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 انلیْو ىب                            

 روثیذ ثوای ٕلؼ ً ًؽلد عيبنی            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كی رٌٍٜ :ربلیق ً مؼو              

 (Irene Taafakiایون رب آكبکی )         
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 نؾٌه اٍزلبكه اى کزبة

  
 مورت   روریت ؽوًف اللجبء  ثو  ین کزبة ،انلیْو ىب یب ملبىیم هًؽبنی ً افالهی گنغبنیله ّله كه ا       

ه ثهو منيلهو  –. هٖل این نجٌكه اٍذ کو نؾٌه ٛوػ ً کبهثوك ىو انلیْهو کبمهب ثبّهل ّله انل   ثلکهو ایهن ٕهوكب

 اؿبىی اٍذ ثوای مطبلؼو كهین رو ىو یک اى ان ىب . 

كوههواد کٌرههبىی اى  ( ّههبمب 1ٍههبفزبه ىههو ثقههِ کزههبة اى الهههٌی مْههبثيی رجؼیههذ مههی کنههل . هَهه ذ )        

نٖههٌٓ مولٍههو اكیههبن ػههبلم ً ثؼٚههی مزههٌن كیهههو اٍههذ . ثَههیبهی اى ایههن كوههواد ثههوای ثههو فههبٛو ٍهه وكن 

کٌكکبن منبٍجنل ً نیي می رٌاننل ثو ػنٌان اليبمی عيذ رٖبًیوی کهو انهبن ثهوای ثیهبن مليهٌا ىهو انلیْهو ، 

نل روی ها اى مزٌن كینی كواىم می ٍبىك . ( كوواد ثل2روٍیم می کننل : مٌهك اٍزلبكه هواه گیونل . هَ ذ ) 

 میب  كه ً  می كىنل  رٌٙیؼ   ها   آن   مليٌا  کو اٍذ  ّؼوىبیی   یب ً   كاٍزبن ىب  ّبمب  انلیْو ىو 

ثهوای کٌكکهبن ً ثقٖهٌٓ نٌنيهبشن مْهکب ، گوك آمله انل . كهک ثَیبهی اى ایهن انلیْهو ىهب ( 3) ّ بهه  

اٍهذ کهو کٌكکهبن ها ثههو رلکهو كهثهبهه مؼنهبی آن ىههب ً نیهي نؾهٌه هثههٜ ری ( ّهبمب ٍههئاش 4اٍهذ ً هَه ذ ) 

 كاكنْبن ثو ىنلگی فٌك ، روؿیت می ن بیل .

مزن إلی ، ػ لاه ثو افزٖبه انغبا ّله ، امب كيوٍذ كهیوی اى منهبثغ ً مآفهن كه  كهمکو مآفن كوواد        

كاٍزبن ىب ً ّؼوىب . كه انزيبی اصوّبن مکو ّهله پبیبن کزبة اهائو گْزو اٍذ . نبا نٌیَنلگبن ً ٍواینلگبن 

( ً     3( كه گیٌمهو نوهب ّهله انهل . كه هَه ذ ىهبی )2( ً ) 1اٍذ . ر بمی نٌٖٓ موثٌٛ ثو هَه ذ ىهبی )

( ، مزٌنی کو كبهل مبفن ىَزنل ً یب كه كافب گیٌمو نوب نْله انل ، مزؼلن ثو مئلق ىَزنل . منبثغ کزبثی ً 4) 

 و یکی اى اكیبن میب هاعغ می ٌّنل . مٌٍَبن كینی اؿلت ث

 مزؼلن ثو كیبنذ ىنلً  –اًپبنیْبكىب ، ًكاىب ً ثيبگبًاك گیزب 

 مزؼلن ثو كیبنذ ىهرْزی  –یَنب 

 مزؼلن ثو كیبنذ ثٌكائی  –كىبمبپبكا 

 مزؼلن ثو كیبنذ مٌٌٍی  –ػيل هلیم 

 مزؼلن ثو كیبنذ مَیؾی  –ػيل علیل 

 كیبنذ ثبثی  موثٌٛ ثو –ؽٚود دمحم 

 موثٌٛ ثو كیبنذ ثيبئی  –ؽٚود ثيبءهللا ً ؽٚود ػجلالجيب ء 
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 مولمو     
 

( كه إههب ثهو ػنههٌان ًٍهیلو ای ک ههک آمٌىّهی ثههوای اٍههزلبكه كه Thoughtsکزهبة انلیْههو ىهب )        

نٌّهزو مٌهؼیزيبی مقزلق كه ملهٍو ّجبنو هًىی كثیوٍزبن ػٖو علیل كه پنظ گنی ، كه ؿوة ىنلًٍهزبن 

ً رههبلیق ّههله اٍههذ . موٖههل اى رههبلیق ایههن کزههبة كههواىم آًهكن ًٍههیلو ای ثههٌكه اٍههذ رههب رٌعههو کبهمنههلان ً 

 مؾٖلین ملهٍو ها ثو ٌٍی اٍزبنلهكىبی هبثب هجٌل افالم ً هكزبه علت ن بیل . 

ثو ػنهٌان ى بىنه    Irene Taafakiثیِ اى كً ٍبل کو فبنم رؾوین ً ربلیق مطبلت كه ملری        

کننله ثونبمو روریت افالهی ً ى چنین ثو ػنٌان یکی اى موثیبن افالم كه هَ ذ اثزلایی ً مزٌٍطو ملهٍو 

 فلمذ می کوكه انل ، انغبا ّله اٍذ . 

ایْبن رالُ كه عيذ كواىم آًهكن ًٍیلو ای کو ثو ک ک آن ثزٌان مليٌا كاّزن اؽَبٍبد عيبنی ) یب        

ها كه اكکهبه مؾٖهلین کهو اى ملیزيهب ، مهناىت ً ً اػزوبك ثو یههبنهی فلاًنهل اػزوبك ثو ًؽلد ػبلم انَبنی ( 

اهزٖبكی ثَیبه مزلبًری آمله ثٌكنل ، ثو ػيله گوكزنل . کزبة انلیْهو ىهب یکهی اى مهٌاك  –مؾیطيبی اعز بػی 

آمٌىّی اٍذ کو ص وه این رالُ مهی ثبّهل . ى بننهل ثیْهزو اػزوهبكاد فهٌة ، کزهبة انلیْهو ىهب كاهای ٛهوى 

كکوی ثَیبه ٍبكه اٍذ : ثهو هيهٌه هٍهبنلن میهب ثهو کَهت كٚهبئب ّقٖهی کهو رغلهی ٕهلبد اليهی اٍهذ . 

اینچنین كٚبئلی یؼنی امبنذ كاهی ، ٕلاهذ ، فلٌٓ ، رٌکب ً ای هبن ، ى هو ثهب ىهم ، هّهزو ای هًؽهبنی ً 

ه مهی رهٌان اهيهبه عيبنی ها رْکیب می كىنل کو اى میبن ؽلوو ىبی ر با اكیبن اليی ػجٌه می کنل . لنا ٛجیؼ زب

مقزلهق ٍوشْه و گوكزهو اٍهذ . مطبلهت اؽل اٍذ کهو اى منهبثغ کضیهو اكیهبن كاّذ کو این كٚبئب هّزو ای ً

کزبة ى چنین ثو مَئلو آمٌىُ اهىّيبی افالهی کو ؽبٕب رغوثهو مهنىجی اٍهذ مهی پهوكاىك ، ثهلًن آنکهو 

 منىت یب ػویله فبٕی ها روًیظ ن بینل . 

کٌربه کو ثومطلت مٌهك نظو ربکیل كاهنل اى آصبه اكیبن مقزلق ً نوهب هٌليهبیی اى كه این کزبة نٌٖٓ       

   آصهبه مزلکههوان ثهيهق ّههوم ً ؿهوة ثههو آٍههبنی هبثهب رٌٙههیؼ ً هبثهب كهک ؽزههی ثهوای اٛلههبل كًهه اثزههلایی 

ً موثیههبن ک ههک مههی کنههل رههب ثؾضههی گوًىههی هاه ثینلاىنههل ً یههب کزههبة ثههو ًالههلین مههی ثبّههل . هَهه ذ ٍههئاشد 

 کو ایله ىبی مٌهك نظو ها ثو رٌٖیو  کزبة  كاٍزبنيبی   کننل آؿبى   ها  كیهوی آمٌىّی مزنٌع   لیزيبیكؼب

نيههب ها  رؾکههیم  مههی ن بیههل ، اى مههٌاهكی اٍههذ کههو ىههم  ثههوای ّههبگوكان  کٌشههک  ً ىههم ثههوای مههی کْههل ً آ

كاكه ً ن هبیِ ىهبیی  ثيهگزوىب فٌّبینل اٍذ ) ً اؿلت اًهبد فٌك ها كه نوِ ّقٖیزيبی كاٍزبن ىب ههواه

 كه اهرجبٛ ثب  آنيب اعوا می کننل ( ً ثلینٌٍیلو مطلت ثوای کٌكکبن هًّن رو می ٌّك .

كه ً می ثبّل . كه ملهٍهو کزبة انلیْو ىب ثو هًّيبی مزلبًد ً كه مؾیٜ ىبی مقزلق هبثب اٍزلبكه ثٌ      

هً ، كه کهالً ىهبی روثیهذ افالههی ، لی کو کزبة كه آنغب ريیهو ّهله ، ایهن کزهبة ثهو ػنهٌان یهک كثین ال ل

ك . كه گوكى بیی ىهبی ثهيهق ، مضهب رلهیٌ می ٌّك ً مطبلت آن ثطٌه ػ ین مٌهك ثوهٍی هواه می گیو

وكى بیی ىبی هًىانو كه ملهٍو ، یک هَ ذ ػینب ه اى ثقِ كکو ىلزو فٌانله می ٌّك . این هَه ذ هًی گ

ا ثهو ر هبا کَهبنی کهو اى هاىهوً رهب كکهو ىلزهو ه ربثلٌیی مْقٔ كه هاىوًی إلی ملهٍو نٌّزو مهی ّهٌك

ب ثو آن ربکیل می ٌّك ً ى ذ کو كه فٌاثهبهَه می کننل یبك آًهی ن بیل . این كکو ، ىمینو ای افالهی ایػجٌ

اٍزبنلاهكی ثوای كاكن عبیيه ثهو مؾٖهلینی کهو هكزبهّهبن ها إهالػ کهوكه انهل ً یهب هكزهبه فهٌة ثو ػنٌان 

 کبه می هًك .فٌك ها ؽلظ کوكه انل ، ث

این مغ ٌػو اى انلیْو ىب کو كه ؽبل ؽبٙو ثو ٌٕهد کزبة كه ٍطؼ ًٍیؼی منزْو ّله ، مهی رٌانهل      

وثیبن ً ملیوان عٌان كه انغبا مَهئٌلیزيبیی کهو ثهوای پهوًهُ نٌان یک کزبة موعغ ثوای ًاللین ، مثو ػ

ًالهلین مهی رٌاننهل اى ایهن کزهبة كه ّقٖیذ اٛلبل رؾذ پٌّْبن ثو ػيله كاهنل ملیل ًاههغ ّهٌك . ى چنهین 

ًهذ ن بى ً كػبی ٕجؼ كه فبنٌاكه اٍزلبكه کننل ، هجب اى آنکو ربصیواد مقوة كنیبی منؾٜ امهوًى ، اكکهبه 

 عٌان كوىنلانْبن ها منؾوف ٍبىك . 

مؼل ههین مههلاهً مههی رٌاننههل ثههب فٌانههلن هَهه زی اى کزههبة انلیْههو ىههب كه اثزههلای کههالً ، اى آن ثههو ػنههٌان      

نهیيه ً مؾوکی ثوای ثؾش ً گلزهٌ اٍزلبكه کننل . مطبلهت ایهن کزهبة مهی رٌانهل پبیهو ای ثهوای آن كٍهزو اى ا
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ایله ىهبی فهٌك ها كهیبثنهل ، آنيهب  کبه ًككانِ آمٌىان ک ک می کنل رب اکو ثو كؼبلیزيبی آمٌىّی هواه گیوك 

 مؾٖلین  ثوای  ً   ثیبًهنل ثلٍذ   ٌكف انلیْو ىبی   مٌهك  كه  كًثبهه ای    ً آگبىی  کننل اهىیبثی   ها

اٍزبنلاهكىب یی ها اهائو می كىهل کهو ثهو اٍهبً آن ثزٌاننهل رالّهيبی فهٌك ها كه عيهذ إهالػ هكزهبه ً ثهبش 

 ثوكن ٍطؼ رؼوب افالهی ، پبیو هیيی ن بینل . 

 ل ً منبٍت كه ؽویوذ  مٌاك  آمٌىّی  کو  ثوای  مؾٖلین ً موثیبن اى مؾیطيبی مقزلق هبثب هجٌ        

ملری كه ىمینو رؼلیم روثیذ کبه کوكه ایم ً کَبنی کو كه این   ثبّل ، ک یبة ً نبكه اٍذ . گوًىی اى مب کو

ىمینو  رؾوین کوكه ً مطبلت ثَیبه ک ی یبكزو انل ، اى کزبة انلیْو ىب ثو ػنٌان یک ًٍهیلو ثهب اهىُ رؼلهیم 

 ً روثیذ اٍزوجبل فٌاىنل کوك . 

 ی اى ًٍبیلی اٍذ کو اى ٛوین آن ًؽلد اٍبً اكیبن اليی نْبن كاكه می ٌّك .این کزبة یک       

ثیبییل امیلًاه ثبّیم کو این نٌع آمٌىُ كٚبئب افالم عيبنی ، ثو روثیذ هًؽهبنی كوىنهلان مهب ک هک        

 کو موله ّله كه آینله ملیوان ً ّيوًنلان عيبن آینله ثبّنل .  کوك ، كوىنلانی   فٌاىل

 

 رولیو رْکو ً 

          
َبػلد اكواك میب رْکو ً رولیو ثو ػ ب آًها . فبنم گلٌهیهب كیٚهی کهو این عبنت مبیلم اى ک ک ً م         

كکو انلیْو ىب ها ثو من اليبا ثقْیل ً ىلایذ ً عوئذ اًلیو ها ثو من ػنبیذ کوك . آهبی كکزو هی عبنٌَن 

 (Ray Johnson  ) ثهو فهبٛو رْهٌین ً مَهبػلد  1993رهب  1911ملیو كثیوٍزبن ػٖو علیل اى ،

مَز و ایْبن ، فبنم ىب ٛبىوه ميو ّبىی ً كوىانو عيبنی ثو فبٛو ربیه  کهوكن نَهقو اًلیهو ً ثقٖهٌٓ 

 ( ثو ٍجت ًیوایِ كهیوی کو ثو ػ ب آًهكه انل . Wendy Momenفبنم كکزو ًنلی مٌمن ) 
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 كيوٍذ منلهعبد                                     

 ػنٌان                                                    

 
                                    ارؾبك ً ى جَزهی 

                                                                         اؽزواا ً ثيهگلاهی

                                                                                                           اكة ً كوىیقزهی 

                                  اٛبػذ ً كومبنجوی 

 اٛؼبا ً كومبنجوی                                    

 اػزوبك ً ثبًهكاهی                                    

 ل ٛیجو                                              اػ ب

 اؿ بٗ ً ثقْبینلگی                                  

 امبنذ ً كهٍزکبهی                                   

 امزیبى ً ثورون بیی                                     

            انزوبك ً ػیت عٌئی                          

 انلبم ً ثقِْ گوی                                    

 انوطبع ً گََزهی                                    

 ثلیبد ً امزؾبنبد                                     

 رؾ ب ً ثوكثبهی                                      

                    روثیذ ً پوًهنلگی                

 رْکو ً ٍ بٍهياهی                                  

 رؼبًن ً ى یبهی                                    

 رلکو ً انلیْ نلی                                 

 رولیٌ ً پبک ن بئی                              

           روٌی ً پوىیيگبهی                    

 ر غیل ً فٌة گٌئی                              

 رنلین ً ثوگياهی                                  

 رٌاٙغ ً كوًرنی                                 

 رٌکب ً ٍ بهنلگی                                

 ؽویذ ً آىاكگی                                  

 ً فوكمنلی                                ؽک ذ

 ؽیٌانبد                                           

 فبنٌاكه                                                 

 فلمذ ً شبکوی                                     

 فلٌٓ ً پبکللی                                       

                             یذ ً مالؽظو کبهیهػب

 هكبهذ ً كًٍزی                                           

                                        ٍقبًد ً ثقْنلگی
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 ٍؼبكد ً فٌّجقزی 

 بمٌّی ٍکٌد ً ف

 ٍکٌن ً آهمیلگی 

 ٍالمذ ً رنلهٍزی  

 ّغبػذ ً كلیوی 

 ّلوذ ً ى لهكی 

 ٕجوً ّکیجبئی 

 ٕلاهذ ً هاٍزی 

 ٕلؼ ً آّزی

 ٕیبنذ ً نهيلاهی   

 ػجبكد ً پوٍزنلگی 

 ػلالذ ً كاكگوی 

 ػيد نلٌ ً فٌك ثبًهی 

 ػلم ً آگبىی 

 ؿم ً انلًه 

 ؿیجذ ً ثلگٌئی 

 كلاکبهی ً عبنلْبنی 

 هگوائی كؼبلیذ ً کب

 هنبػذ ً کم فٌاىی 

 مؾجذ ً كًٍزلاهی 

 مَبػلد ً یبهی 

 مَود ً ّبكمبنی 

 مالٛلذ ً ميوثبنی 

 مٌاٍبد ً ٍيیم ٍبىی 

 نظبكذ ً پبکیيگی 

 ًاللین 

 ًصبهذ ً رکیو پنیوی 

 ىمبن ٍنغی ًهذ ّنبٍی ً 

 ىلایذ ً هاىن بئی 
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 َزهی ارؾبك ً ى ج( 1                                  

 
                                                       (1) 

 
   كواىمکبه می کننل ًامکبنذ   رٌ  ثوای  ..انلیْو . یهبنهی   ً  كل  یهبنهی  »كه آربهًا ًكا آمله اٍذ ،      

  « . می آًهنل 

/ اّهواهبد 194منزقجبد ٓ ).«  آكبم ها هًّن ً منٌه ٍبىكنٌه ارلبم  »ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل :      

 ٓ135) 

/ کزبة  95)منزقجبد ٓ 1« کٌنٌا کبشٕجبع كی الیل ً اشهکبن للجلن . » ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل ،       

 (  59ثنل  54مَطبة اهلً ، نْو موکي عيبنی ، ٓ 

ثو كٌّاه ػیٌة  ّقٔ شو آٍبن ، ػیٌة كیهوان ها مْبىله می کنل ً شو» ؽٚود ثٌكا می كومبینل ،      

 «فٌك ها می ثینل . 

 

 

                                                          (2 ) 

 
ًهزههی ػههبلم انَههبنی ها مالؽظههو مههی کنههیم  ؽههبشد  » ؽٚههود ػجههلالجيبء مههی كومبینههل ، ارؾههبك ؽویوههی شیَههذ  

به هرجو یب كهعو اى ؽیٌان م زبى اٍذ  مقزللو ارؾبك ع ؼی ها كه آن مْبىله می ن بئیم . كی ال ضب انَبن اى لؾ

این ر بیي ثبهى ّبمب ر با نَب آكا می ٌّك ً یک فبنلان یب ػبئلو ثْوی ها رْکیب می كىل کو ًؽهلد اٍهبً 

كه ًىلو اًلی ًؽلد نٌع ثْهو یب ػنٖوی نٌع ثْو رلوی می گوكك ... ًؽلری کو مٌعت نزبیظ نبمؾلًك گوكك 

ػظ ذ ع بل اثيی ىَزنل ً ع یغ ثنلگبن یک فلا می ثبّنل شهو کهو کهب اٍذ کو امػبن كاهك کب كه هب هلیب 

 اى یک ىٌا رهنلٌ مهی کننهل : كه یهک اهٗ ٍهبکننل : كه ىیهو یهک آٍه بن ؽوکهذ مهی ن بینهل : اى یهک آكزهبة

کَت نٌه می کننل ً رؾذ ؽلظ ً ٕیبنذ یک فلا ىَزنل . این ًؽلد اػظم اٍذ ً نزبیظ آن اثهلی اٍهذ اگهو 

 « ن مز َک ثبّل ... ػبلم انَبنی ثو آ

 

                                                         (3) 

 
 «ثَزو شٌة »         

كىوبن پیوی ثٌك کو شنهلین پَهو كاّهذ . ایهن پَهوان ىیچٌههذ ثهب ىهم ٍهبىگبهی ، كه هًىگبهان گنّزو         

ه آنهبن ها نٖهیؾذ مهی کهوك ً مهی گلهذ . پیهو مهوك ى هٌاهنلاّزنل ً اؿلت اًهبد مْـٌل عن  ً كػٌا ثٌكنل 

. ًلهی ىیچیهک اى  كوىنلان من ، این اػ بل ً هكزبه ٕؾیؼ نیَذ . این کبهىب نْبنو ؽ بهذ ً نبكانی ّ بٍذ

 له پیوّبن رٌعيی نلاّذ .آنيب ثو نٖبیؼ پ

ثهٌك ، ثهو زو ای اى شٌثيب ها کو مؾکم ثو ىم ثَهزو نِ ها نيك فٌك فٌانل ً كٍى و پَوا، یک هًى پله         

آنيب نْبن كاك ً گلذ : ثجینم کلامیک اى ّ ب می رٌانیل این كٍزو شٌة ها ثْکنیل ىو یهک اى پَهوىب ثهو نٌثهذ 

ثَزو ها كه كٍذ گوكذ ً ٍهؼی کهوك آن ها ثْهکنل . ى هو امزؾهبن کوكنهل امهب ثیيهٌكه  ثهٌك . شهٌن كٍهزو شهٌة 

مهب :» ل . ػبهجهذ آن ها ثهو پهله كاكنهل ً گلزنهل ن ها ک ی فم کنهثٌك کو ىیچیک اى آنيب ، نزٌانَذ آآنوله مؾکم 

ثؼل پله ثَزو ها ثبى کوك ً ىو یک اى شٌثيب ها ثو یکی اى پَوانِ كاك ً گلذ :  «ن ی رٌانیم آن ها ثْکنیم . 

 ىو یک ثو هاؽزی شٌة ها ّکَذ .« ؽبش ثجینم شو می کنیل . » 

 --------------------------------------------------------------------- 
 مٚ ٌن ثیبن مجبهک ثو كبهٍی شنین اٍذ : مبننل انهْزبن كه كٍذ ً اهکبن ثوای ثلن ثبّیل . – 1
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آنٌهذ پیو فوكمنل هً کوك ثو پَوانِ ً گلذ : پَوان من ، ّ ب ىم اگو مضهب ایهن شٌثيهب ثهب ىهم یکهی ثبّهیل . 

 كائم علال کنیل ً اى ىم علا ثبّیل ، مط ئنب مزؾل ًمزلن ثبّیل ، ى ٌاهه مؾکم ً هٌی فٌاىیل ثٌك ًلی اگو 

 ىا ئب فٌاىیل ّل . 

 

                                                           (4 ) 

 

 الق : شوا مب ثبیل مزؾل ثبّیم  

 ة : شو هٌه ای كه ارؾبك نيلزو اٍذ   

 ط : شهٌنو می رٌانیم مزؾل ٌّیم   

  « كبم ها هًّن ً منٌه ٍبىك آ» ك : شهٌنو ارؾبك می رٌانل 
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 ( اؽزواا ً ثيهق كاهی  2                      

 
                                                        (1 ) 

 

 ( 195ٓ  ) منزقجبد 1« ىینٌا انلَکم ثبلٖلم ً اشكة » ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل ،        

نلَی کو ى ٌاهه ثيهگزوىب ها اؽزهواا گهناهك ً رکهویم ن بیهل ، ثهو ػ هوُ » ثٌكا می كومبینل ،  ؽٚود       

 . «اكيًكه ٌّك ، ىیجبیی اُ ک بل یبثل ، ٍؼبكرِ اكيًن ٌّك ً رٌانِ اكيایِ یبثل 

) نَبء ، آیو  2 « مو منکم .ً اًلی اش  الوٌٍل یب ایيب النین آمنٌا اٛؼیٌا » ؽٚود دمحم می كومبیل ،      

62 ) 

     اً ػْن   ثو، كه ىو نلَی ٍغبیب ً ٕلبد ؽن ها مْبىله کوكیل  » ؽٚود ػجلالجيب می كومبینل ،       

 « ثٌهىیل ، شو اى ػبئلو ّ ب ثبّل ، شو نجبّل .

 

                                                              (2) 

 

ه ً كی الٌعو » بءهللا می كومبینل ، ؽٚود ثي        ه ً كی كولىب ّبکواه ً كی الؾوٌم امینب کن كی النؼ خ منلوب

ه ً  ه ... ً كی الوٚبء ػبكشه ً لالنَبن فبٙؼب ه ً كی الٌػیل ًكیب ه ً لللوواء کنياه ً لالؿنیبء ً لل نبكی مغیجب ٛلوب

ه ً للظل آن ثؾوا ه ً لل ي ٌا كوعب ً لل کوًة  الظل خ ٍواعب ه ًه ملغب ء ً لل ٚوًة نبٕواه ... ً للـویت ًٛنب

ه ... ) لٌػ اثن مئت ٓ ه ً للٚویو ثٖواه ً ل ن ّٙب ٕواٛب /  69/  69ً لل وی٘ ّلبءه ً لل َزغیو ؽَنب

 (  192منزقجبد ٓ 

کَی کو ثو نلًٌ ّبیَزو اؽزواا ... نلٌٍی کو ثو آمبل ً امیبل فٌك شیوه » ؽٚود ثٌكا می كومبیل ،       

ً آنبن ها گوامی ،  ل ً فٌك ها اى انلًه ً ٌٍق هىبیی ثقْیله انل ً آهاا ً ثیجبک ىَزنل اؽزواا ثهناهكّله ان

 « ثلاهك اهىِّ ثب ىو مؼیبهی هبثب هیبً ً ٍنغِ نیَذ . 

یکهی اى ىائهوان اًلیهو ؽٚهود ػجهلالجيبء كه ػکهب ، رکهویم ً  )  Roy Wilhelmعنهبة هًی ًیليلهم )

مهب  بء كه مٌهك آن ؽٚود هػبیذ می کوكنل ، شنین رٌٕیق کهوكه اٍهذ : ارهبمرؼظی ی ها کو ؽزی ؿیو اؽج

ن كههٌاهه ای هههواه كاهك . كه آن نيكیکههی شههبكهی ثوپبٍههذ کههو ؽٚههود مْههوف ثههو ثبؿچههو ای اٍههذ کههو كه آ

ػجلالجيبء ثَیبه اى نلًٌ ها کو ثو مالهبرْبن می آینهل ، كه آنغهب پهنیوایی مهی كومبینهل . كه اینغهب رنلهو پیهوًان 

یبن مقزلق اى یکلیهو ، شنبن ّلیل اٍذ کو ؿیو ػبكی ثو نظو می هٍل کَی كهثبهه اكواك فهبهط اى كایهوه اك

امب پیوًان ع یغ كوم ً مناىت ، ؽٚود ػجلالجيبء ها ثو ػنٌان موكی ثهب  ى کیْبن فٌك ، ثو نیکی یبك کنل .

 فٌك ها اى ایْبن  كینی  کزت  مؼٚالد   ً رٌٙیؼ رْویؼ  کو ى هبن   می ّنبٍنل ً ػلالزی  ؽک ذ  شنبن 

مهی فٌاىنههل ، ؽههب مواكؼههبد ً هكههغ افههزالف مههبلی فههٌ ها اى ایْههبن مههی ٛلجنههل ً ؽزههی ؽههب ً كٚههب مْههکالد 

 ،  ثو  اً  گلزو  می ٌّك  فبنٌاكگی فٌك ها ىم ثو ایْبن می ٍ بهنل . ىو کٌ كه ثبهه ىیکب مجبهک ٌٍال کنل 

----------------------------------------------------- 

 
 مٚ ٌن ثیبن مجبهک ثلبهٍی شنین اٍذ : نلَيبیزبن ها ثو هاٍزی ً اكة ىینذ كىیل .  – 1

ی مٚ ٌن ثیبن مجبهک ثلبهٍی شنین اٍذ :  ای گوًه مئمنبن ، فلاًنهل ها اٛبػهذ کنیهل ً اى پیهبمجو ً ٕهبؽجبن امهو کهو اى ّه ب ىَهزنل كومهبنجوكاه  - 2

 کنیل . 

ثلبهٍی شنین اٍذ : كه ) ًهذ ( نؼ ذ منلن ً كه كولان آن ّکو گياه ً كه ) ؽلظ( ؽوٌم امین ً كه هفَبه گْهبكه ً ثهوای  مٚ ٌن ثیبن مجبهک  - 3

پنل آمٌى ً ثوای نلا كىنهله مغیهت ً كه ػيهل ًكهبكاه ... ً كه ؽکهم ػهبكل ً ثهوای انَهبن فبٙهغ ً كه رهبهیکی شهواؽ ً ثهوای كویوان گنظ ً ثوای كاهایبن 

ثوای رْهنو لهت كهیهب ً ثهوای ٍهقزی کْهیله پنهبه ً ثهوای ٍهز لیله یهبًه ... ً ثهوای ؿویهت ًٛهن ً ثهوای مهوی٘ ّهلب ً ثهوای پنبىلىنهله ؿ هین گْبیِ ً 

  ؽٖن ً ثوای نبثینب شْم ً ثوای گ واه ّله ٛوین ثبُ .
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ٛهٌه ورْبن ، یيٌكی میَؾی ً مَهل بن ها ثهو ی هبئب ن ی ٌّك ً ک ک ً مَبػلد ؽٚاكنلی رجؼیٚػجبً  

یکَههبن ّههبمب مههی گههوكك . ىیکههب مجههبهک كه گلزههبه ً کوكاهّههبن شنههبن منٖههق ً مؼزههلل ىَههزنل کههو یکههی اى 

يك ایْهبن ثلوٍهزل ً كه نه ؽبک بن ػبكل ػکب ، ثو نبا اؽ ل ثیه  رٌكیهن ، ػهبكد كاّهذ پَهوُ ها ثهوای رؼلهیم 

 اعوای ػلالذ ً ؽَن ؽکٌمذ ثب آن ؽٚود ٕالػ ً مٌْهد ن بیل . 

                                                                                                   (Honnold ىٌنٌلل ) 

 

 الق : كکو می کنیل شو نٌع اكکبه ً فٖبئٔ كوكی ، فٌة ً هبثب اؽزوامنل   

 هناهیم   یَزو ً هبثب رؾَین اٍذ ، اؽزواا ثة : شهٌنو می رٌانیم یبك ثهیویم ثو آنچو کو ّب

 ط : آیب كوٜ ثو ٍبلقٌهكگبن ثبیل اؽزواا ثهناهیم   

 كاهك    « مؾزوا ثٌكن »ً « اؽزواا گناّزن شو اهرجبٛی ثب هبثب اؽزواا ثٌكن» ك :  

 ه  : آیب اٛبػذ اى کَبنی کو مٌهك اؽزواا مب ىَزنل ، آٍبن اٍذ  
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 ( اكة ً كوىیقزهی 3                           

 
                                                            (1) 

ؽٚههود ثيههبءهللا مههی كومبینههل : ) ّهه ب ها ثههو اكة ًٕههیذ مههی ن ههبیم ( اًٍههذ ... ٍههیل افههالم . ) ؽیههبد         

 ( 119ثيبئی ، 

 افزونب ( اشكة ... انو صٌة یٌاكن النلًٌ من کب ٕـیو ً کجیو .ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل : ) انب         

 ( 39) لٌػ اثن مئت ،  

 (  119ایبکم ان رؾبهثٌا مغ نلٌ ... ) منزقجبد آصبه ،  :ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل         

عيهبن اهك ، كه د اٍذ ً مٌعهٌكاد لهند ٛلهت ها نیهبىؽٚود ثٌكا می كومبیل : نلَی کو ٛبلت ٍؼبك        

 ثؼل ثو ٍؼبكد فٌاىل هٍیل . ) روع و (

ؽٚود دمحم می كومبیل : ً اما ؽییزم ثزؾیزو كؾیٌا ثبؽَن منيب اً هكًىب ان هللا کبن ػلی کب ّئ ؽَهیجب         

 ( 96) النَب آیو  1. 

 

                                                        (2) 

ة هللا ّ ب ها ثو اكة ًٕیذ می ن بیم ً اًٍهذ كه موهبا اًل ٍهیل افهالم . ؽٚود ثؾبءهللا می كومبینل یب ؽي

موبا ثيهق اٍذ ً  كاهای ٌٛثی اى ثوای نلَی کو ثو نٌه اكة منٌه ً ثطواى هاٍزی ميین گْذ كاهای اكة

ْجش ً ثهو آن نهبهو ثبّهیم . ایهن اٍهذ ن كبئي ً ثو آن مز َک ً ثو آن مزآامیل آن اٍذ کو این مظلٌا ً کب ثو 

 (  99ؽکم مؾکم کو اى هلم اٍم اػظم عبهی ً نبىل گْزو . ) كهیبی كانِ ، ٕلؾو 

ؽٚود ػجلالجيبء می كومبینل : ىنيبه ىنيبه اى ایهن کهو هلجهی ها ثونغبنیهل ، ىنيهبه ىنيهبه اى اینکهو نلَهی ها 

و مقلهٌهی ها ثیبىاهیل . ىنيبه ىنيبه اى این کو ثهب نلَهی ثقهالف مؾجهذ هكزهبه کنیهل ، ىنيهبه ىنيهبه اى ایهن که

 ( 5مؤیًٌ کنیل . ) ثيبءهللا ً ػٖو علیل ، كٖب 

                                                        (3) 

ىمبنی کو ؽٚود ػجلالجيبء كه لنلن رْویق كاّزنل ، اؽجب ثو ٌٛه پیٌٍزو ثو مالهبد ً ىیبهد ىیکب مجبهک 

 فبٛوه ىیو ها نوب کوكه اٍذ : می ّزبكزنل . لیلی ثالملیلل میيثبن آن ؽٚود ، 

یهک ، مزْقٔ ثيبئی اى اٍکبرلنل نبمو ای نٌّزو ً روبٙب کوكه ثٌكنل کو كه ٌٕهد امکبن كً نلو اى ثبنٌان 

 هًى ػٖو ها ثب مٌشی ػبل یبن ثهنهاننل . آنيب كػٌد موا کو ثهو ى هین منظهٌه ً نیهي ثهوای ٕهوف ّهبا ثهو 

ه   مْزبهبنو رون   بً پٌ اى ًهًك ث  پنیوكزنل  آًهكا ، ػ ب   ثو ٍ ذ منيل ؽوکذ کوكنل ً شٌنً مَزوی ب

 می ثبیَذ ى بن ّت ثبى می گْزنل ، اٍزلبكه اى ىو لؾظو ثوایْبن ؿنی ذ ثٌك .  

ٍوکبه آهب ثب ى بن گومی ً ٍبكگی ى یْهی اى آنيهب اٍهزوجبل كومٌكنهل . ىهو ٍهو نلهو مهب کهو اى ٕه ی ی رهوین 

 یی اى ّبكی كه پٌٍذ ن ی گنغیلیم .اى رٌٖه آن ثؼل اى هيو هإیبكیم ، نيكیکزوین كًٍزبن هلی ی ثٌ

ثیِ اى نیم ٍبػذ اى ًهًك آنيب نهنّزو ثٌك کو نبگيبن كه ثيذ ً ؽیود مب ، یهک ؿویجهو ٍه ظ ، فهلمزکبهىب 

ها ىب كاك کنبه ً فٌكُ ها كه ؽلوو مب انلافذ . ثلًن اعبىه نَْذ ً ٍیهبهی ها هًّن کوك ً ّوًع کهوك 

كه این ثبهه کو هٖهل ثهوای یهک هًىنبمهو موبلهو ای ها عهغ ثهو ؽٚهود ػجهلالجيبء ثنٌیَهل ً ...  ثو ؽوف ىكن

ثَیبه نبمؾزومبنو ، ثو ٕؾجزِ اكامو كاك . مب اى ًهًك نبگيبنی ً نبثينهبا این آكا ؿیو ثلًن ًهلو ً كه ؽبلزی 

فواة کوك ، مبد ًمجيٌد  هاظبد ٛالیی مب ؾم ثَیبه نبعٌه کو آن مؾلب ملکٌری ً لؽهبثب رؾ ب ً این ميا

 مبنله ً ىثبن بن ثنل آمله ثٌك . 

ؽٚههود ػجههلاليبء ثالكبٕههلو هیههبا كومٌكنههل ً ثههب اّههبهه كٍههذ ، آن مههوك ها ثههو كنجههبل فههٌك فٌانلنههل ً ثههو اٛههبم 

فٌٖٕیبّبن رْویق ثوكنل . مب فیوه ثو یکلیهو نهبه کوكیم . مياؽم هكزو ثهٌك ، امهب اكَهًٌ ٍهوکبه آههب ىهم 

 فٌك ٍوال کوكا ، آیب گیظ  ً نبهاؽذ ّله ثٌكا ، اى   ن ثو ػنٌان مي بن كاه، كه ؽبلی کو کبماله هكزو ثٌك . م

  ن ی رٌانَزم کبهی انغبا كىم   ً ثؼل ثو ٛوف اٛبم پنیوایی هكزم ً اى منْی ىیکب مجبهک روبٙب کوكا :
ل ، یههب ثههو ى ههبن رؾیههذ پبٍههقهٌ ثبّههیل ، ثههو كهٍههزی کههو ً شههٌن ّهه ب ها رؾیزههی نیکههٌرو عههٌاة كىیههمٚهه ٌن ثیههبن مجههبهک ثههو كبهٍههی شنههین اٍههذ :  -1

 ًنلؽَبة ى و شیي ها كهین ثلاهك . فلا

  



12 

 

 

ه ثو ٍوکبه آهب ثهٌئیل ، فبنم ىبیی کو اى هجب هواه مالهبد كاّزو انل ، منزظو رْوی ومهبیی ق  كم کن اٍذ لطلب

ثالكبٕلو ، ٕلای ههلميبیی ها کهو ایْبن ىَزنل   ً ثؼل ثو ٛوف مي بنبن ثوگْزم ً منزظو نزیغو کبه مبنلیم . 

 ْل ّنیلیم . ٕلاىب كافب ٍوٍوا ثو ٛوف كه ً ًهًكی هكزنل . ٍ ٌ فهلاؽبكظی گومهییاى هاىوً نيكیک م

هٍیل ً ثؼل ٕلای ثَزو ّلن كهً ثبشفوه ىیکب مؾجٌة کنبه كه اٛبم رٌهق کوكنل ً ثو نٌثذ ثب  ثو گٌّ بن

یهک اى مهب نهویَهزنل ً كومٌكنهل : ّه ب كاّهزیل ثهب نْهبن كاكن  نهبىی نبكن کو پیبا علی ً ػ یوی كاّهذ ثهو ىهو

ر بیب ّلیلربن ثو فوًط آن موك ثیچبهه ، کالكو اُ می کوكیل ، ثنبثواین من ثو ثیوًن ىلایزِ کوكا ، رب ک ی 

 اؽَبً آهامِ کنل .

 ًاهؼب ه اكکبه ً هكزبه ؽٚود ػجلالجيبء ثب اكکبه ً اػ بل مب فیلی فیلی مزلبًد ثٌك . 

 لیلی ثالملیلل                                                                                                          

                                                              (4 ) 

 

 ٍئٌاشد 

کنیهل   آیهب كه ایهن ىمینهو كوىنه  لـهذ  الق ( ثلًن مواعؼو ثو كوىن  لـذ آیب مزٌانیل اكة ها ثقٌثی رؼویق

 ک کی می کنل   آیب آنچو كوىن  لـذ ثیبن می کنل ، ى بن موٌٖك ؽٚود ثيبءالو اٍذ    

ة ( شهٌنو م کن اٍذ کَهی هلجهی ها ثونغبنهل یهب هًؽهی ها مکهله ٍهبىك   شهوا ثیهبن ؽٚهود ػجهلالجيبء كه 

 هَ ذ كًا اینهٌنو مؾکم ً ّلیل ثیبن ّله اٍذ   

 و می رٌان مئكة ثٌك ً مٌهك ٌٍء اٍزلبكه كیهوان هواه نهوكذ   ط ( شهٌن

 رٌٕیق می كومبینل   «  كٚب ػظیم  » ك (  شوا ؽٚود ثيبءهللا اكة ها

ه  ( كه ثیبنبد مجبهکو منکٌهه ثوای اكة شو موهبمی مؼهین ّهله اٍهذ   ثهو نظهو ّه ب شهوا ایهن كٚهیلذ فهبٓ 

 ؽٚود ثيبهللا آنوا ٍیل افالم فٌانله انل    اینوله ميم ّ وكه ّله اٍذ   كکو می کنیل شوا

 آفوین ثیبن كه مٌهك اكة : انب افزومب اشكة ً عؼلنبه ٍغیو ال ووثین شو مليٌمی كاهك   

 ً ( ً آفوین ٍئٌال : فلٌٓ ً ٕ ی یذ شو اهرجبٛی ثب اكة كاهك   
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 ٛبػذ ً كومبنجوكاهی( ا 4                     

  
                                                          (1) 

 

لٌػ عنبة .« ) آنچو اموًى شىا اٍذ اٛبػذ ؽک.مذ ً ر َک ثو ؽک ذ » ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل ، 

 135/ منزقجبد ٓ  366اثٌاللٚب ، مغ ٌػو الٌاػ ٛجغ مٖو ٓ 

هبنٌن ثبیل ؽبکم ثبّل نهو كهوك . اگهو شنهین ّهٌك ع هبل ػهبلم آّهکبه گهوكك ً » ؽٚود ػجلالجيبء می كومبینل ، 

 ) روع و ( «افٌد ؽویوی رؾون یبثل . 

 (29) نَبء ، آیو 1 ؽٚود دمحم می كومبیل ، ً من یؼٔ هللا هٌٍلو ً یزؼل ؽلًكه ... لو ػناة ميین .

  

                                                          (2  ) 

 

یب اثن اشنَبن اهک٘ كی ثو الؼل بء صم أٍوع كی میلان الَ بء لن رغل الواؽو » ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل ، 

 ) کل بد مکنٌنو ( 2 «شمونب ً الزٌاٙغ لٌعينب . اش ثبلقٌٚع 

ثغ الوهلهه ً شرؾَجن انب نيلنب لکم اشؽکبا ثب كزؾنب فزم الوؽین ال قزٌا ثبٕب» ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل ، 

ّه ٌ اشؽکهبا اشهزلاه یْيل ثنالک مب نيل من هلم الٌؽی رلکوًا یب اًلی اشكکبه ... اما ّوهذ من اكن الجیهبن 

/ کزهبة  214) منزقجبد ٓ  3« لکب ان یزجؼٌىب ً لٌ ثبمو رنلطو ػنو ٍ ٌاد اكئله اشكیبن انو یلؼب مب یْبء  

 ( 1ً  5مَزطبة اهلً ثنلىبی 

 

                                                        (3) 

 

 هطبهی کو ن ی فٌاٍذ هًی هیب ث بنل 

 .هًىگبهی هطبهی ثٌك کو كیهو اى مبنلن هًی فٜ آىن فَزو ّله ثٌك 

 یک هًى هً کوك ثو هیب پوٍیل : شوا من ثبیل ر با هًىىبی ىنلیهی ٌ هًی رٌ ثبیَزم  

و ىیهو پبىهبی کمن ثوای این ٍبفزو ّله اا  ن عبیی کو ىَزی ث ٌنی ،د فیلی ثيزوه ى یً هیب پبٍـ كاك : ثوا

رٌ هواه ثهیوا ً رٌ ثوای این ٍبفزو ّله ای کو هًی من ؽوکذ کنی . كه این كنیب ىو شیيی ًهزی كبیله كاهه 

 کو كه عبیی کو مبل فٌكّو هواه ثهیوه .

 وكيب ثلىکبه نجٌك .امب هطبه گٌِّ ثو این ؽ

 

 
 اً رغبًى کنل اى ؽلًكی ، اى ثوای اًٍذ ؿناثی فٌاه کننله . بهک ثو كبهٍی شنین اٍذ : ىو کو نبكومبنی اى فلاًنل ً هٌٍلمٚ ٌن ثیبن مج - 1

ای مٚ ٌن ثیبن مجبهک ثو كبهٍی شنین اٍذ : ای پَو انَبن  ثهویي كه ثیبثبن ؿیت ً ثْزبة كه میلان آٍ بن هاؽزی ن هی یهبثی مههو ثهو كوًرنهی ثهو -2

 غ ثوای ًعو مب . امو مب ً رٌاٙ

نچهو اى گ بن مکنیل کو مب ثو ّ ب اؽکبا نبىل کوكیم ثلکو ميو ّواة ميو ّله ها ثو ٍو انهْزبن هلهد ً رٌانبئی گٌْكیم ّيبكد می كىهل ثهو ایهن ، آ – 3

کهو رجؼیهذ کننهل آنهوا اگهو امهوی ثبّهل  هلم ًؽی نبىل ّل كکو کنیل ای ٕبؽجبن كکوىب ... ىنهبمی کو آكزبة اؽکبا اى اكن ثیبن ربثیل ثو ى و ) كوٗ ( اٍذ

 کو اى آن آٍ بن هلٌة اكیبن ّکبكزو ٌّك ثلهٍزی اً آنچو می فٌاىل ، می کنل .
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هو اینغب ن ی مٌنم . ثؼل اى هیب پویل ثیهوًن ً ّهوًع کهوك ثهو ؽوکهذ کهوكن كه ً كًثبهه گلذ : من كی        

 عبكه کنبه هاه آىن . 

 ىكنل . آىبی ، ثوً کنبه ، این عبكه ثوای مب كهٍذ ّله ، ىًك ثبُ ثوً ثیوًن .  مبّینيب كویبك        

 ً هطبه گلذ : شنین شیيی نیٌ ، رٌی این عبكه ثوای من ىم عب كواًان ىَذ .         

ثوای ٌٍاه کهوكن مهوكا ً ثهبه ىكن فٌك كه امزلاك عبكه اكامو كاك ً ى ینطٌه کو می هكذ ً ثو ؽوکذ         

ب ، علٌی فبنو ىب ایَزبك ً ثوای ثوكاّزن ثَزو ىبی پَزی كه موبثب اكاهه پَذ رٌهق کوك ً ثهوای ثهبه ش لاني

ىكن هوًف ّیو ثو گبًكاهی ىب ٍو ىك . ى و فٌّؾبل ً ّبكمبن ّلنل . ثوای اىبلی این ًٙغ فیلی هاؽهذ 

كی مهی گنّهذ امهب هطهبه ثهو رو اى ثوكن ثبه ً اصبصیو ثو ایَزهبه هطبه ثهٌك . ثهو ایهن روریهت ىهو هًى مهلد ىیهب

 پبیبن هاىِ ن ی هٍیل . 

نيهب ثهو ایهن ىًكیيهب ن هی هٍهیلنل . اى نبمهو ىهبی كافهب كهیبكذ ش لانيبیْبن مهی ّهلنل امهب آموكا منزظو         

لنْبن ها ثقٌك ن هی كاك . ّهیوىب رهوُ کیَو ىبی پَزی آنوله ىمبن می گنّذ کو ىیچکٌ كیهو ىؽ ذ فٌان

ه ای ثوای کَی نلاّذ . کم کم موكا اى كوٍزبكن شیيىبیْبن ثب هطبه منٖهوف ّهلنل می ّل ً كیهو ىیچ كبیل

 ً ثو عبی آن ثبهىبیْبن ها ثب مبّین می كوٍزبكنل . 

ه . رهٌ مهی ثبیَهذ ى ٌنطهٌه کهو هیک هًى مبّین ىب ثو هطبه گلزنل : ؽبش كیهو ىیچکٌ ثب رٌ کبهی نهلا      

 لی . عبكه ثوای رٌ عبی منبٍجی نیَذ . ثيذ گلزیم هًی هیب ىبی فٌكد ثبهی می مٌن

امب هطبه ى چنبن فیوه ٍوی می کوك ً هًی هیب ىبیِ ثهبى ن هی گْهذ . یهک هًى اٍهجی ها كیهل کهو كه      

 میبن كّذ مْـٌل كًیلن ثٌك . 

 ثب فٌك گلذ : شوا رٌاین عبكه ث ٌنم   این فیلی مَقوه ثو نظو می هٍو .      

 ً كه كل كّذ ثو ٛوف اٍت ّوًع ثو ؽوکذ کوك .  ً ثؼل اى عبكه ىك ثیوًن     

 ٕلای اٍت ثلنل ّل کو : رٌ نجبیل اینغب ثیبی ، اینغب مؾب ربفذ ً ربى منو ، ىًك ثوً ثیوًن فیلی ىًك .      

 هطبه پبٍـ كاك : ىیچ ى چنین شیيی نیَذ ، رٌ این میلًن عبی كواًًن ثوای منيم ىَذ .     

 ينو كّذ پیِ هكذ رب ثو عٌی آثی هٍیل ً ثٌم  ثٌم  کنبن كه پ     

 ً اى فٌك پوٍیل : ؽبش اى اینغب شطٌهی هك ثْم        

 ً اٍت کو كنجبلِ آمله ثٌك ، گلذ ث ّو .     

نلگیم اى عبیی ن ویله اا . ى یْو اى هًی پليبیی کو ثواا كهٍذ کوكه ثٌكنل ىهطبه گلذ : من ىیچٌهذ رٌ      

 هك می ّلا .

ل ً گلهذ : پليهب   ثيزهوه ثوگهوكی ثهو ى هٌن عهبیی کهو ثيهِ رؼلهن كاهی . عهبی رهٌ هًی ى هٌن اٍت فنلیه     

 هیليبٍذ .

اى آٍه بن ثهو گٌّهِ شٌنکهو ى هبن ًههذ ٕهلای ىٌاپی هبیی ًلی هطبه رهٌعيی ثهو ؽوكيهبی اٍهت نکهوك .      

 هٍیل . 

 من  هًی ىمین ث ٌنم    ثبیل  من  شوا  می هٍو ، نظو  ثبش انلافذ ً گلذ : فیلی مَقوه ثو  نهبىی ثو      

 می فٌاىم پوًاى کنم .

 ً اٍت گلذ : فن  فلا ، رٌ اى هًی این عٌة ىم ن ی رٌنی ث وی ، ؽبشمی فٌای پوًاى کنی  !      

هطبه ثو هًی فٌك نیبًهك ً ٍؼی کوك پوًاى کنل . ثهب شوفيهبی علهٌیِ رهالُ کهوك ، ثهب ر هبا شوفيهبیِ      

 آنوله روال کوك رب اى ؽبل هكذ . ٍؼی کوك ، امب نزٌانَذ .

مهن ن هی رهٌنم پهوًاى کهنم . ًهزهی ثهو كّهذ مهی ىنهم ، مهوكا  ، ثؼل اى ملری گلذ : انههبه یهو اّهزجبىی ّهله     

ٌٍاها ن ی ّن ً ًهزی رٌی عهبكه ها مهی ها ، اًنهب كیههو ثبهىهب ً نبمهو ىْهٌن هً ثهب مهن ن هی كوٍهزن . اًنهب 

انهبه ىیچ کهبهی اىا ثهو ن یهبك . ثبیهل ى ینغهب ثبیَهزم ً ثهناها آرهیِ ً میهن من فیلی كیو ثو موٖل می هٍم . 

 كًكا ثیوًی ثوه رب موكا گ م نکنن .

هطبه اکنٌن كیهو اؽَبً رنيبیی ً نٌمیلی می کوك . ثو نظوُ می هٍیل کو اى این پٌ كه ایهن كنیهب ىهیچ     

 عوهو ىك !  كه این ًهذ كکوی ثو كافب لٌلو ىبی ثقبهُاهىُ ً كبیله ای نلاهك . 

 ثب فٌك گلذ : ثبیل ثوا هًی هیليبا . کبُ ىنٌى ٍوعب ٌّن ثبّن .    
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ً آىَزو اى پينو كّذ گنّذ ً كه امزلاك عبكه فٌكُ ها ثو ایَزهبه هٍبنل ً كیل هیليب كهٍذ ى هبنطٌهی     

ل . فیلهی مؾکهم کو روکْبن کوكه ثٌك ، كه ؽبلیکو اى كً ٛوف امزلاك كاّزنل ، ٍو عبی فٌكّبن ایَهزبكه ثٌكنه

ً مط هئن ثهو نظهو مههی هٍهیلنل . ًهزهی هطههبه فهٌكُ هاهًی آنيهب انهلافذ اى فٌّههؾبلی كًك ٍهیبه ثيهگهی ثههو 

 آٍ بن كوٍزبك . 

 كه ایَزهبه موكا ىیبكی ثب کٌىی اى ش لانيب ً ثَزو ىب ، منزظوُ ثٌكنل .    

کهو مهن ثيهِ رؼلهن كاها . ً اى آن  هطبه ثب ّبكی ثٌم فٌك ها ثو ٕلا كه آًهك ً گلهذ : ایهن ى هٌن عبئیهو    

هًى ثو ثؼل موكا می كیلنهل کهو آن هطهبه کٌشهک ً ىهنه  ، ىهو هًى ّهبكمبنو كه امزهلاك هیليهبی فهٌكُ كه 

 ؽوکذ اٍذ .

 

 (  Irene Taafakiرلقیٔ ً رطجین اى ایون رب آكبکی )                                                

 

 ذ کنیم   شوا   الق : اى شو کَی ثبیل اٛبػ

 ة :  اگو كه ملهٍو ؽزی اى یک هبنٌن ىم اٛبػذ ن ی ّل شو ارلبهی می اكزبك   

 ط  :  اگو کَی هٌانین هاىن بیی ً هاننلگی ها اٛبػذ ن ی کوك ، شو ارلبهی می اكزبك   

  ك   : اگو کَی هٌانین کٌْهی ها اٛبػذ ن ی کوك ف ثوای نظبا اعز بػی مب شو ارلبهی می اكزبك  
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 ( اٛؼبا ً مي بن نٌاىی  5                         

 
                                                         (1 ) 

نَجذ ثو ؿویجو ىب ميوثبن ثبّیل ... کبهی کنیل کو اؽَبً کننل كه ًٛن  » ؽٚود ػجلالجيب می كومبینل ،       

 كه پبهیٌ ( 1912اکزجو  11ً  16اى فطبثو مجبهک مٌهؿ  –روع و « )  ك ىَزنل .ً كه فبنو فٌ

 «كه ىمبن نیبى ، ) ًعٌك ( كًٍزبن ، ّبكی ثقِ اٍذ . » لومبیل ، یؽٚود ثٌكا م      

ثو كًٍهزی كوهٜ كه هبلهت کل هبد اکزلهب نکنیهل ، ثهناهیهل هلٌثزهبن ثهو مؾجهذ » ؽٚود ػجلالجيب می كومبینل ،       

 ( 16) روع و ( فطبثبد پبهیٌ ) انهلیَی ( ٓ  « َبنی کو اى کنبهربن می گنهنل ، مْزؼب ثبّل .ى و ک

ه » ؽٚود دمحم می كومبیل ،        رَزؤنٌَا ً رَهل ٌا ػلهی اىليهم ؿیو ثیزکم ؽزی  یب ایيب النین آمنٌا شرلفلٌا ثیٌرب

 ( 29نٌه ، آیو  1 1 ... «

 ههو ثههب یکههلیهو ثههو ّههلد مؾجههذ ن بییههل ً یکههلیهو ها ثههلًن ى ي ههو ً اًل ى »پطههوً هٍههٌل مههی كومبیههل ،      

  (  9ً  9، آیبد  4) هٍبلو اًل پطوً هٌٍل ، ثبة « مي بنی کنیل . 

     

                                                                  (2)       

 

. ثیذ من ثیذ ٍوًه ً نْبٛ اٍهذ . منهيل مهن ؽٚود ػجلالجيب می كومبینل ، فبنو من فبنو آهامِ اٍذ        

منيل فنله ً ثيغذ ً اثزيبط اٍذ . ىو نلَی کو اى اثٌاة این ثیذ ًاهك ٌّك ، ثبیل ثب هلجی مَوًه فبهط ّهٌك  

 11ً  16اى فطبثو مجهبهک مهٌهؿ  –این فبنو نٌه اٍذ ، ىو نلَی کو ًاهك ٌّك ثبیل نٌهانی گوكك . ) روع و 

 كه پبهیٌ ( 1912اکزجو 

 

                                                               (3    ) 

 

 ؽٚود ثيبءهللا ً موك هاىت      

كه ایبمی کو ع بل مجبهک كه مَیو ٍوگٌنی ثٌكنل ً اى عبیی ثو عبیی نوب مکبن می كومٌكنل ، هًىی ثب      

عههبكه إههلی ، ًاهك ّههلنل . كه ؿههبهی کههو مالىمههبن ً ى واىههبن ثههو كىکههله ای مزههوًک ، ثههو كبٕههلو ک ههی اى 

نيكیک این هًٍزب ثٌك ، هاىجی رنيب ىنلگی مهی کهوك . اً هلیَهی ثهٌك رهبهک كنیهب ً شهٌن ّهنیله ثهٌك ؽٚهود 

ثيبءهللا ، ٍوًه ػبل یبن اى آن هاه فٌاىنل گنّذ ، مْزبم ً منزظو كه کنبه عبكه نَْزو ، شْم ثهو هاه نهيًل 

و ظیم اليی ثو آن مؾب هٍهیلنل ، هاىهت ىانهٌ ىك ً ٍهو ثههبمی کو مظيو ػاعالل ىیکب اهلً كًفزو ثٌك . ىن

ً ، مهن مهوكی كویهو ً كهًیْهم کهو یکهو   هبىْبن ثٌٍو ىكً گلذ : یهب هثهی اهلاا مجبهک ٍبئیل ً ثو فبک هلم

رنيب ، كه ؿبهی كه این نيكیکی ، ػيلهذ گيیهله اا . اگهو اكزقهبه كىیهل ً كههبیوی آن ؿهبه ها ثهو ًعهٌك مجهبهک 

، مزجبهک ً مزجبىی كومبییل ، اى این پٌ این ؽویو ، فٌك ها فٌّجقذ روین كبنیبن این عيهبن ثهو ؽَهبة  فٌك

 فٌاىم آًهك . 

الغنٌك ثو هاىت كومٌكنل : نو ثوای كهبیوی ، ثب ثهوای ٍهو هًى ثهو کيهق رهٌ فهٌاىیم آمهل . ً ثهو  ؽٚود هة

ذ ؽٚورْبن ثبّنل . هلت هاىت كویو اى نْبٛ ى واىبن امو ن ٌكنل فی و ىبیْبن ها ثبكواىنل ً منزظو مواعؼ

ها ثو ٌٍی کبّهبنو مؾوهوُ كه كل  هرکل ِ نجٌك ً كه ٍکٌری پو فٌْع ، ها ًكیو شنبن ٍوّبه ّل کو رٌان

ٕقوه می ن بیبنل . . پٌ اى ًهًك ، ع بل ػي اؽلیو علًٌ كومٌكنل ً ٍه ٌ ثهب اً ٍهقن گلزنهل ً هًؽهِ ها 

هلیٌ ثینٌا نبگيبن ثو فبٛو آًهك کو ثوای پنیوایی اى میي بن ػظهیم هبىبن مبثو رؼبلیم اليی آثیبهی ن ٌكنل . ّ

شیي كیههوی ًعهٌك  وٓ نبن ٍیبه ً شنل عوػو آة شْ و ،الْؤن فٌك عيمولاهی گٌّذ فْک ّله ً شنل ه

ن هٌك . ع هبل مجهین ، نلاهك . مَزؤٕب ً مٚطوة ، فٌك ها ثو اهلاا مٌشیِ انهلافذ ً مْهکلِ ها اػزهواف 

 ها ؽبٙو ن بیل . آنهبه  آة  ً  نبن  ً  گٌّذ   ى بن کو  كومٌكنل   اّبهه  ً  كاكنل  کینرَ ها   اٙطواثِ

ثلبهٍی شنین اٍذ : ای گوًه مٌمنبن ، ثو عي فبنو فٌك ثو فبنهو ای ًاهك نْهٌیل ، مههو آنکهو اعهبىه  مٚ ٌن ثیبن مجبهک – 1

  گٌییل .گیویل ً كه ؽین ًهًك ، كهًك ثو اىب فبنو كوٍزیل ً ٍالا 
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  رنبًل –عنذ ػلیب ثٌك ٍلطبن ٍ ٌاد ػلی ثب نْبٛ ً انجَبٛ ثی منزيی ، اى آن ٛؼبا مؾوو ، انهبه کو مبئله 

 نغب ، آن ىاىل ؿبه نْین ، ثب مبلک ملکٌد ثوین ، ىهو كً اى ى هبن آةٌكنل ً كه ر با ملد اهبمزْبن كه آكوم

ىمههین ثههٌك ، اٍههزلبكه ن ٌكنههل ً  ٛؼههبا آٍهه بن ً مطجههٌع رههوین و ؽههبش كیهههو ثههوای آن هاىههت مَههکین ،ً ؿههنا کهه

هًى ثلهًك ، ع بل ػي مؼجٌك اهيبه كومٌكنل کو رب آن ًههذ ىوگهي آنچنهبن مغلهب ً ّهبىبنو اى ؽٚورْهبن كه

 پنیوایی ثو ػ ب نیبمله ثٌك ً ىیچٌهذ آن ى و مؾجذ ً مي بن نٌاىی نضبه ًعٌك اهلٍْبن نهْزو ثٌك .

 

                                                                                   (May Maxwel  می مبکٌَل ) 

 

 مي بن نٌاىی ؽٚود اػلی     

عٌانی کو كه فبهط كهًاىه ّيو ّیواى ثو مالهبد من آملنل ، هلت ً هًؽم ها ثب مؾجذ ً مالٛلذ فٌیِ     

هكنل کهو ثهو منيلْهبن ثهوًا ً فَهزهی ٍهلو اى رَقیو ن ٌكنل . ایْبن ثو گومی اى این ؽویو كػٌد ثو ػ ب آً

 رن ثيكایم ...

فیلههی ىًك فهههٌك ها كه موبثههب منيلهههی ثهههب ن ههبیی ؽهههل مزٌٍههٜ یهههبكزم . ایْهههبن كم الجههبة کوكنهههل ً ثبللبٕهههلو     

فهلمزکبهی ؽجْهی ، كه ها ثهبى ن هٌك . ؽهین ػجهٌه اى كهگهبه كومٌكنهل : كبكفلٌىهب ثَهالا آمنهین . ً ثؼهل اّهبهه 

ی ایْههبن ثههوًا ... لههلی الههٌهًك علههًٌ ن ههٌكیم ً امههو كومٌكنههل اثویوههی آة آًهكنههل ً اى مههن ن ٌكنههل کههو اى پهه

فٌاٍزنل گوك ً ؿجبه هاه اى كٍذ ً پبی فٌك ثٌْیم . من اعبىه فٌاٍزم اى ؽٌٚهّبن ثیوًن هًا ً كه اربم 

 ٌكنل . ٍه ٌ مغبًه ًٌٙ ثهیوا . مٌاكوذ نلومٌكنل ً ثب كٍذ مجبهک ثو هیقزن آة ثو كٍذ ىبی من اهلاا ن

یک لیٌان ّوثذ موؽ ذ کوكنل ً ثؼل اى آن ٍ بًه ٛلجیلنل ً ثب كٍذ فٌك شبی كا كومٌكنل ً ثهو ایهن عبنهت 

ن ٍلوه گَهزوك ً اٛؼ هو مطجٌػهو كه آ لمزکبه ؽجْی ، كٌهاه وكنل کو ًهذ ٕوف ّبا اٍذ . ى بن فاهيبه ک

ْهیل . كه ؽٚهٌه آن میيثهبن گوامهی كه قنيبك . آن ٛؼبا هلٍی ، ى يمبن عَم ً عبنم ها ٛهواًد ً رهبىگی ث

آن ٍبػذ مجبهک هًؽبنی ، شنین اؽَبً ن ٌكا کو اى كٌاکو كوكًً موىًم می ٌّا ... اگو میيثهبن عهٌان 

 کیلیذ اى مي هبن نهٌاىی ً ميوثهبنی ن يهگی نلاّذ ، ى ین ثٌ ثٌك کو ثب آمن ، كػٌی كیهوی ثوؽْ ذ ً ث

 يله انَبنی مؼ ٌلی  ٍبفزو نجٌك ل ، کیلیزی کو ثو یوین ىوگي اى ػاى این كویو گوٍنو ، پنیوایی ثو ػ ب آًهكن

 

 مالؽَین                                                                                                                      

                                                  (4 ) 

 

  بن نٌاىی شیَذ   الق : مي    

ؽٚود ػجلالجيبء می كومبینل ، نَهجذ ثهو ؿویجهو ىهب ، ميوثهبن ثبّهیل ... کهبهی کنیهل کهو اؽَهبً کننهل كه      

 نیل فلمزی ثوای آنيب انغبا كىیهل ث وٍیل کو آیب می رٌا نل . ثجینیل كه کغب ٍکٌنذ كاهنل ،ًٛن ً فبنو فٌك ىَز

 كه پبهیٌ (  1912اکزجو  11ً  16اى فطبثو مجبهک مٌهؿ  – و ٍؼی کنیل هلٌثْبن ها ّبكرو ٍبىیل . ) روع

 ة : شوا مب ثبیل مي بن نٌاىی نْبن كىیم        

ؽٚود ػجلالجيب می كومبینهل ، ًهزهی انَهبن ثهو فلاًنهل رٌعهو کنهل ، ى هو عهب ها نهٌهانی مهی ثینهل ، ع یهغ      

  اى أفن كٌم ( –نلًٌ ها ثواكهان فٌك مْبىله می کنل . ) روع و 

 ط : آیب گبىی فغبلزی ثٌكن بن ثبػش می ٌّك کو مي بن نٌاى ثو نظو نوٍیم         

ؽٚود ػجلالجيبء می كومبینل ، نهناهیل کو رٌعو ثو ٍنن ً هٌٍا ٍجت ٌّك مٌهؼی کو ثب نلًٌ ؿویجهو        

 اى مؤفن كٌم ( –لوذ ىَزیل . ) روع و کنیل ، رٌٖه کننل كبهل ؽواهد ً ّ مالهبد می

ك  :  كه مي بن نٌاىی کلامیک اى ٍغبیبی اليی مزغلی اٍذ   شهو رٌٍهٜ مي هبن ً شهو میيثهبن   ىنههبا       

مالٛلذ ً ميوثهبنی ً رْهکو ً ٍ بٍههياهی ، ، پبٍـ ثو كٚبئلی شٌن فلمذ ً شبکوی ، اكة ً كوىیقزهی 

 ثینلیْیل . 

 مي بنبن اٍذ   ه   : آیب مي بن كاهی كوٜ ثو مؼنی كواىم کوكن مَکن ً ؿنا ثوای      

ه ثبیل صور نل ثبّیل          ً   : آیب ثوای مي بن نٌاى ثٌكن ؽز ب
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 ( اػزوبك ً ثبًهكاهی  6                       

 
                                                            (1) 

 
 1الؼ ب ...  یکضو كاشی بن ىٌ الزولب كی الوٌل ً الزؽٚود ثيبءهللا می كومبینل : هأً 

 ( 35/ مغ ٌػو الٌاػ مجبهکو ٛجغ مٖو ٓ  41) اكػیو ؽٚود مؾجٌة ٓ                                     

(  135) منزقجهبد ٓ ؽٚود ثيبءهللا می كومبینهل : ٕهالػ ً ٍهلاك ّهوٛ ای هبن اٍهذ نهو افهزالف ً كَهبك . 

 (  291)اهزلاهاد ٓ 

 ( 96) گیزب ، ٍوًك فلایبن ٓ  آن کو ای بن كاهك ، ّیلزو مؼوكذ اٍذ .

مهوكه  يیؼوٌة ؽٌاهی گٌیل : ىیوا ى چنهبن کهو ثهلن ثهلًن هًػ مهوكه اٍهذ ، ى چنهین ای هبن ثهلًن اػ هبل نیه

 (  26آیو  2اٍذ ) هٍبلو یؼوٌة ، ثبة 

 

                                                          (2) 

 

یٌا إـبٍذ ثْنٌیل نلای مظلٌا ها ثو اٍم ؽن نبٛن ثبّیل ً ثطواى ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل : ثهٌ الیٌا 

مکهوُ مهيین ً ثهبنٌاه ؽهجِ مَهزنیو اینَهذ ملزهبػ هلههٌة ً ٕهیـب ًعهٌك ً الهنی ؿلهب ػ هب عهوی مهن اٍههجغ 

/ اهزهلاهاد  134اشهاكه انو كی ؿللو مجین ٕالػ ً ٍلاك ّوٛ ای بنَهذ نهو افهزالف ً كَهبك . ) منزقجهبد ٓ 

 ٓ291 ) 

 

                                                          (3) 

 

 

 مؤمٌهیذ لٌا ثوای مالهبد پبكّبه 

ثيبئی ثٌك . اً نَجذ ثو ؽٚود ػجلالجيبء مؾجهذ ػ یوهی كاّهذ لٌا گزَینهو یک مجلؾ مٌكن ً كٌم الؼبكه     

مکزٌثی اى ىیکب مجهبهک ً ى ٌاهه می کٌّیل ثب فلمذ ثو امو اليی آن ؽٚود ها مَوًه ن بیل . یک هًى 

فطبة ثو اً ًإب ّل کهو كهعهٌف آن نبمهو كیههوی ههواه كاّهذ . ایهن نبمهو فطهبة ثهو ّهبه ایهوان ثهٌك ً آن 

 ؽٚود اى لٌا فٌاٍزو ثٌكنل کو آنوا ثو ایوان ثجوك ً ثو كٍذ ّبه ثَ بهك . 

يبئی ها مهٌهك ایهناء ً امیهذ كه این نبمو آمله ثٌك کو رؼٖجبد منىجی یکجبه كیهو كه ایوان پیوًان كیبنذ ث    

هواه كاكه ً موكان ً ىنبن ً کٌكکبن ثَیبهی ثو فبٛو ػویله كینیْبن کْهزو ّهله انهل ً ؽٚهود ػجهلالجيبء اى 

ّبه فٌاٍزو ثٌكنل اى ثيبئیبن ؽ بیذ کنل . این مکزٌة شنبن ميهم ثهٌك کهو ىیکهب مجهبهک مهی فٌاٍهزنل مط هئن 

 ب ثٌك کو رؤکیل كومٌكه ثٌكنل لٌا ثو كٍذ فٌك آنوا رؾٌیب كىل .     ٌّنل ؽز ب ثو كٍذ ّبه میوٍل ً ثو ى ین كلی

كه ى بن ىمبن ّبه هاىی پبهیٌ ّل ً ثنبثواین لٌا نیي ثو آنغهب هكهذ ً رهالُ کهوك نقَهذ ًىیهو ایهوان ها     

یهو اً علهٌگیوی ّهل . ثهو اً گلزنهل کهو نقَهذ ًىکو ى واه ّبه ثٌك ، مالهبد کنهل . امهب كه آٍهزبنو كه اى ًهًك 

 ن ی رٌانل کَی ها ث نیوك ىیوا پَوُ ٍقذ موی٘ اٍذ ً امیلی ثو ىنله مبنلنِ نیَذ . 

امب ثوای لٌا ّکَهذ مليهٌمی نلاّهذ ىیهوا ؽٚهود ػجهلالجيبء ثهو هبثلیهذ اً اػز هبك کهوكه ثٌكنهل ً اً نیهي     

ه ای بن كاّذ کو فٌاٍزو مٌشیِ ػ لی فٌاىل ّل ، ثنبثواین ثو منْهی نقَهذ ًىیهو گلهذ : م که ن اٍهذ لطلهب

 پیـبمی اى ٛوف من ثوای ػبلی عنبة ثجویل ً اعبىه كىیل ، منزظو عٌاثِ ثبّم   

 ًلی منْی رؤکیل کوك : انزظبه ّ ب ثوای عٌاة ثی كبیله اٍذ ، شٌن ایْبن ثب ىیچ کٌ مالهبد ن ی کنل .    

  
 كن ثو کوكاه اٍذ .مٚ ٌن ثیبن مجبهک ثلبهٍی شنین اٍذ : عٌىو ای بن کبٍزن اى گلزبه ً اكيً – 1
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امب لٌا كٍذ ثوكاه نجٌك ً كًثبهه گلذ : م کن اٍذ اى ایْبن ٍئال کنیل کو آیهب مهی رهٌانم كهوكا ، ثهو ّهوٛ     

 اینکو پَوّبن كه این كبٕلو ثيجٌك یبثل ، ایْبن ها مالهبد کنم   

كبٕهلو ً ثهو آهامهی الٌا ثجذ منْی ثهو اٛهبم ثؼهلی هكهذ . لهذ امب لٌا نیي ٕجٌه ثٌك . ػبهّمنْی اکواه كا    

 گوكك. ّوًع کوك ثو كػب فٌانلن . ثو فلا رٌٍب عَذ ًاى اً رؤییل ٛلجیل رب كه مؤمٌهیزِ مٌكن 

پٌ اى لؾظبری منْی ثبىگْذ ً گلذ : نقَذ ًىیو كوكا ّ ب ها می پنیوك ، امب كوٜ ثو ى بن ّهوٛی کهو     

 فٌك مؼین کوكیل . 

 ک ن ٌك . ثبشفوه ای بن ً اٛ ینبنِ نزیغو ثقْیل . کوك ًآنغب ها رو لٌا اى اً رْکو    

كه آن ّت لٌا ىو شنل نلو اى اؽجبی پبهیٌ ها کو می رٌانَذ ، كًه ىم ع غ کهوك ً مهؤمٌهیزِ ها ثهوای     

 آنبن اكْب ن ٌك ً اى آنبن ک ک ٛلجیل ً رؤکیل کوك ثو ػنبیبد اليی اػز بك کبمب كاّزو ثبّنل . 

یبئیل كه ر با ٌٛل ّت ثیلاه ث بنیم ً ثوای ثيجٌكی پَو کٌشک نقَذ ًىیو كػب کنیم ً پیْنيبك ن ٌك کو ث    

و ىهو مْهکلی مهی رٌانهل ثهو ً ثو ایْبن رٌٙیؼ كاك کو شهٌنو ؽٚهود ػجهلالجيبء ثهو اً اٛ ینهبن كاكه ثٌكنهل که

  بن ثقلا ً منبعبد ً كػب ؽب ٌّك ً رنيب شیيی کو شىا اٍذ فلٌٓ نیذ می ثبّل . ًاٍطو ای

اؽجب اى اینکو می رٌانَزنل ثو لٌا ک ک کننل مَوًه ّلنل ً ى و كه ٌٛل ّت ثیلاهمبنلنل ً ثوای ثبىگْذ      

 ٍالمزی آن پَوک ، ثو كػب ً منبعبد مْـٌل ّلنل . 

ٕجؼ هًى ثؼل لٌا مغلكاه ثو مؾب ككزو نقَذ ًىیو هكذ . منْی ثب لجقنلی ٕ ی بنو اى اً اٍزوجبل کوك ً      

 ة نقَذ ًىیو ى ین ؽبش ّ ب ها می پنیونل. مژكه كاك : عنب

لٌا ّبكمبنو ٍئال کوك : ؽبل پَو ثچو ثيزو اٍهذ   منْهی ٍهوُ ها ثهو ػالمهذ مضجهذ رکهبن كاك ً گلهذ :      

 فطو هكغ ّل ً ؽبلِ هً ثو ثيجٌكی اٍذ . 

 ً ثؼل لٌا ها ثو ٛوف اربم نقَذ ًىیو هاىن بیی کوك .      

ن ثهو فهلا ً رٌٍهب ثهو ههلهد كػهب رٌانَهذ نبمهو ؽٚهود ػجهلالجيبء ها ثهو مَهئٌشن ثلین روریت لٌا ثب ای هب     

كىهل . آن مکزهٌة ػبهجههذ ثهو كٍهذ ّهبه هٍهیل ً اه آن پههٌ ، رٌههق ً رقلیهق هبثهب رههٌعيی كه هٍه ی رؾٌیهب 

  مٖبئت ًاهكه ثو ثيبئیبن ایوان ؽبٕب ّل . 

 

 رلقیٔ اى هًی اصو عنبثبن ًیلیبا ٍیوى ً هًثود کٌیهلی                                                           

 

                                                        (4  ) 

 

 ای بن یؼنی اػز بك ، اػزوبك هاٍـ ً اٛ ینبن ثی شٌن ً شوا .

 الق : هلمذ ای بن شوله اٍذ   

ثهٌكه ً الهی آفهو ش آفهو فٌاىهل ثهٌك ... ) منزقجهبد  ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل ، ... اٍم ای بن اى اًل ش اًل

 (  355/ مغ ٌػو الٌاػ مجبهکو شبپ مٖو ٓ  96ٓ 

 ة  :  شهٌنو می رٌانیم نْبن كىیم کو ای بن كاهیم   

 ط   :  هٌه ای بن شیَذ   

ثهلانغب ؽٚود مَیؼ می كومبینل ، ... اگو ای هبن ثوهله كانهو فوكلهی مهی كاّهزیل ثهلین کهٌه مهی گلزیهل اى اینغهب 

 ( 21، آیو  11منزوب ٌّ الجزو می ّل ً ىیچ اموی ثو ّ ب مؾبل نجٌك . ) انغیب مزی ، ثبة 

مهی گلزیهل کهو کنهله ّهله كه  1ً نیي می كومبینل ، اگو ای بن ثوله كانو فوكلی می كاّزیل ثو این كهفذ اكواؽ  

 ( 6، آیو  11كهیب نْبنله ٌّك اٛبػذ ّ ب می کوك . ) انغیب لٌهب ، ثبة 

 ك  : شو اموی مب ها اى ؽیٌانبد مزلبًد می ٍبىك  

ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل ، كه ؽیبد عَم ى و نبً ً ؽیٌانبد ّویکنل ً لیکن ایهن ؽیهبد ) ؽیهبد هًػ ( 

 مقٌٖٓ اٍذ ثٖبؽجبن اكئله منیوه کو اى ثؾو ای بن ّبهثنل ً اى ص وه ایوبن موىًم .

 ( 99 – 111) ایوبن ٓ  

  وه ایوبن شیَذ   بننل یک ثؾو ثبّل ، كکو می کنیل صمی رٌانل م ه  : شهٌنو ای بن
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النین رغهل مهنيم  ملٌک كومٌكنل ، كبعز غ من الٌکالً  : كکو می کنیل ؽٚود ثيبءهللا شوا این نٖیؾذ ها ثو 

 ، فطبة ثو ٍلطبن ػجلالؼيیي ، فلیلو ػض بنی (  115) منزقجبد ٓ  2هًائؼ اشی بن ً الؼلل ... 

 ل فوكٍبل ثوای اٛلب

ثوای کٌكکبن كهک مليٌا ای بن مْکب اٍذ ، امب می رٌان ثب آنبن كهثبهه كاّزن اػز بك ً اٛ ینبن ثو فلاًنهل 

ٕؾجذ کوك . مضاله گلذ ، ثو ى بن ٌٕهری کهو مط ئنهیم كهوكا فٌهّهیل ٛلهٌع فٌاىهل کهوك ، مهی رهٌانیم یوهین 

 بل بن مؾجز بن ها ثو اً نْبن كىهیم ، اً نیهي مهب ها کنیم کو اگو هٌانین فلاًنل ها اٛبػذ ن بئیم ً ثو ًٍیلو اػ

( ، ثهوای  Cynthia Walcottب ًالکهبد ) وك . فٌانهلن كاٍهزبن ىلیهو اصهو ٍهینزیمَز واه یبهی فٌاىل ک

کٌكکبن فوكٍبل  ، هاعغ ثو این مٌٌٙع ، مطلٌة ً ملیل اٍذ . كه این كاٍهزبن فوگهٌُ مؼهوف انَهبنی ثهب 

 اٍذ . ای بن ً كاهای ّغبػذ كواًان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . كه مزن انغیب كبهٍی اكواؽ مکو ّله اٍذ .  اى هیْو ٍبمی ثو مؼنبی كهفذ اكواٍذ  Sycamineلـذ  -1

 . مٚ ٌن ثیبن مجبهک ثو كبهٍی شنین اٍذ : پٌ ع غ کن اى ًکیالن کَبنی ها کو اى آنيب ثٌىبی فٌُ ای بن ً ػلل می یبثی  -2
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 ( اػ بل ٛیجو  1                                    

 
                                                             (1 ) 

 

 -22لهٌػ اثهن مئهت ٓ 1 1كاة اؽل مهن ٍهیٌف الؾلیهل ٍیق اشفالم ً اآلؽٚود ثيبءهللا می كومبینل ،      

 ( 412مغٌػو الٌاػ مجبهکو ٓ   23

 كه کبرب اًپبنْیبك آمله اٍذ ، كه پیِ هًی كً هاه مٌعٌك ، یکی ٍوًه ً كیهوی لند ، کو ىو كً عبمة     

هًؽنل . آن کو ٛوین نقَذ ها ثوگيینل ثو کب فیو ًإب ٌّك ً ىو آنکهو ٛویهن لهند ها ثوگيینهل ، ىوگهي 

 موٌٖك ها كه آؿٌُ نهیوك .

یل میَو ثٌك ٕل ٍبل ىیَزن ، ثلًن فوك ً شیوگی ثو نلٌ امهب ؽٚود ثٌكا كومبیل ، اگو شو آكمی ها ّب    

 َنلیله ً ژهف انلیْیلن ً نیبیِ اى آن ٌٍكمنلرو اٍذ . یک هًى ىیَزن ، ى واه ثب هكزبهی پ

ؽٚههود ىهرْههذ كومبیههل ، آن کههو انلیْههو ای ثيزههو كاهك ًهكزههبهی ثورههو ، ثههو گلزههبه ً کههوكاه ى بىنهه  ثههب     

 ّویؼذ هبنٌن ػ ب ن بیل . 

 ( 3) ٕق ، آیو  2ؽٚود دمحم كومبیل ، یب ایيب النین آمنٌا لم روٌلٌن مب ش رلؼلٌن .     

 

                                                           (2 ) 

 

ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل ،  ٍجؾبن هللا  این  ؽية  ثَالػ  مؾزبط  نو  شو کو ک و ى ذ شعب إهالػ      

  55زو انل عنلّبن اػ بل ٛیجو ، ٍالؽْبن افالم موٙیو ً ٍوكاهّبن روٌی هللا ) لٌػ اثن مئت ٓ ػبلم ثَ

ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل ، ىو نلَی الیٌا ثغنٌك افالم ً روٌی نٖود ن بیل ً كی ٍجیب هللا ثو فلمذ      

 ( 291/ اّواهبد ٓ  193هیبا کنل ، الجزو آصبهُ كه اّطبه هبىو ً ىٌیلا گوكك ... ) منزقجبد ٓ 

، ... مهن کهبن اهٌالهو اىیهل مهن اػ بلهو كهبػ لٌا ػلمهو فیهو مهن ًعهٌكه ً كنبئهو ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل      

 ( 35/ مغ ٌػو الٌاػ مجبهکو ٓ  41) اكػیو ؽٚود مؾجٌة ٓ  3اؽَن من ثوبئو . 

زو ، ال ثٌكه ً این ىمبن ثو اكؼهبل گْهؽٚود ثيبءهللا می كومبینل ، ای كوىنل کنیي من شىال ىلایذ ثو اهٌ     

ىیکهب انَهبنی ههبىو ّهٌك شهو کهو كه اههٌال کهب ّهویکنل ًلکهن اكؼهبل پهبک ً  یؼنی ثبیل ع یغ اكؼهبل هلٍهی اى

مولً مقٌٖٓ كًٍزبن مبٍذ . پٌ ثو عبن ٍؼی ن بییهل رهب ثهو اكؼهبل اى ع یهغ نهبً م زهبى ّهٌیل . ) کل هبد 

 مکنٌنو (

  

                                                   (3 ) 

 

شنل ٍبل هجب كه ّيو ٍن لٌئیٌ آمویکب ، یک کنلوانٌ ػظیم ثيبیی ثوگهياه ّهل کهو ؽهلًك كًاىكه ىهياه      

نلو كه آن ّوکذ کوكنل . رؼلاك ثچو ىبیی کو ى واه ًاللینْبن كه این کنلوانٌ ؽٌٚه كاّهزنل ثهیِ اى شيهبه 

 وریت كاكه ثٌكنل . ٕل نلوثٌك کو ثوایْبن کالٍيبی مقٌٖٕی ر

 

 

 

 

 
 .مٚ ٌن ثیبنبد مجبهک ثلبهٍی شنین اٍذ : ّ ْیو آكاة ً افالم ریيرو ً ثونله رو اى ّ ْیوىبی آىنین اٍذ  -1

 مٚ ٌن ثیبن مجبهک ثلبهٍی شنین اٍذ : ای گوًه مٌمنین ، شوا ثو مٌعت آنچو می گٌییل ػ ب ن ی کنیل    -2

گلزهبهُ اى اػ هبل اكيًنزهو ثبّهل پهٌ ثلانیهل کهو نیَهزی اً ثيزهو اى ًعهٌكُ ً كنهبیِ نیکهٌرو اى  مٚ ٌن ثیبن مجبهک ثلبهٍی شنین اٍذ : کَی کو -3

 ثوبیِ اٍذ .
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یک هًى ثونبمو این ثٌك کو ثؼهل اى کالٍهيبی ٕهجؾهبىی گوًىهی اى ثچهو ىهب ها ثهوای ٕهوف نيهبه ثهو        

ًٍهبئب نولیهو كه فیبثبنيهبی موکهي یک هٍزٌهان ثجونل ً ثو آنيب ٍبنلًیچ ثلىنل . ثهو كلیهب م نهٌع ثهٌكن رٌههق 

پوروكك ّيو کو فیلهی ىهم شىا مهی ن هٌك ، ثهو ارٌثهًٌ ىهب ؽزهی یهک لؾظهو ىهم اعهبىه كاكه نْهل کهو كه موبثهب 

 هٍزٌهان رٌهق کننل . 

ثنبثواین ى و ثچو ىب اى آنيب پیبكه ّهلنل ً ثهب ٕهجو ً ؽٌٕهلو منزظهو مبنلنهل رهب ٍهبنلًیچ فهٌك ها كهیبكهذ       

ب آهامی ً ًهبه كه فیبثبنيبی ّلٌؽ ّيو ثهو هاه اكزبكنهل رهب ثهو پهبهک ػ هٌمی هٍهیلنل ً كه آنغهب کوكنل ً ثؼل ث

ذ نلو نجٌك ، ثلکو شنلین ارٌثًٌ َرٌانَزنل اٍزواؽذ کننل ً نيبهّبن ها ٕوف ن بینل . رؼلاك آنيب كه نلو یب ثی

 .نلو 311پو ها ّبمب می ّل ، یؼنی رؼلاكی ؽلًك 

فجونهبه هًىنبمو کو مزٌعو ؽٌٚه ثچو ىب ّله ثٌك ، آنيهب ها ر بّهب مهی کهوك ً اى  كه ى ین اؽٌال یک      

 اینکو آن ى و کٌكک ً نٌعٌان ، آنطٌه ثب اكة ً ًهبه هكزبه می کوكنل ، رؼغت کوكه ثٌك .

ملٖب هاعغ ثو این هٚیو كه هًىنبمو اُ شهبپ کهوك ً كهآن اى افهالم ً هكزهبه پَهنلیله آن اً موبلو ای       

ه ثبیهل ًالهلین ً مؼل هین انيهب ً نیهي ٍهبیو ّهوکذ کننهلگبن كه  ثچو ىب رؼویق ًر غیل ن ٌك . این گهياهُ مَهل ب

کنلوانٌ ها فیلی مَوًه ً مْؼٌف کوكه ثبّل ، ًلی ثیِ اى ى و ثبیل ٍجت ٍوًه فبٛو فهٌك ثچهو ىهب ّهله 

 ثبّل . ) روع و ( 

 

                                                       (4 ) 

 

 اػ بل ؽَنو مغيي ٍبىیم   الق :  شوا اینوله ميم اٍذ کو فٌك ها ثو

 ة   :  ىلف مب كه ىنلگی شیَذ   

 لیزی مزٌعو عٌانبن اٍذ  مزلبًد اى ٍبیو ایبا اٍذ ، شو مَئط   :   كه این یٌا کو 

 ك    :  شهٌنو می رٌانیم رؼیین کنیم کو شو کبهی كهٍذ ً شو کبهی نبكهٍذ اٍذ   

 هكزبه ٕؾیؾی كاّزو ثبّیل ، شو کَی ثیِ اى ى و ٌٍك می ثوك  ًهزی کو ّ ب   ه    :

ه ٕؾجذ کوكن كهً   :  رلبًد ثی  ه ػ ب ٕؾیؼ شیَذ  هثبن ػ ب ٕؾیؼ ً ٕوكب
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 ( اؿ بٗ ً ثقْبینلگی  9                                               

 

                                                             (1 ) 

 
 23) نٌه آیو  ، ًلیؼللٌا ًلیٖلؾٌا اش رؾجٌن ان یـلوهللا لکم ً هللا ؿلٌه هؽیم .بینل مؽٚود دمحم  می كو     

) 

 

                                                           (2 ) 

 

ب اليی ثلؾظبد هؽ زهک صهم اؿلهو عویوارهی ً عویهواد اؽجزهک ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل ، صم انظونی ی    

الزی ؽبلذ ثیننب ً ثین انيال نٖوک ً اكٚبلک صهم کلهو ػنهب ٍهیئبد الزهی اؽزغجهذ ثيهب ً عٌىنهب ػهن مالؽظهو 

ثهلیغ . ریهو مهبه  115ّ ٌ الطبكک ً انک انذ ال وزله ػلهی مهب رْهبء  ) هٍهبلو رَهجیؼ ً ريلیهب ّهيو الوؽ هو 

  2(  129و آصبه اموی ، ٕلؾو ، لغنو ملی نْ 1321

 

                                                           (3 ) 

 

 ّیـ مؾ ٌك     

، كه  -گلزو می ٌّك کو ّیـ مؾ ٌك نبمی اى اىبلی ػکهب نَهجذ ثهو اىهب ثيهبء فیلهی ثـه٘ ً ػنهبك مهی ًهىیهل 

نل کو كه مٌهك اٍوا شوله كه اّزجبه ثٌكه انل ً ؽبلی کو ثَیبهی اى ى ْيویيبی اً ، ثو رلهیظ مزٌعو ّله ثٌك

کم کم اى آنيب رؾَین ً ر غیل یبك می کوكنل ، امب این ّیـ مؾ ٌك كه رجهوی ً رنلهو فهٌك ٍهقذ پهب ثوعهب مبنهله 

ثههٌك یههک هًى كه مغلَههی کههو اً ىههم ؽبٙههو ثههٌكه ، ٍههقن اى ٕههلبد ً ملکههبد ؽ یههله ؽٚههود ػجههلالجيبء ً 

 ن  ثو  كهاىا  میکْل  .  كه عبیی ّیـ رؾ لِ ر با  می ٌّك ً كویبك ىنبن ّقٖیذ  م زبى  ً  ثوعَزو  ایْب

می گٌیل : ثو این ػجبً اكنلی ؽبلی فٌاىم کهوك کهو شطهٌه آكمهی اٍهذ . ً ثهب فْهم ً ؿٚهت ر هبا ثهو ٛهوف 

ی كًك ً یهک هاٍهذ ثهو جبهک كه آنغب رْویق كاهنل ثیوًن مكه آن ٍبػذ ىیکب م، مَغلی کو مط ئن ثٌكه 

 زی کهو . ىیکب مجبهک ثب ى بن آهامِ ً ػظ و ، یوو آن ؽٚود ها مؾکم گوكزو ، اٍبئو اكة می کنلآنغب هكز

 مقزٔ ایْبن ثٌك ثو ّیـ نظوی می اكکننل ً اً ها نَجذ ثو ثیبن ؽٚود دمحم مزنکو می كاهنل کو كومٌك  

مؾ هٌك ىیکهب مجهبهک ها  كه  مٌهك  مي بن  ثقْنله  ً  ميوثبن  ثبّهیل  ،  ؽزهی  اگهو اى کهبكوان ثبّهل . ّهیـ

هىب می کنل ً ثو ٍوػذ اى آنغب كًه می ٌّك ًفْم ً رنلوُ ىم اً ها روک مهی گٌیهل ً رنيهب شیهيی کهو كه 

ًعلانِ ثبهی می مبنل اؽَبً ّومی ػ ین ً نلامزی ّلیل ثٌك . ثو منيلِ می ّهزبثل ً كه ها پْهذ ثهو اههلاا 

نبشن می گٌیل : ثو کلامین ثبة عي ثبة ػنبیزذ پنبه  مجبهک می انلاىك ً روبٙبی ثقِْ می ن بیل ً گویبن ً

 رٌانم ثوك ً ثو کلامین هؽ ذ عي هؽ ذ ًاٍؼو اد امیل رٌانم ثَذ   

 

 ( Honoldىٌنٌلل )                                                                                                   

 

 
ا فلاًنهل ، فهلا آموىنهله ً ه ثبیهل کهو كه گنهنهل ً ػلهٌ کننهل ، آیهب كًٍهذ ن هی كاهیهل کهو ثیهبموىك ّه بشنهین اٍهذ :  مٚ ٌن ثیبن مجبهک ثهو كبهٍهی -1

 بن اٍذ . ثومي

ًٍهزبنذ مٚ ٌن ثیبن مجبهک ثلبهٍی شنین اٍذ : ٍ ٌ ای مؼجٌك من ثو گٌّو ىبی شْم هؽ زذ ثو من ثنهو ٍ ٌ ثهجقِ گنبىهبن مهوا ً گنبىهبن ك -2

ملن نٖود ًالطبف رٌ ؽبئب ّله انل ٍ ٌ ثجقِ گنبىبن مب ها کو ثو ٍجت آن هًیيبی مب اى كیلاه آكزبة ع بلذ مؾغهٌة كوًك آها کو ثین مب ً ثین 

 ىَزی . ّل ً ثلهٍزی کو ثو آنچو می فٌاىی رٌانب
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                                                 (4 ) 

 

 ثو مب ٍزم هًا كاّزو انل ، ثجقْم   الق : شوا مب ثبیل کَبنی ها کو كکو می کنیم 

 ة  :  نلٌٍی کو كیهوان ها می ثقْنل ، شو پبكاّی می گیونل  

        ل كیههوی ها نیهي ثَهٌی اً ثههوكان .ط   :  ؽٚود مَیؼ كومٌك ، ... ىو کو ثوفَبهه هاٍذ رٌ ٛ بنچهو ىنه

 یم   ( ؽٚود مَیؼ اى مب می فٌاىنل شهٌنو هكزبه کن 39آیو  5انغیب مزی ثبة 

وٖل ، روثیذ نبً ثهٌك نهو و هًّنی رٌٙیؼ می كومبینل ، ... مؽٚود ػجلالجيبء این هكزبه ها ثب این ثیبنبد ث

ن گهوق ها آموٖل این اٍذ کهو اگهو شنبنچهو گوگهی میهبن گلهو ثیلزهل ً ثقٌاىهل ع یهغ آن گلهو گٌٍهلنل ها ثهلهك 

له اٍذ ً ع یغ گلو ها مؾٌ فٌاىل ن ٌك لو ّٚود مَیؼ می كیلنل کو گوگی كافب گاػبنذ کنیل . ثلکو اگو ؽ

 ( 213شثل آن گوق ها مؾٌ می كومٌكنل . ) ملبًٙبد ٓ 

ك   : اموًىه اى مب فٌاٍزو می ٌّك انلکی پیِ اى گوكانلن هفَبهه كیهو ػ هب کنهیم . ؽٚهود ػجهلالجيبء اى        

 زو ثبّیم   مب می فٌاىنل کو شو هكزبهی نَجذ ثو نلٌٍی کو ثو مب ٍزم هًا میلاهنل كاّ
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 ( امبنذ ً كهٍزکبهی  9                                           

 

                                                        (1 ) 

 
 (191بد ٓ ) منزقج 1ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل : یب هٌا ىینٌا الَنکم ثبلٖلم ً نلٌٍکم ثبشمبنو .     

 (154) انؼبا ، آیو  2ؽٚود دمحم می كومبیل  : ً اًكٌا الکیب ً ال یيان ثبلوَٜ ... ً اما هلزم كبػللٌا ...    

ؽٚود میَؼ می كومبیل : امب آنچو كه ىمین نیکٌ ًاهغ گْذ ، کَبنی می ثبّنل کو کالا ها ثهو كل هاٍهذ    

 ( 15، آیو  9می آًهنل . ) انغیب لٌهب ، ثبة ً نیکٌ ّنیله ، آنوا نهبه میلاهنل ً ثب ٕجو ص و 

 كه اًپبنیْبك آمله اٍذ : پیوًىی اى آن ؽویوذ اٍذ ً نو كهًؽ ً نبهاٍزی .   

 ؽٚود ثٌكا كومبیل ، ثب ؽویوذ ثو كهًؿهٌیبن شیوه ٌّیل .    

شنهل انهلک ثهو اً ثبیل ؽویوذ ها ثو ىثبن هانل ً اٍیو فْم نْل ثبیل اى مفیوه ای ىهو  ؽٚود ثٌكا كومبیل ،   

 کو كٍذ ر نب كهاى می کنل ، ثقْیل ً ک ک کوك . 

 

                                                       (2 ) 

 

ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل ، الیٌا ٍبکنین ثَبٛ اؽلیو ً مَزوو ٍهویو ػهي ٕه لانیو ، اگهو ههٌد شی هٌد     

 ( 191ننل رب شو هٍل ثو ؿیو . ) منزقجبد ٓ نلاّزو ثبّنل ، ثو مبل یيٌك كٍذ كهاى نک

یٌٕهیکم ال ظلهٌا ثبشمبنهو ً اللیبنهو ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل ، یب اًلیبءهللا كی ثالكه ً اؽجهبءه كهی كیهبهه     

ٌٛثی ل لینو كبىد ثبنٌاهى ب ثي ب یورلغ موبا اشنَبن ً یلزؼ ثبة اشٛ ینبن ػلی من كهی اشمکهبن ٛهٌثی ل هن 

 ( 11 – 19) لٌػ اثن مئت ٓ  3ني ب ًًیب ل ن انکو موبميب . ؤً ػوف ّر َک ثي ب 

 

                                                       (3 ) 

اى یهذ ثَهیبه ثوای ؽٚود ػجلالجيبء هػبیذ ػلل ً انٖبف كه مَبئب اهزٖهبكی ؽزهی كه مهٌاهك عيئهی     

و ای اعبهه كومٌكنل رب یکی اى پبكّبىبی ٍوّنبً ها کو كه مٖو، آن ؽٚود کبلَک ىیبك كاّذ . یک ثبه ،

ثوای نبىبه میي بن ایْبن ثٌك ، ى واىی كومبینل . ًهزی ثو موٖل هٍیلنل کبلَکو شی کوایو ای ثَهیبه گهياف 

ٛلت کوك . ىیکب مجبهک کو مزٌعهو ىیهبكه ٛلجهی اً ّهله ثٌكنهل ، اى پوكافهذ ر هبا آن مجلهؾ امزنهبع ًهىیلنهل . 

موكی كهّذ انلاا ً هٌی ىیکهب ثهٌك ، ّهبل آن ؽٚهود ها مؾکهم گوكهذ ً ایْهبن ها شنهلین  کبلَکو شی کو

مورجو ثهو ػوهت ً علهٌ رکهبن كاك ً مٖهوانو کوایهو ؿیهو ػبكشنهو فهٌك ها ٛلهت کهوك . ىیکهب مجهبهک مؾکهم ً 

ها کهو  کهوك ً ٍه ٌ ٍهوکبه آههب مجلهؾ ػبكشنهو ای اٍزٌاه ایَزبكنل رب اینکهو آن مهوك ػبهجهذ ّهبل ایْهبن ها هىهب

ؽوِ ثٌك ثو اً پوكافذ ن ٌكنل ً كومٌكنل کو اگو كهٍزی ً امبنذ ها هػبیذ ن ٌكه ثٌك ، ؿیهو اى کوایهو ؽوهو 

 فٌك ، انؼبا هبثب رٌعيی نیي كهیبكذ می کوك . ثؼل آن موك مؾب ها روک کوك ً هكذ .

ب كومٌكنهل کهو اى ؽٚود ّهٌهی هثهبنی ، نهٌه ىیکهب مجهبهک نیهي كه آن هًى ، آنغهب ؽٚهٌه كاّهزنل . ثؼهلى   

ًهٌع آن ؽبكصو كه موبثب شْ بن آن پبّبی مؾزهوا ، ثَهیبهنبهاؽذ ّهلنل ًلهی ثهو ػکهٌ كه ًعنهبد ؽٚهود 

ػجلالجيبء ىیچ نْبنی اى نبهاؽزی ً ػٖجبنیذ پیلا نجٌك ، آن ًعٌك مجبهک كوٜ مٖ م ثٌكنل اى ىیهبكه ٛلجهی ً 

 ىًهگٌیی آن موك م بنؼذ ثو ػ ب آًهكنل . 

                                                                                                 (Honnold ىٌنٌلل ) 

 . ن ثیبن مجبهک ثلبهٍی شنین اٍذ : ای هٌا ىثبنيبیزبن ها ثو هاٍزی ً نلَيبیزبن ها ثو امبنذ ىینذ كىیلمٚ ٌ -1

 رواىً ها ثو ػلالذ ثو کْیل ... ً شٌن ٍقن گٌئیل ، كاكگوی ً انٖبف پیْو کنیل .مٚ ٌن آیو مجبهک ثلبهٍی شنین اٍذ : پی بنو ها ر با كىیل ً  -2

امبنهذ ً كیبنهذ ًٕهیذ مهی  مٚ ٌن ثیبن مجبهک ثو كبهٍی شنین اٍذ : ای اًلیبی اليی كه ثالكُ ً ای اؽجبی اً كه كیهبهُ ، مظلهٌا ّه ب ها ثهو  -3

ین كً موبا انَبن ثلنل می ٌّك ً ثبة اٛ ینبن ثبى میهوكك ثو هًی اىب امکبن . فٌّب ثهو کنل . فٌّب ثو ؽبل ملینو ای کو ثو انٌاهّبن كبئي ّل . ثو ا

 ؽبل کَی کو ثو این كً شن  ىك ً منيلْبن ها ّنبفذ ً ًای ثو ؽبل کَی کو موبمْبن ها انکبه کوك . 
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 شکِ عبكًیی      

وكنهل . ثهواكه ثهيهق رهو مهوكی ه ثٌكنل کو نيكیهک ىهم ىنهلگی مهی کهًىگبهی كه کٌْه ژاپن ، كً ثواك     

فههٌة ً كهٍههزکبه ثههٌك ًلههی اى مههبل كنیههب آه كه ثَههبٛ نلاّههذ ، كه ؽبلیکههو ثههواكه کههٌشکزو کههو آكمههی پَههذ ً 

 ثٌك. Cho( ً نبا کٌشکزو کٌ  Kaneکین ) فَیٌ ثٌك ، صوًد ىیبكی انلًفزو ثٌك . نبا ثواكه ثيهگزو 

ولاهی ثنه ثونظ ً ک ی رقم کوا اثویْم ثو اً هوٗ یک هًى کین ثو فبنو کٌ هكذ ً اى اً فٌاٍذ کو م     

 ثلىل ، ىیوا ٍقذ ثو آنيب اؽزیبط كاّذ . 

کٌ موبكیو ىیبكی ثنه ثونظ فٌة ً رقم کوا اثویْم موؿٌة كاّذ ًلی آنوله فَیٌ ً رن  نظو ثٌك کو      

ا هك کنههل ، اى آنيههب ثههو ثههواكهُ هههوٗ ثلىههل ً اى ٛههوف كیهههو ىههم ّههومِ مههی آمههل روبٙههبی اً ه كلههِ نیبمههل

 ثنبثواین  ک ی  ثونظ  ک ک ىكه  کوا  گوكزو ً مولاهی رقم کوا اثویْم موكه  کو  مط ئن  ثٌك  ىیچٌهذ عبن 

 ن ی گیونل ، ثو اً كاك. 

کین کو إاله كکو ن یکوك ثواكهُ شنین ؽیلو ای كه ؽن اً ثو کبه ثوكه ثبّل ، مولاه ىیبكی ثوق رهٌد       

اینکو ًهزی کوا ىب اى آن كه مآینل ، ؿنای کبكی كاّزو ثبّنل ً کوا ىب ثهو هاٍهزی  هًی رقم ىب گناّذ ثو امیل

هبىو ّلنل ً ثو ٌٛه ػغیجی ىم ّوًع ثو هّل ً ن ٌ کوكنل ، ؽزی فیلی ثيزو اى کوا ىبی ثواكه لئی ِ کهو 

 ًهزی فجو آن ها ّنیل ، ػٖجبنیذ ً ؽَبكرِ ٍقذ رؾویک ّل .

و فبنو کین هكذ ً ًهزهی كیهل کَهی آنغهب نیَهذ ، شهبهٌیِ ها كه آًهك ً کٌ اى ّلد نبهاؽزی یک هًى ث      

ر با کوا ىب ها کْذ . آن مٌعهٌكاد کٌشهک ثیچهبهه ها یکهی یکهی اى ًٍهٜ نٖهق کهوك ً ثهلًن اینکهو کَهی 

 ثٌْك ، ثو فبنو اُ ثوگْذ . مزٌعو اً 

لی نبهاؽهذ ّهل . اً رٖهٌهُ ًهزی کین ثو فبنو آمل ً کوا ىبیِ ها كه آن ؽبلذ كیل ، ًؽْذ کوك ً فی      

ها ىم ن هی رٌانَهذ ثکنهل کهو ثهواكهُ آن ها ثوٍهوُ آًهكه  ثبّهل . ًلهی ثهلًن اینکهو مهؤیًٌ ّهٌك ، كًثهبهه 

ّوًع کوك ثو آنيب ثوق رٌد ثلىل ً رؼغت كه این ثٌك کو کوميب كًثبهه ىنله ّلنل ً رؼلاكّهبن ىهم كً ثواثهو 

 له ثٌك . ّل . ىیوا ىو نٖلو کوا ؽبش ، یک کوا مَزوب ّ

آنيب هّل کوكنهل ً ثهيهق ّهلنل ًموهلاه اثویْه ی کهو رنیلنهل كً ثواثوانهلاىه ای ثهٌك کهو کهین انزظهبهُ ها      

 كاّذ ثو این روریت ًٙغ مبكی کین ، هً ثو ثيجٌكی گناّذ .

کٌ کو ؽٌَك ً ػنٌك ثٌك ثب كیلن این هٚیو ،ر با کوا ىهبی فهٌكُ ها ىهم نٖهق کهوك امهب مزبٍهلبنو ى هو       

آنيب اى ثین هكزنل ً اً ٙوه ىنهلزی مزؾ ب ّل ً ؽٌ ؽَبكرِ نَجذ ثو ثواكه ثيهگزهو ثهیِ اى ثهیِ رْهلیل 

 گْذ . 

کین ثنه ثونغی ها ىم کو اى ثواكهُ گوكزو ثٌك ، کبّذ ً ثو ىًكی كیل ى و آنيب ٍجي ّلنل ً فیلهی ىهم        

 اى ثونظ ىبی کٌ ، ثيزو ً ػبلیزو ثو نظو می هٍیلنل . 

پٌ اى شنلی ثونظ ىب ثو فٌثی آمبكه كهً ّلنل ً کین رهبىه رٖه یم گوكزهو ثهٌك آنيهب ها كهً کنهل ً فهومن       

ثهو  بن ثهو شنهلین ىهياه مهی هٍهیل آملنهل ،ن بیل کو یک هًى كٍزو ػظی هی اى پوٍهزٌىبی ميهبعو ، کهو رؼلاكّه

ود ّله ثٌك ، ّوًع کهوك ميهػو ثونظ ؽ لو کوكنل ًّوًع ن ٌكنل ثو فٌهكن آنيب . کین كه ؽبلیکو كشبه ؽی

ثو كویبك ىكن ً ثوای اینکو آنيب ها كًه کنل ، رب آنغب کو می رٌانَذ ٍوً ٕلا ثو پب کوك . پوٍزٌىب ک ی كًه 

ّلنل ًلی ثالكبٕلو كًثبهه كًه ىكنل ً ىغٌا کوكنل . اً شنلین ككؼهو آنيهب ها كًه کهوك ًلهی ىهو ثهبه ٍهویغ ً 

 پوًاى کنبن ثبى گْزنل .

ها رب ىمین ىبی ثبیو كًه كٍذ رؼویت کوك رهب کهم کهم اى نظهوُ نبپلیهل ّهلنل ًلهی آنچنهبن  به آنيبآفوین ث      

هین ّهلنل ًٍهوُ پهبئین زواؽذ کنل . هكزو هكزو شْه يبیِ ٍهنی اًٍ فَزو اُ ّله ثٌك کو نَْذ رب ک  گوا

 اكزبك كهاى کْیل ً ثو فٌاة ػ یوی كوًهكذ .

ل ً ثهو ّهکب پو اى فنله ً ٍوًٕلا ثهو آن مؾٌٛهو آملنه ٍوؽبل ، كه فٌاة كیل گوًىی اى ثچو ىب ّبك ً     

زنل . یکی اى آنيب کو اى ى و ثيهگزو ثنظو می هٍیل ً ؽلًك شيهبهكه ، پهبنيكه ٍهبل یک كایوه هًی ىمین نَْ

كاّذ ، نيكیک رٌكه فبکی کو اً هًیِ فٌاثیله ثٌك آمل ً ٍنهی ها کو كه کنبه ٍوُ هواه كاّذ ،ثلنل کهوك 

 آن یک شکِ کٌشک شٌثی كه آًهك . ً اى ىیو 

کین ى چنبن كه فٌاة كیل کو این پَوه شکِ ها كه كٍزِ گوكذ ً كه ًٍٜ ؽلوو ثچو ىب ایَزبك ً اى ىو     

 : كًٍذ كاهی شکِ ثواد شی ثیبهه    کلاا ثو نٌثذ پوٍیل
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ثهبكک هْهن  ثهب اًلین نلو عٌاة كاك: یک ثبكثهبكک پَهوه شکهِ ها كًه ٍهوُ شوفبنهل کهو كهٌهاه یهک ثبك     

 كمی ؽلوو ؽلوو ً ثلنل هبىو ّل .

 كًمین نلو كاك ىك : یک رٌپ      

 کو نبگيبن یک رٌپ ػبلی شٌگبن ً رؼلاك ىیبكی رٌپ ىبی پوكاه ثو ىمین هیقذ .      

 ثؼل یک كفزو ثچو کٌشٌلٌ ، ثب فغبلذ ىیو لت گلذ یک ػوًٍک      

ٍک ثب لجبٍی ىیجب ثو رنِ ، ن بیبن ّهل . ثؼهل كفزهوی كانهب شکِ شٌثی ربة كاكه ّل ً ثالكبٕلو یک ػوً     

ثب شْ بنی كهفْبن گلذ : من ر با کزبثيبی كاٍزبنی هً کهو رهب ؽهبش كه ى هو كنیهب نٌّهزو ّهله ، مهی فهٌاا . ً 

 ىنٌى این ها نهلزو ثٌك کو یک ٍزٌن ثيهق اى انٌاع کزبثيبی ىیجب ، پلیلاه گْذ .

مؾهب ، ن ىب ثو آًهكه ّهل ً آنيهب ثهب ّهبكی ً فٌّهؾبلی مهلد ىیهبكی كه آثبشفوه آهىًىبی یک یک ثچو      

پیِ شیيىبیی کو شکِ عبكًیی ثو ایْبن هبىو کوكه ثٌك ، مبنلنهل . کهم کهم فَهزو ّهلنل ً رٖه یم گوكزنهل ثهو 

و ههجاله ههواه كاّهذ ، زو آمهل ً شکهِ شهٌثی ها ىیهو ى هبن ٍهنهی کهفبنو ثوًنل ًلی هجب اى هكزن ، پَو ثيهگ

 وك ً ثؼل ى و آنيب ثو فبنو ىبیْبن هكزنل . پنيبن ک

کین ثالكبٕلو ثیلاه ّل ً کم کم فٌاثِ ها ثو فبٛو آًهك . كه ؽبلیکو ثلنل می ّل ثو اٛواف نههبىی کهوك      

  ثيهگهی ها کهو كه فهٌاة كیهله ثهٌك ، مْهبىله کهوك . ک مؾلی کو ٍوُ ها گناّزو ثهٌك ، ٍهنً ى بنغب نيكی

 آن شکِ شٌثی ها یبكذ .و شیي ػغیجی ! ثؼل ٍن  ها ثلنل کوك ً ىیو نبثبًهانو ثب فٌك گلذ : ش

آن ها ثوكاّذ ً ثب فٌك ثو فبنو ثوك ً مضب ى بن پَوی کو كه فٌاة كیله ثٌك ، آن ها رهبة كاك ً ى يمهبن     

، گلذ : ٛال ، ثونظ ، اثویْم ، ٍبکی ) ّواثی کو اى ػٖبهه ثونظ كهٍذ می کننل ( ً ىو شو ها کو نبا ثهوك 

رٌٍٜ شکِ شٌثی هبىو ّل . ثو این روریت اً ىو شو ها کو می  فٌاٍذ ً ثو ىو موهلاهی کهو مهی فٌاٍهذ 

 می رٌانَذ ثو كٍذ آًهك . 

ؽبش كیهو کین یک موك صوًر نل ً فٌّجقذ ّهله ثهٌك ً ثهواكهُ کهو هّهک ً ؽَهلُ نَهجذ ثهو اً ٕهل     

پیلا کنهل ، شکْهی کهو ثزٌانهل ى هبن کبهىهبی  شنلان گْزو ثٌك ، رٖ یم گوكذ ثوًك ً اًىم یک شکِ عبكًیی

ػغیت ها ثواُ انغبا كىل . ثنبثواین پیِ کین هكذ ً اى اً ک ی ثنه ثونظ ههوٗ کهوك ً آنيهب ها کبّهذ ً ثهب 

 ىًكرو ثيهق ٌّنل ً ثوٍنل . كهذ اى آنيب مواهجذ ن ٌك ً ثی ٕجوانو انزظبه می کْیل کو ىو شو 

ینکو یک هًى كٍهزو ثيهگهی منزظو ثٌك کو پوٍزٌىب پیلایْبن ٌّك رب اػبهجذ شنین ّل ً ؽبش کٌ ىو هًى     

 مل ً ثو ثونظ ىاهُ ىغٌا ثوكه ، ّوًع کوكنل ثو فٌهكن آنيب .اى آنيب آ

کٌ ثب فٌّؾبلی آنيب ها ػوت ىك ً ثب ػغلو رب ى بن ىمین ثبیو كًهی کو کین رؼویجْبن کوكه ثٌك ، كنجبلْبن     

 ً  ًان ٌك  کوك کو مضب ثواكهُ ثو فٌاة هكزو اٍذ . ًلی ىو شو ثیْزو ٍؼی   ن ٌك  ً  ى بنغب  كهاى  کْیل

 ثو فٌاة ثوًك ثیْزو ثیلاه ثو نظو میوٍیل .می کوك 

كه ى ههین مٌهههغ ، ثچههو ىههب كًان كًان ً ًهعههو ً ًهعههو کنههبن آملنههل ً اً کههو رظههبىو ثههو فههٌاة مههی کههوك     

ی کوك ثجینل ثچو ىب شو کبه می کننهل . آنيهب مضهب ككؼهو شْ يبیِ ها ثَذ ، امب كه ر با ملد ىیوشْ ی نهبه م

  ثيهق پيلٌی ٍوُ ها عبثغب کهوك ً ً پَو ثيهگزو ثو کٌ نيكیک ّل ، ٍنهجب ثو ّکب یک كایوه نَْزنل 

 كٍزِ ها كهاى کوك کو شکِ شٌثی ها ثوكاهك امب مزٌعو ّل کو شکِ آنغب نیَذ . 

رنجب شکِ مب هً ثوكاّزو . ً ثؼل پَو ثيهگزو نٌک ثینی کٌ  یکی اى ثچو ىب گلذ : ّبیل اًن کْبًهى پیو    

اً ها  یها کو كهاىرو اى ؽل مؼ ٌل ثٌك گوكذ ً مؾکم پیچ كاك ً ثویو ثچو ىهب ىهم كًیلنهل ً ّهوًع کوكنهل ثینه

ثؼهل ثهو ٍهینو اُ هٍهیل ً  رو ّل . اًل رهب هًی شبنهو اُ آمهل ،کْیلن ً پیچ كاكن رب اینکو مورت كهاى ً كهاى

 ىانٌىبیِ ثلنل ّل ً كٍذ آفو رب نيكیک پبىبیِ كهاى ّل . ثؼل رب 

كهاىُ ها کو ٍقذ كهك مهی کهوك ، رهٌی كًرهب كٍهزِ  یکٌ ؿ هین ً فْ هین مبنل . ٍ ٌ كه ؽبلیکو ثین    

اى ى هبن  –گوكزو ثٌك ، آىَزو ثو ٛوف فبنو ثواكهُ کین ثو هاه اكزبك . ًهزی اً ها كیل ثوایِ ى هو ًههبیغ ها 

 –ىهبی کهوا اثویْهم انغهبا كاكه ثهٌك رهب ثهو ؽهبل کبه نبّبیَذ ها كه مهٌهك ثهنهىبی ثهونظ ً رقهم هًىی کو آن 

قْل ً اگو می رٌانهل کهبهی کنهل رنی اى اً فٌاٍذ کو اػ بل ىّزِ ها ثجًورؼویق کوك ً ثب ٍو اكکنلگی ً ك

 ن ثینی نبعٌهُ ثو ؽبلذ ً انلاىه اًل ثوگوكك . کو آ
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ن ثههٌك ، ثههو ؽههبل اً رؤٍههق فههٌهك ً گلههذ : رههٌ آكا پَههذ ً نبكهٍههذ ً کههین کههو مههوكی فههٌُ هلههت ًميوثههب    

فٌكفٌاه ً ؽٌَكی ثٌكی ً ثو ى ین كلیلهو کهو اینطهٌهی رنجیهو ّهلی . اگهو ههٌل ثهلی اى ایهن ثهو ثؼهل افهالم ً 

 هكزبه ثيزوی كاّزو ثبّی من ىم ٍؼی می کنم مْکلزٌ ؽب کنم . 

اّذ ً آن ها آىَزو ثو ثینی کٌ مبلیل کو ثو مؾ٘ انغبا ثؼل اى گلزن این ػجبهد کین شکِ عبكًیی ها ثوك    

فوه ثهو ّهکب ً انهلاىه اًلهِ ثوگْهذ . اى آن این کبه ّوًع کوك ثو کٌشک ً کٌشک رو ّهلن رهب اینکهو ثهبش

 ً الجزو  گيهبىی  ىم انیطٌه ً فٌك فٌاه ثبّل ،  كلِ می فٌاىل نبكهٍذ  ثؼل کٌ ىو ًهذ می كیل   ثو مٌهغ 

 می هٍیل کو می فٌاىل ثيهگزو ٌّك. ّوًع می کوك ثو ٌٍفزن ً ریو کْیلن ً ثو نظوُ  اُ یثین می ّل ،

روً ً ًؽْذ اً اى اینکو كًثبهه ثینی اُ كهاى ٌّك ، آنوله ّهلیل ثهٌك کهو ایهن ػالئهم کهبكی ثٌكنهل رهب اً ٍهو 

 ػوب ثیبًهنل ً مغلكاه ثو ٌٍی اػ بل ً هكزبه پَنلیله ٌٍم ثلىنل . 

 

 یک كاٍزبن هلی ی ژاپنی                                                                                                   

 

 ؽویوذ گٌیی ً هٌٍایی      

کهو كًٍهذ Galileo Galilei ) یک پَو ثچو ایزبلیبیی ثٌك ً ثهو نهبا گهبلیلئٌ گبلیلهو ای ) هًىگبهی      

 اٍجبة ثبىیيبیی كهٍذ کنل کو ثزٌاننل هاه ثوًنل . می كاّذ رنيب كه گٌّو ای ثنْینل ً 

، امهب اى اینکهو پَهو  -پله اً موكی ثبىٌُ ثٌك کو ثو رغوثو ً آىمبیِ ػالهو كاّذ ً اى آن لند می ثوك      

کٌشکِ شنبن ػالهو ىیبكی ثو اٍجبة ثبىیيبی مکبنیکی نْبن می كاك ، شنلان فٌّنٌك نجٌك ً ثب آه ً اكَهًٌ 

 پٌل ًمی كًنم کو رٌی این ؽوكو  ًلی من میْو  ّل ، یک هیبٙی كان   ثيهق  ًهزی ن ثچو می گلزنل : ای

 پلو ای پیلا ن ی ّو . ثبیل ٍؼی کنم اى اًن یک ربعو ثَبىا .  

ً ثوای ربعو ّلن ، گهبلیلئٌ مهی ثبیَهذ ثهو فهٌثی آمهٌىُ مهی كیهل ، ثهو ى هین كلیهب پهلهُ اً ها ثهو یهک      

عبیی کو ثهو ٍهقزی رهالُ مهی کهوك ً كهً مهی فٌانهل ً شهٌن گياهّهيبی پَهو  ملهٍو فیلی فٌة كوٍزبك ،

یهل ً كهوًُ کهبش اهنهبع عٌانِ ثَیبه ػبلی ثٌكنل ، گبلیلهو ای ثهيهق ثهو ایهن نزیغهو هٍهیل کهو اً ىوگهي ثهب فو

 ثنبثواین ثو امیل اینکو اً یک پيّک روثیذ ٌّك ، هاىی كانْهبىِ کوك . نقٌاىل ّل ،

ثهو كافهب هكهذ رهب كػهبیی ثقٌانهل . ثوؽَت ارلبم اى کنبه کلیَهب مهی گنّهذ ،  ٌان ، هًى كانْغٌی عیک     

موكی ثب یک ّ غ كافب ّل ً شواؿی  كػبیِ ها فٌانل ً اى عب ثوفبٍذ ، ىٌا هً ثو ربهیکی میوكذ . ًهزی

 نٌٍبن   علٌ ً  ػوت  ثو   ؽبلیکو كه  آن ها یيان ثٌك ، هًّن کوك . ٍ ٌ ًىنغیو اى ٍوق آ یک  ها کو ثب 

 ، شْه يبیِ ها ثهو شهواؽ كًفزهو ثهٌك ی ثو كانْغٌی عٌان کو ثب ػالهو ر هبا بًهىب ن ٌك ً ثب کنغک ، می کوك

 نظوی انلافذ ً اى کنبه اً گنّذ ً هكذ . 

 شواؽ ثو ػوت ً علٌ نٌٍبن می کوك ً ٍبیو ىبی مزؾوک ػغیجی ثو هًی كیٌاهىب می انلافذ . كه آؿبى     

 ثٌك امب ثو رلهیظ کٌشکزو ّل .مَیو نٌٍبن ىب ثيهق 

 گبلیلئٌ ثو كهذ نهبه می کوك ً ثو نظوُ هٍیل ىمبنی کو ٌٛل می کْل رب شواؽ یک نٌٍبن ها ٛی کنل ،    

ثوای كبٕلو ىبی کٌربه ثو ى بن انلاىه كبٕلو ىبی ثلنل اٍذ . اً رٖه یم گوكهذ اى ثبثهذ ایهن ًٙهٌع مط هئن 

بن كه آًهك ً اى آنغب کهو ٍهبػزی نلاّهذ رهب ىمهبن ها انهلاىه گیهوی ٌّك ثنبثواین شواؽ ها یکجبه كیهو ثو نٌٍ

کنههل ، انهْههزِ ها هًی نجٚههِ گناّههذ ً ٙههوثبنيبی آن ها ّهه بهُ کههوك . رْههقیٔ اً كهٍههذ ثههٌك . ًهزههی 

ه كاّذ اى ؽوکذ ثبى می ایَزبك ، ثوای ىو نٌٍبن کٌشهک ، ى هبن موهلاه ىمهبنی ها مهی ثهوك کهو  شواؽ روویجب

 ثيهق می گوكذ . ثوای انغبا نٌٍبنيبی

گبلیلئٌ یک کْق انغبا كاكه ثٌك . اً یبكزو ثٌك ىمهبن شىا ثهوای اینکهو یهک ًىنهو آًیقزهو اى یهک هّهزو ،      

یک نٌٍبن کبمب انغبا كىل ، ثو كامنو نٌٍبن آن ثَزهی نلاهك . این نقَهزین اکزْهبف گهبلیلئٌ ثهٌك ً ثهو اٍهبً 

ً نیي ٍبػذ ىبی كیٌاهی ثيهق ثَهبىنل کهو کهبه ى هو آنيهب آن موكا رٌانَزنل ٍبػذ ىبی كیًٌاهی كبفزو ای 

 اى هبنٌن ى ین نٌٍبن پبنلًلی رجؼیذ می کوك .

ک ی ثؼل اى این ، گبلیلئٌ ثب یک مؼلم مکبنیک پیو ، كًٍذ ّل . كانِ مکبنیک شنهبن اً ها مغهنًة فهٌك      

 ً ىْلاه كاك کو ثب این ٙغ  ٍبفذ کو ر با اًهبد كواؿزِ ها ٕوف آن می ن ٌك . پلهُ اً ها ٍوىنِ کوك
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ٍهبلهی گهبلیلئٌ عهٌان  26نقٌاىل ّل . امب ایهن ؽوكيهب ً ىْهلاهىب ، كبیهله ای نلاّهذ . كه ٍهن   نلرًىوگي صو

اى کهبه كه آمهل ً نهو رنيهب اى ؽوهٌم مکلهی یهک پيّهک فجهوی نجهٌك ثلکهو إهاله ثهو یک پوًكَهٌه هیبٙهیبد 

 ً كانِ ، ثَی كوارو اى رٌعيِ ثو پٌل ً كه آمل ثٌك . ٍقزی ً ثو نلهد كه آملی كاّذ . ػالهو اً ثو ػلم

هین ً یهک ًىنهو ٍهجک کهو ىهو كً ى يمهبن آىمبیْيبیِ كهیبكذ کو یهک ًىنهو ٍهنهو اً ىنهبا یكهًىی     

هىب ٌّنل ، ثب ىم ثو ىمین می هٍنل ًًهزی كیهل کهو ىهیچکٌ ؽهوكِ ها ثهبًه ن هی کنهل ، اػهالن کهوك : ثَهیبه 

ثذ می کنم . ى و ّ ب هً ، كوكا ، كه میهلًن ّهيو ، کنهبه ثهوط مبیهب ، فهٌاىم فٌة ، من این مٌٌٙع هً صب

 كیل . 

ً موكا ّيو اى ىو ری  ً ٛجوو ای ، كه میلان ؽبٙو كانْغٌیبن مْزبم ، پوًكٌَهىبی هیِ فبکَزوی      

ی ، اً ثب این ّلنل ً ثؼٚی اى آنيب كه ؽبلیکو ّبنو ىبیْبن ها ثبش می انلافزنل ، می گلزنل : شو ؽوف ميفوك

 کبه ، كوٜ فٌكُ هً مٚؾکو موكا می کنو . 

( کو ّيود عيبنی كاهك ، ثبش هكهذ  Pizaامب گبلیلئٌ كوٜ لجقنل می ىك . اً اى پلو ىبی ثوط مبیب پیيا )      

ً اى نٌک آن ثو موكا آن پبئین نهبه کوك ً ثؼل كً ػهلك گلٌلهو رهٌپ ها هًی لجهو ثهوط ههواه كاك . یکهی اى آنيهب 

 پبنل ثٌك ً كیهوی كوٜ یک پبنل .  ٕل

موكا ثب ىم می گلزنل : اىو مؼلٌمو كیهو ، ٍنهین روه ٕل ثواثو ٍویغ رو اى ٍجک روه ثو ىمین می هٍهو      

 ً ى و پٌىفنل می ىكنل . كهٍذ كه ى ین لؾظو کبلیلئٌ گلٌلو ىب ها ثو ٛوف پبیین ىب كاك . 

ل ً ثههو ایههن روریههت ثطههالن منههلهعبد کزبثيههبی هههلی ی کههو آن آنيههب ثههب ىههم ً كه یههک ىمههبن ثههو ىمههین هٍههیلن    

 پوًكٌَهىب ثلًن امزؾبن ً آىمبیِ ثبًهّبن کوكه ثٌكنل ، کبماله صبثذ ّل . 

ه كکو می کوك . كه آن ىمبن اؿلت مهوكا مؼزوهل ثٌكنهل      ؿیو اى این امٌه ، گبلیلئٌ ثو مَبئب كیهوی ىم ػ یوب

ه آن می شوفنل . گبلیلئٌ ن ی رٌانَذ این ؽهوف بن ثو كًبیو ٍزبهگکو ىمین موکي ػبلم اٍذ ً فٌهّیل ً ٍ

کهوكه ثهٌك ، مطهبلجی فٌانهله ثهٌك . اً ها ث نیوك . اً كهثبهه هاىجی ثو نبا ک ونیک کهو ٍهبليب هجهب اى اً ىنهلگی 

 و ثهٌك کهو آنيهب كه اًههبد مزلهبًد ، كه مؾهب ىهبیزهٍزبهه ىب ً ٍیبهه ىهب ها ثهو كههذ نظهبهه کهوكه ثهٌك ً كهیبك

مقزللی اى آٍ بن ىَزنل ً ثو این نزیغو هٍیله ثٌك کو این فٌهّیل اٍذ کو موکي ؽوکهذ ٍهیبهه ىبٍهذ ً نهو 

ىمین . ک ونیک گلزو ثٌك : ٛلٌع ً ؿوًة فٌهّیل ، ثو كلیب گوكُ ىمهین اٍهذ . ىمهین ىهم مضهب ثهوعیٌ ً 

ٌك می آًهك ً كه ػهین نبىیل یک ٍیبهه اٍذ ً مضب یک كوكوه ثو كًه فٌك می شوفل ً ّت ًهًى ها ثو ًع

 وه گٌن فٌك ثو گوك فٌهّیل ، ٍبليب ها كهٍذ می کنل . یؽبل ثب ؽوکذ كا

ًلی موكا می گلزنل : ثو این ميفوكبد گٌُ نلىل . اینکو ىمین یک ٍیبهه اٍهذ ً ایهن عهٌه شیيىهب ، اگهو    

ی اًن ىَهزیم ً فٌنهو ٍیبهً ، پٌ شوا ربهیکو   شوا ن ی كهفْو   كکو کنیل کو ىمین ٍلذ مب ثب مب کو هً

فن ً ى ین مٌهغ اٛواف فٌهّیل وىبمٌ ً این كهفذ ىب ً ر و ىب ً كهیبىب، ى و مضب یک كوكوه كاهن می ش

ىم كًه می ىنن . ػغت كکو اؽ وبنو ای ! ًاهؼب ه فنله كاه ! ً آنيب ٍبليب ثو مَقوه کوكن ایهن ػویهله ثهو ههٌل 

 فٌكّبن اؽ وبنو ، اكامو كاكه ثٌكنل . 

ی گلهذ ً آهىًی اً ایهن ثهٌك کهو ثزٌانهل ٍهیبهه ىهب ها هٍذ مهگبلیلئٌ ن ی فنلیل . ثو نظو اً ک ونیک كًلی    

ق ن بیل . ًلی ثهب اكَهًٌ مهی گلهذ : ای کهبُ ک هی نيكیهک رهو ل ً شیيىبی ثیْزوی كهثبهه آنيب کْهٕل کن

 ثٌكنل . 

بی ػینک مؼ ٌلی ، آىمبیِ ىبیی گبلیلئٌ ى يمبن ثب رلکو ثو ک ونیک ً نظویبرِ ، ّوًع کوك ثب ّیْو ى    

ها انغبا كاكن . اً ّنیله ثٌك کو یک پَوک آل بنی ، مٌهغ ثبىی كه کبهگبه اٍزبكُ کْق کوكه اٍهذ کهو اگهو 

کَی ى يمبن اى كافب كً نٌع ّیْو ػینک كه كبٕلو ىبی مزلبًد اى شْم هواه كاكه ٌّنل ، ثو منهبهه کلیَهب 

یک ژنوال ىم اى ایهن  ٌهد ًاژگٌن می ثینل . ى ینطٌه ّنیله ثٌك کوکنل ، آن ها فیلی نيكیکزو ً ثو ٕنهبه 

اکزْبف ثوای ثيزو كیلن رؾوکبد كّ ن اٍزلبكه کوكه ، گبلیلئٌ كکو کوك : من ىم اى این هٚیو اٍزلبكه می کنم 

رب ؽوکبد ٍیبهه ىب هً کْق کنم . این كٍزهبه می رٌنو اًنيهب هً ثهو مهن نيكیکزهو کنهو ً اینطهٌهی مهی رهٌنم 

 صبثذ کنم کو نظویبد ک ونیک كهٍزو .

اً ّوًع ثو کبه کوك ، امب ىیچکلاا اى آىمبیْيبی اًلیو اُ ، نزیغو نجقْهیل . رهب اینکهو یهک هًى یهک رکهو    

لٌلو پیلا کوك ، یک ّیْو ػینک مؾلة كه یک ٛوف آن ً یک ّیْو موؼو ىم كه ٛهوف كیههو آن عهب كاك ً 
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نيكیهک ثهو یهک كهیوهو ٍهکٌد کهوك ً ثؼهل لجقنهل ّهبكی ً پیهوًىی ثهو ثؼل اى كافب آن ثو اٛهواف نههبه کهوك . 

 ٌٕهرِ  نوِ  ثَذ  .  ًٍیلو ؿویجِ اّیبء ها ثلًن اینکو ًاژگٌن ٌّنل ، ؽلًك ٍو ثواثو نيكیکزو نْبن 

 می كاك . ثو این روریت گبلیلئٌ نقَزین رلَکٌپ عيبن ها كهٍذ کوك . 

ل . ى هو مْهزبم ثٌكنهل اى كافهب لٌلهو گهبلیلئٌ ثهو اٛهواف ّهب پقهِ زبلیهبه افزواع علیل اً ، كه ٍواٍو ایافج    

 نهبه کننل . اً هيومبن ىمبن فٌك ّل .

زهبه فهٌك ها رک یهب کهوك ً رو اى ى یْو ثٌك . اً ثو رلهیظ كٍهؽبش كیهو ىنلگیِ ً کبهىبیِ عبلت رٌعو     

ّهیوی فیهوه ّهل ًكي یهل کْبن هاه . ثو کيىب آن ها هٌیزو ً ثيزو ٍبفذ ً ثب آن ّوًع ن ٌك ثو کبًُ آٍ بن 

کو این كهفِْ ػغیت ، رٌٍٜ ٍزبهه ىبی ثی ّ به ثو ًعٌك می آیل ً نیي ثو مبه شْم كًفذ ً كیل کهو آنغهب 

ىم كنیبی اٍذ مضب کٌْه فٌكُ ، پو اى کٌه ىب ً كهه ىب ً كىبنو ىبی آرْلْبنی ً كهیبىهب ً كّهذ ىهب . ایهن 

 یله ثٌك ً ؽبش گبلیلئٌ می رٌانَذ آنيب ها ثجینل . اً مزٌعهو ّهل کهو ىب شیيىبیی ثٌك کو ىیچکٌ هجب اى اً نلي

 لیم ها كه ثبىًان مبه علیل كیهلا. فْل ً آنچو کو اى هجب یک ّبػو گلزو ثٌك کو : مبه ههىمین ىم مضب مبه می ك

 كه ًاهغ اّبهه ثو ى ین ربثِ ىمین ثٌكه اٍذ . 

 آمل ، ى چنبن می گلزنل : شو ؽوكيبی ميفوكی ًلی موكمی کو اى ایله ىبی علیل فٌّْبن ن ی     

 ىم می گلذ : ک ونیک هاٍذ می گلذ ، ىمین یک ٍیبهه ثیِ نیَذ . ً گبلیلئٌ     

و ، گبلیلئٌ كه ثبهه ٍیبهه مْزوی کْق ػغیجی کهوك . اً مْهبىله کهوك کهو كهٍهذ یكه یکی اى ّجيبی ژانٌ    

كاهك ، امب ّهلذ انهیي این ثهٌك کهو ىنهٌى کَهبنی ثٌكنهل مضب ىمین کو یک ه و كاهك ، مْزوی نیي شنلین ه و 

كوهٜ ثهو آنيهب کو ؽزی ثب نهبه کوكن ثو اه به رٌٍٜ رلَکٌپ گبلیلئٌ ، ؽوف اً ها ثبًه ن ی کوكنل ً لی گبلیلئٌ 

لجقنل می ىك . اً كًٍزبن ىیبكی كاّذ ً ليًمی ن ی كیل کو فهٌك ها ثهب ؽوكيهبی کَهبنی کهو ؽزهی ثهو شْه بن 

بن نلاّههزنل ، نبهاؽههذ کنههل . اً ثههو ى ههین ٕههٌهد كه ٛههٌل ٍههبليبی مز ههبكی ثههو مطبلؼههبد ً فههٌك ىههم اٛ ینهه

اکزْبكبد فٌك اكامو كاك ً كه ثبهه ک ونیک ً نظویبرِ ثب مهوكا ٕهؾجذ مهی کهوك . ًی مهی گلهذ : ىمهین ثهو 

 اك . گوك فٌهّیل می شوفل . ً ثوای هبنغ کوكن آنيب كلیب ىبی ها کو یبكزو ثٌك ، ثوایْبن رٌٙیؼ می ك

مزؤٍلبنو گبلیلئٌ كه ىمبنی ىنلگی می کوك کو رؼلیم ً رٌٙهیؼ مهلاًا آنچهو کهو ثهو ثهبًه كیههوان ن هی آمهل ،     

کبهی ؽکی بنو ً فبلی اى فطو مؾٌَة ن ی ّل . مقبللبنِ می گلزنل اً شیيىبیی ها ثهو مهوكا مهی گٌیهل کهو 

 نل کو ىمین ثو كًه فٌهّیل ن ی گوكك . كه انغیب نیَذ ، اكکبه اً ّیطبنیَذ ، ىیوا ػل بی کلیَب مؼزول

گياهّيب ً پیبا ىهبیی مجنهی ثهو اینکهو گهبلیلئٌ ثهب رلَهکٌپِ مهوكا ها منؾهوف مهی کنهل ثهو ها اهٍهبل ّهل ً     

مجبؽضبد ً مغبكشد شنبن ّلد ً ؽلد یبكذ کو ٍوانغبا پبپ اى گبلیلئٌ فٌاٍذ کو ثو ها ثهوًك ً نظویهبرِ 

یبهی اى موكا ، هاىی ها ّلنل . اى اً ثو ميوثبنی اٍزوجبل ّهل ً كه آؿهبى ها رٌٙیؼ كىل . اً رلَکٌپِ ً ثَ

 كکو کوك کو كیلاهُ مٌكویذ آمیي ثٌكه اٍذ ، امب كیوی ن بییل کو مْکالد كًثبهه ػٌك کوك . 

ثب گنّذ ىمهبن ىنهلگی گهبلیلئٌ هًى ثهو هًى ٍهقذ رهو ّهل . اً كیههو پیهو ً ٙهؼیق ّهله ثهٌك ً میلانَهذ     

فٌاٍههزنل ؽویوههذ ها ث نیونههل ، ػلیههو اً مْههـٌل رٌٛئههو ىَههزنل . ثههب ًعههٌك ایههن کزههبثی كه ثههبهه  کَههبنی کههو ن ههی

ثهب اّهزیبم مطبلؼهو ن ٌكنهل . ًهزهی ایهن کزهبة هایهظ ّهل ، نظویبد ک ونیک نٌّهذ کهو ثَهیبهی اى مهوكا آن ها 

ی کنل کو ثهوفالف گبلیلئٌ ها یک ثبه كیهو ثو ها اؽٚبه کوكنل . اً ها مزيم ن ٌكنل کو شیيىبیی ها مطوػ م

ٍهبلو ً  11رؼبلیم کلیَب اٍذ . كًٍزبنِ منثٌؽبنو کٌّیلنل ثب ػنٌان کوكن مَبئلی اى این هجیهب کهو پیومهوكی 

موی٘ اؽٌال اٍذ ، کو عبكه ىب فواة ً ٍلو ٍقذ اٍذ ، کو ثو ػلذ ّیٌع  ًثب ، هونطینو ً مؼطلی ىهبی 

ننل ًلی رالّيبیْبن ثیيٌكه ثٌك گبلیلئٌ مغجٌه ّل ثو موثٌٛو ثوهواه اٍذ ، مؼبكیذ اً ها اى این ٍلو روبٙب ک

 ها ثوًك ً ثب هٚبد کلیَب هًثوً ٌّك . 

اً ها كه مغ ؼی مزْکب اى هًؽبنیٌن مزنلن ً هلهر نهل ، مٌٍهٌا ثهو ىیئهذ رلزهیِ ػوبیهل ؽبٙهو کوكنهل ً      

نهل کهو اى ّهلد ٙهؼق اى گوشو ؽکم ثو مَغٌنیزِ نلاكنل ، امب آن هله اى اً اٍزنطبم ن ٌكنهل ً ريلیهلُ کوك

ؽبل هكذ . ثؼل ثو اً كٍزٌك كاكنل ر با آنچو ها کو رؼلیم كاكه ثٌك ، رکنیت کنل ً اػزهواف ن بیهل کهو فٌهّهیل ً 

 ٍبیو ٍیبهاد ثو كًه ىمین می گوكنل ً ىمین موکي ػبلم اٍذ .

ؾیؼ اٍههذ . امههب گههبلیلئٌ ثههوای مههلری ٛههٌشنی موبًمههذ کههوك ، ىیههوا مط ههئن ثههٌك کههو ػوبیههل ً نظویههبرِ ٕهه     

 یبه ّ ب ىَزم . ىو شو می فٌاىیل ، می گٌیم .زػبهجذ ربة رؾ ب نبًهك ً گلذ : من كهاف
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نهل ً ٍهٌگنل یهبك کنهل کهو كه ثواثو کْیْبن ً هبٙهیبن ىانهٌ ىاً ها مغجٌه کوكنل عبمو رٌاثبن ثو رن کنل ً      

ه  نظویبد ک ونیک ،  فطب ً اّزجبه ثٌكه اٍذ .ر بمب

زی کو اً هَم یبك کوك کو ىمین موکي ػبلم اٍذ ً ن ی رٌانل ؽوکهذ کنهل ، ً ٍه ٌ كاّهذ اى می گٌینل ًه     

ؽبلذ كً ىانٌ ثلنهل مهی ّهل ، ىیهو لهت ىميمهو کهوك : امهب ىمهین ؽوکهذ مهی کنهل ، ى یْهو ً ثهو یهک ٕهٌهد 

 ؽوکذ می کنل .

بن فٌاىنل ّل ، ثو فبنو گبلیلئٌ کبماله مـلٌة ً ملزٚؼ ، كه ؽبلیکو می كانَذ كّ نبنِ اى ّکَزِ ّبكم    

 ثبىگْذ . 

ً كه انيًا ثهو آىمبیْهيبی ػل هی ً ثهب رلَهکٌپِ ثهو کبًّهيبی آٍه بنی اكامهو كاك . امهب موهله شنهبن ثهٌك کهو     

هًىگههبه ٙههوثو كیهههوی ىههم ثههو اً ًاهك آًهك ، ٙههوثو ای کههو مههلری ثؼههل كه نبمههو ای ثههو یکههی اى كًٍههزبنِ ، 

آٍ بن آثی این ٍ يو شعٌهكی ، کو آن ها ٕلىب ً ىياهىب ثواثو كه كهثبهه آن شنین نٌّذ : اى این پٌ این 

انظبه فلن گَزوُ كاكا ... ثوای من ثو ػوٕو ای رن  ً ربهیک ، کو ى بنب ًعٌك فهٌكا ثبّهل ، منؾٖهو ً 

 مؾلًك فٌاىل ّل . ثلی ، كه پبیبن ػ و ، گبلیلئٌ نبثینب ّل . 

، ثو ىیچکٌ اعبىه كاكه نْل ثو نبا اً مواٍه ی ثوپهب کنهل ،  ً ىنهبمی کو این كنیبی پو ؿوًه ها روک کوك    

ىوگي اً ها اى یبك نقٌاىیم ثوك ، ىیوا ىهو هًى اى ؽوهبیوی  ىب ٍبل ثؼل اى اً ىنلگی می کنیم ،ًلی مب کو ٕل

 کو کْق کوك امب مغبى ثو اهيبه آن نجٌك ، ثيوه منل می گوكیم .

 

                                                           (Irene Taafaki   رلقیٔ رٌٍٜ ایون رب آكبکی  ) 

 

 

 انهْزو عبكًئی      

هًىگبهی ثٌك هًىگبهی ، کْبًهى كویوی ثٌك کو كه ٍوىمینی ، ثب ٍهقزی ً ثهلثقزی ىنهلگی مهی کهوك .      

عهبكًگو کهو  یک هًى مٌهغ کبه ً كؼبلیذ كه ميهػو ، نَْزو ثٌك ً كاّذ ک ی اٍزواؽذ می کوك ، پیوىنهی

اى عبكه می گنّذ ثو اً نيكیک ّل ً پوٍیل : شوا ًهزی ىهیچ عهٌهی ن هی رهٌنی مٌكهن ثْهی ، اینوهله ٍهقذ 

این عبكه مَزویم ثوً رب ثو یک کبط ثهيهق ها ه مٌكویذ شیو ، ثلنل ٌّ ً اى کبه می کنی   من ثيذ می گم کو 

 و هطغ کن رب گوه اى مْکالرذ ثبى ثْو . ثوٍی . اًن کبط اى ى و كهفزيبی عنهب ثيهگزوه . اًن هً ثب رج

کْههبًهى رجههو فههٌك ها ثوكاّههذ ً ؽوکههذ کههوك ً ثؼههل اى كً هًى هاه هكههزن ثههو آن كهفههذ کههبط هٍههیل . رنههو     

کللزِ ها هطغ کوك ًًهزی ٍوٌٛ ن ٌك ، اى كافب شنهو پونهله ای کهو كه نهٌک آن ٍهبفزو ّهله ثهٌك ، كً رهب رقهم 

 پونله ثیوًن اكزبك .

هًی ىمین هب فٌهكنل ً ّکَزنل . اى رٌی یکی یک عٌعو ػوهبة كه آمهل ً اى رهٌی كیههوی یهک رقم ىب     

انهْزو ٛالیی ن بیبن ّل . عٌعو ػوبة ى بنغب فیلی ٍویغ هل کْیل رب ثو انلاىه نٖق ىیکب کْبًهى ّل ثؼل 

ى گلذ : رهٌ منهٌ اى ثبليبیِ ها آىمبیِ کوك ً ثو ىم ىك ًًهزی اى ىمین ثلنل می ّل ، ثب ٕلای ثلنل ثو کْبًه

اًن عبكًگو پیو فالٓ کوكی . ؽبش اًن انهْزو مبل رٌ اٍذ ، ثوُ كاه . اًن انهْزو آهىًىبٍهذ . ٛلَم 

ًهزههی آهىً رههٌ ثلنههل ثههو ىثههٌن ثیههبهی ً اًن هً رههٌی انهْههذ ثچوفههٌنی ، آهىًد ثههو آًهكه مههی ّههو . ًلههی 

ینکبه هً کوك ، كیهو ههلهرِ هً اى كٍهذ مٌاهت ثبُ . اًن كوٜ می رٌنو یک آهىً هً ثوآًهكه کنو ًهزی ا

ًه میله ً مضب یک انهْزو مؼ ٌلی میْو . پٌ هجب اى ای ه پْهی ٌن نْهی .  نکو آهىً کنی ، فٌة كکو کن رب ثؼهلا

 ػوبة اینيب ها گلذ ً اًط گوكذ ً هكذ .

ثهو کْبًهى انهْزو ها ثوكاّذ ً فٌّهؾبل ً ّهبكمبن ، ثهو ٛهوف فبنهو ثهو هاه اكزهبك . ٛهوف ىهبی ػٖهو     

یههک ه کههو كاّههذ اى رههٌی فیبثههبن میهنّههذ ، شْهه ِ ثههو یل . ى ینطههٌشکی کههو كه مَههیوُ ثههٌك هٍههّههيو کههٌ

ؽلوههو ىههب ً عههٌاىو ىههبی عههٌاىو كههوًُ اكزههبك کههو علههٌی مـههبىه اُ ایَههزبكه ثههٌك . كافههب مـههبىه پههو اى انههٌاع 

کنهی ایهن انهْهزو گوانوی ذ ثٌك . کْبًهى انهْزو ها کهو كه انهْهزِ ثهٌك ثهو اً نْهبن كاك ً گلهذ : كکهو مهی 

گلذ : ک زو اى یک مْذ کبه ! کْبًهى ىك ىیو فنله ً گلذ : شوله می اهىه   عٌاىو كوًُ نهبىی کوك ً 

رٌ إاله اى انهْزو شیيی ٍود ن ی ّو . ًثؼل ثوای اً رٌٙیؼ كاك کو آن انهْزو عبكًئی اٍذ ً ثیْهزو اى 

 ر با ؽلوو ىبی كافب مـبىه اُ ، هی ذ كاهك . 
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وًُ کو مهوك ؽویٖهی ثهٌك ، ٛ هغ انهْهزو كه كلهِ اكزهبك . اى کْهبًهى كػهٌد کهوك ّهت ها كه عٌاىو ك    

ثهیهوك . ًهزهی  فبنو اً ثهناهنل . ّبا ثب ؿنائی لنین ً ّواثی ىیبك اى اً پهنیوائی کهوك رهب ثلکهو ىًكرهو فهٌاثِ

اى انهْهزِ كه  آىَزو آىَهزو نيكیهک اً هكهذ ً ثهب اؽزیهبٛ ىیهبك ، انهْهزو عهبكًئی ها کْبًهى فٌاثِ ثوك ،

 آًهك ً یک ؽلوو مؼ ٌلی ها کو فیلی ّجیو آن ثٌك ، ثو انهْزِ کوك . 

ٕجؼ هًى ثؼل ، ًهزی کْبًهى ، منهيل عهٌاىو كهوًُ ها رهوک کهوك ، اً ثهب ػغلهو هكهذ رهٌی ثيهگزهوین     

ثٌك ، ؽلوو ها  اربم ، كه ها هلب کوك ، پنغوه ىب ها ثَذ ، پوكه ىب ها کْیل ً ثؼل كه ؽبلیکو ًٍٜ اربم ایَزبكه

 كه انهْزِ شوفبنل ً گلذ : آهىًی من اینو کو ى ین اشن ، یک میلیٌن كشه ٍکو نول كاّزو ثبّم .

ىنٌى ؽوكِ ر با نْله ثٌك کو نبگيبن ثبهان ٍکو ىبی كهفْبن نووه ای ، ّوًع ّل . ٍکو ىب ثو ّلد ثو     

ؽْذ كویهبكُ ثلنهل ّهل ً ٍهؼی کهوك اى آنغهب ٍو ً ثلن اً می فٌهكنل ً هًی ىمین می هیقزنل . اى كهك ً ً

كواه کنل ، امب ثبهان ٍکو ىب اً ها ثو ىمین انهلافذ . كه ػهوٗ یهک كهیوهو ، کهق ارهبم اى ٍهنهینی ٍهکو ىهب 

روک ثوكاّذ ً پٌ اى شنل لؾظو ، عٌاىو كوًُ ثو كافب ىیوىمین ٍهوٌٛ کهوك . هیهيُ ٍهکو ىهب ى چنهبن 

عٌاىو كوًُ ثلثقذ ىیو انجٌه ٍکو ىب عبن كاك . ًهزی ى َهبیو ىهب  هٍیل ًاكامو یبكذ رب ثو یک میلیٌن كشه 

ثب فجو ّلنل ً آملنل آن ٕهؾنو ها كیلنهل ، گلزنهل : پهٌل ىیهبكی ىهم ثبػهش ثلثقزیهو . ً ثؼهل ى هو انيهب ها ؿهبهد 

 کوكنل ً ثوكنل . 

بش كیهو ًٙهؼ ٌن ى َوُ نْبن كاك ً گلذ : ؽ كه ى ین اصنب ، کْبًهى ثو فبنو هٍیل ً ؽلوو فٌك ها ثو     

فٌة میْو ً اى این ثو ثؼل ، ىیچٌهذ ثو شیيی مؾزبط نیَزیم . كوٜ کبكیهو ثهو كههذ رؼیهین کنهیم کهو ثيهگزهوین 

آهىًمٌن شیو . ىنِ كٌهاه پیْنيبك کوك یک ىکزبه ىمین ثیْزو آهىً کننل ً کْبًهى گلذ : نقیهو ، ثهو نظهو 

ّبنٌ ثیبهیم ، میزٌنیم فویلاهی کنهیم . ً ى ینطهٌه  من این شیيیو کو اگو یک ٍبل ٍقذ کبه کنیم ً ک ی ىم

ىم ّل ، آنيب شنبن علی ً ٍقذ کبه کوكنل کو مؾٌٖل فٌثی ثو كٍذ آًهكنل ً رٌانَزنل ثب كوًُ آن ، یهک 

 ىکزبه ىمین علیل ثقونل ً ک ی ىم پٌل پٌ انلاى کننل . 

کهو اى ههلهد عهبكًیی انهْهزو ثهوای ؽبش كیههو ًهزْهو یک هًى ىن کْبًهى گلذ : فٌة ،  اى این ،ثؼل      

 كاّزن یک گبً ً یک اٍت اٍزلبكه کنیم . 

ً کْههبًهى گلههذ : شههی   اًن آهىًی عههبكًیی هً ، ثههوای ایههن شیيىههبی مَههقوه ثههو کههبه ثجههویم   ػغههت      

ؽوكيبیی می ىنی ! مب می رٌنیم این عٌه شیيىب هً ثؼل اى مهلری ثهب پهٌ انهلاىمٌن ثقهویم . ً كه پبیهبن ٍهبل 

فویههلاهی کوكنههل . كه ایههن مٌهههغ کْههبًهى ثههب فٌّههؾبلی گلههذ : ىن ، مههبىم  گههبً ً یههک اٍههت ک، آنيههب یههثؼههل 

ه  آهىًی عبكًیی هً ثوای یهک ٍهبل كیههو مفیهوه کهوكیم ً ىهم ىهو شهو مهی فٌاٍهزیم ثهو كٍهذ آًهكیهم . ًاهؼهب

ىن کْهبًهى آكميبی فٌّجقزی ىَزیم . ً ٍبل ثو ٍبل اًٙبع ثو ى ین منٌال پیِ می هكهذ رهب اینکهو هًىی 

كیهو ٕجوُ ر با ّل ً گلذ : ربىگی ىب شی ثو ٍود اًمله   ى یْهو ػهبكد كاّهزی ؽَهود شیيىهبی فهٌة 

نَزی یک ّبىياكه ثبّی ثب ٌکبه می کنی . می رهً ثقٌهی ً ؽبش کو ى و اًنيب هً كاهی ، ثیْزو اى ى یْو 

 ی کنی   ف وه ىبی پو اى ٍکو ىبی ٛال ، شوا اى اًن انهْزو عبكًیی اٍزلبكه ن 

 ً کْبًهى گلذ :  مب  ىنٌى  عًٌنیم  ً  ىنلگی ىم  ٌٛشنیو ، اًن ؽلوو عبكًیی كوٜ یک آهىً ثو آًهكه      

می ّو . کی می كًنو آینله شهی ثوامهٌن موهله کهوكه ً ًهزی ثو آًهكه ّل ، فیلی ىًك ر ٌا ً اًن ىم می کنو 

ه ثو اً آهىً اؽزیبط كاهیم   ػالًه ثو ا ین ، الؾ لهلل ؽبش كیهو ًٙؼ ٌن اًنوهله فهٌة ّهله کهو شو ًهزی ًاهؼب

ى و ى َبیو ىب رؼغت کوكن . یک ک ی ػبهب ثبُ . می رهٌنی ثهب گنّهذ ىمهبن كکهو کنهی ً ثيزهوین آهىً هً 

 پیلا کنی . 

ه ثو کْبًهى  ً  ٍبیو  اىبلی  كه هً  کوكه  ثٌك .  آنيب ىو ٍبل مؾٌٖل فٌثی ث      كاّذ وثوکبد  اليی ًاهؼب

 وكنل ً انجبهىب ً ثبش فبنو ىبیْبن پو اى ؿالد ً ػلٌكو ّله ثٌك . می ک

ن کْبًهى كویو موكی صور نل ّله ثٌك ، امب ىنٌى كه ر با ٌٛل هًى كًُ ثو كًُ کبىگوانِ ؽبش كیهو آ    

 کبه  می کوك  ً  ػٖوىب  ثب  ّبكی  ً ٍوًه كه  ىیو كهفزبن  علٌی  منيلِ ،  کنبه ى َو ً  كوىانلنِ 

ی ً آٍهبیِ ً هاؽزهی ثو  ٕؾجذ ً گلزهٌ می پوكافذ . فیوً فٌّ ً ثب آنيب ً ٍبیو ى َبیو ىب ،نَْذ  می

 نيب ثٌك . ّبمب ؽبل ى و آ

هىًی ثيهق ، اهائو می کهوك . امهب کْهبًهى گيهبىی ىم پیْنيبك ىبیی ثوای آن آٍبليب ٍ وی می ّلنل ً     

كه آفو کبه مؼلٌا می ٌّك ً ثو مهوًه ىمهبن ٕهؾجذ يزوین شیي ث ىو ثبه می گلذ ػغلو ای نیَذ ، ى یْو
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ه ىو هًى ثو   زو ًک زو می ّل ًلی فٌك کْبًهى ،نيب كهثبهه انهْزو عبكًیی کآ آن نظوی می انهلافذ روویجب

 اهت ثٌك آهىًیی ها ثب ٕلای ثلنل ثو ىثبن نیبًهك .ًلی ىو ثبه مٌ

و ّلنل ً مٌىبیْبن ثو ٍ یلی گواییل . آنيب ٍی ٍبل گنّذ ً ثؼل شيب ٍبل ً کْبًهى ً ى َوُ کم کم پی    

كًهان ٍبلقٌهكگی ها ىم رٌأا ثب ٍؼبكد ً فٌّجقزی ٍ وی کوكنل ً كه یک ّت ربهیک ، ىو كً ثو كبٕهلو 

ک ی اى ىم ، ثو ػبلم كیهو ّزبكزنل ً ىیچٌهذ آن آهىًی ثيهق ها ثوىثبن نیبًهكنل . كوىنلان ً نٌه ىبیْهبن 

ْزو عبكًیی ها یکی اى پَوان انه و پیکوّبن نيبكنل . كه ى ین ؽبل ،بی گب ثثو ٌٍگٌاهی نَْزنل ً كٍزو ى

ن ها ثو ػنهٌان یبكگهبه ، كه آًهك . امهب پَهو ثيهگزهو گلهذ : آکْبًهى ثٌك كیل ً فٌاٍذ کو ىنٌى كه انهْذ 

ثيزههوه ثهههناهیم انهْههزو كه كٍههذ پههلهمٌن ث ٌنههو . اً فههبٛواد فٌّههی اى اًن كاهه . اًنههٌ كًٍههذ كاّههذ ً 

 یْو ثيِ نهبه می کوك . ى 

ثو فبک می ٍ وكنل ، آن انهْزو کو ى یْو ثو نظوُ  ً ًهزی کْبًهى پیو ها ، ى واه ثب ى َو مؾجٌثِ ،    

انهْهزوی کهو ػلیهوؿم  می هٍیل كاهای هلهد عبكًیی اٍذ ، امب الجزو شنین نجٌك ، ى چنبن كه انهْزِ ثهٌك .

 و فبنو ً کبّبنو اً اهىانی کوك . ؽلاکضو مٌكویذ ً فٌّجقزی ها ث مؼ ٌلی ثٌكن ،

ای كاهنهل كه پبیبن شنین نزیغو می گیویم کو ى یْو شیيىب ً کبهىبی فٌة ً ثل ، ٕلبد مْقٖو ً ًیژه     

ثَههیبه اهىّهه نلرو اى یههک ّههئی ملیههل اٍههذ كه  ذ انَههبنی ّههویق ً كهٍههزکبه ،ٍههً یههک ّههئی ثههی كبیههله كه ك

 يبی آكمی فبئن ً نبكهٍذ . كٍز

 

 كاٍزبنی اى كوىن  موكا                                                                                                   

 

 

                                                           (4  ) 

 

 الق : نبكهٍذ ً فبئن ثٌكن ثو شو مؼنی اٍذ        

 وك . آیب هكزبه اً كهٍذ اٍذ   ة  : پب كه امزؾبن رولت ک      

 كوانکلین گلذ ، ٕلاهذ ثيزوین ٍیبٍذ اٍذ . مؼنی این کالا شیَذ    ثو ط  : ثنیبمین      

 ك   : آیب اكواك نبكهٍذ ّبك ً مَوًهنل         

ه كوًّنله ثویو پٌل   می فوك کزبة  (  Sam)  ه   :  ٍبا         كافذ ها ثیِ اى آنچو کو ثبیل ، پوً اّزجبىب

 می کنل . ٍبا پٌل ها كهعیجِ می گناهك . نظو ّ ب كهثبهه این ػ ب شیَذ   

ارٌثهًٌ مهی ّهٌك ً ک هک هاننهله كه انزيهبی ارٌثهًٌ اٍهذ . مٌههغ پیهبكه ( ٌٍاه  Raviً  :  هیٌی )        

ویهل ّلن ،  ک ک هاننله ها ٕلا می ىنل ً کوایو اُ ها پوكافهذ مهی کنهل ، كه ؽبلیکهو مهی رٌانَهذ ثهلًن ف

 ثلیٜ ، ثو هاؽزی پیبكه ٌّك . نظوربن كهثبهه این کبه اً شیَذ   

ن ثو ن ی آییهل . مؾٖهلی کهو کنهبه ّه ب نَْهزو ؽب مَؤلو ای مْـٌلیل ًلی اى ػيله آى  : مٌهغ امزؾبن ثو      

 اٍذ ، عٌاة ها آىَزو ثو ّ ب می هٍبنل . ّ ب شو می کنیل   
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 ( امزیبى ً ثورو ن بیی  11                                

 

                                                 (1 ) 

 
ػجههلالجيبء مههی كومبینههل ، كه مؾجههذ هللا ثبیههل اى ع یههغ نههبً م زههبى ثبّههیل . ) روع ههو ثیههبن مجههبهک اى  ؽٚههود

ایواك ّله اٍذ .  319كه نیٌیٌهک فیبثبن ىلزبكًىْزم ّ بهه   1912عٌن  15فطبثو ای اٍذ کو كه ربهیـ 

 یبككاّذ ثوكاّزو انل .    Howard Maenuttعنبة 

 ؽٚود ثٌكا می كومبینل ، كه ؿللذ مَزـوم نٌْ .

ؽٚود ػجلالجيبء می كومبینل ، ثبیل ثو ٛویوهی ٍهلٌک ن بئیهل کهو كه میهبن ٍهبیو نلهًٌ شهٌن ّه ٌ م زهبى ً 

 اى أفن كٌم ( –مْوم ثبّیل . ) روع و 

بینل ، كه مؾجهذ ػهبلم انَهبنی ، كه ارؾهبك ً ارلهبم ، كه مؾجهذ ً ػهلالذ ثبیهل م زهبى ؽٚود ػجلالجيبء می كوم

 اى مؤفن كٌم ( –ٌّیل .) روع و 

 

                                                            (2 ) 

 

بى ػل ههی ، ؽٚههود ػجههلالجيبء مههی كومبینههل ، مههن امزیههبى مههبكی ثههوای ّهه ب آهىً نن ههبیم ، امزیههبى ػههبكی ، امزیهه

رغبهی ً ٕنؼزی نقٌاىم . ثوای ّ ب امزیبى هًؽبنی فٌاىم . یؼنی ّ ب ثبیل اى نظو افالهی ثوعَزو ً م زبى 

 اى مؤفن كٌم ( –. ) روع و ثبّیل 

   

                                                           (3 ) 

 

 كًّیيه ای كه موآد : 

( فهبنٌاكه اً اى مهبل  luبًه شین ، موك عٌانی ىنهلگی مهی کهوك ثنهبا لهٌ ) كه هًىگبهان كًه ، كه کٌْه پين

كنیب شنلان ثيوه ای نلاّزنل ، امب مٖ م ً مْزبم ثٌكنل کو پَوّبن ثو انلاىه ٍبیو عٌانبن ّيو رؾٖیب کنهل . 

ی ها کو اً آنيب فوك فوك پٌل ع غ می کوكنل رب ثزٌاننل ثوای لٌ ثيزوین آمٌىگبهان ها اٍزقلاا کننل ً ىو هلم

 كه هاه ّوکذ كه امزؾبنبد ثيهق ام واٌٛهی ثو علٌ ثو می كاّذ ، نظبهد ً رٌْین می ن ٌكنل .

ثبگنّذ ىمبن لٌ عهٌانی ثوًمنهل ّهل ً گهبىی كه رؾٖهیلِ رنجلهی مهی کهوك ً کهم کهم ىمهبنی هٍهیل کهو شنهلان 

ن ثهب مٌكویهذ كه آ ی كاك کوػالهو ای ثو کزبة ً هلم نْبن ن ی كاك . ىو شو پلهُ مْزبم ً مٖوانو رٌٙیؼ م

، موبا ً منٖت مي ی ثو اً كاكه می ٌّك ، اى یزی ن یلاك . پٌ اى شنلی كیههو ؽزهی شی کزبثيهبیِ امزؾبنبد 

ها ىم ثبى ن ی کوك ً ر با ًهزِ ها ثو ثبىی ثب كًٍزبنِ می گنهانل ً یب ٕهوف ههلا ىكن ىیهو ٍهبیو كهفزهبن 

 ثلنل كه ٍبؽب هًكفبنو می کوك . 

ى هًىىبی گوا ربثَزبن ىنهبمی کو این عٌان رنجب ، پوٍو ىنبن ، كه ؽبلی کو هلٌ پونله ىهبیِ ها كه یکی ا

 Fengنیي كه كٍذ كاّذ ، ثو آنغب می هكذ نبگيبن ثب كفزهو ىیجهبیی موبثهب ّهل کهو فهٌك ها كنه  ىَهین ) 

hsien ثوُ ریوه مین ٌك       ( مؼوكی کوك . ىیجبیی فیوه کننله اُ شنبن می كهفْیل کو مبه ً فٌهّیل كه ثوا 

كن  ىَین ّومهینبنو ثو اً لجقنل ىك ، اى اؽٌال ىم پوٍیلنل ً لٌ ثالكبٕلو ، كه ى بنغب رٖ یم گوكذ کهو یهب 

 ثب كن  اىكًاط کنل ً یب ثب ىیچکٌ . 

كن  ً لٌ ، ثبهىب ً ثبهىهب ، ى بنغهب كه ٍهبؽب هًكفبنهو ىیجهب ى هلیهو ها مالههبد کوكنهل ً ٍهبػبری ها کهو ثهب 

ذ ً گلزهٌ یب ىم می گنهانلنل ، ثوایْبن ثَیبه ّیوین ً كل نیو ثٌك . یهک هًى ًهزهی ىمهبن فهلاؽبكظی ٕؾج

الهبريبی مب ثبیل هطغ ٌّك . رٌ كاهی هًىىبیهذ ها رلهق ىیجب هً ، ؿ هینبنو ثو لٌ گلذ : مكوا هٍیل ، كًّیيه 

ت ىهبی كًارهذ فْهک ّهله . مهن می کنی . ىیچ کزبثی ها ثبى ن ی کنی ، ىیچ هل ی كهكٍذ ن ی گیوی . موکه

كیهو ثو این عب نقٌاىم آمل رب ًهزی کو رٌامزؾبنبرذ ها ثههنهانی . امهب ىلیهو ای ثوایهذ آًهكه اا کهو ثٌٍهیلو آن 
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. ثؼل آینو ای ّلبف ً ربثبن ثو كٍذ لٌ كاك . كه آن ىمبن هًىگبهان ، ّیْو ثَیبه گبىی می رٌانی موا ثجینی .

ی اى كلهياد ٕهیوب یبكزهو ، مضهب ى هین یکهی ٍهبفزو مهی ّهل. كنه  ىَهین آینهو انلک ثٌك ً اؿلت آینو ىبی شینه

نيبك ً گلذ : ای كًٍذ ّهویق مهن ، رهٌ شيهوه ایهن ؽویهو ها ، كه ٕهلؾو ایهن آینهو ملًه ىیجب ها كه كٍذ لٌ 

ً فٌاىی كیل امب كوٜ ًهزی کو ًهبیلذ ها نَجذ ثو کزبثيب ً  هل يبیذ ، ثقٌثی انغبا كاكه ثبّی . ایهن ها گلهذ 

 اى آنغب هكذ . 

لههٌ ؿ هههین ً مؾههيًن ثههو منههيل ثوگْههذ ً ثههو مؾهه٘ اینکههو كهة اٛههبهی ها کههو فههبنٌاكه ثههوای مطبلؼههو اً كه 

افزیبهُ گناّزو ثٌكنل ، پْذ ٍو فٌك ثَذ ، آینو ها اى عیت ثیوًن آًهك رب امزؾبن کنل . اثزلا ثو پْزِ نهبه 

ثٌك . ثؼل آن ها گوكانل ً مْزبهبنو كه ٍطؼ ٕبف  کوك ً كیل ثوگيبی ىیجبی كهفذ ثبمجٌ كه كلي آن ؽک ّله

ه هل ً ثبشی كلوثبی مؾجٌثِ ها كیل ، امب پْهذ اً ثهو ٛهوكِ ثهٌك ً  ٕیولی نووه ایِ نظو اكکنل ً كه آن ًاهؼب

 ل کو كاهك اى اً كًه می ٌّك . یثو نظوُ هٍ

بیذ ها ّهوًع کهوكی ، لٌ ؽوكيبی كن  ها کو ىنٌى كه مىنِ ٛنین كاّهذ ، رکهواه کهوك : كوهٜ ًهزهی كهٍهي

ٌٕهد موا فٌاىی كیل . ً ثؼل پْذ میي نَْذ ً کزبثيبیِ هاثبى کوك ً ّوًع ثو فٌانهلن ن هٌك . ًالهلینِ 

 اى رـییوی کو كه اً ثو ًعٌك آمله ثٌك ، فیلی فٌّؾبل ّلنل . اً اى ٍ یله ٕجؼ رب ربهیکی ّت ، مطبلؼو 

ًٍزبنِ ها کنبى گناّهذ . مؼل هبنِ ى هو اى پیْهوكذ ً ثبىی ثب كمالهبد ن ی پنیوكذ .  ثو می کوك ، کَی ها

مٌكویذ اً ؽوف می ىكنل ً ىو ٕجؾهبه ً ّبمهبىی کو لٌ كه آئینو ػيیيُ می نهویَذ ، ٌٕهد ىیجهبی 

كن  ها ثب لجقنلی ثو لجبنِ كه آن می كیل . می گٌینل ثيبه ى ٌاهه ن ی پبیل ً یب آفوین هلا نٌهك کٌه ثبیهل ثهو 

ّل . لٌ کم کم اى ٍقذ کٌّی فَهزو ّهل ً كًثهبهه ّهوًع  کهوك ثهو ثیهوًن هكهزن ً ًههذ مؾک ی اًلین هلا ثب

 ؤٍق ، ٍوىبی ٍ یلّبن ها رکبن رگنهانلن ثب كًٍزبنِ . ثنلهد ثو ٍواؽ کزبثيبیِ می هكذ مؼل بنِ ثب 

 می كاكنل .

ٌنههو ىههبی یههک هًى مههوك عههٌان ، كه آینههو اُ نهههبه کههوك ً كًّههیيه ىیجههب ها كه ؽههبلی کههو هطههوه ىههبی اّههک گ

هٍذ مضب اًلین هًىی کو اً ها كه هویلِ ها پٌّبنله ثٌك ، مْبىله کوك . كن  هًیِ ها اى لٌ ثهوكانل ً ك

ثنب کوك ثو هكزن ً كًه ّلن . مٌعی اى رؤٍق ً انلًه ٍواپبی اً ها كوا گوكذ . فیلی اكَوكه  –ینو كیله ثٌك آ

كیههو اى ٍه یله ٕهجؼ رهب رهبهیکی ّهت ، ثهو كهً  لهو ثهو ٍهٌی کزبثيهبیِ كًیهل . یکجهبهغً ّومنله ّل  ً ثهب ػ

مْـٌل ّل ً آینو ها كه عبیی منبٍت آًیقذ رب فیلی ىًك ثلي ل كن  ىَین کی ّبكمبن اٍذ ً کی ؿ هین . 

هكزو هكزو ػْوِ ثو اً شنبن ػ ین ّل ً کبه رالِّ نیي شنبن ّلیل گْذ کو كه ٛهٌل كوهٜ شنهل ٍهبل ، فهٌك 

  واٌٛهی ، کو ثو ىًكی آؿبى می ّل ، ّوکذ کنل . ها آمبكه کوك رب كه امزؾبنبد ام

ٍو ثبه ثو كهًن اٛبم ىبیی کو امزؾبنبد كه آنيب ثوگياه می ّل كافب ّل ً فبهط گْذ ً ىو ٍو ثهبه مٌكهن 

 ّل ً ىو ٍو ثبه ثب پیوًىی ً ٍواكواىی نيك ًاللینِ هكذ . 

مهي هنههی ها کهو ؽهبکی اى مٌكویهذ شو ىیغبن ً نْبٛی كه میهبن ى َهبیهبن ثهو ًعهٌك آمهل ًهزهی اٛالػیهو هو

نيبیی لٌ ثٌ هًی كه فبنو ّبن شَجبنلنل . كْلْو ىبی هنهی ثو ىهٌا پورهبة کوكنهل ً كه آهامههبه اعهلاك ّه غ 

هًّن ن ٌكنل ً ػٌك ً کنله ٌٍىانلنل ، رب اهًاػ آنبن ىم اى پیوًىی ً ٍؼبكری کو نٖهیت فهبنٌاكه ّهله ثهٌك 

كًٍههزبن ً آّههنبیبن ٍههواىیو ّههلنل رههب مٌكویههذ مههوك عههٌان ها ثههو اً  مَههوًه ّههٌنل . ػلههم ىههب ثههو اكواّههزو ّههل ً

رجویک گٌینل . عْن کٌشکی ثو اكزقبه اً ثوپب ّل ً ثؼل لجبً ىیجبی علیلی ثهو رهنِ کوكنهل ًاً ها ثهو رقهذ 

. ىنيب ثو ٍو هاىِ گب اكْبنلنل ً نٌاىنهلگبن ٍهبى نٌافزنهل وكانلنل بنلنل ً كه کٌشو ىب ً فیبثبنيب گهًانی نْ

نيهب ها كه علهٌی مَهیو كانْه نل آروانو ٍو كاكنل ً پو ّبفو ىبی پو ثوق ثبمجٌ ، پوشم ىبی هومهي ثَهزنل ً ً 

 عٌان ثو ؽوکذ كه آًهكنل . 

كه ؽبلی کو عْن ً ّبكی فبنٌاكگی ىنٌى اكامو كاّذ ،نبگيبن ٕلای ٙوثو ىبیی ثو كه فبنهو لهٌ ّهنیله ّهل 

ثٌك رب ثوای گلزهٌ كه ثبهه یک امهو فیهو كػٌرنبمهو ای ها  ً ًاٍطو ای اى ٛوف صوًر نلروین موك ّيو آمله

نهبن اٍهذ ثو لٌ ثَ بهك ً این امو شیيی نجٌك عي اىكًاط لٌ ثب كفزو آن مهوك صور نهل . آهی ، عبمثهو مؼوكهذ ش

ىیجبروین كفزوُ ها ى واه ثب ىلایب ً صوًد ىهبی ثَهیبه ، ثهو  کو شنین موك مْيٌه ً موزلهی آهىًمنل ثٌك ،

 ثوًمنل این فبنٌاكه ّویق نضبه کنل . پبی كوىنل 
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ی پهوًاى کوكنهل ، امهب ثهب ک هبل رؼغهت كیلنهل کهو فهٌك لهٌ ثهو ان اى این ثقذ ً اهجبل ثو اًط ّبكًاللین موك عٌ

ؽوكيبی ًاٍطو رٌعيی نکهوك ً ثهو پهلهُ گلهذ : ثهوای مهن ميهم نیَهذ کهو كفزهو شوهله ىیجبٍهذ ، مهن ثهب اً 

 طبلؼو اُ هكذ ً كه ها ثَذ . اىكًاط نقٌاىم کوك . ً ثؼل ثو اٛبم م

ً ثالكبٕلو كه آینو اُ نهویَذ رب كن  ىَین مؾجٌثِ ها عَزغٌ کنل ً كیل کو ٍی بی ىیجبی اً پو اى فنله 

کهو اً اى آینهو ثیهوًن آمهل ً کنهبهُ ایَهزبك ً ثهب ً ّبكی اٍذ ًًهزی ثو شْه بنِ نههبه کهوك ، ثنظهوُ هٍهیل 

طو ، ای عٌان فوكمنل ً فیو انلیِ ً ثو آن ًٕهلذ هٙهبیذ ميوثبنی ً ٛنبىی گلذ : ثوگوك پیِ موك ًاٍ

ثله ً كلیب این ؽوف ها اى من ن وً کو نقٌاىم گلذ . امب ٍقنم ها ثبًه کن ً ثلان کو ى و شیي ى هبنطٌهی 

 کو می فٌاىی پیِ فٌاىل آمل . 

 .  هجب اى اینکو لٌ ثزٌانل ؽوكی ثينل ً ٍئالی کنل ، كًّیيه موآد نْین ، نبپلیل ّله ثٌك

نغهب کهو ىهیچ کهبه كیههوی عهي بیو اً ها نیي كه ٍی بی نووه ای آینو اُ نلیل ً اى آىو شو کٌّیل كیهو ؽزی ٍ

مواٍهم  اى لٌ ٍهبفزو نجهٌك ، هٙهبیذ كاك ً كه ّهبكمبنی ً ٍهوًهمٌكٌهًاللینِ ،ثو آًهكن فٌاٍزو مؾجٌثِ 

 اىكًاط ٍو گوكذ .

َین ػيیيُ اى اً فٌاٍهزو ثهٌك ثهب کَهی كیههو اىكًاط امب هلت لٌ ؿ هین ثٌك ً ىنٌى ن ی كي یل شوا كن  ى

كه ً كوً اكزبكه اُ آمل . ًلهی ٍهویغ انهلًه ًكی رقذ هًان ػوًً كه كگبه فبنو ، ثو شْ بن ؿم ىکنل ً ثو ى

ٍهی بی  َهزبك ً رهٌه ها اى ٕهٌهرِ کنهبه ىك ،ػ یوِ ثو ّبكی ٍوّبه مجلل ّهل، ىیهوا ًهزهی كه ثواثهوُ ای

 کوك . ىیجبی كن  ىَین ها مْبىله

هًى، كه آن  نهلهذ کهو کهلاا كوّهزو ميوثهبن آن ًً كیهو ىیچٌهذ آن ها كه آینو نلیل ً ىَین نیهي ىوگهي ثهو ا

اً ها ثو ٍو هاىهِ ههواه كاكه ثهٌك . امهب لهٌ نیهبىی نلاّهذ کهو ایهن هاى ها ثلانهل ً یهب  ٍبؽب ىیجبی هًكفبنو ،

 ى این پٌ كیهو ى ٌاهه كه کنبهُ ثٌك . ثوای ر بّبی ع بل مؾجٌثِ كه آینو نظو كًىك ىیوا آن مؾجٌة ا

يبیِ رٌعهو ٍهً ػوًٍی ىیجب ، ى و این ىب نٖیت لٌ ّل شهٌن کهو ثهو کزبثيهب ً كهموبمی ثلنل ًصوًری اهع نل 

 کوك ً ى چٌن این ٍؼبكری نٖیت ىو کَی فٌاىل ّل کو كه ػوٕو ػلم ً كانِ ثو عل ًعيل ثکٌّل .

 

 كاٍزبنی اى كوىن  موكا                                                                                                    
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الق : ؽٚود ػجلالجيبء میب كاهنل مب شو امزیبىی كاّزو ثبّیم   این امزیبى شو رلبًری ثب ػویله مزهلاًل نلهًٌ 

ه ثو این ػلذ کو کَی صوًر نل رو اى كیهوان اٍذ ، م زبى اٍذ    ثوعَزو كاهك    آیب ٕوكب

 ة : آیب این ثو آن مؼنی اٍذ کو مب نجبیل كه رالُ ىبی انَبنی فٌك عٌیبی امزیبى . ک بل ثبّیم  

 ؽٚود ػجلالجيبء می كومبینل ، کَت ػلٌا ً اک بل كنٌن اػ بل ػجبكی مؾٌَثنل . ) روع و (

ء می كومبینل ، آیب رْییل اهکبن كنٌن ً ػلٌا نبكؼو ... اى امٌه مٚوه اٍهذ   ىیهوا کهو اكهواك ؽٚود ػجلالجيب

 ( 19ىیئذ اعز بػیو ها اىؽیي اٍلب عيب ثب ػلی اكن كانِ ً كٚب مزٖبػل می كومبیل . ) هٍبلو ملنیو ٓ 

 ای رولا  پیْوًی ثیبثیم    ط : آیب اگو کبه ً كؼبلیذ ها كًٍذ نلاّزو ثبّیم می رٌانیم كه ىو ىمینو یب مْـلو

ً ؽیهبد هًؽهبنی فهٌك رهالُ نکنهیم شهو ك  : اگو ثوای ًٌٕل ثو ثهبشروین كهعهبد ً امزیهبىاد كه کهبه فهٌك 

 ٙوهی كاهك  

 ه  : آیب اٍزؼلاكىبی ع یغ مب یکَبن اٍذ   

 ً  : آیب شىا اٍذ کو ى و مب كه یک امو امزیبى ً ثوروی کَت کنیم  

 کنیم    قػالئن ً اٍزؼلاكىبی فٌك ها کْى  : شهٌنو می رٌانیم 

کو كًٍذ مب آن ها ثو فٌثی انغبا می كىل ثبیل مؤیًٌ ً اكَوكه  ػ  : آیب ثب اؽَبً ػغي اى انغبا كاكن کبهی

 ٌّیم   

 پٌ شو ثبیل ثکنیم  
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ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل : اعؼلٌ اّواهکم اكٚب من ػْیکم ً ؿهلکم اؽَهن مهن امَهکم كٚهب اشنَهبن كهی 

 ( 39) مغ ٌػو الٌاػ ٓ  1القلمو ً ال بل ش كی اليینو ً الضوًه ً ال بل . 

مب میزهٌانیم امزیهبى ً ثورهوی ها ثهوای اٛلهبل فوكٍهبل ثهو ٕهٌهد نيبیهذ رهالُ ها کهوكن ً اینکهو ثهوای ایهن 

 نيبیذ رالُ ثو نیوًی اهاكه ً رٖ یم نیبى كاهیم ، رٌٙیؼ كىیم . می رٌانیم ث وٍیم : 

   ٛ : ىلف شیَذ 

ی رهٌانیم ىهلك بن ها رؼیهین کنهیم ، یهب ثبیهل فٌك كاّزو ثبّیم   آیب فٌك مب م ی : شو نٌع ىلكی ها ثبیل كه ىنلگی

 ثهناهیم كیهوان ثوای مب ىلف رؼیین کننل   

 الُ فٌك ها ثو کبه ثجویم   ىو کبهی کو انغبا می كىیم نيبیذ رک : شوا مب ثبیل كه 

 با می كىیل آیب ًاهؼب اؽَبً هٙبیذ می کنیل   ل  : ًهزی کو کبهی ها ثب میب انغ

 ُ ها ثکنیم   الؾٖیالد ً كهً فٌانلن ثبیل نيبیذ را  :  آیب كوٜ كه ر

مهی رٌانهل ثهو کٌكکهبن ک هک کنهل مؼنهبی  The Maid in the mirrorمهواد  زبن كًّیيه ای كهكاٍ

و ػنهٌان یهک نوطهو ّهوًع پبكاُ رهالُ ثهوای ؽٖهٌل ثورهوی كه رؾٖهیب ها كهک کننهل . اى آن مهی رهٌان ثه

 ثوای ثؾش پیوامٌن مليٌا رالُ ثوای ثوروی كه ٍبیو امو نیي اٍزلبكه کوك . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
مٚ ٌن ثیهبن مجهبهک ثلبهٍهی شنهین اٍهذ : ههواه كىیهل ٕهجؼ رهبن ها ثيزهو اى ّهجزبن ً كوكایزهبن ها نیکهٌرو اى كیوًىرهبن كٚهب ً ثورهوی انَهبن كه  – 1

 بل اٍذ نو كه ىینذ ً صوًد ً مبل .فلمذ ً ک 
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 ( انزوبك ًػیجغٌیی  11                               

 
                                                             (1 ) 

 
آنچو کهو آنيهب انغهبا كاكه یهب نهلاكه انهل ثو رؾوی مؼبیت نلًٌ پوكاىك ً كه ؽٚود ثٌكا می كومبیل : اؽلی نجبیل

 ) روع و (غکبًی کنل ، ثلکو ثبیل ثو آنچو فٌك انغبا كاكه یب نلاكه اٍذ رٌعو ن بیل . کن

ه لٌعيی ... ) منزقجبد آصبه ،   ( 212ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل : ؿٌٚا الجٖو ػ ب هيو فبلٖب

ؽٚود مَیؼ می كومبینل : ً شوا فَی ها کو كه شْم ثواكه رٌٍذ مهی ثینهی ً شهٌثی ها کهو كهشْهم فهٌك 

 ( 41آیو  6اهی ن ی ثینی   ) انغیب لٌهب ، ثبة ك

ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل : ػیت موكا ها ثيهق ملان رب ػیت رٌ ثيهق نن بیل . ) کل بد مکنٌنو كبهٍهی ، 

 ( 44ثنل 

 

                                                           (2 ) 

 

کیق نَیذ ػیهٌة نلَهک ً اّهزـلذ ثؼیهٌة ػجهبكی مهن کهبن ػلهی ؽٚذ ثيبءهللا می كومبینل : یب اثن الٌعٌك 

 ( 26مالک كؼلیو لؼنو منی . ) کل بد مکنٌنو ػوثی ، ثنل 

 

                                                           (3 ) 

 

:  هًىی ؽٚود مَیؼ ثب ؽٌاهیٌن اى هاىی می گنّهزنل . ٍه  مهوكه ای ها كیلنهل . یکهی اى ّهبگوكان گلهذ

نيب کوكنل ً كومٌكنل : ثلو امب كنهلانيبیِ ها ثنهویهل ً ىننله ای . ؽٚود میَؼ هًی ثو آ ػغت منظوه ىّذ

کوكنهل ً موٖهٌك ىیکهب کو شوله ٍلیل ً ىیجبٍذ . ؽٚهود ػجهلالجيبء ایهن ؽکبیهذ ها ثهوای ػهله ای رؼویهق 

رليهیم ایهن ؽویوهذ کهو كه ىهو یؼنهی  کو ؽٚود مَیؼ اهاكه ن ٌكه ثٌكنل ،مجبهک اى این کبه ى بن شیيی ثٌك 

شیيی ٕلذ فٌثی ىم ًعٌك كاهك ً ثيزو اٍذ انَبن ثهو عهبی ػیجغهٌیی اى كیههوان ثهو ٕهلبد پَهنلیله آنهبن 

 نظو کنل . 

                                                                                                   (Grundy )  گوًنلی 

 

ثٌكنهل . ىیکهب مجهبهک اى آنيهب  ػجهلالجيبء  اى ىائهوان كه ٍهو میهي نبىهبه كه مؾٚهو ؽٚهود یک هًى كًنلو

پوٍیلنل ، آیب اى اینکو كه ػکب ىَزنل فٌّؾبلنل   آیب اؽَبً ٍوًه می کننل   آنيهب پبٍهـ كاكنهل اى ایهن کهو كه 

 ل فیلی مؾيًن وًهنل ، امب ًهزی ثو هٌٖه فٌك می انلیْنَثَیبه م  ىَزنل ؽٚود  آن   ؽٌٚه  ػکب كه

ها مَهوًه  يیو ثینلیْیل این کبه ى ٌاهه ّه ب می ٌّنل . آنؾٚود كومٌكنل : ثو فٌك كکونکنیل . ثو الطبف ال

 ثو این مٚ ٌن اّبهه كومٌكنل   یک ػجبهد ػوثی كهثبهه ٛبًًً  ثو لجبن ثو لجقنلی  می ٍبىك . ً ٍ ٌ ثب 

بىبیِ ن ی نهوك کو ثَیبه ىّذ ىَزنل ، ثلکو ى یْو ثبلل کو ىوگي ثو پی ٛبًًً اى آن عيذ ثو فٌك م :کو 

 ثو ثبليبیِ نهو می کنل کو فیلی ىیجب می ثبّنل . 

                                                                                                  (Honnold ىٌنٌلل ) 

 

لی ىنهلگی مهی کهوك . امهب اً ى یْهو رنيهب ىبی كیهو كه مؾ ؼلاك ىیبكی اى ثچوکو ثب ر عبنی پَوی نٌعٌان ثٌك

ثٌك ً ىیچ ًهذ كًٍزی ثوای فٌك نلاّذ . می كانهی شهوا   گهٌُ کهن رهب ثوایهذ ثههٌیم . اً ى هٌاهه ثهب گلهزن 

کل بد ً ػجبهاد آىاهكىنله ، ثبػش نبهاؽزی كیهوان می ّل . مضال ثو فٌاىو کٌشکزوُ کو ػینک مهی ىك ، 
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يهن ً ثهيهق ثهٌك اى ك: ٍالا شبهشْ ی . ً یب ًهزی پَو ى َبیو کو گٌّيبیِ ک ی پاین ٌٛهی ٍالا می کو

 می گلذ ثچو ىب نهبه کنین ، گٌُ کل ی كاهه میبك . کنبهُ می گنّذ ،

 ًاى ثقٌانل می فنلیل ً اگو اى لجبٍيبی رهبىه کَهی فٌّهِ ن هی آمهل ثهوایِ ّهکلکًهزی کَی می فٌاٍذ آ

کنهل ً  یيی کو می كیل ً یب ىو ؽوكی کو می ّنیل ، ثبیل یک ػیجهی پیهلاكه می آًهك . كکو میکوك ثوای ىو ش

ً ثبّهنل . یکهوًى عهبنی كاّهذ ثهو رنيهبیی كه كًٍهذ نلاّهزنل ثهب ا یهو ثچهو ىهب إهاله ثو ى ین كلیب ىم ثهٌك کهو ثو

ثبىی می کوك این كًشوفو نٌثٌك ًىن  پو ٕلایی  يلْبن ثب كًشوفو هومي هن  علیلُ ،منعلٌی  ثبؿچو

هن  هْنهِ ىیو نٌه آكزبة می كهفْیل . ًهزی آنوا ٌٍاه ّل ً ثو فیبثهبن آمهل ، یکهی اى پَهوىبی  كاّذ ً

اُ ، اى آنغب می گنّذ عهبنی ىك ىیهو  یثبىاهشو ها كیل کو ثب فٌّؾبلی ً ٌٍاه ثو كًشوفو ىن  ىكه هلی 

جهین شهو هنه  هْهنهی فنله ً ثب لؾن ثی اكثبنو ای گلذ : كًشوفو کضیق ً ّکَزو اُ هً نهبه کن مبل منٌ ث

 كاهه ، ربىه فویلمِ . 

ٍهؼی كاّهذ ىهو ىّهزی ؽوكيهبی عهبنی ثْهٌك ًلهی اً  کهو مزٌعهو ن ثٌكفٌّؾبل رو اى آ امب آن پَوک هبىواه 

لی ٍویغ پب ىك رهب نظٌه فین ثلىل کو كًشوفو اُ ثيزو اى مبل اًٍذ . ثو ى ین مبٌْٛه ّله ثو آن پَوک ن

فوه ثو اًهٍیل ً ثهب ؿهوًه كویهبك ىك : كًشوفهو ىهبی ىكن . ثبش ثو پَوک نيكیک ّل ً ّوًع کوك ثو ىن 

ؿک ػٌٗ ن ی کنی   ىو ، ىو ، ىهو هواٙو ای مضب مبل رٌ ؽن نلاهن ثیبن رٌ فیبثٌن ، شوا اًنٌ ثب یک اش

ثبػهش ّهل کهو عهبنی ؽٌاٍهِ ها ع هغ نکنهل ً مزٌعهو  كه گلزن این کل بد ىّذ ً ىننله ، ، ... مزؤٍلبنو ٍؼی

ًنل . کهم کهم کنزهول كًشوفهو ها اىكٍهذ كاك ً ّهوًع کهوك ثهو اى یک ٍواىیوی رنل پبئین می ه هنلنْل کو كا

این ٛوف ً آن ٛوف عبكه هكزن . كهى ین ؽبل ثب ًؽْذ كیل یک رویلی اى هًثوً ثب ّهزبة مهی آیهل . عهبنی 

ک کنهله كهفهذ عبكه . ى ین کبه ها ىم کوك ، ثالكبٕلو ثو یه نشبهه ای نلاّذ عي اینکو ث یچل ثو ٛوف ثیوً

 ثوفٌهك کوك ً اكزبك رٌ یک شبلو پو اى لغن . 

ن  هومي هْنهِ فواُ ثوكاّذ . فٌك عبنی ىم ُ ربة ثوكاّذ ً شوفيبیِ کظ ّل ً هكومبن كًشوفو ا

آٍیت كیل كىبنِ پو اى فٌن ّل ً ؽٌ کوك كً رب اى كنلانيبیِ نیَزنل . ثؼهل كیهل آنيهب هًی گليهبی کنهبه شبلهو 

 ثو اً ىل ىكه انل ! اكزبكه انل انهبه 

 

                                                            (4 ) 

 

 ٍئٌاشد 

 ثیبىاهك    ها الق ( شوا ثبیل فطبىبی كیهوان ها نلیله ثهیویم ، ثقٌٖٓ ًهزی کو این فطبىب م کن اٍذ مب

ٌىکم ً ؿٚهٌا الجٖهو ػ هب هيهو كومبینهل : ان هيهود کهلًهه ثیهنکم كهبنظوًنی امهبا ًعهؽٚود ثيبءهللا می 

 ( 212فبلٖب لٌعيی ً ؽجب شموی ال ْوم ال نیو . ) منزقجبد آصبه ، 

 ة ( اگو میلانَزیم فلاًنل كه پیِ هًی مب ایَزبكه اٍذ ، آیب این ى و مزٌعو فطبىبی كیهوان می ّلیم   

 شیَذ    ط ( یکی اى ٛوهی کو ثلان ًٍیلو می رٌانیم مؾجذ فٌك ها ثو فلا اثواى کنیم .

کو ؽکم کنیل ثوّه ب نیهي ؽکهم  . ىیوا ثلان ٛویوییل رب ثوّ ب ؽکم نٌْك ؽٚود میَؼ می كومبینل : ؽکم نک

 پی ٌك ً شٌنَذ کو فٌ ها كه شْم ثواكه فٌك  فٌاىنل  ّ ب  ثوای   ث ی بئیل  کو پی بنو   ّل ً ثلان  فٌاىل

بکهبه ! اًل شهٌة ها اى شْهم فهٌك ثیهوًن کهن ، می ثینی ً شٌثی کو كه شْم فٌك كاهی ن ی یبثی  ... ای هی

 ً ( 5ً 3ً 2ً 1آیبد  1انغیب مزی ، ثبة  ه نیک فٌاىی كیل ، رب فٌ ها اى شْم ثواكهد ثیون کنی .)آنهب

 کو مزٌعو فطبىبی كیهوان ىَزنل ، هیبکبه می نبمنل   شوا ؽٚود میَؼ ، نلٌٍی ها ك ( 

 یم مب نجبیل كه مٌهك اػ بل كیهوان ؽکم کنیم ً هٚبًد ن بئ ه ( شوا ً ثو شو كلیب ؽٚود مَیؼ می كومبنل :

ً ( كه مٌهك کَبنی کو انزوهبك مهی کننهل ً فطبىهبی كیههوان ها مکهو مهی ن بینهل شهو ػکهٌ الؼ لهی ثبیهل كاّهزو 

 ثبّیم   

   کٌشکزوین ر بیب فٌك ثوای انزوبك وثیهوان می رٌانل ثو مب ک ک کنل ى ( شهٌنو كیلن ؽَنبد ً فٌثی ىبی ك

 کوكن ؿلجو کنیم   

 ً ؿیوه ( مطلٌة اٍذ    ػ ( شو ىمبنی انزوبك کوكن ) اى فٌكمبن ، اى هلم ً ٍزم

 ثوای اٛلبل فوكٍبل  
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 ٛ ( اى اٛلبل ثقٌاىیل كاٍزبن عبنی ها ر با کننل . 

 ی ( ثؾش کنیل کو اگو عبنی ٍبکذ می مبنل ، آیب ؽبكصو ارلبم می اكزبك  

 ی ها ًاكاه می کوك کو نَجذ ثو كگوان كیله فطب پٌُ نلاّزو ثبّل . ک ( ثؾش کنیل کو شو شیيی عبن
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 انلبم ً ثقِْ گوی (  12                                              

 

                                                          (1     ) 
 

 56ػنلهللا مؾجٌة ً موجٌل ً اى ٍیل اػ بل منکٌه ) نجنه من رؼبلیم ، ٓ كومبینل ، انلبم  ؽٚود ثيبءهللا می

 ) 

... ثبّل کو ىلكذ ها فیو ػ ٌا هواه كىی ً ٍ ٌ ًهیلو فطیود ها كه ىنلگی ثهو انغهبا هٍهبنی ... ) گیزهب ، 

 (  94ٍوًك فلایبن ٓ 

ای بن ً امیل ً مؾجذ امهب ثيهگزهو اى اینيهب انلهبم  پٌلٌ هٌٍل گٌیل ، ... ً الؾبل این ٍو شیي ثبهی اٍذ ثؼنی

 (  13آیو  13اٍذ . ) هٍبلو اًل پٌلٌ ثو هونطیبن ، ثبة 

ود دمحم مهی كومبیهل ، مهب انلوهزم مهن فیهو كللهٌ الهلین ً اشههوثین ً الیزهبمی ً ال َهبکین ً اثهن الَهجیب ً مهب ٚؽ

 (  211رلؼلٌا من فیو كبن هللا ثو ػلیم . ثووه آیو 

 

                                                         (2  ) 

 

ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل ... فٌّب ثو ؽهبل کَهی کهو ثهب ر هبمی مؾجهزِ ثهو مْهوم هيهٌه ً مطلهغ اليبمهبد 

 یلی كه هاىذ ٕوف کوك .) روع و (آنچو ها ثو لطق ً کومذ ثو اً ثقْ رٌعو ن ٌك فٌّب ثو ؽبل کَی کو

الؼجههل الههنی كههلی ثکلههو  كومبینههل ، اؽلههظ یههب مؾجههٌثی ث ؾجزههک ایههبىم ً ث ؾجههزيم ایههبک ىههنا ؽٚههود ثيههبءهللا مههی

) هٍبلو رَهجیؼ لن کب مب اػطیزو كی ٍجیب مؾجزک ً منبىظ هٙبئک ػن کب مب یکوىو نلَک لؾٚورک ً ان

 (121ً ريلیب ٓ 

                                                       (3 ) 

 

  ٍجٌی ٍؾو آمیي

. نهبا  كواى ر و ای ىیجب ىنهلگی مهی کوكنهل كه هًىگبهان کين ، موكی نیک فٖبل ثب ى َوُ كه کلجو ای ثو

( ثهٌك . آنيهب پیهوً كویهو ثٌكنهل ً ىهو كً ثهو  Baucis( ً نبا ىنِ ثبٍهیٌ )  Philemonموك كیل ٌن ) 

كليبیْهبن پهو اى ّهبكی ً  ٍقزی کبه می کوكنل رب ىنلگیْهبن ها ثهنهاننهل . امهب ى یْهو ً كهر هبا ٍهبػبد هًى

 ٍوًه ثٌك ، ىیوا یکلیهو ها اى ٕ یم هلت كًٍذ می كاّزنل .

آنيب كه ثبشی ى بن ر و یک ثبؽ کٌشک كاّهزنل ً شنهل کنهلًی ىنجهٌه ػَهب ً یهک گهبً ً کبهّهبن مواهجهذ ً 

شنهل نهيلاهی اى آنيب ثٌك . ؿنای ى یْهی ّهبن نهبن ً ّهیو ًٍهجيی ً گهبىی ىهم ک هی ػَهب اى کنهلًىب ً یهب 

 گالثی ً ٍیت اى كهفذ ىب ثٌك . 

این ىًط كورٌد ميوثبن روین ٍبلقٌهكگبن ػبلم ثٌكنل آن هله کو ؽبٙو ثٌكنل هًى ها ثلًن ؿنا ثَو ثونهل ، 

یک رکو نبن ً یب یک كنغبن ّیو ها اى مَبكو گوٍنو ای کو علٌی کلجو اّبن می ایَزبك كهیهؾ  امب مبیب نجٌكنل

 .ن بینل 

هک ثو كبهٍی شنین اٍذ : آنچو ها کوكیهل اى نیکهٌیی ، پهٌ اى ثهوای پهله ً مهبكه ً نيكیکهبن ً یزی هبن ً مٚ ٌن ثیبن مجب – 1

 نیبىمنلان ً هىهنهان ً آنچو نیکی می کنیل ، ثلهٍزی کو فلاًنل ثو آن آگبه اٍذ . 

رهٌ ؽلهظ کهن ایهن ثنهله ها مٚ ٌن ثیبن مجبهک ثلبهٍی شنین اٍذ : ای مؾجٌة من ثقبٛو مؾجذ رٌ ثو آنيب ًمؾجذ آنيب ثو  – 2

کو ثز با ًعٌك ثوای رٌ كلا ّل ًثقْیل ىو آنچو کو ثو اً ثقْیلی كه هاه مؾجذ رٌ ً كه ٛوین هٙبی رٌ ، اى ىهو آنچهو کهو رهٌ 

 آنوا ن ی پَنلی .
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بک كه كهه پهبئین ر ههو ای کههو کلجهو كیل ههٌن ً ثبٍههیٌ هًی آن هههواه كاّهذ ، هًٍههزبیی ىیجههب ًاههغ ّههله ثههٌك . فهه

پٌّیله ثٌك اى ش ن ىاهىهبی ٍوٍهجي ً ثبؿَهزبنيب ً ربکَهزبنيبی ٍوّهبك ، امهب  این كهه پیبلو مبننل ، ؽبٕلقیي

این كهه ثهب ثوکهذ ً ٕهلب ىنهلگی مهی کوكنهل ، ثَهیبه فٌكفهٌاه ً ٍهنهلل ثٌكنهل ً ٕل اكًٌَ موكمی کو كه 

م ی ثو كوىنلانْهبن ىهى لهكی ً ميوثبنی كه ًعٌكّبن نجٌك . آنيب ؽز ای ثی کَبن ً مؾزبعبن مهه ای ؽٌثو

ؽم ً ّلوذ ثبّنل . اىب ایهن هًٍهزب ٍه  ىهبی ثهيهق ً ميهبع ی نهيهلاهی یبك می كاكنل کو مضب فٌكّبن ثیو

ًهزی ؿویجو ىبی ثقذ ثوگْزو كه كىکله پیلایْبن می ّل ، این ٍ  ىب فونبٍو کْهبن ً پهبهً  ً می کوكنل

ل ً ثهو كنجهبل آنيهب ها ثیلزنهل ، ثهو آنيهب ٍهن  ثيننه ی ّلنلکنبن ثو آنيب ؽ لو می کوكنل ؽزی ثچو ىب ىم رٌْین م

 ٍوً ًٙغ ؿویجْبن ها مَقوه کننل .

ه ٕهبؽت صهوًد ً کللهذ ً نهٌکوی آنچو کو ًٙغ ها اى این ىم ثلرو م ی کوك این ثٌك کهو اگهو ؿویجهو ىهب ارلبههب

ای علههت ثٌكنههل ، اىههبلی نبگيههبن ثههو نؾههٌ كههٌم الؼههبكه مههئكة مههی ّههلنل ً كه ثواثوّههبن کههونِ مههی کوكنههل ًثههو

ه نَههنظوّههبن ثههو رکههبپٌ مههی  ثههو ایههن میي بنههبن مز ههٌل ثههی اكثههی مههی کوكنههل ،  ذجاكزبكنههل ً اگههو ثچههو ىههب اؽیبنههب

گٌّيبیْبن اى ٍیلی ٍوؿ می ّل ً ؽزی اگو یکی اى ٍهيب عوئذ می کوك ثو ٛوف یکی اى آنيب کٌشکزوین 

 .  ٍیوی می فٌهك ً كه گٌّو ای ثلًن آة ً ؿنا ؽجٌ می ّلپبهٍی کنل ، کزک 

ثٌكنل ً ثهو آهامهی كهثهبهه ثهبؽ  يلْبن نَْزوننی کزی علٌ م ة ، كیل ٌن ً ثبٍیٌ هًیًى نيكیک مـویک ه

ظوه ىیجبی ؿوًة لند می ثوكنل کو نبگيبن آهامْْبن ثهب ٕهلای كویهبك نشکْبن ٕؾجذ می کوكنل ً اى مکٌ

فهٌهك . ٕهلاىب کهم کهم ثچو ىب ً پبهً ىبی فْ هینبنو ٍهيب کو اى ٛهوف هًٍهزب ثهو گهٌُ مهی هٍهیل ، ثيهم 

 ثلنلرو ً ثلنلرو ّل رب عبئی کو آنيب ثو ٍقزی ؽوكيبی ى لیهو ها می ّنیلنل .

 ثبٍیٌ گلذ : من رب ؽبش نْنیله ثٌكا کو ٍهيب این ٌٛه ًؽْیبنو پبهً کننل . 

 ً كیل ٌن پیو پبٍـ كاك: ثچو ىب ىم ىیچٌهذ اینطٌه ثی اكثبنو كاكً كویبك نکوكه ثٌكنل .

می كاكنل ً ٍوً ٕلاىب ىهم نيكیکزهو ً  طٌه کو نَْزو ثٌكنل ، ثب اٍق ً انلًه ٍوىبیْبن ها رکبنآنيب ، ى نی

ثیْزو می ّل رب اینکو شْ ْبن ثو كً نلو ؿویجو اكزبك کو كاّهزن پیهبكه اى رهٌی عهبكه مهی آملنهل . ثهبشپٌُ آنيهب 

، پهٌلی كه ثَهبٛ نلاّهزنل .  فیلی ٍبكه ثٌك ً ثو نظو می هٍیل کو ثوای ؿنا فهٌهكن ً  اهبمهذ کهوكن كه ّهت

پْذ ٍو آنيب ، ٍ  ىب پبهً کنبن ً فونبٍو ىنبن ثهو ػوهت ً علهٌ مهی پویلنهل ً ک هی ػوهت رهو گوًىهی اى 

   پوربة می ن ٌكنل . ً كویبك می کوكنل ً ثو ٛوكْبن ٍن ثچو ىب كاك

 ؿویجهو ىهبی ثیچهبهه کهی كیل ٌن ثو ثبٍیٌ گلذ : فبنم عبن ، رب رٌ ؿنایی آمبكه می کنی ، من میوًا ثجینم ایهن

 لم ّله ثبّنل کو همن ثبش آملن اى ر و ها نلاّزو ثبّنل .ىَزنل . ّبیل آنوله مؾيًن ً مزؤ

ً ثؼل ثب ٕلای ثلنل ً اى رو كل گلذ : فٌُ آملیل ، ای هىهنهان ؿویت ، فٌُ آملیل . ً ثب ّزبة ثو ٛهوف 

 آنيب هكذ .

 و كه كه كیلیم ، اٍزوجبل ّ ب ثَیبه ٕ ی بنو اٍذ ! مَبكو عٌان رو گلذ : مزْکویم . ثو فالف ًٙؼی ک

كیل ههٌن نهههبه کنغکبًانههو ای ثههو اً ً ى ههواىِ انههلافذ . ؿویجههو عههٌان رههو ثبهیههک انههلاا ثههٌك ً ٛههوى لجههبً 

 پٌّیلنِ فیلی ػغیت ثو نظو می هٍیل . 

ً کالىهی ثهو ٍهو  هبىی مالیم ً مطجٌع ثٌك ، امب اً هجبیِ ها مؾکم ثو كًه فٌك پیچیله ثٌكمبگو شو ىٌای ّ

ٌن ىٌا لْيبیِ ىم ًٙغ ػغیجی كاّزنل ًلی شگناّزو ثٌك کو لجو ىبیِ رب هًی گٌنو ىبیِ ها می پٌّبنل . ک

 كیهو كاّذ ربهیک می ّل . كیل ٌن نزٌانَذ فٌة ثجینل آنيب شو ّکلی ىَزنل . 

جک ً شهبشک ثهو یک شیي كیهو ىم ؽیود كیل ٌن ها رْلیل کوك . ؿویجهو عهٌان رهو ثهو نؾهٌ اػغهبة آًهی ٍه

نظو می هٍیل ، آنوله کو انهبه ثؼٚی لؾظبد پبىبیِ می فٌاٍذ ثو ٌٛه فٌك ثو فٌك اى ىمین ثلنل ّهٌك ً 

شهٌة كٍهزی ىهم ٍؼی می کوك آنيب ها ثو هًی ىمهین نههبه كاهك . ػهالًه ثهو ى هو اینيهب ، اً یهک اً ثو ٍقزی 

ه ثهٌك . ثهوای اینکهو نيكیهک ٍهو ایهن شهٌة كاّذ کو كیل ٌن كه ر با ػ و ٌٛشنیِ ، شنین شیي ػغیجهی نلیهل

كٍزی ، كًرب ثبل کٌشک ًعٌك كاّذ . ّکب كً رب مبه ىم كه شٌة آن ؽک ّله ثٌك کو كًهُ پیچیهله ثٌكنهل 

 ً این کبه ثب شنبن ميبهد ً هواكزی انغبا ّله ثٌك کو پیو موك كکو کوك آنيب كاهنل ؽوکذ می کننل . 

ب آهامی ً ًهبه هلا می ىك شنبنکو انهبه إاله مزٌعو ٍوً ٕلای ٍ  ؿویجو مَن رو ، فیلی ثلنل هل ثٌك ً ث

 ىب ً عیؾ ً كاك ثچو ىب نْله ثٌك . 
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ي ىیبكی نهلاهیم کهو رؼهبهف کنهیم ًلهی ىهو یشگلذ : مب آكا ىبی كویوی ىَزیم ً ًهزی ثو کلجو هٍیلنل ، كیل ٌن 

 شو کو ىَذ ، مزؼلن ثو ّ بٍذ ، ثلومبئیل . 

َْزنل ً نلو عٌان رو شٌثِ ها هًی ش ن ىب انلافذ کو نبگيبن شیي ػغیجی ارلبم ؿویجو ىبی هًی نی کذ ن

اكزبك . شٌة كٍزی فٌكُ اى ىمین ثلنل ّل ً كً رب ثبل کٌشکِ ها ثبى کوك ً پهو ىنهبن ً عيهِ کنهبن ، فهٌك 

 ثو كیٌاه کلجو هٍبنل ً ثو آن رکیو كاك . ها 

مَهن رهو گلهذ : آیهب مهلريب هجهب كه ایهن مؾهب کهو ؽهبش  هجب اى اینکو كیل ٌن كوٕذ کنل شیهيی ث وٍهل ، ؿویجهو

 كىکله هواه كاهك ، یک كهیبشو ًعٌك نلاّذ   

شنهین شیهيی كه  مهن ً نهو ؽیهبد پهلها ً نهو پهله ثهيهگمكیل ٌن ثب رؼغت عٌاة كاك: فیو ، نو كه ملد ؽیهبد 

كه اٍهذ ً كکهو مهی کهنم كه اینغب نجٌكه اٍذ . این مؾب ى یْو مضب ى ین ؽبش ، پٌّیله اى ش ن ىب ً ثبؿيب ثٌ

 آینله ىم ، ى ینطٌه فٌاىل ثٌك . 

مط هئن نیَهزم اى آنغهب کهو  ؿویجو كه ؽبلیکو هیبكو ای ؿ هین ًعلی ثو فٌك گوكزو ثٌك ، گلذ : امب مهن شنهلان

ن كىکله مؾجذ ً ميوثبنی ها ثو کلهی كوامهٌُ کهوكه انهل ، ّهبیل ثيزهو ثبّهل كًثهبهه ثهو عهبی آنکهو یهک موكا آ

 ب مٌط ثينل . كهیبشو ىیج

ذ . َهّله ثٌك کو اً ثب آن لجبٍيبی کينو ً كوٌٍكه اُ ، یهک هىههنه مؼ هٌلی نیً ؽبش كیهو كیل ٌن مط ئن 

ذ ، كه اٛواف عيبن ٍیبؽذ می کوك . كیل ٌن ثهو ٛهوف  کو كه عَزغٌی ػلم ً ؽک كّبیل اً كوىانو ای ثٌ

 ً اً عٌاة كاك : موا ػطبهك ٕلا می ىننل مَبكو عٌان رو ثوگْذ ً پوٍیل : كًٍذ ػيیي ، نبا رٌ شیَذ   

 كیل ٌن ثبى ٍئال کوك : آیب كًٍزذ ىم اٍم ػغیجی مضب فٌكد كاهك   

ػطبهك عٌاة كاك : رٌ ثبیل این ٍئال ها اى هػل فوًّبن ث وٍی ، شٌن ٕلای كیهوی ثوای گلهزن نهبا اً ثهو 

 هله کبكی ثلنل ً هٍب نیَذ . 

شو کبهی انغبا كىل . امب آن مَبكوان ػغیهت آنوهله ميوثهبن ً ٕه ی ی  كیل ٌن إاله ن ی كانَذ شو ثهٌیل ً

هكزبه می کوكنل کو اً ثواؽزی ّوًع کوك كهثبهه ىن مؾجٌثِ ، ثبٍیٌ ٕؾجذ کوكن ً اینکو شو کوه ىهب ً 

يب كه آن کلجو کٌشهک شوهله فٌّهجقذ ىَهزنل نپنیوىبی فٌثی كهٍذ می کنل ً نیي ثوایْبن رؼویق کوك کو آ

آهىً كاهنل کو ثب ىم اى این كنیب ثوًنل ً ؿویجو مَن رهو ثهب لجقنهلی مالیهم ثهو شيهوه مهٌهوُ ، ثهو ً رب شو ؽل 

 ر با این ؽوكيب گٌُ می كاك .

كه این مٌهغ ثبٍیٌ ّبا ها آمبكه کوكه ثٌك ً اى ٌّىوُ فٌاٍذ مي بنبن ها ثو كهًن کلجو كػهٌد کنهل ً كه 

كانَزیم کو ّ ب رْویق می آًهیل ، ثب ک بل میب ّهت ها ؽینی کو ًاهك می ّلنل گلذ : اگو من ً ٌّىوا می 

 ثی ّبا می گنهانلیم رب ثوای ّ ب ؿنای ثیْزوی آمبكه کنیم .

ؿویجو ثيهگزو گلذ : فٌكربن ها ثوای این شیيىب نبهاؽذ نکنیل . یک فٌُ آمل گٌیی ٕ ی بنو ثيزهو اى ىهو 

 ب ىو شو ثو ٍو ٍلوه ثهناهیل ثهوای مهب یهک ؿنای فٌّ يه ای اٍذ . ػالًه ثواین مب آنوله گوٍنو ایم کو ّ

 ّبا ػبلی ثو ؽَبة می آیل . 

 ثؼل ى و ثو كافب کلجو هكزنل . ًهزی اى كهگبه می گنّزنل ، شٌة كٍزی ػطبهك کو ثو كیٌاه کلجو رکیو كاكه ثٌك

لی كًثبهه ثبليهبی کهٌشکِ ها ثهبى کهوك ً پهو ىنهبن اى پلهو ىهب ثهبش پویهل ً عيهِ کنهبن فهٌك ها ثهو پْهذ ٕهنل

ػطبهك هٍبنل ً ى بنغب ایَزبك ، امب ثبٍیٌ ً كیل ٌن مزٌعو ایهن هٚهیو نْهلنل آنيهب ٍهقذ مْهـٌل پهنیوایی اى 

 مي بنبن فٌك ثٌكنل . 

بًی موهلاهی ّهیو ، ک هی ػَهب ً یهک ؽههًی میي ؿنا فٌهی ، نٖق نبن فْک ، ک ی پنیو ، یهک ٍهجٌی 

ها اى ّیو ٍهجٌ پهو کهوك ً ًهزهی ػطهبهك یکهی اى  فٌّو انهٌه ٍیبه گناّزو ّله ثٌك . ثبٍیٌ كً کبٍو ٍلبلین

ْهزو آنيب ها ٍو کْیله ، ثب ّبكی ّهلزی گلذ : مبكه ثبٍیٌ ، ػغت ّیو فٌّ يه ای ثٌك ، می رٌانم ک هی ثی

 ٌك کو من ؽَبثی رْنو اا ّله اٍذ . ثنٌّم   اموًى ىٌا شنبن گوا ث

ن بنله اٍذ . ای کبُ ثهوای ّهبا فهٌك ّهیوىب ثبٍیٌ گلذ : فیلی مزؤٍلم ، ثیِ اى شنل هطوه كه رو ٍجٌ ثبهی 

 ها نقٌهكه ثٌكیم . 

ٍجٌ ها ثلنل می کوك گلذ : ثهناه ثجینم . ً كه آن نهبه کهوك ً گلهذ : امهب اینغهب کهو ىنهٌى كه ؽبلیکو ً ػطبهك 

 فیلی ّیو ىَذ ! ً ثؼل کبٍو فٌك ً ى واىِ ها اى ّیو پو کوك . 
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ن بیهل . پهٌ اى شنهل لؾظهو ػطهبهك گلهذ : ایهن ّهیو ّه ب مطجهٌع رٌانَذ آنچو ها کو می كیهل ثبًه یثبٍیٌ ن 

 روین ّیوی اٍذ کو رب کنٌن نٌّیله اا ً ثبى ىم مبیلم اى آن ثنٌّم . 

ًهزی ثبٍیٌ ٍجٌ ها ثوكاّذ رب آنچو ها کو كکو میکوك آفوین هطوه ىبی ّیو اٍذ ، كافب کبٍهو اً ثویهيك ، 

یي گْذ رب آنغهب کهو ٍهو هیهي ّهل ً موهلاهی اى واىكهًن آن ٍثب رؼغت كیل کو عویبنی اى ّیو گوا ً ربىه ثو 

آن ىم هًی میي هیقذ . ػغیت اینغب ثٌك کو ىو شو ثیْزو مهی هیقهذ اى موهلاه ّهیو کبٍهزو ن هی ّهل ً ٍهجٌ 

 ى چنبن پو ثٌك .

ًٙغ نبن ىم ثو ى ین ٌٕهد ثٌك . اگو شو ًهزی كیل ٌن ً ثبٍهیٌ ، ّبمْهبن ها مهی فٌهكنهل آنيهب فْهک ً 

ً ربىه ثو نظو می هٍیلنل کو انهبه ى هین اشن آنيهب ها اى رنهٌه ثیهوًن آًهكه  نل ، امب ؽبش شنبن نواٍلذ ثٌك

ثٌكنل . ثبٍیٌ ثو ٍقزی ثبًهُ می ّل کو این ى بن نبنی اٍذ کو اً ثبكٍزيبی فٌك پقزو ثٌك . ثبٍیٌ پيلٌی 

 كیله ثٌكی    كیل ٌن نَْذ ً آىَزو اى اً پوٍیل : آیب رب ثو ؽبل شیيی ثو این ػغیجی

 ً كیل ٌن عٌاة كاك : نو ، ىیچٌهذ نلیله ثٌكا . ى و اینيب یک عٌه فٌاة ً فیبل ثو نظو می هٍل . 

ه یهک کبٍهو كیههو اى آن ّهیو ثهوای مهن ثویيیهل . ً ایهن ثهبه  ثؼل ػطبهك کبٍو اُ ها كهاى کهوك ً گلهذ : لطلهب

یهک هطهوه ّهیو ىهم كه آن نیبكهذ ًلهی  كیل ٌن فٌكُ ٍهجٌ ها ثوكاّهذ ً ثهب كههذ كه آن نظهو انهلافذ ً ؽزهی

نبگيبن كیل کو شْ و کٌشک ٍلیل هنهی اى ّیوربىه اى رو ٍجٌ ثیهوًن عٌّهیل ً كًثهبهه فیلهی ىًك آن ها پهو 

 کوك . 

 يبی اى كیل ٌن نيكیک ثهٌك اى ّهلد رؼغهت  ٍهجٌی ٍهؾو آمیهي ها ثهو ىمهین انهلاىك ً ثؼهل كه ؽبلیکهو ثهب شْه

 ه می کوك ، پوٍیل : رٌ کی ىَزی   ه گو نهبؽیود گْبكه ثو ؿویجو مؼغي

ًٍهزبن رٌىَهزیم . امیهلمبن ل ٌن فٌة من ، مب مي بنبن رهٌ ً كهىهنه ثيهگزو ثب ٕلایی ژهف عٌاة كاك : كی

 شنبن اٍذ کو این ٍجٌ ثوای اٍزلبكه فٌك ّ ب ً یب ىو هىهنهی مؾزبط ، ىوگي ريی ن بنل . 

آنيهب ها فَهزو کننهل ثنهبثواین هفزقٌاثيهبی  كب ٍهئاليبی فهٌآن كً ٍبلقٌهكه ميوثبن ، مبیب نجٌكنل ثیِ اى آن ث

فٌك ها ثو آنيب كاكنل ً فٌك هًی کق آّ يفبنو ، كهاى کْیلنل . كوكا ٕجؼ ثب ٛلٌع فٌهّیل ، ثیهلاه ّهلنل رهب 

 ثو مي بنبنْبن ک ک کننل ثوای اكامو ٍلو آمبكه ٌّنل . 

ن ً هىهنهان شهو لهنری كاهك ، ىوگهي ٍه  ىبیْهبن ميوثبنی ثو ثیهبنهب كیل ٌن گلذ : اگو اىب كه می كانَزنل

   ثو ٛوف کَی پود کننل . ب یْبن اعبىه ن ی كاكنل ؽزی یک ٍنها هىب ن ی کوكنل ً ثو ثچو ى

لگی آنيبٍهذ ً ایهن شیهيی اٍهذ کهو نثب لؾنی مؾکم گلذ : شنبن هكزبهی ٍجت گنهبه آلهٌكگی ً ّهوم ً ثب ٍیٌ

 . من هٖل كاها اموًى ثو آنيب یبك آًهی کنم 

ػطبهك كه ؽبلکو لجقنل می ىنل گلذ : مزؤٍلم ، شٌن ّ ب كیهو نو آنيب ها فٌاىیل كیل ً نهو فبنهو ىبیْهبن ها . 

 ً ثب انهْذ ثو ٛوف كهیبشو پبئین ر و اّبهه کوك . 

آن كً ثب ؽیود ً ًؽْذ ثو مَبكو مَن رو نهبه کوكنل . ٌٕهرِ ٍقذ ً ػجًٌ ثو نظو میوٍیل ً ثو ى بن 

گلهذ : ًهزهی موكمهبنی ؿویجهو ىهبی كویهو ها ثهو شْهم ثهواكهان ننهونهل ، ى هبن ثيزهو کهو اى ٕلای ژهف ً ثهم 

 ػوٕو فبک پبک ٌّنل .

ن ً ثبٍیٌ ثبه كیهو ، ٍواٍی و ، ثو ٛوف كهه ای کو ى ین كیوًى ػٖو ، ثو ش ن ىاهىب ، فبنو ىب ، كیل ٌ

ىکله ً ؽزی كهه ثبهی ن بنله ثٌك ، ى و ثبؿيب ً فیبثبنيبیْبن شْم كًفزو ثٌكنل ،ثوگْزنل ًلی ىیچ نْبنی اى ك

 ی كهیبشو ملكٌن ّله ثٌك . بشیي ىیو آثي

ٍ ٌ اى هًی ههذ هلت ً رٌأا ثب رؤصو ً ؽیود پوٍیلنل : ای ًای ، ، ثو ٍو ى َبیو ىبی ثیچبهه مب شو آمهله 

 اٍذ   ! 

كهه ثهو ٍهيای  ً هىهنه ثيهگزو ثب ٕلایی کو این ثبه ى چٌن هػهلی مهی فوًّهیل گلهذ : مهوكا ّهوًه ایهن

ػ بل ىّذ فٌك هٍیلنل . آنيب كیهو ثو ّکب آكمی ًعٌكی نلاهنل . امب هاعغ ثو ّ ب ای كیل هٌن ًای ثبٍهیٌ ا

 ىو آنچو اٍذ کو فٌك آهىً کنیل .  ، پبكاُ ّ بكًٍذ كاّزنی 

با ثهو كیل ٌن ً ثبٍیٌ ثو یکلیهو نهبه کوكنل ً لؾظبری آىَهزو ثهب ىهم ؽهوف ىكنهل ً ثؼهل كیل هٌن ثهب اؽزهواا ر ه

( آمله ایل ، آهىًی مب این اٍذ کو  Olympusفلایبن گلذ : ای فلایبن ػظی ی کو اى کٌه ثلنل ال  ًٌ ) 

 ثبهی مبنله ػ ومبن ها ثب ىم ثَو ثویم . ىیچکلاا اى مب ن ی فٌاىل کو ثلًن كیهوی ىنله ث بنل . 
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ً ىنهبمی کو ایهن ها گلهذ اً ً  ( ثٌك گلذ : شنین ثبك Jupiterً ثیهبنو ثيهگزو کو ى بن فلای ژًپیزو ) 

 ٕجؾهبىی ، اى نظو نبپلیل ّلنل .ى واىِ ، ى چٌن مو ؿلیظی كه ثواثو فٌهّیل 

ًهزی کو ثبٍیٌ ً كیل ٌن ثوگْزنل کو ثو کلجو فٌك ثوًنل ، كیلنل آن ىم ؿیت ّله اٍذ ، ً ثو عبی آن هٖوی 

هكه ً ميوثهبن ٍهبلیبنی ٌن كً انَهبن ٍهبلقن ، ن هٌكاه گْهزو اٍهذ . آومو ٍلیل ثب ثبؿی ىیجب كه اٛهواف آاى م

كیهو كه آنغب ىنلگی کوكنل ً ثو ىو مَبكوی کو اى آنغب می گنّذ ، کبٍهو ای اى ّهیو آن ٍهجٌی ٍهؾو آمیهي 

 عٌّبن ، رولیم می کوكنل .

بن نزبن ، ًهزی مي بنبن ثوای مالهبد آآنيب ثب گنّذ ىمبن ، پیو ً پیورو ّلنل رب اینکو كه یک ثبملاك آهاا ربثَ

آمله ثٌكنل ، نو كیل ٌن ً نو ثبٍیٌ ، ىیچکلاا ها نیبكزنل . ى و عب ها گْهزنل ًلهی آنيهب ها نلیلنهل . نبگيهبن یکهی 

، كً رههب كهفههذ ثههيهق ىیجههب ، كهٍههذ كه موبثههب كهگههبه هٖههو مْههبىله کههوك . یکههی اى آنيههب ثلههٌٛ ثههٌك  اه آنيههب

 ٌیی یکلیهو ها كه آؿٌُ گوكزو ثٌكنل . ً ّبفو ىبیْبن شنبن كه ىم پیچیله ثٌك کو گ 1ًكیهوی ىیو كٌن 

ىیچکٌ ثو فبٛو نیبًهك کو آن كً كهفذ ها هجال ه كیله ثبّل . كه ؽبلیکو مي بنبن اى اینکو شهٌنو آن كهفزبن 

ىیجب یک ّجو هًییله ثٌك ، ّهلذ ىكه ّله ثٌكنل ، نَیم مالی ی ًىیلن گوكذ ً ّبفو ىهبی آنيهب ها ثهو عنهجِ 

 آًهك .

نیهي آًایهی ٍهؾو آمیهي اى  یي اى كهفهذ ثلهٌٛ ّهنله ّهل کهو میهلهذ : مهن كیل هٌن ىَهزم . ًً ٕلایی اٍواه آم

 کو آنيب ثب ىم ٍقن   می ن ٌك  شنین می گلذ : من ثبٍیٌ ىَزم . ً ثؼل   کو  هٍیل ثهٌُ   كٌنكهفذ ىیو

 می گٌینل .

ٍههو ٍههجي ىنههلگی  فههٌة ً فٌّههجقذ ، ٍههبليبی كهاى كه كل آن كهفزههبنً ؽههبش مههوا مههی كانَههزنل کههو آن ىًط 

فٌاىنل کوك ً ٍبیو فٌك ها ثو ٍو هىهنهان فَزو کو کنبهّبن ثو اٍزواؽذ فٌاىنل نَْذ  فٌاىنل انهلافذ 

 ً این ٍبن مین ٌك کو ى ٌاهه ثو ىثبن می هاننل کو : فٌُ آملیل ، ای هىهنهان ؿویت ، فٌُ آملیل .

                                                           (Nathaniel Howthorne نبربنیب ىبًرٌهن ) 

 

                                                        (4 ) 

 

ب انؼ ههو هللا ً  هثل ، هآً اشؽَهبن ىههٌ اهيهبه الؼجههل الهق : ارلههبم ؽویوهی شیَههذ   ؽٚهود ثيههبءهللا مهی كومبینهه

/ مغ ٌػهو الهٌاػ مجبهکهو ٓ  46ٓ  ) اكػیو ؽٚهود مؾجهٌة 2ّکوه كی کب اشؽٌال ً كی ع یغ اشؽیبن 

34  ) 

(  291/ اهزهلاهاد ٓ 132ة : ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل ، اًلٌا الـنهی ثلوهوا نهبهو ثبّهنل ) منزقجهبد ٓ 

 نبهو ثو كوو ثٌكن شو مؼنبیی كاهك   

 ط : آیب انلبم كوٜ كاكن مبل اٍذ   

 آنچو ها ثجقْی ، ثوای ى یْو اى آن رَذ  ك : ٙوة ال ضلی می گٌیل ، آنچو ها ؽلظ کنی اى كٍذ كاكه ای ً

ه ى یْو ّبكمبن اٍذ     مؼنبی آن شیَذ   ه : آیب یک ّقٔ فٌك فٌاه ًاهؼب

 ثوای اٛلبل فوكٍبل 

كه فبنٌاكه فٌك كًٍذ نلاهیل پله ، مبكه ، ثواكهان یب فٌاىوانزبن ها نبهاؽذ ، ؿ هین ، گوٍنو ، موی٘ یب 

 رنيب ثجینیل .

آنيب کبهی انغبا كىیل . ًهزی کو مب نَجذ ثو ى و موكا ى ین اؽَهبً ها كاّهزو ثبّهیم  ٍؼی فٌاىیل کوك ثوای

 این یک اؽَبن فلاپَنلانو اٍذ .

 ً : شوا ثوای مب ميم اٍذ کو نَجذ ثو ٍبیوین ثقْنله ً ٍقبًر نلانو ثبّیم   

 ى : مب نَجذ ثو شو کَی ثبیل ٍقبًر نل ثبّیم   

 .نوا ً هلت مبننل ً گليبیی ىهك ً فٌّجٌ  ىیوكٌن كهفزی اٍذ ثب ثوق ىبی  -1

مٚ ٌن ثیبن مجبهک ثلبهٍی شنین اٍذ : عهٌىو نیکهی اهيهبه ثنهله اٍهذ نؼ هذ ىهبی فلاًنهل ها ً ّهکو گهناهی اى اً كه  – 2

 ى و اؽٌال ً اًهبد .
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 ( انوطبع ً گََزهی  13                                          

 

                                                          (1 ) 

 
 .  ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل ، ای كًٍزبن ثغ بل كبنی اى ع بل ثبهی مهنهیل ً ثقبکلان رواثی كل مجنلیل

 ) کل بد مکنٌنو ( 

، ای ثنله من اى ثنل ملک فٌك ها هىبیی ثقِ ً اى ؽجٌ نلٌ فهٌك ها آىاك کهن   ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل 

 ؿنی ذ ّ و ىیوا کو این ًهذ ها كیهو نجینی ً این ىمبن ها ىوگي نیبثی .) کل بد مکنٌنو (ًهذ ها 

 ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل ، الیٌا ىو نلَی اهاكه نٖود ن بیل ثبیل ث ب لو نبهو نجبّنل ثب ث ب ػنلهللا . 

 ( 131/ اّواهبد ٓ  115) منزقجبد ٓ 

 41کم الیٌا ػن ّطو هللا انو إب اللنیب ... ) لٌػ اثن مئهت ٕهلؾو ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل ، ... ً مب منؼ

  1ثو نوب اى لٌػ ملک پبهیٌ ( 

ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل ، شن هللا مب عؼب شؽل من هلجین ... ً ل هب عهب هللا ًاؽهلاه ینجـهی لؾٚهورک ثهبن ش 

 .رلفب كیو ؽجین 

آهىًىبی ٍوکِ فٌك كبئن می آیهل ، اى ًعهٌك اً ؿهم  ؽٚود ثٌكا می كومبینل ، آن نلَیکو كه این عيبن ثو

 ً ؿٖو ىائب می ٌّك مضب هطواد آثی کو اى ثوگيبی نیلٌكو آثی كوً می هیينل .

ؽٚود کویْنب می كومبیل ، ًهزیکو ر با آهىًىب كه آهامِ ثبّنل ... كکو انَبن ، اؽَبٍبد مزؼلك ٍوگوكان 

 یل . لیب می ن بٌك ها ثو یک ؽبلذ هًؽبنی مٌىًن رجف

كه اًپبنیْبك آمله اٍذ ، ثو یوین می كانم کو فياین ػبلم ها كنب افن ن بیل ً نیَزی پنیوك ً آگبىم کو ثب آنچو کو 

 كبنی اٍذ ثو ثوبی عبًكانی نزٌان هٍیل . 

ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل ، هأً اشنوطبع ىٌ الزٌعو الهی ّهطو هللا ً الهٌهًك ػلیهو ً النظهو الیهو ً الْهيبكه 

 ( 45/ اكػیو مؾجٌة ٓ  34یلیو . ) مغ ٌػو الٌاػ مجبهکو ٓ ثین 

كه کبرب آپبنْیبك آمله اٍذ ، آكمی ها كً ٛوین كه پیِ هًی اٍذ ، شهٌن رؤمهب هًك ، فوكمنهل ٛویهن ٍهوًه 

 ها ثوگيینل ً نبكان ٛوین لند ها .

 مٚ ٌن ثیبنبد مجبهک ثلبهٍی شنین اٍذ :        

  اًنل منغ می ن بیل ثلهٍزی کو آن إب كنیبٍذ ...ً آنچو اموًى ّ ب ها اى عبنت فل -1

ثوای اینکو فلاًنل ثوای کَی كً هلت هواه نلاكه اٍذ ... ً ىنهبمیکو فلاًنل یکهی ههواه كاك . ّبیَهزو اٍهذ ثهوای ّه ب ثهو  -2

 اینکو كافب نکنی كه آن كً ؽت ها .

ًاهك ّلن ثو اً ً نظو ثو اً گهٌاىی كه مٚ ٌن ثیبن مجبهک ثلبهٍی شنین اٍذ : عٌىو انوطبع رٌعو ثو ٌٍی فلاٍذ ً  -3

 ثواثو اً .

 

ؽٚود ػجلالجيبء میلومبینل ، اگو ؽينی اى ثوای انَبن ؽبٕهب ّهٌك اى مبكیهبد اٍهذ . اگهو اى ثهوای انَهبن 

ف ٌكد ً ع ٌكری ؽبٕب ٌّك اى مبكیبد اٍذ مضاله ربعو اٍذ ىیبن مهی کنهل ، مؾهيًن مهی ّهٌك . ىهاػزهی 

ن مهی ّهٌك ً ًثنیبنی می ٍهبىك ، فهواة مهی ّهٌك ، مؾهي مـ ٌا می گوكك . كاهك ، ثوکذ ؽبٕب ن ی ٌّك ،

مٚطوة می گوكك . موٌٖك این اٍذ کو ؽين انَبن ، کهلًهد انَهبن اى مبكیهبد اٍهذ . یهؤً ً نٌمیهلی اى 

نزبیظ ػبلم ٛجیؼذ اٍذ . پهٌ ًاٙهؼ ً مْهيٌك ّهل کهو ؽهين انَهبن ً نکجهذ انَهبن ً نؾٌٍهذ انَهبن ً ملهذ 

ى ثهوای انَهبن ایبد اٍذ . امب اى اؽَبٍبد هًؽبنیو ىیچ ٙوهی ً ىیبنی ً ؿٖو ً ؿ هی انَبن ى و اى مبك

ؽبٕب ن ی ٌّك ... ًهزی کو اى مبكیبد نيبیذ رنهللی ؽبٕب گهوكك انَهبن رٌعهو ثهو هًؽبنیهذ مهی کنهل ىائهب 

، مَوًه نيبیذ یؤً می اكزنل شٌن ثو فبٛو آیل فلای ميوثبن كاهك  می ٌّك . انَبن ًهزی كه نيبیذ مْوذ ،

 م نٌن می ٌّك . مقزب ثبّل كکو ؽیبد اثلیو اكزل ، ینمی ٌّك ... ًهزی کو ؽیبد عَ ب
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                                                             (3  ) 

 

 كه ٛوین ٛجوٍی 

ٖه یم گوكهذ هاه مبىنهلاهان ها كه پهیِ گیهوك ، ثالكبٕهلو پهٌ اى اكای ٕهاله ... ثو مؾه٘ اینکهو مالؽَهین ر

کلیهو مزؼلوهبد ً مهب ی لهک فهٌك ها ثهو كًه هیينهل ،  کو ى هو مالىمهبن ً ى واىهبن ، ٕجؾهبىیِ ، كومبن كاك

 رب کب ثهو انوطهبع ّه ب اى ٜ اٍت ىب ً ّ ْیوىب ها نهيلاهیل ثوفیيیل ً ى و مزؼلوبد فٌك ها هىب ٍبىیل ً كو

کو این كئو هلیب اى إلیبی هة علیب ، هؿجزی ثو ؽلظ امهٌال  اّیبء كبنیو این كنیب ّيبكد كىنل ً مط ئن ٌّنل

 111فٌك نلاهنل رب شو هٍل شْم ٛ غ كه امٌال كیهوان 

کب ثلًن شٌن ً شهوا اٛبػهذ کوكنهل . ثهب اٍهت ىهبی فهٌك ها ٍهجک ن ٌكنهل ً مَهوًه ً مط هئن ثهو كنجهبل اً 

کو ثَزو مؾزهٌی موهبكیو هبثهب رهٌعيی ٍهن  كیهوًىه ها کهو  له عنبة ثلیغ نقَزین کَی ثٌكهًان ّلنل . امب پ

مزؼلن ثو پله ُ آًهكه ثٌك ، ثو كًه انلافذ . یک اّهبهه اى عبنهت مالؽَهین کهبكی ثهٌك آنچهو ها کهو  اىمؼبكن

 ػ ب ن بیل .  ّک اهىّ نلروین انلًفزو ىنلگیِ ثٌك ، کنبه عبكه هىب کنل ً كه عيذ فٌاٍزو هبئل فٌكثلًن 

 

 ثبثیبن كه ٍیبه شبل  

ًهكنههل ً گلزنههل ، ٍههلطبن امههو کههوكه ایههن اٛؼ ههو میههبن نههبن یههک ٍههینی پههو اى کجههبة ثههوای مههب آیههک هًى نهيجب

مَغٌنبن روَیم ٌّك ًاكامو كاكنل : اػلی ؽٚود كه ًكهبی ثهو ههٌ ل فهٌك ، امهوًى ها مـزهنم ّه وكنل ً اهاكه 

هینی ثو مالىمبن ؽبکم ّل . انزظبه آنبن این ثهٌك ِْ کننل . ٍکٌد ٍنله ها ثو ّ ب ثقن ٌكنل این ثوه ٍوؿ ّ

ى ٛوف ایْبن پبٍقی گٌئیم . پبٍـ مهب شنهین ثهٌك : ایهن ثقْهِ ها ثهو فهٌك ّه ب ثهبى مهی گهوكانیم . مهب ا کو مب

ثلًن آن ىم می رٌانیم ثو فٌثی گنهان کنهیم . اگهو نهيجبنهبن مْهزبم ثلؼیهلن ٛؼهبمی کهو مهب اى ل هٌ آن امزنهبع 

وكیم ، نجٌكنل ، این پبٍـ ثو ٍقزی آنبن ها ثو می آّلذ . ثب ًعٌك عٌع ّلیلی کو ىم ىنغیوان ، مجزالی آن ک

ثٌكنل ، كوٜ یک نلو اى آنبن مٌٌٍا ثو میوىا ؽَین مزٌلی ه ی ، ر هبیلی ثهو رنهبًل ؿهنای اىهلایی ّهبه ، نْهبن 

ًٙغ اٍق ثبهی ها کو ثو آنهبن رؾ یهب ّهله اػزواٗ ً ثب ٕجوی هيومبنبنو ، كاك . ىم ثنلیبن مب ، ثلًن اكنی 

ٍجؾبن هللا ، ثغبی ّکٌه ً ّهکبیذ اى هكزهبهی کهو ّهبه كه ؽوْهبن پهیِ گوكزهو ثهٌك ،  ثٌك ، رؾ ب می کوكنل .

شینوطههغ اى اكٌاىْههبن رْههجیؼ اليههی مورلههغ ثههٌك ً ٍههؼی میکوكنههل ثههلین ٛویههن مٖههبئت ً ثالیههبی نبّههی اى آن 

 اٍبهد هبل بنو ها رقلیق كىنل .

ً امو می کوكنهل ثوفیهيك ً  ً نبا یکی اى ى واىبن ها می فٌانلنل هًى مؾبكظبن ثو ٍلٌل ًاهك می ّلنلىو 

نبن ثو ٍ ذ شٌثو كاه گبا ىنل ً ىو مقبٛجی ثب شو اّزیبم ً ّغبػزی ثو آن نلا پبٍـ می كاك ، پٌ اى اى پی آ

 ّله ، مب ها كه آؿٌُ كیک اى ؿب ً ىنغیو ، ث ب می فبٍذ ً ثب ٌّه ً ّؼلی ىائلالٌٕق ني  اٍزقالٓ

امیهل ً  ىاملی ، رَکین می كاكیم ً هلهجِ ها می گوكذ اً ها ثب اٛ ینبن ًٌٕل ثو ؽیبری اثلی كه ػٌالم ٍو 

نْبٛ ٍوّبه می کوكیم ً ثوای ثو ٍو نيبكن اکلیب علیب هوثبنی ، ثیوًن می كوٍهزبكیم . اً ثهو نٌثهذ ، ٍهبیو 

 ّغبػبنو ثوای اٍزوجبل اى موق ، ثیوًن می هكذ ، ى بنطٌه کو ىم ثنلان ها نیي كه آؿٌُ می گوكذ ً ثؼل

ٍو ٍقزبنو ثو ؽیبد فٌیِ اكامو كاكه ثٌك . ثالكبٕلو پٌ اى ّيبكد ىو یک اى إؾبة ، میو ؿٚت کو ثو  

مب انَی گوكزو ثٌك ، مب ها كه عویبن ًٙؼیذ موق هوثبنیِ هواه می كاك ً اى ٌّه ً عنثو ای کو ثب آن آشا 

 ها رب پبیبن ، رؾ ب کوكه ثٌك ، ٍقن میهلذ ...  جِمٖبئً 

 

 ع بل اهلً اثيی                                                                                                              

 

 ثوای کٌكکبن فوكٍبل 

ه ثْلد نَجذ ثهو شیيىهبییرب ىمبنیکو کٌكکبن فوكٍبل ىَزنل آ کهو كاهنهل اؽَهبً مبلکیهذ مهی کننهل .  نيب ؿبلجب

كىیل ٍؼی کنیل کو اكکبه آنيب ها ثهو ایهن ؽویوهذ ىهلایذ کنهل کهو مبلکیهذ ی ًهزی كه ثبهه انوطبع ثو آنيب رؼلیم م

ه . امب مبلکیهذ هًؽهبنی مضهب می ٌّنل ، پبهه می ٌّنل ً ؿیو . اّیبء آنيب می ّکنل ، گممبكی كیوی ن ی پبیل 

ثوای ى یْو پبینله ىَزنل . كاٍزبنيبی ىیوّ ب ها ثوای رغَم این مطلهت ک هک  ن ،مؾجذ ، ميوثبنی ً اٛ ینب

 می کنل . 
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 كٌعیزب 

( كانْهغٌی پيّهکی كه  Fujitaىنهبمی کهو ؽٚهود ػجهلالجيبء ثهو آمویکهب رْهویق كومهب ّهلنل ، كٌعیزهب ) 

ؽٚهود ػجهلاليب اى كانْهبه میْیهبن ثٌك . اً ىم مضب عهل مْهيٌهُ ههبمزی کٌرهبه ً ثهو ى هین كلیهب ًهزهی کهو 

فیبثبن می گنّزنل ، اى یک كهفذ شنبه ثبش هكذ رب ثزٌانل ىیکب مجبهک ها ثجینل . نبگيبن ٕلای ىن  كاه ً 

( ثیهب پهبئین ، شهٌن امهوًى مهبیلم ثهب رهٌ ؿهنا  Zachiasكلوثبی آن ؽٚود ثلنل ّهل کهو كومهٌك : ىاکیهبً ) 

ثویهل ً ثهو ى هواه مهٌشی مؾجهٌة فهٌك ثهو اهٗ  ٕوف کنم . ً كٌعیزب ى بن عب ىو رؼلهن انَهبنی ها اى فهٌك

یهوًى كه ٍهبل اهلً هكذ رهب یهبه ً مهلك کهبه ػبئلهو مجبهکهو گهوكك . اً کهو افیهواه ٕهؼٌك ن هٌك اى ى هبن هًى ك

 اؿلت اًهبرِ ها كه اهٗ اهلً ثَو ثوك . رب پبیبن ؽیبد ، 1912

 

 (  Honoldىٌنٌلل )                                                                                                   

 

 

 ؽٚود ثيبءهللا ً ربعو مٖوی 

ؽٚود ثيبءهللا ثَیبهی اى ٍبلیبن ؽیبد مجبهکْبن ها كه ىنلان ثَو ثوكنهل ، ىیهوا مهوكا آن ًعهٌك اههلً ها 

گی کننهل . كه آن نْنبفزو ً لی ػبهجذ هًىی آن ىیکب مکوا اعبىه یبكزنهل كه منيلهی فهبهط اى هلؼهو ػکهب ىنهل

ایبا كه مٖو ربعوی ىنلگی می کوك کو مْزبم ثٌك ثو ىیبهد ٛلؼذ مؼجٌك كبئي ٌّك ، لينا نبمو ای نٌّذ ً 

روبٙبی رْوف کوك ً ع بل مجبهک كه عٌاة كومٌكنل ، كوٜ ًهزی می رٌانهل ثهو ىیهبهد نبئهب ّهٌك کهو كیههو 

 ىیچ ًعيی ثو کَی مووًٗ نجبّل .

وی كاّذ ، کبهًان ىبی پو ثيبی مبل الزغبهه اُ ، ٕهؾوا ٛهی مهی کوكنهل ً اى آن ربعو کَت ً کبه پو هًن

این هاه صوًری ىنهلذ انلًفزو ثٌك ، امب كه ػین ؽبل ، مجبلؾ ىیبكی ىم ثهو كیههوان ثهلىکبه ثهٌك ، اى ایهن هً 

مَهئلو  مبنهل . امهب ثهب فهٌك انلیْهیل کهو ایهن یاگو ى و هوٗ ىبیِ ها ثبى پٌ میلاك ، صوًد شنلانی ثهوایِ ن ه

مي ی نیَذ  ، ىیوا ثورو اى ىو شیيی اً مْزبم ىیهبهد ع هبل مؾجهٌة ثهٌك . ثنهبثواین ّهوًع کهوك ثهو اكای 

كیٌن فٌك . پنظ ٍبل ٌٛل کْیل رب ى و آنيب ها ثبى پٌ كاك ً كه پبیبن كوٜ شنلان پٌل ثوایِ ثبهی مبنل کهو كه 

 ثقبه فویلاهی کنل ، ؽزی كیهو  کْزی  ک ثلیٜ فٌك ثزٌانل یفبنٌاكه اُ ثب آن ثَوثونل ً  نیي  ٍلو ،   ٌٛل

 ً ٍؼِ نوٍیل کو كه کْزی یک رقزقٌاة اعبهه کنل ً مغجٌه ّل ّجيب ها هًی ػوّو ثهناهنل .

کو ؽزی ًهزی ّبل گوانجيبیِ کو ثهب آن فهٌك ها  ىنهبمی کو پبی ثو کْزی گناّذ شنبن مَوًه ً ّبكمبن ثٌك

آة اكزبك ً اى كٍذ هكذ ، إاله نهوان ً نبهاؽهذ نْهل . اً كه اى ًىُ ثبك ّجهبىی مؾلٌه می كاّذ ، كه 

 هاه ىیبهد مٌشی مؾجٌثِ ثٌك ً ىیچ شیي كیهو ثوایِ اى یزی نلاّذ . 

وجبل جهبهک مهوكی ها ثهب یهک کبلَهکو ثهو اٍهزكه ى بن هًىی کو هواه ثٌك کْزی ثهو ؽیلهب ًاهك ّهٌك ، ع هبل م

ظهو مي هبنی ثَهیبه ػيیهي ً ّهویق مهی ثبّهنل . آن مهوك ثهو ربعو كوٍهزبكنل ً ثهو اً گهٌُ ىك كومٌكنهل کهو منز

کْزی هكذ ً كه عَزغٌی کَی ثوآمل کو گ بن می کوك ثبیهل فیلهی صور نهل ً فهٌُ ٍهوً ًٙهغ ثبّهل ، ًلهی 

 کَی ها ثب این مْقٖبد نیبكذ ً شعوا نيك ىیکب اهلً ثبى گْذ ً گلذ : شنین ىائوی هانلیله اٍذ .

! مؼلٌا ثٌك کو   کو آن فلمزکبه مي بن ها نْنبفزو اٍذ ، لينا ایهن ثهبه ٍهو امب ع بل مؼجٌك ثيزو می كانَذ 

کبه آهب ها ثو ایهن مؤمٌهیهذ اػهياا كومٌكنهل . ایْهبن ثهو ؽیلهب رْهویق ثوكنهل ً فیلهی ىًك كه ثنهله گهبه مهوكی 

اً کٌشک انلاا ً ؿ يكه ً پویْبن ؽبل ها یبكزنل کو ٍبکذ ً صبثهذ ثهو ٍهکٌیی نَْهزو ثهٌك ، ثهو ٍهوػذ نهيك 

 هكزنل ً ثو اً فٌُ آمل گلزنل .

ربعو اى اینکو کَی ثو اٍزوجبلِ نوكزو ثٌك ، مـ ٌا ً مؤیًٌ گْزو ثٌك ً شنین انلیْیله ثٌك کو ع هبل مجهبهک 

اً ها كوامٌُ كومهٌكه انهل . امهب اکنهٌن ؽٚهود ػجهلالجيبء ها كه کنهبه فهٌك مهی كیهل . ثنهبثواین اى كکهوی کهو 

 کوكه ثٌك ثَیبه ّومنله ّل . 

ه ثٌَی ػکب ثوًنل ،وکبه آهب پیْنيبك ن ٌٍ امب ربعو گلزن کو ىنٌى ن ی رٌانل ثو آنغهب ثهوًك . اً  كنل کو مَزوی ب

می فٌاٍذ اثزلا ثو ن هبى ً كػهب پهوكاىك ً ثهو فهبٛو ىًال اػز هبكُ اى فلاًنهل منهبن ٛلهت مـلهود کنهل ً اى 

ٌانَذ هاٙهی ّهٌك کهو ؽٚهود ػجهلالجيبء آنغبکو كیهو ؽزی یک لایر ىم ثوایِ ثبهی ن بنله ثٌك ً نیي ن ی ر
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ؽهبل  هكه یک مَبكو فبنو اربهی ثوایِ اعبهه كومبینل ، رٖ یم گوكزنل ّت ها هًی ى بن ٍکٌی کٌشک ، ك

 هاىً نیبى ثو پبیبن ثونل .

ؽٚود ػجلالجيب هكای ثلنل ً گْبكّبن ها ، ثب ىهم ثهو كػهب ً منبعهبد ٍه وی کوكنهل . کهم کهم ٍه یله كمیهل ً ثهو 

وکذ ن ٌكنل . اکنٌن ربعو اؽَبً می کوك هلجِ ثو ؽل کبكی فبلٔ ً ٕبكم گْهزو اٍهذ کهو ثهو ٍ ذ ػکب ؽ

ؽٌٚه مظيهو ػظهیم اليهی مْهوف ّهٌك ً ثهب ایْهبن كه ثهبهه فلاًنهل ٍهجؾبن گلزههٌ ن بیهل ً ٍهوانغبا اً ثبیهل 

نجهٌك کهو  اؽَبً ؿنبی ؽویوی کوكه ثبّل ىیوا اکنهٌن ثهو صهوًد مؾجهذ هللا كٍهذ یبكزهو ثهٌك إهاله ثهوایِ ميهم

 كیهو موكی كویو ً ثلًن مبل ً مکنذ هبىوی گْزو ثٌك .

 

 ( M . H . Ford) ربلقیٔ اى اا ، اچ كٌهك                                                                      

 

 

 ىبنٌ فٌُ ّبنٌ 

لذ : كًهه فهلمذ مهن ر هٌا ثو ملد ىلذ ٍبل پیبپی ثوای اهثبة فٌك کبه کوكه ثٌك . یک هًى ثو اً گىبنٌ 

ه كٍز يك منٌ ؽَبة کن .  ّله ، ؽبش كیهو می فٌاا پیِ مبكها ثوگوكا . لطلب

لذ : رٌ ثو من فیلی فٌة ً ثب نيبیذ ًكبكاهی فلمذ کهوكی ، ثنهبثواین پبكاّهذ ىهم ثهو ى هبن فهٌثی اهثبة گ

اك . ىهبنٌ كٍهز بلِ ها کبه ً فلمزذ اٍذ. ً ثؼل یک هطؼو ثيهق ٛالی فبلٔ ثو انهلاىه ٍهوىبنٌ ثهو اً ك

 اى عیت ثیوًن آًهك ً هطؼو ٛال ها كه آن گناّذ ً هًی ّبنو اُ انلافذ ً ثو هٖل فبنو ثواه اكزبك . 

 کو هاؽذ ً   اكزبك اٍت ٌٍاهی   ثو  شْ ِ  مَبكزی ، نبگيبن  ثٌك . پٌ اى ٛی  ً فَزو کننله  هاه ٌٛشنی

ىبنٌ ثهب ٕهلای ثلنهل گلهذ : ٍهٌاهی فیلهی فٌثهو ىهب   ثی فیبل فٌّؾبل ً ٍوؽبل كاّذ یٌهر و می هكذ . 

مضب کَی کو رٌی یک مجب نَْزو ثبّو ، اًنغب می ّینی . نو انهْذ پبد ثهو ٍهنهيب مهی فهٌهه ً نهو کلْهبد 

ً ثؼل كىنو اٍهت ها کْهیل  پبهه می ّو ً رنل ً ٍویغ ىم هاه می هی . موك اٍت ٌٍاه ثو ؽوكبی اً گٌُ كاك

 اینوله فٌثو کو میهی ، پٌ شوا فٌكد پیبكه هاه میوی      اگو اٍتبنٌ شطٌهی ً گلذ : ٍالا ى

ىبنٌ ؿ هینبنو گلذ : آفو مغجهٌها . ثبیهل ایهن ثهبه ٍهنهین هً ثهب فهٌا ثجهوا . ایهن ٛهالی فبلٖهو ، ثهبًه کهن 

 هاٍذ میهم . ًلی انوله ٍنهینو کو ن ی رٌنم هاٍذ ثبیَزم . 

ی ثکنهیم . مهن اٍهجم هً ثهو رهٌ میهلا ً رهٌ ىهم اًن ٛالىهبی ملهو ابموك اٍت ٌٍاه گلذ : می كي م . ثیب یهک مؼ

 ٍنهین هً ث ن ثله .

 عٌن ، امب ثبیل ثيذ ثهم کو ثوكن اًن فیلی فَزو اد می کنو . ىبنٌ كویبك ىك : آؿ

موك اى اٍجِ پیبكه ّل ً ثَزو ها اى ىبنٌ گوكذ ً ک ک کوك رب اً ٌٍاه اٍت ّهل ً اكَهبه آن ها كه كٍهزِ 

 گوكذ .

 اگو می فٌای رنلرو ثوه كوٜ نٌچ کن ً ثؼل ثهٌ ىٌپ ، ىٌپ . موك گلذ :

ىبنٌ اى اینکو ٌٍاه اٍت ّله ثٌك فیلی فٌّؾبل ثٌك ً ثلًن اینکو ىهیچ كْهبهی ؽهٌ کنهل ، ّهوًع کهوك ثهو 

ثهبنِ ى ؽوکذ کوكن كه ٌٛل عبكه ، ثؼل اى ملری اؽَبً کوك کو كلِ مهی فٌاىهل رنهلرو ثهوًك ، ثنهبثواین ثهب

اى آنکهو  ىٌپ ، ىٌپ نبگيبن اٍت اى عب پویل ً شيبه نؼهب ّهوًع ثهو كًیهلن کهوك ً هجهب:  نٌچ کوك ً كاك ىك

شو هواه اٍذ ، پود ّل هًی گوكن اٍت ً اى آنغب ىم كافب یک شبلو پو اى گب ىبنٌ مزٌعو ٌّك ًٙغ اى 

زهو ً ٍوٌٛ کوك ً اگو کْبًهىی کو ثب گبًُ اى آن نيكیکی می گنّذ ، اكَهبه اٍهت ها نهوكزهو ثهٌك ، گویق

هكزو ثٌك . ىبنٌ ثؼلاه اى اینکو مط ئن ّل اٍزقٌانيبیِ نْکَزو اٍذ ، ثلنل ّل ً ثهب ػٖهجبنیذ گلهذ : ػغهت 

 اٍت ٌٍاهی فٌثی کوكا ! نيكیک ثٌك گوكنم هًثْکنو . كیهو رب آفو ػ وا ٌٍاه اٍت ن ی ّم .

ن گبً ػٌٗ کنی  ىهبنٌ ّل ً گلذ : فٌة ، اگو كًٍذ كاّزو ثبّی ، می رٌنی اٍجزٌ ثب ای کْبًهى نيكیک 

 ثب فٌّؾبلی مٌاكوذ کوك ً کْبًهى ثالكبٕلو پویل هًی اٍت ً ثو ٍوػذ كًه ّل . 

ىبنٌ اكَبه گبً ها گوكذ ً آهاا آهاا كه ٌٛل عبكه ؽوکذ کوكنل . ى ینطٌه کو می هكذ ثهب فهٌك كکهو کهوك 

ىهو شهی مهی فهٌاا نهٌن ً کو ػغت آكا فٌُ ّبنَی اٍذ ً آىَزو گلذ : رب ًهزی نٌن كاّزو ثبّهم مهی رهٌنم 

 کوه ً پنیو ثقٌها . ًهزی ىم کو رْنو اا ّل کبكیو ک ی ّیو ثلًّم ً نٌُ عبن کنم ، كیهو شی می فٌاا    
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کم کم ثو یک هيٌه فبنو كه کنبه عبكه هٍیلنل . ایَزبك ً اؽَبً کوك کو گوٍنو اٍهذ ، نَْهذ ً ر هبا ؿهنایی 

ل پنَی کو كاّذ یک لیٌان کٌشک آثغٌ نیي فویل ً نٌّیل ً ها کو ثب فٌك آًهكه ثٌك ، یک عب فٌهك ً ثب شن

 ثؼل اكَبه گبً ها گوكذ ً ثو ٛوف كىکله مبكهُ ثواه اكزبك . 

كه نی و ىبی هاه ، ىهٌا كیههو گهوا ً ؿیهو هبثهب رؾ هب ّهله ثهٌك ً ىهبنٌ کهو مغجهٌه اٍهذ اى یهک كهفزَهزبن 

ك کهو ایَهزبك رهب ک هی ّهیو ثلًّهل ً ؿلجهو کهوػجٌه کنل . کم کم كه آن گومبی ىیبك رْهنهی شنهبن ثهو اً  ثيهق

وکْل ، اكَبه گهبً ها ثهو یهک كفهذ ثَهذ ً شهٌن ىهیچ هوكهی نلاّهذ ، کهاله شهومیِ ها هًی ىمهین ىیهو ٍ

كه ٙه ن  کوك یک هطوه ّیو ىم ثیوًن نیبمهل ،پَزبن گبً گناّذ ً ّوًع ثو كًّیلن کوك امب ىو شو رالُ 

بن ثَزو ٕجوُ ر با ّل ً ثب پبی ػوت لههل مؾک هی رهٌی ٍهو کبهُ شنبن نبّیبنو ً نبعٌه ثٌك کو عبنٌه ىث

 ىبنٌ ىك ً اً ها نوِ ىمین کوك .

ن ًههذ یهک هٖهبة فهٌک ثوای شنل لؾظو ىبنٌ گیظ ّل ً نلي یل شو ارلبهی اكزبكه . اى ّبنٌ فٌة اً ، ى ب

اًمهله    ؿٌن گناّزو ثهٌك ً كاّهذ اى آنغهب مهی گنّهذ . نيكیهک ّهل ً پوٍهیل : مْهکلی پهیِعٌانی ها رٌ كو

ثِ ها ثو اً كاك رب ک ی آة ثنٌّل ً گلذ : اًن گبًه وایِ رؼویق کوك ً ثؼل هٖبة کٌىه آىبنٌ مب ًهغ ها ث

 ىیچٌهذ ثو رٌ ّیون ی كه ، شٌن فیلی پیوه ً كوٜ ً ثلهك ّقم ىكن یب کْزن می فٌهه 

اٍزلبكه کنم ، امب ؽیهق  ٍوُ ها می مبلیل ، گلذ : کی این هً میهو   هٖل كاها اى گٌّزِىبنٌ كه ؽبلیکو 

شٌلهٌ هً فیلهی كًٍهذ كاها ن یَهبىه ، كه ػهٌٗ گٌّهذ اً فهٌک کٌکو گٌّذ گبً كًٍذ نلاها ، آفهو ثهم 

 میْو اً هً ثب ٌٍ مٖوف کوك .

 هٖبة گلذ : گٌُ کن ، اگو ثقٌای می رٌنم این فٌک هً ثب اًن گبً پیو ػٌٗ کنم . 

ً  به گهبً ها ثهو كٍهذ هٖهبة كاكَهی فیلهی مزْهکوا . اكىبنٌ ثب ّهبكی ً ٕهلای ثلنهل گلهذ : اى لطلزهٌن فیله

فٌک کٌشک ها ثـب کوك ً ثواه اكزبك ً اى آن ى و فٌُ ّبنَهی فهٌكُ هاٙهی ً فْهنٌك ثهٌك . ثهو نظهوُ 

هٍیل کو ىوًهذ ارلبم نبگٌاهی نبهاؽزِ می کنل ، یک شیيی اًٙبع ها ثوایِ هًثواه می ٍبىك . كه هاه ، 

ؿبى شبم ها ىیوثـلِ گوكزو ثٌك ً می هكذ . ىبنٌ ثب اً ى واه ّهل ً  و یکفیلی ىًك یک وك عٌان ها كیل ک

کم کم اى فٌُ ّبنَیيبیِ ثهوای اً رؼویهق کهوك ً اى اینکهو شطهٌه رٌانَهزو ثهٌك آن ى هو مؼهبمالد پهو ٍهٌك 

وك ً كه ؽبلیکو ثبليبیِ ها كهكٍهذ ث انغبا كىل  موك عٌان ىم ثوای اً گلذ کو آن ؿبى ها ثو عْن رؼ یل می

 کجبة   می کنم ، شلو اُ   ً  شبم  كاها  کو اٍذ   ىلزو شوله ٍنهینو ، ىْذ   كاك : ثجن اكامو  ثٌك  وكزو گ

 فٌّ يه ای كاهه .

ىبنٌ ؿبى ها ثو ى بن ٌٕهد گوكذ ً آن ها ٍجک ً ٍنهین کوك ً گلذ : آهه فیلی ٍینهینو ًلی فٌک من 

 ىم ى ینطٌهه .

ک اٛواف ها نهبىی کوك ً ثؼل ٍوُ ها رکبن كاك ً مظنٌنبنهو فهٌک كه این مٌهغ موك عٌان ثب ؽبلزی مْکٌ

کٌشک ها ثو انلاى کوك ً گلذ : می كًنی ، ایهن هًىىهب یکهی اى فٌکيهبی كىهلاه مهب هً كىكیهلن ً مزؤٍهلبنو 

ثبیل ثهم کو این ى بن فٌک آهبی كىلاهه . اً کَبنی هً كوٍزبكه رب كنجبلِ ثهوكن ً اگو اًن هً پیِ رٌ ثجهین 

ه مینلاىنذ رٌ ىنلًن ثواد   فیلی ثل می ّو ، ؽز ب

  شکبه کنم   می ّهو ؿهبىد هً ثهب فهٌکىبنٌ ثیچبهه اى روً هنهِ پویل ً ثب كٍز بشهی پوٍیل : ؽبش ثبیل 

 من ػٌٗ کنی   

موك عٌان گلذ : الجزو یک ک ی فطو كاهه ، امب من ن ی رٌنم ؽزی كکوُ هً ىم ثکنم کهو رهٌ ، رهٌی كهكٍهو 

 ؿبى ها ثو ىمین گناّذ ً فٌک ها ثـب کوك ً ثب ػغلو اى یک هاه كوػی كًه ّل . ثیلزی . ً ثؼل 

ىبنٌ کو اى نهوانی كه آمله ثٌك ، ؿبى ها ىیو ثـب گوكذ ً ثب گبا ىبی مؾکم ثهو ٛهوف کلجهو مهبكهُ ثهو هاه 

کهنم  اكزبك ، كه ؽبلیکو ثو فٌكُ می گلذ : یک مؼبملو فٌة كیهو ! یک کجبة عبنبنهو ای اى اًن كهٍهذ مهی

ً اى شویلنِ ثوای شنلین مبه ، نبن ىبمٌن هً شوة می کنم . ؿیهو اى اینيهب ، اً پوىهبی نهوا ً هْهنهِ ىهم 

 هاؽذ ثقٌاثم ، ثو ثو مبكها شوله فٌّؾبل می ّو ! ىَذ . ثيزوه اى اًنيب یک رکب كهٍذ کنم رب ّجيب ثزٌنم

اى کنبه یک شبهٌ ریي کن کهو ٍهنهینِ ى ین ٌٛه کو كاّذ كه هاه منيل اى كافب آفوین هًٍزب هك می ّل ، 

 ها می شوفبنل ، ثو آًاى ثلنل ٍنهِ  نٖت کوكه ثٌك ، گنّذ . اً كه ؽبلیکو   كٍزی گبهی  یک  هًی   ها

 می فٌانل : آىبی هیچی ىب ً شبهٌىب هً ریي می کنم آىبی ىن  ىبی اًنب هً ر یي می کنم .
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پٌ اى كهبیوی پوٍیل : انهبه کبه فٌثیو ، نو   ً موك عٌاة ىبنٌ ایَزبك رب ٛوى کبه کوكن اً ها ر بّب کنل ً 

كاك : آهه عهٌنم ، ؽوكههو پهٌل كه ثیههبهه ! یهک شههبهٌی ریهي کههن مهبىو ، ىیچٌهههذ كٍزْهٌ ثههی پهٌل اى رههٌ عیههجِ 

 ثیوًن ن یبهه ًلی رٌ این ؿبى هْن  هً اى کغب فویله ای   

 . ػٌٗ کوكا ىبنٌ عٌاة كاك : من اًن نقویلا . فٌکم ها ثب اًن

 ًلی فٌک هً اى کغب آًهكی    -

 اًنٌ ثغبی گبًا ث ن كاكنل . -

 ًلی گبً هً شی   -

 اًنٌ كه ػٌٗ اٍجم گوكزم . -

 امب اٍت هً اى کغب آًهكی    -

 یک هطؼو ٛال ثو انلاىه کلو فٌكا كاّزم کو ثوای اًن كاكا . -

 ًلی اًن ٛال هً شطٌه ثلٍذ آًهكی    -

 اًن كٍز يك ىلذ ٍبل کبهً ىؽ زم ثٌك . -

فوه شبهٌ ریي کن گلذ : ثو نظو من رٌ ثهوا فهٌكد کبهىهبی فهٌثی کهوكه ای ! ؽهبش كلهذ مهی فهٌاك ىهو ً ثبش

 ًهذ می ّینی ً یب ثلنل میْی ، ٕلای عیلین  عیلین  پٌل هً رٌی عیجيبد ثْنٌی   

 ىبنٌ مْزبهبنو پوٍیل شطٌهی   

با شیهيی کهو شىا كاهی یهک ٍهن  موك عٌاة كاك : ثب هاه انلافزن ثَبٛ شهبهٌ ریهي کنهی ، مضهب فهٌك مهن . ر ه

 . ٍ جبكً

ثویو کبهىبُ فیلی آٌٍنو ، اگو كلذ ثقٌاك میزٌنی مبل منٌ كاّزو ثبّهی . یهک ک هی کيهنٌ ، امهب اگهو كًٍهذ  

 كاّزو ثبّی ، ؽبٙوا اًنٌ ثب ؿبىد ػٌٗ کنم . 

رهٌی عیهجم ىبنٌ گلذ : هاٍذ می گی   اًنٌهذ من فٌُ ّبنٌ روین آكا هًی ىمینم . اگو ىو ًهذ كٍهز ٌ 

ثکنم ، پٌل رٌی اً ثبّو ، كیهو اى شی م کنو نهوان ثبّم   ثؼل ؿبىُ ها ثو شبهٌ ریي کن كاك ً ٍن  ٍهجبكه 

 اً ها گوكذ .

ٌ كاك ً گلذ : ثیب ، این ىم یک   گوك ً ٍنهینی ها ىم اى کنبه عبكه ثوكاّذ ً ثو ىبنآن موك یک هطؼو ٍن

بی کظ ّله اٍزلبكه کنی . ایهن هً ىهم ثهیهو ً اىُ ثهو میـ ى ی رٌنی اى اً ثوای ٕبف کوكن  ملیلیو . مٍن

 فٌثی مٌاهجذ کن . 

ىبنٌ ٍن  ىب ها گوكذ ً ثب فٌّؾبلی ثو هاه اكزبك . شْ يبیِ اى ّبكی ثوم می ىك . ثب فٌك گلهذ : ٍهزبهه 

 من ثبیل فیلی فٌة ثبّو ، ىو شی هً کو كلم می فٌاك ، ثو اً میوٍم . اهجبل 

 . ا پیبكه هاه هكزو ثٌك ً ؽبش كیهو کبماله فَهزو ثهٌك ً ّهلیلاه اؽَهبً گوٍهنهی مهی کهوكىبنٌ ر با آن هًى ه

اى  می ٕبؽت آن گبً پیو ّله ثٌك ، اى فٌّؾبلی ى و ؿنایِ ها یکغب فٌهكه ثٌك . کم کهزآفو ى بن ٕجؼ ًه

ّهل  ّلد فَزهی ً گوٍنهی ىو شنل هلا کو ثومی كاّذ ّهوًع مهی کهوك ثهو رلهٌ رلهٌ فهٌهكن ً مغجهٌه مهی

شنل كهیوو ثبیَزل ً اٍزواؽذ کنل . آن كً هطؼو ٍن  ىم فیلی ٍنهین ثٌكنل ً اً ها امیذ می کوكنل . اؽَبً 

کوك شو فٌة می ّل اگو مغجٌه نجٌك آنيب ها ثب فٌك ثجوك . ثو ىؽ ذ هك پبی یک ٕلف ها رؼویت کوك ً كه 

نٌّیلن آة فنک شْه و ، عهبنی  یک ٛوف عبكه ثو یک شْ و هٍل ً رٖ یم گوكذ ک ی اٍزواؽذ کنل ً ثب

ربىه ثهیوك . ٍنهيبیِ ها ثب كهذ ً مواهجذ کنبه شْ و گناّذ ً ثؼل كًش ّل رب آة ثقهٌهك ًلهی ًهزهی پهبیِ 

 اكزبكنل رٌی شْ و .ها كهاى کوك ، ثو ٍنهيب فٌهك ً آنيب ّل ی 

ً كه ؽبلیکههو اّههک كه ًهزههی كیههل آنيههب كاهنههل ثههو رههو آة مههی هًنههل ، اى فٌّههؾبلی پویههل ثههبش ً ثؼههل ىانههٌ ىك 

شْهه يبیِ ؽلوههو ىكه ثههٌك فههلا ها ّههکو کههو آن ثههبه ٍههنهین ً پههو ىؽ ههذ ها اى كًّههِ ثوكاّههذ ً ّههبكی ً 

 آٌٍكگی ًاهؼی ها ثو اً اهىانی کوك . 

ً ثؼل كٍزيبیِ ها ثطوف آٍ بن ثلنل کوك ً ثهب كویهبك گلهذ : كه ىیهو ایهن آٍه ٌن آثهی ىهیچکٌ ثهو انهلاىه مهن 

لجی ّبك ً هًؽی آٌٍكه ً آىاك آىَزو ّوًع ثو كًیلن کوك ً پٌ اى ملری کٌربه فٌُ ّبنٌ نیَذ ٍ ٌ ثب ه

 ثو فبنو ّبن هٍیل . ثو کلجو مؾوو امب كًٍذ كاّزنی مبكه .

 

 هٖو ای اى كوىن  موكا                                                                                                 
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                                                     (4 ) 

 

 الق : شهٌنو می رٌانیم كه این عيبن منوطغ ثبّیم ً ثبى ىم ىنلگی مؼ ٌلی كاّزو ثبّیم   

) لهٌػ اثهن  1ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل ، اللنیب ىی اػواٙکم ػن مطلغ الٌؽی ً اهجبلکم الهی مهب یهنلؼکم ... 

 ( 41مئت ٓ 

 شو نٌع شیيىبئی می رٌانل ّ ب ها اى رٌعو ثو فلاًنل منغ ن بیل    ة : كکو می کنیل

وكا ط : ثو كهذ ثینلیْیل کو شو شیيىبیی ى ٌاهه ، ؽزی رب اثلیذ ثوایزبن ملیل اٍذ ً شو شیيىبیی ثهو نظهو مه

 اهىّ نلرو اٍذ    كه كًهه ای کٌربىزو

ه ثبیل اى اّیبء مبكی انوطبع كاّزو ثبّیم     ك  : آیب مب ٕوكب

ى بنهٌنو کو ٕقوه ٍنهی اى ًىُ ثبك رکبن ن ی فٌهك ، ى ینطٌه فوكمنلان اى رؾَین یب مالمذ آّهلزو یهب 

 ثوانهیقزو ن ی گوكنل .) كامبپبكا ( 

 ه : آیب ثبیل اى ؽت ىم منوطغ ثبّیم   

ثـه٘ ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل ، ) ّقٔ مغبىل ... ثبیل ( كل ها ... مولً گوكانل ثوَ ی کهو آصهبه ؽهت ً 

كه هلت ن بنل کو مجبكا آن ؽت اً ها ثغيزی ثی كلیب میب كىل ً یب ثـ٘ اً ها اى عيزی منغ ن بیهل . ) منزقجهبد 

 ( 161/ ایوبن مجبهک ٓ 111ٓ 

 ؽت شهٌنو م کن اٍذ مب ها كشبه اّزجبه ٍبىك   ً : 

  ى : آیب این ػْن انَبنی یب ؽت اليی اٍذ کو فلاًنل می فٌاىل اى آن منوطغ گوكیم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 مٚ ٌن ثیبن مجبهک ثلبهٍی شنین اٍذ : كنیب ، اًٍذ كًهی عَزن ّ ب اى مطلغ ًؽی ً هً آًهكنزبن ثو آنچو کو ّ ب ها نلغ می هٍبنل .  – 1
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 ( ثلیبد ً امزؾبنبد  14)                                           

 

                                                          (1 ) 

 
ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل ، كه كوو اٙطواة نْبیل ً كه ؿنب اٛ ینبن نجبیهل ىهو كوهوی ها ؿنهب كه پهی ً ىهو 

 ؿنب ها كنب اى ػوت .) کل بد مکنٌنو (

يكی ) نـ هو ایهمی كومبینل ، اً کو نلَِ ... اى اٙطواة آىاك اٍذ ، پبهٍب گلزو مهی ّهٌك .  ؽٚود کویْنب

 ٓ99  ) 

 ( 11آنکو كل ًی ... مٚطوة نٌْك ... اً ػبهكی اٍذ ٕبؽت یوین . ) گیزب ، ٍوًك فلایبن ، ٓ 

كه اًپبنیْبك آمله اٍذ ، ًهزی ّقٔ كوىانو مىنِ ها ، كه ًهای ىمبن ، ثو فهلای مهب مز وکهي ٍهبىك ... آن 

 گبه ثو كواى لناد ً اؽيان هیبا فٌاىل کوك . 

ّقٔ كوىانو ، شو كه ٍؼبكد ؿٌٛو ًه ٌّك ً شو ثو كهك ً الم مجزال گهوكك ، نهو  ؽٚود ثٌكا می كومبیل ،

 ًعل ًّؼلی نْبن كىل ً نو ؽين ً انلًىی . 

 

                                                         (2 ) 

 

وبمذ ثههو ل ، شىمههو ً فٖههٌمذ نلههًٌ مٌهنههو مئمنههو صجههٌد ثههو امههوهللا ً اٍههزنههیؽٚههود ػجههلالجيبء مههی كومب

وًكیهل . ىهو نلَهی كه ىمهبن هاؽهذ ً امزؾبنبد فلیو ً هبىوه اٍذ . الؾ لهللا ّ ب ثو این مٌىجذ م زهبى ً مؼ

ٍبیِ ً ٍالمذ ، مٌكویذ ً لند ً ّبكمبنی می رٌانل مَوًه ثبّل . لکن اگونلَی كه ىمبن مؾن ً ّلائل ً آ

. الؾ هلهلل کههو آن ثنهله ػيیهي اليههی كه  اؽبٛهو امهواٗ ، مَههوًه ً هاٙهی ثبّهل ، كلیههب ثهو ػلهٌ موههبا اً اٍهذ

 ) كیبنذ عيبنی ثيبیی   ) روع و (    ٕبثو ً كه ػٌٗ ّکبیذ ثو ّکوانو مْـٌل .  ثی نيبیذ  ّوایٜ ثال

 (  363) انهلیَی ( ، ٓ 

ؽٚود ػجلالجيبء می كومبینل ، امزؾبن اى ثوای ٕبكهبن ، مٌىجذ ؽٚود یيكان اٍذ . ىیوا ّقٔ ّغبع 

ن ؽوة ّلیل ثو نيبیذ ٍوًه ً ّبكمبنی ثْزبثل ًلهی عجهبن ثزوٍهل ً ثلهوىك ً ثهو عهيع ً كهيع ثو میلان امزؾب

امزؾهبن كه  ميبهد رزجغ ً ؽلظ ن بیهل ً كه هًى اكزل ً ى چنین رل ین مبىو كهًً ً ػلٌا فٌیِ ها ثو نيبیذ

ی ّهکلزو علهٌه هً نین مىت فبلٔ كه آرِ امزؾبن ، ثهبؽٌٚه اٍزبكان كه نيبیذ ّبكمبنی علٌه ن بیل ً ى چ

 ( 269، ٓ  2ن بیل . ) مکبریت ػجلالجيبء ط 

 

                                                       (3 ) 

 

 كاٍزبن ؽٚود ایٌة 

 ثٌك کو فلاًنل ها ثَیبه كًٍذ   موكی كهٍزکبه  می کوك . اً  ىنلگی (  UZاًى )   ٍوىمینی كه   ایٌة

می کوك . ایٌة كه كوىنهل كاّهذ ، ىلهذ پَهو ً ٍهو كفزهو ًنیهي اى صهوًد ً  می كاّذ ً اى هٌانین اً پیوًی

مکنذ كواًانی ثوفٌهكاه ثٌك . رٌهاد می گٌیل کو ىلذ ىياه هأً گٌٍهلنل ً ٍهو ىهياه نلهو ّهزو ً پبنٖهل 

هأً گبً ً پبنٖل اشؽ مبكه ً یک فبنو ىیجب كاّذ . ثؼل ثوای اً مٖیجبد ملؽْهو هؿ كاك . ى هو صهوًرِ ها 

گهبه فلاًنهل ٍهجؾبن هكاك ً ر با كوىنلانِ موكنهل . گوشهو ایهٌة ثَهی ؿ ههین ثهٌك ، امهب ى چنهبن ثهو كاىكٍذ 

 رٌ فٌك ى و شیي ثو من ػطب ن ٌك  ً می گلذ :  ای  فلاًنل  منبن ،ها ٍزبیِ می   اً  ً  می کوك منبعبد 

ثینٌا ّل ً ى چنبن ثلیهبری ثهو كومٌكه ای ً اگو ثقٌاىی می رٌانی ر ب ا آن ها ثبى پٌ ثهیوی . ایٌة كویو ً  

اً كوًك می آمل . ر با ثلنِ اى کق پب رب ثو ٍو ، پو اى كمهب ىهبی شهوکین ّهل ً كه فهبک ً فبکَهزو ػلیهب ً 

ىمین گیو گْذ . ى و كًٍزبن كیوینِ ٛؼنو اُ ىكنهل ً رهوکِ کوكنهل ، ؽزهی ى َهوُ اً ها رنيهب گناّهذ . 



54 

 

ٛلت آمٌىُ كه ؽن کَهبنی کهو رهوکِ کهوكه ثٌكنهل ، كٍهذ امب ىوگي اى ٍزبیِ پوًهكگبه آكوینِ ً نیي اى 

 نکْیل . 

ن ى و ثالیبی ٍي هین ىنٌى مؾجزِ ها ثو كل كاهك ، ثنبثواین م مْبىله كومٌك کو ایٌة ثب ًعٌك آًفلاًنل ػلی

ثوکههبد ً ػنبیههبد فههٌك ها ّههبمب ؽههبلِ ن ههٌك ً فبنههو ً کبّههبنو اُ ها ثههو اً ثههبى گوكانههل . اً شنههبن ؿنههی ً 

کو ثو اّبهه رٌهاد ، صوًرِ كً شنلان پیْین گْذ ً نیي فلاًنل ىلذ پَو ً ٍو كفزو كیههو ثهو  مَزـنی ّل

 اً ػطب كومٌك ً ایٌة یکٖل ً شيب ٍبل كه ؿنب ً صنب ىنلگی کوك .

 

 

 كفزوک کجویذ كوًُ 

ػیل ى چنبن کو ربهیکی ، ّيو ها كه فٌك كوً میجوك ، ثوف می ثبهیل ً ثبك ٍوك ىميویو ىم می ًىیل . ّت 

كفزوکی کٌشک ثب پبىبی ثوىنو كهٌٛل فیبثبنيب ، آىَزو  ٍبل علیل ثٌك . كه هل ذ كياینله ،ً ٍبػبد ؽلٌل 

نيب ثوایِ ثيهق ثٌكنهل ً یی ىبی مبكهُ ها پٌّیله ثٌك ًلی آكا پب می ىك . اً ىنهبا فوًط اى فبنو ، پوٍو

ههوی ها نیهي یاى آنيهب ثکلهی گهم ّهل ً كاى پهبیِ كه آملنهل . یکهی  ی كاّذ اى فیبثبن ّلٌؿی مهی گنّهذ ،ًهز

 ً ٍیبه  نو ً کٌشکِ كه ٍومبی ٍقذ ىمَزبن ،کوك ً گویقذ ً ؽبش پبىبی ثوى  ثبىیهٌُ ثو پب  پَوکی

 ثی ؽٌ ّله ثٌك .  

كفزوک کٌشک شنل ثَزو کجویذ كه گٌّو كامن یک هٌٛی ىم نقویله ثٌك . گوٍنو ً فَزو ً ٍومبىكه ، كه 

 یمی پی ٌك . انٌاه كهفْبن اى پنغوه فبنو ىبی ثيهق ثو شْ ِ می فٌهك ، عهبی فیبثبنيبی ّلٌؽ ّيو هاه

 كه ىٌای اٛواف پقِ  ها   ّله کجبة   ً ثٌی ؿبى ّؼلو ىبی آرِ ، ّبكمبنو كه اعبم ىب ثبىی می کوك   کو

 می ن ٌك ، آفو آن ّت ، ّت ٍبل علیل ثٌك ، ّت ػیل ثٌك . 

کوك ً ىانٌىبیِ ها ثو ٍینو كْوك . ًلی ثب اینکبه ،  ، هًی ىمین کيكفزوک كه کنغی ، کنبه كیٌاه فبنو ای 

ٍومبی رنِ ؽزی اكيًن ّل . اً اى ثبىگْذ ثو فبنو ًاى و كاّذ ، ىیوا كهر با ٌٛل هًى کجویزی نلوًفزهو 

ه اً ها رنجیو می کوك ثٌك ً ؽزی یک پنی ىم كه نیبًهكه ثٌك ً اگو ثب این ًٙغ ثو فبنو می هكذ ،  پلهُ ؽز ب

شهٌن ثهبك ٍهوك ى یْهو اى شی ّهکبكيبی كیهٌاه آن اى  ثهو ى هین انهلاىه ٍهوك ً یقهيكه ثهٌك ،ًلی منيل آنيب ىم 

 شثالی رقزو ىبی کق آن ، ثو كافب می ىك . 

نيهب ها اى َذ انغبا كىل این ثٌك کهو یکهی اى آنچو کو اً می رٌانثٌك کو کجویزی ثو اكوًىك . ى و آ شوله فٌة

رهب ثهو اكهوًىك ً انهْهزبن ثهی ؽَهِ ها كه ّهؼلو مؾوهوُ ک هی گهوا کنهل . کجویزهی كافب هٌٛی ثیهوًن آًهك 

ثیوًن آًهك ً هًّن کوك . شو عوههو ً كهفْْهی كاّهذ . ّهؼلو اُ شهو ىیجهب نٌٍهبن میکهوك ً ٍهبیو ىهب شهو 

ىنهین ثيهگهی ثهب ريئینهبد کهو انههبه كه کنهبه ثقهبهی آ هْن  می ههٖیلنل . ثو نظهو كفزهوک شنهبن مهی ن هٌك

 کوكه اُ ها كهاى کنل رب ک ی گوا ٌّنل امب  آمبً  پبىبی   ً می کٌّل نَْزو اٍذ   آن   یًه  منبٍت  كه

 فبمٌُ ّل . ّؼلو اُ

ًّن کوك . ّؼلو اُ كهفْیل ً كایوه ای اى نٌه كهٍذ کوك . نٌه هًی كیهٌاه ٍهنهی اكزهبك کجویذ كیهوی ه

بهی گوا ً هاؽذ كیهل . كه میهبن ارهبم میهي کو نبگيبن مبننل یک رٌهی لطیق ً نبىک ّل ً اً فٌكُ ها كه ار

کو ٍلوه کزبنی ٍلیل هنهی ثهو هًی آن پيهن گْهزو ً كه ًٍهٜ آن ، ؿهبى ٍهوؿ ّهله كهّهزی ، کهو  ثيهگی ثٌك

ثقبه اى آن ثلنل می ّل ، گناّزو ّله ثٌك . نبگيبن ثو نظوُ هٍیل کو آن ؿبى اى ٍینی ثیوًن پویل ً ثب ؽبلزی 

ًلههی کجویههذ فههبمٌُ ّههل ً كیهههو شیههيی عههي كیههٌاه فبکَههزوی یههـ ىكه ، کههظ ً مؼههٌط ثههو ٛههوف اً كًیههل . 

 نيكیکِ نجٌك .

یکجبه كیهو کجویزی آرِ ىك ً این ثبه فٌكُ ها كه پبی كهفذ کویَ ٌ ثب ّهکٌىی ، نَْهزو كیهل . ىهياهان 

شْ ک می ىكنل ً پوش ک ىبی کبؿهنی كهفْهبن  ىان ، كه نٌک ّبفو ىبی ٍجي كهفذ ،ّ غ کٌشک كوً

نيهب كهاى ّهله ثهٌك . كفزهوک كٍهزِ ها ثهو ٍهٌی آثوام الٌان ، اى نٌک آن رب هًی ىمهین آًیهيان ً نٌاهىبی 

کوك ، امب رجلیب ّلنل ًیکی اى آنيب كه پينو آٍ بن ٍوك ٍبهٜ ّل ً فطی ثلنل ً آرْهین ثهو كنجهبل فهٌك کْهیل ً 

اً ميوثبن ثهٌك ، ثبهىهب  ثو یبكُ اكزبك کو کَی ثبیل كه ؽبل موق ثبّل ، شٌن مبكه ثيهق پیوُ کو ى یْو ثب

 ثو اً گلزو ثٌك : ىو ًهذ ّيبثی كیلی ، ثلان کو کَی ثو ٌٍی فلا می هًك . 
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نٌه كایوه گٌن گومی كه اٛواكِ ایغبك کهوك . ثؼهل مهبكه ثهيهگِ ها كیهل  اً ثبه كیهو کجویزی ثو اكوًفذ کو

 کو كه میبن كایوه ایَزبكه ً ثب ميوثبنی ثو اً لجقنل می ىنل .

ٌا كویبك ىك : اًه ، مبكه ثهيهق ، فهٌاىِ میکهنم منهٌ ثهب فهٌكد ثجهو . مهی كًنهم کهو ًهزهی ایهن كفزوک مؼٖ

ً  کجویذ فبمٌُ ّل ، كیهو ىیچٌهذ رٌ هً ن ی ثینم . رٌ ىم مضب اًن ثقبهی گوا ، مضب اًن ؿبى ٍوؿ ّله

ها یکهی پهٌ اى مبننل اًن كهفذ هْن  کویَ ٌ یيٌ مؾٌ می ّهی ! ً اً ثهب ػغلهو ر هبا کجویزيهبی ثبهی بنهله 

 كیهوی ، هًّن کوك ، شٌن ن ی فٌاٍذ مبكه ثيهق ميوثبنِ نبپلیل ٌّك .

اً كفزوک ثینٌا ها كه آؿهٌُ گوكزهو ً نوله پو مؾجذ ً پو ٍوًه نلیله ثٌك ً ً اً مبكه ثيهق ها ىیچٌهذ آ

ه ىیجههب ً ثههو ٍههینو كْههوك ً ثؼههل ىههو كً ثههب ىههم ثَههٌی آٍهه بن ىههبی ثلنههل پههوًاى کوكنههل . ً آن عههب ى ههو شیههي شوههل

 ب ً نهو گوٍهنهی ً نهو رهوً ً فَهزهی ،كهفْبن می ن ٌك ً ؽبش شوله آٌٍكه ً هاؽذ ثهٌك ، كیههو نهو ٍهوم

 ىیچ کلاا ها اؽَبً ن ی کوك ، ىیوا ؽبش كیهو اً پیِ فلاًنل ثيهق ثٌك .

له ً هىهنهان كیلنل كفزو کجویذ كوًُ ، ثهب هنه  پویهله ، کنهبه كیهٌاه یهـ ىكه ، مچبلهو ّه كوكا ٕجؼ ىًك ،

پواکنله گْهزو . اهی اً مهوكه ثهٌك . امهب لجقنهلی لطیهق ، ؽهبکی اى ٍهؼبكد ً کجویذ ىبی ٌٍفزو كه اٛواكِ 

 ٍوًه ، هًی لجيبی نبىکِ نوِ ثَزو ثٌك .

ی رٌانَهذ  هب فهٌكُ هً گهوا کنهو . امهب ىهیچکٌ ناً ٍهؼی کهوكه ثهب ایهن کجویهذ ىه موكا گلزنل : آكا ثیچهبهه ،

شو شیيىبی ىیجبیی كیهله ثهٌك ً اکنهٌن ، كه  نٌه کجویذ ىبیِ ،، كه پورٌ ن كفزوک مؼٌٖا ؽلً ثينل کو آ

 نبه مبكه ثيهق ػيیيُ ، شوله فٌّؾبل  مَوًه ثٌك . ن ثبملاك ثب ّکٌه ٍبل علیل ، كه کای

 ( Hans Christian Andersonرلقیٔ اى اصو ىبنٌ کویَزین انلهٌٍن )                       

 

                                                            (4  ) 

 

 الق : مب ثبیل اى شو ٕلذ انَبنی ثيوه منل ٌّیم رب ثزٌانیم ثو امزؾبنبد ؿلجو کنیم   ) ٕجو ً ّکیجبیی (

 ٌك ، شو ٕلبری ثوای ؿلجو ثو اؽَبٍبد فٌك شىا كاهیم   ّ ة : اگو ًعٌك ٍبیوین ، امزؾبنی ثوای مب

 ثوكثبهی (رؾ ب ً  –) ػْن ً مؾجذ 

 ط : شوا ثو ثالیب مجزال ًثب آن امزؾبن می ٌّیم   

 ك : منبكغ آمبكگی ثوای امزؾبنبد شیَذ   

 ه : آیب می رٌانیم ثوای مؾبكظذ اى امزؾبنبد كػب کنیم   

ٍههجت ثیههلاهی ً ىْههیبهی ً مٌعههت ؽلههظ ً ؽواٍههذ اى الجيبء مههی كومبینههل : ٕههلٌه ً ٕههٌا ؽٚههود ػجههل

 وع و (امزؾبنبد اليیو اٍذ . ) ر
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 ( رؾ ب ً ثوكثبهی 15                                         

 
                                                           (1 ) 

 

/  13ً ملاها ً مؾجهذ ٍهلٌک ن بینهل . ) منزقجهبد ٓ  ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل ، ثبیل کب ثب یکلیهو ثوكن

 ( 221اهزلاهاد ٓ 

 ؽٚود ثٌكا كومبیل ، ٕجو ً فٌیْزن كاهی ثبشروین موؽلو ای بن ً ایضبه اٍذ . 

پٌلٌ هٌٍل گٌیل ، اى ّ ب اٍزلػب كاها ... ثب ک بل كوًرنی ً رٌاٙغ ً ؽلم مزؾ ب یکهلیهو كه مؾجهذ ثبّهیل 

 ( 2، آیو  4... ) هٍبلو پٌلٌ ثو اكََیبن ، ثبة 

هؽ ههذ ً مؾجهذ ً ّههلوذ ً ثوكثههبهی ثههب ع یهغ اىههب ػههبلم ثههٌكه ً  ّههؤن انَههبن ؽٚهود ثيههبءهللا مههی كومبینهل ،

 ( 141فٌاىل ثٌك . ) منزقجبد ٓ 

 
                                                        (2 ) 

 

ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل : اٍ غ نلائی ... مهن ّهطو ٍهغنی ل ... رؼهوف ٕهجوی ثؼهل ههلهری ً إهطجبهی 

 2ثؼل اهزلاهی . 

د ثيههبءهللا مههی كومبینههل ، ثبیههل کههب ثههب یکههلیهو ثوكههن ً مههلاها ً مؾجههذ ً ٍههلٌک ن بینههل ً اگههو نلَههی اى ؽٚههو

اكهاک ثؼٚی موارت ػبعي ثبّل ً یب نوٍیله ثبّل ثبیل ثک بل لطق ً ّلوذ ثب اً رکلم ن بینل . ) منزقجبد ٓ 

 ( 221/ اهزلاهاد ٓ  13

ٖلم ً اشكة ً شرؾومهٌا انلَهکم مهن فلهغ الؾلهم ً الؼهلل ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل ، هب ىینٌا نلٌٍکم ثبل

لیيت من ّطو هلٌثکم ػلی ال  کنبد هًایؼ هلً مؾجٌثب هب ایکم یب مالء الجيبء ش رکٌنٌا ث ضهب الهنین یوٌلهٌن 

 (  195) منزقجبد ٓ  3مب ش یلؼلٌنو كی انلَيم . 

ؽلم ؽن ٍهجت رغهوی نلهًٌ ّهله شهو کهو  ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل ، ؽن ػبلم اٍذ ثکب نلًٌ ً مب ػنلىم

ىزک اٍزبه هجب اى میوبد ن ی كومبینل ً نظهو ثَهجوذ هؽ هذ هيهٌهاد ؿٚهجیو منهغ ّهله لهنا اکضهوی اى نهبً 

 ( 291/ اهزلاهاد ٓ  133مورکجنل ؽن ها اى آن ػبهب كانَزو انل . ) منزقجبد ٓ  آنچو ٍواه 

 

                                                      (3 ) 

 

یک ثبه یکی اى اؽکبا ػنٌك كلَطین کو اى ثيبئیهبن مؾزهوا ً ٕهلؼ كًٍهذ مزنلهو ثهٌك ، ثهوای نهبثٌكی ًٍهیلو 

و ثيبئیيهب اٍهذ . كهوكا پهبنيكه مـهبىه ىَهذ کهو مزؼلهن ثه: مؼبُ آنيب نوْو ای ٛوػ کوك ً ثو پلهیٌ كٍهزٌه كاك 

 یبًهیل . نيب ها ثجنلیل ً هلب ثينیل ً کلیلىب ها پیِ من ثٕجؼ ثوًیل آ

 

 
 مٚ ٌن ثیبن مجبهک ثلبهٍی شنین اٍذ : ً ثوكثبهی کن ً ٕجو رٌ نیَذ مهو ثو یبهی فلا. -1

 مٚ ٌن ثیبن مجبهک ثلبهٍی شنین اٍذ : ثْنٌ نلایم ها اى عبنت ٍغنم رب كه یبثی ٕجوا ها ثؼل اى هلهرم ً إطجبها ثؼل اى اهزلاها . -2

ن ها ثو هاٍزی ً اكة ىینذ كىیل ً فٌكربن ها اى عبمو ثوكثبهی ً ػلل مؾوًا مَهبىیل رهب اى مٚ ٌن ثیبن مجبهک ثلبهٍی شنین اٍذ : ثهٌ فٌكرب -3

 نچو فٌكّبن ػ ب ن ی کننل .مجبّیل مبننل کَبنی کو می گٌینل آعبنت هلٌثزبن ثو کبئنبد ثٌىبی فٌُ پبک مؾجٌة ثٌىك . ثهٌ مجبكا ای اىب ثيب 
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ن آن مـبىه ها اؽٚهبه ن ٌكنهل ً ثهو آنيهب كومٌكنهل ، كهوكا ٕهجؼ ى بن هًى ػٖو ، ؽٚود ػجلالجيبء ٕبؽجب

 بی فٌك ها ثبى نکنیل . ثهناهیل ثَزو ثبّنل ً ٕجو کنیل رب ثجینیم فلا شو می فٌاىل .ىمـبىه 

ً ربکیهل کهوك : ثوًیهل  كوكا ٕجؼ ؽبکم منزظو کلیلىب مبنل ً شٌن فجوی نْل . مغلكاه ثوای پلهیٌ پیـهبا كوٍهزبك

 ب ها ثبى کوكه انل یب فیو ً پلیٌ اػالا کوك کو آنيب ىنٌى ثَزو انل . ثجینیل مـبىه ى

اً ثبى ىم ٕجوکوك رب ٍبػذ نيكیک كه ّل ، امب مـبىه ىبیی کو ى یْو ٍو ٍبػذ ىلذ ٕجؼ ثبى می ّلنل ً 

و اُ آن گهیظ ً مزؼغهت ّهله ثهٌك مزٌعهو ّهل نوْه ى ثَزو ثٌكنل ؽهبکم کهبمالٌثو کَت ً کبه می پوكافزنل ، ىن

 هی کو ٛوػ کوكه ثٌك ، پیِ ن ی هًك . ٌٛ

كه ؽبلی کو ىنٌى منزظو ثبى ّلن مـبىه ىب ثٌك ، نبگيبن ملزی ّهيو ثهو مالههبد اً هكهذ . ؽهبکم ٍهالا کهوك ً 

 ؽبل ّ ب شطٌه اٍذ   : پوٍیل 

فیلهی ، ن هٍهیله ىَهزم . ثهو فهبٛو رلهواكهی کهو اى كمْهملزی پبٍـ كاك : فهٌثم ، مزْهکوا امهب فیلهی نبهاؽهذ 

 ان ىَزم .نهو

 ؽبکم گلذ : شو رلهواكی   م کن اٍذ ثجینم  

ً ها اى ٍه ذ فهٌك ثهو آن ها گوكذ ً كه ک بل ؽیود كیل کو رلهواف اى ٛوف ًالی كمْن اٍذ کو ٛهی آن ا

يًل ً مووه کوكه ثٌك رؾذ الؾلظ ثو كمْن اػياا ٌّك . ؽبکم ثب روً ً رؼغت ً نهوانهی ثهو ػنٌان ؽبکم مؼ

 رلاهکبد شىا ها ثوای این ٍلو ؿیو منزظوه ً ػغٌشنو ، ميیب ٍبىك .منيل هكذ رب مولمبد ً 

 مـبىه ىبی اؽجبء ىم اى فطو ثَزو ّلن مٌٖن مبنلنل .

 و مؾ٘ اٛالع اى ًٙغ نبگٌاهی کو ثوای ؽبکم پیِ آمله ثٌك ، ثو مالهبد اً ّزبكزنل . ثؽٚود ػجلالجيبء 

ل . كه ایهن كنیهب ى هو شیهي كٍهزقٌُ رـییهو ً ینبهاؽهذ ثبّهکو : ّه ب نجبیهل اى ایهن هٚهیو  ً اً ها كللاهی كاكنل

کهو مهن  : آیهب کهبهی كاهیرؾٌل اٍذ ً ٍ ٌ اى اً کو ؽبش كیهو اى ٍ ذ فٌك فلغ ّله ثٌك ، ٍئال كومٌكنل 

 ثوایذ انغبا كىم   

یهيانم کَهی ها نهلاها کهو اى آنيهب مٌهجهذ کنهل . ػي و مغجٌها اى فبنٌاكه اا كًه ّهٌا ،ً اً پبٍـ كاك : ؽبش ک

رنيب ً ؿ هین ً ثی ٍوپوٍذ فٌاىنل ّل ، ثلًن اینکو کَی ثبّل کو آنيب ها رَلی كىل ً یب ؽٌائغْهبن ها ثهو 

 آًهكه ٍبىك .

 ؽٚود ػجلالجيبء كومٌكنل : نبهاؽذ ً اكَوكه مجبُ . ث ن ثهٌ کو می فٌاىی فبنٌاكه اد ثو کغب ثوًنل  

 .نل فیلی فٌة ثٌك یاً گلذ : اگو میْل ثو كمْن ثیب

كی ّهویق ً هبثهب  هبل میهب كهوىیکب مجبهک كومٌكنل : ؽبل ثو من اػز بك کن ً آٍهٌكه فهبٛو ثهبُ . مهن ثهب ک

لی ، فٌاىی كیل کو آنيب یاػز بك ها ى واه ىن ً كوىنلانذ ثو كمْن می كوٍزم . ک ی ثؼل اى اینکو ثو آنغب هٍ

 ىم ثو ٍالمزی ثو رٌ ملؾن فٌاىنل ّل .

نل هبٛو ً ٍبیو مب یؾزبط شىا ثوای یهک ٍهلو هاؽهذ آمهبكه ّهٌك ً ثؼهل رؾهذ ً ؽٚود ػجلالجيبء امو كومٌك

ن ثَهیبه ٍهنهین ً فطیهو ثهو امهین آنهبن ها هاىهی كمْهن ن ٌكنهل ، مَهئٌلیزی کهو كه آ نظبهد كوكی مط هئن ً

 ؽَبة می آمل .

ثهو عنهبة ؽهبکم ؤمٌه امین فٌك كومٌكنل : این اكواك ثو نيبیذ اؽزواا ً كه ک بل ٍهالمزی مً هجب اى ؽوکذ ثو 

كمْن ثوٍبن . ً پٌ اى ؽوکذ آنبن ، رلهواكی ثو این مٚ ٌن ثوای ؽبکم كوٍزبكنل : من فهبنٌاكه ّه ب ها ثهو 

 ٌٍی كمْن ؽوکذ كاكا . آنيب ثو ىًكی ً ثو ٍالمذ ًاهك فٌاىنل ّل .

بهط پههٌ اى آنکههو آنههبن ثههو كمْههن هٍههیلنل ، ؽههبکم ثههی نيبیههذ مَههوًه ّههله ثههٌك ، اى كههوك ى ههواه كهثههبهه مقهه

 ٍلوٍئال کوك . 

 ً اً پبٍـ كاك : هبثلی نلاهك . من كوٜ كٍزٌه ٍو کبه آهب ها اعبثذ ن ٌكا .

 ٍ ٌ ؽبکم فٌاٍذ ىلیو ای ثو فٌك اً رولیم کنل .

ً اً مغلكاه گلذ : من پبكاّی ن ی فٌاىم . من كوٜ امو ٍوکبه آهب ها اٛبػذ کوكا ً ن هی رهٌانم شیهيی هجهٌل 

  رغلیل هٌا پیِ آنيب ث بنل ، گلذ :کو شاهب ّت ها ثوای اٍزواؽذ ً  کنم ً ًهزی اى اً كػٌد ّل

 ها مجنی ثو ثبىگْذ ثلًن مؼطلی اٛبػذ کنم .ل كومبن ٍوکبه آهب یمن ثب

 اللٌه می نٌیَم ثو ؽٌٚه ایْبن رولیم کنیل . پٌ ر نب می کنم نبمو ای ها کو كی ً اً گلذ :
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لالجيبء رٚههوع ً ىاهی مههی کههنم کههو مههوا ثجقْههیل . مههن ً نبمههو ؽههبًی ایههن مٚهه ٌن ثههٌك کههو : ای ؽٚههود ػجهه

نلي یلا . آن ًعٌك مجبهک ها نْنبفزم . من كه ؽن ّ ب فیلهی ثهلی کهوكا ًّه ب ثهب فیهو ً فهٌثی ػظهیم آن ها 

 رالكی ن ٌكیل .

ً این گٌنو کَی کو كه ؽهن مَهغٌنبن ، هلهم ً ػهلًان ثهی پبیهبن هًا كاّهزو ثهٌك ، مهٌهك لطهق ً اؽَهبن ثهی 

 ػجلالجيبء ًاهغ ّل .کوان ؽٚود 

 فبنم لیلی ثالملیلل                                                                                                           

 

                                                      (4 ) 

 

 ایذ کنل   الق : ثوكثبهی شهٌنو می رٌانل ملزيب ها ثو ػوكبن ىل

 ة : شوا كکو می کنیل کو مٖبئت ً ثالیب كه انزظبه اكواك ً امذ ىبیی اٍذ کو كبهل فٌیْزنلاهی ىَزنل   

 ط : شهٌنو ثوكثبهی ، ّقٔ ها مزین رو ً مؾزوا رو می ٍبىك   

ؽٚههود ثيههبءهللا مههی كومبینههل ، ّههئٌنبد كهنههله ىههبی اهٗ شیههن انَههبن نجههٌكه ً نیَههذ ّههؤن انَههبن هؽ ههذ ً 

 (141ذ ً ّلوذ ً ثوكثبهی ... ثٌكه ً فٌاىل ثٌك . ) منزقجبد ٓ مؾج

 گلزبه ً هكزبه كبهل ثوكثبهی ً فٌیْزنلاهی ثبّیل ، آیب مبننل انَبن ًاهؼی ػ ب می کنیل    هك  : ًهزی ّ ب ك

  ه : شوا كکو می کنیل کو ؽٚو ثٌكا ثو ثوكثبهی ثو ػنٌان مزؼبلی روین ایضبه ً كلاکبهی اّبهه می کننل  

 ً : اگو مبیب ثبّیم ثو ٕلذ ثوكثبهی مزٖق گوكیم شو اكکبه ً اؽَبٍزی ها ثبیل کنبه ثهناهیم   

مهوا ؿهبهد کهوك .  وا مٚهوًة ٍهبفذ ، مهوا مـلهٌة ن هٌك ،مه بكا می نٌیَل ، ثو من رٌىین کوك ،ً كه كامبپ

 نْینل .می  ًوه ن ی كىنل ، رَکین می یبثل ً كنلود نلٌٍی کو شنین اكکبهی ها ثو فٌك ها

 ثوای اٛلبل فوكٍبل 

ىمهههبنی اٍهههذ کهههو  كهک ، رؾ هههب ً ثوكثهههبهی ثهههوای اٛلهههبل ثَهههیبه كّهههٌاه اٍهههذ . شهههو کهههو ٛلٌلیهههذ مؼ هههٌشه 

 فٌیْزنلاهی ثو كٌّاهی ؽبٕب می گوكك . ّ ب می رٌانیل یکی كً مضبل مبننل ن ٌنو ىبی ىیو ثیبًهیل : 

اً ىوگهي ػٖهجبنی  غیجی كاهك . ثيو ؽبل ،م ثو هبىو ػها امیذ می کننل  شٌن اٍ Ramkinى و هامکین 

 ن ی ٌّك ، ًلی هًیِ ها ثو می گوكانل ً ٕجو میکنل رب آنيب اى رؾویک اً فَزو ٌّنل . 

ىو ًهذ آنیزب پبک کن یب ملاك رواُ ّ ین ها هوٗ می گیوك ، ثو نظو می هٍل کو آن ها گم مهی کنهل . ّه ین 

اً شهو کهبهی مهی رٌانهل ثکنهل کهو ىهم ميوثهبن ثبّهل ً ىهم اى كًٍذ نلاهك ثقبٛو این شیيىهب ثهب اً كػهٌا کنهل . 

 امٌالِ مؾبكظذ کنل   

هكزهبه یهب گلزهبه ثهب اً ثهو كبٕلو ثهب ًهزی کَی آنيب ها امیذ می کنل ثالكه مٌهك اٛلبل نظو إلی این اٍذ کو 

 زیي ن وكاىنل ، ثلکو ٍؼی کننل ٕجٌه ً ثوكثبه ثبّنل .عن  ً ٍ
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 ( روثیذ ً پوًهنلگی 16                                           

 
                                                       (14 ) 

 

/ منزقجهبد  221ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل ، منزيبی عيل ها كه روثیذ نبً مجهنًل كاهیهل . ) اهزهلاهاد ٓ 

 ٓ14 ) 

مضبثو مؼلن کو كاهای اؽغهبه کوی هو اٍهذ مْهبىله ن هب ، ثهو روثیهذ انَبن ها ثو  ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل ،

 ( 161/ منزقجبد ٓ  3عٌاىو آن ثو ػوٕو ّيٌك آیل ً ػبلم انَبنی اى آن منزلغ گوكك . ) لٌػ موٌٖك ٓ 

 (195ثب صجبد هلا ً كل ثَزن كه ًهیلو می رٌان ثو ک بل هٍیل . ) گیزب ، ٍوًك فلایبن ٓ 

 ( 13) ىموه آیو  1ن ً النین شیؼل ٌن . النین یؼل ٌ ىب یَزٌیؽٚود دمحم می كومبینل ، 

 

                                                       (2 ) 

 

 َّ ذ آشیِ ثقِْ اٍهذ ... ً آشیْهی ثهلرو اى ایهن ؽٚود ثٌكا می كومبیل : رنجلی آشیِ ىیجبیی اٍذ ... ، ف

 گی اٍذ . پٌ این آشیِ ها روک کن ً پبک ً پبکیيه ٌّ .ىب نبكانی اٍذ کو كه ؽویوذ ثيهگزوین آلٌك

 

                                                      (3 ) 

 عٌهط ًاّنهزن کبهًه 

میالكی اى مبكهی ٍیبه پٌٍذ ، كوىنلی شْم ثو عيبن گٌْك . كه آن كًهان ثوكگبن اؿلت اى  1961كه ٍبل 

 هًه بها ىم ثو ىًكی اى اً علا کوكنل ً نٌىاك ثو فبنٌاكه ای ثنبا ک عوط   همبك ً  میْلنل   علا كوىنلانْبن 

 (Carver  وكه ّل کو الجزو ثب اً ثو ميوثبنی هكزبه می کوكنل ً عوط نیي ثؼلىب ى ین اٍم ها ثو ػنٌان ٍ )

 نبا فبنٌاكگی فٌك انزقبة کوك . 

آمٌفذ کو شهٌنو ىو گیهبىی ها ثکهبهك ً  عوط اى ى بن کٌكکی ، ػالهو فبٕی ثو گیبىبن كاّذ ً ثو ىًكی

پوًهُ كىل . ى َبیهبن ثو اً لوت پيّک گیبىبن كاكه ثٌكنل ، ىیوا می رٌانَذ ىو گیبه ثی به ً پژمهوكه ای 

ها مؼبینو کنل ً ثهٌیل شهٌنو كًثبهه ٍوٍجيی ً ٛواًد ها ثو آن ثبى گوكاننل . اً ى یْو ثو مطبلؼهو گیبىهبن 

گليهبی ىیجهبی هنهبهنه  مهی هًیهل . ایهن  نهل شهوا اى گٌّهو یهک مهوكاة ،ثٌك ثلا ً گليب مْـٌل ثٌك ً مْزبم

کهوكه ثهٌك رهب ثزٌانهل كانهو ىهبی پَو کٌشک ، كه عبیی پْذ ػللياه کنبه منيلْبن ، ثبؿچهو ای مقلهی كهٍهذ 

 مقزلق ها كه آن ثکبهك ً آنيب ها رؾذ نظو گیوك ً مواؽب ٍجي ّلن ً هّل کوكنْبن ها ثوهٍی کنل . 

ر با ٌٛل ىنلگیِ می کٌّهیل هاعهغ ثهو ثَهیبهی اى شیيىهب مطبلؼهو کنهل ً مطلهت ثیهبمٌىك ً اى ایهن  عوط كه

کننههل ، پهٌلی نلاّههذ کهو ثههو آمٌفزهو ىههب كه هاه ک هک ثههو كیههوان اٍههزلبكه کنهل . اً ًالههلینی نلاّهذ کههو ک کهِ 

ا كه ثَههیبهی اى ٍههیبه پٌٍههذ ثههٌك . كه آن هًىىههب پَههوىبی ٍههیبه ه يههب ، اً یههکنیًك ً ػههالًه ثههو اوملهٍههو ثهه

ثنبشبه رٖ یم گوكهذ  عوط ىیچکٌ ها نلاّذ کو ک کِ کنل ،ب ً كانْکله ىب ، هاه ن ی كاكنل ً شٌن ملهٍي

 فٌكُ اینکبه ها انغبا كىل . 

اًل یبك گوكذ کو شهٌنو کبهىبی منيل ها انغبا كىل . كه ٍن كه ٍبلهی می رٌانَذ ثهو فهٌثی یهک کهلثبنٌی 

ىوگهي هاٙهی ً کق اٛبم ىب ها گٌنی ثکْل ً این کبهىهب ها انغهبا مهی كاك ً مبىو ، هوف ثٌْیل ، اٌٛ کنل 

ه  ه فٌة ثبّل ، یؼنی نبهٔ اٍذ . ن ی ّل ًهیلو ای نَجزب  فٌة ثو انغبا ثوٍبنل ً می گلذ : اگو کبه نَجزب

  کبهثنبثواین می ثبیَذ ثو ٍقزی ن بیل ،  رؤمین   فٌك ثيهگزو ّل ، مغجٌه ثٌك ىيینو رؾٖیالرِ ها  ًهزی  

كاك کَههی  یمهی کهوك رهب پههٌ انهلاىی كهواىم ٍهبىك ً كه ٛههٌل كًهه ملهٍهو ، فهوط کنهل . اً ىوگههي اعهبىه نی ه

بم عوط ثو رؾٖیب این ثهٌك کهو مهی فٌاٍهذ ى هو یشیيی ثو اً ثلىل مهو كوٕزی ثوای کبه کوكن . كلیب اّز

 شیي ها كه ثبهه ىو شیيی ثلانل رب ثزٌانل ثو موكا مؾزبط ک ک کنل .
 آیب آنبن کو می كاننل ً آنبن کو ن ی كاننل یکَبننل  ٌن ثیبن مجبهک ثلبهٍی شنین اٍذ : مٚ  – 1
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اً اى این ؽویوذ آگبه ثٌك کو فلاًنل ثو انَبن ثیِ اى ٍبیو عبنٌهان ىٌُ ً مکبًد ػنبیهذ كومهٌكه رهب ثزٌانهل 

 كنیبیی ثيزو ً فٌّجقذ رو ثَبىك . 

ثهبهه گیبىهبن کَهت کهوكه ثهٌك ً ی كهٌمبد ً رغوثیبد ثَیبه ىیبكًهزی عوط كانْکله ها ثو پبیبن هٍبنل ، مؼل

کْبًهىان اى اً می فٌاٍزنل هاىن بئیْبن کنل کو شهٌنو مؾٌٖشد ثيزوی پوًهُ كىنهل . اً ػهبكد كاّهذ 

ثو هًٍزبىب ٍلوکنل  ً ثو كىوبنبنی کو ن ی كانَزنل آكبد ً مْکالد ثبؽ ىهب ً کْزياهىبیْهبن شیَهذ ، ک هک 

 کنل .

( ثو رلهیٌ مْـٌل ّل . ثؼٚهی اًههبد ،  Tuskegeeرٌٍکهی ) ک کبلظ ٍیبه پٌٍزی ثو نبا ٍ ٌ كه ی

اى آنغب کو آهبی کبهًه یک ٍیبه پٌٍذ ثٌك ، ثؼٚی اكواك ثو اً ثی اؽزوامی می کوكنل ًلی اً ثو كانْغٌیبن 

بنی ّهٌنل ، ثلکهو ٍیبه پٌٍذ فٌك كه کبلظ رٌٕیو می کوك كه ثواثو آن رؾویو ً رهٌىین ىهب ، آنهبن نجبیهل ػٖهج

 ثکٌّنل ػیٌة ً نوبئٔ فٌك ها ثو ٛوف ٍبىنل . 

ػلذ اّزـبل عوط کبهًه ثو مطبلؼو گیبىبن ، اّهزیبم اً ثهو كهک اٍهواه آكهوینِ فلاًنهل ثهٌك . اً ى یْهو كه 

ؽین کبهً كؼبلیذ كػب می کوك ً می گلذ ثلًن رؤصیو ً مَبػلد ماد اؽلیذ ، ىیچٌهذ ن ی رٌانَذ آن ى و 

 ٌىك . مطلت ثیبم

یک هًى ؽین كػب اى فلا فٌاٍذ ثو اً ثهٌیل کو شهٌنو می رٌانل هاى ؽیبد ى و مقلٌهبد ها ثلي ل ً نلایی 

لبكه مقزلهق ثهوای ایهن زٍهً ثؼهل اى مهلری اً شيهبه ٕهل نهٌع ا ؿیجی ثو اً گلذ : ثب مطبلؼو اٍواه ثبكاا ىمینی

 گیبه ، کْق کوك !

اً مههی ثٌكیههل ،  بى ثههٌك . اگههو ّهه ب نههيكیههنل كه هاى ً ثههب فلاًنههکههبهًه ىنهههبا مطبلؼههو اٍههواهٛجیؼذ ، ى ههٌاهه 

ه ً كه ٍکٌد ثب فلاًنل ٍقن می گلذ . اً اهيبه مهی كاّهذ مبیهب اٍهذ اٍهواه شیيی ن ی ّنیلنل ، شٌن ه لجب

ؽیبد ع هبكاد ، نجبرهبد ً ؽیٌانهبد ها كه ک کنهل ، ىیهوا فلاًنهل آنيهب ها فلهن كومهٌكه اٍهذ . اً مْهزبم ثهٌك 

 نو ىو کلاا اى این موارت ًعٌك ػ ب می کننل ً شطٌه آنيب ثو یکلیهو مَبػلد می ن بینل .ثلي ل کو شهٌ

کبهًه ػ وی ٌٛشنی كاّذ ً كهر هبا مهلد ىنهلگیِ ، کهبه کهوك ً مطلهت آمٌفهذ ً ثهو مهوكا ک هک کهوك . 

 ! رؼغجی نیَذ کو ى و این هله اً ها كًٍذ می كاهنل  ً ثب اؽزواا اى اً یبك می کننل 

 ( Janet Lindstormژانذ لینلاٍزٌها )                                                                   

  

                                                      (4 ) 

 

الق : رؼلیم ً روثیذ شیَذ   آیب كوٜ ًهزی کو كهکالً كهً نَْزو ایهل ً كهً مهی گیویهل ارلهبم مهی اكزهل یهب 

 ثیِ اى آن اٍذ    شیيی

 ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل ، انَبن ٛلَم اػظم اٍذ ًلکن ػلا روثیذ اً ها اى آنچو ثب اًٍذ مؾوًا ن ٌكه 

 ( 3/ لٌػ موٌٖك ٓ  161) منزقجبد ٓ 

 ة : ٛلَم شیَذ   

ه مبلک شو شیيی ىَزیم     ط : مب ى و مارب

  ك : ٛوى رلوی مب نَجذ ثو روثیذ فٌكمبن شو ثبیل ثبّل  

ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل ، ٛواى اًل ً رغلی اًل ... كه مؼوكذ انَبن اٍذ ثنلٌ فٌك ً ثآنچو ٍجت ػلهٌ 

 ( 64 – 65ً كنٌ ً ملذ ً ػيد ً صوًد ً كوو اٍذ ) نجنه من رؼبلیم ٓ 

 –ثؼالًه ، روثیذ ىن اليا ً اىم اى روثیذ موك اٍذ ) روع و  مٌهك ػلذ ٕؾذ این ثیبن ثؾش کنیل ،ه : كه 

 Estherاین نیٌیٌهک ن فیبثبن ىلزم ، فیبثبن شيبهكىم ایواك ّله نوب گوكیله اٍذ . یبككاّزيب رٌٍٜ فبنم 

Foster ) . ثوكاّزو ّله اٍذ 

ً : ً ثو این ثیبن مجبهک ؽٚود ػجلالجيبء نیي رٌعو کنیل ، مبكهان اًلین موثیبن نٌع ثْونل اگو آنيهب نهبهٔ 

 مؤفن كٌم ( –ٌع ثْو رؤٍق فٌهك . ) روع و ثبّنل ، ثبیل ثوای ًٙؼیذ ً آریو ن
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 اهی ( رْکو ً ٍ بً گي 11                                                

 

                                                              (1 ) 

 

م ... ) اكػیههو ؽٚههود ؽٚههود ثيههبءهللا مههی كومبینههل ، اليههب مؼجههٌكا ملکههب موٖههٌكا ، ثچههو لَههبن رههوا ّههکو ن ههبی

 ( 323مؾجٌة ٓ 

/ لٌػ اثهن مئهت ٓ  192) منزقجبد ٓ  1ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل ، کن كی النؼ و ً كی كولىب ّبکواه ... 

69 ) 

 یکهلیهو اٍهذ ... ) فطبثهبد مجبهکهو ؽٚود ػجلالجيبء می كومبینل ، ... ّکوانو الطبف اليیو اللذ ً الزیهبا ثهب 

 ( 344ٓ علل كًا 

 ٌٍل گٌیل ، ً آهامِ فلاًنل كه كليبی ّ ب مَلٜ ثبّل ً ... ّبکو ثبّیل .پٌلٌ ه

 ( 51) ثووه ، آیو  2ؽٚود دمحم می كومبینل ، صم ػلٌنب ػنکم ... لؼلکم رْکوًن 

 

                                                             (2 ) 

 

ٍههذ . لکههن امزنههبن ؽویوههی ػجههبهد اى ثیههبن ٕهه ی بنو ؽٚههود ػجههلالجيبء مههی كومبینههل ، رْههکو للظههی ثههال اصههو ا

رْکواد هلجیو اٍهذ . ًهزهی کهو انَهبن كه موبثهب الطهبف اليیهو ، اؽَبٍهبد ًعهلانی ها اهيهبه مهی كاهك . هلهت 

مَوًه می گوكك ً هًػ ثو اىزياى می آیل . این اؽَبٍبد هًؽبنیو ، ک هبل مطلهٌة رْهکو اٍهذ ... ّهکوانو 

اػ بل ؽَنو اٍذ ، كه عهٌاة ایهن ػنبیهبد ثبیهل مزقلهن ثهو افهالم موٙهیو ّهل ،  الطبف اليیو ، ػبمب ثٌكن ثو

ایضبه ً كلاکبهی ن ٌك ، مؾجذ ًهىیل . انَبن ثبیل اى این ػبلم منوطغ گوكك ً منغنة ملکٌد اثيی ٌّك ، ًعو 

ٙبی نٌهانی یبثل ، لَبن كٖیؼ كاها ٌّك ، اى گٌُ ّنٌا ثوفٌهكاه گوكك ، ّت ً هًى ثکٌّل رب ثو کَت ه

اليی مٌكن ٌّك ، ثهو ىهو امهوی کهو مجهبكهد فٌاىهل ، ثبیهل منطجهن ثهب هٙهبی اليهی ثبّهل ، ثبیهل اهاكه اليهی ها 

مالؽظو ً مْبىله کنل ً ثو مٌعت آن ؽوکذ ن بیل ّکی نیَذ کو این اػ بل اكؼبل م لًؽو ػجبهد اى ّهکو 

عههٌشی  15كه رههبهیـ ٍههذ کههو ثیههبن مجههبهک مههؤفٌم اى فطبثههو ای ا –ً ٍهه بً الطههبف اليیههو اٍههذ . ) روع ههو 

فیبثهبن پهبهک  ( ًاههغ كه نیٌیهٌهک ، Florian Krugكه منيل كکزو ً فبنم كلٌهیبن کهوًق ، ) 1912

( اى نطههن مجههبهک  Howard Macnutt، ایههواك ّههله اٍههذ . عنههبة ىههٌاهك مکنههبد )  931ّهه بهه 

 یبككاّذ ىبی ميثٌه ها ثوكاّزو انل .

 

                                                            (3 ) 

 

 ( Pelleلجبً ربىه پلو ) 

فٌكُ ثٌك  مبل یک هًىی ثٌك یک هًىگبهی . یک پَو ثچو ٌٍئلی ثٌك ثنبا پلو . این پلو یک ثوه كاّذ کو

 ً فٌكُ ىم اى آن مٌاهجذ می کوك . 

گْذ ًلی کذ پلو ثوػکٌ ثوه ً پلو ىو كً هًى ثو هًى ثيهگزو می ّلنل . پْم ىبی ثوه ثیْزو ً ثلنلرو می 

 کينو رو کٌشکزو می ّل . 

 
 مٚ ٌن ثیبن مجبهک ثلبهٍی شنین اٍذ : كه ىنهبا ًعٌك نؼ ذ ثقْنله ثبُ ً كه ىنهبا نجٌكن ) نؼ ذ ( ّکو گياه ثبُ .  – 1

 پٌ ثقْیلا ّ به ها ... رب کو ّبیل ٍ بٍهياه ثبّیل .  - 2
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 : مبمبنی  بی ثوه ها شیل ً آنيب ها پیِ مبكه ثيهگِ ثوك ً گلذیک هًى پلو یک هیچی ثوكاّذ ً ر با پْم ى

 لطلب این پْ يب هً ثوا من ؽالعی کن . 

مبكه ثيهگِ گلذ : ثبّو ػيیيا ، این کبه ً ثواد می کنم ، ثو ّوٛ اینکو رٌ ىم ػلق ىبی کود ىٌیظ منٌ 

 ثکنی . 

 يهق ىم پْم ىبی پلو ها ؽالعی کوك .مبكه ثً  ثو این روریت پلو ػلق ىبی کود ىٌیظ مبكه ثيهق هاکنل

ه ایهن پْهم ىهب  ثؼل پلو پْم ىبی ىكه ّله ها پیِ مبكه ثيهق كیهوُ ثوك ً گلذ : مهبكه ثهيهق ػيیهيا ، لطلهب

 هً ثومن ثویٌ .

مبكه ثيهق گلذ : ثبّو ػيیيا ، ثب ک بل میب این کبهً ثواد می کنم ، ثو ّوٛ اینکو رهٌ ىهم ًهزهی مهن كاها 

 ، گبًىبی منٌ ثجوی ک ی ثچوًنی .  پْم ىب هً می هیَم

 ً اینطٌهی پلو گبًىبی مبكه ثيهق ها شوانل ً مبكه ثيهق ىم ، پْم ىبی پلو ها هیَیل .

 آن ًهذ پلو پیِ یکی اى ى َبیو ىب کو نوبُ ثٌك هكذ ً اى اً فٌاىِ کوك نـ ىبیِ ها ثوایِ هن  کنل .

کوی ، هن  ىبی من اى اًنيبیی نیَهذ کهو رهٌ ثزهٌنی رٌ شوله ثی ك ، نوبُ ثب ٕلای ثلنل فنلیل ً گلذ : پَو

مـبىه هًثوً ثوی ً یک ّیْو شَت ثوا مهن ثقهوی ، مهی رهٌنی اى  نـ ىب رٌ ثبىبُ هن  کنی . ًلی اگو ثو

  . ثویو پٌل یک ک ی هن  مقٌٖٓ هن  هىی ىم ثوا فٌكد ثهیوی

ثی ىهم ثهوای آثَزو ثيهق هن  پلو ثو كوًّهبه هكذ ً یک ّیْو شَت ثوای نوبُ فویل ً ثب ثویو پٌل یک 

 فٌكُ گوكذ . 

 ثی كه آملنل .نـ ىب ها هن  گوك رب اینکو ى و آنيب ثو هن  هْن  آ ً ثؼل فٌكُ ثو رنيبیی

ی  هکک م این نهـ ىهب هً ثهیهو ً ثهب اًنيهب یهفٌاىِ می کن یِ مبكهُ ثوك ً گلذ : مبمبن عبن ،ثؼل آنيب ها پ

 پبهشو ثوای من ثجبف .

ه این کبه هً ثواد انغبا می كا . ثنبثواین پلو اى  مبكهُ گلذ : اگو اى فٌاىو کٌشٌلٌد مٌاهجذ ثکنی ، ؽز ب

 ـ ىب یک هطؼو پبهشو ػبلی ثواُ ثبكذ .شکزوُ مواهجذ کوك ً مبكهُ ىم ثب نفٌاىو کٌ

ه ها پیِ فیبٛ ثوك ً ثو اً گلذ : آ ثؼل پلو پبهشو ثهب ایهن پبهشهو ىهب ثهوا مهن یهک لجهبً  هبی فیهبٛ ػيیهي ، لطلهب

 هٍذ کن .ك

ٌ امب ثو ّوٛی کو ر ِ ى ین   ثبّو ثواد كهٍذ می کنم ،ى  فٌّوًیی گلذ : کٌشٌلٌی ّیطٌن ،فیبٛ ثب 

 یيا ىبمٌ ثجوی رٌی ؽیبٛ ً ثو فٌک ىبا ىم ؿنا ثلی .ىم ػلق فْک ىبی منٌ فوك کنی ً ى

 ثؼل پلو ػلق ىب ها فوك کوك ً ثو فٌک ىب ؿنا كاك .

 ً فیبٛ ىم لجبً پلو ها ثوای ّنجو ػٖو آمبكه کوك .ً ر با ىیيا ها ثوك كافب ؽیبٛ 

ِ ها پٌّههیل ً پههیِ ثههوه اُ هكههذ ، ثههو اً رؼظههیم کههوك ً گلههذ : ثههوه هپلههو لجههبً نههٌ ً هْههن ٕههجؼ یکْههنجو ،

 ثغ ع ه !  رْکو می کنم . ً ثوه ىم ٕلا کوك :کٌشٌلٌی من ، اى رٌ ثو فبٛو این لجبً علیلا فیلی 

 وكزو ثٌك .انهبه کو اى این ؽوف فنله اُ گ

                                                                                   (Elsa Beskow ٌالَب ثَک ) 

 

                                                           (4 ) 

 

 الق : ّکو ً ٍ بً ًاهؼی شیَذ  

 ليی ها اثواى ن بئیم  ف ااى الطبة  : شهٌنو می رٌانیم امزنبن فٌك 

 یب ّبكی مب ها رٚ ین می ن بیل   ی ّبکو ثو ٍوًه مب ک ک می کنل ً آط  :  آیب كاّزن هلج

 ك   :  كه این ىنلگی ثو شو کَبنی ثبیل ّکو ً ٍ بً فٌك ها نْبن ثلىیم  
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 ( رؼبًن ً ى یبهی  19                                              

 

                                                   (1 ) 

 

 (135ثک بل مؾجذ ً ارؾبك ً مٌكد ً ارلبم ٍلٌک ن بئیل . ) اّواهبد ،  ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل :

ارؾهبك ً ارلهبم ٍهجت نظهبا ػهبلم ً ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل : مؼبّود ٍجت ارؾبك ً ارلهبم ثهٌكه ً ىَهذ ً 

 ( 269و ، امم اٍذ . ) گنغین بدؽی

 ؽٚود ػجلالجيبء می كومبینل : عنة ً نلبم ، مؾجذ ًارؾبك ؽیبرنل . ) روع و (

ه ً شرلوهٌا .   ( 99) آل ػ وان ،  1ؽٚود دمحم می كومیبنل : ًاػزٖ ٌا ثؾجب هللا ع یؼب

 

                                                        (2 ) 

 

و نیٌیٌهک رٌٍٜ ثيزوین آهّیزکذ ىب اى پبنيكه ملیهذ ً ثهو ػنهٌان نْهبنو ٍبفز بن ٍبىمبن ملب مزؾل كه ّي

 ثوای ٕلؼ ً آّزی ، ٛواؽی ّل . ع الد ىیو اى ؽٚود اّؼیبی نجی ، ؽکبکی ّله ثو ٍن  رالُ آكمی 

ى ثو آنغب مهی آینهل ، كهًك ً فهٌُ ًهو ىياهان ثبىكیل کننله ای کو ىو فبهط اى ٍبفز بن هواه كاكه ّله کو ث

 ٌیل .آمل گ

ؽٚود اّؼیبء نجی كومبیل : ... ً ایْبن ّ ْیوىبی فٌك ها ثوای گبً آىن ً نیهيه ىهبی فهٌیِ ها ثهوای اهه 

ىب فٌاىل ّکَذ ، ً امزهی ثهو امزهی ّ ْهیو نقٌاىهل کْهیل ً ثهبه كیههو عنه  ها نقٌاىنهل آمٌفهذ . ) کزهبة 

 ( 4آیو  2اّؼیب ، ثبة 

مضبثهو ىیکهب انَهبن مْهبىله ن هب ... ع یهغ اعهياء ً اػٚهبء ؽٚود ػجلالجيبء می كومبینل : ػبلم ًعهٌك ها ثهو 

رلویهن  یبثهل . ًهزهی كه ایهن مقلهٌم ػغیهت ، ىیکب ثْوی ثب یکلیهو كه رؼبًن ً رؼبٙلنل . ليهنا ؽیهبد رهلاًا

ؽبٕب گوكك ، ؽیبد ثو م بد ثلل ٌّك ً اعياء ثلن انؾالل یبثل . ى چنین كه اعياء ػبلم اهرجبٛ ً رجهبكل ههٌا 

ىهبی ثهی ّه به مهی ثبّهل . ًهزهی انَهبن کبئنهبد ؽیهو ً  ؽیبد ػبلم ً رلاًا این پلیلهکو مٌعت  مٌعٌك اٍذ ،

نجبربد نبمیو ها مالؽظو می کنل ، مزٌعو می ٌّك کو اٍزنْبم آنچو کو اى ػبلم نجبد منزْو مهی گهوكك ، ٍهجت 

د ىهم اى مٌعهٌكاد ىنهله ؽیبد ً ثوبء ؽیٌان ً انَبن می گوكك ... این ػنٖو ها اکیَغن می نبمنل . ػبلم نجهب

مٌعٌك كه مبكه ای ثو نبا کوثن ، کَت ؽیبد می ن بیهل . ثبشع هبل کبئنهبد ؽَبٍهو اى مٌعهٌكاد نبمیهو کَهت 

 ؽیبد ن بینل ً مزوبثاله کبئنبد نبمیو اى مٌعٌكاد ؽَبٍو ثوب ً ؽیبد یبثنل . ) روع و ( ) ىنو ملکٌری ىیَزن 

 ( 111 – 119) انهلیَی ( ، ٕٔ 

 

                                                      (3 ) 

 

 رنيب ٍبػذ ّيو 

هًىگبهی كه ٍوىمینی كًه ، ّيوکی ىیجب ثٌك کو یهک میهلان کٌشهک ً شنهل رهب فیبثهبن ثبهیهک كاّهذ . كه 

میبن میلان ٍزٌن ثلنلی هواه كاّذ ً كه ثبشی آن ٍبػذ ثيهگی نٖت ّله ثهٌك کهو ى یْهو فیلهی كهیهن کهبه 

لزو ای یک ثبه ، یک مَئٌل هٍ ی می آمل رب آن ها کٌک کنل ً ر یهي ن بیهل . ایهن ٍهبػذ ثهيهق می کوك . ى

شهو كیهٌاهی ً شهو مچهی ًعهٌك  ه گیهوی ىمهبن ىهیچ نهٌع ٍهبػذ كیههوی ،رنيب ٍبػذ ّيو ثٌك ً ثهوای انهلاى

هيهو  ى و موكا کبهىبیْبن ها ثب ى ین ٍبػذ ثيهق میلان رنظیم می کوكنل . یهک هًى ىهٌای گهوا نلاّذ .

،  12ًهزی ى و كه فبنو ىبیْبن مْـٌل ٕوف نبىبه ثٌكنل . یک ارلبم ػغیجی هؿ كاك . كهٍهذ ٍهو ٍهبػذ 

ًهزی ػووثو کٌشک ىیو ػووثو ثيهق هواه گوكهذ ، نبگيهبن ػووثهو ثهيهق ثهو آن یکهی گلهذ : ٍهالا كًٍهذ 

 اك : ثلو ، ؽبلم ػيیي ، شطٌهی   كاهی ثو ریک ربک فٌك اكامو می كىی   ىب   ً ػووثو کٌشک عٌاة ك
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 ی   من فیلی فَزو ّله اا . اى اینگٌْك : می كًنفٌثو ً مْـٌل کبه ىَزم . ػووثو ثيهق ىثبن ثو ّکبیذ 

مههی ّنبٍههم . ثههلًن  ي ههو شیيىههبی عبلههت ً هْههن  کههو كه ایههن كنیههب ىَههذ ، مههن كوههٜ ٕههلؾو ایههن ٍههبػذ هًاین

اٍزواؽذ هًی این ٕلؾو می شوفم ً رنيب کبهیکو می کنم اینو کو كهیوهو ىهب هً نْهٌن ثهلا . ػووثهو کٌشهک 

ىَهزو رهو اى رهٌ ؽوکهذ مهی کهنم . رنيهب کهبه مهن اینهو کهو نطٌه . ثب این رلبًد کو مهن فیلهی آگلذ : من ىم ى ی

زم . شهٌن کهبه مهن فیلهی ميهم رهوه . ػووثهو ٍبػذ ىب هً مْقٔ کنم . امب من فیلی فٌّهجقذ رهو اى رهٌ ىَه

اى یذ کبه من ىم ک زو اى کبه رٌ نیَهذ . اگهو مهن كهیوهو ىهب هً  ثب نبهاؽزی گلذ : امب كًٍذ ػيیي ،ثيهق 

نٌْن نلا ، موكا ىیچٌهذ ىمبن كهین هً ن هی كي نهل . ً اكامهو كاك : ثیهب ایهن مٌٙهٌع ها امزؾهبن کنهیم . یهک 

و كً كوٜ كهیوو ىب هً نٌْن ثلیم . ثؼهل مهن مهی ایَهزم ً كوهٜ رهٌ ؽوکهذ کهن ً ملری رٌ ىیو من پنيبن ٌّ رب ى

مي زهوه . ثهو ى هین روریهت ػ هب  ٍبػذ ىب هً نْبن ثله . ثو این روریهت مهی رهٌنیم ثلي هیم کهبه کهلامیک اى مهب

ثؼهل  5ثهب اً ؽوکهذ کهوك . اى ٍهبػذ  کو ىیوػووثو ثهيهق پنيهبن ّهله ثهٌك ،کوكنل . ػووثو کٌشک كه ؽبلی 

هيو کو موكا كٍذ اى کبهکْیلنل ، هًی ٕلؾو ٍبػذ كوٜ یک ػووثو كیله می ّل . شیيی کو هجاله ىوگي اى

هگهو اى ارلبم نیلزبكه ثهٌك . یکهی اى اىهبلی گلهذ : ػووثهو ثيهگهو کٌشیکهو ها کْهزو ! كیههوی گلهذ : ػووثهو ثي

نهل ً ّهيوكاه ثهو مهوكا ى هواه ثهب رکنَهین ٍهبػذ ثهو مؾهب آملّوکٌشیکو هاؽذ ّله .ثالكبٕلو آهبی ّيوكاه 

: کنبه ثوًنل ً ثو رکنَین كٍزٌه كاك اى ٍزٌن ثبش ثهوًك ً ثجینهل مٌٙهٌع شیَهذ   مزٖهلی ٍهبػذ کهو گلذ 

كافب آن نهبىی انلافذ ً ثؼهل  ک ی فٌكُ ها ثبفزو ثٌك ، اى ٍزٌن ثبش هكذ ً ّیْو ٍبػذ ها ثبى کوك ً ثو

ویهبك ىك : ىهب ، ىهب ، نبهاؽهذ نجبّهیل ، ى هو شیهي كهٍهزو ثو ع ؼیذ آن پبئین نهبه کوك ً ثب فٌّؾبلی ً فنهله ك

كوٜ ػووثو کٌشیکو ىیو ثيهگو مقلی ّله ! ً ثؼل رالُ کوك ػووثو کٌشک ها آىاك کنل امب مزؤٍهلبنو ىهو شهو 

ىهوکٌ ثهو فبنهو فهٌكُ  شهٌن کهبه كیههوی ن هی ّهل انغهبا كاك ،فوه پبئین آمل ً ٍؼی کوك ، مٌكن نْل رب ثبش

 هكذ .

 ًى ، موك ا کم کم ثو ًٙغ علیل ػبكد کوكنل ، امب إاله ن ی رٌانَزنل کبهىبیْبن ها ٍو ٍبػذ ثؼل اى شنل ه

انغبا كىنل . مضاله اگو کَی می فٌاٍذ كًٍزِ ها ثو فبنو اُ كػٌد کنل ، می گلذ : كوكا پنظ كهیوو ثو ىلذ 

مي بن  اّزجبه می هكذ ً مي بن ًكهیوو ثو منيل مب ثیب ! ً مي بن ثیچبهه کو منظٌه اً ها ن ی كي یل كه ًهزی 

اّههزنل ثههو ٍههو نبهاؽههذ ً نهههوان مههی ّههلنل . شنههل ىلزههو گنّههذ ً یههک هًى ٕههجؼ کههو مههوكا ك كاه ىههو كً ،

مزٌههق ّههله ًلهی ػووثههو کٌشهک ٍههبػذ ها  6كیلنههل کهو ػووثههو ثهيهق هًی ٍههبػذ  کبهىبیْهبن مههی هكزنهل ،

ی رؼ یهو آن ٍهزنل رکنَهین ٍهبػذ ها ثهبهكهٍذ نْبن می كىهل . ى هو پهیِ ّهيوكاه ىغهٌا ثوكنهل ً اى اً فٌا

نغههب ها رههوک کوكنههل ً ها نلاهنههل . مههوكا ىههم ثههب نههبهاؽزی آآن کههبه كؼههاله ًهههذ  ثلوٍههزنل . ًلههی ّههيوكاه گلههذ ،

اًٙبع ىنلگی ّبن كًثبهه كه ىم هیقذ . مضاله ًهزهی کَهی كًٍهزِ ههواه مالههبد مهی گناّهذ . مغجهٌه ثهٌك 

کٌشهک یکَهبػذ هًی ىهو ػهلك صبثهذ مهی مبنهل ً ثؼهل هًی ػهلك  نزظو ث بنل ، ىیوا ػووثوم یک ٍبػذ ر با

رٌانَهذ ًههذ هاثهو ٛهٌه كهیهن هػبیهذ کنهل . کهم کهم ًٙهغ  یثؼلی می پویهل ً ثهو ایهن ٕهٌهد ىهیچ کهٌ ن ه

ن ّههيو کٌشههک كه ٍههبلن نلاّههزنل . یههک هًى ػٖههو ى ههو اىههبلی آٛههٌهی ّههل کههو مههوكا كیهههو رؾ ههب آن ها 

كاه ىهم ههٌل كاك کهو ثهو ً ّيو كنل کو یک ٍبػذ علیل شىا كاهنلّيوكاهی ع غ ّلنل ً ثو ّيوكاه اػالا کو

ىًكی یک ٍبػذ نٌ فویلاهی کنل ، ىیوا ٍبػذ هلی ی هبىواه كیههو كبیهله ای نلاّهذ ً رؤکیهل کهوك : مهب ثبیهل 

ًهزهی كً رهب ػووثهو ٍهبػذ ایهن  ٍبػزی ثقویم کو ػووثو ىبیِ ثب یکلیهو كه ًؽلد ً ى بىنهی کهبه کننهل . ً

یلنل ، ک ی كه گٌُ پچ پچ کوكنل ً ثؼل ّوًع کوكنل ثب ىم کبه کننل ً ًههذ ها ثهو ٛهٌه ٕهؾیؼ ؽوكيب ها ّن

 ً كهین نْبن كىنل. آیب می رٌانیل ؽلً ثينیل آنيب ثو ىم شو گلزنل  

 

                                                             (4 ) 

 ٌٍاشد 

 شوا رؼبًن ً ى یبهی ميم اٍذ   –الق 

 ؼیذ مب می رٌانیم رؼبًن ً ى کبهی كاّزو ثبّیم   كه شنل ًٙ –ة 

ى کبهی كاّزو ثبّیم ، شو شیيىبیی ها ثبیل ثو فبٛو كاّزو ثبّیم   ) اگو می فٌاىیم ثب كیهوان رؼبًن ً  –ط 

 یؼنی ى و ى بنهٌنو انل کو مب ىَزیم   (

    ى کبهی كاّزو ثبّنل بء فبنٌاكهؽبل ثو فبنٌاكه ثینلیْیل . شوا ثبیل ر با اػٚ –ك 
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 یک فٖیٖو ٛوف ثونله شیَذ    كه ثبىی ىبی گوًىی ، –ه 
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 ( رلکوً انلیْ نلی19                                                 

    
                                                                (1 ) 

 

 

ؽٚود ثٌكا می كومبیل ، انلیْو آكمی مولا ثو ى و ّوایٜ مطلٌة اٍذ ، انلیْو ػ له ً اٍبً اٍهذ ً ثویهو 

گٌیل یب ػ ب ن بیل ، ثو ى هین ػلهذ ، ٍهوًه  ٍبفزو ً پوكافزو انلیْو ىَزنل . اگو ّقٔ ثب انلیْو پبک ٍقن

 ً ٍؼبكد اى پی فٌاىل كاّذ . 

 ای بن كاّزو ثبّل ، كه این ٌٕهد می انلیْل . كه اًپبنیْبك آمله اٍذ ، ًهزی کو ّقٖی 

/  41/ كهیهبی كانهِ ٓ  112ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل ، كًٍذ ثین ثبّهیل نهو فهٌك ثهین . ) منزقجهبد ٓ 

 ( 256مغ ٌػو الٌاػ مجبهکو ٛجغ مٖو ٓ 

یهب انغهبا ؽٚود ىهرْذ می كومبیل ، مب انلیْو ىبی نیک ، گلزبه نیک ً کوكاه نیک ها کو انغبا ّله اٍذ 

 فٌاىل ّل می ٍزبییم ً هًاط می كىیم ، ثبّل کو ثو فیو رؼلن یبثیم . 

 

                                                            (2 )  

 

ن هی كانهل . مبىیهذ  ٌانهل ثلانهل ، کَهی کهو ن هی انلیْهل ،كه اًپبنیْبك آمله اٍذ ، ًهزی انَبن مهی انلیْهل مهی ر

 .  انلیْو ها ثْنبً

ی هبن ها ی هبن نهلاهك ، ن هی انلیْهل مبىیهذ اًهزی ّقٔ ای بن كاهك ، كه این ٌٕهد مهی انلیْهل ، کَهی کهو ا

 ثْنبً .

ؽٚود ثٌكا می كومبیل : كه این عيبن نلوريب ىوگي ثب نلود مزٌهق ن هی ّهٌنل ، آنيهب كوهٜ ثهب مؾجهذ مؼهلًا 

نین منبىػو ای ) نلود ػلیو نلود ( مهب نهبثٌك می ٌّنل ً این هبنٌنی اٍذ كیوین . كیهوان ن ی كاننل کو كه ش

 کو این ؽویوذ ) مؾجذ ػلیو نلود ( ها كهک کوكه انل ، منبىػبد فٌك ها ثب آن آهاا   کَبنی ًلی  می ٌّیم 

می ٍبىنل ... شنین کَبن كه ؿیو ًاهغ ، ؽویوذ ها رٌٖه می کننهل امهب كه ؽویوهذ ، ؿیهو ًاههغ ها مهی ثیننهل . 

فطب مز وکينل ىوگي ثو ؽویوذ نبئب نٌْنل ... نیکٌکهبه كه اینغهب فْهنٌك اٍهذ ً اى ایهن نلٌٍی کو ثو انلیْو 

پٌ نیي فْنٌك اٍذ ، كه ىوكً ػبلم فْنٌك اٍذ . اً ثب كیلن فلٌٓ اػ بل فهٌك ّهبكمبن اٍهذ ، ثهی انهلاىه 

 ىم ّبكمبن اٍذ .

ها ؽٖهو كه مؾجهذ ً ارؾهبك ؽٚود ػجلالجيبء می كومبینل ، اى ع یغ ّ ب می فٌاىم کو اكکبه ً هلهٌة فهٌك 

ن بییل . ًهزی کو كکو عن  فطٌه ن بیل ثب كکوی هٌیزو كه ثهبهه ٕهلؼ آن ها ىائهب ٍهبىیل كکهو نلهود ثبیهل ثهب 

هههٌیزو كهثههبهه مؾجههذ مؼههلًا ّههٌك . رلکههواد موثههٌٛ ثههو عنهه  ، مٌعههت ىًال ارلههبم ، هكههبه آٍههبیِ ً  كکههوی

 ) روع و ( ؼ ، ّلوذ ً ٍؼبكد گوكك .ٕل اكکبه موثٌٛ ثو مؾجذ مٌهس افٌد ، هٙبیذ گوكك ...

اٍهذ  ؽٚود ػجلالجيبء می كومبینل ، كه انَبن هٌای ف َو هبىوه عَ بنی مٌعٌك ً این هٌا ًاٍهطو اكهاک

یؼنی ثبین هٌای ف َو ، انَبن کبئنبد عَه بنیو ها اكهاک کنهل . ههٌه ثبٕهو اٍهذ کهو اكهاک ٕهٌه مؾٌٍَهو 

ع کنهل ً ههٌه ّهبمو اٍهذ کهو اكهاک مْه ٌا ن بیهل ً ههٌه مائوهو ن بیل ، هٌه ٍبمؼو اٍذ کو اكهاک ٌٕد مَ ٌ

اٍذ کو اكهاک مطؼٌا کنل ً هٌه شمَو اٍذ کو كه ع یغ اػٚبی انَبن منزْو ً اكهاک مل ًٌ ن بیل . ایهن 

 هٌای ف َو اكاهک اّیبء فبهعو ن بیل . 

ه کهو رلکهو كه ؽوهبین امهٌه لکهولو کو رقیب اّهیبء کنهل ً ههٌه مزهٌه مزقی ى چنین انَبن هٌای مؼنٌیو كاهك ، ً

ن بیل ً هٌه ملهکو اٍذ ؽوبین اّیبء کنل ً هٌه ؽبكظو اٍذ کو آنچو انَبن رقیب ً رلکو ً اكهاک ن هٌ ، ؽلهظ 

ن بیل ً ًاٍطو میبن این هٌای ف َو هبىوه ً هٌای ثبٛنیو ؽٌ مْزوکَذ یؼنی كه میبن هٌای ثبٛنو ً هٌای 

ؽَبً ن ٌكه گوكزو ثو هٌای ثبٛنو كىل . این ها ؽهٌ مْهزوک رؼجیهو ً هٌای هبىوه آنچو اهبىوه رٌٍٜ ن بیل 

 ن بینل کو مْزوک كه ثین هٌای هبىوه ً هٌای ثبٛنو اٍذ .

مضاله ثٖو کو اى هٌای هبىوه اٍذ این گب ها ثجینل ً اؽَبً کنل ً این اؽَهبً ها ثوهٌه ثبٛنهو ؽهٌ مْهزوک 

یل . هٌه مزقیلهو ایهن مْهبىله ها رقیهب ً رٖهٌه کنهل ً كىل ، ؽٌ مْزوک این مْبىله ها ثوٌه مزقیلو رَلیم ن ب
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ثوٌه مزلکوه هٍبنل ً هٌه مزلکوه كه آن رلکو ن بیهل ً ثهو ؽویوهزِ پهی ثهوكه پهٌ ثوهٌه ملهکهو رَهلیم کنهل ً ههٌه 

ملهکو شٌن اكاهک ن ٌك ٌٕهد آ ن ّی ء مؾًٌَ ها ثو ؽبكظو رَلیم ن بیل ً ههٌه ؽبكظهو ؽلهظ ن بیهل ً كه 

نل ً هٌای هبىوه پنظ اٍذ هٌه ثبٕوه ً هٌه ٍبمؼو ً هٌه مائوو ً هٌه ّبمو ً هٌه شمَهو  مؾلظو هٌه ؽبكظو مب

هٌای ثبٛنو نیي پنظ اٍذ هٌه مْزوکو ، هٌه مزقیلو ، هٌه مزلکوه ، هٌه ملهکهو ، ههٌه ؽبكظهو . )ملبًٙهبد ٓ 

161 ) 

 

                                                             (3 ) 

 

 فبٛواد كهیب                                                          

 

 اؿلت ثو ّيو ىیجب می انلیْم 

 کو كه عٌاه كهیب نَْزو اٍذ                                       

 

 اؿلت ثو ثبل انلیْو 

 اى فیبثبن ىبی كل نیو آن ّيو ػيیي ً کين                      

 

 می هًا ثبش ً پبئین 

 ً ایبا عٌانیم كه نظو می آیل .                                     

 

 ( فبٛوا ها ّکبه می کنل :  Lap Iandً كواىی اى آًاىی ىلنلی   ) 

 فٌاٍزو یک پَو ثچو فٌاٍزو ثبك ً انلیْو ىبی عٌانی شو ثلنل ً ٌٛشنی                                          

 ٌٛ نی و هًّن كهفزبنِ ها ثنهوا می رٌانم فط

 ربثِ كهیبىبی كواگیو كًه ها ثجینم . ًكه رأللٌئی نبگبه ،                                         

 یم ثٌكنل . ها کو پنبىهبه ر بمی هًیبىبی کٌكکً نیي عيیوه ىب 

 ً ٍنهینی آًای آن روانو کو ىنٌى می نبلل ً نغٌا می کنل : 

 فٌاٍزو یک پَو ثچو فٌاٍزو ثبك ً انلیْو ىبی عٌانی شو ثلنل ً ٌٛشنی .                                      

 لنهوگبه ىبی ٍیبه ً کْزی ىب ها ثو یبك می آًها 

 ً امٌاط كهیب هاکو هىب می عينل                                                     

 ٌی گوكزو ً كهیبنٌهكان اٍ بنیبیی ها ثب لجيبی م

 ً ىیجبیی ً ٍؾو کْزی ىب ً عبكًی كهیب ها .                                                     

 ىنٌى می فٌانل ً می گٌیل :  ً ٕلای آًاىی ٍوگوكان ،

 .فٌاٍزو یک پَو ثچو فٌاٍزو ثبك ً انلیْو ىبی عٌانی شو ثلنل ً ٌٛشنی                                      

 

                             (Henry Wads Worth Long fellow ٌىبنوی ًك ًهس شن  كل ) 

 

                                                      (4 ) 

 

الق : ثب رٌعو ثو ثیبن ؽٚهود ػجهلالجيبء كه مهٌهك ههٌای ثبٛنهو ، رلهبًد ىهبی ثهین انَهبن ً ؽیهٌان ها مهٌهك 

 ثؾش هواه كىیل . 

 این هٌا ثو انَبن ػنبیذ ّله ً ثو ؽیٌان ػنبیذ نْله اٍذ   ة  :  شوا 

 ط : این مٌاىت ػبلیو ها شهٌنو ثبیل مٌهك اٍزلبكه هواه كىیم   
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ك  : آیب هٌه مزلکوه ، نیوًمنل اٍذ   آیب می رٌانیم ثب كکوکوكن ثو اّیبء یب ؽٌاكس ثبػش رـییهو یهب ؽهلًس آنيهب 

 ٌّیم   

 یب ثل كاّزن اى یذ كاهك  ه : آیب اكکبه فٌة 
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 ( رولیٌ ً پبک ن بیی   21)                                      

 

                                                        (1 ) 

 
 لوائؾو ال ولٍو الطیجخ نٖلی ػلیکم ...ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل ، انب نوی ک كی اػ بلکم اما ًعلنب منيب ا

 ( 313/ کزبة مجین ٓ  191) منزقجبد ٓ 

 ؽٚود ػجلالجيبء می كومبینل ، ... هلت پبک ً مولً هلجی اٍذ کو کبماله اى هیل نلٌ آىاك ثبّل .) روع و (

 ( 119) رٌثو ، آیو  2ؽٚود دمحم می كومبیل ، ... ً هللا یؾت ال طيوًن 

 ین ٍهجت  ٍهؼبكد اً يً ػ ب ن بیل ، ثل ، اگو نلَی ثب انلیْو ً پنلاه پبک ٍقن گٌیل ؽٚود ثٌكا می كومبی

 ى بنهٌنو کو ٍبیو ىوگي اً ها روک نهٌیل .  ها كنجبل کنل ،

ؽٚود هة اػلی می كومبینل ، فلا كًٍذ می كاهك مطيوین ها ً ىیچ ّؤن كه ثیبن اؽت نيك فلاًنل نیَذ 

/ ثیهبن كبهٍهی ًاؽهل پهنغم  54منزقجهبری اى آصهبه ؽٚهود نوطهو اًلهی ٓ اى ٛيبهد ً لطبكذ ً نظبكذ ... ) 

 ( 14ثبة 

 ( 15، آیو  1هٌٍل گٌیل ، ىو شیي ثوای پبکبن پبک اٍذ . ) هٍبلو پٌلٌ هٌٍل ثو هیطٌ ثبة  پٌلٌ

 ؽٚود ىهرْذ كومبیل ، هًا ملاهك نیکٌ کبهان كشبه ىًال ٌّنل . ) اًٍزب ، رؤلیق ً روع و پٌه كاًك ( 

 (  199) منزقجبد ٓ  3ثيبءهللا می كومبینل ، ثنکوی یطيو کب ّی ان انزم من الؼبهكین . ؽٚود 

 كمی ثَزهی كاهك . ىیچکٌ كیهوی ها پبکیيه ن ی کنل . كومبیل ، پبکی ً نبپبکی ثو فٌك آ ؽٚود ثٌكا می

 

                                                           (2  ) 

 
 اى لطیق ث نيلو آئینو اٍذ آن ها ثو ٕیوب ؽت انوطبع   می كومبینل ، ای ثواكه من ، هلتؽٚود ثيبءهللا 

ك . ) ىلهذ ًاكی ، آصهبه هلهم اػلهی  مب ٌٍی هللا پبک کن رب آكزبة ؽویوی كه آن علٌه ن بیل ً ٕجؼ اىلی ٛبلغ ٌّ

 ( 113ثلیغ ، ٛيوان ، ٓ  129علل ٌٍا ، ٛجغ 

ین فهٌثی ىبٍهذ . فٌّهجقزی ً ّهبكمبنی اى ثهوای اًٍهذ یؼنهی اى ؽٚود ىهرْذ می كومبیهل ، پهبکی ثورهو

 ثوای پبکیيه روین پبکبن .

 

                                                           (3 ) 

 

 شزو آكزبثی 

( كفزو یک ٛال كوًُ صور نل ثٌك ً كه فبنو ای ثيهق ثب اربهيبی كواًان ً پلو ىبیی پو  Agathaآگبرب ) 

ً ثبؿی ىیجب ً كلهْب ، ىنلگی می کوك. ىو هله كٍزجنل ً گوكن ثنل ىهین کو می فٌاٍذ ، پلهُ ثو اً ّیت 

میلاك ً ک لُ كیهو ثوای لجبٍيبی اثویْ ین ىیجب ً ٍبرن كهفْبن ، عبیی نلاّذ . امب اً اى ىیچیهک اى ایهن 

پوٍهو ىكن كه اٛهواف  شیيىب هاٙهی ً فْهنٌك نجهٌك ، ىیهوا ٕهٌهری ثَهیبه ىّهذ كاّهذ . ر هبا هًى ها ثهو

يل ً گهوكُ ک ن یْل ، عوأد ثیوًن هكزن اى منؽیبٛ ً یب شیلن گب اى ثبؽ می گنهانل . ربًهزی کو ىٌا ربهی

 ل ٛههال كههوًُ ها انغههبا مههی كاك منههيکههو کبهىههبی  ها نلاّههذ . یههک هًى فههلمزکبه فبنههو ،کههوكن كه فیبثبنيههب 

ثهبىاه كه هًّهنبیی هًى ثهو  ن گٌّهذ ً ٍهجيی ،غجهٌه ّهل ثهوای فویهلّل ً كه ثَزو اكزهبك ً آگبرهب م موی٘

 و كه ثبىاه هد ىّزِ ها نجینل . امب ىنيبی ؽبٙکَی ٌٕ رب  ًی پیْبنیِ کْیل ثوًك  اً لجو  کالىِ  ها ه

 
 ی كوٍزیم .ثلهٍزیکو مب اػ بل ّ ب ها مینهویم ىو گبه ثٌی فٌُ پبکی اى آن ثیبثیم ثو ّ ب كهًك ممٚ ٌن ثیبن مجبهک ثلبهٍی شنین اٍذ :   – 1

 مٚ ٌن آیو مجبهک ثلبهٍی شنین اٍذ :  ً فلا پبکیيگبن ها كًٍذ كاهك . – 2

 مٚ ٌن ثیبن مجبهک ثلبهٍی شنین اٍذ : ثو مکو من ىو شیيی پبکیيه می گوكك اگو ّ ب اى ّنبٍنلگبنیل .  - 3
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غهب هً ، اًن كفزهو ٛهال پچ پچ  کوكنل كه گٌُ یکلیهو : نهبه کن ، اًنّنبفزنل ً ّوًع کوكنل ثو ى و اً ها 

 كوًّو ، پٌ اینکو می گن فیلی ىّزو ؽویوذ كاهه ! 

آگبرب ثو ٍوػذ اى علٌی مـبىه ىب گنّذ . آفو اى ّنیلن گٌّو ً کنبیو ىهبی مهوكا فیلهی نبهاؽهذ مهی ّهل ً 

 كًٍذ میلاّذ ىو شو ىًكرو ثو فبنو پنبه ثجوك . 

ذ : آىهبی آگبرهب ، کغهب ثهب ایهن ػغلهو / ! شهوا لای پیوىنهی ثهو گٌّهِ هٍهیل کهو مهی گلهنبگيبن اى پْذ ٍو ٕ

 ن یبی شیيىبی منٌ ىم ثجینی   ! 

 ٕلا مالیم ً ميوثبن ثٌك ، ثنبثواین آگبرب ایَزبك ً ثو پْذ ٍوُ نهبه کوك . 

 پیوىن كًثبهه گلذ : آهه كفزوا ، ثيزوه ثیبی ، یو شیيی كاها کو می فٌاا ثيذ نٌْن ثلا .

شزو آكزبثی اى آن ثیوًن آًهك ً ثبىُ کوك . شزو اى اثویْم هویهق ثهب هنه  ً ثؼل كافب ٍجل ها کبًیل ً یک 

كًىی کوكه ثٌكنل .   ؽبّیو و آن ها ثب موًاهیلىبی ٍلیل کٌشک ،آثی هًّن كهٍذ ّله ثٌك ً كًه رب كًه لج

 پیوىن پوٍیل : می فٌای اینٌ ثلا ثو رٌ  

 زو ًههزم هً رهٌی فٌنهو میههنهًنم ً اؽزیهبعی ثهو اًنً آگبرب عٌاة كاك : اًه ، الجزو کو می فٌاا . امب من ثیْه

یو لؾظو اًنٌ ثبش ٍود ثهیهو ً نههبىی ثهو فهٌكد ثینهلاى ً ثؼهل ثهب كٍهذ  نلاها . پیوىن لجقنلی ىك ً گلذ : 

شوًکینِ آینو كهفْبنی ها كه موبثب ٌٕهد كفزو گوكذ . آگبرب ثب رؼغهت شيهوه ىیجهب ً هْهن  نبّنبٍهی ها 

 ًهزی کو این شزو هً ثبش ٍود  رب  ،  ػيیيا ىَزی   رٌ  كفزو  گلذ : اًن پیوىن  .   کوك  مْبىله  كه آن

نهلاهه رهٌ   نهبه كاهی ، شیيی عي پبکی اً هلت ميوثٌنذ كه ٌٕهرذ كیله ن ی ّهو ً كیههو ىهیچکٌ عهوأد 

 هً مَقوه کنو . 

 . آگبرب شزو اثویْم آثی هن  ها نٌاىّی کوك ً ثب ؽَود گلذ : کبُ این مبل من ثٌك

 ً پیوىن گلذ : اًن مبل رٌ ػيیيا ، من اًنٌ ثو رٌ می ثقْم . ؽبش ثوً ً فٌّؾبل ثبُ .

آگبرب كهیبكذ کو اً پیوىنی كویو ً مَکین اٍذ ً رٌان ىلیو كاكن ثو کَی ها نلاهك . ثنبثواین كٍزجنلی ىهیهن 

و ّه ب ثهلا   یهو شیهيی کهو ها اى كٍزِ ثیوًن آًهك ً ثو پیوىن رولیم کوك ً گلذ : م کنو من ىم یو شیهيی ثه

  ثوارٌن ّبكی ً فٌّجقزی میبهه  

آگبرب اى پیوىن فلاؽبكظی کوك ً ثو هاىِ اكامهو كاك ً ى ینطهٌه کهو مؾغٌثبنهو اى كافهب ثهبىاه مهی گنّهذ ، 

 نهبه ىبی رؾَین آمیي هىهنهان ها ؽٌ می کوك ً ّبكمبنو ىیو گنجل آثی شزو آكزبثی لجقنل می ىك .

شزو ها ثَذ ً ى بنهبه ، كیهو ثبه ٌٕهد ىّهذ فهٌك ها كیهل کهو اى كهًن آینهو ىهبل ،  ًهزی ثو فبنو هٍیل ،

ن ی گهم . اًن شوهله ؿ ههین مهی ّهو اگهو یهو لیْیل : كه این ثبهه ثو پله شیيی  ثو اً نهبه می کوك . ثب فٌك ان

كافب کٌْ میهيُ  ىیجب . اً ىلیو پیوىن ميوثبن ها ،لؾظو منٌ هْن  ً ىیجب ثجینو ً لؾظو ای ثؼل ىّذ ً نب 

 پنيبن کوك ً انهبه کو ىیچ ارلبهی نیلزبكه ، ثو کبهىبی هًىانو اُ مْـٌل ّل .

 ك ها پٌّیل ً اى فبنو ثیهوًن هكهذ یکوًى ثؼل اى ؿوًة آكزبة ، آگبرب یکی اى عبمو ىبی ىیجبی اثویْ ین فٌ

ثؼهل اى ؿهوًة آكزهبة ،  اً ثو این مٌٌٙع کو موكا اى این کهبهُ ، یؼنهی ثهبشی ٍهو گهوكزن یهک شزهو آكزهبثی

رؼغت می کوكنل ، اى یزی ن ی كاك . اً می فٌاٍذ ىیجب كلوثب ثبّل ، امب ى و شنبن مغنًة ع بل اً ثٌكنل کو 

کَی ثهو شزهوُ رهٌعيی ن هی کهوك ٍهبػزيب ثؼهل اى گهنه اً ، مهوكا ىنهٌى كهثهبهه ىیجهبیی فیهوه کننهل آن كفزهو 

 نبّنبً ، ؽوف می ىكنل .

ىیهو نهٌه كهفْهبن  ًهى ػٖو ، ػله ای اى عٌانبن ّيو ،هگی ًعٌك كاّذ کو ىو كه ّيو آگبرب ، پبهک ثي

واؿيبی هنهبهن  آن ، ثو آًاى ً ّبكی می پوكافزنل . یکی اى آهىًىبی ى یْهی آگبرب این ثٌك کو ثو آنغهب ش

ش ً كه ههٔ ً پبیکٌثی آنيب ّوکذ کنل . امب ىیچٌهذ عوأد انغبا شنین کهبهی ها نکهوكه ثهٌك ًلهی ؽهبثوًك 

اً ثی ی اى این کبه نلاّذ . ّبكمبن ً مْزبم ثهو آنغهب هكهذ ً ٍهوفٌُ ً ٍهوؽبل ، ىیهو ؿنچهو ىهبی مؼطهو 

 اهبهیب ، ثو ههٔ ً آًاى مْـٌل ّل ً ثب فٌّؾبلی ، شزو نیلهٌنِ ها ثبشی ٍوُ می شوفبنل .

ثو گلزهٌ پوكافزنهل ً اى  اکنٌن گوك اً ؽلوو ىكنل ً ثب اً ّيو کو هجاله اى آگبرب كًهی می عَزنل ،ى و عٌانبن 

آنغب کو كکو می کوكنل اً یک ربىه ًاهك اٍذ ، ٍقذ مْزبم ثٌكنل ثلاننل آیب ثوای كیهلاهی کٌرهبه ثهو آن ّهيو 

ی آة ً اى میهبن ثبؿچهو ّبكمبنو اى کنبه كٌاهه ىهب ئ ی كاهك . اً ثب شْ بنی كهفْبن ،آمله ً یب هٖل اهبمذ كا

رهب  ىك ً ثب آن ٕؾجذ ً مهياػ مهی کهوك ، واىیِ می کوكنل ، هلا میكهؽبلیکو كلجبفزهبنِ ى  ىبی گب هى ،

 اینهو نبگيبن ٕلای هيويو کویو ً فْنی ثو گٌِّ هٍیل . 
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آیهب ىّهزی ٕهٌهرِ ن بیهبن یب شزو آكزبثی ، هلهد عبكًئیِ ها اى كٍذ كاكه ثٌك   ثب روً ً ًؽْذ ایَزبك . آ

ه فیو . ش ثو ىیچ ًعو کبٍزو نْله   واىبنِ ،ٌن اى رٌعو ً رؾَین ىگْزو ثٌك   آیب ثو اً می فنلیلنل   مط ئنب

ثٌك . ثؼل اى لؾظبری آگبرب ثو اٛواف نهبه کوك ً كیل شنل عٌان یک گٌژپْهذ ثینهٌا ها كًهه کهوكه انهل ، لجهبً 

ای مهوكک ىّهذ ً کویهو ، رهٌ ػهیِ مهب هً ثيهم  ْنل ً كویبك می ىننل : ثوً کنبه ،ژنله اُ ها گوكزو ً می ک

 وً گم ٌّ .ىكی . ىًك ث

میهبن  آگبرب نبگيبن ثو كًٍزبنِ گلذ : مب ثبیل ثو اً ک ک کنیم . مهو اً شکهبهرٌن کهوكه   ً ثؼهل هاىهِ ها اى

ن موك هكذ ً گلذ : این ثیچهبهه هً هاؽهذ ثهناهین .آیهب ػٌاٛهق ً اؽَبٍهبد ههٖنلگبن ثبى کوك ً نيكیک آ

 كیهوًن ثوارٌن اى یزی نلاهه  ! 

ه یو کٌرٌلو ًؽْزنبکو . یکی اى كفزوىب كویبك ىك :  ًلی ن ی ثینی شوله ىّذ ً ثل روکیجو   اًن ًاهؼب

كزبثی فٌك ها كه كٍهذ گٌژپْهذ گناّهذ کهو نبگيهبن ٕهٌهرِ لؾظو كه ٍکٌد انلیْیل ً ثؼل شزو آآگبرب شنل 

ّل ً پْزِ مَزویم ً مزنبٍت گْذ ً ثب ههبمزی ثلنهل ً شيهوه ای ّهویق اى ىمهین ثوفبٍهذ . عٌان ً نٌهانی 

ؽهبش ٍهوىنِ ً اٍهزيياء آنيهب ، گبرهب اى ًؽْهذ اینکهو ت شنهل ههلا ػوهت هكزنهل ً آك مياؽم اى روً ً رؼغاكوا

گٌژپْهذ  یذ شنهبن اى رجهلیب ىیهؤد مؼغهيه آٍهبیمزٌعو فٌكُ فٌاىل ّل ، ٍوُ ها ثو ىیو اكکنل . امب ع ؼ

 کویو ، كشبه ّهلزی ّله ثٌكنل کو ىیچکٌ ثو اً رٌعيی نلاّذ . 

ثلي هل کهو شهو ارلهبهی اكزهبكه اٍهذ  ٍوُ گوكزو ثٌك ً هبكه نجٌكٌى ثب ؽیود شزوها ثبشی موك فٌُ ٍی ب ، ىن

ن نیبىی نلاهك . آنهبه مب نبگيبن اؽَبً کوك کو كیهو ثو آآگبرب كٍزِ ها كهاى کوك رب شزوُ ها پٌ ثهیوك ، ا

یکههی پههٌ اى ثههلًن ىههیچ ٍههقنی ثوگْههذ ً اى میههبن فیبثههبن پههبهک ، هههلا ىنههبن كًه ّههل . شواؿيههبی هنهبنهه  

وُ ها ى چنهبن هًّهن مهی کهوك ً ٍهطؼ آة آهاا امب ههوٓ کبمهب مهبه ربثهبن مَهی ٌُ می ّلنل ،كیهوی فبم

ٍوّبه  شيوه ای ىیجب ً كویجب ، كهمیبن كیٌاهىبی ٍبکنِ ، می كهفْیل . امب آیب كوٜ ى ین   فیو !  ؽٌٗ ،

يهوه ىیهو شزهو یی ؽزهی كلوثهبرو اى شاى فٌثی ً ّبكی نیهي اى ػ هن آئینهو آة ، ثهو آگبرهب مهی نهویَهذ . ٍهی ب

ٍزبهگبن كه آة شْ ک می ىكنل ً نَیم مالیم ، آنيب ها مبننل ىياهان كانو کٌشک ال بً ، ثهو ٍه ذ  آكزبثی ،

 عبیی اى کنبهه ؽٌٗ کو آگبرب نَْزو ً ثو آئینو آة فیوه ّله ثٌك ، ؽوکذ می كاك .

 

 كاٍزبنی اى كوىن  موكا                                                                                                   

 

                                                            (4 ) 

 

 الق : فلاًنل شهٌنو می رٌانل ثو مب ک ک کنل رب پبک ً منيه ثبّیم  

 ة :  شهٌنو می رٌانیم فٌك ها رطيیو کنیم  

 ل اكؼبل پبک ً مولً کلامنل  ط  : كکو می کنی

 ك  :  نظبكذ شو اهرجبٛی ثب ٛيبهد كاهك  

ى هبنطٌه کهو یهک ، كه كامبپبكا آمله اٍذ ، موك فوكمنل انلک انلک ثبیل نبپهبکی ىهبیِ ها اى فهٌك عهلا ٍهبىك 

 اٍزبك کبه ، ؿِ ها اى نووه علا می ٍبىك .

 ثوای اٛلبل فوكٍبل 

 پبک ، نظیق (ه  :  لـذ كیهو ثوای ٛبىو شیَذ   ) 

  ً : ثلن فٌك ها شهٌنو پبک نهبه می كاهیم 

 ى : شهٌنو می رٌانیم كکو فٌك ها پبک نهبه كاهیم   

 ة ر یي ثوای نْبن كاكن اكکبه پبک ثوكاهیل . مولاهی فبک كه یک لیٌان ثویيیل . كً لیٌان آ

   آة ها كًٍذ كاهیل ثنٌّیلػ : کلاا لیٌان 

 ذ رؼبهف می کنیل  ٛ : کلاا لیٌان ها ثو یک كًٍ

 ی : اگو اكکبه مب آلٌكه ثبّل ً ٛبىو نجبّل ، آیب عبمة فٌاىنل ثٌك   آیب ٍبلم ً ملیل ىَزنل  

 ها ىو هًى ثيزو ٍبىیم   ٌنو می رٌانیم اكکبه ً اػ بل فٌكک : شه

 ل : شو کَی ثب مب ک ک می کنل کو این کبه ها انغبا كىیم  
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 ( روٌی ً پوىیيگبهی  21                                       

 

                                                        (1) 
 

،  ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل ، روٌای فهبلٔ پیْهو کهن ً اى مهب ٍهٌی هللا انلیْهو من هب . ) لهٌػ اؽ هل كبهٍهی

 ( 216/ مغ ٌػو الٌاػ مجبهکو ٓ  219منزقجبد ٓ 

 ثو ؽبل گوٍنهبن ً رْنهبن ػلالذ . ىیوا ایْبن ٍیو فٌاىنل ّل  . ؽٚود مَیؼ می كومبینل ، فٌّب

 ثی پبیهبن . ) گیزهب ،شٌن منم مؤًای ثوى ن ، ٍوشْ و شیيال عبًیل ! هبنٌن روٌی هبنٌن من اٍذ ًنْبٛ من 

 (  112ٍوًك فلایبن ٓ 

نیَزنل شوله آٍبن ؽٚود ثٌكا می كومبینل ، انغبا كاكن امٌهی کو نبّبیَذ ىَزنل ً ٌٍكمنل ثو ؽبل ّقٔ 

 اٍذ ً كه موبثب شوله كٌّاه مجبكهد ثو امٌهی کو ملیل ً مطلٌة ىَزنل .

 

                                                     (2 ) 

 

 یب اىب ثيب ثو روٌی ر َک ن بییل ىنا مب ؽکم ثو ال ظلٌا ً افزبهه ال قزبه . ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل ،

 (  299/ مغ ٌػو الٌاػ مجبهکو ٓ  69زقجبد ٓ ) لٌػ كنیب ، من

ها اى اكهالک ثهناهنهل ً ثهبل ثَهزو ها ثهْهبینل ً ههٌد  1یهک ػ هب پهبک فهبک  ؽٚود ثيبءهللا می كومبینهل ،

 ( 219/ اّواهبد ٓ  193هكزو ها ثبى آهك ... ) منزقجبد ٓ 

وك ، مهن ثَهٌی ثْهو مهی آیهم . ؽٚود کویْنب كومبیل ، ىو گبه كین هً ثو انؾطبٛ نيبك ً ثی كینی پیْوكذ ک

 وهواه کوكن كین ، من ىمبن ثو ىمبن مٌعٌك ث ثلکبهان ً ثوای اٍزٌاه ً  رجبه کوكن ً   نیکبن ؽلظ  ثوای 

 ( 121می ٌّا ) نـ و ایيكی ٓ 

آنغب کو نیکٌکبهی اى هًنن اكزل ً رجو کبهی ثبش گیوك ، من كه هبلت رن مغَم می ٌّا ً كه میبن موكا آیهم . 

یم رب آئین هاٍزی ثو ههواه ٍهبىا . ) گیزهب  و ثوانلاىا . من كه ىو كًه پیلا آبً فیو نهيجبنی کنم ً ثنیبك ّرب اٍ

 ( 95ٍوًك فلایبن ٓ 

                                                     (3 ) 

 

 ( Cathayكىك کبربی ) 

 ن ً فلمزکبهانِ ٍهقذ مْهـٌل پهنیواییعْن رٌللی ثوپب کوكه ثٌك . پَوایک ثبه یک موكا مؾزوا شینی ، 

رجویکبد ً ىلایبی فٌك ها رولیم مهی كاّهزنل . كىكی ، آگهبه اى اینکهو كه میهبن  اى مي بنبن ً ن بینلگبنی ثٌكنل :

ثهب آن ىلایب ثبیل اهالا گوانجيبیی نیي ًعٌك كاّهزو ثبّهل آ آىَهزو ً ثهلن علهت رٌعهو ثهو كهًن آن منهيل فيیهل ً 

 نى ین ٍبل این ثٌك کو كهًن ، فٌك ها پنيبن  کوك . هواه ثو ىبل  وقكه كافب  ٍ كهاى  کْیلن هًی ریوی 

ن ثهبل رٌانَهذ ى هو  مي بنهبن ي بنی ثيهگی ثوپب گوكك . كىك اى آمًٍیغ ، ثو اكزقبه آن اّواف ىاكه مؾزوا ، 

ثجینهل  ی کوكنل ،عٌاىواری ها کو رولیم م ها ثقٌثی ىیو نظو ثهیوك ً ر با ثَزو ىبی اثویْم ً ٍنهيبی یْم ً

كه ىههم ً عههبی ىههو کههلاا ها فههٌة ثههو فههبٛو ٍهه وك ً رٖهه یم گوكههذ ىنهههبمی کههو مي بنههبن هكزنههل ً اكههواك فههبنٌا

 نيب ثوًك .فٌاثیلنل ، ثو ٍواؽ آ

فهو ًهزهی ایبیِ ها ر بّب کوك . اً فیلهی فٌّهؾبل ثهٌك . كٍهذ إٓبؽجقبنو ، ملد ىیبكی ىل آن هًى ػٖو ،

ب نهبىی ثینلاىك ، پْزِ ثو ٛوف كىك هواه گوكذ ً اً كوٕزی پیلا کهوك کهو ثهو كًش ّل رب یکجبه كیهو ثو آني

کو شواؿيب فبمٌُ مهی ّهل ، ثزٌانهل پهبیین ثیبیهل . ًهزهی  ینی انلاىك ً هاىی پیلا کنل رب ىمباٛواف ٍبلن نظو

 کق ٍبلن اكزبك . ٍوُ ها اى پْذ ریو ثیوًن آًهك رب ثو اٛواف نهبه کنل ، ٍبیو اُ هًی
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ٕبؽت فبنو ىیچ ؽوکزی كال ثو اینکو ٍبیو اً ها كیله اٍذ ، نکوك آ كه ػٌٗ فلمزکبهُ ها ٕلا ىك ً ثو 

اً گلذ ٍلوه ها ثوای یک مي بن ػيیهي آمهبكه ٍهبىك ً ثيزهوین ؿهنا ً نٌّهیلنی ها كه آن ثههناهك . ثؼهل اى آن 

ًیِ كهاى کْیل ثٌك کوك ً ثهب رؼظهیم گلهذ : م کهن اٍهذ فهٌاىِ کهنم مهوك و ٛوف ریویکو كىك ههًیِ ها ث

 ّویلی کو آن ثبش هًی ریو ىَزنل ، رْویق ثیبًهنل پبیین ً ّبا میب ثلومبینل  

كىك کو ىیچ کبه كیهوی عي هجٌل كػٌد اً ن ی رٌانَذ انغبا كىهل ، پهبیین آمهل ً نغیهت ىاكه شینهی اً ها ثهو 

مي بنلاه  ثو ػ ب آًهك . ًهزی فٌة ٍیو ّل ، ً فٌك ثو نؾٌ اؽَن اى اً پنیوایی وه هاىن بیی کوكٛوف ٍل

کیَو ای پو اى ٍکو ىبی نووه ثو اً كاك ً اى اً فٌاٍذ ثب آنيب کبهی ثوای فٌك كواىم کنل ًثؼل ثب نيبیذ اكة 

 ً اؽزواا اً ها ثو ٛوف ثیوًن مْبیؼذ کوك . 

هی ى چنبن می آملنل ً كه ؽن آن مهوك ّهویق كػهبی فیهو مهی کوكنهل ً ىهلایبی  كه ٍبل گنّذ . موكان ثَیب

 ً ن ی رٌانَذ ىو کَی ها کو ثو كیلاهُ  كفیلی پیو ّله ثٌ اً   كیهو  ؽبش می كاّزنل .  رولی ِ   فٌك ها

ن هٌك ثو ؽٌٚه ث نیوك . نٌه اُ علٌی كهة منيل ثب مي بنبن مالهبد می کوك ً اى آنبن كػٌد می  می آمل ،

 کو ّبا ها ثب پلهثيهگِ ٕوف کننل ً ٍ ٌ ىلایبی آنبن ها گوكزو ، پیِ اً می ثوك .

ه ایهن  یک هًى نيكیکی ىهبی ؿهوًة ، ؿویجهو ای پیهلا ّهل کهو ىهلایبیی اى ٛهال عهٌاىواد آًهكه ثهٌك . اٍهزضنبئب

وؽبل اٍهذ ، ؿویجو ، ثهو ؽٚهٌه پیومهوك پنیوكزهو ّهل ً اى مْهبىله اینکهو مي بنهلاه كیهوینِ ىنهٌى ٍهبلم ً ٍه

فٌّؾبل ّل . پیوموك ، اى اینکو ثو ػلذ ٙؼق ثینبیی مي بنِ ها ثغب نیبًهك ، ػنى فٌاىی کهوك ً اى  یفیل

 اٍم ً هٍ ِ ٍئال ن ٌك . 

ؿویجو لجقنلی ىك ً گلذ : من موكی كهٍزکبه ىَزم . آمٌفزو اا کو ثبیل ثب هاٍزی ً كهٍزی ىنلگی کنم آ امهب 

یبك ن ی آًهیل هًىی ها کو اى من فٌاٍزیل اى هًی ریو ٍوق پبیین ثیبیم ً ؿهنا ى یْو شنین نجٌكه اٍذ . آیب ث

 میب کنم   

پیوموك ّههلذ ىكه ّهل ً رؼغهجِ ًهزهی ثیْهزو ّهل کهو كهیبكهذ مؾجهذ ً ميوثهبنیِ كه ؽهن آن كىك ، شهٌنهو 

ىهبیی ها کهو ها رـییو كاكه ً اى اً موكی ثب ّویق ً كهٍزکبه ثٌعٌك آًهكه ثهٌك . كىك ، ٍهکو مَیو ىنلگیِ 

ثو کبه رغبهد ىكه ثٌك کو ثو رلهیظ پیْوكذ ً رولا یبكزو ، ثَیبهی اى نلًٌ ها ىم ثو کبه  ،كهیبكذ کوكه ثٌك 

 گ بهكه ثٌك .

ثوای ّوکذ كه عْن ثيهق ى بنغب ث بنل ً ایهن ثهبه الجزهو اً ثهو رنيهبیی ؿهنا ٕهوف  اى مي بن كػٌد ّل کو

 ن ی ن ٌك . 

 

 كاٍزبنی شینی اى كوىن  موكا                                                                                            

 

                                                        (4 ) 

 

 

 الق : شوا كاّزن روٌی ثوای مب اینوله ميم اٍذ  

 ة : یک ػ ب پبک كاهای شو هلهری اٍذ  

 بهانو شیَذ  ط : یک ػ ب پوىیيگ

 ك  : ّ ب شو ػ ب پبکی می رٌانیل انغبا كىیل   ىم ثو اػ بل یٌمیو ً ىم ثو ثونبمو ىنلگی فٌك كکو کنیل .

 ه : شوا انغبا كاكن اػ بل نبمطلٌة آٍبن اٍذ  

 ً : شوا گبىی اًهبد انغبا كاكن کبهىبی فٌة مْکب اٍذ  

ی ثهل ها کبهَذ كه آن رٖ ی ی می گوكزیل کبهی فٌة یب یب می رٌانیل ًٙؼیزی ها ثو یبك آًهیل کو میجبیى : آ

 انغبا كىیل   شو رٖ ی ی گوكزیل   ثؼلاه شو اؽَبً كه مٌهك آن كاّزیل   

 ًهیم کو ثو مب كهرؼیین کبه فٌة ً ثل ک ک کنل  شهٌنو می رٌانیم مؼیبهی ثو كٍذ آ ػ :
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 فٌة گٌیی  ( ر غیل ً 22                                              

    

                                                                (1) 

 
ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل ، لَبن اى ثوای مکو فیو اٍذ ، اً ها ثو گلزبه ىّذ میبشییهل . ) کزهبة ػيهلی ، 

 ( 412/ اكػیو ؽٚود مؾجٌة ٓ  114كهیبی كانِ ٓ 

 ( 129ثو ٍت ً لؼن میبشئیل . ) ؽیٌه ثيبیی ٓ  ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل ، لَبن ها

ؽٚود ثٌكا می كومبینل ، ثب اؽلی ثو رنلی ً فٌْنذ ٍقن نهٌییل ، کو ىو آن کٌ شنین ثْهنٌك ، موبثلهو ثهو 

 مضب فٌاىل کوك . 

 ( 12) ؽغواد آیو  1ؽٚود دمحم می كومبیل ، شرل يًا انلَکم ً شرنبثيًا ثبشلوبة ... 

جٜ ً فْم ً كویبك ً ثلگٌیی ها اى فٌك كًه کنیهل . ) هٍهبلو پهٌلٌ ، ً ىو هَم رلقی ً ؿپٌلٌ هٌٍل كومبیل 

 ( 31، آیو  4هٌٍل ثو اكَیَبن ، ثبة 

 

                                                           (2 ) 

 

اؽهلی میبشئیهل ً شْهم ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل ، ع یغ آنچو ّنیله ّل مؾٌ ن ٌك . لَبن ها ثو ٍهت ً لؼهن 

ها اى آنچو شین نیَذ ؽلظ ن بییل ... لَبن اى ثوای مکو فیو اٍذ اً ها ثو گلزبه ىّذ میبشئیل . ػلب هللا ػ ب 

اشنَهبن اعزنهبة ن بییهل . ) مزؤٍهلبنو  ٍلق اى ثؼل ثبیهل ث هب ینجـهی رکلهم ن بییهل . اى لؼهن ً ٛؼهن ً مهب یزکهله ثهو

ىیهو  ثهب إهب کزهبة مطبثوهذ نهلاهك . لکهن إهب ثیبنهبد مجبهکهو ثهو روریهتمؤفنی کو نٌیَنله مکو کوكه اٍذ 

 آًهكه ّل : ( 

/ ع لههو كًا رههب مؾههب نوطههو شههین اى لههٌػ  15ع لههو اًل اى منزقجههبری اى آصههبه ؽٚههود ثيههبءهللا ٛجههغ آل ههبن ٓ 

نوب ّله نجنه من رؼبلیم ؽٚود ثيبءهللا / ثویو ثیبن مجبهک اى کزبة ػيلی  21مجبهک اّواهبد منلهط كه ٓ 

 اكػیو ؽٚود مؾجٌة می رٌان یبكذ . 413ً  412اٍذ کو آن ها كه ٕلؾبد 

 

 

                                                           (3 )  

 

 ًىؽ ىب ً ال بً ىب 

م شنهبن ّهجیو مهبكهُ هًىگبهی ، ثیٌه ىنی ثٌك کو كً رب كفزو كاّذ . كفزو ثيهق رو اى نظو ّکب ً افهال

میَو نجٌك ً ىو كً آنچنبن ثهل افهالم ً نبٍهبىگبه ثٌكنهل کهو ىنهلگی ثهب آنيهب  کلیهو ،نيب اى یو رْقیٔ آثٌك ک

ؿیو م کن می ن ٌك . امب كفزو کٌشکزو کو ّجیو پله كه گنّزو اُ ثٌك ، اى لؾبه ع بل ً ک بل ى زب نلاّهذ 

 ً فٌُ هلجی ً ميوثبنیِ ىم كٍذ ک ی اى ىیجبئیِ نلاّذ .

ا رٌعو ً مؾجزِ ها نضبه كفزوی می کوك کو ّجیو فٌكُ ثٌك ً ىیچهٌنو ميو ً مؾجزی نَجذ امب ثیٌه ىن ر ب

ثو كفزو كیهوُ اثواى ن ی کوك ، ثو ػکٌ ىهو هًى اً ها ًاكاه مهی ٍهبفذ کهو اى ٕهجؼ رهب ّهت ثهو ٍهقزی 

 کبه کنل ً ىنهم ؿنا فٌهكن ىم اى رو مبنله کبٍو فٌاىوُ اٍزلبكه ن بیل .

كً مورجهو ثهو ٍوشْه و ای كه یهک آن كفزهو ثیچهبهه مغجهٌه ثهٌك هًىی  ه كیههوُ ،ػالًه ثو کبهىهبی كّهٌا

 مبیلی فبنو ثوًك ً ٍطب ثيهگی ها پو اى آة کنل ً ثب فٌك ثیبًهك .

یک هًى ًهزی کهو اً رهبىه ٍهطللِ ها اى آة شْه و پهو کهوكه ثهٌك ، پیوىنهی كویهو ها كیهل کهو نهيكیکِ آمهل ً 

 مولاهی فٌاٍذ رب ثنٌّل . 

 
  ن ثیبن مجبهک ثلبهٍی شنین اٍذ : ػیت مکنیل یکلیهو ها ً ثل مقٌاىیل ثو الوبة ... مٚ ٌ – 1
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 كفزو ىیجب  هًی  كٌهاه  عٌاة كاك :  ثب  ک بل  میب  ً  ثؼل  ، فٌّبل اى اینکو ثو انَبنی پیو ً نبرٌان ک ک 

 می کوك، ٍطب ها ثبش گوكذ رب پیوىن اى آن آة ثنٌّل .

ه یهک كىهبری پیهو ً ٙهؼیق نجهٌك ،آنطٌه کو كه هبىو ثو نظو مهی امب آن ىن ٍبلقٌهكه ،  ثلکهو  هٍهیل ، ًاهؼهب

 كوّزو ای ميوثبن ثٌك کو می گْذ ً ثو کبهىبی فٌة پبكاُ می كاك . 

كفزوا رٌ ٌٕهری ىیجب ً هلجی ميوثبن كاهی ً ثو فبٛو مؾجزی کو ثو یهک پیهوىن كویهو کهوكی   پیوىن گلذ :

یههک گههب فنههلان ً یههب یههک ٍههن   ثوانههی ، پههٌ ثههب ىههو کل ههو ای کههو ثوىثههبن ىلیههو ای ثههو رههٌ میههلىم . اى ایههن

 عٌاىونْبن ، اى كىبنذ ثیوًن فٌاىل اكزبك .

ً  اى كىنذ موًاهیل ً ال بً میویيه ، شطهٌه م کنهو كفزهوا  ثیٌه ىن ّهلذ ىكه كویبك کْیل : شی میجینم   

 کو اً ها كفزو فٌكُ فطبة می کوك .  این اًلین ثبهی ثٌك

ؼٌٖا اى اینکهو مهبكهُ اً ها كفزهو فهٌك فٌانهله ثهٌك ، شنهبن ّهبكمبن ّهل کهو مْهزبهبنو ر هبا مهبعوای كفزو م

پیههوىن ٍوشْهه و ها ثههوایِ رؼویههق کههوك ً ى ههین ٛههٌه کههو ٕههؾجذ مههی کههوك آ ٍههنهيبی هی زههی ً گههب ىههبی 

 هنهبهن  اى لجيبیِ پبیین می هیقذ .

ًهزهی فهٌاىود ؽهوف مهی ىنهو شهو  کهن ثجهین ، اىك ً ثهو اً گلهذ : نههبهثیٌه ىن كٌهاه كفزو مؾجهٌثِ ها ٕهل

ىبیی اى كىنِ ثیوًن می هیيه . كلذ می فٌاك رٌ ىم اینطٌه ثبّهی   ر هبا کهبهی کهو ثبیهل ثکنهی اینهو کهو يشی

 ذ ، ثب ٛنبىی ثو اً آة ثلی .ً اگو یک پیوىن اًمل ً اىد آة فٌاٍ ثوی ٍو شْ و آة ثیبهی

 ثو شْ و ثوا . آهه منم فٌّم میبك کو كفزو ثب روّوًیی گلذ :

 منم مٌاكوم کو كٌهی ثوی .  اك : آهه كفزو ػيیيا ،مبكهُ اكامو ك

ّهل . ثهو ، ىیجهبروین رنه  نوهوه ای فبنهو ها ثوكاّهذ ً فهبهط  ػجًٌ ً روّهوً ً ؿوؿهوً ثيهق رو ،كفزو 

ً آمهل ى ٛوف عنهب ثهو ٍهٌی اا،ثبنٌیی ها كیل کو ثب لجبٍی ثلنل ً ىیجب ثو رنِ  مؾ٘ اینکو ثو شْ و هٍیل ،

 ة فٌاٍذ کو ثنٌّل .ً ک ی آ

 ثو فٌاىوُ هبىو ّله ثٌك . امب این ثبه ثوای اینکو ثجینل  کو  كوّزو ميوثبنی ثٌك  ثب ًهبه ى بن این ثبنٌی 

 ن كفزهومهو یهک ّهبىياه ن هٌكاه کهوكه ثهٌك . آفهٌك ها كه عهبه ً عب وثیزی ً پوهًیی اً رب شو ؽل اٍهذ ،ثی ر

 و  ثو   رٌ   آة   ثلا       اگو آة ک اینغب  اًملا  من  كکو می کنی   اة  كاك  :ىمقذ   ثب  ثی اكثی  ر با  عٌ

ثی ىؽ هذ ایهن رنه  هً ثهیهو ً فهٌكد ثهوكاه ثقهٌه . رهٌ ثبیهل ثلي هی کهو مهنم ثهو انهلاىه فهٌكد می فٌای ، 

 ّقٖیذ كاها .

یل شیيی ثهو رهٌ ثهلىم کهو كوّزو ىیجب ثلًن اینکو نبهاؽذ ٌّك ، گلذ : رٌ كفزو ثی اكة ً گَزبفی ىَزی ً ثب

ّبیَزو این ثی روثیزی ً ثل افالهیذ ثبّل . اى این پهٌ ثهب ىهو کل هو ای کهو ثهو ىثهبن ثوانهی ، یهک مهبه ً یهک 

 ًىؽ اى كىبنذ ثیوًن فٌاىل پویل .

ٌی كه منزظهو ثهو ٛهوف فبنهو كًیهل ً اً ها عله ثٌك . ثوای هكزن پیِ مهبكه عهبنِ ، كفزو کو ثيِ ثو فٌهكه

 هواه ّنیلن ٕؾجذ ىبی اً ثٌك گلذ : كفزوا ، اًملی   کو ثی فٌك كیل . مبكه

اى كىهبنِ  ً یهک ًىؽ  ثل فلن نیي عٌاة كاك  : مبمبن عبن ! ً كه ؽین گلزن این ػجبهد ، یهک مهبهً كفزو 

 ثیوًن پویل . 

ثهل مارهذ ثبّهو ً ثهو هٖهل کزهک ىكن  این ثبیل کبه اًن فٌاىو ًؽْذ ىكه عیؾ ىك ً گلذ : ای ًای ،مبكهُ 

اى فبنهو ثیهوًن  اى كٍهذ ٙهوثبد ٍهقذ ،ن كفزو ثیچبهه ثو ٛوف اً ؽ لو کوك . كفزو ثلثقذ ثهوای كهواه آ

كًیههل ً ثههو عنهلههی کههو كه آن نيكیکههی ثههٌك ، پنههبه ثههوك ً فههٌك ها ثههوًی ػلههق ىههبی ٍههجي انههلافذ ً ىاه ىاه 

 گویَذ .

ىیجهبئیِ ههواه گوكهذ ً اى اً كه ى ین ًهذ ، پَو ٍلطبن کو اى ّکبه ثبى می گْذ اً ها كیل ً رؾهذ رهؤصیو 

 پوٍیل : رٌ کی ىَزی ، رنيب اینغب شو می کنی   شوا گویو می کنی   

كفزو ىیجب هًی ، ؿ هین ً اكَوكه عٌاة كاك : مبكها موا كنجبل کوك ً من ىم اى فبنو كهواه کهوكا . ّهبىياكه 

 هثبهه فهٌكُ ؽهوف ثينهل اٍذ ثیْزو كمؾٌ ىیجبیی كفزو گْذ ً یک كل نو ٕل كل ػبّن اً ّل ً اى اً فٌ

اًىم كه ؽبلیکو پْذ ٍو ىم موًاهیل ً ال بً ً گب هى اى لت ىبیِ كوً می هیقذ آ ر با كاٍهزبن ىنهلگیِ 

ً ٍهلطبن نیهي ثهو مؾه٘ لجبفزهو ، كفزهو ها پهیِ ٍهلطبن ثهوك ػبّهن ك ثوای ّبىياه رؼویق کوك ً اً ىهم ، ها

 كیلنِ ، هٙبیذ فٌك ها ثوای اىكًاط آنيب اػالا کوك .
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مب هاعغ ثو فٌاىو ثلفلوِ ، اً هكزو هكزو افالم ً هكزبهُ شنبن ىّذ ً نبپَنل ّل کو ؽزی مبكهُ ىهم ثهو ا

 آن كفزو كلک ىكه ، ثؼل اى آنکو كیل ىیچکٌ ثو عبیی هاىِ   ثیوًنِ ن ٌك ً   فبنو  اى  ً  کوك پْذ   اً

 هكذ . ن ی كىل ، ثو عنهب پنبه ثوك ً ى بن عب ، كه رنيبیی ً ثی کَی اىمیبن 

 

                                                                          (Charles Perrault  شبهلي پوالذ ) 

 

 

 

                                                         (4  ) 

 

اینکهو آنهبن م ، ؽزهی اگواىه كىنهله پوىیهي کنهیالق : ًهزی ثب كیهوان ٕؾجذ می کنیم ، شوا ثبیل اى ٍقنبن آىا

 د مب ها عویؾو كاه کوكه انل ، ػٖجبنی ثبّیم  باؽَبٍ

ة : اٍزلبكه اى اٍم ىبیی کو هًی كیههوان مهی گهناهیم ، شهو اّهکبلی كاهك   شهوا كکهو مهی کنیهل ؽٚهود دمحم 

 اٍزلبكه اى این گٌنو اٍم ىبی نبهًا ها منغ كومٌكه انل  

 ثيبءهللا مب ها رؼلیم می كىنل کو ىثبن فٌك ها نیبشئیم   ط : آلٌكن ثو شو مؼنی اٍذ   شوا ؽٚود

 ك  :  شوا نجبیل ثب فٌْنذ ثب کَی ٕؾجذ کنیم  

نلٌٍی کو اینچنین ٛهوف فطهبة ههواه گیونهل ، ثهو  ، ثب فٌْنذ ثب کَی ٕؾجذ نکنیل ً كه كامبپبكا آمله اٍذ

ه کینو رٌىانو ثو کب م کن  بكل ع الد رنل ،ه فٌاىنل ثوك ً رجرنلی عٌاة فٌاىنل كاك ً کالمی كهكنبک ً مَل ب

 اٍذ ّ ب ها آىهكه ٍبىك . 

 ثوای اٛلبل فوك ٍبل

 ه : پبكاُ کَبنی کو ى یْو ٍقن فٌة ثو کبه می ثونل ، شیَذ  

ه ثو مب ثو شْم یک كًٍذ فٌة نهبه  ثب   ً : مٌهغ ٕؾجذ کوكن   ٍبیو ثچو ىب ، اگو ثل ىثبنی کنیم آیب ًاهؼب

 می کننل       
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 ( رنلین ً ثوگياهی 23                                                

 

                                                           (1 ) 

 
 : ثو اػ بل فٌك ها ثیبهائیل نو ثو اهٌال ... ) کل بد مکنٌنو (ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل 

 ( 95مبینل : اىلًا النبً ثبكؼبلکم ... ) منزقجبد آصبه ، ؽٚود ثيبءهللا می كو

  22كوٜ ّنٌنلگبن ... ) هٍبلو یؼوٌة ، ثبة اًل ، آیو یؼوٌة ؽٌاهی می كومبیل : لکن کننلگبن کالا ثبّیل نو 

ً مؼیهبهی کهو  ؽٚود کویْنب می كومبیل : آنچو ّقٔ ثوگيیله می کنل ، موكا ) نیي ثو رولیهل اً ( مهی کننهل

 ( 94) ن ٌنو می ٌّك ً ( موكا اى آن پیوًی می کننل . ) گیزب ٍوًك فلایبن ، ٓ  زٌاه می ٍبىك ،اً اٍ

ؽٚود دمحم می كومبیل : ً من یؼ ب من الٖبلؾبد من مکهو اًانضهی ً ىهٌ مهئمن كبًلئهک یهلفلٌن الغنهو ً ش 

 ( 124یو بء آلنَا) ٌٍهه  1یظل ٌن نویوا . 

ی بن ىٌ الزولب كی الوٌل ً الزکضیو كی الؼ ب ً مهن کهبن اهٌالهو اىیهل مهن ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل : هأً اش

 ( 35) مغ ٌػو اشًاػ مجبهکو ، ٓ  2اػ بلو كبػ لٌا ان ػلمو فیو من ًعٌكه ً كنبئو اؽَن من ثوبئو . 

 

                                                         (2) 

 

ه ها اى فبه ً انغیهو ها اى فهٌ مهی شینیهل   ى چنهین ىهو كهفهذ نیکهٌ یب انهٌؽٚود مَیؼ می كومبینل : آ

ثهل آًهك ً نهو كهفهذ ثهل میهٌه میٌه نیکٌ می آًهك ً كهفذ ثل میٌه ثل می آًهك ن ی رٌانل كهفذ فهٌة میهٌه 

رِ اكکنله ٌّك . لينا اى میٌه ىبی ایْبن ها فٌاىیل ً كه آ ًهك . ىو كهفزی کو میٌه نیکٌ نیبًهك ثویلهنیکٌ آ

 ( 16 – 21، آیو  1) انغیب مزب ، ثبة  ّنبفذ .

. مجهبكا کهو پهبكاُ ػ هب ها ؽٚود کویْنب می كومبیل : ثو ػ ب مزٌعو ّله ثو پبكاُ آن ثبیل ثی ػالههو ثبّهی 

 ً نو آن کو ثو ثیکبهی پبثنل کوكی .  ًهیكه نظو آ

ثهلهی مهی مبنهل كه ؿبیهذ  کو ثهو آن شهٌن عبمهو ػ هب كه ن ٌّهل ،ؽٚود ثٌكا می كومبیل : کالا ىیجبی کَی 

 ع بل ً عناثیذ کو اى آن هایؾو ای ثو مْبا نوٍل . 

ثهو  ثبّهل ً كه فٖهٌٓ آن کالمهی نهٌیهل ، نلَی کو ػبمهب ثهو اػ هبل ؽَهنو ػجلالجيبء می كومبینل :ؽٚود 

ن ها ثهيهق علهٌه كىهل كبههل آٌٍی ک بل ر بیب ن بیل . نلَی کو ػ ب فوك ً نبشیي انغبا كىهل ً كه کهالا فهٌك 

 اهىُ اٍذ . 

 ان هللا یظلم مضوبل مهه ً ان رک ؽَنو یٚبػليب ً یئد من للنو اعوا ػظی ب. ؽٚود دمحم می كومبیل :

 (44آیو  4ٌٍهه  ،) هوان 

آنهوا ؽویهو مْه بهیل ، ى هبن ٛهٌه  یل : ثب این کالا کو ّبیَزهی اى آن من نقٌاىل ّهل ،ؽٚود ثٌكا می كومب

، موك فوكمنلی کو انلک انلک اػ بل نیکٌ ها انغبا می كىهل ، فهٌك  کو هوكی اى هطواد آة لجویي می گوكك

 ها اى ى و فٌثی ىب ٍوّبه می ٍبىك . 

 

 
ثهو ثيْهذ ًاهك  . اػهم اى اینکهو مهوك ثبّهل یهب ىن ، کَی کو مئمن ثبّهل ً ثهو اػ هبل فیویهو ػبمهب گهوكك ن ثیبن مجبهک ثو كبهٍی شنین اٍذ :مٚ ٌ – 1

موهلاه کهم مهی ثبّهل ، اى  کوی هو ، م هًا ن ی گوكك . ) نویو ثو مؼنبی گٌكی هًی ىَزو فومبٍذ ً شٌن موٌٖك اى آن آیوگوكك ً ثو اً ثو هله فوكلی ٍز

 إطالػ موٌٍا اٍزلبكه ّل .(

ّهل مٚ ٌن ثیبن مجبهک ثلبهٍی شنین اٍذ : هأً ای هبن کبٍهزن اى ههٌل ً اكهيًكن ثهو ػ هب اٍهذ ً کَهی کهو گلزبهىهبیِ ىیهبكرو اى کوكاهىهبیِ ثب – 2

 ثلانیل کو ػلمِ نیکٌرو اى ًعٌكُ ً نیَزیِ ثيزو اى ىَزیِ اٍذ . 

ن ها مٚهبػق مهی ٍهبىك ً پهبكاُ ل ً اگو کَی ػ هب نیکهی انغهبا كىهل آمٚ ٌن آیو مجبهک ثو كبهٍی شنین اٍذ : ى بنب فلاًنل مهه ای هلم ن ی کن – 3

 ثيهگی ػنبیذ می ن بیل .
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                                                       (3 ) 

 

 

 کلبُ ً آكا کٌشٌلٌ ىب 

 

هًىی ثهٌك هًىگهبهی ثهٌك ، یهک کلهبُ ثههٌك کهو رهب آنغهب کهو مهی رٌانَههذ ثهو ٍهقزی کهبه میکهوك . ًلهی آنوههله 

كاّهذ ر هبا ّهل ، مههو یهک رکهو  هًى كویورهو مهی ّهل ، رهب عهبیی کهو ػبهجهذ ىهو شهو ثلّبنٌ ثٌك کو هًى ثهو

کٌشک شوا کو كوٜ می رٌانَذ ثب آن یک علذ کلِ كهٍذ کنل . کلبُ این رکو شوا ها ىم ثویل آمهبكه کهوك 

ثلًىك . آنيب ها هًی میي کبهُ گناّذ ً هكذ آ كػبیِ ها فٌانل ً ثو این امیهل کهو كهوكا  ىم رب كوكا ٕجؼ ثو

 اىل كوًفذ ، ثو هفزقٌاة هكذ .یک علذ کلِ كهٍذ فٌاىل کوك ً كه ثبىاه فٌ

كوكا ٕجؼ ىًك اى فٌاة ثوفبٍذ . ثبى ىهم كػهب ً ن هبىُ ها فٌانهل ً ثهو ٍهو میهي کهبهُ هكهذ ً ثهب نيبیهذ 

رؼغت كیل یک علذ کلِ فیلی هْن  هًی میي کبهُ گناّزو اٍهذ ً اى آن شوميهبی آمهبكه ّهله كیْهت ىهم 

انَزنل شو ثهٌینل . ىن کلبُ پوٍیل : شهو کَهی كه ّلنل ً ن ی كاصوی نیَذ . کلبُ ً ى َوُ ّهلذ ى ىیچ

این کلْيبی هْن  هً كهٍذ کوكه ثبّو   نهبه کن ؽزی یک کٌکِ ىهم کهظ نیَهذ ! اًلهین مْهزویکو  م کنو

آن کلْيب ها كیل آنوله فٌِّ آمل کو ؽبٙو ّل پٌل فٌثی ثو کلبُ ثلىل ً اً رٌانَذ ثب آن پهٌل ، كً هطؼهو 

يب ها ثوای كفزن كً علذ کلِ علیل آمبكه کوك ً ثؼل مضب ّجيبی هجب آنيب ها كیهو شوا ثقوك . ثب فٌّؾبلی آن

ثهو هفزقهٌاة هكهذ . كهوكا ٕهجؼ ىًك ًهزهی اى فهٌاة  هًی میيُ گناّذ ، ً پٌ اى فٌانلن كػب ً منبعبد

كهٍذ مضب کلْيبی هجلهی ، هًی میهي گناّهزو ّهله اٍهذ .  ً ىیجب ،ثیلاه ّل ، كًثبهه كیل كً علذ کلِ کبمب 

و شهوا نوله پٌل كه آًهك کو رٌانَذ شيهبه هطؼهو كیههآنيب ها فویلنل ً کلبُ آ نلوی مْزوی آملنل ً كٌهاه كً 

ى ثهو اٍهزواؽذ بك . مضب ككؼبد هجب آنيب ها ثوای شيبه علهذ کلهِ آمهبكه کهوك ً ثؼهل اى فٌانهلن كػهب ً ن هثقو

یهبمی گنّهذ . ىهو ّهت کلهبُ پوكافذ ً كوكا ٕجؼ كیل ثبى ىم ى هبن ارلهبم اكزهبكه اٍهذ . ثهو ى هین ٕهٌهد ا

شوميب ها میجویل ً آمبكه میکوك ً كوكإجؼ مهی كیهل ىیجهبروین کلْهيب ثهوایِ كًفزهو ً آمهبكه ّهله اٍهذ . ایهن 

 .ّلنل ِ اكواك ثَیبه صور نل ً فٌّجقزی ثونبمو آنوله اكامو یبكذ کو کلبُ ً ىن

ً ثجیننهل ثهوای شوميهبی  نهلاهث بنن كً رٖه یم گوكزنهل ثیلیهک ّهت ، آ هًىگبه ثو فٌثی می گنّذ رب ایهن کهو

 ٙهوثو ىك  12ٍذ ًهزی ٍبػذ كیٌاهی هًی میي شو ارلبهی می اكزل . ىو كً پْذ یک پوكه پنيبن ّلنل . كه

كً رب آكا کٌشٌلٌ ثب هل ً هٌاهه ای ثو انلاىه كٍهذ ّه ب ، اى پنغهوه ثهو كافهب پویلنهل . گوشهو ثهو نظهو کلهبُ ً 

ی نٌک ریيّبن فیلی ثب ميه ً فنله كاه ثٌكنل ، امب اى این کو كیلنل آنيب ن آكا کٌشٌلٌ ىب ، ثب آن گٌّيبآىنِ 

 ـٌل ّلنل ْویغ ثو پوكافزن ً كًفزن رکو ىبی شوا م، ؿ هین ّلنل . کٌشٌلٌىب فیلی ٍ لجبٍی ثو رن نلاّزنل

ػذ ثبش ً پبئین می هكذ . ری  رهبپ ، ریه  رهبپ، ً ٍهٌىن ىهبی هیيّهبن رنهل رنهل شکْيبی کٌشکْبن ثو ٍو

 کٌک می ىك ، کٌک ، کٌک آ کٌک ، کٌک .

کلْهيب ها آنيب ٍقذ كؼبلیذ می کوكنل . کلبُ ىوگي کَی ها نلیله ثٌك کو ثو آن ٍوػذ کبه کنل . فیلهی ىًك 

ل . کلهبُ اى نغهب ها رهوک کوكنهنل ً كه ٍهبػذ كً ثؼهل اى نی هو ّهت آنيب ک هی ههٖهیلآمبكه کوكنل ً ثؼل كًه آ

اى اًن آكا کٌشٌلٌىهب رْهکو کنهیم   ً ىنهِ عهٌاة كاك : فهٌة اًنيهب ثبیهل مهی رهٌنیم  ىنِ پوٍیل : مب شطهٌه

، شههٌن ىههیچ لجبٍههی نههلاهن ، شطههٌهه یکههی یکلٍههذ لجههبً نههٌ ثواّههٌن ثههلًىیم   آهه مههن اًن ٍوكّههٌن ثبّههو 

كً نیم رنو هْن  ً كً رب ّلٌاه ىیجب ً كً کهاله هویهق لجبٍيبی هْن  هً ثواٌّن كهٍذ می کنم . ً ثؼل اً 

بل گوكن پْ ی كهٍذ کوك ً کلبُ ىم كً علذ کلِ کٌشٌلٌی هْن  كًفذ ً آمبكه کوك ً كه آن ً كً رب ّ

ملنهل ً یهي کهبه گناّهزنل ً ًهزهی کٌشٌلٌىهب آّت ، آنيب ثو عبی رکو ىهبی شهوا ، ایهن لجبٍهيبی ىیجهب ها هًی م

كنهل ً ثهو ٍهوػذ اى ًاى فٌانلنل ً ههٖهیلنل ً ثؼهل آن ىهب ها ثهو رهن کوً ىب ها كیلنل ، کلی كٍذ ىكنل ً آلجب

نغب گویقزنل ً هكزنل ً كیهو ىوگهي ثهبى نهْهزنل ً آن آكا کٌشٌلٌىهب شنهبن فٌّهجقزی ً ٍهؼبكری ثهو کلهبُ ً آ

 مؾزبط نْلنل . ن كً كیهو ىیچ ًهذ ثو ک ک کَی ىنِ ىلیو کوكنل کو آ

 

                                                     (Wendi Momen  رلقیٔ ً رؼلیب ) رٌٍٜ ًنلی مئمن 
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 پَوک ىلنلی ً ٍل 

ٍبليب هجب پَو کٌشکی ثو نبا پیزو ثب پله ً مبكهُ كه کٌْه ىلنل ىنلگی می کوكنل . ىلنل ٍوىمینی اٍذ كه 

ّ بل هبهه اهًپب ً كاهای اهاٙی پَذ ً مَطؾی اٍذ کو كه آنيب انٌاع شلو ىب ثو فٌثی هّل می کنل . پیزو 

جهبیِ كًٍهذ مهی كاّهذ ً نیهي آٍهیبة ىهبی ثهبكی آن ٛهوف شلهو ىاهىهب ً كهیهبی فبنو ّبن ها ثب شلو ىبی ىی

نيهب ثهٌك . كه ثؼٚهی اى هَه ذ ىهبی ایهن کْهٌه ، ٍهطؼ ها ً ى ٌاهه مْهزبم ر بّهبی آ مٌاط آن ٌٍی آٍیبثيب

. ىلنهلی ن رو اى ٍطؼ كهیب اٍذ ً آة كهیب می رٌانل ثو هاؽزهی ایهن ىمهین ىهب ها ث ٌّهبنل یاهاٙی ٍبؽلی پبئ

فبکویيىبی ثلنلی ثو نبا آة ثنل یب ٍل كهٍذ کوكه انل ً ّـب ثَیبهی اى موكان  وای ػوت نهلاّزن آة ،ىب ث

کوكنل ، كهٌهاه ثهو رؼ یهو این اٍذ کو اى این آة ثنلىب مواهجذ کننل ً ثو مؾ٘ اینکو ٌٍهافی كه آنيب مْبىله 

 ک نیي آمٌىُ می كىنل ، ىیوا ى و ٛوى مؾبكظذ اى آة ثنلىب هاؽزی ثو ثچو ىبی کٌش  .  ن بینل  آن اهلاا

ك ً شوله فطونبک ً ىیبن لیب ٌّق رجمی كاننل کو شهٌنو یک ٌٍهاؿ کٌشک می رٌانل ثو یک مغوای ثيه

 ٍواىیو ٌّك . ثبه اٍذ ، اگو آة كهیب ثو كافب ىمین ىب ،

ً ر هبا یک هًى ػٖو پیزو كاّذ ثب ػغلو اى هًی هَه ذ كٌههبنی آة ثنهل ثهو ٛهوف فبنهو اّهبن مهی هكهذ . ا

 هًى ها پیِ مبكه ثيهگِ گنهانله ثٌك . فیلی كیو ًهذ ثٌك ، نبگيبن ٕلای هیيُ آثی ثو گٌِّ هٍیل .

به کوك ً كیل یک ٌٍهاؿ کٌشک كه كیٌاهه ّیت كاه آة ثنل ایغبك كّو . ٍهویغ ثهو ٛهوف پهبئین ثو اٛواف نه

 امب ثو فٌثی  ًكرو ثو فبنو ثوٍل ،ب ثٌك ىو شو ىمبی گو شو  کنل .  یثوهٍ  ها  ًٙغ  نيكیک اى   رب هكذ 

  می كانَذ کو ى بن ٌٍهاؿ کٌشک شو هله می رٌانَذ علی ً فطونهبک ثبّهل آ ثهو ىًكی ثيهگزهو مهی ّهل

 ً كیٌاهه آثهیو ها فواة می کوك ً آة ٍوىمینِ ها كوا گوكذ .

بیَهذ ثهو رنيهبیی پیزو ثو اٛواف نهبه کوك ثجینل کَهی ىَهذ کهو ثهو یهبهی ٛلجهل ، امهب ىهیچکٌ نجهٌك ً اً مهی ث

ٌهاؿ کوك کو فیلی ىًك ٍوك ً ثهی ؽهٌ ّهل ً ثؼهل انهْهذ كیههو ی کوك . ثو نبشبه انهْزِ ها كه ٍکبهی م

ها ػٌٗ مهی کهوك ، آة اى كهًن ٍهٌهاؿ ها ثو کبه گوكذ ً ٍ ٌ كیهوی ها ً كه ىو كبٕلو کو انهْزبنِ 

کهوك آن ها ؽزهی ثهوای یهک لؾظهو ، أد نثو ثیوًن می پبّیل . ٍوانغبا َّزِ ها كافهب آن ن هٌك ً كیههو عهو

 ًهك . ثیوًن آ

اً شنلین مورجو ثب ٕلی ثلنل ک ک ٛلجیل امهب پبٍهقی نْهنیل . پهله مهبكهُ ىهم كکهو مهی کوكنهل کهو اً ّهت ها 

بملنِ نْلنل .آنيب ىوگي كکو ن ی کوكنل پَو کٌشکْبن ىم ینهگِ مبنله اٍذ ، ثنبثواین نهوان پیِ مبكه ثي

. پیزو كه ؽبلی کو َّزِ كه ٌٍهاؿ ثٌك ، ّجی ٍهقذ ً ٍهوك ً روٍهنبک ها ثهو  اکنٌن ثو ک ک اؽزیبط كاهك

رنيبیی ٍ وی می کوك ، شٌن فیلی فٌة می كانَذ کو اگو شنبن ن ی کوك ، كهیبی فوًّبن ر هبا ىمهین ىهب 

ه نيكیکی ىبی ٍ یله كا موكی کو اى عبكه می گنّهذ  مزٌعهو اً ّهل ً ثهو ک کهِ ، ها كه کبا می کْیل . روویجب

زبكذ . ى و پیزو ها ثو فبٛو کهبهػظیم ً ّهغبػبنو اُ رؾَهین کوكنهل ً اً ها هيومهبن ىلنهل لوهت كاكنهل پیزهو ّ

رٌٍٜ پهله ً مهبكهُ کهو اکنهٌن ثهو اً اكزقهبه مهی کوكنهل ، ثهو فبنهو ثهوكه ّهل ً ؿهنای كاؽ ً هفزقهٌاة گهوا 

وا كًثهبهه ایهن کهبه ها رکهواه ثوایِ آمبكه گْذ ً اً هجب اى اینکو ثو فٌاة ثوًك گلذ : اگو شىا ثبّل ؽبٙه

 کٌْها کبهی انغبا كاكه كىم . ثو  نم . فٌّؾبلم کو رٌانَزن ثوای ک ک ک

 امب ى و مب ىنٌى اهلاا ػظیم اً ها ثو فبٛو می آًهیم . ی اى این ؽبكصو گنّزو اٍذ ،ىمبن كهاى

  

 ( Wendi Momenلی مئمن ) رلقیٔ ً رؼلیب رٌٍٜ ًن                                                   

 

                                                         (4 ) 

 

 ٍئٌاشد 

 ػ ب ٕؾیؼ شیَذ   –الق 

 ى یْو ثب آنچو کو مؼزولیم ػ ب ٕؾیؼ اٍذ مطبثوذ كاهك    ة : آیب اػ بل مب

 انَزیل مطبثوذ نلاّذ  نچو کو ٕؾیؼ می كفبٛو می آًهیل کو اػ بل ّ ب ثب آ ط : آیب ىمبنی ها ثو
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 ك : شهٌنو می كي یم ػ ب ٕؾیؼ شیَذ  

 فٌة پوكافزن   ٍذ : اكکبه فٌة كاّزن یب ثو اػ بله : کلاا ثيزو ا

طهی اٍهذ . ى یْو می گلذ ثوكاّزن ً نهبه کوكن آنچو کهو ثهو اً رؼلهن نهلاهك کهبه ؿل Freddieً : كوكی 

فٌك نهو كاّذ ً ثو کزبثقبنو ثونهوكانل آیهب ػ هب اً ثهب زبثقبنو گوكذ ً ىیو ثبلِ ًلی کزبة مؾجٌثِ ها اى ک

 کالا اً مطبثوذ كاّذ  
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 ( رٌاٙغ ً كوًرنی  24                                                

 

                                                           (1) 

 

 ) کل بد مکنٌنو ( 1هللا  می كومبینل ، ش رزؼل ػن ؽلک ً ش رلع مب ش ینجـی لنلَک . ؽٚود ثيبء

  43) ثووه ، آیو  2می كومبیل ، ً اٍزؼینٌا ثبلٖجو ً الٖلٌه ً انيب لکجیوه ال ػلی القبّؼین .  ؽٚود دمحم

ب مزهی ، ثهبة . ) انغیىیوا ایْبن ًاهس ىمین فٌاىنل ّل  می كومبیل ، فٌّب ثو ؽبل ؽلی بن ،ؽٚود مَیؼ 

 ( 5یو ، آ 5

 ؽٚود ثٌكا كومبیل ، فْم ها ثبیل گناّذ ً اى ؿوًه كًهی کوك . 

 ( 192ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل ، کن ... لْغو القٌٚع ص واه ... ) منزقجبد ٓ 

 

                                                        (2 ) 

 

ن اشنَههبن مههوه یوكؼههو القٚههٌع الههی ٍهه بء الؼههيه ً اشهزههلاه ً افههوی ینيلههو ؽٚههود ثيههبءهللا مههی كومبینههل ، ا

 (  192/ نجنه من رؼبلیم ٓ  23) لٌػ اثن مة ٓ  4الـوًه الی موبا النلو ً اشنکَبه 

ؽٚود ػجلالجيبء می كومبینل ، انَبن ثبیهل كه ؽهن كهبنی ّهٌك . ثبیهل ّهوایٜ نلَهبنی فهٌك ها كوامهٌُ کنهل رهب 

لا ًإب گوكك . این ؽبلذ ثبیل ثو كهعو ای ثبّلکو اگو نبئم گوكك اى ثوای لند نلَبنی نجبّل ، ثزٌانل ثو موبا ك

 ثيزو ػ ب کنل ، ثيزو رکلم ن بیل ، ىیجبرو رٌٙیؼ كىل ، ثنلگبن فلاًنل ها فهلمذ ثلکو ثوای آٍبیِ رن ثبّل رب

ثبّهل ، ثهو امهو اليهی فهلمذ کنهل ً  ن بیل ً ثو اصجبد ؽویوذ پوكاىك ، ً ىمبنی کو ثیهلاه اٍهذ ، كهیهن ً ىْهیبه

ّئٌن فٌیِ ها كلای ّئٌن اليی ن بیل . شٌن شنین ٌّك ، رؤئیلاد هًػ الولً اً ها اؽبٛو ن بیهل ً انَهبن ثهب 

انهلیَهی ( ٓ  1روع هو ( ) كیبنهذ عيهبنی ثيهبئی   یغ من ػلی اشهٗ موبًمذ ن بیل . )این هٌی كه موبثب ع

394 ) 

  

                                                     (3  ) 

 

موكی پَوُ ها ثو ثبؽ ىیجبیی ثوك کو كه آنغب ػله ىیبكی ثوای ػجبكد آمله ثٌكنل . ثؼل اى گنّهذ ٍهبػزی اى 

ه ػجبكاد ثبّنل ، كػب ً ػجبكد ، پَو اٛواكِ ها نهبه کوك ً كیل کو فیلی اى ن بىگياهان ثغبی اینکو ؿوم ك

ثيزو نیَهزیم   پهله  آنيبئیکو ثغبی ػجبكد كه فٌاینل ، کوك ً پوٍیل : آیب مب اى هً ثو پلهُ كه فٌاة ىَزنل ،

 ثو ٍبكگی عٌاة كاك : رٌ ىمبنی می رٌانَزی ثيزو اى آنيب ثبّی کو شنین ٍئالی ن ی کوكی . 

 

 

 

 

 

 

 
 ٌ نیَذ مقٌاه اى ؽل فٌكد رغبًى نکن ً آنچو ها کو ٍياًاه ً ّبیَزو ر:  جبهک ثلبهٍی شنین اٍذممٚ ٌن ثیبن  – 1

 ذ مهو ثوای آنبنکو كوًرن ثبّنل . بی ک ک ن بییل ، این ػ ب كٌّاه اٍمٚ ٌن آیو مجبهک ثلبهٍی شنین اٍذ : ثب ّکیجبیی ًكػب ، ر ن – 2

 مٚ ٌن ثیبن مجبهک ثلبهٍی شنین اٍذ : ثوای كهفذ كوًرنی میٌه ثبُ . – 3

كوًرنی اً ها ثو آٍ بن ثيهگی ً رٌانبیی ثبش مهی ثهوك ً ثهبه كیههو ؿهوًه اً ها ثهو ن یکجبه ثلهٍزیکو انَب ٚ ٌن ثیبن مجبهک ثلبهٍی شنی اٍذ :م – 4

 موبا پَزی ً فٌاهی كوً می آًهك .
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 اٍلنلیبه 

مههیالكی ، كه ثههبؽ ؽههبکم نظههبمی ؽیلههب ، نْههبن ّههٌالیو گههوی ام واٛههٌهی ثویزبنیههب ، ثههو  1921كه آپویههب ٍههبل 

ثو هٖل رغلیب اى فلمبد انَهبن كًٍهزبنو آن ؽٚهود كه عيهذ  ؽٚود ػجلالجيبء اػطبء ّل .این نْبن ػبلی

كه فهالل عنه  روهلیم مهی ّهل . ىیکهب مجهبهک آن ها ثهو  اؽزی هؾطهی ىكگهبن ً مٖهیجذ كیهلگبن ،آٍبیِ ً ه

( اٍزلبكه نلومٌكنهل   Knight Hood) ػنٌان ىلیو یک پبكّبه ػبكل پنیوكزنل امب ىوگي اى لوت نبیذ ىٌك 

 ( پیوامٌن این ًاهؼو شنین می نٌیَل :   Lady Bllomfieldفبنم لیلی ثالملیلل ) 

موهیم كه اًهّهلیم ، عيهذ رغلیهب اى فهلمبد ً ىؽ هبد  كًلهذ پبكّهبىی انهلَهزبن ، موبمبد ً ّقٖهیذ ىهب ی

ٍواٍهو . ى و مزوٕل ً مْزبم ثٌكنل موارت مؾجذ ً رکویم فٌك ها ثوای ؽیهبد ٍوکبه آهب ، گوك آمله ثٌكنل 

ن ؽٚود ، اثواى كاهنل . یک ارٌمجیب ثَیبه مغلب ثوكن ىیکب مجبهک ثو مؾب بهانو آمْؾٌن اى فلمبد كلاک

ن ایْبن ثهو ٍهٌ گَهیب ّهلنل . نبگيهبن آن نجٌك . اكواكی ثوای یبكزن بمواٍم اػياا ّله ثٌك امب ٍوکبه آهب پیلایْ

كه اؽبٛههو  ىبلههو ثَههبٛذ ً ػظ ههذ ى یْهههی ًعههٌك مجبهکْههبن های ميوثههبن ثههو رنيههبیی ، كه ؽبلیکههو آن مههٌش

 ؿیو منزظوه ، ن بیبن ّلنل .ن ًاه مْی می كومٌكنل آ اى عبنجی كاّذ ً ٍلطب

ثب کبلَکو اُ ىیکب مجهبهک ها ن فلمذ کبه ًكب كاه ، کو ٍبلیبن كهاى رنيب كل فٌّیِ این ثٌك کو آاٍلنلیبه 

مغلهب کهو منزظهو ثهوكن ن ارٌمجیهب  ههین ً اكَهوكه ایَهزبكه ثهٌك ً ثهو آؿ مالهبد مليٌكین ً مؾزبعین ثجوك ، ثو

 میي بن مؼيى ثٌك ، نهبىی می کوك . 

 ً ثب آىی ػ ین آىَزو گلذ : انهبه كیهو ثو من اؽزیبعی نیَذ . 

ىیوا اٍلنلیبه پیو ثب اّبهه انهْذ مٌشی مؾجٌثِ کهو اى رهؤلم هلهت مؾهيًنِ آگهبه ثهٌك ، كهوا  امب شنین نجٌك ،

مبكه ن بیل ً ؽٚود ػجلالجيبء كهة پبیینی ثیذ آ ا كه موبثبهایوام کنل ً کبلَکو ه تفٌانله ّل رب ثوًك ً اٍ

یکهی اى كهًاىه ىههبی عهبنجی ثهبؽ ؽههبکم ؽوکهذ ن ٌكنهل. ثههو ایهن روریههت   فیهب ى هبن کبلَههکو ى یْههی ثهو ٛههو

 اٍلنلیبه اى مالٛلذ یبه ثيهگٌاه مْؼٌف ً اى اینکو ىنٌى ثو فلمبد اً اؽزیبط اٍذ ، مط ئن ّل . 

 

 لیلی ثالملیلل                                                                                                                  

 

 

 ىياه كٍزبن ام واٌٛه 

وك . اً هٖهوی كاّهذ کهو ىیجهبروین ً کهکْهٌه پينهبًه شهین ؽکٌمهذ مهی  ٍبليب هجب ، ام واٌٛهی موزهله ثهو

ه مغلهب رههوین هٖهوىب كه ر ههبا كنیهب ثههٌك ً ر ب ای ىیهبك ، اى شینههی فهبلٔ ٍههبفزو ّهله ثههٌك ً آنوههله ىيینههو ثههب  مهب

هویق ً ّکننله ثٌك کو شىا ثو نظو می هٍیل ىهو کَهی ىنههبا ل هٌ كیٌاهىهبی آن کهبماله مؾزهبٛ ً مٌاههت 

 ثبّل . 

ً ثو ىیجبروین آنيب ىن  ىهبی كه ثبؽ ًٍیغ این هٖو ػبلیزوین ً هْن  روین گليبی عيبن پوًهُ یبكزو ثٌك 

ای کٌشکی ثَزو ّله ثٌك کو ىنهبا ًىُ نَیم ٕلا می کوكنل رب مجبكا هىهنهان اى ر بّبی آنيب مؾهوًا  نووه

ق ً ًٍهیغ مهی ن هٌك کهو ٌّنل ثبؽ ام واٌٛهی کو ثو ّکلی ثَیبه ىیجب رنظهیم ً رنَهین یبكزهو ثهٌك ،شنهبن ثهيه

ثبن آن ها ٛی می کوك ، كه ن ىم ن ی كانَذ انزيبیِ کغبٍذ . اگو کَی رلوط کنبن ، ٌٛل فیبؽزی ثبؿجبن آ

یل ً عنههب ىهم رهب ٍهٌاؽب كًه كٍهذ كهیهب ٍهانزيب ثو عنهلی ثيهق ثب كهفزبن ثلنل ً كهیبشهو ىهبی گهٌك مهی ه

 ػ ین ً آثی هن  اكامو می یبكذ .

آمیو ً كلوثهب کهو ؽزهی وك ثب آًاىی ٍؾو آمیي ، شنبن ٍؾو كه میبن كهفزبن عنهب ىياه كٍزبنی ىنلگی می ک

م کهو كه ّهجبنهبىبن ثهوای انهلافزن رهٌه فهٌك ثهو كهیهب ، ثیهوًن مهی هكهذ آ ثهب ًعهٌك کبهىهبی مبىیهیو كویو ى

 کو كاّذ كهبیوی ، آ هاا می ایَزبك ً ثو آن گٌُ می كاك .  ثَیبهی

ً می گلذ : ثو ثو ، شو آًاى هْنهی ! ًلی اى آنغب کو فیلی گوكزبه ثٌك ، پٌ اى ٍبػزی پونله فهٌُ آًاى ها 

 ثب ّبكی  ل ، مغلكاه ّ روانو ىياهكٍزبن ثلنل می كًثبهه  اینکو  مؾ٘  ثو  ثؼل  ّت  لی ً  می کوك كوامٌُ 

 می گلذ : ثو ثو ، شو آًاى كلنْین ً هْنهی ! 
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ثو ّيو ام واٌٛه می آملنل ً کبؿ ً ثبؽ ثٌٍزبن آن ها  ،مَبكوان ً عيبن گوكان اى کٌْهىبی مقزلق عيبن 

مب ًهزی آًاى ىياهكٍزبن ها مهی ّهنیلنل مهی گلزنهل : ... ًلهی ایهن آًاى مٌهك ر غیل ً رؾَین كواه می كاكنل آ ا

 ى و شیي نیکٌرو اٍذ .

ثوای كیههوان ٍهقن مهی گلزنهل ً ، ً ىنهبمی کو ثو م بلک فٌك ثبى میهْزنل ، كًثبهه آنچو كیله ًّنیله ثٌكنل 

 ً هٖو ً ثبهگبه ً ثبؽ ً عنهلِ ّيو  آن  ثبهه ثَیبه كه بثيبی آنبن  ،  فوكمنلان  ً  كانبیبن  ،  کز  اىمیبن

رؾَین ً رؼيیي می کوكنل ً ّبػوان نیي ، كه  آنب ىم ىياهكٍزبن ها ثیِ اى ىو شیي كیهو ،می نٌّزنل آ امب 

 ه ّوه انهیي می ٍوًكنل بكه ػ ن عنهب كًه ، كه کوانو كه یبشو ػ ین ، اّؼ، ًٕق این ثلجب روانو فٌان 

کو   يبن می هكذ ً یکجبه رؼلاكی اى آن ىوا ىم ثو كٍذ ام واٌٛه هٍیلاین کزبثيب ً ّؼوىب ، ثو ى و عبی ع

ثو رقذ ىهینِ نَْذ ً ر بمْبن ها اى اثزلا رب انزيب فٌانل . می فٌانل ً ٍوُ ها ثب اكزقهبه رکهبن مهی كاك آ 

ىیوا فٌانلن رٌٕیق ىبی اٍزبكنو ای کو اى ّيو ً هٖو ثٌٍزبنِ کوكه ثٌكنل ، ثوایِ ؿوًه آمیي ً ٍوًه 

انهیي ثٌك . كیل کو كه ى و آن کزبثيب ، مکوها رؤکیل گْزو ثٌك : ... امهب ىهياه كٍهزبن ، شیهي كیههوی اٍهذ ، اً 

  می ٍزٌكنل ً رؾَین  ، آن پونله ها ثو ّیٌا روین ًعو ،نیي   ٍوًكىب  ً  ً اّؼبه  اٍذ .  نیکٌرو  اى ى و

 می کوكنل .

پوٍیل : این مٌعٌك كیهو شیَذ   مهب ایهن ىياهكٍهزبن ها  هًىی ام واٌٛه ثب ٕلای ثلنل اى كهثبهیبنػبهجذ 

ن ی ّنبٍیم . آیب كه ام واٌٛهی مب ً ؽزی كه ثبؽ مب ، شنین پونهله ای إهال ًعهٌك كاهك   مهب رهبکنٌن شیهيی 

 كهثبهه آن نْنیله ایم . ثبػش رؤٍق اٍذ کو ثبیل ثوای اًلین ثبه اى رٌی این کزبثيب مزٌعو شنین شیيی ثٌْیم 

كه کو اگو کَی ، ثهو فٖهٌٓ ثهب ه ومبنله ٌٍاهان فٌك ها اؽٚبه کوك این كومبنله آنوله ػبلی وبا ثٌكً ثؼل ك

ی ثکنل ً یب اى اً ٍئالی ثن بیل ، اً كه عهٌاة كوهٜ مهی گلهذ : پبیین رو اى فٌك اً عوأد می کوك ثب اً ٕؾجز

 ( ػجبهری کو ىیچ مليٌمی نلاّذ ! Tsig – peو ٍین  پو . ) ر

اً گلذ : ّنیله ایم کو كه اینغب پونله ػغیجی ىَذ ثو نبا ىياهكٍزبن . می گٌینل اً ثيزوین شیي ام واٌٛه ثو 

 ثبهه شیيی ثو مب نهلزو اٍذ   كه ر با ام واٌٛهی مبٍذ . شوا رب کنٌن کَی كه این

گهياهُ  ، من ىم رب کنٌن شنین نبمی ها نْنیله اا . شنین شیيی ىیچٌهذ ثو كهثهبهكومبنله عٌاة كاك : هوثبن 

 نْله اٍذ .

 اموًى ػٖو كه ثواثو مب هبىو ٌّك ً آًاى ثقٌانل . ى و ػبلم   ى ین كٍزٌه می كىیم   :  گلذ  ام واٌٛه

 می كاننل مب شو كاهیم ً لی فٌكمبن اى آن ثی فجویم .

پیهلایِ ذ ً ثو عَهزغٌی آن فهٌاىم پوكافه من رب کنٌن مکوی اى آن نْنیله اا هوثبن ، امب كٌهاه  كومبنله گلذ :

ىهب ی هٖهو ها ثهبش ً  كٍزبن ها كه کغب می رٌانَزنل ثیبثنل   هئیٌ ٌٍاهان ، ر هبا پلهوفٌاىم کوك . ًلی ىياه

شیيی كهثهبهه  ل . امب اى ىو کَی ٍواؽ می گوكذ ،یْىب ٍوکپبیین كًیل ، ى و ٍبلن ىب ها گْذ ً ثو هاىوً

ن لگبن آکهو نٌیَهن ، ایهن ثبیهل اكَهبنو ثبّهل ىياهكٍزبن ن هی كانَهذ . نهيك ام واٛهٌه ثبىگْهذ ً گلهذ : هوثهبن

 کزبثيب كهٍذ کوكه انل .

ىه این ى بن ن کزبثيب ، اكَبنو ً فیبل اٍذ ًربکو شوله اى نٌّزو ىبی ای اػلی ؽٚود ن ی رٌاننل رٌٖه کننل

 ثو آن عبكًی ٍیبه می گٌینل .  کو فٌكّبن شیيی اٍذ

ها فٌانلیم ، رٌٍٜ ام واٌٛه مؼظم ًموزهله ژاپهن كوٍهزبه ام واٌٛه گلذ : امب کزبثی کو مب كه آن این مطبلت 

ىياهكٍهزبن ها ثْهنٌیم . ى هین امهوًى کو گلزهیم ، مهب ثبیهل آًاى ّله ثٌك ً ن ی رٌانل اكَبنو ً كهًؽ ثبّل ى بن

ػٖو كه ى ین عب . اً مٌهك لطق ً ػنبیذ ام واٌٛه هواه گوكزو اٍهذ . اگهو ثهو اینغهب نیبیهل . ثؼهل اى ّهبا ، 

 و ً ثبهگبه ، کن كیکٌن فٌاىل ّل ! ر بمی هٖ

ّهوًع کهوك كه امزهلاك پلهو ىهب ، كافهب ٍهبلن ىهب ً  هئیٌ ٌٍاهان ٛجن مؼ ٌل گلذ : رهو ٍهین  پهو ! ً مغهلكاه 

مبیب  ، ىیوا إاله نل لاى فلمو هٖو ىم ثو كنجبلِ می كًی یهاىوًىب ، ثو این ٛوف ً آن ٛوف كًیلن ً نی 

 .نجٌكنل ىیو آًاهىبی آن ملكٌن ٌّنل 

این ثبه كیهو ى و ثو رکبپٌ اكزبكنل ً كه ٕلك یبكزن نْبنی اى ایهن ىياهكٍهزبن ّههلذ انهیهي ثهو آملنهل آ پونهله 

 ای کو ى و اىب ػبلم اى آن فجو كاّزنل ثغي اىبلی هٖو ام واٌٛه .

 بٍم ثبشفوه كه آّ يفبنو كهثبه ، كفزوک كویوی ها یبكزنل کو گلذ : ىياه كٍزبن   من فیلی فٌة اًنٌ میْن
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آهه ، اًن فیلی هْن  ً ىیجب آًاى می فٌنو . من ىو هًى ػٖو اعبىه می گیوا ربرو مٌنله ىبی ؿنای ٍلوه 

 هً ثوای مبكه موی٘ ً كویوا کو پبیین كهیبشو ىنلگی می کنو ، ثجوا ً مٌهغ ثوگْزن اى رٌی عنهب میبا . 

ه كٍزبن هً می ّنٌا . آًاىُ اًنوهله آًاى ىيا ًهزی فَزو می ّم ً می ّینم رب ک ی اٍزواؽذ کنم ، ٕلای

یک عٌهیو کو انهبه مبكها ثو گٌنو ىهبا ثٌٍهو  هْنهو کو ًهزی ثو اًن گٌُ می كا ، اّکبا ٍواىیو می ّو .

 می ىنو .

هئیٌ ٌٍاهان ثو ىثبن ٍبكه گلذ : كفزوک آّ ي ، ىياه كٍزبن ثبیَزی ى ین اموًى ػٖو رٌی هٖو ثبّو ، 

آّ يفبنو ، عبی ثيزوی ثيهذ مهی كا عهبیی کهو اى اًنغهب ثزهٌنی ام واٛهٌه هً  اگو مب هً پیِ اًن ثجوی رٌی

 ًهزی كاهه ؿنا می فٌهه ر بّب کنی ! 

عبیی کو ىياه كٍزبن ػهبكد كاّهذ كه آن  وف عنهب ثو هاه اكزبكنل ، ثو ٛوفً ثؼل ى و ى واه كفزوک ثو ٛ

ه نی ی اى ٍکنو هٖو ثو ؽوکذ آمله ثٌكنل . ً هزی ع ؼیذ كه میبنو ىهبی هاه ثهٌك ، ٕهلای آًاى ثقٌانل . روویجب

 شنل گبً ّنیله ّل : مب اً ...

یکی اى فلمو هٖو كویبك ىك : آه پیلایِ کوكیم . ٕلاُ نٌْن میله کو اًن عٌنهٌه کٌشٌلهٌ ثبیهل فیلهی ههٌی 

 ثبّو ثو نظوا من هجاله ىم ٕلاٌّ ّنیله ثٌكا !

 فیلی هاه مٌنله . كفزوک آّ ي گلذ : نو ! اًن ٕلای گبًه . ىنٌى رب اًنغب

 ً ک ی ثؼل ٕلای ًىؽ ىب اى كافب موكاة ّنیله ّل . 

 ًاىٌّ می ّنٌا ّجیو ىن  مؼجله .كهثبه گلذ : ػبلیو ، ؽبش كیهو آ ًاػظ مقٌٖٓ

 اًن ٕلای هٌهثبؿو ىبٍذ ، ًلی كکو می کنم کم کم ٕلای اًنٌ ثْنٌیم . كًّیيه آّ ي كًثبهه گلذ : نو نو ،

 ىياه كٍزبن كه میبن كفزبن عنهلی پیچیل . ً ک ی ثؼل ٕلای شيچيو

آهه فٌكّو ، گٌُ کنین آ اًن هًی اًن كهفذ می ّینو . ً ثؼل ثب انهْزِ ثو  ً كفزوک كویبك ىك : اً نو ،

 یک پونله کٌشک فبکَزوی اّبهه کوك . 

بّهو ! شوهله هئیٌ ٌٍاهان ثب ٕلای ثلنل گلذ : آیب این م کنو   من إاله كکو ن ی کهوكا کهو اًن اینغهٌهی ث

ه   اى كیلن این ى و آكا روٍیله ً هنهِ پویله !  ٍبكه ً ثی پیوایو ً ! ؽز ب

رهٌ ثواّههٌن آًاى  كًّهیيه آّه ي فطهبة ثههو ىياهكٍهزبن گلهذ : پونههله کٌشٌلهٌ ، ام واٛهٌه ثهيهق مههی فهٌان

 ثقٌنی  این کبهً می کنی   

ن . هئهیٌ گلهذ : ٕهلاُ کوك ثو شيچيهو ىك ً اً عٌاة كاك : الجزو ، ثب ک بل میب . ً ثؼل ثب ّبكی ر با ّوًع

بی ّیْو اییو . ثو گلٌی کٌشیکِ نهبه کنین ، ثجینین شطٌهی کبه می کنهو ! ػغیجهو کهو مهب كهً مضب ىن  ى

 رب ثؾبل كهثبهه اًن شیيی نْنیله ثٌكیم . ً عٌك این پونله رٌی كهثبه مٌىجذ ثيهگیو .

مهی فهٌاین یکجهبه كیههو ثهوای  ، پوٍیل : ؽٌٚه كاهنلىياه كٍزبن کو كکو می کوك عنبة ام واٌٛه ىم آنغب 

 ام واٌٛه ثيهق ثقٌنم  

هْن  ، من اكزقبه كاها اى رٌ كػٌد کنم اموًى ػٖو ثو  یهئیٌ ٌٍاهان عٌاة كاك : ىياه كٍزبن کٌشٌلٌ

 ه ثيهق هً فٌّؾبل کنی .اهه ثیبی ً ثب آًاى هْنهذ ام واٌٌٛی هٖو ثوهورعْنی کو 

عنهب ٍجي ، ثيزوین ؽبلذ هً كاهه . ثهب ًعهٌك ایهن شهٌن ًلی آًاى من رٌی این  كاك : ً ثلجب نـ و ٍوا عٌاة 

 میب ام واٌٛه این ثٌك کو ثو هٖو ثوًك ، هجٌل کوك . 

ً کق ٍهبلنيب ً هاىوًىهب کهو اى شینهی إهب كهٍهذ ّهله  یجبئی آىین ثَزو ثٌكنل . كیٌاهىبهٖو ها ثو ٛوى ى

ئی ، ثهو نؾهٌ فیهوه کننهله ای مهی كهفْهیل . ىیجهبروین ً ثهب ّهکٌه ثٌك آ كه ىیو پورٌ نٌه ىياهان كبنًٌ ٛال

روین گليب کو ىن  ىبی نووه ای کٌشکْبن ثو هاؽزی ٕلا می کوك ، كه امزلاك هاىوًىب ، گناّزو ّله ثٌك ً 

ًهزی نٌ کوان ً فلمذ گناهان ثو ٍوػذ ثو این ٌٍ ً آن ٌٍ می كًیلنهل ، كه اصهو عبثغهبیی ىهٌا شنهبن ٍهوً 

 کو ؽوف آكا ثو گٌُ فٌكُ ىم ن ی هٍیل .  ل می کوكنلٕلائی ثلن

كه میههبن ٍههبلن إههلی ، عههبیی کههو رقههذ  ثبهگههبه ام واٛههٌه هههواه كاّههذ ، یههک میلههو ٛالئههی نٖههت کوكنههل ً 

ىياهكٍزبن ها ثب اؽزواا هًی آن نْبنلنل . ر با اىب هٖو ً كهثبهیبن ع غ ّله ثٌكنل ً ثهو كفزهوک آّه ي ىهم 

ْذ كه ثبیَزل آ ىیوا اً ؽبش كیهو ٕبؽت ػنٌان آّ ي هٍ ی كهثبه ّله ثهٌك . ى هو اعبىه كاكه ّله ثٌك کو پ

اكواك لجبٍيبی هٍه ی فهٌك ها پٌّهیله ثٌكنهل ً كًه رهب كًه ٍهبلن ثهيهق ایَهزبكه ً مؾهٌ ر بّهبی ىياهكٍهزبن 

 کٌشک فبکَزوی ّله ثٌكنل .
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ٌى نل ً ّهٌه انهیهي فٌانهل کهو نبگيبن ثلجب ىیجبی فهٌُ الؾهبن ثهو نـ هو ٍهوائی پوكافهذ ً آًاىی شنهبن ّهک

اّک كه كیلگبن ام واٌٛه ؽلوو ىك ً ثو گٌنو ىبیِ عبهی ّل ً ىنهبمی کو نـ بد اً ؽزی اى آن ىم ىیجبرو 

فهٌكُ ها ٛالئهی مقٖهٌٓ  آمهل کهو امهو کهوك نهٌاه ً كلنْین رو گْهذ ، ام واٛهٌه شنهبن ثهو ًعهل ً ٛهوة

رْکو كواًان این ىلیو ها هك کوك ً گلذ : من اّک ىبی ثیبًهنل ً ثو كًه گوكنِ ثجنلنل . امب ىياهكٍزبن ثب 

کههو اّههک ام واٛههٌه رههؤصیو یوههی ثههوای مههن ى ٌنههو . مههن مههی كًنههم ىلیههو ً صههوًد ؽو ام واٛههٌه هً كیههلا .

 ثقٌٖٕی كاهه ، پٌ ثو ؽل کبكی ثو من پبكاُ كاكه ّله .

 ّوًع ثو نـ و ٍوایی کوك . پو ّکٌه ً كلنْین ،ً ثؼل ثب آًاىی 

ىی مهی فٌنهو ً اى نْین کو كه اٛواف ایَزبكه ثٌكنل ثب ٕلای ثلنل گلزنل : كه ک بل ػٌْه ً ٛنهب ثبنٌان هٖو

ً  1ة كه كىبنيبیْبن می کوكنل رب ًهزی ثب کَی ٕؾجذ می کننل ، مضب شيچيو ثلجب ٕلا کنهل آن ثو ثؼل آنيب آ

ْهبن آمهله ً الجزهو هًی ایهن کهو فیلهی اى آًاى پونهله فٌّ ن پْذ اػهالا کوكنهلکللذ ىب ً پیِ فلمزيب ىم اى آ

نظو می ثبیَذ ؽَبة مهی ّهل شهٌن مؼ هٌش علهت هٙهبیذ ایهن ع بػهذ اى ى هو مْهکب رهو اٍهذ . فالٕهو 

 مطلتآ ىياه كٍزبن مٌكویذ ػظی ی کَت کوك . 

مووه ّل کو پونله فٌُ الؾبن كه هٖو ٍلطبن ث بنل ً كه هلٌ مقٌٖٓ ثو فهٌك ىنهلگی کنهل ً اعهبىه كاكه 

ى ً یک مورجو كه ّت ، پوًاى کنل ً ثو گوكُ ثوًك . كًاىكه نٌکو رؼیین ّلنل کو ًهزهی ّل كً مورجو كه هً

ىوکلاا ثب كهكٍذ گوكزن نقی اثویْ ی کهو ٍهو كیههوُ ثهو  ثو ثیوًن اى هٖو ، پوًاى می کنل ،ىياهكٍزبن 

ىیچ لطهق  پبی پونله ثَزو ّله ثٌك ، اً ها ى واىی کننل . ًلی مؼلٌا اٍذ کو گوكُ کوكن كه آن ًٙؼیذ ،

 ً ٕلبئی ن ی رٌانَذ كاّزو ثبّل .

ى و اىبلی ّيو اى پونله اػغبة انهیي ؽوف می ىكنل ً ىو ًهذ كً نلو آّنب ثيم می هٍهیلنل ، اًلهین ؽهوف 

ً كیهوی عٌاة كىل كٍزبن ً ثو این روریت فٌُ ًثِ می کوكنل ً ٍهو اى آنيب این ثٌك کو ثهٌیل ىياه  یکی

نهبا ىياهكٍهزبن ٕهلا مهی  كوًّنله كًهه گوك ىم ر با یبىكه رب ثچو اُ ها ثهب ٕؾجذ ها ثبى می ن ٌكنل . ؽزی

 ًاى ثقٌاننل .نلو اى آنيب ثزٌاننل ؽزی یک نذ آ ىك آ الجزو ثلًن اینکو ؽزی یک

اًٙبع ثو ى ین منٌال ثٌك رب اینکو یهک هًى عؼجهو ثيهگهی ها کهو هًی آن نٌّهزو ّهله ثهٌك ىهياه كٍهزبن ثهو 

 .ؽٌٚه ام واٌٛه آًهكنل 

 اً گلذ : این ىم ثبیل کزبثی علیل ثبّل كهثبهه این پونله مْيٌه .

امب كافب آن عؼجو کزبة نجٌك ثلکو یهک کهبه ىنهوی کٌشهک ثهٌك کهو كهًن آن عؼجهو گناّهزو ثٌكنهل آ یهک ثلجهب 

ؿ ً کجهٌك ، ثهو ٛهوى ىیجهبئی رهيیین ّهله ثهٌك ً ٛهٌهی آن ها کو ىیکلِ ثهب ال هبً ً یبهٌريهبی ٍهو مٖنٌػی

ی کهٌک ثٌكنل کو ثزٌانل مضب یک ثلجب ٛجیؼی آًاى ثقٌانل . ثو مؾه٘ اینکهو ایهن پونهله مٖهنٌػ ٛواؽی کوكه

ه می ّل ، می رٌانَهذ یکهی اى آ ّهجیو فهٌك اً ، ثقٌانهل ً ىنههبا  ًاىىهبیی هاکهو ىياهكٍهزبن ٍهو مهی كاك ػینهب

و ٛهوى ىیجهبئی ای ً ٛالئهی هًی آن ، ثه فٌانلن كمِ ىم ثو ثبش ً پبئین ؽوکذ می کوك ً پٌلهک ىهبی نوهوه

كه  ه ثهٌك : ىياهكٍهزبن ام واٛهٌه شهین ،ثهٌك کهو هًیهِ نٌّهزو ّهلمی كهفْیل . اى گهوكنِ نهٌاهی آًیهيان 

 ثواثو ثلجب ام واٌٛه ژاپن فوك ً نبشیي اٍذ .

ه اینطٌى و نبگ هیهو  ! ً ثؼهل ثالكبٕهلو ثهو کَهی کهو ثلجهب مٖهنٌػی ها آًهكه ثهٌك ، يبن ٍئال کوكن : آیب ًاهؼب

 ٍلطنزی ! اػطب ّل . ب آًهنلگبنلوت هئیٌ ثلج

 ؽبش این كً رب ثبیل ثب ىم ثقٌنن . ػغت آًاى كً نلوه هْنهی می ّو ! کو : نظو ى و این ثٌك

ة كه نیبمهل آ ىیهوا قٌاننهل ًلهی کبهّهبن شیهي عهبلجی اى آً ثو این روریت كً پونله مغجهٌه ّهلنل ثهب ىهم آًاى ث 

 پونله مٖنٌػی ثو ٍجک ً هًّی كیهو. نثو ّیٌه ٛجیؼی فٌكُ می فٌانل ً آ ىياهكٍزبن

كه فٌانهلن كٍهذ  اٛواكیبن ٍؼی می کوكنل کهبهی ثکننهل کهو ثلجهب مٖهنٌػی ثهو رنيهبئی ثقٌانهل آ ً شهٌن اًشه 

ه  وكن ثنهل ً ة رو ثو نظو می هٍیل ً ثلنِ مضهب گهّکیب رو ً عنا مفیلی ى ک ی اى پونله ؽویوی نلاّذ ً صبنیب

 كٍذ ثنل ٛالئی ثوم می ىك .

کو ثبى  ًاى ها رکواه کوك ً ؽٚبه مْزبم ثٌكنلینکو فَزو ٌّك ، ٍی ً ٍو ثبه یک آمٖنٌػی ثلًن اپونله 

 ىم آن ها ثْنٌنل آ امب ام واٌٛه كفبلذ کوك ً گلذ ؽبش ىياهكٍزبن ىم ثبیل یک شیيی ثقٌانل .           
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گلزنل : اً کغب هكزو   ىیچکٌ ى و نهبه ىب ثو ٛوف اً ثوگْذ . امب ىياهكٍزبن ، ٍوعبیِ نجٌك . ى و ثب ىم 

مزٌعو نْله ثٌك کو اى هلَِ ثیوًن پویهله ً اى كافهب یکهی اى پنغهوه ىهبی ثهبى ثهو ٛهوف عنههب ٍهجي پهوًاى 

 کوكه ثٌك . 

 ها مالمذ کوكنل ً اػالن ن ٌكنل کو اً مٌعٌكی فٌكفٌاه ً ؽن نبّنبً اٍذ .  یى و كهثبهیبن ثلجب ؽویو

ن مب ثيزوین پونهله كنیهب هً كاهیهم . ٍه ٌ پونهله مٖهنٌػی هاکهٌک کوكنهل رهب ً ثؼل گلزنل : اى یزی نلاهه ، شٌ

اً فیلی ثيزو اى ىياهكٍزبن اٍذ ، نهو كوهٜ ثهو آًاى پونله مٌهك رؾَین هواه كاك ً ثو فٌٖٓ رؤکیل کوك کو 

 فبٛو پوىبی ىیجب ً ال بً ىبی كویجبیِ ، ثلکو ى چنین ثو ٍجت آًاى هْنهی کو می فٌانل .

: ى بنطٌه کو فٌك ّ ب ، فبنم ىب ً آهبیٌن ً ثبشرو اى ى هو ، ّهقٔ اػلهی ؽٚهود مهی كًنیهل ، ً اكامو كاك 

ىی میهبك آ ًلهی ایهن ىیچکٌ ن ی رٌنَذ ثهو ثؼلُ شو آًا،ًهزی ىياهكٍزبن یک آًاى فبٕی هً می فٌنل 

ً ى هو ى هو شیهيُ مؼهین ً منظ هو . آكا مهی رٌنهو اًن رٌٙهیؼ ثهله ، مهی رٌنهو ثهبىُ کنهو  پونله مٖنٌػی ،

ثلي ٌنو کو ٕلاىب اى کغب میبن ، شطٌهی ثیوًن میون ً شو ّهکلی پْهذ  عبٌّ ثو موكا نٌْن ثله ً ثو اًنب

 ٍو ىم هكیق می ّن . 

 ى و كهثبهیيب گلزنل : مب ىم ى ینطٌه كکو می کنیم .

ل ً ؼهو آینهله پونهله ها ثهو مهوكا ّهيو نْهبن ثلىه عکهو كه ً ثؼل ٍقنوان اى ؽٚود ٍلطبن کَت اعبىه کهوك 

آًاىُ  ى هو اىهبلی ّهيو اً ها كیلنهل ً آًاى اً ها ىم ثْنٌنل ً ع ؼهو ثؼهلکو موكا ثبیل  ام واٌٛه اٙبكو کوك

مهل کهو انههبه ، ثهو هٍه ی کهو فٌكّهبن كاّهزنل ، اى نٌّهنلن شهبی ، ّهنهٌل ّهله ها ّنیلنل ً شنبن فٌّْبن آ

كً رهب انهْهذ ٍهجبثو ّهبن ها ثهبش گوكزنهل ً ثٌكنل ً ى و ثب رؼغت گلزنل : اًه ! ً ثو نْهبنو اكزقهبه ً اػغهبة ، 

ٍوىبیْبن ها رکبن كاكنل . امب مبىیهیو كویو کو هجال ثبهىب آًاى ىياهكٍزبن ها ّنیله ثٌك ، گلذ : فیلهی فٌثهو 

 نـ و ىب ى و ّجیو ثو ىم ىَزن ، ًلی یک شیيی کم كاهه . یک شیيی کو من ن ی رٌنم ثهم شیو ! 

یل ّل ً پونله مٖهنٌػی عهبی آن چبهه اى ر با ٍوىمین ىبی ام واٌٛهی رجؼثو اموام واٌٛه ، ىياهكٍزبن ثی

، هًی یک مزکبی اثویْ ی ، نيكیک رقزقٌاة ام واٌٛه ، گوكهذ ً ى هو ىهلایبیی کهو ثهو اً كاكه ثٌكنهل ، ها 

 لوت ً کنیو اً ها : گوانجيب ، ى و كًه رب كًهُ شیله ّل . اى لؾبه  هطؼبد ٛال ً ٍن  ىبی ىیجبی اى ع لو

آًاى فٌان پٌ اى ّبا اػلی ؽٚود ! نبمیلنل ً اى نظو موبا ً مورجهو اً ها كه ٛهوف شه  رقهذ ام واٛهٌه 

نْبنلنل آ ثوای اینکو اػلی ؽٚود آن ٛوف ها ، ثو ػلذ اینکو ثو هلت نيكیکزو اٍذ ، ميم رو می كانَهذ . 

علهل  25ی كهثهبه ، ىهبآهی ؽزی كه ثلن ام واٌٛه ىم هلت كه ٛوف ش  ثهلن ههواه كاهك ! ً هئهیٌ مطهوة 

ٕیبد ً نـ بد آن پونله مٖنٌػی ثو هّزو رؾویو كه آًهك آ اصوی ثَهیبه ٛهٌشنی ً پهو کزبة كهثبهه فٌٖ

مؾزٌی ! ًلی ثب ًعٌك این ى هو مهوكا ، اى رهوً اینکهو اؽ هن ثهو ؽَهبة نیبینهل مهی گلزنهل ى هو آن ها مطبلؼهو 

 کوكه ً مطبلجِ ها یبك گوكزو انل ! 

ؽزهی هیيرهوین  یبن ً فلمو هٖو ً ر با موكا شین ،كهثبه ن منٌال گنّذ . ام واٌٛه ،ثو ى ی یک ٍبل ر با

فیلهی  ننهل ،نـ و ىبی آًاى پونله مٖنٌػی ها ىم اى ؽلظ ّله ثٌكنل ً ثو ى هین كلیهب ىهم ًهزهی آن ها مهی فٌا

 فیبثبن ىميمو  ثقٌثی ثو می آینل ثچو ىبی کٌشو ً آناى ػيله  می كیلنل  اینکو  ثوای  ،   می آمل فٌّْبن 

 ری ، گلٌک گلٌک ! ! ً فٌك ام واٌٛه ىم ثو ى ین ٌٕهد آن ها می فٌانل .می کوكنل : ری ری 

یک هًى ػٖو ، ًهزی پونله مٖنٌػی كاّذ نـ و ٍوایی می کوك ً ام واٌٛه كه هفزقٌاثِ فٌاثیهله ثهٌك 

 یيی رٌی ثلنِ ّکَذ .ً ثو آن گٌُ می كاك ، یک ٕلایی اى كافب آن ّنیله ّل : ًیيىى انهبه یک ش

 و شوؿ كنله ىب ثلنل ّل ً ثالكبٕلو آًاىُ هطغ ّل . ًیّ  وًً ثؼل ٕلای ًیّ 

ؽبٙو ّهٌك ًلهی اً شهو  ام واٌٛه نبگيبن اى هفزقٌاثِ ثیوًن پویل ً كٍزٌه كاك پيّک مقٌِٖٕ كٌهاه 

 کبهی اى كٍزِ ٍبفزو ثٌك   

ثبشفوه ٕهلای پونهله ها كه آًهك   ؾوین ً ثوهٍی ،ثؼل ثو كنجبل یک ٍبػذ ٍبى كوٍزبكنل ً اً ثؼل اى ملريب ر

ن ثب نيبیذ كههذ ً مواهجهذ هكزهبه کهوك آ كه ؿیهو ایهن ٕهٌهد ٕهلایِ ثهوای ى یْهو امب رنکو كاك کو ثبیل ثب آ

هطههغ فٌاىههل ّههل آ ثههوای اینکههو لٌلههو ىههبی رٌلیههل ٕههلا کينههو ّههله ثٌكنههل ً رؼههٌی٘ آنيههب ىههم ؿیههو م کههن ثههٌك . 

اكکنل . اى آن پٌ اعبىه كاكه ّهل کهو پونهله كوهٜ ٍهبلی یکجهبه آًاى ثقٌانهل کهو  هی ثيهگی ثو هٖو ٍبیواٌٍگٌ

ة ً رهبة یهک ٍهقنوانی اهائهو ثب آ الجزو این مولاه ىم ثوایِ ىیبك ثٌك . كه این مٌهغ هئیٌ مطوة ىب ، مغلكاه 
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، آًاى كاكً ٛی آن اػهالا کهوك کهو پونهله ٕهؾذ ً ٍهالمزی هجلهی فهٌك ها ثهبى یبكزهو ً ههبكه اٍهذ مضهب گنّهزو 

 ثقٌانل . 

عؼهو ًاهؼهی مٌاعهو گْهذ . ام واٛهٌه اکنٌن پنظ ٍبل اى اعوای ىياهكٍزبن گنّزو ثٌك ً ملذ شین ثهب یهک كب

نيب کو ى و ػالهو فبٕی ثهو اً كاّهزنل ، ٍهقذ مهوی٘ ّهل ً آنطهٌه کهو اٛجهبء مهی گلزنهل ، كیههو امیهلی ثهو آ

ٌك ، امب موكا كه فیبثبن علٌی هٖو ع هغ ّهله ىنلگیِ نجٌك . ثب اینکو یک ام واٌٛه عٌان ىم انزقبة ّله ث

ثٌكنل رب هئیٌ ٌٍاهان ، ؽبل ام واٌٛه مؾجٌثْبن ها ث وٍنل . اً ىم مضب ى یْهو كه عهٌاة ٍئالْهبن گلهذ : 

 رو ٍین  پو ! ً ٍوُ ها رکبن كاك .

یهبن ً آهمیهله ثهٌك . ى هو كهثبهام واٌٛه پیو ثب هنهی پویله ً ثلنی ٍوك ّهله ، هًی رقهذ ثهيهق ً مغللهِ 

ٕبؽت منٖجبن ثو رٌٖه اینکو اً كیهو موكه اٍذ ، اى ىهم ٍهجوذ میهوكزنهل رهب ثهو ؽٚهٌه ام واٛهٌه علیهل 

 مْوف ٌّنل ً موارت نٌکوی ً شبکوی فٌك ها ثیبن کننل . 

ى و عبی هٖو ، كه ر با ٍبلن ىب ً هاىوًىب ، پبهشو ىبی مقٌٖٓ پين کوكه ثٌكنل رهب ٕهلای پهبیی ّهنیله 

 آهاا ً ٍبکذ ثو نظو می هٍیل . امب ام واٌٛه ىنٌى ىنله ثٌك . نٌْك . هٖو کبماله 

 ً اى پنغوه ثبى هَ ذ ثبشی كیٌاه پورٌ نٌه مبه ثو هًی ٌٕهد اً ً پونله مٖنٌػیِ اكزبكه ثٌك . 

ثهو ٍهقزی نلههٌ مهی کْهیل . ثههو نظهوُ مههی آمهل کهو یههک شیهي ٍههنهین هًی ٍهینو اُ گناّهزو انههل . ثهو ىؽ ههذ 

كیل آن ملک ال ٌد اٍهذ کهو هًی ٍهینو اُ نَْهزو ً كه ى هین ؽبلهذ ، رهبط ٛالیهی  شْ يبیِ ها ثبى کوك ً

ام واٌٛه ها ىم ثو ٍوُ گناّزو ثٌك ً ّ ْیو ىه نْبنِ هانیي كهیک كٍذ ً پوشم ىیجبیِ ها ، كه كٍهذ 

كیهو گوكزو ثٌك ً كه اٛواف ٍبلن ٍبکذ ، اى میهبن شینهو ىهبی پهوكه ىهبی مق لهی مغلهب ، ٍهوىب ً ٕهٌهد 

یت ً ؿویجی ، ثیوًن آمله ، ثو اً نهبه می کوكنل . ػله ای اى آنيهب ثَهیبه ىّهذ ً کویهو ثٌكنهل آ امهب ىبی ػغ

ثویو ميوثبن ً كًٍذ كاّزنی ثو نظو می هٍهیلنل . اینيهب اػ هبل ىّهذ ً ىیجهبی ام واٛهٌه ثٌكنهل ًاکنهٌن کهو 

 ك .كوّزو موق ثو هلجِ كْبه می آًهك ، فٌك ها كه ثواثو شْ بنِ ن بیبن کوكه ثٌ

می پوٍیل : این هً ثو فبٛو میبهی   اًن هً یبكد ىو کلاا ثو كیهوی اّبهه می کوك ً آىَزو اى ام واٌٛه 

 ىَذ   ً آنوله این ٍئال ىب ها رکواه کوكنل رب ػوم اى عجین اً ٍواىیو ّل . 

 مٖنٌػی فطبةً ثب نب امیلی ثو ثلجب  وی ، مٌٍیوی یىك : مٌٍ  كویبك  نبگيبن  ام واٌٛه كه یؤً ً ؽومبن

رٌ ، ای پونله ٛالیی کٌشهک ثقهٌان ، ثقهٌان . ثهو رهٌ ٛهال ً ىهلایبی گوانجيهب كاكا ، ؽزهی نهبه ٛالیهی  وك :ک 

 فٌكا هً ثو گوكنذ آًیقزم . ؽبش ثوایم ثقٌان آ ثقٌان .

 امب پونله ٍبکذ ً ٕبمذ ثٌك . ىیچکٌ آنغب نجٌك کو آن ها کٌک کنهل ً ثهلًن آن ىهم ، آًاىی كه کهبه نجهٌك .

ملههک ال ههٌد ى چنههبن ثههب آن شْهه بن كهّههذ ً گههٌك اكزههبكه اُ فیههوه فیههوه ثههو اً نهههبه مههی کههوك ً ثههو ٛههوى 

 ًؽْزنبکی ٍبکذ ً آهاا ثو نظو می هٍیل . 

ثؼهههل نبگيهههبن اى هاه پنغهههوه ، نـ هههو ای ثَهههیبهىیجب ً كلنْهههین كه كٚهههبی ٍهههبکذ هٖهههو ٛنهههین اكکنهههل . آهی اً 

وه نَْزو ثٌك ً آًاى می فٌانل . آن پونله کٌشک فبکَزوی ىياهكٍزبن کٌشک ثٌك کو هًی شٌثی کنبه پنغ

ىم ًٙغ ؿم انهیي ام واٌٛه ها ّنیله ثٌك ً آمله ثٌك رب ثوایِ نـ هو آهامهِ ً امیهل ٍهو كىهل . ى ینطهٌه کهو 

مهی فٌانهل ، اّهجبػ ً اهًاػ اٛههواف ، ثیْهزو ً ثیْهزو مؾههٌ مهی ّهلنل ً فههٌن كه اػٚهبء پیکهو ام واٛههٌه ، 

 عبهی می گْذ . ؽزی كوّزو موق ىم پٌ اى اینکو ک ی گٌُ كاك ، گلذ : ٍویغ رو ً ٍویغ رو

 کٌشک ، ثقٌان .ثقٌان ، ىياهكٍزبن 

 ً پونله ًكبكاه آًاى فٌانبن گلذ : امب رٌ ای كوّزو موق ، آیب ّ ْیو ىهنْبن ام واٌٛه ها ثو من می كىی 

 آیب پوشم ىهنهبهُ ً ربط ىهینِ ها ثو من ثبى می گوكانی  

ال ٌد ى و آن گنغینو ىبی هی زی ها ثو فبٛو ّنیلن نـ و ای كیهو اى نـ بد اً ، پٌ كاك آ ً آنهبه  ثؼل ملک

ىياهكٍههزبن روانههو ای ّههٌهانهیي ً عههبنليا ٍههو كاك . اً كهثههبهه ثبؿيههبی آهاا ؽیههبٛ کلیَههب فٌانههل ، عههبیی کههو 

بی رهبىه اى ٍوّهک كیهله هىىبی ٍلیل می هًئیل ً ؿنچو ىهبی ّهکلزو ، نلؾهبد پهبکیيه مهی پواکنهل ً ػلهق ىه

ٌٍگٌاهان ، ن نبک می ّل . كه پبیبن ایهن آًاى ، كوّهزو مهوق اؽَهبً کهوك کهو كلهِ مهی فٌاىهل ثهو ثٌٍهزبن 

فٌك كه ؽیبٛ کلیَب ثهبى گهوكك ً ثؼهل ى چهٌن رهٌكه ميهی ٍه یل هنه  ً ٍهوك ، پهوًاى کنهبن ، اى پنغهوه هٖهو 

 ثیوًن هكذ .

 کوا ای پونله کٌشک آٍ بنی ، مزْکوا ، رٌ ها ثو فبٛو كاها .ام واٌٛه ثب ىیغبن ً كویبك گلذ : اى رٌ مزْ
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ؼیهل کهوكا ، ًلهی رهٌ آمهلی ً آن ٕهٌهد ىهبی ىّهذ ً اى ٍهوىمینم ً اى ام واٛهٌهیم ، رج مزؤٍلم . من رهٌ ها

ّوًه ها اى اٛواف رقزم ، كًه کوكی ً كوّزو مهوق ها اى هًی ٍهینو اا هانهلی . شطهٌه مهی رهٌانم مؾجهذ 

    ىبیذ ها پبكاُ كىم

ىياهكٍهزبن پبٍهـ كاك : رههٌ پهبكاُ مههوا كاكه ای . كه هًى نقَهذ کههو ثوایهذ آًاى فٌانههلا ، اّهک اى كیههلگبنذ 

بیی ثهٌك ه هلهت یهک روانهو قٌاىم کوك . آن اّهک ىهب ى چهٌن گيوىهعبهی ّل . ىوگي آن ٕؾنو ها كوامٌُ ن

ىهم ثوایهذ نـ هو ای ٍهو  ٍوای ٕبكم ها مَوًه می ٍبىك . امب ؽبش ثقٌاة رب رنلهٍذ ً هٌی  ّهٌی ً مهن

 كىم .

ً ىياهكٍزبن نـ و ای مٌىًن ٍو كاك ً ام واٌٛه ثو فٌاثی ّیوین كوهً هكذ . فٌاثی ػ یهن ً عهبنجقِ . 

می ربثیل . ىنٌى ىیچیک اى  یل اى پنغوه ثو اًكزو اى فٌاة ثیلاه ّل ، پورٌ فٌهًّ ىنهبمی کو ثب هٌای ثبى یب

کهو   هو مهی پنلاّهزنل کهو اً كیههو مهوكه اٍهذ . كوهٜ ىياهكٍهزبن ثهٌكناهانِ ثبىنهْزو ثٌكنل آ ىیوا ىفلمذ گ

 ى چنبن كهکنبهُ نَْزو ً ثوایِ آًاى می فٌانل .

ام واٛههٌه ثههو اً گلههذ : رههٌ ثبیههل اى ایههن پههٌ ، ى ههٌاهه پههیِ مههن ث ههبنی ً ىههو ٛههٌه کههو كلههذ مههی فٌاىههل آًاى 

 ً این پونله مٖنٌػی ىم ، ثو ىياهان رکو رجلیب فٌاىل ّل .ثقٌانی 

کهوك . آن ها ثهو ى هین ٕهٌهد ً كه ى هین  امب ىياهكٍزبن گلذ : نو ، این کبه ها نکنیل . اً ٍهؼی فهٌكُ ها

کهنم آ مهن ثبیهل كه  عبیی کو ىَذ ، ؽلظ کنیل . ثوای من مولًه نیَذ کو شنو ً کبّبنو اا ها كه این هٖو ثنهب

ػٖهوىب  كاّهزیل آ فهلمذ ثوٍهم . مهضاله ییل ىو ًهذ کو ثو من اؽزیبط عنهب ٍجي ىنلگی کنم . ًلی اعبىه ثلومب

 نم زنجو ٌّیل می آیم هًی آن شٌة کنبه پنغوه می نْینم ً ثوایزبن آًاى می فٌامثوای اینکو كهبیوی مَوًه ً 

 هاعغ ثو آنبن کو ؿ هین ً مَکیننل ، ٍقن  ً  می كىم  فٌّجقزنل ، ٍوًك ٍو  ً   ّبك کو   کَبنی  كهثبهه

ی کٌشهک ً آًاىه فهٌان ، ثهو اٛهواف ً اکنهبف ام واٛهٌهی ثهبل مهی گْهبیم آ ثهو می هانم . ثو ػنٌان پونله ا

، ثو فبنو مؾوو كىوبن ً ثو ى و موكمبنی کو اى ّ ب ً هٖهوربن ثَهیبه كًهنهل آ ٍهو مهی ىنهم ً كویو مبىیهیو 

 اى ّ ب كاها ً آن ایهن اٍهذ کهوٌیم . امب یک فٌاىْی ى ؽبل ً هًىّبن ثوایزبن ٍقن می گثبى می گوكا ً ا

 َی نهٌییل پونله ای كاهیل کو ى و شیي ها ثو ّ ب فجو می كىل . ثو ک

 کو شنبن کنل ً ثؼل ىياهكٍزبن پوًاى کوك ً هكذ .  ام واٌٛه ثب ّبكمبنی ً اى ٕ یم هلت هٌل كاك

اهان كهثهبه کهو مط هئن ثٌكنهل ام واٛهٌه پیهو ؽهبش كیههو مهوكه هًى ثؼل ، ٕبؽت منٖجبن ً فلمذ گيٕجؼ 

ب آفوین اؽزوامبد كبئوو ها نَجذ ثو ٍوًه كویهل فهٌك ثغهب آًهكنهل امهب ثهو مؾه٘ ًهًك ثهب ک هبل اٍذ ، آملنل ر

رؼغت كیلنل کو اً ىنله ً ٍوؽبل ، ّبكمبن ً لجقنل ىنبن كه میبن ٍبلن ایَزبكه اٍذ ً ثب یک ٕجؼ ثقیو ثلنل 

 ً ٕ ی ی ، اى آنيب اٍزوجبل کوك .

 

                                          (Hans Christian Andersen  ىبنٌ کویَزین آنلهٌٍن ) 

 

                                                            (4 ) 

 

 الق : ؿوًه ام واٌٛه ثو شو ٛویوی ثوًى کوك  

 ة  :  شو کَی فٌٚع ً كوًرنی ها ثو ام واٌٛه آمٌفذ  

 مَوًهرو ّل   ط : آیب كکو می کنیل كه پبیبن كاٍزبن ، ام واٌٛه

اشنَهبن ىهب ػهوكزم لهم فلونهبکم مهن ش ههواه كىیهل ، یهب اثنهبء ؽٚود ثيبءهللا ها مٌهك ملاهو ً ثؾهك  : این ثیبن 

 رواة ًاؽل لئال یلزقواؽل ػلی اؽل . ) کل بد مکنٌنو ( 

 ه : شهٌنو ى و مب اى یک فبک آكویله می ٌّیم   شوا اكزقبه کوكن کَی ثو كیهوی اّزجبه اٍذ  

ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل : ش رلزقو ػلی ال َهکین ثبكزقهبه نلَهک ... ) کل هبد مکنٌنهو ( آیهب كوهٜ كوهوا ً : 

 م بلک كیهو شو ثبیل کوك   یکو نجبیل ثو آنيب كقو ثلوًّیم   كه مٌهك اىبل ىَزنل
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 ( رٌکب ً ٍ بهنلگی  25                                                    

 

                                                              (1 ) 

 

شعهب اٍه ی شرٚهطوة كزٌکهب ػلهی هللا ان ی َک الؾين كی ٍجیلی اً النلهخ  ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل : ً

 ( 196) لٌػ اؽ ل ، اكػیو مؾجٌة ٓ  1هثک ً هة آثبئک اشًلین . 

  3) ربهیـ نجیب (  2کب ّی ً کلی ثبهلل ؽَیجب . ؽٚود ثيبءهللا میلومبینل : ىٌ ؽَجی ً ؽَت 

نیب ً اػزٖهبمو ثهبهلل ً انؾٖهبه لً الزٌکب ىٌ اهزواف الؼجل ً الکزَبثو كهی الهؽٚود ثيبءهللا می كومبینل : هأ

 ( 45/ اكػیو ؽٚود مؾجٌة ٓ  34) مغ ٌػو الٌاػ مجبهکو ٓ  4النظو الی كٚب مٌشه ... 

مغبىل ... ثبیهل كه کهب ؽهین رٌکهب ثهو ؽهن ن بیهل ... ً ثهوة اشهثهبة كه ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل : ّقٔ 

 (  161/ ایوبن ٓ  111ثنلك . ) منزقجبد ٓ 

  9، آیو  119ؽٚود كاًك می كومبینل : ثو فلاًنل پنبه ثوكن ثيزو اٍذ اى رٌکب ن ٌكن ثو آكمیبن . ) منمٌه 

 

                                                           (2 ) 

 

ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل : كٌَف یوكهغ هللا امهوه ً یؼلهٌ ثوىبنهو ثهین الَه ٌاد ً اشهٙهین كزٌکهب كهی کهب 

) منزقجهبد ٓ  5اشمٌه ػلی هثک ً رٌعو الیو صم اػوٗ ػن ال نکوین كهبکق ثهبهلل هثهک نبٕهواه ً مؼهین . 

 ( 9/ ٌٍهه ال ٌلٌک ٓ 159

 

                                                         (3 ) 

 

اکنٌن ثو ّوػ آنچو کو ثو ثویو إؾبة ؽٚود اػلی ًاهك ّل ، می پوكاىیم آ کَبنی کو ملزقو ثو مْبهکذ 

 كه مٖیجبد ملؽْو مَغٌنیذ ؽٚود ثيبءهللا ّلنل . من فٌك اؿلت اى كم مجبهک ّوػ ىیو ها می ّنیلا : 

ىنغیهوان مهب كه ٍهغن ٍهیبه زال، كه اهٗ ٛب گوكزبه آملنهل ، ىهم ن ٍنو پو اثى و نلًٌ کو كه ٌٛكبن ثال كه آ

ٍب ً اؿهالل ثهٌك . شبل ثٌكنل . کب ها كه ٍلٌلی ًاؽل كه ىم كْوكنل كه ؽبلیکو اهعب كه کنل ً اػنبم كه ٍال

هینی ً آلٌكگی ثٌك ً ىمینی کو ثو آن عهبلٌ ثهٌكیم ، م لهٌ اى نغبٍهبد ً مْهؾٌن اى انهٌاع ىٌا كه نيبیذ ٍن

ىیچ اّؼو آكزبثی كه آن كف و ىٌلنبک نلٌم نلاّذ کو كٚهبی رهبهیکِ ها پورهٌی ثقْهل ً یهب ىهٌای  ؽْواد .

 ىميویوُ ها گومبیی كىل . 

 

 

ً اگو ؽين كه هاه من یب فٌاهی ثقبٛو نبا مهن رهٌ ها ل هٌ کهوك ، مٚهطوة نْهٌ پهٌ ثهو فلاًنهل پوًهكگهبهد ً پوًهكگهبه پهلهان  -1

 اًلینذ رٌکب کن .

 َذ ً کبكی اٍذ ثقلای کلبیذ کننله ، رٌکب کوكن .شیيی کبكیثوای ىو  اً ثوای من کبكیَذ ً -2

 49ثههلیغ ، ٓ  111مزههوعم رههبهیـ نجیههب ثههو كبهٍههی مزؤٍههلبنو ٍههيٌاه ػجههبهد كیهههوی ها آًهكه اٍههذ . ػجههبهد كههٌم اى رٌهیههغ مجههبهک  -3

 ثلیغ رٌٍٜ مٌٍَو ملی مطجٌػبد اموی نوب گوكیل . (  119ٛجغ  114 – 119مغ ٌػو رٌهیؼبد 

 ىو رٌکب ، آن کَت ً کبه ػجل ً کَت کوكن كه كنیب ً شن  ىكن اً ثقلاًنل ً مؾلًك کوكن نظو ثو كٚب مٌشیِ اٍذ . عٌ -4

ثيًكی فلاًنل اموُ ها ثلنل می کنل ً ثوىبنِ ها ثین ىمین ىب ً آٍ بنيب ثلنل می ن بیل پٌ كه ى و کبهىب ثهو پوًهكگهبهد رٌکهب کهن  -5

 پوًهكگبه یبًه ً ملك کبهد .ی عٌ پٌ کلبیذ کن ثقلاًنل ، ً ثو اً رٌعو کن ٍ ٌ اى منکوین كًه
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مب ها كه كً ٕق ، موبثب یکلیهو نْبنلنل ، ثو آنيب ثؼٚی امکبه آمٌفزیم کو ثب ىهم رکهواه کننهل ً ىهو ّهت ثهب 

ٌّه ً انغناة آنيب ها رالًد می کوكنهل . یهک ٕهق مهی گلهذ : ىهٌ ؽَهجی ً ؽَهت کهب ّهی . ً ثؼهل ٕهق 

ك : ً کلی ثللو ؽَیجب . ٛنین این امکبه عنثو رب ٍبػذ ٍؾو گبه اكامو می یبكهذ . انؼکبٍهِ كیهو عٌاة می كا

كٚبی مؾجٌ ها پو می کوك ً اى علاهىبی ٙقیم آن ػجٌه می ن ٌك ً ثو ٍ غ نبٕواللین ّبه می هٍیل کهو 

یَهذ   ً هٖوُ كه ى بن نيكیکی ثٌك . ؽکبیهذ ّهله کهو اً یکجهبه كویهبك ىنهبن پوٍهیل : ایهن ٍهوً ٕهلاىب ش

نٌکوان گلزنل : هوثبن ، ٕلای رَجیؼ ثبثیبن اٍذ کو كه مؾهجٌ مهی ٍهواینل . ً ّهبه ٕهؾجذ كیههوی نکهوك ً 

نیي كه ٕلك ثو نیبمل اى ٌّه ً عنثو ایکو اٍیوانِ ، ػلیوؿم ىٌل ً كىْذ كف و ، مزٖاله ثهوًى مهی كاكنهل  

 م بنؼذ کنل . 

 

 عنبة نجیب ىهنلی                                                                                                           

 

 ( Clairػ و کلیو من ) 

، موثهی ٍبليبی نو شنلان كًه ، موكا اكویوب كهثهبهه فهلای رؼهبلی ً پیهبمجوانِ ، ثقٖهٌٓ ؽٚهود ثيهبءهللا 

ٙوًهی ثٌك کو کَی هیبا ن بیل ، ثهو آن  لجی نْنیله ً ن ی كانَزنل . ثَیبه ميم ًآٍ بنی این یٌا مجبهک ، مط

 .ٍوىمین ثوًك ً پیبا ع بل اهلً اثيی هاثو ٍ غ آنبن ثوٍبنل 

 كه ثویزبنیب ، ىنلگی  (  Cardiffثنبا کبهكیق )   كه ّيوی  کو كفزوکی کٌشک ثٌكا  من  ىمبن   كه آن

 ( Claire Gungیو گٌن  ) فٌاىوا مواهجذ می کوك . نبا اً کل  ً  من  اى  ىیجبیی فبنم   می کوكا .

ثههٌك ، ًلههی مههن ثههو اً ػ ههو کلیههو مههی گلههزم . یههک هًى اً گلههذ : اگههو شىا اٍههذ کَههی ثههو آكویوههب ثههوًك ، مههن  

 ؽبٙوا .

ً ثؼل مولمبد ٍلو اً ميیب ّل . ى و مب اى اینکهو كیههو اً ها ن یلیهلیم ، ؿ ههین ّهلیم . مهب كکهو کهوكیم کهو اً 

ه ثبیل انَبن ّغبػی ثبّل کو   ثو رنيبیی ثو شنبن ٍوىمین كًه اكزبكه ای می هكذ . ًاهؼب

اً ثبه ً ثنهو شنهلانی نلاّهذ كوهٜ موهلاهی  ػ و کلیو، ر بمی هاه ها اى انهلَزبن رب آكویوب ، ثب کْزی ٛی کوك ،

ه ىن  لجبً ً شوؿ فیبٛیِ ها ثب فٌك ثوكاّذ رب ثزٌانل ثو مؾ٘ ًهًك ثو کبه مْـٌل ٌّك . ػ و کلیو ؽویوزب

كانَذ اكویوب شطهٌه عهبیی اٍهذ آ  یکو ؽبٙو ّل ثب کْزی ىبی آن ىمبن ٍلو کنل . اً إاله ن  منوطؼی ثٌك

ثنبثواین كٍذ ثو كػب ثواكواّذ ً اى فلاًنل ک ک ٛلجیل . اً فٌة می كانَذ کو رنيب هاىی کو مهی رٌانَهذ 

 کبه ها ىم کوك ...  كه آكویوب ثَو ثوك ، این ثٌك کو كه ر با اًهبد ً اؽٌال ثو فلا رٌکب ن بیل ً ى ین

ُ ثهوای باًثو ٍالمذ ثو آكویوب هٍیل ً ىنلگی علیلُ ها كه آن مؾیٜ نب آّنب آؿبى کهوك . كه اثزهلا امهواه مؼه

كیهوان لجبً می كًفذ ًلی ثؼل رٖ یم گوكذ ملهٍو کٌشکی ثوای ثچو ىب رؤٍهیٌ کنهل . ثهب ایهن ىهلف یهک 

ّهوًع کهوك ثهو ر یهي ً رهيئین ن هٌكن آن . اً شنهبن فبنو هلی ی ها اعبهه کوك ً ک ی هن  ً ًٍهبیب فویهل ً 

ها  هبلي نهل کهو شهٌنهو ثزنيهبیی آن ى هو کهمیکوك کو موكا مزؼغت ثٌكنهل ً ن هی رٌانَهزنل ث بهٍقذ ً ٍویغ ک

ل مهی فٌاٍهذ نهانغبا می كىل . ًلهی اً فهٌة مهی كانَهذ . ىهو ّهت ثهو كهگهبه اليهی كػهب مهی کهوك ً اى فلاً

ٍو اُ ها اكززبػ کوك ً نبا آن ها کٌكکَزبن ػ و کلیو هفوه ملا ثوٍبنل . ثبشک کِ کنل ربکبهىبیِ ها ثو ار ب

ىمهبنی ، ثچهو ىهب ی  و ىبی آكویوبیی ، ثلکو پٌ اى انهلکگناّذ . ثچو ىب اً ها كًٍذ می كاّزنل ً نو كوٜ ثچ

ّهذ . ىنلی ، شینی ً انهلیَی ىم كه آن صجذ نبا کوكنل . اً ؽزی یک ّهبىياكه کٌشهک ىهم كه ملهٍهو اُ كا

اً پَو کٌشک ٍلطبن آن کٌْه ثٌك کو كیٌاهىبی هٖوُ كه مغبًهد ملهٍو ػ و کلیو ثٌك ، آنوله نيكیک 

ػ و کلیو مهی رٌانَهذ ٕهلای ثلنهل ٙهوثو ىهبی ٛجهب ها اى  انغبا ثؼٚی مواٍم ثب ّکٌه کٌْهی ،کو ىنهبا 

 كافب ؽیبٛ هٖو ثْنٌك ... 

ه كًٍذ كاّزنی ثٌك ً کٌكکبن  كه آن هاه ً هٍهم مؾجهذ ثهو یکهلیهو ً نیهي همهٌى مؾجهذ ملهٍو اً عبیی ًاهؼب

فلاًنل ها یبك می گوكزنهل ً ى چنهین فٌانهلن ً نٌّهزن ً نیهي ٍهوًك ً نوبّهی مهی آمٌفزنهل . ػ هو کلیهو فیلهی 

 فٌّؾبل ً امیلًاه ثٌك شٌن مط ئن ثٌك كهٍذ ى بن کبهی ها انغبا می كىل کو فلا اى اً فٌاٍزو ثٌك . 

اى رـییههو ً رنههٌع فٌّْههبن مههی آیههل . ثنههبثواین ملهٍههو اُ ها ثههب هنهه  ىههبی هًّههن اً آگههبه ثههٌك کههو ثچههو ىههب 

 گٌنبگٌن ، نوبّی کوكه ثٌك ، اى ع لو ثو كهة ًهًكی هن  هومي هًّن ىكه ثٌك . 
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لیو ى یْو كػب میکوك ً اى فلا می فٌاٍذ ثچو ىب ً ملهٍو اُ ها مؾبكظذ کنهل ً فلاًنهل ىهم كػهبی کػ و 

یک هًى کٌكربی نظبمی ّل ً گوًىی اى ٍوثبىان ثو هٖهو ٍهلطبن ؽ لهو کوكنهل ً اً هامَزغبة می ن ٌك . 

ٍهههبفزنل ً ى هههو  ٍهههؼی ن ٌكنهههل اً ها اى پهههبی كه آًهكنهههل . ميهههبع ین ، هٖهههو ها آرهههِ ىكنهههل ً آن ها ًیهههوان

ن اٛهواف ًعهٌك آنوا ىم یب فواة کوكنل ً یب ؿبهد ن ٌكنل . ًلی كوٜ یک ٍبفز بن كه ٍبفز بنيبی اٛواف آ

آیهب ّه ب ن ى بن ٍبفز بن ٍبكه ثب كهة هومهي هًّهن ثهٌك . بنله ثٌك ً آکو اى گينل مي بع بن كه امبن مكاّذ 

ثٌك   الجزو ، آن ملهٍو ػ و کلیو ثهٌك ً ثَهیبهی اى مهوكا مزؼغهت  ن کلاا ٍبفز بنمی رٌانیل ؽلً ثينیل کو آ

کلیهو ثهو الطهبف ً ػنبیهبد اليهی  فٌة میلانَذ شوا   ّ ب شطٌه   ػ و بنله ثٌكنل کو شوا   ًلی ػ و کلیوم

  اػز بك كاّذ ً فلاًنل ىم اً ها ک ک ً مَبػلد می کوك .

 

 

 ثو فلا رٌکب کن ً اكَبه ّزود ها ىم ثجنل !  

كهذ ثهو مَهبكود ( . یهک هًى اً رٖه یم گو Kafoolىمبنی موك صوًر نلی ، نهٌکوی كاّهذ ثنهبا کهبكٌل ) 

ؽوکذ کوكنهل . ر هبا هًى  ، اى ٛوین ثیبثبن اه ثب نٌکوُ ،ً یک اٍت فویل ً ى ویک ّزو ثوًك . ثنبثواین 

ن ّلنل کو ّت ها ى بنغب وًک هٍیلنل ً شٌن فَزو ثٌكنل ثوآها هاه پی ٌكنل ًثو کبهًانَوایی مقوًة ً مز

 ث بننل . 

شٌن كه ٕؾوا كىك ً هاىين كواًان ثٌك ، هواه ثو این ّل کو ثوای مؾبكظذ اى اٍت ً ّزو رهب نٖهق ّهت 

 يجبنی ثلىل ً اهثبة ثقٌاثل ً اى نٖق ّت ثو ثؼل ، اهثبة نهيجبنی ثلىل ً کبكٌل ثقٌاثل .کبكٌل نه

ثؼل اى ّبا اهثبة فٌاثیل ً لی شٌن كليوه كاّذ ، پٌ اى یک ٍبػذ اى فٌاة پویل ً اى کهبكٌل پوٍهیل كاهك 

 می کنم !شکبه می کنل   ! شٌن ثو نظوُ هٍیل کو اً فٌاة اٍذ . نٌکو عٌاة كاك : ثو فلا رٌکب 

 

 كاٍزبنی اى كوىن  موكا                                                                                                  

 

 

                                                       (4 ) 

 

 

 الق : رٌکب کوكن ثو فلا یؼنی شو   

 ؽَیجب ثؾش ً گلزهٌ کینل .  ة  : كهثبهه مؼنی ً کلی ثبهلل

 ط : رٌکب ؽویوی ) هأً الزٌکب ( شیَذ  

 ك  : شهٌنو مؾجذ ًهىیلن ثو یکلیهو ثو رٌکب ثو فلاًنل اهرجبٛ می یبثل   
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 ( ؽویذ ً آىاكگی  26                                        

 

                                                           (1  ) 

 

 ( 216ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل ، هب الؾویو كی ارجبع اًاموی لٌ انزم من الؼبهكین . ) منزقجبد ٓ 

 (  125، ثنل  111کزبة اهلً ٛجغ موکي عيبنی ٓ 

هكن كیهوان عَزغٌ می کنل ، اى نلود كواؿهذ نیبثهل ً ىؽٚود ثٌكا كومبیل ، نلَی کو ٍؼبكد فٌك ها كه آ

 هیل ً ثنل انيعبه گوكزبه ن بیل . فٌك ها كه 

 ( 111ه آیو ) ثوو 2مؾَن كلو اعوه ػنل هثو . ؽٚود دمحم كومبیل ، ثلی من اٍلم ًعيو هلل ً ىٌ 

ه  ؽٚود كاًك كومبیل ، ً ثبك ، ثو آىاكی هاه فٌاىم هكذ ، ىیوا نهبه فٌاىم كاّذ ، رب اثل اآل ّویؼذ روا كای ب

 ( 46 – 45، آیبد  119ٌه کو ًٕبیبی رٌ ها ٛلجیله اا . ) ميم

 

                                                       (2 ) 

 

ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل ، انو الؾویهو رنزيهی ػٌاهجيهب الهی اللزنهو الزهی ش رق هل نبهىهب ... كهبػ لٌا ان مطهبلغ 

ن عيهب نلَهو ً ٙهو ال هبکوین الؾویو ً مظبىوىب ىی الؾیٌان ً لالنَبن ینجـی ان یکٌن رؾذ ٍنن رؾلظو ػه

ان الؾویو رقوط اشنَبن ػن ّئن اشكة ً الٌهبه ً رغؼلو من الوملین ... الؾویو كی ارجبع اًاموی لٌ انزم من 

الؼبهكین لٌ ارجغ النبً مب انيلنبه ليم من ٍ بء الٌؽی لیغلن انلَيم كی ؽویو ثؾزهو ... ههب الؾویهو الزهی رهنلؼکم 

) منزقجهبد ٓ  3ً النی ًعل ؽالًريب شیجلليب ث لکٌد ملک الَ ٌاد ً اشهٙین .  انيب كی الؼجٌكیو هلل الؾن

 (  125ً  123، ثنلىبی  116 – 111/ کزبة مَزطبة اهلً ٛجغ موکي عيبنی ٓ  216

ؽٚود ػجلالجيبء می كومبینل ، ى چنین مللی کو آهىًی ؽویهذ ن بینهل ؽویهذ مؼزللهو کهو کبكهب ٍهؼبكد ػهبلم 

هًاثٜ ػ ٌمی كه نيبیذ هٌد ً ًٍؼذ كه رؼبلیم ؽٚود ثيبءهللا مٌعٌك ... ) مکبریت انَبنی اٍذ ً ٙبثٜ 

 (  111ػجلالجيبء علل ٌٍا ٓ 

 

                                                      (3 ) 

 

 مَبكوی اٍت ٌٍاه 

ىبی مز بكی اٍذ ثلًن ك . اً هًىاٍجِ اى میبن ثیبثبنی ًٍیغ می گنهموكی رنيب ها رٌٖه کنیل کو ٌٍاه ثو 

 اینکو هًٍزبیی ، فبنو ای یب کَی ها كیله ثبّل آ هاه پی ٌكه اٍذ ً ىنٌى ایبمی اكيًن رو ثبیل هه نٌهكك رب ثو

ًإب ٌّك . اً كه این كیبه ، ؿویت ً نب آّنب اٍذ آ امهب نوْهو ای كاهك کهو هاه ها ثهو اً مهی ن بیبنهل . موٖل 

ن مههی ّههٌك کههو رٌهههق کنههل ً فی ههو و ثههوآرههبهیکی مههی هًك . مَههبكؿههوًة یکههی اى هًىىههب ٍههذ . ىههٌا هً ثههو 

ّجهبىیِ ها ثو پب ٍبىك . اى ثقذ فٌُ عٌیجبهی کٌشک می یبثل ً كه عٌاهُ كهن  می ن بیهل . اى اٍهت 

 ىین ً فٌهعین اى پْزِ ثو می كاهك ً ٍ ٌ آمبكه  .  می ثنلك  فبهثنی   اكَبه آن ها ثو  ً   می ٌّك  پیبكه

 رْی ثو اكوًىك .ٌشک ثٌرو ىب ، آع غ آًهی ّبفو ىبی فْکیله ً کمی ٌّك رب ثب 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 اى ّنبٍنلگبن . ىاكی كه كومبنجوكاهی اى اًامو من اٍذ اگو ّ بئیلبد مجبهک ثلبهٍی شنین اٍذ : ثهٌ آمٚ ٌن ثیبن – 1

       ی شنهین اٍهذ : آهی ، کَهی کهو ًعيهِ ها فهبلٔ کهوك اى ثهوای فهلا ، نیهک هكزهبه اٍهذ ً نیکٌکهبه ، پهٌ اى ثهوای بنهبد مجهبهک ثلبهٍهمٚ ٌن ثی – 2

 اًٍذ اعو ً ميكُ نيك پوًهكگبهُ .

بمٌُ ن ی ٌّك فزم مهی گهوكك ... پهٌ ثلانیهل کهو مطهبلغ ً مٚ ٌن ثیبن مجبهک ثلبهٍی شنین اٍذ : ثلهٍزیکو آىاكی ػٌاهجِ ثو آٌّثی کو آرِْ ف – 3

ی مظبىو ؽویذ ؽیٌان اٍذ ً ثوای انَبن ٍياًاه آنَذ کو رؾذ هٌٍمی کو اً ها اى نهبكانی ً ٙهوهىبی ؽیلهو گهوان ؽلهظ ن هبك ثبّهل ثلهٍهزی کهو آىاك

... آىاكی كه كومهبنجوكاهی اى كٍهزٌهىبی مهن اٍهذ اگهو اى انَبن ها اى موبمبد اكة ً ًهبه فبهط مهی ٍهبىك ً اً ها اى پَهذ رهوین نلهًٌ ههوا مهی كىهل 

ىاكی ای کهو ّه ب  ها كه آىاكی ٕهوف مهی یبثنهل . ثههٌ آّنبٍنلگبن ىَزنل . اگو موكا آنچو ها ثوایْبن اى آٍ بن ًؽی نبىل ّل رجؼیذ ن بینهل الجزهو فهٌیِ 

 کٌد آٍ بنيب ً ىمین ىب ػٌٗ ن ی ن بیل . ها نلغ می هٍبنل كه ػجٌكیذ ؽن اٍذ ً کَی کو ّیوینی آنوا یبكذ آنوا ثب مل
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امب اٍجِ نب آهاا اٍذ . اثزلا اى عٌیجبه ، آة كواًان می نٌّل ً ثو کبه رٌثوه اُ پٌىه ای می ٍبیل ً ثؼهل ثهو 

کْیلن اكَبهی کو ثو فبهثنِ ثَزو اٍذ ، می کٌّل . مزوٕل ً مْزبم اٍذ کو هىبیی یبك . ٍو انغبا ّهیيو 

اى فی ههو ً  هًك ، ثههو ٍهه ذ مکههبنی نههب مؼلههٌا امههب كيههبه نؼههب ثههو پينههو ثیبثههبن مههی رههبىای ثلنههل ٍههو مههی كىههل ً ش

 ٕبؽجِ .

مَبكو می نهوك . اٍجِ هكزو ً فٌك رنيب مبنله اٍهذ آ كًه ً ثَهیبه كًه اى ىهو انَهبنی كیههو . امهب ثهو كنجهبل 

 ك . اٍت ن ی هًك آ ثو آهامی آرِ اكوًفزو اُ ها پبً می كاهك ً ؿنای ٍبكه اُ ها می فٌه

 ثیوًن آًهكه ، ثو فٌك می پیچل ً كه ىیو آٍ بن پو ٍزبهه ثو فٌاثی ػ ین كوً   ها مؾووُ   پزٌی  ً ٍ ٌ

 می هًك .

ىنهبمی  کو پورٌ ثبملاكان ثو كواى کٌىَبهان می كىل ، مَبكو اى فٌاة ثیهلاه مهی ّهٌك ً اى ّهنیلن ٕهلای 

 ّیيو مالیم اٍجِ كه کنبهُ رؼغجی ن ی کنل .

و ؽکم فوك می كانَذ کو گو شو اٍت آىاك ثٌكه ػوٕو ٕؾوا كها كه نٌهكك ، ًلی ثهو ؿویهيه شوا   شٌن ث

ٛجیؼی آگبه ثٌكه کو اً ٕبؽجِ اٍذ آ ى ٌ کو كوٍن  ىب كًهرو ، كه کنهبه رنيهب عٌیجهبه ثیبثهبن ، شهبكه ىكه 

 اگو ثو رْنهی  ً ّبیل نبثٌكیِ می انغبمیل   شو ثٌك كبیله هىبیی ً كًهی اٍت  اٍذ ً

اٍت ثو ٕبؽجِ می نهوك ىیوا این ؽویوذ ها فٌة میلانل ً آنهبه مَبكو كًثهبهه ىیهن ثهو اٍهت مهی نيهل ً  ً

 ىو كً ثو یبهی یکلیهو هاه ٍلو كه پیِ می گیونل .

 

 

 آىاكی ؽٚود ػجلالجيبء اى ٍغن 

ل ، ًهزی موكا ثو ؽٚهود ػجهلالجيبء مهی گلزنهل شوهله اى اینکهو ؽٚهود اکنهٌن اى نؼ هذ آىاكی ثهو فٌهكاهنه

 مَوًه ً مْـٌلنل آ ىیکب مجبهک كه پبٍـ می كومٌكنل : 

آىاكی ثو مکبن نیَذ ، ثو ؽبلذ اٍذ ، من كه آن ىنلان مَوًه ثٌكا آ ىیوا ایهبمی ثهٌك کهو كه ٍهجیب فهلمذ 

 گنّذ .

 ثوای من ىنلان ؽکم آىاكی كاّذ 

 ً مواهد ىب ً ٍقزی ىبیِ ، كه ؽبلذ آٍبیِ .

 ثوای من مٌد ؽیبد اٍذ . 

 ، ػيد .  ً ملذ

 لينا كه ر با اًهبد مَغٌنیذ ، ٍوّبه اى مَود ً ٍؼبكد ثٌكا . 

 ىنلان نلٌ هىب ٌّك ، آىای یبكزو اٍذ آ ىیوا نلٌ ثيهق روین ىنلان ػبلم اٍذ . ًهزی کَی کبه

 ً ىنهبمی کو این هىبیی ؽبٕب ٌّك ، انَبن ىوگي ىنلانی نقٌاىل ثٌك . 

یله ها ، نو ثب رَلیم عبىالنهو ثهب ثهب هجهٌل ً ػبهكبنهو آ ن هنیوك ، ثهو ایهن رب ًهزی کو آكمی ، رٚییوبد ً ثلیبد ّل

 ؽویذ آىاكگی كٍذ نقٌاىل یبكذ .

 

                                                                                                 (Honnold ىٌنٌلل ) 
 

 

 ؽجٌ ؽٚود ثيبءهللا ك ه ٍیبه شبل 

و مجبهکو ػلیب ، ثيبئیو فبنم ، اى ؽجٌ ٍیبه شبل ، عبیی کو ع بل اهلً اثيی ملد شيبه مبه ، كه ؽٚود ًهه

آن مؾجههًٌ ثٌكنههل ، رٌٕههیق ىیههو ها ثههوای مههب ثوعههبی نيههبكه انههل . ٍههغنی کههو ًالههل ثيهگههٌاها ها كه آن اٍههیو 

رهب مهچ كه کضبكهبد آن  ن ٌكنل ، مکبنی مٌؽِ ً هػت آًه ثٌك . ىلذ پلو كه ىیو ىمین ، كف هو ای ثهٌك کهو پهب

كوً می هكذ . انٌاع کوميب ً ؽْواد مٌمی كیهو ، مؾیطِ ها پهو کهوكه ثهٌك ً ثهٌی رؼلهن رنلهو انهیهيُ ، 

ؿیو هبثب رٌٕیق . اكيًن ثو این ، ىیچ پورٌ نٌهی كه مؾلًكه مقٌف ً پو اىكؽبمِ ن ی ربثیل . كه كٚبی 

ة عههبی كاكه ثٌكنههل ً ؿیههو اى اینيههب ، رؼههلاكی اى نلههٌ اى ثبثیههبن ها ثههب كْههبه ً اهػههب 41رنهه  ً ربهیههک آن ، 

عبنیبن ً هطبع ٛوین ىم كه آنغب ثٌكنل . پله ّویق ً نغیت ً ػظیم الْؤن مهوا ، كه شنهین ؽلهوه ای ٍهیبه ً 
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ً هًى ثب پنظ نلهو ثهبثی  هل بنی كوً اكکنلنل ً کنل ثو پبی ً ىنغیو ثو گوكنِ ثَزنل . ىیکب مجبهکْبن ، ّت

ثوكنههل . ٍههؼی کنیههل ٍههقزی ً  ل ً شيههبه مههبه مز ههبكی ها كه شنههین مؾههب ً ؽههبلزی ثههو ٍههونغیههو ثٌكنههكیهههو ىههم ى

 ن ّوایٜ ىٌلنبک هارغَم کنیل .ٕؼٌثذ آ

ىههو ؽوکههذ ً عنجْههی اى عبنههت یکههی ثبػههش مههی ّههل کههو ؽلوههو ىههبی ىنغیههو ثیْههزو ً ػ یههن رههو كه گٌّههذ ً 

اؽذ ثهو ىهو ّهکب ً موهلاهی ، اٍزقٌان فهٌك ً ىهم ىنغیهوانِ كهوً هًك . كه شنهین اؽهٌالی ، فهٌاة ً اٍهزو

ثکلی ملوٌك ً منزلی ثٌك . ىیچ ٛؼبمی ميیب ً میَو نجٌك . مبكها ثب مْکالد ً مٌانغ ػظی و ػلیله ، رٌانَذ 

 روریجی كىل کو گيهبىی هلهی فٌهكنی ً نٌّیلنی ثو كافب آن ىنلان ىٌل انهیي ثوكه ٌّك . 

آصهبه  ٍهقن مهی گلزنهل . امهب ، مهب یؼنهی مهن ً مهبكها کهون ایبا ، ثَیبه انلک ع بل مجبهک ، اى ثالیبی ملىْو آ

م . آصبه ؽلوو ىبی ىنغیو ، كوً كیلیم آ شو رلـ ً ػ ین می گویَزی ػناة ىبیی هاکو رؾ ب كومٌكه ثٌكنل ، می

هكزو كه آن پٌٍذ لطیق ، ثقٌٖٓ اصوی کو ثوگوكن مجبهک ثهبهی مبنهله ثهٌك ً نیهي عهبی ىفهم ىهبی پهب کهو 

 ا هىب گْزو ثٌك ً نیي نْبنو ىبی ّکنغو ثبشٌة ً كلک ، ى و کبماله ن بیبن ثٌك . ملد ىبی ملیل ثی ملاً

ىیکب اهلً اکوا ، كوٜ اى ای بن ً اٍزوبمذ یبهان ً ىم ىنغیوان ، رکلم می كومٌكنهل آ کَهبنی کهو ثهب نْهبٛ ً 

موگی کو ثو كٍذ  گوكنل آانجَبٛ ثیوًن می ّزبكزنل رب اکلیب علیب ّيبكد کجوی ثو ٍو نينل ً ثب موق موبثب 

 کنغو گو ، ثو آنبن رؾ یب می ّل . كژفی بن ّ
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 رجؼیل ع بل اهلً اثيی ثو ػکب 

ٍهبل نقَهزین اٍهکبن اعجبهیْهبن  9زٌلیو ثو ًعٌك اهلٍْبن ، كه ؽٚود ثيبءهللا ، ىنهبا اّبهه ثو ثالیبی مَ

 كه ٍغن ػکب ، شنین موهٌا كومٌكه انل : 

ثلان کو ثؼل اى ًهًك ثو این مکبن ، اهاكه هللا شنهبن رؼلهن گوكهذ کهو آن ها ٍهغن اػظهم ثنهبمیم ً ایهن كه ؽهبلی 

آ ثب ًعٌك این اىرَه یو آن ثهو ایهن اٍهم کو اى هجب كه اهٙی كیهو ) ٛيوان ( ثو ؿب ً ىنغیو مجزال ثٌكیم  ثٌك

 اعزنبة ن ٌكیم كبػزجوًا یب اًلی اللکبه ... ) روع و (

مغلكاه ثو مٖبؽجو ای ثب ؽٚود ًهههو مجبهکهو ػلیهب مزٌٍهب مهی ّهٌیم کهو ٛهی آن ثهو نؾهٌی ثهبهى ً ػیهبن ، 

 ل : ثالیبی ًاهكه ثو اٍواء ها كه فالل ىلزو اًل ًهًكّبن ثو ٍغن اػظم ، رٌٕیق ن ٌكه ان

ىنیهنِ ها هلهب پْهذ ٍهو مهب ثَهزنل ً شلهذ ىهبی ثهيهق آًهزی ًاهك هْلو ػَکویو ّلیم ، كهة ثيهق آن ها 

لٌكگی ً نغبٍذ آن مؾهیٜ ً ثهٌی رؼلهن ّهلیل ثل کو ميبثذ ً كىْذ آن ٌكنل . این ک ینو هبكه نیَذ کل بری ثیب

ه ررٌٕیق کنل . كه اربهی کو مبه ثو آىٌایِ ها  ب هٌىک پبی انَبن كه لغن ً کضبكبد آن ن ًاهك کوكنل ، روویجب

كوً می هكذ . موٌٛة ً ثَزو ، رٌأا ثب ملكٌػبد ٍهوثبىان ، هًائهؼ کویهو منزنهو مْه ئي کننهله ای ثهو ًعهٌك 

 آًهكه ثٌك . 

ً كه میبن فبک ً فبّهبک آلهٌكه ًهكنل اؽلیو ها كافب مؾٌٛو ٍوثبى فبنو آى و ربثؼبن ً مالىمبن ع بل ػي 

ب ىنهبن ً کٌكکهبنی ثٌكنهل ، اى گوٍهنهی ً رْهنهی مْهوف ثهو مهٌد . يهنكزنهل . كه میهبن آاُ ، هىب کوكنهل ً ه

ثههواكها ) ؽٚههود ػجههلالجيبء ( اى نهيجبنههبن فههٌاىِ کوكنههل اعههبىه كىنههل ثههوای ريیههو آة ً ؿههنا فههبهط ّههٌنل . 

، کْهزو فٌاىیهل  ٍوثبىان ثب رـیو گلزنل : ّ ب ؽن نلاهیل پبیزبن ها اى این اربم ثیوًن ثهناهیل آ اگو شنین کنیل

 . ثؼل ایْبن روبٙب ن ٌكنل اعبىه كىنل فلمزکبهی رؾذ الؾلظ ثیوًن ثوًك کو این روبٙب ىم هك ّل . ّل 

( ً ىٌا ثَهیبه گهوا ً ٍهٌىان . ى هو ى واىهبن هًی ىمهین موٛهٌة کهق ٍهوثبى  1969كٖب ربثَزبن ثٌك ) 

ثَهیبه ثهلثٌ ً فهواة ً ثهوای نٌّهیلن ً فبنو كًه ىم ع غ ّهله ثٌكنهل . موهلاه آة مٌعهٌك ثَهیبه هلیهب ثهٌك ً 

ٌٕهد َّزن ىم ثو ىؽ ذ کلبیهذ مهی کهوك . ثهوای اٍهزؾ با آثهی ًعهٌك نلاّهذ ، ثالكبٕهلو پهٌ اى ًهًك ، 

اٍيبل فٌنی ً رت ؽٖجو ، كه میبن اٍیوان ّبیغ ّل . ر با اكواك ع ؼیذ مهب ، ثهو اٍهزضنبی ثهواكها ، مهبكها ، 

مهوی٘ ّهلنل . اعهبىه اؽٚهبه ٛجیهت كاكه نْهل . امکهبن ريیهو كاهً  یکهی اى ػ هو ىهب ً كً نلهو كیههو اى اؽجهبء

كه اصبصیو اُ مولاهی گوك گنو گنو ً ثی ٌد كاّذ . اً ثب ى ین مٌاك ً ثهب ٍوپوٍهزی ً ًعٌك نلاّذ . ثواكها 

لغو کوك ثو عي شيبه نلو کو ثو ػٌالم آىاكی ّزبكزنل . كً مبه ر با كه شنبن ًٙهغ بپوٍزبهی فٌك ، ى و ها مؼ
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ؽبل كىْذ ثبهی ثَو ثوكیم کهو هلهم اى ًٕهلِ ػهبعي اٍهذ . اگهو مهی رهٌانی ٍهؼی کهن فهٌك رغَهم ن هبیی ً 

زبن ، هلهذ فهٌهاک ً ؽلًك ىلزبك نلو موك ً ىن  ً کٌكک ، كه ىم كْوكه ، ىهٌای موٛهٌة ً رهق کهوكه ربثَه

امواٙهی فطونهبک ً آلٌكه ، هًائؼ منزنو مْ ئي کننهله نبّهی اى کضبكهبد ً مهلكٌػبد ً ّهیٌع  ؿنا ، آة ثلثٌ

 مضب اٍيبل فٌنی ً ؽٖجو ، این ثٌك اًٙبع اٍواء ىنهبا ًهًك ثو هْلو ػکب ... 
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                                                     (4  ) 

 

 

 الق : ؽویذ کبمب شیَذ   

 ة : رَلیم ّلن كه ثواثو اهاكه اليی شهٌنو مب ها ؽلظ می کنل   

( . اٍهالا لـزهی ػوثهی ً ثهو مؼنهبی رَهلیم  19كه هوآن می فٌانیم ، ان اللین ػنلهللا اشٍالا ) آل ػ وان ، آیو 

 اليی .  ّلن اٍذ . پٌ مئمن ثو اٍالا ، ّقٖی اٍذ رَلیم اهاكه

وآن آیههبد ىیههبكی ىیههبهد مههی کنههیم کههو كشلههذ كاهك ثههو اینکههو ؽویههذ ؽویوههی ػجههبهد اى ػجٌكیههذ اليههی ً كه ههه

اٛبػذ اى اؽکبا اًٍذ . ًهزی کهو ػجهبهد ىیهو ها مهی فٌانیهل ثهو فهبٛو كاّهزو ثبّهل کهو پیهبا ههوآن ثهو امزهی 

الشه ً عؼهب لکهم ٍهواثیب روهیکم عنهغٌ ً ٍبکن ٕؾوای ٌٍىان ػنبیذ ّله اٍذ : ًهللا عؼب لکم م ب فلن ه

 (  94) نؾب ، آیو  1الؾو ً ٍواثیب رویکم ثبٍکم کنالک یزم نؼ زو ػلکیم  الؼلکم رَل ٌن . 

 ط : آیب ػبلم می رٌانل ثو ؽویذ ؽویوی نبئب آیل  

)  2. ٛالم الؼبلم ً ؽجٌ كی الؾٖن اشػظم لؼزن الؼهبل ین كومبینل ، هل هیل ع بل الولا ش ؽٚود ثيبءهللا می

 (  244/ کزبة مجین ٓ  11منزقجبد ٓ 

 

 ثوای اٛلبل فوكٍبل 

 

ه آنچو هاکو میب كاّزنل ، انغبا می كاكنل ، مهی رٌانَهزنل آنطهٌه  ك : اگو ى و کَبنی کو كه ملهٍو ىَزنل ، كهیوب

 و ّ ب عبی کو كًٍذ كاهنل ثیبینل ً ثوًنل ، می رٌانَزنل ثو مؼلم گٌُ ثلىنل یب نلىنل ، آیب كکو می کنیل ملهٍ

فٌثی ثوای كهً فٌانلن ً ّبكی کوكن می ثهٌك   ) كه ًىلهو اًل انزظهبه مهی هًك ى هو كویهبك ثيننهل ، ثلهو ! 

 ن ، ىوط ً موط فٌاىل ثٌك . (مزٌعو فٌاىنل ّل کو رنيب نزیغو آ ًلی شٌن كکو کننل

 ه : شوا اٛبػذ ى و مب اى هٌانین ملهٍو ً کٌْه اى یذ كاهك   

 آمٌى كاهیل   اگو اى مواهجذ ّ ب فبهط ّله ، كواه کنل ، شو ارلبهی ثوای اً فٌاىل اكزبك  ً : آیب ؽیٌان كٍذ

 آیب كکو می کنیل ملد ىیبكی ىنله فٌاىل مبنل  

 

 

 

 

 
گومهبی آكزهبة مٚ ٌن آیو مجبهک ثلبهٍی شنین اٍذ : ً فلا ثوای آٍبیِ ّ ب ٍبیجبنيب ها فلن کوك ... ً هواه كاك ثوای ّ ب پٌّهِ کهو ّه ب ها اى   - 1

مطیهغ امهو  ً ٍومبی ىمَزبن ث ٌّبنل ً نیي ثوای آنکو كه عن  مؾلٌه مبنیل لجبً آىن مووه گوكانیل اینچنین نؼ زيبی فٌك ها ثو ّ ب ر هبا کهوك رهب مههو

 اً ثبّیل . 

 لؼو ىنلانی ّل ثوای آىاكی عيبنیبن .مٚ ٌن ثیبن مجبهک ثلبهٍی شنین اٍذ ک ثزؾوین کو مویل ّل ع بل هلا ثوای هىبیی ػبلم ً كه ثيهگزوین ه – 2
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 ( ؽک ذ ً فوكمنلی  21                                        

 

                                                         (1 ) 

 

ٛبلهت عبیههبىی آٍه بنی  و ثو ؽک ذ ً فوكمنلی مز َک ثبّهل ،ؽٚود ىهرْذ می كومبیل ، ىو آن کٌ ک

 اٍذ . 

 ؽٚود ثٌكا می كومبیل ، انلیْو ثو ع یغ ّوایٜ مطلٌة مولا اٍذ آ هئیٌ ً هىجو ، انلیْو اٍذ . 

یؼوٌة ؽهٌاهی گٌیهل ، اگهو اى ّه ب کَهی مؾزهبط ثهو ؽک هذ ثبّهل ، ٍهئال ثکنهل اى فهلایی کهو ىوکَهی ها ثهو 

 ( 5ٍقبًد ػطب می کنل ... ً ثو اً كاكه فٌاىل ّل . ) هٍبلو یؼوٌة ، ثبة اًل آیو 

 من الؼبهكین . ٚود ثيبءهللا می كومبینل ، ٍیق الؾک خ اؽو من الٖیق ًاؽل من ٍیق الؾلیل لٌ کنزم ؽ

 ) لٌػ اثن مئت ( 

ؽٚود ثٌكا می كومبیل ، ى چنبن کو ٕقوه ای اٍزٌاه ثب ثبك ن هی عنجهل ، آهامهِ ّهقٔ كوىانهو نیهي نهو ثهب 

 رؾَین نو ثب روجیؼ ثو ىم ن ی فٌهك . 

 

                                                           (2 ) 

 

ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل ، ػطیو کجوی ً نؼ هذ ػظ هی كه هرجهو اًلهی فهوك ثهٌكه ً ىَهذ . اًٍهذ ؽهبكظ 

ًعٌك ً مؼین ً نبٕو اً . فوك پیک هؽ ن اٍذ ً مظيو اٍم ػالا . ثبً موبا انَبن هبىو ًمْيٌك ، اًٍذ 

های هرجههو ػلیههب اى ی ههن روثیههذ اً ػنٖههو فههبک كاهای اً ك ك . اًٍههذ هاىن ههبكانههب ً مؼلههم اً كه كثَههزبن ًعههٌ

ها ثجْهبهد هيهٌه منهٌه فطیت كه ملینو ػلل ً كه ٍبل نو عيبن پبک ّل ً اى اكالک گنّذ . اًٍذ  گٌىو

ٌن ثهو اهاكه هؽ هبنی ثهو منجهو ثیهبن مَهزٌی كنیب ث وهبح مؼبنی اهروبء عَهذ ً شهاًٍذ كانبی یکزب کو كه اًل 

وف نطن كومٌك اى اًل ثْبهد ًػل هبىو ً اى صبنی فٌف ًػیل ً اى ًػل ً ًػیهل ثهیم ً امیهل ثهبىو ً ثلً ؽ

، ًهم پهنغم اى  51نظهم ػهبلم مؾکهم ثوههواه رؼهبلی الؾکهیم مًاللٚهب الؼظهیم . ) نجهنه ٓ  ًثو ایهن كً ، اٍهب

 کل بد كوكًٍیو ( 

 

                                                           (3 ) 

 
 

 ٍلطبن کجیو ً ىنجٌه ػَب ٕـیو 

 اهونيب هجب ، كه ّيو مولً اًهّلیم پبكّبه موزلهی ىنلگی می کوك کو نبمِ ٍلی بن ثهٌك . ّهيود اً كه ر هب

اهبلیم آن هًىگبه پیچیله ثٌك ىیوا فلاًنل ػلیم ثو اً هلجی كانب ً ؽکیم ثقْیله ثٌك . اً اى ىوکَی هجب اى فهٌك 

كنیهب ثهو مؾٚهو ٍهلی بن مهی ّهزبكزنل رهب اى  ى ٍهواهب رو ً فوكمنهلرو ثهٌك ٛبلجهبن كانهبیی اً ثؼل اى فٌك ، ػبه

 مؼلن ػلم ً ؽک زِ ثيوه ثونل . ػالًه ثو اینيب ٕؾذ ً ػلالذ ٍلی بن كه هٚبًد کوكن نیي مؼوًف ثٌك .

بههب کهو اى آن ػ كه ایهن مٌعهٌك نهبرٌان ً نهبشیي مهلػی ّهٌك ؽبل رٌٖه کنیم کو یهک ىنجهٌه ػَهب کٌشهک ،

كانههبرو اٍههذ ! ّههبیل ثههبًه نکنیههل ًلههی ؽویوههذ كاهك . ؽکههبیزی کيههن ًعههٌك كاهك کههو ایههن  رههوین مههوكان عيههبن ،

مٌٌٙع ها صبثذ می کنل ً اى آنغب کو ٍلی بن ثو ههله كانهبئیِ ، كهوًرن نیهي ثهٌك ، ایهن ؽکبیهذ پبیهبنی كل هنیو 

 كاهك ، ثْنٌیل : 

 
 یيرو اى ّ ْیو آىنی اٍذ اگو ّ ب اى ّنبٍنلگبنیل .ؽک ذ گومزو اى ربثَزبن ً ر ّ ْیو مٚ ٌن ثیبن مجبهک ثلبهٍی شنین اٍذ : – 1
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 کو  ّيود  ؽک ذ ً صوًد ٍلی بن كه آنيب ٛنین اكکنله   کٌْهىبیی  ر بمی  كه میبن  کو ّل    شنین ًاهغ

ثٌك ثو ى و نْبن  م لکزی ثٌك ثو نبا ٍجب کو ملکو ای مـوًه ً ىیجب ثو آن ؽک وانی می کوك . اً مٖ م ثٌك ،

له ثهو ل کنهل کهو نزٌانهل اى ػيهً ّبین ثٌك کبهی كٌّاه ثو اً مؾٌكىل کو ٍلی بن ػبهب روین موك عيبن نیَذ 

 ػبهجذ  اینکو رب  گٌیل . اً انلیْیل   پبٍـ  ئالی اى اً پوٍل کو نزٌانلمبیب ثٌك ٍ آیل ً یب ؽزی ثيزو اى این ،

 نوْو ای ثنظوُ هٍیل .  

کهوك ثهوایِ ی ىنومنلان ً ٕنؼزهوان شیوه كٍذ ٍوىمینِ ها اؽٚبه کننل ً آنيب ها مؤمٌه كٍزٌه كاك ر بم

( ً ٌٍٍهن ً ىنجهن  Sharon)  1و ىیجهبیی گليهبی ٍهوؿ ّهبهًن یک كٍزو گب كهٍذ کننهل ، كٍهزو گلهی ثه

ثلي هل  شنبن کبمب ً عبمغ کو ؽزی کَی كه کنبهُ ایَزبكه ، نزٌانل ذ . كٍزو گلی شنبن ىیجب ً كویجب ،ىبی كّ

يك ملکهو کو مٖنٌػی اٍذ یب ؽویوی . ىنومنلان ثو کبه مْهـٌل ّهلنل ً كیهوی نهنّهذ کهو كٍهزو گلهی ىیجهب نه

شنبن ثب ک بل ً ع بل كهٍذ ّله ثٌكنل کو ملکو فٌك نیي ن ی رٌانَذ ثبًه کنهل  آًهكنل . گليبی هى ّبهًن ،

کوكنل ً ػطهوی ها ريیهو ن ٌكنهل  کهو  کو آنيب مٖنٌػی انل . ى چنین ٕنؼزهوان ثب ىٌُ ملريب ثو ٍقزی کبه

 کبماله ّجیو ثٌی ٛجیؼی گليبی ؽویوی ثٌك . 

ه شوله كانبٍذ !   ّبكی ملکو ً ٕق نبپنیو ثٌك . اً گلذ : ؽبش فٌاىیم كیل کو ٍلی بن ًاهؼب

ً ثؼل اػالا کوك کو ثو هٖل كیلاه ٍلی بن ً رکویم ً رؼظیم ؽک ذ ً ٍلطنذ اً ، ػيا ٍلو كاهك ً ثب ؽْ ذ 

عالل ثواه اكزبك ً پٌ اى ٛی مَبكزی ٌٛشنی ثو اًهّهلیم ًاهك ّهل آ كه ؽبلیکهو کهبهًانی ػظهیم اى ّهزوان  ً

 اً ها ى واىی می کوك . ًهچو ىبیی پو اى عٌاىواد گٌنبگٌن ،ثب ثبه اكًیو كواًان ً ٛالی ثَیبه ً ٕنل

ً مغللههِ ها ثههو اً ً ثههب مؾجههذ ً ثيغههذ اى اً اٍههزوجبل کههوك ً ثيزههوین ؽغههوه ىههبی هٖههو ثههيهق ٍههلی بن 

ٍهوگوا کهوكنِ ؽبٙهو ّهلنل ً ى واىبنِ افزٖبٓ كاك . مبىوروین نٌاىنلگبن ً ثيزوین ههٖنلگبن ثهوای 

کو ثو اكزقبه اً مي بنی ثب ّکٌىی روریت كاكه ٌّك . كه ػٖو ى بن ّجی کو هواه ثٌك مي بنی  آن ّلهواه ثو

لهی اى گليهبی هى ؽویوهی ّهبهًن كوٍزبك رب كٍزو گفلمذ گياهانِ ها ثوگياه ٌّك ، ملکو مقلیبنو امین روین 

ً ىنجن ىبی ًاهؼی كّذ ريیو کنل ً ثب فٌك ثیبًهك . ىنهبمی کو عْن ً ّبكی ثو اًط فٌك هٍیله ثٌك ، ملکو 

كٍهزو گليهبی  نثب كً كٍزو گب ًاهك مغلٌ ّل . نلٌ كه ٍهینو ىهب ؽهجٌ ّهل . ؽبٙهوان كه مغلهٌ ىوگهي شنهی

 ب ىبیی شنبن کبمب ً شنبن ّجیو یکلیهو .ىیجبیی نلیله ثٌكنل ، كٍزو گ

ه ثو ٍ ذ ٍلی بن هكذ ً كه كبٕلو نيكیکی اى اً ایَهزبك ً كه ؽبلیکهو كً كٍهزو گهب ها روهلیم  ملکو ٍجب مَزوی ب

می ن ٌك گلذ : ای ٍلطبن موزله ً ػظیم الْؤن ، ؽکبیذ ؽک ذ ً كهایذ ّ ب كه عيبن پیچیله اٍذ ، اکنٌن 

ٌاهه ؽویوذ هامی رٌانی كیل ، ثو من ثهٌ اى این كً كٍزو گب ، کلامین اى گليبی ثو من مجهٌ ، ای کَی کو ى 

ؽویوی ً کلامین اى گليبی مٖهنٌػی اٍهذ . ٍهکٌد ٍهنهینی ثهو كٚهبی ٍهبلن ثهيهق ٍهبیو اكکنهل . ىهیچکٌ 

امهی میبن آنيب ثیبثل . ىنهٌلو ىبی ٍلیل ً کٌشک ىنجن ىبی كّزی كه ىو کهلاا اى آنيهب ثهو آههبكه نجٌك رلبًری 

رکبن می فٌهك ً ؿنچو ىبی اهؿٌانی گليبی هى ّبهًن ، هائؾو ٍجک ً مؼطهوی اى ىهو کهلاا مهی پواکنهل . 

ٍکٌد ػ ین ثب ىميمو ً ى ي و ای کو اى یک گٌّو ّهوًع ً ثهو گٌّهو كیههو ٍهوایذ کهوك ً ثهو ىًكی كه 

ىم کْیل . اً ٕؾجذ  ر بمی ٍبلن گَزوُ یبكذ ، ّکَزو ّل . ٍلی بن ک ی ثو علٌ فم ّل ً اثوًىبیِ ها كه

ىهو كً كٍهزو گهب کهبمال ه  بآىَزو ثيهگهبنِ ها کهو رهٌأا ثهب ىیغهبن اٙهطواة ثهٌك ، مهی ّهنیل . فهٌة کبًیهل امه

بن كه میهبن ى ي هو یکَبن ثو نظهوُ مهی هٍهیل . ّهبیل ىهو كً ؽویوهی ثٌكنهل ً ّهبیل ىهو كً مٖهنٌػی . نبگيه

نجهٌه ػَهلی ن ٕهلای ًىًى ثبليهبی ىل ً آٍهلی بن ٕهلای كیههوی ها ىهم ّهنیگٌّيبی نیي  مٌعٌك كه ٍبلن ،

ذ پنغوه ثٌك . ٍلی بن لجقنلی ىك . اً آنوله ؽکیم ً ػلیم ثهٌك کهو ثلانهل منْهبء ىهو ؽک هذ ماد کٌشک كه پْ

اٍهذ . ههبرِ ؽک زهی كه ؽهل فهٌك اً ً مقٖهٌٓ ثهو اً ػطهب كومهٌكه اؽلیذ اٍذ ً اً ثو ىهو یهک اى مقلٌ

یهن کهبه ىنجهٌه کٌشهک ثهو پنغهوه ها ثهْهبیل . ثهو مؾه٘ انغهبا اِ اّبهه کهوك کهو ثنبثواین ثو یکی اى نٌکوان

 َی مزٌعو ٌّك ، شْ بن ٍلی بن اً ها رؼویت کوك . ىنجٌه مَزویم ً مط ئن كهًن ٍبلن آمل ً ثلًن اینکو ک

 

 

 كهه ّبهًن ً كّزيبی آن كه اهاٙی مولٍو ًاهغ اٍذ ) مزوعم(  -1
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یلی ىًك كهًن ؿنچو ىبی گب ٍوؿ گم ّل . ؽبٙهوان كٍزو گليب هكذ ، هًی آن نَْذ ً فثو ٛوف یکی اى

كه اًط ىیغبن ، شنبن مؾٌ ر بّبی ع بل ملکو ً یب مْـٌل ٕؾجذ ثب یکلیهو ثٌكنهل کهو ىهیچکٌ مزٌعهو مهب 

 ًهغ نْل .

 اکنٌن ٍلطبن ، مَزویم عبلٌ ّل ً شْم كه شْ بن ٌّؿ آٍبی ملکو كًفذ ً گلذ : 

آنيب ىَزنل . ً ثب انهْذ ثو كٍهزو گلهی کهو ىنجهٌه انزقهبة کهوكه ای مي بن ػيیي ً مؾزوا من ، گليبی ؽویوی 

 ثٌك ، اّبهه ن ٌك . 

ملکو ّهلذ ىكه ّل ً گلذ : من كه ٍوىمینم ٍقن ىبی ثَیبه اى ىنوىهب ً ؽک زيهبی ّه ب ّهنیله ثهٌكا ، امهب 

ّ ب . فٌّب ثو ؽبل ملا ً اکنٌن فٌك مْبىله کوكا . فٌّب ثو ؽبل موكا نغب آیيب ها ثبًه نلاّزم رب اینکو ثو اآن

ینل  ً اى كهیبی مؼوكذ ً ؽک ززبن نٖهیت کو ى ٌاهه ثو ؽٌٚه ّ ب می آ ثنلگبن ّ ب . فٌّب ثو ؽبل کَبنی

می ثونل . كه این ًهذ كویبك رؾَین ً ر غیل ؽبٙوان كه كٚبی ٍبلن پیچیل . امب ٍلی بن فهٌك ٍهبکذ ً آهاا 

 مله ثٌك ، مْـٌل ثٌك . بهیِ آٍزبیِ ىنجٌه کٌشکی کو ثو ی ثٌك ً كه هلت ثو ٍ بً ً

 

 كاٍزبنی اى كوىن  موكا                                                                                                  

 

 هاىجبن اكٌَنهو

كه ّيوی ، شيبه ثهوى ن ىنهلگی مهی کوكنهل . ٍهو نلهو اى آنيهب ػل هبی مْهيٌهی ثٌكنهل ًلهی كه امهٌه ػهبكی 

نلگی رغوثو شنلانی نلاّزنل . ًلی ٌٍمین نلو کو ىیچٌهذ نزٌانَزو ثٌك مطبلت ىیبكی ثیهبمٌىك ، كه ػهٌٗ ى

رغوثو ػ لی فٌثی كاّذ . یک هًى این شيبه كًٍذ ثوای كیلاه ً گلزهٌ كًه ىم ع غ ّلنل . پٌ اى مهلری 

بن ثهو ٍهلو نهوًك ً لطهق ُ ً مکهبًد شیَهذ اگهو انَهٌیکی اى آنيب گلذ : كبیله این ى و ػلهم ً مؼوكهذ ً ىه

ثههناهیم ً ثهو ٍهلو ثهوًیم . یبًهك   ثيزو اٍهذ ىهو کهبهی كاهیهم ٍالٛین ها علت نکنل ً پٌ ل كواًان ثلٍذ ن

كیهوان ىم مٌاكوذ کوكنل ً پٌ اى شنلی هاىی ٍلو ّلنل . پٌ اى ک ی هاه پی بیی ، مَهن رهوین آنيهب گلهذ : 

رغوثو شیي كیهوی كه شنزو نلاهك ً ىیچکٌ  اً ثغي ک یآكا ثی اٛالػی اٍذ ،  یکی اى مب ، یؼنی شيبهمین

ن ی رٌانل كوٜ ثب ک ی رغوثو كل ٍالٛین ها ثو كٍذ آًهك . انَبن ثبیل ػلم ً كانهِ كاّهزو ثبّهل ، ثنهبثواین ثهو 

 اً ثوگوكك ً ثو فبنو ثوًك .  نظو من شىا نیَذ اى كه آملمبن شیيی ثو اً ثلىیم ثيزو اٍذ

و شيهبهمین نلهو ، یؼنهی ى هبن كهوك مغهوة گلهذ : رهٌ فهٌكد ىهم مهی كانهی کهو ایهن ثؼل ثوى ن كًا هً کهوك ثه

 مٌٌٙع ٕؾذ كاهك ، پٌ اى ى ین عب ثوگوك ً ثو فبنو ثوً .

 ثٌكه ایم ً ثب ىم ثيهق ّله ایم  امب ٌٍمین ثوى ن گلذ : نو نو ، این هكزبه كهٍزی نیَذ . مب اى کٌكکی ثب ىم

 نچو کَت می کنیم فٌاىی كاّذ . ثیب كًٍذ ػيیي من ، رٌ ىم ٍي ی اى آ

ثهو یهک  ىًك فوه ، آن كً نلو كیهو ىم ثب این نظو مٌاكوذ کوكنل ً ى هی ثو هاه فهٌك اكامهو كاكنهل . فیلهیثبش

 عنهب هٍیلنل ً كه کنبه عبكه عنهلی ، اٍزقٌانيبی یک عبنٌه ها كیلنل . 

فهٌك ها نْهبن كىهیم . كه اینغهب مٌعهٌكی میهيان ػلهم ً كانهِ  یکی اى هاىجبن كانب گلذ : كوٕزی پیِ آمله رهب

 موكه اٍذ . ثیبییل ثو ک ک آنچو آمٌفزو ایم ، اً ها كًثبهه ىنله کنیم . 

 ثوى ن اًل گلذ : من می كانم شهٌنو اٍزقٌانجنلی اً ها ٍو ىم کنم ! 

 هاىت كًا گلذ : من می رٌانم ثو اً گٌّذ ً فٌن ً پٌٍذ اٙبكو کنم ! 

 هًػ ؽیبد ثلمم ! نلَم كه اً ا ثبً ثوى ن ٌٍا گلذ :من هبكه

ًمین نلو ثهو اٍهکلذ كهٍهذ ّهله ، ً ثالكبٕلو كٍذ ثکبه ّلنل . اًلین هاىت اٍزقٌانيب ها ثو ىم پیٌٍذ ً ك

 ذ ً فٌن ً پٌٍذ اٙبكو کوك ً ٌٍمین نلو ىم مْـٌل كمیلن هًػ كه اً ّل .گٌّ

: كًٍهزبن گوان بیهو ً كانْه نل مهن ،  فوه ثهو ؽهوف آمهل ً گلهذكه این مٌهغ هاىت ثی اٛالع امهب مغهوة ثهبش

رغوثو می گٌیل کو این ؽیٌان یک ّیو نو ثٌكه اٍذ . رٌٕیو می کنم اً ها ىنله نکنیل ، کو اگو کنیل ى و مهب 

 ها فٌاىل فٌهك .

 هد این اٍذ کو رٌ ثیْزو اى مب می كانی  ٌٍو ثوى ن كیهو ثب رـیو گلزنل : ای آكا اثلو، آیب منظ

ظٌها ایهن اٍهذ کهو رغوثهو اا شنهین مهی گٌیهل آ ًلهی اگهو ّه ب كه انغهبا كاكن ایهن کهبه من ً اً گلذ : من كوٜ

 إواه كاهیل ، ک ی كهن  ن بییل رب من ثوًا ثبشی این كهفذ .
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پههٌ اى اینکههو ثههوى ن شيههبها اى كهفههذ ثههبش هكههذ ثههوى ن ٍههٌا كه اً كمیههل ً نبگيههبن ّههیو ىنههله ّههل ً اى عههب 

 ماله ثبى کوك ً فیلی ٍویغ ٍو هاىت كانْ نل ها فٌهك !ثوفبٍذ ، كىبن پو اّزيبیِ ها کب

ًلی هاىت مغوة ، پٌ اى اینکو ّیو ٍهیو ً ٍهوؽبل اى آنغهب هكهذ ، اى كهفهذ پهبیین آمهل ً ثهو ٍهالمذ ثهو  

 فبنو ثوگْذ .

 

 ( Panchatantraرلقیٔ اى هًی پبنچبربنزوا )                                                               

 

 

 ّیو هله ً ثي نو 

 ّیوی ؽویٔ ملريب ثٌك ؽیٌانبد اىلی كىکله ها می گوكذ ً ثالكبٕلو می فٌهك . 

یک هًى ثي نو کو هئیٌ ؽیٌانبد آن مؾب ثٌك ، رٖ یم گوكذ ثو این ثلیو فبر و كىل . اً ثب فهٌك گلهذ : ثبیهل 

ؽبلهذ ٍهینو فیهي ًاهك مهلفب ؿهبه ثيهگهی هاىی پیلا کنم ً اًن ّیو لؼنزی هً اى اینغب كواهی ثلا . ً ثؼل ثو 

 یو ثو ىًكی ٍو ثوٍل ، منزظو نَْذ .ّّل کو كه کنبه عبكه هواه كاّذ ً ثو این امیل کو 

یل کو ٍوً کلو ّیو پیلاّل . اً كاّذ ثو ٛوف كه می هكذ . علٌی ؿبه کهو ؽلً ثي كهٍذ ثٌك ، ٌٛلی نکْ

 رٌی كىبنو كیل ً اى اً پوٍیل : ، هیِ ىبی آًیقزو ً ّبفيبی ف یله هٍیل ثي نو ها ثب آن

 رٌ اینغب شکبه می کنی   

رهب ؽهبش ٕهل رهب كیهب ، ثي نو عٌاة كاك : منزظو عنبثؼبلی ثٌكا . ثيزوه ثيذ ثهم کو من ى نٌن کَهی ىَهزم کهو 

 كوٜ نٌك ً نو ّیو هً فٌهكا ً كوٜ یو ّیو كیهو اؽزیبط کبها رب ٕل رب ثْو  ٕل رب پلن  ، ٕل رب گوق ً

فلا فیلهی ث هن لطهق كاهه کهو رهٌ هً ثهو اینغهب كوٍهزبك . ً ثؼهل كٍهزی ثهو هیهِ ىهبیِ کیهل ً رکهبنی ثهو ً ؽبش 

 ّبفيبیِ كاك ً ّوًع کوك ثبش ً پبیین عَزن . شنبن ًان ٌك کوك کو می فٌاك ث وك هًی ٍو اً .

 اله مضب ثي ؽوف ثي نوه ، امب إ  یو  ّجیو گلذ : این مٌعٌك   ً ثب فٌك  ّیو ثب ػغلو فٌكُ ها ػوت کْیل

ن ی ىنو ! ّبیل یو هًػ ّوًهه کو ثو ّکب ثي نو كه اًمله . اؽزیبٛ ّهوٛ ّهغبػزو . كکهو مهی کهنم ثيزهوه اى 

  . هكزن ثو كه ثهنها ً ىًك ثوگوكا ثو فٌنم رٌی عنهب

ل ثو گْزن ػغلو كاهی   ً ثؼل ٍهئای اّیو   ! ؽیق ّل . انهبه اموًى ثو ثي نو اى آن ثبش گلذ : کغب عنبة

 کوك : م کنو ث وٍم كوكا اى این ٛوكيب میبی یب نو  

 ّیو كه ؽبلیکو ثو ٍوػذ فٌك اٙبكو می کوك گلذ : فیو 

ً ثي گلذ : پٌ مغجٌها رٌی عنهب ثهوكا . ً ّیو ى ینطٌه کو ثب ربفذ كًه ً کم کم اى نظو مؾٌ می ّل ، 

 نو ىیچ عبی كیهو كه اٛواف این كه ، پیلا نو رٌی عنهب ً نو انیغب ً   كیهو  رٌ منٌ  گلذ : ثلنل  ثب ٕلای 

 ن ی کنی ! 

 

 ( Panchatantraرلقیٔ اى هًی پبنچبربنزوا )                                                              

 

                                                           (4 ) 

 

 و ، كه افن رٖ ی بد ؽکی بنو ثو مب ک ک می کنل  فوكمنلان یبالق : آیب كاّزن انلیْو ى

 ة : شهٌنو می رٌانیم رٌانبیی ارقبم رٖ یبد فوكمنلانو ها كه فٌك ثو ًعٌك آًهیم  

 ط : شهٌنو انلیْو ىبی فوكمنلانو هاکَت می کنیم  

 ك  : اكکبه ػبلیو شو ىَزنل   شهٌنو می رٌانیم آن ىب ها کَت کنیم  

 ٌّجقزی ً مٌكویذ م کن اٍذ ثو فوكمنلی انلیْو ىبی بن مٌکٌل ثبّل  ه :  آیب كکو می کنیل ف
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 ( ؽیٌانبد  29                                                      

 

                                                             (1 ) 

 

 ( 162ذ ؽیٌانبد ها منظٌه ن بیل . ) ایوبن ، ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل : ) ّقٔ مغبىل ( ثبیل ... هػبی

 ؽٚود ػجلالجيبء می كومبینل : ثو ؽیٌانبد مجبهکو ثبیل ثی نيبیذ ميوثبنی ن ٌك ، ىو شو ثیْزو ، ثيزو ... 

 (  461) گنغینو ، 

 ( 9، آیو  12) یَنب ، ىبد  1ى و عبنٌاهان آثی ً ىیو ىمینی ً پونله ً هًنله ً شونله ها می ٍزبئیم . 

 من ثو ر با مٌعٌكاد ثب شْم كًٍزی می نهوا . یبعٌهًكا ) روع و (

نيهب ها كهواىم آنيب ها نکْل ً مٌعجبد کْهزو ّهلن آ ها شو هٌی ً شو ٙؼیق نیبى كاهك ، آن کَی کو ؽیٌانبد

ه یک ث  ى ن اٍذ . كىبمبپبكا ) روع و (ونیبًهك ، اً ؽویوزب

 

                                                            (2 ) 

 

ؽٚود ػجلالجيبء می كومبینل : اگو ؽیٌانی موی٘ اٍهذ ) اٛلهبل ( كه ػهالط اً کٌّهنل ، اگهو گوٍهنو اٍهذ 

 ( 441اٛؼبا ن بینل ، اگو رْنو اٍذ ٍیواة کننل ، اگو فَزو اٍذ كه هاؽزِ ثکٌّنل . ) گنغینو ، 

 

                                                            (3 ) 

 

 ؽٚود دمحم ً ميوثبنی ثو ؽیٌانبد 

ن ثب کٌلهو ثهبهی ثهو پْهذ ، نهيك ؽٚهود دمحم ٕهب هللا ػلیهو ً آلهو آمهل ً یهًىی اى هًىىب ، موكی ٕؾوا نْ

كهذ کوكا ً كیلا  م کو نبگيبن ٕلائی ثو گٌّم هٍیل ،گلذ : ای پیـ جو فلا من اى میبن ثٌرو ىاهىب می گنّز

يب ها ثوكاّزم ً كه ثوچو فٌك گناّزم . ثؼل كیهلا مبكهّهبن آمهل ً كه اٛهواف نٍذ . إٓلای شنل عٌعو پونله ا

 ن اٛهواف هًی ثهوً آنيهب ها كه یهک عهبئی كه ىهی کهوك . ؽٚهود دمحم ثهو اً كومٌكنهل : من ّوًع ثهو پهوًاى

ؽٚهود  ن موك شنین کوك ، پونله مبكه كٌها ه فٌك ها ثو عٌعو ىبیِ هٍبنل . آنٌههذ آنىمین ثهناه . ًهزی آ

كومٌكنل : آیب اى مؾجذ ایهن پونهله ثهو عٌعهو ىهبیِ رؼغهت مهی کنهی   هَهم ثهو کَهی کهو مهوا كوٍهزبك ، مؾجهذ 

و ىهبیِ اٍهذ . ؽهبل آنيهب ها ثهوكاه ً ثهو ى هبن عهبی اًل نِ ثیِ اى مؾجذ این پونله ثو عٌعفلاًنل ثو ثنلگب

كزهبه ثهب ؽیٌانهبد ى یْهو فهلا هاكه نظهو ثوگوكان ً ثهناه مبكهّبن پيلٌیْبن ثبّل . ً ثؼل اكامهو كاكنهل : كه ه

كاّزو ثبّیل ... اى آنيب ًهزی ٌٍاهی ثهیویل کهو ثهوای ایهن کهبه آمهبكه انهل ً ًهزهی كیلیهل فَهزو ّهله انهل ، پیهبكه 

 هكزبهی می کننل ً كه ًهذ فَزهی ًرْنهی ثو آنيب آة  فٌُ   ثب ؽیٌانبد  کَبنیکو  ثوای ٌّیل . ثواٍزی 

 ثيهق موله ّله اٍذ ...اعو ً پبكاّی  می كىنل ،

 

 

 ملـ ىب كه ثبؽ هٌٙان 

کو اثٌالوبٍم ) ثبؿجبن ع بل مجبهک ( ثوای بن شهبئی كا کهوك ً كاٍهزبن ملهـ ىهب  بؽ ثبىگْزیم ، عبئی... ثؼل ثو ث

ها رؼویق ن ٌك آ كاٍزبن این کو شهٌنو كه یک هًى گوا ربثَزبن ، ملـ ىب ؽ لو ًهّله ً اؿلت کْزياهىب ً 

نٌاؽی اى میبن ثوكه ثٌكنل . اً گلذ : یهک هًى اثهو ٍهیبىی ها مْهبىله کهوكا ثهو ٍهوػذ ثهو  كهفذ ىب ها كه

 ٛوف من می آمل . 

 

 

مهی گٌیهل ، کل هو گهبً ثهو ػهالًه اى مؼنهی  61ٕهلؾو  2كه اینغب گبً ثو مؼنبی اػهم اٍهذ یينهی ؽیٌانهبد ملیهله اٍهذ . كه علهل  Cattleموٌٖك اى  – 1

 ذ ثَب این کل و كه اًٍزب ثو ى و عبنٌاهن ملیل اٛالم ّله اٍذ .مؼ ٌلی كاهای یک مؼنی منجَٜ اٍ
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نيب علًٌ می كومٌكنل آ پٌّیله اى ع بل مجبهک اؿلت اًهبد كه ٍبیو آ ٛی شنل لؾظو كیلا كهفزبن ثلنلی کو

یکهب مجهبهک كًیهلا ً هٍهبنلا ً ثهو ؽٚهٌه ى و فبنو ای کو كه انزيبی ثبؽ ثٌك ،ملـ ّل . ثو ٍوػذ فٌك ها ث

 ًمْـٌل فٌهكن ٍبیو ای ىَزنل کو ثو هأً مجبهک  نل ی و  گلزم : هوثبنذ گوكا  ملـ ىب  ىغٌا کوكه اٍواٍ

کو اى انغب ثوًنل . مظيو ػظیم اليی لجقنلی ىكنل ً كومٌكنل : ملـ ىب ىم  ! روبٙب می کنم کبهی کنیلمی اكزل 

 مواعؼذ می کنل ً كه ٍکٌد ً رنيبئی  ؿنا می فٌاىنل . ثهناهیل ثقٌهنل . اثٌالوبٍم مؤیًٌ ً مـ ٌا ثو ثبؽ

ملری ثو ر بّبی ؿبهد ملـ ىب مْـٌل می ٌّك . امب نبگيبن رؾ لِ ر با می ٌّك ً ثو فهٌك عهوأد مهی كىهل  

ً كًثبهه نيك ع بل مجبهک می هًك ً فبٙؼبنو الز بً می کنل کو ىیکب مجبهک ملـ ىهب ها كًه ن بینهل . ایهن 

 ىیو كهفزی کو پو اى ملـ ّله ثٌك ،  ً  می ثونل رْویق  ً ثو ثبؽ   بینلمی كوم هیبا  ثيبءهللا  ثبه ؽٚود 

می ایَزنل ً می كومبینهل : اثٌالوبٍهم ّه ب ها كًٍهذ نهلاهك ، كهی امهن هللا ً ثؼهل كامهن هكای مجهبهک ها گوكزهو  

ّهٌنل . ثهو مهی فیينهل ً پوًاىکنهبن اى آنغهب كًه مهی  ل کو ثالكبٕلو ر هبا ملهـ ىهب یکغهب ،آىَزو رکبن می كىن

عنههبة اثٌالوبٍههم ًهزههی ایههن ؽکبیههذ ها ثههو پبیههبن هٍههبنل ، ثههب ىیغههبن ىیههبك ، كه ؽههبلی کههو كٍههزيبی فههٌك ها ثههو 

شْهه يبیِ نيههبك ، كویههبك ىك : مجبهکنههل ایههن شْهه يب کههو شنههین شیيىههبیی ها كیههل مجبهکنههل ایههن گٌّههيب کههو شنههین 

 شیيىبیی ها ّنیل .

  

 اى فبٛواد فبنم می مبکٌَل                                                                                             

 

 

                                                               (4 ) 

 

 

 ٍئاشد 

( كیْت ٕؼٌك ن ٌك ًر هبا كاهائهی اُ ها گناّهذ رهب ثهوای ٍههيب ً گوثهو ىهبی  Frothالق : فبنم كواس ) 

 گوكان ّيو ، فبنو ً ٍو پنبىی ثَبىنل . نظو ّ ب كه ثبهه ػ ب اً شیَذ  آًاهه ً ٍو

ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل : ّقٔ مغبىل ثبیل هػبیذ ؽیٌان ها منظٌه ن بیل رهب شهو هٍهل ثهو انَهبن ً اىهب 

 ( 162ثیبن . ) ایوبن ، 

ىبی ثَیبهی ها ؽیٌانهبد ثهو ة : آیب نهوُ مب نَجذ ثو ؽیٌانبد یک امو یک عبنجو اٍذ   آیب می رٌانیل هاه 

 انَبن ک ک می کننل ثو ّ بهیل  

 میلىنل کو نَجذ ثو ؽیٌانبد هلم ً ٍزم هًا نلاهیم   میو ثو مب رؼلط : شوا کزت مولٍ

 ك  : كهک مب اى موارت ًعٌك مزؼلن ثو ؽن ، شهٌنو می رٌانل نهوّ بن نَجذ ثو ؽیٌانبد ، ک ک بن کنل  
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 ( فبنٌاكه  29                                                    

 

                                                           (1  ) 

 

ایههن ػبئلههو روهههی  كه فههبنٌاكه ای هههبىو ً ثههبىو ثبّههل ،ؽٚههود ػجههلالجيبء مههی كومبینههل ، اگههو مؾجههذ ً ارلههبم 

 25ثیهبن مجهبهک مهؤفٌم اى فطبثهو ای اٍهذ کهو یهٌا  – فٌاىل کوك ، نٌهانی ً هًؽبنی فٌاىل ّل . ) روع و

 یبلذ مبٍبشٌٍذ ایواك گوكیله اٍذ كه ّيو ثٌٍزٌن ، ا Huntington Chambersكه  1912می 

 ثو ٌٕهد رنل نٌیَی ريیو گوكیله اٍذ .(یبككاّذ ىب 

ل ثلکهو ثهوای كه اًپبنیْبك آمله اٍذ ، ثوای این نیَهذ کهو شهٌن اٛلهبل ها كًٍهذ مهی كاهیهم آنيهب ػيیهي ىَهزن

 كًٍذ كاّزن آن هًػ لطیلی کو كه اٛلبل اٍذ آنيب ػيیي ىَزنل . 

 آیب نْنیله ایم کو عينم كه انزظبه کَبنی اٍذ کو كیهو پبیجنل آكاة نیَزنل   ) گیزب ( 

 ( 23) ثنی اٍوائیب آیو  1ؽٚود دمحم می كومبیل ، ًهٚی هثک اش رؼجلًا اش ایبه ً ثبلٌاللین اؽَبنب ه . 

 

                                                            (2 ) 

 

ؽٚود ػجلالجيبء می كومبینل ، ث ٌعت رؼبلیم ؽٚود ثيبءهللا فبنٌاه کو یهک ًاؽهل انَهبنی مؾَهٌة اٍهذ ، 

ثبیل ٛجن إهب روهلیٌ ً اؽزهواا رؼلهیم ً روثیهذ یبثهل ً ع یهغ كٚهبئب ً ک هبشد ثهٌی الوهبء گهوكك . ر بمیهذ ً 

کهب مؾزهوا ً  ن ههواه گیهوك ً ؽوهٌم ً ّهئٌن اػٚهب ،هًاثهٜ ػبئلهو ثبیَهزی پیٌٍهزو مهٌهك رٌعهو كهیهعبمؼیذ 

ىیچیهک نجبیهل عنجهو انلهواكی ً مطلهن افزیهبه ن بیهل .  . ؽوهٌم كوىنهل ، ؽوهٌم پهله ً مهبكه ،مؾلٌه ثبهی مبنل 

ٕهبؽت ً ههبئلی  ى بنطٌه کو كوىنل نَجذ ثو پله فٌیِ كاهای پبهه ای رؼيلاد اٍهذ پهله نیهي ثي هبن ههواه

اٍذ کو ثبیل كه ؽن كوىنل مغهوی كاهك . مهبكه ، فهٌاىو ً كیههو اػٚهبء ػبئلهو نیهي ىهو یهک كاهای ؽهلًك ً 

موبمههبد مقٌٖٕههو انههل . ع یههغ ایههن ؽههلًك ً مْقٖههبد ثبیَههزی مههٌهك اؽزههواا ًاهههغ گههوكك ، ً كه ػههین ؽههبل 

ً ثبیهل نهبهاؽزی ػ هٌا رٖهٌه ّهٌك  ًؽلد ً یهبنهی فبنٌاكه مؾلٌه ً لن یزـیو ثبهی مبنل . نبهاؽزی ىو یک

فوه اػههزالء ً اكزقههبه ىههو كههوك ، اػههزال، ً ٍههبیِ اػٚههب كیهههو ً ثههبشهاؽههذ ً آٍههبیِ ىههو ػٚههٌ ، هاؽههذ ً آ

مغ ٌػهو آصهبه مجبهکهو كه ثهبهه  122 – 123لؾو وی گوكك . ) روع و فطبثهو كهٌم اى ٕهاكزقبه ٍبیو  اكواك رل

كه کلیَههبی  1912عههٌن  2نطههن مجههبهک اٍههذ کههو یههٌا  اىثیههبن مجههبهک مههؤفٌم  –روثیههذ ثيههبیی نوههب گوكیههل 

Ascension  ًاهغ كه نیٌیٌهک فیبثبن پنغم ، فیبثبن كىم ایواك ّله اٍذ . فبنمEster Foster  

 یبككاّذ ثوكاّزو انل . (

 

 

                                                      (3 ) 

 

 پنظ ثواكه شینی 

ىبد کٌْه شین ، نيكیک كهیب ، پیوىنهی ىنهلگی مهی کهوك کهو پهنظ پَهو هّهیل هًىگبهی كًه ، كه یکی اى ك

 كاّذ . این پَوىب مضب ؽجو ىبی كافب یک پیلو ، ثو ىم ّجیو ثٌكنل . 

يهب ههبكه ثهٌك انغبا كىل . ثيهگزهوین آنامب اٍزؼلاكىبیْبن ثب ىم كوم كاّذ ً ىو کلاا می رٌانَذ کبه مزلبًری 

 ثکْل ً كه كىبنِ نهيلاهك ً ثواكه ثؼلی گوكنی كاّذ کهو اى كهٌشك ٍهبفزو كهیب ها كهیک نلٌ ثبشر با آة 

ّله ثٌك ً ٌٍمین ثواكه پبىبیی كاّذ کهو ىهو شوهله مهی فٌاٍهذ مهی رٌانَهذ آنيهب ها كهاى کنهل ً شيهبهمین 

 آرْی ثوآن کبهگو نجٌك ً آفوین آنيب می رٌانَذ ثلًن نلٌ کْیلن اكه ٕبؽت ثلنی  ثٌك  کو ىیچ نٌع ثو

 

  مٚ ٌن آیو ّویلو ثو كبهٍی شنین اٍذ : ً پوًهكگبه رٌمووه كومٌك کو ن وٍزیل عي اً ها ً ثو ًاللین فٌك نیکی کنیل . -1
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ىنهله ث بنههل . ًلههی ایههن پههنظ ثههواكه ىنوىههبی فهٌك ها پنيههبن مههی کوكنههل ً ىیچیههک اى اىههبلی كه اى ایههن رٌانبئیيههب 

 فجوی نلاّذ . 

نٌاكه ؿنا ريیو می کوك ً اى آن مؾبكظذ مین ٌك . اً ػبكد كاّذ کو ثيهگزوین ثواكه ثب مبىی گیوی ثوای فب

ىو هًى ثو رنيبیی ثو كهیب ثهوًك ًٍهجلىبی پهو اى مهبىی  رهبىه ثهو فبنهو ثیهبًهك . ٍهبیو هًٍهزبئیيب ثبهىهب اى اً 

ب کوكه ثٌكنل ثو پَوىبیْبن یبك ثلىل مضب فهٌك اً مهبىی ثهیونهل ًلهی اً ى یْهو امزنهبع کهوكه ثهٌك . امه فٌاىِ

نيب ثهٌیل ن ی رٌانم ً یب ن ی فٌاىم ، پَوىبی كه ها ثب فٌك ثهو كهیهب ثهوك کو كیهو ن ی رٌانَذ ثو آ یک هًى

 رب ّبیل ىنو مبىی گیوی اً ها یبك ثهیونل .

ة آن ها یک ثبهه ثبش کْیل ً كه كىبنِ نهو كاّهذ ًثؼهل ثهب كٍهذ ثهو پَهوىب ًهزی ثو كهیب هٍیلنل ، اً ر با آ

کق فْک كهیب ثوًنل ً ىو شوله کو می رٌانَزنل مبىی ع غ کننل پَوىب ثو آن ٛوف كهیهب اّبهه کوك کو ثو 

كًیلنل ً اى كیلن آن ى و ٕلف ىبی ىیجب ً ػغیهت ً ٍهنهيبی هنههی هْهن  ّههلذ ىكه ّهلنل . ً كه ؽهبلی 

غ آًهی ننغب کو كامن ىبیْبن عب كاّذ ، اى آنيب ع ٛوف می كًیلنل ، ّوًع کوكنل رب  کو ثو این ٛوف ً آن

 کننل .

پٌ اى ملری ثواكه ثيهگزو فَزو ّل ً كیهو ن ی رٌانَذ آثيب ها كه كىبن فٌك نهيلاهك آ ثنبثواین ثو پَوىب 

ػالمذ كاك کو ثو ٍبؽب ثوگوكنل ًلی آنيب شنبن مغنًة آن گنغینو ىبی كواًان ً ىیجبی کق كهیهب ّهله ثٌكنهل 

 ذ ىبی كًهرو اكامو كاكنل .کو رٌعيی ثو ػالمذ اً نکوكنل ً ثو ؽوکذ فٌك ثو هَ 

نيهب شنهین ًان هٌك کو ثوگوكنل . ًلی آ رب اینکو اً ًؽْذ ىكه ً ٍواٍی و ّوًع کوك ثب كٍزيبیِ ػالمذ ثلىل

می کوكنل کو مزٌعو ن ی ّلنل . ػبهجذ ثواكه ثيهگزوین اؽَبً کوك کو نيكیک اٍذ ثزوکل . اً كیهو ٛبهذ 

ه ثٌك آن ها ثیوًن ثویيك رب ثغهبی إهلیِ عهبهی ّهٌك . ً ثهو نلاّذ آة كهیب ها كه كىبنِ نهيلاهك ً مغجٌ

 این روریت آة كهیب ر با پَوىب ها كواگوكذ .

ىنهبمی کو اًثو فبنو ثبى میهْهذ ً اى کنهبه منهبىل ى َهبیهبن مهی گنّهذ اى اً پوٍهیلنل پَوىبیْهبن شوهله 

ثوایْبن رؼویق کوك ً رؤکیهل ن هٌك  ه مبعوا هاًؤٍق ً انلرمبىی گوكزو انل ً کی ثو فبنو ثو می گوكنل ً ً ثب 

ىهب ثٌكنهل کهو فٌاٍهزنل اً پَوىبیْهبن ها ثهو كهیهب ىنِ کنل ىیوا این فٌك پله ً مبكهها ٍو ًکَی ن ی رٌانل ا

 ثجوك ً اً كوٜ ثؼل اى إواه ىیبك آنيب ، شنین کوكه ثٌك .

ثو ٍبؽب پیِ فهٌكا ثهبى  ً كه ككبع اى ثی گنبىی فٌك مزٚوػبنو گلذ : ثو فلا هَم من ٍؼی کوكا پَوىب ها

گوكانم آ امب آنيب گٌُ ثو ؽوف من نلاكنل ً من مغجهٌه ثهٌكا آة كهیهب ها ثهو مؾهب إهلیِ ثهبى گهوكانم شهٌن 

 عبی كیهوی ًعٌك نلاّذ کو ثزٌانم آة ها كه آن ثویيا .

ا ثهبى ثب ًعهٌك ایهن اىهبلی كه اً ها پهیِ هبٙهی ثوكنهل ً هبٙهی گلهذ : رهٌ پَهوىب ها ثهب فهٌك ثهوكی امهب آنيهب ه

 نهوكانلی .

 ً ثؼل رٖ یم فٌك ها شنین اػالا کوك : ثو فبٛو این کبه ٍو رٌ اى ثلنذ علا فٌاىل ّل .

هًى هجب اى اػلاا ، ثواكه ثيهگزوین اى هبٙی اعبىه گوكذ ثوای آفوین ثبه ثو كیلاه مبكهُ ثهوًك . هبٙهی 

 ً مؾزٌمِ ثب فجو کوك .  مٌاكوذ کوك ً اً رنيب ثو فبنو ثبىگْذ ً ثواكهانِ ها اى ٍونٌّذ ٌّا

ثواكه كًا ، یؼنی آن کو گوكنِ پٌشكین ثٌك ، گلذ : ثهناه من ثو عبی رٌ ثوًا . آنيب ن ی رٌاننل گوكن مهوا  

 ثيننل . مب آنوله ّجیو ثو ىم ىَزیم کو ىیچکٌ ن ی رٌانل ثلي ل کو رٌ نوكزو ای .

بٙهی مؼوكهی کهوك ً گلهذ : عنهبة هبٙهی ، ًٕجؼ هًى ثؼل ثواكه كًا ثو عبی ثواكه ثيهگزو فٌكُ ها ثو ه

اى اینکو اعبىه كاكیل یکجبه كیهو مبكها ها مالهبد کنم فیلهی ٍ بٍههياها . ؽهبش ثهوای مهوكن آمهبكه اا . ً ثؼهل 

ٍکٌی مقٌٖٓ گناّذ ًمیو ؿٚت ٙهوثو ّ ْهیو ها ثهو پْهذ گهوكنِ كهوًك آًهك آ امهب ٍوُ ها هًی 

ل . ّ ْههیوی ریههي رههوی آًهكنههل ً شههٌن نزیغههو نههلاك ثههبى ىههم  ً گههوكن اً ىههیچ آٍههیجی نلیههّ ْههیو ثههو ػوههت پویههل 

ّ ْیو كیهوی آ مب ىهو ثهبه ى هبن ؽبكصهو هؿ مهی كاك ً ریـهو ّ ْهیوىب کهظ مهی ّهل ً گهوكن پهٌشكین كًمهین 

 مؾکهٌا ها پهیِ هبٙهی ثهوك ً گلهذ : ػهبلی مبنهل . ثهبشفوه میهو ؿٚهت فْه هین ، ثواكه ٕؾیؼ ً ٍبلم می

  کن اٍذ . انهبه گوكنِ اى كٌشك ٍبفزو ّله !عنبة ، ىكن ٍو این موك ؿیو م

ل گلهذ : مهن یهبٙی ثؼل اى ک ی رؤمب ؽکم کوك : اً ها كه كهیب ؿوم کنیل . ًهزهی ثهواكه ایهن مٌٙهٌع ها ّهن

كه ؽبلی ثب مبكها فلاؽبكظی کوكا کو اً انزظبه كاّذ ٍوا ها هطغ کننل ً ؽبش کو هواه اٍهذ ؿهوم ّهٌا آیهب 

 اًیکجبه كیهو ثو نيكُ ثوًا   نجبیل ثوای کَت كػبی فیو
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هبٙی پبٍـ مضجذ كاك ً اً نیي پیِ ثواكهانِ ّزبكذ ً مب ًهغ ها ثوایْهبن ثیهبن کهوك . كه ایهن مٌههغ ٍهٌمین 

ثواكه یؼنی آنکو هبكه ثٌك پبىبیِ ها ىو شوله می فٌاٍهذ کهِ ثلىهل آ پیْهنيبك کهوك کهو ثهو عهبی ثهواكه كًا 

وكنهل ً َی ها مزٌعو این عبثغبیی نْهل . اً ها ٍهٌاه یهک ههبین کثوًك . اً نیي پیِ هبٙی ثبىگْذ ً ىیچ ک

كًه اى ٍبؽب ثو آة انلافزنل ًلی اً پبىبیِ ها كهاى کوك رب ثو کق كهیب هٍیل ً ثهو ثو كهیب ثوكنل ً كه عبیی 

عبی ؿوم ّلن ، ٍوُ ىنٌى اى آة ثیوًن ثٌك . اً ها كًثبهه ثو كافب هبین کْیلنل ً ثهو هَه ذ ىهبی ػ یهن 

 .كنل آ امب پبىبی ػغیت اً ثبى ىم كهاىرو ً كهاىرو ّل ً ىوکبه کوكنل نزٌانَزنل اً ها ؿوم کننل رو ثو

ثو نبشبه پیِ هبٙی ثبىُ گوكانلنل ً اً نیي ؽکم کوك این ككؼو كه هًؿهن كاؽ ٍهٌىانله ّهٌك . كه ؽهبلی کهو 

اعبىه كىهل ثهو كیهلاه مهبكهُ  پبریب پو اى هًؿن ها ؽواهد می كاكنل آ ٌٍمین ثواكه اى هبٙی روبٙب کوك کو

 ثوًك ً اً ها اى اینکو ىنٌى ىنله اٍذ آگبه کنل . هبٙی ها اً رؾ ب کنل . 

ًهزی هًؿن پبریب کبمال ثو عٌُ آمل ، ثواكه شيبها ها كه آن انلافزنل آ ًلی اً انهبه کو كه یهک اٍهزقو آة 

 نی و گوا هواه كاهك آ ّوًع کوك ثو ّنب کوكن كه آن .

ه آرِ ها ىیبكرو کنیل آ اینغب یک ک ی ٍوك اٍذ . ً میو ؿٚت ىب کو كیلنل ً ثو میو ؿٚت  كٍزٌه كاك : لطلب

 ىو شو آرِ ها رنلرو می کننل ثیلبیله اٍذ ً اً ن ی ٌٍىك ، ثبى ثو نيك هبٙی مواعؼذ کوكنل .

ل رهب هاىهی ؽبش كیهو ى و كىبریيب ً ى َبیو ىب کو پَوىبیْبن ها اى كٍهذ كاكه ثٌكنهل ، كًه هبٙهی ع هغ ّهلن

مئصو ثوای اى ثین ثوكن ىنلانی پیلا کننل . ّ ْیو ، كهیب ً آرِ ى و ثی رنیغهو مبنهله ثهٌك ً رنيهب هاه ثهبهی کهو 

 ىنٌى ثو كکو آنيب می هٍیل این کجٌك کو اً ها كه میبن یک کیک کومی ثيهق ثهناهنل رب فلو ٌّك ً ثی وك . 

ٍهبفزن یهک کهٌهه ثهيهق كه فهبهط اى كه ، فْهذ ً  ى و اىب كه ک ک کوكنل ً آهك ً ّهکو آًهكنهل ً ثهوای

 آعو ع غ کوكنل . 

. این ین مورجو اى مبكهُ فلاؽبكظی کنل كاكه ّل کو ثوای آفو ً كه این ىنهبا ، یکجبه كیهو ثو مؾکٌا اعبىه

 ه ث بنل ، عبی ثواكه شيبها ها گوكذ .لن کو می رٌانَذ ثلًن نلٌ کْیلن ىنككؼو پنغ ین ثواكه ، یؼنی آ

ثيهق آمبكه ّل ً كه ؽبلی کو ى و اىبلی ر بّب می کوكنل ، ىنلانی ها كه كافهب آن ههواه كاكنهل . امهب اى  کیک

آنغب کو اًثلًن ىٌا ىم هبكه ثو اكامو ىنلگی ثٌك ، رب نی و ىبی ّت ثو هاؽزی كه كافب کیک اٍهزواؽذ کهوك . 

 ّله ثٌك ، مؾب ها روک کوكه ثٌكنل  رب آنٌهذ ّت ، ع ؼیذ ، هاٙی ً فْنٌك اى اینکو ٍوانغبا ػلالذ اعوا

فو اى کیک کوا كاه ثيهق . ثیهوًن آمهل ً ثهو فبنهو ثبىگْهذ ً ثهب ى و عب ٍبکذ ً آهاا ّل . ثواكه آ ًهزی ً

 مبكه ً شيبه ثواكه ثوعَزو كیهوُ ، ٍبليبی ٍبل ، كه آن هًٍزب ثو ىنلگی اكامو كاكنل .

 

 

 كاٍزبنی اى كوىن  موكا                                                                                                  

                                                   (4 ) 

 

 

الق : شوا مب ثبیل مؾجزی فبٓ ثو اػٚب فهبنٌاكه فهٌك كاّهزو ثبّهیم   شهو امهوی كه مهٌهك اػٚهب فهبنٌاكه مهب 

 نبیی اٍذ  ًعٌ كاهك کو ثوای مب فبٓ اٍزض

نیْبك آمله اٍذ ، كی الٌاهغ ، ثقبٛو ػْن ثو ى َونیَذ کو اً ػيیي اٍذ ، ثلکو ثو فهبٛو ػْهن ثهو بكه اًپ

هًػ ى َو اٍذ کو اً مکوا ً گوامهی اٍهذ . ثهو فهبٛو ػْهن ثهو هوىنهلان نیَهذ کهو آنيهب ػيیينهل ثلکهو ثهو 

 فبٛو هًػ كوىنلان اٍذ کو آنيب ػيیينل .

 شو مؼنبیی كاهك  ة : ًكبكاهی ثو فبنٌاكه 

 ط : فبنٌاكه شهٌنو می رٌانل مْکلی ها کو یک ػٌٚ یب ى و اػٚبء ثب آن مٌاعو ّله انل ؽب کنل  

 ك  :  نزبیظ مضجذ ؽبٕب اى یک فبنٌاكه مزؾل شیَذ  

 ه  : شوا فبنٌاكه ًاؽلی شنین ميم كه عبمؼو مب اٍذ  

هجب نٌّزو ّله اٍذ رب شو ؽل ٕهؾیؼ اٍهذ : رجهبىی ًاكگیزب کو ىياهان ٍبل  گب ً :  این ػجبهد منوٌل اى ثيب

آن فٌاىل ّل ً شٌن آكاة هاٍزی ً كهٍهزی ًعهٌك نلاّهزو ثبّهل  مبیو نبثٌكی آكاة هاٍزی ً كهٍزی فبنٌاكه ، 
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فبنٌاكه ها كه هؼو عينم می انهلاىك ً آن  گوكك ... این افزالل ً ثی نظ ی ، نبكهٍزی ثور با فبنٌاكه ؽبکم می

 ك . ها مؼلًا می ٍبى

 

 ثوای اٛلبل فوكٍبل

 

ى :  اگو مب مطیغ فٌاٍزو ىبی ًاللین فٌك ً نَجذ ثو ثهواكهان ً فٌاىوان هبن ميوثهبن ثبّهیم شهو کَهی ٍهٌك 

 می ثوك  
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 ( فلمذ ً شبکوی  31                                         

 

                                                            (1 ) 

 

ؽٚود ثيبءهللا میلومبینل ، اموًى انَبن کَی اٍذ کو ثو فلمذ ع یهغ مهن ػلهی اشهٗ هیهبا ن بیهل . ) لهٌػ 

 (  19/ كهیبی كانِ ٓ  11موٌٖك ٓ 

 ( 51، ٓ  9ؽٚود ػجلالجيبء می كومبینل ، فلمذ ... ػجبهد اى ػجبكد اٍذ . ) مکبریت 

مله اٍذ : اػ بل ً مؾجذ ً فلمذ ً ای بن ً ٕجو رٌ ها میلانم ً اینکهو اػ هبل آفهو رهٌ كه مکبّلبد یٌؽنب آ

 ( 19، آیو  2ثیْزو اى اًل اٍذ . ) ثبة 

ؽٚود ػجلالجيبء می كومبینل ، این ػجل مظلٌا ، ّت ً هًى ثو ... رٌْین ) امم ثو فلمذ مْهـٌل گوكیهل . ) 

ًعهٌك اٍهذ ی : ػجهبهد كافهب ىاللهین كه روع هو انهلیَهرٌٙهیؼ  – 466ٕبیب ، ایبا رَهؼو ٓ  الٌاػ مجبهکو

 ًلی كه مزن كبهٍی ًعٌك نلاهك . (

 

                                                         (2 ) 

 

ؽٚود ػجلالجيبء می كومبینل ، ىیچ نزیغو ای اػظم اى ػالین فلمذ كه ملکٌد هثبنی ً ًٌٕل ثهو هٙهبی 

و هلٌة ّ ب مزٌعو ملکٌد فلاًنل گوكك ، موبٕل ّ ب پبک ً فهبلٔ ثبّهل ، اىهلاف اليی نیَذ . لنا مْزبهم ک

ثلکهو ر هبا موٖهل ّه ب مزٌعهو آٍهبیِ ّ ب مزٌعو رؾون امٌه نٌع كًٍزبنو ً كبهؽ اى آٍبیِ نلٌ فٌك ثبّل . 

ثْههو ثبّههل ً فههٌك ها كه ٍههجیب فههلمذ ثههو ػلههم انَههبنی كههلا ٍههبىیل . ) روع ههو ( ىنههو ملکههٌری ىیَههزن )  نههٌع 

 (  61انهلیَی ( ، ٓ 

 

                                                      (3 ) 

 

ًهزی موكی روک نژاك کو كه ؽیلب ىنلگی مهی کهوك ، منٖهت فهٌك ها اى كٍهذ كاك ، فهٌك ً ىن ً كوىانهلنِ 

ه اى ّلیلاه مؾزبط ً كهمبنله ّلنل . آنيهب ثهوای ک هک ً مَهبػلد ثهو ؽٚهود ػجهلالجيبء هًی آًهكنهل ً ٛ جیؼزهب

زو ثوفٌهكاه ّلنل . ثؼل اى ملری ، ىنههبمی کهو آن مهوك كویهو ، ن ؽٚود ىم ثو نؾٌ ّبیَآک ک ً مَبػلد 

ب مجبهک مغلكاه ثو یبهیِ ّزبكزنل ً ثوایِ پيّک ً كاهً ً آمًهو كواىم كومٌكنهل . ػبهجهذ موی٘ ّل آ ىیک

ً اى آن ؽٚود روبٙب کوك کو ثو ثهبلینِ این موك كویو ًهزی كهیبكذ کو اعلِ نيكیک اٍذ ، پیـبمی كوٍزبك 

ثوًنل . پٌ اى ًهًك ایْبن ، كوىنلان فٌك ها نیي ٕلا ىك ً ثو آنبن گلذ : ثچو ىهبی ػيیهيا ، ایْهبن ثؼهل اى 

 من پله ّ ب ىَزنل ً اى ّ ب مواهجذ فٌاىنل کوك . 

بنو مهی گلزنهل : مهب مهله ، مزٚهوػْبن ؽبل ثهو كهة منهيل ىیکهب مجهبهک آشيبه ٛلب پوی كه ثبملاك هًى ثؼل ،

نل کهو کیَهزنل پلهمبن ها می فٌاىیم . ؽٚود ػجلالجيب کهو اى كافهب منهيل ٕهلای آنيهب ها مهی ّهنیلنل ، كانَهز

نيهب ى هلهكی کوكنهل . آن اٛلهبل مهی گلزنهل کهو پلهّهبن ثیوًن رْویق آًهكه ، آنيب ها كه آؿٌُ گوكزنهل ً ثهب آ

 ًكبد کوكه اٍذ . 

كافب آًهكنل ًثو آنيب نٌّیلنی ً ّیوینی ػنبیذ کوكنل ً ثؼهل ى واىْهبن ؽٚود ػجلاليبء ٍ ٌ اٛلبل ها ثو 

بن كوٜ اى ىٌُ هكزو ثٌك . امب ثهو ىهو کبن ىًك هٚبًد کوكه ثٌكنل . پلهّثو منيلْبن رْویق ثوكنل . آن کٌك

 ؽبل اً هًى ثؼل كاه كبنی ها ًكاع کوك . 

ً ثلهیٜ مَهبكوری  ای فهبنٌاكه اُ ؿهنا ً لجهبًؽٚود ػجلالجيبء اثزلا روریت کلن ً ككنِ ها كاكنل ً ٍ ٌ ثهو

نيب ها ثو کٌْهّبن روکیو كوٍزبكنل . ثو هاٍزی هلت ميوثهبن آن ؽٚهود ثهو ًٍهؼذ آٍه بنيب ريیو كومٌكنل ً آ

 ثٌك .

 

                                                                                                 (Honnold ىٌنٌلل ) 



111 

 

 

 ثال کْیلگبن  ً ً مٖیجذ كیلگبن  ؿم ىكگبن نضبه  ها  فٌك ثی كهیؾ   ً  ػ ین مؾجذ   ػجلالجيبء ؽٚود 

می كومٌكنل ً ثب آنبن نیي کو مْؼٌف ً مَوًه ثٌكنل ، نْبٛ ً ٍوًه مٌكٌه اثواى می ن ٌكنل . ىياهان نلو 

ؾجهههذ ً مَهههبػلد فهههٌك ها ثهههوای افهههن ک هههک كه آٍهههزبن مجبهکْهههبن ع هههغ مهههی ّهههلنل ... ً ىیکهههب اٛيهههو ، م

كهذ ... ًعهٌك ك ن هی یبًنهبن مهی کوكنهل . ىهیچ نلَهی ثهبة منيلْهبن هامَهلٍقبًر نلانو ً ثی انلاىه ، نٖیت آ

 ثلکو فٌك ثو عَزغٌیْبن  وكانبن  ً ثیچبهگبن   ن ی ّلنل  ،ً ٍوگ  ٍز لیلگبن ملن مجبهکْبن  كوٜ  منزظو آ

 می ّزبكزنل ً ثو فلمزْبن می پوكافزنل . 

 

                                                                                                  (Balyuzi  ثبلیٌىی ) 

 

ود ػجهلالجيبء ؽکبیهذ ( كهثهبهه آكاة مي بنهلاهی ؽٚه Howard Colby Ivesکلجی آیٌاً )  كىٌاه

نلانو ای اى مهن پهنیوایی مهی كومٌكنهل ً می کوك کو : ... ىیکب مجبهک ثب كٍذ فٌك ، ثهو نؾهٌ ثَهیبه ٍهقبًر 

ه  موا ثو فٌهكن ثیْزو روؿیت می ن ٌكنل ً می گلزنل : ثقٌه، ثقٌه ، مَوًه ثهبُ . امهب فهٌك ؿهنا میهب  مورجب

ن ی کوكنل آ ثلک كه اٛهواف میهي ّهبىبنو مْهی مهی كومٌكنهل ً ًهزْهبن ها ثهو ٍهقن گلهزن ً لجقنهل ً فهلمذ 

 کوكن می گنهانلنل .

ن ؿهنا ن ؽٚود فٌك ثو آّ يفبنو می هًنل ً ثوای مي بنبنْهبآ ً نٌّذ : مؼلٌا ّله ثٌك کوثؼلىب کلجی آیٌا

مضب مواهجهذ اى اینکهو ارهبم پهنیوایی ىائهوان ىهو  –بد ً هوایق کٌشک ً عيئی ميیب می کننل . ایْبن اى نک

زهی ً آٍهبیِ ىوگي ؿبكب ن ی ّلنل امب كه ػین ؽبل ىهیچ رهٌعيی ثهو هاؽ –ًٍیلو هاؽزی م کن ها كاها ثبّل 

فٌیِ ن ی كومٌكنل . ىنهبمی کو اى آن ؽٚود روبٙب ّل ٍ ذ هئیٌ اكزقبهی یک مؾلب هًؽبنی ها هجٌل 

 كومبینل آ ثو ٍبكگی پبٍـ كاكنل : ػجلالجيبء یک فلمذ گياه اٍذ . 

 

                                                                                                  (Honnold   ىٌنٌلل ) 

 

 

                                                           (4  ) 

 

 

 الق : شوا مب ثبیل اى منبكغ فٌكمبن ثو فبٛو منبكغ كیهوان شْم ث ٌّیم  

   نيب مؾجذ كاّزو ثبّیمً فلمذ کنیم ثی آنکو فبلٖبنو ثو آة : آیب می رٌانیم ثب میب ً هؿجذ ثو ٍبیو نلٌ

 ط  : شهٌنو میزٌانیم مؾجذ ثو ػبلم انَبنی ها نْبن كىیم  

 كه ملهٍو ً كه اعز بع ػوٙو كاهیل   ٌع ک ک ملیلی می رٌانیل كه فبنو ،ك  :  شو ن
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 ( فلٌٓ ً پبکللی  31                                               

 

                                                           (1 ) 

 

ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل ، ّقٔ مغبىل ، آنچو ثوای فٌك ن ی پَهنلك ، ثهوای ؿیهو ن َهنلك ً نهٌیهل آنچهو 

 (  162ها ًكب نکنل . ) ایوبن ٓ 

ؽٚود دمحم می كومبیل ، یک ٍقن ٍهٌكمنل کهو ّهنیلنیِ آهامهِ ثقْهل ، ثيزهو اى ىهياهان ثیهبن اٍهذ کهو اى 

 ب ّله ثبّل . کل بد ثی ص و رْکی

 ثیبن می کنل ، ػظ ذ ً ثيهگٌاهی ها ثو ىثبن  ها   ؽویوذ  ّقٔ  کو  ىمبنی  ، اٍذ   آمله كه اًپبنیْبك 

 می هانل . 

 

                                                         (2 ) 

 

 

هيونهب لهو کلهو ثهبهلل ًلکهن النهبً ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل ، لؼ وی من ٍئب اآلیبد كهی الوهوًن القبلیهو ام ا

اکضههوىم ؿههبكلٌن ان الههنین كزؾههذ اثٖههبهىم ثنههٌه الؼوكههبن یغههلًن نلؾههبد الههوؽ ن ً یوجلههٌن الیههو اش انيههم ىههم 

 2ال قلٌٖن . 

، فلٌٓ اٍذ یؼنی ّقٔ مزلین ثبیل کو اى ع یغ اؿواٗ ؽٚود ػجلالجيبء می كومبینل ، اً اٍبً كیبنذ 

ه فیویذ ع يٌه ثکٌّل   ً م کن نیَذ کهو نلهًٌ اى منهبكغ ماریهو فهٌك ّقٖیو فٌك گنّزو ثبی ًعو کبن ك

ىغهوی  1329شْم پٌّنل ً فیو فٌك ها كلای فیهو ػ هٌا ن بینهل اش ثهو رهلین ؽویوهی . ) هٍهبلو ملنیهو ، ٛجهغ 

 (  114كهمطجغ کوكٍزبن ػل یو ٓ 

 

                                                       (3 ) 

 

ود ػجلالجيبء ؽکبیذ ىیو ها ثوای یک نلو اى ىائوین رؼویهق ن ٌكنهل . آن ؽٚهود اىىمهبنی یک هًى ؽٚ

ٕؾجذ می کوكنل کو ثب گوًىی کو یک نلو ربعو ىم عيً آن ثٌك ، ى هواه ثٌكنهل ً هٖهل كاّهزنل اى گلزههٌیی 

كه هویهو کهٌشکی کو ثب ایْبن ثؼ ب آمله ثٌك ، نزیغو گیوی ن بینل . كومٌكنل ًهزی کبهًانْبن ثهوای اٍهزواؽذ 

ان ثو هاه فٌك اكامهو كاك ً ًهبد کننل . ثؼل اى آن ، کبهموكا ع غ ّلنل رب ایْبن ها مالرٌهق کوك ، رؼلاكی اى 

ًهزی كه كىی كیهو مغلكاه ایَذ کوك ، ى بن ًٙغ پهیِ آمهل ً ثهو ى هین ٕهٌهد كه عهبیی كیههو . مؾجهذ ً 

 رٌعو ربعو ها علت مجبهک مواػبد می ن ٌكنل ،ؽن ىیکب فبلٔ هًٍزبىب كه   موكا  کو  آّکبهی  اؽزواا

 ی گٌیل کو مبیب اٍذ ثيبیی ٌّك . من ؽٚود ها ثو کنبهی ثوكه ً می کنل ً اً كه كوٕزی آ 

یک  ًهزی آن ؽٚود می پوٍنل ثوای شو می فٌاىل ثيبیی ٌّك ، ثلًن ىیچهٌنو مالؽظو ای می گٌیل : ّ ب

رب ّ بها ىیبهد کننل كه ؽبلیکو ؽزی یک نلهو اى موكا می آیل  ثيبیی ىَزنیل ً ىو کغب می هًیل ، ػله ىیبكی

. ثو این كلیب اٍذ کهو مهن مهی فهٌاىم ثيهبیی ّهٌا . ؽٚهود ػجبلجيهبء ثهوای اٛ ینهبن ىم ثو كیلن من ن ی آیل 

 ثیْزو ثبى ىم اى اً می پوٍنل کو آیب كلیب ًاهؼی هٚیو ى ین اٍذ   

آن ، كکهو مهی کهنم ًهزهی ایهن ى هو نلهًٌ ثهو مالههبد مهن ىهم  ً ربعو ثب ٕواؽذ پبٍـ می كىل : الجزو ؿیهو اى

 ثیبینل ، کبه ً کبٍجیم هًنن ثیْزوی فٌاىل گوكذ . 

 

 
 . مٚ ٌن ثیبن مجبهک ثلبهٍی شنین اٍذ : شٌن ٍقن می گٌییل ، ػلالذ ها هػبیذ کنیل – 1

كه هونيهبی گنّهزو ٍهوال کهوك ًهزهی آّهکبه کهوكیم ثهو اً ثقلاًنهل مٚ ٌن ثیبن مجبهک ثلبهٍی شنین اٍذ : هَم ثو عبنم کَی کو اى آیهبد ) اليهی (  – 2

ثَهٌی اً کلو ًهىیل امب اکضو موكا اى ؿللذ کننلگبننل ثلهٍزی کو کَبنی کو شْ يبیْبن ثنٌه ّنبٍبیی گٌْكه ّل مهی یبثنهل ثٌىهبی فهٌُ فلاًنهلی ها ً 

 اهجبل می کننل ثلان کو انيب اى مقلٖیننل .
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ه ثو اً می گٌینهل ، ثنهبثواین ليًمهی نهلاهك ثيهبیی ّهٌی ، ثيزهو اٍهذ ى هبن كه این ًهذ ىیکب مجبهک ٕو اؽزب

 شیيی کو ىَزی ث بنی . 

 

                                                                                                (Honnold ىٌنٌلل ) 

 

 گوگی كه لجبً میِ 

 كؽ لو کوكن ثهو گلهو گٌٍهلنلىب ثهوایِ فیلهی مْهکب ّهله ثهٌك . مهلريب ثهٌىمبنی گوگی ثٌك کو نيكیک ّلن ً 

هًى اى مٌكویذ كه ؽ لو ثهو  شٌپبن اى ثوه ىب ً گٌٍلنلىب شنبن ىٌّیبهانو مواهجذ می کوك کو گوق هًى ثو

 گلو مؤیًٌ رو می ّل .

ب رٖ یم اى ک ی رؤمیک ّت گوق ثو ٌٛه ارلبهی پٌٍذ گٌٍلنلی ها کو كًه انلافزو ثٌكنل آ پیلا کوك ً ثؼل 

ن ثو ػنٌان یک لجبً مجلل اٍزلبكه کنل آ ّبیل ثو این ٛوین ثزٌانل لو و ملزی ثو شن  آًهك . ٕهجؼ گوكذ اى آ

هًى ثؼل ، فیلی ٍویغ ، پٌٍذ گٌٍلنل ها هًی پْذ فٌكُ کْیل ً گوكُ کنبن ثو شواگبه نيكیک ّل ً كه 

 ی گٌٍلنلىبیی کوك کو مْـٌل شوا ثٌكنل .ؽبلیکو ًان ٌك می کوك یک گٌٍلنل اٍذ ، فٌكُ ها هبٛ

فیلی ىًك ثوه ى بن میْی کو گوق پٌٍزِ ها هًی فهٌك انلافزهو ثهٌك ، ثهغ ثهغ کنهبن ثهو كنجهبل اً هاه اكزهبك ً 

اً ها نٌُ عبن کوك . ىمبنی نهنّذ کو اً مٌكن ّهل گٌٍهلنل  ى کْیلن ثوه ثو عبیی كًه اى گلو ،گوق پٌ ا

 كلی اى ػيا كه آًهك . كیهوی ها ىم گٌل ثينل ً مغلكاه 

ینکهو مزٌعهو ّهٌك گهوق ها گوق ثلل پٌُ ، رٌانَذ ؽزی شٌپبن ها ىم اؿلبل کنل شٌن ىنهبا ػٖهو ثهلًن ا

 ؿب کوك . ىم ى واه گٌٍلنل ىب كافب آ

ه ىًٌ کوك ثوای ّبا ، ثب گٌّذ ربىه گٌٍلنل ، آثهٌّذ كهٍذ کنل ، ثنبثواین کهبهكُ  آن ّت شٌپبن رٖبككب

ربهیکی ّت رٌی آؿب هكذ ً ثو مؾ٘ ًهًك ، اًلین ؽیٌانی هاکو ثو كٍزِ آمل ، گوكذ ً ها ثوكاّذ ً كه 

ثلًن مؼطلی اً ها ثو ىمین ىك ً ثالكبٕلو ٍوُ ها اىرن علا کوك ً ثو این روریت گهوق ؽهویٔ عهبنِ ها 

 هًی ّک ِ گناّذ .

 

 

 هوف ّیوینی 

نيب ها كه فبنو رنيب گناّذ بكهّبن آً ثواكه ثٌكنل . یک هًى م( ك Jimmy( ً عی ی )  Nikooنیکٌ ) 

 مولاهی ّیوینیکو ثوای كیٌالی  .  امب  هجب  اى فبهط  ّلن  اى  فبنو  ،   ثوًك  مویِٚ ػ و  كیلن   ثو رب 

 (Divali کنهبه گناّههزو ثهٌك ، كافههب یهک هههوف ٍهلبلی شیههل ً ههو )ف ها رههٌی هلَهو گناّههذ ً اى ثچهو ىههب 

 ثچو شْم اى آن هلَو ثهو نلاّهزنل  نيننل . رب ٍو هيو آن كً رب پَو فٌاٍذ کو ثو آن هوف ً ّیوینی ىب كٍذ

ثؼل اى نيبه نیکٌ هكذ کو ثقٌاثل ً عی هی كوٕهذ ها ثهوای گْهذ ً گهناه منبٍهت كیهل . آیهب مهی رٌانیهل ؽهلً 

 به انزقبة کوك ، کغب ثٌك   ثينیل اًلین عبیی ها کو ثوای اینک

وكاّذ ، کنبه هلَهو گناّهذ ً هكهذ هًی آن ً كه هلَهو ها ثلو ، هلَو ً هوف ّیوینی ثٌك . اًیک ٕنللی ث

 ثبى کوك ً ثب كهذ یک ّیوینی ىهك ً هْن  اى رٌی هوف ثوكاّذ . 

ًلی مزؤٍلبنو ًهزی فٌاٍذ كٍهزِ ها ثیهوًن ثیهبًهك ، آهنغهِ ثهو یکهی اى ثيزهوین لیٌانيهبی ثلهٌهین مهبكهُ 

 گوكذ ً لیٌان ثو ىمین اكزبك ً فوك مزالّی ّل . 

ن نیکٌ ها اى فٌاة ثیلاه کوك . اً اى اینکو ثواكهُ ثو ؽوف مبكه گهٌُ نهلاكه ثهٌك ، فیلهی ن إٓلای ّکَز

نبهاؽذ ّل ً ٍؼی کوك کبهی ثکنل کو ًهزی مبكه ثو فبنو می آیل ، فٌّؾبل ثٌْك . اً رٖ یم گوكهذ هوكيهب 

 ها ثٌْیل .
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چینل ًلی نلانَزو پبیِ ها هًی كا ًًهزی ر بمْبن کوك ، آنيب ها كه یک ٍینی گناّذ ً آًهك کو كافب هلَو ث

گوثو منيل کو آنغب فٌاثیله ثٌك ، گناّذ کو نبگيبن شنبن عیؾ ىنبن اى عب پویل کو كٍذ نیکهٌ رکهبن فهٌهك ً 

 ى و ثْوبثيب ثو ىمین اكزبك ً ّکَذ . 

 

 كهٍذ كهى ین ًهذ ، مبكه ثچو ىب ثو فبنو آمل ً ثب آن ٕؾنو نبهاؽذ کننله هًثوً ّل . 

ثهٌك کهو عی هی یهک لیهٌان ها ّکَهزو ً یهب نیکهٌ ذ   آیب هٚبًرِ ایهن شو هٚبًد ً اؽَبً كاّ ثو نظو ّ ب

 ى و ثْوبة ىب ها فوك کوكه   این كاٍزبن كه ثبهه فلٌٓ نیذ شو شیيی ث ب می آمٌىك   

 

 

                                                      (4 ) 

  

 

 الق : فلٌٓ ً پبک كلی شیَذ  

لبد یک ّقٔ مقلٔ ها مٌهك ثؾش هواه كىیل . مب كه نلٌ فٌك ثوای شو اموی ثبیهل رهالُ کنهیم   ة : ٕ

 كه ٍبیوین شو اموی ها ثبیل ثغٌییم   ) ٕلاهذ ، ؽَن نیذ ، ثوائذ اى هیب ً كًهًیی ، كًهی اى کنة (

 ک كًٍذ ؽویوی ثبیل فبلٔ ىم ثبّل   ط : شوا ی

و آن ثههوای مههب كّههٌاه اٍههذ . ثيههو ؽههبل رؼلههیم ىیههو اى گههبىی اًهههبد رْههقیٔ ّههقٔ ٕههبكم مقلههٔ اى ؿیهه

و ً رغنت ؽٚود ثيبءهللا مب ها ىلایذ می کنل ، ان النین یقبكٌن هللا كی اموه لن رط غ منيم اشمبنخ ً ش اللیبن

/  19لههٌک ٛجههغ ٛيههوان ٓ ) ٍههٌهه ال  1لیههک مکههوىم ً ٙههوىم . ئال یههوك ػػههنيم ًکههن كههی ؽلههظ ػظههیم لهه
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ُ فیبنهذ مهی ًهىنهل ىوگهي اى آنيهب ٛ هغ امبنهذ ً كیبنهذ مکهن ً هٍزی کو آنهبن کهو ثهو فلاًنهل كه امهومٚ ٌن ثیبن مجبهک ثلبهٍی شنین اٍذ : ثل – 1

 كًهی عٌ اى آنيب ً كه ؽلظ ػظیم ثبُ رب مکو ًٙوه آنيب ثو رٌ نوٍل . 
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       ػبیذ ً مالؽظو کبهی ه ( 32                                     

 

                                                           (1 ) 

 

ه ... ) منزقجهبد آصهبه ،  ه ً لل هوی٘ ّهلبء ً لل َهزغیو ؽٖهنب ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل : کن ... للـویت ًٛنهب

192 ) 

ْهبن كىیهل کهو ًعهٌك ّه ب م لهٌ اى مؾجهذ ؽٚود ػجلالجيبء می كومبینل : هكزبه ّ ب ثبیل رَلی ثقهِ ثبّهل . ن

 (  16ػ ٌا ػبلم اٍذ . ) روع و ( ) فطبثبد پبهیٌ ) انهلیَی ( ، ٓ 

 

                                                        (2 ) 

 

، ثهو  ً ٕؾجذ كهثبهه ارؾهبك ػهبلم انَهبنی ؽٚود ػجلالجيبء می كومبینل : ٕوف هجٌل فیویذ افٌد عيبنی

شو كبیله ای كاهك   اگو این اكکبه ثو ػوٕو ػ ب نیبیل ثیلبیله اٍذ . فهجٜ ً فطهب كه  كکوی ثيهق ،  ٌانػن

ه ؽهوف مهی ىننهل ً ٍهؼی ن هی کننهل آن  ػلم اٍز واه می یبثل كوٜ ثو این كلیب کو موكا كهثبهه اكکبهّبن ٕوكب

ثو ٍوػذ ثو آٍهبیِ ًهاؽهذ ثهلل ىوا ثو ؽیي ػ ب كه آًهنل . اگو اػ بل عبی اهٌال ها ثهیوك ، كالکذ ػبلم 

ٌّك . ّقٖی کو فیواد ػظی و انغهبا مهی كىهل ً اى آن ٍهقن ن هی گٌیهل كه مَهیو ک هبل اٍهذ ً كهوكی کهو 

 آن ها ثيهق می کنل ثَی ؽویو اٍذ . اگو من ّ ب ها كًٍذ كاّزو  کالمِ هكاكه ً ك انغبا   انلک  مجواد

ٌ اگهو ثهو ّه ب مؾجزهی ن ها مهی كي یهل . ثهبلؼککالمی آ ًنن ؽوف ثينم ، ّ ب ثلثبّم ، نیبىی نلاها ملاا اى آ

 ن ها ىم مزٌعو می ٌّیل ً اگو ىياه ثبه ثهٌیم كًٍززبن كاها ثبًه ن ی کنیل . ) روع و (نلاّزو ثبّم آ

 

                                                      (3 ) 

 

 

 نل اشؽ رنيب 

 ف ر و فٌكُ رنيب ىنلگی کوكه ثٌك فبٛوُ می آمل ، ى یْو كه اٛوانل اشؽ کٌشک فبکَزوی رب آنغب کو ثو 

اً آنغب كه ربثَزبنيب میبن ثٌرو ىبی فبه ً نيكیک عٌیجبه کٌشک ً كه ىمَهزبنيب كه آكزهبة گهوا ً گهبىی ىهم 

كه ثبك ً ثبهان ثو ٍو ثوكه ثٌك . كه ثؼل اى هيو یک هًى آكزبثی ، پٌ آنکو ثهب ٍهبیو فهٌك کلهی مَهبثوو كاكه ً 

ثبهىب اى هًی عٌیجبه ثو این ٛوف ً آن ٛوف پویله ثٌك آ اؽَبً فَزهی ً رْنهی کوك ً مولاه ىیبكی اى 

آة فنک نٌّیل ً هًی ػلليب کٌربه ثيبهی كهاى کْیل . ثؼل اى ملری ثلنل ّل ً ثوای پیهلا کهوكن یهک گٌٍهلنل 

شنبن مْـٌل شهوا ثٌكنهل کهو كوٕهزی  ثواه اكزبك . رؼلاك ک ی آنيب كه اٛواف آن ر و یبكذ می ّل ، ًلی مؼ ٌشه 

ؽزی ثوای شنل کل و ٕؾجذ کوكن نلاّزنل . ثبشفوه یکی اى آنيب ها پیلا کوك ً اى اً پوٍیل : رٌرنيهب ىَهزی   

می آًهك ، عٌاة كاك : رنيب   مهن ىیچٌههذ كوٕهذ كکهو ؽبلی کو ٍوُ هااى هًی ػلق ىب ثبشً گٌٍلنل كه 

نم رنيهب ىَهزم . کهٌ شطٌه   رٌ رنيب ىَزی   اشؿک گلذ : ثلو من كکو مهی کوكن كهثبهه آن ها نلاّزو اا امب ر

كلم می فٌاٍذ یک کَی ثٌك کو ثب اً ؽوف می ىكا ً ثهبىی مهی کهوكا . گٌٍهلنل گلهذ : مهن كوٕهزی ثهوای 

ٌل ثو شویهلن ّهل . نهل كه ؽهبلی کهو این عٌه کبهىب نلاها . ػلق فٌهكن ر با ًهذ موا می گیوك . ً ثؼل مْـ

ى آنغههب كًه مههی ّههل ثههب فههٌك انلیْههیل : مههن کههو ػالهههو ای نههلاها مههلاا شیههيی ثقههٌها . كلههم مههی فٌاىههل ىَههزو اآ

کبهىبی كیهوی ىم انغبا كىم . فٌهكن ى و شیيً ى و کبهنیَذ كه ى هین مٌههغ اً ثهب فوگٌّهی کهو ثبّهزبة 

ً ثهو ٛهوف ك اى آنغب می گنّذ ، ثوفٌهك کوك . اً ها ٕلا ىك ً گلذ : یک لؾظو ٕجوکن . فوگٌُ ایَهزب

من ًهذ ىیبكی نلاها . نل اى اً پوٍیل : رهٌ رنيهب ىَهزی   ً فوگهٌُ گْذ ً گلذ : ثلو شو کبه كاهی   اً ثو

ىْهذ رهب ثچهو كاها ً کَهی ن هی رٌانهل ثهب یهک شنهین يب   من رنيب ثبّم   من یهک ٌّىوثب ٕلای ثلنل گلذ : رن

می هٍل ً ى و شبی می فٌاىنهل . ایهن ها گلهذ ً فبنٌاكه ای رنيب ثبّل . ثبیل ثوًا . کم کم ًهذ شبی فٌهكن 

ّههزبثبن كًه ّههل . نههل اكَههوكه ً پویْههبن كه ؽههبلی کههو ؿههوم كه اكکههبه فههٌك ثههٌك ثوگْههذ ً ثههو ٛههوف عٌیجههبه 

پبیِ ها هًی یک ىل ىل کو كه کنبه شنهو اُ نَْهزو ثهٌك ،  كکٌشکِ ثو هاه اكزبك ً كه یک عبیی نيكیک ثٌ
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نهبه کن ، کغب كاهی میبیی   نهل نبگيهبن ایَهزبك ً گلهذ : مزؤٍهلم ، مهن كاّهزم ثهناهك . ىلىل كویبك ىك : علٌ رٌ

وكا ً مزٌعو نْلا ّ ب اینغب رْویق كاهیل . ىلىل پوٍیل : ثو شو كکو می کوكی   ً اشؿهک گلهذ کكکو می 

لؾهن ب يبیی میکنم ً ن ی كانم  شو کبه کنم   ىلىل ثب شْ بن كهفْبنِ ثو اً نهبه کوك ً ثنمن فیلی اؽَبً ر

كه عنههب انجهٌه ٍهئٌال کهن . ى هبنوًى ، ثهب ایهن کهو آكزهبة رهبىه ؿهوًة  پیْنيبك گلذ : ثوً ً اى عـل فوكمنل

کوكه ثٌك ، نل كه پورٌ نٌه مبه ، كًان كًان ثوای یبكزن عـل فوكمنل ؽوکذ کوك . كه عنهب ٕلاىبی ػغیت 

هیهک رهوین هَه ذ عنههب هٍهیل ًثؼهل بو رً ٍبیو ىبی روٍنبکی ًعٌك كاّذ . امب اً ثهو هاىهِ اكامهو كاك رهب ثه

فوه ایَزبك ً فٌة گٌُ كاك ًٕلایی ّنیل : ىٌ ىٌ ىٌ اً .... ثب كهذ ثو كهفذ ىبی اٛواف نهبه کوك رب ثهبش

ه فوكمنل ً كانهب ثهو نظهو مهی هٍهیل .  عـل كانب ها یبكذ . اً ثو ّبفو یک كهفذ رنٌمنل ثلٌٛ نَْزو ثٌك . ًاهؼب

 : من آمله اا اى ّ ب ک هک ثهیهوا  کوك ً پوٍیل : شی می فٌاىی   ً نل پبٍـ كاك عـل اى آن ثبش ثو نل نهبىی

من رنيب كه آن ر و ىنهلگی مهی کهنم ثؼٚهی ًههذ ىهب یهک گٌٍهلنل ً یهب یهک فوگهٌُ مهی ثیهنم . امهب آنيهب ًههذ 

ثهو  اٙبكی ثوای ٕؾجذ ً ثبىی نلاهنل . من ى یْو ثو رنيبیی ثبىی میکنم ، رنيب ؿنا مهی فهٌها ً كه رنيهبیی

فٌاة می هًا . من فیلی رنيب ىَزم ثوای هكغ این مْکب ثبیل شو کبه کنم   عـل كانهب شنهل لؾظهو ثهو اً فیهوه 

ّل ً ثؼل گلذ : ثيزوین کبه این اٍذ کو کَی كیهو ها کو اً ىم رنيب ثبّل ، پیلا کنی . اگو كً نلو کهو ىهو كً 

اىنل ثٌك . نل ک ی كکو کهوك ً كه ؽهبلی کهو ٍهوُ ها رنيب ىَزنل پیِ ىم ثیبینل كیهو ىیچکلاا اى آنيب رنيب نقٌ

رکبن می كاك گلذ : كي یلا . اى ّ ب ثَیبه م نٌن ً مزْکوا . ً ثؼل فلاؽبكظی کوك ً ثو ربفذ هكذ . ٕهجؼ 

. كهعبیی ثو شنهل گهبً ٍهیبه ً هًى ثؼل اشؿک فبکَزوی ، اى كامنو ر و ثو ٛوف ميهػو کَی ها پیلا نکوك . 

کهٌشکی مضهب فهٌك مهن ًعهٌك گلذ : من فیبل می کوكا كه ایهن كًه ًثهو ثبیهل یهک اشؽ ٍلیل ثوفٌهك کوك ً 

كاّزو ثبّل . یکی اى گبًىب گلذ : كکو ن ی کنم كه اینغب کَی ها رنيب پیلا کنی آ مب رنيب نیَزیم . مهی ثینهی کهو 

ىهم ثهو هاه نهل  زوكه ؽوکذ کوكنهل ً هكزنهل .ى و ثو ٛوف ػلق ىاهی ٍو ٍجي ً گَ شوله ىیبك ىَزیم . ً ثؼل

کو كه ٌٛیلو ای فٌاثیله ثٌكنل . ثب آنيب ک هی ٕهؾجذ کهوك ، امهب  كهیوو رؼلاكی فٌک ها كیلاكزبك ً پٌ اى شنل 

 آلٌكّبن ها ثوای شنل لؾظو ثبى کوكنل ًثؼل كًثبهه آنيب ها ثَزنل ً ثو فٌاة هكزنل .آنيب كوٜ شْ يبی فٌاة 

کو ثوای ّقم ىكن كه یکی اى ميهػو ىب آمبكه ّهله ثٌكنهل .  كً رب اٍت ثيهق هيٌه ای هن  ىم آنغب ثٌكنل ،

نل اى آنيب ٍئٌال کوك کو آیب مهی رٌانهل پيلهٌی آنيهب كه آن ميهػهو ث بنهل ًلهی آنيهب گلزنهل فیهو آ ً یکهی اى آنيهب 

اكامو كاك : می ثینی کو ىوکَی كه اینغهب ثبیهل کهبهی ها انغهبا كىهل ً ّهبیل ثهو ى هین كلیهب ثبّهل کهو ًههذ كکهو 

انغبا كىل   نل ثب نهبهاؽزی گلهذ ثو رنيبیی ها نلاهنل . امب یک اشؽ ، فٌة یک اشؽ شو کبهی می رٌانل  کوكن

. فهٌة مهی كي هم کهو كه  ثی انغهبا كىهم ثلهل نیَهزمٌثو نظوا ىیچ کبهی ، نو من ىیچ کبهی ها کهو ثزهٌانم ثهو فه

یِ گوكههذ ً هكههذ ً ثههو ىًكی ثههو عههبكه إههلی ها كه پهه ه. كًان كًان ها كاینغههب نیههي ى چنههبن رنيههب فههٌاىم ثههٌ

نيكیکیيبی كهیب هٍیل . اى ٕقوه ثلنل پبئین ها نههبه کهوك  ً آنغهب هًی ّهن ىهبی ٍهبؽب ، كه رهب اشؽ کٌشهک 

فبکَزوی كیل کو ىو کلاا یک کاله هنهی هْن  ثو ٍو كاّزنل ً یک پَو ثچو ثو پْزْبن ٍهٌاه ثهٌك . نهل ثهب 

ؿکيب ى و ، ثو ٍوػذ اى گنهگبه ٕقوه ثو ٛوف پبئین كًیل . اش فوه پیلا کوكا . ًفٌّؾبلی كویبك ىك : ثبش

كه اٛواف یک كایوه ثيهق آىَزو كه ؽبل ؽوکذ ثٌكنل . ًهزی نل ثو آنيب نيكیک ّهل ، ثهب رؼغهت ثهو اً نههبه 

ه نجٌك . اى اً پوٍیلنل : رهٌ کوكنل ، آفو اً کاله هنهی هْن  ثو ٍو نلاّذ ً پَو ثچو ای ىم ثو پْزِ ٌٍا

ی رهٌان پهیِ ی   عٌاة كاك : من نل ىَزم . كه ػلق ىاهی نيكیهک یهک عٌیجهبه ىنهلگی مهی کهنم . مهىَزکی 

ٍهبؽلی ثبّهل .  ؿکيب كوٜ ثو اً فنلیلنل . نل ن ی كانَذ شطهٌه مهی رٌانهل یهک اشؽن اشّ ب ثیبیم   كه پبٍـ آ

اى اً هًی گوكانلنهل ً ؿکيهب ن ثهٌك کهو ثهوای ٍهٌاهی كاكن ثهو ثچهو ىهب منبٍهت ثبّهل . اشآفو اً شبم رهو اى آ

كًثبهه ثو هاه هكزن كًه كایوه فٌك مْـٌل ّلنل . نل آىی کْیل ً ثب فٌك گلهذ : ثهو نظهوا كه اینغهب ىهم ىنهٌى 

رنيب ىَزم .ًثؼل ک ی كلقٌهی ثو هاه اكزبك ً پهٌ اى شنهلی یهک پهوشین ثلنهل كیهل . آىَهزو آىَهزو كه امزهلاك آن 

كهًاىه ثو كافب نهبه کوك . یک فبنو ثيهق ً هْن  كه میهبن  ؽوکذ کوك رب ثو یک كهًاىه آىنی هٍیل . اى

ثبؿی ىیجب ً كلهْب ثو شْ ِ فٌهك . ى بنطٌه کو نهبه مهی کهوك ، ثینهی اُ ثهو كه گوكهذ ً آنهوا آىَهزو ثهبى 

بىبی ثبؽ شطٌهی اٍذ . كه ها ک ی ثیْزو ىب كاك کوك . کنغکبًی نل رؾویک ّل . كًٍذ كاّذ ثجینل ثویو ع

 ْ ِ ثو یک ش نياه ٍوٍجي ً ًٍیغ اكزبك ً ثبؿجبنی ها كیل کو كاّذ فیبثبنی ها عبهً کوك ً ً كافب ّل . ش

ها كیل کو هًی یک ٕهنللی ثهبؿی نَْهزو ثهٌك . اً رنيهب ن نيكیکی پَوکی یٌاُ یٌاُ ثو کنبهی هكذ ً كه آ

ىب اكزهبكه ثهٌك ًلهی ثٌك . اً ٍبکذ ً آهاا نَْزو ثٌك ً ثو علٌیِ فیوه ّله ثٌك . شنل اٍجبة ثبىی هًی ش ن 
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كٍذ اً شیيی كیله ن ی ّل . نل ثب فٌك گلذ : انهبه ... انهبه اً رنيب اٍذ . یک کالؽ ىاؿی پوًاى کنهبن كه 

اى كهفزی پبئین آمل ً نيكیک نهل ثهو ىمهین نَْهذ ً ّهوًع ثهو ؽهوف ىكن کهوك : آن پَهوثچو فیلهی ؿ ههین 

ها نهلاهك کهو ثبىهبُ ثهبىی کنهل . اى اً ثهو فهٌثی  اٍذ . ملريب اٍذ پله ً مبهُ ثهو ٍهلو هكزهو انهل ً اً کَهی

نهيلاهی می ٌّك آ امب ثب ًعٌك این فیلی رنيب اٍذ . کالؿو اینيب ها گلذ ً پویل ً هكذ . نهل ثهب فهٌكُ كکهو 

یيهٌ آن پَوک كذ . پَهو ثچهو کوك : آهه میلي م . فیلی فٌة می كي م . ً لؾظو ای ثؼل كًان كًان ثو ٛوف 

ثو نل نهبه کوك ً ثؼهل ثهو علهٌ كًیهل ً كٍهزيبیِ ها كًه گهوكن اً ؽلوهو کهوك ً اً ها ثهو  اى عب پویل ً ثب رؼغت

ىی کنی   می رٌانم ٌٍاهد ٌّا   ً ثؼل ثو پْهذ نهل ٍهٌاه بٍینو فٌك كْوك ً پوٍیل : رٌ آمله ای کو ثب من ث

فیلهی ىًك ّلً یبلِ ها مؾکم كه كٍذ گوكذ ً اً ىهم ّهوًع ثهو كًیهلن كه اٛهواف ش هن ىهب کهوك . ثبؿجهبن 

آمهله   پَهو ثچهو ثلنهل ثلنهل مزٌعو ّل ً ثب ػغلو ثو ٛوف پَو ثچو ً نل كًیل ً پوٍیل : آن اشؽ كیههو اى کغهب 

ن ًاهؼهب ه مهبل رهٌ یِ كهٍهذ کهنم . ثبؿجهبن گلهذ : امهب آن مبل من اٍذ . مهی فهٌاىم یهک إهطجب ثهواگلذ : آ

 نَذ کو نل مزؼلن ثو ىیچ کٌ نجٌك اً ن ی كا شفوه یک ٕبؽت كاهك .بنیَذ . رٌ فٌكد ىم این ها میلانی . ث

ب ٕهبؽجِ پیهلا ّهٌك . ثبؿجهبن كٍهزی ثهو شبنهو فهٌك کْهیل ً ػبهجهذ رهپَو ثچو گلذ : اى اً نهيهلاهی مهی کهنم 

ؿک آنغب ث بنل . پَوک ً ثبؿجبن نل ها ثو یک اٛبهک هاؽذ ، كه انزيبی كیهو ثهبؽ ثوكنهل مٌاكوذ کوك کو اش

ؽزِ مؾهب منبٍهجی كهٍهذ کوكنهل . نهل ثهو اومبكه کوكنل ً ثب کهبه ثهوای اٍهزایِ آً فیلی ٍویغ ػلٌكو ً آة ثو

کنل آ ً ثبى ىهم ثهب فهٌكُ گلهذ : عـهل فوكمنهل كهٍهذ ٍقزی می رٌانَذ آنچو ها کو كه ؽبل انغبا ثٌك ثبًه 

گلذ . من كیهو كه اینغب رنيب نیَهزم ً آن پَهوک ىهم رنيهب نیَهذ . ً اٍهجيب ىهم هاعهغ ثهو لهيًا کهبه ً کٌّهِ 

کو ثو من ک هک کنهل اًر هبا ًعهٌكُ مزٌعهو هكهبه ً آٍهبیِ مهن  كهٍذ گلزنل . پَو ثچو مْـٌل كؼبلیزی اٍذ

ؿ هین ثبّل ً ً اؽَبً رنيبیی کنل ، نلاهك . من ىم ثبیل ثکٌّهم کهو اً کو  اٍذ . ثنبثواین كوٕزی ثوای  این

ثهبىی کهوكن ثهب پَهوک ثهٌك کهو اً ها  ها ّبك ً مَوًه ن بیم . امب آنچو ها کو نل ن ی كانَذ این ثٌك کو ى بن

 ّبك می ٍبفذ . 

 

 ( Noel Barrاهزجبً اى كاٍزبنی ثو هلم نٌئب ثبه )                                                              

 

 

                                                           (4 ) 

 

 

 ٍئٌاشد 

 یبمٌىیم کو ثلًن ایغبك مياؽ ذ پی ثو اؽزیبعبد كیهوان ثجویم  شهٌنو می رٌانیم ث –الق 

 شهٌنو می رٌانیم ثلًن كفبلذ كه امٌه كیهوان اثواى ى واىی ً ى لهكی کنیم     -ة 

 شهٌنو می رٌانیم ثیبمٌىیم شو ىمبنی ػ ب کنیم ً شو ىمبنی ثب ؽلظ ٍکٌد ثو كیهوان ک ک کنیم    –ط 

 یهوان ثبّیم ، آیب ٍجت انلًه آنيب فٌاىیم ّل   اگو مزٌعو ٍؼبكد ً هكبه ك –ك 

 ( 322ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل : ٍجت ؽين ٌّیل رب شو هٍل ثو كَبك ً نياع . گنغینو ، 

م فهٌك كیهله ایهل می كومبینل : کب ٍغبیبی ؽن ها ثچْهآیب نلَی ها انلًىهین فٌاىیم ٍبفذ   ؽٚود ثيبءهللا 

 ( 216ك ً یکی اى اؽجبی اليی اى این ؿالا آىهكه ثبّل . ) اهزلاهاد ، مؾجٌة نجٌكه کو ّجی ثهنه کو اثلاه 

آیب كهثبهه كیهوان ؽوف فٌاىیم ىك   ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل : ) ّقٔ مغبىهل ( ٕه ذ ها ّهؼبه فهٌك 

  ی اٍذ ىالک کننله .اكَوكه ، کضود ثیبن ٍ ن بیل ً اى رکلم ثی كبیله اؽزواى کنل . شو ىثبن نبهی اٍذ

ٛبلت ملذ ً ؽوبهد كیهوی ىَزیم   ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل : ... ملذ نلَی م َهنل رهب ملهذ رهٌ شيهوه آیب 

 نهْبیل . ) کل بد مکنٌنو (

 ىیم شهٌنو می رٌانیم ثو پیْوكذ فٌك كه یبكگیوی نؾٌه هػبیذ ً مالؽظو کبهی نَجذ ثو كیهوان اكامو ك –ه 

 کب یٌا . ) کل بد مکنٌنو ( ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل : ؽبٍت نلَک كی  

 اى فٌك ث وٍیل کو آیب ثقْنله ىَزیل یب كهیبكذ کننله   –ً 
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 پهٌل ً زیم آ ثقْهنله مؾجهذ ، رٌعهو ، ًههذ ،شهٌنو می رٌانیم اى ثبثذ این کو كه این ىنلگی ثقْنله ىَه –ى 

 ن آ اٛ ینبن ؽبٕب کنیم  ىو شیي كیهو ، ً نو كوٜ گیونله آ

 

 

 ثوای اٛلبل فوكٍبل

کنیل کو فٌك ها كه ًٛهن ً  ؽٚود ػجلالجيبء می كومبینل : نَجذ ثو ثیهبنهبن ميوثبن ثبّیل ... کبهی –ق ال

فبنو فٌك اؽَبً کننل . ثجینیل کغب ٍکٌنذ كاهنل . ث وٍیل کو شهو فهلمزی مهی رٌانیهل ثهوای آنيهب انغهبا كىیهل . 

 (  15بهیٌ ) انهلیَی ( ، ٓ ٍؼی کنیل ىنلگی آنيب ها هلهی ّبكرو ٍبىیل . ) روع و ( ) فطبثبد پ

 شهٌنو می رٌانیم ثو ّبگوكان علیل ملهٍو نْبن كىیم کو مب ثواٍزی ثو آنيب رٌعو كاهیم    –ػ 

 ثب كیهوان ثو نياع   ً  ، می کننل  ّیطنذ   ثَیبه  علیل  ّبگوكان می هٍل ،   نظو ثو   اًهبد  گبىی –ٛ 

یهن هكزهبه آنيهب پیهلا کنیهل   ال . آیهب مهی رٌانیهل كشیلهی ثهوای می پوكاىنل ً ىوگي ؽزی لؾظو ای آهاا ن هی گیونه

 ثوای ک ک ثو آنيب شو کبهی می رٌانیم انغبا كىیم   

 نَجذ ثو شو اكواكی كیهوی می رٌانیم رٌعو ً مواهجذ نْبن كىیم    –ی 
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 هذ ً كًٍزی ( هكب 33                                               

 

                                                           (1 ) 

 

  1ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل ، ... اما ًعلنب ػوف الٌكاك نلوػ ً ش نؾت ان نغل ٌٍاه ... 

ٌاػ / مغ ٌػههو الهه 142) منزقجههبد ٓ ؽٚههود ثيههبءهللا مههی كومبینههل ، ... ثههو ارؾههبك ً ارلههبم ر َههک ن بییههل . 

 (  294جبهکو ٛجغ مٖو ٓ م

اگو ّ ب ها نلیم ً انیَی فوكمنل ً كًهانلیِ اٍذ ، کو كوىانو اٍهذ ً هكزهبهی نیکهٌ  ؽٚود ثٌكا كومبیل ،

 كاهك آ ثب اً مئانٌ ثبّیل ، ثب ٍوًه ً ؽجٌه ،  ً ثب كوىانهی ثور بمی فطوىب شیوه گوكیل .

 نٌ گوكیل .ؽٚود ثٌكا كومبیل ، ثب اثواه مٖبؽت ٌّیل ً ثب اؽواه مئا

 ؽٚود ىهرْذ كومبیل ، كًٍزی ثيهق ثو مب اهىانی كومب ً ٍوًه ػظیم ثو مب ثجقْبی ... 

 ؽٚود مَیؼ می كومبیل ، کَی مؾجذ ثيهگزو اى این نلاهك کو عبن فٌك ها ثو عيذ كًٍزبن فٌك ثلىل .

 (  13، آیو  15) انغیب یٌؽنب ، ثبة 

 

                                                            (2 ) 

 

كه یبعٌهًكا آمله اٍذ ، فلایب ، ای ىائب کننله عيب ً ربهیکی ، موا هٌد ثله ، ثهناه ر با مٌعٌكاد كه مهن 

ثو شْم یک كًٍذ ثنهونهل ً مهوا ثههناه کهو ثهو ر هبا مٌعهٌكاد ثهو شْهم كًٍهزی نههبه کهنم . ثهو شْهم كًٍهزی 

 یکلیهو ها ثجینیم . 

ینل ، ای كًٍزبن ٍواپوكه یهبنهی ثلنهل ّهل . ثچْهم ثیهبنههبن یکهلیهو ها مجینیهل ى هو ؽٚود ثيبءهللا می كومب

 ثبه یک كاهیل ً ثوق یک ّبفَبه .

ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل ، ای كًٍذ كههًٙو هلت عي گب ػْن مکبه ً اى میب ثلجب ؽهت ً ّهٌم كٍهذ 

 و كً ثوكاه. ) کل بد مکنٌنو كبهٍی( ذ اّواه كٍذ ً كل ىكوملاه . مٖبؽجذ اثواه ها ؿنی ذ كان ً اى موا

 

                                                            (3  ) 

 

 ( ً ّیو Androclesانلهًکلٌ ) 

هونيب پیِ كه ّيو ثبٍزبنی ها ثوكه كویوی ىنلگی می کوك ثنبا انلهً کلهٌ . اهثهبة اً مهوك ٍهز هوی ثهٌك ً 

 و یک هًى انلهً کلٌ رٖ یم گوكذ كواه کنل . شنبن ثب اً ثل هكزبهی می کوك ک

نغب ؿنایی یبكذ ن ی ّل ً انلهًکلٌ شنهبن ا كه عنهلی مقٌف پنيبن کوك . كه آاً شنلین ّجبنو هًى ، فٌك ه

ً كه آنغب ثهو  ٙؼیق ً ثی به گْذ کو كکو می کوك كیهو کبهُ ر با اٍذ . ثو ىؽ ذ ثو كهًن ؿبهی فيیل

ب ایی ػظیم اً ها اى فٌاة پوانل . یک ّیو ثيهق ثو كافب ؿبهآمله ثٌك  ً ثهفٌاة هكذ . ثؼل اى ملری ، ٕل

ن عهبنٌه ًؽْهی اً ها پهبهه فٌاىهل لٌ ثو ّلد روٍهیل ً یوهین ن هٌك کهو آکٕلایی ثلنل ؿوُ می کوك . انلهً

نه  لنههبن هاه ل کو نْبنی اى فْم ً ؿٚت كه اً كیله ن هی ّهٌك .  كوهٜ ک هی لکوك . امب فیلی ىًك مزٌعو ّ

ی هكذ آ مضب اینکو یکی اى كٍزيبیِ آٍیت كیله ثٌك . انلهًکلٌ كیهو آ ن ی روٍیل آ ثو ّیو نيكیک ّهل ً م

ن هكزو اٍذ . رهو ریهؾ ها گوكهذ ً ثهب یهک ؽوکهذ کوك ً كیل یک ریؾ ریي ثلنل كافب آپنغو اُ ها اى ىمین ثلنل 

اى  ٕهٌهرِ ن بیهبن ّهل ً ثؼهل ٍویغ آن ها ثیوًن کْیل . ّهیو کهم کهم اؽَهبً آهامهِ کهوك ً آصهبه ٍه بً كه

بهی ثهو ایهن ٛهوف ً آن ٛهوف ث هوك ً ثؼهل ثهو نْهبن رْهکو كٍهذ ىهب ً كهبیوی ّوًع کوك مضب یک ٍ  ّهک

مؾهٌ ّهله ثهٌك ً ًهزهی  پبىبی كًٍذ علیلُ ، انلهً کلٌ ها لیٌ ىك . كه این مٌهغ كیهو اى ًعهٌك اً کهبماله 

 ىم ثو فٌاة هكزنل . هّت كواهٍیل اً ً ّیو ژیبن کنب

ى ثوای انلهًکلٌ ؿنا می آًهك ً میبن آن كً شنبن كًٍزی ً ٕ ی یزی ثهو ًهی ٌٛشنی ، ّیو ىو وای ملرث

 هواه ّل کو انلهًکلٌ ىنلگی علیلُ ها ٍوّبه اى ّبكی ً فٌّجقزی اؽَبً می کوك . 
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کْهبن  انلهًکلٌ ها كیلنل ً اً ها كٍزهیو کوكنل ً کْهبن ىانی کو اى میبن عنهب می گنّزنل ،یک هًى ٍوثب

 ثو ها ثبىگوكانلنل . 

یقههذ مغجههٌه مههی کوكنههل ثههب ی گومههوثههوكه ای ها کههو اى پههیِ اهثههبثِ ه آن هًىگههبهان هٍههم شنههبن ثههٌك کههو ىك

نو ثغنهل . این ثبه ىهم ، ّهیو كهنهله ای ها مهلری ثهلًن آة ً ؿهنا كه یهک هلهٌ مؾجهًٌ کوكنهل ّیوىبی گوٍ

. ىهياهان نلهو ع هغ ّهله ثٌكنهل رهب عنه  اً ها ثهب ن ّیو مْقٔ ن ٌكنهل نجوك انلهًکلٌ ً آ ًىمبنی ها ثوای

انهلهًکلٌ ى ّل ً ّیو ؿوان ثو ٕهؾنو کهبهىاه ، ثیهوًن كًیهل آ لی ًهزی كه هلٌ ثبّیو گوٍنو ر بّب کننل ً

نو اى رهوً ثلکهو اى ّهبكی كویهبك کْهیل ىیهوا آن ّهیو ى هبن كًٍهذ كیهوین ً ميوثهبن فهٌكُ ثهٌك . مهوكا کهو 

کنههل ، ثههب ک ههبل رؼغههت كیلنههل کههو اً ّههیو ها کههو كه موههبثلِ ٍههو كههوًك آًهك كه انزظههبه كاّههزنل ّههیو اً ها پههبهه 

ًٍزی نکوك ً ؽبش ثب من ك من یک انَبن ىَزم ًلی ىیچ انَبنی آؿٌُ گوكذ ً ثٌٍیل ً ثب ٕلای ثلنل گلذ :

ب نيب ها آىاك ٍبفزنل کو ثه. پٌ اى این ؽبكصو ػغیت ىو كًی آ ًٍذ ً ثواكه ميوثبن من اٍذاین ّیو ؿوان ك

 ىم ثو عنهب هكزنل ً ٍبليبی كهاى ثب یکلیهو كه فٌّی ً كًٍزی ىنلگی کوكنل . 

 

 

                                                           (4  )    

 

 

 ّو فٌثی ىَزنل   بالق : آیب ّ ب مٖبؽت ً مؼ

 كیهوان ها ثو كًٍزی كوا می فٌانل    ة : آیب ٍی ب ً شيوه ّ ب ،

 كاّزن هكزبه كًٍزبنو ثب کَی کو فٌك ن بیی می کنل آٍبن اٍذ   ط : آیب 

ه . ) منزقجبد ٓ   1(  69/ لٌػ اثن مئت ٓ  192ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل ، کن ... لالنَبن فبٙؼب

 ك : آیب می رٌانیل هاىی ها ؽلظ کنیل   

ه ) منزقجبد ٓ   2(  69لٌػ اثن مئت ٓ /  192ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل ، کن ... كی الؾوٌم امینب

 ه : شو کَی ها ثبیل ثوای كًٍزی انزقبة کنیم   

ى هو عهب ها هًّهن ً نهٌهانی مْهبىله کنهل ً  ، شٌن انَبن رٌعو ثو فلا ن بیهل ، ؽٚود ػجلالجيبء می كومبینل

اکزجههو  11ً  16نوههب اى نطههن مجههبهک کههو كه ایههبا  –ع یههغ نلههًٌ ها ثههواكهان فههٌك مالؽظههو ن بیههل . ) روع ههو 

 كه پبهیٌ ایواك ّله اٍذ (  1912

 ىو آنکٌ ها کو مٌعت آىاه موكمبن اٍذ شٌن آرِ ثوان ً گنبىکبهان ها ثو کنبهی انلاى . ) یبعٌهكا (

 نْین کو هًان پَنلیله كاهنل . ) كامبپبكا (ثوای كًٍزی ثوگيین ، ثب کَبنی ث کَی ها کو هًػ ىیجب كاهك اى

 م   ً : شوا ثبیل كه انزقبة كًٍذ كهین ثبّی

 ٖبؽجذ اثواه ىن  كل ثيكایل . مؽٚود ثيبءهللا می كومبینل ، ای پَو من ٕؾجذ اّواه ؿم ثیليایل ً 

 ) کل بد مکنٌنو ( 

 ى : شوا نجبیل ثب یکلیهو نياع کنیم   

ؽٚود ػجلالجيبء كه الٌاػ ًٕبیب می كومبینل ، ای اؽجبی اليی ، كه این كًه مولً نهياع ً عهلال م نهٌع ً 

 ( 469ؾوًا . ) ایبا رَؼو ٓ ىو مزؼلی م
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 ( ٍقبًد ً ثقْنلگی  34                                                      

 

                                                           (1 ) 

 

ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل ، كووا امبنذ مننهل كه میهبن ّه ب پهٌ امبنهذ مهوا كهٍهذ ؽلهظ ن بییهل ً ثهو هاؽهذ 

 نلٌ فٌك ر با ن وكاىیل . ) کل بد مکنٌنو (

افجبه کنیل کو مجبكا اى ؿللذ  ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل ، ای پَوان رواة ، اؿنیب ها اى نبلو ٍؾو گبىی كووا

 (ثو ىالکذ اكزنل ً اى ٍلهه كًلذ ثی نٖیت مبننل ... ) کل بد مکنٌنو 

 ؽٚود ثٌكا كومبیل ، ... انَبن كوىانو كه کوا ً ثقِْ ، ّبكمبنی یبثل ً كه عيبن ثبش ثو فٌّجقزی هٍل . 

 وٜ فٌك مٖیجذ ها ثوای فٌك كواىم رنيبیی ثو فٌهكن می پوكاىك ، ك  ثو  نکوكههیک ًكا  آمله  اٍذ  ،  آ

 می آًهك .

 

                                                       (2 ) 

 

 

ؽٚود دمحم می كومبیل ، یَئلٌنک مبما ینلوٌن هب مب اكوزم من فیو كللٌ اللین ً اشهوثین ً الیزبمی ً ال َبکین 

  1(  212م . ) ثووه آیو ً اثن الَجیب ً مب رلؼلٌا من فیو كبن هللا ثو ػلی

ه ل ن ريین ثقٖبلی .   ) کل بد مکنٌنو ( 2ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل ، ... الکوا ً الغٌك من فٖبلی كينیئب

ؽٚود ثيبئبهلل می كومبینل ، اموًى هًىیَذ کو ... ثبیهل نلهًٌ پژمهوكه ها ثهو نَهبئم مؾجهذ ً مهٌكد ً میهبه 

 (  221/ اهزلاهاد ٓ  13موؽ ذ ربىه ً فوا ن ٌك . ) منزقجبد ٓ 

 

 

                                                      (3 ) 

 

 

 ای ثوای كووا و یک ارٌمجیب ً یب ىلی

گوكزنهل ثهوای اثهالؽ  من ؽٚهود رٖه یود ػجلالجيبء ىلزبك ٍبل می گنّهذ ، آىمبنی کو اى ػ و مجبهک ؽٚ

ی مویکهب ، ثهو آن م بلهک ٍهلو کننهل . شنهین ٍهلوی ثهواًپهب ً اً كًٍزی ؽٚود ثيبءهللا ثو موكا اهپیبا ٕلؼ 

 ی كهاى اى ىنلگیِ ها كه ىنلان ٍ وی کوكه ثٌك ، ثَیبهٍقذ ً كٌّاهموكی  ثب  آن  کيٌلذ ٍن  کو ٍبلیبن

مههوكا ثههوای اثههواى مؾجههذ فههٌك ثههو  مههی ن ههٌك ، امههب ىنهههبمی کههو ىیکههب مجههبهک ؽوکههذ كومٌكنههل آ ى ههو عههب

 و ثوای یبهی ثو ػبلم انَبنی انغبا می كاكنل ، می ٍزٌكنل . ؽٌٚهّبن می ّزبكزنل ً کبهی ها ک

هًى ثهبنٌیی مزْهقٔ ثهو ؽٚهٌه مجهبهک آمهل ً ثههب ىمهبنی کهو ىیکهب مجهبهک كه لنهلن رْهویق كاّهزنل ، یهک 

 ن ؽٚود رولیم كاّذ ً گلذ : من این شک ها اى ٛوف یک كًٍذ ثو ّ ب رولیمٍوًه مٌكٌه ، شکی ثو آ

ن یههک ارٌمجیهب فههٌة فویههلاهی ثههب آ ب ثهوای ٍههلوىبیزبن كه انهلَههزبن ً اهًپهب ّههو مهی کههنم . اً مبیههب اٍهذ کهه

ثهب ى هبن ّهیٌه کوی بنهو ً ميوثبنبنهو فهٌك كومٌكنهل : ثهب رْهکو ً  . ؽٚود ػجلالجيبء ، مٌلی الٌهی ، كومبییل

کهو  امزنبن ىلیو كًٍذ ّ ب ها می پنیوا . ً ثؼل شک ها كه كٍزيبی مجبهک فٌك گوكزنل . شنین ثو نظو هٍیل

 آن ها ثوکذ ػنبیذ كومٌكنل ً ٍ ٌ آن ها ثو آن ثبنٌی مؾزوا پٌ كاكنل ً گلزنل : من آن ها ثو فٌك ّ ب ثبى 

 
مٚ ٌن ثیبن مجبهک ثلبهٍی شنین اٍذ : رٌ ها می پوٍهنل کهو شهو شیهي ها انلهبم کننهل . ثههٌ آنچهو ها انلهبم کوكیهل اى نیکهی ، پهٌ اى  – 1

 بن ً نیبىمنلان ً هىهنهان اٍذ ً آنچو نیکی می کنیل ، ثلهٍزی کو فلاًنل ثوآن آگبه اٍذ . ثوای پله ً مبكه ً نيكیکبن ً یزی 

ثهو فٖهلذ ىهبی مهن ىینهذ  مٚ ٌن ثیبن مجبهک ثلبهٍی شنین اٍذ : ثقِْ ً کوا اى فٖلزيبی من اٍذ پٌ فٌّب ثوای کَهی کهو – 2

 یبكذ .
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 ك . اؽجبیی کو ؽبٙو ً نهبهو ثٌكنهل ، ىوگهيمی گوكانم رب ثو ػنٌان یک ىلیو ، ٕوف كویوان ً مَکینبن ٌّ

 َی مْبىله نکوكه ثٌكنل . شنین مؾٌیذ ً کوامزی ها اى ک

 

 رلقیٔ اى کزبة ّبىواه منزقت                                                                                         

 

                                                       (4 ) 

 

شو اؽَبً كاهیل   ًهزی ثو کَی ىلیو ای می كىیل  نزظوه ای ها كهیبكذ میلاهیل ،الق : ًهزی کو ىلیو ؿیو م

 شو اؽَبً كاهیل   

کویم ً ثقْنله ثبّیم   آیهب مهی رهٌانیم كه مهٌهك ًههذ ً مؾجهذ  کو ثبیل یب كوٜ كه مٌهك اّیبء مبكی اٍذة : آ

 ىم ٍقبًر نل ثبّیم   

ثطٌه افٔ كیهوان ها مل نظو كاهنل . اؽجبء ثب یکلیهو مالهبد مهی کننهل ً  ء ىمبنی اٍذ کو اىب ثيبءا ىببای

ثو یکلیهو ىلیو می كىنل . ى چنین نیبىىبی كوهوا ً ثی هبهان ها كه نظهو مهی گیونهل . ایهن ایهبا ، ىمهبن مي هبن 

 نٌاىی ً كًٍزی اٍذ . ایبا ىب اى ىلزم رب كىم اٍلنل مبه اٍذ . 

 کبهىبیی ها می رٌانیل ثوای ایبا ىبء روریت كىیل کو ٍقبًد ً ثقْنلگی ها هبىو ً ثبىو ٍبىك   ط : شو 

 ك : شو کَی اى ًعٌك ً کوا ّ ب ٌٍك می ثوك  
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 ( ٍؼبكد ً فٌّجقزی  35                                            

 

                                                        (1 ) 

 

 

 جقزی اٍذ . ّؽٚود ثٌكا كومبیل ، مئانَذ ثب كوىانهبن ، مٌعت ٍوًه ً فٌ

ؽٚود ثٌكا كومبیل ، نیکٌکبه كه اینغب ّبكمبن اٍذ آ اى این پٌ نیي ّبكمبن اٍذ آ كه ىو كً ػبلم ّبكمبن 

ل ًّقٖهی کهو كطبنهذ ها رؾٖهیب اٍذ . ؽٚود ٍلی بن كومبیل ، فٌّب ثو ؽبل کَی کهو ؽک هذ ها پیهلا کنه

 ( 13، آیو  3ن بیل . ) امضبل ٍلی بن ، ثبة 

 ) کل بد مکنٌنو (  1ح النٌه اثْوک كبٍزجْو ثو . ًػ ثجْبهوؽٚود ثيبءهللا می كومیبنل ، یب اثن ال

 

 

                                                     (2 ) 

  

 

 ( 21، آیو  14کَی کو ثو كویوان روؽم ن بیل . ) امضبل ٍلی بن ، ثبة ؽٚود ٍلی بن كومبیل : فٌّب ثو ؽبل 

، آیهو  16ؽٚود ٍلی بن كومبیل ، ً ىو کو ثو فلاًنل رٌکب ن بیل ، فٌّب ثو ؽبل اً . ) امضهبل ٍهلی بن ، ثهبة 

21  ) 

، آیهو  29 ؽٚود ٍلی بن می كومبیل ، فٌّب ثو ؽبل کَی کو ّویغ ها نهبه می كاهك . ) امضبل ٍلی بن ، ثهبة

19 ) 

ؽٚود ثهٌكا كومبیهل ، آه کهو شهو مَهوًهیم كهبهؽ اى نلهود ، كه میهبن  آنيهب کهو ثیهياهی مهی عٌینهل ... ً شهو 

ود می فٌهنل ... ًه کو شو ّبك ىنلگی آهىًیی كه میبن آنيب کو ى ٌاهه ؽَّبكمبنو ىنلگی می کنیم ثی ىیچ 

 ایبن عيبن هًّنی ً نٌه ، ٍوًه می ثقْیم ً ّبكی ثبّل ، مب شٌن فل مب  هاه   ثو ٍلی   ثی آنکو می کنیم 

 می کنیم . 

ؽٚود ػجلالجيبء می كومبینل ، .. اٍبً ؽٚود ثيهبءهللا مؾجهذ اٍهذ ... نهبً شنهبن مغهنًة ّه ب ّهٌنل کهو 

ملکههٌد مْههبىله ن بینههل ً ثههب ثوهههواه اٍههذ . ً كه ًعههٌه ّهه ب نٌه ًهكنههل ، شههو ٍههوًه كهمیههبن ّهه بآكویههبك ثههو 

لجقنهل  اىم ّ ب مَهوًه ثبّهیل ... ثقنلیهل ،ًه ها ٛلت کننل ... من می فٌوکوكه ، ػلذ ٍؽیود ثو ّ ب رٌعو 

ثیهبن كوهٌم اى نطهن مجهبهک  –ثينیل ً ّبكی ً ّؼق کنیل رب ٍبیوین اى ّبكمبنی ّ ب مَوًه گوكنل . روع هو 

ٍهذ ً ثهو ایهواك ّهله ا 319فیبثهبن ىلزهبك ً ىْهزم ؿوثهی ، ّه بهه  كه نیٌیهٌهک ، 1912یٌا اًل عٌشی  کو

 ٌٕهد رنل نٌیَی یبككاّذ ثوكاهی ّله اٍذ ، نوب گوكیل . (

 

                                                     (3 ) 

 

 ّبىياكه فٌّجقذ 

ثو ثبشی ٍزٌنی مورلغ ، مْوف ثو ّيو رنلیٌ ّبىياكه فٌّهجقذ ههواه گوكزهو ثهٌك . پیکهوُ ثهب ًهههو ىهبی 

ٌك ً ثو عبی كًشْم ، كً یبهٌد کجٌك كهفْبن كه ٌٕهرِ ن بیبن ثٌك ً هًی هویلی اى ٛال پٌّبننله ّله ث

كٍزو ّ ْیوُ یک هطؼو كهّذ لؼب ٍوؿ كبا ، عبیهيین ّله ثٌك . موكا مغَه و ّهبىياكه ها فیلهی كًٍهذ 

 می كاّزنل ًآن ها رؾَین می کوكنل .

 مغَ و ثبشی آن ٍزٌن ثلنل  یک هًى پٌ اى ؿوًة آكزبة ، پوٍزٌی کٌشکی كه آٍ بن ّيو ثو پوًاى آمل ً

 
 .ن وا ثْبهد می كىم پٌ مَوًه ٌّ ثو آمٚ ٌ ثیبن مجبهک ثلبهٍی شنین اٍذ : ای پَو هًػ ثو ثْبهد نٌ ر – 1
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 رٌعيِ ها علت کوك .

ثهب ّهبكی گلهذ : اًنغههب مهی ّهینم ، عههبی فٌثیهو ، ىهٌای ر یههيی كاهه . ً ثؼهل كهٍهذ ثههین كً رهب پهبی ّههبىياكه 

 . فٌّجقذ كوًك آمل 

ىهم کهو ٛالئیهو . ً شهٌن  ثهو ثهو ، رقزقهٌاثم و اٛواف نهبه می کوك ثهو آىَهزهی ثهب فهٌك گلهذ :ً كه ؽبلیکو ث 

آة هًی آن  مبكه ّل کو ثقٌاثل . كهٍذ ًهزی کو ٍوُ ها ىیو ثبلِ گناّهذ ، یهک هطهوه ثهيهقفَزو ثٌك آ

ٍهزبهه ىهب مؼلهٌمن ، ًلهی  ، ى هوشو شیي ػغیجی ، ؽزی یک ریکو اثو ىم رٌی آٍ ٌن نیَذ اكزبك ، كویبك ىك : 

ه آة ىٌای ًؽْزنبکی كاهه .   كاهه ثبهًن میبك این ّ بل اهًپب ًاهؼب

 ً ثؼل هطوه ای كیهو اكزبك .

پوٍزٌ ثبى ىم ثب فٌك گلذ : اگو این مغَ و ثيهق نزٌنو علٌی ثبهًن هً ثهیوه شهو كبیهله ای ثهوا مهن كاهه   

 . ً رٖ یم گوكذ پوًاى کنل ً ثوًك .  ثبیل ثلنل ّم ثوا كنجبل یک كًكکِ فٌة ثهوكا

ًلی هجب اى گْهٌكن ثبليهبیِ ، هطهوه ٍهٌا ىهم هًی ٍهوُ اكزهبك . ثهوای یهک لؾظهو ثهو ثهبش نههبه کهوك ً شیهي 

 ػغیجی كیل . 

، هطهوه ىهبی ٍوّهک اى گٌنهو ىهبی ٛالئهیِ عهبهی كیل کو شْم ىبی ّبىياكه فٌّهجقذ پهو اى اّهک اٍهذ 

زههبة علههٌه ً عههناثیذ ثَههیبه یبكزههو ثههٌك ، هلههت پوٍههزٌی کٌشههک ها اٍههذ . ٕههٌهد اّههک آلههٌك اً كه نههٌه مي

 ؿ هین کوك . 

 ثب رؼغت اى اً پوٍیل : رٌ کی ىَزی  

 ً مغَ و عٌاة كاك : من ّبىياكه فٌّجقذ ىَزم . 

 ً كًثبهه پوٍیل : اگو فٌّجقزی پٌ شوا گویو می کنی   رٌ کو ى و عبی منٌ فیٌ کوكی . 

ىىهب ثهب ًٌكا ً رهٌی ٍهینو اا یهک هلهت آكا ثهٌك ، ن هی كًنَهزم اّهک شیهو ! هرنلیٌ عهٌاة كاك : ًهزهی ىنهله ثه

كًٍزم رٌی ثبؽ ىیچٌهذ اى فٌكا ن وٍیلا پْذ اًن كیٌاه شیو . كه اٛواف من ى و شیي ىیجب ً هْن  علٌه 

ه ىم فٌّجقذ ثٌكا آ الجزو اگو ثْو لند ٛلجیٍمی کوك . كً  زلاهانم ثو من ّبىياكه فٌّجقذ می گلزن ً ًاهؼب

ًهك . من اینطٌهی ىنلگی می کهوكا ً ثهب ى هین ًٙهغ ً هًى ىهم ّجقزی ثو ؽَبة آً فٌُ گنهًنی هً فٌ

موكا ً ؽبش پیکوا هً ثبشی این ٍزٌن ثلنل گناّزو انل ً اى اینغب میزٌنم ر با ىّزی ىب ً پلیهلی ىهبی ّهيومٌ 

 و اى اّک هیقزن نلاها . ٌَىه ً شبهه ای ؿییمو هلجم اى ٍوة كهٍذ ّله ًلی كلم فٌة ثجینم ً اگو ش

كاك کهو ی  هنْله   اكة پوٍهزٌ ثهو اً اعهبىه ن پوٍزٌ ثب فٌكُ گلذ : شی   مهو اًن اى ٛالی یکلٍذ كهٍذ

 فٌكُ ها ثلنل ثو ىثبن آًهك .  بهاكک

ىنههین اكامهو كاك : فیلهی كًهرهو اى اینغهب ، رهٌی یهک فیهبثٌن ثبهیهک یهک فٌنهو مغَ و ثب ٕلایی آىَهزو ً آ

ىنهی هً ثجیهنم کهو پْهذ یهک میهي  زو ً من مهی رهٌنم اى كافهب اًنیکی اى پنغوه ىبُ ّکَمؾووی ىَذ کو 

نَْزو . ٌٕهرِ شؿو ً شوًکیلٍذ . كٍزبُ هومي ً فْنن ً ى و عبی اًنيب ثب نٌک ٌٍىن فواّیله ّله 

بی كًٍذ كاّزنی روین فلمذ گياهان ملکهو ، گليه فو اً ىن یک فیبٛو ً كاهه ثو لجو ىبی كامن من ٍبرٌنیآ

هْن  می كًىه . اًن می فٌاك این كامن هً ثوا مغلٌ ههٔ ّبىبنو ثؼلی ث ٌّو . پَهو کٌشٌلهٌی فیهبٛ ، 

كه گٌّو اربم ، رٌی هفزقٌاة موی٘ اكزبكه . اً رت كاهه ً اى مبكهُ آة پوروهبل مهی فهٌاك ًلهی اً شیهيی 

و مورت گویو می نو . روً ثو فلا ای پوٍزٌی کٌشٌلهٌ ، ثیهب ایهن چؿیو اى آة هًكفٌنو نلاهه کو ثو اً ثله . ث

ی مهن ثهو ایهن ٍهزٌن ثَهزو ّهله ً ن هی رهٌنم یبهٌد هومي هً اى كٍهزو ّ ْهیو مهن ثکهن ً ثهوای اً ثجهو . پبىهب

 اش فٌكا می هكزم . ؽوکذ کنم ً 

ی کنن ً ثب گب ىبی منزظو ىَزن . اًنيب كاهن اٛواف كًه نیب پوًاى مپوٍزٌ گلذ : كًٍزبی من رٌی مٖو 

 ثيهق لٌرًٌ ؽوف می ىنن ً کم کم می هن رب رٌی موجوه كوػٌن ثيهق ثقٌاثن . 

ّبىياكه گلذ : روً ثهو فهلای پوٍهزٌ کٌشٌلهٌ ، امْهت هً پهیِ مهن ث هٌن ً ایهن کهبه ًثهواا انغهبا ثهله . اًن 

 پَوک فیلی رْنْو ً مبكهُ ىم فیلی ؿ هینو . 

ا آ كً رهب فٌّم ن هی یهبك . ربثَهزٌن گنّهزو ، ًهزهی کنهبه هًكفٌنهو ثهٌك پوٍزٌ گلذ : من اى پَو ثچو ىب فیلی

 مورت ثو ٛوكم ٍن  پوربة می کوكن .  پَوىبی ّیطٌن آٍیبثٌن ،
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کٌشههک كلههِ ثههو ؽههبل اً ٍههٌفذ ً گلههذ   کههو پوٍههزٌیؿ هین ثههو نظههو میوٍههیل ّههبىياكه فٌّههجقذ آنوههلهامههب 

لٌی رهٌ مهی مهٌنم ً یهبهٌد هً ثهو ىهو کَهی کهو بی اینغب فیلی ٍوكه ، ًلی ى ین یک ّت هً پيكهٍزو کو ع

 ثقٌای می هٌٍنم . 

 ّبىياكه گلذ : فیلی م نٌنم ، پوٍزٌی ػيیي 

ن ها ثهو نهٌک فهٌك گوكهذ ً ثهو ى كٍزو ّ ْیو ّبىياكه كه آًهك ، آثؼل پوٍزٌ هطؼو ثيهق یبهٌد ٍوؿ ها ا

 كواى  پْذ ثبا ىبی ّيو ثو پوًاى كه آمل . 

گنّذ ، عبیی کو اى مومو ٍلیل ، مغَه و كوّهزو ىهب ها رواّهیله ثٌكنهل ً ثؼهل اى  اًل اى هًی ثوط ثلنل کلیَب

ن ّههنیل . ى چنههبن پههوًاى کنههبن اى هًی ً ٕههلای آًاى ً ّههبكی ها اى كافههب آ کنههبه هٖههو پبكّههبه ػجههٌه کههوك

یهوک ىهبی کْهزی ىهب آًیهيان ّهله ثهٌك ً نیهي اى ثهبشی مؾلهو كیل کو ثهو ر هًكفبنو هك ّل ً شواؿيبی ثبكی ها

ىًىهبی ً عٌاىوارْبن ها ثب روا کو ثبىم مْـٌل شبنو ىكن ثٌكنل کلی ی ىب گنّذ ً پیوموكىبی یيٌكی ها كیل

ن نههبىی انهلافذ . پَهو ثچهو اى آمٌ ًىن می کوكنل . ثبشفوه پوٍزٌ ثو آن فبنو مؾوهو هٍهیل ً ثهو اٛهواف 

زهی کنهبه د نهبهاؽزی ً فَهاى ّلّلد رت كشبه رْنظ ّله ثٌك ً رٌی هفزقٌاثِ آهاا نلاّذ ً مبكهُ ىم 

رقذ اً ثو فٌاة هكزو ثٌك . پوٍزٌ ثهو كافهب ارهبم پویهل ً یهبهٌد ٍهوؿ ها هًی میهي کنهبه شهوؿ فیهبٛی ىن 

 گناّذ ً ثؼل ثو آهامی كًه ٍو پَوک ّوًع کوك ثو پوًاى کوكن ً ثب ثبك ثبليبیِ پیْبنی اً ها فنک ن ٌك 

ا ً اهؽبلم ثيزو ّله . ً ثؼل كه فهٌاة آ لا . ثو نظوافی ، شوله فنک ّپَوک ثب ؽبلذ فٌاة آلٌكه گلذ : آ

 ػ یوی كوً هكذ . 

ثؼل اى آن پوٍزٌ ثو پیِ ّبىياكه پوًاى کوك ً کبهىبیی ها کو انغبا كاكه ثٌك ثوایِ رؼویق ن هٌك ً ثهب ژٍهذ 

 فبٕی گلذ : فیلی ػغیجو ، ثب اینکو ىٌا ٍوكه ، من ؽَبثی گومم ّله .

و کبه فهٌة انغهبا كاكه ای . پوٍهزٌی کٌشهک ثهو كکهو كهوً هكهذ ً فیلهی ىًك ً ّبىياكه گلذ : ػلزِ اینو ک

 فٌاثِ ثوك . ى یْو كکو کوكن ثبػش می ّل کو اً ىًك فٌاثِ ثجوك . 

ًهزی کو ٕجؼ ّل ثو ٛوف هًكفبنو پهوًاى کهوك ً پهوً ثهبلِ ها َّزْهٌ كاك ً كه ؽبلیکهو اى ىیجهبیی منهبهو 

 ب فٌك گلذ : امْت كیهو ؽز ب ثو ٛوف مٖو پوًاى می کنم . اٛواف هًكفبنو ؽَبة ثو ًعل آمله ثٌك ، ث

ًهزی ىٌا نی و ربهیک ّل ً شيوه ٍی ین ميزبة پلیلاه گْذ ، پیِ ّبىياكه فٌّجقذ ثوگْهذ ً ثهو مؾه٘ 

 هٍیلن ثب ٕلای ثلنل گلذ : ثوای کٌْه مٖو کبهی یب پیـبمی نلاهی   من كیهو كاها می ها .

لٌی ىیجب ، اًن كًهىب ، ًٍٜ ىبی ّيو ، رٌی یک اربم ىیو ّیوًانی ، ً ّبىياكه گلذ : ای پوٍزٌی کٌشٌ

َْزو ً مْـٌل کهبهه . گهب ىهبی ثنلْهو پْذ میيُ کو پو اى کبؿن ً کزبثو نیک موك عٌان هً می ثینم . اًن 

كافب لیٌان کنبه میي کبهُ فْهک ّهلن . مٌىهبُ كوكهوی ً هيهٌه ایهو ً لهت ىهبُ مضهب كًنهو ای انهبه ٍهوؿ 

ی هً کو ثو ملیو رئبرو هٌل كاكه  . اً كاهه رالُ میکنو ن بیْنبمو اىبُ كهّذ ً فٌاة آلٌكٍذ هنهو ً شْم 

 ومب ن ی رٌنو ثنٌیَو . رٌی منولِ آریْی نیَذ ً اى گْنهی كاهه اى ؽبل می هه ر ٌا کنو ًلی اى ّلد ٍ

ه هلت هئٌكی كاّذ ، گلذ : ثبّو ، یک ّت كیهو پيلٌد می مٌن م . ثبیل شکبه کنم   پوٍزٌی کٌشک کو ًاهؼب

 یک یبهٌد كیهو ىم ثوای اًن ثجوا  

رنيب شیيیو کو ثواا مٌنله . اًنيب اى یبهٌد کجهٌك  ّبىياكه گلذ : اكًٌَ ! كیهو یبهٌد هومي نلاها . شْم ىبا

ی اى اًنب هً كه ثیبه ً ثوای موك عٌان ثجو رب اًنٌ ثهو هٍذ ّلن کو ىياه ٍبل پیِ اى ىنل آًهكنٌْن . یکك

كوًّی ثلوًّو ً ثب پٌلِ ؿنا ً ىیيا ثقوه ً ن بیْنبمٌْ ر هٌا کنهو . پوٍهزٌ گلهذ : ّهبىياكه ػيیهي  عٌاىو

 من ن ی رٌنم این کبه هً ثکنم . ً ثؼل ّوًع کوك ثو گویو کوكن . 

 ىو کبهی میهم ثکن .  ّبىياكه گلذ : روً ثو فلا ای پوٍزٌی کٌشٌلٌ ،

ثؼل ثو ٍهٌی منهيل مهوك عهٌان پهوًاى کهوك . ًهزهی هٍهیل كیهل  ثنبثواین پوٍزٌ شْم ّبىياكه ها ثیوًن آًهك ً

هكزن ثو كافب اربم فیلی هاؽذ اٍذ ، شٌن رٌی ٍهوق آن یهک ٍهٌهاؿ ًعهٌك كاّهذ . پهو ىك ً اى كافهب آن 

 لبً كکهو میکهوك . ثنهبثواین مزٌعهو ثه ٌٍهاؿ ًاهك اربم ّل . موك عٌان ٍوُ ها میبن كٍذ ىبیِ گوكزو ثٌك

ًهزی نهبه کوك یبهٌد کجٌك ىیجبیی ها هًی گب ىبی فْکیله ثنلْو كیل ً ثب ّبكی كویهبك  ىكن پونله نْل . ثؼلاه 

ىك : کبها كاهه مٌهك رٌعو ً رؾَهین ههواه میهیهوه . ایهن ثبیهل ىلیهو ای ثبّهو اى ٛهوف یکهی اى كًٍهزلاهانم . 

 ؽبش میزٌنم کبها هً ر ٌا کنم . اً فیلی فٌّؾبل امیلًاه ّل . 
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ت اٍهکلو پهبئین هًكفبنهو پهوًاى کهوك ً هًی ریهوک یهک کْهزی ثهيهق نَْهذ ً كیهل هًى ثؼل پوٍزٌ ثو عبنه

ٕیبكان ثب ٛنبة ىبی کللذ ، ٍجلىبی ثيهق ها اى كافب انجهبه کْهزی ثیهوًن مهی کْهیلنل ً ىهو ثهبه کهو یهک 

زو ّلیم . پوٍزٌی کٌشک ثلنل ثلنل گلذ : من می فٌاا ثب ٕلای ثلنل می گلزنل : آفی ، فٍَجل ثیوًن می آمل 

وف ّهبىياكه کم کم ثب ٍوىكن نهٌه ميزهبة ، ثهو ٛه ثو کٌْه مٖو ثوا . ًلی کَی ثو ؽوف اً اى یزی نلاك ً

 فٌّجقذ پوًاى کوك . 

 ظی کنم .ملا ثبىبد فلاؽبكرب ثو اً هٍیل كاك ىك : اًً 

 روً ثو فلا ای پوٍزٌی کٌشٌلٌ ، كوٜ یک ّت كیهو پیْم ث ٌن .  ً ّبىياكه ملز َبنو گلذ :

: كیهو كاهه ىمَزٌن می ّو ً کم کم ثوف ً ٍومب ى و عهب هً مهی گیهوه ً ى واىهبنم ؽهبش كیههو  پوٍزٌ گلذ

ّب مهی کهنن . كاهن رٌی مؼجل ثؼلجک ، لٌنو می ٍبىن ً کجٌروىبی ٌٕهری ً ٍلیل ، ثؾ ثـٌ کنبن اًنب هً ر ب

ن ی کنم . ثيبه آینله  مغجٌها رٌ هً رنيب ثناها ًلی این هً ثلًن کو ىیچٌهذ كوامٌّذّبىياكه ػيیيا ، من 

کو ثبى گْزم ، ثو عبی اًن عٌاىوىبیی کو ثو كیهوًن ثقْیلی ، كً رب عٌاىو ىیجب ثهواد میهبها . یهک هطؼهو 

 یبهٌد کو ٍوؿ رو اى گب هى ثبّو ً هطؼو ای كیهو کو آثی رو اى آة كهیب ثبّو . 

هی ، یک كفزوک کجویذ كوًُ امب ّبىياكه فٌّجقذ ثؼل اى ى و این ؽوف ىب گلذ : رٌی ى ین میلًن کنب

کوكه ً کجویذ ىبُ اكزبكه رهٌ عهٌی آة ً اى ثهین هكزهو . ً ؽهبش كاهه گویهو مهی کنهو .  یّثبىی گٌایَزبكه اً 

 اهه نو کلِ ً ٍو کٌشیکِ ىهم لقزهو اگو ّت پٌل ثو فٌنو نجوه ، ثبثبُ کزکِ می ىنو . ٛللک نو عٌهاة ك

 بُ رنجیيِ نکنو . شْم كیهو منٌ كه ثیبه ً ثوای اً ثجو رب ثبث

وا یهک ّههت كیههو پیْهذ ث ههٌنم ًلهی ؽبٙههو نیَهزم اًن یکهی شْهه ذ هً ىهم كه ثیههبها . پوٍهزٌ گلهذ : ؽبٙهه

 اًنٌهذ رٌ کبماله کٌه می ّی . 

 ىو شی می گم انغبا ثله .  : روً ثو فلا ای پوٍزٌی کٌشٌلٌ ، ّبىياكه گلذ

آن ثههبش ّههیوعو هكههذ پههبیین ً آىَههزو اى کنههبه  ً پوٍهزٌ ثههب نههبهاؽزی شْههم كیهههو ّههبىياكه ها ىههم كه آًهك ً اى

كفزوک کجویذ كوًُ گنّذ ً یبهٌد ها کق كٍذ کٌشکِ گناّذ . كفزهوک كویهبك ىك : شهو ّیْهو هنههی 

 هْنهی ! ً فٌّؾبل فنلان ثو ٛوف فبنو ّبن كًیل . 

فهٌاا كًٍذ مهن ، ؽهبش كیههو رهٌ شْهم نهلاهی ً ثهو ى هین فهبٛو مهی  پوٍزٌ پیِ ّبىياكه ثبىگْذ ً گلذ :

 ثوای ى یْو پیْذ ث ٌنم .

 ّبىياكه ثب لؾن علی گلذ : نو پوٍزٌی کٌشٌلٌ ، رٌ ثبیل ثو مٖو ثوی . 

ها ثهو پهبی ّهبىياكه  نهو مهن كیههو ى یْهو پهیِ رهٌ مهی مهٌنم . ثؼهل كه ؽبلیکهو فهٌك ًلی پوٍزٌ كًثهبهه گلهذ :

َذ ً ثوایِ كاٍهزبن شیيىهبیی ثو فٌاة هكذ . كوكا ٕجؼ ر با هًى ها هًی ّبنو ّبىياكه نْ شَجبنله ثٌك ،

 کو كه ٍوىمین ىبی گٌنبگٌن كیله ً ّنیله ثٌك ، رؼویق کوك .  ها

رٌ كهثبهه شیيىبی ػغیت ؽوف ىكی ًلی ػغیت  ه گلذ : پوٍزٌی کٌشٌلٌی ػيیي من ،ً كه پبیبن ّبىياك

 ًاى کهن ً ثهوًكميبٍذ . ىیچ هاىی ثيهق رو اى هاى ثلثقزی نیَذ . پهورو اى ى و اًنيب كهكىب ً هنغيبی آ

 هًی این ّيو ربة ثقٌه ً ثؼل ثوگوك شیيىبیی هً کو می ثینی ثواا ثهٌ . 

ان كه فبنهو ىهبی ىیجبیْهبن ثهو فٌّههنهانی مْهـٌلنل ، پوٍزٌ ثو كواى ّهيو ثهيهق كه آمهل ً كیهل کهو رهٌانهو

ً ربهیهک ٍهو  كهؽبلیکو كویوان ً ثینٌایبن رٌی گنهگبه ىب ً كهًاىه ىب کي کوكه انهل . ثهو کٌشهو ىهبی ثبهیهک

یل کو نٌمیلانو ، شْم ثو فیبثبنيبی ٍیبه كًفزو ثٌكنل . ىیو یک پب كىك ً ٌٕهريبی ىهك ثچو ىبی گوٍنو ها 

ثيهق كً پَو ثچو ها مْبىل کوك کو ثهو هٖهل گهوا کهوكن فهٌك ، یکهلیهو ها ثـهب گوكزهو ً كه گٌّهو ای کهي 

ّنیل کو كویبك ىك : آىهبی ثچهو ٕلای نهيجبن ها  کوكه ثٌكنل . یکی اى آنيب آىَزو گلذ : شوله گوٍنو اا ً ثؼل

ثهی ىهلف كه فیبثهبن ثهواه  ثلنهل ّهلنل ً كه ىیهو ثهبهان هیهيان ،نيهب اینغب نقٌاثین ، ثلنل ّهین ثهوین . کهو آ ىب ،

 اكزبكنل . 

 ثؼل پوٍزٌی کٌشک ثبل ىنبن ثبىگْذ ً آنچو ها كیله ثٌك ، ثوای ّبىياكه رؼویق کوك . 

ٌّیله اى ًههو ىبی نبىک ٛالٍذ . رٌ ثبیهل اًنيهب هً ًهم ثهو ًهم كه ثیهبهی ً ثهو ّبىياكه گلذ : ثلن من پ

 كویو ً ثیچبهه ىب ثجقْی . ىنله ىب ى یْو كکو می کنن ٛال میزٌنو فٌّجقزٌْن کنو . 
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ن ً فبکَهزوی ّهل ًثؼهل آ پوٍزٌ ًهم ثهو ًهم ، ٛالىهب هً اى پیکهو اً عهلا کهوك رهب ایهن کهو ر هبا ثهلنِ ریهوه

کو ٌٕهريبی ثچو ىب ّبكمبن اٍهذ  ها یکی یکی ثو كویوان ً مَکینبن ثقْیل ً ثل اىملری كیلًههيبی نبىک 

 ً كه کٌشو ىب  فیبثبنيب ثو فنله ً ثبىی مْـٌلنل ً ثب ّبكی می گٌینل : این هًىىب ، نٌن كواًان كاهیم . 

و عهب ها گوكهذ . انههبه ن یقجنهلان ى هٍه یل ىمهین ها پٌّهبنل ً ثهو كنجهبل آکم کم ىمَزبن اى هاه هٍیل ً ثهوف 

موكا ثب پبلزٌىبی پٌٍذ این نيب ثوام ً كهفْبن ثٌك . هٍذ ّله ثٌك . کق آفیبثبنيب اى ٕلؾو ىبی نووه ای ك

 ب ٍو ٍوه ثبىی ؿ هن   ثو ٍو می گناّزنل ً هًی یـ ىٍو کاله ىبی   ثچو ىب می هكزنل .  ٌٍ  ن ٌٍ  ً  آ

 می کوكنل . 

ثیْزو اؽَبً ٍومب می کوك امب ؽبٙو نجٌك ّبىياكه فٌّجقذ ها رنيب  پوٍزٌی کٌشک ثیچبهه هًى ثو هًى

می هكهذ ً ٛهٌهی کهو ثهناهك . ؽبش كیهو ٍقذ ثو اً كل ثَزو ثٌك . ثوای هكغ گوٍنهی ، علٌی كکبن نبنٌا 

فوكه نبن ىب ها ع غ می کوك ً می فٌهك ً ٍؼی می ن ٌك ثب ثوىم ىكنل ثبليبیِ فٌكُ ها  اً مزٌعو نٌْك ،

هً ثهو پبیهبن اٍهذ . كوهٜ آنوهله ثهوایِ کهو ىنهلگیِ ػبهجذ كه یک هًى فیلی ٍوك كي یل وا کنل . ًلی ک ی گ

 ً ثویهله ثهٌیهل : ّهبىياكه ػيیهيا  ثبهی مبنله ثٌك کو ثزٌانل یکجبه كیهو ثو هًی ّهبنو ّهبىياكه ث هوك ً آىَهزو

 فلاؽبكظ . اعبىه ثله كٍزذ هً ثجٌٍم . 

فٌّؾبلم کو ػبهجذ هاىی کٌْه مٖو ّلی . رٌ ملد ىیهبكی پهیِ مهن  ً ّبىياكه گلذ : پوٍزٌی کٌشٌلٌ ،

 مٌنلی ً ؽبش ثبیل لجيبی منٌ ثجٌٍی نو كٍذ ىبمٌ ، شٌن فیلی فیلی كًٍزذ كاها .

ثلکهو ثهو  شک ؿ هین گلذ : ًلی ّبىياكه عٌن ، ثو ٛوف مٖهو نیَهذ کهو مهن كاهمهی ها ،ثؼل پوٍزٌی کٌ

 نو ، اینطٌه نیَذ  ٛوف منيلهبه موگو . موكن ثواكه فٌاثیل

 ل ثی عبنِ ، کنبه پبی اً كوً اكزبك . ٌٍیل ً آنهبه ع  ثؼل ثو ىؽ ذ لت ىبی ّبىياكه فٌّجقذ ها ث

 و ٕههلای ػغیجههی ثههو گههٌُ هٍههیل مضههب ّکَههزن ٕههلای یههک شیههيی . كهٍههذ كه ى ههین لؾظههو اى كهًن مغَهه

 روک ثو كاّذ .  ،صو ثقْیلن یقجنلان ً ٍقذ ً ّلیل مٌٌٙع این ثٌك کو هلت ٍو ثی اً ، كه ا

 نلو اى مْبًهینِ ، رٌی میلان پبیین ، مْـٌل هلا ىكن ثٌكنهل آهبی ّيوكاه ثو ى واىی شنل  ٕجؼ هًى ثؼل ،

ػغیههت اٍههذ ، پیکههو ّههبىياكه ًهزههی ثههو ٍههزٌن ثلنههل هٍههیلنل ، اً نهههبىی ثههو مغَهه و انههلافذ ً گلههذ : فیلههی 

 شوله ىّذ ً ٍیبه ّله اٍذ !  فٌّجقذ ،

یک ٕلای گلزنل : ثلو شوله ىّذ ً ٍیبه ّله اٍهذ . ً  ى ٌاهه ثب نظو اً مٌاكن ثٌكنل ،و ً مْبًهینِ ىم ک

 اى پلو ىب ثبش هكزنل رب ثجیننل شو ارلبهی اكزبكه . 

ّيوكاه گلذ : یبهٌد هومي اى كٍزو ّ ْیوُ کنله ّهله ، شْهم ىهبیِ كه آمهله ً لجهبً ٛالئهیِ ىهم اى رهنِ 

 وهی ثب یک گلا نلاهك . ثیوًن هكزو . كه ًاهغ ًٙغ اً شنلان ك

 ً مْبًهینِ ىم گلزنل : ثلو ، شنلان كوهی ثب یک گلا نلاهك . 

عَههل یههک پونههله ىههم اینغههب اكزههبكه اٍههذ . مههب ثبیههل كٍههزٌهی ٕههبكه کنههیم ً موههوه ن ههبئیم ثههو  ّههيوكاه اكامههو كاك :

بك ميهم ها یبككاّهذ آههبی ّهيوكاه ایهن پیْهني یپونلگبن اعبىه كاكه نٌْك ىو کغب کو می فٌاىنل ث یونهل ! منْه

 کوك . 

كٍزٌه  ن ها كهیک پبریب ثيهق مًة کوكنل ً ثوکْیلنل ً آٍوانغبا آنيب مغَ و ّبىياكه فٌّجقذ ها پبیین 

لجزو ّيوكاه علَو ای رْکیب ّل رب مٌْهد کننل ً رٖ یم ثهیونل کو ثب آن شو کننل . ّيوكاه اهيبه كاّذ : ا

 ن مغَ و فٌك من ثبّل . ی ثَبىیم ً شو ثيزو کو آغَ و كیهوم مب ثبیل ثب این كلي گلافزو ،

كه این ىنهبا ، ٍوپوٍذ کبهگوان کٌهه كاك ىك . شو شیي ػغیجی ! این هلت ٍو ثی رهوک فهٌهكه رهٌی پبریهب 

پيلٌی عَل یهـ ىكه  ها كه آًهكنل ً هًی یک رٌكه فبک ،ن یل اًن هًثیوً ثینلاىیم . ً ثؼل آمًة ن یْو ، ثب

 ل . پوٍزٌی کٌشک انلافزن

ن كاك : ثو این كیهبه ٍ بنی ٛنین اكکنل ً فلاًنل هؽ ن ثو یکی اى كوّزهبن مووثِ كومبكه این ىنهبا نلایی آ

مٌهك اى اهىّ نلروین ً مؾجٌة روین شیيىبیی ها کو كه این ّيو اٍذ ، نيك مهن ثیهبًه . ً  نيًل کن ً كً

 د کجوائِ ثوك . عَل پوٍزٌی کٌشک ها نيك ماكوّزو مؤمٌه ، هلت ٍوثی ّبىياكه ً 
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ً آنهبه فلاًنل كومٌك : رٌ ای كوّزو ، ٕؾیؼ ً كهٍذ گيینِ ن ٌكی ، ىیوا كه كوكًً ثوین من این پونله 

کٌشهک ى ههٌاهه ثهو نـ ههو  روانههو پوكافهذ ً كه ملینههو مىجههیم ، ایهن ّههبىياكه فٌّههجقذ ، ى یْهو ثههو ٍههزبیِ ً 

 نیبیِ مْـٌل فٌاىل ثٌك . 

 

                                                                                       (Oscar Wild  اٍکبه ًایلل )  

 

 

                                                     (4 ) 

 

 

 الق : شهٌنو می رٌانیم مَوًه ثبّیم  

 ثْبهد نٌه شیَذ  ة : كکو می کنیل 

ؽیبد اثلی اینغبٍذ . ای فلزهبن ، ثیلاه ٌّیل ای ؿبكالن ىْهیبه ؽٚود ػجلالجيبء می كومبینل ، مژكه ثبك ! 

قن آییهل ً ای موكگهبن ثوفیيیهل ، مَهوًه ً ای کوان ّنٌا ٌّیل ، گنههبن ثهو ٍهٌّیل ، ای کٌهان ثینب گوكیل 

 ثبّیل ّبكمبن ثبّیل ، مْـٌل گوكیل . ) روع و (

 ط : شوا ثبیل ٍؼی کنیم ّبكمبن ثبّیم  

 ب ها مَوًه میَبىك  ك : شو نٌع شیيىبیی م
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 ( ٍکٌد ً فبمٌّی  36                                          

 

                                                        (1  ) 

 

) ایوهبن ٓ  نهل ، ... ٕه ذ ها ّهؼبه فهٌك ن بییهل ً اى رکلهم ثهی كبیهله اؽزهواى کنیهل .یبؽٚود ثيبءهللا می كوم

161 ) 

 ؽٚود ثٌكا می كومبیل ، ّقٔ ثبیل کو كه گلزبه ، فٌیْزنلاه ً شیوه ثو نلٌ ثبّل ... 

كه اًپبنیْهبك آمهله اٍهذ ، كه ؽیهود پههو ٍهکٌد ، مهوك فوكمنهل فلاًنهل ها شههٌن ّهؼلو ىنهلگی كه کهب ىَههزی 

 مْبىله می کنل . 

 میوٍل کو ىمین كه ٍکٌد رؼ ن آهمیله اٍذ .  ثو نظویْبك آمله اٍذ ، رؼ ن ثورو اى رلکو اٍذ . كه اًپبن

ؽٚود امیوال ئمنین ، ػلی ) ع ( می كومبیل ، ىثبن شٌن عبنٌهی ًؽْی اٍذ ، شهٌن هىهبیِ کنهی رهٌ ها 

 نیِ ىنل ً آٍیت هٍبنل . 

 

                                                         (2 ) 

 

 

نبهی اٍذ اكَوكه ً کضود ثیبن ٍ ی اٍهذ ىهالک کننهله نهبه ههبىوی ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل ، ... ىثبن 

ن نهبه ثهو ٍهبػزی كهبنی ّهٌك اصهو ایهن نهبه ثهو بن اهًاػ ً اكئله ها ثهلاىك اصهو آاعَبك ها مؾزوم ن بیل ً نبه لَ

 ( 161هونی ثبهی مبنل . ) ایوبن  ٓ 

گهوكك ً ثهو ًاٍهطو آن اى نلؾهو  ؽٚود ػجلالجيبء می كومبینل ، انَهبن ثوهٌه رلکهو ثهو ؽیهبد اثلیهو ًإهب مهی

هًػ الولً نٖیت می ثوك ، كیٌٙبد هًػ كه ؽین رلکو ً رؼ هن اػطهبء مهی گهوكك . ) روع هو ( ) فطبثهبد 

 ( 116پبهیٌ ) انهلیَی ( ، ٓ 

 

 

                                                         (3 ) 

 

 

 ىنلانی گن  

کهذ ثَهزو اى یهيك ثهو اینغهب آًهكه انهل . گلذ : اموًى یهک ثهبثی ها  یک هًى كه ّيو إليبن یکی ثو كیهوی

ًثو ىًكی این فجو كه ّيو ّبیغ ّل ً اىب ثيبء کو ى هٌاهه مزوٕهل ثٌكنهل اى ىهم کیْهبن فهٌك اٛهالع كاّهزو 

ثبّنل ، كه ىموه اًلین کَبنی ثٌكنل کهو اى ایهن هٚهیو ثهب فجهو ّهلنل ً ثالكبٕهلو كه ٕهلك ثهو آملنهل اٛالػهبد 

كهثههبهه ایههن كههوك مَههغٌن ثههو كٍههذ آًهنههل . امههب کَههی ًعههٌك نلاّههذ کههو كه ثههبهه ىٌیههذ اً ک زههوین ثیْههزوی 

 اٛالػی ها كه افزیبهّبن ثهناهك . آنيب ن ی كانَزنل کو اً کیَذ ً كه کلاا هَ ذ مؾجٌ ىنلانی اٍذ . 

وًك ً اى ىنلانیبن کهو ػبهجذ عنبة ٍینب ، کو ربىه كً هًى ثٌك فٌك اى ىنلان آىاك ّله ثٌك ، پیْنيبك کوك کو ث

 ؽبش كیهو ثب اً كًٍذ ّله ثٌك ، كهثبهه اً پوً ً عٌ کنل .

 ذ ىنلان مقٌف ثواه اكزبك .  ٍبٛ اى كافب کٌشو ىبی ثبهیک ، ثو اً آىَزو ً ثب اؽزی

ه رؾهذ رهؤصیو ًعنهبد ٕه ی ی ً ٍهی بی نهٌهانی ً نیهي  کَبنی کو اى کنبه اً می گنّزنل ، ... مهی ثبیَهذ ؽز هب

ّبل ٍجي هن  اً کو نْبنو ٍیبكرِ ثٌك ، هواه گوكزو ثبّنل . اگو کَی پی مهی ثهوك کهو اً یهک كهوك  ػ بمو ً

ثيبئی اٍذ کو ثو ربىگی اى ىنلان موفٔ ّله ً ؽبش ثوای كیلن ىنلانجبنِ ثهو آن ٛهوف كه ؽوکهذ اٍهذ ، 

 ثو ىیچ ًعو ن ی رٌانَذ ثبًه کنل . 

 آمبكگی کوك ً گلذ : من می رٌانم ّ ب ها نيك آن كوك ثبثی کو عنبة ٍینب ، اهيبه   ثو  ک ک  ثوای  ىنلانجبن
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می فٌاىی ثجوا ، امب اعبىه كىیل ى ین عب ثو ّ ب ثهٌیم کو رالُ ثوای ٕؾجذ کهوكن ثهب اً ثهی كبیهله اٍهذ . 

شٌن اً ىم کو اٍذ ً ىم شل . عنبة ٍینب كه ؽبلیکو ثو كنجبل ىنلان می هكذ ، ثب فهٌك انلیْهیل : کهوً شل   

 رؼغجم کو اً شو کَی می رٌانل ثبّل   ! كه 

زٔ نهيلاهی ثهلروین ً ّهوًه رهوین عبنیهبن ثهٌك ، هٍهیلنل . كه و کضیق روین ثقِ ىنلان کو مقآنيب کم کم ث

آنغب ، كه ٍلٌلی م لٌ اى ع ؼیذ ، عنبة ٍینب شْ ِ ثو ٍی بی ٕجیؼ عنبة ًههب اكزبك کهو كه ؿهب ً ىنغیهو 

بنی كیهوین ثٌكنهل ً الجزهو ؽوكيهبی كواًانهی كاّهزنل کهو ثهوای یکهلیهو زٍهكً َزو ثهٌك . كً ّهبػو گوان بیهو ،نْ

 ل آنچو ها کو میلیلنل ثبًه کننل ٙو كه آنغب اى ّلد ؽیود ن ی رٌانَزنل . ىم ىنلانجبن ً ىم ىنلانیبن ؽبثهٌین

وكنهل ً ثهب لٌلْبن ها ثوکذ ثقْیله ثهٌك ، نههبه مهی کو این ٍیل نٌهانی کو ثبؽٌٚه فٌك ٍآنيب ى و ثب رؼغت ث

ىیغبن ثو یکلیهو می گلزنهل : آن مهوك کهوً شل ؽهبش ٕهؾجذ مهی کنهل ! ایهن ٍهیل مؼغهيه کهوك ً ثهو اً ههلهد 

 ّینلن ً ؽوف ىكن ثقْیل ! 

امب كه آن میبن ىیچکٌ ثو انلاىه فٌك عنبة ٍینب کو می گلزنل مؼغيه کوكه اٍذ ، گیظ ً مجيهٌد نْهله ثهٌك آ 

رٌٙیؼ كاك ً  گلذ : مٌٌٙع این اٍذ کو آنيهب ، كهر هبا ٛهٌل ها آنوهله  رب اینکو عنبة ًههب هٚیو ها ثوایِ

ه ىهم رهب لؾظهو  ىّذ ً ىننله ثب من ؽوف می ىكنل کو روعیؼ كاكا ًان ٌك کنم ؽوكيبیْبن ها ن ی ّنٌا ً ًاهؼب

 ًهًك ّ ب ، کوً شل ثٌكن شنلان مْکب ثو نظو ن ی هٍیل . ! 

 

 

 فبنم گلٌهیب كیٚی                                                                                                         

 

 ( ً هنهی  Pinoپینٌ ) 

ه ّجیو ر با پَ و ثچو ىبی كیهو ىنلی ، اى نبؽیو عنٌة ؿوثی ثٌك . مبننل آنيب اً نیي كه یک فبنهو پینٌ ، روویجب

ی ّههل ، ىنهلگی مهی کههوك ً ى چهٌن آنيههب ، مهفٌانهله  ( Adobeٍهبفزو ّهله اى آعوىههبی آكزهبثی کهو آكًثههو ) 

اؿلههت اًهههبرِ ها ٕههوف ک ههک ثههو پههله ً مههبكه ُ مههی کههوك ً هههوًف ٍههلبلی ها کههو آنيههب مههی ٍههبفزنل آ ثههب 

ٛوؽيبی هْن  ً كهفْبنی کو اى ى بن ىب یبك گوكزو ثٌك ، نوِ ً ن ب می كاك . ًهزی اى کبه کوكن هًی گب 

، كهٍهذ مضهب ى هو ثچهو ىهبی كیههو ثهو فهٌهكن ً ثهبىی کهوكن ً  ىبی هویق ٍوؿ هن  ، كواؿذ می یبكهذ

 فٌاثیلن مْـٌل می ّل ً ثو فٌثی هّل ً ن ٌ می کوك . 

آهی ، پینٌ كه ىو مٌهك ّجیو پَو ثچو ىبی كیهو ثٌك ، ثغي یک مٌهك . اً گن  ثهٌك ً ن هی رٌانَهذ ؽهوف 

 ثينل .

فوه یو هًىی پَو مب ىم ؽوف ثينهو . لا ثبشهٌل میپله پینٌ اؿلت ثو مبكهُ می گلذ : نبهاؽذ نجبُ ىن ، 

 كهػٌٗ ثجین شوله رنل ًٍویغ شیي یبك می گیوه .

ه ىههم ى ینطههٌه ثههٌك ، كه اٛههواف آًا ن مؾلههو پَههوی نجههٌك کههو شْهه بنِ كهفْههبن رههو ً گٌّههيبیِ ریيرههو ً هؼههب

 پبىبیِ شبثک رو ً كٍذ ىبیِ كوىرو اى پینٌ ثبّل . 

انغبا كىل ، امب ثیْزو اى ى و اً كًٍذ می كاّذ ىنهبمی کو پهلهُ  کبهىبی ىیبكی ثٌك کو پینٌ ػالهو كاّذ

 ى واىِ ثوًك .  گی ، ثو كوًّهبه ىنلی ىب می هكذ ،ثوای كوًُ هوًف ٍلبلی ً فویل مب یؾزبط ىنل

ً فهم  ها كًٍذ میلاّذ آ اً اى ٍلو کوكن رهٌی عهبكه فهبکی پهو پهیچپینٌ ى و شیيىبی موثٌٛ ثو آن هًىىب 

بلی اٛواف آن ، لند می ثوك ً يی می ّل ، فٌِّ می آمل ً اىر بّبی ثیبثبنيبی ًٍیغ ً فکو ثو كىْبن منز

ىهی مهی کهوك ً میوانهل ً پْهذ ٍهو پهلهُ ، كه ؽهبلی کهو آن ها ى و اً اى ٌٍاه ّلن هًی اٍت ، كهثیِ اى

 ً شبثک كه ؽوکذ اٍذ آ فیلی فیلی فٌّؾبل  هٌی  كه ىیو پبیِ اٍجی  اؽَبً کو  این   ثقٌٖٓ اى

 می ّل. 

ً پینٌ شوله آهىً كاّذ کو یک هًى ثوای فٌكُ یک اٍهت كاّهزو ثبّهل آ ًلهی ًهزهی آنيهب ثهو كوًّههبه مهی 

 نيب نیي كکو کنل ً آهىًمنل ٌّك اىآنيب ىم كاّزو ثبّل . كیهوی ىم پیلا می ّل کو پینٌ ثو آهٍیلنل ، شیيىبی 

ه ، لم می كاكنل ، ثو پله پینٌ می گلزنل : ٍالا مؼ ٌشه كه ٍبیو مؾوو علٌی ٍبفز بن كوًّهب ىبیی کوكر با مو

 ػطب ، شطٌهی   ً ثؼل ثو پینٌ ىم می گلزنل : ٍالا پینٌ . 
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ً پله اً ىم عٌاة می كاك : ٍالا كًٍزبن ً پینٌ ىم لجقنل می ىك ً كٍهزِ ها رکهبن مهی كاك . ى هو آن موكىهب 

 می كانَزنل کو ٛوى اؽٌال وٍی ى ینطٌه اٍذ . 

ی هوًف ٍلبلی ها اى اٍت پبیین می گناّزنل ً ثو كافب ٍبفز بن می ثوكنل ً كه ؽبلیکهو ثؼل فٌهعین مؾزٌ

ه ربهیهک ً پهو اى ػطهو اكًیهو ها ثوانهلاى مهی كنلػطب مْـٌل شبنو ى کهوك ً  می ّل ، پینٌ اٛواف ارهبم نَهجزب

ی ىب ، شبهٌ ىب ً مٌهوان رقزو ىبی پبهشو شلٌاه ً انجٌه کلِ ىبی ً كم بیی ىب ، هلَو ىبی پو اى انٌاع هٌٛ

ٍبیو اثياهىب ، عٌهاة ىب ً کبهرن ىب ً عؼجو ىبی پو اى اعنبً كیهو ها ر بّب می کهوك . امهب ایهن ككؼهو ، اى 

 پینٌ ها نهوكذ . این ثبه اً ىیچ شیيی  شْم   ىیچکلاا   و  شیيىبی  عٌهًاعٌه  رٌی   كوًّهبه  ،ى آن 

 ن ی فٌاٍذ ثو عي یک اٍت . 

 پلهُ كٍزی ثو ّبنو پینٌ كْوك ً گلذ : ٛوكيبی ػٖو ثٌك کو 

كاك : مهب  اموًى هًى فٌثی ثٌك . ً پینٌ می رٌانَذ آصبه ّبكی ها كه شيوه موكانو اً مْبىله کنل . پله اكامو

 ؿیو اى این کٌىه روک كاه .  ى و هوكيب هً كوًفزیم ،

نل ، کهٌىه رهوک كاه ها اى لّهی مـهبىه فهبهط مهطٌه کو اى نً پینٌ ثو نْبنو رؤییل ؽوف پله لجقنلی ىك ً ى ی

 كٍذ پلهُ گوكذ . 

ؽبش آن ىب ًهذ کبكی نلاّزنل کو ثب ٍهبیو موكىهب ، ؽَهبثی كیهلنی کننهل . ایهن مهوكا مؼ هٌشه كه گلزهٌىهب یْهبن 

ن بیبن ثٌك ى و ىم نظو اى ى ین شنل کل و  ًلی اؽَبً كًٍزیْبن نَجذ ثو ىم ، کل بد ک ی ثو کبه می ثوكنل

ىٌا فیلی مطلٌة ً مَبػل ثٌكه . آن هًى ى هو  م، ىم مؼبملو ىبی فٌثی  انغبا كاكه انل ً ى ن هًىثٌكنل کو آ

 شیي فٌة ً ػبلی ثٌك . 

( كهاى ، رهبعو اٍهت ىهم پیهلا  Hatً كه كبٕلو ٍکٌد آهاا آنيب ، ثؼل اى شنل مکبل و ٍبكه ، ٍوً کلو ىهذ ) 

 ّل . 

 ىذ کو یکی اى كًٍزبن هلی یِ ثٌك لهُ ثو مؾ٘ ًهًك كه ؽبلیکو پینٌ کنبه ایَزبكه ثٌك ً گٌُ می كاك ، پ

 گلذ : اموًى اًٙبع شطٌه ثٌك ىذ   

ا ( مْهکب پهیِ  –ً اً عٌاة كاك : فیلی فٌة ثٌك ، م نٌن . كوٜ كه مٌهك اًن پینٌ پٌنی ) یهک نهٌع اٍهت 

 اًمل . 

 ثؼل ک ی كهن  کوك رب ٍیهبهُ ها هًّن کنل ً ٍ ٌ اكامو كاك : 

، ! إاله اعبىه ن ی كه کَی ٌٍاهُ ثْهو . ثهو نظهو مهن ثهو ىهیچ كهكی ن هی فهٌهه . ىهو اًن اٍت كیٌنو ً 

ككؼو ثبى ىم هً كٍزم می مٌنو . ً ى ینطٌه کو ثو پٌنی کو رٌی ؽٖبه ایَزبكه ثٌك ، نهبه می کوك ، آه ثلنلی 

 کنم .  کْیل ً ثؼل اكامو كاك : اًنوله اى كٍزِ نبهاؽزم کو ؽبٙوا ثب اًن کٌىه روک كاه ، ػٌِٙ

اً اى پهٌنی فیلهی  ى و موكىب ثو ٌّفی ىذ كهاى فنلیلنل آ امب پینٌ رٌٖه کوك کو اً علی ؽهوف مهی ىنهل .

 ذ كهاى رؼبهف کوك . ىثنبثواین كه ؽبلذ ٍکٌد ، کٌىه روک كاه ها ثو  فٌِّ آمله ثٌك ،

ٛهوف پهبیین ثهو شْهم كًثبهه فنلیلنل ثغي فٌك ىذ . اً ثلًن ىیچ ؽوكی کهٌىه ها اى كٍهذ پینهٌ گوكهذ ً ثهو 

 ىبی كهفْبن اً فیوه ّل . ثؼل هً کوك ثو پله پینٌ ً گلذ : پٌنی كوًفزو ّل ثو پینٌ .

ً كه ؽبلیکو پینٌ پْذ ٍو اً هلا مهی ىك ، ىهذ كهاى هكهذ ثهو ٛهوف ؽٖهبه اٍهت ىهب . پهٌنی هًی پبىهبیِ 

ا ثو ٌٕهد ک نل كه آًهك ً ایَزبك ً كٍزيبیِ ها رب هًی نوكه ىب ثبل ثوك . كه ى ین ًهذ ىذ كهاى ٛنبة ه

ثو ٛوف پینزٌ پٌنی پود کوك ً ثو گوكن اً انلافذ ً ثؼل یک كىنو ىم ثو اً ثَذ ً اكَبهُ ها گوكذ ً ثهو 

ٛوف پَهوک ثهوك ً كه ؽبلیکهو آن ها رهٌی كٍهزيبی پینهٌ مهی گناّهذ گلهذ : ؽهبش ایهن مهبل رٌٍهذ ، كًٍهذ 

 کٌشٌلٌی من 

كاك ً ًهزی اً ً پلهُ ٌٍاه ثو اٍهت فٌكّهبن ثهو ٛهوف فبنهو ثهو پینٌ ثب لجقنلی ٕ ی بنو رْکوُ ها نْبن 

 هاه اكزبكنل ، اكَبه پٌنی ىنٌى رٌی كٍذ پینٌ ثٌك ً ثو این روریت پٌنی ىم ثو كنجبلْبن هًان ّل . 

ه فٌّؾبل ثٌك ،  اً مورت ثو می گْذ ً ثو پٌنی کو ؽبش مبل فٌكُ ثٌك ، نهبه می کهوك ً ثهب فهٌك پینٌ ًاهؼب

ثؼهل ثهب ّهبكی ثهب فهٌك گلهذ :  کو ػغت ؽیٌان ىیجبیی اٍذ ً ٍوُ ها شوله ثب ًهبه گوكزو اٍذ .می انلیْیل 

ماها هنهههی . ثهوا اینکهو اًیهک پهٌنی هنهیههو ً اى اًن نهٌع فیلهی هْهنهِ ىهم ىَههذ . ی اٍ ْهٌ ثهوا فهٌكا مه

 رؼغت می کنم . شوا ىذ كهاى كکو می کوك اً كیٌنٌ . 
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نبگيهبن  اٍهت پهلهُ ثهو ؽوکهذ اكامهو مهی كاك ، فهٌهك ، كه ؽبلیکهو ًهزی منظوه فبنو پینٌ اى كًه ثو شْ ِ

پوًاى كه آمهل ً رهٌی  پٌنی رٖ یم گوكذ ثبیَزل ً پینٌ کو اكَبه مؾکم كًه ک و فٌكُ ثَزو ثٌك كه ىٌا ثو 

ؽزی شْه ِ ها ثهو شْه يبی اٍهت اعبكه فبکی ثو ىمهین فهٌهك . ثؼهل ثلنهل ّهل ً هًی فبکيهب نَْهذ ً ثهب نهبه

 فو هنهی شوا انیکبه هً کوكی   غت رٌی كلِ گلذ : آكًفذ . ً ثب رؼ

کوك ً ثب ّهلزی پوٍیل : شوا   ثوای اینکو رٌ می رٌنی  پٌنی گٌّيبیِ ها ثبش ثوك ً فیوه فیوه ثو پینٌ نهبه

 ؽوف ثينی ! 

ىههو كً ّهههلذ ىكه ثههبى ىههم ثههو ىههم نهههبه کوكنهل آ شههٌن ىههو كً ثههلًن ىههیچ للههظ ً کل ههو ای مههی رٌانَههزنل ً ثؼهل 

 کزوین كکو ى لیهو ها ثلي نل . کٌش

 پینٌ ثب فٌكُ كکو کوك : رٌٖه کن یو اٍت ثزٌنو ؽوف ثينو !

كه این مٌهغ پله پینٌ کو ؽبش كیهو ثو فبنو هٍیله ثٌك ً اى اٍت پیبكه ّله ثٌك ، آمل ثیوًن ً ٕلا ىك : پینهٌ 

 پٌ رٌ کغبیی   ! 

ؼغهت پهله ً مهبكهُ ، كه ؽبلیکهو هاؽهذ . آٍهٌكه پٌنی ثوای اًلین ثبه ٍهٌاه اً ّهل ً كه موبثهب شْه يبی مز

 هًی اٍت كیٌانو نَْزو ثٌك ، ًاهك ؽیبٛ منيل ّل . 

 پلهُ ثو مبكهُ گلذ : می ثینی   اگو این ثچو ن ی رٌنو ؽوف ثينو ، ػٌِٙ انهبه یو ٌٍاه کبه فلن ّله 

ك ً اً ىهم گلهذ : پینٌ ؽوكيهبی پهلهُ ها ثهوای هنههی رکهواه مهوك ً كه ًاههغ ثهو ىثهبن ٍهکٌد ، روع هو کهو

 پلهد هاٍذ میهو . شٌن ىیچ ٌٍاه کبهی ن ی رٌنو مضب رٌ ثب اٍجِ ؽوف ثينو .

 ً ٕ ی ی ى یلگو ّلنل ً ى یْو ثب ىم ثٌكنل . ثؼل ، پینٌ ً هنهی ، كًٍزبن ًاهؼی  اى آن هًى ثو

مهبكهُ كه  الجزو پینٌ ىنهٌى کبهىهبی ىیهبكی انغهبا مهی كاك آ ًلهی ىهو هًى اى هيهو ًهزهی اى ک هک کهوكن ثهو

ٍبفزن هوكيبی ٍلبلی كواؿذ می یبكذ ، می رٌانَهذ ثهوًك ً ثهو ؽوكيهبی هنههی گهٌُ ثلىهل . گوشهو مهبكه 

 پینٌ اى گلزهٌىبی آنيب شیيی ٍو كه ن ی آًهك ًلی هنهی ثو اً می گلذ : 

 ينیم . یبش پینٌ ، ثیب ثویم . من اى ًایَبكن رٌی این ؽٖبه كه ر با هًى فَزو ّلا . ثیب ثویم یو كًهی ث

می ىكنل ثو ٕؾوا ًثؼٚی ًهزيهب كه اٛهواف کهٌه می پویل هًی پْذ كًٍزِ ً ثب ىم  ثؼل پینٌ كه ؽبل كً ،

ٍه بن فهٌك هنهيبی كهفْهبن كه ههوف ػظهیم آثهی آ ىبی هن  ًاهن  كىکله کو ٕقوه ىبی ًٍیؼْبن ، ثب

 ن بیی میکوك ، گوكُ می کوكنل . 

 ىمینْبن ش  بر و ىكه ثٌكنل ، مالهبد می کوكنل ً ًهزی رْنو  ىیو  شنو ىبی علٌی   کو  كّذ  ً ثب ٍهيبی

می ّلنل ثب ىم اى آة شْ و ٍبهىبی کٌشک ً نب پیلا می نٌّیلنل ً كهؽبلیکهو كه ؿهوًة گهوق ً مهیِ کهو 

آؿْزو ثو هن  ىبی ثنلِ ً ٛالیی می ّل ، ثو فبنو ثبى میهْزنل آ اكکبه ً اؽَبٍبد فٌك ها ثوای یکهلیهو 

إاله ثو نظهو ن هی هٍهیل کهو آن كً رهب ، اٍهت ً ٍهٌاه کهبه ىَهزنل ، ثلکهو كً كًٍهذ ٕهبكم ً  ثبى می گلزن .

 ثبن ٍکٌد ثب ىم ٕؾجذ می کوكنل . و ثب یک ىثبن مْزوک ، یؼنی ى بن ىک ٕ ی ی ثٌكنل

  موكا ىو ثبه اى اینکو رب ىم ثو آنغب می هكزنل ً ى و  كً ثبىاه ػ ٌمی ثو پب می ّل ، آن  کو   كه هًىىبیی

 نطٌه هاا کنل ، ّهلذ ىكه می ّلنل . َزو ثٌك پٌنی كیٌانو ىذ كهاى ها آمی كیلنل پینٌ رٌان 

( آمل ً پهله ً مهبكه پینهٌ ثهوای ر بّهبی مَهبثوو ثهب آن گهبهی هواٙهو اى فبنهو  Rodeoًهزی هًى هًكئٌ ) 

 . فبهط ّلنل آ پینٌ ىم ثو پْذ هنهی پویل ً كه ؽبل یٌهر و ، ثو كنجبل آنيب هًان ّل 

ً ًهزهی مٌههغ آن ؽبكصهو  ل ثجینی ، ر بّهب کوكنهلهی ها کو كه آن هًى پو ىیغبن میْپینٌ ً هنهی ىو شیي هْن

 ان ثو ر بّب ایَزبكنل . لثيهق یؼنی مَبثوو اٍت ىبی پٌنی كوا هٍیل ، آنيب كه کنبه می

 و   هنهی اى پینٌ پوٍیل : این كیهو شی اٍجيب كه فٜ ّوًع آمبكه می ّلنل ،ى ینطٌه کو 

 ً پینٌ عٌاة كاك : این مَبثوو ثيهق اٍجيبی پٌنیو . 

 ً هنهی ثب ک ی رؼغت ٍئال کوك : پٌ شوا مب اًنغب نیَزیم   شوا مب ثوای مَبثوو نوكزیم   یبش ثين ثویم . 

کٌشهک ثهو ثویهو پهٌنی ىهبی گلهذ :  ویيو فٜ ّوًع هٍبنلنل ً هنهی ثهب یهک ّهن كً رب ىم ٍویغ فٌك ها ثً آ

 عب ثبى کنین .  ثوای مب ىم

ً كه ؽبلیکو ى و ؽبٙوان ثقٌٖٓ ٌٍاهکبهان رؼغت کوكه ثٌكنهل ، ى هو اٍهجيب ک هی عبثغهب ّهلنل ً ثهوای 

 پینٌ ً هنهی ىم عب ثبى کوكنل . 
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ٌة عب گیو ّلنل ، ٕلای ّلیک ٛ بنچو ثو گهٌُ هٍهیل ً اٍهجيب نبگيهبن اى عهب کنهله ً ثؼل اى اینکو آنيب ىم ف

 ّلنل . 

ً ؿجبه ، فٌكّهبن ها مضهب ریهو ثهو انزيهبی میهلان هٍهبنلنل . پینهٌ ً هنههی اًل فیلهی ػوهت  ً كه اثوی اى گوك

 ن هنهی ها گوكذ .اثٌكنل ، امب فیلی ىًك ؽبل ً ىٌای میل

ی ؿوُ ٍم ىب اى میبن رٌكه ىبی ؿلیظ گوك ً فبک ثهو گهٌُ مهی هٍهیل ً اى میهبن آن پینهٌ ً هنههی ثهو إل

 كه ؽبل پوًاى پیْی می گوكزنل .  ٍوػذ یکی پٌ اى كیهوی ، اى ٍبهيب ی

نلهٌ ثنهل  ثب هٍیلن ثو كًه آفو ، نبگيبن هنهی عيْی ثی ثبکبنو ثهو ٍهوػزِ كاك ً كه ؽبلکهو پینهٌ اى ىیغهبن

 آمله ثٌك هًی گوكن اً فم ّله ثٌك آ ؿوُ کنبن اى اٍجيبی پیْزبى علٌ ىك ً ثو ٛوف فٜ پبیبن ربفذ . 

 و آن هٍبنل . ثلی ، پینٌ ً هنهی مَبثوو ها ثوكه ثٌكنل . ً ثب آفوین رالُ كیٌانو ًاه ، فٌك ها ث

هنهی نلٌ نلٌ ىنبن ٍوػذ فٌك ها کم کوك ً پینٌ ثهب ٕهلای ثلنهل كویهبك ىك : هنههی مهب ثهوكیم ! اً ّهبكمبنو 

کوك ً مغلكاه كویبك کنبن گلذ : آهه مب ثوكیم . امب هنهی ؽوكی نيك پینٌ كًثهبهه كاك ىك : هنههی  هً ثو اٛواف

 ٌی   مب ثونله ّلیم . ن یْن

كه این مٌهغ پله پینٌ كه ؽبلیکو اى رؼغت كىبنِ ثبى مبنله ثٌك ، ثب ّزبة ثو ٛوف پینٌ كًیهل آ شهٌن ٕهلای 

 كویبكىبی اً ها ّنیله ثٌك . 

پَوا رٌ می رٌنی ؽوف ثينی . فٌك پینٌ ىم ّهلذ  ل ثب ىیغبن ىیبك ً ثب كویبك گلذ :ًهزی ثو نيكیک اً هٍی

 . یهجبه كیهو امزؾبن کوك ً گلذ : آهه ثبثب می رٌنم ؽوف ثينم .ىكه ّله ثٌك 

 كیهو  ىك ، اًی مپینٌ  ّجیو  ثویو  پَو ثچو ىب  ؽوف   کو  ؽبش  انهبه ثٌك .   ٍبکذ  ى چنبن هنهی   ًلی

 ن ی رٌانَذ ثلي ل ً یب ّبیل ىم این پینٌ ثٌك کو كگو هبهك نجٌك ؽوكيبی هنهی ها كهک کنل . 

پینٌ این مٌٌٙع ها كي یل ؿ ی ٍنهین كه كلِ نَْذ ، امب كهػٌٗ اً ؽهبش مهی رٌانَهذ ثلي هل  اثزلا ًهزی

 شوله فٌة ً كل نیو ثٌك .  کو ثوای كیلن مَبثوو آمله ثٌكنل ،كا ىبیی ً آکو ٕؾجذ کوكن ثب ثویو ثچو ىب 

ن ثچهو ىهب ىیهو گٌّهِ وف عبیهبه كاًهان می ثوك ، ثو ىثهبو هنهی ها ثوای گوكزن عبیيه ثو ٛكه ؽبلیک ٌپین

 نغٌا کنبن گلذ : ًلی هنهی ػيیيا ، مب ى یْو كًٍزيبی ى لیهو فٌاىیم ثٌك . 

نيب ىنٌى ىم كًٍزيبی فٌة یکلیهو ىَزنل ، ثوای اینکو یک ؽویوزهی ىَهذ کهو ىهو كً فیلهی فهٌة كهک ً آ

 کو ى لیهو ها ىیبك كًٍذ می كاهنل .  می کننل ً آن این اٍذ

  

 (  Dan Noonanرلقیٔ ً رطجین رٌٍٜ كان نٌنبن )                                                          

 

 شک پْذ پو ؽوف 

شک پْذ ؽواكی كه كامنو ىبی مورلغ کٌىَزبنيبی ىی بلیب ىنلگی می کوك . یهک هًى كً رهب ؿهبى ًؽْهی ثهو 

ٍذ ّلنل . یکجبه کهو ؿبىىهب ثهو كیهلن آملنل ً پٌ اى شنلی ثب ىم كً ًٌٛه ارلبهی ثو منطوو عنهلی مزؼلن ثو ا

   یک ؿبه ٛالیی ثَیبه ىیجب ، عبیی کو ى و ثب ىم كه ٕلؼ ً ٕلب ىنلگی كهثبهه اً   ثب ،   آملنل  شک پْذ

 می کوكنل ، گلزهٌ ن ٌكنل .  

نم . ثؼل اى ر با ّلن ؽوكيبی آنيب ، شک پْذ گلذ : ثبیهل عهبی كهٌم الؼهبكه ای ثبّهو . ثهلا ن یهبك اًنغهب هً ثجیه

ی هً ثجیهنم ً ى ینطهٌه ك آكمهبی ثیْهزوكکو می کنم اینغب ى و اى پو ؽوكی ىبی من فَزو ّلن . كلم مهی فهٌا

 ؿبه ٛالیی هً ىم ر بّب کنم ، ًلی شطٌهی می رٌنم ثو اًنغب ثوا   پیبكه میْو هكذ   

ً رهٌ ىهم کهو ثهبل نهلاهی ! كوٜ ثب پوًاى کوكن میْو ثو اًنغب هكذ الجزو کو ن ی ّو ،  ؿبىىب فنلیلنل ً گلزنل :

شک پْذ شنبن ؿ هین ّل کو كل ؿبىىب ثو ؽبلِ ٌٍفذ ً گلزنل : فیلی فٌة ، نبهاؽهذ نجهبُ آ مهب رهٌ هً 

ثو اًن عب می ثویم . این ریکو شٌة هًثب كىنذ مؾکهم ثهیهو . مهب ه كً ٍهو اً هً رهٌی منوهبهمٌن میهیهویم ً 

 نی ثکنی ًلی كىنذ هً ثبى نکنی ! کثله ىو کبهی می  پوًاى کنبن رٌ هً ثو ؿبه ٛالیی می ثویم . كوٜ هٌل

 شک پْذ هٌل كاك ً كه ؽبلیکو ثب كىنِ اى شٌة آًیيان ثٌك ، ؿبىىب ثو پوًاى كه آملنل . 

 ًهزی اى ثبشی كىکله ای می گنّزنل ، ػله ای كویبك ىكنل : اًن شک پْذ اؽ ن هً نهبه کنین . 
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ٌ   ! کو یيٌ ؿبه ٛالیی ثو یبكُ اكزبك ً ٍکٌد کهوك . امهب ًهزهی اً می فٌاٍذ عٌاة ثلىل : کغبُ اؽ وبن

 ى کوك کو ثهٌیل باّبهه کوكنل ، فیلی ػٖجبنی ّل ً كىبنِ هاث رؼلاكی اى ثچو ىب ، ثب ر َقو ً فنله ً ثو اً

کغبُ فنله كاهه   ! ... کو اى شٌة هىب ّهل ً رهٌی ثهبرالم آن پهبیین ٍهوٌٛ کهوك ً كه نزیغهو ىیچٌههذ ؿهبه  

 یی ها نلیل ً ثب كًٍزبن ثیْزوی ىم ؽوف نيك . ٛال

 

  ( Panchatantraاى پبنچبربنزوا )                                                                              

 

 

                                                        (4 ) 

 

 

 وكن اٍذ   الق :  آیب ٍکٌد كوٜ ثو مؼنبی ٕؾجذ نک

 ً رلکو   كوٜ مٌهغ مکبل و   كوٜ مٌهؼی کو ثو مب  كػب كه مٌهغ  كوٜ     کنیم  ٍکٌد  ثبیل  مٌهغ  ة : شو 

 می گٌینل ، ٍبکذ ثبُ !    

ه ٕؾجذ نکوكن ًعٌك كاهك    ط : شو رلبًری ثین مواػبد ٍکٌد ً ٕوكب

 بکذ ث بنیم  انیل مٌاهؼی ها ثهٌئیل کو نجبیل ٍك : آیب می رٌ
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 ( ٍکٌن ً آهمیلگی  31                                                

 

                                                            (1 ) 

 

ه عهلك كهی یهب منهبیی .  ه ٛبىواه كبفلن كی یب اليی ٍواه ٍهبکنب كػیهو مؾجهٌة ) ا 1ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل ، هلجب

 ٓ51  ) 

/ اّهواهبد ٓ  193ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل ، موٌٖك إالػ ػهبلم ً هاؽهذ امهم ثهٌكه . ) منزقجهبد ٓ 

219 ) 

نوهب اى فطبثهو مجهبهک  –ؽٚود ػجلالجيبء می كومبینل ، ٕلؼ ػجبهد اى ٍالمذ ً ػ به اٍهذ ... ) روع هو 

ایهواك  1912مهی  13نیٌیهٌهک كه رهبهیـ  Astorانغ ن ٕلؼ نیٌیٌهک كه ىزب آٍزٌه كه مواٍم اٍزوجبل 

 اى نطن مجبهک یبككاّذ ثوكاّزو انل . ( Ester Fasterّله اٍذ . فبنم 

ؽٚود کویْنب می كومبیل ، اً کو ى و فٌاىِ ىبی نلَبنی ها روک گلزهو ً اى آهمهبن ) ثهو ایهن ً آن ( آىاك 

) ؽبلذ ( ٍکٌن ً امهن مهی هًك . ) نـ هو ّله ً اى منیذ گنّزو ً ثلًن فٌك ؿوٙی ً نلَبنیذ ّله ، اً ثو 

 ( 91ایيكی ٓ 

ؽٚود ثهٌكا مهی كومبیهل ، ّهقٔ كوىانهو ، ثهب ّهنیلن رؼهبلیم ، ّهنیلنی ػ یهن ً هًّهن ً آهاا ى چنهبن یهک 

 كهیبشو ، ثو ًكٌه ٕلؼ ً آهامِ فٌاىل هٍیل . 

ه نلؽٚود ثٌكا می كومبیل  ـ ثبّهل ، انلیْهو اُ آهاا ، آهاا ً اٍهزٌاه ً هاٍه َی کو کبماله آىاك ً كبهؽ ، ر بمب

 گلزبهُ آهاا ، هكزبهُ آهاا ً كانِ اً هاٍزین ً ؽویوی اٍذ . 

ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل ، ٌٍف یؤفنک اشٛ ینبن ثؼل اشٙطواة کنلک هٚهی اشمهو كهی کزهبة ثهلیغ ... 

 (  93، ثنل  92/ کزبة مَزطبة اهلً نْو موکي عيبنی ٓ  19) منزقجبد ٓ 2

 

 

                                                        (2  ) 

 

 

ؽٚود ػجلالجيبء می كومبینل : اػظم ػطبیب كه ػبلم ًعٌك ٍکٌن هلت اٍهذ ً ٍهکٌن هلهت ؽبٕهب نْهٌك اش 

انَبن ىیکب ًعٌكُ ها ثو ٍهغبیبی اليهی ً اكؼهبل ً اػ هبل ثْهو كًٍهزبنو کهو موٙهی ثو هٙبی اليی . یؼنی 

ٛوین اٍذ ، ٛوین كیههو ًعهٌك نهلاهك . موٖهٌك ایهن اٍهذ کهو ع یهغ ل . این رنيب ؽی هلیو اٍذ ، ىینذ ثقْ

اكکبه ، آمبل ، اىلاف ً موبٕل ّ ب هًى ً ّت ؽٌل یک مٌٌٙع صبثذ ثبّهل ، ً آن ثوفهٌهكاهی اى ؽیهبری 

منطجن یب هٙبی اليی اٍذ . كه این ٌٕهد ع یغ اثٌاة ٍؼبكد ثو ًعو ّه ب ملزهٌػ گهوكك ، ّه ب كه ع یهغ 

ی اٍهذ ً هٙهبی اليهی ثهب يهٌیِ مٌكهن گوكیهل ً كه کهب اههلامبد فهٌك مئیهل ّهٌیل . إهب هٙهبی الػيٌك فه

ٍکٌن هلت ؽبٕب گوكك ً ٍکٌن هلت رنيب ثب كاّزن ؽیبد منطجن ثب رؼبلیم ً نٖبیؼ اليی ثو كٍذ آیل . ًهزهی 

یهغ امهٌه مٌكهن نلَی ثو ایهن موهبا كهبئي ّهل ، كه ؽبلهذ هٙهبیذ ً اٛ ینهبن ثهو ٍهو فٌاىهل ثهوك . آنههبه كه ع 

 فٌاىل گوكیل ً ثو كوكًً نؼیم ًاهك فٌاىل ّل . ) روع و (

 

 

 
مٚ ٌن ثیبن مجبهک ثلبهٍی شنین اٍذ : ای فلاًنل من ، هلجی پبکیيه كه من فلن کن ً ای آهىًی من ، ًعلانی آٌٍكه كه من رغلیل  – 1

 ن ب . 

، رٌ ها اٛ ینبن  افن می کنهل ) مهی گیهوك ( اینچنهین امهو كه کزهبة مٚ ٌن ثیبن مجبهک ثلبهٍی شنین اٍذ : ثيًكی ثؼل اى اٙطواة  – 2

 ثلیغ موله ّل . 
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 ؿٌل فٌكفٌاه 

ثچو ىب ػبكد كاّزنل ىو هًى ثؼلاىهيو ، ًهزی اى ملهٍو ثبى می گْزنل ، ثو ثبؽ ؿٌل ثوًنهل ً كه آن ثهبىی 

 کننل .

ن ٛوف ، هًی ػلق ك . این ٛوف ً آبی نوا ً ٍوٍجي ثٌآنغب ، ثبؿی ثَیبه ثيهق ً ىیجب ً پٌّیله اى ػللي

ىب ٍزبهه ىبی گلهٌن ىیجب نَْزو ً می كهفْیل . كه ثبؽ كًاىكه كهفذ ىلهٌ ًعهٌك كاّهذ کهو كه ثيهبهان پهو 

اى ّکٌكو ىبی هویق ثنلِ ً ٌٕهری می ّلنل . ً كه ربثَزبن میٌه ىبی ّیوین ً آثلاه می كاكنل . پونلگبن 

ها مزٌههق  ناة ً كلوثب نـ و ٍوایی می کوكنل کو ثچو ىهب ثبىیْهبنهًی ّبفو ىبی آنيب می نَْزنل ً شنبن ع

ُ كىنل ً ثؼل ى و ثب ىم ّهبكمبنو كویهبك مهی ىكنهل : كه اینغهب شوهله ّهبك ً فٌّهؾبلیم ! می ن ٌكنل رب ثو آن گٌ

پهیِ اً هكزهو ً ، ثهوای مالههبد كًٍهزِ ؿهٌل کهٌهینِ  كیک هًى ؿٌل ثی فجو ثبىگْذ . اً ىلهذ ٍهبل ثهٌ

ه ثٌك . كه این ىلذ ٍبل اً كهثبهه ىو شو شىا می كانَذ  ً می فٌاٍذ ، ثوای كًٍهزِ ؽهوف ى بنغب مبنل

ىكه ثٌك ً ثبشفوه یک هًى رٖ یم گوكذ ثو هلؼهو فهٌكُ ثهبى گهوكك . ًهزهی ًاهك ّهل كیهل ثچهو ىهب كه ثهبؿِ 

 مْـٌل ثبىی ىَزنل . 

بٕهلو كهواه کوكنهل ً هكزنهل ً اً ثهب ؿٚهت ثب افم ً فْم كویبك ىك : ّ ب اینغب شکبه می کنین   ً ثچو ىب ثالك

ر با اكامو كاك : ثبؽ من مبل فٌكمو . ثو ىهیچ کهٌ اعهبىه ن هی كا رهٌی اً ثهبىی کنهو آ ؿیهو اى فهٌكا ! ً شنهل 

 هًى ثؼل كیٌاه ثلنلی كًه ثبؿِ کْیل ً اػالمیو ای هًی ٍو كه آن آًیيان کوك کو هًیِ نٌّزو ثٌك : 

 . ىو کٌ ًاهك ٌّك مغبىاد فٌاىل ّل 

 اً ثواٍزی ؿٌل فٌك فٌاىی ثٌك .

ثچو ىبی مؼٌٖا ؽبش كیهو عبیی نلاّزنل کو كه آن ثبىی کننل . هكزنل ثو ٍواؽ عبكه ًلی آنغب ىم پو اى فبک 

ً ٍن  ثٌك . هًىىب ثؼل اى رؼطیب ّلن ملهٍو می هكزنل ً اٛواف آن كیهٌاه ثلنهل پوٍهو مهی ىكنهل ً كهثهبهه 

  ٌی آنغب شوله فٌُ می گنّذ ؾجذ می کوكنل . ً گبىی ىم می گلزنل : ریيىبی هْنهی کو كه ثبؽ ثٌك ، ٕش

ٍواٍو آن ٍوىمین گب ىبی ىیجهب ً پونهلگبن کٌشهک فهٌُ نهٌا پیهلا ّهلنل  هكبه اى هاه هٍیل ً ثؼل کم کم ثي

ً كهفزهبن ّهکٌكو ثهو پونهلگبن كه آن آًاى ن هی فٌانلنهل ًلی كهثهبؽ ؿهٌل فهٌك فهٌاه ، ىنهٌى ىمَهزبن ثهٌك . 

ل . ثوای اینکو ثچو ىب اى ثبىی كه آن مؾوًا ّله ثٌكنل یک ثبه یک گب هویق ً ىیجب اى میبن ػلليهب نیبًهكن

ٍو ثو آًهك ًلی ًهزی شْ ِ ثو آن اػالمیو اكزبك آ شنبن كلِ ثو ؽبل ثچو ىب ٌٍفذ کو كًثبهه ثو ىیو فبک 

ّهل انههبه ثيهبه اینغهب هً ثوگْذ ً ؿ هین ً اكَوكه ثقٌاة هكذ . ثوف ىب ً یقيهب كویهبك ىكنهل : شهو فهٌة 

 كوامٌُ کوكه ً مب میزٌنیم ر ٌا ٍبل هً رٌ این ثبؽ ث ٌنیم . 

ای كه ثوف اؿلت عبىب ها كه ىیهو هكای ثهيهق ٍهلیل هنههِ پٌّهبنله ً یهـ ى هو كهفزهبن ها ثهو هنه  نوهوه 

هجٌل کوك ً فیلی  ًهكه ثٌك . ثؼل آنيب ثبك ّ بلی ها ىم كػٌد کوكنل کو پیِ آنيب ثو ثبؽ ثیبیل کو كػٌرْبن هاآ

ىًك آمل . اً یک پٌٍذ في ثو فٌك پیچیله ثٌك ً ثو مؾ٘ اینکو هٍیل ، ر با هًى ها كه اٛواف ثبؽ ؿویل ً 

 اى عب کنل ً ثبشفوه آهاا گوكذ ً گلذ :  لٌلو ىبی ثقبهی ثبا ىب ها

 ثيزوه اى عنبة رهوق ىم روبٙب کنیم ثو اینغب ثیبن . اینغب مؾب فیلی فٌثیو .

ن روریت ، رهوق لجبٍِ فبکَزوی هن  ً نلَِ شٌن ثلٌهىبی یـ ثٌك . اً ىو هًى ٍهو ٍهبػذ ثهو ً ثو ای

وثو ىهبی كه اٛهواف ثهبؽ مهی شوفیهل . اؿلهت ٍهن  ىهبی هلؼهو اى ٙه كواى ثبا هلؼو می كًیل ً ثؼل ثب ٍهوػذ

 مَز وُ فوك ّلنل . 

نهبه میکوك ، ثهب فهٌك گلهذ : ن هی ؿٌل فٌكفٌاه ، ى چنبنکو کنبه پنغوه نَْزو ً ثبؽ ٍوك ً ٍ یل پٌِّ ها 

 مَبل ثيبه اینوله كیو کوكه   کبُ یو رـییوی كه ًٙغ ىٌا پیلا می ّل . ا اكي م شو

یهٌه پهبییي آمهله ً مامب كهًن ثبؽ نو اى ثيبه فجهوی ثهٌك ً نهو اى ربثَهزبن اصهوی . كه ؽبلیکهو كه ثیهوًن ثهبؽ  ، 

فو آنغب ىنهٌى ىمَهزبن ؿٌل ىیچ رٌعيی نکوكه ثٌك . آ ثبؽ ْیله ثٌك . امب ثوىبی هٍیله اُ ها ثو ىوثبؿی ثق

ثٌك ً ثبك ّ بلی ً رهوق ً ثوف ً یقجنلان ، ىو هًى كه میبن كهفزبن ثی عبن ، كه ًٍٜ ثبؽ ؿ هین كٍذ 

رقهزِ  كه كٍذ ىم ، آًاى می فٌانلنل ً می ههٖیلنل . ٕجؼ یکی اى هًىىب ، ؿٌل ؿ ههین ً اكَهوكه هًی

وك . نبگيبن نـ و كل انهیيی ثو گٌِّ هٍیل . آًاى شنبن عناة ً كلوثهب ثهٌك کهو كهاى کْیله ثٌك ً كکو می ک

گ بن کوك ثبیل کبه نٌاىنله مقٌٖٓ پبكّبه ثبّل کو اى علٌی ثبؽ می گنّذ . ًلی آن ، آًای کَی نجٌك عي 

ّهنیله یک پونله کٌشک نـ و ٍوا كه پْذ پنغوه هلؼو . اى ىمهبنی کهو ؿهٌل ههجاله آًاى پونهلگبن ها كه ثهبؿِ 
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ثٌك ، آنوله می گنّذ کو ثو نظوُ هٍیل آن نـ و ، ىیجبروین مٌٍیوی ر با عيبن اٍذ . اى ٛنهین ایهن آًا كه 

ً هائؾههو ای  ایَههزبك ً ثههبك ّهه بلی اى ىًىه کْههیلن كٍههذ کْههیل ىكٚههبی ثههبؽ ، نبگيههبن رهههوق اى ههٖههیلن ثههب

ن پویهل ً ى ینطهٌه کهو اى پنغهوه ثو مْبا ؿٌل هٍیل کو نبگيهبن اى هفزقهٌاة ثیهوً مؼطو اى ّکبف پنغوه ،

 ثیوًن می نهویَذ ، آىَزو گلذ : 

 كکو می کنم ثيبه ثبشفوه پیلاُ ّل .

ً ثؼل كه میبن ثبؽ منظوه فیلهی ػغیجهی كیهل . ثچهو ىهب اى ٍهٌهاؿ کهٌشکی كه كیهٌاه ، ثهو كافهب فيیهله هًی 

كنل کو ى و پو اى ؿنچو ً ّکٌكو مله ثٌهفزبن اى آملن آنيب شنبن ثو ًعل آّبفو ىبی كهفزبن نَْزو ثٌكنل ً ك

ّله ، ّبفو ىبیْبن ها ثبشی ٍو آنيب رکبن می كاكنل . پونلگبن كه اٛواف ثبؽ پوًاى می کوكنل ً ثب ّهبكی ً 

 نْبٛ ثبليبیْبن ها ثيم می ىكنل ً گليبی کٌشک اى میبن ػلليب ٍو ثو آًهكه ، ملیؼ می فنلیلنل . 

روین گٌّو ثبؽ ىنٌى ىمَزبن ثهٌك ً كه آنغهب یهک پَهوک کٌشهک منظوه ای كًٍذ كاّزنی ثٌك . امب كه كًه

ایَزبكه ثٌك . اً آنوله کٌشک ثٌك کو نزٌانَزو ثٌك ثبشی كهفذ ثوًك ً كاّذ ثهو ٍهقزی گویهو مهی کهوك ً ثهو 

ایههن ٍههٌ ً آن ٍههٌ مههی نهویَههذ ً كهفههذ ىههبی اٛههواف اً ىنههٌى اى ثههوف ً یههـ پٌّههیله ثٌكنههل ً ثههبك ّهه بلی 

ها رهب آنغهب کهو م کهن ثهٌك يب می ًىیل . كهفزی کو نيكیک پَوک ثهٌك ، ّهبفو ىهبیِ ى چنبن ثوّبفو ىبی آن

پبیین آًهك ً ثو اً گلذ : ثلومهب پَهو عهبن ، ثیهب ثهبش ، ًلهی پَهوک کهٌشکزو ً ٙهؼیلزو اى آن ثهٌك کهو ثزٌانهل 

مهن شوهله  ثبشی یکی اى آنيب ثوًك . ػبهجذ هلت ؿٌل اى كیلن این ٕؾنو ىب ثهلهك آمهل نبگيهبن ثهو فهٌك گلهذ :

. ؽههبش فههٌكا مههی ها ً اًن فٌكفهٌاه ً فههٌك پوٍههذ ثههٌكا . ؽههبش مههی كي ههم شههوا ثيهبه ىنههٌى ثههو اینغههب نیٌمههله 

ٌاه هً فهواة ً لاها ً ر هبا ایهن كیهیهپَوک هً هًی ثبشروین ّبفو ىبی كهفذ می نٌْنم ً ثؼل ریْو ثهو م

ثبىی کنن . اً اکنٌن اى آنچو انغبا كاكه هً می كا ثو ثچو ىب رب ثوای ى یْو رٌی اًن   ؿمًیوًن می کنم ً ثب

ه فیلی مزؤٍق ًپْی بن ثٌك . ثؼل آىَزو اى پلو ىب پهبیین آمهل ً كهة علهٌیی هلؼهو ها ثهو آهامهی ثهبى  ثٌك ، ؽویوزب

َو ثچو کٌشهک . ن پاكزبك ، ى و كواه کوكنل آ ثو عي آکوك ً هكذ رٌی ثبؽ ًلی ًهزی ثچو ىب شْ ْبن ثو اً 

ملن ؿٌل نْل . ؿٌل یهٌاُ یهٌاُ هكهذ پْهذ ٍهو اً ً اّک پو ّله ثٌك کو مزٌعو آ شٌن شْ بنِ آنوله اى

كهفذ پو اى ّهکٌكو ّهل ً پونهله ىهب ثو آهامی ثلنلُ کوك ً گناّزِ هًی ّبفو ثبشیی كه فذ . ى بن ًهذ 

ملنههل ً هًی ّههبفو ىههبی آن نَْههزنل ً ّههوًع ثههو نـ ههو ٍههوایی کوكنههل . پَههوک ىههو كًكٍههزِ ها كهاىکههوك ، آ

 اى گليب ها شیل ً هًی ٍو ؿٌل هیقذ ً اً ها ثٌٍیل .  مولاهی

یَههذ ، كًان كًان ثویهو ثچههو ىههب ًهزههی كیلنهل کههو هكزههبه ؿههٌل رـییههو کهوكه ً اى ّههواهد ً پَههزی كه آن اصههوی ن

 نيب ثيبه ىم آمل . ثوگْزنل ًى واه آ

ثؼهل یهک ریْهو ثهيهق ؿٌل ثب ميوثبنی ثو آنيب گلذ : ثچو ىبی کٌشٌلٌ ، این ثهبؽ ؽهبش كیههو مهبل ّه بً . ً 

کو موكا ثو ثبىاه مهی هكزنهل ، كیلنهل کهو ؿهٌل  12ثوكاّذ ً ّوًع کوكن ثو فواة کوكن كیٌاه . كه ٍبػذ 

 كیله ثٌكنل ، ثب ثچو ىب مْـٌل ثبىی اٍذ . كه ىیجبروین ثبؿی کو ثو ػ وّبن 

 كظی کننل . ثچو ىب ر با هًى ها ثبىی کوكنل ًػٖو کو ّل آملنل پیِ ؿٌل رب اى اً رْکو ً فلاؽب

بً   اًن نيب ها یکی یکی نهبه کوك ً ثب نهوانی گلذ : پٌ اًن كًٍززٌن ، اًن پَو ثچهو کٌشٌلهٌ کغهآؿٌل 

ن پَهوک ها ثیْهزو اى ى هو انيهب كًٍهذ مهی کو من ثبشی كهفذ گناّزم   ! ؿٌل اکنٌن اؽَبً می کوك کو آ

 كاهك ، شٌن اً ٌٕهرِ ها ثٌٍیله ثٌك . 

 كًنیم . مضب اینکو اى ینغب هكزو . ثچو ىب گلزنل : مب ن ی 

ه ثیبك اینغب . بؿٌل ثو آنيب گلذ : ّ ب ث  یل پیلاُ کنین ً ثيِ ثهین كوكا ؽز ب

ًلی ثچو ىب گلزنل : مب منيل اًنٌ ثلل نیَزیم ً رب ؽبش إال اًنٌ نلیهله ثهٌكیم . ؿهٌل فیلهی ؿ ههین ً مؾهيًن 

 ّل .

و مهی فهٌهك ، ثچهو ىهب ثهلً مهی آملنهل ً ثهب ؿهٌل ثهبىی اى آن مٌهغ ثو ثؼهل ، ىهو هًى ػٖهو ًهزهی ىنه  آفه 

میکوكنل ، امب پَوک کٌشک کو مؾجزِ كه هلت ؿٌل نَْهزو ثهٌك ، ىیچٌههذ پیهلاُ نْهل . اً نَهجذ ثهو ى هو 

 ّله ثٌك ً ى یْو اىاً ؽوف می ىك ثچو ىب فیلی ميوثبن ثٌك ًلی كلِ ثوای اًلین كًٍذ کٌشکِ یک مهه 

ّل . اً كیهو ن ی رٌانَهذ ثهبىی کنهل . كوهٜ هًی یهک ٕهنللی ثهيهق رهٌی  ٍبليب گنّذ ً ؿٌل پیو ًنبرٌان

ثبؽ می نَْذ ً ثبىی ثچو ىب ها ر بّب می کوك ً اى ىیجهبیی ىهبی ثهبؿِ لهند مهی ثهوك ً گهبىی ثهب فهٌك مهی 

، لهی ثچهو ىهب ىیجهبروین گليهبی مهن ىَهزنل . كهیهک ٕهجؼ ىمَهزبن ًگلذ : من گليبی هْن  كواًًنهی كاها ، 
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 بك . ى و عب ها ثوف پٌّبنله ثهٌك ب ؿٌل كاّذ لجبً می پٌّیل ، اى پنغوه نهبىِ ثو ثیوًن اكزى ینطٌه کو آه

کهو فلزهو اٍهذ ً كه آن ذ اً كیهو اى ىمَزبن ثلُ ن هی آمهل ، ىیهوا مهی كانَهذ کهو ىمَهزبن كوهٜ ثيهبهی اٍه

 گليبی ىیجبی هنهبهن  كه ؽبل اٍزواؽذ ىَزنل . 

زی شْ يبیِ هامبلیل ً ثب كهذ ثیْزو نهبه کوك . آنچو هاکو می كیل ، ى نیطٌه نهبه می کوك کو نبگيبن ثب ّهل

ه اػغبة انهیي ثٌك . كه كًهروین گٌّو ثبؽ  یکی اى كهفزيب پو ّله ثٌك اى گليبی ٍه یل هنه  هْهن  .  ؽویوزب

كهفزی کو ر با ّبفو ىبیِ اى ٛالی ىهك كهفْبن ثٌك ً میهٌه ىهبی نوهوه ای اى آنيهب آًیهيان ً كه ىیهو آن ، 

 پَوک کٌشک ، كًٍذ كیوینِ ایَزبكه ثٌك  . 

ؿٌل ثب ًعٌك اینکو كیهو پیو ً ٙؼیق ّله ثٌك ، ثب ّبكی ًٕهق نبپهنیو اى پلهو ىهب پهبیین كًیهل ً ثهو ٍهوػذ 

ًاهك ثبؽ ّل ً ّزبثبن اى میبن ػلق ىهب گنّهذ ً فهٌك ها ثهو کهٌكک هٍهبنل آ ًلهی فهٌة ثهو اً نيكیهک ّهل ، 

یبه ّل ً ثزنلی پوٍیل : شو کَی عوأد کوكه رٌ هً ىف ی کنو   آفو نبگيبن عب فٌهك ً ٌٕهرِ اى فْم ٍ

 پبىبی کٌشکِ ، عبی كً مهیـ كیههو  اً كیل کو كه کق كٍزيبی هویق کٌكک ، عبی كً میـ ثٌك ً نیي هًی

و کَی   ثو من ثهٌ رب ّ ْیوا ها ثوكاها ً گوكنِ ها ثينم . امب کٌكک ثهب لجقنهلی ؿٌل كًثبهه كویبك ىك : ش

 عٌاة كاك : ىیچکٌ ، این ىف يب نْبن ػْن ً مؾجزنل .  ملکٌری

هػت ػغیجی ثو هلت ؿٌل مَزٌلی ّل ً كه ؽبلیکو كه ثواثو کٌكک ىانٌ می ىك ، پوٍیل : رٌ کی ىَزی   ! 

 ً اموًى رٌ ثب من ثو ثبؽ ثيهگم کو كوكًً ثوین نبا كاهك ، فٌاىی آمل . 

كظی اى ؿٌل ، ثهو گٌّهو كًه ثهبؽ كًیلنهل ، كیلنهل کهو اً ً ًهزی آن هًى ػٖو ، ثچو ىب ثوای رْکو ً فلاؽب

 ثی عبن ً پٌّیله اى گليبی ٍلیل كهفْبن ، ىیو كهفذ ىهنْبن ، آهمیله اٍذ . 

 

                                                                                   (Oscar Willde  اٍکبه ًایلل ) 

 

 

                                                     (4 ) 

 

 الق : ٍکٌن ً آهامِ شیَذ  

 ة : آیب ؽٌٖل آهامِ آٍبن اٍذ   

 ط : آیب ػبلم اموًى هاؽذ ً آٌٍكه اٍذ   

/ مغ ٌػهو الهٌاػ  11ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل ، ػبلم منولت اٍهذ ً اكکهبه ػجهبك مقزلهق . ) منزقجهبد ٓ 

 ( 219مجبهکو ٓ 

نکو کب اى ثوای ارؾهبك ً ارلهبم فلهن ّهله ْيٌك مغ آمیلومبینل ، آصبه نلبم كه آكبم مٌعٌك ً م ؽٚود ثيبءهللا

 (  6/ لٌػ موٌٖك ٓ  142انل . ) منزقجبد ٓ 

 ك :  شهٌنو ػبلم میزٌانل ٍبکن ً هاؽذ ٌّك  

/  219ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل ، این إالػ ً هاؽذ هبىو نٌْك مههو ثبرؾهبك ً ارلهبم . ) اّهواهبد ٓ 

 (  193منزقجبد ٓ 

ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل ، اگو ػل بی ػٖو ثهناهنل ً من ػلی اشهٗ هائؾو مؾجذ ً ارؾبك ها ثیبثنل كه 

نلًٌ ػبهكو ثو ؽویذ ؽویوی آگبه ٌّنل هاؽذ انهله هاؽهذ مْهبىله ن بینهل ، آٍهبیِ انهله آٍهبیِ . ) آن ؽین 

 (  161/ منزقجبد ٓ  4لٌػ موٌٖك ٓ 

 ًن اٍزوواه ٕلؼ كهًنی ، ٕلؼ عيبنی می رٌانل مَزوو ٌّك   یب ثله : آ
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 ( ٍالمذ ً رنلهٍزی  39                                        

 

 

                                                         (1 ) 

 

 

 ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل ، یب اليی اٍ ک ّلبئی ... 

 یل ، رنلهٍزی ثيهگزوین نؼ ذ اٍذ .ؽٚود ثٌكا می كومب

 

 

                                                       (2 ) 

 

 ؽٚود ػجلالجيبء می كومبینل ، اگو آهىًی ٕؾذ كاهی ، ٕؾذ ها ثوای فلمذ ثو ملکٌد ثقٌاه . 

 ( 119) ثيبءهللا ً ػٖو علیل ، كٖب ىلزم ، نْو اًل ٓ 

، اگو ٕهؾذ ً ػبكیهذ عَهم كه ٍهجیب ملکهٌد ٕهوف ّهٌك ، ثَهیبه موجهٌل ً  ؽٚود ػجلالجيبء می كومبینل

م لًػ اٍذ ً ى چنین اگو ٕوف منبكغ فیو ػ ٌا ػبلم انَبنی گوكك ً لٌ كبیله اُ كه امٌه مهبكی عَه بنی 

بنی ً ؽیهبد ثبّل شٌن ًٍیلو فیو اٍذ آنيم موجٌل اٍهذ . امهب اگهو ٕهؾذ ً ػبكیهذ انَهبن كه مْهزيیبد نلَه

یطبنی ٕوف ٌّك الجزو موٗ ثوای اً اى ٕهؾذ ثيزهو اٍهذ . ثلکهو مهٌد اى شنهین ً موبٕل ّ ػبلم ؽیٌانی

ؽیبری اكٚب . اگو آهىًی ٕؾذ كاهی ، ٕؾذ ها ثوای فلمذ ثو ملکٌد ثقٌاه . امیلًاها ثٖهیود کبمهب 

ّهی ً ثهو هًػ ٌیبثی ً ػيمی هاٍهـ ً ٕهؾزی رهبا ً ههٌه ای هًؽهبنی ً عَه بنی رهب اى مؼهین ؽیهبد اثلیهو ثن

 ، كٖب ىلزم ( 119ؤئیلاد اليی مٌكن گوكی . ) ثيبءهللا ػٖو علیل نْو اًل ٓ ر

 

                                                   (3 ) 

 

 

 میوىا عؼلو 

 و رؼویق كومٌكنل :لیک هًى ؽٚود ػجلالجيبء ؽکبیذ ىیو ها كهثبهه میوىا عؼ

وه ربهیک ً ثبهیکِ كواؿ ً ػنجهو كْهبن . ىمهبنی کهو كه ثوای اً ىنلان ، ثٌٍزبن پو گب ً هیؾبن ثٌك ً ؽغ

ؽٖبه ٍغن اػظم ثٌكیم ، میوىا عؼلو ثو ٍقزی ثی به ً مالىا ثَهزو ّهل . اً اى نبفٌّهی ىهبی ىیهبكی هنهظ 

می ثوك رب اینکو ػبهجذ ٛجیت ى م اى اً هطغ امیل کوك ً كیهو ثو مالهبرِ نیبمل . ٍهوانغبا یهک هًى كا آفهو 

ع هٍهبنل . اً نهو رنيههب آهبعهبن ثهو ؽٚهٌه ع هبل مجهبهک كًیهل ً فجهو مهوق اً ها ثهو اٛهال ها ثوکْهیل . میهوىا

نلَِ هطغ ّله ثٌك ، ثلکو ثلنِ ىم ٍَذ ً ػٚالرِ اى کبه اكزبكه ثٌك . ثَهزهبنِ كًه اً ع هغ ّهلنل ً ثهو 

الکبكی ها ػياكاهی ً گویو ً ىاهی مْـٌل ّلنل . ع بل مجبهک ثو این ػجل امو كومٌكنل : ثوً ً كػبی انذ 

ثبشی ٍو میيا عؼلو ثقٌان رب ىنله ٌّك ً كٌهاه مبننل ى یْو ، ٍبلم ً ٍوؽبل گوكك . مهن ثهو کنهبه هفزقهٌاة 

اً هكههزم . ثههلنِ کههبماله ٍههوك ّههله ثههٌك ً ع یههغ آصههبه مههٌد كه آن ن بیههبن ثههٌك . ثههو رههالًد مْههـٌل ّههلا ً ثؼههل 

ً پبیِ ها ؽوکذ كاك ً ىنٌى یهک ٍهبػزی مالؽظو کوكا ثلنِ آىَزو ّوًع ثو لوىُ کوك ً ک ی ثؼل كٍذ 

 .َْذ ً کم کم ثنبی ٌّفی ً فنله ها گناّذ نثٌك کو ٍوُ ها ثلنل کوك ً  نهنّزو

اً پٌ اى این ًاهؼو ، ٍبليب ىنهلگی کهوك ً مضهب ى یْهو ثهو فهلمذ اؽجهبة ، اّهزـبل عَهذ ، فهلمزی کهو مهلاه 

و مکو اليهی مْهـٌل ثهٌك ً كه نيبیهذ كهعهو اكزقبهُ ثٌك . اً فبكا کب ثٌك ً ى ٌاهه مؾغٌة ً مزٌاٙغ ً ث

 امیل اٛ ینبن ، هًىگبه می گناهنل .

 

 

 ؽٚود ػجلالجيبء                                                                                                         
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. اگهو ثوایْهبن موهلًه ثهٌك كهك ً هلت ميوثهبن ؽٚهود ػجهلالجيبء ، ى یْهو مزٌعهو ثی هبهان ً ثیچبهگهبن ثهٌك 

هنغی ها رَکین كىنل ، ثالكبٕلو اهلاا می كومٌكنل . ّهنیلا آن ؽٚهود كه مهلد یهک مهبه ، ثیَهذ مورجهو اى 

 یک ىًط ٍبلقٌهكه کو ىو كً موی٘ ثٌكنل ، ػیبكد كومٌكنل . 

ن كه كه ایهههبا ػکهههب ، هًىانهههو ، مهههؤمٌهینی ها عيهههذ ثهههو آًهك ًٙهههغ ثی هههبهان اػهههياا مهههی کوكنهههل ً شهههٌ

ّيوثی بهٍزبنی نجٌك ، ثو یک ٛجیت مَز وی می پوكافزنل رب مَبکین ها مهٌهك رٌعهو ً مواهجهذ ههواه كىهل ً 

اى اً فٌاٍزو ثٌكنل این مٌٙهٌع اٛهالع ، كهٌهاه ىنهی ها اٍهزقلاا ن ٌكنهل کهو اى اً مٌاهجهذ کنهل ً ثؼهل ارهبهی 

ها  مهوی٘ ه آن ههواه كاكنهل ً آن ىناعبهه ن ٌكنل ً رقزقٌاثی هاؽذ ) رقزقٌاة فهٌك ىیکهب مجهبهک ها ( ك

انغبا فهٌك ىیکهب مبیؾزهبعِ ها كهواىم كومٌكنهل ً ٍهو هًی آن فٌاثبنلنل ً كکزو ثو ثبلینِ كوٍهزبكنل ً ؿهنا ً

ً كه آهامِ ً هاؽزی اى كنیب مجبهک . عيذ اٛ ینبن اى عٌانت امو ، ثو ثبلینِ رْویق ثوكنل ً ثؼل اى آنکو ا

 روریت كاكنل ً ر با مقبهعِ هاىم فٌك روجب كومٌكنل . مواٍم کلن ً ككنِ ها ىم  هكذ ،

 

                                                                                                (Honnold ىٌنٌلل ) 

 

 

مهی موكی مجزال ثو ثی بهی ٍب ثٌك . كًٍزبنِ اى اً كًهی می کوكنهل . ؽزهی ثَهزهبنِ ىهم ثهو نهلهد عهوأد 

ػجلالجيبء ثو مؾ٘ ّهنیلن مهبعوا ثهو ػیهبكد اً ّهزبكزنل ً ایهن کهبه ها ثهو کوكنل ثو اربم ًاهك ٌّنل . ؽٚود 

 ٌٛه هًىانو رکواه كومٌكنل . 

کزهبة مهی فٌانلنهل ً ًهزهی آن مهوی٘ اى كنیهب  ثب اً ٕؾجذ می کوكنل ًثوایِ ثوایِ ؿناىبی لنین میجوكنل ،

 لینِ ثٌكنل . می هكذ ، ىیکب مجبهک ثو رنيبیی ثو ثب

 

                                                                                               (Honnold  ىٌنٌلل ) 

 

 

ىمبنی کو ؽٚود ػجلالجيبء كه ٍبنلوانَیَهکٌ اهبمهذ كاّهزنل ، ثهو ػیهبكد مهوكی ٍهیبه پٌٍهذ ثهو نهبا عهبهلي 

هفزقهٌاة ّهله ثهٌك  كنهل . اً پهبیِ ّکَهزو ً مهلری ملیهل ثهٌك اٍهیو ( رْهویق ثو Chrles Tinslyرینيلهی ) 

رٌ نجبیل مؾيًن ثبّی این گوكزبهی اى لؾبه هًؽبنی رهٌ ها ههٌی رهو مهی کنهل .  ىیکب مجبهک ثو اً كومٌكنل :

 مَوًه ثبُ . الؾ لهللا كه هلت من عبی كاهی . 

 

                                                                                                (Honnold ىٌنٌلل ) 

 

 

ّلبی ّبكمبنو ٍلطبنی ٍجک مـي كه ثَزو مهوق اكزهبكه ثهٌك . ش اههب ایهن شیهيی ثهٌك کهو ثهو نظهو فهٌكُ مهی 

هٍیل . اً مورت رکواه می کوك کو كه آٍزبنو موق اٍذ . امب ًاهؼیذ ؽبل این ثٌك کو عنبة ٍلطبن اى ّلد 

 ی کْیل . اً رب ٍوؽل موق فَزو ً کَب ّله ثٌك . ثیکبهی ػناة م

رِ ً ىبی کْنل كه ر هبا ػٚهالٍزو نبلو ً كـبن می کوك ً اى ریوًلی فٌكُ این ؽویوذ ها ن ی پنیوكذ ًپیٌ

ً اکنبف آملنل . رهو ىب ً عواػ ىب اى اٛواف كهكىبی گينله كه ى و اٍزقٌان ىبیِ ، ّکبیذ می ن ٌك . كکزو

ً ٙوثبن نجِٚ ها ّ بهُ کوكنل ًثؼل ثب فٌك ً ، ثب انهْذ ثو ٍینو اُ ٙوثو ىكنل ه کوكنل گلٌیِ ها نهب

ثب یکلیهو پچ پهچ ً مهن مهن کوكنهل ، كٍهذ ثهو هیهِ ىبیْهبن کْهیلنل ، امهب نزٌانَهزنل ً اً موٙهی پیهلا کننهل . 

ٌلی پیهلا ٍلطبن كویبك ىك : این كکزوىب ً عواػ ىب ، ى و ّبن اؽ ونل ، رٌی این م لکذ یک ٛجیت ثٌمی مؼ ه

 ن ی ّو   

ٙهوثو  اٛجبی ثٌمی مؼ ٌلی ىم اى این ٌٍ ً آن ٌٍ ع غ ّلنل نج٘ ٍلطبن ها گوكزنل ثب انهْذ ثو ٍهینو اُ

ىكنل ً ثو رو گلٌیِ نهبه کوكنل ثب ىم پچ پچ کوكنل ً مٌْهد ن ٌكنل ػینک ىبیْبن ها ثوكاّزنل ً كًثهبهه ثهو 

 ىیکب ٍلطبن ثیبثنل .  شْ يبیْبن گناّزنل ًلی نزٌانَزنل ػیت ً نوٖی كه



131 

 

مهن ثؼهل اگهو کَهی . اً ثب فْم ًؿٚت كویبك ىك : ایهن ٛجیهت ىهبی ثهٌمی ً مؼ هٌلی ىهم نليهم ً ثهی ّهؼٌهنل 

 موامؼبینو کنل ً موٙی پیلا نکنل كٍزٌه می كىم گٌُ ىبٌّ ثجونل ً كمبؿِ هً کٌربه کننل . 

كکزو ىهب ً عواؽيهب ً ٛجیهت ىهب  ثبّل کو ٍذ اٍذ ، ّ ب ىم كکو می کنیل شنین ريلیلی  ثبیل ثبػش ّلههثلو ك

كیهو پبیْبن ها رٌی هٖو ٍلطبن نهناهنل ًلی فیهو ، اً ى چنهبن مهؤمٌهانِ ها ثهو كنجهبل آنيهب مهی كوٍهزبك ً 

ضیهوی ّلنل . شٌن رب ثؾبل شنهین رؼهلاك ک اؽٚبهّبن می کوك . پٌ اى ملری موكا ى و كشبه ؽیود ً ًؽْذ

پیوىنی ٍبكه ً ثهی پیوایهو کهو مهی گلهذ ػهالط كهك ٍهلطبن ها میلانهل ثهو  اكواك ثلًن گٌُ نلیله ثٌكنل . ػبهجذ

كیلن اً آمل . ٕله اػظم كهمبنله اً ها ثو كافب هٖو هاىن بئی کوك . پیوىن ملد ىیبكی ثب كهذ ثو ٕهٌهد 

شنبن ػغیهت  كه گوكزبه ّله ایل .ؽٚورب ، ّ ب ثو یک موٗ ػغیت ً نبٍلطبن فیوه ّل ً ثؼل گلذ : اػلی 

 ن ًعٌك نلاهه .کو اٍ ی ثوای آ ً نبكه

ه بن اًل مهی كًنَهزم ، ٍهؼی کهوكا ثهو آٍلطبن ثهب ّهبكی كویهبك ىك : مهن اى ى ه ن اؽ هن ىهب ؽهبلی کهنم کهو ًاهؼهب

 موی٘ ىَزم ًلی اًنيب ن ی كي یلنل . 

 پیوىن گلذ : اًنم شو موٙی 

ً ثهوك ، شْه يبیِ ها ً ٍلطبن ثو ؽَبة اینکو ثو ٍقزی كهك می کْل فٌكُ ها كه پْزی ىهبی اثویْه ی كهو

 ثَذ ً اثوًىبیِ ها كه ىم کْیل . 

 ً اى پیوىن پوٍیل : امب آیب كهمبنی ثوای كهك مب ًعٌك كاهك   

کو ثبیل یک ّت ر با آ پیواىن  ً پیوىن ثب ٍبكگی عٌاة كاك : ثلو ًعٌك كاهه اػلی ؽٚود . كهمبن ّ ب اینو

 فٌ ثْو .  كا فٌّجقذ هً ثو رن کنی ً ثقٌاثی رب كٌهاه ؽبلذیک آ

ٍهویغ رهوین ثهوان ً  وگبهك ًیهژه اُ ها ، ثهو ى هواه ّهغبػزوین ٍهوثبىانِ ً نیهي ثيزهوین امه هٍلطبن كومبنل

 ً نبمو ثوان فٌك اؽٚبه کوك . هبٕلان 

كا فٌّهجقذ پیهلا کنیهل ً پیهواىنِ هً ثهوای مهب : ىهو شهو ٍهویؼزو فهبهط ّهٌیل ً یهک آ نيهب كٍهزٌه كاكً ثو آ

 واىن ثو اینغب ثونهوكیل .ییل اٙبكو کوك : مواهت ثبّیل ثلًن اًن پثیبًهیل . ً ثب فْم ً ريل

ٍوثبىان ، اموثوان ، هبٕلان ً مؤمٌهان اى ّوم رب ؿوة ، اى ّ بل رهب عنهٌة ، كه پينهو كهیبىهب ً ػوٕهو 

ن ٌٍی آن ى و عب ٍلو کوكنل ً گْهزنل ٌىَزبنيب ، اى این ٌٍی م لکذ رب إٓؾواىب ، كافب ّيوىب ً ثبشی ک

یچ عب ؽزی یک نلو آكا فٌّجقذ ىم پیلا نکوكنل . گهياهُ ىهبی ملٖهب ثهو ؽٚهٌه ٍهلطبن كوٍهزبكنل ً امب ى

 كه آنيب نٌّزنل کو : 

 موكا ّوم ًهزی فٌّجقزنل کو ؽٚود ٍلطبن اینوله مبلیبد اى آنيب نهیوك . 

وٕهذ كاّهزو ً اىبلی مـوة ىنهبمی ٍؼبكر نلنل کو مغجٌه نجبّنل شنین ٍقذ ً مَز و کبهکننل ً ک ی ىهم ك

 ثبّنل ثو فٌُ ً ّبكمبنی ث وكاىنل .

گهو گهبىی اػلهی ؽٚهود ها ثجیننهل ً نْهبنو ىهبی رٌعهو ً  ل ىمهبنی ّهبك ً ٍهوؽبلنل کهو ثزٌاننهلػبیبی ّه بً ه

 هٙبیذ اً ها ثو فٌك مْبىله کننل . 

ثهو  ٍلطبن ثو ٕنؼذ کبهی ً ٍوٍ وكگی آنيهب ثهنل رٌعهو کنهل ً ً ٍکنو عنٌة ًهزی فٌّؾبل ً كلقٌّنل کو

 نيب پبكاُ موؽ ذ ن بیل . آ

ٍهلطبن گهياهُ ىهب ٍوٍهوی مهی فٌانهل ً کنههبهی مهی انهلافذ . ىمهبن مهی گنّهذ ً ىیچیهک اى مههؤمٌهان ً 

موكا ٍؼبكر نل فٌاىنل  ی ًإب می ّل مجنی ثو اینکووهبٕلان ثبى نهْزنل ً هًى ثو هًى گياهُ ىبی ثیْز

طبن انهلکی ثهو فهٌك آمهل ً گياهّهيب ها ثهب كههذ ً رٌعهو ثٌك اگو ٍلطبن شنین کنل ً شنبن ن بیل . ثو مهوًه ٍهل

 ثیْزوی مطبلؼو می کوك . 

یهک هًى پَههوکی ميزههو ) ٌٛیلههو كاه ( کههو كه اٛههواف هٖههو پوٍهو مههی ىك ثههو مههوكی ثوفههٌهك کههو كه گٌّههو 

 ؽیبد هٖو ، ىیو كهفزی نَْزو ثٌك ً ثب ٕلای ثلنل آًاى می فٌانل .

 پَوک ثو اً نيكیک ّل . 

: اى : ػٖو ثقیو ، شی ثبػهش ّهله اینطهٌه ثهب فٌّهؾبلی آًاى ثقهٌانی !   مهوك ؿویجهو گلهذ ً مئكثبنو گلذ 

ک زهو اى اًنهم  یي شنلانی نلاها ً ثهول آًاى می فٌنم ، ى نٌػبنم هً كًٍذ كاها . اى مبل كنیب شهًی فٌّؾب

 هبنؼم . ثنبثواین فٌّجقذ ً فٌّؾبلم ً آًاى می فٌنم . 
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! ػغیجهو ، پهٌ رهٌ ن هی كًنهی کهو ى هو اىهب م لکهذ كاهن كنجهبل رهٌ مهی  پَوک كویبك ىك : یک آكا فٌّجقذ

گوكن   رٌ ن ی كًنهی کهو ٍهلطبن ٍهقذ مویٚهو ً اگهو كوهٜ ثزٌنهو یهک ّهت كه پیهواىن یهک مهوك فٌّهجقذ 

 ثقٌاثو فٌة میْو   ىًك ثبُ پیواىنذ هً كه ثیبه . ىًك ىًك ، اًنٌ ثو من ثله .

اىنم  فنه  فهلا ن هی ثینهی کهو مهن إهاله پیهواىن نهلاها !   ً ثؼهل ؿویجو ىك ىیو فنله ً هيويو ىنبن گلذ پیو

 كًه فٌك پیچیل ً اى آنغب كًه ّل .  ٍویغ ً شبشک اى عب پویل ً کذ گْبك ً پبهه پبهىبُ ها ثو

اى ٕله اػظم علٌ ىك ً یک  پَوک ثب ّزبة ثو ٛوف هٖو كًیل ، اىمیبن نهيجبنبن هك ّل ً رٌی هاىوً ىب

 فلٌد ٍلطبن .  هاٍذ هكذ كافب اربم

 این كیهو کیو !   کو اً نبگيبن كویبك ىك :

 پَوک ميزو ک ی ٕجو کوك رب نلَِ ٍو عبیِ ثیبیل . 

ً ثؼل رٌٙیؼ كاك کو اػلی ؽٚود ، كًای كهكرٌن ى ین اشن اینغب ثٌك . كا كٍززٌن . ى هین عهب رهٌی ؽیهبٛ  

كنیب شیي ىیهبكی نهلاهه ً ثهو ک زهو اى اًنهم اى مبل  ث ن گلذ کو ى نٌػبنٌْ كًٍذ كاهه ،هٖو من اًن كیلا . 

 هاٙیو ، امب ... لجيبی پَوک ّوًع کوك ثو لوىیلن ً آىَزو اكامو كاك : ... امب اً پیواىنی ثو رن نلاّذ ! 

 كه این مٌهغ ٍلطبن ثب ّومَبهی ً پْی بنی ٍوُ ها ثيیو انلافذ . 

ثهٌكه . ایهن كوهٜ فهٌك مهن ىَهزم کهو مهی رهٌنم  ً آىَزو ثب فٌك گلذ : ثلو ، ّلب ً ملاًای مهن ى یْهو ى هین عهب

 ؽ بهذ ً عيبلذ فٌكا هً ملاًا کنم . 

ً ً ى بنغب ثطهٌه عهلی رٖه یم گوكهذ کهو اى آن پهٌ پبكّهبىی فهٌة ً ػهبكل ثبّهل ، ثهو مهوكمِ ک هک کنهل 

ـٌل رهو اى آن ثهٌك کهو شنهین ػبهالنو ً ؽکی بنو ؽکم ثوانل . اً كیهو ىیچ ًهذ ر بهٗ نکوك ىیهوا كیههو مْه

 کيٌلذ ثو ى ین ٌٕهد كؼبل ً ٍوؽبل ىنلگی کوك .  نوبنو ای ثو ٍوُ ثينل ً رب ٍنیو اؽ كک

 

 

 ثبى نٌیَی ّله رٌٍٜ فبنم هى كاثي                                                                                       

                                                                                                  (Rose Dobbs ) 

 

 

                                                           (4 ) 

 

 

 الق : ٍبلم ثٌكن یؼنی شو   

ة : رنلهٍزی ً نظبكذ ى یْو ثب ىم ىَزنل . پٌ مب ثبیل اى ثلن فٌك مواهجذ کنهیم . اگهو شنهین کنهیم شهو کَهی 

 اىل ّل   فْنٌك فٌ

 ط : شهٌنو می رٌانیم ثلن فٌك ها ر یي نهبه كاهیم  

 ك : شهٌنو می رٌانیم ثو کَبنی کو ثی به ىَزنل ک ک کنیم   

ه : كکزو اٍل نذ گٌیل : عَم ثبیل فبكا هًػ ثبّل نهو مقهلًا ً ٍهیل اً . ًلهی ثبیهل نهٌکوی مطیهغ ً فهبكمی ثهب 

فبكا ٕبكهی مَزؾن اٍذ ً  ٌل نظو ػنبیذ ن ٌك کو ىومْ کلبیذ ثبّل این فبكا ها ثبیل شنبن هػبیذ کوك ً

اگههو ثههو ک ههبل اػزنههب ً مالؽظههو ثههب اً هكزههبه نْههٌك ، امههواٗ ً ثلیههبد هؿ كىههل ً نزههبیظ مٚههوه ثههوای هئههیٌ ً 

 موئًٌ ىو كً ثو هيٌه هٍل . ) ثيبءهللا ً ػٖو علیل كٖب ىلزم (

 كه مٌهك مؼنبی ػجبهاد كٌم ثؾش کینل . 

 اليی شهٌنو مب ها ٍبلم ً رنلهٍذ نهبه می كاهك    ً : اؽکبا پیبمجوان

ً اكیهٌن ثهو رغوثهو هٍهیله کهو شهٌنهو ٍهجت ٕهؾذ ً  ؽٚود ػجلالجيبء می كومبینل : ... روک كفبن ً ف هو

 ( 331- 329ٓ  1ًٍؼذ ً اكهاک ً ّلد مکبء ً هٌد اعَبا اٍذ . مکبریت ػجلالجيبء علل 

 كاهك    هًؽبنیذ : نظبكذ شو اهرجبٛی ثب رنلهٍزی ً ى

ػ : آیب روً ، فْم ً اٙطواة كه رنلهٍزی اصو كاهك   اگو عنین اٍذ ، آیب امیل ، ػْن ، ٍوًه ً امضبل آن 

 نیي مئصونل   
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 ٛ : مب شهٌنو می رٌانیم كه رنلهٍزی كیهوان مئصو ثبّیم   

ثهو ههٌای  ؽٚود ػجلالجيبء می كومبینهل : مؼبلغهو امهواٗ ثهو كً هَهم اٍهذ . یکهی ثٌاٍهطو اكًیهو ً كیههوی

مؼنٌیو . هَم اًل مؼبلغو مبكیو ً هَم صبنی ثو منبعبد ً رٌعهو الهی هللا . اعهوای ایهن كً ػ هب ىهو كً موجهٌل . 

 مقبلق یکلیهو نو . 

لغهو ٛجهی مهلاًا ن هٌك ً آنچهو کهو ػلهب بامواٗ منجؼش اى ؽٌاكس عَ بنی ها ثبیهل ثهب مؼ) ػین ثیبن مجبهک ( 

 بن ثوًك . ) روع و (هًؽبنی كاهك ، ثٌاٍطو هًؽبنیذ اى می

 ی : شوا مب ثبیل میب ثو رنلهٍزی كاّزو ثبّیم   

 ک : آیب كه ثی بهی نیي ؽک زی نيلزو اٍذ   

ؽٚهود ػجههلالجيبء یههک ثههبه ، ىنههبمی کههو ٛلههب ثٌكنههل ثهو مههوٗ ٍههب مجههزال ّهلنل . ّٖههذ ٍههبل ثؼههل ، ًهزههی 

آن ایهبا کهٌكکی ها ثهو فهبٛو آًهكه ثی بهی ثبػش ّل آن ؽٚود ثیِ اى ؽل مووه كه كوانَو اهبمهذ ن بینهل ، 

كومٌكنل : كً ٍبل ًنیم اٍذ ٍلو می کنم . كه ىیچ عب نهب فهٌُ نْهلا مههو كه اینغهب کهو ثهو ٍهجت نبفٌّهی ، 

اٍهذ . اى ثهلایذ ىیبك اهبمذ ن ٌكا . اگو ثی به ن ی ّلا ثیِ اى یک مبه كه پبهیٌ ن هی مبنهلا . پهٌ ؽک زهی 

ثؼل ؽک هزِ مؼلهٌا گوكیهله  كه ٛيهوان ٛلهب ثهٌكا ، كه ٍهن ىلهذ  لهنچو ًهٌػبد ًاهغ ّؽیبرم شنین ثٌكه ، آ

ٍبلهی نهب فٌّهی ٍهب ثهومن ػهبهٗ ّهل . ىهیچ امیهل ّهلب نجهٌك . ثؼهل ؽک هزِ ًاٙهؼ ّهل اگهو نهبفٌُ نجهٌكا 

ثبیَزی كه مبىنلهان می مبنلا . لکن ثغيذ این نبفٌّی كه ٛيوان مبنلا . كه ایبا ؽهجٌ ع هبل مجهبهک ثهٌكا 

ه ثؼهل اى یهبًً ثو این ٍجت كههکب ع یهغ اٛجهبء ٕهؾذ  ة مجبهک ثو ػوام ٍلو کوكا . شٌن ًهذ هٍهیل ثـززهب

 (  113کو ع یغ گلزو ثٌكنل مؾبل اٍذ این موٗ ػالط ٌّك . ) ثلایغ اشصبه ٓ ؽبٕب ّل ، ثب این
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 ( ّغبػذ ً كلیوی  39                                        

 

                                                        (1) 

 

ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل : یب اثن اشنَبن لکب ّیء ػالمخ ً ػالمخ الؾت الٖجو كهی هٚهبئی ً اشٕهطجبه 

 كی ثالیی . ) کل بد مکنٌنو (

بی فبٛو ، ... ایهن نْهبنی ىهب اى آن کَهبنی اٍهذ کهو ثهب ؽٚود کویْنب كومبیل : كل اى ثیم كبهؽ كاّزن ، ٕل

 (  119) ٍوًك فلایبن ،  1فٌی ایيكی ثو كنیب آمله ثبّنل . 

 صبثذ ً هاٍـ ً مَزویم ثبُ . هی  ًكا ) روع و ( 

 كاًًك كومبیل : ثوای فلاًنل منزظو ثبُ ً هٌی ٌّ ، ً كلذ ها روٌیذ فٌاىل کوك ... ميامیو كاًك  ؽٚود

 (  14آیو  21) ميمٌه 

ؽٚود ثٌكا كومبیل : کَی کو مىنی ىٌّیبه كاهك ، نلَی کو نهوان نیَذ ، کَی کو اى فیوً ّهو ، ىهو كً 

 گنّزو اٍذ ، اى ثوای شنین ّقٔ ىْیبهی ، روً مليٌمی نلاهك . كىبمبپبكا 

 

                                                        (2 ) 

 

 

اى اؽبكیش ها اى ؽلظ كاّذ ً كه رؼبلیم ّیـ اؽ ل ً ٍیل کبهم مزجؾو ثٌك . كه ایبا اًلیهو اٍم هللا رؼلاك ىیبكی 

 ْيٌه گوكیهل ً شهٌن ثهلًن فهٌف ً ىهواًكه ّیواى ثو هيٌه علیل گوًیل ً ثو ىًكی ثو ػنٌان یک ثبثی م

ىاهىهبی ّهيو یهٌؿی ثوگهوكنِ نيبكنهل ً كه فیبثبنيهب ً ثب ثو رجلیهؾ امهو علیهل مجهبكهد مهی کهوك ، اً گوكزنهل ً

گوكانلنل ، امب اً ؽزی كه ى بن ًٙؼیذ ىم ثب آهامِ ًعلان ً شيهوه ای فنهلان ثهب مهوكا ٕهؾجذ مهی کهوك . 

ىوگي رَلیم نْهل ً ٍهکٌد نن هٌك ً هزهی هىهبیِ کوكنهل ، ّهیواى ها رهوک کهوك ً ثهو فواٍهبن هكهذ ً كه آن 

ثو هلؼو ٛجوٍهی ّهزبكذ . كه آنغهب  ً ٍ ٌ كه هکبة ثبة الجبة ذفطو نیي ثو رجلؾ ً رجْیو ّيٌه علیل پوكاف

ثو ػنٌان ػنٖوی اى آن كئو كلائیبن ً كٍزو هوثبنیبن ، مٖبئت ّلیله رؾ ب ن ٌك . كه فبر و کبه هلؼو ، اً ها 

ّيیل ن بینل . ىنهبمی کهو اً کوكنل ًثو ٍوان مبىنلهان ٍ وكنل کو ثو نبؽیو ای مؼین اى آن اٍزبن ثونل ً واٍی

یهک نی هو هکهو اً ها ك وبء ن ٌكلاًنل ثو هلت یکی اى نهبىجبنبن الو مؼيٌك آًهكنل ، فالٍب ً اؿالل ثو نوطثب ٍ

كه ای هبنِ صبثهذ ً  ً كه ثؾجٌؽو ع یغ این ثلیبد ّلیله ،ی امن ىلایذ کنل ً ابنکاى ثنل هىب ٍبىك ً ثو م ّت

ًكوو گلٌلهو رهٌپ کو كّ ن شهٌنو آنغب ها كه مؾبٕوه كاّذ ً شهٌنو ثی  اٍزٌاه مبنل . اى ع لو رٌٖه ٌّك

 یّهجبنو هًى ، ثهلًن ههٌد یٌمیهو ، ثهبه 19لد مهاى اٛواف می هیقذ ً مئمنین من ع لو عنبة اٍم هللا ، ثو 

ى شوا کلْيبیْبن ٍل عٌع می کوكنل ، کو آن ىم ثو ىًكی ر با ّل ً شیهيی عهي موهلاهی امبنلنل رب عبیی کو 

 پبیلاهی  كه هلؼو   ً فَزو  ً گوٍنو ن می نٌّینلنل ن بنل ، کو ىو ثبملاك  عوػو ای اى آ  ثبهی  آة ثوایْبن

 كه موبثب آنبن ، ّغبػذ  شبشک ً ثی ثبک ث بفبٍزو ، ،  می کوك  ىغٌا  كّ ن  کو  ًهزی  . امب   می کوكنل

وٍنهی ّلیل می كاكنل ً ٍوثبىان ها اى اٛواف هلؼو ػوت می هانلنل . گ ثی نظیو ً ثَبلذ ؽیود انهیينْبن

ًاهغ ػناثی الیم ً هنغی ّلیل ثهٌك . ميغهٌه اى اًٛهبن ، مؾٖهٌه ً موطهٌع  ذ . ثوز واه كاّىیغله هًى اٍ

 يبنی ٍوثبىان ً نيًل ً انلغبه  بد نبگغوٍنو  ً فَزو ، ً ؽ الد پیبپی ً ىگ  مؼبنلان ، ً  كّ نبن  رٌٍٜ

بپنیو ً اهيبه ً اهائو ثی ًكوو گلٌلو ىبی رٌپ كه میبن میلان ، رؾذ شنین ّوایٜ ً اؽٌالی ؽلظ ای بن فلب ن

نبكه الٌههٌع   نین ثالیی ّلیله ً مٖیجبد ػلیله ،ثی نيبیذ ٍقذ ً ٛبهذ كوٍب اٍذ ً رؾ ب ش ٕجو ع یب ،

کو عهبن ن ميلموػٌة نْل ً ػبهجذ ىنهبمیکو اى آ امب عنبة اٍم هللا ، ىیو ثبهُ نبه ثالیب ، ىوگي مزيليل ً

 ع و(رجلیؾ ً رجْیو امو ثلیغ مْـٌل گْذ . ) رو ًٍیغ رو اى هجب ثو ٍبلم ثله ثوك ، مٖ م رو ً

 ؽٚود ػجلالجيبء رنکوه الٌكبء                                                                                            

 
د کَهبنی مهت ثبّهل کهو ثهب   پبکللی ً عوأد اى فٌٖٕیبکزبة نـ و ایيكی روع و پوًكٌَه ػجبً ميوین :  261روع و كیهو اى ٓ  – 1

 ٕلبد ایيكان ًعٌك یبكزو انل . 
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                                                     (3 ) 

 

ىنلگی كه ؽیلب ً ػکب ثَیبه ٍقذ ً پوفبٛوه ثٌك . كلَطین مضب یک عؼجهو پهو  كه كًهه فالكذ ػجلالؾ یل ،

يو اى عههوا ً عنبیههذ لجویههي . كه ػکههب کٌشههو ىههب ً اى روهههو ثههٌك . هجبیههب كه عنهه  ً ٍههزیي ثٌكنههل ً نههٌاؽی ّهه

آىاكانههو آنيههب ريلیههلی فیبثبنيههب ثههوای رههوكك ً كىكىههب ًیههبؿی ىههب ، كٚههبی کههبكی نلاّههذ ، امههب كه ؽیلههب رؾوکههبد 

مَز و ثو ؽَبة می آمل . ىو ّت ٕلای ریو ً رلن  ّنیله می ّل ً عبنیبن ىیچ ًهذ اى ػٌاههت اػ بلْهبن 

 اؽجب نهوان ؽیبد ىیکب مجبهک ػجلالجيبء  كه ؽیلب  رْویق كاّزنل ، ؽٚود  کو  نهوان نجٌكنل . ىو ًهذ

ثههو مالهههبد  . اؿلههت ، آن ؽٚههود ، كه كل ّههجيب ، مههی ّههلنل ً هكههذ ً آملىبیْههبن ها رؾههذ نظههو مههی گوكزنههل 

ؽ ب کنل ، اعبىه ى واىی ن هی  نل ً ثو کٌ ىم ، ؽزی یک نلو کو  یک شواؽ كٍزیكوواء ً موٙی می ّزبكز

ب مجههبهک ها رههب . ثههب ًعهٌك ایههن ى یْهو یههک نلهو اى اؽجههب مقلیبنهو ً اى كبٕههلو ای منبٍهت ، ؽوکههذ ىیکهكاكنهل 

 ى واىی می کوك .  هٍیلن ثو منيلْبن ،

ّهت ، ىنههبمی  بیىكکی مواهجذ کنهل . ثؼهل اىنی هو ىهكهب ها ، نٌثذ یٌنٌ فبن می ٌّك کو ٍوکبه آ یک ّت

ى كل ربهیکی ً اى یک ٛوف فیبثبن ، ٕلای ّهلیک ریهو كه ْزنل ، نبگيبن اآن ؽٚود ثو فبنو ثبى می گکو 

ىٌا می پیچیل . اى آنغب کو ّنیلن شنین ٕلاىبیی ، ػبكی ثٌكه ، یٌنٌ فبن ثو ّهلیک اًل رهٌعيی ن هی کنهل . 

ثو ٛوف ٍوکبه آهب می كًك ً مالؽظو می کنل کو ؽٚود ػجلالجيبء ثلًن اینکو كه  ن ّلیک كًا ،امب ثبّنیل

 هاه اكامو می كىنل . ى چنبن اٍزٌاه ً ثب ًهبه گبا ثو  ثو   ، ثلىنل   رـییوی کٌشکزوین   فٌك  ؽوکذ نؾٌه 

می كاهنل ً ىیچ گٌنو رٌعيی ثو مبًهغ ن ی كومبینل . كوٜ كػبیی ها ىیو لت ىميمو می كومبینهل ً كهٍهذ كه 

 ع لهو كهی امهبن هللا ، وف اً ً گلهزنآٍزبنو كه منيل ، آگبىیْبن ها اى ؽٌٚه یهٌنٌ فهبن ، ثهب ثوگْهزن ثهو ٛه

 اثواى می كومبینل . 

 

 عنبة کبهم ىاكه                                                                                                             

 

 

 عبمو ای اى اثویْم ٍلیل 

پیواىنی اى اثویْم ٍلیل ثهورن کهوكه ّجبنهبىی ، ٛبىوه مَغٌنی ، ى َو کالنزو ها ثو ؽغوه فٌك فٌانل . اً 

و عبمهو ٌن مهی ن هٌك . ػطهوی كل هنیو ثهه ىك ً گٌنو ىبیِ ثو نؾٌ عناثی ٍهی ثٌك . گیٌَان ٍیبىِ ثوم می

گلهذ : مهن فهٌك  ٌك ً مئهوانو اً ها مقبٛت ٍبفزو ،كٚبی اٛبم ها پو کوكه ث اكْبنله کو هائؾو مطجٌػِ ،

ی ّهٌك ػزی کو ثوكه ٌّا ً عبا ّيبكد نٌّم ، ثو ٍهوػذ نيكیهک مه. ٍب ثوای كیلاه مؾجٌثم ميیب کوكه اا ها

ى َو کالنزو لقزی كه  ،ىك . ثو رونم منبعبد مْـٌل گْذ  ثؼل كه ؽینی کو كه امزلاك ؽغوه هلب ّله هلا می

می یبكذ ، گٌُ كوا كاك ً گویَذ ً اى كل كـبن ثو  زیَنـ و كلوثبیی کو ثلنلی ً پ پْذ كه ثَزو ایَزبك ً ثو

 اى اً ثهوكان !  اٍذ کو : فلایب ، فلایب ، عبمی ها کو مْزبم ٍو کْیلن آًهك

اكًٌَ کهو موهلًه مهب نیَهذ رهب آن كهة هلهب ّهله ها ثهْهبئیم ً ثهو كهًن ؽغهوه اُ ههلا گهناهیم . مهب ها رنيهب 

یهبثیم کهو شهو ثهنّهذ كه آن ٍهبػذ پبیهبنی ، آنيهب ٍهبػبری نجٌكنهل ثهوای هیبهای آن اٍذ کو ثو ؽلً ً گ بن ك

جٌكنهل ٍوّهبه اى هاى ً نیهبى عبنی آ ثب ٍبػبری نروَیم صوًد كنیبی كبنی ، ً نو ثوای گلزن ثلهًك ثو كًٍزبن 

 ن ً هٌٍشنِ نیي آهی آنغب ً ثوگيیلگبنِ ، هلٍیبػبل یبن .  موٌٖك   ، ثب یهبنو   عيبن  كً  پوًهكگبه  ثب

اً ٛبىوه ، كه ًهای مؾلًكه رنه  مهبكه ،  ىیوا ىم اینبن كه شنین ٍبػبد فغَزو ای ؽٌٚه كاهنل ًثٌكنل ، 

 ثب آنبن مؾٌْه ثٌك .

مهبكه ، ىنهبمیکهو کهو ثهوای ثهوكنِ ًاهك ّهلنل ً كه ؽهین پٌّیله ً ثوهغ ثو ؿلاه اكکنله ً آً اً منزظو ثٌك ، 

ثلهًك ثب ثبنٌی منيل كومٌك : موا ثو فهبٛو آًه ً ى هٌاهه ثهو ٍهوًه عبًیهلا مَهوًه ثهبُ . ً ثهو اٍهجی کهو 

. ٍزبهگبن ثو كواى انجٌه ًهكه ثٌكنل ثونَْذ . لهبا كه كٍذ گوكذ ً ثو هلت ّجهبه ایوان ىمین هانل ثوایِ آ

بفَههبهان ، ؿيلقههٌان ً آًای ىنهه  ّههزوان اى نوطههو ای كًه كٍههذ ثلنههل كهفزههبن ، نههٌه اكْههبن ً ثلههجالن ثوّ

 ًٕلای ٍم ٍزٌهان كه عبكه فبک آلٌك ، كه گٌُ . 
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کههو اى كهًن ثههبؿی ثههو گههٌُ هٍههیل آ پورههٌ ّهه غ ىههب كه ٕههٌهد ىههبی ً ثؼههل ٕههلای هيويههو مههؤمٌهان مَههذ 

ثيمهبىْبن ن بیبن ً ىنههبمی کهو ٛهبىوه ، آن ػٖهبهه ىمقزْبن كه نٌٍبن ً رواًُ ّواة ثو الجَو ژًلیله 

ٛيبهد ً رولیٌ ، پبی ثلانغب نيبك ، ٍو کوكه مهؤمٌهان ثهو ىؽ هذ ٍهوُ ها ثلنهل کهوك ً كویهبك ىك : اً ها اى 

فلو اُ کنیل ً ٍ ٌ عوػو ای كیهو ٍهو کْهیل . ً ٛهبىوه كٍهز بل اثویْه ین ٍه یلی ها کهو اى اینغب ثجویل ً 

ن ها ثهو مهؤمٌهان ٍه وك . ین هًىی ميیب ً مؾبكظذ کوكه ثٌك ، ثب فهٌك كاّهذ ً اکنهٌن آایبا كیوین ثوا ی شن

هبه آن ها کْیلنل ً كه آنبن كٍز بل ها ثوگيكنِ پیچیلنل ً ربثیلنل ً ٕجو کوكنل رب پیکو پبکِ آهاا گوكذ ، آن

ٍهوىب  كهًن شبىی نبر با كه گٌّو ثبؽ اكکنلنل ً ٍ ٌ آن ها ثب ٍن  ً فبک ً فبّبک پهو کوكنهل ً هكزنهل .

اى نهبه ثو یکلیهو ّومنله . ً ؽبل اى آن ٍهبػذ ، ٍهبليب ً كٖهب ىهبی  اكکنله ً شْ يبیِ ثو ىمین كًفزو ،

ل ، ثههب ثوكيههبی کٌىَههبهان ّهه بلی کههو شههٌن ىههياهان آینههو مههله ً هكزههو انههثَههیبه ثهنّههزو اٍههذ . شههو ىمَههزبنيب آ

کٌشک ، رأللئ نٌه فٌهّیل ها ثبى ربثبنله اٍذ ً شو ثيبهان کو اى هاه هٍیله انل ، ثب ّکٌكو ای ٍه یل گالثهی 

ىب ، كواًان كه ثٌٍزبنيب ً شوفِ پوٍزٌىبی آثی ، پوىنبن كه ٍجيه ىاهىب ً ربثَهزبنيب کهو ّهيو كه شیهو ای 

نهل ً فهيان و ىب ، آهمیله ایله ً موكمبن کو اى ٕقوه ىبی ن نبک ثبشهكزو ً كه ػلق ىاهىب كامناى ؿجبه پٌّ

ىب کو ّبفو ىبی ريی گْزو ً ثبك ٍوك  ثی صجبد ثلنلی ىب ، كًثبهه ّيو ها اؽبٛو کوكه . آهی ً ىمهبن ثَهیبه 

 ثهنّزو اٍذ ، نيكیک ثو یک هون اى آن ّت ٍیبه هل بنی . 

 

 موٙیو گیب                                                                                                                 

 

                                                      (4 ) 

 

کههو مههبه ثههوای مٌاعيههو رؾ ههب هبٛؼبنههو  یههک رؼویههق ّههيبمذ ً ّههغبػذ ػجههبهد اى آن هههلهد عجلههی اٍههذ

 ً مٖبئت مغيي ٍبىك . ّيبمذ كً نٌع اٍذ : عَ بنی ً افالهی مقبٛواد 

ّههيبمذ عَهه بنی شیَههذ   آیههب مههی رٌانیههل اى رغوثیههبد ّقٖههی فههٌك مضههبل ىههبیی كهثههبهه ّقٖههی کههو  –الههق 

 ّيبمذ عَ بنی نْبن كاكه اٍذ ثیبن ن بئیل  

کوكن این نهبرٌانی اً ،  اگو نلَی كه ًٙؼیزی ، كولان ّيبمذ عَ بنی ها نْبن كىل ، آیب ّ ب ثب مَقوه –ة 

 ثو ًی ک ک فٌاىیل کوك   

 شهٌنو می رٌانیم ثوای مٌاعيو ثب فطو عَ بنی ثو یکلیهو ک ک کنیم   –ط 

 ل ً ثهلین ًٍهیلو ؽیهبد كیههوان ها كه فطهو مهی انهلاىك ،یب کَی کو می کٌّل ّغبػذ فٌك ها صبثهذ کنهآ –ك 

 ثواٍزی ّغبع اٍذ  

 ياع می کنل ّيبمذ نْبن می كىل  وان نآیب کَی کو ى یْو ثب كیه –ه 

نچو ها کو ٕؾیؼ می كانیم ، انغبا كىیم یب ثهٌئیم ، ؽزی اگو ثو هی ذ نبهاؽزی ً ٍلت اگو مٖ م ىَزیم آ –ً 

 مؾجٌثیز بن ر با ٌّك ، آیب ّيبمذ نْبن می كىیم   

یههل كاها ها ثب قٖهی ثبیههل ثبّهیم ً شههو ٕهلبریشهٌنههو ّ اى فههٌك كه موبثهب نظویههبد كیههوان ، ثهوای ككهبع –ى 

 ثبّیم  

رٌٕیق هًّنی اى ّيبمذ كه كامبپبكا كیله می ٌّك کو می گٌیل : ثب رٌعهو ثهو ایهن کهو ایهن ثهلن شهٌن هوكهی 

ثلٌهین ) ؽَبً ً ّکننله ( اٍذ ، ّقٔ ثبیل ثب روٌیذ مىن ً هًانِ ى چٌن ّهيویکو كاهای اٍهزؾکبمبد 

ثهوك ، اى كهزؼ ً پیهوًىی اُ مؾبكظهذ ن هٌكه ،  ٌٍٍو ىبی نلٌ امبهه ؽ لهوًاٍذ ، ثب ٍالػ ػوب ً فوك ثو 

 اى رؼلوبد ثوی ً آىاك ثبّل . ) روع و ( 

ؽٚههود ثيههبءهللا مههی كومبینههل : هأً الوههلهه ً الْههغبػو ىههٌ اػههالء کل ههو هللا ً اشٍههزوبمو ػلههی ؽجههو . ) اكػیههو 

 ( 46مؾجٌة ، 

 ك ثؾش هواه كىیل . هٌمؼنبی كً گلزبه كٌم هام –ػ 

ليی مَزليا ًعٌك ّيبمذ اٍذ   ربهیـ م لٌ اى نلًٌ اٍذ کهو ّهيبمذ ػظهیم عَه بنی آیب اٍزوبمذ ثو ؽت ا

 ً افالهی نْبن كاكه انل . اٛلبل ها رٌْین کنیل  این ن ٌنو ىب ها ثو فبٛو آًهنل ً ثو آن ىب ثینلیْنل . 
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 ثوای اٛلبل فوكٍبل 

 امکبنبد ثؾش ّبمب مٌاهك ىیو اٍذ : 

 ی ىَزنل ً ثب این ًعٌك ثو مْکالد ؿلجو ن ٌكه ىنلگی ملیلی كاهنل .نلٌٍی کو كاهای مْکالد عَ بن –ٛ 

 رلبًد ثین ّيبمذ ً ثی اؽزیبٛی شیَذ    –ی 

 آیب ّقٔ ىًهگٌ ً هلله ، ّقٔ ّغبع ً ثب ّيبمزی اٍذ    –ک 

ىویک اى ؽکبیبد كهثبهه ثبثیبن اًلیو ثو اٛلهبل ک هک فٌاىهل کهوك ّهيبمذ عَه بنی ً افالههی هاثيزهو كهک 

  کننل .
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 ( ّلوذ ً ى لهكی  41                                              

 

                                                      (1 ) 

 

و ؽٚود ثٌكا می كومبینل : إؾبة گٌربمب ى ٌاهه کبماله ثیهلاه ثهو مهی فیهيك آ نلٌٍهی کهو ى یْهو اى ایهن که

 آىاهی ثو کَی ن ی هٍبننل ّبكمبننل . ) روع و (

ه ... ) منزقجبد آصبه ،   ( 192ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل : کن ... للـویت ً لل وی٘ ّلبء ً لل َزغیو ؽٖنب

 ( 111ؽٚود کویْنب می كومبینل : رٌ نیي ثو نهبىی ثو ثيجٌكی  عيبنیبن ثبیل ػ ب کنی . ) نـ و ایيكی ، 

 ّلبی ػبعب ع یغ نلًٌ ثی به اٍذ . ) روع و ( می كومبینل : ٍوًه ،  ود ػجلالجيبءؽٚ

 

                                                     (2  ) 

 

ی کهو آنيهب مجهزال ثهو ؽهين ً الهم ؽٚود ػجلالجيبء می كومبینل : ع یغ مب ثبیهل ثهو ػیهبكد ثی هبهان ثهوًیم . ًهزه

لد ؽویوهی ً منلؼهذ ًاهؼهی اٍهذ . ٍهوًه ، ّهلبی ػبعهب نلهًٌ ٌه یک كًٍذ ً هكین ، مَهبػٚزنل ، ؽىَ

نهبن موٍهٌا ً مزهلاًل اٍهذ . اىهب ّهوم نيبیهذ ػیهبكد ثی هبهان ً مالههبد انلهواكی آثی به اٍذ . كه ّهوم ، 

مؾجذ ً ّلوذ ها نَجذ ثو ثی بهان ً هنغهٌهان اثهواى مهی كاهنهل . ایهن امهو ثهو موارهت ثهیِ اى نلهٌ مؼبلغهو 

ػیبكد اى اكواك هنغٌه ً ثی هبه آ ثبیهل نيبیهذ مؾجهذ ً ّهلوذ ها كه كکهو ً مکهو فهٌك مئصو اٍذ . ّ ب مٌهغ 

 ( 199كاّزو ثبّیل . ) روع و ( ) انزْبه ٕلؼ ػ ٌمی ) انهلیَی ( ، ٓ 

 

                                                 (3 ) 

 

مؾٖههنو ػکههب كه اهٗ اهههلً فههبنم کزَههینهو ثههو منظههٌه ىیههبهد ٛلؼههذ ؽٚههود مههٌلی الههٌهی ً كیههلن هلؼههو 

 ثٌك ، ىیکب میضبم ثو اً كومٌكنل آ ثو ػلذ کضود مْبؿب   مْوف ؽٌٚه  كه   کو یکوًى  كاّذ .   اهبمذ

ا ه همبیلنل اً اى عبنت ایْبن این کب کو موی٘ ً كویو ثٌك آ ثوًنل ًن ی رٌاننل ثو ػیبكد یکی اى كًٍزبنْبن 

 ٌاهجذ مهی کهنم ،ؿنا ثجو ً كهٍذ مضب فٌك من کو ملريبٍذ اى اً مانغبا كىل ً كه انزيب كومٌكنل : ثوای اً 

ن ّهقٔ ها ثهو اً نْهبن كاكنهل . فهبنم کزَهینهو مَهوًه ً ملزقهو اى آثو اً هٍیلگی کن . ٍ ٌ مؾب ىنهلگی 

 هاه می اكزل . امب ثو ىًكی ثبى   ثو ٌهیزی  ها  ثو اً مؾٌل  كومٌكه انل ، مؤم شنین  ؽٚود ػجلالجيبء   اینکو

إاله ّ ب ن هی رٌانیهل رٖهٌه کنیهل کهو مهوا ثهو شهو  ّکبیذ ٍو می كىل کو : مٌشی من ، گوكك ً ّکٌه ً می

 ن مهوك ً فبنهوب ً کضبكهذ اٛبهيهب ً ًٙهغ اٍهق ثهبه آعبی ًؽْزنبکی كوٍزبكیل . نيكیک ثٌك اى ثٌی رؼلن آنغ

د ػجهلالجيبء ه کوكا . ؽٚهوآنغب كوا و مجبكا ثو موٗ ًفی ی مجزال ٌّا ، اىاُ ثیيٌُ ٌّا آ ً ثوای این ک

فهلا فهلمذ کنهی ثهو ى نٌػهذ ٍق ثهو اً نهویَهزو ً مهی كومبینهل : اگهو مهی فهٌاىی ثهو ثب ؽبلزی مـ ٌا ً مزؤ

كنل کو ثو منيل آن موك مواعؼو ىیوا ٌٕهد ً مضبل اليی كه اً مٌعٌك اٍذ . ً ثو اً امو كومٌ فلمذ کن ،

اگهو شهوکین اٍهذ ثهو ؽ هبمِ ثجهو ً اگهو گوٍهنو اٍهذ  ن ٌكنهل : اگهو کضیهق اٍهذ ر یهيُ کهن ،ل ً رؤکیهل یبن 

ذ مجبهکْهبن ، ؿنایِ ثله ً رب ًهزی کو این کبهىب ها انغبا نلاكه ای ، ثبى نهوك . ىیکهب مجهبهک ثبهىهب ثهو كٍه

 ن ىب ها انغبا كىل   ن ی رٌاٍذ كوٜ ثوای یک مورجو ، آ یب اًاین کبهىب ها ثوای آن موك انغبا كاكه ثٌكنل . آ

 

 ىٌاهك کلجی آیٌاً                                                                                                           
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 آلجود ٌّایزيه 

عبیيه ٕلؼ نٌثب ثو آلجود ٌّایزيه کو اى اً اؿلت ثهو ػنهٌان ثيهگزهوین مهوك عيهبن یهبك مهی  1952كه ٍبل 

ه زجهمنبٍهجذ هىجهوان ثَهیبهی اى ملهب ػهبلم ، ک آ رولیم گوكیل . ً ثهو ى هینٌّك  ن مهوك ثهو اً رجویهک گلزنهل . ایه ب

ثيهق ؽزی كه كًهان عٌانی اُ ثو موكا ثلثقذ ثَیبهی کو كه نوبٛ كًه اكزبكه گیزی ىنلگی می کوكنل ً ثو 

 كلیب ک جٌك مواهجذ ىبی ٕؾیؼ پيّکی ثی عيذ هنظ میجونل ً اى میبن می هكزنل آ كکهو میکهوك ً ثهو فهبٛو

كه ٍهبل   ب ثهواكهان ىَهزیل ً ثهو ى هین ٍهجت ،می آًهك کو شهٌنو مَیؼ ٕجیؼ كه انغیب كومٌكه انل : ى و ّ

، فبنو ً کبّبنو فٌك ها كه كوانَو روک کهوك ً ثهو عهبیی هكهذ کهو ثهو اً نیهبى كاّهزنل ، یؼنهی ثهو هلهت  1914

ن اى ػلم پيّکی آگبه ثٌك ، رٌانَذ ن ىمبن مزؼلن ثو كوانَو ثٌك . شٌليبی هَ ذ اٍزٌایی آكویوب کو كه آعنه

ثو مؼبلغو ً ّلبی ثی بهان پوكاىك ً ر بمی ػ و فٌك ها ٕوف مهلاًا ً مؾبكظهذ ً رؼلهیم  ً روثیهذ موكمهی 

ثبؽ ً ثَهزبن پهوًهُ كاك ً كهوائ٘  ل . ثی بهٍزبن ٍبفذ ، كهفذ کبّذ ،ن ٌك  کو كه آنغب ىنلگی می کوكن

اً پٌ اى ار هبا کبهىهبی هًىانهو اًههبد كواؿهذ فهٌك ها ثهو مٌٍهیوی هًىانو منىجی فٌك ها نیي ثو عب آًهك . 

می پوكافذ ، ً كه گومبی ٍنهین ّجيبی اٍزٌایی ، ىیجبروین نـ بد مٌٍهیوی ثهبؿ آىنهَهبى مؾجهٌثِ ها كه 

ثبػش ّهل کهو كه ػ هن  –آن موكا ثلثقذ ً كویو  –كٚب پواکنله می ٍبفذ . ػْن ً مؾجذ اً ثو ى نٌػبنِ 

. اً امکبنبد كاهًیی ً عواؽی ها اى کْهٌهىبی اهًپهبیی ، و ای ٍبكه ً مقزٖو ىنلگی کنل عنهليب آ كه فبن

ب ایهبا ػ هو ها كه كهك ً هنهظ ٍه وی مهی کوكنهل کهو كً ريیو می کوك کهو كه ؿیهو ایهن ٕهٌهد ثهثوای نلٌٍی 

ك اك مؼٖهٌمِ ها اى میهبن فهٌهلٌىب ها ٌّا ً منؾًٌ می پنلاّهزنل ً ثهو ى هین ٍهجت مهبكه مٚهطوة ً نهٌى

كه میبن ًؽٌُ كهنله هىب می ٍبفزنل . آلجود ٌّایزيه ثی بهٍزبن فهٌك ها پنبىههبىی  هانله ، كه كل عنهب ،

ثوای این گٌنو اكواك هواه كاك . ؽزی آنبن کو ثی بهی ّبن ّلب می یبكذ ، ى چنبن كه عهٌاه ثی بهٍهزبن اً مهی 

ه یبكزو ثٌك ً نو رنيب اى مهوق نغبرْهبن كاكه مبنلنل رب رؾذ مواهجذ موكی ثبّنل کو رولیٌ ً رؼبلی ىنلگی ها ك

 ثٌك ، ثلکو اى هنظ ً مْوذ نیي هىبیْبن می ٍبفذ . 

 

 رلقیٔ ً رنظیم رٌٍٜ ایوان رب آكبکی                                                                                   

 

 

 كلٌمانٌ نبیزینهب 

ػوًٍهکيب ها كًٍهذ مهی كاّهذ آ امهب ػوًٍهک ىهبی اً ؽبلهذ ً  یههو ،لٌهانٌ کٌشک مضب ىو كفزوکی كك

مؼنی كیهو كاّزنل . آنيب اؿلت اًهبد یب موی٘ ثٌكنل ً یب كٍذ ً پبیْبن ّکَزو ثهٌك ً اً مْهـٌل پوٍهزبهی 

ْهٌك . كه آن ٌاكه ای ثَیبه موكو شْهم ثهو عيهبن گكه فبن 1921ً اػبكه ٍالمزی ّبن ثٌك . كلٌهانٌ كه ٍبل 

اًهبد فٌك ها ثب فیبٛی ً یب نٌافزن پیبنٌ ً یب مطبلؼو می گنهانلنل . ً  زوان شنین فبنٌاكه ىبیی ،ًىگبه كفه

كزنهل ً ایهن ؽهلاکضو ه نیي گيهبىی ثب هوكی پو اى ٌٍپ ً یب ٍلی پو اى میٌه ثو ک ک كویوان ً مَکینبن مهی

ػ لهی پَهذ ً كًن  به ً كؼبلیهذ ،هكهزن اى فبنهو ثهوای کهكؼبلیزی ثٌك کو انغبا می كاكنل . كه آن ىمبن ثیهوًن 

 فبنم الیياثذ كوای  اً  نظو  ثو   كاّذ كیهوان كوم   ثب  كلٌهانٌ   امب  می آمل .  ؽَبة ثو   ثبنٌان ّؤن 

 (Elizabeth Fry  کو كه انهلَزبن ثوای ثيجٌكی )، ملريبی ملیل ثٌك کبه ً کٌِّ می کوك  ّوایٜ ىنلانيب

و ى هین كلیهب اًنیهي آهىً كاّهذ کهو یهک پوٍهزبه ّهٌك . كه ى هین اًان ، كه ، ثَیبه رؾَین ثو انهیي ثٌك ً ث

كوانَو ، فٌاىوان کبربلٌیک ًاثَزو ثو كوهو هؽ ذ ، ثوا ی نهيهلاهی اى ثی هبهان روثیهذ مهی ّهلنل . امهب كه 

انهلَزبن مؾلی ثوای آمٌىُ پوٍزبهان ًعٌك نلاّذ ً ثو ى ین ٍجت ًٙغ ثی بهٍزبىب ثَیبه ثل ً ًؽْزنبک 

رلهق مهی ّهلنل . كه آل هبن نیهي مهوكی ثنهبا  ، ك ً ثی بهان اؿلت ثهو ػلهذ كوهلان مواهجهذ ً نهيهلاهی منبٍهتثٌ

( ، ثب مْهبىله کهبه الیياثهذ كهوای کهو ثهو رنيهبیی انغهبا كاكه ثهٌك ، رٖه یم  Pastor Flednerپبٍزٌه كللنو ) 

ثی بهٍهزبن  هكهانٌ ػاله نل ثهٌك نغبا كىل ً كلٌاهلاكا ها ا گوكذ ثوای ک ک ثو ثی بهان كه کٌْه فٌك ى بن

نل ً ٍوانغبا نیي ػلی هؿم مقبللذ ىبی ىیبك فهبنٌاكه ً آّهنبیبن ، ثهو اً اعهبىه كاكه ّهل یى ین كوك آمٌىُ ثج

 ثوای كیلن كًهه آمٌىّی ثو آنغب ثوًك . 

 پٌ اى ثبىگْزن ثو انهلَهزبن آ كلهٌهانٌ ثهوای ک هک ثهو ٍهوثبىانی کهو كه عنه  کوی هو ىف هی ّهله ثٌكنهل ،

 بهان کهبه آىمهٌكه كه عجهو ىهبی عنه  كاًٛلجبنو ها مْوم ً روکیو ها كه پهیِ گوكهذ . امهوًى ؽٚهٌه پوٍهز
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، شنهین اههلامی ثهبًه نکوكنهی ثهٌك ً اى ایهن هً  1954اموی ٛجیؼی ً ػبكی ثو نظو می هٍهل ، امهب كه ٍهبل 

یههو اى ثهبنٌان ّهغبع ً كلٌهانٌ مٌهك اٍزييای این ً آن هواه گوكهذ . امهب ػبهجهذ اً ثهو ى واىهی رؼهلاكی ك

انَبن كًٍذ ، انهلَزبن ها ثهو موٖهل کوی هو رهوک کهوك . آنهبن ثهو مؾه٘ ًهًك مْهبىله کوكنهل کهو ٍهوثبىان 

ىف ی كه ًٙغ ثَیبه اٍق ثبهی ثو ٍو می ثونل . ثوای َّزٌْی ىف يبیْبن نهو ؽٌلهو ً پبهشهو ای ًعهٌك 

ی نجهٌك . ؿهنا ثَهیبه نبمنبٍهت ً نهبمطجٌع كاّذ ً نو ٕبثٌنی ً نو هوًف ً ًٍبیلی آ ؽزی اى كاهً ىم فجو

 روبٙب  ٍوثبىان  کو  رقذ ىب شنبن ٍقذ ً ٍلذ ّله ثٌك  ثؼٚی   هًی  مٌعٌك  رْک ىبی  ثٌك ً مؼلًك

لهٌهانٌ نبیزینههب ، كه ٛهی شنهلمبه کنبه انلاىنل . امب ثو ٍجت رالّيبی ثی ًهلو ك ً ثوكاهنل آنيب ها  می کوكنل

%  61نغههب کههو هجههب اى آمههلن پوٍههزبهان ئٍَههو كهمههبنی مغيههي رجههلیب ّههل رههب آم قزٖههو ثههو یههکمن ثی بهٍهزبن آ

% ( کبىِ یبكذ . كه پبیبن  1ٕل ) هثی بهان عبن می ٍ وكنل آ امب ثؼل اى ّوًع فلمبد آنبن رللبد رب یک ك

 کو اى عن  ثبى  ٍوثبىانی ّل .   ػبا ً فبٓ   ّيوه انهلَزبن   ٍواً  كه  كلٌهانٌ نبیزینهب  نبا  عن 

ٍبػذ ، ثیلاه می مبنل رب اى آنهبن پوٍهزبهی کنهل . ً ثهو آنهبن  24می گلزنل کو شهٌنو اً كه ر با  می ّهزنل ، 

مؾجذ ً ميوثهبنی ثهی ّهبئجو ً پیٌٍهزو ً ٕهجو ً ّهکیجبیی  . ى و کٌ اى اكة ً ًهبه ثوعَزو ، هًؽیو ثقْل

ثی بهان مْوف  ػبری کو ثو رَکینى یْهی اً ً نیي ، اى نبمو ایی کو ثوای ٍوثبىان ثَزوی می نٌّذ ً ٍب

 وف می ىكنل . ثو مٌد می پوكافذ ، ؽ

اً ثو ى بن ٍبكگی ً آهامی کو انهلَزبن ها روک کوك ، ثهو آنغهب ثبىگْهذ . شنهلان كه موبثهب كیههوان فهٌك ها 

و ى هین ههبنغ ثکٌشک  ً ثی اى یذ می كانَذ کو ؽزی ىمبن ً ٍبػذ ًهًكُ ها ثو فبنٌاكه اُ فجو نلاك ً 

کو عبن ىياهان ٍوثبى انهلیَهی ها اى مهوق نغهبد كاكه ثهٌك ً ثبػهش ّهله ثهٌك مهوكا ثهو ؽوكهو  ٙی ثٌكً ها

 پوٍزبهی ىنبن ثو كیله رکویم ً اؽزواا ثنهونل . 

 

                                                                                       

 رلقیٔ  رنظیم اى ایون رب آكبکی                                                                                           

 

 

                                                        (4  ) 

 

 

 ٍئاشد 

شهٌنو می رٌانیل نَجذ ثو كًٍزی کهو كه ثی بهٍهزبن مهوی٘ ً ثَهزوی اٍهذ ّهلوذ ً ى هلهكی نْهبن  –الق 

 كىیل  

 آیب ّلوذ كوٜ ػجبهد اى اؽَبً رؤٍق ثوای کَی اٍذ    – ة

 آیب ّلوذ ً ى لهكی ثبیل رٌأا ثب یک ػ ب ثبّل   –ط 

 َجذ ثو نلًٌ ثی به اثواى ى لهكی کنیم  آیب مب ثبیل كوٜ ن –ك 
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 ( ٕجو ً ّکیجبیی  41                                          

 

                                               (1 ) 

 

 ( 99/ منزقجبد ٓ  16ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل ، انو یيیل اعو الٖبثوین . ) ٌٍهه ال لٌک ٓ 

ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل ، یب اثن اشنَبن لکهب ّهی ء ً ػالمهو الؾهت الٖهجو كهی هٚهبئی ً اشٕهطجبه كهی 

 ) کل بد مکنٌنو ( 1ثالئی 

 ( 211) ػ وان ، آیو  2، یب ایيب النین آمنٌا إجوًا ً ٕبثوًا ... لؼلکم رللؾٌن .  ؽٚود دمحم می كومبینل

  ن کٌ کو ثَبن اهاثهو ای رنهلهً ً ّهزبثبن ، فْهم رٌكنهله اُ ها ميهبه کنهل ، رهٌانمآؽٚود ثٌكا می كومبیل ، 

مَهیؼ مهی كومبیهل ،  کو اً ها اهاثو هانی رٌانب ثنبمم ، كیهو موكمبن رنيب ىمهبا ها كه كٍهذ ثهیونهل . ؽٚهود

 کالا ها ثو كل هاٍذ ً نیکٌ ّنیله ، آن ها نهبه   کو می ثبّنل  کَبنی   ّل  ًاهغ  نیکٌ   ىمین كه   امب آنچو

 ( 15، آیو  9می كاهنل ً ثب ٕجو ص و می آًهنل . ) انغیب لٌهب ، ثبة 

 ؽٚود ثٌكا كومبیل ، ٕجو ً ّکیجبیی ، اػظم نْبنو ای بن ً ایضبه اٍذ . 

 

                                                     (2 ) 

 

ثهی ٕهجوانو ثهو  ت ( ٕهجو اٍهذ ً مَهبكو كه ایهن ٍهلو ،ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل ، موکت این ًاكی ) ٛله

بل ب نْهٌك ً ثبیهل ىوگهي اكَهوكه نههوكك اگهو ٕهل ىهياه ٍهبل ٍهؼی کنهل ً ع هعبیی نوٍهل ً ثهو موٖهٌك ًإه

 ( 96آصبه هلم اػلی علل ٌٍا ٓ  نٌْك ... ) ىلذ ًاكی ،ل ، پژموكه كًٍذ نجین

 

                                            (3 ) 

 

 ثوًً ً ػنکجٌد 

( اً ًٙغ  Robert Bruceٍبليب هجب كه کٌْه اٍکبرلنل پبكّبىی ؽکٌمذ می کوك ثو نبا هًثود ثوًً ) 

بل عنه  ثهٌك ً انهلیَهی ىهب كه آٍهزبنو پیهوًىی ً هًى ثَیبه ثلی كاّذ آ شٌن کْهٌهُ ثهب انهلَهزبن كه ؽه

نل ها ػوت هانله ثٌكنل رهب عهبیی کهو فهٌك پبكّهبه ىهم مغجهٌه ّهله لثٌكنل . آنيب كه نجوكىبی مزٌالی ، ٍ به اٍکبر

 ثٌك ثوای نغبد عبنِ ثو کٌىَزبنيب پنبه ثجوك . 

رهب اینکهو ػبهجهذ یهک کلجهو اً گوٍنو ً فَهزو ، نهب امیهل ً ٍهومبىكه كه عنههب ىهبی کٌىَهزبنی ٍهوگوكان ثهٌك 

شٌة مؾوو ً مزوًک پیلا کوك . فٌّؾبل اى یبكزن این ٍو پنبه ، كه کق کلجهو ثهب یهؤً ً ؽومهبن ػ یهن كهاى 

 کْیل .

له . مهب كیههو ً ثب فٌك انلیْیل : اكامو عنه  كیههو كبیهله نهلاهك . كّه ن ّهِ مورجهو ٍهوثبىان مهب ها ػوهت هانه

ثهیویم . من ملزم ها ثو ّکَذ کْبنلا ً فٌكا ىهم ثبیهل رَهلیم ّهٌا . رٌانیم علٌی پیْوًی آنيب ها  ی ىوگي ن

ؿٌٛو ًه كه این اكکبه ، پبكّبه شْ ِ ثو ػنکجٌد فبکَزوی کٌشکی اكزبك کو كاّذ ربه ثلنلی ها ، آًیيان 

اى یکی اى ریوک ىبی ٍوق ، می رنیهل . ػنکجهٌد كه رالّهِ ثهوای اینکهو ٍهو كیههو رهبه ها ثهو كیهوک كیههو 

نٌٍبن كاكن فٌك . امب نبگيبن ربه پبهه ّل ً اً ثو کق کلجهو  ً شنو فٌك ها ثنب کنل ، ّوًع کوك ثو ارٖبل كىل

 ٍوٌٛ  کوك .

 

 

 
مٚه ٌن ثیههبن مجههبهک ثلبهٍههی شنههین اٍههذ : ای پَهو انَههبن ثههوای ىههو شیههيی ػالمزههی اٍهذ ً ػالمههذ ػْههن ٕههجو كه هٚههبی مههن ً  – 1

 ثوكثبهی كه ثالی من اٍذ . 

 ه مئمنین ، ٕجو کنیل ً ّکیجبیی ًهىیل ... ثبّل کو هٍزهبه ٌّیل .ًبهک ثلبهٍی شنین اٍذ : ای گومٚ ٌن ثیبن مج – 2
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اى كیٌاه ثبش هكذ ً كًثبهه ّوًع ثو رنیلن ربه کوك . ٕجٌهانو کبه  ّبیل ک ی گیظ ّل آ امب ثال كهن  مغلكاه 

یکجهبه كیههو  كاكن فٌك كه انزيهبی رهبه ،و نٌٍبن ها اكامو كاك رب ٌٛل آن ثو ؽل کبكی هٍیل ً ثبى ّوًع کوك ث

 کٌّیل آن ها ثو كیکو گٌّو ٍوق ًٕب کنل آ امب مغلكاه رب پبهه ّل ً اً ثو ىمین اكزبك . 

 ًلی ثبى اى كیٌاه ثبش هكذ ً کبه ً رالُ ها اى ٍو گوكذ . 

ككؼهو  ِّ مورجو رب اً اى ىم گََذ ً ِّ ثبه ثهو ىمهین اكزهبك . ّهِ مورجهو ػنکجهٌد ّکَهذ فهٌهك ً ّهِ

 كًثبهه ثو کبه ً کٌِّ پوكافذ . 

ؽٌاكس کبه كؼبلیذ ػنکجٌد فبکَزوی کٌشک ها ثب كهذ ر بّب می کهوك .  بكّبه اٍکبرلنل ،پ هًثود ثوًً ،

 ثوای كهبیوی مْکالد فٌك ها كوامٌُ کوك .  کو اً شنبن مغنًة ٍوٍقزی ً رالُ اً ّله ثٌك

ثهبه كه  ً ى چنبن کبه ً رالُ ها اى ٍو گوكهذ ً ایهن امب ػنکجٌد ؽزی پٌ اى ّْ ین ّکَذ ىم رَلیم نْل

یههو ًٕهب کهوك ًرنیهلن شنهو ن ها كیوکهی كایجهبه انزيهبی رهبهُ كًاا آًهك ً آ ّهل . مٌكن ك ،ىلز ین ٍؼی فٌ

 ؿبى ن ٌك . فٌك ها آ

هًثههود ثههوًً ثههو پههب فبٍههذ ً ثههو آن مٌعههٌك فبکَههزوی کٌشههک رؼظی ههی کههوك ً ثههب ٕههلای ثلنههل گلههذ : ای 

ى رهٌ مزْهکوا . رهٌ مضهب مهن ا ً اػغبة انهیيی اى ٕجو ًاٍهزوبمذ آمهٌفزی ،ي ، رٌ ثو من كهػنکجٌد ػيی

ثوایذ ميم نجٌك کو شنل ثبه ّکَذ فٌهكی . پیٌٍزو مٖ م ثٌكی کو كًثبهه ٍؼی ن بیی .  مبكه رَلیم نْلی .آ

 ّبیل من ىم اگو ثو ٍؼی ً کٌِّ فٌك اكامو كىم ، مٌكن ٌّا . 

ً  ثود ثوًً ىني اى ٍومب می لوىیل ً گوٍنو ً فَزو ثٌك امب ، كیهو رهوً ً یهؤثو این روریت گوشو ، هً

اى ًعٌكُ هفذ ثو ثَزو ثٌك . ر بّبی ٍقذ کٌّی ػنکجٌد ثو اً عوأد ً هلهد ثقْیله ثهٌك . اینهک نیهبا 

اليهبا اىن ٌنهو  ّ ْیو مؾکم کوك ً مٖ م ً مط ئن ؽوکذ ن ٌك ًٍوثبىان پواکنله اُ ها گوك ىم آًهك ً ثب

 هیِ ها ثو ٌٍی پیوًىی ىلایذ کوك موكان عن ٍ به كّ ن ىك ً كه ىلز ین نجوك ، ثو ػ ب ػنکجٌد ّغبع ،

  

 

 اى هٖٔ هٌٍمی                                                                                                          

 

                                                      (4 ) 

 

 ثلًن ٕجو امکبن پنیو اٍذ   الق : آیب ًٌٕل ثو یک ىلف اهىّ نل

كٚهیلذ ىهم  ن ثینلیْیل .آیب ٕجو ػالًه ثو ٙوًهد ،ة :  ٍؼی کنیل ً كهثبهه ثوفی اى ميایبی ٕجٌه ثٌك 

 ىَذ  

 ط : آیب می رٌاینل مٌهكی ها ثو یبك آًهیل کو ٕجو کوكه ایل ثو كهكٍو اكزبكه ایل . 

 ه : شوا ثو ٕجوً ّکیجبیی نیبى كاهیم   

ها ّینله ایل   این ػجبهد اى كاٍزبنی كه ػيهل ػزیهن گوكزهو ّهله اٍهذ .  « اً ٕجو ایٌة كاهك» یب ػجبهد ً آ

كه این كاٍزبن فلاًنل ٕهجو ایهٌة ها آىمهبیِ ن هٌك . ایهن كاٍهزبن ها ثقٌانیهل ً اى یهذ ٕهجو ها مهٌهك ثؾهش 

 هواه كىیل .
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 ( ٕلاهذ ً هاٍزی 42                                              
 

                                                          (1 ) 
 

 .ؽٚود ثٌكا می كومبیل : ثبیل ثو ؽویوذ رکلم ن ٌك 

 مله اٍذ : عيبن ثواٍزی ثوپبٍذ . كه هی  ًكا آ

ی اٍبً ع یغ كٚبئب ػبلم انَبنی اٍذ . ) روع و ( ) كیبنهذ ؽٚود ػجلالجيبء می كومبینل : ٕلاهذ ً هاٍز

 ( 394عيبنی ثيبیی ) انهلیَی ( ، ٓ 

اگو ّ ب كه کالا من ث بنیل ... ؽن ها فٌاىیهل ّهنبفذ ً ؽهن ّه ب ها آىاك فٌاىهل  :ؽٚود مَیؼ می كومبیل 

 ( 33ً  31یبد ، آ 9کوك . ) انغیب یٌؽنب ف ثبة 

اٍهزی اى ى هو مٌاىهت ثورهو اٍهذ ، ٛؼهم هاٍهزی اى ى هو ٛؼهم ىهب اكٚهب مٌىیذ ه ؽٚود ثٌكا می كومبیل :

 اٍذ ً نْبٛ هاٍزی اى ى و نْبٛ ىب ػبلی رو اٍذ . 

ؽٚود ثٌكا می كومبیل : ّقٔ كهًؿهٌ کو اى هبنٌن یهبنو ّویؼذ ) هاٍزهٌئی ( ػلًل کوكه ً نَجذ ثهو 

 ػبلم ثؼل ثی رلبًد اٍذ ، ىیچ ّوی نیَذ کو نزٌانل انغبا كىل . 

ثهو کهالا ػظ هذ ٍهقن مهی گٌیهل آ مبىیهذ  هزهی انَهبن ؽویوهذ ها ثیهبن مهی کنهل ،ً ه اًپبنیْبكىب آمله اٍهذ :ك

 ؽویوذ ها ثْنبً .

 

                                                        (2 ) 

 

اٍهزی كه ؽٚود ػجلالجيبء می كومبینل : ٕلاهذ اٍبً ع یغ كٚبئب ػبلم انَبنی اٍذ ... ثلًن ٕهلاهذ ً ه

ًهزهی ایهن ٍهغیو مجبهکهو كه ع یهغ ػهٌالم اليهی روهلا ً پیْهوًی ثهوای هًػ انَهبن ، مَهزؾیب ً مؾهبل اٍهذ . 

ٍیٌ گوكك ع یغ ٕلبد اليی نیيمؾون فٌاىل ّل . ) روع و ( ) كیبنذ عيبنی ثيبئی ) انهلیَی ( ٓ انَبن رؤ

394 ) 

 

                                                        (3 ) 

 

 شٌپبن كهًؿهٌ 

لنل ثٌك . یک هًى گلو ها ثوای شوا ثهو كامنهو ر هو گلو گٌٍیک پَو عٌان ، شٌپبن  كه كىکله ای کٌىَزبنی ،

ٕهلو اُ ٍهو هكهذ ً اى آنيب مواهجذ می کوك . کهم کهم ؽٌنيكیک  كه آًهكه ثٌك . گٌٍلنل ىب می شویلنل ً اً 

رٌانَهذ كىهبری ىهب ها ثهب یهک ؽوهو ای ثهو ایهن كکهو  پبک فَزو ّهل . یيهٌ یهک كکهوی ثهو ٍهوُ ىك . اگهو مهی

ثیبنلاىك کو گوک ثو گلو ىكه ، فیلی ىیغبن انهیي می ّل . كیلن اینکو آنيب ثب ػغلو می كًنل ، فیلی فنهله كاه 

ثٌك ، ثقٌٖٓ كیلن ػکٌ الؼ لْبن ًهزی ثو آنيب می گلذ کو ى و اُ یک ٌّفی ثٌكه . كه این ؽبلذ هیبكو 

 فیلی فنله كاه می ّل .ىبی اؽ وبنو آنيب 

ثؼل اى این كکو ً فیبل ىب ، شٌپبن ثو ٛوف کنبهه شواگبه كًیهل ً اى ثهبشی ثلنهلی نههبىی ثهو كه انهلافذ ً رهب 

 می رٌانَذ ثب ٕلای ثلنل كویبك ىك : آىبی گوق ، گوق 

ب نلهٌ ىنهبن یلنهل . آنيهاً ها ّهنیلنل ، ٍواٍهی و ثهو ٛهوف كامنهو ر هو كً كثو مؾ٘ اینکو كىبری ىب ٕلای كویب

ها نيهب اى ؽ لو گوق نغهبد كىنهل ً شٌپهبن آ ثب ػغلو ر با می كًیلنل رب ثلکو گٌٍلنل ىبیْبن ها ػوم هیيان ،

 ن ًٙغ ً ؽبل ر بّب می کوك ً اى كیلن ٌٕهريبی ٍوؿ ّله ّبن کلی فنله اُ گوكزو ثٌك .كه آ

هً کهاله گناّهزم . ىهیچ گوگهی اینغهب ٍهورٌن  و هٍهیلنل ، شٌپهبن گلهذ : ىهب ىهب ، ثو ثبشی ر ًهزی هًٍزبیی ىب

 نیَذ . ًهزی ثو ٛوف ثبش می كًیلن هاٍذ هاٍزی هیبكو ىبرٌن فنله كاه ثٌك . 

بهاؽهذ ّهلنل فیلی ىهم ن اینکو عٌانک كٍزْبن انلافزو ثٌك ،امب كىبری ىب إاله فٌّْبن نیبمل . ثو ػکٌ اى 

 ْزنل . ثو فبنو ىبیْبن ثبى گً كه ؽبلیکو ّکٌه ً ؿوؿو می کوكنل ، 
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ٌپههبن عههٌان گلههو ها ثههبشی ى ههبن ر ههو آًهك ً كًثههبهه اى ر بّههبی منظههوه شیههک مههبه گنّههذ ً یههک ثههبه كیهههو 

هزهی شو هیبكهو ىهبی فنهله كاهی كاّهزنل ً اىبلی شویلن گٌٍلنلىب فَزو ّل . ثیبكُ آمل کو آن ككؼو ،یکنٌافذ 

ن هی آیهل آن  له ثهٌك . اؽَهبً کهوك ثهلُّبی آنيب شوله فنلیهنلٌ ىنبن ثو ٛوف ثبشی ر و می كًیلنل ً اى ر ب

 واه کنل . ؽوو ها یکجبه كیهو رک

 آىبی گوق  ه ثو لجو شواگبه هكذ ً ثو ٛوف كىآان پبئین كویبك ىك : آىبی گوق ،ثنبثواین كًثبه 

بن ، كه ؽبلیکهههو كًثهههبهه كىهههبری ىهههبی ٍهههبكه ثهههب ّهههنیلن كویهههبك اً ، ّهههوًع ثهههو كًیهههلن کوكنهههل ً آؿ ً ًای کنههه

 و هٍبنلنل . عٌانک ىم ایَزبكه ثٌك ً آنيب ها ر بّب ماله ٍوؿ ّله ثٌك ، فٌكّبن ها ثو ثبشی رٌٕهريبیْبن کب

می کوك ً هبه هبه می فنلیل ً این ثهبه ىهم ثهو آنيهب گلهذ کهو گوگهی كه کهبه نیَهذ ً ًهزهی كیهل کهو ؽبلهذ هیبكهو 

ثهو  هو اى فنله كاّهذ هًكهىبیْبن اى نهوانی نَجذ ثو گٌٍلنل ىب ثو فْم ً ؿٚت نَجذ ثو اًرجلیب ّل ، كی

نيب اى کبه ىّذ اً ػٖجبنی ثٌكنل ، ثلکهو كکهو مهی کهوك كوهٜ اى اینکهو ؽ بههذ ً می ّل . اً مزٌعو نجٌك کو آ

 ٍبكگیْبن هً ّله نبهاؽذ ىَزنل . 

ّل . ثبى ىم شٌپبن ٌّؿ ٛجغ ، گلو گٌٍلنل ىب ها ثو كامنهو ى هبن ر هو هجلهی آًهك ً ثهبى ىهم اى یک مبه كیهوی 

فَزو ً کَب ّل . ٌّفی ىبی گنّزو اُ ثیبكُ آمل ً اینکو شوله ثيِ فٌُ گنّزو ثهٌك . ثنهبثواین  ثیکبهی

 ثوآن ّل کو آن ؽوو ها ثبى ىم رکواه کنل . ثو کنبهه ثبشیی ثلنهل یيهبی مْهوف ثهو كه هكهذ ً فطهبة ثهو كىهبری

 گوق ، گوق اًمله ىبی آن پبیین كویبك ىك : آی 

نهههبىی ثههو یکههلیهو انلافزنههل ً  و ٛههوف ر ههو هاه ثیلزنههل ، ک ههی كهنهه  کوكنههل ،ىههبلی هجههب اى اینکههو ثههایههن ثههبه ا

آن ّل نهل  وث یموكك ثٌكنل کو آیب این ككؼو ىم عٌانک كٍزْبن انلافزو یب نو ، ًل ٍوىبیْبن ها ک ی فبهانلنل .

 کو هیَک نکننل ً ثبشفوه ثو ٛوف ر و كه کنبه كّذ كًیلنل رب گوق ها ربه ً مبه کننل . 

كه ؽبلیکو می كًیلنل ً نلٌ نلٌ می ىكنل ً گٌنو ىبیْبن ٍهوؿ   یْو ، اینجبه ىم شٌپبن عٌان ، آنب هامضب ى

ّله ثٌك ، نهبه میکوك ً ثو ًٙهغ ً ؽبلْهبن ثهب ٕهلای ثلنهل مهی فنلیهل ً مضهب ككؼهبد هجهب ًهزهی ثهو ثهبشی ر هو 

و اى ككؼهبد پهیِ مهی فنلیهل . ًلهی وزه یهٍیلنل ، ثو آنيب گلذ کو گوگی كه کبه نجهٌكه ً اینجهبه اً ّهلیلرو ً ػ

  وكنل کو ایهن کبهىهبی ىّهذ ً ثهینلاّذ آنيب إاله كکو ن ی کىیچیک اى كىبری ىب ؽزی یک لجقنل ىم ثولت 

 مؼنی فنله كاهثبّل . 

یکی اى كىبری ىب ثب ػٖجبنیذ گلذ : این آفوین ثبه ثٌك کو مب هً گٌل ىكی . ً شٌپبن عٌان كه ؽبلیکو آنيب 

ذ اّک ىبیی ها کو اى ىًه فنله هًی ٌٕهرِ ع غ ّله ؽذ كًه می ّلنل ، كوٜ می رٌانَبهاػٖجبنی ً ن

 ثٌك پبک کنل .

اًط فٌك هٍهیله ثهٌك ً ثهبى ىهم شٌپهبن مْهـٌل شوانهلن گلهو كه كامنهو  ً یک مبه كیهو ىم گنّذ ، ربثَزبن ثو

ی ؽٌٕهلو ّهله ثهٌك .یيهٌ ر و ى یْهی ثٌك . ىٌا فیلی گوا ثٌك ً شٌپهبن ایهن ككؼهو ىهم فیلهی فَهزو ً ثه ى بن

ّل کهو یهک گهوق ثهو ٍهواؽ گلهو آمهله  گٌّو شْ ِ آمل آ ثب ک ی كهذ مزٌعو ثوای یک لؾظو یک ٍیبىی ثو

هنهِ پویل ً هلجِ ثو ٛ ِ اكزبك . اً می كانَذ کو ثو رنيبیی ن ی رٌانل گلو ها نغبد كىل ً ثو ک ک اؽزیبط 

كه آن پبیین ً ثب ٕلای ثلنل كویبك  ً کوك ثو ٛوف كهه كاّذ . ثو ٍوػذ فٌكُ ها ثو کنبهه شواگبه هٍبنل ً

ک ک ، ک ک . ً منزظو مبنل رب كىبری ىب ثو ربفذ ثیبینل ً ک ک کننل رب  اًمله ،ىك : آىبی گوق اًمله گوق 

 گلو ها نغبد كىل . 

انهک كاك ، مْـٌل کبهً كؼبلیذ فٌكّهبن ثٌكنهل . آنيهب ّهنیلنل کهو عٌؼ لی ب آنيب آن پبیین ثلًن ىیچ ػکٌ الام

ىك : گوق ، گوق ًلی كوٜ ٍوىبیْبن ها رکبن كاكنل ً ثو یکلیهو گلزنل : ًلِ کنین ، اً كًثبهه كاهه ٌّفی 

 کنیم . ثناه ىو شی می فٌاك كاك ثينو . ی کنو . این ككؼو كیهو مب ؽ بهذ ن می

الُ کهوك اً ها كنجهبل کنهل ً امب آن ثبش ، كه كامنو ر و ، گوق رب ؽبش یکی اى گٌٍلنلىب ها ثوكه ثٌك . شٌپبن ر

اى گلو كًه ٍبىك . ًلی گوق آن شنبن فْه نبک ثهو ٛهوف اً فونبٍهو کْهیل کهو عٌانهک پهب ثهو كهواه گناّهذ 

 ًٍؼی کوك كًثبهه كىبری ىب ها ٕلاه ثينل .

 مغلكاه كویبك ىك : آىبی هاٍذ می گم ، گوق آمله ، ک ک کنین .

لاكنل ً ثو ىهم مهی گلزنهل : اً هاٍهذ هاٍهزی كکهو مهی یبن ماىبلی ٕلایِ ها می ّنیلنل ًلی ٍوىبیْبن ها رک

 کنو مب اؽ ویم ! این ككؼو كیهو کٌه فٌنله . مب ثبشی ر و ن ی هیم ، ىو شی می فٌاك كویبك کنو .
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ٍهو گهوق ویهبك کهوك کَهی ثهو ک هک نیبمهل . آفوشٌپبن ٌّؿ ٛجغ ، مؤیًٌ ً موػٌة ّل . ىهو شوهله كاك ً ك

کوك ً عٌانک عي اینکو ثب كليوه ً كهمبنلگی ر بّب کنل ، کبه كیهوی اى كٍزِ  ى و گٌٍلنلىب ها رکو ً پبهه

 ن ی فنلیل ثلکو ىاه ىاه گویو می کوك .  ثو ن ی آمل . ً اینجبه اً إاله 

 

 موكا  كاٍزبنی اى كوىن                                                                                                   

 

 مجلؾ ثی ٌٍاك ً مجزلی كانْ نل 

رؼلاكی اى ػل ب كه موبثب كکبن نؼب ثنلی كویو ً ثی ٌٍاه ایَزبكنل رب اً موکت یکهی اى آنيهب ها نؼهب کنهل . ایهن 

ػل بی اػالا ؽظ اٍالا هٖل كاّزنل ثو ىیبهد امهبا ىاكه ای كه فهبهط اى كهًاىه ىهبی ٛيهوان ، ثوًنهل . ایهن 

 د كاّزنل ىو ع ؼو انغبا كىنل . کبهی ثٌك کو آنيب ػبك

ل ،  ؼو ىبی كیههو كهوم كاّهذ ، شهٌن كه میهبن کَهبنی کهو علهٌی مـهبىه نؼهب ثنهلی ایَهزبكنعامب این ع ؼو ثب 

کَی کو موله ثٌك یکی اى ثيهگزهوین كانْه نلان كنیهبی ثيهبیی اى کهبه كه  عنبة اثٌاللٚب ىم ؽٌٚه كاّذ ،

ثبهه امهو ن ایْبن ، کو اى رؾوین ً رزجغ كه، ؽغجبد اًىبا ها اى مى آیل ً آن نؼب ثنل ىم کَی ثٌك کو موله ثٌك

 فوم ن بیل .  ّبن كاّزو ثٌك ،علیل ثبى

کبه می کوك ، اى اثٌاللٚب پوٍهیل : ای ػهبلم ثيهگهٌاه آیهب كهٍهذ   ى بنطٌه کو هًی ٍم اشؽ اٍزبك آىنهو ،

هكه مههی ّههٌك    بن ثههو ىمههین آًاٍههذ کههو كه اؽبكیههش نٌّههزو ّههله ىههو هطههوه ثههبهان رٌٍههٜ یههک كوّههزو اى آٍهه

 ثلو كهٍذ اٍذ .  اثٌاللٚب عٌاة كاك :

اٍزبك ثو کبهُ اكامو كاك . یک میـ ثوكاّذ ً ثب شکِ كه عبی موثٌٛو اُ کٌثیهل ً ثؼهل كًثهبهه گلهذ : مهن 

ّنیله اا کو مطبثن اؽبكیش موًیو ، ىهیچ ملکهی ىوگهي ثهو مؾلهی کهو ٍه  كه آن ثبّهل ، ًاهك ن هی ّهٌك ، آیهب 

ه  شنین ؽلیضی ًعهٌك كاهك   ً اثٌاللٚهب پبٍهـ كاك : ثلهو ًعهٌك كاهك . ثؼهل ثهو کهبهُ مْهـٌل ّهل ً ًهزهی  ًاهؼب

آفوین میـ ها کٌثی ، گلذ : ثنبثواین كکو می کنم ىیچ هظوه ثبهانی كه عبیی کو یک ٍ  اٍذ ، نجبیل كوًك 

 آیل .

ؽلیش مْهيٌه اٍهزنزبط ً ثهو هفهِ  اثٌاللٚب ًهزی كیل یک موك ثی ٌٍاك آىنهو شنبن نزیغو ػغیجی ها اى كً

کْیله ثٌك ، اى ّلد ّوا ً نبهاؽزی ٌٕهرِ ٍوؿ ّل . ًهزی اى مـبىه فبهط ّل ً ثو ى واىبنِ پیٌٍذ ، 

 یکی اى آنيب گلذ : موكی کو ثب اً ٕؾجذ می كاّزی ، ثبثی اٍذ .

 ً اى ى ب هًى ثو ثؼل ، اثٌاللٚب ّوًع ثو رؾوین كهثبهه هيٌه علیل ن ٌك . 

 

 

 ( هاٌٍ ، کذ هاه هاه می پٌّو   Jimmyعی ی ) شوا 

ى ٌنطٌه کو ى و می كًنین ، عی ی هاٌٍ کذ هاه هاه می پٌّو آ کزی ثب نٌاهىبی ٍیبه ً ٍهلیل . هًىگهبهی 

فیلی فیلی كًه ، فبنٌاكه هاٌٍىب ى ٌْن کذ مْکی می پٌّیلن . کذ ىبی اًنب فیلی هْن  ً ّیک ثهٌك . 

ً اى ّهٌن ثهب نيبیهذ رٌعهو  ب فیلهی ثهو کزبّهٌن كقهو مهی كهوًفزن ،. اًنيه ه ىیجب ً كهفْهبنی كاّهذكهن  ٍب

 نهيلاهی می کوكن ً ىو هًى شنل مورجو ؽَبثی ثوٌٍْ می ىكن . 

ن هًىىب ىم ، مضب ؽبش ، یک عی ی هاٌٍ ثٌك کو هئیٌ کهب فهبنٌاكه هاٍهٌىب ثهو ؽَهبة مهی اًمهل . ایهن كه آ

مؾزههوا ىههم ثههبشرو مههی كًنَههذ . اً هاٍههٌی فههٌك  بیی مـههوًه ثههٌك ً فههٌكُ هً اى یههک آهههعی ههی هاٍههٌ فیلهه

فٌاىی ثٌك ً ثو ىیچکٌ مؾب ن ی گناّذ . مضب فیلهی اى اى آكمهبی فهٌك فهٌاه كیههو اً ىهم ىیچٌههذ ؽوهٌم 

ى و عب اّهبهه مهی ّهل کهو ىیچکهلًا  ٌی عنهب انجٌه ً هًی ش نياه ٍجي ،كیهوًن هً مؾزوا ن ی ّ وك . ر

ًى ها نلاهه ! ً آّهکبها گلزهو مهی ّهل کهو اً ى یْهو مْهزبهبنو رهٌی كل عی ی هاٌٍ ، ٛبهذ نٌه هاى کبهىبی 

ّت ًلهوكی می کنو ًلی ىیچکٌ ن ی رٌنَذ صبثذ کنو کهو مَهئٌل ى هو ّهواهد ىهبیی کهو ّهجيب ارلهبم مهی 

 کو رٌی ربهیکی ّت إاله ن ی ّل رْقیٔ ثلی .  اًنوله ٍیبه ثٌك ، ایٌْنو . آفو می كًنین کذ اً ، اكزبك

( ثهب هوههوه ،  Ruffedثب ّ ب ٕؾجذ مهی کنهیم ، فهبنم هًكهل )  اًن كاهیم هاعغ ثو  ین ىمبنی کوكًه ً ًه ى

کنبه کنله ٕنٌثو ثيهق ، رٌی عنهب یو لٌنو ٍبفزو ثهٌك ً رهٌی اًن پهٌنيكه رهب رقهم گنهلمهٌن گناّهزو ثهٌك . 



152 

 

ه فیلهی فٌّهؾبل ثههٌك ً ى هو اىهبلی ش نهياه اى فٌّهجقزی اً فجههو  فهبنم ثهب هوههوه فیلهی فٌّههؾبل ثهٌك ، ًاهؼهب

 ى و اًنب ، فبنم ثب هوهوه کٌشٌلٌ ً فغبلزی ً ثب ًهبه هً كًٍذ  شٌن  ثٌكن .  فٌّؾبل  ى ٌْن  ً  كاّزن

( فوگهٌُ اى رهٌی عهبكه کٌشهک رنيهب كه كافهب عنههب ، ًهعهو  Peterمی كاّهزن . ىهو هًى ٕهجؼ ًهزهی ) 

ّل ، شنل كهیوو می ایَزبك رهب ثهب فهبنم  ًًهعو کنبن ثو ٛوف پبیین می هكذ ً اى پيلٌی ٕنٌثو ثيهق هك می

ی كٍهذ اًل مهی ( ٍهنغبة فٌّهؾبل ىهم ىهو ًهى ػٖهو ، ثهواُ فجوىهب Jak) ثب هوهوه ؽوف ثينو ً عک 

ین مورجهو ثهو اًن لثوك ً کٌشٌلٌ ىنجٌهىبی ّبك ، اًن ثچهو ىهبی ىهنه  مهبكه پیهو ثهبك ؿوثهی ، ىهو هًى شنه

 گبهُ كه شو ًٙؼیو . ٛوف می پویلن رب ثجینن فبنم ثب هوهوه هًى ً هًى

ه کٌشهک عنهلهی ، ثهوای ٕهؾجذ ٕهجؾهبىی ىهو هًىه اُ ثهو كیک هًى ٕجؼ پیزو فوگٌُ کو اى رٌی عب

اًنغب اًمل ، ًٙغ ًؽْزنبکی هً كیل . ثیچبهه فبنم ثب هوهوه کٌشک ثهب هلجهی ّکَهزو یهو گٌّهو نَْهزو ثهٌك ً 

يهق پقهِ ً پهال ّهله ثهٌك ! یهک گویو می کوك ً پٌٍزو ىبی فبلی رقم ىهبی هْهنهِ كه اٛهواف ٕهنٌثو ثه

 کَی اًنيب هً ّکَزو ً ثو این ٛوف ً آن ٛوف پود کوكه ثٌك . 

 پیزو فوگٌُ ثب نبهاؽزی پوٍیل : شطٌهی این ارلبم اكزبك  

یچبهه ، ىن ىن کنبن گلذ : كیْت ًهزی فٌاة ثٌكا ، یيٌ یو شیهيی پویهل هً ٍهینو اا . مهن ثً فبنم ثب هوهوه 

ث وا ثوا نٌک ٕنٌثو ثيهق . رب ٕجؼ شْ با ىم نوكذ . ًهزهی ىهٌا هًّهن ّهل كیهلا  كوٜ رٌنَزم كواه کنم ً

 این ًٙؼی کو می ثینی كه اًملن .  ر ٌا رقم ىبا ثو

ٕنٌثو ثيهق هً گْذ . ىیو ػلليب هً ًاهٍی کوك ً ثهب  وپیزو فوگٌُ ثب كهذ ىیبك هًی ىمین ً كًه ً ث

ٌی رنيهب ، هً ثهو ٛهوف ً ثؼل عَهذ ىنهبن اى مَهیو کٌشٌله عَزغٌ کوك ًهیبكو ای کبه آگبه مبننل ، ى و عب ه

 ( هل هلً ایَزبك .  Johnnyّوًع ثو كًیلن کوك . اًل كه فٌنو عبنی ) ش نياه ٍجي ، 

عبنی اى اً پوٍیل : شزو ، شوا شْ بد اینوله گوك ً گنله ّلن   پیزو فوگٌُ ثهو عهبنی هلههلً نيكیهک ّهل ، 

ى و شیيىبیی هًکو كیله ثٌك ، ثواُ رؼویق کوك . ثؼل ىو كً ثب ىهم  کنبن ، پچ ٍوٌّ ثوك ىیو گٌُ اً ً پچ

ثو فٌنو عی ی هاٌٍ هكزن . اً ىنٌى رٌی هفزقٌاة ثٌك . ًهزی كه ىكن ً اً كا كهاًمل ؽَبثی فٌاة آلهٌكه 

ً کظ فلن ثنظو می هٍیل . پیزو فوگٌُ ىو  شی هً كیله ثٌك ثواُ گلذ . ثؼل عی ی هاٌٍ گلذ : فیلهی ثهل 

 ثلنلی کْیل .  ؽبلذ آّلزو ً فٌاة آلٌكه ، ف یبىهثب  ّل ! ً

 عبنی هلهلً اى اً پوٍیل : رٌ ن یبی ثب ىم ثویم ثهوكیم ثجنیم شو کَی این کب هً کوكه   

عی ی هاٌٍ گلذ : فٌّؾبل می ّم ثیبا ، ًلی اموًى ٕجؼ یو کبه كیهو كاها کو ثبیل انغهبا ثهلا . مهن ثؼهل اى 

. ثؼل پیزو فوگٌُ ً عبنی هلهلً هكزنل ً فیلی ىًك کٌشٌلهٌ ىنجٌهىهبی ّهبك  هيو فٌكمٌ ثو ّ ب می هٌٍنم

 ً هً كیلن ً اً كاٍزبن ًؽْزنبک هً ثواٌّن رؼویق کوكن .

 ثؼل عبنی هل هلً پوٍیل : ؽبشمب ثبیل شکبه کنیم  

ً اى اً ً کٌشٌلٌ ىنجٌهىبی ّبك ً كویبك ىكن : مب ٍویغ می هیم ً هٚیو هً ثو ثی ثی ٛجیؼذ پیهو مهی گهیم 

 می پوٍیم کو شکبه کنیم . 

ً ثؼل کٌشٌلٌ ىنجٌهىبی ّبك ثو ٛوف ثی ثی ٛجیؼذ پیهو پهوًاى کهوكن ً ر هٌا كاٍهزبن ًؽْهزنبک هً ثهو اً 

گلزن . ثی ثی ٛجیؼذ ثب رٌعو ً كههذ ثهو ؽوكبّهٌن گهٌُ كاك ً ثؼهل کٌشٌلهٌ ىنجٌهىهب هً كوٍهزبك رهب ثهو ى هو 

ر بمٌْن پبی ٕنٌثو ثهيهق ع هغ ثْهن . آفهو ىوشهی کهو ثهی اىبلی ش نياه ٍجي فجو ثلن کو آن هًى ػٖو 

ثی ٛجیؼذ پیو می گلذ ، ى هو اىهبلی ش نهياه کٌشهک مغجهٌه ثهٌكن انغهبا ثهلن . ىهیچکٌ عهوأد نلاّهذ اى 

 كٍزٌهىبی اً ٍوپیچی کنو .

، كًه ٕهنٌثو ثهيهق ع هغ  ، ى و اىهبلی ش نهياه کٌشهک 4آن هًى ػٖو ، فیلی ىًك ، كهٍذ ٍو ٍبػذ 

ًكههل ثهب هوهههو کٌشههک ، كاؽ كیهله ً ؿ ههيكه ، کنههبه لٌنهو فیههبلیِ نَْههزو ثهٌك ً پٌٍههزو رقههم ىههبی ّهلن . فههبنم ه

 ّکزِ ىم ىنٌى كه اٛواف پواکنله ثٌك . 

 ( ٍ  آثهی کٌشهک  Joe( في ، عٌ )  Billyزو فوگٌُ ، عبنی هلهلً ، ثیلی ) ی( هًثبه ، پ Reddyهكی ) 

 ( ٍ ٌه ، ٍبمی (  Bobby)     عـل ، ثبثی       ( Hooty )     ( مٌُ مبٍک كاه ، ىٌری Jerry )عوی 

 (Sammy  ( ٍجيه هجب ، ثلکی )Blacky  ( ىاؽ ٍیبه ، پله ثيهق هوثبؿو ، آهبی ًىؽ ، اٍ ٌری )Spotty  

ً کٌشٌلٌ ىنجٌهىبی ّبك ، ى و ع غ ثٌكن . آفو کهبه ىهم عنهبة عی هی هاٍهٌ اًمهل . اً رهٌی اًن کهذ كبفزو 

ثو نظهو مهی هٍهیل ًاى اینکهو شنهین ارلهبهی اكزهبكه ثهٌك ، فٌكّهٌ فیلهی مزؤٍهق ً  ٍیبه ثواهِ فیلی فٌُ ری 
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نبهاؽذ نٌْن می كاك . یک هاٍذ پیِ فبنم ثبهوهوه ؿ يكه هكذ ً گلذ کو شوله اى این كبعؼو نبهاؽزو ً ثب 

 ٕلای ثلنل روبٙب کوك کو مغوا ىو شو ىًكرو ثبیل كٍزهیو ثْو ً ثو ٍيای ػ ب ننهینِ ثوٍو .

ٛجیؼذ پیو ىیجبروین لجقنل كنیب هً كاّذ ، ًلی اًن هًى شيوه اً فیلی فیلهی گوكزهو ً ؿ ههین ثهٌك . ثی ثی 

عوا هً رؼویق کنو رهب ى هو ثْهنٌن . ثؼهل ثهو نٌثهذ اى وه روبٙب کوك یکجبه كیهو ر ٌا مباً اثزلا اى فبنم ثب هوه

بة فٌّؾبل ، ٍهنغبة هاه هاه ( ٍنغ Jackىو کَی ٍئال کوك کو ّت هجب کغب ثٌكه . عبنی هلهلً ، عک ) 

ن  فيیله ىبی اهؿٌانی ه ، ٍبمی ٍجيه هجب ً ثلکی ىاؽ ٍیبه ى و گلزنل ثو مؾ٘ اینکو آهب فٌهّیل پْذ ر و

  آثی کٌشهک ، پهله ثهيهق ، عٌ ٍثٌك ، رٌی هفزقٌاثٌْن هكزو ثٌكن . عوی مٌُ مبٍک كاه ، ثیلی في

(ثهٌكه انهل . ىهٌری عـهل كه  Brownْهبًهى ثهواًن ) هٌهثبؿو ً اٍ ٌری كبفزو گلزنل کهو رهٌی ميهػهو مهد ک

انزيبی پبیینی ش نياه ٍجي مْـٌل ّکبه ثٌكه . پیزو فوگٌُ رٌی ثهبؽ انههٌهی اٍهزواؽذ مهی کهوكه ً آههبی 

ٛجیؼهذ پیهو ، ثؼهل اى   ًىؽ ىیو رکو ثيهق ىًهم ّکَزو کو ثو اًن فٌنو می گلذ ، فٌاثیله ثٌكه . ثهی ثهی

لؾنی اػزواٗ آمیي گلذ کهو اً شهٌن ؽَهبثی  وٍیل کو اً کغب ثٌكه . عی ی ثبى و هً کوك ثو عی ی هاٌٍ ً پ

 و کلو فٌاثیله .هفزقٌاثِ هكزو ً رب ٕجؼ یفَزو ً کٌكزو ثٌكه ، فیلی ىًك رٌی 

كه این مٌهغ ثی ثی ٛجیؼذ پیو اى پیزو فوگٌُ فٌاٍذ کو ثهو اًن هًى ٕجؼ ، شثالی پٌٍزو رقم ىهب شهی 

ٌُ عَزی ىك ً ٍو رب ربه مٌی ٍیبه ً كهاى هً علٌی ثی ثی ٛجیؼذ پیو گناّهذ ً پیلا کوكه ثٌك . پیزو فوگ

 گلذ : اینب شیيىبییو کو من اًنغب پیلا کوكا ! 

ثؼل ثی ثی ٛجیؼذ عبنی ههل ههلً هً ٕهلا ىك ً گلهذ : ثههٌ ثجیهنم عهبنی هلههلً ، ًهزهی امهوًى ٕهجؼ ثهو منهيل 

 عی ی هاٌٍ هكزی شی كیلی  

هً كه ؽبلیکو ثیِ اى ؽل فٌاة آلٌكه ثٌك كیلا ً ثو نظهوا هٍهیل کهو ٍهجیب ىهبُ  گلذ : من عی ی هاًٌٍ اً 

 ىم ىهك هنهن .

ثی ثی ٛجیؼذ پیو گلذ : ثَیبه فٌة ً ثؼل اى مبكه ثبك ؿوثی پوٍیل : رٌ اموًى ٕجؼ ، شو ًهزی ثو ش نياه 

 هٍیلی   

كاّذ اى پْذ ر هو ىهبی اىؿهٌانی ً مبكه ثبك ؿوثی پیو عٌاة كاك : كا ٛلٌع ، كهٍذ مٌهؼی کو آهب فٌهّیل 

 ثبش می اًمل . 

 ً ثی ثی ٛجیؼذ كًثبهه پوٍیل : كه اًن مٌهغ ٕجؼ شو کَی هً كیلی  

 ً اً عههٌاة كاك : ثههبثی ٍهه ٌه هً كیههلا کههو كاّههذ اى ميهػههو مهد کْههبًهى ثههواًن ثههو فههٌنِ مههی هكههذ .

ذ ً پیزو فوگٌُ هً ىم آن پبیین ذ اى انزيبی پبیین ش نياه ثو می گّْاى ینطٌه ىٌری عـله هً كیلا کو ك

بىی هًكیلا کو كاّذ اى رٌی عبكه کٌشک عنهلی ، ثو ٛوف یرٌی ثبؽ انهٌهی كیلا ً ثؼل اى ى و یو ٍبیو ٍ

 فٌنو عی ی هاٌٍ می هكذ .

كه ایهن ًهههذ ى هو كاّههزن فیهوه فیههوه ثهو عی ههی هاٍههٌ نههبه میکههوكن ً نْهٌنو ىههبی نهبهاؽزی ً نهوانههی رههٌی 

 ٌٕهد اً پیلا ثٌك . 

 ثؼل ثی ثی ٛجیؼذ اى ع ؼیذ پوٍیل : کی یو کذ ٍبه پٌّیله  

 ى و اىبلی ش نياه ٍجي یک ٕلا كویبك ىكن : عی ی هاٌٍ 

 ً كًثبهه پوٍیل : شو شیيی م کنو ٍجیليبی اًنٌ ىهك کوكه ثبّو  

 اًل کَی نزٌنَذ عٌاثی ثله ًلی ثؼل اى شنل لؾظو پیزو فوگٌُ گلذ : ّبیل ىهكه یک رقم ! 

 كه یک ٕجؼ هًّن آكزبثی فٌاة آلٌكه ثبّو  م ثی ثی ٛجیؼذ اى ع ؼیذ پوٍیل : شو کَی م کنو ً ثبى ى

عبنی هلهلً کو فٌكُ ى یْو ثب ؿوًة آكزبة رٌی هفزقٌاة مهی هه ، عهٌاة كاك : کَهی کهو ّهت اى فهٌنِ 

 ثیوًن ثوه 

وهله ثهو اً مینهبىی ، ایهن ثؼل ثی ثی ٛجیؼذ هًکوك ثو عی ی هاٌٍ ، اى اًنغب کو کذ هْن  ً ٍهیبه رهٌ کهو این

امکبن هً ثواد كواىم می کنو کو ّجيب ثلًن اینکو كیله ثْی ، این ٛهوف ً آن ٛهوف ثهوی ً شهٌن مهب كیههو 

ن ی رٌنیم ثو ّواكذ ً ٕلاهذ رٌ اػز بك كاّزو ثبّیم ، اى این ثو ثؼهل رهٌ ً نَهليبی ثؼهلی رهٌ ، ى هو کزهی هاه 

و اػز بك کوك . ثلو کذ رٌ اى ؽبش ثو ثؼهل ، ٍهیبه ً ٍهلیل فٌاىهل هاه می پٌّین ، ثو نٌْنو اینکو ثو ّ ب ن ی ّ

 ثٌك ، نوْی کو ى یْو شو هًى ً شو ّت هبثب كیلن ثبّو ... 
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 ثلو ً ثو این كلیلو کو عی ی هاٌٍ ؽبش یک کذ هاه هاه ٍیبه ً ٍلیل ثو رنِ می کنو . 

 

 (  Irene Taafakiرطجین رٌٍٜ ایون رب آكبکی )                                                                     

 

 

 

                                                     (4  ) 

 

 الق : شوا ٕلاهذ ً هاٍزی ثوای هًاثٜ ٕؾیؼ انَبنی ، نوِ اٍبٍی كاهك  

   ة  : آیب مب ثبیل ٍؼی کنیم ثب كهًؿی ملیؼ ً ّیوین ، ؽویوزی رلـ ها پنيبن کنیم

ط : كًٍذ كاهیل کلاا یک اى این اّقبٓ كًٍهذ ّه ب ثبّهل   کَهی کهو ى هٌاهه ثهو ّه ب هاٍهذ مهی گٌیهل یهب 

 کَی کو ّ ب ىوگي ن ی رٌانیل مط ئن ثبّیل کو كاهك ؽویوذ ها می گٌیل  

 ك : آیب می رٌانیل مٌهؼیزی ها مکو کنیل کو كه آن کز بن ؽویوذ ميم رو ثبّل  
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 ( ٕلؼ ً آّزی  43                                                

 

                                                         (1 ) 

 

 ( 19) لٌػ اثن مئت ٓ  1ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل ، لیٌ اللقو ل ن یلَل كی اشهٗ ثؼل إالؽيب . 

 اع ً علال ، ً لٌ ثو ٍجت اموی ٕؾیؼ ثبّل ، منغو ثو نزبیظ فیویو نهوكك ؽٚود ػجلالجيب می كومبینل ، ني

 (  25) روع و ( مغ ٌػو الٌاػ ؽٚود ػجلالجيبء ) انهلیَی ( ، ٓ 

كه این نياع ثو ىالکذ فٌاىیم هٍیل . آنيبئیکو پی ثهو ایهن  كومبیل ، كیهوان ن ی كاننل کو مبؽٚود ثٌكا می 

 اع فٌك ها پبیبن كاكه انل . ؽویوذ ثوكه انل ثو این فبٛو ني

ه آهاا  اٍهزٌاه ً هاٍهـ ثبّهل ، انلیْهو اُ آهاا  ؽٚود ثٌكا می كومبیل ، نلَی کهو کهبماله آىاك ً كهبهؽ ، ر بمهب

 گلزبهُ آهاا ، هكزبهُ آهاا ً كانِ اً هاٍزین ً ؽویوی ثبّل .

 ٘ یيكانی ٍوًه اليی هاشٌن انَبن آهىًىبی كلِ ها كوً گناهك ً ثو كی  ، می كومبیل   کویْنب ؽٚود 

 ثیبثل ، هًػ اً كی الؾویوو آهامِ ها یبكزو اٍذ . 

كه اًپبنیْبك آمله اٍذ ، ثبّهل کهو آكمهی ٛویهن هًػ اليهی ها ثیبثهل آ نلَهی کهو ایهن ٛویهن ها یبكهذ ، اى هیهٌك 

 اٍهذ ، ثبّهل ، اً ؽهبکم ثهو نلهٌ فهٌیِّوًه هىبیی یبثل . نلَی کو پی ثو این ؽویوذ ثوك ً آهامِ ها یبكزو 

 رؾ ب آهاا ً ر وکي آهاا اى ان اًٍذ . 

 

                                                       (2 ) 

 

ؽٚود ػجهلالجيبء مهی كومبینهل ، اى ع یهغ ّه ب مهی فهٌاىم اكکهبه ً هلهٌة فهٌك ها ؽٖهو كه مؾجهذ ً ارؾهبك 

ؼ ، آن ها ىائب ٍبىیل كکو نلود ثبیل ثهب كکوی هٌیزو كهثبهه ٕل كکو عن  فطٌه ن بیل ، ثب ن بییل . ًهزی کو

ه مؾجههذ مؼههلًا ّههٌك . رلکههواد موثههٌٛ ثههو عنهه  ٍههجت ىًال ًكههبم ، هكههبه ، آٍههبیِ ً هزو كهثههبیی هههٌوكکهه

 هٙبیذ فبٛو اٍذ ... انلیْو ىبی موثٌٛ ثو مؾجذ مٌعل افٌد ، ٕلؼ ، كًٍزی ً ّبكمبنی اٍذ . 

 ( 29) روع و ( ) فطبثبد پبهیٌ ) انهلیَی ( ، ٓ 

ٚود ػجلالجيبء می كومبینل ، شهٌنو م کن اٍهذ انَهبنيب اى ٕهجؼ رهب ؿهوًة عنه  کننهل ً یکهلیهو ها ثهو ؽ

هزب ثوٍبننل ً فٌن ىم نٌػبن ثویينل   ثب شو ىلكی   ثوای رؾٖهیب یهک هطؼهو ىمهین ! ؽزهی ؽیٌانهبد ًهزهی 

بٛو اهمل کبئنهبد نياع می کننل كلیلی كهٌهی ً منطوهی رهو ثهوای ؽ هالد فهٌك كاهنهل ... اّهوف مقلٌههبد ثقه

 یؼنی فبک نياع می کنل . 

 یک ملذ نیَذ ، ثو کبكو  ملب رؼلن كاهك . این فبک ، ًٛن انَبن نیَذ ، ثلکو هجو اًٍذ .  اهٗ مزؼلن ثو

 ( 29) روع و ( فطبثبد پبهیٌ ) انهلیَی ( ، ٓ 

 

                                                       (3 ) 

 

 

 ( Ashokaآٌّکب ) 

( ثهٌك آ کَهی کهو ٍهبلیبن  Bindusaraهجب اى میالك ثو كنیهب آمهل . اً كوىنهل ثینلًٍهبها )  213آٌّکب كه ٍبل 

 Antiochas Oneكهاى ثو کٌْه ىنل كومبن هانله ثٌك . ؽکبیذ کوكه انل کو ثینلًٍبها اى آنزیٌ کهبً اًل ) 

ٍهزل ً اً عهٌاة كاكه ثهٌك کهو اى اهٍهبل واة ً كیلَهٌف ثلوّهپبكّبه ٌٍهیو روبٙب کوكه ثهٌك ثهوایِ انغیهو ً 

 انغیو ً ّواة فْنٌك فٌاىل ثٌك ًلی كالٍلو کبشی كوًّی نیَزنل . 

 

 
 مٚ ٌن ثیبن مجبهک ثلبهٍی شنین اٍذ : اكزقبه ثوای کَی نیَذ کو ثو هًی ىمین پٌ اى إالػ آن ، كَبك ) ً كزنو ( می کنل . – 1
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هجههب اى مههیالك ، آگههبىیم ًلههی اى ًهههبیغ ایههبا اًلیههو ىنههلگیِ  213گوشههو مههب اى ىمههبن كهیههن رٌلههل آّههٌکب كه ٍههبل 

 ثٌكایی می گٌیل : ثینلًٍبها یکٖلً یک پَو كاّذ کو ٌٍمبنب   . هًایبد نلاهیم  كٍذ كه  مٌصوی   اٛالع

 (Sumana  )، ثو ػنٌان ّبىياكه ای عهٌان ،  اًلین ً آٌّکب كًمین ثٌك . مطبثن ثؼٚی گياهُ ىب ، آٌّکب

الولت ً فٌنویي ثٌك . اً ر بمی ثواكهانِ ثغي یک نلو ها کْذ ً فٌك رقذ ً ربط پله ها هجٚهو  ثَیبه هَی

 کوك . اى آنغب کو اً ٍز هو ً فٌن آّبا ثٌك ، شبنلا آٌّکبیِ می نبمیلنل . 

 ( ًاهك عن  ّل .  Kaligasاً كه ٍیيكى ین ٍبل ٍلطنزِ ثب کٌْه کبلیهبً ) 

اى آٌّکب ّکَذ فٌهكنل . اً پیوًى ّل ، امب این پیوًىی رؾٌل ػظی هی كه  کبلیهبىب ّغبػبنو عنهیلنل آ امب

كه میلان نجوك آ یکو فٌهك ً مـ ٌا ً مؤیًٌ ّل . ىنلگیِ ثٌعٌك آًهك . اً اى كیلن ىياهان عَل ، پواکنله 

ىیهو اكکنهل .  مَهزٌلیو ثهو مهوكمِ ٍهجت ّهل کهو اى انهلًه ً ّهومنلگی ٍهو ثهو آن فٌنویيی ػظیم ً مٖیجبد

ٍق ً پْی بنی شنبن ًعلانِ ها مؼنة ٍبفذ کو رٖ یم گوكذ كیهو ىوگهي عنه  نکنهل ً اى ىهو منبىػهو رؤ

 ای كه آینله پوىیي کنل . 

نجوك کبلینهب نوطو ػطلی ّل كه ىنلگی آٌّکب ً نیي كه ربهیـ کٌْه ىنل . كه مٌهغ این عنه  ثو این روریت ، 

 ذ عنٌثی ىنلًٍزبن ها ّهبمب بن ، کْ یو ، ن بل ً هَن ، ثلٌشَزبز، ام واٌٛهی آٌّکب ٍوىمین ىبی اكـبنَ

ًه ثوروک عن  ً فٌنویيی ، آٌّکب ثو كیبنذ ثهٌكایی می ّل . كوٜ م بلک ربمیب ىب اى آن مَزضنی ثٌك . ػال

( ها  Mauryanىههم اهجههبل کههوك ً آن ها كیههن هٍهه ی کْههٌهُ ٍههبفذ ً منههبثغ ػظههیم ام واٛههٌهی مبهیههبن ) 

اً ر هبا اى إهٌل ً ههٌانین ؽٚهود ثهٌكا رجؼیهذ ٌبهٍبیی ن ٌك . اً ثب ًٍهٕوف اّبػو إٌل كینلاهی ً پ

مههی کههوك ً ن ٌنههو ای ثوعَههزو اى یههک ىنههلگی نغیجبنههو ً ّههواكز نلانو ها ثههو ى هههبن نْههبن میههلاك . اً اى ثههبؽ 

د ایهن پیهبمجو ثهيهق کهو ثنؾهٌی ثهب ؽیهب ( ىاكگهبه ؽٚهود ثهٌكا ً نیهي اى ٍهبیو امهبکنی Lumbiniلٌمجینی ) 

، كیهلن کهوك . ثهوای رجلیهؾ ً  ( Sarnath   ( ً ٍهبهنبس )  Both Gayaكاّهذ ، مضهب ثهٌس گبیهب ) اهرجهبٛ 

انزْبه آیین ثٌكایی ، مجلـبنی ثو اٛواف ً اکنبف ىنلًٍزبن گَیب كاّذ . ثؼٚهی اى آنهبن ؽزهی رهب کْهٌهىبی 

نل . آٌّکب كومهبن كیهو مضب ٍیالن ً مٖو ًرب ٍوىمین ىبی كًهرو مبننل آٍیبی موکيی ً اهًپب ىم ٍلوکوك

ىنهل ؽهک کوكنهل . اً  كاك إٌل اٍبٍی ؽٚود ثٌكا ها ثو منبهه ىهب ، ٕهقوه ىهب ً ؿبهىهب كه نوهبٛ مقزلهق

رؼلاك ىیبكی ٌٕمؼو ٍبفذ ًنیي ن بىفبنو ىب ً ثنبىبی یبكثٌك ثَیبهی ثوای نهيلاهی ثوبیبی مولٍو ؽٚود 

 ثٌكا ثوپب کوك .

ػظههم ام واٛههٌه ٍلَههلو مبهیههبن ىههب ً یکههی اى یيهگزههوین آّههٌکب کههو ؽههلًك ٍههی ً ىلههذ ٍههبل ٍههطنذ کههوك آ ا

ٍههزبن ً ثوعَههزو رههوین كومبنوًایههبن رههبهیـ عيههبن اٍههذ . امههب شههوا اً ها ٍههلطبنی شنههین مؼظههم ًٍههالٛین ىنل

 ًمؾزوا می ّ بهیم   

ىیوا آٌّکب نو كوٜ یک اّواف ىاكه هاىت ، ثلکو پبكّبىی ثٌك کو ًهبیلِ ها ثهب کلبیهذ ً كهایهذ ر هبا انغهبا 

ٕهههبؽت كً كاك آ ىیهههوا كه ًعهههٌك اً ههههٌای ههههبىوه ً كٚهههبیب ثبٛنهههو ىهههو كً ع هههغ ثهههٌك . اً ى يمهههبن  مهههی

ام واٌٛهی ثٌك ، یکی ام واٌٛهی هبىوی مبكی ً كیهوی ام واٌٛه ثبٛنی هًؽبنی . اً آهمبنيبی ثيهگهی 

مؼهین ٍلطنذ ً ؽکٌمذ كاّذ ً ثوای هكبه ً فٌّجقزی هػبیبیِ ثهو ٍهقزی کهبهً رهالُ مهی کهوك . كهثبهه 

ٙؼلب ثٌك ً مٖله ً منْبء ػلالذ ً انٖبف . ثو كٍزٌه اً شبىيهبی ثَهیبه ؽلهو ً آٍبیْههبىيبی ثهی ّه به 

ثوپب ّل . ثوای هاؽزی مَبكوان كهفذ ىب ؿوً ّل ًثوای مهلاًای موكمهبن ً ؽزهی شيبهپبیهبن ، ثی بهٍهزبن 

 نَجذ ثو كوىنلانِ اٍذ .  کو ًهیلو اُ نَجذ ثو موكمِ ى چٌن ًهیلو پله ىب ثنب گْذ . اً مؼزوله ثٌك

اً آنچو هاکو مٌػظو می کوك ، فٌك فبلٖبنو ػ ب می ن ٌك ً ثورو اى ى هو ، مهوكا ى هٌاهه اى اً هاٙهی ً 

 ک انَبن ً یک ٍهلطبن نْهبن مهی كاك فْنٌك ثٌكنل . كوامینی کو ٕبكه میکوك ، ثيهگٌاهی اً ها ثو ػنٌان ی

 ینهب می رٌاٍنذ عن  ىبی ثَیبه كیهوی ها نیي آ كزؼ کنل ، امب ثؼل اى نجوك ال ً  ثٌك  موزله ً رٌانب   گوشو

( ، یؼنهی  Ashinsaمی انلیْیل کو ًهیلو اُ فٌنویيی ً آرِ اكوًىی نیَهذ ، ثلکهو رهوًیظ پیهبا آّینَهب ) 

ػْن ً مؾجذ اٍذ .اً ؽزی مٖوف انٌاع گٌّذ كه ٍلوه فبنو ٍلطنزی ها نیي م نٌع کوك ً ثو این ٛوین 

ً ػطٌكذ نَجذ ثو ع یغ مٌعٌكاد ىنله ها اهائهو ن هٌك . اً كیهن ثهٌكایی ها عنجهو عيهبنی  ٍومْوی اى مؾجذ

 ٍزبن ها مؾون ٍبىك . ًثقْیل ً مٌكن ّل ًؽلد ٍیبٍی کٌْه ىنل
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ىنل مَزوب ى ٌاهه فبٛوه آٌّکب ها گوامی كاّزو اٍذ . مغَ و ّهیو ، ص هوه كوىنه  آّهٌکب ی کهو ثهو كهواى 

نْهبن مقٖهٌٓ كًلهذ ىنلٍهزبن ّهله اٍهذ ً نیهي گوكًنهو ى هین ثهوط كه  ثوط مؼوًف ٍبهنبس هواه كاهك ،

 ًٍٜ پوشم ملی ىنل ، عبی گوكزو اٍذ . 

 

 

 مٌىبنلاً گبنلی ، هيومبن ػلا فْنٌنذ ىنل 

( یؼنههی هًػ  Mahatama( پَههوکی کههو ثؼههلىب ، مبىبر ههب )  Mohandas Gandhiمٌىبنههلاً گبنههلی ) 

بلِ ثهٌك ، اىكًاط کهوك . اً ً كفزهوک کٌشهک ً ىیجهبیی کهو ه ّهل آ ىنههبمی کهو كوهٜ ٍهیيكه ٍهلثيهق فٌانه

( ، كه فبنو پلهُ ىنلگی می کوكنل ً این ًٙغ رب ًهزی کو  Kasturbaiى َوُ ثٌك ، یؼنی کبٍزٌهثبی ) 

آنيب ثو انلاىه کبكی ثيهق ّلنل رب ، ثوای فٌك فبنو ای كاّهزو ثبّهنل ، اكامهو كاّهذ . كه آن ىمهبن كه ٍواٍهو 

 ن فبنٌاكه ىبی ىنلً اىكًاط ىًكهً ، موٌٍا ثٌك . ىنلًٍزبن ، میب

هًىی مٌىبنلاً اى ملهٍو ثو فبنو آمل ً کبٍزٌهثبی مزٌعو ّهل کهو اً اى شیهيی نبهاؽهذ اٍهذ ً ثهو ىًكی 

 ر با كاٍزبن ها ثوای ى َوُ رؼویق کوك . 

له ثٌك ، ىیوا ّنیله هًى هجب اً ثب ػغلو ثَیبه ثو ٛوف فبنو ثيهگْبن ، پٌّیله اى كهفزبن مٌى ً کبط ، كًی

 ثٌك کو پلهُ ثی به اٍذ . 

وایم کزهبة ثقهٌانی . ً ٌیی پَوا ، منزظود ثهٌكا ثیهبیی ًثهپٌ اى هٍیلن ثو فبنو پله ثو اً گلزو ثٌك : اًه ، ر

ثو کزبثی ثيهق ً ٍنهین کو نيكیک ثو ىياه ٍبل پیِ رٌٍٜ یکی اى ّبػوان ثيهق ىنهل نٌّهزو ّهله ثهٌك ، 

 بنلاً کزبة ها ثبى ن ٌكه ً ّوًع ثو فٌانلن کوكه ثٌك . اّبهه کوكه ثٌك . مٌى

انَهزم ٌیزمهب ن ثو ًهىّهبه ملهٍهو ثوگهوكا امٌىنلاً ثوای کبٍزٌهثبی شنین اكامو كاك : هواه ثٌك فیلی ىًك 

 فٌانلن کزبة ها مزٌهق کنم ، مهو اینکو پله ا اّبهه می کوك . 

ی كٍهزٌه پهلهد ها نبكیهله ثهویهوی . كه آن ایهبا اٛبػهذ اى کبٍزٌهثبی ىم رؤییل کوك : الجزو کو رٌ ن ی رٌانَهز

كٍزٌه ًاللین ، مي زوین ًهیلو یک پَو یب كفزو ىنلً ثٌك . کبٍزٌهثبی پوٍیل : آیب مؼل ذ ثو كلیهب ثهو مٌههغ 

 نوكزن ثو ًهىّهبه اى كٍزذ ػٖجبنی ّل  

 كانَذ کو اى ًهىُ فٌّموك آ شٌن می انهیيی  گلذ : اً ؽوف موا ثبًه نک روؽم ؽبلذ   ثو  مٌىنلاً

 ن ی آیل ً كکو کوك کو من كهًؽ می گٌیم .

كا ثی ّومی اٍذ وله اى كهًؽ ثلد می آیل   اً شو آاّک ىبی كفزوک ثیوًن پبّیل ً گلذ : رٌ   رٌ کو این

فوه ؽویوذ مؼلٌا می ٌّك . ثلی ً ؽویوذ آّکبه ّل ، شٌن یکی كً هًى ثؼل ، نبهاؽذ نجبُ مٌىنلاً ، ثبش

مٌىبنلاً ثو اً گلذ : رٌ پَو هاٍذ گٌیی ىَزی . من كه هٚبًد ػغلو کوكا . ؽبش ثبًه مهی کهنم کهو مؼلم 

 آن كاٍزبن ٍبفزهی نجٌك . 

ّهل ً كه مغ هٌع اؽَهبً فٌّهجقزی مهی کهوك ً مضهب ى هو ً عٌان رؾذ مووهاد ٍقذ روثیهذ مهی مٌىبنلا

فطبىبیی ها مورکت می ّل . یک هًى اً ى َبشنِ كًٍذ می كاّذ ثبىی کنل ً مبننل ر با آنيب ، گبىی ىم 

ً پَو كایی  ) یب فبلو ( اُ ، ثب ًعٌك اینکو می كانَزنل فٌهكن گٌّذ ثوای ىنلًىب م نهٌع اٍهذ ، ک هی اى 

آن ها فٌهكنل ثجیننل شو ميه ای می كىل امب مٌىبنلاً ثؼل اى آن ثو پَو كایی اُ گلذ کو كیهو ىوگي لت ثهو 

 اىم کوك .گٌّذ نقٌاىل ىك ً ى ین کبه ه

هجب اى اینکو مٌىبنلاً اى كثیوٍزبن كبهؽ الزؾٖیب ٌّك آ پله مؾجٌثِ ًكبد کوك ً اً اى این ًاهؼو ، مليٌا 

( ى هبن اٍهزبنی ثهٌك کهو گبنهلی ىهب  Rajahؿم ً انلًه ها ثو فٌثی كهک ن ٌك . پلهُ نقَذ ًىیو هاعبی ) 

ثهوای كیهلن اً ثهو  ه ً آگبه ثٌكنل ً ىنهبمی کهوكه آن ىنلگی می کوكنل . كًٍزبن اً ى و اى اكواك رؾٖیب کوك

منيلْبن می آملنل آ مٌىبنلاً عٌان آهاا كه گٌّو ای می نَْذ ً ثو ؽوكيبیْهبن گهٌُ مهی كاك آ اى ع لهو 

رؾهذ رهؤصیو ههواه كاك ً آن ایهن ثهٌك کهو مَبئلی کهو اً اى آن مهوكان فوكمنهل آمٌفهذ ، یهک مهٌهك اً ها فیلهی 

ثبیهل مؾزهوا  مهبن كیههو ى هٌاههیهبن اليهی مٌعهٌك ثهٌكه ً ىَهذ ً اػزوهبكاد موكى یْو فیو ً نیکی كهر با اك

 ّ وكه ٌّك .
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یل . امب ً می فٌاٍذ هبٙی فٌثی اى کبه كهآبلؼو پوكافذ . اٌىنلاً ثو ملد شيبه ٍبل ٍقذ ثو مطمًهزی 

کنهل ً شىا  بن اؽَبً می کوك کو هًىی ثبیل ثو یبهی موكا ًٛهنِ هیهبامىاین کبكی نجٌك . اً ؽزی اى ى بن 

 ثٌك فٌك ها ثوای آن کبه ثيهق ، آمبكه ٍبىك . 

ثبشفوه هًى ثبىگْذ مٌىبنلاً ثو ًٛن كوا هٍیل . کبٍزٌهثبی ً پَو کٌشکْبن کو كهٍذ هجب اى ػيی ذ 

 اً ثو انهلَزبن ثو كنیب آمله ثٌك ، منزظوُ ثٌكنل . 

ؾه٘ هٍهیلن مٌىنهلاً اى اً روبٙهب شْ بن كهُ ً هيٌه گٌن کبٍزٌهثبی اى اّک ّبكی پوّله ثهٌك ً ثهو م

 کوك کو : كیهو ىوگي مب ها رنيب مهناه .

ٍبیِ رٌ ً پَومبن ، ّوًع ثهو کهبه كؼبلیهذ کهنم اگو ثزٌانم ، شٌن ثبیل ثواؽزی ً آً اً هٌل كاك : ىوگي ، امب 

 ً ک ی پٌل كه آًها .

کهبه شنهلان آٍهبنی نجهٌك ً ثهو امب ًٌٕل ثو این موٖهٌك كه کْهٌهی شنهبن انجبّهزو اى موكمهبن كویهو ً ثینهٌا ، 

ر نهل اى کْهٌه آكویوهبی عنهٌثی ًىًكی آن فبنٌاكه کٌشک كًثبهه مغجٌه ّل رن ثو علایی كىل . یک رهبعو صو

( ، پبیزقذ آن کٌْه ثوًك ً ثو نلغ اً ككبع اى یهک پوًنهله  Pretoriaاى گبنلی كػٌد کوك کو ثو پورٌهیب ) 

 عي هكزن ًعٌك نلاّذ .ها ثو ػيله گیوك . ثوای موك عٌان شبهه ای 

ی كاكنهل ، ثهب ٕهلای وایِ كٍذ رکهبن مهکٌشکِ ثو هًی اٍکلو ایَزبكنل ًث ً ىنهبمی کو کبٍزٌهثبی ً پَو

 نيب گلذ : كوٜ ثوای شنل مبه اٍذ . ثلنل فطبة ثو آ

كػٌای ؽوٌهی ثو آٍبنی ثو نلغ ربعو صور نل فبر و یبكذ ، ىیوا گبنلی ؽوٌم كانی مبىو ً موكی نیک فٖهبل 

ّبیَزو ثٌك ًلی اً می كانَذ کو موك مؾکٌا كویو ً مَکین اٍذ ثنبثواین ثهو رهبعو گلهذ : اعهبىه كىیهل اى  ً

ّ ب فٌاىِ می کنم اکنٌن این موك كویو ها ثوای پوكافذ ر با ًعيی کهو ثهو ّه ب مهلیٌن اٍهذ ، رؾهذ كْهبه 

 می كىم کو شنین فٌاىل کوك . من ثو ّ ب اٛ ینبن رٌانل ثو رلهیظ كینِ ها اكا کنل ،هواه نلىیل . اً می 

ثی ، شیيی ثَیبه كوارو اى ؽب این مَئلو ؽوٌهی ثٌك اً كه ٍهلوىبیی کهو ظ ٍلو گبنلی ثو آكویوبی عنٌامب نزبی

 ثوای كیلاه كًٍزبنِ ، اى عبیی ثو عبی كیهو می هكذ ، کم کم مزٌعو ّل ثَیبهی اى هٌانینی کو انهلیَیيب 

كنهل آ هبل بنهو ً وكه ثٌمهی کوكنهل ( ، كه مهٌهك ى ٌٛنهبنِ ًٙهغ که ) کو كه آن ىمبن ثهو آن کْهٌه ؽکٌمهذ

ؿیو ػبكشنو ثٌك . اى ع لو ىنلی ىهب مغجهٌه ثٌكنهل ىنههبا مَهبكود ثهب هطهبه ، كه ًاگهن ىهبیی مغهيا ً ثَهیبه 

نبمطلٌة ٌٍاه ٌّنل ً یب كه ربکَی ىب كوٜ هًی ٕلنللیيبی ػوت ثنْیننل . آنيب مغبى نجٌكنل ثو ىزب ىب ًاهك 

ٍبل اًل اٍزقلاا ً ىؽ زْبن كه مؼهبكن ٛهال ، كٍهز يك ثَهیبه نهبشیيی كهیبكهذ مهی کوكنهل ً  5. ثوای  ٌّنل

 مغجٌه ثٌكنل فبهط اى ّيو ً كه آلٌنک ىبیی مؾوو ً کضیق ، ىنلگی کننل . 

ٍهنهینی ًٙهغ  ثقٌٖٓ یکی اى این هٌانین علیل ثَهیبه ٍهقذ ً هبل بنهو ثهٌك . ثهوای آنيهب مبلیبريهبی ثَهیبه

ثهو  کوكنهل ، كهٌهاه ثهب کْهزی ی همبلیبد ىب ها ثو مٌهغ پوكافذ ن بنٌن ، ىنلی ىبییکو اینكنل ً مطبثن هکوكه ثٌ

 ثٌك    ً اى آنغب ثو مؼنی گوٍنهی کْیلن ً هنظ ثوكن فٌك ً فبنٌاكىبیْبن کٌْهّبن ثبىگوكانله می ّلنل ،

ن بینهل . اً ثهب كوافٌانهلن ً مزؾهل  ىب ها روؿیت کنل  ایهن ههبنٌن نبىنغهبه ها لـهٌ یانهلیَ گبنلی رٖ یم گوكذ

کوكن رؼلاك ىو شو ثیْزوی اى ىنلی ىب ثوای این مجبهىه ، کبه ها آؿبى کوك ً ثوای آنيب رْویؼ کوك کهو اگهو 

 مٖ م ثو پیوًىی ىَزنل ثبیل شهٌنو كه ثواثو كًلذ ػ ب کننل . 

 . اً گلذ : هلت كّ ن ها ثب ؽویوذ ً مؾجذ رَقیو کنیل ً نو ثبّلد ً فٌْنذ 

ایههن انلیْههو یههب نظویههو کههو ثؼههلىب ثههو موبًمههذ ؿیههو كؼههبل ً یههب ٕههلؼ ٛلجبنههو رَهه یو ّههل ، هًُ علیههلی نجههٌك . 

ثنیبنهياهان اكیبن ثيهق ىنل ، اى ىياهان ٍبل پیِ ثو مهوكا آمٌفزهو ثٌكنهل کهو ّهیٌه ای فْهٌنذ آمیهي ؽزهی 

ً  هًّيبی ٍزیيه عٌیبنو ثيهق ّله ثوای ثکبه ثونلگبن آنيب ىم مٚو ًىیبن ثبه اٍذ . امب مزؤٍلبنو موكا ثب

ثو آنيب ػبكد کوكه ثٌكنل . آنيب می گلزنل : اگو ّ ب ثو شیيی مؼزولیل ثبیل ثو فبٛو آن مجهبهىه کنیهل . ً گبنهلی 

می گلذ : ثلو ثبیل مجبهىه کوك امب نو ثب کبهثوك رٌؽِ . ّه ب ثهب رٌٍهب ثهو فْهٌنذ ثهو فهٌك ثیْهزو اى كّه نبن 

ثو رلهیظ كي یلنل کو كه این نظویو کين کو مغلكاه مطهوػ مهی ّهل ، ؽویوزهی ّههلذ آٍیت می هٍبنیل . ً آنبن 

 كرِ ها ثو آن مجزنی ً ؽَب اػغبة آًه ثوای کَی کو ثو آن مؼزول ثٌك  نلٌمی نیي  ً  اٍذ  مٌعٌك  انهیي 

 ٌنل عی پَ( فٌانلنل . اكيًكن  Gandhijiاً ها گبنلی عی ) ،  ًعٌك  كاّذ . ً آنيب هكزو هكزو  ٍبفذ  می

( Ji  . ًثو نبا یک كوك ، هًّی اٍذ ىنلیی ثوای نْبن كاكن اؽزوامبد كبئوو نَجذ ثو ا ) 
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گبنلی مزٌعو ّل کبهی کو فٌك ها ًهق انغبا كاكن آن ن ٌكه اٍذ ، ثو ایهن ىًكیيهب ثهو نزیغهو نقٌاىهل هٍهیل ، 

 ثیبًهك . ثنبثواین ثو ىنل ثبىگْذ رب فبنٌاكه اُ ها ىم ثب فٌك ثو آكویوبی عنٌثی 

پهٌ اى ثبىگْهذ رٖه یم گوكههذ ثهو منظهٌه اكْههبی ؽویوهذ ثهوای مهوكا آكویوههبی عنهٌثی ، كه مهٌهك آن هههٌانین 

ثوگيینهل ً آن نٌّهزن موهبشری كهثهبهه آنيهب ً كهط كه هًىنبمهو ىهب ثهٌك . امهب ىهیچ  هبل بنو ، ثو ثيزوین هاه ها

ثهو انزْهبهاد ثهٌك آ شهبپ کنهل . ليهنا گبنهلی هًىنبمو ای كه آكوهبی عنٌثی ؽبٙو نجٌك مطبلجی هاکهو اً مبیهب 

 رٖ یم گوكذ کو فٌك هًىنبمو ای رؤٍیٌ کنل . 

( نٌیَنله  Tolstoyاً ثو پیوًانِ گلذ : مب كه یک ميهػو ىنلگی فٌاىیم کوك ً آنغب ها ثو یبك رٌلَزٌی ) 

رٌلَههزٌی  ميهػههو –کههو ثههو مههوكا یههبك كاك شهٌنههو ثههب مٌعههٌكی نههبشیي ّههبكمبنو ىنههلگی کننههل  –ثههيهق هًً 

نبمهناهی می ن بئیم . هًىنبمو فٌك ها ىم كه آنغب شبپ ً منزْو می ٍبىیم ، ؿنای بن ها اى ى بنغب ثو كٍهذ 

كًىیم ً ىیچ آٍیت ً ىیهبنی ی می آًهیم ً پبهشو ىبی مٌهك نیبى ثوای پٌّبک بن ها كه ى بنغب می ثبكیم ً م

 نیي نو ثو كًٍزبن ً نو ثو كّ نبن بن ًاهك ن ی ٍبىیم . 

ًهزی گوًه کضیوی اى موكا ثب ىم ً كه کنبه ىم ىنلگی کننهل ، نهبگيیو ثؼٚهی افزالكهبد ثهوًى مهی ن بیهل . كه 

هًىىبی نقَزین ؽیبد ميهػو رٌلَهزٌی نیهي كً نلهو ىنهلی ثهو ٍهو مبلکیهذ یهک شیهي عيئهی ثهو مْهبعوه ً 

کو آن كً   يیلی انلیْیلػبهجذ ثو منبىػو مْـٌل ّلنل . این هٚیو گبنلی ها ثَیبه مزؤٍق ً مؾيًن کوك ًر

 نلو ها ثو هجؼ ػ ب فٌك ًاهق ٍبىك . 

اً ثو آنيب گلذ : اگو ّ ب فطب کنیل ، روٖیو من اٍذ آ ىیوا من هىجو ّ ب ىَهزم . ثنهبثواین مهن فهٌك هارنجیهو 

 کو می کنم . ً این ٍوىنِ ً رنجیو فٌك ، امزنبع اى فٌهكن ؿنا ثو ملد شنلین ىلزو ثٌك . ًهزی فبٛیبن كیلنل

 و فٌك كٍذ ثوكاهك . یاً هًى ثو هًى ٙؼیق رو می ٌّك آ ّومنله ّلنل ً ٍؼی کوكنل کبهی کننل کو اى رنج

كه فالل ٍبليبی مجبهىه ثوای ؽ بیذ ً ككبع اى ؽوٌم ىنلی ىبی مویم آكویوبی عنٌثی ، گبنلی مغجٌه ثٌك ثو 

ً ى چنهبن ثهو رهوًیظ إهب ػهلا فْهٌنذ ً ثبنبمالی بد ثَیبه ، كٍذ ً پنغو نهوا ن بیهل . امهب ا ٍقزی کبه کنل

اكامو كاك آ رب آنغب کو این كکو كیهو ثوای كًٍهزبنِ ػغیهت ً ؿیهو ػهبكی ثهو نظهو ن هی هٍهیل . آنيهب مالؽظهو 

کو ّیٌه اً ثوای موبًمذ كه ثواثو هلم ، نیوًی ػظی ی ثو كنجبل كاّهذ آ نیوًیهی کهو ىوگهي هنه  ً  کوكنل

، آنهبن كلیهب ػینهی ههبٛؼی ثهوای اػز هبك ً اػزوهبك ثهو هًُ اً ثهو  ثٌی فٌْنذ ثو فٌك ن ی گوكذ ً كه پبیهبن

شفوه كًلهذ ههبنٌن هبل بنههو بکهو هجهب اى هكهزن گبنهلی اى آكویوههبی عنهٌثی ، ثه كٍهذ آًهكنهل ً آن كلیهب ایهن ثههٌك

مبلیبد ها لـٌ کوك ً آنبن ثبًه ن ٌكنل کو ثب رٌٍب ثو موبًمذ منلی ، اى نٌػی کهو گبنهلی مٌػظهو مهی کهوك ، 

 زنل ثو پیوًىی كٍذ یبثنل . رٌانَ

اننهل ن ٌنهو ٍهبكه ًٌهزی ٍهوانغبا گبنهلی ً فهبنٌاكه اُ ثهو ىنهل ثبىگْهزنل ، مهلری ها كه عَهزغٌی عهبیی کهو ثز

ثینٌایِ  کو ؽیبرِ ها ًهق ى ٌٛنبن ميهػو رٌلَزٌی ها كه آن ثوپب ٍبىنل ، گنهانلنل . گبنلی ثوآن ّله ثٌك

كویوبی عنٌثی ػ ب کوكه ثٌك ، ثو آنبن ثیبمٌىك کو آى بنهٌنو کو كه  نبن ثَو ثوك ًكه کٌْه فٌك ٍبىك آ ثب آ

 شهٌنو ثب ارکبء ثو ّیٌه ىبی ٕلؼ عٌیبنو ، می رٌاننل ثب هٌای هلم ً ّواهد موبثلو ن بینل . 

مؾلی کو اً ثوا رؤٍیٌ ميهػو اُ ثوگيیل ، عبیی كه فبهط ّيو اؽ ل آثبك ، نيكیهک ٍهبؽب ؿوثهی ثهٌك . اً 

( ، یههب مکههبن آٍههبیِ نههبا نيههبك ًكه آنغههب ملهٍههو ای ثنههب کههوك کههو كه آن ، ؿیههو اى  Ashramا ) آنغههب ها آّههوا

 پَوان ؽوف نغبهی  ً کْبًهىی ً ثو كفزوان كنٌن نـ هیَی ً ثبكنلگی یبك كاكه   ثو  ،  مؼ ٌلی مٌاٙیغ 

 می ّل .

یهبكه ًاًههبری ثهب هطهبه ، كه گبنلی فٌك ى یْو كه آّواا ن ی مبنل . اً ثو مَبكود مهی هكهذ آ گهبىی ثهب پهبی پ

ًاگن ىبی كهعو ٍو ثب ٕنللیيبی ٍلذ شٌثی ً شنبن م لٌ اى مَبكو کو ى ٌاهه رؼلاكی اى آنهبن ، اى كهىهب ً 

اگهو ى چهٌن  ً مؼزوهل ثهٌك پنغوه ىب آًیيان ثٌكنل .ى یْو ٍؼی می کوك کو كه میبن كویهوان ً كهكمنهلان ثبّهل

کهو اً ایهن ّهیٌه ىنهلگی ها  هٍهیل ی هن بیل آ امب ىوگهي ثهو نظهو ن بن میآنبن ىنلگی کنل ػ یوزو ً ثيزو كهکْ

هًّی پَنلیله ً مزٌاٙؼبنو رلوهی کنهل ً ىهو کهٌ کهو اً ها مهی كیهل ، اى نْهبٛ ًاهؼهی ً ٍوفٌّهی ىنهلگیِ 

ٍههقن مههی گلههذ . مههوكا كه ى واىههی ً ىههم ىیَزیْههبن ثههب اً ، هًى ثههو هًى ثیْههزو كهک مههی کوكنههل کههو اً ثههو 

 ٍذ ، یک مبىبر ب . هاٍزی یک هًػ ثيهق ا
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اًلین عنجِ موبًمذ ثيهگی کو گبنلی كه ىنل آؿبى ن ٌك ، ػلیو یکی اى هلی یزوین هٌٍا کٌْه فٌك ثٌك . اً 

 بًی ؽوٌم موكمبن مزورت اٍهذ ، كه یک هًى اى کبٍزٌهثبی پوٍیل : شو ص وی ثورؼلی بد من ، مجنی ثو رَ

 م ، كه ىموه نغَبن مؾٌَة می ٌّنل   ًهزی کو كه ٍواٍو ٍوىمینم ، میلیٌنيب نلو اى موكم

 كه ػین ؽبل کضیق روین کبهىبی كنیب ها انغبا  ً ٙوًهیزوین   کو  ثٌكنل  اكىبیی اى ىنلًانٌنغَبن ، فبن

می كاكنل . گبنلی آنبن ها فلن فلا فٌانل ً گلذ : ؽیبد اینيب مْهؾٌن اى فهلمذ ً مؾجهذ ً كهلاکبهی اٍهذ ، 

( اى  Lakshmiپبکیيه می کننل . ً ثب آًهكن كفزوی ثو نهبا شک ّهبمی )  ها ر یي ًشٌن ّيوىب ً هًٍزبىب 

ٛجوو نغَبن ، ثو فبنو اُ آ ّ به ػظی ی اى ىنلیبن اى ع لو ثَیبهی اى كًٍزبنِ ها ّهلذ ىكه کوك ً الجزو 

 ٌٛلی نکْیل کو ى ین نلًٌ اى اهلاا اً پیوًی کوكنل . 

( ثهٌك . اى نظهو  Purdahئهین پهوكه ) ذ ثوفبٍهذ ، هٍهم آو ٙهل آن ثهو موبًمهثی ػلالزی كیهوی کو گبنلی ثه

 ىنلًان این آیین ، ثو مؼنی نهبه كاّزن ً مؾجًٌ کوكن ىنبن كه فبنو ً م بنؼذ اى رؼلیم ً رؾٖیب آنبن اٍذ 

گبنلی می پوٍیل : شوا نجبیل ىنبن مب كه ىٌای ربىه گبا ىننل   آنچو کو مب ثو هًى ىنبن ً نغَبن می آًهیهم ، 

نیوًمنهل اى شنههبل ایهن  ی عي ٙهؼق ً ىثهٌنی فٌكمهبن نقٌاىهل كاّهذ . ثیبییهل ثهب یهک رهالُ مزؾهل ًنزیغو ا

 هٌٍا عبىالنو هىبیی یبثیم . 

ٍزبن ٛواؽی کوك ، نوِ یک شوؿ هیَنلگی ها عبی كاك . ثَهیبهی اى مهوكا ًگبنلی كه پوش ی کو ثوای ىنل

 ثوایْبن ثیبن کوك :  اً مؼنی آن هام اٍذ ً انلیْیلنل کو شوا كه نظو اًیک شوؿ هیَنلگی رب این ؽل مي

 كاهك .  ىشوؿ هیَنلگی ثو این كلیب كه پوشم ملی مبٍذ کو این شوؿ رنيب مبّینی اٍذ کو ىنلًٍزبن نیب

کٌْه مب ؿیو اى م بلک اهًپبیی ً آمویکبیی اٍذ . كه آن کٌْهىب كٍهزهبه ىهبی پیْهوكزو فیلهی فٌثنهل . امهب 

مْهوف ثهو مٌرنهل . آنيهب ثبیهل کهبه کننهل رهب نهبنی ثلٍهذ آًهنهل ً ن هی رٌاننهل كه  كه اینغب مهوكا مهب اى گوٍهنهی

 انزظبه ًهًك مبّین ىبی اػغبة انهیي كنیبی علیل ، ثیکبه ث بننل .

اى ٍلطو ؽبک یذ انهلیٌ آىاك ٍهبفذ . ثهب ایهن ًعهٌك اً اى نؾهٌه  ىنلًٍزبن كه فالل ىنلگی گبنلی ، فٌك ها

نجٌك . كه ّ بل ، پبکَزبن ثو مؼنی ٍوىمین پبکیيگی ىهب ، ٕهبؽت یهک  عيذ گیوی امٌه ، هاٙی ً فْنٌك

لین كًلذ مَزوب مَل بن ّل ً ٍبیو هَ ذ ىبی ىنل ، ى چنبن ثٌاٍطو یهک ؽکٌمهذ ىنهل ً اكاهه مهی ّهل . ثه

كهثههبهه ایههن عههلایی  اکنههٌن ػ ههال ه كً نی ههو ّههله ثههٌك ًاً ى ههو آنچههو ها کههو روریههت ىنلًٍههزبن مؾجههٌة گبنههلی ،

نل این ثٌك کو : کبهی اى كٍذ من ن ی آیل . امب اً اى ّيوی ثو ّيوی ً اى هًٍزبیی ثهو هًٍهزبیی ثوىثبن ها

كیهو ً ثقٌٖٓ ثو ىو عبیی کو می ّنیل میبن ىنلًان ً مَل بنبن منبىػو ای ثوًى کوكه ، ٍهلو مهی ن هٌك 

 و ٍقنبنِ گٌُ كوا اى نياع ً علال كٍذ کْیله ، ث اً ؽٌٚه می یبكذ ، موكا کو  ىو عبیی  ً   ً ىوگبه

 می كاكنل . 

 یکی اى كًٍذ كاهان فبهعی ٍوىمین ىنل می گلذ : ىوکغب کو گبنلی ثبّل ، ى بن عب پبیزقذ ىنل اٍذ . 

کٌكکبن ، كًٍزبن ً مئانَبن ى یْهی گبنلی ثٌكنل . آنهبن ثهوای اینکهو ػٖهبی مزؾهوک اً ثبّهنل اى یکهلیهو 

ا هاه هكزن ، كٍهزِ ها ثوّهبنو پَهوک یهب كفزوکهی کٌشهک كاّذ ىنهب یٍذ مًك ٍجوذ می گوكزنل . آفو اً

 می گلزنل : نهبه کنیل آ هىجو هبئل ثيهق ها ، کٌكکی ثب ػٖب ىلایذ   ً می فنلیلنل   ثيهگِ نٌه  ثهناهك . 

می کنل . ىنهبمی کو مٌىنلاً گبنلی ، مبىبر ب ) هًػ ثيهق ( ، اى كنیب شْهم كهوً ثَهذ آ كه ٍواٍهو گیزهی 

، فجوگههياهی ىههب  1994کوكنههل . ػٖههو ىنهههبا یکههی اى هًىىههبی ٍههوك ىمَههزبن كه ٍههبل ثههوایِ ٍههٌگٌاهی 

 کو یکی اى كّ نبن ىنلًی اً ، ثب ٙوة گلٌلو هاك موك ثيهق ها اى پبی كه آًهك .  گياهُ كاكنل
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                                                               (4  ) 

 

 

 الق : شوا نياع ثو فبٛو هَ زی اى ىمین ثی كبیله اٍذ  

 مقوة ثبّنل   ة : اكکبه شهٌنو م کن اٍذ

 ط : اكکبه شهٌنو می رٌاننل ٍبىنله ثبّنل   

 هامِ كه كهًن فٌك مب رلبًری ًعٌك كاهك  ك  : آیب ثین ٕلؼ كه ػبلم ً آ
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 ( ٕیبنذ ً نهيلاهی  44                                           

 

                                                       (1  ) 

 

 ( 96هللا می كومبینل ، پوىبی ثطین آلٌكه هبٛو ثو ٛیوان نجٌكه ً نیَذ . ) لٌػ اثن مئت ٓ ؽٚود ثيبء

اٍهذ عَه بنی ًلکهن رهؤصیو ّهلیل كه هًؽبنیهبد  ، نظبكذ هبىوه ىو شنل اموی ؽٚود ػجلالجيبء می كومبینل

 ، لٌػ رنيیو ً رولیٌ ( 325/ مکبریت ػجلالجيبء علل اًل ٓ  169ثيبیی ٓ كاهك . ) ؽیٌح 

شیو لوٌا یب ثو اشهٗ ثؼل مٌريب ، ان كی ملک ؽٚود دمحم ) ٓ ( می كومبینل ، ًهللا انيل من الَ بء مبء كبؽ

  1(  69) نؾب آیو  یَ ؼٌن .

 

                                                      (2  ) 

 

 

 كه یبعٌهًكا آمله اٍذ ، ثبّل کو آٍ بن کو آٍ بن ها آهامْی ثٌك 

 ً ىٌا ها نیي آهامْی ،                               

 ً ىمین ها ً آثيب هانیي آهامْی ،                              

 ها نیي آهامْی ،  ً گیبىبن ها ً ر بمی اّیبء                              

 ً فٌك آهامِ ها نیي آهامْی ثبّل .                              

 ً ثبّل کو آن ها آهامِ موا كه ثوگیوك .                              

 

                                                (3 ) 

 

 عيبن ّهلذ انهیي                                              

 

 ( گٌیل : عيبنی ثيهق ، پينبًه ، ىیجب ً ّهلذ ، William Brighty Randsًیلیبا ثوایزی هنلى ) 

 می فٌهك ،ثب نيوىبی آة کو كه پیوامٌن رٌ پیچ ً ربة                                                              

 ً ٍجيه پو ٛواًری کو كیلگبنذ ها نٌاىُ می كىل ،                                                              

 ًه ، ای عيبن ، کو شو عبمو ىیجبئی رٌ ها پٌّبنله انل ،                                                             

 

 

 

 انلیْو ّبكمبنو                                                     

 

 :  گٌیل(  Robert Louis Stevensonهاثود لٌئی اٍزیٌنَن ) 

 ثب آن ى و شیيىب کو عيبن اى آن ثوفٌهكاهاٍذ ،                                                       

 می كانم کو ى و مب ثبیل شٌن ّبىبن ّبكمبنو ىنلگی کنیم .                                                       

 

 

 
مٚ ٌن ثیبن مجبهک ثلبهٍی شنین اٍذ : ً فلاًنهل اى آٍه بن آة كهوً كوٍهزبك ، پهٌ ىمهین ها پهٌ اى آن کهو كهوً مهوكه ثهٌك ، ثهو آن  – 1

 ىنلگبنی ثقْیل ، ثو كهٍزی کو كه این ، ثوای آنبن کو گٌّی ّنٌا كاهنل ، نْبنو ىبٍذ .
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 ثوكی کو كه ّيو ثبهیل                                               

 

 

 ( شنین ٍوایل : اینک ثوف اى انلاىه ثوًن ّله  Rachel Fieldهاّب كیلل ) 

 لکن ى چنبن می ثبهك                                                        

 رب کو ٍلیل ٍبىك ى و ٍبفز بنيب ها ،                                                        

 كه ّيو مب                                                                                     

 رب کو كوً میوانل ٕلای آىاه كىنله روكك ارٌمجیب ىب ها                                                       

 رب کو ریوه ٍبىك ىو نٌه فیوه کننله ها ،                                                       

 ف ثب آن پوىبی ٍزبهه گٌنِ واین ث                                                      

 ن ٍلیلی یقيكه اُ ، ثب آ                                                      

 نو ٍبفز بنيب ، ؽزی ثلنلروین کو رب نی و هاه كلک هل ثو اكواّزو ،                                                       

 نو هطبهىب ، نو ارٌثًٌ ىب ، نو ٌٍاهی ىب کو ّزبثبن می گنهنل ،                                                      

 نو کوًهىب موكا ّيو                                                      

 کبهی کنل ثب ثوف  نو ىیچیک ها یبهای آن نیَذ کو                                                     

 ن کو ثهناهك رب ثجبهك . عيآ                                                     

 

 نـ و ثبهان ثيبهی                                               

 

 ( گٌیل ،  Longston Hughesشنهَزٌن ىیٌى ) 

 

 ثهناه رب ثٌٍو ىنل ثو رٌ ثبهان ،                                           

 ثهناه رب كانو ىبی ٍیه ٌن ثبهان ٍود ها نٌاىّی ثقْل ،                                           

 ثهناه ثبهان ها رب روا نـ و ششئی ثَوایل ،                                            

 ىم ثبهان گٌكاليبی آة كه پیبكه هًىب پلیل آهك ، ثبى                                                                  

 ً كه عٌی کنبه فیبثبن آة هًان عبهی ٍبىك ،                                                                    

 ً ّجبنهبىبن ثو ٍوق فبنو مب نـ و فٌاة ثنٌاىك ،                                                                  

 ا .ً من كًٍذ كاها ثبهان ه                                                                  

 

 ٍلو ىًهم ىب ثو هًی هًكىب                                           

 

 ( گٌیل :  Christina Rossettiکویَزینب هًىری ) 

 

 ىًهم ىب ثواننل هًی هًكىب                                                      

 َزوكه كهیبىب ،ً کْزی ىب ثو گ                                                     

 ًلی اثوىب کو ثوپينو آٍ بن ٍلو کننل آ                                                      

 ثٌ ىیجب رونل اى آن ىًهم ىب ، اى این کْزی ىب                                                                       

 هًی هًكفبنو ىب ، پليب ىكه انل ،                                                      

 آنچنبن ىیجب کو مورٌ ها فٌُ آیل ،                                                      

 امب ک بنی کو ثوپينو كلک پب ىنل                                                      

 ً ثلنلی عٌیل ثو ثلنلروین كهفزيب ،                                                      

 ثلنلی آٍ بنيب ،  ً هاىی ثَبىك اى ىمین ثو                                                     

 شو ىیجبٍذ ، ىیجبرو اى ان پليب ً این عبكه ىب ،                                                     
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                                                          (4 ) 

 

 

كه عوایل كه مٌهك ثٌا ّنبٍی یؼنی مطبلؼو مؾیٜ ىیَذ مطبلت ثَهیبه نٌّهزو ّهله اٍهذ . مهوكا ثهو آلهٌكگی 

ىهٌا ، آة ً ىمهین رٌعهو ثَهیبه مجهنًل مهی كاهنهل . ّه ب مهی رٌانیهل ثؾهش كه مهٌهك مؾهیٜ ىیَههذ ها كه هًى 

 فوكاك ( مل نظو هواه كىیل .  15ی پنغم عٌن ) عيبنی مؾیٜ ىیَذ یؼن

كه ؽبل اى ثین ثهوكن رؼهبكل مارهی ٛجیؼهذ ً کهوه اهٗ ىَهزنل شهو ن ٌنهو ىهبیی ثهو  الق : اى انٌاع آلٌكگی کو

 مىنزبن فطٌه می کنل   

ثهوای ثيجهٌك مؾهیٜ  ة : شوا مالؽظو هًى عيبنی مؾیٜ ىیَذ رٌٍٜ ع یغ کٌْهىب ًاعل اى یهذ اٍهذ   مهب

 ی رٌانیم ثکنیم  فٌك شو م

 ط : مؾیٜ مب شهٌنو ثو نؾٌه رلکو ً اؽَبً مب اصو می گناهك  

بی کضیهق ً ّیْهو بیی شٌن هٌٛی ىبی ىن  ىكه ، کبؿهنىك : آیب ّ ب كًٍذ كاهیل كه نوطو ای کو ثو ىثبلو ى

 ىههبی ّکَههزو آلههٌكه ّههله اٍههذ ثههو رلههوط ً گههوكُ ثوًیههل   ىمههبنی کههو ایههن اّههیبء كه موبثههب هًی ّ بٍههذ آیههب

 اى ثویو منبهو لند ثجویل   میزٌانیل 

 ه : آیب كه کالٍی کو کق آن ها فوكه کبؿن پٌّبنله اٍذ می رٌانیل كهً ثقٌانیل   

 ً : ًهزی کو لجبً ّ ب کضیق ً ىننله ثبّل آیب اؽَبً اػز بك ثو نلٌ كاهیل  

ه رٌٍهٜ آلهٌكگی  كاننل کو ربط مؾب ىیجب كه ىنلًٍزبن ً پبهرنٌن كه یى موكا ن ى : ػله ىیبكی ا یٌنبن مزهلهعب

گیيهب کهو كاهك كميهم اٍهذ   كه مهٌهك ایهن آلٌ اى این ٍهبفز بنيب ثهوای مهبعٌ اى میبن می هًنل . شوا مؾبكظذ 

 آنيب ها نبثٌك می کنل شو می رٌانیم ثکنیم  

لی می ٌّك  کِ ىب فبػ : آیب می كانیل کو ثَیبهی اى پونلگبن ثو ػلذ آلٌكه ّلن ثبليبیْبن ثو نلزی کو اى نلذ 

نيب كیهو هبكه ثو پوًاى نیَزنل . آیب كکو می کنیل ًهزی ؽٚود ثيبءهللا این ىْلاه ها كاكنهل کهو ، می میونل   آ

 پوىبی ثطین آلٌكه هبكه ثو ٛیوان نجٌكه ًنیَذ ، كوٜ ثو ٛجیؼذ اّبهه كاّزنل  

ی ّهٌیم ً ىمهبن ىیهبكی ها ٛ : مب ثو ؽبل پونلگبنی کو گوكزبه لکو ىبی نلهذ هًی آة مهی ّهٌنل ، مزؤٍهق مه

اکنٌن موكا كه نجوكی ملاًا ػلیو آلٌكگی آة ، ىٌا ً  ي ین روریت ،ٕوف رالُ ثوای نغبد آنيب می کنیم . ث

ىمین کو ثو ثيلاّذ ً ٍالمذ اىب ػبلم رؤصیو می گناهنل كه گیو ىَزنل . آنيب ثهوای ىنهلگی ثهو نجهوك پوكافزهو 

 انل .

ه ر بمی نجوك ثوای ؽیبد كه كهًؽٚود ًلی اموهللا كومٌكه انل ، ني كوك اٍذ . كکو مهی کنیهل مؼنهبی آن  نبیزب

 شیَذ   

ی : مب ثبیل ثلهذ ثو کیلیذ ؽیبد كهًنی فٌك ػهالًه ثهو مؾهیٜ پیوامهٌن فهٌك رٌعهو كاّهزو ثبّهیم اگهو كًٍهذ 

 لههٌكگی ثوػههبلم ثْههوی اصههو مههی گههناهك . یکههی كهًن مههب ً كیهههوی كهّههزو ثبّههیل ، مههی رههٌان گلههذ كً نههٌع آكا

 پیوامٌن مب . 

ؽٚود ًلی اموهللا ن ٌنهو ىهبی ىیهلی ها  آیب می رٌانیل ن ٌنو ایی اى آلٌكگی كهًن هلٌة موكا ها ثیبن کنیل  

ثههو مههب نْههبن مههی كىنههل . اؽیههبء ػههلا ثوكثههبهی مههنىجی ، فٖههٌمذ نههژاكی ً رؼٖههت ًٛنههی ، اىكیههبك ّههٌاىل 

، گَهزوُ ثهی ههبنٌنی ، ارَهبع كامنههو ، فهٌف ً ّهیبكی ، رٌٍهؼو هزهب ً ایغهبك ًؽْهذ فٌكفهٌاىی ، ٍهٌءهن 

ّوة ف و ً عنبیذ ، رْنهی ٍیوی نبپنیو ً عَزغٌی مٚطوثبنو ً ػغٌشنو عیلو ، صوًد ً لناد كنیٌی ، 

رٚههؼیق ارؾههبك فههبنٌاكگی ، اى ههبل ً رَههبىب كه نظههبهد ًالههلین ، اني ههبک كه رغ ههب اكواٛههی ، هكزههبه ؿیههو 

آ ٛههالم ، انؾطههبٛ ىنههو ً مٌٍههیوی ، كَههبك كه اكثیههبد ً  اىكًاط ً كه رؼبهههت آن اىكًاط مَههئٌشنو نَههجذ ثههو

 (  11 – 9انؾواف ً ىجٌٛ مطجٌػبد ... ) روع و ( ) فطبة ثو ملب ) انهلیَی ( ، ٓ 

هًىنبمهو ثینلاىیهل   كه این ىمینو ن ٌنو ىب ً مضبل ىبی ث وارت ثیْزوی ًعٌك كاهك . کبكی اٍذ نهبىی ثو یک

 ؿبى کنیل . ثؾش ها ثب ٍئٌاشد ىیو آ زو ثبّیلًلی م کن اٍذ ّ ب كًٍذ كاّ

 ک : مب ، آنچنبن کو ىَزیم ، شهٌنو می رٌانیم ثو مؾیٜ فٌك اصو ثهناهیم   

 ل : ملکٌد اليی ثو ًعو اهٗ ًػله فلاًنل ثو نٌع ثْو اٍذ . شهٌنو این هإیب می رٌانل رؾون یبثل   
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 ثوای اٛلبل فوكٍبل 

هىهب کهوكه ثبّهیم ً  می کنیل ، آیب می رٌانیل شیيی ها ثجینیل کو نهبها : ًهزی کو ثو ملهٍو ربن ً عبىبی كیهو 

ّ ب كکو کنیل کو آن شیي ، مؾب کبه ً ثبىی ّ ب ها فواة مهی کنهل   آیهب ىیچیهک اى ایهن شیيىهب ثهوای مهب یهب 

 ؽیٌانبد فطوی كاهنل  

 ن : شهٌنو می رٌانیم علٌی فواة ّلن مؾیٜ ها رٌٍٜ كیهوان ثهیویم  

هو ثوای مؾیٜ اٛواف مب ، مؾیٜ ىیَذ اٍذ ً کل و ای کو ثو مؼنبی فهواة کهوكن مؾهیٜ ً : یک لـذ كی

 ذ فٌك ثینلیْیم  َاٛواف مبٍذ لـذ آلٌكگی اٍذ . آیب ميم اٍذ کو مب ثو مؾیٜ ىی

 ه آلٌكه می رٌانل ثو ع یغ مب اصو ثهناهك   ع : شهٌنو یک ٍیبه
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 ( ػجبكد ً پوٍزنلگی  45                                            

 

                                                           (1  ) 

 

ؽٚود کویْهنب كومبیهل ، نلهًٌ انَهبنی ثهو ىهو ٛویهن کهو مهوا كًٍهذ ثلاهنهل ، ثهو ى هبن ٛویهن مؾجهذ مهوا 

 ل یبكذ . فٌاىن

ؽٚود ىهرْذ كومبیل ، نیبیِ ىبی ٍزٌكنی ها کو نقَزین آكویلگبن عيبن ) مؼنٌی ( ىَزنل ، می ٍهزبئیم ، 

آنيب ها اى ثو می فهٌانیم ، پهٌ آنههبه ثهو مٌعهت آن ػ هب مهی کنهیم ً آنيهب ها مهی آمهٌىیم ، یهبك مهی كىهیم ، ثهو 

 نیم . ًهی کمیب كاهیم کو آنيب هاثو فٌك یبك آؽبكظو می ٍ بهیم ً 

 ( 162/ اهزلاهاد ٓ  196ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل ، انو یؾت من رٌعو الیو ) منزقجبد ٓ 

ً هًى رٚههوع ً ىاهی کنیههل ً كػههب ن بییههل ً اى فههلا  ؽٚههود ػجههلالجيبء مههی كومبینههل ، پههٌ ّهه بىب ثبیههل ّههت

 ( 99، ٓ  3ثقٌاىیل کو مٌكن ثبػ بل ٌّیل نو اهٌال ) فطبثبد ط 

 

                                                         (2 ) 

 

ٌاد ال ووثین لزَزغنة ثيب نلَک ثوثؽٚود ثيبءهللا می كومبینل ، ان اهوه یب ػجل مب ًٕب الیک من آصبه هللا 

ً رَههزغنة مههن نـ برههک اكئههله القالئههن اع ؼههین ً مههن یوههوء آیههبد هللا كههی ثیزههو ًؽههله لینْههو نلؾبريههب ال الئکههو 

کب الغيبد ً ینولت ثيب کب نلٌ ٍلیم ً لٌ لن یَزْؼو كی نلَو ًلکن یظيو ػلیو ىنا اللٚب كی النبّواد الی 

 ( 199) منزقجبد ٓ  1یٌا من اشیبا کنلک هله فلیبد اشمو من للن موله ؽکیم . 

 

                                                        (3 ) 

 

 

 ّ ْیو عٌاىونْبن 

ن ٍهوىمین ىنهلگی مهی کهوك . َهوکی کٌشهک ك هآایبا ّکٌه ً ػظ ذ ایوان ثبٍهزبن ، پ هًىگبهی كًه ، كه

كه آن ىمبنيب هٍم شنبن ثٌك کو كه مٌاهغ عْن ىب ً ّبكیيب ، موكا ثب كًٍهزبن ً آّنبیبنْهبن ىهلایب مجبكلهو مهی  

ّ ْهیو  ٕهلای ثلنهل كػهب کهوك کهو کَهی یهک . ایهن پَهوک نیهي ، كه یکهی اى عْهن ىهب ، اى رهو كل ً ثهبکوكنل 

عٌاىونْههبن ثههو اً ىلیههو کنههل ً كه ىنهههبا عْههن ثههيهق ، منزظههو ثههٌك ّ ْههیوی ها کههو ثههوای كاّههزنِ شنههبن 

كهیبكهذ ن بیههل . امهب ىمهبن گنّههذ ً عْهن ىهم ثههو پبیهبن هٍهیل ً کَههی ّ ْهیوی ثههو  ك ،مْهزبهبنو كػهب کههوكه ثهٌ

ه ؿ هین ً مؤیًٌ ّل .   پَوک ىلیو نکوك . اً ػ یوب

ی كاّذ ًنو ثو رؤصیو ىیچ نٌػی كػب اػزوبكی آ ثب مْبىله یؤً ً ؽومبن پَو ، ثو اً  بنپلهُ کو نو ثو فلا ای

 گلذ : پَوا ، كیلی کو كػبىبیذ اعبثذ نْل   !

 پَوک نهبىی ثو پله انلافذ ً گلذ : شوا پله ، كػبىبیم اعبثذ ّل ! 

 

 

 

 

 

 مٚ ٌن ثیبن مجبهک ثلبهٍی شنین اٍذ :  -1

آصبه فلاًنل ثو هثٌاد مووثبن رب عنة ٌّك اى آن نلٌ رٌ ً عنة ٌّك اى نـ بد رٌ اكئله کب فالین ثقٌان ای ػجل آنچو هٍیل ثو رٌ اى 

ً کَی کو ثقٌانل آیبد فلاًنل ها كه فبنو اُ ، ثو رنيهبیی ، ثواٍهزی نْهو مهی كىنهل ثٌىهبی فٌّهِ ها كوّهزهبن نْهو كىنهله ثهو ى هو 

نلي ل آ ًلهی ههبىو مهی ّهٌك ثهو اًایهن كٚهب كه هًىی اى هًىىهب .  عيبد ً كگوگٌن می ٌّك اى آن ىو نلٌ ٍلی ی . ؽزی اگو فٌك

 .این شنین موله ّل فلیبد امو اى نيك رولیو کننله ؽکیم 
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پههله ثههب رؼغههت پوٍههیل : شطههٌه   رههٌ کههو ّ ْههیو عههٌاىو نْههبنی ها کههو آن ى ههو كًٍههذ مههی كاّههزی ، كهیبكههذ  

 نکوكی ! 

 من پبٍـ كاكه ّل ، پبٍـ نو ثٌك آ فلاًنل گلذ : نو !   ً پَوک عٌاة كاك : امب پله ، آیب مزٌعو نیَزی   ثو

 

 كاٍزبنی ایوانی اى كوىن  موكا                                                                                           

 

 

ها نهيك  ىنهبمی کو ؽٚود ػجلالجيبء كه ّيو نیٌیٌهک رْویق كاّزنل ، یکی اى مهئمنین مقلهٔ ً پوّهٌه

 فٌك كوا فٌانلنل ً كومٌكنل : اگو كوكا ٕجؼ ىًك نيك من ثیبیی ، ثو رٌ یبك فٌاىم كاك کو شهٌنو كػب کنی !

ثبملاك هًى ثؼهل اى فهٌاة پویهل ً  4آهبی ) ا ( مْؼٌف ً ملزقو اى مٌىجزی کو نٖیجِ ّله ثٌك ، كه ٍبػذ 

ِ ، كه مؾٚهو مجهبهک ؽبٙهو ّهل . ثوای گهوكزن كهٍه 6فیلی ٍویغ ٌٛل ّيو ها ٛی کوك ً هأً ٍبػذ 

 شو امیل ً انزظبهی ّلیلی اى این ػنبیذ اٍزوجبل کوكه ثٌك .  بمؼلٌا اٍذ کو اً ث

کو ؽٚود ػجهلالجيبء کنهبه رقهذ ىانهٌ ىكه ، ثهو كػهب ً منبعهبد مْهـٌلنل ً فهٌك نیهي كه  ثو مؾ٘ ًهًك كیل

ىیکههب مجههبهک ثههو كػههب ً منبعههبد ثههو رولیههل اى  ك كهٍههذ كه موبثههب آن ؽٚههود ثنْههینل ،وکههؽبلیکههو ٍههؼی مههی 

ىَهزهی ثهوای كًٍهزبنِ ً ـوم اكکبه ً اكػیو فهٌك كیهل ، ثهو آپوكافذ . اً ًهزی مٌشی ميوثبن ها شنبن مَز

امهب ىهیچ  ثؼل ثوای فهبنٌاكه اُ ً ثهبشفوه ثهوای ٍهوان ً ربعهلاهان اهًپهب كػهب ّهوًع ثهو كػهب فٌانهلن کهوك .

ن هٌك  لظ كاّذ ، موًهنیل . ثؼل ر با اكػیو ای ها کو اى ؽ، نْآهامی کو كه موبثلِ عبلٌ ثٌك کالمی اى موك 

ً ى و آنيب ها یکی كًثبه كیهو ىم رکواه کوك ، امب ى چنبن ىهیچ ٕهلایی آن ٍهکٌد ٍهنهین ً پهو انزظهبه ها 

 ثو ىم نيك . 

كه ن ٛوف نهبه کوكن . ً ً ّوًع کوك ثی ىلف ثو این ٛوف ً آآهبی ) ا ( کم کم كٍزی ثو ىانٌىبیِ کْیل 

گهٌُ مههی کهوك آ ثههبى ىههم  غههوه مهژكه كمیههلن ٕهجؼ ها مههی كاكنههل ،ؽبلیکهو ثههو ٕهلای پونههلگبن کهو اى ثیههوًن پن

 ن ٌك . یک ٍبػذ گنّذ ً هكزو هكزو ٍبػذ كًا نیي ٍ وی ّل . پبىبیِ کبماله  ثوانلاى  ها  اربم  اٛواف 

یهل . ثهوای گنهانهلن ًههذ ً ثی ؽٌ ّله ثٌك . شْ بنِ کو ٍطؼ كیهٌاه ها نظهبهه مهی کهوك ، ّهکبكی كه آن ك

ن کْیل آ امب مغلكاه نهبىِ مزٌعو ىیکب آهاا پوًهبهی ّل کهو كه نبهاؽزی ، كٍزی ثو آک ی ىم اى فَزهی ً 

 کنبه رقذ علًٌ ن ٌكه ثٌك . 

ن منظو گهبه غنًة فٌك کوك ، ثو نؾٌی کو اى آاً ها م َو ً عنثو مٌعٌك كه ًعنبد مجبهک ،این ثبه آصبه فل

ً ؽٖهو ػ یهن ثهوك ً نبگيهبن رٖه یم گوكهذ کهو ى چهٌن ىیکهب اکهوا ، كػهب کنهل . آهىًىهبی ؽهظ کٌه ، پو ّ

ی ً ؽزهی ًٍهبیب ً اّهیبء ّقٖیِ ها کنبه گناّهذ ، كهك ً انهلًه عَه بنی ً رٚهبكىب ً نهوانهی ىهبی كهًنه

وهٜ اى له گوكذ ً ثو گٌنو ای کهو گهٌیی كیههو كکو ىیچٌهذ ًعٌك نلاّزو انل ، نبكیى و ها ، انهبه  پیوامٌنی ،

 بعبد مْـٌل ّل . نثو مای رووة ثو آٍزبن اليی ، یک ؽویوذ آگبه ثٌك آ یؼنی میلی پوٌّه ثو

يی اى هًػ كػهب شْم كوًثَذ ً ػبلم ً ػبل یبن ها ، هبٛؼبنو كوامٌُ کوك آ آنهبه هلجِ ثو ٌٛه ّهلذ انهی

ء رٌاٙهغ پهبکیيه ّهله ً ْهزبهبنو ً ّهبكمبنو ً پوعنثهو . اؽَهبً کهوك کهو ًعهٌكُ اى مهبٍوّبه ّل آ كػبیی م

رؾهذ رههؤصیو آهامْههی ثهلیغ ، رؼههبلی یبكزههو ً ثههو آٍهزبن اليههی روههوة عَههزو اٍهذ . آهی ؽٚههود ػجههلالجيبء ثههو اً 

 آمٌفزو ثٌك کو شهٌنو كػب کنل . 

ػکب ، نبگيبن هیبا كومٌكنل ً نيك اً آملنل . شْ بن ربثنبکْهبن ى هواه ثهب لجقنهلی ملکهٌری ثهو ایهن ًعهٌك ٍوًه

ٌشكه ، كًفزو ّل آ ً كومٌكنل : ًهزی كػب می کنی ، نجبیل ثو كهك ً هنظ عَ بنیذ كکهو کنهی . مزٌاٙغ علیلال

 نجبیل ثو پونلگبن ثیوًن پنغوه ً یب ّکبف ىبی كیٌاه اربم ثینلیْی . ! 

ٌكنل : ًهزی می فٌاىی كػهب کنهی ، اى اثزهلا ثبیهل ثهلانی مومجبهک ؽبلزی علی ثو فٌك گوكذ ً كً آنهبه شيوه 

 مؾٚو ؽی هیٌا ایَزبكه ای . کو كه 

 

                                                                                                     (Honnold  ىٌنٌلل ) 
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                                                      (4  ) 

 

 فلمذ ... ػجبهد اى ػجبكد اٍذ .  الق : ػجبكد شیَذ   ؽٚود ػجلالجيب می كومبینل ،

مله اٍذ ، فٌك ها ثو كػب ً ػجبكد رَلیم می کنیم ، كه كػهب ٛلهت كػب ً ػجبكد کنیم   كه یَنب آ ة : شوا ثبیل

 ؽ بیذ ً ؽواٍذ مبل ً رن می کنیم ، ملغبء ً مالم می عٌییم ... 

 کل بد مکنٌنو ()  1ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل ، ؽبٍت نلَک كی کب یٌا هجب ان رؾبٍت 

 ط : شو مٌهغ ثبیل كػب ثقٌانیم   

ٕهجؾهبىبن آًاى مهوا فهٌاىی ّهنیل . ثبمهلاكان كػهبی فهٌك نهيك رهٌ  ود كاًًك مهی كومبیهل ، ای فلاًنهل ،ؽٚ

یو ٌٍا ، نوب روع هو اى کزهبة موهلً ، ) ميامیو كاًًك ، ميمٌه پنغم ، آ آهاٍزو می کنیم ً انزظبه می کْیم .

 ( 1991نَقو ٛجغ 

) ثنههی  2ک الْهه ٌ الههی ؿَههن اللیههب ً هههوآن اللغههو ... ٌللههلد هٍههٌل اکههوا مههی كومبیههل ، اهههم الٖههلٌه ؽٚههو

 (  91اٍوائیب  آیو 

ؽٚود ػجلالجيب می كومبینل ، ... نيك اً رٚوع ً ىاهی کن ً نی و ّجبن ً ثبملاكن شٌن مؾزبعبن ً اٍیوان 

 ثو رجزب ً اثزيبل مْـٌل ٌّ . )  روع و (

 ػب کوك   ك : شهٌنو ثبیل ك

 رونم کوكن ً رولیو کوكن كػبىبی ّبیَزو ...  ثیبن ن ٌكن ، كه یَنبآمله اٍذ ، ... رالًد کوكن ،

 ه : آیب ثو اكػیو مب ى یْو عٌاة ػنبثذ می گوكك  

نل ، فلاًنل هؽیم ً هؽ ن اٍذ . اً ثٖوف هؽ ذ فٌیِ اكػیو ع یهغ ػجهبك ها یبؽٚود ػجلالجيبء می كوم

  5نوب اى فطبثو مجبهک مٌهؿ  –ک ذ ثبلـو ایِ ثبّل ، اعبثذ می كومبیل . ) روع و ًهزی کو ثو موزٚبی ؽ

کو كه مي بنَوای كاثلین ًاهغ كه كاثلین ، ایبلذ نیٌ ى  ْبیو ایواك ّله ً عنبة ىهبًاهك مکنهبد  1912آگَذ 

Howard Macnut ) یبككاّذ ثوكاّزو انل 

 

 

 ثوای اٛلبل فوكٍبل 

  بن ثَزو ً كٍذ ثو ٍینو می فٌانیم  ل بری ىَزنل کو مب ثب شْبكد كوٜ کً : آیب كػب ً ػج

 ن ها كاهك کو كػب ً منبعبد فٌانله ٌّك   ا كاكه ایل کو كکو می کنیل اهىُ آى : شو کبهىبی اموًى انغب

 ػ : كکو می کنیل شوا ؽلظ کوكن كػب ً منبعبد ميم اٍذ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ٍذ : كه ىو هًى پیِ اى آنکو ؽَبة ٌّی ، نلَذ ها ؽَبة کن .مٚ ٌن ثیبنبد مجبهک ثلبهٍی شنین ا – 1

 مٚ ٌن ایو مجبهکو ثو كبهٍی شنین اٍذ : ثو پب كاه ن بى ها اى ؿوًة فٌهّیل رب ربهیکی ّت ً هوائذ هوآن كه ثبملاكان . – 2
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 ( ػلالذ ً كاكگوی  46                                                   

 
                                                            (1 ) 

 

لهک مهن ػطیزهی ػلیهک ً ػنهبیزی لهک ؽهت اشّهیبء ػنهلی اشنٖهبف ( ... مهللا مهی كومبینهل : ) اؽٚود ثيبء

 )  کل بد مکنٌنو ( 1كبعؼلو امبا ػینیک . 

 ( 19، آیو  4ثبة  ؽٚود ٍلی بن كومبیل ، لیکن ٛوین ػبكشن مضب نٌه مْوم اٍذ . ) امضبل ٍلی بن ،

 ( 93آیو  ) نؾب ، 2ؽٚود دمحم كومبیل ، ان هللا یؤمو ثبلؼلل ً اشؽَبن ً ایزآ می الووثی . 

 

                                                           (2 ) 

 

 

کو كهٍهذ  ؽٚود ثٌكا كومبیل ، لينا اً منٖق نیَذ ، شو کو ػغٌشنو هٚبًد می کنل  . موك فوكمنل ثبیل

ً نبكهٍذ ، ىو كً ها ثوهٍی ن بیل . ىٌّ نل ... كیهوان ها نو ثو ؿلٜ ثب ثو گٌنو ای هبنٌنی ً ثی ؿوٙهبنو 

 ىلایذ ن بیل . 

ه ً ش  ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل ، یب اثن الوًػ ، اؽت اشّیب ػنلی اشنٖبف شروؿت ػنو ان رکن الی هاؿجب

ه ً انذ رٌكن ثنرـل ک ان رْبىل اشّیب ثؼینیک ش ثؼین الؼجهبك ً رؼوكيهب ث ؼوكزهک ش ث ؼوكهو لب لزکٌن لی امینب

 اؽل كی الجالك كکو كی ملک کیق ینجـی ان یکٌن ملک من ػطیزی ػلیک ً ػنبیزی لک كبعؼلو امبا ػینیک . 

 ) کل بد مکنٌنو (

 

 

                                                       (3 ) 

 

 

 ن كاٍزبن ثی پبیب

ٍبليب هجب كه مْوم ىمین ٍلطبنی ىنلگی می کوك کو فیلی رنجب ً ثیکبه ثهٌك . اً ىهو هًى اى ٕهجؼ رهب ّهت 

فٌكّهبن ٍهو ىهم  ذ ً ثو كاٍزبنيبییکو ثؼٚهی اكهواك ،هًی رْک ىب ً مزکبىبی نوا ً هاؽذ رقزِ می نَْ

ی ٛهٌشنی مهی ّهلنل ً می کوكنل گٌُ می كاك . ىیچٌهذ اى گٌُ كاكن فَزو ن ی ّل ؽزی اگو هٖو ىب فیله

ثوایِ ىیچ اى یزی نلاّذ . ثیْزو اًهبد ثؼل اى ر با ّلن ىو هٖو ای ثو هٖو گٌ  مٌٌٙع آنيب ىم کو إاله 

 می گلذ : هٖو ّ ب كوٜ یک ػیت كاهك ً آن ىم این اٍذ کو فیلی ىًك ر با می ٌّك ! 

بیی رؼویهق کوكنهل کهو كاٍهزبنيى و هٖو پوكاىان اى ٍواٍو عيبن ثو هٖو اً كػهٌد ّهلنل ً ثؼٚهی اى آنيهب 

ن ؿ ههین ً ى یْهو ثهلًن رٌعهو ثهو ٛهٌل ىهو هٖهو ، اى ر هبا ّهلن آ ٛهٌل کْهیل . امهب ٍهلطبن ملريبی ملیهل ،

 اكَوكه می ّل . 

 
 

و رهٌ ً ػنبیهذ مٚ ٌن ثیبن مجبهک ثلبهٍی شنین اٍذ : ) كًٍذ كاّزنی روین شیيىب نيك من انٖبف اٍذ ( ... این اى ثقِْ مهن ثه – 1

 نوا موبثب كً شْ ذ هواه ثله . ی رٌ اٍذ پٌ آمن ثوا

 می كومبیل . ومٚ ٌن ثیبن مجبهک ثلبهٍی شنین اٍذ : ثلهٍزی کو فلاًنل ثو كاك گوی ً نیکٌ کبهی ً ثقِْ ثو نيكیکبن ام – 2

ى آن اگهو ثهو امٚ ٌن ثیبن مجبهک ثلبهٍی شنین اٍذ : ای پَوهًػ كًٍذ كاّزنی روین شیيىب نيك من انٖبف اٍذ هًی مههوكان  – 3

ن مٌكن می ٌّی کو شیيىب ها ثو شْ بن فهٌكد مْهبىله کنهی نهو ثوای من امینی ثبّی ً رٌ ثٌٍیلو آن ؿبكب مٌْ رب من ر بیب كاهی ً اى آ

نو ثو ّنبفذ کَی كه ٍوىمین ىب . كه این كکو کن کو شهٌنو ٍياًاه اٍذ ثبّل   این اى ثو شْم ثنلگبن ً ثْنبٍی آنوا ثو ّنبفذ فٌكد 

 نيب ها موبثب كً شْ ذ هواه ثله . ثو رٌ ً ػنبیذ من ثوای رٌٍذ پٌ آ ِْ منثق
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ن اػالا کوك ثو ىوکٌ بىب . ٕبكه ن ٌك ً ٛی آػبهجذ اٛالػیو ای فطبة ثو ر با کٌْهىب ً ّيوىب ً هًٍز

 کو ثزٌانل كاٍزبنی ثی پبیبن ثوای اً رؼویق کنل ، عبیيه ثيهگی فٌاىل كاك . 

ثهبهه شنهین ثهٌك : مهن کَهی ها کهو ثهوایم هٖهو ای رؼویهق کنهل کهو ىیچٌههذ پبیهبن ن هنیوك مزن اػالمیو كه این 

 ًاهس ً عبنْین فٌك فٌاىم کوك ً كفزو ىیجبیم ها نیي ثو ى َویِ كه فٌاىم آًهك .

امب پیبا ٍلطبن كوٜ ّبمب این مطلت ن ی ّل آ اً ّوٛ ثَیبه ٍقزی ىم ثوای کهبه رؼیهین کهوكه ثهٌك . امهب اگهو 

 له ثو نیبیل ، یؼنی هٖو ای ها ّوًع کنل ً آن ها ر با ن بیل آ ٍوُ اى رنِ علا فٌاىل ّل . کَی اى ػي

ه اػغبة انهیي ن كیهبه ًعهٌك كاّهزنل کهو ؽبٙهو ثٌك ً عٌانبن ثوًمنل ثَهیبهی كه آ ىیجبیی كفزو ٍلطبن ؽویوزب

، ثهو ب نجٌك ٍهوُ اى كٍهذ ثلىهل ثٌكنل ىو کبهی ثکننل رب ثزٌاننل ثب اً اىكًاط ن بینل آ امب ىیچیک اى آنبن مبی

ى ین كلیب كوٜ مؼلًكی عوأد کوكنل ثوای رٖبؽت ّبىياكه ىیجب ً عٌائي ثی ى زب ، كل ثهو كهیهب ثيننهل . امهب 

 ىیچکلاا مٌكن نْلنل ً ٍو فٌك ها ثو ثبك كاكنل . 

یم گوكهذ گهبىی یبكهذ ، رٖه ً ثؼهل اى آنکهو اى اػالمیهو ٍهلطبن آیک هًى ، ؿویجو ای ثهو آن کْهٌه ًاهك ّهل 

 ثقذ فٌك ها ثیبىمبیل . هاىی هٖو ؽبکم ّل .

عنهبة ثهو کَهی کهو یهک كاٍهزبن ثهی  آیب این ٕؾیؼ اٍذ کو ػبلی ٌٚه ثبهیبكذ ً گلذ : ٍلطبن ثيهق ثو ؽ

 پبیبن رؼویق کنل ، عبیيه ثيهگی فٌاىیل كاك  

 ٍلطبن گلذ : الجزو کو ٕؾیؼ اٍذ . 

اٍذ کهو اػلهی ؽٚهود كفزهو ىیجبیْهبن ها ثهو ى َهوی اً كه ؿویجو كًثبهه ٍئال کوك : ً آیب این ىم ٕؾیؼ 

 فٌاىنل آًهك ًاً ها ًاهس ً عبنْین فٌك فٌاىنل کوك  

 و اگو مٌكن ٌّك آ ًلی اگو نٌْك ، ٍوُ اى ثلنِ علا فٌاىل ّل .زٍلطبن عٌاة كاك : ثلو ، الج

اىم ثهوای اػلهی ؽٚهود ؿویجو گلذ : ثَیبه فٌة آ من كاٍزبن هْنهی كه ثبهه ملـ ىهب مهی كانهم کهو مهی فهٌ

 رؼویق کنم .

 ٍلطبن گلذ : رؼویق کن ، گٌُ فٌاىیم کوك . 

شنین کوك آؿبى : هًىگبهی پبكّبىی ثٌك کو ى و مؾٌٖشد ً ؿالد کْبًهىان  آنهبه نبّنبً هٖو پوكاى ،

کْههٌهُ ها ثههو ىًه اى آنيههب گوكههذ ً كه مقينههی مؾکههم ، ًاهههغ كه مؾلههی كًه ، انجههبه کههوك. یههک هًى كٍههزو 

لا کوكنهل ً پهٌ اى شنهل هًى گی اى ملـ ىب ثو آن ٍوىمین ، ؽ لو ًه ّلنل ً فیلی ىًك انجبه ؿالد ها پیهثيه

َهذ اى آن ػجهٌه نػبهجذ كه كیٌاه ّوهی آن ، ٌٍهافی یبكزنل کو كه ىو ىمبن كوٜ یک ملـ می رٌا عَزغٌ ،

ملقهی كیههو كافهب ّهل ً كانهو ای ًهك ً ثؼهل آن ثیوًن آکنل . یکی اى ملـ ىب ًاهك انجبه ّل ًیک كانو ؿلو اى 

 كیهو فبهط کوك آ ثؼل ملقی كیهو كافب ّل ً كانو ای كیهو ثیوًن آًهك ... 

هٖو گٌی ؿویت ، هًى رب هًى ، ىلزو رب ىلزو ، این ع لو هارکواه کهوك : ثؼهل ملقهی كیههو كافهب ّهل ً كانهو 

 ای كیهو ثیوًن آًهك ...

 یکَبل ٍ وی ّل .  یک به گنّذ ،

ؼل اى گنّذ كً ٍبل ، هًىی ٍلطبن گلذ : این ملـ ىب رب کی می فٌاىنل كافب ٌّنل ً كانو ؿلجهو ً ثبشفوه ث

 ثیوًن ثیبًهنل  

 نيب ربىه یک هلَو اى انجبه ها فبلی کوكه انل ً ىنٌى ىياهىب هلَو ثبهی مبنله اٍذ !هٖو گٌ گلذ : هوثبن ، آ

 کوك ، من كیهو رؾ ب ّنیلن این ع لو ها نلاها . ٍلطبن كویبك ىك : ای موك ثیهبنو ، رٌ موا كیٌانو فٌاىی 

كفزوا ها ثهیو ، رقذ ً ربعم ها ٕبؽت ٌّ ً ثو کٌْها كومبن ثوان ًلی اى من مقٌاه کهو یهک کل هو كیههو 

 هاعغ ثو آن ملـ ىبی ًؽْزنبک ثْنٌا  

آن كیهبه ، ثهب  ً ثو این روریت ، هٖو گٌ ؿویت ثب كفزو ىیجبی ٍلطبن ، اىكًاط کوك ً آن كً ٍهبليبی ٍهبل كه

ن ٍلطبن رنجب ىهم كیههو ىیچٌههذ ػالههو ای ثهو ّهنیلن نلگی کوكنل ً آیکلیهو كه نيبیذ ٍؼبكد ً ٍوًه ، ى

 كاٍزبن ً هٖو اى فٌك نْبن نلاك .
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 موؽ ىیوک ً فوگٌُ رنجب 

 ( ً كهیهب ) كه ّه بل آمویکهبی عنهٌثی ( ، پونهله ای ثهو نهبا Kongعبیی كه كبٕلو ثین کٌىبی کٌنه  ) یک 

موؽ ىیوک ً یب موؽ ّبؿ كاه ىنلگی می کوك کو ثو ّـب کْبًهىی ، مْـٌل ثٌك . اً ميهػو فٌة كاّهذ 

ثو ٍقزی كه آن کبه می کوك ً ٍیت ىمینی ىبی فٌة ً مٌىىبی موؿٌة ثو ػ ب می آًهك ً لٌثیهب ً ثبمیهو 

ىم این ثٌك کهو  ٍجي ً فوا ثو نظو می هٍیل ً ػلذ إلیًِ مهد ً رٌرٌن می کبّذ . ميهػو اُ ى یْو 

ه ٍقزکٌُ ً پورالُ ثٌك . كه آن  نيكیکی ىهب ، فوگٌّهی ثهٌك کهو اً ىهم  کْهبًهىی مهی کهوك . امهب  اً ًاهؼب

ميهػو اً شنلان رؼویلهی نلاّهذ آ ثهوای اینکهو فوگهٌُ ىیچٌههذ فهٌة كهٍهذ کهبه ن هی کهوك . كوهٜ مٌههغ 

ك ً نو پهٌ اى آن ػلليهبی ىهوى ها مهی ن ىمین ها ثیب می ىمی پبّیل ً می هكذ آ نو هجب اى آ کْذ ثنهىب ها

 کنل آ ثو این كلیب ًهزی مٌهغ ثوكاّذ می هٍیل ، ثبمیو ً لٌثیب ً مهد موؿٌة ً كواًانی ثو كٍذ ن ی آًهك 

یوک اكزبك ً كیل کو شوله ثيزو یک هًى فوگٌُ هكزو ثٌك ثیوًن ک ی هلا ثينل کو شْ ِ ثو ميهػو موؽ ى

هىً کهوك ای کهبُ مهبل اً ثهٌك . ر هبا هًى ى هین مٌٙهٌع رهٌی ه کو آو اى ميهػو فٌكُ اٍذ آ آنولثبكرً آ

 ٍوُ ثٌك ً کم کم ؽَبكد ً فْم ثو اً شیوه ّل . 

ثیبك ً مؾٖهٌشرِ اینوهله فهٌة ثْهو  ً ثب فٌك گلذ : شوا ثبیل هًی ميهػو اًن موؽ ّبؿ كاه ى ِ ثبهًن

 ًلی هًی مبل من نیبك ً مؾٌٖشرم اى ثین ثوه   این ػبكشنو نیَذ !

 ثبى ىم انلیْیل ً ثؼل یک ؽوو ای ثو نظوُ هٍیل .

و ىبیِ ها اى فبنو ثیوًن آًهك ً ى هی ثو ٛوف ميهػو مهوؽ ىیهوک هاه اكزبكنهل ً ثؼهل ى بن ّت ىن ً ثچ

 ثالكبٕلو ثو فبنو ثبىگْزنل ً كًثبهه این کبه ها رکواه کوكنل . 

مل کوكنل . ًهزی ٍ یله كمیل ، كه آنغهب ً آبنو فٌك ً ميهػو موؽ ىیوک هكذ اً ً فبنٌاكه اُ رب ٕجؼ ثین ف

یک عبكه ثو فبنهو ثهبى گْهزنل ً كًثهبهه ایهن کهبه ها رکهواه کوكنهل . ثهو شیهلن ً ع هغ کهوكن مؾٖهٌشد مهوؽ 

 ىیوک .

مل ، كیل فوگٌُ ً فبنٌاكه اُ مْـٌل شیهلن ٍهجيی ىهب ً میهٌه ىهبیِ اً ًهزی اً ثوای کبه ثو ميهػو اُ آ

 ىَزنل .

و ىبی منٌ میکنین   إهاله رهٌی ميهػهو مهن یپوٍیل : آىبی ، شوا ٍیت ىمینی ىب ً ثبمثب رؼغت ً ػٖجبنیذ 

 شکبه می کنین   !

 فوگٌُ گلذ : ميهػو رٌ   انهبه شْ بد ػٌٙی می ثینو . این ميهػو فٌكمو .

کبّزم آ فهٌكا ثهیلِ ىكا ً ًعیهنِ کهوكا ،  کنی آ این ميهػو منو ، فٌكا اًنٌ ذ : اّزجبه میلموؽ ىیوک گ

  ی كي م ، شطٌه می رٌنو مبل رٌ ثبّو  ن

 ّهی ً فوگٌُ  گلذ : رٌ شطٌه می رٌنی اًن کبّزو ثبّی ً ثیب ىكه ثبّی ً ثیب ىكه ثبّی ً ًعین کوكه ثب

 ًهزی من فٌكا ى و این کبهىب هً کوكا ! 

 موؽ ىیوک فیلی فْ هین ً ػٖجبنی ّل . 

ميهػو مهن ثهوی ثیهوًن . مهوؽ ىیهوک ثلنهل گلهذ : ً ربىه فوگٌُ كٍذ ثوكاه نجٌك ً ثو اً گلذ : ثيزوه اى 

 ميهفوكو ، مَقوً .

هه ، ًاهؼهب مَهقوً کهو یهک مهوؽ ّهبؿ كاه پیهو ثیهبك ً اكػهب کنهو کهو آة ً ملهک آً فوگٌُ ىم عٌاة كاك : 

 كیهوًن ، مبل اًنو .

 موؽ ىیوک این ثبه كیهو كویبك ىك : اًن مبل منو ، نو مبل رٌ .

 مبل رٌ نیَذ ، مبل فٌكمو .  : نو فیو ، ىم ثب ى ن ّلد كاك ىك ً فوگٌُ

 ثؼل اى این ثهٌ مهٌ ، ىو كً ثیب ىبیْبن ها هًی ّبنو گناّزنل ً یک هاٍذ ، ثو فبنو کلفلای كه هكزنل .

یلن گلذ : این موكک رٌی ميهػو من ثٌك . كاّذ ثب ىن ً ثچهو ىهبُ مؾٖهٌشد ٍموؽ ىیوک ثو مؾ٘ ه

 ًنو ً اى اًن ثیوًن ن ی هه .يهػو مبل اممنٌ می شیل . اكػب می کنو 

ً فوگٌُ گلذ : اً می فٌاك اى ىؽ هبد مهن ، ٍهٌء اٍهزلبكه کنهو آ مهن ّهت ً هًى کهبه کهوكا رهب اًن ٍهیت 

ش ً علل اكامو ن كً ثؾب آًهكا ً ؽبش این آهبه یو ىٌ اًمله ، می فٌاك اًنب هً ٕبؽت ثْو . آىمینی هً ػ 

ُ كاك ً كٍذ آفو ، ٍو نلهوی ٍهو ميهػهو هكزنهل رهب کلفهلا اى ثو ؽوكيبی ىو كً ّبن گٌ كاكنل ً کلفلا ىم ،

 نيكیک مَئلو ها ثوهٍی کنل . 
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 اى فوگٌُ ٌٍال کوك : عبكه فٌنو رٌ کغبٍذ   

 فوگٌُ ثو عبكه ای کو ى بن ّت كهٍذ کوكه ثٌك ، اّبهه کوك ً گلذ : اًنغب 

 ً ثؼل اى موؿک ىیوک پوٍیل : عبكه منيل رٌ کغبٍذ   

كاهه ، ثبیهل اى اة كاك : عبكه   من ىیچٌهذ عبكه نلاّزم ! کلفلا گلذ : ىو کَی ميهػو ای ً اً ثب رؼغت عٌ

 یک عبكه ىم كاّزو ثبّو .  فٌنِ ثو ٛوف اًن ،

 ثبل می ىنم .  ًلی من ىو ًهذ ثو ميهػو اا میبا ،موؽ ىیوک ثب اػزواٗ گلذ : 

ای كاّهزو ثبّهو ، ثبیهل یهک عهبكه ىهم اى ٍوُ ها رکبن كاك ً گلذ : اگو کَهی ميهػهو کلفلا ک ی كکو کوك ً 

 فٌنو ُ ثو ٛوف اًن ثوه . ثنبثواین ميهػو مبل فوگٌّو ! 

این ها گلهذ ً هكهذ ً فوگهٌُ ً ىن ً ثچهو اُ ىهم كًثهبهه ّهوًع کوكنهل ثهو کنهلن ٍهیت ىمینهی ىهب . مهوؽ 

 ىیوک ثب فْم ً ؿٚت ىیبك ثو ٛوف فبنو ، پوًاى کوك .

 ىهب ، مهوؽ ىیهوک یاُ ىم كًثبهه ّوًع کوكنل ثو کنلن ٍیت ىمینهً فوگٌُ ىم ٍجل ثيهگِ ً ىن ً ثچو 

 پوًاى کوك .  ثب فْم ً ؿٚت ىیبك ثو ٛوف فبنو ،

ٛهوف  ثيهگِ ها اى روه ثبهىب پو کوك ً آن ها هًی ّبنو اُ گناّذ ً ثهوای كهوًُ ثهو لً فوگٌُ ىم ٍج

هین ً رهن پهوًهی ثهو ؽ هب ثبهىهب ی ٍهن جلهیثبىاه ثو هاه اكزبك . امب ٍجل فیلی ٍینهین ثٌك ً اً ىهم ثهو كلیهب رن

 ػبكد نلاّذ .

ثؼل اى آنکو ک ی رٌی عبكه هكذ آ ٍجل ها ىمین گناّذ رب ک ی اٍزواؽذ کنل . ى ینطٌه کو کنبه عبكه نَْزو 

انههبه  مالی هذ گلهذ : ٍهالا ، فوگهٌُ ػيیهي ،ثٌك ، موؽ ىیوک ى َهو هٍهیل . نههبىی ثهو اً انهلافذ ً ثهب 

 من ثزٌنم كه ثوكن اًن ک کذ کنم . ثبهد فیلی ٍنهینو . ّبیل

فیلهی فٌّهؾبل ّهل آ شهٌن كیهل مهوؽ ىیهوک كیههو اى كٍهذ اًن ػٖهجبنی نیَهذ آ ثهو ػکهٌ ، ثهو  فوگٌُ

 فٌهكُ فیلی ىم كًٍزبنو ثٌك .

 گلذ : مزْکوا آ رٌ یک كًٍذ ًاهؼی ىَزی کو می فٌای كه ثوكن روه ثبه ىبا ، ثو من ک ک کنی . 

به پوًاى کهوك کٌثیل ً ى واه ثب ث ملجقنلی ىك ً ثبليبیِ ها ثوى ُ گناّذ ،موؽ ىیوک ٍجل ها هًی ٍو ثؼل

 ثلکو ثو ٛوف فبنو فٌكُ . ًلی نو ثطوف ثبىاه ،

كویبك فوگٌُ ثلنل ّل . ک ی ثو كنجبل اً كًیل امب كبیله نلاّذ . پونله كه آٍ بن ثبشی کْزوىاهىب اًط گوكذ 

 ً پٌ اى شنل كهیوو اى نظو نبپلیل ّل . 

 مل . كٌهی ثو كه ثوگْذ ً ٍواؽ کلفلا گوكذ .آُ فٌنِ ثو عٌُ فوگٌ

 ًهزی اً ها كیل كویبك ىنبن گلذ : موؽ ىیوک ثو من کلک ىك . ٍجل روه ثبهمٌ كىكیل ً كواه کوك .

 کلفلا ثو كنجبل موؽ ىیوک كوٍزبك . 

 ًهكا .ػ لٌْن آ ك من  فٌكا ثب این كٍزباًهزی هٍیل ، فوگٌُ ٍو اً كاك ىك ً گلذ : اًنب مبل من ثٌ

 ثؾش ً علال ثبش گوكذ . کلفلا ثو كکو كوً هكذ .

یيىههبی ىیههبكی هًی ٍوّههٌن مههی ماهن ثؼههل اى مههلری ، مـههي هجههذ گلههذ : فیلههی فههٌة ، ًهزههی مههوكا شً ػب

 ٍوٌّن کم مٌ میْو . موكا كه کو ع غ ّله ثٌكنل ؽوف کلفلا ها رؤییل کوكنل .

 هً ثجینم !ً گلذ : نٌک ٍود  ثؼل اً هً ثو فوگٌُ کوك

 فوگٌُ ٍوُ هً ثو ٛوف کلفلا ، پبئین آًهك .

 ْذ ً ثلنلن . پفٌة پو  اً نٌشی کوك ً گلذ : نو ، مٌىبی ٍو رٌ ،

 ثؼل ثو ٛوف موؽ ىیوک ثوگْذ . ً گلذ : نٌک ٍو اً ؽزی یک مٌ ىم نجٌك . 

 ثؼل کلفلا گلذ : اً ٍجل ثبیل مبل رٌ ثبّو ، شٌن ٍود کبماله ٛبٍو ! 

 ٗ کوك ً گلذ : ًلی این موؽ ّبفلاه اى اًل مٌ نلاّزو . اً ى یْو ٛبً ً کچب ثٌكه .فوگٌُ اػزوا

پهٌ ٍهجل مهبل مهوؽ  ری مٌىهبد مهی هیهيه ،ؽ ب کنی ، ثؼلاى ملکلفلا گلذ : ًهزی هً ٍود شیيی ثناهی ً 

 ىیوکو .

ٍهجل كیههو  یهکثؼل اى این ى و پواکنله ّلنل ً هكزنل . ًلی فوگٌُ مغلكاه ثهو ميهػهو مهوؽ ّهبفلاه هكهذ ً 

مبكه کوك ً آن ها هًی ّبنو اُ هواه كاك کو ثجوك ًلی ىًك فَهزو آًهی ً آ روه ثبه ثوای ثوكن ثو ثبىاه ع غ
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ن ها ثلنهل کهوك ً ل آ نبگيبن مهوؽ ىیهوک ّهیوعو ىك ً آی اٍزواؽذ کنً ًهزی کنبه عبكه اُ گناّذ رب ک ّل 

 .ثوك 

ینطٌه ّل . ىو ككؼو ى ین ًٙهغ پهیِ مهی آمهل ً كیههو فوگٌُ ثبى ىم ٍجل كیهو پو ً آمبكه کوك ًآن ىم ى 

 پیِ کلفلا هكزن ىم كبیله ای نلاّذ آ ثوای اینکو ٍو موؽ ىیوک کبماله ٛبً ثی مٌ ثٌك .

فوه فوگٌُ اى ع غ ً آمبكه کوكن روه ثبهىب ثوای موؽ ىیوک فَزو ّل ً ثو ميهػو فٌكُ ثوگْذ رب ثبش

نَهذ کهو شهوا مهوكا گهبىی مهی گٌینهل : کٌرهبه رهوین هاه ى یْهو ثوای فٌك کبه کنل ً ؽهبش كیههو فهٌة مهی كا

 ٕؾیؼ روین هاه نیَذ ! 

 

 

 ( Irene Taafakiرلقیٔ رٌٍٜ ایون رب اكبکی )                                                                   

 

 

                                                       (4 ) 

 

 هٌنو می رٌانیم نَجذ ثو ع یغ ّوایٜ ً مَبئب ٛوى رلوی منٖلبنو ای كاّزو ثبّیم  الق : ش

ة : ػویله ّ ب كه مٌهك مَؤلو ای کو ػغٌشنو كیٖلو یبكزو ثبّل شیَذ   آیهب شنهین كیٖهلو ای مؼ هٌش پبیهلاه 

 زو ایل شیَذ  نَجذ ثو كوكی کو ثب ًی مغبكلو للظی یب ؽزی منبىػو عَ بنی كاّ اٍذ   اؽَبً ّ ب مؼ ٌشه 

 ط : ميیذ ً منلؼذ رْبىل اشّیب ثؼینیک ش ثؼین الؼجبك شیَذ  

 ك : آیب می رٌانیل كهک کنیل کو شوا انٖبف ، ػجبهد اى ػنبیذ ً ػطیو اليی ثوای مبٍذ  

 ه : ٍؼبكد ً مٌكویذ ثو شو ٛویوی مجزنی ثو هٚبًد ٕؾیؼ ً رٌانبئی ارقبم رٖ ی بد فوكمنلانو اٍذ   

 يبنی شیَذ  ى فطواد ارقبم رٖ ی بد نبگثؼٚی ا ً :

ؼوهٌل ػاله نهل ّهٌنل . مهب ن هی رهٌانیم كه ههلا اً ن اٍهذ ثهو ایهن ٛویهن ثهو هٚهبًد ىهب ممزوثیبن ثيهگزو م ک

ًلی می رٌانیم ٍؼی کنیم کهو نْهبن كىهیم شهو شیيىهبیی نيب كاّزو ثبّیم ، زظبه اهىیبثی ىبی مبىوانو ای اى آان

ِ كوٙيب ) ثهٌیژه كهثهبهه موكمهی ٍذ ً شو شیيىبیی  نیَذ . پیِ كاًهیيب ً پیثو ػنٌان كلیب ، هبثب هجٌل ا

ه ً نیي امیبل ً آهىًىبی ّقٖی ثهو ٕهكوىنهيبی كیهو (  کبه ٌهد یهک نٌّهزبه فْهک ً عيمهی ) یهب ؽز هب

ه ؿلٜ ( ، فیلی ٍَذ ً ٙؼیق ثو نظو می هٍل .   كهٍذ یب هطؼب

يوٍهذ ّههبمب ع یهغ كشیهب هبثههب هجهٌل کهو كه مههٌهك هًُ : نظهو ایهن اٍهذ کههو كً كيوٍهذ ريیهو ّههٌك . یهک ك

عویبن اهلامبد یهب ٛویوهو هكزهبه پیْهنيبك ّهله ) مجزنهی ثهو ًٙهؼیذ ( ثهو كکهو مهی هٍهل ، ً كیههوی كيوٍهزی 

رلکو ربا ثلًن رؼٖت ٌٕهد گیوك . ثؼل ّ ب اى یذ یک كيوٍذ  كهٍذ كه نوطو موبثب آن . این اهلاا ثبیل ثب

 کنیل ً مزنبٍت ثب نزیغو ؽبٕلو رٖ یم می گیویل . ها كه موبثب كیهوی ثوهٍی می 

 

 ثوای اٛلبل فوكٍبل 

 كه مٌهك منٖق ثٌكن ٕؾجذ کنیل نو ػبكل ثٌكن . 

ه ثو ػلذ اینکو ثو آن نیبى كاهیل . منٖلبنو اٍذ    ى : آیب ثوكاّزن امٌال یک نلو كیهو ٕوكب

 ها آىهكه ٍبفزو انل ، منٖلبنو اٍذ   ػ : آیب کزک ىكن یب رؾویو کوكن كیهوان رنيب ثو این ػلذ کو ّ ب

کو كیهوان ثب ّ ب مزلبًد ثو نظو می هٍنل ، منٖلبنو اٍذ کو ثب آنيب هًاثٜ كًٍزبنو  ٛ : آیب رنيب ثو این ػلذ

 ثوهواه نکنیم  
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 ( ػيد نلٌ ً فٌك ثبًهی  41                                  

 

                                                           (1 ) 
 

 ( 92) ایوبن ٓ  1ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل ، من ػوف نلَو ، كولػوف هثو . 

، ؽن عاللو ىو ٕنؼی ، اک هب آنهوا كًٍهذ كاّهزو ... ) گنغینهو ؽهلًك اؽکهبا ٓ ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل 

 ( 13/ مغ ٌػو روثیذ ثيبیی ٓ  99

ه ؿیو ًاهغ ، ؽویوذ ها رٌٖه می کننل امب كه ؽویوذ ، ؿیهو ًاههغ ها ؽٚود ثٌكا می كومبیل : شنین کَبن ك

 می ثیننل . نلٌٍی کو ثو انلیْو ىبی فطب مز وکينل ، ىوگي ثو ؽویوذ نبئب نٌْنل . 

ؽٚود ثٌكا می كومبیل ، ى بنهٌنو کو رقزو ٍنهی مؾکهم ً اٍهزٌاه ها ًىُ ثهبكی ن هی عنجبنهل ، فوكمنهلان 

 نو ٍوىنِ آّلزو می ٍبىك . ها نو رؾَین ثومی انهیيك ً

 ( 199ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل ، ... ثنکوی یطيو کب ّی ء ... ) منزقجبد ٓ 

 

                                                         (2 ) 

 

ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل ، كَجؾبنک ٍجؾبنک من ان رنکو ثهنکو اً رٌٕهق ثٌٕهق اً رضنهی ثضنهبء ً کل هب 

ود ثو ػجبكک من ثلایغ مکوک ً عٌىو صنبئک ىنا من كٚلک ػلیيم لیٖهؼلًن ثهنلک الهی موهو الهنی فلهن ام

 ( 11) منزقجبد ٓ  2كی کینٌنیبريم من ػوكبن انلَيم ... 

 

                                                        (3  ) 

 

 كاهکٌة آهب گوگو 

نهله ای رهٌ فهبلی کی ىنلگی می کوكنل . كه آن عنههب كهفزهی کيهن ثهب آهب گوگو ً فبنٌاه اُ كه نيكیکی عنهل

ًعٌك كاّذ کو كاهکٌة ً عٌعهو ىهبیِ ىهم كه آن ثَهو مهی ثوكنهل . یهک هًى آههب گوگهو كه ؽهبل ههلا ىكن ، 

 شْ ِ ثو كاهکٌة اكزبك ً گلذ : 

 ٍالا كًٍذ ػيیي ، اموًى ؽبلذ شطٌهه  

 شطٌهی  كاهکٌة عٌاة كاك : فیلی فٌثم ، مزْکوا ، رٌ 

ً آنيب ثو این روریت ملری ثب ىم ٕهؾجذ کوكنهل ً كٍهذ آفهو آههب کوگهو گلهذ : كًٍهذ مهن ، عنهبة كاهکهٌة ، 

 ییل فٌنو مب .امْت كٍذ ىن ً ثچو ىبد هً ثهیو ً ثوای ّبا ثیب

 ثب ک بل میب میبیم . هکٌة گلذ : فیلی م نٌن گوق ػيیي ،كا

 

 

 
 یکو فٌك ها ّنبفذ ، پوًهكگبهُ ها ّنبفزو اٍذ .مٚ ٌن ثیبن مجبهک ثلبهٍی شنین اٍذ : کَ – 1

ه كه ایوبن مجبهک نوب هٌل كومٌكه انهل ً كه  این ؽلیش اى ثیبنبد مزؼبلیو ؽٚود امیو ال ئمنین ػلی ػلیو الَالا اٍذ ً ع بل مجبهک ٕوكب

 یکی اى الٌاػ مجبهکو کو كه مغ ٌػو الٌاػ ٛجغ مٖو منلهط اٍذ ، رجیین ن ٌكه انل .

 ثیبن مجبهک ثلبهٍی شنین اٍذ : مٚ ٌن  – 2

پٌ پبکیيه ىَزی ، پبکیيه ىَزی رٌ ) ای فلا ( اى این کو ثو مکوی منکٌه ٌّی یهب ثهو ًٕهلی رٌٕهیق ّهٌی یهب ثهو ٍزبیْهی ٍهزبیِ ّهٌی 

مًاد آنيهب  ًىو آنچو ثو ثنهبنذ اى ربىه ىبی مکود ً عٌىو صنبیذ امو کوكه ای این اى كٚب رٌ ثهو آنيبٍهذ رهب ثٌٍهیلو آن ثهو موهوی کهو كه

 فلن ّله اٍذ ٕؼٌك ن بیل آ یؼنی موبا ّنبٍبیی نلَيبیْبن .
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نيهب پهٌ اى مهلری پهوًاى کهوكن علهٌی آگوگهو هكزنهل .  كاهکهٌة ً فهبنٌاكه اُ ثهو فبنهو آههبً آن هًى ػٖو ، 

منيل عنبة گوق ثو ىمهین نَْهزنل ً مضهب ى هو كاهکهٌة ىهب کهو پهٌ اى یهک پهوًاى ، ؽَهبثی ههل مهی کْهنل ، 

ْبن ها اى ىم ثبى کوكنل رب فَزهی كه کننل . كه این مٌهغ ثچو گوگو رٌانَزنل ثهب لچهو ىهبی ىهك ً هومهي ثبليبی

نيهب ثبليبیْهبن ها ة ثجیننل . كه ًهذ ّبا فٌهكن ىهم ، ىهو ككؼهو کهو آهْنهْبن ها کو ىیو ثبل إلی ثٌك ، فٌ

 يب پیلا می ّل . هفْبن ىیو آنثبى می کوكنل ، پوىبی ك

گلذ : كًٍذ ػيیي ، عنبة  هكاهکٌة ىب مئكثبنو اى میيثبن رْکو کوكنل ً كاهکٌة مبك ، ثؼل اى ٕوف ّبا

ه ّ ب ىم كوكا ّت ثوا ٕوف ّبا ثو فٌنو مب ثیبییل . اهب گوگو ىهم پهنیوكذ ً گلهذ ثَهیبه فهٌة ،  گوق ، لطلب

 فلمذ می هٍیم .

كیلیهل اًن كاهکهٌة ىهبی پهو اكهبكه  ثؼل اى اینکو كاهکٌة ىب هكزنل ، آهب گوگو هً کهوك ثهو ثچهو ىهبیِ ً گلهذ :

شطٌهی ثبليبی ٍوؿ ً ىهكٌّن هً ثو مب نٌْن می كاكن   ! ّکی نلاها کو اًنب كکو می کنن اى مب هْهن  

رون ً می فٌاٍزن این مٌٌٙع  هً ثو مب ؽبلی کنن . فیلی فٌة ، مب ىم ثو اًنب نٌْن می كیم کو گوگيب كه 

 نلاهن . هْنهی ً ىیجبیی ، كٍذ ک ی اى كاهکٌة ىب

ه  اػٚهبء فهبنٌاكه اُ ها ٍهقذ ثهو کهبه گوكهذ ً ى هو ثهب ىهم موهلاه ىیهبكی ىیهيا ع هغ  هًى ثؼل آهب گوگو ر بمب

ىن ً ثچو ىبیِ ها ٕلا ىك رهب كًه رِ ثيهگی كهٍذ کوك ً ثب این شٌثيب آ کوكنل . نيكیکی ىبی ػٖو ، اً

و شٌة نهیم ٍهٌفزو ثَهذ ثطهٌهی کهو ٍهو رِ ع غ ٌّنل . ًهزی آملنل اً ثو ىیو ثـب ىو کلاا اى آنيب یک رکآ

کوك ً ثؼل ثو اكواك فبنٌاكه اُ گلذ :  ٌٍفزو اُ ثو ٛوف علٌ هواه ثهیوك . ثوای فٌكُ ىم ، ى ین کبه ها

ٙهبكو کهوك : کهٌة ىبنْهٌن مهی كیهم کهو شهو کَهی هنههبی هْهنهزوی كاهه . ثؼهل اهؽبش مب گوق ىهب ثهو اًن كا

ن رب مط ئن ثْیم فٌة می كي ن کو مب ىم كه یها ثلنل کن نبه پبىبرٌىو شنل كهیوو یکج كوامٌُ نکنین ثچو ىب ،

 نلاهیم .ىیجبیی شیيی ک زو اى اًنب 

ثههو كهفههذ کيههن هٍههیلنل ، ٌاكه اُ ثههو ٛههوف فبنههو كاهکههٌة ىههب ثههو هاه اكزبكنههل . ًهزههی ً ثؼههل آهههب گوگههو ً فههبن

كً رهب فهبنٌاكه ، ى هو ثهبىم  ػٚهبءنو كػٌد کوك کهو كافهب ّهٌنل . انيب اٍزوجبل کوك ً فیلی مئكثبكاهکٌة اى آ

گيهبىی ثچو گوق ىب پبىبیْبن ها ثلنل می کوكنهل  . ى ینطٌه کو مْـٌل فٌهكن ثٌكنل ،ٍو میي ّبا نَْزنل 

رب آرِ كهفْبن ىیو آن ها ثو كاهکٌة ىب نْبن ثلىنل . ثؼل اى ملری ، نبگيبن یکی اى پَو ثچو ىبی آهب گوگهو 

 ثب ثب عٌن شٌة من كاهه ثلن ٌ می ٌٍىًنو . كاك ً كویبكُ ثلنل ّل : آؿ ، آؿ ،

 آهب گوگو ثب رْو گلذ : ىیٌ ، آثوًهیيی نکن ثچو ! 

ریِ من فبمٌُ ّله . این كیهو ثوای آههب گوگهو اه ثبثب عٌن ، آثؼل یکی اى كفزو ثچو ىبی اً نبلو کنبن گلذ : 

 هبثب رؾ ب نجٌك ً ؽَبثی كفزوک ها ٍوىنِ کوك .

ّه ب اًل هومهي ً  یها ّکَذ ً گلذ : هكین گهوق ، ثههٌ ثجیهنم ، شهوا هنهيهبپٌ اى شنلی كاهکٌة ٍکٌد 

 ىهك ثواهو ًلی ثؼل ٍیبه ً فبکَزوی می ّو  ! 

، رظبىو ثو فٌّؾبلی کوك ً لجقنل ىنبن گلذ : ایهن ثيزهوین فبٕهیذ  آهب گوگو كه ؽبلیکو ٍقذ ػٖجبنی ثٌك

ى یْهو یهک عهٌه ثهبهی ن هی مهٌنن . ثلکهو  ،بی مبٍذ ، ثوای اینکو این هنهيب ، مضهب هنهيهبی كیههوًن هنهي

 ؽبلذ ىبی مقزلق ثو فٌكٌّن می گیون .

نغبد كىهل آ ىیهوا ؽهبش كیههو  ن مق ٖوواّل رب فٌك ً فبنٌاكه اُ ها اى آکم کم گوق ٍؼی کوك ثيبنو ای ثز

 ثـليبیْبن ، آه ً نبلو ٍو كاكه ثٌكنل .  ى و آنيب ٌٍىُ ىیو

نٌاكه اُ ها كًه فٌك ع غ کوك ً گلذ : ثچو ىهبی مهن ، كیهلی آههب گوگهو پٌ اى هكزن آنيب ، كاهکٌة اكواك فب

ٍؼی كاّذ شکبه کنو   ! ّه ب ىیچٌههذ رظهبىو نکنهین کهو کهٌ كیههوی ىَهزین ، ى یْهو ٍهؼی کنهین كهٍهذ 

ه ىَزین . اینطٌهی ىیچٌهذ مؾزبط ن ی ّین کو هنهو هالثی ثو فٌكرٌن ثهیوین .  ى ٌن کَی ثبّین کو ًاهؼب

 

 

                                                                                          (Wendy Heller  ًنلی ىلو ) 
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                                                           (4 ) 

 

 

 الق : آیب می رٌانیل ثب کَی کو كه مٌهك اؽزواا ّ ب نیَذ ، كًٍذ ثبّیل  

 یَذ  ة : ػيد نلٌ ش

 ط : شهٌنو ّنبفذ فٌكمبن ثو مب ک ک می کنل ػيد نلٌ ثلٍذ ثیبًهیم   شوا ثبیل فٌك ها ثْنبٍیم  

می كومبینل ، ) ٛواى اًل ً رغلی اًل ... كه ( مؼوكذ انَهبن اٍهذ ثهو نلهٌ فهٌك ً ثهو آنچهو هللا ثيبءؽٚود 

 ( 64 – 65ٍجت ػلٌ ً كنٌ ً ملذ ً ػيد ً صوًد ً كوو اٍذ ... ) نجنه ٓ 

 ٌك ها مؾزوا ّ بهیم   : شهٌنو می رٌانیم ثیبمٌىیم کو ف ك

 كه كامبپبكا آمله اٍذ ، كه ؿللذ مني ک نٌْیل ... 

 ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل ، ) ّقٔ مغبىل ( ثبیل ... آنچو ثوای فٌك ن ی پَنلك ثوای ؿیو ن َنلك .

 ( 162/ ایوبن ٓ  111) منزقجبد ٓ 

 ىم ىَزنل  ه : آیب ػيد نلٌ ً ؽت نلٌ مضب 
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 گبىی ( ػلم ً آ 49                                               

 

                                                   (1 ) 

 
)  1و نلَو . ؽٚود ثيبءهللا می كومیبنل ، إب کب الؼلٌا ، ىٌ ػوكبن هللا هلالج لج ً ىنا لن یؾون اش ثؼوكبن مظي

 ( 49/ اكػیو ؽٚود مؾجٌة ٓ  36ٌػو الٌاػ مجبهکو ٛجغ مٖو ٓ  مغ

نل ، كانبیی اى نؼ ذ ىبی ثيهق اليی اٍذ . رؾٖیب آن ثو کب شىا . ) ؽیٌه ثيبیی یبؽٚود ثيبءهللا می كوم

 (  11/ نجنه من رؼبلیم ٓ  141ٓ 

ثورهو ، ثهو گلزهبه ً کهوكاه ى بىنه  ثهب  ؽٚود ىهرْهذ مهی كومبیهل ، آنکهو انلیْهو ای ثيزهو كاهك ً هكزهبهی

 ّویؼذ ً هبنٌن ػ ب کنل آ پٌ ىو کنيی اى آن اً گوكك . 

 ( 13) ىمو آیو  2ؽٚود دمحم می كومبیل ، ىب یَزٌی النین یؼل ٌن ً النین شیؼل ٌن 

 نل ، کني ؽویوی اى ثوای انَبن ، ػلم اًٍذ ً اًٍذ ػلذ ػهيد ً نؼ هذ ً كهوػ ًیبؽٚود ثيبءهللا می كوم

 (  141نْبٛ ً ثيغذ ً انجَبٛ  . ) ؽیٌه ثيبیی ٓ 

عَه ِ رنٌمنهلگوكك ً  ؽیٌان مهی مبنهل کهو شهٌن ثهيهق ّهٌك ، ثو ثٌكا می كومبیل ، آنکو ن ی كانل ،ؽٚود 

 فوكُ فوك ث بنل .

 

                                                       (2  ) 

 

یالن ( رؼلیم كیله ها ثو مؾهب اعز هبع ىهلایذ کننهل . پبكّهبه ثهو رؼلهیم ؽٚود ثٌكا می كومبیل ، آنيب ) اٍجبن ً ك

ان رؼلهیم كیلگبن ٌٍاه ٌّك آ ثيزوین موكمبن ، نلًٌ رؼلیم كیله ای ىَزنل کهو فْهنٌد ها رؾ هب ن بینهل . اٍهزو

یِ ثهو رؼلهیم فهٌ كهیالن إهیب ً نغیهت ً ػبعهلاهان نیهي كهٌم الؼهبكه انهل . امهب آنکهو كیله ثَهیبه ػهبلی ىَهزنل ،

 مٌىُ كىل ، اى ى هبن ثَی ثورو اٍذ . پوكاىك ً فٌك ها آ

کم من مؼبن شرؾٌیيب ه ٔ اشللبه ً کم منيب لیَذ ليب ػجبهه ً لهم رؼهٜ ثیبنهب ً  ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل ،

هزهو ً ش اّبهه ً کم منيب شی کن ثیبنو لؼلا ؽٌٚه اًانيب ک ب هیب ) ش کب مب یؼلم یوبل ً ش کب مب یوهبل ؽهبن ً

ػوكبن ال ْبهم الزی كیيب كٖلنب الؼلهٌا ً اهيونهب ش کب مب ؽبن ًهزو ؽٚو اىلو ( ً منيب مب یزٌهق مکوه ػلی 

/ مغ ٌػو الٌاػ  111بد ٓ ) منزقج 3ل هللا ان یٌكوک ػلی ػوكبن ال ؼلٌا لزنوطغ ػن الؼلٌا ...  کزٌا نَؤال

 ( 9جغ مٖو ٓ مجبهکو ٛ

 

 

 

 

 

 
هٍی شنین اٍذ : إب ر بمی ػلهٌا ، ػوكهبن فلاًنهل عهب عهاله اٍهذ ً ایهن رؾوهن ن هی یبثهل مههو ثهو ػوكهبن مٚ ٌن ثیبن مجبهک ثلب – 1

 مظيو نلٌ اً .

 مٚ ٌن ثیبن مجبهک ثلبهٍی شنین اٍذ : آیب آنبن کو می كاننل ً آنبن کو ن ی كاننل یکَبن ىَزنل   – 2

نيهب ها كه ثهو ن هی گیهوك ً شهو ثَهیبه اى آنيهب کهو آو پیواىن ىبی اللبه مٚ ٌن ثیبن مجبهک ثلبهٍی شنین اٍذ : شو ثَیبه اى مؼبنی ک – 3

هه ن ی آیل ً شو ثَیبه اى آنيب کو ثو ػلذ نجٌكن ) منبٍت ( ثیبن ان امکبن پنیو نیَذ ى چنبنکهو گلزهو بػجبهری ثوای آن نیَذ ً ثو ثیبن  اّ

کنٌن ًهذ آنَذ ً نو آنچو اکنهٌن ًههذ انَهذ اىهب ان مٌعٌكنهل ( ً ّله اٍذ ) نو ىو انچو كانَزو ٌّك گلزو ٌّك ً نو ىو آنچو گلزو ٌّك ا

ثوفی اى آنيب مکوُ مزٌهق اٍذ ثوػبهكبن مْبهم ًؽی کو كه آن رلٖیب كاكیم ػلٌا ً ههبىو کهوكیم پٌّهیله ها . اى فلاًنهل مهی فهٌاىیم 

 ه ٌّی .ویلمٌكن ثلاهك ثو ػوكبن مؼلٌا رب اى ػلٌا ث اکو رو
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                                                    (3  ) 

 

 ( Thomas Edisonرٌمبً اكیٌَن ) 

ل . اً فهم ّهله ثهٌك َزبك رب ثب ىنهِ ٕهؾجذ کنهی( كه آٍزبنو آّ يفبنو ا Sumuel Edisonٍبمٌئب اكیٌَن ) 

ثبشی اعبم مؿبلی ثيهق ً ٍیبه هن  هواه گوكزو ثٌك ً كاّذ یک پو کبه ها ثو كافب کیک هًی رنٌهی کو 

 ً می کوك رب ثجنیل پقزو اٍذ یب نو .كو

( فَهزو ّهلا . ثهو نظهو مهن  Tommyكیهو اى كٍذ ایهن رهٌمی ) ( من  Nancyآهبی اكیٌَن گلذ : نبنَی ) 

  اًن ػوب كهٍزی نلاهه .

 نبنَی اكیٌَن هاٍذ ایَزبك ً گلذ : شوا كاهه آ اً ثچو كٌم الؼبكه اییو .

ى هین ؽهبش كاهه شهو کهبه مهی کنهو   هكزهو اًنغهب رهٌی انجهبهی پله رٌ می گلذ : ًلی گٌُ کن ، می كًنهی اً 

هًی رقم اهكک ىب ش  بر و ىكه رب عٌعو ىهبُ ىًكرهو كه ثیهبن . ىهٌای اًن انجهبهی ىهم ثهو ٛهٌه ًؽْهزنبکی 

 ٍوكه .

نبنَی یک ّبل هًی ٍوُ انلافذ ً ثب ػغلو ثو ٛوف انجبهی هاه اكزبك . رٌمی کٌشک كه ؽبلیکهو اى ٍهومب 

می فٌهك ، هًی رقم ىب هٌى کوكه ثٌك ، ٌٕهرِ اى ٍومب ٍیبه ّله ثهٌك آ ثهب ًعهٌك ایهن ًهزهی كنلانيبیِ ثو 

 مبكهُ گلذ اى هًی رقم ىب ثلنل ٌّك آ نبهاؽذ ّل ً ّوًع ثو گویو کوك . اً كوٜ شيبه ٍبلِ ثٌك .

 مبكهُ ثو مؾ٘ ًهًك ثو انجبهی گلذ : رٌمی ، ثوای شی هًی اًن رقم ىب نَْزو ای  

می فٌاٍزم ثلًنم آ می فٌاٍزم ثجینم مهی ّهو مضهب اهكک ثْهم یهب نهو . ً اً ع لهو ای ها ثهو ىثهبن  رٌمی گلذ :

 هانل کو مووه ثٌك كه ر با ٌٛل ىنلگیِ آن ها رکواه ن بیل آ یؼنی : می فٌاٍزم ثلًنم . 

ً ثب آن  آّ يفبنو هْن  می فٌانلنل آّ ي فبنو اكیٌَن ىب ، کٌشک ً گوا ثٌك . ى و كًٍزبنْبن آنغب ها یک

ه ىم هْن  ثٌك ًلی اى نظو یک كفزهو  Ohioكه ّيو کٌشکی مضب اًىبیٌ )  1951ّ يفبنو كه ٍبل آ ( ًاهؼب

یب پَو اموًىی فیلی ىم هلی ی ً ػغیت ثٌك . هًی ک لی كه یک ٛوف آن ، شنل شواؿی نلزی گناّزو ّهله 

می ىهم ثهب كههذ ثهو نؾهٌه کهبه کهوكن اً ثٌك آ مبكه رٌمی كً رب اى آنيب ها کو ثيهگزو ثٌكنل ، هًّهن کهوك ً رهٌ

نهبه می کوك ً ثو ؽوكيبیِ گٌُ می كاك : پله د اموًى ٕجؼ کلی ًهذ ٕوف کوك رب ّیْو ىبی شواؽ ىب 

 هً ر یي کوك . كیْت کو كزیلو ىب هً رب آفو ثبش گْیلی ، كًك ى و ّیْو ىب هً ٍیبه کوكه ثٌك . 

يلٌی اًن شواؽ ىب ثوً کنبه . ثوً اًنغب ثْهین ً اًن كنغهٌن رِ ثينی اى پؽبش ىم هجب اى اینکو ى و عبهً آ

 هيٌه هً ثوكاه ثقٌه . اًن كاؿو ً ؽَبثی گومذ می کنو .

ن نجٌك . شْم ىهبی آثهی لن هيٌه آ ًلی كکوُ إاله مزٌعو آذ ً ّوًع کوك ثو نٌّینَْرٌمی هًی ٕنللی 

به می کوك . اً كهپهٌُ اعهبم ها ثلنهل كهفْبنِ ثو مبكهُ كًفزو ّله ثٌك کو كاّذ ٍو اعبم آىنی ثيهق ک

رهیِ شهوا اینوهله ىًك كهوًکِ کهوك . نکنهو ً ثب نهبهؽزی گلهذ : ن هی كًنهم ایهن آکوك ً نهبىی ثو آرِ انلافذ 

 کیک ثیلزو پبئین  

كه ؽبلیکو ثلنل می ّل رهب ثجینهل  ً ثب ػغلو ک ی مؿبل رٌی ثیلچو کوك ً اى كىنو اعبم ثو كافب آن هیقذ ً ثؼل

ٍهیبه مهی ّهو . ً ثؼهل اىهوا هًی ؿهو ؿهو کنهبن گلهذ : ؽهبش ر هٌا كٍهزيبا  عبم فٌة ّله یهب نهو ،آرِ كافب ا

 ِ ها ثبش ىك ً گلذ : ثيزوه ؽبش كًكکِ هً ک ی ثبى کنیم . كًكک

شوا یک كٍهزو ثلنهلرو ثهو  بن ؽوکبد مبكهُ ها ىیو نظو كاّذ ، نبگيبن پوٍیل  مبمبن عٌن ،ى چن رٌمی کو

 مغجٌه نجبّی اینوله كًش ثْی   اًن ثیلچو ن ی ىنی رب

فبنم اكیٌَن اى كهذ رٌمی رؼغت کهوك ً ثؼهل لجقنهلی ىك ً گلهذ : آهه ػيیهيا ، ایهن کهبه فٌثیهو ، ن هی كًنهم 

 شوا رب ؽبش ثو كکوا نوٍیله ثٌك . 

 پين ً پو فنله ، ًهزی ثهيهق ّهٌك  ثی كهّذ ً آن ٌٕهدنَذ کو پَو کٌشکِ ثب آن شْم ىبی آاً ن ی كا

موكا ثَیبهی ها مزؼغت ً ؽیوان فٌاىهل کهوك . ن هی رٌانَهذ رٖهٌهُ هاىهم  بیی فٌاىل انلیْیل کوثو شیيى

ىهب ها رهٌی اعهبم  ثکنل کو ثو كلیهب كکهو فهالم ى هین رهٌمی ، مبكهىهب كیههو مغجهٌه نقٌاىهل ثهٌك ثهب ثیهب مؿهبل

آهی نبنَههی ىب ٍههبػزيب ًهههذ ٕههوف پههبک کههوكن ّیْههو ىههبی كًك ىكه شههواؽ نلزههی ىههب کننههل . ثویينههل ً یههب پههله

ىمبنی کو كیههو شىا نقٌاىهل ثهٌك ىنيهب کزهوی ىهبی ثهيهق آة عهٌُ ها اى  جینل ،اكیٌَن هبكه نجٌك آینله ها ث

ن ٍو ثب مٌىبی ٛالیی کو اى مـيی کو كافب آاعبم رب کنبه هوف لجبً ، ثجونل . اً ن ی رٌانَذ ثلي ل هًی 
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ن ثٌك کهو و فٌاىل ّل ً ى و اینيب ثو ٍجت آىٌّیی فٌكکبه هب شواؿيبی ثوهی پو نٌه ً مبّین لجبًاٍذ ، 

ٍهبنزو ً ثيزهو ثهوای انغهبا ىو شیيی ٍئال می کهوك ً ثؼهل هاىهی آرٌمی كًٍذ می كاّذ ثلانل . اً هاعغ ثو 

 می ن ٌك .  کبهىب ، کْق

  Michgan( ًاهغ كه ایبلذ میْیهبن )  Huronفبنٌاكه اكیٌَن ثو ىٌهًن )  ًهزی رٌمی ىلذ ٍبلِ ثٌك ،

کو رٌمی ثوای اًلین ثبه ثهو ملهٍهو هكهذ آ ًلهی ثؼهل اى كً مهبه فهبنم مؼلهم ثهو كنجهبل  ین ٌكنل آ عبی نوب مکبن

 مبكهُ كوٍزبك ً گلذ : 

کٌكنو ، ن ی رٌنو شیهيی یهبك ثهیهوه ىهیچ رالّهی ن هی کنهو . الجزهو ثچهو ثهلی نیَهذ ً لهی مورهت  این ثچو کبماله 

شیيىهبیی کهو ّهجیو مبّهین ىَهزن . مهن کهو رهب ؽههبش نوبّهی مهی کْهو آ اًن ىهم نهو نوبّهی ىهبیی هْهن  ، ثلکههو 

 ىیچٌهذ شیيىبی این ّکلی نلیله ثٌكا .

هامهی و میلي یل کهو هٚهیو شیَهذ . اً ثهو آثيز به نظوىب كه ثبهه پَوُ آّنب ثٌك ،فبنم اكیٌَن کو ثب این اهي

شیيىبییکهو اً  نعٌاة كاك : ًلی اً کٌكن نیَهذ . ایهن ّه ب ىَهزین کهو رهٌی ایهن ملهٍهو هاىهی ثهوای یهبك كاك

كه افزیههبه نههلاهین . اینغههب كوههٜ یههک کههالً ىَههذ کههو پههوه اى ثچههو ىههبی ٍههنین مقزلههق ثههب  كًٍههذ كاهه ثلًنههو ،

رکواهی کو مغجٌهن انغبا ثلن . من فٌكا ؿیو اى رٌمی ِّ رب ثچو كیهو ىم كاها آ ًلی  هکبهىبی فَزو کننل

 ٍؼی می کنم ک ی كوٕذ پیلا کنم ً اًنٌ كهً ثلا . 

هىهبی نهبكانی اٍهذ کهو اٍهزؼلاكىبی كم این ٌٛه ثو نظهوُ هٍهیل کهو فهبنم اكیَهٌن ىهم یکهی اى آن مبفبنم مؼل

ثهب  گلذ ً كاّذ اى ملهٍو فبهط می ّل ،كوىنلانْبن ها رجبه می کننل ً ً هزی فبنم اكیٌَن كٍذ پَوُ ها 

 فٌك گلذ : ثؼل فٌكُ می كي و .

م بهاؽذ می کوك ً آن این ثٌك کهو ثچهو ىهب ، مضهب ىهكه آن ایبا مٌٌٙع مقٌٖٕی ثٌك کو مؼلم ىب ها فیلی ن

ًاى ثقٌاننهل . رهٌی ثؼٚهی اى ملهٍهو ىهبی یهک پیهبنٌی ٍنيبی فٌكّبن كه ى هو عهبی كنیهب ، كًٍهذ كاّهزنل آ

ن ها می نٌافذ ً ثؼٚی ًهزيب ىهم فهٌك مؼلهم گهوًه ٍهوًك ها ًعٌك كاّذ کو فٌك مؼلم می ثبیَذ آکٌشک 

ل ًرؼلهیم یهب پیهبنٌ ثنٌاىنهل ً یهب ٕهلای فهٌثی نلاّهزن ن هی رٌانَهزنل اهقامهب ثیْهزو مؼل هین هىجوی می کهوك آ 

نيب فیلی مْکب ثٌك . ًلی ًهزی کو این پَو ثچهو گلزهو میْهل اؽ هن ً کهٌكن اٍهذ ، مٌٍیوی ثو ثچو ىب ثوای آ

َهذ مٌٍهیوی ها ، كه ىهو نثيههق ّل كٍزهبه ً ٕلؾو ٙجٜ ٌٕد ها افزواع کهوك آ كٍهزهبىی کهو مهی رٌا

 هك .ای كه افزیبه ىوکَی ثهنىمبن ً مکبن

اموًى مب ثو ػغبیت ٌٕد ها افزواع کوك آ كٍزهبىی کو می رٌاٍذ مٌٍیوی ها ، كه ىوىمبن ً مکهبنی كه 

 افزیبه ىو کَی ثهناهك . 

نچنبن ػبكد کلهه ایم ً گٌُ كاكن ثو مٌٍیوی ها ، ثوای ىو کَی ً كه ىو موًى مب ثو ػغبیت این كٍزهبه آا

ن هًىىب ها رٌٖه ً رغَم مٌٍیوی آػبكی ّله کو ثوای بن ثَیبه مْکب اٍذ كنیبی ثی  ىمبنی آنوله آٍبن ً

 کنیم .

مهٌى ىهبی ملهٍهو ای ًاهك نْهل آ امهب ثهو ک هک آو فهبهط ّهل آ كیههو ثهو ىهیچ ٍهن ملهثؼل اى آنکهو رهٌمی اى آ

زو رهالُ ٌاهه كه عيذ یهبكگیوی ثیْهكواگوكذ آ ػالًه ثو این فٌكُ ى مبكهُ ثو ٍوػذ شیيىبی شىا ها 

ً کٌِّ مهی ن هٌك . كهثهبهه ىهو شیهيی آنچنهبن کنغکهبً ً كهیهن ثهٌك کهو كه ٍهن كه ٍهبلهی کزبثيهبی ميهیظ ً 

ا رؾوین ً رغوثو ثٌك . ىیو ىمین منيل ومي ی ها كه ىمینو ربهیقی ً ػلٌا مطبلؼو می کوك . اً ى یْو ٍوگ

یت ً ؿویهت نبّهی اى آىمبیْهيبی ى ٌاهه پو اى هوكيب ً ثطوی ىبی عٌه ًاعٌه ً ثٌىبی ػغ نآهبی اكیٌَ

اً ثٌك . آىمبیْيبی کو الجزو ر بمْبن ىم ثو فٌثی ً فٌّی پبیبن ن ی یبكهذ . یکجهبه اً ىیهو ىمهین هاثهو آرهِ 

هاا ً فٌكُ ىم اى ثین ثوًك . ثب ًعٌك آن ى هو مطبلؼهبد ً اٛالػهبرِ ، اً آكا آ کْیل ً شیيی ن بنله ثٌك کو

 ن ىم ثب هيوو ىبی ثلنل ً ّبك . فنلیل ، آآ اؿلت اًهبد می ٍو ثو ىیوی نجٌك 

 رٌمی ربىه ثو ٍن كًاىكه ٍبلهی هٍیله ثٌك کو ىيینو آىمبیْيبیِ ىم هكزو هكزو كيًنی گوكذ ً این كه ؽبلی 

پهٌل مهٌهك نیهبىُ ها فهٌكُ  ثٌك کو فبنٌاكه اكیٌَن پٌ انلاى شنلانی نلاّذ . ثنبثواین رٌمی رٖ یم گوكهذ

نيب مهی گنّهذ کو اى كافب ّيو آ ن ٍواٍویىظٌه ثو مالهبد هئیٌ ّوکذ هاه آًهك ً ثو ى ین منثو كٍذ آ

 ، هكذ .

مهی گلزنهل کهو الجزهو  «ی هٖهبثی هًىنبمهو ً ّهیوین »ًلی پٌ اى شنلی اى ّـلی ٍو كه آًهك کو آن ایبا ثهو آن

ه ثٌكنهل کهو ىیچ هثطی ثو کبه گٌّذ كوًّی ً امضبل آن نلاّذ . این لوجی ثٌك کو موكا ثو پَو ثچهو ىهبیی كاك
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هطبه ، هًىنبمو ً مغلو ً ّیوین می كوًفزنل . رٌمی كه کبهُ پیْهوكذ کهوك ً فیلهی ىًك كافب ًاگن ىبی 

کو فٌكُ می شیل ً آمبكه می کهوك ، ثهو اههالا عهنٌ ىهبیِ اٙهبكو ن هٌك ً پهٌ اى مهلری  میٌه ً ٍجيی ها ىم

 به ثهب آنيهب ثهلهكزبهی ن هی ن هٌك ً یهب ّهجیوشنل پَو ثچو كیهو ها ىم ثو ػنٌان ّبگوك اٍزقلاا کوك ، امب ىیچ گه

آنچو ثو كٍهذ مهی آًهكنهل ، مهی پوكافهذ . آنيهب ثهب ىهم  ٌ ثوفٌهك ن ی کوك ً ٍيم ػبكشنو آنيب ها اىیک هئی

 كًٍذ ثٌكنل ًفیلی ثيْبن فٌُ می گنّذ . 

طبه عهب مبنهل هى كه ملری کو رٌمی رٌی هطبه کبه می کوك ، كً رب ارلبم نبگٌاه ثوایِ هؿ كاك . یکجبه رٌمی ا

یل . این کبه ثو كذ ً ثبش کْوٌاه ٌّك آ گٌّيبیِ ها گاً ک ک کنل رب ٍ کو رالُ می کوك ثوَئٌل هطبه ً م

ًهك ً اً كیههو ىیچٌههذ ّهنٌایی کبمهب فهٌك ها ثهبى نیبكهذ آ ًلهی اً ایهن كٍزهبه ّنٌائیِ آٍیت عهلی ًاهك آ

رٌعیهو کهوك کهو اً ها اى ّهنیلن ؽوكيهبی ثهی  هٚیو ها ثو كبل نیک گوكهذ ً ثهوای فهٌكُ ً كیههوان اینطهٌه

 یل .كبیله ثبى می كاّذ ثبػش می ّل ؽٌاٍِ ها ثيزو ً هاؽذ رو ع غ کبهىبیِ ثن ب

ً ٍهؼی کو رٌا كه ًاگن انجبه هطبه ، یک آىمبیْهبه ثوپهب کهوكه ثهٌك  هو اى این هواه ثٌكیً امب ارلبم نبگٌاه ك

 ی آىمبیِ ىب ها كه آن انغبا كىل . ؽین ؽوکذ ، ثؼٚ هكمی کوك كه اًهبد ثیکبهی ، 

زؼبل ىا ثٌك ، ثو ىمین اكزبك ً ّکَذ ً ثالكبٕلو ًاگهن آرهِ هوكيبیِ کو ؽبًی مبیؼی اّیک هًى یکی اى 

ن ، مَئٌل هطبه ثو اً گلهذ : فهلاؽبكظ رهٌمی ، رهٌ یهک آرهِ اكهوًىی ! ًای اى فبمٌُ کوكن آگوكذ . ثؼل 

 ٖبة هًىنبمو ً ّیوینی ( كه هطبه فبر و كاك . مبعوا ثو كؼبلیذ ىبی اً ثو ػنٌان یک ) ه

امب هجب اى این مبعواىب ، ارلبم كیهوی ثوای رٌمی هؿ كاكه ثٌك کو ثبػش ّله ثٌك اً كه مَیو ًاهؼی ىنلگیِ 

 ه آىن كًٍزبن ٕ ی ی رٌا ثٌكنهل ثو ػنٌان یک مقزوع هواه گیوك ً آن ارلبم شنین ثٌك : مَئٌلین رلهواف ها

 یْو ّکالد ً مغلو مغبنی ثو آنيب می كاك . ثوای اینکو اً ى 

( كه رلههواف فبنهو ، ٕهؾجذ مهی کهوك ، ثچهو  Mackenzieهبی مکنيی ) ًهزی کو رٌا كاّذ ثو آ یک هًى

ای كًیل ً هكذ هًی هیب ىب ایَزبك ً ى بن ًاگنی اى كامنو ر و ثهو ٍهوػذ ثهو ٛهوف پهبیین مهی آمهل . نبگيهبن 

كذ ً پود کوك کنبه ً فهٌكُ ىهم مؾکهم ثهو ىمهین فهٌهك ً ؿلهذ ىنهبن رٌا اكیٌَن پویل ثیوًن ، ثچو ها گو

اكزبك آن ٛوف ً یکی اى ٍبهيبیِ ٍقذ آٍیت كیل . آن ثچو مزؼلن ثهو آههبی مکنهيی ثهٌك . اً آنچنهبن اى ػ هب 

چو ها کو كه آن ىمبن كه نظو رٌا مؾجهٌة رهوین ً مطلهٌة رهوین كلاکبهنو رٌا ؿوم رْکو ً امزنبن ّل کو آن

 كواىم کوك ً آن یبكگوكزن ٛوى کبه كٍزهبه رهواف ثٌك .  ِ، ثوایشیيىب ثٌك 

اکنٌن رٌا كوٜ ّبنيكه ٍبل كاّذ ًلهی ّهت ً هًى ثهو ثوهٍهی ً كواگیهوی یک كوٕذ ػبلی ً كٌم الؼبكه ! 

کبه كٍزهبه اكامهو كاك ً ثهبشفوه مٌكهن ّهل اًلهین ّهـب هٍه ی فهٌك ها ثهو ػنهٌان اپوارهٌه رلههواف كه ّهجکو 

يىهبی علیهل ىهم اكامهو مهبیِ ً ثوهٍهی شیك . ى يمبن ، مضب ى یْهو اً ثهو آىن ، ثو كٍذ آًهٍواٍوی هاه آى

مؼ ههٌشه ( رلهههواف ها افزههواع کههوكه ثههٌك ، امههب  Morse  Samuelن ىمههبن ٍههبمٌئب مههٌهً ، )مههی كاك . كه آ

كه یهک ىمهبن ،  ن ثٌك کو ٍیم ىب ثزٌاننل انزوبل كىنل . شٌن ىهو ٍهیم كوهٜ مهی رٌانَهذرؼلاك پیبا ىب ثیْزو اى آ

کو هبثلیذ انزوبل ٍیم ىب ها اكيایِ كىهل ، کهبهی کهو اى نظهو مَهئٌلین  یک پیبا ها ؽ ب کنل . رٌا كه ٕلك ثٌك

هجذ ىن ارالف ًهذ ثو نظو می هٍیل . شٌن آنيب كکو می کوكنل شنین شیيی ؿیو م کن اٍذ . امب اً ػبه آها

 كیههو ا ها كه یهک عيهذ ً كً پیهبا كیههو ها كه عيهذثزٌان ى يمبن كً پیب هاىی پیلا کوك کو رٌٍٜ یک ٍیم

 اهٍبل کوك .

اکنٌن رٌا اكیٌَن ىیغله ٍبلو ّله ثٌك ً ؽزی پٌ اى کْق ثيهگِ كه مهٌهك پیهبا ىهبی رلهواكهی ، ىنهٌى كه 

ثب مْکالد ىیبكی مٌاعو ثٌك . یکی اى كشیب ایهن  ػز بك موكا نَجذ ثو کبهىبی فٌكُ ،ىمینو علت ثبًه ً ا

ك کو اً ىیچٌهذ ثو هبىو فٌكُ رٌعيی نلاّذ کزِ ى یْو کينو ً پبهه ً پهو اى شهین ً شهوًک امو این ثٌ

ثهٌك کهو ٍهٌهاؿ عٌهاثيهبیِ اى  آنوهله ىیهبك مثٌك . مٌىبی ٍوُ إالػ اؽزیبط كاّهذ ً پهبهگی کلْهيبیِ ىه

یی ، مهلری ن ن بیبن می ّل . ثو ػالًه ، مورت اى عبیی ثو عبی كیهو نوب مکبن مهی ن هٌك ً كه ىهو عهبرٌی آ

کٌربه ثو ػنٌان اپوارٌه رلهواف کبه می کوك ً ى یْو كه عَزغٌی کَی ثٌك کو ؽوكيبیِ ها ثهبًه کنهل آ رهب 

رهٌا ک هی نبّهنٌا ثهٌك آ امهب ثهبى ىهم مهی  ی( اهبمهذ گيیهل . گوشهو گٌّهيب Bostonاینکو ٍوانغبا كه ثَهزن ) 

كه ثَهزن ىهم ثهو ػنهٌان رلههواف شهی هًی ٍهیم ىهبی رلههواف ها ؽهٌ کنهل . ًهزهی  رٌانَذ نٌٍبنيبی ًإلو

ر یههي ً مورههت ثٌكنههل آ یوههو ىبّههبن ٕههبف ً ثوعَههزو ثههٌك ً ثههوای  ان كیهههو ى ههو کههبماله لاٍههزقلاا ّههل ، کبهمنهه

ؽلبهذ ٍو آٍزین ىبّبن اى پٌِّ کبؿنی اٍزلبكه مهی کوكنهل . آنيهب ثهو مٌىهبی ثلنهل ً ژًلیهله اكیَهٌن کهو رهب 
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نههبىی انلافزنهل ً كکهو کوكنهل اً ثهو كهك آن کهبه  کلْهيبیِ ، وكزو ثٌك ً ثو ٌٍهافيبیهًی شْم ىبیِ ها گ

 وكن ٍقذ روین کبه مٌعٌك ثهو اً ، صبثهذ کننهل آ کهبهی کهو ً رٖ یم گوكزنل این مٌٌٙع ها ثب ٍن ی فٌهك 

ٌكنل ٍهویغ رهوین اپوارهٌه هاه آىهن اى آن ٛهوف ث مل . هجاله ًاكاّزوثٌكنل اى ػيله انغبمِ ثو نقٌاىل آمط ئن 

ٍوػذ ، ثو اهٍبل پیبا اهلاا کنل ً كه ؽبلیکو لجقنل ر َقو ثو لججبنْبن ثٌك ، ى و ع غ ّهلنل لاکضو فٜ ، ثب ؽ

كیٌَن ىم پْذ میي نَْذ ً ملد شيهبه ٍهبػذ ، ثهلًن ًهلهو ، پیهبا ىهبی ارب ّکَذ رٌا ها ر بّب کننل . رٌا 

به ٍهبػذ کهبه ىهم ثهو ػنهٌان ٍویغ ها كهیبكذ کوك ً ثلًن ؽزی یک اّزجبه آنيهب ها صجهذ ن هٌك ً كه پبیهبن شيه

رٌانل ک ی ثیْزو ً ٍهویغ رهو اهٍهبل ن بیهل   اؿلهت  یئال کوك کو آیب ن مياػ اى هيومبن اهٍبل کننل پیبا ىب ٍ

یؼنی ثب ر َقو ً رؾویو ّوًع می ّل ً ثب رؼغت اًهبد ثوفٌهك موكا ثب رٌا اكیٌَن ثو ى ین ٌٕهد ثٌك آ 

 ً رؾَین پبیبن می یبكذ .

و ی كوٍزنل ً كه ٌٕهری ککَی کو افزواع علیلی كاّزو ثبّل ، مؼ ٌشه آن ها ثو ًاّنهزن مكه آمویکب ، ىو 

ن ها صجذ ً امزیبىُ ها ثهو نهبا ٕهبؽجِ ٕهبكه مهی كافذ ن بیل ، كًلذ ایبشد مزؾله آىيینو ىبی شىا ها پو

ثَبىنل ً ثلوًّنل ، لنل افزواػِ ها یبع نَجذ ثو پیْنيبكىبی کَبنی کو مکنل ً این ثلان مؼنی اٍذ کو مقزو

 ؽن انزقبة كاهك .

یهی ٍهی يبی رلههواف ، كه كٍهذ افزهواع فهٌك كه مهٌهك اكهيایِ کهبه آ ًلی رهٌا پهٌل کهبكی ثهوای صجهذ امزیهبى

نل ً ثو نبا فٌك صجذ کوكنل ًاین هٚیو ًهزی پیِ آمل کهو اً ىنهٌى كه لنلاّذ ً ثؼل اى ملری آن ها اى اً كىكی

 ثَزن ثٌك . 

 ّل ً كکو کوك اگو ثو نیٌیٌهک ثوًك ، ًٙؼِ ثيزو می ٌّك .رٌا مؤیًٌ ً كلَوك 

ًهزههی كه نیٌیههٌهک اى هطههبه پیههبكه ّههل ، ؽزههی یههک پنههی ىههم ثههب فههٌك نلاّههذ . ّههجيب كه ارههبم كیهههو ثقههبه یههک 

کبهفبنو می فٌاثیل ً هًىىب ، كه فیبثبنيب ثو امیل یبكزن کبه ، پوٍو مهی ىك . لجبٍهيبیِ کضیهق رهو ً پهبهه رهو 

ك ً شیيی ثوای فٌهكن نلاّذ ، مهو انلک ؿنایی کو مينلً مزٖلی كیهو ثقبه ثو اً مهی كا اى ى یْو ثٌك

رلوً ً رؾویهن ثهبى كاهك .اً كه ى هبن کبهفبنهو یهک مبّهین ّکَهزو ها ثهب  ىاامب ىیچ شیي ن ی رٌانَذ اً ها 

مبىیبنهو آمهل . نٌان مينهلً ثهو اٍهزقلاا كه شنبن ٍوػذ ً ٕؾزی رؼ یو کوك ً هاه انلافذ کو ثالكبٕلو ثو ػ

كشه ثوایِ رؼیین کوكنل .امب رٌا كکو کوك رب ىنههبمی کهو ٕهبؽت ّهـب إهلی ً كلقهٌاه  311ؽوٌهی مؼبكل 

 فٌك نجبّل ، ن ی رٌانل انلیْو ىب ً ٛوػ ىبیِ ها ثو ٌٛه ًاهؼی عبمو ػ ب ث ٌّبنل .

ػالههو ثیْهزوی نْهبن مهی رٌمهبً اكیَهٌن ، هؿجهذ ً  یببه ً ایهله ىهموكا نَهجذ ثهو اكکه اى آن مٌهغ ثو ثؼل ،

ًن می هكهذ ً ىهو شهو ىهم ثهو كاكنل آ امب اً ى چنبن ثب لجبٍيبیی کينو ً ثلهٌاهه مٌىبیی نبمورت ً ژًلیله ثیو

 ًهك ، ٕوف آىمبیِ ىب ً رؾوین ىبیِ می ّل . كٍذ می آ

کَهبنله ّهکبه ً ػیهبن مهی گْهذ آ ههجاله النجٌؽ اكیٌَن ىم ٍهویغ رهو ً ثیْهزو آثب گنّذ ىمبن ، ّهلزی ىبی 

( نهٌػی رللهن افزهواع کهوكه ثهٌك ، امهب ثهو نظهو اكیَهٌن ػیهٌثی  Alexander Graham Bellگواىهبا ثهب ) 

كاّههذ کههو اً مههی رٌانَههذ ثوٛههوف ً كٍههزهبه هارک یههب رههو ن بیههل . كً ٍههبل ر ههبا ٍههقذ هًی آن کههبه کههوك ً 

ٍیل . هجب اى آن ىمبن ، ٌٛهی ثبى ٍبىیِ ن ٌك کو ثوای ى و هبثب اٍزلبكه ثبّل . ثؼل نٌثذ ثو ٙجٜ ٌٕد ه

شیهيی ّهجیو ثههو آن كه ىهیچ عهبی كنیههب ًعهٌك نلاّههذ ایهن افزهواع ّههيود ً صهوًد ػظی هی ثههوای اكیَهٌن ثههو 

اهمـبن آًهك آ اى این مٌهغ ثو ثؼل كیهو اؿلت مهوكا كنیهب ، رٌمهبً اكیَهٌن ها مهی ّهنبفزنل آ امهب اً ى چنهبن 

 ك . فغٌل ثٌك ً لجبٍيبیی نبمورت ً نبمنبٍت ثو رن می کو

ههو کَهی ثهو ایهن شیيىههب اى یزهی ن هی كاك . مهوكا هًّهيبی ٍههبكه ً ثهی پیوایهو اً ها كه ىنهلگی كًٍهذ مههی یك

كاّزنل  كه اًهبری کو ك همؾلًكه کبهگبىِ ثو اثلاع ً افزواع مْـٌل نجهٌك ، ثهب ى هو مهی عٌّهیل ً مؼبّهود 

 می کوك .

. مهؤمٌهان ىهو ّهت مهی آملنهل ً ثهب شٌثيهبی  كه آن ىمبن ّجيب فیبثبنيب هاثب شم يبی گبىی هًّن مهی کوكنهل

نيهب ها یکهی ىهب ىهم كًثهبهه هاه مهی اكزبكنهل ً آ ثلنل ، شم يب ها یکی پٌ اى كیهوی هًّهن مهی ن ٌكنهل ً ٕهجؼ

هًٌ الکزویکی رٌلیل می ّل آ امب ملد ىیبكی هًّن  هكنل . اى این شم يب نٌهی ّجیو نٌویکی فبمٌُ می ک

ىم نلاّذ ً ؽبش اكیٌَن ً كٍزیبهانِ ّت ً هًى هًی یک ٛوػ علیل ثهو کهبه  ن ی مبنل ً لنا كبیله شنلانی

ىم كه فیبثبنيب ً ىم فبنو ىب ، كه مهٌهك اٍهزلبكه ههواه  مْـٌل ّلنل آ ٛوؽی ثوای رٌلیل نٌػی نٌه کو ثزٌانل

 گیوك ً ملری ٌٛشنی ً هبثب هجٌل نیي كًاا ثیبًهك . 
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ًه اكیٌَن ، یک هَ ذ ثيهق اى ّيو نیٌیٌهک نبگيبن كه یک هًى ػٖو ، پٌ اى شنل ٍبل کبه ملاًا گو

کو رٌمهبً اكیَهٌن كوهٜ یهک کلیهل ها ًٕهب کهوك . كوهٜ ى هین ! ً كه  كهیبیی اى نٌه ؿوم ّل . ػلذ این ثٌك

امهوًىه كیههو كه ى هو عهبی ثبملاك نیي اً کلیلی كیهو ها هطغ ن ٌك ً ر هبا شم يهب ى يمهبن ، فهبمٌُ ّهلنل . 

هٍیلن ربهیکی ثو فبنو می هًنل ً كوٜ ثب ًٕب کوكن یک کلیل كه کنبه كه ، ى و منهيل ها كنیب ، موكا ثب كوا

  پو اى نٌه می ٍبىنل . امب اكیٌَن فٌة ثو فبٛو می آًهك کو شهٌنو ًهزی یک پَهو ثچهو ثهٌك ً ّهت ىنههبا

ذ هًّهن کنهل ً مل ، یک نلو مغجٌه ثٌك ثو كنجبل یک شواؽ نلزی ثوًك ، آن ها ثب کجویهکَی ثو كه فبنو می آ

رب كا كه منيل ثجوك رب آن كوك ها ، ثلًن اینکو هًی شیيىب ثیلزل ً یب ىمین ثقٌهك ، ثهو كافهب هاىن هبیی کنهل . 

اً فٌّؾبل ثٌك کو افزواػِ می رٌانَذ آن ى و ارالف ًهذ ً رؾ هب ىؽ هذ ها اى ٍهو هاه مهوكا ثهوكاهك . 

 ب ثٌك کو اً اؽَبً هٙبیذ ً مَود می کوك .ى و افزواػبد اً ى ین فبٕیذ ها كاّزنل ً ثو ى ین كلی

رٌمبً اكیٌَن ى چنبن ثو اکزْبكبد ً افزواػهبد فهٌك ،ؽزهی كه ٍهطٌؽی گَهزوكه رهو ، اكامهو كاك . اى ع لهو 

آن  هكاٍهزٌكیٌ كهیلم ٍهبىی ثوپهب ن هٌك ً  كًهثین رٖبًیو مزؾهوک ها اثهلاع کهوك ً كه ّهيو نیهٌ عوٍهی یهک

ريیو کوك . اً ثو ملد شنل ٍبل شنبن مغنًة ٍبفزن رٖبًیو مزؾهوک گوكانی ً هاًلین ٍین بی ٕبمذ ها کب

ّههل کههو ک زههو ثههو شیههي كیهههوی مههی انلیْههیل ً ى ههو ًهههذ ً هههٌایِ ها ٕههوف آن مههی ن ههٌك ً ثههو اٍههبً ى ههبن 

 ه ًاهغ آنچو کو اً انغبا می كاك ثو این عيذ ثٌك کو عویهبنافزواع اٍذ کو مب اموًى ٍین بی نبٛن كاهیم . ك

 آٍبنزو ً كل نیورو ن بیل .  ی موكا ثؼل اى فٌك ،ىنلگی ها ثوا

رٌمبً اكیٌَن ٍوانغبا ثو مکنذ ً صوًد ىم هٍیل آ امب آن ّوا ً ؽیب ً ٍبكگی ً ٕه ی یذ ى یْههی ها ، 

كً  اً می پوٍیلنل شو شیيی ثبػش ّله آنطهٌه مٌكهن ّهٌك ، مهی گلهذ :ىوگي اى كٍذ نلاك ً ًهزی موكا اى 

 ىْذ كهٕل ػوم هیقزن .كهٕل اليبا یبكزن ً نٌك ً 

مویکهب ، (هئیٌ ع يٌه ًههذ آ Herbert Hooverهًىی کو رٌمبً اكیٌَن ًكبد یبكذ ، ىوثود ىًٌه ) 

شواؿيهبی  ً ههٌه مجزکهوه اً ثهو مهلد یهک ٍهبػذ ،اى ى و موكا روبٙب کوك ثو نیذ رولیو اى ىؽ بد مَز وه 

ى هاؽزی ىب ً آٌٍكگی ىبیِ ها مهلیٌن اً ً الکزویکی فٌك ها فبمٌُ ن بینل . كنیبی اموًىی مب ، ثَیبهی ا

 ىؽ بد ً فالهیذ ىبی ثی ًهلو اُ می ثبّل . 

 

 

                                                                                (Will Lane  رلقیٔ رٌٍٜ ًیب لین ) 

 

 

                                                         (4 ) 

 

 الق : ىلف ً موٖل ػلم شیَذ  

 ة : شهٌنو رؾٖیب ػلم می کنیم  

 ط : شو کَی می رٌانل ثو مب رؼلیم كىل  

 ك : شو کَی ها مب می رٌاینم رؼلیم كىیم  
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 ( ؿم ًانلًه 49                                                   

 

                                                        (1 ) 

 
ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل ، ٍجت ؽين مٌْیل رب شو هٍل ثو كَبك ً نهياع . ) اّهوام ىْهزم اى لهٌػ مجهبهک 

 ( 29اّواهبد ، نجنه ٓ 

ه  ه ... ً لل کههوًة ملغههبء ... ً لل ي هه ؽٚههود ثيههبءهللا مههی كومبینههل ، کههن ... كههی الظل ههو ٍههواعب )  1ٌا كوعههب

 ( 69مئت ٓ  / لٌػ اثن 192منزقجبد ٓ 

ؽٚود ثٌكا می كومبیل ، ثلکبه كه این عيبن ً كه عيبن ثؼهل ، كه ىهو كً عيهبن ٍهٌگٌاه اٍهذ ... نیکٌکهبه 

 كه این ٍوا ً كه ٍوای ثؼل ، كه ىو كً ٍوا مَوًه اٍذ . ) روع و (

 ؽٚود ٍلی بن می كومبیل ، كل ّبكمبن شيوه ها ىینهذ مهی كىهل امهب اى رلقهی كل هًػ منکَهو مهی ّهٌك . )

 اى امضبل ٍلی بن ( 13، آیو  15ثبة 

 

                                                     (2 ) 

 

 

ؽٚود ػجلالجيبء می كومبینل : ای اؽجبی اليی ، ًهزی ثبكىبی ٍقذ ثٌىك ً ثبهان رنل ثجهبهك ، ثهوم ثلهفْهل 

آ ىیوا ثو ًاهغ پٌ اى این اٍهذ  ً هػل ثقوًّل ً رهوق ثکٌثل ً ٌٛكبن امزؾبن رْلیل ٌّك آ مؾيًن نٌْیل

کو هثیغ اليی ثلمل ، كّذ ً کٌىَبه ٍجي ً فوا ٌّك ً پينو ػلق ىاه مٌط ىنل آ ىمین اى هیهبؽین پٌّهبنله 

 ٌّك آ اّغبه عبمو ٍجي پٌّنل ً ثو اىىبه ً اص به ىینذ یبثنل ً ثوکبد ً ػنبیبد اى ع یغ عيبد علٌه ن بیل .

بن ٌّك ً ٕلهُ كه ىمبن ٌٛكبن منْوػ گوكك آ ش ِ اى مْهبىله هیهيُ انَبن آگبه ، كه یٌا امزؾبن ّبكم

ثبهان ً گوكُ گوكثبك ً هیْو کنی كهفزبن هًّن ٌّك آ ىیوا اً نزبیظ ً ػٌاهت ها ثینل ً اًهام ً اىىبه ً 

اص به ها مْبىله ن بیل آ ًلی ّقٔ نبكان اى كیلن ٌٛكبن مٚهطوة ّهٌك ً اى هیهيُ ثهبهان مـ هٌا گهوكك آ 

 يواٍل ً اى امٌاط کٌثنل ثو ٍبؽب ، ثلوىك . اى هػل ث

الَالا هبىو ّل ، ٌٛكهبن مؾهن ثوفبٍهذ  ى بنطٌه کو اى اكًاه مبٙیو ّنیله ایل ، ًهزی ؽٚود مَیؼ ػلیو

ً ثبكىبی ثال ثٌىیل ً هػل اؿٌا نبىل ّل ً ع بػبد موكا اٛواف منبىل اؽجبة ها اؽبٛو کوكنل ً ٙهؼلب کهو 

يل گْزنل آ امب ؽٌاهیٌن موبًمذ مٖبئت کوكنل ًٌٛكبن ثالیهب ها رؾ هب ن ٌكنهل اى هجب ميزلی ّله ثٌكنل مزيل

ً كه امو فلا مَزویم مبنلنل . ثؼل ثنهو آنچو ها کو پٌ اى آن ًاهغ ّل ً ثؼل اه ّلد امزؾبن ً ريليل ى هنبن 

لکهٌد اػلهی اى م هبىو گْذ . فلاًنل ؽين ها ثو ٍوًه مجلل کوك ً هل هذ ميلکهو ثالیهب ها ثهو انهٌاه ربثبنهله

آىهكنل ً ٍت ً لؼن کهوكه ، میهلزنهل : اینيهب اىهب ٙهاللزنل . ا مئمنین ثبهلل ها می کو كه اثزل رجلیب ن ٌك نلٌٍی

ًهزی انٌاهّبن ربثیل ً انغ ْبن كهفْیل ً ٍواعْبن منٌه ّل ى بن نلًٌ ، ثهو مؾجهذ ً ًكاك گوائیلنهل ، كه 

ْبن مْـٌل  پوكافزنل ً ثو ملػ ً صنب ً رؼظیم ً رکویؽوْبن كػب کوكنل ً ّت ً هًى ثو ثیبن ثيهگٌاهیْبن 

 ّلنل . 

لينا ، ای اؽجبی اليی ًهزی نلًٌ موبثلو می کننل ً ىعو ً ػناة می ىنهل آ مٖهبئت ً ثالیهب هًا مهی كاهنهل ً 

ٍهت ً لؼههن مههی کننهل ، مؾههيًن مْههٌیل . ایهن هل ههذ ىههم ىائههب فٌاىهل ّههل ً انههٌاه آیهبد ثههبىو فٌاىههل گْههذ . 

 ّل  ً نٌه  ؽویوذ  اى  ملکٌد  ؿیت اليی ٍبٛغ فٌاىل گْذ . این ها اى هجب ثو ّ ب ىل ؽغجبد فوم فٌا
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 هیبا می ن بینل ، مؾيًن ً مزؤلم نهوكیل می گٌیم رب ًهزی اكٌاط نبً ثو ٍجت مؾجزی کو ثو من كاهیل ػلیو ّ ب 

ثلکو شٌن کٌه مؾکم ً اٍزٌاه ثبّیل آ ىیوا این ثالیب ً مؾن ً این ٍت ً لؼن یک امو موله اٍذ . فٌّب ثهو 

  395ؽبل نلَی کو كه ٍجیب اليی مؾکم ً مَزویم اٍذ .) روع و ( ) كیبنذ عيبنی ثيبیی ) انهلیَی ( ، ٓ 

كه این یبا مْيٌك ً ػبلم مٌعٌك كی الغ لو امٌه ثهو فهالف هٙهب  وای ػجبك اگ ،ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل 

یهل ً ػهبلم ىهبی ههلً هًؽهبنی علهٌه ن بیهل ً كلزن  مٌْیل کو ایبا فٌُ هؽ هبنی آاى عجوًد هٚب ًاهغ ٌّك 

ه ، ّ ب ها كه ع یغ این ایبا ً ػٌالم هَ زی موله ً ػیِ مؼین ً هىهی مووه اٍهذ الجزهو ثهو ع یهغ آنيهب هٍهیل

 ( 125/ كهیبی كانِ ٓ  329/ مغ ٌػو الٌاػ مجبهکو ٛجغ مٖو ٓ  211كبئي گوكیل ... ) منزقجبد ٓ 

 

 

                                                       (3 ) 

 

 مبىی ىم ؿ هین ىم ّبكمبن 

پهٌ  .  ین ىَهزنلیک هًى ّيوكاه لنلن ثوای گوكُ ثو فیبثبنيب هكذ ً فیلی ىًك مزٌعو ّهل کهو مهوكا ؿ هه

 اى شنل كهیوو یک گوًىجبن ٌٍاه کبه پلیٌ پیلا ّل . اً ً اٍجِ نیي ىو كً ؿ هین ثو نْو می هٍیلنل .

کو ٍهالا نظهبمی مهی ّيوكاه اى اً پوٍیل : گوًىجبن ، شوا اینوله نبهاؽذ ً ؿ هینی   ً گوًىجبن كه ؽبلی 

ًؿ هین می ثینم . رٌٖه مهی کهنم ایهن فٖیٖهو عنبة ّيوكاه ، من ىو عب می ها ، موكا ه كاك گلذ : ثلو ،

 ماری اًنيبٍذ ً این مَئلو ثبػش ّله من ىم ؿ هین ثْم . ؽزی اٍجم ىم اكَوكه ً كل رنهو . 

 ً ى ینطٌه کو اً ؽوف می ىك . اّک اى شْم ىبی اٍت ٍواىیو ّل .

 ویو می کنو . اكواكی کو اى آنغب می گنّزنل ، گلزنل : اًه نهب کنین آ اًن اٍت ثیچبهه كاهه گ

ً فٌكّبن ىم ىكنل ىیو گویو . ثویو هىهنهان ًهزی كیلن آنيب كاهنل گویو مهی کننهل ، فٌكّهبن ىهم گویهو ّهبن 

گوكذ ً شیيی نهنّذ کو ى و نبشن ً اّک هیيان ّلنل . هاننل ارٌثًٌ ىب ، هاننله ربکَی ىهب ، پَهزچی ىهب 

ى هو كىب ، ٍ  ىب ، گوثو ىب ، کجٌروىب ً گنغْهک ىهب پلهىب ، نٌىا ب ، كکزوىب ، پوٍزبهىب ، مبكهىب ،پلیٌ ى

ً ى و ىبی گویو می کوكنل ػغت اّکی می هیقزنل ! آنيب آنوله گویَزنل کو ٍیب اّک ، فیبثبنيب ها گوكذ ً 

( ثبش آمل . ٕهجؼ هًى ثؼهل ًهزهی عنهبة ّهيوكاه اى هفزقهٌاة ثیهوًن آمهل ،  Thamesآة هًكفبنو ربی ي ) 

کنل ، شٌن نکبه ها ثیاهك ًلی نزٌانَذ اً هًىنبمو ىبی ٕجؼ ها اى ٍبلن علٌیی ثوكهكذ رب نبمو ىبی هٍیله 

ىمهین  ة ى و ٍبلن ها گوكزو ثٌك . اً ثو ٛوف آّ يفبنو هكهذ ً كیهل پبکهذ ىهب ً هًىنبمهو ىهبیِ آنغهب هًیآ

 ثٌك کو كه کنبه آنيب یک مبىی کٌشک ىم ، ثبش ً پبیین می پویل .اكزبكه انل ً ػغیت رو این 

وكاه ثو ى َوُ گلذ : انهبه كیْت هًكفٌنو ٛـیبن کوكه ! ً ثؼل مبىی کٌشک ها اى ىمهین ثوكاّهذ ً ّي

 اى ٛوف كا كافب یک هوف آة کو هًی میي ثٌك انلافذ . 

 ى َوّيوكاه نهبىی ثو مبىی انلافذ ً گلذ : این مبىی شوله ؿ يكه ثو نظو می هٍو ! 

 گوكذ کو ثبشٍوُ ها ثو ٛوف پبیین ً كمِ ها ثو ٛوف  ثؼل مبىی کٌشک كمِ ها رکبن كاك ً مؼلن ىك ً

 نبگيبن ّبك ًفٌّؾبل ثنظو هٍیل . آنيب فیلی رؼغت کوكنل .

عنبة ّيوكاه گلذ : من می كًنم هٚهیو شیهو . ایهن یهک مهبىی ىهم ؿ ههین ، ىهم ّهبكمبنو ! مهن كهثهبهه اینيهب 

ؼهل نَْهزنل رهب ٕهجؾبنو میهب کننهل . آههبی كنل ً اى ٍهو كیههو ؿ ههین ! ثبشیيىبیی ّنیله اا . آنيهب اى یهک ٍوّه

 ّيوكاه یکی اى نبمو ها ثبى کوك ً نهبىی کوك ً نهبىی كه آن انلافذ ً گلذ : 

ػيیيا یو لؾظو گٌُ کن . ً ثؼل فٌانل کو : عنبة ّيوكاه ػيیي ّيو لنلن ، ر هبا مهوكا ّهيوىبی مهب آنوهله 

 با ٍطؼ ّيو فیٌ ّهله ً مهب ن هی كانهیم شهو یو . رو مؾ٘ كیلن یکلیهو می ىننل ىیو گوؿ هین ىَزنل کو ث

ه مب ها هاىن بیی کنیل . اها  ر نل ّ ب ، ّيوكاه ّيو ٍیلنی ، اٍزوالیب . كثبیل کوك . لطلب

ثو مؾ٘ اینکو فٌانلن نبمو ر با ّل ، مبىی کٌشک كًثبهه ٍهوً رهو ّهل ً ثهبى ؿهم ً نهبهاؽزی كه شيهوه اُ 

 ن بیبن گْذ . 

ثلنل ثو ى َوُ گلذ : كي یلا ، شنل لؾظو نههبه کهن ً ثؼهل ثهو ؽبلهذ ٍهوً رهو نبگيبن عنبة ّيوكاه ثب ٕلای 

 نِ پوٍیل : ٍوُ ایَزبك  ً كه ى بن ؽبلذ اى ى هًی

 ؽبش ًٙغ من شطٌهه  
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 ً اً گلذ : فیلی فٌّؾبل ثو نظو میبی !

 ثؼل عنبة ّيوكاه ثو ؽبلذ هجلی ، هاٍذ ایَزبك ً ى َوُ ثو اً گلذ : 

 !  ؽبش كًثبهه ؿ هین ّلی

 ثؼل ى َو اً اى ّلد ىیغبن ٍوً رو ایَزبك ً ّيوكاه كویبك ىك : رٌ ؽبش فٌّؾبل ىَزی .

 ٍ ٌ اً ثو ؽبلذ مؼ ٌلی ایَزبك ًثبى ّيوكاه گلذ : 

 ػغت ، ؽبش ؿ هین ّلی ! ً ثؼل گلذ : ى و شیي مؼلٌا ّل ! 

 ً كٌهاه كومبنله کب پلیٌ لنلن ها اؽٚبه کوك ًثو اً كٍزٌه كاك :

 ى و موكا ثهین ، ٍوً رو ثبیَزن !  ٍویغ ثو

ً ثالكبٕههلو ثههوای ثههو آًهك اًٙههبع ثههو ٍههطؼ ّههيو هكههذ . ى ههو مههوكا ً گوثههو ىههب ً ٍهه  ىههب ً کجههٌرو ىههب ً 

َزبكه ثٌكنل ًى و ّهبك ً فٌّهؾبل ثنظهو مهی هٍهیلنل . كیههو ىهیچکٌ گویهو یگنغْک ىب ، هًی ٍوىبیْبن ا

 ن ی کوك ً ٍیالثی ىم كه فیبثبنيب نجٌك . 

كا هًی ٍوُ می ایَزو ، اؽزواا گلذ : هوثبن ، ًهزی آ لیٌ ثب كیلن عنبة ّيوكاه ٍالا نظبمی كاك ًهئیٌ پ

گناّزن فیلی مْکب می ّو ، كه ؽویوذ اینغٌهی ر ٌا کبهىهب مْهکب مهی ّهو . ثقٖهٌٓ ثهوای پلهیٌ ىهبی 

 اٍذ ٌٍاه کو ر ٌا اٍت ىبٌّن ىم ٍوً رو ّلن ! 

ًلهی هوثهبن مهب ن هی  و ى و كائم گویو کنن . ً هئیٌ پلیٌ گلذ :َزم کًلی ّيوكاه گلذ : فٌة من هاٙی نی

ىبی ارٌثًٌ نهبه کنین . كاهن ارٌثًٌ ىب هً ثو ٌٕهد  هم . ثو اًن هاننلرٌنیم ى یْو هًی ٍوىبمٌن ثبیَزی

 ًاژگٌن می هًنن ً این فیلی فطونبکو ! 

کو ى بن هًى ٕجؼ فٌانهله ثهٌك ً پهٌ  ه ثو یبك نبمو ّيوكه ٍیلنی اكزبكاآهبی ّيوك وک ربىه كه این مٌهغ ثٌك

اى ک ی رؤمب گلذ : ؽبش می كًنم شو ثبیل کوك . می كًنی کو موكا اٍزوالیب ثو ٛوف مب ًاژگهٌن ىَهزن ً مهب 

ثو ٛوف اًنب ٍوً رو ىَزیم آ پٌ اگو اًنب ثو این عب ثیبن ً مب ثو اًنغب ثویم ، ى و ٍوًرو میْیم ثلًن اینکهو 

 وكاه ٍیلنی كه اٍزوالیب رللن ىك ً گلذ : يثبیَزیم ً اًنٌهذ ثو ّمغجٌه ثبّیم هًی ٍوىبمٌن 

ّيوكاه لنلن ٕؾجذ می کنو . عنبة ّيوكاه می فٌاٍزم كهثبهه اًن مْکلی کو نٌّزو ثٌكیهلن هاىن هبییزٌن 

ٍهه  ىههب ، گوثههو ىههب ، کجٌروىههب ، ً  ،اٍههت ىههب پیههلا کههویم . ّهه ب ً مههب ثبیههل آكا ، ثکههنم . مههب هاه ؽههب مَههئلو هً

 ىبمٌن هً ثب ىم ػٌٗ کنیم . آن ًهذ ى و ّبك ً ٍوؽبل ثو ىنلگی اكامو فٌاىل كاك .  گنغْک

 ّيوكاه ٍیلنی گلذ : این كکو فیلی فٌثیو .

ه ى ین کبه ها کوكنل .   ًثؼل ٍویؼب

یهب لامب این اهلامی ثٌك کو ملريب هجب انغبا ّل ً اى آن مٌهغ رب ؽبش ، موكا ثب ىم مقلٌٛ ّهله انهل ً ثهو ى هین ك

 ٍذ کو ؽبش ثؼٚی اى آنيب ؿ هین ً ثؼٚی كیهو فٌّؾبل ثو نظو می هٍنل .ا

ًلی كه ًٍٜ پبهک نبیت الَلطنو ّيو لنلن ، مغَ و ای اى یک مبىی ىم ؿ ههین ً ىهم ّهبكمبن ًعهٌك كاهك 

ن ًاهؼو می انلاىك . این مبىی كه ؽبلذ ػبكی ؿ هین ثو نظو میوٍل ًلی اگو کَی ٍهوً رهو ا ثو یبك آه کو مب

 ٌك ً ثو آن نهبه کنل ، آن ها کبماله فٌّؾبل فٌاىل كیل .ثْ

 

 

 ( Donal Bisstرلقیٔ ً رطجین اى كًنبلل ثی ٍذ )                                                                
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                                                      (4 )  

 

 

 الق : ثو یک ّقٔ مؾيًن ً ؿ هین شو ک کی می رٌانیم ثکنیم   

 ة : آیب می رٌانیم اى ؿ هین ّلن كیهوان علٌگیوی کینم  

ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل ، ... كیله ایل کو اثلاه مؾجٌة نجهٌكه کهو ّهجی ثههنهك ًیکهی اى اؽجهبی اليهی اى ایهن 

 ( 216، / اهزلاهاد ٓ  213. ) منزقجبد ٓ  ؿالا آىهكه ثبّل

ه ثبّیم ، رب  ٍجت ؽين نلَی گوكیم   واینک ط : شوا ثيزو اٍذ لل ي ٌا كوعب

 ك : مب رب شو ؽلی مَئٌل انلًه ىبی فٌك ىَزیم  

 

 

 ثوای اٛلبل فوكٍبل 

 ؽين نٌْیل ثؾش کنیل .ه : كهثبهه ٍجت 

 ًٍزبن بن می ٌّك  ً : شو نٌع کبهىبیی انغبا می كىیم کو ٍجت ؽين ك

 ى : شوا ثبیل ٍؼی کنیم اینهٌنو کبهىب ها انغبا نلىیم  

 رب اً ها مَوًه کنیم    انغبا كىیم ػ : اگو کَی ؿ هین ثبّل ، شو کبهی ثبیل

 یب ٍجت ٍوًه كیهوان می ٌّیم  اگو ىی ْو ؿ هین ثو نظو ثوٍیم ، آٛ : 
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 ( ؿیجذ ً ثلگٌیی  51                                              

 

                                                        (1 ) 

 
 ) منزقجبد  ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل : ؿیجذ ٍواط منیو هلت ها فبمٌُ ن بیل ً ؽیبد كل ها ث یوانل . 

 ( 161) ایوبن  111 – 111

ی کو ىثبنِ ها نيهلاهك ً ػبهالنو ٍقن گٌیل ... ٍقنِ ثو هاٍهزی ّهیوین كه ٍقن اؽزیبٛ نیکٌ اٍذ ... کَ

 اٍذ .) روع و ( كىبمبپبكا 

مهن الظهن ان ثؼه٘ الظهن اصهم ً ش  شرل يًا انلَهکم ً شرنهبثيًا ثبشلوهبة ... یهب ایيهب الهنین امنهٌا اعزنجهٌا کضیهواه 

 ( 13ً  12) ؽغواد آیبد  1رغٌَََا ً شیـیت ثؼٚکم ثؼ٘ . 

اؽهل مبكمهذ فبٛئهب ً ان رلؼهب ثـیهو ملهک ملؼهٌن  ءنَبن شرهنلٌ ثقطهبهللا می كومبینل : یب اثن اشيبءؽٚود ث

 ( 21انذ ً انب ّبىل ثنلک ) کل بد مکنٌنو ثنل 

 

                                                      (2 ) 

 

رٌ ٍبکن گوكك . آنکو ... ثو ىثهبن فهٌك ای فلاًنل کیَذ کو كه فی و رٌ كوًك آیل ، ً کیَذ کو كه کٌه مولً 

،  15َبیو فٌك ثلی نکنل ... رب اثلاشثبك عنجِ نقٌاىل فٌهك . ) ميامیهو كاًًك ، ميمهٌه ذ نن بیل ً ثو ى ؿیج

 ( 5، 3، 6آیو 

ن ها ثهو ؿیجهذ میبشئیهل ً اگهو نلهٌ يبعوان لَبن اى ثوای مکهو مهن اٍهذ آای م : هللا می كومبینلؽٚود ثيبء

 ( 66کبد مکنٌنو كبهٍی  ن بیل ثو مکو ػیٌة فٌك مْـٌل ٌّیل نو ثو ؿیجذ فلن من ) کلنبهی ؿلجو 

ههبىوی  کضود ثیبن ٍه ی اٍهذ ىهالک کننهله نهبهؽٚود ثيبءهللا می كومبینل : ... ىثبن نبهی اٍذ اكَوكه ً 

ك ً اصو این نهبه ثهو كه ها ثهلاىك . اصو آن نبه ثو ٍبػزی كبنی ٌّلئَبك ها مؾزوم ن بیل ً نبه لَبن اًاػ ً اكاع

 ( 161( ) ایوبن ،  111هونی ثبهی مبنل . ) منزقجبد ٓ 

 

                                                           (3 ) 

 

اٛلبل ٍوّبه اى کنغکبًی ىَزنل . این یک نٌع ٛلت ً نیبى مىنی اٍذ . ٍهؼی کنیهل رهب ایْهبن رْهٌین ّهٌنل 

 ر وکي ثو اكواك ثو ًهبیغ ً اّیب مز وکي ٍبىنل .  رلکو ً اٍزلشل فٌك ها ثو عبی

 

 

 ىثبنذ ها کنزول کن 

یک هًى فبنم صوًر نلی ثو موكی هلیٌ مواعؼو کوك رب ثب اً مٌْهد کنل . اً گلهذ کهو مهی فٌاىهل یهک ىن 

و آن ثهوایِ مْهکب اٍهذ . ههلیٌ گلهذ : ىهیچ نوٖهی نیَهذ کهو جو ثهلپبک ً مولً ٌّك آ امب ػیجی كاهك کو ؿ

ه ثقٌاىل شنهین کنهل . آن ىن گلهذ : کهو شهٌنهو ػهبكد كاهك زنانَبن  ٌانل آن ها هكغ کنل ، ثو ّوٛ آنکو ، ؽویوزب

امب نزٌانَزو ثو ایهن ػیهت ً  هوان ثلگٌیی کنل . ً شطٌه ثب ًعٌك اینکو ثبهىب ثب علیذ ٍؼی کوكه ،كهثبهه كی

 ػبكد ؿلجو کنل .

 ک ک کنیل   ىو کبهی ثهٌئیل انغبا می كىم . موك گلذ :ً ثؼل ثو موك هلیٌ گلذ : آیب ّ بمی رٌاینل ثو من 

  

 

 
جبهکو ثلبهٍی : ػیت مکنیل یکلیهو ها ً ثلمقٌاىیل ثو لوت ىب ... ای کَبنی کو ای بن آًهكیهل . اعزنهبة کنیهل اى ثَهیبهی ممٚ ٌن آیو  – 1

 ّ ب ثؼٚی كیهو  اى گ بن ىب کو ثوفی اى گ بنيب گنبه اٍذ ً رلؾٔ ػیٌة مکنیل ً ؿیجذ مکنیل ثؼٚی اى
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هاه ثبىگْهذ ثهو فبنهو اد ، پوىهبی آن ها ثکهن ً كه امزهلاك ً ً یک موؽ ثقهو ً كهثَیبه فٌة ، ثو ثبىاه ثو

 یهن ؽهوفعبكه هىب کن ً ثؼهل اى ایهن کهو ایهن کهبه ها انغهبا كاكی ، ثهبى نهيك مهن ثیهب . ىن صوًر نهل اى ّهنیلن ا

ى هبن ٕهٌهد ػ هب کهوك ً ر هبا كٍهزٌهىب ها  ثهٌك ، ی آن  مهوك ههلیٌ اؽزهواا هبئهبرؼغت کوك ، امب شٌن ثوا

ثؼل نيك ههلیٌ هكهذ ً گلهذ : ى هو كٍهزٌهىب ها انغهبا كاكه اٍهذ . ههلیٌ گلهذ :  ىثو اعوا گناّذ ً هً کبماله 

ثَیبه فٌة ، رٌ اًلین هَ ذ اى ًهیلو اد ها فیلی فٌة انغبا كاكی . ؽبل نٌثذ هَ ذ كًا آن هٍیله اٍذ 

هجلی ها ث ی ب ً ٍهؼی کهن ر هبا پوىهبیی ها کهو كیهوًى پواکنهله ن هٌكی ع هغ کنهی .  ثو ثبىاه ثوً ً ى بن مَیو

 ها ثوكه ً ثو اٛواف پواکنله اٍذ فبنم صوًر نل عٌاة كاك : شنین کبهی ؿیوم کن اٍذ . رب ؽبش ثبك ى و آنيب 

ه ى هین ًٙهغ پهیِ مه هزی هاعغ ثو كیهوان ؿیجذ مهی کنهی ،هلیٌ گلذ : كهٍذ اٍذ ، ّ ب ىم ً ی آیهل . ػینهب

 وُ ً پقِ ّلن آنيب ؿیو م کن اٍذ ؽوف ىبی ّ ب كىبن ثو كىبن پقِ می ٌّك ً كیهو علٌگیوی اى کَز

ن ىن رٌانهو اى ین وین کبهی کو می رٌانی انغبا كىی ، این اٍذ کو إاله آن ها ّوًع نکنی . آثنبثواین ثيز

م گوكهذ كیههو ىوگهي كهثهبهه كیههوان كهً  ًاهؼی شنبن رؾذ رؤصیو هواه گوكذ کو ثو فبنو ثبىگْذ ً رٖ ی

 ثلگٌیی نکنل ً پْذ ٍو کَی ؿیجذ نن بیل . 

 

 

                                                           (4 ) 

 

 ٍئاشد 

 ثوای اٛلبل فوكٍبل 

 نین یؼنی شو  ٍقن شنین شیيی ّنیله ایل   ٍقن شآیب ىوگي كهثبهه یک  –الق 

 یک شیي ثل شیَذ   هاه ىبی كیهو ثیبن -ة

 ثو عبی آن شیيىب یب کبهىبی ثل ، شو ثبیل انغبا كىیم   –ط 

 ثوای مزوثیبن ثيهگزو 

 کالا مجبهک ؽٚود هٌٍل ) ٓ ( ها مغلكاه ثقٌانیل شوا ثلگ بنی یک گنبه اٍذ   –ك 

 ًهزی كهثبهه یک ّقٔ كیهو ٕؾجذ کوكه ثبّیل ، شو اؽَبٍی كاهیل   –ه 
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 ( كلاکبهی ً عبن كْبنی  51                                                

 

                                                     (1 ) 

 
 .ؽٚود ثٌكا می كومبیل ، نلَی کو كه ى و عب فٌیْزنلاه ً شیوه ثو نلٌ ثبّل ، اى ع یغ اؽيان آىاك اٍذ 

 (  195) ایوبن مجبهک ٓ  1اؽت اشّیبء الیک كی ٍجیب هللا ... كومبینل ، اكل  یمؽٚود ثيبءهللا 

 ی ً ىْههیبهی ً مههٌهس ؽلههظ ً ؽواٍههذ اىؽٚههود ػجههلالجيبء مههی كومبینههل ، ٕههلٌه ً ٕههیبا مٌعههت ثیههلاه

 ) روع و ( 2امزؾبنبد اٍذ . 

 

                                                           (2 ) 

 

ر ٌد ػلهی اللهواُ اً  نل ، یب اثن اشنَبن كکو كی اموک ً رلثو كی كؼلک ارؾت انیبؽٚود ثيبءهللا می كوم

 رَزْيل كی ٍجیلی ػلی الزواة ً رکٌن مطلغ اموی ً مظيو نٌهی كی اػلی اللوكًً كبنٖق یب ػجل . 

 ) کل بد مکنٌنو (

 

. ) ثیهبن مجهبهک اى  ذ اليیو ثو انلبم عبن ً مبل ً ػيد ً منٖهت اٍهذیثمی كومبینل ، هو ؽٚود ػجلالجيبء

 ( هوثیذ ، م بصلذ ً مْبثيذ اٍذ . ) روع و ( 2فطبثبد مجبهکو ، علل  94ٕلؾو 

ؽٚود ػجلالجيبء می كومبینل ، ػبّن فبلٔ كلیو ای اٍذ ثهوای مؾجهٌة ... ثبیهل ثکلهی فهٌیِ ها كوامهٌُ 

وؽلهو كلاٍهذ . لهین مکنل ... ًهٙبی ؽن عٌیل ً ٛبلت لوبی ؽن گوكك ً كه ٍجیب ؽن ٍبشک ٌّك ... ایهن اً

ن  اٍذ کو انَبن ثبیهل شهٌن ؽلیهل ثبّهل کهو كه کهٌهه نهبه اكکنهل ّهله اٍهذ . کیلیهبد ؽلیهل موؽلو كًا ایضبه ، آ

مؼهلًا ً ىائهب گهوكك ً ٕهلبد نهبه شهٌن ٕهالثذ ،  ٍهوكی ً ٍهقزی کهو رؼلهن ثهو فهبک كهك ،شٌن ٍیبىی ، 

ٕلبد ً کیلیبد فٌك ها كهلا  . پٌ ؽلیل ، اهك ً اٙؼ ً ػیبن ٌّكاكوًفزهی ً ؽواهد کو رؼلن ثو ملکٌد ك

کوك رب ثو موؽلو نبه ٕؼٌك ن ٌك ً كٚهبئب ایهن ػنٖهو ها رؾٖهیب کهوك . ) روع هو ( ىنهو ملکهٌری ىیَهزن ) 

 ( 13انهلیَی ( ، ٓ 

ؽٚود ػجلالجيبء می كومبینل ، ... ثو من نهبه کنیل ، اى من رجؼیذ ن بییهل ً مضهب مهن ثبّهیل ، ثهو كکهو فهٌك یهب 

نجبّیل کو آیب می فٌهیل یب می فٌاثیل ، آیب هاؽذ ىَزنیل ، آیب كه ٕؾذ کبملیو یب مجزال ثو موٙیل  ؽیبد فٌك

رٌعهو كاّهزو یب رؾَین می ٌّیل یهب مالمهذ مهی گوكیهل ، ثهو ىیچیهک اى اینيهب نجبیهل اػلاء ىَزیل یب اؽجبء آ آیب ثب

ذ ثو ػبلم ، كبنی ّهٌیل رهب رٌلهل صهبنی یبثیهل ً ثبّیل . ثو من نهبه کنیل ً مضب من ثبّیل . ثبیل كه نلٌ فٌك ً نَج

کو شهٌنو نٌه فٌك ها مهی ثقْهل . ؽیهبرِ ها مبننهل اّهک ًاهك ملکٌد آٍ بنی گوكیل . ّ غ ها مْبىله کنیل 

 ( 42هطوه هطوه كلا می کنل رب ّؼلو نٌهُ ها ػطب ن بیل . ) روع و ( ) ىائوین اًلیو ) انهلیَی ( ، ٓ 

ل ، پوًانهو فهٌك ها كهلای ّه غ مهی کنهل . شْه و فهٌك ها كهلای ّهقٔ رْهنو مهی ؽٚود ػجلالجيبء می كومبین

 ٍبىك . ػبّن ٕبكم ، فٌك ها كلای مؼٌْم می ن بیل ً ٛبلت مٌاكن فٌیِ ها كلای مؾجٌة می کنل . 

 ( 354) روع و ( مغ ٌػو الٌاػ ؽٚود ػجلالجيبء ) انهلیَی ( ، ٓ 

 

 
 ٍذ كاّزنی روین شیيىب یذ ها كه هاه فلا كلا کن .مٚ ٌن ثیبن مجبهک ثلبهٍی شنین اٍذ : كً – 1

علهل اًل  442ٓ  این ثیبن مجبهک اى ؽٚود اػلی كه رلَیو اليبء اٍذ کو ع بل مجبهک نوب هٌل كومٌكه انل . ثوای رٌٙیؾبد ثیْزو ثو

 هبمًٌ ایوبن مواعؼو گوكك .

د ً ٕلٌه كوٗ ً ًاعت اٍذ باٍذ ، ای یبه هًؽبنی ، منبع ثلین گٌنو آمله 13مطلغ این ثیبن مجبهک كه گنغینو ؽلًك ًاؽکبا ٓ  – 2

 ... ً مؤفن ها مکبریت ٌٍا مؼین كومٌكه اٍذ ، لکن كه کزبة ميثٌه این لٌػ مجبهک یبكذ نْل . 

ن مجبهک ثلبهٍی شنین اٍذ : ای پَو انَبن كه کبهد كکو کن ً كه ػ لذ رلثو ن ب آیب كًٍذ كاهی کو ثو كواُ ث یهوی بیمٚ ٌن ث – 3

ٛلٌػهبه امو من ً علٌه گبه نٌه من ثبّی   پٌ ای ثنهله انٖهبف نوطو ( ثيْذ  رجو روین )یب كه ٍجیب من ثو فبک ّيیل ٌّی ً كه ثلنلمو

 ثله .
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                                                         (3 ) 

 

 ( Horatiusىٌهاریًٌ هًی پب ) 

( کو كه ّيوىبیی كه ٛوف كیهو هًكفبنو  Etruscansٍکبن ىب ) هونيب پیِ ، میبن موكا ّيو ها ً اروً

 ( ىنلگی می کوكنل آ عنهی كه گوكذ . این هًكفبنو اى میبن ّيو ثيهق ها می گنّذ . Tiberریجو ) 

( ، پبكّهبه ٍهز هو اروًٍهکبن ىهب ، لْهکو ػظی هی ميیهب کهوكه ، ثهو ٍهٌی  Lars Porsenaشهً پٌهٍهنب ) 

ٛ ینهبن اى اینکهو ها ها مَهقو فٌاىنهل کهوك ، ثهو صوًريهبی کهالن ً اثبىانِ ثهب ّيو ها كه ؽوکهذ ثهٌك . ٍهو

گنغيبی كواًانی کو اى آن ّيو ثو شن  می آًهكنهل ً نیهي ثهو نلهًٌ ىیهبكی کهو ثهو ثوكگهی مهی گوكزنهل ، مهی 

واه مْزبم ً مط ئن گبا ثومی كاّزنل . ها هجاله ىوگي كه شنین فطو ػظی ی ه یلنل ً ثو ى ین كلیب ىم ،انلیْ

 نهوكزو ثٌك . 

ن ههلهری کهو ثزٌاننهل كه ینههی ىیهبكی كه افزیهبه نلاّهزنل ً مهی كانَهزنل اى شنهموكان ع ن ىمبن ،همی ىب كه آ

میلان ثبى ثب اروًٍکبن ىهب ، هًیهبهًی ّهٌنل ثوفهٌهكاه نیَهزنل آ ثنهبثواین رهوعیؼ كاكنهل کهو كه ؽٖهبه ّهيو 

 هنل .ث بننل ً كوٜ نهيجبنبنی عيذ مؾبكظذ اى هاه ىب ثه ب

یک هًى ٕجؼ كیله ّله کو ٍه به شهً پٌهٍهنب ، مزْهکب اى ىهياهان عنهغهٌی هلهر نهل ، اى كهواى ر هو ىهبی 

( ، ّيوکی كه ّ بل ها ، ثهو ٍهوػذ كه ؽهبل پیْهوًی ثهو ٍه ذ  Jani Cculumمْوف ثو عبنی کٌلٌا ) 

ر هبمی مهوكا ّهيو اى پهیِ مَلؼ ثو نیيه ىب ً ىًثین ىهب ميهبعم ً  اهه ً پیبكه ،آن ّيو ىَزنل .ٍوثبهىان ٌٍ

 هًی آنبن ثو ٌٍی ها كه ؽبل كواه ثٌكنل . 

آنکههو پٌهٍههنب ً ٍههوثبهىان همههی ، کههو كه آن ٍههٌی هًكفبنههو مَههزوو ثٌكنههل ، مههوكا ًؽْههذ ىكه ها ، پههیِ اى 

 نل ، گلو ًاه ثو كافب ّيو ىلایذ می کوكنل . اكواكُ ثو آنيب ثوٍ

ه ثو ٛوف یک پب کم کم ٍوثبىان ميبعم ، نيكیک رو می ّلنل . آن ن نهٌاؽی ها ثهو ّهيو شٌثی کو آبن مَزوی ب

 ها مزٖب می کوك ، می ربفزنل .

نل شو ثبیل کهوك . ٍه به آنيهب شنهلان زكانَ یمی کوكنل ، ن یل مٌی همی کو ثو این ّيو ؽکٌمذ ٍنبرٌهىبی ٍ 

شٌثی ىهم ، م لهٌ اى نیوًمنل نجٌك کو ثزٌانل اى ًهًك ميبع ین ثو اهاٙی آن ٌٍی هًكفبنو م بنؼذ کنل ً پب 

 ع ؼیذ كه ؽبل كواه ، ى بنغب هواه كاّذ . 

ٍنبرٌهىبی ٍ یل مٌی همی کو ثو این ّيو ؽکٌمذ می کوكنل ، ن ی كانَزنل شو ثبیل کهوك . ٍه به آنيهب شنهلان 

اهاٙی آن ٌٍی هًكفبنو م بنؼذ کنل ً پب شٌثی ىهم ، م لهٌ اى  وبع ین ثنیوًمنل نجٌك کو ثزٌانل اى ًهًك مي

 كه ؽبل كواه ، ى بنغب هواه كاّذ .  ع ؼیذ

ٍنبرٌهىب مٚطوثبنو می گلزنل : اگو اكواك پٌهٍنب ، پب ها رَقیو کننل ، كیهو هبكه نقهٌاىیم ثهٌك اى پیْهوًی 

ثبىّبن كاهیم . ً كه ؽبلیکو ٍوىبی فٌك ها ثب اكًٌَ ً اٙطواة رکبن میلاكنل ، می گلزنل : آن ًههذ كیههو 

 فٌاىل مبنل  شو امیلی ثوای ّيو ها ثبهی 

ىی کو ٍ بىیبن پیوًىیِ ثو هًى موكا ّيو مؾجٌثْهبن ًآنبن ثو ٍز هوی شهً پٌهٍنب ً نیي ثو انيلاا ًانل

ى و می رٌانَزنل كًك نبّهی اى آرهِ  یهو ثب شْم كًفزن ثو عبنی کٌلٌا ،می آًهكنل ، كکو می کوكنل . ؽبش ك

  بن ثو ىیچ منيل ً انجبهی هؽم ن ی کوكنل . نغب ها مْبىله کننل . ميبعآ ىكن فبنو ىب ً هًٍزبىب ی

، كه ؽبلیکو گلهو ىهبی  وی آن ٌٍی هًكفبنبکْبًهىان كّزي يً نی انجٌه ىنبن ً کٌكکبن ً ٍبلقٌهكگبنىنٌى 

 گٌٍلنل ً گبًّبن ها اى علٌ می هانلنل ، كه ؽبل ػجٌه اى هًی پب ثٌكنل . 

کهو فهٌك ها ثهو پهب  ی نیهي ، ثهو ٍهوػذ مهی كًیلنهلنو شنلان كًهرو اى آنيب ، ٍوثبىان یک پَهذ نهيجهبنی همه

آنيهب ثوٍهنل ًاى پهب  کهو ثهو کو ٍوثبىان پٌهٍنب ىم ثب یکلیهو مَبثوو گناّهزو ثٌكنهل ثوٍبننل ًاین كه ؽبلی ثٌك

 يو ها ها رَقیو کننل .ػجٌه کوكه ، ّ

ه ثهٌك ً مهی ایَهزب( . اً كه آنٌَی پهب  Huratiusكه میبن مؾبكظبن پب ، موك ّغبػی ثٌك ثنبا ىٌهاریًٌ ) 

 یبجههبه ، كهفْههِ کههاله فٌكىههب ً نیههيه ىههیل نی ههوًىی ً اى میههبن رههٌكه ىههبی گهوك ؿرٌانَهذ كه رلئلههٌء فٌهّهه

 ميبع بن ها ثقٌثی ثجینل . 
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ها کههو ي آًای ّههی ٌهىب یههنی ٍههوثبىان ً ٍههم اٍههجبن ثههی ّهه به ً ى چنههین مههی رٌانَههذ ٕههلای ؿههوُ هههلا ىههب

 الن می کوك آ ثو هاؽزی ثْنٌك . پیوًىی هویت الٌهٌع ٍ به اروًٍکبن ها اػ

ىٌهاریًٌ انلیْیل کو ثوای آنيب كوٜ یک هاه شبهه ًعهٌك كاهك ً ٍه ٌ هً ثهو اكهواكی کهو پْهذ ٍهوُ ثٌكنهل 

کهوك ً ثهب ٕهلای ثلنهل گلهذ : پهب ها ثهب ر هبا هههٌا ً ىهو شهو ىًكرهو فهواة کنیهل . مهن ً كً نلهو كیههو اى اكههواك 

 ىیم كاّذ . كاًٛلت كه کنبها ، كّ ن ها ػوت نهبه فٌا

ىبیْبن ها كه موبثب گوكزنهل وكً نلو اى همی ىبی ّغبع هلا پیِ نيبكنل . این ٍو نلو ثب ىم ً كه کنبه ىم ، ٍ 

ًنیيه ىبی ثلنلّبن ها مؾکم کوكنل ًثو ثیوًن نْبنو هكزنل ً كىبنو پب ها ثَزنل ً پیْزبىان ٍ به ٌٍهنب ها کهو 

ٍهیو مهوكان همهی نیهي كه هًی پهب ، ّهوًع ثهو هطهغ کهوكن ً عيذ رَقیو آن ىغٌا آًهكنل ، ػوت هانلنل . ا

مهی پویلنهل ً  كکنلن ریوىب ً ٍزٌن ىب کوكنل ً ریوىب ثبش ً پبیین می هكذ ً رکو ىبی شهٌة ایهن ٍهٌ آن ٍهٌا

 مؾٌهىبی نهيلاهنله پب ، آىَزو آىَزو اى ىم علا می ّل . 

ن اى آ می ّلنل ، ٍنبرٌهىب ً ٍبیو موكاؼلی هامی آمبكه موبثلو ثب ؽ لو ثًهزی ىٌهاریًٌ ً كً ى وىمِ ثو آ

كٍزو ىب ً گوًىيبی ٍ به كّ ن كه ؽبلیکو پوشم ىبیْبن كه نٌٍبن ثهٌك  . ٌٍی پب ، آنبن ها ر بّب می کوكنل

ٕلای ّی ٌهىبیْبن ، گٌُ كلک ها کو می کوك ، ثو پیِ می آملنل . فٌهّیل می ربثیهل ً اّهؼو اُ اى کهاله 

 ب ، منؼکٌ می ّل . فٌكىب ً ّ ْیوىب ً نیيه ى

ًهزی اكواك ٕلٌف مولا كّ ن ، آن ٍو نلو ها كه آٍزبنو پب كیلنل ، ٕلای هيويو ثلنلی كه میهبن آنهبن پیچیهل . 

ٍ وىبیْهبن ها  لنل ، ّ ْیوىبیْهبن ها ثهو کْهیلنل ،ٍو نلو اى ٌٍاهان اروًٍکبن ، ا ىاٍت ىبیْبن پبیین پوی

 ٌكنل ، ؽ لو ًه ّلنل .اكواّزنل ً ثو ٍو موكی کو پب ها ٍل کوكه ث

فهبک كهوً ؿلطیلنهل ً نهو ٍهو مهوك همهی . ى هین ٍونٌّهذ اكهواك كیههوی اى  ثهو اینيهب ثٌكنلکهو ،امب ثو ىًكی 

کهو ٍهو مهبكامی  هلزی نظهبهه مهی کهوك . اروًٍهکبنيب ،لْکو كّ ن ها افن کهوك . لْهکو كّه ن ثهب ؽیهود ً ّه

، كوهٜ ثهوای جٌكنل آ ىیهوا كه آن گهنه گهبه ثبهیهک هبكه ثو پیْوًی ن موكی همی ، ًهًكی پب ها ثَزو ثٌكنل ،

 ٍو نلو عبی کبكی ًعٌك كاّذ . كه ٛوف كیهو پب ، موكا ّيو مؤیٌٍبنو مْـٌل رقویت آن ثٌكنل . 

ؿوُ فْم آلٌك هلهر نلی اى عجو كّ ن ثوفبٍذ ً رٌكه ٍهوثبىان ؽهویٔ اى فْهم ً ؿٖهت مهی ٍهٌفزنل . 

ا ٍهوانغبى چنهبن ثهو نجهوك اكامهو مهی كانهل . آن ٍهو مهوك ّهغبع ،ه ىف ی ّل ، امب ىٌهاریًٌ ثب نٌک یکی نیي

 ٕلای ّی ٌهىب هطغ ّل ً ٍ به كّ ن ، کم کم ػيا ػوت گوك کوك .

ل ً ثهو ىٌهاریهًٌ ً كً ً پب ىم هكزهو هكزهو ثهو ؽهبل نٌٍهبن كه آمهل ً آمهبكه ٍهوٌٛ ّهل . مهوكا كویهبك مهی ىكنه

 نغبد كىیل . ً عبن فٌك ها  كیلزنل : ثوگوكیل ، ثوگولگى وىمِ می 

 كه ى ین لؾظو شنل رن اى ٌٍاهان پٌهٍنب ، كیهو ثبه ثو ٍ ذ آنبن ىغٌا آًهكنل . 

ىٌهاریًٌ فطبة ثو یبهانِ كویهبك ىك : كهواه کنیهل ، مهن مٌاههت فهٌاىم ثهٌك . ىهیچکٌ ن هی رٌانهل اى اینغهب 

 ػجٌك کنل . 

ىمهین هٍهیل ، ٕهلای ػظهیم ّکَهزن  مؾ٘ اینکو پبیْهبن ثهو هو پب كًیلنل ً ثویآن كًنلو مضب ریو ثو ٍ ذ ك

 ( Tiberٍزٌن ىب ً ریوىب ّنیله ّل . پب ثو یک ٛوف هًكفبنو پوربة ّل ً ثب ٕلای ميیجی كه كافب ریجو ) 

 ٍوٌٛ کوك .

م ّکَههزن آن ها ّههنیل ، مط ههئن ّههل کههو كیهههو ّههيوُ كه امههبن اٍههذ . كویههبك ًهزههی ىٌهاریههًٌ ٕههلای كهىهه

 پیوًىی اى ٍبؽب موبثب ثلنل ّل . 

 

ىٌهاریًٌ كه ؽبلیکو ىنٌى هًیِ ثو ٍ ذ كّ ن ثٌك ، آىَزو آىَزو ثو ػوت ؽوکذ کهوك رهب پهبیِ ثهو لجهو ً 

ریوی کو یکی اى موكان پٌهٍنب پوربة کوك ، ثو شْم شه ِ آٍهیت هٍهبنل ، امهب اً ها  پورهبه هًكفبنو هٍیل .

ویغ ىك ً پهٌ اى آن ٍهوفی اهی کو پیِ می ربفذ پوربة کوك ً شمزٌهق نَبفذ آ نیيه اُ ها ثو ٍ ذ ٌٍ

 كیله اُ آمل . ن  فبنو اُ كه میبن كهفزبن آن ٌٍی هًكفبنو ، ثوکو گنجل ٍلیل ه

آة كوًهكهذ ً اى انظهبه نبپلیهل نيبك ًكه عویبن ٍویغ ً ػ ین آة ریجو پویل . ًهزهی كه  ُ ها كه نیباّ ْیو

ىب ثبًه نلاّهذ کهو اً كیههو  بنیچکٌ اى همی ىب یب اروًٍکثوق ٍنهینِ ىنٌى ثو رنِ ثٌك . ى ٍبى ً ّل ،

 كیله ٌّك . ثبه
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ؽلهظ ن بیهل . اً موك ىف ی ً فَزو ، ثهو ٍهقزی رهالُ کهوك رهب فهٌك ها كهمیهبن امهٌاعؼ فوًّهبن ً گهب آلهٌك 

اله فٌكُ كه میبن امٌاط ا لؾظبری ثیِ نهنّذ کو گیٌَان ً ک، لن موكی هٌی ً ثيزوین ّنبگو ّيو ها ثٌك

ًكفبنهو ثهٌك ً ػوٗ ه هًمی ىب ثو آٍ بن ثوفبٍذ . اً اکنٌن كه نی و هاه ّبكی اى عبنت ن بیبن ّل . كویبك

 كه ثوكه ثٌك . ثٌكنل ، عبن ٍبلم  اكواك ٌٍهنب ثو ٌٍیِ پوربة کوكه کوی بیاى ریوىبی ً نیيه ى

کیِ کْهنل ً ىنههبمی کهو فَهزو ً ی ميوثبن ثَیبهی كهاى ّل رب ثو فْهًهزی ثو نيكیک ٍبؽب هٍیل ، كٍزيب

فبک ٍبؽب كوً اكزبك ، كویبك ّبكمبنی اى گلٌی ىو كوك همی ثیوًن عَهذ آ ؽزهی مهوكان پٌهٍهنب كهمبنله ثو 

ثٌكنهل .گوشهو اًكٍهذ  لهد ً ّهيبمذ نلیهلهههكاكنل ، ىیوا آنيب ىم ىوگهي مهوكی ثهب آن ى هو وىم كویبك نْبٛ ٍ

 عي رؾَینِ نلاّزنل .  کو شبهه ای نبن ها اى ها کٌربه کوكه ثٌك ، امب اکنٌن شنبن ّغبػزی ثو فوط كاكه ثٌكآ

اى اىههبلی ّههيو ها ، كًه اً ؽلوههو ىكنههل ًكٍههزيبیِ ها كْههوكنل ًاى اً رْههکو کوكنههل .  ٍههنبرٌهىب ً ثَههیبه ی

 ً ّبكی موكا ثو ٌٍی منهيلِ ثوكنهل یبن ىليلو مً كه  موكان عٌان اً ها ثلنل کوكنل ًثوّبنو ای فٌك نْبنلنل

مؾجهٌُ  وكه ثٌك آ اً كوٜ ثو ّيوىنلگی ً ٍالمزی فٌك كکو نکگي ثو كهاین اهلاا كلاکبهانو ، ىٌاهاریًٌ ىو

 شهٌنو آن ها اى گينل كّ ن نغبد كىل ، انلیْیله ثٌك . ها ًاینکو 

ثب فنله ً ٍوّک ّبیل ثو پبیبن هٍیل این كاٍزبن ، كاٍهزبن ّهغبػذ ىٌهاریهًٌ کهو شهو نیکهٌ كه آن هًىگهبه 

 هلیم ،پب ها مؾبكظذ ن ٌك ً ّيو ها نغبد كاك . 

 

 ( Macauiay)  بکبلی رلقیٔ اى اصو م                                                                                

 

 

  Banyan )    ( گٌىن ثنیبن

هًىگبهی گٌىنی ثٌك ٛالیی هن  . شْ بنِ شٌن موًاهیل ؿلطهبن ، ّهبفيبیِ ٍهلیل ً ٍهیه ٌن ، كىهبنِ 

 ىبیِ ٍقذ ً كهفْبن . اً پیکوی ثيهق  كاّذ ً كمی هویق ً ىیجب  ٍوؿ هن  شٌن ؿنچو گب هى ً ٍم

 511لاكّهبن ثهو ثنیهبن ثهٌك کهو رؼ اً كه یک عنهلی ىنلگی می کوك ً كه آنغب ٍلطبن گلو ای اى گهٌىن ىهب ی

آنيهب گهٌىن می هٌن ن هب مهی کهو ثهو  وكثهٌىن ىهب ثَهو مهی هأً می هٍیل . كه آن نيكیکی ىب گلو كیهوی اى گه

 ىم ثوای فٌك ٍلطبنی كاّزنل .  نيبگلزنل . آ

رنيبیی  مبیب نجٌك ثو ػالهو ىیبكی كاّذ . امب آن ٍوىمین ، ثو ّکبه گٌىن ً فٌهكن گٌّذ آن ،مبىبهاعبی 

هًى موكا ّيوُ ها ع غ می کوك ً ى واه فٌك ثو ّکبه می ثوك . امب مهوكا اى ایهن شنین کنل ، ثنبثواین ىو 

نل ً گهٌىن کهو پهبهکی ثَهبى ن ّلنلگیْبن مؼٌم می مبنل.ثنبثواین ثو آلثونبمو فْنٌك نجٌكنل ، شٌن کبه ً ىن

نغهب ثهوًك ً گهٌىن ّهکبه کنهل ً آنيهب ىهم ثهو کهبه مبىواهاعبی ثزٌانل ثو رنيبیی ثهو آل رب ىب ها ثو كافب آن ثوانن

ل. ث وكاىنل . آنيب پبهکی كٍذ کوكنل ً كه آن ػلق کبّهزنل ً آثْهقٌهی ثهوای گهٌىن ىهب ایغهبك ن ٌكنه کَجْبن

 هانلنل .  كهًن آن كه اٛبهكِ ؽٖبهی کْیلنل ً گٌىن ىب ها ثو

كزنههل ً ثههو اً گلزنههل مههی رٌانههل كه آن پههبهک نيكیههک ، ىههو شههو ً ثؼهل كهة ىههبیِ ها ثَههزنل ًنههيك مبىبهاعههبی ه

نيب هاكیل لا ىو كً ٍلطبن آثب ػغلو ؽوکذ کوك . اثز ن گٌىن ىبىل پیلا کنل . مبىبهاعب ثوای كیلن می فٌاگٌى

 ثقْیل ً ثؼل ثو ر بّبی گلو ىبی ثيهق آنيب مْـٌل ّل .  نيبآبنْبن هاثو ً ع

بك . ثو ه می هكذ ً ثؼٚی هًىىب آّ ي ثبّی اُ ها می كوٍزبثؼٚی هًىىب مبىبهاعب فٌك ثو رنيبیی ثو ّک

 ّهذ ، امهب پهٌ اىمی كیل ، اى روً ثو فٌك می لوىیل ً پب ثو كواه میهناها  نيبمؾ٘ اینکو گٌىنی یکی اى آ

 و ثو ثلنِ إبثذ کوك ، ثو ىمین كوً می ؿلطیل ً عبن می ٍ وك . آنکو یک یب كً ری

ن ، پیبمی ثوای ٍلطبن گٌىن ىبی می ٌن ن ب كوٍزبك ثو این مٚ ٌن کو : كًٍهذ ػيیهي ، ٍلطبن گٌىنيب ثینب

م ىو هًى یکی ه مبنله انل . من پیْنيبك می کنه انل ً ثَیبهی كیهو ىف ی ً هنغٌثَیبه اى موكا مب کْزو ّل

ٌ . ثو این روریت رؼلا ک زهوی و رثلوٍزیم آ یک هًى اى گلو من ً هًى ثؼل اى گلاى اكواك گلو مبن هاثوای مثؼ 

 اى آنيب رلق فٌاىل ّل . 

ٍلطبن می ٌن ن بىب مٌاكوذ کوك . ىو هًى گٌىنی کو هوػو هوثبنی ثو نبمِ إهبثذ مهی کهوك . مهی هكهذ ً 

هفزی می گناّذ . ثؼل آّ ي ثبّی می آمل ً گٌىن فلزو ها مثؼ می کوك ً ثهب می فٌاثیل ً ٍوُ ها ثوکنله ك

 فٌك می ثوك . 
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یک هًى هوػو ثنبا گٌىن مبكهی اكزبك کهو یهک ثچهو کٌشهک كاّهذ . اً نهيك ٍهلطبن فهٌك هكهذ ً گلهذ : ای 

ه اعبىه كىیل کٌ كیهوی ثو منثؼ ثوًك رب کٌكک مهن ثهو ؽهل کهبك ی ثهيهق ٍلطبن گٌىن ىبی می ٌن ن ب ، لطلب

 ن ًهذ من ىم فٌاىم هكذ ً ٍو ثو منثؼ فٌاىم ٍ وك . کنل ، آٌّك ً ثزٌانل ثو رنيبیی ىنلگی 

ٍلطبن ثو اً ک کی نکوك ً گلذ اگو هوػو ثنبمِ اكزبكه اٍذ ، ثبیل ثوًك ً ث یهوك . شهبهه ای نیَهذ ! ثؼهل اً 

 نيك ٍلطبن گٌىن ىبی ثنیبن هكذ ًروبٙب کوك نغبرِ كىل . 

 لو اد ثوگوك ، من ثو عبی رٌ فٌاىم هكذ . اً گلذ : ثو گ

كیل کو ٍلطبن گٌىن ىبی ثنیبن كهاى کْیله ً ٍو ثو کنهله موزهب نيهبكه اٍهذ . كهٌها ه پهیِ هًى ثؼل آّ يثبّی 

 اهثبثِ ّزبكذ ً مبعوا ها ثوایِ ثبى گلذ . مبىبهاعب فٌك ثوای پی ثوكن ثو هٚیو ثو پبهک آمل ً گلذ : 

 ،آیب من ىنلگی رٌ ها نجقْیلا   پٌ شوا اینغب فلزو ای  ای ٍلطبن گٌىن ىبی ثنیبن 

هوػهو  : مهل ً گلهذٌشکِ نيك مهن آای مبىبهاعبی ثيهق ، گٌىن مبكهی ثب ثچو ک : ٍلطبن گٌىن ىب گلذ ً

و عهبی اً ها ثهیهوك . ثنهبثواین فهٌكا كاًٛلهت  ی رٌانَزنم اى کٌ كیهوی ثقهٌاىم کهثنبا اً اكزبكه اٍذ . من ن

 ّلا . 

من ىوگي شنین كلاکبهی ً ػطٌكزی نلیله ثٌكا . ثلنل ٌّ   ی ثنیبن ،عب پبٍـ كاك : ای ٍلطبن گٌىن ىبً مبىبها

كه عنههب ثهو ّهکبه گهٌىن نقهٌاىم  من عبن رٌ ً آن گٌىن ها ثقْیلا ً كیهو نیي ىوگي ، نو كه پهبهک ً نهو

 هكذ . 

 

 

 كاٍزبن موكمی اى کٌْه انلًنيی                                                                                    

 

رْهویق كاّهزنل ، هبٕهلی فجهو آًهك کهو میهوىا مؾهیٜ کومهبنی آ  ك... كه ایبمی کو ع هبل اههلً اثيهی كه ثـهلا

 یؼنی ى بن ّقٖی کو كػٌد ؽٚود اػلی ها كه ملینو منٌهه ن نیوكزهو ثهٌك ،مْهزبم اٍهذ ثهو مؾٚهواهلً

مٖهبؽجو ثهو ٛهٌه کهبماله ٍهوی ً اً ى چنبن مزوبٙی اٍهذ کهو مالههبد ً  کوك :انٌهكبئي ٌّك . هبٕل اٙبكو 

انغبا ٌّك . ع بل ػي اؽلیو كومٌكنل : ثو اً ثهٌییل كه ایبا ػيلهذ كه عجهبل ٍهلی بنیو ، كه هٖهیله  فٌٖٕی

ای ؿوا ، ّوًٛ ٙوًهی ثوای ىو ٍبلک ٍجیب ؽویوی ، مؼین ً مووه گْذ . این كً مٖواع اى آن هٖهیله  

 وایِ ثقٌان :ها ث

 نغب میب یاگو فیبل عبن ً رن كاهی ثو كل 

 ًه نضبه عبن ًكل كاهی ثیب ً ىم ثیبه 

 ی ٛلت هاهٍم هه اینَذ گو ًٕب ثيب ك

 ًه نجبّی موك این ىه ، كًهٌّ ىؽ ذ میبه . 

 

 نجیب ىهنلی                                                                                                                 

 

                                                         (4  ) 

 

 الق : كلاکبهی یؼنی شو  

ؽٚود ػجلالجيبء می كومبینل ، این موبا كلا ػجبهد اى موبا كنهب اى نلهٌ اٍهذ ، رهب رْؼْهغ انهٌاه ؽیهبد اليهی 

 ( 16صبه ؽٚود ػجلالجيبء ) انهلیَی ( ، ٓ گوكك . ) روع و ( ) منزقجبری اى آمؼلٌا 

 كیهوان ملیل ثبّل   یب ة : ًاگناه کوكن آنچو ثوای مب گوانجيب ً اهىّ نل اٍذ ، شهٌنو می رٌانل ثوای مب

 آمٌىنل   یماليی شهٌنو مؼنبی كلا ها ثو مب  ط : مظبىو

 ًهیل  و می آكلای كیهوی کوكه اٍذ ثو فبٛشو ؽکبیبری ها كهثبهه نلَی کو فٌك ها ك : 

 ه : ًهزی هًىه می گیویم ، آیب كلاکبهی می کنیم   ىلف اى این كلاکبهی شیَذ  
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اُ ها ثهوای ٍهبفزن یهک ملهٍهو هًٍهزبیی ، رجهوع کنهل . اً  ( فٌاٍزو ّل پهٌل رهٌ عیجهی Fredً : اى كوك ) 

ه ن هی كي هم شهوا ثبیهل  گلذ : ثَیبه فٌة ، اگو ثبیل آن ها ثلىم ، می كىم ثهلىم   آیهب كکهو مهی کنیهل . ًلی ًاهؼب

 انلبم ًی پنیوكزنی اٍذ  

 بیی ها کو ًاللین ّ ب ثوای ّ ب کوكه انل ، ثو فبٛو می آًهیل  ى : آیب ثؼٚی اى كلاکبهی ى

 ػ : آیب كکو می کنیل ػْن كه كلاکبهی صبثذ می ٌّك  
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 ( كؼبلیذ ً کبهگوایی  52                                    

 

                                                       (1 ) 

 
 (196فلا ( ها ... پوٍزِ کنل ، ثو ک بل می هٍل . ) گیزب ، ٍوًك فلایبن ٓ ىو کَی اً ) 

ئجو رؼلهن كىی ثی آنکو رؼلوی ثلان پیلا کنی . شو اى ػ ب ثهی ّهب انغبا پٌ ثو رٌ ثبك کو ى ٌاهه رکلیق فٌك ها

 ( 94اٍذ کو ثو ؽن رٌان هٍیل . ) گیزب ، ٍوًك فلایبن ٓ 

ن رٌٍذ ، ىیوا ثو ىوکٌ مٌاكهن ػ لهِ عهيا فهٌاىی كومبیل ، ای فلاًنل هؽ ذ نیي اى آؽٚود كاًًك می 

 ( 12، آیو  62كاك . ) ميمٌه 

ٌك . ) امضههبل ؽٚههود ٍههلی بن مههی كومبیههل ، اػ ههبل فههٌك ها ثههو فلاًنههل رلههٌی٘ کههن رههب كکوىههبی رههٌ اٍههزٌاه ّهه

 ( 3، آیو  16ٍلی بن ، ثبة 

ٖهنبیغ ً اشهزهواف لهللا می كومبینل ، هل ًعت ػلی کب ًاؽل منکم اشّزـبل ثبمو من اشمٌه من اؽٚود ثيبء

، ثْههبهد كًاىكىههم اى لههٌػ مجههبهک  39ً امضههبليم ً عؼلنههب اّههزـبلکم ثيههب نلههٌ الؼجههبكه هلل الؾههن . ) نجههنه ٓ 

 ( 121هکو ٓ ثْبهاد / مغ ٌػو الٌاػ مجب

  

                                                           (2 ) 

 

ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل ، ای ثنلگبن من ، ّ ب اّغبه هٌٙان منیل ثبیل ثبص به ثلیؼو منیؼو هبىو ٌّیل رهب 

این اٍذ اٍهجبة ؿنهب  لنا ثو کب شىا کو ثو ٕنبیغ ً اکزَبة مْـٌل گوكنل منزلغ ٌّنل فٌك ً كیهوان اى ّ ب

یب اًلی اشلجبة ً ان اشمٌهمؼلوو ثبٍجبثيب ً كٚب هللا یـنیکم ثيب ً اّغبه ثی ص به شیهن نهبه ثهٌكه ً ىَهذ . ) 

 کل بد مکنٌنو (

اگهو نٌایهبی  نکو ، ع یهغ مَهبػی ً ى هم هلجیهو مجنًلهو رٌٍهٜ انَهبنمبینل ، مقزٖو آوؽٚود ػجلالجيبء می ك

َهبنی ً ثهو ند اى ػجهبكد اٍهذ . فهلمذ ثهو ػهبلم اػجهبه م انَبنی مٌعت آن ثبّل ،مذ ثو ػبلػبلیو ً اهاكه فل

 1ًهكن ؽٌایظ موكا ، ػجبكد اٍذ آ فلمذ ػجبكد اٍذ . ) روع و ( ) فطبثهبد پهبهیٌ ) انهلیَهی ( ، ٓ آ

– 116  

 

                                                           (3 ) 

 

 ( Grenfelكکزو گونوب ) 

  Labradorكکزو گونلب اىب انهلَزبن ً یکی اى كًٍزبن ى یْهی مبىیهیوان ٌٍاؽب یـ پٌّیله شثواكًه ) 

نيب ثٌك ّـب اً مْؾٌن اى مبعواىبی گٌنبگٌن ثهٌك ً رنبٍهت کهبملی ثهب ٛجیؼهذ ً ّقٖهیزِ ً فبنٌاكه ىبی آ

یبىبی هن كت مبىیهیوان كه آمزٌعو ّل کو مٖبئ ًلین ثبه پب ثو آن ٍوىمین گناّذ ،كاّذ . ًهزی اً ثوای ا

 هیـ ىكه ، ثَیبه نبگٌاهرو اى آن ثٌك کو هجال رٌٖه می کوك . امب پيّک عٌان مؤیًٌ ً مزٌهق نْل ً ثو کب

 ً كؼبیذ اكامو كاك .

امهٌه  كٍز يك اً ثؼٚی اًهبد شیيی ثیْزو اى یک هطؼو کوه کٌشک ً یب شنل ػلك ٍیت ىمینی نجٌك امب این

لمذ موكا مؾزبط مْـٌل اٍذ ، ى هٌاهه ّهبكمبن ً لاّذ ، شٌن اى اینکو می كیل ثو فثوای اً ىیچ اى یزی ن

 مَوًه ثٌك . 

ایهن پيّهک مؾجهٌة مهبىیهیوان ثهوای آنهبن شيهبه  ٍهوًه انهیهيُ ،كه فالل ّبنيكه ٍبل فلمبد ٍقذ امهب 

 مبنهبه ّنبًه رؤٍیٌ کوك .هثی بهٍزبن ً یک ك

 
ثزؾوین ًاعت ّل ثو ىو یک اى ّ ب مْـٌل ّلن ثو کبهی اى کبهىب اى ٕنبیغ ً اهزواف ً مٚ ٌن ثیبن مجبهک ثلبهٍی شنین اٍذ :  – 1

 ؽن .فلاًنل  امضبل آن ً هواه كاكیم اّزـبل ّ ب ثو آن ) کبه ( ها نلٌ ػجبكد ثوا ی
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ؽبكصهو فطونههبک ً  ون كهب ثهوای نغهبد عهبن پَههوکی کٌشهک ، ؽوکهذ کهوك ،یهک هًى ىنههبمی کهو كکزهو گهه

هًی ٕقوه ىبی یقی ىنلگی  هگبه ،پیِ آمل . این پَو ثچو كه انزيبی كًه كٍذ ثنل ٍونٌّذ ٍبىی ثوایِ

ها ريلیهل مهی کهوك .  می کوك ً كه ؽبكصو ای ٍبم پبیِ ّکَزو ً ىف ِ شهوکین ّهله ثهٌك . فطهو هطهغ پهب اً

مههبكه کههوك ً آن ها پههو اى پزههٌ ً كاهً ً ؿههنا ً ىیههيا ن ههٌك ً ٍههلو كکزههو گههون كههب ٍهههيب ً ٍههٌهر و اُ ها آ

 Jackعک ) ٌٛشنیِ ها آؿبى کوك . ىنهبا ؽوکذ ىو ىلذ رب ٍهِ ها فطبة کوك ً گلذ : یبش ٍهيب ، 

 ( ، ً اٍ بی Watch( ، ًاچ )  Jerry  ( ٌٍ ، )Sue( ، عوی ، )  Hoody( ، ىٌكی )  Narimنویم ) 

 (Spy  . ثغنجین ، ٍلو كهاىی كه پیِ كاهیم ، ) 

پی ٌكنهل . ّهت ها كه کلجهو ای  هکوكنهل ً رهب ػٖهو ىنههبا ، یکَهوه ها نيب ؽوکذكه یک ٕجؼ آكزبثی ثٌك کو آ

 اٍزواؽذ ن ٌكنل ً كوكا ٕجؼ ىًك كًثبهه ثواه اكزبكنل . 

پٌ اى هٍیلن ثو ثنلهگبه كکزو گون كب رٖه یم گوكهذ ثهو هٖهل کٌرهبه کهوكن هاه ً ىًكرهو هٍهیلن ثهو پَهوک 

گبه ها اؽبٛو کوكه ثٌكنل ، ٌٍهر و فٌك ها اى هثی به ، ثو عبی كًه ىكن آن اى هًی ٕقوه ىبی یقی کو ثنل

یبی یقيكه ػجٌه كىل . اى ى ین ٛوین رب اًاٍٜ هاه پیِ هكهذ ً ثهو ٍهالمذ هاى هًی ك ً ههَ ذ علٌی ثنل

ه کٌربه ثبهی بنهله ، ثهو ؽوکهذ  ثو عيیوه ای کٌشک كه ى بن ؽلًك هٍیل ً ٍ ٌ عيذ ٛی کوكن مَبكذ نَجزب

ّکَهزن یقيهب ثهو گهٌُ هٍهیل ً اً ً ٍهٌهر و ً ٍههيبیِ ، هًی یهک رکهو یهـ اكامو كاك . امب نبگيبن ٕهلای 

 مزؾوک ، مؾبٛ ثو آة ٍیبه  هك كهیب ، هىب ّلنل . 

هطؼو یـ ّوًع ثهو كهوًهكزن کهوك ً كکزهو ً ٍههيب ّهنب کنهبن فهٌك ها ثهو هطؼهو یهـ ثيهگزهوی كه آن نيكیکهی 

 هٍبنلنل .ثلن كکزو اى ٍومبی ًؽْزنبک مْوف ثو انغ بك ثٌك . 

ٍهيبی ميوثبن ًمؾجٌثِ كًه اً ؽلوو ىكنل ً فٌاثیلنل . آنيب ثو فالف اً ، شاهب اى پٌِّ گوا ثوفهٌهكاه 

ى ّهلد ٍهومب ً یهـ ىكگهی كهكنهبک رهو اٍهذ ً یهب اى اكمهو رْهنهی ً اکو مهوكن  كثٌكنل . اً كه این انلیْو ثٌ

 گوٍنهی . فطو موق ى و آنيب ها ريلیل می کوك . 

ّل رٖ یم ثَیبه مْکلی ارقبم ن بیل . ٍو رب اى ٍههيبیِ ها رهب آنغهب کهو م کهن ثهٌك ،  كه این اؽٌال اً مغجٌه

ثلًن كهك ً هنظ کْذ ً پٌٍزْبن ها كًه فٌك پیچیل ً كه ؽبلیکو شيبه ٍ  ثبهی بنله ثهو اً شَهجیله ثٌكنهل ، 

 ٌاة هكذ . ثو ٕجؼ فٌاىل هٍبنل یب نو ، ثو ف ثب این انلیْو کو آیب ّت ها ىنله

ی اى كفیلی ىًك اى فٌاة پویل ، ثو پب فبٍذ ً ّوًع کوك ثهو ػالمهذ كاكن آ رهب آنکهو رٌٍهٜ رؼهلا ٕجؼ كوكا

ک مؾجٌثْبن آمله ثٌكن ، كیله ّل ً نغبد یبكذ امب اً اى این نغبد ً هىبیی ّکو ثو عَزغٌی پي مبىیهیوان

کهوك . ًهزهی اى ثی هبهی هيبیی کهو اعجهبهاه هوثهبنی کهوكه ثهٌك ، هىهبیِ ن هی ، شٌن كکو ٍشنلان ّبكمبن نجٌك 

 ثٌكی ثو پب کوك ً هًی آن نٌّذ :  ٌٛشنی نبّی اى ٍومبىكگی ثيجٌكی یبكذ ، ثو یبك آن ٍو ٍ  یبك

رب من  هيبی ّویق ً ًكبكاها ، ىٌری ، ًاچ ً اپبی کو هًی هطؼو یـ ٍوگوكان عبنْبن ها كلا کوكنلثب یبك ٍ

 .  1919آپویب  21ىنله ث بنم آ مٌهؿ 

 

 

 ( Irene Taafakiرلقیٔ ً رطجین اى ایون رب آكبکی )                                                             
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 پیوموك ً ى َوُ                                            

 
 ثٌك کو كه عنهب ىنلگی می کوك  یپیوموك

 فٌاىیل كیل کو شو می گلذ ً ّ ب 

 می گلذ هبكه اٍذ كه یک هًى آنوله کبهکنل 

 به می کوك .کو ى َوُ كه ٍو هًى ک

 ً پیوىن ثو اً گلذ : اى رو كل كًٍذ كاها 

 کو اگو اعبىه ثلی 

 رٌ فٌنو ث ٌنی  كوكا ثو عبی

 ً من ثوا ّقم ىنی 

 امب رٌ ثبیل گبًمٌن ریلی هً ثلًّی 

 لی ثْو رب عبئی کو پَزٌنيبُ فب

 ثلی  ً رٌ ثبیل ثچو فٌک ىب هً ؿنا

 اًن ىب کو رٌی آؿب ىَزن 

 ً رٌ ثبیل موؽ فبل كاه هً مٌاهجذ کنی  

 مجبكا عبی كًهی ثوه 

 ً رٌ ثبیل نـ ىب هً هوهوه کنی  

 ىبیی هً کو كیوًى هیَیلا .ى بن 

 ً پیوىن شٌثی كه كٍذ گوكذ 

 ىن ثوانل ً هكذ رب گبً آ

 گوكذ ً پیوموك ٍطلی كه كٍذ 

 ً هكذ رب گبً ها ثلًّل 

 امب ریلی لهل ىك ً پویل ػوت 

 ً ریلی كمبؽ اً ها ّکَذ .

 ثو اً ٙوثو ىك  نً ریلی شنب

 کو فٌن رب انهْذ پبیِ هٍیل 

 ، ىًٌآؿ ریلی ، اًً آ ًای ریلی 

 ک ی آهًا ًایَب  ریلی

 ملا ثلًّ ذ اگو كیهو اً

 كیهو ىیچٌهذ ن ی یبا ، ؿلٜ کوكا ! 

 ثو ثچو فٌکيب ؿنا كىل  ً اً هكذ رب

 ً آن ىب رٌی آؿب ها کوكنل 

 ً ٍو اً مؾکم ثو ریو شٌثی فٌهك 

 ً فٌن اى پبیِ ثیوًن پبّیل 

 ً اً هكذ رب موؽ فبللاه پیلا کنل 

 مجبكا ثو عبئی كًه هكزو ثبّل 

 ً اً كوامٌُ کوك نـ ىب ها هوهوه کنل 

 ى بن ىبیی کو ىنِ كیوًى هیَیله ثٌك

 هك به ً ٍزبهه ىب هَم فٌفٌهّیل ً م ثؼل ثو

 ثو ثوگيبی ٍجي كهفزيب ٌٍگنل فٌهك 

 کو اگو ىنم كه ر با ػ وُ یک هًى ىم کبه نکنو 

 من كیهو ىیچٌهذ اًنٌ ٍوىنِ ن ی کنم .  

                                                                                                             (Anon  ) آنٌن 
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 ( Blendockعن کٌشک ثلنلاک ) 

 آیب ّنیله ای کو شطٌهی یک عن کٌشک ثو كه ثلنلاک آمل ًلی هيو کوك ً كًثبهه ثوگْذ  

ىب ّوًع می ّل ً هجب اى آنکو نٌامجو ثٌك . كهٍذ ًهزی کو كًّیلن ّیو گٌٍلنل ػٖو یکی اى هًىىبی مبه

بنهو ىبیْهبن ایَهزبكه ثٌكنهل ً كهثهبهه مؾٖهٌل ثهل آن ىب رٌی هفزقٌاثْبن ثوًنل . كىبری ىب رٌی كهگبه فثچو 

كهوًُ گٌٍلنلىبیْهبن كه  یٕذ ىبی فٌثی کو ثهواٍبل ً شـنله ً ّلـم ىبی نبعٌه ً ى چنین هاعغ ثو كو

 ثبىاه ػ ٌمی پیِ آمله ثٌك ، ؽوف می ىكنل . 

يكیکزو مهی ّهل و ننبگيبن ٕلای ػغیت ً نبمليٌمی اى ٛوف پبیین هًكفبنو ، ثو گٌّْبن هٍیل . ٕلا آىَز

کم ٕؾجذ ىبیْبن ها هطغ کوكنل ً ثب رؼغت فیلی ىیبك شْم ثهو ٛهوف پهبیین  ن هًٍزب ، کمى و موكا فٌة آ

ه ى و آنيب ؽن كاّزنل آنطهٌه مهبد ً مجيهٌد ثهو آن ٛهوف نههبه کننهل ، ثهوای اینکهو ػغیهت  عبكه كًفزنل . ًاهؼب

ىَهزو آىَهزو نيكیهک مهی كاّذ اى رٌی عهبكه ، آهذ كیله ثٌك ، روین مٌعٌك کٌشٌلٌیی کو شْم آكمیياك رب آنٌ

 ّل . 

ه ثهو لزنل . یک هیِ كهاى آثهی كاّهذ کهو راً ّجیو یکی اى آن آكا کٌشٌلٌىبیی ثٌك کو رٌی هٖو ىب می گ وویجهب

ىمین می هٍیل . ٍبم پبىبیِ ک ی کظ ثٌك ً ًهزهی هاه مهی هكهذ ىانٌىهبیِ ثيهم گیهو میکهوك ً كٍهذ ىهبیِ 

ی هارکواه می کوك . ًهزی نيكیکزو ّهل بلِ هًی ىمین می کْیل . اً مورت یک شیيآنوله ثلنل ثٌك کو ثو كنج

 ن ع الد ها ّنیلنل :ً ّهلذ ىكه ، آموكا فٌة آن كىکله ، مزؼغت 

 

 ( نلاهیل    Aiken Drumآیب ّ ب کبهی ثوای آیکن كهًا )                           

 آیکن كهًا ثوایزبن انغبا كىل   کبهی کو                                     

 

ٌٕهريبیْهبن ها ىیهو كامهن مبكهىبیْهبن پنيهبن ن ٌكنهل .  ى و ها ثوكاّذ . ثچو ّیٌن ىنبن ، روً ً ًؽْذ

كفزوان ّیو كًُ ، ٍطليبی ّهیو ها ثهو ىمهین انلافزنهل ً كهواه کوكنهل .ؽزهی ٍههيب كهؽبلیکهو كا ىبیْهبن ها 

موكىهب کهو اى نههبه  فهٌك ها پْهذ كهىهب پنيهبن ٍهبفزنل . رؼهلاكی اى كهمیبن پبىبیْبن گوكزو ً نبلو می کوكنل ،

 وكه ثٌكنل فنلیلنل ً ثو ٛوف اً ٕلای عـل كه آًهكنل .کوكن ثو ٌٕهد آكا کٌشٌلٌ ، شنلان ًؽْزی نوک

 یکی اى آنيب كاك ىك : رب ؽبش این عٌه شْ يبیی كیله ثٌكین   !

 كیب هً ثو هاؽزی رٌُ عب ثله !  بكه کو می رٌنو یوًْ كیهوی گلذ : كىنِ اًنوله گ

 ً ٌٍمین نلو گلذ : هیِ كهاى هنهٌْ نهبه کنین ! 

 ىَزو آىَزو اى رٌی عبكه می آمل ً ثبى ىم ثبٕلای ثلنل می گلذ :ثیچبهه ى ینطٌه آامب آكا کٌشٌلٌی 

 

 آیب ّ ب کبهی ثوای آیکن كهًا نلاهیل                                 

 کبهی کو آیکن كهًا ثوایزبن انغبا كىل                                

 

( فیوفهٌاه ، ميوثهبن رهوین پیهوىن كىکهله ، ثهب  Granni Duncan) مل ً ایَزبك . گوانی كانکهن ثؼل علٌرو آ

ّنیله اا . ٕلای ثلنل گلذ : اً یو عن کٌشٌلٌ ٍذ . یو عن ٍبكه ً ميوثٌن . من كهثبهه اًنب شیيىبی ىیبكی 

 فٌة هكزبهی کنو ، یو هًى ر ٌا کبه می کنن .َی کو ثبىبٌّن اًنب ثوا ىو ک

ىَزو ً ثب اؽزیبٛ ثو آكا کٌشٌلٌ نيكیک ّهلنل . ًهزهی كًه زنل ً آاىبلی كه اى ؽوكيبی پیوىن ک ی عوأد گوك

اً ع غ ّلنل كیلنل ٌٕهری هویق ً ميوثبن كاهك ًكه پلک ىكن شْه يبی هیهيُ ، ّهبكمبنی فبٕهی نيلزهو 

 لذ : ای مٌعٌك کٌشٌلٌی ػغیت ، ثو مب ثهٌ اى کغب اًملی ً شی می فٌای  اٍذ . پیوموكی گ

ى کغب آمله اا . ٍوىمین من ثی نبا ًنْبن اٍذ اآكا کٌشٌلٌ گلذ : من ن ی رٌانم ثو هاؽزی ثو ّ ب ثهٌیم کو 

ى هو مهی نل ثو یکهلیهو فهلمذ کننهل كه ؽبلیکهو كه اینغهب م ثَیبه كاهك. كه آنغب ى و می کًٌّ ثب كیبه ّ ب كو

ثههو  نغههب کههبهی نلاّههزو ثبّههیم کههو انغههبا كىههیم ، ثؼٚههی اًهههبدب ًهزههی كه آفٌاىنههل کههو ثههو آنيههب فههلمذ ّههٌك . مهه

اگهو ّه ب ثقٌاىیهل مهن مهلری كه  بهی ثوای انغهبا كاكن ىَهذ یهب نهو .م كه اینغب کٍوىمین ّ ب می آییم رب ثجینی

ً هفزقٌاة ن ی فٌاىم . رنيهب شیهيی کهو  كًٍذ نلاها کَی ثو من ک ک کنل كٍز يك ً لجبً اینغب می مبنم .

اٍهذ کهو كه آن اٍهزواؽذ کهنم ً یهک کبٍهو ّهٌهثب کهو كه مٌههغ فهٌاة می فٌاىم گٌّو فلهٌد یهک انجهبهی 
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ؾزبط اٍذ ک ک کهنم مکنبها گناّزو ٌّك . اگو کَی کبهی ثو من نلاّزو ثبّل آمبكه اا ثو ىو کَی کو مبیب ً 

ها ً بكظذ کنم ، كه پورٌ نٌه مبه مؾٖهٌل کْهزياهان هاثهو فبنهو آًمی رٌانم گٌٍلنلىبیزبن ها كه شواگبه مؾ

م رب كه گيٌاهه ثو فٌاة هًنل . ّ ب فٌاىیل كیل کو ثچو ىب شوهله آیکهن كهًا ها ثوای ثچو ىبیزبن ششیی ثهٌی

ً كه هًىىهبی پهو هكهذ ً  كًٍذ فٌاىنل كاّذ . ای فبنم ىبی فٌة فبنو كاه ، ثوای ّ ب مْک فهٌاىم ىك

ً اٍهجيب كه اٍهطجب ىهب  ن کنم رب نبن ث يیل . موكان ىم ىنهبا کٌثیلن فومن ىب ً یب هٍیلگی ثهو کهوهبآمل ک کز

 موا ملیل فٌاىنل یبكذ .  یب ٍو هیي ّلن عٌیيب كه ميهػو ،

نلو ثیبیل ً ثقٌاىل آنطٌه مغهبنی کهبه ً فهلمذ کنهل . ثؼٚهی ىهب كکهو کوكنهل ایهن  ىیچکٌ نْنیله ثٌك کو یک

 رٌعيی ثو اً نلاّزو ثبّنل . ثؼٚی كیهو گلزنل ثيزو اٍذکبه كهٍزی نیَذ ً 

 گوانی كانکن فیوفٌاه ثلنل ّل کو گلذ :كًثبهه ٕلای 

عن کٌشٌلٌٍذ . یهو عهن ثهی آىاه . ًهزهی کٌشیهک ثهٌكا كهثهبهه کبهىهبی  كًثبهه ثيزٌن می گم ، اًن كوٜ یو

ی ّهنیلا آ الجزهو اگهو ثبىبّهٌن فهٌة كاٍهزبنيبی ىیهبكی مه عن کٌشٌلٌىب می رٌنن انغهبا ثهلن ، مقزللی کو این

هكزبه ثْو ً ثو ؽبل فٌكٌّن گناّزو ثْن . آیب فٌك مب نجٌكیم کهو كاّهزیم كهثهبهه ىمٌنهو ثهل ، كٍهز يكىبی کهم 

ً فٌكّهٌ  ن میهبكکهکبهىبی ٍقزی کو ى  ٌن كه پیِ كاهیم ، ؽوف می ىكیم   ً ؽبش ًهزی یهو مٌعهٌك کهبه 

ی ثو اً نلاّزو ثبّین   ! كوٜ ثو این فبٛو کو هیهبكِ ػغیهت ثهو نظهو می گین رٌعي كه افزیبه ّ ب می ماهه ،

ّهقم ثينهو . ثهوین فغبلهذ ثکْهین .  ًمی هٍو . من ّنیله اا کو یو عن می رٌنو یک ّجو ، كه ىکزبه ىمین ه

 آهه من ثيزٌن می گم .

وك : كه ىکزهبه ً یهک نلهو كًثهبهه رکهواه کهى و موكىبی كه یک ٕلا گلزنل : كه ىکزبه ىمین كه یک ّت   ! 

ىمین  ! ً نلو ثؼلی اٙبكو کوك : اًنيهم كوهٜ كه یهک ّهت ! ً ایهن مٌٙهٌع نظهو آنيهب ها ک هی رؼهلیب کهوك . 

آٍیبثبن ثالكبٕلو گٌّو انجبهُ هاثو عن کٌشٌلٌ كاك کو كه آن ثقٌاثل ً گوانی كانکن فیو فهٌاه ىهم ههٌل كاك 

ی کٌرٌلو ثلىل رب مٌهغ فٌاة ثوای اً ثو انجبه ىو هً ى ػٖو ک ی ٌّهثب كهٍذ کنل ً آن ها ثو نٌه اُ عبن

ثجوك . ثؼل کم کم كىبری ىب ّت ثقیو گلزنل ً مزؾیو ً مزلکو ثو فبنهو ىبیْهبن هكزنهل . امهب اى رهوً اینکهو عهن 

 می کوكنل . کٌشٌلٌ ، یک ًهذ رؼویجْبن نکنل ، مورت ثو می گْزنل ً ػوت ٍوّبن ها نهبه

ثؼهل اى گنّهذ یهک ىلزهو ، ؽوكيهبی ثَهیبه مزلهبًد رهوی  یو كاّهزنل ًلهگوشو آنيب كه آن ّت اًل اى اً ًاى ه

کو كهثبهه اً ثهٌینل . اً ىو کَی ثٌك ً اى ىو کغب کو آمله ثٌك ، اػغهبة انهیيرهوین کهبهگو کهٌشکی  كاّزنل

 هكزو هكزو کو آن موكا رب آنٌهذ ّنبفزو ثٌكنل ً ػغیت رو اینکو اً اؿلت کبهىب ها كه ّت انغبا می كاك . ثٌك

ٍبیوكىبری ىب اى منبٛن اٛواف می آملنل رب یک نهبىی ثو این کبهگو کٌشٌلهٌی ؿویهت ثینلاىنهل . ًلهی آنيهب 

ه ىو ٍهبػذ  ىیچٌهذ مٌكن ثو این کبه ن ی ّلنل ، شٌن ىو شوله می گْزنل ن ی رٌانَزنل اً پیلا کننل  . روویجب

 کبه ً یک کبٍو فبلی ن ی كیلنل . جبهثو انجبه آٍیبثبن ٍو می ىكنل ًلی ىو ثبه شیيی عي یک کٌپو کی

 گلزن ثوای یهک ثچهو نؾهٌ ً نهن نوهٌ ، یین پیلا می ّل ، کبهىبیی مضب ششامب ىو ًهذ کبهی ثوای انغبا كاك

كن یک پبریب ف یو ً یب ع غ عٌه کوكن گٌٍلنلىب كه یک ّت ٌٛكبنی ار یي کوكن یک فبنو کضیق ، مْذ ك

 ن هبىو ً ؽبٙو می ّل . ثو مٌهغ ثوای انغبا كاكن آً كهٍذ ، آیکن كهًا اى آن فجو می یبكذ 

هاؽزی ثچهو اُ رهب ٕهجؼ ثیهلاه مهی مبنهل ً ٕهجؼ كه بثهو فهبٛو نؾَهی ً نه شو ثَب ّهجيبیی کهو مهبكه كویهوی ،

ؽبلیکو علٌی ثقبهی نَْزو ً اً ها كه كامن گوكزو ثٌك ، اى ّلد فَزهی ثو فٌاة مهی هكهذ ً ًهزهی شْهم 

كهًا ثو فبنو اُ ٍوىكه اٍذ ، شٌن می كیل ى و عبی آن ر یي ّله ، آرِ  می گٌْك مزٌعو می ّل کو آیکن

اعبم هًثواه گْزو ً کزوی هًی آن كه ؽبل هب ىكن اٍذ ، امب عن کٌشٌلٌ یٌاّکی اى منيل ثیوًن میوكذ 

 رب کَی اً ها نجینل .انهبه اى اینکو کَی اى اًرْکو کنل ىواً كاّذ . 

ًهزهی اً کهبه ن هی کهوك ، مهی رٌانَهزنل ثجیننهلُ ً شوهله ىهم اً ها   کهو کَهبنی ثٌكنهل رنيهب ثچو ىبی کٌشهک ،

كًٍذ می كاّزنل ! ًهزی ملهٍو رؼطیب می ّل ، ىوکٌ می رٌانَهذ آنيهب ها آن پهبیین ، کنهبه عهٌی آة ، كه 

یوه ، ؽلوو ىكه ً ٕهلای آىَهزو ٍهوًكی كلنْهین اى میبنْهبن ًه عضو ای کٌشک ًثو هن  هيٌه ای رؽبلیکو ك

 هٍیل ، مْبىله کنل . ثو گٌُ می

آفو ، آیکن كهًا ر با ٍوًكىبیی هاکو ثچو ىب فیلی كًٍذ می كاّزنل ، اىؽلظ ثٌك . کهم کهم اٍهم آیکهن كهًا 

ّنب ً مؾجٌة ّله ثٌك . شٌن گو شو اکضهواه ثهو نهلهد اً ها ىبی موكا فٌة آن كىکله کل و ای آ كه ر با فبنو

 فٌكّبن می كانَزنل ً مضب ٍبیو اىبلی كه كًٍزِ می كاّزنل.  ًلی ؽبش كیهو اً ها اى اى نيكیک می كیلنل ،
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ٌ  گٌُ كاكه ثٌكنل اً ىیچٌهذ امب اكًٌَ اگو موكا كه ثو  ؽوكيبی گوانی كانکن فیوفٌاه كهثبهه عن کٌشٌل

نغب ن ی هكذ . پیوىن ميوثبن مورت ثو آنيب گٌّيك کوكه ثٌك کو : یو عهن کٌشٌلهٌ كوهٜ ثهو فهبٛو مؾجهذ اى آ

کْو . اگو کَی ثقٌاك شیيی ثو اً ثله ، اؽَبٍبد لطیهق اً  یميك ىؽ ذ ن  یو . اً ىیچٌهذ ثواکبه می کن

 مٌعٌك ؽَبً هً عویؼ كاه می کنو ً م کنو یيٌ كه یو ّت ربهیک ؿیجِ ثينو .

فٌة كه ، فٌكُ ً ىنِ ىو كً ؽوكيهبی ایهن پیهوىن فیوفهٌاه یبكّهبن هكزهو  اى موكىب ی یًلی مزؤٍلبنو یک

 آیکن كهًا كهٍذ کننل .  یکو ىلیو ای ثوا ثو نظوّبن هٍیل ً یکوًى ثٌك

 ثوا ىیچ ً پٌچ کبه کنو .  ًموك فٌة گلذ : كکو نکنم ا

 ً ىنِ گلذ : اً اى ثٌ ثوای مب ىؽ ذ کْیله ، نیم رنِ ً ّلٌاهُ كوٌٍكه ً پبهه ّلن 

ای آیکهن كهًا كهٍهذ ً ثو این روریت آنيب یک ّلٌاه کٌشک ٍجي هن  ً یک نیم رنو کٌشک هيهٌه ای ، ثهو

بثبن ثوكنل ً کنبه هوف فبلی ّهٌهثب گناّهزنل ً كه یکوكنل ً ى بن ّت آنيب رٌی ثوچو ای ثَزنل ً ثو انجبه آٍ

کو عن کٌشٌلٌ ثب ى بن لؾن اكیجبنو اُ ثقهٌك مهی گلهذ : یهک ّهلٌاه ٍهجي  نی و ىبی ّت یکی اى اىبلی ّنیل

ىهبی  مهل رهب ًهزهی کهو یکنلهو اى ثچهوهو ثو اینغب نقٌاىم آی من ً من كیهْن  ً یک نیم رنو هيٌه ای ر یي ثوا

 کو كًثبهه موا فٌاىل كیل . آنهبه اً اًلین کَی اٍذ این كىکله كًه كنیب ٍلوکنل ،

ثو این روریت این مٌعهٌك ّههلذ انهیهي ، ایهن عهن کٌشٌلهٌ مغجهٌه ّهل اى آن كىکهله ثهوًك . اًمضهب ى هو عهن 

ی ثو آنيب ثلىل ، ؿیجْبن می ىنل كه نی و ىبی آن ّت نبپلیل ّل کٌشٌلٌىبی كیهو کو اگو کَی ٍؼی کنل شیي

ً اىبلی فٌة هًٍزبی ثلنلاک ى یْو كهثبهه فلمبد ٕ ی بنو آن موك کٌشک ػغیت کهو یهک هًى كه میهبن 

 آنيب هبىو ّل ، ٕؾجذ می کوكنل .

 

 

                                                                       (Elizabeth Grierson  الیياثذ گویوٌٍن ) 

 

 

                                                                 (4  ) 

 

 ل انغبا كىیل کو فلمذ ثو ػبلم انَبنی ً لنا ػجبكد ؽن رلوی ٌّك  ین: ىم اکنٌن شو نٌع کبهی می رٌاالق 

 اٍذ کو نیبىی ثو كػب ً ن بى نلاهیم   ة : آیب ػجبكد اليی اى ٛوین اّزـبل ثو کبه ثو مؼنبی آن

كاكن آن ، مورت گلو ً ّکبیذ کنهیم ، ثهبىىم پوٍهزِ  ط : آیب اگو کبهی ها انغبا كىیم ًلی كه ر با ملد انغبا

 فلا ثو ؽَبة می آیل  

 ك : اگو ىیچکٌ کبه نکنل ، ًٙغ ػبلم ثو شو ٌٕهری كه می آیل  
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 ( هنبػذ ً کم فٌاىی  53                                             

 

                                                        (1 ) 
 

شرطلت منی مبش نؾجو لنلَک صم اهٗ ث ب هٚیذ لٌعيک شن مب ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل : یبثن الوًػ . 

ه . ینلؼک ىنا ان رک  ) کل بد مکنٌنو ( 1ن ثو هاٙیب

 ؽٚود ثٌكا می كومبینل : هنبػذ ثيهگزوین صوًد اٍذ . ) روع و (

ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل : ؽوٓ ها ثبیل گناّذ ً ثو هنبػذ هبنغ ّل ىیهوا شىال ؽهویٔ مؾهوًا ثهٌكه ً 

 هبنغ مؾجٌة ً موجٌل . ) کل بد مکنٌنو (

 ( 31) نَبء ،  2مب كٚب هللا ثو ثؼٚکم ػلی ثؼ٘ . ؽٚود دمحم می كومبینل : ش رز نٌا 

ه ا ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل : یب ٍهٌائی شن مهبكًنی لهن  ثن اشنَبن ، اکق ثنلَی ػن كًنهی ً شرطلهت مؼینهب

 ) کل بد مکنٌنو ( 3.  یکلیک اثلاه 

 كك . ) روع و ؽٚود ىهرْذ می كومبیل : ثبّل کو اکنٌن هنبػذ ، ثوکذ ، ٕلاهذ ً ؽک ذ پبکبن ّبمب گو

 ( 6آیو  6پٌلٌ هٌٍل می كومبیل : كینلاهی ثب هنبػذ  ، ٌٍك ػظی ی اٍذ . ) هٍبلو اًل ثو ری ٌربإً ثبة 

 

                                                         (2 ) 

 

و نههبىل ً ؽٚهود ثيههبءهللا مههی كومبینههل : اػ ههبل  اكؼههبل ؽههن مْههيٌك ً هههبىو ، شنبنچههو كه ع یههغ کزههت ٍهه بًی

مَطٌه اٍذ آ امبنذ ً هاٍزی ً پبکی هلت كه مکو ؽن ً ثوكثبهی ً هٙب ث ب هٚی هللا لو ً الونبػو ث ب هله 

لو ً الٖجو كی الجالیب ثب ّکو كیيب ً الزٌکب ػلیو كی کب اشؽهٌال ایهن امهٌه اى اػظهم اػ هبل ً اٍهجن آن ػنهل 

 ( 162نکٌه ّله ثٌكه ً فٌاىل ثٌك . ) اهزلاهاد ، ؽن منکٌه . ً كیهو مبثوی اؽکبا كوًػیو ، كه هب آنچو م

كه اهًپب ، كه مٌهؼیزی ، ثب مکو ایبا ثؾوانی ٛيوان کو ؽٚود ثيبءهللا مَغٌن ّلنل ، فبنو ؿهبهد ً ع یهغ 

امٌال مٖبكهه گوكیل ، ؽٚود ػجلالجيبء كومٌكنهل : ًلهی انوطهبع ثؼهلا اٍهجبة نیَهذ ، ثلکهو ثؼهلا رؼلهن هلهت 

یل کو هٌد ها ؿبهد کوكنل ، ثلهعو ئی هٍجی كاهای ى و شیي ثٌكیم ، كوكا ٕجؼ ى و اٍذ . مب كه ٛيوان ّ

شی ٌد نلاّزیم . من گوٍنو ثٌكا ، ًالله هلهی آهك كه كٍذ من هیقذ ، ثغبی نبن می فٌهكا . ثب ًعٌك این 

 ( 191،  2. ) ثلایغ اآلصبه مَوًه ثٌكا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ذ : ای پَو هًػ ، مقٌاه اى من آنچو هاکو كًٍذ ن ی كاها ثوای رهٌ ٍه ٌ هاٙهی ثهبُ ثهو مٚ ٌن ثیبن مجبهک ثو كبهٍی شنین اٍ – 1

 آنچو کو ثوایذ موله کوكه اا آ ىیوا آنچو کو ٌٍكد می هٍبنل ى ین اٍذ ، اگو ثو آن هاٙی ثبّی . 

 اى ّ ب ها ثوثؼٚی كیهو .  مٚ ٌن آیو مجبهکو ثو كبهٍی : آهىً می کنیل آنچو هاکو ثو آن ، ثوروی كاكه اٍذ فلاًنل ثوفی – 2

نلٌ من اى ؿیو من ً مقٌاه یبًهی ثو عي من آ ىیوا ؿیهو  مٚ ٌن ثیبن مجبهک ثو كبهٍی شنین اٍذ : ای پَو انَبن ، کلبیذ کن ثو – 3

 من ىوگي رٌ ها کلبیذ نکنل ، ىوگي . 

ه ً هنبػذ ثو آنچو ثهوایِ موهله ّهله ً ٕهجو كه ثو كبهٍی شنین اٍذ : ً هٙب ثو آنچو کو فلا ثوایِ موله کوك مٚ ٌن ثیبن مجبهک – 4

 ثالیب ثلکو ّکو كه آن ) ىب ( ً رٌکب ثو اً كه ى و اؽٌال .
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                                                (3 ) 

 

 ىنلًانو رلـ 

ایهن ؽکبیهذ ها رؼویهق كومٌكنهل : اهثهبة یهک نهٌکو كاّهذ کهو ثهو ٍهوًه فهٌك  ءیک هًى ؽٚهود ػجهلالجيب

اهاكد ً مؾجذ می ًهىیل . یک هًى اهثبة ىنلًانو ای ها ثو این نٌکو كاك کو آن ها پهبهه کنهل . ًهزهی ثَیبه 

ا گهوا ثهٌك ، ٌشنین کوك ، ثَیبه هٍیله ً آثلاه ثهو نظهو هٍهیل . نهٌکو ثبّهی اى آن ها ثهب ًلهو شْهیل ً شهٌن ىه

ه شیههيی اى آن ثههبهی ن بنههل .  اهثههبة ثههب رؼغههت آفههوین ثههوُ ثوّههی كیهههو فههٌهك ً الههی آفههو رههب عههبیی کههو روویجههب

كه كىهبن گناّهذ ، مزٌعهو ّهل کهو ىنلًانهو ثهی  آن ها کهو مبنهله ثهٌك ثوكاّهذ ً ثهو مؾه٘ ایهن کهو کٌشکی ها

ن نْلی   نٌکو نيبیذ رلـ ؿیو هبثب فٌهكن اٍذ . ثؼل اى نٌکوُ پوٍیل : این ىنلًانو رلـ اٍذ ، رٌ مزٌعو آ

ّه ب  ه رلهـ ً نهبمطجٌع ثهٌك . امهب مهن اى كٍهذ موؽ هذعٌاة كاك : شوا ای ٍوًه مهن . مزٌعهو ّهلا کهو شوهل

 ن ىیچ اٍذ .آنوله ؽالًد شْیله اا کو یک ىنلًانو رلـ كه موبثب آ

 

 

 هًٍزبی نبهاٙی 

هًىگبهی كىکله ای ًعٌك كاّذ کو ى و ّوایٜ ً ػٌامب شىا ها ثهوای اینکهو فٌّهجقذ رهوین كىکهله ػهبلم 

ً فهوا ًاهههغ ّهله ثهٌك کهو اٛهواف آن ها کٌىَهزبنيبیی ثلنههل ً  ثبّهل ، كاهاثهٌك . اى ع لهو ، كه كهه ای ٍوٍهجي

نیههي کْههبًهىانی کٌّههب ً مههبىو كاّههذ ً اى ثههبىاهی پههو هًنههن  ً مياهػههی ؽبٕههب فیههي ، اؽبٛههو کههوكه ثههٌك

 ثوفٌهكاه ثٌك . امب ثب ًعٌك این نؼ زيب ، ثغبی اینکو ّبكمبن روین هًٍزبی ػبلم ثبّل ، ؿ هین روین آن ثٌك 

ی ّل . ىوکٌ  ک كوك هاٙی ً فْنٌك كه آن یبكذ ناكکنله ثٌك آ ىیوا ؽزی ی ین كىکله ٍبیوؿم ً انلًه ثو ا

ىیهو ثهبه مْهکالد ً نبمالی هبد ک هو فهم  ٌن هبٛوی پیهو كه ىیهو ثهبهی ٍهنهین ،كهٍذ ى چ كکو می کوك ،

بمی ىهو کهٌ مهی پنلاّهذ، ثهلثقزی ىهب ً رلهـ که کهو کوكه اٍذ ً مَئلو ای کو ًٙغ ها ثلرو می کوك ایهن ثهٌك

نيهب ًهزهی بن اٍهذ .اگهو ثهو ٕهؾجزيب ً ؽوكيهبی آريهبی ى هو ى َهبیههىبی اً فیلی ثیْزو ً ٍنهین رو اى موا

ثبهه شیيىبی فهٌة مضهب : كًه ىم ع غ می ّلنل ، گٌُ می كاكی ً كهذ می کوكی آ مزٌعو می ّلی کو كه

لن نهٌىاكی علیهل ً ایهن عهٌه  مههی ذ کوه ً پنیهو ، ً یهب ثهو كنیهب آ، ً یب ًیب ميهػو ً مؾٌٖشد  آة ً ىٌا ،

ه هاعغ ثو شیيی عهي ٍهقزی ً  شیيىب ، ؽوف ن ی ىننل . فیو ، ثلکو ثب رؼغت می ّنیلی کو ؽوكيبیْبن ر بمب

ثلثقزی نیَذ . رکیو کالا ى و آنيب این ثٌك کو : آه امب مهن ، آیهب ىیچٌههذ کَهی ثهلثقزو اى مهن ًعهٌك كاّهزو   

کههذ ً مْههوذ  فٌنههو ىاكمههو ً مههٌنٌ ى یْهههی و . ً ؽههوف اًٙههبع ٛههٌهی ثههو مههن ٍههقذ ّههله کههو انهههبه كال

نهظ کو : رٌ هاعغ ثو هنظ ً ثلثقزی شی می كًنی   ً اً عٌاة مهی كاك : ه ٌاهه ى َبیو ثو ى َبیو این ثٌك ى

کهو منهٌ ثهو اٍهم ٕهلا مهی ىنهو ! ً نلهو ٍهٌا مهی گلهذ : إهال ّهنیله ای   ً ثلثقزی عٌهی ثب مهن افهذ ّهله 

 واكه فطبة می کنو ! !چیبهگی منٌ ثیثلثقزی ً ث

ىم ىَهذ . ّهبیل ثهوای ٕهؾجزيب ً ؽبلزيهب ىهم كلیهب ً ػلزهی  یوین آرْیاى هلیم گلزو انلىو کغب كًكی ثبّل ، ثو 

آٍهیبثبن اٍهذ، مهوكی فهٌة ً ّهویق . ثهو  ییکهاٍذ آن ها ثوهٍی کنیم : ایهن یهک  ًعٌك كاّزو ثبّل . ثيزو

 آىاك اٍهذ ً ثهو إهطالػ آههبی فهٌكُ اٍهذ . كه بماله یک آٍیبة پو مْزوی اٍذ آ کَیکو که رنيبیی ٕبؽت

 هٌیل ثب آن شکبه کنل . امب آیب اً فٌّجقذ اٍذ   ذ . ًلی کَی ها نلاهك کو ثو اً ثآملُ ىم شنلان ثل نیَ

فیو آ شوا فیهو   شهٌن ىن نهلاهك ، آٍهیبثبن آه مهی کْهل ً مهی گٌیهل : ... ًلهی اً مهوك نهبنٌا ، اً مهوك فهٌُ 

ه هًىانو ثو فٌنو می هه ، عبُ ر یيه ً ؿناُ گوا ً لنین ، رٌی ٍلوه گناّزو . اً اى ّبنَیو . ًهزی آفو کب

اینکو آكا مغجٌه ثبّو کبهىبی فٌنو ً فٌكُ انغبا ثله ، شی می كًنو   اً اى ثلثقزی ً كالکذ شی می كي و 

و کنبن می گٌیل : اگو   امب نبنٌا آ آیب اً فْنٌك ً هاٙی اٍذ   فیو آ ً شوا فیو   شٌن ثچو نلاهك . اً هوه

ىهب ً ٍهقزی مواهجهذ کنهو ، رؾ هب ایهن ى هو رنهنبکو كه هًىگبه پیهوی ً اى کهبه كزهبكگی اى آكا كوىنلی نجبّو 

ثبّم آ اعهبهم  وىبی ىنلگی ىنبٌّیی شو كبیله ای كاهه   هًىگبه هبلم ً ؿلاهیو . من ؽزی نجبیل یک ثچو كاّز

زو ثبّو ! امب نغبه شطهٌه   آیهب اً اؽَهبً فٌّهجقزی مهی کنهل کٌهثبّو آ ًلی اًن نغبه ، اً ِّ رب ثچو كاّ

یهب مهن نلهوین ل هًى ّکٌه ً ّکبیذ می کنل کو : آ با ٌٛو   شٌن ثچو ىیبكی كاهك . اً كه ر فیو ً شوا فی

ّله اا کو ر ٌا ػ و ثبیل ثو شکِ ً میقيب ًه ثوا   ثچو ىبی كیهوًن مضب ػلق ىهوى ثهيهق مهی ّهن ً یهب 
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کنن یب فٌكٌّن پٌل كه میهبهن . امهب ثچهو ىهبی مهن آ ایهن شيهبه رهب کهو انههبه هّزْهٌن كه ميهػو ک ک می 

مزٌهق ّله ً گيٌاهه ىم کو ىیچٌهذ فبلی نیَذ . ًای ثو ؽبل من ، آیب ثلثقذ رو اى من کَی ًعهٌك كاهه   

 نیَهزنل  فْنٌك ىَزنل   نهو ًلی هاعغ ثو کَبنیکو ثچو ىبیْبن ىًك ثيهق می ٌّنل شطٌه   آیب آنيب هاٙی ً

 شوا   گٌُ کن رب ثلي ی ! 

آهبی فیبٛ اٍذ . پَوی كاهك فیلی مورهت ً مهنظم . یهک فیهبل پهوًاى ً یهک كانْه نل ًلهی ایهن یکهی ىهم  نای

ثهو فیهبل  ملاًا می نبلل کو : این فیبل ثبكيب ً كانْ نل ىب ثو شو كهكی مهی فهٌهن   كنیهب گوكزهبهرو اىاًنهو کهو

ػلم ً كانِ ىیبكی ىم ثبػش كهكٍهو ً فواثیهو . آیهب ن هی ّهل ، اگهو ههواه پوكاىی ً هًیب ثبىی مْـٌل ثْو . 

ثٌك یک ثچو ثو من كاكه ثْو اًن یک عًٌن هٌی ً ىهن  ثبّو   مضب پَو مَهو یب یهک كفزهو ىیجهب ثبّهو ، 

ً ثبػش هاؽزی ً آٍبیِ پله ً مهبكهُ مضب كفزو اًن ثیٌه ىن ، كفزوی کو ثب یک نلو پٌل كاه ػوًٍی کنو 

لی آهبی مَهو ىم نبهاٙی اٍذ ، ىیوا پَو هٌی ً ىهنهِ كائم مهبعوا عهٌئی اٍهذ ً ثیهٌه ىن نیهي ثْو   ً

آ ىیوا كفزو هْنهِ ىیچکلاا اى پَوىبی کْبًهىان صوًر نل ها كًٍذ نهلاهك ً شْه ِ كوهٜ مؼزوٗ اٍذ 

کننل کهو : ثچهو كنجبل پَو كانْ نل اٍذ . ثنبثواین مَهو ً ثیٌه ىن ىم ّبکی ً نبفْنٌكنل ، ىو كً ّکٌه می 

ن ، فهٌة كًٍهذ كاّهزنی ان . ثلهو ، اًن ی یهبن . كوهٜ ًهزهی كه گيهٌاهه آثنلهد فٌة ً مورت ً مطیغ ثبه م

نغبه ثب ثچو ىبی کٌشیکِ ً اًن مَهو ًیب آٍیبثٌن کو إاله ثچو نلاهن ، اًن ىب آكمبی فٌّهجقزی ىَهزن . 

 كیلیل . كه کب ، این ثٌك ًٙغ ً هًى موكا این ًلی نغبه ً نبنٌا ً آٍیبثبن شطٌه   ًٙغ آنيب ها ىم کو هجال

 نيهبیی کهو ثیکهبه ثٌكنهل ،هامی فٌهكنل کو ًل مهی گْهزنل آ ً آكىکله . آنيبیی کو کبه كاّزنل ، ؽَود کَبنی 

هّهک کَهبنی ها مههی ثوكنهل کههو کهبه مههی کوكنهل ً پههٌل كه مهی آًهنههل . عٌانيهب كه آهىًی ایههبا هاؽزهی ً ثههی 

 نل ً پیوىب كه ؽَود ایبا اى كٍذ هكزو عٌنی اّک مهی هیقزنهل ً مط هئن ثبّهیلمَئٌلیزی پیوی آه می کْیل

نهبهاؽزی ىهب ً  یکی پیلا کننل .این کو ر بمْبن ، اگو ىم كلیلی ثوای ؿٖو فٌهكن نلاّزنل ، آنوله می گْزنل رب

ىهم ىیهبكرو  هًى هوهوىهب ً لنهل لنهل ىهب ، کهو هًى ثهو ً ىم شْ ی ىب ، گلو ىب  ّکٌه ىب ،نبهٙبیزی ىب ، شْم 

آ رهب ؽهلی کهو می ّلنلآ ثو موًهً ثو یک مو ؿلیظ ً کجٌك رجلیب ّله ثٌك کو ؽبش كیهو ى و عب ها گوكزو ثٌك 

ی فیهبلی هًى ىم كیهو پیلایِ نْل . ًلی آن موكا شنبن گوكزبه هنغيب ً ثلثقزی ىبیک هًى فٌهّیل عيبن آ

ی اى ربهیهک ّهلن آكزهبة شنهل ٍهبػزی گنّهذ رهبىه زٌعهو ایهن ؽبكصهو نْهلنل . كوهٜ ًهزهفٌك ثٌكنل کو كه اثزهلا م

نيهب مهوثٜ مهی ّهٌك . ثهو ى هین كلیهب ى هو ثهب ىهم ى و آ كي یلنل کو یک مْکب اٍبٍی پیِ آمله آ مْکلی کو ثو

ه ع بػذ ثلثقذ ً كلک ىكه ای ىَزیم آ ؽزی فٌهّیل ىم نٌهُ هً اى مهب  كهیهؾ کهوكه . كویبك ىكنل : مب ًاهؼب

یک هًى اى میبن  آملن هىهنهی ها نلاّذ ، امب هىیچکٌ انزظب اكامو یبكذ کونوله گوشو هل ذ ً ربهیکی آ

ای ثهٌك کهو اىبلی فجهو كاك ، ٕهلای آًاى ّهبكمبنو  ربهیکی ىب مَبكوی پیلا ّل .اًلین شیيی کو ًهًكُ ها ثو

 می فٌانل :

  

 کبیذ نبكانی اٍذ .آىبی آىبی ، ىنلگی ّبكمبنی اٍذ                          هنبػذ فوكمنلی ً ّ      

 

رب ثجیننل این کیَذ کو شنین ػویهله ػغیهت ً ثیهبنهو ای ها ثیهبن مهی کنهل ً  اىب كه كه فیبثبن إلی ع غ ّلنل

ٍیبىی هل ً هٌاهه ثلنلی ن ٌكاه ّل . موكی کو نو شنلان پیو ثٌك ً نو شنلان عٌان ،  پٌ اى لؾظبری اى كهًن

نو ثب رٌّو ای ملٖب ًنو كٍذ فبلی ً مَزؤٕهب ، ىیهوا کٌلهو ثهبه  نو ثب عبمو ای آهاٍزو ً نو آّلزو ً کينو ،

لی ایَهزبك بمل ًكه ثواثو اىهپو ثو نظو می هٍیل . ک ی علٌرو آ کٌشکی کو هًی ّبنو اُ انلافزو ثٌك آ کبماله 

ّ ب ٕجؼ ثقیو یب ػٖو ثقیهو نهلهزم .  ٍالا كًٍزبن آ مواثجقْیل کو ثو ثوچو اُ ها ثو ىمین نيبك ً گلذ : ً

رْهقیٔ كىهل کهو اینغهب ّهت اٍهذ یهب هًى   یکهی اى  کو كه این ربهیکی کَی ن ی رٌانهل  ، ػلزِ این ثٌكًهلل

کهو ایهن كبعؼهو ىهیچ  كىبریيب گلذ : فٌهّیل كنیب هً روک کوكه . ً ثؼل ثب لؾنی علی اٙبكو کوك : ً ثبیهل ثههم

یهبن مهی كىهم کهو كه عبىهبی كیههو ى فٌانهلن نهلاهه . ؿویجهو لجقنهلی ىك ً گلهذ : ثهو ّه ب اٛ ینمنبٍجزی ثهب اًا

فٌهّیل گوا ً كهفْهبن ٍهو عهبی فهٌكُ اٍهذ . ًهزهی ایهن مهو ٍهبیو ً ؿلهیظ ثهوًك فٌاىیهل كیهل  . هًٍهزبی 

ىیوا شنین ؽوكی نٌیل ثقِ إاله مطلٌة اً نجٌك ً ثؼل ثب لؾنی گَزبفبنو پوٍهیل :  مظنٌنبنو ثو اًنهبه کوك آ

انلافذ ً گلهذ : مهن   مهن کَهی نیَهزم ً ى هو کهٌ ىَهزم . مهن رٌ کی ىَزی   موك ثیهبنو ّبنو ىبیِ ها ثبش
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مـهيد  هو اى هًٍزبیی ىب گلذ : ای موك ثیچبهه ، ثلثقزی ثویكمبلک ىمینم ! یکی  ٍوگوكانی ثی فبن بنم کو

 ثيزو زو ّلنل ربی كانم . موكا ثو اً نيكیک و  گلذ :  ثلثقزی    من  مؼنی این کل و ها نثیهبن  .  ًهكهكْبه آ

نلاىُ کننل ً ثب ؽبلذ رؼغت پوٍیلنل : انهبه ثو ٍود ىكه   شطٌه می رٌنی كه ؽبلیکو نو اعهبم ً آرهِ اًه

  رهههٌ کهههو هًی ایهههن ىمهههین آًاهه ً  ین هههی ّنبٍههه كاهی ً نهههو ثچهههو ً عٌعهههو ای ، اكػهههب کنهههی کهههو ثهههلثقزی ها

نهههو كه ٍهههوگوكًنی ً ى یْهههو ثهههی فهههٌاة ً اٍهههزواؽذ كه ؽهههبل ؽوکزهههی آ ایهههن ًٙهههغ گٌیهههب اً ػویهههله اؽ وب

یوه هًىیو . كالکزهی کهو ثْهکب اًن ٍهبهيبی رثلکو نٌْنو ثلثقزی ً كالکذ ً مٌهكفْنٌكی ً ّبكمبنی نیَذ .

ن ىهیچ كهكی نیَهذ کهو كه عهبیی ثهوای آ ه ، ثَیبه فهٌةهبىو می ّو . موك ثیهبنو گلذ : آ فَزو ً كهمٌنله

کهو ثهبه ٍهنهین هااى هًیْهبن ثهوكاهی ، ثيزوین ملاًا این اٍذ كهمبنی نجبّل ً ثوای این ٍبم ىبی فَزو ىم 

اا آنغب نَْزو ثهٌك ، هىمین نَْذ ً ثو کنله كهفزی رکیو كاك . كه ؽبلی کو اً هاؽذ ً آ این ها گلذ ً ثؼل ثو

ً ثبشفوه آٍیبثبن ثو ؽوف آمل ً گلذ : بى مبنله ثٌك آ كًه اً ع غ ّلنل هًٍزبئیيب کو كىبنيبیْبن اى رؼغت ث

ّهبیل كه یهن گْهذ ً گهناهىب ، هاه ػالعهی ىهم ثهوای ایهن مهو ؿلهیظ  لو کهوكه ای ،، ؽبش رٌ ایهن ى هو ٍه فٌة

ثلًنی . ؿویجو گلذ : ّبیل ! ًثؼل ثلنل ّل ً ٍوُ ها ثب آن كمبؽ كهاىُ ثبش ثوك ً پبئین آًهك ثهو ایهن ٛهوف  

ل ً یل ً ثؼهل ىثهبنِ ها كه آًهك ً انههبه مهو ها شْهیگوكانل ً مضب یک ٍ  ّکبهی ىٌا ها ثهٌ کْهآن ٛوف 

هیبكو اُ هاكه ىم کْیل ً گلذ : این یک مو مؼ ٌلی نیَذ ، شٌن ثٌی فیلی ثلی كاهك ، مو ثقبه آة اٍذ ً 

ثقههبه آة شیههيی نیَههذ عههي فههٌك آة کههو ٛؼههم ً ثههٌی مطجههٌػی كاهك ً ایههن ىههو شههو ىَههذ ّههجیو مههو اٍههذ . 

و ًعهٌك آًهكه .اگهو هبىوُ مضب مو اٍذ . این ثبیل نٌع مقٌٖٕی ثبّل کو شیي ثَهیبه ثهل ً ىّهزی آن ها ثه

مبػلههذ هً ن ههی كًنههیم كوههٜ كیههلیم  ػلههذ ها ثههلانم م کههن اٍههذ هاه ؽههب مْههکب هاىههم کْههق کههنم . نههبنٌا گلههذ :

شنهل هًى پهیِ ثهٌك آ مهن كاّهزم كکهو مهی کهوكا کهو شهو آكا  کهو فٌهّیل یيٌ مهب هً رهوک کهوك . ثهو یهبكا میهبك

َهو ثهب این كکو ثهٌكا کهو كیههوًن كه موبی ن رٌثلثقزی ىَزم کو ... نغبه ٕلای اً ها هطغ کوك ً گلذ : آهه م

هطهغ کهوك ً مَههو ٕهلای  و ٕهلای نغهبه هاواؽَبً ثهلثقزی كاهن کهو ... آهایْههمن شو كلیليبی نبشیيی ث

و ً ٕلا می کوكنهل آهایْهو ها ً ثو ىًكی ى و آنيب ثب ٕلای ثلنل مْـٌل ثو رٌٙیؼ ّلنل. ى ین ٌٛه کو ٍ

ثیهبنو كاك ىك کو : ٍبکذ . نیهبىی ثهو اكالٛهٌن نیَهذ  نبگيبن موك اینکو مو ىم ّوًع کوك ثو ؿلیظ رو ّلن رب

زهی ایهن مهوٗ ػغیهت ٙی نیَهذ کهو ّهلبیی نلاّهزو ثبّهل . ؽثلي ل اینغب شو فجو اٍذ . ثلو ، ثلو ىیچ مو کو

م آ مهی گهٌی ّ ب . كه اینغب ىن ثیٌه مْزبهبنو پوٍیل : اًن شو ّلبئیو   ثیهبنو گلذ : فیلی ٍبكه اٍذ ..ثو ّه ب

پیههوًی ن بئیههل . ى ههو ؽبٙههوان مٌهوانههو ً كه ٍههکٌد ،  نثههو ّههوٛ آنکههو فههٌة گههٌُ کنیههل ً اى كٍههزٌهاد مهه

هبنو كًثبهه نَْذ ً گلذ : فٌة ، ؽهبش اعهبىه ثلىیهل ثجیهنم شهو یٍوىبیْبن ها ثو ػالمذ هجٌل رکبن كاكنل . ث

یهل ً اى یهک ٛهوف ثهبىاه ثهو ًمؾکهم ثیبًهظو گلهذ : ّه ب ثبیهل یهک ٛنهبة ثهيهق ثبیل کوك . ًثؼل اى شنل لؾ

یک کیَهو ثویهيك ... نغهبه   هكیِ ها بیل ثو فبنو ثوًك ً ر با ثلثقزی ىٛوف كیهو ثکْیل . ثؼل ىو کلامزبن ثب

 ؽوكِ ها هطغ کوك ً كویبك ىك : ىیچ کیَو ای كه كنیب آنوله ثيهق نیَهذ کهو ى هو ثهلثقزی ىهبی مهن اًن عهب

 ن ٌٕهد ىم ى ین ٌٛه . فیبٛ نبلیل ً گلذ : مبل من ىم ثو ى یثهیوه . ىن ثیٌه آىی کْیل ً گلذ : مبل من 

ً ثؼل ى و ثب ىم كویبك ىكنل : مبل من ىم ى ین ٌٛه . ؿویجو اثوًىبیِ ها كه ىم کْیل ً گلهذ : مهبل مهن ىهم 

ثو ى ین ٌٕهد . ً ثؼل ى و ثب ىم كویبك ىكنل : مبل من ىم ى ین ٌٛه . فیبٛ نبلیل ً گلهذ : مهبل مهن ىهم ثهو 

ٌٕهد . ً ثؼل ى و ثب ىم كویبك ىكنل : مهبل مهن ىهم ى هین ٛهٌه . ؿویجهو اثوًىهبیِ ها كه ىهم کْهیل ً ى ین 

ه كیههو یم انغهبا ن هی كىیهل ... ً ثهبی گهٌگلذ : ثَیبه فٌة ، كه این ٌٕهد اگو رٌعو ن ی کنیهل ً ىوشهو مه

ن ًهذ ى و ثب ٕلای ثلنل ٌّك کو ثوًك ً مو ثبى ىم ؿلیظ رو ًربهیکزو ّل . كه ایرٖ یم گوكذ اى عبیِ ثلنل 

ه ث ٌن یهک عهٌه ػهالط هً ثْهنٌیم . ؿویجهو مغهلكاه نَْهذ ً  هیهت کهبه هً مهی كیهم . ثيزهوه های رورگلزنل لطلب

کیَهو ثویهيك ً  كًثبهه رکواه کوك : ثؼل ىو کلاا اى ّ ب ثو فبنو فهٌك ثهوًك ً ر هبا ثهلثقزی ىهبیِ ها كه یهک

کْیله ّله ، آًیيان کنل . ثؼل ى و ثبیل اى آن كبٕلو ثهیویهل ً  ن ها ثو ٛنبةآىاه ثیبًهك ، کیَو ها ثو مؾب ثب

ًیهل ً ىهوکٌ ىهو کیَهو ها ه مهی فٌاىهل اى ٛنهبة ثلىم . ثب ػالمذ من ثو علٌ می ك ٕجو کنیل رب من ػالمذ

 علا می کنل . ىیوا رب ر با ّ ب این ّکٌه ً ّهکبیزيب ها كًه نویهيك ایهن مهو اى میهبن نقٌاىهل هكهذ . ى هو مهیـ

ًهك  مٌّيبی ػغٌل ثو مـيّبن ىغهٌا مهی آ ىبی مقزلق مضبه ثٌكنل ، شْ يبیِ ثوم می ىك ً كکوکٌة ّل

ثلًن ّک ؽلً ىكه ایل کو این اكکبه شو می رٌانَزنل ثبّنل . ىو کٌ هىبیی ٍویغ فٌك ها اى شن  ثلثقزی 

ىن فٌك پنيبن و اُ می كیل آ ً ٍؼی می کوك این كکو ّوًهانو ها كه میىبیِ كه گوًه رٖبؽت کیَو ى َب
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ه ؽبلیکو ربهیهک ىهبی اٛهواف ها آن آگبه ٌّك . موك ثیهبنو ثو كهفذ رکیو كاك ً كاى ن بیل ، مجبكا ى َبیو اُ

 بًیل ، كیل کو اىبلی ٛنبة ها كه عبی مٌهك نظو ثَزنل ً ثؼل ى و ثو فبنو ىبیْبن هكزنل ً فیلهی ىًك كهمی ک

ؾب ثبىاه ثوگْزنل ً ىو کٌ نلهٌ ىنهبن کیَهو اُ ها ثو پْذ ، ثو م یک ٕق ٌٛشنی آ ىو یک ثب کَیو ای

 یَزبكه یب نَْزو ، منزظو مبنلنهل ثو ٛنبة آًیيان کوك . ثؼل ى و شنل هلمی ػوت هكزنل ً كهكٍزو ىبی کٌشک ا

موك ثیهبنو ؽوکزی نکوك . ر با شْ يب ثو اً كًفزو ّله ثٌك آ امب اً ػالمزی نلاك . ى چنبن منزظو مبنلنل ًلی 

مزی كهکبه نجٌك . ثبى ىم انزظبه ً ى چنبن ثهی كبیهله . ػبهجهذ اىهبلی شْ يبیْهبن ها اىمهوك ؿویجهو ثبى ىم ػال

 نثو مؾ٘ اینکهو شْه ِ ثهو کیَهو فهٌكُ اكزهبك ً آثوگوكانلنل ًثو ٕق کیَو ای آًیقزو كًفزنل ً ىو کلاا 

فٌكُ الجزهو ثيهگزهو  ىی ػ ین اى كل ثوکْیل آ ىیوا كه نظوُ کیَوكیهوان موبیَو کوك ، آکیَو ىبی ها ثب 

المهذ آنيب كًثهبهه ثهو مهوك ثیهبنهو نههبه کوكنهل امهب ىنهٌى اى ػ ً ٍنهین رو اى کیَو ى َبیو ىب علٌه می کوك .

یَو كًفزنل ًثو آنيب فیوه مبنلنهل ً كهى هین ؽبلهذ ثهو كکهو كهوً هكزنهل ً ى هین فجوی نجٌك . ثبى ىم شْم ثو ک

کیَهو فیهبٛ  یی ؿیو ػبكی مهی یبكهذ . شْه يبی نغهبه اىٌٛه کو كکو میکوكنل نهبىيبی فیوه ّبن شوفْيب

نغب ثو کیَو ثیهٌه ىن كًفزهو ّهل ً ى بنغهب مزٌههق مبنهل ً پهٌ اى شنهل لؾظهو اً مزٌعو کیَو مَهو ّل ً اى آ

نبگيبن اى عب پویل ً كکو کوك آیب این م کن اٍذ   آیب آن کیَو ثیٌه ىن اٍذ کهو اى ٍهنهینی هًی ىمهین مهی 

ل فٌك اً ٍجک ً ٍو ؽبل آن ثبش رکبن می فٌهك . نغبه کم کهم ثهو یهبك آًهك کهو شنهلین کْل   كه ؽبلی کو مب

ً آفهوُ ىهم اً ثهو منهيل ػ هو اُ  هوً كو كفزو ىیجبی ثیٌه ىن اٍهذ ، ىلزو اٍذ كىکله نبهو هكزبهىبی پو

ػ هب آیهل . هكزو ً هَم فٌهكه کو كیهو ثبى نهوكك آ مهو آنکو اى پَو كانْه نل كه فبنهو فٌكّهبن پهنیوایی ثهو 

ثیچبهه آن ثیٌه ىن رنيب . ً ثؼل كه گٌُ نغبه ٕهلای ّهبكمبنو ثچهو ىهبی کهٌشکِ ٛنهین انهلافذ ً كه هلهجِ 

کهبه شطهٌه    ِ ً نبكومبنی هاىی نلاهك ، ؿلیبن ن ٌك . امب ػبهجهذکو كه فبنو اً ٍوک اؽَبً اكزقبه اى این

ىًك گنهه ، ثچو ىب شوله ىًك ػٖیبن گهوی  نغبه ثب فٌك گلذ : آه امب فٌك من   كًهان ثچهی شوله کٌربه ً

هً ّوًع می کنن ، شوله ىًك ثيهق می ّن ً ٕبؽت اهاكه ً اٍزوالل می گوكن . شوله آمبكه ان کهو ثهون 

ً فٌنو هً فبلی ً پله ً مبكه هً رنيب ً ؿ هین ، هىب کنن . نغبه ثوای اًلین ثبه كه ىنلگیِ اى کٌكکبن ً 

ً ثب رؤٍق ً ى لهكی ثو شيوه ثیٌه ىن نظو مهی اكکنهل آ امهب شْه يبی کنل  نٌعٌانبنِ ثب ؽبلذ ٍ بً یبك می

ثیٌه ىن ثو کیَو نغبه كًفزو ّله . یک روً كه كل نغهبه مهی كًك . آن ٛوكزهو فیهبٛ ثهو کیَهو مَههو فیهوه 

ً َهو ثيهگزو اى کیَو اً ثبّهل   ّله ً اً نیي نبگيبن اى عب می وك . آیب م کن اٍذ   آیب می ٌّك کو کیَو م

و ّبیؼبری کو كهثبهه عن  ّنیله ثٌك ثو مىنِ می آیل ً پَو هٌی ً عهبه ٛلهت مَههو كه مىهنِ مغَهم مهی ث

نغهب مبنهله ً فیهبل پهوكاى ً ٙهؼیق فهٌكُ کهو آ ٌّك کو گبميبی اٍزٌاه اى آنغب كًه می ٌّك ً پَو كانْه نل

ه اى ر ِ ثهبى مهی مبنهل  اٍذ ً ثب فٌكُ می گٌیل : آیب م کنو مَهو كًثبهه پَوُ هً ثجینو   هلت فیبٛ روویجب

، ىیوا نبگيبن ثو فبٛوُ فطٌه می کنل کو ًهزی كنیب اى رنلو ً ًیوانی فَزو ّل ً ثب اى كٍذ هكزن عٌانبن 

ٍبیِ ًامنیزی کو انلیْ نلان ثو ًعٌك می آًهنل برٌان گْذ ، ثو نبشبه ثو ٛوف آن آهٌی ً نیوًمنل ثی به ً ن

آًهك . ىیوا هًیهب ى هٌاهه اى امیهل ٍوشْه و ایغبك می ن بینل ، هًی فٌاىل ان ً آن ّلب ً ملاًایی کو كانْ نل

پلکيهبی  ىاكه  می ٌّك ً نغبد انَبن نیيمٌکٌل ثو كهک ً كيم اٍهذ .كانِ  ػلم ًً كيم اى کكه می گیوك ً

ثهو ؼل ثب روؽم ً ميوثبنی ثو هیبكو مَهو نهبه مهی کنهل . امهب شْه بن مَههو ىنهٌى فیبٛ اّک آلٌك می ٌّك ًث

ثبن یک شْ ِ ثو موك ثیهبنو ً شْم كیهوُ ثهو کیَهو نهبنٌا فیهوه مبنهله ً بیکیَو فیبٛ كًفزو ّله . ًلی آٍ

ىنهبمی کو ىو كً ها مزٌعو کیَو نبنٌا کوك نبگيبن اى عب پویل . آیب م کهن ثهٌك   آیهب کیَهو نهبنٌا مهی رٌانَهذ 

کهو ىیچٌههذ ٛوكيهبی  کهوُ مهی هٍهلثيهگزو اى کیَو فٌك اً ثبّهل   كه ؽهبلی کهو فیهوه نههبه مهی کنهل ثهو ك

نبنٌا ها كه هيٌه فبنو نلیله اٍذ ً ؽوكيبی موكا ثهو یهبكُ مهی آیهل کهو : امهبن اى كٍهذ ىن ایهن نهبنٌا . ػٖو

یک گیالً ثينو . موك ثیچبهه ! افزیبهُ كٍذ فٌكُ نیَذ .  ىیچ ًهذ ثو ٌّىوُ اعبىه نی له ثیبك ً ثب مب

بیبن می گلزنل : ىثبن ىن نبنٌا اى ًٍٜ ثو ٍوِ ثنله ً اى كًٛهوف ً نیي ثو فبٛو می آًهك کو كًٍزبن ً آّن

لؾظو آهامِ ً آٍبیِ نلاهه . ً ثب ميوثبنی ً ى لهكی ثو ٌٕهد نبنٌا نههبه مهی می عنجو . موك ثیچبهه یک 

کو رؼلاك کم ثچو ثو مؼنهی ثهلثقزی ىیهبك اٍهذ ً ىن ىهم ى یْهو ثبػهش هنهظ ً  کنل . امب نبنٌا كه این انلیْو ثٌك

اة اٍذ ً ثو ى ین كلیب مزٌعو نهبه مؾجذ آمیي آٍیبثبن نْل ً شْ بنِ ى چنبن ثهو کیَهو آٍهیبثبن كًفزهو ػن

 ٍیبثبن می كًك .ّله ثٌك یک روً نبگيبنی كه ًعٌك آ
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ً کم کم ًٙغ شنین ّل کو ىویک اى هًٍزبئیبن ًهزی شْ بنِ ها ؽویٖبنو ثو کیَو كیهوی مهی كًفهذ ثهو 

 و كً شْ ِ هاىو کَی ى هگزو ً ٍنهین رو اى مبل فٌك اًٍذ ً ثو رلهیظن کیَو ثيکو آ نظوُ می هٍیل

ثو کیَو فٌكُ مز وکي کوك ً ى و ثی ٕجوانو منزظو ػالمذ موك ثیهنو ّلنل . ً هكزو هكزو ًهزی کو هلجيبی 

و ً ٍ بً ً هنبػذ نَجذ ثو فٌك پهو ًٍزب اى رٌعو ً ميوثبنی ً ىم كهكی نَجذ ثو یکلیهو ً ّکموكا آن ه

ىیهلن گوكهذ . ٕهبف ً پهبکیيه ّهل ً نَهیم فنکهی ً ، مو ؿلیظ ىم ّوًع ثو ػوت نْینی کوك . کم کم ىهٌاّل 

قهِ ّهل ً مضهب یهک ٍهلینو پ هوٓ مبه كه ٍینو آٍ بن ن ٌكاه گْذ ً نٌه نوهوه ایهِ كه ى هو عهبی ثبىاهشهو

ذ کٌىيهبی مْهوم کم اى پْه ٍی ین مَیو پو ٍزبهه اُ ها پی ٌك ً ػبهجذ پْذ اكويبی مـوة نبپلیل ّل ً کم

زهی هکو اًل هن  ٌٕهری ثؼل ٛالیی ً ٍ ٌ نبهنغی ثقٌك گوكهذ ً ً هن  ن ٌكاه گْذ . نٌهینٌهی کم 

 .  یهبنو اى عب ثوفبٍذ ً ؽَبثی هلی کْیلثٍی بی ّبكمبن فٌهّیل اى كواى هلو ىبی ثلنل ٍو کْیل ، موك 

نهله ثهٌك . ى هو كه بی اىمهو ؿلهیظ ثهبهی ن كليبی موكا اى كیلاه فٌهّیل اى ّبكی پو ّل ً كیلنل کهو كیههو اصهو

ن ها ثهب ً اى كکوّبن گنّهذ کهو ىوگهي كیههو آ ىٌای پبکیيه ً فنک ً كل نیو ثبملاكی نلَيبی ػ یوی کْیلنل

ّکبیبد ً اػزواٙبد فٌك ٙبیغ ً آلٌكه نقٌاىنل کوك . امب ػالمذ شو ّل   آیب إاله ػالمزی كه کهبه ثهٌك   

هبنو ثوگْزنل ً كیلنل کو اً ثوچو اُ ها ثوكاّهذ ً ثهوكًُ فهٌك انهلافذ ً ثهب ی ثو ٛوف موك ثینانيب ثب نهوا

م ثو ٛوف کیَو فٌكُ كًیل ٕلای ثلنل گلذ : ثوًیل . ىو یک اى هًٍزبئیيب مضب یک ریو اى عب پویل ً مَزوی

ها ً اى اینکو یکجبه كیهو کیَو فٌكُ  ن ها اى هیَ بن ثبى کوك ، اؽَبً کوك کو شوله ٍجک اٍذً ًهزی آ

کهو اى مهوك ؿویجهو رْهکو کننهل ، امهب كیلنهل کهو کَهی  َیبه فٌّؾبل ثٌك . آنيب ثبى گْزنلثو كٍذ آًهكه ثٌك ، ث

ىیههو كهفههذ نیَههذ ً نَههیم مالیههم ٕههجؾهبىی انؼکههبً ٕههلایی ها ثههو گٌّْههبن آًهك ، ٕههلایی کههو ثههو رههلهیظ 

 ٙؼیلزو می ّل ً ىميمو می کوك : 

 

 هنبػذ فوكمنلی ً ّکبیذ نبكانی اٍذ .                 آىبی آىبی ىنلگی ّبكمبنی اٍذ          

 

                                                   (4 ) 

 

 ٍئٌاشد 

 هنبػذ ؽویوی شیَذ   –الق 

ّهل ً اى ٛلهت کضیهو كهبهؽ . ) ایوهبن بثبیهل ... ثهو هلیهب ههبنغ ثءهللا مهی كومبینهل : ) ّهقٔ مغبىهل ( بؽٚود ثيه

،162  

آهىً مهی کننهل کنهیم كه میهبن نلٌٍهی کهو  ی هیم کهو هىً نبكا آمله اٍذ : آه کو مهب شهو ّهبك ً مَهوًهكه كامبپ 

مههی کنههیم ثههلًن آهىً ىنههلگی کنههیم . آه کههو مههب شههو ّههبكمبنو مههوه نلٌٍههی ىَههزیم کههو آهىً ىنههلگی کنههیم ، ً اى ى

ًّهنی ، ثقْهنلگبن ىنلگی می کنهیم مهب کهو ىهیچ كّهٌاهی ً مْهکلی نهلاهیم . مهب ى چهٌن فهلایبن ػهبلم نهٌ ً ه

 ّبكی فٌاىیم ثٌك . روع و ) روع و (

 م ّبكمبن ً مَوًه ثبّیم . ینكاهیم نبهاٙی ثبّیم ، آیب می رٌااگو ى ٌاهه اى آنچو  –ة 

آیب كکو می کنیم ثیْزو موكا كنیب اموًىه ثو آنچو کو كاهنل هبنغ انل  آیهب ایهن مَهبثوو کَهت ىهو شهو ثیْهزو  –ط 

ه موك  ا ها مَوًه می ٍبىك  مبل ً منبل ، ٙوًرب

 می كومبینل : یب اثن الجْو هلهد لک من الْغو اشثيی اللٌاکو اشٕلی کیق اػوٙذ ػنو ً ؽٚود ثيبءهللا

 هٙیذ ثبلنی ىٌ اكنی كبهعغ الی مب ىٌ فیو لک كی اشكن اشػلی . ) کل بد مکنٌنو ( 

   نیل : كٌاکو إلی ) ثوگيیله روین میٌه ىب ( شو ىَزنلکكکو می  –ك 

 رٌٖه می کنیل ىٌ اكنی ) آنچو پَذ رو اٍذ ( اّبهه ثو شو شیيىبیی اٍذ   –ه 

 

 

 
ی پَو ثْو ، موله کوكا ثوای رٌ اى كهفذ اثيی میٌه ىبی إلی ، شهٌنو اى آن هًی گوكانلی ً مٚ ٌن ثیبن مجبهک ثو كبهٍی : ا – 1

 کٌرو اٍذ كه اكن اػلی .ثو آنچو کيزوین اٍذ هاٙی ّلی   ثبى گوك ثو ٌٍی آنچو کو ثوایذ نی
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 ( مؾجذ ً كًٍزلاهی 54                                            

 

                                                        (1 ) 
 

 .. ) کل بد مکنٌنو (ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل ، ای كًٍذ كه هًٙو هلت عي گب ػْن مکبه .

نههل ، كه ػههبلم ًعههٌك ، هههٌه ای اػظههم اى هههٌه مؾجههذ نیَههذ . ) روع ههو اى فطبثههو ؽٚههود ػجههلالجيبء مههی كومبی

 کو كه لنلن ایواك ّله اٍذ . ( 1913ژانٌیو  4مجبهک مٌهؿ 

 مؾجذ ن ٌكا . )  اه ؽٚود مَیؼ كومبیل ، این اٍذ ؽکم من کو یکلیهو ها مؾجذ ن بییل .ى چنبنکو ّ ب

 ( 12، آیو  15انغیب یٌؽنب ، ثبة ، 

کو موا رٌانی كیل ً رٌانی ّنبفذ ً ثو ٌٍی مهن  ْنب كومبیل ، رنيب اى ٛوین ػْن ً مؾجذ اٍذؽٚود کوی

 رٌانی آمل .

 

                                                      (2 ) 

 

ؽٚود ػجلالجيبء می كومبینل ، اٍبً ؽٚود ثيبءهللا مؾجذ اٍذ ... ّ ب ثبیل نَجذ ثو ىم مؾجذ ثی منزيهی 

نبً ثبیل ، شنبن مغنًة ّ ب ٌّنل کو كویهبك ثهو آهنهل ،  ثبّیل . ىو یک كیهوی ها ثو فٌك مولا كاهیل . كاّزو

ثهو ّه ب  شو ٍوًهی كه میبن ّ ب ثوهواه اٍذ ! ً كه ًعٌه ّ ب انٌاه ملکٌد مْهبىله کننهل . پهٌ ثهب ؽیهود

َوًه ثبّیل ... ثقنلیل ، لجقنل ّ ب ها اٍزلَبه ن بینل ... من می فٌاىم ّ ب م هوًرٌعو کننل ً ػلذ ًعل ً ٍ

 1912نوب اى فطبثهو مجهبهک مهٌهؿ اًل عهٌشی  –ثينیل ، ّبك ثبّیل رب كیهوان ها ّبكمبن ٍبىیل . ) روع و 

 ؿوثی ( 19كه نیٌیٌهک ، فیبثبن 

ؽٚود ػجلالجيبء می كومبینل ، اػلم ؽن الیوین ال ؾجو ٍو الجؼش اشليی ً ال ؾجو ىی ارغلی الوؽ بنی ال ؾجو 

ی اللی٘ الوًؽبنی ال ؾجو ىی النٌه ال لکٌری ال ؾجزو ىی نلضبد هًػ الولً كی الوًػ اشنَبنی ال ؾجو ىی ى

ٍجت الظيٌه الؾن كهی ػهبلم اشنَهبنی ال ؾجهو ىهی الهوًاثٜ الْهوًهه ال نجؼضهو مهن ؽوهبین اشّهیبء ثبیغهبك اليهی 

جهو نهٌه یيزهلی ثهو كهی الـیهبة الظل هبنی ال ؾجو ىی ًٍیلو اٍؼبكه الکجوی كی ػهبلم الوًؽهبنی ً الغَه بنی ال ؾ

ال ؾجو ىی الواثطو ثین الؾن ً القلن كی الؼبلم الٌعلانی ال ؾجو ىی الَجت الزوهی لکهب انَهبن نهٌهانی ال ؾجهو 

ىی النبمًٌ اشػظم كی ىنا الکٌه لؼظیم اشليهی ال ؾجهو ىهی النظهبا الٌؽیهل ثهین الغهٌاىو اللوكیهو ثبلزوکیهت ً 

 بكی ال ؾجو ىی الوٌه الکلیو ال ـنبٛیَیو ثین ىنه الَهیبهاد ً النغهٌا الَهبٛؼو كهی اشًط الزلثیو كی الزؾوین ال

الؼبلی ال ؾجو ىی انکْبكبد اشٍواه ال ٌكػو كی الکٌن ثلکو صبهت ؿیو مزنبىی ال ؾجو ىی هًػ الؾیبد لغَم 

اشػلی کب ّهؼت مزؼهبلی .   زنبىی ال ؾجو ىی ٍجت ر لن اشمم كیينا الؾیبد اللبنی ال ؾجو ىی الْوفلالکٌن ا

 ( 99 – 99) ؽیٌه ثيبیی ٓ  1

 

 

 

 
 

مٚ ٌن ثیبن مجبهک ثلبهٍی شنهین اٍهذ : ثهلان ثؾهن یوهین کهو مؾجهذ ّهویؼذ اليهی اٍهذ ، مؾجهذ رغلهی هؽ هبنی اٍهذ ،  – 1

مؾجذ كی٘ هًؽبنی اٍذ آ مؾجذ نٌه ملکهٌری اٍهذ آ مؾجهذ نلضهبد هًػ الوهلً كه هًػ انَهبنی اٍهذ . مؾجهذ ٍهجت هيهٌه 

ؽن كه ػبلم انَبنی اٍذ . مؾجذ هًاثٜ ٙوًهه منجؼش اى ؽوبین اّیبء ثهو ایغهبك اليهی اٍهذ . مؾجهذ ًٍهیلو ٍهؼبكد کجهوی كه 

ػبلم هًؽبنی ً ػبلم عَ بنی اٍذ آ مؾجذ نٌهی اٍذ ثوای ىلایذ كه اػ بم هل بنی . مؾجذ هاثطو ثین ؽن ً فلهن اٍهذ كه 

بن نٌهانی . مؾجذ نبمًٌ اػظم اٍذ كه این کٌه ػظیم اليی . مؾجذ نظهبا ثوای ىو انَاٍذ  ؾجذ ٍجت روهیمػبلم ًعلانی . 

ثیهو، كه رؾویهن مهبكی . مؾجهذ ههٌه کلیهو مـنبٛیَهو اٍهذ میهبن ٍهیبهاد ً  ًؽیل اٍذ میبن عٌاىو كلیهو ، ثهو اٍهبً روکیهت ًرهل

بىی . مؾجهذ هًػ ىنهلگی ٍزبهگبن كهفْبن كه اًط ػبلی . مؾجذ  کْق اٍواه ًكیؼو ّله كه ىَزی اٍهذ ثهو كکهو صبههت نبمزنه

 اٍذ ثوای ىَزی مؾلًك . مؾجذ ٍجت ر لن امذ ىبٍذ كه این ىنلگی كبنی . مؾجذ ّوف اػلی اٍذ ثوای ىو ملذ مزؼبلی .
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                                                                   (3 ) 

 

 گنله هوميی 

   ّکبهی هومي هن   ًىیجب ثٌك .گنله هوميی یک ٍ

هی ثٌك کو ثوای ن بیِ روثیذ ّله ثهٌك ً كه فبنهو یهک مهوك فبنهی یب كٍذ آمٌى نجٌك ، ثلکو ٍ  اً یک ٍ

 فیلی صوًر نل ىنلگی می کوك . 

ه عهبیيه ن بیْههبه ٍه  ىهب ها  ٕبؽجِ اى اً ثو فٌثی مٌاهجذ می کوك آ شٌن می فٌاٍذ گنله هوميی ؽز ب

 ثجوك . 

ی کوكنل ًىو ؿنایی كًٍذ می كاّذ ثوایِ آمبكه مهی کوكنهل . ىو هًى مٌىبیِ ها ثوً می ىكنل ً ّبنو م

گبىی ىم اً ها ثو گوكُ می ثوكنل آ امب ثب ًعٌك ى و این شیيىب ، گنله هوميی فٌّهؾبل نجهٌك آ ثهوای اینکهو 

و ىهیچکٌ رؼلهن نلاّهذ . امهب یهک هًى پَهوکی کهو اه آن ؽهلكًك مهی ثه كًٍزی نلاّذ کو ثب اً ثبىی کنل . اً

ن كً رهب ثهب ىهم كًٍهذ ری کٌرهبه آو گنله هوميی نيكیک ّل آ کهم کهم پهیِ اً هكهذ ً پهٌ اى مهلگنّذ ، ثو شن

 ( ثٌك .  Reneّلنل . نبا این پَو هنو ) 

کو ىو هًى مٌىبی هویق ً ثلنل گنله هوميی ها ثهوً مهی ىك ً ثهو اً ؿهنا مهی كاك .  ؽبش كیهو این هنو ثٌك

 ها ثو گوكُ می ثوك . آنيب ثب ىم ثبىی می کوكنل ً گبىی ىم هنو اً 

 ػٖوىب پيلٌی ىم می نَْزنل ًهنو ثب ٍبى كىنی فٌكُ ثوای اً آىن  می ىك . 

 ؽبش كیهو آن كً رب كًٍزيبی ٕ ی ی فٌثی ّله ثٌكنل . 

 ًلی گنله هوميی ىنٌى یک ٍ  ن بیِ ثٌك . 

ى نیَهزی ، ً یک هًى ٕبؽجِ ثو اً گلذ : گنله هوميی ، رٌ یک ٍ  فٌنهی نیَزی ، یک ٍ  كٍذ آمهٌ

 رٌ یک ٍ  ن بیِ ىَزی ً كوكا ثبیل ثو ّيو ثوی . 

كافب هلَِ رٌی هطبه نَْهزو ثهٌك ً ثهو ٍهوػذ ثهو ٍه ذ ّهيو  له هوميی ؿ هین ً نبهاؽذ ،ً هًى ثؼل گن

می هكذ . پٌ اى ملری نهيجبن ميوثبن كلِ ثو ؽبل اً ٌٍفذ ً اعبىه كاك شنل لؾظو اى هلَِ ثیهوًن ثهوًك 

 ة ىم ثيذ ثلا . آ اًن ٍبم ىبی ثلنل ً هْنهذ هً ک ی كهاى کن . ثناهیو ک یاً گلذ : ثیب پَو ، 

 كه ى ین مٌهغ هطبه اى یک پیچ رنل گنّذ ً كه ًاگن گنله هوميی ثبى ّل . 

 ً اً ىم کو منزظو كوٕذ ثٌك ، پویل ثیوًن .

اً ثلهل نهیٌ ّهکبه ًهزی این فجو ثو گٌُ ٕبؽجِ هٍیل ، ثب نبهاؽزی گلذ : کبه گنله هوميی ر ٌمهو ، شهٌن 

 بىیو ً ن ی رٌنو رٌی عنهب ىبی ًؽْی ىنلگی کنو . هن بیْ کنو . اًن یک ٍهو

 گلذ : من پیلاُ می کنم . من ثبیل پیلاُ کنم . كه این مٌهغ هنو 

ً ٕبؽت گنله هومهيی كًثهبهه گلهذ : رهٌ ىیچٌههذ ن هی رهٌنی اًنهٌ پیهلا کنهی . شهٌن عنههب ًٍهیغ ً انجهٌه ً 

 ی ّی . فٌكد ىم رٌی اً گم م

 وا ً كنجبل گنله هوميی  می گهوكا من یبك كاكه . من می یيىبی ىیبكی كه ثبهه عنهب ثوشهنو گلذ : ػ ٌ عبنم 

 هنو ٌٍاه هطبه ّل آ ى بن هطبهی کو گنله هوميی ها ثوكه ثٌك . 

طبه ثو یک یزٌنی اًن پیلا کنی . پٌ اى ملری نبگيبن هن ميوثبن ثو اً گلذ : پَوا رٌ ن ً كه هاه ى بن نهيجب

 پیچ رنل هٍیل ً هنو ؽٌ کوك کو ٍوػزِ كه ؽبل کم ّلن اٍذ . 

 ثب فٌك گلذ : ّبیل ى ین عب ثٌكه کو گنله هوميی پویله ثیوًن . ً ثؼل اى هطبه پویل ثیوًن .

آة كه ٍوگوكان ّل کو کلاا ٛوف ثبیل ثوًك ًلهی ثؼهل اى شنهل لؾظهو یهک عهٌی پٌ اى ثوفبٍزن ، اًل ک ی 

ه  ی كیلآن نيكیک  اى اً آ ة یک ک ی فٌهكه .  . ً ثب فٌك كکو کوك : گنله هوميی ؽز ب

 ثو كنجبل عٌیجبه هلا ىك ً یک عبیی یک هك پب پیلا کوك .

 آهه ثبیل هكپبی گنله هوميی ثبّو . ب فٌّؾبلی گلذ : اًن هك پبی ٍهو ،ً ث

 ٛوف ىبی ػٖو ّله ثٌك .هك پب ها گوكذ ً ثو كنجبل آن هاه اكزبك ًلی ثؼل اى ملری گ ِ کوك . کم کم 

كه عبیی نبگيبن هنو ایَزبك . شْ يبی ریيُ شنل ربه مٌ ثو ریؾ ىبی یک ثٌرهو كیهل . شنهل مهٌی هومهي هنه  . 

 ثلو مٌىبی گنله هوميی ! 

 هنو ّوًع کوك ثو ٕلا ىكن : آىبی گنله هوميی ، گنله هوميی . 
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 ًلی ىیچ ٕلای پبهٍی ثو گٌِّ نوٍیل . 

ؿوًة می کوك . هنو نبهاؽذ ً ؿ هین ، پزٌیِ ها ثبى کوك ً ثو كًه فهٌك پیچیهل  ؽبش كیهو فٌهّیل كاّذ

 ً ى بنغب هًی ىمین فٌاثیل . 

 كوكا ٕجؼ ثو مؾ٘ ثیلاه ّلن ، كًثبهه ّوًع کوك ثو ٕلا ىكن : گنله هوميی ، گنله هوميی ! 

 امب ى چنبن ىیچ ٕلای پبهٍی ثو گٌِّ نیبمل .

عبیی یک رٌكه ػلق كیل کو فٌاثیهله ّهله ثهٌك هًی ىمهین ، ثهب فهٌك گلهذ :  كًثبهه هاه هكذ ً هاه هكذ رب كه

له هوميی امب كوٜ ٕلای فهٌكُ کهو ّبیل گنله هوميی اًنغب فٌاثیله ثٌكه . ً ثؼل ٕلا ىك : گنله هوميی ، گن

 ى كامنو کٌه منؼکٌ می ّل ، ثو گٌِّ هٍیل . ا

ىكن یهک آىنه   كه آًهك ً ّهوًع کهوك ثهوهنو فَزو ً کٌكزهو ىیهو یهک كهفهذ نَْهذ . ٍهبى كىنهی اُ ها 

 کٌشک ً ؿ نبک . 

ً ثهو یهک  نٌای آىنهِ ًاٙؼ ً كلنْین كه كٚهبی کٌىَهزبن ٛنهین اكکنهل ً آىَهزو اى كامنهو كهه پهبیین هكهذ

 آثهیو آهاا هٍیل . 

 ً گنله هوميی کو كاّذ اى آة آن می نٌّیل ، نبگيبن ٍوُ ها ثلنل کوك ً گٌّيبیِ ها ریي ن ٌك . 

شنل لؾظو كه ؽبلیکو یک كٍزِ ها ثبش گوكزو ثٌك ، ثی ؽوکذ ایَزبك . انههبه ثهب ى هو پیکهوُ گهٌُ ً ثوای 

 می كاك . 

 ً ثؼل پبهً کنبن ّوًع کوك ثو كًیلن .

گنهله هومهيی ، کغهبیی   ! ً اً ىهم ثنهبی  له ثهٌك ، كویهبك ىك : گنهله هومهيی ،هنو ىم کو ٕهلای پهبهً ها ّهنی

و ، اى شثالی ثٌرو ىبی ثلنل ، یک شیي هومي هنه  ثهو شْه ِ فهٌهك . آهی كًیلن گناّذ ً پٌ اى شنل كهیو

 اً گنله هوميی ثٌك . 

ّهبكی كویهبك مهی  رٌی كامن اً پوربة کوك ً كًرهبیی كه ؽبلیکهو هنهو اى ٍ  ثو مؾ٘ كیلن هنو ، فٌكُ ها

   ىم اى فٌّؾبلی پبهً می کوك آ شنل ثبه رٌی ػلق ىب ؿبٛ فٌهكنل .ىك ً می فنلیل ً ٍ

گنله هومهيی ّهیطٌن . مهن اًمهلا رهٌ هً پیهلا کهنم  ًلهی  رهٌ منهٌ پیهلا هنو كه ؽبلیکو نلٌ نلٌ می ىك گلذ : 

 کوكی . 

ً ثؼل لؾظبری اى نيكیک ً ثب كهذ ٍ  هاثو انلاى کوك ً گلذ : ّک ذ فبلیو ً ؽَهبثی گوٍهنزو . ثیهب ثهویم . 

 ثبیل ىًكرو رٌ هً ثو كٍذ ٕبؽجذ ثوٌٍنم . 

کهوكا  ی هٕاله كکو نٍ  ها كیل إاله ثبًهُ ن ی ّل . ثب رؼغت ً ّهلزی گلذ : من اًهزی ٕبؽجِ هنو ً 

 کو ىیچ کلًا اى ّ ب هً كًثبهه ثجینم . 

 کو منٌ پیلا کوك !  هامی گلذ : ًلی آهب ، اًن ثٌكً هنو ثو آ

 و رؼلن كاهین ثؼل ٕبؽجِ گلذ : پٌ اًن ثبیل مبل رٌثبّو هنو ، اًن رٌ هً كًٍذ كاهه ً رٌ ىم اًنٌ . ّ ب ث

 ً ؽبش كیهو گنله هوميی كوٜ یک ٍ  ن بیْهبىی نجٌك . 

ه ثو یک کَی رؼلن كاّذ .   اً ًاهؼب

 ن هًى ثو ثؼل ، گنله هوميی ى یْو ّبك ً فٌّؾبل ثٌك . ً اى آ

 

 

 ( Kathleen . N . Dalyرلقیٔ اى کبرلین ان كالی )                                                               
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 شهٌنو می رٌانیم مؾجذ فٌك ها ثو كیهوان نْبن كىیم  الق : 

 كًٍذ ثلاهیم   موكمی ها کو ّجیو فٌك مب ىَزنل ، ة : آیب ثبیل كوٜ

كه ًٌ لَبن ػظ ذ كه یٌا هيٌه كوم اشی بن ، اى هجب كومٌكه انل ؽت الٌٛن منؽٚود ثيبءهللا می كومبینل 

/ مغ ٌػو الٌاػ مجبهکهو ٛجهغ مٖهو ٓ  69لیٌ اللقو ل ن یؾت الٌٛن ثب ل ن یؾت الؼبلم . ) منزقجبد ٓ 

 ، لٌػ كنیب (291

 ط : ؽٚود ثيبءهللا ػویله مب ها نَجذ ثو مؾجذ شهٌنو رـییو كاكه انل  

 ثو ؿویجو ىب ک ک می کنل  ك : کالا پیبمجوان اليی شهٌنو مب ها كه نؾٌه نهوّ بن 

 ه : شوا ثبیل ثو ى و مؾجذ كاّزو ثبّیم   آیب ثوای این اٍذ کو كیهوان ى یْو شیيىبیْبن ها ثب مب ٍيیم ٌّنل 

 ً : شهٌنو می رٌانیم ثو ؽٌ كّ نی کو م کن اٍذ نَجذ ثو کَی كاّزو ثبّیم ، ؿلجو کنیم  

نلود مزٌهق نههوكك . ثلکهو ثهو ًٍهیلو مؾجهذ نهبثٌك ّهٌك .  كه كامبپبكا آمله اٍذ ، كه این ػبلم ىوگي نلود ثب

 این اٍذ إب هلیم ً هبنٌن کين . 
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 ( مَبػلد ً یبهی  55                                              

 

                                                          (1 ) 

 
 ( 212ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل ، انب نؾت ان نویکم كی کب اشؽیبن ... ثبلوًػ ً الویؾبن ) منزقجبد ٓ 

ؽٚود ثٌكا كومبیل ، ًه کو مب شو فٌّجقذ ، كه میبن مزنلوین ثلًن رنلو ىنلگی می کنیم كه میهبن موكمهبن 

 مزنلو ، ثلًن نلود ثو ٍو می ثویم .

کَهی کهو كًٍهزبن ثَهیبه كاهك ، فٌیْهزن ها ىهالک کنهل ) اى كهوٛ اثهواى كًٍهزی ً  ؽٚود ٍهلی بن كومبیهل ،

 ( 24، آیو  19مؾجذ ( ) امضبل ٍلی بن ثب 

ه ؽٚود ثيبء / لهٌػ اثهن  192... ) منزقجهبد ٓ  هللا می كومبینل ، کن ... كی الؾوهٌم امینهب ه ً كهی الٌعهو ٛلوهب

  2(  69ئت ٓ م

 ك ،( گٌیل ، ثوای اینکو عيهبن مکهبنی كًٍهزبنو ّهٌ James White Comb Rilyهایلی ) عی ي ًاد ک ت 

 انَبن ثبیل ٍی بیی كًٍزبنو ثن بیل . 

 

 

                                                           (2  ) 

 

بىو ّهٌك . ) منزقجهبد کهو آصهبه ؽهن اى ّه ب هه نل ، كه میبنو ػجبك ثوَ ی هكزبه کنیهلیبی كوممؽٚود ثيبءهللا 
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هللا می كومبینل ، انب نؾت ان نهویکم كهی کهب اشؽیهبن كهی عنهو هٙهبئی ثهبلوًػ ً الویؾهبن ً نغهل ؽٚود ثيبء

 3(  212اشللو ً الٌكاك ً ال ؾجو ً اشرؾبك . ) منزقجبد ٓ منکم ػوف 

بنهو ثیهیل ثب ع یغ ٌٛائق ً هجبئب شهو آّهنب ً شهو ثب الٌاؽی مجبهکو ًٕبیب می كومبینل ،ؽٚود ػجلالجيبء كه 
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                                                           (3 ) 

 

 ّیو ژیبن ً پْو ىبی نبرٌان 

ّهلیل  . نهٌهثی ًعٌك نلاّهذ کهو ثنٌّهل و اُ ّل ، امب آّیو ژیبن فیلی رْنكه یکی اى هًىىبی گوا ربثَزبن 

فٌهّیل ى و آثيبی اٛواف کنبا ، اً ها فْک کوكه ثٌك . ّیو ثوای یبكزن آة ثو ىهم عهب ٍهو ىك رهب اینکهو كه 

عبیی شبىی هلی ی ها یبكذ کو كه رو آن مولاهی آة هاکل ًعٌك كاّذ . ّیو اى آنغب کو فیلی رْنو اُ ثٌك ثب 

 فٌك گلذ : 

ة هاکل ً ثلثٌٍذ آ امب شبهه ای نلاها عي آنکو اى ى ین آة ثنٌّم . ًهزی ٍوُ ها كافب شبه کوك رب آشو گو

ىؽٚهٌه ّهیو آگهبه ّهله و پْو ىبی كّذ اٍذ ً پْهو ىهب کهو اًٙغ ها ثوهٍی کنل آ مزٌعو ّل آنغب فبنو ى 

ً كه آن اؽَبً هاؽزی می کنیم . مب ذ روا ن ی فٌاىیم . اینغب فبنو مبٍ ثٌكنل ثو اً گلزنل : اى اینغب ثوً ، مب

 مبیب نیَزیم کو ّیو یب هًثبه یب فوً ثو اینغب ثیبیل . رٌ كًٍذ مب نیَزی . ثوای شو شیيی ثو اینغب آمله ای  

 

 

 
 كه ع یغ اؽٌال ّ ب ها ثب هًػ ً هیؾبن ثجینیم. مب كًٍذ كاهیم کو  ٌن ثیبن مجبهک ثلبهٍی شنین اٍذ :مٚ – 1

 بهک ثلبهٍی شنین اٍذ : كه ؽلظ ؽوٌم كیهوان امین ثبُ ً كه ٌٕهد گْبكه هً ثبُ . مٚ ٌن ثیبن مج – 2

مٚ ٌن ثیبن مجبهک ثلبهٍی شنین اٍذ : مب كًٍذ كاهیم کو كه ع یغ اؽٌال ّ ب ها كه عنذ هٙبی بن ثو هًػ ً هیؾبن ثجینهیم ً اى  – 3

 ّ ب ثٌی فٌُ اللذ ً كًٍزی ً مؾجذ ً ارؾبك ها ثیبثیم . 
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ل ً گلذ : ای کٌشٌلٌىبی نبشیي ً نبكان ، من ّیو ىَزم آ ٍلطبن مٌعهٌكاد آ ایهن كّهذ ً ٕهؾوا ّیو ؿوی

ى و مبل من اٍذ ً ثوای نٌّیلن آة ثو اینغب آمله اا . این ّ ب ىَزیل کو ثبیل اى اینغب ثوًیل نو من . ای پْهو 

كه كٚهب مهی پیچیهل ، ى هو  ًهزی کو من اى کنبا فٌك ثیوًن مهی آیهم ً ٕهلای ؿوّهم ىبی ٙؼیق آیب می كانیل

عبنٌهان ٕؾوا اى روً مضب ثوق ثیل می لوىنل ً ٍوىبی فٌك ها ثو ػالمذ کونِ فم می کننل   ّه ب کهی 

 ن ها فبنو فٌك ثلانیل ً ث ن ثهٌئیل ثوًا یب نوًا  ثبّیل ً آ ىَزیل کو عبیی كاّزو

 اىکو پیِ  به شنلین نلوی آکو انه پْو ىب عٌاة كاكنل : رٌ كوٜ یک نلو ىَزی ًلی ٌٛهی ؽوف می ىنی

ٕلای ؿوُ رٌ كه كٚب ث یچل ، این شبه هلی ی منيل موكا مب ثٌكه ً كه آن ىنلگی کوكه انل . نَب ىهبی آنکو 

ثوًیم  مله ای ً ث ب می گٌیی اى فبنو اعلاكی فٌك ثیوًنً ؽبش رٌ آ مله انلیبیی پْو ىب كه ى ین عب ثو كنیب آپ

 ن ًهذ رٌی كهكٍو فٌاىی اكزبك . اك فٌك ها ٕلا می کنیم ً آ  اگو اینغب ها روک نکنی ، اكو

ّیو ٍوُ هاثیوًن آًهك ً ثب فْم ًؿوًه ثبش گوكذ ً گلذ : ّ ب كکو می کنیل کی ىَزیل ، یک مْذ پْو 

ة می نٌّهم ي ّ ب ها هزب ػبا می کنم . ًهزی آوثو ى و این موكا مَقوه ً نبشیٙكَولی موكنی . من ثب یک 

 ىامٌُ می کهنم کهو كیهوًفٌهكن می ثلؼم ً كوكا كو ی ثیْزو ثبى می کنم ً ى و ّ ب ها مضب آة، كىبنم ها ک 

 شو نٌّیلا ! 

کنیم رٌ هلهد این ها كاّزو ثبّی کو ى و موكا مهب ها  ی ّیو مزکجو ً فٌكفٌاه ، مب كکو ن پْو ىب گلزنل : ای

کهو رهٌ ّقٖهیذ ثيهگهی ىَهزی ً ى هو عهبنٌهان ایم . می كانیم  نبثٌك کنی . اگو مبیب ثو نجوك ىَزی مب ه آمبكه

 رٌ ها اى پبی كه آًهنل . نلموكا مب هبكه كه ثواثود رؼظیم می کننل آ امب

ك ىك : رب کنهٌن ىهیچ عهبنٌهی كه ٕهؾوا عهوأد نکهوكه اٍهذ ثهو مهن ، ٍهلطبن ّیواى فْم ثو ىٌا پویل ً كویب

ین پْو ىبی نبكان كهً ثهیوا   ً ثؼل ٍوُ ها مله اا کو اى اؽوكيبیی ثينل . آیب من ثو اینغب آعبنٌهان شنین 

 ً ؿوُ ميیت نجوك ٍو كاك ً آمبكه ّل رب ى و پْو ىب ها اى میبن ثجوك .  كه ىٌا اكواّذ

كًه ٍوّیو ثهو پهوًاى آملنهل . ػهله ای اى آنيهب كه  پْو ىب نیي ، ثالكبٕلو ، اى کٌشک ً ثيهق ، ثلنل ّلنل ً

ٌهاؿ ثینهی اُ ىغهٌا ثوكنهل ً ثيهگزوىهب ثهو كافهب كىهبنِ ؽ لهو گٌّيبیِ نلٌم کوكنل ً کٌشهک روىهب كه ٍه

كه ىٌا ع هغ ّهلنل  آنيب ىم ثبشی ٍوُ ىاً گيیلن ن ٌكنل ً شنلین ىياه رب کوكنل ًى و ّوًع ثو نیِ ىكن 

 .  ً ثب پوىبی کٌشکْبن ٕلای ػظی ی ثٌعٌك آًهكنل . ّیو فیلی ىًك كي یل کو ن ی رٌانل ثو آنيب ؿلجو کنل 

ك ثو ؿویلن ً ثبش ً پبیین پویهلن کهو نبگيهبن كه یکهی اىیهن عَهذ ً فیيىهب كٍهزيبیِ كافهب شهبه ً ّوًع کو

كٍهزيبیِ اى آن هك ّهل ً ّهک ِ گیهو کهوك ً پبىهب ً  ًثهٌك ، ٍهو هكذ ً شٌن كىبنهو آن رنه  ً ػ وهِ ىیهبك

ثب فٌك گلذ :  كمِ كه ىٌا مؼلن مبنل . ملری ثو ى ین ٌٕهد ثبهی مبنل ً ً هزی کم کم ثو ؽبل اؽزٚبه اكزبك

ّهلوذ ثهب آنيهب ٕهؾجذ کهوكه ثهٌكا ثهب مهن كًٍهذ الی هذ ً مب ؿوًه ً فْم ایهن ثهال ها ثهو ٍهوا آًهك . اگهو ثه

بد اى من ؽَبة میْلنل ً ثو من آة می كاكنل . كه كّذ ً ٕؾوا ػبهب ً رٌانب ثٌكا ً ؽزی ثيهگزوین ؽیٌان

کهو نلاّهزم  ثو فبٛو اینکو هلهد وی میوا نكاها م لی ؽبش كه عن  ثب این پْو ىب ّکَذ فٌهكا ًمی ثوك ً

 نيب ؿلجو ن بیم ثلکو ثب ٍجت اینکو ؽ بهذ ً فْم ثو من ؿلجو یبكذ . ثو آ
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 ( Assisiآٍیَی ) كوانَیٌ هلیٌ اى 

کهو  یکی اى ربعوان صوًر نل آٍیَی ، پَوی كاّذ ثو نبا كوانَیٌ . این ربعو اى شنبن صوًری ثوفٌهكاه ثهٌك

پَوُ ىو شو می فٌاٍذ می رٌانَذ ثوایِ كواىم کنهل. كوانَهیٌ كه ربثَهزبنيب لجبٍهيبیی مهی پٌّهیل کهو اى 

فزو ّله ثٌك ً كه ىمَزبنيب پٌّبکی ثو رن می کوك اثویْم نوا ً هویق ثب ؽبّیو ىبی ٛالیی ً نووه ای ، ٍب

کو اى مق ب نوا ً گوا ثب ىینذ ىبیی اى پٌٍهذ فهي ، كًفزهو ّهله ثهٌك . اگهو كلهِ عهٌاىواد مهی فٌاٍهذ ، 

ن ها كه ثواثوُ می گناّذ . اً ٕهبؽت اٍهجيبی ثهی ّه به ً ک ٍینی پو اى انٌاع نلیٌ ً هویق آپلهُ ی

 ّی ىنلگی می کوك . پٌل ثَیبه ثٌك ً كهنيبیذ ّبكی فٌ

یک ّت ، ىنهبمی کو كوانَیٌ كه ىیو یهک فی هو اثویْه ین ، كه هفزقهٌاثِ فلزهو ثهٌك آ اؽَهبً کهوك کهو 

و ٍقزی ثی به ّل ً ملد ملیلی كه ثَزو اكزبك ًاى كهك نل رنِ كه رت می ٌٍىك . هًى ثؼل ثمی ک كٍوُ كه

 ثيزوین ًعو اى اً پوٍزبهی می ّل .ّلیل ػناة کْیل . ؽبمم روین پيّکبن ثو ثبلینِ آملنل ً ثو 

كوانَیٌ ، كه ؽبلی کو ىنٌى اى ّلد ٙؼق مالىا ثَزو ثٌك ، ّوًع کوك ثو موبیَو ىنلگی فهٌك ثهب ىنهلگی 

انلیْهیل : ایهن  ٍقزی هًىگبه می گنهانلنل ً ثهب فهٌك ىبی كویوان ًثی بهان ثَیبهی کو كه ّيوُ آٍیٌ ، ثو

نهبیی فهٌك ها ٕهوف فهٌُ گهنهانی کهنم . مهن ثبیهل ثکٌّهم ثهو ن ثونیَذ کو من ایهبا عهٌانی ً رهٌا کبه كٍزی

 ل ، ک ک ن بیم . کو ثو كویبكّبن ثوٍ موكمی کو مضب فٌك من موی٘ ىَزنل ًکَی هانلاهنل

ٍالمزی فٌك هاثبى یبكذ ، عهٌاىواد ًالجَهو گوانجيهبی فهٌك ها كوًفهذ ً پهٌلِ ها ثهو  ٌىنهبمی کو كوانَی

 آ ثقْیل .  گلایبنی کو کنبه عبكه ىب می كیل

ًهزی پله اً مالؽظو کوك کو پَوُ ىنلگی گلایبن ها كه پیِ گوكزو اٍذ آ ثَیبه ػٖجبنی ً فْ هین ّل ً 

ىاكُ کنم ثبى می گوكك ً ى چنبن ً ثب فٌك گلذ : مط ئنم ، ًهزی آ كٍزٌه كاك ، اًها ثهیونل ًثو ىنلان اكکننل

 نقٌاىل كاّذ .  كه این فبنو مغلب ىنلگی می کنل ً كیهو عوأد نبكومبنی

بن ّههزبكذ ؽزههی پههیِ امههب كوانَههیٌ إههاله نزوٍههیل ً ىنهههبمی کههو اى ؽههجٌ هىههبیی یبكههذ ، كًثههبهه نههيك ثینٌایهه

ب آنيب ىنلگی کوك آ کَبنی کو ثی بهیْبن شنبن ًؽْزنبک ثٌك کو موكا ّيبمذ ر بً ثهب آنيهب عيامیبن هكذ ً ث

 ها نلاّزنل . 

 ن ها ثههول آانجيههبی مٌعهٌك كه انجههبه پههلهُ ها كوًفههذ ً پههٌیهک هًى كوانَههیٌ هطؼههو ای اى پبهشههو ىههبی گو

کْیِ كویوی ثقْهیل کهو مْهـٌل رؼ یهو یهک مؼجهل ثهٌك . پهلهُ اى ایهن کهبه اً شنهبن ثوآّهلذ کهو اى اً پهیِ 

 هبٙی ّکبیذ ثوك . 

ًنهل شیهيی کو ثب رؼ یو این ػجل ثو فلا ک ک کوكه ثبّی ، امهب فلا هبٙی ثو كوانَیٌ گلذ : ىلف رٌ این ثٌك

 اى رٌ ن ی پنیوك . رٌ ؽن رٖوف كه امٌال پلهد ها نلاّزی . جٌكه ،نا کو مزؼلن ثو فٌك رٌ ه

كاها ، مزؼلن ثو پلها اٍذ ً من آنيب ها ثو  كوانَیٌ رؼظیم کوك ً گلذ می كي م ػبلیغنبة ، ى و آنچو کو من

وٜ یک هجبی ىثو مهٌئین ثهورن نهبه لجبً ىبیِ ها كه آًهك ً ثو پلهُ كاك ً كه ؽبلیکو كاً ثبى می گوكانم . آ

 كاّذ اى كاكگبه ثیوًن هكذ . 

فْن ثب هنههی روک کوك ً عبمو ای ىثو ً  ثلین روریت كوانَیٌ منيل ًٍیغ ً مغلب پلهُ ها ثوای ى یْو

اى ى ههبن نههٌػی کههو مههوكا كویههو هًٍههزبىب مههی پٌّههیلنل ثههو رههن کههوك ً ثههب مؾزبعههبن ً  فبکَههزوی یههب هيههٌه ای ،

ىف يبیْبن ها َّزٌْ می كاك ً ثو آنيب موىم  با ٌٛل ّجيب ها ثب آنبن ثَو می ثوك .مَکینبن كًٍذ ّل ً ر 

َْهذ ً اً نیهي یمی نيبك ً ثو فبٛوُ مهی گنّهذ کهو شهٌنهو مهٌشیِ ؽٚهود مَهیؼ پبىهبی مَهکینبن ها م

 آهىًمنل ثٌك مضب مٌشیِ ػ ب کنل . 

ً ثهو ّهکبه مهی هكزنهل ، رهوکِ ن ٌكنهل ً ٍزبنی کو اٛواكِ ثٌكنهل ، ثهب اً آًاى مهی فٌانلنهل ًثو ىًكی ى و ك

شنههین انلیْههیلنل کههو اً كیٌانههو ّههله اٍههذ ً ؽزههی گههبىی ثَههٌیِ گههب ً ٍههن  پورههبة مههی کوكنههل امههب كوانَههیٌ 

رٌعيی ثو هكزبه آنبن ن ی کوك. كه اٛهواف هًٍهزبىب مهی گْهذ ، اى مویٚهبن مواهجهذ مهی کهوك آ ثهو كویهوان 

ٕهلبد ً ملکهبد اً ٍهقن مهی گلهذ . اً نهو پهٌلی ثهب فهٌك  مؾجذ می ًهىیل ً ثهب ىهو کَهی كهثهبهه فلاًنهل ً

منهل  وثبن ثٌك ً ثَیبه ّبكان ، موكا هكزهو هكزهو ثهو اً ػالههواى آنغب کو ى ٌاهه ثَی مي كاّذ ً نو ؿنایی امب

برِ مهی ّهزبكزنل ً ثهوایِ نهبن ً آیل آ ثو مالهه یمٍوً پبی ثوىنو آ كه امزلاك عبكه ًهزی می كیلنل کو ّلنل ً 

وین کهو كه ایهبا کهٌكکیِ آمٌفزهو ثهٌك آ مهی بنو كیًهكنل . آنهبه كوانَیٌ ثو ایْبن اى آًاىىبی ّبكمؿنا می آ
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ثو اً می نهویَزنل ً می گلزنهل : اً ثهواكه مهب ً  وثبهه مؾجذ هللا ٕؾجذ می کوك ً موكا ميوثبنبنفٌانل ً كه

 كًٍذ ى و كنیبٍذ . 

کهو ىهوکٌ یهب ىهو شیهي ها ثواكهیهب  شمبل اى مؾجذ ثٌكثواٍزی كوانَیٌ كًٍذ ى و كنیب ثٌك آ هلجِ شنبن مب 

كّزيب فٌاىوان کٌشکِ ثٌكنل ً عبنٌهان عنهب ىب ثواكهان کٌشکِ .  یفٌاىو فٌك فطبة می کوك . گليب

 ً   ثواكه نَیم  اى  رْنهی  فْک  می کوك آ  ىان لجيبیِ هاٌٍثَزبنيب ، ىنهبمی کو ىٌای  گوا  ً  كه رب

مهی پٌّهبنل آ ثهواكه  انهین ىمهین هلنل ً كه ىمَزبىب ، ًهزی کو ثوف ٍُ می ثقْیىو آة ، عبنی ربىه اافٌ

یهذ مهی کهوك . كه ّهجيب فهٌاىو مهبه نهٌه نوهوه ایهِ ها ثهو اً مهی ربثبنهل ً كه بآرِ ، رن لوىانِ ها گومهی ػن

 وة ثو می فبٍذ ىیو لت ىميمو می کوك : ٍ بً رٌ ها ای پوًهكگبه عيبن ثو فبٛو ى هاثبملاكن کو اى فٌ

 کو هًى ها ثو مب اهىانی می کنل .  ثو فبٛو ثواكه فٌهّیل مٌعٌكاری کو فلن کوكه ای ثو فٌٖٓ

موكا شنبن اً ها كًٍذ می كاّهزنل کهو مْهزبم ثٌكنهل ّهجیو اً ثبّهنل . یهک هًى اّهواف ىاكه ای رهٌانهو ثنهبا 

وانَهیٌ ثهو هاه اكزبكنهل ً ثهو كنجهبل ك ىو شو كاّزنل هىب کوكنل ً ثو ك ً هبٙی ای ّيیو مٌٌٍا ثو پیزو ،ثونبه

ً   کلجو ای اى ّبؿ ك ً ثواكه پیزو ً ثواكه كوانَیٌ ،اً گلزنل : ثهناه مب ىم ثواكهانذ ثبّیم ثؼل ثواكه ثونبه

ثوق كهفزبن ً گب ً فبک ىمین ٍبفزنل رب كه ؽبلیکو کهو ثهو كػهب ً منبعهبد ً مٌػظهو فلهن ً انغهبا اػ هبل 

 ٍو ثوكنل .  گبه ها ثوفیو ٍوگوا ثٌكنل ، ثب ىم كه آن هًى

آنغهب  هكگنّهذ ، ثهو هطؼهو ىمینهی ثهی كهفهذ هٍهیل ً  یک هًى کو كوانَیٌ اى میهبن عنههب مهی ملری ثؼل ،

. ًهزی اً كیل کو كوانَیٌ نيكیک کو کنبه گبً آىنِ ىانٌىكه ً ثو كػب مْـٌل اٍذ  پَوکی ّقم ىن ها كیل

ی كىی کو من ى واه رٌ ثبّم   ً كوانَیٌ كٍذ اً فبٍذ ً گلذ : نبا من عیب اٍذ . آیب اعبىه موٌّك ث یم

 ها گوكذ ً ى واه فٌك ثوك .

ؽبش آن شيبه نلو ، یؼنی پَو ربعو صوًر نل ً اّواف ىاكه عهٌان ً هبٙهی ّهيیو ً پَهوک كویهو هًٍهزبیی ، 

 كه ىیو كهفزی نَْزنل ً ىو کلاا كیهوی ها ثواكه فٌك فٌانل . 

ناّزنل ً اى پی كوانَیٌ ً ٍو رن اى كًٍزبنِ هًان ّلنل . موكا آنبن کم کم نلٌٍی ثَیبه ى و شیي فٌك ها گ

کو ثب پبىهبیی ثوىنهو ً ثهب هجبىهبیی فْهن ً  ( یؼنی ثواكهان كوانَیٌ لوت كاكنل Francis – Canfriarsها ) 

ىمقذ هيٌه ای یب فبکَزوی ثو رن کوكه ً ٛنبثيبیی ثوک و ثَزو ، كه کضیق روین مؾلو ىبی ّيو ، عبیی کو 

ی کوكنهل ً ىوگهي وكا ثینٌا اى رت ً كهك ، هنظ می ثوكنل آ می گْزنل ً اى ثی هبهان ً نبرٌانهبن پوٍهزبهی مهم

کهو فهلا مؾجهذ اٍهذ . ً ى هین  ىیهوا مؼزوهل ثٌكنهلی ّهلنل .  هلك کبهیيب ً فهلمذ گياهیيهب فَهزو نن منیي اى آ

 اػزوبك آنبن ها مَوًه ً مط ئن می ٍبفذ . 

می گنّذ كیل کو انٌاع پونلگبن كه عبیی ع غ ّله انل . اًنیهي ثهو ٛهوف آن یک هًى كوانَیٌ اى كل عنهب 

نيهب بنلنل رب اً ثهو نيكیکْهبن هٍهیل . آگلذ . پونلگبن نزوٍیلنل ً ى و ثو عبی فٌك م امؾب هكذ ً ثو آنيب ٍال

كزهو ی كهفزهبن عهبی گونيهب کهو ثهو ّهبفو ىهب بنْهبن ها ثهو ٍه ذ ثهبش كًفزنهل ً آَزو ثٌكنل شْْکو ثو ىمین ن

كوانَههیٌ نهههبه مههی کوكنههل .آنهههبه اً ثوایْههبن  ٌشکْههبن ها ثههو ٛههوف پههبیین گوكزههو ً ى ههو ثههوثٌكنههل ٍههوىبی ک

مٌػظو کوك ً گلهذ : ای ثهواكهان پونهله مهن ! ّه ب ثبیهل ثهو ٍهزبیِ فلاًنهل پوكاىیهل کهو ثهو ّه ب پوىهبی ىیجهب 

و كه آن پهوًاى کنیهل . ً ىمهبنی کهو موؽ ذ کوكه ً ثبليبی رٌانب ثقْیله ً این ىٌای پبکیيه ها ػنبیذ ن ٌكه ک

ً منوبهىبی ثبى ّله ، مؾٌ ر بّبی اً ّله  اً ٕؾجذ می کوك ، ى و آن پونلگبن کٌشک ، ثب گوكنيبی کْیله

ی فٌك ؽوکزی نن هٌك رهب ُ می کوك ً ىیچ یک اى آنيب اى عبثٌكنل ً اً كه میبنْبن هلا می ىك ً آنيب ها نٌاى

 . ٍ ٌ ى و آًاى فٌانبن ً پوپو ىنبن ثو كواى كهفزبن عبی گوكزنل .  ثوکذ ثقْیل اهیْبن ماینکو اً ر ب

آًهك . اً  ٌثچهو فوگهٌُ لنههی ها کهو اى یهک رلهو نغهبد كاكه ثهٌك ، نهيك كوانَهی ،اى ثواكهان   ییک ثبه یک

ىّهِ ن هٌك ً ايلٌی اً كًیل ثلنلُ کهوك ً نٌثواكه فوگٌُ ًهزی آن مٌعٌك کٌشک پگلذ : ثیب پیِ من ای 

ثوگْذ ً ىو شو کوكنل اى پهیِ  ٌفوگٌُ کٌشک ثبى ثو ٛوف كوانَی ىمینِ گناّذ رب ثوًك آ امبثؼل ثو 

 اً نوكذ . 

ثب گنّذ ىمبن كًٍزبن كوانَیٌ ثیْزو ً ثیْزو ّهلنل . اً ثهوای ىنهبمیکهو ثهب آنهبن ثهٌك ً اًههبری کهو كًه اى 

 ٌد اً ها نظم كوانَیَی نبمیلنل . آنيب ثٌك ، هٌاػل ً هٌانینی ًٙغ کوك  ً ثو كلیب ى ین هٌانین عنجِ اف

 فٌهّیل پو كوًؽ ثو هًّنی می كهفْیل ، كوانَیٌ ػبىا یک ٍلو ّل .  یک هًى کو

 : ثو کغب می هًی   كه ٌٛل هاه موا اى اً می پوٍیلنل



215 

 

 ثقٌانل ً نظم مب ها ثوکذ ثقْل . ها ً اً پبٍـ كاك : ثو ها می هًا رب اى پبپ اػظم فٌاىِ کنم کو هٌانین مب 

می گٌینل ًهزی کو پبپ هجبی هيٌه ای کينو ً كٍزيبی شوکین ً پبىبی ثوىنو گلین ً مٌىب ً مؾبٍن ژًلیله اً 

کو آنيب ثَیبه مْهکب رهو اى آن ىَهزنل کهو  انین اً ها فٌانل ثو نظوُ هٍیلٌها كیل فیلی رؼغت کوك ً ًهزی ه

فهبک آلهٌكه کهو شنهبن مزٌاٙهؼبنو كه موهبثلِ  کَی ثزٌانل رجؼیزْبن کنل ً ثؼل كه ؽبلیکو ثو آن موك پب ثوىنو ً

زبكه ثٌك آ لجقنلی ىك ، گلذ : ای ثواكه ، رٌ ثبیل پیِ فٌکيب ثوًی ً هٌانیذ ها ثوای آنيب ثقٌانی ، شٌن َای

 آنيب ىَزی رب انَبن .  ثیْزو ّجیو

ل کهو آنيهب ً ثؼل كوانَیٌ ثیوًن هكذ ً ثو ٍنذ كّذ ىب ميهػو ىب ّزبكذ ًكه عبیی فٌک ىب ها یبكذ ً كیه

ایْبن فٌانل ً ثؼل مغهلكاه نهيك ذ ً هٌانین فٌك ها ثوكهمیبن آنيب نَْ كه گب ً شی ؿٌٛو می فٌهنل . اً ىم

ثبىگْذ ً گلذ : ای پله مولً ، ى بنطٌه کو امو کوكیل ػ ب ن ٌكا . ؽبل روبٙب مهی کهنم ثوکهبد فهٌك  پبپ

 ها ّبمب ؽبل من کنیل . 

املاك ىب ً مَبػلد ىبی فهٌك ها ّهبمب م بلهک كیههو ؿیهو اى ایزبلیهب  و ثبیلک كاکنٌن كوانَیٌ ثو این كکو اكزب

 كاهنل .  كنیي ثن بیل آ ىیوا فٌة می كانَذ کو ثینٌایبن ً ثی بهان ى و عب ًعٌ

ثنبثواین ثواكهان فٌك ها ثو گوًىبی کٌشک روَیم کوك ً آنيهب ها ثهو اٛهواف ً اکنهبف گَهیب كاّهذ رهب پیـهبا 

 اهٖی نوبٛ كنیب ثوٍبننل .  ّلب ً مؾجذ فٌك ها ثو

گبىی موكا ثب آنهبن ثهلهكزبهی مهی کوكنهل ً ر َهقو  ً ثواكهان نیي پنیوكزنل ً ّبكمبنو ًّغبػبنو ػبىا ّلنل .

 ن مؤنًٌ ّلنل ً کم کهم نيكیهک ّهله ثوىنو ثٌكنل آ امب ثزلهیظ ثب آنب بپّبن می ن ٌكنل آ ىیوا كویو ً ژًلیله ً 

  ه ىموه ثواكهان ثبّیم .می گلزنل : اعبى كىیل مب ىم ك

به ً ثو این روریت كه ٍوىمین ىبی مقزلق گوًه ىبیی اى ثواكهان كوانَیٌ ثٌعٌك آمل کهو ثهو ری هبه ىهو ثی ه

ثب گنّهذ ىمهبن ،  شک ثو ٍو می ثوكنل امبىبیی کٌٌل ّلنل . اثزلا آنبن كه کلجو مواهجذ اى ىو كویو نلاه مْـ

يهب كه آن فزیبهّبن گناّهزنل ً آنهبن نیهي ٕهٌمؼو ىهبیی ٍهبفزنل کهوّزنل ، ىمین كه ااموكمی کو كًٍزْبن می ك

نيب ػجبكد ن بینل . امب كوانَیٌ فٌك كه ایزبلیب مبنل ً ىهو ٍهبل اً ًثواكهانهی آلیَبىبیی کو كه کىنلگی کننل ً 

کهالا فهلا ها  ً کبهىهبی فیهو انغهبا مهی كاكنهل ً کو كه آنغب ثٌكنل . كهى ین اٛواف ً اکنبف ٍهیو مهی کوكنهل

بهان مهی كیلنهل کهو اً هًى ثهو هًى كه ً نبثینهب ّهل . یهنل  رب اینکو كوانَیٌ هكزو هكزو ٍهبلقٌهكوًیظ می ن ٌر

آ  كثٌ وٙؼیق رو ً نبرٌان رو می ٌّك رب اینکو ٍوانغبا هٌایِ ثو کلی رؾلیب هكذ ً كه ؽبلیکو ثو ىمین فلز

ؼهل اىو مهوق . ً ث: فهٌُ آمهلی ای فهٌ آفوین لجقنل فٌك ها نضبه یبهانِ ن ٌك ً آىَزو ىیو لت ىميمو کوك

 ثو ٍوای ثبهی ّزبكذ . 

گلهذ : آمهین ً ثهب گلهزن ایهن  آىَهزو نثواكهان اّک هیيان ، کنبه ثَزوُ ىانٌ ىكنل  كػب کوكنل ً یکی اى آنب

ملنل ً إٌاد ٍ يو ثهوین ثهو کو نبهًٌ ىبی پو ٛنین ثو ٕلا كهآلنْین ّل . انهبه کل و كٚب پو اى نـ بد ك

هًی ثهبا  كیلنل کو انٌاع پونهلگبن هنهبهنه  ،افزنل . ثواكهان اى میبن كهىب ثو ثیوًن نهبه کوكنل ً رـنی پوك

کلجو ، ثبشی كهفذ ىب ً شثو شی ثٌرو ىهب ، هًی ٕهقوه ىهب ً میهبن نیياهىهب ً ى هو عهب ً ى هو عهب ، پهو پهو 

و كًٍزْبن می كاّذ ، ىنهٌى ىنبن ً روانو فٌان ً نـ و ٍواینل . این ثواكهان کٌشک كوانَیٌ هلیٌ آن ى 

و ىنهله نجهٌك کهو ثهو ایهن کهبه ههثو ٍزبیِ ً نیبیِ فلاًنل آكوینِ مْـٌل ثٌكنل آ گو شهو كًٍهذ كیوینْهبن كی

 رٌْیوْبن کنل . 

یک هلیٌ  ًهنل کو كوانَیٌ شوله فٌة ً ميوثبن ثٌك ً ثو ى ین ٍجت اً های آمٍبليب ثؼل موكا ثو فبٛو ً

 هل لاك کوكنل . 

 

 

 یک كاٍزبن هٌٍمی                                                                                                         
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                                                     (4 ) 

 

 

 الق : شهٌنو هكزبه ٕ ی بنو ثو مب ک ک می کنل مَوًه ثبّیم  

 شو نؾٌ ثب ى َبیهبن هكزبه کنیم   ثو نو ثو مب رؼلیم می كىنل کوة : مظبىو هيٌه اليی شهٌ

ط : شوا گبىی ثوای مب كٌّاه اٍذ کو نَجذ ثو ثیهبنهبن هكزبه كًٍزبنو كاّزو ثبّیم   شهٌنو مهی رهٌانیم ثهو 

 این مْکالد كبئن گوكیم   

 فٌثی اٍزوجبل ّله اٍذ    ّبگوك علیل کالً ّ ب اؽَبً کنل اى اً ثو وك  : شهٌنو می رٌانیل کبهی کنیل ک

 شو اموی م کن اٍذ كه اً اؽَبً نبفْنٌكی ایغبك کنل  
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 ( مَود ً ّبكمبنی  56                                                

 
                                                               (1 ) 

 

ن ػ هب ن هٌ ، هٍهزهبه ّهل . ) منزقجهبد ٓ نلَهی کهو ثهو آ یهو ... ىهويلهللا می كومبینهل ، اًامهو اد ثيبءؽٚو

195 ) 

ٗ ها كهن ههی پٌّهبنل ، شههو ، فلاًنهل اٍههذ . اگهو ٍههوًه اليهی اه كه اًپبنیْهبك آمهله اٍههذ : ٍوشْه و ٍههوًه

 یبهاهی نلٌ کْیلن    کَی هارٌان ىنلگی ثٌك ً کبا نلٌ ها

بینل ، ًهذ ٍوًه انَبن كه پوًاى اٍذ . ع یغ هٌای انَهبن ههٌد مهی گیهوك ً ههٌه ؽٚود ػجلالجيبء می كوم

 ( 146، ٓ  3كکویو ىیبك می ٌّك ، هٌه اكهاک ّلیل می گوكك . ) فطبثبد علل 

ؽٚود مَیؼ می كومبیل ، ى چنین ثو ّ ب می گٌیم ، ّبكی ثوای كوّزهبن فلا هًی می كىل ثهو ٍهجت یهک 

 ( 11، آیو  15غیب لٌهب ثبة کبه کو رٌثو کنل . ) ان فطب

 ( 59كومبینل ، ... ً ثظيٌه کینٌنزک اللائ و ثْونی ... ) اكػیو ؽٚود مؾجٌة ٓ  یم ؽٚود ثيبءهللا

 

                                                             (2 ) 

 

انَبن منجؼش اى مؾجذ اليیهو  ؽٚود ػجلالجيبء می كومبینل ، كقو انَبن كه نیب ثو مؼوكذ هللا اٍذ . ٍؼبكد

نوهب اى نطهن  –ًی اى ثْبهاد اليیو اٍذ . ػظ ذ ًی منٌٛ ثو ػجٌكیذ اليیو اٍذ . ) روع هو  اٍذ . ٍوًه

كه ایبلهذ کلهواكً  Denverًاههغ كه كنهٌه  Robertsكه منهيل فهبنم هاثورهي  1912ٍ زبمجو  24مجبهک كه 

Colorado  . نٌیَی ريیو ّله اٍذ .  یبككاّذ ىب ثٌٖهد رنلایواك گوكیله اٍذ 

ؽٚود مَیؼ مهی كومبیهل ، پهٌ ّه ب اآلن مؾهيًن مهی ثبّهیل لکهن ثهبى ّه ب ها فهٌاىم كیهل ً كل ّه ب فهٌُ 

 ( 22، آیو  16فٌاىل گْذ ً ىیچ کٌ آن فٌّی ها اى ّ ب نقٌاىل گوكذ . ) انغیب یٌؽنب ، ثبة 

. هلهجم ها فهبلٔ کهن . ههٌایم ها رغلیهل  ؽٚود ػجلالجيبء می كومبینل ، فلایب ، عبنم ها ٕلب ً ّهبكمبنی ثقهِ

كٍذ رٌ می ٍ بها . رٌ پْذ ً پنبه من ىَزی . كیهو ىوگي ؿ هین ً ؽيین نقهٌاىم  كومب . ى و امٌها ها ثو

ّل ، ثلکو مَوًه ً مْؼٌف فٌاىم ثٌك . كیهو ىوگي مٚهطوة ً نههوان نقهٌاىم گْهذ ً نهبشن ً پویْهبن 

 ز وکي نقٌاىم ّل . نقٌاىم ثٌك ً ثو امٌه نبفٌّبینل ؽیبد م

بها . ) روع هو ( ) مغ ٌػهو منبعهبد فٌك ها ثو رٌ مهی ٍه بها ،  پوًهًكگهفلایب رٌ ثو من ميوثبن رو اىمنی ، 

 ( 152انهلیَی ( ، ٓ 

اى ػهبلم ه ها ، ه( اى پلهُ می فٌاىهل هاى فهلای آكویننهل Bhrigu Varuniكه اًپبنیْبك ، ثویهٌ ًاهًنی ) 

 با ثویهٌ ًاهًنی ؽویوذ ها كه هبلت کالا ىیو ، ثو هًّنی مْبىله می کنل :ًعٌك ها رٌٙیؼ كىل . ٍوانغ

كاد فلهن عهٌٌه اٍهذ آ ىیهوا ٍهوًه اٍهذ کهو ر هبا مً ثؼل اً مْبىله کوك کو فلاًنهل فهبلن ػجهبهد اى ٍهوً

 ّلنل ً ثب ٍوًه ع یغ فٌاىنل ىیَذ ً ثو ٌٍی ٍوًه ى و ثبى فٌاىنل گْذ . 

 

 

                                                           (3 ) 

 

 ٍوًك کٌشک ىنلگی                                    

 
 ( گٌیل : Lizette Wood Worth Reeseلیيد ًًك ًهس هیٌ ) 

 ن کو موا این ىنلگیَذ ّبكمبنم ، اى آ

 اى آن کو آٍ بن آثیَذ ، 

 ّبكمبنم اى کٌشو پٌ کٌشو ىبی كه 
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 ، ً اى هیيُ ّجنم ً ژالو 

 ثؼل اى آكزبة ، ثبهان اٍذ ً 

 ثؼل اى ثبهان ، آكزبة 

 این اٍذ ّیٌه ىنلگی 

 ن هٍل هًىی یبرب کبه ثو پب

 ً ى و آنچو کو ثبیل انغبا كىیم . 

 شو ًٙیغ شو ؿنی 

 این اٍذ کو ثلي یم كه ؽبل هّلیم ، 

 ً ىو هًى نيكیکزو ثو آٍ بن آثی 

 

 ثؼل اى هيوی ثوكواى یک ر و                                            
 

 ( گٌیل :  Edna St. Vi,cent Millayاكنب ٍنذ ًینَنذ میلی ) 

 كه ىیو نٌه فٌهّیل ، من ّبكروینم ، 

 ٕلىب گب ها ل ٌ کنم ، ثنٌاىا ، امب یک گب نچینم 

 هاا ىب ً اثوىب نظو كًىا ثب شْ بنی ا ثو ٕقوه

 ثبك ها ثنهوا کو ٍجيه ىب ها فم می کنل 

 ىب ها کو ثو پب می فیينل  ً ٍجيه

 ً شٌن شواؿيبی ّيو هًّن ٌّنل 

 ن من اٍذ نْبن کنم آن ها کي آ

 ً آنهبه ثو پبئین ثبى گوكا 

 

 

 مؼبملو                                                

 

 گٌیل :(  Sara Teas Dale)  ٍبها ریي كل

 ىنلگی علٌه ىب كاهك کو ثلوًّل 

 ب ّکٌه  ثَی شیيىبی ىیجب ً ث

 ثی ٍلیلًُ ثو ٕقوه ىبامٌاط آ

 ّؼلو آرِ ٍوکِ ً نـ و ٍوا 

 ً ٍی بی مؼٌٖا ثچو ىب 

 کو ثبش می نهوك ، شٌن عبمی ٍوّبه اى ّهلزی . 

 ىنلگی علٌه ىب كاهك کو ثلوًّل 

 نـ و ىب شٌن انؾنبیی ىهین 

 هائؾو ٍوًٍزبن ىنهبا ثبهان 

  ثبىًانی کو رنهذ گیوك شْ بنی کو كًٍزذ كاهك ،

 ًنیي ثوای هًؽذ ّبكمبنی . 

 ً انلیْو ىبی پبک ، شٌن ٍزبهگبن ّجهبىی . 

 نچو ها كاهی ٕوف ع بل کن ىو آ

 آن ها ثقو ً ىوگي م وً اى هی ذ  

 شٌن یک ٍبػذ نـ و ٍ یلگٌن ٕلؼ 

 ثَی ثیِ اى ٍبلی نياع ثی ؽبٕب می اهىك . 
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 ثوای لؾظو ای عنثو ػْن

  ىو آنچو ها كاهی ً رٌانی رولیم کن .

 

 

                                                 (4 ) 

 

 الق : ثْبهاد اليی شیَذ   شهٌنو این ثْبهاد می رٌاننل مٌعت ٍوًه گوكنل  

 و موكا ىَزنل   ة : شوا نلًٌ ثْبُ مؼ ٌشه مٌهك رٌعو ى

زهی کهو امهٌه ثهو ًكهن مهواك ثبّهل . ًه ى و امٌه ثو ًكن مواك ثبّل ، ىو کَی می رٌانل ثب نْبٛ  ط : ًهزی کو

 نیَذ آیب ثبى ىم می رٌانیم مَوًه ثبّیم  

ه فٌّجین ىَزنل . فٌّجینی شیَذ    ك : نلًٌ ثب نْبٛ ً مَوًه ؿبلجب
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 وثبنی ( مالٛلذ ً مي 51                                             

 

                                                       (1 ) 

 
 ( 134/ اّواهبد ٓ  195ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل : لَبن ّلوذ ، عناة هلٌة اٍذ ... ) منزقجبد ٓ 

 ( 266ؽٚود دمحم می كومبینل : هٌل مؼوًف ً مـلوه فیو من ٕلهو یزجؼيب امی ... ) ثووه ، آیو 

 می كومبیل : فْم ها ثب ميو مـلٌة ٍبىیل ً ّو ها ثب فیو .  ؽٚود ثٌكا

 مله اٍذ : ثو شْم كًٍذ یکلیهو ها ثنهویم . یبعٌهًكا آ كه

كه مؾجذ ثهواكهان ، فیهواد  ؾجذ ثواكهان ) ها پیلا ن بئیل ( ًپطوً هٌٍل می كومبیل : ... ً كه كینلاهی م

 ( 1، آیو  1ها ... ) هٍبلو كًا پطوً هٌٍل ثبة 

 

 

                                                      (2 ) 

 

ود اّؼیب كومبیل : ً فلاًنل ًلی رٌ می گٌیل : ثو عٌِّ ؿٚجی فٌك ها اى رٌ ثوای لؾظو ای پٌّبنلیم ؽٚ

 ( 9، آیو  54اؽَبن عبًكانی ثو رٌ فٌاىم كومٌك . ثبة  امب ثو

اىل ّل  رليب مزؾوک فٌاىل گوكیل لیکن اؽَبن مهن اى رهٌ ب ىایب فٌيینو کٌىؽٚود اّؼیب می كومبیل : ىو آ

مهی  ىایب نقٌاىل ّل ً ػيل ٍالمزی من مزؾوک نقٌاىل گوكیل . فلاًنلی کو ثو رٌ هؽ ذ مهی کنهل ، ایهن ها

 ( 11، آیو  59گٌیل . ) ثبة 

 بهُ ميههنة ً فههبلٔ ثبّههل آثهههناه ) انَههبن ( كه هًّههيبیِ ٕهه ی ی ً كه هكزهه ؽٚههود ثههٌكا مههی كومبیههل :

 اً ٍوّبه اى نْبٛ ، ثو ثلی ً پلیلی پبیبن فٌاىل نيبك .  اینچنین ،

ؽٚود ػجلالجيبء می ملومبینل : ًهزی انَبن ثو فلا رٌعو ن بیل . ى و عب ها نهٌاهانی مهی یبثهل ، ى هو کهٌ ها 

ىهب رلهبًد ثن بیهل . ًهزهی ؿویجهو ىهبیی اى ا ثواكه می ثینل مهناهیل هٌٍا کينو ّ ب ها نَجذ ثهو ىهم ٍهوك  ثهی

پبیهبن  ىمهوه ّهویوان ، ٍهبههبن ً یهب ثهی ٍهو ً م بلک كیهو  می ثینیل ، ثو آنيب شنبن نظو نکنیل کو گهٌیی كه

ىَزنل ... اى ّ ب می فٌاىم كوٜ ثو كکهو فهٌك نجبّهیل نَهجذ ثهو اعبنهت ميوثهبن ثبّهیل آ شهو اى اىهبلی روکیهو ، 

. ک کْبن کنیل ، اؽَبً ن بینهل كه ًٛهن  ژاپن ، ایوان ، هًٍیو ، شین ، یب ىو کٌْه كیهوی كه عيبن ثبّنل

فٌك ىَزنل آ ثجینیل كه کغب ٍبکننل آ ث وٍهیل شهو ک کهی مهی فٌاىنهل آ ثکٌّهیل ىنلگیْهبن ها انهلکی آٍهٌكه رهو 

بن كهثبهه آنيب كهٍذ ثٌكه ثبّل ، امهب ى چنهبن ثهو فهالف هًال ین روریت ؽزی اگو گبىی هن پیْینیکنیل . ثو ا

وثهبنی ٍهجت مهی ّهٌك ثيزهو ّهٌنل ... ٕهوف هجهٌل فیویهذ يمکنیهل . ایهن لطهق ً  ب آنبن مالٛلذمطلٌثزبن ، ث

ی كاهك اگهو ایهن ا افٌد ثین ال للی ً ٕؾجذ اى ارؾبك ػبلم انَبنی ، ثهو ػنهٌان انلیْهو ای ثهيهق ، شهو كبیهله

یَی  ، . ) روع و ( ) کزبة هيٌه ثيبیی ) انهل اكکبه ثو ػوٕو ّيٌك نیبیل ، ى و ثیيٌكه ً ثی ص و فٌاىل ثٌك

 ٓ2 – 311 ) 

 

                                                  (3 ) 

 

 

 ؽٚود ػجلالجيبء ً موك اكـبنی 

وكی اكـبنی ، کینو ً كّ نی ّلیلی نَجذ ثو ؽٚود ػجلالجيبء اثواى می كاّذ . اً كه ؽهن ىیکهب مجهبهک م

 ىننله ثو کبه می ثوك .  ً کل بری ىّذ

 
 ثلبهٍی شنین اٍذ : گلزبه نیک ً ثقِْ ً آموىُ اى ٕلهو ای کو اىاهی ها كه پی كاّزو ثبّل ، ثيزو اٍذ .مٚ ٌن ثیبن مجبهک  – 1
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ثو ىوکَی می هٍیل می گلذ  این موك یک ّیبك اٍذ . شوا ثهب اً ٕهؾجذ مهی کنیهل   شهوا ثهب اً مؼبملهو مهی 

ا علهٌی ٕهٌهرِ مهی گوكهذ ، كهٌهاه ػجهبیِ ه بن اى کنبه آن ؽٚود ػجٌه مهی کهوك ،ن بئیل   ًهزی كه فیبث

 مجبكا نهبىِ نغٌ ٌّك . 

 این ثٌك ٛوى ثوفٌهك ى یْهی آن موك اكـبنی آ امب ٍوکبه آهب كه هجبل اً شو هكزبهی كاّذ  

موك اكـبنی فیلی كویو ً ثلثقذ ثٌك ً كه یک مَغل ىنلگی می کوك . اؿلت اًهبد مؾزبط ؿنا ً لجهبً ثهٌك ً 

ً ىهم ثهلًن ىهیچ رْهکوی آنيهب ها مهی اثهوایِ ريیهو ًاهٍهبل مهی كومٌكنهل ً ٍو کبه آهب ى یْو ىو كً آنيب ها 

 پنیوكذ . 

یک ٛجیت ً مولاهی پٌل ً ؿنا ً كًا ثو ثبلینِ ثوكنل . اً یک هًىاً ٍقذ موی٘ ّل . ؽٚود ػجلالجيبء 

ههوُ اینيب ها نیي هجٌل کوك آ امب كه ؽبلیکو یک كٍزِ ها كهاىن ٌك رب ٛجیت نجِٚ ها ثهیهوك ، ثهب كٍهذ كی

عجههو اُ ها علههٌی ٕههٌهرِ کْههیل رههب شْهه ِ ثههو ىیکههب مجههبهک نیلزههل . مههلد ثیَههذ ً شيههبه ٍههبل ؽٚههود 

ك ىم كه نلهود ً كّه نی فهٌك ن موو این موك اكـبنی اكامو كاكنل ً آػجلالجيبء ثو مؾجذ  مَبػلد فٌك نَجذ ث

كه منيل آن ؽٚهود  ن ؽٚود ، إواه ًهىیل آ رب اینکو ٍوانغبا یک هًى اكـبنی ، ٍواكکنله ثوكه ؽن آ

 آمل آ فٌك ها ثو اهلاا مجبهک انلافذ ً پْی بن ً گویجبن گلذ :

موا ثجقْیل ٍوکبه آهب ، من ثیَذ ً شيبه ٍبل ثو ّ ب ثلی کوكا ً ّ ب كه موبثب ، ثیَذ  شيهبه ٍهبل ثهو مهن 

 ثٌكه اا ...  فٌثی ً ميوثبنی ن ٌكیل . ؽبش می كي م کو شوله كه اّزجبه

ى كًٍهزبن كاكنل  موك اكـبنی اى آن پٌ ، ا امو كومٌكنل ثلنل ٌّك . اً ها مٌهك مؾجذ هواه ىیکب مجبهک ثو اً

 ٕ ی ی ٍوکبه آهب ّل . 

 

                                                                                                (Pheleps  ٌ كل ) 

 

 مؾجذ ؽٚود ػجلالجيبء 
کل هبد کهو ؽٚهود ػجهلالجيبء كه  نضهبه ن بئیهل ایهن ثو ىوکَی کهو اى کنبهرهبن مهی گهنهك ،ها مؾجذ هلجی فٌك 

ك مجبهک علٌه ً ن ٌك ؽویوی كاّذ ن ًعٌبن كومٌكنل آ كه ؽیبد ػنٖوی فٌك آفالل كیلاهّبن اى پبهیٌ ثی

ی ىاكی ً ؽویهذ . ى بنهٌنهو کهو ؽٚهود ّهٌهی هثهبنی ، ًلههه ىنههبا ٍهغن  اٍهبهد ً شهو كه ًههذ آشهو ك ،

مؾجٌة امو ثيبئی ، كهثبهه ایْبن نٌّزو انل آ ... كه آىاكی ً ؽویذ ، كه فلٌٓ ً إبلذ ً كه ى لهكی ً 

کههو كه  ً كانههی ً ثههو ىههو کههٌ کههو ثههو آّههنب ً ثیهبنههو ، ثههو مههؤمن ً ملؾههل ، ثههو كویههو ً ؿنههی ، ثههو ػههبلی مؾجزههی

ً یب كه ؽین مْی كه فیبثبن یب شو ثب هواه هجلی ً شو ارلبهی ، شو كه ػوّو کْزی  مؾٚوّبن ؽبٙو میْل ،

شو كه مالهبريبی ػ ٌمی ً یب مي بنیيبی فٌٖٕی ، شو كه میبن کٌؿ گيینبن ً یب  ّيو ، پبهک ً یب میبكین

  ٌكنهل آ آن ًعهٌك مجهبهکموغ كانْه نلان ، آّهکبه ً نضهبه مهی كکبؿ نْینبن ، شو كه مغبلٌ كًٍزبن ً یب مغبم

ل هًؽبنی ثٌكنل آ كه موبمی منؾٖو ثهو كهوك ً هرجهو ای ؿیهو هبثهب کو رغَم ىو كٚیلذ ثيبئی ً رجلٌه ىوک ب

 هیبً ، هواه كاّزنل .... 

و كیههوان ثهب : ایْهبن آنچهو ها که نٌّزو اٍذ ینلگبن آنؾٚود كه ایبشد مزؾله ،ً یب ى بنطٌه کو یکی اى ٍزب

 ثب ػ ب ػیبن می كومٌكنل .  کالا ثیبن می کوكنل ،

 

 

                                                       (4  ) 

 

 الق : ميوثبنی فلاًنل ثو مب ثو ػنٌان اكواك ً ثو ٌٛه کلی ثو ر با نٌع ثْو شهٌنو نْبن كاكه می ٌّك  

 ة : شهٌنو اٍذ کو ًهزی ثو كیهوان ميوثبنی می کنیم ، ثوای فٌكمبن ٍوًه می آكوینیم  

اػٚهبء فهبنٌاكه فهٌك ، ثهو كًٍهزبن فهٌك ً ثهو ؿویجهو ىهب  غبا كىهیم کهو ثهو: ثوفی کبهىبیی کو می رٌانیم ان ط

 اثواى مؾجذ کوكه ثبّیم ، شیَذ  
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 ( مٌاٍبد ً ٍيیم ٍبىی  59                                             

 

                                                           (1 ) 
 

ها ههله  یْه، آىاك منػهٌالم آٍه بنی هاىهی نیَهذ . اؽ وهبن  ا ثهوؽٚود ثٌكا می كومبیل ، ثواٍهزی ، لئی هبن ه

ن ی نينل ً ر غیل ن ی کننل آ انَبن كوىانو ّبكی ها كه ػطب می یبثل  ثو این ٛوین كه عيهبن ثهبش ثهو ٍهؼبكد 

 ً ٍوًه می هٍل . 

ٍهذ ؽلهظ نهل كه میهبن ّه ب پهٌ امبنهذ مهوا كهی اهٗ كوهوا امبنهذ مننیهبود ثيبءهللا می كومبینهل ، ای اؿؽٚ

 ن بییل ً ثو هاؽذ نلٌ فٌك ر با ن وكاىیل . ) کل بد مکنٌنو (

ثلً ثجقِ ً اى کَهیکو ههوٗ اى رهٌ فٌاىهل هًی فهٌك  ،ؽٚود مَیؼ می كومبیل ، ىوکٌ اى رٌ ٍئال کنل 

 ( 42آیو  5ها مهوكان . ) انغیب مزی ، ثبة 

 

                                                           (2 ) 

 

 

هللا می كومبینل ، انلبم ػنلهللا مؾجٌة ً موجٌل ًاى ٍیل اػ بل منکٌه انظوًا صم امکوًا مب انيلهو ؽٚود ثيبء

 الوؽ ن كی اللوهبن ) ً یئصوًن ػلی انلَيم ً لٌ کبن ثيم فٖبٕخ ً من یٌم ّؼ نلَو كؤًلئک ىم اللبئيًن(

 اى کل بد كوكًٍیو (، ًهم كىم  56) نجنه ٓ ٌثی ل ن افزبه افبه ػلی نلَو . * ٛ

 

 

                                                      (3 ) 

 

 مبهرین هلیٌ 

ىمبنی کو مبهرین ههلیٌ نٌعهٌانی ثهیِ نجهٌك ، اً ها كه کَهٌد ّهٌالیو گهوی كه آًهكنهل رهب ثزٌاننهل كه اهرهِ 

 ام واٌٛهی كوانَو ، ثو عبی پلهُ کو پیو ً نبرٌان ّله ثٌك ، فلمذ کنل . 

( كوٍزبكنل . یهک هًى ٕهجؼ اً اٍهت ٍهلیل ىیجهبیِ ها ىیهن Amiens  مبهرین ها ثو مؾلی ثو نبا آمیینٌ )  

کوك ، ثو پْزِ ٌٍاه ّل ً ثو ر هو ىهبی اٛهواف ّهيو هكهذ . كه ؽبلیکهو گهوكُ مهی کهوك ً اى ىهٌای فنهک 

کهو ؽزهی لجبٍهی ثهو رهن  ً مَکین ثٌكٕجؾهبىی لند می ثوك آ ثو پیوموكی كویو ثوفٌهك . اً آنچنبن ثینٌا ً 

نلاّذ . ههذ ً رؤٍق هلت ميوثبن مبهرین ها پو کوك ً اى آنغب کو شیهيی كیههو ثهب فهٌك نلاّهذ ، ثهب لجهو ریهي 

 ّ ْیو هكایِ ها ثو كً نی و کوك ً یک نی و ها ثو پیوموك كویو ثقْیل . 

ؼ كه ی. ػیَههی مَهه، فههٌاثی كیههل . فههٌاثی ثههب ّههکٌه ً ىیجههب ً ّههت ىنهههبا ، پههٌ اى شْههم كوًىْههزن ً فلههزن 

ثورن كاّهذ .  هجب ثو پیوموك مللٌک ثقْیله ثٌك ،هإیبیِ هبىو ّل آ كه ؽبلیکو نی و ػجبیی هاکو اً كههًى 

 ثلین ٍبن ثقِْ مبهرین هلیٌ ثو موك كویو كه ًاهغ ثو منيلو ثقِْ اً ثو ّقٔ ؽٚود ػیَی رغلی کوك 

 

 

 ؽٚود ػجلالجيبء ً كوواء ػکب 

ىهو هًى شنهین ٕهؾنو ىهبیی ها کهو كه فیبثهبن ىهبی ػکهب مْهبىله کنیهل . الجزهو م کن اٍذ ّ ب كه ٛهٌل ٍهبل 

ٕؾنو ىبی كیهوی مضب آن نیي مٌعٌك اٍهذ کهو كوهٜ كه آؿهبى كٖهب ىمَهزبن كیهله مهی ّهٌك . كهىهٌای ٍهوك 

کو كه پیِ اٍذ ، موكا ػکب ىم مضب ى و ّيوىبی كیهو ، ثهبش پهٌُ کهبكی نلاهنهل ً كه یکهی اى ى هین  ایبمی

کو كه موبثب یکی اى مـبىه ىبی لجهبً كوًّهی ع هغ ّهله انهل ً  ّ ب می رٌانیل كووای ػکب ها ثجینیل هًىىب ...

اى كٍذ ؽٚود ػجلالجيبء ، الجَو كهیبكذ می ن بینل . ىیکب مجبهک فٌك ثو رن ى و ، ثقٌٖٓ ٙهؼیلبن ً 

لول كٍذ ثو پْزْبن می مؼلٌشن ، عبمؼو می پٌّبنل ً ثب كٍذ مجبهکْبن آن ها مورت می کننل  ثب رؾَین ً ر



223 

 

ثَهیبه فهٌة ، ؽهبش ًٙهؼذ هًثهواه ّهل . كه ّهيو ػکهب ؽهلًك  کهو ثهو ىثهبن ؽهبل مهی كومبینهل :ىننل آ انهبه 

ىیکب اٛيهو ثهو ر هبمی آنهبن ، كه ىهو ىمَهزبن یهک كٍهذ لجهبً  پبنٖل یب ّْٖل نلو كویو ىنلگی می کننل کو

 گوا موؽ ذ می كومبینل . 

ه كه کلجو ىبی كویوان ثو مالهبد آنبن می هًنل  .كه ایبا عْن  ّبكی ، آن ؽٚود ّ ثب آنيب فٌُ ً ثِ  قٖب

یی  ػنبیهذ مهی كومبینهل ... ثهوای بىهلای ن عٌیب مهی ّهٌنل ً ثهوای ى هو آنيهب ،ٍالمزی ً هاؽزیْبمی کننل آ اى 

نی کههو بنیهي ثههوای کَهکننههل ً كه ٍهکٌد هنهظ مههی ثونهل ً ی هثوًمنهل کههو كٍهذ ثهو ٍههٌی کَهی كهاى نكوهوای آ

ه ظ هًىانو ّبن رکهبكٌی مقهبهط فهبنٌاكه ّهبن ها ن هی کنهل ، كه فلهب نهبن ً ؿهنا مهی كوكٍزون ٍهزنل  إهطالؽب

 نچو كٍذ ش ْبن می کنل ، آگبه نیَذ ... كٍذ هاٍذ ّبن اى آ

 

 ( Phelpsكل ٌ )                                                                                                          

 

ثو ىیبهد ٛلؼذ میضبم ً اػزبة مولٍو  1915( یکی اى ثبنٌانی کو كه ٍبل  Mary Lucaseموی لٌکبً ) 

مْوف گوكیل ، ؽکبیذ می کنل کهو ؽٚهود ػجهلالجيبء مؼ هٌشه ىهو هًى ثهو یهک ًػهله ؿهنای ٍهبكه اکزلهب مهی 

ه ثو هٖل روٌیذ ّبكی ً ٍ وًه مي بنبن ، ثلًن اینکهو كومٌكنل . ٛی ىْذ هًى مزٌالی ، آن ؽٚود ، ٕوكب

ه ثو ٍو ىو میي ؿنایی ؽبٙفٌك ٛؼبمی م یکب مجبهک اگو مطلغ می گْزنل و می ّلنل . ىیب ثلومبینل ، روویجب

هک ها ثَزو ثنلی کوكه وكه اٍذ ، ثب هٙبیذ ً فْنٌكی ٍيم ػبئلو مجبکو کَی كه فالل هًى ؿنایی میب نک

 ٌفزو ثٌكنل ٌٛهی لجبً ثورن کننل کومثو اكواك ػبئلو فٌك آكوك گوٍنو می كوٍزبكنل . آن ؽٚود ، ثوای آن 

ل ثوای كوواء ًعٌه مٌعٌك ثوای هكغ ؽهٌائغی ثَهیبه ن ٌنو ً مضبلی ثبّل ثوای اؿنیبء ً روٌیذ ً رٌْیوی ثبّ

با اىكًاط ، لجههبً ىنههه مههی گْههذ . یکههی اى ٕههجبیبی آن ؽٚههود ،نیبىىههبی ػبئلههو مجبکههو مٖههوًف كوارواى

عبمهو پهبکیيه مؼ هٌلی اکزلهب ن هٌك . اى ىیکهب مجهبهک ٍهئال ّهل شهوا ثهوای  کی ً ثووك مقٌٖٕی ثو رن نک

مؾجذ آمیي پبٍـ كاكنل : كفزو من كفزوّبن لجبً مقٌٖٓ ريیو نلومٌكه انل ً آن ؽٚود ثو نؾٌی ٍبكه ً 

ىهیچ  لجبً گوا ثو رن كاهك ً ى و آنچو ها کو ثوای هاؽزیِ شىا اٍذ كه افزیبه كاهك آ امهب كوهواء ً مَهبکین

 نلاهنل آ لينا آنچو ها کو ٕجیو اا اؽزیبط نلاهك ثو كوواء فٌاىم كاك ً نو ثو اً .

 

                                                                                               (Honnold  ىٌنٌلل ) 

 

م ػهبهی ثهٌك . شهٌن آن ؽٚهود الهٌهی كه ػکهب ، اؿلهت ؽزهی اى یهک ػهلك رقزقهٌاة ىه اربم ؽٚود مهٌلی

مورت رقزقٌاة ىبی فٌك ها ثو کَبنی کو مؾزبط ثٌكنل ، می ثقْیلنل ً فٌك پزهٌیی كًه ثهلن پیچیهله ً هًی 

قزقهٌاثی ثهوای اثزیهبع ًعهٌك کق اربم ً گبىی ىم كه ربثَزبنيب هًی پْذ ثبا ، می فٌاثیلنل . كه ّيو ػکهب ر

ّل کو پٌ اى ؽلاهب ٍی ً ِّ ٍبػذ ثو ػکب هٍیل آ امب ىیکب ثنبثواین رقزی كه ؽیلب ٍلبهُ كاكه  نلاّذ ،

کهو هًی  اٛيو كه یکی اى ٍوکِ ىبی ثبملاكیْبن اى كووای ػکب ، ًهزی موكی مهوی٘ ها مْهبىله كومٌكنهل

ای اً اهٍههبل ن ٌكنههل ً كوههٜ پههٌ اى آنکههو ٌفذ ، ثههو هٍههم ى یْهههی رقههذ ها ثههوىمههین اكزههبكه ، كه رههت مههی ٍهه

ن ىم ثو ٌٛه ارلبهی مؼلٌا ّل آ رقذ كیهوی ها کو رٌٍهٜ یکهی اى اؽجهبة روهلیم ًٙؼیذ اٍزواؽذ ایْبن ، آ

 ّله ثٌك ، هجٌل كومٌكنل . 

 

                                                                                                     (Honnold ىٌنٌلل ) 

 

 

 گالثی عبكًئی 

ه كهوًُ فَهیٌ كًهه گهوك ، ٌربثَزبن ، ًهزی فٌهّیل ثو ّلد می ربثیل ، یک میٍبليب هجب كه یک ثؼل هيو 

کهوك . اً كه ثهبشی یهک پبیهو شهٌثی ،  هاىی کو ى یْو پو اى هكذ ً آمل ثٌك ، مزٌههقگبهی فٌك ها كه کنبه 

فهٌك  ٍبیو انلاىك . میٌه كوًُ ثب ی پو اى گالثی ىبی ىهك ً فٌّ يه ،شزوی هواه كاكه ًك رب ثو هًی ٍجلىب
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ی ىهبی هٍهیله ىٌا رق کوكه ، هىهنهىب رْنٌْن میْو ً ان ّبءهللا اموًى ى و گالثه می گلذ : هًى گومیو ،

 آثلاها هًثو كوًُ می هٌٍنم . ً

ه فٌة ثٌك ، یک گالثی می  آكميبی عٌهًاعٌهی اى کنبه گبهی اً می گنّزنل ، ثؼٚی ىب کو ًٙؼْبن نَجزب

می ىكنل ، ثو هاه فٌك اكامو می كاكنهل . کَهبنی ىهم ثٌكنهل کهو ؽزهی یهک فویلنل ً كه ؽبلیکو لجيبیْبن ها لیٌ 

 ىیو ٍبیو آن شزو نهبه می کوكنل .  و ٍجلىبی پو اى گالثی ،لایر كه عیجْبن نجٌك ً كوٜ ثب لجيبی رْنو ، ث

كه ثؾجٌؽو گومبی ثؼهلاىهيو ، پیومهوكی کهو لجبٍهی ّهجیو کْهبًهىان ثهو رهن كاّهذ ً ثیلهی هًی ّهبنو فهٌك 

و ثٌك ، اى هاه هٍیل . ًٙؼِ ٌٛهی ثٌك کو انهبه ى بن ًهذ اى کبه ميهػو ثبى می گْهذ . ژاکهذ ً گناّز

مهلريب  لٌك ثو رنِ ثٌك ً فَزو ً کٌكزو ثهو نظهو مهی هٍهیل . انههبهبه کضیق ً فبک آهن  ً ثَی یّلٌاهی آث

ثیوًن  یـ ّله ،ىبی ٍگیٌَان ثلنل ً کضیلِ اى میبن انجٌىی اى مٌ وكه ثٌك .ثٌك ٍوً ٌٕهرِ ها إالػ نک

شنین ثو نظو می آمل کو عي هیيُ ثبهان آنيب ها نَْزو ً ؿیهو اى ًىُ ثهبك ، آنيهب ها ّهبنو نکهوكه  ىكه ثٌك .

 ثٌك . 

نَهجذ ثهو ٍهبیو  امب اگو کَی اً ها اى نيكیک ثو انلاى می کوك ، شیي ؿویجی ها كه ًعٌكُ ؽٌ می ن هٌك .

 ّزنل ، اً شْ بنی كهفْبن رو ً ٌٕهری هویق رو كاّذ . امبکْبًهىان کو اؿلت اى آن عبكه ّلٌؽ می گن

كیل میٌه كوًُ آ اً پیوموكی ژًلیهله ً ژنهله پهٌُ ثهٌك ً كویورهو اى آنکهو ثزٌانهل میهٌه ای فویهلاهی کنهل . اى

میٌه كوًُ هٍیل ، اٍیزبك ً گلذ : ای می ًه كوًُ ّویق ، من فیلی رْن و ثو گبهی  پیوموك ، ىنهبمی کو

ً اى پیوموكی ٙهؼیق مضهب مهن ، هآ ًلی مط ئنم کو رٌ یک اى اًنب  گالثی ىب ثقوا ناى اًا  کو ً پٌلی نلاه

 كهیؾ ن ی کنی . 

وای كوًّو من اًنب ها ثو ىهو ك ىك : ثوً كنجبل کبهد ای گلای پَذ . این گالثی ىب ثمیٌه كوًُ فَیٌ كویب

 ملی کو علٌی گبهیم ًایَو ن ی كا . آكا ه

. مهن کهو یهک گالثهی ٍهبلم ً  : ًلهی مهن پیهو ً ٙهؼیلم ، گلهٌا اى رْهنهی فْهک ّهلهكىوبن پیو إهواه کهوك 

 فٌاا . ثلروین ً کٌشکزوین گالثی ٍجلد هً ثو من ثله / كه ػٌٗ ثواد كػب می کنم .  ی كهّذ ن

ٕلای ىیبك گلذ : من ثو كػبی رٌ اؽزیبعی نهلاها ، پیومهوك فوكهذ هجهب اى اینکهو  ًمیٌه كوًُ كًثبهه ثب ٍو

 ثوٍم اى اینغب كًه ٌّ . ٕلای كاك ً كویبك اً ػله ای ها كًه گبهیِ ع غ کوك .  ؽَبثزٌ

زو ً كهمٌنلً ، كویو ً رْنٌ ، یو گالثی ثيِ ثله ، یهو : فغبلذ ثکِ آهب ، این پیوموك فَ یکی اى آنيب گلذ

ی كه . گالثی کٌشیک کو شنلان ٍهٌكی ثهوای رهٌ نهلاهه ، ًلهی ثهو ایهن پیومهوك فْهکیله یهو عهٌن ً عونههی مه

 اد ؽبٕب می کنهو . ٍهبیو اكهواك ؽٚهبهبنو ای ثوزٍو شنین ػ ب انَبن كًپبكاُ رٌ ًاًن اؽَبً هٙبیزیو ک

 ٍق ّله ثٌكنل  ، ى ین روبٙب ها رکواه کوكنل . ً هًى پیوموك فبک آلٌك ً فَزو مزؤىم کو اى ًٙغ 

ن . من شیيی ثو کَی ن ی كا ً ئیم ثب فْم  ؿٚت كویبك ىك : ّ ب اى کیَو فلیلو می ثقْیلًلی میٌه كوًُ 

شهوا  ینوهله كلزهٌن ثهو ؽهبل اًن مهی ٍهٌىه ،اى شنین ػ ب اؽ وبنو ای ىم اؽَبً هٙبیذ ن ی کنم . اگو ّ ب ا

این اؽَبً هٙبیزی هً کو میهین آ ثهب فویهلن یهک گالثهی ً كاكنهِ ثهو اً ، ثهوای فٌكرهٌن كٍهذ ً پهب ن هی 

مَی هًی لجو گناّذ ً یکهی اى گالثهی ىهبی كهّهذ ً  کنین   ! ى بن كوكی کو اًل ٕؾجذ کوك ، شنل ٍکو

رؼظهیم ً اكای  ن ها كه كٍهزيبی كىوهبن پیهو ً رْهنو گناّهذ . اً ىهم ثهبله ها اى میبن ٍهجل انزقهبة کهوك ً آهٍی

 ان ها گوكذ . کل بری  رْکو آمیيآ

ثهی هٍهیله هبىو پیوموك شنبن ػغیت ً ؿویت ثو نظو می هٍیل کو ع ؼیذ ىنٌى ىهم ایَهزبكه ً ثهو اً کهو گال

نيهب ، اً ى هو كانهو ىهبی مـهي گالثهی مهی کوكنهل ً ثؼهل كه رؼغهت ً ؽَهود آ آثلاه ها ثب ًلو گبى می ىك ، نهبه

آًهك ً آنيب ها شنلین مورجو كه کق كٍزِ ىیو ً هً کوك ً یکی اى آنيب ها ثوكاّهذ ً ثویهو ها كًه  نهاثیوً

 هیقذ . 

كه ػٌٗ مؾجزی کو كه ؽن من کهوكین ؽهبش  ً مؾزوا ،ً گلذ : ای آهبیٌن ّویق ً ثؼل هً کوك ثو ع ؼیذ 

می فٌاا شیيی هً ثيزٌن نٌْن ثلا کو ّبیل رب ؽبش ىیچٌهذ نلیله ثبّین . شیيی کو ّ ب هً ؽَبثی ٍوگوا 

 می کنو .

ن گلاّهذ ً هًیهِ ای ها کهو انزقهبة کهوكه ثهٌك ، كه آ ر با ، كانو ثؼل ثب ثیلِ شبلو ای كه ىمین کنل ً ثب كهذ

ذ ً فبک ها ثب پبیِ ک ی كْوك ً ثؼل اى ع ؼیذ کو ؽبش كیهو نَجذ ثو کبهىهبی ػغیهت اً فیلهی فبک هیق

 کنغکبً ّله ثٌكنل ، ٍئال کوك :
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ثوا این ن بیِ کٌشٌلٌ ، ثو یک هوف آة گوا اؽزیبط كاها . آیب اى ّ ب کَی می كًنو کو اى کغب ثبیَزی اًن 

غب ثٌك ، یک ، ً فبنو اُ نيكیک ى بنها كًٍذ می كاّذ هً ثو كٍذ ثیبها   موك عٌانی کو لطیلو ً مياػ 

ة گههوا اى آّهه يفبنو اُ آًهك ً ثههو پیومههوك كاك . اً آة گههوا ها هًی فبکيههبی كْههوكه ّههله پبّههیل ً کزههوی آ

 ثالكبٕلو یک عٌانو کٌشک ً هویق كه عبیی کو ىَزو گالثی ها کبّزو ثٌك ، ٍجي ّل .

رجلیب ّل ً ى ینطٌه کو ع ؼیذ مبد ً مجيٌد نهبه مهی  یک هلا شنل لؾظو ثؼل ، عٌانو ثو كهفزچو ای ؽلًك

فزچو هّل کوك ً ثيهق ّل ً ثهو یهک كهفهذ ثلنهل ً رنٌمنهل مجهلل گْهذ ً كه موبثهب شْه يبی اى هکوكنل ، ك

ٍهلیل گْهذ ً كه ؽلهو كه آمله آنيب ، ؿنچو ىبیِ هبىو ّهل ً پهٌ اى شنهل لؾظهو كهفهذ پهو اى ّهکٌكو ىهبی 

ليب ر با ّلنل ً گالثی ىبی کٌشک ، كه عبیْبن ن ٌكاه ّل کو ثيهق ً ثيهق رهو گ ثيذ ً ؽیود ع ؼیذ ،

می ّلنل ً فیلی ٍویغ ثو ىهكی ً نومی مهی گواییلنهل ً كه موبثهب شْه بن ؽیهود ىكه ؽبٙهوان ، هٍهیله ً 

 آمبكه ّلنل . 

ایهن ًاهؼهو ػغیهت  ّله ثٌك کو عبكه ثنل آمله ثٌك ً ى چنبن ثهب پقهِ فجهو كه این ًهذ اىكؽبا موكا شنبن ىیبك

 موكا ثیْزوی ثوای ر بّب می ّزبكزنل .  كه نٌاؽی مغبًه ،

، اى كهفهذ ثهبش ثهوین ً گالثهی ىهب  ػبهجذ كىوبن پیو گلذ : ّ ب پَوىبی عٌان کو پبىبرٌن هٌیزو اى مبل منو

شیلنهل .  اه ی ىهبمب رْنو لجيب ثینلاىین . شنل عٌان اى ّبفو ىب ثبش هكزنهل ً ر هبا گالثه . ً رٌی كامن ها ثچینین

یِ ها هىهب ثو ىو کَی كهمیبن ع ؼیذ یک گالثی كاكه ّل . ؽزی میٌه كوًُ فَیٌ ىهم کهو ؽهبش كیههو گهبه

 مله ثٌك ، اى میٌه كهفذ گالثی عبًیی ، رنبًل کوك . کوكه ثٌك ً ثو ر بّبی آن ًهؼو آ

وثو كهفهذ گالثهی ها ثهو ىمهین ها فٌهكنل ، كىوبن پیو ثیلِ ها ثلنل کوك ً ثب شنهل ٙهًهزی ى و میٌه ىبیْبن 

اكکنههل . كهفههذ ثههوىمین اكزههبك ًى ینطههٌه کههو ع ؼیههذ نظههبهه مههی کههوك ، ثوگيههبیِ شوًکیههله ً ّههبفو ىههبیِ 

کٌشک ّلنل رب اینکو كٍذ آفو كوٜ کنله ثبهیک ّله اُ ثو عبی مبنل ً كىوبن پیو آن ها ثهو ػنهٌان ػٖهبیی 

ىثبنْهبن ثنهل آمهله ثهٌك ، رؼظهیم کٌرهبىی کهوك ً ثؼهل  کو ثو آن رکیو كىل ، ثوكاّذ ً ثو ع ؼیهذ کهو اى ّههلزی

هاىِ ها كه پیِ گوكذ ً هكذ .این ًهبیغ شنبن ٍویغ ً پهی كه پهی هؿ كاك ً ثهو پبیهبن هٍهیل کهو اگهو ىَهزو 

 ن ها ثبًه می کوكنل . نجٌك ، ثو ٍقزی آ زيبیْبنىبیی کو ؽبٙوان فٌهكه ثٌكنل كهكٍ گالثی

ٕهلای كویهبك میهٌه كهوًُ لئهیم ثهو آٍه بن ثوفبٍهذ : آی ،  کهو نْهله ثهٌكىنٌى پیوموك كىوبن اى انظبه پنيهبن 

گالثی ىبا ، گالثی ىبا ، ى ٌْن نبپلیل ّلن . ر با پٌلم هً ثوای اًنهب كاكه ثهٌكا ً ؽهبش ىیچهی اى اًنيهب ثهبهی 

 ثٌكنهل الثی ىهبی مهنثٌك . ای ثو كاكا ثوٍیل . اًنيب گًی اًن كىوبن پیو ثٌك . اً یک عبكًگو كنیَذ . این عب

 کو هًی اًن كهفذ ػغیت هبىو ّلن ای ًای ، ثیچبهه ّلا . 

اّذ . رٌ ثو فبٛو ثبّو ، اًن پیوموك ، فٌة ؽوزٌ کق كٍزذ گن یکی اى ؽٚبه گلذ : اگو ؽوف رٌ كهٍذ

ن هی ّهنیل  یهيیرجیهو ثهٌكی . امهب میهٌه كهوًُ فَهیٌ شاًن هكزبه ً گلزبه ىّزی کو نٌْن كاكی مَزؾن ایهن 

 ب ىو شو ثیْزو می كًیل رب ثو كىوبن پیو ثوٍل . شٌن كاّذ ثب ٍوػ

اً ها پیلا نکوك . رنيب شیيی کو یبكذ ، ى هبن شهٌة كٍهزی كىوهبن پیهو ثهٌك ، یؼنهی ىیچٌهذ ثو اً نوٍیل ً امب 

میٌه كوًُ شزوی كه ثبشیِ گناّزو ثٌك رب  کو ثبهیک ّله كهفذ گالثی ، ً آن ى بن پبیو ای ثٌك ى بن کنله

 ٍبیو انلاىك ! هًی گالثی ىبیِ 

وًُ مله ثٌكرب ثو میٌه كههى هبىو ّله ثٌك . ّبیل اً آّکب یک کْبً ثو کو آن پیوموك ًاهؼب یک عبكًگو ثٌك

ه كهٍهذ اٍهذ کهو آفَیٌ یبك ثلىل ً هیلو اُ نَجذ ثو ى نٌػبنِ شیَهذ  نيهب ییکهو ثهو ً ایهن مٌٙهٌع ًاهؼهب

ؽهبل  هو ن ی كاهنل ، مَزٌعت مغبىارنهل ،ن قٌهكگبن هالؽبل ً هًى رن  كٍزبن رٌعو ن ی کننل ً ؽومذ ٍب

 اى ىو نٌػی کو ثبّل . 

 

 

 

 كاٍزبنی اى ٍوىمین شین                                                                                                  
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 الق : پبكاُ نلٌٍی کو کوی بنو انلبم می کننل شیَذ  

 اگو كیهوان ها ٍيیم کنیم شو کَی نلغ می ثوك   ة :

 ن ٍيیم کنیم   کو می رٌانیم كیهوان ها كه آ ط : آیب كوٜ پٌل اٍذ

 بً كاهیل  ك : ًهزی كیهوان ها كهامٌال فٌك ٍيیم می کنیل ، شو اؽَ
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 ( نظبكذ ً پبکیيگی  59                                              

 

                                                          (1   ) 

 
 ( 91ػنٖو اللطبكو ثین الجویو ... ) کزبة اهلً ( گنغینو ،  ثيبءهللا می كومبینل : کٌنٌا ؽٚود

ؽٚود ػجلالجيبء می كومبینل : ... رنيیو ً روهلیٌ ً پهبکی ً لطبكهذ ٍهجت ػلٌیهذ ػهبلم انَهبن  روههی ؽوهبین 

 ( 19امکبنی اٍذ ... ) گنغینو ، 

،  5) انغیهب مزهی ، ثهبة  ْبن فلا ها فٌاىنل كیل .: فٌّب ثؾبل پبک كشن . ىیوا ای ؽٚود مَیؼ می كومبینل

  9آیو 

ؽٚود دمحم می كومبینل : ... ىیچ ّؤنی ... اؽت نيك فلاًنل نیَذ اى ٛيبهد ً لطبكهذ ً نظبكهذ ) منزقجهبد 

 ( 54آیبد ؽٚود اػلی ، 

و ّت ً هًى مواههت کؽٚود ثٌكا می كومبینل : إؾبة گٌرٌمب ى ٌاهه کبماله ثیلاه ثو می فیينل . کَبنی 

 لن فٌك ىَزنل . ) روع و (ً مٌاهت عَم ً ث

 

                                                       (2 ) 

 

ثبللطبكو كی کهب اشؽهٌال ... ر َهکٌا  اؽٚود ثيبءهللا می كومبینل : کٌنٌ ػنٖو اللطبكو ثین الجویو ... ر َکٌ

اه ً ال َزؼ ب منو شیغٌى اللفٌل كیو ثؾجب اللطبكو ػلی ّؤن شیوی من صیبثکم آصبه اشًٍبؿ ... اكفلٌا مبء ثکو

 وهوثین ... ) کزهبة اههلً ل... انب اهكنب ان نویکم مظبىو اللوكًً كی اشهٗ لیزٌٚع منکم مب رلوػ ثو اكئهله ا

 ( 11موکي عيبنی ٓ 

ؽٚود هة اػلی می كومبینل : فلاًنل كًٍذ مهی كاهك مطيهوین ها ً ىهیچ ّهؤن كه ثیهبن اؽهت نهيك فلاًنهل 

ٌّك ثهو نلَهی كًن هًػ  ّبىل كاهك کو ی كًٍذ ننظبكذ ... ً فلاًنل كه ثیبن ً  ً لطبكذ نیَذ اى ٛيبهد

ً هیؾبن ها ً كًٍذ می كاهك کو کب ثب منزيبی ٛيبهد مؼنٌی ً ٌٕهی كه ىو ؽبل ثبّنل کو نلهًٌ ایْهبن 

 ( 54یبد ، ل شهٌنو ً كیهو ی ... ) منزقجبد آاى فٌك ایْبن کوه نلاّزو ثبّ

 

 

                                                        (3 ) 

 

 ثهو هللا ثهوای مهبایبا کٌكکی اُ ، كهثبهه ؽٚود ثيبءٌٛثی فبنم ٕجیو ؽٚود ػجلالجيبء فبٛوه ىیو ها اى 

هللا ثهو شْهم پهله ميوثهبن كًا فهٌك نههبه مهی کهوكیم . ى هو اٍذ . ... مب ثچو ىب ثو ؽٚود ثيبءیبكگبه گناّزو 

ن ؽٚهود ىهم ثهو ى هو مَهبئب ً م ً آایْبن می ثوكی ىبی کٌشک ً کٌكکبنو فٌك ها نيك مْکالد ً نبهاؽزی

مْکالد مب رٌعو مقٌٖٓ ػنبیذ می كومٌكنل ... ىیکب مجبهک ى یْو ثو هٌل فٌك ًكبكاه ثٌكنهل ً نظبكهذ 

ّقٖهی ثَهیبه كهیهن ً نکزهو ٍهنظ  وً پبکیيگی ً نظم ً روریت ها فیلی كًٍذ می كاّزنل ًكه امٌه ً هٌاى

 کو م کن ثٌك ، ى و آهاٍزو ً پیواٍزو مْبىله کننل ً ثیِ اى ىو شیي آنغب  کو رب ثٌكنل ً میب مجبهک این ثٌك

 

 
 یو مجبهک ثو كبهٍی : ثبّیل ػنٖو لطبكذ كه میبن فلن ...آمٚ ٌن  – 1

 پبکیيگبن ها .  رٌثو کننلگبن ها ً كًٍذ می كاهك مٚ ٌن آیو مجبهکو ثو كبهٍی : ثلهٍزی کو فلا كًٍذ می كاهك – 2

یو مجبهکو ثو كبهٍی : ثبّیل ػنٖو لطبكذ كه میبن فلن ... شن  ىنیل ثو لطبكذ كه ى هو اؽهٌال ... شنه  ىنیهل ثهو هیَه بن آمٚ ٌن  – 3

ه لطبكذ ثو گٌنو ای کو كیهله نْهٌك كه لجبٍهزبن آصهبه شوکيهب ... كافهب ّهٌیل كه آة ثکهو ًكفهٌل كه اٍهزلبكه ّهله آن مغهبى نیَهذ ... مهب اهاك

 .کوكیم کو ّ ب ها مظبىو كوكًً كه ىمین ثجینیم رب پواکنله ٌّك اى ّ ب آنچو کو اكئله مووثین اى آن ّبكمبن گوكك 
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 كیهوی ثو نظبكذ اى یذ می كاكنل ًاؿلت ثو مب می كومٌكنل :

 وكه ایل   ب ىیجبروین پیواىنزبن هاثو رن نکشوا ّ

 

 ٌٛثی فبنم                                                                                                              

 

 میالكی ، ملاكؼبن هلؼو ٛجوٍی ، ملد شيبه مبه ، كه مؾبٕوه کبمب هواه گوكزنل .  1949كه كٌهیو 

اّهزو نجیب اػظم ، گياهُ ىیهو ها ، كهثهبهه کبهىهبی عنهبة مالؽَهین ، كه هًى هجهب ّهيبكرِ ، ثهو یبكگهبه گن

 اٍذ .

ؽلو کننهل . کهبه مهی ثبیَهذ ها مغجٌه ن ٌك كه مؾلًكه هلؼو ، شبىی  ... كه این اصنبء هلذ آة ، مؾٌٖهروین 

كهى بن هًى ثو پبیبن می هٍیل ... مالؽَین کو كه این اهلاا ، نظو ثوكؼبلیزيبی ىم ٍهنهوان فهٌك ثهٌكه ، مهی 

یهبى كاهیهم ، كه افزیهبه فهٌاىیم كاّهذ  ٍه ٌ منهيه اى گٌیل : ... اموًى مب ىو مولاهآة هاکو ثهوای اٍهزؾ با ن

ثو ؽٌٚه هبكه مزؼبل فٌاىیم هكذ ً ثو ٌٍی منيلهبه اثلی فهٌك فهٌاىیم ّهزبكذ .  بؿ این ػبلم پوًثبل ،اًاٍ

ٍبػزی ثبّل کو كه آن ثب فٌن فٌك ً منزظو  ىو کٌ کو مْزبم اٍذ عبا ّيبكد ٍوکْل ، فٌك ها ميیب ٍبىك

 بد رٌانل کوك ... جليی اصای بنِ ها ثو امو ا ،

 

 

 نجیب                                                                                                                       

 

 

                                                  (4 ) 

 

 ٍئاشد 

یَذ   اى یک كوىن  لـهذ ثهوای رؼویهق مؼهبنی ایهن لـهبد نظبكذ شیَذ   لطبكذ شیَذ   رولیٌ ش –الق 

 اٍزلبكه کنیل . 

 مب ثبیلٍؼی کنیم شوله ر یي ثبّیم   –ة 

 نظبكذ شهٌنو می رٌانل كه هًؽبنیبد رؤصیو كاّزو ثبّل   –ط 

 نظبكذ شوله ميم اٍذ   آیب کضبكذ شیيی ٛجیؼی نیَذ   شوا ثبیل اى آن اعزنبة کوك   –ك 

ه اموی عَ بنی اٍذ   یب عنجو مىنی ىم كاهك   رٌٙیؼ كىیل . آیب نظبكذ ٕوك –ه   ب

 شوا مب ثبیل ػاله نل ثبّیم کو ملهٍو مب ر یي ً ثلًن آّـبل ً ىثبلو ثبّل  –ً 

 ملهٍو ً کٌْهمبن شو می رٌانیم ثکنیم   ثوای ر یي نهو كاّزن فٌك ، –ى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



229 

 

 ( ًاللین 61                                                    

 

                                                          (1 ) 

 
ؽٚود ػجلالجيبء می كومبینل ، كوىنل ؽویوی ، كوىنلی اٍذ کو اى عنجو هًؽبنی یهک پهله ، ههلا ثهو ػوٕهو 

 مغ ٌػو آصبه كهثبهه روثیذ (  16ًعٌك نيبكه . ) نوب روع و اى ٓ 

 ( 14) لو بن ، آیو  1، ان اّکو لی ً لٌاللیک . ؽٚود دمحم می كومبیل 

 ( 12، آیو  21ؽٚود مٌٍی می كومبیل ، پله ً مبكه فٌك ها اؽزواا ن ب ... ) ٍلو فوًط ، ثبثب 

 ثبّل .  ثو مبكه كاّزو کو مؾت ٕبكم پله ثبّل ً ى ین رؼلن فبٛو ها كه آربهًكا آمله اٍذ ، ً پَو ثبیل

نَجذ ثو پله ً مبكه ، مطیغ ً ميوثبن ثبّل . ) روع و ( ) ػبلم ثيهبئی ، علهل  ؽٚود ػجلالجيبء می كومبینل ،

1  ٓ ، )996 ) 

 

 

                                                        (2 ) 

 
كه ایهن كًه اػظهم ّهلبػذ اًشك كه ؽهن ًالهلین  بعبری می كومبینل ، ای پوًهكگبه ،ؽٚود ػجلالجيبء كه من

فلای ميوثبن ، ر نبی این ػجلد  ا اٍذ . پٌ ایً شنيبیو این یٌ یی ً این اى لطبكذ مقٌٖٓها هجٌل كومب

. ) روع و ( ) منبعهبد انهلیَهی ( ، ٓ ـوم كومب زها كهٍبفذ ًؽلانیذ ث نیو ً پله موا كه ثؾو الطبف مَ

65 ) 

و هٙهبیذ ً مَهود ؽٚود ػجلالجيبء می كومبینل ، روهی اٛلبل كه این ػهبلم ً كه عيهبن ملکهٌد مٌههٌف ثه

مغ ٌػههو  16ن كه فَههوان ً ىیههبن مؾهه٘ فٌاىنههل ثههٌك . ) نوههب روع ههو اى ٓ ً ثههلًن آ فههبٛو اثههٌین اٍههذ

 روثیذ 

 

ؽٚود هة اػلی می كومبینل ، ً ٍياًاه اٍذ کهو ػجهل ثؼهل اى ىهو ٕهلٌه ٛلهت هؽ هذ ً مـلهود ن بیهل اى 

ای رٌ اٍذ كًىهياه ً یهک ٙهؼق اى آنچهو فلاًنل اى ثوای ًاللین فٌك کو نلاء می هٍل من هجب هللا کو اى ثو

ال ؾجهٌة ... ) منزقجهبد آصهبه لو اش ىهٌ الؼيیيٛلت ن ٌكی اى ثوای ًاللین فٌك ٌٛثی ل ن ینکو اثٌیو هثو ش ا

 ( 16 ثبة 9/ ثیبن كبهٍی ًاؽل  65لی ٓ ؽٚود نوطو اً

 

 

                                                              (3 ) 

 

 

 

 و ى و کبه رٌانب ثٌكنل ث

 كٍزيبی ىیجبی مبكهمن 

 ثيبهی ثٌكنل  مضب گليب ی

 پبیبن كٍزيبی مبكه من  ثب لطق ً مؾجذ ثی 

 ها ًهزی کٌكک ثٌكا ً ثی آ

 ثَواؿم می آمل ً شو آهاا می ّل آنهبه 

 فٌاة من

  
 مٚ ٌن ثیبن مجبهک ثو كبهٍی : ّکو کن موا ً ًاللینذ ها  – 1
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 نو ىبیم پوّوه كٍزيبی مبكه من ًهزی کو ثٌكنل ثو گٌ

 فٌاة موا گوا می کوك 

 فبٛواد اً ً كٍزيبی اً 

 ً ىو آنچو كیله ثٌكنل ً ل ٌ کوكه ثٌكنل 

 نبىنین كٍزيبی مبكه من  

 من     اىعٌِّ ً عنجِ آة هًان  لجویي می ّل هإیبی

 ًهزی کو ثیبك می آًهنل 

 اى كل هًك ً موؿياهان  

 ميوثبن كٍزيبی مبكه من 

 ن گليب ً ش نيب كوً ثوكا بیهرم ها كه مٌٕ

 کو ثْنٌا ٕلای ثبليبی نبپیلا 

 فبٛواد ثبؽ ىنله می گْزنل اى فالل انهْزيبی عبكًیِ 

 ٍبئیلا  اثوىب  ىبیم ها ثوگٌنو 

 پنلاّزم ٍزبهه ای ىَزم  

 كه میبن اثوی کو شواگبه كًه كٍذ ها ثٌٍیل 

 ًثو آن اثو آًیقزو ثٌكنل  

 همن پورٌان كٍزيبی مبك

 نک آن هًىىب ى و هكزنل ای

 ً من كیهو کٌكق نیَزم 

 ًلی ىوگي اى یبك من نقٌاىل ّل 

 آنچو موا ثقٌاة نبى می ثوك  

 مبكهمن  پوٛنین كٍزيبی 

 گبه ؽين اى هاه می هٍل ىنٌى ىو 

 انهبه کو ثبى ى بنوله گوا ً ميوثبن 

 ثب پبکی ً ع بل ثی پبیبن گٌنو ىبیم ها نٌاىُ می كىنل 

 كٍزيبی مبكهمن  آٍزین

 

 ( Anna Hempstead Branchآنب ى   اٍزیل ثونچ )                                                          

 

 

 

                                                        (4 ) 

 

 الق : ًاللینزبن مؾجذ ّبن ها ثو ّ ب شهٌنو نْبن میلىنل  

 یل مؾجذ فٌك ها ثو ًاللینزبن اثواى کنیل  ة : شهٌنو می رٌان

 ط : اگو مب مطیغ ًاللین ثبّیم شو کَی ٌٍك می ثوك  
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 ( ًصبهذ ً رکیو پنیوی  61                                           

 

                                                          (1 ) 

 
ه ) منزقجبد ٓ  ن ... كی الؾوٌمؽٚود ثيبءهللا میلومبینل : ک  ( 69/ لٌػ اثن مئت ٓ  192امینب

 ایْبن اػز بك ن ٌك .  ؽٚود ثٌكا می كومبیل : ثيزوین ) كًٍزبن ( آنيب ىَزنل کو ثزٌان ثو

کٌنهٌا امنهبء كهی اشهٗ ً شرؾومهٌا اللوهواء ػ هب آرهبکم هللا مهن كٚهلو . ) لهٌػ  ؽٚود ثيبءهللا مهی كومبینهل :

 ( 41ٓ مجبهک اثن مئت 

 ( 21آیو  6ری ٌ ربإً ثبة  پٌلٌ هٌٍل گٌیل : رٌ آن امبنذ ها مؾلٌه كاه . ") هٍبلو اًل پٌلٌ ثو

 

 

                                                         (2 ) 

 

ىنا الؾهن ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل : كؼلم ثبن النی لن رغل ػنله اللیبنو لن رکن ػنله اشمبنو ً الٖلم ً ان 

)  2یوین ً من فبن هللا یقبن الَلطبن ً لن یؾزوى ػن ّی ً لن یزن كهی امهٌه النهبً ً مهب کهبن مهن ال زوهین . 

 ( 151منزقجبد ٓ  

ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل : ٛواى شيبها كی اشمبنو انيب ثبة اشٛ ینبن ل ن كی اشمکبن ً آیو الؼيه من للی 

ضوًه ً الـنب امبنذ ثبة اػظم اٍذ اى ثوای هاؽهذ ً اٛ ینهبن فلهن ههٌاا ىهو الوؽ ن من كبى ثيب كبى ثکنٌى ال

اموی اى امٌه ثو اً منٌٛ ثٌكه ً ىَذ ، ػٌالم ػيد ً هكؼذ ً صوًد ثنهٌه آن هًّهن ً منیهو . ) نجهنه ٓ 

61 – 69 ) 

 

 عؼجو کبپیزبن 

ىبیْهبن آهمیهله  ٕجؼ ثهٌك . ميهی فبکَهزوی ى هو عهب ها پٌّهبنله ثهٌك .ثهواكه ً فهٌاىوی کٌشهک هًی رقهذ

( كه ٛجوههو ثههبشیی یههک ٍههبفز بن هههلی ی ىنههلگی مههی کوكنههل .  Sammy( ً ٍههبمی )  Maryثٌكنههل . مههوی ) 

اربهْبن ٍولی کٌربه ً ّیت كاه كاّذ . پنغوه اُ ثو هًكفبنو ًٍیغ ً ریوه هن  کو اى میبن ّيو می گنّذ 

 ً ثو كهیب می هٍیل ، ثبى می ّل . 

ى كهفهٌاة ٌكهًن اربم فٌاة ثچو ىهب آمهل ً آنيهب ها كه ؽبلیکهو ىنه. پله آىَزو ثو یزبن کْزی ثٌك پله آنيب کبپ

ٍبلِ ثٌك ثیلاه ّهل ً ٍهبمی کهو كوهٜ شيهبه ٍهبل كاّهذ ، ى چنهبن كه فهٌاة  9ثٌكنل ، ثٌٍیل . ًلی موی کو 

 ثٌك . 

زهو ثيهگهی پله هً کوك ثو موی ً گلذ : موی ػيیيا ، من كاها ثو یک ٍلو كهاى می ها ، رٌ ؽبش كیهو كف

ىَزی . كًٍذ كاها كهؿیبة من کبمال ّهغبع ثبّهی ً اى مهبكهد ً ثهواكهد مواهجهذ کنهی . ى ینطهٌه اى رهٌ 

مٌاهجذ کنی . این کلیل مبل عؼجو شٌثی منو کو ى ینغب ىیو رقذ رٌٍذ . ًلهی نجبیهل  می فٌاا اى این کلیل ىم

ها رکبن كاك . اً پلهُ ها فیلهی كًٍهذ  رب ًهزی کو من ثهم ، كه اًنٌ ثبى کنی ، مزٌعو ّلی   ! موی ٍوُ

 نوله نبهاؽذ ثٌك کو ن ی رٌانَذ ؽوف ثينل . کلیل اٍذ آنيب ها روک کنل آمی كاّذ ً اى اینکو اً می فٌ

 

 
 امنزلاهانی كه هًی ىمین ثبّیل ً كووا ها اى آنچو فلا ثو ّ ب اى كٚلِ ثقْیله اٍذ ، مؾوًا مَبىیل . – 1

کو نيك اً كینلاهی ن ی یبثی ) كینلاهی ن ی یبثی ) كینلاه نیَذ ( ني ً امبنهذ ً ٕهلاهذ نیَهذ ً ثلهٍهزی کهو پٌ ثلان ثو اینکو کَی  – 2

این ؽن یوین اٍذ ً کَی کو ثو فلا فیبنذ کوك ثو پبكّبه ىم فیبنذ مهی کنهل ً اى شیهيی كًهی ن هی عٌیهل ً كه کبهىهبی مهوكا پوىیهي ها 

 هػبیذ نیم کنل ً نیَذ اى پوىیيگبهان .

ٛواى شيبها كه امبنذ ، ثلهٍزی کو آن كهة اٛ ینبن اٍذ ثوای موكمبن ًنْبنو ثيهگی اٍذ اى عبنت فلاًنل کَی کو ثلنوٍیل ، ثهو  – 3

 گنغيبی صوًد ً ثی نیبىی هٍیله اٍذ . 
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 ها گوكذ ً كه یک عبی امن گناّذ . 

م پله می گنّذ رب اینکو كوا کبپیزبن ثوای یک ٍلو ٌٛشنی كهیبیی ، فبنو ها روک کوك . هًىىب ً مبىيب كه

زم مَبكود اً ، ؽبكصو رلقی ارلبم اكزبك . مبكه مهوی ً ٍهبمی آنيهب ها رنيهب گناّهذ ً ثهو ػهبلم كیههو كه مبه ىْ

 هكذ . ؽبش ىیچکٌ نجٌك کو اى آنيب مواهجذ کنل . موی مْـٌل کبه ّل . هًىىب ثو ٍهقزی کهبه مهی کهوك . اً

يبیْهبن ها مهی َّهذ ً یهب ىهو کهبه كیههوی کهو ثهوای پهٌل كه آًهكن ً ً یهب لجبٍ یب ثوای موكا پیـبا مهی ثهوك

مٌاهجذ کوكن اى ثواكه ً فٌكُ شىا ثٌك ، انغبا می كاك ً ىو هًى ثهو اكاهه پَهذ ىهم ٍهو مهی ىك ثجینهل اى 

 پلهُ نبمو ای هٍیله اٍذ یب نو ً ىو هًى هئیٌ پَذ می گلذ : مزؤٍلم کٌشٌلٌ ، اموًى ىم فجوی نیَذ 

ویهو مهی کهوك ً ثيبنهو مهی گوكهذ . اً ى یْهو ٍهوكُ ثهٌك ً نیهي فَهزو ً گوٍهنو . مهوی اً ها ٍبمی اؿلهت گ

بن ثهٌك ميوثبن رب عهبیی کهو كه رٌانْه كللاهی می كاك ً ثوایِ ششیی می گلذ رب ثو فٌاة هًك . ى َبیو ىبی

 یصیهو هاکهو مهثو آنيب ک ک می کوكنل ًلی ثب این ًعهٌك ثچهو ىهب ًٙهغ فهٌثی نلاّهزنل . مهوی ىهو شوهله اى اصب

 رٌاٍنذ كوًفذ رب کم کم كیهو شیي منبٍجی ثوای كوًفزن ثبهی ن بنل . 

 کنیم   ّبیل شیيی رٌی اً ن ثبّو . ی وٍیل : شوا كه عؼجو پله هً ثبى نیک هًى ٍبمی پ

 ً فٌاىوُ ثب لؾنی علی پبٍـ می كاك : نو ، پله گلزو مب نجبیل كه اًنٌ ثبى کنیم رب فٌكُ ثهو . 

 بك ىك : ًلی اً کی میبك   إاله نبمو ن ی نٌیَو . مب هً ى ینطٌهی هىب کوكه ً هكزو ! كوی ً ٍبمی

گههوكه . امههب  ی: نبهاؽههذ نجههبُ ، مههن مط ئههنم کههو ثههو ىًكی ثههو مههًفههٌاىوُ اً ها رَههلی مههی كاك  ً مههی گلههذ 

و هًى پلهّبن ثبىنهْذ . یک ٍبل گنّذ ً کم کهم كً ٍهبل ّهل آ امهب اى پهله فجهوی نوٍهیل ًثچهو ىهب هًى ثه

كاّهذ ً ثهو عؼجهو فیهوه مهی  رو می ّلنل ًلی موی ، گوشو ثؼٚی اًهبد کلیل ها ثو مهی مؤیًٌ رو ً مؾزبط

ّل ، امب ى چنبن كه آن ها ثبى ن ی کوك ، شٌن ثو یهبك ؽوكيهبی پهلهُ مهی اكزهبك ً ثهبى کلیهل ها ٍهوعبیِ مهی 

 گناّذ . 

رٌانَهذ کهبه  ی هً مهوی٘ ّهل ً كیههو نی کم کم ٙهؼیق پٌ اى كًٍبل ً نیم کبه ٍقذ ً ٛبهذ كوٍب ، مو

کنل ً مقبهط فٌك ً ثواكهُ ها رؤمین ن بیل  . یکهوًى آنيهب اى ّهلد ٙهؼق ً گوٍهنهی كه هفزقهٌاة کنهبه 

ىم اكزبكه ثٌكنل کو نبگيبن ٕلای روو ای ثو كهة منيل ، ثو گٌّْبن هٍیل . موی اى ّهلد نهبرٌانی ثهو ٍهقزی 

اً كه نٌه کم كوًؽ پَین ، ن ی رٌانَذ ثجینل شهو کَهی اٍهذ . امهب  گلذ : کیو   ثلومبیین رٌ . كهة ثبى ّل ً

  . ثو ىًكی ٕلای گوا اً ها ّنبفذ

شوا ّ ب ثو ایهن ًٙهغ ً هًى اكزهبكین   ً ىهو ٍهو  َزو ثٌك کو گلذ : ثچو ىبی ػيیيا ،ثلی ، اً كهیب نٌهك ف

ثؼل پله رٌٙیؼ كاك کو شهٌنهو  ویَزنل .ً ىو ٍو ىم می فنلیلنل ً ىم می گ نلو ى لیهو ها كه آؿٌُ گوكزنل

ن ملد ٌٛشنی اً كاّزو ثو فبنو ثهو مهی گْهزو اٍهذ ً له ً اى كٍذ هكزو ًكه ر با آکْزیِ گوكزبه ٌٛكبن ّ

ثؼل پوٍیل : ًلی ّ ب شوا اینوهله كویهو ً ٙهؼیق ّهلین   شهوا كه عؼجهو هً ثهبى نکهوكین   مهن کهو رهٌی نبمهو 

 نٌّزم ً گلزم كهُ هً ثبى کنین . 

  ن اًنٌ ثبى نکنم رب فٌكرٌن ثهین ب ىم گلزو ثٌكی ّنبمو ای اى ّ ب كهیبكذ نکوكا ً  كاك : ًلی منموی عٌاة 

لیل هً ثله ثو کبپیزبن ًكبكاهی كفزو کٌشکِ ها رؾَین کوك ً گلذ : فٌة ، ؽبش ثیبین كهُ هً ثبى کنیم . ک

ًهزهی ثچهو ىهب مؾزٌیهبد  ّهل .ن ثهبى ک ی ٕلای ؿژ ؿژ شلهذ آهلب ىن  ىكه شوفیل ً ثب من کلیل آىَزو كه 

مهل . كیلنهل عؼجهو پهو اى ن ّهلذ ىكه ّلنل کو ىثبنْهبن ثنهل آعؼجو ها كیلنل ، نلَْبن رٌی ٍینو ؽجٌ ّل . شنب

 ٍکو ىبی ٛالٍذ . 

ل ّ ب ثٌكه ، من كکهو مهی کهوكا اگهو ثهو اً اؽزیهبط پیهلا بپله گلذ :  ثچو ىبی ػيیي من ، این ٍکو ىب ى ِ م

كیههو ل ؽبش من اینغهب ىَهزم ً ب. شوله مزؤٍلم اى اینکو نبمو ثو كٍززٌن نوٍیل .ثو ىو ؽکوكین ، ثبى می کنین 

ماها .این فٌنو هً روک می کنیم . ً یو عبی ثيزوی ثهوای ىنهلگی کهوكن پیهلا مهی  ی ىیچٌهذ ّ ب هً رنيب ن

ب ّههبكی ً اًن ، ثههو ّهه ب هاؽههذ ثبّههین ً کههم کههم ًهههٌی ً ٍههوؽبل ثْههین ً ىوٍههو ثههب ىههم رههٌی کههکنههیم . عههبییی 

 ن کبه ها کوكنل . یم ً آن ىب ى ینفٌّؾبلی ىنلگی ک

 

 

 ( Irene Taafakiرلقیٔ ً رطجین اى ایون رب آكبکی )                                                           
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                                                         (4 ) 

 
ى یْو ثزٌانیل ثو اً اػز بك کنیهل   یهب كًٍهزیکو  : ثوای شو نٌع كًٍزی اهىُ هبئب می ٌّیل   كًٍزی کوالق 

 رٌکب پنیو نیَذ  

 یب ثو ٍبكگی می رٌاینل اٛ ینبن كیهوان ها علت کنیل  آة : اگو هبثب اػز بك نجبّیل 

 ُ كىیم رب موكا مب ها هبثب اػز بك رلوی کننل  ط : شو ٕلبری ها شىا اٍذ كه فٌك پوًه

 نذ ثبة اػظم اٍذ اى ثوای هاؽذ ً اٛ ینبن فلن  بك : شهٌنو اٍذ کو ام

د ً ؿنهب نبئهب مهی ًووی كاهك . ثهو کنهٌى صهل کو شوا نلَی کو ًصبههذ ً رکیهو پهنیرٌٙیؼ كىی ه : آیب می رٌاینل

     گوكك
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 ( ًهبد ّنبٍی ً ىمبن ٍنغی  62)                               
 

 

                                                         (1 ) 

 

 (122ؽٚود ثيبءهللا می كومبینل ، ... ثبٕالػ ػبلم ... ػ و گوان بیو ها مٖوًف كاهیل . ) منزقجبد ٓ 

ثبلجطبلههو  الکَههبلو ً اّههزـلٌا ث ههب رنزلههغ ثههو انلَههکم ً انلههٌ  ؽٚههود ثيههبءهللا مههی كومبینههل ، ش رٚههیؼٌا اًهههبرکم

 ( 121ػو الٌاػ مجبهکو ٓ ٌ/ مغ  39) نجنه ٓ  1ؿیوکم . 

آ ً اگهو کَهی كوهٜ ؽٚود ثٌكا می كومبیل ، اگو مبه ثو مبه رب یکٖل ٍبل ، کَی یک هوثهبنی ها رکهواه کنهل 

 بهك ، این اؽزواا ً رکویم ثهو هاٍهزی ثيزهو ثوای لؾظو ای ّقٖی ها ه ثو نیکی روثیذ ّله اٍذ ، مؾزوا ّ

 اى آن یکٖل ٍبل هوثبنی اٍذ . 

كه اًپبنیْبك آمله اٍذ ، ثین ىمبن ً اثلیذ پلی ًعٌك كاهك ً این پب هًػ انَبن اٍذ . نو هًى ها ثو ایهن پهب 

آن  هاىی اٍذ ً نو ّت ها گنهی ، نو پیهوی ها اى آن ػجهٌهی ، نهو مهوق ها ثهلان ًهًكی ً نهو ؽهين ها ثهو

 موًهی .

 

                                                     (2 ) 

 

ؽٚود ػجهلالجيبء مهی كومبینهل ، كه ػهبلم ؽهن ىمهبن مبٙهی ً مَهزوجب ً ؽهبل نیَهذ ... كه ػهبلم ؽهن ىمهبن 

نیَذ . ىمبن ؽکم ثو فلن كاهك ، ثؾن ؽکم نهلاهك ... ٕهجؼ  هيهو ً ػٖهو ثبلنَهجو ثهو ىمهین اٍهذ ، امهب كه 

 ( 119بة ٕجؼ ً هيو ً ػٖو ً ّبا نیَذ . ) ملبًٙبد ٓ آكز

 

                                                     (3 ) 

 

 ملـ ثیکبه ً مٌهشو ىبی پوکبه 

ثهو  ( کو شیيىبی ىیبكی كهثبهه اینکو شهٌنو ثبیهل اى ًهز هبن Aesopاین كاٍزبن مْيٌهی اٍذ اى اٌٍپ )  

 ثو مب می آمٌىك : ،  نؾٌ ػبهالنو اٍزلبكه کنیم

کهو كه  ُ مٌهشهو ىهبیی هٍهیلذ ، كه ىٌا ٛنین انلافذ  ً ثو گٌهب مق لو می نٌافٌلٌن آنـ بد ّبكی کو ًی

 مًهو ثٌكنل . ، ٍقذ مْـٌل كؼبلیذ ً ع غ آًهی آ  بن نيكیکی ىبى عبیی کو

انههبه ىهیچ کهبهی كیههو ای اًن ى هِ ٍهبىمی ىنهو .  ی ًیلٌن آهب مق لو ثلنهل ّهل .اثبى ٕل آنيب ثو ىم گلزنل :

 کو انغبا ثله . نلاهه

، هب مق لو كاّذ عَذ ً فیي کنبن اى نيكیک مٌهشو ىهب مهی گنّهذ ، شْه ِ کهو ثهو آنيهب اكزهبك ک ی ثؼل ، آ

مکضی کوك ً پوٍیل : ثوا شی رٌ این هًى هْن  كاهین عٌن می کنین   ّهبكی ً ىیجهبیی ثيهبه هً ؽهٌ ن هی 

 کنین  

 ل ن ی ّین  شوا ثو ههٔ ً آًاى مْـٌ

ملکو مٌهشو ىب گلذ : مب ثبیل این مٌهغ اى ٍبل آمًهو ع غ کنیم . اگو این کهبه هً نکنهیم كه ٍهومبی ىمَهزٌن 

 وٍنهی می میویم .گاى 

 ملـ گلذ : اًًه ، ىمَزٌن کی ً ؽبش کی . ّ ب ىنلگی هً فیلی ٍقذ می گیوین . 

 

 

 
ا ثهو ثطبلهذ ً کَهبلذ ىهله نلىیهل ً ثهو آنچهو ثهو ّه ب ً ؿیهو ّه ب نلهغ مهی هٍهبنل مٚ ٌن ثیبن مجبهک ثلبهٍی شنین اٍذ : اًهبرزهبن ه – 1

 مْـٌل ٌّیل . 
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یکی كیهو اى مٌهشو ىب گلذ : ًلی اگو می فٌای كهوكا ثقهٌهی ، ثبیهل ى هین امهوًى کهبهکنی . ً كه ؽبلیکهو 

گلهذ : مهی رهٌنی یکی كیهو اى آنيب  ثو این ٛوف ً آن ٛوف می كًیلنل ، ثویو مٌهشو ىبی کٌشٌلٌ ، شبشک

 ًهزی کبهد ر ٌا ّل ، ثنْینی ً ىو شی كلذ می فٌاك ًیٌلٌن ثينی .

ًلی آهب ملقو ػالهو ای ثهو ّهنیلن نٖهیؾذ ىهبی آنيهب نلاّهذ ً گلهذ : كًٍهزبی کٌشٌلهٌی مهن ، ّه ب ثهو کهبه 

ٌد فٌكرٌن مْـٌل ثبّین ، من ىم می ها رب رٌی ش ن ىاه كه ىیو نٌه آكزبة ، ثقٌنم ً ثوهٖم ً ً ثؼهل ٍه

 .ىنبن مٌهشو ىبی پو کبه ها روک کوك ً هكذ 

ثيًكی ثيبه ٍ وی ّل ً هًىىبی گوا ربثَزبن كوا هٍیل . آهب مق لو ٕجؼ رب ّت یب كه ٍبیو گليبی كهفْهبن 

ق ػلليب كهاى می کْهیل ً ثهو فهٌاة مهی ه آكزبة لم می كاك ًیب ثو پينو ثوربثَزبن ًیٌلٌن می ىك ً یب ىیو نٌ

 هكذ .

بثَزبن ىم گنّذ ً پبییي آمل . هًىىب ثو رلهیظ ٍوكرو ّلنل ًثوق كهفزيب اى ٍجيی ثو ىهكی امب ثو ىًكی ر

ً هيٌه ای گواییلنل ً یکی یکی ثوىمین هیقزنل ً کم کهم ثَهیبهی اى عهبنٌهان فهٌاة ىمَهزبنو فهٌك ها آؿهبى 

 کوكنل . 

، لؾهبف ٍهلیلی كه ى هو  یک هًى ٕجؼ آهب ملقو اى فٌاة ثیلاه ّل ، فیلی رؼغت کوك ، شٌن كیهل ّهت ٍهیبه

ىٍومب لوىّی ثو ثهلنِ اكزهبك ًثؼهل ثهوای پیهلاکوكن ً فهٌهكن ثهوق ٍهجيی ثهو عَهزغٌ . ا عب پين کوكه اٍذ

ثهٌك ً فهبک ىیهو آن مضهب آىهن پوكافذ ًلی ىو شو گْذ شیيی نیبكذ . كوُ ٙقیم ثوف ىمهین ها پٌّهبنله 

و کنهبن گلهذ : ای ًای ثهومن ملقک نبل . ً ٌٛشنی كوا هٍیله ثٌك ٍلذ ً ٍقذ ّله ثٌك . آهی ىمَزبن ٍوك

، ؽبش شکبه کنم   کم کم یب اى گوٍنهی می میوا ً یب اى ٍومب یـ می ىنم . ً ثؼل مؤیًٌ ً ٍوگوكان ثو این 

ٛوف ً آن ٛوف هكذ ّبیل عبیی پیلا کنل ً ک ی گوا ثٌْك ًلی شنهین عهبییی ًعهٌك نلاّهذ . ى ینطهٌه کهو 

ثب فٌك انلیْیل : شوله اؽ ن ثٌكا کو ثو ؽوف اًن مٌهشو ىهبی ػبههب  گوٍنو ً لوىان ، ثی ىلف می هكذ آ

گٌُ نلاكا . ؽبش كه ؽبلیکو من كاها اى ٍومب ً گوٍنهی می میوا ، اًنيب رٌی لٌنهو گومْهٌن ثهب انجبهىهبیی 

 یکنن . ّؾبل ً كه امبن كاهن ىنلگیٌْنٌ مپو اى ؿنا ، فٌ

ٌهشهو ىهب اى مب ٕلای ثلنل ، ىن ىن ّهوًع ثهو گویهو کهوك . کم کم ملقک اى پب اكزبك ً هًی ثوكيب ًل ّل ً ث

ه مٌعههٌكاد ميوثههبنی ثٌكنههل ، ثههو ک کههِ ی گویههو كهكنههبک اً ها ّههنیلنل ًاى آكافههب شنههو ، ٕههلا نغههب کههو ًاهؼههب

ملقک ثلثقذ اى ٍومب فْکِ ىكه ثهٌك . مٌهشهو ىهب ثهو ک هک ىهم اً  ّزبكزنل ، ًلی رب آملنل اً ها پیلا کننل ،

ثو ٛوف شنو فٌك ثوكنل . كافب شنو اى اً مواهجهذ کوكنهل رهب ؽهبلِ ثيزهو ّهل ً اى اً ى بنغهب  ها ثلنل کوكنل ً

کهو اى مٌهشهو  آهب ملقهو كیههو ىیچٌههذ كهٍهی ها پنیوایی کوكنل رب هكزو هكزو آصبه ثبىگْذ ثيبه ن ٌكاه ّل .

 ىبی کٌّب آمٌفذ ، كوامٌُ نکوك .

 آیب ّ ب می رٌاینل ثهٌیی آن شو كهٍی ثٌك  

 

                                                   (4 ) 

 

 ثوای ىمبن ٍو عنجو ًعٌك كاهك کو ثبیل كه نظو گوكهذ : نَهجیذ ىمهبن ، اٍهزلبكه فوكمنلانهو اى ىمهبن ً ًههذ

هذ ّنبٍهی ملهبىی ی لکن اٍزلبكه فوكمنلانو اى ًهذ ًّنبٍی . كهک نَجیذ ىمبن ثوای اٛلبل كٌّاه اٍذ ، 

 آٍبنی هبثب ثؾش می ثبّنل . ىَزنل کو ثو 

کهو اً ػهالًه ثهو  وٍهل . ٍهبیو كٚهیلذ ىهبییی ( ثوای ىو هواه مالهبری ىوگهي كیهو ن Sunitaالق : ٌٍنیزب ) 

 ًهذ ّنبٍی نْبن می كىل شیَذ  

ملهٍو میوٍل .این هكزبه ثو شو ٛوین كیهوان ها نبهاؽذ مهی کنهل  ( ىو هًى كیو ثو Govindة : گبًینل ) 

   

( ن ی رٌانل ٕجؼ ىًك ثوفیيك . شهٌنهو مهی رٌانهل فهٌك هاٛهٌهی منٚهجٜ ٍهبىك کهو  Monicaب ) ط : مٌنیک

 ٕجؼ ىًك ثلنل ٌّك   

 ك  : آیب کَی هاکو ى یْو كیو ٍو هواهىب ً كه علَبد ؽبٙو می ٌّك ، میزٌان هبثب اػز بك رلوی کوك  

 ن رلق می ٌّك  ه آكه كهٍذ هوا می گیوك ً شو مولاه : شو مولاه اى ًهذ ّ ب مٌهك اٍزلب

 کو می رٌانیم ثب اٍزلبكه اى ًهز بن انغبا كىیم   ً : شو کبهىبی فٌثی اٍذ
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 ( ىلایذ ً هاىن بیی  63                                                

 

                                                           (1 ) 

 
 ( 45ػ وان آیو  ) 1ی ً هثکم كبػجلًه ىنا ٕواٛ مَزویم . ؽٚود دمحم می كومبیل ، ان هللا هث

 ( 11، آیو  59ؽٚود اّؼیب كومبیل ، ً فلاًنل روا ى یْو ىلایذ فٌاىل کوك . ) ثبة 

ی آیل ّ ب ها ثغ یغ هاٍزی ىلایذ فٌاىل کوك ... ) انغیهب زٍكومبیل ، شٌن اً  ، یؼنی هًػ ها ؽٚود مَیؼ

 ( 13، آیو  16یٌؽنب ، ثبة 

 ( 195) منزقجبد ٓ  2ثيبءهللا می كومبینل ، اىلًا النبً ثبكؼبلکم  ...  ؽٚود

 

                                                           (2 ) 

 

ه ثهب مهن ثهبُ . ثهو مؼهین مؼوكزهذ ىهلایزم هاای فلای من ، كٍزم ها ثهیو ً ى ٌبینل ، موؽٚود ثيبءهللا می ك

 و اا ن ب . مالئکو اد ها ثو ی ینم ثنْبن ً كیلگبنم ها ثو ع بل ً عجوًد ثبى کن کن ً ثب عالل ً ػظ زذ اؽبٛ

ع ن بیم ً ثب ؽٌٚه فٌك آهامْم ثقِ آ ىیوا رٌیی ههٌد هلهجم ً اػز هبك نلَهم  ً کَهی بثهناه نـ برذ ها اٍز 

 (ها عي رٌ ن ی فٌاىم . ) روع و 

 

) آل  3ب ً ىت لنب من للنک هؽ و انک انذ الٌىهبة . ؽٚود دمحم می كومبیل ، هثنب شريع هلٌثنب ثؼل ام ىلیزن

 ( 1ػ وان آیو 

کو ى چٌن آّکبه ٍبىنله گنغيب ، ثو مؼبیت  اگو نلَی ، كوىانو ای ها مْبىله کوك ؽٚود ثٌكا می كومبیل ،

 ثهب شنهین ّل ، کو انٌ ً اللهذ مب اّبهه ن بیل ً مب ها مالمذ ن بیل ، ثب شنین فوكمنلی مئانٌ ً مٖبؽت ثبیل

کو پنل كىل ، انلهى گٌیل ، رؼلیم كىل ًاى ّوًه ثهبى  ب . ثبّلمقٌٍكمنل اٍذ نو  ؽکی ی ملیل اٍذ نو مٚو ،

 كاهك . ) كىبمبپبكا ( 

 

                                                           (3 ) 

 

 ( ً کبلَکو ٌٍاهی  Peterkinفبنم پزو کین ) 

 كکههو کههوكه ثههٌك یههبكی وك ، ىیههوا ثههو شیيىههبی ىی اؽَههبً فَههزهی مههی کههنم پزههو کههین فیلههیههک هًى ٕههجؼ فههب

 ثنبثواین ثو آهبی پزو کین گلذ : كکو می کنم ثيزو ثبّو اموًى ک ی کبلَکو ٌٍاهی کنم . 

 پَوىبی کٌشک اً ثب ّنیلن این ؽوف كویبك ىكنل : مبمبن عٌن ، می رٌنیم مب ىم ثیبیم  

  ( Elizabeth Elizaو ىب می رٌنن ثیبن . ) فبنم پزوکین گلذ : الیياثذ الیيا ً ثچ

( هكزنهل كنجهبل کبهّهبن ً  Agamemnonثؼل آهبی پزو کین کبلَهکو ها ثهو اٍهت ثَهذ ً ثهب آههبی آگهبم نٌن ) 

( ىم هكذ ثو ملهٍو ً فبنم پزهوکین ىهم ّهوًع کهوك فهٌكُ ها ثهوای  Solomonjohnآهبی ٌٍلٌمن عبن ) 

 کبلَکو ٌٍاهی آمبكه کوكن . 

 

 

 
 ٌن ثیبن مجبهک ثلبهٍی شنین اٍذ : ثلهٍزیکو فلاًنل یکزهب پوًهكگهبه مهن ً پوًهكگهبه ّ بٍهذ . پهٌ اً ها ػجهبكد کنیهل . ایهن مٚ – 1

 اٍذ هاه هاٍذ . 

 مٚ ٌن ثیبن مجبهک ثلبهٍی شنین اٍذ : ثب اػ بلزبن موكا ها ىلایذ کنیل . - 2

مب هاثو ثبٛب مز بیب نکن ً هؽ ذ فٌك ها ثهو مهب ػنبیهذ كومهب . ثلهٍهزی  یای پوًهكگبه مب ، ثؼل اى آنکو مب هاىلایذ كومٌكی ، كليب – 3

 کو رٌ کویم ً ً ىبة ىَزی .
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( پیو ثجوك ً ک ی ىم انهٌه ٍیبه ثوای  Twomlyاً مولاهی مٌیي كاّذ کو می فٌاٍذ ثوای فبنم رٌملی ) 

ثجوك . ملد ىیهبكی ٛهٌل  کَی كیهو آمبكه کوكه ثٌك . الیياثذ ىم می فٌاٍذ مولاهی گب ثوای ى َو کْیِ

 نکْیل رب آنيب ثبشفوه آمبكه ّلنل .

پَو ثچو ىب ثیوًن هكزنل رب مٌیيىب ً انهٌهىب ها ع غ کننل ً الیياثذ الیيا ىم هكذ كنجبل گليب ، فبنم پزو کین 

پَهو ثچهو ىهب شک هو ىهبی  ىم کهاله لجهو كاهُ ها ثهو ٍهوُ گناّهذ ً پهٌ اى مهلری ى هو آمهبكه ؽوکهذ ّهلنل .

 ىنلی فٌك ها ث ب کوكنل ً ٌٍاه کبلَکو ّلنل .  شٍزیکی

َذ ً كىنهو اٍهت ها كه كٍهذ گوكهذ ، اً هًی ٕنللی علٌیی نْ ً هواه ّل الیياثذ الیيا آن ها ىلایذ کنل .

ن ها رکههبن كاك ً ىههی کههوك . اٍههت ٍههوؽبل ً شههبشک کههوك ًلههی پههٌ اى شنههل لؾظههو نبگيههبن ایَههزبك ً كیهههو اى آ

 عبیِ رکبن نقٌهك . 

کهوك ً ا هکوك ، فبنم پزو کین ىم ى هین کهبه ثبى ىم كىنو ها رکبن كاك ، ثؼل آن ها کْیل ً اٍت هاىی  الیياثذ

 پَو ثچو ىب ٌٍد کْیلنل ً كاك کْیلنل ًلی اٍت انهبه ٍوعبیِ میقکٌة ّله ثٌك . 

 الیياثذ گلذ : ثبیل ثيِ ّالم ثينیم .

، گلذ  كولبكه ٌّك ًاى ٛوكی اٍت ىم ؽوکذ ن ی کربىیبنو اٍزً فبنم پزو کین شٌن إاله مٌاكن نجٌك کو اى 

وگوكانهل ً نجینهل ً اٛ ینهبن كاك ثاى کبلَکو پبیین می هًك رب ًهزی الیياثذ ثو اٍت ّالم می ىنهل ، هًیهِ ها 

 ًهزی اٍت ؽوکذ کوك می كًك ، ثو کبلَکو می هٍل ً ٌٍاه می ٌّك .

 .نيب ى ین کبه ها کوكنل ًلی اٍت ثبى ىم اى عبیِ نغنجیل آ

 نهینو .ذ : ّبیل ثبهمٌن فیلی ٍفبنم پزوکین كه ؽبلیکو كًثبهه ٌٍاه می ّل گل

 آًهكنل ، امب ثبى ىم كبیله ای نکوك . ثؼل آنيب مٌیي ىب ً انهٌهىب ً گب ىب ها پبیین 

 اٍذ نو ربىیبنو . یکی اى پَو ثچو ىب گلذ : منظٌهُ نٌالو

 ی نٌالو كهٍذ کنیم .ً ثؼل فبنم پزو کین مزلکوانو گلذ : آهه ، ثبیل ک 

گناّذ آنيب ثلي نل شو  ی  ین نٌالو می گلذ ًلی ثبك ّلیل نثلنل ثلنل یک شیيی كهثبهه ى ً ى َبیو هًثوً ىم

 می گٌیل . 

كنهل ً ثهو ىهم ىكنهل ً موهلاهی نٌالهو فٌّه يه وک هی آهك ً ٍهجًٌ مقلهٌٛ ک ٍویغ ثو كافب آّ يفبنو هكزنهل ً

 شْیلنل ً ثو نظوّبن هٍیل کو فیلی فٌة ّله ثٌك . كهٍذ کوكنل . پَو ثچو ىب ک ی اى آن 

 ک ی اى آن ها كافب یک هوف گناّزنل ًپیِ اٍت آًهكنل کو آن ها فیلی ٍویغ ثلؼیل . 

ه  ًثؼل فبنم پزوکین گلذ : ایني ٌن شیيی ثٌك  هاه میوه . کو می فٌاٍذ ، ؽبش كیکو ؽز ب

ً گهب ىهب ها ىهم ثهبش گناّهزنل ً الیياثهذ كىنهو اٍهت  ى و آنيب كًثبهه ٌٍاه کبلَکو ّلنل ً مٌیيىب ً انهٌهىهب

 وك .ً رکبن كاك ًى و ثب ىم ىی کوكنل ، امب اٍت ثبى ىم ؽوکذ نکهاگوكذ 

اى اًن فهبنم اىهب  فبنم پزو کین ثب نبهاؽزی گلهذ : انههبه ثبیهل اى فیهو ایهن کبلَهکو ٍهٌاهی ثههنهیم ً یهب ثهویم

 كیالكللیب ک ک ثهیویم ً ثجینیم اً شی می گو .

 كللیبیی ث وٍنل کو شو کبه کننهل پَو ثچو ىب ىو شو ٍویؼزو پویلنل پبیین . آنيب مْزبم ثٌكنل ثوًنل اى فبنم كیال

 الیياثذ ىم كىنو اٍت هاثو مبكهُ كاك ً ى واه آنيب هكذ .

٘ اٍذ ً رٌی هفزقٌاثِ فٌاثیله ًلی ًهزی مْهکب ها یثو مؾ٘ ًهًك كیلنل کو فبنم كیالكللیبیی ٍقذ مو

لیياثهذ گلهذ پهوكه علهٌی پنغهوه کنهبه رقهذ ها ثهبش ثهبى کنهل رهب اً ثزٌانهل اثیبن کوكنل ، ثهب ميوثهبنی ثهو ثوایِ 

ن نههبىی ثهو كهمنهيل فهبنم ٌٓ اپوای فهٌكُ ها ىهم فٌاٍهذ ً ثهب آثیوًن ها فٌة ثجینل ً ثؼل ػینک مقٖ

 پزو کین كه آن ٛوف فیبثبن انلافذ . 

شٌن فیلی فَزو ً ثهی ؽهبل ثهٌك ، ٍهوُ هاثهو مزکهب رکیهو  ثؼل اى ک ی ًاهٍی ػینک ها هًی میي گناّذ ً

 هاٍت هً اى اًن شٌة ثبى ن ی کنین  بكاك ً گلذ : شوا اكَ

ن فبنم ، ثو ربفذ پیِ مبكهّبن هكزنل ً هٚیو هاثو اً هبىی ثيم کوكنل ً ثؼل اى رْکو اىآالیياثذ ً ثچو ىب ن

 کبلَکو ٌٍاهی هكزنل .  گلزنل ً ثؼل آنيب اكَبه اٍت ها ثبى کوكنل ًى و ثب ىم ثو
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                                                         (4 ) 

 

 الق : هاىن ب کیَذ  

 ة : ّ ب شنل هاىن بی مقزلق كاهیل  

 ط : ثيهگزوین منبثغ ىلایذ نٌع ثْو شو کَبنی ىَزنل  

 ك : شهٌنو این هاىن بیبن اليی ثو مب ک ک می کننل رب مَوًه ثبّیم  

كه گیزب آمله اٍذ ، لکن نلَی کو کالا ٕؾق مولٍو ها موكًك می ّ بهك  امیبل نلٌ فٌك ها پیوًی می کنل 

 ی یبثل ً نو ٛوین اليی می پی بیل . نو ثو ک بل فٌیِ نبئب می گوكك ً نو ثو ٍوًه كٍذ م

 ه : آیب ىلایذ اليی رـییو می کنل   

ه ؽٚود دمحم می  ل ب ثین یلی من الزٌهیو ً شؽب لکم ثؼ٘ النی ؽوا ػلیکم ً عئزکم ثآیهو  كومبینل ، ً مٖلهب

 ( 49) ٌٍهه ال ػ وان آیو  1من هثکم كبروٌا هللا ً اٛیؼٌن 

 آیب می رٌانیم كیهوان ها هاىن بیی ن بییم   ها رجؼیذ کنیم یيً : اگو ىلایذ ال

 اىلًا النبً ثبكؼبلکم . شوا  

 ؽٚود ثيبءهللا عٌاة این ٌٍال ها شنین می كومبینل : 

شن كههی اشهههٌال ثْههبهکٌن اکضههو الؼجههبك مههن کههب ًٙههیغ ً ّههویق ًلکههن اشػ ههبل ی زههبىکم ػههن كًنکههم ً یظيههو 

 ( 195 – 196) منزقجبد ٓ  2انٌاهکم ػلی من ػلی اشهٗ 

 ى : شهٌنو می رٌانیم اػ بل ً هكزبه فٌك ها كه عيذ ٕؾیؼ ىلایذ کنیم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
رٖلین کنم ً ؽالل گوكانم ثؼٚی شیيىبیی هاکو ثوّ ب ؽهواا ثهٌك ً  اه مٚ ٌن آیو مجبهک ثلبهٍی شنین اٍذ : ً کزبة رٌهاد ّ ب – 1

 اٍوائیب اى فلا ثزوٍیل ً موا اٛبػذ کنیل . ینهكا پٌ ای ثّ ب مؼغيه ً نْبنو ) نجٌد ( آً اى ٛوف فلاًنل ثوای

مٚ ٌن ثیبن مجبهک ثو كبهٍی شنین اٍذ : ثوای اینکو اکضو ثنهلگبن اى کٌشهک ً ثهيهق كه گلزهبه ّهویکنل ًلهی اػ هبل ، ّه ب ها اى  – 2

 ؿیو ّ ب م زبى می گوكانل ً انٌاه ّ ب ها ثو موكا آّکبه می کنل . 

 

 

 

 


