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ندوب یراع رب هوالع وا یاھ ناتساد نیتسخن .دراد یششخرد رپ عورش یسیون ناتساد رد ،هدش پاچ راثآ یھاوگ هب یریشلگ
زا سپ زین زورما یتح هك ،اھ لاس نآ رد اھنت هن هك دنا هتفای شراگن یصاخ یاھ تفارظ و تعانص اب ،ریگ مشچ یاھداریا زا

لاس نامھ زا وا یاھ تیساسح روحم .دنوش یم بوسحم یسیون ناتساد نردم یاھ كینكت ءزج نانچ مھ زاب ،هھد دنچ تشذگ
زا وا هك تسور نیا زا .تسا دیدج ینایب یاھ تروص فشك و یرگ تیاور هویش و لكش رد یرگ عادبا رب زكرمتم رتشیب ،اھ

همانراك رد ار ییاور یاھ تروص یناس مھان زار .دنك یم هنیداھن دوخ تاذ رد ار كینكت رد یبلط عونت ،هیلوا یاھ ناتساد نامھ
رب تیفیك یرامش حجرا و یسیون مك .درك وجتسج فوشكمان یاھ نیمزرس رد كولس و ریس هب ساوسو رپ هریس نیا رد دیاب وا
یارب اھ تیاور زا یضعب تفاب رد مزال ششك دوبن و یگدش راد شك و ماھبا هتبلا .تسا هدعاق نیا اب طبترم وا راك رد زین تیمك

دراو تیاور نامتخاس رب یساسا داریا تسناوت یم اھ لاس نآ رد ،ییاور موسرم یاھ تنس زا یا هراپ ضقن لیلد هب ،بطاخم
نیا زا یرایسب هكلب ،تسین ضراع نتشون زا هویش نیا رب ینادنچ بیع اھنت هن ،هرود نآ ندش یرپس اب هزورما اما ؛دروآ
ورملق هب رگید ،تسا هدش شراگن یاھ هویش و عوضوم هب هاگن هقیرط رد رییغت ثعاب هك دیدج یاھ هتفای یاضتقم هب بویع

نآ تردق و ماوق هك دراد یرنھ راثآ تیلك هب شرگن عون ندش ون رد هشیر هّیوَر رییغت نیا .دنا هدش دراو راد تیلوبقم یاھ هدعاق
یاھ هلوقم یضعب و انعم و تروص رد ییاوآ مھ و ،یراذگ تعدب و ینكشراجنھ ،یریذپ لیوأت ،یزیگناركفت یانبم رب ار اھ

لومعم یاھراجنھ زا لودع و ،اھ ینكش تیاور ،اھ ینیرفآ ماھبا رگید هك تسا رطاخ نیا هب .دنك یم یبایزرا رگید نردم
دوش یم لدبم تبثم یاھ لماع هب دشاب رادروخرب یھیجوت لباق و هتخپ تبسن هب تخاس زا تیاور هك ییاج رد ،یسیون ناتساد .

مارھب و كبوچ ،تیادھ ینعی ناریا لوا هجرد ناگدنسیون هب هیلوا یاھ یریگ ماھلا و اھ ینیزگوگلا زا یا هدمع شخب یھد تھج
تیاور زا یضعب تفاب رد اھ یریذپریثأت نیا .تسا هدوب یریشلگ تیقفوم رد اھرثؤم نیرت مھم زا رگید یكی ًاملسم زین یقداص
صیخشت ار نآ هیلوا یوگلا دناوت یم تلوھس هب یا هدنناوخ رھ هك تسا هدمآرد راك زا یلصا تروص اب ناس مھ یردق هب اھ

هب هدنسیون هاگن عون یتح و ،یشارت تیعقوم ،ینیرفآ تیصخش ،یزاس هنحص ،یزادرپ هثداح رد رانچ ناتساد ،لاثم یارب .دھد
یاھ هشیدنا روآدای زین یدح ات و ،تسا كبوچ قداص زا بسا ناتساد هدننك یعادت ،نآ هنانیبدب هیام نورد و یعامتجا یاھ پیت
و اج نیا رد یریشلگ نوچ .تسا كبوچ ناتساد زا رتشیب رایسب ،نآ یزیگنا باجعا و قمع هك تساج نآ رد توافت اما ؛تیادھ



یعامتجا لئاسم هب شرگن تیفیك یتح و ییاور نابز ،ینیزگ هژوس رد ،دوخ یگدنسیون زا لوا هرود یاھ ناتساد زا یرامش رد
تسا یقداص مارھب كبس ریثأت تحت یدایز رادقم هب .

هب ،نآ هب تعیبط و ریدقت یاھ یراك تسد ندرك مضنم و دارفا تیصخش و هاگیاج لالحمضا رد هعماج شقن یزاس هتسجرب
زا تیاكح هك تسا یریشلگ یاھ ناتساد نیتسخن رد یروحم تاعوضوم زا یكی ،یگدنز تالضعم هدننك فعاضم لماع ناونع

و رایتخا و ربج هقیرط رد زیمآدیدرت ددرت .دراد هنابلط ددجت یاھ یشیدنارگد و یتنس یاھرواب هصرع رد وا نامز مھ كولس
نآ هدنھد ناشن ،تعیبط ای ریدقت هب یرشب بئاصم باستنا هاگ نآ و رایتخا رب ربج حیجرت رد هناماوع تاروصت هب ندش میلست
هجوم یارب هك دنارورپ یم رس رد مدرم ریاس یبھذم مارم اب ناس مھ ییاھرواب زونھ دوخ یاھ ماگ نیلوا رد هدنسیون هك تسا

یعمج طباور برخم شقن رب هك اج نآ رد اما .دننك یم ریدقت هب هلاوح ار زیچ همھ هراومھ دوخ لاعفنا و یلمع یب نداد هولج
بیكرت رب هتبلا زین هعماج رد بلاغ شیارگ .تسا سكرام نوچ ییارگ هعماج نافوسلیف تامیلعت ریثأت تحت رتشیب دنك یم دیكأت
نادنز رد لاس جنپ شتسود هارمھ هب ،باصتعا رطاخ هب یدرم زیلھد رد .یرگید رب یكی حیجرت هن تسا راوتسا شرگن ود نیا
،رادافو درف نآ هك نآ روصت هب همھ ،یدازآ زا سپ .رادافوً الماك وا و تسا راك تنایخ شتسود هك یلاح رد ،دوش یم سوبحم
ـ دنور یم ورف گرم ماك هب یكی یكی ،اوران هب وا نادنزرف زین اھ لاس نیا لوط رد .دننك یم یوزنم ار وا تسا هدوب راك تنایخ

زا یرامش : تسا هدش حرطم خلم رد زین یھباشم هیام نورد .هعماج هنارگ بیرخت درك لمع اب ،ریدقت راھق تردق یھارمھ
دنتسین مدآ اھ كرت دیوگ یم هك یخیرات ریقحت نیا رب زین دوخ ،دنا نكاس ناھفصا فارطا یاھ تشد رد هك نابز كرت ریاشع

یم تسا دوجوم لیا هاگ قارطا رد هك زین ار یگدنز راثآ كدنا ،اھ خلم لیس ندمآ .دننك یم راركت ار نآ مئاد و دنا هتشاذگ ندرگ
هدننك یعادت شمان هك ـ جرف ریما ناوریشونا ،لیا گرزب سیئر .دراد یماو یرابجا چوك هب ار اھ هداوناخ تشیعم یتخس و دبور
اج نیا رد .درادن ور شیپ رد بآ یب و راب یب نابایب رد یلاس گنت و ییاھنت هب نداد نت زج یا هراچ ،تسا ناریا یخیرات تكوش

تسا هدش یزیرگ عمج و تلاھج راب رب یرابرس تعیبط تّسخ مھ .

زا شیپ یتح ،اھ شالت نیتسخن نامھ رد هدنسیون هك یناشخرد تبسن هب یاھ هیالط روھظ اب یركف یاھ هقراب نیرتزراب عولط
،یگتخومآ هبرجت رب عطاق تلالد هك تسا یتاعوضوم زا ،دوب هداد زورب دوخ زا ـ هشیمھ لثم ـ شناتساد هعومجم نیلوا راشتنا
یارب یدج لادج فرص ار دوخ رمع مامت وا هك ییاھ تیساسح نآ .دراد وا یرگن ناھج یانغ و تابث و یناگشیدنا غوبن و غولب

رد یگتسجرب و دماسب ساسا رب رگا ،دروآ هارمھ هب زین یراگدنام و مھم تاریثأت و تاقیفوت هتبلا و ،درك اھ نآ ندرك مار
دوجوم هیام نورد و هدام هك دخرچ یم یعوضوم هس نامھ روحم رب اھ نآ بلغا نوناك نیقی هب دنوش هدیزگرب هدنسیون همانراك

ششوك ،ییاور یاھ مرف رد یروآون ،یسایس تاعوضوم هب ساوسو :ینعی تسا هدش هداھن اھ نآ رب هیلوا یاھ تیاور نیا رد
؛تسا یا هدش تابثا رما ،گرزب ناگدنسیون ندوب ارگ تسایس .نآ زا یزورما هدافتسا و نھك ییاور تاناكما جارختسا یارب

یخیرات قلعت هدننك نییعت هك زور مھم تاعوضوم ربارب رد یریگ عضوم قیرط زا یگرزب بابسا زا یشخب ًاساسا هك ارچ
مھ و یریشلگ هرابرد .دنراد تسایس هزوح رد اپ هشیمھ زین زور مھم تاعوضوم و .دوش یم لصاح تسھ زین هدنسیون

یكی ار ییارگ تسایس هك ار اھ لاس نآ یركف نشور یاھ طیحم و یگنھرف یاھ لفحم رد یسایس تانایرج ذوفن دیابن ،شنالسن
هب مزتلم ار هدنسیون هك »رنھ رد دھعت« عوضوم حرط .تفرگ هدیدان دندرك یم یقلت یرنھ یاھ تیلاعف رد نیداینب یاھ شزرا زا
بلاغ تاغیلبت و تامیلعت رد هشیر ،درك یم هتسباو یاھداھن و یسایس تردق هب اھ نآ میقتسم طبر و یعامتجا تالكشم ییوگزاب
هدنرپ كی طقف هدنرپ رد هدنسیون یسایس شرگن زا یا هنومن .دوب راوتسا یژولوئدیا و تسایس رب نآ یانبم هك تشاد هرود نآ رد
هزاورد دوش یم مكح ،رھش هب اھ نآ دورو زا تعنامم و ناگدنرچ و ناگدنرپ ندنارات یارب هك اج نآ .تسا هدمآرد شیامن هب دوب

یتینما تامادقا نیا مامت روت زا ناوخ شوخ یرانق كی اما دوش هیبعت رھش نامسآ رب زین یگرزب دبنگ و دنوش هتسب رھش یاھ
هنوگ هب اھراب یسایس لیثمت نیا رد رتتسم عوضوم .دناشك یم شورخ و بوشآ هب ار شوماخ رھش هراب كی هب و دنك یم روبع

اھدص رگو / یھاوخن یھاوخ لگ خرس دیآرب :اب نومضم مھ یعوضوم .تسا هدش راركت هدنسیون رگید راثآ رد فلتخم یاھ
یھابت درآ نازخ .

هداد ناشن ار دوخ توافتم هویش ود هب هدنسیون همانراك رد ادتبا نامھ زا یرنھ یاھ یشیدناون هب یگشیمھ تیساسح قادصم
،موسرم یاھراتخاس و اھ هزاس هب ییانتعا یب تروص هب نآ ینیع یاھدومن هك رصاعم ییاور یاھ تنس زا زیرگ اب یكی : تسا

یب و یا هثداح ریغ ای عطاق ریغ یدنب نایاپ زا رادروخرب و مجسنم یاھ گنریپ و حرط زا رود هب ییاھ ناتساد شراگن ینعی
هصق تنس هك ،ناگتشذگ همانراك رد واكودنك اب ،رگید و تسا هدش رھاظ ییاور یاھ هبذاج مامت زا رود هب یتح و الو و لوھ
نیلوا لالخ زا زین نآ هب هدنسیون قایتشا زاب هك ،هتفای ون نونف اب هدنامزاب تاناكما بیكرت و دشاب رود فالسا نیب رد یسیون

تسادیوھ اھ هتشون .

رد اج كی روط هب یزورما یاھ ناتساد نایب و تفاب اب زنط و لیثمت ،هناسفا بیكرت رد ناوت یم ار هدافتسا نیا زا یا هنومن
تسا هدش زاغآ » یراگزور و دوب یزور« اب اھ هناسفا كبس هب نآ لوا هلمج هك یناتساد .درك هدھاشم دوب هدنرپ كی طقف هدنرپ

نادنچ هتشذگ گنھرف زا هقالخ ریغ یاھ سابتقا هب هدنسیون هك دھد ناشن ات تسا هدش هارمھ یدمعت زنط كی اب مود هلمج اما



نانچ و دوب نینچ هك دابآ یلع مسا هب دوب یرھش و یراگزور و دوب یزور« .درادن یدیقت ...»

رھاظم درط و هتسب یاھرد حرط رب هك نآ رد دوجوم نیارق و تسا رادروخرب نیدامن ـ یلیثمت تفاب كی زا زین تیاور لك
هنایوگشیپ تلالد دناوت یم وس كی زا ،دراد دیكأت یعامتجا ماظن ندش دوبان تیاھن رد و تعنص و كینكت هب یمومع لابقا و تعیبط
ندش طحنم یارب یبجوم ار یمیلقا تاضتقم اب بسانتمان یاھ ندش یتعنص هدنیآ رگید یوس زا و دشاب یسایس دادسنا بقاوع رب

دنك داد ملق طیحم .

نیلوا زا نآ یاپدر و دراد یریشلگ همانراك تمدق هب یا هقباس هك تسا یا ّهیوَر ،یرگ تیاور درگش و لكش هرابرد رظن زاربا
.درادن یناس مھ لكش اج همھ رد هتبلا یكینكت یاھ ییامنزاب نیا هب وا هاگن هوحن و عون اما .تسادیوھ حوضو هب وا رثا نیرخآ ات
هتشون رد و ،تایبدا و یگدنز هب رنھ یب ناگدنسیون زا یضعب قمر یب یاھ هاگن دقن یارب تسا یكسمتسم ،اھ هتشون نیتسخن رد

یاھ یراك نامتك و تیمرحمان یاھ هدرپ ندز رانك ینعی ؛هدنناوخ اب هدنسیون هلصاف نتشادرب یارب تسا یرازبا ،رخآ یاھ
یزیچ زین عقاو ملاع رد جیار تینیع هك نانچ نآ ؛بطاخم اب میقتسم هملاكم یارب بسانم یاھ تیعقوم ندروآ مھارف و لوادتم
رنھ نیا دوخ هزوح هب اھ ینیزگ هژوس زا یشخب نداد تھج ،دشاب هتشاد دناوت یم هویش نیا هك یرگید دركراك .تسین نیا زج

،لمع نیا دوخ هك تسادیپ .هدنسیون كی نورد یایند یواكزاب و یسیون ناتساد ثحابم و سلاجم زا یریگ ماھلا ینعی ؛تسا
هب ،تنس نیا هقباس .دھد یم رارق وا رایتخا رد یسیون ناتساد هرابرد هدنسیون یاھ هاگدید لیلحت و حرط یارب یبسانم لمحم

رد اما .ییارگوناسپ ناگدنسیون و هسنارف ون نامر هب زین نآ زا هدافتسا ترثك و ددرگ یم زاب سور نایارگ تروص هیرظن
قوف یا هویش هب نآ زا یلاخ یاھ همقمق و رگنس یاھ ناتساد زا یضعب رد یقداص مارھب و روك فوب رد تیادھ ،ناریا تایبدا

هب ناتساد دقن و یگدنسیون نداد رارق هژوس و ،بطاخم اب روك فوب یوار هملاكم ـ دنا هدرك هدافتسا امن عقاو و یعیبط هداعلا
یقداص مارھب هلیسو .

دوخ تاروصت زا یریواصت تسا یسیون هصق هك دوخ هفرح اب بسانتم ـ مان نیمھ اب یا هعومجم رد ـ هشیمھ لثم تیصخش
یسیون ناتساد رد جیار مسر رب تسا یدقن مھ هك دھد یم هئارا یزادرپ تیصخش هقیرط و دعب عیاقو ندرب شیپ هنوگچ هرابرد
ار هعجاف و دنا هدش هناگیب شیوخ زا دوخ باوخ توخر تخر هب هك ،اھ مدآ زیمآ لاعفنا شنك رب تسا یداقتنا مھ و ،اھ لاس نآ

تعانص ندرك المرب ،اھ نیا همھ اب وسمھ .دنھد ناشن یواكجنك دوخ زا نآ لماع و تلع فشك یارب هك نآ یب دنروآ یم بات
دراد هارمھ هب ار هدنناوخ و هدنسیون نیب یگناگیب راوید نتشادرب و تبارق سح شزیگنا دوخ نورد رد زین یسیون ناتساد :

« نآ ناشتیسنج و تماق و دق اھنت هك دنتسھ یا هرھچ یب یكوك یاھ كسورع لثم شمامتان هصق یاھ مدآ همھ هك تسناد یم درم
یم تشاد ناتسلخن یوت هك دوب یمدآ نآ ركف رد شا همھ ،دوب هتفرگ تسد هب ار اھ نآ خن هك وا و .دنك یم صخشم ار اھ

فرط نآ هب دناشكب و دریگب ار گرزب و كچوك یكوك یاھ كسورع نیا زا ات دنچ ای یكی خن تسناوت یم درم دنچ رھ و .دیسوپ
زا خرس گنل هك ،ار درم یاھ تسد یدیفس و دنشكب كرس ناتسلخن یوت ات دنك راچان ار اھ نآ و الاب دربب زیركاخ زا ،نابایخ

،یمھف راوشد رصنع اھ تیصخش زا یكی نابز زا ،ناتساد نیمھ زا رگید یاج رد ]۱۷ص[ »...دننیبب ،دوب هتفر سپ اھ نآ یور
ومرسپ یاھ باتك ،لوا لاس هی« تسا هتسناد ناتساد زا بطاخم زیرگ لماع ار یا هشیلك یاھ یدنب نایاپ و یسانشان درد
یمن مدرد هب مدیمھف یم هك مھ ور ییاھ نوا ،مدیمھف یمن نم هك دوب شوت ییاھزیچ .ور اھ ناتساد و اھ نامر نومھ ،مدنوخ

دنور یم ای ،نایاپ : نسیون یم و ننك یم یدنب مھ رس ونوشباتك ای نسر یم هتسب رد نیا هب یتقو اھ باتك نوا همھ یوت .دروخ
] ۲۱ص[».دننك یم عورش ون رس زا اھ سیون لاوحا لجس ام ثم زاب و دآ یم ایند هب هزات هك هچب هی تقو رس

وس كی زا هتفای شراگن یقداص مارھب هویش هب هك زین ـ هشیمھ لثم هعومجم رد ـ یعامتجا بوخ ناتساد كی یدوجو هفسلف
و یدعب كی یریوصت ،یقشع ـ یفطاع یاھ شنك رب زكرمت اب هك تساھ لاس نآ یاھ یسیون یقرواپ رد جیار موسر رخسمت
یاھورین هب تسا یرایع مامت ضیرعت زین و دنھد یم هئارا اھ نآ زا اھ مدآ یدوجو یاھ هبذاج و بناوج یمامت اب ناوخمھان

یگداوناخ تاساسحا زا تسسگ و زیارغ بوكرس رب ار دوخ ینامزاس كولس ناكس ،لباقتم ًالماك یعضوم رد هك ،پچ یسایس
دارفا یتقو هك دنك یم اقلا بطاخم نھذ هب ار هشیدنا نیا ،فاطعنا یب یاھراتفر رثا رب یفطاع یاھ هطبار یشاپورف .دنا هداھن

دنراد ار هعماج كی هرادا یاعدا هنوگچ دنزجاع زین دوخ هداوناخ دارفا یور رب یراذگرثا و هرادا هدھع زا یبزح .

ندز هنعط هغدغد زا رگید دراد دوخ تشپ سپ رد ار باجتحا هدزاش شراگن هبرجت زا یراب هلوك هدنسیون هك دیك و نیتسیرك رد
دنك یم یھد تھج اھ هتشون زا هنوگ نآ بناج هب رتشیب ار دوخ یاھ ضیرعت زیت هبل و دور یم رتارف دنسپ هماع ناگدنسیون هب

یزیمآرخسمت رما ار اھ مدآ تخادرپ رد یكیزیف فیصوت هب اكتا هتبلا مھ اج نیا رد .دنراد نیدامن ای یلیثمت ،ییانك یا هیوس هك
هناچ .هس نیا .بل تشپ رب یلیبس كمرن .ود نیا .زبس اھ مشچ .كی نیا .تسا روب شیاھوم ،زیزع دیك ،دیك ،بوخ« :دنك یم یقلت
.نھاریپ هخی ای تك هخی ات هتخیوآورف و اھ شوگ یور ات فاص اھوم ؟دیمھف ناوت یم هچ اھ نیا زا .هچ رگید مناد یمن و .كیراب

روظنم موھفم دناوت یمن زین حیرص یاھ تفص اب ینورد تالاح فیصوت یتح ]۶۵- ۶۴ص[ ».چیھ ؟ ینیب یم .شش مھ نیا



هك درك میسرت یا هنوگ هب ار اھ مدآ یاھ تلاح و اھ تیعقوم دیاب هك تسا نآ رب هدنسیون رظن .دنك لقتنم بطاخم نھذ هب ار هدش
و نیتسیرك زا لوا همین رد وا دوخ هك یا هویش نامھ ینعی .دبایرد ار هعقاو حور دوجوم یاھرادرك و اھ شنك زا بطاخم دوخ
هنازور لامعا رد هدرتسگ لاعفنا و یتبغر یب دوخ اب هك ،یفدھ یب زا اھ مدآ یگتسخ ندرك ریوصت : تسا هدرك لمع نآ هب دیك

هب ندیتلغرد یتح و دوخ یاج هب نارگید ندیشیدنا هب نداد نت و یگشیدنا یب توھرب رد ندرب رس هب و ؛دروآ یم هارمھ هب ار
؛یمدمد ای یبصع : تفگ دوش یم« .ینامسج یاھ شھاوخ راسفا ندرك اھر و ردخم داوم نوچ یا هزات و هفُرط تاحیرفت نماد
هتشادن ار تاظحل نیا نایم یا هظحل هاگ چیھ دنك یم ركف مدآ هك ردق نآ .نیگمغ نیگمغ ای داش داش ؛دورف رد ای جوا رد هشیمھ
یب ،تسا باوخ یرادیب رد ،تسا باوخ ،یا هدرك شریگ لفاغ هك ینك یم ركف ای ،تسا تاظحل هنوگ نیا رد هك هاگ و .تسا
،دنتسھ یناسك رخآ اما .یفدھ یب زا ،راك زا هن ؛هتسخ هك نیا رگید و ...باوخ رادیب .باوخ رد و وت رانك رد هتسشن ،مارآ ،ادص

رگا ،هتبلا یھاگ .دنناوخب هك مدیدن ؟ همانزور .دنرادن ویدار .دنشیدنا یم وا یارب و وا یاج هب هك ،یتنعل هریزج نآ رد ،اج نآ
رھ نیمھ یارب و .یگدنز ،تسا رت لكشم نیمھ یارب .ناش یمیدق ندوبن ای ندوب اب ریگرد طقف مھ دیاش .دننز یم یقرو ،دننك ادیپ

هچ رھ ؟ردخم و ندز فرح و قرع زا ریغ هب ؟ یچ رگید و .دنك یم ناشمرگرس .تسا بلاج ناشیارب ،ردخم یتح ،هزات زیچ
ركف ای ،دوش یم تیدوسح ای ،درب یم تتام هك دوش یم ینامدوخ عیرس ردق نآ اھ نز اب .نز ؟ ناھ ،هچ رگید .دشاب دھاوخ یم

]۶۵ص[ »! شلو ...ینك یم

.درادن یریگ ندند زیچ دوخ اب یا هشیلك یاھ هویش هب نتشون هك تسا هدیسر داقتعا نیا هب یریشلگ ،یگدنسیون زا هرود نیا رد
باتزاب یزیر نورب .دنك المرب ار اھ مدآ ینورد تیھام و ینھذ تازیامت دناوت یم یتحار هب هك تساھ مدآ سفن ثیدح رب زكرمت

شوارت اھ نآ زا هك یا هتفشآ مھرد یاھ هراپ هكت نداھن مھ رانك اب اھ مدآ ینورد تاینھذ فشك و نھذ رد ینیع یاھ تیعقاو
دشاب هداد خر یا هعجاف دیابن هك ًامتح .گنس یتح ،تشون ناوت یم یزیچ رھ هرابرد دیوگ یم هك تسا ساسا نیا رب .تسا هدرك
زیچ رھ ندش حرطم هب یشخب تیلوبقم یارب یزاجم عجرم ،ینھذ یاھ یعادت ناوراك ؟درك ییارس ناتساد نآ هرابرد ناوتب ات

رگم ؟ ثداوح همھ ،تاكرح همھ ،اھ هرھچ همھ دروم رد ،تشون همھ دروم رد دوش یمن ارچ« .دوش یم بوسحم تیاور رد
رھ تشپ هشیمھ دیاب رگم ای ؟دوبن رتایوگ دایرف نآ زا ندیشك راگیس ماگمھ اھ تشگنا نآ شزرلً الثم ای ،گنس نآ ای گرب نیا
طابترا تسا حرطم هك یزیچ نم یارب اج نیا ...؟دشاب هتشاد نتشون شزرا ات ،لوق كی تشپ ای ،دشاب هتفخ هعجاف كی تكرح
،اھ ندوب هكت هكت ،یگتخیر ورف نیا دھاوخ یم یزوجم هچ اب و روطچ مناد یمن هك یزیچ نیا ،تسا نم ینھذ نامتخاس نیا

نم ینھذ نامتخاس نیا لیمحت ینعی ،لیمحت میوگب تسیاب یم و ،طابترا متفگ .دھدب لكش ار اھ نتشادن زیچ رازھ و اھ ندوب صقان
اھ نیا زا یكعمش ،یناویتشپ مدوخ راوید ،مدوخ یارب مھاوخب هك دشاب نیا یاعدا هك نآ یب ،تاملك نیا و اھ هراپ هكت نیا هب

منك مھارف .»

« »! هدنرپ كی گرم هك دشاب هتشاد شزرا دناوت یم ردق نامھ ،یتح ییانك یموھفم رھ زا یراع ،تسد تكرح كی متفگن رگم
]۶۵ص[

رظن دیدجت زین ینورد یوگتفگ درگش رد رگید راب ،ندز اج رد زا زیرگ یارب ،باجتحا هدزاش هرود زا رذگ زا سپ یریشلگ اما
ًالثم ،یلومعم یاھوگتفگ زا یا هنوگ نورد رد ار ینورد یاھ فرح نآ زا یرایسب هك تفایرد رظن تقد اب ،وا ،راب نیا و درك

یاھ ییامن عنصت نآ مامت زا رود هب هك یا هویش .درك حرطم ناوت یم یتحار هب ،ییاھنت رد اھ نز هفرط ود یاھ تبحص
هب هویش نیا ییاراك و فشك هب ،نز یاھ تیصخش زا یكی لوق زا رادرد یاھ هنیآ رد .دراد امن عقاوً الماك یتعیبط ،نیشیپ

ام یاھ فرح یتسناوت یم شاك : تفگ یم انیم« : تسا نآ دربراك زا یا هنومن مھ ناتساد نیا دوخ و ـ دنك یم هراشا تحارص
دینز یم فرح یچ زا وگب تدوخ ،بوخ :دوب هدیسرپ .یونشب میتسھ اھنت هك یتقو ار اھ نز .

ضیرم هچب ًالثم هك تساھ فرح نیمھ هتبلا شلوا .میریگب هولق و میھدب لد میناوت یم اھ تعاس یلو ،تسین مھمً الصا ،زیچ همھ
نیا مناد یمن مھ مدوخ نم .دسرب نامنھذ هب هچرھ زا ،مییوگ یم روط نیمھ رگید شدعب .میا هدیرخ اجك زا ار نآ و نیا ای هدوب

،یونشب مھ وت ات مراذگب طبض دیآ یم دیھان یتقو تساوخ یم ملد یلیخ : تفگ یم انیم .دسر یم منھذ هب روطچ لقن و فرح همھ
اب یلو ،تسا نھذ لایس نایرج نیمھ لثم راگنا هك ما هدرك تقد اھ یگزات .مشاب تحار مناوت یمن رگید مدوخ نم شتسار یلو
دنلب مدآ راگنا ،مینزب فرح مھ اب میناوت یم اھ تعاس ،مییوگ یم روط نیمھ ،دنك یمن ناھنپ وا زا ار زیچ چیھ مدآ هك یبطاخم

]۱۱۳-۱۱۲ص[ ».تسا یناور هیلخت روج كی متفگ .دنك ركف دنلب

حرط زا ار یریشلگ ینالوط تبسن هب ینامز تدم ،اھ هتفای یریگراك هب و نھك ییاور نوتم رد شواك هب اھ ششوك یھد تھج
یم دراو شا یرنھ یگدنز زا موس هرود هب ار وا ،هلحرم نیا زا رذگ .دراد یم زاب اھ ناتساد نورد رد یسانش تیاور ثحابم
تیصخش یاھوگتفگ رد وا یاھ لالدتسا و اھ طابنتسا هراصع .دراد هارمھ هب دوخ اب لبق هرود ود زا توافتم ییاھرواب هك دنك

تاحفص رد .تسا هدش هدروآ هدنكارپ روط هب ،دراد یریشلگ دوخ هب هیبش یتیصخش و تسا هدنسیون كی هك رادرد یاھ هنیآ
قلعت یك ای اجك هب اھزیچ یضعب دناد یمن مدآ یھاگ« :دنك یم هراشا نتشون هفسلف زا یا هشوگ هب زاجیا تیاھن رد ادتبا ،نیزاغآ



ار یزیچ مھ یھاگ .میشارت یم ناكم و نامز شیارب مینك ققحتم ار هدمآ دای هب هراپ نآ ات یھاگ و دیایب نامدای ات میسیون یم ،دراد
]۹ص[ ».تسھ نانچ مھ ینایرع نآ میمھف یم دعب اما ،میناشوپب ار هدش نایرع هكت نآ ات میزود یم یا هچراپ رب یا هلصو لثم

تیعقاو« :دنك یم المرب ار نتشون شنك زا یرگید دركراك دھد یم شراگن یروآدای هبنج یارب دعب هحفص دنچ هك یحیضوت
میناوتب تسا نكمم اھراك نیمھ اب یھاگ و تسا یدرف سوباك هب نداد لكش ناتساد كی نتشون یھاگ اما ،تسام شرپ هتخت بلغا

هنیعب ار یزیچ ات هك نیا هن رگم .دوشب نام تیودب هدنام هت نآ رحسلا لطاب دیاش ات میھدب ناشن زین ار نام یعمج یاھ سوباك
یم و دشخب یم دسجت ،دنك یم راضحا ار نام هثیبخ حاورا یھاگ مھ سیون ناتساد ،بوخ ؟ مینك هبلغ نآ رب میناوت یمن مینیبن
ود رب زكرمتم هدنسیون نامیا و نامرآ نانچ مھ مھ اج نیا رد ] ۱۴ص[ ».نات هنجا نیا و امش نیا ،دیناد دوخ رگید الاح« :دیوگ

:رگ نامتك یاھدامن و اھ لیثمت ینعی ـ زاس روتسم یاھ هراعتسا تحاس زا ینیزگ یرود ،شرگن هوحن هب نداد تیمھا : تسا زیچ
و ار یكیرات نیا ،ار نیا ًالثم هك میا هدركن ركف چیھ نتشون هوحن هب نوچ ،میا هتشوننً الصا ام نوچ ،مسیونب مھاوخ یم هتبلا نم«
،میناشوپب نھذ باعل هب ار وق راگنا ،تسا یوار تینھذ مھ یھاگ .تسا هدوب یلك شا همھ .تشون دوش یم روطچ ار وت یوُق نآ

]۱۲۷ص[».دشابن زیچ چیھ وق تشپ هك یروط ،مسیونب مھاوخ یم روط نیا نم .تسا هدوبن وق دوخ راگنا هك یروط

هوحن و یگدنسیون سفن ندوب مھم : تسا عوضوم نیمھ رب زكرمتم زین نشور تسد ،كیرات تسد رد یناتساد ثحابم روحم
نابز زا مھ زاب هچ رگا تاراشا نیا .دوش یم دیكأت اھ تیعضو یعقاو فیصوت زا هدنسیون یناوتان رب اھراب اج نآ رد .شراگن

هك تسا هدنسیون یگدنز زا یا هرود هدننك المرب نطاب رد اما تسا هدنسیون رھاظ هب هك تسا ییاھ تیصخش نامھ زا یكی
یاھ هلاقم شراگن و یتاعوبطم راك هب ندروآ یور و راك زا ندش راكیب یاھ لاس نامھ .تسا هتفر یمن راك هب شلد و تسد
ینعی ؛ما هدرك پاچ ار نآ و نیا یاھراك ،اھ لاس نیا ،هشیمھ .منك فصو مناوت یمن نم« .بالقنا هرود زا لوا هھد ـ یقیقحت

یارب و متشون یم ،رتھب ای ،مسیون یم طقف نم« ]24ص[ ».ما هدناوخ راب ود یكی شررض سرت زا یھاگ و ما هدرك یریگ طلغ
ـ مھ كی تعاس ،مھد یم سرد یھاگشزومآ رد همھ نیا اب ،متسین راگزومآ ًامسر .مھد یم سرد رھظ ات حبص زا جراخم و جرخ

نامھ مھاوخ یم مھ الاح ،متشون یمن دوب یلاس كی متفگ هك مسیونب یزیچ و موش دنلب دعب ات منز یم یترچ ـ تسا نیا ملومعم
فارتعا یكی ،هعومجم نیا یاھ ناتساد رد هدنسیون یارب زیگنارب تیساسح یاھ هتكن ]۱۰۲ص[ ».مسیونب هدوب هك ار ییاھزیچ

و روش ای هدش كشخ و هدیرب چم كی فیصوت لثم ـ تساھ تیعقاو قمع رد دوجوم لاح و سح یاقلا زا سیون ناتساد یناوتان هب
ینعی .تسا یزادرپ تیعقوم رد یا هشیلك یاھ شور دربراك زا زیھرپ یرگید و ـ دنك یم ردارب گرم رد رھاوخ كی هك ینویش
زومرم ینكاس اب ینامتخاس نداد ناشن یارب یرگج خرس هروك و قیبنا و عرق و توبكنع یاھرات و دغج دوجو زا هدافتسا مدع
/ تیصخش هك اج نآ ؛دراد دوجو یدیلقت یاھراتفر نیا رب یا هنوگ ضیرعت زین رادرد یاھ هنیآ رد ]۵۳ و ۵۰ص[ .هتخانشان و
بانط درس نت یتح یھاگ« هك دوش یم یعادت شیارب روصت نیا وناب منص هناخ یاھ هلپ زا نتفر الاب نیمھ رد ،ناتساد هدنسیون

]۱۳۲ص[ ».موتحم نایاپ نآ هب دسرب ناتساد ات دنناباوخ یم یتخت رب اھ هلپ روج نیا یاھتنا رد ار ] یا] هدش چیپ

هنیآ ینایاپ یاھ هراپ رد اما .دراد رس رد لوا هرود اب ناس مھ ییاھ هغدغد زین دوخ یگدنز زا موس هرود رد هدنسیون اج نیا ات
و زیامت رب تسا یرایع مامت ریوصت و تلالد هك دراد دوجو یا هدش هتفرگ راك هب لاح نیع رد و هتفگان یاھ هتكن رادرد یاھ

و هدش هتفرگ راك هب رادرد یاھ هنیآ نامتخاس رد هك تسا یا هویش ،هراپ هراپ و هتخیسگ ناماس تیاور .موس هرود رد راك یلاعت
لاثم دوخ هرمزور تاعلاطم و یگدنز ریس زا مھ ،نآ یخیرات هقباس و تحص تابثا یارب لالدتسا رد یوار نابز زا هدنسیون

ینافرع ـ ینید نوتم یتح و كیسالك تایبدا رد موسرم هریس زا مھ و هدروآ .

«... ار ناتساد هلابند هك مدید یم دعب ،داد یم نم هب ات دنچ .دنتشاد یصقان بلغا مدناوخ یم متفرگ یم تردپ زا هك ییاھ هلجم
روط نیمھ هشیمھ نم ،بوخ « .تسا ربخ هچ منیبب مرخ یم یھاگ .مرخ یمن مظنم هك نم« : تفگ یم تردپ .منك ادیپ مناوت یمن

نوچ ...دشاب مدآ دوخ لام دیاب باتك ؟ مورب هك دراد هدیاف هچ .منك هدافتسا اھ هناخباتك زا ما هدركن مھ تداع .ما هدرك هعلاطم
».درادن نتشون رگید دیایب رطاخ هب نامز یلاوت رب زیچ همھ هك یتقو .مسیون یم مھ روط نیمھ نم .ما هدرك رپ ار ألخ نآ مدوخ

ماظن رد یتابث یب داجیا اب هك دوب لفاغ دیابن زین یخیرات و یداصتقا ،یعامتجا یاھ لماع هدمع شقن زا هتبلا اما ]۱۳۴ص[
ینعی .دنروآ یم دوجو هب اھ مدآ ناور رد یگدنز یاھ تیعقاو زا یا هراپ هراپ تینھذ ،ناگدنسیون و مدرم مومع یگدنز

بلس ،یعیبط راتسیز رد زیتس رپ تاضراعت زورب ،یخیرات لوحت رپ یاھ تسسگ ،یسایس یاھ تتشت و ناكت : نوچ ییاھریغتم
طیحم زا یئزج هب ءزج حرش ،كازلاب لثم یا هدنسیون رگا .هتساوخان یاھ ییاج هباج و اھ ترجاھم ،تشیعم تاناكما و تینما

عمج اج كی ار شیاھ مدآ هك تسا هتشاد ییاج وا« هك تسا لیلد نیا هب دھد یم هئارا شیاھ تیصخش لیامش و لكش و رھش
ات ،میا هدوب ییاج یلاس هب رھً الثم ام لاس هدزاود هد نیا رد .ما هدوبن زگرھ یتباث یاج ،ما هدوبن ییاج نم لقاال ،هن ،ام اما ،دنك

روط نیمھ مھ شلبق .دیدج یا هناخ هب مورب و منك ناشعمج زاب ما هدش روبجم ،موشب تخا اھ باتك یاج ای مزیم اب ما هدمآ یم
رد یلاس رھ شا هیقب ]وناب منص اب یوار] میدوب هیاسمھ هك لاس دنچ نآ زا دعب .هتشذگ یرھش رد یلاس دنچ هب رھ ،تسا هدوب
هب مسرب ات مورب خرچ اب اھرتمولیك مدوب روبجم یھاگ .مدش یم ترپ یا هزات هد هب هام رھم رھ مدش هك ملعم .ما هدوب هلحم كی

،منك ناشعمج ات مسیون یم نیمھ یارب دیاش .دیآ یم مدای هكت هكت اھزیچ هشیمھ نیمھ یارب ،بوخ .تفر یم هد نآ هب هك ینیشام
یمیدق هیاسمھ ود لثم ،مھ رانك ییاج رد لایخ ملاع رد .»
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یگدنز راذگرثا و هدمع تانآ فیصوت و ریوصت هب ،تسا تبغر یب عیاقو یقطنم بیترت و ینامز یلاوت هب هك تبسن نامھ هب وا
هك دیاش تسا نیمھ یارب .تسین رگید هظحل زا رت حجرا مك یا هظحل چیھ نم یارب« :دیوگ یم انیم« :دراد رایسب هقالع هتبلا

مھ ذغاك نم داتفھ .دش یمن .داتفا قافتا هك یلاوت نامھ اب ،دسیونب تسناوت یم ار تاظحل نیا عیاقو همھ شاك ».مسیونب مناوت یمن
و هشیدنا رذگ یتقو یتح« اھ نآ ،دیوگ یم ،یدنھ گنھرف رد ءایلوا تاماقم و اھ هصق هب هراشا نمض هاگ نآ ».دھاوخ یم رتشیب

یناتساب یگنھامھ و نزاوت نامھ رخآ تسد مھ زیچ همھ .دنتسھ یقطنم یدایز زاب دننك یم تبث ینابز شیپ هیال رد ار اھ هرطاخ
لیلد رھ هب ،ام اما« : تسا عطقم و هدیرب هدیرب یا هویش ،یمالسا و یناریا گنھرف رد یرگ تیاور هویش هك یلاح رد ».دراد ار

رد دوشب تسیاب ار گنُج ای عقرمً الثم ،مینزب ار نامفرح میا هدوب روبجم ناماھ عقرم عطق هب یا هحفص رد ،تیب كی رد هدوب هك
هب راب رھ مینیب یم مینك تقد یتقو یلو ،میا هتفر لیضفت هار ًارھاظ ،هصق رد .درپس هظفاح هب مھ ار تیب و درك ناھنپ بیج

دنا هتساوخ ار وا یدھاش زا لقن هب راب رھ .اھ هركذت رد ءایلوا هصق ای نآرق فسوی هصق لثم ،دنا هدرك هراشا هصق زا یتمسق
ای ،ناجنف دوخ هلاحمال دشابن مھ ءزج نآ دوخ ًانیع هك مینك هراشا ناجنف نیا زا یئزج هب ام راب رھ رگا نك ضرف ًالثم .دنزاسب
دوش یمرادیب ام نھذ رد یزیچ ،نوگمھ یتح ای نوگانوگ یاھرظنم همھ نیا زا هك نیا هجیتن .دنك یم رادیب ار ناجنف دوجو رتھب

]۱۳۵ ص[ ».شدوخ نامز و ناكم هب مئاق هن و تسا هدنرگن هب هتسباو هن هك تسا یزیچ ای ،تسا دوجو هك

راثآ رد تشاد سفن ثیدح و ینھذ یاھ یعادت رب یكتم ییانبم هك ،باجتحا هدزاش ،زا رذگ زا سپً المع هدنسیون ار اھ هزومآ نیا
یم هكت هكت .دیوگب لوا نامھ ار رخآ هك تشاد تداع وا الاح« .تسا هتفرگ راك هب لماك روط هب دوخ موس و مود هرود

تیصخش و اھ تیعقاو هب ار تیصخش كی اب طبترم یاھ هكت ای ارجام كی هب طوبرم یاھ هراپ یتح هك دح نآ هب ات 7».تشون
یلو« :دراد هدننك یروآدای شقن سیون ناتساد هك تسا هدیسر داقتعا نیا هب هك ارچ .تسا هدز دنویپ هدنكارپ روط هب رگید یاھ
نآ ای سك نآ یازجا ای تانآ ندیچ مھ رانك اب مھ نآ ،یزیچ ای یسك هب تسا هراشا ،تسا ركذت رتشیب ،ممھف یم الاح ،نم راك

]۱۴۲ص[ ».زیچ

[ وناب منص :]« یراك قرعم ،تسا یراكیشاك بوخ ـ .

[ هدنسیون دشاب دیاب هچ نآ همھ زا تسا یرگید تیاور ،شخب رھ نم یارب ؛لك زا تسا یتمسق طقف زیچ رھ ،قرعم رد ـ [:  .

؟ تسین وا نیا ،هن هك تسب مشچ دیاب ،دوش شیادیپ رگا تیعقاو رد هك ـ

».تسین رگید ییاج هك میتسھ ییاج راب رھ ام هك ترورض نیمھ زا ،تسكش زا ،ما هدرك عورش یگتسكش زا نم ،متفگ هك نم ـ
]۱۴۳ص[

باوخ ییاھاضف اب و ینامز یب تیعضو كی رد نامز اھ نآ رد هك تسا ییاھ ناتساد ،یریشلگ یاھ ناتساد نیرتھب هك نآ اب
نیا شراگن هب یگشیمھ لیامت مغر هب و ؛گرگ و اھ موصعم نوچ ییاھ ناتساد ینعی ،تسا هتفرگ رارق لیخت هدیرفآً الماك و هنوگ
دوخ یاھ ناتساد هب هك دوب نآ یپ رد رتشیب یریشلگ ،بالقنا زا سپ یاھ لاس رد ،یدسا شروك هتفگ رب انب ،اھ ناتساد زا هنوگ

دیاب« تسا هتفرگ رارق نآ نورد رد سیون ناتساد هك یا هنامز هك دوب هدیسر هجیتن نیا هب نوچ .دھدب یتسیلائر و دنتسم هیوس
نآ یناكم و ینامز زادنا مشچ دوش یم هدناوخ ناتساد هك یتقو ،هدنیآ یاھ نامز رد ات 8»دشاب هتشاد روضح ناتساد رد
رب هدنھد تداھش هدنسیون هك تسا تقیقح نیا هب ندناشوپ لمع هماج عقاو رد ،عوضوم نیا هب تیساسح و .دشاب صخشم

نیا ندرك یلمع یارب یزاغآ هطقن ناغم همان حتف فورعم ناتساد ،یریشلگ همانراك رد .تسا شیوخ نامز یاھ تیعقاو
زا یصاخ هنوگ ندمآ دیدپ ثعاب ،یگدنز یاھ لاس نیرخآ رد ،ینیع یاھ تیعقاو هب یریشلگ یدنب یاپ .تسا هدوب ساوسو
رھ زا رود هب ؛تسا هدنسیون كی یصوصخ یگدنز زا یھاتوك یاھ شرب ًافرص هك دش وا همانراك رد یتسیلائر یاھ ناتساد

ناتساد تنس رد راد شكمشك و الو و لوھ رپ یاھراتخاس هب یگتسب لد عون رھ زا یراع و ،هدنناوخ یارب ییاور هبذاج هنوگ
هام كیرات همین یاھ ناتساد نیرخآ .یعامتجا و یسایس مھم تاعوضوم هب تیساسح هنوگ رھ زا رانكرب یتح و ؛موسرم یسیون

دنا عون نیا زا ییاھ هنومن ـ لیل تخرد ریز و نم و هنآ و ییوناب ،ناغاب ینادنز هلمج زا ـ .

درادن گت

لوا هحفص هب تشگزاب


