلاطم و  هدام ، ناهج  عاضوا  هرابرد  دنریگ ) رارق  دوخ  طیحم  ریثأت  تحت  هکنیا  نودب   ) قلطم روطب  هنادازآ و 
لوحت و تسد  یتح  هک  هدام  قفا  زا  جراـخ  تسا  یطیحم  رد  امـش  ياـهتواضق  نیا  یتسار  رگا  هک  مینک  یلاـح  اـهنآ  هب  میهاوخیم  اـم 
هب ناتدوخ  قطنم  اب  ار  امـش  الا  و  دـیهد ، رد  نت  تعیبط  ياروام  هفـسلف  لوبق  هب  دـیاب  راچان  سپ  دوشیمن ، زارد  نآ  يوس  هب  کـیتکیلاید 

زگره ات  مینکیم ، ینادـنز  نآ  زا  ياهشوگ  رد  نیعم ، دـیلوت  زرط  صوصخم و  طـیحم  ياـهریجنز  اـب  میناـشکیم و  ریغتم  هداـم  ملاـع  رعق 
، دینک تموکح  تیرـشب  خیرات  هیلک  رب  هرخالاب  و  فلتخم ، ياهطیحم  رب  روانهپ ، ناهج  رب  هدـش و  جراخ  دوخ  کچوک  طیحم  زا  دـیناوتن 

. مینک نفد  ماهوا  ناتسربق  رد  هدیشک ، نوریب  امش  زغم  زا  ار  یقطنم  ریغ  هیرظن  نآ  قطنم ، نیا  اب  میهاوخیم  ام 
دوخ ياپ  هب  يربصیب  هلجع و  اب  هک  تسا  یهار  نامه  ماجنارـس  نیا  یلو  دـیوش  راتفرگ  یتسبنب  نینچ  لـثم  رد  دـیدرکیمن  رواـب  دـیاش 

! دیاهدومیپ
! مسیلایرتام راحتنا  تشذگرس  دوب  نیا 

. دش جراخ  ینابرهش  رسفا  لزنمزا  هدرک و  یظفاحادخ  هلمج  نیا  متخ  زا  سپ  دومحم 
***

! دیچیپ اج  همه  هلولگ  ریفص 

نآ هک  نآ  صوصخ  هب  دزادرپب ، يرگید  رکف  هب  دومحم  هک  دادیمن  هزاجا  دوب  هدـمآ  ناـیم  هب  ینابرهـش  رـسفا  لزنم  رد  هک  یبلاـطم  رکف 
شراکفا دولوم  هب  دراد ، هقالع  شدـنزرف  هب  هک  روطنامه  ناسنا  يرآ  دوب . مه  روط  نیمه  و  تسنادیم - شدوخ  راکفا  هجیتن  ار  بلاـطم 

نآ اریز  تسا - هدرکن  هغلابم  درادیم  تسود  شدنزرف  زا  شیب  ار  دوخ  يرکف  جیاتن  ناسنا  دیوگب  یـسک  رگا  هکلب  تسا - دـنمهقالع  زین 
. وا مسج  دولوم  نیا  تسوا و  حور  هدییاز 

. دوب ناور  شیومع  هناختراجت  فرط  هب  رطاخ  نانیمطا  اب  تشادیم و  رب  مدق  هنادازآ 
هدرک و بلج  دوخ  هب  ار  وا  هجوت  دادیم ؛ ناشن  ار  دومحم  درکیم و  هراشا  هتـسهآ  يرگید  هب  یکی  هک  زومرم  ناوج  ود  هفایق  انثا  نیا  رد 
یسررب و شخبتذل  هنحـص  دش و  هدیچیپ  وا  رکف  ولج  زا  یعامتجا  یفـسلف و  یملع و  ثحابم  راموط  تخیر - مه  رد  ار  شراکفا  هتـشر 

. دیدرگ رهاظ  ياهدننک  تحاران  هنحص  نآ  ياج  هب  تفر و  رانک  شرظن  شیپ  زا  قیاقح ، فشک  رد  روغ 
دیـسر شرظن  هب  درک . ییامندوخ  شربارب  رد  نینوخ  لاگنچ  اب  گرم  هفایق  دـش و  دـیدجت  وا  زغم  هب  هرابود  رورت  لتق و  هب  طوبرم  راـکفا 

نیمه  مه  یتسار  تسا - عوقو  فرش  رد  دناهدرک  وا  هب  تبسن  هک  يدیدهت  هک 
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 ... دوب روط 

دنرادن یتین  ءوس  نم  هرابرد  رگا  دروخیم - اهراک  هنوگ  نیا  هب  مه  اهنآ  لکیه  تخیر و  دنشابن ، نآ  ماجنا  رومأم  ناوج  ود  نیا  اجک  زا  »
هیاس لثم  هچ  يارب  و  دـسریم !؟ رظن  هب  يداع  ریغ  روط  نیا  نانآ  تاـکرح  ارچ  داد -؟ ناـشن  وا  هب  ارم  درک و  هراـشا  يرگید  هب  یکی  ارچ 

! دنراد رس  رد  یلایخ  هکنیا  لثم  دنرادیم !؟ رب  مدق  نم  لابند 
ماهتفایرد ار  عوضوم  نم  هک  دنمهفن  اهنآ  منک  یعـس  دیاب  یلو  منک  کیدزن  سیلپ  زکارم  زا  یکی  هب  ار  دوخ  مرادرب و  رتعیرـس  ار  اهمدـق 

«. دنروآرد ياپ  زا  ارم  هاگهانپ  هب  ندیسر  زا  لبق  تسا  نکمم  اریز 
ناوتیمن ًاعقاو  دادیم : یلـست  نخـس  نیا  هب  ار  دوخ  زین  یهاگ  دوب  هتفرگ  نایم  رد  ار  وا  زغم  یتشک  یناـشورخ  جاوما  نوچمه  راـکفا  نیا 

دیاب ناملسم  مناملسم  نم  مریگب !؟ یعطق  هجیتن  یلایخ  همدقم  کی  زا  یحطـس  دارفا  دننام  نم ، ارچ  دنراد ، يدصق  ءوس  رفن  ود  نیا  تفگ 
- درک كرت  تسا  ناملـسم  درف  ره  تباث  هفیظو  هک  ینظ  نسح  ناوتیمن  تاراشا  تاکرح و  نیا  اب  دشاب ، نیبشوخ  دارفا  هیلک  هب  تبـسن 

تـسینومک بزح  ناگتـسباو  زا  هکنیا  ضرف  هب  ماهدرک و  شومارف  ناشمان  دـننام  ار  اهنآ  هفایق  نم  دنـشابن و  نم  ناتـسود  اهنآ  هک  اجک  زا 
رادفرط نانآ  تسا !؟ اهنآ  هدـیقع  فالخرب  یـصخش  رورت  هن  رگم  دنـشاب ؛ هتـشاد  نم  ندـیناسرت  باعرا و  زج  يرظن  تسین  مولعم  دنـشاب 

فده هک  یلعف  میژر  رییغت  يارب  دنکیم -؟ اود  ار  اهنآ  درد  مادک  نم  دننام  مه  نآ  رفن  کی  نتشک  دنتسه ، یعمج  هتسد  نینوخ  بالقنا 
... ؟ دراد يرثا  هچ  نم  نتشک  تسا  اهنآ 

ات اهور  هدایپ  تشاد - یملاع  دوخ  يارب  مرگرـس و  شدوخ  راک  هب  سک  ره  دوب ، لاجنج  راج و  زا  رپ  غولـش و  هشیمه  دننام  نابایخ  عضو 
يرصتخم هیامرس  اب  يراکیب  طرف  زا  کی  ره  درکیم ، گنت  نیرباع  رب  ار  هار  دوب و  هدش  رپ  اهشورف  تسد  گنراگنر  سانجا  زا  فصن ،

ار دوخ  سنج  یفلتخم  ياهگنهآ  دایرف و  داد و  اب  هدرک و  مهارف  هزاغم ، کی  عضو  هب  ات  دوب  رتهیبش  ناکدوک  هچیزاب  هب  هک  یتالیکـشت 
تمحز و نارازه  نان  همقل  کـی  لیـصحت  يارب  هک  شورف  باروج  درمریپ  نآ  تاـکرح  فیعـض و  يادـص  ًاـصوصخم  دـندومنیم  غیلبت 

. دوب یندید  دیشکیم ، یتخبدب 
ای ریجنز و  ياههقلح  دـننام  هک  متـسیس  نیرخآ  ياهلیبموتا  زا  ینالوط  فص  کی  اهشورف  تسد  فص  اب  يزاوم  ینعی  نابایخ  رانک  رد 
ود نیا  نیب  یلو  دوبن  هلـصاف  رتم  کی  زا  شیب  فص  ود  نیا  نایم  هچرگا  دـشیم - هدـید  دـندوب ، هدـیبسچ  مه  رـس  تشپ  راطق  ياهنگاو 

! دوب هار  گنسرف  نارازه  یناگدنز  مسق 
ینازوس هآ  تخادنایم و  اهلیبموتا  فص  هب  يراب  ترسح  هاگن  درکیم  ادیپ  دوخ  نیگنـس  راک  زا  یتغارف  هراچیب  شورف  تسد  تقو  ره 

زاب ار  لیبموتا  برد  ّربکت ، توخن و  رازه  اب  هک  اـهراوس  نیـشام  تاـکرح  دیـشکیم ، لد  زا  درکیم  تیاـکح  وا  ینورد  یتحاراـن  زا  هک 
دنتـسین یتاقبط  هلـصاف  نیا  ندرک  مک  هب  رـضاح  هک  ـالاح  شاـک  يا  دزیم - شتآ  ار  وا  رتشیب  دـندادیم  هیکت  مرن  ياـهشلاب  رب  هدرک و 

! دنتشادن مه  رهاظت  همه  نیا  لقاال 
دوخ ماقتنا ! زور  کی  دیما  هب  یلو  دشیم ، جنـشت  راچد  دوخ  راب  تکالف  یگدنز  اب  نآ  هسیاقم  عاضوا و  نیا  هدـهاشم  رثا  رد  وا  باصعا 

لیبموتا اما  دـندرکیم ، تقد  اهنآ  تاکرح  تاـییزج  رد  یتح  دـندیدیم و  بوخ  ار  اـهراوس  لـیبموتا  اـهشورف  تسد  دادیم ، یلـست  ار 
نیا  عضو  ًادبا  دنتشاد  یملاس  مشچ  ًارهاظ  هک  نیا  اب  اهراوس 
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! دننیبب دنتسناوتیمن  ار  اههراچیب 

سک ره  ـالا  دـنمهفن و  ار  قیاـقح  دـندوب  هتفرگ  میمـصت  هکنیا  اـی  دوب  هتخادـنا  اـهنآ  مشچ  رب  یمیخـض  هدرپ  رورغ  توـخن و  راـبغ  يرآ 
! دنک كرد  ار  نآ  میخو  بقاوع  تسناوتیم  کچوک  هرظنم  نیا  هعلاطم  زا  تشاد  یلقع  روعش و  نیرتمک 

رب ار  فلخان  دنزرف  نیا  نیعم  عقوم  رد  دنارورپیم و  دوخ  لد  رد  ار  مسینومک »  » هفطن يراد » هیامرـس   » میژر دـندقتعم  اهتسینومک  يرآ 
نآ لیلد  يدوز  هب  و  تسا ، طلغ  تلادع ، لوصا  يور  حیحص و  يرادهیامرس  میژر  کی  هرابرد  هچرگا  نخـس  نیا  هّتبلا  دراذگیم ، نیمز 

! تسا تقیقح  هب  نورقم  دصرد  دص  زورما  يرادهیامرس  نیا  هرابرد  یلو  دینش  دیهاوخ  دومحم  نابز  زا  ار 
ناـفوط نوچمه  هک  تسا  یلعف  ناراد  هیامرـس  شور  نیمه  هدرک ، هجاوم  مسینوـمک  رطخ  اـب  ار  اـیند  زورما  هک  يزیچ  مییوـگب : رتحـضاو 

روک و ار  ناششوگ  مشچ و  توهش ، زآ و  صرح و  هک  دنتسه  اهنیا  دزاسیم - کیدزن  بالقنا  بادرگ  فرط  هب  ار  یتشک  نیا  يدیدش 
رتکیدزن رطخ  زکرم  هب  ار  دوخ  زور  هب  زور  و  بالقنا ، بادرگ  فوخم  هناهد  هن  دننیبیم و  ار  رکیپ  هوک  جاوما  بیهم  هفایق  هن  هدومن  رک 

عـضو نیا  ایآ  دراد ؟ تقباطم  یبهذم  یلقع و  نوناق  مادک  اب  ام  ناراد  هیامرـس  یلعف  عضو  ایآ  هد ، فاصنا  زین  هدـنناوخ  يا  وت  دـنزاسیم .
؟ درک يرادهاگن  ار  نآ  ناوتیم  یتمیق  چیه  اب  ایآ  تسا ؟ ماود  لباق 

یتاقبط كانرطخ  هلصاف  نیا  هدومن و  حالصا  ار  يرادهیامرـس  یلعف  عضو  ای  مینک : باختنا  ار  هار  ود  زا  یکی  میروبجم  ام  تروص  ره  رد 
رس و نودب  هکنیا  ای  و  مییامن ، لمحت  ار  شخبتاجن  يوراد  نیا  یخلت  و  مینک ، مک  هدش  دیلوت  اهیـشکقح  اهیتلادعیب و  رثا  رد  هک  ار 

 ... میوش میلست  مسینومک  ربارب  رد  اجیب ، تمحز  ادص و 
 .... تسا یلطعم  بابسا  نیا  رب  دیاز 

تداهـش هب  تسا و  تاـناویح  هکلب  رـشب ، دارفا  يرطف  یـصخش ، تیکلاـم  تسا ، رازیب  یتلادـعیب  ملظ و  زا  ًاـعبط  سک  ره  دیـشاب  نئمطم 
نانآ یندـب  دادعتـسا  يرکف و  يورین  اب  میقتـسم  بسانت  هک  دارفا  تمحز  تیلاعف و  هجیتن  و  تسوا ، دوخ  لاـم  سک  ره  جـنرتسد  نادـجو 

. دشابیم اهنآ  دوخ  لام  دراد ،
تلادع و قح و  زا  راک  دش  یـصاخ  هقبط  قلط  کلم  اههناهب  ماسقا  عاونا و  هب  ناگراچیب  قوقح  تشذگ و  دـح  زا  اهیتلادـعیب  رگا  یلو 

. دسریم ماقتنا  هزیرغ  کیرحت  دنت و  تاساسحا  هب  تبون  درذگیم و  نادجو 
. تسا یلعف  يرادهیامرس  هدییاز  مسینومک »  » هک درک  فارتعا  دیاب  نیاربانب 

***
همادا دوخ  راکفا  اب  تشادیم و  رب  مدق  تعرس  اب  دشاب  هتشاد  نابایخ  عضو  هب  یهجوت  هکنآ  نودب  دومحم  میوشن ...  رود  ناتساد  لصا  زا 

اج همه  هلوـلگ  ریفـص  تفر و  بقع  هب  مولباراـپ  هشاـم  درکیم ، يریگهناـشن  ناوـج  ود  نآ  زا  یکی  تسد  لاـح ، نـیمه  نراـقم  دادیم -
. دیچیپ

. تفرگ رارق  شورفباوج  كولفم  درمریپ  نامه  هنیس  رد  دومحم  هناش  يور  زا  درک و  اطخ  ریت  تقد ، همه  نآ  اب  یلو 
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درمریپ نامه  يادـص  هب  تهابـش  هک  یفیعـض  هلان  اـهنت  دوب  هتفرگ  ارف  ار  ناـبایخ  ماـمت  يروآبعر  زیگنامغ و  توکـس  هظحل  دـنچ  يارب 

ادـیپ ماود  عضو  نیا  یلو  تسکـشیم ، مهرد  ار  توکـس  نیا  دوب  دـنلب  هیرگ  هب  وا  يولهپ  رد  هک  شلاـسدرخ  كرتخد  يادـص  تشاد و 
توس اهسیلپ  دـندروآیم ، موجه  هثداح  لـحم  فرط  هب  لیـس  دـننام  مدرم  جاوفا  دـش - نآ  نیـشناج  یبیجع  يوهاـیه  يدوز  هب  درکن و 

. دندیودیم دوب ، هدش  دنلب  اجنآ  زا  توراب  دود  هک  ياهطقن  فرط  هب  دندزیم و 
شتـسد زا  رایتخا  هک  دـش  رثأتم  ياهزادـنا  هب  دیـشکیم  هلاـن  دـیطلغیم و  دوخ  نوخ  رد  هک  درمریپ  زیگنافسا  عضو  هدـهاشم  زا  دومحم 

! داتفا نیمز  رب  شوهیب  تفر و  نوریب 
درکیم نامسناپ  ار  وا  رس  تسد و  ناراتسرپ  زا  یکی  هک  یلاح  رد  دومن ؛ هدهاشم  ناتسرامیب  باوختخت  يور  ار  دوخ  دمآ  شوه  هب  یتقو 

يرظن شیومع  هرهچ  رب  دـمآرد و  شدرگ  هب  وا  زاب  همین  ياهمشچ  هک  نیمه  دوب - هتـسشن  وا  رـس  يالاب  یکانهودـنا  هفایق  اـب  شیومع  و 
رـسپ هلـصافالب  تسب ، شقن  شیاهبل  رب  یـصوصخم  مسبت  دش و  ریزارـس  شیومع  درز  ياههنوگ  زا  يداش  ياهکشا  رایتخایب  تخادـنا 

. درک زاغآ  نخس  وا  يرادلد  هب  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  ردارب 
دایز تمحز  اب  شنابز  هک  ینامز  نیلّوا  رد  دادیم - خساپ  ار  وا  نانخـس  مشچ  تاکرح  اب  اهنت  دنزب ، فرح  تسناوتیمن  زونه  دومحم  اما 

: دوب نیا  شلاؤس  داتفا  شدرگ  هب 
هچب تسا ... !؟ هدنز  زونه  ایآ  دمآ ... ؟ شرـسب  هچ  تفرگ  رارق  هلولگ  فده  هک  شورف  تسد  درمریپ  نآ  دـیراد  ربخ  امـش  ایآ  ناجومع !

؟ دش هچ  وهایه  نآ  رد  شکچوک 
: تفگ وا  خساپ  رد  ار  هلمج  نیا  درکیم  نیسحت  دیجمت و  یتسود  عون  سح  نیا  زا  دوخ  بلق  رد  هک  یلاح  رد  دومحم  يومع 

 ... دربیم تمالس  هب  ناج  هَّللاءاشنا  تسین - يربخ 
نیمز رثا  رد  شتـسد  رـس و  مخز  دـیمهف  هرخـالاب  دـناهدرک ؟ نامـسناپ  ار  مرـس  تسد و  ارچ  دـناهدروآ - ناتـسرامیب  هب  ارم  ارچ  دومحم -

. تسا هدوب  یشوهیب  ماگنه  یناهگان  ندروخ 
هثداح نایرج  زا  ناورـس  بانج  تفگ : دـش و  قاطا  دراو  هلجع  اب  ناراتـسرپ  زا  یکی  هک  دوب  هتـشذگن  بش  زا  مین  تعاس و  کـی  زا  شیب 

ینادنخ هفایق  اب  ینابرهـش  رـسفا  نامه  ینعی  وا  تسود  هک  دوب  هدیـسرن  نایاپ  هب  وا  تبحـص  زونه  دنیآیم ، امـش  ندید  يارب  هدش و  علطم 
. دش دراو 

!! منکیم ضرع  کیربت  مالس ... 
مأوت زیمآراکنا  ماهفتسا  عون  کی  اب  هک  وا  ینابصع  هفایق  یلو  تفگن  ینخـس  هچرگ  تفر ؛ ورف  بجعت  رد  عقومیب  کیربت  نیا  زا  دومحم 

. درکیم ریسفت  ار  وا  ینورد  تلاح  دوب 
: تفگ تسکش و  مهرد  ار  وا  توکس  ینابرهش - رسفا 

ات نابغاب   » دناهتفگ ناینیشیپ  هک  دیاهدینشن  رگم  وراد - يرهز  ره  تسا و  شون  یشین  ره  تقیقح  قح و  هار  رد  درادن ، بجعت  زیزع ! ياقآ 
ودنک زا  دنکن  لمحت  ار  روبنز  شین  دنزگ  ات  دنیچن و  لگ  دربن  راخ  نایم  رد  تسد 
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هویـش سّدقم  ياهفده  هب  لین  يارب  دیادش ، تامحز و  لمحت  هشیمه  اریز  دیـشابن  نارگن  اهدـمآ  شیپ  هنوگنیا  زا  زگره  دریگن » لسع 

. تسا هدوب  ناهج  گرزب  نادرمدار 
رگید نآ  و  دش ، ریگتسد  ًاروف  یکی  دندوب  هدرک  دصق  ءوس  امش  هب  تبـسن  هک  يرفن  ود  نآ  هک  مهدب  امـش  هب  زین  ار  يداش  مایپ  نیا  ًانمض 

ات میتسه ، اهنآ  هدـنورپ  لیمکت  لوغـشم  دنتـسه و  ینادـنز  ود  ره  اًلعف  و  داـتفا ، یماـظتنا  ياوق  گـنچ  هب  يدوز  هب  یلو  درک  رارف  هچ  رگا 
دنتـسه هدوت  بزح  ياضعا  زا  ود  ره  دـندرک  رارقا  ییوجزاـب  رد  زورما  هک  يروط  هب  دـشکیم و  اـجک  هب  حورجم  درمریپ  نآ  راـک  مینیبب 

! دراد مه  یشکوقاچ  هقباس  اهنآ  زا  یکی  مولعم  رارق  زا  دراد و  مان  گنشوه »  » يرگید و  نیسح »  » یکی
لاس هدزاود  زا  سپ  ینعی  تالیـصحت  همتاخ  زا  سپ  : » هک تشاد  راهظا  گنـشوه  مدرک  لاؤس  بزح  رد  اهنآ  ندـش  لخاد  تلع  زا  یتقو 
یتح مدرک و  هعجارم  گنهرف  ترازو  هب  هبترم  نیدـنچ  مدرکن  ادـیپ  يراک  مدز  رد  نآ  رد و  نیا  هب  مدرک و  ـالقت  هچ  ره  تمحز  جـنر و 
فص هب  مدش  روبجم  تبقاع  دیشخبن ، يدوس  مه  نآ  مدش ، رضاح  دشاب  تاهد  رد  ول  ییادتبا و  مود  لّوا و  ياهسالک  يراگزومآ  يارب 

رس و مناوتب  هار  نیا  زا  دیاش  مدنویپب ، تسا  همه  يارب  راک  نان و   » نانآ راعش  دننکیم و  مورحم  هقبط  زا  يرادفرط  راهظا  هک  یتّیعمج  نآ 
نیا اـب  هک  تسا  يروـط  نم  یگداوناـخ  تیبرت  اریز  متـسین ، دـنمهقالع  مارم  نیا  هب  ًاـبلق  هکنیا  اـب  مهد ، دوـخ  یگدـنز  عـضو  هب  یتروـص 

. تسا هدرک  تیبرت  قالخا  نیمه  اب  زین  ارم  دوب و  شیدناکین  تسرپادخ و  يدرم  مردپ  درادن - شزاس  ًادبا  اهفرح 
دنرایـسب بزح  دارفا  نایم  رد  وا  ریظن  هک  تشادیم  راهظا  يو  مراذگ ، مدـق  هار  نیا  رد  هک  هدرک  روبجم  ارم  یناگدـنز  عضو  منک  هچ  اما 

. دناهتسویپ بزح  فوفص  هب  يراکیب  درد  زا  همه  هک 
: تفگ روکذم  لاؤس  خساپ  رد  فسأت  راهظا  اب  همه  نیسح » »

فص رد  ًارهق  دراداو ، یلغش  هب  ای  دتـسرفب و  هسردم  هب  ارم  هک  متـشادن  يرگید  تسرپرـس  مداد و  تسد  زا  ار  مردام  ردپ و  یکچوک  رد 
هب هناتخبـشوخ  دیامنیم - هیـصوت  شور  نیا  كرت  هب  دنکیم و  تمالم  ارم  هشیمه  منادـجو  هک  مدوب  هجوتم  اما  متفرگ  رارق  درگلو  دارفا 

تمالم و زا  هدوسآ و  رطاخ  يردـق  مدـش ، راک  هب  لوغـشم  يراشفرجآ  ياـههناخراک  زا  یکی  رد  نایانـشآ  زا  یکی  کـمک  ییاـمنهار و 
. مشاب هتشاد  ياهنادنمتفارش  یگدنز  کی  هشیمه  يارب  مناوتیم  عضو  نآ  اب  مدرکیم  لایخ  متفای  ییاهر  نادجو  شنزرس 

: تفگ هتخاس و  بطاخم  ار  نارگراک  شدوخ  هب  صوصخم  هفایق  نشخ و  يادص  اب  هناخراک  بحاص  زور  کی  هنافسأتم  یلو 
تاعاس رب  تعاس  دعب 2  هب  نیا  زا  تسا  مزال  تسین ، هفرـص  هب  نورقم  ام  يارب  یلعف  عضو  هوالع  هب  و  هدش ، دایز  ام  راک  اهزور  نیا  نوچ 
هکنانچ دنیاین و  ادرف  نیمه  زا  دنتسین  یـضار  عضو  نیا  هب  هک  یناسک  دشاب  هتـشاد  رتدایز  دزم  عقوت  یـسک  هک  نآ  نودب  دوش  هدوزفا  راک 

!! منکیم شنوریب  کتک  اب  دنک  یلاخ  راک  ریز  زا  هناش  یسک 
زا ياهدع  نم و  دندش - تکاس  ًاروف  امرفراک  تشز  کیکر و  ياهفرح  ندینش  اب  یلو  دننک  ضارتعا  دنتـساوخیم  نارگراک  زا  یـضعب 

يزکرم  رتفد  رد  زور  نامه  زا  مینک و  هزرابم  نیگنن  عضو  نآ  اب  هک  میتفرگ  میمصت  اقفر 
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دیاب هچ  یلو  تسا  تلادـع  قح و  فالخرب  هناملاظ و  بزح  نیا  لوصا  هک  ممهفیم  مرادـن  داوس  هکنیا  اب  نم  میدرک - یـسیونمان  بزح 

!! داد متس  ملظ و  اب  دیاب  ار  نایوگروز  ناراکمتس و  باوج  درک 
: تفگ نخس  نیا  لقن  زا  سپ  ینابرهش  رسفا 

نارادهیامرس هناملاظ  راتفر  یلو  دنتسرپادخ  سانش و  قح  ًاترطف  مدرم  هک  مداتفا  امش  ياههتفگ  دای  هب  رفن  ود  نیا  تاراهظا  ندینـش  زا  دعب 
دنتـشاد و لقع  ياهرذ  شاک  يا  دـیازفایم ، اهیـضاران  هدـع  رب  زور  هب  زور  هتخاـس و  فرحنم  يرطف  هداـج  زا  ار  اـهنآ  هک  تسا  یطارفا 

 ... تاهیه اما  دندیدیم ! دوخ  مشچ  هب  ار  نآ  میخو  بقاوع 
هـسلج مدرکیم  روصت  هکلب  میایب ، ناتـسرامیب  نیا  رد  بشما  مدرکیمن  رکف  زگره  نم  درک  ینیبشیپ  ار  هدنیآ  ثداوح  ناوتیمن  ًاتقیقح 
هلابند رد  رگید  هلمج  دنچ  اج  نیمه  تسا  نکمم  دشاب  دعاسم  امـش  لاح  رگا  یلو  داد ، مهاوخ  لیکـشت  لزنم  رد  ار  نامدوخ  یـصوصخ 

. منکیم هدافتسا  ًادج  دینک ، نایب  دوخ  تشذگ  رس  هیقب  حبص و  بلاطم 
شتـسود هقالع  تدش  هک  ییاجنآ  زا  یلو  دوبن  لاکـشا  زا  یلاخ  تلاسک  لاح  نآ  اب  دومحم  يارب  عوضوم  نیا  نوماریپ  رد  ثحب  هچرگا 

نخس هتشر  هدرک و  تقفاوم  وا  داهنشیپ  اب  درکیم  درد  تاعوضوم  نیا  يارب  مه  شرس  هشیمه  دومن و  هدهاشم  اهتبحص  هنوگنیا  هب  ار 
: درک زاغآ  اجنیا  زا  ار 

هب عورـش  زا  لبق  تسا  مزال  دنام  مامتان  مدرک  بهذـم »  » هرابرد اهتسینومک  دـیاقع  نوماریپ  رد  هک  یـضیارع  حبـص  زورما  هکنیا  هب  رظن 
نایب مالسا   » هرابرد ار  نانآ  هیرظن  دهد  هزاجا  ملاح  رگا  نونکا  مناسر . نایاپ  هب  راصتخا  تاعارم  اب  ار  عوضوم  نیا  دوخ  تشذگرس  حرش 
هتشاد يرتشیب  هجوت  تمسق  نیا  هب  مراد  انمت  مزاسیم - نشور  ار  اهنآ  تاهابتشا  خیرات  تواضق  لیلد و  قطنم و  زا  دادمتـسا  اب  منکیم و 

: دیشاب
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!؟ تسا يدام  هدیدپ  کی  مالسا  ایآ 

هراشا

لوصا رب  ار  يرشب  عماوج  تیفیک  راکفا و  زرط  یتح  ناهج  ثداوح  هیلک  دننکیم  شـشوک  هتـسویپ  اهتسینومک  ینعی  سکرام »  » ناوریپ
. دنیامن لیلعت  ریسفت و  طیحم  تایداصتقا  عضو  هار  زا  ار  اهنآ  ناکمالا  یتح  دننک و  قیبطت  يرگیدام )  ) مسیلایرتام

، يدام للع  هلسلس  کی  تمحز ، رازه  اب  دناهدروخرب  یمالـسا  قیمع  ندمت  شیادیپ  مالـسا و  روهظ   » يانعم هب  هک  یماگنه  تهج  نیا  زا 
تحار جـنرغب  هلأـسم  نیا  تسد  زا  دوـخ  لاـیخ  هب  دـناهدرک و  رکذ  نآ  يارب  تـسا ، ناـیامن  نآ  ياـج  هـمه  زا  یناوتاـن  زجع و  راـثآ  هـک 

! دناهدوشگ زین  ار  زار  نیا  شناد ! ملع و  هجنپرس  اب  و  دناهدش ،
دناهدوب و ربخیب  ناهج ، رسارس  رد  نآ  تاریثأت  مالسا و  تامیلعت  حور  تقیقح و  زا  ای  نایاقآ  نیا  هک  دننادیم  یبوخ  هب  عالطا  لها  یلو 

میظع لوحت  نیا  اب  ناتسبرع  يدام  عضو  يردق  هب  اریز  دناهتـشادن - یتسرد  عالطا  مالـسا  روهظ  رـصاعم  يایند  عضو  برع و  خیرات  زا  ای 
: منک ضرع  رتهداس  دینابسچ ، مه  هب  ار  ود  نآ  ناوتیمن  ینایب  قطنم و  چیه  اب  هک  تسا  طوبرمان 

هدراهچ زا  سپ  زین  نونکا  تفرگ و  ارف  ار  زور  نآ  ندـمتم  ناهج  رـسارس  نآ  رادهنماد  قیمع و  راثآ  هک  یمیظع  شبنج  نینچ  کی  قیبطت 
قرـش برغ و  نیخروم  نیرتهتـسجرب  قیدـصت  هب  هدرک و  ظفح  ینویلیم  گرزب 600  ّتیعمج  کـی  بولق  قاـمعا  رد  ار  دوخ  ذوـفن  نرق ؛
طیحم  ) هّکم تایداصتقا  عضو  رب  یمیظع  شبنج  نینچ  کی  قیبطت  دراد ، داـی  هب  تیرـشب  خـیرات  هک  تسا  یتـالوحت  نیرتگرزب  زا  یکی 

ياهلاس رد  هک  يدـیدش  هزرل  نیمز  دـهاوخب  یـسک  ًاضرف  هک  تسابیزان  هزادـنا  نامه  هب  زاجح  نیمزرـس  مامت  ای  و  مالـسا ) يامن  وشن و 
! دنادب اجنآ  لزانم  زا  یکی  رد  یبوچ  رالات  کی  ندش  بارخ  لولعم  داتفا  قافتا  نآ  فارطا  دهشم و  رد  ریخا 

هابتشا طاقن  نآ  زا  سپ  هدرک  لقن  تمسق  نیا  رد  ار  ناشیا  نانخس  هصالخ  زیچ  ره  زا  لبق  مهاوخیم  هزاجا  امـش  زا  ترذعم  لامک  اب  اذل 
: اهنآ هدیقع  هب  منک ؛ نشور  ار  نانآ 

نمی توم و  رضح  نامع و  سراف و  جیلخ  دنس و  زا  هک  یلفاوق  تسا -! هدوب  ملاع  یتراجت  مهم  لزانم  زا  یکی  هّکم  مالـسا  روهظ  زا  لبق  »
هجیتن رد  و  دندمآ ، راک  يورهشیپ  تراجت  فارشا  زا  هقبط  کی  مک  مک  دندرکیم ! روبع  رهش  نیا  زا  دندشیم  هناور  تاماش  هرـصب و  هب 

دروخ و مه  هب  اجنآ  یتراجت  عضو  مور  ناریا و  ياهگنج  زورب  رثا  رد  دش ، رادیب  تراجت  رما  تفرـشیپ  يارب  بارعا  یبلطزکرمت »  » سح
. دش داسک  اهرازاب 

«. دنداد رارق  یتخس  راشف و  تحت  ار  فیعض  هقبط  دندرک و  يراوخابر  هب  عورش  هّکم  نارادهیامرس 
ینعی هناگ  هس  تاهج  نیا  عومجم  تخادنا ، دـیدج  ياهنیمزرـس  یـضارا و  لیـصحت  رکف  هب  ار  اهنآ  برع  لیابق  دایدزا  رگید ، فرط  زا  »

زا رفن  کی  تسد  هب  درک و  باجیا  ار  مالـسا  شیادـیپ  هزاـت ، ياـهنیمز  ندروآ  تسدـب  هّکم ، ناراوخاـبر  اـب  هزراـبم  یبلطزکرمت ؛ سح 
«! .. دش یلمع  هَّللادبع  نب  دمحم  مان  هب  هّکم  یلاها 
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و ایند »  » هلجم ياههرامـش  دـننام  هدوت ، بزح  تایرـشن  رد  هک  مسیـسکرام ! ینیب  ناهج  رظن  زا  مالـسا  روهظ  يدام  للع  هصـالخ  دوب  نیا  »

«. تسا هدش  جرد  زین  نوسفا » رحس و  نانابهگن   » هچباتک رد  دایز  مک و  نودب  نآ  نیع  هدش و  حیرصت  نآ  هب  مدرم »  » هلجم
! اسر قطنم  نیا  رب  نیرفآ  دنخبل - اب  ینابرهش  رسفا 

هدنب ضیارع  هب  سپس  دییامن  تقد  نآ  هجیتن  همدقم و  رد  دینک و  رکف  لیلعت  ریـسفت و  نیا  فارطا  رد  رگید  رابکی  مدنمـشهاوخ  دومحم -
. دینک شوگ 

: نانآ هدیقع  هب  هک  میریگیم  هجیتن  نینچ  دناهتفگ  مالسا  روهظ  للع  هرابرد  دش ) رکذ  هک  یکرادم  قبط   ) کلسم نیا  نارادفرط  هچنآ  زا 
میقتسم روط  هب  هک  تسا  یصوصخم  يداصتقا  تالوحت  دولوم  يرـشب ، ياهيژولوئدیا  اهمارم و  هیلک  هکلب  نایدا  ریاس  دننام  مالـسا  نید 

یملاع نانچ  ًاساسا  ینعی  درادن - یحو  تعیبط و  ياروام  ناهج  هب  یطابترا  نیرتکچوک  ًالوصا  هدوب و  رثؤم  نآ  داجیا  رد  میقتسم  ریغ  ای 
رارق يدام  للع  نیمه  هریاد  رد  دیاب  تسین  تسه و  هچ  ره  دشاب ، هتشادن  ای  دشاب  هتـشاد  یطابترا  نآ  اب  دهاوخب  هک  درادن  یجراخ  دوجو 

! دریگ
رد ار  لاس 1781 » سرام   18  » يرگراک بالقنا  دـیلوت ، ياههاگتـسد  لماکت  داصتقا و  عضو  رییغت  هک  يروط  نامه  رتحـضاو : ترابع  هب 

تسینومک هیسور  ییایراتلورپ  بالقنا  دومن و  دیلوت  ناتـسهل  رد  لاس 1856  رد  ار  يوکارک »  » یتسینومک بالقنا  تخاس و  اپرب  سیراـپ 
! درک داجیا  برعلا  ةریزج  هبش  ناتسبرع و  نیمزرس  رد  ار  یمالسا  تضهن  ینامز  روط  نیمه  دروآ ، دوجوب  لاس 1917  رد  ار 

گنر بآ و  تایئزج و  رد  فالتخا  هکلب  درادـن ، یلوصا  فالتخا  یمالـسا  تضهن  اب  هدربماـن  ياـهبالقنا  تسینومک ، رفن  کـی  رظن  زا 
. تسا بلطم 

هیلع هک  دـندوب  نارگراک  ینعی  ایراتلورپ  هقبط  طقف  بالقنا  گرزب  ياهخرچ  هدـننادرگ  رادـمچرپ و  دـش ، رکذ  هک  ییاهبالقنا  رد  اًـلثم 
. دندش بولغم  ناتسهل ) يوکارک  دننام   ) یضعب رد  و  هیسور ) بالقنا  دننام   ) حتاف دراوم  زا  ياهراپ  رد  دندرک ، مایق  اهاوژروب 

تیزکرم داجیا  ظاحل  زا  مالسا  شیادیپ  اریز  دنتشاد -! تکرش  ود  ره  فیعض  رگراک  هقبط  راد و  هیامرـس  هقبط  یمالـسا  تضهن  رد  یلو 
بیجع شزیچ  همه  نوچ  یمالـسا  تضهن  تسا  لهـس  دوب ...  ارقف  عفن  هب  هّکم  ناراوخابر  اب  هزرابم  رظن  زا  و  راجت ، هقبط  عفن  هب  یتراـجت 

!؟ دراد یبیع  هچ  دشاب ، هتشاد  زین  ار  اوه  ود  ماب و  کی  نیا  دیراذگب  تسا 
هللا یلص  مالـسا  ربمغیپ  دصاقم  نینچمه  ّتیلهاج و  نامز  رد  بارعا  عضو  مالـسا و  روهظ  هرابرد  یتاعالطا  شیب  مک و  هک  روکذم  رـسفا 

نانخس دوب  رظتنم  دوب  هدش  بجعت  راچد  تاملک  نیا  ندینش  زا  دیدیمن ، راگزاس  ًادبا  تالیلعت ، هنوگ  نیا  هب  ار  اهنآ  تشاد و  هلآ  هیلع و 
: تفگ دیود و  دومحم  ياهفرح  نایم  رد  درواین ، تقاط  هرخالاب  دنک  تبحص  هب  عورش  دوش و  مامت  دومحم 

زا رود  ياهینیچ  هفسلف  هنوگنیا  دشاب  عالطا  مک  مه  ردق  ره  درف  کی  هک  درک  رواب  ناوتیم  روطچ  اقآ ؟
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؟ دشاب هتشاد  تقیقح 

زا دوخ  ياههمانزور  رد  و  دـننزیم ، نید  مالـسا و  زا  مد  یبزح  تایرـشن  زا  ياهراپ  رد  مسینومک  نارادـفرط  مینیبیم  اـم  هتـشذگ ، نیا  زا 
زا یـضعب  راتفر  لامعا و  یتح  دنروآیم ، لاثم  دهاش و  دوخ  عفن  هب  نآ  زا  و  دـنناریم ، نخـس  مالـسلا  هیلع  یلع  ياههتفگ  نآرق و  تایآ 

. دننکیم ریسفت  دوخ  قاذم  قباطم  يرافغ  رذوبا  دننام  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمغیپ  صاخ  نارای 
لیبـق نیا  رد  زگره  دیـشاب  هتـشاد  هجوـت  اًـلماک  منکیم  ضرع  هک  ياهتکن  نیا  هب  رگا  یلو  دـینکن  رواـب  دـیراد  قـح  امـش  هّتبلا  دوـمحم -

. دش دیهاوخن  بجعت  راچد  تاعوضوم 
ره فارطا  رد  دـشاب و  دازآ  وا  نابز  ملق و  رکف و  هک  دـیوگب  نخـس  تسرد  و  دـسیونب ، تسرد  دـنک ، رکف  تسرد  دـناوتیم  یتقو  ناسنا 

. دنک هعلاطم  یفاک  هزادنا  هب  یعوضوم 
زا ياهرذ  دشابن  رضاح  تمیق  چیه  هب  هک  دهد  جرخ  هب  بصعت  نانچ  یملسم  ریغ  لوصا  هب  تبسن  ای  دنیبن و  ار  ایاضق  بناوج  مامت  رگا  اما 

تراـبع هب  دزیرب و  تسا  هدرک  هـیهت  اًـلبق  هـک  حوریب  ياـهبلاق  نـیا  رد  دونـشیم  دـنیبیم و  ار  هـچ  ره  دـنکیم  یعـس  دـنک  یطخت  نآ 
عبات تقیقح  اریز  دـش - دـهاوخن  نیا  زا  رتهب  نآ  هجیتن  و  دـنک ، ریـسفت  مسیلاـیرتام  لوصا  قیرط  زا  ًاـمتح  ار  قیاـقح  تسا  دـیقم  رتیملع !

. میشاب تقیقح  وریپ  عبات و  دیاب  هک  مییام  تسین  ام  ياههتساوخ  راکفا و 
قیاقح دنیبب - دوبک  مه  ار  فرب  هدننز  دیفـس و  گنر  نآ  هک  تسین  بجعت  ياج  چـیه  تسا  هدز  مشچ  هب  یگنر  دوبک  کنیع  هک  یـسک 

. دنناوخیم ام  شوگ  رد  ار  هنارت  نیا  هراومه  اسر  يادص  اب  ملاع 
! ددرگ دنمهرهب  تقیقح  يازفا  حور  میسن  زا  امش  زغم  ات  دینک  هشیدنا  دازآ  و  دیشاب ، دازآ 

هک امش  لاثما  يارب  ًاصوصخ  تسین ، بجعت  ياج  چیه  مه  نآ  یبهذم  روما  هب  تبـسن  اهتسینومک  زا  یـضعب  تقفاوم  راهظا  هب  عجار  اما 
. دیاهدید رایسب  دوخ  یناگدنز  تدم  لوط  رد  ار  نآ  ریاظن 

اهنآ دنتـسین ، نادرگور  دوـش  ماـمت  ناـنآ  عـفن  هب  هک  یمادـقا  چـیه  زا  دوـخ  دوـصقم  هـب  لـین  يارب  دارفا  هنوـگنیا  هـک  تـسا  مّلـسم  اریز 
لّـسوتم زیچ  همه  هب  لـیلد  نیمه  هب  دـنیامنب و  دوخ  دـصقم  تفرـشیپ  يارب  ار  هدافتـسا  رثکاّدـح  ياهثداـح  ره  مـالک و  ره  زا  دـنهاوخیم 

. دشاب دهاوخیم  هک  هار  ره  شهار  دنهاوخیم  ار  ناشروظنم  نانآ  دنوشیم 
کی ای  هداس و  درمریپ  کی  یلو  داد  بیرف  مسیلایرتام  بتکم  یملع  هبملق و  ظاـفلا  اـب  ناوتیم  ار  هدرک  لیـصحت  رکف  نشور  ناوج  کـی 
تایآ دیاب  وا  يارب  درادن -! ار  یملع  بلاطم  لمحت  تقاط  وا  اریز  تخادـنا  ماد  هب  اهفرح  نیا  اب  ناوتیمن  ار  یتاساسحا  رادـنید  رگراک 

ره دندلب - بوخ  ار  ناشـسرد  اهنآ  ناورـس  بانج  دروآرد . سابل  نیا  هب  ار  بلطم  نامه  دـناوخ و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نانخـس  نآرق و 
! دریگب رظن  رد  زین  ار  ناکم  نامز و  تایضتقم  دیاب  مهف  زیچ  مدآ  دراد ! باسح  يراک 

یتایرشن نآ  رد  طقف  اهیبیرف  ماوع  لیلد  نیمه  هب  ینابرهش ) رـسفا  دومحم و  هدنخ  ! ... ) دراد یماقم  هتکن  ره  ییاج و  نخـس  ره  هصالخ :
رثکا هب  نم  تسا ، یلاخ  اههلوقم  نیا  زا  ًامومع  دراد  یملع  هبنج  حالطصا  هب  هک  ییاهنآ  الا  دراد و  یتاغیلبت  هبنج  ًافرـص  هک  دوشیم  هدید 

ار مادک  ره  مراد ، یسرتسد  نانآ  یملع  ياههتشون 
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50 ص :
نیا امـش و  نیا  دوشیمن ...  تفای  اهنآ  رد  يرگید  زیچ  نآ  ریاظن  مدرک و  ضرع  لّوا  رد  هچنآ  زج  مراذـگیم  امـش  راـیتخا  رد  دـیهاوخب 

. نانآ ياههیرشن 
يرـصتخم حرـش  مهاوخیم  هزاجا  امـش  زا  اذـل  دـشاب  یقطنم  ساسا  يور  یعوضوم  ره  رد  نم  تاداـقتنا  متـسه  دـیقم  نوچ  لاـح  ره  هب 

عضو هک  دینک  ادیپ  نانیمطا  ات  منک ؛ نایب  مالسا ، روهظ  عقوم  رد  هّکم ، نیمزرس  صوصخ  هب  ناتسبرع  يداصتقا  ییایفارغج و  عضو  هرابرد 
. دنک ریسفت  ار  عوضوم  نیا  دناوتیمن  هجو  چیه  هب  مسیلایرتام  لوصا  و  هتشادن ، مالسا »  » شیادیپ اب  یبسانت  نیرتکچوک  هطقن  نیا  يدام 

***

برع هریزج  هبش  ییایفارغج  عضو  - 1

هراشا

ًابیرقت ینعی  تسا - عبرم  رتمولیک  نویلیم »  3  » رب غلاب  نآ  تحاسم  عومجم  هک  هدش  لیکشت  یگرزب  هریزج  هبش  زا  ناتسبرع  روانهپ  نیمزرس 
! تسا سیوس  تحاسم  ربارب  ایلاتیا و 80  تحاسم  ربارب   10 هسنارف ، تحاسم  ربارب   6 ناریا ، ربارب  ود 

هب برغم  بناـج  زا  و  ناـمع ، ياـیرد  هب  بونج  فرط  زا  و  سراـف ، جـیلخ  هب  قرـشم  تمـس  زا  و  برع ، قارع  ماـش و  هب  لامـش  فرط  زا 
هک یفلع  بآیب و  نازوس  ناتـسگیر  عیـسو و  يارحـص  لّوا  هدش ، لیکـشت  تمـسق  ود  زا  هریزج  هبـش  نیا  دوشیم - یهتنم  رمحا  يایرد 

. دراد رارق  تیلقا  رد  هک  هریزج  هبش  زیخلصاح  لحاوس  دابآ و  ياهتمسق  يرگید  و  هتفرگ ، ارف  ار  نآ  هدمع  تمسق 
لماـک روطب  نانیـشنارحص  نایودـب و  هیئاـصحا  نآ و  هلخاد  لاوحا  اریز  دراد  ّتیعمج  هزادـنا  هچ  ناتـسبرع  هدـشن  مولعم  تسرد  نونکاـت 
نویلیم هد  زا  رتـمک و  نویلیم  تفه  زا  اـجنآ  ّتیعمج  نآ  قباـطم  هک  دوـشیم  هدز  هنیمز  نیا  رد  ییاهسدـح  طـقف  تسا ، هدـماین  تسدـب 

. تسین رتدایز 
: دناهدرکیم میسقت  شخب  هس  هب  ار  نیمزرس  نیا  میدق  نادنمشناد 

. دراد مان  زاجح »  » هک یبرغ  یلامش و  شخب  ( 1
. دندیمانیم برع  يارحص  ار  نآ  هک  یقرش  يزکرم و  شخب  ( 2

. تسا موسوم  نمی »  » هب هک  یبرغ  بونج  شخب  ( 3
و تسا ، یعرزی  مل  ياهرازگیر  اهنابایب و  ياراد  هک  یناتسهوک  تسا  ینیمزرس  دراد  دادتما  رمحا  رحب  ات  نیطسلف  نیمزرـس  زا  هک  زاجح 

نیا تسبآیب . کشخ و  نآ  هدمع  تمـسق  مک و  هطقن  نیا  رد  تعارز  تسا - هدش  لیکـشت  خالگنـس  زا  نآ  یـضارا  رتشیب  یلک  روط  هب 
زا هکلب  تسا ، نآ  داصتقا  عضو  یبوخ  ندمت و  ظاحل  زا  هن  ترهش  نیا  یلو  دراد ، ییازسب  ترهش  خیرات ، رد  هچرگا  ناتسبرع  زا  تمـسق 

هدج  » ردنب ود  هنیدم و   » هّکم و  » نآ روهشم  ياهرهـش  زا  دناهدوب - لئاق  نآ  يارب  مایالا  میدق  زا  هک  تسا  يونعم  یبهذم و  ّتیمها  تهج 
. تسا عوبنی   » و

هجو چیه  هب  هک  تسا  رازهروش  ياهزادـنا  هب  نآ  فارطا  هدـش ، انب  یعرزی  مل  نابایب  کشخ و  ناتـسهوک  طسو  رد  هک  تسا  يرهـش  هّکم 
يریظن  ناوتیمن  ایند  ياج  چیه  رد  ناسانشرواخ  زا  یضعب  لوق  هب  تسین و  تعارز  لباق 
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51 ص :
. درک ادیپ  ییایفارغج  عاضوا  يدب  ثیح  زا  هّکم  نیمزرس  يارب 

مک و هکم  دننام  مه  ار  هنیدم  فارطا  دننکیم - هیهت  دوشیم ، بوسحم  اجنآ  هاگردـنب  هک  هدـج  زا  ار  دوخ  تایرورـض  رتشیب  هّکم  یلاها 
رانک رد  هدـج  دـننام  هک  عوبنی »  » ردـنب زا  ار  دوخ  جاتحیام  زا  یمهم  تمـسق  اـجنآ  یلاـها  تسا ، هتفرگ  ارف  یعورزم  ریغ  ياـهنابایب  شیب 
هبـش زا  تمـسق  نیا  هب  تبـسن  ناتـسبرع  خیرات  رد  هچنآ  هک : تساجنیا  هجوت  لباق  هتکن  دنروآیم ، تسدب  تسا ، هدش  عقاو  رمحا  يایرد 

تـسادق يونعم و  ّتیمها  نامه  اهنت  تسا  هتـشادن  خـیرات ، تدـم  ماـمت  رد  یناـشخرد  ندـمت  هقباـس  هک  تسا  نیا  دوشیم  هدـید  هریزج 
. تسا هدش  حیرصت  نآ  هب  زین  تاروت  رد  یتح  هدوب و  مّلسم  اجنآ  يارب  ینامزرید  زا  هک  تسا  یبهذم 

تحت ردو  هدنام  ظوفحم  بناجا  دربتـسد  زا  خیرات  لوط  رد  هک  یتمـسق  نآ  هریزج ، هبـش  یـضارا  مامت  نایم  رد  هک  نیا  نخـس  نیا  دّیؤم 
ار بلطم  نیا  میهاوخب  هچنانچ  و  دشابیم ، زاجح  نیمزرـس  نیمه  ًابیرقت  تسا ، هتفرگن  رارق  میدق  ندـمتم  ياهتلم  نایاشگروشک  هرطیس 

: مییوگب دیاب  میروآ ، نوریب  يزیمآ  فراعت  سابل  رد 
میدق ندمتم  ياهروشک  ندمت  راثآ  لیلد  نیمه  هب  و  دوب !! زاجح  هّطخ  دنک  ظفح  هشیمه  يارب  ار  دوخ  لالقتسا  تسناوت  هک  یتمـسق  نآ 

هب ارچ و  مینیبب  دیاب  نونکا  دوشیمن  هدید  زاجح  طیحم  رد  دوشیم  تفای  هریزج  هبـش  طاقن  زا  يرایـسب  رد  هک  نانوی  مور و  ناریا و  دننام 
؟ تفرگن رارق  میدق  ندمتم  للم  ذوفن  تحت  زاجح  لیلد  هچ 

ربارب رد  هدوب ، تورث  عبانم  دقاف  هک  یفلع  بآیب و  نیمزرس  نینچ  رب  ّطلـست  هک  تسا  هدوب  نیا  عوضوم  نیا  یقیقح  تلع  تفگ  ناوتیم 
هوالع هب  دوبن ، هجوت  لباق  هجو  چـیه  هب  دـشیم ، ینیبشیپ  اجنآ  ییایفارغج  عضو  ندوب  دـعاسمان  رثا  رد  هک  یتافلت  تالکـشم و  همه  نآ 

. تشادن شزاس  یناعم  نیا  اب  زین  نیمزرس  نیا  نینکاس  يروشحلس  حور 
: دسیونیم وا  تفایرد ...  تسا ، هدرک  لقن  رودوید »  » هک ینانخس  زا  ناوتیم  ار  هیرظن  نیا  تحص  یتسرد و 

بارعا دش  زاجح ) یمیدق  ياهرهش  زا  یکی  « ) ارتپ  » دراو ناتـسبرع  فرـصت  دصق  هب  ینانوی  گرزب  رادرـس  سویرتمد »  » هک نامز  نآ  رد  »
: دنتفگ نینچ  وا  هب  اجنآ  نینکاس 

ماـمت زا  مورحم  یگدـنز و  لـیاسو  هیلک  دـقاف  هک  میربیم  رـس  هـب  یناتـسگیر  رد  اـم  ینکیم ! گـنج  اـم  اـب  ارچ  هاـشداپ ! سویرتـمد  يا 
رایتخا تهج  نیدب  ار  کشخ  يارحـص  نینچ  رد  تنوکـس  ام  دـندنمهرهب . عتمتم و  نآ  زا  تابـصق  اهرهـش و  یلاها  هک  تسا  ییاهتمعن 

اجنیا زا  ار  دوخ  نایرکشل  نک و  لوبق  ام  زا  مییامنیم  میدقت  هک  ار  ییایاده  فحت و  نیاربانب  میشاب ! یـسک  هدنب  میهاوخیمن  هک  میدومن 
یهد همادا  ار  هرصاحم  نیا  یهاوخیم  رگا  و  دوب ، دهاوخ  وت  یمیمص  تسود  دعب  هب  الاح  زا  یطبن »  » هک نادب  نک و  تعجارم  هداد  چوک 
يزاس روبجم  ار  ام  یناوتیمن  مه  تقو  چیه  و  دـش ، یهاوخ  تالکـشم  نارازه  راچد  هک  دیـشک  دـهاوخن  یلوط  مییوگیم  وت  هب  ًاحیرص 

دوخ اب  هدرک  ریسا  یناوتب  ار  یصاخشا  ام  نایم  زا  ًاضرف  رگا  و  میهد ! رییغت  میاهدش  يداع  سونأم و  نآ  هب  تیلوفط  زا  هک  ار  یتشیعم  زرط 
!« دننک رایتخا  يرگید  هیور  و  هداد ، تسد  زا  ار  دوخ  یگدنز  زرط  دنناوتیمن  مه  هاگچیه  و  شیدنا ، دب  دوب  دنهاوخ  ینامالغ  اهنآ  يربب 
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52 ص :
(1) «. درک رظنفرص  تشادرب  رد  دایز  تالکشم  هک  یگنج  نینچ  زا  تفریذپ و  ار  ایاده  هدرمش و  منتغم  ار  حلص  مایپ  نیا  سویرتمد » »

یپ زین  اهنآ  تراجت  داصتقا و  عضو  هب  ناوتیم  ًالامجا  دـش ، هتفگ  اجنآ  نینکاس  یناگدـنز  زرط  زاجح و  ییایفارغج  عضو  هرابرد  هچنآ  زا 
. داد میهاوخ  حرش  ار  تمسق  نیا  لیصفت  روط  هب  ًادعب  هچرگا  درب ،

ار یندمت  مقر  هچ  دهد و  شرورپ  دیاب  ار  يراکفا  هنوگچ  یطیحم  نینچ  يدام  لوصا  یعیبط و  نیناوق  يور  دینک ، رکف  دوخ  شیپ  نونکا 
ندمت مالـسا و  شرورپ  يارب  هّکم  زاجح و  نیمزرـس  زا  رتبسانم  ياهطقن  ناتـسبرع  هریزج  هبـش  مامت  رد  ای  ایند ، مامت  رد  ایآ  دروآ ؟ رابب 
يرود زین  نهذ  قبـس  هلجع و  زا  ًانمـض  مینک و  تواضق  رتتسرد  عوضوم  نیا  هرابرد  میناوتب  هک  نیا  يارب  زاب  دـشیمن ؟ تفاـی  یمالـسا 

: مینک هسیاقم  زاجح  اب  هظحالم و  لامجا  روط  هب  ار  هریزج  هبش  ياهتمسق  ریاس   » يداصتقا یعیبط و  عاضوا  دیاب  میشاب  هتسج 

. نوبولواتسوگ رتکد  فیلأت  مالسا ، ندمت  خیرات  - 1
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53 ص :

« میدق يایند  ندمت  ابس و  هکلم  نیمزرس  نمی  »

نامه هب  تفگ : ناوتیم  تأرج  هب  دـنمانیم . نمی  ار  ناتـسبرع  هریزج  هبـش  یبرغ  بونج  شخب  دـش ، هتفگ  ًاـقباس  هک  روطناـمه  نمی -  »
قباوس یعیبط و  عاضوا  تسا ، ناشخرد  روطس  زا  یلاخ  کیرات و  نآ  خیرات  عضو  دعاسمان و  زاجح  نیمزرس  ییایفارغج  عضو  هک  هزادنا 

. تسا هجوت  بلاج  دعاسم و  نمی »  » هیحان یخیرات 
: دسیونیم نینچ  هطقن  نیا  هرابرد  هدرک ، تحایس  یبوخ  هب  ار  قرش  هک  يوسنارف  فورعم  خروم  سانشرواخ و  نوبولواتسوگ   » رتکد

يزرواشک راک  هب  مه  ياهدـع  هشیپ و  تراـجت  یناـمدرم  اـجنآ  یلاـها  تسین . نمی  زا  رتزیخلـصاح  رتمرخ و  ياهطقن  ناتـسبرع  ماـمت  رد  »
. تسا اعنص »  » نآ مهم  ياهرهش  زا  یکی  تسا . هتشاد  یتراجت  طباور  ناریا  دنه و  رصم و  اب  میدق  زا  نمی  دنراد . لاغتشا 

: دسیونیم اعنص »  » رهش هرابرد  يدالیم  نرق 12  ریهش  خروم  یسیردا 
تارامع نیا  رب  هوالع  تسا ، ایند  مامت  فورعم  رهش   ) نیا یتنطلس  روصق  هینبا و  تسا . نمی  نیطالس  تختیاپ  ناتسبرع و  هنطلسلاراد  اجنآ 

« ... تسا هدرک  هطاحا  فرط  ره  زا  اهرهن  توارط و  رپ  نیتاسب  اهغاب و  هک  دراد  دوجو  يرگید  هدیدع 
ياههرانم اههتسدلگ و  هک  دجسم  تسیب  تسا ، هشیـش  زا  اهنآ  ياهرد  و  هدش ، انب  هدیـشارت  ياهگنـس  اب  رهـش  یلومعم  نکاسم  لزانم و  »

« ... تسا هدوزفا  اهنآ  قنور  رب  زئاح و  ار  ترهش  ماقم  اهنآ  هطساو  هب  رهش  و  دراد ، دوجو  اجنآ  رد  هتفای  تنیز  الط  اب  اهنآ 
ياهنامز رد  ار  اجنآ  عاضوا  ياهزادنا  ات  ناوتیم  نآ  زا  یلو  تسا  مالـسا  روهظ  زا  دعب  هنمزا  رد  نمی  عضو  هب  طوبرم  هچرگا  نخـس  نیا 

. دروآ تسدب  زین  مالسا  شیادیپ  نراقم 
رد نیمزرـس  نیا  مدرم  هک  دوـشیم  هدافتـسا  دناهتـشون  نمی  هراـبرد  برغ  قرـش و  نیخّروـم  هـک  يروآتریح  بلاـطم  زا  یلک  روـط  هـب 

هتفریم رامش  هب  طاقن  نیرتزیخرز  زا  برع  هریزج  هبش  زا  تمـسق  نیا  و  دناهدوب ، ناهج  مدرم  نیرتندمتم  فیدر  رد  هتـشذگ ، ياهنامز 
. تسا

، اعنص برأم ، دننام  نمی  هفلتخم  ياهتمسق  رد  ییاپورا ، ناسانشرواخ  طّسوت  ریخا ، ياهشواک  اهيرافح و  رد  هک  يروآتفگـش  راثآ 
مهم ياههزوم  شخبتنیز  زورما  نآ  بیجع  شوقن  دیامنیم و  دییأت  ار  خیراوت  تاجردنم  هدمآ ، تسدب  هام  دبعم  سیقلب و  مرح  هیبرخ ،

. تسا ناهج 
. ددرگ شاف  ام  رب  زیمآرارسا  هطقن  نیا  زا  ياهزات  رارسا  هدنیآ  رد  تسا  نکممو  دراد  همادا  نیمزرس  نیا  رد  نانآ  تاقیقحت  زونه 

هدرمش و ایند  ياهروشک  نیرتزیخ  تورث  زا  ار  نمی  هتـسیزیم  دالیم  زا  لبق  لاس  دصراهچ  رد  ًابیرقت  هک  ینانوی  گرزب  خروم  تودوره  »
: هک دنکیم  حیرصت 

ياهقاط  اههزاورد و  هک  تشاد  دوجو  ياهیلاع  روصق  سیقلب ) تختیاپ  ابس  فورعم  رهش  نامه   ) برأم رد  »
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54 ص :
«! دوب دوجوم  یتمیق  تازلف  زا  ییاهباوختخت  نینچمه  هرقن و  الط و  یناواو  فورظ  اهنآ  لخاد  رد  و  دوب ، هتفای  تنیز  الط  زا  نآ 

لقن هدرکیم  یگدـنز  دـالیم  زا  لـبق  لاـس  دـصکی  رد  هک  تـسا  ییاـهنادیفارغج  زا  هـک  رودـیمترا »  » زا فورعم  نادیفارغج  نوبارتـسا  »
ياههناد جاع و  الط و  زا  نآ  نیطالـس  روصق  ياهراوید  اهفقـس و  تسا و  هدوب  ایند  زیگناتریح  ياهرهـش  زا  یکی  برأم  : » هک دنکیم 

«! دوب ابیز  هجرد  تیاهن  هتخاس و  يزرط  نیرتهب  اب  نآ  هیثاثا  لبم و  دوب . هتفای  نییزت  یتمیق 
: دسیونیم نینچ  برأم »  » رهش فیصوت  فیرعت و  رد  بهذلا » جورم   » باتک هدنسیون  یمالسا  گرزب  خروم  يدوعسم  »

هک دوب  هزادـنا  نیا  هب  روشک  تعـسو  دوجوم و  نآ  رد  اهراشبآ  يراج ، بآ  ياهرهن  رادهیاس ، ياـهتخرد  اـبیز ، تاراـمع  فرط  ره  زا  »
زا هک  هدایپ  ای  هراوس  زا  معا  يرفاسم  ره  دوب . مزال  تقو  هام  کی  دنک  یط  ار  نآ  لوط  ضرع و  دهاوخب  هک  هدـیزرو  راوس  رفن  کی  يارب 
هک دندوب  هدرک  تیبرت  رادهیاس  ياهتخرد  ردق  نآ  هداج  فرط  ود  رد  اریز  دیدیمن  ار  باتفآ  درکیم  یط  ار  روشک  رـس  نآ  اترـس  نیا 

«! دشیمن عطق  نآ  هیاس 
بآ ياههمـشچ  فافـش ، نامـسآ  فاص ، اوه  دابآ ، یـضارا  ایهم ، یگدنز  مزاول  دندوب ، رادروخرب  تایح  ذیاذل  زا  و  لاحلا ، هفرم  یلاها  »

. دوب یلاعت  یقرت و  تیاهن  رد  روشک  رادیاپ و  يوق و  تنطلس  یلاع ، تموکح  ناوارف ،
قافآ روهشم  يزاوننامهم  رظن و  يدنلب  تباجن و  رد  نآ  هنکـس  دوب و  فورعم  ایند  مامت  رد  شیاسآ  ثیح  زا  نمی  اهتمعن  نیمه  رثا  رد 
هکنیا رگم  دنک  هلمح  اهنآ  هب  هک  دوبن  یهاشداپ  تشاد ، ماود  دوب  هتفرگ  قلعت  یهلا  تیشم  هک  ینامز  ات  یگدنخرف  تداعـس و  نیا  دندوب .

دندوب و اهنآ  تموکح  هرطیـس  تحت  رد  دارفا  مامت  دشیم . نوگنرـس  دمآیم  رب  نانآ  رازآ  ددـص  رد  يرگمتـس  ره  دروخیم و  تسکش 
 ... ناشیا نامرف  رب  رس  ماوقا  همه 

 ...« تشاد رارق  ایند  کلامم  رس  رب  هک  دوب  يراختفا  جات  نمی  هصالخ :
انب تشاد  رارق  قلب   » هوک ود  نایم  هک  ياهرد  ولج  رد  دـس  نیا  دـننادیم ، برأم »  » فورعم دـس  ءانب  ار  نیمزرـس  نیا  يداـبآ  لـلع  زا  یکی 

هنذا  » مانب یگرزب  هناخدور  تروص  هب  و  درکیم ، تکرح  رود  ياهتفاسم  زا  میظع  ياهبالیـس  رثا  رد  هک  یناوارف  ياـهبآ  دوب ، هدـش 
رد تفریم ، ورف  رازگیر  رد  یتفاسم  ندومیپ  زا  سپ  دوبن و  هدافتـسا  دروم  نادـنچ  دـس  يانب  زا  لبق  و  درکیم ، روبع  روبزم  هرد  ناـیم  زا 

. دش مکارتم  دس  نیا  تشپ 
ار شضرع  ار 800 و  نآ  لوط  دوریم . رامش  هب  یخیرات  مهم  ياهدس  زا  یکی  تسا  یقاب  نآ  زا  يرصتخم  تمـسق  زونه  هک  هدربمان  دس 

لقن رادقم  نیا  زا  شیب  ار  نآ  لوط  بهذـلا  جورم  باتک  رد  يدوعـسم  یلو  دناهتـشون . مدـق  ات 19  نیب 13  ام  ار  نآ  عاـفترا  مدـق و   150
. تسا هدرک 

زا دابآ و  ار  یگرزب  نیمزرـس  کـی  یهاـتوک  ناـمز  رد  دوب ، هدـش  اـنب  ینف  لوصا  اـب  قفاوم  یبساـنم  لـحم  رد  روبزم  دـس  هک  ییاـجنآ  زا 
هب ور  نمی  لاسنهک  روشک  ندمت  دش و  ناریو  روکذـم  دـس  یللع  هچ  رثا  رد  اما  تخاس . روتـسم  توارط  اب  ياهناتـسغاب  مرخ و  ناتخرد 

. تسا جراخ  ام  نخس  عوضوم  زا  اًلعف  هک  تسا  رگید  ياهثحب  هب  دنمزاین  عوضوم  نیا  دراذگ ؟ طاطحنا 
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55 ص :
هدوب یخیرات  دـتمم  قباوس  ياراد  یلاع و  ياهندـمت  دـهم  هک  يزیختورث  دابآ و  طاقن  برع  هریزج  هبـش  رد  دـینادب  هک  دوب  نیا  روظنم 

هک بیجع  ندمت  نیا  تفرگن و  رارق  مالسا  شرورپ  لحم  مادک  چیه  مسیلایرتام   » لوصا مغر  یلع  لاح  نیع  رد  یلو  هتـشاد ، دوجو  تسا 
بآیب و خالگنس  کی  نایم  زا  تسا  هدوب  تیرشب  لماکت  یقرت و  يوس  هب  هتسجرب  مدق  کی  يرگیدام  هفسلف  نارادفرط  قیدصت  هب  یتح 

: میوگب رتحضاو  زاب  دروآرب . رس  تشاد ، هلصاف  اهگنسرف  یساسا  تاحالصا  زا  دوب و  یتایح  نوئش  هیّلک  دقاف  ًالوصا  هک  فلع 
هلحرم تسین  نکمم  ددرگن  یط  نیتسخن  هلحرم  ات  ینعی  دـنک ، زورب  هرفط »  » تروص هب  اههعماج  لـماکت  تسین  نکمم  يّداـم  لوصا  قبط 

تسپ و تالاح  زا  دیاب  اههعماج  لماکت  هشیمه  دسریمن . مود  گنـس  هب  تبون  دنراذگن  ار  ندـمت  خاک  لّوا  گنـس  ات  و  دوش ، زاغآ  مود 
. دسرب رتیلاع  لحارم  هب  هتفر  هتفر  هدش و  عورش  صقان 

رد ادـخ  تساوخ  هب  یجیردـت ، تروص  هب  ای  تسا  بالقنا » یناهگان و   » تروص هب  دـعب  هلحرم  هب  هلحرم  کی  زا  لاقتنا  هک  میرادـن  راـک 
. دوش یط  يرگید  زا  سپ  یکی  لحارم  نیا  دیاب  تروص  ره  رد  هک  تسا  نیا  روظنم  درک . میهاوخ  یگدیسر  عوضوم  نیا  هب  دوخ  عقوم 

ار دوخ  رصع  ياهندمت  هیلک  هک  یمیظع  لوحت  کی  هب  دناهتـشادنرب  ار  ندمت  هیلّوا  ياهمدق  زونه  هک  یتّیعمج  نآ  دینک  تواضق  نونکا 
!؟ دناهدیسر دوخ  نامز  هتسیاش  ندمت  هجرد  ياهتنم  هب  دناهدومیپ و  ار  يرایـسب  لحارم  هک  ییاهنآ  ای  دنرتکیدزن ، دنک  مضه  دوخ  رد 

!؟ هّکم زاجح و  طیحم  ای  دوب  رتهدامآ  یمالسا  ندمت  شرورپ  يارب  هریح ، نمی و  هرخالاب  ماش و  نانوی و  رصم و  مور و  ناریا و  ایآ 
نیا نادرگاش  دـنکیم . یناوتان  زجع و  راهظا  هثداح  نیا  لیلعت  ریـسفت و  زا  راچان  دـیآیم و  رد  وناز  هب  مسیلاـیرتام  هفـسلف  هک  تساـجنیا 

نآ هنومن  هک  دننکیم  فیدر  نآ  يارب  يدام  لوصا  قباطم  یعقاو  ریغ  للع  هلسلس  کی  دنهن  شوپرـس  دوخ  یناوتان  رب  هکنیا  يارب  بتکم 
لوصا تابـساحم  اریز  دنـسریمن  ییاج  هب  دنبایرد  ار  میظع  لوحت  نیا  یقیقح  زمر  دننکیم  القت  هچ  ره  اهنآ  دیدومرف ، هظحالم  ًاقباس  ار 

«. دندز هناسفا  هر  تقیقح  دندیدن  نوچ   » اذل دهدیم . ناشن  نایرج  نیا  سکع  هب  اًلماک  ار  هجیتن  يرگیدام 
ناتـسبرع هریزج  هبـش  فارطا  رد  هکلب  تسا ، هدوب  درف  هب  رـصحنم  دـش  هتفگ  نمی  لاسنهک  روشک  ندـمت  هرابرد  هچنآ  دـینک  روصت  ادابم 

دودح رد  هک  هریح »  » روشک هلمج  نآ  زا  دنناوارف ، ّتیمها  نایاش  دوخ  هبون  هب  مادـک  ره  هک  هتـشاد  دوجو  زین  يرگید  گرزب  ياهندـمت 
هتـشر هکنیا  يارب  و  تسا ، هدوب  يردـتقم  نیطالـس  ییاورنامرف  زکرم  زارد  نایلاس  مادـک  ره  هک  هدوب  تاـماش »  » هتـشاد و رارق  یلعف  هفوک 
دیاـقع زرط  تراـجت و  عضو  نوماریپ  رد  مه  یلاـمجا  هعلاـطم  کـی  نونکا  منکیم  يراددوـخ  اًـلعف  اـهنآ  حرـش  زا  دوـشن  ینـالوط  نخس 

ریاس عضو  اب  رگیدـکی و  اب  اهنآ  هسیاقم  زا  ات  میروآ  لمع  هب  هّکم  زاجح و  نیمزرـس  ًاصوصخم  برع و  هریزج  هبـش  فلتخم  ياهتمـسق 
هتفگ نوبال  نوج   » مان هب  برغ  فورعم  ناسانـشرواخ  زا  رفن  کی  هک  ار  نخـس  نیا  میناوتب  ینعی  دوش  رتنشور  ام  دوصقم  ناـهج ، طاـقن 

: هک مینک  قیدصت  اًلماک  تسا 
 ! تسا هدوبن  مما  ریاس  زا  رتهب  ياهزات  نید  چیه  لوبق  يارب  برع  دادعتسا  »
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56 ص :
: هک مینک  قیدصت  هداهن و  رتارف  یمدق  مه  نیا  زا  هکلب 

زا رتدـیعب  بتارم  هب  صوصخم ؛ يایازم  نآ  اب  مالـسا  دـننام  ار  ياهزات  نید  زاجح  یلاها  لوبق  لاـمتحا  مسیلاـیرتام  يداـم و  لوصا  يور  »
«. تسا هدوب  طاقن  ریاس 

***

بارعا تراجت  داصتقا و  عضو  - 2

دیابن یلو  دناهدرک . دادملق  ایند  یتراجت  زکارم  زا  یکی  ار  ناتـسبرع  دناهدوتـس و  میدـق  ياهنامز  رد  ار  بارعا  تراجت  گرزب ، نیخروم 
. دننکیم یفرعم  تاماش »  » و نمی »  » دابآ نیمزرس  ار  تراجت  نیا  مهم  هاگیاپ  هک  درک  شومارف 

ًاقباس هک  روطنامه  و  دشیم ، لمح  نمی  يوس  هب  تایرطع  عاونا  الط و  ياههدارب  وبشوخ و  هیودا  جاع و  لیبق  زا  رایسب  یلمجت  ياهعاتم 
. تسا هدوب  ناهج  ياههاگتسد  نیرتهب  فیدر  رد  نمی  یلاها  یتالّمجت  هاگتسد  دش  هراشا 

. دیدرگیم لمح  طاقن  مامت  هب  اجنآ  زا  و  ماش »  » دراو لباب »  » زا اههراجتلا  لام  عاونا 
تورث مهم  عبانم  زا  یکی  زورما  یتح  دشیم . هداتسرف  فلتخم  طاقن  هب  هک  دوب  اجنآ  یتعارز  تالوصحم  نمی ، مهم  تارداص  زا  یتمـسق 

هک دـنرادیم  راهظا  نیعلطم  یلو  دـیآیم  لمع  هب  زین  طاقن  ریاس  رد  هوهق  هّتبلا  دـیآیم . لمع  هب  نیمزرـس  نآ  رد  هک  تسا  ياهوهق  اـجنآ 
. دننکیم لمح  کیدزن  رود و  طاقن  هب  ار  نآ  زا  يدایز  رادقم  هلاس  ره  اذل  تساههوهق ، نیرتهب  نمی  هوهق 

هب گرزب »  » ردانب زا  میدـق »  » نامز رد  زین  هتفرگ  رارق  نامع  يایرد  یبرغ  لحاس  رد  هک  ندـع  ردـنب  تساکم . ردـنب  نمی  مهم  هاگتراجت 
باتک رد  يدالیم  « 12  » نرق نادیفارغج  ریهـش و  خروم  یـسیردا   » هک يروط  هب  تسا . هدوب  یتراجت  مهم  زکارم  زا  یکی  هتفریم و  رامش 

: دسیونیم نآ  هرابرد  دوخ  يایفارغج 
ریغ رطعم و  لفلف  بسا ، نیز  کشم ، يرغاس ، تسوپ  رادرهوج ، ریـشمش  ياههغیت  دننام  دوشیم  ندـع  دراو  اههراجتلا  لام  ماسقا  عاونا و 

«. اهنآ ریاظن  ین و  ماسقا  و  علق ، جاع ، سیفن ، ياهلمخم  یفلع ، ياههچراپ  رطعم ،
طباور ناتـسودنه  اب  سراف  جـیلخ  هار  زا  مه  یکـشخ و  هار  زا  مه  اهنآ  دـناهدوب و  لـباب  یلاـها  ناتـسودنه ، اـب  تراـجت  رد  بارعا  بیقر 

تاقالم ار  قشمد   » رهـش و  روملاپ »  » هاگتراجت کبلعب و   » رهـش دـندرکیم  تکرح  ماش  يارب  لباب  زا  هک  ییاه  ناوراـک  دنتـشاد . یتراـجت 
. دندرکیم

دمآ تفر و  رد  ماـش  فرط  هب  هنیدـم  هّکم و  ياـههار  زا  ییاـههلفاق  هتـشاد و  دوـجو  شیب  مـک و  زین  یتراـجت  زکارم  زاـجح  نیمزرـس  رد 
هدش عقاو  نانآ  هجوت  دروم  هک  ياهطقن  طقف  دناهدوبن  اراد  دـنک  بلج  دوخ  هب  ار  نیخروم  رظن  هک  یتّیمها  نآ  لاح  نیع  رد  یلو  دـناهدوب 

ًاـصوصخم هتفریم و  رامـش  هب  یتراجت  زکارم  زا  هقباس  هنمزا  رد  هک  تسا  هدوب  ارتپ »  » یمیدـق رهـش  دـناهدرک  دای  ّتیمها  اـب  ار  نآ  ماـن  و 
دندربیم اجنآ  هب  تایرطع  ردنک و  نمی ، یلاها 
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57 ص :
. دندرکیم لمح  نمی  فرط  هب  اهیقینف »  » تالوصحم زا  ضوع  رد  و 

تـسدب مالـسا  روهظ  زا  سپ  نانآ  یتراجت  قیرط  زا  ناوتیم  لامجا  روط  هب  رود ، کیدزن و  طاـقن  اـب  ار  بارعا  میدـق  یتراـجت  ياـههار 
. دروآ

، دوب رارقرب  يرصتخم  طباور  زین  مالسا  لبق  ام  رصع  رد  یلو  دش  عورش  مالسا  یخیرات  رصع  يادتبا  زا  ناتـسودنه  اب  بارعا  لماک  طباور 
هب ًاصخـش  برع  ناناگرزاب  یلو  دندرکیم ، دراو  برع  لحاوس  هب  ار  دوخ  سانجا  تالوصحم و  زا  یتمـسق  دنه  ناگرزاب  هک  انعم  نیا  هب 

دمآ تفر و  ياـنب  ناتـسودنه  فرط  هب  نمی »  » رداـنب زا  یتراـجت  ياـهیتشک  مالـسا  روهظ  زا  سپ  اـما  دنتـشادن ، دـش  دـمآ و  ناتـسودنه 
. دنتشاذگ

یکـشخ قـیرط  زا  اـما  دوـب . اـیرد  فرط  زا  رگید  هار  ود  و  یکـشخ ، هار  زا  یکی  دوـب : هار  هـس  زا  ناتــسودنه  اـب  ناناملــسم  تراـجت  هار 
ناتسودنه كاخ  دراو  ریمشک  هار  زا  هدرک  روبع  دنقرمس »  » برع و قارع  ياهرهش  قشمد و   » دننام قرشم  گرزب  ياهرهـش  زا  اهناوراک 

. دندشیم
هک ندع   » ًاصوصخم رمحا  يایرد  ردانب  زا  ای  سراف و  جیلخ  رد  فارـس   » ردنب زا  دننک  روبع  ییایرد  ياههار  زا  دنتـساوخیم  هچنانچ  یلو 

. دندرکیم تکرح  دصقم  فرط  هب  دوب  نمی  گرزب  هاگردنب 
تاماش فلتخم  ياهرهش  هب  اجنآ  زا  هیردنکـسا و   » هب نآ  زا  سپ  و  زئوس »  » هب دشیم  ندع  ردنب  دراو  ناتـسودنه  زا  هک  ییاههراجتلا  لام 
ناتالاک  » نازیپ و  » سنارولف و  » و اونژ »  » زا ییاپورا  ناناگرزاب  دوب  رصم  مهم  ياههاگردنب  زا  یکی  هک  هیردنکسا  رد  دشیم . لقن  لمح و 

قرـش و تراجت  مهم  زکارم  زا  یکی  رـصم  ردانب  لیلد  نیمه  هب  دـندشیم و  عمج  اپورا ، هفلتخم  طاقن  هب  نآ  لمح  سانجا و  دـیرخ  يارب 
. تفریم رامش  هب  برغ 

ینعی هطقن  ود  نیا  نایم  میقتـسم  طباور  مالـسا  روهظ  زا  سپ  یلو  دوب  میقتـسم  ریغ  تروص  هب  میدق  رد  اهینیچ  اب  بارعا  یتراجت  طباور 
. دش رارقرب  دنتشاد ، رایسب  هلصاف  رگیدکی  زا  هک  نیچ ، ناتسبرع و 

. تفرگیم تروص  رمحا  رحب  لحاوس  زا  مه  نآ  یلو  دناهتشاد ، یتراجت  طباور  شیب  مک و  زین  اپورا  اقیرفآ و  ياهتمسق  اب  بارعا 
***

دوخ هب  ار  عوضوم  نیا  هرابرد  تواضق  نونکا  مالـسا ...  روهظ  زا  سپ  مالـسا و  شیادـیپ  زا  شیپ  بارعا  تراجت  عضو  هصـالخ  دوب  نیا 
طیحم يداصتقا  عضو  نتفرگ  رظن  رد  اب  يدام  نیناوق  يور  و  مسیلایرتام »  » لوصا قبط  میهاوخب  اـم  رگا  دـینک  رکف  منکیم . راذـگاو  اـمش 

مهم تیزکرم  یلاع و  ندـمت  کی  شرورپ  يارب  ناتـسبرع  طاقن  زا  کی  مادـک  نآ  زا  سپ  ناهج و  طاقن  زا  کـی  مادـک  مینک ، تواـضق 
!؟ تسا هدوب  رتبسانم  یتراجت  يداصتقا و 

ناـیم زا  یمالـسا  رادهشیر  ندـمت  ارچ ، سپ  تسا ، هدـلوم  ياـهورین  لـماکت  یگنوگچ  یخیراـت ، تـالوحت  هیلک  لـلعلا  تلع  یتسار  رگا 
!؟ دروآرب رس  هکم  نیمزرس 

تیزکرم دوجوب  جایتحا  نامه  دناهدرک  روصت  سلگناو » سکرام   » بتکم ناوریپ  اهتسیلایرتام و  هک  روطنامه  مالسا  شیادیپ  ّتلع  رگا 
ریاظن و  اکم »  » و هیردنکسا »  » و ندع »  » یتراجت هاگردنب  هک  دوبن  رتبسانم  ایآ  تسا  هدوب  یناگرزاب  داصتقا و  رما  تفرـشیپ  يارب  یتراجت 

؟ ددرگ مالسا  شرورپ  دهم  اهنآ 
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58 ص :
تفای زاجح  هدنام  بقع  نیمزرـس  زا  رتهب  برع  هریزج  هبـش  یناگرزاب  زکارم  نایم  رد  نآ  زا  سپ  ایند و  یتراجت  زکارم  مامت  نایم  رد  ایآ 

!؟ دوش دیدناک  عوضوم  نیا  يارب  هک  دشیمن 
هـصالخ دـهدیمن و  رارق  زین  اهنآ  فیدر  رد  هکلب  دـنادیمن ، یتراجت  گرزب  زکرم  زا  ار  هنیدـم  هّکم و  تسام  تسد  رد  هک  ییاهخـیرات 

سکرام و بتکم  نادرگاش  یگتخاس  ياهخـیرات  دـیاش  یلو  دـنکیم ، یفرعم  يداع  هداس و  عضو  کی  ار  هطقن  ود  نیا  یناـگرزاب  عضو 
! دننک مکح  يرگید  روط  مسینومک  هفسلف  ناوریپ 

زا ار  عوضوم  ّتیعمج  نیا  هنافـسأتم  دـنهد ؛ رارق  دوخ  تاعلاطم  راکفا و  هیاپ  ار  یخیرات  قیاقح  ناـهج ، نیرّکفتم  نادنمـشناد و  همه  رگا 
! دنیامن يریگهجیتن  نآ  زا  دندرگرب  هرابود  دننک و  انب  دوخ  راکفا  تایضرف و  هیاپ  يور  رب  ار  خیرات  دنهاوخیم  دناهتفرگ ، رس  نآ 

. دیراتخم امش  مرادن ...  هدیقع  هک  نم  درب -؟ یپ  قیاقح  هب  ناوتیم  طلغ  تارّکفت  هنوگ  نیا  اب  دیراد  هدیقع  امش  ایآ 
امش يارب  مالسا  روهظ  زا  لبق  رصع  تیلهاج و  ياهنامز  رد  ار  بارعا  یبهذم  بادآ  دیاقع و  زا  یلمجم  ات  دینک  هجوت  تسرد  نونکا  ... 
زجع رگید  راب  و  منک ، زاب  دنناشوپب  ار  قیاقح  هرهچ  دوخ ، یگتخاس  ياهخیرات  اب  دنهاوخیم  هک  ار  یناسک  تشم  هلیـسونیدب  منک و  لقن 

ياهنومن یمالسا  راکفا  دیاقع و  : » دنیوگیم هک  مسینومک »  » نارادفرط تاعالطا  نازیم  ًانمـض  دوش ، راکـشآ  مسیلایرتام  هفـسلف  یناوتان  و 
. دیآ تسدب  زین  تسا »! تیلهاج  نامز  رد  برع  ياهيژولوئدیا  راکفا و  زا 

***

تیلهاج رد  برع  راکفا  اهيژولوئدیا و  - 3

اب ماهوا  تافارخ و  عاونا  اریز  تسا . اهنآ  راکفا  دـیاقع و  عوضوم  رتبلاـج  تیلهاـج  ناـمز  رد  بارعا  تـالاح  هب  طوبرم  لـئاسم  همه  زا 
راکفا هب  هدولآ  نانچ  نانز  لمح  عضو  تاوما و  نفد  مسارم  ات  هتفرگ  تاداـبع  زا  درکیم - ییاـمندوخ  اـهنآ  ناـیم  رد  یفلتخم  ياـههفایق 

. تسا لکشم  ام  يارب  زورما  نآ  روصت  هک  دوب  هدش  یفارخ 
: مزادرپیم دنکیم  کمک  ام  دوصقم  هب  رتشیب  هک  یتمسق  حرش  هب  اذل  تسا  جراخ  نم  هدهع  زا  اهنآ  مامت  حرش  هّتبلا 

، اـبیز تشز و  فـلتخم ، لاکـشا  هب  هک  تازلف  بوـچ و  گنـس و  تاـعطق  ربارب  رد  يراوـخ  تلذ و  لاـمک  اـب  بارعا  هک  دیاهدینـش  دـبال 
زا ار  دوخ  تالکـشم  عفر  تامهم و  تاجاح و  دنداتفایم  هدجـس  هب  دندوب  هتخادرپ  هدیـشارت و  ناشدوخ  ياهتسدب  گرزب ، کچوک و 

ناـبرقم و ءزج  اـهنآ  دـندوب  دـقتعم  و  دـندرکیم ! تساوـخرد  دـندوب  ملاـع  تادوـجوم  نیرتشزرایب  زا  هک  زیچاـن  تـسپ و  لـکایه  نآ 
! دنیاشگب اهنآ  راک  زا  هرگ  شرافس ، هیصوت و  هلیسو  هب  دنناوتیم  دنتسه و  ناهج  دنوادخ  هاگرد  نایرابرد 

چیه دهد !؟ رد  نت  ینیگنن  هناهلبا و  راک  نینچ  هب  ات  دنک  کچوک  ار  دوخ  رکف  حور و  دیاب  هزادـنا  هچ  رـشب  دـیاهدرک  رکف  هاگچـیه  یلو 
يراکفا  هنوگچ  دوشیم  ادیپ  هیحور  نیا  تازاوم  هب  هک  يراکفا  دینک  روصت  دیناوتیم 
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59 ص :
!؟ دوب دهاوخ 

ار اهنآ  و  دندرکیم ! هدجس  ار  لیهس  دراطع و  يرتشم و  ًاصوصخم  ناگراتس  هام و  دیـشروخ و  دنتـشاد ! يرتنشور  رکف  زا  رگید  یعمج 
لقع ماقم  هرخالاب  هدناشن و  یتسه  ملاع  تنطلس  ریرـس  رب  هداد  یقرت  هزادنایب  ناشماقم  زا  دندوب  تادامج  حور و  یب  ملاع  يازجا  زا  هک 

! دندوب هدیشخب  رعشی  تادوجوم ال  نآ  هب  ار  لک 
ار فیطل » سانجا   » نیا لد  شتـسرپ ، اب  رگا  هک  دنتـشاد  هدیقع  دنتـسنادیم و  ادخ  نارتخد  ار  اهنآ  دـندیتسرپیم و  ار  ناگتـشرف  ياهتـسد 

! دنبلطب تعافش  هب  ار  نانآ  هدرک و  هدافتسا  دنوادخ  هاگرد  رد  اهنآ  تیعقوم  زا  دنناوتیم  دنروآ  تسدب 
: دندرکیم حیرشت  نینچ  گرم  زا  سپ  ار  ناسنا  تالاح  بارعا  زا  يرایسب 

نآ هک  موب !»  » هیبش ياهدنرپ  تروص  هب  ندش  هتـشک  ای  یعیبط و  گرم  زا  سپ  تسا  طسبنم  ندب  مامت  رد  تایح  لاح  رد  هک  ناسنا  حور  »
رد هتـسویپ  دوشیم و  گرزب  ًاجیردـت  یلو  تسا  کچوک  راک  زاـغآ  رد  هدـنرپ  نیا  دـیآیم - نوریب  دـندیمانیم  يدـص   » اـی هماـه و   » ار
وا ربق  يالاب  دـندرک  نفد  ار  وا  دـسج  هکنآ  زا  سپ  دـهدیم - رـس  ییازتشحو  ياههلان  دـنزیم و  رود  ناسنا  هتـشک  ای  هزانج و  نوماریپ 

نکـسم ناگتـشک  لحم  ای  اههبارخ و  اهناتـسربق و  رد  زج  دزیرگیم و  رـشب  زا  دریگیمن ، مارآ  هاگچـیه  دوشیم و  دایرف  هلاـن و  لوغـشم 
. دنکیمن

!! دناسرب هدرم  صخش  عالطا  هب  دروآ و  تسد  هب  ار  اهنآ  تالاح  یگنوگچ  هکنیا  يارب  دیآیم . هدرم  نادنزرف  لزنم  یکیدزن  هب  یهاگ 
: دنزیم ادص  هتسویپ  هدربمان  ناویح  دنشاب ، هتشک  ار  وا  ینعی  دشاب  هتفرن  ایند  زا  یعیبط  گرم  هب  وا  هچنانچ 

يرایسب رد  هدیقع  نیا  راثآ  دوشیمن ، تکاس  دنزیرن  ار  وا  لتاق  نوخ  ات  و  دینک ... ! مبآریس  دینک ...  مبآریس  ینعی  ینوقـسا ! ینوقـسا ... !
نیزگیاج اهنآ  ياهلد  قامعا  رد  یفارخ  هدـیقع  نیا  هزادـنا  هچ  ات  هک  دـیمهف  ناوتیم  نآ  زا  و  تسا ، سکعنم  تیلهاج  نارود  راعـشا  زا 

: تفگیم شنارسپ  يارب  هیما  نب  تلص   » هک تسا  يرعش  نامه  هلمجزا  تسا ، هدوب 
 (1) اهورکملا ءاعنشلا و  اوبنجتفاورعشتست  امب  ینربخت  یماه » »

هچنانچ دندوب . هدشن  جراخ  دیاقع  نیا  ریثأت  تحت  زا  هک  دندوب  یناسک  زونه  تافارخ  هنوگ  نیا  ندرب  نیب  زا  مالسا و  ندمآ  زا  سپ  یتح 
: دیوگیم هیلیخا  یلیل   » هرابرد هبوت  »

حئافص  لدنج و  ینود  یلعتملس و  ۀیلیخالا  یلیل  نا  ول  و 
حئاص ! ربقلا  بناج  نم  يدص »  » اهیلااقز وا  ۀشاشبلا  میلست  تملسل 

! تسا هدشیم  ربق  لخاد  زین  یهاگهاگ  روبزم  هدنرپ  نانآ  هدیقع  هب  هک  دوشیم  مولعم  نآ  ریاظن  رعش و  نیا  زا 
زا ات  دنتـسبیم  اجنامه  رد  ار  نآ  زین  یهاگ  دـندیربیم و  رـس  وا  ربق  رـس  رب  يرتش  درمیم  نانآ  نادـنواشیوخ  زا  یکی  هاگ  ره  لاح  ره  هب 

. دوش كاله  یگنسرگ 
منک  نایب  زین  ینابایب  ياهلوغ   » هرابرد ار  نانآ  روآهدنخ  بیرغ و  بیجع و  دیاقع  زا  ياهمش  اجنیا  رد  تسین  دب 

. دیزیهرپب تشز  ياهراک  زا  نیاربانب  دهدیم ، ربخ  نم  هب  امش  ياهراک  زا  صوصخم  غرم  نآ  - 1
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60 ص :
مه حیرفت  زا  یلاخ  ًانمـض  دناهتـشاد - نادـب  یخـسار  هدـیقع  هدوب و  مّلـسم  ًابیرقت  اهنآ  نایم  رد  هک  تسا  یتاعوضوم  زا  عوضوم  نیا  اریز 

: تسین
دریگیم دوخ  هب  ناسنا  تروص  هیبش  یتروص  ًابلاغ  یلو  دـیآرد  نوگاـنوگ  ياـهتروص  هب  تسناوتیم  هک  دنتـسنادیم  یناویح  ار  لوغ  »

رد دـنکیم ، ییامندوخ  اههار  رـس  رب  اهنابایب ، رد  ًاصوصخم  کیرات ، ياهبش  رد  تسا -! زب »  » ياهاپ دـننام  وا  ياهاپ  لاـح  نیع  رد  اـما 
تسا و رفاسم  نانآ  لثم  مه  وا  هک  نیا  نامگ  هب  نیرباع  دریگیم ، شیپ  ار  ههاریب  ياههار  نآ  زا  سپ  دوریم و  هار  هداج  رد  يردـق  ادـتبا 

رـش عفد  يارب  دننامیم ، نابایب  نایم  رد  ریحتم  دوشیم و  وحم  نانآ  رظن  زا  هاگان  یلو  دننکیم ، تکرح  وا  لابندب  دوریم  یقیقح  هداج  زا 
: دنیوگب دنزاس و  بطاخم  ار  وا  نشخ  تشرد و  يادص  اب  دننیبیم  رود  زا  وا  یتقو  دوب  مزال  كانرطخ ! زاب و  هلیح  ناویح  نیا 

اقیرطلا ! بسبسلا و  كرتن  نل  ! اقیهن یقهنا  زنع  لجر  ای 
لوغ دندرکیم  نینچ  یتقو  داد -! میهاوخن  تسد  زا  ار  دوخ  هداج  هار و  ام  نک  ادص  غالا  دـننام  یهاوخیم  هچ  ره  اپزب !» لوغ   » يا ینعی :

(. ینابرهش رسفا  دومحم و  هدنخ  ! ) دشیم يراوتم  اههرد  اههوک و  هب  و  درکیم ، رارف 
: دنکیم لقن  لوغ  هرابرد  برع  دیاقع  باب  رد  بهذلا  جورم   » باتک رد  يدوعسم »  » فورعم خروم 

وا زا  شرـسمه  هک  تشذگن  يزیچ  دروآ  دوجوب  وا  زا  ار  وا  رـسمه  دیرفآ و  ار  نج  هکنآ  زا  سپ  ملاع  دـنوادخ  هک  دنتـشاد  هدـیقع  اهنآ  »
مخت زا  و  دـمآ ! نوریب  تسا  هبرگ  هب  هیبش  یناویح  هک  برطق   » دـش و زاب  اـهمخت  زا  یکی  دراذـگ -! مخت  ددـع  « 31  » سپـس دش و  هلماح 

مک توـلخ و  طاـقن  اـهنابایب و  رد  هک  دـندش  دـّلوتم  اـهلوغ »  » موـس مخت  زا  دـنکیم ، یگدـنز  اـهایرد  رد  هک  دـمآ  نوریب  سیلبا  رگید 
زا تساههلبزم -! اهمامح و  اهنآ  هاگیاج  و  دـندمآ ، نوریب  دـناهدام  ياهلوغ  نامه  هک  یلاعـس   » رگید مخت  زا  دـندرک . نکـسم  ّتیعمج 

 ...«. روطنیمه دنیامنیم و  نکسم  اوه  زارف  رب  هک  دنتسه  يرادلاب  ياهرام  تروصب  اهنآ  دندرک ، نوریب  رس  ماوه   » يرگید مخت 
، دشاب هدوب  مه  روآتمالم  هدننک و  هتسخ  دیاش  هوالع  هب  دشکیم  ازارد  هب  نخس  مهد  حرـش  ار  بارعا  بادآ  راکفا و  مامت  مهاوخب  رگا 

. تسا یفاک  رادقم  نیمه  هنومن  يارب 
اجنآ رد  یلو  دندادیم  لیکشت  ار  اجنآ  یلاها  تیرثکا  هچ  رگا  هریزج  هبش  ناتسرپتب  نیکرـشم و  هک  درک  شومارف  دیابن  ار  هتکن  نیا  اما 
نمی یلامش  ناتسهوک  رد  تسا  یناتسرهش  هک  نارجن »  » نایحیـسم مهم  زکارم  زا  یکی  دنتـشاد ، دوجو  زین  يراصن  دوهی و  هفیاط  زا  یتیلقا 

. دوب نآ  یلاوح  هنیدم و  و  ربیخ »  » مکحتسم ياههعلق  دوهی  مهم  زکرم  و  اعنص »  » یلزنم رد 10 
دوـخ تسد  اـب  یگدـنز  راـشف  رثا  رد  ار  دوـخ  نادـنزرف  تشادـن ، اـهنآ  دـیاقع  زا  یمک  تسد  زین  بارعا  یترـشاعم  یعاـمتجا و  قـالخا 
یتح دـندرکیم و  رفنت  راجزنا و  راهظا  رتخد  مان  ندینـش  زا  ًالوصا  دنداتـسرفیم و  هریت  ياـهكاخ  ریز  هب  هدـنز  ار  نارتخد  دنتـشکیم و 

. دنتشادیم اور  نانآ  هب  دنرادیمن  اور  ناشلافطا  هب  تبسن  تاناویح  هک  ییاهتیانج  هنوگنیا 
- دندرکیم هلدابم  رگیدکی  اب  ار  دوخ  نانز  یضعب  لقن  هب  انب  هک  دوب  هدیسر  ییاج  هب  یقالخا  طاطحنا  رد  اهنآ  راک 
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. دنتخاسیم نیگنر  هانگیب  دارفا  نوخ  زا  ار  نیمز  و  دنتشکیم ، ار  رگیدکی  ییزج  عوضوم  کی  رس  رب 

 ... تلیهاج رد  برع  قالخا  دیاقع و  زا  ياهمش  دوب  نیا 
***

مادـک نآ  زا  سپ  ایند و  هقطن  مادـک  يرگيدام  لوصا  یعیبط و  نیزاوم  قباطم  هک  دـینک  تواضق  هراـب  نیا  رد  هک  تسامـش  هبون  نونکا 
!؟ تسا هدوب  رتبسانم  مالسا   » دننام ندمت  نید و  روهظ  يارب  ناتسبرع  طاقن  زا  کی 

زا يرایسب  رد  هناگ  هس  بهاذم  نیا  هک  دننادیم  دناهدومن ، هسیاقم  مالـسا  اب  هدرک و  هعلاطم  ار  دوهی  يراصن و  بهذم  لوصا  هک  یناسک 
اب یلو  دـننایدا ، لـماکت  لـحارم  زا  فلتخم  هلحرم  هس  اـهنآ  دـیمهف  ناوـتیم  یبوـخ  هب  هک  يروـط  هب  دـنراد ، تقفاوـم  مه  اـب  اهتمـسق 

. درادن یکرتشم  دح  چیه  ًابیرقت  تفگ  ناوتیم  هک  تسا  راگزاسان  هزادنا  هب  یتسرپهراتس  ای  یتسرپتب و 
ياههعلق نایم  زا  لقاال  و  نارجن »  » زیخلصاح نیمزرـس  اـی  و  مور »  » روشک زا  مالـسا  هک  دوبن  مزـال  یعیبط  نیزاوم  يور  اـیآ  لاـح  نیا  اـب 

هناختب کیرات  قفا  زا  تافارخ ، یتسرپتب و  هریت  ياـهربا  تشپ  زا  مسیلاـیرتام  لوصا  ماـمت  مغریلع  یلو  دروآرب ؟ رـس  ربیخ »  » مکحتـسم
! دومن عولط  هّکم  نازوس  کشخ و  نیمزرس  ینعی  ناتسبرع 

هناـختب تقو  نآ  رد  هک  ار  هبعک   » هناـخ يراددـیلک  بصنم  هک  دوـب  ياهفیاـط  ناـمه  زا  بهذـم  نیا  رـشن  يدـصتم  هک  نیا  رتروآتفگش 
، نآ تکرب  زا  یتح  دندروآیم و  تسدب  لحم  نآ  زا  يراشرس  دمآرد  یبهذم ، هدیقع  رب  هوالع  هک  دندوب  اراد  تفریم ، رامش  هب  یللجم 

. دندوب هدرک  لاغشا  مه  ار  برع  تسایر  تدایس و  تسپ 
یعاـمتجا و تیعقوم  هب  هجوت  نودـب  طـیحم ، عـضو  هظحـالم  نودـب  یموـمع  تاـساسحا  هب  اـنتعا  نودـب  اـهنت ، هکی و  هتـسجرب ، درم  نیا 

راکفا ندـیبوک  اـب  ار  یتسرپهناـگی  دـیحوت و  رورپحور  يادـن  دریگب ، رظن  رد  ار  مدرم  هدوت  راـکفا  حطـس  هکنیا  نودـب  دوخ ، یگداوناـخ 
. درک زاغآ  ناتسرپتب  یفارخ 

بح بسن و  هب  راختفا  سح  هکنآ  اب  داد و  رارق  دیدش  داقتنا  دروم  زین  ار  نانآ  ناکاین  شور  رادرک و  هکلب  درکن  تعانق  زین  رادـقم  نیا  هب 
یثوروم هک  ياهلیبق  یبسن و  تازایتما  مامت  رب  درکن  راذگورف  نانآ  شنزرس  زا  تشاد ، دوجو  رثکادح  هب  اهنآ  نایم  رد  دادجا ، ابآ و  راثآ 

. تخادنا رود  هب  هراب  کی  ار  یفارخ  بادآ  هیلک  دیشک و  نالطب  طخ  دنتسیرگنیم  نآ  هب  مارتحا  هدید  هب  یگمه  دوب و  لاس  اهدص 
سوبع و ياههفایق  یفارخ ، نامدرم  هدرک  هرگ  ياهتشم  یمومع ، تاـساسحا  نک  ناـینب  ياهلیـس  هنـالهاج ، ياـههنیک  ناـشورخ  جاوما 

. درک هطاحا  ار  دیحوت  يدانم  نآ  وس  ره  زا  هّکم ؛ ناتسرپتب  كانمشخ  هتخورفارب و  ياهمشچ 
نانمـشد درکن - ریثأت  شنینهآ  هدارا  رد  ياهرذ  تشاد ، نانیمطا  ییاـهن  يزوریپ  تیقفوم و  هب  و  ناـمیا ، دوخ  راـک  هب  وا  هک  اـجنآ  زا  یلو 

و اـهعیمطت ، اهدـیدهت ، اـهیکاته ، اـهنیهوت ، ماـسقا  عاونا و  دنتـشاد . ياـج  وا  دوخ  هلیبق  ناـنآ  فص  نیلّوا  رد  هک  وا ، تخـسرس  يوق و 
مزع کی  اب  وا  اما  دـنتخاس  دراو  وا  هب  لاس  تدم 13  رد  ار  یحور  یندـب و  ياسرف  تقاط  ياهرازآ  يداصتقا و  یلام و  ياهراشف  هرخالاب 

نایامن رتمک  يراک  نینچ  رد  تیقفوم  میالع  راثآ و  ًارهاظ  هکنآ  اب  و  دادیم ، همادا  دوخ  توعد  هب  ناـنچمه  ریذـپانللخ  شـشوک  يوق و 
يو  تامیلعت  وترپ  رد  وا  ناوریپ  یهاتوک  تدم  زا  سپ  هک  دیسر  ییاج  هب  راک  هرخالاب  تشادنرب و  تیلاعف  زا  تسد  دوب ،
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بوخ دنتخاس - اپرب  نانآ  یگدـنز  نوئـش  رـسارس  رد  يرادهنماد  بالقنا  هداد و  رارق  دوخ  هرطیـس  ریز  رد  ار  میدـق  يایند  هدـمع  تمـسق 

دوخ باتک  رخآ  رد  وا  دیونشب - يوسنارف  قرشتسم  نوبولواتسوگ   » رتکد ینعی  هناگیب  دنمشناد  کی  نابز  زا  ار  یمالـسا  ندمت  ریثأت  تسا 
: دیوگیم تسا ، هدرک  برع  مالسا و  ندمت  هرابرد  یلصفم  ياهثحب  هکنآ  زا  سپ 

(: دینک تقد   ) مینارذگیم ناگدنناوخ  رظن  زا  اًلیذ  يدنچ  ظافلا  رد  ار  نآ  هصالخ  کنیا  و  دیسر ، مامتا  هب  ام  باتک  »
و دنـشاب - هدومن  لصاح  قوفت  مالـسا »  » ناوریپ رب  ندمت  ثیح  زا  هک  دنوشیم  تفای  یماوقا  رتمک  یلیخ  ملاع  رد  هک  تسناد  دـیاب  ًالّوا - »
زا اهنآ  دیدرگن ، رـسیم  يرما  نینچ  یموق  چیه  يارب  دندومن ، لصاح  مولع  رد  یمک  هلـصاف  هب  اهنآ  هک  تسا  يزیگناتریح  تایقرت  رگید 

یـسایس رظن  زا  و  دوشیم ، هدرمـش  ایند  بهاذـم  نیرتهدـنز  زونه  هک  دـنداد  یگرزب  بهذـم  لیکـشت  ایند  بهاذـم  نایم  رد  یبهذـم  رظن 
ندمت رد  لخاد  هدرک  تیبرت  ار  اپورا  هک  تسا  یفاک  ردقنیمه  یقالخا  ینالقع و  صیاصخ  رظن  زا  اما  دنداد ، لیکـشت  یگرزب  تموکح 

! ...«. دندومن
یـسانشناهج نادـیم  زا  دوخ ، روصق  زجع و  هب  فارتـعا  زا  سپ  دوشیم  روبجم  دـیآیم و  رد  وناز  هب  مسیلاـیرتام »  » هفـسلف هک  تساـجنیا 

. دنک ینیشنبقع 
هک تسا  زیگناتفگـش  هزادـنا  ناـمه  هب  تسیلاـیرتام ، رفن  کـی  رظن  رد  هّکم  قفا  زا  نآ  عولط  شیرق و  هلیبـق  ناـیم  زا  مالـسا  روـهظ  اریز 

! دروآرب رس  ینفعتم  رازنجل  نایم  زا  ًاتعفد  یتوارط  اب  ابیز و  لگ  تخرد  کی  لثملایف 
لیلعت ریسفت و  روبزم  هطقن  رد  مالـسا  روهظ  يارب  تسین ، ریذپناکما  يرگيدام  لوصا  يور  یتخرد  نینچ  شیادیپ  لیلعت  هک  روط  نامه 

. دوشیمن روصت  زین  يدام 
ار هدیدپ  نیا  یقیقح  للع  اسر  يادص  اب  دوشیم و  یـسانشناهج  نادیم  دراو  هناحتاف  هفایق  اب  یهلا  فوسلیف  نیـسیزیفاتم و  ماگنه  نیا  رد 

. دهدیم حرش  یناسآ  هب  تعیبط  ياروام  هفسلف  لوصا  قبط 
مالـسا بهذم  هرابرد  سلگنا » سکرام و   » بتکم نادرگاش  هک  ياهنالوجع  یحطـس و  تواضق  نوماریپ  رد  ام ، تایرظن  هصالخ  دوب  نیا 

. تسا مالسا  شیادیپ  خیرات  فارطا  رد  ینالوط  تاعلاطم  هلسلس  کی  هجیتن  هک  دناهدومن  یمالسا  ندمت  و 
تسد هب  نانآ  تیموکحم  دنـس  دش و  نشور  اهتسیلایرتام  ریـسفت  ندوب  ساسایب  یبوخ  هب  دش  هتفگ  هک  یکرادم  نیا  اب  منکیم  روصت 

. دمآ
ماهدش تیبرت  ياهدیمهف  ناملسم  ردام  ردپ و  ناماد  رد  یکدوک  نامه  زا  درذگیم و  مرمع  زا  لاس  یس  دودح  هکنیا  اب  ینابرهـش - رـسفا 

يدیلقت مالسا  کی  نم  مالسا  میوگب : مناوتیم  تأرج  اب  هک  يروط  هب  ماهدوب  دوخ  بهذم  قیقحت  یپ  رد  ماهتشاد  یسرتسد  هک  اجنآ  ات  و 
هک مشاب  تقوشوخ  دـیاب  ردـقچ  متـشادن ، هجوت  تعیبط  ياروام  ملاع  هب  نآ  طابترا  للع  هب  هنوگنیا  لاـح  هب  اـت  دـینک  رواـب  یلو  تسین ،

ار زور  نآ  راظتنا  میوگ و  کیربت  رگید  راب  يوق  لالدتسا  قطنم و  نیا  رب  ار  امش  هک  منادیم  مزال  متسه ، اراد  ار  امش  لثم  یتسود  راختفا 
. دننک هدافتسا  نآ  زا  یگمه  دریگ و  رارق  مومع  سرتسد  رد  ناتراکفا  ریاس  همیمض  هب  امش  تانایب  نیا  هک  مشکیم 

***
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: دیوگیم بهذم  ایآ 

!؟ درک توکس  دیاب  ناراکمتس  ربارب  رد 

، دـننکیم لقن  بهاذـم  نایدا و  يارب  هک  یتـالیلعت  نمـض  مسینومک  نارادـفرط  هک  دـیدرک  لـقن  ًاـقباس  هک  نیا  یتسار  ینابرهـش - رـسفا 
: دنیوگیم

زا تسا و  هدرمـش  یمتح » ردق  اضق و   » ءزج ار  نآ  هدرک و  توعد  هدـننک » رامثتـسا   » هقبط متـس  ملظ و  لباقم  رد  ربص  هب  ار  مدرم  بهذـم 
؟ دراد دوجو  یبهذم  ياهروتسد  رد  يزیچ  وچمه  دراد !؟ تقیقح  تسناگهدننک ، رامثتسا  عفانم  ظفاح  ور  نیا 

باتک مادک  رد  نید و  مادـک  دـنتفگیم  شاک  يا  تساهنآ ، ياهغورد  زا  يرگید  هنومن  مه  نیا  دـیتفگ  هک  دـش  بوخ  رایـسب  دومحم -
نینچ ناناملـسم  ام  ینید  گرزب  ناـیاوشیپ  تاـملک  اـی  دـیجم  نآرق  ياـجک  رد  تسا -!؟ هدـش  رداـص  ياهناـقمحا  روتـسد  نینچ  یبهذـم 

!؟ تسا یفاک  بلطم  کی  نوماریپ  رد  تواضق  يارب  ساسایب  غورد  کی  ایآ  دراد -؟ دوجو  یعوضوم 
بهاذـم مامت  رد  ناگراچیب  قوقح  ندرک  لامیاپ  يرگدادـیب و  ملظ و  اریز  دـنیوگیم ، اهنآ  هک  تسا  نآ  سکعب  اًلماک  بلطم  لاح ، رهب 

- تسا مالسا  نییآ  مّلـسم  عورف  زا  یکی  رکنم  زا  یهن  هک  دنادیم  یبتکم  هچب  ره  یفرط  زا  و  هدش ، هدرمـش  یتشز  رکنم و  لمع  ینامـسآ 
ندرک نک  هشیر  يارب  ناکما  ّدح  رـس  ات  دنیـشنن و  مارآ  اهيرگمتـس  ملاظم و  ربارب  رد  هک  دنادیم  دوخ  هفیظو  یناملـسم  درف  ره  نیاربانب 

. دنک عافد  نآ  زا  هکنیا  ای  دهد و  رد  نآ  هب  نت  هک  نیا  ياج  هچ  دنک ، ششوک  نآ ،
(1) «. دنهد رد  نت  قح  نییآ  هب  ات  دینک  دربن  رگمتس  هفیاط  اب  : » دیوگیم ناهج  ناملسم  نویلیم  دصشش  سّدقم  باتک  دیجم  نآرق 

ماگنه نآ  رد  رتشا » کلام   » مان هب  دوخ  زربم  نارادنامرف  زا  یکی  هب  هک  یلصفم  تاروتسد  نمض  مالسلا  هیلع  یلع  مالـسا  گرزب  ياوشیپ 
: دیامرفیم دهدیم ، دوب ، هدرک  رصم  تموکح  دزمان  ار  وا  هک 

زگره عتعتم  ریغ  يوقلا  نم  هقح  اهیف  فیعـضلل  ذـخؤی  ـال  ۀـما  سدـقت  نل  : » دومرفیم مدینـش ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمغیپ  زا  ررکم 
! دریگن لمأت  دیدرت و  نودب  ایوقا  زا  ار  افعض  قوقح  هک  یتّیعمج  نآ  دوشیمن ، دنمتداعس  هزیکاپ و 

ناراد نید  فیاـظو  نیرتهتـسجرب  زا  یکی  ار  نآ  هکلب  تسا ، ربص »  » دـنکیم توعد  نآ  هب  مالـسا  هک  یتاـعوضوم  زا  یکی  تسا  تسرد 
رد تسا  رـس »  » تیعقوم دننام  نامیا  ربارب  رد  ربص »  » تیعقوم دسجلا » نم  سأرلاک  نامیالا  نم  ربصلا  : » دیوگیم هک  اجنآ  ات  دـهدیم  رارق 

هدروخ ناشـشوگ  هب  ربص  هملک  کی  رود  زا  هک  یـصاخشا  تسیچ ؟ ربارب  رد  ربص  روظنم  و  دراد ؟ ییانعم  هچ  ربص  دـید  دـیاب  یلو  ندـب ،
دوخ یعالطایب  دنـس  هتخاس و  نآ  يارب  يریـسفت  دوخ  عفانم  اسران و  راکفا  قباطم  دناهدرکن ، هعلاطم  کیدزن  زا  ار  نآ  يانعم  زگره  یلو 

!؟ دوش تواضق  روحم  دناوتیم  ریسفت  نیا  ایآ  یلو  دناهدرک  اضما  نآ  هلیسو  هب  ار 
رتمزال يرگید  زا  کی  ره  تاعارم  هک  دمهفیم  ار  ریز  يانعم  هس  زا  یکی  ربص »  » ظفل زا  علطم  رادنید  رفن  کی 
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: تسا

رفن دص  امـش  زا  رگا  »(1) ؛ نیتأم اوبلغی  ةرباص  ۀـئام  مکنم  نکی  ناف  : » » دـیامرفیم دـیجم  نآرق  هک  روط  نامه  قح - هار  رد  تماقتـسا  - 1
«. دنوشیم بلاغ  رفن  تسیود  رب  دنشاب  هدوب  تماقتسا  اب  مدق و  تباث  یگنج ) درم  )

؛» ةالـصلا ربصلاـب و  اونیعتـساو  : » » دـیامرفیم هرقب ) هروس  زا  هیآ 45   ) رد هـک  روطناـمه  یناـسفن - داـح  تـالیامت  ربارب  رد  تمواـقم  - 2
(«. دناهتفرگ تسا ، یناویح  تاوهش  نتخاس  دودحم  نامه  هک  هزور  يانعم  هب  اجنیا  رد  ار  ربص   ) زامن ربص و  زا  دییوجب  دادمتسا 

: دهدیم روتسد  شدنزرف  هب  میکح  نامقل  هک  روطنامه  اهریم ، گرم و  اهتبیصم و  ربارب  رد  ییابیکش  - 3
(2)  ...«. شاب ابیکش  اهتبیصم  لباقم  رد  مدنزرف ، ینعی  کباصا ؛» ام  یلع  ربصاو  » »

هب اهنآ  نتخاس  کیدزن  و  اهتیعمج ، دارفا و  یحور  لداعت  ظفح  رد  يرادهشیر  قیمع و  ریثأت  اهروتـسد  نیا  ماجنا  هک  تسادـیپ  هتفگاـن 
مزال هداعلا  قوف  یگدـنز  تالکـشم  ربارب  رد  تیقفوم  يارب  اهنآ  تاعارم  دراد و  یلبنت ، دوکر و  و  اـهفارحنا ، زا  يریگولج  تداـعس و 

. تسا
ربارب رد  تماقتـسا  يانعم  هب  ربص  تسین ، متـس  ملظ و  ربارب  رد  توکـس  و  ندروخ ، يرـس  وت  و  نداد ، ملظ  هب  نت  ياـنعم  هب  ربص  نیارباـنب 

. تسا یگدنز  راوگان  ثداوح  ربارب  رد  و  شکرس ، تالیامت  ربارب  رد  ناملاظ ، ربارب  رد  نمشد ،
***

یچ دیدرکیم ، لقن  اهنآ  زا  بهاذـم  نایدا و  شیادـیپ  يارب  مه  يرگید  تلع  هک  نیا  لثم  یلو  مدرک ، هدافتـسا  ًاتقیقح  ینابرهـش - رـسفا 
( ... رّکفت هظحل  دنچ   ) دییامرفب مه  ار  نآ  ًافطل  دوب -؟

لباقم رد  تسکـش  عقوم  رد  هدـش » رامثتـسا   » هقبط دراد و  يریدـخت  رثا  یبهذـم  راکفا  نوچ  دـنیوگیم : اهنآ  دـمآ ، مدای  هاـهآ  دومحم -
! تسا هدروآ  دوجوب  ار  نآ  هدرکیم  هدافتسا  نآ  زا  ناگدننک » رامثتسا  »

ینمشد يانب  دوخ  دصاقم  تفرشیپ  يارب  ناسنا  یتقو  یتسار  تسا ، يرگید  ششخب  لباق  ریغ  يارتفا  رتحیحص ، ای  و  هابتـشا ، کی  مه  نیا 
، دـنکیم هولج  بیع  شرظن  رد  مه  نآ  ياـهنسح  ماـمت  دـنکیم  هاـگن  نآ  هب  رفنت  هنیک و  رظن  اـب  دراذـگیم و  عوـضوم  کـی  هب  تبـسن 

. تسا بلطم  نیا  زا  ینشور  هنومن  ام  ثحب  دروم  عوضوم 
: اریز

زا سپ  ندشن  یناف  زیخاتسر و  زور  ادخ و  هب  ياکتا  رثا  رد  نامیا ، اب  صخش  هک  تسا  نیا  ادخ  هب  هدیقع  بهذم و  هتسجرب  دیاوف  زا  یکی 
یگدنز تالکشم  اب  دناوتیم  مکحم  تباث و  هاگهیکت  نیا  نتشاد  اب  دنکیم و  ادیپ  یشزرارپ  رطاخ  نانیمطا  شمارآ و  تلاح  کی  گرم 

دوخ زا  تسا  تاساسحا  هدنشک  هک  يدیماان  سای و  حور  هجیتن  رد  و  دهد ، یلـست  ار  دوخ  و  دنک ، مضه  دوخ  رد  ار  تامیالمان  دگنجب و 
. دهد همادا  دوخ  ياهتیلاعف  هب  يرتشیب  تیدج  راکتشپ و  اب  و  دزاس ، رود 

.66 فارعا ، - 1
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هقبط نایم  رد  تسا ، رطاخ  یلـست  هیام  نتـشادن  و  ینارگن ، بارطـضا و  سأی و  زا  یـشان  ًالومعم  هک  یـشکدوخ » راحتنا و   » لـیلد نیمه  هب 

رد ًاصوصخم  تسا ، لومعم  رایـسب  یبهذم ، تامیلعت  دیاقع و  زا  ناگهداتفا  رود  نایم  رد  هک  یلاح  رد  دتفایم  قافتا  تردـن  هب  نارادـنید 
. تسا هدرک  ادیپ  هدننک  جیگ  مقر  راحتنا  یشکدوخ و  تسا  هداهن  فعض  هب  ور  قالخا  يرگيدام ، حور  يالیتسا  رثا  رد  هک  یطاقن 

: دسیونیم دراد ، یناهج  ترهش  هک  یگدنز  نییآ   » دوخ باتک  رد  یگنراک  لید   » ییاکیرمآ سانشناور  دنمشناد 
فلت کلهم  كاـنرطخ و  يراـمیب  جـنپ  زا  هک  تسا  یناراـمیب  هدـع  زا  رتداـیز  بتارم  هب  دـننکیم  راـحتنا  هک  یناـسک  هدـع  اـکیرمآ  رد  »

! دنوشیم
! ...« درادن ینارگن  زج  یباوج  ارچ ... ؟

؟ دینکیم هدهاشم  نیمز  قرشم  رادنید  تاقبط  ریاس  نیدتم و  نایناریا  نایم  رد  نآ  میخو  جیاتن  زوسنامناخ و  ینارگن  نیا  زا  يرثا  ایآ  یلو 
: هک دنکیم  لقن  باتک  نامه  رد  دنمشناد  نامه  زاب 

نیرترثؤم  » ناونع تحت  رد  یتالمج  شراظتنا  قاطا  رد  دوب  نارامیب  هجلاعم  لوغشم  لاس  تدم 38  هک  یفلدالیف   » مهم ناکشزپ  زا  یکی  »
 ! نید هب  حیحص  نامیا  : » دوب نیا  اهنآ  زا  یکی  هک  دوب ، هتشون  تحارتسا » لماوع 

دوب نیمه  مه  شماـن  اـیوگ  دوـب و  هتـشون  ناتـسنمرا  ناریا و  هب  دوـخ  ترفاـسم  حرـش  رد  نیقرـشتسم  زا  یکی  هک  ار  یباـتک  شیپ  يدـنچ 
هدـید رتـمک  عوضوم  ود  مالـسا  زا  يوریپ  رثا  رد  ناریا  رد  هک : مدروخرب  هلمج  نیا  هب  مدرکیم  هعلاـطم  ناتـسنمرا ) ناریا و  هب  یترفاـسم  )

. تسا راحتنا »  » عوضوم ود  نآ  زا  یکی  دوشیم ،
: تسا نیا  شاهصالخ  هک  دراد  ینخس  برع ) مالسا و  ندمت   ) دوخ باتک  همدقم  رد  يوسنارف  سانشرواخ  نوبولواتسوگ 

کی رد  هداد ) حرـش  هک  یللع  رثا  رد   ) اـهییاپورا هک  تسا  نیا  دراد  دوـجو  اـهییاپورا  اهیقرـش و  ناـیم  هک  یگرزب  ياـهقرف  زا  یکی  »
یـصوصخم شمارآ  رطاخ و  نانیمطا  اب  اهینیمز  قرـشم  هک  یلاح  رد  دـنربیم  رـس  هب  ياهداعلا  قوف  یعمج  رطاـخان  بارطـضا و  تلاـح 

«! تسناد یلاحشوخ  عون  کی  ار  نآ  ناوتیم  هک  دننکیم  یگدنز 
رد نآ  فعض  قرشم و  رد  یبهذم  تامیلعت  دیاقع و  خوسر  زا  بارطضا  نآ  و  شمارآ ، نیا  مهم  تمسق  مینیبیم  مینک  تقد  تسرد  رگا 

. دریگیم همشچرس  برغ 
!؟ تسین یعالطایب  زا  ندرمش  نآ  بیاعم  زا  دشخبیم  ام  هب  بهذم  هک  ار  یشمارآ  نیا  ایآ  فصو  نیا  اب 

***

! راکشومارف تلم  يروهشیپ و  مایق 

مهرد و هفایق  کی  اب  دوب  هلاس  تشه  تفه  تسیب و  یناوج  هک  ناتسرامیب  نارایکشزپ  زا  رفن  کی  نایم  نیا  رد  ... 
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قیرزت اًلعف  ار  اهنآ  زا  یکی  دیهدب  هزاجا  هدش ، هتشون  نیلیسینپ  ود  امش  زورما  هخسن  رد  دومحم  ياقآ  تفگ : دش و  قاطا  دراو  يداع  ریغ 

يارب ینالوط  ياهتبحـص  تسنادیم  یفرط  زا  دید و  نینچ  نوچ  روکذم  رـسفا  مهاوخیم ، ترذعم  یلیخ  ناورـس  ياقآ  بانج  زا  منک ،
زا سپ  رایکـشزپ  ناوج  دـش . جراخ  قاطا  زا  هدرـشف و  ار  دومحم  تسد  ياهنامیمـص  مرگ و  عیدوت  زا  سپ  تسین  بساـنم  نادـنچ  راـمیب 

هلجع اب  مأوت  یلو  هناتسود  یلیخ  هفایق  کی  اب  سپـس  تفرگ  رارق  نآ  يور  هدیـشک و  دومحم  رتسب  کیدزن  ار  یلدنـص  نیلیـسینپ  قیرزت 
: درک تبحص  هب  عورش 

!؟ دنتسه امش  نادنواشیوخ  زا  ناورس  ياقآ  نیا  - 
تیمیمص و رد  نازومآشناد ، نایم  رد  میتفریم  ناتسریبد  هک  تقو  نآ  زا  یتح  دنتسه ، نم  یمیدق  یمیمص و  ناتسود  زا  ریخ . دومحم -

. میدوب لثملا  برض  ّتبحم 
 ... یمیمص بوخ ...  رایسب  یمیمص ... ؟ تفگ : يزیمآهرخسم  نحل  اب  رایکشزپ 

؟ تسیچ لاؤس  نیا  زا  ناتروظنم  دییوگب  رتحضاو  تسا !؟ ياهزات  عوضوم  مه  اب  رفن  ود  تیمیمص  رگم  دومحم -
؟ دندوب زیربت  لبق  لاس  دنچ  ناورس  ياقآ  دینادیم  چیه ، - 

!؟ منادن تسا  نکمم  معلطم ، مه  ناشیا  یلخاد  یگدنز  تایئزج  زا  نم  منادیمن ؟ هدنب  دومحم -
؟ دندش لقتنم  نارهت  هب  یللع  هچ  رثا  رد  هک  دینادیم  مه  ار  نیا  بوخ  - 

شوخ نادراک و  يدـج و  رـسفا  کی  اریز  دـندرک  تقفاوم  ناشیا  اب  زکرم  زا  یپ  رد  یپ  ياضاقت  زا  سپ  دـندوب ، لیام  ناشدوخ  دومحم -
. دنرگنیم مارتحا  هدید  هب  وا  هب  تبسن  اسؤر  هیلک  تسا و  ياهقباس 

! ییحی مالغ  مه  یکی  دناهقباس و  شوخ  ناشیا  یکی  رایکشزپ -
!؟ ییحی مالغ  دومحم -

منک یفرعم  امـش  هب  ار  هقباسشوخ ! رـسفا  نیا  ات  دـیراذگب  دـیعالطایب ، ناشیا  قباوس  زا  دـیدیمهف  الاح  يروهشیپ  دیـشخبب ..  رایکـشزپ -
(. دهدیم شوگ  توهبم  تکاس و  هدش ، برطضم  هلمج  نیا  زا  دومحم  )

؟ هدمآ اجنیا  يروظنم  هچ  يارب  رگید  هک  مدش  هچاپتسد  متشاد  رظن  رد  وا  زا  هک  یقباوس  نآ  اب  نم  دش  ناتـسرامیب  دراو  اقآ  نیا  یتقو  - 
وا ياهفرح  هب  ات  مدرک  ضرق  رگید  شوگ  ود  مدـناسر و  اههرجنپ  تشپ  هب  ار  دوخ  ًاروف  تسا  هدـمآ  امـش  تداـیع  يارب  مدـیمهف  نوچ 

دوخ تیوضع  دنس  تیموکحم و  كرادم  مدیدیم  اریز  مدزیم ! دنخبل  امـش  یگداس  فاصرب و  وا و  تاراهظا  هب  یپ  رد  یپ  مهد  شوگ 
يروطق هدنورپ  کی  هک  دش  دیهاوخ  هجوتم  هاگنآ  دیتسین  هجوتم  امـش  اًلعف  دیهدیم  لیوحت  وا  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  هدوت  بزح  رد  ار 

! دنربیم رصق  نادنز  فرط  هب  هزین  رس  کی  اب  ار  امش  هدش و  میظنت  امش  يارب  ینابرهش  رد 
مّلـسم روطب  دروآیم  هدروآ و  تسدب  امـش  زا  هک  یکرادم  نیا  اب  تسا ! هلفاق  کیرـش  دزد و  قیفر  راک  هنهک  رـسفا  نیا  میوگب : رتنشور 

نینچ کی  دنیایب و  ناتـسرامیب  هب  بش  عقوم  نیا  رد  هک  هدیباوخن  اهلگ  نیا  هب  ناشرخ  اهنیا  درک ، دهاوخ  دـیلوت  ناتیارب  يدـیدش  رـسدرد 
! ... دنهد ماجنا  امش  اب  ینالوط  ياههبحاصم 
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بجعت زا  شناهد  هتخود و  رایکـشزپ  ناوج  ناهدـب  ار  شیاهمـشچ  ریحتم  تام و  تساـخرب ، دومحم  هلک  زا  دود  تاـملک  نیا  ندینـش  زا 

 ... دوب هدنامزاب 
: دادیم همادا  دوخ  نانخس  هب  نانچمه  رایکشزپ 

هلاـسکی يراـتخمدوخ  تموکح  تاـنایرج  هیلک  مدرکیم  راـک  يوروش !   » ناتـسرامیب رد  زیربـت  رد  و 25  و 24  ياـهلاس 23  رد  نـم  - 
« ییحی مـالغ   » شورف و نطو  يروهشیپ »  » ناتـسدمه هیـضق و  نآ  نیببـسم  مدرک و  هدـهاشم  کـیدزن  زا  ار  ناـجیابرذآ  ماـیق  يروهشیپ و  »

یتّیعمج نامه  شامق  زا  دنشابیم  اراد  ار  یساسح  ياهتسپ  ام  روشک  رد  زورما  هک  یناسک  زا  ياهدع  هناتخبدب  مسانـشیم ، ار  راوخنوخ 
روشک یتّیعمج  نویلیم  جنپ  دابآ و  هیحان  کی  نتخادنا  يارب  تقیقح  رد  یلو  ناجیابرذآ ، هنابلطلالقتـسا  مایق  مان  هب  رهاظ  رد  هک  دنتـسه 
زورید یلو  دننزیم ، هنیـس  هب  ار  ناشزیزع  روشک  یـضرا  تیمامت  لالقتـسا و  گنـس  زورما  دندرکیم ، تیلاعف  نینهآ  هدرپ  تشپ  هب  ار  ام 

ینابرهش رد  یساسح  تسپ  تقو  نآ  هک  تسامش ! ناورس  ياقآ  نیمه  نانآ  هلمج  زا  دندرکیم ، زاب  خرس  نوشق  يروهشیپ و  يارب  ار  هار 
ناورس ياقآ  نیمه  يرآ  درکیم ، باطخ  دوخ  دنزرف  ناونع  هب  ار  وا  يروهشیپ  هک  دوب  ياهزادنا  هب  يروهشیپ  اب  وا  طباور  تشاد ...  زیربت 

! ... امش
نتخیر زا  سپ  هرخالاب  دندش  موکحم  ناجیابرذآ  دیـشر  تلم  هاگداد  رد  نیرـساجتم  دش و  هتـشادرب  حضتفم  مایق  نآ  يور  زا  هدرپ  یتقو 

دیـسر و ارف  نارهت  زا  یفاک  تازیهجت  اب  یماظن  ياوق  هک  دوب  هاـمرذآ  بش 21  دندیدرگ ، رارف  هب  روبجم  هنابـش  هانگیب ، هدـع  کی  نوخ 
! دوب اهنامه  ءزج  امش  یمیمص  تسود  نیا  دنداتسرف ، نارهت  هب  هدرک  ریگتسد  دندوب  هدشن  رارف  هب  قفوم  هک  ار  نانادرگهیزعت  زا  ياهدع 

یگمه دوب ، لّوا  هتـسد  ءزج  اقآ  نیا  عقوم  نآ  رد  دندش  موکحم  نادنز  لاس  نیدـنچ  هب  هیقب  مادـعا و  هب  ياهدـع  دـش ...  لیکـشت  هاگداد 
هدرک هدافتسا  تصرف  نیا  زا  مه  اهنآ  دش  هداتسرف  رظن  دیدجت  هاگداد  هب  اهنآ  هدنورپ  ماجنارس  دندرک و  ضارتعا  هاگداد  يأر  هب  تبـسن 

اهنآ زا  ياهدع  هک  انعم  نیا  هب  دندرک  لصاح  تیقفوم  هرخالاب  و  دـندرک ، اپ  تسد و  يودـب  هاگداد  مکح  ضقن  يارب  تاثبـشت  عاونا  اب  و 
اهنت اما  دنوش ، رانکرب  لصفنم و  تمدـخ  زا  هک  دـیق  نیا  اب  دـننک  مامت  دوخ  عفن  هب  ار  يوناث  مکح  دنتـسناوت  دنتـشاد  يوق  ياهیتراپ  هک 

! دوب وا  ناراکمه  زا  رفن  کی  ناورس و  ياقآ  نیمه  دنک  ظفح  زین  ار  دوخ  تیعقوم  ماقم و  تسناوت  هک  یسک 
زا ًاهابتـشا  هک  زیربت !» يوروش  ناتـسرامیب   » هملک زا  دومحم  یلو  داد  جرخ  هب  تالمج  نیا  يادا  رد  ار  تراهم  لامک  هک  نیا  اب  رایکـشزپ 

: تفگ هدیود  وا  ياهفرح  نایم  تسا ، ياهساک  مین  هساک  ریز  هک  دیمهف  دوب  هدیرپ  وا  ناهد 
هب ات  منک و  هطبار  عطق  وا  زا  هک  مریگیم  میمـصت  ًادج  دـشاب  روط  نیا  ًاعقاو  هچنانچ  متـشادن و  عالطا  هجو  چـیه  هب  نایرج  نیا  زا  نونکات 

. تفر دهاوخ  نیب  زا  زین  هدنیآ  يارب  دیما  نیا  تسا و  هدرواین  تسدب  هدوت  بزح  رد  نم  تیوضع  هرابرد  یبتک  ینوناق  كردم  لاح 
هدشن مامت  منانخس  زونه  دیهد  هزاجا  مدرک ...  ضرع  هک  تسا  روطنامه  دصرددص  نایرج  هک  مهدیم  نانیمطا  امـش  هب  نم  رایکـشزپ -

...
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هکنیا مان  هب  راب  نیلّوا  دزاس  نکهشیر  ار  يروهشیپ  يراتخمدوخ  تلود  بوکرس و  ار  ناجیابرذآ  نیرساجتم  تفرگ  میمـصت  تلود  یتقو 

نانآ زا  ار  اجنآ  دـنروآرد ، دوخ  هرطیـس  تحت  ار  اجنآ  ناجیابرذآ  لالقتـسا  نایعدـم  دـیابن  تسا و  جراخ  ناجیابرذآ  دودـح  زا  هسمخ  »
. تخاس زکرمتم  اجنآ  رد  ار  یماظن  ياوق  تفرگ و 

نآ رد  دندرک  تکرح  زیربت  فرط  هب  اجنآ  زا  هدرک و  لاغشا  زین  ار  ناجنز  یتلود  ياوق  دش ، رداص  شترا  داتـس  فرط  زا  يورـشیپ  نامرف 
هار رـس  رب  هنایم   » یکیدزن رد  هک  هوکنالفاق  دندوب ، هداد  رارق  دوخ  زکرم  ار  جدننـس   » هوکنالفاق و  » ناجیابرذآ تارکمد  بزح  ياوق  عقوم 
دنچ اب  رهام  زابرـس  رفن  دنچ  تسا  نکمم  هک  يروط  هب  دوشیم ، بوسحم  يریظنمک  هاگرگنـس  یعیبط  تیعقوم  رظن  زا  هدـش  عقاو  نارهت 

! دننک جلف  ار  یگرزب  نوشق  نآ ، ياهرگنس  تشپ  زا  لسلسم  هضبق 
اهپوت کیلش  اهلسلسم و  رابگر  يادص  هاگان  داد ، همادا  دوخ  يورشیپ  هب  راچان  دید  اجنآ  زا  روبع  هب  رـصحنم  ار  هار  نوچ  تلود  ياوق 

نوچ یمازعا  يورین  هدـنامرف  دـنتخیر ، نیمز  يور  زییاپ  گرب  دـننام  یناریا  هانگیب  ناوج و  نازابرـس  نآ  هارمه  دـش و  دـنلب  هوک  زارف  زا 
. دندرک ینیشنبقع  رایسب  هتشک  تافلت و  نداد  زا  سپ  رکشل  داد و  ینیشنبقع  روتسد  دید  نینچ 

بوـشآ نتخاـس  اـپرب  يارب  نینهآ  هدرپ  تـشپ  زا  هـک  ياهدومزآراـک  نازابرـس  ناـمه  ینعی  يزاـقفق  نیرجاـهم  هـک  درک  شوـمارف  دـیابن 
زیربت زا  هقوذآ  تامهم و  هتسویپ  دندرکیم و  هرادا  ار  ساسح  هاگرگنس  نیا  دندوب ! هدرک  رارف  دیشخبب ، دندوب ، هدش  هداتـسرف  ناجیابرذآ 

تامهم و لقن  لمح و  تأیه  سییر  تقو  نآ  رد  راکرـس ، یمیمـص  تسود  نیمه  يرآ  ناورـس ، ياقآ  نیمه  دشیم  هداتـسرف  اهنآ  يارب 
! دوب هحلسا 

دنک شخب  ود  هب  ار  دوخ  يورین  تفرگ  میمصت  ماجنارس  داتفا و  نایشروش  هرصاحم  يارب  هشقن  هیهت  رکف  هب  یمازعا  ياوق  هدنامرف  هرخالاب 
رایـسب هرـصاحم  هریاد  زاغآ  رد  دنهد ، رارق  طسو  رد  ار  نایـشروش  هداد و  تکرح  هغارم »  » هار زا  رگید  تمـسق  تشر و  هار  زا  ار  یتمـسق 

ریاس زیربت و  زا  نانآ  طباور  هیلک  دـیدرگ ، لدـبم  یکچوک  هریاد  کی  هب  هرخالاب  دـشیم و  رتگنت  تعاس  هب  تعرـس  هب  یلو  دوب  عیـسو 
رارق هلولگ  فده  الاب  فرط  زا  ار  نایشروش  اهلسلسم  هلیسو  هب  دندیـسر و  تلود  ياهامیپاوه  ماگنه  نیا  رد  دش ، عطق  ناجیابرذآ  طاقن 

یگنـسرگ زا  رگید  هدع  هلولگ و  رثا  رد  ياهدع  دندرکیم ، رارف  خاروس  نآ  هب  خاروس  نیا  زا  دش ، بلـس  اهنآ  زا  تمواقم  تردق  دنداد ،
هلصافالب دندرک ، دنلب  تسد  يور  هب  دوب  میلست  تمالع  هک  دیفس  ياهمچرپ  هتشاذگ و  نیمز  هب  ار  هحلسا  راچان  هدنامیقاب  دندش ، كاله 

 ... دنداتسرف نارهت  فرط  هب  هدرک و  ریگتسد  ار  همه  نازابرس 
رگم رخآ  منکیم ! بجعت  ناریا  تلم  يراکشومارف  زا  دوشیم  ناجیابرذآ  هعقاو  زا  تبحص  تقو  ره  يرآ  تفگ : دیشک و  یهآ  دومحم 
هالک  » ياـجب ناـجیابرذآ » تارکمد  هـالک   » ندراذـگ ینعی  رـصتخم  هفاـیق  رییغت  اـب  هک  دـندوبن  نآ  هب  هتـسباو  دارفا  اـهتسینومک و  نیمه 

هدومن و ادج  ار  زیزع  ناریا  رکیپ  زا  یگرزب  تمـسق  يزاقفق  لاحلا  مولعم  نیرجاهم  کمک  هب  دندرک و  اپرب  ار  نیگنن  مایق  نآ  يرگراک !»
قفوم اًلماک  دوخ  تیرومأم  ماجنا  هب  دوبن  اهیناجیابرذآ  دـنلب  تمه  تداشر و  رگا  هّتبلا  دـننک ! اهيوروش  میدـقت  یتسد  ود  دنتـساوخیم 

رارق نینهآ  راوید  تشپ  رد  هک  یطاقن  ریاس  دننام  زیخرز  دابآ و  طاقن  نآ  هلخاد  زا  زورما  هک  يروط  هب  دندوب  هدش 
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. میتشادن یتسرد  ربخ  دراد 

نآ نیببسم  هرخالاب  دندز و  وناز  ناریا  دیشر  تلم  ربارب  رد  رابجا ؛ مکح  هب  دنزاس  یلمع  ار  موش  هشقن  نآ  هکنآ  زا  شیپ  هناتخبـشوخ  یلو 
دارفا زورما  هکنیا  رتکحـضم  همه  زا  دـندش ! هدـنهانپ  دـنتفرگیم  ماهلا  نآ  زا  هک  يروشک  ناـمه  هب  هتفگ و  كرت  ار  ناریا  هنابـش  هعقاو 

دکچیم نوخ  اهنآ  ياهنادند  زا  هکنآ  اب  دینکیمن ... ، رکف  چیه  دننکیم ، یفرعم  رامعتـسا » اب  ناگدـننک  هزرابم   » ار دوخ  هدربمان  بزح 
! دنراد یناپوچ  يوعد  زاب 

هار دوخ  هب  ار  دارفا  نیا  رگید  تفرگیم ، تربع  سرد  ناـجیابرذآ  ماـیق  هچخیراـت  زا  دوبن و  راـک  شومارف  اـم  تلم  رگا  تسا  نیا  روظنم 
دناهدرکن كرد  ار  مّلـسم  تقیقح  نیا  هکنیا  رب  هوالع  ام ، ناوج  نایوجـشناد  ناناقهد و  نارگراک و  زا  یلیخ  زونه  هناتخبدب  یلو  دادیمن 

. دنریگیم رارق  زین  نانآ  ياههطسفس  هدنبیرف و  ظافلا  ریثأت  تحت  شیب  مک و 
تـسد تلآ  ار  نانآ  لاحلا  مولعم  هدع  کی  نیا ، زا  شیب  دنراذگن  دنوش و  رادـیب  ام  ناناوج  يدوز  هب  هک  متـسین  سویأم  لاح  نیع  رد  اما 

. دنزاس یلمع  اهنآ  هلیسو  هب  ار  دوخ  موش  دصاقم  هداد و  رارق 
ياراد شدوخ  تاراهظا  قبط  هک  ناوج ، رفن  کـی  مدـمآیم  نارهت »  » فرط هب  رهـشمرخ »  » زا راـطق  اـب  هک  تقو  نآ  رد  منکیمن  شومارف 

يرادفرط مسینومک  زا  يدج  روط  هب  اما  هفافل ، ریز  رد  هک  مدید  دـش  زاب  تبحـص  رـس  هک  نیمه  دوب ، قاطا  مه  ام  اب  دوب  یگدـننار  لغش 
نارادـمامز و تنایخ  روشک و  عاضوا  یبارخ  زا  ینالوط  لصف  کی  هاگنآ  تسا ، مارم  نیمه  تسا  مارم  اـیند  رد  رگا  تفگیم  دـنکیم !!

! تساهيوروش زا  نتفرگ  ماهلا  اهدرد  نیا  همه  جالع  تفگ  سپس  درک  نایب  روما  يایلوا 
رارکت راب  هاجنپ  مک  تسد  ار  نآ  هلمج  ره  دیاش  تسا و  یظفح  دیوگیم  هچنآ  مامت  درادن و  داوس  هک  دوب  ادـیپ  وا  تبحـص  زرط  زا  یلو 

يزاسراگیـس هناخراک  دـننام  دـشاب  هدوب  رّکفت  زا  یکاح  هک  ياهفایق  رییغت  هفقو و  نیرتکـچوک  نودـب  ار  دوخ  تـالمج  و  تسا ، هدرک 
. دندشیم عقاو  وا  نانخس  ریثأت  تحت  دندوبن  انشآ  اهتبحص  زرط  نیا  هب  هک  یصاخشا  هک  يروط  هب  تخیریم  نوریب 

ارم نانخس  و  داتسیا ، دنراذگب ، شزمرت  يور  اپ  هک  یلیبموتا  دننام  متفرگ  وا  هب  هدرخ  ود  یکی  مدرک و  تبحـص  هب  عورـش  هک  نیمه  یلو 
ایآ یلو  تسا  بارخ  یلیخ  نآ  تایداصتقا  تمـسق  صوصخ  هب  ام  روشک  عاضوا  تسا  تسرد  هدـننار ...  ياقآ  متفگ  نم  درک ، قیدـصت 

، تسا هناگیب  هناگیب  مینک ؟ نانآ  يادف  ار  دوخ  تیـصخش  تیلم و  میزادنیب و  ناگناگیب  ناماد  رد  ار  دوخ  ام  هک  تسا  نیا  درد  نیا  جالع 
ود ره  تسا  هدیدزد  ار  ام  ياهالط  مه  يرگید  هدرب ، ار  ام  تفن  یکی  رگا  دراد ؟ یتوافت  هچ  یبونج  یلامـش و  هتخوسن ، ام  لاح  هب  شلد 

. هایس يالط  يرگید  تسا  خرس  يالط  یکی  اهتنم  تسالط ،
دیـشخبب تفگ  دندرب ، تراغ  هب  اهيوروش  هک  ییالط  نت » هدزای   » نامه متفگ  الط ؟ مادـک  دیـسرپ ، بجعت  اب  دـیرپ و  اج  زا  هعفد  کی  وا 

سپ ، (1) دناهدرک ادیپ  عالطا  ملاع  همه  الا  دننادیمن و  ظفاح  هجاوخ  يدعس و  خیـش  طقف  بجع  متفگ  مرادن ؟ عالطا  عوضوم  نیا  زا  نم 
: متفگ هداد  همادا  دوخ  نانخس  هب  نآ  زا 

! دنداد لیوحت  ناریا  زرم  رد  ار  اهالط  دش ، يداع  ام  طباور  حالطصا  هب  هک  لبق  يدنچ  - 1
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طوبرم لئاسم  يزوسلد  لامک  اب  هعماج  دارفا  راکفا  زرط  طیحم و  طیارـش  نتفرگ  رظن  رد  اب  نامدوخ  هک  دـش  میهاوخ  دنمتداعـس  یتقو  ام 

. میراپسب نآ  نیا و  تسد  هب  ار  دوخ  تاردقم  هکنیا  هن  مینک  لح  ار  دوخ  روشک  هب 
نادـنمتورث و شور  نینچمه  و  تسین ، بوخ  اـم  تکلمم  رد  ربـجنر ، هقبط  یلک  روطب  ناـناقهد و  نارگراـک و  عضو  مینادیم  همه  هّتبلا 

ریغ طلغ و  تسامرفکح  ام  هعماج  نایم  زورما  هک  یتاقبط  هلـصاف  نیا  هصالخ  روطب  تسا و  تلادـع  قح و  فالخ  رب  ًاـعطق  نارادهیاـمرس 
عاضوا نیا  هب  دنناوتیم  دنناریا  هدوت  بزح  هدننادرگ  یتسینومک و  تاغیلبت  رشن  يدصتم  هک  ياهقباسدب  دارفا  نیا  ایآ  یلو  تسا ، هنالداع 

دوخ ياهبیج  ندرک  رپ  زج  یفدـه  هک  مهدیم  نانیمطا  امـش  هب  مراد . سامت  اـهنآ  نارـس  زا  یلیخ  اـب  نم  دـنهد ، تروص  رـس و  بارخ 
! دنتسه یباسح  دنمتورث  رادهیامرس و  دوخ  يارب  اهنآ  زا  یلیخ  لیلد  نیمه  هب  دنرادن و 

نامه دنمتورث ، هقبط  نانآ و  نیب  هک  تساياهلـصاف  زا  رتشیب  دـننکیم  عافد  اهنآ  زا  هک  مورحم  رگراک  تاقبط  زا  اهنآ  هلـصاف  دـینک  رواب 
ام هب  ار  نآ  هنومن  دنیایب  دنتـسه  مورحم  هقبط  رادـفرط  یتسار  هب  رگا  دراد ، دوجو  دـنوش ، دوبان  تسین و  دـیاب  اهنآ  هدـیقع  هب  هک  ياهقبط 

هیامرـس تورث و  عضو  هرابرد  ار  دوخ  یبهذـم  ینید و  نوناق  نیمه  رگا  ام  دـننک ، مک  هقبط  نیا  هب  تبـسن  ار  دوخ  هلـصاف  دـنهد و  ناـشن 
 ... سوسفا یلو  دشیم  اود  اهدرد  نیا  میتخاسیم  یلمع 
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یخیرات مسیلایرتام 

هراشا

راکفا دیاقع و  زا  هک  يزیچ  یلو  مرازیب ، اهتسینومک  دیاقع  ياهتمـسق  زا  یلیخ  زا  مقفاوم و  امـش  اب  دـیاقع  نیا  رد  مه  نم  رایکـشزپ -
اهنآ هک  تسا  نیا  درک  دـهاوخ  قیدـصت  ار  نآ  ًامتح  دـنک  هاگن  نآ  هب  یفرطیب  رظن  اب  سک  ره  مراد  هدـیقع  و  تسا ، نم  بسچلد  ناـنآ 

: دنیوگیم
یـسایس و زا  معا  یعامتجا  یناگدـنز  فلتخم  ياهتمـسق  رد  هک  یتالوحت  و  هدوب ، داصتقا »  » هشیمه رـشب  خـیرات  ياـهخرچ  هدـننادرگ  »

میریگب دوخ  عامتجا  حالصا  هرابرد  میناوتیمن  یمیمصت  هنوگچیه  ام  اذل  دریگیم ، همـشچرس  اج  نیمه  زا  دوشیم  ادیپ  یملع  یقالخا و 
نآ اب  هک  یکلـسم  مارم و  مینک و  هعلاطم  نآ  نوماریپ  رد  هتفرگ و  رظن  رد  ار  نآ  يداصتقا  عبانم  دـیلوت و  ياههاگتـسد  زرط  هکنآ  زا  لبق 

هدرک و میمرت  یملع  حیحـص  لوصا  قبط  ار  اـهیبارخ  هیلک  میناوتیم  هک  تسا  تروص  نیا  رد  طـقف  اریز  میهد ، صیخـشت  دراد  بساـنت 
«. دیلوت ياههاگتسد  لماکت  خیرات  ینعی  رشب ، خیرات  هصالخ  میشخب ، تاجن  ار  دوخ  روشک 

هک دوشیمن  نیا  رب  لیلد  دنـشاب  هدرک  هابتـشا  بلاطم  زا  ياهراپ  رد  اهنآ  رگا  دینکیم  قیدصت  هّتبلا  ماهدیدنـسپ و  اًلماک  ار  هدـیقع  نیا  نم 
. دشاب هدوب  یقطنم  ریغ  طلغ و  ناشیاهفرح  همه 

دوخ لد  رد  دـش  نینظ  وا  هرابرد  رتشیب  هدرک  لقن  دوخ  يارب  هک  ياهقباـس  نآ  اـب  دینـش  رایکـشزپ  ناوج  زا  هک  هملک  دـنچ  نیا  زا  دومحم 
زا ار  هابتـشا  نیا  هداس  یملع  تانایب  اب  تفرگ  میمـصت  دهد  هفایق  رییغت  ياهرذ  هک  نیا  نودب  یلو  دـشاب ، دـناب  ءزج  مه  وا  دـنکن  تفگیم 

: تفگ درک و  یمّسبت  دنک ، نوریب  ناوج  نآ  زغم 
هدمع تمـسق  اریز  دینک ، قیدصت  ار  اهنآ  ياهفرح  همه  دیناوخب و  رخآ  ات  مه  ار  شاهیقب  دیاب  دیدرک  قیدصت  ار  عوضوم  نیا  امـش  رگا 

: منک ضرع  دیاب  امش  هابتشا  عفر  يارب  نم  یلو  تسا ، لصا  نیمه  هب  یکتم  اهنآ  بلاطم 
نیا تفرگ ، هدـیدان  دـنکیم  ءافیا  عامتجا  فلتخم  نوئـش  رد  تایداصتقا  هک  ار  یـشقن  ای  درک و  راکنا  ار  يدام  للع  ریثأـت  ناوتیمن  هّتبلا 

راکفا هدنروآ  دوجوب  يرشب و  خیرات  میظع  ياهخرچ  كرحم  هک  تساجنیا  رد  بلطم  یلو  هجوت ، لباق  رثؤم و  رایـسب  تسا  یـشقن  شقن 
زا بّکرم  یخیرات ، هدیچیپ  ثداوح  هدـنروآدیدپ  هرخالاب  یناسنا و  تاعامتجا  ریـس  طخ  هدـننک  نییعت  نوگانوگ و  ياه  يژولوئدـیا »  » و

! دوشیم بوسحم  اهنآ  زا  یکی  هدلوم  ياهورین  تیفیک  ای  طیحم و  تایداصتقا  عضو  هک  تسا  يرامشیب  يدام  يونعم و  روما  هدع  کی 
تسرد دننادیم  دیلوت  ياههاگتـسد  زرط  يداصتقا و  طباور  طقف  طقف و  ار  میظع  تالوحت  نیا  لماع  هک  یناسک  تفگ : ناوتیم  نیاربانب 

، نیب کیدزن  مشچ  کی  مه  نآ  مشچ ، ددـع  کی  طقف  دراد  دوجو  لماک  ناسنا  کـی  رد  هک  یـساوح  ماـمت  زا  هک  دنتـسه  یـسک  دـننام 
. تسا زیچان  دودحم و  جراخ  ناهج  زا  یسک  نینچ  عالطا  تسا  یهیدب  دشاب  هتشاد 

رد دننک  ضرف  یکچوک  هریاد  طسو  رد  ار  روانهپ  ناهج  قیاقح  هیلک  سلگنا  سکرام و   » هفسلف ناوریپ  رگا  سپ 
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زا شیب  گرزب  باتک  نیا  رد  دـننکیم  روصت  هک  یتلاح  رد  دـناهدناوخن ، ار  نیوکت  روطق  باـتک  زا  قرو  کـی  زا  شیب  هک  تسا  نیا  رثا 

. درادن دوجو  گرب  کی  نیا 
هدرک و هعلاطم  دهدیم ، هزاجا  يرـشب  شناد  لقع و  هک  اجنآ  ات  ینعی  ار ، گرزب  رتفد  نیا  زا  يرتشیب  قاروا  ناهج  گرزب  نیرّکفتم  یلو 

قیاقح زا  يرایـسب  هک  دنراد  فارتعا  زاب  همه  نیا  اب  دناهتفرگ  ددم  یـسانشناهج  هار  رد  دـناهدوب  زهجم  نآ  هب  هک  یـساوح  اوق و  مامت  زا 
دوخ زیمآماهفتسا  مهبم و  هفایق  هدنام و  یقاب  شنیرفآ  زیمآرارسا  هدرپ  تشپ  رد  نانچمه  تسا ، جراخ  رـشب  هدهع  زا  نآ  ياصحا  هک  ملاع 

. تسا هدادن  تسد  زا  ار 
هزادنا هچ  ات  زین  هدنیآ  رد  تسین  مولعم  یلو  دوب  راودیما  ناوتیم  اهامعم  نیا  لح  يارب  یهجوت  لباق  دودح  ات  رشب  هدنیآ  راکفا  هب  هچرگا 

. دید تسه  هک  روط  نامه  ار  تقیقح  هرهچ  دز و  بقع  ار  میخض  ياههدرپ  نیا  ناوتب 
تقلخ رارـسا  هب  ندربنیپ  ّربکت ، رورغ و  زا  هک  یلهج  تسا  لهج  نیع  رـشب  ینونک  تامولعم  ياروام  ندرک  راکنا  تفگ : دیاب  ور  نیا  زا 

. دریگیم همشچرس  يرشب  تامولعم  ندرکن  یبایزرا  و 
نآ زا  دوـخ  شناد  مـلع و  تـیفرظ  رکف و  هناـمیپ  رادــقم  هـب  سک  ره  هـک  تـسا  یمیظع  ياــیرد  نوـچ  گرزب ، هفــسالف  رظن  رد  ملاــع 

! تسین مولعم  مه  نآ  هن  ای  دراد  یلحاس  اًلصا  تسین ، تسد  رد  يربخ  نآ  ياههنارک  زا  اما  دنکیم ، يرادربهرهب 
ینعی  ) یکچوک هنزور  زا  ار  روانهپ  هنحص  نآ  دنهاوخیم  دننکیم و  روصحم  يدودحم  هرئاد  رد  ار  خیرات  هدیچیپ  قیاقح  هک  يدارفا  نآ 

. دنتسه يرظن  هاتوک  دارفا  تقیقح  رد  دننک  اشامت  هدلوم ) ياهورین  زرط  داصتقا ، عضو 
ره زا  لبق  یـسایس ، يداصتقا و  يرنه ، یعامتجا ، یملع ، يرکف ، تـالوحت  زومر  فشک  یخیراـت و  ثداوح  لـلع  ماـمت  هب  ندرب  یپ  اریز 

. دشابیم تسا ، هنحص  نیا  رگیزاب »  » هک ناسنا  یندب  یحور و  تاصخشم  نوماریپ  رد  قیقد  هعلاطم  کی  دنمزاین  زیچ 
زا دوب . دهاوخ  تسردان  طلغ و  وا  خیرات  هرابرد  ام  تواضق  میـسانشن  تسا  خـیرات  روحم »  » هک ار  ناسنا  تسرد  ام  رگا  رتهداس  ترابع  هب 

نامتخاس زا  نوچ  اهنآ  میروآ ، تسدب  ار  سکرام »  » بتکم نادرگاش  ضامغا  لباق  ریغ  گرزب و  هابتشا  یلـصا  تلع  میناوتیم  اج  نیمه 
. دناهدش یگرزب  ياطخ  نانچ  راچد  دناهدرواین ، تسدب  یحطس  تاعالطا  هتشر  کی  زج  ناسنا ، یمسج  یحور و 

تکرح هب  ار  وا  یبلطتعفنم   » هزیرغ نیزنب  قرب و  ياج  هب  هک  تسا  راکدوخ » نیـشام   » هاگتـسد کی  دننام  ناسنا  : » دندرکیم نامگ  اهنآ 
ار دوـخ  یپ  رد  یپ  يربـج و  تاـکرح  قرب ، أدـبم  هب  لاـصتا  درجم  هب  تاـجناخراک  میظع  ياـهخرچ  هک  روطناـمه  ینعی  دروآیم ؟ رد 

نمـض رد  درادیم  او  تکرح  هب  رایتخایب  ار  دوخ  دوجو  ياهخرچ  تالـضع و  یبلطدوس »  » سح رثا  رد  ناـسنا  نینچمه  دـنکیم  عورش 
يرازبا نامه  ینعی  دیلوت  ياههاگتـسد  لیمکت  یپ  رد  یهاوخن  یهاوخ  دروآ  تسدب  رتشیب » عفانم  رتمک  راک  هلیـسو  هب   » دناوتب هکنیا  يارب 

. دوریم دنکیم ، هدافتسا  یعیبط  عبانم  زا  اهنآ  کمک  هب  هک 
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رد دـیامنیم ، یقرت  رتلماک ، هدـیچیپ و  لحارم  هب  هداس  صقان و  لـحارم  زا  دـباییم و  رییغت  دـلوم  ياـهورین  عضو  زور  هب  زور  هجیتن  رد  »

«. دوشیم رهاظ  یعامتجا  نوئش  هیلک  رد  ینوگانوگ  تالوحت  تارییغت  نیا  لابند 
نایب خیرات » للع   » ياّمعم لح  يارب  هدننک  هتسخ  ینالوط و  تارابع  نمض  ددعتم و  ياهباتک  یط  رد  اهنآ  هک  یبلاطم  هصالخ  تسا  نیا 

. دناهدرک
هرابرد یـصقان  تفرعم  نینچ  کی  تسا  یهیدب  سب ، تسا و  دـیلوت »  » ياههاگتـسد خـیرات  نامه  اهنآ  راکفا  قباطم  رـشب  خـیرات  نیاربانب ،

. دشاب هتشاد  هار  مه  زین  ار  یطلغ  خیرات  تسردان و  تواضق  هنوگ  نیا  دیاب  ناسنا 
مینیبیم مییوج  زازتحا  زین  یگدزباتـش  نهذ و  قبـس  زا  يوسنارف  فورعم  فوسلیف  تراکد »  » لوق هب  میهد و  جرخ  هب  تقد  یمک  رگا  اـما 

نیلّوا رد  ار  ناسنا  تیصخش  اریز  دناهتخانشن ، ار  ناسنا  تیصخش  زا  ءزج  کی  زا  شیب  تقیقح  رد  اهنآ  دناهتفر . هابتـشا  یلیخ  نایاقآ  نیا 
و دنکیم ، زاتمم  دوخ  ياهسنجمه  ریاس  زا  ار  وا  هک  یندب  یمـسج و  صوصخم  نامتخاس  یکی  دهدیم  لیکـشت  هدـمع  زیچ  ود  هلحرم 

. دنراد مامت  مات و  تلاخد  وا  یتایح  نوئش  هیلک  رد  هک  یصاخ  زیارغ  رگید 
ياراد دـشاب  هچ  ره  حور  نیا  هداـم ؟ زا  يادـج  اـی  تسا و  هداـم  صاوـخ  زا  يداـم ؟ اـی  تسا  درجم  ناـسنا  حور  هک  نیا  هب  میرادـن  راـک 
ناـسنا یعاـمتجا  يدرف و  تشونرـس  رد  ياهزادـنا  هب  زیارغ  نیا  میراذـگیم ، زیارغ »  » ار نآ  ماـن  هـک  تـسا  ینیعم  تـالاح  تاصخـشم و 

رد زور  هب  زور  هک  تسا  یمولع  هلـسلس  کی  هب  جاتحم  زیارغ  نیا  یـسررب  دش ، لیاق  ناوتیمن  نآ  يارب  یباسح  دح و  هک  دنراد  تلاخد 
. تسا هدشن  لیمکت  مه  زونه  هّتبلا  دشابیم و  یقرت  هعسوت و 

قیمع ریثأت  زا  دیابن  زگره  هک  دراد  دوجو  ناسنا  رد  زین  يرگید  زیارغ  یلو  تسا  یبلطتعفنم »  » سح زیارغ  نیا  زا  یکی  هک  تسا  تسرد 
. درک تلفغ  نآ 

هب ّتبحم  هزیرغ  یتسود ، فاصنا  یهاوختلادع و  هزیرغ  هدیقع ، نامیا و  هار  رد  يراکادـف  هزیرغ  يواکجنک ، سح  یبلطشناد و  هزیرغ 
رد هک  دنتسه  يروما  همه  همه و  هریغ ...  یهاوختسایر و  یبلطترهـش و  هزیرغ  يزوتهنیک ؛ ماقتنا و  هزیرغ  نابز ؛ داژن و  كاخ و  بآ و 

هدراذگ راگدای  هب  ّتیرـشب  خیرات  رد  یقیمع  راثآ  هتـسجرب و  ياهشقن  دوخ  هبون  هب  مادـک  ره  دـنراد و  دوجو  ناسنا  دارفا  هیلک  ای  بلاغ 
. تسا

. تسا داژن  هفیاط و  کی  ای  درف و  کی  تاّصتخم  زا  هک  دوشیم  هدید  ناسنا  دارفا  رد  زین  يرگید  زیارغ  هوالع  هب 
سفن يابا  ییوگجنج ؛ سح  تواخـس ؛ تعاجـش ؛ تشاد ، رود  رظن  زا  دیابن  زین  رـشب  خیرات  ریـس  طخ  نییعت  رد  ار  زیارغ  زا  عون  نیا  ریثأت 
هدـید زین  یبولطمان  تشز و  زیارغ  اهنآ  تازاوم  هب  هّتبلا  درب . مان  هلـسلس  نیا  رد  دـیاب  ار  نآ  ریاـظن  اـههد  یتسود و  عون  راـثیا ؛ تمه ؛ ولع 

. دنراد یخیرات  تالوحت  رد  یهجوت  لباق  تاریثأت  دوخ  مهس  هب  مادک  ره  زین  اهنآ  هک  دوشیم 
نـشور ياههفایق  اب  ار  زیارغ  نیا  زا  کی  ره  رهاظم  مینک  هعلاطم  تقد  اب  ار  فلتخم  ياهخـیرات  بصعت ، زا  یلاخ  دازآ و  رکف  کی  اب  رگا 

رتکچوک تایداصتقا  عضو  هک  مینکیم  ناعذا  و  دوب ، دهاوخن  يرگید  ریسفت  رییغت و  لباق  هنوگچیه  هک  يروط  هب  درک ، میهاوخ  هدهاشم 
و ددرگ . یخیرات  تالوحت  هیلک  روحم  دناوتب  هک  تسا  نآ  زا 
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. دنک ریسفت  لیلعت و  ار  مهرد  هدیچیپ و  ثداوح  نآ  هیلک  دناوتب  هک  تسا  نآ  زا  رتشزرایب  يدیلوت  ياههاگتسد  زرط 

اج دناهدرک  شومارف  ار  نآ  ریغ  دناهدز و  وناز  يدام ، تعفنم  مه  نآ  یبلطتعفنم  هزیرغ  لباقم  رد  اهنت  هتسنادن ، ای  هتـسناد و  هک  ییاهنآ 
مسیلایرتام  » هاگتسد دننادب و  كاروخ !  دروخ   » داصتقا و عضو  لولعم  ار  یبهذم  یتح  يرکف و  یسایس و  یعامتجا و  تالوحت  مامت  دراد 

نآ ءاروام  دـنک و  نشور  ار  هقطنم  نیا  زا  شیب  هتـسناوتن  نانآ  راکفا  عاعـش  اریز  دـنهد  رارق  دوخ  یخیرات  ياـهتواضق  هیاـپ  ار  یخیراـت 
. تسا هدنام  یقاب  تملظ  یکیرات و  رد  نانچمه 

دناهدیسر هجیتن  نیا  هب  دناهدرک  یخیرات  تالوحت  للع  نوماریپ  رد  يرتقیمع  تاعلاطم  هدرکن و  تعانق  یحطس  راکفا  نیا  هب  هک  اهنآ  اما 
اهنآ ياههتـساوخ  هب  ندیـسر  يارب  هک  اجنآ  ات  تسوا ، یعامتجا  يدرف و  یگدـنز  لوحت  رثؤم  لماوع  زا  یکی  رـشب  يدام  ریغ  زیارغ  : » هک

هک دوشیم  راکشآ  اًلماک  هاگنآ  نخس  نیا  تیعقاو  دراذگب ؛ اپ  ریز  رطاخ ، بیط  تیاضر و  لامک  اب  ار ؛ دوخ  يدام  عفانم  دوشیم  رضاح 
هک تسه  اسب  و  میهد ، رارق  هعلاطم  دروم  رـضاح  نامز  ات  میدـق  ياهنامز  زا  هحفـص  هب  هحفـص  ار  عامتجا »  » و تسایـس »  » و ملع »  » خـیرات

«. دشاب یفاک  بلطم  نیا  تحص  كرد  يارب  مه  نآ  تمسق  کی  هعلاطم 
خیرات ریـس  طخ  رد  هک  ار  یـشقن  ناسنا و  زیارغ  زا  هزیرغ  دنچ  حرـش  هب  راچان  دنامن  یقاب  دش  رکذ  هچنآ  رد  یماهبا  دـیدرت و  هکنیا  يارب 

: مزادرپیم هنومن ، ناونع  هب  دنکیم ، يزاب  رشب 
***

يواکجنک سح  یتسود - ملع  هزیرغ  - 1

لاـمک اـب  دـسر  لاـمک  دـح  هب  وا  زیمت  هوـق  روعـش و  هک  نآ  زا  شیپ  ینعی  یکدوـک  ناـمز  ناـمه  زا  دـیریگب  رظن  رد  ار  يداـع  درف  کـی 
نیا رد  درادیم  رب  هلجع  اب  دنیبب ؛ ار  هچ  ره  دسرب ، وا  تسدـب  هچ  ره  تسا ، ملاع  ياهزار  فشک  ناهج و  رارـسا  يوجتـسج  رد  يربصیب 

، دهدیم تکرح  دوخ  تسد  رد  یهاگ  دبوکیم  نیمز  هب  ار  نآ  ینامز  دنزیم ، نابز  رـس  رب  یهاگ  دنکیم ، تقد  نآ  ِفرط  نآ  فرط و 
! دنیشنیمن مارآ  دنکن  كرد  دهدیم  هزاجا  وا  کچوک  لقع  رکف و  هک  اجنآ  ات  ار  نآ  تاصخشم  مامت  ات  هرخالاب 

ياـهراک نیمه  مینیبیم  مـینک  تـقد  یمک  رگا  یلو  دـنوشیم  مرگرـس  ییزج  روـما  هـب  دنتـسه و  شوگیزاـب  اـههچب  دـنیوگیم  اـًلومعم 
انـشآ جراخ  طیحم  رارـسا  زا  یمهم  تمـسق  هب  ار  ناـنآ  هک  تسا  يرادهنماد  تاـیبرجت  اـهشیامزآ و  هلـسلس  کـی  زا  تراـبع  هناـکدوک 

. تسا یتسود  ملع  هزیرغ  يواکجنک و  سح  نامه  اهشیامزآ  نیا  یلصا  كرحم  دزاسیم ،
ادص نآ  یلصا  أشنم  ات  دودیم و  نآ  لابند  هب  ًاروف  دنک  هدهاشم  ار  يدیدج  دوجوم  ای  دروخب و  لفط  شوگ  هب  ياهزات  يادص  ًانایحا  رگا 

. دوشیمن تحار  درواین  تسدب  ار  هزات  دوجوم  تاصخشم  و 
شتـسرپ لاؤس و  دنتـسه ، يرتشیب  تایبرجت  تاعالطا و  ياراد  يو  هدیقع  هب  و  دنراد ، سامت  وا  اب  هک  يدارفا  ریاس  ردام و  ردپ و  زا  ًامئاد 

تاقوا  رایسب  هدش !؟ روط  نیا  ارچ  تسیچ !؟ يارب  نآ  تسا ؟ زیچ  هچ  نیا  دنکیم :
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. دننکیم دس  ار  وا  يواکجنک  سح  ولج  تینابصع  شاخرپ و  اب  دوشیم و  گنت  ناشهلصوح  لفط  ردام  ردپ و 

زا روبع  نمـض  تسا ، هدرک  لیمکت  جراخ  طیحم  هرابرد  ار  دوخ  هیلّوا  هداس  تاعالطا  هک  یلاح  رد  دـسریم  دـشر  دـح  هب  لفط  مک  مک 
نیا و زا  یگدزباتـش  اب  دوشیم و  کیدزن  عامتجا  زکرم  هب  ناود  ناود  دـنکیم ، بلج  ار  وا  رظن  يداع  ریغ  عامتجا  کی  ناـهگان  ناـبایخ 

؟ هدش روطچ  تسا ،؟ ربخ  هچ  اقآ  دنکیم ، شسرپ  هب  عورش  نآ 
. هتفرگ ریز  ار  ياهچب  یسکات  کی  دوشیم  مولعم  هرخالاب  دناهدرک ... ؟ عامتجا  روط  نیا  مدرم  ارچ 

رـصتخم باوـج  ود  کـی  زا  سپ  هتفرگ  رارق  وا  لاؤـس  فرط  هک  یـصخش  دریمیم ؟ ینعی  هتفر ؟ لـیبموتا  ریز  ارچ  تسیک ؟ هچب  نـیا  اـقآ 
!! ممهفب ار  مساوح  راذگب  ینکیم ، یفرح  رپ  ردق  نیا  ارچ  رسپ ، دوشیم ، ینابصع 

هطقن نالف  رد  هک  دونـشیم  دوخ  ياقفر  زا  یکی  زا  زور  کی  دنکیم  ومن  دشر و  وا  یغامد  یندب و  ياوق  زاب  درذگیم ، رگید  لاس  دنچ 
بسک ددصرد  ًاروف  تسا  هداتفا  قافتا  یمهم  هزات و  هثداح  درادن ) وا  اب  يدام »  » سامت نیرتکچوک  ًالومعم  هک  ياهطقن  نامه   ) تسد رود 
زکارم جاوـما  دنیـشنیم  وـیدار  ياـپ  دروآیم ، تـسد  هـب  دـناهداد  حرـش  ار  هثداـح  نـیا  راـبخا  هـک  ییاـههمانزور  دـیآیم ، رب  تاـعالطا 
تحار شرکف  درواین  تسدـب  شدوخ ) هدـیقع  هب   ) ار بلطم  تقیقح  ات  هصـالخ  دریگیم ، يرگید  زا  سپ  یکی  ار  اـیند  ياـهيرازگربخ 

. دش دهاوخن 
بـسک يارب  شردپ  دوش ، یـصصخت  ياههتـشر  دراو  دهاوخیم  هدرک و  یط  ار  دوخ  کیـسالک  تالیـصحت  هیلّوا  لحارم  ماگنه  نیا  رد 

؟ يوش دراو  یهاوخیم  ياهتشر  هچ  رد  مزیزع ! دسرپیم : يو  زا  وا  رظن 
! مربیم تذل  یلیخ  ینامسآ  ملاوع  نوماریپ  رد  هعلاطم  زا  نم  مدرگ  یسانشهراتس » تئیه و   » رد صصختم  مرادیم  تسود  نم  - 

ار ناگراتس  تاصخشم  تالاح و  دنمورین  يوق و  ياهبوکسلت  تشپ  رد  بش  ره  دوشیم و  هتشر  نیا  دراو  راشرس  قشع  کی  اب  هرخالاب 
ياهلومرف اب  ار  اهنآ  اههلصاف و و و  تارادم ، مجح ، نزو ، دعب ، دنکیم  هعلاطم  دنراد ؛ هلـصاف  ام  زا  يرون !»  » لاس نارازه  هک  یناگراتس 

. دنکیم نییعت  یضایر  قیقد 
مادک ره  اهنآ  ایآ  تسیچ ؟ تسا ، نایامن  نامـسآ  رد  اهبش  هک  یگنر  يرتسکاخ  راون  نامه  ینعی  اهناشکهک »  » هک دنادب  دهاوخیم  وا 

هنوگنیا خساپ  رد  هتسویپ  تسا ؟ هباشم  ای  دراد و  قرف  ام  ملاع  اب  اهنیا  ملاع  تسا ؟ نیوکت  لاح  رد  ای  و  نوکتم ، تسا  یملاع  دوخ  يارب 
. تسا تقوشوخ  داش و  دوخ  راک  زا  دربیم و  تذل  لاح  نیع  رد  یلو  دنکیم ، رکف  تالاؤس 

« رود یلیخ  هراتـس   » نآ دیاش  درادن و  يریثأت  شناعونمه  ریاس  وا و  یگدـنز  رد  دـشاب  هچ  ره  بیرغ  بیجع و  ملاوع  نآ  هک  دـنادیم  وا 
رـشتنم اضف  رد  هک  تسا  نآ  قباس  رون  هعـشا و  نامه  نیا  و  دـشاب ! هتفر  نیب  زا  لبق  لاس  نارازه  دـنکیم ، هعلاطم  نآ  نوماریپ  رد  اًـلعف  هک 

تـسدرود طاقن  نآ  رد  دنادب  درادیم  تسود  زاب  همه  نیا  اب  دنکیم . تیاکح  ياهراتـس  نینچ  دوجو  زا  دـسریم و  ام  هب  نونکا  هدـش و 
نیریش وا  ماک  رد  ياهزادنا  هب  تبرش  نیا  تسا ؟ هتفهن  روانهپ  ناهج  نیا  میخض  هدرپ  تشپ  رد  يروآتفگـش  رارـسا  هچ  تسا و  ربخ  هچ 

. دنک فرصم  هار  نیا  رد  ار  شزیزع  رمع  رسارس  درادن  هقیاضم  هک  تساراوگ  و 
تسود  دنتسه و  دارفا  هنوگنیا  دیدج  تایفشک  رظتنم  زین  يرشب  هعماج  دارفا  ریاس  هک  تساجنیا  هّجوت  لباق 
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. دنرب تذل  نآ  كرد  زا  ات  دنوش ، ربخ  اب  اهنآ  تافاشتکا  تاعالطا و  نیرخآ  زا  دنرادیم 

هچ رمع  قیاقد  نیرخآ  ات  یکدوک  نامز  نآ  زا  شناد  ملع و  لیصحت  يارب  ثحب ؛ دروم  درف  نیا  یلـصا  كرحم  مسرپیم : امـش  زا  نونکا 
شیامزآ و لوغـشم  تعیبط » راوتاربال   » رد یگلاسجـنپ  نس  رد  هک  درک  راداو  ار  وا  بآ ، نان و  نیمأت  يدام و  عفاـنم  هب  ندیـسر  اـیآ  دوب ؟

هتفرگ ریز  یسکات  هک  ار  یلفط  نآ  و  تسدرود ، طاقن  رابخا  قیقحت  لابند  هب  ار  وا  دیلوت » ياههاگتسد   » یگنوگچ ایآ  دشاب !؟ يواکجنک 
!؟ درک هناور  اهناشکهک  نوماریپ  رد  یسررب  یسانشهراتس و  تئیه و  ملع  یپ  رد  ار  وا  طیحم  يداصتقا  عضو  ایآ  داتسرف ؟ دوب 

هدید اب  ار  وا  تامحز  راکفا و  جـیاتن  ارچ  نانآ  دـندش ؟ لئاق  شزرا  وا  مولع  يارب  ارچ  هعماج  دارفا  ریاس  دوب ، هناوید  ای  دـیمهفن و  وا  ًاضرف 
!؟ دندش وا  تایفشک  نیرخآ  رظتنم  و  دنتسیرگن ؟ مارتحا 

ییاـیرد و ياـهگس  اـی  ناـگچروم و  فـلتخم  تـالاح  فارطا  رد  هک  یـسانشناویح  دنمـشناد  نآ  مـینکیم ...  رظن  فرـص  درف  نـیا  زا 
ملاـع رکفتم و  نآ  و  دـنکیم ، هعلاـطم  هزناپمـش   » ناـتوا و کـناروا   » ياـههنیزوب صوصخم  ناـمتخاس  لـسع و  روـبنز  یگدـنز  بیاـجع 

ام رـصع  ناسنا  يایاقب  میدق و  ياهنارود  تاناویح  راثآ  یبطق و  ياهسرخ  و  اهتومام »  » داسجا اهلیـسف و  نوماریپ  رد  هک  سانـشنیمز 
لیصحت يرتشیب  عفانم  رتمک  راک  اب  اهتسینومک :»  » ملـسم لصا  قبط  هک  تسا  نیا  ناشروظنم  ایآ  دیامنیم  یـسررب  قیقحت و  خیرات ، لبق 

!؟ دننک
ات دوریم  تعیبط  ياهامعم  لح  لاـبند  هب  دـنک ، هدافتـسا  دوخ  عفن  هب  یعیبط  عباـنم  زا  دـناوتیم  هک  درک  سح  ناـسنا  یتقو  تسا  تسرد 

عفانم نیمأت  طقف  ار  ناسنا  یبلطشناد  یلصا  كرحم  ام  هک  تسا  یگرزب  هابتـشا  نیا  یلو  دنک ، نیمأت  هار  نیا  زا  ار  دوخ  يدام  تاجایتحا 
طباور و  دـننکیمن ، كرد  ار  یگدـنز  نیمأـت  موـهفم  یتـح  هک  یناـمز  نآ  زا  رـشب  دارفا  اریز  مینادـب ، یگدـنز  تاـجایتحا  عـفر  يداـم و 

يواکجنک هب  دنوریم و  شناد  ملع و  یپ  رد  يدـیدش  ترارح  قوش و  اب  دـناهدومنن  فشک  دوخ  يدام  تشونرـس  اب  ار  ملاع  تادوجوم 
ار رثا  نیا  هک  ییاه  شناد  نایم  یقرف  نادنچ  زاب  دندرک  كرد  ار  موهفم  نیا  هک  مه  دعب  دـنزادرپیم ، ناهج  فلتخم  ياهتمـسق  هرابرد 

شود هب  شود  مولع  زا  هلـسلس  ود  نیا  هشیمه  لیلد  نیمه  هب  دـنراذگیمن و  دـنرادن  يدام  عفانم  هب  یطابترا  ًاساسا  هک  ییاهنآ  و  دـنراد ،
. دنیامیپیم ار  یقرت  لماکت و  لحارم  رگیدکی 

زا یـضعب  هتفگ  هب  و  يدام ، تاـجایتحا  عفر  رطاـخب  طـقف  هن  دـهاوخیم  ملع  شناد و  رطاـخ  هب  ار ، ملع  شناد و  ناـسنا  هصـالخ ، روط  هب 
سح یبلطشناد و  هزیرغ  ار  تلاح  نیا  ام  تسین ، ملاع  رارـسا  تعیبط و  ناتـساد  زا  رتشخب  تذل  ناسنا  يارب  یناتـساد  چیه  نادنمـشناد 

. میمانیم يواکجنک ،
یفیرعت نیرتهداس  نیا  دیاش  و  تسا » یبلطشناد  هزیرغ  هب  نتفگ  خساپ   » ینعی رشب  هنیرید  يوزرآ  نیمه  هب  لین  زین  هفسلف  حور  تقیقح و 

. درک ناوتیم  هفسلف  يارب  هک  تسا 
هجیتن هک  تاقبط » گنج  خیرات   » و دیلوت » هاگتسد  خیرات   » اب دشاب  نآ  كرحم  یساسا  لماوعزا  یکی  هزیرغ  نیا  هک  یخیرات  تسا  یهیدب 

. دراد رایسب  توافت  تسا  سلگنا  سکرام و   » نادرگاش راکفا  هدروارف  مسیلایرتام و  صقان  لوصا 
اهنآ هک  تسا  نامه  هدش  بتکم  نیا  نادرگاش  ریگنماد  هک  یتاهابتشا  هدمع  تلع  هک  تسین  رکذت  هب  مزال 
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هک مینادیم  همه  و  دـننک ، كرد  دـنراد  لـیم  هک  روـط  نآ  دـنهاوخیم  هـکلب  دـنبایرد ، تـسه  هـک  روـط  نآ  ار  تـقیقح »  » دـنهاوخیمن

. دنزیمن رود  نآ  نیا و  لایما  روحم  رب  تسین و  صاخشا  تالیامت  عبات  تقیقح  »
: دیونشب هدیقع ، هار  رد  يراکادف  هزیرغ  فارطا  رد  مه  ياهملک  دنچ  نونکا 

***

هدیقع هار  رد  يراکادف  - 2

ادیپ خسار  هدیقع  نامیا و  عوضوم  کی  هب  تبسن  رـشب  هاگ  ره  هک  دزاسیم  ملـسم  ار  بلطم  نیا  هتـشذگ  رـصاعم و  خیرات  رد  تقد  یمک 
زیچ چیه  زا  دـنک و  يراکادـف  یناشفناج و  نآ  هار  رد  انعم  مامت  هب  تسا  رـضاح  تخانـش  سدـقم » عوضوم   » کی ناونع  هب  ار  نآ  درک و 

. درک دهاوخن  هقیاضم  نآ  هرابرد 
فداصت رایسب  یلو  ددرگ ؛ گنهآ  مه  شودمه و  يو  عفانم  اب  مدق  ره  رد  دشاب و  هتشاد  وا  اب  يدام  سامت  هدیقع  نیا  ًاقافتا  تسا  نکمم 

اب یمداصت  هطبار و  چـیه  دراد  ناکما  هکنانچمه  تسوا ، يدام  عفانم  ظـفاح  هک  دریگیم  رارق  یتهج  فـالخ  رد  هدـیقع  نیا  هک  دـنکیم 
. دنک ظفح  نآ  لباقم  رد  ار  دوخ  یفرطیب »  » هبنج اًلماک  دشاب و  هتشادن  وا  يدام  عفانم 

دنک و يراکادف  نآ  هار  رد  سفن  نیرخآ  ات  هک  دنادیم  فظوم  ار  دوخ  ینورد  تاکیرحت  رثا  رد  هدیقع  نآ  هدـنراد  تروص ، هس  ره  رد 
! دراذگب راک  نیا  رس  رب  ار  دوخ  ناگتسب  دوخ و  ناج  یتح  يدام و  عفانم  زا  يرایسب  موزل ، تروص  رد 

هدیقع کی  هک  دتفایم  قافتا  رایـسب  نینچمه  دشاب ، یبهذم  ینید و  هدیقع  کی  هدـیقع  نیا  تسا  نکمم  هک  روط  نامه  دوب  هجوتم  دـیاب 
راکنا لباق  هجو  چیه  هب  هک  تسا  نشور  ياهزادـنا  هب  رـشب  دارفا  رد  هیحور  نیا  دوجو  تسا ، یـسایس  یعامتجا و  هیرظن  کی  ای  یفـسلف و 

تاعامتجا ناـیم  رد  هک  ینینوخ  ياـهبالقنا  میروآیم ، تسدـب  نآ  يارب  يزراـب  ياـههنومن  مینزب  تسد  خـیرات  ياـجک  ره  هب  تسین و 
نوئـش رد  هک  یمیظع  تـالوحت  هتفرگرد ، هفلتخم  فـیاوط  نـیب  رد  هـک  یگرزب  ياـهگنج  يازتـشحو  ياههنحـص  هداد ؛ يور  يرـشب 

! تسا هتفرگ  همشچرس  عوضوم  نیمه  زا  يدایز  دراوم  رد  تسا  هداد  خر  رشب  یناگدنز  فلتخم 
یکی ار  نآ  دنزابیم و  دوخ  هدیقع  هار  رد  ار  دوخ  لام  ناج و  فلتخم ، دیاقع  ناوریپ  هک  میاهدید  رایـسب  دوخ  مشچ  اب  میورن ...  رود  هار 

! دنرامشیم دوخ  تاراختفا  نیرتگرزب  زا 
کی يور  ار  خیرات  نیگنس  ثداوح  هیلک  هک  یناسک  نامه  ینعی  یخیرات » مسیلایرتام   » لوصا نارادفرط  هک  مهدیم  نانیمطا  امـش  هب  نم 

راسمرش و تقیقح  هاگشیپ  رد  دناهدید و  رایـسب  ار  اهيراکادف  هنوگ  نیا  دوخ  یگدنز  لوط  رد  دننکیم ، انب  تایداصتقا » هیاپ   » ینعی هیاپ 
. دناهدیدرگ تحاران  دوخ  نادجو  شنزرس  لباقم  رد 

نوناق نیا  زا  دوخ  دننکیم  راکنا  خـیرات  رد  ار  زیارغ  نیا  شقن  هک  ینایاقآ  نیا  یتح  هک  تساجنیا  روآفسأت  لاح  نیع  رد  هجوت و  لباق 
عفانم نامه  دننکیم و  هدرک و  یناشفناج  يراکادف و  هدیقع  نیمه  هار  رد  دشاب  هتشاد  هجوت  هکنآ  نودب  لمع  عقوم  رد  و  دنتسین ، انثتـسم 

اپ ریز  دننزیم ، هنیس  نآ  يارب  هک  ار  يداصتقا  يدام و 
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! دنراذگیم

ياهگنج  » مان هب  خـیرات  رد  هک  ار  هدـیقع  نیا  رهاظم  زا  هنومن  کی  دـینک  ادـیپ  دـش  هتفگ  هچنآ  هب  يرتشیب  نانیمطا  هکنیا  يارب  اجنیا  رد 
: منکیم نایب  راصتخا  تاعارم  اب  تسا  روهشم  یبیلص 

***

یبیلص نینوخ  ياهگنج  زا  یتارطاخ 

هراشا

یناهج گنج  کی  بیجع ، هثداح  کی  زا  هک  دروخیم  ياهدننک  هریخ  تاحفـص  هب  ام  مشچ  ناهگان  یطـسو  نورق  خیرات  هعلاطم  ماگنه 
نینوخ دربن  نیا  رد  دنکیم  تیاکح  دیـشک ، لوط  لاس  تسیود  زا  زواجتم  دـش و  رارکت  هبترم  تشه  هک  یگنج  یمومع ، میظع  لوحت  و 

دینادیم ایآ  یلو  دنتخیر ، مه  هب  اهیبرغ  اهیقرش و  دندادیم ، لیکشت  ناناملسم  ار  شرگید  فص  حیسم و  ناوریپ  ار  نآ  فص  کی  هک 
 ! میلشروا  » ای سّدقملا و  تیب   » مان هب  یکچوک  ناتسرهش  رس  رب  دوب ؟ هچ  رس  رب  اهشکمشک  اهيزیرنوخ و  نیا  مامت 

يور ناتـسرپادخ  عون  دراد و  ناوارف  ّتیمها  یبهذم  رظن  زا  هک  تسا  ینیمزرـس  تسادـیپ  شمان  زا  ًالامجا  هک  روط  نامه  سّدـقملا  تیب  »
زا یکی  ار  هطقن  نآ  ترایز  دننکیم و  هاگن  نآ  هب  مارتحا  هدید  اب  همه  اهيدوهی  نایحیسم و  ناناملسم و  دنرامشیم ، مرتحم  ار  نآ  نیمز 

. درادن هتشادن و  ینادنچ  ّتیمها  ییایفارغج  تیعقوم  يدام و  رظن  زا  سکع ، رب  یلو  دنرامشیم ، دوخ  تاراختفا 
يداصتقا يدام و  رظن  زا  اهنت  سّدـقملا  تیب  هک  دـننادیم  یبوخ  هب  دـنراد  عالطا  هیحاـن  نیا  ییاـیفارغج  عضو  زا  شیب  مک و  هک  یناـسک 

هچ ات  دـنک ، بلج  دوخ  هب  ار  ملاع  نایاشگروشک  هجوت  ددرگ و  ناهج  گرزب  لـلم  شکمـشک  عازن و  دروم  هک  تسا  نآ  زا  رتکـچوک 
. دور داب  رب  اهنامناخ  دوش و  هتخیر  اهنوخ  نآ  رس  رب  هکنیا  دسر 

همه هک  ماش  نانبل و   » ندرا و قرش   » روشک هفاضا  هب  روشک  نیا  تحاسم  عومجم  هک  تسا  نیطـسلف   » ياهرهـش زا  یکی  سّدقم  رهـش  نیا 
نیمز قرـشم  تحاسم  ءزج  « 155  » زا ءزج  کی  تقیقح  رد  تسین و  ام  ناریا  تحاـسم  مهن  کـی  زا  شیب  دـنراد ، رارق  هنارتیدـم  راـنک  رد 

! تسا
سّدقملا تیب  رد  رفن  رازه  « 90  » زا شیب  رادقم  نیا  زا  دنکیمن و  زواجت  رفن  رازه  جنپ  یـس و  نویلیم و  کی  زا  نیطـسلف  ینونک  ّتیعمج 

. تسا ناریا  کچوک  ياهناتسرهش  زا  یکی  فیدر  رد  سّدقملا  تیب  تفگ  ناوتیم  نیاربانب  دنتسین ، نکاس 
يایرد لحاس  رد  هک  یبرغ  ياهتمسق  یلو  تسا ، بآ  یب  اًلصا  نآ  ياهتمسق  زا  یضعب  مک و  نآ  بآ  ریغتم و  یلیخ  نیطـسلف »  » ياوه

هب اجنآ  رد  ناوارف  ياههویم  توت و  نوتیز و  تالغ و  عاونا  تسا و  زیخلـصاح  ًاتبـسن  دراد و  يرتدایز  تبوطر  تسا ، هدش  عقاو  هنارتیدـم 
. دیآیم لمع 

ّتیمها زا  یلاخ  هتـشذگ  راودا  رد  افیح »  » و اکع »  » و افای »  » هزغ و  » دـننام دـناهتفرگ  رارق  هنارتیدـم  يایرد  لحاس  رد  هک  نآ  ياههاگردـنب 
مورحم  زین  اهتیعقوم  نیا  زا  سّدقملا  تیب  هیحان  هک  مینادب  دیاب  اما  هدوبن  یتراجت 
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. دراد هنارتیدم  يایرد  لحاوس  ات  يدایز  ًاتبسن  هلصاف  اریز  تسا 

. دشابیم ییایمیش  یبط و  ياهاود  یضعب  نوتیز و  نغور  لاقترپ و  زوم و  لیبق  زا  و  تسین ، دایز  نیطسلف  تارداص 
، نآ یبهذم  هبنج  اهنت  هکلب  هدوبن  سّدقملا » تیب   » کچوک رهـش  يدام  عضو  هب  طوبرم  یبیلـص  ياهگنج  هک  تسین  یکـش  لاح  ره  رد 
رد رتـشیب  حیـضوت  هدروآ و  مهارف  ار  عازن  رجاـشت و  همه  نآ  هیاـم  تـسا و  هدرک  بـلج  دوـخ  هـب  ار  اهناملـسم  و  حیـسم »  » ناوریپ هجوـت 

. تسا حضاو  حیضوت  لیبق  زا  عوضوم  نیا  نوماریپ 
: دهدیم حرش  نینچ  ار  هدربمان  ياهگنج  زورب  تلع  هسنارف  گرزب  نیخروم  زا  یکی 

هطقن نآ  يوس  هب  ترایز  دصق  هب  يدایز  عمج  هلاس  ره  دوب و  هتفرگ  رارق  برغم  للم  هجوت  دروم  سّدقملا  تیب  نیمزرـس  ینامزرید  زا  «و 
. دنتفاتشیم

هرافک دوب  یتقشم  رپ  ینالوط و  ترفاسم  کی  مزلتسم  قحلا  هک  ار  سّدقملاتیب  ترایز  دوخ ، یبهذم  نایاوشیپ  میلعت  قبط  حیسم ، ناوریپ 
. دنتسنادیم دوخ  ناهانگ 

اجنآ ترایز  يارب  خزود  شتآ  زا  تاجن  دصق  هب  دوب ! دایز  یلیخ  اهنآ  دادعت  تقو  نآ  رد  هک  تما ، نیا  ناراکهانگ  هتسد  هتـسد  لاس  ره 
. درکیم ادیپ  تعسو  ترایز  نیا  هنماد  هلاس  ره  بیترت  نیا  هب  دندرکیم ، تکرح 

نوراه  » ناملراش و  » نیب هک  ینامز  نآ  زا  صوصخ  هب  دندشیم و  دراو  اجنآ  هب  یتحار  يدازآ و  لامک  اب  ادتبا  رد  سدـقملا  تیب  نیریاز 
دراذگ هیزجت  هب  ور  یمالسا  روانهپ  تموکح  هک  يدنچ  زا  سپ  یلو  دش  هدوزفا  نانآ  تالیهست  رب  دیدرگ ، رارقرب  هنسح  طباور  دیـشرلا »

هب يریگتخـس  عوضوم  نیا  رد  ياهزادنا  هب  داتفا  اهنامکرت  گنچ  هب  نیطـسلف  ماش و  هجیتن  رد  دـمآرد و  یفیاوطلا  كولم  تروص  هب  و 
. دندرکیم يریگولج  نانآ  دورو  زا  هزاجا ، نتشادن  تروص  رد  دندرکیمن و  محر  مه  بارعا  رب  یتح  هک  دمآ  لمع 

دراو دوب ) لومعم  بارعا  تموکح  نامز  رد  هکنانچ   ) زاوآ زاـس و  غارچ و  لعـشم و  اـب  يراـصن  دـنهد  هزاـجا  هکنیا  ياـج  هب  اـهنامکرت 
نانآ هرابرد  يریگتخـس  راشف و  هنوگچـیه  زا  دـندرگ و  لخاد  يراوخ  ّتلذ و  لامک  اب  هک  دـنتخاس  ناـشروبجم  دـنوش ، سّدـقملاتیب 

. دندرکیمن راذگورف 

! گنج زورفا  شتآ 

درم نیا  دوب ، هدـش  بهار  هدرک و  رارف  دوخ  نطو  زا  یگداوناخ  ياهعازن  رثا  رد  هک  دوب  ریپ »  » ماـن هب  يرکـشل  رفن  کـی  نیریاز  ناـیم  رد 
هب تسا  ریقف  يانعم  هب  هک  تیمرا   » ظفل ًادـعب  ریپ »  » نامه شیلـصا  مان  هچ  رگا  دوب  وجارجام  قاّـطن و  شوجرپ و  بصعتم و  هجرد  تیاـهن 
زا زگره  هک  يروط  هب  دوب  رثأتم  تخس  دوب  هدش  وا  هب  ناناملـسم  فرط  زا  نیطـسلف  رد  هک  يراجنهان  راتفر  رثا  رد  هدربمان  دش ، هفاضا  نآ 
(، ناناملـسم ینعی   ) رافک تسد  زا  سّدـقم  نکاما  تاجن  يارب  ناکما  ّدـح  رـس  ات  هک  داـتفا  رکف  نیا  هب  هجیتن  رد  دـشیمن ، وحم  شرطاـخ 

. دهد همتاخ  حیسم  ناوریپ  راب  تبکن  عضو  نآ  هب  دنک و  ششوک 
دـصق هب  اذـل  دـید  رومأـم  هفیظو  نیا  هب  هدرک و  روصت  هَّللاءاـیلوا ، زا  یکی  ار  شدوخ  مک  مک  هکنیا  اـت  دوب  قرغتـسم  رکف  نیا  رد  هتـسویپ 

. دومن دادمتسا  پاپ  زا  تفر و  مور  هب  تسخن  نیملسم  هیلع  يراصن  ندیناروش 
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ایلاتیا و هفلتخم  طاقن  هب  تیمرا » ریپ  . » دـنک توعد  هسدـقم  نکاما  نآ  صالختـسا  يارب  ار  يراصن  مامت  هک  داد  هزاـجا  وا  هب  مود  نپورا  »
ار مدرم  ناناملـسم ، هب  اهمانـشد  اهییارـس و  هزره  عاونا  اب  درک و  غیلبت  ار  مدرم  جـیهم  ياههفایق  يراز و  هیرگ و  تلاح  اـب  دـمآ و  هسنارف 

. دومن کیرحت 
ثوعبم  » همزمز هک  اجنآ  ات  دـشیم  رتدـنلب  شاهزاوآ  زور  ره  درک و  داجیا  اپورا  یلاها  رد  یبیرغ  شورخ  شوج و  وا  نیـشتآ  ياـههباطخ 

ارما هقبط  يدنچ  ياهدمآشیپ  نکیل  دندش  ادص  مه  وا  اب  ماوع  نیبصعتم  هقبط  راک  زاغآ  رد  دش ! دـنلب  رانک  هشوگ و  زا  وا  ندوب  هَّللا » نم 
رد یـسلجم  ماجنارـس  دزیم . نماد  شتآ  نیا  هب  هتـسویپ  پاپ  هکنیا  صوصخ  هب  درک ، وا  اـب  تقفاوم  هب  راداو  زین  ار  اـهروشک  ياـسؤر  و 

دقعنم نومرلک   » رد يرگید  یـسلجم  يدـالیم  لاـس 1094  رد  هکنیا  اـت  تفرگن ، نآ  زا  یتـبثم  هجیتـن  اـما  درک  مهارف  روظنم  نیا  هب  اـیلاتیا 
. تشاد تکرش  نآ  رد  زین  تیمراریپ  تخاس و 

درک ریثأت  نانچ  رگید ، فرط  زا  راضح  دیدش  تاساسحا  دایرف و  داد و  فرطکی و  زا  تیمراریپ  ياهییوگبیغ ! نیشتآ و  مرگ و  نانخس 
نیطسلف هب  هک  دندرک  دای  مسق  هدرک و  بصن  دوخ  ياهشود  رب  هچراپ  زا  یبیلـص  تمالع  دنتـساخرب و  اج  زا  هعفد  کی  سلجم  لها  هک 

کی رب  غلاب  يرکـشل  دیـشک و  لوط  لاس  کـی  نوشق  يروآعمج  يارب  دنـشخب ، تاـجن  راـفک ! تسد  زا  ار  حیـسم  ترـضح  ربق  دـنور و 
هب نتفر  دیما  هب  تخورف و  تشاد  یگدنز  ثاثا و  رصتخم  سک  ره  دندرک . مهارف  حیسم  ناوریپ  زا  ( 1 / 300 / 000  ) رازه دصیس  نویلیم و 

. دش هدامآ  تکرح  يارب  تشهب 
. دوب هدروآ  يور  قرشم  هب  برغم  مامت  ایوگ  درک  تکرح  نیطسلف  هب  هبترم  کی  هقباسیب  بیجع و  نوشق  نیا 

اپ تسد و  يرتهب  یناگدنز  دیما  هب  دندوب و  یضاران  دوخ  یناگدنز  عضو  زا  هک  يدارفا  اهنآ  نایم  رد  ًاعبط  هک  درک  ناوتیمن  راکنا  هّتبلا 
. دوب راکشآ  نشور و  اًلماک  نانآ  فده  ّتیعمج و  یمومع  عضو  یلو  دندشیم  تفای  دندرکیم 

!؟ ریخ ای  دش  نانآ  بیصن  یتیقفوم  اًلصا  دندرک ، ادیپ  تیقفوم  هزادنا  هچ  ات  دیشک و  اجک  هب  ّتیعمج  نیا  راک  تبقاع  دید  دیاب  نونکا 
هب ینوشق  سدقملاتیب »  » دننام یکچوک  رهش  ریخست  يارب  حیسم  ناوریپ  تهج  هچ  زا  هک  دیآیم  شیپ  کچوک  لاؤس  کی  اجنیا  رد  اًلبق 

؟ دندوب هدرک  هیهت  دشیمن  تفای  زور  نآ  ياهگنج  نیرتگرزب  رد  یتح  نآ  ریظن  هک  تمظع  نآ 
. تسا ناسآ  هداس و  یلیخ  دـنراد  عالطا  زور  نآ  يایند  رد  اهنآ  هزاوآ  نیملـسم و  تاحوتف  عضو  زا  هک  یناسک  يارب  شـسرپ  نیا  خـساپ 
دوب و هتفرگ  رارق  یبیـشارس  رد  ناناملـسم  تمظع  یبیلـص  ياـهگنج  زورب  عـقوم  رد  ینعی  يدـالیم  مهدزاـی  نرق  رخاوا  رد  هچ  رگا  اریز 

یـسک زور  نآ  ات  هک  دوب  نانچ  اهنآ  هلاس  دصراهچ  تمظع  ندمت و  یلو  دشیم ، رتفیعـض  رتهدیـشاپ و  زور  هب  زور  نانآ  روانهپ  روشک 
رگا هک  دوب  هدرک  داجیا  حیـسم  ناوریپ  رد  یبعر  تبیه و  نانچ  مالـسا  ربمغیپ  مان  دـنارورپیمن . رـس  رد  ار  اهیـشکرکشل  هنوگ  نیا  لایخ 

زا تبحص  یسک  تداهش  هجرد  هب  ندیسر  هرخالاب  ندوب و  هَّللا » نم  روصنم   » هدیقع یبهذم و  بصعت  هبنج  زا  رظن  فرص 
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81 ص :
. دشیم هدرمش  نادان  دروآیم ، نابز  رب  ار  ناناملسم  اب  دربن 

تمس هب  بوناد   » دور فرط  زا  « 1096  » لاس راهب  رد  یماظن  ریغ  دارفا  زا  درکیم  زواجت  رفن  رازه  اهدـص  زا  هک  یهوبنا  ّتیعمج  هرخالاب 
هب دنتسشنن و  مه  یماظن  جاوفا  رظتنم  هک  دوب  هدش  زیربل  داهج  يارب  ناشربص  هساک  ياهزادنا  هب  ّتیعمج  نیا  دمآرد ، تکرح  هب  نیطـسلف 

دادتما ربیت »  » هناخدور ات  لامـش  يایرد  زا  هک  دوب  ینالوط  ياهزادنا  هب  ّتیعمج  نیا  هتـشر  دـندش ، ناور  راوهناوید  تیمراریپ ، یگدرکرس 
! تشاد

! ماجرفان رکشل 

یتلاح یبهذـم  کـشخ  بصعت  ریثأـت  تحت  رد   » يوسنارف خروم  نآ  لوق  هب  هک  یـشحو  همین  مظنم و  ریغ  تیعمج  نیا  عضو  رد  سک  ره 
روطنیمه دیدرگ و  دنهاوخ  لکـشم  نارازه  راچد  يدوز  هب  هک  درکیم  ینیبشیپ  دومنیم  تقد  دندوب » هتفرگ  دوخ  هب  نونج  هب  کیدزن 

دوخ جاتحیام  هقوذآ و  هدش و  روهلمح  فارطا  تاهد  هب  یفاک  لیاسو  نتشادن  هقوذآ و  دوبمک  رثا  رد  دندیـسر ، راغلب »  » هب یتقو  دش . مه 
؟ دندرک نیمأت  يرگتراغ  هب  ار 

نآ ياـیاعر  رد  تینابـصع  دـیلوت  ياهزادـنا  هب  دـندوب  هتـساخرب  حیـسم  نید  زا  تیاـمح  دـصق  هب  هک  ياهدـع  زا  مه  نآ  تشز  لـمع  نیا 
هک دیسر  ییاج  هب  راک  دنشکب ، نانآ  زا  یتخـس  ماقتنا  هدرک و  تمواقم  نانآ  لباقم  رد  تدش  هب  دنتفرگ  میمـصت  ًاقفتم  هک  درک  تاحفص 

هدع نیا  زا  دنتـشاذگ و  رارف  هب  اپ  راچان  دندیدن  دوخ  رد  تمواقم  بات  نوچ  هیقب  دندرک ! قرغ  بآ  رد  ای  هتـشک و  ار  اهنآ  زا  رفن  نارازه 
، دندش ورهبور  هیلّوا  تالکشم  نامه  اب  زین  ریغص  يایسآ  رد  دناسرب ، هینطنطسق  ریغص و  يایسآ  هب  ار  دوخ  تسناوتن  رفن  رازه  دص  زا  شیب 

. دندیناسر ار  رازآ  تیذا و  هجرد  اهتنم  ناناملسم  هب  تبسن  ًاصوصخم  دندز  تراغ  لتق و  هب  تسد  زین  اجنآ  رد  و 
رد هدرک  همین  ود  دـنتفرگیم و  ار  کچوک  لافطا  هک  دوب  نیا  ّتیعمج  نآ  تاحیرفت  زا  یکی  هک : دـنکیم  لقن  هینطنطـسق  هاـشداپ  رتخد 

. دندینازوسیم شتآ 
! دش هتخاس  یگرزب  لت  ناشیاهناوختسا  زا  هک  دنتشک  اهنآ  زا  ردق  نآ  دندمآرد . نانآ  ولج  زا  مه  ریغص  يایسآ  ياهنامکرت 

تحت یماـظن  جاوفا  اـهنآ  بقع  زا  یلو  دـش  دوباـن  تسین و  بیترت  نیا  هب  دوب  هدـش  لیکـشت  رفن  رازه  اهدـص  زا  هک  اهیبیلـص  لّوا  جوـف 
. دندیسر رد  اپورا  یمان  نارادرس  یتسرپرس 

! دوب هقباسیب  دیاش  دوب  هقباس  مک  یلیخ  زور  نآ  رد  مظنم  نوشق  نینچ  دوب ، حلسم  درم  رازه  ( 700  ) رب غلاب  رکشل  نیا 
رد هک  كرت  نوشق  اهنآ و  نایم  یتخـس  دربن  نیب  نیا  رد  داد . رارق  هرـصاحم  تحت  ار  هسین   » رهـش دش و  ریغـص  يایـسآ  دراو  روبزم  نوشق 

كرت هب  هدـیرب و  ار  نیحورجم  مامت  ياهرـس  حیـسم  نید  نایماح  دـش ، یهتنم  اهكرت  تسکـش  هب  تفرگرد و  دنتـشاد  رارق  رهـش  جراخ 
دنتشاد هرصاحم  رد  هکيرهش  نایم  هب  ار  هدیرب  ياهرس  مامت  راصح  يالاب  زا  و  هدرک ، تعجارم  دوخ  هاگودرا  هب  دنتـسب و  دوخ  ياهبسا 

هینطنطسق هاشنهاش  هب  یـصوصخم  لئاسو  هب  راچان  درک ، داجیا  هسین »  » رهـش یلاها  رد  یبیرغ  بیجع و  تشحو  لمع ، نیا  دندرک ، باترپ 
هدنهانپ 
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82 ص :
. دننک ینیشنبقع  هب  روبجم  ار  نایبیلص  دنتسناوت  وا  کمک  هب  دندش و 

رد هک  ییایاعر  اب  هکنیا  ياج  هب  اهنآ  یلو  دوب  هدنام  یقاب  خسرف  تسیود  دوب  نایبیلص  یلصا  فده  هک  نیطـسلف  نیمزرـس  ات  لحم  نیا  زا 
. دندرکن يراددوخ  نانآ  تراغ  لتق و  زا  دننک  ارادم  دنتشاد  رارق  هار  دادتما 

هک يروط  هب  دـش  دراو  نانآ  هب  يدایز  تافلت  هاپـس ، نارـس  نیب  یلخاد  تافالتخا  نوگانوگ و  ياهيرامیب  الغ و  طحق و  رثا  رد  هرخـالاب 
! دوب هدنام  یقاب  رفن  رازه  ( 20  ) طقف رامشیب  هدع  نآ  زا  دیسر  سّدقملاتیب  ولج  بیلص  رکشل  یتقو 

ار اهنآ  : » هسنارف نیخروم  زا  یکی  لوق  هب  هک  دوب  ياهزادنا  هب  ناناملسم  هب  تبسن  ًاصوصخم  هار  يانثا  رد  بیلص  نیدهاجم  رکشل  تایانج 
«! دوب هداد  رارق  نیمز  يور  ياهیشحو  نیرتهدنرد  فیدر  رد 

! باوخ ناناملسم  محریب و  نانمشد 

. دندوب یلخاد  ياهعازن  اهگنج و  راتفرگ  مه  اهنآ  هنافسأتم  دندوب ؟ لاح  هچ  رد  ناناملسم  كانرطخ  کیراب و  عقوم  نیارد  مینیبب  نونکا 
! دنتخادرپیمن يرگید  هب  دوخ  زا  دندوب و  شکمشک  لوغشم  نیریاس  اب  ود  ره  و  دادغب ، هفیلخ  اب  رصم  ناطلس 

ناطلـس ورملق  وزج  هدـمآ و  نوریب  اهنآ  تسد  زا  تقو  نیا  رد  یلو  دوب  یقوجلـس  ياهكرت  تسد  رد  سّدـقملاتیب  هثداـح ، نیا  زا  لـبق 
. دوب هدش  رصم 

ياهنامحریب ماع  لتق  اهيزیرنوخ و  عیاجف و  دندش ، رهـش  لخاد  هدرک  روبع  راصح  زا  و  دندیدرگ ، روهلمح  رهـش  هب  هبترم  کی  نایبیلص 
ياههتـشون زا  یتمـسق  هک  تسا  یفاک  هنومن  يارب  ردق  نیمه  دجنگب  ناسنا  روصت  رد  هک  تسا  نآ  قوف  دندش ، بکترم  رهـش  نیا  رد  هک 

: دسیونیم وا  منک ...  لقن  امش  يارب  تسا  يراصن  ياهسیّسق  زا  دوخ  وا  هک  لیژاد  نومیار  »
دوب و هدش  ادج  اهندب  زا  ناشاهرس  یعمج  داد ...  تسد  ناناملسم  هب  یکانلوه  بیرغ و  هرظنم  رابکی  هب  دش  رهش  دراو  ام  ّتیعمج  یتقو  »

هدیدرگ کبشم  خاروس و  ریت  ياهمخز  زا  ناشتروص  رـس و  یـضعب  دیدرگ ! دراو  اهنآ  هب  هک  دوب  یفیفخ  کچوک و  یلیخ  تبیـصم  نیا 
شتآ رد  ار  اـهنآ  هکنآ  اـت  دوـب ، هداـتفا  رادهـحیرج  یتدـم  اـت  ياهدـع  ياهندـب  دـنتخادنایم ! نـیمز  هـب  اـهراوید  زارف  زا  ار  دوـخ  دوـب و 

! دندنازوس
تـسناد دیاب  دندرکیم و  رورم  روبع و  نآ  يور  زا  هک  دوب ، هتفای  لیکـشت  ییاهلت  اهتسد  رـس و  زا  سّدقملاتیب  ياهنادـیم  رباعم و  رد 

!« سّدقملا تیب  رد  نایبیلص  عیاجف  زا  تسا  يرصتخم  نیا 
: دنکیم هفاضا  هدربمان  سیسق 

نامیلس میدق  دبعم  رد  دنتخاس ! ریشمش  همعط  ار  همه  نایبیلـص  دندوب  هدش  هدنهانپ  رمع  فورعم  دجـسم  هب  هک  ناناملـسم  زا  رفن  رازه  هد  »
رـس و تسد و  لثم  هدش  ادج  ياضعا  درکیم ، تکرح  دروخیم و  هطوغ  نآ  رد  ناگتـشک  داسجا  هک  دوب  هدش  هتخیر  ياهزادنا  هب  نوخ 

لتق نیا  رشابم  هک  ینایرکشل  یتح  دشیمن ، هداد  صیخشت  مه  زا  هک  دوب  هدش  عمج  ردق  نآ  اپ . تسد و  رس و  یب  ياهندب  نینچمه  اپ و 
راخب يدایز  زا  دندوب  عیجف  ماع 
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83 ص :
!! دندوب تمحز  رد  نوخ 

زا ار ، سّدـقملاتیب  نینکاـس  ماـمت  هک  دـنتفرگ  میمـصت  دـنداد و  لیکـشت  یـسلجم  هدرکن  تعاـنق  مه  رادـقم  نیا  هب  بیلـص ؛ نیدـهاجم 
زورب دوخ  زا  حیسم  نید  نایماح  هک  یـشوج  ترارح و  همه  نآ  اب  كانتـشحو  ماع  لتق  نیا  دننارذگب ، ریـشمش  مد  زا  گرزب ، کچوک و 

«! ... دندراذگن یقاب  سفنتم  رفن  کی  هصالخ  دنتشک و  ار  لافطا  نانز و  یتح  دیشک  لوط  زور  تشه  تدم  دنداد ،
رود وا  باذج  ياهمشچ  فارطا  رد  کشا  هک  یلاح  رد  دیـشکرب . لد  زا  ینازوس  هآ  داد و  ناکت  يرـس  دومحم »  » هلمج نیا  رکذ  زا  سپ 

: تفگ يراب  ترسح  نحل  اب  دزیم و 
ات ناناملسم  ياهلد  نآ  يارب  و  دش ، دهاوخن  شومارف  زگره  ادخب  دندش  بکترم  سّدقملا  تیب  رد  حیسم  ناوریپ  هک  یتایانج  يرآ ...  - 

 ... يزوسناج هنحص  هچ  هآ  تسا ...  رادهحیرج  دبا 
رکیپ مروآیم و  رطاـخ  هـب  ار  هاـنگیب  ناناملـسم  نآ  نوـخ  رد  روانـش  داـسجا  مـنکیم و  مـسجم  رظن  رد  ار  شارخلد  هنحـص  نآ  هاـگره 
مندب رب  وم  مهدیم ، روبع  ملد  ياهمشچ  ولج  زا  دندش  وخهدـنرد  ياهامن  ناسنا  نآ  تایانج  شتآ  همعط  هک  یموصعم  لافطا  هتخوسمین 

« مناملسم  » رفن کی  هک  نیا  رظن  زا  اهنت  هن  متسرفیم  تنعل  كانلوه  تیانج  نآ  نیبکترم  رب  دیآیم و  رد  هزرل  هب  ممادنا  دوشیم و  تسار 
«! مناسنا  » رفن کی  هکنیا  رظن  زا  هکلب 

ياهثداح نینچ  اًلصا  ییوگ  هک  دندرب  رطاخ  زا  ار  یبیلص  ياهگنج  هرطاخ  نانچ  راکشومارف  ياهناملـسم  هک  تسا  نیا  رد  بجعت  یلو 
هکنآ زا  لفاغ  دندرپس  نانآ  تسد  هب  ار  دوخ  یگدنز  تارایتخا  و  دنداد ، هار  دوخ  ياهروشک  رد  ار  لسن  نامه  هدـنامیقاب  زاب  هدادـن ، خر 

. دننک دیدجت  هرابود  ار  نآ  زا  رتدب  نینوخ و  ياههنحص  نامه  هک  دنرادن  ییاورپ  دتفیب  رطخ  رد  اهنآ  عفانم  يزور  رگا 
رتكانرطخ رتدب و  اهنآ  زا  یلو  دنتـشاد ، هدیقع  یباسح  شاداپ و  ازج و  زور  ادخ و  هب  حالطـصا  هب  هک  دوب  حیـسم  ناوریپ  راتفر  زرط  نیا 

زیچ همه  : » تسا نیا  اهنآ  فده  اهنت  دنرادن ! هقالع  دوخ  يداصتقا  تایح  يدام و  عفانم  نیمأت  زج  زیچ  چیه  هب  هک  دنتـسه  یتّیعمج  نامه 
« ... نانآ يدام  تایح  يارب 

کی هوالع  هب  دش  نایحیسم  بیصن  دندوب ؛ يوسیع  اهنآ  مامت  هک  تافلت  رفن  نویلیم  کی  نداد  اب  سدقملاتیب  حتف  میورن ، رود  دصقم  زا 
يدایز تدم  ات  ار  تمیق  نارگ  حتف  نیا  هک  تفریم  راظتنا  اذل  تفر . داب  رب  دوب  هدش  عقاو  بیلص  رکـشل  ریـسم  رد  هک  اپورا  مهم  تمـسق 

. داتفا ناناملسم  تسدب  تفر و  نوریب  نانآ  تسد  زا  يرصتخم  تدم  زا  سپ  سکع  هب  یلو  دننک ، يرادهاگن  دوخ  هضبق  رد 
يارفدوگ  » هک ار  بیلص  رکشل  عاجش  نادرم  زا  یکی  دیدرگ  ملسم  نآ  رب  اهنآ  تموکح  داتفا و  نایحیـسم  تسدب  سّدقملا  تیب  هک  یتقو 

هک تسادیپ  یلو  تشاد  ار  یبصنم  نینچ  قاقحتـسا  تداشر ، رظن  زا  وا  هک  تسین  یکـش  دـندرک ، باختنا  اجنآ  تنطلـس  يارب  تشاد  مان 
زجاع يرادروشک  رد  دوب  دنمورین  اناوت و  ییاشگروشک  رد  هک  هزادنا  نامه  هب  وا  درک ، ناوتیمن  يرادروشک  تماهش  تعاجـش و  اب  اهنت 

. تشادن وا  زا  یمک  تسد  مه  نتدوب   » وا نیشناج  دوب . ناوتان  و 
یتح  ار  یلخاد  تافالتخاو  هدمآ  دوخ  هب  يردق  دنداد  تسد  زا  ار  سّدقملا  تیب  هکنآ  زا  سپ  ناناملسم 
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دوصقم نیا  هب  مه  حیـسم  ناوریپ  شحوت  دـندش ، يورـشیپ  لوغـشم  نیطـسلف  فلتخم  ياهتمـسق  رد  مک  مک  هتـشاذگ و  رانک  رودـقملا 

هب نیملـسم  دـندوب و  لوغـشم  یـشایع  هب  دـناهدرک ) حیرـصت  ناشدوخ  نیخروم  هک  روطناـمه   ) سّدـقملاتیب رد  اـهنآ  درکیم . کـمک 
رد یـصوصخم  سرت  بعر و  حتف  نیا  دندرک ، حتف  اسیدـیا »  » مان هب  ار  نیطـسلف  زا  یمهم  تمـسق  هکنیا  ات  دـندادیم  همادا  دوخ  تفرـشیپ 

. دننک دادمتسا  اپورا  زا  هک  دش  ثعاب  نامه  درک و  داجیا  نایحیسم 
هرخالاب درک و  يراکمه  وا  اب  زین  ناملآ  هاشداپ  موس  دارنک  ، » دش دزمان  بیلـص  رکـشل  يرادرـس  هب  ًاصوصخم  هسنارف  هاشداپ  متفه  ییول  »

. دندرک تشگزاب  یماکان  اب  تبقاع  یلو  دش ، دراو  ریغص  يایسآ  هب  دوب  رفن  رازه  دص  رب  غلاب  هک  نایبیلص  مود  هاپس 
یلو دوب  یبویا  نیدلا  حالـص   » ناطلـس دروآ ، تسدب  ار  راختفا  نیا  دنک و  كاپ  نایحیـسم  زا  اًلماک  ار  سّدقملاتیب  دـش  قفوم  هک  یـسک 
ماع لتق  يزیرنوخ و  زا  ًامـسر  نایحیـسم  شور  فالخرب  سّدقملاتیب  حتف  زا  سپ  ناملـسم  هاشداپ  نیا  خیرات ، تداهـش  هب  تسناد ، دـیاب 

. دراذگ اهنآ  رب  یفیفخ  هیزج  طقف  دروآ ، لمع  هب  يریگولج  زین  نانآ  ندرک  تراغ  زا  یتح  هدرک و  رظنفرص 
یـشکرکشل زین  رگید  راب  شـش  نآ  زا  سپ  هکنیا  اب  تفای و  همتاخ  لاس  ( 80  ) زا سپ  سّدقملاتیب  رب  نایحیـسم  تموکح  بیترت  نیا  هب 

اب اـی  دـشیم و  رجنم  یلخاد  ياهشکمـشک  هب  ًاـبلاغ  اـهگنج  نیا  دـندربن ، شیپ  زا  يراـک  دـنداد ، جرخ  هـب  ناوارف  شـشوک  دـندرک و 
. دنتشگیم زاب  ناوارف  ياهتراسخ  زا  سپ  نایاپ  رد  دیدرگیم و  ورهبور  نیملسم  هناتخسرس  تمواقم 

عفانم یحیـسم » نیخروم  زا  یـضعب   » هدیقع هب  یلو  دـنتفرگن  دنتـشاد  رظن  رد  هک  ار  ياهجیتن  یبیلـص  ياهگنج  زا  هچ  رگا  حیـسم  ناوریپ 
زا زور  نآ  رد  هک  ناناملـسم  ندمت  زا  يدایز  رادـقم  دنتـسناوت  هکنیا  هچ  دوبن ، نآ  زا  رتمک  دـیاش  ّتیمها  رد  هک  دـش  اهنآ  دـیاع  يرگید 

یباستکا ندمت  نیا  راثآ  هک  تشذگن  يزیچ  و  دنهد . همتاخ  دوخ  شحوت  تلاح  هب  و  هدرک ، هدافتسا  دنتفریم  رامـش  هب  للم  نیرتندمتم 
يزورما ندمت  ياههیاپ  زا  یکی  تقیقح  رد  دـیدرگ و  رهاظ  فلتخم  مولع  يزرواشک و  تراجت و  تعنـص و  زا  معا  اهنآ  نوئـش  هیلک  رد 

! دش هدراذگ  تقو  نآ  رد  نانآ 
زا سکراـم »  » هفـسلف ناوریپ  تاروصت  فـالخرب  هک  زور  نآ  عاـمتجا  فلتخم  نؤش  رد  نآ  راـثآ  یبیلـص و  ياـهگنج  هصـالخ  دوب  نیا 

« هدیقع نامیا و  هار  رد  يراکادف   » هزیرغ راثآ  كرد  يارب  رادقم  نیمه  منکیم  نامگ  تفرگ ، أشنم  يداصتقا  يدام و  ریغ  ياههمـشچرس 
. دشاب یفاک  یخیرات  تالوحت  رد 

***

ناتسرامیب عضو  هب  يرظن 

فرط هب  یبسانتم  ابیز و  ياههچیرد  فرط  ود  زا  دوب . هدـش  هتخاس  یبلاـج  زرط  هب  دوب  يرتسب  نآ  رد  دومحم  هک  یناتـسرامیب  ياـهنلاس 
دوب هتخیمآ  اهلگ  رطع  اب  هک  یمیالم  میسن  دشیم ، زاب  ناتسرامیب  مرخ  زبس و  تایح 
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ساسحا ًادبا  دندوب  هدیـشاپ  راوید  رد و  هب  هک  ینوفع  دض  ياهوراد  هدننز  يوب  هک  يروط  هب  تخاسیم  رترطعم  هظحل  ره  ار  قاطا  ياوه 

. تشاد لماک  ّطلست  ناتسرامیب  هنحص  مامت  رب  عفترم و  ًاتبسن  ناتسرامیب  ینوکسم  ياهنامتخاس  دشیمن و 
نیا رد  دادیم ، شیامن  دوب  هچنآ  زا  رتابیز  ار  اهلگ  اهتخرد و  هرظنم  دوب  هدـش  بصن  اههچغاب  درگادرگ  رد  هک  یگنر  یبآ  ياهغارچ 
همه زا  درکیم ، ییامندوخ  ناتسرامیب  لکـش  یـضیب  ضوح  فارطا  رد  یگنرزبس  گرزب  ياهرتچ  تروص  هب  هک  ینونجم  ياهدیب  نایم 

. دادیم تنیز  ار  نآ  ياههخاش  ییابیز  گنراگنر  ياهپمال  هکنیا  صوصخ  هب  دوب  رتبلاج 
هک دوب ، هدرک  ادیپ  یصاخ  ؤلؤلت  اهنکفارون  یبآ  وترپ  ساکعنا  رثا  رد  هک  یمـشیربا  گنرزبس  ياهیلاق  نوچمه  یفیطل  مرن و  ياهنمچ 

نیا ییاـبیز  رب  دوب  هتفرگ  ناـیم  رد  ار  اـههچغاب  مظنم  روط  هب  هک  یهوبنا  هاـتوک و  ياهداشمـش  هدرک و  هرـصاحم  ار  ضوح  فرط  ره  رد 
. دوزفایم هرظنم 

رد دادیم  تنیز  چـیپ  ياـهرفولین  نآ  ياـههیاپ  هک  يرونرپ  ياـهغارچ  ریز  زا  فرب  زا  رتدیفـس  ياـهسابل  نآ  اـب  ناراتـسرپ  دـمآ  تفر و 
ارف ار  ناتـسرامیب  هطوحم  مامت  یقلطم  توکـس  تشذـگیم  بش  زا  تعاس  نیدـنچ  هک  ماـگنه  نیا  رد  دوبن . ریثأـتیب  هرظنم  نیا  ییاـبیز 

. دیسریم شوگ  هب  اههکنپ  میالم  ياهادص  اهضوح و  فارطا  زا  بآ  مرن  مرن  شزیر  همزمز  طقف  دوب ، هتفرگ 
دـشاب هتـشاد  تاعوضوم  نیا  هب  یهجوت  هکنیا  نودب  دومحم  اما  تشاد  ریثأت  یلیخ  نارامیب  لاح  يدوبهب  رد  ابیز  رظانم  نیا  ندید  یتسار 

! دوب خیرات » كرحم  ياهورین   » نوماریپ رد  تواضق  ثحب و  یفسلف و  ياهتبحص  مرگرس  نانچمه 
وا ياهفرح  هدرک و  ضرق  رگید  شوگ  ود  تساوخیم  هک  دوب  هدش  وا  قطنم  بوذجم  نانچ  دوب  وا  تبحـص  فرط  هک  مه  يرایکـشزپ 

تفر و دوب ، فراعتم  ریغ  زومرم و  ياهزادنا  ات  زین  وا  يوربا  وا و  مشچ  تاکرح  دیسریمن ، رظن  هب  هداس  وا  هفایق  همه  نیا  اب  یلو  دونشب  ار 
تیاکح يداع  ریغ  ثداوح  هتشر  کی  زا  زین  قاطا ، نورد  هب  نانآ  زیمآراظتنا  ياههاگن  دومحم و  قاطا  ولج  زا  وا  ياقفر  زا  رفن  دنچ  دمآ 

زا يارب  هک  ياهنادرمناوجان  ياههشقن  زا  يو ، قباوس  رکذت  اب  نیلیـسینپ !»  » قیرزت عقوم  رد  وا  هدیرپ  گنر  نازرل و  ياهتشگنا  درکیم .
رهاظ هب  فراعت  درکیم و  روصت  نینچ  مه  ار  نارگید  تشاد  كاپ  یبلق  نوچ  دومحم  یلو  دادیم  ربخ  دوب  هدـش  حرط  دومحم  ندرب  نیب 

تغارف زا  سپ  اذل  دهد ، همادا  نانچمه  دوخ  نانخس  هب  تشاد  لیم  تهج  نیمه  هب  تشادنپیم ! تقیقح  هب  نورقم  ار  رایکـشزپ  هنامیمص 
: تفگ خیرات  تالوحت  رد  يراکادف  هزیرغ  ریثأت  بیلص و  ياهگنج  حرش  زا 

***

رگید هزیرغ  دنچ 

تالوحت رد  نآ  قیمع  تاریثأت  هک  ناسنا  هدمع  زیارغ  زا  رگید  هزیرغ  دنچ  نوماریپ  رد  زین  يرصتخم  حرـش  دیـشابن  هتـسخ  هچنانچ  نونکا 
؟ منکیم نایب  تسا  هجوت  لباق  یخیرات 
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! موشیم نونمم  دییامرفب  ریخ ...  ریخ ...  رایکشزپ -

يارب ینیعم  دودـح  دـح و  ای  درب و  یپ  نآ  تایئزج  مامت  هب  ناوتب  هک  تسا  نآ  زا  شیب  ناـسنا  تاـساسحا  زیارغ و  مدرک  ضرع  دومحم -
ناوتیم هلمج  نآ  زا  تسین . رودـقم  ام  يارب  زورما  نآ  ياهتمـسق  مامت  لح  هک  تسا  هدـیچیپ  ياهزادـنا  هب  عوضوم  نیا  دـش . لـئاق  نآ 

تـالوحت رد  یفاـک  هزادـنا  هب  دراد و  دوـجو  شیب  مک و  يدرف  ره  رد  هک  درب  ماـن  ار  یبلطترهـش  ییاـمندوخ و  لاـمک و  راـهظا  هزیرغ  »
! تسا رثؤم  یعامتجا  یخیرات و 

: دناهتفگ ناینیشیپ  هک  دیاهدینش  دبال 
درآرب  رس  نزور  يدنب ز  رد  وچدرادن  يروتسم  بات  خر  يرپ 

دوش هتسب  وا  يورب  رد  رگا  درادن و  يروتسم  بات  یلامک  بحاص  ره  هکلب  درادن  ناخر  يرپ  هب  یصاصتخا  عوضوم  نیا  تقیقح  رد  یلو 
. درادیم راهظا  ار  دوخ  تالامک  دروآیم و  رب  نزور  زا  رس 

هجیتن زا  دنوش و  انشآ  وا  تالامک  هب  مدرم  هک  درادیم  تسود  دشاب  هتـشادن  مه  يدام  كرحم  نیرتکچوک  ناسنا  هکنیا  ضرف  هب  ینعی 
. دندرگ دنمهرهب  يو  راکفا 

رد ناـنآ  یبدا  راـثآ  و  دنونـشب ، مدرم  دوـش و  هدـناوخ  رتتـّیعمج  رپ  هـچ  ره  یـسلاجم  رد  ناشرادـبآ  راعـشا  دـنرادیم  تـسود  ارعــش » »
. دریگ رارق  مومع  هدافتسا  دروم  هدرک و  ادیپ  راشتنا  اههمانزور  تالجم و  ای  لقتسم و  ياهناوید 

هب اههیرـشن  ای  اهینارنخـس و  تروص  هب  ار  دوخ  راکفا  جـیاتن  یملع  مهم  ياهنمجنا  گرزب و  ياههاگـشناد  رد  دـنراد  لیم  نادنمـشناد  »
. دننک هضرع  شنادو  ملع  نادنمهقالع 

. دنزاس رهاظ  رتشیب  ار  دوخ  يروشحلس  ییوجگنج و  ات  دنتسه  دربن  گنج و  ياهنادیم  ندروآ  تسدب  رکف  رد  هراومه  دیشر  نارسفا 
. دنشابیم شیوخ  تالامک  زاربا  يارب  بسانم  ياهتصرف  ندروآ  تسدب  رظتنم  دوخ  هبون  هب  شزرو  نانامرهق  نارگتعنص و 

روظنم تسین ، نینچ  زگره  تسا ...  لامک  راهظا  هزیرغ  زا  یـشان  دـهدیم  ماـجنا  ار  يراـک  ره  سک  ره  میوگب  مهاوخیمن  دوشن ، هابتـشا 
رد و  دیدش ، دارفا  یـضعب  رد  اهتنم  دراد ، یخیرات  تالوحت  رد  هجیتنلاب  رـشب و  دارفا  تیلاعف  رد  یگرزب  مهـس  زین  هزیرغ  نیا  هک  تسا  نیا 

. دسریم رظن  هب  سوسحم  ریغ  ًاتردن  و  فیفخ ، ياهراپ 
هجرد یهتنم  هدرک و  یکی  ار  دوخ  زور  بش و  راهتـشا ، بسک  يارب  یـسایس  لاجر  ای  ناعرتخم و  ای  ناگدنـسیون و  هک  هدش  هدید  رایـسب 

بیصن یسایس  نوگانوگ  ياههیرظن  یملع و  ياهيروئت  تاعارتخا و  زا  يرایسب  هجیتن  رد  دناهتخادنا و  راک  هب  ار  دوخ  يورین  دادعتـسا و 
. تسا هتشاد  یخیرات  تالوحت  رد  یگرزب  مهس  مادک  ره  هک  تسا  هدش  تیرشب  ملاع 

، دهدیمن رارق  يدام  دوخ  عفانم  هب  لین  هلیـسو  ار  هزیرغ  نیا  طقف  هن  ناسنا  دنرادنپیم  سلگنا » سکرام و   » هفـسلف ناوریپ  هچنآ  فالخرب 
عفانم اب  یهاگ  تسا  نکمم  هک  منکیمن  راکنا  لاح  نیع  رد  دراذـگیم ، اپ  ریز  نآ  رطاخ  هب  ار  دوخ  يدام  عفانم  تاقوا  زا  يرایـسب  هکلب 

. دوش شودمه  زین  وا  يدام 
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نیمه میقتـسم  راثآ  زا  زین  نانآ  ياهيزاسبتکم  تسینومک و  ناربهر  زا  يرایـسب  باـسح  دـحیب و  تیلاـعف  تفگ  ناوتیم  ناـنیمطا  اـب 

! دنشابن هجوتم  ناشدوخ  هکنیا  وگ  دشابیم  هدوب و  هزیرغ 
***

. دشابیم دراد ، یطابترا  كدنا  وا  هب  هچ  ره  هصالخ  تیلم و  داژن و  كاخ و  بآ و  هب  هقالع  نیمه  ناسنا  زیارغ  زا  رگید  هداس  هنومن  کی 
تـسود زین  ار  دوخ  ناگتـسب  ریاس  و  دنزرف ، ردام ، ردـپ ، تسوا . ترطف  ءزج  سح  نیا  درادیم و  تسود  ار  شدوخ  ناسنا  تسا  یهیدـب 

. تسا دنمهقالع  دوخ  تلم  نابز و  روشک و  رهش و  هب  نینچمه  درادیم و 
دنهاوخن يراددوخ  نیمز  هرک  هب  تبـسن  هقالع  راهظا  زا  دننک  ترفاسم  هام  خیرم و  هرک  هب  نیمز  هرک  یلاها  يزور  مینک  ضرف  رگا  یتح 
مـسرپیم امـش  زا  لاح  دننک ، مسجم  نایهام !»  » و نایخیرم »  » رظن رد  تسه  هچنآ  ربارب  نیدنچ  ار  هرک  نیا  هک  دـننکیم  یعـس  یتح  درک !

روط نیا  رگا  هدـش ؟ ادـیپ  تاعوضوم  نیا  هب  وا  يداصتقا  عضو  طابترا  ظاحل  زا  ًاعقاو  تسا و  رـشب  يدام  عفاـنم  هب  طوبرم  هزیرغ  نیا  اـیآ 
يرایسب رتالاب  نیا  زا  و  دنکیم !؟ ادف  دوخ  كاخ  بآ و  روشک و  تسود و  دنزرف و  هار  رد  ار  دوخ  يدام  ياههیامرس  همه  نیا  ارچ  تسا 

!؟ دهدیم تسد  زا  هار  نیارد  مه  ار  دوخ  ناج  تاقوا  زا 
نـشور قیاقح  نیا  لباقم  رد  سکرام »  » بتکم نادرگاش  درمـش !؟ زیچان  یخیرات  یعامتجا و  تالوحت  رد  ار  سح  نیا  ریثأت  ناوتیم  ایآ 

... !؟ دوشیم روصت  نانآ  يارب  يرگید  هار  دننک ، دوخ  هابتشا  اطخ و  هب  فارتعا  هکنیا  زج  دنراد ، یخساپ  هچ 
یپ دیدش و  ياههفرس  ناهگان  دوب  تبحص  لوغشم  یصوصخم  تینابـصع  ترارح و  اب  دومحم  هک  عقوم  نیا  رد   ... ) اهنآ منکیمن  نامگ 

هک تشذگن  يزیچ  هرخالاب  دشیم ، رتدـیدش  هظحل  ره  درک و  عطق  ار  وا  نانخـس  دوب  مأوت  یتخـس  ینورد  بالقنا  جنـشت و  اب  هک  یپ  رد 
! تفر نوریب  قاطا  زا  هلجع  اب  درک و  هناحتاف »  » مسبت کی  رایکـشزپ  داد ، تسد  وا  هب  يروآ  تشحو  یـشوهیب  امغا و  تلاح  کی  ناهگان 

...
***
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! تسا نیوکت  فرش  رد  یتیانج 

ود زا  ینازوس  قرع  و  تفرگیم ، دوخ  هب  ياهزاـت  گـنر  مد  ره  وا  هدرمژپ  ياـههنوگ  دوب ، هداـتفا  رتـسب  رد  اـهنت  هکی و  ناـنچمه  دومحم 
مـسا هب  هک  یمولعمان  زادـگناج  مس  دـشیم ! رتراکـشآ  وا  رد  يزومرم  تیمومـسم  میالع  راـثآ و  هظحل  ره  و  دوب ، ناور  شتروص  فرط 

. تخاسیم لکشم  يو  يارب  ار  ندیشک  سفن  هدرک و  تیارس  وا  سفنت  زاهج  هب  مک  مک  دوب  هدش  قیرزت  وا  هب  نیلیسینپ » »
هب وا  لاح  عضو  دـیدرگیم ، جراخ  یـشحوم  يادـص  اب  هدـیچیپ  وا  هرجنح  رد  ندـش  جراخ  ماـگنه  دـشیم و  وا  هیر  دراو  تمحز  هب  اوه 

! تخاسیم رثأتم  رظن  نیلّوا  اب  ار  ياهدننیب  ره  هک  دوب  راب  تقر  ياهزادنا 
نراقم ًاقافتا  تفاتـشیم ، دوب ، هدـش  ینیبشیپ  وا  يارب  هک  یگرم ، لابقتـسا  هب  درکیم و  یط  ار  تایح  قیاقد  نیرخآ  لاح  نیا  اـب  دومحم 

ندش جراخ  نراقم  تسرد  اهنآ  ندش  لخاد  دش ، ناتسرامیب  ورهار  دراو  دوخ  صوصخم  کشزپ  اب  ناتسرامیب  سییر  هک  دوب  تعاس  نیا 
يدیدرت تلاح  هدومن  بلج  دوخ  هب  ار  سییر  هجوت  وا  هدیرپ  گنر  نازرل و  مالـس  هنالوجع و  تاکرح  یلو  دوب  هطوحم  نآ  زا  رایکـشزپ 

. درک داجیا  وا  رد  نظ  ءوس  اب  مأوت 
اههچب دیوگیم  دنکیم و  هراشا  هتـسهآ  نییاپ  فرط  هب  اههلپ  يالاب  زا  ناراتـسرپ  زا  یکی  درک  هدـهاشم  هک  دـش  دـیدش  یتقو  تلاح  نیا 

هثداح هک  دـش  هجوتم  سییر  دیـسر ، شوگ  هب  اههچغاب  طسو  هب  کچوک  هشیـش  کی  ندرک  باترپ  يادـص  نآ  هارمه  و  سییر ! سییر !
راضحا دوب ، واـکجنک  رایـشوه و  یناوج  هک  ار  دوخ  صوصخم  تمدخـشیپ  ًاروف  تسا ؛ نیوکت  فرـش  رد  اـی  عقاو ، يزیمآرارـسا  هزاـت و 

: تفگ هدرک ،
؟ دسریم رظن  هب  هتفشآ  جنشتم و  یلیخ  ناتسرامیب  عضو  تسا ، ربخ  هچ  بشما  داوج !

! مرادن یعالطا  نم  دشاب  مه  رگا  تسین  يربخ  نابرق  داوج -
نم هب  ار  بتارم  یـشاب و  عاـضوا  بقارم  اًـلماک  دـیاب  نم  ندوبن  عقوم  رد  متفگن  وتب  یتـسه ؟ هراـک  هچ  اـجنیا  وـت  سپ  روعـشیب ! سییر -
مظن دـنددصرد  دـناهدش  لیمحت  ام  هب  يرادـهب  ترازو  فرط  زا  هک  تحاران  ناوج  رفن  دـنچ  مدرک  دزـشوگ  وت  هب  ررکم  یهد ، شرازگ 
مولعم یهد  عالطا  نم  هب  يریگب و  رظن  رد  اًلماک  ار  اهنآ  تاکرح  دیاب  وت  دننک ، مهارف  ام  يارب  مه  یتیلوئـسم  دـننز و  مهرب  ار  ناتـسرامیب 

زا ماهتـسشن و  رتفد  رد  نم  تسیچ ؟ هیـضق  ینیبب  ینزیم  اهقاطا  مامت  هب  يرـس  يوریم  تعرـسب  نالا  ياهدش ! شوگیزاب  مه  وت  دوشیم 
 ... ایب دوز  هَّللا  ای  متسه ، ناتسرامیب  برد  بقارم  اجنیا 

تینابـصع اب  مأوت  فسأت  تلاح  کی  اب  هتفرگن ، رارق  یلدنـص  يور  زونه  دوب  هدش  ناتـسرامیب  رتفد  دراو  صوصخم  کشزپ  اب  هک  سییر 
: تفگ هدرک  تبحص  هب  عورش 

ام يارب  يرادهب  ترازو  زور  ره  دناهتخادنا ؟ ام  ناج  هب  تسا  ییالب  هچ  نیا  میراد ! یتخبدب  بجع  ًاعقاو 
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نیا شاـک  يا  دـنکیم ، لـیمحت  اـم  هب  درادـن  ار  يراـک  چـیه  هضرع  هک  وجهنتف  هقباـس  دـب  يولوگیژ »  » کـی دـنیبیم و  ياهزاـت  باوـخ 
ندز مهرب  يارب  يدیدج  هشقن  زور  ره  هک  تساجنیا  یتخبدب  دنتـسشنیم  دوخ  ياجرـس  دندوب و  هراکیب  طقف  يرادهب  ترازو  ياههفحت 

نمجنا  » لیکـشت هناهب  هب  رگید  زور  دـننکیم ، شخپ  نارامیب  نایم  ار  هدوت » بزح   » تایرـشن زور  کـی  دـننکیم ، حرط  ناتـسرامیب  عضو 
! دنراد یتیرومأم  هکنیا  لثم  یتسار  دنریگیم  سامت  راتسرپ  ياههزیشود  اب  نارایکشزپ » ناراتسرپ و 

دوب هدیـسر  کیراب  یلیخ  ياهاج  هب  راتـسرپ  هزیـشود  کی  اب  اهنآ  زا  یکی  راک  شیپ  زور  دنچ  نیمه  دـیدش ، علطم  منادیمن  رتکد ! ياقآ 
ترازو هب  هتـشون و  ار  دوخ  يافعتـسا  متـساوخیم  زور  نامه  نم  دـنزیرب ، هناـگیب  يدوخ و  شیپ  ار  اـهام  همه  يوربآ  دوب  هدـنامن  يزیچ 

. دنتشاذگن اقفر  منک ، در  يرادهب 
مدرم شود  زا  يراب  طقف  هن  اهنآ  مادختـسا  اب  دراد  نیقی  دسانـشیم و  بوخ  ار  صاخـشا  هنوگ  نیا  تلود  هک  نیا  اب  تساجنیا  راک  بیع 

اب دنراد  لمع  نیا  اب  دینک  رواب  درادیمن . رب  اهنآ  مادختسا  زا  تسد  زاب  دننکیم ، مهارف  مه  داسف  هنتف و  هنوگرازه  هکلب  دوشیمن  هتشادرب 
ياهدع شیپ  تقو  دنچ  تسا !؟ راک  رد  يرگید  ياهباسح  هکنیا  ای  دنـسرتیم و  اهنآ  زا  منادیمن  دننکیم ، يزاب  هراچیب  تلم  نیا  ناج 

یکی زا  مدرم  یلاوتم  تایاکـش  رثا  رد  دـنراد ، یجراخ  ياـهيرگلوسنک  اـب  یطباور  مراد  نیقی  نم  هک  ار  وجارجاـم  ياـهناوج  نیمه  زا 
رد ینعی  دش ! ام  مهـس  مه  نآ  يات  دنچ  هناتخبدب  هک  دنداتـسرف  رگید  ياهناتـسرامیب  هب  ار  همه  رـسکی  یلو  دندرک  جارخا  اهناتـسرامیب 

؟ دوشیم تازاجم  مه  ندرک  اجباج  ایآ  دنداد ، رییغت  ار  اهنآ  لحم  دندرک  هک  يراک  طقف  يراکبارخ  همه  نآ  لباقم 
رییغت ار  اهنآ  ياج  ارچ  دنراذگتمدخ  ریـصقتیب و  رگا  دـیزیریمن و  ناشنوریب  یلک  هب  ارچ  دـنمرجم ، اهنیا  ًاعقاو  رگا  دـیوگب : تسین  یکی 

؟ دیهدیم
دروآ و نوریب  تمحز  رازه  اب  هدـیلخ  شتـسار  ياپ  رد  هک  ار  يزادـگناج  راخ  ناسنا  لثملایف  هک  تسا  هناهلبا  هزادـنا  نامه  هب  لمع  نیا 

! دنک ورف  شپچ  ياپ  هب  دوخ  تسد  اب  سپس 
بوـخ دـبال  ار  رداـهب »  » هداز هدـنب  تسا ، رتدـب  هجرد  دـص  نآ  زا  گـنهرف  ریخ ...  تیـسن ، يرادـهب  ترازو  صوـصخم  اهیتخبدـب  نیا 

هب دیوگیم  شردام  هب  مدـید  متفر  لزنم  هب  یتقو  رهظ  زور  کی  تسا . ییادـتبا  مجنپ  سالک  اًلعف  درادـن ، رتشیب  لاس  هدزاود  دیـسانشیم 
ار تافرخزم  نیا  یهاوخیم ؟ هچ  يارب  ینارآ  رتکد  باتک  رداهب ! متفگ ، بجعت  اب  درخب ! ار  ینارآ » رتکد   » باتک نم  يارب  وگب  مناج  اقآ 
زا یکی  ار  وا  درکیم . فـیرعت  ینارآ  رتـکد  زا  یلیخ  اـم  راـگزومآ  حبـص  زورما  مه  تسین  فرخزم  ناـجاقآ ! تـفگ  هداد ؟ وـت  داـی  یک 
درم نآ  نیـسحت  هب  نابز  رایتخایب  اقفر  همه  هک  يروط  هب  درک ، دادـملق  يدازآ  هار  يادهـش  زا  یکی  گرزب و  ياـهفوسلیف  نیرّکفتم و 
اهنآ زا  مارتحا  هنوگ  همه  و  دنوشیم ! بوسحم  ام  گرزب  ناردـپ  سلگنا  سکرام و  درم و  نیا  تفگیم : ام  راگزومآ  دـندوشگ ! گرزب 
رگا هک  داد  امب  یعطق  هدعو  مینک و  هعلاطم  هدروآ  تسدب  ار  وا  ياهباتک  هک  هدرک  هیـصوت  نمـض  رد  تسا ... ؟ مزال  ام  رب  ناشراکفا  و 

رد همه  ام  تسا  دـب  ناجاقآ  دوشن ، هزوفر  مه  رفن  کی  یتح  هک  يروط  هب  دـهدب  ام  هب  بوخ  ياـههرمن  تاـناحتما  رد  مینکب  ار  راـک  نیا 
!؟ میوش لوبق  تاناحتما 
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ار امـش  دهاوخیم  وا  فرحنم ، راگزومآ  نیا  یغورد  ياههرمن  اب  هن  يوش  زوریپ  ناحتما  رد  تتالیـصحت  هوق  هب  دـیاب  وت  كرـسپ ! متفگ :

رتکد کی  ینارا  دنراد ، تیرومأم  راکنیا  يارب  دنتـسه ، ام  روشک  رد  ناگناگیب  يدایا  اهنیا  دـنک ، تخبدـب  شدوخ  دـننام  دـهد و  بیرف 
! یهدب هدوهیب  ياهفرح  نیا  هب  شوگ  رگید  هعفد  ادابم  دوبن ، رتشیب  فرحنم  تسرپدوخ و 

رـش لافطا  يایلوا  ریاس  کمک  اب  متفرگ  میمـصت  مدرک و  نوریب  حول  هداس  كدوک  نآ  زغم  زا  ار  اهفرح  نیا  رـس  درد  رازه  اب  هصـالخ ،
تیاکـش هلـسلس  کی  اب  روطچ ...  یلو  میدـش  مه  قفوم  هرخالاب  منک و  هاتوک  ناتـسبد  نآ  موصعم  لافطا  رـس  زا  ار  دـساف  راـگزومآ  نآ 

 ... اهیگدنود اههمان و 
نفلت نم  هب  دراد  یمرگ  تقافر  نم  اب  هک  لافطا  يایلوا  زا  یکی  رصع  ادرف  میدرک . جراخ  ناتسبد  زا  ار  اقآ  نیا  ام  زورما  امـش  یتمالـس  هب 

! دهاوخ ادخ  رگا  ریخ  ببس  دوش  ودع  نشور ... ! امش  مشچ  رتکد  ياقآ  تفگ  ینالوط  هدنخ  لصف  کی  زا  سپ  درک و 
دوب راگزومآ  تقوم  نآ  رگا  تسا ، راک  لوغشم  ناتسریبد  نالف  رد  امـش  یجارخا  راگزومآ  چیه ، تفگ  هدش ؟ یچ  رگم  متفگ  بجعت  اب 
هنماد هجوت ، نودب  دیاش  هکلب  ماهدربن  شیپ  زا  يراک  طقف  هن  تمحز  همه  نآ  اب  مدید  دنک ! هفیظو  ماجنا  دـناوتیم  رتهب  هدـش و  ریبد  الاح 

! ماهتخاس رتعیسو  مه  ار  داسف 
حالصا اجنآ  زا  ار  اهیبارخ  دیاب  تسا و  بارخ  بلطم  رگید  ياهاج  زا  و  تسین ، مینکیم  لایخ  ام  هک  اهیگداس  نیا  هب  عوضوم  مدیمهف 

! لیخن رب  امرخ  هاتوک و  ام  تسد  مه  نآ  درک 
***

: تفگ دش ، دراو  ياهتخورفارب  هرهچ  اب  تمدخشیپ  دش و  زاب  تدش  هب  قاطا  برد  هاگان 
! دریمیم نآلا  دریمیم ، نالا  دیسرب  شداد  هب  ًاروف  سییر  ياقآ 

!؟ یک یک ؟ سییر -
ایوگ دراپسیم !؟ ناج  يدوز  هب  دیسرن  شدایرف  هب  رگا  تسا ، نداد  ناج  لوغـشم  هداتفا و  باوختخت 27  يور  یناوج  کی  نابرق  داوج -

 ... دناهدرک شومسم 
. دندش رضاح  ناوج  نیلاب  رب  صوصخم  کشزپ  اب  ًاروف  سییر 

!؟ هیچ شمسا  تفگ : هدرک  داوج  هب  ور  سییر 
 ... دومحم نابرق ! تفگ : هدرک  وا  رس  يالاب  هقرو  هب  هاگن  داوج 

الاب ار  دومحم  تسد  ًاروف  هدرک ،؟ شمومـسم  یـسک  هآ  درکیم ...  ار  شـشرافس  دایز  ینابرهـش  رـسفا  ياقآ  نآ  هک  نامه  اهآ ؛ سییر -
ملاس نوخ  رگید  فرط  زا  تخیر و  نوریب  نآ  زا  ینازوس  ظیلغ و  گنر  هایـس  نوخ  يرادقم  دندرک  عطق  ار  وا  ياهگر  زا  یکی  دندز و 

ینوفع دـض  ياهوراد  اـب  ار  وا  هدـعم  و  دـندرکیم ، ورف  شنار  وزاـب و  رد  يرگید  زا  سپ  یکی  مس  دـض  ياهمرـس  دـندرک ، قیرزت  وا  هب 
رطخ دش  مولعم  تفرگ و  ندیشخرد  وا  تایح  هنزور  زا  یفیعض  قرب  دش و  ادیپ  وا  لاح  رد  يرـصتخم  توافت  مک  مک  دندادیم  وشتـسش 

. تسا هدش  عفر 
دندوب دامتعا  دروم  هک  ار  ناراتسرپ  زا  ياهدع  تشگزاب و  رتفد  قاطا  هب  عوضوم  فارطا  رد  قیقحت  يارب  سییر 
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قاطا هب  هک  دـشاب  يرایکـشزپ  نآ  رـس  ریز  دـیاب  تسه  هچ  ره  دنتـشاد  راهظا  یگمه  درک ، تبحـص  هراب  نیا  رد  اهنآ  اـب  هدرک و  راـضحا 

. تسوجارجام هقباسدب و  ناناوج  نامه  زا  وا  هکنیا  صوصخ  هب  دنکیم ، یگدیسر  دومحم 
. دینک رضاح  ار  وا  سییر -

: تفگ دیشک و  دایرف  تینابصع  ددشت و  اب  سییر  دندرک  رضاح  ار  وا  یتقو 
تنادنز هب  منکیم و  سلجم  تروص  نآلا  ياهدش ، بکترم  ناتسرامیب  رد  هک  تسا  يروآمرش  تیانج  هچ  نیا  یشکیمن ؟ تلاجخ  چیه 

!؟ دالج ای  یتسه  رایکشزپ  وت  متسرفیم !!
ار راـک  نیا  نم  مسق  متفارـش  هب  سییر  ياـقآ  تفگ  درکیم  تیاـکح  وا  ندوـب  مرجم  زا  هک  يزیمآتـنکل  نازرل و  گـنهآ  اـب  رایکـشزپ 

! ماهدرکن
. يدزیمن تسد  ياهنامرشیب  تیانج  نینچ  کی  هب  یتشاد  تفارش  رگا  وت  دناهدرک ؟ نارتهب  ام  زا  سپ  وگم  هدوهیب  سییر -

زا یکی  دادیم . خـساپ  اهنیهوت  عاونا  اب  ار  سییر  نانخـس  رتدـنلب  يادـص  اـب  هظحل  ره  وا  دـش  ینـالوط  رایکـشزپ  سییر و  ناـیم  وگتفگ 
تـشاد رارق  زیم  يور  هک  ییوراد  هشیـش  مه  وا  تخاون . وا  شوگ  هب  رادبآ  یلیـس  کی  هدش و  ینابـصع  هرظنم  نیا  هدهاشم  زا  ناراتـسرپ 

هب ياهدـع  تفرگرد ، لاـجنج  همهمه و  داـتفا ، ياهشوگ  هب  دـش و  ریزارـس  شتروص  فارطا  زا  نوـخ  تفوـک . سییر  یناـشیپ  هب  مکحم 
هتخادنا هزرل  هب  ار  ناتسرامیب  رالات  اهنآ  دایرف  داد و  يادص  دندش . زیوالگ  مه  اب  هتساخرب  رایکـشزپ  ینابیتشپ  هب  یعمج  سییر و  تیامح 

هدیود و نوریب  اهقاطا  زا  دندوب  تکرح  هب  رداق  هک  ییاهنآ  دندوب . هداتفا  بارطضا  تشحو و  هب  هقباسیب  دمآ  شیپ  نیا  زا  نارامیب  دوب ،
! دندرکیم ار  ناتسرامیب  گنج   » نایرج ياشامت  دندوب و  هدرک  عامتجا  رتفد  قاطا  ِرد 

اب یکی  دندرکیم ، دادمتسا  دوب  زیم  يور  هک  وراد  هشیش  دنچ  زا  ًانمض  دنتفوکیم . رگیدکی  يور  رس و  هب  ملق  تاود و  تشم و  اب  نیفرط 
تدـم هصالخ  تفوکیم . اهنآ  تشپ  هب  هدیـشک  ار  زیم  هیاپ  یموس  درکیم  ورف  وا  يوزاب  هب  مرـس  يرگید  دزیم  يرگید  زغم  هب  یـشوگ 

عازن رگید  رفن  دنچ  رایکشزپ و  يریگتسد  اب  هدیـسر  ناتـسرامیب  یماظتنا  نیرومأم  هکنیا  ات  تشاد  همادا  نایرج  نیا  مامت  تعاس  عبر  کی 
! ... دنداتسرف ینابرهش  هب  هدرک  سلجم  تروص  ار  نایرج  دندرک و  لقن  یصوصخم  قاطا  هب  ار  نیحورجم  دنداد و  همتاخ  ار 

لّوا  شخب  نایاپ 
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!؟ تسام رادنپ  دولوم  ادخ  ایآ  مود  شخب 

هراشا

. فداصت مظن و  تیلع - نوناق 

. ناهایگ ناهج  ياهیتفگش 

. یضایر ياهلومرف  قیرط  زا  ادخ  دوجو  تابثا 

. تاناویح ملاع  ياهیتفگش 

؟ درذگیم هچ  ناگچروم  ملاع  رد 

. تاناویح بیجع  زیارغ 

! نت زیمآرارسا  روشک  نیارد 

! تعیبط ياهیراک  فالخ 

. دوشیم لزلزتم  مسینیوراد  ياههیاپ 

؟ هدوب نومیم  ناسنا  یتسار  ایآ 

! تسا یمظن  یب  زا  مظن  نیا 
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تعیبط ياروام  ناهج  هب  هدیقع  همشچرس 

هراشا

ياهرهچ هدوسرف و  فیعض و  یندب  اب  هدروآ و  تسد  هب  ياهرابود  رمع  ینالوط  تاجلاعم  هلـسلس  کی  زا  سپ  دومحم  تشذگ ...  اهزور 
تحارتسا کی  هب  دنمزاین  هتفر ، تسد  زا  ياوق  دیدجت  يارب  هک  دـندوب  هدرک  هیـصوت  اهکشزپ  درک . كرت  ار  ناتـسرامیب  هدرمژپ ، درز و 

. تساغوغ همهمه و  زا  یلاخ  اوه و  بآ و  شوخ  هطقن  کی  رد  ینالوط 
يو يومع  دیـشوپ ، دوخ  هب  لمع  هماج  يدوز  هب  دـمآ  لمع  هب  يو  يومع  فرط  زا  هک  یتوعد  هلیـسو  هب  عوضوم  نیا  فداصت  نسح  زا 

لیاسو هیلک  هدرک و  توعد  تشاد  رارق  دنوامد  ياههنماد  رد  هک  دوخ ، یقالیی  يابیز  لزنم  هب  ار  وا  تشاد  وا  هب  تبسن  یطرفم  هقالع  هک 
. تخاس مهارف  ار  وا  یتحار 

يرطاخ تحار و  یلاـیخ  اـب  دومحم  تخاـسیم  نازیوآ  ناـتخرد  ياـههخاش  يـالهبال  زا  ار  دوخ  ییـالط  ياـههدرپ  باـتفآ  یتقو  اـهزور 
تـسدربز شاقن  تسدب  هک  زیگناطاشن  ابیز و  رظانم  نآ  ياشامت  زا  دزیم و  مدق  هتـسهآ  هتـسهآ  غاب  چیپرام  ياهنابایخ  طسو  رد  هدوسآ 

. دربیم تذل  دوب ، هدش  يزیمآگنر  يزیر و  حرط  راهب 
و دزادرپب ، یتسه  گرزب  باتک   » هعلاطم هب  نآ  شوغآ  رد  ات  دیـشکیم  ار  يرطاخ  تغارف  مارآ و  طـیحم  نینچ  کـی  راـظتنا  دوب  اـهلاس 

. دنک هدهاشم  کیدزن  زا  ار  تقلخ  ملاع  ینارون  نشور و  قیاقح  دناوخب و  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  نآ  ریذپلد  نیریش و  ياهناتساد 
شناد تردق و  راثآ  درکیم و  هشیدنا  یتسه  تایح و  أدـبم  هناگی  نوماریپ  رد  هتخاس و  زکرمتم  هطقن  کی  رد  ار  دوخ  ياوق  هیلک  ییوگ 

. دومنیم وجتسج  اهلگ  هدیچیپ  ياههچنغ  ابیز و  ياهگرب  نایم  رد  ار  وا 
یگدـنز لئاسم  نیرتهدـیچیپ  فارطارد  هک  تساپرب  یگرزب  ياـهنمجنا  گرب  هوبنا  ياـههدوت  ناـیم  رد  و  اـهرابیوج ، قاـمعا  رد  ییوگ 

کی اب  زیمآماهبا  یظافلا  صوصخم و  ینابز  اب  دـننکیم و  وگتفگ  شنیرفآ  ياـهزار  یتسه و  هفـسلف  هرخـالاب  و  تاـیح ، زومر  نیرتقیقد 
! دنیامنیم رظن  لدابت  صولخ  تیمیمص و  ملاع 

دناوخب و هدش  هتشاگن  تعیبط  حول  رب  هک  یطوطخ  نیرتزیر  نآ ، کمک  هب  هدرک و  مشچ »  » رد ار  دوخ  ياهورین  هیلک  تساوخیم  یهاگ 
ملاع رد  هچراپ  کی  نایاپ  رد  دادیم ، شوگ  یتسه  ملاع  تادوجوم  زاونلد  ياههمزمز  هب  دشیم و  شوگ »  » اپ ارـس  هتـسب  ار  مشچ  ینامز 

يزیمآرخسمت ياهدنخبل  سپس  دادیم ، رارق  تقد  یسررب و  دروم  دوب  هدید  ار  یتسه  ناهج  ياهیتفگش  زا  هچنآ  تفریم و  ورف  رّکفت » »
یبصع ضیرم  رفن  کی  ياهراتفگ  هب  مسیلایرتام  بتکم  ناوریپ  ماخ  ياـههتفگ  یتسار  تفگیم  دوخ  اـب  تسبیم و  شقن  وا  ياـهبل  رب 

! ... رّکفتم فوسلیف  کی  نانخس  هب  ات  تسا  رتهیبش 
شیپ دراد ، ياهمزمز  دوخ  اب  بل  ریز  دومحم  هک  درک  هدـهاشم  رود  زا  دوب  هدـمآ  قـالیی  هب  يو  تاـقالم  يارب  دومحم  يومع  زور  کـی 

تسد  وا  هب  رکف  لالتخا  ساوح و  یناشیرپ  ناتسرامیب  ثداوح  رثا  رد  دنکن  تفگ : دوخ 
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. درک تبحص  هب  عورش  هلمج  نیا  اب  لاح  قیقحت  يارب  هدمآ و  وا  دزن  مامت  هلجع  اب  دشاب ، هداد 

اهرتگرزب و یتسین ؟ دنمهقالع  دوخ  یناوج  یگدنز و  هب  وت  رگم  رخآ  يراذگیم !؟ اهتسینومک  رس  هب  رـس  ردق  نیا  ارچ  ناج ! دومحم 
!؟ ياهدش رتغاد  شآ  زا  هساک  وت  دنتسین  اهنآ  اب  هزرابم  رکف  هب  ردق  نیا  تساهنآ  هجوتم  ًامیقتسم  مسینومک  رطخ  هک  ییاهنآ 

هدش تقوشوخ  لاؤس  نیا  زا  دهد  حرـش  وا  يارب  ار  دوخ  نورد  ياهزار  زا  یتمـسق  دنک و  ادیپ  ار  یـسک  تساوخیم  ادـخ  زا  هک  دومحم 
: تفگ

رد نآلا  دنیـشنب ،؟ شوماخ  دونـشب و  ار  همه  نآ  دناوتیم  روطچ  ناسنا  دنیوگیم . اهچ  هک  دـیاهدیدن  ار  ّتیعمج  نیا  ياهفرح  هک  امش 
یتامدقم لوصا   » دـننام دوخ  تاجتـشون  اهباتک و  رد  یـصوصخم  ییاورپیب  تراسج و  اب  اهنیا  هک  مدرکیم  رکف  عوضوم  نیا  فارطا 

: دنیوگیم اهنیا  ریغ  يدام و  لوصا  نافرع و   » هفسلف و
«! تسا یمدآ  رادنپ  قولخم  ادخ   » و تسا !» رشب  ینادان  لهج و  دولوم  ادخ  هب  هدیقع  »

: دنیوگیم اهنیا  ییاورپیب ، تراسج و  نیا  هب  هن  یلو  دنیوگیم  ار  نیمه  اهيدام  همه  هکلب  تسین  اهنآ  صوصخم  فرح  نیا  هچ  رگا 
عوضوم ره  اـب  دوب  هدرکن  فشک  زونه  ار  یعیبط  تـالولعم  لـلع و  طـباور  دوب و  رود  شناد  ملع و  همـشچرس  زا  رـشب  هک  ییاـهزور  نآ  »

يد و ام  ریغ  ياهتلع  هدز و  ماهوا  نماد  هب  تسد  ًاروف  دـیدرگیم  زجاع  نآ  يدام  لـلع  كرد  زا  دـشیم و  ورهبور  یجنرغب  هدـیچیپ و 
!« تخاسیم دوخ  رادنپ  ملاع  رد  نآ  يارب  ینایادخ 

قرب بیجع  هلعش  دعر و  شرغ  يادص  اب  دنرابیم و  ورف  نامـسآ  زا  فرب  هشوگ  شـش  ياههناد  ناراب و  فافـش  تارطق  هک  دیدیم  اًلثم  »
فثاکت اهایرد و  حطس  رب  باتفآ  شبات  فرب ، ناراب و  ندیراب  تلع  هک  تسنادیمن  یلو  دننکیم ، هریخ  هتسخ و  ار  ناسنا  مشچ  شوگ و 

قرب دـعر و  هکنیا  ای  تسوج و  ياوه  تدورب  رثا  رد  فرب  ياههناد  ناراب و  تارطق  هب  نآ  ندـش  لیدـبت  نآ و  زا  هدـش  داـجیا  ياـهراخب 
«! دیشارتیم نآ  يارب  يدام  ریغ  للع  هلسلس  کی  اذل  تسا  ربا  هدوت  ود  نیب  یفنم  تبثم و  ياههتسیرتکلا  لدابت  هجیتن 

لاقتنا ایرالام و  بورکیم  دوجو  زا  نوچ  دندیدیم ، دکار  ياهبآ  اهقالتاب و  رواجم  دارفا  رد  ار  ایرالام  بت  دوجو  هک  هیلّوا  ياهناسنا  »
« نیطایـش هنجا و   » ندرگ هـب  ار  يراـمیب  نـیا  دـندوب ، ربـخیب  یطاـقن  نـینچ  رد  هـشپ  نـیا  يراذـگمخت  صوـصخم و  هـشپ  هلیـسو  هـب  نآ 

یقرت لماکت ، نوناق  هیاس  رد  تعیبط  ياروام  للع  نایادخ و  هب  هدیقع  سپـس  دـنراد ! یگدـنز  اهقالطاب  اهبادرم و  رد  هک  دـنتخادنایم 
«! دمآ نوریب  اتکی  دنوادخ  هب  هدیقع  یتسرپ و  هناگی   » تروص هب  مک  مک  هدرک و 

بقع هب  عورـش  یلایخ  نایادـخ  یبیغ و  ياوق  نآ  دـش و  فشک  يرگید  زا  سپ  یکی  ناهج  تادوجوم  طباور  هک  تشذـگن  يزیچ  یلو  »
یعیبط مولع  تفرـشیپ  اب  تعیبط  ياروام  ياهورین  أدبم و  هب  هدیقع  لیلد  نیمه  هب  و  دـنداد ! یملع  نیناوق  هب  ار  دوخ  ياج  هدرک و  ینیـشن 

«! ددرگیم رتفیعض  زور  هب  زور 
يارب درادـن ، قباـس  ریـسفت  زا  یمک  تسد  یتسـس  فعـض و  رد  هک  يرگید ، لـیلعت  ریـسفت و  یهاـگ  هدرکن و  تعاـنق  مه  رادـقم  نیا  هـب 

فعض  دولوم  نایادخ  هب  هدیقع  : » دنیوگیم دننکیم و  رکذ  یتسرپادخ »  » هدیقع شیادیپ 
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اهنآ زا  ناـسنا  نوـچ  ینعی  تساـهنآ ، لاـثما  اـهنافوط و  اـههلزلز و  اـههقعاص و  لـیبق  زا  یعیبـط  شحوـم  لـماوع  زا  رـشب  سرت  و  سفن ،
اهنآ لاحب  مروآیم  رطاخ  هب  ار  نانخس  نیا  یتقو  نم  دومنیم » شتسرپ  ار  یعیبط  لماوع  ای  و  دروآیم ، هانپ  يرادنپ  نایادخ  هب  دیسرتیم 

؟ مرادرب هزرابم  زا  تسد  منیشنب و  شوماخ  یفارخ  راکفا  نیا  ربارب  رد  نم  دیراد  هدیقع  امش  ایآ  مروخیم  فسأت 
هدرک و مگ  ار  دوخ  ياپ  تسد و  دوب ، هدش  يدیدش  بجعت  تریح و  راچد  نانخس  نیا  ندینش  زا  دوب  يواکجنک  درم  هک  دومحم  يومع 

طقف دهاوخیم و  باوج  یلیلد  ره  هرخالاب  تسا !؟ بارخ  شیاجک  اهفرح  نیا  منادب  مهاوخیم  اًلثم  تفگ : توکس  هظحل  دنچ  زا  سپ 
! درک تعانق  ناوتیمن  تسا  یفارخ  هیرظن  کی  هیرظن  نیا  هکنیا  ياعدا  دنخبل و  اب 

نیرتکچوک اهنآ  اریز  دوب  كردـم  لیلد و  نودـب  هیـضرف  اعدا و  کی  اهنت  دـناهتفگن  دوخ  راتفگ  يارب  یلیلد  اهنیا  دیـشخبب ...  دومحم -
دیاش هک  اههیـضرف  تشم  کی  اب  طقف  دـناهدرکن ، رکذ  تسا »! رـشب  ینادان  دولوم  یتسرپادـخ  رکف   » هک اعدـم  نیا  تابثا  يارب  یلالدتـسا 
کی متفگ  هکنیا  تسین و  اجیب  نم  ياهدنخبل  دـینادب  هکنیا  يارب  لاح  نیع  رد  اما  دـناهدرک ، افتکا  دـشاب  هدـنبیرف  یـضعب  يارب  نآ  رهاظ 

مه امـش  مراد  نانیمطا  منک و  نشور  لیلد  قطنم و  اب  ار  نآ  یتسـس  مرـضاح  راختفا  لامک  اـب  ماهتفگ  تسرد  تسین  رتشیب  یفارخ  هیرظن 
 ... هک دینادب  مّلسم  امش  دش ، دیهاوخ  قفاوم  نم  اب  يدوزب 

تسا فورعم  هک : نیا  نآ  تساجنیا و  رد  يرگید  بلطم  اهفرح  نیا  همه  زا  لبق  اًلـصا  تفگ  هدیود  وا  فرح  طسو  رد  دومحم  يومع 
یمالسا نیناحور  هک  دوشیم  تفای  ناوارف  ياهاسیلک  دجاسم و  يوروش  هیسور  رد  یتح  دنرادن و  راک  صاخـشا  بهذم  اب  اهتسینومک 

دنیوگیم هکلب  دنوریم  جح  هب  مه  ياهدـع  لاس  ره  دنتـسین ! هرهبیب  زین  يوروش  تلود  ینابیتشپ  زا  دـننکیم و  هرادا  ار  اهنآ  یحیـسم  و 
مان زین  اهنآ  ياههیرـشن  رد  دنتـسه ! يراد  هیامرـس  ياهروشک  ریاس  ناریا و  ناناملـسم  زا  رتکیدزن  مالـسا  تقیقح  هب  يوروش  ناناملـسم 

!؟ تسا نکمم  يزارد  نیا  هب  نخس  هدوهیب  رگم  دوشیم ...  هدرب  ررکم  ربمغیپ  ادخ و 
دیتسه یمهف  زیچ  صخـش  هک  امـش  زا  نم  مهدـب ، ار  فرح  نیا  باوج  لّوا  دـیهدب  هزاجا  سپ  اقآ  جاح  تفگ  دـیدنخ و  هاق  هاـق  دومحم 

. تسا رضاح  نآ  كرادم  دیرادن  رواب  یبهذم  دیاقع  اب  اهنآ  دیدش  تفلاخم  هب  عجار  ار  مضرع  رگا  متشادن  ار  تبحص  نیا  عقوت 
نیا زا  روـظنم  تـسا ، تـقیقح  زا  يراـع  دــینکیم  هظحـالم  يوروـش  رد  نآ  يدازآ  بهذــم و  دوـجو  هـب  عـجار  هـک  ار  یتاــغیلبت  نـیا 

هک يروطب  دـنراکب ، ناـمیا  اـب  تسرپادـخ و  ناـناقهد  نارگراـک و  ياـهلد  رد  ار  دوخ  یهاوـخاوه  مخت  هک  تسا  نیا  اـهییوگفالخ 
یتسرپادـخ لـباقم  هطقن  تسرد  نآ  و  تسا ، يرگیداـم )  ) مسیلاـیرتام مسینومک ، هدولاـش  دوـشن ، رادهحیرج  مه  ناـنآ  ینید  تاـساسحا 

. تسات راهچ  ات  ود  ود  باسح  نیا  تسا ،
رد ریخا ، هلاس  دنچ  یس و  هرود  نیا  رد  هک  یناناوج  هک  تسا  لرتنک  تحت  دودحم و  ياهزادنا  هب  یتسرپادخ  تاغیلبت  يوروش  هیسور  رد 

. دنربخیب ینید  قیاقح  نیرتحضاو  زا  یتح  دناهدش ، تیبرت  اجنآ 
یشورف  باتک  هب  متشاد  هعلاطم  يارب  يرتشیب  تقو  هک  ناضمر  هام  ماّیا  تفگیم : نم  يزیربت  ياقفر  زا  یکی 
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مان هب  ار  وا  شورفباتک  هک  مدرک  تاقالم  ار  يزاـقفق  رجاـهم  ناوج  رفن  کـی  اـجنآ  رد  منک ، هعلاـطم  هدرک  هیهت  یباـتک  اـت  مدرک  هعجارم 

و دنکیم ، یخوش  مدرک  لایخ  نم  تسیچ !؟ ناضمر  هام  اقآ  دیسرپ  نم  زا  دش  علطم  نم  روظنم  زا  یتقو  درک ، یفرعم  نم  هب  نسح » دّیـس  »
هدنام یفخم  لاح  هب  ات  امش  زا  هک  تسا  يزیچ  ناضمر  هام  ناضمر ... ؟ هام  متفگ : مدوب  هدش  تحاران  هزمیب  یخوش  نیا  زا  هک  یلاح  رد 

نیرتحـضاو زا  هک  یتـسه  يدّیـس  روطچ  تسا  نسح  دّیـس  نم  ماـن  ییوگیم  وـت  متفگ  منادیمن ، هک  درک  داـی  مسق  ًادـج  وا  یلو  تسا ؟
نم هب  یکچوک  زا  منادیم  ردـق  نیمه  تسا . ناضمر  هام  لثم  مه  نم  ندوب  دّیـس  دـینکیم  رواـب  رگا  تفگ  يربخیب ! تّدـج  تاروتـسد 

رایـسب دـهاوش  نیا  زا  ومع  جاح  تسا ! هدـش  قحلم  نم  مان  هب  هک  تسا  یتافیرـشت  هملک  کی  دّیـس  منکیم  لایخ  نسح ! دّیـس  دـنتفگیم 
هدـیقع شیادـیپ  رد  اهنآ  هیـضرف  هب  عجار  بلطم  لصا  باوج  هب  تسا  نیا  رتهب  موش ، دراو  اههلوقم  نیا  رد  نیا  زا  شیب  مهاوخیمن  تسا 

. مزادرپب یتسرپادخ 
نیلّوا زا  هک  تسوا  یعیبط  زیارغ  ریاس  ریظن  رـشب و  تایرطف  ءزج  أدبم  هب  هدیقع  یتسرپادخ و  حور  هک  میرادـن  عوضوم  نیا  هب  يراک  اًلعف 

نیا تسا ، هدـش  رگهوـلج  یفلتخم  ياـهگنر  هب  طـلغ  ياـهتیبرت  یناداـن و  لـهج و  رثا  رد  هچ  رگا  هتـشاد ، دوـجو  وا  رد  تاـیح  ناـمز 
. منکیم لوکوم  يرگید  تقو  هب  نآ  لیالد  اب  ار  عوضوم 

هب هدـیقع  شیادـیپ  عوضوم  هدرک و  رظن  فرـص  زین  تسا  دوجوم  اـهنآ  راـتفگ  قدـص  رب  هک  ینیارق  ناربمغیپ و  توعد  عضو  زا  نینچمه 
بتکم نارادـفرط  تـالیخت  مغریلع  هدـیقع ، نیا  روهظ  هک  دوش  نشور  اـت  مهدیم  رارق  ثحب  دروم  یعیبط  ناـیرج  رظن  زا  اـهنت  ار  ادـخ 

ود اجنیا  رد  تسا ، يرگیدام  راکفا  نیمه  تسا  رشب  ینادان  لهج و  دولوم  ًاملسم  هچنآ  تسا و  هدوب  رشب  ییاناد  ملع و  دلوم  مسیلایرتام » »
: منک ضرع  دیاب  ار  عوضوم  هس 

تّیلع نوناق 

ببـس ار  شتآ  میرمـشیم ، يرگید  ثداوح  تادوجوم و  يارب  تلع  ار  ثداوـح  تادوـجوم و  زا  ياهدـع  رـشب  دارفا  ریاـس  اـم و  اـًلومعم 
و ایرالام ، بت  ثعاب  ار  ایرالام  صوصخم  هشپ  هرخالاب  و  هشیش ، نتسکش  تلع  ار  گنـس  دروخرب  ندش ، شوماخ  ببـس  ار  بآ  نتخوس ،

. مینادیم نآ  عفاد  ار  هنگ  هنگ  لامعتسا 
يارب هار  هچ  زا  مینکیم  دای  تیلع   » مان هب  نآ  زا  میاهدش و  لئاق  تادوجوم  زا  هتـسد  ود  نیا  نیب  هک  یطابترا  نیا  دینک ...  رکف  دوخ  شیپ 

؟ مینادیمن ایرالام  بت  نتفر  نیب  زا  تلع  ار  نتفر  هار  و  هشیش ، نتسکش  ببس  ار  ندروخ  بآ  ارچ  هدش ؟ فشک  ام 
راثآ ندب ؛ هالک و  شرف و  يور  رب  شتآ  نداتفا  ضحم  هب  هک  میاهدـید  دوخ  مشچ  اب  لّوا  زور  زا  ام  تسا ، نشور  یلیخ  لاؤس  نیا  باوج 

نکمم رتشیب ، ای  مود و  لّوا و  هعفد  رد  هّتبلا  دنکشیم ، مه  رد  هشیش  هشیش ، هب  گنس  دروخرب  درجم  هب  و  دوشیم ، ادیپ  اهنآ  رد  یگتخوس 
یلو تسا ، هدوب  نراقم  شتآ  نداتفا  اب  ًافداصت  هک  هتـشاد  يرگید  تلع  هکلب  تسین ، شتآ  رثا  نتخوس ، هک  میهدـب  فداصت  لاـمتحا  دوب 
هـشپ اـی  گنـس و  دروـخرب  اـی  شتآ و  رـس  ریز  تسه  هچ  ره  میدـیمهف  تـفر و  نـیب  زا  فداـصت  لاـمتحا  دـش ، رارکت  لـمع  نـیا  یتـقو 

! تسایرالام
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زین نونکا  تسا و  هدوب  وا  هجوت  دروم  ناسنا  یگدنز  ياهزور  نیتسخن  زا  ناهج  تادوجوم  ثداوح و  نیب  هطبار  فشک  ّتیلع و  عوضوم 

دراوم زور  هب  زور  یلو  دوب ، هداس  یلیخ  ياهتروص  هب  تسخن  ياهزور  هک  تواـفت  نیا  اـب  دـهدیم ، لیکـشت  ار  وا  فدـه  نیرتگرزب 
. دریگیم رارق  تقد  هعلاطم و  دروم  نآ  زا  يرتهدیچیپ 

زین تقیقح  نیا  تیلع »  » تقیقح كرد  زا  سپ  ینعی  دوب  تلع  هب  جایتحا   » نوناق نآ  دش و  فشک  يرگید  نوناق  هداس ، لصا  نیا  لابند  هب 
للع و هب  طوبرم  ًامتح  دوشیم  ادیپ  هچنآ  دـنوشیمن و  ادـیپ  دوخ  يدوخ  هب  یعیبط  تادوجوم  ملاع و  ثداوح  هک  دـش  نشور  رـشب  يارب 

دوشیمن ادـیپ  یطیارـش  هنوگره  تحت  و  نامز ، ره  ناـکم و  ره  رد  زیچ ، ره  هک : درک  تباـث  وا  هب  هنازور  تادـهاشم  اریز  تسا ، یطیارش 
. تسا تلع » هب  جایتحا   » انعم نامه  نیا  ددرگیم و  دیلوت  صوصخم  طیارش  اب  نیعم و  عقاوم  رد  هکلب 

يارب ار  دوخ  ششوک  رثکادح  دنتفاتشیم و  نآ  بابسا  للع و  لابند  هب  ًاروف  دادیم  خر  ياهزات  هثداح  تقو  ره  هک  دوب  رکف  نیمه  رثا  رد 
دـصقم هب  ندیـسر  ياج  هب  هدش و  بیرغ  بیجع و  تاهابتـشا  راچد  تاقوا  يرایـسب  هکنیا  وگ  دندادیم  جرخ  هب  یقیقح  تلع  صیخـشت 

. دندومیپیم هار  ههاریب  رد  اهگنسرف 
هب ار  ناسنا  يزغم  باصعا  هلـسلس  رکف  نیا  ًاـعبط  تلع » هب  جاـیتحا   » لـصا و  ّتیلع » لـصا   » ینعی لـصا  ود  نیا  فشک  شیادـیپ و  زا  سپ 

نیا فـلتخم ، ياههنحـص  نیا  نوگاـنوگ ؛ ياـهشقن  همه  نـیا  هدـنروآ  دـیدپ  تـسیچ ؟ ملاـع » تـلع  نیتـسخن  : » هـک دروآ  رد  تـکرح 
رد هک  یلقع  لیالد  زا  رظن  عطق  اریز  دوب ، هیلّوا  هداس  راکفا  نامه  یعیبط  لوصحم  لاؤس  نیا  تسا  یهیدب  تسیک ؟ گنراگنر  تادوجوم 

ًاـساسا یتسه  ناشورخ  لیـس  نیا  هک  دـنک  عناق  ار  دوخ  نادـجو  دـناوتیمن  سک  چـیه  دـناهدرک  ناـیب  لسلـست   » ندوب لـطاب  يارب  هفـسلف 
نیا و  تسین ، راک  رد  اًلـصا  ياهیلّوا  تلع  و  تشاد ، دـهاوخن  ییاهتنا  ناهج  ياهلولعم  اهتلع و  ریجنز  ياههقلح  درادـن و  ياهمـشچرس 

یـسک ایآ  اًلثم  درادـن ، دوجو  نآ  يارب  ینایاپ  و  راد ، هلابند  روط  نیمه  هدـش و  ادـیپ  يرگید  رثا  رد  مه  نآ  هثداـح و  نـالف  رثا  رد  هثداـح 
نینچمه يرگید و  ردام  ردپ و  زا  مه  اهنآ  هدش و  ّدلوتم  يردام  يردپ و  زا  ناویح  ای  ناسنا  نالف  هک  دنک  عناق  ار  دوخ  نادـجو  دـناوتیم 

؟ دوشیمن دنشاب ، هتشادن  يردام  ردپ و  اهنآ  هک  يردام  ردپ و  هب  اهتنم  هلسلس  نیا  هرخالاب  و 
. درک ادیپ  شناد  ملع و  کمک  هب  ار  نآ  دیاب  هک  دراد  یقیقح  أدبم  أشنم و  کی  ناهج  دنتسنادیم  همه  لصا  نیا  يور 

نیا امش  دیدرواین ، نایم  هب  تسا  ثحب  لحم  یلصا  هتکن  هک  تعیبط  ياروام  ملاع  زا  تبحص  اما  دیتفگ  ار  زیچ  همه  امش  دومحم - يومع 
تبحص تسه ، راک  رد  ياهیلوا  تلع  دنراد  لوبق  همه  دش !؟ ادیپ  اجک  زا  تسدرود  سوسحمان و  هدیچیپ و  ملاوع  نآ  رکف  هک  دییوگب  ار 

!؟ تسا يدام  ریغ  لیلد  هچ  هب  تلع  نآ  هک  تسا  نیا  رد 
نیمه متساوخیم  نآلا  دینکیم ، ضارتعا  امـش  هک  ماهدیـسرن  هجیتن  هب  نم  زونه  دیهد  جرخ  هب  هلـصوح  یمک  منکیم  شهاوخ  دومحم -

! دیدیود نم  ياهفرح  نایم  امش  هک  مهد  حرش  ار  تمسق 
نآ زا  ییزج  تعیبـط و  ملاـع  تادوجوم  نیمه  دـننام  زین  ملاـع  هیلّوا  تلع  رگا  درکیم  رکف  رـشب  تسا ، نشور  یلیخ  شـسرپ  نیا  خـساپ 

نیناوق  زا  وا  يانثتسا  دوب و  دهاوخ  کیرش  اهنآ  اب  اهتشونرس  هیلک  رد  دبال  دشاب 
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تلع لولعم  تادوجوم ، ریاس  دننام  هرخالاب  و  ثداوح ، تالوحت و  زکرم  زین  وا  دـیاب  نیاربانب  درادـن ، یلیلد  اًلـصا  تعیبط ، ناهج  یمومع 

نوریب تالوحت  شوختـسد  زا  هک  اجنآ  هاگتـسد ، نیا  ياروام  رد  ار  یقیقح  أدبم  دیاب  هک  دندیـسر  هجیتن  نیا  هب  اذـل  دـشاب ، هدوب  يرگید 
. درک وجتسج  دسریمن  نآ  ناماد  هب  هدام  ملاع  نیناوق  تسد  و  تسا ،

تعیبط هاگتـسد  ياهتمـسق  ریاس  وا و  نایم  يزایتما  تروص  نیا  رد  اریز  تسناد  نآ  نیناوق  موکحم  تعیبط و  ءزج  دیابن  ار  ناهج  أدـبم 
!؟ دنشابن نیا  أدبم  اهنآ  ارچ  دشاب  اهنآ  أدبم  نیا  هک  درادن  یلیلد  تشاد و  دهاوخن  دوجو 

! تخاس انشآ  هدام  ياروام  ملاع  اب  تسخن  ياهزور  زا  ار  رشب  هک  یعیبط  لاح  نیع  رد  هداس و  شور  دوب  نیا 
***

! فداصت مظن و 

نازورف ياهلعـشم  هکلب  هدوبن  دش  هتفگ  هک  هلیـسو  نیا  هب  اهنت  هار  نیا  ندومیپ  ناهج و  یلـصا  أدـبم  هب  رـشب  ندرب  یپ  دوشن  هابتـشا  یلو 
هدرک يربهر  تعیبط  ياروام  ناهج  يوس  هب  هداد و  روبع  هدام  ملاع  مخ  چـیپ و  رپ  ياههار  زا  ار  وا  هتفاتـش و  ناسنا  کمک  هب  زین  يرگید 

. تسا
نامه هب  دیدرگیم  فشک  وا  يارب  تعیبط  ناهج  زا  ياهزات  قیاقح  نامز  ره  هدش و  رتدایز  مولع  تفرـشیپ  اب  اهلعـشم  نیا  شبات  غورف و 

. دومنیم رتراکشآ  رتنشور و  وا  رظن  رد  ار  یسانشادخ  دیحوت و  هار  تبسن 
دلوت زا  سپ  هک  میهد  رارق  يدرف  ار  دوخ  تاـعلاطم  روحم  تسا  بوخ  میرواـیب  رظن  هب  ار  هیلّوا  رـشب  هداـس  رّکفت  زرط  میناوـتب  هکنیا  يارب 

، هدش گرزب  یعیبط  لیاسو  اب  تسا ، هتفاین  هار  نآ  هب  رـشب  تسد  هک  ياهریزج  رد  تعیبط ، شوغآ  رد  هدش و  رانکرب  عامتجا  زا  هلـصافالب 
دادعتسا قباطم  تعیبط  هرابرد  دنکیم و  شدرگ  هریزج  ياهرابیوج  اهنمچ و  اهلگنج و  فارطا  رد  اهزور  تسا ، هدیسر  دشر  ّدح  هب  و 

. دیامنیم رکف  دوخ 
دوخ هب  یمظنم  تروص  زگره  هدش و  قّرفتم  فارطا  رد  یمظنمان  روط  هب  دنوشیم  ادـج  ناتخرد  زا  هک  ییاهگرب  دـنیبیم  صخـش  نیا 

فوفـص اهنآ  زگره  یلو  دنیوریم  یتاتابن  رانک ، هشوگ و  رد  ناهایگ  ياههناد  مخت و  شزیر  رثا  رد  هک  دنکیم  هظحالم  زاب  دـنریگیمن 
رثا رد  اهرهن  ياههرانک  رد  دـینیبیم  زاب  درک ، یـصاخ  هدافتـسا  ناوتب  اـهنآ  نتفرگ  رارق  عضو  زا  هک  دـنهدیمن  لیکـشت  ار  یبترم  مظنم و 

. دنوشیم رهاظ  ییاهیگدیرب  اههنادند و  بآ ، دروخرب 
ياهگنـس دـنلب ، طاقن  زا  بآ  شزیر  رثا  رد  نینچمه  دنـشابیم ، هدافتـسا  لباق  ریغ  مظنم و  ریغ  ياـهتروص  هب  اـًلومعم  اهیگدـیرب  نیا 

مک نآ  راشف  دسریم و  راومه  ياههگلج  طسو  هب  بآ  هک  یعقوم  و  دـنزیریم ، نییاپ  هب  دراد  رارق  اهنآ  ریـسم  رد  هک  یگرزب  کچوک و 
هب زگره  یلو  دنریگ  رارق  مه  يور  رب  ای  رگیدـکی  رانک  رد  اهنآ  تسا  نکمم  هّتبلا  دـنوشیم ، فقوتم  هناخدور  رانک  هشوگ و  رد  دوشیم 

! دنیآیمن نوریب  یکچوک  هناخ  کی  ای  رقحم  هبلک  کی  تروص 
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: هک دزومآیم  ثحب  دروم  صخش  نآ  هب  ار  هداس  سرد  نیا  تایبرجت ، نیا  عومجم 

روهظ أشنم  هدافتـسا و  لـباق  راـثآ  رهظم  دـناوتیمن  یعیبط ، رک  روک و  ثداوح  هدارا ، دـقاف  روعـشیب و  تاـکرح  هنازور ، تاـفداصت  - » 1
انتعا لباق  یقاب  ربارب  رد  ًاعطق  دوش  ادـیپ  نآ  زا  یـصقان  هنومن  فداصت  بسح  رب  یهاگهاگ  هچناـنچ  دـندرگ و  ینوزوم  بترم و  ناـمزاس 

«. دوب دهاوخن 
همیمـض هب  و  هدارا » دـصق و   » کمک هب  ار  اـهنآ  تسا  مزـال  درک  ینیعم  هدافتـسا  نوگاـنوگ  ثداوح  تاـکرح و  زا  ناوتب  هکنیا  يارب  - » 2

«. داد ریس  ياهدش  باسح  فده  يوس  هب  یصوصخم  يارجم  رد  روعش » مهف و  »
هریزج هب  تسا  باوخ  هک  یعقوم  رد  میاهداد ، تنوکـس  یتسدرود  هریزج  رد  هک  ار  یعیبط » ناسنا   » نیا زور  کـی  رگا  لـصا  نیمه  يور 

رّجشم و هچغاب  نابایخ و  دنچ  هداس و  ترامع  هاگتـسد  کی  نآ  طسو  رد  هکنیا  زج  دراد  تهابـش  لّوا  هریزج  اب  تهج  ره  زا  هک  يرگید 
لقع  » لماع کی  دوجو  هب  ًاروف  دزادنیب  دیدج  عضو  هب  يرظن  دنک و  زاب  مشچ  هکنیا  ضحم  هب  میهد ، لاقتنا  دراد ، دوجو  هدش ، يراکلگ 

هک درذـگیمن  وا  رکف  هب  زگره  تسا و  هتخیر  نآ  رگید  عفانم  ای  ییابیز و  رطاـخ  هب  ار  فیرظ  اـبیز و  حرط  نیا  هک  دربیم  یپ  روعـش » و 
! تسا هدوب  یناهگان  ياهدمآ  شیپ   » شراکلگ نابغاب و  قافتا و   » شاهدنزاس فداصت و   » نامتخاس نیا  سدنهم 

رثؤم نامتخاس  نیا  رد  هک  يروعش  لقع و  يورین  نآ  دوجوب  دوش  رتانشآ  ینابغاب  يرامعم و  زومر  هب  صخـش  نیا  هزادنا  ره  تسا  نشور 
: رتهداس ترابع  هب  دنکیم و  ادیپ  نامیا  رتشیب  تسا  هدوب 

. مروآیم درد  ار  ناترس  دیشخبب  منک ، ضرع  يرگید  لاثم  زاب  تسوا .» شناد  ملع و  نازیم  نامه  وا  نامیا  نازیم  »
. منکیم هدافتسا  دییامرفب  دیراد ، رایتخا  ریخ ...  ریخ . - 

امش هّتبلا  دنتـسه . نآ  ندیـشارت  لوغـشم  هتفرگ  تسدب  یبوچ  هعطق  هشیت و  کی  ره  هک  دیریگب  رظن  رد  ار  رفن  ود  بوخ ، رایـسب  دومحم -
رگید نآ  دـشاب و  ینیعم  فدـه  ياراد  عقاو  رد  ود ، نآ  زا  یکی  ًاضرف  رگا  یلو  دـینک  ادـیپ  عالطا  ناشروظنم  زا  هک  دـیتسین  اـهنآ  لد  رد 

اریز دـینک ، كرد  ار  تقیقح  نیا  اهنآ  ياهتسد  تاکرح  تیفیک  راـک و  زرط  زا  دـیناوتیم  یبوخ  هب  امـش  دـشاب ، هتـشادن  فدـه  اًلـصا 
، دراد ياهدیاف  رثا و  دنزیم  هک  ياهشیت  ره  دبوکیم و  بوچ  نییاپ  الاب و  رب  مظنم  ار  هشیت  تس  یمولعم ا  فدـه  ياراد  هک  یلّوا  صخش 

هدنزاس هک  دمهفیم  ًاروف  دنیبب  ار  نآ  سک  ره  دروآرد  ابیز  باق  کی  تروص  هب  اًلثم  ار  بوچ  هعطق  دش و  مامت  شراک  هک  نآ  زا  سپ  و 
تسین نانچ  تسا و  هدروآرد  شبنج  هب  هار  نیمه  رد  زین  ار  شتالـضع  هدوب و  سکع  باق  نتخاس  شرکف  لّوا  زا  هدوبن و  فدهیب  نآ ،

. دشاب هدوب  فده  دصق و  زا  یلاخ  یحیرفت و  مظنم و  ریغ  تابرض  رثا  رد  ًافداصت  سکع  باق  شیادیپ  هک 
تاـیبرجت عومجم  هک  تسا  نیا  روظنم  دـشاب ، يرتـشیب  لیـصفت  لوط و  هب  دـنمزاین  هک  تسا  نآ  زا  رتنشور  تقیقح  نیا  منکیم  روـصت 

: هکنیا نآ  تسا و  هدوب  وا  هدافتسا  دروم  رشب ، یناگدنز  تسخن  ياهزور  نامه  زا  هک  دهدیم  ام  تسدب  یلک  هدعاق  کی  هنازور  هداس 
، دیآ رب  نوزوم  قیقد و  ياههاگتسد  مظنم و  ياهنامزاس  ریسفت  لیلعت و  هدهع  زا  دناوتیمن  قافتا  فداصت و  »
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تردق روعـش و  عبنم  کی  دوجو  رب  لیلد  نیرتنشور  نآ ، رب  یـساسا  جیاتن  ندش  بترم  هاگتـسد و  کی  رب  مظنم  یلک و  نیناوق  تموکح 

«. دنکیم يربهر  یمولعم  فده  يوسب  نیعم  هشقن  قبط  ار  نآ  هک  تسا 
هشقن هدوب و  هنوگچ  تعیبط » هرابرد  رشب  هیلّوا  رّکفت   » عضو هک  میزادرپب  تمـسق  نیا  هب  دیاب  دش  تحار  عوضوم  نیا  زا  ام  رکف  هک  نونکا 

؟ تسا هدوب  تروص  هچ  هب  شرظن  رد  نآ 
هتخاسن نشور  ار  اجنآ  خیرات  لعشم  هک  مینک  ریس  ياهطقن  رد  میهاوخیم  ام  اریز  دنک  کمک  ام  هب  تمـسق  نیا  رد  دناوتیمن  خیرات  هّتبلا 

. تسین خیرات  زا  یمسا  اجنآ  رد  هک  ياهطقن  نامه 
نیلّوا هک  میسریم  هجیتن  نیا  هب  یسررب  هعلاطم و  زا  سپ  هرخالاب  مینک ، روبع  مخ  چیپ و  نیا  زا  میناوتیم  هعلاطم  رکف و  ییانـشور  اب  یلو 

تاکرح زور ، بش و  مظنم  دـمآ  تفر و  نامه  درک  هشیدـنا  رّکفت و  هب  راداو  ار  وا  تخاس و  لوغـشم  دوخ  هب  ار  رـشب  رکف  هک  یعوضوم 
ریـس هرخالاب  اهایرد و  دـم  رزج و  اهنآ ، رارکت  لوصف و  مظنم  تارییغت  زور ) نآ  ناـسنا  هدـیقع  هب   ) نیمز رود  هب  دیـشروخ  هاـم و  بترم 

نینچمه نیعم و  عقوم  صوصخم و  لـصف  رد  مادـک  ره  ندیکـشخ ، ندـش ، هدرمژپ  نداد ، هویم  لـگ و  ندز ، هفوکـش  تاـتابن ، یجیردـت 
. تسا هدوب  مظنم ، نایرج  نیا  اب  نامزمه  تاناویح  تارشح و  زا  رایسب  مظنم  تارییغت 

ملع تمسق  نیا  رد  اریز  تسا ، هدوب  ربخیب  رگیدکی  هب  اهنآ  طابترا  یگنوگچ  ثداوح و  نیا  للع  زا  لّوا  زور  رد  ناسنا  هک  تسین  یکش 
یـسوملم سوسحم و  تقیقح  کی  هک  تعیبط  هاگتـسد  رد  حیحـص  مظن  کی  دوجو  ینعی  عوضوم  لصا  كرد  یلو  تشادـن ، یـشناد  و 

. دوبن هنازور  تادهاشم  نیمه  ریغ  يرگید  زیچ  هب  دنمزاین  دوب  وا  يارب 
: هک دیـسریم  هجیتن  نیا  هب  ًاروف  درکیم ؛ قیبطت  هتـشذگ ، هداس  نوناق  اب  دشیم  وا  دیاع  نآ  زا  هک  یعفانم  مظنم و  نایرج  نیا  ناسنا  یتقو 
، تسین فدهیب  صاخـشا  تاکرح  دننام  تاکرح  نیا  درادن ، يدـفاصت  روما  هب  یتهابـش  چـیه  اریز  تسین  یقافتا  یفداصت و  نایرج  نیا 
اب ار  تمظع  اب  هاگتسد  نیا  هک  تسا  يروعش  تردق و  زکرم  کی  هاگتـسد  نیا  تشپ  رد  ًانیقی  سپ  درادن ، اهنآ  اب  یکرتشم  دح  چیه  اریز 

. دنکیم هرادا  عضو  نیا 
دـشیم رتشیب  روانهپ  ناهج  هفلتخم  ياهتمـسق  نامتخاس  سیماون و  هب  تبـسن  رـشب  تاـعالطا  هزادـنا  ره  میتفگ  ًاـقباس  هک  روطناـمه  و 
تردـق لقع و  زا  يرتشیب  میـالع  راـثآ و  داـهنیم  رتارف  هک  یمدـق  ره  اریز  دـیدرگیم ، رتنشور  وا  يارب  یـسانشادخ  دـیحوت و  عوضوم 

طوطخ و دزیم  نیوکت  روـطق  باـتک  زا  هک  یقرو  ره  و  درکیم ، هدـهاشم  تادوـجوم  نیبـج  رد  ار ، یتـسه  ناـهج  أدـبم  لازیـال  يورین 
. دومنیم ییامندوخ  وا  مشچ  ربارب  رد  يرتهتسجرب  ياهشقن 

ره تسا ، تکرح  رد  يدابآ  رهش و  ندرک  ادیپ  دصق  هب  ینابایب  طسو  زا  هک  درک  هیبشت  يرفاسم  هب  ناوتیم  ار  ناسنا  یلماکت ، ریس  نیا  رد 
دـصقم هب  ندیـسر  هب  تبـسن  وا  هدیقع  نامیا و  هظحل  ره  و  دوشیم ، نایامن  وا  يارب  دوصقم  زا  يرتدایز  راثآ  مئالع و  دوریم  رتولج  ردق 

عـضو دـنوشیم ، ریزارـس  ینیعم  هطقن  فرط  هب  فارطا  زا  هک  دـنیبیم  ار  یفارگلت  ینفلت و  طاـبترا  طوطخ  راـب  نیتـسخن  ددرگیم  رتـشیب 
مک مک  دـننکیم ، بلج  دوخ  هب  ار  وا  رظن  رگیدـکی  زا  يازجم  رـصتخم و  ياهترامع  اهناتـسغاب و  عرازم و  هدـش  ضوع  مک  مک  اههداج 

کی 
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دنلب و ياهجرب  نآ  نایم  رد  هک  دوشیم  رهاظ  رود  زا  دشاب  هتـشاد  یفلتخم  مهرد و  ياهشقن  هک  ياهچراپ  هعطق  دـننام  هتـسجرب  تمـسق 

روطب رهش  فلتخم  ياهتمسق  هک  درذگیمن  يزیچ  هرخالاب  دنکیم ، ییامندوخ  یکزان  ياههلیم  تروص  هب  اههناخراک  لیوط  ياههلول 
! تسا لاح  نیمه  تسرد  یتسرپادخ  دیحوت و  هداج  رد  تیرشب  هلفاق  لاح  ددرگیم ...  رهاظ  یصخشم 

مین هچنغ  دـنچ  هک  کـچوک  هخاـش  کـی  دوب  وا  لـباقم  رد  هک  ییاـبیز  کـچوک و  تخرد  زا  درک و  زارد  تسد  دوـمحم  عـقوم  نیا  رد 
: تفگ درک و  هراشا  نآ  هب  هدیچ و  دادیم  تنیز  ار  نآ  يالاب  تمسق  هتفکش 

هدرب راک  هب  کچوک  هخاش  نیا  ناـمتخاس  رد  هک  یتقد  ینورد و  بیجع  هاگتـسد  زا  هک  یلاـح  رد  تشذـگ  رـشب  رمع  زا  يزارد  ناـیلاس 
نآ زا  دنک  ناهج  راگدیرفآ  دوجو  رب  لالدتـسا  زیچان  رهاظب  دوجوم  نیمه  هلیـسوب  تسناوتیمن  تهج  نیمه  هب  دوب و  ربخیب  تسا  هدـش 

هتـشادرب اـم  شود  زا  ار  تمحز  نیا  مولع  تفرـشیپ  زورما  اـما  دربـب  گرزب  تقیقح  نآ  هب  یپ  تقلخ  هاگتـسد  عومجم  زا  دوب  روـبجم  ور 
رد میریگ ، ارف  ار  دـیحوت  سرد  نیرتهب  کچوک  هخاش  نیمه  زا  یناسآ  هب  هک  دـهدیم  هزاجا  اـم  هب  یتاـبن  يژولویزیف   » ملع یقرت  تسا و 

اجنآ هدیـشوپ  دوخ  هب  لمع  هماج  ياهنارعاش  هغلابم  نیرتکچوک  نودب  يدعـس  نیدلا  حلـصم  خیـش   » گرزب رعاش  راتفگ  زورما  تقیقح 
: دیوگیم هک 

راگدرک  تفرعم  تسا  يرتفد  شقرو  رهرایشوه  رظن  رد  زبس  ناتخرد  گرب 
دـیحوت و ياهسرد  زا  یگرزب  ًاتبـسن  باتک  هداس ، گرب  خاش و  نیمه  قیقد  نامتخاس  زا  ناوتیم  هنوگچ  هک  منکیم  تباث  امـش  هب  نآلا 

تاعالطا ردـق  هب  يرتعیـسو  تقو  رد  مناوتب  مراودـیما  مراذـگیم و  امـش  سرتسد  رد  ار  باتک  نیا  تسرهف  اًـلعف  درک . هیهت  یـسانشادخ 
: منک ضرع  هراب  نیا  رد  یطوسبم  حرش  دوخ ،

***
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ناهایگ ناهج  ياهیتفگش 

هراشا

. دنمانیم یتابن  لولس »  » ای هتخای   » ار اهنآ  هک  هدش  لیکشت  ینیبهرذ  زیر  رایسب  يازجا  زا  یهایگ  ره  ًالوصا 
رد و  دنتسه ، ياهناوتسا  یضعب  لکش و  یکود  یضعب  یعلض ، شـش  تروصب  ینامز  و  يورک ، ای  یـضیب ، تروصب  یهاگ  اهلولـس »  » نیا

! تسا زیگناتریح  رتقیقد و  يرگید  زا  کی  ره  نامتخاس  هک  دوشیم ، هدهاشم  اهنآ  همه  رد  ریز  هتسجرب  تمسق  هس  لاح  ره 
تسین مولعم  تسا و  ناهنپ  هدیـشوپ و  زورما  مولع  مشچ  زا  نآ  نورد  رارـسا  زونه  هک  یتایحيذ  هدنز و  هدام  نامه  ینعی  مسالپوترپ ، - 1

، تزا نژوردـیئ ، نبرک ، لیبق  زا  یفلتخم  رـصانع  زا  مسالپوترپ »  » هک تسا  مولعم  ردـق  نیمه  دـنکیم ، هفیظو  ماجنا  ینیناوق  هچ  تحت  رد 
. تسا هتفرگ  ارف  بآ  ار  نآ  هدمع  تمسق  هدش و  لیکشت  هریغ  میدس و  نهآ و  هرخالاب  و  درگوگ ، رفسف ، نژیسکا ،

دوشیم تفای  نآ  نورد  رد  يدایز  ياههتشر  ًاصوصخم  تسا  نوگانوگ  داوم  فلتخم و  ياهتمسق  ياراد  دوخ  هک  يزکرم - هتـسه  - 2
. دنراد هتسه  نامتخاس  رد  یمهم  تیعقوم  اههناد  نیا  دراد ، رارق  مزومورک »  » ياههناد نآ  نایم  رد  هک 

هدنـشخرد و و  يزلولـس »  » هک ینوریب  تمـسق  تسخن  تسا : قیقد  تمـسق  ود  ياراد  دوخ  هبون  هب  زین  نآ  هک  نییور  هتـسوپ  اـی  اـشغ - - 3
تـسا ینورد  تمـسق  رگید  و  دنکیم ، ذوفن  نآ  نورد  هب  مزال  داوم  ریاس  بآ و  هک  تسا  يزیررایـسب  يراجم  ياراد  دـشابیم و  تخس 

. دراد یمهم  شقن  لولس  ظفح  رد  تفارظ  نیع  رد  هک 
هقطنم یگنوگچ  نامتخاس و  ظاـحل  زا  تخرد  عضو  اـب  یلماـک  بساـنت  فلتخم و  رایـسب  اـهگرب  يرهاـظ  لکـش  اـهگرب - ناـمتخاس 

زا هدیـشوپ  تـفلک و  میخــض و  اـًلومعم  دـنرادن  یفاـک  هرهب  بآ  زا  هـک  یناـبایب  یناتــسهوک و  تاـتابن  ياـهگرب  دراد ، هاـیگ  ندـییور 
ياهگرب ياراد  دـنیوریم  اههناخدور  رانک  رد  هک  یناتخرد  یلو  دـنکیم ، يریگولج  اـهنآ ، ینورد  ياـهبآ  ریخبت  زا  هک  تساـهکرک 

بآ و يور  رد  روانـش  ياـهگرب  ینیمزریز و  ياـهگرب  دریگیم ، تروـص  اـهنآ  زا  یناـسآ  هـب  بآ  ریخبت  هـک  دنتـسه  كزاـن  نـهپ و 
. دشابیم دوخ  یناگدنز  طیحم  اب  بسانتم  اًلماک  یبلاج  لکش  ياراد  کی  ره  بآ  نورد  روانش  ياهگرب 

میهاوخ هدهاشم  نآ  رد  ار  ریز  زاتمم  قیقد و  تمسق  تفه  میهد  رارق  بکـسورکیم  ریز  ار  نآ  عطقم  هداد و  شرب  ضرع  زا  ار  یگرب  رگا 
: درک

زبس هدام   ) لیفورلک  » دقاف هقبط  نیا  تسا  نیریز  تاقبط  نابهگن  ظفاح و  عقاو  رد  ذوفن و  لباق  ریغ  تخـس و  ًالومعم  هک  نییور  تسوپ  - 1
. دشابیم یهایگ )

مامت رد  هنیزبس ) « ) لیفورلک  » ياههناد هدش و  لیکشت  لکـش  يروشنم  زارد  ياهلولـس  زا  هک  راد ، لیفورلک  تالـضع  اهتفاب و  هقبط  - 2
رون لباقم  رد  هک  تسا  نیا  اههناد  نیا  هفیظو  دوشیم ، هدید  نآ  ياهتمسق 
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نژیسکا هدرک و  ظفح  دوخ  رد  ار  نبرک  سپـس  دننک ، هیزجت  نبرک  نژیـسکا و  هب  ار  نآ  هدرک و  بذج  ار  اوه  کینبرک ) زاگ   ) دیـشروخ

فرط زا  ام  طیحم  ياوه  هیفـصت  رد  و  فرط ، کی  زا  تاتابن  ومن  دـشر و  رد  يریگنبرک ) لـمع   ) لـمع نیا  هّتبلا  دنتـسرفب . جراـخ  هب  ار 
. تسا رثؤم  هداعلاقوف  رگید ،

. دنکیم ادیپ  نایرج  نآ  رد  یهایگ  ماخ  هریش  هک  یصوصخم  ياههلول  نامه  ینعی  یبوچ - ياهدنوآ  - 3
رثا رد  ماخ  هریـش  دسریم ، اهلولـس  هیذغت  فرـصم  هب  هدرک و  روبع  نآ  زا  یهایگ  هدـمآراب  هدرورپ و  هریـش  هک  شکبآ - ياهدـنوآ  - 4

. ددرگیم هدامآ  اهلولس  هیذغت  يارب  دوشیم و  لیدبت  هدرورپ  هریش  هب  لیفورلک »  » هدام تیلاعف 
تهج نیمه  هب  تسا و  رتمک  یناقوف  هقبط  هب  تبسن  نآ  یلیفورلک  داوم  دراد و  رارق  نیریز  تمسق  رد  هک  راد  لیفورلک  یناتحت - هقبط  - 5

. دراد تهباشم  یناقوف  هقبط  اب  زین  هقبط  نیا  هفیظو  دراد ، توافت  اهنآ  يور  گنر  اب  ًالومعم  اهگرب  تشپ  گنر 
. تسا نییور  هتسوپ  هب  هیبش  نآ  نامتخاس  هک  گرب  نیریز  هتسوپ  هقبط  - 6

. تسا گرب  رد  دوجوم  دئاز  ياهبآ  نداد  نوریب  قرعت و  اهنآ  لمع  دوشیم و  هدید  نیریز  هتسوپ  رد  هک  کچوک  ياههنزور  - 7
زاگ  » هدرک و بذـج  ار  اوه  نژیـسکا »  » تاناویح ناسنا و  دـننام  زین  اهنآ  ینعی  تسا . سفنت »  » لـمع گرب  روآتفگـش  ياـهراک  زا  یکی 

. دنهدیم سپ  ار  کینبرک »
دننکیم هدافتـسا  بآ  رد  لولحم  نژیـسکا  زا  یبآ  تاناویح  هک  روطنامه  هّتبلا  درک و  هابتـشا  يریگنبرک »  » لـمع اـب  دـیابن  ار  لـمع  نیا 

. دنریگیم بآ  زا  ار  مزال  نژیسکا  زین  یبآ  تاتابن 
نیا تسا . هاـیگ  عون  و  اوه ، تبوطر  رادـقم  رواـجم ، ياوه  ترارح  روـن و  فعـض  تدـش و  هب  طوـبرم  ناـهایگ  سفنت  فعـضو  تدـش 

. تسا هدیسر  توبث  هب  هدمآ  لمع  هب  یهایگ  يژولویزیف  نادنمشناد  فرط  زا  هک  يددعتم  تایبرجت  هلیسو  هب  عوضوم 
. تسا يرتزیگنا  تریح  طاقن  ياراد  رتقیقد و  اهگرب  نامتخاس  زا  اهلگ  نامتخاس  اهلگ - نامتخاس 

. دوشیم لیکشت  دراد ، یصوصخم  هفیظو  کی  ره  هک  هدمع  تمسق  راهچ  زا  ًالومعم  اهلگ 
لگ ماج  اهگرب و  لگ  ظفح  نآ  زا  سپ  اههچنغ و  حطـس  ندیناشوپ  نآ  هفیظو  هدش و  لیکـشت  يزبس  ياهگرب  زا  هک  لگ » هساک  - » 1

. تسا
فلتخم اهلگ  رد  اهنآ  نتفرگرارق  زرط  دادـعت و  نوگانوگ و  ياهگنر  هب  ًابلاغ  هک  لگ  یلـصا  ياـهگرب  ناـمه  ینعی  لـگ » ماـج  - » 2

ار ياهدـننیب  ره  هتفر  راـکب  اـهگربلگ  ناـمتخاس  حرط و  رد  هک  يروآ  تریح  بـیجع و  ياـهيزیمآگنر  تفاـطل و  تـقد و  دـشابیم ،
. دنکیم نیسحت  هب  راداو  رایتخایب 

دنمانیم و هفان   » ار اهنآ  هک  دوشیم  هدـید  نآ  طسو  رد  یفیرظ  ياهمچرپ  اههلیم و  دیـشاب  هدرک  تقد  اهلگ  نایم  رد  رگا  لگ » هفان  - » 3
! دراد یصوصخم  باسح  لاح  نیع  رد  تسا و  فلتخم  اهلگ  رد  اهنآ  دادعت 

رایسب هسیک  كاسب  نایم  رد  دنیوگیم  كاسب   » ار نآ  هک  یگنردرز  کچوک و  یگدمآرب  اههلیم  نیا  يالاب  رد 
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. تسا هتفرگ  رارق  هدرگ   » ياههناد اهنآ  نایم  رد  دراد و  هرفح  راهچ  هک  تسا  یکچوک 

يرارقرب زا  سپ  اریز  دـنراد ، رن  تاناویح  هفطن  اب  یمات  تهابـش  لمع ، رد  هک  دنتـسه  یبکـسورکیم  زیر  رایـسب  ياههناد  هدرگ ، ياـههناد 
وترب وت  نامتخاس  ياراد  دوخ  هبون  هب  یکچوک  نآ  اب  هدرگ  ياههناد  دوشیم ، تسرد  لگ  مخت  هدام ، ياهتمسق  نآ و  نیب  حاقل »  » لمع
یتزا ياهتـساشن و  يدنق ، یبرچ ، داوم  و  یمـسالپوترپ »  » داوم يدایز  رادقم  اهنآ  نایم  رد  دنـشابیم ، يروآتفگـش  ياهيراک  كزان  و 

ار رتکچوک  هدـنیور و   » هتـسه ار  رتگرزب  دراد ، دوجو  تسا  رتگرزب  يرگید  رتکچوک و  یکی  هک  هتـسه  ود  اهنآ  طسو  رد  دـشابیم و 
. تسناد دیهاوخ  يدوزب  ار  ود  نیا  مهم  هفیظو  هک  دنمانیم  هدنیاز   » هتسه

هلالک  » مانب یـصوصخم  یگدـمآرب  نآ  یناقوف  هیحان  رد  هتفرگ و  رارق  لگ  روحم  يور  هک  تسا  یتمـسق  ناـمه  یگداـم  یگداـم -» - » 4
ندـنایور هب  کمک  رن و  ياههناد  بذـج  يرادـهاگن و  هدنبـسچ  هدام  نیا  راـک  هدـیناشوپ ، یکانبـسچ  جزل و  هداـم  ار  نآ  حطـس  تسا و 

. تساهنآ
نآ نایم  رد  دـنیوگیم و  نادـمخت   » ار نآ  هک  دراد  دوجو  ياهتـسجرب  هیحان  تسا  لگ  یناـتحت  تمـسق  هب  لـصتم  هک  یگداـم  نییاـپ  رد 

بذج ار  همزال  داوم  بآ و  نآ  هلیسو  هب  دنراد و  لاصتا  نادمخت  هراوید  هب  یصوصخم  هلابند  اب  هک  دوشیم  تفای  یکچوک  ياهکمخت 
. دنراد ياهظحالم  لباق  نامتخاس  دوخ  مهس  هب  زین  اهکمخت  دننکیم ،

هب عورش  ًاروف  دنتفرگ  رارق  هدام  هلالک  يور  اههدرگ  دش و  هراپ  مه  زا  كاسب )  ) هدرگ ياههسیک  هکنآ  زا  سپ  فافز ! يریگمخت و  لمع 
. دننکیم ومن 

هب یقیمع  بجعت  نآ  هدهاشم  زا  هک  دراد  دوجو  یفلتخم  لیاسو  هدام  هلالک  هب  هدرگ  ياههناد  ندیسر  يارب  هک  دش  رکذتم  دیاب  اجنیا  رد 
دوخ راک  هب  هجوت  هکنآ  نودب  ار  یتایح  هفیظو  نیا  ینوگانوگ  تارـشح  هکنیا  هلمج  زا  دـهدیم ، تسد  تقلخ  ناهج  ناگدـننک  هعلاطم 

تکرح اهنآ  فرط  هب  دراد  ياج  اهلگ  نب  رد  هک  یصوصخم  يدنق  هدام  عوبطم و  يوب  گنر و  رثا  رد  ینعی  دنهدیم ، ماجنا  دنشاب  هتشاد 
رد ًاصوصخم  لمع  نیا  دـننکیم ، لمح  هطقن  نآ  هب  هطقن  نیا  زا  دوخ  دولآ  مشپ  ياهاپ  اب  ار  هدرگ  ياههناد  هتـسشن و  اـهنآ  يور  هدرک و 

. تسا ّتیمها  نایاش  رایسب  دراد  رارق  هیاپ  ود  يور  تسادج و  مه  زا  اهنآ  هدام  رن و  ياههلیم  هکییاهلگ 
هدنیور هتسه  نامه  هک  رتگرزب  هتسه  دنکیم ، ومن  دشر و  هب  عورش  تفرگ  رارق  هلالک  يور  هدرگ  ياههناد  یتقو  میتفگ  هک  روط  نامه 

هک رتکـچوک  هتـسه  یلو  دوریم ، نـیب  زا  یلکب  نآ  یکیدزن  رد  و  دوـشیم ، ریزارـس  نادـمخت  فرط  هـب  هدرک و  وـمن  نآ  هارمه  تـسا 
طیحم نآ  رد  فافز  حاقل و  لمع  هدش ، بیکرت  اهکمخت  اب  دوشیم و  نادمخت  دراو  هدرک ، روبع  کیراب  هلول  نیا  نایم  زا  تسا  هدـنیاز 

 ... دیآیم دوجوب  یلصا  مخت  هتسب و  لگ  هفطن  دریگیم ، تروص  کیرات ! یفخم و 
باق کی  زا  رتقیقد  بتارم  هب  نآ  ینیبهّرذ  لولـس  کی  هکلب  گرب  لـگ و  نیا  ناـمتخاس  اـیآ  مبلطیم  يرواد  هب  ار  امـش  نادـجو  نونکا 

نیا دـناوتیم  یلقاع  چـیه  ایآ  تسین !؟ میوشیم  نآ  روعـش  لقع و  اب  هدـنزاس  هجوتم  ًاروف  شندـید  زا  هکيراوید  تعاس  کی  اـی  سکع 
تافداصت  لولعم  ار  کی  ره  بیجع  فیاظو  فلتخم و  تاقبط 
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!؟ دنادب

اهنت اـیآ  دـشاب  هدوب  نوزوـم  ریغ  بترماـن و  اـم  رظن  هب  تسه  هچ  ره  اـی  دـشابن  زیچ  چـیه  کـچوک  هخاـش  نیا  زج  ملاـع  رد  دـینک  ضرف 
!؟ تسین یفاک  هدام  ناهج  ءاروام  رد  هداعلا  قوف  یتردق  روعش و  عبنم  کی  هب  ندرب  یپ  يارب  کچوک  هخاش  نیا  فرگش  نامتخاس 

***
مه دـنک ، هعلاطم  ار  اهنآ  ینالوط  رمع  کی  رد  دـناوتب  ناسنا  هک  تسا  نآ  زا  شیب  تسا  هتفهن  تاـتابن  ملاـع  رد  هک  یبیاـجع  رارـسا و  ... 

لباق تمیق و  رپ  تاعالطا  هدرک و  فرصم  نآ  زا  تمسق  کی  رد  ار  دوخ  ياهبنارگ  رمع  زا  يدایز  تمسق  هک  دنتسه  ینادنمـشناد  زورما 
: منکیم هراشا  رگید  هتکن  دنچ  هب  هنومن  يارب  دناهدروآ ، ناغمرا  هب  تیرشب  ملاع  يارب  یهجوت 

مغریلع و  دنوشیم ، بذج  دراد ، رارق  ناتخرد  هشیر  رد  هک  نییوم  ياهرات  طسوت  هب  هک  همزال  داوم  ریاس  بآ و  اههشیر - ییامنرنه  - 1
نیا دسریم ،! رتم  لهچ  یـس و  ياهعافترا  هب  هتفر  الاب  اههقاس  اههشیر و  زا  دشکیم ، دوخ  زکرم  يوس  هب  ار  اهنآ  هک  نیمز  هبذاج  يورین 

رد وگتفگ  دـنکیم ؟ ادـیپ  ماجنا  لـمع  نیا  یلماـع  هچ  رثا  رد  هک  هتخاـس  هجوتم  دوخ  هب  ار  نادنمـشناد  راـکفا  هک  تساهتدـم  عوضوم 
. دناهتشاد راهظا  زمسا »  » نوناق هلمج  زا  یفلتخم  تایرظن  هدش و  رایسب  نآ  فارطا 

کی نتـشاد  اب  هک  دروآ  راب  یتخرد  ناوتیم  نآ  هلیـسوب  اریز  تسا  تاتابن  ملاع  زیمآرارـسا  تاـعوضوم  زا  یکی  زین  اـههخاش ، دـنویپ  - 2
اًلثم دشاب ، هتشاد  دنتوافتم ، مه  اب  صاوخ  راثآ و  رد  هک  فلتخم  هویم  عون  ود  اذغ  بآ و  عون  کی  زا  ندرک  هدافتـسا  هقاس و  کی  هشیر و 

! دز دنویپ  يرگید  اب  مادک  ره  ار  ولآدرز  وله و  و  یبالگ ، بیس و  و  ولابلآ ، اب  ار  سالیگ  ناوتیم 
هداس داوم  دـناوتیم  یبوخ  هب  هدـش ، هتفهن  ناتخرد  کـچوک  ياـههخاش  رد  هک  یبیجع  راوتاربـال  هاگتـسد  هک  دـنکیم  تباـث  لـمع  نیا 

یتسار راوتاربال  نیا  دنک ، هیهت  ینوگانوگ  ییایمیـش  تابیکرت  هدام  کی  زا  دروآ و  نوریب  یلکـش  تروص و  رهب  ار  یهایگ  هدـش  بذـج 
. تسا یبیجع  راوتاربال 

دنربـب ورف  نیمز  رد  هدرک  ادـج  ار  ياهخاـش  رگا  ناـتخرد  زا  يرایـسب  رد  تسا . ناـهایگ  صاوخ  زا  رگید  یکی  زین  صقاوـن ، لـیمکت  - 3
هتفگان مه  نیا  دـیآیم ، نوریب  يوق ، ياههشیر  اب  لماک  تخرد  کـی  تروص  هب  هدرک و  لـیمکت  ار  دوخ  صقاون  هک  درذـگیمن  يزیچ 

رب هک  یعنام  هنوگ  ره  اب  هک  دنتسه  ياهداعلا  قوف  تردق  ياراد  دنـسریمن  رظن  هب  دنمورین  نادنچ  هک  نآ  اب  ناتخرد  ياههشیر  هک  دنامن 
روبع عنام  راـنک  زا  دوخ  هار  ندرک  جـک  اـب  هدرک و  فرطرب  تمیـالم  اـب  ار  هلئاـغ  دـنناوتب  رگا  دـننکیم ، هزراـبم  دوش  ادـیپ  اـهنآ  هار  رس 

هب ار  گرزب  ياهگنس  ناریو و  ار  مکحم  ياهترامع  هک  دنهدیم  جرخ  هب  لمع  تدش  نانچ  دیـشک  هزرابم  هب  راک  رگا  یلو  دننکیم ،
! دنهدیم همادا  دوخ  هار  هب  دننکیم و  رب  ياج  زا  راشف 

یم ساسحا  ار  یجراخ  تاکرح  تاناویح  دـننام  دنّـسح و  ياراد  ناهایگ  زا  یـضعب  ياههخاش  دـینکن  بجعت  رگا  ساـسح ، ناـهایگ  - 4
. دننکیم عمج  ار  دوخ  ًاروف  دنربب  اهنآ  کیدزن  ار  تسد  رگا  هک  يروطب  دنیامن 
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106 ص :
نیا ياههخاش  دـنوشیم . تفای  اـقیرفآ  یحاون  یـضعب  رد  هک  تسا  راوختـشوگ  ياـهتخرد  نیا  زا  رتبیجع  راوختـشوگ ، ناـتخرد  - 5

. دنکیم دیص  ار  یگرزب  ًاتبسن  ياهراکش  نآ  کمک  هب  هک  دراد  ار  نادایص  ماد  مکح  ناتخرد 
هتخیر و وا  رب  ار  دوخ  دـنمورین  ياههخاش  ًاتعفد  دوش  اهنآ  کیدزن  یناویح  ای  ناسنا  رگا  هک  تسا  نینچ  ناـتخرد  نیا  ندرک  دیـص  هقیرط 

هجاوم ياهزات  راشف  اب  هظحل  ره  درادن و  ياهدـیاف  دیـص  ندرک  اپ  تسد و  رگید  عقوم  نیا  رد  دـنرادیم ، هاگن  دوخ  نایم  رد  مکحم  ار  وا 
لح ار  نآ  دزیریم و  هدش  دیص  ناویح  ندب  يور  هدرک و  شوارت  اهنآ  زا  یصوصخم  هدننز  هریش  هک  درذگیمن  يزیچ  هرخالاب  دوشیم .

! دزاسیم شیوخ  ندب  ءزج  ار  نآ  دنکیم و  هیذغت  نآ  زا  هاگ  نآ  هدرک  بذج  لباق  و 
اهنآ تاصخشم  زا  نوچ  یموب  ناتسوپ  هایس  هّتبلا  دوریم  رامـش  هب  اجنآ  ياهلگنج  فوخم  تادوجوم  زا  یکی  اقیرفآ  راوخمدآ  ناتخرد 

يدیدش تارطاخم  راچد  هدش و  ریگلفاغ  ياهحماسم  كدنا  هب  ربخیب  ناحایس  یلو  دنوشیم  راتفرگ  اهنآ  مادب  رتمک  دنراد  یلماک  عالطا 
. دندرگیم

بیترت نیا  هب  دهدیم ، ناشن  ناهایگ  ملاع  رد  ار  افعـض  زا  يریگتـسد  تیامح و  و  يراکادف ، زا  یبلاج  هنومن  زین  هدـنچیپ ، ياههخاش  - 6
هدیبسچ رتيوق  ناتخرد  هنت  هب  درادن ، ار  ناشگربرپ  ینالوط و  تماق  ینیگنـس  لمحت  تردـق  اهنآ  كزان  هقاس  هک  یناهایگ  زا  ياهراپ  هک 

تبسن اههشیر  یناوتان  ای  لیفورلک و  هدام  نتـشادن  رثا  رد  رگید  یـضعب  و  رفولین ) دننام   ) دننکیم ومن  چیپرام  تروص  هب  اهنآ  کمک  هب  و 
دچیپیم و يوق  ياهتخرد  هب  نآ  هقاس  هک  هقشع   » دننام دنهدیم  تایح  همادا  رگید  تاتابن  کمک  هب  اهنآ ، ییاذغ  یبآ و  تاجایتحا  هب 
؛ تسا ناور  اهدـنوآ  نایم  رد  هک  ار  ییاذـغ  داوم  دربیم ، ورف  تخرد  نایم  هب  اههشپ  موطرخ  دـننام  هک  یـصوصخم  ياـههشیر  هلیـسو  هب 

. دنکیم هدافتسا  نآ  زا  هدیکم و 
دوجوم ود  هک  تسا  نیا  یتسیزمه  زا  روظنم  تسا ، هجوت  بلاج  تاعوضوم  زا  رگید  یکی  زین  ناهایگ ، ملاـع  رد  تقاـفر  یتسیزمه و  - 7

ره هدش و  دحتم  رگیدکی  اب  دنهد ، همادا  دوخ  یگدنز  هب  لماک  روطب  دنناوتیمن  نآ  رثا  رد  دنتـسه و  یـصقاون  ياراد  مادک  ره  هک  هدـنز 
. دنوش قئاف  یگدنز  تالکشم  رب  مه  کمک  هب  هتخاس و  عفترم  ار  يرگید  تاجایتحا  کی 

( هنیزبس « ) لیفورلک  » هدام نتـشادن  رثا  رد  اـهچراق » ، » تسا اـهکبلج » اـهچراق و   » یتسیزمه ناـهایگ  ملاـع  رد  عوضوم  نیا  نشور  هنومن 
رگید یفرط  زا  دننک ، نیمأت  نآ  هلیسوب  ار  مزال  دنق  هتـساشن و  نتخاس  يارب  لمع  نیا  نوچ  دنهد و  ماجنا  ار  يریگنبرک  لمع  دنناوتیمن 
بذج نیمز  زا  ار  بآ  یندعم و  داوم  دنناوتیمن  هشیر  نتـشادن  رثا  رد  اما  دنراد  رب  رد  یفاک  دح  هب  ار  لیفورلک  هدام  هچ  رگا  اهکبلج » »
دیامن بذج  نیمز  زا  ار  یندعم  داوم  بآ و  دناوتیم  یبوخ  هب  هک  اهچراق  دننام  يرادهشیر  هایگ  کی  اب  هناتسود  طباور  دیاب  راچان  دننک 

. دزاس فرطرب  وا  کمک  هب  تمسق  نیا  رد  ار  دوخ  صقاون  و  دزاس ، رارقرب 
. تسا هتخاس  رارقرب  ود ، نآ  نایم  ار  یگشیمه  تقافر  هتشر  هداد و  مه  هب  ار  چراق » کبلج و   » ّتبحم یتسود و  تسد  ینیفرط  جایتحا  نیا 

ناماد  رد  اهچراق  هک  دینکیم  هظحالم  اهایرد  لحاوس  اهيوج و  رانک  رد  اذل 
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. دننارذگیم راگزور  تحار ! لایخ  اب  اهکبلج 

!؟ تسا هدرک  یفرعم  رگیدکی  هب  ار  اهنآ  أدبم  مادک  و  هتخومآ ؟ اهنآ  هب  یسک  هچ  ار  یتایح  سرد  نیا 
! رک روک و  فداصت  دنیوگیم : ریحت  تهب و  لاح  اب  اهتسیلایرتام 

ار یتسه  ناهج  نوئـش  هیلک  هک  يروعـش  تردق و  عبنم  نآ  دـنیوگیم  دـننزیم ، دـنخبل  اهنآ  راتفگ  رب  هک  یلاح  رد  اهنیـسیزیفاتم »  » یلو
. تسا هتخاس  رارقرب  اهنآ  نیب  يرامشیب  طباور  دنکیم و  هرادا 

زا نآ  دـینادیم  اـما  دوشیم  نیمأـت  تاـتابن  هلیـسو  هب  اـم  ییاذـغ  تاـجایتحا  زا  یتمـسق  مینادیم  همه  ناـهایگ - ملاـع  رد  زادـنا  سپ  - 8
!! اهنآ زادناسپ  قودنص  زا  تساجک ... ؟

تیلاعف بیجع و  راکتـشپ  اب  دنـشاب  هتـشاد  یتیرومأم  هکنیا  لثم  دنتـسیایمن و  راک  زا  دوخ  تاجایتحا  عفر  زا  سپ  یتاـبن  ياهلولـس  اریز 
. دنزادرپیم دوخ  ياهاذغ  عون  نامه  زا  ییاذغ  داوم  نتخودنا  هیهت و  هب  يریذپان  یگتسخ 

ياـههناد رد  هک  یبرچ  داوم  و  رکـشین »  » ياـههقاس رد  هک  يدـنق  داوم  نینچمه  تسا و  ینیمز » بیـس   » شماـن هک  ياهدـش  هبملق  هتـساشن 
! دنرادیم میدقت  ّتیناسنا  ملاع  هاگشیپ  هب  هک  تسا  ناهایگ  ملاع  ییاذغ  ياههتخودنا  ریاخذ و  یگمه  دییامرفیم  هظحالم  کچرک » »
یفاک هنومن  يارب  دراد ، مزال  يرتعیـسو  تقو  اهنآ  زا  کی  ره  حرـش  هک  دراد  یلـصفم  ناتـساد  زین  اههویم ، هدـیچیپ  قیقد و  نامتخاس  - 9

: مینک تقد  رانا »  » اًلثم اهنآ  زا  یکی  نامتخاس  رد  یمک  تسا 
یکی هدش  هتخاس  فلتخم  تمسق  ود  زا  تسوپ  نیا  تسا ، نآ  نیگنر  تسوپ  دنکیم  بلج  دوخ  هب  ار  ام  هجوت  هک  رانا  زا  يزیچ  نیتسخن 
رگید فرط  زا  و  نآ ، تاریخبت  زا  عـنم  راـنا و  یلخاد  تاـبوطر  ظـفح  فرط  کـی  زا  نآ  هـفیظو  هـک  ینوریب  فافـش  تخــس و  تمــسق 

عفد رد  نآ  صوصخم  معط  و  رون ، بذج  رد  زین  نآ  گنر  هّتبلا  تسا ، هدننک  دساف  ياهبورکیم  ندش  دراو  اوه و  فرصت  زا  يریگولج 
. تسا رثؤم  اًلماک  يذوم  تاناویح  تافآ و 

. دراد رانا  فیطل  ياههناد  ظفح  يارب  يرتسب  مکح  تسا و  یلقیصو  مرن  هک  ینورد  تمسق  مود 
یمظنم فوفـص  اب  رانا  ياههناد  تساهنآ ، هدنهد  اذغو  اههناد  هیاپ  هک  دوشیم  هدـید  یمظنم  ياهیگدـمآرب  هتـسوپ  ینورد  حطـس  يور 

. دنکیم تفایرد  نآ  هلیسو  هب  ار  مزال  ییاذغ  داوم  هدش و  طوبرم  نآ  هب  نییاپ  زا  یکیراب  هتشر  اب  و  هدرک ، هطاحا  ار  نآ  فارطا 
مداصت سامت و  زا  عنام  هک  هدش  هدیـشک  ییاههدرپ  رگید  فص  دوشیم و  لصتم  اهیگدـمآرب  نیا  زا  یکی  هب  هک  هناد  فص  ره  نایم  رد 

، دنکیم يرادهاگن  نتسکش  زا  ار  اهنآ  دنزیریم  اهقودنـص  رد  ینتـسکش  فورظ  نایم  هک  ییاهلاشوپ  دننام  و  تسا ، رگیدکی  اب  اههناد 
تکرش رانا  ینوریب  هتسوپ  اب  لمع  رد  هک  ینوریب  فافش  تخـس  هتـسوپ  یکی  دنتـسه  یفلتخم  ياهتمـسق  ياراد  دوخ  هبون  هب  زین  اههناد 

هشیش مکح  مادک  ره  هک  دوشیم  هدهاشم  هتسه  مانب  یصوصخم  روحم  لوح  رد  ياهتسبرس  فیرظ  کچوک  ياههلول  نآ  ریز  رد  دراد و 
ییاذغ  داوم  زا  هدش و  طوبرم  هتسه  هب  نییاپ  فرط  زا  اههلول  نیا  تسا ، رانا  صوصخم  بآ  يوتحم  هک  دراد  ار  یکچوک 
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. دننکیم هدافتسا  دوشیم  هتسه  دراو  هک 

نایاش رایسب  نآ  يرادهگن  ظفح و  ظاحل  زا  دنکیم  ناسآ  مظنم و  ار  رانا  ياهلولس  هیلک  هیذغت  زرط  هکنیا  رب  هوالع  نامتخاس ، زرط  نیا 
هوالع هب  دـشیم ، عیاض  هراپ و  راشف  نیرتکچوک  اب  دوب ، صوصخم  عیام  نآ  زا  ولمم  رانا  لـخاد  هطوحم  ًاـضرف  رگا  اریز  تسا ، ّتیمها 

. دیدرگیم هدیدنگ  دساف و  یهاتوک  تدم  رد  هتشذگ  همه  زا  دوبن ، يراوشد  زا  یلاخ  زین  نآ  زا  هدافتسا  زرط 
زا بیجع  یـسدنهم  نیا  ایآ  تسناد ؟ فداصت  قافتا و  لولعم  ار  هنارهام  نامتخاس  نیا  ناوتیم  ایآ  دیهد ، رارق  یـضاق  ار  ناتنادـجو  الاح 
رب نادجو  اب  دارفا  ایآ  میهد  تبـسن  فداصت  هب  ار  نآ  میراذگب و  نادجو  يور  ياپ  ام  مریگ  دنکیمن ؟ تیاکح  تردـق  لقع و  عبنم  کی 

!؟ دندنخیمن ام  راتفگ 
***

گرزب هابتشا  کی 

هب نادنم  هدیقع   ) اهنیسیزیفاتم دننکیم  روصت  اهنآ  هک  تسا  نیا  دناهدش  بکترم  اهتسیسکرام »  » صوصخب اهيدام  هک  یگرزب  هابتـشا 
يدام ریغ  للع  لولعم  دـشاب  یفخم  اـهنآ  رب  نآ  یعیبط  لـلع  هک  ار  زیچ  ره  اـی  دـنرکنم و  ار  يداـم  لـلع  اـًلوصا  تعیبط ) يارواـم  ناـهج 

. دش دهاوخ  لزلزت  راچد  أدبم ، هب  تبسن  اهنآ  هدیقع  هدام ، ملاع  ياهزار  فشک  یعیبط و  مولع  تفرشیپ  اب  اذل  دننادیم 
دروم اهنت  هن  يدام  للع  دوجو  اریز  دننزیم ، دنخبل  لطاب  روصت  نیا  رب  دنراد  راک  رـس و  یهلا  هفـسالف  راکفا  دـیاقع و  اب  هک  ییاهنآ  یلو 
نیمه هلیـسو  هب  اهنآ  میدـید  هک  روطنامه  اریز  دـهدیم ، لیکـشت  ار  اهنآ  دـیاقع  ساسا  هدولاش و  هکلب  تسین ، ناهج  ناتـسرپادخ  راکنا 
تابثا ار  ناهج  راگدـیرفآ  دوجو  تسامرفمکح ، اهنآ  نایم  رد  هک  یتباث  نیناوق  و  يدام ، للع  ناـیم  رد  دوجوم  طـباور  صوصخم و  مظن 

. دننکیم
دوـش فـشک  يرگید  زا  سپ  یکی  هداـم  ملاـع  قیاـقد  دـنک و  یقرت  یعیبـط  موـلع  هچ  ره  اـهيدام  ءوـس  تاـغیلبت  تـالایخ و  مغریلع  و 
ملاع هب  هدیقع  و  دوشیم ، هدوزفا  ناهج  ناتـسرپادخ  فوفـص  رب  ياهزات  فوفـص  زور  ره  ددرگیم و  رتشیب  یناحور  يانب  نیا  ماکحتـسا 

! دریگیم رارق  یعیبط  ياملع  نادنمشناد و  فرط  زا  يرتشیب  لابقتسا  دروم  تعیبط  ياروام 
ار یتسرپادخ  اهيزاسهنحص و  هنوگنیا  اب  و  دنهن ، شوپرـس  دوخ  یعقاو  تسکـش  رب  دنناوتیم  اهتمهت  نیا  اب  دننکیم  نامگ  نایاقآ  نیا 

. دنناشکب دوخ  يوسب  ار  حول  هداس  ناناوج  دنهد و  هولج  نآ  لباقم  هطقن  هدرک و  ادج  مولع  زا 
ناونع ار  حیـسم  یغورد  ناوریپ  یفارخ و  نایامنیناحور  تشم  کی  هناهلبا  ياهراک  دشکیم  ییاوسر  هب  دراد  راک  دننیبیم  مه  تقو  ره 

« دیاقع شیتفت  همکحم   » لیکشت لیبق  زا  دندش  بکترم  یطسو  نورق  رد  اهنآ  هک  ياهنادنسپ  ادخ  ریغ  هنالهاج و  راتفر  تایانج و  هدرک و 
هب ندراذگادخ  بهذم و  باسح  هب  ار  یفارخ  ّتیعمج  نیا  ياهراک  هکنیا  زا  لفاغ  دنشکیم ، ام  خر  هب  یملع ، یقرت  هنوگره  اب  هزرابم  و 

هک  تسا  طلغ  هزادنا  نامه 
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! دهد رارق  ناهج  راگدرورپ  تابثا  هلیسو  ار  يدام  للع  راکنا  دهاوخب  یسک 

مینک يروآعمج  رانک  هشوگ و  ره  زا  ار  دـیحوت  لیالد  میناوتیم  یناسآ  هب  هدام  ملاع  رارـسا  فشک  اب  مدرک  ضرع  ًاقباس  هک  روطناـمه 
تبسن فداصت  هب  ار  دراوم  نیا  زا  یـضعب  دایز  تمحز  اب  میناوتب  ام  هکنیا  ضرف  هب  هک  تسا  نیا  منادیم  رکذت  هب  مزال  هک  ار  يزیچ  یلو 

تفگ ناوتیم  تأرج  اب  دنامیمن ، یقاب  قافتا  فداصت و  لامتحا  هنوگچیه  ياج  رگیدکی  هب  فلتخم  دراوم  ندرک  همیمـض  اب  یلو  میهد 
. درک دهاوخ  يربارب  تاسوسحم  اب  هک  دوشیم  نشور  ياهزادنا  هب  هدام  ياروام  ملاع  دوجو  هلأسم 

. تخاس للدم  ناوتیم  راکنا  لباق  ریغ  یضایر  لومرف  کی  اب  ار  بلطم  نیا 
منکیم شهاوخ  دیشخبب ...  تفگ  تساخرب  اج  زا  تینابـصع  اب  هعفد  کی  دشاب  هدینـش  يزیمآنیهوت  فرح  هک  نیا  لثم  دومحم  يومع 

تاعالطا دینادیم  هک  امـش  مرادن ، ار  اهلومروم  لومرف و  نیا  ندینـش  هلـصوح  نم  دـینک ، لوکوم  يرگید  تقو  هب  ار  تمـسق  نیا  حرش 
هک ییاهفرح  ندینـش  زا  هک  تسا  نیا  تقیقح  ماهدرک  شومارف  نالا  متـسنادیم  يزیچ  مه  ًاقباس  رگا  تسا و  صقان  یلیخ  نم  یـضایر 

! موشیم ّتیذا  ممهفیمن  ار  نآ  يانعم 
منک ادا  يروط  ار  مدوصقم  مهدیم  لوق  نم  دیوشیم . ینابـصع  يدوز  نیا  هب  ارچ  اقآ ... ! جاح  تفگ : دش و  دنلب  دومحم  هدنخ  يادـص 
اریز منکیم ، بجعت  امـش  هیحور  نیا  زا  دیآیم ! ناتدب  لومرف  ظفل  زا  هک  نیا  لثم  امـش  دـشابن  یـضایر  تاعالطا  هنوگچـیه  جاتحم  هک 
دنچ یجراخ و  هبملق  ظفل  ات  راهچ  هک  دننک  دروخرب  یباتک  هب  هک  نیمه  دننزب  يرکفنـشور  هب  ار  ناشدوخ  دـنهاوخیم  هک  يدارفا  زورما 

هک نیا  ناونع  هب  ار  نآ  تاجردنم  مامت  هدـیبسچ و  نآ  هب  یتسد  ود  دـشاب ، هتفر  راکب  نآ  رد  یملع  هدـیچیپ  حالطـصا  گنگ و  لومرف  ات 
! دننکیم قیدصت  هدیمهفن  تسا  یقطنم  یملع و 

اهباتک و دـناهدرب و  یپ  يرامیب »  » نیا دوجوب  یبوخ  هب  دـننکیم ، ار  هدافتـسا  رثکادـح  هعماج  دارفا  فعـض  طاقن  زا  هراومه  هک  یناسک 
ناناوج یـضعب  دروخ  هب  عضو  نیا  هب  هدرک و  رپ  هتـسکش  اپ  تسد و  رـس و  ياهلومرف  ندرک  راـطق  ینیتـال و  ظاـفلا  زا  ار  دوخ  تایرـشن 

. دنهدیم حول  هداس 
ینیتال ظفل  دراد  رارـصا  هکلب  درب  راکب  ار  يرگیدام )  ) هملک مسیلایرتام  ظـفل  ياـج  هب  دوشیم  رـضاح  تردـن  هب  يداـم  ناوج  رفن  کـی 

هملک دسیونیم و  اهنابز  یـسراف  يارب  تسا و  یـسراف  وا  هتـشون  هک  دـنادیم  شدوخ  هکنیا  اب  دـنک ، جرد  یقرواپ  رد  مه  ار  مسیلایرتام 
. تسا هدوب  لوادتم  جیار و  میدق  زا  هکلب  تسین  مه  يروهظون  حالطصا  درادن ، یتوافت  مسیلایرتام »  » اب مه  يرگیدام »  » یسراف

اهنآ یگدـنز  نوئـش  بلاغ  رد  هکلب  تسا ، یجراـخ  تاحالطـصا  زا  دـیلقت  تمـسق  رد  طـقف  هن  اـم ، ناـناوج  یـضعب  یحور  يراـمیب  نیا 
رواب یلو  دـننک ، ضوع  نطو  تاعونـصم  نیرتهب  اب  ار  یجراخ  تاعونـصم  اههچراپ و  دنتـسین  رـضاح  دارفا  زا  یلیخ  اًلثم  تساـمرفمکح ،

یـسراف ام  رخآ  مرب . راکب  یناـمدوخ  یلومعم  تاحالطـصا  دوخ  ياههتـشون  اـههتفگ و  ماـمت  رد  مراد  تسود  یلیخ  سکع  هب  نم  دـینک 
تبحص فرط  منیبیم  اریز  منک  راتفر  ینطاب  لیم  نیا  فالخرب  موشیم  راچان  تاقوا  زا  يرایـسب  منکچ  یلو  میـسیونیم  یـسراف  مینابز ،

نم 
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یعقاو هفایق  دنناوتب  یبوخب  هکنیا  يارب  اذل  دننک  ادیپ  تسا  نکمم  ای  دنراد و  راک  رس و  نویطارفا  ياههتشون  اب  ًامیقتسم  هک  دنتسه  یناسک 

 ... منکیم رارکت  همجرت  اب  ار  اهنآ  یحالطصا  ظافلا  نیع  دننک  هدهاشم  ناشدوخ ، هدنبیرف  ظافلا  ياههدرپ  تشپ  زا  ار  نانآ  راکفا 
هنوگ ره  لامتحا  رگیدکی ، هب  شنیرفآ  هاگتسد  فلتخم  ياههنومن  ندرک  همیمض  زا  مدرک  ضرع  میوشن ...  رود  دصقم  لصا  زا  لاح  رهب 

و اهگرب ، هخاش ، نامتخاس  بیجع  عضو  اـب  ار  تاـتابن  هشیر  ناـمتخاس  اًـلثم  رگا  ینعی  تفر  دـهاوخ  نیب  زا  یلک  هب  قاـفتا » فداـصت و  »
ًابیرقت فداصت  لامتحا  تالامتحا » باـسح   » يور زا  میهد  رارق  هجوت  دروم  هدرک  همیمـض  نآ  هب  ار  هناد و و ...  هویم و  لـگ و  ناـمتخاس 

(. دینک تقد  ! ) دیآیم نوریب  يداع  لاحم  کی  تروص  هب  لامتحا  نیا  ینعی  دوب  دهاوخ  رفص  يواسم 

تالامتحا باسح 

یضایر  نشور  لومرف  کی  اب  ادخ  دوجو  تابثا 
. دشابیم راکنا  لباق  ریغ  شخبنانیمطا و  نآ  هجیتن  و  تسا ، نآ  ریغ  زا  یفداصت  ثداوح  زیمت  يارب  ینشور  هقیرط  تالامتحا  باسح  »
تلع چیه  نودب  ملاع  رد  يزیچ  هک  تسین  نیا  مینکیم  هدرک و  هراشا  نآ  هب  ررکم  اجنیا  رد  هک  فداصت  قافتا و  زا  روظنم  : » دـینک تقد 

للع دنک و  ادـیپ  تروص  روعـش  هوق  لامعا  یلبق و  هشقن  رّکفت و  نودـب  زیچ  کی  دوجو  هک  تسا  نیا  روظنم  هکلب  دوش ، ثداح  یببـس  و 
« ... تسا رایسب  ود  نیا  نایم  قرف  هّتبلا  دنشاب و  هدوب  فده  هدارا و  روعش و  دقاف  روما  هلسلس  کی  طقف  نآ 

: مینک ضرف  دیاب  مینادب  یملع  تاحالطصا  هنوگ  ره  زا  یلاخ  هداس و  روطب  ار  تالامتحا » باسح   » عوضوم میهاوخب  رگا 
، رازه اـت  کـی  زا  ار  اـهنآ  و  مبلطیم ) ترذـعم  لاـثم  نـیا  باـختنا  زا  هـّتبلا   ) دـشاب دوـجوم  هـگرب  رازه  ییاـمزآتخب  قودنـص  کـی  رد 
زا لامتحا  کی  ینعی  مرازه  کـی  لّوا  هعفد  رد  « 1  » دننام یصوصخم  هرامـش  ندمآ  نوریب  لامتحا  اجنیا  رد  دنـشاب ، هدرک  يراذگهرامش 
مه رس  تشپ  « 2  » و « 1  » ندمآ نوریب  لامتحا  یلو  دـشابیم  مرازه  کی  ییاهنت  هب  « 2  » هرامـش ندمآ  نوریب  لامتحا  تسا و  لامتحا  رازه 

«20  » هرامش هب  دوشیم و  برـض  رازه  رد  ًابیرقت  تالامتحا  ددع  دوش ، دایز  هک  هرامـش  کی  ره  نینچمه  دسریم ، منویلیم  کی  هب  ًابیرقت 
تروص اًلمع  دوب و  دـهاوخ  رفـص  ًابیرقت  نآ ، مدـع  لباقم  رد  تباصا  لامتحا  هک  دوشیم  دایز  ياهزادـنا  هب  تـالامتحا  دادـعت  دـسرب  هک 

لباقم رد  لاـمتحا  نیا  اریز  دـمآ  دـهاوخن  نوریب  صاـخ  تروص  نآ  هب  زگره  مینک  رارکت  ار  لـمع  هچ  ره  ینعی  دریگیم  دوخ  هب  لاـحم 
!! دشاب نآ  تسار  فرط  رد  رفص  هک 60  تسا  « 1  » ددع کی  زا  ترابع  نآ  تسام و  روصت  قوف  ام  هک  دراد  رارق  يددع 

نیـشام هاگتـسد  کی  تشپ  انیبان  ای  داوسیب  رفن  کی  مینک  ضرف  هک  تسا  نیا  دـناهدرک  باختنا  عوضوم  نیا  يارب  هک  يرتنشور  لاـثم 
راشف يرگید  زا  سپ  یکی  نآ  فورح  يور  ار  دوخ  ياهتشگنا  هتسشن و  پیات 
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يور ًادـعب  و  ل ) طسو -(  مال  يور  نآ  زا  سپ  درواـیب و  ب )  ) لّوا ب »  » فرح يور  راـشف  هبترم  نیلّوا  رد  دوریم  لاـمتحا  هّتبلا  دـهدیم 

: دوش شقن  ذغاک  هحفص  رب  يزاریش  ظفاح  فورعم : رعش  ًافداصت  هرخالاب  و  ب )  ) طسو «ب »
تشاد  راز  ياههلان  شوخ  اون  گرب و  نآ  ردنا  وتشاد  راقنم  رد  گنرشوخ  یلگ  گرب  یلبلب 

دننک هایـس  ار  ذـغاک  گرب  نارازه  دننیـشنب و  نیـشام  تشپ  یلاوتم  ياهزور  رگا  تسا و  لاـحم  ًاـتداع  فداـصت  نیا  میراد  نیقی  اـم  یلو 
هک دریگیم  رارق  یگرزب  رایـسب  ددـع  کی  لباقم  رد  لامتحا  نیا  تالامتحا » باـسح   » يور اریز  دـش ، دـهاوخن  ادـیپ  يزیچ  نینچ  زگره 

فورح دادعت  هک  هبترم  هزادنا 52  هب  شدوخ  رد  نیـشام  فورح  برـض  لصاح  زا  تسا  ترابع  ددع  نآ  درادـن و  یتوافت  رفـص  اب  اًلمع 
زا ترابع  روبزم  ددع  دـشاب  فرح  دـصکی  سنج ) کی  زا  ددـعتم  فورح  هظحالم  اب   ) نیـشام فورح  دادـعت  رگا  ینعی  تسا ، رعـش  نیا 

(1) !! دشاب هدوب  رفص  نآ 104  تسار  فرط  رد  هک  تسا  « 1  » ددع کی 
دراذگیم تمایق  هب  رس  تالامتحا  باسح  مینک  هفاضا  نآ  هب  لزغ  نیمه  راعـشا  زا  رگید  رعـش  راهچ  دوخ ، لاثم  رد  رگا  هک  تسین  یکش 

هدهاشم ار  روبزم ) راعشا  ندرک  نیشام  ینعی   ) لمع نیا  یـسک  زا  رگا  دنک و  لوبق  دناوتیمن  یلقاع  چیه  ار  يزیچ  نینچ  دوجو  لامتحا  و 
. تسا هداد  ماجنا  ار  لمع  نیا  روعش  دصق و  يور  زا  هدوب و  داوس  اب  هک  مینادیم  ًامتح  مینک 

، قافتا فداصت و  بسح  رب  رکف  روعـش و  نودـب  شتالیکـشت  هیلک  اب  دـنمورب  تخرد  کی  دوجو  لاـمتحا  مینک  تقد  تسرد  رگا  نونکا 
. تسا هتسشن  ریرحت  نیشام  تشپ  رد  هک  يداوسیب  روک و  صخش  زا  تسا  ظفاح  لزغ  نآ  دوجو  دننام  تسرد 

رازه نارازه  نآ  یقافتا  دوجو  ندوب  لاحم  مینک  هفاضا  نآ  هب  تسا  هتفر  راکب  دوجو  ملاـع  هاگتـسد  یقاـب  رد  هک  ییاـهتقد  ریاـس  رگا  و 
 ... درک دهاوخ  يربارب  تاسوسحم  اب  هک  دوشیم  نشور  ياهزادنا  هب  بلطم  مدرک  ضرع  هک  تسا  نیمه  و  دش ، دهاوخ  رتشیب  هبترم 

: مییوگب دیاب  میزیرب  یضایر  هداس  لومرف  کی  بلاق  رد  ار  بلطم  نیا  میهاوخب  رگا  و  - 1
انیبان صخش  تشگنا  هک  یفرح  نیتسخن  هکنیا  لامتحا  نیاربانب  میاهدرک  ضرف  فرح  دصکی  ار  پیات  نیشام  فورح  دادعت  هکنیا  هب  رظن 

. تسا اب 1100  يواسم  ب ) دشاب ( لّوا  دروایب ب  راشف  نآ  يور  ًافداصت  داوسیب  ای  و 
فرح ود  هکنیا  لامتحا  دراد  دوجو  مود  فرح  هرابرد  لامتحا  دـص  کی  لّوا  فرح  لطاب  ای  حیحـص  لامتحا  ره  ربارب  رد  هک  اـجنآ  زا  و 

1100 * 1100 / 110 / 000 دوشیم . مرازه  هد  کی  اب  يواسم  لب ) دشاب ( طسو  مال  لوا و  ًافداصت ب  مه  رس  تشپ 
اب نآ  تروص  کـی  طـقف  هک  دوشیم  ادـیپ  نآ  زا  تروص  رازه  هد  مینک  بیکرت  مه  اـب  ار  اـبفلا  فورح  زا  فرح  ود  میهاوـخب  رگا  ینعی 

. تسا طلغ  ینعی  روظنم  فالخرب  دزاسیم و 9999  ام  روظنم 
*1100 / 11 / 000 اـب 000 / يواـسم  دـشاب  بلب » تروـص « هب  روـبزم  فرح  هس  هکنیا  لاـمتحا  مییازفیب  نآ  هـب  رگید  فرح  کـی  رگا  و 

. دشابیم  1100 * 1100
دراد فرح  « 52 روبزم « تیب  کـی  نوچ  دوشیم و  هدوزفا  اـم  رـسک  جرخم  هب  رفـص  ود  دوـشیم  هفاـضا  هک  یفرح  ره  بیترت  نیمه  هب  و 

شومارف تسا ، نوریب  روصت  زا  هک  تسا  گرزب  يردق  هب  ددع  نیا  تشاد ! دـهاوخ  « 1 ددع « تسار  فرط  رد  رفص  ام 104  رسک  جرخم 
رسک سپ  دشاب ، هتشاد  دوجو  رفص  « 9 طقف « نآ  تسار  فرط  رد  هک  تسا  « 3 ددع « کی  اب  يواسم  نیمز  يور  مدرم  مامت  دادعت  دـینکن 

! تسا رفص  اب  يواسم  اًلمع  روبزم 
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تاناویح ملاع  ياهیتفگش 

هتفر راک  هب  ناسنا »  » دوجو نامزاس  رد  هکيروآتریح  قیاقد  نارادناج و  شنیرفآ  بیجع  هاگتـسد  زا  رگید  هنومن  دنچ  منادیم  مزال  زاب 
ناهج ياهخرچ  هدننادرگ  هدنروآ و  دوجوب  هک  روعـش  تردق و  عبنم  هناگی  نآ  دوجو  رد  يدیدرت ، کش و  هنوگچیه  ياج  ات  مهد  حرش 

تقیقح نآ  دوجو  راکنا  دش  هراشا  نآ  هب  ًاقباس  هک  ییاههنومن  تمـسق و  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  منکیم  روصت  و  دنامن ؛ یقاب  تسا ، يدام 
یناگدـنز رد  لیالد ، نیا  زا  یکی  دوجو  اریز : قیاـقح ، ربارب  رد  بصعت  یهاوخدوخ و  دولوم  اـی  تسا و  یعـالطایب  زا  یـشان  اـی  گرزب 

. تسا یفاک  رّکفت  هشیدنا و  أدبم  کی  دوجوب  فارتعا  يارب  اًلمع  ام  هنازور 
تمـسق نیا  لیـصفت  اریز  دیـشاب  هتـشاد  تمـسق  نیا  رد  یطوسبم  لماک و  حرـش  راظتنا  دـیابن  هک  میوگب  زین  ار  هتکن  نیا  تسا  مزال  ًانمض 

يژوـلویزیف و نینچمه  نارادـناج ، عاوـنا  تاـقبط و  ملع  و  ءاـضعالا ) فیاـظو  مـلع   ) یناوـیح يژوـلویزیف  لـماک  هرود  کـی  هـب  جاـتحم 
ياههتشر ياراد  هک  هدرک  ادیپ  هعسوت  ياهزادنا  هب  زورما  مولع  زا  تمسق  نیا  تسا و  یـسانشحور ) یـسانشندب و   ) یناسنا يژولوکیـسپ 

(1). منکیم تعانق  هجوت  نایاش  مهم و  هتکن  دنچ  رکذب  اهنت  نیاربانب  دشابیم ، يددعتم  یصصخت 
دوخ ياـهمشچ  اـب  هک  تسا  یتاـناویح  نیمه  هب  رـصحنم  هدـنز  رادناـج و  تادوـجوم  هک  دـندرکیم  روـصت  مدرم  روتـساپ »  » زا لـبق  - 1

دننکیم یگدنز  يرامشیب  تادوجوم  ام ، فارطا  طیحم  رد  هک  دش  تباث  هدربمان  دنمـشناد  تامحز  تایبرجت و  رثا  رد  ًادعب  یلو  مینیبیم 
زیچان هرطق  کی  دنتـسه ، یـصوصخم  یناگدنز  تاصخـشم و  ياراد  دوخ  هبون  هب  مادک  ره  دـنناهنپ و  ام  ياهرظن  زا  یکچوک  رثا  رد  هک 

. دنلادج گنج و  هزرابم و  يروانش و  لوغشم  نآ  قامعا  رد  اهنآ  زا  يدایز  هدع  هک  دراد  ار  یگرزب  هچایرد  مکح  اهنآ  يارب  بآ 
یلع  » ترضح ینعی  مالـسا  ملاع  نایاوشیپ  نیرتگرزب  زا  یکی  شیامزآ ، لئاسو  ندش  مهارف  و  روتـساپ »  » دلوت زا  لبق  لاس  اهدص  هچرگ 
لبق لاس  رازه  ًابیرقت  هک  ییاهباتک  رد  و  داد ، ربخ  دوخ  نارای  هب  ار  ینیبهرذ  تاناویح  نیا  دوجو  ًاحیرص  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نبا 

: تسا هدش  لقن  گرزب  ياوشیپ  نآ  زا  تیاور  نیا  هدش  هتشون 
فیطل و  » ادخ دییوگیم  هکنیا  زا  امـش  روظنم  درک  ضرع  دیـسر و  شتمدخ  دوب ، ترـضح  نآ  ناتـسود  زا  هک  یناجرج » دیزی  نب  حـتف  »

ماما منادب ، مه  ار  نآ  لیصفت  مراد  تسود  یلو  دراد ، توافت  ناسنا  فطل  اب  ادخ  فطل  هک  منادیم  ًالامجا  هچرگا  تسیچ ؟ تسا  ریـصب »
: تفگ وا  خساپ  رد 

ناهایگ رد  ار  وا  تعنـص  راثآ  ینیبیمن  اـیآ  تسا  ربخ  اـب  قیقد  تادوجوم  زا  هک  تسا  نیا  يارب  فیطل »  » مییوگیم ادـخب  ینیبیم  هکنیا  »
ار اهنآ  مشچ  هاگ  چـیه  هک  یتاناویح  نآ  اهنآ ، زا  رتکچوک  هشپ و  زا  رتکچوک  هشپ و  لـثم  زیر  تاـناویح  کـچوک و  ریغ  کـچوک و 

تاناویح : » نیا هک  دیامنیم  هفاضا  سپـس  دنوشیمن »! هداد  زیمت  مه  زا  اهنآ  گرزب  دازون و  هچب  هدام و  رن و  یکچوک  رثا  رد  و  دنیبیمن !
ياهتسوپ  نایم  رد  اهایرد و  جاوما  رد 

. دیناوخب ناهج » راگدیرفآ  باتک « رد  ار  رتعماج  رتشیب و  حیضوت  - 1
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113 ص :
هن یکچوک  رثا  رد  دوشیم و  لدب  در و  ناشیاهدولوم  اهنآ و  نیب  بلاطم  یصاخ  زرط  اب  دنراد و  دوجو  اهتشد  اهنابایب و  رد  ناتخرد و 

 ...«. دندرگیم ساسحا  تسد  اب  هن  دنوشیم و  هدید  مشچ  اب 
رازه دودـح  رد  هک  یفاک »  » باتک رد  تسا  هعیـش  نادنمـشناد  نیرتگرزب  زا  هک  ینیلک » بوقعی  نب  دّـمحم   » هک یثیدـح  هصالخ  دوب  نیا 

 ... تسا هدرک  لقن  نیقولخم » ادخ و  يامسا  یناعم  قرف   » باب رد  هدش  فیلأت  لبق  لاس 
هدید مشچ  اب  تمحز  هب  دنهد  رارق  رگیدکی  رانک  رد  ار  اهنآ  زا  اهدص  رگا  هک  دنکچوک  ياهزادنا  هب  ینیبهرذ  تاناویح  نیا  لاح  ره  رد 

« هتـسه  » ًاصوصخم هقبط  ره  هک  هقبط  نیدـنچ  زا  دراد و  یفلتخم  يازجا  مظنم و  نامزاس  دوخ  يارب  کی  ره  لاـح  نیع  رد  یلو  دـنوشیم 
هب هک  دنتـسه  یـصوصخم  ياهوراپ  اههلابند و  ياراد  اهنآ  زا  يرایـسب  دوشیم ، لیکـشت  تسا ، ییوتربوت  چیپ و  رد  چیپ  نامتخاس  ياراد 

. دننکیم تکرح  بآ  رد  تعرس  اب  نآ  هلیسو 
تیناسنا ملاع  هب  یگرزب  تامدـخ  دـندنمدوس و  دـیفم و  اهنآ  زا  يرایـسب  یلو  دنتـسه  اـهيرامیب  ضارما و  دـیلوت  أـشنم  اـهنآ  زا  ياهدـع 

ابط  ) دنزاسیم هدافتـسا  لباق  ياهگنـس  ای  یتعنـص و  یبط و  ياهوراد  هدرک و  ادیپ  رجحت  تلاح  ندرم  زا  سپ  اهنآ  زا  یـضعب  دـننکیم 
هدافتـسا نآ  زا  ماـسجا  نداد  لقیـص  يارب  دوشیم و  تفاـی  اـقیرفآ  طاـقن  زا  یـضعب  رد  هک  یـصوصخم  ياهگنـس  دیفـس و  لـگ  ریش و 

کی ردق  هب  ات  دنوش  عمج  مه  رود  دـیاب  اهنآ  دارفا  زا  نویلیم  اهدـص  هک  تساجنیا  هجوت  لباق  تسا ) تاناویح  نیمه  يایاقب  زا  دـننکیم ،
دنناوتیم هک  يروط  هب  تسا  دایز  رایـسب  تالکـشم  ربارب  رد  اهنآ  زا  یـضعب  تمواقم  تردق  دـنهد ! لیکـشت  ار  گنـس  نیا  زا  دوخن  هناد 

زا کی  ره  یهاتوک  تدم  رد  هک  تسا  ياهزادنا  هب  اهنآ  لثم  دیلوت  تعرـس  دـننک و  یگدـنز  دـعاسمان  ياهطیحم  رد  ینالوط  ياهتدـم 
. دنکیم دیلوت  دوخ  لثم  رازه  نیدنچ  اهنآ 

ياهلوبلگ نامه  لّوا  هتـسد  تسا ، ینیبهرذ  تاناویح  نیا  زا  هتـسد  ود  نالوج  نادـیم  دراد  نایرج  تاناویح  ناـسنا و  ندـب  رد  هک  ینوخ 
« کینبرک زاگ   » لیبق زا  یمـس  ياهزاگ  عمج  مزال و  ياهزاگ  ریاس  نژیـسکا و  ندـیناسر  و  اهلولـس ، هیذـغت  رومأـم  هک  تسا  گـنر  زمرق 

. دشابیم
تاجایتحا هدرک و  یـشکرس  ندـب  ياهلولـس  مامت  هب  رتمامت ، هچ  ره  يزوسلد  تقد و  اب  نابرهم ، ياهردام  دـننام  اهلوبلگ  زا  هتـسد  نیا 

. دننکیم نیمأت  ار  اهنآ  یتایح 
زا یتمـسق  هک  نیمه  دنـشابیم ، كانرطخ  ياهزور  هریخذ  هدـیزرو و  حلـسم  نوشق  کی  هلزنم  هب  هک  تسا  دیفـس  ياهلوبلگ  مود  هتـسد 

راوخنوخ نانمـشد  ربارب  رد  ندب  ذوفن  لباق  ریغ  راصح  نیا  و  دش ، ادیپ  نآ  رد  یگدیرب  شارخ و  دـید و  بیـسآ  ندـب  تسوپ  تالـضع و 
موجه زا  هلیسو  نیا  هب  دندنبیم ، نمشد  رب  ار  دورو  هار  دننکیم و  عامتجا  هثداح  لحم  رد  ًاروف  دش ، هتـسکش  یجراخ  ياهبرکیم  ینعی 

. دنهدیم جرخ  هب  تمواقم  اهنآ  لباقم  رد  سفن  نیرخآ  ات  دنروآیم و  لمع  هب  يریگولج  لخاد  هب  اهنآ 
دراو اوه ، هلیسو  هب  ینامز  و  اذغ ، هلیسو  هب  یهاگ  هک  راوخنوخ  نانمشد  نیا  اهنآ و  نایم  رد  هک  تسا  ینینوخ  ياهگنج  رتبلاج  نیا  زا 

ار ناسنا  تشونرس  هک  یتایح  هزرابم  نیا  رد  دتفایم ، قافتا  دنوشیم ، ناسنا  ندب 
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114 ص :
! دننکیم یناشفناج  ندب  زیزع  روشک  هار  رد  نوخ ! هرطق  نیرخآ  ات  هدرک و  ملع  یگنادرم  دق  دیفس  ياهلوبلگ  دنکیم  نشور 

هناگیب نآ  ات  دنهدیم و  لیکـشت  نآ  فارطا  رد  ياهرـصاحم  هقلح  راکادـف  نازابرـس  نیا  نوخ ، هطوحم  رد  برکیم  کی  دورو  ضحم  هب 
روبزم ياـهلوبلگ  دـشاب  داـیز  نیمجاـهم  تارفن  هک  یتروص  رد  دـنعلبیم ، ار  وا  یکباـچ  اـب  دسانـشب  مه  زا  ار  دوخ  ياـپ  تسد و  دـیایب 

همین ندب  مه  تاقوا  یضعب  دنوشیم ، دنک ، ناج  همین  ای  كاله  ار  فیرح  هک  یصوصخم  ییایمیـش  داوم  نتخیر  یـشاپمس و  هب  لوغـشم 
. دنهدیم لیوحت  تسا  فورعم  یفنل  ياههدغ   » مانب هک  یصوصخم  ياهنادنز  هب  ار  اهنآ  ناج 

نیمه دوشیم و  حـشرت  دیفـس  ياـهلوبلگ  هلیـسو  هب  هک  تسا  یمـس  داوم  نیمه  هیهت  نوگاـنوگ  ضارما  اـب  هزراـبم  هار  نیرتـهب  زا  یکی 
ياهبرکیم موجه  دروم  ًامئاد  ام  ندب  هصالخ  دهدیم ، تاجن  یمتح  گرم  زا  ار  نارامیب  دراوم  زا  يرایسب  رد  مرس  هلیسو  هب  هک  تساه 

. دوب لکشم  رایسب  ام  يارب  یگدنز  دوبن  نایم  رد  دیفس  ياهلوبلگ  نیا  ياپ  رگا  تسا و  فلتخم 
رد ار  ياهداعلاقوف  تردق  رّکفت و  يورین  چیه  دـنادب و  فداصت  لولعم  ار  تانایرج  نیا  دـناوتیم  یلقاع  چـیه  ایآ  ناتنادـجو ، هب  ار  امش 

!؟ درامشن رثؤم  نآ 
؟ دنکن تعیبط  هاگتسد  تشپ  رد  تردق  ملع و  گرزب  أدبم  کی  دوجو  هب  فارتعا  دنیبب و  ار  نشور  قیاقح  نیا  هک  تسیک 
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115 ص :

؟ درذگیم هچ  ناگچروم  ملاع  رد 

يرامـشیب عاونا  دوخ  يدوخب  زین  هقبط  نیا  دنتارـشح ، دنوشیم  هدید  مشچ  اب  هک  ینارادـناج  نیرتکچوک  ینیبهرذ  تاناویح  زا  سپ  - 2
هعلاطم رّکفت و  هب  رـشب  ینامزرید  زا  هک  دـنناگچروم  اهنآ  نیرتمهم  و  دنـشابیم ، اراد  يزاتمم  صوصخم و  نامتخاس  کی  ره  هک  دـنراد 

ملع دـیحوت و  رظن  زا  هک  هدروآ  تسدـب  ییاهبنارگ  جـیاتن  ًاقح  و  تسا ، هدوب  اهنآ  یگدـنز  عضو  رظان  کیدزن  زا  و  هتخادرپ ، اهنآ  هرابرد 
. تسا ناوارف  ّتیمها  نایاش 

هب دنرامشیم و  فیعـض  تسپ و  دوجوم  کی  ار  هچروم  هک  يداع  دارفا  يارب  نآ  لوبق  هک  تسا  بیجع  ياهزادنا  هب  تاعلاطم  نیا  هجیتن 
هعلاطم ار  اهنآ  یعامتجا  یگدنز  تالیکـشت  تسرد  هک  یناسک  یلو  تسین ، لاکـشا  زا  یلاخ  دننکیم ، هاگن  اهنآ  یناگدنز  هداس  رهاوظ 

! دننادیم ناسنا  زا  سپ  نیمز  يور  تاناویح  نیرتشوه  اب  ار  اههچروم  دناهدرک 
ندمت زین  نونکا  مه  دیاش  دیـسر و  ناگچروم  ندمت  ياپ  هب  یفلتخم  لحارم  یط  زارد و  ياهلاس  نتـشذگ  زا  دـعب  يرـشب  هعماج  ندـمت 

! دشاب رتشیب  ناسنا  فیاوط  زا  یضعب »  » ندمت زا  اهنآ 
رتروآتریح ود  ره  زا  اهنآ  یگدـنز  هنال و  تالیکـشت  عضو  رتبیجع و  اهنآ  تاساسحا  زرط  و  بیجع ، اـهنآ  یندـب  ناـمتخاس  عضو 

داد حرـش  هدش  يروآ  عمج  يددـعتم  ياهباتک  رد  تمـسق  هس  نیا  نوماریپ  رد  هک  یبلاطم  همه  نآ  رـصتخم  نیااب  ناوتیمن  هّتبلا  تسا ،
. میزادرپیم نآ  زا  تمسق  دنچ  حرش  هب  هنومن  يارب  یلو 

ياراد لّوا  تمسق  تسا ، مکش  هیحان  موس  و  هنیس ، هیحان  يرگید  و  رس ، هیحان  یکی  هتفای  لیکشت  هدمع  تمسق  هس  زا  ًاساسا  هچروم  ندب 
نتنآ مکح  هک  کخاش  ود  ایشا و  نتفرگ  هلیـسو  هک  دنمورین ، لاگنچ  ود  و  يوق ، هماش  هوق  و  انیب ، مشچ  ود  و  زغم ، دننام  ساسح  ياضعا 

زغم دـنکیم ، زاـین  زار و  تبحـص و  شناـعونمه  اـب  اـهکخاش  نیمه  هلیـسوب  دوشیم  هتفگ  یتـح  دـشابیم . دراد ، ار  جنـساوه  وـیدار و 
. دش دهاوخ  هراشا  اهنآ  زا  یضعب  هب  هک  تسا  يرایسب  زیارغ  تاساسحا و  زکرم  هچروم  کچوک 

زین وا  ياـپ  تسد و  هکرحم  باـصعا  تالـضع و  زکرم  تسوا و  ندـب  تمـسق  نیرتساـسح  رـس  زا  دـعب  کـچوک و  یلیخ  هچروـم  هنیس 
. دشابیم

اب نادـند ، هلیـسو  هب  نمـشد  ندـب  ندرک  مخز  زا  دـعب  هک  تسا  يرهز  هسیک  ياراد  یـضعب  هدور و  هدـعم و  ياراد  هچروم  گرزب  مکش 
! دنکیم یلاخ  مخز  لحم  رد  ار  نآ  یکباچ 

نانچ نطو  هنال و  كاخ و  بآ و  هب  يدـنمهقالع  ناگناگیب و  زا  رفنت  رد  ًاصوصخم  دـنراد ، ناسنا  دـننام  ینوگانوگ  تاساسحا  اههچروم 
یلاح رد  دنزادنایم ، يرانک  هب  ار  شدسج  دنشکیم و  ار  وا  ياهنامحریب  زرط  اب  دوش  اهنآ  هنال  لخاد  هدز  رس  ياهچروم  رگا  هک  دنتـسه 

وا نانطومه  مینک  دراو  لّوا  هنال  نامه  هب  هرابود  ندـش  گرزب  زا  سپ  میهد و  شرورپ  هدرک و  جراخ  هنـال  زا  ار  ياهچروم  مخت  رگا  هک 
هب ییاسانـش  نیا  دنراد  هدـیقع  یـضعب  درک ، دـنهاوخن  هقیاضم  وا  هب  تبـسن  هنامیمـص  مرگ و  ییاریذـپ  تفطالم و  یتقوشوخ و  راهظا  زا 

سح  هلیسو 
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116 ص :
! تسا هنال  ره  لها  تاصخشم  زا  هک  تسا  یصوصخم  يوب  هماش و 

ماجنا رد  یگمه  لافطا ، ياههیاد  رگراک و  فیعض  درف  نیرخآ  ات  هکلم   » ینعی هنال  صخش  نیلّوا  زا  دایز و  اههچروم  یسانشهفیظو  سح 
دارفا نیب  رد  نآ  ریظن  دیاش  تسا و  نیسحت  هجوت و  لباق  اهنآ  هلـصوح  ربص و  راکتـشپ و  ًاصوصخم  دنتـسه ، اشوک  يدج و  دوخ  فیاظو 

! دوش هدید  رتمک  رشب 
دنراد زین  ندرک ! شرپ  نتفرگ و  یتشک  اهیمرگرـس و  اهيزاب و  دـننام  یحیرفت  لامعا  یگدـنز  يرورـض  ياـهراک  رب  هوـالع  اـههچروم 
دیدـج هنـال  لیکـشت  يراذـگجات و  نشج  زور  رد  هـکلم  فارطا  رد  اـهنآ  زیخ  تـسج و  نداتـسیا و  تـسد  يور  ندیـصقر و  ًاـصوصخم 

! تسا ییاشامت 
هک دننکیم  هریخذ  یصوصخم  ياهرابنا  رد  ار  اهنآ  یـصاخ  يداتـسا  اب  دنرهام و  قیقد و  یلیخ  اههناد  هریخذ  يروآعمج و  رد  اههچروم 

میـسقت تمـسق  هس  هب  موزل  تروص  رد  هدرک و  تمـسق  ود  ار  یـضعب  تاـبوبح  ندـش  زبس  زا  يریگولج  يارب  دـساف ، هن  دـنوش و  زبـس  هن 
. دننکیم

زبس یمک  اههناد  دـنراذگیم  لّوا  هک  تسا  نیا  دراد  رب  رد  زین  يرگید  عفاـنم  ًانمـض  هک  ندـش  دـساف  زا  يریگشیپ  يارب  اـهنآ  رگید  هار 
هار نیا  زا  ونمس ! دننام  اهاذغ  زا  یضعب  نتخاس  يارب  زین  رشب  دارفا  هک  روطنامه   ) ددرگ لیدبت  يدنق  داوم  هب  نآ  ياهتـساشن  داوم  هدش و 

. دنیامنیم کشخ  ار  اههناد  هدرک و  عطق  ار  اههناوج  ًادعب  و  دننکیم ) هدافتسا 
رد ای  عوضوم  نیا  دوشیم . دساف  تساجنآ  رد  هک  ییاههناد  دننک  نوریب  اههناخ  زا  ار  اههچروم  رگا  هک  هدیـسر  هیرجت  هب  اهنیا  رب  هوالع 

! تسا هدنام  یفخم  رشب  رب  لاحبات  هک  دنهدیم  ماجنا  نآ  يور  يرگید  راک  هکنیاای  تساههچروم و  صوصخم  يوب  رثا 
ار ییاهنیمز  دوخ  ياههنال  فارطا  رد  دنتـسه و  دلب  زین  ار  يزرواشک »  » اههچروم زا  یـضعب  هک  دننزیم  سدح  نئارق  زا  ياهراپ  يور  زا 

تارـشح دـنراد و  یفاـک  عـالطا  یلها  تاـناویح  تیبرت  و  يرورپـماد »  » زا هک  تسا  نیا  مّلـسم  یلو  دـننکیم ، ورد  هدرک و  عرز  تشک و 
ارچ هب  ار  اهنآ  یتح  دـنهدیم ، شرورپ  هدرک و  يرادـهاگن  تسا  صوصخم  يدـنق  هدام  عون  کـی  ياراد  هک  هتـش   » لـیبق زا  ار  یکچوک 

! دننکیم هدافتسا  اهنآ  صوصخم  لسع  زا  دننادرگیم و  زاب  هدرب و 
مدع ماکحتسا و  ثیح  زا  هک  سر  لگ  زا  ار  دوخ  هنال  اهنآ  زا  یلیخ  تسا : ناوارف  هجوت  نایاش  نامتخاس ، ظاحل  زا  ناگچروم  ياههنال  »
نامه اب  هدرک و  ادـج  تشخ  هب  هیبش  یکچوک  تاعطق  روبزم  ياـهلگ  زا  هک  بیترت  نیا  هب  دـننکیم ، اـنب  تسا  هداـعلاقوف  ذوفن  تیلباـق 

رات لیبق  زا  یجراخ  داوم  هدـع  کی  زین  یهاـگ  دـنزاسیم . نآ  زا  یمکحم  ياـهقاط  اـهراوید و  دـننیچیم و  مه  يور  دراد  هک  یتبوطر 
یللجم ًاتبـسن  ياهنامتخاس  هدرکن و  تعانق  زین  رادقم  نیا  هب  اهنآ  زا  یـضعب  دـنیازفایم ، نآ  هب  ماکحتـسا  يارب  بوچ  تارذ  توبکنع و 

! دندنبیم مکحم  اهبش  زاب و  ار  اههرجنپ  اهزور  دنزاسیم ، اپرب  دراد ، نآ  لاثما  جاک و  کیراب  ياهگرب  زا  ییاههرجنپ  اهرد و  هک 
روشک کی  مکح  اهنآ  يارب  قارغا  نودب  هک  تسا  یعیسو  تالیکشت  ياراد  گرزب و  یلیخ  اههنال  نیا  زا  ياهراپ 
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نادرگناهج زا  یکی  طسوت  هک  اـهنآ  زا  یکی  تعـسو  هب  تسا  یفاـک  هنومن  يارب  دـننکیم ، یگدـنز  نآ  رد  رفن  رازه  اهدـص  هک  دراد  ار 

! دوب ددعتم  ياهنلاس  وت و  رد  وت  ياهقاطا  ياراد  تشاد و  لوط  رتم  داتشه  دصکی و  هنال  نآ  مینک : هراشا  هدیدرگ  فشک 
نیب ینینوخ ! ياهدربن  رگید ، هنال  هب  هنال  کی  لها  زواجت  رثا  رد  تاقوا  زا  ياهراپ  رد  دنراد و  مه  گنج »  » ناگچروم دـینکن  بجعت  رگا 

. دنوشیم حورجم  ای  هتشک و  يرایسب  تارفن  دوشیم و  ریگرد  هنال  ود  لها 
دـنمورین و ياهلاگنچ  يوق و  ياههثج  دـنزاتمم ؛ نیریاـس  زا  ندـب  ناـمتخاس  ثیح  زا  دـننکیم  راـک  اـههچروم  شترا  رد  هک  ینازاـبرس 

راوخنوخ نازابرس  نیا  لباقم  رد  اهنآ  عافد  ياههار  زا  یکی  دنراد ، تسا  هدش  هدیشوپ  دوخ »  » دننام یتخـس  هتـسوپ  اب  هک  تشرد  ياهرس 
رثا رد  یگنج  ياههچروم  اریز  دنوریم  الاب  ناهایگ  ياههقاس  ناتخرد و  زا  هتـشادرب و  ار  هنال  ياهمخت  رگراک  ياههچروم  هک  تسا  نیا 

کمک هب  جاتحم  زجاع و  رایـسب  زین  یگدنز  ياهراک  ماجنا  زا  تماهـش  توق و  نیعرد  اهنآ  دنرادن ، ار  اهنآ  بیقعت  تردـق  هثج  ینیگنس 
 ... دنتسه نارگید 

***
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تاناویح بیجع  زئارغ 

هراشا

. تساهنآ بیجع  تاساسحا  زیارغ و  تاناویح  ناهج  روآتریح  تاعوضوم  زا  - 3
اب دـنهدیم  ماـجنا  هزیرغ » ترطف و   » يور زا  لـقعیب ، رهاـظ  هب  تاـناویح  نیا  زا  یـضعب  هک  یقیقد  ياـهراک  تـفگ  ناوـتیم  تأرج  هـب 

ییاج هب  راک  یهاگ  هکلب  دنکیم ، يربارب  دروآیم  اجب  نیرمت  هشیدنا و  رکف و  یتدم  زا  سپ  دنمـشوه  هدیمهف و  ناسنا  کی  هک  یلامعا 
! دنزومایب سرد  اهنآ  بتکم  رد  دیاب  دناهدیشک  شناد  ملع و  لیصحت  هار  رد  هک  یتامحز  اب  رشب  دارفا  هک  دسریم 

رد غرم  مکش  ریز  ترارح  هزادنا  هب  یتارح  هک  دننک  هیهت  ینیشام  هک  دنداتفا  رکف  نیا  هب  نادنمشناد  زا  یـضعب  لبق  يدنچ  هکنیا  هلمج  زا 
غرم مخت  نآ  هلیسو  هب  دشاب و  هتـشاد  دراد ؛ دوجو  غرم  مکـش  ریز  رد  هک  هزادنا  نامهب  بآ  راخب  يرادقم  و  مخت ، يور  ندیباوخ  ماگنه 

. دشاب نآ  يور  رب  غرم  ندیناباوخ  هب  یجایتحا  هکنیا  نودب  دننک  هجوج  هب  لیدبت  ار 
هدروآ لمع  هب  نآ  نامتخاس  رد  هک  یتقد  همه  نآ  اب  یلو  دش ، عارتخا  دندیمان  یـشک » هجوج  نیـشام   » مان هب  ًادعب  هک  ار  ینیـشام  هرخالاب 

هعلاطم و اب  ار  دوخ  راک  صقاون  هک  دنداتفا  رکف  نیا  هب  راچان  دیدرگن ! دـئاع  نآ  زا  بولطم  هجیتن  دـمآ  شیامزآ  هنحـص  رد  یتقو  دـندوب 
ماجنا مخت  يور  يرگید  لاـمعا  اـهنآ  تسا  نکمم  اریز  دـنزاس  فرط  رب  مخت  يور  ندـیباوخ  عقوم  رد  اـهغرم  تـالاح  رد  رتشیب  تبقارم 

. تسا هتخاس  میقع  ار  نآ  یشک  هجوج  نیشام  رد  اهنآ  تیاعر  مدع  هک  دنهد 
ینعی دـننکیم ، فرط  نآ  فرط و  نیا  ینیعم  تاعاس  رد  ار  دوخ  ياهمخت  اهغرم  هک  دـش  مولعم  ناوارف  تبقارم  تقد و  زا  سپ  هرخـالاب 
مخت ندنام  تلاح  کی  هب  هک  دـندیمهف  دـنراذگیم ، نیمز  يور  هدوب  الاب  هک  فرط  نآ  الاب و  فرط  هب  هدوب  نیمز  يور  هک  یتمـسق  نآ 

ار لـمع  نیا  تسا ، يریگهجوـج  لـمع  نتفر  نیب  زا  هجیتـن  رد  نآ و  ساـسح  ياهتمـسق  نداـتفا  راـک  زا  هدرز و  هدرک  نیـشن  هت  ثعاـب 
! ددرگیم رشب  دئاع  هار  نیا  زا  یمهم  عفانم  زورما  و  دندش ، لیدبت  هجوج  هب  اهمخت  دنداد و  ماجنا  یشکهجوج  نیشامرد 

!؟ تسین يدادادخ  هزیرغ  ماهلا و  کی  هب  طوبرم  دراد و  یفداصت  هبنج  ًافرص  غرم ، لمع  نیا  تفگ  ناوتیم  زگره  ایآ 
زا یکی  دـهدیم  ماـجنا  يراذـگ  مخت  ماـگنه  بولکیـسکآ   » ماـنب ياهدـنرپ  هـک  تـسا  یلمع  عوـضوم ، نـیا  نـشور  ياـههنومن  زا  رگید 

: دیوگیم ناویح  نیا  هرابرد  دراو »  » مان هب  هسنارف  نادنمشناد 
يور زگره  ینعی  دریمیم  دـش  ماـمت  وا  يراذـگمخت  یتقو  هک  تسا  نیا  وا  صیاـصخ  زا  ماهدرک ، یتاـعلاطم  هدـنرپ  نیا  تـالاح  رد  نم  »

«. دید دنهاوخن  ار  دوخ  ناردام  رهمرپ  يور  هاگچیه  نادازون  نینچمه  دنیبیمن  ار  دوخ  نادازون 
جاتحیام  هقوذآ و  لیصحت  تردق  هک  رپ  لابیب و  دنتسه  ییاهمرک  تروص  هب  مخت ، زا  ندمآ  نوریب  ماگنه  »
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نیمه هب  لاس  کی  ات  دیاب  اذل  دنرادن  دگنجیم  اهنآ  تایح  اب  هک  یثداوح  لباقم  رد  ار  دوخ  زا  عافد  تردق  یتح  هتـشادن و  ار  یناگدـنز 
عقوـم هک  دـنکیم  ساـسحا  رداـم  تهج  نیمه  هب  دـشاب . اـهنآ  راـنک  رد  بترم  اـهنآ  ياذـغ  دـننامب و  یظوـفحم  ناـکم  کـی  رد  تلاـح 
هقوذآ يروآعمج  لوغـشم  سپـس  دـنکیم ، ثادـحا  نآ  رد  یقیمع  خاروس  هدرک و  ادـیپ  یبوـچ  هعطق  تسا  هدیـسر  ارف  وا  يراذـگمخت 

اهنآ زا  یکی  تهج  هب  لاس  کی  هقوذآ  هزادنا  هب  دشابیم  وا  نادازون  هیذـغت  يارب  هدافتـسا  لباق  هک  ییاههفوکـش  اهگرب و  زا  دوشیم و 
نآ يالاب  رب  بوچ  ياهریمخ  زا  یمکحم  ًاتبـسن  فقـس  دراذگیم و  نآ  يور  مخت  کی  سپـس  دزیریم ، خاروس  ياهتنا  رد  هدرک و  هیهت 
قاط يور  رد  نآ  نتخیر  و  رگید ، دازون  کی  يارب  لاسکی  تاجایتحا  نیمأت  زا  سپ  دوشیم و  هقوذآ  يروآعمج  لوغشم  زاب  دنکیم ، انب 
دعب هتخادرپ و  هتخاس و  ار  هقبط  نیدـنچ  بیترت  نیمه  هب  دزاسیم ، نآ  يور  ار  مود  قاط  هدراذـگ و  نآ  يالاب  رد  رگید  مخت  لّوا ، قاطا 

«. دریمیم لمع  مامتا  زا 
ردام زا  ایآ  هتخومآ !؟ هک  زا  ار  تامیلعت  نیا  دـنراد و  ار  یتاجایتحا  نینچ  وا  نادازون  هک  دـنادیم  اجک  زا  فیعـض  هدـنرپ  نیا  دـینک  رکف 
هبترم کی  وا  یناگدـنز  لوط  رد  لمع  نیا  هکنیا  اب  هتفایرد ؟ هبرجت  هب  هکنیا  اـی  دـنیبیمن ، ار  وا  يور  زگره  هک  یلاـح  رد  هتخومآ ؟ دوخ 

دنوادخ تردـق  تسد  هک  تسا  ياهزیرغ  یبیغ و  ماهلا  کی  هب  یکتم  ًافرـص  راکنیا  هک  درک  فارتعا  دـیابن  ایآ  داد ...  دـهاوخن  خر  رتشیب 
! تسا هدادرارق  وا  دوجو  رد  اناد 
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نت زیمآرارسا  روشک  نیا  رد 

عضو هب  يردق  هدراذگ  رانک  ار  نامسآ  نیمز و  تاناویح و  ناهایگ و  ملاع  ياهیتفگـش  زا  تبحـص  میورن و  رود  هار  یلیخ  تسا  بوخ 
ثحب دروم  ار  نآ  تمسق  مادک  منک و  تبحص  بیجع  هاگتـسد  نیا  ياجک  زا  منادیمن  دینک ، رواب  مینکفیب . رظن  نامدوخ  ندب  نامتخاس 

نوـخ شدرگ   » هاگتـسد هب  عـجار  يردـق  تسین  دـب  بوـخ ، تسا ! رتروآ  تریح  رتزیگناتفگـش و  يرگید  زا  کـی  ره  اریز  مـهد ؟ رارق 
: منک تبحص  ناتیارب 

هب و  دهدیم ، ماجنا  ناسنا  تایح  همادا  هار  رد  ار  هفیظو  نیرتمهم  دراد  رایتخا  رد  هک  یـصوصخم  لیاسو  اب  هاگتـسد  نیا  هک  تسا  مّلـسم 
ای نداتفا و  راک  زا  اب  اهگر  زا  کی  ره  لمع  لالتخا  تسا و  هارمه  یمتح  گرم  اب  بلق »  » ینعی هاگتـسد  نیا  زکرم  نداتـسیا  لیلد  نیمه 

. تسا مأوت  دراد  ياج  نآ  رد  هک  يوضع  ندش  دساف 
. دنهد همادا  دوخ  یتایح  تیلاعف  هب  ات  دنکیم  باریس  بورشم و  ار  اهلولس  هیلک  ندب ، مامت  رد  نوخ  مظنم  تکرح 

. نیئوم ياهگر  اهدیرو ، اهنایرش ، بلق ، دوشیم : لیکشت  دنراد ، یصخشم  فیاظو  مادک  ره  هک  هدمع  تمسق  راهچ  زا  هاگتسد  نیا 
هتسب زاب و  هبترم  ات 70  ًابیرقت 60  هقیقد  ره  رد  تسا و  تکرح  لوغـشم  ًامئاد  يرادیب  باوخ و  لاح  رد  راکدوخ » هبملت   » کی دـننام  بلق 

فیثک و نوخ  و  هدیناسر ، ندـب  هطقن  نیرخآ  هب  تسا  ییاذـغ  داوم  هیلک  لماح  هک  ار  راد  نژیـسکا  فاص و  نوخ  لمع  نیا  اب  دوشیم و 
شوغآ اب  لماک  هیفـصت  زا  سپ  و  دتـسرفیم ، اههیر  فرط  هب  هیفـصت  يارب  ار  نآ  هرابود  و  بذج ، دوخ  يوس  هب  ار  يدـیرو  گنر  دوبک 

. دهدیم هار  دوخ  هب  ار  نآ  زاب 
هب ار  نآ  ندش  هتـسب  زاب و  هبترم  اـب 30  بلق  تسا ، رتیل  دودـح 5  رد  طسوتم  روطب  دراد  ناـیرج  هاگتـسد  نیا  هیلک  رد  هک  ینوخ  عومجم 

تروص هقیقد  مین  رد  ًاـبیرقت  ینعی  بلق  نابرـض  هبترم  اب 30  نوخ  شدرگ  لماک  هرود  کی  ینعی  دـنکیم ، جراخ  هتفریذـپ و  دوخ  لـخاد 
! دنوشیم وشتسش  هداد و  اذغ  ندب  ياهلولس  هیلک  هبترم  ود  هقیقد  ره  رد  سپ  دریگیم .

ناـشن هبرجت  یلو  دوشیم  یهتنم  زغم  هب  هک  تسا  باـصعا  زا  هلـسلس  کـی  هب  طوبرم  بلق  یمئاد  تکرح  نیا  هک  دوشیم  لاـیخ  یهاـگ 
تکرح نیا  دـنیوگیم  نادنمـشناد  اذـل  دـهدیم ، همادا  دوخ  تکرح  هب  بلق  یتدـم  ات  زاب  دوش  عطق  باـصعا  زا  هتـشر  نیا  رگا  هک  هداد 

. تسا هتفرگ  رارق  بلق  دوخ  فارطا  رد  هک  دراد  یصوصخم  باصعا  اب  طابترا 
پچ ناتسپ  ریز  هنیـس  هراوید  تشپ  رد  ینعی  مکحم  هعلق  کی  نایم  رد  تسا  یتمیقرپ  ساسح و  رایـسب  وضع  بلق  هک  اجنآ  زا  لاح  ره  رد 

. دنامب ظوفحم  رانکرب و  دهد  خر  ندب  حطس  يارب  تسا  نکمم  هک  یثداوح  هیلک  زا  هک  هدش  هداد  رارق 
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تسا لکش  یطورخم  گنر  زمرق  یتشوگ  هدوت  کی  ینعی  دسریم  رظن  هب  هداس  یلیخ  نآ  يرهاظ  لکش  مینک  هاگن  بلق  هب  جراخ  زا  رگا 
ردـق هب  ًالومعم  و  دـشابیم ، ولج  پچ و  فرط  هب  لیام  یمک  نآ  روحم  و  رتکیراب ، نآ  یناتحت  تمـسق  رتنهپ و  نآ  یناقوف  تمـسق  هک 
زونه ملع  ياههجنپ  هک  تسا  يزیمآرارـسا  ياهتمـسق  ياراد  یتح  و  هدیچیپ ، نآ  ینورد  نامتخاس  یلو  تسین ، رتشیب  هتـسب  تشم  کی 
فرط رد  ددع  ود  تسار و  فرط  رد  ددع  ود  هرفح  راهچ  زا  یبلق  ره  هک  تسا  مولعم  ردق  نیمه  دنک . يرادربهدرپ  نآ  يور  زا  هتـسناوتن 

. دوشیم هدیمان  تسار » بلق   » و پچ » بلق   » ًالومعم هک  هدش  لیکشت  پچ 
فرط ره  زا  هک  تسا  پچ  بلق  ینییاـپ  هرفح  رتگرزب  اـههرفح  نیا  همه  زا  رتگرزب و  نییاـپ  ياـههرفح  رتکـچوک و  ـالاب  ياـههرفح 

دراد تیرومأم  بلق  زا  تمسق  نیا  هک  تسا  نآ  مه  یگرزب  ماکحتـسا و  نیا  تلع  تسا و  هدرک  هطاحا  ار  نآ  فارطا  یمکحم  تالـضع 
. دتسرفب اهنایرش  هیلک  لخاد  هب  دایز  راشف  اب  ار  نوخ 

تهج نیا  زا  تسا ، ینییاپ  ياههرفح  هب  نوخ  نتخیر  اهنآ  راک  دراد و  هار  نییاـپ  ياـههرفح  هب  یـصوصخم  هچیرد  هلیـسوب  ـالاب  اـههرفح 
ياههرفح هب  اهزیلهد  زا  دهاوخیم  نوخ  یتقو  ینعی  دنوشیم  هتـسب  زاب و  فرط  کی  زا  طقف  روبزم  ياههچیرد  دنمانیم ، زیلهد »  » ار اهنآ 

تـسرد ینعی  دنروآیم  لمع  هب  يریگولج  اهزیلهد  هب  نوخ  ددجم  تشگزاب  زا  عضو  نیا  اب  دش  دـنهاوخ  هتـسب  ًادـعب  زاب و  دزیرب  یناتحت 
. دنهدیم ماجنا  ار  یلومعم  ياههبملت  لمع  نامه 

تمـسق هک  انعم  نیا  هب  دهدیم ، ماجنا  مه  فلتخم  لمع  ود  یتح  تسا و  بلق  ود  تقیقح  رد  ناسنا  بلق  دـش  هراشا  اًلبق  هک  يروطنامه 
ضابقنا اب  هتـشاد و  تفایرد  يویر  ياهدیرو  زا  ار  هدـش  هیفـصت  كاپ و  نوخ  تسا  بلق  رادـلیوحت »  » هک پچ ) زیلهد   ) پچ بلق  یناقوف 

. دنکیم یلاخ  دراد ، رارق  یناتحت  تمسق  رد  هک  پچ  نطب   » رد ار  نآ 
لخاد هب  مامت  راشف  اب  ار  نوخ  لیـس  هتـسب و  مکحم  ار  زیلهد  ياههچیرد  ندـش  ضبقنم  اب  تسا  بلق  جرخ  لیکو   » عقاو رد  هک  پچ  نطب 

. دنکیم دراو  اهنایرش 
ییاذغ داوم  ریاس  بآ و  نژیسکا و  اهلولس  رانک  زا  روبع  ماگنه  دوشیم و  میسقت  ندب  هیلک  رد  اهنایرش  کمک  هب  هنالداع  روبزم ، نوخ 

رد یلو  دوشیم ، راپسهر  بلق  ینعی  یلصا  همـشچرس  فرط  هب  هرابود  دریگیم و  ار  کینبرک  دیردینا   » مس ضوع  رد  هداد و  تسد  زا  ار 
. دنکیم تشگزاب  یلصا  نطو  هب  هدرسفا  هریت و  دوبک و  هداد و  تسد  زا  ار  هیلّوا  تیفافش  ترارح و  افص و  نآ  عقوم  نیا 

ییاذـغ و داوم  يدایز  رادـقم  اههدور  دـبک و  زا  روبع  عقوم  رد  ریخ ...  تسا ! شهد  شـشخب و  اهنت  نوخ  راک  هک  درک  روصت  دـیابن  هّتبلا 
. دشخبیم اهلولس  هب  هدروآ  رد  دوخ  رایتخا  رد  ياهداس  تروص  هب  ار  هدعم  جنرتسد  درادیم و  تفایرد  اهنآ  زا  يدنق 

دریذـپیم و دوخ  نورد  هب  هداد ، ماجنا  اهلولـس  یگدـنز  تایح و  هار  رد  هک  یتامدـخ  ساپ  هب  ار  مومـسم  نوخ  نیا  تسار » بلق  زیلهد  »
. دزیریم ورف  تسار  نطب   » نورد هب  یصوصخم  هچیرد  زا  سپس 

. دهدیم تکرح  تسا  نوخ  هاگشیالاپ  هناخ و  هیفصت   » هک اههیر  فرط  هب  راشف  اب  ار  نآ  زین  تسار  نطب 
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میقتـسم طابترا  اوه  اب  هدش و  نهپ  تسا  دایز  رایـسب  نآ  حطـس  هک  هیر  يوت  رد  وت  ياههکبـش  رد  فیثک  نوخ  نیا  هک  درذگیمن  يزیچ 

سپ نآ  لـباقم  رد  ار  کـینبرک  دـیردینا  مس  هتفرگ و  ار  نژیـسکا  ینعی  دریگیم ، ماـجنا  اوه  نآ و  نیب  يروـف  تـالدابم  دـنکیم و  ادـیپ 
. دریگیم رس  زا  ار  یگدنز  تایح و  هلیسو  نیا  هب  دهدیم و 

هرادا ار  نوخ  شدرگ  راک  دـنناوتیمن  ییاهنت  هب  اهنطب  رگم  دراد  ياهدـیاف  هچ  بلق  رد  اهزیلهد  دوجو  دـننک  لاؤس  یناسک  تسا  نکمم 
دوجو اب  یلو  دـشیم ، فقوتم  نوخ  نداتـسرف  نوریب  عقوم  رد  بلق ، تفایرد  لـمع  دـندوبن  اـهزیلهد  رگا  تسا ، نشور  شباوج  دـننک ... 

. دنام دنهاوخ  رارقرب  مظنم  مئاد و  روط  هب  راک  ود  ره  اهزیلهد 
ینعی دراد ، زین  ندب  تاجایتحا  عضو  هب  یلماک  هجوت  تسا  شـشوک  تیلاعف و  لوغـشم  ًامئاد  هکنیا  نیع  رد  بلق  هک  تساجنیا  هجوت  لباق 

ار دوخ  لمع  تعرـس  تالـضع ) تکرح  شزرو و  عقوم  دننام   ) دنراد اذـغ  بآ و  هب  يرتشیب  يدـنمزاین  ندـب  ياهلولـس  هک  یعقاوم  رد 
هدهع زا  یعاسم . کیرشت  نیا  اب  دنهدیم ، ماجنا  رتعیرـس  ار  هیفـصت  لمع  هدرک و  يراکمه  نآ  اب  زین  اههیر  عقوم  نیا  رد  دنکیم  رتدایز 

، لمع رب  میمصت  ضحم  هب  دوشیم  عورـش  تدش  اب  ءادتبا  زا  یندب  لامعا  هک  تاقوا  یـضعب  یتح  دنیآیم  رب  اهلولـس  تاجایتحا  باوج 
! دنیبیم هیهت  اًلبق  ار  مزال  يژرنا  هدرک و  تیلاعف  هب  عورش  بلق 

يور دوـشیم و  رارکت  هبترم  زا 20  شیب  هقیقد  ره  رد  نیاربانب  دریگیم ، ماجنا  هیناث  هس  زا  رتمک  رد  بلق  هاگتـسد  راـهچ  لاـمعا  عومجم 
هبترم رازه  دـصناپ  نویلیم و  تشه  رب  غلاب  لاس  ره  رد  رازه و  زا 28  شیب  زور  هنابـش  ره  رد  هرخالاب  راب و  لاس 1200  ره  رد  باسح  نیا 

!! ددرگیم رارکت 
شیب زور  هنابش  ره  رد  نیاربانب  دنکیم و  روبع  بلق  زا  نوخ  رتیل  رادقم 10  هقیقد  کی  ره  رد  میتفگ  ًاقباس  هک  يروطنامه  رگید  فرط  زا 

! درذگیم نآ  زا  نوخ  رتیل  نویلیم  زا 5  زواجتم  لاس  رد  رتیل و  رازه  زا 14 
ندش هتـسب  زاب و  هبترم  اهنویلیم  زا  سپ  هک  دشاب  هدش  هتخاس  ماود  اب  مکحم و  قیقد و  دیاب  هزادنا  هچ  تشوگ  تشم  کی  نیا  دینک  رکف 
هتـشر ود  بلق  لـمع  لرتـنک  يارب  دوشن ، ادـیپ  نآ  راـک  ناـمتخاس و  عضو  رد  یللخ  نیرتکـچوک  نآ ، زا  نوـخ  رتـیل  اـهنویلیم  روـبع  و 

: دنوشیم بلق  دراو  یبصع  هلسلس  زکرم  زا  باصعا 
تقیقح رد  بلق و  راک  ندرک  دـنت  نآ  لمع  ددرگیم و  یهتنم  زغم  گنر  يرتسکاخ  تمـسق  هب  نآ  ياههلابند  هک  کیتاپمـس   » هتـشر - 1

! دراد ار  لیبموتا  زاگ  مکح 
رد زمرت »  » ریظن ینعی  بلق  لمع  ندرک  دـنک  نآ  راـک  و  دوریم ، ورف  عاـخنلا  لـصب  رد  نآ  ياـههشیر  هک  تسا  کیتاپمـساراپ   » هتـشر - 2

. دیآیم نوریب  لداعتم  تروص  هب  بلق  لمع  یبصع  هتشر  ود  نیا  لباقتم  ریثأت  هلیسو  هب  دشابیم و  لیبموتا 
: دوشیم هدید  نآ  رد  فلتخم  ياههلول  هتشر  ود  دنفاکشب  گرم  زا  سپ  ار  یناویح  ای  ناسنا  دسج  رگا  اهگر ...  قورع و  اما 

تـساوه روبع  لحم  اهنآ  دندرکیم  نامگ  ناینیـشیپ  تلع  نیمه  هب  یلاخ و  ًالومعم  دایز و  نآ  عاجترا  تیلباق  هک  یگنردرز  ياههلول  - 1
مرگ  نوخ  هک  دوشیم  هدید  دنفاکشب  هدرک و  ادیپ  هدنز  ندب  رد  ار  اههلول  نامه  رگا  یلو 
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اههلول نیا  راک  دوشیم  کیدزن  بلق  فرط  هب  هک  تسا  ياهطقن  نآ  زا  نآ  شهج  هّتبلا  دوشیم و  جراخ  نآ  زا  دایز  راشف  اب  یگنر  خرس 
لاقتنا ناگدرم  داسجا  رد  نآ  ندنام  یلاخ  تلع  و  تسا ، ندب  طاقن  مامت  هب  نآ  ندیناسر  بلق و  زا  نوخ  ندرک  رود  دراد  مان  نایرش   » هک

. تساهدیرو هب  اهنآ  نوخ  نتفای 
لمع زرط  تاکرح و  هک  یغدص »  » نایرـش و  ضبن ) ینعی   ) اهتسد چم  نایرـش  زج  هب  دنراد  اج  ندـب  قامعا  رد  مهم  ياهنایرـش  ًالومعم 

. دنروآیم تسد  هب  ار  بلق  عضو  یگنوگچ  راک و  بیترت  اهنآ  يور  زا  ابطا  تسا و  سکعنم  اهنآ  رد  بلق 
، دوشیم ندب  حطس  هجوتم  هک  تسا  یتارطخ  زا  اهنآ  ندنام  ظوفحم  ندب  قامعا  رد  اهنایرـش  ندوب  دیاوف  زا  یکی  هک  تسا  نشور  هّتبلا 

. تسا یلکشم  راک  زین  نآ  يزیرنوخ  زا  يریگولج  مهم و  رایسب  دوشیم  هجوتم  ندب  هب  نایرش  ندش  هراپ  زا  هک  يرطخ  هکنیا  هچ 
: تسا هدیاف  ود  ياراد  عوضوم  نیا  دراد و  عاجترا  تیلباق  کیتسال  دننام  اهنایرش  هراوید 

جوم نداد  تکرح  يارب  بلق  دوب  عاجترا  لباق  ریغ  تخـس و  اهنایرـش  هراوید  رگا  اریز  تسا  بلق  لمع  نتخاس  ناـسآ  ندرک و  مک  لّوا 
بلق راشف  لباقم  رد  اهنایرـش  هراوید  عاجترا ، تیلباق  تلاح  نیا  اب  یلو  دشیم  یتخـس  راشف  اب  هجاوم  ندب  مامت  هب  نآ  ندـیناسر  نوخ و 

. دنکیم تحار  ار  بلق  هتفریذپ و  دوخ  نورد  هب  یناسآ  هب  ار  نوخ  هدش و  زاب  ًاروف 
هدرک هریخذ  دوخ  رد  ار  بلق  فرط  زا  دراو  راشف  زا  يدایز  تمـسق  اهنایرـش ، هراوید  اریز  ندب  رد  تسا  نوخ  نایرج  نتخاس  مظنم  مود 

. دیامنیم ادیپ  نایرج  ندب  مامت  رد  یمظنم  عضو  اب  نوخ  هجیتن  رد  دنکیم ، ادیپ  لاقتنا  رگید  نایرش  هب  ینایرش  زا  جیردت  هب  و 
ندـب تسوپ  يور  زا  ار  اهدـیرو  نیا  زا  يرایـسب  دـنمانیم ، دـیرو  ار  اهنآ  دراد و  نایرج  نآ  رد  گـنر  دوبک  نوخ  هک  تساییاـهگر  - 2

. دوشیم جراخ  نآ  زا  راشف  نودب  یگنر  هریت  نوخ  دوش  هراپ  اهنآ  زا  یکی  ًانایحا  رگا  درک و  هدهاشم  ناوتیم 
مـسق ود  رگیدکی  رواجم  ياهنایرـش  اهدیرو و  دـنکیم ، تکرح  نآ  يالاب  رد  مه  يدـیرو  درذـگیم  نایرـش  هک  ياهطقن  ره  زا  ًالومعم 

زا تالدابم  دوش  هتسب  یلصا  يارجم  ییاهدمآشیپ  رث  رد ا  رگا  هک  تسا  نیا  یعرف  تاطابترا  هدیاف  یعرف ، یلصا و  دنراد ، مه  اب  طابترا 
! دش دهاوخن  لتخم  نوخ  شدرگ  هاگتسد  دریگیم و  تروص  هیعرف  قرط 

هب هفیظو  ماجنا  زا  سپ  ار  ینایرش  ياهنوخ  هک  دراد  دوجو  کیراب  یلیخ  ياهگر  زا  يدایز  رایـسب  دادعت  اهدیرو  اهنایرـش و  نایم  رد 
. دنکیم تیاده  اهدیرو  لخاد 

مه رود  ار  نآ  ددع  رگا 300  هک  تسا  کیراب  ياهزادنا  هب  اهنآ  زا  یضعب  یلو  دنراد  مان  نییوم » ياهگر   » هچرگا اهگر  زا  هتـسد  نیا 
لاـح نیع  رد  یلو   (1) دید ناوتیمن  حلـسم ، ریغ  مشچ  اب  زگره  ار  نآ  زا  هتـشر  کی  هّتبلا  دوب و  دـهاوخن  وم  کی  هزادـنا  هب  هزات  دـنچیپب 

اهنآ مخ  چیپ و  زا  نوخ  يدایز  رادقم  هظحل  ره  رد  هک  هدش  هتخاس  يروط 

دنک کیراب  هدیشک و  ار  دوخ  دیاب  یکچوک  نآ  اب  نوخ  لوبلگ  کی  هک  تسا  ياهزادنا  هب  اهگر  نیا  زا  یـضعب  یکیراب  دنیوگیم  - 1
! دیامن روبع  نآيارجم  زا  دناوتب  ات 
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هک تسا  نوخ » شدرگ   » هاگتـسد هرابرد  زورما  رـشب  صقان  تاعالطا  زا  یتمـسق  اهنیا  ددرگیم ، اهدـیرو  لخاد  یناـسآ  هب  هدرک و  روبع 

 ... تسا هدش  وا  بیصن  یناوارف  تایبرجت  تادهاشم و  زا  سپ 
ًاساسا نآ  نامتخاس  یلو  دشاب  هتـشاد  ناوارف  تقد  رکف و  هب  جایتحا  هاگتـسد ، نیا  رارـسا  زا  یتمـسق  مهف  هک  درک  رواب  ناوتیم  زگره  ایآ 

نیا هب  ار  نآ  هشقن ، فده و  هنوگره  دقاف  يربج  ریـس  کی  قباطم  رک  روک و  تعیبط  و  دشابن ؟ روعـش  لقع و  هشیدنا و  رکف و  هب  دنمزاین 
!؟ دشاب هدروآ  نوریب  روآ  تریح  عضو 

!« لمع ات  ملع  زا  »

اب ار  دـنیآیم ) دـیدپ  رّکفتم  ریغ  للع  لماوع و  رثا  رد  هک  ییاهنآ  ینعی   ) یفداصت روما  قرف  ًاقباس  دیـشاب  هتـشاد  رطاـخ  هب  تسرد  رگا  ... 
اب اهنت  ار  هدام  ناهج  زیگناتریح  نامتخاس  عضو  هک  دـش  تباـث  نآ  ياـکتا  هب  مدرک و  ناـیب  تسا  یلبق  هشقن  رکف و  هدـییاز  هک  یثداوح 

دـیدرت و هنوگچـیه  لباق  تسا  راکـشآ  تادوجوم  هیلک  نیبج  زا  هک  روعـش  هدارا و  رّکفت و  راثآ  اریز  درک ، ریـسفت  ناوتیمن  يداـم  لـلع 
. دشابیمن راکنا 

زا یکی  رد  يدام !»  » نایاقآ نیا  زا  رفن  کی  اـب  دـینک  ضرف  منک : ضرع  دوخ  ياعدـم  يارب  يرگید  دـهاش  هک  مهاوخیم  هزاـجا  مه  زاـب 
هب يدالوف  هغیت  کی  اهكاخ ، هوبنا  ریز  رد  زور  کـی  میتسه ، یناتـساب  راـثآ  يوجتـسج  يراـفح و  لوغـشم  دیـشمج » تخت   » ياـههبارخ
زا سپ  ًاـقافتا  دوش و  هدـید  یخیم  مهرب  مهرد و  طوـطخ  هب  هیبـش  یـصوصخم  تمـالع  نآ  يور  هک  مینکیم  ادـیپ  یفیرظ  رجنخ  لـکش 

ناتـساب ناریا  نیطالـس  زا  یکی  مان  اـب  یخیم  طـخ  قباـطم  تاـمالع  نیا  هک  دوشیم  مولعم  یـسانشطخ ، نیـصصختم  هب  هعجارم  قیقحت و 
. دنکیم قیبطت 

هب دناهتـشاد و  یگدـنز  نیمزرـس  نیا  رد  هک  تسام  ناکاین  راثآ  زا  یکی  رجنخ  نیا  هک  مینکیم  فارتعا  گنردیب  يدام ، ياقآ  نیا  ام و 
. دشابیم قباطم  تسا ، هدش  شقن  نآ  يور  یخیم  طخ  هب  وا  مان  هک  یهاشداپ  نآ  تنطلس  خیرات  هب  نآ  نامتخاس  خیرات  يوق  لامتحا 
رجنخ نآ  ندرک  ادیپ  رد  ام ، تامحز  دیدرت  نودب  و  میهدیم ، ياج  ملاع  ياههزوم  زا  یکی  رد  یناتساب  رثا  کی  ناونع  هب  ار  نآ  هرخالاب 

. تفرگ دهاوخ  رارق  ریدقت  دروم  یناتساب  راثآ  هب  نادنمهقالع  فرط  زا  سیفن 
فارطا ياههوک  رد  هک  نهآ  نداـعم  زا  یکی  هب  طوبرم  رجنخ  نیا  اـجک  زا  تسیچ ؟ اـهفرح  نیا  دـیوگب  دوش و  ادـیپ  رفن  کـی  رگا  لاـح 

! دراد یفداصت  هبنج  نتشاد  رجنخ  تروص  نیا  و  دشابن ؟ دراد  رارق  دیشمج  تخت 
يازجا زا  یضعب  اب  اوه  نژیـسکا  بیکرت  نیمز و  تبوطر  ریثأت  رثا  رد  دینکیم  نامگ  یخیم  طخ  ار  نآ  امـش  هک  ییاهیگتفرورف  اجک  زا 

شیب یقافتا  لـبق  لاـس  رازه  نیطالـس  زا  یکی  ماـن  اـب  مه  نآ  قیبطت  هدـش ! روطنیا  ًاـفداصت  تسا  یخیم  طـخ  تروصب  رگا  و  دـشابن ؟ نآ 
! تسین

 ... زگره دنیـشنب ... !؟ مارآ  يدام  ياقآ  نیا  تسا  نکمم  ایآ  یلو  میهد  جرخ  هب  يدرـسنوخ  اهفرح  نیا  لـباقم  رد  اـم  دـینک  ضرف  زاـب 
نایاقآ ام و  لمع  زرط  تسا  نیا  درک ، دهاوخن  يراددوخ  روبزم  صخش  هب  تبـسن  رخـسمت  ازهتـسا و  زا  دشاب  درـسنوخ  هزادنا  ره  هب  ًاعطق 

! روعش رکف و  کچوک  رهظم  کی  لباقم  رد  اهتسیلایرتام 
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رک و روک و  تعیبط  روهت ، یکابیب و  لامک  اب  دـینیبیم  دوشیم  عورـش  راک  شومارف  نایاقآ  نیا  ام و  ناـیم  یفـسلف  ثحب  هک  نیمه  یلو 

! تسا هار  گنسرف  نارازه  نآ  هدیقع  لمع و  نیب  ینعی  دننادیم  یتسه  ناهج  میظع  ياهخرچ  هدننادرگ  ار  فده  روعش و  دقاف  للع 
هک یمـشچ  نیمه  مشچ »  » دـننام وا  کچوک  ءزج  کی  نامتخاس  هکلب  ناسنا  کی  نامتخاس  اـی  تسا  رتقیقد  رجنخ  کـی  ناـمتخاس  اـیآ 

لولعم ار  نیا  تسناد و  رکف  هشقن و  دولوم  ار  رجنخ  نآ  ناوتیم  روطچ  تسام ، يدام  یگدنز  رازبا  نیرتمهم  مینکیم و  راک  نآ  اب  ًامئاد 
!؟ رک روک و  فداصت 

! مینک تبحص  ندب  کچوک  ءزج  نیا  روآتریح  نامتخاس  فارطا  رد  مه  یمک  تسین  دب  دمآ  نایم  هب  مشچ  زا  تبحص  هک  لاح 
***

! ییانیب هاگتسد  نیا 

هب نآ  نامتخاس  یتسار  هک  دننکیم  نامگ  یضعب  تهج  نیمه  هب  دیاش  دننکیم ، هیبشت  یساکع  ياهنیبرود  هب  ار  ییانیب  هاگتـسد  یهاگ 
نآ هسیاقم  تسا و  مشچ  صقان  کچوک و  رایسب  هنومن  کی  یساکع  هاگتسد  هک  دوشیم  مولعم  تقد  یمک  اب  یلو  تسا  یگداس  نامه 

! تسین حیحص  نانچ  رگیدکی  اب  ود 
تسا ياهرک  تسا  ناسنا  هکردم  هوق  هب  ایـشا  گنر  لکـش و  ندیناسر  ینارون و  تاشاعترا  يروآعمج  نآ  راک  هک  ییانیب  وضع  ای  مشچ  »

رارق هقدح   » مان هب  لکـش  یطورخم  مکحم  هچقودنـص  رد  هرک  نیا  دـشابیم  نوگانوگ  ددـعتم و  تاقبط  ياراد  هک  رتم ، یتناس  ود  رطق  هب 
هب فارطا  زا  هچقودنـص  نیا  دوشیم ، دراو  نآ  زا  مشچ  هدـنهد  اذـغ  ياهگر  ییانیب و  باصعا  هک  تسا  یخاروس  نآ  ياـهتنا  هک  دراد 

کلپ  » ماـنب مکحم  هدرپ  ود  هلیـسو  هب  ولج  فرط  زا  دوشیم و  دودـحم  هعمد   » ناوختـسا هاگجـیگ و  تروـص و  یناـشیپ و  ياهناوختـسا 
. ددرگیم تظفاحم 

رد دنناشوپیم و  ار  مشچ  هحفص  ندش ، اهر  اب  هدرک و  عمج  ار  اهکلپ  دوخ  ضابقنا  اب  هک  دراد  رارق  یتالـضع  هغیت  ود  اهکلپ  نایم  رد 
. دوشیم هتسب  دوخ  يدوخ  هب  رطخ  هجوت  باوخ و  عقوم 

ار اهکلپ  هدـنرب  ـالاب  تالـضع  یگتـسخ  هکنیا  یکی  دراد : هدـیاف  ود  لـمع  نیا  دروخیم ، مه  هب  اـهکلپ  هاـگهاگ  زین  يرادـیب  ماـگنه 
رد دـنکیم ، شوارت  دراد  رارق  یناقوف  تمـسق  رد  هک  کشا »  » ياههدـغ زا  هک  ار  مشچ  صوصخم  عیاـم  هک  نیا  رگید  دـنکیم ، فرطرب 

. درادیم هاگن  بوطرم  هزات و  ًامئاد  ار  مشچ  حطس  هدرک و  نهپ  مشچ  حطس  مامت 
فرط هـب  مـشچ  حطـس  نتخاـس  بوـطرم  زا  سپ  تـسا و  یگـشیمه  یمئاد و  مـک ، رادـقم  هـب  کـشا  ياههدـغ  فرط  زا  کـشا  ناـیرج 

، دراد رارق  يزیر  خاروس  اهنآ  يالاب  هک  دوشیم  هدـید  کـچوک  یگدـمآرب  ود  مشچ  یلخاد  هیواز  رد  دوشیم ، ریزارـس  نآ  ياـههشوگ 
ياضف رد  هدرک  روبع  زین  اجنآ  زا  دـنناسریم و  کشا  ياههسیک  هب  ییارجم  هلیـسوب  ار  مشچ !» بآ  لضاف   » هک دنتـسه  اـهخاروس  نیمه 

ریغ تالاح  رد  طقف  دنزیریم ، ینیب  یناتحت 
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. دنکیم ادیپ  نایرج  اههنوگ  يور  رب  هدش و  جراخ  مشچ  زا  یتارطق  تروص  هب  اهکشا  تسا  دایز  کشا  حشرت  هک  يداع 

ياهرون تدـش  زا  و  دـنکیم ، يریگولج  رابغ  درگ و  ندـش  لخاد  زا  هک  دراد  رارق  هژم   » مان هب  مظنم  ياهوم  فیدر  کی  اـهکلپ  هبل  رد 
ار اهکلپ  هبل  یـصوصخم ، ینغور  هدام  حـشرت  اب  هک  دراد  دوجو  یبرچ  دـّلوم  ياههدـغ  فیدر  کـی  نآ  رـس  تشپ  رد  دـهاکیم ، يوق 

. درادیم هاگن  برچ  ًامئاد 
: دراد یصخشم  تباث و  هفیظو  مان و  مادک  ره  هک  تسا  یفلتخم  تاقبط  ياراد  مشچ » هرک  »

نآ هفیظو  هدرک و  هطاـحا  ار  مشچ  هرک  فرط  ره  زا  هک  رتـمیلیم  کـی  یتـفلک  هب  تـسا  یگنر  دیفـس  تخـس  هتـسوپ  نآ  و  هیبلـص » - » 1
. دهدیم لیکشت  دراد ، مان  هینرق   » ار مشچ  یئرم  تمسق  رتشیب و  نآ  بُّدحت  ولج  تمسق  رد  تسا ، مشچ  هرک  مامت  تظفاحم 

هیمیـشم  » ار نآ  تهج  نیمه  هب  تسین  ناد  هچب  هدرپ  هـب  تهابـشیب  تساـهگر و  قورع و  زا  وـلمم  هـک  تـسا  یتـشوگ  كزاـن  هـقبط  - 2
. دنمانیم

ماجنا دراد  رایتخا  رد  هک  یناوارف  ياهگر  قورع و  اب  ار  گرزب  هفیظو  نیا  و  تسا ، نآ  ترارح  لیدعت  و  مشچ ، ياذغ  نیمأت  نآ  هفیظو 
. دهدیم

. دیآیم نوریب  زین  زبس  ای  یبآ  گنر  هب  یهاگ  هک  دهدیم  لیکشت  ار  مشچ  یهایس  هداد  لکش  رییغت  هدرپ  نیا  ولج  تمسق 
زاب و ینارون و  تاشاعترا  يروآعمج  نآ  لمع  دوشیم و  هدیمان  هیبنع   » دراد روگنا  هناد  یناقوف  تمسق  هب  هک  یتهابش  رثا  رد  تمـسق  نیا 

. تسا کمدرم  ندرک  هتسب 
تلع نیمه  هب  هتفرگ و  رارق  مشچ  هناخ » کـیرات   » نآ تشپ  رد  دراد و  رارق  هیبنع »  » طـسو رد  هک  تسا  یخاروس  ناـمه  مشچ  کـمدرم  »

و رتگنت ، دشاب  رتدایز  رون  هزادنا  ره  دوشیم ، دایز  مک و  یناسآ  هب  رون  رییغت  لباقم  رد  خاروس ، نیا  هناهد  تعسو  دسریم ، رظن  هب  هایس 
. دنکیم مشچ  هناخ  کیرات  دراو  یتباث  نازیم  هب  ار  رون  جاوما  هجیتنرد  ددرگیم ، رتعیسو  دشاب  مک  رون  هاگ  ره  سکع  هب 

وـضع نیرتـمهم  هک  ار  مشچ  هدرپ  بقع ، تمـسق  رد  هقبط  نیا  دوشیم ، هدـیمان  ماـن  نیا  هب  هرجنپ  هب  نآ  تهابـش  رثا  رد  هک  هیبکـش » - » 3
. دهدیم لیکشت  تسا  ییانیب  هاگتسد 

هطقن یکی  دراد  دوجو  صخشم  تمـسق  ود  نآ  رد  دوشیم و  طوبرم  زغم  هب  هرـصاب  باصعا  هلیـسو  هب  هک  تسا  یبصع  هدرپ  کی  هیکبش 
لماع هک  درز » هکل   » مان هب  تسا  یلکـش  یـضیب  گـنردرز  هطقن  رگید  تساـهگر و  ییاـنیب و  بصع  زکرم  هک  یپاـپ   » ماـنب یگنر  دـیفس 

نیرتکچوک دنکیم و  ادـیپ  لاقتنا  زغم  هب  اجنآ  زا  سپـس  هدـش ، سکعنم  نآ  يور  ادـتبا  ایـشا  ریوصت  دـشابیم ، ییانیب  ندـید و  یقیقح 
؟ تسا مأوت  يروک  اب  نآ ، رد  یللخ 

فافـش و هیاـم  زا  هک  رتم  یلیم  راـهچ  اـت  هس  ضرع  هب  تسا  ياهطوحم  هیبـنع ) هینرق و  نیب  اـم  ینعی   ) مشچ مود  لّوا و  هقبط  ناـیم  رد  - 4
ياههعـشا تاـعیام  رد  رون  راـسکنا   » نوناـق قبط  هک  تسا  نیا  نآ  هفیظو  دـنمانیم و  هیلـالز   » ار نآ  تهج  نیمه  هب  هدـش و  وـلمم  یلـالز 

هیکبش  يور  رب  نتخاس  سکعنم  يارب  هداد و  تسکش  ار  ینارون 
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127 ص :
! دنکیم هدامآ 

ار نآ  هک  دراد  رارق  رتم  یلیم  راهچ  هس  یتفلک  هب  یلومعم  ياهنیب  هرذ  هب  هیبش  یفافـش  دـماج  مسج  هیبنع ) ینعی   ) مود هدرپ  تشپ  رد  - 5
ار نآ  فرط  ره  زا  هک  یتالضع  هلیـسوب  تسا و  عاجترا  لباق  مرن و  نآ  فارطا  مکحم و  يزکرم  تمـسق  رد  هیدیلج  دنیوگیم ، هیدیلج  »

ياهریوصت ینعی  تسا ، یـساکع  ياهنیبرود  رد  یـسدع  لمع  نامه  مشچ  رد  هیدیلج »  » لمع دـهد ، لکـش  رییغت  دـناوتیم  تسا  هتفرگ 
. دزاسیم سکعنم  دش ، هراشا  نآ  هب  ًاقباس  هک  درز  هکل  يور  نیفرطلا  بدحم  ياهیسدع  رد  رون  ساکعنا   » نوناق قباطم  ار  فلتخم 

تسا هدش  رپ  هتخادگ  هشیش  هب  هیبش  فافش  ینیتالژ  هیام  کی  زا  نآ  ياضف  مامت  و  دراد ، رارق  مشچ  هناخ  کیرات  هیدیلج »  » بقع رد  - 6
قیبطت رون و  راـسکنا  زین  عیاـم  نیا  راـک  دـنکیم ، تظفاـحم  فرط  ره  زا  ار  نآ  یفافـش  هتـسوپ  دـنمانیم و  هیجاـجز   » ار عیاـم  نیا  اذـل  و 

. تسا درز  هکل  هیکبش و  يور  رب  ماسجا  ياهریوصت 
ولج و فرط و  نآ  فرط و  نیا  زا  ار  اهنیبرود  و  هدیشک ، تمحز  یتدم  يرادرب  سکع  يارب  ًالومعم  اهساکع  هک  تساجنیا  هجوت  لباق 

هلیـسو هب  دناوتیم  یناسآ  هب  ناسنا  یلو  دنرادرب ، سکع  کی  هدرک و  سکعنم  ملیف  يور  تسرد  ار  اهریوصت  دـنناوتب  ات  دـنربیم ، بقع 
. دهد لیوحت  زغم  هب  هدرک و  هیهت  گرزب  کچوک و  و  بقع ، ولجو و  کیدزن ، رود و  زا  سکع  اهدص  هقیقد  کی  رد  دوخ ، مشچ » »

: تسا زیچ  ود  مشچ  هلیسو  هب  اهریوصت  هیهت  یناسآ  لمع و  تعرس  نیا  تلع 
فرط هب  نآ ، رازبا  لیاسو و  مامت  اب  ار  مشچ  هرک  هک  تسا  یتالـضع  راون  شـش  زا  ترابع  نآ  هک  تسا  مشچ  كرحم  تالـضع  تسخن 

هب جاتحم  هکنیا  نودـب  دـنکیم ، ورهبور  دراد ، رارق  فرط  ره  رد  هک  یماسجا  اب  و  دـنادرگیم ، جراخ  لخاد و  تسار ، پچ ، نییاپ ، الاب ،
. دشاب هدوب  ندب  مامت  ای  رس و  تکرح 

یـسدع عضو  دوخ  ضابقنا  طاسبنا و  اـب  و  دـنراد ، رارق  مشچ  یـسدع  فارطا  رد  هک  دنتـسه  یتالـضع  اـهنآ  تسا ، قیبطت  تالـضع  مود 
ماجنا ار  فلتخم  یـسدع  اهدـص  راـک  یـسدع  کـی  هجیتن  رد  دـننکیم  داـیز  مک و  ار  نآ  بدـحت  اـنحنا و  رادـقم  هداد و  رییغت  ار  مشچ 

، تسین ساسحا  لباق  ناسنا  يارب  هک  دریگیم  ماجنا  تعرـس  هب  ياهزادنا  هب  لمع  نیا  دیامنیم ، قیبطت  کیدزن  رود و  طاقن  اب  دـهدیم و 
ندید يارب  هجیتن  رد  هدش و  مک  مشچ  یسدع  بدحت  تردق  روبزم ، تالضع  ندش  تخس  بلصت و  رثا  رد  رگید ، للع  ای  يریپ و  ماگنه 

زا دـیاب  نآ  بیع  عـفر  يارب  هـک  دریگیم  دوـخ  هـب  ار  ینیبرود »  » تلاـح مـشچ  عـقوم  نـیا  رد  دوـشیمن ، نازیم  تـسرد  کـیدزن  يایـشا 
. درک هدافتسا  نیبهرذ )  ) بدحم ياهکنیع 

، دوشیم رتدایز  يداع  رادـقم  زا  یـسدع  بدـحت  روبزم  تالـضع  فعـض  هطـساو  هب  اـهناوج  ًاـصوصخم  دارفا  زا  یـضعب  رد  سکع ، هب 
عفر يارب  ًالومعم  هک  دنکیم  دیلوت  ار  ینیبکیدزن »  » ینعی پویم   » ضرم دریگیمن و  رارق  هیکبش  يور  تسدرود ، يایـشا  روصت  هجیتنرد 

. دنربیم راکب  ار  واک » ود   » ینعی نیفرطلا » رعقم   » ياهکنیع نآ ، رثا 
هب هشیمه  ایـشا  ریوصت  دـیاب  ًاتدـعاق  هک  تسا  نیا  هتخاس  هجوتم  دوخ  هب  ار  نادنمـشناد  راـکفا  تساـه  تدـم  هک  يروآتفگـش  عوضوم 

بدحم  ياهیسدع  صاوخ  زا  نیا  اریز  دریگ  رارق  هیکبش  يور  سوکعم  تروص 
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ریاس نینچمه  نییاپ و  رد  ار  نآ  فک  الاب و  رد  ار  قاطا  فقس  اًلثم  مینیبیم  عقاو  قباطم  میقتـسم و  ار  زیچ  همه  ام  هکنیا  اب  تسا ، نیفرطلا 

. مینکیم هدهاشم  تسه  هک  روطنامه  ار  ایشا 
تاریوصت ندرک  میقتسم  نآ  رثا  هک  دراد  رارق  مشچ  رد  يرگید  هاگتسد  ًاعقاو  ای  دنکیم ، حالـصا  ار  مشچ  لاکـشا  نیا  هک  تسا  زغم  ایآ 

!؟ تسا ناهنپ  یفخم و  ام  رظن  زا  نآ  دوجو  هک  تساهنآ  كاردا  عقوم  رد 
روطنیا ار  ایـشا  ندـید  میقتـسم  تلع  یـضعب  هرخالاب  یلو  دـندرکیم  زجع  راهظا  لاؤس  نیا  لباقم  رد  يژولویزیف »  » ياملع دوب  اهتدـم 
میقتـسم رثا  ًاعومجم  زغم ، رد  تداع  نیا  ریثأت  مشچ و  اب  ساوح  ریاس  یگنهآ  مه  ندید و  سوکعم  هب  ندرک  تداع  : » هک دندرک  حیرـشت 

«! دنروآیم راب  هب  ار  ندید 
ار ایـشا  هک  یـصوصخم  ياهکنیع  یتدـم  ناسنا  رگا  هک  درک  تباث  هبرجت  هلیـسو  هب  ناتـسلگنا  يژولویزیف »  » ياملع زا  یکی  هک  يروطب 
زا دعب  دید و  دـهاوخ  میقتـسم  ار  ایـشا  نآ ، اب  ساوح  ریاس  تقفاوم  و  مشچ ، ندرک  تداع  رثا  رد  دـنزب  مشچ  هب  دـنهدیم  ناشن  سوکعم 

! ... ددرگیم زاب  يداع  لاح  هب  دایتعا  رثا  رد  مک  مک  یلو  دید  دهاوخ  سوکعم  ار  ایشا  یتدم  ات  درادرب  ار  کنیع  هکنآ 
راگدرورپ هب  ار  ینادجو  اب  درف  ره  دش  رکذ  اًلبق  هک  ياهمدقم  نتفرگ  رظن  رد  اب  نآ  هعلاطم  هک  ییانیب  هاگتسد  رارسا  زا  يرصتخم  دوب  نیا 

یعیبط مولع  تفرـشیپ  اب  هک  دـینک  قیدـصت  بوخ  مدرک  ضرع  ًاـقباس  هک  ار  یبلطم  منکیم  روصت  نونکا  دزاـسیم ، انـشآ  اًـلماک  ناـهج 
. ددرگیم رتمکحم  زورهب  زور  یسانشادخ  دیحوت و  ساسا 
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! تعیبط ياهيراکفالخ 

شدرگ هب  دنوامد ، هنماد  زیگناناجیه  یعیبط و  رظانم  رانک  رد  دوخ ، يومع  يابیز  لزنم  فارطا  رد  زور  ره  دومحم  تشذـگ و  اهزور  ... 
هدـش يروط  وا  هیحور  دادیم ، حرـش  شیومع  يارب  دـیحوت  هلأسم  نوماریپ  رد  ًاصوصخم  ینوگانوگ  ثحابم  فرط  ره  زا  تخادرپیم و 

رصحنم ار  وا  لامک  نایرج ، نیا  زا  لبق  هک  يو  يومع  دشیم ، هتـسخ  لسک و  دمآیمن ، نایم  رد  اهثحب  هنوگنیا  زور  کی  رگا  هک  دوب 
ار وا  و  تشادن ، دح  هک  دوب  هدش  وا  بوذجم  هتفیرف و  نانچ  بلاطم  نیا  ندینش  زا  تسنادیم  یگدنسیون  هفیظو  ماجنا  يراکتـسرد و  هب 

. درکیم يرتشیب  شرافس  دومحم  زا  ییاریذپ  هرابرد  ناراکتمدخ  هب  زور  ره  تشادیم و  تسود  دوخ  نادنزرف  دننام 
هدازردارب نانخـس  لایخ  اب  یتدم  ات  تفریم  تحارتسا  رتسب  هب  هک  یماگنه  اهبش  هک  دوب  هدرک  رثا  وا  حور  رد  ياهزادنا  هب  نانخـس  نیا 

تـسیرگنیم فرط  ره  رد  داتفایم و  ادـخ  داـیب  درکیم  رظن  زیچ  رهب  تساوخیم ، رب  باوخ  زا  رتدوز  نآ  قشع  هب  اهحبـص  دوب و  شوخ 
. دیدیم ار  وا  تمظع  راثآ 

حور کـی  هـکلب  هدرک  تیوـقت  ار  وا  یتسرپادـخ  هـیحور  اـهنت  هـن  تارّکفت  نـیا  دـیدیم  درکیم  وجتــسج  دوـخ  بـلق  قاـمعا  رد  یتـقو 
وا لد  رد  يدام ، ياهلاجنج  راج و  زا  رفنت  یتسود و  عون  یبلطتلادع و  زا  دنمورین  ساسحا  کی  اب  مأوت  زیچ  همه  هب  تبـسن  ینیبشوخ 

تهج ره  زا  ار  وا  حور  یلک  روط  هب  تسا ، هتخورفارب  وا  بلق  نوناک  رد  ار  ینادواج  تایح  يدبا و  تداعس  هب  دیما  غارچ  هدروآ و  راب  هب 
. تسا هدز  رانک  وا  فرط  زا  ار  يدیمون  سأی و  جاوما  هتخاس و  رتاناوت  رتعیسو و 

هب انب  و  دـیآیم ، قالیی  هب  يو ، رادـید  تاقالم و  يارب  هثداح ، ناـیرج  زا  عـالطا  زا  سپ  دومحم  یمیدـق  یمیمـص  تسود  ناـمه  رداـن » »
يرفن هس  هب  شیومع  دومحم و  يرفن  ود  سنا  سلجم  بیترت  نیا  هب  دنک و  فقوت  اجنآ  رد  يزور  دنچ  دوشیم  رـضاح  دومحم  شهاوخ 

ًابلاغ درک و  رتشیب  ار  اهنآ  ياهثحب  عونت  نانخـس و  هنماد  دوب ، هدرک  لیـصحت  عـالطا و  اـب  ناوج  کـی  رداـن »  » نوچ و  دوشیم ، لیدـبت 
هنوگنیا هک  دومحم  يومع  دوب  ضارتعا  تروص  هب  زین  یهاگ  هک  درکیم  زاب  دوخ  يارب  دومحم  ياهفرح  ناـیم  رد  یبلاـج  ياـهزتنارپ 
ياههدـنخ وا و  يدرـسنوخ  یلو  درکیم  شاخرپ  ردان »  » هب دـشیم و  ینابـصع  یهاگهاگ  تشاد  یگزات  وا  يارب  داقتنا  ثحب و  سلاـجم 

: دنتفگیم وا  هب  ررکم  دومنیم ، تکاس  ار  وا  يدوز  هب  دومحم 
هک تشذـگیمن  يزیچ  یلو  دـشیم ، عناق  مه  اقآ  جاح  تسا ، بلطم  مهف  تقیقح و  كرد  ام  روظنم  میرادـن ، اوعد  مه  اب  اـم  اـقآ : جاـح 

. درکیم هلمح  ردان »  » هب دشیم و  ینابصع  هدرک  شومارف  هرابود 
تالجم زا  یکی  رد  اهنآ  هب  عجار  هک  ياهزات  تایفشک  دوب و  ییایرد  ریز  تاناویح  ناهج  ياهیتفگـش  نایب  مرگ  دومحم  یتقو  زور  کی 

ات هّتبلا  تفگ : هدیود  وا  ياهفرح  نایم  رد  ردان »  » دادیم حرش  دوب  هدید  هسنارف » »
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! ... تسین دیاهدرک  نامگ  امش  هک  مه  روط  نآ  یلو  مقفاوم  امش  اب  اهتمسق  نیا  رد  ياهزادنا 

! دییامرفب رتحضاو  مدیمهفن  عطاق -) يدج و  نحل  اب   ) دومحم
. دنراد اهنآ  يارب  ییاهباوج  دننیشنیمن و  تکاس  ردق  نآ  لیالد  نیا  لباقم  رد  مه  اهيدام  هک  تسا  نیا  مروظنم  ردان -

... !؟ اًلثم مارآ :-) درسنوخ و   ) دومحم
: دوب هتشون  مدید ، هدش  همجرت  یسراف  هب  یگزات  هک  اهنآ  ياهباتک  زا  یکی  رد  اًلثم  ردان -

اهنآ دندوب و  هدرک  شوخ  دشیم ، هدهاشم  یتسه  ناهج  رد  هک  یتباث  نیناوق  صوصخم و  مظن  هب  ار  دوخ  لد  دوب  اهتدم  اهنیـسیزفاتم  »
اـهیمظنیب و و  دــننیبب ، ود  ره  ار  رنه  بـیع و  دــندوب  هتــسناوتن  اـی  هتــساوخن  یلو  دنتــسنادیم ، ملاـع  أدــبم  تردــق  مـلع و  لــیلد  ار 

مه رد  ار  اهیـشیدناژک  نیا  دوپ  رات و  تبثم  مولع  کمک  هب  دـینک ) تقد   ) يداـم نیرّکفتم  یلو  دـنرگنب ، زین  ار  تعیبط  ياـهيراکفالخ 
تعیبط رد  اهيراکفالخ  زا  ییاههنومن  تسین و  دـننکیم  دومن  او  یهلا  هفـسالف  هک  روط  نآ  تعیبط  ياهراک  هک  دـندرک  تباـث  هتخیر و 

. دنکیم دییأت  هدام  ناهج  نامتخاس  رد  ار  فده » دصق و   » دوجو مدع  و  روعش » رکف و   » تلاخد مدع  هک  دوشیم  هدید 
یفیعـض هکرحم  تالـضع  لاح  نیع  رد  درادن ، شوگ  هلال  نداد  تکرح  هب  یجایتحا  چیه  ًارهاظ  ناسنا  هکنیا  اب  دینک ) تقد  مه  زاب   ) اًلثم

نآ هلیـسوب  ار  دوـخ  ياـهشوگ  دـنناوتیم  تسراـمم  نیرمت و  هلیـسو  هب  دارفا ، زا  یـضعب  هک  يروـط  هب  تسا ، طوـبرم  وا  ياـهشوگ  هب 
زا یـضعب  دوشیم ، هدید  اهنآ  ياههنیـس  يور  کچوک  ناتـسپ  ود  یلو  دنرادن  ناتـسپ  هب  یجایتحا  ًاساسا  اهدرم  هک  نیا  ای  دـنهد  تکرح 

نانآ یگدنز  عضو  رد  ًاعطق  هک  دنتـسه  ییانیبان  ياهمشچ  ياراد  دننکیم  یگدنز  کیرات  ياهراغ  رد  هک  ییاهنآ  ینیمزریز و  تاناویح 
. درادن يریثأت 

! تسا یهلا  هفسالف  هدیقع  نالطب  رب  ینشور  لیالد  اهنیا 
! ماهدید ررکم  هک  ار  اهنیا  تسا ؟ نیمه  شاهمه  يدرسنوخ -) مسبت و  اب   ) دومحم

!؟ دیاهدید طقف  ای  دیاهتفرگ  رظن  رد  نآ  يارب  مه  یباوج  ینعی  ردان -
 ... شاب ضحم  يدام  مه  وت  اًلصا  لاس ...  داتفه  نکم  لوبق  یهاوخیمن  وت  ناج  اقآ  ینابصع ) نحل  اب  - ) اقآ جاح 

! ... بجع رتمک -! ناملسم  کی  رتدایز و  يدام  کی 
یهلا هفـسالف  رب  اهيدام  هک  تسا  یتالاکـشا  اهنیا  تسا ، یملع  ياهثحب  اـهنیا  مدرک  ضرع  دـیوشیم ... !؟ ینابـصع  ارچ  دومحم :- ... 

زا یـضعب  ندب  رد  دنیوگیم  هک  ماهدید  اهنآ  ياهباتک  رد  اهراب  مه  نم  تسا ، تاضارتعا  نیا  خـساپ  ندرک  ادـیپ  ردان  روظنم  دـناهتفرگ 
سپ تسا  راک  رد  ياهدارا  دـصق و  رگا  دریگیمن  رارق  اـهنآ  هدافتـسا  دروم  هجو  چـیه  هب  هک  دوشیم  هدـید  ياهدـئاز  ياـضعا  تاـناویح 

؟ دییامرفیم هزاجا  منکب ...  امش  زا  یلاؤس  مهاوخیم  تفگ : هدرک  ردان  فرط  هب  ور  هاگنآ  دراد ... !؟ ییانعم  هچ  اضعا  لیبق  نیا  دوجو 
 ... دییامرفب نم ... ؟ زا  ردان -» »

نیریش و ناتساد  دنچ  زغم و  رپ  بلاطم  هتشر  کی  نآ  رد  هک  دنهدب  امش  تسدب  یکچوک  هچباتک  رگا  دومحم -
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رگیدکی هب  اهنآ  طابترا  هک  هلمج  ود  یکی  اناوخ و  ریغ  زومرم  هملک  دنچ  نآ  رانک  هشوگ و  رد  ًانمض  دشاب و  هدوب  رادبآ  رعـش  هعطق  کی 

هتفرگ و تسدب  ار  ملق  ًاحیرفت  هتشادن و  داوس  اًلصا  باتک  نآ  هدنسیون  هک  دینکیم  رواب  ایآ  دوش  هدید  تسین  نشور  تسرد  امش  رظن  رد 
یـسک رگا  ایآ  تسا ؟ هدش  ادیپ  رعـش  هعطق  دـنمدوس و  بلاطم  ناتـساد و  دـنچ  نآ  ًافداصت  هدروآرد و  شدرگ  هب  ذـغاک  تاحفـص  يور 

؟ دوب دهاوخ  قیدصت  لباق  وا  نخس  دهد  رارق  دوخ  كردم  ار  مهبم  زومرم و  هملک  دنچ  نآ  دنک و  ییاعدا  نینچ 
زا ام  هک  دراد  رب  رد  یبلاطم  ًاعطق  مه  هملک  دـنچ  نآ  تسا و  يدنمـشناد  صخـش  رثا  هچباتک  نآ  تفگ  ناوتیم  هکلب  زگره ... ! رداـن -» »

؟ دراد هدنب  لاؤس  هب  یطابترا  هچ  نیا  یلو  میروآیمن  رد  رس  نآ 
! دیداد ار  دوخ  باوج  ناتدوخ  مسبت -) اب   ) دومحم

... !؟ روطچ هدنب ... !! بجعت ) اب   ) ردان
قـیمع و بلاـطم  اهدـص  هناـمیکح و  زغمرپ و  هتکن  نارازه  یتـسه  گرزب  باـتک  هکنیا  اـب  تـسا  نـیا  مروـظنم  امـش ...  يرآ  دوـمحم ،» »

تاناویح ات  اهبرکیم )  ) یلولس کت  تاناویح  زا  و  متا ، مظنم  هاگتسد  ات  هتفرگ  ینامـسآ  تارک  مظنم  شدرگ  زا  دراد ، رب  رد  روآتریح 
نامتخاس رد  هک  ياهنارهام  ياـهتقد  ینیمزریز و  نداـعم  اـههویم ، اـهلگ ، تاـتابن ، زیگناتریح  ناـمتخاس  نینچمه  ییاـیرد ، رکیپلوغ 

 ... هتفر راکب  ناسنا  یحور  یمسج و 
ار تقلخ  ناـهج  تاـیئزج  زا  ياهراـپ  هدـئاف  ًاـنایحا  رگا  هک  تسین  هناـهلبا  دوـجو !» راوـید  رد و  رب  بجع  شقن  هـمه  نـیا   » دوـجو اـب  اـیآ 

!؟ میرامشب فداصت  لولعم  ار  ناهج  مامت  هدرک ، رظنفرص  هدارا ، فده و  راثآ  همه  نآ  زا  میدیمهفن 
ار شوگ  دوخ  قیقد  هداعلا  قوف  نامتخاس  شوگ  هک  هکرحم  تالـضع  هدـئاف  ندرکن  كرد  اب  هک  دـهدیم  هزاجا  اـم  هب  اـم ، نادـجو  اـیآ 

شدرگ هاگتـسد  بلق و  نامتخاس  میدادن  صیخـشت  ار  درم  ياهناتـسپ  دوجو  هجیتن  رگا  ای  و  مینادب !؟ فدـه  نودـب  فداصت و  زا  یـشان 
!؟ مینک ضرف  رک  روک و  قافتا  دولوم  ار  نوخ 
 ... یلو میدیمهف  ار  ناتروظنم  مسبت -) اب  « ) ردان »

. مراد يرگید  لاؤس  دیراذگب  درادن  یلو  نادنخ -) رورسم و   ) دومحم
. دییامرفب بوخ ، تفگ : هدرک  عمج  ار  شدوخ  ردان 

(. یعمج هتسد  هدنخ  ! ) دنادیم ادخ  تفگ  اقآ  جاح  دینادیم -!؟ ار  اپورا  تضهن  أدبم  تسرد  ایآ  دومحم -
 ... شیپ لاس  دص  راهچ  دصیس  ًابیرقت  ردان -» »

اب هدـش  عقاو  یعیبـط  مولع  تاـعارتخا و  عیانـص و  رد  رتـمک ، اـی  لاـس  دـصراهچ  نیا  یط  رد  هک  یتـالوحت  دـینکیم  قیدـصت  دومحم -» »
!؟ دنکیم يربارب  تیرشب  رمع  مامت  رد  اهنآ  تالوحت 

! رتدایز هکلب  ردان -
یتح دنوشیم ، توهبم  ًاعطق  هزات  عاضوا  نیا  ندـید  زا  دـنرادرب  كاخ  زا  رـس  زورما  لبق ، لاس  دصیـس  ياههدرم  رگا  هکیروطب  دومحم -

، امیپاوه عارتخا  هب  ار  تیرـشب  تشادیم و  راهظا  ینیبشیپ  کی  تروص  هب  ار  زورما  یملع  تایقرت  عیانـص و  نیا  هتـشذگ  رد  یـسک  رگا 
، نویزیولت ویدار ، هاگتسد  میسیب ، فارگلت ، ییایردریز ،
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راتفگ کی  زا  شیب  دندیدنخیم و  وا  ياههتفگ  هب  مدرم  بلاغ  دادیم  دـیون  لوقعلاریحم  تاعارتخا  ریاس  یتعنـص و  گرزب  ياههناخراک 
تروص هب  هناکدوک  ياهراتفگ  هتفـشآ و  ياهباوخ  نامه  زورما  یلو  دـندوبن  لئاق  یـشزرا  نآ  يارب  هتفـشآ ، باوخ  کی  اـی  هناـکدوک 

. دوریم رامش  هب  يداع  رما  کی  همه  يارب  هدش و  رگ  هولج  یعقاو 
رد زورما  تالوهجم  زا  يرایسب  دنک و  تفرشیپ  تبسن  نیمه  هب  يرـشب  ياهشناد  مولع و  دعب  لاس  هک 300  درک  ینیبشیپ  ناوتیمن  ایآ 

رامـش هب  لئاسم  نیرتحـضاو  ءزج  زورما  هتـشذگ ، تـالوهجم  زا  يرایـسب  هک  روطناـمه  دریگ ، رارق  زور  نآ  بلاـطم  نیرتنشور  فیدر 
؟ تسین نکمم  ایآ  میوگیم  دش  دهاوخ  نینچ  ًامتح  هک  مرادن  يرارصا  نم  دیآیم ... !؟

ام رایتخا  تحت  رد  تسبرد  روطب  قیاقح  مولع و  رگم  میراذگب !؟ راکنا  تشگنا  میدیمهفن  هک  زیچ  ره  يور  میناوتیم  هنوگچ  لاح  نیا  اب 
(. تنسحا تنسحا  اقآ  جاح  ( !؟ تسین یمهس  نآ  زا  ار  ناگدنیآ  هدش و  هدراذگ 

هـشیمه هکلب  دـنکیمن ، یفن  ار  يزیچ  زگره  یملع ؛ تبثم  نیناوق  موـلع و  منک : ضرع  رتحـضاو  دوـشن  هابتـشا  هکنیا  يارب  زاـب  دوـمحم -
ریز و ار  یملع  نیناوق  مولع و  مامت  رگا  ینعی  درادـن ، يرگید  راک  توکـس  زج  هیقب  ربارب  رد  دـشابیم و  قیاقح  زا  یتمـسق  تابثا  لّفکتم 

. درادن ياهدئاف  اهدرم  ناتسپ  ای  ناسنا  شوگ  تالضع  دنک  تابثا  هک  دینک  ادیپ  ینوناق  دیناوتیمن  دینک  ربز 
« تعیبط ياطخ   » ناونع هب  ار  یئزج  تاعوضوم  هنوگنیا  ناوتیم  ایآ  نیاربانب  دراد ! رایـسب  قرف  ندوبن   » اب ندـشن  تباث   » منکیم رارکت  زاـب 

(1). درک راکنا  دراد ، نشور  رهظم  اهدرایلیم  هکلب  رازه  نارازه  هک  یتسه  دوجو  ملاع  رد  ار  فده  دصق و  و  درمش ،

حورـشم روط  هب  ار  اهيدام  تاداریا  هک  ناهج » راگدـیرفآ  باتک « هب  اـهيدام  تاداریا  ریاـس  داریا و  نیا  هراـبرد  رتشیب  حیـضوت  يارب  - 1
. دوش هعجارم  هتفگ ، خساپ 
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!؟ دیوگیم هچ  نیوراد 

هجوت اهيدام  ًاـصوصخم  تسا ، رتشیب  قباـس  داریا  زا  نآ  ّتیمها  هک  دـمآ  مرطاـخ  هب  يرگید  داریا  تسا  لهـس  اـهنیا  بوخ  رداـن -» ... »
زا یضعب  هدیقع  ناینب  یتح  هتخادنا و  هار  اهادص  رس و  هدرک و  اپرب  ياهماگنه  یهلا  هفسالف  نایم  رد  تساهتدم  دنراد و  نآ  هب  یـصاخ 

! تسا هتخاس  لزلزتم  ار  ناتسرپادخ 
!؟ تسین روط  نیا  دییوگیم ، ار  مسینیوراد »  » لیصفت لوط و  نیا  اب  منکیم  نامگ  دومحم -

دـهاوش و همه  نآ  نیوراد ، هیرظن  لوبق  اب  اریز  يرآ ...  تفگ : دوب ، كانمـشخ  دومحم  يدرـسنوخ  ییانتعایب و  زا  هک  یلاـح  رد  رداـن » »
رگید نآ ؛ دوجو  اب  تفر و  دهاوخ  نیب  زا  دوخ  يدوخ  هب  دیروآیم  تاتابن  نارادناج و  ملاع  زا  دنوادخ ، تردـق  ملع و  يارب  هک  یلیالد 

! دنامیمن یقاب  ناجیب  تعیبط  زا  دیحوت  لیالد  ریاس  هب  ینانیمطا 
دناهدرک تسرد  یـضعب  هک  ار  ییاههزاورد  تساـم و  نیا  دراد ؟ یـسانشادخ  دـیحوت و  هلأـسم  هب  یطاـبترا  هچ  نیوراد  هیرظن  دومحم -» »

! رانک دیراذگب 
تـساوخیم ملد  مه  یلیخ  مدینـشیم  مسینیوراد  نیوراد و  زا  ياهمزمز  رانک  هشوگ و  زا  دوب  اهتدم  دشن ...  دب  اهآ ...  دومحم - يومع 

رد رـس  مه  نم  اـت  دـننزب  رتنشور  ار  ناـشیاهفرح  ناـیاقآ  منکیم  شهاوخ  بوخ  تسیچ ؟ وا  یباـسح  فرح  و  تسیک ؟ درم  نیا  منیبب 
. مروایب

نینچ مدوب  لیام  مه  رایـسب  ماهدرک ، هعلاطم  نآ  فارطا  رد  اهتدـم  اریز  دـنکیم ، درد  عوضوم  نیا  يارب  مرـس  مه  نم  ًاقافتا  دومحم -» »
. دیایب شیپ  یلاؤس 

. دینک یفرعم  ار  نیوراد  دوخ  لّوا  تسا  بوخ  سپ  نیا ... ؟ زا  رتهب  هچ  اقآ - جاح 
کچوک رهش  رد  ( 1809  ) لاـس رد  تسا  يدـالیم  مهدزون  نرق  فورعم  ناـنادیعیبط  زا  یکی  نیوراد  زلراـچ   ... » بوخ رایـسب  دومحم -

 ... ار دوخ  تالیصحت  دمآ و  ایندب  ناتسلگنا   » ياهرهش زا  يربزورش  »
. تساـهنآ رـس  ریز  تسه  یبارخ »  » ره هک  اهیـسیلگنا  نیا  رب  تنعل  يا  دروخیم ! بآ  اـجک  زا  بلطم  دـش  مولعم  بوـخ ... ! اـقآ - جاـح 

ردان دومحم و  ! ) تساهیـسیلگنا کیرحت  هب  مه  نآ  دوش  ناشگنج  ناشخاروس  رد  شوم  ات  ود  رگا  مییوگیم  اهیناریا  ام  تسین  دوخیب 
هتفر شدرگ  وا  هارمه  اقفر  زا  ياهدـع  اب  زور  کی  ار ، يروباشین  نسح  دـمحم  جاح  دـنک  تمحر  ادـخ  دـنهدیم ) شوگ  دایز  بجعت  اـب 

هک یتخرد  هخاش  هب  هراشا  زرمایبادخ  نآ  ناهگان  دمآ  نایم  رد  اهیسیلگنا  تسایس  زا  تبحـص  نامیاهفرح  نمـض  لومعم  قباطم  میدوب ،
هجوتم فارطا  زا  ام  ياهشوگ  اهمشچ و  تساهیسیلگنا ! تسایس  زا  مه  نیا  اهامش  همه  ناج  هب  تفگ : هدرک  دوب ، هدش  جک  ام  ولج  رد 

 ... دوش مولعم  ات  مروآیم  لیلد  ناتیارب  الاح  تفگ  ینکیم !؟ یخوش  میتفگ  دش  وا  ناهد 
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امـش زا  رتهب  دـشاب  هچ  ره  ماهدرک ، هراـپ  امـش  زا  رتشیب  نهریپ  اـت  دـنچ  ماهتفرگ و  رمع  ادـخ  زا  لاـس  داـتفه  نم  دـیتسه  ناوج  زونه  اـمش 

یعیبـط تخرد  هخاـش  نیا  ندـش  جـک  دـینک  هاـگن  بوخ  امـش  تفگ  دراد ) ياهتکن  دـبال  تسا ، روـط  نیمه  هّتبلا  میتـفگ  همه   ) ممهفیم
؟ دندمآ راب  تیبرتیب  اههچب  ارچ  دیسرپب  رگا  الاح  هدمآرد ! تروص  نیا  هب  دناهتخیوآ و  نآ  هب  تیبرتیب  ياههچب  ًامتح  تسین ،

؟ تسا بارخ  نامگنهرف  فراعم و  عضو  میوگیم :
نیا زا  رتـهب  ًاـساسا  تـسا و  يرامعتـسا  نآ  ياـههمانرب  یلک  روـطب  تـیبرت و  مـیلعت و  لوـصا  هـکنیا  يارب  تـسا ؟ بارخ  ناـمگنهرف  ارچ 

هظحالم کیدزن  زا  اجنآ  تخبدـب  مدرم  اـب  ار  اهیـسیلگنا  راـتفر  عضو  متـشاد  ياهناـختراجت  یئبمب »  » رد یتدـم  نم  دـشاب ، دـنهاوخیمن 
!؟ میوگیم هچ  دیمهفیم  تسا ! هشقن  يارجا  زرط  رد  توافت  تسا  یکی  هشقن  اج  همه  امش  همه  ناج  هب  مدرک ،

!؟ دوب یتسرد  فرح  هچ  میمهفیم  مک  مک  الاح  میدرکن  لوبق  ار  هدید  ایند  درمریپ  نآ  فرح  تقو  نآ  ام 
يادـص هعفد  کـی  دـشن ، دـنرادهاگن  ار  ناـشدوخ  دنتـساوخ  هچ  ره  هدرک  دومحم  هب  یهاـگن  مه  وا  رداـن ، هب  یهاـگن  مشچ  ریز  دومحم 

ناوج مه  امـش  هلب ...  دیتسه ... ! ناوج  ام  تقو  نآ  لثم  مه ، نایاقآ  امـش  تفگ : هدش  ینابـصع  اقآ  جاح  دش ، دـنلب  ود  ره  هدـنخ  کیلش 
! ... دیتسه

لامع کمک  هب  دـناهدرک و  هنخر  اًلماک  ام  تکلمم  رد  يرامعتـسا  ياهتلود  ریاس  اـهسیلگنا و  هک  میراد  لوبق  اـم  اـقآ  جاـح  دومحم -
، دـشاب هچ  ره  نیوراد  هیرظن  دـینکیم ، لایخ  امـش  هک  یظیلغ  يروش و  نیا  هب  هن  اما  دـننکیم ، هلخادـم  ام  یگدـنز  نوئـش  هیلک  رد  دوخ 

کی نیوراد  هکنیا  وگ  درادن  اهیسیلگنا  تسایـس  هب  مه  نآ  تسایـس ، هب  طابترا  و  تسا ، یملع  رّکفت  کی  طلغ ، ای  تسرد  دب ، ای  بوخ 
رظن زا  فرح  لصا  الاح  داد ، دهاوخ  ار  هجیتن  نآ  ًارهق  دوش  تسرد  اهنآ  رگا  هک  تسا  یتامدـقم  هب  یّکتم  هیرظن  نیا  تسا  یـسیلگنارفن 

. تسا يرگید  بلطم  دشاب  كوکشم  لقاال  ای  تسردان و  یملع 
اهیـسیلگنا تسایـس  زا  ار  ناراب  ندیراب  داب و  شزو  یتح  هک  هدش  ادیپ  اهیناریا  ام  زا  يرایـسب  رد  هک  یبیجع  هیحور  نیا  نم ، هدـیقع  هب 

حالـصا شبنج   » ره نآ  هلیـسو  هب  هتفای و  راشتنا  اهنآ  لاـمع  کـمک  هب  هک  دـشاب ؛ اهیـسیلگنا  تسایـس  زا  شدوخ  تسین  دـیعب  مینادیم ،
همه و  درادن ، دامتعا  یسک  هب  یسک  ياهقبط  چیه  رد  ام  هعماج  رد  زورما  هک  رتهب  نیا  زا  یتسایس  هچ  دنزاسیم ! راد  هکل  زین  ار  ياهنابلط »

تردق هجیتن  رد  دمدیم و  دارفا  رد  ار  تاحالـصا  زا  يدیمون  سأی و  حور  دامتعا ، مدع  ینیبدب و  سح  نیا  تسا  یهیدب  دـننیبدب  همه  هب 
 ... تشاد دهاوخن  مه  يداصتقا  یسایس و  لالقتسا  زگره  درادن  رّکفت  هدارا و  هک  یتلم  دنکیم ، بلس  همه  زا  ار  رّکفت  هدارا و 

هتـشر دراو  راـک  زاـغآ  رد  دوب  بیبـط  شردـپ  نوـچ  دـش و  دـّلوتم  ناتـسلگنا  رد  نیوراد »  » مدرک ضرع  میدـمآ ... ؟ اـجک  میدوـب  اـجک 
هقالع یکدوک  نامز  نامه  زا  هکلب  تشادـن ، راک  ود  نیا  هب  ياهقالع  قشع و  اما  دـش  دراو  اهشیـشک  فص  رد  نآ  زا  دـعب  و  یکـشزپ » »

« لگیب  » یتنطلس یتشک  اب  یعیبط » مولع   » تالیـصحت لیمکت  زا  سپ  هرخالاب  تشاد ، فلتخم  تاناویح  تارـشح و  يروآ  عمج  هب  یطرفم 
یتاعلاطم اهنآ  تاناویح  فارطا  رد  و  هدرک ، ندید  ایند  طاقن  زا  يدایز  ياهتمسق  زا  درک و  عورش  ار  دوخ  هلاس ) جنپ   ) ینالوط ترفاسم 

. دروآ لمع  هب 
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135 ص :
یگلاس رد 73  ینعی  ( 1882  ) لاس رد  تخاس و  رـشتنم  دوب  هداد  حرـش  نآ  رد  ار  دوخ  دـیاقع  هک  ار  عاونا  لصا   » باتک یگلاس  هاجنپ  رد 

تفرگ رارق  وگتفگ  ثحب و  دروم  یعیبط  مولع  نادنمشناد  نایم  رد  وا  گرم  زا  سپ  تایح و  نامز  رد  باتک  نیا  تاجردنم  تشذگ ، رد 
. درک ادیپ  ینیفلاخم  نیقفاوم و  تمسق  ره  رد  و 

لیمکت حالصا و  وا  نارادفرط  هلیـسو  هب  هبترم  نیدنچ  تسا ، نارادناج  لوحت  عوضوم  رد  نیوراد  تارظن  هعومجم  نامه  هک  مسینیوراد  »
مه دـنیآرب ، نیفلاخم  ياهداقتنا  اهداریا و  باوج  هدـهع  زا  دنتـسناوتن  همه  نیا  اـب  یلو  هدـش ، هدراذـگ  نآ  رب  يرگید  ياـهمان  دـیدرگ و 

دودرم لطاب و  ارآ  قافتا  هب  زورما  نآ  ياهتمـسق  زا  یـضعب  دنراد و  تفلاخم  وا  هیرظن  لوصا  اب  هک  دنتـسه  يرایـسب  نادنمـشناد  زورما 
. تسا هدرکن  ادیپ  یعیبط  مولع  ياملع  نیب  هماع  ّتیلوبقم  زگره  وا  هیرظن  دنهدیم  راشتنا  یضعب  هچنآ  فالخرب  و  تسا ،

. مراذگب امش  رایتخا  رد  هراب  نیا  رد  ار  همزال  تاحیضوت  سپس  منک ، نایب  وا  هیرظن  لوصا  زا  يرصتخم  حرش  اًلبق  تسین  دب 
: درک نایب  روط  نیا  ناوتیم  هصالخ  هداس و  روطب  ار  نیوراد  هیضرف » »

همه هکلب  هدوبن ، لکـش  نیا  هب  زاغآ  رد  دننکیم  روصت  مسیـسکیف ) « ) عاونا توبث   » نارادـفرط هچنآ  فالخرب  ناهایگ  نارادـناج و  عاونا  »
نوگانوگ عاونا  هداد و  لکـش  رییغت  دوشیم  هراشا  اًلیذ  هک  یلوصا  تحت  رد  هک  دـننکیم  تشگزاب  هداـس ، لـصا  دـنچ  اـی  کـی  هب  اـهنآ 

. تسا هدروآ  دوجو  هب  ار  ینونک 
، تسا ییاذـغ  ياهيدـنمزاین  لیـصحت  زرط  یگدـنز و  طیحم  عضو  عباـت  هراومه  هدـنز  تادوجوم  ياـضعا  ینعی  طـیحم : اـب  شزاـس  - 1

قباس ياضعا  لکـش  رییغت  ای  هزات و  ياضعا  هب  جایتحا  هدـنز  دوجوم  نآ ، رثا  رد  هک  دـهد  خر  اهنآ  یناگدـنز  عضو  رد  یتارییغت  هچناـنچ 
. دش دهاوخ  نیمأت  یجیردت  لکش  رییغت  هلیسو  هب  يدنمزاین  نیا  دنک  ادیپ 

یلماوع رثا  رد  يرتوبک  رگا  اًلثم  ددرگیم  فذح  ًاجیردت  دشاب ، فرصمیب  دئاز و  دیدج  طیحم  رد  قباس  ياضعا  زا  یضعب  رگا  نینچمه 
نورد رد  یگدـنز  هب  يزور  رگا  و  دروآیم ، نوریب  انـش  هدرپ  یباـغرم  دـننام  وا  ياـهاپ  مک  مک  دوش  بآ  يور  رد  یناگدـنز  هب  روـبجم 

. دوریم نیب  زا  هتفر و  لیلحت  ًاجیردت  وا  ياهمشچ  دنک  ادیپ  جایتحا  کیرات  ياهراغ 
. دروآیم دوجوب  ار  یعون  یلک و  تارییغت  اهنآ  مکارت  دوشیم و  لقتنم  رگید  لسن  هب  یلسن  زا  زیچان ، مک و  تارییغت  تثارو : - 2

یفاک اهنآ  يارب  نیمز  يور  ییاذـغ  داوم  دـنکیم و  ادـیپ  يدودـحمان  شیازفا  لسن ، ریثکت  رثا  رد  هدـنز  تادوجوم  نوچ  اـقب : عزاـنت  - 3
. دوشیم ریگرد  اهنآ  نیب  یگدنز  تایح و  همادا  يارب  يدیدش  شکمشک  عزانت و  اذل  تسین 

رازبا اب  و  رتانـشآ ، طیحم  طیارـش  اب  رتدـنمورین و  هک  تسا  ياهقبط  نآ  بیـصن  يزوریپ  حـتف و  یتایح  هزرابم  نیا  رد  یعیبط : باـختنا  - 4
حتاف هقبط  هب  ار  دوخ  ياج  و  هدش ، ضرقنم  دوبان و  ماجنارـس  بولغم و  ًاجیردت  فیعـض  هقبط  بیترت  نیا  هب  دنـشاب ، هدوب  رتزهجم  تایح 

هب  تثارو ، نوناق  قبط  زین  حتاف  هقبط  صیاصخ  دهدیم ،
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136 ص :
 ...«. دریگیم تروص  عاونا  لوحت  ًاجیردت  دوشیم و  لقتنم  دعب  ياهلسن 

: مزاس ناشنرطاخ  ار  عوضوم  دنچ  هک  هدیسر  نآ  عقوم  میدش  انشآ  نیوراد  هیضرف   » لوصا هب  ياهزادنا  ات  هک  نونکا 

درادن یسانشادخ  اب  يدروخرب  نیرتمک  مسینیوراد 

هیرظن عاونا » لصا   » باتک هلیسو  هب  نیوراد  هک  یماگنه  مینادب  دیاب  میروآ  نایم  هب  ینخس  هیـضرف »  » نیا یعقاو  شزرا  زا  هکنآ  زا  لبق  - 1
يارب ياهزات  رگنـس  حالـس و  هکنیا  نامگ  هب  یحطـس ، لاـح  نیع  رد  و  بصعتم ، ياـهيدام  زا  ياهدـع  تخاـس  رـشتنم  ملاـع  رد  ار  دوخ 

: دنتفگ هتخادنا و  هار  عوضوم  نیا  رس  رب  ییوهایه  دناهدروآ ، تسدب  يرگیدام »  » راکفا تیبثت  یتسرپادخ و  هدیقع  اب  هزرابم 
هتخاس ینیعم  فده  روظنم و  يارب  ملاع  دـنوادخ  تردـق  تسد  اب  دـیدرکیم  لایخ  هک  ناهایگ !!! تاناویح و  ملاع  لکـشم  لح  مه  نیا  »

قبط زین  یگدنز  تایح و  ملاع  دوب و  هناسفا  همه  نآ  دش  مولعم  نونکا  دنتشادنپیم !! وا  تردق  ملع و  رهاظم  زا  یکی  ار  مادک  ره  و  هدش ،
یماهبا چـیه  رگید  هدرک و  فشک  اًلماک  ار  نوناق  نیا  لوصا  نیوراد  هدـمآرد و  تروص  نیا  هب  لماکت » نوناق   » ینعی یعیبط  سومان  کی 

!« ... تسا هدنامن  یقاب  نآ  رد 
يامعم لح  یتح  و  دوب ، یهلا  تسرپادخ و  ًامسر  تسا  تسد  رد  هک  یتاعالطا  قبط  نیوراد  دوخ  ینعی  هیضرف  نیا  هدنروآدیدپ  هکنیا  اب 
هلیـسو ار  نآ  دـندوب  پاپ » زا  رتکیلوتاک   » فورعم لوق  هب  هک  وا  ناوریپ  یلو  تسنادیم ! نکمم  ریغ  رـشب  يارب  لـماک  روطب  ار  شنیرفآ 

. دنداد رارق  ینید  دض  تاغیلبت 
یعالطایب اب  رگید  فرط  زا  اـهنآ و  هناتـسم  ياـههرعن  شورخ و  شوج و  اـب  یفرط  زا  هک  یطارفا  ياـهتسیلایرتام  تاـغیلبت  لاـح  ره  رد 

دوخ هب  يدـج  تلاـح  کـی  مک  مک  دوب  مأوت  نیوراد ) هدـیقع  هب  دـسر  هچ  اـت   ) یـسانشادخ حیحـص  لوصا  زا  ناتـسرپادخ ، زا  يرایـسب 
نآ اب  هزرابم  يارب  ار  دوخ  هدرک و  یقلت  ینید  دـض  هدـیقع  کی  تسبرد  روطب  ار  نآ  ربخیب  ناتـسرپادخ  زا  ياهدـع  هک  اجنآ  ات  تفرگ ،

! دندرک ایهم 
هب کی  چـیه  یعقاو  هفایق  هک  دوب  هتخاس  رات  هریت و  نانچ  ار  نادـیم  نیا  ياضف  نیفرط  تاـساسحا  راـبغ  درگ و  دـش ، مرگ  هزراـبم  نادـیم 
اما دیـسریم ، شوگ  هب  نیفرط  ياههتـشون  اهسنارفنک و  اهقطن و  ینعی  اهحالـس ! کچاکچ  يادص  ردق  نیمه  دشیمن ، هتخانـش  یبوخ 

مولعم تقد  زا  سپ  دیدرگ ، رهاظ  اهثحب  یقیقح  هفایق  تسشن و  ورف  رابغ  درگ و  دنتفر ، رانک  هب  هدوسرف  هتسخ و  ود  ره  تشذگن  يزیچ 
ملاع زا  درب و  تمالـس  هب  یناج  هدرک  هطاحا  ار  نآ  هک  ینوزفازور  تالکـشم  هوبنا  ناـیم  زا  دـناوتب  هک  نیا  ضرف  هب  نیوراد  هیـضرف  دـش 
یسک هک  نیا  رگم  درادن ، یسانشادخ  دیحوت و  هلأسم  اب  یسامت  نیرتکچوک  ددرگ ، یفـسلف  یعطق  هلحرم  کی  دراو  یملع  ياههیـضرف 
روصت اًلثم  و  دـنک ،! ریـسفت  بابـسا » ناهج   » راکنا يانعم  هب  ار  نآ  دـنادب و  راگزاسان  یعیبط » للع   » لوبق اـب  ار  یتسرپادـخ  هک  دوش  ادـیپ 

تاریخبت زا  اهربا  شیادیپ  و  ربا ، تاعطق  هلیـسو  هب  ناراب  ندیراب  و  ضیرم ، يدوبهب  رد  وراد  ریثأت  و  شتآ ، ندینازوس  هب  داقتعا  هک  دیامن 
ره هتبلا  و  دنادب ، رثؤم  ملاع  رد  بابـسا  هطـساو  نودـب  ار  ادـخ  ًامتح  دـیاب  تسرپادـخ  صخـش  دراد و  تافانم  حیحـص  دـیحوت  اب  اهایرد ،

تسرپادخ 
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137 ص :
! ددنخیم ود  ره  نآ ، هدنیوگ  اهفرح و  هنوگ  نیا  رب  ياهدیمهف 

هـشیمه ینعی  تسین  اـهنآ  یتاذ  دوشیم  هظحـالم  نارادـناج  ملاـع  رد  هک  یفـالتخا  عوـنت و  نیا  دـیوگیم  نیوراد  منک : ضرع  رتنشور 
رد تلاح  نیا  هب  یتباث  مظنم و  لوصا  ریثأت  تحت  رد  دـناهدوب و  تسپ  هداس و  عون  دـنچ  ای  کی  تروص  هب  زاـغآ  رد  هکلب  هدوبن ، روطنیا 

هکنیا ضرف  هب  مسرپیم  امـش  زا  دـنهدیم ، همادا  دوخ  يورـشیپ  هب  لماکت  هداج  رد  دـننامیمن و  تباث  تلاح  نیا  رد  مه  زاب  و  دـناهدمآ ،
دیحوت و كرادم  زا  یکی  ار  نآ  ناوتیم  سکع ، هب  هکلب  دراد ؟ تافانم  یتسرپادخ  اب  نآ  ياجک  دشاب  حیحـص  دص  رد  دـص  نخـس  نیا 

( دینک تقد  ( !؟ ارچ تسناد ، یتسه  ملاع  هاگتسد  هدنزاس  تردق  ملع و  رب  لیلد 
روک تعیبط   » دناوتیمن زگره  هنارهام ، قیقد  همانرب  نآ  مظنم و  تباث و  لوصا  نآ  اب  لماکت  هداج  نیا  رد  هدنز  تادوجوم  هلفاق  ربهر  اریز 

. دشاب هدوب  ساسحا  روعش و  دقاف  تافداصت  و  رک » و 
لماکت هداج  مخ  چـیپ و  نارازه  زا  ار  هداس  شزرایب و  تادوجوم  نیوراد ) هدـیقع  هب   ) لاس اهنویلیم  زا  هکيروآ  تریح  مظن  نیا  ًالوصا 

ياهداعلا قوف  تردق  لقع و  زا  تسا ، هدناشک  ینونک  عونتم  تاتابن  تاناویح و  بیجع  عضو  هب  يریذپانیگتسخ  تیلاعف  اب  و  هداد ، روبع 
؟ داد رارق  يرگیدام  ینیدیب و  داحلا و  ساسا  ار  هیرظن  نیا  ناوتیم  هنوگچ  نیاربانب  تسین ! روصت  لـباق  رـشب  يارب  هک  دـنکیم  تیاـکح 
، دـننکیم ییاههدافتـسا  ءوس  نینچ  نیوراد  هیرظن  زا  هک  یناسک  ربارب  رد  نیوراد  بهذـم   » باتک رد  یناملآ  ناـمتراه  دراودا   » رتکد اذـل 

: دیوگیم
یلو درکیم ، راکنا  تعیبط  رد  ار  مظن  دوجو  یتسه ، ملاع  یملع  ياههدـیدپ  رد  دوشیم  هدـهاشم  هچنآ  فالخرب  يرگ ، يدام  بهذـم  »

یعیبط یکیناکم  تاکرح  ار  ماظن  نیا  لماع  هک  دـیق  نیا  اـب  داد . رارق  دوخ  هیـضرف  ساـسا  ار  نآ  هدرک و  فارتعا  تقیقح  نیا  هب  نیوراد 
نیا هب  ار  نآ  فداصت  قافتا و  فرـص  هدوبن و  یـسک  هدارا  دصق و  لولعم  یعیبط  ياههدیدپ  هک  رکف  نیا  : » دیوگیم ًادـعب  تخانـشیم .»

ساـسا هنوگچیه  هک  تسا  یتاـموهوم  تـالایخ و  ءزج  درک و  هماـقا  نآ  رب  یلیلد  تسین  نکمم  هک  تسا  يرکف  تسا  هدروآرد  تروـص 
هک تسین  نیا  زج  فداصت  يانعم  نوچ  دراد  ار  تافانم  لامک  تادوجوم ؛ تـالوحت  هلـسلس  تیبرت ، مظن و  اـب  قاـفتا  فداـصت و  درادـن ،
مه نیوراد  هیرظن  اب  دراد  تفلاخم  راکنا ، لباق  ریغ  تادهاشم  ملع و  اب  هکنیا  رب  هوالع  انعم  نیا  دـشاب ، هدوبن  ینیعم  هدـعاق  نوناق و  تحت 

«. دنکیمن قیبطت 
مینک لاؤس  نیوراد  دوخ  زا  یـسانشادخ  دیحوت و  عوضوم  اب  ار  نیوراد  هدیقع  سامت  یگنوگچ  هدرک و  رتکیدزن  ار  هار  تسا  بوخ  ... 

 ... میونشب شدوخ  نابز  زا  ار  تقیقح  ات 
... !؟ تسا هدنز  زونه  رگم  اقآ - جاح 

: هک دـنکیم  حیرـصت  عاونا » لصا   » باتک نامه  رد  اریز  تسا  هتفگ  ار  لاؤس  نیا  خـساپ  دورب  ناـهج  نیا  زا  هکنآ  زا  لـبق  ریخ ، دومحم -
« ... دروآ دراو  ياهشدخ  دشاب ، هچ  ره  یبهذم ، تاساسحا  هب  باتک  نیا  رد  حورشم  دیاقع  هک  منیبیمن  یلیلد  نم  »

یکرادم  هک  منادیم  مزال  ار  هتکن  نیا  رکذت  یلو  میرادن  يرتدایز  لیصفت  لوط و  هب  جایتحا  رگید  حیرصت ، نیا  اب 
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138 ص :
. تسا هدرکیمن  يراددوخ  زین  یبهذم  فیاظو  ماجنا  زا  هکلب  هدوب ، تسرپادخ  هدیقع  ظاحل  زا  طقف  هن  نیوراد  هک  تسا  تسد  رد 

: دسیونیم نینچ  نیوراد  لاح  حرش  رد  تسا  هدیقع  نیا  تخسرس  يدج و  نارادفرط  زا  هک  مسینیوراد   » باتک هدنسیون 
وا نس  هک  ًاجیردـت  دـنامیم و  یقاـب  نمؤم  هناـگی  يادـخ  هب  هراومه  نارادـناج  فلتخم  عاونا  روهظ  يارب  یعیبط  لـلع  لوبق  دوجو  اـب  وا  »

شنیرفآ يامعم  هک  يدح  هب  ات  ددرگیم  دیدشت  وا  رد  رشب  قوف  ام  یتردق  كرد  هب  یصوصخم  ینورد  ساسحا  دنکیم  لصاح  شیازفا 
: دنکیم هفاضا  ًادعب  دنادیم .» لحنیال  ناسنا  يارب  ار 

ماجنا هراومه  رمع  همتاخ  ات  دنکیم  يوریپ  نآ  زا  هک  ار  حیسم ) بهذم  زا  ياهبعـش   ) سکودترا ناستورپ  یبهذم  فیلاکت  هیلک  نیوراد  »
« ... دهدیم

دییأت یتسه  ناهج  رد  تسا  یـسانشادخ »  » یلـصا ياههیاپ  زا  یکی  هک  ار  شخبنانیمطا  لـماک و  مظن  کـی  دوجو  نیوراد  هیرظن  اـهنت  هن 
يژولویزیف  » و یـسانشتسیز ) اـی  تاـیحلا  ملع   ) يژولویب  » ملع صوصخب  یعیبـط و  موـلع  رد  هک  یملع  ياهسـسجت  هیلک  هکلب  دـنکیم 

عوضوم نیا  هب  ودروبرنول »  » يوسنارف ریهـش  فوسلیف  هک  روطنامه  دزاـسیم  ملـسم  ار  تقیقح  نیا  تسا  هدـش  ءاـضعالا ) فیاـظو  ملع  )
: دیوگیم ًاحیرص  هدرک و  فارتعا 

یتسه ملاع  رد  فدـه  دـصق و   » دوجو هب  ندـش  لئاق  دـنک  نشور  ار  یـسانشتسیز )  ) يژولویب ملع  لئاسم  دـناوتیم  هک  یغارچ  هناـگی  »
دنهاوخ انعمیب  موهفماـن و  يژولویزیف  حیرـشت و  ملع  لـئاسم  اـهنآ و  دـنوش ، مورحم  رون  نیا  زا  ملع  نیا  لـئاسم  رگا  هک  يروط  هب  تسا 

مه و  دریگ ، تروـص  یپ  رد  یپ  ياـهلماکت  مظن و  هاـگره  : » دـنکیم هفاـضا  سپـس  رگید .» موـلع  تاـعوضوم و  ریاـس  نـینچمه  دـنام ،
ملاع مامت  يارب  زا  یمظنم  تالوحت  ای  و  دوش ، هدـهاشم  فلتخم  تادوجوم  نایم  رد  یکرتشم  فدـه  يوس  هب  ییاهتقفاوم  اـهیگنهآ و 

تدـحو تروص  نیا  ریغ  رد  اریز  تسا  هدوـب  راـک  رد  يروعـش  دـصق و  اـجنآ  رد  هک  درک  فارتـعا  دـیاب  ددرگ ، عـقاو  یکچوـک  هرذ  اـی 
«! ددرگیم للدم  تباث و  ثداوح  یگنهامه  هلیسوب  فده  دصق و  سپ  دشیم  هتخیسگ  مه  زا  اهنآ  طباور  یعامتجا و 

رب اـهيدام  شود  زا  يراـب  اـهنت  هن  ندوـب ، تسرد  ضرف  هب  نیوراد  هیرظن  هک  دوـشیم  هتفرگ  هجیتـن  نینچ  دـش  هـتفگ  نونکاـت  هـچنآ  زا 
يرگید تایرظن  اما   ) دزاسیم رتراومه  دیحوت  هلأسم  رد  ناتـسرپادخ  يارب  ار  هار  و  دیازفایم ، اهنآ  تالکـشم  رب  یلکـشم  هکلب  درادیمن 

هب اهنآ  هرابرد  تواضق  شهج  یناهگان و  تارییغت  ینعی  نویـساتوم   » هیـضرف لثم  هدش  ادیپ  نیوراد  زا  دـعب  عاونا » لدـبت   » عوضوم رد  هک 
(. منکیم لوکوم  دعب 

***

ناسنا شنیرفآ  مسینیوراد و 

هدوبن  یعفد  ناسنا  شیادیپ  نیوراد  هیضرف  هب  انب  هک  تسا  نیا  منادیم  رکذت  هب  مزال  هک  يرگید  عوضوم  - 2
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مدآ ياهنومیم  نامه  ناسنا  هب  اهنآ  نیرتکیدزن  هک  هدـش  عقاو  تسپ  تاناویح  رد  هک  تسا  ییاهلماکت  هلـسلس  کـی  هجیتن  هکلب  تسا 

! دناهتشاد یمات  تهابش  هزناپمش   » لثم یلعف  ياهنومیم  اب  هک  دناهدوب ، امن 
!؟ دنتسه ام  گرزب  ردپ  دنروآیم  رد  يزاب  دنصقریم و  هک  ییاهنومیم  نیمه  ینعی  تفگ  دیدنخ و  هاق  هاق  دومحم - يومع 

يرگید عون  هکلب  دنتسین  يزورما  ياهنومیم  هقبط  زا  مادکچیه  ًامتح  ناسنا  دادجا  هک  دنراد  رارـصا  هدیقع  نیا  نارادفرط  ریخ ؛ دومحم -
. دناهدش ضرقنم  اًلعف  هک  دناهدوب 

!؟ اهنآ ای  دشاب  اهنیا  دنکیم  قرف  هچ  دشاب  نومیم  ام  دج  دوش  انب  رگا  اقآ - جاح 
يرگید ياهنومیم  ام  دادجا  هک  دننکیم  يراشفاپ  همه  نیا  نایاقآ  نیا  ارچ  هک  ماهدیمهفن ، ار  بلطم  نیا  ّرس  لاح  هب  ات  مه  نم  دومحم -

. دناهدوب يزورما  ياهنومیم  زا  ریغ 
باتک دـیجم  نآرق  تایآ  هعومجم  زا  اریز  تسین  راـگزاس  ناـسنا » شیادـیپ   » هراـبرد بهاذـم  ناـیدا و  هیرظن  اـب  هدـیقع  نیا  لاـح  ره  رد 

هدوب و لقتسم  روطب  ناسنا  یلوا  ِّدج  تقلخ  هک  دوشیم  هدافتـسا  نینچ  تسا  تاروت  نیوکت »  » رفـس رد  هک  یتایآ  نینچمه  ام و  ینامـسآ 
تقلخ عوضوم  رد  اهنت  دشاب  هدوب  نیوراد  هیرظن  بهاذم و  نیب  رد  یمداصت  رگا  نیاربانب  تسا ، هتشادن  تاناویح  زا  کی  چیه  اب  یطابترا 

هب اریز  تسین ، ّتیمها  دجاو  نادنچ  مه  مداصت  نیا  دـنرادن و  مه  اب  يدروخرب  نیرتکچوک  بلاطم  لوصا  رد  هنرگ  سب و  تسا و  مدآ 
دنناوتب نآ  نارادفرط  دوش و  ریذپانراکنا  یعطق  هلحرم  کی  دراو  لوحت »  » هیـضرف هکنیا  ضرف  هب  يدجو » دـیرف   » فورعم دنمـشناد  هتفگ 
میهاوخ یلو  ، ) دننک هیهت  ياهدننک  عناق  ياهباوج  تسا  هدرک  هطاحا  ار  اهنآ  فرط  ره  زا  هک  ینوزفازور  روآتشحو و  تالاکـشا  يارب 
یلکشم راک  دنک  ادیپ  شزاس  روبزم  هیضرف  اب  هک  يروط  هب  نآ  ریاظن  نآرق و  تایآ  ریـسفت  هیجوت و  تسا ) هتـسب  یلک  هب  هار  نیا  هک  دید 

نآ کمک  هب  هنرگ  دـشابن و  نآ  فالخرب  یعطاـق  هنیرق  دـهاش و  هک  تسا  مزـال  یتقو  تاراـبع  هنوگنیا  هیلّوا  یناـعم  ظـفح  اریز  تسین ،
ینخـس ره  هرابرد  هک  نانچمه  میریگب  رظن  رد  ار  اهنآ  يوناث  یناـعم  دـیاب  تسا و  هدوب  يرگید  زیچ  تاراـبع  نآ  زا  روظنم  هک  میمهفیم 

. تسا ظافلا  زا  بلاطم  مهف  دروم  رد  مّلسم  نوناق  کی  نیا  درک و  میهاوخ  ار  هلماعم  نیا  دوش  رداص  ياهدنیوگ  ره  زا  هک 
دنرادن و عاونا » لدبت   » هیضرف زا  یتشحو  نیرتکچوک  ینید  تاروتـسد  هب  خسار  نامیا  نتـشاد  اب  ناتـسرپادخ  نارادنید و  هکنیا  هصالخ 

 ... دننک داقتنا  ثحب و  هیضرف »  » نیا نوماریپ  رد  لماک  يدازآ  اب  دنناوتیم  نیاربانب  تسا ، راکشآ  نشور و  لاح  ره  رد  اهنآ  هفیظو 
***

! دینکن هابتشا  مه  اب  ار  یملع  نیناوق  اههیضرف و 

اهيروئت و اب  ار  یملع » نیناوق   » و یفسلف » تالالدتسا   » دیابن هاگ  چیه  هک  تسا  نیا  درک  شومارف  دیابن  زگره  هک  ار  يرگید  عوضوم  - 3
! ددنبیم ام  رب  زین  ار  تشگزاب  هار  هکلب  دنکیم  رود  تقیقح  زا  اهگنسرف  ار  ام  طقف  هن  هابتـشا  نیا  اریز  درک  هابتـشا  یملع » ياههیـضرف  »

نیا  راتفرگ  يدام  نادنمشناد  زا  يرایسب  زورما  هنافسأتم  اما 
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! تسا روآرثأت  هدیمهف  دنمدرخ و  درف  کی  يارب  ًاتقیقح  هک  دنوشیم  يراکفا  دنب  ياپ  ًابلاغ  لیلد  نیمه  هب  دنتسه و  هابتشا 

« هفـسلف  » زا ییزج  مه  ار  موـلع »  » هک قباـس  فـالخرب  دنرمـشیم ، هناگادـج  عوـضوم  ود  ار  ملع   » هفـسلف و  » زورما مـنک : ضرع  ًاحیـضوت 
تسا یتسه  ملاع  نامزاس  یمومع  نیناوق  حیرشت  یساسا و  یلک و  لئاسم  نوماریپ  ثحب  زا  ترابع  هفسلف   » یلعف حالطصا  رد  دنتسنادیم ،

. دشیم هدیمان  یلعا  هفسلف   » هماع و روما   » مان هب  میدق  هفسلف  رد  هک 
، یمیـش کیزیف ، ملع  لثم  دـنکیم  وگتفگ  ثحب و  نیعم  عوضوم  دـنچ  ای  کی  فارطا  رد  هک  تسا  یـصاخ  لئاسم  هعومجم  نامه  ملع  »

رفن کی  ینعی  دشاب ، هدوب  راکنا  لباق  ریغ  ملسم و  بلاطم  هلسلس  کی  هشیمه  دیاب  یفسلف  لئاسم  هیاپ  هریغ ...  يژولوکیسپ و  يژولویزیف ،
هجیتن لیلد  نیمه  هب  دنک و  راوتـسا  یعطق  ریغ  بلاطم  هدولاش  رب  ار  دوخ  یفـسلف  ياهيژولوئدـیا  دـیاقع و  دـناوتیمن  هاگچـیه  فوسلیف 

. دشاب مّلسم  یعطق و  هشیمه  دیاب  یفسلف  لئاسم 
دییأت يدودـحم  تایبرجت  و  ینظ » نئارق   » هلیـسو هب  هک  تسا  ینهذ » تالاقتنا   » هلـسلس کـی  زا  تراـبع  اـًلومعم  یملع » ياـهيروئت   » یلو

اهدومن و ریـسفت  يارب  دننکیم  هعلاطم  یملع  لئاسم  رد  هک  ینادنمـشناد  رتهداس : ترابعب  دنرادن ، یمزج  یعطق و  هبنج  ًالومعم  دوشیم و 
تاـیبرجت نئارق و  اـب  ار  نآ  سپـس  هدرک ، حرط  ییاههیـضرف  دوخ ، هشیدـنا  رکف و  توـق  هب  تعیبـط  ياـهامعم  لـح  ناـهج و  تادوـجوم 

دروخرب ياهزات  تاعوضوم  هب  یهاتوک  تدم  زا  سپ  هک  دوشیم  اسب  دنهدیم ، رارق  دوخ  یملع  دـیاقع  هیاپ  دـنیامنیم و  دـییأت  یفلتخم 
لباـق هک  یتروص  رد   ) ار نآ  هدرک و  رظن  دـیدجت  نآ  رد  هک  دـنوشیم  روبجم  اذـل  تسا ، زجاـع  نآ  هیجوـت  زا  قباـس  هیرظن  هک  دـننکیم 
دشاب هتشادنرب  رد  ار  ناصقن  نیا  هک  يرگید  هیضرف  هتـشاذگ و  رانک  ار  نآ  تروص  نیا  ریغ  رد  دننک و  لیمکت  حالـصا و  دشاب ) حالـصا 

. دنیامن حرط 
دیامنیم مالعا  تعیبط  ياهامعم  ریـسفت  يارب  ار  دوخ  ندوب  رـضاح  دوشیم و  نادیم  دراو  یملع  هیـضرف  دنچ  ای  کی  تقو ، دنچ  ره  اذـل 

! دنکیم ینیشنبقع  هداد و  يرگید  هب  ار  دوخ  ياج  ینالوط  ای  هاتوک  نامز  کی  زا  سپ  یلو 
يور زا  ار  دوخ  هدیدان !» هقوشعم   » تروص دـهاوخیم  هک  درک  هیبشت  ناوتیم  يدـنمرنه  شاقن  هب  ار  یعیبط  مولع  نادنمـشناد  رظن  نیا  زا 

لاح نیع  رد  یلو  دـنکیم  حالـصا  کح و  ار  قباس  ریوصت  دروآیم  تسدـب  يرتشیب  مئالع  راـثآ و  زور  ره  نوچ  دـنک و  میـسرت  ینئارق 
. دنکن قیبطت  اًلماک  وا  یعقاو  تروص  اب  اهنآ  مادک  چیه  تسا  نکمم 

ام روظنم  هکلب  مینک  راـکنا  مولع  لـماکت  رد  ار  اههیـضرف  تاـیرظن و  هنوـگنیا  ریثأـت  میهاوـخیم  اـم  هک  درک  هدافتـسا  دـیابن  ناـیب  نیا  زا 
تـسا یتقیقح  تسین ، ياهزات  عوضوم  بلطم  نیا  دوشیم  اههیـضرف  نیا  زا  هک  تسا  ییاههدافتـسا  ءوس  طلغ و  تاجاتنتـسا  زا  يریگولج 

فورعم باتک  لیاوا  رد  نیتشینا  تربلآ   » رـضاح رـصع  ردقیلاع  ناد  یـضایر  روهـشم و  نادکیزیف  دنفرتعم ، نآ  هب  نادنمـشناد  دوخ  هک 
ملع  لماکت   » هرابرد هک  دوخ 
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: دسیونیم نینچ  هتشاگن  تیبسن » هیرظن  حرش  کیزیف و 

! دـشاب یندوشگ  مه  راک  رخآ  رد  زار  نیا  هک  دوب  نئمطم  ناوتیمن  یتح  تسا  لحنی  زونه ال  تعیبط ) يامعم  ینعی   ) گرزب ّرـس  هناـسفا  »
نیا جـیردت  هب  میاهدـش  انـشآ  تعیبط  ناـبز  لوصا  هب  اـم  تسا : هتخومآ  اـم  هب  اـهزیچ  رایـسب  میاهدـناوخ  تعیبط  باـتک  زا  نونکاـت  هچنآ 

ببـس ملع ، تفرـشیپ  يارب  ام  جـنر  هب  هتخیمآ  شالت  رد  هک  تسا  هتکن  نیمه  مینک و  فشک  ار  زمر  حاـتفم  هک  هدرک  ادـیپ  ار  یگتـسیاش 
، لماک فشک  لح و  زا  زونه  هدش  هدیمهف  هدناوخ و  هک  یتادلجم  لباقم  رد  هک  مینادیم  همه  نیا  اب  یلو  تسا  هدوب  یلاحـشوخ  طاشن و 

فـشک اًلبق  هک  يزومر  اب  ام  ياههتفای  هک  تسا  نیا  ام  یعـس  هلحرم  ره  رد  هن ؟ ای  دـشاب  هتـشاد  دوجو  یلح  نینچ  اـیآ  هزاـت  میرود  یلیخ 
«. دشاب راگزاس  میاهدرک 

: دنکیم هفاضا  سپس 
هک یلک  لح  هب  زونه  یلو  دنهدیم  حرـش  دنزاسیم و  نشور  ار  عیاقو  زا  يرایـسب  میاهدروآ  نوریب  هبرجت  زا  هک  ییاهيروئت  اههیرظن و  »

ینشور رد  یلو  دینک ) تقد   ) دنراد یلماک  رهاظ  هک  ییاهيروئت  دنرایسب  هچ  میاهدیسرن ، دیآرد  راگزاس  هدش  فشک  ياهحاتفم  مامت  اب 
دنراد و ضقانت  قباس  ياهيروئت  اب  هک  دوشیم  ادیپ  يدیدج  عیاقو  ًابلاغ  دتفایم ، لامک  تلاح  زا  دوشیم  هدناوخ  هک  يدیدج  تاحفص 
ام تفرشیپ  هچ  ره  هکنیا  ول  میوشیم و  فقاو  رتهب  باتک  نیا  فیلأت  لامک  هب  میناوخیم  رتشیب  هچ  ره  دنتـسین  لیلعت  لباق  اهنآ  هلیـسوب  ای 

!« ... دریگیم رارق  رترود  ام  سرتسد  زا  لماک  لح  ددرگ  رتدایز 
هک ینئارق  لـیالد و  تسا و  یملع  يروئت  کـی  تروص  هب  زونه  عاونا  لوحت  هیرظن  یلک  روط  هب  و  نیوراد ، هیـضرف  هک  تسا  نیا  روـظنم 

هدـنیآ رد  یملع  ياـهيروئت  زا  يرایـسب  دـننام  هک  دراد  یلک  لاـمتحا  تسا و  هدیـسرن  یعطق  هـلحرم  هـب  دـناهدرک  رکذ  نآ  تاـبثا  يارب 
ماقم تایعیبط  زا  ياهتـشر  رد  مادک  ره  هک  یعیبط  مولع  گرزب  نادنمـشناد  زا  ياهدـع  نونکا  مه  هکلب  دـشاب  هدوب  لاوز  انف و  هب  موکحم 

يرناه  » یسیلگنا و رسنبس   » يوسنارف و جاف  رتکد   » یناملآ و وکریف   » دننام دناهدرک  رداص  ار  مسینیوراد  لاوز  مکح  دنزئاح  ار  ياهتـسجرب 
هـتفرگ و رارق  يدــیدج  تـالمح  دروـم  مـسینیوراد  لوـصا  زور  ره  و  رگید ، يداـیز  هدــع  یناــملآ و  نامــسی   » يوـسنارف و هراــکناوپ 

هیاپ تخانش و  یعقاو  یعطق و  مکح  کی  تروص  هب  ار  نآ  ناوتیم  هنوگچ  لاح  نیا  اب  دریگیم . تروص  نآ  هیلع  ياهزات  ياهشیامزآ 
!؟ داد رارق  یفسلف  دیاقع 

دوخ هیرظن  ياهتمـسق  زا  یـضعب  هب  لـماک  ناـنیمطا  مه  وا  دوخ  هک  دـید  میهاوخ  مینک  تقد  نیوراد  دوـخ  تاـملک  یط  رد  رگا  یتـح 
هک انعم  نامه  هب  یملع  يروئت  کی  تروص  هب  ار  نآ  تقیقح  رد  دـنادیمن ، یفاک  نارادـناج » عاونا  لصا   » ریـسفت يارب  ار  نآ  هتـشادن و 

ياههمان  » مان هب  ياهعومجم  رد  وا  ياههمان  ریاس  اب  ًادعب  هک  تسا  هتـشون  تایه   » رتسم يارب  هک  ياهمان  رد  اریز  تسا  هتـشاد  راهظا  هتفگ ،
: دنکیم حیرصت  تسا  هدش  رشتنم  نیوراد 

میـسرت نارادـناج  عاونا  لصا  نایب  يارب  یعیـسو  ياههریاد  هک  مدرک  ادـیپ  ار  تیقفوم  نیا  منک  روصت  هک  متـسین  لـقع  مک  ردـق  نآ  نم  »
!«. منک
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: دیوگیم عاونا  لصا  باتک  رد  زاب 

درف هب  رصحنم  لماع  ار  نآ  ناوتیمن  یلو  تسا ، عاونا  لیدبت  عونت و  شیادیپ  یساسا  لماع  یعیبط  باختنا  نوناق  هک  معناق  هزادنا  نیا  ات  »
«! درمش تارییغت  نیا 

 ... مینک عورش  عاونا » لوحت   » هیرظن هرابرد  ار  دوخ  تواضق  نادنمشناد  تایبرجتو  راکفا  کمک  هب  هک  هدیسر  نآ  عقوم  نونکا 

؟ هدوب نومیم  ناسنا  یتسار  ایآ 

هراشا

نآ يارب  ناوتیمن  هنرگ  دـنک و  قیبطت  سوسحم  تیعقاو  اب  نآ  جـیاتن  هک  تسا  یتقو  نآ  ات  یملع  تاـیرظن  ياـهشزرا  تسناد  دـیاب  - 4
. دش لئاق  یشزرا 

يارب هک  هزادنا  نامه  هب  نیوراد  عاونا  لوحت  هیرظن  دناهتشاد  صـصخت  مولع  فلتخم  ياههتـشر  رد  هک  نادنمـشناد  زا  يرایـسب  هدیقع  هب 
لمع هب  هتـشذگ  راودا  تاـناویح  هراـبرد  هک  یفلتخم  تاـقیقحت  زا  اریز  تـسا  تـقیقح  زا  یلاـخ  عـقاو  رد  دراد  هدـنبیرف  يرهاـظ  یـضعب 

نیا لوحت » هیـضرف   » هکنآ اب  دـناهدوب  ینونک  تروص  نیمه  هب  لبق  لاـس  رازه  اهدـص  اـی  اـههد  رد  اـهنآ  هک  دـیآیم  رب  نینچ  دـناهدروآ 
. دنادیم لاحم  ار  عوضوم 

: دیوگیم هدرک و  فارتعا  تقیقح  نیا  هب  ژاور  رتاک و  ود  يوسنارف  ریهش  ناد  یعیبط 
هرود تایرفح  رد  هک  یناسنا  راثآ  اهلیـسف و  زا  و  دوشیمن ، هدـهاشم  نومیم  ناـسنا و  ناـیم  يدـنواشیوخ  هنوگچـیه  یعیبط  خـیرات  رد  »
قباطم هک  یتروص  رد  تسا ، هتشاد  لماک  تهابش  ینونک  ناسنا  اب  نامز  نآ  ناسنا  هک  دیآیم  رب  نینچ  هدمآ  تسدب  یسانشنیمز  مراهچ 
ناسنا میدق و  ناسنا  اهنت  هن   » هک دنکیم  هفاضا  سپس  ناسنا » هب  ات  دنـشاب  رتهیبش  نومیم  هب  تقو  نآ  ياهناسنا  دیاب  عاونا » لماکت   » هیرظن
رتـشیب ینونک  ناـسنا  رد  تقلخ ، هب  طوبرم  صقاون  هک  دوشیم  مولعم  رگیدـکی  هب  ود  نیا  هسیاـقم  زا  هکلب  دـنراد  لـماک  تهابـش  ینونک 

«. تسا
: دیوگیم یناسنا » عون   » باتک رد  تسا  ناملآ  فورعم  ناناد  یعیبط  زا  هک  وگرو » »

دنکیم بیذکت  ار  نومیم  ناسنا و  نایم  یلایخ  تبارق  هدش  ادیپ  يژولویرتنا »  » ملع رد  هک  یتایقرت  مامت  هک  منک  نالعا  نم  رب  تسا  مزال  »
! دربیم نوریب  مه  لامتحا  هجرد  زا  ار  نآ  مک  مک  و 

رد هک  اـهنآ  ياـههلک  هکلب  دـناهدوب  اـم  دـننام  اًـلماک  مه  تقو  نآ  ياـهناسنا  مینیبیم  مینک  تقد  مراـهچ  دـهع  تاـیرفح  رد  یتـقو  اریز 
دنکیم هفاضا  زاب  دوب » مجح  ياراد  اهنآ  هزادنا  هب  مه  ام  ياههلک  دوب  بوخ  هچ  تسام و  ياههلک  زا  رتهب  یلیخ  میاهدرک  ادـیپ  تایرفح 

صقان مراهچ  دـهع  تایرفح  رد  لاحب  ات  هکلب  تسا ، اهنامز  نآ  زا  رتدایز  ام  نامز  رد  هقلخلا  صقاـن  دارفا  تفگ  ناوتیم  تأرج  هب   » هک
!« تسا هدشن  هدید  هقلخلا 

تروص هب  هک  نآ  زا  لبق  نیمز  هک  دناهدرک  تباث  رگید  یـضعب  رلیه و  ناساو  پوک ، دننام  یـسانشنیمز  نادنمـشناد  زا  ياهدع  نینچمه 
يرگید بالقنا  اب  عورـش و  بالقنا  کی  اب  مادـک  ره  ًالومعم  هک  اهنارود  نیا  رد  تسا ، هدرک  یط  ار  فلتخم  نارود  دـنچ  دـیآرد  یلعف 

. تسا هدوب  هقباسیب  هزات و  يدوجوم  هدش  ادـیپ  نیمز  بالقنا  نیرخآ  رد  هک  ناسنا  دـناهدمآ و  دـیدپ  تاناویح  زا  هقبط  کی  هدـش ، متخ 
ریاس وا و  نایم  تفگ  ناوتیمن  نیاربانب 
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. دراد دوجو  یتبارق  یکیدزن و  تاناویح ،

ًاصوصخم ناسنا  ندب  فلتخم  ياهتمسق  هعلاطم  زا  یسانشنینج ) « ) يژولویرپما  » و یسانشحور ) « ) يژولوکیـسپ  » نادنمـشناد زا  یعمج 
یگرزب هلصاف  نانچ  تاناویح  ریاس  اب  ناسنا  یندب  یحور و  نامتخاس  نایم  هک  دناهدیسر  هجیتن  نیا  هب  وا ، یبصع  زاهج  باصعا و  هلـسلس 

. دربیم نیب  زا  نیریاس  وا و  نایم  ار  تبارق  يدنواشیوخ و  لامتحا  هنوگره  و  درادیم ، مّلسم  زرحم و  ار  ناسنا  لالقتسا  هک  دراد  دوجو 
: دیوگیم تسا ، یسانشتایح ) « ) يژولویب  » و یسانشحور ) « ) يژولوکیسپ  » ياههاگشیامزآ ناریدم  زا  یکی  هک  نهوپ  ژرژ 

دـناهدنام و مورحم  ثحابم  نیا  جـیاتن  زا  نیوراد  یعیبط  باختنا  هیرظن  هب  ندوب  دـقتعم  رثا  رد  ملع  ود  نیا  ناگدـننک  هعلاطم  زا  يرایـسب  »
«! تسا هدمآرد  لطاب  دساف و  اهنآ  تاعلاطم  هجیتن 

لباق ریغ  مّلـسم و  هیرظن  کی  ار  نآ  راکفا  رورت  يارب  نآ ، یطارفا  نارادفرط  هک  نیوراد  عاونا  لوحت  هدیقع  هک  دینکیم  هظحالم  تسرد 
مه نآ  لامتحا  اب  یتح  یملع  تافاشتکا  ياکتا  هب  هک  دراد  یتخـسرس  نیفلاـخم  هکلب  تسا ، مّلـسم  ریغ  طـقف  هن  دـننکیم ، دومناو  راـکنا 

: دیوگیم هدرک و  جراخ  یملع  لئاسم  فص  زا  ار  نآ  یناملآ  دنمشناد  وکریو »  » هک اجنآ  ات  دنگنجیم 
«! میرامشب یملع  لئاسم  زا  رگید  ناویح  ره  ای  نومیم  زا  ار  ناسنا  ندمآدیدپ  میناوتیمن  ام  »

بتکم : » دسیونیم اقترا ) وشن و  يدژارت   ) باتک رد  هتسناد و  برغ  ندمت  نداتفا  بقع  تلع  ار  نآ  یسیلگنا  دنمشناد  تراوک  ناتیپاک   » و
!!« تسا برغ  ندمت  یگداتفابقع  تلع  نیلّوا  ساسا و  یب  غورد و  هیرظن  کی  مسینیوراد 

: دیوگیم هداد و  رارق  ناکدوک  ياهناسفا  فیدر  رد  ار  نآ  یسانشنینج  ملع  دنمشناد  نامسیو   » و
ناردام هک  ییاههناسفا  زا  رتشیب  نآ  یملع  تمیق  هک  ساسایب  یهاو و  تالایخ  تشم  کی  هدش  انب  نآ  رب  نیوراد  بهذم  هک  یتادهاشم  »

«! تسین دنیوگیم ، ناشکچوک  ياههچب  يارب 
ار نیوراد  هیرظن  دراد  صصخت  زین  یسانشناتساب »  » رد هک  تسیژولویزیف  یـسانشنینج و  ملع  دنمـشناد  ریاب » نوف   » هکنیا رتالاب  همه  زا  و 

: دیوگیم هدرک و  یقلت  زیمآنونج  یفارخ و  هیرظن  کی 
يدرم زغم  زا  تیرـشب  خیرات  لوط  رد  هک  تسا  ياهدیقع  نیرتزیمآ  نونج  کش  نودب  دنادیم  نومیم  زا  ار  ناسنا  عون  هک  یـسک  هدیقع  »

«! تسا هدرک  شوارت 
رارق عطاق  یفـسلف  تاجاتنتـسا  هلـسلس  کی  هیاپ  ار  نآ  هک  تسین  کحـضم  دـش ، راچد  نآ  هب  مسینیوراد  هک  زیگنافسا  عضو  نیا  اب  اـیآ 

. میهد
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دوشیم لزلزتم  مسینیوراد  ياههیاپ 

هطقن زور  ره  یعیبـط  نادنمـشناد  مولع و  نیرّکفتم  و  هدوب ، وـگتفگ  ثحب و  دروـم  شیادـیپ  ودـب  زا  مسینیوراد »  » هک دـش  هراـشا  اًـلبق  - 5
فده دنروآ و  لمع  هب  رظن  دیدجت  يو  هیرظن  لوصا  رد  دندش  روبجم  وا  نارادفرط  هک  اجنآ  ات  دندرکیم ، ادـیپ  نآ  يارب  ياهزات  فعض 

دوب دایز  رایـسب  توافت  نیا  نوچ  و  دـننک ، راوتـسا  تشاد  یلک  تواـفت  مسینیوراد »  » لوصا اـب  هک  ياهزاـت  ياـههیاپ  يور  رب  ار  وا  ییاـهن 
تیقفوم روبزم  هیرظن  میمرت  رد  هزادـنا  هچ  ات  اما  دـندیمان  مسینیورادوین   » ای دـیدج » مسینیوراد   » مان هب  ار  ياهزات  تایرظن  هعومجم  راـچان 

. دیوش هجوتم  ناتدوخ  يدوز  هب  دیاش  میرادن  نآ  هب  يراک  اًلعف  دندرک  ادیپ 
ییاجب راک  دـندیرب و  ار  نآ  ياهگرب  خاش و  مامت  ًابیرقت  هدرک و  تعانق  عاونا » لماکت   » یلـصا هشیر  هب  اـهنت  مسینیورادوین »  » نارادـفرط

یلک هب  نآ  ياهترامع  رکیپ و  رد و  اما  دـنامیقاب ، شاهدولاش  اهنت  دوب  هدـش  هتخاس  نیوراد  تسدـب  هک  یللجم  رهاظب  خاک  زا  هک  دیـسر 
! دیدرگ ناریو 

رامـش هب  وا  يدـج  نارادـفرط  زا  راک  زاغآ  رد  هک  دـندشیم  هدـید  يدارفا  نیوراد  تخـسرس  نیفلاخم  نایم  رد  هک  تساجنیا  هجوت  لباق 
! دنتفرگ شیپ  دندومیپیم  ار  تقفاوم  هار  هک  یتدش  نامه  هب  ار  تفلاخم  هار  رخآ ، رد  یلو  دنتفریم 

: دیوگیم ملع » ادخ و   » باتک رد  نویسواد  یلیا 
نیرتگرزب یغورف  موحرم  لوق  هب  هک   ) رـسنپسا ربره  یلو  تثارو »  » يرگید یعیبط » باختنا   » یکی دوب  مهم  هیاپ  ود  ياراد  نیوراد  هدیقع  »

و دوـب ، نیوراد  بهذـم  مهم  نارواـی  زا  زاـغآ  رد  وا  هـکنیا  اـب  درک ، بارخ  ار  یلّوا  دوریم ) رامـش  هـب  مهدزوـن  نرق  یـسیلگنا  فوـسلیف 
هک یتادهاشم  هک  درک  هماقا  يددعتم  لیالد  درب و  نیب  زا  ار  مود  هیاپ  دوب ، وا  گرزب  ناروای  زا  مه  وا  هک  سانشنینج  دنمشناد  نامـسیو  »

«. تسا هدوبن  يرگید  زیچ  ساسایب  یمهو  تالایخ  زج  تسا  هدوب  نآ  هب  یکّتم  نیوراد  هدیقع 
زا یتمــسق  نـیا  تـفگ  ندز  قرو  يرادــقم  زا  سپ  دروآ و  نوریب  یتشادداــی  هچرتــفد  درب و  دوــخ  بــیج  رد  تــسد  دوــمحم  سپس 

ار نآ  زا  هحفـص  دـنچ  امـش  هزاجا  اـب  نونکا  ماهدرک  هیهت  عاونا  لـماکت  هیرظن  هراـبرد  یفاـک  تاـعلاطم  زا  سپ  هک  تسا  ییاـهتشاددای 
: ماهتشون روط  نیا  اجنیا  رد  ددرگ . فرطرب  تسا  هدنام  یقاب  مراتفگ  قدص  رد  يدیدرت  رگا  ات  مناوخیم 

مهارف دـیاب  هک  روط  نآ  مه  هبرجت  شیامزآ و  لـیاسو  و  دوب ، هدرکن  یقرت  یفاـک  ّدـح  هب  یعیبط  مولع  مسینیوراد  شیادـیپ  رـصع  رد  ... »
نآ رد  هک  اسیلک  پاپ و  نیفلاخم  هک  اجنآ  زا  و  دینک ) تقد   ) دـش هداد  شرورپ  لایخ  طیحم  رد  هیرظن  نیا  تامدـقم  زا  یتمـسق  اذـل  دوبن 
هار رس  رب  یحیـسم  نایامن  یناحور  هک  ییاهتیدودحم  عناوم و  زا  دندوب و  اهنآ  فص  رد  یعیبط  مولع  نادنمـشناد  املع و  تیرثکا  تقو 

اب ار  نآ  و  هداد ، صیخشت  ینید  دض  تاغیلبت  يارب  یبوخ  هلیسو  ار  هیرظن  نیا  روهظ  دنتشاد ، ینوخرپ  لد  دندرکیم  داجیا  مولع  تفرشیپ 
يدایز  بات  بآ و 
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لگ بآ و  زا   » لماک و دوجوم  کی  تروص  هب  ار  نآ  دوبن  شیب  ینینج  هفطن و  عقوم  نآ  رد  عاونا  لماک  هیرظن  هکنیا  اب  دـنتخاس و  رـشتنم 

. دنداد ناشن  هتفر » رد 
ياههیاپ هب  فارطا  زا  يدـیدش  ياهتبرـض  تاساسحا ، نافوط  ندـش  شوماخ  یبرجت و  مولع  تفرـشیپ  اب  دـییاپن و  يرید  عضو  نیا  یلو 

. دمآ دراو  تثارو ) طیحم ، اب  شزاس  یعیبط ، باختنا  اقب ، عزانت  نوناق   ) نآ هناگراهچ 
مهم ياههیاپ  زا  هک  یباستکا  تافـص  ندوب  یثوروم  هلأسم  دندرک  تباث  دایز  ياهشیامزآ  زا  سپ  نادنمـشناد  زا  ياهدـع  هکنیا  هلمج  زا 

. درادن یتسرد  ساسا  تسا ، هیرظن  نیا 
: دوش ادیپ  تسا  نکمم  هار  تفه  زا  یباستکا  تافص  اریز 

. اضعا زا  یضعب  عطق  رثا  رد  - 1
. طیحم عضو  رثا  رد  - 2

. وضع لامعتسا  مدع  ای  لامعتسا  رثا  رد  - 3
. تیبرت میلعت و  رثا  رد  - 4

. اهيرامیب زا  یضعب  رثا  رد  - 5
. نآ لاثما  ترارح و  رون و  رثا  رد  - 6

. ضارما زا  یضعب  لباقم  رد  ندب  تینوصم  رثا  رد  - 7
عطق عوضوم  رد  اًلثم  دنکیمن  ادـیپ  لاقتنا  دـعب  ياهلسن  هب  دوشیمن و  یثوروم  تافـص  نیا  زا  کی  چـیه  هک  دـهدیم  ناشن  هبرجت  یلو 

: رارق نیا  هب  دمآ  لمع  هب  ییاهشیامزآ  اضعا  زا  یضعب 
ناشیاهمد و  دنداد ، رارق  شیامزآ  دروم  دوشیم  ددع  رب 1592  غلاب  اهنآ  عومجم  دادـعت  هک  یلاوتم  لسن  یط 22  رد  ار  شوم  هتسد  کی 

اب نارتخد  تراکب  صوصخم  هدرپ  هکنیا  رتحضاو  نیا  زا  دندش . دـلوتم  یعیبط  اًلماک  ياهمد  اب  نادازون  هبترم  ره  رد  یلو  دـندرک  عطق  ار 
. دنکیمن ادیپ  لاقتنا  دعب  ياهلسن  هب  هدشن و  یثوروم  تلاح  نیا  زاب  دوریم  نیب  زا  جاودزا  رثا  رب  تسا  لاس  رازه  اهدص  هکنآ 

« رنموس  » اًلثم دوب  یفنم  یلک  روطب  نآ  هجیتن  هک  دندرک  ییاهشیامزآ  دوشیم  لصاح  طیحم  عضو  رثا  رد  هک  یتارییغت  دروم  رد  نینچمه 
هجرد و ترارح 21  هب  یمرگ  قاطا  رد  ار  اهنآ  زا  ياهتـسد  دروآ : لـمع  هب  اـهشوم  زا  ياهدـع  هراـبرد  لاس 1915  رد  ار  شیاـمزآ  نیا 

ومن هتفرمه  يور  هک  درک  هظحالم  داد و  شرورپ  هام  شـش  تدم  يارب  هجرد  راهچ  ات  رفـص  ترارح  هب  يدرـس  قاطا  رد  ار  رگید  هتـسد 
ات 30 دودح 12  ات  اهنآ  ياهمد  رد  توافت  نیا  ًاصوصخم  تسا و  درـس  قاطا  نینکاس  زا  رتشیب  مرگ  قاطا  نکاس  ياهشوم  ندـب  ياضعا 
هباـشم و اًـلماک  اـهنآ  ياـهمد  عضو  داد  شرورپ  یلومعم  ترارح  رد  ار  هتـسد  ود  نادازون  هکنآ  زا  سپ  یلو  دیـسریم  مد  لوـط  دـصرد 

. ددرگیمن یثوروم  طیحم  عضو  زا  هلصاح  تارییغت  هک  دیمهف  دوب  يواسم 
دوب یفنم  زین  نآ  هجیتن  هک  دـندروآ  لمع  هب  یتاعلاطم  اهشیامزآ و  زین  طیحم ) اب  شزاس   ) ینعی مسینیوراد  لوصا  زا  موس  لصا  دروم  رد 

طیحم رد  ار  هکرس  سگم  یلاوتم  لسن   69 نپ )  ) مانب نادنمشناد  زا  یکی  هکنیا  هلمج  زا 
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اهنآ ياـهمشچ  اًـلماک  دـید  داد ، رارق  ییانـشور  رد  ار  لـسن  نیرخآ  نادازون  یتقو  داد ، شرورپ  درکیمن  راـک  نآ  رد  مشچ  هک  یکیراـت 

وـضع لامعتـسا  مدـع  رثا  رد  کیرات  ياهراغ  نکاس  ناروناـج  ندوب  روک  هک  دنتـشاد  هدـیقع  وا  ناوریپ  نیوراد و  هکنآ  اـب  تسا ، یعیبط 
. دندرکیم روصت  عوضوم  نیا  هنومن  نیرتهب  ار  نآ  یتح  تسا و  طیحم  اب  شزاس  ییانیب و 

اهنآ زا  يرایسب  هکلب  دراد  يداع  عضو  ناشیاهمشچ  طقف  هن  هک  دناهدش  هدید  يرایسب  ناروناج  طیحم  نامه  رد  هک  تساجنیا  هجوت  لباق 
نلاب  » ًاصوصخم ار  یبآ  نارادناتسپ  زا  يرایسب  ندب  یلعف  عضو  مسینیوراد  نارادفرط  دنتـسه ! یلومعم  دح  زا  رتتشرد  ییاهمشچ  ياراد 

لیدبت هتفر  هتفر  نوناق  نیا  تحت  وا  ياهتـسد  هک  انعم  نیا  هب  دـننادیم  طیحم  اب  شزاس  راثآ  زا  تسا  ییایرد  هثجلا  میظع  تاناویح  زا  هک 
. تسا هدش  لدبم  یمد  صوصخم  هلاب  هب  اهنآ  ندب  رخآ  تمسق  ًانمض  هتفر ، نیب  زا  زین  اهنآ  ياهاپ  هدش و  وراپ  هب  هیبش  ياههلاب  هب 

دوجو نیا  اب  تسین  قباس  هتـسد  زا  رتمک  بآ  رد  یگدـنز  تهج  رد  ناشتراهم  هکنآ  اب  یبآ  نارادناتـسپ  زا  يرایـسب  هک  دـنلفاغ  اهنآ  یلو 
! دنراد یبترم  لماک و  ياهاپ  تسد و 

اب شزاس  راثآ  زا  ار  اهنآ  دوجو  نیوراد  ناوریپ  دنک ، انـش  نآ  اب  دـناوتیم  یناسآ  هب  هک  دراد  دوجو  ییاههدرپ  كدرا   » ناتـشگنا نایم  رد 
اب لاح  نیع  رد  درادن ، دوجو  ياهدرپ  اهنآ  ناتـشگنا  نایم  هک  دـننکیم  یگدـنز  بآ  رد  زین  يرایـسب  ناگدـنرپ  هکنآ  اب  دـننادیم ، طیحم 

. دنیامنیم یهام  دیص  يروانش و  تراهم  لامک 
ياـهمشچ ياراد  ناوـیح  نیا  دـنکیم ، یگدـنز  نآ  رد  هدرک و  رفح  ینیمزریز  ياـهنالاد  هک  تسا  ینارادناتـسپ  هـلمج  زا  روـک  شوـم 

نالاد رفح  لمع  لیهـست  يارب  لماوع  نیا  دوجو  هک  تسین  یکـش  تسا ، هفاضا  تشگنا  کی  يوق و  ياهلاگنچ  هتفر و  لیلحت  کـچوک 
تفای ياهدـنوج  تاناویح  هک  تسناد  دـیاب  اما  دـننادیم  طیحم  اب  شزاس  راثآ  زا  ار  نآ  اهتسینیوراد  اذـل  تسا ، بوخ  رایـسب  ینیمزریز 
مزاول زا  کی  چیه  یلو  دنرتاناوت  روک  شوم  زا  يرافح  لمع  رد  یتح  دـننکیم ، یگدـنز  ینیمزریز  ياهنالاد  رد  زین  اهنآ  هک  دـنوشیم 
!« ... تسا هدرک  هقیاضم  اهنآ  زا  هداد  روک  شوم  هب  هک  يرازبا  هدرک و  شومارف  ار  اهنآ  طیحم  اب  شزاس  نوناق  هکنیا  لثم  دنرادن  ار  قباس 

اهشیامزآ و نیا  لاثما  هّتبلا  دشاب  یفاک  رادـقم  نیمه  هنومن  يارب  منکیم  نامگ  تفگ : هدرک  دنلبرـس  روطـس  نیا  تئارق  زا  سپ  دومحم 
هک دـیآیم  تسدـب  هجیتـن  نـیا  لـقاال  اـهنآ  هعلاـطم  زا  دـنزیم و  مـسینیوراد  هیاـپ  رب  یتبرــض  مادــک  ره  هـک  تـسا  ناوارف  تادــهاشم 
رد دناهدرک ، تعانق  یـصاخ  ياهشیامزآ  تادهاشم و  دودحم و  عون  دـنچ  فارطا  رد  هعلاطم  هب  دوخ  هدـیقع  تابثا  يارب  اهتسینیوراد 

. تسا مسینیوراد  هابتشا  للع  زا  یکی  دوخ  نیا  دناهدرک و  جاتنتسا  نآ  زا  یمومع  یلک و  لصا  کی  يریگهجیتن ، ماگنه  هک  یتلاح 
***
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قالخا مسینیوراد و 

تلادـع یقالخا و  لوصا  تیاـعر  اـب  نآ  تاـفانم  دوشیم  هتفرگ  یعاـمتجا  رظن  زا  مسینیوراد  رب  هک  یهجوت  لـباق  ياـهداریا  هلمج  زا  - 6
يدرف ياهشکمـشک  نینچمه  یلحم ، رادهنماد  ياهعازن  یناهج و  نینوخ  ياهگنج  هیلک  اقب » عزانت   » نوناـق قبط  اریز  تسا ، یعاـمتجا 
تـسا هدرک  تاناویح  ریاس  رد  اقب  عزانت  يارب  نیوراد  هک  ار  یباسح  نامه  اریز  لـماکت ! تاـیح و  سوماـن  اـب  قفاوم  یعیبط و  تسا  يرما 

هک درادیم  راهظا  دوخ  لصفم  ینـالوط و  ياـهثحب  نمـض  نیوراد  هکنیا  هچ  دـنکیم ، قدـص  زین  ناـسنا  هراـبرد  تساـک  مک و  نودـب 
یگدـنز طیحم  ییاذـغ  داوم  هک  اجنآ  زا  دـننکیم و  ادـیپ  يدودـحمان  شیازفا  لثم ، ریثکت  رثا  رد  ناسنا ) یتح  ًامومع   ) تاناویح تاقبط 

. دسریم شکمشک  و  عزانت »  » هب راک  دیآیمن  رب  اهنآ  همه  باوج  هدهعزا  تسین و  شیب  يدودحم  رادقم  اهنآ ،
ماجنارـس دنرتزهجم ، هزرابم  لیاسو  اب  و  رتدـنمورین ! نارگید  زا  هک  تسا  هتـسد  نآ  بیـصن  تیقفوم  يزوریپ و  یتایح  شکمـشک  نیا  رد 

حلـص و ياقب   » یعیبط و باختنا   » هلیـسو نیدب  دـیآیم و  دـیدپ  نادـنمورین ! لسن  زا  دـیدج  عون  هدـش و  ضرقنم  بولغم و  فیعـض  هقبط 
اهيوق و يارب  طقف  ياقب ، تایح و  قح  هک  دوشیم  نیا  هبـساحم  نیا  هجیتن  هک  تسا  حـضاو  رپ  دریگیم . تروص  عاونا  لماکت   » هرخـالاب

! ریذپانبانتجا یعیبط و  تسا  يرما  فیعض  هقبط  يارب  لالحمضاو  ضارقنا  تسا و  نادنمروز 
تسین هدیدنسپ  تافص  زا  اهنت  هن  افعض  زا  يریگتـسد  تیامح و  تفأر ، ینابرهم و  تورم ، محر و  یبلطحلـص ، یهاوخ ، تلادع  نیاربانب 

يریگولج يزیرنوخ  گـنج و  زا  دـننکیم و  فاـصوا  نیا  هب  توعد  ار  مدرم  هک  یناـسک  و  تسا ، حلـصا  ياـقب  لـماکت و  هار  دـس  هکلب 
! دنشابیم یناسنا  عون  یقرت  هار  دس  دنگنجیم و  لماکت » نوناق   » اب تقیقح  رد  دنیامنیم 

دنکیم لقن  هداس  روطب  ار  داریا  نیا  هکنآ  زا  دـعب  نیوراد ، هیرظن  حرـش  نمـض  اـپورا » رد  تمکح  ریـس   » دوخ باـتک  رد  یغورف  موحرم 
دوخ هدـیقع  هب  سپـس  تسین » ناسآ  نآ  عفد  تسا و  هجوت  لـباق  رایـسب  دراد  هک  یقـالخا  جـیاتن  هب  رظن  لاکـشا  نیا  : » هک درادیم  راـهظا 

: دنکیم نایب  نینچ  ار  نآ  یباسح ! باوج 
عون شکمشک  دنـشاب . هتـشاد  لادج  گنج و  رگیدکی  اب  رـشب  عون  تاعامج  ای  دارفا  هک  تسین  نیا  مزلتـسم  اقب  تایح و  شـشوک  نوناق  »

نیناوق تایـضتقم  هک  تسا  نیا  يارب  هداد  ناـسنا  هب  دـنوادخ  هک  یلقع  دـشاب . دـیاب  يذوم  ناروناـج  تعیبط و  لـماوع  رـصانع و  اـب  رـشب 
رشب دارفا  شکمشک  ششوک و  نیا  رد  و  دوش ، رتهتـسیاش  رتحلاص و  ياقب  تایح و  يارب  ناسنا ، عون  نآ  تبـسانم  هب  ات  دبایرد  ار  تعیبط 

زا تسا  ناشیا  نایم  هک  یعزانت  دوشیم و  رتکیدزن  یبایماک  رتناسآ و  هار  دـننک  نواعت  تدـعاسم و  رگیدـکی  اب  هچ  ره  لـلم  ماوقا و  و 
« ... دزاسیم ناشرود  دصقم 
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هعومجم زا  اریز  تسین  ناشیا  رب  يداریا  دـناهدرک  تعاـنق  لاکـشا  نآ  لـباقم  رد  یحطـس  باوج  نینچ  کـی  هب  یغورف  موحرم  رگا  هّتبلا 

هعلاطم هب  ای  هدوبن و  ناشیا  سرتسد  رد  اًـلماک  روطـس  نیا  نتـشون  عقوم  رد  مسینیوراد  لوصا  هک  دـیآیم  رب  باـب  نیا  رد  ناـشیا  ناـنخس 
لصا  » باتک هتشاد و  راک  رس و  نیوراد  تاملک  اب  رمع  کی  هک  تسا  ییاهنآ  زا  ام  بجعت  یلو  دناهدرک ، افتکا  نآ  فارطا  رد  يرصتخم 

موحرم باوج  هب  داریا  نیا  زا  ییاهر  يارب  هنوگچ  مسینیوراد ) باتک  هدنـسیون  دازهب  رتکد  ياقآ  نیا  دـننام   ) دـناهدرک ور  ریز و  ار  عاونا »
! دناهدرک رارکت  ار  نآ  راویطوط  هدرک و  تعانق  یغورف 

اب نیوراد  اقب ... » ششوک   » هب اقب » عزانت   » ندرک هابتشا  نآ  تسا و  هملک  کی  هدنهد  باوج  هابتشا  یلصا  أشنم  منکیم  روصت  لاح  ره  رد 
فیعض و هقبط  ضارقنا  هلیسو  ار  نآ  دنادیم و  ریذپانبانتجاو  یعطق  عون ، کی  تاقبط  دارفا و  نیب  ار  شکمـشک  عازن و  هجهل  تحارص 

ياقآ هدیقع  هب  یلو  دنکیم ، روصت  لثم  ریثکت  رثا  رد  اهنآ  دودحمان  شیازفا  یمتح  هجیتن  زین  ار  عوضوم  نیا  و  درامـشیم ، حلـصا  ياقب 
رتناسآ ار  هار  لمع  نیا  دراد  هدیقع  وا  هکلب  داد  ماجنا  زین  تدعاسم  تنواعم و  هلیسو  هب  ناوتیم  اقب ) عزانت  هن   ) ار ءاقب » ششوک   » یغورف

... ؟ تساجک هب  ات  اجک  زا  هار  توافت  نیب  هب  دنکیم ... !
دیاب دـنیوگیم  اهتسینیوراد  هک  روطنامه  ار  اقب  عزانت  نوناق  مسینیوراد و  اـی  میراد  رارق  یهار  ود  رـس  رب  اـم  فراـعت ، نودـب  هصـالخ 
هدوب فیعـض  هقبط  ندرک  دوبان  گنج و  رادـفرط  یـضعب  دـننام  هدرک و  رظن  فرـص  یقالخا  لیاضف  یعاـمتجا و  تلادـع  زا  و  میریذـپب ،

. مینک رظن  فرص  عزانت  لصا  مسینیوراد و  لوبق  زا  یقالخا  لوصا  لوبق  اب  ای  و  میشاب ،
(. دینک تقد  ! ) تساهتسینومک نایاقآ  نهپ » شیر  هسوک   » تیاکح رتبیجع  اهنیا  همه  زا 

ینابیتشپ نارادناج  تاقبط  عونت  هیجوت  ریـسفت و  يارب  مسینیوراد  لوصا  زا  هک  دناهدش  راچان  مسیلایرتام  لوصا  ظفح  يارب  یفرط  زا  اهنآ 
صاصتخا عوضوم  نیا  هب  ار  ایند  هلجم  تایرـشن  زا  یـضعب  ینارآ  رتکد  نادرگاش  هک  روطنامه  دننک  ییاسرفملق  نآ  فارطا  رد  هدرک و 

موهفم هب  اقب  عزانت  نیاربانب  تسا و  مأوت  یتاقبط  فالتخا  نداد  همتاخ  اـب  يرادهیامرـس  میژر  ندرب  نیب  زا  نوچ  رگید  فرط  زا  دـناهداد .
، دنک تموکح  نآ  ياج  هب  دیاب  تسا  نآ  لباقم  هطقن  هک  یبلطحلـص  اهنآ  هدیقع  هب  هکلب  درادن ، یعوضوم  یتسینومک  هعماج  رد  یقیقح 

لوبق مه  هدرک و  لوبق  مه  ار  اقب » عزانت   » هلأسم هدز و  نهپ » شیر  هسوک   » نماد هب  تسد  راچان  دـناهدش  راـتفرگ  یبیجع  تسب  نب  رد  اذـل 
: هک دننک  ادیپ  ییاهر  ضقانت  نیا  لاگنچ  زا  دناهتساوخ  دراد  قطنم  نودب  یتاغیلبت  هبنج  ًافرص  هک  هلمج  نیا  اب  و  دناهدرکن ،

«! تسا یملع  بلاطم  زا  يزاوژروب  ياههدافتسا  ءوس  هلمج  زا  یتاقبط  گنج  هب  اقب  عزانت  لصا  ریسفت  »
***

تسا يزوریپ  نماض  یجیردت  تارییغت 

تسد  نارادناج  هب  هک  یجیردت  تارییغت  هک  تسا  نیا  دوشیم  هجوتم  مسینیوراد  هب  هک  یتاضارتعا  زا  رگید  - 7
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نایلاس رد  هک  تسا  یطب  دنک و  ياهزادـنا  هب  تارییغت  نیا  اریز  ددرگ ، اقب » عزانت   » رد اهنآ  تیقفوم  يزوریپ و  نماض  دـناوتیمن  دـهدیم 

نآ نیدقاف  تسکـش  ناگدنراد و  یعطق  يزوریپ  ثعاب  دناوتیمن  یـسوسحم  ریغ  تارییغت  نینچ  کی  ًامّلـسم  و  تسین ، سوسحم  يدامتم 
. ددرگ

هک تسا  یلحارم  نآ  رد  ام  تبحـص  یلو  دوش  یـساسا  یلک و  تارییغت  هب  یهتنم  دناوتیم  یجیردت  تارییغت  نیا  هک  منکیمن  راکنا  هّتبلا 
هچ هب  یئزج  تارییغت  نیا  دوـشیم و  یط  هنوـگچ  لـحارم  نیا  هک  تسا  نیا  اـم  لاؤـس  دوـش ، یط  دـیاب  یلک  رییغت  نیا  هـب  ندیـسر  يارب 

؟ دـنوش لقتنم  دـعب  ياهلسن  هب  تثارو »  » و اقب » عزانت   » لـصا ود  هلیـسو  هب  دـیاب  هک  تسا  نیا  زا  ریغ  ددرگیم ؟ مکارتم  مه  يور  تیفیک 
. تسین نکمم  مه  نیا  دشاب ؛ اقب  عزانت  ماگنه  رد  يزوریپ  رد  رثؤم  سوسحم ، ریغ  تارییغت  دیاب  نیاربانب 

نارادناج بیجع  زیارغ 

تاـناویح بیرغ  بیجع و  زیارغ  ریـسفت  هیجوت و  زا  هیـضرف  نیا  هک : تسا  نیا  تسا  هجوتم  عاونا » لوحت   » هیـضرف هب  هک  يرگید  داریا  - 8
تروص ياهنارهاـم  زرط  هب  هک  نادازوـن  شرورپ  ندرک و  راکـش  هقیرط  ییاذـغ و  داوـم  يروآعـمج  هنـال و  هناـخ و  نتخاـس  تمـسق  رد 

. تسا زجاع  دنهدیم ،
دنوادخ تردق  تسد  ای  دـشاب و  هدام  ياروام  ملاع  هب  طوبرم  هک  تسین  یلئاسم  اهنیا  دـندقتعم  دوخ  لوصا  قبط  يدام  ياهتسینیوراد 

لقتنم دوخ  فالخ  اب  ثرا  ناونع  هب  سپـس  دناهدیـسر  نآ  هب  هبرجت  جایتحا و  رثا  رد  هک  تسا  یتاداع  هکلب  دشاب ، هداد  رارق  اهنآ  داهن  رد 
شـش صوصخم  ياههناخ  دـیاب  دوخ  شیاسآ  تایح و  ظفح  يارب  هک  تسا  هتفایرد  دایز  تایبرجت  زا  سپ  لـسع  روبنز  اًـلثم  دـناهتخاس ،
بیجع ياـههناخ  اـب  ار  یتمیق  دـس  نآ  ییاـیرد  ياـهگس  رگا  و  دزاـسب ، تسا  ینیعم  طیارـش  دـجاو  هک  یطاـقن  رد  موم  اـب  ار  ياهشوگ 

هب تثارو »  » قبط ار  نآ  دـناهتخومآ و  زارد  نایلاس  هب  هک  تسا  یتایبرجت  جایتحا و  راثآ  زا  دـننکیم ، اـنب  اـهرهن  طـسو  رد  دوخ  یناتـسمز 
. دنزاسیم لقتنم  دوخ  لافطا 

هب دـعب  هقبط  هب  تاعالطا  تایبرجت و  نیا  لاـقتنا  دـنیوگب  رگا  اریز  دـهدیم  رارق  یتخـس  تسب  نب  رد  ار  اـهنآ  هیجوت ، نیا  هنافـسأتم  اـما 
زا یتقو  سدنهم  کی  دـنزرف  ارچ  درادـن !؟ دوجو  عوضوم  نیا  ناسنا  نادازون  رد  ارچ  هک  دوشیم  دـیلوت  لاکـشا  نیا  تسا  تثارو  ناونع 

ناسنا تاعالطا  تایبرجت و  هکنیا  اب  دنتـسین ؟ دـنلب  يرامعم  يراجن و  اهرامعم ، اهراجن و  لافطا  و  تسین ؟ سدـنهم  دوشیم  دـّلوتم  رداـم 
. تسا رتایهم  تاعوضوم  نیا  لوبق  يارب  ناشنادنزرف  دادعتسا  و  رتقیمع ، رتلماک و 

هب هنیمز  نیا  رد  یسانشناویح  نادنمشناد  هک  یتایبرجت  اب  مه  نآ  دوشیم  لقتنم  اهنآ  نادازون  هب  میلعت »  » هلیسوب عوضوم  نیا  دنیوگب  رگا 
ناردـپ و زا  یکچوک  رد  ییاـیرد  ياـهگس  لـسع و  روبنز  لـیبق  زا  ار  یتاـناویح  نادازون  اـهنآ  اریز  دـنکیمن ، قیبـطت  دـناهدروآ  لـمع 
ار ناشناردام  ناردپ و  روآ  تفگـش  ياهراک  نامه  ندش  گرزب  زا  سپ  هک  دندرک  هظحالم  دنداد ، شرورپ  اهنت  هدرک و  ادج  ناشناردام 

! دنهدیم ماجنا  یبوخب 
موکحم  ار  مسینیوراد »  » تسا تاناویح  عاونا  رد  هک  یبیجع  نوگانوگ و  زیارغ  هک  درک  لوبق  دیاب  نیاربانب 

نارادناج بیجع  www.Ghaemiyeh.comزیارغ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 223زکرم  هحفص 161 

http://www.ghaemiyeh.com


150 ص :
. دنکیم

لماکت هیضرف  نیرخآ 

شهج ای  نویساتوم 

هراشا ًاقباس  هک  تسا  نویـساتوم   » هیـضرف تهج  زا  نآ  هدـنام و  مامتان  تهج  کی  زا  عاونا » لماکت   » هیـضرف فارطا  رد  ام  رـصتخم  ثحب 
زا تـسا  مـسینیوراد  زجع  رهظم  هـک  مسینویــساتوم   » هصـالخ روـطب  دـشن ؛ هداد  نآ  هراـبرد  یحرــش  یلو  مـیدرک  نآ  هـب  یمهبم  رایــسب 

. تسا هدش  هتشاد  راهظا  عاونا  لماکت  تیفیک  هرابرد  هک  تسا  یتارظن  نیرتمهم  نیرتدیدج و 
اـهباسح و نآ  ماـمت  دزاـسیم و  راوتـسا  هتـسسگ » مه  زا   » یناـهگان و لکـش  رییغت  و  اـهشهج »  » هیاـپ رب  ار  عاوـنا  لـماکت  هیـضرف ، نیا 

دندوب هداد  عاونا  لماکت  هیرظن  هب  یتروص  رس و  رهاظ  رد  و  هدرک ، میظنت  تمحز  زارد  نایلاس  زا  سپ  وا  ناوریپ  نیوراد و  هک  ییاهنوناق 
( دینک تقد  ( ؟ دناشنیم نآ  ياج  هب  یمظنمان  اًلماک  و  مهبم ، عضو  کی  هدز و  مه  رب 

یجیردت تارییغت  هب  طوبرم  ناهایگو  نارادناج  عونت  كرامال ، نیوراد و  تاروصت  فالخرب  : » هک دنراد  هدیقع  هیـضرف »  » نیا نارادـفرط 
تـسا یناهگان  تارییغت  رثا  رد  هکلب  تسین ، ددرگیم  لصاح  ییاذـغ  تاجایتحا  نیمأت  یگنوگچ  شرورپ و  هقطنم  عضو  رثا  رد  هک  اـهنآ 

یثوروم هدـنیآ  ياهلسن  رد  سپـس  و  ددرگیم ، رهاظ  اهنآ  دارفا  زا  یـضعب  رد  فداصت  روط  هب  یجراخ و  تاجایتحا  تیاـعر  نودـب  هک 
، تسوا لماکت  اقب و  ثعاب  عفان و  ینامز  و  دنکیم ، مهارف  ار  وا  ضارقنا  هلیسو  تسا و  رضم  رادناج  لاح  هب  یهاگ  تارییغت  نیا  دوشیم .

«. تسا لوا  عون  زا  ًابلاغ  یلو 
رییغت یتاناویح  یناهگان  روط  هب  هک  هدش  عقاو  ریخا  نرق  ود  یط  رد  هک  تسا  یتایبرجت  تادهاشم و  هیـضرف  نیا  نارادفرط  هدمع  كردم 

و مدیب ، غرم  و  یتشگنا ، واگ 13  و  خاش ، یب  واگو  اپ ، ود  گس  دننام  دـناهتخاس  لقتنم  زین  دـعب  ياهلسن  هب  ار  تفـص  نآ  هداد و  لکش 
(1912  ) و ( 1909  ) و ( 1906  ) و ( 1868  ) و ( 1880  ) و ( 1827  ) ياهلاس رد  بیترت  هب  هک  دنتـشادن  وم  ناشندرگ  فارطا  رد  هک  ییاهغرم 

. دناهدش هدهاشم  رگید  طاقن  یبونج و  ياکیرمآ  سیراپ و  رد  يدالیم 
رس و درد  هدوب و  نومیم  ناسنا و  نیب  لصاف  ّدح  نیوراد  هیـضرف  قباطم  هک   ) هدوقفم هقلح   » ندرک ادیپ  يارب  دنیوگیم : اهتسینویـساتوم 

: اریز دیشک  تمحز  دوخیب  دیابن  دوب ) هدرک  داجیا  اهتسینیوراد  يارب  یمهم  لاکشا 
يارب تسا ! هدوب  شهج )  ) نویـساتوم کی  رثا  رد  امن » مدآ  ياهنومیم   » زا ناـسنا  شیادـیپ  هکنیا  هچ  درادـن ، دوجو  اًلـصا  ياهقلح  نینچ 

دنیوگیم دـنکیم و  یفرعم  نژ   » ماـنب یتـیؤر  لـباق  ریغ  دوجوم  ار  تثارو  لـماع  هک  دـناهدز  يرگید  هیـضرف  هب  تسد  زین  تثارو  هلأـسم 
هک  هدنیاز »  » ياهتفاب رد  هک  دوش  یثوروم  دناوتیم  یتافص 
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! دش دهاوخن  یثوروم  هلصاح  تارییغت  تروص  نیا  ریغ  رد  دنک و  ریثأت  دراد  مان  نمرژ  »

رثا رد  هک  یتارییغت  یلو  تسا ، یثوروـم  نیارباـنب  تـسا ، لّوا  مـسق  لـیبق  زا  دوـشیم  دـیلوت  شهج  رثا  رد  هـک  یتارییغت  دـنیوگیم  اـهنآ 
هب نآ  هیاپ  هک  مسینویـساتوم »  » هیـضرف هصالخ  دوب  نیا  تسین ، یثوروم  تسا و  مود  عون  زا  ددرگیم  لـصاح  یگدـنز  طیارـش  فـالتخا 

 ... دش هداهن  سیروود   » طسوت
هیرظن نیا  نارازگهیاـپ  زا  هک  يوسنارف  سانـش  هاـیگ  دنمـشناد  ندوـن  لراـش   » هک تسا  يوـحن  هب  هیـضرف  نیا  ياـههیاپ  لزلزت  ماـهبا و  ... 

زا نم  : » تسا نیا  شاهصالخ  هک  دراد  ینخـس  دنک و  هیجوت  نآ  هلیـسو  هب  ار  نارادناج  عاونا  فالتخا  دنکیمن  تأرج  دوشیم  بوسحم 
هبرجت هچنآ  یلو  منکیمن ، رظن  راهظا  صوصخ  نیا  رد  مرادن و  یعالطا  هداد  خر  هدنز  تادوجوم  رد  هتشذگ  ياهنامز  رد  هک  یتارییغت 

ادـیپ يدارفا  ناهگان  دـناهتفرگ  رارق  شیامزآ  دروم  هک  ناروناج  ناهایگ و  يدایز  هدـع  نایم  زا  ینونک  نارود  رد  دـهدیم  ناشن  لـمع  و 
«!. دنزاسیم لقتنم  دوخ  باقع  اب  هک  دنتسه  ياهزات  تافص  ياراد  هک  دنوشیم 

درادن یفسلف  شزرا  ینیقی ، یعطق و  تامدقم  نتشادن  رثا  رد  یعیبط ، مولع  ياههیـضرف  مامت  دننام  هکنیا  رب  هوالع  هیـضرف  نیا  لاح  ره  هب 
هراـشا اـهنآ  زا  ياهراـپ  هب  اًـلیذ  هک  تسا  یکیراـت  مهبم و  طاـقن  تالاکـشا و  ياراد  دروخیم ، یملع  یبـیرقت  تاـهیجوت  درد  هب  طـقف  و 

: دوشیم
طقف دزاس  نشور  یملع  لوصا  يور  نآ ، لماع  اب  ار  شهج  عون  هطبار  دیدج و  وضع  کی  شیادیپ  تسا  هتـسناوتن  نونکات  هیرظن  نیا  - 1
یلک لوحت  دناوتب  هکنیا  هب  دسر  هچ  ات  دننزیم ، نآ  هرابرد  ییاهسدح  هدـش  هداس  یئزج و  دراوم  رد  هک  یتایبرجت  تادـهاشم و  رثا  رد 

. دهد حرش  ام  يارب  شیپ  کیرات  ياهنامز  رد  مه  نآ  ار  عاونا 
نتـشادن خاش ، نادقف  لیبق  زا  یئزج  تارییغت  هب  طوبرم  مامت  هدش  لقن  تماق  گرزب  تاناویح  نارادناتـسپ و  دروم  رد  هک  یتادـهاشم  - 2

اعدا هدوقفم  هقلح   » هیجوت دروـم  رد  هچنآ  ریظن  یـشهج  نونکاـت  و  تسا ، نآ  ریاـظن  اـهاپ و  زا  یـضعب  نتـشادن  و  یفاـضا ، تشگنا  وـم و 
!؟ تسا هدشن  هدید  نآ  ریظن  لاح  هب  ات  ارچ  دراد  تحص  هدوقفم » هقلح   » هرابرد بلطم  نیا  رگا  هدشن  هدید  دننکیم 

« ونیوگ لیما   » هتـشون عاونا  داینب  هچباتک  لبق  يدـنچ  یلو  دـنرادن ، داریا  نیا  هب  یهجوت  لوحت » هیـضرف   » نارادـفرط مدرکیم  نامگ  ًاـقباس 
فارتعا تقیقح  نیا  هب  ًاحیرص  تسا  هیـضرف  نیا  يدج  نارادفرط  زا  هک  روبزم  دنمـشناد  مدید  مدرکیم  هعلاطم  ار  ونژ »  » هاگـشناد داتـسا 

: دیوگیم هدرک و 
. دنراد یگتسب  رارکت  اب  تشگزاب  ياهدومن  هب  هشیمه  ًابیرقت  دناهدش  هتخانش  لماکت  لماع  هناگی  هک  اهشهج  »

هب و  دنروآیم ، هارمه  ار  مشپ  نادند و  مد و  يدوبان  اهنآ  زا  ياهراپ  دنروآیم ، دـیدپ  هتـسکش ، هدـنامزاب و  هدـیرب ، ییاهلاب  اهشهج  نیا 
هدرواین دیدپ  هزات  يوضع  اهنآ  زا  کی  چـیه  یلو  ( » دـینک تقد   ) دـننکیم رپرپ  ار  اهلاب  ای  اهاپ و  دـعجم و  ار  اهوم  رگید  یـضعب  سکع 

، هرـشح لاـبیب  مسج  هک  میمهفب  میناوتیم  هنوگچ  یلو  هدرک  تارـشح  ياـهلاب  حرط  رد  ریثأـت  هنوـگچ  شهج »  » هک میمهفیم  اـم  تسا 
... !؟» تسا هدرک  لوبق  ار  تارشح  ياهلاب 

دراوم یضعب  رد  هک  یلاح  رد  هتشگن  یثوروم  تسا  هدش  هدهاشم  نونکات  هک  ییاهشهج  نیا  زا  يرایسب  - 3
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یتشگنا شـش  صاخـشا  هک  میاهدید  رایـسب  اًلثم  درادن ، تیلک  ارچ  تسا  قداص  شهج  دروم  رد  ثراوت  نوناق  رگا  تسا ، هدـش  یثوروم 

مان هب  ناملآ  ناحارج  زا  رفن  کی  اًلثم  دنکیم ، ادیپ  لاقتنا  اهنآ  هب  یهاگ  یلو  دنرادن ، ار  یفاضا  تشگنا  نیا  هک  دنراد  یناردپ  ای  دالوا و 
! دنک لقتنم  دوخ  دالوا  زا  رفن  شش  هب  ار  نآ  تسناوت  تشاد و  یفاضا  تشگنا  کی  هور  »

. دوشیم عطق  لسن  دنچ  ای  کی  زا  سپ  هاگ  دنکیم و  ادیپ  رارمتسا  هاگ  تسا  فلتخم  زین  دوشیم  یثوروم  هک  يدراوم  رد  هوالع  هب 
دشابن یثرا  دیاب  هیضرف  نیا  قباطم  یگدنز ) طیارش  رییغت  ای  تیبرت  رثا  رد   ) دوشیم ادیپ  شهج  هیحان  ریغ  زا  هک  یتارییغت  هتـشذگ  همه  زا 

هب ار  دوخ  ياذغ  ندوب  رـضاح  هک  دهدیم  تداع  نینچ  ار  شوم  هدع  کی  وولواپ »  » اًلثم ددرگیم ، یثوروم  هک  هدش  هدید  ررکم  هکنآ  اب 
نیا دعب  ياهلسن  رد  یلو  دیآیم  دوجوب  اهنآ  رد  نیرمت  رارکت و  هبترم  زا 300  سپ  تداع  نیا  دنمهفب ، یکیرتکلا  گنز  يادص  هلیسو 

. ددرگیم لصاح  روظنم  نیرمت  هعفد  اب 5  اهنت  مراهچ  لسن  رد  هک  يروط  هب  دوشیم ، کچوک  ددع 
هب گنز  يادـص  ندینـش  اـب  نیرمت  نودـب  هک  دوشیم  یثوروم  يروط  هب  تداـع  نیا  لـسن  نیدـنچ  زا  سپ  هک  دریگیم  هجیتن  نینچ  يو 

! ... دنوریم دوخ  ياذغ  لابند 
هب کیرات  هیضرف  نیا  زا  رتنیتم  رتمکحم و  ادتبا  رد  نآ  ياههیاپ  هک   ) مسینیوراد درومرد  هک  تالاکشا  زا  يرایسب  اهنیا ، همه  زا  هتـشذگ 

! تسا قداص  زین  هیضرف  نیا  دروم  رد  ًانیع  تشاد ، دوجو  دسریم ) رظن 
زا هک  دوخ  باـتک  رخآ  رد  تسا ، لوحت » هیـضرف   » يدـج نارادـفرط  زا  هک  ونیوگ » لـیما   » رکذـلا قباـس  دنمـشناد  هکنیا  هجوـت  لـباق  - 4

هداد و بیترت  لوحت !  هفسلف  تالوهجم   » ناونع تحت  یصوصخم  لصف  هدرک  ثحب  روبزم  هیـضرف  هرابرد  هک  تسا  یتایرـشن  نیرتدیدج 
(! دینک تقد  : ) دیوگیم هلمج  زا  تسا ؛ هدرک  هراشا  هفسلف  نیا  ياهتسبنب  تالکشم و  هب 

طباور اـب  هک  دروآ  تسدـب  دـیدج  يوضع  فداـصت ، هلـسلس  کـی  زا  ناوتیم  هنوـگچ  یلو  دنـشابیم ...  فداـصت »  » هدـییاز اـهشهج  »
»!؟ دشاب گنهامه  دراد ، مزال  وضع  نیا  راک  هک  يرامشیب 

زا یـشان  ار  اهنیا  هک  دـیامنیم  فارتعا  هدرک و  لقن  مشچ  فلتخم  ياهتمـسق  لـماک  یگنهاـمه  هراـبرد  یحرـش  هنومن  ناونع  هب  سپس 
: دیوگیم ًاحیرص  تسین و  لوبق  لباق  نتسناد ، دناهتفرگ  تروص  نراقم  ًافداصت  هک  يددعتم  ياهشهج 

 ! تسا یهلا  بیرغ  بیجع و  ًاعقاو  فداصت  نیا  »
«! ... دوشیم ورهبور  لاحم  يرما  اب  اجنیا  رد  دورگیم  نآ  هب  شهج »  » هفسلف هک  يریسفت  «و 

: دیوگیم لصف  نیا  نایاپ  رد  و 
 ! تسا هتفهن  اًلماک  ام  ملع  لقع و  هدید  زا  لماکت  گرزب  لحارم  ثیح  نیا  زا  »
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! تسا یمظنیب  زا  مظن  نیا 

زا یمک  تسد  رهاظ ، تروص  رظن  زا  دیاش  هک  مراد  رظن  رد  نم  مه  يداریا  دـمآ  نایم  هب  نییدام  ياهداریا  زا  تبحـص  هک  الاح  دومحم -
. تسا رتمکحم  مه  اهنآ  زا  تفگ  ناوتیم  هکلب  دشاب ، هتشادن  امش  ياهداریا 

رکذ بات  بآ و  اب  ار  نآ  زورما  نویدام  هکنیا  وگ  تسا ، یمیدـق  یلیخ  هکلب  درادـن  یگزاـت  منک  لـقن  مهاوخیم  هک  ار  يداریا  نیا  هّتبلا 
هک سلقذابنا   » زا هک  مدید  يزاریش  ياردصالم  روهـشم  فوسلیف  تاملک  رد  ار  نآ  تقو  کی  تسا  مدای  دنهدیم ، هولج  گرزب  هدرک و 

ار نآ  لابند  ياهدـع  زین  ریخا  ياهنرق  ياهتسیلایرتام  نایم  رد  دـنکیم و  لـقن  تسا  هتـسیزیم  ناـنوی  رد  لـبق  لاـس  « 2400  » رد ًابیرقت 
. درب مان  ناوتیم  ار  وردید »  » هلمج نآ  زا  هک  دناهتفرگ 

هاگچیه درکیم و  شاعم  همجرت  فینصت و  فیلأت و  هار  زا  یغورف  موحرم  لوق  هب  تسا و  يدالیم  نرق 18  رد  هسنارف  هفسالف  زا  وردید » »
! دنک قیمع  رّکفت  یفسلف  روما  رد  هک  تشادن  یتغارف  دوخ  رمع  زا 

شدوخ زا  مه  و  تسین » لالدتسا  لها  یقطنم  رفن  کی  يو  : » دیوگیم وا  تالاح  حرش  نمض  گرزب » هفـسالف   » باتک رد  نوسرک  هردنآ 
«. دنتسه نم  ياههشحاف  نم  راکفا  : » تفگیم هک  دنکیم  لقن 

فلتخم تادوجوم  ناهج و  یمومع  عضو  رد  اًلعف  هک  یبلاج  حیحـص و  ماظن  نیا  مییوگب  تسا  نکمم  : » هک تسا  نیا  داریا  لصا  هصالخ 
، دـندش رهاظ  فداـصت  يور  زا  یبیترت ، مظن و  چـیه  نودـب  يداـیز  تادوجوم  ثداوح و  هکلب  هدوبن ، نینچ  زاـغآ  رد  تساـمرفمکح  نآ 

عضو هیقب  و  هدش ، مودعم  ًارهق  دندوب  ثداوح  ریاس  ربارب  رد  تمواقم  طیحم و  اب  شزاس  دقاف  باسح و  مظن و  زا  يراع  هک  ییاهنآ  سپس 
نیا تشپ  رد  ییاناد  ردتقم  تاذ  دوجوب  ملع  نآ  هلیـسو  هب  ناوتب  هک  تسین  راک  رد  یباسح  مظن و  ًالوصا  سپ  دناهدروآ ؛ راب  هب  ار  ینونک 

«! درک ادیپ  هاگتسد 
***

: تسا دامتعا  لباق  ریغ  تسس و  تهج  دنچ  زا  زین  داریا  نیا 
دننکیم هفیظو  ماـجنا  نآ  وترپ  رد  تادوجوم  عاونا  هک  یمظنم  نیناوق  تساـمرفمکح و  ناـهج  یمومع  عضو  رد  هک  یبیترت  مظن و  اـًلّوا -

: رتهداس ترابع  هب  دراد ، دوجو  زین  اهنآ  تالامک »  » رد هکلب  تسین ، تساهنآ » ياقب  هیام  هچنآ  و   » تادوجوم یتایح  ياهتمـسق  رد  اـهنت 
(! دینک تقد  : ) تسا عون  ود  دنراد  رارق  یصوصخم  ماظن  هیاس  رد  یگمه  هک  تادوجوم  تالاح  تایفیک و 

. دریگیم شیپ  ار  یتسین  انف و  هار  دوش ، هتفرگ  دوجوم  نآ  زا  رگا  هک  یتایفیک  - 1
. دش دهاوخ  تالامک  زا  یلامک  دقاف  هکلب  تسین  دوجوم  نآ  ندش  مودعم  بجوم  اهنآ  نادقف  هک  ییاهنآ  - 2

یصقان  بلق  رگا  نینچمه  دش و  دهاوخ  بلس  يو  زا  تایح  تردق  دنریگب  وا  زا  ار  ناسنا  هیر  ای  بلق  رگا  اًلثم 
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. تفرگ دهاوخ  رارق  یتسین  گرم و  شوغآ  رد  ًاجیردت  یلو  دنامب ، یقاب  تسا  نکمم  يدایز  ای  مک  تدم  دشاب  هتشاد 

ای لماک  تشگنا  جـنپ  ای  دراد ، رارق  اهوم  نب  رد  هک  یبرچ  دـلوم  ياههدـغ  ای  وربا ، ینیب و  ياهوم  ای  اـهنخان ، اـی  رـس ، يوم  نتـشادن  اـما 
شیاسآ و هچرگا  ددرگیمن ، وا  یتسین  انف و  بجوم  دز و  دـهاوخن  وا  تایح  هب  ياهمطل  ًاعطق  نآ  ریاـظن  اهدـص  شوگ و  هلـال  زا  یتمـسق 
هن دنتـسه  یگدـنز  لامک  شیاسآ و  طیارـش  اهنیا  سپ  تشاد ، دـهاوخن  دوجو  یـصخش  نینچ  رد  دـنراد ، نآ  دـجاو  دارفا  هک  یتحارتسا 

عاونا دـننام  ناـجیب  تادوجوم  هکلب  درادـن  نارادـناج  ریاـس  ناـسنا و  هب  یـصاصتخا  تـالاح ، هنوگنیا  دوـجو  هّتبلا  تاـیح  لـصا  طرش 
. درادن حیضوت  هب  يزاین  هک  دنراد  رایسب  ار  یلامک » طیارش   » عون نیا  ناهج ، هاگتسد  یمومع  عضو  هیلّوا و  طئاسب  يایمیش و  ياهبیکرت 

ینعی لّوا  مسق  رد  اهنت  مظنم  نیناوق  حیحـص و  ماظن  رگا  اریز  دوشیم : نشور  داریا  باوج  دـش  رکذ  هک  یمیـسقت  نیا  هب  هجوت  تقد و  اـب 
هتسد رد  تسین و  روط  نیا  ًامّلسم  یلو  دریذپب ، ار  داریا  نیا  هدنیآ ) ياهباوج  زا  رظن  عطق   ) یسک دوب  نکمم  دوب  امرفمکح  اقب » طیارـش  »
تفگ ناوـتیمن  نیارباـنب  دنتـسه . یحیحـص  ماـظن  قـبط  زین  اـهنآ  ینعی  تساـمرفمکح  اًـلماک  زین  شیاـسآ  و  لاـمک » طیارــش   » ینعی مود 

هدش و دوبان  ًاجیردـت  ای  ًاروف  دناهتـشادن  ار  ینونک  يایازم  هک  يدارفا  اهنآ  نایم  زا  هک  دـناهدروآ  دـیدپ  ینوگانوگ  تادوجوم  اهفداصت 
. دناهدنامیقاب هیقب 

دـشابیم و اهنآ  دـجاو  هک  تسا  يدارفا  يزوریپ  نماض  ینعی  دـیآیم  راکب  اقب  عزانت  ماگنه  تـالامک  نیا  مییوگب  تسا  نکمم  رداـن -» »
. دمآ دهاوخ  دوجو  هب  هتسد  نیا  زا  هدنیآ  لسن  دندیدرگ  ضرقنم  نیریاس  دندش و  زوریپ  اهنآ  دجاو  دارفا  هکنآ  زا  سپ 

هب  ) اقب عزانت  درادن و  نارادناج  ملاع  هب  یـصاصتخا  عوضوم  نیا  مدرک  ضرع  دیتشادن ، هجوت  هدـنب  ضیارع  هب  اًلماک  هکنیا  لثم  دومحم -
يوم نتـشاد  اًلثم  دنرادن ، اقب  عزانت  رد  تیقفوم  رد  يریثأت  تالامک  نیا  یهگناو  تسا ، نارادناج  صوصخم  دـشاب ) حیحـص  هکنیا  ضرف 

هن دناتحارتسا  طیارش  اهنیا  دنراد ، اقب  عزانت  رد  يزوریپ  رد  يریثأت  هچ  نآ  ریاظن  ینیب و  ياهوم  نخان و  ای  یبرچ و  دلوم  ياههدغ  رس و 
نارادفرط هک  ار  يراکشآ  سوسحم و  راثآ  دوشیمن  تسا و  سوسحم  ریغ  ًامّلسم  دنشاب  هتشاد  يریثأت  هکنیا  ضرف  هب  و  تیقفوم ، طیارش 

ثحب اًلصفم  اقب ) عزانت  هلمج  زا   ) نآ لوصا  نیوراد و  هیرظن  فارطا  رد  ام  هتـشذگ  همه  زا  تفرگ ، نآ  زا  دنراد ، راظتنا  اقب  عزانت  هیـضرف 
مظن و رکنم  هن  تسا  یـصوصخم  ماظن  تباث و  نیناوق  تحت  رد  نارادـناج  لماکت  رادـفرط  نیوراد  هک  میدرک  تباث  اجنامه  رد  میدرک و 

. تیبرت
ملاع رد  زور  هب  زور  هک  یتارییغت  ثداوح و  هرابرد  دـیاب  دـشاب  هتـشاد  تحـص  ناهج  یلعف  عضو  شیادـیپ  هرابرد  لامتحا  نیا  رگا  ًایناث -

. دنوش ادیپ  جرم  جره و  تروص  هب  اًلماک  باسح و  مظن و  نودب  زین  دیدج  تارییغت  ثداوح و  ینعی  دـشاب ، امرفمکح  زین  دوشیم و  ادـیپ 
نینچ زگره  هک  دـنادیم  يدنمـشناد  ره  هکنیا  اب  دـننامب ، یقاب  هیقب  دـنوش و  مودـعم  ًاجیردـت  ای  ًاروف  دـنرادن  اقب  تیلباق  هک  ییاهنآ  اهتنم 

هک درک  لوبق  ناوتیم  روطچ  تسا ، یتباث  نیناوق  مظن و  يور  دـنکیم ) كرد  ام  مهف  هک  اجنآ  اـت   ) ینونک ناـهج  ثداوح  هیلک  تسین و 
جرم  جره و  نیا 
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!؟ دنکن قدص  ینونک  ثداوح  هرابرد  و  دشاب ، هدوب  هتشذگ  ياهنارود  ثداوح  هب  صوصخم 

مزلتـسم مدرک  هراشا  نآ  هب  ًاقباس  هک  تالامتحا » باسح   » قبط دـیوگیم ، هدـننک  داریا  هک  یبیترت  نآ  هب  ینونک  عضو  ندـش  ادـیپ  ًاـثلاث -
دوب نینچ  رگا  دـشاب و  هتـشاد  رارق  اـهنآ  نمـض  رد  یلعف  عضو  نیا  هک  تسا  مظنماـن  مهرب و  مهرد و  ثداوـح  دراـیلیم  اـهدرایلیم  دوـجو 

نوزومان صقان و  لیـسف  رازه  نارازه  میدق ، نارود  تاتابن  تاناویح و  ياهلیـسف  هتـشذگ و  ياهنامز  يایاقب  یـسررب  نمـض  رد  تسیاب 
هکلب تسا  هدرکن  اعدا  ار  يزیچ  نینچ  سک  چیه  هکنیا  اب  دشاب  هدوب  زیچان  نآ  ربارب  رد  لماک  تاتابن  تاناویح و  ياهلیسف  هک  مینک  ادیپ 

ًادبا یسانشنیمز  مراهچ  نارود  ياهناسنا  ياهلیسف  رد  هک  دنکیم  حیرصت  وگریو  دننام  یـسانشنیمز  نادنمـشناد  زا  یـضعب  سکع  هب 
. تسا هدرکن  هدهاشم  هقلخلا  صقان 

هیرظن نیا  داسف  رب  ینـشور  حیرـص و  لیلد  هتـشذگ  ياهنارود  ناهایگ  نارادناج و  يایاقب  نمـض  رد  ایاقب  هنوگنیا  ندـشن  تفای  نیاربانب 
. تسا

مود  شخب  نایاپ 
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کیتکیلاید مسیلایرتام  موس  شخب 

هراشا

***
: یفسلف هدمع  ياهبتکم 

(. نویروصت  ) مسیلآهدیا بتکم 
(. يرگیدام  ) مسیلایرتام بتکم 

؟ دش هتسکش  نکشن  هدام »  » هنوگچ
(. نویردا ال   ) مسیس یتسونگآ  بتکم 

(. نایئاطسفوس  ) مسیفوس بتکم 
***

: کیتکیلاید لوصا  یسررب 
. یمومع لوحت  نوناق  لوا - لصا 

. نیدض نیب  عمج  نوناق  مود - لصا 
. لباقتم ریثأت  نوناق  موس - لصا 

. بالقنا ای  شهج  مراهچ - لصا 
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 ... نادنز يانگنت  رد 

دوب وا  راظتنا  رد  هک  يراوگاـن  خـلت و  ثداوح  زا  هک  دـید  یکانتـشحو  ياـیؤر  باوخ ، ملاـع  رد  دومحم  بش  کـی  تشذـگ ، اـهزور  ... 
. دادیم ربخ  ًالامجا 

ینخـس يرد  ره  زا  و  هتـسشن ، يدیب  تخرد  ریز  شیومع  ردان و  اب  دـنوامد  زیگناطاشن  ابیز و  ياههرد  زا  یکی  لباقم  رد  دـید : باوخ  رد 
رد یـسنا  سلجم  هداد و  رارق  عاعـشلا  تحت  ار  اـهنآ  يوگتفگ  اـهگرب ، زازتها  ناـغرم ، زیگنالد  همغن  اـهبآ ، شزیر  يادـص  دـنیوگیم ،

. تساپرب ینامداش  یمرگ و  تیاهن 
داـبدرگ هک  تشذـگن  يزیچ  دز . مه  رب  ار  اـهنآ  طاـسب  هتـسکش و  مـهرد  ار  تـخرد  ياـههخاش  تـفرگ و  رد  يدـیدش  ناـفوط  ناـهگان 

نایم نیا  رد  درک ! باترپ  ياهرد  نایم  رد  سپـس  درب و  نامـسآ  هب  هتفرگ  نایم  رد  یهاک  رپ  نوچمه  ار  وا  دـش و  رهاظ  رود  زا  یکاـنمهس 
تـسد رد  یـصوصخم  ياـههبرح  دـندوب و  هدـیناشوپ  اـهمشچ ، زج  هب  ار  دوخ  تروص  ماـمت  هک  یلاـح  رد  شوپ »! خرـس   » ناوـج رفن  ود 

قلعم یکانتـشحو  کیرات  هاچ  نایم  رد  دندرب و  الاب  ناشک  ناشکهوک  هنماد  زا  هتـسب  ار  وا  ياهتسد  هدـمآ  ریز  هب  هوک  يالاب  زا  دنتـشاد ،
! ... دندنکفا هاچ  هناهد  رب  یگرزب  گنس  هتخت  هتخاس و 

ردان و يارب  ار  دوخ  باوخ  دش ، حبـص  دوب ، يراج  شتروص  فرط  ود  زا  قرع  دیزرلیم و  شندب  هک  یتلاح  رد  دـیرپ  باوخ  زا  دومحم 
راکفا هجیتن  اهنیا  دراد ، ناسنا  تشونرس  هب  یطبر  هچ  باوخ  تسیچ ؟ تافارخ  نیا  تفگ : دنلب  يادص  اب  ردان »  » هاگان داد ، حرش  شیومع 

! تسا مهوت  هوق  تیلاعف  ناشیرپ و 
! ... دوشیم نامه  دننک  ریبعت  هک  روط  ره  یلو  تسین  تسرد  باوخ  تسین ...  مه  روطنیا  اقآ  ریخ  زیمآراکنا -) هفایق  اب   ) اقآ جاح 

نیا یلو  تسا  یفخم  ام  رب  رگید  لـئاسم  یلیخ  دـننام  يرادـیب  باوخ و  طاـبترا  یگنوگچ  هک  تسا  تسرد  رداـن -) هب  باـطخ   ) دومحم
صوصخب دینکن ، مه  راکنا  یلو  دیـشاب  دـقتعم  عوضوم  نیا  هب  امـش  ًامتح  میوگیمن  نم  مینک ، راکنا  ار  عوضوم  لصا  هک  دوشیمن  لیلد 

زرط اب  هک  دـناهدرک  لقن  يرایـسب  ياهباوخ  دـیراد  ناـمیا  نآ  هب  یلیخ  امـش  هک  اـهیجراخ  ياـهباتک  رد  هدـش و  هبرجت  ررکم  هکنیا 
ایوگ مراد ، شیپ  رد  یموش  هزاـت و  هثداـح  منکیم  ناـمگ  تفگ : دیـشک و  یهآ  سپـس  تسا ...  هتفرگ  دوخ  هب  یعقاو  تروـص  یبـیجع 
لماع منکیم  نامگ  تسا  هتخاس  لدبم  یخلت  ییادج  هب  ار  نیریش  عامتجا  نیا  هتخادنا و  ام  نایم  رد  هقرفت  گنس  ثداوح  نافوط  منیبیم 

! ... مدید شوپخرس  ایؤر  ملاع  رد  ار  ناوج  ود  نآ  هک  روطنامه  دنشاب  نم  تسینومک  نانمشد  راک  نیا 
 ... تشذگ بش  دنچ 
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يرگید هب  یکی  هک  یلاح  رد  دـید  دوخ  رتسب  رانک  رد  حلـسم  سانـشان  ناوج  ود  ناهگان  درک ، زاـب  ار  دوخ  ياـهمشچ  دومحم  یبش  همین 
دومحم تروص  هب  ار  دوخ  رونرپ  هوـق  غارچ  تشاد  نت  رد  يرـسفا  ساـبل  هک  یکی  نآ  تسا ، شدوـخ  اـهآ  دـیوگیم : دـنکیم و  هراـشا 

 ... تسا دومحم  هرآ  هرآ ، تخادنا .
زونه یکانتشحو ... ؟ باوخ  هچ  رادیب ؟ ای  مباوخ  ایادخ  تسا !؟ ربخ  هچ  تفگیم  دوخ  اب  دادیم ، راشف  مه  هب  ار  دوخ  ياهمشچ  دومحم 

نیـشام فرطب  هدز و  دنبتـسد  ار  وا  گنردالب  دـیدن  ياهراچ  میلـست  زج  دومحم  وشاپ ،! دـندرک  هراشا  وا  هب  ُملباراـپ  اـب  هک  دوب  دـیدرت  رد 
. دندرک تکرح  دیشکیم  ار  اهنآ  راظتنا  لزنم  رد  رب  هک  یپیج 

هک دـندید  ردـق  نیمه  دـنیوگب  هچ  دنتـسنادیمن  دـندیزرلیم و  تشحو  زا  دوب و  هدـش  دیفـس  چـگ  دـننام  دومحم  يومع  ردان و  تروص 
زج دـندرکیم ، گرم  هب  دـیدهت  ُملباراپ  هلیـسو  هب  ار  اهنآ  بترم  نوچ  و  دـنداد ، تکرح  یمولعماـن  دـصقم  فرط  هب  پیج  اـب  ار  دومحم 

. دنتشادن ياهراچ  توکس 
یط يرگید  زا  سپ  یکی  ار  نارهت  ياهنابایخ  تفرگ . شیپ  ار  نارهت  هار  هتـشاذگ  رـس  تشپ  ار  دـنوامد  يروآماسرـس  تعرـس  هب  پیج 

نادـنز هچ  دـش ...  هداد  لـیوحت  نادـنز  هـب  دوـمحم  هـک  دوـب  هدـنامیقاب  بـش  زا  يرادـقم  زوـنه  درک . زمرت  رـصق  نادـنز  لـباقم  هدرک و 
هب یـشارخلد  زوسناج و  ياههلان  هتخاـس و  نشور  یمک  ار  نآ  ینـالوط  فوخم و  ياـهنالاد  يرون  مک  خرـس  ياـهغارچ  ییازتشحو ؟

 ... نالا نالا ، دیهد  تلهم  منکیم ، رارقا  مدُرم ...  تسا ...  سب  هآ ....  دسریم : شوگ 
رفن کی  طقف  دهدیمن  ار  وا  باوج  سک  چیه  دـیاهدروآ ، اجنیا  ارم  یمرج  هچ  هب  دـنکیم  لاؤس  هچ  ره  دوش  هناوید  دومحم  دوب  کیدزن 

ياهخرچ هاگهاگ  دناوتیم  هک  يزومرم  ياهتسد  هک  دـش  هجوتم  دومحم  دـیدیمهف !؟ دـیتسه ! یـسایس  مرجم  امـش  تفگ  اهنابـساپ  زا 
! تسا راک  رد  هیضق  نیا  رد  دروآرد  شدرگ  هب  اهياهدوت  عفن  هب  زین  ار  یهاگآراک  ینابرهش و 

بیجع و هطوحم  تشاد ، ینادنز  دوخ  تیفرظ  ربارب  نیدنچ  یلو  دوب  نشور  گرزب و  ًاتبسن  تشاد  صاصتخا  یسایس  نادنز  هب  هک  یقاطا 
نوگانوگ ياهمارم  فلتخم ، دـیاقع  هانگیب ، مرجم ، تسرپهناگیب ، یلم ، یتسار  تسد  یپچ ، تسد  فقـس ، کی  ریز  رد  دوب : يریظنمک 

ریگرد ناشنایم  رد  لاجنج  راج و  وگتفگ و  ثحب و  دـندشیم  شیپ  سپ و  نادـنز  نیرومأم  هک  نیمه  دـندربیم  رـسب  رگیدـکی  رانک  رد 
. دوب هدمآ  نوریب  یسایس  هزرابم  نادیم  کی  تروص  هب  نادنز  عضو  دشیم و 

زا یکی  نادنز  يرآ  تسا . هدروآ  تسدب  یبوخ  تصرف  دـیمهف  مک  مک  یلو  دیـسریم  رظن  هب  هدرـسفا  ناشیرپ و  رایـسب  زاغآ  رد  دومحم 
تازرابم هب  تسد  دش و  دراو  اهنآ  ياهثحب  نایم  رد  مک  مک  و  هدرک ، هدافتـسا  تیعقوم  زا  تسا ! ناهج  زرابم  نادرم  یتیبرت  ياهبتکم 

فارطا دـندید  ار  وا  رادهنماد  روشرپ و  ياهثحب  يوق و  قطنم  یتقو  مسینومک  نیفلاخم  پیت  دز ، مسیـسکرام  مسینومک و  هیلع  يدـیدش 
دنچ یتح  دندوزفا  دوخ  تازرابم  تدش  هب  دراو ، هزات  نانامهیم  کمک  اب  دـندرک و  یتقوشوخ  راهظا  نادـنز  هب  وا  دورو  زا  هتفرگ و  ار  وا 

ار اهنآ  زا  ياهدع  هکنیا  اب  و  دیشکیم ، یکیراب  ياهاج  هب  هیضق  دیاش  دوبن  نادنز  نیرومأم  هلخادم  رگا  دیشک و  دروخ  دزب و  راک  هبترم 
تیلاعف  هب  هدیشکن و  تسد  وا  ناتسود  دومحم و  زاب  دنداد  لاقتنا  يرگید  لحم  هب 
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. دوب هدمآ  نوریب  تیبرت  میلعت و  طیحم  کی  تروص  هب  وا  هزات  ناتسود  دومحم و  يارب  نادنز  طیحم  دنداد ، همادا  دوخ 

نآ یلصا  هشیر  زا  درک و  زاغآ  کیتکیلاید  مسیلایرتام   » لوصا هرابرد  یمظنم  ياهثحب  دوخ  ناتسود  ناهذا  ندرک  نشور  يارب  دومحم 
نآ اب  هک  يروط  هب  دومن  ادیپ  يرایسب  نیبلاط  درک و  دیلوت  دارفا  رد  ياهزات  ناجیه  روش و  وا  نانخس  دومن ، داقتنا  ثحب و  هب  عورش  هتفرگ 

اج نیا  زا  ار  دوخ  تاثحابم  هتشر  دومحم  دندرکیم ، تشاددای  ًابترم  ار  اهنآ  ياهدع  دوب ، امرفمکح  نادنز  طیحم  رد  هک  یتیدودحم  همه 
!: درک عورش 

: میوگب امش  يارب  راصتخا  روط  هب  ار  مهم  عوضوم  دنچ  منادیم  مزال  زیچ  ره  زا  لبق  زیزع ... ! ناتسود  اقفر !
***

. کیتکیلاید مسیلایرتام  یلصا  هشیر  - 1
. یفسلف بتاکم  ریاس  کیتکیلاید و  - 2

. بلاطم لقن  رد  بتکم  نیا  نارادفرط  تنایخ  - 3
. یفسلف هدمع  ياهبتکم  - 4
. مسینومک کیتکیلاید و  - 5
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؟ تسیچ کیتکیلاید  مسیلایرتام 

رظن زا  کـیتکیلاید ) مسیلاـیرتام و   ) ظـفل ود  نیا  ياـنعم  اـب  يراـک  رـس و  ثحب  نیا  رد  اـم  هـچ  رگا  کـیتکیلاید - مسیلاـیرتام  هـشیر  - 1
. تسین هدیافیب  زین  اهنآ  يوغل  موهفم  نتخانش  بلطم ، هب  ندش  انشآ  يارب  یلو  میرادن  یسانشتغل 

. تسا کلسم  بتکم و  فرعم  هدش  قحلم  نآ  رخآ  هب  هک  مسیا »  » و هدام »  » يانعم هب  هسنارف  نابز  رد  لایرتام » »
. تسا يرگیدام »  » يانعم هب  هتفر  مه  يور  مسیلایرتام »  » نیاربانب

هب ًالومعم  تسا و  ندرک  هملاکم  هثحابم و  ینعم  هب  ینانوی  نابز  رد  هملک  نیا  هدـش و  هتفرگ  وگلاید »  » هدام زا  لصا  رد  کـیتکیلاید »  » اـما
مه رس  تشپ  فاّرح و  صاخشا  هب  ار  نآ  یهاگ  دوشیم  قالطا  نیسیت » کیلاید   » دنشاب لالدتـسا  تردق  يوق و  قطنم  ياراد  هک  یناسک 

. دنیوگیم زین  زادنا 
درادن رب  رد  ار  یجنرغب  هزات  تقیقح  ظفل  ود  نیا  دوشیم ، روصت  هچنآ  فالخرب  تسام ، هجوت  دروم  اًلعف  هک  یفسلف  حالطـصا  رظن  زا  اما 

(: دینک تقد  : ) داد حرش  ناوتیم  نینچ  ار  نآ  یحالطصا  يانعم  هصالخ  روطب  و 
کی مان  تسا ، یعامتجا  لئاسم  رد  اهنآ  هاگ  هیکت  نیرتگرزب  اهتسینومک و  ناربهر  یفسلف  راکهاش  هناگی  هک  کیتکیلاید  مسیلایرتام  »

دندـقتعم يرگيدام  لصا  لوبق  زا  سپ  بتکم  نیا  نارادـفرط  تسا . هدـش  انب  لوحتو  رییغت   » ساسا رب  هک  تسا  يرگيدام  صاـخ  هبعش 
دوجو تمـسق  چـیه  رد  توکـس  نوکـس و  ياهظحل  دـنراوس و  تکرح  رییغت و   » وردـنت بکرم  رب  ملاـع  تادوـجوم  اههدـیدپ و  هیلک  هک 

«. درادن
لبق هظحل  کی  تعاس و  کی  زورید و  هعماج  ناویح و  تخرد و  اب  مینکیم  هدهاشم  زورما  هک  ياهعماج  ای  ناویح  کی  ای  تخرد  کی  »
نیا ای  تخرد  نیا  مییوگب  دـیاب  میریگب  رظن  رد  تاصخـشم  مامت  اب  ار  اهنآ  رگا  دـنام و  دـهاوخن  یقاب  لاح  نیا  هب  زین  ادرف  دراد و  توافت 

«. تسا زورید  هعماج  تخرد و  نآ  زا  ریغ  هعماج 
رفن کـی  رظن  زا  دنتـسین ، انثتـسم  نآ  زا  قـالخا و ...  بهاذـم و  مولع و  راـکفا و  یتـح  زیچ  چـیه  تسا و  یموـمع  یمئاد و  تکرح  نیا  »
زیچ ره  يارب  وا  دوشیم ، هتخانـش  هدـنیآ  هتـشذگ و  تالاح  زا  ینالوط  هلـسلس  کی  نیب  خزرب »  » ناونع هب  يدوجوم  ره  نیـسیت  کـیلاید  »

، دـنام دـهاوخن  نینچ  زین  هراومه  هدوبن و  نینچ  هشیمه  دروآیم  نوریب  مخت  زا  رـس  زورما  هک  ياهجوج  نیا  دریگیم ، رظن  رد  ياهخیراـت 
 ... مینیبیم زورما  هک  ياهعماج  نیا  دـیآیم ، نوریب  غرم  تروص  هب  زین  ًادـعب  هدوب و  یغرم  ندـب  ءزج  نآ  زا  شیپ  مخت و  تروص  هب  اًـلبق 

 ... ملع نیا 
«. دنراد ياهچخیرات  مادک  ره  نیا ...  عامتجا ...  نیا 

رد ناوتیمن  هک  روطنامه  تسا  نایرج  رد  ًامئاد  هک  تسا  ياهناـخدور  ناـنچمه  ملاـع  : » دـیوگیم کلـسم  نیا  سـسؤم   (1)« تیلکاره »
بآ  رد  ًارهق  دیدج  هبترم  اریز  درک ، ینت  بآ  هبترم  کی  زا  شیب  هناخدور  کی  بآ 

. تسا سوسبفا » لها « زا  هتسیزیم و  دالیم  زا  لبق  مجنپ  نرق  لیاوا  رد  هک  تسا  ناتساب  نانوی  يامکح  زا  سوطیلقره  ای  تیلکاره  - 1
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«. دنوشیمن رارکت  هاگ  چیه  ملاع  يایاضق  ثداوح و  نینچمه  دوب ، دهاوخ  يدیدج 

مه هبترم  کی  یتح  هناخدور  نیا  بآ  رد  دناهتفگ : دننک ، يرتشیب  یفاکشوم  دناهتساوخ  حالطصا  هب  هک  تیلکاره )  ) نادرگاش زا  یضعب  »
!« دنام دهاوخن  رارق  کی  هب  هناخدور  عضو  بآ  رد  نتفر  ورف  تدم  رد  اریز  درک  ینت  بآ  ناوتیمن 

حیرـصت دـهدیم ، میمعت  يداـم  تادوجوم  ماـمت  هب  ار  لوحت  رییغت و  نوناـق  هکنیا  اـب  تیلکاره  هک  تساـجنیا  هجوـت  لـباق  لاـح ، ره  رد  »
خیرات  ) باتک رد  نوجناـب   » ار عوضوم  نیا  دراد ، دوجو  يریغتی  ـال  تباـث و  یهلا  لـقع  کـی  ، » لّوحتم هاگتـسد  نیا  زارف  رب  هک : دـنکیم 

«. دنکیم لقن  وا  زا  هفسلف )
نیناوق دنـشابیم ، رثؤم  رگیدـکی  رد  طوبرم و  مهب  مه  تکرح  نیع  رد  ملاـع  تادوـجوم  ثداوـح و  هک  دـندقتعم  کـیلاید   » نارادـفرط »
لیکشت لباقتم  ریثأت  تکرح و   » ار کیتکیلاید  حور  نیاربانب  دنتسین  انثتـسم  نوناق  نیا  زا  زین  هعماج  ینهذ و  ياهتروص  راکفا و  یملع و 

«. دنهدیم
دروم ناهج  يایشا  ریاس  هب  طابترا  تکرح و  لاح  رد  ار  تادوجوم  تاناویح و   » هک تسین  نیا  زا  شیب  يزیچ  مه  یکیتکیلاید  رّکفت  زرط 

«. میهد رارق  هعلاطم 
هب ًادعب  هک  ییاهگرب  خاش و  ریاس  اما  هتـشاد  دوجو  هفـسالف  نایم  رد  لبق  لاس  « 2500  » دودح زا  هک  تسا  کیتکیلاید  یلـصا  هشیر  نیا 

(: دینک تقد   ) هک تسا  نیا  منادیم  رکذت  هب  مزال  اًلعف  هک  ار  يزیچ  دیسر  دهاوخ  ناتضرع  هب  حورشم  روط  هب  هدنیآ  رد  هدش  هفاضا  نآ 
هن تسا ، راکنا  لباق  ریغ  نشور و  تقیقح  کی  لامجا ، روط  هب  رگیدـکی  هب  ناـهج  تادوجوم  طاـبترا  لوحت و  تکرح و  عوضوم  لـصا 

بلاطم یهیدب و  لئاسم  یتح  قیاقح  هیلک  هب  نآ  نداد  میمعت  رد  وگتفگ  ثحب و  دنراد ، فارتعا  نآ  هب  زین  يداع  دارفا  هکلب  هفسالف  طقف 
زا ار  کلسم  نیا  نارادفرط  دناوتیم  هک  تسا  تمـسق  نیا  طقف  دشابیم ، یقالخا  لوصا  مامت  یعامتجا و  نیناوق  هیلک  یملع و  هملـسم 

! دنک ادج  نیریاس 
یتسه هفسلف  رکف ، کمک  هب  دنتساوخ  دندش و  یسانشناهج  نادیم  دراو  هفسالف  هک  یماگنه  یفـسلف  ياهبتکم  ریاس  کیتکیلاید و  - 2

ياههجیتن هب  مه  ماجنارـس  و  دـندومیپ ، ار  یفلتخم  ياههار  دـنروآ  تسد  هب  دـنکیم  تموکح  ملاـع  رب  هک  ییلک  تاررقم  نیناوق و  ینعی 
. تفرگ رارق  ناگدنیآ  هعلاطم  دروم  دنام و  یقاب  هفسلف  خیرات  رد  یفسلف  بتکم  کی  تروص  هب  تارظن  نیا  زا  کی  ره  دندیسر  یفلتخم 

دننک يرادفرط  ینابیتشپ و  نآ  زا  ای  دنه ، رارق د  داقتنا  ثحب و  دروم  ار  اهبتکم  نیا  زا  یکی  دـنهاوخیم  هک  یناسک  يارب  تسا  یهیدـب 
نوماریپ رد  ثحب  دراو  هکنآ  زا  لـبق  تهج  نیمه  هب  دـنهد  رارق  یـسررب  دروم  لاـمجا  روـطب  زین  ار  هدـمع  ياـهبتکم  ریاـس  تسا  مزـال 

رد مناسرب ، امش  ضرع  هب  ار  یفسلف  هدمع  بتاکم  زا  یلمجم  منادیم  مزال  میوشب ، نآ  جیاتن  و  کیتکیلاید »  » هبعش و  مسیلایرتام » لوصا  »
تناـیخ نآ  تسا و  هدـش  ياهدـع  هابتـشا  ثعاـب  نآ  زا  تلفغ  هک  مزاـس  هجوـتم  روآفسأـت  هتکن  کـی  هب  ار  امـش  اـجنیا  رد  دـیاب  نـمض 
بکترم نارگید  بلاطم  لقن  رد  اهتسینومک » اهتسیـسکرام و   » ینعی کـیتکیلاید  بتکم  یطارفا  نارادـفرط  هک  تسا  ياهنادرمناوجاـن 

. میاهتفگن اوران  نادنچ  میمانب  نئاخ  ياهامن  فوسلیف   » ار اهنآ  رگا  دینادب  ات  دنوشیم 
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، یملع يروـئت  اـی  یفـسلف  هیرظن  کـی  نارادـفرط  هک  تسا  نیا  شناد  ملع و  ملاـع  رد  ضاـمغا  لـباق  ریغ  گرزب و  ياـهتنایخ  زا  یکی 

يروط لوا  نامه  زا  هک  يروط  هب  دـننک  لـقن  صقاـن  هتـسکش و  تسد  رـس و  اـی  هدرک و  فیرحت  ار  دوخ  نیفلاـخم  ياـههتفگ  بلاـطم و 
! تسا هعلاطم  لباق  ریغ  هکلب  لوبق  لباق  ریغ  ًالوصا  فرط  هدیقع  هک  دننک  دومناو 

دنیامن ریسفت  دوخ  ياهسوه  لایما و  قبط  ار  نآ  هدرکن و  ثحب  زکرم  حیرشت  رد  ار  یفرط  یب  تیاعر  هلأسم  کی  حرط  ماگنه  هکنیا  ای  و 
! دننک نوریب  نادیم  زا  ار  نافیرح  هدرب و  شیپ  ار  دوخ  دوصقم  یگداس  یناسآ و  هب  ات 

! دنراذگب یشومارف  هتوب  رد  ار  اهنآ  باوج  زا  رارف  يارب  هدرک و  ضرف  هدیدان  ار  فرط  هظحالم  لباق  تالالدتسا  ای  و 
. دنکیم داجیا  تقیقح  هب  لین  مولع و  لماکت  هار  رد  یعنام  هجیتن  رد  نابلطشناد و  هار  رد  یگرزب  دس  تاعوضوم  نیا  هّتبلا 

زا هک  يروط  هب  دوشیم ، تفای  رثکاّدـح  هب  ًاصوصخ ، یناریا  ياـهياهدوت  و  ًاـمومع ، اـهتسینومک  ياههتـشون  رد  عوضوم  نیا  هنافـسأتم 
. دیربیم یپ  اهنآ  رد  هیحور  نیا  دوجوب  اهنآ  تایرشن  زا  یکی  زا  هحفص  دنچ  ای  باتک  کی  هعلاطم 

راثآ هناتخبدـب  یلو  دـشاب  هدوب  اهنآ  هدنـسیون  تقد  مدـع  عالطا و  یمک  رثا  رد  یهاگ  اهيراک  هابتـشا  نیا  تسا  نکمم  منکیمن ، راـکنا 
! تسا رهاظ  نآ ، دراوم  زا  يرایسب  رد  تجاجل  دمعت و 

سیراپ يرگراک  هدکشناد  دیتاسا  زا  یکی  هک  ستیلوپ  ژرژ  ینعی  هفسلف » یتامدقم  لوصا   » باتک هدنسیون  نانخس  زا  یتمـسق  هنومن  يارب 
«! دندش یعامتجا  تیلوئسم  ياراد  يرایسب  اهنآ  نایم  زا  هک  هدرک  تیبرت  ار  یبزح  زابرـس  رازه  نارازه  «: » آوگول سیروم   » لوق هب  هدوب و 

: مینکیم لقن  اجنیا  رد 
راک رد  رتشیب  هار  ود  ملاع  تادوجوم  تقیقح  ریـسفت  رد  هک  دـنکیم  دومناو  روطنیا  شباتک  مراهچ  موس و  مود و  ياـهلصف  رد  هدربماـن 

تروص رد  رایع ... ! مامت  تسیلایرتام   » ای میوش و  ضحم  تسیلآهدیا   » ای درک ، رایتخا  ار  ود  نآ  زا  یکی  دـیاب  یهاوخن  یهاوخ  هک  تسین 
طقف ملاع  رد  مییوگب : هصالخ  میرادـنپن  رگید  زیچ  تالایخ  تاروصت و  زج  ار  اهنآ  هدرک و  راـکنا  ار  زیچ  همه  یجراـخ  دوجو  دـیاب  لوا 

طیحم زا  جراخ  رد  هدرک و  روصحم  هدام »  » راوید راهچ  نایم  رد  ار  یتسه  ملاع  قیاقح  مامت  دـیاب  مود  تروص  رد  و  اـم ،! راـکفا  مییاـم و 
. میشابن لئاق  ار  یتقیقح  چیه  هدام 

یتسونگآ  » بتکم نآ  و  درادن ، توافت  مه  اب  نادـنچ  شمدـع  دوجو و  هک  دـیامنیم  داهنـشیپ  زین  یموس  هار  هچباتک ؛ نآ  مجنپ  لصف  رد 
اب قح  مینادیمن  میرادـن ! يربخ  تقیقح  زا  اـم  : » تسا نیا  هدرک  رکذ  اـهنآ  هراـبرد  هچنآ  هصـالخ  هک  تسا ، نویردا » ـال   » اـی اـهتسیس »

تساهتسیلآ هدیا  اب  قح  هکنیا  ای  دننادیم ، هدام  صاوخ  زا  ار  رکف  یتح  و  دنلئاق ، یجراخ  دوجو  هدام  يارب  طقف  هک  تساهتسیلایرتام 
مسیلایرتام هرد  هب  زین  ار  هفـسلف  نیا  راک  رخآ  رد  یلو  دننادیم ... »!؟ تاروصتار  همه  دنرکنم و  ار  نهذ  زا  جراخ  يدام  ناهج  دوجو  هک 

هدرک و باترپ 
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: هک دنکیم  لقن  سلگنا   » لوق زا 

!؟» نیگمرش مسیلایرتام  کی  زا  ریغ  تسیچ ... ؟ مسیس  یتسونگا  »
میهاوخن رگا  هک  دشابیمن  گنت  ردق  نآ  مه  هیفاق  تسین  اهنیا  هب  رـصحنم  هار  هک  درادن  هجوت  هکنیا  لثم  فوسلیف  حالطـصا  هب  ياقآ  نیا 

! مینک لزنم  مسیلایرتام  ياههناریو  رد  میشاب  روبجم  میربب  رس  مسیلآ  هدیا  ياز  تشحو  نابایب  رد 
هدوب ناهج  هفسالف  تیرثکا  نکسم  هراومه  هک  تسیرگید  عیـسو  هاگلزنم  ود  نیا  نایم  هک  دیمهف  میهاوخ  يدوزب  و  تسین ، روطنیا  زگره 

. تسا
يردـق هب  هدرک و  دوخ  نیفلاخم  دـیاقع  هب  تبـسن  قطنمیب  زاـت  تخاـت و  ياهزادـنا  هب  روبزم  باـتک  تاحفـص  یط  رد  هدربماـن  هدنـسیون 

ظفل تسا  نکمم  نآ  هعلاـطم  زا  تغارف  زا  سپ  نهذ  هداـس  هدـنناوخ  کـی  هک  دـنکیم  داـی  هیرخـس  ازهتـسا و  عاونا  اـب  ار  اـهنآ  تاـیرظن 
زرط کی  لاطبا  يارب  دـنک و  روصت  یمهفن » تلاهج و   » اب فدارم  لقاال  ای  مانـشد و  شحف و  عون  کی  ار  مسیلآهدـیا »  » ای و  کـیزیفاتم » »

یتمسق دیرادن  رواب  رگا  تسا !» یتسیلآهدیا  هیرظن  کی   » ای تسا » یکیزیفاتم  رّکفت  زرط  نیا   » دوش هتفگ  نآ  هرابرد  هک  دنادب  یفاک  رّکفت 
 ... دینک هعلاطم  هنومن  ناونع  هب  ار  نآ  زا 

وا نانخس  دیسریم  رظن  هب  نشور  هدرک و  لیصحت  یناوج  دوب و  وا  هزات  ناتسود  زا  یکی  هک  دیعـس »  » دیـسر اجنیا  هب  دومحم  هک  یماگنه 
دیاقع اب  امش  هک  تسا  نیا  ظاحل  زا  هن  دومحم ) هب  هراشا   ) امش هب  تبـسن  نم  هقالع  منک  ضرع  دیاب  زیچ  ره  زا  لبق  تفگ : هدرک ، عطق  ار 
هجیتن کش  دـیدرت و  تلاح  زج  ماهدرک  اهنآ  ياههتفگ  نوماریپ  رد  نم  هک  یتاعلاطم  زا  اریز  دـینکیم  هزرابم  نآ  اب  دـیفلاخم و  اـهیپچ 

منک كرد  ار  تقیقح  امـش  راکفا  کمک  هب  مناوتب  مراودـیما  تسامـش ، تاـعالطا  تعـسو  قطنم و  تردـق  رظن  زا  هکلب  ماهدربن ، يرگید 
حیحـص قطنم  لباقم  رد  هک  مراد  سفن  رب  طلـست  ردـق  نیا  ضوع  رد  اما  مرازیب ، زین  لدتـسمریغ  بلاطم  هناروکروک و  دـیلقت  زا  هّتبلا  یلو 
دندوب امش  لثم  ام  ناناوج  همه  شاک  يا  تفگ : زیمآفسأت  نحل  کی  اب  دومحم  مراد ، یلاؤس  دیهدب  هزاجا  رگا  نونکا  موش  میلست  اًلماک 

 ... دییامرفب دییامرفب ...  ... 
ياهبتکم ریاس  زا  یتبحص  ًالومعم  دنیآیم و  اهتسیلآ  هدیا  نادیم  هب  رتشیب  دوخ  ياههتـشون  اههتفگ و  رد  اهتسیلایرتام  ارچ  دیعـس -» »

. دنرامشیم چیه  ار  یفسلف  بتاکم  ریاس  هکنیا  لثم  دنروآیمن ، راک  رد  یفسلف 
لباـقم هطقن  تسرد  دـش ، ضرع  هک  روطناـمه  مسیلآ ، هدـیا  هکنیا  یکی  دـشاب ، هتـشاد  تـلع  ود  تـسا  نـکمم  عوـضوم  نـیا  دوـمحم -

يارب ًاترطف  سک  ره  اریز  تسا ، مدرم  هدوت  نادجو  فالخرب  هدـننز و  یلیخ  اهتسیلآ  هدـیا  کلـسم  نوچ  هکنیا  رگید  تسا ، مسیلایرتام 
يداع و دارفا  ربارب  رد  ًاصوصخ  ياهدـیقع  نینچ  اب  هزرابم  یتاـغیلبت ، ظاـحل  زا  اذـل  تسا  لـئاق  يدوجو  دوخ  نهذ  جراـخ  رد  تادوجوم ،

هدع ای  هفـسلف » یتامدقم  لوصا   » باتک هدنـسیون  دینکیم  هظحالم  رگا  اذل  تسا ، رتشخب  هجیتن  رترثؤم و  ًاعطق  رتناسآ و  هفـسلف  زا  يراع 
هفـسلف ّدر  هب  صاصتخا  ار  دوخ  باتک  زا  يدایز  تمـسق  دنهدیم و  رارق  مسیلآ  هدیا  مسیلایرتام و  یهار  ود  رـس  رب  ار  هدـنناوخ  يرگید ،

ياهنالقاع  راک  دوخ  هدیقع  هب  و  تسین ! هدیاف  یب  هّتبلا  اهنآ  يارب  دناهداد ، مسیلآ  هدیا 
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ًاددـجم لاح  ره  هب  تسا ، دروم  یب  کشخ و  بصعت  اهثحب  هنوگنیا  یقیقح  أشنم  هک  دوشیم  مولعم  تقد  یمک  اب  یلو  دـنهدیم  ماجنا 

. دیریگن رارق  اهثحب  هنوگنیا  ریثأت  تحت  دیشاب  هجوتم  هک  منکیم  هیصوت  امش  هب 
اهنآ هیلک  نایم  زا  مهدب ، یفسلف  هدمع  ياهبتکم  هرابرد  يرصتخم  حرش  دیاب  زیچ  ره  زا  لبق  مدرک  ضرع  میورن ...  رود  دصقم  لصا  زا 

: میهد رارق  ثحب  دروم  ار  ریز  بتکم  جنپ  تسا  یفاک 
. يروصت ناهج  هب  نادنمهدیقع  بتکم  ای  مسیلآ  هدیا  - 1

. طقف يدام  ناهج  هب  نادنمهدیقع  بتکم  يرگیدام و  ای  مسیلایرتام  - 2
. ود ره  درجم  يدام و  ناهج  هب  نادنم  هدیقع  بتکم  تعیبط و  ياروام   » هفسلف ای  مسیزیفاتم  - 3

. ناکاّکش نویردا و  بتکم ال  ای  مسیس  یتسونگآ  - 4
. قلطم روط  هب  تقیقح  نیرکنم  اهییاطسفوس و  بتکم  ای  مسیفوس  - 5

***
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یفسلف هدمع  ياهبتکم 

تقیقح ینهذ  ياهشقن  درجم و  حور  زج  دـنادیم و  تاروصت   » و اههدـیا »  » ناـمه ار  تقیقح  هک  دـنیوگیم  یـسک  هب  تسیلآ  هدـیا  - 1
. درادن لوبق  ملاعرد  ار  يرگید 

، هناخ نیاربانب ، تسین . شیب  یتالایخ  تاروصت و  دراد ، دوجو  ام  نهذ  زا  جراخ  رد  هدام )  ) تروصب مینکیم  نامگ  ام  هچنآ  دیوگیم : وا 
شقن ام  درجم  حور  رد  یجراخ  یناحور  لماوع  ای  رکف و  تیلاعف  رثا  رد  هک  دنتالایخ  تاروصت و  همه  همه و  نان  بآ و  نیشام . نابایخ ،

. دناهتسب
، دوشیم هدـهاشم  زین  باوخ  ملاع  رد  نآ ، ریظن  اریز  درادـن  يدـعب  چـیه  دوشیم  روصت  ًاودـب  هچنآ  فـالخرب  عوضوم  نیا  دـیوگیم : وا 
رد اهنآ  مامت  هک  دنکیم  نامگ  دوخ  شیپ  تسا  یلایخ  ياهتروص  تاروصت و  هتشر  کی  اب  طقف  شراک  رـس و  هکنیا  اب  باوخ  صخش 

. میتسه وا  دننام  تسرد  ملاع  نیا  رد  مه  ام  تسین ، نینچ  ًاعقاو  هکنیا  اب  دنراد  دوجو  جراخ 
نیرتربتعم درب . مان  ناوتیم  ار  رواهنپوش »  » یلکرب و  » اهنآ نایم  زا  هک  دناهدوب  هدیقع  نیا  رادـفرط  یعمج  دـیدج  میدـق و  هفـسالف  نایم  زا 

: تسا لیلد  ود  دناهدرک  هماقا  دوخ  هدیقع  تابثا  يارب  اهنآ  هک  یلیلد 
زا یـضقانتم  رابخا  دـننکیم و  اطخ  تسا ، جراخ  ملاع  هب  ام  طابترا  هلیـسو  هناـگی  هک  اـم ، ساوح  هک  تسا  هدرک  تباـث  اـم  هب  هبرجت  لّوا 

میروآیم تسدب  ساوح  هلیـسوب  ایـشا  زا  یـصاوخ  دوشیم  مولعم  نیاربانب  تسین ، تقیقح  هب  نورقم  اهنیا  ًاعطق  هک  دـنهدیم  ام  هب  جراخ 
، دوب دنهاوخ  روط  نیمه  زین  اهنآ  دوخ  دشاب  هتـشادن  تیجراخ  ایـشا  صاوخ  یتقو  تسا  مّلـسم  تسام ، رکف  هدییاز  هکلب  درادن ، تیجراخ 

دوخ ساوح  هلیـسو  هب  هک  تسا  يراثآ  صاوخ و  هطـساو  هب  عقاو  رد  دراد  دوجو  ام  رکف  طیحم  زا  جراخ  رد  ایـشا  مییوگیم  هک  نیا  اریز 
: دهدیم حرش  يرتراکشآ  روطب  ار  بلطم  نیا  یلکرب »  ... » میاهدرک كرد 

منکیم تباث  امش  هب  نم  دننیگنس  ای  کبس  کچوک ، ای  گرزب  دنتسه ، معط  وب و  گنر و  ياراد  اریز  دنراد  دوجو  ایشا  دییوگیم  امـش  »
لقن بلاطم  صیخشت  رد  ار  ساوح  تاهابتـشا  زا  تمـسق  کی  سپـس  تسا » دوجوم  ام  نهذ  رد  هکلب  درادن  دوجو  ءیـش  رد  صاوخ  نیا 

«. دوش ادیپ  داضتم  ياهمکح  نیا  تشادن  يانعم  دنتشاد  یجراخ  دوجو  ایشا  رگا  : » دیوگیم هدرک 
: دسریم رظن  هب  یفاک  دروم  کی  رکذ  هنومن  يارب  تسا  رایسب  هدش  تباث  نآ  رد  سح  یعطق  هابتشا  هک  يدراوم 

تسد لّوا و  فرظ  رد  ار  دوخ  تسد  کی  تسخن  مرگ » همین   » یموس و  مرگ »  » يرگید و  درـس »  » یکی میـشاب  هتـشاد  بآ  فرظ  هس  رگا  »
یتسد نآ  اب  دید  دیهاوخ  دـیهد ، رارق  تسا  مرگ  همین  هک  موس  فرظ  رد  ار  ود  ره  هظحل  دـنچ  زا  سپ  دـیرب ، ورف  مود  فرظ  رد  ار  رگید 

مکح ود  قیرط  نیا  اب  دـینکیم و  يدرـس  ساسحا  دراد  مرگ  بآ  هقباس  هک  يرگید  نآ  اـب  یمرگ و  ساـسحا  دراد  درـس  بآ  هقباـس  هک 
دراو امش  نهذ  هب  وضع  ود  نیا  هلیسو  هب  داضتم 
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دنریگیم هجیتن  نینچ  شیامزآ  نیا  زا  اهتسیلآ  هدیا  دشاب ، هتـشاد  تلاح  کی  زا  شیب  دناوتیمن  موس  بآ  دیراد  نیقی  هکنیا  اب  دوشیم 

هب نینچمه  دـننکیم و  داجیا  ام  يارب  ار  تاروصت  هنوگنیا  هک  تساـم  راـکفا  نیا  و  درادـن ، یجراـخ  دوجو  یمرگ  يدرـس و  ًاـساسا  هک 
هـصالخ دوب  نیا  تسام ، ناـهذا  هدـییاز  زین  معط  وب و  گـنر و  هک  دـننک  تاـبثا  دـنهاوخیم  هیزجت ، نیا  هیبش  يرگید  تاـیبرجت  طـسوت 

 ... اهنآ لّوا  لالدتسا 
ادیپ ملع  هطاحا و  نآ  هب  ياهطساو  چیه  نودب  ات  دراذگیمن ، مدق  ام  رکف  هقطنم  هب  ًاصخـش  زگره  یجراخ  دوجوم  هک  تسا  مّلـسم  مود -

دوجوم رگید  دوـش  دراو  اـم  نهذ  هب  رگا  و  تسا ، دوـجوم  اـم  نهذ  طـیحم  زا  نوریب  رد  هک  تسا  يزیچ  نآ  یجراـخ  دوـجوم  اریز  مینک 
مولع و تاروصت و  نامه  جراخ  ملاع  هب  ام  طابترا  هلیـسو  نیاربانب  دش ، دـهاوخ  روصت »  » ینعی ینهذ  دوجوم  هکلب  دوب ، دـهاوخن  یجراخ 

(: دینک تقد   ) تسام تاکاردا 
کی اب  ًامئاد  ام  راک  رـس و  هکلب  دیـسر  میهاوخن  نآ  هب  هاگ  چیه  میراد  رب  مدق  جراخ  ملاع  عقاو و  فرط  هب  هچ  ره  ام  منک : ضرع  رتهداس 
دوجو یتادوجوم  اـم  رکف  هطوحم  زا  جراـخ  رد  هک  مینک  ادـیپ  ناـنیمطا  میناوـتیم  هنوـگچ  لاـح  نیا  اـب  تسا  ینهذ  ياـهتروص  تشم 

هدوب رگید  یناحور  لماع  کی  ای  ام و  نهذ  نآ  تلع  هک  دراد  یعناـم  هچ  دـهاوخیم ، تلع  تاروصت  نیا  هک  تسا  نیا  تیاـهن  دـنراد !؟
رظانم يور  زا  ار  اهسکع  نیا  میمهفب  میناوتیم  اجک  زا  ام  دـنهدب  ام  تسدـب  ینوگاـنوگ  ياـهسکع  هک  تسا  نیا  لـثم  ًاـبیرقت  دـشاب ؟

هتـشادن یجراخ  دوجو  اًلـصا  سکع  بحاص  هدروآ و  دوجوب  ار  نآ  يرهام  شاقن  تسد  دننام  يرگید  لماوع  اسب  هچ  دناهتفرگ  یجراخ 
! تسا

***
زا تاجن  يارب  دـناهتخاس ، زهجم  زین  هفـسلف  اب  ار  دوخ  یـسایس ، دـصاقم  تفرـشیپ  روظنم  هب  هک  ییاهتسینومک  ًاصوصخم  اهتسیلایرتام 
ات هدیـشک  تسب  نب  هب  ناشراک  عالطا  یمک  رثا  رد  هک  هدش  رایـسب  یلو  دـناهدرک ، دایز  ياپ  تسد و  اهتسیلآهدـیا  تالالدتـسا  لاگنچ 

! دناهدز هطسفس  هنایماع و  یحطس و  ياهباوج  نماد  هب  تسد  هدرک و  رظن  فرص  یملع  تانایب  زا  هک  اجنآ 
اب یتقو  ایند  هلجم  زا  کـیتکیلاید  مسیلاـیرتام   » هیرـشن رد  ینارآ   » رتکد ناراـکمه  زا  یـضعب  و  یتامدـقم » لوصا   » هچباـتک هدنـسیون  اًـلثم 

: دناهتفگ خساپ  ار  نآ  هنوگنیا  هتساخرب و  هزرابم  هب  ملع  هبرح  اب  دوخ  لایخ  هب  دناهدش  ورهبور  لّوا  لالدتسا 
نآ رد  هک  یلاح  رد  تسا ، هدوب  يرایسب  تالوحت  زکرم  هتـشاد و  دوجو  ناسنا  دوجو  زا  لبق  اهلاس  نیمز  هرک  هک  هدرک  تباث  ام  هب  ملع  »

«! ... دراد لقتسم  دوجو  ام  رکف  هقطنم  زا  جراخ  رد  نیمز  هرک  هک  دوشیم  مولعم  سپ  يرکف ...  هن  دوب و  یناسنا  هن  تقو 
میلـست دـنکیم و  تشحو  تسیلآهدـیا  ياقآ  نآ  و  دوشیم ، تسرد  اهراک  همه  ملع »  » ظفل کی  اب  دـننکیم  لایخ  نایاقآ  نیا  هکنیا  لثم 

کی زج  ناسنا ، زا  لبق  نیمز  هرک  دوجو  هب  هدـیقع  رگم  تفگ : دـهاوخ  باوج  رد  ًاروف  دوشیمن و  عناق  نیا  هب  وا  هکنیا  زا  لفاغ  دوشیم ،
دوـجو زگره  ملع  یلک  روـط  هب  تساـم ، نهذ  رکف و  دوـلوم  دوـخ  هبوـن  هب  زین  روـصت  نیا  تـسا ؟ يرگید  زیچ  يرکف  ساـکعنا  روـصت و 

دنک تابثا  دناوتیمن  ار  يزیچ  یجراخ 
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هک هدش  ادیپ  اجنیا  زا  يدام  نایاقآ  نیا  هابتشا  تقیقح  رد  دنتـسین ، شیب  يرکف  تاکاردا  تاروصت و  هلـسلس  کی  اهنآ  جیاتن  مولع و  اریز 
ام زا  لـبق  نیمز  هرک  هک  مینکیم  كاردا  اـم   » اـی هتـشاد » دوجو  اـم  زا  لـبق  نیمز  هرک  : » هک دـناهدرک  شومارف  ار  هلمج  ود  نیا  ناـیم  قرف 

«! هتشاد دوجو 
: تسا نینچ  نآ  درادن و  قباس  باوج  زا  یمک  تسد  یتسس  رد  هک  دناهدرک  هیهت  لالدتسا  نیمه  يارب  يرگید  باوج  زاب 

دوجو وـب ، معط و  گـنر و  لـثم  ایـشا  صاوـخ  هک  تسا  نیا  هدرک  تاـبثا  وا  هک  يزیچ  اـهتنم  اریز  تسین  هدـننک  عناـق  یلک  رب  لالدتـسا  »
... »!؟ دشاب هتشادن  یجراخ  دوجو  هدام  دوخ  هچ  يارب  یلو  دنشابیم  نهذ  رکف و  دولوم  هکلب  دنرادن ، یجراخ 

هاگ چـیه  ام  ساوح  هنرگ  تسا و  نآ  صاوخ  راثآ و  هار  زا  میراد  هدام »  » دوجو هب  نامیا  ام  رگا  هک  دـنرادن  هجوت  نایاقآ  نیا  هکنیا  لـثم 
صاوخ یتقو  هکلب  میرادن ،  سانـش  رهوج  سح  ام   » هفـسلف گرزب  دیتاسا  زا  یکی  ریبعت  هب  دـنکیمن و  ادـیپ  سامت  هدام  دوخ  اب  ًامیقتـسم 
نکمم ریغ  هدام  نودب  ار  صاوخ  دوجو  رگید  فرط  زا  میدرک و  كرد  دوخ  ساوح  هلیسو  هب  ار  اهنآ  ریغ  وب و  معط و  گنر و  لثم  ایـشا 

. تسا دوجوم  جراخ  رد  هدام  هک : دیآیم  دوجوب  ام  رد  هدیقع  نیا  هلصافالب  مینادیم ،
ام هک  دراد  یموزل  هچ  رگید  دـنرادن  یجراخ  دوجو  اهنآ  هک  دـندرک  تابثا  ًاضرف )  ) دـنتفرگ و ام  تسد  زا  کی  کـی  ار  صاوخ  رگا  اـما 

بآ هک  یضوح   » روهـشم تسا  یلثم  درک !؟ تابثا  ار  ياهدام  نینچ  دوجو  ناوتیم  هلیـسو  هچ  اب  و  میـشاب ، دقتعم  صاوخیب  هدام  دوجوب 
(. راضح هدنخ  «! ) دهاوخیمن هغابروق  درادن 

رظن رد  اهتسیلآهدـیا  هدـیقع  در  يارب  لیم  تراوتـسا   » ناتـسلگنا هفـسالف  زا  یکی  يوریپ  هب  نایاقآ  نیا  هک  ینـشور ! لیالد  هلمج  زا  زاـب 
: هک تسا  نیا  دناهتفرگ 

لاح نیا  اب  مییامنیم  ار  شیوخ  ياضعا  تکرح  ساسحا  نامدوخ  رد  هک  انعم  نیا  هب  میراد  يروضح ! ملع  دوخ ، ياـضعا  هب  تبـسن  اـم  »
رد تلع  نیا  نوچ  دشاب و  هتشاد  تلع  دیاب  نداتـسیا  نیا  دبال  دتـسیایم ، راک  زا  لمع  عقوم  رد  ام  ياضعا  زا  یکی  ًاتلفغ  هک  دوشیم  هاگ 

«. تسا دوجوم  ام  دوجو  زا  جراخ  رد  دبال  سپ  میوش  ربخ  اب  نآ  زا  يروضح  ملع  اب  تسیابیم  تروص  نیا  رد  اریز  درادن  دوجو  ام 
راکنا ار  یجراخ  تلع  هنوگ  همه  تسیلآهدـیا  رفن  کـی  تسا  هدرک  لاـیخ  وا  هک  هدـش  یـشان  اـجنیا  زا  مه  لـیم  تراوتـسا  ياـقآ  هابتـشا 

دنکیم فارتعا  ًاحیرـص  اهنآ  زا  یـضعب  تسا ، يدام  ملاع  دوجو  راکنا  اهتسیلآ  هدیا  روظنم  تسین ، روط  نیا  ًاملـسم  هک  نیا  اب  دـنکیم 
ناوتیمن مه  باوج  نیا  اب  نیاربانب  دروآیم  دوجوب  ار  ام  يرایتخا  ریغ  تاروصت  هک  دراد  رارق  اـم  دوجو  زا  جراـخ  رد  يرتيوق  حور  هک 

. درک موکحم  ار  اهنآ 
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اهتسیلآهدیا لالدتسا  خساپ 

دوب هداتفا  نادـنز  هب  تمـسق  نیا  هب  رهاظت  رثا  رد  و  تشاد ، یپچ  تالیامت  هک  دومحم  هزات  ناتـسود  زا  رگید  یکی  روصنم »  » عقوم نیا  رد 
لایخ باوخ و  جوپ و  چیه و  ار  ناهج  دیتسه و  مسیلآهدیا »  » بتکم رادفرط  مه  امش  هک  دوشیم  هدافتسا  روط  نیا  امـش  تانایب  زا  تفگ :

!؟ دیرادنیپیم
اهنآ تخـسرس  نیفلاـخم  زا  دوخ  هبون  هب  نم  اریز  دوبن ، اـهنآ  زا  يرادـفرط  مروظنم  تسین ، نینچ  ًاـعطق  ریخ ...  تفگ : دـیدنخ و  دوـمحم 
مهد تسدب  ار  کیتکیلاید » مسیلایرتام   » بتکم نازاتشیپ  نیا  لالدتسا  قطنم و  رّکفت و  زرط  یفسلف و  تاعالطا  نازیم  متساوخیم  متسه ،
بزح بولک  درد  هب  هک  یتاغیلبت  ياهلاجنج  راج و  ملع و  یلاـیخ  هبرح  نتفرگ  تسدـب  یبلطهزراـبم و  یناوخزجر و  اـب  اـهنت  دـننادب  اـت 

!. درک ادج  مه  زا  ار  دساف  حیحص و  تایرظن  داد و  رارق  یسررب  دروم  ار  یفسلف  لئاسم  ناوتیمن  دروخیم 
؟ دیاهتفرگ رظن  رد  اهتسیلآهدیا  تالالدتسا  يارب  یباوج  هچ  امش  نیاربانب  تفگ : دیعس » »

: هک تسا  نیا  داد  ناوتیم  لّوا  لالدتسا  هب  هک  یخساپ  نیرتهب  نم  هدیقع  هب  دومحم -» »
زا ياهراـپ  رد  اـم  ساوـح  هـک  دــنکیمن  تاـبثا  نـیا  زا  شیب  هدــمآ  لـمع  هـب  ساوـح  ياــطخ  دروـم  رد  هـک  یتاــیبرجت  اــهشیامزآ و 
هب ار  ساوح  هاگتسد  راد و  تفرگ و  یلک  هجیتن  نآ  زا  ناوتیمن  اذل  اهنآ . لصا  رد  هن  یلو  دنکیم ، هابتـشا  ایـشا  صاوخ  ياهیگنوگچ » »

. دراذگ ياهشوگ  دیچرب و  یلک 
اب يدرـس و  ساـسحا  یکی  اـب  میدراذـگ و  موس  فرظ  رد  ار  دوخ  تسد  ود  ره  یتقو  مرگ ، مین  مرگ و  درـس و  بآ  لاـثم  ناـمه  رد  اًـلثم 

دوشیمن لیلد  نیا  یلو  دنکیمن  قیبطت  بآ  یقیقح  هجرد  اب  مادـک  چـیه  ساسحا  ود  نیا  مینادیم  هّتبلا  میدرک ، یمرگ  ساسحا  يرگید 
ترارح زا  ینیعم  هجرد  موس  بآ  رد  تفگ  دـیاب  سکع ، هب  هکلب  مینک  راکنا  بآ  رد  ار  ترارح  زا  یـصوصخم » هجرد   » دوجو لصا  هک 

صوصخم تروص  نیا  هب  دوش  همیمـض  تسا  هدـنامیقاب  تسد  رد  مود  لّوا و  بآ  زا  هک  یـصاخ  رثا  اـب  نآ  ریثأـت  یتـقو  هک  دراد  دوـجو 
! دوشیمن رهاظ  ام  يارب  یساسحا  نینچ  ًانیقی  میرب  ورف  یلاخ  فرظ  کی  رد  ار  دوخ  تسد  رگا  لیلد  نیمه  هب  دوشیم و  رگهولج 

یکـش دـینک . رپ  يرگید  عیام  ای  بآ  اـب  ار  یکی  ًادـعب  دـیراذگب  دوخ  يور  يولج  ار  یلاـخ  فرظ  ود  منکیم : ضرع  يرگید  لاـثم  زاـب 
: هار دنچ  زا  هکلب  هار  کی  زا  هن  میهد ، صیخشت  رپ  فرظ  زا  ار  یلاخ  فرظ  میناوتیم  ام  هک  تسین 

گنر و ًادـبا  هک  رگید  نآ  تسا و  رپ  یکی  نیا  میمهفیم  عیاـم ، صوصخم  ؤلـألت  اـی  گـنر  رثا  رد  ینعی  ندرک ، هاـگن  مشچ و  هار  زا  - 1
رگید للع  ای  يدرز ) يرامیب   ) ناقری يرامیب  رثا  رد  ار  عیام  گنر  دـنک و  هابتـشا  ام  سح  تسا  نکمم  هّتبلا  تسا ، یلاـخ  درادـن  يؤلـألت 

یلو  دنیبب ، درز  ار  خرس  گنر  اًلثم  دهد ، صیخشت  عقاو  فالخرب 
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رد اذل  درک و  راکنا  ناوتیمن  تسا  هدرک  دیلوت  ار  گنر  نآ  هتخاس و  سکعنم  ام  مشچ  هب  ار  رون  هک  عیام  رد  ار  یتیصاخ  دوجو  هرخالاب 

. درادن دوجو  يرثا  نینچ  یلاخ  فرظ 
رپ تسا ، رتنیگنس  هک  یکی  نآ  میمهفیم  ًاروف  مینکیم  نزو  هتشادرب  ار  فرظ  ود  هدراذگ و  مهرب  ار  مشچ  ینعی  ندرک ، نزو  هار  زا  - 2

دشاب و هتشادن  یجراخ  دوجو  اًلـصا  میریگیم  رظن  رد  نآ  يارب  ام  هک  يدودح  نآ  اب  نزو  نیا  تسا  نکمم  تسا ، یلاخ  رتکبـس  نآ  و 
دیاش دوب  فیعـض  یلیخ  ام  باصعا  رگا  ای  درکیم و  هولج  مک  یلیخ  ام  رظن  رد  نزو  نآ  میتشاد  يدـنمورین  یلیخ  هجنپ  تسد و  رگا  اًلثم 

تواـفت مه  اـب  نزو  رد  فرظ  ود  نیا  هک  مینک  راـکنا  میناوتیمن  مه  ار  نیا  هرخـالاب  یلو  میهد ، تکرح  ار  نآ  ینیگنـس  زا  میتسناوتیمن 
هچ ره  تسا  يرگید  زا  رتداـیز  یکی  نیا  رب  نیمز  هبذاـج  ریثأـت  دـییوگب  امـش  مـینکیمن ، هابتـشا  يرگید  هـب  ار  یکی  زگره  اذـل  دـنراد و 

! یلایخ هن  تسا  یجراخ  تقیقح  کی  نیا  درادن و  دوجو  یکی  نآ  رد  هک  تسا  دوجوم  نیا  رد  یتیصاخ  دییوگب ، دیهاوخیم 
. ندییوب هار  زا  - 3

زا اپ  دیابن  هک  دراد  ینیعم  دودـح  دـح و  ساوح  هابتـشا  هصالخ ، تشذـگ ، نزو  گنر و  رد  هک  تیفیک  نامه  هب  ندرک ، سمل  هار  زا  - 4
، اـهنآ صاوخ  لـصا  رد  هن  تسایـشا  صاوخ  یگنوگچ  تیفیک و  رد  ساوح  هابتـشا  داد و  میمعت  اـج  همه  هب  تشاذـگ و  نوریب  نآ  هریاد 

نیا تسین  رـضاح  نیب  رهاظ  تسیلآ  هدـیا  یلو  رگید ، زیچ  لاـمجا  روط  هب  ترارح  دوجو  لـصا  تسا و  يزیچ  بآ  ترارح  هجرد  نییعت 
دوخ ایشا و  صاوخ  دوجو  یلک  روطب  هتسب و  شوگ  مشچ و  دش  تباث  ساوح  هابتـشا  یـصاخ  دراوم  رد  هک  نیمه  دهد ، جرخ  هب  ار  تقد 

. دنکیم راکنا  ار  ایشا 
هب طیحم  ملاع و  ار  دوخ  مینک  هعجارم  دوخ  نادـجو  رکف  هب  ام  یتقو  داد : خـساپ  ناوتیم  روطنیا  رـصتخم  هداس و  روطب  ار  مود  لیلد  اـما 
هب مدـق  تقو  چـیه  ًاصخـش  یجراخ  تادوجوم  هک  تسا  تسرد  مینیبیم ، دـنریگیم  رارق  اـم  ساوح  لـباقم  رد  هک  یتادوجوم  جراـخ و 
!؟ هدـش ادـیپ  اجک  زا  ینیب  جراخ  ملع و  نیا  مینک ؟ راکنا  میناوتیم  جراخ  هب  ار  دوخ  هطاحا  ملع و  ایآ  یلو  دـنراذگیمن  اـم  رکف  هطوحم 

(: دینک تقد  : ) تسا هملک  کی  شباوج 
دننام یکی  میراد  یناسفن  تالاح  زا  زیاـمتم  مسق  ود  اـم  رتهداـس ، تراـبع  هب  تسا  ملع » تیفـشاک   » و نهذ » ساـکعنا   » تیـصاخ رثا ، نیا 

مولع و مود  دراد ،) یجراخ  للع  هکنیا  وگ   ) دـنکیمن جراـخ  ملاـع  زا  تیاـکح  درادـن و  ییاـمن  عقاو  هک  هودـنا  مغ و  رورـس و  طاـشن و 
دیابن ام  تسا  ملع  تفـص  یتاذ  تیـصاخ  نیا  دـننکیم و  تیاکح  نآ  زا  هدرک و  فشک  اـم  يارب  ار  جراـخ  طـیحم  هک  تساـم  تاروصت 

زا ام  ساوح  رثأـت  هدـیئاز  هک  اـم  مولع  تاروصت و  هکلب  دـنیایب  اـم  زغم  هطوحم  رد  هدرک  هجنر  مدـق  یجراـخ  تادوجوم  هک  میـشاب  رظتنم 
نـشور كرد  نادجو و  نامه  مه  نآ  لیلد  دنزاسیم ، طیحم  جراخ  ملاع  هب  ار  ام  دـنراد  هک  ییامن  عقاو  تیـصاخ   » نآ اب  دنتـسه  جراخ 

(: دینک تقد   ) تسام
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؟ دنیوگیم هچ  اهتسیلایرتام 

درادـن و لوبق  ار  یتقیقح  هدام ، ملاع  راوید  راهچ  ياروام  رد  هک  دـنیوگیم  ار  یـسک  تسیلاـیرتام  يرگیداـم -)  ) مسیلاـیرتام بتکم  - 2
کی ار  نآ  ياهخرچ  هک  دـنادیم  ینیـشام  هاگتـسد  دـننام  ار  ملاع  دـنکیم  راکنا  ار  تعیبط  قوف  يورین  ره  درجم و  حور  ادـخ و  ًامـسر 

هب ندیسر  يارب  نیعم و  هشقن  قبط  هک  دراد  یلقاع  هدنزاس  نیشام ، قرف : نیا  اب  دنهدیم ، لیکشت  روعـش  ملع و  دقاف  لولعم  للع و  هلـسلس 
یلو دوشیم  یهتنم  فدـه  نآ  هب  ًارهق  هک  تسا  هدرک  مظنم  يروط  ار  نآ  ياـهخرچ  هدروآرد و  تروـص  نیا  هب  ار  نآ  یموـلعم  فدـه 

هب تافداصت  رثا  رد  ار  نآ  میظع  ياهخرچ  هکلب  دـشاب ، هتـشاد  یتیاغ  فدـه و  هکنیا  ياج  هچ  درادـن  ياهدـنزاس  ًالوصا  تعیبط ، نیـشام 
! تسین یصاخ  هجیتن  نشور و  هار و  هب  دیقم  دنکیم و  بیقعت  هدارایب  ار  دوخ  يربج  تاکرح  و  هدمآرد ، ینونک  تروص 

تاشوارت زا  یناسنا  تاکاردا  و  تسین ! دوجوم  تاناویح  ریاس  رشب و  نایم  یـساسا  قرف  درادن ، یماجنا  زاغآ و  تسا و  يدبا  یلزا و  هدام 
دناهدرک روصت  ناسنا  يارب  هک  یخماش  ماقم  نآ  درمش ، هدام  فیطل » یلاع و   » تالوصحم زا  یکی  ار  نآ  دیاب  اذل  تسوا ، یبصع  هلـسلس 
لقتـسم ام و  دوجو  زا  جراخ  رد  ایـشا  ! » درادن یجراخ  دوجو  دـناهدنک  تاناویح  ریاس  ناسنا و  نایم  هک  یقیمع  هرد  تسا و  موهوم  ًافرص 

«. دنروآیم دوجوب  ام  رد  ار  تاروصت  راکفا و  هک  دنتسه  اهنامه  دندوجوم و  ام  راکفا  زا 
هیلع حیـسم »  » ترـضح دالیم  زا  لبق  اهلاس  هک  تسا  يدـیاقع  نیرتهقباس  اب  زا  ایند  رد  اـهنآ  کلـسم  هک  دـنایعدم  هدـیقع ، نیا  ناوریپ 

. تسا هتشاد  ینارادفرط  رصع  ره  رد  هتشاد و  دوجو  مالسلا 
زا لبق  مشـش  نرق  رخاوا  متفه و  نرق  لیاوا  رد  هک  تسا  یطلم  سلاط   » دناهداد تبـسن  وا  هب  ار  بهذـم  نیا  هک  ياهتـسجرب  صخـش  نیلّوا 

ياهدع يو  زا  سپ  و  تشادنپیم ، رـصانع  مامت  داوملا  ةدام  تادوجوم و  هیلک  لصا  ار  بآ  وا  م ) 567 ق - - 624  ) تسا هتسیزیم  دالیم 
ات  544  ) سوتیلکاره  » اهنآ زا  سپ  نیمیسکانآ و   » و ردنمیـسکانآ »  » هلمج نآ  زا  هک  دندرک  لابند  یتافالتخا  اب  ار  وا  دیاقع  شنادرگاش  زا 

. درب مان  ناوتیم  ار  م ) ات 370 ق -  460 « ) سیطارقمیذ  » ای تیرکومد   » و دینایمزب »  » و دالیم ) زا  لبق   484
يدام کی  چیه  هک  دوشیم  نشور  خیرات  رد  تقد  هعلاطم و  زا  سپ  یلو  دناهدرک  دادـملق  دوخ  نیقفاوم  زا  اهيدام ، هچرگا  ار  هدـع  نیا 

: دناهتشاد هدیقع  ملاع ، دنوادخ  ای  درجم  حور  دوجو  هب  هکلب  دناهدوبن  دنیوگیم ) زورما  نییدام  هک  انعم  نیا  هب  )
یناحور لماوع  ریثأـت  تحت  رد  يداـم  تـالوحت  هک  تسا  هدوب  دـقتعم  هفـسلف » خـیرات   » باـتک رد  نوجناـب »  » هتفگ هب  یطلم  سلاـط  اًـلثم 
دنتفاـطل تیاـهن  رد  هک  يورک  ياـهمتا  زا  بکرم  ار  اـهنآ  اـهتنم  هدرک ، فارتـعا  حاورا  دوجوب  ًاحیرـص  سیطارقمیذ  دریگیم و  تروـص 

يازجا  اهمتا و  زا  بکرم  ار  يدام  تادوجوم  هک  روطنامه  هتسناد 
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هتسنادیم بکرم  یناحور  فیطل  یلیخ  ياهمتا  زا  ار  اهنآ  هتشاد و  هدیقع  زین  نایادخ  دوجو  هب  وا  تسا ! هتشادنپ  نشخ  ظیلغ و  يازجتیال 

(1). دناهدرک فارتعا  هدام  ياروام  ملاع  دوجوب  دوخ ، تایرظن  حرش  نمض  مادک  ره  هدربمان  دارفا  ریاس  نینچمه  تسا ،
زا یلعف  نییدام  يراک  هابتـشا  أشنم  هک  دسریم  رظن  هب  نینچ  تسا و  دیدرت  لباق  دنتـسه  یعدم  اهتسیلایرتام  هک  یخیرات  هقباس  نیاربانب 

ینوگانوگ ياهریـسفت  دناهدوب و  نآ ، زا  تعیبط  ملاع  شیادیپ  و  هدام »  » لقتـسم دوجو  هب  دنمهدیقع  هدربمان  هفـسالف  هک  هدـش  ادـیپ  اجنیا 
اهنآ نانخس  هیقب  هب  هتفرگ و  ار  تمسق  نیا  مسیلایرتام  بتکم  یلعف  نارادفرط  دناهدرک ، يدام  ناهج  شیادیپ  تیفیک  یلـصا و  أدبم  يارب 

. دناهدرک دادملق  يدام  ًامسر  ار  اهنآ  دناهدرکن و  یهجوت 
، درک ادیپ  یلماک  قنور  جاور و  نییدام  رازاب  زاغآ  رد  دیدرگ . رهاظ  یعیبط  مولع  فلتخم  نوئـش  رد  یمیظع  تالوحت  هک  ریخا ، نورق  رد 

دوب یعیبط  مولع  گرزب  نادنمشناد  زا  رفن  دنچ  طسوت  ریز  یملع  تایرظن  فشک  دش  اهنآ  راک  تفرشیپ  بجوم  هک  يزیچ  هدمع  دیاش  و 
: دندراذگ مسیلایرتام  يزوریپ  باسح  هب  ار  نآ  دندرک و  اپرب  نآ  فارطا  رد  لاجنج  راج و  هتخاس و  دوخ  زیواتسد  ار  نآ  هک 

تبـسن هب  ار  رگیدـکی  مسج  ود  ره  نآ  قباطم  دـش ، فشک  دالیم ) زا  دـعب  ات 1727   1642  ) نتوین  » طسوت هک  یمومع  هبذاـج  نوناـق  - 1
هب نیمز  تکرح  و  بکاوک ، تکرح  رارسا  نوناق  نیا  کمک  هب  دنیامنیم  بذج  اههلصاف ، روذجم  سوکعم  تبـسن  هب  اهمرج و  میقتـسم 

ینامـسآ تاکرح  لیلعت  ریـسفت و  يارب  يرتشیب  توطـس  اب  تیلع »  » نوناق دیدرگ و  شاف  ياهزادنا  ات  نیمز ، رود  هب  هام  و  دیـشروخ ، رود 
. دش هدامآ 

هدـهاشم هچنآ  ددرگیمن و  مودـعم  ملاـع  رد  يدوجوم  چـیه  نآ  بجوم  هب  هک  دـش  فشک  هیزاوـال   » طـسوت هک  هداـم  ياـقب  نوناـق  - » 2
هـشیمه ملاع  رد  دوجوم  هدام  رادـقم  رتهداس : تراـبع  هب  ددرگیم و  لـصاح  ایـشا  يرهاـظ  تروص  رد  هک  تسا  یتارییغت  ًافرـص  دوشیم 

متا يارب  ناینیـشیپ  هک  ار  یتیدـبا  ماود و  هیرظن  نیا  دریگیم . تروص  نآ  یگنوگچ  تیفیک و  رد  تـالوحت  تسا و  ریذـپانرییغت  تباـث و 
مان هب  يرتلماک  هیرظن  هب  هیرظن  نیا  تفگ  میهاوخ  هکنانچ  هّتبلا   ) تخاس مکحم  ار  هداـم  تموکح  هیاـپ  درک و  دـییأت  دـندوب  هدـش  لـئاق 

(. دش لیدبت  يژرنا » هدام -  » ياقب
هک یتافالتخا  هیضرف  نیا  بسحرب  دش ، لیمکت  يدالیم ) ات 1882   1809  ) یسیلگنا دنمشناد  نیوراد  طسوت  هک  عاونا  لماکت   » هیـضرف - 3

ینونک تافالتخا  دـننکیم و  تشگزاب  دودـعم  لصا  دـنچ  ای  کی  هب  یگمه  تسین و  اـهنآ  یتاذ  دوشیم  هدـید  تاـناویح  تاـتابن و  نیب 
. دریگیم ماجنا  ریز  لصا  راهچ  تحت  رد  هک  تساهنآ  یلماکت  ریس  دولوم  یگمه 

ملاع رد  ار  دوخ  لوصا  هیـضرف ، نیا  کمک  هب  مسیلاـیرتام  کلـسم  تثارو ، - 4 یعیبط ، باختنا  طیحم 3 - اب  شزاـس  - 2 اقب ، عزاـنت  - 1
(2). درک مالعا  اهنآ  عونت  ریسفت  لیلعت و  يارب  ار  دوخ  یگدامآ  هتخاس و  مکحتسم  نارادناج 

. دینک هعجارم  اپورا » رد  تمکح  ریس  و « هفسلف » خیرات  ياهباتک « هب  رتشیب  حیضوت  يارب  - 1

. تشذگ باتک  مود  شخب  رخآ  رد  نآ  ياهداقتنا  مسینیوراد و  لوصا  حرش  - 2
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تباث و ملاع ، رد  يژرنا  رادـقم  نآ  قباطم  هک  دـش  راهظا  ریام » ترپر   » مان هب  یناملآ  دنمـشناد  رفن  کی  طسوت  هک  يژرنا  ياقب  نوناق  - 4
و ترارح ، هب  لیدـبت  ینامز  توص ، هب  لیدـبت  یهاگ  کیرتکلا  يژرنا  اًلثم  دوشیم ، ادـیپ  نآ  تروص  رد  طقف  تارییغت  و  تسا ، ریغتی  ـال 

نکر تیدـبا  هیاپ  هیرظن ، نیا  روهظ  تسا ، تباث  ظوفحم و  هراومه  نآ  رادـقم  یلو  دوشیم ، یکیناـکم  تکرح  هب  لدـبم  يرگید  ناـمز 
. درک مکحم  ار  هوق   » ینعی نییدام  بهذم  مود 

زا و  دنتسویپ ، اهنآ  فوفص  هب  یعیبط ، مولع  نادنمشناد  زا  ياهتـسد  زور  ره  دش و  يراذگانب  اههیاپ  نیا  يور  اهتسیلایرتام  تمظع  خاک 
هداب زا  نانچ  تضهن ، نیا  رد  ناگدننک  تکرـش  دادیم ، همادا  دوخ  يورـشیپ  هب  تدش  اب  دوب و  هدـش  عورـش  هزات  یملع  تضهن  هک  اجنآ 

، ملع هجنپرس  اب  و  دناهدش ، انشآ  یتسه  ملاع  زومر  هیلک  هب  و  هدرک ، حتف  ار  ملع  رگنس  نیرخآ  دندرکیم  روصت  هک  دندوب  تسمرس  رورغ 
! دناهدرک لح  ار  یتسه  يامعم  لگه :»  » لوق هب  هدوشگ و  ار  تالضعم  مامت  هرگ 

اب دوـب و  دوـجوم  رـشب  ملع  خـیرات  رد  هک  ار  ییارآ  هیلک  دـندوشگ و  ناگتـشذگ  دـیاقع  هب  تبـسن  هیرخـس  ازهتـسا و  هب  ناـبز  ور ، نیا  زا 
لئاق یـشزرا  دوخ  دودـحم  تاعالطا  تایبرجت و  ياروام  يارب  ًاساسا  دـندرک و  مادـعا  هب  موکحم  تشادـن ، شزاـس  اـهنآ  هزاـت  تاـیرظن 

! دندوبن
زا ياهراـپ  هکلب  دوـب  دـیاقع  داـسف  تحـص و  کـحم  تواـضق و  روـحم  زور  نآ  یملع  تبثم  تارظن  اـهنت  هن  عـقوم  نیا  رد  تسا  یهیدـب 

! دشیم هتخورف  تمیق  نامه  هب  زین  هتفشآ » رازاب   » نآ رد  شزرایب ، تبثم و  ریغ  تایضرف  تالامتحا و 
هجیتن رب  قیبطت  مدع  تروص  رد  دیاقع  نیرتسّدـقم  هک  دوب  هتخادـنا  هزرل  هب  ار  ندـمتم  يایند  نانچ  زور ، نآ  نییدام  هناتـسم  دایرف  نینط 

! دشیم باترپ  هدیسوپ  دیاقع  تافارخ و  قیمع  هرد  هب  اهنآ  دودحم  راکفا  تایبرجت و 
نآ زا  تشاد و  همادا  نرق 19  رخآ  ات  دش و  عورش  نرق 18  لیاوا  زا  ینعی  دیشکن ! لوط  لاس  « 200  » زا شیب  توربج  توطـس و  نیا  یلو 
هب دوخ  تارظن  نوماریپ  رد  يرتقیقد  رتقیمع و  تاعلاطم  تدم  نیا  یط  رد  نادنمشناد  اریز  تفرگ ؛ رارق  يزیت  دنت و  یبیشارس  رد  دعب  هب 
هک اجنآ  ات  ار  یقاـب  هتخادـنا و  رود  ار  یـضعب  هک  اـجنآ  اـت  دـندروخرب  نآ  راـنک  هشوگ و  رد  یناوارف  فعـض  طاـقن  هب  دـندروآ و  لـمع 

: هک دش  تباث  تقیقح  نیا  هجیتن  رد  دندرک و  لیمکت  حالصا و  دنتسناوتیم 
ینوـنک شناد  ملع و  بکرم  و  دریگ ، رارق  رـشب  دارفا  سرتـسد  رد  یناـسآ  نیا  هب  هـک  تـسا  رتـشیب  نآ  زا  یتـسه  ناـهج  رارـسا  زوـمر و  »
هـشوگ اـهنت  ملع  نازورف  غارچ  دـهد ...  رارق  دوـخ  هاـگنالوج  ار  رواـنهپ  هصرع  نیا  ماـمت  دـناوتب  يدوز  نیا  هب  هک  تسا  نآ  زا  رتناوتاـن 
تـسا نکمم  زورما  تایـضرف  تسا ، هدنامیقاب  يزیمآرارـسا  تملظ  رد  نانچمه  هیقب ، هتخاس و  نشور  ار  گرزب  هطوحم  نیا  زا  یکچوک 

دنادیمن هچ  نآ  لباقم  رد  تسا  مزال  رادیب  دنمـشناد  ره  رب  هصالخ  دنوش ، فقاو  نآ  فعـض  طاقن  هب  دریگ و  رارق  ناگدنیآ  هلمح  دروم 
«. دنکن شومارف  ار  یتسه  ملاع  تمظع  دراد و  رب  مدق  طایتحا  اب 
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وا منک  لقن  ناسنا  تاعالطا  روصق  هرابرد  ار  يوسنارف  نویرام  الف  لیماک   » یکلف دنمـشناد  نانخـس  زا  یتمـسق  تسین  بسانتیب  اـجنیا  رد 

: دیوگیم نینچ  نآ  لکشم  گرم و   » فورعم باتک  رد 
یعوضوم ره  رد  ام  ساوح  اریز  دزاسیم ! انشآ  تقیقح  هب  ار  وا  يو ، نامتخاس  ایآ  دنادیمن  دربیم و  رسب  قیمع  ینادان  کی  رد  تیرشب  »

«. دهد رارق  ام  رکف  ياپ  شیپ  رد  يرصتخم  رون  دناوتیم  یملع  تالیصحت  اهنت  دنهدیم و  بیرف  ار  ام 
الاب و پچ و  تسار و  فرط  هب  یکانلوه  تاکرح  ياراد  میرادـنپیم  نکاـس  ار  نآ  مینکیم و  یگدـنز  نآ  يور  هک  ینیمز  نیمه  اًـلثم  »

دیشروخ رود  هب  تعاس  رد  « 107000  » تعرس هب  نیمز  هک  تقو  نامه  رد  دشابیم ، ناهنپ  یفخم و  ام  رظن  زا  اهنآ  مامت  هک  تسا  نییاپ 
کی تروص  هب  دیشروخ  رود  هب  نیمز  ریس  هک  يروط  هب  تسا ، ناور  یتمس  هب  نامسآ  دودحمان  ياضف  رد  زین  دیشروخ  دنکیم  شدرگ 

، میراذـگیم مان  الاب  هک  اجنآ  دـخرچیم و  دوخ  رود  هب  رود  کی  تعاـس  ره 24  رد  عقوم  نیمه  رد  زاب  دـیآیم ، نوریب  چـیپرام  ینحنم 
سیراپ و 465 ضرع  رد  رتم ، هیناث 305  ره  رد  تکرح  نیا  رثا  رد  دریگیم و  رارق  الاب  رد  تسا  نییاپ  هچنآ  نییاـپ و  تعاـس  زا 12  سپ 

«. دنکیم تکرح  اضف  رد  اوتسا ، طخ  رد  رتم 
نآ یتـح  مینکیمن  ساـسحا  ار  مادـکچیه  اـم  هک  تسا  فـلتخم  تکرح ! عوـن  هدراـهچ  اـم  نیمز  هرک  نیا  يارب  هکلب  تسین ، نـیا  اـهنت  »
ره رد  نیمز  هک  تسا  مّلسم  هکنآ  اب  تسا  یفخم  ام  رظن  زا  اًلماک  دراد  لماک  سامت  ام  اب  کیدزن  زا  هک  نیمز  هتـسویپ  دم  رزج و  تکرح 

رگا یتح  میرادـن  تسد  رد  نآ  يارب  یتمالع  نیرتکـچوک  اـم  دـنکیم و  تکرح  ـالاب  يوس  هب  رتم  یتناـس  رادـقم 30  هب  هبترم  ود  زور 
!«. دنامیم ناهنپ  ام  راظنا  زا  زین  اهسونایقا  دم  رزج و  دوجو  دوبن  اهایرد  لحاوس 

یناسنا 16 ره  ندب  حطس  عومجم  هکنآ  اب  دشاب !؟ هتشاد  ام  رب  ینیگنس  راشف و  نیرتکچوک  ام  یقاشنتسا  ياوه  نیا  هک  میمهفیم  ام  ایآ  »
زا لبق  سک  چـیه  دراد ، رارق  نآ  لباقم  رد  ینطاـب  راـشف  زا  ردـق  نیمه  لـباقم  هک  دـنکیم  لـیمحت  دوخ  رب  ار  نآ  راـشف  مرگولیک ! رازه 

 ... دشاب راک  رد  يزیچ  نینچ  درکیمن  نامگ  یلسروت  لاکساپ و  هلیلاگ و 
!« دنهدیمن رارق  یسک  سرتسد  رد  نآ  زا  يربخ  تعیبط  یلو  هداد  ناشن  ام  هب  ملع  هک  تسا  یقیاقح  اهنیا 

هک هتیسیرتکلا  جاوما  ًاصوصخم  میتشادن  نآ  زا  یعالطا  نیرتکچوک  نیا  رب  قباس  هک  دفاکـشیم  مه  زا  ینوگانوگ  جاوما  ار  اوه  نیمه  »
«. دوشیم رهاظ  ام  رب  نآ  زا  يرثا  هقعاص  نافوط و  ماگنه  طقف  یلو  دراد  ار  یمهم  تیعقوم 

ریثأت اـبر  نهآ  نزوس  رب  رتمولیک  نویلیم  تفاسم 150  زا  هک  دنکیم  هناور  ام  يوس  هب  یسیطانغم  تاعشعشت  هلـسلس  کی  ًامئاد  دیـشروخ  »
جاوما نیا  دـناوتب  هک  دوشیم  تفای  ملاع  رد  یفیطل  ساسح و  ياهندـب  هچ  رگا  تسین ، نآ  كرد  هب  قفوم  زگره  اـم  ياوق  یلو  دـنکیم 

«. دنک ساسحا  ار  فیطل 
ات نویلرت  نیب 380  ام  نآ  شاعترا  تدش  هک  يرتا )  ) جاوما زا  هتـسد  نآ  زج  دـنکیمن  كرد  میمانیم  رون )  ) ار هچنآ  مامت  ام ، ياهمشچ  »

، دراد یناوارف  ریثأت  تسا و  دوجوم  تعیبط  رد  نآ  زا  رتشیب  رادـقم و  نیا  زا  رتمک  ینارون  جاوما  هکنآ  اب  دـشاب ، هدوب  هیناث  رد  نویلرت   760
!« دنرادن ار  نآ  ساسحا  تردق  اهمشچ  نیا  هیکبش  اما 
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اهنآ شاعترا  تدش  هک  یجاوما  زا  تمـسق  نآ  زجب  دـنک  ساسحا  دـناوتیمن  میمانیم  توص )  ) هک ار  هچنآ  مامت  ام  ياهشوگ  نینچمه  »

«. دراد رارق  هیناث  رد  زیت ) ياهادص   ) رازه و 36  دیدش ) ياهادص   ) نیبام 33
هّتبلا مینکیم و  كرد  دوـشیم  رـشتنم  مسج  يازجا  زا  ینیعم  دادـعت  هک  ياهطقن  زا  کـیدزن و  زا  طـقف  میماـنیم  وـب )  ) هک ار  هـچنآ  زاـب  »

«. دراد توافت  شیب  مک و  ام  اب  تمسق  نیا  رد  اهنآ  ساسحا  هوق  هک  دنتسه  یتاناویح 
ات میاهدرک  عارتخا  ار  تاملک  نیا  هک  مییام  نیا  درادن و  دوجو  ییوب  ادـص و  رون و  ام ، ساوح  زا  جراخ  رد  ًاساسا  اهنیا ، همه  زا  هتـشذگ  »

هدنکارپ رثا  رد  اهوب  تسا  نآ  زا  يرگید  لکش  توص  و  تکرح ،»  » لاکشا زا  یلکش  رون  میهد ، حرش  نآ  هلیسوب  ار  دوخ  ساوح  تارثأت 
نیا دننکیم ، تسرد  ام  يارب  ار  وب  تقیقح  هماش  بصع  هب  ندیبسچ  هلیـسوب  هک  دنوشیم  رهاظ  اوه ، رد  مسج  زا  یکچوک  يازجا  ندـش 

ره رد  تسا و  قباس  سح  هس  زا  رتدودـحم  اهنآ  ریثأت  ندرک ) سمل  و  ندیـشچ ،  ) رگید سح  ود  اـما  تساـم و  ساوح  زا  سح  هس  لاـح 
چیه اب  هک  تسه  ام  دوجو  زا  جراخ  رد  یندـیدان  قیاقح  يرایـسب  دـنراذگیمن و  ام  رایتخا  تحت  رد  تسه  هک  نانچنآ  ار  تقیقح  لاح ،

. تسا راکنا  لباق  ریغ  یملع و  مّلسم  تقیقح  کی  نیا  دوشیمن ! كاردا  ام  ساوح  زا  کی 
ناهنپ یفخم و  ام  رظن  زا  زین  اهنآ  هک  دشاب  هتشاد  دوجو  ياهدنز  تادوجوم  هکلب  رگید  يایـشا  ام  نوماریپ  رد  هک  دراد  یعنام  هچ  نیاربانب 

»... ؟ دراد یعنام  هچ  میوگیم  یلو  دنراد  دوجو  یتادوجوم  نینچ  ًامتح  میوگیمن  دنشاب !؟
هک دـینک  هدافتـسا  زگره  تانایب  نیا  زا  منکیمن  نامگ  ناسنا ، تاکاردا  تاعالطا و  روصق  هرابرد  دنمـشناد  نیا  راتفگ  هصـالخ  دوب  نیا 

تسیلآهدیا ای  دنشاب  تسیلایرتام  زورما ، نادنمشناد  هک  تسین  هدیافیب  مه  هتکن  نیا  رکذت  یلو  دراد  مسیلآهدیا  هب  لیامت  روبزم  دنمشناد 
ياهمسا ام  دـنوشیم و  رگهولج  ام  رب  ینوگانوگ  ياهسابل  هب  هک  يدام  تادوجوم  هک  دـننکیمن  راکنا  ار  عوضوم  نیا  نیـسیزیفاتم ، اـی 

صوصخم جاوما  ای  يژرنا و  زا  یفلتخم  ياهلکـش  اـهنآ  همه  هکلب  دنتـسین ، تروص  نیا  هب  اًـلماک  عقاو  رد  میراذـگیم  اـهنآ  رب  یفلتخم 
. دنراذگیم راگدای  هب  ام  ساوح  رد  ار  تاریثأت  نیا  اهنآ ، شاعترا  فعض  تدش و  فالتخا  رثا  رد  هک  دنشابیم  يرتا 

!؟ تسیچ اهتسیلایرتام » گرزب  تب   » ینعی هدام »  » مینیبب نونکا 
***

؟ تسیچ هدام 

؟ دش هتسکش  نکشن  هدام  هنوگچ 

تادوجوم شیادیپ  تیفیک  هدام و  ناهج  یلـصا  أشنم  فارطا  رد  هفـسالف  زا  ياهدـع  شیپ  لاس  « 2500  » زا دـش  هراشا  ًاقباس  هک  روطنامه 
. دننکیم یفرعم  ناشدوخ  هدیقع  مه  ًاهابتشا  ای  ًادمع و  ار  اهنآ  یلعف  نییدام  هک  دناهدرک  اهوگتفگ  يدام ، فلتخم 
نیا  لوط  رد  دناهدرک  نآ  زا  يدام  ناهج  شیادیپ  و  هدام »  » يارب هک  ییاهریسفت  نیا  درک  روصت  دیابن  لاح  ره  رد 
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تلاـح هب  یلاـح  زا  رگید و  تروص  هب  یتروص  زا  ناـمز  ره  یعیبـط  موـلع  تفرـشیپ  اـب  سکع ، هب  هکلب  هدـنامیقاب ، لاـح  کـی  هب  تدـم 

! دناهتشادنپیم یعطق  مّلسم و  ار  نآ  دوخ  نامز  رد  هدیقع ، ره  نارادفرط  هکنیا  وگ  تسا ، هدش  هداد  قوس  يدیدج 
رایـسب يازجا  زا  تادوجوم  مامت  و  ألم ، ألخ و  زا  تسا  یبیکرت  ملاـع  : » هک تشاد  راـهظا  دـالیم  زا  لـبق  لاـس  دودـح 450  رد  تیرکومد 

. دشابیمن نتسکش  هیزجت و  لباق  هک  دناهدش  لیکشت  يزیر 
رثا رد  دراد  دوجو  تادوـجوم  ناـیم  رد  هک  راـثآ  فـالتخا  نیا  دـنرادن و  یفـالتخا  مه  اـب  تقیقح  لـصا  رد  اـهمتا )  ) نکـشن يازجا  نیا 
نابز يور  ياهدـننز  رثا  تسا ! جکرـس  زیت و  كون  نوچ  هکرـس  ياهمتا  اًلثم  تساهنآ  ياهمتا  نامتخاس  يرهاظ  عضو  لکـش و  فالتخا 
هوالع اهمتا  راثآ  فالتخا  دشابیم ، هکرس  ياهمتا  تیصاخ  سکعرب  اًلماک  نآ  تیصاخ  تسا ! زیل  درگ و  هک  نغور  ياهمتا  یلو  دراد ،

دوخ و نامز  رد  تایـصوصخ  نیا  اب  هیرظن  نیا  هّتبلا  دشابیم . زین  اهنآ  بیترت » مظن و   » و عضو » ناکم و   » و مجح »  » فالتخا رثا  زا  نیا ، رب 
! درک باترپ  اههناسفا  يداو  هب  ار  نآ  يدوزب  مولع  لماکت  یلو  تشاد  ینارادفرط  نآ  زا  دعب 

هکنیا رب  هوالع  هک  درک  ادـیپ  یتخـسرس  هزات  نارادـفرط  دـنام و  یقاب  دوخ  توق  هب  نانچمه  نکـشن » يازجا   » ینعی نآ  یلـصا  هتـسه  اـما 
هب متا »  » اریز دنتشادنپیم  هیزجت  لباق  ریغ  ار  نآ  مه  القع  دندرکیم  راکنا  تسا  رشب  تسد  رد  هک  یتالآ  هلیسو  هب  ار  متا »  » هیزجت ناکما 

! ددرگ هیزجت  اهنآ  هب  هک  تشادن  ییازجا  اهنآ  هدیقع 
هک درک  ضرف  ییزج  ناوتیمن  هاگ  چیه  هک  دش  تباث  یفاک  لیالد  اب  تفرگ و  رارق  يدیدش  تالمح  دروم  هفسالف ، فرط  زا  هدیقع  نیا 

، تسا نآ  نییاـپ  زا  ریغ  نآ  يـالاب  پچ و  فرط  زا  ریغ  نآ  تسار  فرط  لـقاال  اریز : دـشابن  يرگید  يازجا  هب  میـسقت  لـباق  دوخ  هبون  هب 
یتح هک  دنداد  جرخ  هب  اّزجتی  يازجا ال  نیرکنم  ّهلدا  لباقم  رد  تمواقم  یگداتـسیا و  نانچ  هدـیقع  نیا  جوجل  نارادـفرط  زا  یـضعب  یلو 

! دنتخاب اهنآ  هلدا  یضعب  ربارب  رد  زین  ار  دوخ  نادجو 
 ... دییامرفب ار  لیلد  نآ  تسین  دب  دیعس -» »

، ود ره  زکرم  هک  يروط  هب  مینک  مسر  ایـسآ  گنـس  کی  يور  وت ، رد  وت  هریاد  ود  دـینک  ضرف  تسا : هداس  نشور و  لیلد  کی  دومحم -
ياهزادنا هب  میروآ ، رد  تکرح  هب  ار  ایسآ  گنس  ًادعب  میریگب  رظن  رد  رتگرزب  هریاد  طیحم  يور  ار  ینیعم  هطقن  سپس  دشاب ، ایـسآ  هلیم 

هریاد يور  هطقن  نیا  تازاوـم  هب  هک  ياهطقن  تروـص  نیا  رد  دـنک ، تکرح  وـلج  هـب  ازجتی » ـال  ءزج   » کـی رادـقم  هـب  روـبزم  هـطقن  هـک 
لوبق ناوتیمن  ار  نآ  ندرک  تکرح  هّتبلا  تسا ، هدنام  نکاس  دوخ  لاح  هب  ای  دنکیم و  تکرح  لّوا  هطقن  هارمه  ای  دراد ، رارق  رتکچوک 

اب دشاب  يواسم  هطقن  ود  نیا  تکرح  رادـقم  دـیآیم  مزال  ازجتی ) ءزج ال  کی   ) دـنک تکرح  لّوا  هطقن  هزادـنا  هب  دـهاوخب  رگا  اریز  درک 
ءزج کی  زا  رتمک  دهاوخب  رگا  دننکیم و  تکرح  دنرتکیدزن  هک  یطاقن  زا  شیب  دنرترود  گنـس  زکرم  زا  هک  یطاقن  تسا  یهیدب  هکنآ 

لوبق دـیاب  نیاربانب  دوشیمن ، روصت  نآ  زا  رتکـچوک  هیرظن ، نیا  نارادـفرط  هدـیقع  هب  اریز  تسین  لوقعم  مه  نآ  دـنک  تکرح  ازجتیـال 
. دنامیم نکاس  مود  هطقن  هک  مینک 

گنس  ندش  هراپ  نتفاکش و  مزلتسم  رگید  هطقن  ندنام  نکاس  گنس و  زا  هطقن  کی  ندرک  تکرح  هک  تسا  مّلسم 
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ازجتیـال موهوم  هیرظن  زا  دـیاب  میوشن  راـتفرگ  تخـس  تسب  نب  نیا  هب  هکنیا  يارب  سپ  میاهدرکن ، هدـهاشم  زگره  ار  يزیچ  نینچ  تسا و 

. میشکب تسد 
بجعت رگا  دـندرک ، عافد  دوخ  هدـیقع  زا  هنوگچ  نشور ، لیلد  نیا  لباقم  رد  ازجتیال » يازجا   » نارادـفرط دـینیبب  دـینک  هجوت  بوخ  الاح 
كاردا تردق  ام  ساوح  دنک و  ادیپ  مایتلا  هرابود  هتفاکـش و  مه  زا  شدرگ  عقوم  رد  ایـسآ  گنـس  هک  دراد  یعنام  هچ  دنتفگ : دینکیمن ،

( .... راضح هدنخ  ( !؟ دشاب هتشادن  ار  نآ 
نیا هک  یتروص  هب  هدرک و  لزنت  یلـصا  موهفم  زا  متا )  ) نکـشن يازجا  هیرظن  اهدـمآ  شیپ  نیمه  رثا  رد  مهدـن ، امـش  هب  رـسدرد  هصالخ 

نکـشن زا  روظنم  دنتفگ : ًادـعب  دنتـسنادیمن ، هیزجت  لباق  القع »  » ار اهمتا  ًاقباس  رگا  ینعی  دـمآ ، نوریب  دـشاب  هتـشادن  رب  رد  ار  تالاکـشا 
مه تسد  هب  تسد  هدرشف و  نانچ  نآ ، يازجا  اریز  تسین  نکمم  دراد  رایتخا  رد  رشب  هک  یلیاسو  اب  متا  نتـسکش  هک  تسا  نیا  متا  ندوب 

! تخادنا اهنآ  نایم  هقرفت  گنس  ناوتیمن  هک  تسا  هداد 
نآ ياههیاپ  دیدج  تایـضرف  اهيروئت و  هک  دیـشکن  یلوط  اما  دوب  هدرک  هیکت  ییاورنامرف  تموکح و  تخت  رب  یتقو  دنچ  مه  هدیقع  نیا 

: دنتفگ دندرک ، لاؤس  نآ  تلع  زا  دش ! دنلب  يداش  ویرغ  رادهنطنط و  يوهایه  یمتا  ياههاگشیامزآ  نایم  زا  زور  کی  دروآرد ، هزرل  هب  ار 
! تسین نآ  يارب  مه  تشگزاب  دیما  یتح  هک  يروط  هب  درک ، طوقس  متا  هنابآم » روتاتکید   » تموکح

درک زاب  دوب  هداد  هولج  نکشن  ياهدع  رظن  رد  اردوخ  اهلاس  هک  ياهدام  نیا  تشم  تفاکش و  ار  متا  مکش  هنامحریب  ملع ، رجنخ  يرآ ... 
! داد همتاخ  ار  وا  یملع  یناگدنز  نارود  و 

راید يوس  هب  هک  ار  متا  تموکح  دوخ ، زیمآفسأت  ياههاگن  اب  هتفرگ و  نادـند  هب  تریح  تشگنا  تلاح  نیا  هدـهاشم  زا  اـهتسیلایرتام 
وجتـسج متا  هتخیـسگ  مه  زا  ياههتـشر  نایم  رد  تسرد  هک  دـش  رتدایز  یتقو  بجعت  تریح و  نیا  دـندرکیم ، هقردـب  تفاتـشیم  مدـع 

یلاخ ار  هناخ  : » یـضعب لوق  هب  و  تسا ، یلاخوت  كوپ و  دندرکیم ، روصت  رادزغم  رپ و  ار  نآ  لاحبات  هک  تخـس  هدام  نیا  دندید  دندرک 
تارذ زا  هک  دوبن ! يرگید  زیچ  هدـش ، فثاـکتم  هدرـشف و  يورین  يژرنا و  کـی  زج  متا  دـش  مولعم  دـندید !» يراوتم  ار  هناـخ  بحاـص  و 
یفنم یکیرتکلا  راب  یضعب  دنمانیم و  نوتورپ   » ار اهنآ  زورما  هک  دنتسه  تبثم  یکیرتکلا  راب  ياراد  یضعب  هتفای ، لیکشت  یفلتخم  يژرنا 

« اهنورتون اهنوتورپ و  ، » دنراد مان  نورتون   » هک دنتـسه  یثنخ  یکیرتکلا  راب  ظاحل  زا  مه  یـضعب  دـنوشیم ، هدـیمان  نورتکلا   » هک دـنراد 
ياهزادنا هب  اهمتا  دندرگیم ، هتـسه  فارطا  رد  يروآماسرـس  تعرـس  اب  اهنورتکلا  یلو  دـنهدیم ، لیکـشت  ار  متا  تباث  هتـسه  ًاعومجم 

هک متا  زا  ياهدوت  و  دـش ! دـهاوخ  رتم  یلیم  زا 2  رتمک  میراذـگب  مه  يور  متا ، ناریا  تیعمج  تارفن  دادـعت  هب  رگا  هک  دنتـسه  کـچوک 
. دوشیم هدید  يداع  ياهمشچ  اب  تمحز  هب  تسا ، رتمک  نویلیم  کی  زا  نآ  هرامش 

لایـس و هدام   » رد هک  تسا  يدـیدش  جاوما  تشم  کی  عقاو  رد  اما  تسا  نینچ  رهاظ  رد  طقف  نکرپ  تشم  هّداـم  نیا  دـش  مولعم  هصـالخ 
! سب تسا و  جاوما  هدوت  کی  طقف  متا  درادن و  دوجو  مه  یلایس  هدام  هکنیا  ای  و  ددرگیم ، رهاظ  رتا  مان  هب  یمولعمان » اًلماک  نزویب و 
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دوخ میهد و  تمحز  دوخ  هب  دوخیب  ارچ  هکنیا : نآ  دروآ و  دوجوب  تسیلایرتام  هفسالف  زغم  رد  ياهزات  رکف  یپ  رد  یپ  ياهتسکش  نیا 

میرذگب و هلحرم  نیا  زا  تسا  نیا  رتهب  میزادنیب ، هار  دوخ  لابندـب  ياهزات  ياغوغ  زور  ره  هتخادـنا و  هدام  تقیقح  فشک  رـسدرد  رد  ار 
راـکفا مغر  یلع  هـک  مـینادیم  ردـق  نـیمه  راـک ؟ هـچ  هداـم  تـقیقح  هـب  ار  اـم  میفوـسلیف ... ! اـم  مـینک ! مـلع »  » هجوـتم ار  نآ  تیلوئـسم 

ياهيروئت هلیسو  هب  ار  نآ  تقیقح  هک  تسا  ملع  هفیظو  نیا  دراد ، لقتـسم  دوجو  ام  نهذ  رکف و  طیحم  زا  جراخ  رد  هدام  اهتسیلآهدیا 
! هفسلف هن  دنک  فشک  یملع 

: دیوگیم نویدام  رظن  رد  هدام  ناونع  تحت  دوخ  یتامدقم  لوصا  باتک  رد  رستیلوپ  ژرژ  هک  روطنامه 
هب نویدام  هک  یباوج  تسیزیچ ؟ هنوگچ  هدام  - 2 هچ ؟ ینعی  هدام  - 1 درک : هجوت  هتکن  ود  هب  دیاب  ریزگان  عوضوم  نیا  ندش  نشور  يارب  »

اجنآ ات  تسین ، ام  روصت  هب  جاتحم  دوخ  ياقب  يارب  ام و  نهذ  زا  لقتـسم  یجراخ و  تسا  یتیعقاو  هدام  هک  تسا  نیا  دـنهدیم  لّوا  لاؤس 
«. تسا ملع  هدهع  هب  تسین ! ام  اب  لاؤس  نیا  باوج  دنیوگیم  نویدام  مود ، لاوس  باوج  رد  اما  دیوگیم : هک 

لوصا حرش  هدام و  لوحت  رصتخم  هچخیرات  دوب  نیا  لاح  رهب  دنهن !؟ شوپرس  دوخ  یعقاو  تسکـش  رب  دنناوتیم  اهفرح  نیا  اب  ایآ  یلو 
. اهيدام یمومع  دیاقع 

هیزجت و هک  کیتکیلاید  ساسا  رب  ار  هدربمان  لوصا  نامه  هک  دنتسه  یناسک  دشابیم  نییدام  زا  یصاخ  هتسد  هک  اهنیـسیت » کیلاید   » اما
. تسا دیاقع  حرش  طقف  اًلعف  ام  روظنم  دننکیم ، راوتسا  دید ، میهاوخ  يدوزب  ار  نآ  لیلحت 

؟ دنیوگیم هچ  اهنیسیزیفاتم »  » مینیبب نونکا 
***
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؟ تسیچ کیزیفاتم 

« کیزیفاتم  » نیاربانب تسا ، تعیبط »  » يانعم هب  کیزیف  و  دـعب »  » يانعم هب  ینانوی  نابز  هب  اتم »  » یـسانشتغل رظن  زا  مسیزیفاتم - بتکم  - 3
ادیپ اجنیا  زا  یهلا  هفـسالف  بتکم  هب  مان  نیا  صاصتخا  هک  دناهتفگ  یـضعب  دـشابیم ، ۀـعیبطلا  ءاروام  ای  هعیبطلا » دـعب   » يانعم هب  ًاعومجم 
دعب « ) کیزیفاتم  » مان هب  يرگید  و  تعیبط ) « ) کیزیف  » مانب یکی  دوب  باتک  درک و  فیلأت  وطـسرا  هک  ییاهباتک  نایم  رد  هک  تسا  هدـش 

یفـسلف صلاخ  تارظن  نوماریپ  رد  هعیبطلا  دعب  باتک  تاجردنم  هک  ییاجنآ  زا  دوب و  هدرک  فیلأت  لوا  باتک  زا  دعب  ار  نآ  هک  هعیبطلا )
. دنداد صاصتخا  یفسلف  تاقیقحت  هنوگنیا  هب  ار  باتک  نآ  مان  دوب  تایعیبط ) لباقم  رد   ) تایهلا و 

اهنآ اهتسیلآهدیا  دننام  دراد و  لوبق  رکف  نهذ و  زا  جراخ  رد  ار  قیاقح  دوجو  هکنیا  رب  هوالع  هک  تسا  یسک  نیسیزیفاتم » ، » لاح ره  هب 
. تسا دقتعم  زین  تعیبط  ياروام  ملاع  هب  دنادیمن ، تاروصت  تالایخ و  ار 

ار کی  ره  یطارفا  ياههبنج  هتفرگ و  ار  کی  ره  يایازم  هک  تسا  مسیلایرتام  مسیلآهدـیا و  بتکم  ود  لصاف  دـح  تقیقح  رد  بتکم  نیا 
نارادفرط يارب  دراد  دوجو  ود  نآ  زا  کی  ره  هار  رس  رب  هک  یلحنیال  تالاکشا  اهتسب و  نب  اذل  تسا ، هدرک  حالـصا  يرگید  هلیـسو  هب 

ریـسفت هیجوت و  زا  دـننزیم و  وناز  نآ  لباقم  رد  زیچ  ره  زا  شیب  اهتسیلایرتام  هک  یعوضوم  اًلثم  تسا  لـح  لـباق  یناـسآ  هب  بتکم  نیا 
هدام صاوخ  زا  يدام و  ار  تاروصت  راکفا و  دـنراچان  دوخ  بهذـم  لوصا  قباطم  اـهنآ  تساـم ، تاروصت  راـکفا و  عوضوم  دـنزجاع  نآ 

. دنوشیم راتفرگ  یتخس  تسب  نب  رد  هک  تساج  نیمه  دننادب و 
کی رّکفت  عقوم  رد  دراد و  يزغم  گنر  يرتسکاخ  هدام  اب  میقتسم  طابترا  رّکفت  هک  هدش  تباث  زورما  یملع  لوصا  قبط  ًاقافتا  روصنم -» »

اههشیدنا راکفا و  ار  اهنآ  مسا  ام  هک  تساهنیمه  دوشیم و  ادـیپ  صوصخم  هدام  نیا  رد  ییایمیـش  تالاعفنا  لعف و  تاشاعترا و  هلـسلس 
زورما مولع  رظن  زا  یلو  هدشن  فشک  زورما  ات  هک  دراد  یمهبم  طاقن  زونه  ناسنا  یبصع  هاگتـسد  نامتخاس  هک  تسا  تسرد  میراذگیم .

یلقتسم هیرشن  ایند و  هلجم  ياههرامش  رد  شیاقفر  ینارآ و  رتکد  ًاصوصخم  تسا ، نآ  هب  طوبرم  تارکفت  مامت  هک  تسا  مّلـسم  ردق  نیا 
. دناهدرک ثحب  عوضوم  نیا  فارطا  رد  یفاک  هزادنا  هب  يژولوکیسپ   » مان هب 

لوا هرود  زا  مراهچ  هرامش  نیمه  امش  تساههیرـشن ! نیمه  تاجردنم  اهنآ  یناوتان  زجع و  لیلد  نم  هدیقع  هب  تفگ : بجعت  اب  دومحم » »
يدام تابثا  يارب  شناراکمه  ینارآ و  رتکد  دینبب  دینک  هعلاطم  تقد  اب  تسا  يدام  مه  حور  یگدـنز و   » ناونع تحترد  هک  ار  ایند  هلجم 

زا جراخ  ياهثحب  تشم  کی  اب  نآ  تاحفـص  رثکا  دـینیبیم  دـینک  هعلاطم  بوخ  یتقو  دـناهدرک ... ؟ هماقا  یلیلد  هچ  رکف  حور و  ندوب 
نخس داد  دوخ  نامگ  هب  هدرک و  ییاسرف  ملق  نآ  ریاظن  یبصع و  ياهلولس  باصعا و  هلـسلس  نامتخاس  فارطا  رد  اًلثم  هدش  رپ  عوضوم ،

! دناهداد ار 
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دیهدیم و تمحز  دوخ  هب  همه  نیا  امـش  هک  تسا  باصعا  هلـسلس  دوجو  رکنم  یـسک  رگم  رتکد ! ياقآ  دیوگب  دشن  ادـیپ  رفن  کی  یلو 

دیوگیم یسک  رگم  دیهدیم ! لیوحت  هتسکش  اپ  تسد و  دناهداد  حرش  رتبوخ  هریغ  کیـسالک و  حیرـشت  بتک  رد  دیاش  هک  ار  یبلاطم 
دنادیم سک  ره  تسا ؟ رّکفت  هب  رداق  زغم  نودب  ناسنا  دیوگیم  زغم  اب  درف  مادـک  درادـن ؟ يزغم  هدام  زغم و  هب  طابترا  چـیه  ندرک  رکف 

هتـسخ هتفوک و  وا  باصعا  دوشیم  غاد  شزغم  دریگیم  درد  شرـس  دـنکیم  رکف  دایز  ناسنا  یتقو  اًلثم  درک و  رکف  زغم  هلیـسوب  دـیاب  هک 
. دراد طابترا  زغم  اب  ندرک  رکف  سپ  دوشیم ،

چیه دیشاب  نئمطم  دننادیم ...  مسج  هب  طوبرمان  ادج و  انعم  مامت  هب  لقتـسم و  يدوجوم  ار  حور  اهنیـسیزیفاتم  دیاهدرک  نامگ  امـش  ایآ 
مادک ره  تارثأت  دراد و  ندب  اب  میقتسم  هطبار  حور  تسا  دقتعم  نیـسیزیفاتم  درادن  یفرط  اوعد  نیا  رد  دیوگیمن و  ار  يزیچ  نینچ  سک 
رازبا كاردا و  هطـساو  ار  زغم  لاح  نیع  رد  اـما  دراد  لوق  هتبلا  رّکفت ، عقوم  رد  مه  ار  يزغم  تـالاعفنا  لـعف و  تسا ، سکعنم  يرگید  رد 

(. دینک تقد   ) راک لصاح  هجیتن و  هن  دنادیم  راک 
هدرکن تباث  رادـقم  نیا  زا  شیب  ملع  دـشاب ؟ راک  رد  يرگید  زیچ  ییایمیـش  ياـهلاعفنا  لـعف و  تارثأـت و  نیا  زا  ریغ  اـجک  زا  روصنم -» »

ساسحا : » دیوگیم تسا » يدام  مه  حور  یگدنز و   » هیرـشن رد  ینارآ  رتکد  هک  روطنامه  میرادن ، نیا  رب  دئاز  لوبق  هب  یمازلا  اذل  تسا 
! میرادن غارس  رگید  زیچ  نیا  رب  دئاز  سپ  تسا ... » نآ  ریاظن  ترارح و  رون و  راثآ  لباقم  رد  ندوب  جییهت  لباق  هجیتن 

رد يرگید  زیچ  اهنیا  زا  ریغ  اجک  زا  مینکب : امـش  زا  میناوتیم  ار  لاؤس  نیا  ریظن  زین  ام  الّوا  دـش ...  تسرد  الاح  بوخ ...  رایـسب  دومحم -
نآ ات  اهتنم  دـینک  زاب  راکنا  نابز  دـیناوتیمن  زگره  نیاربانب  هدـشن ، تباث  اـم  هب  مینیبیمن ، مینادیمن ، دـییوگیم  هک  نیا  زج  دـشابن !؟ نیب 
امش دیتسین  عناق  هزادنا  نیا  هب  تقو  چیه  اهيدام  امش  هنافسأتم  اما  دینامب  یقاب  دیدرت  کش و  رد  دیراد  قح  دوشن  تباث  امـش  رب  هک  تقو 

. دینک راکنا  دیهاوخیم  ار  دوخ  تامولعم  ریغ 
نامه لمع  نیا  منکیم  ادیپ  نیقی  جراخ  رد  نآ  دوجوب  منیبیم و  ار  يزیچ  یتقو  دییوگیم  امـش  تساجنیا » امـش  باوج  هدمع  و  « » ًایناث »

(: دینک تقد   ) بوخ رایسب  سب ...  تسا و  يزغم  ییایمیش  تالاعفنا  لعف و 
؟ ریخ ای  تسه  امش  نهذ  رد  جراخ  زا  ياهشقن  اًلعف  ایآ 

؟ دنکیمن قیبطت  جراخ  اب  هشقن  نیا  ایآ 
؟ دهدیمن امش  هب  ار  جراخ  ناهج  ملع ، نیا  ایآ 

تسیچ رثا  رد  عقاو  نداد  ناشن   » نیا و  جراخ ،  ملاع  هشقن   » نیا مسرپیم  امش  زا  نونکا  يرآ ...  دییوگیم : لاؤس  هس  نیا  باوج  رد  دبال 
راک رد  يرگید  عوضوم  ای  دراد و  ار  تیـصاخ  نیا  دـهدیم  خر  باصعا  هلـسلس  رد  هک  ییایمیـش  تالاعفنا  لعف و  اـیآ  تساـجک ؟ رد  و 

؟ تساجک زا  ییامنعقاو »  » تیصاخ نیا  هصالخ  تسا ؟
اذـل تسا  جراخ  لولعم  ییایمیـش  تـالاعفنا  لـعف و  تاـشاعترا و  نوچ  هک  مییوگب  روطنیا  تسا  نکمم  دـیدرت -) تلاـح  اـب  «- ) روصنم »

. دنکیم تیاکح  شتلع  دوجو  زا  یلولعم  ره  اریز  دهدیم  ناشن  ام  هب  ار  جراخ 
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تالاح مامت  هصالخ  قوش و ...  بضغ و  مغ و  ملا و  تذل و  رگم  تسین ؟ جراخ  لولعم  ام  یندـب  یبصع و  تارثأت  ریاس  رگم  دومحم -» »

ار تیفـشاک   » ینعی عقاو  نداد  ناشن   » تیـصاخ نیا  اهنآ  ارچ  تسین ؟ یبصع  تالاعفنا  لـعف و  اـب  مأوت  درادـن و  یجراـخ  لـلع  اـم  یحور 
دوش ییامنعقاو  تیصاخ  ملع و  ببـس  يزیچ ، رد  يزیچ  ریثأت  رگا  یهگناو  تسام ، راکفا  تاروصت و  هب  صوصخم  تفـص  نیا  دنرادن و 

. دنرادن یتیصوصخ  تهج  نیا  زا  باصعا  هلسلس  اریز  دشاب  هتشاد  دوخ  للع  هب  ملع  ناجیب - رادناج و  زا  معا  يدوجوم - ره  دیاب 
رد امـش  هک  مدرک  كرد  يرگید  سح  ای  مشچ  هلیـسو  هب  نم  اًلثم : تسا  جراخ  قباطم  ام  ینهذ  تروص  نالف  دـییوگیم  امـش  هوـالع  هب 

فرظ نآ  بآ و  زا  رپ  فرظ  نیا  هکنیا  ای  يرتم ، هس  رد  رگید  ياـقآ  نآ  يرتم و  ود  رد  دیعـس »  » دـیاهتفرگ و رارق  نم  يرتم  کـی  هلـصاف 
نیمه دننک ، يریگهزادنا  رتم  اب  رگا  هک  تسا  يروط  نم  زا  امش  یعقاو  هلـصاف  ینعی  تسا  عقاو  قباطم  روصت  نیا  هّتبلا  تسا ، یلاخ  رگید 

دییوگب امـش  رگا  لاح  تسا ، رارقرب  یجراخ  دوجوم  ینهذ و  تروص  نیب  داحتاو  هقباطم  هنزاوم و  مسق  کی  نیاربانب  دوب . دهاوخ  هزادـنا 
اهنآ داحتا  هنزاوم و  یجراخ و  ینهذ و  تروص  قیبطت  يارب  رگید  ایآ  تسا  ییایمیـش  تالاعفنا  لعف و  تشم  کـی  اـم  تاروصت  راـکفا و 

يزیچ نینچ  دریگیم  ماجنا  ناسنا  هدور  هدعم و  رد  هک  ییایمیـش  تالاعفنا  لعف و  دروم  رد  زگره  ایآ  و  دـنامیم ؟ یقاب  یحیحـص  يانعم 
! اج نیمه  تساج ... ! نیمه  روبع  لباق  ریغ  تسب  نب  دنتسه ...  هیبش  مه  اب  ندوب  لاعفنا  لعف و  رظن  زا  اهنآ  همه  هکنیا  اب  دوشیم ؟ هدید 

لعف و زا  ریغ  يرگید  تقیقح  دوجوب  نییدام  رادـنپ  مغر  یلع  میروبجم  ام  هک  مینکیم  يریگهجیتن  رادـقم  نیا  اًـلعف  نشور  لـیلد  نیا  زا 
صاوخ زا  هن  تسا  نآ  صاوخ  زا  اـم  مولع  تاروصت و  راـکفا و  هکنیا  مینک و  فارتعا  یبـصع ، ياهلولـس  ییایمیـش » وکیزیف   » تـالاعفنا

! میمانیم حور   » ار تقیقح  نآ  ام  يزغم  هدام 
. دیسر مرظن  هب  یباوج  دیاش  منک  رکف  عوضوم  نیا  فارطا  رد  يردق  دیهدب  هزاجا  روصنم -» »

: دیهد رارق  هلمج  ود  نیا  رد  ار  دوخ  تاعلاطم  روحم  یلو  دینک  رکف  دیهاوخیم  هچ  ره  دییامرفب ، دومحم -» »
هک يدام  نایاقآ  دننام  هن  دنرادن » ار  تیـصاخ  نیا  ام  یندب  تالاعفنا  لعف و  ریاس  ارچ   » و دهدیم »؟ ناشن  ام  هب  ار  عقاو  هک  تسا  زیچ  هچ  »
زج درک  دیهاوخن  ادیپ  یباوج  مهدیم  نانیمطا  امش  هب  اما  دناهدرک ، لح  ار  یلکـشم  دننکیم  لایخ  دنودیم و  اهخالگنـس  اهههاریب و  رد 

(1). تسا راثآ  همه  نیا  أشنم  هک  تسا  يرگید  تقیقح  نآ ، ییایمیش  وکیزیف  لامعا  ندب و  ياروام  رد  هک  دینک  فارتعا  هکنیا 

. مینکب نآ  رشن  هیهت و  هب  مادقا  هدنیآ  رد  دیاش  هک  دراد  یلقتسم  هیرشن  هب  جایتحا  حورشم ، روط  هب  حور  دوجو  تابثا  - 1
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مزال رکذت 

هک دوب  لماک  مسیلآ  هدـیا  هب  عجار  میتفگ  مسیلآ » هدـیا   » هرابرد ًاقباس  ام  هچنآ  هک : مزاس  ناشنرطاخ  ار  هتکن  نیا  منادیم  مزـال  اـجنیا  رد 
راکنا ار  تاکردم  زا  ياهتسد  یجراخ  دوجو  هک  ییاهنآ  هب  دوشیم  هاگ  یلو  درکیم - راکنا  قلطم  روطب  ار  يدام  قیاقح  یجراخ  دوجو 
هتـسد ود  هب  ار  ایـشا  صاوخ  هک  يوسنارف  فوسلیف  تدراک   » دننام دنتـسه  نیـسیزیفاتم  ًاعقاو  هکنیا  اب  دنیوگیم ، تسیلآهدیا  زین  دننکیم 
روما ار  مود  هتـسد  و  معط ) و  وب ، و  گنر ، دـننام  تایفیک  ریاـس   ) هیوناـث صاوخ  و  تکرح ) دـعب ، لکـش ،  ) هیلوا صاوخ  دـنکیم  میـسقت 

. دنادیم يروصت  ینهذ و 
دارفا زا  يوترپ  هیاس و  ار  اـهنآ  دوبن و  لـئاق  تقیقح  يداـم  يایـشا  يارب  هک  نیا  هب  رظن  دنرامـشیم  تسیلآ  هدـیا  ار  نوطـالفا  زین  یهاـگ 

. دنرامشیم مسیلآهدیا  عون  کی  ار  ینوطالفا  لثم   » هب هدیقع  اذل  تسنادیم  دنراد  رارق  لاثم   » ملاع رد  هک  يدرجم 
دننادیم یبسن  ار  قیاقح  اهنآ  دمآ  دهاوخ  هکنانچ  اریز  مینادب  تسیلآهدیا  همه  زا  لبق  ار  اهنیـسیتکیلاید  دیاب  دوش  اهنیاربانب  رگا  یلو 

جراخ رد  یقلطم  تباث و  تقیقح  اهنآ  ینعی  دـنکیم  قرف  نانآ  یناکم  ینامز و  طیارـش  صاخـشا و  راظنا  هب  تبـسن  هک  دـنراد  هدـیقع  و 
. دنتسه تسیلآهدیا  نیاربانب  دنرادن و  لوبق 

***
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؟ دنیوگیم هچ  نویردا  ال 

یناسک دوشیم  هتفگ  زین  كاّکـش » تسیـس و  یتپـس   » اهنآ هب  یهاگ  هک  نویردا » ال   » اـی اهتسیـس  یتسونگا  مسیـس  یتسونگا  بتکم  - 4
یتقیقح ام  دوجو  زا  جراخ  رد  هک  میمهفب  میناوتیمن  ام  دـنیوگیم  اهنآ  دـننکیم ، هاگن  ناهج  مامت  هب  کش  دـیدرت و  رظن  اـب  هک  دنتـسه 

يارب هک  اهتسیلایرتام  اهنیـسیزیفاتم و  اب  ای  دـنرکنم  ار  يدام  يایـشا  یجراخ  دوجو  هک  تساهتسیلآهدـیا  اب  قح  ایآ  هن  ای  دراد  دوجو 
؟ دنلئاق لقتسم  دوجو  اهنآ 

کیرات و هار  نیا  دـناوتیمن  زین  ملع »  » و هفـسلف »  » غارچ یتح  میرادـن  تسد  رد  عقاو  هب  ندیـسر  يارب  یهار  چـیه  اـم  هک  دـندقتعم  اـهنآ 
هب ًاقباس  هک  یملع  یبرجت  بلاطم  یفـسلف و  تارظن  زا  يرایـسب  هک  میاهدرک  هدهاشم  ًارارک  دوخ  مشچ  هب  ام  اریز  دنک ، نشور  ار  یناملظ 

ملـسم تارظن  هک  دـیایب  يزور  دراد  یعنام  هچ  تسا ، هدـش  دودرم  ای  كوکـشم و  زورما  هدوب ، ناـگمه  لوبق  دروم  مّلـسم  لـصا  تروص 
! تسادرف تاهابتشا  زورما  مولع  و  زورما ، تاهابتشا  زورید  مولع  هصالخ : دندرگ ؟ راچد  موش  تشونرس  نامه  هب  زین  زورما 

عضو اب  یمیقتـسم  طابترا  صاخـشا  تاکاردا  اریز  تسا  زجاع  ساوح  ياطخ  حالـصا  زا  مه  لقع  و  دنکیم ، اطخ  سح  دنیوگیم : اهنآ 
ناوتیمن یعوضوم  چـیه  رد  نیاربانب  دـنهدیمن  صیخـشت  مقر  کی  ار  بلاطم  دراد و  اهنآ  ناـکم  ناـمز و  یجازم و  يرکف و  ناـمتخاس 

هدوب ینودقم  ردنکسا  اب  رصاعم  هک  نوهریپ  ار  بتکم  نیا  سّـسؤم  دوب ، فرطیب  دیاب  زین  یقالخا  تاعوضوم  رد  یتح  داد ، یعطق  هیرظن 
. دننادیم

مـسیلایرتام  » نارادـفرط اـب  رگید  تمـسق  رد  دـنراد و  تکرــش  اهتسیلآهدـیا »  » اـب دوـخ  تاهابتــشا  زا  یتمــسق  رد  بـتکم  نـیا  ناوریپ 
اهتسیلآهدـیا بتکم  لاـطبا  رد  هچنآ  اذـل  تساهییاطـسفوس ! بتکم  بتکم و  ود  نیا  زا  ینوجعم  بتکم  نیا  تقیقح  رد  و  کـیتکیلاید »

میهاوخ ًادـعب  اهنیـسیت  کـیلاید  اهییاطـسفوس و  باوج  رد  يدوز  هب  هچنآ  و  دـش ، هراـشا  ًاـقباس  نآ  زا  يرـصتخم  هب  هک  دوشیم  هتفگ 
: دیونشب اهییاطسفوس  دیاقع  هرابرد  مه  ياهملک  دنچ  اًلعف  تسا  یفاک  اهنآ  تاهابتشا  حالصا  يارب  تفگ ،

***
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؟ دنیوگیم هچ  اهییاطسفوس 

ایشا دوجو  یلک  هب  هدراذگ و  رتولج  مدق  دنچ  مه  اهتسیلآهدیا  اهكاّکـش و  زا  هک  دنتـسه  یناسک  اهییاطـسفوس  مسیفوس - بتکم  - 5
ریغ يداـم و  زا  معا  ملاـع ، رد  یتقیقح  دوجو  هب  داـقتعا  ًادـبا  و  دـناهدرک ! راـکنا  مه  ار  نهذ  دوخ  دوجو  یتح  نهذ و  رد  جراـخ و  رد  ار 

نیقی کش ، تلاح  نیا  دوجوب  ایآ  دوش  لاؤس  رگا  یتح  میراد ! کش  نآ  دوجو  رد  ام  دـنیوگیم : دوش  لاؤس  هچ  ره  زا  دـنرادن و  يداـم 
نآ ریخ  دیراد ؟ دیدرت  زین  ناتکـش  تلاح  نیا  رد  یتح  زیچ  همه  رد  هک  دیراد  لوبق  ایآ  میکـش !؟ رد  مه  نآ  زا  هن ؛ دنیوگیم  زاب  دـیراد ؟

؟ دیراد لوبق  هچ  دینادیم  هچ  سپ  میرادن ! لوبق  هن  دیراد ،؟ دوجو  ناتیاهدیدرت  همه  نیا  اب  ناتدوخ  هک  میراد  لوبق  ایآ  مینادیمن ! مه  ار 
!! ... چیه رد  چیه  مه  نآ  تسیچ ؟ نآ  رامشیب  تادوجوم  تمظع و  نیا  اب  ناهج  سپ  چیه ، چیه ،

نیا تقیقح  یلو  دننکیم  تبث  هفسلف  خیرات  رد  ار  اهنآ  مان  دنهدیم و  رارق  هفـسالف  فیدر  رد  یـضعب  هچ  رگا  ار  کلـسم  نیا  نارادفرط 
. تسا تارّکفت  زرط  نیا  لباقم  هطقن  هفسلف  تقیقح  انعم و  ًالّوا ، اریز  درمش ، هفسالف  ءزج  ناوتیمن  ار  اهنآ  هک  تسا 

هلسلس رد  ًاعطق  هک  درک  فارتعا  دیاب  تروص  نیا  رد  دناهتـشاد . هدیقع  نانخـس  نیا  هب  ًاعقاو  اهنآ  هکنیا  ای  تسین : جراخ  لاح  ود  زا  ًایناث -
ملع اـب  ناـسنا  هک  يروما  یتـح  تایهیدـب و  راـکنا  هب  ار  اـهنآ  هک  هتـشاد  دوجو  یتـالالتخا  صقاوـن و  ناـنآ  يزغم  ناـمتخاس  باـصعا و 
رثا رب  هکنیا  اـی  و  دوب ، دارفا  هنوگ  نیا  ناـمرد  هجلاـعم و  رکف  هب  دـیاب  تروـص  نیا  رد  تسا ، هدـیناشک  دـنکیم ، كرد  ار  نآ  يروـضح 

تروص ره  رد  دـناهدنار  ینخـس  دوخ  هدـیقع  نادـجو و  فالخرب  هداتفا و  تجاجل  هدـند  يور  یـسایس  یکلـسم و  تازرابم  اـهتباقر و 
. تسناد فوسلیف  ار  اهنآ  ناوتیمن 

هقباس مرتحم  ياقفر  زا  یـضعب  هچنانچ  دـش و  ماـمت  صقاـن  روطب  راوتسرهف و  یفـسلف  هدـمع  ياـهبتکم  هراـبرد  نم  نانخـس  اـجنیا  اـت 
و متشادن ، نیا  زا  شیب  يروظنم  مه  نم  دناهدرک ، ادیپ  ییانشآ  ناهج  هفسالف  رّکفت  زرط  هب  ياهزادنا  ات  الاح ، دناهتشادن  یفـسلف  تاعلاطم 

هفـسلف لوصا  هک  تسا  نآ  عقوم  نونکا  تسا ، يرتینالوط  ياهثحب  هب  جاتحم  اهنآ  لـیلحت  هیزجت و  یفـسلف و  ياـهبتکم  حرـش  هنرگ 
. میهد رارق  لیلحت  ثحب و  دروم  ار  کیتکیلاید » مسیلایرتام  »

***
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کیتکیلاید مسیلایرتام 

یکیتکیلاید لّوحت  رییغت و  کیتکیلاید - ّلوا  لصا 

هراشا

لصا هیاپ و  اذل  تسا . هدش  انب  لّوحت » رییغت و   » ساسا رب  هک  تسا  يرگیدام  زا  یـصاخ  هبعـش  کیتکیلاید  مسیلایرتام  هک  دش  هراشا  ًاقباس 
. دشابیم لّوحت  رییغت و  نوناق   » نیمه تسا ، کیتکیلاید  حور  تقیقح  رد  هک  نآ  لّوا 

کی زا  هک  تسا  ياهچخیرات  ياراد  زیچ  ره  دنام . دـهاوخن  یقاب  تروص  کی  هب  دوخ و  ياج  هب  زیچ  چـیه  ملاع  رد  لصا  نیا  بجوم  هب 
یلبق و تالاح  هتـشر ، کی  نایم  خزرب   » تروص هب  ار  ایـشا  هراومه  دـیاب  و  هتفای ، لیکـشت  لـماکت ، يوس  هب  تاـکرح  تـالّوحت و  هلـسلس 

. داد رارق  هعلاطم  دروم  يدعب  تارییغت 
دوشیم و لماش  زین  ار  هفسلف  قالخا و  نید و  یتح  اههعماج  عضو  خیرات و  رنه و  مولع و  راکفا و  درادن و  ییانثتسا  دروم  چیه  نوناق  نیا 
هتشذگ و یعوضوم ، ره  يارب  ینعی  تسین  سّدقم  تباث و  قلطم ، زیچ  چیه  کیتکیلاید  يارب  : » دیوگیم سلگنا  رـستیلوپ : ژرژ  لقن  هب  انب 

. تسناد طیارش  دویق و  زا  دازآ  و  يدبا ، لماک ، ناوتیمن  ار  يدوجوم  چیه  دراد و  توافت  نآ  یلعف  عضو  اب  ًاعطق  هک  تسا  ياهدنیآ 
، میزادرپب دوشیم  عقاو  دوجو »  » هملک تحت  رد  هچنآ  و  روانهپ ، ناهج  ياـشامت  هب  ياهظحل  اهنیـسیت  کـیلاید  ياـهمشچ  هچیرد  زا  رگا 

! دنتکرح رد  اهنآ  هارمه  زین  یقوقح  یقالخا و  یفسلف ، یملع ، مّلسم  لوصا  یّتح  مینیبیم ، ناور  و  كرحتم ، ّریغتم ، ار  همه 
! تسا نتشذگ  ندش و   » رگید ترابع  هب  لّوحت و  رییغت و  تسا ، يدبا  تباث و  قلطم و  هک  يزیچ  طقف ، طقف و  مه  زاب  طقف ، طقف و 

هاگن کیتکیلاید  هچیرد  زا  یتقو  نیاربانب  : » دیوگیم هفسلف » یتامدقم  لوصا   » هچباتک رد  سیراپ  يرگراک  هدکشناد  داتـسا  رـستیلوپ  ژرژ 
«. تسا ندش  دراد  ّتیدبا  هک  ینّیعم  زیچ  اهنت  تسا ، لّوحت  رییغت و  تسا ، يدبا  هک  يزیچ  اهنت  مینک 

نیا لباقم  هطقن  ناهج  یمومع  عضو  هرابرد  اهنیسیزیفاتم  تواضق  هک  دننکیم  دومناو  روطنیا  دوخ  ياههتشون  رد  هدیقع  نیا  نارادفرط 
! دننادیم لازی  يدبا و ال  ّریغتیال ، دماج ، قلطم ، تباث ، ار  زیچ  همه  اهنآ  ینعی  تسا  هدیقع 

«. دنادیم دمجنم  تادوجوم  زا  ياهعومجم  دـننام  ار  ناهج  یکیزیفاتم  طابنتـسا  نیاربانب  : » دـیوگیم کیزیفاتم  ثحب  رد  روبزم  هدنـسیون 
هحفـص 96 رد  زاب  تسا » نّیعم  تباث و  دوجوم  یهورگ  زا  ترابع  کیزیفاتم  مشچ  هب  تعیبط  : » هک دـنکیم  حیرـصت  ثحبم  نامه  رد  زاب 

ملاـع تادوجوم  دوـشیم  هدـیمان  کـیزیفاتم  هک  نییهلا ) بتکم  هب  هراـشا   ) هفـسلف نیا  رظن  رد  : » دـیوگیم مود ) پاـچ   ) باـتک ناـمه  زا 
. دنتسه دماج  کشخ و 

: دنمانیم یکیزیفاتم  طابنتسا  ار  نآ  دشاب  ریز  لوصا  هب  یکّتم  هک  یطابنتسا  ره  اذل 
. روما ندوب  ّریغتی  ندوب و ال  ناسکی  - 1
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. يدبا هناگادج  تامیسقت  - 2

. تاعوضوم ریاس  زا  یعوضوم  ره  لقتسم  هعلاطم  - 3
هب دنهدب و  رارق  یهار  ود  رس  رب  ار  عالّطایب  حول و  هداس  هدنناوخ  هک  تسا  نیا  طقف  دش ، هراشا  ًاقباس  هک  روطنامه  اهارتفا  نیا  زا  روظنم 

هیلک هکنآ  ای  ینکن ، لوبق  ملاع  رد  یّلک  روط  هب  ار  رییغت  لّوحت و  لوصا  ینادب و  ّریغتیال  يدبا و  تباث و  ار  زیچ  همه  دیاب  ای  دنیوگب  اهنآ 
 ... یبهذم و یفسلف و  یملع ، مّلسم  لئاسم  لوصا و  یتح  روما 

! ینادب يدبا  ریغ  كّرحتم و  ّریغتم و  ار 
کی شیادـیپ  ودـب  زا  هک  یتارییغت  لثم  ار  ملاع  تادوجوم  زا  يرایـسب  تاکرح  تارییغت و  دوخ  مشچ  اب  نوچ  هراـچیب  هدـنناوخ  نیا  هّتبلا 

ود دنیآیم و  نوریب  رگید  تروص  هب  یتروص  زا  ًامئاد  هک  دـنیبیم  هدرک و  هدـهاشم  دـهدیم ، خر  اهنآ  دـننام  تخرد و  کی  ای  ناسنا و 
ادـیپ يرکف  دـشر  ردـق  نیا  اریز  دریذـپیم ، تسبرد  ار  یّلک  لّوحت  ورییغت  ینعی  مود  کلـسم  راچان  دـننامیمن ، یقاب  لاح  کی  هب  ناـمز 

! نآ هن  نیا و  هن  اقآ  دیوگب : هک  تسا  هدرکن 
يروعش اب  صخش  ره  هکلب  نیسیزیفاتم  اهنت  هن  هک  ددرگیم  مولعم  دوشیم و  شاف  يزاب  بش  همیخ  نیا  رارسا  هعلاطم  یمک  اب  لاح  ره  هب 

رکنم اهنیـسیزیفاتم  تسه  هک  يزیچ  تسا ، نآ  رادـفرط  ًاّدـج  هکلب  دـنکیمن ، راکنا  ار  تادوجوم  زا  يرایـسب  یجیردـت  تارییغت  طقف  هن 
. دنتسه عوضوم  ره  زیچ و  ره  هب  نآ  میمعت 

هب طوبرم  هچنآ  تعیبط و  ياروام  ملاع  یّلک  روطب  یقالخا و  یبهذـم و  تارّرقم  یملع و  مّلـسم  لوصا  یفـسلف و  قیاقح  زا  يرایـسب  اهنآ 
تباث و هتسد  کی  تسا : هتسد  ود  نیـسیزیفاتم  رفن  کی  رظن  رد  قیاقح  رتهداس  ترابع  هب  دننادیم ، ّریغتی  تباث و ال  سدقم و  ار  تسا  نآ 

. تسا سکعنم  راکشآ  نشور و  روط  هب  اهنآ  ياههتشون  رد  تقیقح  نیا  لّوحتم ، ّریغتم و  هتسد  کی  يدبا و 
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کیزیفاتم هفسلف  رظن  زا  تکرح  عاونا 

: دناهدوب لئاق  میدق  زا  تکرح  عونراهچ  هب  تکرح ، ثحب  رد  کیزیفاتم  هفسالف 
 . فیک  » رد تکرح  - 1

 . مک  » رد تکرح  - 2
 . عضو  » رد تکرح  - 3

 . نیا  » رد تکرح  - 4
دننام تادوجوم ، فلتخم  تـالاح  یگنوگچ  تاـّیفیک و  رد  هک  تسا  یجیردـت  تـالّوحت  تارییغت و  ناـمه  فیک   » رد تکرح  زا  روظنم 

. دیآیم دوجو  هب  اهنآ  ریاظن  ینورد و  تالاح  وب و  گنر ،
فلتخم ياهلاس  رد  ناهایگ  تاناویح و  هک  نانچمه  دهدیم  تسد  ایشا  رادقم  تیمک و  هب  هک  تسا  یتارییغت  زا  ترابع  مک   » رد تکرح 

. دنکیم رییغت  اهنآ  ضرع  لوط و  دنباییم و  توافت  زین  رادقم  ظاحل  زا  دننکیم  ادیپ  یفیک  تارییغت  هکنیا  رب  هوالع  یناگدنز 
تبـسن رگید و  ضعب  هب  نآ  يازجا  زا  یـضعب  تبـسن   ) ایـشا نتفرگ  رارق  عـضو  رد  هک  دـنیوگ  ار  یتارییغت  هعوـمجم  عـضو ،   » رد تکرح 

رییغت رد  ًامئاد  نّیعم  ناکم  کـی  رد  ندوب  دوجو  اـب  هک  دوخ  ياـج  رد  ایـسآ  گنـس  تکرح  لـثم  ددرگیم  لـصاح  جراـخ ) هب  هعومجم 
. تسا

لیبق زا  موس  نینچمه  مراـهچ  مسق  هّتبلا  دوشیم ، ادـیپ  ایـشا  يارب  ناـکم »  » فـالتخا ظاـحل  زا  هک  تسا  یتارییغت  ناـمه  نیا   » رد تکرح 
. دوشیم بوسحم  یکیتکیلاید  تاکرح   » ءزج مود  لّوا و  مسق  عطق  روطب  اّما  تسا  یکیناکیم  تاکرح  »

؟ تسیچ یکیتکیلاید  یکیناکیم و  تاکرح  زا  ناتروظنم  دیعس -» »
هک مییوگب  تسا  مزـال  ردـق  نیمه  اًـلعف  دـش ، دـهاوخ  رکذ  لیـصفت  روط  هب  ًادـعب  تکرح  مسق  ود  نیا  قرف  ادـخ ، تساوخ  هب  دومحم -» »

تسا یجراخ  لماوع  ریثأت  زا  یـشان  هک  یتاکرح  تسا و  یکیتکیلاید  دریگیم  تروص  مسیمانید ) وتا   ) ینورد ياوق  رثا  رد  هک  یتالّوحت 
. دشابیم یکیناکیم 

زا هک  دـش  ادـیپ  یهلا  هفـسالف  نایم  رد  يدام  تادوجوم  تکرح  هرابرد  ياهزات  بلاج و  هّیرظن  لبق  لاس  دودح 300  زا  هتـشذگ ، همه  زا 
. درک ادیپ  راهتشا  يرهوج  تکرح   » مان هب  تقو  نآ 

تهج هب  وا  هچ  رگا  درک ، ادـیپ  یناوارف  نارادـفرط  هک  تشذـگن  يزیچ  دوب و  يزاریـش  ياردـص  الم   » روهـشم فوسلیف  هیرظن  نیا  رکتبم 
زین نیـشیپ  هفـسالف  نایم  رد  هک  دوب  یعّدـم  دـهدیم ، تسد  هزات  تاـّیرظن  روهظ  زا  هک  یتشحو  عفد  ًانمـض  و  هفـسالف ، يامدـق  هب  ناـمیا 

وا تاراکتبا  زا  ناینیشیپ  تاملک  زا  بلطم  نیا  زا  هدافتـسا  لقاال  یلو  تسا  هدادن  جرخ  هب  هّیرظن  نیا  لصا  رد  يراکتبا  هتـشاد و  ینیقفاوم 
! تسا هدوب 

تکرح  هک  يروط  هب  دنکیم ، تباث  تایدام  رد  يرتقیمع  روط  هب  ار  تکرح  عوضوم  هّیرظن ، نیا  لاح ، ره  هب 
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دـنتکرح و ياراد  دوخ  تاذ  رد  يدام  ناـهج  تادوجوم  هّیرظن  نیا  قباـطم  اریز  دـسریم ، رظن  هب  هداـس  رایـسب  نآ  ربارب  رد  یکیتکیلاـید 

. تسا هدرک  ذوفن  اهنآ  تاذ  قامعا  رد  لّوحت  تکرح و  هک  تسا » ناور  لاّیس و  دوجو   » عون کی  اهنآ  دوجو 
بآ رهن  کی  نایم  رد  هک  تسا  ییاهـسکع  لاح  يدام  تادوجوم  لاـح  مییوگب : دـیاب  مینک  بلطم  نیا  يارب  یـصقان  هیبشت  میهاوخب  رگا 
ياـج رد  ناـنچمه  سکع  نآ  یلو  دـنتکرحرد  لّوحتم و  ًاـمئاد  تسا ، سکع  هدـنرادربرد  هک  بآ  تارذ  هک  روط  ناـمه  دـتفایم ، ناور 
نامه هک  دنیـشنیم  نآ  ياج  هب  يرگید  هّرذ  دوشیم  رود  ساکعنا  لحم  هطقن  زا  هک  ياهرذ  ره  نوچ  دوشیم ، هدـید  رارقرب  یقاب و  دوخ 

تادوجوم نینچمه  دنامیم ، رارقرب  لصّتم » دحاو  دوجو  کی   » تروص هب  ساکعنا  نآ  هجیتن  رد  دـهدیم و  لیوحت  جراخ  هب  ار  ساکعنا 
. درادن نانآ  تدحو  ّتیصخش و  ياقب  اب  یتافانم  ًادبا  لّوحت  نیا  دنلّوحتم و  دوخ  تاذ  رهوج  رد  يدام 

! اقب ردنا  ندش  ون  زا  ربخیبام  ایند و  دوشیم  ون  سفن  ره 
رارقرب ! رتخا  سکع  هام و  سکعراب  دنچ  وج  نیا  بآ  لّدبم  دش 

ّتیصخش و نتفر  نیب  زا  تاذ و  لّدبت  نامه  دنتشاد  رهوج  رد  تکرح  لوبق  زا  ناینیـشیپ  ریاس  و  انیـس » یلعوبا   » سیئرلا خیـش  هک  یتشحو 
تکرح فالخ  هب  دوبن  راک  رد  دشاب  تاذ » تدحو   » ظفاح تالّوحت  نیا  ّیط  رد  دـناوتب  هک  يزیچ  اهنآ  هدـیقع  هب  اریز  دوب  تاذ  تدـحو 

و تـالّوحت » ماـمت  ّیط  رد  يرهوج  دـحاو  دوجو  لاـصتا   » هطـساوب ار  عوـضوم  نیا  هدربماـن  فوـسلیف  یلو  ّتیفیک ،»  » دـننام ضراوـع  رد 
رد تکرح  ضراوع و  رد  تکرح  ناکما  نایم  یـساسا  قرف  هک  تشاد  راهظا  درک و  لح  فلتخم ، روص  نمـض  رد  هداـم  ندـنام  ظوفحم 

! درادن ناکما  رهوج  رد  تکرح  نودب  ضرع  رد  تکرح  هکلب  تسین  رهوج 
ّتیلباق و  نامز ، هلأسم  تاّیعیبط ، ثودـح  هلأـسم  لـیبق  زا  ار  یمهبم  طاـقن  درک و  داـجیا  هفـسلف  ملاـع  رد  یلّوحت  يرهوج ، تکرح  هّیرظن 

. تخاس نشور  یعیبط ، تادوجوم  يارب  یتاذ  لماکت  توبث  هلأسم  و  دّرجم ، دوجو  هب  يّدام  دوجو  لیدبت 
زا یلو  درک  يریگهزادـنا  یتکرح  ره  اب  ناوتیم  ار  نامز  هّتبلا  تسا  تکرح  نیا  هزادـنا  ساـیقم و  ناـمز   » يرهوج تکرح  هّیرظن  قباـطم 

ّتقد ، ) داد رارق  لصا  دـیاب  نامز  يریگهزادـنا  هلأسم  رد  ار  نآ  تسا  مّدـقم  تکرح  ماسقا  ریاس  رب  یتاهج  زا  رهوج  رد  تکرح  هک  اـجنآ 
(: دینک

نیمه هب  دشیم و  دوبان  هتسسگ و  مه  زا  نامز  دوبن  ملاع  رد  تکرح  دنتـشادن و  یتکرح  هنوگچیه  دوخ  تاذ  رد  تادوجوم  رگا  نیاربانب 
ام دـنیوگیم  نییداـم  درادـن ، دوـجو  مه  یناـمز  تسین  ناـیم  رد  تـکرح  زا  یتبحـص  هـک  اـجنآ  ینعی  تعیبـط ، يارواـم  ملاـع  رد  لـیلد 

نودـب تکرح  روصت  اـیآ  مینک ، روصت  مه  ار  نوکـس  میناوتیمن  اـم  دـنیوگب  دـیاب  سپ  مینک  رّوصت  ناـمز  زا  دّرجم  يدوجوم  میناوتیمن 
... !؟ تسا نکمم  نوکس 

هب جاـیتحا  نآ  حرـش  هک  تسا  یفـسلف  قیقد  عوضوم  کـی  نآ ، جـیاتن  لـیالد و  رهوـج و  رد  تکرح  عوـضوم  میوـشن ...  رود  دـصقم  زا 
رکنم طـقف  هن  یهلا  هفـسالف  هک  دوش  مولعم  هکنیا  يارب  دوب  نآ  هب  يرـصتخم  هراـشا  طـقف  اـم  روظنم  اًـلعف  دراد و  يرتلّـصفم  ياـهثحب 

تاعلاطم زا  رتقیمع  رتقیقد و  یتاعلاطم  و  هداهن ، رتارف  ار  مدق  عوضوم  نیارد  زین  کیتکیلاید  نارادـفرط  زا  هکلب  دنتـسین  لّوحت  تکرح و 
یقلت ضحم  توبث  دومج و  بتکم  کی  ار  مسیزیفاتم  بتکم  یعالّطایب  لامک  اـب  ناـیاقآ  نیا  اـّما  دـناهدروآ ، لـمع  هب  اهنیـسیتکیلاید 

رد هّتبلا  دننکیم ،
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! دشاب هتشاد  جاور  دیاب  اهییوگفالخ  هنوگنیا  رازاب  دنهدیم  لیکشت  داوسیب  دارفا  ار  نآ  ّتیرثکا  هک  ياهعماج 

***
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کیزیفاتم کیتکیلاید و  یساسا  قرف 

میمعت زیچ  همه  هب  ار  نآ  تسه  هک  يزیچ  دراد ، لوبق  لاـمجا ، روطب  ار  تکرح  لّوـحت و  کـیزیفاتم ، بتکم  هک  میدـیمهف  قوـف  ناـیب  زا 
اهنآ اب  لّوحت  رییغت و  عوضوم  لـصا  رد  اـّلا  تسا و  تمـسق  نیا  رد  اـهنت  کـیتکیلاید  هب  تبـسن  اـهنآ  تاداـقتنا  تهج  نیمه  هب  دـهدیمن 

تـسار کـیتکیلاید  اـیآ  تسا ؟ فرط  مادـک  اـب  قح  مینک  هظحـالم  دـیاب  دـش  نشور  وگتفگ  ثحب و  زکرم  هک  نوـنکا  درادـن ، یتـبحص 
؟ دشابیم کیزیفاتم  اب  قح  هکنیا  ای  دنادیم و  زیچ  همه  لماش  ار  لوحت  نوناق  هک  دیوگیم 

تسد اب  ار  دوخ  روگ  هک  تسا  نامه  نآ  فعـض  هطقن  نیرتهداس  اریز  مینک  كرد  ار  کیتکیلاید  بتکم  یتسـس  میناوتیم  ّتقد  یمک  اب 
مولع و راکفا و  مامت  : » دیوگیم هجهل  تحارـص  اب  وا  هکنیا  هچ  تسا ، هدز  دوخ  ياپ  رب  ار  هدننک  ناریو  هبرـض  نیرتگرزب  هدـنک و  دوخ 

دوخ هبون  هب  کیتکیلاید  هک  تسین  هّجوتم  یلو  دوشیم » لیدبت  دوخ  ّدـض  تلاح  هب  هرخالاب  تسا و  لّوحت  نوناق  لومـشم  یفـسلف  نیناوق 
نیـشناج شّدض  دوش و  درخ  تکرح ، لّوحت و  ياهخرچ  ریز  رد  دوش و  ضوع  نامز  تشذگ  اب  دیاب  نیاربانب  تسا و  یفـسلف  رّکفت  کی 

! ددرگ نآ 
اب هک  تسا  یّـصاخ  یناکم  ینامز و  يداصتقا ، طیارـش  هدییاز  مه  نآ  اریز  تسناد  سّدقم  نوناق  تباث و  هّیرظن  کی  ار  نآ  دیابن  نیاربانب 

. دنکیم رییغت  اهنآ  رییغت 
: دنیوگیم دوخ  نیفلاخم  هب  ص 51 ) پاچ 4 -  ) تسینومک بزح  تسفینام  هچباتک  رد  سلگنا » سکرام و   » هک تسا  نیا  رد  بّجعت 

«! ... تساهاوژروب شور  قباطم  دیلوت  ّتیکلام و  طیارش  هجیتن  دوخ  امش  راکفا  اریز  دینکن  لابند  ار  هثحابم  هک  تسا  نآ  رتهب  »
! ... مه زین  ام  راکفا  دنیوگب  دننکیم  شومارف  اهکلفط ! یلو 

هب تسیـسکرام  هتـسجرب  درگاش  اهرازه  سیراپ  يرگراک  هدکـشناد  رد  اهتسینومک  هتفگ  هب  هک  رـستیلوپ  ژرژ  هک  تساجنیا  هّجوت  لباق 
ار مسیلایرتام  هفـسلف  لّوحت  عوضوم  دوخ ،» دض  هب  تادوجوم  لیدـبت   » و مولع » رد  تکرح   » هنومن يارب  تسا ! هداد  لیوحت  هسنارف  هعماج 

: هک دنکیم  حیرصت  دشکیم و  شیپ 
هفـسلف تسدب  دوخ  هبون  هب  زین  مسیلآهدیا  دیدرگ و  لیدبت  مسیلآهدیا  ینعی  دوخ  دض  هب  لّوحت  نوناق  قبط  میدق  نانوی  صقان  مسیلایرتام  »

«. دش یفن  کیتکیلاید  مسیلایرتام   » ینعی دیدج 
هرابود هک  دیشک  ار  زور  نآ  راظتنا  دیاب  لّوحت  نوناق  قبط  هک  دنکیمن  ار  رکف  نیا  و  دنکیم ! فقوت  وا  ملق  دسریم  هک  اج  نیمه  هب  یلو 
ظاحل زا  تسناد و  یفـسلف  یّلک  هّیرظن   » کی ار  نآ  دیابن  اذل  دراپـسب ! ناج  یکانفـسا  عضو  اب  مسیلآهدیا  ياپ  تسد و  ریز  رد  مسیلایرتام 

! دش لئاق  نآ  يارب  یشزرا  یسانشناهج 
هدیقع  راهظا  تبحص و  ماگنه  اهنآ  هک  دننکیم  يریگهدرخ  اهتسیلآهدیا  رب  کیتکیلاید ، بتکم  نارادفرط 
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. دنوشیم تسیلایرتام  اًلمع  هداد و  سابل  رییغت  هبترم  کی  دندش  لمع  هلحرم  دراو  هک  نیمه  یلو  دنتسیلآ  هدیا 

روطب ار  لمع  هدیقع و  نایم  فالتخا  مه  امـش  هک  سوسفا ، مییوگیم : زین  نایاقآ  نیا  دوخ  هب  یلو  مینکیم  قیدـصت  ار  بلطم  نیا  مه  ام 
، ندرک رکف  عقوم  رد  اًلمع  اّما  دینادیمن . يدبا  سّدقم و  قلطم و  ار  زیچ  چیه  هدیقع  راهظا  ماقم  رد  اریز  دـیاهدش ... ! بکترم  يرتدـیدش 
قلطم و يدـبا و  زین  ار  دوخ  راکفا  هجیتن  دـیهدیم و  رارق  یـسررب  دروم  قلطم  روطب  یفـسلف  ظاـحل  زا  ار  اههدـیدپ  دـینکیم و  رکف  قلطم 

! دیرادنپیم سّدقم 
اهنآ دـننکیم ، انثتـسا  ار  لّوحت » نوناـق   » اـهنآ هک  دـیدرک  فارتـعا  ًاـقباس  ناـتدوخ  امـش  تفگ : تساـخرب و  اـج  زا  روـصنم »  » هعفد کـی 

 ... تسا درومیب  اهنآ  هب  امش  ضارتعا  تروص  نیا  رد  نوناق ، نیا  زج  هب  تسا  سّدقمان  لّوحتم و  ریذپرییغت و  زیچ  همه  دنیوگیم 
زا ار  انثتسا  نیا  مییوگیم  ام  اسآ ... ! هزجعم  هداعلا و  قراخ  يانثتسا  نیمه  تسانثتسا ، نیمه  ام  ثحب  زکرم  اقآ ، تفگ : دیدنخ و  دومحم 

، تسین رگا  دشاب و  هتـشاد  دوجو  زین  يرگید  قلطم  يدبا و  قیاقح  دراد  یعنام  هچ  تسانثتـسا  نوناق  لّوحت  نوناق  رگا  دیدرک !؟ ادیپ  اجک 
لّوحتم رکف  هدـییاز  رگم  دـنز !؟ هیکت  ّتیدـبا   » تخت رب  نوناق  نیا  دـیاب  هک  هدـش  هچ  رگم  یهگناو  تساجک !! زا  نهپ  شیر  هسوک و  نیا 

!؟ دراد ییانعم  هچ  یغورد  يانثتسا  نیا  سپ  تسین ؟ رشب 
***

یقالخا و لوصا  تاکاردا و  مولع و  یتح  زیچ  همه  تکرح  لّوحت و  نوناق  دییوگیم  امش  هکنیا  رگید  بلطم  میرذگب ...  عوضوم  نیا  زا 
دـعاوق و ماـمت  هک  دـینک  لوـبق  دـیاب  سپ  بوـخ ...  رایـسب  دـینادیم  لّوـحت  لـباق  ار  اـهنآ  زا  یتمـسق  ره  دوـشیم و  لـماش  ار  یعاـمتجا 

بآ بیکرت  لومرف  کیزیف ، رد  رعقم  بّدحم و  ياههنییآ  اهروشنم ، اهمارها ، نیناوق  ثروغاثیف  برـض  لودـج  یتح  یـضایر  ياهلومرف 
رییغت و شوختـسد  يزور  تسا و  نوناق  نیا  لومـشم  اهنآ  دـننام  اهدـص  و  یمیـش ، رد  نژیـسکا  متا  کـی  نژوردـیئ و  متا  ود  زا  یلومعم 

. دش دهاوخ  دض  هب  لیدبت 
نیرتکچوک لامتحا  زگره  هک  تسا  يروط  نآ  لاثما  نیناوق و  نیا  دنادیم  دـشاب  هتـشاد  مولع  نیا  هب  یطابترا  كدـنا  سک  ره  هکنیا  اب 

ار راهچ  رد  هس  برـض  لصاح  نّویـضایر  هک  دـیایب  يزور  هک  دـنکیمن  رواب  یلقاع  چـیه  دوریمن . اهنآ  هرابرد  دـض  هب  لیدـبت  لّوحت و 
کی هجرد  یلوهجم  ود  تالداعم  ّلح  قیرط  ای  دننادب و  یپ »  » تباث ددـع  رد  روذـجم  زا  ریغ  يزیچ  ار  هریاد  تحاسم  ای  هدزیـس و  يواسم 

ياملع ای  دـننادب ، نژیـسکا  متا  جـنپ  نژوردـیئ و  متا  ود  زا  بکرم  ار  بآ  ای  دـنهد و  صیخـشت  رمارگ » ياهروتـسد   » فالخ رب  يزیچ  ار 
. دننک رّوصت  نیمز  هب  تبسن  دیشروخ  هلصاف  زا  رتدایز  نیمز  زا  ار  هام  هلصاف  تئیه 

***

! ملع اب  ینمشد 

حالس  اتکی  دنوشیم  دراو  هک  ياههبج  ره  رد  دننزیم و  ملع  زا  مد  اج ، همه  نایاقآ  نیا  هکنیا  هّجوت  لباق 
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صقان هلحرم  کی  رد  هداد ، لّزنت  ار  یملع  قیاقح  شزرا  اهنآ  هک  دوشیم  نشور  قیقد  هبـساحم  کی  اب  یلو  تسا  تبثم  مولع  اهنآ  هدنرب 

هب دیدرت  رظن  اب  دننکیم و  هّیـضرف »  » هلماعم اهنآ  همه  اب  دـنهدیم و  رارق  تسا  يداصتقا  نّیعم  طیارـش  یلعف و  طیحم  هدـییاز  هک  طحنم  و 
دـض هب  نامز  رورم  اب  هک  دنراد  هدـیقع  هرخالاب  دـننادیم و  دودـحم  ار  ناشتموکح  نارود  هاتوک و  ار  اهنآ  رمع  اریز  دـننکیم ، هاگن  اهنآ 

! دنوشیم لیدبت  دوخ 
تمـسق و کـی  رد  هعلاـطم  رگیدـکی و  هـب  فـلتخم  تاـعوضوم  ندرک  طوـلخم  یلـصا  تـّلع  تساـجک -!؟ اـهنآ  هابتـشا  یــساسا  تـّلع 

نیمه هب  هاـگ  نآ  دـنکیم  رییغت  زور  هب  زور  یملع  ياـهيروئت  تارظن و  زا  يرایـسب  دـننیبیم  اـهنآ  تسا ، رگید  تمـسق  رد  يریگهجیتن 
مه نآ  هجیتن  تسین  حیحـص  رّکفت  زرط  نیا  نوچ  تسا  یهیدـب  دـننکیم ، تسرد  یمومع  یّلک و  نوناق  کی  ًاروف  هدرک ، تعاـنق  رادـقم 

. دوب دهاوخن  حیحص 
هب ار  ود  نآ  دراد و  رایـسب  قرف  یموجن » یـضایر و  هملـسم  نیناوق   » اـب نیمز  شیادـیپ  یگنوگچ  رد  سـالپال » هیـضرف   » دـنادیم سک  ره 

يارب دـیروآ  نایم  رد  ار  اهفرح  هنوگ  نیا  دـیوش و  تبحـص  دراو  اهنآ  زا  یـضعب  اـب  رگا  منادیم  نم  درک . هسیاـقم  ناوتیمن  رگیدـکی 
ملع دـش ! هنهک  اهنیا  دـینک ... ! لو  ار  یکیزیفاتم  تارکفت  کبـس  نیا  دـیوگیم : زیمآرفنت  هفایق  کی  اب  ًاروف  نادـیم  زا  امـش  ندرک  نوریب 

! ... ملع ملع و  نانچ ...  ملع  نینچ  ملع  تسا  هدرک  تباث  ار  نآ  فالخ 
مارآ یمک  دـیراذگب  تسا ! هدرک  لح  ار  یلکـشم  اهیظاّفل  نیا  اب  دـینک  نامگ  ای  دـیهدب و  هار  دوخ  هب  یـساره  نیرتکچوک  ادابم  یلو 

دیدرک هظحالم  رگا  دنک - تبحـص  امـش  اب  حیحـص  قطنم  يور  دینک  یلاح  وا  هب  دینک و  رارکت  ار  دوخ  نانخـس  يدرـسنوخ  اب  زاب  دریگب 
! ... تسامش بیصن  يزوریپ  حتف و  هک  دیدنب  راکب  ار  روتسد  نامه  زاب  دیدش  ورهبور  لوا  عضو  اب  هرابود 

: تسا عون  ود  رب  يرشب  ياهشناد  هک  تسا  هدوب  مّلسم  هفسالف  نایم  میدق  زا 
لالدتـسا هیاپ  ار  نآ  هکلب  دراد  نامیا  نیقی و  نآ  هب  لالدتـسا ، قطنم و  هب  جایتحا  نودـب  يدرف  ره  هک  تسا  یبلاـطم  نآ  و  تایهیدـب - ( 1

. دهدیم رارق  رگید  تاعوضوم  يارب 
. دریگیم رارق  وگتفگ  ثحب و  دروم  شیب  مک و  تسا و  قطنم  لیلد و  هب  دنمزاین  هک  تایرظن - ( 2

هب هّتبلا  میریگب ، رظن  رد  هنومن  ناونع  هب  ار  نیـضیقن » عامتجا  ندوب  لاحم   » تسا یفاک  لوا  هتـسد  يارب  درادن و  لاثم  هب  جایتحا  مود  هتـسد 
لاحم ار  نآ  اذل  دـناهدرکن  كرد  دـیاب  هک  روط  نآ  ار  نیـضیقن » ای  نیدـض  عمج   » يانعم کیتکیلاید  نارادـفرط  هک  دـید  میهاوخ  يدوز 
دوجو : » هک تسا  نیا  نآ  زا  روظنم  هصالخ  روطب  یلو  دناهدرمـش ، کیتکیلاید  یـساسا  لوصا  زا  یکی  ار  نآ  هک  نیا  رتبجع  دننادیمن ،

«. دنوش عمج  مه  اب  لومحم و )!! عوضوم ، ناکم ، نامز ،  ) تهج ره  زا  نیعم  عوضوم  کی  رد  مدع  و 
سک چـیه  اًلثم  دـنراد ، لوبق  اًلمع  ار  نآ  زین  کچوک  ياـههچب  یتح  تسا و  یهیدـب  شندوب  لاـحم  و  تسا - لاـحم  ًامّلـسم  عوضوم  نیا 
نیعم عمج  لصاح  کی  ای  برـض و  لصاح  کی  دـشابن و  مه  دـشاب ، زور  مه  نیعم  هطقن  کی  رد  نیعم  تقو  کـی  هک  دـنادیمن  نکمم 

ناتشگنا مشابن ، مه  و  مشاب ، هدیناسر  مه  هب  روضح  مه  هدش  اپرب  یمولعم  نامز  رد  هک  ینیعم  دوبدای  سلجم  رد  دشابن . مه  دشاب ، حیحص 
مه  دشاب و  ات  هد  مه  ام  اهتسد 
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دیهدیم لامتحا  ایآ  دینک ، بجعت  نآ  فارطا  رد  ندرک  تبحـص  زا  امـش  تسا  نکمم  هک  تسا  نشور  ياهزادنا  هب  عوضوم  نیا  دـشابن ،

!؟ دنوش عمج  مه  اب  دشاب  هتفگ  هچنآ  همه  دوش و  لوحت  شوختسد  يزور  نآ  دننامو  عوضوم  نیا 
***

لوحت نوناق  میمعت  زا  یلصا  روظنم 

لوحت و نوناـق  میمعت  رگم  یلو  تسا ، یبزح  دـصاقم  تفرـشیپ  اـهینیچ  هفـسلف  نیا  زا  یلـصا  روـظنم  هک  تسا  موـلعم  اـًلامجا  دیعـس -» »
سک چـیه  هک  یبلاطم  دـننکیم و  يراشفاپ  نآ  يارب  همه  نیا  هک  دراد  روظنم  نیا  تفرـشیپ  رد  يریثأت  هچ  تاعوضوم ، ماـمت  هب  تکرح 

؟ دنرادیم راهظا  تسین  نآ  نتفریذپ  هب  رضاح 
يدرف تیکلام  ياغلا   » اهنآ همه  سأر  رد  اریز  دـهدیم ، لیکـشت  ار  اهنآ  یعامتجا  یبزح و  ياههمانرب  هدولاش  لصا  نیا  ًاقافتا  دومحم -» »

رارق تسا ، يدرف » تیکلام   » نابیتشپ ظفاح و  هک  یفـسلف  یبهذم و  یقوقح و  یقالخا و  لوصا  موسر و  بادآ و  ندز  مه  رب  نآ  لابندب  و 
نودب همانرب  نیا  نتخاس  یلمع  اذل  تساهنیا ، نایم  رد  دبال  دـشاب  هتـشاد  دوجو  ملاع  رد  يریغتیال  سّدـقم و  تباث و  لصا  هچنانچ  دراد و 

. تسین ریذپناکما  یمومع » لوحت  رییغت و   » لصا
اب لصا  نیا  میدـید  هکنآ  زا  سپ  یلو  دـنک ، يرادـفرط  تیامح و  نآ  زا  سفن  نیرخآ  اـت  تسا  راـچان  یقیقح  تسینومک  کـی  نیارباـنب 

نیا يور  هک  ار  ییاهخاک  هحتاف  دیاب  دیدرگ  مودعم  نآ  تیلک  تیمومع و  تسکـش و  مهرد  یملع ، نیناوق  و  شدوخ ! یعاسم  کیرـشت 
. میناوخب تسا  هدش  انب  هیاپ 
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نیدض عمج  کیتکیلاید - مود  لصا 

ار ناسنا  لصا  نیا  هعلاطم  تسا ، نیدض » تدحو  ای  عمج   » و داضت »  » لصا کیتکیلاید  راکهاش ! نیرتمهم  تکرح » رییغت و   » لصا زا  سپ 
هنامیکح ياههتفگ  هراصع  اًلبق  تسین  دب  دنکیم ، انشآ  بتکم  نیا  نارادفرط  رظن  تقد  اهیفاکشوم و  یفسلف و  تاعالطا  نازیم  هب  اًلماک 

. مینکیم تواضق  نآ  هرابرد  مه  اب  سپس  دیونشب  ار  اهنآ 
مه اب  زگره  ضقانتم »  » مکح ود  ای  و  داضتم »  » عوضوم ود  هک  دوب  فورعم  ناهج  يـالقع  همه  هکلب  هفـسالف  ناـیم  رد  شیپ  ياـهنامز  زا 
اهنآ حالطصا  رد  نیدض   ) نیدض عمج  هک  دندرک  تباث  ناهج ، نیرّکفتم  همه  مغر  یلع  کیتکیلاید  هفـسلف  ناوریپ  یلو  دنوشیمن  عمج 

و دـندادضا ، زا  ییاههعومجم  ناهج  تادوجوم  و  تسا ! بانتجا  لباق  ریغ  يرورـض و  هکلب  تسین  لاـحم  طـقف  هن  تسا ) نیـضیقن  زا  معا 
نیا یقطنم  هچ  اب  دـینیبب  دـینک و  هجوت  بوخ  یلو  دـننزیم ، رود  نیدـض » تدـحو  عمج و   » لکاک فارطا  رد  لـماکت  ياـهخرچ  ًاـساسا 

: دناهدرک تباث  ار  عوضوم 
هب هنالهاج  رما  ودب  رد  هلأسم  نیا  لوبق  تسا ، دادضا  عومجم  يزیچ  ره  دیوگیم : هفسلف » یتامدقم  لوصا   » باتک نامه  رد  رـستیلوپ  ژرژ 

يزیچ ره  کیتکیلاید  يارب  یلو  دشاب ؟ هتـشاد  دناوتیم  یکارتشا  هجو  هچ  شدوخ  دـض  اب  زیچ  کی  دـننکیم  رکف  ًالومعم  دـسریم ، رظن 
. وا دض  مه  تسا  شدوخ  مه  لاح ، نیعرد 

هب لهج  ینعی  هدیـسر ، ارف  ملع  سپـس  تسا ، هدوب  امرفمکح  لهج  رما  زاغآ  رد  مینادیم  هک  ارچ  دـیوگیم : بلطم  نیا  حیـضوت  رد  ًادـعب 
لهاج دنچ  ره  درف  کی  درادن ، دوجو  دص  رد  دص  تلاهج  تسین  ملع  زا  یلاخ  یلهج  چیه  دوخ ، دـض  هب  ینعی  تسا ! هدـش  لیدـبت  ملع 

جوزمم شدوخ  دض  اب  زیچ  ره   » هک نیا  سپ  دریگیم : هجیتن  نینچ  هلمج  دـنچ  زا  سپ  و  دسانـشیم ، ار  شدوخ  ایـشا و  مک  تسد  دـشاب 
. تسا تسرد  تسا »

تـسا گرم  هار  رد  هک  ار  یـسک  دـننکیم و  قیرزت  هدـنز  هب  ار  هدرم  مدآ  نوخ  يوروـش  ریهاـمج  داـحتا  رد  : » دـیوگیم رگید  ياـج  رد 
اـهنخان و دروآیم ، رد  شیر  هدرم  مدآ  مینادیم  هلمج  زا  : » دـیوگیم زاـب  دراد !» دوجو  گرم  لد  رد  یگدـنز  سپ  دنـشخبیم  تاـیح 

«. دراد همادا  گرم  رد  یگدنز  هک  دنکیم  صخشم  اًلماک ! هلأسم  نیمه  دوشیم  دنلب  شیوسیگ 
: دسیونیم زین  دوخ » دض  هب  لماوع  لیدبت   » ناونع تحت  رد 

، حیحـص درادـن ، دوجو  یکارتشا  هجو  هنوگ  چـیه  ود  نیا  نیب  هک  مینکیم  رکف  ام  میریگب  رظن  رد  ار  طلغ  حیحـص و  هاـگره  لاـثم  روطب  »
یگدنز گرم و  دنکیم و  ادج  مه  زا  عطق  روطب  ار  فلاخم  زیچ  ود  هک  تسا  هبناجکی  رظن  هطقن  نامه  نیا  طلغ ، مه  طلغ  تسا  حـیحص 

؟ اه مییوگیم : هک  هدش  هدید  اًلثم  یلو  دنادیم  رگیدکی  ریاغم  ار 
«! تسا هدش  هابتشا  هب  لیدبت  یلو  دوب  حیحص  عورش  تقو  رد  هلمج  نیا  دتسیایم  ناراب  هدشن  مامت  ام  فرح  هک  اسب  هچ  تفرگ و  ناراب 

فالخرب  سپ  نیا  زا  : » هک دنکیم  لقن  سلگنا  زا  اهنیا ، ریظن  ینالوط  تانایب  هلسلس  کی  زا  سپ  هرخالاب 
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دوب نیا  دوشیمن » راصتخا  تیلباق  مدـع  و  ضقانت »  » و نیابت »  » هدیکـشخ لوصا  نوتفم  یـسک  تسا  جـیار  زونه  هک  یـسردنم ! کـیزیفاتم 

هدومن ناوارف  دیجمت  شباتک  وا و  زا  هدوت  بزح  کیروئت  هیرـشن  مدرم  هلجم   » هک يوسنارف  تسینومک  فوسلیف  ياقآ  نیا  راتفگ  هصالخ 
. تسا هدرک  پاچ  هلجم  نآ  ناگدنناوخ  يارب  ار  شباتک  زا  ییاهتمسق  و 

هیرـشن دـناهدرک ، ياهزات  رکف  هچ  لصا  نیا  تاـبثا  يارب  وا  ناراـکمه  ینارآ و  رتکد  ینعی  یناـمدوخ ! ياـهفوسلیف  مینیبب  دـییایب  نونکا 
: دسیونیم نیدض » ذوفن  لصا   » ناونع تحت  رد  ایند » هلجم   » زا کیتکیلاید  مسیلایرتام 

موهفم هب  هرخالاب  هک  درک  ادـیپ  ءیـش  ود  اـی  هیـضق  ود  ناوتیمن  تعیبط  رد  هک  نیا  یکی  دـنکیم ، ناـیب  ار  مهم  عوضوم  ود  نوناـق  نیا  »
ًادعب درک .» دحتم  ار  ود  نآ  ناوتیم  هرخالاب  دنـشاب  داضتم  مه  ردق  ره  زیچ  ود  ینعی  دنوشن ، لیدـبت  تسا  معا  ود  ره  هب  تبـسن  هک  یثلاث 
گنر  » رظن زا  ینعی  رظن ، کی  زا  یلو  دنـشابیم  داـضتم  اًـلماک  زیچ  ود  رهاـظ  رد  دیفـس  هایـس و  اًـلثم  : » دـیوگیم بلطم  نیا  حرـش  نمض 

ناوتیم روطچ  دـنک  كرد  دـناوتیمن  یناـسآ  هب  هدرکن ! نیرمت  رکف  کـی  : » دـسیونیم رگید  ياـج  رد  دنتـسه ... ! یکی  اًـلماک  ندوـب ،»
هک یناسک  يارب  هجوت  نیرمت و  كدنا  یلو  درک ، دحتم  ار  هریغ  حیحـص و  طلغ و  یحور ، یمـسج و  مدـع ، دوجو و  نوکـس ، تکرح و 
زا ینعی  دشاب ! رفص  نآ  تعرـس  هک  تسا  یتکرح  نوکـس  دننادیم  اًلثم : دنکیم  فرطرب  ار  لاکـشا  دناهدرک  کیتکیلاید  تاقبط  هب  لیم 

«!. تسا تکرح  صاخ  تالاح 
ار نآ  هتفر  راکب  نآ  رد  هک  ییاههطـسفس  زا  رظن  فرـص  ناوتیم ، هک  لصا  نیا  هرابرد  کیتکیلاید  نارادفرط  ياههتفگ  هصالخ  دوب  نیا 

: درک هصالخ  هلمج  ود  رد 
. تسا یبسن  زیچ  همه  ملاع  رد  - 1

 ... دراد عماج  موهفم  کی  داضتم  ءیش  ود  ره  - 2
تکرح رییغت و  لصا  رد  هک  روطنامه  : » دـنیوگیم هصـالخ  روطب  اـهنآ  تسا  هنوگچ  لـصا  نیا  نتـسب  راـکب  قیرط  مینیب  هب  دـییایب  ـالاح 

هب دوخ  لوحت   » ای مسیمانیدوتا »  » تالوحت نیا  همـشچرس  تسا و  لوحت  لاح  رد  زیچ  ره  تسین و  يدبا  تباث و  زیچ  چـیه  ملاع  رد  میتفگ 
؟» دیآیم دیدپ  یلماوع  هچ  تحت  رد  دوخب » دوخ  مسیمانید   » دید دیاب  اذل  دشابیم  دوخ »

نآ یلعف  عضو  ظـفاح  هک  دراد  دوجو  نآ  رد  یلماوع  ینعی  تسا ، دوخ  دـض  دوخ و  هدـنرادرب  رد  زیچ  ره  مینیبیم  هبرجت  تقد و  زا  سپ 
دینیبیم دیریگب  رظن  رد  ار  غرم  مخت  کی  رگا  اًلثم  تسا  نآ  مادهنا  یفن و  دـص  رد  يرگید  ینورد  لماوع  هتـشر  کی  هک  یلاح  رد  تسا 

دنکیم و یفن »  » ار لّوا  تروص  طیحم  تدعاسم  اب  هدننک  یفن  ياوق  ماجنارـس  دنراد ، دربن  گنج و  ًامئاد  نآ  رد  روبزم  لماوع  هتـسد  ود 
لماکت ددرگیم و  داجیا  یفن » رد  یفن   » تلاح دوشیم و  مادـهنا  یفن و  لومـشم  دوخ ، هبون  هب  زین  دـیدج  تروص  هک  درذـگیمن  يزیچ 

: دوشیم هدهاشم  نآ  رد  ریز  زیامتم  تلاح  هس  نیاربانب  دریگیم ، تروص 
. دوشیم هدیمان  زت »  » ای مکح   » ای تابثا   » هک مخت  لّوا - تلاح 

. دوشیم هدیمان  زت » یتنآ   » ای مکح  دض   » ای یفن   » هک هجوج  مود - تلاح 
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. دوشیم هدیمان  زت » نس   » ای مکح  دض   » ای یفن  رد  یفن   » هک غرم  موس - تلاح 

یفن دوب ، دـیلوت  هاگتـسد  لماکت  عنام  نوچ  هیلّوا ، یتسینومک  هعماـج  هک  قیرط  نیا  هب  دراد ، دوجو  هلحرم  هس  نیا  زین  هعماـج  لـماکت  رد 
مـسینومک هرخالاب  دـنارورپیم و  ار  دوخ  یفن  دـلوم ، ياهورین  هعـسوت  رثا  رد  مه  نآ  دـش ، دـیلوت  یتاقبط  هعماج  درک و  باـجیا  ار  دوخ 

ناوریپ یفـسلف ! راکهاش  نیا  هک  نونکا  تسا ... ! بانتجا  لباق  ریغ  ترورـض  يربج و  ریـس  کی  دوخ  نیا  و  دوشیم ، نآ  نیـشناج  لماک 
: مینکیم اهنآ  زا  رصتخم  لاؤس  دنچ  دش ، مولعم  نآ  زا  يریگهجیتن  زرط  سکرام و 

***
هکلب دنک  يوریپ  ینیعم  حالطصا  زا  دوخ  ياههتشون  اههتفگ و  رد  تسین  روبجم  یـسک  تسا  مّلـسم  هّتبلا  دیرود -!؟ حالطـصا  زا  ارچ  - 1

ای هدنونـش و  ادتبا  هک  دیق  نیا  اب  دسیونب  زیچ  ای  دنک و  تبحـص  نآ  قباطم  هدرک و  عضو  یـصوصخم  حالطـصا  دوخ  يارب  هک  تسا  دازآ 
روبجم دنک  یتّیعمج  ای  درف  کی  دـیاقع  هب  تبـسن  ضارتعا  داقتنا و  دـهاوخیم  هک  یـسک  اما  دزاس ، انـشآ  دوخ  حالطـصا  هب  ار  هدـنناوخ 
بلطم نیا  هکنیا  لثم  هنافـسأتم  اما  دنک ، قیبطت  نانآ  حالطـصا  رب  وا ، تاضارتعا  هک  دـنک  تقد  دوش و  ربخ  اب  اهنآ  حالطـصا  زا  اًلبق  تسا 

. دناهدرک کیزیفاتم  هفسالف  هب  يروآفسأت  درومیب و  تاضارتعا  نآ ، لابندب  تسا و  هدنام  یفخم  نایاقآ  نیا  رظن  زا  هداس 
هک يروطب  دنرامـشیم  لئاسم  نیرتحضاو  زا  ار  نآ  ندوب  لاحم  یتح  دننادیم  لاحم  ار  نیـضیقن  عامتجا  اهنیـسیزیفاتم  هک  تسین  یکش 

«. دننادیم هلأسم  نیا  لوبق  رب  فقوتم  طونم و  ار  ياهدیچیپ  ای  هداس و  هلأسم  ره  لح  »
زا روظنم  دـنیوگیم : ًاحیرـص  اهنآ  دوش ، كرد  تسرد  عامتجا  داضت - ضقانت - : » هملک هس  نیا  زا  اـهنآ  روظنم  هک  تسا  نیا  هدـمع  یلو 

، دیق لومحم ، عوضوم ، ناکم ، نامز ،  ) تهج ره  زا  صخـشم   » هطقن کی  رد  شدوخ  مدع  اب  يزیچ  دوجو  هک  تسا  نیا  نیـضیقن  عامتجا 
صاخ دروم  نامه  رد  نآ  ندـیرابن  اب  تهج  ره  زا  صخـشم  لحم  کی  رد  ناراـب  ندـیراب  نیارباـنب  دوش ... ! عمج  و )...  تیثیح ، هفاـضا ،
ناراب نآلا  اه ، مییوگب : میریگب و  رظن  رد  ار  ینیعم  طیارـش  ناـکم و  ناـمز و  رگا  ینعی  دـنوشیمن ، عمج  مه  اـب  زگره  تسا و  ضقاـنتم » »

و تسا ، حیحص  مه  دبا  ات  و  حیحص ، دصرد  دص  هلمج  ود  نیا  زا  یکی  ینعی  درابیمن ، ناراب  نآلا  اه ، مییوگب : میناوتیمن  زگره  درابیم 
! تسا طلغ  زین  دبا  ات  طلغ و  دص  رد  دص  رگید  هلمج 

لاثم دنـشاب ، طلغ  ود  ره  اـی  حیحـص  ود  ره  تسا  نکمم  دـشاب  فلتخم  هیـضق  ود  نیا  دویق  تاـفاضا و  ریاـس  ناـکم و  اـی  ناـمز  رگا  یلو 
هدنز و نآلا  مییوگب : میناوتیمن  میریگب  رظن  رد  ار  تهج ، ره  زا  نیعم  لولس »  » کی رگا  ینعی  تسا ، شامق  نیمه  زا  زین  گرم  یگدنز و 

رظن رد  ار  بلق ، ای  زغم  لولـس  يرگید  و  وم ، زایپ  ای  نخان  لولـس  یکی  فلتخم ، لولـس  ود  رگا  اما  تسا  هدرم  لاح  نامه  رد  مییوگب : زاب 
حرـش زا  ار  اـم  هک  تسا  ياهزادـنا  هب  بلطم  نیا  حوضو  منکیم  روصت  تسا ...  هدرم  نآ  تسا و  هدـنز  نیا  مییوگب  تسا  نکمم  میریگب 

. دنکیم زاینیب  نیا  زا  رتدایز 
زا دننادیم  نیضیقن  عامتجا  ندوب  لاحم  لوبق  هب  طونم  ار  یبلطم  ره  قیدصت  اهنیسیزیفاتم »  » میتفگ هکنیا  اما 
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نالف یعامتجا  روما  رد  ای  تسا  يورک  نیمز  دینک  تباث  اًلثم  دینک ، تباث  لیلد  کی  رازه و  اب  ار  یبلطم  ًاضرف  امش  رگا  هک  تسا  رظن  نیا 

مینک لوبق  میشاب و  هتشادن  امش  هلدا  هب  یضارتعا  نیرتکچوک  ًاضرف  مه  ام  درادن ، مهتم  نالف  ماهتا  هب  یگدیسر  يارب  تیحالـص  هاگداد 
مه يورک  تسا  يورک  هکنیا  نیعرد  نیمز  دراد  یعناـم  هچ  یلو  درادـن ، تیحالـص  روـبزم  هاـگداد  هکنیا  اـی  تـسا و  يورک  نـیمز  هـک 

حیحص تسا  حیحص  هک  نیا  اب  امش  ياهلیلد  دشاب !؟ هتشاد  مه  تیحالـص  درادن ، تیحالـص  هک  یلاح  نیع  رد  روبزم  هاگداد  و  دشابن ؟
... !؟ دشابن مه 

. مینک راکنا  ار  نآ  فلاخم  فرط  فرط ، کی  ندش  تباث  درجم  هب  ات  تسا  لاحم  نیضیقن  عامتجا  هک  میشاب  هتفریذپ  لّوا  زا  هکنیا  رگم 
ام اما  دـننالوبقب  نارگید  هب  ار  دوخ  دـیاقع  دـنراد  یعـس  یـصوصخم  ترارح  شوج و  اب  کیتکیلاید  نارادـفرط  هک  تسا  نیا  رد  بجعت 

نیا زا  اهنآ  ایآ  دشابن ، مه  حیحـص  دراد  یعنام  هچ  یلو  دشاب  حیحـص  امـش  ياهفرح  همه  دینک  ضرف  دـینزیم ؟ شوج  ارچ  مییوگیم 
. دنوشیم ًاعطق  دنوشیمن ؟ ینابصع  ام  ضقانتم  قیدصت 

کی رد  زگره  هّتبلا  دنـشاب و  رگیدکی  لباقم  هطقن  تسرد  هک  تسا  دوجوم »  » ود زا  ترابع  کیزیفاتم  هفـسالف  حالطـصا  رد  نیدـض   » اما
هّتبلا اهنآ ، ریظن  و  ندوب ، عبرم  ندوب و  ثلثم  ینمـشد ، یتسود و  يدیفـس ، یهایـس و  دـننام : دـش  دـنهاوخن  عمج  تهج ، ره  زا  نیعم  هطقن 

نآ همه  تسا  دیفـس  نآ  مامت  هکنیا  اب  ذغاک  هحفـص  کی  دشاب و  مه  عبرم  تسا  ثلثم  هک  یلاح  نیع  رد  دناوتیمن  یعلـض  دـنچ  ای  کی 
. میمانیم یهیدب  ار  نآ  اذل  دراد و  لوبق  ار  نآ  مه  یکدوک  ره  هک  تسا  حضاو  ياهزادنا  هب  عوضوم  نیا  دشاب  هایس  مه 

عبرم ثلثم و  موهفم »  » میناوتیم ام  هک  تسا  نیا  میربب  یپ  وا  ياقفر  ینارا و  رتکد  ياقآ  هابتـشا  هب  ات  مینک  تقد  نآ  رد  دیاب  هک  ار  يزیچ 
« ربدـنچ  » موـهفم ود  ره  هک  دـید  میهاوـخ  تروـص  نیا  رد  و  یعلـضراهچ »  » و رب » دـنچ   » و یعلـض » هس   » و رب » دـنچ   » هـب مـینک  هـیزجت  ار 

يداضت اذل  تساهنآ و  موهفم  زا  یئزج  اریز  دنکیمن  مولعم  ار  عبرم  ثلثم و  رب » دنچ   » موهفم اهنت  هک  درک  شومارف  دـیابن  یلو  دـنکرتشم 
نیا زا  دنراد ، داضت  مه  اب  اًلماک  هک  دید  میهاوخ  هاگنآ  مود  ءزج  اهنت  ای  میریگب و  رظن  رد  ار  ءزج  ود  ره  رگا  اما  دـنرادن - اجنیا  رد  مه  اب 

. میرذگب تمسق 
***

هقرفت لقتـسم و  ریاود  ضرف  تادوجوم و  ندرک  يدنبهتـسد  زا  هکنیا  اب  نایاقآ  نیا  هک  تساجنیا  هظحالم  لباق  دروم - یب  تامیـسقت  - 2
میهاوخ کیتکیلاید  موس  لصا  رد  هک  روطنامه   ) دنرامـشیم یکیزیفاتم  رّکفت  کبـس  رکف و  دومج  راثآ  زا  ار  نآ  دـنرازیب و  اهنآ  ناـیم 

رد داضتم  صخـشم و  تلاح  هس  ضرف  دناهدش ، نآ  بکترم  يراکـشآ  زرط  هب  لمع  ماقم  رد  هک  تسین  ناشدوخ  هب  ناشـساوح  دـیمهف )
نیا زا  ینـشور  هنومن  نداد ، رارق  یفن » رد  یفن   » یموس و  یفن »  » ار يرگید  و  تابثا »  » تلاح ار  یکی  و  غرم ) هجوج و  مخت ،  ) قباـس لاـثم 

ره دروآیم  نوریب  مخت  زا  رس  هک  ياهدنرپ  ینعی  درادن  دوجو  یحضاو  دح  رس  غرم  هجوج و  نایم  هک  مینادیم  همه  تساجب ، تامیـسقت 
. تسا زورما  زورید و  هجوج  فالتخا  دننام  هجوج  غرم و  فالتخا  دنکیم و  یط  ار  لماکت  زا  ياهزات  هلحرم  تعاس  ره  زور و 
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هتفرگ رظن  رد  یگدنز  تاجایتحا  عفر  يارب  هک  یلومعم  يداع  حالطصا  کی  زج  ود ، نآ  لقتـسم  يرازگمان  هجوج و  زا  غرم  ندرک  ادج 

اریز دـشاب ، روطنیمه  مه  غرم  مخت  غرم و  فالتخا  دـیاش  هکلب  درادـن  شزرا  یفـسلف  ظاحل  زا  ًامّلـسم  تسین و  يرگید  زیچ  تسا  هدـش 
تسوپ نادنز  زور  کی  دنکیم و  ومن  دشر و  شرورپ  هیذغت و  رثا  رد  هک  دراد  دوجو  هدنز  لولس  کی  غرم  مخت  هدرز  رانک  رد  مینادیم 

کی زا  بکرم  لماکت  نیا  مییوگب  دـیاب  مینک  لـیلحت  یفـسلف  رظن  زا  ار  مخت  لـماکت  میهاوخب  رگا  هجیتن  رد  دوشیم ، دازآ  هتـسکش و  ار 
دنکیم و يورشیپ  ياهداس  لولس  رد  يدننام  ریجنز  هتشر  کی  تروص  هب  هک  تسا  تخاونکی  ياهلماکت  زا  رامـشیب  ینالوط و  هلـسلس 

. تسا یفسلف  ریغ  تارّکفت  و  یکیتکیلایدان »  » تاعلاطم زا  یشان  نآ  رد  داضتم  صخشم و  تلاح  هس  ضرف 
نآ تسا و  هدیناشک  یفارحنا  ياههداج  نیا  هب  ار  اهنیسیت  کیلاید  هک  تسا  نامه  دیاش  و  دراد ، دوجو  زارتحا  لباق  هابتشا  کی  اجنیا  رد 

تـسا هارمه  مأوت و  لّوا  هلحرم  نتفر  نیب  زا  اب  مود  هلحرم  هب  ندیـسر  دـیارگیم  طاطحنا  ای  لاـمک  يوس  هب  هک  یتاـکرح  هیلک  رد  هکنیا :
نکمم نایرج  نیا  تسا ، هارمه  یکدوک  نامز  نتفر  نیب  زا  اـب  یناوج  هلحرم  هب  وا  ندیـسر  دریگیم ، رارق  یلوحت  ریـس  رد  هک  یلفط  اًـلثم 
لماکت رد  یفن »  » تلاـخد سپ  تسا  يدـعب  تلاـح  دوجو  همدـقم  یلبق  تلاـح  ره  یفن  هک  دـنک  دـیلوت  یـضعب  يارب  ار  هابتـشا  نیا  تسا 

. دوشیم نشور  اج  نیا  زا  یکیتکیلاید 
نآ دراد و  رگید  یساسا  لاکـشا  کی  دنکیمن  تابثا  ینورد ، داضت  مه  نآ  داضت »  » هیاپ رب  ار  لماکت  هک  نیا  رب  هوالع  عوضوم  نیا  یلو 

هکنیا نودب  تسا . ماوت  هارمه و  مود  تلاح  تابثا  اب  هشیمه  لبق  تلاح  یفن  ینعی  تسا . ندوب  همدقم   » ندوب و ماوت   » نایم نتـشاذگن  قرف 
هک یلماع  نامه  ینعی  دنتسه ، یثلاث  ءیش  لولعم  ود  ره  هکلب  دنشاب  هتشاد  يرگید  رب  فقوت  تیزم و  مادکچیه  ای  دشاب و  هتـشاد  یتلاخد 

یـصاصتخا عوضوم  نیا  دنوشیمن ، عمج  مه  اب  تلاح  ود  نیا  اریز  دنکیم  مدهنم  ار  لّوا  لاح  تقو  نامه  رد  دـنارورپیم  ار  مود  تلاح 
. تسا یکیناکم  یکیتکیلاید و  زا  معا  تکرح  ماسقا  مامت  لماش  هکلب  درادن  یکیتکیلاید  تاکرح  هب  مه 

***
راوتـسا یفن » رد  یفن  یفن ، تابثا ،  » هیاپ هس  يور  ار  اهلماکت  مامت  کیتکیلاید  نارادفرط  میدید  هک  روطنامه  هچ !؟ يارب  هلحرم  هس  - 3

فرـصمیب دـئاز و  یلک  هب  یفن » رد  یفن   » ینعی موس  هیاپ  دوجو  مینک  رظن  فرـص  دوجوم  تالاکـشا  همه  زا  رگا  هک  یلاح  رد  دـننکیم 
لاثم ناـمه  رد  اًـلثم  مینیـشنب . موس  هلحرم  راـظتنا  رد  هک  درادـن  یموزل  دریگیم و  تروص  لـماکت  مود ، هلحرم  ندیـسر  ارف  اـب  اریز  تسا 
لّوا تلاح  لباقم  رد  یتبثم  یلماکت  هلحرم  کی  دوخ  يدوخ  هب  دنرمـشیم ) یفن  تلاح  ار  نآ  اـهنآ  هک   ) هجوج ینعی  مود ، تلاـح  مخت ،

هب هک  هدرکن  یهانگ  هراچیب  هجوج  نیاربانب  تسا ، يرگید  یلماکت  تلاح  کی  زین  موس  تلاح  و  دشابن ، مه  یموس  هلحرم  هچ  رگا  تسا ،
هجوج نیا  مّلـسم  قح  ارچ  دیتسه  افعـض  رادفرط ، دوخ ، نامگ  هب  هک  امـش  دـهد !؟ لیکـشت  ار  لقتـسم  لماکت  هلحرم  کی  دـناوتن  ییاهنت 

( راضح هدنخ  ( !؟ دینکیم لاماپ  ار  فیعض 
نامتخاس  دیاب  لّوا  هک  دوب  رگید  نامتخاس  هب  نامتخاس  کی  لوحت  لثم  تعیبط  ملاع  تالوحت  رگا  يرآ 

نیدض عمج  کیتکیلاید - مود  www.Ghaemiyeh.comلصا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 223زکرم  هحفص 209 

http://www.ghaemiyeh.com


198 ص :
يور ار  اهلماکت  هک  تشاد  اج  دنزاس  اپ  رب  نآ  ياج  هب  ینیون  نامتخاس  حلاصم  نامه  اب  ًادعب  دننک ، ناریو  ار  نآ  سپـس  دـشاب ، ياهنهک 

، تعیبط رد  اریز  تسین ، روط  نیا  هّتبلا  یلو  تسا  هدوب  ياهسیاقم  نینچ  مه ، اهنیـسیت  کـیلاید  هابتـشا  تلع  دـیاش  و  میهد ، رارق  هیاـپ  هس 
کی یفن ، مادهنا و  ره  اب  هارمه  لوحت  دراوم  رد  ًالومعم  هکلب  دـشابیمن ، یمومع  لقاال  دـشاب  رگا  و  تسین ، انعم  نیا  هب  مادـهنا  یناریو و 

«. درادن دوجو  صخشم  تلاح  کی  تروص  هب  یفن  مادهنا و  : » رتهداس ترابع  هب  و  دراد ، دوجو  یلماکت  هلحرم 
***

رد ار  عوضوم  نیا  ارچ  هک  دینک  ضارتعا  امش  تسا  نکمم  تسیچ ؟ اعدا  نیا  رب  نایاقآ  نیا  لیلد  مینیبب  اًلصا  لاثم -!؟ دنچ  اب  طقف  ایآ  - 4
ردق نآ  اذل  میاهدید  اهنآ  زا  لیلد ، زا  یلاخ  ياهاعدا  ام  نوچ  یلو  تساجب  رظن  کی  زا  ناتضارتعا  هّتبلا  دیدادن  رارق  ثحب  دروم  راک  لّوا 
هماقا دوخ  بلاطم  تاـبثا  يارب  لـیلد  یتقو  رگم  هزاـت  مینکیم ، ثحب  نآ  يور  هتفرگ و  ار  اـهنآ  ياعدـم  و  مینیـشنیمن ، لـیلد  راـظتنا  رد 

! دنریگیم یفسلف  یلک  هجیتن  کی  هعفد  کی  یئزج  دروم  دنچ  رد  هعلاطم  زا  هدرک و  تعانق  دودحم  لاثم  دنچ  اب  دننکیم ؟ هچ  دننکیم 
ینورد و داضت  مه  نآ  دربیم ، شیپ  ار  ياهیـضق  ره  داضت   » هک دـناهدرک  عضو  یلک  نوناق  کی  یحطـس  هعلاطم  کی  اب  اهنآ  لاح  ره  رد 

راکـشآ نآ  ياج  همه  زا  فعـض  صقن و  راثآ  دراذـگ  لمع  هلحرم  هب  اـپ  هک  نیمه  اـما  دراد ، مه  یگنر  بآ و  رـصتخم  ادـتبا  رد  دـیاش 
. دوشیم

.!؟ روطچ اًلثم  زیمآراکنا -) نحل  اب  « ) روصنم »
هک یلماکت  منیبب  دییامرفب  يرآ )! روصنم  ( ؟ ار راکفا  مولع و  یتح  دربیم  ولج  ار  هیضق  ره  ینورد  داضت  دییوگیمن  امش  رگم  دومحم -» »

یفن لماوع  تسا ، داضت  مادک  رثا  رد  هدش  ادیپ  تاثلثم  یلیلحت ، هسدنه  ییاضف  هحطـسم و  هسدنه  ربج ، باسح ، ینعی : یـضایر  مولع  رد 
ملع لماکت  هعسوت و  دییامرفب  میرذگب ، تایضایر  زا  دیرامـشب ... ! ار  نآ  زت  نس  زت و  یتنآ  زت و  تسا !؟ نآ  ياجک  هدننک  تابثا  هدننک و 

حرـش ار  نآ  هناگ  هس  تالاح  ًافطل  تسا !؟ هدوب  يداـضت  هچ  رثا  رد  هدـش  لـصاح  لاـس  رازه  دـنچ  یط  هک  يزاـسوراد  بط و  حیرـشت و 
نیا هب  هدرک و  کمک  نآ  هب  زین  تالآ  رازبا و  لیمکت  هدش ، مکارتم  مه  يور  اهشیامزآ  تاقیقحت و  هتشر  کی  هک  تسا  نیا  زج  دیهد ،
همه يژولویزیف  یـسانشنیمز ، روط ، نیمه  یمیـش  ملع  لماکت  تسا ! داضت » يایؤر   » تسین نآ  زا  يرثا  هک  يزیچ  تسا ؟ هدمآرد  تلاح 

. دنروطنیمه
***

دنریگیم هجیتن  روط  نیا  دوخ ، یگتخاس  لماکت  زرط  داـضت و  لـصا  زا  کـیتکیلاید  نارادـفرط  میتفگ  ًاـقباس  ارچ -!؟ سوکعم  هجیتن  - 5
( رگراک  ) ایراتلورپ هقبط  هک  درذگیمن  يزیچ  دنارورپیم و  دوخ  رد  ار  دوخ  دض  دیلوت ، هاگتسد  لماکت  رثا  رد  يرادهیامرس  هعماج  : » هک

لماـکت کـی  قـیرط  نیا  هب  و  دزاـسیم ! اـپرب  ار  مسینوـمک  مسیلایـسوس و  دـیدج  هعماـج  نآ  ياـههبارخ  رب  هدرک و  ناریو  ار  نآ  ساـسا 
«. دریگیم تروص  دراد  رارق  مسینومک ) يرادهیامرس ، یفن  يرادهیامرس ،  ) هیاپ هس  رب  هک  یکیتکیلاید 

نآ  يریگهجیتن  زرط  دینک  ضرف  زاب  میریذپب ، ار  لماکت  زرط  نیا  دوجوم ، تالاکشا  مامت  مغر  یلع  دینک  ضرف 
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یکیناـکم و هـک  یلعف  یتـسینومک  ياـهروشک  بـلغا  لـثم  هـن   ) یکیتکیلاـید یناـهج  مسینوـمک  کـی  هرخـالاب  مییاـمن و  قیدـصت  زین  ار 
هداد و رارق  تلود  راـیتخا  تحت  ار  دـیلوت  ياههاگتـسد  لاوما و  هیلک  میزاـس ، اـپرب  روـصت  ملاـع  رد  تسا ) یباـتفآ  شندوـب  ياهزینرـس !» »

یلام روما  یعامتجا و  قوقح  رد  لماک  يواست  هبترم ، نیلّوا  رد  مینک ، رارقرب  نارادهیامرس  تموکح  ياج  هب  ار  ایراتلورپ  هقلطم  تموکح 
نیا هشقن  نانچ  میزاس و  امرفمکح  رـشب  دارفا  نایم  رد  زیارغ  قالخا و  تایحور و  يواست  مک  مک  و  تاجایتحا ) نازیم  نتفرگ  رظن  رد  اـب  )
تقو نآ  ددرگ . رارقرب  رـشب  هفلتخم  دارفا  عماوج و  نایم  رد  قلطم  يواست  لداـعت و  هک  مینک  یلمع  هیهت و  ار  یلاـیخ » یناـهج  مسینومک  »

. دمآ دهاوخ  دوجوب  دکار ، لاجنج ، راج و  نودب  ادص  رس و  زا  یلاخ  مارآ و  هعماج  کی  چیه ، دش !؟ دهاوخ  هچ 
دناوتیمن يداضت  هدش ، رارقرب  تهج  ره  زا  يرشب  عامتجا  تارفن  نیب  لماک  یگنهامه  هتفر و  نیب  زا  یلک  هب  یتاقبط  فالتخا  نوچ  هّتبلا 

هنهک میژر  رادـفرط  هک  یتاـبثا  لـماوع  رب  دنتـسه ، ینیون  عضو  بلاـط  هک  هدـننک  یفن  ياوق  هک  نیا  هب  دـسر  هچ  اـت  دـشاب  هتـشاد  دوجو 
(. دینک تقد  : ) دنامب رارقرب  هشیمه  عضو  نیا  دیاب  اذل  دریگ  تروص  یکیتکیلاید  یفن  هلحرم  دننک و  هبلغ  دنشابیم 

ینورد ياوق  ندوب  يواسمان   » نزاوت و مدـع  هب  طورـشم  هدـش  انب  مسیمانیدوتا »  » هیاپ رب  هک  یکیتکیلاید  لـماکت  هیـضرف  هصـالخ ، روط  هب 
. تسا قلطم  يواست  نزاوت و  رادفرط  لماک ، مسینومک  هیضرف  هکنیا  اب  تسا 

یعامتجا لماکت  هار  دس  و  نوکـس ، دوکر و  رادـفرط  تفرگ ، دـنهاوخ  سوکعم  هجیتن  قطنم  نیا  زا  هکنیا  رب  هوالع  اهتسینومک  نیاربانب 
! دوب دنهاوخ  زین  رشب 

تیلاعف شبنج و  دوخ ، لوصا  اب  مسینومک  میژر  هک  تسا  نیا  دنکیم  دییأت  اًلماک  یتسینومک  هعماج  رد  ار  دوکر  فقوت و  هک  یعوضوم 
یناگدنز هب  ندیـسر  دیما  ًالومعم  رـشب  دارفا  یتایح  ياهشـشوک  اهشبنج و  یـساسا  لماع  اریز  درک ، دـهاوخ  دوبان  هعماج  رد  ار  یتایح 

. تسا یگدنز  بهاوم  زا  رتدایز  هدافتسا  رتهب و 
دارفا تیلاعف  هجیتن  دریگیم و  تروص  شجایتحا :  هزادـنا  هب  سک  ره  هب   » لصا قباطم  یتایح  داوم  میـسقت  هک  ياهعماـج  رد  تسا  مّلـسم 
کی هب  یگدنز  شورخ  شوجرپ و  طیحم  دش و  دهاوخ  شوماخ  دوخب  دوخ  دیما »  » نازورف غارچ  دوشیمن ، دـئاع  اهنآ  دوخ  هب  هاگ  چـیه 

. دهدیم تلاسک  اب  مأوت  يرابجا  راک   » هب ار  دوخ  ياج  طاشن  اب  مأوت  يرایتخا  راک   » ددرگیم و لیدبت  رابگرم  توکس  طیحم 
ریغ زرط  هب  یلو  دوشیمن  اهنآ  دئاع  ًامیقتـسم  دارفا  تیلاعف  هجیتن  هچ  رگا  یتسینومک  هعماج  رد  هک  دـننک  داریا  ام  هب  یناسک  تسا  نکمم 
رثا نادـنچ  درف  کی  تیلاعف  هکنیا  هچ  تسا  حـضاو  داریا  نیا  خـساپ  اـما  ددرگیم ، درف  ره  دـئاع  عاـمتجا  عومجم  یقرت  هار  زا  میقتـسم و 

. دنک رتشیب  تیلاعف  هب  راداو  ار  وا  ات  درادن  هعماج  عضو  رییغت  رد  یسوسحم 
ام هب  : » دـنیوگیم دوشیم ، بوسحم  نانآ  یخیرات  رثا  کی  حالطـصا  هب  هک  تسینومک  بزح  هیناـیب )  ) تسفیناـم رد  سلگنا  سکراـم و 
ارف ار  ایند  یمومع » یلبنت   » هک تشذگ  دهاوخن  يرید  و  درک ، دهاوخ  دوبان  ار  تیلاعف  یـصوصخ  تیکلام  ندرب  نیب  زا  هک  دننکیم  داریا 

يزاوژروب  عامتجا  دیاب  سپ  دشاب  نینچ  رگا  دریگیم 
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هک اهنآ  دنوشیمن و  دـنمتورث  دـننکیم  راک  هک  اهنآ  عامتجا ، نیا  رد  اریز  دـشاب  هدـش  فلت  یلبنت  ببـس  هب  ینامزرید  زا  يرادهیامرـس ) )

!«. دنشکیمن تمحز  دنوشیم  دنمتورث 
تیلاعف نآ  رطاخب  ناسنا  هک  ياهیامرس  تورث و  اهنت  دننکیم  لایخ  نایاقآ  مییوگب  هکنیا  زج  میرادن ، یضرع  يوق  قطنم  نیا  لباقم  رد  ام 

راـک و  » نینچمه تسا و  ینویلیم  هد  ینوـیلیم و  کـی  ياـهتورث  دزادـنایم  راـکب  ار  دوـخ  یغاـمد  یندـب و  ياوـق  رثکاّدـح  و  دـنکیم ،
، نارگ تعنـص  نیعرتخم ، نیـسدنهم ، هک  ییاهراک  اما  تسا  ندرک  یلامحرخ » و   » تسپ ياـهراک  ياـنعم  هب  اـهنآ  سوماـق  رد  شـشوک »

بوـسحم راـک  دـنهدیم  ماـجنا  اـهنآ  ریاـظن  یتشادـهب و  يداـصتقا و  ینف و  تاسـسؤم  ناگدـننکهرادا  هیلک  هرخـالاب  و  دیـشر ، نارـسفا 
هک ییاهنآ  دـنوشیمن و  دـنمتورث  دـننکیم  راک ! هک  ییاهنآ  تسا  مرتحم  یـصخش  تیکلاـم  هک  ياهعماـج  رد  دـنیوگیم  اذـل  دوشیمن ،
. مینکیمن عافد  تساهیتلادعیب  تافارحنا و  عاونا  اب  مأوت  هک  زورما  يراد  هیامرس  عماوج  زا  ام  لاح  نیع  رد  دننکیمن  راک  دندنمتورث 

***
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اهلماکت طابترا  ای  لباقتم  ریثأت  موس - لصا 

هراشا

زیچ همه  هب  زیچ  همه  دنادیم ، لقتـسم  ادج و  رگیدکی  زا  ار  زیچ  همه  هک  کیزیفاتم  هفـسلف  مغر  یلع  : » دنیوگیم کیتکیلاید  نارادفرط 
تـسا یمومع  لماکت  يوس  هب  تکرح  کیتکیلاید ، لّوا  لصا  قبط  هک  اـجنآ  زا  و  دـنراد ، لـباقتم  ریثأـت  مهرد  تادوجوم  هیلک  طوبرم و 

اب ار  اههدیدپ  هیلک  نیسیت  کیلاید  دراد ، یگتسب  طابترا و  رگیدکی  هب  هک  تساهلماکت  هلـسلس  کی  زا  بکرم  ملاع  تفگ : دیاب  نیاربانب 
«. دنادیمن ادج  رگیدکی  زا  ار  تاناویح  تاتابن و  عاونا  دنکیمن ، يدنبهقبط  ار  مولع  زگره  وا  دنکیم ، هعلاطم  عضو  نیا 

يدنبهقبط ار  اهنآ  دنادیم ، رگیدکی  هب  طوبرمان  لقتسم و  تادوجوم  هلـسلس  کی  زا  بکرم  ار  ملاع  کیزیفاتم  : » هک دنتـسه  یعدم  اهنآ 
، نکاس ار  تادوجوم  هراومه  دـهدیم ! رارق  اهنآ  زا  یکی  نایم  رد  ار  يدوجوم  ره  هدرک ، مسر  یـصوصخم  ریاود  دوخ  شیپ  و  دـنکیم ،

تـسرد هک  تسا  یکیزیفاتم  رّکفت  هویـش  نیا  دنادیم  ادج  رگیدکی  زا  ار  مولع  یتح  و  مه ، زا  لقتـسم  طوبرم و  ریغ  هتفای ، لماکت  دماج ،
«!. دراد رارق  یکیتکیلاید  رّکفت  هویش  لباقم  هطقن 

؟ تسا هدش  هتخاس  يروظنم  هچ  يارب  اهییوگفالخ  تافیرحت و  همه  نیا  اب  لصا  نیا 
تسین دیلوت  لیاسو  داصتقا و  عضو  هب  طوبرم  ریغ  لقتسم و  هدیدپ  کی  يرادهیامرس  هعماج  : » هک دنریگیم  هجیتن  نینچ  لصا  نیا  زا  اهنآ 
یهاوخ ایراتلورپ »  » هقبط شیادیپ  يدیلوت و  ياههاگتسد  لماکت  مه  زاب  هدمآ  نوریب  مسیلادوئف  مکـش  زا  دیلوت ، لیاسو  یقرت  رثا  رد  هکلب 

. فرط کی  زا  نیا  دهدیم ، قوس  مسینومک  میژر  يوس  هب  ار  نآ  یهاوخن 
لیاسو داصتقا و  عضو  اب  قوقح  قالخا و  رنه و  هفـسلف و  ملع و  دـننام  یعاـمتجا  ياههدـیدپ  هیلک  : » هک دـنریگیم  هجیتن  رگید ، فرط  زا 

«. لباقتم ریثأت   » ثحب رد  ناشیا  نانخس  هصالخ  دوب  نیا  تسا .... » طوبرم  دیلوت 
: مرادیم فوطعم  عوضوم  دنچ  هب  ار  امش  هجوت  نونکا 

***

اوران ياهتمهت 

رگا امـش  تسا ، نایامن  اهنآ  ياوران  ياهتمهت  هدننز  هفایق  زیچ  ره  زا  شیب  دناهدرب  راک  هب  لصا  نیا  نایب  رد  هک  یظافلا  هوبنا  نایم  زا  - 1
هلـسلس کی  زا  بکرم  ملاع  : » دـناسرب ار  بلطم  نیا  هک  ياهلمج  نیرتکـچوک  هاگچـیه  دـینک  ور  ریز و  ار  اهنیـسیزیفاتم  نانخـس  ماـمت 

لقاع و چیه  دراد ، دوخ  ياج  هک  اهنآ  درک - دیهاوخن  ادیپ  تسا » هتفای  لیکشت  مه  هب  طوبرم  ریغ  و  هتفای ، نایاپ  لماک ، دماج ، تادوجوم 
يرایسب طابترا  هک  درادن  مشچ  ناسنا  رگم  دشاب  هتـشاد  ياهدیقع  نینچ  ناهج  عضو  هرابرد  هک  دینک  ادیپ  دیناوتیمن  ار  یمـشچ  بحاص 

زا
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. دنیبب ار  ملاع  يایاضق 

بت هک  تسنادیمن  یـسک  اًلثم  دوبن  نشور  رگیدـکی  هب  ثداوح  تادوجوم و  زا  يرایـسب  طابترا  هتـشذگ  ياهنامز  رد  تسه  هک  يزیچ 
کیتکیلاید ردـپ  ار  وا  هک  تیلکاره  یتح   ) سک چـیه  اذـل  تسا ، نآ  هدنـشک  ت » د . د .  » درگ دراد و  یـصوصخم  هشپ  هب  طابترا  ایرالام 

كرد ار  اهنآ  طبر  هک  داد  هزاجا  ام  هب  مولع  تفرـشیپ  مک  مک  یلو  نآ  ریاظن  اهدص  نینچمه  تسنادیمن ، طوبرم  مهب  ار  اهنآ  دننادیم )!
. مینک

ثداوح يدـنواشیوخ  تبارق و  دوش ، فشک  یتسه  ناهج  زا  ياهزات  رارـسا  و  دـننک ، يورـشیپ  لـماکت  هداـج  رد  مولع »  » ردـق ره  نینچه 
تباث ایشا  طابترا  شیامزآ  هبرجت و  هلیـسو  هب  ردق  ره  اریز  تسین  کیزیفاتم  کیتکیلاید و  هب  طوبرم  عوضوم  نیا  ددرگیم ، مولعم  رتشیب 
لباقتم ریثأـت  هراـبرد  هدـیقع  راـهظا  هک  تسین  یکـش  و  تسا ، عضاـخ  نآ  لـباقم  رد  دـشاب ، هتـشاد  مه  یفـسلف  قاذـم  ره  سک  ره  دوش ،

تامولعم اب  دراد و  مولع  لماک  یقرت  هب  یگتـسب  مه  نآ  تساهنآ  صاوخ  مامت  هب  هطاحا  لماک و  يارقتـسا  هب  دنمزاین  تادوجوم  یمومع 
. درک یعطق  تواضق  نآ  هرابرد  ناوتیمن  ینونک  صقان 

نیا رد  بجعت  همه  نیا  اب  یلو  تسین ، رگیدکی  رد  ثداوح  زا  يرایسب  لباقتم  ریثأت  طابترا و  تابثا  يارب  یهار  یملع  قرط  زا  نونکا  مه 
طابترا و  تعیبط ! هاگتـسد  عضو  اب  بیـس  کی  طاـبترا  لـیبق  زا  اـهلماکت » طاـبترا   » يارب لاـثم  دـنچ  رکذ  اـب  طـقف  ناـیاقآ  نیا  هک  تسا 

. دناهتفرگ نآ  زا  یمومع  یّلک و  هجیتن  کی  ًاروف  هدرک و  تعانق  رگراک ! هقبط  يرادهیامرس و  میژر  عضو  اب  سیراپ  يرگراک  هدکشناد 
لقن امش  يارب  لصا ، نیا  زا  مولع  ینابیتشپ  هرابرد  خابریوف » کیودول   » باتک زا  ار  سلگنا  نانخس  زا  یتمـسق  هصالخ  تسین  دب  اجنیا  رد 
: دیوگیم وا  دننک ..  عوضخ  یملع  تافاشتکا  لباقم  رد  دنرضاح  هزادنا  هچ  ات  دننابسچیم  ملع  هب  ار  دوخ  هک  ییاهنیا  مینیبب  ات  منک 

هن تعیبط ، لماوع  ياهلماکت  طابترا  هک  دندنامهف  ام  هب  دنتخاس و  روراب  ار  کیتکیلاید  تخرد  نرق 19  رد  یملع  گرزب  فاشتکا  هس  »
! ...«. تسامرفمکح زین  فلتخم  عاونا  رد  هکلب  تسا ، رارقرب  عون  کی  دارفا  نایم  رد  اهنت 

هدـنز تادوجوم  مامت  هک  درک  تباث  تشادرب و  ار  ناویح  هاـیگ و  نیباـم  زرم  هک  نآ ، ياـمن  وشن و  یگنوگچ  هدـنز و  لولـس  فشک  - 1
. دنتسین يرگید  زیچ  هدنز  لولس  تشم  کی  زا  شیب 

یط لاح  رد  تاناویح  هک  درک  تباث  درب و  نیب  زا  ار  عاونا » توبث   » هدیقع هک  نیوراد ، هیرظن  قباطم  ناویح  ناسنا و  رد  لماکت  فشک  - 2
. دنتسه لماکت  زا  ینالوط  لحارم 

(. دینک تقد  « ) دننکیم عوضوم  کی  هب  تشگزاب  همه  ترارح  توص و  رون و  نآ  ياضتقم  هب  هک  يژرنا ، لکش  رییغت  فشک  - 3
یلو تسکش  ار  ناویح  هایگ و  نایم  دس  هچرگا  هدنز » لولس  فشک   » هک دنک  شاف  ار  عوضوم  نیا  تسا  هتساوخن  سلگنا  هکنیا  لثم  یلو 

زا يرایـسب  دـندرکیم  روـصت  ًاـقباس  هکنیا  هچ  درک ! داـجیا  هدـنز » ریغ   » و هدـنز » تادوـجوم   » ناـیم يرتمـکحم  دـس  حـلاصم ، ناـمه  اـب 
زا ار  یهامرام  اًلثم  دنیآیم ، دوجوب  هدنز  ریغ  زا  هدنز  تادوجوم 
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هک درک  تباث  هدـنز  لولـس  فشک  یلو  دنتـسنادیم  كانمن  ياهرجآ  زا  ار  برقع  و  كاخ ، زا  ار  اهمرک  و  اـههناخدور ، فک  ياـهنجل 

يروط هب  دنراد  یتاذ  فالتخا  عون  کی  هدنز  ریغ  هدنز و  تادوجوم  ینعی  تسین ، نکمم  یلعف  طیارـش  رد  نارادناج  دوخب » دوخ  دـیلوت  »
نیمه ياـهمخت  زا  دـلوتم  دـنراد ، دوـجو  اـههویم  ناـتخرد و  رد  هک  یتارـشح  دوـش و  دـیلوت  رادـناج  ریغ  زا  يرادـناج  تسین  نکمم  هک 

. دناهدرک امن  وشن و  دعاسم  طیحم  نآ  رد  هتفای  هار  اجنآ  رد  یلیاسو  هب  هک  دنتسه  تاناویح 
هچ دراد ، تفاسم  دعب  اهگنسرف  یکیتکیلاید  لماکت  اب  تسا و  طیحم  اب  شزاس  نامه  دنکیم  داهنشیپ  هک  ار  یلماکت  نیوراد  هیـضرف  اما 

یکیتکیلاید لماکت  هک  یلاح  رد  دـنکیم  ادـیپ  قفاوت  طاطحنا  نادـقف و  اب  صاـخ  عون  کـی  رد  مسینیوراد  لـماکت  دوشیم  رایـسب  هکنیا 
. دهدیمن رد  نت  عضو  نیا  هب  زگره 

( دوش ادـیپ  قلطم  توبث  يارب  ینارادـفرط  هکنیا  ضرف  هب   ) ار تادوجوم  عاونا  توبث  هیرظن  هچرگا  مه  نآ  يژرنا  لکـش  رییغت  عوضوم  اما 
: دـیوگیم ام  هب  یملع  تافاشتکا  نیا  اریز  دـنکیم  لـماک  یناـبیتشپ  نآ  زا  رگید  ههبج  رد  یلو  دـهدیم  رارق  هلمح  دروم  ههبج  کـی  رد 

دندرکیم روصت  نیا  رب  قباس  رگا  تسا و  ریغتی  تباث و ال  هراومه  نآ  رادقم  یلو  دیآ ،» ردب  یلکـش  هب  هظحل  ره  ! » رایع تب  دـننام  يژرنا 
یقیقح رادقم  هنرگ  هدادیم و  بیرف  ار  اهنآ  يژرنا  لکـش  رییغت  نیا  هکلب  هدوب ، هابتـشا  دنوشیم  مودـعم  ای  دوجوم و  ملاع  رد  ياهيژرنا 

. تسین رادرب  لماکت  ریذپرییغت و  يژرنا 
مامت اهنآ  ررض  هب  هک  ییاهتمـسق  هدهاشم  زا  ار  دوخ  مشچ  هک  نیمه  دننکیم  روصت  نایاقآ  نیا  مینیبیم  مینک  تقد  تسرد  یتقو  سپ 
ناونع هب  هن  دنهاوخیم  دوخ  ياهيژولوئهدیا  رازگتمدخ  ناونع  هب  ار  ملع  اهنآ  هصالخ  دش ، دهاوخ  یفخم  همه  راظنا  زا  دنشوپب  دوشیم 

! یسانشناهج تقیقح و  هار  غارچ 
***

تسین لماکت  هشیمه  لباقتم  ریثأت  هجیتن 

صوصخب تسین  نیفرط  لماکت  نماض  ینیفرط  ریثأـت  نیا  یلو  دـنراد  لـباقتم  ریثأـت  رگیدـکی  رب  تادوجوم  همه  هک  مینک  لوبق  ًاـضرف  - 2
ندب اهبرکیم و  عاونا  اًلثم  تسا ، يرگید  عاونا  ضارقنا  ای  فیعضت  بجوم  تاناویح  تارشح و  عاونا  زا  يرایـسب  لماکت  مینادیم  ام  هکنیا 

اب رـشب  دارفا  دوشیم - يرگید  لالحمـضا  لیلحت و  بابـسا  کی  ره  لماکت  هک  تسا  يروط  یلو  دـنراد  لباقتم  ریثأت  رگیدـکی  رب  ناـسنا 
سپ دـننک  ضرقنم  ار  اهنآ  لسن  هک  دـیایب  يزور  تسا  نکمم  دـنگنجیم و  يذوم  تارـشح  اـب  یتعنـص  یملع و  تاـفاشتکا  زا  دادمتـسا 

هک درک  راکنا  ناوتیمن  هصالخ  تسا  گنهامه  يذوم ) تارـشح  ینعی   ) تادوجوم زا  یعون  طاطحنا  اـب  رـشب ، یملع  یتعنـص و  لـماکت 
ار اهنآ  طاطحنا  بجوم  هکلب  تسین  تادوجوم  ریاس  لماکت  اب  مأوت  اهنآ  لماکت  اـهنت  هن  هک  دـنوشیم  تفاـی  تادوجوم  زا  يرایـسب  عاونا 

! دننکیم مهارف  زین 
***
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اههعماج لماکت  رد  لیلحت  هیزجت و 

لماکت یلـصا  لـماع  یتسار  اـیآ  مینیبب  مینک و  هعماـج  دروم  رد  لـصا  نیا  زا  يریگهجیتن  زرط  هجوتم  ار  دوخ  رکف  هظحل  دـنچ  نونکا  - 3
ود لیلحت  هیزجت و  دـناسرب  دـصقم  هب  ار  ام  دـناوتیم  هک  یهار  نیرتکیدزن  منکیم  روصت  تسا !؟ دـیلوت  هاگتـسد  لماکت  نامه  هعماج ،

ناسآ رایسب  ام  يارب  ود ، نآ  للع  فشک  میبایرد  ار  نآ  لماکت  نآ  زا  روظنم  هعماج و  تقیقح  یتقو  اریز  تسا ، هعماج   » لماکت و  » موهفم
. دوب دهاوخ 

« دروآیم دوجوب  ار  هعماج  تایح ، تالکـشم  عناوم و  اب  هزرابم  و  یگدـنز ، تاجایتحا  نیمأـت  يارب  اـهناسنا ، دارفا  طـباور  یگنهاـمه و  »
تـسا یهیدـب  دـنراد . لباقتم  ياهکمک  نواعت و  هیاپ  رب  یتایح  طابترا  مه  اب  هک  تسا  یتارفن  یعامتجا  تأیه  ناـمه  هعماـج »  » نیارباـنب

(1). دوب دهاوخ  عامتجا  دولوم  نیلّوا  اهنآ » قوقح  تارفن و  مداصت  ، » تساهناسنا طابترا  نامه  عامتجا ، یلصا  هیاپ  نوچ 
صخـش ره  فیاظو  دودـح و  نییعت  و  رگیدـکی ، هب  تارفن  طابترا  دروم  رد  هک  تسا  یتاماظن  تاررقم و  زا  تراـبع  هعماـج  تالیکـشت  »

يراکمه و هک  ياهعماج  ره  لیلد  نیمه  هب  دوشیم ، رارقرب  يرهق  اهمداصت  مغریلع  دارفا  هیلک  قوقح  ظفح  و  صاخشا ؛ ریاس  هب  تبـسن 
يرتیقرتم هعماـج  دوش ، نیمـضت  رتهب  نآ  رد  دارفا  قوقحو  دـشاب ، رتبوخ  اـهنآ  یعاـمتجا  تیبرت  قـالخا و  رتـشیب ، نآ  رد  تارفن  طـباور 

رد هک  تسا  یطاطحنا  هدییاز  نآ  طاطحنا  هکنانچمه  تسا ، تمـسق  دنچ  نیا  لماکت  نوهرم  هعماج  یقرت  لماکت و  نیاربانب  دوب . دهاوخ 
. دهدیم تسد  اهتمسق  نیا 

ّتیمها دجاو  نادنچ  يدام  یگدـنز  تاجایتحا  رظن  زا  هک  دوشیم  ادـیپ  يروما  يرـشب  عماوج  نایم  رد  هک  درک  شومارف  دـیابن  زین  ار  نیا 
هک ییاهشناد  مامت  اًلثم  دنشاب - هدوب  عامتجا  لماکت  فرعم  دنناوتیم  دنوشیم ؛ بوسحم  تلیضف  دوخ ، تاذ  دح  رد  نوچ  یلو  دنتسین ،
زا نوگانوگ  تاناویح  تخانـش  و  تئیه ، ملع  زا  يدایز  تمـسق  هفـسلف و  دننام : دنتـسه ، هجوت  دروم  ندوب  تلیـضف  ملع و  ظاحل  زا  طقف 

، تسا عامتجا  یقرت  فرعم  زین  اهنآ  لماکت  دنمسق و  نیا  زا  همه  هفرظتسم  عیانص  اهرنه و  تایبدا و  زا  یتمـسق  نینچمه  و  اههچروم ، لیبق 
: دنکیم ریز  عوضوم  هس  هب  تشگزاب  هعماج  یقرت  نازیم  نیاربانب 

. دارفا قوقح  طباور و  لماک  ظفح  - 1
. یقالخا یتاذ و  لیاضف  - 2

هعماج یقرت  هکنانچ  مه  تسا ، دیلوت  هاگتسد  هعسوت  لماکت و  نوهرم  ریخا  تمـسق  تفرـشیپ  هّتبلا  يداصتقا  يدام و  تاجایتحا  نیمأت  - 3
رگا اریز  درادن ، يدیلوت  ياههاگتسد  عضو  هب  طابترا  ًامّلسم  تسا و  نآ  عیرس  لماک و  يارجا  حیحص و  نیناوق  هب  طوبرم  لّوا  تمسق  رد 

دشاب ینامسآ  ینید و  نیناوق  روبزم  ياهنوناق 

نآ تثعب » موزل  ثحب « رد  تمـسق  نیا  رد  یعماج  لیلحت  هیزجت و  دیهاوخب ، گرزب » ناربهر  باتک « زا  ار  عوضوم  نیا  رتشیب  حیـضوت  - 1
. تسا هدش  باتک 
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هطاحا يرشب و  ياهشناد  تفرشیپ  طوبرم  نآ  لماکت  دشاب  يرـشب  ياهنوناق  رگا  تسا و  نشور  دیلوت  هاگتـسد  عضو  هب  شطابترا  مدع 

یقالخا و یحور و  ياهشزرو  هب  یگتـسب  مود  تمـسق  رد  هعماج  لماکت  اما  تسا ، ّتیعمج  حـلاصم  یعامتجا و  عاضوا  قیاقح  هب  اهنآ 
. دراد یملع  يرکف و  لماکت 

نیا اب  ایآ  دـشابیم ، دـیلوت  لیاسو  لماکت  نآ  هاگهیکت  هک  تسا  لصا  کی  اهنت  هک  دوشیم  مولعم  نشور  هداس و  باسح  نیا  هب  هجوت  اب 
ّتینما قوقح و  ظـفح  يارب  یـسک  رگا  يرآ  تسا !؟ حیحـص  نتـسناد  دـیلوت  رازبا  تفرـشیپ  هجیتن  طـقف  طـقف و  ار  هعماـج  لـماکت  عضو 
مهارف يداصتقا و  لماوع  لماکت  هب  رـصحنم  ار  لماکت  لماع  رگا  یـسک  نینچ  دـشابن ، لئاق  یـشزرا  یملع  یقالخا و  لیاضف  یعامتجا و 

. میرادن یضرع  یصخش  نینچ  اب  مه  ام  تسا ! روذعم  هّتبلا  دنادب  نان  بآ و   » ندش
دوش اغلا  نآ  رگا  دریگیم و  همشچرس  یصوصخ  تیکلام  هلأسم  زا  اهشکمـشک  اهعازن و  همه  هک  دندقتعم  اهتسینومک  یلو  دیعـس -» »
دوخ يدوخ  هب  ییازج  يرفیک و  یقوقح و  نیناوق  اهنادنز و  اهيرتسگداد و  لیوط  ضیرع و  هاگتسد  و  دوشیم ! ناتـسلگ  هچراپکی  ایند 

تیکلاـم ياـغلا  زا  سپ  نیارباـنب  دوش ، لاـجنج  وراـج  عازن و  نآ  رـس  رب  هک  تسین  نیب  رد  یلاـم  عقوم  نیارد  اریز  دـش ، دـهاوخ  هدـیچرب 
. تشاد دهاوخن  یعوضوم  یقوقح  نیناوق  یصخش ،

تلود رد  یلام  یـصوصخ  ياهتیانج  هکنیا  ضرف  هب  اریز  دـناهتفگ ، فالخ  دـننادیم  مه  ناشدوخ  دـنیوگب  نینچ  اـهنآ  رگا  دومحم -» »
هعماج دارفا  همه  ًابیرقت  هک  يرابجا  ياهراک  رد  تناـیخ  یهاـتوک و  ررقم  فیاـظو  زا  فلخت  تاـیانج  دوش ، هدـیچرب  یلک  هب  یتسینومک 

نآ ياج  دنزیم ، رس  دارفا  زا  يدیلوت  ياههاگتسد  یتلود و  لاوما  هب  تبـسن  هک  ییاهتنایخ  نینچمه  دنراد ، تکرـش  نآ  رد  یتسینومک 
! تسا ظوفحم  دوخ  ياج  رد  زین  نآ  لاثما  یندب و  تایانج  هّتبلا  درک و  دهاوخ  رپ  ار 

دنچ ره  تسا ! يربیـس  هیـسور و  لوط  ضرع و  اب  ياهنادـنز  يوروش و  ياههمکحم  اههاگداد و  عضو  عوضوم  نیا  يارب  دـهاش  نیرتهب 
زا اهتسیلایرپما ! اب  يراکمه  یسوساج و  تنایخ و  ماّهتا  هب  اهنآ  گرزب  نارـس  زا  یـضعب  یتح  رثؤم و  دارفا  زا  ياهدع  دیونـشیم  يزور 

هدـع هبترم  ره  رد  دریگیم و  تروص  اـهنآ  یبزح  فلتخم  ياهتمـسق  رد  یپ  رد  یپ  ياههیفـصت  و  دـنوشیم ! مادـعا  اـی  راـنکرب و  راـک 
. دنوشیم ماع  لتق  ای  رانکرب و  راک  زا  يدایز 

راکفا و ندش  همیمض  تایبرجت و  اهشیامزآ و  مکارت  دولوم  مه  نآ  تسا . یعیبط  مولع  لماکت  میقتـسم  هجیتن  دیلوت  هاگتـسد  لماکت  اما 
زا یلاخ  دنکیم  لیهست  هجیتن  نیا  لوصح  يارب  ار  دارفا  طباور  هک  ییاجنآ  زا  هعماج  لماکت  هّتبلا  تسا ، رگیدکی  هب  رـشب  دارفا  تاعالطا 

و دیلوت » هاگتـسد  لماکت   » اب هعماج » لماکت   » هسیاقم هجیتن  دوب  نیا  تسا ، تایبرجت » راکفا و  مکارت   » نامه یلـصا  لماع  یلو  تسین  ریثأت 
کیتکیلاید لصا  نیرخآ  ینعی  مراهچ  لصا  فارطا  رد  مه  يرادـقم  دـیهدب  هزاجا  نونکا  کیتکیلاید ، موس  لصا  كانفـسا  تشذـگرس 

: مینک تبحص 
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شهج مراهچ - لصا 

هراشا

زیچ کی  لیدبت  دید  دیاب  الاح  دربیم ،» شیپ  ار  ياهیضق  ره  داضت   » دندقتعم کیتکیلاید  نارادفرط  دش  هتفگ  ًاقباس  بالقنا -؟ ای  حالـصا 
؟ یناهگان یلک و  تارییغت  ای  دهدیم  ار  هجیتن  نیا  یئزج  تارییغت  مکارت  ایآ  دریگیم ، تروص  هنوگچ  دوخ  دض  هب 

هار زا  ًامتح  دـیاب  دـض  هب  لیدـبت  دـنیوگیم : کیتکیلاید  نارادـفرط  یلو  دنتـسه  لوا  تروص  رادـفرط  ناـبلط ،) حالـصا   ) اـهتسیمروفر
اهنآ سب ، دـننادیم و  بالقنا  مسینومک »  » و مسیلایـسوس »  » هب ار  مسیلاتیپاک »  » میژر لیدـبت  هار  نیاربانب  دوش ، لـصاح  شهج  بـالقنا و  »

هب تیمک  لیدبت   » ار نآ  اذل  دنکیم  دض  هب  لیدبت  رییغت و  ار  عون  نآ  ًاتعفد  هک  دـسریم  ییاج  هب  یئزج  ياهلماکت  مکارت  دـنراد  هدـیقع 
لـصا ینعی  مود  لصا  صاخ  تالاح  زا  یکی  ار  لـصا  نیا  اـیند ، هلجم  زا  موس  هیرـشن  رد  ینارآ   » رتکد ناراـکمه  دـنیوگیم  زین  تیفیک »

! دنوشیم لیدبت  رگیدکی  هب  دنداضتم  عوضوم  ود  هک  تیفیک  تیمک و  اجنیا  رد  اهنآ  هدیقع  هب  اریز  دناهتسناد  نیدض » تدحو  ذوفن و  »
تقد بوخ   ) تسا نیا  شاهصـالخ  هک  هدرک  رکذ  لـیلد  هس  لـصا  نیا  تاـبثا  يارب  هفـسلف ، یتامدـقم  لوصا  هچباـتک  رد  رـستیلوپ » ژرژ  »

(: دینک
اب ییزج  رییغت  ياج  هب  هک  دسریم  ییاج  هب  هکلب  درادن  همادا  تیاهنیب  ات  مینیبیم  مینک  یسررب  ار  تارییغت  هاگره  یفـسلف  لالدتـسا  - 1

نامز دنارذگیم ، راگزور  یشحو  واگ  راکش  اب  رشب  هک  دوب  ینامز  خیرات  لبق  ام  هرود  رد  اًلثم  دوشیم ، لصاح  یلک  رییغت  شهج »  » کی
عـضو دندش و  هدـنهانپ  اهراغ  هب  رـشب  دارفا  هدـنامیقاب  درک ، بارخ  ار  راکـش  رـصع  ندـمت  دیـسر . ارف  حون ) نافوط   ) یبالیـس ياهنافوط 
نونکا تسا ! هدیمان  یفـسلف  لالدتـسا  ار  نآ  نیـسیت  کیلاید  ياقآ  نیا  هک  یلالدتـسا  هصالخ  دوب  نیا  درک ، رییغت  یلک  هب  اهنآ  یناگدنز 

: دینک هظحالم  ار  ناشیا  یملع  لالدتسا 
هک نیمه  تسا و  یجیردـت  تارییغت  هـجرد  « 99  » ات رفـص  زا  دوش  داـیز  ترارح  هجرد  یتقو  میروآیم  لاـثم  ار  بآ  یملع  لالدتـسا  - 2

! ... ددنبیم خی  هعفد  کی  دیسر  رفص  هب  هک  یعقوم  روط  نیمه  دوشیم  راخب  هب  لیدبت  یناهگان  دنت و  رییغت  کی  اب  دیسر  « 100»
مینک هجوت  هدش  هداد  ماجنا  مسیلایسوس  هب  يرادهیامرس  تموکح  لکش  رییغت  يارب  اهروشک ، رد  هک  یتایلمع  هب  رگا  یسایس  لالدتسا  - 3

هار زا  هک  دـش  اهيوروش  بیـصن  تیقفوم  نیا  اـهنت  دـناهدرکن  ادـیپ  تیقفوم  دـناهدراذگ  مدـق  تاحالـصا  هار  رد  اـجک  ره  دـید  میهاوخ 
رد هرخالاب  بلطحالصا ... )! هن  میشاب  یبالقنا  دیاب  مینکن  هابتـشا  تسایـس  رد  میهاوخب  رگا  دیوگیم : مه  نیلاتـسا  «! ) دندش دراو  بالقنا 

تیرثکا ندش  زیاح  يارب  ینیعم  تاباختنا  رد  رگا  هکنیا : نآ  دـنزیم و  بلطم  قیمع ! مهف  يارب  دوخ ، لوق  هب  ار  لاثم  نیرخآ  ثحب  نایاپ 
يار  « 4500»
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تروص تیفیک  هب  تیمک  لیدبت  دش ، هفاضا  يأر  کی  هک  نیمه  یلو  دوشیمن  باختنا  دراد  يأر  « 4499  » هک ییادیدناک  نآ  دشاب  مزال 

! دسریم یگدنیامن  هب  ادیدناک  دریگیم و 
هب مومس  زا  يرایسب  هکنیا ، هلمج  زا  دناهدز  ییاهلاثم  نماد  هب  تسد  زین  عوضوم  نیا  يارب  ایند  هلجم  کیتکیلاید » مسیلایرتام   » هیرـشن رد 

دـسریم اجکی  یلو  دوشیم  زارد  یتدم  ات  دنـشکب  یتقو  ار  کیتسال  کی  ای  دشابیم  هدنـشک  نآ  دایز  رادقم  یلو  تسا ، عفان  مک  رادقم 
! .. دوشیم هراپ  هبترم  کی  هک 

هب ار  یسک  ینیبناهج ، زرط  نیا  ایآ  درک ؟ تابثا  ار  یفـسلف  یلک  لصا  کی  ناوتیم  هداتفا  اپ  شیپ  لاثم  دنچ  اب  طقف  ایآ  دینک  رکف  بوخ 
: مینک یسررب  ار  اعدم  لصا  قیقد  رظن  کی  اب  مییایب  تهج  نیا  زا  رظنفرص  دناسریم !؟ عقاو 

***

شهج نوناق  یسررب  داقتنا و 

« لیدـبت  » تقیقح مینادیم  اریز  تسانعم ، یب  بلطم  کی  تیفیک » هب  تیمک  لیدـبت  : » ینعی نوناـق  نیا  ناونع  مینیبیم  زیچ  ره  زا  لـبق  - 1
لالدتـسا نآ  هب  هک  ییاهلاثم  مامت  رد  عوضوم  نیا  دیآرد  يدـیدج  تروص  هب  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  تروص  یعوضوم  هک  تسا  نیا 

شدوخ ياـجرد  تیمک  ینعی  دراد  هارمه  ار  یتیفیک  هک  دـسریم  يدـح  هب  تیمک  مکارت  دراوم ، نآ  رد  هکلب  دوشیمن  تفاـی  دـناهدرک 
« ترارح  » زا صوصخم  هجرد  نآ  بآ ، نتـسب  خـی  دروم  رد  اًـلثم  دوشیم  مأوت  یـصاخ  تیفیک  اـب  لـحارم  یـضعب  رد  اـهتنم  تسا  تباـث 

رفـص نامه  خـی  ترارح  هجرد  ینعی   ) تسا یقاب  دوخ  تلاح  هب  نانچمه  هجرد  نآ  هکلب  دوشیمن ، دامجنا »  » تیفیک هب  لیدـبت  هاگچـیه 
. دراد هارمه  صاخ  هلحرم  نیا  رد  ار  ینیعم  تیفیک  یلو  تسا )

یـصاخ تیفیک  اهتنم  تسا  تباث  دوخ  ياج  رد  ارآ  ددع  نیا  هکلب  دوشیمن  یگدنیامن  هب  لیدبت  ( 4500  ) تیمک زگره  تلاکو  لاثم  رد 
. دراد هارمه  ار 

. دراد ینیعم  دح  رد  ار  ندوب  کلهم  تیفیک  هچرگا  دهدیمن  تسد  زا  ار  دوخ  تیمک  تقو  چیه  نآ  دایز  رادقم  زین  مس ، لاثم  رد 
: دیوگیم ام  هب  يژرنا » هدام ،  » ياقب نوناق  اریز  دراد  تفلاخم  اًلماک  زورما  یملع  نیناوق  اب  نخس  نیا  ًاساسا 

خرن هّتبلا   ) سکعلاـب اـی  دوش و  لیدـبت  يژرنا  زا  یتیمک  هب  هداـم  زا  یتیمک  تسا  نکمم  ینعی  تسا ، تباـث  هراومه  يژرنا » هداـم ،  » تیمک
. دش دهاوخن  لیدبت  یتیفیک  هب  هدام  زا  یتیمک  زگره  یلو  تسا ) نیعم  لاح  ره  رد  رگیدکی  هب  تیمک  ود  نیا  لیدبت 

لوصا یلو  دـننادیم  نآ  رادـفرط  ار  دوخ  نایاقآ  هک  تسا  یملع  ناـمه  نیا  تیفیک ! تیمک و  هن  تسا  تیمک  ود  ناـیم  هلداـبم  هصـالخ :
. دنکیم موکحم  ار  اهنآ 

و بیـس » هجوج و  مخت و   » لاثم رـس  زا  تسد  قباس  ياهثحب  رد  نایاقآ  نیا  دـشاب  ناـترطاخب  رگا  هک  نیا  رگید  هجوت  لـباق  عوضوم  - 2
دینکیم هظحالم  هک  روط  نیمه  یلو  دندیـشکیم  ام  خر  هب  ار  اهنآ  نیدـض ، ذوفن  لوحت و  نوناق  يارب  ًامئاد  دنتـشادیمن و  رب  نآ ، لاثما 

ياهزات  ياهلاثم  هدرک و  شومارف  یلک  هب  ار  نآ  اجنیا  رد 
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ندش لیدـبت  مینادیم  همه  اریز  دـشخبیم ،! سوکعم  هجیتن  اجنیا  رد  هنافـسأتم  اهلاثم  نآ  هکنیا  يارب  ارچ !؟ دـینادیم  دـناهدرک ، باختنا 
کی اب  بیس  هناد  زگره  تسین  شهج »  » تروص هب  هاگچیه  غرم ، هب  هجوجو  هجوج ، هب  مخت  لوحت  نینچمه  بیس ، تخرد  هب  بیس  هناد 

نینچمه دوشیمن ، هک  مینک  هچ  یلو  دوب  هفرـص  هب  نورقم  بوـخ و  یلیخ  دـشیم  رگا  هّتبلا  دـشیم  شاـکيا  دوـشیمن ، تخرد  شهج 
! دوشیم غرم  دـنکیم و  یط  ار  زارف  بیـشن و  رپ  هار  نیا  مامت  هلـصوح  ربص و  اب  مارآ  مارآ  هکلب  دوشیمن ! غرم  دـنلب  ماگ  کی  اـب  هجوج 

. میرذگب نیا  زا  بلطحالصا ! هن  دنتسه  تسیمروفر  همه  اههجوج  اهبیس و  هکنیا  هصالخ 
بآ هعفد  کی  دـیتسه و  یبالقنا  دـیوشیم  بآ  یتقو  امـش  اـیآ  مییوگب  مینک و  لاؤس  نآ  دـننام  سم و  نهآ و  زا  ار  عوضوم  نیا  دـییایب 

تـسار اهنیا  رگا  مینکیم ، باختنا  ار  مود  تروص  ام  دنهدیم  باوج  امـش  هب  ًامتح  دینکیم !؟ ادـیپ  ناعیم  تلاح  ًاجیردـت  ای  دـیوشیم 
ای كاخ  هب  لیدـبت  تاناویح  داسجا  بوچ و  تاعطق  مینیبیم  زاب  تسیچ ؟ ناشباسح  فرح  کـیتکیلاید »  » هفـسلف نارادـفرط  دـنیوگیم ،

یجیردت اهنآ  مامت  هک  دهدیم  تسد  ینامـسآ  تارک  ریاس  نیمز و  عضو  رد  ینوگانوگ  تارییغت  نینچمه  دنوشیم ! هراوگنـس )  ) گنس
ياهبالقنا زا  دنرادرب و  شهج  نوناق  میمعت  زا  تسد  هدرک و  فارتعا  دوخ  هابتـشا  هب  دنرـضاح  اهنیـسیت  کیلاید  همه  نیا  اب  ایآ  تسا !

!؟ دننک رظنفرص  تسا  نآ  دولوم  هک  ياهنامحریب  ياهماع  لتق  نینوخ و 
***

دوشیم هتسکش  اهسفق 

رتفیعـض و زور  هب  زور  شمادنا  یلو  دنارذگیم  ثحب  هنوگ  نیا  اب  نادـنز  هشوگ  رد  ار  دوخ  تاقوا  بلاغ  دومحم  و  تشذـگ ...  اههام 
اب تاقالم  هزاجا  دایز  تمحز  اب  شردام  ومع و  یهاگهاگ  دوب - هدنامن  یقاب  وا  زا  رتشیب  یتلکـسا  هک  اجنآ  ات  دـشیم  رتهدرمژپ  شاهرهچ 

همکاحم ار  وا  هبترم  ود  دیشکیم ! هآ  تخیریم و  کشا  مامت  جورخ ، عقوم  ات  نادنز  هب  دورو  هظحل  زا  شردام  یلو  دندرکیم  ادیپ  ار  وا 
هک یتاضق  تأیه  نوچ  هناتخبدـب  یلو  دومن  تابثا  ار  دوخ  یهانگیب  درک و  عافد  دوخ  زا  یـصوصخم  تماهـش  اب  هبترم  ره  رد  دـندرک و 

ياههدنورپ اب  دندرکیم  يزاب  ار  يوروش  مجنپ  نوتس  و  مرفنیمک »  » شقن هک  دندوب  ياهتسد  نامه  زا  دندوب  هدش  نییعت  وا  همکاحم  يارب 
! دندرک رداص  كراخ »  » هریزج هب  ار  شدیعبت  مکح  هرخالاب  و  دندرک ! موکحم  ار  وا  یگتخاس 

اب فداصم  دـنهد  تکرح  هدربمان  هریزج  فرط  هب  يرگید  هدـع  قافتا  هب  ار  دومحم  دوب  اـنب  زور  نآ  يادرف  هک  يزور  فداـصت  نسح  زا 
نتخاس دازآ  يارب  تقو  تلود  نیفلاخم  زا  ياهدـع  دوب ، هتفرگ  ارف  ار  اج  همه  بارطـضا  بوشآ و  دوب ، نارهت  یـسایس  ياهاغوغ  زا  یکی 

، دومحم ًانمـض  اهینادنز و  مامت  دش و  هتـسکش  یـسایس  ياهنادنز  برد  دندروآ ، موجه  اهنادـنز  فرط  هب  یـسایس  لاجر  زا  رفن  دـنچ 
. دندش دازآ 

نایاپ 

دوشیم هتسکش  www.Ghaemiyeh.comاهسفق  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 223زکرم  هحفص 220 

http://www.ghaemiyeh.com


زکرم هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
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هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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