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  �ری� ا����ر : !"� ١١:٣١ س��+ ١٣٩٧ آ&�ن ٢٢س

��7ھ� & ���ب «�� و 5,�ن اس�ط��ی»؛ .�+و.�ی ھ��"/ .����ی &� �,�داد &,�ر

�� در ��ھ"/��ن �;ی�ن : �	��� ھ	��9؟

ایB .�+و.� ��وری &� دس��وردھ�ی ��Aی &,�ر اس+. دس��وردی � از <����ری &� دو س :�= ���� �;ه

&�ی;  اس+. <����ری &� ایB &�ور � ��ب.�ای� آری����را� �	!�� &� واCD �;ارد. <����ری &� ایB ���ه �

 س�اغ ���ن &��D ���;ه از &�س��ن ر�+ و ا5=ای 5,�ن اس�ط��ی ای�ا�� را واس�زی ��د  � &��د& 5=ء��7ا�

 &��Bیھ�ی ایB 5,�ن دس��س� <�;ا ��د و <����ری &� ایB &�ور � ا.� � از ���اث ��د��ن یH� Jّ� K;س&

�"�!� ��&	�زی9 و � دس��وردھ�ی ��Aی �Nب را ا��ی �,�M و دور از دس��س  ��H �"�9 �� �ا��9 ��ا�

 دھ�9.Oای9 و داری9 ارا دا��P�7ه ای�ا�� از آ�� Kح�ل &�آ�;ه از ی B�� و در �S�� روش�"�س� �&

ا���  -(�	
(ای ای�ان  ���ب  
���اری �

�ا�����: �«ز����ا ��.�ی;:  &,�ر  �,�داد 

دی�ھ� &� �;ای�ن ����� VO���S  ،;م ز��B را

W  Kی ا�S�Xس  �;اھ�   ،;����� ���Zف 

ز��B ���""; از دی�ھ�، ی�"� از ���وھ�ی ��ّ،

ای"]� ��S.�ی";،  دی�  آ�,�   & ای"]�  در   �

«اس�ره» &��ن ��.�ی";. �;ای�ن از اس�رهھ�

��  &  Bز��  W  Kی  �  ;""��� ا�S�Xس 

 دارد.X� �� \H� �"� ز��B &;ھ�;. ای"]� ویW  Kی �� & �"�&;ھ�;. ��.�ی"; & ا�;ازه D; ایB وی

Bز��  �S� &  �"�وی  Kی  ;D ا�;ازه   &  .;��& ��.�ی";  و  اس�رهھ� ���";�;  اس+.   X� ��

��دھ�9. و وی�"� &=رگ ����د. و وی�"�  �Sم ز��B را ��ا ��.��د. �;اھ� را از ز��B &��ون

 :)���58";.» (�� و 5,�ن اس�ط��ی. ���

ھ�ی اسb�ره��,�داد &,�ر در ایD B	S+ از .�+و.�ی\ &� ھ��"/ .����ی & 5	+و5�ی ری

آرش ��c�ل اس+. او ��.�ی; در وداھ� ��S �ا��; رد J&�D  �5,� از ایB اسb�ره <�;ا �"�;. در

آ�]� وی�"� �;ای� ���� اس+ ا�� در ���ن &�ھ�Sی� وی�"� �;ای� �,9 ����د. �;ای� �

&  �ا��ی� دارد  ���c ھ�JW &;ھ; و &� ایB  �ا��ی�اش ز��B را از دی�ان <س ��.��د. ��ری �!�

 آرش ���7��S ا�]�م داد.Pآ�

<���;ھ�ار !�ط &� ��در&�رۀ ������ س�f+5	�]�ی <��H��آر��RSS

�!�رت 5	�]� ...

Englishq�&��Xا

 H;ی� �,�دار ���از از ��ج .	��ده  �ویr&��� s�ا�� در <�ی�r+ ��ھ"�7 ای�ان
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��S� ل�c�ای &"��دیB ط�ح ��ده و در ایD B	S+ از .�+و.�ی\ &� .����ی ��v�� Kر ی�,&

 ایB اس+: س"+ & س���c  ��r ���"; ا�� اسb�ره &�v�� .+اش اس�v�� ت�!wآوردن &�ای ا

�5.� &�ای س"+ را ای�� ���"; و &�ای ح�x آن &�  \H� ره�bدھ;. اس�� JW� ���c  راح��

 ��آورد ��;ود & 5,�ن�v�� Bت ای�!wا &�ای  ھ�ی� � او ��S� .;دھ�� JW� ���c  راح��

�5 آن:�  ���c  روز. از�س+. از ��� ����� &�س��ن ��	+. او از اس�س از و����v آ�Nز ���"; �

 ح�yت ��S; ����ده ھ� روز �ن ��روزW"ه ای;� \��� �Xه ا��وز، و;��� �D�& روز در ای�ان�� ;��»

)51&�د. & روای+ دی�7 روز  �X; ح�yت ��� اس+ ��روز.  ��5 ��روز ایB اس+ ا}ن.» (ص. 

��اX!;اھ ���ی، �. �& .�+و.�ی\  در  دی�7،  ھ�ی� �v�� و   Bدی��"& ��ض   Bای اw!�ت  &�ای  او 

،��S� ان�"� ھ�ی� .�ه ح��تا��7=. &��S� .;"��� ~ی9 و 5;ی; را ردی;D ھ�ی ���;دی از��S�

 اSX�ت &����;. �"A�ر��D ی; ی�د�.�� �"�&,�ر <س از <���; زدن اسb�ره آرش &� روای+ &�ھ�Sی� وی

ا�;ازه   ������وای اSX�ت ��.�ی; && B	اس+. ح ��D آن B���. ح &�ای�!� B	او  ��"; ح

<�س�\ را ری\ری\ ���"; و�r  B	ل ���"; و &�; ح�!D ه. او;& Bز�� B� <�س�9 &�r 

��r	  ��.Bای را   ��D ا�; و��	ت ��.�SXا ��D را .�د <�س+ �r  از &�ش Jارھ�ی ح����

���";. ھ�Sن  ��"; � �;ای�ن زد�; و دی�ان را &� آن از ز��B &��ون ا�;ا��";.

�,�داد &,�ر

���ب «�� و 5,�ن اس�ط��ی»  �Sم و ��Sل .�+و.�ی ھ��"/ .����ی &� �,�داد &,�ر را �JH ��ده

 در ا��,�ی ھ�Sن &r\ از��S� ان�"�  ح�� ا��!�هھ�ی ���� ایB دو را &=دای;. &Wاس+. &;ون آ�

 �JH �; &,�ر ��.�ی; وی�"� �;ای�ن را از ز��B &��ون���� Bدر ا&�;ای ای ھ�ی &,�ر ���.

Bای �S5 ِ���� .+ھ�س�ون ��دن دی��& ���";. در ��ر � � وی�"� ھS;س+ �;ای�ن &�ای 

��اس+: «دی�ھ� را از ز��B &��ون ���";.» و�X &�ر&; .����ی � ایB ���ب & ���\ او �"�

 B�X ���وره .����ی و &,�ر در ���ب ح�x �;ه و� ��7��Sه اس+  ���5 داده اس+ ھ;�

 �;ا در آ�;ن ز�/ در، در ���ب �JH �;ه& ��A� ، ا ��قھ�ی ���� ح��Z� Bح!� ��7��Sھ

 �!�ر � &���رد او &� ��B، &���ردی از .��& .;"� xاس+، ا��!�هھ�ی ���� را ھ9 در ���&\ ح�

��vت ا�S5 & � �S�� ا�;ن��5ی ���ب &�ای آس���� �;ن � �JH س"; &�ده اس+. ا.� ھ�5 9 &

 �JH �;ه اس+ �;�دار� Pآ� +Xذ�� �;ها�;  � ا�� �;ه اس+، ���Sت ا�D��X در .���

��د.�

ایZ� B���S� ،+�دی از  ��وت �S;ه ���ب «�� و 5,�ن اس�ط��ی» &� دی�7 ���بھ�ی �,�داد &,�ر

 اوX�ی+ دارد &,�رPره اس+، در ای"]� آ��bی+ &� اس�X+. ا.� در دی�7 ���بھ�ی &,�ر، او	ھ9 ھ

اس+. در ایB ���ب در &;و ا��، � &� اسb�ره، � &� &,�ر ��ا5 ����ی9. روای+ از ز�;.� او آ�Nز

 روای+ &,�ر از 5,�ن اس�ط��ی ��.�اری9 ھB�X 9 &,�ر و& �> ����د و ا�;ک ا�;ک، ھ"���7 �

ھS�اره را   �� <;ی; ��آی;  .�+و.�   Bح� ا ���Dت   ا���+دارا�  JH� راه  از   � .�اریھ�ی� ����

«&,�رآ.�ه» ��7ه ��دارد.

�) �� B�& �Xده.  ��د�ای &ایB ا���rب ھ��S";ا� ��م ���ب «�� و 5,�ن اس�ط��ی» اس+ و 

�� �ا�; ���JW از &,�ر و .����ی &��;) و 5,�ن اس�ط��ی در ایB �"�ان و5�د دارد � �S�دی از

��=ان اھ�S+ ایB دو در ایB ���ب اس+.
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ھ��"/ .����ی

Bدر ���ن &�7ارد. ای Mط�r� �&  ��  �"rس ایB .�+و.� &"� �;ا�� &,�ر در   ایB اس+ �  CDوا

���� =�: .�+و.� ��وری &� دس��وردھ�ی ��Aی &,�ر اس+. دس��وردی � از <����ری &� دو س

Bری &� ای���;ه اس+. <����ری &� ایB &�ور � ��ب.�ای� آری����را� �	!�� &� واCD �;ارد. <��

 س�اغ ���ن &��D ���;ه از &�س��ن ر�+ و ا5=ای 5,�ن اس�ط��ی ای�ا��& ���ه � &�ی; 5=ء��7ا�

را واس�زی ��د  � &��د & &��Bیھ�ی ایB 5,�ن دس��س� <�;ا ��د و <����ری &� ایB &�ور � ا.�

 از ���اث ��د��ن یH� Jّ� K;س &	�زی9 و � دس��وردھ�ی ��Aی �Nب را ا��ی �,�M و دور از�

دس��س  ��H �"�9 �� �ا��9 ��ا��� �!�"� &� روش�"�س� ���S و در ��B ح�ل &�آ�;ه از

 دھ�9.Oای9 و داری9 ارا دا��P�7ه ای�ا�� از آ�� Kی

،;"� �w��� ره<�وھ�ن ای�ا�� را�bاس B�	ھ�ی س�J	� +	ا��  �,"  ایB ��ری &�د � &,�ر ��د و �

ای�ا�� و : ای�ا�� &W�&;. ح�} : <�وھ��7ان  &� اسb�ره<�وھ�  را  ط�ر ��� �,� ��د & �

<�وھ��7ان ��Nای�ا�� ھ"���7 � &r�اھ"; & اس�ط�� ای�ان &��داز�;، ��.=ی� از دی�X�گ &� ای;هھ�ی

&,�ر ھ	�";.

از دی�7 ا���rبھ�ی درس+ در ا���rب �"�ان ���ب «�� و 5,�ن اس�ط��ی» زی� �"�ان ���ب اس+:

«.�+و.�ی ھ��"/ .����ی &� �,�داد &,�ر». ا.� در �"�ان ���ب &� &,�ه.��ی از ح�ف ر&ِط «و»

&�د، ح�ف ر&ط زی��"�ان «&�» اس+. ی�"� ای]�د �;ه  ����  ��دل ���ن �� و 5,�ن اس�ط��ی 

�;ه اس+. .����ی .�+و.��"";ه اس+ و.�دآور�;ه ���ب،  ��د�X ���ن دو ط�ف .�+� JO�D �.و

&,�ر .�+و.� ���;ه. .����ی ��<�س; و &,�ر <�س� ��دھ;. &"� &�  !�دل دا�\ ���ن ایB دو (�

���ی و �� &� ای;هھ�ی &,�ر�. ھ� یK در ح�زه ��د س�آ�; ھ	�";) ��	+. &"� &� ایB اس+ �

آ�"� ��ی9 و از ط�یV ایB ای;هھ� <���; .��� و ح�ل را دری�&�9. <�س\ &"��دیB &,�ر ایB اس+:

+H�Hح Bای «�� در ��ھ"/��ن �;ی�ن : �	��� ھ	��9؟» و د��ت او :"�B اس+: «&��ی�9 &

  �ا�	�ای9 ��ھ"/ھ�ی ���;د را ھ9y �"�9 در ای"]�.»��D�� ر;H: �� ��7ه �"�9 �
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