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 و مسیسکرام
نآ نانمشد

 زاسان یاه هشیر
 ی هشیدنا رد ییامن
  یبرغ»مسیسکرام«

یدالوف دارمادخ

 تیعقاو نیا رگناشن یفسلف ی هصرع رد یتاقبط ی هزرابم ِخیرات
 هنیک دروم سکرام نوچمه یرکفتم چیه ی هشیدنا هک تسا
 .هتفرگن رارق هدافتسا ءوس و ،بیذکت ،فیرحت ،مجاهت ،یزرو
 هشیدنا ی هصرع رد ینامز سکرام :تسا نشور مه نآ لیلد
 و هشیدنا شرتسگ و جیورت ناکما یژولونکت هک دوش یم رهاظ
 ی هقبط ود و هدروآ مهارف یناهج ِحطس رد ار نآ ندش ریگ ِهمه
 هب ار دوخ نایوگنخس ایراتلورپ و یزاوژروب ینعی هزرابم ِریگرد
 سکرام هشیدنا .دنا هتشاد لیسگ یفسلف ِتیدوجوم ِمالعا ِنادیم

ِ درکیور ود هدنراد رب رد رگید نایب هب ای مهم ی هرازگ ود لماح
 هب مایپ ماع ِدرکیور .صاخ ِدرکیور و ماع ِدرکیور .تسا یساسا
 هتساوخ قفو رب ار نآ هک تعیبط زا یا هراپ هباثم هب تسا تیرشب

 عمج اب سکرام درکیور نیا رد .دزاس یم نوگرگد دوخ یاه
 -رگ دیلوت ِناسنا ِزورما هب ات ی هناسانش ناهج یاهدرواتسد یدنب

 نیون ینیب ناهج -هتفای تینیع رگراک هقبط ِدوجو رد هزورما هک
 ود رب ات دراد یم مالعا ار هقبط نیا ِیکیتکلاید -یتسیلایرتام
 رهم رگ هطلس تاقبط ِکیزیفاتم و مسیلآ هدیا ِیلمع ریغ ِشنیب
 ناهج ِریسفت ًافرص هنار فوسلیف ی هفیظو سکرام .دراذگب نایاپ
ِ درکراک ِرییغت یانعم هب نیا و .  تسناد نآ رییغت ًاساسا هکلب

 یملع ِتخانش هب )ارگ نهذ( یلیخت ِتخانش زا یفسلف ِتخانش
 هیجوت هفسلف ِفیاظو زا یکی نآ زا شیپ ات .دوب )ارگ درکراک(
 ار دوخ تیناقح هک دوب یرتارف یاهورین ِتیناقح تابثا و  "هطلس"
 و دوبن یدنم هشیدنا چیه ِسردید رد هک -یفسلف ِقلطم ِتاذ زا
 .دندوب هدرک بسک -تشاد هدهع رب ار نآ تابثا ی هفیظو اهنت وا

 هعماج ِطلسم ِتاقبط ،رتارف )یاهورین( ورین نیا ِسرتسد رد ِلدم
 تیعقاو هک یماگنه« :درک هنوراو ار شرگن نیا سکرام .دندوب
 یاضف تاذ هب میاق و لقتسم ی هفسلف ،دوش هداد حیضوت
تادیرجت]تروص نیا رد[ .دهد یم تسد زا ار دوخ تیدوجوم
 خیرات زا ادج ینعی[یعقاو خیرات زا ادج و دوخ یدوخ هب ]یفسلف[
 -»...تشاد دنهاوخن یشزرا هنوگ چیه]رگ شنیرفآ ِناسنا
...یناملآ یژولوئدیا
 ،طیارش رد هک یرگ شنک و یعقاو یاه ناسنا ینعی ،اه ناسنا«:و
 شیپ ات نآ رب قبطنم ِدیلوت ِطباور و دلوم یاهورین ِلماکت زا ینیعم
 یاه هدیا و میهافم ِناگدنزاس ،دنراد رارق شا لاکشا نیرت هتفر

 هاگآ یتسه زج یزیچ دناوت یمن زگره یهاگآ .دنتسه شیوخ
 ، ]ینونک ات ِیهاگآ ِلاکشا ینعی [ اه یژولوئدیا مامت رد رگا .دشاب
 کقاتا رد اهزیچ ریوصت نوچمه اهنآ یتسیز ِطیارش و اه ناسنا

 یشان هزادنا نامه هدیدپ نیا دننک یم هولج هنوراو یساکع هبعج
 هیکبش رد اهزیچ یگ هنوراو هک تسا یخیرات یتایح ِدنیآرف زا

-.اج نامه »ناش یکیزیف یتایح دنیآرف زا یشان مشچ
 یگژیو -دوخ هک یدام یاه هدیدپ و ناهج هب نیون ِ شرگن نیا
 یاه باتزاب و ینیع یاهدنیآرف رد دوجوم ِکیتکلاید زا ار شا
 رد رترب هلحرم هب رتورف ی هلحرم زا شهج هدرک بسک ناش ینهذ
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 زا یتخانش نینچ ی هیاپ رب .تسا تخانش یلماکت ِتکرح ِدنور
 کیروئت تفایرد نیمود هب سکرام هک  تسا )تعیبط( ناهج
 یپ یخیرات مسیلایرتام هب ینعی ناهج رتدودحم ِشخب زا )یفسلف(
.درب یم
ِ لماکت و تکرح نیناوق هک درب یم یپ سکرام رگید ِنایب هب
 -تیعطق و ترورض نامه اب اما -رت یصاصتخا ِلکش هب هدام
 نایرج زین )خیرات( یناسنا ی هعماج ِلماکت و تکرح دنور رد
 ناوت یم .میسانش یم ار خیرات ملع ،ملع کی اهنت ام«:دبای یم
 خیرات و تعیبط خیرات هب ار نآ و تسیرگن هجو ود زا خیرات هب
 ات .دنتسین ریذپ ییادج مه زا هجو ود نیا اما.دومن میسقت اهناسنا
 اه ناسنا ِخیرات و تعیبط خیرات دنراد دوجو اه ناسنا هک ینامز
یناملآ ی هفسلف ِفالخ رب ]اجنیا رد[ ....تسا هتسباو رگیدکی هب
 هب نیمز زا دیآ یم نیمز هب نامسآ زا هک ]یتسیلآ هدیا هفسلف =[
 اه ناسنا هک هچنآ زا ار هلاسم رگید ترابع هب .میور یم نامسآ

...دننک یم روصت ،دننک یم لایخ ،دنیوگ یم
ِ ساسا هکلب ، میسرب یعقاو یاه ناسنا هب ات مینک یمن زاغآ

ِ درگارف ی هیاپ رب هک دنتسه یلاعف و یعقاو یاه ناسنا عوضوم
ِ کاوژپ و کیژولوئدیا یاه باتزاب ِلماکت ناش یعقاو ِیگدنز
 ینز هنامگ هک اج نآ....دنهد یم ناشن ار یگدنز ِدرگارف نیا
 یعقاو ِملع ،دوش یم زاغآ یعقاو یگدنز هک احنآ ،دبای یم نایاپ
 زاغآ ناسنا لماکت ِیلمع ِحیرشت ،یملع تیلاعف حیرشت ،یتابثا و
 ات یاه هعماج ی همه ِخیرات« .- یناملآ یژولوئدیا -».ددرگ یم
 راب ره هک یا هزرابم ...تسا هدوب یتاقبط ی هزرابم ِخیرات ینونک
ِ نامز مه یدوبان اب ای و هعماج لک ِیبالقنا ِراتخاس دیدجت اب

 -ام ِنارود صخشم یگژیو ...تسا هتفای نایاپ ریگرد ِتاقبط
-یزاوژروب ِنارود ینعی
ِ رسارس .تسا هدرک هداس ار یتاقبط ِداضت ]هک تسا نیا رد[

 رد ور هک گرزب ی هقبط ود هب ،مصاختم ِهاگودرا ود هب هعماج
 و یزاوژروب :دوش یم میسقت دنا هداتسیا رگیدکی یور
 نوگنرس ار مسیلادوئف نآ اب یزاوژروب هک یحالس ... ایراتلورپ

 یزاوژروب .دور یم راک هب یزاوژروب دوخ هیلع نونکا تخاس
 یم دور یم راک هب شدوخ هیلع هک ار یحالس اهنت هن نونکا

 ار حالس نیا هک دزاس یم ار ییاه ناسنا نینچ مه هکلب ،دزاس
».ار-ایراتلورپ -نردم ِرگراک هقبط ینعی :دنرب یم راک هب

 مئاد روط هب هتشذگ تیکلام طباور ی همه« .-تسفینام -
 هدوب یخیرات ِطیارش رییغت زا یشان ِیخیرات تارییغت شوختسد
 ماع روط هب تیکلام یاغل ا اه تسینومک ی هصخشم هجو .دنا
ِ یصوصخ ِتیکلام.تسا ییاوژروب تیکلام یاغلا هکلب تسین
 اه هدروآرف کلمت و دیلوت ِتلاح نیرت لماک و نیرخآ ییاوژروب
 زا تیلقا یشک هرهب و یتاقبط داضت ی هیاپ رب هک یماظن .تسا
.دراد رارق تیرثکا
 ناوت یم هلمج کیردار اه تسینومک ی هیرظن موهفم نیا هب

».یصوصخ تیکلام یاغلا :درک هصالخ

 هک تسا رگن هدنیآ یارگ لماکت ِینیب ناهج نیا اب .-تسفینام -
 .دنراد تموصخ و یراگزاسان رس یزاوژروب نازادرپ هیرظن
 و مهم فشک ود نیا زا یشوخ ِمایپ شا نایوگنخس و یزاوژروب
 تیعضو زا دش ارف ِتیمتح و خیرات ِدنم نوناق لماکت زا هژیو هب
 یزاوژروب نیناوق نیا ِمالعا ِماگنه نامه زا .دنونش یمن دوجوم
 راکنا و بیذکت هب هدرک هتفشآ ار شباوخ هک یحبش زا ناساره
 مهوت یاهزت یتنآ فلتخم یاه هویش هب و هتخادرپ مسیسکرام
.دهد یم رارق ارگ لماکت ِیروئت نیا رباربرد اردوخ هنانکارپ
 مهاوخ یجیار رایسب یاه هاگدید یسررب هب نم راتفگ نیا رد
 ینیب ناهج »مسیسکرام« مان اب و پچ ششوپ رد هک تخادرپ

 دننک یم غیلبت ار یراد هیامرس اشیپ و ییاوژروب یارگ سپاو یاه
 مسیسکرام ِبسچرب اب ار یتسیسکرام ِیملع ِینیب ناهج و
 یروآ دای نیا اب .دننک یم هئطخت و فیرحت مسیتامگد و سکدترا

 ناگدننز بسچ رب و ناگدننک فیرحت نیا -ی همه ای – رتشیب هک
 دنراد ترهش نآ نتشاد هب ای و هتشاد یتسیسکرام ی هنیشیپ ًارهاظ
 نآ هب زگره هچ نآ ِراکنا یارب ترهش و هنیشیپ نیمه ِرابتعا زا و
.دننک یم هدافتسا ءوس دنا هتشادن رواب
 ی هرابرد دوخ یارآ ِفالتخا و ِیناوارف اوژروب نارو هشیدنا

ِ تشادرب و رظن ِفالتخا باسح هب ار مسیسکرام و سکرام
 دنام لفاغ دیابن تقیقح نیا زا اما .دنراذگ یم اه تسیسکرام
 دراگنا یم هراپ دنچ ار تقیقح هکنآ و .تسا هناگی تقیقح هک
 ای تسا نآ راکنا ددص رد و هتخانشن ًاساسا ار تقیقح ای
 لاح ره رد .دنک یم تقیقح نیزگیاج ار دوخ یاه تشادنپ
 ار تقیقح ،دید میهاوخ هک نانچ اه تسیسکرام و سکرام
 هنایارگ نهذ یاه تشادرب هب تساک ورف لباق ریغ ،هناگی ،ینیع
 طورشم نآ ِتخانش هک دنناد یم ماع هچره زا رت مهم و ،یدرف
 یروئت .دشاب یم صاخ ی هدیدپ ره ِتیهام و تاذ ِتخانش هب
 هدیدپ ِرهوگ و تاذ اب قابطنا ینعی ،ندوب یملع ِلیلد هب سکرام
 هنوگ ره اب لباقت رد ور نیا زا و تقیقح ِنایب ،خیرات و یدام یاه
 خیرات و ناهج زا هنارگ هطسفس و مهبم ِتشادرب و مسیلآ هدیا
 ،مهبم ،یملع ِریغ ِریسفت و تشادرب هنوگره ،هجیتن رد و .تسا

 نیرتمک یملع ِصخشم یاه یروئت نیا زا ولهپ دنچ و زیمآ هطفس
.تسا ضحم مسیلآ هدیا و درادن یتسیسکرام ِتخانش اب یدنویپ

 هلیسو فده هک هداد شزومآ یزاوژروب هب اقب یارب هزرابم و هبرجت
 اب یسدنه ِیهیدب یایاضق رگا نینل ی هتفگ هب .دنک یم هیجوت ار
 راکنا ار اهنآ کش نودب وا دنشاب راگزاسان یزاوژروب ِعفانم

ِ یکیتکلاید ِتیمتح ِنایب و یخیرات مسیلایرتام ،درک دهاوخ
 یاج هک دراد ار نآ یگدرکرس یزاوژروب هک ینویسامرف ِیدوبان

.دراد دوخ
 و دراد راک و رس اه هدیدپ رهوگ و تاذ اب هکنآ لیلد هب هفسلف
 و فیرحت دروم یتحار هب دناوت یم ،تسا مهف راوشد و کیروئت
 هدیا یتقو .دریگ رارق یزاوژروب نارو هشیدنا ِیزاس نوگرگد
 چیه زا ات دنک یم یا هلیسو ار BIG BANG ییاوژروب مسیلآ
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 نیا و هدوب مکاح هطلس زاغآ نامهزا دیوگب و دزاسب زیچ همه
ِ تیمتح ِمدع هنابآم تسیفوس یتقو ،تسا یدبا و یلزا ریدقت
 ات ،دهد یم میمعت یرشب ی هعماج هب ار یداینب ی هرذ ِتیعقوم
 شیپ هعماج یارب اه تسیسکرام و سکرام هک یا هدنیآ دیوگب
 ار ملع یتقو ینعی ،درادن تیمتح و تسا مولعم ان دننک یم ینیب
 عقاو رد ،دنک یم یتسیلآ هدیا و دروآ یمرد ملع دض تمدخ هب

 رطاخ هب ار تایهیدب :دیوگ یم نینل هک دنک یم ار یراک نامه
 تسد یزاوژروب ناوارف تاناکما .دنک یم راکنا شا تحلصم
 هب اه نآ یزاس نوگرگد ای سکرام یاه یروئت اب هلباقم یارب اروا

 یارب »لوپ« وا ِرایتخا رد ناکما نیرت ناوارف .درازگ یم زاب یبوخ
 یراد هیامرس هعماج رد هشیدنا .تسا هشیدنا نتفرگ تمدخ هب
 هب هچ هشیدنا .دراد ار دیرخ و شورف ِتیلباق ییالاکره دننام

 -یعمج ِتروص هب هچ و -لقتسم ِدنم هشیدنا– یدرف ِتروص
 .تسا هیامرس ِسر تسد رد -... ،لکشت ،بزح ،نامزاس
 یتاقبط ای یراد هیامرس ماظن هب هشیدنا بحاص ِ شیارگ
ِ راشف ِریز رد ای تسا )یدوخ هبدوخ ،ارگ تاذمه ،کیناگرا(
 یاه رشق زا دنم هشیدنا ینعی .دریگ یم تروص یداصتقا ِرابجا

 ار شا هشیدنا شیوخ یاقب یارب ریزگان اما تسا هعماج مورحم
 یبرغ یسارکومد هب هچنآ .دهد یم رارق شورف ضرعم رد
 ناونع هب ییاوژروب یاه هناسر یوس زا و دراد ترهش )ییاوژروب(

 یم یفرعم نادنم هشیدنا و نارکفنشور یارب متسیس نیا ی هبذاج
 هیامرس هک یزبس  ِغاب ِرد و لوپ ی هبذاج زج یزیچ عقاو رد ددرگ
 بیترت نیا هب یراد هیامرس .تسین دیاشگ یم نانآ یور هب یراد
 دهد یم ینازادرپ هیرظن هب ار رگراک هقبط زا یشک هرهب زا یمهس
 ره اب و تلاح ره رد .دننک یم رداص هینایب هقبط نیا هیلع هک
 تسا ریزگان دریگ رارق هیامرس تمدخ رد رو هشیدنا هک هزیگنا

 .دهد هیامرس تیناقح هب یار و راکنا ار لباقم ِهاگودرا تیناقح
 یاه مرت و تایبدا ششوپ رد هک ییاوژروب یرکف یاه نایرج
 ی هتفگ هب ای یسکرام ریغ مسیسکرام دقن فده اب و یتسیسکرام
 و سکرام دقن هب یمزج مسیسکرام ای سکدترا مسیسکرام نانآ
.دنزادرپ یم وا یاه هاگدید
 نیرتدب نم ِرواب هب ددرگ یم هدوزفا مه ناشدادعت رب زور هب زور و
 دنا رگراک هقبط هتبلا و – مسیسکرام و سکرام نانمشد
 هنوگ زمر ِنابز و هروظنم دنچ ِشیوگ ِلیلد هب نانیا ِتخانش. -
)Jargon ( هب تسا راوشد شیوگ و نابز نیا هب انشآ ان ِدرف یارب 
 مهف یفسلف ی هدیچیپ ًادمع و ًاتدمع یاه یظافل هک هژیو
 نیغورد ِترهش هوالع هب .دیامن یم مه رتراوشد ار ناشدصاقم
 رد دیدرت هنوگره مسیسکرام و پچ هب شیارگ ِنتشاد رد ناش
 همه نیا اب .دنک یم یقلت رفک ار رگراک هقبط اب نانآ ِینمشد

 هفسلف ینعی – یکیتکلاید یتسیلایرتام ِینیب ناهج اب نانآ تیدض
ِ یرتلورپ دض ِیژولوئدیا یامن تلصخ -یرتلورپ یارگ لماکت ی

 یاه هاگدید ی همه ِکرتشم لصف تیدض نیا و تسا نانآ
 هفسلف یگژیو .تسا  اوژروب »پچ« ینعی تسیسکرام ریغ »پچ«

 ارگ نورد و ییارگ درف -ییاوژروب ینیب ناهج و -یتسیلآ هدیا
 هژوس هب دح زا شیب نداد تیمها اب هفسلف نیا .تسا نآ ِندوب
 ادج )هعماج( طیحم زا ار وا )سکره ِینورد »ِنم« و یناسنا ِدرف(
 )هعماج( عمج اب ار درف ی هطبار راک نیا اب عقاو رد و دنک یم
 رد اهنت دیاب هک یمتا .دزاسب هلوزیا متا کی وا زا ات هدرک عطق

 هدودحم رد هنادازآ ودبای تسد یدازآ هب شیوخ ِتیدرف ِتولخ
 هچ ره هب اه تیدرف و اه هدودحم رگید اب شا هدش هرصاحم ی
 مسیلآ هدیا نیا یتسیلایرتام هاگدید زا .دنک لمع دهاوخ یم

ِ لاعف اوژروب »ِنم« نآ رد هک درادنپ یم یا هناخراک ار ناهج
 هب رترب ِدرف هب ناشزاین ِبسح رب هک -رگید یاهدرف و هدوب ءاشیام
 چیه ،دنا هدمآ مه ِدرگ یداصتقا ِربج ِراشف ِریز و یکیناکم ِروط
 کیتکلاید رگا .دنرادن رگیدکی اب )یتاقبط( کیناگرا دنویپ
 هک دناد یم ناماس دوخ یا هعومجم ًاتاذ ار ناهج یتسیلایرتام
 زاین یب ار نآ شرگ میظنت دوخ ِدنم نوناق ِراک و زاس و مسیلوباتم
 قباطم ییاوژروب مسیلآ هدیا ِکیزیف اتم ،تسا هدرک هد ناماس زا
 یورین ِدنمزاین ار نآ یصوصخ ِتیکلام ِنامرف ریز هناخراک یوگلا
 هفسلف ِتیدض ِلیلد کی .دناد یم هدنهد ناماس »قوفام«
 نیتسخن و – سلگنا و سکرام ِکیتکلاید ِمسیلایرتام اب ییاوژروب
 هعماج ِینادرگ دوخ لیسناتپ هب رواب نیمه – تیدض نیا لیلد
 مه هب ار نامسیر و نامسآ رکفت نیا .تسا اور نامرف هب زاین ِنودب
 کیزیف اتم سکرام دیامن تباث اه تسیسکرام هب ات دفاب یم
 ار کیتکلاید ِهانگ و .ارگ لماکت و نیسیتکلاید هن و هدوب شیدنا
 یم تسیسکرام ِمان هب ِنارو هشیدنا رگید و سلگنا ِندرگ هب
 تسانعم نآ هب نیا و .!دنا هتخانشن ار سکرام -دبال– هک دزادنا

 ناهج و دنسانش یم سلگنا زا رتهب ار سکرام اه تسیلآ هدیا هک
.!تسا رت کیدزن سکرام هب سلگنا زا ناش ینیب
 یاه هتشون تسد« هب سکرام ِرثا ره زا شیب تسیلآ هدیا »ِپچ«
 هرذ و دهد یم ناشن هقالع لاتیپاک و »1844 یفسلف و یداصتقا
.ددرگ یم کیتکلاید ِلابند هب اه هژاو ِنایم رد تسد هب نیب
 مسیلایرتام ِحالطصا زا دوخ یاه هتشون رد هاگ چیه]سکرام[«
 سکلا: هفسلف و مسیسکرام(  -»تفرگن هرهب یکیتکلاید
.)مجرتم ِتشاددای .یگیب موصعم ربکا ی همجرت .سوکینیلاک
 و شیوخ ِکیزیفاتم ِتامهوت رد قرغ نانچنآ تسیلآ هدیا »ِپچ«

 ناهج و رکفت ی هویش کی نانوچ کیتکلاید تقیقح زا لفاغ
ِ یروئت ی هیام نب رد ار کیتکلاید دناوت یمن هک تسا ینیب
 و تعیبط ینعی ،یدام یاهدنیآرف ِدوخ و سکرام ِیتسیلایرتام
 سکرام ِتخانش و هشیدنا ِعوضوم هک یا هدنوش نوگرگد ِخیرات
 یم یقلت یروص یفن ار کیتکلاید »پچ« نیا .دیامن هدهاشم دنا

 یاه قادصم زا لقتسم ار میهافم وا ِکیزیفاتم هک نانچمه ،دنک
 کیتکلاید هک یلاح رد .درگن یم اتسیا و رییغت یب ناش ینیع
 )دادضا( نازیتس مه ی زرابم ِدمآ رب ار یفن سکرام ِیتسیلایرتام
 یم هدام ِیلماکت تکرح ی هجیتن و )دنم یتسه( یعقاو
 نکمم ریغ دشیدنا یم هک یا هدام زا هشیدنا ِندرک ادج«.دناد
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 ناهج رد هک تسا یتارییغت ی همه ی هدولاش هدام نیا .تسا
».دوش یم عقاو
 دش ارف و لماکت ،تکرح ینعی -سکرام ِیتسیلایرتام ِکیتکلاید
 لماکت( یلاع تیعضو-  هب )هتفاین لماکت( تسپ تیعضو زا
 یاه هتشون تسد نامه رد -دشاب یکیتکلاید مهف رگا – ار )هتفای

 یناسنا ی هژبا مشچ ی هژبا هک یتقو«:تفای ناوت یم زین 1844
 هدش هتخاس ناسنا یارب و ناسنا طسوت هک یا هژبا ینعی دشاب
 رطاخ هب ساوح .دوش یم یناسنا یمشچ زین مشچ هاگ نآ تسا

ِ ی هطبار کی یش ِدوخ اما .دنک یم رارق رب هطبار نآ اب یش دوخ
....تسا سکع رب و ناسنا اب و دوخ اب یناسنا ِینیع
 ینعی[ ناهج ِخیرات ِلک ِراک ناسنا ِسح جنپ ] لماکت[ ِشرورپ
 هتشون تسد( ».تسا زورما هب ات ]هدام ِلماکت و تکرح ی هجیتن

.)تسا نم زا هشورک نورد یاه هلمج . اه
ِ تدحو انامه هعماج«:اه هتشون تسد رد سکرام ی هتفگ هب
 – تعیبط ِیعقاو ِیتسه ِدیلوت زاب ینعی – تعیبط اب ناسنا ِدوجو
.تسه زین یکیتکلاید ندوب یدام ِنیع رد هک یتدحو».تسا
 مه نیمه و تسا )داضت( یزیتس مه یاراد دوخ ِتاذ رد ینعی

 لماکت( رت یلاع ی هلحرم هب تفر ارف و تکرح لماع یزیتس
 اب ناسنا داضت ِیعقاو ِلح ِهار مسینومک«:ددرگ یم )رت هتفای

 یتسه نایم داضت ِیعقاو ِلح ِهار .تسا ناسنا اب ناسنا و تعیبط
 و یدازآ ِنایم ،شیوخ ِتابثا و یگتفای تینیع ِنایم ،تاذ و

 و تدحو زج یزیچ کیتکلاید .».عون و درف ِنایم و ترورض
 یتسینوگاتنآ ی هزرابم نیا ِیگتفای ماحنارس و نازیتس مه ی هزرابم
 نآ رد هک یتیعضو هب نآ تفر ارف و دوجوم ِتیعضو ینوگرگد رد
 دنیآرف ِدوخ ِهارمه ِدنیآرف رد دنم تلاخد نازیتس مه ی همه
.تسین )دنوش دیدپان(دنورب نایم زا )هسورپ(

 و سوسحم اه شنکاو و شنک نیا هعماج رد هچ و تعیبط رد هچ
 و – یکیتکلاید ِشنیب هب حلسم ریغ ِزغم ِمشچ اب هدهاشم ِلباق
 تباث و یرگن اتسیا هب تداع اه ناسنا هک اریز .دنتسین -یملع
 یاه هدیدپ دومن و رهاظ زا )شنیب( تداع نیا و دنراد یراگنا
 و شزومآ نآ زا رت مهم و .ددرگ یم اقلا ناسنا هب هدهاشم ِلباق
 ار اه ناسنا لاس نارازه لوط رد یکیزیفاتم و یتسیلآ هدیا شرورپ
 لماع نیا هزورما و .تسا هداد تداع یکیتکلاید ریغ ِمهف هب
 ینعی – یکیتکلاید ریغ ِرکفت ِیرادیاپ و داجیا رد یا هدمع شقن
 یم غیلبت و دناد یم رییغت لباق ریغ ار دوجوم ِتیعضو هک یرکفت

 و مسیلآ هدیا هک ار یا هدرپ سلگنا و سکرام .دراد -دنک
 رانک هدیشک هدنشیدنا ِزغم ِ ساوح رب نآ هب هدش چرپ کیزیفاتم
 – یکیتکلاید ِرهوگ و تاذ رد هک نانچ نآ ار ناهج و دندز
 لماکت لکش نیرت یلاع دوخ هک یزغم هب تسا نآ یتسیلایرتام
 زیچ همه یزاوژروب .دنداد ناشن تسا یدام ناهج نیمه ِیگتفای
 ی هدنیآ هک یا هدیا ره وا یارب .دجنس یم دوخ عفانم ِرایعم اب ار
 رهم نآ رب )ملع( یروئت رگا اتح درادن رابتعا دنکن نیمضت ار وا
 یتسیلایرتام کیتکلاید اب هک تسا لیلد نیمه هب .دشاب هدز دییات

 ،تباث ار – یعامتجا ای و یعیبط زا معا– یا هدیدپ چیه هک
 یزاوژروب دوخ.دراد ینمشد ِرس دناد یمن ریذپان رییغت و یگشیمه
 هزرابم و تدحو یتسیلایرتام – یکیتکلاید ِنوناق زا – لمع رد –

ِ یرکف ِناگدنیامن :دیامن راکنا ار نآ ات دریگ یم یرای نازیتس مه ی
 اب دوخ ندیمان تسیسکرام اب فلتخم یاه لکش رد وا

 زا ات دننک یم رارقرب یتسیلامرف و یروص تدحو اه تسیسکرام
 هب اهنآ اب -هناراک بیرف و یروص دنچره -ِیگناگی نیا ِنورد
  ی هتفای تینیع ِلکش دوخ نانآ یتلاح نینچ رد .دنزادرپب هزرابم
 و هشیدنا و وس کی زا ییاوژروب لمع و هشیدنا ِیتسینوگاتنآ ِداضت

.دنارگید یوس زا یرتلورپ لمع
 مهف هک یتقو تسا صاخ درکلمع کی رب قبطنم ِیهاگآ یروئت
 رگید نایب هب ای .دشاب هدرک ادیپ ماع ترورض صاخ درکلمع نآ
 تسا هدشن فشک  نونک ات       و ینیع یتقیقح زا یهاگآ یروئت

 ساسحا ماع روط هب نآ ققحت و فشک ترورض دوز ای رید هک
 ای – یعامتجا طیارش رب انب ینیع تقیقح نآ رگا اتح دش دهاوخ
 هب .دشاب هتفرگن دوخ هب یتابثا ی هبنج نونک ات دعاسم ان -یعیبط
 -یراد هیامرس هعماج رد – یرتلورپ بالقنا یروئت :لاثم ِناونع
 هب دوخ صاخ ِدرکلمع زا ایراتلورپ یهاگآ  زا تسا ترابع
 هتفای یناگمه ترورض)یعامتجا ینوگرگد( ِبالقنا هک یماگنه
 یهاگآ یتسیلایسوس ِبالقنا یروئت : رگید فیرعت هب ای ،تسا

 شدرکراک ِدیسررس ِلیلد هب هک یتیعقوم زا تسا رگراک ی هقبط
ِ روتسد رد ار ینوگرگد نیا ترورض خیرات و ددرگ نوگرگد دیاب

 و ترورض نیا .تسا هداد رارق )ایراتلورپ( هدنلاب ی هقبط ِراک
 و زاس زا یشان هک ار اه هدیدپ ِیراک دوخ رد دوجوم ِمسین یمرتد
 کیتارپ رد اه ناسنا طسوت و تسا هدیدپ ِدوخ ِینورد یاهراک
 یم هدیدپ نآ کیتکلاید دوش یم نایب یروئت لکش هب و فشک
 زا یهاگآ -ور نیا زا -کیتکلاید ِمسیلایرتام ِیروئت .مییوگ
 هدشن فشک ناسنا رب سلگنا و سکرام ِنامز ات هک تسا یتقیقح
 ی هقبط ِصاخ ِدرکلمع ِترورض رب انب سلگنا و سکرام و
 نآ نایب و فشک هب قفوم یراد هیامرس ِنیعم ِطیارش رد رگراک
 و زار و زمر چیه تقیقح فشک ی هسورپ نیا رد .دنا هدش
ِ تیلاعف دنور رد تقیقح .تسا هتشادن تلاخد یحاورا راضحا
 و یزاوژروب هچ .دراد یم مالعا وا هب ار دوخ ِروضح رشب ِعون

 هچ نآ تسا نیا .دنریذپن ای دنریذپب ار تقیقح نیا شنایوگنخس
 عارتخا ار یتسیلایرتام کیتکلاید ات دراد یم او ار یزاوژروب
 زا ار دوخ لایخ و دمانب سکدترا یاه تسیسکرام و سلگنا
 تحار نوتس نآ هب ات تسوا ی هیامرس ِراظتنا رد هک یماجرف

.دیامن
 رد ار – کیتکلاید مسیلایرتام – ماع تقیقح نآ سکرام رگا
 ماظن رد نآ ِصاخ یاه درکراک فشک هب قفوم زگره دوب هتفاین

 نیا عقاو رد .دش یمن ماظن نیا یملع لیلحت و یراد هیامرس
 هک ار یکیتکلاید -یتسیلایرتام ِشور -ِفشک و -هب ندیشیدنا

 و خیرات یتسیلایرتام ِنییبت تمس هب ار سلگنا سپس و سکرام
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 یعقاو یاهدرکراک ِدوخ ،تخاس نومنهر تعیبط ِکیتکلاید
.تخومآ اهنآ هب تعیبط و خیرات
 تسا ترابع هفسلف ِخیرات رسارس :تسا هتفگ یتسرد هب سلگنا
 لکش هب رگ متس و رب متس ِهاگودرا ود نایم یرکف ی هزیتس زا

 رد زورما هزیتس نیا لکش نیرت دیدش .مسیلآ هدیا و مسیلایرتام
 ی هتخاس دوخ ِمان اب ییاوژروب »مسیسکرام« ِنایم :تسا نایرج
 مان اب ِهزورما هک یرتلورپ مسیسکرامو )1( »یبرغ مسیسکرام«
 یعون ناونع هب – ارگ مزج مسیسکرام ای و سکدترا مسیسکرام
 یم هتخانش ییاوژروب »مسیسکرام« یوس زا ریقحت و تفوکرس
 مسیسکرام زا ار نآ هکدراد ییاه هفلوم یبرغ »مسیسکرام« .دوش
 زیامتم سکدترا مسیسکرام نانآ ی هتفگ هب ای سلگنا و سکرام
 و یتاقبط تسا یا هفسلف سکرام مسیسکرام .دزاس یم
 یتاقبط تسا یا هفسلف »یبرغ ِمسیسکرام« هک یلاح رد .یرتلورپ
 رگیدکی اب یکیناگرا ِدنویپ نیرتمک هفسلف ود نیا .ییاوژروب و
 اتح .تسا ناش ندوب یتاقبط اه نآ ِکرتشم هجو اهنت و .دنرادن
.دنتسین یدحاو ِنارکفتم شرگن عون ود نیا ناراذگناینب
 هطسفس و یرو نخس ِبیرف دنک یم مکح ام هب یرتلورپ ِشناد
 و هیامرس هیلع صخشم و حیرص نانچ سکرام ِنابز .میروخن ار
 و راک یورین زا یشک هرهب ِمرگرس بش و زور هک تسا یا هقبط
 ریسفت و ریبعت هب یزاین هک تسا دوس و یفاضا شزرا هب نآ ِلیدبت

ِ یروتاتکید زا تفر نورب یارب سکرام .درادن هناشنم لاربیل یاه
 ِ)تیمکاح( یروتاتکید ِلامعا و بالقنا زج یهار هیامرس
 .دسانش یمن یصوصخ تیکلام و هیامرس هیلع ایراتلورپ
 ییاه شور ِقیرط زا زگره یشک هرهب وحم وایراتلورپ یروتاتکید
 »تسیسکرام« هلمج زا و -شا نایوگنخس نابز اب یزاوژروب هک
ِ  دوخ ِتیمکاح ی همادا زج یزیچ و دنک یم هیصوت -یبرغ یاه
ِ لکش رد ییاوژروب ِیتاقبط ِیسارکومد ینعی – تسین یزاوژروب
ِ یتاقبط ِبالقنا کی اب اهنت و دوش یمن رارق رب – مسیراتناملراپ

 شخب یارب یهاگ یاج نیرتمک نآ رد هک نآ یب یرتلورپ ِصلاخ
 ققحت دوش هتفرگ رظن رد هیامرس یراگدنام ِناهاوخ ِیذوفن یاه
 نینچ ِتمدخ رد و زا هدمآ رب سکرام ی هفسلف .تسا ریذپ
 رگراک هقبط هب سکرام ِداهن شیپ .تسا هعماج هب یشرگن
 هیاپ رب .تسین هناتسود عون ِتاساسحا یور زا و یهاوخبلد
 اه ناسنا مشچ ِشیپ هک تسا ییاه تیعقاو ِیملع ِتخانش
 هدنام رود هب ملع ِسرتسد زا ای اه تیعقاو نیا و .دنراد نایرج

 یوس زا هناهاگآ و یدمع ِروط هب ای دنا هدوب هتخانشان ینعی – دنا
 و هژاو اهراورخ ریز دنک یم باجیا ناش یتاقبط ِعفانم هک یناسک
 یراک سکرام .دنا هدش ناهنپ هدننک هارمگ و هنارگ هطسفس ِظفل

 هدرکن هعماج و تعیبط رب مکاح یلک نیناوق نایب و فشک زج
 هعماج و هدام ِتکرح یلک ِریسم سکرام رگید نایب هب .تسا
 -دیآ یم رب تکرح تیاغ و نومضم دوخ زا هک هنوگ نآ ار یرشب
 نایب هک نانچمه ، ور نیا زا سکرام هفسلف .تسا هداد ناشن

 ینعی – شا ندوب یتسیلایرتام ِلیلد هب ، تسا نیناوق نیرت ماع

 درجم زا سوملم یاه تیعقاو اب شا هتسبمه و گنتاگنت ِدنویپ
 رب .تسا راذگ ِلاح رد درجم هب صخشم زا سپس و صخشم هب

 یعازتنا و درجم هب ار مات ِتیمها هک یتسیلآ هدیا هفسلف فالخ
 رد ار میهافم ینیع و یدام یازا هبام و دهد یم )ینهذ میهافم(
 ،دهد یمن رارق دوخ تخانش و لیلحت ،یواکاو  ِلوا ی هجرد
 و ینیع ِتلصخ ِلیلد هب )2( سلگنا – سکرام مسیلایرتام
 و دنک یمن عطق زگره تیعقاو اب ار دوخ ِطابترا شا لاکیتکارپ
 زا صخشم یاه لاثم هدش زاربا یاه هیرظن تابثا یارب هتسویپ

ِ طرش شیپ و هیلوا هدام ینعی – ناهج ِلایرتام و لایرتام ِناهج
 ناهج رییغت یارب سکرام ی هفسلف .دنروآ یم -یرورظن هنوگره
 ی هقبط – ِلمع اب و – ِتسد هب رییغت نیا و. نآ ریسفت هن و تسا

 بولسا ور نیا زا .فوسلیف ِنهذ رد هن و دوش یم ماحنا رگراک
 هار دمآ زور و ریگیپ روط هب تسا ریزگان )مسیسکرام( سکرام
 ی هقبط دوخ ِکیتارپ ی هیاپ رب هک – ار ناهج رییغت یملع یاه
 .دیامن نایب ماهبا نودب و نشور نابز هب – ددرگ یم لصاح رگراک
 ی هدش مالعا ًاحیرص بولسا نیمه ِییوج هار همادا مسیسکرام
 .تسا رگراک هقبط هب– نایب نیرت اسر هب نآ ِنداد ناشن و سکرام
 یم -1846 رد – )Annenkof( فکننآ هب همان رد سکرام
 زمر ِنابز ای[ زومرم للع ِعارتخا زا رت ناسآ زیچ چیه«:دسیون

 وا ».تسین دنرادن یموهفم هنوگ چیه هک یتارابع ینعی ]هنوگ
 یم هدافتسا نطنطم یاه هژاو زا هک دنز یم لاثم ار یناسک
 زا و دنمهف یمن یزیچ تیرشب ِخیرات ِلماکت ِدروم رد امادننک
 رد مه هزورما سکرام ِنایب نیا .دنا زجاع یلماکت عون ره ِکرد
 .دنک یم قدص ًالماک ون پچ و یبرغ یاه »تسیسکرام« ِدروم
 نآ زمر اب ناشدوخ اهنت هک یا هنوگ زمر ِنابز ِعارتخا اب اه نآ
 ،تخانش ِدنیآرف ِنداد هولج زومرم نینچمه و ،دنراد ییانشآ
ً اساسا هن و دنراد ییانشآ سکرام نابز اب هن هک دنهد یم ناشن
 هک نظنطم یاه ترابع نیا زا ییاه هنومن هب .دنا تسیلایرتام
 اب ار زومرم للع دنهاوخ یم و »دنرادن یموهفم هنوگچیه«
ِ مهف ِلباق ِنابز اب هدش مالعا یعقاو للع نیزگیاج  Jargonنابز
 ی همانرب«:مینک هجوت دنیامن یسانش هعماج و هفسلف رد ، سکرام
 ان ببس هب قطنم هب باسح ِنتساک ورف یارب هگرف یارگ قطنم
 لیان نآ ِفشک هب لساردنارترب هک اه هعومجم ی هیرظن ی هزاس
 هب قطنم هب ندیشخب رگد ِلکش همه نیا اب .دیشاپ مه زا دمآ
 رد لسار و روم و درب رد هب ناج طوقس ی هکلهم زا وا ِتسد
ِ تاحفص هژیو هب دیناوخب( »... دیدج نرق ی هناتسآ رد جیربمیک

 و مسیسکرام« ِباتک »هگرف ات تناک زا« ِناونع ِریز 46 و 44-45
.)یگیب موصعم ربکا همجرت . سوکینیلاک سکلا زا ار »هفسلف
 تالکشم رب سکع رب .دنک یمن لح ار هفسلف لیاسم مسیلآ هدیا
 درجم ِتالوقم رد تخانش یریگ بلاق اب هک اریز .دیازفا یم نآ
ِ ندرک هدمع نمض نهذ – نیع ی هطبار یگ هیوس ود نتسسگ و

 -تخانش ِراک ِروتسد زا ار )ینیع(نیع )ینهذ( نهذ ی هیوس
 ندروخ هتوغ هب اهنت و هدومن جراخ -هفسلف ِیساسا ی هلئسم ینعی
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ِ ناهج اب طابترا یب و هداتفا ادج ینهذ ِظافلا و اه موهفم رد
 هدیا هک تسا لیلد نیمه هب .دزاس یم مرگرس ار دوخ لایرتام
 و[ تیرشب ِخیرات ِلماکت ِدروم رد« :سکرام ی هتفگ هب اه تسیلآ
 عون ره کرد زا و دنمهف یمن یزیچ ]تعیبط ِلماکت زا ًاساسا
 هک تسا نآ رب یبرغ »مسیسکرام« ِمسیلآ هدیا.»دنا زجاع یلماکت
 یا هقبط تسد زا ار نآ سکرام ی هفسلف ندرک یتسیلآ هدیا اب

ِ کیتارپ رد ار یروئت ینعی – دروآرد تیلعف هب ار نآ دیاب یم هک
 ینهذ ًافرص یا هفسلف نآ زا و هدرک جراخ -دیامن یدام شیوخ
 یزاوژروب ِلایخ و دزاسب درادن یکیتارپ درکراک هک )هیوس کی(
 رد سکرام .دنک هدوسآ هاگآ یایراتلورپ ِیبالقنا ِلمع زا ار
 هقبط یارب یکیتکلاید یتسیلایرتام ِتخانش و هفسلف تیمها

 رد ار دوخ یدام حالس هفسلف هک هنوگ نامه «:تسا هتفگ رگراک
 ادیپ هفسلف رد ار دوخ یرکف حالس زین ایراتلورپ دبای یم ایراتلورپ
 یخیرات ی هفیظو رگراک هقبط اب دنویپ رد هفسلف سپ ».دنک یم
 یامن هار تسا تخانش یروئت هکنآ ِنمض : دراد یا هناگ ود
 هفسلف اب هطبار رد زین ایراتلورپ وس نیا زا و .تسه مه لمع
 یم رکف هچ نآ هب هک نآ نمض :دراد یا هناگود یخیرات ِهفیظو
 یم لمع رد زین ار شیوخ لمع یامن هار دیامن یم لمع دنک
 -یانعم و -درکراک ناوت یم سکرام ی هزومآ نیمه رد و .دنیرفآ
 رد سکرام هک تسا لیلد نیا هب .تفایرد یبوخ هب ار کیتکلاید
 نینچ نیا ایراتلورپ و هفسلف ِیخیرات ِدنویپ رب هرازگ نامه ی همادا
 تیعقاو ار هفسلف ناوت یمن ایراتلورپ ِلالحنا ِنودب «:دنک یم دییات
 هفسلف هکنآ رگم دنک لحنم ار دوخ دناوت یمن ایراتلورپ و دیشخب
 یا هزادنا هب هفسلف اب رگراک هقبط دنویپ انعم نیا هب ».دبای تیعقاو
 و هدروخ هرگ رگراک هقبط تشونرس هب هفسلف تشونرس هک تسا
 لالحنا( دوب و دوبن هب هتسب یکی ) ِلالحنا و تیعقاو( دوبن و دوب
 راوشد عوضوم نیا مهف ساسا نیا رب .تسا یرگید )تیعقاو و
 روتسد زا هفسلف ندرک جراخ اب ییاوژروب » مسیسکرام« هک تسین

 نآ ندومن لیدبت و – یو ِتخانش سرتسد زا ینعی – ایراتلورپ ِراک
 یم لابند ار یفده هچ ناگ هبخن کیملپ و یعازتنا یاه ثحب هب

 هب هک اریز .ندرک مورحم شا یرکف حالس زا ار ایراتلورپ :دنک
 تشونرس رب دوخ ی هبون هب دناوت یم هفسلف سکرام ِنایب
 ی هرازگ ود .دشاب رازگ ریثات رگراک ی هقبط ) ِدنمفده ِدرکلمع(
 لیاق یروئت یارب سکرام هک تسا یتیمها ی هدنهد ناشن الاب
 ی هزرابم و تاقبط هک ینامز ات سکرام ی هتفگ هب .تسا

 ی هقبط یامن هار هباثم هب زین )یروئت( هفسلف .دراد دوجو یتاقبط
 زا سکرام روظنم هتبلا هک .تسا یرورض یو ییاهر یارب رگراک
 هفسلف هک اریز .تسا کیتکلاید مسیلایرتام -اجنیارد – هفسلف
 رگراک ی هقبط ییاهر رد یشقن یکیتکلاید ریغ و یتسیلایرتام ریغ
ِ تیمها هفسلف هک تسا هقبط یب هعماج ِنارود رد .دنک یمن افیا

 و هقبط رگید هک ارچ .دهد یم تسد زا یشخب یهاگآ رد ار دوخ
 یامن هار نانوچ ار یروئت ِدوجو هک درادن دوجو یتاقبط ی هزرابم
 عون ره هقبط یب ی هعماج رد  یلک ِروط هب .دشخب ترورض لمع

 رد هفسلف و دهد یم تسد زا ار شا یدوجو ترورض یا هفسلف
 سکرام هک هنوگ نامه عقاو رد .دش دهاوخ دیدپان تعیبط ِملع
 هرگ یتاقبط ی هزرابم اب هفسلف تشونرس دنا هتفایرد سلگنا و

 زین یفسلف هشیدنا ِیدام رتسب یتاقبط ی هزرابم دوبن رد و هدروخ
 یارب و یلک روط هب رییغت هک تسا نارود نآ رد .دور یم نایم زا

 هچ نآ تسا نیا .تفرگ دهاوخ ار ریسفت یاج هشیمه
 نامتک هدنیآ زا میب ِلیلد هب ای دناد یمن ای ییاوژروب »مسیسکرام«
.دنک یم
 یتقوم ییانبور یاه هدیدپ همه نوچمه هفسلف سکرام هاگدید زا
 ،یخیرات یهاگن هفسلف هب شا هاگن ور نیا زا .تسا ارذگ و
 هدیا »پچ« کرد هک یلاح رد .تسا لاکیتکارپ و یتاقبط
 -سلگنا -سکرام ِیملع ی هفسلف هژیو هب و – هفسلف زا تسیلآ
 شا یارگ هبخن و کیمداکآ تلصخ رب انب و ییاوژروب یکرد
 هب ار هفسلف یتشادرب نینچ کی .تسا یدرکراک ریغ و ارگ نهذ
 یاوتحم دناوتب ات دنکیم میسقت )یلم(ییایفارغج یاه کولب

 لایسوس هک درک شومارف دیابن« .دیامن راکنا ار نآ یتاقبط
 مهم ی هبنج کی زا نآ یناملآ ی هنوگ اب یسور ِیسارکومد
 رد زگره اه یناملآ هک یلاح رد .تشاد ریگ مشچ یتوافت
 هب تدش هب اه سور ،دندش یمن ریگرد ًاقیمع یفسلف تاعوضوم
 نینل دعب و فناخلپ ادتبا ...دنداد یم ناشن هجوت تاعوضوم نیا
 یشیک تسار[ ماع یفسلف ی هیرظن نیا فیرعت ی هفیظو
 زا هک دنتفرگ هدهع رب ار شا یقطنم یاهدمایپ و ] یتسیسکرام
 نآ رب »یکیتکلاید مسیلایرتام« ِبسچ رب یعطق روط هب سپ نیا
 مسیلایرتام ِرت صاخ ی هیرظن ِیرورض ِتامدقم ِناونع هب و هدز
 هتشون تسد رب یتلوکویچول ی همدقم( .».دش هتشادنپ یخیرات

.)یوضترم نسح ی همجرت -1844 یفسلف و یداصتقا یاه
 ی هفسلف اه هلحن و اه تلم و ِدارفا دادعت هب هاگن نیا زا

 )یوسنارف(یرسوتلا مسیسکرام ِدننام دراد دوجو یتسیسکرام
 )یراجم(یچاکول مسیسکرام ، )ییایلاتیا( یشمارگ مسیسکرام
 و مسیسکرام اسپ ،ارگراتخاس ،یتروفکنارف ،یشیرتا مسیسکرام
 نوچ مه ارگ شهاک ِهاگدید نیا زا هک یمسیسکرام اهنت .هریغ
 یمن حرطم ارگ سپاو یاه شنیب عاونا ِربارب رد ویتانرتلآ هناگی

 – ددرگ یمن هیارا تسا نآ هتسیاش هک هنوگ نآ ایو – .دوش
 هک یلاح رد .تسا یرتلورپ مسیسکرام ینعی یعقاو مسیسکرام
 ییاه هیرظن رگ نایب هدش حرطم یرکف یاه نایرج زا کی ره
 هک یی یروئت ینعی یعقاو مسیسکرام اب یطابترا نیرتمک هک تسا
 هباثم هب دوخ لماکت رد و تسا رگراک هقبط ِکیتارپ زا هدمآ رب

 یم کیتارپ شا یتاقبط ی هزرابم رد هقبط نیمه یامنهار غارچ
ِ بوچراچ رد سکرام یاه هزومآ ِندرک دودحم .دنرادن دوش
 نتساک ورف زج یزیچ یتسیلانویسان یاه تشادرب و اه شیارگ
 راعش نآ ِکرات رب هک تسین ییاه هزومآ یلم ارف یاه شزرا
ِ فده .تسا هتسب شقن » دیوش دحتم ناهج نارگراک«
ِ ندرک هاتوک ییارگ لیلقت نیا زا )یبرغ( ییاوژروب »مسیسکرام«
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 هطلس ریز ی هقبط زا یورارف زا تسیلانویسانرتنا یایراتلورپ تسد
 هرس کی یناهج رد ینومژه ِبسک و مکاح ی هقبط هب

.تسا تسیلایسوس
؟تسا ینومژه مادک ناهاوخ یبرغ »مسیسکرام«
 رصنع( زادرپ هیرظن هک تسا یداهنشیپ و لمع یامن هار یروئت
 نیمات یارب هزرابم ِریگرد ی هقبط ود زا یکی هب )هقبط هاگآ

 سلگنا و سکرام یاه یروئت .دهد یم هیارا شیوخ ِ ینومژه
 بسک یارب رگراک ی هقبط هب دومنهر ی هیارا صخشم یاه هنومن
 اه نآ« .تسا یزاوژروب ی هطلس اب هزرابم رد ینومژه
 یمن لفاغ رما نیا زا مه هظحل کی یارب زگره ]اه تسیسکرام[
 و ایراتلورپ ریذپان یتشآ یاهداضت زا رگراک ی هقبط هک دننام
 زا اهتسینومک .…دنک ادیپ رت نشور هچ ره ِتخانش یزاوژروب
 اراکشآ نانآ .دنرازیب دوخ یاه فده و تارظن ندرک ناهنپ
ِ زیمآرهق ِینوگنرس ِقیرط زا طقف ناش فادها هک دنراد یم مالعا

 .»…تسا یسرتسد لباق دوجوم یعامتجا ِطیارش ِلک
 :زا تسا ترابع اه تسیسکرام ِفده نیرت کیدزن .]تسفینام[
ِ نتخاس نوگنرس ،هقبط کی ِتروص هب ایراتلورپ ِنتخاس لکشتم«

 .»ایراتلورپ طسوت یسایس ِتردق ِبسک و یزاوژروب ِینومژه
.)اج نامه(
 سکرام( یلگِه ِسکرام هب تشگرب اب )3( ییاوژروب »مسیسکرام«

 یش« ِدننام سکرام ِیلگه ی هشیدنا و نابز ِندرک هدمع و )ناوج
 تسا نآ رب .… و »یگناگیب دوخ زا« ،»یگ هراو تب« ،»یگ هدش
 زا نآ ِدشارف و سکرام ی هشیدنا ِلماکت ِراکنا ِنمض ات

 یاوتحم ،زاس نارود و تاذ هب میاق یا هفسلف هب مسینایلگه
 هب ار نآ و هدرک نامتک ار نآ ییایراتلورپ ِمسیلاکیدار و یبالقنا
 نیا .دیامن لیدبت یزاوژروب یارب وج تملاسم و نایز یب یا هفسلف
 یم ار سکرام ی هشیدنا ِی رهز ِشین شنم لاربیل »مسیسکرام«

 نشور یاه قوتاپ و اه هناخ باتک ،اه یمداکآ رد ار نآ ات دشک
 و هدوهیب یاه لدج و حیرشت یارب یرازآ یب ِدوجوم هب یرکف
 ینعی– سکرام ی هشیدنا ِرهوج راکنا .دیامن لدب نک فلت تقو
 رد هدش ناهنپ یزاوژروب ِفده -یکیتکلاید ِیفن و یزیتس مه
ِ یتاقبط ِینومژه ات تسا یتسیسکرام یاهترابع و اه هژاو ِتشپ

 هک یرگراک ی هقبط »ِیبالقنا ِکیتکلاید« ِیزارد تسد زا ار دوخ
 سکرام ی هشیدنا ی هنابلط تدحو ِمسینوم ِنورد رد ار دوخ
 هب تشگزاب اب »مسیسکرام« نیا .دراد هگن رود هدیشخب تیوه
 ی هشیدنا زا کیتکلاید ِمسیلایرتام فذح و یلگه سکرام
 ار رگراک ی هقبط ِنهذ کیتامتسیس و دنم فده روط هب سکرام
 هتفشآ -شا هدنهد  تدحو لماع– یبالقنا ِمسیسکرام هب تبسن

 نینچ اب .دیامن یم یلمع یب و یگدنکارپ راچد ار وا و هدرک
ِ نایرج ینعی[ یداقتنا ِنایرج نیا« :دنسیون یم هک تسا یفده
 سکرام ِرظن زا هک دنک یمن کرد ]کیتکلاید ِمسیلایرتام ِرادفرط
ِ روط هب و تسا یکی یتسرپ هراوتب اب یگ هناگیب دوخ زا ی هدیدپ
 هدش لیلحت یراگنا یشای یتسرپ هراوتب هیامرس دلج هس رد لصفم

 نیا ریگیپ ِروضح ینشور هب لیبق نیا زا یتارابع .…تسا
 سکرام نیتسخن راثآ رد هک ار یدیلک میهافم و تاحالطصا
 هک،ینوگژاو« ای »ندرک هنوراو« :دهد یم ناشن ،دیدرگ نیودت

 صاخشا هب و دهد یم تیصخش ایشا هب و هدرک هنوراو ار ناهج
 و رگراک ِدوخ رب رگراک لوصحم ...طلست.دشخب یم تیئیش
 هک هدش هناگیب ِراک اب رگراک …هدنز ِراک رب هتفای تیدام راک ِطلست
ِ تاذ …دسانش یم یدزم تسد ِراک ِناونع هب نیا زا شیپ سکرام

 .»…دزاس یم هناگیب دوخ زا و دشخب یم تینیع ار شیوخ
 یداصتقا یاه هتشون تسد رب ار یتلوکویچول ی همدقم دیناوخب(
.)یوضترم نسح ی همجرت هب .1844 یفسلف و
 هناگیب شیوخ زا ار دوخ تینهذ راک نایرج رد رگراک رگا« :زاب و
 ناهج زا مه نامز مه هک تسا رطاخ نیا هب .دزاس یم ادج ای

 ییاهمدآ ریاس زا مه و )شیوخ شاعم و دیلوت رازبا( تعیبط ینیع
 هتشگ میسقت و هدش ادج تساهنآ هب قلعتم تیلاعف نیا هک
.)احنامه( ».تسا
 گرزب و سکرام ِینیب ناهج زا یا هدنهد ِلیلقت فصو نینچ اب و
 یلاح رد« :دننک یم مالعا »ناوج ِسکرام« ِ)نامسیدنارگا( ییامن
 هنیشیپ ناوت یم یراوشد هب و هاگ هگ سکرام ِیداصتقا راثآ رد هک
 ]نامه[ ماع یشرگن ای ]یکیتکلاید-یتسیلایرتام ینعی[ یفسلف یا
ِ فص رد هدرپ یب و فاص هنیشیپ نیا سلگنا راثآ رد ،تفای ار
ِ هانگ نآ ِبکترم[ هک دوب سلگنا نیا .تسا رضاح و یح مدقم
 و یتخانش ناهیک-یفسلف ی هبنج هک ار هچ نآ ]و دش هریبک
 سلگنا ،داد شرتسگ و طسب دش یم هدرمش نآ ِتعیبط ی هفسلف
 و داد طسب یکیتکلاید مسیلایرتام هب ار یخیرات ِمسیلایرتام هک دوب
 رظن زا روفنم[ حالطصا نیا هک تسا یسک نیتسخن وا تقیقح رد
.».]سکرام هن و[ دربراک هب ار ]یزاوژروب
 نم زا هشورک نورد یاه هتشون .اج نامه .همدقم نامه(
 ی هشیدنا و نامز ِندناتسیا اب اژروب ِرکفتم ناس نیدب .).تسا

 -لماکت ِدنور ِندرک فقوتم اب عقاو رد و– 1844 رد سکرام
 مکحم یاه هناش یور رب هک دهد یم یا هقبط هب تسیا ِنامرف
 .دراد ار ینونکات ِتابسانم ِندرک ور و ریز ِدصق و هداتسیا سکرام
 هدیا یاه بلاق رد سکرام ِندرک ینادنز اب کیزیفاتم »ِپچ«
 عطق ایراتلورپ اب ار وا یفسلف ِدنویپ ات تسا نآ رب یلگه ِمسیلآ

 ریز ی هقبط زا ار رگراک ی هقبط ِکینومژه ِدمآ رب ِتیمتح و هدرک
 ار سکرام ی هفسلف رهوج هک– مکاح ی هقبط هب هطلس
 هشیدنا یاه هتشون ِمامت رد .دیامن راکنا -دهد یم       لیکشت
 ی هزرابم زا هملک کی یبرغ »یاه تسیسکرام« هب موسوم ِنارو
 هتفگ ایراتلورپ )تیمکاح( یروتاتکید و یرتلورپ ِبالقنا ،یتاقبط
 یم رگراک ی هقبط نانآ رواب هب هک تسانعم نادب نیا .دوش یمن
ِ بوچراهچ رد و دنامب یقاب یزاوژروب ِینومژه ِریز -دیاب و– دناوت
ِ یخیرات ِتابلاطم و اه تساوخ هب ییاوژروب ِیناملراپ ِیسارکومد

 رد یساسا ِتارییغت ناهج رد هدرتسگ ِتالوحت« .دبای تسد دوخ
 دیاب پچ .تسا هتخاس یرورض ار ]مسیسکرام[ نآ یاه هاگدید
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 عافد ]یزاوژروب[ هافر ِتلود و رگ هلخادم ِتلود زا اوق یمامت اب
 رازاب ی هقباس یب ِمجاهت ِنتم رد و یعاضوا نینچ رد« .».دنک
ِ تلود=[ هافر ِتلود و رگ هلخادم ِتلود زا اوق ِمامت اب دیاب پچ
.».دنک عافد ]یزاوژروب
 هنیدآ .روپ شیورد ِدادرهم .دیدج ِپچ و دیدرت رصع :ی هلاقم(

.)تسا نم زا هشورک نورد یاه هتشون .124
ِ لیدبت اب -ون »پچ« شرگید ِدازمهو– ییاوژروب »مسیسکرام«
 هب یعامتجا ِتاقبط ِیلصا ِنامتفگ هب یفارحنا و یا هیشاح لیاسم

 هدیدرگ اهداضت نیا ِیگدننک نییعت ِرکنم ،یتاقبط یاهداضت یاج
 زا اه تسیسکرام و رگراک ی هقبط ِندیشک تسد ِناهاوخ و
 لماکت« :تسا نآ اب طبترم یاه کیملپ و یتاقبط ی هزرابم

 خساپ ِدنمزاین هک تسا یا هدیچیپ و هتسویپ مه هب ِدنیارف هعماج
 ار اه نآ ناوت یمن هک تسا نوگانوگ ِبکرم یاهداضت هب ییوگ
 نیا .».درک نآ تشونرس و یتاقبط ی هزرابم هب طونم و لوکوم
ِ تالکشم و یموق ،یتیسنج یاهداضت« :زا دنا ترابع اهداضت
 شبنج و یندم ی هعماج و تلود ....یاهداضت و یتسیز طیحم
 انب .)اج نامه .هلاقم نامه( .».اه نآ زا هتساخرب یتاقبط ارف یاه
 و .درب یمن ار شدوخ هتسد زگره دراک :فورعم لثملا برض نآ رب
 رد هکلب .دهد یمن شدوخ ینوگنرس هب مکح زگره یزاوژروب
 یم دوخ یاقب هب مکح یبرغ »مسیسکرام« و ون »پچ« ِششوپ
 ی هعماج هب تلود حتف دربهار زا دیدج پچ ِدرکیور« :دهد
 نامه .هلاقم نامه( .».تسا ]ییاوژروب هعماج نامه ینعی[ یندم

ِ نامز هب شا هنیشیپ هک »دیدج پچ« نیا خساپ رد سکرام )اج
 :دوب هتفگ – تسین مه دیدج ور نیا زا و -دسر یم سکرام ِدوخ
 یمسیلایرتام ینعی )یلاعفنا( رورظن مسیلایرتامدرواتسد نیرت مهم«

 ناسنا ِیعمج ِتیلاعف لوصحم[ یلمع ِشنک نانوچ ار تیسح هک
 هعماج( یندم ی هعماج و اهنت ِدرف رب دیکات دبای یمن رد ]اه
 نیا .)خاب ریوف ی هرابرد ییاه زت زا مهن زت( .».تسا )ییاوژروب
 یتلود ِیراد هیامرس شزیر زا هک یکاخ و درگ یوشبلب رد »پچ«
 و دنت دوب هتساخ رب -یزاوژروب تیمکاح زا یرگید لکش ینعی –
 هب و – سکرام یملع یاه یروئت و سکرام هیلع هینایب و زت دنت
 یاوعد ِرابغ و درگ ِنایم و دومن رداص کیتکلاید مسیلایرتام هژیو
 و ایراتلورپ و وس کی زا اه تسینویزیور اب اه تسیسکرام
ِ مسیلایرتام ِرس یارب رگید یوس زا اهنآ یماح یزاوژروب
 خرن هیامرس ِجارح ِرازاب رد سکرام یاه یروئت و کیتکلاید
ِ نایاپ«رد جارح ِبوچ -دوخ نامگ هب -ینعی .درک یم نییعت
 یوس زا زونه هک یراک .دز یملع مسیلایسوس و هفسلف رب »خیرات
 نیا و .دراد همادا تدش نامه اب یبرغ »مسیسکرام« و ون »پچ«
 و روپ شیورد دادرهم ی هتفگ مغر هب هک دهد یم ناشن هلاسم
 شکورف اهنت هن یتاقبط ی هزرابم ،یبرغ یاه »تسیسکرام«
 رب و هدش مه رتداح هکلب هدشن هتساک شا تیمها زا و هدرکن
.تسا هدیدرگ هدوزفا شیپ زا شیب نآ ِتیمها
:تشون اپ

 زا یشان ییاوژروب مسیسکرام )سکوداراپ( ییامن زاس ان -1
 و تیعقوم زا سکرام نابز اب هک تسا یا هشیدنا ییامنزاسان
 رب ییامن زاسان نیا تیلوئسم .دنک یم عافد یزاوژروب تیدوجوم
 »تسیسکرام« ِیلعج مان اب هیامرس تیمکاح ناعفادم ی هدهع
.تسا یبرغ یاه
 هعماج – یفسلف یاه ثحب مامت رد ار سلگنا ِمان میریزگان ام -2
ِ راثآ ِرتشیب اریز .میروایب سکرام مان ِرانک رد یتسیسکرام یتخانش
 لقتسم ِرثا چیه زین و .دنا هدش هتشون کرتشم ِروط هب ود نیا ِمهم
 یاه دنفرت زا یکی .دشابن یرگید نآ دییات دروم هک هدوبن ود نیا
 هشیدنا زا سکرام ی هشیدنا ندرک ادج -اهزور نیا – یزاوژروب
 نایم ندیشک راوید اب دنک یم شالت یزاوژروب .تسا سلگنا
 ناسکی تخانش یژولودتم و – هناگی یرکف راتخاس و ماظن کی
 رد و ، یژولودتم و راتخاس ، هشیدنا نیا کیناگرا ِتدحو رد –
 نوزفا .دیامن داجیا فالتخا رگراک هقبط لمع ِتدحو رد هجیتن
 فص رد و مه رانک رد ار سلگنا و سکرام هچ نآ اه نیا رب
ِ لباقم رد تسرد هک تس اهنآ ِیژولوئدیا دراد یم هاگن ایراتلورپ
.تسا نآ نایوگنخس و یزاوژروب ِراک بیرف  ِیژولوئدیا

 دناشوپ یم مسیسکرام یادر دوخ رب یزاوژروب ارچ هک نیا -3
 یزاوژروب :تسا هدش هتفگ گرزب یاه تسیسکرام نابز زا اهراب

 دنت( اه هاگنزب رد ات دنک یم ناهنپ مسیسکرام ِِششوپ رد ار دوخ
 هقبط یبالقنا شبنج مسیسکرام ِمان اب دناوتب یخیرات )یاه چیپ

ِ یرگ یبالقنا تدش زا و دناشکب فارحنا هب ار رگراک
 یاه هنومن دهاش یرگراک شبنج خیرات  .دهاکب نآ )مسیلاکیدار(
 مسیلاکیدار نتساک ورف و اه ندناشک فارحنا هب نیا زا یرایسب

 هدوب یفنص و یتسیلاکیدنس یاه تساوخرد حطس ات شبنج
 .تسا
 :تسا مسیسکرام دض یبرغ »مسیسکرام«
 دنچ -سلگنا و سکرام مسیسکرام ینعی -یرتلورپ ِمسیسکرام
 زیامتم ییاوژروب »مسیسکرام« زا ار نآ هک دراد یداینب ی هفلوم
ِ یفسلف ِتخانش ،هفلوم نیرت یا هیاپ و نیتسخن .دزاس یم
 رد ار ناهج یرتلورپ مسیسکرام .تسا نآ ِیکیتکلاید یتسیلایرتام

 داینب و ساسا ،تخانش نیاربانب .دسانش یم نآ لماکت و تکرح
 زا معا یتسه لاکشا هیلک و تسا تکرح رد ی هدام ناهج
 نیا ی هدیچیپ و هداس ِعونتم ِلاکشا ینهذ و ینیع یاهدومن
 ماع ِتقیقح نیا ِلومش زا نوریب یا هدیدپ چیه و .دنا تکرح
 تعیبط ِلماکت ِنایاپ یب ِدنور ی همادا ناسنا ِخیرات .درادن رارق
 .تسا نآ ی هژیو دوخ یاهدرکلمع و نیناوق ِقبط رب )هدام(
 و روعش نیا و تسا هشیدنا ِبحاص و دنم روعش ِتعیبط ناسنا
 یور رب ناسنا ِدنم فده ِتیلاعف( راک لوصحم و هجیتن هشیدنا

 یاقب و یتسیز یاهزاین ِنیمات ِتهج رد نآ ِرییغت ِروظنم هب تعیبط
 و دنرادن لقتسم یتسه )روعش( یهاگآ و هشیدنا .تسا)شیوخ

 و تکرح رد ًامئاد هک تسا یا هدام هب هتسباو ناش یتسه 
 ناسنا ِیهاگآ و – ماع ِروط هب – هشیدنا ور نیا زا .تسا ینوگرگد
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 زا یور ارف و رییغت لاح رد هدنیازف روط هب ناهج زا و دوخ زا
 ی هشیدنا ِدنور« .دشاب یم هدیچیپ تیعضو هب هدیچیپان ِتیعضو
ِ رییغت ِدنور اب .دسر یم بکرم هب هداس زا هک ]یهاگآ[درجم
 .لوا دلج . هسیردنورگ( .».تسا قبطنم تیعقاو ِدوخ ِیخیرات
.)29ص.نیدت. ماهرپ :ی همجرت
ِ تکرح ِماع ِنیناوق ِمامت ناوت یم هسیردنورگ زا ریز ی هرازگ رد
 ار یلاع هب تسپ زا و هدیچیپ هب هداس زا لماکت و یکیتکلاید
 نومیم ِندب حیرشت یارب یدیلک ناسنا ندب حیرشت«:تفایرد
ِ عاونا نایم رد رت یلاع ِلوحت ی هوقلاب ِتایصوصخ .تسا

 ]ِلماکت[ لوحت ِیخیرات تخانش زا سپ اهنت ار رت تسپ ِناروناج
 هرازگ نیا یانعم .)32 ص اج نامه( .».دیمهف ناوت یم رت یلاع
:هک تسا نآ

 ی هشیدنا ِلماکت هجیتن دوخ هک -)هدیچیپ( یعازتنا رکفت -1
 نوناق ِلوحت ِریسم دهد یم    هزاجا ام هب -تسا ییادتبا و هداس
 زا تفر ارف ِ)لیسناتپ(شناوت و هدومن ییاسانش ار اه هدیدپ ِدنم
 -2 .مییامن ینیب شیپ ار )رتارف( رت یلاع ِتیعضو هب یتیعضو

 هدیا ِروصت ِمغر هب و ،دراد یلماکت و دنم نوناق یریسم تکرح
ِ تاذ زا دنم نوناق لماکت و تکرح نیا یکیزیفاتم یاه تسیلآ

 مهف لباق و ینیع ، یکیتکلاید ینعی.ددرگ یم   یشان هدیدپ ِدوخ
 نونکا ی هدیدپ حیرشت اب ناوت یمن تروص نیا ریغ رد اریز تسا

 زا لاس اه نویلیم لوط رد هک ار یدنیارف و اه تیعضو دوجوم
.دومن کرد هدنارذگ رس
 اه هدیدپ و اهزیچ ِیتسیچ زا یهاگآ و یدنم نوناق ِتخانش -3
 و اه نآ تیهام هب ناسنا ی هطاحا    و فارشا ینعی ِناسنا ِطسوت
 یتخانش ،دنوش یم هچ نآ و دنتسه هچ نآ ،هدوب هچ نآ زا یهاگآ
 یملع ی هفسلف ور نیا زا و :تسا یملع لاح ِنیع رد و یفسلف
ِ یعقاو و یقیقح ِتخانش ِبوچراچ اهنت )کیتکلاید ِمسیلایرتام(

 رب و هدوبن بوچراچ نیا رد هک یتخانش هنوگ ره و تسا ناهج
 یکیتکلاید یورارف ینعی -سکرام ی هتفگ هب– حیرشت
 )لک هب ءزج زا ای( یلک ِتخانش هب ییزج ِتخانش زا یتسیلایرتام
 رد« ِیتسه زا ار اهزیچ و اه هدیدپ ینعی دشابن راوتسا سکعلاب و

 تخانش ِرابتعا نیرتمک دنکن لیدبت »ام یارب« ِعوضوم هب »دوخ
 .درادن هناسانش
 زا نتفر ارف ینعی– نآ لح ِدنیارف و یکیتکلاید ِ)یزیتس مه( داضت
 سکرام زا یرگید ی هرازگ ود رد ار یتسیلایرتام ی هویش هب -نآ

 هب ار شیوخ ِتاذ دیلوت ِنایرج رد رگراک« :درک هدهاشم ناوت یم
ً امئاد راد هیامرس ِناونع هب ار راد هیامرس دوجو و راک یورین ناونع
ِ دیلوت زاب ِنمض مه راد هیامرس هک نانچمه .دنک یم دیلوت زاب

 :دزادرپ یم شیوخ یور ایور ِراک ِیورین دیلوت زاب هب ًامئاد هیامرس
 دیلوت زاب ِنمض رد دیلوت ِدنور مهم ِرصنع ود زا کی ره ینعی
 .».دنک یم دیلوت مه ار دوخ یفن ای دوخ ِلباقم ِتاذ دوخ ِتاذ
 کرد« :و ).452 ص . نیدت . ماهرپ . لوا ج . هسیردنورگ(
 ار یخیرات ِتکرح ِنوناق هک دهد یم ناکما ام هب عقاو رد تسرد

 تیمک اهاجک رد هعماج ِینونک ِلکش هک میبایرد و مینک فشک
 .داد دهاوخ یدعب ِلکش هب ار دوخ یاج هنوگچ و دگنل یم شا
 زا هلحرم نیا ِندوب یخیرات و ییاوژروب ِداصتقا ِیخیرات یاه هشیر
 نیب زا نونکا هک دراد رارق یتامدقم رب نآ یانب هک یعامتجا ِدیلوت
 زین یعامتجا ِدیلوت ِینونک ِطیارش هک دهد یم ناشن دنا هتفر

 رد ار دوخ یاج و دنا شیوخ یخیرات یاغلا و یدوبان رذب لماح
 نامه( .داد دنهاوخ ینیون ی هعماج هب مزال ِیخیرات ِطیارش
 .)456 ص باتک
 ندش و تکرح نوناق نیمه دوب هتفگ رت شیپ رطس دنچ سکرام
 یاه هداد و جیاتن دروم رد« :تسا مکاح زین تعیبط رب )رییغت(
 نامه( .».تسا قداص مکح نیمه مه یعیبط ِمولع هب طوبرم

 .)455 ص       اج
-یتسیلایرتام ی هیام نورد ات دوب ترپ هلحرم زا یلیخ دیاب
 رکذ ی هنومن دنچ نیمه رد ار سکرام نایب و هشیدنا ِیکیتکلاید
 زا ینخس هاگچیه سکرام هک دومن اعدا و تفاین رد هدش
ِ یکیتکلاید ِبولسا« .تسا هدرواین نایم هب کیتکلاید ِمسیلایرتام
 تسرد هکلب .دراد توافت یلگه ِبولسا اب خیب زا اهنت هن نم
 ار نآ یو اتح هک رکفت هسورپ لگه رظن رد .تسا نآ لباقم هطقن

ِ قلاخ هدرک لدبم یلقتسم تیصخش هب )idee( هدیا ِمان ِتحت
 هب سفن ی هسورپ ِیجراخ ِرهظم دوخ عقاو رد و تسا تیعقاو

 زا ریغ رکفت ی هسورپ ،سکع هب نم ِرظن هب .تسا هدمآ رامش
 یرگید ِزیچ ناسنا ِزغم رد یدام ی هسورپ رارقتسا و لاقتنا
 زا لگه ِتسد هب کیتکلاید هک یا همدص ....تسین
 نیا زا عنام هجو چیه هب دشک یم )My stification(  یراتفیرف
ِ لاکشا هاگآ و عماج یوحن هب راب نیتسخن یارب لگه هک تسین

 راتفگ یپ( .».تسا هدومن نایب ار کیتکلاید ِتکرح یمومع
 تاحفص ،یردنکسا جریا همجرت هیامرس مود پاچ رب سکرام

 موهفم یبرغ یاه »تسیسکرام« ِفالخ رب سکرام .)61-60
 همادا رد هک هدرک کرد ار کیتکلاید -ِیتسیلایرتام ینعی– یعقاو
 .تسا هداتسیا رس یور ]لگه[ یو ِدزن رد کیتکلاید« :دیوگ یم
 نوریب شا ینافرع ی هتسوپ زا نآ ِینالقع ی هتسه هک نیا یارب
ِ کیتکلاید ینعی هداس ِنابز هب .».تخاس هنوگژاو ار نآ دیاب دیآ

 ات درک هنوراو دیاب ار لگه )یتسیلآ هدیا( یتسیلایرتام ِریغ
 یعقاو دراد )تعیبط( ناهج زا هک یا هنوراو -ِریوصتو– تشادرب
 زج یزیچ تشادرب و نخس نیا موهفم و .ددرگ یتسیلایرتام و
 تسیلایرتام هک یکیتکلاید و تسا یکیتکلاید هک یمسیلایرتام
 لگه ِیتسیلآ هدیا ِکیتکلاید ی هنوراو .دشاب یمن تسا
 سکرام ِدوخ هک هنوگ نآ– تسا سکرام یتسیلایرتام ِکیتکلاید
 نآ .یخیرات ِمسیلایرتام ًافرص هن و تسا هدومن دیکات نآ رب اهراب

 یم اعدا ناش یناریا ِناوریپ و یبرغ یاه »تسیسکرام« هک هنوگ
 خیرات ِیملع ِنییبت و کرد ِشور نانوچ یخیرات ِمسیلایرتام .دننک
– یتسیلایرتام ِنییبت و کرد ِرت ماع ِشور -دمآرب ای– دمآ یپ
 هب ام ات هک ارچ .سکع رب هنو .تسا ناهج و تعیبط یکیتکلاید
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 هدیسرن یعوضوم ِتیلک زا )یکیتکلاید-یتسیلایرتام( ماع یکرد
 )رت صاخ( رت ییزج ِعوضوم زا تسرد ِکرد هب زگره میشاب

 هتکن نیا و– تسا هنوگ نیا هلاسم .دیسر میهاوخن تیلک نامه
 یبرجت و یملع ِروط هب ام هک تسا تسرد : -تسا یفیرظ رایسب
 یملع و یبرجت یاه هتفای نیمه اما .میسر یم یلک هب ییزج زا
ِ تخانش ِفورظم هب درجم ی هشیدنا رد هک یماگنه )ینیع(
 رانک ناش تیئزج و تیصوصخ زیرگان دنوش یم لیدبت یفسلف
 هناشن نانوچ اه نآ یلک و ماع یاه تلصخ و دوش یم هتشاذگ
 .دندرگ یم هتسجرب )کیروئت( یفسلف ِتخانش ِدربهار ِناگ
 -یتسیلآ هدیا ِکرد اب یتسیلایرتام– یکیتکلاید ِکرد ِتوافت
 هب ار یبرجت– یملع ِتخانش تسخن ِکرد هک تسا نآ یکیزیفاتم
 اما .دسر یم ماع هب صاخ زا و دنک یم لیدبت یفسلف ِتخانش
ِ نومزآ هب یفسلف ِتخانش زا و دوش یمن فقوتم اج نامه رد

 مان زا هک نانچ نآ– یکیتکلاید یا هویش هب و ددرگ یم زاب یبرجت
 و هیزجت ی هدمآ رد تخانش هب یاه هتفای -دیآ یم رب شرادرک و

 ناهج– دوخ اشنم هب کیتارپ رد سپس ار هشیدنا رد هدش لیلحت
 )کیروئت ِتخانش( یفسلف ِتخانش ینعی ،دنادرگ یم رب -ینیع
 هب ار یلک( صاخ هب ار ماع و دنز یم کحم هبرجت و ملع اب ار

 هدیا – ِتخانش و – کرد هک یلاح رد .دنز یم دنویپ )ییزج
ً افرص ینعی – ندیفسلف ی هلحرم نامه رد یکیزیفاتم – یتسیلآ
 و هبرجت اب و دنام یم یقاب )یلک( یفسلف و ینهذ ریسفت و هیجوت

 یتسیلآ هدیا یاه نییبت هک تسا نیا .دنک یم هطبار عطق ملع
.دنا نورتس و ازان و دنرادن یکیتارپ درکراک
 یرما ار تخانش هک دیتلغ رد یتسیلآ هدیا کرد نیا هب دیابن

ِ روط هب نارتهب ام زا ِزغم زا هک هتفرگ رظن رد یدرف و یصوصخ
 هنیمز رت شیپ هکنآ یب ددرگ یم هضرع نکاس هب ادتبا و یناهگان

 .دشاب هدش هدامآ اه ناسنا ِکیتارپ و یگدنز رد نآ ییادیپ ی
 ی هلاس نارازه کیتارپ ار یکیتکلاید – یتسیلایرتام ِتخانش ِدوخ

 )کیروئت( یفسلف ِیدنب عمج مهم ی هلاسم .دروآ دیدپ اه ناسنا
 – یعقاو ِیگدنز هب نآ ِندنادرگزاب و میمعت سپس و تخانش نیا
 ماحنا سلگنا و سکرام هک دوب یمهم راک نیا .دوب – کیتارپ رد
 مسیلایرتام و لگه ار کیتکلاید اه نآ زا رت شیپ هنرگ و .دنداد
 اب سلگنا سپس و سکرام .دندوب هدرک نایب و فشک خاب ریوف ار
 و – خاب ریوف و لگه ِیفسلف یاه هزومآ نتشاد رایتخا رد
ِ یفسلف ماع ی هشیدنا – یلک ِفرظ نآ – نیشیپ نافوسلیف
 تخانش )بوچراچ( رتماراپ هباثم هب ار -یکیتکلاید -یتسیلایرتام
ِ لیلحت و هیزجت و ییاسانش هب یرتماراپ نینچ اب دوخ ات هتفرگ راک هب
.دنزادرپب اه نآ ِیلماکت ِلحارم و دوجوم ِینیع یاه هدیدپ
 لماکت و تکرح رب مکاح نیناوق ِفشک دش هتفگ هچ نآربانب

 مکاح رت ماع ِنیناوق ِفشک یانعم هب)یخیرات مسیلایرتام( هعماج
 ود نیا و هدوب )کیتکلاید مسیلایرتام( هدام لماکت و تکرح رب
 رد سکرام ِیژولودتم یتسیلایرتام ِمسینوم قباطم تخانش ِیروئت
.دنتسه یدحاو ِیکیتکلاید ِیروئت عقاو

 هک ییاه هفلوم هب اما دیمان سکرام عفادم ار دوخ ناوت یمن
 ای و .تشادن رواب دزاس یم      ادج نآ ِریغ زا ار سکرام هشیدنا

 سکرام ی هشیدنا رد ییاه هفلوم نانچ ِدوجو ِرکنم ضرغ هب اتح
 .دش
 یتخانش هعماج – یفسلف یسانش شور و و بولسا رد سکرام

ِ فشک یارب وا راکهار و تشاد هیکت ییاه هفلوم نانچ رب دوخ
 ریغ رگا .دوبن یتسیلایرتام یکیتکلاید مسینوم زج یزیچ تقیقح

 هب موسوم »پچ« یاه تسیلآ هدیا دننامه وا و دوب نیا زا
 ییزج و یلک یکیتکلاید ی هطبار زا یبرغ یاه »تسیسکرام«
 یب ِینهذ یاه لالدتسا رب ًافرص و تشادن یهاگآ )صاخ و ماع(
 اه نآ ی هویش هب هاگ نآ درک یم هدنسب ینیع ِتیعقاو اب طابترا

 ار یکیزیفاتم و یعازتنا یاه لالدتسا و قطنم و دومن یم لمع
 یاپ ار ینهذ ،هدومن یعقاو یاه عوضوم ِمهف ِساسا و طرش شیپ

 ی هلحرم نامه رد و داد یم رارق تخانش یوس هب شهج ِهاگ
 سکلا دننام هاگ یاج نامه زا و .دش یم فقوتم »ریسفت«

 هب دناد یم سکرام عفادم ار دوخ هک تسیلآ هدیا سوکینیلاک
 یم سوملم یاه تیعقاو اب طابترا یب     و یعازتنا یاه ثحب
 یلیلحت نافوسلیف ِکرتشم رواب نیا«:تشون یم نینچ و تخادرپ
 یاه عوضوم هکنیا رب ینبم ناش یاه فالتخا رگید ِدوجو اب ار
 اب ناش دنویپ قیرط زا هن و[ درک انعم لیلحت قیرط زا دیاب ار یفسلف
 یماگنه ]تسا یبای انعم و لیلحت هنوگره ِداینب و یپ هک یتیعقاو
ِ تخاس نُب رد هک مینک هجوت هک تفایرد یناسآ هب ًاتبسن ناوت یم
 یضحم و نشور ی هطساو نابز هک تسه رواب نیا اه هزومآ رگید
 هکلب ،دهد یم      دنویپ مه هب ار ناهج و ام یاه نهذ هک تسین
ِ یصخش یاه هبرجت نیرت کیدزن زا .تسام ی هشیدنا ی هیام
 .یعیبط مولع و تایضایر مجسنم و هدیچیپ یاه ماظن ات ریگبام

 و نیاتشنگتیو یصوصخ نابز ِلالدتسا ِیواطم رد یرواب نینچ
 رد یحبش نوچمه نهذ یتراکد موهفم رب لیار تربلیگ ی هلمح
.»رخآ یلا.......تسا هتفهن هاگتسد کی
 ربکا . هفسلف و مسیسکرام سوکینیلاک سکلا : هب دینک هاگن
.).تسا نم زا هشورک ِلخاد.52-51 ص . یگیب موصعم
 لگه ی هناروزار ِکیتکلاید ِفالخ رب ار یتسیلایرتام ِکیتکلاید
 قبطنم ینهذ ِمیهافم رب و دیشک نوریب )هدیا( هشیدنا زا دیابن

 هکلب -دومن یریگ بلاق نآ اب ار تالوقم و میهافم ای – تخاس
 هدهاشم ناش ینهذ باتزاب و ینیع یاهدنیآرف ِراک و زاس رد دیاب

 هک نانچ .عارتخا هن و درک دیاب فشک ار کیتکلاید .درک
 .تسا کیتکلاید )هاگ شیامزآ( هاگراک تعیبط :هتفگ سلگنا

 ار یتسیلایرتام کیتکلاید ِنیناوق سلگنا و سکرام رگا اتح
 لباق ِروتکاف یفاک ی هزادنا هب تعیبط ِدوخ دندوب هدرکن فشک
.دیامن فشک ار نیناوق نیا ات هداد رارق ناسنا رایتخا رد کرد
 زا هدنورارف میتفگ هک نانچ مه – هعماج و – تعیبط ِکیتکلاید
 ی هویش ور نیا زا :تسا یلاع هب تسپ زا و هدیچیپ هب هداس
ِ ینهذ ِباتزاب و نادرگرب هک زین هعماج و تعیبط زا سکرام لیلحت
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 یریگ وگلا کیتکلاید نیمه زا ًاقیقد تسا هدنورارف تکرح نیا
 دوخ یکیتکلاید – یتسیلایرتام ِلیلحت سکرام .دنک یم یوریپ و
 و درجم هب هداس و صخشم زا ار )هعماج( خیرات و تعیبط زا
 هدیا کیتکلاید ِفالخ رب .درب یم ارف ماع هب صاخ زا و هدیچیپ
 تکرح صاخ هب ماع زا و صخشم هب درجم زا هک لگه ِیتسیلآ

 زا و – یلک هب ییزج زا یسکرام ِلیلعت رگید ِنایب هب .دنک یم
 هب ینهذ زا و ییزج هب یلک زا یلگه لیلعت و – ینهذ هب ینیع
ِ کیتکلاید و یفسلف ِنایب ِیگ هنوراو یانعم تسا نیا .تسا ینیع
ِ تخانش سکرام هک تسا کیتکلاید زا یتخانش نینچ اب .لگه
 یارب ییوگلا ار یراد هیامرس – راک و زاس و -یدنب لکش
ِ تخانش و )خیرات( هعماج -راک و زاس و – ِتکرح ِتخانش
 رارق نومیم مسیناگرا ِتخانش یوگلا ار ناسنا مسیناگرا یحیرشت
 هب صاخ ِتخانش زا سکرام یشور نینچ اب عقاو رد .دهد یم
 ناکما ام یارب ار لماکت یملع ِکرد و دور یم ارف ماع ِتخانش
.دزاس یم ریذپ
 هک تسا نآ رد لگه و سکرام ِتخانش هفسلف رگید توافت
 یقطنم لگه کیتکلاید و )ارگلمع( یتابثا سکرام ِکیتکلاید
ِ کیتکلاید ِتکرح ِهاگ زاغآ هک ارچ .دشاب یم )ارگ نهذ(
 و سکرام یاه یروئت و اه لیلحت  هک نانچمه یتسیلایرتام
 نیا زا و .تسا دوجوم نونکا ی هدیدپ دنهد یم ناشن سلگنا
 یبوخ هب ار اه هدیدپ ی هدنیآ و هتشذگ ناوت یم )نونکا( هاگ زاغآ

 ینیع رد کیتکلاید ِمسیلایرتام تقیقح .دومن یسررب و لیلحت
 ار اه هدیدپ کیتکلاید ِمسیلایرتام هک انعم نیا هب .تسا نآ ِندوب
 زا و .دنک یم )حیرشت(یسررب ناکم و نامز رد – ینیع روط هب
 و نامز هکنآ لاح .تسین فاب لایخ و ینهذ یا هفسلف ور نیا

 – مسیلآ هدیا یلک روط هب و – لگه تخانش ی هفسلف رد ناکم
 هدیا یاه ندیفسلف و اه لالدتسا هیلک اریز :درادن ینیع روضح

 یتابثا و یلمع ِدرکراک ینعی ،دنتفا یم قافتا نهذ رد یتسیلآ
 تسا لیلد نیمه هب .دنتسین ناکم و نامز رد ور نیا زا و دنرادن

ِ نوریب و ِرانک رد -یضَرَع ِرما ار ناکم و نامز اه تسیلآ هدیا هک
 یمن»هدولآ« ناکم و نامز هب ار هفسلف و دننک یم یقلت -تیعقاو

 »مسیسکرام« بناج زا یتسیلایرتام ِکیتکلاید راکنا  .دنزاس
 اریز .یفسلف ات دراد یسایس لیلد رت شیب ون »پچ« و ییاوژروب
 رب هک تسا یتسایس تمدخ رد زیچ همه یزاوژروب ِفرع رد
 دنک هرادا ار اهنآ هک دنتسه یتسد ارف ِتردق دنمزاین دارفا نآ قبط
 یورین کیتکلاید نوچ و .دهد وس و تمس ار ناش یاه هدارا و
  ار یعامتجا و یعیبط یاه هدیدپ و اه دنور یبای ناماس و هکرحم
 »ربدم ِریدم« و رتارف یورین زا یزاین یب و یدنم ناماس دوخ رد
 و تسا تسایس و شرگن هنوگ نآ اب داضت رد ور نیا زا دنیب یم
 یا هنارگ    شروش شنیب نینچ اب یقفاوم رظن زین تسایس نآ
 هک تسا نانچ یتسیلایرتام ِکیتکلاید یاه یگژیو .درادن
ِ دوخ تیاهن رد و – اه یگژیو نیا راکنا زج یا هراچ یزاوژروب
 هفسلف هناگی مسیسکرام نوچ و .درادن – یتسیلایرتام ِکیتکلاید

ِ کیتکلاید ینعی – ارگلمع و یقیقح ِکیتکلاید رب راوتسا ی
 رد ار دوخ ِیرکف ی هناخدارز مامت یزاوژروب تسا - یتسیلایرتام

 تسا درکیور نیمه اب و ،هتفرگ راک هب هفسلف نیا بیرخت ِتهج
 ات هدروآ یور سکرام ینیب ناهج )فیرحت( »یزاسزاب« هب هک
 کیزیفاتم ار وا ِکیتکلاید و مسیلآ هدیا ار سکرام مسیلایرتام
.دیامن یفرعم
 دنتسین یزاوژروب ِدنیاشوخ هک یتسیلایرتام ِکیتکلاید یاه یگژیو
:؟دنا مادک
 زا .دناد یم )یتقوم( ارذگ و طورشم ار اه هدیدپ ِکیتکلاید -1
 رب ار نآ هک یا هقبط تیعقوم رب انب زین )هطلس( یگدرکرس ور نیا

 یداصتقا یاه مرف« .تسا ارذگ و یتقوم دنک یم لامعا هعماج
 دننک یم هلدابم و فرصم ،دیلوت اه ناسنا ناش نورد رد هک
 هدلوم یاهورین ِندروآ تسد هب اب .دنتسه ارذگ و یخیرات یلاکشا

 ماظن ِرییغت اب و هداد رییغت ار ناشدیلوت ِماظن اه ناسنا دیدج
ِ ماظن کی اب یبسانتم طباور ًافرص هک یداصتقا طباور مامت یدیلوت
 هب همان سکرام( ».دنبای یم رییغت دنتسه صخشم یدیلوت
 یم نایب هک یطباور هک دنا یدبا هزدنا نامه هب میهافم«.)فکننآ

 نامه( .».دنتسه ارذگ و یخیرات یتالوصحم اه نآ.دنا یدبا دننک
 تیعقوم لماش یدنم نامز و تیطورشم نیا هک تسا یعیبط )اج
 راکنا اب دنک یم نامگ وا رظن نیا زا و .دوش یم زین یزاوژروب
 یاه لالدتسا ِمامت .دزاس یم هنادواج ار دوخ ینومژه کیتکلاید
 یتسیلایرتام ِکیتکلاید هیلع یبرغ ییاوژروب »مسیسکرام«
ِ ماظن ِندوب یدبا ی هدیا نتخادنا اج ِتین اب یرتلورپ مسیسکرام
 هنوگره .ددرگ یم هماقا یزاوژروب ینومژه ِیگنادواج و هیامرس
ِ داینب ینعی ، هدام ِدوخ نتسناد هنادواج زج – یرادنپ هنادواج
 هدیا و یکیتکلاید ِریغ یرکفت نآ یاه ینوگرگد و ناهج یتسه
.تسا ییاوژروب ور نیا زا و یتسیلآ

 هب یتسیلایرتام ِکیتکلاید مسینوم :تسا تسینوم کیتکلاید -2
 هیلک ییادیپ ِتلع هناگی تکرح رد ی هدام هک تسا انعم نیا
 یتسه .تسا اهنآ ینهذ یاه باتزاب و ینیع یاهدومن و لاکشا
 شنکاو و شنک ی هدننک نیمات و نادرگ دوخ کیتکلاید ی هناگی

.تسا ریغ تلاخد زا زاین یب و شیوخ ینورد یاه
 زا و نازیتس مه ی هدنراد رب رد و هدنروآ دیدپ کیتکلاید :اریز
 ینوگرگد ِلماع و اه هدیدپ ی هدنرب شیپ ِراکدوخ ِروتوم ور نیا

 )هتسبمه( کیناگرا ِتدحو کی نورد رد  نازیتس مه .تساه
ِ تدحو نیا ِنورد .دنا هزرابم ِلاح رد و دنراد تیدوجوم
 هدنیآ و لاح ،هتشذگ – هدیدپ یتسه هک تسا )متسیس( کیناگرا
 – ماحنا رس هتسبمه ی هزرابم – تدحو نیا .دروخ یم مقر – شا
 شناوت ینعی ، دیسر رس هب شدرکراک و یخیرات ِنارود هک ینامز
 رگید متسیس و دیسر نایاپ هب )متسیس=( نآ دیلوت زاب )لیسناتپ(
 و ددرگ یم هدیشاپ مه زا دشابن دوخ ِدرکراک دیلوت زاب  هب رداق
 یم نآ نیزگیاج نیون یاهداضت اب ینیون ِدحاو )متسیس( هدیدپ

 شا هفطن و تسین هعاسلا قلخ هک اج نآ زا نیون ی هدیدپ .دوش
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 و ،تسین نآ هن نیا هدش هتسب نیشیپ ی هدیدپ مکش رد رت شیپ
 نامه نیا دراد یدرکراک و یوهام توافت نیشیپ هدیدپ اب نوچ
 نیع رد تدحو و تدحو ِنیعرد ترثک ِییادیپ .دشاب یمن زین

 نیمه ِدرکراک زا یشان اه ینوگمه و اه توافت ینعی ترثک
ِ تدحو رد تعیبط یلک ِروط هب .دشاب یم یکیتکلاید ِمسینوم
 تدحو رد هعماج و ،هعماج لکش هب دوخ یکیتکلاید – یدام
ِ لکش نیرت یلاع و – تعیبط ِدرکراک زا یلکش هب شا کیناگرا
.دندرگ یم رادومن نآ ِکیتکلاید
 ایراتلورپ( هیامرس و راک ِیکیتکلاید ِتدحو ِدروآرف یراد هیامرس
 ی هطلس – تسا سکرام مهم ِفشک نیا و – تسا )یزاوژروب و
 )تابث( ماود و تسب و تفچ لماع متسیس نیا رد یزاوژروب
 یفن ِلماع هیامرس ِرادتقا اب رگراک ی هقبط راکیپ و )ماظن( هسورپ
 لماع ،یمتسیس نورد ی هزرابم و تدحو عومجم رد .تسا نآ
 هطلس نایم لداعت هک ینامز ات و تسا نآ تکرح و لداعت ِ)تلع(

 ،دروخن مه هب ایراتلورپ یبلس ی هزرابم و یزاوژروب ِیباجیا ی
 ی هزرابم هک هاگ نآ ،ماحنارس .دهد یم همادا دوخ یاقب هب هسورپ

ِ درکراک رب ینعی – یزاوژروب یباجیا رادتقا رب ایراتلورپ یبلس
 مه زا )کیناگرا ِتدحو( متسیس دیامن هبلغ – هیامرس ِکینومژه
 یا هدنز و ینیع هنومن یراد هیامرس ماظن .)1(دش دهاوخ هدیشاپ
 یناشخرد زرط هب ار نآ سکرام هک تسا یکیتکلاید مسینوم زا
 – ناسنا ِرت یلاع ِتدحو .تسا هدرک یسررب شا یاه هتشون رد
 :دنک یم نایب هنوگ نیا اه هتشون تسد رد سکرام هک ار تعیبط
 رگیدکی اب تعیبط و ناسنا یونعم و یکیزیف ِیگدنز هک نیا«
 شدوخ اب تعیبط هک تسا انعم نیا هب ًافرص ،دنراد لباقتم ِدنویپ
 ماع ی هنومن .».تسا تعیبط زا یشخب ناسنا هک ارچ دراد دنویپ
 سکرام ِیسانش ناهج یلک ِروط هب .تسا یکیتکلاید مسینوم رت
 یتسیلآ هدیا مسینوم توافت .تسا یتسیلایرتام مسینوم رب راوتسا

 لگه هفسلف ییامن هنوراو رد سکرام یتسیلایرتام ِمسینوم و لگه
 رد .دناد یم ینهذ و هدیا ار تکرح و تدحو لماع هک تسا

 ار تکرح و تدحو ِلماع سکرام یتسیلایرتام ِمسینوم هک یلاح
 تیلک ینعی ،ناهج ِدنم نوناق و دنم ماظن کیناگرا یتسه
 رد شا عونت و تیدام رد شا تدحو هک دناد یم یا هچراپکی

 یورین چیه هاگدید ود نیا زا .تسا نآ یکیتکلاید ِتکرح
ِ داضت یاراد و – هتسبمه ِتدحو ِیگ هچراپکی زا نوریب یکرحم
 لاتندنسنارت یورین هاگدید ود ره رد .درادن دوجو – هدنرب شیپ
 و ییارگ تدحو ان اب شنیب ود نیا توافت .تسا بیاغ )رتارف(
 نآ رد ییاوژروب »مسیسکرام« و تسیلآ هدیا »پچ« مسینوم یتنآ
 و هزرابم یکیتکلاید تدحو رد هک تسیلآ هدیا پچ هک تسا
 یم یکیتکلاید ِمسینوم راکنا اب دنک یم نامگ دنیب یم ار یفن
 تاقبط ِیعقاو تابسانم زا ار یکیتکلاید یفن و هزرابم دناوت
 نیا یارب ار هیامرس ینومژه ِیگ هنادواج و دنک نوریب یعامتجا

 رد دنتسین رداق اه نآ«:هک ارچ .دیامن همیب و نیمضت تابسانم
 کی رگید ناسنا نآ رد هک دنیامن ریوصت ار یا هعماج دوخ ِنهذ

 رظن هب«: و .)فکننآ هب سکرام ی همان( .».تسین اوژروب ناسنا
ِ تروص رد کیتکلاید هقبط نآ ِیا هدیقع ِنایوگدنلب و یزاوژروب

 رب انب اریز .تسا یزیگنا ترفن و اوسر زیچ دوخ ِینالقع
ِ نمضتم لاح ِنیع رد دراد دوجو هچنآ ِتبثم ِکرد کیتکلاید
 ره ِکیتکلاید اریز ،تسه زین نآ ِیرورض ِیدوبان و یفن ِکرد
 ی هبنج زا نیارب انب و تکرح لاح رد ار یا هدمآ دوجو هب ِلکش
 هک ارچ .دهد یم رارق هجوت دروم زین نآ زا نتفر ارف ِتیلباق
 داقتنا ًاتاذ و دریذپ یمن دوخرب ار زیچ چیه ِتموکح کیتکلاید
 .هیامرس مود پاچ رب راتفگ یپ .سکرام( .».تسا یبالقنا و رگ
.)یردنکسا جریا ی همجرت
 و یگنوگچ ی هدنهد حیضوت یکیتکلاید مسینوم یلک ِروط هب

 دنور ِطبترم ان و هدنکارپ رهاظ هب ِتارییغت و اهدرکلمع ییارچ
.تسا ینهذو یدام یاه
 یم رتد( تیربج :تسا )ارگ ربج(تسین یمرتد کیتکلاید -3
 هتکن نیا هب .تسا نآ ِرادم نوناق ِتاذ زا یشان ِکیتکلاید )مسین
 نوریب دنمزاین نآ لیاسم و کیتکلاید مهف :هک تشاد هجوت دیاب
 یملع ریغ ی هداتفا اج ِرکفت ِ ینیشیپ یاه مزج و اه هشیلک ندنار
 نیا هب ار اه ناسنا ییاوژروب ِگنهرف .تسا یکیتکلاید ریغ و
 و گنهرف نیا رد .هداد تداع یا هناراگنا هداس ِیشیدنا نامه
 نامه اه هژاو اتح .تسین نآ ریغ و تسا نامه زیچ همه شزومآ

 ررقم هشیمه یارب رابکی ییاوژروب ِگنهرف هک دنراد ار ییانعم
 یارگ قلطم  ِگنهرف نیا .تسا هتخادنا اج ناهذا رد و هدرک
ِ کیژولوئدیا یاهرواب و اهرایعم ِساسا رب ار اه هژاو راگنا تباث

 هاگ سرد رد و هدرک میسقت دیفمان و دیفم ،دب و بوخ هب دوخ
 نیا ی هلمج زا .دزاس یم هتشرف و وید مه اه هژاو زا شا یاه
 هک دنتسه ییاه موهفم هکلب دنتسین هژاو اهنت عقاو رد هک– اه هژاو
ِ رگ نایب ای و دنراد یدام )قادصم( یازا هب ام نهذ زا نوریب
 هک دنا هدش هدیمهف دب ِیفسلف »ِربج« و »نوناق«- دنا یدام ِطباور
 و .دنا هتفای یملع ریغ و هنوراو فیراعت ییاوژروب ِتایبدا رد
 یارب هک– ار دوخ ی هدش یریگ بلاق ِیناعم نامه یزاوژروب

 هک نانچ .تسا هدرک لیمحت اه نآ رب -دنتسین دنیاشوخ مه ماوع
 اب فدارتم و یتسنامهنیا ،مالک کی یکرد نوناق زا ماوع کرد
 هدومن عضو هعماج رد اوژروب ِناراذگ نوناق هک تسا ییاهدادرارق
 و .دنرادن اه نآ هب تبسن یشوخ رظن یرایسب دایز ِلامتحا هب و
 ییاوژروب ِگنهرف رد هک تسا »ربج« »نوناق« زا رت لابقا دب
ِ داهن ربارب و هتفای یسایس ِراشف و دادبتسا ،روز ِگنس مه ییانعم
 ربج .تسا دازآ باختنا و یسارکومد زور ِیسایس ِتایبدا رد نآ
 و دراد یقرتم یتلصخ نآ یکیتکلاید و یتسیلایرتام ِموهفم رد اما
 یتلصخ شا کیمانید ِنومضم ربانب هکلب تسین هدنرادزاب اهنت هن
 -یکیتکلاید ِربجو– کیتکلاید .دراد یلماکت و یباجیا
ِ تموکح« سکرام ی هتفگ هب شا لاکیدار و یبالقنا ِتشرسربانب

 زیر زا– زیچ همه رب هکلب و »دریذپ یمن دوخ رب ار زیچ چیه
 زا و اه ناشکهک رد اه تخاس نالک ات هتفرگ متا رد اه تخاس
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 ناهج رد زیچ چیه و دراد قلطم تیمکاح– هعماج ات هتفرگ درف
 یمرتد( تیربج .دشاب اهر شدنم نوناق ِیگریچ زا هک تسین
 یمرتد .تسا نآ ِلمع ِیریگارف و تیقلطم رد کیتکلاید )مسین
 زا نیمز ی هرک لاثم یارب هک هدش بجوم یدام ِکیتکلاید ِمسین

ِ ییادیپ اب سپس و نوکسم یا هرایس هب نوکسمان یا هرایس
 ی هتفر شیپ ِتیعضو هب ییادتبا ِلکش زا یرشب ی هعماج ،هعماج

 ارف ی هیاپ رب هعماج مه و هرایس مه ینعی دبای لماکت یزورما
ِ تیعضو زا )تلع رب لولعم ِیتفر ارف ِبترت( یتسین یمرتد ِتفر

 نیاربانب .دنور ارف ینونک ی هتفر شیپ ِتیعضو هب نیزاغآ ی هداس
 یاهدرکلمع و– یزاوژروب ی هدننک هارمگ یاه هزومآ ِمغر هب
 و ریگ اپ و تسد اهنت هن یکیتکلاید ِنیناوق هن و تیربج هن -شا
 نیناوق و یداصتقا -یسایس ِربج هک نانچ نآ– دنتسین هدنرادزاب
 یم مه لماکت و تفر شیپ ِلماع سکع رب هکلب -دنا ییاوژروب
 رب مکاح ِیکیتکلاید ِربج هک تسا نیا تیمها اب ی هتکن .دنشاب
 رد ِتخانش هب هک یماگنه ات یعامتجا و یعیبط یاه هدیدپ
 هفارخ زا یرایسب أشنم و هدوب لرتنک ِلباق ِریغ و روک ِربج هدماین

ِ بیرض و نیناوق ِتخانش اب اما .دوش یم اه یشیدنا ژک و اه
 ی هیلک ِتخانش ینعی– یعامتجا و یعیبط یاهدرکلمع ِتیمتح
ِ یربج عوقو ناوت یم -اه هدیدپ      ِیفنم و تبثم ِبناوج
 تراسخ زا و ینیب شیپ )هنانیب عقاو( یملع روط هب ار یدادیور
 رد لرتنک ریز یمامت هب ار یدادیور ای و یریگ شیپ یلامتحا یاه
 دوجو یلیلد ور نیا زا .دومن نییعت ار نآ ِیریگ تهج ،هدروآ
ِ تیمتح و تیربج زا شیدنا یملع ِرگ شنک یایراتلورپ هک درادن
 هتشاد ساره لماکت و رییغت ،تکرح ِدنیارف زا ینعی یکیتکلاید
 نوناق زا ینعی– یعیبط ِراکددم نیا زا دناوت یم سکع رب .دشاب
 دادیور کی عوقو ِتیمتح و هدمآ رد تخانش ی هطیح هب یدنم
 ی هتخانشان نونکات یاهورین ِراهم یارب مه شیوخ ِکیتارپ رد–
ِ یسایس و یعامتجا ی هطلس ِندیشک ریز هب ِتهج رد مه و یعیبط
.دربب دوس یزاوژروب
ِ کیتکلاید ِمسین یمرتد ِراکنا اب ییاوژروب »مسیسکرام«
ِ ینومژه و تیمکاح ِینوگنرس ِتیمتح رب دهاوخ یم یتسیلایرتام
 هقبط یب ی هعماج هب ینونک یتاقبط ی هعماج ِدشارف و یزاوژروب

 یتسیلآ هدیا ِتیمتح ِمدع و یکیزیفاتم ِییاتسیا ِشوپرس هدنیآ ی
 .دراذگب
 دییات و دش هتفگ هچ نآ ربانب :تسا ارگ لماکت کیتکلاید -4
 تسیز ،یمیش ،کیزیف( یعیبط مولع هچ– یملع یاه هداد
 -)یملع یسانش هعماج و هفسلف( یناسنا مولع هچ و )یسانش
 .دراد لماکت هب ور نآ ِتیدوجوم ِلاکشا ی همه رد یدام ِناهج
.».تسا هدام ِیتسه ِلکش تکرح« :سلگنا ی هتفگ هب
ِ کیتکلاید ِییاهن ی هجیتن ینعی نازیتس مه ِلباقت ِدنیارب تکرح و
 هب .تسا نیعم ی هسورپ کی ِداضتم یازجا ی هزرابم– تدحو
 یقرتم ِتلصخ ِندوب اراد ِلیلد هب کیتکلاید ِنیناوق یلک روط
ِ لاکشا مامت رد رترب ِتلاح هب تفر ارف و دوجوم ِتلاح ِیفن ِلماح

 نایاپ و زاغآ تکرح رد ی هدام نوچ و .تسا هدام تیدوجوم
 شیپ ِیتابثا ِتکرح ِدمآ رب هک زین یکیتکلاید یفن ور نیا زا درادن
 دوش یمن فقوتم یا هلحرم    چیه رد زگره تسا هدام ی هدنور
 .تسا هدام ِتکرح ِیتابثا– یبلس یگ هشیمه ِدرکراک زا ییزج و
 هغبان ِیدنم شوه اب گرزب ِسانش تعیبط و نیسیتکلاید سلگنا
 نوریب تعیبط یاهدرکلمع ِنورد زا ار کیتکلاید ِنیناوق یراو
 و یسانش تسیز ،کیزیف یمیش فلتخم یاه هنیمز رد و هدیشک
 یاوتحم رپ اما مجح مک ِیفسلف ی همان شناد رد تایضایر

 .تسا هداد رارق هعلاطم ِسر تسد رد -گنیرود یتنآ– شیوخ
ِ تخانش ِظاحل هب مه ریظن مک و دنم شزرا رثا نیا ی هعلاطم
ِ ینمشد ِتلع ِتخانش ِظاحل هب مه و هعماج و تعیبط ِکیتکلاید
 یم تیمها زیاح رایسب یکیتکلاید ِبولسا و سلگنا اب یزاوژروب
 یمان و سابل ره رد ار دوخ ِنانمشد دیاب رگراک ی هقبط .دشاب
.ار دوخ ِناتسود هک نانچمه ،دسانشب

 مه یراد هیامرس ِماظن هک تفرگ هجیتن ناوت یم اج نیا زا -1
 یور زا نامز مه روط هب دیاب هتسبمه )متسیس( لک کی نوچ
 هقبط نآ زا شیپ هک تسین انعم نادب نیا اما .ددرگ هدیچرب نیمز

 هب– شیوخ ی هعماج رب ار دوخ ِیربهر دناوتن روشک ره ِرگراک ی
 نآ ِققحت یارب مک ِتسد ای و لامعا -ینهذ و ینیع ِناوت ِطرش
 دوبان هیامرس ی هتسبمه ِتیلک هک ینامز ات دنچ ره .دیامن راکیپ
 ایراتلورپ راکیپ ِبرکرس و یراد هیامرس ِتشگزاب ِناکما ددرگن
.دراد دوجو ضورفم ِروشک نآ رد

 ربهر تسناوتيمن نيا زا رتهب ياهويش و لكش چيه هب يزاوژروب
 سلگنا زا رتتسيسكرام ار دوخ هك دنك »بارخ« ار شانانكروگ
 .ديامن مالعا لطاب ار وا يارآ سكرام دوخ نابز اب و دنزب اج
 ينعي رجنيسيك يرنه و اماي وكوف ،زنيج زميج رس هك يراك
 دنتسناوتن يزاوژروب توسك رد يزاوژروب مسر و مسا اب ناعفادم
 ينعي -مسيسكرام و سكرام ندرك ماندب .دنهد ماحنا
 هك يدمآزور ششوپ و تايبدا اب -يرتلورپ يبالقنا مسيلاكيدار
 يزاوژروب يارب هديدرگ ليدبت يناهج يژولوئديا و نابز هب
 زا شيب هك تسا يدمآراكان توسك و نابز زا رتآراك هدنامرد
 هعماج رد ار شايامزيراك و دركراك تسا لاس هاجنپ و دصكي
 ناركفنشور اتح و هدش هدنار عامتجا يهيشاح هب ،هداد تسد زا

 نخس تايبدا و نابز نآ اب ًانلع دنراد مرش مه هقبط نآ دوخ
 رس يزاوژروب رابرد فوسليف ينامز رگا هك تسا نينچ .دنيوگب

 .هفسلف و كيزيف( »تسا هدرم مسيلايرتام« : تشون زنيج زميج
 زا هتخومآ سرد يزاوژروب ،دركن ييانتعا نآ هب يسك و )247 ص

 ار موهفم نامه و دمآ ناديم هب سكرام نابز اب ،كيروئت يهزرابم
 يهنهك و للجم يانب« : درك نايب يبرغ »مسيسكرام« نابز اب
 يدايز يهزادنا ات ار دوخ يميدق ماكحتسا كيتكلايد مسيلايرتام
 ص ... اههتشون تسد رب يتلوك يهمدقم( ».تسا هداد تسد زا
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 ار سكرام مسيلايرتام يرگيد لكش هب و اعدا نامه اب اي .)27
 ناونع هب مسيسكرام ييافوكش« : درب لاوس ريز و هدومن هنوراو
 زاتمم يياهششوك هلسلس اب ،يسايس يرادرك و يرظن ينامتفگ
 ،يرتخارف يكيزيفاتم يهيرظن هب لسوت اب دشوكيم هك دوشيم
 لاطبا اي يريذپققحت تيلباق هك اههرازگ زا ياهعومجم ينعي
 نيا ياههنومن نيرتمهم .دنك هيجوت ار يخيرات مسيلايرتام دنرادن
 : سلگنا يهويش هب يكيتكلايد مسيلايرتام : زا دنترابع شرگن

 هدنزارفارت يهژوس يهرابود نتخاس دراو ،نيلاتسا و يكستوئاك
 موصعم .سوكينيلاك .هفسلف و مسيسكرام( ».مسيسكرام رد
 ندز تسج رد سلگنا و سكرام ششوك« : و .)163 ص .يگيب
.)256 ص باتك نامه( .».دنام ماكان ملع هب هفسلف زا

 -يتاقبط تدحو و مسيسكرام يهدنرادهگن اپرب نوتس
 اب سلگنا .تسا كيتكلايد مسيلايرتام رگراك يهقبط كيژولوئديا
 يارب ار گنيرود يتنآ هك دوب يخيرات تقيقح نيمه زا يهاگآ

 .دروآرد شراگن هب يرتلورپ ينيبناهج ميظع يانب زا تظفاحم
 هك تسا »ينوتسلهچ« سلگنا -سكرام راثآ يهعومجم عقاو رد

 كيناگرا تدحو و تيلك هب نآ زا ينوتس ره ندرك ادج
 نيمه يبرغ »مسيسكرام« و دناسريم بيسآ نامتخاس
 نيا اب لباقت رد .تسا هتفرگ هناشن ار ينوتسلهچ يگچراپكي

 اوژروب »تسيسكرام« هك تسا يرتلورپ كيژولوئديا يگتسبمه
 هب و هاگهگ سكرام يداصتقا راثآ رد هك يلاح رد«: دسيونيم
 راثآ رد تفاي ار ماع يشرگن اي يفسلف ياهنيشيپ ناوتيم يراوشد
 رضاح و يح مدقم فص رد هدرپيب و فاص هنيشيپ نيا سلگنا
 ريثأت تحت ًاساسا [كيسالك ياهتسيسكرام] اهنآ مامت .تسا
 رصع رد ...دندوب هدش مسيسكرام بذج سلگنا راثآ
 مات نتشادنپ ناسكي – نآ زا دعب اهلاس اتح و – مود لانويسانرتنا
 ... دوب ناميا ناكرا زا يكي سلگنا و سكرام يهشيدنا مامت و
 نيا يانبم رب و سلگنا راثآ زا موهفم نيا هب يكيتكلايد مسيلايرتام
 مسيلايرتام راذگناينب رفن ود هك -ملسم كنيا و -ضرفشيپ
 .».ديدرگ جارختسا دناهدوب رفن كي هشيدنا يهنيمز رد يخيرات
 هچ .دراد ندوب تسيسكرام ياعدا هك هتشون يسك ار بلاطم نيا

 تخانش ناكرا دناوتيم »تسيسكرام« نيا زا رتهب يسك
 رارق بيرخت و ديدرت جامآ ار ايراتلورپ يكيتكلايد يتسيلايرتام
 تابثا هب ار فورعم زت نآ يتسرد هلاسم نيا ايآ و .؟دهد
 يهزرابم ندناشك فارحنا هب يارب يزاوژروب هك دناسريمن
 نابز زا و دمانب تسيسكرام ار دوخ تسا رضاح ايراتلورپ
.؟ديوگب نخس سكرام هيلع سكرام
 سپس و لگه ار يكيتكلايد داضت هك دوب يعدم گنيرود
 داضت« : دناهدومن ليمحت )ناهج يامش( ناهج رب سكرام
 هتشاد دوجو ركفت راتخاس رد دناوتيم اهنت هك تسا ياهلوقم
 نيا .».درادن دوجو يداضت -تعيبط رد ينعي ءايشا رد .دشاب
 نانيا هك توافت نيا اب .تسه زين يبرغ »مسيسكرام« ياعدا

 ار سلگنا و هئربت يكيتكلايد بولسا و ركفت نتشاد زا ار سكرام

 يهتفگ نيا .دننكيم دادملق تعيبط هب كيتكلايد ليمحت لوئسم
 اي و دمهفب ار كيتكلايد يانعم هك نآ نودب گنيرود هك سلگنا
 كرد ليلدهب ،دنك هدهاشم اههديدپ دركلمع و تابسانم رد ار نآ

 )ييامنزاسان( ضقانت و هتفرگ يكي ضقانت اب ار نآ شايكيزيفاتم
 دروم رد دنكيم راكنا يكيتكلايد داضت ياجهب ار
 يركف نومضم« : دنكيم قدص زين يبرغ ياه»تسيسكرام«
 داضت هك دوشيم هصالخ هلمج نيا رد گنيرود ياهرظن راهظا

 دوجو يعقاو ناهج رد دناوتيمن ور نيا زا و .تسا ضقانت نامه
 دناملاس لقع ياراد هك يناسك يارب دياش هلمج نيا .دشاب هتشاد
 تسار و تسار دناوتيمن جك ًالثم هك دشاب يهيدب هزادنا نامه
.)گنيرود يتنآ( .».دشاب جك دناوتيمن
 و داضت نتفرگ يكي و داضت يهناراگنا هداس و يگنيرود كرد
 »تسيسكرام« ريگنابيرگ هك تسا يلكشم )ييامن زاسان( ضقانت

 رد سوكينيلاك .تسه مه سوكينيلاك سكلا يبرغ
 يزيچ هك دهديم ناشن يكيتكلايد داضت هيلع شاياهلالدتسا
 : دسيونيم وا .دمهفيمن يفن و داضت زا گنيرود زا شيب
 ار نيضيقن عانتما نوناق درابيمن ناراب و درابيم ناراب يهلمج«
 ار اههلمج رگيد يهمه ناوتيم ياهلمج نينچ زا .دنكيم ضقن
 انعم نيا هب داضت كي قيدصت نياربانب .درك جاتنتسا ربتعم وحن هب
 هك تسا انعم نيا هب نينچمه .تفگ زيچ همه ناوتب هك تسا
 ار ينيعم عاضوا دوجو نيعم يهلمج ره اريز .تفگن چيه ناوتب
 هك تسا نيا يفن يانعم هب درابيم ناراب نتفگ -دنكيم يفن
 لاحم ار نامتفگ نيضيقن عانتما نوناق يفن .درابيمن ناراب
 هك تسين سكرام ياههتشون زا كي چيه رد زيچ چيه .دزاسيم
 هك دنك هيجوت وا شود رب ار هواي يهزومآ نيا راب نتشاذگ دناوتب
 ص .هفسلف و مسيسكرام( ».تسا رابتعايب نيضيقن عانتما نوناق

 هباثم هب ار داضت يعقاو موهفم زونه هك يصخش نينچ كي .)97
 »)نينل -( اههديدپ و اهزيچ يتاذ نوناق و كيتكلايد رهوج«
 دشوكيم هك هدرك اعدا سكرام رب شايسيون هيدر رد دناديمن
 و مسيسكرام 165 ص( ديامن عافد نآ زا و حرط ار سكرام يارآ
 دنك در ار يزيچ دهاوخيم هك يسك هك دناديمن زاب و .)هفسلف
 دنكيم در ار يزيچ هچ هن رگو دشاب هديمهف ار نآ تسخن دياب

 : تفگ هك دوب نانيا يهرابرد سكرام  ؟ار شدوخ تاينهذ زج
 رد سلگنا و .».متسين تسيسكرام نم دناتسيسكرام اهنيا رگا«
 ات« : تشون هك دوب راگنا هداس يگنيرود كرد نيا هب خساپ
 رد درفنم ،نكاس ،ناجيب ياهزيچ نانوچ ار ايشا ام هك ينامز
 يداضت چيه هب مينك هظحالم يرگيد زا سپ يكي و رگيدكي رانك
 ركفت دشاب يفاك يسررب يهويش نينچ هك يياج .ميروخيمن رب

 اما .تسا هدنسب مه [سوكينيلاك ركفت دننام] يكيزيفاتم و يداع
 شنك و يتسه رد ،ناشرييغت و تكرح رد ار ايشا ام هك نيمه
 رد .دوب دهاوخ يرگيد وحن هب هيضق مييامن يسررب ناشلباقتم
 مه تكرح دوخ .ميروخيمرب داضت هب گنرديب هك تسا اجنيا
 نم زا هشورك نورد يهلمج .گنيرود يتنآ( .».تسا داضت يعون
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 .).تسا
 و )ناهج( تعيبط رب مكاح نيناوق فشك اب سلگنا و سكرام

 عبات ار ركفت و دنداد ناياپ تخانش و ركفت رد ينوناقيب هب هعماج
 يتسيسكرام يهفسلف .دنتسناد نيناوق نامه دنمنوناق تارييغت

 رگيد فالخ رب و يتاقبط تسا يتخانش اههفسلف رگيد نوچمه
 رگراك يهقبط اريز .ارگلماكت و يملع تسا يتخانش اههفسلف
 خيرات و ناهج تقيقح نامتك رد يعفن تاقبط رگيد فالخرب
 تابسانم و ناهج )يملع( يعقاو تخانش اب اهنت و درادن
 يژرنا يهدوهيب يور رده زا ار تيرشب و دوخ هك تساهناسنا
 .تخادنا دهاوخ لماكت يهنيزه مك و تسرد ريسم رد و هديناهر
 -يتسيلايرتام يهفسلف ندرك هنوراو اب يزاوژروب »مسيسكرام«
 تيمتح و مسينيمرتد رهز نتفرگ و سكرام يكيتكلايد
 مجاهم و رگشنك ياهفسلف زا ار نآ ات تسا نآ رب نآ يكيتكلايد
 تسا يعدم يتلوك .ديامن ليدبت نيشنهناخ و لمعيب ياهفسلف هب

 كيتكلايد مسيلايرتام زا ياهناشن چيه سكرام يهيلوا راثآ رد هك
 تعيبط كيتكلايد زا ينخس ًادبا راثآ نيا رد«: دوشيمن هدهاشم
 ريگملاع نوناق هس دروم رد سلگنا يهيرظن يارب يتامدقم ،دوبن
 ،يفن رد يفن ،سكعرب و تيفيك هب تيمك ينوگرگد -كيتكلايد
 دروم ميهافم هب هك زيچچيه .دوب هدشن هديچ -دادضا تدحو
 نوناق يفن رد يفن هك ليبق نيا زا ًالثم ،دشاب هيبش سلگنا رظن
 ،تعيبط لماكت مهم و هدرتسگ تهج نيا هب و ماع تياهنيب
 و تاناويح ورملق رد مه هك ينوناق ،تسا هشيدنا و خيرات

 ربتعم هفسلف و خيرات ،تايضاير ،يسانشنيمز رد مه ،ناهايگ
 تسد رب يتلوك يهمدقم( ».[دوشيمن اديپ سكرام راثآ رد] تسا
.)يوضترم نسح يهمجرت .اههتشون

 يدمعت ييامن هديچيپ اب »هفسلف و مسيسكرام« رد سوكينيلاك
 و ينابز رونام تصرف داجيا فده اب )1( يفسلف تخانش
 ديوگب نارگيد نابز زا ار دوخ روظنم دنكيم شالت يرگهطسفس
 شسرپ لاح ره رد اما .دزادنايب اهنآ ندرگ هب ار نآ تيلوئسم و
 اهنآ زا شيپ و يبرغ ياه»تسيسكرام« هك هنوگنآ ايآ هك تسا نيا
 كيتكلايد عرتخم سلگنا اي و سكرام دناهتخاس دومناو گنيرود
 و دراد دوجو تعيبط تاذ رد كيتكلايد هك نآ اي دنايتسيلايرتام
 دناوتيمن -رييغت ،تكرح ،داضت ينعي -كيتكلايد نودب تعيبط
 ليمحت هب سكرام ندومن مهتم اب گنيرود ؟دشاب هتشاد يتسه
 رد هيامرس يهيلوا تشابنا«: تشون خيرات و تعيبط رب كيتكلايد
 نيا زا رتهب و تسا سكرام باتك تمسق نيرتهب ًاتبسن ناتسلگنا

 رگيد يملع تسدبوچ هب اكتا زا سپ هنيآ ره دشاب تسناوتيم مه
 ندوبن تلع هب اجنيا رد .دركيمن هيكت يكيتكلايد تسدبوچ هب
 افيا ار ياهلباق شقن دياب لگه يفن يفن يرتنشور و رتهب يهليسو
 .».دوشيم هديرب هتشذگ زا هدنيآ فان دنب نآ طسوت هك ديامن
 حيضوت گنيرود هب لاتيپاك رد سكرام ياههتفگ لقن اب سلگنا

 دوخ زغم زا ار نيناوق نيا سكرام وا روصت مغرهب هك دهديم
 يريگبلاق اهنآ اب ار نهذ زا نوريب ياهتيعقاو ات هديشكن نوريب

 تيعقاو دوخ ياهدركراك نورد زا ار نيناوق نيا هكلب ،دنك
 متسيس نيا ياهراك و زاس و نيناوق عرتخم هن وا و هدومن جاتنتسا
 : هك دهديم حيضوت سلگنا .تساهنآ يهدننك فشك هكلب
 هصالخ روطهب اجنيا رد و هتخاس للدم يخيرات رظن زا سكرام«
 لماكت اب كچوك هاگراك هتشذگ رد هك هنوگنامه هك ديوگيم

 ناكلام زا تيكلام بلس ينعي شيوخ يدوبان طيارش دوخ
 نونكا مه روطنامه [يفن] دروآ دوجوهب ًاترورض ار كچوك
 هك دروآيم مهارف ار يييدام طيارش يرادهيامرس ديلوت يهويش
 يدنور نيا .[يفنيفن] ددرگ دوبان دياب زين دوخ نآ بجوم هب
 ،تسه زين يكيتكلايد يدنور لاح نيع رد رگا و تسا يخيرات
 ياقآ دنياشوخ هك دنچ ره .تسين سكرام ريصقت رگيد
 نديمهفن نيا .».دشابن [يزاوژروب نايوگنخس رگيد و] گنيرود
 كيزيفاتم هب داتعم زغم يخيرات لكشم يفنيفن و كيتكلايد
 زنيج زميج رس و گربنزياه و گنيرود زا -اهتسيلآهديا يهمه
 ياه»تسيسكرام« ايآ .تسا -يبرغ ياه»تسيسكرام« ات هتفرگ
 و دوخ يدوبان طيارش هك دنراد غارس ياهديدپ چيه ام يكيزيفاتم
 رد« نيا ؟دشاب هتشادن دوخ رد ار دوخ نيزگياج يهديدپ يياديپ

 ينعي -لعفلاب هچ Auto actualization  يشخب ققحت دوخ اي »دوخ
 نامه -ينونك لعفلاب ينعي -هوقلاب هچ و -نيشيپ يهوقلاب
 تسا يدام ًاترورض و ًامتح دوخ نيا نوچ و تسا كيتكلايد
 و لعفلاب ياههديدپ يهمه رد يتسيلايرتام كيتكلايد سپ
 كيزيفاتم »تسيسكرام« و .دراد روضح )ناهج( تعيبط يهوقلاب
 يتآ و نونكا تحلصم رب انب و هنارسدوخ دناوتيمن ام شيدنا

 دروخرب رد هچ -اهناسنا تابسانم و تابساحم زا ار نآ هيامرس
 رد سلگنا .ديامن نوريب -هعماج اب دروخرب رد هچ و تعيبط اب

 يفنيفن و يفن زا يمهف همه يهدننك عناق حيضوت نامز نامه
 ور نآ زا درادن رظن رد سكرام« : ديوگيم سلگنا .تسا هداد
 ناونع هب ار نآ دهاوخب دمانيم يفنيفن ار نايرج نيا هك

 زا هك نآ زا سپ وا ،سكعرب .دناسر تابثا هب يخيرات ترورض
 ققحت ًاضعب لمع رد نايرج نيا هك دنكيم تابثا يخيرات رظن
 ينايرج لاح نيع رد ار نآ هاگنآ دباي ققحت دياب ًاضعب و هتفاي
 .».دريذپيم تروص يكيتكلايد نيعم نوناق قباطم هك دمانيم
 ناهنپ رظن زا تقيقح نانوچ ار كيتكلايد هك نآ يارب سلگنا
 مهف رادتسود هك سك ره هب و -گنيرود هب يدام ياههسورپ

 لسوتم يعقاو و ينيع ياهلاثم عاونا هب دنامهفب -تسا تقيقح
 نايرج وا مشچ شيپ هك ديامن يكيتكلايد هجوتم ار وا ات دوشيم
 دهديم ناشن ناوارف ياهلاثم اب وا .تسا ربخيب نآ زا وا و دراد
 تيهام تخانش ملع رگم تسين يزيچ كيتكلايد مسيلايرتام هك
 يتسيلايرتام كيتكلايد يترابع هب اي و ،)هتخانشان( لوهجم
 مولعم قيرط زا ار )هتخانشان( لوهجم هك يملع زا تسا ترابع
 هب مولعم زا رذگ يتسيلايرتام كيتكلايد ساسا .دناسانشيم امهب
 زا تفر ارف راب ره و .تسا مولعم هب لوهجم زا سپس و لوهجم
 يتسه نوچ و .تسا يفن كي يانعم هب )مولعم كي( هلحرم كي
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 زا و -رامشيب ياهيفن يهدنرادرب رد و تسين ريذپ ناياپ يدام
 اسانش زغم رد نآ باتزاب سپ ،تسا رامشيب ياهتابثا ور نيا
 ره رد ينعي .دشاب رادروخرب يدام يگژيو نيمه زا دياب ريزگان زين
 هك ي»دياب« نآ .ديامن هدهاشم ار يفن يتابثا ره رد و تابثا يييفن
 اب ديوگيم يراد هيامرس ديلوت يهويش يدوبان دروم رد سكرام
 يعامتجا ديلوت دنيارف رد دوجوم يكيتكلايد تيمتح رب هيكت
 يفن ار ينونك تيعضو ريزگان هك تسا يتيعضو نتسبآ هك تسا

.درك دهاوخ
 و تسا شيدنا كيزيفاتم ينك اهر رگا دوخ لاح هب ار زغم
 نيا لاح نيع رد اما .دناميم يقاب شيدنا كيزيفاتم نانچمه
 نوچ و .تسا ريذپشناد هك دراد ار )دادعتسا( تيصوصخ
 تسد ملع نيا رب هك يتروص رد ،تسا ملع يكيتكلايد تخانش
 اهر ار يكيزيفاتم يهشيدنا )ينتخانشان( هتخانشان ناهج دباي

 تسا يعيبط .تفاي دهاوخ هار اههديدپ يتسيچ قمع هب و هدرك
 نآ رب كيزيفاتم هك هتفاي شرورپ و هدمآراب يطيحم رد هك يزغم

 نوچمه ار نآ و دريذپن يتحارهب ار كيتكلايد هتشاد يگريچ
 سپاو دوخ تيبرت و يگهشيدنا ياهراك و زاس اب زاسمهان يركفت
 اما دناهتخومآ شناد هك ميسانشيم ار يرايسب هك نانچمه .دنزب
 هك دنتسه زين يرايسب ،دنرادن يبوخ يهنايم يملع ركفت و ملع اب
 ناونع هب ار يتسيلايرتام كيتكلايد كيمداكآ تاليصحت نتشاد اب

 و -يشرورپ طيحم اريز دنريذپيمن تخانش يملع يهويش
 -يملع تخانش ينعي -كيتكلايد مسيلايرتام اهنآ -يتاقبط
.)دنيبيمن نآ رد يدوس( دريذپيمن ار -يرتلورپ
 قمع و افرژ كيتكلايد ،دنيبيم ار )دومن( حطس و هيور كيزيفاتم
 زاب دومن و هيور رد كيزيفاتم .دنكيم يسراو ار )تيهام(
 زا و دروخيم هتوغ افرژ رد كيتكلايد )دوريمن ورف( دتسيايم
 و يفن رد ار تابثا كيزيفاتم .دتلغيم ورف ياهلحرم هب ياهلحرم
 -تسارگن يحطس اريز دنكيمن هدهاشم تابثا رد ار يفن
 دنيآرب هباثم هب و مه اب داضت رد ،مه اب ار تابثا و يفن كيتكلايد

 -تسارگن هبناج همه و نيب فرژ اريز -دسانشيم زاب تكرح
 و سوكينيلاك سكلا هك يگداس نيا هب هلاسم مينيبيم سپ
 تسا يزيچ و .تسين دننكيم روصت يبرغ ياه»تسيسكرام«
 قطنم »درابيمن ناراب اي درابيم ناراب اي« زا رتهديچيپ و رتارف

 زغم يارب ار نآ مهف هك تسا يگديچيپ نيمه و .اهنآ يروص
 ناراب اي درابيم ناراب اي دننام ياهداس ياهلالدتسا هب داتعم
 تابثا« : ديوگيم يتسرد هب سلگنا .تسا هدرك راوشد درابيمن
 نوچ يتخسرس نيسيزيفاتم هب ضحم كيتكلايد قيرط زا يرما
 و ستين بيال ًالثم هك تسا راوشد هزادنا نامه گنيرود
 قتشم ماكحا دوخ نامز ناناديضاير هب دنتساوخيم شانادرگاش
 ار يياهرسدرد نامه قتشم نانيا يارب .دننك تباث ار لارگتناو
.».گنيرود ياقآ يارب يفنيفن هك دروآيم دوجوهب
 دوجوم تيعضو زا عافد عقاو رد يروص قطنم ياهلالدتسا
 هناهاگآان هچ هناهاگآ هچ يروص قطنم رگيد ترابع هب اي .تسا

 قطنم رد دوجوم تيعضو .تسا دوجوم تيعضو تيبثت ناهاوخ
 يروص قطنم هك هنوگنامه .دنيبيم ار دوخ تابثا يروص

 )قدص( ينيع قادصم دوجوم تيعضو رد )يتسيلآهديا كيزيفاتم(
 نايم ور نيا زا .دنكيم هدهاشم ار دوخ ماكحا و اههرازگ
 هك يتيعضو و وس كي زا نآ رگناتسيا قطنم و يكيزيفاتم يهشيدنا
 وس رگيد زا تسا نآ تعيبط و تلصخ رگنايب قطنم و هشيدنا نيا
 تفر ارف ره اب هك دراد دوجو هيوس ود و يكيتكلايد يدنويپ
 رترب )تيعضو( نويسامرف هب )يتيعضو( ينويسامرف زا يعامتجا

 )تيعضو( نويسامرف ياضتقم اب بسانتم قطنم دركلمع و لكش
 و يروص قطنم مه يملع يهفسلف هاگديد زا .دوشيم نوگرگد
 يكي : دنادوجوم ياهتيعقاو باتزاب كيتكلايد قطنم مه
 و دوخ تيعقوم هك تسا يعامتجا ياهقبط يتسه باتزاب

 – درادنپيم رييغت نودب و هنادواج ار دوخ ينومژه ريز يهعماج
 ياهقبط يتسه باتزاب يرگيد و ،يزاوژروب ينعي ،-دهاوخيم
 نيا هب يناسنا و يبرجت مولع ينونكات ياههداد ساسارب هك
 ياههياپ زا يكي وا هك ياهعماج و وا تيعقوم هك هدرب يپ تقيقح
 تيعضو نيا ينعي .درك دهاوخ رييغت ًاعطق دشابيم شاتيدوجوم
 هن سپ .دشابيم ايراتلورپ هقبط نيا و .دنيبيم ارذگ و رادياپان ار
 و گنيرود رس زا نكاس هب ادتبا يروص قطنم دعاوق
 كيتكلايد قطنم نيناوق هن و هدمآ نوريب يبرغ ياه»تسيسكرام«

 اهنيا :دناهدومن شوارت سلگنا و سكرام زغم زا دوخ هب دوخ
 ينعي رصاعم يتاقبط يهعماج دوجوم ياهداضت باتزاب

 .دنايرادهيامرس
 هك ينامز دنكيم يزادرپلايخ گنيرود« : دسيونيم سلگنا

 .هدوب لگه يهتخادرپ و هتخاس يفنيفن هك دوشيم يعدم
 ركف يكيتكلايد تسيچ كيتكلايد دننادب هك نآ زا لبق اهناسنا

 ات زغم رد اتح و خيرات ،تعيبط رد هك يفنيفن نوناق .دننكيم
 ،دريگيم تروص [يدوخ هب دوخ] هناهاگآان شايياسانش نامز
 ياقآ رگا لاح .دش هلومرف ًاقيقد لگه طسوت راب نيتسخن يارب
 نآ يارب يرتهب مان دناوتيم درادن يراگزاس نآ مان اب گنيرود
 دنك نوريب هشيدنا ورملق زا ار نآ دهاوخيم رگا يلو .دنك اديپ
 و دنك نوريب خيرات و تعيبط زا ار نآ زيچ ره زا شيپ دياب
 مه نتفرگ لارگتناو قتشم و دشابن  نآ رد هك دنك اديپ يتايضاير
 سلگنا نانخس زا رتيلاع يحيضوت منكيمن نامگ .»دشاب نغدق
 ار تقيقح نيا دهاوخن يسك هك نيا .تفاي ناوتب كيتكلايد يارب
.تسين مسيسكرام و سلگنا هانگ دريذپب اي دمهفب
 رد دوجوم طيارش هعومجم زا تسا ترابع ينايب هب كيتكلايد
 نآ تفر ارف و رييغت ،تكرح بجوم هك صخشم يهديدپ كي
 چيه هك نيا رب ديكات اب .ددرگيم رگيد تلاح هب يتلاح زا هديدپ
 هك يتعيبط و ناهج تيلك و تدحو زا نوريب يصخشم يهديدپ
 رب مكاح ماع نيناوق زا لقتسم نياربانب و -دراد يتسه نآ رد

 .درادن تيدوجوم تسا نآ زا ييزج هديدپ نآ هك يتعيبط تكرح
 هتسبمه تدحو كي نورد رد هك ار طيارش نيا يهعومجم
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 مييوگيم )داضت( يزيتسمه دنراد لاعف و هدنز روضح )راومادنا(
 و يزيتسمه تقيقح رد كيتكلايد .)ضقانت( يناوخمهان هن و
 هن و -دنيوگيم سلگنا و سكرام هك نانچنآ -تسا مسينوگاتنآ
 .دننكيم اعدا يبرغ ياه»تسيسكرام« هك هنوگنآ – يناوخمهان
 رد )Contradiction( يناوخمهان و )Conflict( يزيتسمه توافت
 : هك تسا نيا

 )ضقانت( يناوخمهان و تسا هديدپ يتاذ )داضت( يزيتسمه -1
         .تسين نآ يتاذ
 هدهاشم لباق و نايامن ور نيا زا و هديدپ حطس رد يناوخمهان -2 
 هدهاشم لباق ريغ و تسا قمع رد يزيتسمه هك يلاح رد تسا
 هاگن زا ور نيا زا و كيتكلايد ريغ يهشيدنا و ساوح يارب

 .تسا يندرك راكنا رگنيحطس
 يزيتسمه لح اب و تسا يزيتسمه هب طورشم هديدپ يتسه -3
 ياهتيفيك اب نيون ياهديدپ : ينعي : ددرگيم نوگرگد هديدپ
 ددرگيم نيشيپ ياهتيفيك و نيشيپ يهديدپ نيزگياج نيون
 هك يلاح رد .تسين نآ رگيد نيا : تفگ ناوتيم هك ياهنوگهب
 هكلب درادن هديدپ تيدوجوم رد هدننك نييعت شقن يناوخمهان

 يگژيو زا تسا يرگيد نايب نيا .تسا هديدپ تارييغت عبات دوخ
 هك يلاح رد تسا هديدپ يتاذ يزيتسمه هك نيا ينعي 1 هرامش
   .تسين نآ يتاذ يناوخمهان
 كيناگرا تدحو كي ًاترورض يزيتسمه دركراك يهزوح -4
.دشابيمن كيناگرا تدحو دنمزاين يناوخمهان هك يلاح رد تسا
 
 ماحنارس هديدپ كي رد شاهدننك نييعت شقن ليلدهب يزيتسمه -5
 لح و دوش لح )زيمآتملاسم ريغ( يتسينوگاتنآ يهويشهب دياب

 رد يدربهار يشقن هك نآ ليلدهب يناوخمهان اما .دش دهاوخ
 يزيتسمه شقن .درادن ندش لح ترورض درادن هديدپ دركراك
 رد اههديدپ : تسا نينچ هديدپ )يشاپورف( يدوبان و يياديپ رد
 تيفيك -دنوشيم راديدپ وسمه نالباقتم دنمزاس تدحو رثا
 مولع ار صاخ يهديدپ ره يدنمزاس و )يبايتدحو( لكشت
 يهرتسگ رب مكاح ماع نيناوق يملع يهفسلف .دننكيم صخشم
 نيا .-دنكيم نايب و يياسانش ار )تكرح رد يهدام( اههديدپ

 )نازيتسمه( نالباقتم -يخيرات و -هنادحتم ييوسمه و يدنمزاس
 ات تسا هديدپ -يارذگاما -يبسن تابث لماع لاح نيع رد هك
 .دناميم رادياپ لاس اهنويليم و نارازه ،اهدص ،اههد : اهتدم
 لباقتم ياهبطق زا يكي يفن هب نالباقتم يزيتسمه هك يماگنه
 هب )ماظن و هعومجم( هديدپ لك لداعت و تابث ،دماحنايب زيتسمه
 مه زا( ديدپان يلك هب صخشم و ضورفم يهديدپ و هدروخ مه
 رثا رد يديشروخ يهموظنم : لاثم ناونعهب .ددرگيم )هديشاپ
 يكيرتكلا ياهراب ياراد )تارذ( اهرابغ و درگ دنمزاس تدحو
 ياضف زا ياهرتسگ رد هك تهجمه لاح نيع رد و يفنم و تبثم
 دوجو -ماظتنا ليسناتپ ياراد اما -مظتنم ريغ تلاح هب يناشكهك
 شيازفا و تارذ نيا يجيردت يگتشابنا اب .دمآ ديدپ ،دنتشاد

 رد -اهنآ زا ييهتسبمه نوناك زا لكشتم نيون يتيفيك اهنآ يمك
 اب ،دوخ رد تدحو نتشاد نمض هك دش داجيا -يناهيك داعبا

 رگا ينعي .تشاد تدحو زين يدام ناهج لك و ناشكهك زكرم
 دوبن جراخ يناشكهك تيزكرم يگريچ و تيمكاح ياضف زا هچ

 نيا : رگيد نايب هب .دوشب زين نادرگدوخ و زكرم دوخ تسناوت اما
 -يششك يورين ظاحل هب ناشكهك زكرم اب ديدپ ون يفيك نوناك
 و تدحومه -هموظنم ندوب دنميتسه يلصا لماع ينعي

 ناشكهك زكرم يهبذاج ريثات ريز مه هك ارچ .تشاد داضتمه
 و دوب هدروآ ديدپ ار دوخ هب صوصخم يهبذاج مه و تشاد رارق
 تابث لماع ناشكهك تيزكرم اب هموظنم نوناك يزيتسمه نيمه
 نالف مان اب -نآ رادهمانسانش يتسه يهمادا و يرادياپ و
 رثا رد هموظنم هك ينامز ات .ديدرگ -يديشروخ يهموظنم
 ياقب و ظفح يارب مزال يژرنا يمتسيس نورد زاس و تخوس
 متسيس رد ار نآ ينعي -دراد ار شدنمداضت كيناگرا تدحو

 هب شاهتسباو لاح نيع رد ياقب هب -دنكيم داجيا شانادرگدوخ
 و زاس و تخوس ليسناتپ هك هاگنآ .دهديم همادا ناشكهك
 شكورف ينورد ياهشنكاو و شنك رثا رد نآ نادرگدوخ يژرنا

 يورين اب هلباقم و كيناگرا لداعت و تدحو ظفح ناوت و دومن
 هديشاپ مه زا ديدرگ بلس نآ زا يناشكهك نوناك زيتسمه يششك
 هك يتدم زارد ينامز يهلصاف رد هك حيضوت نيا اب .ددرگيم
 زا يرايسب يلماكت ياهنارود دشاپيم ورف و ديآيم ديدپ هموظنم
 هنومن ناونع هب هلصاف نيا رد .دنارذگيم رس زا ار هديچيپ هب هداس
 تنوكس لباق ياهرايس هب تنوكس لباق ريغ ياهرايس زا ام نيمز
 هب دنمشوهان زا و هتخاي رپ هب هتخاي كت زا نآ نادنمتسيز و
 .دنباييم لماكت دنمروعش و دنمشوه
 تدحو نتشاد نمض يديشروخ يهموظنم ياههرايس زا كي ره
 دراد يياهيگژيو دوخ ،اههرايس رگيد اب و ديشروخ اب كيناگرا

 اههرايس رگيد زا ار نآ و تسا نآ يصاصتخا تيهام رگناشن هك
 يهوبنا يهدنرادرب رد لاح نيع رد اههرايس نيا .دزاسيم زيامتم
 ار دوخ يهژيو ياهداضت و اهيدنمنوناق زين اهنآ هك دناهديدپ
 زا رود و يدنكهب هك )زيمآداضت( يكيتكلايد ياهدنور نيا .دنراد

 مولع ار ناشجياتن و اههناشن و راثآ اما ،دنريگيم تروص ام مشچ
 ،دنروآيم رد ام تخانش يهطيح هب و هدرك يياسانش ًاقيقد يبرجت
 دنتسين يرامشيب ياهيفن و تعيبط رد تيلع دوجو زج يزيچ
 تكرح رد يهدام لماكت زج يمان و دنيآيم رگيدمه يپ زا هك
 مزال ايآ .تسا يدام ناهج تينيع راكنا ناشراكنا و دنرادن
 هك يسك ايآ و ؟داد داي يبرغ »تسيسكرام« هب ار ابفلا نيا تسا
 دناديمن ار -ناهج تخانش يابفلا ينعي -يملع يهفسلف يابفلا

.؟دمانب تسيسكرام ار دوخ دراد قح
 و .ناهج تقيقح و تينيع راكنا تعيبط كيتكلايد راكنا
 و تقيقح نمشد هك دهديم ناشن راك نيا اب يبرغ »مسيسكرام«
.تسا مسيسكرام و سكرام نمشد ور نيا زا
 و تدحو كيتكلايد دزومآيم ام هب تعيبط هك نانچنآ سپ
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 اب نيا و دراد دوجو هسورپ كي ناياپ ات زاغآ زا نازيتس مه يهزرابم
 نامتفگ دراو دمع هب اي هابتشا هب سوكينيلاك سكلا هك يضقانت
 ام .درادن يدنواشيوخ نيرتمك دنكيم يتسيسكرام يفسلف
 سلگنا زا مه زاب كيتكلايد رتهب مهف يارب ميريزگان
 يدونشخان بجوم رما نيا دنچ ره ميريگ يراي سانشكيتكلايد
 نينچ يفنيفن يهرابرد سلگنا .دوشب اوژروب ياه»تسيسكرام«
 يارب ناسنيدب ار يگدنز هك تسيچ يفنيفن يتسار« : دسيونيم
 زا و هدرك خلت [گنيرود ناركفمه يارب هزورما و] گنيرود ياقآ
 هانگ هك دوريم رامش هب يندوشخبان هانگ هزادنا نامه هب يو رظن
.».؟سدقلاحور ربارب رد
 تاقوا همه نيا يفنيفن ارچ يتسار هب .تسه مه ام شسرپ نيا

 تسيسكرام ار دوخ دنرضاح هك هدرك خلت ار اوژروب ناركفتم
 راكنا ار نآ يلعج ناونع و نيغورد ششوپ نيا رد و دنمانب

ً الماك تسا ياهسورپ يفنيفن« : دهديم خساپ سلگنا .؟دنيامن
 ششوپ هچ نانچ و دتفايم قافتا اج همه رد هنازور هك هداس
 هدز يرانك هب هديشك نآ رب يتسيلآهديا يهفسلف هك يزيمآرارسا

.».تسا نآ مهف هب رداق مه يكدوك ره دوش
 يگدنز رد اهراب ام هك دهديم حيضوت ار يدنيارف سپس سلگنا
 تبوطر ريثات ريز هك ياهدش هتشاك وج يهناد : مياهدش وربور نآ اب
 سپس و دنزيم هناوج ،دهديم يور يتارييغت نآ رد امرگ و
 .دروآيمرب رس نآ زا نيشيپ يهناد يفن هباثم هب ينيون ياههناد
 هك تسا يهايگ نآ يفن و دوشيم يفن ينعي ديدپان نيشيپ يهناد
 لگ ديدپ ون هايگ« .دوشيم رهاظ و هدمآ ديدپ هدش يفن يهناد زا

 يرگيد ياههناد مه زاب و دريگيم ماحنا حاقل لمع نآ اب ،دهديم
 زين هايگ و دريميم هقاس ديسر اههناد نيا هك نيمه و ديآيم ديدپ
 هرابود يفنيفن يهجيتن ناونع هب ام .دوشيم يفن دوخ يهبون هب
 ره .... ،ربارب يس ،تسيب ،هد هكلب ربارب كي هن .ميراد وج يهناد
 ار هسورپ نيا لماكت هزات يفنيفن ره ينعي دنيارف نيا راركت راب
 ود ره زا رگيد لاثم دنچ هنومن ناونعهب سلگنا .».دهديم ءاقترا
 ات تايضاير زا مه يلاثم و دروآيم )يناويح و يهايگ( يلآ ورملق
 يهمه رد )رييغت و تفر ارف كيتكلايد( يفنيفن دنك تباث
 رتهديچيپ ثحب دراو هاگنآ .دتفايم قافتا يدام ياهورملق
 مه اجنيا رد هك دهديم ناشن و دوشيم يليلحت تايضاير
 ارف و يفن راب ره اب ديوگيم وا .تسا مكاح يفنيفن كيتكلايد
 اب هك ميسريم رتالاب ي هلحرم هب ام نيشيپ يهلحرم زا نتفر
 راك يادتبا رد هك يياج نامه رد و تسا توافتم نيشيپ يهلحرم
.».تسين نيا زج مه خيرات رد« .ميتسين ميدوب
 اب« : ميناوخيم هرازگ نيا رد ام ار يتسيلايرتام كيتكلايد يهدرشف
 يرتالاب يهلحرم هب ام هلحرم كي زا نتفرارف و يفن راب ره
 هك يياج نامه رد و دراد توافت نيشيپ يهلحرم اب هك ميسريم
 »: تسين نيا زج مه خيرات رد« : و .».ميتسين ميدوب راك يادتبا رد
 ياج دياب دوز اي ريد و تسا ينتفر يرادهيامرس باسح نيا اب

 سپس و يزاوژروب زا نآ رد هك دهدب يرتالاب يهلحرم هب ار دوخ

 نيا .تسين يربخ -تيمكاح و تلود و -تاقبط زا يلك روطهب
 هب رضاح اوژروب تسيلآ هديا زغم هك تسا يخلت تقيقح نآ
 رداص رظن و هينايب نآ هيلع دنكيم راداو ار وا و تسين نآ نتفريذپ

 رد كيتكلايد مسيلايرتام يشيك تسار دنب و ديق« : دسيونب و دنك
 عنام نيخروم يارب يرظن لياسم هب نتخادرپ لومعم يراوشد رانك
 يهمدقم( .»دنك هجوت يرگيد تاعوضوم هب ونروك هك دش نآ

 كيتكلايد مسيلايرتام و .)27 ص : ... اههتشون تسد رب يتلوك
 ملع هن و )25 ص احنامه( دمانب »سلگنا يهيرظن« ريقحت اب ار
.ركفت و هعماج ،تعيبط رب مكاح ماع نيناوق
 »تسيسكرام« هك تسا يملع تيعقاو نيا نايب زا يدونشخان
 و للجم يانب« ار ايراتلورپ يملع ينيبناهج دراديم او ار اوژروب

 زا يدايز يهزادنا ات ار دوخ يميدق ماكحتسا« هك دمانب يا»هنهك
 زا ار دوخ ترفن و .)27 ص باتك نامه(»تسا هداد تسد
 يخيرات ققحت و ايراتلورپ يارگلمع و تسيروئت ناربهر
 ور يب مود لانويسانرتنا يهلكاش رد يرتلورپ مسيلانويسانرتنا
 رتلاو نوچمه يمهوتم ياهيتوپيليل و دنك مالعا يتسيابرد
 و هشيدنا ياهرويلاگ نيا ربارب رد ار شرك لراك و ونردآ ،نيماينب

 و يفسلف راثآ يهيلك ديناوخب( ديامن دوجو ضرع هب راداو لمع
 و مسيسكرام هژيوهب يبرغ ياه»تسيسكرام« يتخانش هعماج
.)ار سوكينيلاك يهفسلف
 يفن هك -دنكيم نامتك و دناديم اي -دناديمن يبرغ »مسيسكرام«
 يفن دراگنايم وا يكيزيفاتم يهشيدنا هك هنوگنآ يكيتكلايد
 ار نآ دوب ليام ركفتم هاگره هك تسين )يدارا( يشيامرف و هداس
 يفن يكيتكلايد يفن .دنك ظفح دوبن هاگره و دراذگب رانك
 هك تسا ياهلحرم زا )يفيك( يتفر ارف و )يشهج( يبالقنا
 يرانك هب ار نآ يبالقنا ترورض و هديدرگ يرپس شانارود

 ديلوت رازبا رب يصوصخ تيكلام هك هنوگنامه .دز دهاوخ
 بلس ناگدننك تيكلام بلس زا و دش دهاوخ يفن ًاترورض
 رگا تسا »نآ هن نيا« يفنيفن يفسلف موهفم .دش دهاوخ تيكلام

 وج يهناد نآ .دسرب رظنهب »نامه نيا« كيزيفاتم ركفت يارب هچ
 ينامهنيا چيه .تسين سلگنا نامز وج نامه زورما سلگنا
 اهنآ نايم )ينهذ موهفم( دحاو ظفل زج يي)يوهام كارتشا(
 ياههناد يهمه هكلب هدش يفن )درف( هناد نآ اهنت هن .درادن دوجو

 يفن راب ره رد وج .دناهدش يفنيفن سپس و يفن نامز نآ وج
 )يطيحم و يعيبط( يميلقا و يياوه و بآ طيارش اب ار دوخ
 شايزيتس مه و هتفاي اقترا ينيون طيارش هب ،هدومن راگزاس دوجوم
 رد شاعون ياقب ات )هتفاي توافت( هديدرگ نوگرگد طيحم اب

 و طيارش ره رد ار وج نيسيزيفاتم .ددرگ نيمات دوجوم طيارش
 و درادنپ يم -نامه هشيمه -نيشيپ وج »نامه« يلاوحا و عاضوا
 تعيبط اب ار شاهدنوش نوگوگد يگناگي و كيناگرا يهطبار
 يزيچ كيتكلايد سلگنا يهتفگ هب .دريگيم هديدان نوماريپ ريغتم

 ركفت و خيرات ،تعيبط يمومع لماكت و تكرح نيناوق ملع زج
 ار نآ( دهديم بيرف ار شيدناكيزيفاتم زغم هچ نآ .».تسين
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 يرهاظ تابث و يبسن نوكس تسخن )دزاسيم راگنا كيزيفاتم
 يهفسلف هك تسا ينيغورد يهاگآ : مود و اههديدپ و اهزيچ

 اقلا شكهرهب تاقبط هاوخ ينومژه تحلصم رب انب يتسيلاهديا
 كي يتسردان و يتسرد صيخشت رايعم اهنت هزورما و ديامنيم
 يفن هچ نآ .تسا نآ يتاقبط -كينومژه يريگتمس نيمه هيرظن
 ضقانت زا ار يكيتكلايد داضت اي -يروص يفن زا ار يكيتكلايد
 .تسا يكيتكلايد يفن يتابثا يهبنج دزاسيم زيامتم -يكيزيفاتم
 و تسا قلطم يفن يانعم هب لامرف و يروص يفن هك يلاح رد

 رد ار گرم و يگدنز لباقت : لاثم ناونعهب .درادن يتابثا تلصخ
 يروص يفن : ميريگب رظن رد دنمتسيز دوجوم كيناگرا يتسه
 درف )يدوبان( يفن يانعم هب دنمتسيز كيناگرا يتسه رد
 يگدنز يدرف يتسه ره رب گرم يهبلغ اب و .تسا دنمتسيز
 ناياپ گرم يروص هاگديد زا اريز دباييم ناياپ زين هتفاي تيدرف
 ينعي گرم يتابثا يهبنج هاگديد نيا .تسا زيچهمه ناياپ و هار
 .دنيبيمن ار نيشيپ يهلحرم زا رتالاب ياهلحرم رد يگدنز يهمادا
 يلماكت يدنيارف نانوچ ار يگدنز -گرم -يگدنز دنيارف ينعي
 لك زا ييزج ار درف ام رگا .درگنيمن )يلاع هب تسپ زا هدنورارف(
 نآ يازجا نايم يگنتاگنت يهطبار هك مينادب )كيناگرا( هتسبمه
 اهنت هن لك درف گرم اب هك ميسريم هجيتن نيا هب تسا رارقرب
 ينيزگياج اب هكلب -دهديم همادا شاتايح هب و دوشيمن دوبان
 روطهب و هتفاي همادا )لك( عون يتسه هدرم درف ياج هب رگيد درف
 زين و -تخانش ياوتحم و تايبرجت رب يتفرارف و موادم

 نآ ور نيا زا و ،ددرگيم هدوزفا عون – كيژولويب تايصوصخ
.دراد يتابثا يهبنج )هديدپ لك( عون يارب )گرم( يفن
 تسا يتابثا رد -مومع روطهب -يكيتكلايد يفن تيمها عقاو رد
 هب دوشيم يفن هچ نآ هك حيضوت نيا اب .دشابيم بترتم نآ رب هك
 نيا .تسا قلعتم هديدپ يهدنيآ هب ددرگيم تابثا هچ نآ و هتشذگ
 نيا و .تسا يقرتم و ارگلماكت كيتكلايد مييوگيم هك تسا
 هلمج زا -شانايوگنخس و يزاوژروب هك يتيصوصخ نآ تسا
.دنراد ترفن نآ زا يبرغ ياه»تسيسكرام«
 و يبرجت و يسح ياهتفايرد ليلحت و هيزجت تخانش .1
 ديلوت و يتسه يهديچيپ دنور رد اهليلحت و هيزجت نيا يريگراكهب
 يهديچيپ نايرج هب تخانش يهيال دنچ يگتسباو .تسا يعامتجا
 نايرج دوخ يگديچيپ و يراوشد بجوم يعامتجا لماكت

ً اتاذ تخانش هك تسين انعم نآ هب نيا اما .دوشيم تخانش
ً ادمعت يبرغ »مسيسكرام« .تسا نكمم ريغ ور نيا زا و هديچيپ
 تسد زا ار نآ تسخن ات دنكيم هديچيپ و راوشد ار يفسلف نابز
 و .ديامن ليدبت ناگهبخن نابز هب و هدومن رود رگراك يهقبط سر
 يرگهطسفس هب و هداد رونام دناوتب هديچيپ نابز نيا اب مود
 و يفسلف ياهعوضوم نيرتهديچيپ سلگنا و سكرام .دزادرپب

 و هديچيپ مه اههديدپ دوخ نوچمه هك ينابز اب ار يتخانشناهج
 اجنيا رد .دناهدرك مهف لباق رگراك يهقبط يارب تسا هداس مه
 هفسلف و اشفا ار لمع و هشيدنا يتسيلآ هديا يبامن هنوراو اهنآ زين

.دناهدومن رگراك يهقبط مهف لباق ينعي يتسيلايرتام ار
 دنور ینعی_تکرح سپ .تسا یفن تکرح و تکرح کیتکلاید
 ینوگ هنوگو اه ینوگرگد مامت ی همشچرس_یفن ی هتخیسگان

 .دنرادن ییاهر نا زا هشیدنا و هعماج،تعیبط هک تسا ییاه
 تمس و تقیقح نیا نتفریذپ،ناهج تخانش رد ماگ نیتسخن

 و -ناهج نوگ هنوگ یتسه حیضوت تهج رد یفسلف یریگ
 یداینب توافت .تسا بوچراچ نیا رد -نا ینهذ یاه باتزاب
 زا یفسلف مسیلآ هدیا اب -اه تسیسکرامو -سکرام ی هشیدنا

 ی هدام زا ار تخانش سکرام : دوش یم ادیپ تسخن ماگ نیمه
 تکرح نیا جیاتن رت صخشم کرد هب ات دنک یم زاغآ تکرح رد
 هک– صخشمان چیه زا اه تسیلآ هدیا هک یلاح رد .دسرب
 ان مهف هب ات هدومن زاغآ -تسین یی یفن و تکرح چیه نمضتم
 هب مه زاب چیه ندز رود اب عقاو رد ینعی .دنسرب چیه رت صخشم
.دنسر یم چیه
 ور هب ور ینییبت اب ام هک تسین سکرام زا یا هتشون چیه رد
 هویش رگید نایب هب .دشابن یشرگن نینچ بوچراچ رد هک میوشن

 رد ناهج نوگ هنوگ یتسه نییبت سکرام دربهار و لالدتسا ی
 اب تسا یکیتکلاید ندش و )یفن -تکرح( یژولودتم بوچراچ
 یاه هتشون تسد( رد لاثم ناونع هب .یتسیلایرتام تفایهر
 - یتسیلایرتام لیلحت نینچ اب )1844 یفسلف و یداصتقا
 شرورپ «:میتسه ور هب ور )ندش( یفن -تکرح زا یکیتکلاید
....تسا زورما هب ات ناهج خیرات لک راک ناسنا سح جنپ
 اهنت و درادن دوجو اذغ یناسنا لکش هنسرگ ناسنا یارب:]و[

».تسا مهم اذغ مان هب یزیچ یدیرجت لکش
 و یفن-تکرح تدم زارد دنیارف ام هاتوک ی هرازگ ود نیمه رد
 یم هظحالم یبوخ هب نا یتسیلایرتام موهفم رد ار)لماکت(ندش
)ی هجیتن(راک ناسنا سح جنپ شرورپ هک نا تسخن .مینک
.تسا زورما هب ات هدام تسسگ یب یفن -تکرح کیتکلاید
 و هتسسگان ینالوط دنور نینچ لوصحم ینهذ دیرجت هک نا مود و
 هن هنسرگ ناسنا : تسا روعش لکش رد هدام یفن -تکرح دنیآرب
 تیئزج یب و لکش یب یاذغ هب هکلب اذغ صخشم لکش کی هب
 یملع تفایهر نیمه زج یزیچ یسکرام تخانش .دشیدنا یم
.تسین تیفیک هب تیمک زا دشارف
 جراخ دشاب هدرک ینیرفآرظن تخانش زا یا هنیمز ره رد سکرام
 لیلد نا هب اه تسیسکرام .هدوبن یژولودتم و تفایهر نیا زا

 زا هک دنا -سکرام تفایهر و هشیدنا وریپ ینعی-تسیسکرام
 یم یوریپ یا هناسانش تخانش یژولودتم نینچ
 دنا تسیسکرام ان لیلد نیا هب زین یبرغ یاه»تسیسکرام«.دنک
 شور عبات ار تخانش و هدرکن یوریپ یدربهار شور نیا زا هک
.دنا هدومن یتسیلا هدیا و یکیزیفاتم ینعی یسکرام ریغ یاه
 هدیا رد هشیر یبرغ »مسیسکرام« یزیتس سکرام یلک روط هب
 هرهب تاقبط عفانم عفادم یخیراتروط هب هک دراد یی یفسلف مسیلا

 شالت تاقبط نیا تیمکاح و هطلس یاقب تهج رد و هدوب شک
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 تهج وس نیا هب سکرام زا هژیو هب هک مسیلا هدیا نیا.دزرو یم
 شا یاه لالدتسا ی همه رد هدرک ادیپ ییاوژروب اقیمع یریگ
 دوخ رد،هدرک هشیپ ار ییاوژروب تسایس یاه نف و توف ی همه
 یاه نف و توف نیا زا یکی .تسا هتفرگ راک هب و هدرب لیلحت
 ار هچ نا ییاوژروب مسیلآ هدیا.تسا ییامن هنوراو و فیرحت جیار
 و هداد تبسن وا یرکف ناربهر و ایراتلورپ هب دشیدنا یم دوخ هک
 سلگنا .دنک یم در شیاه لالدتسا رد ار هشیدنا نامه هاگ نا
 زاربا ینعم یب الماک بلاطم سکرام لوق زا گنیرود«:تشون
 هب و هدومن عادبا شدوخ هک ار هچ نا تحاقو اب هاگ نا دراد یم
 یارب وا هک هنوگ نامه .دنک یم دنخشیر هداد تبسن سکرام

 زا ،دنک یدروامه وا اب ات تخاس یلیخت ینیوراد شدوخ
 نیا.)گنیرود یتنا(.».تخاس یلیخت دروامه کی زین سکرام
 یاه لدج رد مه زورما»یدنخ دوخ و ییوگ دوخ«شور
 ناوارف دربراک یرتلورپ مسیسکرام اب یبرغ »مسیسکرام«
)هفسلف و مسیسکرام( رد سوکینیلاک سکلا هک یسکرام.دراد
 راذگ هیاپ ینعی یعقاو سکرام اب یتهابش نیرتمک دنک یم یفرعم
 تسا یتیصخش سوکینیلاک سکرام.)1(درادن یملع ی هفسلف
 اب سوکینیلاک .)ارگان مظن( وگ مهرد و ارگ عازتنا ،تسیلآ هدیا
 ینعم مه ار نا سکرام رظن دروم ِسیسکارپ زا تسردان ِکرد
 وا تخانش بولسا و هتفرگ یتسیلا هدیا مسیویت یزوپ و مسیریپما
 .دنادیم یکی)یکیزیفاتم(ضحم ییارگ تابثا و ییارگ هبرجت اب ار
 ملع عفن هب دیاب ار هفسلف]سکرام هتفگ هب[«:دسیونیم سوکینیلاک
 هب یعامتجا طباور ی هعومجم رد شهوژپ یارب هژیو هب و یبرجت
 یصقان لوق لقن اب و ».تفگ کرت هدنوش نوگرگد یخیرات ظاحل

 نا زا دیاب ....تشاذگ رانک ار هفسلف دیاب«:دسیون یم سکرام زا
 ی هعلاطم فقو ار دوخ یلومعم مدا دننام و تسج نوریب
 رد ]تسیلا هدیا تنک تسوگا[یتنک ینینط ابیرقت .درک تیعقاو
 ملع مان هب ار یتسیلا هدیا کیزیفاتم هک تسه یناملا یژولوئدیا

 یم دودرم ]!یکیتکلاید مسیلایرتام مان هب هن و[ یلصحت
 لخاد یاه ترابع 86-87 ص هفسلف و مسیسکرام( ».درامش
.)تسا نم زا هشورک
 تفگن کرت ار هفسلف زگره اهنت هن سکرام راتفگ نیا مغر هب
 شالت ار نا ینعی ،میشاب هتشاد هفسلف زا یتسرد کرد رگا هکلب
 مینادب )رکفت -هعماج -تعیبط(ناهج تخانش یارب هنارو رظن
 تخانش روظنم هب یرورظن هب نانچ مه رمع نایاپ ات سکرام
 ام هک تسا نا مهم .داد همادا اه نا رب مکاح نیناوق و اه هدیدپ
 دننام رگا .میشاب هتشاد یفیرعت و تشادرب هچ هفسلف زا

 کی ات دص یاه یفارح ار هفسلف شا نارکف مه و سوکینیلاک
 و سلگنا و -سکرام تروص نا رد مینادب یرگ هطسفس و زاغ
 اما .دندوبن »فوسلیف« هاگ چیه -مود لانویسانرتنا نارکفتم رگید
 یزاس نوگرگد روظنم هب ناهج یعقاو تخانش ار هفسلف رگا
 هقبط مهف روخ رد نابز اب ار تخانش نیا و ،مینادب نا یبالقنا

 رد ،مینک نایب تسا یزاس نوگرگد لعفلاب یورین هک یرگراک

 ات هکلب و درکن کرت ار هصرع نیا زگره سکرام تروص نیا
 و -دوخ تمالس و یگدنز وا.داتسیا راوتسا نا رب رمع نایاپ

.داهن تخانش و هزرابم نیا رس رب -ار شا هداوناخ
 هب -یژولودتم زا تسرد کرد نتشادن اه یمهف دب نیا اشنم
 صاخ روط هب یسکرام تخانش یژولودتم و -ماعروط
 هک نیمه هیامرس«:دیوگ یم هسیردنورگ رد سکرام یتقو.تسا
 شیوخ درکلمع ساسا رب و تسا شیوخ تاذ هب میاق دش ادیپ
 شیوخ دشر و ظفح طیارش هدننیرفا ]سپ نازو[دبای یم هعسوت
 مکی دلج،نیودت،ماهرپ همجرت،هسیردنورگ( ».تسا

 سکرام یدربهار یژولودتم اب هک سک ره.) 453-454ص
-یتسیلایرتام ی هیام نورد اب ینعی،دشاب هتشاد ییانشا
-یرکف( یکاردا ی هطبار یو یعانقا یاه ثحب یکیتکلاید
 زارف رد »هیامرس« یاج هب هک دناد یم دشاب هدرک رارقرب )یلقعت
 »عوضوم« ره ناوت یم -تسا یدنم نوناق کی نایب هک -الاب
 هب لاثم ناونع هب .دزن مه هب ار یدنم نوناق و داد رارق یرگید

 هموظنم«:دوشیم »یدیشروخ ی هموظنم« دیراذگب هیامرس یاج
 تسا شیوخ تاذ هب میاق رگید دش ادیپ هک نیمه یدیشروخ ی
 -سپ نازو -دبای یم هعسوت شدوخ درکلمع ساسا رب و
 ) تایح ( ای ».تسا شیوخ دشر و ظفح طیارش ی هدننیرفا
 هب میاق رگید دش ادیپ نیمز یور رب هک نیمه تایح«:دیراذگب
 یم هعسوت شدوخ درکلمع ساسا رب و تسا شیوخ تاذ
 رگشنک ناسنا– ) هعماج ( دیرازگب ای .».رخا یلا ....دبای
 ادیپ هک نیمه )یعامتجا رگشنک ناسنا( هعماج«:- یعامتجا

 .»......دش
 سکرام یکیتکلاید – یتسیلایرتام کرد زا یشان یژولودتم نیا
 کیزیفاتم زا ثعبنم هن و تسوا یملع یسانش تخانش زا ینعی
 نیا رد سکرام .یفسلف ی هشیدنا ندرک اهر زا ای ییارگنهذ و

 دناد یم و دنز یم لاثم ار تاذ هب میاق ینیع ی هدیدپ کی اج
 یدام یاه هدیدپ تیصوصخ »ندش تاذ هب میاق« لصا نیا هک
.ینهذ یاه هلوقم هن و تسا
 ارچ دوش یمن و تسین تاذ هب میاق ینهذ ی هلوقم چیه هک اریز
 و دنا یدام یاه هدیدپ طباور نایب و باتزاب ینهذ تالوقم هک
.دنرادن لالقتسا دوخ زا
 »تسیسکرام« و سوکینیلاک اب اه تسیسکرام و سکرام توافت

 یبوچراچ رد ینعی اه نا تخانش یژولودتم رد یبرغ یاه
 و بوچراچ نیا.دننک یم یزادرپ هیرظن نا رد اه نا هک تسا

 فده -1:تسا مهم لصا هس ی هدنریگربرد تکرح یژولودتم
 رب یزادرپ هیرظن-2 )تکرح هاگزاغا( تسیچ یزادرپ هیرظن زا

 )تکرح یاکتا ی هطقن( تسا راوتسا ) ییاه هنیمز( هنیمز هچ
 هدننک باجیا )یتاقبط کیژولوئدیا( یعامتجا تیعقاو مادک -3

 .)تکرح یتاقبط نومضم( تسا یزادرپ هیرظن نیا ِترورض ی
 هک تسا هناسانش تخانش کیژولودتم شسرپ هس نیا هب خساپ
 اج نا سکرام یژولودتم تخانش.دزاس یم راکشا ار اه توافت
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 ار دوخ هک تسا یدنم نوناق نیا مینادب هک دناسر یم یرای ام هب
 لباقم رد و.سکع رب هن و دنک یم لیمحت سکرام ی هشیدنا هب

 هس ی هیاپ رب -یبرغ یاه »تسیسکرام« یژولودتم تخانش
 و یتسیسکرام دض تیهام ی هدنهد ناشن هک تسا -الاب  لصا
 تیعقاو نیا هب هجوت اب و اه لیصفت نیا اب .تسا نانا ییاوژروب

 رب یملق تیلاعف زا تسد هاگ چیه سلگنا و سکرام هک هداس
 کرت دروم رد -سوکینیلاک یاعدا هک دوش یم نشور دنتشادن
.تسین شیب یا هیاپ یب غورد )یرورظن( هفسلف
 دننک یم در هناعطاق ناشراثا تداهش هب سلگنا و سکرام هچ نآ
 هب هفسلف هن و تساهنا زا شیپ یکیتارپ ی هناوتشپ  نودب یرورظن
 شهج طرش شیپ و هاگ یاپ هک کیتارپ رب راوتسا تخانش یانعم
 هدزای هژیو هب اعدم نیا دهاش.تسا دوجوم طیارش رییغت یوس هب
 یتسیناکم کرد .تسا یناملا یژولوئدیا و خاب ریوف ی هرابرد زت
 رکفت ی هطبار دهد یمن هزاجا وا هب سوکینیلاک یکیزیفاتم و
 شنک ( خیرات زا یتسیلایرتام کرد اب ار یکیتکلاید یتسیلایرتام
 یوس زا شنیب ود نیا رب ینتبم کیتارپ اب و وس کی زا)یعامتجا
 لاسالدنانیدرف هب یا همان رد 1861 رد سکرام.دیامن کرد رگید
 یتسیلایرتام ی هیوس ود شرگن ینعی،شرگن ی هویش نیا
 باتک« :دراذگ یم شیامن هب ار یخیرات یتسیلایرتام و یکیتکلاید
 خیرات رد یتاقبط ی هزرابم هک اج نا زا و تسا یمهم رثا نیوراد
 نم لیم بسانم،دیامن یم ینابیتشپ یعیبط مولع رظن هطقن زا ار
 تیاغ هب یعیبط مولع رد راب نیلوا یارب اهنت هن باتک نیا .تسا

 یم دراو یبیهم ی هبرض )teleology(  یتسیلآ هدیا ِییارگ
 زا هتفرگرب( ».درب یم ولج هب ار موهفم یبرجت قیرط زا هکلب،دزاس
 ورسخ:سلگنا-سکرام:خیرات یدام لماکت یهرابرد : باتک
 .)اسراپ
 ی هرابرد ناملگوک کیودول هب همان رد 1870 رد نینچمه وا
 دروم رد هگنال هک هچ نآ«: دسیون یم نینچ دوخ یفسلف شور
 اعقاو دیوگ یم نم ی هلیسو هب نا نتفرگ راک هب و یلگه شور
 یلگه شور زا ]هک دهد یم ناشن وا[ همه زا لوا.تسا هناگ هچب

 ی هنادقتنم نتفرگ راک هب ی هقیرط هک نیا مود و دمهف یمن یزیچ
 هگنال یاقا .دنک یم کرد رت مک اتح زین نم ی هلیسو هب ار نا

 یدج ار لگه نارگید و  نم و سلگنا هنوگچ هک تسا توهبم
 رد نم دراد یم راهظا هک تسا هداس ردق نیا هگنال. میریگ یم
 هرذ اتح وا.منک یم تکرح دودحم یدازا اب یبرجت ی هدام دروم
 رگید نایب زج یزیچ هدام رد دازا تکرح نیا هک دناد یمن مه یا
 نامه(».تسین کیتکلاید شور ینعی هدام هب دروخرب شور
 یکیتکلاید شور دناد یم ام »تسیسکرام« ایآ .)140ص باتک
 یکیتکلاید مسیلایرتام زج ییانعم هفسلف رد هدام هب دروخرب
 نیا هک دنامهفب وا هب ات درک هدنز ار سکرام دیاب ایا و .درادن
 نارود مامت رد وا ی هناسانش تخانش و یفسلف شور ،شور
 هب ار نامسیر و نامسآ سوکینیلاک ؟تسا هدوب شا یزادرپ هیرظن

 هعماج،ناهج کیروئت تخانش یانعم هب -هفسلف ات دفاب یم مه

 هب مه ار دوخ یاه یفاب هفسلف و .دیامن رابتعا یب ار -یهاگا و
 ار هفسلف«:دسیون یم سکرام لوق زا وا.دهد یم تبسن سکرام
 طباور هعومجم رد شهوژپ یارب هژیو هب و یبرجت ملع عفن هب دیاب
 87ص(».تشاذگ رانک ار هفسلف دیاب ،تفگ کرت یعامتجا

 ار سکرام هک نیا زا رگید یاج رد و.)هفسلف و مسیسکرام
 هچ یخیرات مسیلایرتام هک میدید«:دنک یمن اورپ دمانب یکیزیفاتم
 داصتقا دقن و]؟[نیارف و خاب ریوف ، لگه یفسلف دقن زا هنوگ
 یا هزات یکیزیفاتم ی هیرظن نیودت،دروا رب رس کیسالک یسایس
 یداینب یاه موهفم نامتخاس طرش شیپ یرشب تشرس باب رد
 هفسلف و مسیسکرام (.».دما یم رامش هب سکرام خیرات ی هیرظن

 سکرام خیرات هیرظن طرش شیپ و تسا نینچ اعقاو ایا.)88ص
 )یرشب تشرس باب رد یا هزات یکیزیفاتم ی هیرظن نیودت(
 نهذ اب سوکینیلاک و – تسین هک – تسین نینچ رگا ایا و ؟تسا

 هس هب لیدبت یظفل ی هدبعش اب ار رسپ دنزرف ود یریظن مک ییارگ
 نارتخد یتسیلآ هدیا یدنب مشچ اب ار هس ره و دنک یم رتخد
 زا یکی ناونع هب ار وا دیابن دنک یم یفرعم هتشک ردپ نمشد
 ؟دناسانش نارو هشیدنا رگید هب هشیدنا خیرات گرزب نازادرپ غورد
 یرت نردم لکش هب ار راد هدنخ ناتساد نا یبرغ »مسیسکرام«
 نوتالفا=( وتالفا ناوریپ هس ره سلگنا و سکرام:دنک یم تیاور
!دندوب )وتسرا +
 مسیلایرتامِرت ماع ی هدولاش رب هک سکرام یخیرات مسیلایرتام
 یکیتکلاید تکرح نایب زج یزیچ تسا راوتسا یکیتکلاید
 راو هنومن نارود رد تکرح نیا یاه یگ هژیو و هعماج )یلماکت (

 یکیتکلاید تکرح حیضوت رد سکرام .تسین یراد هیامرس
 هاگدید دقن رد، یراد هیامرس مرف رد -خیرات ینعی – هعماج
 یا هظحل یارب دییایب«:دسیون یم            شیدنا کیزیفاتم ِنودورپ
 اب اهنت هن ام ینونک یداصتقا یگدنز رد: میرگنب یعقاو یایند هب
 کی هکلب لومرف کی هن هک ود نا زتنس اب هکلب راصحنا و تباقر

 ندما دوجو هب ثعاب راصحنا،میراد راکورس زین تسا تکرح
 رگا .....ددرگ یم راصحنا ندما دوجو هب ثعاب تباقر و تباقر

 اهنت هن تقو نا دینک مدهنم ار دوجوم دیلوت ی هویش امش
 نا تدحو نینچ مه هکلب اه نا داضت و راصحنا، تباقر
 دنیارف هک دیا هدرک مدهنم ار ]هسورپ[ تکرح و  اهنا زتنس، اه
».تسا راصحنا و تباقر ی هدننک لداعتم یعقاو
 ورسخ: خیرات یدام لماکت ی هرابرد:فکننا هب سکرام همان زا(
وا هک یزیچ«: تسا هدما همان نیمه زا یرگید یاج رد و.).اسراپ
 اه ناسنا هک تسا نیا هدرک کرد رت مک مه زاب ]نودورپ[
 هب ناش یدام دیلوت تیلباق ساسا رب ار ناش یعامتجا ِتابسانم
 لا هدیا نایب هک – ار میهافم و اه هدیا نینچ مه ،دنروا یم دوجو
 زا .دنیامن یم دیلوت -دنتسه یعامتجا تابسانم نامه یعازتنا و
 نایب هک یطباور هک دنا یدبا هزادنا نامه هب میهافم نیا ور نیا

 چیه رد .».دنا یارذگ و یخیرات ییاه هدروارف اه نا.دنیامن یم
 تشرس باب رد یکیزیفاتم ی هیرظن« هب ام سکرام راثآ زا کی
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 همه رد، سکع رب .میروخ یمن رب سوکینیلاک رظن دروم »یرشب
 یاه تلصخ و میهافم،اه هدیا یگتسباو رب اه هتشون نیا ی
 یتشرس ریغ ینعی – ارذگ و یخیرات و، یعقاو یگدنز هب یرشب
 یعامتجا طباور هک ییاه ناسنا نامه « هدیدرگ دیکات -ناشندوب

 ،دنزاس یم رارقرب ناش یدام دیلوت ی هویش اب گنها مه ار دوخ
 طباور نیا اب گنها مه زین ار تالوقم و اه هدیا ،لوصا
 هزادنا هب تالوقم و اه هدیا نیا سپ .دنروا یم دوجو هب یعامتجا

 اه هدیا و تالوقم نیا .دنا یدبا ریغ دننک یم نایب هک یطباور ی
 یاهورین دشر هبور تکرح .دنتسه ارذگ و یخیرات ییاه هتخاس
 یاه هدیا یریگ لکش و یعامتجا طباور نتفر نایم زا،دلوم

 لراک راثا و یگدنز :هفسلف رقف(».دراد همادا هتسویپ دیدج
.)401ص.طیحم یضترم.لوا دلج .سکرام
 تاذ هن[دروا دوجو هب ار فوسلیف وربراب نایم فاکش راک ِمیسقت«
.)404ص اج نامه(.]یناسنا تشرس و
 زا یعیسو شخب ]یزاوژروب[«:دیوگ یم تسفینام رد سکرام
 تشرس ینعی[تسا هدین اهر ییاتسور یگدنز تهالب زا ار مدرم
 یاه هدیا هک هلاسم نیا کرد ایا«.».]تسا هداد رییغت ار اهنآ
 ینعی[ ناسنا یهاگا مالک کی رد و اه تشادرب و تارظن،ناسنا
 یرشب تشرس نا هب شا نارکف مه و سوکینیلاک هک ییاهزیچ نا

 رییغت ره اب]دنهد یم تبسن سکرام هب هنارگ هطسفس و دنیوگ یم
 شا یعامتجا یگدنز و یعامتجا ِطباور ِیدام یتسه طیارش رد
 ار یزیچ هچ دیاقع خیرات؟دراد زاین فرژ یشنیب هب دنک یم رییغت

ِ تشرس« و[ یرکف یاه هدروارف ِتلصخ هک دنک یم تباث نیا زج
 یم رییغت یدام دیلوت رد رییغت اب بسانتم ]»یرشب

 نورد یاه هتشون.481ص راثآ و یگدنز .تسفینام( ».؟دنک
.)تسا نم زا هشورک
 یاه هتشون تسد« ی همجرت دمارد شیپ رد یوضترم نسح

 ی همجرت زا شا فده هک هدرک اعدا »1844 یفسلف و یداصتقا
 گرزب رکفتم نیا ی هشیدنا کرد هب«:هک تسا نیا رثا نیا
 و یزرو ضرغ دولوم یاه یمهف جک و دناسر یرای]سکرام[
 اهلاس هک عبانم هب یسرتسد مدع زا یشان تاریبعت ءوس ًانایحا
 دوخ نظ هب سک ره و دنک یم دادیب تکلمم نیا رد تسا
 هب .ک.ر( ».ددرگ حیحصت،دراد هیرظن نیا زا یریسفت و تشادرب
 »تسیسکرامون« روظنم.) 8ص هدرب مان رثا رب مجرتم تشاددای

 انیقی یبرغ یاه »تسیسکرام« یناریا ناوریپ ینعی -یناریا یاه
 کیتکلاید مسیلایرتام هب نادنمرواب ینعی یعقاو یاه تسیسکرام
 – یتسیلایرتام شور هب نادقتعم نانیا.دنتسه سلگنا و سکرام
 ،»یماع یاه تسیسکرام« نوچ مه ییاه ناونع اب ار یکیتکلاید
 یفرعم ...... و »سکودترا یاه تسیسکرام« ،»ناشیدنا مزج«
 یتلوک و سوکینیلاک هچ نا ایا : هک تسا نیا شسرپ اما.دننک یم
 لقن  ار نآ ی هنومن ام و – دنیوگ یم سکرام ی هشیدنا ی هرابرد
 و .یرتلورپ یاه تسیسکرام هچ نا ای دراد تقیقح – میدرک
 سوکینیلاک هچ نا هک تسا نیا تیعقاو ؟دنیوگ یم اه کیوشلب

 زا یشان ریبعت ءوس رگید دنسیون یم و دنیوگ یم وا نارکف مه و
 هناهاگا یزادرپ غورد و فیرحت ،تسین عبانم هب یسر تسد مدع
 نایم .دنا هتشاد رایتخا رد عبانم یفاک ی هزادنا هب نانا اریز .تسا

 یرتلورپ یاه تسیسکرام – یمتح هن و – یلامتحا تشادرب ءوس
 یفرژ ی هرد اوژروب یاه »تسیسکرام« یدمعت و یمتح فیرحت و
 رارق هیامرس و راک مصاختم هاگودراود نا یوس ود رد هک تسا
 هتشاد فالتخا مه اب سکرام رس رب هک نا زا شیپ هک دنراد
 یم هزرابم و دنراد داضت دوخ تیناقح و تیدوجوم رس رب دنشاب

 رد شراثآ و یگدنز یهاوگ هب سکرام هزرابم نیا رد و .دننک
 مه نیا زا اراپ یتلوک ویچول.دراد رارق راک یودرا مدقم فص
 ینعی – سلگنا اتح و یکستوئاک،نینل،فناخلپ و هداهن رتارف
 یمهف جک هب مهتم ار سکرام مزر مه و ملق مه،رکف مه،تسود
 .تسا هدومن سکرام راثا زا ریبعت ءوس و یزرو ضرغ دولوم
 مهتم اجکی ار یبالقنا گرزب یاه تسیسکرام نیا ی همه یتلوک
 رایسب ی هتکن نیا و – ات دنک یم سکرام هشیدنا ندیمهفن هب
 سکرام« هاگ یاج زا و دنیشنب اهنا یاج هب دوخ -: تسا یمهم
 یبالقنا دض( و یراک هظفاحم هب مهتم ار سکرام یعقاو »ِسانش
 هلمج زا[ناوج یاه یلگه رظن زا «: هنوگ نیدب.دیامن )یرگ
 بتکم یبالقنا لوصا شرتسگ و طسب اب هدنیا ی هفسلف ]سلگنا

 تلود اب لگه )یصخش شزاس( زین نانا .تفای یم ققحت لگه
 دوب یعضوم نیا و دنداد یم رارق دیکات دروم هنادکوم ار سورپ

 تسد ینایاپ تاحفص رد اهنت هن سکرام یوس زا هناعطاق هک
 تشاددای رد البق هکلب،1844 یفسلف و یداصتقا یاه هتشون

 ناوت یمن اج نیا رد.دوب هدش در شیارتکد ی همان نایاپ هب همیمض
 مسینومک هب ندیسر یارب سلگنا و سکرام هک ار یتوافتم ِقرط
 دوجوم کرادم ساسا رب اما.درک یسررب اقیمع دندرک یط یرظن
 یمیدق تنس و لگه زا ار دوخ دقن هک نیا یاج هب سلگنا
 مسینومک هب یسایس داصتقا قیرط زا،دیامن لیمکت هنارورظن
 لگه زا دوخ یفسلف دقن شرتسگ اب سکرام هک یلاح رد،دیسر
 سلگنا لیلد نیمه هب دیاش.دناسر شا یقطنم ی هجیتن هب ار نا

 راک نیا اب و تشون هفسلف ی هرابرد یبلطم هرابود دعب لاس لهچ
 ]:دینک هجوت[.درک رارکت ار هیلوا یاه لاس مضه دب میهافم اضعب
 جیاتن و یلگه لوصا نایم صقانت دوجو ی هدیا هب هنومن ناونع هب
 هناراک هظفاحم ماظن و یکیتکلاید یبالقنا ِشور نایم ،نا یعقاو

 دوجو یدنتسم کردم چیه یلک روط هب اما .تشگزاب لگه ی
 پچ ینعی[لاکیدار تسیلا هدیا پچ رظن نیا سکرام هک درادن
 .اه هتشون تسد رب یتلوک ی همدقم( ».دشاب هتفریذپ ار ]یبالقنا
 نم زا هشورک نورد . 20-21 ص . یوضترم نسح ی همجرت
 و مود لانویسان رتنارصع رد «: هک میناوخ یم همادا رد و .)تسا

 ی هشیدنا مامت و مات نتشادنپ ناسکی نا زا دعب اه لاس اتح
 .) اج نامه ( ».تسا هدوب نامیا ناکرا زا یکی سلگنا و سکرام
 مامت و مات نتشادنپ ناسکی هک تسانعم نادب یتلوک نخس نیا
 و لقتسم یاه هتشون رد اهنت هن سلگنا و سکرام ی هشیدنا
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 – یفسلف یاه یروئت و مهم راثا رد اتح هکلب اه نا ی هناگادج
 ، یناملا یژولوئدیا دننام ناش کرتشم یتخانش هعماج
 زاس نارود یاه یروئت اقافتا هک – .... گنیرود یتنا ، تسفینام
 .! تسا نامیا ناکرا زا رود هب و تسردان زین – دنارکفتم ود ره
 فده و تیهام ات دیهد رارق مه رانک ار اه هرازگ نیا
 سکرام :سوکینیلاک ددرگ راکشا ناتیارب یبرغ »مسیسکرام«
 مینادیم و ( تسا یرشب تشرس هب دنم رواب و شیدنا کیزیفاتم
 دض و راک هظفاحم سکرام : یتلوک،) تسا ریذپان رییغت تشرس
 یداینب رییغت لابند هب راک هظفاحم مینادیم و ( تسا یبالقنا
 نونکا .) تسا نا تیبثت ناهاوخ هکلب و تسین دوجوم تیعضو
 نداد رارق فده رد یبرغ »مسیسکرام« رارصا هک میرب یم یپ
 زا نا ندرک جراخ هدر زا یارب شالتو یکیتکلاید مسیلایرتام
 ندرک یلاخ : دریگ یم تروص یروظنم هچ اب یفسلف تخانش
. یبالقنا یروئت زا وا ندرک مورحم و ای راتلورپ یاپ ریز
 گنج یرایسب و یناهج گنج ود ی هبرجت ییاوژروب »مسیسکرام«

 یم و ، دراد رس تشپ هدومن اپ رب  یزاوژروب هک ار  یا هقطنم یاه
 نا یعافد یاه رگنس دیاب ادتبا نمشد عضاوم فرصت یارب دناد
 هک یراکیپ ینعی ، یتاقبط راکیپ . دنک دوبان و بیرخت ار

 رارق جاما روشک کی رد ار یزاوژروب تیدوجوم و تیمکاح
 . تسین ناهج میسقت رس رب  اهاوژروب ِگنج زا رت مک ،هداد
 . تسا راکیپ نیا رد ایراتلورپ ی هدش مالعا یژتارتسا مسیسکرام
 رد ار کیژتارتسا حالس نیا یزاس اثنخ یبرغ »مسیسکرام« و
 »مسیسکرام« هک تسا نینچنیا . دراد دوخ کیروئت راک روتسد
 – یفسلف  ناوت و شوت ی همه – یزاوژروب یلک روط هب و – یبرغ
 مسیلایرتام راکنا و بیذکت فرص ار دوخ کیژولوئدیا
 بالقنا و سکرام نایم ندیشک راوید و ، وس کی زا یکیتکلاید
 یرتلورپ بالقنا زا هک یزاوژروب . دیامن یم رگید یوس زا
 نیسیروئت و یرگراک بالقنا دنچ ی هرطاخ و – دراد تشحو
ِ بلات ار وا یسایس– یداصتقا ی هطلس هک اه بالقنا نا یاه
 زا یریگ شیپ یارب دوخ تایبرجت زا دهد یم شرازآ درب روگ
 یتسه هب هشیمه یارب راب نیا دناد یم هک – یرگید یاه بالقنا
 درب یم دوس دناوت یم هک اج نا ات – داد دهاوخ نایاپ شا یلگنا
 ناوت هلباقم نیا رد زین ریگب دزم رکفنشور یارب هیامرس ی هبذاج و
ِ یرگ هطسفس . دنک یم نادنچ هد ار شا کیروئت رونام
 یاه هیارآ ششوپ رد شا یاه ینک ارپ رظن و یبرغ »مسیسکرام«
 یکیتکلاید – یتسیلایرتام ینیب ناهج و سکرام هیلع یتسیسکرام
 . دریگ یم همشچرس تشحو نیمه زا رگراک ی هقبط
 یاه هشیدنا هتورس ردق نا یبرغ »مسیسکرام« مسیتسرکورپ
 یزاوژروب تخت ی هراوق و دق مه ار نا ات دنز یم ار سکرام
 یاه زت یتنا رد ار مسیتسرکورپ نیا زا یفلتخم لاکشا ام . دیامن
 یم هدهاشم یکیتکلاید مسیلایرتام ربارب رد یبرغ »مسیسکرام«

 یب ییوگ هنوراو و یرگ هطسفس اب یتلوک هنومن ناونع هب . مینک
 و هفسلف زا سکرام تشادرب نایم هفسلف خیرات رد هقباس

 و دوش یم لیاق توافت نا زا سلگنا تشادرب و لگه کیتکلاید
 تسردان لگه کیتکلاید زا سلگنا تشادرب هک دریگ یم هجیتن
 رد ، دوب لیاق کیتکلاید یارب یبالقنا ی هبنج سلگنا اریز ، دوب

 – کیتکلاید )ینالقع ی هتسه(هک سکرام تشادرب هک یلاح
 ی هتسوپ ( و ظفح – ار نا ی هناراک هظفاحم ی هبنج ینعی

 هب – یتلوک ِمعز هب هتبلا – ار نا  یبالقنا ی هبنج ای – ) ینافرع
 تسد رب یتلوک ی همدقم هب ک.ر ( . دوب تسرد تخیر رود
 هب ار هفسلف ور نا زا یبرغ یاه »تسیسکرام« .) 21ص اه هتشون

 مسیلایرتام و هدومن لیدبت یتاقبط ی هزرابم یلصا ی هصرع
 نامگ هب هک دنا هداد رارق راکنا و دیدرت ضرعم رد ار یکیتکلاید
 مان هب یا هدنهد تدحو یژولوئدیا رگید راک نیا اب نانآ

 و دهد یم تسد زا ار دوخ تیعوضوم و تیدوجوم مسیسکرام
 زا هدنهد تدحو لماع نیا نوماریپ یلمع و کیروئت تدحو
 رد ، هدش جراخ نآ نارکفنشور و  یبالقنا ی هقبط راک روتسد
 تسد زا ار شا تیعوضوم و ترورض زین یرتلورپ بالقنا هجیتن
 . دش دهاوخ جراخ هشیمه یارب ایراتلورپ راک روتسد زا و هداد
 مد و لای یب ریش یرتلورپ ینیب ناهج کیتکلاید مسیلایرتام نودب
 خیرات نایاپ ات مسیسکرام نودب رگراک ی هقبط و مکشاو

 و .دنام دهاوخ یقاب رگراک ی هقبط نانچ مه و تسیلاکیدنس
 رگراک ی هقبط یارب یبرغ »مسیسکرام« هک تسا یتشونرس نیا
 دوخرب هک یلیصا ریغ ی هکس رگید یور . تسا هدید کرادت
 ینیب ناهج ار کیتکلاید مسیلایرتام هن و هداهن مسیسکرام مان

 ،»پچ« دراد داقتعا یرتلورپ بالقنا هب هن و دناد یم دوخ
 هکس یور ود ره فده . دشاب یم ون »پچ« هب موسوم ییاوژروب 
 یب و تسیسکرام رکف نشور ندرک نیشن هناخ : تسا یکی
 هزرابم ندومن دودحم و ، سکرام یملع یروئت نداد هولج رابتعا

 تیلاعف بوچراچ رد یفنص یاه تساوخ هب رگراک ی هقبط ی
 هب هک یا هزرابم هنوگ ره زا نتسج یرود و یتسیراتناملراپ یاه
 یزاوژروب یتلود نیشام نتسکش مه رد و یسایس تردق بسک
 رگراک ی هقبط ینومژه بسک میهافم «: نانا رواب هب .دماحنایب

 تیمسر هب و ظفح و هعماج ینوگ هنوگ شریذپ هب ار دوخ یاج
 و رت کچوک داعبا رد یسایس ی هزرابم ، هداد اه نا نتخانش
 و یمسر یاهداهن ظفح و تدم هاتوک یاه هتساوخ اب یلحم
 و مک ، ثحب لباق هعماج لیاسم ......دریگ یم ماحنا ینوناق
 نا نیفلاخم و نیقفاوم نیب هرکاذم و نداد رییغت و ندرک دایز
 شیارگ دیدج پچ« .) 94/95 هنیدا ، یرادملع مظاک( ».تسا
 ، یتسرپ داژن دض ، حلص ، تسیز طیحم ، مسینیمف هب یدنمورین
 زا درکیور . دهد یم ناشن تردق دض یاه شبنج رگید و
 یلصا ی هزوح هباثم هب یندم ی هعماج هب تلود حتف دربهار
 پچ یاه یگژیو ی هرمز زا ینومژه بسک یارب یعامتجا رازراک
 . روپ شیورد دادرهم . دیدج پچ و دیدرت رصع(.». تسا دیدج

.) 124 هنیدا
 مه نا کیژولوئدیا یاه هیشاح و یبرغ »مسیسکرام« ی هدودحم



- هحفصهتفه هلجم

نآ نانمشد و مسیسکرام

25

 و یفسلف ییارگ تخانشان زا تسا یا هعومجم ون پچ نوچ
 ی هیرظن ره اه نا هجیتن رد.یسایس مسیفیساپ نا یقطنم دمایپ
 گیر هدرم ءزج تسا یملع تخانش رکنم هک ار یتسیلا هدیا
 یامن هار نانوچ نا زا و هدروا رامش هب دوخ یفسلف ی هنیشیپ

 ار دوخ هک نآ اب ور نیمه زا .دننک یم لابقتسا دوخ ینیب ناهج
 دنهد جاور ار ییارگرادنپ هک نیا زا دنمان یم »تسیسکرام«

 : مکی : دنراد رظن فده ود هب لمع نیا اب و دننک یمن یهاتوک
 و ییارگ هدنیا : مود و دننکیم مان دب ار مسیسکرام و سکرام
 یم رارق دیدرت و ماهبا ی هلاه    رد ار سکرام یملع مسینومک
 – تقیقح راکنا ینعی – یملع ی هدش تابثا نیناوق راکنا .دنهد
 شیپ رد یلک روط هبو ، هدشن تابثا یاه هیضرف ِندرمش یهیدب و
 رگراکنا شنیب نیا یفسلف لوصا وزج ، ییاتسفوس ی هویش ِنتفرگ
 ی هفسلف اب تفلاخم رد سوکینیلاک سکلا .تسا رگراگنا وا

 رد -ناهج حیضوت هب یملع ِشیارگ هنوگ ره اب ًالوصا و– یملع
 و سکرام ششوک هک میدید« :دسیون یم »هفسلف و مسیسکرام«
 تسیسکرام .دنام ماکان ملع هب هفسلف زا ندز تسج رد سلگنا

 ینیمضت ات دنتساوخ یرای هب ار یکیزیفاتم یاه هیرظن یدعب یاه
 مهارف مسیلایسوس ِیریذپان بانتجا و مسیسکرام ِقدص یارب
 رس زا تخانش ِنداهن داینب رد ار دوخ ِیتنس ِشقن هفسلف .دنروآ

 سکرام ِدوخ ]:دهد یم همادا غورد و لعج اب سپس[ .تفرگ
 هیرظن ....دنتفرگ یپ ار نآ دیورف و هچین هک داهن زاغآ ار یدنیارف

ِ تیعقاو زا ام یاه تشادرب موتناوک کیناکم و تیبسن ی
 هدنز تادوجوم زا ار ام یاه تشادرب یسانش تسیز و ،یکیزیف
 هب تبسن ار ام هاگدید نابز و ملع نافوسلیف .دنا هتخاس نوگرگید
 رب دشاب هک یا هداس یانعم ره هب تیعقاو ِدومن زاب نوچمه هشیدنا
 یاه هویش رد یلک دیدرت نیا زا یشخب ِناونع هب .دنا هتخادنا

 هتفرگ رارق دیدرت ِضرعم رد یفسلف ِتخانش ِموهفم ،هشیدنا ِیتنس
 نورد ی هتشون 256-257 ص هفسلف و مسسکرام( »....تسا

ِ دنیارف رد یملع ی هفسلف و ملع هچ ره .).تسا نم زا هشورک
 رطس دنچ رد سوکینیلاک .دنا هتشر یعامتجا ِلماکت ِتدم زارد
 سلگنا و سکرام ِیامن خن ِتیاور نامه تیاور .!تسا هدرک هبنپ

 !تسا یبرغ »مسیسکرام« دِنا یوتالفا ی هدیشرت ِنارتخد هس ره
 هک دهد یم تداهش شدوخ یراذگب یا هلمج ره یور تشگنا

 رطس دنچ نیا رد تسرد ی هرازگ کی اتح .غورد و تسا طلغ
 سوکینیلاک ِطسوت تیعقاو ِبلق و ییوگ هنوراو .تفای ناوت یمن
 زا سلگنا و سکرام -1 :اریز .دهد یمن رییغت ار یتیعقاو چیه اما
 هک نآ ِلیلد هب اه نآ سکع رب هکلب »دندزن تسج« ملع هب هفسلف

 سکلا ِفالخ رب ینعی– دوب راوتسا ملع رب ناش یسانش تخانش
 نیرتراوشد دنتسناوت -دوب یملع ناش رکفت ی هیام نُب سوکینیلاک
ِ نیناوق و هدومن یسررب یملع روط هب ار هفسلف و تخانش لیاسم

 فشک دوب ناسنا ِتخانش ِضرعم رد هک ار ییاه هدیدپ رب مکاح
 – یتسیلایرتام ینعی ،یملع ار هفسلف نیاربانب .دننک نایب و
 ملع هب هفسلف زا هک ناینیشیپ ِفالخ رب .دندومن یکیتکلاید

 ریظن ،دندرک یم هدولآ مسیلآ هدیا هب ار ملع و »دندز یم تسج«
 رس و گربنزیاه نوچ مه – کیتکلاید ِمسیلایرتام ِنافلاخم هچ نآ

 زا ،اما سلگنا و سکرام ،دندرک کیزیف اب هفسلف رد زنیج زمیج
 ی هویش نیرت یقیقح و نیرت یملع نیا .دندرب هار هفسلف هب ملع
 یاه تسیسکرام ِراثآ رد-2 .تسا رکفت و هعماج ،ناهج ِتخانش
 نود هستوئام و نیلاتسا ،نینل ،فناخلپ ناش نیرت مان هب هک یدعب
ِ قطنم هک– کیزیفاتم زا یا هناشن نیرت کچوک اهنت هن دنتسه )2(
 تفگ ناوت یم هکلب ،دوش یمن هدهاشم -تسا یفسلف ِمسیلآ هدیا

 هدیا یاه »پچ« رگید و سوکینیلاک ِلاثما تینابصع تلع
 اپ و کیتکلاید ِمسیلایرتام هب ناش خسار ِداقتعا اه نآ زا تسیلآ
 تسد رد سوکینیلاک رگا هک نآ نمض .تسا نآ ِجیورت رب یراشف
 :هک داد حیضوت دیاب شراکفا ِمجرتم هب اما تسین سر

 هب یزاین و اب یتبارق چیه سلگنا و سکرام یملع ِمسیلایسوس
ِ نارکفتم اتح هکلب .درادن ققحت یارب یتسیلآ هدیا ِکیزیفاتم
 مسیلایسوس ِققحت هک دنا هدناوخ اما دنرادن رواب رگا مه یزاوژروب
 یخیرات هجو رد کیتکلاید ِمسیلایرتام ِیملع ِیروئت ِقیفلت ِدنمزاین
 و .دشاب یم ایراتلورپ ِیتاقبط ی هزرابم اب شا )یتخانش هعماج(
 )ییارگریدقت( یتسیلآ هدیا ِکیزیفاتم یارب ییاج روتکاف نیا رد
ِ ققحت ِیریذپان بانتجا سکرام ِهاگدید زا هچ نآ .درادن دوجو

 هعماج رب مکاح ِیدنم نوناق :مکی دزاس یم مهارف ار مسیلایسوس
 رب هعماج ِیلماکت ِیورارف :مود و هیامرس و راک یریذپان یتشآ و
 هیامرس( ینونک ی هلحرم زا نا ی هژیو دوخ و یتاذ ِنیناوق ی هیاپ
 :اریز .تسا )مسینومک و مسیلایسوس( رتالاب ی هلحرم هب )یراد
 و راک ِیزیتس مه ینونک ی هلحرم رد هعماج ِیزیتس مه یتقو

 تیکلام و یعامتجا دیلوت یتقو هداس ِنابز هب ینعی ،دشاب هیامرس
 نایم یزیتس مه نیا ،دشاب یراصحنا و یصوصخ دیلوت لیاسو رب
 ربانب یزیتس مه ینعی .ددرگ عفر دیاب ماحنارس ،تیکلام و دیلوت

 )نآ یحیرشت ِتینیع( متسیس ِدوخ ِدنم نوناق و یعقاو ِدرکراک
 رب و .درادن ندش هدیچ رب و ینونک ِتیعضو زا جورخ زج یهار

 و یعامتجا ِدیلوت ای– هیامرس و راک ِیزیتس مه ندش هدیچ
 یا هسورپ ِتیلک ِندش هدیچ رب یانعم هب -یعامتجا ریغ ِتیکلام
 هسورپ و هلحرم و دوش یم هتخانش »یراد هیامرس« ِمان اب هک تسا

 دیلوت ِلیاسو رب )یناگمه( یعامتجا تیکلام زج یزیچ یدعب ی
 – دنک یم ردقم یعامتجا ِلماکت ِیدنم نوناق هک هچ نآ ینعی–
 رد مسینومک سپس و مسیلایسوس ِمان اب هک یا هلحرم .تسین
 اب دنک یم نامگ یبرغ »مسیسکرام« .دوش یم هتخانش خیرات

 شیپ یولج دناوت یم راکنا و یزادرپ غورد ،فیرحت ،هطسفس
 هیامرس رمع و هدرک دس ار یعامتجا ِردقم ِشهج و خیرات ِتفر
 سلگنا و سکرام هک )یملع( دنیارف-3 .دزاس هنادواج ار یراد
 ،دراد ترهش یملع ِیسانش هعماج و هفسلف هب و دندومن یزیر یپ

 تسرد .درادن دیورف و هچین یارگدرف ِمسیلآ هدیا اب یتبارق چیه
 هیاپ رب سلگنا و سکرام یاه یروئت ،ود نیا یاه هزومآ ِسکعرب

 تساهنآ ِیبالقنا ِرییغت ِفده اب ،هعماج و ناهج ِیملع ِتخانش ی
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 و هچین هلمج زا و– اه تسیلا هدیا .اه نآ ِتیبثت و هیجوت هن و
 یمرها هن و دنا هعماج و ناهج ِیملع ِتخانش ددص رد هن -دیورف
 یتسیلآ هدیا ی هیام نُب ربانب نانآ .دنراد ناهج و هعماج ِرییغت یارب
ِ نهذ و هتسناد دوخ رادرک و راتفر ِلوئسم و لماع ار درف ناشرکفت
 هعماج .دنناد یم درف ِلامعا یامن هار و هدننک نییعت ار یدرف
 هقبط کی ار رییغت و تکرح ِمرها سلگنا– سکرام ِیتاقبط ِییارگ
 مان ،دسانش یم ایراتلورپ ِمان اب راد همانسانش و نیعم ِیعامتجا ی
 هب -ییاوژروب »مسیسکرام« و– دیورف و هچین یارب هک یمرها و
 یتسیسکرام ِیملع ِتخانش-4 .تسا »یدوخ ریغ« و هناگیب یلک
 رب تیعقاو و نهذ رب نیع ِمدقت رب )یکیتکلاید-یتسیلایرتام ای(
 لقتسم و نوریب ینیع ِتیعقاو هک انعم نیا هب .تسا راوتسا یهاگآ
 و دنک یم لمع نیناوق نآ قبط رب هک تسا ینیناوق یاراد نهذ زا
 نیناوق نیا )دیلوت( ناهج رییغت ِکیتارپ رد )ناسنا( هدنسانش ِنهذ
 ات درب یم نومزآ و هبرجت ِورملق هب اهراب و اهراب و هدومن ییاسانش ار
 تابثا و هدهاشم لمع رد ار نیناوق و اه تفایرد نیا ِیتسرد
 دوش یم تابثا )ناسنا( هدنسانش رب ینامز تخانش ِیتسرد .دیامن
 اه هدیدپ و اهزیچ عقاو رد .دشاب هدز دییات ِرهُم نآ رب ِکیتارپ هک
 رگید ِنابز هب ای .دنتسین ییاسانش ِلباق ِنیع ِیتاذ ِنیناوق زج یزیچ
 هب نیناوق نیا ات هک دراد یتخانش ِلباق ِنیناوق ییاسانش لباق ِنیع
 .دیآ یمن رد تخانش هب ینیع ِزیچ و هدیدپ نآ ،دنیاین رد تخانش
 )ی هیاپ هس( لماع هس نآ ِیتسرد و تخانش یارب ام ِرایعم رگا
 ینهذ هب ینیع زا هطساو اب ِراذگ ینعی ،یروئت -رییغت– کیتارپ
ِ لماع ود ِدرواتسد و دمآرب نانوچ ینهذ ای یروئت نآ رد هک دشاب
 هب دوخ ی هبون هب -دیاب و– دناوت یم زین یروئت سپ ،تسا نیشیپ
 تسا نیا مهم ی هتکن و .ددرگ رییغت لماع و هدش لیدبت کیتارپ

 هب لیدبت هک درک ادیپ ار تیلباق نیا یروئت هک یماگنه :هک
 رییغت ِنویسالومرف و -دوش ینیع دهاوخب ینهذ ای– ددرگ کیتارپ
 هدیا و اه تسیویت یزوپ دییات ِدروم هک یزیچ– دهد هیارا ار
 و هدش تابثا لمع رد تخانش ِدنیارف ِیتسرد -تسین اه تسیلآ
 ی هرابرد زت هدزای هک منک یم یروآ دای .تسا هدیدرگ لیمکت
 ی هسورپ نیمه ِیفسلف ِنایب -مهدزای زت هژیو هب– خابریوف
 یاه تسیلایرتام هک هنوگ نآ هن و تسا تخانش یکیتکلاید
 دنا هدرک تشادرب تسیلآ هدیا یاه »تسیسکرام« و یکیزیفاتم
 ی هتفگ هب هک یفسلف ِتخانش نآ سپ .یکیناکم ییارگ هدارا نایب

 هیاپ هک تسا یتخانش »هتفرگ رارق دیدرت ضرعم رد« سوکینیلاک
 نهذ و مسیلآ هدیا نآ هب هفسلف رد و هدشن راوتسا ملع رب نآ یاه
 هک تسا یتخانش نامه ًاقیقد نیا و :دوش یم هتفگ ییارگ
 ناش یفسلف راثآ رد ار نا زین ییاوژروب »مسیسکرام« و سوکینیلاک
 مسیلایرتام( یملع ی هفسلف ویتانرتلآ هباثم هب و دننک یم غیلبت
 – سوکینیلاک ِتسردان یاعدا مغر هب .دنهد یم هیارا )کیتکلاید
ِ کیناکم و تیبسن ی هیرظن -یتیمتح مدع یاه تسیلآ هدیا و
 هکلب ،دنا هتخاسن نوگرگد تیعقاو زا ار ام یاه تشادرب موتناوک
 موتناوک و تیبسن عوضوم .دنا هدومن لیمکت ار ام یاه هتسناد

 نیا و .تسا یداینب تارذ و رون تعرس هب کیدزن یاه تعرس
 نیا .دنراد فیرعت و دربراک ِتیلباق هدودحم نامه رد اه هیرظن

– تیبسن و موتناوک کیزیف زا دهاوخب تسیلآ هدیا ِنادکیزیف هک
 دریگب یتسیلآ هدیا ی هجیتن -هدام زا یلکش رب مکاح نیناوق ینعی
 رد .درادن تعیبط ِنیناوق ِتخانش ِملع ینعی– کیزیف هب یطبر
 خاروس و هنزور چیه -یبرجت مولع زا یا هخاش ینعی– کیزیف

 هک نآ رگم .درادن دوجو ینوتالفا ی هدیا ِدورو یارب یا هبنس
ِ یفسلف یاه هبنس خاروس یبرغ یاه »تسیسکرام« و سوکینیلاک
 زاب فیرحت و هطسفس ِروز اب ار )لُثُم( یا هدیا ِحابشا دورو
 هدرک نینچ یملع یاهدرواتسد ِراکنا اب هک هنوگ نامه .دنراذگب
 255 ص( یفسلف ِتخانش ِراکنا و هفسلف ِندناوخ فده یب .دنا

 و سوکینیلاک هک تسا یگرزب ِتمدخ )هفسلف و مسیسکرام
 نیا اریز .دنا هدرک کیزیفاتم و مسیلآ هدیا هب یبرغ »مسیسکرام«
 ینعی تداع و هزیرغ ِتسد هب تخانش ِندرک اهر یانعم هب راکنا
 ،تعیبط زا یملع ِریغ و یدوخ هب دوخ ِکرد نتشاذگ دازآ

 یاه تشادرب هنوگ نیا ی هجیتن مینادیم و .تسا روعش و هعماج
 هب نتفر ،روعش و هعماج ،تعیبط زا یملع ریغ و یدوخ هب دوخ
 هک تسا نیا تیعقاو .تسا یا هنجا و حابشا هچ ی هقرخ ِریز
 کش هچ ره ِتخانش رد )agnostic( وگ منادن یاه تسیلآ هدیا

 258 ص( دننادب »یعطق ریغ و ریذپ اطخ« ار یتخانش ره و دننک
 یدوجوم نانوچ ناشدوخ ِتخانش رد )هفسلف و مسیسکرام
 شیوخ ی هقبط ِتیدوجوم زا دیاب هنوگچ دناد یم هک یتاقبط
 و دیدرت راچد زگره تخانش نیا رد و دنا هاگآ ًالماک دیامن عافد

 دننک یم غیلبت ناش یاه هتشون رد نانیا هچ نآ .دنوش یمن اطخ
 زا ار وا ات دنهد یم رگراک ی هقبط هب هک تسا ینیغورد ِیهاگآ

 دوجوم ِتیعضو زا ییاهر هار و شیوخ یتاقبط ِتیوه ِتخانش
 -یبرغ »مسیسکرام« و– ییاوژروب ِمسیلآ هدیا ِدرکراک .دنراد زاب
 هب و یتاقبط راکیپ زا وا ِنتشادزاب و رگراک ی هقبط بیرف هزورما
 درکیور نیمه اب .تسا یزاوژروب ِیسایس ی هطلس ِندیشک ریز
 :درب یم لاوس ریز ار تخانش تیعطق سوکینیلاک هک تسا
 زاب نوچمه هشیدنا هب تبسن ار ام ِهاگدید ِنابز و ملع ِنافوسلیف«
 هب .دنا هتخادنا رب دشاب هک یا هداس یانعم ره هب تیعقاو ِدومن
 ،هشیدنا یتنس یاه هویش رد یلک ِدیدرت نیا زا یشخب ِناونع
 .».تسا هتفرگ رارق دیدرت ِضرعم رد یفسلف ِتخانش ِموهفم
 هاگ مزر کی یتسار هب هفسلف« :و )هفسلف و مسیسکرام 257ص(
 هناعطاق هشیمه یارب دناوت یمن یا هرازگ چیه نآ رد هک تسا
 قلعم نیمز و نامسآ نایم هراومه ینعی[ ددرگ لاطبا ای تابثا
 259 اج نامه( .».یا یلکراب ای و یلگه ِمسیلآ هدیا اتح ]!تسا

 هاگ مزر زا شروظنم هتبلا هک .)تسا نم زا هشورک لخاد هلمج
 داقتعا نآ هب هک– یزاوژروب و ایراتلورپ ِکیژولوئدیا ِهاگ مزر هن
.تسا نارتهب ام زا و نافوسلیف ِهاگ مزر هکلب -درادن
 نآ زا .تسا کیتکلاید مسیلایرتام نامه یملع ی هفسلف -1
 دوش یم هتفگ مه یملع ی هفسلف کیتکلاید مسیلایرتام هب تهج
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 ،ناهج ِتخانش ِساسا ار یبرجت-یملع یاه هداد هفسلف نیا هک
 هتسناد ی هیاپ رب هک یتخانش عقاو رد .دناد یم هشیدنا و خیرات

 مهوت ییارگ نهذ و درادن یرابتعا نیرت مک دشابن یملع یاه
 فیصوت هنوگره یملع ی هفسلف .تسین شیب یا هنانکارپ

 زا نوریب هب ار روعش و خیرات ،)تعیبط( ناهج هک ار یا هنارسدوخ
ِ تخانش هب لوکوم ار اه نآ ِتخانش و دهد عاجرا اه نآ ِدوخ
 هدیا »پچ« ِینمشد .دراد یم مالعا دودرم دیامن اه نآ یاروام
 هک تسا رطاخ نیا هب ًافرص سکرام ِیملع ی هفسلف اب تسیلآ
 ینیع یاه هدیدپ ِتابسانم ِدراو ار یرتارف کرحم یورین دناوتب

 رب )رتارف( نوریب زا هشیمه هطلس یتسیلآ هدیا ی هفسلف رد .دیامن
.دنک یم تکرح هب راداو ار اه نآ و ددرگ یم لامعا اه هدیدپ
 رد هشیدنا یاه لوغ نیا زا کی ره راک ِتیمها و یگتسجرب -2
 ینعی– یروئت هب ندیشخب تینیع و کیتارپ هب هک تسا یتیمها
 رد یلاکشا ًاضعب رگا و دنداد یم کیتارپ اب یروئت ِقابطنا

 یروئت زا ناش تشادرب رد هن .ددرگ یم هدهاشم اه نآ ِمسیسکرام
 .تسا یروئت هب ندیشخب تیدام و تیعقاو اب نآ قابطنا رد هکلب

 سرد رایسب -مسیسکرام– نآ شخب ییاهر ِملع و رگراک ی هقبط
 سرد نیا و هتخومآ ....و نیچ و یوروش ی هبرجت »تسکش« زا اه
 .دنشاب یم نادنم هشیدنا نیا ِکیروئت ِگرزب ِراک نویدم ار یزومآ
 هب ِنارو هشیدنا نیا زا زین یبرغ »مسیسکرام« و یزاوژروب ترفن
ِ کیملپ ِعوضوم هک– تسین ناش ندوب روتاتکید ِلیلد هب مان
 ییارگ لمع ِلیلد هب هکلب -اه نآ هن و تساه تسینومک ِیخیرات
.تساهنآ ِیبالقنا ِکیتارپ و
 وا زا هک یتخانش هب هجوت اب سوکینیلاک طسوت مسیلاکیزیف یفن
 یملع یراکهار ی هیارا میتشاد راظتنا و میا هدرک ادیپ
 وا ، سکع رب هکلب ،دوبن اه هدیدپ تخانش یارب )یتسیلایرتام(
 ود ینعی سانش یتسه مسیلایرتام و سانش تسیز مسیلاکیزیف
 اتم ات دنک یم یفن مه اب ار یلک و یئزج تخانش یملع ی هنیمز
 ی هنیمز چیه رب نآ یاپ هک ار دوخ رظن دروم یتسیلآ هدیا کیزیف
 نآ .دناشنب اه نآ یاج هب تسین راوتسا یمکحم یملع و ینیع
 دننام سوکینیلاک . یخیرات مسیلایرتام ندرک مان دب یاهب هب مه
 دراد مه یراک تسرد یاعدا هک یراکبارخ و دراو ان راک ریمعت
 لایخ هب – ار نآ ات دزیر یم مه هب ار مسیلایرتام ی هدور و لد

 و یدنب مه رس ماگنه هب اما ، دنک فیرعت زاب و حالصا – شیوخ
 تهابش اهنت هن هک دروآ یم رد نآ زا یطبر یب زیچ ددجم فیرعت
 یاه یزاب هدبعش و اه یراک تسد اب هکلب درادن مسیلایرتام اب
 یاج هب ینعی ..تسا هدش مسیلآ هدیا هب لیدبت وا یظفل
 ی هدبعش هالک زا یدنب مشچ اب سکرام کیتکلاید مسیلایرتام
 وا ! دروآ یم نوریب ار شدوخ یکیزیف اتم مسیلآ هدیا یزاوژروب

 راب نیا ، نتفگ نارگید نابز زا ار دوخ نخس لومعم قبط
 مسیلایرتام و دنک یم نایب یمان » ریلاکوردنا « نابز زا ار شروظنم
 و سکرام هک ار یا هفسلف ینعی .دیامن یم میسقت »خنس هس « هب ار
 تصش ودصکی و هدومن فیصوت یرشب مهف لباق نابز اب سلگنا

 هکت هکت هدش هتخانش کیتکلاید مسیلایرتام مان اب هک تسا لاس
 بلقت نآ ی هرابود فیرعت زاب و یدنب مه رس رد دناوتب ات دنک یم
 ار ندوب ماع تیصوصخ و هدومن طقاس عافتنا زیح زا ار نآ ، هدرک
 زا و – اه تسیسکرام هب دراد میمصت هک وا .دیامن بلس نآ زا

 هن و هدوب تسیلاروتان سکرام هک دنک تباث – نینلو سلگنا هلمج
 :دسیون یم یکیتکلاید تسیلایرتام دنرادنپ یم اه نآ هک هنوگ نآ
 زیامت هب لیاق رثوم روط هب مسیلایرتام خنس هس نایم ریلاک وردنا «
 یتخانش تفرعم مسیلایرتام ، یتخانش یتسه مسیلایرتام .دوش یم
 خنس هس نیا حیضوت رد و . ) 165 ص ( » یحیضوت مسیلایرتام و
 و ناسنا نایم ی هطبار ار تسخن دروم یریلاک وردنا مسیلایرتام
 دزن هک هچ نآ ار مود دروم ، یکیزیف مولع و ناسنا و تعیبط
 نآ ار موس دروم و ،دراد ترهش مسیلائر هب امومع نافوسلیف

 » دیآ یم رامش هب خیرات یتسیسکرام ملع ی هدولاش « هک یزیچ
 یتسدرت اب هک تسا دعب هب یدنب میسقت نیا زا .دنک یم یفرعم
 فالخ هک دروآ یم نوریب یزیچ یظافل هالک زا هنابام تسیلآ هدیا
 هکوا .تسا سکرام ینیب ناهج هب هاگآ ی هدنناوخ راظتنا و رواب
 هدش داجیا یاه هبئاش زا ار سکرام یارآ دهاوخ یم تسا یعدم
 دیامن یزاس کاپ سکودترا یاه تسیسکرام و سلگنا طسوت
 و یطسفس یراک غولش اب ات دنز یم هطسفس ی ههاریب هب ناهگان
 اب و رگیدکی اب طابترا یب عوضوم و مان نیدنچ ندرک فیدر
 دوخ یارب یزاس نوگرگد و فیرحت تصرف دناوتب سکرام هفسلف
 یانعم هب – یدوجو تدحو سکرام هک دنک تباث و دیامن داجیا
 هاگدید نامه زاو .تسا هدوب -نآ ی هناروزار و یتسیلاروتان
 هب مسیلایرتام زا یا هتخاس دوخ موهفم یتسیلاروتان و هناروزار
 الماک « :یمان »وران اپمیت «نابز اب راب نیا و -دهد یم تسد
 رظن رد وران اپمیت هک دوب تسیلایرتام یموهفم هب ناوتب تسا نکمم
 و ... یناسنا ی هژوس یکیزیف تعیبط نتخانشزاب نآ و دراد
 یقلت یناحور اتنس هک تسا ناسنا یاه تیلاعف یکیزیف تشرس
 ای و یتخانش ناور هاگدید زا هعماج اب لاح نیع رد و دوش یم
.)168 ص( » .دش ور هب ور هنایارگ درف
 ردوا .دنک یمن تابثا ار یزیچ و دنک یم در طقف سوکینیلاک
 هکلب هدرکن تابثا ار یزیچ اهنت هن » هفسلف و مسیسکرام « رساترس
 ، ملع دض و ملع ، یعقاو ریغ و یعقاو یاهزرم نتخیر مه رد اب
 و دنک یم یمگ رد رس راچد ار هدنناوخ مسیلآ هدیا و مسیلایرتام
 لدتسم و یعطق رظن راهظا هک دراذگ یم وا لد هب ار ترسح نیا
 هک یشاشتغا نایم رد تسا ملسم هچ نآ اما .دناوخب هدنسیون زا
 مولع :دیامن اقلا هدنناوخ هب ار هجیتن کی دهاوخ یم دنک یم اپ هب
 دیجنس ) یملع ی هفسلف ( یملع یاه رایعم اب ناوت یمن ار یناسنا
 « یاراد ناسنا وا رواب هب اریز ! تساک ورف :شدوخ نابز هب ای

 یا » هدنهاک ورف « یاه رایعم نانچ اب هک تسا » یتاذ یتشرس
 هک یریبعت هب مولع یتخانش شور یگناگی « : درادن یناوخمه
 هک ییاه هرازگ و اه موهفم هک دروآ یمن مزال دراد رظن رد سکرام
 و اه موهفم اب دنوش یم هتفرگ راک هب یعامتجا راتفر حیضوت یارب
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 ای دنشاب ناسکی دنهد یم لیکشت ار یکیزیف مولع هک ییاه هرازگ
 ی هدس رد هک میدید .... دنشاب هدش حرط نآ ی هترگ رب

 یارب ییوگلا ینوتوین کیزیف یاه یزوریپ هنوگ هچ مهدجه
 حیضوت ار ناسنا راتفر یگنوگچ ات دروآ مهارف یرگ نشور رصع
) 172 ص( ».دهد
 یریذپان تساکورف « ثحبم رد اوژروب »تسیسکرام « ثحب مامت
 هک دوش یم هصالخ نیا رد »]  یملع یاه نییبت هب[ یعامتجا رما

 ریغ یاه تیصوصخ نانچ نآ یاراد )یناسنا( یعامتجا لیاسم
 یدام لیاسم هب ار اه نآ ناوت یمن هک دنتسه ) یناحور ( یدام
 هک »نتساک ورف « حالطصا . )تساکورف ( درک هدولآ )یکیزیف (
 تسا هدش دیکات نآ رب و هتفر راک هب باتک زا شخب نیا رد اهراب
 ناسنا « یدام ریغ و یناحور تشرس ندرک هدولآ یانعم هب اهنت

 یاه تسیسکرام هک یراک .تسا یدام و یویند لیاسم اب » ماع
 و .دننک یم – یکیتکلاید یاه تسیلایرتام ینعی – سکودترا

 »ریذپان تساک ورف « مسیلآ هدیا نیا رد زین ار سکرام سوکینیلاک
 « ی هداهن رب دنچ یسررب اب وا .دنک یم میهس شیوخ یکیزیف اتم

 رد – 5 و 4 ی هداهن رب ود رب نداهن  تشگنا اب » امرف شیوخ
 ناسنا یعامتجا راتفر ای ناسنا راتفر یگنوگچ حیضوت صوصخ
 » دنوش یم هتشاگنا ناسکی یرواب تعیبط اب هاگ هک « - یدرف

 تیاضر و لماک حیضوت اهنت 4 } ی هداهن رب{ « :دسیون یم نینچ
 مولع هب یعامتجا مولع تساک ورف رب ینبم ناسنا راتفر شخب
 ]:5 ی هداهنرب [ :و، ] دنک یم در ار نآ وا هک [تسا یکیزیف
 شنم زا یا هراپ ی هولج  ناونع هب تسیاب یم ار یعامتجا راتفر
 لماک قفاوت نآ اب وا هک [داد حیضوت رشب تشرس یتاذ یاه
 ار دوخ امیقتسم دهاوخ یمن هک » یفوسلیف « .) 171 ص( »].دراد
 یم لاح نیع رد و ، دیامن لیاسم هب یملع شرگن و ملع ریگرد

 هگن ناهنپ دقتنم دید زا ار دوخ رکفت رب مکاح مسیلآ هدیا دهاوخ
 تسادیپ و هدرب راک هب ار » کیزیف « ملع یاج هب اج همه دراد
 فده هک تسا کیروئت و یبرجت یشناد کیزیف زا شروظنم هک
.تسا یعیبط یاه هدیدپ و تعیبط یملع تخانش شا

 نیا هک دناد یم یسکرام تخانش و هفسلف هب هاگآ ی هدنناوخ
 یسررب ساسا هک تسین تسیلآ هدیا لیلد نآ هب تخانش و هفسلف
 و اتسیا ینهذ تالوقم ار یهاگآ و هعماج،  ناهج زا دوخ لیلحت و
 هب یاه تیعقاو زا لقتسم ی هدامآ و رضاح یبرجت اشیپ یاه هدیا
 ملع( تسیلایرتام لیلد نآ هب و ،دهد یمن رارق ناش هدنروآ دوجو
 یاه تیعقاو ار دوخ تخانش و کرد هاگ زاغآ هک تسا ) ارگ
 یبرجت شناد قیرط زا هک اه تیعقاو نیا رب مکاح نیناوق و ینیع
 .دهد یم رارق دنا هدیسر ملع دییات هب و هدمآ تسد هب کیروئت و

 دنا ناوتان نآ مهف زا اه تسیلآ هدیا ریاس و سوکینیلاک هک یزیچ
 چیه هفسلف هک تسا نیا دننک یم یلاخ هناش نآ شریذپ زا ای
 و یکیتکلاید عمج هکلب .تسین هاگادج روط هب اه شناد زا کی
 شناد کی هب ار نآ ناوت یمن و  تساه شناد ی همه یفسلف

 ره رد ناوت یم هچ رگا .داد شهاک ییزج ورملق کی رد صاخ

 هیضق هک اج نآ ینعی تسا حرطم تخانش ی هلاسم هک ی ورملق
 زا ددرگ یم روانش تیلک رد تیئزج و دنک یم ادیپ ماع تلصخ
 ندرک یملع .دومن هدافتسا نآ دنم ماظن تخانش یژولودتم
 و تخانش یاقترا .تسین تخانش نتساک ورف یفسلف تخانش
 ملع رب هک یتخانش ، سکع رب .تسا نآ هب ندیشخب رابتعا
 رگا :لاثم ناونع هب .درادن یشزرا و رابتعا نیرت مک دشابن راوتسا
 کی هباثم هب زغم درکراک زا ینعی – زغم یژولویزیف زا یفوسلیف
 کرد -هناهاگآ یاه شنک نوناک و هتفای لماکت ِیخیرات مادنا

 ار اهدرکراک نآ سوکینیلاک نوچ مه ریزگان ،دشاب هتشادن یملع
 « مان هب نآ رب رظان و زغم زا لقتسم و » تسین یدام « هک یزیچ هب
 یاه لیلحت مامت ادبم و تکرح ی هطقن و دهد یم تبسن ،»حور
 یدوجوم نانوچ ار ناسنا تخانش و راتفر زا دوخ یفسلف
 – ینتفاین تسد یدامارف » حور  « نآ ،دنمروعش و یعامتجا
 ور نیا زا و ،دهد یم رارق -یملع تخانش ی هطیح زا نوریب
 هنوراو زین دریگ یم ) یعقاو ریغ ( هنوراو کرد نیا زا هک یجیاتن
.دوب دهاوخ یتسیلآ هدیا و

؟دشاب یملع دیاب هفسلف ارچ
 و درادن ناهج زا یتخانش چیه ینعی .دوش یم هداز نادان ناسنا

 ناهج نیا تسا زیرگان وا اما .تسا هتخانش ان وا یارب امامت ناهج
 یدرف لکشم کی اتح دناوت یمن تخانش نودب اریز . دسانشب ار

 اب هچ و اه ناسنا رگید اب شدنویپ رد هچ . دیامن فرط رب ار دوخ
 دوخ ات دنک یم یرای ار وا هک تسا تخانش نیا نوماریپ تعیبط
 رد ار دوخ طیحم مه تاناویح . دیامن هارمه و زاسمه اه نآ اب ار

 و ناسنا قرف اما .دنسانش یم ناش یتسیز یاهزاین ندروآ رب دح
  درکلمع ، اه زاین دودح یزاس رازبا و راک هک تسا نآرد ناویح
 وا یاه شنک رب هزیرغ رگیدو  هداد شرتسگ ار ناسنا شرگنو

 رب – یملع سپسو – هناهاگآ تخانش هکلب . تسین مکاح
 وس و تمس ار اه نآ و تسا بلاغ شدنم فده یاهدرکراک
 هک تسا نآ رد ناویح و ناسنا توافت رگید ترابع هب .دهد یم
 رد اهنت ناویح تیلاعف لیلد هب ، دوخ طیحم زا ناویح تخانش
 و یعیبط یتخانش ، لثم دیلوتو عفد و بذج یتایح ی هدودحم
 رد ،تسا یخیرات ریغ و یملع ریغ ، لعفنم ور نیا زا و یزیرغ
 یروراک و تیلاعف ی هرتسگ لیلد هب ناسنا تخانش هک یلاح
 عناوم و دودح زا هدنورارف و هبناج همه ، هدنبای شرتسگ یتخانش
 – ناویح اب ناسنا توافت مالک کی رد .تسا یعامتجا و یعیبط
 ، تسین ناسنا ندوب زاس رازبا رد اهنت – ناویح رب ناسنا یرترب و
 نیا ندوب یملع الام و وا تخانش رد نآ زا رت مهم و هکلب

.تسا تخانش
 ناسنا خساپ و شسرپ ،تخانش لکش نیرت یلاع نوچ مه هفسلف
 ره . شا یعامتجا و یدرف نتشیوخ و ناهج یتسیچ هب تسا
 خساپ کی :دراد خساپ ود – اه شسرپ نیرت هداس اتح – یشسرپ

 یتسیلآ هدیا خساپ کی ای .یملع خساپ کی و یملع ریغ
 : لاثم روط هب . )یقیقح ( یتسیلایرتام خساپ کی و )هناروزار(



- هحفصهتفه هلجم

نآ نانمشد و مسیسکرام

29

 ؟ هدش ادیپ هنوگچ و اجک زا و تسیچ بآ هک شسرپ نیا یارب
 و دیآ یم نامسآ زا هک تسا یتمعن بآ -1 :دراد دوجو خساپ ود
....دیامن باریس ار ناهایگ و ناروناج هک تسا نآ یارب
 نژوردیه و نژیسکا بیکرت زا هک ییایمیش تسا یا هدام بآ -2
 یدوجوم هک نآ زا شیپ .هدمآ دیدپ نیمز رفسمتا رد دوجوم
 زا لاس اه نویلیم تشذگ اب و دیآ دیدپ نیمز یور رب دنم تسیز
 دیدپ اهایرد بآ نژوردیه و نژیسکا بیکرت اب نیمز ییادیپ
 و -تعیبطز ا ییزج ی هباثم هب – بآ ی هطبار ....دمآ

 « و »یرتارف« ی هطبار -تعیبط زا یرگید شخب -نارادناج
 هب و کیناگرا ،یعیبط یا هطبار ، تسین مه زا ادج و »یرتورف
  اه خساپ نیرت هداس هب اتح هچ نآ سپ .....تسا هتسویپ مه
 تیملع دهد یم رابتعا و شزرا اه شسرپ نیرت هداس رباربرد
 هب الاب لاثم رد .ندوب خساپ فرص هب یخساپ ره هن و تسا خساپ

 یپ ملع و )تخانش ( هفسلف گنتاگنت ی هطبار هب ناوت یم یبوخ
 هچ اب ناسنا یملع تخانش نادقف تروص رد هک دیمهف و درب
 دهاوخ ور رد ور یعیبط و یعامتجا یاه یراوشد و تالکشم
 .دوب
 یم ام زا -یبرغ یاه »تسیسکرام« هلمج زا و – اه تسیلآ هدیا

 تیاضر یملع ریغ و هناراگنا هداس یاه خساپ نامه هب دنهاوخ
 هداهن رتارف رشب مهف میلگ زا ار اپ تروص نیا ریغ رد اریز میهد
 فیعض مهف /تسین لضف و لقع هر هک یا هناخراک رد « : میا
.»؟دنک ارچ یلوضف یار
 نتشون زا رام لکش ندرک ادج دننامه یملع ریغ هفسلف رب دیکات
 رگراک ی هقبط زا اوژروب یاه » الم « ارچ هک نیا مهف .تسا رام
 دنک تعانق رام لکش نامه هب و دنشیدناین یملع دنهاوخ یم
 مسیلایرتام یلمع تابثا ملع . تسین راوشد اه تسیسکرام یارب
 و .تسا ینوگرگد و تکرح ،یدنم نوناق تابثا ینعی کیتکلاید
 تسا نیا .دنیب یم ار دوخ )یدوبان ( یفن هس نیا رد یزاوژروب

 فلاخم اه هدیدپ تیهام تخانش رد لوضف ملع تلاخد اب هک
 اه تسیسکرام اب دوخ ثحب ی هنایم رد سوکینیلاک یتقو .تسا
 یش کی ( زغم و )حور کی ( نهذ ایآ « : دسرپ یم اه نآ زا
 و هنایماع ینیچ همدقم نیا اب و »؟دنا ناسکی ) یدام و یکیزیف
 ار ناسنا راتفر « سپ هک دنک یم حرطم ار شسرپ نیا هنابیرف ماوع
 ، ) هفسلف و مسیسکرام 173 ص ( »؟ داد حیضوت دیاب هنوگچ
 دیکات تخانش ندوب یملع رب شیپ زا شیب اه تسیسکرام

 ، ناتساد نآ اه شسرپ هنوگ نیا سپ رد اریز .درک دنهاوخ
؟رام نتشون ای تسا تسرد رام لکش هک دنناوخ یم ار روهشم
 ییاوژروب مسیلآ هدیا ماد هب ندیتلغ رد زا ار ام یملع ی هشیدنا

 یم هگن رود تسام یتاقبط مشچ ندرک روک شا فده  هک
 لیلد هب هزورما هک ییرمان یاه ماد نیا یاشفا و صیخشت .دراد

 ،دنا هدش مه رت ییرمان یتسیسکرام یاه بلاق رد ناش یزاس اج
 رگراک ی هقبط نارکف نشور و اه تسیسکرام یساسا ی هفیظو
 ی هنومن نآ یفسلف میسلآ هدیا و  یبرغ »مسیسکرام « .دشاب یم

 راکش یارب یزاوژروب روجاو روج یاه ماد نیا زا یا هدنبیرف
 نآ ندومنرودو هشیدنا نیا ندومن یگناخ و ییای راتلورپ ی هشیدنا
.تسا کیتکلاید مسیلایرتام یرگ یبالقنا ی هبذاج زا

 خاب ریوف ی هراب رد شا هناگ هدزای یاهزت زا زت نیمود رد سکرام
 یم دیکات )کیتارپ رب ینتبم تخانش ( یملع تخانش هلاسم رب

 ناسنا ی هشیدنا اب ینیع تقیقح ایآ هک شسرپ نیا « :دنک
 یا هلاسم هکلب تسین یرظن یا هلاسم ، هن ای دراد ییاناوخ
 هب و ، ار تقیقح دیاب ناسنا هک تسا کیتارپ رد .تسا یکیتارپ
 ار شا هشیدنا ندوب یناهج نیا ، ار ییاناوت و تیعقاو رگید نایب
 نتشادن  تیعقاو ای نتشاد تیعقاو رس رب هلداجم .دنک تباث
 ».تسا کیتسالوکسا افرص ثحب کی کیتارپ زا ادج ی هشیدنا
 هتفگ هب ،) تخانش ( رکفت و کیتارپ ، ینیع تقیقح ی هطبار
 ،تسا یکیتکلاید و یتسیلایرتام ینعی یلمع یا هطبار سکرام
 تقیقح ینعی درب یم مان سکرام هک یا هیاپ هس یگتسباو اریز
 هب ) لمع ( کیتارپ و )هیرظن ( هشیدنا ، ) یدام ناهج ( ینیع
 تقیقح اب مدقت -1 نآ رد هک تسا یگتسباو زا یعون رگیدکی

 نیا باتزاب هشیدنا -2 تسا ) نآ نیناوق و یدام ناهج ( ینیع
 لمع ( کیتارپ )دروآ رف ( لوصحم هشیدنا -3 و تسا تقیقح

 )تخانش ( هشیدنا و دشاب یم ناسنا )ی هناروراک یعامتجا
 ینعی ددجم کیتارپ رد هک دراد یناوخمه تینیع اب یماگنه
 ی هطبار سپ .ددرگ تابثا و دییات نآ یتسرد لمع هب نآ تشگزاب
 یکیتکلاید یا هطبار یفسلف تخانش یلصا ی هیاپ هس نیا
. تسا دنم نوناق و )شنک مه و لباقتم (
  :دراد هرازگ نیا زا یتشادرب هچ یبرغ »مسیسکرام « مینیبب اما
 نایم یا هطبار چیه یبرغ »مسیسکرام« یکیزیف اتم مسیلآ هدیا
 تخانش ندروخ کحم و ، وس کی زا تخانشو یملع کیتارپ
 و ریذپ لعف ی هژبا نایم یکیتکلاید دنویپ ینعی یملع کیتارپ اب

 رد زت نیمه لقن اب سوکینیلاک . دنک یمن هدهاشم لاعف ی هژوس
 هب وا .دریگیم نآ زا یا هنوراو ی هجیتن » هفسلف و مسیسکرام«

 هب هک یتوپیلیل دنچ زا لوق لقن دنچ اب دوخ یگشیمه ی هویش
 کرد ار وا یملع ی هفسلف و سکرام یگرزب داعبا دنرداق تمحز
 یا هیرظن « افرص هب سکرام یفسلف تخانش نتساک ورف اب و دننک
 نایم یضراعت « هک دریگیم هجیتن » یراد هیامرس باب رد
 باتک مسیلائر و خاب ریوف ی هراب رد ییاه هداهن رب مسیتامگارپ

 سوکینیلاک ندوب ترپ کرد یارب ( ».دوب دهاوخن نایمرد هیامرس
 مسیلایرتام « شخب هب دینک عوجر سکرام یملع ی هفسلف مهف زا
 ثحب ساسا .)هفسلف و مسیسکرام 191-211 ص »مسیلائر و
 « رد یلک روط هب و باتک زا شخب نیار د سوکینیلاک یاه
 « هژیو هب یلیلحت » نافوسلیف « یاه هاگ رظن » هفسلف مسیسکرام
 هاگدید دنک یم شالت سوکینیلاک .تسا یسیلگنا » نافوسلیف
 کی رد سکرام یاه یروئت اب ار نارکفتم نیا یتسیلآ هدیا یاه
 ، یلیلحت یفوسلیف سکرام هک دریگب هجیتن و دهد رارق زارت
.تسا هدوب تسیویت یزوپ و ) تسیلائر ( تسیتامگارپ
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 یسرتن صخش ینامز کی « :تشون یناملآ یژولوئدیا رد سکرام
 هک دنوش یم قرغ بآ رد لیلد نیا هب اهمدآ هک دوب رواب نیا رب
  هک نیا مالعا اب ار هدیا نیا رگا و .دنتسه هبذاج ی هدیا یاراد
 قرغ زا ،دننک نوریب دوخ رس زا تسا یبهذم و یفارخ یا هدیا

 مامت } تسیلآ هدیا ={ وا .دش دنهاوخ نوصم الماک بآ رد ندش
.»....دومن یرپس مهوت نیا اب هزرابم رد ار دوخ یگدنز
 » تسیسکرام« هلمج زا و اه تسیلآ هدیا ی همه لاح نایب نیا

 یم نوریب تخانش ی هفسلف زا ار ملع اهنآ .تسه مه یبرغ یاه
 مهوت رد یزاوژروب عفن اریز .دنزاس نآ نیزگیاج ار مهوت ات دننک
.تسا ینکارپ
 ربکا نادرگرب اب یباتک رد فیرحت و هطسفس اب سوکینیلاک رگا

 یم یسکرام یکیتکلاید تسیلایرتام سکرام زا یگیب موصعم
 رد هویش نامه اب یتلوکویچول ،یکیزیف اتم تسیلآ هدیا دزاس
 اب » 1844 یفسلف و یداصتقا ی اه هتشون تسد « رب یا همدقم
 یراک هظفاحم نانچ یبالقنا سکرام زا یوضترم نسح نادرگرب
 دض و یراک هظفاحم دیاب یزورما یاه » ناک وئن «  هک دزاس یم
.دنزومایب وا زا ار یرگ یبالقنا

 تسایس رد و تسیلآ هدیا هفسلف رد یوضترم – یتلوک سکرام
 ار دوخ هک – شا ناوریپ و سلگنا فالخ رب ، تسا راک هظفاحم
 رد و یبالقنا تسایس رد و ، دنمان یم تسیسکرام )!( طلغ هب
 هشیدنا توافت هاگدید نیا زا .دنا یکیتکلاید تسیلایرتام هفسلف

 یا هتخیهرف ِدنمشیدنا « هک تسا یدح هب سلگنا و سکرام ی
 تسیسکرام مه و دوب تناک رادفرط مه هک رلدآ سکام نوچ
 هک تشون } سکرام لاح هب یزوس لد اب { 1920 لاس رد }!؟{
 هک دراد رب رد ار یماع یفسلف ی هیرظن نآ اقیقد سلگنا رثا
 یاه هتشون تسد ( ».تسا فسات ی هیام سکرام دزن نآ نادقف
 یتلوک ی همدقم .یوضترم نسح ی همجرت – یفسلف و یداصتقا

 هیام سکرام دزن نآ نادقف هک یماع یفسلف ی هیرظن نآ ).17 ص
 نامه هدش رلدآ سکام نوچ » یا هتخیهرف دنمشیدنا « فسات ی
 نارکف مه ی همه دننام هک یتلوک . تسا کیتکلاید مسیلایرتام
 حرطم ای تابثا ار یبلطم تیعقاو فیرحت اب زج دناوت یمن شا

 دلج راهچ فقو ار شرمع مامت سکرام هک هدش یعدم دیامن
 کیتکلاید مسیلایرتام هب تفاین تصرف ور نیا زا و درک هیامرس
 یاه همان اهنت هک یلاح رد .)اه هتشون تسد 17 ص( دزادرپب
 و کیروئت یاهراک نیرتهب ءزج هک نارگید و سلگنا هب سکرام
 رت هتخپ و رت شیب هن رگا ییاوتحم و مجح دنتسه سکرام یفسلف
 هک سکرام کیروئت – یرکف راثآ رگید .دنراد هیامرس دح رد هک
 نآ زا یلصا ی هدیا و دنا هدش هتشون سلگنا اب کرتشم روط هب ای
 اه هد هب رس و هتشون ییاهنت هب سکرام دوخ ای و هدوب سکرام

 ،دنا هدش هتفرگ هدیدان رگ فیرحت دقتنم یوس زاو  دننز یم دلج
 هک تسا یمجرتم و یتلوک بناج زا تقیقح نامتک هدنهد ناشن
 تسد اب هارمه ار وا یاه یزادرپ غورد تاحضاو حیضوت نودب
.دهد یم هدنناوخ دروخ هب سکرام یاه هتشون

 ییور ایور رد ار دوخ ی هرهچ مادم شا نارو هشیدنا و یزاوژروب
 اب یاهدادیور اب بسانتم اه تسیسکرام و سکرام یاه هشیدنا اب
 رد .دنهد یم رییغت یسایس و یعامتجا ی هدننک نییعت و تیمها
 رب نارود هک 1970 ههد ات متسیب ی هدس نیزاغآ یاه ههد
 یبالقنا شبنج اب یتسیسکرام یروئت یهارمه و یبالقنا یاهدمآ

 هک دنوش یم رهاظ یتسیسکرام ی هرهچ اب ،تسا رگراک ی هقبط
 زا - ییاه شخب ای – یشخب یرب مهس و تکراشم ناهاوخ
 زا .تسا تیمکاح و بالقنا » یماهس تکرش « رد یزاوژروب
 راسخر زا » مسیلایسوس « کسام نداتفا رب اب و 1990 ی ههد
 » مسیسکرام « کیملپ یاوتحم و لکش یتلود یراد هیامرس
 تلاح و دنک یم رییغت زین تسیسکرام نادنمشیدنا اب ییاوژروب
 « عون نیا یبالقنا طیارش رد رگا .دریگ یم زین یمجاهت
 هب ینلع روط هب ار یکیتکلاید یتسیلایرتام لوصا »مسیسکرام

 یاه رواب ندومن ناهنپ هب یموزل رگید راب نیا ،تفرگ یمن شلاچ
 د مه ار سکرام و .دنیب یمن مه یکیزیف اتم یتسیلآ هدیا
.دنک یم میهس دوخ یارگ سپاو یاهروابر
 یتیعقوم رد مه و یبالقنا ِتیعقوم رد مه ینعی – تیعقوم ود ره رد
 یاشفا زا یشان یجیگ و یمگ رد رس لیلد هب رگراک ی هقبط هک 
 یخیرات یفیلکت الب رد مسیلایسوس هب روهشم کولب یعقاو تیهام
 دقن و ناگدننک کیملپ ییاوژروب تیهام ،درب یم رس هب یلمع و
 مسیسکرام و سکرام نانمشد ود ره :تسا یکی سکرام ناگدننک

.دنا
 یاشگ هار و » لوا تشخ « ار سکرام ی هشیدنا اه تسیسکرام
 یور یفرح چیه هک لزنم یحو هن و دنناد یم تخانش یژولودتم
 ات و تسین رخآ فرح یی یروئت و هدیا چیه .دروآ ناوت یمن نآ
 مه امن هار  یروئت و هدیا تسه ناسنا ی هدنواک کیتارپ و ناسنا
 ) کیتارپ -یروئت ،یروئت -کیتارپ ( دازمه ود نیا .دیآ یم دیدپ
 یم لماکت رگ دیلوت ناسنا شود هب شود و دنریذپان ییادج مه زا
 و هدیا ات میراد یروئت و هدیا - : تسا مهم نیاو – اهتنم .دنبای
 تینیع اب یبسانت و یناوخمه هنوگ چیه هک یرظن و هدیا نآ .یروئت

 مه انتعا یب نآ هب هکلب و ، درادن ناهج نیا ینیع یاوتحم و ناهج
 هدش هیارا یدرب راک شزرا نودب و هدرم ادتبا نامه زا ،تسه
 تخانش هشیدنا رد هک یناسک ندرک فرصنم دصق هب اهنت و .تسا
 روط هب مسیلآ هدیا .دوش یم هیارا دنتسه اهناسنا تابسانم رییغت و
 هدننک زمرت شقن نینچ صاخ روط هب یکیزیفاتم مسیلآ هدیا و ماع
 ی هطبار باتزاب هباثم هب مسیلآ هدیا اریز .دراد هعماج رد یا

 تلع هیامرس تیمکاح ریز ی هعماجر د تسد ریز و امرفراک
 رد ، نا زا جراخ رد هکلب هدیدپ دوخر د هن ار ینوگرگد و تکرح
 و شقن ور نیا زا و دنک یم وج و تسج تعیبط و خیرات یاروام
 کیتکلاید راکنا .دشاب یمن لیاق رگشنک ناسنا شنک یارب یتیمها

 هدیا یاه » تسیسکرام « یوس زا یملع ی هفسلف و یتسیلایرتام
 دید ی هیواز نیمه زا یبرغ یاه » تسیسکرام « هب موسوم تسیلآ
 تروص یلمع یب یداو هب یو ندناشک و ایراتلورپ بیرف دصق هب و
.دریگ یم
 نایاپ
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 یاهلاس نیتسخن زا .تسا هتخومآ اه ناسنا هب یرایسب یاه بلقت یراد هیامرس
 رد بلقت ،لیصحت زا تغارف زا سپ ات ،دعب یاه لاس و ناتسبد رد شزومآ

 بلقت .ددرگ یم اه ناسنا ِتابسانم ی هصرع دراو توافتم یاه هویش و لکش
 هب نتفر و نتفرگ هرمن دصق هب یسرد یاه هتشون یور زا یسیون تسرد ًاموزل

 و اه هتفگ ِ)فیرحت و تسردان لقن( یسیون طلغ هکلب ،تسین رتالاب ِسالک
ِ دوس هب یناسک ِندومن هارمگ و نداد ناشن طلغ ِهار دصق هب نارگید یاه هزومآ
 مه ندومن زاب هقبط نآ ِسالک رد ار دوخ یاج و نیعم ِیعامتجا ی هقبط کی
 ودنز یم یراک نینچ هب تسد هک یصخش یارب بلقت عون نیا .دشاب دناوت یم
 و اه زایتما نیقی هب دنک یم اضتقا ار یلمع نینچ شا عفانم هک یا هقبط
 یعامتجا ی هقبط نآ یارب -نیقی هب– دناوت یم رگید یوس زا اما .دراد ییایازم
 رد هژیو هب– ار وا حلاصم و هدوب روآ نایز رایسب هتفرگ تروص وا هیلع بلقت هک
 هیام تسد و هزیگنا نینچ اب .دهد رارق ندش لامیاپ ِضرعم رد -تدم هاتوک
ِ دنم نوناق یاه شور ی همه هک یزاوژروب ِنارو هشیدنا هک تسا یرظن ی
 زا هدنامرد نونکا و هدومزآ ار ایراتلورپ هیلع یرظن ی هزرابم ی هدش هتخانش
 و یلمع ِییاراک عقاو رد و ،دنا هدش شیوخ یتاقبط ِمان اب کیروئت ِییور ردور
 هب ندروآ یور زج یهار ،دننیب یم هتفای نایاپ ار یراد هیامرس ماظن ِیرظن
 هنوراو و بلقت اب هتخیمآ لقن و فیرحت ِروظنم هب سلگنا و سکرام یاه یروئت

 رد هچ و ییاوژروب ِبلاق و مرف رد هچ اه نآ .دنرادن غارس اه یروئت نیا یزاس
 یتسیلایرتام رهوج دننک یم شالت یتسیسکرام -ِمان اب و- ِرهاظ و لکش
 هدرک نامتک ای هتفرگ ار مسیسکرام و سکرام ی هشیدنا ِیبالقنا و یکیتکلاید
 نیا .دنهدب یبالقنا دض و یتسیلآ هدیا ،ییاوژروب ِتلصخ و تیهام نادب و

 یم تروص یلاربیل ِدقن ِهاگ یاج زا یشوپ هدرپ نودب ای اه بلقت و اه فیرحت
 مسیسکرام و مسینیلاتسا ِدقن رد ًالثم و یتسیسکرام ِنیغورد عضوم زا ای دریگ
 هیلع و هتشاد یبالقنا دض و ییاوژروب ِیریگ وس تلاح ود ره رد اما .سکدترا

 یم رد شراگن هب یرتلورپ ِیژولوئدیا و یکیتکلاید یتسیلایرتام ِیملع ِتخانش
ِ دوخ ِنامز رد -رگید یاه هویش هب هچ رگا– ییاه بلقت نینچ ِریظن .دنیآ

 نیمه هب یناملآ ِیژولوئدیا رد اه نآ .هتفرگ یم تروص زین سلگنا و سکرام
 نانآ ی هتفگ هب ای نازاس هفسلف ِبلقت رب هک اج نآ .دننک یم هراشا هلاسم

 هنوگرگد و یلگه »قلطم حور« رد ناش یراک تسد و هفسلف ِنارگ تعنص
 اب« :دنتشون هراب نیا رد سلگنا و سکرام .دنراذگ یم تشگنا نآ ِییامن
 یازجا ]قلطم حور ینعی[ هدنامسپ نیا ِتایح ی هقرج نیسپاو ِندش شوماخ
 و دمآ دوجو هب یدیدج یاه بیکرت ،هدرک ندش هیزجت هب عورش نآ ی هدنزاس
 قلطم ِحور ِلبق زا نامز نآ ات هک ینازاس هفسلف .دیدرگ لیکشت یا هزات داوم
 اه نآ .دنا هتخادنا گنچ دیدج یاه بیکرت نیا هب نونکا دندوب هدرک یگدنز
 .دندرک زاغآ دوب هتفرگ قلعت نانآ هب هک ار یمهس ِیشورف هدرخ مامت ترارح اب
 یا هویش هب ادتبا رد هک دومن داجیا یتباقر تفر یم راظتنا هک هنوگ نآ دنور نیا

 رازاب و دش عابشا ناملآ رازاب هک ینامز اهدعب اما .دش ماحنا راقو اب و هناندمتم
 دشن یناملآ یالاک یاریذپ یفاک ِروط هب اه شالت ی همه ِمغر هب مه یناهج
 تسد ،هیلوا داوم رد بلقت ،تیفیک ِطوقس ،یلدب و نازرا یاهالاک دیلوت

 یب و یبارخ ِبجوم و ..... ]زاغآ[ تمالع و اه بسچرب رد بلقت و یراک
 یارب مه زورما ،هفسلف »ِنارگ تعنص« .».....دیدرگ نانآ ِراک و بسک ِیرابتعا
 رس فرصم ِخیرات ی هدنامسپ ِینیب ناهج و رابتعا یب ِیژولوئدیا ِیمرگ رازاب
 .فیرحت و بلقت :دنا هدروآ یور هنهک یاه شور نامه هب راچان دوخ ی هدمآ
ِ مان اب ناوج یاه یلگه نامز نآ رد رگا .یلدب و نازرا یاهالاک ِبلاق رد
 زا هک دندرب یا هفسلف ِرازاب هب و هدرک هکت لهچ ار قلطم ِحور شیوخ ِیعقاو
 تراظن نآ رب سلگنا و سکرام نوچ مه یا هربخ ِناسانشراک نانآ ِدب ِتخب
 یعقاو ِهاگ یاج زا ار کیتکلاید هلاس تسیود یاه یلگه هزورما ،دندرک یم
 عقاو رد و– یکیناکم یا هویش هب و ینهذ ِروط هب -یدام ِناهج و هدام– نآ

 ره ِساوح نآ ِیگدیدنگ یوب هک دنرب یم یرازاب هب و هدومن ادج -هنابلقتم
 یرازاب .دراد یم او شنکاو هب دراد هفسلف نیا اب یکدنا ِییانشآ هک ار یناسنا

 ینارادیرخ و .یبلقت و یلدب یاهالاک زا تسا رپ شا یتاغیلبت یاه نیرتیو هک
 هتخودنا زا ار ناشزغم هک دنربب هناخ هب ار ییالاک ات دنیآ یم رپ ِتسد اب هک
 نآ ِنامگ هب .دیامن قیرزت نآ هب ار یفسلف مسیلآ هدیا و .دنک یلاخ یملع یاه

 درم دنک رگناوت بلقت
!ار
 هلیسو فده هک هاگ نآ(
)دنک یم هیجوت ار
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 زا هک نیا زا لفاغ .دنا هتفای تسد دنا هتساوخ یم هک یزیچ نامه هب هک
 کنیا ام .دنا هدروخ تسد ور رازاب ِیژولوئدیا ِناگدنشورف و نابساک و هیامرس
 زا رپ یتخپ تسد :میور یم اه نآ ِتخپ تسد و ناراکبساک نیا ِغارس هب
 دصق هب اه تسیسکرام رگید و سلگنا و سکرام ی هشیدنا رد فیرحت و بلقت
 هدیا هب ندیشخب رابتعا و مسیسکرام و یکیتکلاید ِمسیلایرتام ِندرک رابتعا یب
.ییاوژروب ِمسیلآ

 اهنآ نیرت هدش هتخانش هک دریگ یم ماحنا توافتم یاه شور اب لمع نیا
:زا دنترابع

 و سکرام یاه هتفگ ِفیرحت اب هارمه تسردان )لوق لقن( تفگزاب :مکی
 :مود و . اه تفگ زاب نیا زا یهاوخبلد یریگ هجیتن و اه تسیسکرام و سلگنا
 رس ی هراشا ِنودب اه تسیسکرام و سلگنا و سکرام هب یبلطم ِنداد تبسن
 دراوم نیا یود ره رد .هدش هداد تبسن ِبلطم ِدقن سپس و نآ عبنم هب تسار
ِ یتسیلآ هدیا و ییاوژروب یاه هدیا اب سکرام ِییوس مه ِتابثا هدنسیون ِفده
 سکدترا ِمسیسکرام نانآ ی هتفگ هب اب یو ِنداد ناشن وسمه ان و دوخ
.تسا )یرتلورپ(

 و تین هب ات مینزب قرو هنومن ِناونع هب ار تسد نیا زا باتک ود یکی تس یفاک
 رد هژیو هب یتاقبط ی هزرابم ِیریگ جوا اب هک ناگدنسیون و اه هتشون ِتیهام
 نیا یارب .میربب یپ ددرگ یم هدوزفا ناشدادعت رب زور هب زور کیروئت ی هصرع
 ما هدیزگرب توافتم رهاظ هب ی هشیدنا ود اب هدنسیون ود زا باتک ود نم روظنم
ِ تقادص ۀجرد ِرگناشن مه و شرگن ود نیا ِرظن ِتدحو ی هدنهد ناشن مه ات
 .دشاب -یلک روط هب– یتسیسکرام ی هفسلف رب ناسیون هیدر و نادقتنم نیا

 دلج .متسیب ِنرق رد یسایس یاه هشیدنا ِخیرات ِناونع اب هیریشب نیسح زا یباتک
 .یوول لشیم ی هتشون :ناهج رییغت ی هرابرد :و .یتسیسکرام یاه هشیدنا :1
.یوضترم نسح ِنادرگرب

 یلماک ِتهابش دسر یم نهذ هب اه هتشون نیا ِندناوخ اب زیچ ره زا شیپ هچ نآ
 ار همه دسر یم رظن هب هک یا هنوگ هب .دروخ یم مشچ هب اه نآ نایم هک تسا
 یور زا -شراگن و نایب ی هویش رد ییاه توافت اب– نارگید و هتشون نت کی
 هب دروخرب ی هوحن رد ًاتدمع ِتهابش .دنا هدرک یسیونور نت کی نآ ِتسد
 نانوچ نآ ِندرک هدمع و هنایدتبم و یا هشیلک ِتروص هب صاخ عوضوم کی
ِ یریگراک هب هژیو هب و سکرام و اه تسیسکرام ِقارتفا ِنوناک و لیشآ ی هنشاپ
 دقن .تسا رظن و دقن نایب رد هباشم ًالماک و ناسکی ِتایبدا و اه لالدتسا

 رس هب یا هزات بلطم نادقتنم زا کی چیه هک انعم نیا هب یرارکت و یا هشیلک
 .دننک یم   دانتسا یدحاو یاه لاثم هب یگمه و هدومنن هفاضا شیوخ ِقشم
 هک تسا سلگنا-سکرام مسیسکرام نامه عقاو رد نانیا سکدترا مسیسکرام

ِ دوخ هب اتح و فناخلپ و یکستوئاک هب نآ ِنداد تبسن اب ناگدننک فیرحت
 داجیا اب و هدومن ادج سکرام یاه هشیدنا ی هندب زا ار نآ دنهاوخ یم سلگنا
 و یتاقبط ِفاکش ی هبیاش اه تسیسکرام و سکرام ِنایم ِلوصا رد فالتخا
 بلق ی همه هک تسا یدحاو ی هزیگنا نآ نیا .دنیامن داجیا کیژولوئدیا

 رد هیریشب نیسح لوا ِراتفگ .دهد یم دنویپ مه هب ار سکرام یارآ ِناگدننک
ِ مسیسکرام« وا .تسا »سکدترا مسیسکرام« ،یتسیسکرام یاه هشیدنا
 هصخشم نیا اب تسا »تایمزج زا یا هعومجم« هک ار شرظن دروم »سکدترا

 هتفر مه یور انعم نیا هب مسیسکرام« :دنک یم فیصوت اه شیارگ و اه
 نیتسخن دوخ ِیگدنز ِنامز رد سکرام هتبلا .تسا هدوب متسیب ِنرق ِلوصحم
 هشیدنا رد ار یتسیمونوکا ای یتسین یمرتد و کیتامگد مسیسکرام یاهدومن
 هرانک ییاه شیارگ  نینچ زا دوخ نکیل ،درک هظحالم یکستوئاک لراک یاه
 یاه هشیدنا ِیمزج و یتسین یمرتد یاه یدنب عمج زین اراکشآ دنچ ره .تفرگ
 یاه هشیدنا .هیریشب نیسح( ».درکن یفن ار نارگید ی هلیسو هب دوخ
.)22 ص .یتسیسکرام

 دمانب یکستوئاک ار شا »سکدترا مسیسکرام« ِراذگ هیاپ دناد یمن هک هدنسیون
 نییاپ رطس دنچ ،دنادب متسیب ِنرق لوصحم ار نآ ای سکرام ِدوخ ای سلگنا ای

 یدنب عمج نیتسخن« :دنک یم دادملق مسیسکرام عون نیا لوئسم ار سلگنا رت
 یتنآ ِباتک رد سکرام ِتارظن ِیتسیمونوکا و یتسین یمرتد ینعی مظنم
ِ رثا ملع رد گنیرود نژوا یاقآ ِبالقنا رت لماک ِناونع ِتحت ای گنیرود
 دیاب ار باتک نیمه .هدش هداد تسد هب 1878 لاس رد سلگنا شیردرف
 . نامه( .».تسناد مسیسکرام رد یتابثا و یملع ِشیارگ و یسکدترا ساسا

 -1 :اریز !تسا هیواغم ِنارتخد ِطلغ اپ ات رس ِناتساد نامه نیا .)22ص
 رد و دش هداز گارپ رد 1854 رد« -هدنسیون نیمه ی هتفگ هب– یکستوئاک

ِ روظنم هب 1890 رد یو .تسویپ شیرتا ِتارکومد لایسوس ِبزح هب 1875
ِ ناونع هب و درک رشتنم یراثآ یخیرات ِتالوحت رب یتسیسکرام یاه شور ِدربراک
 .)24-25 ص باتک نامه( ».دش هتخانش سکدترا مسیسکرام ِرادمدرس
 رب یتسیسکرام یاه شور ِدربراک ِروظنم هب یراثآ یکستوئاک هک ینامز نیاربانب

 هتخانش سکدترا میسکرام رادمد رس ناونع هب و درک رشتنم یخیرات تالوحت
 سکرام ِنامز رد مه رگا و .دنک یفن ای دییات ار وا هک دوبن هدنز سکرام دش
 و شیوخ یاعدا ِمیلگ زا ار اپ تسیسکرام ناونع هب و دوب هدرک یراک نانچ
 نیب زیت ملق اب شراک و رس ًانیقی .تشاذگ یم رتارف سکرام ِیسانش شور
 نآ رد وا زا رترادمان و رتگرزب یرایسب هک نانچ مه  .دوب سلگنا و سکرام
 هن و سکرام هن .دنتفرگ رارق سلگنا و سکرام یفن و دقن برض ریز نامز
 و ینیب ناهج لوصا دروم رد شزاس و تشذگ هنوگ چیه لها سلگنا
 یهاوگ نانآ راثآ هیلک ار نیا و .دندوبن شیوخ کیژولوئدیا-یفسلف یاهرواب
 ینعی – دراد تسد رد یصخشم تکاف هن هک احنآ زا هدنسیون -2 .دهد یم
 بوچراچ و صخشم ِفیرعت دوخ هن و – درادن تیدنس ناش یاه هتفگ
 ،دهد یم هیارا هدش رکذ یفسلف تالوقم و تاحالطصا یارب یمکحم
 رد یتسیمونوکا ای یتسین یمرتد و کیتامگد مسیسکرام یاهدومن نیتسخن«
 نآ زا دوخ نکیلو دومن هظحالم سکرام هک ار »یکستوئاک لراک یاه هشیدنا

 رد دیاب رتشیپ سکرام ار اهدومن نیا ًارهاظ .دزاس یمن صخشم تفرگ هرانک اه
 هشیدنا رد نآ زا رت شیپ و – سلگنا شا مزر مه و ملق مه ، قیفر ی هشیدنا

 رد هژیو هب ! دشاب هدیشک رانک اه نآ زا ار دوخ و هدرک هظحالم شدوخ ی
 اب شا لباقتم یاه یراگن همان و گنیرود یتنآ ،تسفینام ، یناملآ ِیژولوئدیا
 اه نیا وا یارب یتسار هب – یاه هژاو زا ار دوخ روظنم هدنسیون -3 .سلگنا

 – قیقد ِروط هب یتسین یمونوکا و یتسین یم رتد ، کیتامگد -!دنا هژاو ًافرص
 .دنک یمن نایب – یتسیسکرام ی هفسلف هژیو هب و یفسلف ینیب ناهج اب طابترا رد
 فیرعت وا هک تسا نآ دیآ یم رب ناشیا باتک دلج نیا یاوتحم زا هچ نآ

 یمن – دنک یم دقن ار هچ نآ ینعی – اه هلوقم و تاحالطصا نیا یتسیسکرام
 .درک یم دقن سپس و داد یم حیضوت ار اه نآ ادتبا تسناد یم رگا اریز . دناد
 یتسیسکرام ِتایبدا هب یطبر دنک یم دقن وا هچ نآ هک تسا نیا تیعقاو
 و یلمع شیارگ ، یسکدترا وا هک تسا یفسلف ناوت و هنیمز نینچ اب .درادن
 اب و رگیدکی اب ار ناش یتخانش شور و یراتخاس دنویپ هک نآ یب ار یتابثا
 یم نیعم ، یلک روط هب تخانش ی هلوقم اب زین و دوش یم دقن هک یا هفسلف
 .دراذگ یم دمان یم سکدترا ار اه نآ هک یناسک فعض هطقن باسح هب دیامن
 ای – شا یاعدا ِفالخ رب – هدناوخن ار اه تسیسکرام ِیفسلف ِراثآ ای هدنسیون

 یم لاوئس ریز هدرکن کرد هک ار یبلطم و هدرکن کرد ار اه نآ و هدناوخ
 هک تسناد یم دوب هدرک کرد ار یتسیسکرام هفسلف رگا هک ارچ .درب
ِ کیتکلاید هب یدنمرواب ِلیلد هب تسیسکرام ِنارو هشیدنا و نافوسلیف
 زین و -نآ یاه تلاح و لاکشا ی هیلک رد هدام ِتکرح ینعی– یتسیلایرتام
 ،ییارگ سکدترا یفن و دقن رد یفاک هزادنا هب– یروئت هب روخ رد ِنداد تیمها
 سپاو و ارگ نوکس ،ارگ مزج یاه مسیا ی همه و مسیویت یزوپ ،مسیتامگد
 و .دنا هدرک یزادرپ هیرظن و هتشونباتک ییاوژروب ِمسیلآ هدیا زا هتفرگ اشنم یارگ
 ی هفسلف هباثم هب مسیسکرام اب ضراعت و لباقت رد اه مسیا نیا ی همه ًالوصا

 دیدپ ییارگ سکدترا و نوکس و تیمزج اب فلاخم یارگ لماکت و یملع
 یاه هشیدنا« ی هدنسیون .دنا یفسلف ِمسیلآ هدیا زا ییاه هخاش دوخ و هدمآ

– یتسیلآ هدیا شرگن هنوگره اب کیروئت ی هزرابم هک دنادب دیاب »یتسیسکرام
 کیژولوئدیا و یتاقبط ی هزرابم زا یلکش -هدش دای یاه مسیا هلمج زا
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 هک دنادب دیاب هدنسیون-4 .تسا ییاوژروب یژولوئدیا اب اه تسیسکرام
 ی هقبط هناگی و نیرتورشیپ ینعی ،رگراک ی هقبط ِینیب ناهج مسیسکرام
 ینیب ناهج نیا ور نیا زا و تسا ییاتسیا ِفلاخم و ینوگرگد ناهاوخ ِیبالقنا

 و یعیبط مولع زا هک دشاب یتخانش رب ینتبم ای و دشابن یملع دناوت یمن
 دهاوخ یم و دیاب یم هک یا هقبط :اریز .دشاب هتفرگن ماهلا و هیام یعامتجا

 هچ و یعیبط یور ملق رد هچ .دسانشب ار نآ تسا ریزگان ،دهد رییغت ار ناهج
 ی هدنروآ دیدپ هک تسا رگراک ی هقبط نیا عقاو رد .یعامتجا ی هصرع رد

 و سکرام هن اتح و یکستوئاک هن و تسا یتسیسکرام ِیملع ِینیب ناهج
ِ ناگدننک هزیروئت نارگید و نینل سپس و سلگنا و سکرام .سلگنا
 و یعامتجا یتسه نیا یترابع هب ای .دنا رگراک ی هقبط ِیملع یاهدرواتسد
 ار یتسیسکرام ِیتاقبط و یعامتجا ِیهاگآ هک تسا رگراک ی هقبط کیتارپ
 یماظن ِیتاقبط یاهداضت و یدیلوت تیلاعف ِباتزاب دوخ مسیسکرام و هدیرفآ
 ناماس هعماج ِیلصا ی هقبط ود ِینهذ و ینیع یاه داضت ی هیاپ رب هک تسا
ِ لکش رد تسا رگراک ی هقبط کیتارپ ِلوصحم مسیسکرام .تسا هتفای
 .دراد )یکیتکلاید-یتسیلایرتام( یملع ِتیهام و تلصخ ریزگان و .نآ ِکیروئت
ِ لاتیپاک ِمهف ،سکرام )کیتکلاید مسیلایرتام( یملع ی هفسلف ِمهف ِنودب
 نکمم ریغ -طباور نیا ِیعقاو ِتیهام و هعماج ینیع ِطباور ینعی– سکرام
 هب لوکوم و ورگ رد هعماج رب مکاح یاه یدنم نوناق ِمهف هک اریز .تسا

 هب هک تسا یکیناگرا ِیدام ِناهج رب مکاح ِماع یاه یدنم نوناق ِتخانش
 یم لماکت دوخ ِتیدوجوم یاه هصرع ی همه رد دنمداضت و یکیتکلاید ِروط
 دنچ ِگنتاگنت ِطابترا اه هصرع رگید اب هک تسین نآ زا یا هصرع چیه و دبای

 هب لاح زا و لاح هب هتشذگ زا :ای حطس هب قمع زا و قمع هب حطس زا هیوس
 نامز و ناکم رد هدام ِلماکت ِیگ هیوس همه و ندوب یکیتکلاید ِلیلد هب ،هدنیا
 رکفت هب هک یتسیلآ هدیا یارب تقیقح نیا ِمهف .دشاب هتشادن )ناکمنامز رد ای(
 نکمم ریغ هکلب و راوشد تسا داتعم هعاسلا قلخ و هیوس کی یکیزیفاتم
 نیسح نوچ مه زین یوول لشیم هک تسا مهف ِلکشم نیمه ِلیلد هب .تسا
ِ تینیع رد هن ار )هعماج – تعیبط( ناهج ِیلماکت– یکیتکلاید ِنیناوق هیریشب
 هشیدنا و رادم تسایس نآ ای نیا ِزغم رد هکلب هعماج و تعیبط ِدوخ ِدنم نوناق
 نینچ اب و .دنک یم یریگ یپ و وج و تسج )نانآ ی هشیدنا رد ینعی( زرو
 رظن رد ار سکرام رگا– اه تسیسکرام« :دسیون یم یا هنوراو ِتشادرب
 و مهدجیه نرق ی هصخشم هک )لماکت( تفرشیپ ِیژولوئدیا زا ًابلاغ -میریگن
 رب ینتبم شا هدولاش هک یلدم .....دنا هدرک یم تیعبت تسا هدوب مهدزون
 ،ییارگربج ،نیناوق اب یعیبط ِمولع ِیسانش تخانش یاهوگلا ِهاوخبلد میمعت
 هک یشیارگ ،تسا خیرات ی هزوح هب نآ ِیطخ ِلماکت و ینیع ًالماک ِینیب شیپ
 نیرخآ ات ار نآ رسوتلآ ییول ات فناخلپ زا سکدترا ِمسیسکرام زا یصاخ عون
 ی همجرت – ناهج رییغت ی هرابرد .یوول لشیم( ».تخاس وربور شیاه دمایپ

 یلماکت ی هدنور شیپ ِتکرح و نیناوق ییوگ .)10-11 ص -یوضترم نسح
 زا و دنا هدیمل »ردپ یادخ ی هنیس« رد هک ،دنم نوناق یاه هدیدپ و هدام رد هن
ِ باتزاب ار تخانش نانیا. !دنوش یم ماهلا مه نارگید ِزغم هب هک تساج نآ

ِ عبات ار هدام یاه ینوگرگد و ِتکرح هکلب دنناد یمن نهذ رد هدام تکرح
 درف نانآ« :تشون هک دوب یناسک نینچ ی هرابرد سکرام .دنناد یم دارفا ِنهذ
 روصت خیرات ِتمیزع ی هطقن ی هلزنم هب هکلب ،خیرات ی هجیتن نوچ مه هن ار
 یسکرام .)6ص . نیدت. ماهرپ ی همجرت. لوا دلج. هسیردنورگ( ».دنا هدرک
 یژولوئدیا ،هسیردنورگ ی هدنروآ دیدپ ِسکرام دننک یم میسرت نانیا هک
 نیسح .تسا نانآ ِنهذ ی هداز ِسکرام .تسین تسفینام و لاتیپاک ، یناملآ
 هب اهدعب کیتکلاید مسیلایرتام ِنیرسفم هچ نآ ِفالخ رب« :دسیون یم هیریشب
 هک دوبن نیا لگه ِیرگن هنوراو ِحالصا زا سکرام ِدوصقم ،دندرک نایب هابشا
 زا یخیرات یریسفت عقاو رد سکرام ِکیتکلاید .دهد رارق ار هدام حور یاج هب
 .)129 ص . یتیسکرام یاه هشیدنا( ».یدام یریسفت هن دوب لگه ی هفسلف
 یلگه ِحور ی هرابرد سکرام ِدوخ رگا اتح. !دراد اپ کی تسیلآ هدیا ِغرم

 حور ِیگدیدنگ ینعی بلاج دادیور کی میراد هک یتسار هب« :دشاب هتفگ نینچ
 -هدیا ای– حور رگا ای و . )یناملآ یژولوئدیا( .مینک یم یسررب ار ]لگه[ قلطم
 دیلوت« :دنادب -هدام رب رخاتم ور نیا زا و– ناسنا یدیلوت ِتیلاعف ی هدییاز ار

 ناسنا ِیدام طباور و یدام ِتیلاعف رد امیقتسم ادتبا یهاگآ و میهافم ،اه هدیا
 دناوت یمن زگره )روعش( یهاگآ .....تسا هدینت یگدنز ِیعقاو نابز ینعی اه
ِ یعقاو ِیتایح ِدنیارف زج یزیچ ناسنا ِیتسه و دشاب هاگآ ِیتسه زج یزیچ

ً امازلا زین اه ناسنا ِزغم رد هتفرگ لکش ِتالایخ و مه و اتح .....تسین ناسنا
 کحم یبرجت ِرظن زا هک تسا یدام یتایح یاه دنیارف ی هتفای یلاعت ِلکش
 ءاروام( کیزیفاتم ،بهذم ،قالخا سپ .دراد یدام یاه هیاپ و هدوب ریذپ
ِ رهاظ اه نیا اب ناوخ مه یهاگآ ِلاکشا رگید و یژولوئدیا ِیقبام و )هعیبطلا

 یگدنز ی هدننک نییعت هک تسین یهاگآ .درک دنهاوخن ظفح ار دوخ لقتسم
 لراک :یناملآ یژولوئدیا( ».تس یهاگآ ی هدننک نییعت یگدنز هکلب ،تس
 دش مهوت نیا راچد لگه« .)طیحم اضترم :وا یاه هاگدید و یگدنز .سکرام
ِ یگشیدنا رد قمعت ِمرگرس هک شیوخ رب زکرمتم یا هدیا ِدمآ رب ار تیعقاو هک
 )27 ص. هسیردنورگ( ».دنادب دراد دوخ زا ار شیوخ تکرح و تسا شیوخ
 مهف لباق دنادب دهاوخب هک یسک ِیارب اما تسا هدیچیپ هچرگا سکرام ِنابز
 اتح دشاب انشآ ناهج نییبت ی هویش و یسانش شور و نابز نیا اب هک نآ .تسا
 دهاوخ رد ار سکرام یکیتکلاید ِمسیلایرتام زین نآ ِیداصتقا یاه ثحب رد
 هویش و یسانش شور و سکرام ِیکیتکلاید ِیتسیلایرتام ی هشیدنا اریز .تفای

 یثحب زا یزارف رد هنومن ِناونع هب .تسا هدینت مه رد وا لیلحت و ثحب ی
 تسا نکمم مه رت هداس ی هلوقم تفگ ناوت یم« :هسیردنورگ رد یداصتقا
ِ طباور ِرگ نایب مه و هتفای لوحت نادنچ هن زونه ِلک کی یساسا ِطباور ِرگ نایب
 هک نآ زا شیپ یخیرات ِظاحل زا هک یطباور .دشاب هتفای لوحت ِلک کی ِیعرف
 دوجو دسرب دوخ ی هلوقم نیرت صخشم حطس هب و دبای هعسوت یعامتجا ِلک
ِ دنور اب دسر یم بکرم هب هداس زا هک درجم ی هشیدنا یشم سپ .دنراد
 یم ثحب نیا .)29 ص . باتک نامه( ».تسا قبطنم تیعقاو ِدوخ ِیخیرات
 هتشاد دربراک )یخیرات( یعامتجا و )یدام( یعیبط یاه هزوح ی همه رد دناوت
 ناسکی هب اه هزوح نیا ی همه رد هک دنک یم نایب ار ینیناوق اریز .دشاب

 تیمکاح زج تسیچ کیتکلاید ِمسیلایرتام رگم و .دنراد لومش و تیمومع
 نیا باتزاب زین و یدام یاه هدیدپ و اه دنور ِیتسه و تکرح رب نوناق ِماع
 سکرام یعازتنا و کیروئت یاه ثحب ِمامت عقاو رد .ناسنا نهذ رد اهدنور
 نآ یاه تسیلآ هدیا ینعی– ریپ و – ناوج یاه یلگه و لگه ِمسیلآ هدیا هیلع
ِ کرد هسیردنورگ باتک نامه زا رگید ییاج رد سکرام .تسا نامز
 ابیز یزرط هب -تفرشیپ و– لماکت زا ار دوخ )یملع( یکیتکلاید یتسیلایرتام
ِ حیرشت« :دنک یم نایب تسا ریظن یب -زورما اتح و- نامز نآ رد هک راو هنومن و
 ی هوقلاب ِتایصوصخ .تسا نومیم ِندب ِحیرشت یارب یدیلک ناسنا ِندب
ِ تخانش زا سپ اهنت ار رت تسپ ِنارادناج ِعاونا ِنایم رد رت یلاع ِلماکت
.)32 ص باتک نامه( ».دیمهف ناوت یم رت یلاع ِناروناج ِلماکت ِیخیرات

 ییارگ لماکت زا ار سکرام ییامن هنوراو و هطسفس اب یوول لشیم همه نیا اب
 زا ًابلاغ -میریگن رظن رد ار سکرام رگا– اه تسیسکرام« :دنک یم اربم
 هدوب مهدزون و مهدجیه ِنرق ی هصخشم هک ]لماکت[ تفر شیپ یژولوئدیا
 ار »هدننک ینیب شیپ « و »یطخ ِلماکت« ِلدم و »دنا هدرک یم تیعبت تسا
 یم رامش هب »سکدترا مسیسکرام« و »هنایماع مسیسکرام« یهاوخبلد ِمیمعت
 یسانش تخانش یاهوگلا ِهاوخبلد ِمیمعت رب ینتبم شا هدولاش هک یلدم« :دروآ

 هب نآ ِیطخ ِلماکت و ینیع ًالماک ینیب شیپ ،ییارگربج ،نیناوق اب یعیبط مولع
 شیک تسار ِمسیسکرام« زا یصاخ عون هک یشیارگ .تسا خیرات ی هزوح
 وربور شیاه دمایپ نیرخآ اب ار نآ رسوتلآ ییول ای هتفرگ فناخلپ زا )سکدترا(

 هنومن سکرام هک یلاح رد .)10-11 ص :ناهج رییغت ی هرابرد( .»تخاس
 مولع ی هزوح رد و یتخانش تسیز یثحب هک– ار نومیم و ناسنا ندب حیرشت

 و یعامتجا ِلماکت یارب لاثم دهاش ِناونع هب هسیردنورگ رد تسا یعیبط
 یم یعامتجا یاه نویسامرف و داصتقا ِور ملق رد هدیچیپ هب هداس زا تفرارف
 یاه تسیسکرام هب و دنک یم راکنا ار نآ یوول هک یزیچ نامه ًاقیقد .دروآ
 یاه وگلا هک تسا سکرام نیا رگید ترابع هب و .دهد یم تبسن سکدترا

 و ینیع ًالماک ِینیب شیپ ،ییارگربج ،نیناوق اب یعیبط ِمولع  یسانش تخانش
 یم میمعت خیرات ی هزوح هب -یوول لشیم یاعدا ِفالخ رب– ار یطخ لماکت



- هحفصهتفه هلجم

نآ نانمشد و مسیسکرام

34

 هزومآ هک دنتسه »سکدترا یاه تسیسکرام« نیا هک دیمهفب ات دیناوخب .دهد
 یوضترم نسح یاعدا( »دننک یم فیرحت و شومارف هنادماع« ار سکرام یاه
 نینچ هک دنتسه وا راکفا مجرتم و یوول لشیم ای )یوول باتک ی همدقم رد
ِ نامزاس نیرت هدیچیپ و نیرت هتفای هعسوت ییاوژروب ی هعماج« :دننک یم یراک
ِ تخاس ِتیعماج و تابسانم ِعون ِرگ نایب هک ییاه هلوقم .تسا دیلوت ِیخیرات
 یدنب تروص ی همه ِیدیلوت ِتابسانم و تخاس ِکرد ِناکما ،دنا هعماج نیا

ِ حلاصم و داوم ِساسا رب ییاوژروب ی هعماج هک ار هتشذگ ِیعامتجا یاه
 زا یخرب هک دننک یم تباث و دنهد یم ام هب زین تسا هدش انب اه نآ زا هدنامزاب
 یرپس زونه ناش یخیرات ِنارود هک یعامتجا یاه یدنب تروص نآ یایاقب
 رد دنهد یم همادا دوخ ِتایح هب ییاوژروب ی هعماج ِنورد رد ،تسا هدشن

ِ نورد رد ار دوخ نشور یانعم دنا هتسناوت هوقلاب یاه ییاناوت زا یخرب هک یلاح
 نومیم ِندب حیرشت یارب یدیلک ناسنا ندب ِحیرشت .دننک ادیپ ییاوژروب ی هعماج

 ار رت تسپ ِتاناویح عاونا ِنایم رد رت یلاع ِلوحت ی هوقلاب ِتایصوصخ .تسا
 ییاوژروب ِداصتقا .دیمهف ناوت یم رت یلاع ِلوحت ِیخیرات ِتخانش زا سپ اهنت

 نیا هب یخیرات ِلماکت .تسا هریغ و ناتساب داصتقا دیلک باسح نیا اب مه
 ی همه هک تسا هتشذگ ِعماوج ییاهن ِتروص هعماج ِلکش نیرخآ هک تسانعم
 کی یعماوج هراومه هتشذگ عماوج ور نیا زا .دنا هدوب نآ یتامدقم ِلحارم
 .)32-33 ص :نیدت .ماهرپ :ی همجرت :هسیردنورگ( ».....دنوش یم یقلت هیوس
 هدش ناسنا ِنومیم ِنایم یتهابش و  هطبار وا یاه هدیا ِمجرتم و یوول لشیم ایآ
 هب هدش لیدبت ِیراد هیامرس اشیپ ِیداصتقا -یعامتجا یاه یدنب تروص و

 یملع ی هزومآ یاسر موهفم رگا ؟دننک یم ادیپ یراد هیامرس ی هعماج
ِ هانگ تروص نیا رد هک– دنبای یمن رد ار سکرام )یکیتکلاید-یتسیلایرتام(
 یزیچ نامه سکرام هک دننادب -تسین »سکدترا یاه تسیسکرام« و سکرام
 یم »هنایماع ِمسیسکرام« ار نآ نایب رد بلقت و هطسفس اب اه نآ هک دیوگ یم ار
 هک ،تخانش ِطابترا یب رهاظ هب ِور ملق ود زا سکرام لاثم ود ی هطبار .دنمان
 هک تسا یا هطبار نامه تسا نآ ِکرد هب رداق شیدنا یملع زغم کی اهنت
 نآ ِکرد هب رداق مسیلآ هدیا و کیزیفاتم هب دایتعا لیلد هب یوضترم– یوول
 و طبترم مه هب سکرام ِتخانش ِیژولدتم رد ار لاثم ود نیا هچ نآ .دنتسین

 نوناق ی هوقلاب :تسا ینیب شیپ و ییارگربج ،نوناق ِدوجو دزاس یم دننامه
 یم لیدبت ناسنا هب دنم نوناق ِلماکت ِرثا رد نومیم .دش دهاوخ لعفلاب ًاربج دنم
ً اربج نآ رب مکاح ِنیناوق ِدرکراک ی هجیتن رد یراد هیامرس شیپ ی هعماج ،دوش
 رد ی هدام :یلک ِروط هب و .تفای دهاوخ لماکت رت هتفر شیپ ی هعماج هب

 هداس ِلاکشا زا و هتفای لماکت نآ رب مکاح ِیکیتکلاید ِنیناوق ی هیاپ رب تکرح
 ات »ناهج رییغت ی هرابرد« ِمجرتم و هدنسیون .تفر دهاوخ ارف هدیچیپ ِلاکشا هب
 ات و ،درادن رب تسد مسیلآ هدیا هب شیارگ و کیزیفاتم هب دایتعا زا هک ینامز
 رد ار اه هزومآ نیا دنراد رارق ییاوژروب ِ یژولوئدیا ِهاگودرا رد هک ینامز
 ات تشاد یملع کرد دیاب .تفریذپ دنهاوخن دنبایرد رگا اتح و تفای دنهاوخن
 – یاه هدیدپ یلک روط هب و – نارادناج رد ار لماکت ی هوقلاب ِدوجو موهفم
 یپ رت یلاع – یاه هدیدپ و -  نارادناج لعفلاب یتسه زا و دومن هدهاشم تسپ
 نینچ نودب .درب رت تسپ نارادناج و اه هدیدپ یخیرات ی هوقلاب ِیتسه هب
 هطسفسو تجاجل اب هکلب .دوب دهاوخن یتقیقح چیه ِمهف هب رداق یسک یکرد

 رد – هیوس کی و یطخ ار لماکت سکرام .درک دهاوخ نامتک زین ار تقیقح
 .دناد یم هدنیآ و لاح هب یندشن رارکت ی هتشذگز ا ای هدیچیپ هب هداس زا -نامز
 یمن )دنم نامز( نامز رد ار قلطم ی هدیا و حور هک یلگه مسیلآ هدیا فالخ رب
 حور( هتشذگ هب )هتفای تینیع هدیا ای حور( نونکا زا ریذپ تشگرب ار نآ و دناد
 )یهانتم ان( حور هک ینعم نیا هب .دناد یم هدیا هب دومن زا ای )قلطم ی هدیا ای
 و ددرگ یم زاب نتشیوخ هب هرابود دش یهانتم و تفای تینیع هک نآ زا سپ
 ی هدیا ِیدنم نامز ان یانعم هب نیا و . دنک یم تشگزاب یهانتم ان هب یهانتم
 و هدیا رب مدقم ار هدام هک اج نآ زا سکرام هک یلاح رد .تسا )حور( قلطم
 ار ینوگرگد و لماکت دناد یم یعامتجا ِیهاگآ ِدنیاشیپ ار یعامتجا ِیتسه
 انعم نیا هب یخیرات لماکت «.دناد یم یخیرات و هیوس کی ،یطخ ،دنم نامز
 تسا یا هتشذگ عماوج ییاهن تروص ]هدیدپ=[ هعماج لکش ِنیرخآ هک تسا

 ]یاه هدیدپ =[      عماوج ور نیا زا .دنا هدوب نآ یتامدقم لحارم ی همه هک

 ص .هسیردنورگ( .»دنوش یم یقلت هیوس کی یعماوج هراومه هتشذگ
ِ تابسانم ِیرظن نایب زج دنتسین یزیچ اه هدیا ای یعازتنا تالوقم« . )33-32
)104 ص .نامه( .»اه ناسنا رب مکاح

 و هیاپ نیا .تسا یتسیلایرتام ِکیتکلاید سکرام ِیسانش تخانش ی هیاپ و نب
 زا جراخ ار اه هدیدپ هک دهد یمن هزاجا سکرام هب تینیع رب یکتم ساسا

 نییبت و درگنب )یتسیلایرتام و مظن یاراد ، دنم نوناق( یملع شرگن بوچراچ
 تسا میهافم رب یکتم یرو رظن مسیلآ هدیا تمیزع ی هطقن هک یلاح رد .دیامن
ِ یتسه هک تسا ینهذ نییبت و هدش زاغآ اه موهفم زا تخانش نآ بجوم هب هک
 و تخانش ی هفسلف هک تسا لیلد نیمه هب .دنک یم تابثا و باجیا ار ینیع
 ، هدیدپ( ییزج هب و دزاغآ یم )هدیا ، قلطم( یلک زا لگه یفسلف یژولودتم
 زا سکرام یفسلف ِتخانش و یسانش شور هک یلاح رد .دسر یم )تیعقاو
 ی هطبار .دسرب یروئت رد هدیا و عازتنا ، تیلک هب ات زاغآ )هدیدپ( ینیع تیعقاو

 ان و یهانتم ی هطبار لگه ی هفسلف مغر هب سکرام ی هفسلف رد یلک و ییزج
 نیع ی هطبار هکلب تسین ، توهال و توسان ی هطبار رگید نایب هب ای ، یهانتم
 و ینیع لاکشا رد یدام یتسه ِراومادنا ی هطبار رگید ترابع هب ای نهذ و
 رب مدقم یسکرام ِتخانش رد )صخشم( ییزج .تسا نآ ینهذ یاه باتزاب

ِ تکرح و تیدوجوم زا یعبات ود نیا ِیدوجو ی هطبار هک اریز .تسا یلک
 ی هدام هب دنم روعشان ِی هدام تفر ارف و هدیچیپ هب هداس زا هدام ِیلماکت

 -یلگه ِتخانش ِیرس هنوراو سکرام .دشاب یم )زرو هشیدنا ِناسنا( دنمروعش
 ، یعقاو ار تخانش ینعی .درک فرط رب – ار مسیلآ هدیا عاونا ی همه و
 ندش یملع زین و ملع تفرشیپ رب ار هار ور نیا زا و .دومن یملع و یتسیلایرتام
 لماکت ِدنیآرف دوخ نوچ مه یسکرام ِتخانش .دوشگ )هفسلف( ناهج ِتخانش
 ی هطبار .تسا ماع هب صاخ زا و یلک هب ییزج زا ، هدیچیپ هب هداس زا هدام
 زا کی ره ینعی .تسا یکیتکلاید و راو مادنا یا هطبار لباقتم یاه هناگود نیا
 کی ره تخانش ور نیا زا .دراد هدنزاس و لباقتم ریثات یرگید رب اه هناگود
ِ یژولودتم رد هیامرس : هنومن ِناونع هب .تسا یرگید درکراک تخانش نمضتم
 لکش ،ییادیپ :تکرح هک تسا یدام و ینیع هدیدپ کی سکرام ِتخانش
 هدیدپ ره زا یلدم دناوت یم ، هدیچیپ هب هداس زا نآ ِیورارف و لماکت یریگ
 و نیزاغآ لحارم رد هیامرس تشابنا زا سکرام هک ینییبت .دشاب رگید یدام
 و یهد ناماس دوخ و هیلوا ِتشابنا زا نآ ِیورارف سپس و ،دنک یم نآ ییادیپ
 قباطم ًاقیقد شا ینورد یاهدرکراک هجیتن رد نآ )ندش( ندوب تاذ هب میاق
 و شیادیپ ِتامدقم و طیارش«: رگید یدام ی هدیدپ ره لماکت و ییادیپ اب تسا
 تامدقم نآ هب زونه ینعی[ درادن دوجو هیامرس لکش هب زاغآ زا هیامرس نیوکت

 دوجو ندش و نیوکت لاح رد ی هیامرس ِتروص هب ، ]هیامرس تفگ ناوت یمن
 اه نآ ینیوکت و یخیرات شقن رگید دمآ دیدپ هیامرس هک نیمه اما .دنراد
 لکش رگید هیامرس هک ارچ ،دوش یم یفتنم ]هدنروآ دیدپ ِطیارش و تامدقم[
 نیمه هیامرس .دزیخ یم رب نآ دوخ تاذ زا شا یدعب ِیروراک طیارش و هتفرگ
 شدوخ ِدرکلمع ی هیاپ رب و تسا شیوخ تاذ هب میاق رگید دش ادیپ هک
 مه یعیبط مولع هب طوبرم یاه هداد و جیاتن ِدروم رد .....دبای یم لماکت

 عاضوا زا تسرد یقلت اب هارمه اه هتشذگ یرگنزاب .تسا قداص مکح نیمه
 رپ راک ِمزلتسم نیا اما .دراذگ یم ام رایتخا رد ار هتشذگ کرد دیلک ینونک
 تسرد کرد .دوش ام بیصن نآ ماحنا قیفوت یزور میراودیما هک تسا یتقشم
 میبایرد و مینک فشک ار یخیرات ِتکرح ِنوناق هک دهدیم ناکما ام هب عقاو رد
 یاج هنوگچ و دگنل یم شا تیمک اه اجک رد هعماج ِینونک یدیلوت لکش هک
 و ییاوژروب ِداصتقا یخیرات یاه هشیر .داد دهاوخ یدعب لکش هب ار دوخ
 هک دراد رارق یتامدقم رب نآ یانب هک یعامتجا ِدیلوت زا هلحرم نیا ِندوب یخیرات
 لماح زین یعامتجا دیلوت ینونک طیارش هک دهدیم ناشن ،دنا هتفر نیب زا نونکا
 مزال ِیخیرات طیارش رد ار دوخ یاج و دنا شیوخ ِیخیرات یاغلا و یدوبان رذب
 هک یتسرد کرد نآ .)455-456. هسیردنورگ( ».داد دنهاوخ ینیون ی هعماج هب
 نوناق یا هدیدپ نانوچ ار هیامرس یخیرات ِتکرح نوناق ات درک یرای ار سکرام
 و دوب یکیتکلاید یتسیلایرتام ِتخانش ،دنک نایب راو هنومن روط هب و فشک دنم
 مامت هرازگ دنچ نیمه رد سکرام .رگید یرشب قوف شناد و کرد چیه هن
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 و تسا هدرک نایب ار هعماج و تعیبط رب مکاح یکیتکلاید یتسیلایرتام نیناوق
 مسیلایرتام اه هداد نیا نورد زا دنتسین رداق هیریشب نیسح و یوول لشیم رگا
 هب سکرام .تسین اه تسیسکرام و سکرام هانگ دنشکب نوریب ار کیتکلاید
 ار هدام ِلماکت و تکرح رب مکاح نیناوق نایب نیرت مهف ِلباق و نیرت اویش
 نیا هک دنک یم مکح نآ نایوگنخس و یزاوژروب عفانم اما .تسا هداد حیضوت

.دنباینرد ار نانخس

ِ دقن« رد »1844 یفسلف و یداصتقا یاه هتشون تسد« رد رت شیپ سکرام
 زا یفسلف ِلماک ِندش ادج ِماگنه هب »لک رد لگه ی هفسلف و کیتکلاید
 هدیا ِکیتکلاید ِربارب رد دوخ ِیکیتکلاید ِمسیلایرتام ی هیارا و یلگه ِشنیب
 هن و عازتنا هن تسا نهذ ِزاورپ هن مسینومک و Atheism« :تشون لگه ِیتسیلآ
 سکع رب .....تسا ناسنا نهذ ی هدییاز هک ینیع ِناهج ِنداهن تسد زا
 ناسنا ِتاذ و ناسنا یارب یناسنا ِتاذ ِلعفلاب ِققحت و یعقاو ِیرادیدپ نیتسخن
ً افرص یرما ار یفن ِیباجیا یانعم لگه[ .....دشاب یم یعقاو یزیچ ِناونع هب

 یتاذ ًافرص لگه ِرواب هب ناسنا ِتاذ ِدوخ هک اریز دناد یم یعازتنا و یروص
 یهاگآ دوخ ِتروص هب ًافرص و دوش یم هتفرگ رظن رد هدنشیدنا و یعازتنا
 قلطم ِینیوکت دوخ ِتکرح »یگناگیب دوخ زا« زا نتفر ارف و ددرگ یم کرد
ِ ناونع هب یعازتنا لکش رد ار تکرح نیا لگه ور نیا زا ] :و .دشاب یم
 نیا نوچ و ،دنک یم یقلت یناسنا ِنیتسار ِیگدنز نوچ مه و کیتکلاید
ِ دنیارف ِناونع هب اما یهلا یدنیارف ِناونع هب ار نآ ،تسا عازتنا کی یگدنز
 ناسنا ِیتسه ِقلطم و ضحم یعازتنا ِتاذ نیا .دنک یم یقلت یناسنا یهلا
 اب هک هدیا نیا ِلک .....ددرون یم رد ار دنیارف نیا نتشیوخ اب زیامت رد هک تسا

 یارب یکانتشحو ِیجیگ ِلماع و هدش نایب یبیرغ و بیجع ی هویش نینچ
 ی هدنشیدنا ینعی( عازتنا زج یزیچ نایاپ ات زاغآ زا ،تسا هدوب اه یلگه
 تعیبط ی هفسلف هب قطنم زا راذگ نیا ِرسارس .....تسین )شیدنا یعازتنا
 هب عازتنا زا راذگ زج تسین یزیچ ]لگه ی هفسلف رد هنوراو ِتخانش ینعی[
 هداد ناشن دوخ هب تعیبط ]:یا هنوراو ِشرگن نینچ رد[ ..... دوهش و فشک
 و .تسا هدیا دراد تقیقح هچ نآ اریز .دوب رگد ِلکش رد تسا یا هدیا هک
 و یداصتقا یاه هتشون تسد( .».تسا هدیا ِدوب رگد زا یلکش اهنت تعیبط
 ربارب سکرام رگید یوس زا .).تسا نم زا هشورک نورد یاه هتشون .یفسلف
 هیارا نینچ رس هنوراو ِکرد و ِیرواب هدیا نیا لباقم رد ار دوخ ِیفسلف ِداهن
 ،دراد توافت یلگه ِبولسا اب نب زا اهنت هن نم ِیکیتکلاید ِبولسا« :دهد یم
 نآ یو هک رکفت ی هسورپ لگه ِرظن رد .تسا نآ ِلباقم ی هطقن تسرد هکلب
 رد و تسا تیعقاو یهدننیرفآ هدرک لدبم لقتسم یتیصخش هب هدیا ِمان ِریز ار
 رب نم ِرظن هب .تسا هدمآ رامش هب سفن ی هسورپ ینوریب ِرهظم دوخ عقاو
 زغم رد یدام یاه دنیارف رارقتسا و لاقتنا زا ریغ یزیچ هشیدنا ِدنیارف ،سکع
 ی هتسه هک نآ یارب تسا هداتسیا رس یور لگه ِکیتکلاید .تسین ناسنا

 هنوگژاب ار نآ دیاب دیآ نوریب شا )یتسیلآ هدیا=( ینافرع ی هتسوپ زا نآ ینالقع
 همه نیا اب .)هیامرس مود پاچ رب سکرام راتفگ یپ( »تخاس )یتسیلایرتام(
– ار سکرام ِینیب ناهج ِزاس نارود ِشزرا هک یزاوژروب یاه تسیژولوئدیا
 ،دنا هتفایرد -تسا نآ رازگراک هک ییایراتلورپ ِیبالقنا ِلمع رد مک ِتسد
 و ارگ لمع ِمسیلایرتام ،ییوگ هنوراو و فیرحت و لعج اب دننک یم شالت
 شهاک لعفنم و رو رظن ًافرص یمسیلآ هدیا هب ار نآ و هدومن راکنا ار وا ِیبالقنا
 .دننک یلاخ شیوخ ِدامتعا ِلباق ِیروئت زا ار رگراک ی هقبط یاپ ِریز و هداد

 توافتم ِیکیتکلاید ِبولسا نتشاد هب ار سکرام حیرص فارتعا هیریشب نیسح
 هدیا ِکیتکلاید ربارب رد یتسیلایرتام ِکیتکلاید ینعی– یلگه ِبولسا اب
 یم مسیسکرام »یسور ِریسفت« ار مسیلایرتام عون نیا و دنک یم راکنا -یتسیلآ
 یتخانش مسیلایرتام یفسلف موهفم زا هن هک دهد یم ناشن راک نیا اب وا .دناد
 ار یسور یاه تسیسکرام و سکرام یاه هزومآ ِیفسلف نومضم هن و دراد
 هب دوخ هک ار هچ نآ دش یمن روبجم دوبن نینچ رگا هک ارچ. تسا هدرک کرد
 زا دوخ دقن یانبم ار نامه و دهد تبسن اه تسیسکرام و سکرام هب هتفاب مه
 رب هدام ِتیولوا ی هشیدنا یلک ِروط هب «:دسیون یم وا .دهد رارق مسیسکرام
 رب .دوب مسیسکرام ِیسور ریسفت رد تخانش ِیتسیلایرتام ِی هیرظن ِساسا نهذ

ِ باتزاب و ساکعنا ِتخانش و کاردا دنیارف رد ناسنا نهذ ی هفیظو ساسا نیا
 یرصنع هن نهذ سپ .تسا یجراخ تیعقاو زا یریوصت ی هضرع ای نداد

 یم سکعنم ار تیعقاو ًافرص هک تسا لعفنم یا هنییآ هکلب قالخ
 )هدیا( هشیدنا رب هدام ِمدقت :مکی .)108 ص .یتسیسکرام یاه هشیدنا( ». دنک
 یاه تسیلایرتام و دوب سکرام ِتخانش ِیژولودتم ِی هیاپ هژوس رب هژبا: ای
 هتفرگ سلگنا سپس و سکرام زا ار دوخ ِیفسلف ِتخانش یسور ریغ و یسور
ِ نارگید تسد یور زا دوبن روبجم و درک یم رکف دوخ زغم اب هدنسیون رگا .دنا
ِ مدقت تسناوت یم دیاش ،دیامن رارکت ار نانآ یاه هابتشا و دنک یرادرب هخسن
 تسد رد سکرام .دبایرد سکرام یاه هتشون زا ار نهذ رب نیع ای هدیا رب هدام
 یتعیبط هلمج زا یعیبط خیرات زا یعقاو یشخب دوخ خیرات «: دیوگ یم اه هتشون
 هک تسا انعم نآ هب نخس نیا .».تسا ناسنا هب ندش لیدبت لاح رد هک تسا

 ینامز مدقت نیا .دراد مدقت هشیدنا و ناسنا رب )یدام ناهج( تعیبط -1
 هب دنم روعش ان زا هتفای لماکت ِتعیبط ِلوصحم ناسنا -2 .)تسا یخیرات(

 هدنوش لیدبت ِتعیبط -3 .دشاب یم هدام ِیلماکت ِدنور ِلوصحم ینعی دنم روعش
 ناماس دوخ ِیتاذ ِنیناوق و اهدرکراک ی هیاپ رب )هعماج(خیرات و ناسنا هب
 ،یداینب تارذ( هداس تعیبط زا دوخ ینورد ِمسیمانید ساسا رب ینعی ، هدنهد
 .دبای یم لماکت )زرو هشیدنا(هدیچیپ تعیبط هب )رصانع واه لوکلم ،اه متا

 زا تفر ارف لیسناتپ زج یزیچ – سکرام راتفگ رد – ندش لیدبت یانعم
 یاوتحم زا هک نانچمه تفر ارف نیا تسین هدیچیپ تیعضو هب هداس تیعضو
 هدنیآ و نونکا هب هتشذگ زا هیوس کی و )ینامز( یطخ دیآ یم رب سکرام هرازگ
 دوخ یلماکت ِدنور رد تسا هعماج خیرات هک تعیبط خیرات زا شخب نآ .تسا

 تسا تعیبط رب مکاح یاه یدنم نوناق عبات یدام یاه هدیدپ رگید نوچمه
 )یفیک ( گرم و شرم ژپ ماحنارس و هدنلاب ِتکرح ، )یرادیدپ( شیاز رد هک
 هک دراد رظن رد ار دنم نوناق یلماکت موهفم نیمه سکرام .دوش یم هصالخ
 لصا و یرورض لکش مسینومک «:دنک یم دیکات مسینومک ِترورض رب همادا رد
.».تسا ]یعامتجا ِلماکت[ ِلصفالب ی هدنیآ یایوپ
ِ لماکت ِدمآ رب ار )هژوس( یهاگآ یتقو نآ زا رتارف ای و .)257 ص اج نامه(
 هجیتن ور نیا زا و یخیرات ِلوصحم کی یهاگآ «: دناد یم )هژبا( هدام ِیخیرات

 یسک هک نیا .)475 ص .نیدت .ماهرپ ی همجرت :هسیردنورگ(». تسا لماکت ِی
 ار یسانش ناهج نیا یکیتکلاید یتسیلایرتام ِنومضم و رهوج دناوتن ای دهاوخن
 .یسور ریغ و یسور یاه تسیسکرام لکشم هن تسا سکرام ِهانگ هن دبایرد
 نینچ زج یا هجیتن یزاوژروب ِدادعتسا یب »ِناگبخن« ِتسد یور زا یسیونور
 رد نداد نالوج و غرمیس ی هصرع هب ندش دراو .درادن یدودرم یاه همانراک
 مک ِتسد نتسناد یمادنا ِضرع نینچ ی همزال .تسین یا هدنبنج ره ِراک نآ
.تسا نانآ ِزاورپ ی هرتسگ و هاگ نالوج تخانش و ناغرمیس نابز
ِ نهذ ِی هفیظو «:دسیون یم یسور یاه تسیسکرام لوق زا هیریشب یتقو سپ
 یریوصت ی هضرع ای نداد ِباتزاب و ساکعنا ِتخانش و کاردا ِدنیارف رد ناسنا
 لعفنم یا هنییآ هکلب قالخ یرصنع هن نهذ سپ ،تسا یجراخ تیعقاو زا
 ص .یتسیسکرام یاه هشیدنا(».دنک یم سکعنم ار تیعقاو ًافرص هک تسا

 یتسیسکرام ِتخانش رد ار باتزاب یانعم هن هک دنک یم تباث مه زاب .)108
 دیاب ناشیا هب سپ .تسا هداد جرخ هب تقادص ِلوق لقن رد هن و هدیمهف
 رد ای ،درب یپ نهذ رد تیعقاو ِباتزاب هب هک یتسیسکرام نیتسخن داد حیضوت

 دوخ داد خساپ یملع ی هویش هب )هدیا و هدام( نهذ و نیع ی هطبار هب تقیقح
 زا ار دوخ یکیتکلاید یتسیلایرتام ِکرد هسیردنورگ رد سکرام .دوب سکرام
 هک دش مهوت نیا راچد لگه «:دنکیم نایب نینچ هشیدنا و تیعقاو ی هطبار
 یگ هشیدنا رد قمعت مرگرس هک شیوخ رب زکرمتم ی هشیدنا ی هجیتن ار تیعقاو

.دنادب دراد دوخ زا ار شیوخ ِتکرح و تسا شیوخ
 هب نتفای تسد انامه هشیدنا قیرط زا صخشم هب ندیسر زا روظنم هک یلاح رد
 هژیو هب – یهاگآ زا یعون....تسا نآ ی هدیشیدنا ِدیلوت زاب و صخشم ِتیعقاو
 یم یموهفم رکفت رد ار ناسنا یعقاو تیدوجوم هک تسا نانچ – یفسلف یهاگآ
 ،دوش یم بوسحم ربتعم ِتیعقاو هناگی وا رظن زا میهافم ِناهج نیاربانب و دناد
 تسا دنب جراخ هب شرس هنافساتم طقف هک ار تالوقم ِتکرح یهاگآ عون نیا
 .تساهنآ ِلوصحم ِناهج هک درادنپ یم و دریگ یم دیلوت ِیعقاو ِلمع یاج هب
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 انعم نیا هب هجو چیه هب کاردا و هشیدنا اب یعقاو صخشم ِتیلک ی هطبار
 یارو رد زاس دوخ و شیدنا دوخ یموهفم ی هدروارف یعقاو تیلک هک تسین
 ی هبرجت[ کاردا و هدهاشم یاقترا لصاح هکلب .دشاب کاردا و هدهاشم

 هدیشیدنا ِلک ِتروص هب نهذ رد هک تیلک .تسا میهافم حطس هب ]یسح
 ناهج هب یبای تسد یارب هک تسا یدنمشیدنا ِزغم ی هدروآرف دوش یم رادومن
 هب یلقع و یلمع ِیبای تسد ِهار اب هک یهار ،دسانش یمن شیب نکمم ِهار کی

 و یمالک ًافرص تیلاعف هک مادام .تسا توافتم یلک هب نید و رنه رد ناهج
 ار دوخ ِلقتسم دوجو مه هشیدنا ِعوضوم تسا یقاب دوخ یاج هب نهذ ِیرظن
 هب هشیمه دیاب مه یرظن شور رد ور نیا زا .دنک یم ظفح نهذ زا نوریب
 مدقم و ]مولعم[ هدش هداد ِتیعقاو و درک هجوت هعماج هب ینعی یعقاو ِعوضوم
 هذاس زا هک درجم ی هشیدنا یشم .تشادن رود رظن زا زگره ار نآ ی هشیدنا رب
 نابز هب نیا [ تسا قبطنم تیعقاو ِدوخ ِیخیرات ِدنور اب دسر یم بکرم هب

)29-27 ص:هسیردنورگ( ».]تسا تیعقاو ِباتزاب درجم ی هشیدنا: ینعی هداس
 مسیلایرتام ِتخاس ریز هک تسا رکفت و تیعقاو ی هطبار هب یملع شرگن نیا
.دوش یم کیتکلاید
 سکع و راو هنییآ ِساکعنا ًافرص ِباتزاب زا اه تسیسکرام و سکرام ِروظنم
 رت هدیچیپ و رت قیمع رایسب هکلب .تسین)تیعقاو( جراخ ِطیحم زا هداس یرادرب
 هطبار هباثم هب نابز رد ًاتدمع تیعقاو ِباتزاب :دمهف یم هیریشب هک تسا نآ زا

 .دبای یم دومن ناسنا اب ناسنا و )هژبا( تعیبط اب )هژوس(ناسنا ی هدیچیپ ی
 عون اب و تعیبط اب دوخ ی هیوس دنچ و کیناگرا یاهدنویپ رد زروراک ِناسنا

 لکش هب دیدرگ ناسنا هب نومیم زا یو لماکت ِبجوم هک ار طباور نیا ،شیوخ
 و دریذپ یم ریثات اه نآ زا ،دهد یم باتزاب ) تالوقم و میهافم( هیوناث مئالع
 یشنکاو و یشنک یدرکلمع یدنیآرف نینچ رد باتزاب .دراذگ یم ریثات اه نآ رب
 نآ ای ، هدیچیپ هب هداس زا هدنورارف و راذگ ریثات و ریذپ ریثات – هیوس ود و لاعف –

.دراد ،شا هدنروآ دیدپ تیعقاو رب قبطنم: تفگ سکرام هک نانچ
ِ بجوم تعیبط اب ههجاوم رد ناسنا ) ی هدنزاس و هنارگ شنک( لاعف باتزاب

ِ دصاقم ِتهج رد نیناوق نیا یریگراک هب و تعیبط رب مکاح نیناوق ِتخانش
ِ لماع و هعماج رب مکاح نیناوق ِتخانش بجوم هعماج رد و ،یتسیز و یدیلوت
 هدنام بقع ِتابسانم زا یور ارف و ِتابسانم رییغت ِتهج رد یعامتجا ِکیتارپ
 ینعی – تیعقاو زا اه ناسنا ِتخانش توافت .ددرگ یم هتفر شیپ ِتابسانم هب

 نیا حیضوت ی هوحن و – یعامتجا و یعیبط یاه درکراک زا ناش تخانش
 دوخ ِلماکت ی هجرد زا یکاح زین و باتزاب ِیتسرد ی هجرد رگنایب اهدرکراک
.تسا هتفای باتزاب زغم رد هک تسا یتیعقاو
 ینانوی رنه صخشم ِروط هب و – رنه زا هسیردنورگ زا یرگید شخب رد سکرام
 نیا هک دهد یم ناشن و دنک یم دای تیعقاو ینهذ ِباتزاب زا یلکش ِناونع هب
 ، یخیرات ِتکرح یاراد شا هدنروآ دیدپ ِیدام ِطیارش نوچ مه باتزاب
 نیرت افوکش رد رشب ِیخیرات یکدوک دیابن ارچ «: تسا هدنور شیپ و یلماکت
 یدمرس ییابیرف ددرگ یمن زاب زگره هک یا هلحرم هباثم هب وا ِلامک ی هرود
 یم غلاب دوز هک یناکدوک و میراد بدا یب ِناکدوک ام ؟دشاب هتشاد وا یارب

 دشر اب ام یارب ناشرنه ییابیرف .دندوب راجنه هب یناکدوک ناینانوی .دنوش
 سکع رب ،رنه نیا .درادن یضقانت دروآ دیدپ ار رنه نآ هک یا هعماج ِیگتفاین
 یعامتجا ِیگتخپان نامه زا و تسا یعامتجا ِطیارش نامه ی هجیتن رت شیب

 مه رگید و دوش ادیپ تسناوت یم طیارش نامه رد طقف هک ارچ تسین ادج
 تیعقاو ینهذ ِباتزاب هک نآ هجیتن .)39 ص .هسیردنورگ(».تسین یندش رارکت
 یم باجیا دوجوم یاه تیعقاو هک دراد ییاریگ و ییورارف هزادنا نامه هب

ِ لاکشا هب  نآ دیلوتزاب و نهذ رد تیعقاو ِباتزاب : رگید ِنایب هب ای .دننک
 و تیعقاو ِدوخ هک تسا یدودح یاراد – هریغ و یرنه ،یفسلف – ِنوگانوگ
 ناوت یمن بوچراچ نیا زا جراخ .دنراد یم زاجم ار نآ و نییعت دوجوم ِطیارش
 یاه هزوح رگید رد هچ و رنه رد هچ یگدننیرفآ و تیقالخ زا ینخس چیه
 و دنتسین اتسیا و تباث اه بوچراچ و دودح نیا اما .دروآ نایم هب یگ هشیدنا

 – اه ینوگرگد نیا رازگراک و .دنوش یم ینوگرگد راچد یدام طیارش یاپمه
 زروراک ناسنا زج یسک – یروئت ی هصرع رد هچ و لمع ی هصرع رد هچ
 .تسین

 .و دنیب یم لعفنم ی هنییآ رد ریوصت ساکعنا نانوچ ار باتزاب دوخ هک هیریشب
ِ ضرف «:دسیون یم ،دهد یم میمعت اه تسیسکرام هب ار دوخ تشادرب
 دنک یم سکعنم یتسرد هب ار تیعقاو نهذ هک تسا نیا رب ] اه تسیسکرام[
 مولعم نادنچ درک تباث ار ساکعنا ِیتسرد ناوت یم هنوگچ هک نیا یلو
 نوچ یمدآ ِزغم ِتالوصحم هک تسا یهیدب :دوش یم لقن سلگنا زا .تسین
 اب هکلب هدوبن ضراعتم تعیبط هیقب اب تسا تعیبط لوصحم لیلحت نیرخآ رد
 هتفگ هب سپس وا .)108 ص . یتسیسکرام یاه هشیدنا( ».تسا گنهامه نآ

 هشیدنا هک اج نآ زا «:دیازفا یم اه تسیسکرام و سلگنا ِلوق زا نیشیپ یاه
 زا زین ناسنا راتفر رب مکاح نیناوق ،تسا تعیبط تاساکعنا یمدآ یاه
 یعیبط مظن ی همادا یعامتجا مظن هجیتن رد .دوش یم یشان تعیبط
 زا رپ و فیرحت و لعج رسارس یا هتشون .)هحفص نامه اج نامه(».تسا
 یدنب یاپ نازیم ییوس زا دناوت یم رطس دنچ نیمه .لوق لقن رد بلقت
 رد ار نانآ تقادص و نیتسار ِدقن ِلوصا هب ار مسیسکرام و سکرام نادقتنم
 و یملع ریغ ِکرد رگ نایب رگید یوس زا و .دزاس نشور دننک یم هک ییاعدا

 یم ناشن هیریشب اج نیا رد .دشاب اه هدیدپ و ناهج زا اه نآ ی هناراگنا هداس
 نآ یتسیسکرام ِفیرعت هن ور نیا زا و دراد باتزاب زا یملع ِکرد هن هک دهد
 هب ار باتزاب زا دوخ تسردان ِکرد تسا ریزگان تهج نیمه هب .دناد یم ار
.دیامن در ار نامه و دهد تبسن اه تسیسکرام
 ینوماریپ ِتعیبط و طیحم هب دنم تسیز ِراد هزیگنا شنکاو ؟تسیچ باتزاب

 و ریزگان ِناتسب هدب و ، ) دنم نامزاس و راو مادنا( کیناگرا ِتدحو نآ اب هک
 .دراد مان باتزاب فیرعت نیرت ییادتبا و نیرت هداس رد دراد یتایح ِیرورض
 هداس .یگدنز تابثا و گرم یفن : تابثا مه تسا یفن مه باتزاب ِفده
 – ساوح یاراد نارادناج .دنراد دیشروخ رون ربارب رد ناهایگ ار باتزاب نیرت
 .دنراد یرت هتفرشیپ و رت هتفای لماکت باتزاب تردق-هناگ جنپ ساوح هژیو هب
 اب دوخ یزاسمه هب ریزگ ان -ناسنا زا ریغ-نارادناج نیرت هتفرشیپ یتح اما

 هیلک رد كDn و کیتنژ قیرط زا طیحم یاه هداد لاقتنا.دنشاب یم طیحم
 ناش یراگزاس و تدم هاتوک رد اهنآ زاس و تخوس بجوم هک نادنم تسیز
 تعیبط( طیحم تسرد باتزاب زج یموهفم ددرگ یم تدم زارد رد طیحم اب
 نابز هب .دنرادن تعیبط و دنم تسیز لباقتم یتسیز مه دنیآرف رد )نوماریپ
 اب اهنآ توافت و دنتسه )تعیبط( هژبا زا یشخب دوخ ناروناج :یملع هفسلف
 ادج هژبا زا ار دوخ )یزاس رازبا( شیوخ راک اب ناسنا هک تسا نآ رد ناسنا

 همه .ددرگ یم )وگنخس زرو هشیدنا دوجوم( هژوس هب لیدبت و دنک یم
 تعیبط اب هک نآ اب هک تسا ناسنا اهنت ،دنراد ینامهنیا تعیبط اب ناروناج
 زا .درادن ینامهنیا نآ اب شا ندوب هژوس لیلد هب اما ،دراد کیناگرا تدحو
 هنارگشنک ریغ باتزاب اب تسا توافتم یلک هب ناسنا هنارگشنک باتزاب ور نیا
 هک تسا دنم یخیرات یدنیآرف باتزاب .نادنم تسیز رگید هنالعفنم ًابیرقت و
 هب .تسا هتفر ارف هناهاگآ و یلقعت هدیچیپ باتزاب هب یسح باتزاب زا ناسنا رد
 کی زا یزاس رازبا و راک هجیتن رد ناسنا رد یسح هداس باتزاب رگید ترابع
 و هناهاگآ ی هدیچیپ باتزاب هب رگید یوس زا هدیچیپ یعامتجا یاهدنویپ و وس
 لماکت مادنا هباثم هب زغم هک تسا تسرد .تسا هدیدرگ لیدبت دنم تیاغ
 شنکاو داجیا و ساوح رب تاریثات یدنب عمج زکرم یدام ی هدیچیپ و هتفای
 ،یعامتجا یدوجوم نانوچ -ناسنا زغم اما .دشاب یم تاریثات نیا ربارب رد
 زا رت راوشد و رت هدیچیپ بتارم هب یدرکراک و هفیظو دنم هشیدنا و زرو راک
 رگید ای اه نورن و اه لولس رد ناسنا زغم یگژیو .دراد ناروناج رگید زغم
 نیا شیب و مک نارادناج همه زغم هک -تسین نآ یاه هدنتسرف و اه هدنریگ
 نداد باتزاب و هناهاگا تفایرد رد هکلب .تساراد ار اه رازبا و اه تیصوصخ
 ی هشیدنا و نابز لکش هب نوماریپ یاه تیعقاو و طیحم زا دوخ یاه تفایرد
 هب یگتسب تسخن باتزاب یتسردان ای یتسرد .تسا یعامتجا راد فده
 هلهو رد و ،ینیع تیعقاو زا هدش تفایرد )مایپ( ساسحا یتسرد ان ای یتسرد

 هداد و اهریثات رب هوالع هک تساجنیا رد و .دراد اه ناسنا یبرجت شناد دعب ی
 و یعامتجا لیاسم نآ رب مدقم و نا تخانش ،تقیقح یاپ یعیبط طیحم یاه
 یتاقبط عماوج رد اریز .دیآ یم نایم هب یتاقبط و کیژولوئدیا لئاسم هژیو هب
 هعماج تاردقم رب هک اهناسنا زا شخب نآ یصوصخ تیکلام رب ینتبم
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 هعماج هب نیغورد و تسردان یاه هداد تقیقح نامتک نمض دنراد تیمکاح
 مک ای یشناد یب تلاح رد ار هعماج دارفا زا یمیظع شخب و دننک یم قیرزت
 هعماج لئاسم ِتسرد ِباتزاب عقوت یتیعضو نینچ رد و دنراد یم هگن یشناد
 رد .تسا یا هدوهیب راظتنا ناسنا ی هشیدنا رد -یعیبط یاهدادیور اتح و -
 مکاح شک هرهب تاقبط یتسیلآ هدیا ینیب ناهج یعیبط یاه هدیدپ صوصخ
 )یملع( تسرد باتزاب عنام هجیتن رد و هدیدپ تسرد کرد عنام هعماج رب

 یرگن ناهج ای -مسیسکرام ور نیا زا .دوش یم ییاه تفایرد نانچ
 هکلب یتسیلآ هدیا یاه هفارخ زا رگراک هقبط ییاهر شناد اهنت هن -یتسیسکرام
.تسا ینهذ یگدنام بقع هنوگ ره زا تیرشب ییاهر یروئت

 هب هجوت اب ار اهنآ ،دسانشب ار تعیبط رب مکاح نیناوق دناوتب ناسنا هک نیمه
 رد ار یعیبط یاه هدیدپ ای و ،دریگ راک هب دوخ یگدنز رد ناش نایز و دوس
 فلتخم یاه شور هب ار یعیبط یاه درکلمع و یزاسزاب اه هاگشیامزآ

 باتزاب و تعیبط زا وا تشادرب هک تسانعم نیا هب ،دیامن دیلوت ای و ییاسانش
 .دشاب یم نانیمطا لباق و تسرد یو نهذ رد نوماریپ ناهج و تعیبط
 باتزاب زج ییانعم هدام تارذ نیرتکچوک یریگراک هب و  هتفر شیپ یژولونکت
 زین هعماج صوصخ رد .درادن ناسنا نهذ رد نآ نیناوق و تعیبط تسرد
 نوگرگد یارب هناهاگآ شالت و هعماج تخانش .تسا لاونم نیمه رب عضو
 نیا تسرد باتزاب هدنهد ناشن نآ رب مکاح تسردان تابسانم ندرک
 تعیبط نیناوق ندومن هزیروئت و فشک یلک روط هب .دشاب یم نهذ رد تابسانم
 رب تلالد اه یروئت نیا دنم فده ندروآ رد کیتارپ هب سپس و هعماج و
 رد سکرام زت نیمود .دیامن یم نهذ رد هدام تکرح باتزاب ی هیرظن یتسرد
 هشیدنا و تیعقاو ای نهذ و نیع هطبار یوگخساپ خاب ریوف هرابرد ییاهزت
 نهذ رب )هدام( تیعقاو یدنیاشیپ رب زت نیا رد سکرام :تسا )باتزاب(
 باتزاب -یتسردان ای -یتسرد تابثا رد کیتارپ هدننک نییعت شقن و )هشیدنا(
 دراد ییاناوخ ناسنا هشیدنا اب ینیع تقیقح ایآ هک شسرپ نیا « :دنکیم دیکات
 هک تسا کیتارپ رد .تسا یکیتارپ یا هلاسم هکلب تسین یرظن هلئسم هن ای
 ندوب یناهج نیا ،ار ییاناوت و تیعقاو رگید نایب هب و ،تقیقح دیاب ناسنا
 نتشادن تیعقاو ای نتشاد تیعقاو رس رب هلداجم .دنک تباث ار شا هشیدنا
 ترابع هب ».تسا کیتسال وکسا ًافرص ثحب کی کیتارپ زا ادج ی هشیدنا
 و زغم رد تیعقاو باتزاب ای هشیدنا یتسردان ای یتسرد رایعم کیتارپ رگید
 راب نارازه و اهراب اه تسیلآ هدیا رگید و هیریشب یاقآ ار رایعم نیا .تسا نهذ
 و نهذ رد تیعقاو باتزاب یتسرد زا نانیمطا یارب شیوخ هرمزور یگدنز رد
 هطبار زا یهاگآ ان لیلد هب هک یسک نآ دننام اما هتفرگ راک هب هدیا رب هدام مدقت

 لمع هجوتم ،دیوگ یم نخس رثن هب دراد هک دوبن هجوتم لمع و یروئت ی
 رب نیع و هدیا رب هدام مدقت رب یناملآ یژولوئدیا رد سکرام .دنا هدوبن شیوخ
 ینهذ نایب زج تسین یزیچ مکاح یاه هدیا «:دنک یم دیکات نینچنیا نهذ
 هدیا لکش هب بلاغ یدام طباور باتزاب و کرد [ ای ] بلاغ یدام طباور
 ریسفت»نهذ رب هدام تیولوا هشیدنا«هن .مینیب یم هک نانچنآ سپ ».اه
 و کاردا دنیآرف رد ناسنا نهذ هفیظو هک نیا نایب هن و تسا یسور مسیسکرام
 یجراخ تیعقاو زا یریوصت ی هضرع ای نداد باتزاب و ساکعنا ،تخانش
 ات هتفرگ سکرام دوخ زا -یتسیسکرام چیه نآ رب نوزفا .نانآ عارتخا ،تسا
 یا هنییآ هکلب قالخ یرصنع هن « ار نهذ ،بتکم نیا نارو هشیدنا رگید
 هک نانچمه هکلب .دنا هتسنادن »دنک یم سکعنم ار تیعقاو ًافرص هک لعفنم
 راذگ ریثات و ریذپ ریثات ،لاعف ،هیوس ود یا هطبار ار نیع و نهذ هطبار دش هتفگ
 یگ هیوس ود نیمه رگ نایب دوخ یتسیلایرتام کیتکلاید ًالوصا و .دنناد یم
 مولع یخیرات روط هب .دشاب یم باتزاب تیلاعف رد نیع و نهذ دنم شنک
 مسیلایرتام هژیو هب -یفسلف شناد و تیعقاو لاعف باتزاب مهم درواتسد
 نیا ی هناسانش تخانش یرظن درواتسد نیرت مهم )یملع هفسلف( کیتکلاید
 هراپ کی رد هیریشب یتسیسکرام یاه هشیدنا یسررب همادا رد .تسا باتزاب

 راتفگ هراپ نیا نایب رد بلقت و فیرحت عقاو رد و -سلگنا زا لماک ان راتفگ
 :دسیون یم هیریشب .دهد یم هئارا سلگنا ی هشیدنا زا یا هنوراو ًالماک هجیتن
 رد نوچ یمدا زغم تالوصحم هک تسا یهیدب « دوش یم لقن سلگنا زا
 نآ اب هکلب هدوبن ضراعتم تعیبط هیقب اب ،تسا تعیبط لوصحم لیلحت نیرخآ

 بناج زا ات دنک یم اهر مامت ان ار لوق لقن اجنیا رد و ] .تسا گنهامه
 تعیبط تاساکعنا یمدآ یاه هشیدنا هک اج نآ زا [ :هک دریگب هجیتن سلگنا
 ،هجیتن رد .دوش یم یشان تعیبط زا زین ناسنا راتفر رب مکاح نیناوق ،تسا
 )108 ص.یتسیسکرام یاه هشیدنا ( ».تسا یعیبط مظن همادا یعامتجا مظن
 سلگنا هک هدش باختنا گنی رود یتنآ زا مامت ان و هتسکش اپ و رس هلمج نیا
 نآ رد سلگنا .دنک یم دقن ار گنی رود یتسیلایرتام ریغ یاه هاگدید نآ رد

 یم اجک زا و دنتسه هچ روعش و هدیا هک دوش هدیسرپ رگا اما « :دسیون یم اج
 دروآرف کی دوخ ناسنا و هدوب ناسنا زغم دروآرف اهنآ هک تسا نیا خساپ دنیآ

 یم لماکت یعیبط طیحم یاپمه و یگدنز رد ار نتشیوخ هک تسا یعیبط
 زغم یاهدروآرف هک ددرگ یم راکشآ دوخ یدوخ هب هک تساج نیا زا .دشخب
 رگید اب داضت رد دنشاب یم زین تعیبط یاه هدروآرف ییاهن لیلحت رد هک ناسنا
 یتنآ( ».دنا قباطت رد طباور نیا اب هکلب هتفرگن هتفرگن رارق تعیبط طباور
 هن سلگنا ثحب هرازگ نیا رد .) 31ص.رگراک رشن.یسراف همجرت.گنیرود
 هدیا رس رب ثحب هکلب .یعامتجا مظن ی هرابرد هن تسا یمدآ راتفر ی هرابرد
 قباطت ینعی -تعیبط طباور رگید اب اهنآ هطبار و دنیآ یم اجک زا هک تساه
 سلگنا .تسا هنوگچ -اهدنور نیا رب مکاح نیناوق و یعیبط یاهدنور اب ناش
 اه هدیا نوناک ار زغم یکیتکلاید یاه تسیلایرتام رگید و سکرام دننام زین
 اب قباطت رد اه هدیا نیا سپ تسا یعیبط یدروآرف زغم نوچ و ،دناد یم
 یاه تیلاعف رتسب و ناسنا هاگتساخ دوخ هک دنتسه یعیبط یدام یاه هدیدپ
 مسیلایرتام هاگدید زا ناسنا .تسوا یرکف و یمسج لماکت و هناهاگآ
 یدوجوم مه کیژولویب یدوجوم مه :تسا هناگود یدوجوم کیتکلاید
 رگید اب یتوافت چیه ناسنا )یتخانش تسیز( کیژولویب هاگدید زا .یعامتجا
 رد سکرام هک هنوگ نامه و تسا یعیبط یدوجوم وا .درادن نادنم تسیز
 نومیم ندب کرد و حیرشت یارب یدیلک وا ندب حیرشت :تفگ هسیردنورگ
 دنویپ مه اب تعیبط و ناسنا یونعم و یکیزیف یگدنز هک نیا « زین و .تسا

 هک ارچ دراد دنویپ شدوخ اب تعیبط هک تسانعم نیا هب ًافرص ،دنراد لباقتم
 لراک راثآ و یگدنز.اه هتشون تسد ( ».تسا تعیبط زا یشخب ناسنا

 ناروناج رگید نوچ مه ناسنا هک تسانعم نآ هب نیا .) 243ص.سکرام
 داوم و دنک یم نیمات تعیبط زا ًامیقتسم ار دوخ یتسیز و کیژولویب یاهزاین
 دنویپ تعیبط اب ناسنا رگید ترابع هب و دهد یم سپ زاب نآ هب ار دیاز
 هتفای لماکت ناسنا کیناگرا ظاحل هب .دراد گنتاگنت راومادنا و هدنز ،هتسبمه
 دنمروعش و یدرکراک یرترب نآ یاه مادنا رگید رب هک تسا تعیبط مادنا نیرت
 یگتسباو مه کیژولویب یتسه بوچراچ رد ینعی -دح نیمه رد اتح .دراد
 تسا ناسنا نیا هکلب ،تسین هناور هلابند و هنالعفنم یگتسباو تعیبط اب ناسنا

.دزاس یم دوخ یاهزاین و هدارا عبات ار تعیبط هک
 دنم فده یعامتجا راک اب هک تسا یعامتجا یدوجوم ناسنا ،وس رگید زا
 هب و دزاس یم ادج تعیبط زا ار دوخ شیوخ )ی هناهاگآ یزاس رازبا(
 یناسنا راتفر و یعامتجا مظن هک تساجنیا رد .دنک یم لیدبت »نیپاسوموه«

 .دنک یم ملع دق تعیبط )یاهراتفر( نیناوق ربارب رد هعماج و دریگ یم لکش
 روط هب احنآ رد ناسنا و تسا یدرف -ًاتدمع -ناسنا کیژولویب ورملق رگا
 و تسین تیدرف هاگیاج ،اما هعماج ورملق ،دنک یم لمع )یعیبط( یدرف
 ورملق نیا رد .دیامن لمع )هتفای نامزاس( یعامتجا روط هب تسا راچان ناسنا
 تعیبط و .درب یم ارف دوخ یارب تعیبط هب ار دوخ رد تعیبط ناسنا هک تسا
 رد هک دزاغآ یم ار یدنیآرف روک نیناوق زا هدش اهر ناسنا ای هدش یناسنا
 سلگنا .دیماحنا دهاوخ یدازآ تیمکاح هب ترورض تیمکاح شا لماکت
ِ توافت یترابع هب ای -ناسنا رب مکاح نیناوق و تعیبط رب مکاح نیناوق توافت

 اب -ار ناسنا ی هناهاگآ یاهراتفر و تعیبط یدوخ هب دوخ یاهدرکراک
 « :درامش یم رب هنوگ نیا هناهاگآ و یرورض هتسد ود هب نیناوق نیا کیکفت
 احنآ ات ناشزورب لکش یلو دنراد یناسمه رهوگ ظاحل زا نیناوق هتسد ود نیا

 رد هک یلاح رد ،تسا توافتم درب راک هب هناهاگآ ار اهنآ دناوتب رشب نهذ هک
 ان ار دوخ نیناوق نیا یناسنا خیرات زا یا هدمع شخب رد نونک ات زین و تعیبط
 یرهاظ تافداصت زا ینایاپ یب هتشر ِّنایم زا یدبا ترورض لکش هب هناهاگآ
 همجرت.یناملآ کیسالک ی هفسلف نایاپ و خاب ریوف کیدول( ».دنا هداد زورب
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 لماکت یداینب توافت باتک نیمه زا یرگید یاج رد .)41ص.ییاباب زیورپ
 خیرات هتکن کی رد « :دنک یم نایب نینچ نیا یعیبط یاهدنور اب ار هعماج
 رد .دنک یم ادیپ توافت تعیبط لماکت خیرات اب یداینب روط هب هعماج لماکت

 رب روک و هاگآ ان لماوع اهنت ،میرذگب نآ رب ناسنا شنکاو زا رگا تعیبط
 لمع ِدراو ماع ِنوناق هک تساه نآ ِلباقتم ریثات زا و دننک یم لمع رگیدکی
 یب ِیفداصت ًارهاظ یاهدادیور هچ ،اهدادیور زا کی چیه اج نیا رد .دوش یم
 نیا ِینورد ِماظتنا هک یی ییاهن ِجیاتن هچ و دنا هدهاشم ِلباق حطس رد هک رامش
 دشاب هدش هدارا هناهاگآ هک یفده نوچ مه ،دننک یم دییات ار اه فداصت
 یهاگآ یاراد لماوع ی همه ،سکع رب هعماج ِخیرات رد .دهد یمن یور
 یوس هب ناجیه و روش یور زا ای هدیجنس هک دنتسه ییاه ناسنا همه ،دنتسه
 نودب ،هناهاگآ یدصق ِنودب زیچ چیه .دنا تکرح رد ینیعم یاه فده
 هک مینک یم هدهاشم .)45 ص باتک نامه( .».دهد یمن یور هدیجنس یفده
 هنوراو ی هجیتن سلگنا یاه هتفگ رد هناهاگآ ِندرب تسد و فیرحت اب هیریشب
 ی ههبش داجیا راک نیا زا شدصق دسر یم رظن هب و هتفرگ اه نآ زا یا
ِ راتفگ هراپ نآ ِلقن زا سپ اریز .دشاب سلگنا و سکرام نایم رظن ِفالتخا
 ی هشیدنا رد هتبلا« :دسیون یم زتنارپ رد هلصافالب سلگنا هب هدش هداد تبسن
ِ تیقالخ و راک ِلصاح یعامتجا مظن ِسکع رب ،یناملآ ِیژولوئدیا رد سکرام
 ناسنا ِتیلاعف ِلوصحم اه هشیدنا و نیناوق و دعاوق و تسا خیرات رد یمدآ
 ص یتسیسکرام یاه هشیدنا( ».دراد قرف تعیبط اب هعماج نیاربانب .تسا

 کرتشم ِرثا یناملآ ِیژولوئدیا ینادن هک تسین رتاوسر نیا زا یبلقت .)108
 نآ زا ار سلگنا ِمان ءوس ِتین اب و ینادب نآ زا رتدب ای .تسا سلگنا و سکرام

 یاه هتشون رگید هب تا یاعدا مامت اب هک نآ اه نیا زا رتاوسر .ییامن فذح
 و هعجارم – دنتسه نابز یسراف ی هدنناوخ ِسر تسد رد یگمه هک – سلگنا
 اب یهاوخب یا هتخاس دوخ هک ار یزیچ هک روظنم نیا هب ًافرص ،ینکن هراشا

ِ شقن« هب دش یم لاثم ِناونع هب .یزاس بستنم سلگنا هب یبلقت و دنفرت ره
 ناسنا ام «: هک دناوخ احنآ رد و دومن هعجارم »ناسنا هب نومیم زا راذگ رد راک
ِ یرترب ِمامت و میتسه نآ زا ییزج و تعیبط هب قلعتم زغم و نوخ و تشوگ اب اه
 نیا نادنم تسیز رگید هب تبسن ام هک تسا تقیقح نیا زا یشان اهنت نآ رب ام
 یتسرد هب ار اه نآ و میریگب دای ار نآ نیناوق میرداق هک میا هدرک ادیپ ار زایتما
 نیا زا زین یرتهب تخانش ام نامز ِتشذگ اب تقیقح رد و .میریگ راک هب
ِ تکرح ِدنور رد دوخ تلاخد ِرترود و رت یروف جیاتن و هدروآ تسد هب نیناوق
 رارکت اهراب ی هتفگ نیا یاجک هک تسا نیا شسرپ .».میبای یم رد ار تعیبط
ِ تشادرب نیا اب »دنزاس یم ار دوخ خیرات اه ناسنا « هک سلگنا ی هدش
 زا ناسنا ِراتفر رب مکاح نیناوق نوچ : هک دراد یناوخ مه هیریشب ِتسردان

 ایآ ؟تسا یعیبط مظن ی همادا یعامتجا مظن سپ دوش یم یشان تعیبط
 زاب هک یتعیبط اب دزاس یم ار شیوخ ِخیرات دوخ سلگنا ی هتفگ هب هک یناسنا
 ان ِلماوع ًافرص نآ رد و تسا ترورض و روک ِنیناوق ِریسا سلگنا ی هتفگ هب
 شیپ زا ی هناهاگآ ِفده چیه هک ییاج ینعی ،دننک یم لمع رگیدکی رب هاگآ
؟دنتسه یناس کی یاهدرکراک و نیناوق یاراد دهد یمن یور یا هدش نییعت
 هداد عاجرا یسیلگنا نابز هب مه نآ – گنیرود یتنآ هب ار هدنناوخ اهراب هیریشب
 یم تقد اب ار گنیرود یتنآ هدش هک مه راب کی دوخ وا شاک یا .تسا

 و اه هاگ دید فالخ دیوگ یم سلگنا لوق زا هچنآ ره هک دیمهف یم و دناوخ
 و مان همه نآ ندرک فیدر زا دوس هچ .تسا سلگنا یاه هاگدید هیلع اتح
 کیتکلاید مسیلایرتام قرف هدنسیون یتقو ندنکفا رد رود زا لهد ِزاوآ و باتک
 دنادن و .دشاب هدیمهفن ار یعامتجا مسینیوراد و سلگنا و سکرام ِیخیرات و
 ناسنا راتفر رب مکاح نیناوق تسا دقتعم هک تسا یعامتجا مسینیوراد نیا هک
 هن و تسا یعیبط مظن ی همادا یعامتجا ِمظن و دوش یم یشان تعیبط زا

 و مان همه نیا ِندرک فیدر زا دوس هچ .یخیرات و کیتکلاید مسیلایرتام
 و ینادن ار لمع و یروئت ی هطبار یتقو »تامولعم« ندیشک خر هب و باتک
 هقبط ِلمع یامن هار یتسیسکرام یروئت هژیو هب و لمع یامنهار یروئت ینادن

ِ مسیینوراد یتسیشاف - ییاوژروب یروئت هک نآ لاح .تسا یبالقنا رگراک ی
ِ طسوت نیوراد ِحلصا یاقب و اقب ِعزانت اب یعامتجا ِلیاسم ِحیضوت ای یعامتجا

 هک تسا ییاه گنج و اهزواجت ی هدننک هیجوت یزاوژروب یاه گولوئدیا
ِ رمع ات دزادنا یم هار هب ناهج رد فلتخم یاه هناهب هب تسیشاف ِیزاوژروب
.دیامن رت ینالوط ار یراد هیامرس ِماظن
 ی هقبط کیتارپ زا هدمآ رب ِیبالقنا ِیروئت ود یخیرات و کیتکلاید ِمسیلایرتام
 رارقتسا و یعامتجا ِتابسانم ِیبالقنا رییغت یارب هقبط نیا یامن هار زین و رگراک
 نودب یناهج ی هدنهد دیون یخیرات ِمسیلایرتام .تسا مسینومک و مسیلایسوس
ِ نیناوق رگید و درادن دوجو ناسنا زا ناسنا ِیشک هرهب نآ رد هک تسا هقبط
ِ مسیلایرتام .دنرادن تیمکاح اه ناسنا ِیگدنز رب روک یاه ترورض و هتخانشان
 هقبط کی ِرهق ِلامعا و تنوشخ و گنج ِلماع ار یتاقبط یاه ماظن یخیرات

 ماظن ِنتفر نایم زا اب هک تسا رواب نیا رب و .دناد یم تاقبط رگید هیلع
 دهاوخ نایم زا زین رهق ِلامعا و راتشک و گنج یصوصخ ِتیکلام و یتاقبط
 تعیبط روک ِنیناوق ِمیمعت ِلوصحم هک– یعامتجا ِمسینیوراد ،وس نآ رد .تفر
 و دهاک یم ورف اقب عزانت ِحطس هب ار یتاقبط ی هزرابم ،دشاب یم هعماج رب
.دنک یم راکنا ار یعامتجا ِمظن رد ینوگرگد ِناکما هنوگ نیدب
 ار یراد هیامرس ِماظن ِیعامتجا ِبویع و اه یتساک یعامتجا یاه تسینیوراد
 یو ِتعیبط و تشرس اب لزا زا هک دنهد یم تبسن ناسنا ِصیاقن و بویعهب

 متسیس یعامتجا یاه تسینیوراد رواب هب .دنتسین مه یندودز و هدش نیجع
 رد دوجوم ِصقاون و دنریگ یم لکش ناسنا ِتعیبط ِساسا رب یعامتجا یاه
ِ راتشک و گنج ساسا نیا رب .دنراذگ یم رثا اه متسیس نیا رب ناسنا ِتعیبط
 مه رایسب حلصا یاقب و شنیزگ ِدصق هب هک تسا یعیبط یرما اه ناسنا رگید

 زا هک ضراعتم ِهاگدید ود ِیداینب ِتوافت تسا نیا .دشاب یم دیفم و یرورض
ِ یریگ عضوم اب هیریشب و .دنریگ یم همشچرس داضتم ِیتاقبط ِتشادرب ود

 دنک یم تباث ،رگراک ی هقبط یارگ لماکت ِیبالقنا ِهاگدید ِربارب رد هنامصخ
 یعامتجا ِمسینیوراد ِیعیبط ِنیناوق اب یناسنا ِراتفر هیجوت ِعضوم رد دوخ هک
.دراد رارق
 باتک هژیو هب– هدرب مان هک ار باتک همه نآ هیریشب هک تسا نیا نم ِتشادرب

 داریا هک تسا هدناوخ ،دریگب دای هک هدناوخن -ار سلگنا و سکرام یاه
.دنک یم دقن ار شا یاه هدناوخن هیریشب .دریگب
 ار اه نآ هک دنک یم دومناو و هتفرگ هت و رس ار سلگنا و سکرام یاه هتشون وا

 هنوراو ِشنیب و شناوخ نینچ اب !دنک یم مه ریسفت نارگید یارب و دناوخ یم
 هک دوب هدرک لالدتسا لگه ًالثم سلگنا ی هتفگ هب« :دسیون یم هک تسا یا
 دوش یم لیدبت خی هب ناهگان دارگ یتناس ی هجرد رفص زا رت نییاپ یکدنا بآ
 رد یناهگان ِتالوحت زین تابالقنا .دیآ یم تسد هب یا هزات ِتیفیک ناس نیدب و
 و یعامتجا هن و دنتسه یعیبط یثداوح عقاو رد و دنوش یم بوسحم عامتجا
 .)109 ص یتسیسکرام یاه هشیدنا( ».دنبای یم ققحت تعیبط ِنیناوق ِبجوم هب
 یب ِریش نآ زا رطس دنچ رد نآ ِندرشف و ینیب ناهج کی ِهت و رس ِندز اب هیریشب
 یاه هشیدنا ِیسررب هتشاذگ مه ار راک نیا ِمان و هتخاس یمکشا و ِمد و لای
 ای هدش دومناو هدناوخ یاه هدناوخن نآ زا هنومن کی الاب ی هنومن .یتسیسکرام
 کیودول هب همان رد سکرام ییوگ .تسا هدش ریبعت یاه هدشن هدیمهف
ِ دروم رد هگنال هک هچ نآ« :تسا هتفگ هیریشب دروم رد ار نانخس نیا ناملگوک
 هچب ًاعقاو دیوگ یم ]سلگنا و[ نم ی هلیسو هب نآ ِنتفرگ راک هب و یلگه ِشور
 رد هک نیا مود و دمهف یمن یزیچ لگه ِشور زا وا هک نآ تسخن .تسا هناگ
 زین ار ]سلگنا و[ نم ی هلیسو هب نآ ی هنادقتنم ِیریگراک هب ی هویش ،هجیتن

 ورسخ .خیرات ِیدام لماکت ی هرابرد( .».دنک یم کرد نآ زا رت مک اتح
 رد و– راکشآ ِفیرحت نیا یتقو.)139 ص ناملگوک هب سکرام ی همان :اسراپ
 لگه زا یوریپ هب سلگنا هک– ار هیریشب ِتفگ زاب رد بلقت و یراک تسد عقاو
 تعیبط ِنیناوق ِبجوم هب و یعیبط ِثداوح یعامتجا ِتابالقنا تسا دقتعم

ِ خیرات اب ًاساسا هعماج ِلماکت ِخیرات« :هک سلگنا ِراتفگ نیا اب ،دنبای یم ققحت
 رب روک و هاگآ ان ِلماوع اهنت تعیبط رد اریز ،دراد توافت تعیبط ِلماکت
 یاراد لماوع ی همه هعماج خیرات رد هک یلاح رد .دننک یم لمع رگیدکی
 رد ینیعم یاه فده یوس هب هک دنتسه ییاه ناسنا همه .دنتسه یهاگآ

 ی همجرت . یناملآ کیسالک ی هفسلف نایاپ و خاب ریاف کیودول( ».دنا تکرح
ِ ماع ِیریگ هجیتن ِیتسرد هب هاگ نآ ،دینک هسیاقم ،)45 ص .ییاباب زیورپ
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 و سکرام هن و دنا هدیمهف ار لگه هن هک نارگید و هگنال ِدروم رد سکرام
.درب دیهاوخ یپ ار سلگنا
 رد ار هدنناوخ نآ اب طبترم یخیرات دادیور و تیمها اب ی هتکن کی یروآدای
 هب رگا .دهد یم یرای اه هتشون هنوگ نیا ییارچ زین و فده و هزیگنا مهف
 مه زا نامز هب طوبرم ًاتدمع دینک هجوت اه هتشون نیا پاچ نیتسخن خیرات
 هب موسوم ناراد هیامرس بازحا و )یقرش یاپورا و یوروش( قرش کولب یشاپ
 مه زا یناهج یزاوژروب هک ینامز ینعی .دنتسه کولب نیا »تسینومک« بازحا
 یرابتعا یب  و مسیلایسوس تسکش باسح هب ار کیشراگیلا یاه میژر یشاپ
 یرادینش -یرادید یاه هناسر رد ار نآ و دومن دادملق یتسیسکرام یاه یروئت
 یاه هشیدنا رب یخیرات یزوریپ کی هباثم هب دوخ زادرپ هدیا یاه یمداکآ رد و
 و یسایس قانتخا موادت اب تسا نامز مه دادیور نیا و .تفرگ نشج یرتلورپ
 هشیدنا یسررب« .ناریا رد اه تسیسکرام رب یرکف و یمسج فعاضم راشف
 لاس(نارود نیمه رد هلاقم تروص هب راب نیتسخن هیریشب »یتسیسکرام یاه

 دینک هاگن( .دش پاچ یداصتقا و یسایس تاعالطا یتلود ی هلجم رد )1371
.)باتک لوا دلج یادتبا رد هدنسیون تشاددای : هب
 هب هچ ره ضراعم نودب ناگدنسیون یطیارش نانچ رد و یشرگن نانچ اب
 و خیرات ربارب رد یزور هک دندرک یمن مه ار نیا روصت و دنتشون دمآ ناشملق
 و ،دوب تقیقح نایب دوبن مهم اه نآ یارب هچ نآ .دنشاب وگخساپ یملع ۀشیدنا
 هتفای تصرف نونکا هک دوب یا هقبط تیاضر تشاد تیمها ناش یارب هچ نآ
 نخس داد هدش »کیروئت حالس علخ« وا نامگ هب هک یا هقبط هیلع ات دوب
 .دهدب
 یاج هب ار دوخ یاه هشیدنا ،یتسیسکرام یاه هشیدنا هدنسیون هک دوب نینچنیا

 هک وا .درک در ار اه نامه و دناشک دقن و یسررب هصرع هب و دز اج مسیسکرام
 ار نآ ات تشون هطلغم اب دوب هدش تسیسکرام دض دوخ و »تسیسکرام« دوخ
 نیناوق زا ناسنا راتفر تیعبت هیسور یمسر مسیسکرام ساسا رب« :دنک در
 و ربج ینامز ات اهنت روبزم نیناوق .تسین یدازآ ۀشیدنا اب گنهامهان تعیبط
 هاگآ شیوخ لامعا رب اه نآ ۀطلس زا ناسنا هک دور یم رامش هب روک ترورض

 رب روک ترورض و ربج ۀطلس زا ینعی { رما نیا زا ناسنا هکنیا ضحم هب .دشابن
 هدنناوخ .)114 ص باتک نامه( »دوش یم دازآ دبای یهاگآ } شیوخ لامعا
 – تراسا زا نتفای یهاگآ اب اهنت هک تسا یی یدازآ هچ نیا هک دنام یم رد
 ققحت نآ هب نداهن ندرگ و – شیوخ لامعا رب روک ترورض و ربج ۀطلس ینعی
  ندوب  ایرد  موهفم  اهنت  هن  یناجنگب هزوک رد ار ایرد یهاوخب یتقو .دبای یم
رییغت زین  ار نآ  تیهام هکلب  یریگ یم نآ زا ار
 طابترا نآ اب یا هتسناوتن تدوخ هک ار یکیتکلاید مسیلایرتام یتقو :یهد یم
 مهف تسردان یاه ترابع لوسپک رد ینک رارقرب هناسانش تخانش و یرکف
 ار تدوخ ۀدش یدنب مهرس و یطاقتلا رکف و یزیرب یکیزیفاتم و یتسیلآ هدیا
 درادن نیا زا رتهب ۀجیتن ،یهد لیوحت نارگید هب یتسیسکرام یاه هشیدنا مان هب

 رب ار ترورض و ربج ۀطلس نتفریذپ و تعیبط نیناوق هب ناسنا نداهن ندرگ هک
 نیا هب دعب و .یئامن دادملق اه تسیسکرام رظن دروم یدازآ شیوخ یگدنز
 هب ینعی ».دیآ یم تسدب خیرات نایاپ رد اهنت یدازآ نیا هتبلا« :هک یسرب هجیتن

 سپس .!ین لگ تقو :ییوگ یم نخس نآ اب هک یا هنایماع کرد و نابز نامه
 و ینک زاب ار ناهد -دنا هتسب ار گنس هک نیا زا نانیمطا اب -غورد و لعج اب

 :دوش یم هتفگ سلگنا زا لقن هب« :یهد تبسن سلگنا هب یناوت یم هچ ره
 یدازآ :تفگ یم سلگنا هک نانچ و .تسا یبذاک یدازآ یسایس یدازآ

 .باتک نامه( ».هعماج و تعیبط نیناوق قفو رب لمع زا تسا ترابع
 ره وت دنا هتسب ار گنس یتقو هک نیا ینعی یدازآ رگید ترابع هب ای .)114ص

 تسیسکرام هب یتساوخ یتمهت و غورد ره و نکب تساوخ تا لد هک یراک
 نک یراد دوخ مه ناگدنناوخ هب ذخام و عبنم یناشن نداد زا و هدب تبسن اه
.دتفین بآ یور تا یاه غورد ی هتپ ات

 هطبار )ماع( یلک موهفم نیا .تسا ترورض تخانش یدازآ :تسا هتفگ لگه
 روط هب یدازآ و ترورض یتسیچ یوگخساپ اما .تسا یدازآ و ترورض ی
 )ینیع( صخشم تیعقاو کی اب دنویپ رد .تسین تینیع هزوح رد صخشم
 یم ادیپ یحیرشت سمل لباق قادصم یدازآ نآ داهن ربارب و ترورض هک تسا

 ود نیا ماع ی هطبار هب -یرگید رکفتم ره ای – لگه هک نآ زا شیپ .دنک
 لمع رد دیاب هک هتشاد دوجو ینیع یاه ترورض تیاهن یب ،دربب یپ هلوقم
 و ترورض تخانش ،ور نیا زا .دنوش نایب و هتخانش اه ناسنا )کیتارپ(

 ورملق ترورض تخانش .تسوا لمع ورملق رد و ناسنا ی هژیو نآ یتسیچ
 روظنم هب اه ترورض )تخانش( مهف ورملق ملع :نیا زا رت قیقد ای .تسا ملع
 و کرد رب مدقم هراومه دنم فده لمع و تیعقاو اریز .تساهنآ لرتنک
 میئوگ یم نخس یدازآ و ترورض زا هک یماگنه لیلد نیا هب .تسا تخانش
 دیاب ،میوشن راتفرگ هنابآم فوسلیف ییوگ مهبم و ییوگ یلک هب هکنآ یارب
 درکراک ورملق و هدومن هدهاشم لباق ینیع یاه لاثم و دهاوش اب ار یلک موهفم
 یاه هشیدنا ی هدنسیون نوچ مه هنرگو .میئامن صخشم ًاقیقد ار زت یتنآوزت
 لیاسم هب دودحم ار نآ و هداد لزنت هژاو کی دح رد ار یدازآ یتسیسکرام
 ییوگ هطلغم اب تقو نآ و میهد یم رارق دادبتسا ربارب رد ًالثم و هدومن هرمزور
.تسا هدوب یدازآ فلاخم سلگنا هک مینک یم اعدا

 یگژیو هک تسا هژیو دوخ موهفم ود یاراد هعماج رد و تعیبط رد ترورض
 نیا .دنک یم نییعت هطوبرم ور ملق یاهدرکراک و اه مسیناکم ار کی ره
 و دنا یدام صخشم یاه هدیدپ رب مکاح نیناوق اهدرکراک و اه مسیناکم
 ورملق نآ رب ناسنا یگریچ یانعم هب ناش ندروآرد لرتنک ریز و اه نآ تخانش
 )تعیبط( ی هدام لکش نیرت یلاع نوچمه هعماج .دشاب یم یدام صاخ

 رگید زا ار نآ هک تسا هژیو دوخ یاه ترورض یاراد دنم نامزاس کیناگرا
 ناسنا هعماج و تعیبط ورملق ود ره رد .دزاس یم زیامتم تعیبط رد اه هزوح
 یفرگش یاه تفرشیپ هب اه ترورض و نیناوق تخانش و دیلوت و راک اب هتسناوت
 هطلس و لعفنم یدوجوم زا هعماج و تعیبط اب ار دوخ ی هطبار و دبای تسد
 رد ناسنا یدازآ .دهد اقترا )هدننک نییعت(رگ هطلس و لاعف یدوجوم هب ریذپ

 ترابع هب ای هتخانشان نیناوق ی هطلس زا وا ییاهر یانعم هب هعماج و تعیبط
 تهج رد نیناوق نیا یریگراک هب و هتخانشان نیناوق یئاسانش و فشک رت قیقد
 رب مکاح یاه ترورض یگژیو دوخ .تسا شیوخ یاه هدیا ققحت و اه فده
 زا اه نآ یکیتکلاید و کیناگرا یاهدنویپ تسسگ یانعم هب اه هدیدپ نیا
 رب زین یعیبط یاهدرکلمع و یعامتجا یاهدرکراک اتح .تسین رگیدکی
 نتفرگ هدیدان هک یا هنوگ هب دنشاب یم ریذپریثأت رگیدکی زا و راذگریثأت رگیدکی

 ریذپ ناکما ناسنا یارب ورملق کی رد دوجوم یاه ترورض زا کی چیه
 یا هلئسم هک لاح نیع رد نآ ظفح و تسیز طیحم لاثم ناونع هب .تسین
 اهنت تسیز طیحم تفگ ناوت یمن و .تسا مه یعیبط یا هلئسم تسا یعامتجا
 اب ناسنا تابسانم اب دنویپ رد تسیز طیحم هکلب .تسا تعیبط اب ناسنا دنویپ
 نآ ی هطبار رب رگیدکی اب اه ناسنا تابسانم رگید نایب هب .دشاب یم مه ناسنا

 زین )یعیبط یاهدادیور( تعیبط هک نانچ مه .دراذگ یم ریثأت مه تعیبط اب اه
 و نیناوق دناوت یمن ناسنا ور نیا زا .دراذگ یم ریثأت اه ناسنا یگدنز رب ًالباقتم

 ی هطبار نتفرگن هدیدان نیاو .دریگب هدیدان ار تعیبط رب مکاح یاه ترورض
 و روعش و یهاگآ زا رت دربارف و یکینکت یاه تفرشیپ اب گنتاگنت و میقتسم
.دراد هعماج و تعیبط ورملق ود ره رد اه ترورض یگریچ زا ندش اهر
 هاگدید دقن رد – نآ یلک موهفم رد – یدازآ و ترورض زا ثحب رد سلگنا
 هطبار هک دوب یسک نیتسخن لگه« :دسیون یم -گنیرود یکیزیفاتم – یلیخت

 تخانش زا ترابع یدازآ وا یارب .درک میسرت یتسرد هب ار رایتخا و ربج ی
 یدازآ .دوشن هتخانش هک تساروک یماگنه ات طقف ترورض .تسا ترورض
 رد و نیناوق نیا تخانش رد هکلب .تسین تعیبط نیناوق زا یلیخت ِلالقتسا رد
 روظنم هب و همانرب اب ار اه نآ ات دزاس یم مهارف تخانش نیا هک تسا یناکما
 نیناوق دروم رد هچ هطبار نیا رد .میریگ راک هب صخشم فادها هب ندیسر
 عون ود ناسنا ینهذ و یدام یتسه رب مکاح نیناوق دروم رد هچ و تعیبط
 زا ار اه نآ تیعقاو رد هن و روصت رد اهنت میناوت یم هک دراد دوجو نوناق
 میمصت تردق رگم تسین یزیچ هدارا یدازآ ور نیا زا .میزاس زیامتم رگیدکی

 ی هرابرد درف تواضق هزادنا ره نیاربانب .عوضوم تخانش ساسا رب یریگ
 ترورض اب تواضق نیا یاوتحم مه هزادنا نامه هب دشاب رت دازآ هلاسم کی
 هک تخانش نادقف زا یشان یمیمصت یب هک یلاح رد .دبای یم نیعت یرت شیب
 یکی ]یهاوخبلد =[ هنابلطواد ًارهاظ ،ضقانتم و توافتم یاه ناکما نایم زا
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 رد ار شا ندوب بولغم و هدرک تابثا ار یدازآ دوبن تسرد ،دنیزگ یم رب ار
 رب طلست یدازآ نیاربانب .دناسر یم دش بلاغ نآ رب دیاب هک یا هدیدپ ربارب

 تامازلا تخانش رب ینتبم هک یطلست .تسا یجراخ تعیبط رب طلست و دوخ
 یتنآ (».تسا یخیرات لماکت لوصحم ًاترورض بیترت نیدب و تسا تعیبط
.)یسراف 103 ص ترورض و یدازآ .11لصف :گنیرود
 یانعم هب یدازآ ی هرابرد سلگنا ثحب هک مینک یم هظحالم اج نیا رد
 ینعی ،نآ )یفسلف( یلک موهفم هب یدازآ هکلب تسین نآ مهف هماع و دودحم
 رداق هک نآ نمض مه اجنیا رد هیریشب و .تسا اه ترورض  ی هربنچ زا ییاهر
 بلقت بکترم سلگنا نخس تفگزاب رد دمع روط هب ،هدوبن عوضوم کرد هب

 یاعدا فالخ رب سلگنا هک میدید رطس دنچ نیمه رد همه نیا اب .تسا هدش
 تعیبط نیناوق قفو رب لمع زا تسا ترابع یدازآ« تسا هتفگن اهنت هن هیرشب
 هب و نیناوق تخانش رد ار یدازآ سکعرب تسرد هکلب )114ص( »هعماج و
 یم هدش نییعت شیپ زا یاه فده ققحت تهج رد نیناوق نآ یتابثا یریگراک
 شقن و نیناوق تخانش ی هرابرد ًاساسا اه تسیسکرام و سلگنا ثحب .دناد
 نونک ات یاهدرکراک رب و وس کی زا تعیبط رب ناسنا یگریچ رد تخانش نیا
 یفسلف ماع ثحب ینعی .تسا رگید یوس زا )هعماج( خیرات ی هتخانشان
 هیریشب هک هنوگ نآ ،»نیناوق قفو رب لمع«.یسایس هن و )یسانش تخانش(
 رب لمع اب ،تسا نیناوق هب هنالعفنم ندش میلست یانعم هب و دنک یم ریسفت
 هنادنم شنک و لاعف ،هناهاگآ یریگراک هب یانعم هب هک نیناوق تخانش ساسا

 توافت مه اب نامسآ ات نیمز زا ،تساه نآ نتفرگ تمدخ هب و نیناوق ی
 و یتسیلآ هدیا یشرگن هک -یفسلف مسیویت یزوپ نتفرگ یکی اب هیریشب .دنراد
 رایعم هناگی هک -یملع کیتارپ و -تسا تخانش و اه هدیدپ هب یملع ریغ
 لقن اب ود نیا توافت نتسنادناب عقاو رد و -تسا تخانش و اه هیرظن یتسرد
 ،دمان یم یسور یاه تسیسکرام ار اه نآ هک یناسک زا یا هتخاس دوخ لوق
 ار تیعقاو اهنت یتسیویت یزوپ تخانش«:دسیون یم ،اه نآ زا ندرب مان نودب و
 .دوش یم تقیقح رهوج مهف عنام ینیع ملع ،ار تقیقح هن و دیامن یم زاب
 یخیرات دنیارف ی هفیظو هکلب تسین ملع راک تسیچ تقیقح هک نیا نییعت
 یم رامش هب شخب ییاهر و بای تقیقح یزومرم وحن هب هک تسا
 تسد یرگید یاوسر بلقت هب ،راکشآ غورد نیا اب و .)118 ص.نامه( ».دور
 نامتک و راکنا( فده وا شنیب رد هک دهد یم ناشن بلقت نیا اب و .دنز یم

 نآ زا یکی .دنک یم هیجوت ار )غورد و بلقت هب لسوت( هلیسو )تقیقح
 مسیس یت یرکویرپما و مسیلایرتامرد هک تسا نینل یسور یاه تسیسکرام
 رگید ترابع هب ای .تسا هدرک یملع تخانش هب لوکوم ار تقیقح مهف
 ره رد «:دسیون یم نینل .دناد یم تقیقح تخانش رایعم ار یملع کیتارپ
 زا ]یبسن تقیقح یرادقم ای[ هزات تقیقح زا یرادقم ملع لماکت زا هلحرم
 و مسیلایرتام( ».ددرگ یم هفاضا ام شناد هب قلطم تقیقح هعومجم
 نیا ینعم !هدنسیون یاقآ .)یسراف ی همجرت .215 ص مسیس یت یرکویریما

 یاج رد زاب و .تسا ملع راک تسیچ تقیقح هک نیا نییعت هک تسا نآ نخس
 روظنم هک هنوگ نآ ،ینیع تقیقح یتقو «:تشون نینل باتک نیمه زا یرگید
 ناهج ساکعنا اب یعیبط مولع اهنت و دشاب هتشاد دوجو تساه تسیلایرتام

 ره سپ ،دهد تسد هب ار ینیع تقیقح دشاب رداق رشب ی هبرجت رد جراخ
 .)198 ص(».تسا دودرم اقلطم )هدام رب هدیا مدقت زا یلکش( مسیئدیف هنوگ
 یم نینچ تقیقح ی هرابرد یسور یاه تسیسکرام زا رگید یکی

 هک تسا یش ی هرابرد ییاه هتسناد نآ تقیقح کیتکلاید مسیلایرتام«:دیوگ
 ریظن یملع ماکحا ًالثم .دراد قابطنا نآ اب و دهد یم باتزاب یتسرد هب ار یش
 و هتشاد دوجو ناسنا زا شیپ نیمز ای ،دنا هتفای لیکشت اه متا زا ماسجا هک نیا
 کیتکلاید مسیلایرتام .دنا تقیقح نایب یگمه ،تسا خیرات ی هدننیرفآ ناسنا
 ینیع تقیقح هک تسا نآ رب یناسنا کیتارپ و مولع یاه یبایماک رب هیکت اب
 روعش هب نآ یاوتحم تسا ینیع یایند ِساکعنا تقیقح هک اج نآ زا .تسا
 تقیقح هک تسا ینیع یاه نایرج نآ تقیقح یاوتحم هکلب درادن یگتسب
 تقیقح تخانش هب یملع یبایماک ره اب ناسنا .تساهنآ ی هدنهد ساکعنا

 هب رداق یبسن قیاقح تخانش اب ناسنا هک ینعم نیا هب .دوش یم کیدزن قلطم
 ی هفسلف لوصا .فیسانافآ( » .دشاب یم زین قلطم تقیقح تخانش

 عنام ار ملع هک ار یسور تسیسکرام نآ سپ .)123-124 ص .مسیسکرام
 هب انتعا یب هک تسج هیریشب »قالخ« نهذ رد دیاب دناد یم تقیقح مهف
 نتخاس دوخ زا »رنه« نیا .دهد یم تبسن نارگید هب و دنیرفآ یم رظن تیعقاو
 نینچ .تسین یا هزات »رنه« نداد تبسن اه تسیسکرام و سکرام هب و
 و یملع یاه هدیا اب ًامیقتسم دنا هدوبن رداق هک یا هدننک فیرحت نادنمرنه
 هب ریزگان و دنیامن هشقانم اه تسیسکرام رگید و سلگنا و سکرام تسرد
 و سکرام دوخ نامز رد هچ دنا هدش نانآ یارآ نایب رد فیرحت و بلقت
 یشزومآ تنس و یژولوئدیا و .دنا هدوب ناوارف اه نآ زا سپ هچ و سلگنا
 زا یلکش هباثم هب ار کیروئت زیتس ی هویش نیا مادم زین یزاوژروب راک بیرف
 راک روتسد رد هزرابم یخیرات تیعقوم اب بسانتم ایراتلورپ اب یفسلف ی هزرابم

 یم المرب هنوگ نیا ار وا بلقت گنیرود اب ثحب رد سلگنا .تسا هتشاد دوخ
 دش یتفگش راچد گنیرود یاقآ ی هنابیحن و یلاع بولسا نیا زا دیاب « :دنک
 اب ام .دهد یم تبسن وا هب هتفگ ًاعقاو سکرام هک ار هچ نآ سکع هنوگچ هک
 لوق زا دوش یم قفوم گنیرود هنوگچ هک ]مییانشآ[ طلغ لوق لقن تنس نیا

 جرخ هب مه ار تحاقو نیا هاگنآ ،دراد زاربا ینعم یب ًالماک بلاطم سکرام
 هرخسم هداد تبسن سکرام هب و هتخاس شدوخ هک ار هچ نآ هک دهد
 تسیخ ام اب مه نینل .)113-114 ص .یسراف ۀمجرت .گنیرود یتنآ( ».دنادب

 لقاال اما دیئوگب غورد !تسیخام یاقآ«:تسا هتشاد ار لکشم نیمه اه
 سلگنا لوق لقن نامه تسرد ناگمه مشچ ربارب رد امش !دیراد هگن هزادنا
 نخس دیشاب هدیمهف هک نآ نودب دینک یم فیرحت دینک دقن دیهاوخ یم هک ار
 ص . یسراف ی همجرت .مسیس یت یرکویرپما و مسیلایرتام( »تسیچ رس رب

 نادقتنم[«:دیوگ یم نینچ سکرام نادقتنم ی هرابرد هک فناخلپ ای و .)156
 هک یسکرام هک دنهد یمن صیخشت اتح ناشدح یب یراگنا هداس اب ]سکرام
 یعقاو سکرام اب مان زج یکرتشم هجو چیه دنهد یم رارق داقتنا دروم نانآ
 هبناج همه ًاعقاو یمهفان و نانآ دوخ نهذ ی هدیئاز اه نآ سکرام اریز درادن

 .یئاباب زیورپ ی همجرت .یفسلف راثآ بختنم( ».تسا عوضوم زا ناش ی
 سکرام هب ار یرواب هیریشب یتقو میوش هدز تفگش دیابن ام نیاربانب .)254ص

 ار نآ فالخ و دنا هدیگنج نآ اب یرمع هک دهد یم تبسن اه تسیسکرام و
 یزاوژروب یاهدنفرت زا یکی شور نیا میشاب هتشاد دای هب .دنا هدروآ ملق رب
 یم هیریشب یتقو نیاربانب .تسا یرتلورپ ی هشیدنا اب هزرابم یارب
 نوگژاو ار لگه ی هفسلف سکرام هک دوب نآ رب سکدترا مسیسکرام«:دسیون

 هدرک ریبعت ار هفسلف نآ تقیقح رد سکرام هک یلاح رد ،هتخاس
 زا و میروخب اج »هیریشب یاقآ ی هنابیحن بولسا نیا« زا دیابن )125ص( ».دوب
 ات مینک وروریز ار سکرام یاه هتشون وراثآ ی همه و میروایب رد خاش بجغت
 اب هکلب.تسا هنوراو هت ات رس طلغ یاعدا نیا فالخ تقیقح هک میبایرد
!هدنسیون یاقآ:میسیونب نینل نوچ مه سکرام روهشم راتفگ دنچ هب هعجارم
 دیراد ناگمه مشچ ربارب رد امش!دیراد هگن هزادنا لقاال اما دییوگب غورد
 یم یفرعم یلگه مسیلآ هدیا رسفم مه نآو تسیلآ هدیا ار تسیلایرتام سکرام
 نونکات نافوسلیف«:هک دیا هدناوخن ار سیلبا رفک زا رتروهشم زت نیا ایآ.دینک
 ندرک نوگرگد اما هلاسم .دنا هدرک ریسفت نوگانوگ یاه هویش هب ار ناهج
 هب همه نیا یزاوژروب ارچ دیا هدرک رکف ایآ ».]نآ ندرک ریسفت هن[ تسا ناهج

 هانپ نیرت یلصا هب هفسلف نیا هزورما هک یروط هب هدیبسچ لگه مسیلآ هدیا
 یم شالت یزاوژروب نایوگنخس ارچ و ،هدش لیدبت ییاوژروب یِژولوئدیا هاگ
 هدولآ مسیلآ هدیا یاه هفارخ هب و هدومن میهس دوخ یاهروابرد ار سکرام دننک
 اب یزاوژروب یرظن ی هزرابم ی هویش و خیرات هب هجوت اب نم خساپ ؟دنیامن
 ات هقبط نیا نایوگنخس هک تسا نیا وس نیا هب مهدزون ی هدس زا ایراتلورپ

 یکیتکلاید مسیلایرتام ندرک رد هب نادیم زا یارب ار نکمم یاه هار مامت نونک
 هارمه زج یا هراچ نونکا و .تسا هدشن ناشدیاع یا هجیتن و هدومزآ یبالقنا

 هک نآ زا لفاغ .دنرادن دوخ یارگ سپاو یاه هدیا اب سکرام ندومن
 یمن یبلقت و دنفرت چیه اب و تسا هتخیمآ سکرام مان اب کیتکلاید مسیلایرتام
 تفگ هک دوبن سکدترا مسیسکرام نیا .دومن ادج مه زا ار ود نیا ناوت
 هب هک دوب سکرام دوخ هکلب .تخاس نوگژاو ار لگه ی هفسلف سکرام
 زا .دومن نایب و فشک ار هدام تکرح رب مکاح نیناوق شا یاه هتشون یهاوگ
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 یفسلف مسیلآ هدیا عون ره و لگه یتسیلآ هدیا ی هفسلف سکرام :مکی ور نیا
 )یتسیلایرتام( یملع ار هفسلف و تشاذگ رانک ناهج هب هنوراو شرگن زا ار
 .درک ادج اه تسیلآ هدیا زا ار دوخ باسح ندیفسلف زاغآ نامه زا ینعی .دومن
 دنک یم رکف هک یی هدام زا رکفت ندرک ادج «:تشون سدقم ی هداوناخ رد وا

 عقاو ناهج رد هک تسا یتارییغت ی همه ی هدولاش هدام نیا .تسا نکمم ریغ
 .طیحم اضترم .لوا دلج .وا یاه هاگدید و یگدنز :سکرام لراک(».دوش یم

 اب ساسا زا اهنت هن نم یکیتکلاید بولسا « :تفگ هیامرس رد و .)283 ص
 رظن رد .تسا نآ لباقم ی هطقن تسرد هکلب ،دراد توافت یلگه بولسا

 هدرک لدبم یلقتسم تیصخش هب هدیا مان اب ار نآ یو هک رکفت دنیارف لگه
 رامش هب سفن ی هسورپ یجراخ رهظم دوخ عقاو رد و تسا تیعقاو ی هدننیرفآ
 رد یدام تیعقاو باتزاب زا ریغ رکفت دنیارف ،سکع هب نم رظن هب .تسا هدمآ

 ای تسا لگه ی هفسلف ندرک ریسفت نیا ایآ .».تسین یرگید زیچ ناسنا زغم
.؟نآ نتشاذگ رانک و ندرک نوگرگد
 تشاذگ رانک -ار مسیلآ هدیا یلک روط هب و -لگه مسیلآ هدیا ور نآ زا سکرام
 یم  هدام رب دنیاشیپ ار هدیا هک دوب یشنیب هفسلف نآ هک تخاس نوگرگد و
 نیا ندرک هنوراو اب سکرام .دید یم هنوراو ار  ناهج ور نیا زا و تسناد
 ناهج هب یفسلف هاگن اپ یور رب تیعقاو ندنادرگزاب و -هنوراو ریبعت ای -شنیب
 هب – ار لگه مسیلآ هدیا وا بیترت نیا هب .دومن تسه هک هنوگ نآ و یعقاو ار
 فشک هک -ار نآ کیتکلاید و ،یفن -نهذ رد هدش نوگژاو ناهج ریسفت هباثم
 هب نآ زا و .داد رارق -یدام ناهج -شیعقاو هاگ یاج رد -دوب لگه یخیرات
 .دوب نآ ندرک نوگرگد هکلب ناهج ریسفت و ریبعت هن هفسلف ی هفیظو هک دوب دعب
 رد دیاب هک دشاب یتخانش لباق ینیع تیعقاو نامه ناهج یتقو :هک انعم نیا هب
 ندرک هفاضا ای یفاضا حیضوت هب یزاین رگید ،دیآ رد تخانش هب ناسنا کیتارپ

 راهچ رب هوالع مجنپ خرچ ناونع هب مهوت ندومن دراو و یعقاو هب یعقاو ریغ
 نمض و دیلوت و راک هفقو یب دنیارف و لمع رد ناسنا .درادن ،تیعقاو هب دعب
 ناهج .تخانش دهاوخ ار نآ -هعماج و تعیبط لماش -ناهج یزاس نوگرگد
 زت نیمهدزای یانعم تسا نیا .دش دهاوخ هتخانش ناهج رییغت کیتارپ رد
 ینیب ناهج یداینب و یوهام توافت تسا نیا و .خابریوف ی هرابرد سکرام
 مسیلآ هدیا هلمج زا و مسیلآ هدیا عاونا اب سکرام یکیتکلاید -یتسیلایرتام
 یاعدا فالخ هب -درکن ریسفت ار لگه ی هفسلف اهنت هن سکرام سپ .لگه
 رب زین -اه تسیلآدیا ی هویش هب -ناهج ریسفت ددص رد اتح هکلب – هیریشب
 و یکیتکلاید شرگن .داد ناشن هفسالف هب ار ناهج رییغت هار وا .دماین
 هک ار ناهج :تسا راوتسا یمکح نینچ رب ناهج هب سکرام یتسیلایرتام
 نوگرگد ار نآ یتخانش هک ار یناهج و ،هتخانش ار نآ ینک نوگرگد -کیتارپاب
 کی ،تسین )فوسلیف(درف یزاس نوگرگد و کیتارپ نیا رازگراک و .ینک یم
 حالس )تخانش( هفسلف هک هنوگ نامه سکرام هتفگ هب .ایراتلورپ :تسا هقبط
 هفسلف رد ار دوخ یرکف حالس زین ایراتلورپ ،دبای یم ایراتلورپ رد ار دوخ یدام
 نایم هب هک نیمه یتسیسکرام )تخانش( یروئت .دنک یم ادیپ )یملع تخانش(
 تخانش ناهج و .ددرگ یم لیدبت یدام یورین هب دبای هار رگراک یاه هدوت
 یکیتکلاید ی هطبار تسا نیا .درک دهاوخ نوگرگد ار هدنوش نوگرگد ریذپ
 یملع یسانش شور رد هک کیتارپ -یروئت و یروئت -کیتارپ یتسیلایرتام
 ربانب  اه تسیسکرام رگید و سلگنا طسوت سپس و هتفای باتزاب سکرام

  هچ نآ .تسا هتفای شرتسگ  موادم روط  هب  شریگارف و ایوپ تلصخ
 هب تسد ات دراد یم او ار شا نایوگنخس و دنک یم ناساره ار  یزاوژروب
 و مسیلاکیدار ،دننزب مسیسکرام و سکرام یاه هزومآ رد فیرحت و بلقت
 زیچ چیه – هن و تسارگ لمع یاه هزومآ نیا هاوخ ینوگرگد یرگ یبالقنا
 هب ایراتلورپ تسد رد هک تسا دوجوم عضو دقن حالس اهنت مسیسکرام .رگید
 دقن دقن حالس راکنا اب دهاوخ یم یزاوژروب .ددرگ یم لیدبت حالس دقن

 نیا .دنامب اجرباپ نانچ مه دوجوم عضو ات دریگب ایراتلورپ تسد زا ار حالس
 یا هفیظو .تسا یتسیسکرام یاه هشیدنا ی هدنسیون لاثما ی هدهعرب هفیظو
 .تسین یندش ماحنا لوق لقن رد بلقت و ییوگ هنوراو و فیرحت اب زج هک
 و یملع ار تخانش ،ناهج زا لگه )ریوصت(تشادرب ندرک هنوراو اب سکرام
 )ینیع(سوملم تیعقاو زا لگه فالخرب هک بیترت نیا هب .دومن یتسیلایرتام

 ی هدیچیپ لاح نیع رد و هتفای باتزاب لکش هک -روعش و یهاگآ هب ات زاغآ
 هب ناهج تقیقح زا یلماک تخانش بیترت نیا هب و .دسرب تسا نهذ رد نیع
.دهد تسد
 یگناگیب دوخ زا تعیبط هن تسا تعیبط یهاگآدوخ ناسنا :دیوگ یم سکرام
 ناسنا تأیه هب تعیبط یهاگآ و روعش زج یزیچ یهاگآدوخ نیا و .حور
 یدنویپمه ای روعش و تعیبط کیناگرا و هدیچیپ ی هطبار .تسین هدمآرد
 هب ناسنا رد هک تسین یتعیبط یسانش دوخ زج یزیچ زغم رد باتزاب و طیحم
 تخانش و یتسه ی هطبار سکرام .تسا هدیسر دوخ لماکت لکش نیرت یلاع
 زاب شیوخ هب حور و هناگیب دوخ زا حور ی هطبار ای ،رتورف و رتارف ی هطبار ار
 همه داینب هباثم هب -تکرح رد ی هدام ی هطبار ار نآ هکلب .دناد یمن هتشگ
 هدام لکش نیرت یلاع نانوچ – زغم رد نآ باتزاب و – اه ینوگرگد و تاعونت

 تکرح و تیدام زا ینعی -دوخ یتسیچ زا نآ نتفای یهاگآ و -تکرح رد ی
 یسانش تخانش رد هن و لگه یسانش تخانش رد هن .دناد یم شیوخ
 ناوت یمن نآ راگنا ادج و یرتارف موهفم هب کیزیفاتم زا یناشن چیه .سکرام
 هدیچیپ هب هداس زا تفر ارف و کیتکلاید ی هیاپ رب تخانش هنوگ ود ره .تفای
 ی هدیا -یرواب زمر و زار زا یششوپ رد لگه کیتکلاید هک توافت نیا اب .دنا
 هدننک هارمگ یتیراع ششوپ نیا نودب سکرام کیتکلاید و - هدام رب دنیاشیپ

 تکرح و اهداضت رد ینعی -هدام دوخ رهوگ و تاذ رد ار ندش و تکرح هک
 ود نیا زا کی چیه رد .دنوش یم هضرع ، دنک یم هدهاشم – نآ دنم نوناق
 راگنا ارف یاه تسیلآ هدیا روظنم هک ییانعم هب حور یارب ییاج تخانش هنوگ
 »لگه تخانش رد« ی همدقم رد هاگآ مجرتم ماهرب رقاب .درادن دوجو تسا
 هراب نیا رد وا .دنک یم هراشا هلئسم نیمه هب یتسرد هب یدوراگ هژور هتشون
 ی هفسلف رد mind ای Geist نادرگ رب رد»حور« داهن ربارب :هک دهد یم حیضوت

 اریز« .تسا تسردان تفرگ تروص تیانع دیمح طسوت راب نیتسخن هک لگه
 یاه هبنج زا ار یلقع یاه هبنج هک یسراف نابز رد یقیقد دربراک حور

 دنک کیکفت ًاقیقد – سفن و هدام ای ،حور و مسج لباقت ًالثم ینعی -یتایح
 حالطصا رد ًالثم  هک هتفر راک هب ییانعم هب رت شیب یسراف رد حور .درادن
 لگه یقلت هکنآ لاح و .تسا هدمآ soul یسیلگنا حالطصا ای  ameیوسنارف
 ارچ .تسا هیضق یلقع یاه هبنج رب لگه دیکأت .تسا یرگید زیچ Geist زا

 .تسا عقاو ینالقع و تسا ینالقع عقاو هک تسا نیا وا فرح ی همه هک
 حالطصا اب یسراف رد ام هک تسا نامه Geist موهفم زا لگه یلصا دوصقم
 رد هک نیا رب هیریشب رارصا نیاربانب .)7ص هدش دای باتک( »مینک یم نایب نهذ
 ،دسرب یهاگآ دوخ هب و دسانشب ار دوخ هک دوب نآ حور فده« لگه هفسلف
 128ص( .تخادرپ لمأت هب خیرات و تعیبط لکش هب دوخ ی هرابرد سپ
 رظن و ضحم مهوت زین و لگه هشیدنا ندرک هناماوع )یتسیسکرام یاه هشیدنا
 میهس دوخ یمهف دب رد زین ار سکرام وا هک نآ رتدب و .لگه رظن هن تسوا

 کیتکلاید مسیلایرتام نیرسفم هچنآ فالخرب« :دسیون یم هک احنآ .دنک یم
 لگه یرگن هنوراو حالصا زا سکرام دوصقم ،دندرک نایب هابتشا هب اهدعب
 عقاو رد سکرام کیتکلاید .دهد رارق ار هدام حور یاج هب هک دوبن نیا
 یریگ هجیتن سپس و ».یدام یریسفت هن دوب لگه هفسلف زا یخیرات یریسفت

 هیاپ یب لاح ره هب حور نوچ یتاموهوم «:هک سکرام لوق زا وا بیجع
 هیلع هک دوبن سکرام نیا ییوگ .)یتسیسکرام یاه هشیدنا 129ص( ».تسین
 هدیا دمآرب ار تیعقاو هک دش مهوت نیا راچد لگه «:تشون لگه مسیلآ هدیا
 تکرح و تسا شیوخ یگشیدنا رد لمأت مرگرس هک شیوخ رب زکرمتم یا

 زا صخشم هب ندیسر زا روظنم هک نآ لاح .دنادب دراد دوخ زا ار شیوخ
 نآ ی هدیشیدنا دیلوت زاب و صخشم تیعقاو هب نتفای تسد انامه هشیدنا قیرط
 نآ رب تسا یرگید لیلد نیا ًانمض )27ص .نیدت .ماهرپ .هسیردنورگ( ».تسا

 نانچ نآ .دناد یم نهذ رد تیعقاو )دیلوت زاب( باتزاب ار هشیدنا سکرام هک
 رد ندرب تسد اب هک اج نآ .نآ زا هنوگایور تشاد رب درادنپ یم هیریشب هک
 هشیدنا ناونع هب کیزیفاتم و هفسلف «:دنک یم نایب ار دوخ رظن سکرام راتفگ
 نآ زا یا هنوگایور تشادرب ای مهوت هکلب تسین تیعقاو باتزاب
 نیا هک دنک یم اعدا هیریشب )129ص .یتسیسکرام یاه هشیدنا( ».تسا

 و دومن یتابثا و یملع ار سکرام یخیرات ی هیرظن هک دوب سکدترا مسیسکرام
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 هب ای -یتسیلآ هدیا – یلگه یهاگدید خیرات ی هرابرد سکرام دوخ هاگدید
 ناونع هب مسیسکرام ی هشیدنا هتبلا« .دوب ارگریبعت :وا یوگ ضیقن و دض نایب
 رد تسخن میا هدید ًالبق هک نانچ یملع هیرظن ناونع هب هن و ،یداقتنا هیرظن
 تحت یا هزادنا ات دوخ زین سکرام دنچ ره .دوش یم رهاظ سکرام دوخ راثآ
 مسیسکرام رد میا هدید هک نانچ اما .تشاد رارق مهدزون نرق ییارگ لمع ریثأت
 یا هیرظن هب هرس کی ار دوخ یاج خیرات سیسکارپ یکیتکلاید ریبعت سکدترا

 خیرات لعاف ناونع هب دیلوت یاه ورین ینعی راک عوضوم و داد یتابثا و یملع
 هیریشب ی هتفگ هب هک »یداقتنا هیرظن« هک نیا .)180-181ص( ».دش یفرعم
 ار دراد یدرکراک هچ و تسیچ دوش یم رهاظ سکرام دوخ راثآ رد تسخن
 ونرودآ رظن هب«:دهد یم حیضوت نینچ ونرودآ لوق زا 187 ی هحفص رد هیریشب

 قیرط زا ،ییالاک هتشگ یش ناهج رد ناسنا دودحم یدازآ و شزرا ظفح
 تسا نیا یبهذم یهاگآ مایپ نیرت مهم .تسا نکمم یبهذم یاه وزرآ یایحا

 نینچ .تسین ییاغ تقیقح رهظم و تسا یجراخ یدومن عقاو ناهج هک
 اعدا نیا ربانب سپ .».دهد یم لیکشت ار یداقتنا ی هیرظن رهوج دوخ یتشادرب
 یدومن عقاو ناهج هک تسا نیا یبهذم یهاگآ مایپ نیرت مهم هک هیرظن نیا

 و شزرا ظفح زین و تسین ییاغ تقیقح رهظم و تسا ]حور زا[ یجراخ
 یاه وزرآ یایحا قیرط زا ییالاک هتشگ یش ناهج رد ناسنا دودحم یدازآ

 اهدعب اما ،هدش رهاظ سکرام راثآ رد ادتبا نامه زا ،تسا نکمم یبهذم
 هتفگ و هدومن هنوراو و فیرحت ار سکرام ی هیرظن سکدترا یاه تسیسکرام
 سکرام زا لوق لقن مه زاب تسا مزال ایآ .».تساه هدوت نویفا بهذم «:دنا
 اپ شیپ لوصا هب مسیسکرام و سکرام نادقتنم یدنب یاپ نازیم ات میروایب
 زا زاب دیابن و ؟ددرگ صخشم یناسنا ماع یاهرایعم و دقن یاه شور ی هداتفا
 سلگنا امش !دیراد هگن هزادنا اما .دیئوگب غورد !دقتنم یاقآ :تفگ نینل نابز
 ایآ .دنا هتفاین رد ار سکرام ی هشیدنا هک دینک یم مهتم ار اه تسیسکرام و

 هدرک گنرد نآ رب و هدناوخ ار سکرام ی هتشون کی ناترمع مامت رد دوخ
 یعقاو سکرام اب دیئوگ یم نخس نآ زا ناگدننک فیرحت امش هک یسکرام ؟دیا
 نیرتمک ...و یناملآ یژول هدیا ،تسفینام ،لاتیپاک ،هسیردنورگ ی هدنسیون

 سکرام نیا .اجک نآ و اجک نیا اما دنتسه یکی مان رد ود ره .درادن یتهابش
 ی هرابرد« و »لگه قح ی هفسلف دقن رد یماگ«رد »تسخن نامه زا« هک دوب
 ناترظن دروم هنوراو یهاگآ و ونرودآ و امش لاثما یداقتنا هیرظن »دوهی ی هلئسم
 ار راثآ نیا منک یم هیصوت .دیشک دقن هب لگه و رئوابونورب دقن ششوپ رد ار
 هنوگچ دینیبب و دیناوخب تقد اب رابکی دنا هدش همجرت مه یسراف هب هک
 رهظم و ]حور زا[ یجراخ یدومن عقاو ناهج «:دیدقتعم هک امش رظن فالخرب

 قیرط زا اهنت هتشگ یش ناهج نیا زا رارف یارب ناسنا و »تسین یئاغ تقیقح
 و ،درک دهاوخ ظفح ار دوخ دودحم یدازآ و شزرا یبهذم یاهوزرآ یایحا
 بهذم« هک تسا رواب نیا رب وا ،دیهد یم تبسن سکرام هب ار تاداقتعا نیا

 دخرچ یمن نتشیوخ درگ هک ینامز ات ناسنا هک تسا یموهوم دیشروخ ًافرص
 خیرات ی هفیظو درادن تقیقح ناهج نآ هک لاح ،سپ .دخرچ یم وا درگ
 :همدقم .لگه قح ی هفسلف دقن رد یماگ( »تسا ناهج نیا تقیقح تابثا
 یهاگآ نیا هب هک فکننآ هب همان رد ای و .)54ص.طیحم اضترم ی همجرت
 هنوراو کی تلع هب نودورپ یاقآ« :دنک یم هراشا یرت صخشم زرط هب هنوراو
 یعازتنا نایب ار یسایس -یداصتقا یاه هلوقم هکنیا یاج هب هنافراع ینیب
 باتزاب ًافرص ار یعقاو طباور ،دنادب یخیرات و ارذگ ،یعقاو یعامتجا طباور
 دید زا[یعازتنا یاه هدیا نیا .درادنپ یم یعازتنا یاه هدیدپ زا یدام ییاه
 هدیمل ردپ یادخ ی هنیس رد ناهج زاغآ زا هک دنتسه ییاه لومرف ]نودورپ
 ورسخ همجرت .فکننآ هب همان .خیرات یدام لماکت ی هرابرد(».دندوب
 توکلم یلایخ تیعقاو رد هک ناسنا«:تشون هک دوب سکرام نیا .)71صاسراپ
 رضاح رگید ،تفای یم نآ رد نتشیوخ زا یشقن اهنت و تسج یم ار یناسنا ربا
 یدومن اهنت دیوجب دیاب و دیوج یم ار دوخ نیتسار تیعقاو هک ییاج رد تسین
 ناسنا :تسا نیا یبهذم ریغ دقن داینب .دبایب ناسنا ان یدوجوم ینعی شیوخ زا

 یعازتنا یدوجوم ناسنا .دزاس یمن ار ناسنا بهذم ،دزاس یم ار بهذم
 و تلود ،ناسنا ناهج ،ناسنا .دشاب هدیمرآ ناهج نیا زا نوریب هک تسین

 یهاگآ هک یبهذم ،دننیرفآ یم ار بهذم هعماج نیا و تلود نیا .تسا هعماج

 دنتسه هنوراو یناهج ]هعماج و تلود[ اه نآ هک ارچ ،تسا ناهج زا هنوراو
 هماع یلکش هب نآ قطنم و هدرشف ی همانشناد ،ناهج نیا ماع هیرظن بهذم
 و دوهی هلئسم ی هرابرد .. ار هدش دای رثا لماک نتم دیناوخب( »...تسا دنسپ

 و یدازآ یناملآ یژولودیا رد سکرام .).لگه ی هفسلف دقن رد یماگ
 یم ریذپ ناکما یعقاو لیاسو اب و یعقاو ناهج رد ار ناسنا یتخبشوخ
 شیوخ یاناد ی هفسالف هب ات داد میهاوخن دوخ هب ار تمحز نیا ام«:دناد
 رگید و تاذ ،یسانش نادزی ،هفسلف لیلقت اب ناسنا یدازآ هک میهد حیضوت
 ار حیضوت نیا .تشاذگ دهاوخن شیپ هب ماگ کی اتح یهاگآ دوخ هب تاهرت
 اب و یعقاو ناهج رد اهنت ناسنا یعقاو یدازآ هک داد میهاوخن اه نآ هب زین
 یدازآ .ینهذ هن و تسا یخیرات لمع یدازآ .تسا ریذپ ناکما یعقاو لیاسو
 یدیلوت طباور و یزرواشک ،تراجت ،تعنص دشر حطس ،یخیرات طیارش اب

 .وا یاه هاگدید و یگدنز :سکرام لراک :هب دینک عوجر(».دریذپ یم ققحت
 رظن اما تسا هیریشب نهذ رد هک یسکرام .).یناملآ یژولوئدیا .طیحم اضترم
 ات دراد زاین بهذم هب ناسنا سکرام یاعدا هب«:دراد هراب نیا رد یتوافتم
 تایح ی همادا بهذم نودب و دزاس لمحت لباق ار دوخ دنیآ شوخان یگدنز
 نیرت ریذپلد بهذم سکرام هاگدید زا .تسا نکمم ان دوجوم یعقاو یایند رد
 یتسیسکرام یاه هشیدنا( »...تسا زیگنا مغو دنیآ شوخ ان یایند هجو

 شا بیرغ و بیجع یاه ییوگ هنوراو زا یرگید شخب رد هدنسیون .)192ص
 یم و دهد یم تبسن مسیسکرام و سکرام هب ار نیماینبرتلاو مسیلآدیا
 رد یتسیلآدیا یتسیسکرام یاه هشیدنا زراب یاه هرهچ زا نیماینبرتلاو«:دسیون
 یو ی هشیدنا یلصا یاه یگژیو زا یکی »...دوب یناهج گنج ود ی هلصاف
 کانزار و یبهذم ینابز هب مسیسکرام ی هفسلف یتسیلآدیا هوجو ریسفت
 باتک رد یوول لشیم هک ییاعدا .)193 ص یتسیسکرام یاه هشیدنا( »...دوب
  رهاظ هب هاگیاج زا و رت یدج و رت هدرتسگ لکش هب »ناهج رییغت ی هرابرد«
 نآ یتسردان ای یتسرد فشک یارب هک ییاعدا .دزاس یم حرطم یتسیسکرام
.دومن گنرد نآ رب دیاب

 باتک ی همجرت ی هدمع فده » ناهج رییغت هرابرد « مجرتم یوضترم نسح
 و یتسیویت یزوپ ،یتسیمونوکا تنس راب ریز« هک یلیاسم رب ندنکفا وترپ ار
 ای سکدترا یتسیسکرام ی هشیدنا رب مکاح )یارگ لماکت(رواب تفرشیپ

 زا یبوخ ی هنومن « ی هیارا زین و » تسا هدش فیرحت ای و شومارف هنادماع
 یاهلاس هک ام یارب یسایس یاه هشیدنا یگدنز رس و دیاقع عونت ،یشیدنارگد
 اهنت یتسیلایسوس دوجوم اعقاو هاگودرا حالصا هب و هدوت بزح راثآ ینالوط
 هب  دنم هقالع ی هدنناوخ نیاربانب .دناد یم » هدوب نام قثوم عجارم
 هک دنک هعلاطم ار یباتک دراد راظتنا یتسیسکرام یاه یروئت و مسیسکرام
 هاچ هب ات درواین رد هلاچ زا ار وا و هدرکن فیرحت ار مسیسکرام هنادماع
 .دزادنایب
 زاگ شروی خیرات نامه ینعی .تسا)1372(1993 یوول باتک شراگن خیرات
 زا هدافتسا ءوس اب مسیسکرام و سکرام یاه هشیدنا هب یزاوژروب یربنا

 نامتخاس راوآ شزیر زا لصاح ی هدننکروک رابغو درگ زا هدمآ دیدپ تیعقوم
 نایوگنخس هک ینامز ینعی .یقرش یاپورا و یوروش رد ییاعدا»مسیلایسوس«
 ار مسیسکرام روگ دوخ نهذ رد ات دندوب هتفای ار تصرف نیرتهب یزاوژروب
 رد شا یفسلف و کیروئت دعب رد هژیو هب ار ایراتلورپ یتاقبط ی هزرابم و دننکب
 دوب » هدمآ رس هب انیقی مسیسکرام رمع « اه نآ نامگ هب هک ارچ .دننک لاچ نآ
 لومعم قبط .) باتک ی همدقم رد ! »روهشم یدنمشیدنا « زا لقن هب یوول(
 هب یوروش »مسیلایسوس« دقن ،تسد نیا زا راثآ رگید دننام مه باتک نیا رد
 و ،)کیتکلاید  مسیلایرتام( یملع ی هفسلف راکنا و دقن هژیو هب و سکرام دقن
 ی هنهک ناتساد نامه ینعی ،تسا هدیماحنا نآ فیرحت هب  مسیسکرام فیرعت
.نتخادنا ییاوژروب مسیلآ هدیا هاچ هب و ندروآ رد مسینویزیور ی هلاچ زا

 هتشون -1 هک دنتشاد ار ریظن مک تقادص نیا مک تسد یا هدوت نامجرتم
 یبدا و یملع ناوت دح رد و یراد تناما اب ار اه تسیسکرام و سکرام یاه
 ییاه تسیسکرام دض -2 و دنیامن همجرت -دوبن مه یمک ناوت هک -نامز نآ
 هب تسیسکرام و سکرام ناوریپ ناونع هب ار نیماینب رتلاو و یوول لشیم ریظن

 ی هفسلف یاج هب ار نانآ مسیلآ هدیا و دننکن یفرعم دوخ نامز ی هعماج
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 نادرگرب رد اه یا هدوت .دنیامنن بلاق هعماج هب مسیسکرام و سکرام یملع
 ی همجرت رد اتح و رگید یاه تسیسکرام و فناخلپ ،نینل ،سلگنا ،سکرام
 ود یکی و دنتشاذگ مامت گنس ناهج ورشیپ ناگدنسیون و یسور یاه نامر
 ورشیپ و یبالقنا یاه هشیدنا اب اه همجرت نیا قیرط زا ار ام ی هعماج زا لسن
 هک سب نیمه یگنهرف یاه تیلاعف و اه همجرت نیا یراذگ رثا رد .دندومن انشآ

 یبدا -یگنهرف یاه تیلاعف و یسایس – یعامتجا یاه شبنج مامت دوش هتفگ
 ماهلا و ریثات ریز 1357 یتنطلس دض بالقنا دمآرب ات 1320 زا یبالقنا و ورشیپ

 20-32یخیرات شرب رد اه یا هدوت -3 .دنا هدوب اه همجرت نیمه زا هتفرگ
 رگید و سلگنا ،سکرام یاه هتفگ لقن رد یوضترم رظن دروم نامز ینعی
 هک یراک .دندرکن -ناهنپ و -راکشآ یراک تسد و بلقت اه تسیسکرام
 رییغت ی هرابرد«ـ و ،دنهد یم ماحنا راکشآ روط هب شناراکمه و یوول هزورما

 سپاو هدرک شالت باتک نیا رد یوول .تسا نآ صخشم ی هنومن »ناهج
 ار نیماینب رتلاو و دوخ »یراد هیامرس شیپ یاه شزرا« شیاتس و یفسلف ییارگ
 تبسن مسیسکرام و سکرام هب لوق لقن رد یراک تسد و فیرحت و لعج اب
 زا هعومجم نیا رد هک یریسفت« :دسیون یم شا باتک ی همدقم رد وا .دهد
 تیمها ات دراد یعس و .تسا شیک تساران ًالماک هدیدرگ هیارا مسیسکرام
 رد سپس و ».دهد ناشن ار مسیسکرام یسایس ی هفسلف رد ناهنپ مسیتنامر
 یم   مسیسکرام و سکرام یاه هشیدنا اب نآ تبسن و مسیتنامر نیا فیرعت

 هکلب ،تسین مهدزون نرق یرنه ای یبدا بتکم کی ًافرص مسیتنامر« :دیوگ
 یم نونک ات مهدجیه نرق رخاوا زا نیون گنهرف یداینب یاه هاگدید زا یکی
 شیپ یاه شزرا مان هب ییاوژروب یتعنص ندمت هب ضارتعا نآ ی هرهوج .دشاب

 عبانم زا یکی مسیتنامر هک دوش یم شومارف ًالومعم .تسا یراد هیامرس
 مهف یازجا زا یکی دوخ و تسا یراد هیامرس ندمت زا یتسیسکرام دقن یدیلک
 اب ام اج نیا رد .)12-13 ص باتک نامه ی همدقم( ».یتسیسکرام رهش نامرآ
 رب یتسیسکرام دقن هک نیا تسخن .میتسه ور هب ور »شیک تساران« یاعدا ود
 نیا دیلک مسیتنامر هک نیا مود و .تسا یراد هیامرس ندمت دقن یراد هیامرس
 سپاو یهاگدید زا و تسردان اهاعدا نیا یود ره هک دید میهاوخ .تسا دقن

 یم     همشچرس درادن سکرام یبالقنا هاگدید اب یتبسن نیرت مک هک -ارگ
 یترورض هک تسین نآ ندمت رب یراد هیامرس رب سکرام دقن :مکی .دنریگ
 شا ندش لیدبت و نآ ییاپرید رب هکلب .تسا یعامتجا لماکت دنور رد یخیرات
 سکرام .تسا یرشب ی هعماج لماکت و ندمت تفرشیپ هار رد یعنام هب
 ترورض کی ار ییاوژروب ندمت و یراد هیامرس ارگ لماکت و نیسیتکلاید
 دیفم رمع یراد هیامرس .دنک یمن فقوت هلحرم نیمه رد اما .دناد یم یخیرات
 ناسنا لماکت هار رد یعنام هب یخیرات روط هب رگید و تسا هدرک ار دوخ رثؤم و
 یاپ شیپ زا ماظن نیا هک دنک یم مکح خیرات کیتکلاید .هدیدرگ لیدبت
 رانک دنک یم یگدنیامن ار نآ ایراتلورپ نونکا هک یتیرشب ی هبناج همه لماکت
 نایوگنخس و نارازگراک یداصتقا -یعامتجا نویسامرف ره و نارود ره .دور

 هک نانچ مه .دنیرفآ یم شیوخ نطب رد ار دوخ زا سپ ی هلحرم و دوخ
 نایوگنخس و دمآ یم دیدپ مسیلادوئف نطب رد هک دوب ینویسامرف یزاوژروب

 رازگراک ایراتلورپ هزورما ،داد شرورپ شا یگدنلاب و ییازون ماگنه هب ار دوخ
 یم ارف یراد هیامرس نویسامرف لد زا و ،تسا هار رد هک تسا ینارود یخیرات
 رصع نیا نایوگنخس اه تسیسکرام رگید و سلگنا و سکرام و ،دیور
 هک یا هقبط یوگنخس و هاگآ رصنع ناونع هب سکرام ،ور نیا زا .دنا یخیرات
 و لحنم ار ماظن نیا دراد هفیظو و هدمآ نوریب یراد هیامرس )ندمت( ماظن لد زا
 هدوبن ارگ تفرشیپ دناوت یمن ،دیامن نآ نیزگ یاج ار یرت یلاع -ندمت و -ماظن
 ییارگ سپاو ای ییاتسیا هب دنمقالع دنک یم غیلبت یوول لشیم هک هنوگ نآ ای و
 )نودورپ هیلع( هفسلف رقف رد هک تسا ییارگ تفرشیپ شرگن نانچ اب .دشاب
 طیارش زاس هنیمز و هدنروآدیدپ ناونع هب ار یراد هیامرس یدیلوت ماظن و ندمت
 دوخ نطب رد ار ییاهر نیا زادنا مشچ هک ایراتلورپ ییاهر یارب مزال یدام
 ایراتلورپ دوس هب هک -نآ رت شیب هچ ره تفرشیپ راتساوخ و هدومن یبایزرا ،دراد
 ی هعماج دوخ نطب رد هدلوم یاهورین هک ینامز ات«:ددرگ یم -تسه مه
 طیارش زا یزادنا مشچ نآ ساسا رب هک دشاب هتفاین لماکت نانچ یزاوژروب
 اهنت نیا ،میشاب هتشاد نیون یی هعماج ییاپرب و ایراتلورپ ییاهر یارب مزال یدام

 متس ی هقبط یاه تساوخ یارب هک دوب دنهاوخ فابلایخ نازادرپ هیرظن
 رقف(».دندرگ یم شخب تایح ملع لابند و دننک یم عارتخا ماظن هدیهد
 سکرام .)403ص .طیحم اضترم .سکرام یاه هاگدید و یگدنز .هفسلف

 هب شرپ یوکس و دمآرد شیپ هک تهج نآ زا ار ییاوژروب ی هعماج و تعنص
 هک تسا یندمت نینچ رتسب رب اریز .دوتس یم تسا یتسینومک ی هعماج یوس
 ی هلحرم زا ار دوخ ناسنا و ،تفای دهاوخ روهظ یدعب رت یلاع ندمت

 رد اهنت ناسنا یعقاو یدازآ«:درب دهاوخ ارف یدازآ ی هلحرم هب ترورض
 نیشام نودب یگدرب یاغلا و تسا ریذپ ناکما یعقاو لیاسو اب و یعقاو نایرج
 تفرشیپ نودب ژاورس ماظن یاغلا زین و ،درادن ناکما یگدنسیر نیشام و راخب

 دنناوتن مدرم هک یماگنه ات یلک روط هب .تسین ریذپ ناکما یزرواشک
 هب یمک هچ و یفیک رظن زا هچ یفاک سابل و نکسم ،یندیماشآ ،کاروخ
 .ینهذ هن تسا یخیرات یلمع یدازآ .دنوش دازآ دنناوت یمن ،دنروآ تسد
 تابسانم و یزرواشک ،تراجت ،تعنص تفرشیپ ،یخیرات طیارش اب یدازآ
 یم مهارف ییاوژروب ندمت و ماظن رد هک یتامدقم نآ ی همه ینعی[ یدیلوت

 .).تسا نم زا هشورک نورد( .یناملآ )یژولوئدیا( »...دبای یم ققحت ]ددرگ
 اتح ؟دشاب هتشاد دوجو تسناوت یم اجک تراجت و تعنص نودب یعیبط مولع«

 هنوگ نامه هب ،دوش یم هدید کرادت فده یعون اب بان یعیبط مولع نیمه
 یم هیهت ناسنا سوسحم تیلاعف اب و تعنص و تراجت اب اهنت نآ مزال داوم هک
 اج نآ ات دیلوت نیا ،هفقو یب و سوملم ،هقالخ راک نیا ،تیلاعف نیا .دوش
 کی تدم هب اهنت رگا هک تسا ینونک دوجوم سوسحم ناهج ی همه ناینب

 ناهج رد نیگمهس یرییغت اهنت هن ]!یوول لشیم و[ خابریوف دوش فقوتم لاس
 اه ناسنا ناهج مامت هک درک دهاوخ هدهاشم یدوز هب هکلب دید دهاوخ یعیبط
 و راک لوصحم ناسنا نانوچ[ شدوخ دوجو اتح و شدوخ کرد ییاناوت و
 خیرات اب دنویپ رد دیاب هشیمه تیرشب خیرات .دش دهاوخ دوبان زین ]لمع

 رظن زا یزاوژروب« .).یناملآ یژولوئدیا( ».ددرگ یسررب هلدابم و تعنص
 راب نیتسخن یارب یزاوژروب .تسا هدرک یزاب ار شقن نیرت یبالقنا یخیرات
 ،دشاب هتشاد دناوت یم ییاهدروآ تسد هچ ناسنا ششوک و راک هک داد ناشن
 عماج یاه اسیلک و مر یاه هرایبآ ،رصم مارها زا هک تسا هدیرفآ یتازجعم و
 رد هفقو یب یمارآان ،دیلوت رد مئاد یبالقنا لوحت .دنا هتفرگ تقبس کیتوگ
 زا ار ییاوژروب نارود یگشیمه بارطضا و یتابث یب ،یعامتجا طیارش مامت
 ی همه باتشرپ درب شیپ اب یزاوژروب .دنک یم زیامتم رگید یاه نارود مامت
 اتح و اه تلم یمامت ،یطابترا لیاسو ی هقباس یب لیهست اب و دیلوت رازبا
 ای دراد یم او ار اه تلم ،دناشک یم ندمت ی هصرع هب ار اه نآ نیرت یشحو

 یعیسو شخب یزاوژروب .دنوش دوبان ای دنریگ شیپ ار ییاوژروب دیلوت ی هویش
 هک تبسن نامه هب ... .تسا هدناهر ییاتسور یگدنز تهالب زا ار مدرم زا
 نردم رگراک ی هقبط ینعی ،ایراتلورپ ،دشاب هتفای دشر هیامرس ینعی یزاوژروب
 یم شیازفا ایراتلورپ رامش اهنت هن تعنص تفرشیپ اب .تسا هتفای شرتسگ زین
 رت شیب شا تردق و ددرگ یم زکرمتم گرزب یاه هدوت تروص هب هکلب دبای
 نردم تعنص دروآ تسد هک یطابترا لیاسو تفرشیپ .........دوش یم
 قطانم نارگراک و دناسر یم یرای نارگراک داحتا هب ،تسا )یراد هیامرس(
 ،شیپ نارود رد هک هنوگ نامه .دهد یم رارق مه اب طابترا رد ار فلتخم
 هب یزاوژروب زا یشخب زین نونکا ،تسویپ یزاوژروب هب تیفارشا زا یشخب
 هب ار دوخ هک اوژروب نازادرپ هیرظن زا یشخب هژیو هب ،ددنویپ یم ایراتلورپ

 تکرح یوس و تمس دنناوت یم کیروئت رظن زا هک دنا هدناسر یحطس
 ،هیامرس هب نردم تیعبات و نردم یتعنص راک .دننک کرد لک رد ار یخیرات

 هنوگره ،ناملآ رد هچ و اکیرمآ رد هچ ،هسنارف رد هچ ناتسلگنا رد هچ
 بهذم و قالخا ،نوناق وا رظن زا .هدودز ایراتلورپ زا ار یلم ی هصیصخ
 نآ نردم تعنص لماکت .تسین ییاوژروب تابصعت یتشم زا شیب یزیچ
 هب ار دیلوت تالوصحم و دنک یم دیلوت یزاوژروب نآ ِساسا رب هک ار یداینب
 شیپ یزاوژروب سپ .دشک یم نوریب شیاپ ریز زا دروآ یم رد دوخ بحاصت
 هب ایراتلورپ یزوریپ و یزاوژروب طوقس .دنیرفآ یم ار دوخ نانکروگ زیچ ره زا
 اتح سکرام .)تسفینام زا هدش هصالخ( ».تسا ریذپان بانتجا هزادنا کی
 عاجترا ربارب رد ار یزاوژروب )ی هطلس(تیمکاح زا ینابیتشپ یطیارش رد
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 یرورض راگزور نآ ناملآ رد دیلوت تابسانم و اهورین درب شیپ یارب یلادوئف
 تیمکاح ینعی -یسایس ماظن ایآ هک تسا نیا ایراتلورپ ی هلاسم«:تسناد
 داد دهاوخ وا هب شا فادها هب ندیسر یارب ار مزال رازبا -]یناملآ[ یسارکوروب
 ایراتلورپ یسایس تیعقوم تس یفاک فده نیا هار رد و .یزاوژروب تیکلام ای
 هک دبایرد ات دنک هسیاقم ناملآ طیارش اب اکیرمآ و هسنارف ،ناتسلگنا رد ار

 رد یزاوژروب اب هزرابم یارب ینیون ًالماک حالس اهنت هن یزاوژروب تیمکاح
 وا یارب زین یتوافتم ًالماک ماقم و تیعقوم هکلب ،دهد یم رارق ایراتلورپ رایتخا
 اب زج .)421ص .اه هاگدیدو یگدنز .رنگاو نامره هب خساپ(».دنک یم نیمات

 و ارگ لماکت یاه هدیا نیا ناوت یمن ریسفت و تفگزاب رد بلقت و فیرحت
 نیا و .دومن دادملق لماکت و تفرشیپ دض ار سکرام و درک هنوراو ار یبالقنا
 و دص ار سکرام یوول .تسا هدرک یوول لشیم هک تسا یراک نامه ًاقیقد
 اب وا .دزاس دوخ رگن سپاو هاگدید قفاوم ار وا ات دنادرگ یم رب هجرد داتشه
 یتسینایسم -یبهذم یاهرواب نایم دهاوخ یم       هنابآم تسیفوس یدنب مشچ
 رد -ار ییاسیلک مسیلآ هدیا و دنزب لپ سکرام یملع ی هفسلف و نیماینب رتلاو
 مان اب و -دوب هداهن نآ رب ینایاپ هطقن سکرام هک -شا ییاوژروب ی هفایق
 نیرت مهم زا یکی نیماینب رتلاو« :دسیون یم یتین نینچ اب .دیامن ایحا -سکرام
 و یژولونکت زا دوخ دقن اب وا .دوب متسیب نرق نافوسلیف نیرت قالخ و
 خیرات رد ار یدیدج لصف دوجوم ًاعقاو تّینردم زا و تفرشیپ یژولوئدیا
 زا یدیدج یداقتنا ریسفت و تشادرب بجوم و دوشگ یتسیسکرام ی هشیدنا

 و یژولونکت دقن عقاو رد )14ص.ناهج رییغت ی هرابرد( ».دش سکرام دوخ
 مسیسکرام و سکرام اب یتبسن نیرت مک تینردم اب تفلاخم و یرواب تفرشیپ
 وا نارکفمه و نیماینب رتلاو یتسینایسم رکفت نامه بوچراچ رد اهنت و ،درادن
.دشاب یم هیارا و حرط لباق
 هب و ،)ارگ تفرشیپ( یتابثا یهاگن )یژولونکت(یتعنص ندمت هب سکرام هاگن
 یتابثا -یبلس یشرگن – یوول لشیم ی هقالع دروم ماظن ینعی -ییاوژروب ماظن
 تیرشب لک درواتسد یژولونکت و یتعنص ندمت دنادیم سکرام هک ارچ .تسا
 یم هن زگره ار یژولونکت و ندمت نیا و .دشاب یم شا یدیلوت تیلاعف خیرات رد
 نیشیپ تیعضو هب هک دهد یم هزاجا خیرات یارگ لماکت کیتکلاید هن و ناوت
 زین و ،نآ اب بسانتم و یژولونکت نیا زا هدمآرب یاه هدیا نآ رب نوزفا .دنادرگرب
 خیرات یاه هدیا هب هاگچیه ،نآ زا تفر ارف ناهاوخ یارگ تفرشیپ یژولوئدیا

 ربارب رد ضراعت و ییارگ سپاو ی هزاجا کیژولوئدیا ییارگ هتشذگ و هتشذگ
 و -یتسینایسم -یبهذم یاعد ودرواب ندمت غارچ .دهد یمن مسینردم
.ددرگ یمن شوماخ -ینابلاط
 لماکت رد یخیرات یشقن هک ییاوژروب ماظن هک دنادیم سکرام ،رگید یوس زا
 لیدبت تفرشیپ ربارب رد یساسا عنام کی هب دوخ هزورما ،هتشاد تیرشب

 زا ار عنام نیا ،نآ یخیرات یاهدرواتسد ظفح نمض دیاب ور نیا زا و هدیدرگ
 سکرام هک -ایراتلورپ .تفر ارف نآ زا و تشادرب هدنیآ هب یور شیپ هار رس
.دراد هدهع رب ار یا هفیظو نینچ -تسوا یوگنخس و زادرپ هیرظن
 ندمت رب یتسیسکرام دقن یدیلک عبانم زا یکی مسیتنامر هک یوول یاعدا رگید
 هب هن هک تسا یا هلصو نیشیپ یهاو یاعدا نوچ مه زین تسا یراد هیامرس
 رد یشبنج مسیس یتنامر« :اریز .دبسچ یمن اه تسیسکرام هب هنو سکرام
 ییارگدرخ هیلع یشنکاو و اپورا رد یسایس یاه هیرظن و خیرات ،رنه ،هفسلف
 تردق هب داقتعا نآ یلصا ی هصخشمو ،یرگ نشور ی هرود ییارگ هبرجتو
 .ییاباب زیورپ .یفسلف تاحالطصا گنهرف( ».دوب رنه یلاع شزرا و لیخت

 روط هب و اجکی ار یعامتجا یاهداضت تسناوتن مسیس یتنامر« :و .)352ص
 ار وا ینورد یایند هتخادرپ ییوگ قارغا هب درف شقن دروم ردو دسانشب لماک
 تعیبط وراک باتزاب( ».تسسگ مه زا ار ینیع یایند ابوا دنویپ و داد میمعت
 ی هدنیامن نیرت یبالقنا«.)275ص .یزرمارف یقت دمحم :ی همجرت.رنه رد
 کی ًاساسا ار خیرات و تشادن هدنیآ هب یدیما وا .دوب نوریاب مسیس یتنامر

 و یناماسبان هکلب یدازآ ورملق هن نآ نایاپ رد هک تسناد یم زیگنا مغ نایرج
 ورف یکیرات و یگریت رد نوریاب رظن هب هدنیآ .تسا ناسنا راظتنا هب یدیما ان
 سکام( .».تسناد یم هدوهیب ار یدازآ یارب ناسنا ی هزرابم وا .تسا هتفر
 رد سکرام .)88-89ص .یزرمارف یقت دمحم .مسیلائر خیرات .لئافار

 ییارگ سپاو -تسا هدناوخن ار نآ یوول لشیم تسادیپ هک -هسیردنورگ
 :دناوخ یم کحضم ار لیالراک ساموت و رلوم مادآ نوچ یناسک کیتنامر
 ندرکرواب هک تسا کحضم ردق نامه نیزاغآ لامک نآ هب تشگزاب یوزرآ«
 تسا هدیسر یا هلحرم هب شا ینونک یراب و گرب یب ی همه اب خیرات هک نیا

 تشون اپ رد و )101ص هسیردنورگ( ».تفر رتارف نآ زا ناوت یمن رگید هک
 رئوابونورب« :هدمآ 1856 رد سلگنا هب سکرام ی همان زا لقن هب هحفص نیمه
 داقتنا مزال ی همدقم هب لیدبت شیپ زا شیب مسیتنامر .مدید راب دنچ ار
 فرح هک تساه تارکویزیف ی هتفیش داصتقا رد وا .دوش یم یو یداقتنا

 رواب نیمز یراد هراجا ماظن ی هژیو یاضف هب هک ارچ ،دمهف یمن مه ار ناش
 رلوم مادآ یداصتقا یاه یفاب لایخ یارب یدایز مارتحا نمض رد یو .دراد
 هب میقتسم ی هراشا و هرازگ دنچ نیا زا یادج .».تسا لیاق یناملآ کیتنامر
 و هشیدنا لک ،هاوخ تشگزاب و ارگ سپاو یشیارگ نانوچ مسیس یتنامر
 نانچ اب لباقت رد یسانش هعماج و هفسلف رد -سلگنا و -سکرام تفایهر
 رد و -هداس لیلد نیا هب .دراد رارق نآ لبقام ی هطقن رد تسرد و یشرگن

 اهنآ ی هشیدنا رب مکاح یتسیلایرتام کیتکلاید هک -ملع رب راوتسا لاح نیع
 اتح دراد یمن زاجم ار نانآ ناشرواب لماکت یتسین یمرتد ینیب ناهج ینعی
 ار نآ خیرات هک دننکب ار ینارود هب تشگزاب ی هناکدوک یوزرآ هظحل کی
 اب هک نانچمه نانآ .تسا هتخاس نکمم ریغ ار شا تشگزاب و هداهن رس تشپ
 رد ناسنا هب تشگزاب یوزرآ راد هیامرس شنک و تأیه رد ناسنا ی هدهاشم
 زین یراد هیامرس شحوت ی هدهاشم اب ،دندرک یمن لاتردنائن شنکو تایه
 ،همه نیا اب .دندرکن ار یلادوئف و یراد هدرب شحوت تشگزاب یوزرآ زگره
 تسرکورپ تخت رب ار سلگنا و سکرام ات هدرک مزج ار دوخ مزع هک یوول
 رتلاو ی هراوقودق مه ار اهنآ و دناباوخب شیوخ هاوخ تشگزاب مسیس یتنامر
 دوخ لوق لقن رد یدرب تسد و بلقت چیه زا ،دنایامنب نتشیوخ و نیماینب
 هتفگ روهشم لثم نآ ربانب سلگنا و سکرام رگا هک تسا نیا .دنک یمن یراد
 زا یشخب ندرک هرا اب وا ،دینکم فارسا اما دیماشایب و دیروخب :دنشاب

 ار اه نآ رظن دروم موهفم -نآ ی هدننک نییعت و یدیلک شخب ًاقافتا و -هلمج
 رظن دروم مسینایسم و مسیس یتنامر بوچراچ رد ار نآ دناوتب ات هداد رییغت

 هب -سکرام هب سلگنا ی همان کی زا یا هکت لقن اب یوول .دناجنگب دوخ
 نیا اب زیمآ ضقانت لاح نیع رد و گنگ و موهفمان ،صقان ،یشنیزگ تروص
 نیا ،دش عورش یمئاد تفرشیپ ]اطسو نورق لیاوا[ یگریت نارود زا« :نومضم
 ]سانش ناتساب[ رروئام هک تسا هدش نآ زا عنام اهنت هن یمئاد تفرشیپ
 زین ار نآ سوکعم یاه نایرج هکلب دنیبن ار یعقاو تفرشیپ داضتم تیهام
 زا هکت نیمه ینعی[ هعطق نیا«: هک دریگ یم هجیتن )26ص(»دهدن صیخشت
 نیا دروم رد ار سلگنا و سکرام عضوم ]هدشن پاچ ًامامت هک همان کی
 تروص هب ]ییارگ لماکت و یرواب تفرشیپ تیمها اب ی هلاسم ینعی[ هلاسم
 هداس و یطخ یرواب تفرشیپ نتفریذپن )فلا :دهد یم ناشن هچراپ کی
 قلطم روط هب ار ییاوژروب ی هعماج هک -هنارگ هیجوت مییوگن رگا -هناشیدنا
 سلگنا و سکرام ینعی هداس نابز هب[ .دنادیم یلبق یعامتجا لاکشا زا رترب
 رییغت یروآ یتفگش زرط هب رروئام مان هب یسانش ناتساب یاه هتفای ریثأتریز
 هعماج زا رترب و رت هتفرشیپ ییاوژروب ی هعماج هک رادنپ نیا هب و هداد هدیقع
 )ب ،]!دنداد نایاپ هشیمه یارب تسا یلادوئف و یراد هدرب ،یا هلیبق یاه
 هیامرس :ینعی هداس نابز هب زاب و[ .یراد هیامرس تفرشیپ یدنم ضقانت کرد
 تسیسکرام هک هنوگ نآ -یرشب ی هعماج و خیرات یلک روط هب ای و -یراد
 ینورد یاهداضت ساسا رب و .تسین دنمداضت دننک یم غیلبت سکدترا یاه
 نانچ نآ .دنک تعجر مه هتشذگ هب تسا نکمم هکلب .دنک یمن تفرشیپ دوخ
 تشگزاب بلاق رد )یوول لشیم( نم تیحیسم و نیماینب رتلاو مسینایسم هک
 هاگدید زا هک نیا نتخانش تیمسر هب )پ .].میرواب نیا رب حیسم و یجنم
 یخرب زا یراد هیامرس یتعنص ندمت ،هتشذگ عماوج اب هسیاقم رد و یناسنا

 رد سلگنا ینعی وگ هنوراو یزاوژروب نابز هب[.تسا ییارگورف کی ظاحل
 و دوخ -نیسپ اتح و -نیشیپ یاه هدیا مامت رب سکرام هب همان رطس دنچ نیمه
 -یناسنا هاگدید زا دیاب -1 هک دومن میهفت وا هب و هدیشک نالطب ملق سکرام
 ات تسیرگن یعامتجا لیاسم هب – یا هلیبق و اوژروب لبق ام ناسنا مه نآ
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 هیامرس یتعنص )ندمت( ماظن یاه یرترب ی هرابرد نونک ات هچ نآ هک تفایرد
 هدرب -یا هلیبق یاه عامتجا( نیشیپ -یاه ندمت یب عقاو رد و -ندمت رب یراد
 نیا رب اهنت هن )ینیشام( یتعنص ندمت و هدوب تسردان دنا هتفگ )یلادوئف -یراد
 زین اه نآ زا رتورف هکلب درادن یرترب یرشب -مودعم اما -هتفرشیپ یاه ندمت
 لیبموتا اب ترفاسم زا رتهب غالا و بسا اب ترفاسم رت حضاو نایب هب ای .تسه
 و دنا هتفگ یم نخس رگراک ی هقبط یوس زا نونک ات رگا -2 و !تسامیپاوه و
 و هدوب هابتشا دنا هدرک یم یبایزرا و لیلحت هقبط نیا دید زا ار لیاسم
 ایراتلورپ لماش اهنت هک -ماع »ناسنا« هاگدید زا و هداد رییغت ار دوخ عضومدیاب

 .26 ص ناهج رییغت ی هرابرد : هب دینک عوجر( .].دنیوگب نخس -دوش یمن
 لشیم بلقت اب ماوت یاعدا نیا اب ایآ اما .).تسا نم زا هشورک نورد یاه هتشون
 یراد هیامرس ندمت هب تبسن سکرام و سلگنا عضوم رد رییغت دهاش ام یوول
 یرترب رب مه -1 نانچ مه رمع نایاپ ات اه نآ ،سکعرب هک نآ ای ؟میا هدوب
 و دندیزرو رارصا نیشیپ یاه یدنب لکش رگید رب یراد هیامرس یتعنص ندمت
 اب دیاب هک یبالقنا ی هقبط هناگی هباثم هب رگراک ی هقبط تیناقح رب مه -2
 و -یراد هیامرس تابسانم هب ،هیامرس ی هطلس ندیشک ریز هب و شیوخ بالقنا
 ی هیاپ رب و ،دهد نایاپ -یزاوژروب یتعنص یاهدرواتسد و یژولونکت هب هن

 نآ عقاو رد .دزاسب ار تیرشب و دوخ ینامرآ هعماج ینونکات یاهدرواتسد نیمه
 یم راکنا و دقن ،دور یم لاوس ریز یوول یاه هتشون رگید و باتک نیا رد هچ
 شلاچ و اهاوعد ی همه ینعی .تسا یرتلورپ بالقنا و یتاقبط ی هزرابم ددرگ
 نامه ای ایراتلورپ »فاحل« رس رب اه فیرحتو اه ییامن هنوراو ،یرظن یاه
 هیامرس یکناب یاه باسح هب و هدوبر نشور زور رد هک تسا »یفاضا شزرا«
 و تفرشیپ یفن اب یوول و .ددرگ یم زیراو ناشریگبدزم نازادرپ هیرظن و ناراد
 ی همادا :دنک یم لابند ار فده کی اهنت )؟اجک هب( تشگزاب هب مکح نداد
 هک دوب حول هداس دیاب هنرگو ،رگراک ۀقبط زا یشک هرهب و یزاوژروب ی هطلس
 راکنا ینعی تفرشیپ راکنا .ددرگ یمن زاب هتشذگ هب زگره خیرات تسنادن

 یاه ماظن رب یراد هیامرس یتعنص ندمت یرترب راکنا و ،مسینومک و مسیلایسوس
 هیامرس دوجوم نونکا ماظن رب مسینومک و مسیلاسوس یرترب راکنا ینعی نیشیپ
ً اموزل رگراک ۀقبط بالقنا هکنیا راکنا ینعی لماکت و تفرشیپ راکنا .یراد
 لماکت زا یرتالاب ۀلحرم هب هعماج تفرشیپ بجوم و دراد وا لاح هب یدوس
 و ندز اج رد ِتساوخ ینعی هجیتن رد و ددرگ یم یدیلوت تابسانم و یعامتجا
 و بالقنا ندناوخ هدوهیب ینعی اهنیا ۀمه و .دوجوم هلحرم نیمه رد نداتسیا

 سپ همه نیا اب اما .شیوخ زاس نارود بالقنا زا رگراک ۀقبط ندومن فرصنم
 هداس مه خساپ ؟دنمان یم تسیسکرام ار دوخ وا نوچمه یرایسب و یوول ارچ
 هب )نآ لاکشا مامت رد یتاقبط هزرابم( هبرجت و یگدنز :تسا مهف لباق مه و
 ۀقبط دناوت یم رتهب مسیسکرام ششوپ رد هک هداد دای یزاوژروب یوول لشیم
 نیا اب یزاوژروب نازادرپ هیرظن .دهد قوس یلمع یب هب و هداد بیرف ار رگراک
 و هسید رگد لکش رد اتح -امن هار یروئت ناونع هب مسیسکرام درکراک رب لمع
 هیامرس نویسیزوپا هک اعدا نیا اب اهنآ .دننک یم فارتعا -شا هدش ییاوژروب
 ششوپ رد -مسیسکرام هیلع دنناوت یم رتهب دنتسه تسیسکرام و یراد
 دنتسه  یناناوج ًالومعم هک  ار لدود ِدارفاو دننک رداص هماناعدا - مسیسکرام
 ۀدنیآ یدودح ات لمع نیا اب و .دنهد بیرف دنراد رارق باختنا یهار ود رب هک
.دنیامن نیمضت ار یراد هیامرس
 و[ نودورپ یارب« :تشون )1846(فکننا هب همان رد -نودورپ دقن رد سکرام
 هب ،تس ینونک ناهج ندومن نوگژاو لاح رد هک یخیرات تکرح ]یوول لشیم
 یم لیلقت یزاوژروب یاه هلوقم نایم زتنس و لداعت ۀطقن حیحص فشک هلئسم
 دیلوت یاهورین نایم هزرابم زا یشان یخیرات گرزب تکرح یاج هب وا .دبای

 نیا اب رگید هک -ناش یعامتجا تابسانم و اه ناسنا یاه تیلاعف زا لصاح
 یم هیارا ار شدوخ زغم زیگنا لایخ تکرح -درادن تقباطم اهورین
 .......دهد
 ماظن کرد زا هک یسک زا هک دوب دیهاوخ هدیقع مه نم اب امش هظحل نیا رد
 هک یشبنج زا هک تشاد ناوت یمن مه راظتنا ًاعبط تسا ناوت ان ینونک یعامتجا
 یکرد یبالقنا شبنج نیا یعقاو نایب زا و تسا شالت رد نآ ینوگنرس یارب
 .سلگنا کیدرف و سکرام لراک خیرات یدام لماکت ی هرابرد( ».دشاب هتشاد

 تکرح نآ .).تسا نم زا هشورک نورد .75-76ص.اسراپورسخ :ی همجرت
 رد تکرح رد ی هدام و -یدام تکرح ،تسا سکرام رظندروم هک یخیرات
 اهنت .تسا شیپ هب ور مه نآ و دراد تمس کی اهنت هک تسا نآ لاکشا مامت
 بقع هب تسا رداق هک تسا ینهذ تیلاعف رت قیقد نابز هب ای و – تکرح
 زا تفرارف و یفیک ینوگرگد نآ یتسیسکرام موهفم رد رییغت ور نیا زا .ددرگرب

 و هدیدپ کی رد یدام یاه تیمک عمجت هجیتن رد رتارف تیفیک هب رتورف تیفیک
 مسیسکرام .تسا شیاز لاح رد ی هسورپ هب شرمژپ لاح رد ۀسورپ زا شهج
 هرابرد مه یوول باتک ِناونع هک نانچمه دریذپ یم ار رییغت هسیدرگد و یبلقت

 و .تیعقاو رد تفرارف هن و نهذ رد تسا تشگزابوا رییغت اما ، تسا رییغت ی
 هیلع یفاب هفسلف زج یانعم یلمع روط هب ،هتشذگ هب تشگزاب ناوخ ارف
.درادن یتسیسکرام ۀناسانش رادیدپ و یملع یاهیروئت
 نابزاب و توافتم یاه هویش هب شنایوگنخس طسوت یزاوژروب سکرام نامز زا

 زیگنا لایخ تکرح و هدومن راکنا ار خیرات تکرح هدرک شالت فلتخم یاه
.دناشنب نآ یاج هب ار دوخ راگنا هنوراو زغم
 یژولوئدیا گنج هب یوول لشیم ملق و هشیدنا اب هک تسا یزاوژروب نیا
 هک دننک کرد اه تسیسکرام هک تسا هدیسر نآ تقو«تسا هدمآ یرتلورپ
 شخب .دراد یناهج یخیرات تیمها و تسا عوقو فرش رد یدیدج ۀدیدپ
 دوخ هزرابم رییغت لاح رد )نایحیسم( ناش یاسیلک و ادخ یاه هدنب زا یمهم
 بناج )یدام عبانم( تاناکما و یونعم حالس اب و دنتسه یتاقبط هزرابمرد
 هک میتسه ینویبالقنا نایم یردارب دهاش نونکا ام .دنریگ یم ار ناشک تمحز
 نانچ زا یردارب نیا و دنرادن یداقتعا نینچ هک ینانآ و دنراد داقتعا ادخ هب
 جراخ وکسم و مور لرتنک زا هک تسا رادروخرب یشخب ییاهر یئایوپ
 لرتنک دصق هب هک تس یزاوژروب نیا و .)50ص ناهج رییغت ۀرابرد(».تسا
 اب دناد یم زاجم ار دوخ ،وا یبالقنا لیسناتپ ندرک راهم و رگراک ۀقبط ۀدارا
 دزای تسد سلگنا و سکرام ۀشیدنا رد یدرب تسد و غورد ره هب یوول ملق
 ۀعماج یهاگ بهذم« :دیسیونب وا لوق زا سکرام ۀشیدنا هتورس ندزاب و
 نیا و .)51ص( ».داد یم رب ضارتعا هب رس ینامز و دنک یم هیجوت ار دوجوم
 زا ار سکرام وا ملق اب و یوول لشیم توسک رد هک تسا یزاوژروب یاسیلک
 هب راداو سپس و دشک یم همکاحم هب »تسا مدرم نویفا بهذم« تفگ هک نیا
 هدوت نویفا بهذم هک[ لیلحت نیا« :دنک یم تمادن راهظا و همان هبوت نتشون

 یگناگیب دوخ زا ار بهذم هک تسا رادما و پچ مسیلگهون هب رتشیب ]تساه
 ۀئطوت ار بهذم هک - یرگنشور  ِرصع ۀفسلف ات دراگنا یم ناسنا تاذ
 تشون یم ار الاب ۀعطق سکرام هک یتقو تقیقح رد . -دناد یم اه شیشک
 شیپ بهذم زا وا لیلحت نیاربانب .دوب یلگهون کی ،خابریوف درگاش زونه
)51ص(»]![تسا یتسیسکرام
 هب بهذم ۀرابرد هک دوبن »یتسیسکرام شیپ لیلحت« نیا رد اهنت سکرام اما

 .داد یرظن نینچ ،تیحیسم لکش هب اپورا رد نآ صاخ درکراک و -ماع روط
 کی زیفاتمدقن رد عقاو رد و دوب هدیرب پچ یاه یلگه زا هک ینامز ،اهدعب وا

 شقن ربرت قیقد یتخانش هعماج و یفسلف یاه لیلحت اب زین پچ یاه یلگه
 دنم نامز و یخیرات تلصخ رب زین و مسیلآ هدیا عاونا ییادیپ رد یگدنام بقع
 رد 1847 لاس رد .دومن دیکًآت -بهذم و – مسیلآ هدیا ی هدنروآدیدپ طیارش
 توعد ربارب رد « یتسینومک هیداحتا ناگرا »گنوتیاسترلسورب چیود« هیرشن
 ریظن[ تیحیسم ماکحا زا تیعبت هب نارگراک زا هیرشن ناگدنسیون زا یکی
 :تشون ]تیحیسم یردارب زا تیعبت یارب نارگراک زا یوول لشیم توعد
 نورق ژاورس ،درک هیجوت ار نهک نارود یراد هدرب تیحیسم یعامتجا لوصا
 اب هچرگ نارگراک بوکرس زا موزل تروص رد تسا رداق و درک لیلجت ار اطسو
 ریقحت ،یلدزب تیحیسم یعامتجا لوصا .دنک عافد زین زیگنا نزح ی هفایق

 یم هظعوم ار هیام نود دارفا تایفیک مامت هصالخ و عضاوت ،تعاطا ،شیوخ
 راتفر هیام نود یرصنع نوچ وا اب دهد یمن هزاجا  ایراتلورپ هک یلاح رد .دنک
 زا شیب شیوخ لالقتسا ساسحا و رورغ ،سفن هب دامتعا ،تعاجش هب و دوش
 هک یلاح رد ،تسا هناراکایر و هنایذوم تیحیسم لوصا .دراد زاین هنازور نان
 نورد .422-423 ص.اه هاگدید و یگدنز( ».تسا یبالقنا ایراتلورپ لوصا

 هب مسینومک«:تشون نینچ تسفینامرد 1848 رد ای .).تسا نم زا هشورک
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 یدیدج ساسا رب ار ]....یقالخا ،یبهذم دیاقع[ »یدبا قیاقح« هک نآ یاج
 نامه( »...دنک یم وغل ار یقالخا عون ره و بهذم عون ره ،دهد نامزاس
 .)482 ص.باتک
 و کاشاخ و سخ ره هب هک دنامیم یندش قرغ لاح رد دوجوم هب یزاوژروب
 یدنب مشچ چیه اما .دبای ییاهر ندش قرغ زا ات دیوج یم لسوت ییاعد و درو
 و یوول و نیماینب ییاحیسم مسینایسم هلمج زا -ییاحیسم مد و بلقت و

 نیا .تسین شا یخیرات گرم زا وا تاحن هب رداق ناش یبهذم مسیلایسوس
 تسیا هتآ مسیسکرام رازراک هب یوول لشیم ملق اب زورما هک تسا یزاوژروب
 غیلبت نمض اه هدوت رقف زا هدافتسا ءوس و ناتسدیهت هب هجوت ششوپ رد و هدمآ
 یشخب ناتسدهت هب هجوت «:تسا هتسب بهذم تاحن هب رمک لیحنا یاه هزومآ
 یلیحنا تامیلعت هب نآ تمدق هک تساسیلک بوچراچ رد یا هرازه تنسزا

 عبنم مه هک ار تنس نیا ،نیتال یاکیرمآ ناسانش نادزی .ددرگ یم زاب تیحیسم
 رگید ناتسدیهت نانآ رظن زا .دنشخب یم موادت تساهنآ شخب ماهلا مه و دانتسا

 یدازآ بسک یارب دنتسه یا هژوس هکلب دنتسین یراک وکین یارب یا هژوس
 راب هک تسا یموهفم ریقف ،نیتال یاکیرمآ ناسانش نادزی رظن زا .ناشدوخ

 ماظن ی هدییاز هک یتاقبط ،یعامتجا راب هن و[دراد یبهذم و یلیحنا ،یقالخا
 ارقف یادخ نانآ رظن زا دنوادخ دوخ .]تسا یصوصخ تیکلام رب ینتبم
 خسانت یزورما ی هدیشک بیلص هب ناتسدیهت رد حیسم و تسا هدش فیرعت
 زا ریقف ی هژاو نمض رد .]دینک هظحالم ار یبیرف ماوع و یراکایر[ تسا هتفای

 راعش[دراد رگراک ی هقبط زا رت هدرتسگ بتارم هب یموهفم یعامتجا ظاحل
 یاه تسیسکرام هیلع نم و اسیلک ی هتسکش بیلص ریز هب ناهج یارقف :یوول
 نادزی عفادم[ زریتوگواتسوگ شیشک لوق هب ]!دیوش دحتم سانشنادخ سکدترا

 سورخ مد مه نیا[ میتسین رفنتم نام نارگمتس زا ام : ]شخب یدازآ یسانش
 اه یهاوخ دوخ ،اه یبلط هاج زا زین ار اهنآ میهاوخ یم ام .]شیشک یادر یال
 .میزاس دازآ ناش یناسنا ریغ طیارش زا مالک کی رد و ناش یگناگیب دوخ زا و
 یا هویش هب و میریگب ار ناگدیدمتس بناج هناریگیپ دیاب روظنم نیا یارب اما

 ص .ناهج رییغت ی هرابرد(».....میگنجب رگمتس ی هقبط اب دمآراک و صخشم
64-63(. 

 ماهلا یقالخا و یبهذم تالمأت زا تسخن ی هلهو رد هک ناتسدیهت یاسیلک«
 ارچ و نوچ یب و رتریذپان شزاس ،رت لاکیدار بتارم هب یاه هدیا ،تسا هتفرگ

 یاه تلیضف هب زونه هک هراق تسینومک بازحا ات دنراد رت یراد هیامرس دض
 یتعنص دشر یلادوئف دض یخیرات شقن و یتعنص یزاوژروب هناهاوخ تفرشیپ
 زا لاح نیع رد ناتسدیهت یاسیلک یاه هدیا اریز ،دنراد داقتعا )یراد هیامرس(
 هدیا نیا هک نیا اما . )68ص(».دریگ یم همشچرس زین یقالخا دنت یاه شنکاو
 بازحا یاه هدیا زا !رت یراد هیامرس دض و رتریذپان شزاس ،رت لاکیدار یاه
 یوول ،دنتسه هچ -نینل ،سلگنا ،سکرام یاه هدیا عقاو رد و -تسینومک
 نایرج هک یراثآ هوبنا و دیدرگ هیارا هک یبلاطم زا« :دهد یم خساپ نینچ
 ناتسدیهت اب یگتسبمه هک میدید ،تسا هدروآ دیدپ شخب یدازآ -یحیسم
 اما .دوش یم مسیلایسوس هب شیارگ سپس و یراد هیامرس تیموکحم هب رجنم

 شیب امک ،شخب یدازآ ناسانش نادزی و یبالقنا نایحیسم ؟یمسیلایسوس هچ
 نیا رب زریتوگ ًالثم .دنراد مسیلایسوس دوجوم یاه لدم زا حیرص و ماع یدقن
 تسد یلبق یاه هار دیاب نیتال یاکیرما ناشک متس هک دنک یم یراشفاپ رما
 هب شیوخ هار نتفای یپ رد هناقالخ و دنراذگ رانک ار مسیلایسوس هب یبای

 نابز ،نامدوخ تیعقاو اب دیاب ام : هک دراد هدیقع یگتایرام .دنشاب مسیلایسوس
 هک تسادیپ هتفگان .مینیرفایب ار ییاکیرمآ -یتسوپ خرس مسیلایسوس ،نامدوخ
 ییاهر زا یلکش ره ای و مسیلایسوس ،شخب یدازآ ناسانش نادزی ی هدیقع هب
 نیمز رب دنوادخ توکلم یرارقرب ،لماک یراگتسر یارب ینیچ هنیمز طقف ،رشب
 هک )یودب( یتسوپ خرس مسیلایسوس نیا عقاو رد .)69-70ص . نامه(».تسا
 ات مسیلایسوس عون ره و یراد هیامرس ماظن ویتانرتلآ ناونع هب اه فقسا و یوول

 هدس تیربرب نارود هب تشگزاب زج یزیچ دنزاس یم حرطم هدش هیارا نونک
 هداد اه فقسا هک یناوخارف رد .تسین اسیلک عزانم الب تیمکاح و هنایم یاه
 یم نینچ هدمآ یفقسا ِدنس ناونع هب نآ زا یشخب یوول باتک رد و ،دنا

 و تاحالطصا هب[ ناهاوخ کین و نایحیسم ی همه لیحنا ناغلبم ام« :میناوخ
 :دنوش قحلم هنوگ ربمایپ نایرج نیا هب هک میناوخ یم ارف ار ]دینک هجوت تایبدا
 تیئوزوژ ،یتسیسنارف یاه هقرف یبهذم تاماقم و فقسا هدزیس ار دنس نیا

 هدرک اضما ایاهابرد اونب تنس ی هعموص نایرید و ناراگتسر ،اه
 زاسان گنا یوول هک ار ارگ سپاو ویتان رتلآ نیا .)69 ص .اج نامه( ».دندوب

 شیشک ،اسیلک زا یمهم یاه شخب« :دنز یم نآ یناشیپ رب مسیلایسوس یامن
 لیخ نیا هب مه ار پاپ هدشن شیور یوول[ یبهذم فلتخم یاه هدر و اه
 مادقا ،ییاسیلک ریغ یبهذم یاه شبنج ،]!دنک هفاضا اه تسیلایسوس
 عماوج ،یحیسم ناوج نارگراک ،یحیسم هاگشناد ناناوج ،یکیلوتاک
 .».دریگ یم رب رد ار یبهذم یا هیاپ یاه تعامج و ناناقهد و ییاتسور
 و یونعم لیالد ،ناگدنوش رامثتسا نامرآ ریز« ناتسدیهت نایماح نیا ندمآدرگ
 یکیلوتاک تنس و یحیسم نامیا ،یبهذم گنهرف زا یشان هک دراد یقالخا
 نارازه شزیگنا رد یمهم لماع یبهذم و یقالخا دعب نیا نمض رد .تسا

 هب و دنوش یم هاگآ دوخ تیعضو زا ناتسدیهت .تسا یحیسم ی هدنشوک
 ار ]ناشک تمحز و رگراک ی هقبط هن و[اسیلک زا یشخب هک ینایحیسم ناونع
 یم نامزاس هزرابم یارب دنریگ یم ماهلا یبهذم نامیا زا و دنهد یم لیکشت
 هشیر اه هدوت گنهرف رد ًاقیمع هک ار یبهذم تیوه و نامیا نیا ام رگا .دنبای
 مینادب یداصتقا و یعامتجا عفانم یارب ییابع ای ششوپ ًافرص ،تسا هدیناود
 ار و راد هیامرس مادک .)58 ص(».میطلغ یم ورف ییارگ شهاک تفایهر هب

 هاوخ تشگزاب یتسوپ خرس مسیلایسوس نیا فلاخم هک دیسانش یم ار یرلفک
 یراک هک یشخب یدازآ ناسانش نادزی »هاگشاب« تیوضع هب دهاوخن و ،دشاب
 هزرابم هار نیا رد ًافرص ای ،دنرادن اه هدوت یداصتقا و یعامتجا عفانم هب
 و هناحیقو زرط هب یوول ؟دهدن یلام کمک و هناعا نآ هب و ،دیآرد ،دننکن
 یم ارگ سپاو یاه هدیا نیا ی هدولآ زین ار میسکرام و سکرام مان یا هنابلقتم
 و یراکایر وا .دنک هنقح نارگید هب سکرام مان هب ار دوخ تیعاجترا ات دنک
 ی هفسلف و مسیسکرام رابتعا زا هناراک بیرف هک -ار اسیلک ناربهر یبیرف ماوع
 شبنج و دننک بسک یعامتجا ی ههجو دوخ یارب ات هدرک هدافتساءوس یملع
 هب ،دننک اثنخ ار ناش یبالقنا لیسناتپ و هدناشک هارجک هب ار یبالقنا یاه
 ماوع یاپ کی دوخ و دراذگ یم ناریقف و ناتسدیهت زا نانآ یرادفرط باسح
 ناگدنسیون زا یرایسب لوق هب و هقالع لمع رد«:دسیون یم وا .دوش یم یبیرف

 ]!هنوپ هب رام یگتفیش ینعی[ مسیسکرام هب شخب یدازآ یسانش نادزی یگتفیش
 ماو ار اشگ لکشم یلیلحت موهفم دنچ هک تسا هدوب نآ زا رت قیمع و رت شیب

 یابع یال زا ار یزاوژروب راکایر یژولوئدیا سورخ مد سپس و ».دریگ
 یسانش نادزی ماهلا عبنم یمسیسکرام عون هچ«:دهد یم زورب شا یشیشک
 بازحا راثآ هن و یسور تاماید یسرد نوتم هن ًانئمطم ؟تسا شخب یدازآ

 یدازآ ناسانش نادزی .دنتسین یماهلا عبنم نینچ نیتال یاکیرمآ تسینومک
.)62ص(».دنتسه یبرغ مسیسکرام« بوذجم رتشیب شخب

 یسانش نادزی شخب ماهلا هک »یبرغ مسیسکرام« نیا کیروئت یاه هصخشم
 .؟دنتسه یناسک هچ نآ یلمع و یرکف ناگدنیامن و تسیچ تسا شخب یدازآ
 یم حرطم رت یساسا شسرپ کی بلاق رد ار تسخن شسرپ هب خساپ یوول

 رد و – ًامیقتسم هک وا .دزاس نشور نآ لابق رد ار دوخ عضوم سپس ات دزاس
 رب نتشاذگ تشگنا اب ،درب یمن سلگنا و سکرام زا یمان هناراک بیرف عقاو
 و مسیلایرتام ینعی ینیب ناهج ود و یفسلف شنیب ود نایم یساسا داضت یور
 شسرپ نیا نداد طبر نمض ،مسیلآ هدیا زا هدرپ یب یرادبناج اب و ،مسیلآ هدیا
 تفگ رت شیپ هک نانچ نآ ای »مسینینل -مسیسکرام یشزومآ نوتم« هب یساسا
 یاسیلک ی هدرم یاهرواب هک تسا نآ رب »یسور تاماید یسرد نوتم«

 ون زا شا »یبرغ مسیسکرام« ییاحیسم مد اب هدیشک نوریب روگ زا ار یکیلوتاک
 نوتم رثکا دننام زونه دیاب ایآ« :دسرپ یم یدرکیور نینچ اب و .دنک هدنز
 ی هلاسم ار مسیلآ هدیا و مسیلایرتام نایم داضت مسینینل -مسیسکرام یشزومآ
 یفسلف ی هدرشف گنهرف ریظن ناوت یم مه زونه ایآ ؟تسناد هفسلف یداینب
 هب هک تسا یکیزیفاتم مسیلایرتام زا رترب یکیتکلاید مسیلایرتام هک دوب دقتعم
 ایآ ؟تسا هناهلبا و ماخ ،روجهم ،رورابان ،یفسلف گنهرف نیا ی هتفگ
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 هدیا ینعی[ شخب یدازآ ناسانش نادزی یبالقنا مسیلآ هدیا هک درادن تقیقح
 زا رترب »]!دنا هیواغم نارتخد هسره نیسخ و نسخ :دراد رواب هک یمسیلآ

 یاه تسیسکرام زا یضعب اتح و ییاوژروب ناناد داصتقا ی هناهلبا مسیلایرتام
 یسانش نادزی ایآ و .]!دینیبب ار یتسیلآ هدیا -اوژروب بصعت[ .تسا تسینیلاتسا
 و یتسیمونوکا ،ارگ لیلقت تالیامت اب هزرابم رد ام هب دناوت یمن شخب یدازآ

 تنس رد هک ]یملع ی هفسلف یکیتکلاید مسیلایرتام ینعی[ هنایماع مسیلایرتام
 .)73ص .ناهج رییغت ی هرابرد(.»....؟دناسر یرای دراد یاج یتسیسکرام
 یوول ی هتفگ هب :تفای ناوت یم رطس دنچ نیمه رد ار تسخن شسرپ خساپ
 میسکرام« رکفت یلصا ی هصخشم شا یکیلوتاک مرف رد یبهذم مسیلآ هدیا

 نایب هب ای .تسا شخب یدازآ یسانش نادزی ی هدنهد یرای هباثم هب »یبرغ
 رازگراک هب ینونک طیارش رد هک تسا »یبرغ مسیسکرام« نیا ،رت تساررس
 اما .تسا هدیدرگ لیدبت نانآ ییاطسو نورق یاه هدیا هیجوت و نارواب نادزی
 روط هب هلحن نیا یلمع و یرکف ناگدنیامن -مود شسرپ خساپ هک نآ زا شیپ
 هب ناوت یمن الاب لوق لقن رد یوول راکشآ بلقت زا ،مینک ادیپ ار -صخشم
 یساسا ی هلاسم ای ،مسیلآ هدیا و مسیلایرتام نایم لباقت یوول :تشذگ یتحار
 یم تبسن یسور تاماید یسرد نوتم و اه تسنینیل تسیسکرام هب ار هفسلف
 دیکات هتکن نیا رب سکرام زا یوریپ هب هک دوب سلگنا نیا هک یلاح رد .دهد
 هراومه ،هشیدنا زا لکش نیا ییادیپ نامز زا ،هفسلف یداینب ی هلاسم هک درک
 هفسلف نایاپ و خابریوف گیودول رد سلگنا .تسا هدوب مسیلایرتام و مسیلآ هدیا

 شسرپ« :دسیون یم مسیلایرتام و مسیلآ هدیا ناونع ریز یناملآ کیسالک ی
 ی هرابرد شسرپ ،رخاتم یاه هفسلف هژیو هب، اه هفسلف یمامت گرزب یساسا
 ،دنا هداد شسرپ نیا هب نافوسلیف هک ییاه خساپ .تسا یتسه و هدیا یا هطبار
 ،هدیا( حور یدنیاشیپ هب هک نانآ :دنک یم میسقت گرزب یودرا ود هب ار نانآ
 نآ ای نیا هب ار ناهج شنیرفآ ماحنارس ور نیا زا و -دنراد رواب تعیبط رب )نهذ

 ار تعیبط هک نانآ و ،)مسیلآ هدیا( ییارگراگنا یودرا دنریذپ یم تروص
 قلعت )مسیلایرتام( ییارگ هدام نوگ هنوگ یاه بتکم هب دنناد یم دنیاشیپ
 یراکمه اب و سکرام ی هشیدنا زا یوریپ هب هک دوب سلگنا زاب و .».دنراد
 خابریوف گیودول ِباتک نامه رد هک نانچ مه – گنیرود یتنآ رد وا میقتسم
 یکیزیفاتم مسیلایرتام زا رترب یکیتکلاید مسیلایرتام هک دوب دقتعم – ... و
 زا « .تسا یملع یاه هتفای رب راوتسا یرگن ناهج نیا هک لیلد نیا هب .تسا
 ییاه عوضوم نوچ مه ناش ینهذ میهافم و اهزیچ ناشیدنا کیزیفاتم دید
 زا سپ یکی ،مه زا ادج ،دوجوم هشیمه یارب رابکی و ،ریذپانرییغت ،رادیاپ
 اه نآ .دنا یسررب لباق رگیدکی اب ناش یاهدنویپ نتفرگ رظن رد نودب ،یرگید
 کیتکلاید هک یلاح رد .دنناد یم طبترمان یاهزیچ زا یهوبنا نوچ مه ار ایشا
 رد ،اه نآ دنویپ رد ًاساسا ار ناش ینهذ یاه موهفم و اهزیچ ]یتسیلایرتام[
 شیامزآ دوخ تعیبط .دنک یم کرد ناش یدوبان و شیادیپ ،تکرح ،لسلست

 زور و راشرس تیاهن یب یا هیامراک دیدج یعیبط مولع .تسا کیتکلاید هاگ
 یعیبط یاهدنیارف هک هدومن تباث و هدرک مهارف شیامزآ نیا تابثا یارب نوزفا

 .گنیرود یتنآ(».کیزیفاتم هن و دنهد یم یور کیتکلاید ساسا رب ًافرص
 مشچ هب ندز دصق هب یوول هک یریت هک مینک یم هدهاشم مه اجنیا .)تایلک
.دروخ یم گنس هب هدرک باترپ نآ ندرکروک و تقیقح

 زا نتساک عقاو رد و ،مسیسکرام رابتعا زا یریگ ماو اب زج دناوتیمن هک یوول
 دوخ رظن دروم »یبالقنا« تیحیسم و یسانش نادزی هب یرابتعا ،نآ رابتعا
 مهان ی هشیدنا ود نیا نایم هدش یبلقت و کلک ره اب تسا ریزگان ،دهدب

 نیا زا .دیامن رارقرب کیروئت و کیتنژ دنویپ شتآ و بآ نایم عقاو رد و ،ناوخ
 کیتکلاید مسیلایرتام ندناوخ رابتعا یب اب ات دشک یم نایم هب ار هفسلف یاپ ور
 نوتم« و »مسینینل -مسیسکرام یشزومآ نوتم« هب ًافرص نآ ندومن بوسنم و
 ینعی -یشیشک مسیلآ هدیا راداوه ار سلگنا و سکرام »یسور تاماید یسرد
 مسیسکرام« یفرعم اب سپس و .دهد ناشن -مسیلآ هدیا لکش نیرترجحتم
 یرکف بتکم نیا رصانع نیرت هدنام بقع ،یعقاو مسیسکرام ناونع هب »یبرغ
 و .دنک یفرعم دوخ ییاذک شخب یدازآ یسانش نادزی شخب ماهلا ار یعاجترا
.دیامن هفارخ و لهج ی هنیزه ار یملع ی هفسلف و ملع رابتعا بیترت نیا هب

 ناوخ مه ان رهاظ هب -رکف زرط ود و هلحن ود ی هدنهد دنویپ ی هقلح هک نیا
 یسک هچ و یا هشیدنا هچ تیحیسم و »یبرغ مسیسکرام« ینعی -نوخ مه ان و
 هزوکرام :درب یم مان طبار ی هقلح ناونع هب ار نت ود یوول ،دنتسه یناسک ای
 نیماینب و هزوکرام یاه هشیدنا یکیدزن هک نیا اب« :دسیون یم وا .نیماینب و
 تیهام یسررب یارب کیتامتسیس یشالت اما ،تسا هدوب هجوت دروم هشیمه
 یسانش نادزی ی هرابرد یتالمأت رد ملوش .تسا هدشن اه نآ یونعم تبارق
 مسینایسم نازادرپ هیرظن نیرت مهم زا هزوکرام و نیماینب هک دوب هتشون یدوهی
 یدوهی ثاریم اب اه نآ ی هدشن دییات ای هدش دییات یاهدنویپ هک دنتسه یبالقنا
 ناهج یلصا یاه هاگتساخ زا یکی اراکشآ یدوهی مسینایسم .تسا راکشآ
 رگناریو ،راب تبیصم ،ینیب تمایق دعب اب یدوهی مسینایسم .تسا نیماینب ینیب
 یرهش نامرآ مسیشرانآ اب یکیدزن رایسب دنویپ ،قلطم یراگتسر هب شدیما زینو
 شیارگ مه لاح نیا اب .درک ادیپ 1920 ی ههد رد نیماینب یسایس راثآ

 ینعی یگنهرف ی هدولاش کی زا یرهش نامرآ مسیشرانآ مه و یدوهی مسینایسم
 و هعماج یارب قارف ساسحا و ییاوژروب دض یاه هبنج اب یناملآ مستینامر
 تعامج و یراد هدرب ،یلادوئف یاه هعماج ینعی[ یراد هیامرس شیپ گنهرف
 ص .ناهج رییغت ی هرابرد :دیناوخب( ».دنا هتفرگ هشیر ] یا هلیبق یاه

 یوول .)یراگتسر و مسینایسم : ی هرابرد ار مجرتم تاحیضوت و 203-202
 ات دنک یم رارقرب طابترا مسیسیلوتاک و یدوهی مسینایسم نایم رگید ییاج رد

 »یبالقنا یسانش نادزی« و »یبرغ مسیسکرام« کرتشم هاگتساخ اب ار هدنناوخ
 ی هلاقم رد یکیتنامر -یکیلوتاک یزاسزاب دعب ،میدید هک نانچ« :دیامن انشآ
 دنویپ وا رکفت ی هناراگنا دازآ ی هبنج اب ًاقیمع ،نایوجشناد دروم رد نیماینب
 یاه هورگ و ]ناشک تضایر و ناگدرک ایند کرت =[ هنابهار عماوج :دراد
 ارگ نوناقان :ینعی تسه مه یوول رظن دروم هک هنایماع یموهفم رد[یتسیشرانآ
 حرطم یعامتجا لمع زا تیمها اب ی هنومن ود ناونع هب]بلط جرم و جره و
 – یتسینایسم دعب نیماینب :دسیون یم یوول .)224ص.اج نامه( ».دندرگ یم
 :درک فشک لگلش ترابع نیا رد و سیلاون و لگلش راثآ رد ار کیتنامر
 هک یزیچ ره .تسا نیون خیرات زاغآرس دنوادخ توکلم ققحت یبالقنا یوزرآ«
 یا هیشاح یعوضوم طقف نآ یارب ،دشابن طبترم دنوادخ توکلم هب
 مامت – یوول وا دیرم و -نیماینب هک تسین لیلد یب .)223 ص.نامه( ».تسا
 بالقنا اب یزاوژروب نتخادنارب نیمانب«:دننادیم لاس رازه هس ار رشب خیرات
 رازه هس رب ینایاپ ی هطقن هک دنادیم یا هعجاف زا یریگولج هار اهنتار یرتلورپ

 .)268ص( .».درازگ یم        ]!؟لاس رازه هس ارچ[ رشب یگنهرف لماکت لاس
 ینوگنرس یارب ایراتلورپ زا یوول و نیماینب تساوخ رد دینکن نامگ اما
 و نیماینب .دراد هنایقرتم ی هبنج اه تسیسکرام و سکرام نوچ مه ،یزاوژروب
 هعماج و دریگب ار ینف و یملع تفرشیپ یولج دنراد راظتنا ایراتلورپ زا یوول

 نادزی هچ نآ دننامه -یا هلیبق یاه تعامج نارود هب بقع هب ار یرشب ی
 -دنیوگ یم یتسوپ خرس مسیلایسوس نآ هب نیتال یاکیرمآ »یبالقنا« ناسانش
 زا یا هبساحم لباق ًابیرقت ی هظحل رد یزاوژروب رگا « : هک ارچ .دنادرگرب
 هتفر تسد زا زیچ همه ،دوشن نوگنرس ایراتلورپ تسد هب ینف و یملع لماکت
 .درک عطق ار نآ ،دسرب تیمانید هب لعتشم ی هلیتف هک نآ زا لبق دیاب .تسا
 ای یداصتقا تفرشیپ ریذپان بانتجا ای یعیبط دمایپ ار یرتلورپ بالقنا نیماینب
 یم اه تسیسکرام ی همه و سلگنا ،سکرام هک نانچ نآ[دناد یمن ینف
 یم هعجاف هب هک یلوحت رد یداقتنا تسسگ ناونع هب بالقنا زا هکلب ،]دنناد
 نیماینب لوق زا 241 ی هحفص رد یوول .)268-269ص(».دنک یم دای دماحنا
 ار بالقنا اهنآ .دنک یم بالقنا زا یکحضم لاح نیع رد و هناعجترم فیرعت
 یزاوژروب تساوخ رب قبطنم ًاقیقد فیرعت نیا .دننادیم !»هتشذگ هب ربب ِشهج«
 شنک اهنت ،دشاب نکمم ریغ خیرات رد هتشذگ هب شهج یتقو هک ارچ .تسا

 و نیماینب کیرتسیه ینمشد .تسا دوجوم تیعضو رد نداتسیا نامه رودقم
 و لوصحم هک ییایراتلورپ اب ور نیا زا و -نردم تعنص و تفرشیپ اب وا دیرم
 ماحنارس هب ار خیرات دوخ بالقنا اب دیاب و تسا تفرشیپ و تعنص نیا رازگراک
 لیلد .دناد یم هعجاف ار تفرشیپ هک تسا دح نآ ات ،دناسرب تیرشب هاوخلد
 و یژولونکت رد شیپ هب یماگره :تسا مهف لباق و نشور مه ینمشد نیا

 و یتسیلایسوس بالقنا هب ماگ کی ار رگراک ی هقبط -خیرات رد ینعی -تعنص
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 کی ار یزاوژروب لباقم رد و .دنک یم     کیدزن یدازآ هب ماگ کی ار تیرشب
 هب .دناشک یم   -شا یدوبان ینعی -یخیرات موتحم تشونرس ِتمس هب ماگ
 :دندقتعم یزاوژروب نایوگنخس نانوچ نیماینب و یوول هک تسا لیلد نیمه
 لسلست هعجاف .تسا هعجاف نامه تفرشیپ .تسا تفرشیپ نامه هعجاف«
 نهذ تسیلآ هدیا دیاب ارچ و ناوت یم هنوگچ .)254 ص(».تسا خیرات ]دنور[
 تسوا یارگ سپاو یاه هدیا عبات خیرات و تیعقاو دنک یم نامگ هک ار ییارگ
 دنا هدیقع نیا رب سکرام فالخ هب یوول مه و نیماینب مه .دیمان تسیسکرام
 روط هب ناوت یم       اهنآ نامگ هب اریز ،تسا تیعقاو رب مدقم نانآ ی هدیا هک
 ربب نوچمه نیماینب ی هتفگ هب ای ،دنادرگ زاب هتشذگ هب ار خیرات یدارا و ینهذ
!درک شهج هتشذگ هب

 یم نییعتار ینهذ ینیع تسا هتفگ هک دریگ یم داریا نینل رب ییاجرد یوول
 ]هیسور رد یراد هیامرس دشر[زت نیا طسب یارب نینل هک یی هدمع ثحب«.دنک
 یکیتکلاید شیپ مسیسکرام کیسالک ی هیامنورد رب یکتم دشک یم شیپ
 اریز ،تسین یتسیلایسوس بالقنا دعتسم هیسور ]:نینل زا لوق لقن[ تسا

 هدوت لکشتو یتاقبط یهاگآ حطس و)ینیع طیارش(هیسور یداصتقا دشر حطس
 )دراد یندشن ادج یدنویپ ینیع طیارش اب هک ینهذ طیارش(ایراتلورپ عیسو یاه
 نیرت نادان اهنت .دزاس یم نکمم ریغ ار رگراک ی هقبط لماک و یروف ییاهر
 لاح رد هک ار کیتارکومد بالقنا ییاوژروب تیهام دنناوت یم صاخشا

 لوق لقن 128ص(»]نینل زا لوق لقن نایاپ[ دنریگب هدیدان تسا ندش یلمع
 رظن ود لوق لقن نیا زا سپ یوول .).یسارکومد لایسوس کیتکاتود :زا نینل
 نینل رب مود لانویسانرتنا یلیمحت میلاعت هنعط اب ار راتفگ نیا رد هدش زاربا
 یم نییعت ار ینهذ ینیع هک نیا :مکی : زا دنا ترابع هک .دنک یم     دادملق
 رد « : هک دریگ یم هجیتن و .تسا یهاگآ طرش داصتقا هک نیا مود و ،دنک
 هژیو هب[ مود یللملا نیب یتسیلایرتام میلاعت نامرف هد و یسوم ترابع ود نیمه
 هتفهن .درک یم ینیگنس نینل یسایس روراب مش رب هک ]یکستوئاک و فناخلپ
 مسیسکرام و مود للملا نیب هک تسا دقتعم وا رگید ترابع هب .».تسا
 و رت قیقد نایب هب ای -داصتقا یگدننک نییعتو ینهذ رب ینیع مدقت سکودترا

 -)دیلوت و کیتارپ( یعامتجا لمع و یتسه ندوب هدننک نییعت رت یتسیسکرام
 یاه شیارگ نیا زا دوخ نینل -وا یاعدا هب – هنرگو .درک لیمحت نینل هب ار
 و نسخ ۀدننک هارمگ ناتساد نامه مه زاب .دوب اربم »یکیتکلاید شیپ«

 ینیع هک ما هدرک هیارا سکرام زا یرایسب یاه هنومن اجنیا ات نم .......نیسخ
 اه هنومن نآ رارکت هب یزاین رگید و .دناد یم )هدیا( ینهذ رب مدقم ار )هدام(
 یا هراوگنس شنیب هک یسک هب تیعقاو ی هرابرازه نتفگ ور نیا زا .تسین

 یم مود للملا نیب و نینل یملع یاه هشیدنا گنس مه ار شنارکف مه و دوخ
 ی هناروکروک تعاطا زرا مه ار للملا نیب و نینل ی هناقیفر ی هطبار و ،دناد

 یم یبایزرا ینامرف هد و یتسینایسم – یبهذم تامیلعت زا دوخ لاثما و دوخ
 یم ورف لیئارسا ینب رب نامرف هد لوزن لاس رازه هس هب ار یرشب ندمت و ،دنک
 نیا غرم .تشاد دهاوخن یدوس ،دشاب دنتسم و لدتسم مه ردق ره ،دهاک
 نیا اب .تسا هفارخ دوس هب تقیقح نامتک مه نآ و ،درادن رتشیب اپ کی قطنم
 هک دوبن مود للملا نیب نیا :تفگ و درک دیکأت تقیقح رب مه زاب دیاب همه
 یگدننک نییعت دروم رد .دوب سکرام و تسناد یم مدقم ینهذ رب ار ینیع
 زاب ،دیلوت ای ،یعامتجا کیتارپ -یگدننک نییعت یتسیسکرام نایب هب و داصتقا

 و خیرات ،هعماج یلماکت دنور زا یتسرد تشادرب نینچ هک دوب سکرام مه
 رب سکرام زا یوریپ هب زین نینل و مود لانویسانرتنا و .تشاد یدیلوت تابسانم
 »یکیتکلاید شیپ « ار تشادرب نیا یوول ارچ هکنیا اما .دندوب داقتعا نیمه
 رکفت بوچراچ نامه رد ًافرص ،کیتکلاید یوول رواب هب :تفگ دیاب .دنادیم
 هویش هب اهنت و )یتسیلآ هدیا( هنارو زار ششوپ رد سکرام ی هتفگ هب و ،هدیا و

 زا و یکیتکلاید ریغ یدام ناهج و هدام .تسا نییبت و هیجوت لباق یلگه ی
 و هدام رد مه یروطت و رییغت رگا یوول رواب هب .تسا »حور« و هدیا عبات ور نیا

 ای و »حور« ی هدارا و تساوخ ی هجیتن رد ،دهد یم یور یدام ناهج
 ی هدیدپ و هدام دوخ ینورد یاهداضت و اه شنک ی هجیتن هن .تسا راگدرورپ
 یهاگآ رب ار یعامتجا یتسه و ینهذ رب مدقم ار ینیع یوول رگا .یدام

 و دیشیدنا یم یتسیسکرام ی هویش هب رگا ینعی ،تسناد یم مدقم یعامتجا
 یاه تسیسکرام و ،فناخلپ ،نینل زا رگید ،داد یم حیضوت ار تیعقاو
 هلأسم تیعقاو .دنشیدنا یم نینچ ارچ هک تفرگ یمن      داریا سکدترا
 ۀفسلف و -سکدترا مسیسکرام رب وا یاهداریا مامت همشچرس هک تساجنیا

 رب مدقم ار )هدام( ینیع ،یتخانش نینچ ی هیاپ رب نانیا هک تسا نیمه -یملع
 رب دنیاشیپ ار راگدیرفآ و ،حور ،هدیا ،ینهذ وا هکیلاح رد ،دنناد یم ینهذ

 نیا زا یشان یرگید رظن فالتخاو داریا ره .دناد یم تعیبط و یدام ناهج
 لگه کیتکلاید هنوراو روط هب وا هچ نآ عقاو رد .تسا یساسا رظن فالتخا

 بلق تروص زچ یزیچ ،تفگ لگه ۀرابرد سکرام هک هنوگ نامه ،دیوگ یم
 رابکی سکرام :تسا رارق نیا زا نایرج .تسین کیتکلاید )یتسیلآ هدیا( هدش
 -یوول و -یبرغ مسیسکرام .داد رارق اپ ود یور رب ار کیتکلاید لگه زا سپ
 و نینل یاه هتفگ وا هک تسا لیلد نیمه هب .دنا هداد رارق رس یور ار نآ زاب
 اه تسیسکرام اب وا رگید لکشم .دنک یم ریسفت هنوراو مه ار اه تسیسکرام
 هلاسم ،تسه مه رت تیمها اب یفسلف لکشم زا وا یماح یزاوژروب یارب هک
 زا تیعبت هب نینل هک ییاج نینل زا هدش دای ی هنومن نیمه رد .تسا بالقنا ی

 دشر حطس و دلوم یاهورین لماکت لوصحم ار بالقنا سکرام ۀشیدنا
 زا ایراتلورپ عیسو یاه هدوت لکشت و یتاقبط یهاگآ حطس و وسکی زا یداصتقا

 ار بالقنا ور نیا زا و ،هتسناد اهنآ تفرشیپ و دشر و ،رگید یوس
 ار نینل تسرد رظن نیا و تسین قفاوم نینل اب ،دنک یم یبایزرا یتسیلایسوس
 یاپ ًامیقتسم اجنیا هک ارچ .دمان یم »هتشذگ مسیسکرام« ایو یکیتکلاید شیپ
 رگید ییاج رد اما .تسا نایم رد دراد ینومژه نآ رد هک یماظن و یزاوژروب

 -ییاوژروب و -کیتارکومد هکلب ،یتسیلایسوس هن ار بالقنا ی هلحرم نینل هک
 رد روضح و بالقنا رد تکرش قح یزاوژروب هب نآ رد و دنک یم یبایزرا

 شیپ رکفت زا نینل تسسگ ی هلحرم و هدرک دیئات ار نآ ،دهد یم ینومژه
 وا .)باتک نامه138ات126ص( دناد یم هتشذگ مسیسکرام و یکیتکلاید

 یم هتفگ نآ رد هک ار هیسور نامز نآ طیارش و عاضوا زا نینل صخشم لیلحت
 هب ،تسا دوز هیسور رد یتسیلایسوس یاه همانرب ندرک هدایپ یارب زونه دش
 :دنک یم دادملق تیرشب مامت و -یداصتقا -یعامتجا یاه نارود مامت باسح
 هویش هب ار هلاسم کیوشلب بزح ی هرگنک نیمتشه رد شا ینارنخس رد نینل«
 یلمع یاهماگ و تامادقا زا دیاب ام :درک حرطم صخشم و هنایارگ عقاو یا

 مدرم تیرثکا .میشاب مسیلایسوس یرارقرب راداوه میناوت یمن ام .مینک تبحص
 مسیلایسوس راتساوخ هجو چیه هب هک تسا هتفای لیکشت درخ نیکالم زا هیسور
 رایسب لاح نیع رد و یروحم ی هتکن کی هب اجنیا رد .)137ص(».....دنتسین
 رت یلک روط هب و ،سکدترا مسیسکرام اب یوول تفلاخم کرد یارب تیمها اب
 :دومن هجوت دیاب یرتلورپ مسیسکرام اب )یبرغ( ییاوژروب مسیسکرام ِینمشد
 .تسا یمتح یرما یرتلورپ بالقنا دنادیم نوچ تسین بالقنا فلاخم یوول
 شا میقتسم فده هک یبالقنا ینعی .تسا فلاخم یتسیلایسوس بالقنا اب وا
 باتک یاهتنا ات ادتبا زا هک تسا نیا .تسا تردق زا یزاوژروب ندیشک ریز هب
 ،نآ رد هتفهن تیمتح و کیتکلاید مسیلایرتام هیلع ناهج رییغت ی هرابرد
 رگراک ی هقبط هب ات ،دروآ یم غورد لوق لقن ،دسیون یم لماکت و تفرشیپ
 باوخ مسینومک و ،ینتفای ققحت هن و تسا یبوخ زیچ هن مسیلایسوس دنالوبقب
 زاس نارود بالقنا زا ار رگراک ی هقبط بیترت نیدب ات .تسین شیب یلایخ و

 هاوخ تشگزاب مسیتنامر یرگ یبالقنا زا دیهاوخب ات اما .دیامن فرصنم شیوخ
 هب شهج نیا نارازگراک و هداد نخس داد هتشذگ هب )بالقنا( ربب شهج و
 ققحت یبالقنا یوزرآ« هک یناسک و اه فقسا و اه شیشک زین ار هتشذگ
 کی زا نینل لیلحت لقن اب وا .تسا هدروآ رامش هب دنراد ار »دنوادخ توکلم
 زا ار وا یخیرات ساره و یزاوژروب رظن عقاو رد ،هیسور رد یخیرات هاتوک شرب
 یانعم هب نتم نیا رد مسیلایسوس یرارقرب«:دنک یم نایب یتسیلایسوس بالقنا

 هنوراو نیا هب .».تسا مدرم تیرثکا هدارا هیلع الاب زا مسیلایسوس یروف لیمحت
 یتسیلایرتام ی هویش هنوگچ هک مینک تقد زین یوول ی هنابیرف ماوع ییوگ
 ار نآ ات دنک یم هنوراو ار نینل صخشم طیارش زا صخشم لیلحت یکیتکلاید
 ی هلحرم نآ رد هک[لیروآ یاهزت« :دزاسرگ هولج یکیزیفاتم -یتسیلآ هدیا
 نآ ی هجیتن ]دش یبایزرا ییاوژروب و کیتارکومد هکلب یتسیلایسوس هن بالقنا
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 طیارش زا صخشم لیلحت :دزاس یم ار نینل شور رهوج هک تسا یزیچ
 یا هیرظن زا ار دوخ ات درک کمک نینل هب لگه یداقتنا ی هعلاطم .صخشم
 نیب یکیتکلاید شیپ یشیک تسار هبش ینعی هدش هتخادرپ و هتخاس و یعازتنا
 هک دناهرب ]تسا یتسیسکرام کیتکلاید مسیلایرتام یوول روظنم[ مود للملا
.)138 ص(».دوب ریگ اپ و تسد صخشم لیلحت نیا یارب

 ریذپان بانتجا ار )یتسیلایسوس( یرتلورپ بالقنا هک نیا زا ار یکستوئاک یوول
 کی اهنت مسیلایسوس وا دوخ رظن زا اریز .دریگ یم دنخشیر هب تسنادیم
 لامتحا ،دشاب هتشاد عوقو لامتحا هک نآ زا شیب هک تسا )لامتحا( ناکما

 ات دمان یم تسیسکرام ار دوخ وا .)143-147ص(دراد دوجو نآ نتفاین ققحت
 ینعی -یژولونکت و یراد هیامرس ندمت هیلع ار رگراک ی هقبط ششوپ نیا رد
 هیاپ و دناروشب -تسا هقبط نیا یاقب و تیدوجوم لماع و تلع هک هچ نآره
 و هدرتسگ داعبا رد یعامتجا دیلوت انامه هک ار یتسیلایسوس بالقنا یدام یاه
 هرابرد ینایاپ تاحفص رد هک تسا لیلد نیمه هب .دزاس دوبان ،تسا هتفرشیپ

 نخس تعنص و یژولونکت تفرشیپ هیلع هتسناوت هک اج نآ ات ناهج رییغت ی
 یراد هیامرس ماظن ی هزوک هساک نتسکش اب نیماینبزا یوریپ هبوا.هدرک ییارس
 یراد هیامرس ماظن ات دنک یم موکحم ار یژولونکت ،تعنص و یژولونکت رس رب

 -یدوهی مسینایسم زین ود نآ یداهن شیپ ویتانرتلآ .دربب رد هب ملاس ناج
 رد تسسگ ای ،خیرات دنور رد »یبالقنا تسسگ« نانآ ی هتفگ هب و ،یحیسم
 ،یراد هیامرس زا شیپ عاجترا هب تشگزاب نآ یرهاظ یانعم هک .تسا تفرشیپ
 هکلب یوول فده اهنت هن نیا و .تسا دوجوم ی هلحرم رد نداتسیا عقاو رد اما

 تسیسکرام یرتلورپ دض و یتسیسکرام دض یاه یروئت ی همه یلصا فده
 رب سلگنا و سکرام یاه هشینا رد ندرب تسد و بلقت اب هک تسا یبرغ یاه
 یراد هیامرس رمع رب و هتخادنا ریخات هب ار یتسیلایسوس بالقنا هک دنا نآ
 .دنیازفایب

 نایاپ

 اب ار ام ديناوت یم یبالقنا یاه پچ و اه تسينومک امش
 هجوت افطل .ديناسر یراي دوخ بلاطم و تالاقم لاسرا
کود لياف مرف هب طقف ار دوخ بلاطم هک ديشاب هتشاد
) MS-Word (DOC هب بلاطم،راشتنا زا ،ديئامرف لاسرا 
 چيه هب "هتفه هلجم" .ميروذعم ینف ليالد هب رگيد یاه مرف

 تيلوئسم .تسين فرط یب اما ،درادن قلعت نامزاس و بزح
 "هتفه هلجم" و !دشاب یم نآ هدنسيون اب هدش رشتنم بلطم ره
 دريگ یمن هدهع هب نآ راشتناربارب رد تيلوئسم عون چيه
 دازآ الماک یلاسرا بلاطم راشتنا و باختنا رد "هتفه هلجم"
 رد جردنم بلاطمزا هدافتسا یارب یتاحيضوت .دشاب یم
 رد یکچوک ماگ بلاطم نيا راشتنا زا ام فده هتفه هلجم

 تهج نيا زا تسا یتسيلايسوس یرگنشور و یهاگا تهج
 هچ و عبنم رکذ اب هچ هتفه رد هدش رشتنم بلاطم مامت راشتنا
 زا یرايسب هک احنآ زا اما .دشاب یم دازآ الماک نآ رکذ نودب
 عبانم رکذ هب افطل تسا یرگيد عبانم زا هتفه هلجم بلاطم
ديشاب هتشاد هجوت یلصا

هتفه هلجم کینورتکلا تسپ سردآ

hafteh7@yahoo.de

هتفه هلجم همانهاگ
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 وو ايیرراتلوورپ هشيیدناا رردد ذذوفن ییاارب ییززااووژژرروب نيیبوچ ِبساا هب هفسلف
 .تساا ههديیددرگ ليیدبت وواا ِکيیژژولوئديیاا ییاهددايینب رردد للزلزت دداجيیاا
 هب رروظنم نيیاا ییاارب اارر هفسلف ِخيیررات ییاه نف وو تتوف ممامت ییززااووژژرروب
 دهااوخ رراک هب ششاا تيیددوجوم هماادداا ییاارب زيین سپ نيیاا ززاا وو هتفرگ رراک
 ننايیم ههززررابم ییاه هصرع ززاا یکيی یخيیررات رظن ززاا ِهفسلف .تفرگ
ِ تسدد رردد یحالس مسيیسکررام ِشيیااديیپ ات وو ،یعامتجاا ِمصاختم تتاقبط
 اب وو مهددززون یی ههدس ززاا .تساا ههددوب رگ هطلس     ِتتاقبط وو ننامکاح
 یی هقبط هک تساا یفسلف وو یعامتجاا یی هصرع رردد  مسيیسکررام رروهظ
 همه ِلباقم رردد اارر ددوخ دِداهن رباارب ايیرراتلوورپ ینعيی رصاعم یی هطلس ريیزز
 هب اارر اه ننآآ وو دهدد یم رراارق امن هنووررااوو تتاارکفت وو اه شنيیب ععااوناا یی
 نيیاا ززاا وو هقبط نيیمه ِکيیتاارپ لِلوصحم ددوخ مسيیسکررام .دشک یم شلاچ
 هلاسم نيیاا ززاا ییززااووژژرروب .تساا ننآآ ییاه ننامررآآ وو ففاادهاا ِتهج رردد وورر
 نيیرت ییاا هيیاپ وو ايیرراتلوورپ ییاه ففده ززاا یکيی هک اجنآآ ززاا وو ،ددرراادد یهاگآآ
 -ییززااووژژرروب رراادتقاا یی هيیاپ ینعيی -هيیامرس ِتيیمکاح نِنديیشک ريیزز هب اهنآآ
 دنک یم ششالت ییززااووژژرروب ،تساا هقبط ننوودب وو رباارب ییاا هعماج دداجيیاا وو
 ننديیسرر ییاه ههاارر وو ییريیگولج تسااوخ نيیاا ققحت ززاا دنااوت یم هک اجنآآ ات
 وو ايیرراتلوورپ تخانش ییرروئت یتسيیسکررام هفسلف .ديیامن ددوودسم اارر ننآآ هب
 یکيیتکلايیدد – یتسيیلايیرتام ینيیب نناهج هفسلف نيیاا .تسوواا لمع ییامن ههاارر
.دشاب یم یملع ییاهددرروواتسدد نيیرخآآ رب یکتم هک تساا
 لِلزنم رس هب -نناسناا وو -ايیرراتلوورپ رب ههاارر هناگيی کيیتکلايیدد مسيیلايیرتام
 تسدد ییوورر تسدد ینيیب نناهج نيیاا رباارب رردد ییززااووژژرروب .تساا خيیررات
 ففوسليیف وو رکفتم وو ههددرک ليیصحت وو ههاگشناادد هک اجنآآ ززاا وو .ددررااذگ یمن
 ِمجاهت رباارب رردد اارر ددوخ ِززاس ییرروئت ِیگ هشيیدناا ههاگتسدد ممامت ،ددرراادد
 وواا ییاه ششالت ات ددرراادد یم ااوو رراک هب هطلس ريیزز یی هقبط ِیلمع -ییرکف
 هقبط ممررآآ وو ممان اب رگرراک هقبط ِشبنج رردد ذذوفن .ديیامن ددرروواتسدد ننوودب اارر
 ززاا یلکش وواا ِکيیژژولوئديیاا -یفسلف  ییاه هيیاپ نِنددرک تسس وو رگرراک یی
 -رصاعم ییاه هعماج ِخيیررات رردد .تسايیرراتلوورپ اب ییززااووژژرروب یی هلباقم
 ییززااووژژرروب شِشالت هنوگ نيیاا دهاش ررايیسب -ننامددوخ یی هعماج هلمج ززاا وو
 هفسلف هک ننوچ .ميیاا ههددوب رگرراک هقبط ِتتااززررابم ِنندناشک ههااريیب هب وو
 رگيیدد ززاا رت تحاارر ،تساا هشيیدناا لکش نيیرت مهف ررااوشدد وو نيیرتددرجم
 ،ددددرگ عقااوو رثوم تقيیقح ننامتک وو ِفيیرحت رردد دنااوت یم هشيیدناا لِلاکشاا
 ییژژولونيیمرت یِیريیگ رراک هب اب دنااوت یم یتحاارر هب ااووژژرروب دنم هشيیدناا وو
 یتسيیسکررام اارر ننآآ وو دسيیونب مسيیسکررام هيیلع یتسيیسکررام تتايیبدداا وو
 وو کيیرروئت ییاه ششالت ععون نيیاا هب یتسيیسکررام ِشبنج رردد .ديیامن دداادملق
 للاکشاا اه نيیاا .ددوش یم هتفگ »مسيینوترروپاا« وو »مسيینويیزيیوورر« یلمع
 رراک ههاگووددرراا رردد ییززااووژژرروب »ییااوورت بساا« ِذذوفن یی ههدش هتخانش
 یم تفايی ههززوورماا مه ییرتون وو ههدش هتخانش رتمک ییاه لکش .دنتسه
 »پچ« وو ددرک وورر اارر نناش تسدد ننااوت یم ییررااوشدد هب هک دنوش
 ههززررابم ددوخ عقااوو رردد .ددومن ههاگآآ نناش ههوقلاب ییاهرطخ ززاا  اارر یتاساسحاا
 وو ههددومن ديیلوت مموواادم رروط هب اارر رت هتخانشان وو نيیون ییاه لکش یتاقبط
 ههويیش وو اه لکش نيیاا ززاا ییررايیسب ههززوورماا .دنک یم  رراکيیپ هصرع ددررااوو
 مسيیسکررام دقن« ايی وو »یتنس پچ دقن« ِششوپ رردد هتخانشان ییاه
 وو مسيیسکررام ِدقن هب هتفايی ننامززاس وو کيیتامتسيیس رروط هب »هنايیماع
 مسيیسکررام ِفيیرحت اب ننانيیاا .دناا ممرگرس یخيیررات وو کيیتکلايیدد مسيیلايیرتام
 یم ههدننااوخ دِدرروخ هب مسيیسکررام مِمان اب اارر ددوخ ِیيیااووژژرروب ییاه ههديیاا
 وو هيیامرس رروخنان یگمه هچ رگاا نناگدننک فيیرحت نيیاا ددوخ .دنهدد
 ییاه هجهل اب اماا ،دناا ییززااووژژرروب نناهنپ وو ااديیپ نيیگمرش ییوگنخس
 هب یگتسبااوو رظن ززاا ددايیزز للامتحاا هب هک ااريیزز .دنيیوگ یم نخس یتووافتم
 یکيی .دنرراادد یيیاهدداضت زيین ددوخ پمک رردد وو دنتسه یتيیلم دنچ هيیامرس
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 رپ ععافدد -ننانآآ ززاا یشخب مک ِتسدد ايی -اهنيیاا هناکريیزز ییاهددرگش ززاا
 ِرباارب رردد ییرروف وو یتبرض مسيیلايیسوس وو یبالقناا مسيیسکررام ززاا تترراارح
.تساا ییاا هلحرم ِمسيیلايیسوس وو یکيیوشلب مسيیسکررام
 .تساا اهنآآ ِیفسلف ییاه ههاگديیدد ننايیامن هنووررااوو نيیاا یی همه ليیشآآ یی هنشاپ
 وو -مسيیلآآ ههديیاا زج ییزيیچ ،ینک هعجاارم اهنآآ یفسلف ییاه ههاگديیدد هب یتقوو
 یمن ههدهاشم – ینهذذ مسيیلآآ ههديیاا ننآآ ِلکش نيیرت ههدنام بقع وو نيیرتدب
 ظظافلاا وو اه تتررابع ِتشپ ززاا اارر یيیااووژژرروب یی هفسلف سِسوورخ مِمدد وو ینک
 ینااوت یم  یتحاارر هب مسيیسکررام ززاا هتفرگ تيیرراع هب یی »امن پچ«
.یيیامن ههدهاشم
 هک تساا رگ هطسفس ییامن هنووررااوو ییرکف ییاه ننايیرج ننآآ ززاا )کک.کک.حح(
 وو کيیتکلايیدد مسيیلايیرتام ششاا تيیددوجوم ِممالعاا ِمماگنه ززاا هکنآآ اب
 ريیوصت اتح وو ههدداهن ررانک ششاا یفسلف شِشرگن ززاا اارر یخيیررات مسيیلايیرتام
 ههديیاا هک ريیبعت نيیاا اب دبال -تساا هتشااددرب سکررام ِررانک ززاا اارر سلگناا
 ددوخ ییرروئت سلگناا وو ههددوبن سکررام ززاا یخيیررات وو کيیتکلايیدد مسيیلايیرتام
 وو یعقااوو تسيیسکررام اارر ددوخ مه ززاب -ههدداادد تبسن سکررام هب اارر هتخاس
 وو ددوش یم هنوگچ هک نيیاا .دناادد یم یتنس ییاه تسيیسکررام ههدننک دقن
 وو تسيیلآآ ههديیاا هفسلف رردد هک تفريیذپ اارر )سکوودداارراپ( ضقانت نيیاا ديیاب اارچ
 هب یخساپ ره کک.کک.حح هک تساا یشسرپ ددوب تسيیسکررام تسايیس رردد
.ددرراادن ییرگيیدد ییانعم یبيیرفمااوع وو هطسفس زج دهدب ننآآ
 »ررايیتخاا ايی ربج« نِنااونع اب تساا ییاا هلاقم کک.کک.حح یتنرتنيیاا تيیاس رردد
ِ مسيیلايیرتام ییاا هيیاپ ِللوصاا ِیفن رردد یتسيیلآآ ههديیاا رساارس ییاا هتشون
 .ددوش یم هعماج وو تعيیبط ییدنم ننوناق رکنم ننآآ رردد هک کيیتکلايیدد
 تيیمتح وو تيیلع لصاا :ززاا دنتررابع هلاقم رراکناا ددرروم یی ههدمع للوصاا
 رردد وو یعامتجاا ییاه دنوورر وو یعيیبط ییاه ههديیدپ رب مکاح )مسيین یمرتدد(
 زج یيیانعم تيیمتح وو تيیلع یفن ااريیزز ؛ههديیچيیپ هب ههدداس ززاا لماکت هجيیتن
 هلحرم هب یيیاادتباا وو ههدداس تيیعضوو وو هلحرم ززاا تفرر اارف تيیمتح رراکناا
 زج ییزيیچ ییرراکناا نيینچ هجيیتن وو ،ددرراادن یلاع وو ههديیچيیپ ِتيیعضوو وو
 یی هسيیاقم اب هلاقم .دشاب یمن یکيیزيیفاتم ِ مسيیرراتنولوو وو یيیاارگ ررايیتخاا
 وو )اارگربج ان( مموتنااوک کيیزيیف وو )اارگربج(کيیسالک ِکيیزيیف نيینااوق
ِ کيیزيیف بناج هب اارر قح یعامتجاا ییاه هصرع هب نيینااوق نيیاا یِیرست
 :دسيیون یم وو ههدداادد مموتنااوک ِکيیزيیف -ییاارگررايیتخاا ايی -اارگربجان

 شيیب ههرروودد نيیاا نناارکفتم وو دنريیگ یم لکش ١۱٨۸ نِنرق رردد هک یتانايیرج«
 وو ددرراادد ننوناق هعماج ِريیيیغت هک دندقتعم وو دنوش یم اارگ ربج شيیپ ززاا
ِ تعيیبط رب ًالثم هک رروط ننامه .دنک ییووريیپ نيینااوق نيیاا ززاا ديیاب رشب
 یمن اهناا ِتسدد ززاا وو تساا مکاح یپوورتناا شيیاازفاا ايی وو ییژژرناا ییاقب ِلصاا
 ريیزز هب رردداق رشب هک ددرراادد ییاا یعيیبط نيینااوق مه هعماج دش صصالخ ننااوت
 هب هک تساا ننامزز ننآآ ِکيیزيیف اب ًامامت هسيیاقم .تسيین اهنآآ نتشااذگ اپ
 .تسيین یمرتدد وو اارگربج ًامامت یکيیزيیف .ددرراادد تترهش کيیسالک ِکيیزيیف
 هيیلوواا طيیاارش رگاا ، مموتنااوک ِکيیزيیف ًالثم ِسکع هب کيیزيیف نيیاا رردد
  )initial-conditions( ییززرم ِطيیاارش وو Boundary Conditi-

ons  دداادد ننااوت یم ققحم رروط هب اارر ننآآ ِخساپ دشاب ممولعم هلاسم کيی.
 :ددرراادد مظن زيیچ همه] اارگ ننوناق ِکيیسالک کيیزيیف ینعيی[ کيیزيیف نيیاا رردد
 ههدداادد وو ممولعم ِنيینااوق ییرس کيی قباطم همه اه هموظنم وو نناگرراتس
 ییررابتعاا هب وو ینيیب شيیپ لباق ًالماک ههدنيیآآ کيیزيیف نيیاا رردد .دننک یم لمع
 لطاب ٌالماک اارر ننآآ نيینااوق وو کيیزيیف نيیاا مموتنااوک ِکيیزيیف .تساا مموتحم
 نِندنام ححوتفم زيیچ ره ززاا لبق گگربنزيیاه ِتيیمتح ممدع ِلصاا .دنک یم
 اپ ريیزز اارر یتسيین یمرتدد ِتنس نيیاا وو دهدد یم نناشن اارر ههدنيیآآ ِتشونرس
 نيیاا اب ».دنتسه تسيین یمرتدد ههرروودد نيیاا ییاه تسيیلايیرتام.…ددررااذگ یم
 ییاه یيیوگ ضيیقن وو دض اب هلاقم )نناگدنسيیون ايی( ههدنسيیون ، ینيیچ همدقم

 ددرروم رردد سکررام ییاهرروواب وو اه هتفگ فيیرحت هب بباتک وو بباسح یب
 وو هتخااددرپ هعماج رردد ینوگرگدد ههژيیوو هب )ريیيیغت( ینوگرگدد تيینيیع
 لقن سکررام ِبناج ززاا اارر ددوخ یکيیزيیفاتم -یتسيیلآآ ههديیاا ییاهرروواب
 هلاقم یی ههدنسيیون .ديیامن ههرراشاا اه هتفگ عبانم هب هکنآآ ننوودب .دنک یم     
 یم تيیمتح وو تترروورض یی ههررابرردد سکررام وو لگه ههاگديیدد هسيیاقم اب
 ،تساا مماادک ییرروورض هک ديیهدد صيیخشت رگاا لگه متسيیس ربانب«:دسيیون
 تکرش ريیيیغت رردد هنالاعف ديینااوت یم ییرروورض ققحت ییاارب تقوو ننآآ
 وو نهذذ هب اارر ننآآ نِندداادد زيیمت ِکحم وو تترروورض نيیاا صيیخشت لگه .ديینک
 وو مسيیناکموودتم لگه .دهدد یم ععاجرراا قلطم دِدرف ايی قلطم یی ههديیاا ،ههديیاا
 نهذذ ززاا اارر ننآآ تخوس اماا ،ددرراادد اارر ريیيیغت یفسلف یی هکرحم رروتوم
 لگه کيیتکلايیدد :ديیوگ یم سکررام هک تساجنيیاا .دنک یم نيیمات ددوخ
 ییاهددرگش ززاا یکيی هک ددرک ديیاب ههرراشاا هلاسم نيیاا هب ».تساا هتوورس
 تسررددان یِیريیگ هجيیتن للومعم رروط هب ننايیوگ ضقانت وو نناارگ هطسفس
 ززاا یکيیزيیف اتم وو یتسيیلآآ ههديیاا جيیاتن اجنيیاا رردد وو ، تسرردد ینيیچ همدقم ززاا
 نيینچ اب .کک.کک.حح .تساا ههدش ننايیب تسرردد هک تساا یلوق ِلقن وو همدقم
 کيیتکلايیدد یفن ینعيی ددوخ ههااوخلدد هجيیتن هب ات دنک یم ززاغآآ یشوورر
 هب تساا )هتوورس( هنووررااوو لگه یی هفسلف تساا هتفگ سکررام رگاا .دسرب
 هک تساا ليیلدد نيیاا هب ،تساا فلاخم کيیتکلايیدد اب هک تسيین ليیلدد نيیاا
.دنک یم فيیصوت -تسرردد اماا– هنووررااوو اارر زيیچ همه لگه قطنم
 وو هنووررااوو اارر زيیچ همه ًالمع -ديیدد ميیهااوخ هک .کک.کک.حح ففالخرب
ِ تتررابع رردد ديیاش .دنک یم فيیرعت -یکيیتکلايیدد ريیغ ینعيی -تسررددان

:ددوش ههدهاشم یضقانت »تسرردد اماا هنووررااوو«
 رردد ددوجوم ییاهدداضت ینعيی -کيیتکلايیدد هک اجنآآ ززاا لگه کيیتکلايیدد
 اماا ،تسرردد ،دهدد یم صيیخشت اارر تکرح لماع وو فشک اارر اه هسوورپ
 وو دناادد یم ینهذذ ننآآ رب ممدقم هکلب ینيیع هن اارر اهدنيیآآرف نيیاا هک اجنآآ ززاا
 زيین وو ششرگن نيیاا ننددرک هنووررااوو اب سکررام .تساا هنووررااوو دنک یم ننايیب
 ننآآ یعيیبط تلاح هب اارر کيیتکلايیدد نهذذ وو نيیع یی هطباارر نِنددرک هنووررااوو
 وو ثحب نيیاا نِنديیشک ننايیم اب .کک.کک.حح هک ديیدد ميیهااوخ .تساا ههدنااددرگرب
 :مکيی :دهااوخ یم مموتنااوک ِکيیزيیف وو کيیسالک ِکيیزيیف هب ننآآ نندداادد طبرر
 ممالعاا یکيیتکلايیدد ريیغ اارر سکررام رکفت  :مموودد وو ،یفن اارر کيیتکلايیدد
 یتسيیلايیرتام ِکيیتکلايیدد وو لگه ِیتسيیلآآ ههديیاا کيیتکلايیدد ننايیم .ديیامن
 تساا )ههديیاا( هشيیدناا نيینااوق یکيی .ددرراادن ددوجوو ینيیچ رِرااويیدد چيیه سکررام
هشيیدناا ،ههديیاا هک تساا ررااوتساا رروواب نيیاا رب ننوچ یکيی .ههددام نيینااوق یکيی
 -تعيیبط هب اارر نيینااوق نيیاا سپ ،ددرراادد ممدقت تعيیبط وو ههددام رب )قلطم ايی(
 وو .دهدد یم ییرست زيین -تساا هناگيیب ددوخ ززاا یی ههديیاا ايی قلطم هک
 نيینااوق دناادد یم       ینهذذ وو ههديیاا رب ممدقم اارر ینيیع وو ههددام ننوچ ییرگيیدد
 هک -ییرکف وو ییددام ییاه ههديیدپ یی همه رردد ريیگاارف وو لماش اارر کيیتکلايیدد
 لگه ِکيیتکلايیدد .تساا ننآآ یی هنووررااوو نيیاا .دناادد یم -تساا ننآآ بباتززاب نيیاا
ِ کيیتکلايیدد ینعيی -سلگناا وو سکررام ِکيیتکلايیدد ینک هت وو رس اارر
 مهم .ددوش یمن ففذح تخانش یی هفسلف ززاا کيیتکلايیدد .ددوش یم -تعيیبط
 یم ددومنااوو .کک.کک.حح هک ننانچ ننآآ – سکررام یی هفسلف هک تساا نيیاا
 .تساا ننآآ ههدنرراادهگن اپرس :تسيین لگه کيیتکلايیدد یی ههدننک ددوبان -ددززاس
 اارر نناهج وو دتسيیاب اپ ییوورر دنااوت یمن هک تساا یکددوک لگه ِکيیتکلايیدد
 دشرر هک یعيیبط رِروط هب .دهدد حيیضوت وو دنيیبب تسه ًاعقااوو هک هنوگنآآ
 رگيیدد ِتلاح هب یتلاح ززاا وو دنک ريیيیغت یفيیک وو یمک ظظاحل ززاا ینعيی دنک
 ِکيیتکلايیدد ددوش یم وو ددددرگ یم ليیدبت یهاگآآ ِغلاب نِناسناا هب -دبايی لماکت
 .تسه لگه ِقطنم ِتتااذذ رردد )لماکت( ینوگرگدد ِليیسناتپ نيیاا .سکررام
 -کيیتکلايیدد یلک رروط هب ايی – لگه ِکيیتکلايیدد دِدايینب وو یپ نندش ااريیزز

.تساا
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 هن اارر یيیاارگ ربج نيیاا وو ،تساا)اارگربج( تسيین یمرتدد ًاتااذذ کيیتکلايیدد
 ججاتنتساا )ینوتويین کيیزيیف( کيیسالک کيیزيیف ززاا سکررام هن وو لگه
 ايی کيیتکلايیدد هکلب -دنک یم    رروصت .کک.کک.حح هک هنوگ ننآآ-.دناا ههددرکن
 لگه .تساا رکفت وو هعماج ،تعيیبط نِنوناق نندش وو ريیيیغت ِمسيین یمرتدد
 رِروط هب اارر ننآآ اهتنم .ددومن فشک اارر ننآآ ،ددرکن ععاارتخاا اارر کيیتکلايیدد
 نناهج وو گگررزب فشک هک ددوب سکررام نيیاا .ددرک ننايیب وو ديیمهف هنووررااوو
 ینعيی -یعقااوو رِروط هب وو فشک ههررابوودد اارر لگه ززاس نناارروودد وو للومش
 مسيیلايیرتام اب مماگ کيی لگه ینيیع ِمسيیلآآ ههديیاا .ددومن وگززاب -یتسيیلايیرتام
 شيیپ دنام یم ههدنزز رت شيیب لگه رگاا ًالامتحاا .ددرراادد هلصاف سکررام
 اارر مماگ نيیاا ات دداادد یم تصرف وواا هب ديیلوت ییاهووريین لماکت وو ملع ِتفرر
 طلغ هب اارر ددوخ هک – .کک.کک.حح مسيیلآآ ههديیاا اماا .ددررااددرب شيیپ هب ششددوخ
 سکررام ِیکيیتکلايیدد ِمسيیلايیرتام ززاا مماگ نناارراازه -دمان یم تسيیسکررام
 .ددوش یم رت شيیب ننآآ اب ششاا هلصاف ددررذگ یم هچره وو ،ددرراادد هلصاف
 وو مموتنااوک ِکيیزيیف .تساا هناگيیب کيیتکلايیدد ببولساا اب ًاساساا نيیاا ااريیزز
 رردد ددوب ییرراازباا تيیمتح وو تيیلع یفن ینعيی -هفسلف رردد ننآآ ِیمتح دمايیپ
 یب وو خخوسنم اارر کيیتکلايیدد مسيیلايیرتام ات تسيیلآآ ههديیاا نِناناادکيیزيیف تسدد
 یی هيیاپ ِننااونع هب مموتنااوک تيیمتح ممدع لصاا .دننک یفرعم ررابتعاا
 کيیتکلايیدد اب هلباقم رردد ًافرص رصاعم ِیتسيیلآآ ههديیاا یی هفسلف رردد تخانش
 ننامه نيیاا وو .ديیددرگ هيیاارراا وو ححرطم سلگناا وو سکررام ِیتسيیلايیرتام
 ننآآ یی ههدننک جيیوورت وو غلبم زيین   .کک.کک.حح ززوورماا هک تساا ییاا هيیرظن
 .تساا
 تيیمتح ممدع ننااززااددرپ هيیرظن ززاا یکيی اب تسيین دب ثحب یی هماادداا ززاا شيیپ
 کيی ننااررااذگ هيیاپ اب ررااوو هنومن یيیانشآآ هک اارچ.ميیوش انشآآ هفسلف رردد
 ففده وو ميیربب یپ لمع یی ههزيیگناا وو تيیهام هب ات دنک یم کمک هيیرظن
 Sir زنيیج زميیجرس :ميینک یبايیددرر رتهب اارر نناگدنهدد هماادداا وو ههدنررووآآ ديیدپ

James Hopwood Jeans (1946-1877( تسيیلآآ ههديیاا نناادکيیزيیف ، 
 رب ینتبم یی هفسلف وو مموتنااوک کيیناکم ِتيیمتح مِمدع نِنااززااددرپ هيیرظن ززاا
 یمرتدد تخسرس ننافلاخم ززاا ،ررايیتخاا وو ههدداارراا ِییددااززآآ ِغلبم ،لصاا نيیاا
 وو اارگ تترروورض ِکيیتکلايیدد ععون ره فلاخم وورر نيیاا ززاا وو ،تيیلع وو مسيین
 ششاا تتاليیصحت وواا« .تساا )یخيیررات مسيیلايیرتام( خيیررات یی هفسلف ههژيیوو هب
-١۱٩۹٢۲٩۹ ات١۱٩۹١۱٩۹ ززاا -للاس ههدد تتدم هب .دنااررذگ نندنل جيیربمک رردد اارر
 ههاش ززاا( ١۱٩۹٢۲٨۸ للاس رردد .ددوب نناتسلگناا یتنطلس یملع عمجم یشنم
 نناشن( .O.M نِناشن ییوو هب ١۱٩۹٣۳٩۹ للاس رردد وو تفرگ Sir بقل)سيیلگناا
 بِباتک یی همدقم هب ديینک ععوجرر( ».دش ههدداادد )تترضحيیلعاا ییوس ززاا تقايیل
 .)ینايیب یلق یلع یی همجرت ،زنيیج زميیج رس یی هتشون هفسلف وو کيیزيیف
 یی همجرت اب هک .تساا هتشون اارر هفسلف وو کيیزيیف بِباتک زنيیج زميیج رس
 هب ١۱٣۳٨۸٣۳ للاس رردد یگنهرف وو یملع تتاارراشتناا ییوس ززاا ینايیب یلق یلع
 ههاگديیدد یی همه .کک.کک.حح هک دسرر یم رظن هب .تساا ههديیسرر ممرراهچ پپاچ
 نيیمه ززاا – اارر اه ههاگديیدد نيیاا ززاا ییاا ههدمع شخب ايی – ششاا یفسلف ییاه
 تهابش ،اماا تساا گگربنزيیاه وودد ره دداتساا هچرگاا .دشاب هتفرگ ههدنسيیون
 .کک.کک.حح للالدتساا وو ننايیب یی ههويیش وو ییدداقتعاا وو یگ هشيیدناا نِنااوواارف ییاه
 دنچ رردد اارر اه تهابش نيیاا .تساا رروواب نيیاا ديیوم زنيیج زميیج رس وو
 زميیج رس یی هفسلف وو کيیزيیف رردد :ميینک یم ییريیگ ددرر مهم رظن رراهظاا
 یم ططابنتساا نيینچ اًارهاظ نتويین ههاگتسدد ززاا « :ميینااوخ یم نيینچ زنيیج
 یمومع ننوناق ننامه رروهقم اهنآآ نيیرت کچوک اتح مماسجاا ممامت هک دش
ِ تعيیبط یتکرح وو ريیيیغت ره تعيیبط هک یمسق هب .تساا )کيیناکم(
 یی هجيیتن نيیشام کيی یِیاازجاا تِتاکرح هک ییرروط ننامه وو تساا یکيیناکم
 زيین مماسجاا یی همه یی ههدنيیآآ ،تساا ننآآ ییاازجاا ِقباس ِتتاکرح ییرروورض
 یی ههررابرردد ضضرف نيیاا رگاا .تساهنآآ یی هتشذگ ببانتجاا لباق ريیغ یی هجيیتن

 هک ددوب حضااوو ددوب یم ققدداص وودد ره نناج یب وو رراادناج ِتتااددوجوم
 بباختناا ايی دب وو کيین )ررايیتخاا(ننديیدنسپ یی ههررابرردد نناسناا رِروصتم یِیددااززآآ
 رب انب[.تسيین شيیب ییررووآآ محرت ِللايیخ یگدنزز نناارروودد رردد شيیوخ ههاارر
 نيیعم ززاادناا ريیت هک یهاارر زج ريیت ِريیسم]کيیسالک ِکيیناکم ِضضرف
.)هفسلف وو کيیزيیف ، ١۱٠۰صص(».تسيین دنک یم    
 عبات ،دنتسيین )مسيین یم رتدد( تيیمتح یی ههدعاق تحت هک یثددااوح« :وو
 ییرشب ههززاادناا وو سسايیقم هب هک یيیاهددااديیوورر مِمامت رردد.دناا تتالامتحاا ِنيینااوق
 یيیاهددااديیوورر ثحب ییاارب وو دناا ليیخدد متاا وو ننوورتکلاا اه ننويیليیب دشاب یم
تساا نکمم اارر تتااررذذ ريیثک دداادعت نيیاا مِماکحاا تساا سح لباق ام ییاارب هک
 ريیثک دداادعت نيیاا تيیعبت وو ددررووآآ تسدد هب تتالامتحاا نيینااوق دددم هب ]اهنت[
 اارر تعيیبط ییاهددااديیوورر هک تساا هجيیتن نيیاا بجوم تتالامتحاا نيینااوق ززاا
 ِتکرح یی ههدنيیآآ رگاا هک ددرک ینيیب شيیپ ننااوت یم یتقدد ننامه هب ًابيیرقت
 وو تعيیبط تِتاکرح یی ههدنيیآآ :ینعيی ههدداس ننابزز هب[ددوب یم ممولعم ههررذذ ره
 ینعيی نيیااوو .ددومن ینيیب شيیپ    ننااوت یمن زگره اارر یناسناا یی هعماج
 ١۱٧۷۶٫-١۱٧۷٧۷ صص اجنامه( ».]یخيیررات وو کيیتکلايیدد مسيیلايیرتام رراکناا
 ،یگتسويیپ( مموهفم هس نيیاا« ).تساا نم ززاا هشوورک لخاادد تتاحيیضوت
 ییاه هيیاپ)اضف وو ننامزز رردد تکرح هليیسوو هب ريیيیغت ننايیب نناکماا وو ،تيیلع
 یی هجيیتن اًارهاظ هک تساا )تيیمتح( مسيین یم رتدد وو مسيیلايیرتام ِیلصاا
 یکيی هکنيیاا ضحم هب نناس نيیدب .تساا ههددوب مهددززون نِنرق ِکيیزيیف یفسلف
 دهااوخ یميیظع تتااريیيیغت کيیزيیف یفسلف جيیاتن ددزيیرر وورف هيیاپ هس نيیاا ززاا
 وو تساا هتشذگ هفسلف رردد مه وو کيیزيیف رردد مه کيیناکم رصع .تفايی
 اهنآآ یی ههررابرردد ون ِکيیزيیف هک ینامزز ات لقااال مسيین یمرتدد وو مسيیلايیرتام
١۱۵٠۰ صص اجنامه ».تساا ديیددرت ددرروم ههددرکن رظن ممالعاا

 رردد ننآآ تلاح ززاا ههددام یی ههدنيیآآ تتالاح فشک :دش هتفگ هچنآآ رب انب«
 وو کيیزيیف ١۱٧۷۵صص( ».تساا نکمم ريیغ یلک رروط هب لبق یی هظحل
 هتسب ههدداارراا ییددااززآآ هنوگ ره ییوس هب اارر ههاارر کيیسالک کيیزيیف« .)هفسلف
 اارر ههاارر تيیمتح ممدع( ديیامن یم ديیعب ديیدج کيیزيیف ززاا رراک نيیاا یلوو ددوب
 ام هب ميیدق کيیزيیف هک یملاع ..…).دنک یم ززاب ههدداارراا ییددااززآآ ییاارب
.»تنوکس لحم هب ات تشاادد تهابش رتشيیب نناادنزز هب دداادد یم نناشن

 ممالعاا ديیدج کيیزيیف رردد تيیمتح ممدع ِثحب ززاا ییاا هجيیتن ديیاب ام رگاا«
 یی هفسلف وو ملع ِليیاسم ِقباس ِجيیاتن ززاا ییررايیسب هک ددوب دهااوخ نيیاا ميینک
 هب وو .تخاادگ وو تخيیرر قيیقحت یی هتوب  رردد ههررابوودد ديیاب اارر مهددززون ننرق
 مسيیلايیرتام هکنيیاا زج یتبثم یی هجيیتن چيیه ميیهااوخ یمن ام تلع نيیمه
 ممالعاا تساا ههدش هنهک ملاع ]یتسيینيیمرتدد[ ییرردق نيیيیبت ايیوو تساا ههددرم
٢۲۴٧۷٫ صص بباتک ننامه ».ميینک
 یی هجيیتن یفسلف تيیمتح وو مسيین یمرتدد هک تساا دقتعم زيین کک.کک.جج
 رردد هک یتانايیرج« :تساا ینوتويین کيیناکم وو کيیسالک کيیزيیف تسررددان
 نيیرکفتم وو دنريیگ یم لکش ]١۱٩۹ ننرق تساا هتفگ زنيیج زميیج[ ١۱٨۸ ننرق
 هک دندقتعم وو دنوش یم )تسيین یمرتدد( اارگربج شيیپ ززاا شيیب ههرروودد نيیاا
 هب هک تساا ننامزز ننآآ کيیزيیف اب ًامامت هسيیاقم .ددرراادد ننوناق هعماج ريیيیغت
 یمرتدد وو اارگربج ًامامت یکيیزيیف .ددرراادد تترهش کيیسالک کيیزيیف
 ههدنيیآآ هک ميیديیدد زنيیج زميیج رس ِثحب رردد .)ررايیتخاا ايی ربج هلاقم( ».تسيین
 هک ییرراک ینعيی – ددرک ینيیب شيیپ للاح وو هتشذگ ززاا ننااوت یمن اارر
 یحرط تسنااوت هيیاپ ننآآ رب وو دداادد مماجناا هعماج ددرروم رردد سکررام
 .دهدد تسدب ههدنيیآآ یی هقبط ننوودب یی هعماج ززاا )هنايیوگ شيیپ( کيیرروئت
 زنيیج زميیج ففرح ات دفاب یم مه هب اارر ننامسيیرر وو ننامسآآ زيین کک.کک.حح
 رردد« :ددومن ینيیب شيیپ اارر ننآآ ننااوت یمن وو تسيین مموتحم ههدنيیآآ :دنزب اارر
 مموتنااوک کيیزيیف ًالثم سکع هب ]کيیسالک کيیزيیف ینعيی[ کيیزيیف نيیاا
 کيیزيیف رردد تيیمتح ممدع ددرراادد کک.کک.حح :تيیمتح ممدع یعدم کيیزيیف[
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 زنيیج زميیج رس هک ییرراک ننامه .دهدد یم ییرست هعماج هب اارر مموتنااوک
 یِیززرم طيیاارش وو هيیلوواا طيیاارش رگاا ]:ییرروظنم هچ هب تساا ااديیپ وو .ددرک
 نيیاا رردد .دداادد ننااوت یم ققحم رروط هب اارر ننآآ خساپ دشاب ممولعم هلاسم کيی
 ،اه هموظنم ،نناگرراتس ،ددرراادد مظن زيیچ همه ]کيیسالک کيیزيیف[ کيیزيیف
 نيیاا رردد .دننک یم لمع ههدداادد وو ممولعم نيینااوق ییرس کيی قباطم همه
 کيیزيیف .تساا مموتحم ییررابتعاا هب وو ینيیب شيیپ لباق ًالماک ههدنيیآآ کيیزيیف
 مِمدع ِلصاا .دنک یم لطاب ًالماک اارر ننآآ نيینااوق وو کيیزيیف نيیاا مموتنااوک
 ینعيی[ ههدنيیآآ ِتشونرس نِندنام ححوتفم زيیچ ره ززاا لبق گگربنزيیاه تيیمتح
 وو دداادد نناشن اارر ]خيیررات ننددوب ییررايیتخاا وو دنم ننوناق ان ،ننددوب یهااوخبلدد
)هلاقم ننامه( ».ددررااذگ یم اپ ِريیزز اارر یتسيین یمرتدد ِتنس نيیاا
 زميیج رس .کک.کک.حح نناهدد رردد تساا زنيیج زميیج رس ِننابزز ننامه نيیاا
 ههدداارراا ییددااززآآ هنوگره ییوس هب اارر ههاارر کيیسالک کيیزيیف « :تشون زنيیج
 .کک.کک.حح وو ».ديیمان یم ديیعب ديیدج کيیزيیف ززاا رراک نيیاا یلوو .ددوب هتسب
 رب هک تساا نناسناا یی ههدداارراا«:ديیوگ یم اارر نيیمه »ررايیتخاا ايی ربج« رردد
 وو رراتفگ ِتهابش نيیاا وو ».دنک یم ققحم اارر خيیررات اه نکمم یی همه ِنتم
 هک دهدد یم نناشن اارر ددوخ رگيیدد ییاج ره ززاا شيیب اج ننآآ شنيیب وو دداقتعاا
ِ للاثم ییوورروش وو مسيیوشلب ززاا نناش تترفن ِززاارباا ییاارب ههاگديیدد وودد ره
 مِمدع ززاا ععافدد رردد هفسلف وو کيیزيیف یی همدقم رردد :دننزز یم یناسکيی ًابيیرقت
 ییاه تسيیلايیرتام ًاتدمع هک ننآآ ِننافلاخم هب هلمح وو یفسلف تيیمتح
 کيیزيیف نِناادنمشناادد ززاا رفن وودد ًالثم« :ميینااوخ یم نيینچ دنتسه یکيیتلکايیدد
 .دنشاب تسيینومک کلامم ايی ییوورروش دداحتاا رروشک یی هعبت ديیاب اًارهاظ هک
 ]ديیاقع[ هب ففرردناسکلاا ممان هب ییرگيیدد وو ووزز نيیشولب ممان هب یکيی
 رردد مسيیرراتنول وو کيیزيیف رردد تيیمتح ممدع یی ههديیاا ِعضااوو[ گگربنزيیاه
 ديیاقع نيیرت عجترم وو تسيیلآآ ههديیاا اارر بتکم نيیاا وو ههددرک هلمح ]هفسلف
 یليیخ یتسيیلايیرتام ِللااوقاا ِددرر رردد گگربنزيیاه .…دناا ههددرمش یکيیزيیف
 ِديیاقع هب اارر یتشگززاب ععون ره هِهاارر وو تساا زنيیج زميیج رس ززاا رت حيیرص
 یم ًالماک متسيیب ِننرق ليیااوواا وو مهددززون ِننرق ِنناادنمشناادد یتسيیلايیرتام
)۵صص هفسلف وو کيیزيیف( ».…دددنب
 کيیزيیف[ کيیزيیف نيیاا ،مموتنااوک ِکيیزيیف« :دسيیون یم کک.کک.حح وو
 تيیمتح ِممدع ِلصاا .دنک یم لطاب ًالماک اارر ننآآ نيینااوق وو ]کيیسالک
 یم نناشن اارر ههدنيیآآ ِتشونرس نِندنام ححوتفم زيیچ ره ززاا لبق گگربنزيیاه
 هب تسرردد وو …ددررااذگ یم اپ ريیزز اارر یتسيین یمرتدد ِتبسن نيیاا وو دهدد
 وو یکيیوشلب ععون ِیتسيین یمرتدد ِمسيیلايیرتام اب دتم نيیاا هک نيیاا ِليیلدد
 نيیلاتساا یی ههرروودد رردد هيیسوورر مِمولع یمدداکآآ تسيین ققابطناا ِلباق نيیلاتساا
 ممالعاا یکيیتکلايیدد یتسيیلايیرتام ِريیغ اارر تيیبسن ییرروئت وو مموتنااوک کيیناکم
 ِیتسيین یمرتدد ِمسيیلايیرتام -Certainty– تيیمتح لباقم رردد ننوچ ددومن
 )هلاقم ننامه( ».دداادد یم رراارق اارر )Possibility( نناکماا طقف یکيیوشلب
 وو رظان« ِننااونع اب ددرراادد یثحب هفسلف وو کيیزيیف رردد زنيیج زميیجرس
 وو یتسيیلآآ ههديیاا ًالماک یثحب .»ههدنوش ههدهاشم وو رگ ههدهاشم« ايی »رروظنم
 :ايی رگ ههدهاشم وو ههدنوش ههدهاشم( ههژژوس وو ههژباا ننآآ رردد هک یکيیزيیفاتم
 زميیجرس ثحب نيیاا رردد .دناا یندشان اادج وو ننامه نيیاا وو یکيی )نهذذ وو نيیع
 نيینچ ًالومعم« :ددوش یم نهذذ ززاا لقتسم یی ههددام ِرکنم یلک هب زنيیج
 رردد یلک رروط هب ايی تعيیبط یی هظحالم مِماگنه هب هک ددوش یم ضضرف
 وو کفنم ِتمسق وودد هب اارر نناهج ننااوت یم هنااززوورر ِیگدنزز ِتيیلاعف ِعقوم
 …ددوهشم رِروظنم کيی وو دهاش وو رظان کيی :تشاادنپ مسقنم صخشم
 دنااوت یمن مکح نيیاا هک دداادد نناشن )١۱٩۹٠۰۵( تيیبسن ِهيیرظن رراب نيیتسخن
 نيیب ميینااوت یمن رگيیدد ام ]اتنااوک هيیرظن رب انب[ …دشاب تسرردد ًالماک
 یصخشم ًالماک یقرف )ههدنوش ههدهاشم وو رگ ههدهاشم( رروظنم وو رظان
 وو رظان هک تشگ ميیهااوخ ززاب تقيیقح ملاع هب یعقوم طقف .ميیوش ليیاق

 ینعيی ههدداس ِننابزز هب[ .ميیرراادد ببوسحم ههاگتسدد کيی ییاازجاا اارر رروظنم
 هجيیتن ثحب ِننايیاپ رردد وو[ .]ميیناادب یکيی اارر ههديیاا وو ههددام ايی نهذذ وو نيیع
 دشاب اهددااديیوورر ِملاع رردد ثحب هک ییددوودح ات)١۱ ]:هک دنک یم ییريیگ
 ِملاع ززاا قيیقدد ععالطاا)٢۲ .ددوش یمن ههديیدد تعيیبط رردد )مظن( یتخااونکيی
 رروظنم وو رظان ننايیم ميیسقت)٣۳ .تساا نکممان ام ییاارب نهذذ ززاا ججرراخ
 لماک ِتقدد .تسيین قيیقدد وو نيیعم رگيیدد )ههدنوش ههدهاشم وو رگ ههدهاشم(
 دحااوو ِلک کيی رردد اارر ههدنوش ههدهاشم وو رگ ههدهاشم هک تساا لصاح یتقوو
 تيیلع ِلصاا تسام تفرعم هب ططوبرم هک ییددوودح ات)۴ .ميیززاس دحتم
)١۱۶٨۸-١۱٧۷٠۰صص هفسلف وو کيیزيیف( ».…ددرراادن یيیانعم
-ااووژژرروب نناناادکيیزيیف یتسيیلآآ ههديیاا یی هفسلف ِیساساا للوصاا لصاا دنچ نيیاا
ِ مسيیلايیرتام اب لباقت رردد وو .تساا زنيیج زميیج وو گگربنزيیاه ريیظن
 اارر ددوخ هک یسايیس ِننايیرج کيی تساا ززومآآ تتربع اماا .کيیتکلايیدد
 ِشنيیب سساساا وو هتفريیذپ اارر یتسيیلآآ ههديیاا للوصاا نيیمه دناادد یم تسيیسکررام
 بيیرف کک.کک.حح هک ییرهاظ تتووافت نيیاا اب .دهدد یم رراارق ددوخ ِیفسلف
 ههديیاا ًالماک یی ههديیاا کيیتاارپ وو ريیيیغت یی هلاسم ِننديیشک شيیپ اب هناارراک
 یم تبسن سکررام هب اارر ههدنوش ههدهاشم وو رگ ههدهاشم ِتتدحوو ِیتسيیلآآ
 نيیاا دهدد یم رراارق ددوخ رباارب رردد سکررام هک یلااوس« :دسيیون یم وو دهدد
 سکررام .دهدد ريیيیغت دهااوخ یم هنوگچ وو اارر ییزيیچ هچ رشب هک تساا
 ززاا Subjective ینهذذ رصنع ايی طيیاارش ِصيیخشت هب اارر ام اجنيیاا
 ییديیرجت رردد سکررام .دناسرر یم Objective ییددام ايی ینيیع طيیاارش
 .…تسيین ینهذذ وو ینيیع ننايیم ميیقتسم یی هطباارر هب ليیاق حطس نيیرت
 ینهذذ هب اارر ییددام ايی ینيیع هک تساا ییاا هقلح نناسناا ِکيیتاارپ وو لمع
 نيیاا ]هعماج رردد ريیيیغت دِدرروم رردد[ سکررام ِزت .…ددرراادد یم ههاگن لصتم
 ريیيیغت وو .تساا ريیيیغت طيیاارش ِثحب ینهذذ وو ینيیع ِطيیاارش ِثحب هک تساا
 ددوش یمن .تساا ريیيیغت ینعيی هلاسم تترروص ییاازجتيیال ءزج ددوخ ههدنهدد
 رظن نيیاا ززاا .دداادد رراارق ثحب ِددرروم ههدنهدد ريیيیغت ززاا لقتسم اارر ريیيیغت
 یی هيیاپ هب ییددايیزز ِتهابش سکررام ِییژژولوودتم یی هيیاپ ]:ديینک هجوت[
-Observati( ههدهاشم ننآآ رردد هک ددرراادد مموتنااوک کيیناکم رردد تخانش

on(، کيیکفت لباق ِريیغ یی ههديیدپ کيی ههدنوش ههدهاشم وو رگ ههدهاشم 
 کيی( ههرگتناا نيیمه ززاا تسرردد ننددوبن مموتخم ايی وو تيیمتح ممدع وو دنتسه
 هلمج نيیاا .)ررايیتخاا ايی ربج( ».تساا کيیتاارپ وو نهذذ وو نيیع ننددوب )هچرراپ
 نِناشن یی ههدنرب     زنيیج زميیج رس یی هتشون ددايی هب ًالماک اارر ام رخآآ ییاه
 مِمدع ِلصاا رب ههژيیوو هب ننآآ رردد هک ددززاادناا یم نناتسلگناا ههاشدداپ ززاا تقايیل
 ههدهاشم وو رگ ههدهاشم وو ،نيیع وو نهذذ )ِیگچرراپ کيی( تِتدحوو ،تيیمتح
 .تساا ههدش ههرراب دنچ ديیکات -ببآم یلک رب ِضحم ِمسيیلآآ ههديیاا  ینعيی- ههدنوش
 .دشاب هتشاادد تتابثاا هب ییززايین هک تساا ننآآ ززاا رت ننايیع کک.کک.حح ِمسيیلآآ ههديیاا
 رروط هب مسيیسکررام ؟ددرراادد مسيیسکررام اب یتبسن مسيیلآآ ههديیاا نيیاا ايیآآ اماا
 هتخانش یخيیررات مسيیلايیرتام وو کيیتکلايیدد ِمسيیلايیرتام اب هفسلف رردد صخشم
– ههاگووددرراا نيیاا ِتسيیلآآ ههديیاا نِناارکفتم وو هيیامرس ییووددرراا ِینمشدد .ددوش یم
 ززاا -اه تسيیسکررام وو سکررام اب -زنيیج زميیجرس وو گگربنزيیاه هلمج ززاا
 ًاقيیقدد سکعرب :تسيین نناش ههاگديیدد ِتهابش ِرطاخب -اه کيیوشلب اب هلمج
 وودد .تساا ههاگووددرراا وودد ِینيیب نناهج ِدداضت وو ههاگديیدد ِففالتخاا ِرطاخ هب
 اارر ددوخ یتاقبط یی ههژيیوو ییاه ششوورر وو اهرتماارراپ مماادک ره هک یهاگووددرراا
 گگربنزيیاه وو زنيیج زميیج .دنرراادد ییددام ییاه ههديیدپ وو نناهج تخانش ییاارب
 مسيیسکررام وو سکررام اب اارر نناش یهاگديیدد ففالتخاا وو یتاقبط ِتموصخ
 یم ززاارباا نناش ییاه هتشون رردد ینلع رروط هب اارر ننآآ وو دننک یمن نناهنپ
 ان ییوورر رردد وورر ِدتموو ههاگديیدد وودد نيیاا ننايیم کک.کک.حح تقوو ننآآ .دنرراادد
 وو ییززااووژژرروب ینمشدد .دنک یم ههدهاشم یيیوسمه وو تهابش ننااوخمه
 تموصخ .تسيین یصخش ینمشدد سکررام اب ششاا نناگ هتسبااوو



- هحفصهتفه هلجم

نآ نانمشد و مسیسکرام

54

 هب رتمک نناش ییاه هتشون رردد ليیلدد نيیمه هب .تساا یفسلف وو کيیژژولوئديیاا
 ییاه ههديیاا وو هشيیدناا اب اهنآآ .دنززااددرپ یم سکررام ِیصوصخ ِیگدنزز
 هچنآآ .دنرراادد ريیذپان یتشآآ دداضت سکررام یکيیتکلايیدد وو یتسيیلايیرتام
 ییژژولدتم رردد ددوجوم ِمسيین یمرتدد ددوش یم اهنآآ ِینمشدد ششزيیگناا بجوم
 وو زنيیج زميیج ززاا ییووريیپ هب کک.کک.حح هک یليیالدد .تساا سکررام ِتخانش
 یيیاه ننامه ًاقيیقدد دنک یم هماقاا یتسيیسکررام مسيین یمرتدد هيیلع گگربنزيیاه
 ِینيیب شيیپ مه مسيیويیتيیززوپ .دنک یم هماقاا یيیااووژژرروب مسيیويیتيیززوپ هک تساا
ِ ههاگرظن ززاا .ددريیذپ یمن اارر ههدنيیآآ )کيیرروئت( یملع وو دنم ننوناق
 ییاا ههديیدپ ره ییاارب وو تسيین ینيیب شيیپ لباق ههدنيیآآ مسيیويیتيیززوپ
 هب .ددرراادد ددوجوو یتابثاا ِللاح ِننامزز اهنت یناسناا یی هعماج     ًاصوصخ
 ههديیدپ چيیه یی ههدنيیآآ ِتخانش نِناکماا للامتحاا وو تيیمتح مِمدع ِلصاا ززاا ییووريیپ
 یم شيیپ اارر ررايیتخاا ايی لمع یِیددااززآآ یی هلاسم زت نيیاا وو .ددرراادن ددوجوو ییاا
 دداارفاا ززاا ینوگمهان یی هعومجم ننانوچ هعماج ییرظنم نيینچ ززاا .دشک
 ،ههديیدپ تتااذذ رردد ددوجوم ِکيیتکلايیدد سساساا رب هن نناش تتدحوو وو لکشت هک
 ايی– ههديیدپ ززاا ننووريیب یيیووريین اب هک یشنيیزگ وو یکيیناکم تترروص هب هکلب
 هک تساا نيینچ نيیاا .ددوش یم هتخانش ،دناا ههدمآآ ررانک مه اب -ههديیدپ رِرانک رردد
 ههديیاا .تساا تهج ره هب ییرراب وو ممولعمان ههررذذ وو ءزج ،ددرف ره یی ههدنيیآآ
 ددرراادد -یتسيیسکرراموو– یتسيیلايیرتام یظفل ششوپ هچرگاا کک.کک.حح ِمسيیلآآ
 ههديیاا یی هتسه وو ننومضم هب ننااوت یم ششوپ وو هيیوورر نِنددزز ررانک اب اماا
 هکلب اه ههديیدپ وو ايیشاا تِتااررذذ رردد هن اارر ننوناق ششرگن نيیاا .ددرب یپ یتسيیلآآ
 للامعاا )ینتخانشان( ددوخ رردد ییاهزيیچ رب هک ددرراادنپ یم ینهذذ یموهفم
ِ تتااذذ رردد مسيیلايیرتام هک ررايیتخاا ايی ربج ًالثم هک تساا نيینچ .ددددرگ یم
 دنيیآآرف رب مکاح ربج زج ییزيیچ وو ،دنک یم وج وو تسج ايیشاا وو اهدنوورر
 تسايیس .تسيین ششريیذپ وو مهف لباق وواا ییاارب ،دنک یمن        ههدهاشم
 یم اقلاا نيینچ ششاا یتابثاا-یتسيیلآآ ههديیاا یی هفسلف وو ییژژولوئديیاا هب وواا ِیلااربيیل
 ددرف یتسه رب یتيیمتح وو ربج چيیه وو ههددوب عمج رب ممدقم ددرف هک دنک
.ددرراادن یتابثاا-یبلس یکيیتکلايیدد ِتيیمکاح
 یی هشيیدناا رردد اارر-ررايیتخاا ايی ربج زيین وو-تيیمتح ممدع ايی تيیمتح کک.کک.حح
 ايی ففوسليیف صخش ننوچ وو ،دنک یم وج وو تسج ففوسليیف وو رکفتم
 کک.کک.حح وو ،تسيیلايیرتام ايی تساا تسيیلآآ ههديیاا ايی للاح ره رردد دنمشيیدناا
 ِلصاا ززاا ییرراادبناج هب ،تساا یفسلف مسيیلآآ ههديیاا رراادبناج هک ههددرک تباث
 یم       وو ددزيیخ یم رب تسيیلآآ ههديیاا ِرکفتم یيیاارگررايیتخاا وو تيیمتح ممدع
 دنرراادد یفلتخم یناعم فلتخم ییاه هصرع رردد ررايیتخاا ايی ربج« :دسيیون
 ِنيینااوق ِقباطم نهذذ ززاا ننووريیب هک ميیهافم یِیددام ییااززاا هب ام هب ییرراک وواا[
ِ نهذذ ِميیهافم وو یناعم وواا ییاارب .ددرراادن ،ددرراادد ننايیرج ششاا ههژيیوو ددوخ
 ینعم کيی ههريیغ وو ییژژولويیب ،کيیزيیف ،ممولع رردد ].دناا مهم »ررااذگ ننوناق«
 ننامززاس ايی گنهرف رردد ،یسانش هعماج رردد ،تخانش ییرروئت رردد .دنرراادد
 رردد[ ،یتووافتم یناعم ههريیغ وو مموتنااوک ِکيیزيیف رردد وو تتايیضايیرر رردد ،یهدد
 هک تساا ییزيیچ ننآآ ینعيی– مموهفم وو ینعم رس رب کک.کک.حح ثحب ،عقااوو
 وو سسانش هعماج ،ففوسليیف ،تسيیژژولويیب ،نناادکيیزيیف ،دنمشناادد ِزغم رردد
 وو ددرراادد ننايیرج ههدنشيیدناا ِزغم ززاا ننووريیب هچ ننآآ هن وو-ددرراادد ددوجوو ههريیغ
 یم ننايیب ییرروئت ِلکش هب وو فشک ههدنشيیدناا زغم اارر ششاا ییدنم ننوناق
 ینهذذ مسيیلآآ ههديیاا ننددرکن وورر ینعيی ،هضيیرع ننددوبن یلاخ ییاارب وو ».]دنک
 مه هب تيیاهن رردد هتبلاا یناعم نيیاا« :ديیوگ یم      ،حيیرص رروط هب ددوخ
 ببوخ نناادکيیزيیف کيی هکنيیاا امک .دنتسه مه زيیامتم مه ززاا اماا دناا ططوبرم
 یبهذم ییرکف رظن ززاا ايی وو رراک هظفاحم یسايیس ظظاحل هب تساا نکمم
 ايی ،دب ايی ببوخ نِناادکيیزيیف نهذذ رردد ننوناق هک ددوش یم ممولعم سپ[ دشاب
 ااريیزز .دنم یتسه هتااذذ هب یی ههددام ددوخ رردد هن تساا ههريیغ وو رراک هظفاحم
 ززاا هن تساا )هشيیدناا بحاص( نناادکيیزيیف ززاا کک.کک.حح ِتکرح یی هطقن

 ننآآ رردد یکيیزيیف ننوناق دشابن هچ دشاب نناادکيیزيیف هچ هک ییزيیچ وو ههددام
 وو فشک اارر ننآآ اهنت -تخانش لماع هباثم هب– نناادکيیزيیف وو ددرراادد ننايیرج
 نيینااوق هک دنک یم ممالعاا تترراکدد ].دنک یم ننايیب ییرروئت تترروص هب
 وو تعيیبط نيینااوق دنااوت یم نناسناا ،دنتسه نيیيیبت لباق وو مهف لباق تعيیبط
 وو -تترراکدد نيیاا :ینعيی کک.کک.حح ننابزز هب[ دمهفب وو فشک اارر کيیزيیف
 وو .دنک یم ليیمحت تعيیبط هب اارر ننوناق هک تساا تترراکدد یی هشيیدناا :ینعيی
 نيیمه هب ززاب وو .ددوش یمن ططابنتساا ننآآ ددرکرراک وو تعيیبط تِتااذذ ززاا ننوناق
 هناگيی وو یکيی همه )مهف( فشک ِلمع وو ههدنوش فشک ،ههدننک فشک ،ننابزز
 اارر نيینااوق نيیاا یتقوو رشب ].ديینش مهااوخ نناشيیاا ننابزز ززاا دعب اارر نيیاا .دناا
 ِبحاص اارر ددوخ تترراکدد لِلوق هب وو دنک ههددافتساا ننآآ ززاا دنااوت یم ديیمهف
)Master( ددريیگ ددوخ ِتمدخ هب اارر اهنآآ وو دنک تعيیبط وو اه هسوورپ.« 
 یهاگآآ کک.کک.حح یی هنايیاارگ نهذذ وو یتسيیلايیرتامريیغ ِیسانش ششوورر
 رردد وورر نيیمه ززاا .دناادد یم دنمرروعش نناسناا ِیتسه رب ممدقم اارر )رروعش(
 )ننوناق( تيیعقااوو رب ممدقم اارر )ننوناق نِنايیب( ییرروئت ششاا ییاه للالدتساا ممامت
 ًالثم وو ههددررووآآ بباسح هب ههديیددرگ ججاتنتساا ننآآ ززاا ییرروئت هک یتعيیبط وو
 .دناادد یم ییدداقتعاا ًافرص ییاا هلاسم اارر )مسيین یمرتدد( یيیاارگربج
 -رگيیدد یملع ننوناق ره وو – یکيیزيیف ِنيینااوق هک تساا نيیاا مهم عِعوضوم
 تعيیبط ییددوخ رردد شيیدناا یفسلف وو رکفتم ِنهذذ ززاا لقتسم وو ننووريیب :مکيی
 فشک اارر نيینااوق نيیاا رگشنک نِناسناا .ددرراادد ددوجوو )ییددام ِیتسه( ههددام وو
 وو یگدنزز رردد رگشنک ِنناسناا یی ههدنهدد ییررايی ننوناق ِفشک .دنک یم
 دِدررااوو نيینااوق نيیاا هک ینامزز ات :مموودد .تساا نناهج ريیيیغت وو ديیلوت یی هسوورپ
 ات ینعيی -دناا ههدشن اه نناسناا ِکيیژژولوئديیاا- یفسلف ِننامتفگ وو تتابسانم
 ،دناا هتفايین یتاقبط ِتلصخ وو ههدشن ههدنااددرگرب یفسلف نِنابزز هب هک ینامزز
 نيیاا ززاا اه نناسناا هک ننآآ ضحم هب .دننک یم ظفح اارر ددوخ یملع ِیگژيیوو
 ننآآ ،دنريیگ ههرهب ددوخ یی هقبط تيیناقح -هيیجوت ايی– حيیضوت ییاارب نيینااوق
 هب ننآآ ززاا شيیب ییزيیچ هب هکلب :دنتسيین یملع ًافرص نيینااوق رگيیدد ههاگ
 نيیمه هکنآآ رت مهم وو .دنوش یم ليیدبت یعامتجاا ِطبااوورر ننايیب ززاا یلکش
 نِناارکفتم رِرايیتخاا رردد یتقوو رگيیدد ییددام ِتيیعقااوو ره دننام -یملع نيینااوق
 ليیدبت ددوخ ِدض هب دنريیگ رراارق یفسلف ییاه تسيیلآآ ههديیاا وو ییززااووژژرروب
 ِنيینااوق -رگ هطلس تِتاقبط رگيیدد ننوچمه- ییززااووژژرروب ااريیزز .دنددرگ یم
 ههدش فيیرحت تترروص هب هطلس ريیزز تِتاقبط اب ششاا طبااوورر رردد اارر یملع
.ددريیگ یم رراک هب اهنآآ ِقيیمحت ِدصق هب وو ننانآآ هيیلع
 هب یيیااووررژژرروب یی ههدش هتخانش یی ههويیش نيیمه ززاا ًاقيیقدد کک.کک.حح یتقوو
ِ فيیرحت ِتمدخ رردد اارر ملع وو ههددرک ههددافتساا ايیرراتلوورپ ِبيیرف رروظنم
 اارر ددوخ دنااوت یمن ددريیگ یم      رراک هب یيیامن هنووررااوو وو تقيیقح
.دمانب یکيیتکلايیدد تسيیلايیرتام ینعيی– تسيیسکررام
 تيیمتح وو تيیلع تيینوناق دنک یم رروصت یتناک یی ههويیش هب کک.کک.حح
 ايی ،دنوش یم )قبطنم( للامعاا ییددام ییاه ههديیدپ رب هک دناا ینهذذ یتالوقم
 ینيیع ییاه ههديیدپ ِددوخ رردد تيیمتح وو تيیلع ،تيینوناق وو .دنوش یمن
 تسيیلايیرتام ننافوسليیف وواا رروواب هب هک تساا ليیلدد نيیمه هب .ددرراادن رروضح
 ننوناق ايی هلوقم ینهذذ نِنوناق ايی هلوقم ننالف ززاا ههددززون وو ههددژه یی ههدس
 هب کيیسالک کيیزيیف نيینااوق ززاا ًالثم .دناا ههددومن ججاتنتساا اارر ییرگيیدد ینهذذ
 وواا یسانش ششوورر ِقباطم ننوچ وو .دناا ههددرب یپ هعماج رب مکاح نيینااوق
 کيیسالک کيیزيیف وو ینوتويین کيیناکم ینعيی اه ججاتنتساا هنوگ نيیاا ءاشنم
 رردد ننآآ ززاا ههدش یشان مماکحاا وو اه ییرروئت یی همه سپ ،ههددوب تسررددان
 نهذذ رردد زيیچ همه ههاگديیدد نيیاا ززاا .تساا ههددوب تسررددان زيین هعماج ددرروم
 یمن کک.کک.حح ددوبن نيینچ رگاا .یعقااوو نناهج رردد هن وو دتفاا یم ققافتاا
 نيیاا نيیرکفتم وو دنريیگ یم لکش ١۱٨۸ نِنرق رردد هک یتانايیرج« :تشون
 ننوناق هعماج ِريیيیغت هک دندقتعم وو دنوش یم اارگربج شيیپ ززاا شيیب ههرروودد



- هحفصهتفه هلجم

نآ نانمشد و مسیسکرام

55

 رب ًالثم هک رروط ننامه .دنک ییووريیپ نيینااوق نيیاا ززاا ديیاب رشب وو ددرراادد
 ِتسدد ززاا وو تساا مکاح یپوورتنآآ شيیاازفاا ايی وو  ییژژرناا ییاقب لصاا تعيیبط
 رشب هک ددرراادد ییاا یعيیبط نيینااوق مه هعماج .دش صصالخ ننااوت یمن  اه ننآآ
 ننامزز ننآآ ِکيیزيیف اب ًامامت هسيیاقم .تسيین اهناا نتشااذگ اپ ريیزز هب رردداق
 وو اارگربج ًامامت یکيیزيیف .ددرراادد تترهش کيیسالک کيیزيیف هب هک تساا
».تسيین یمرتدد
 ءوس وو ییريیگرراک هب ،ییززااووژژرروب هنابيیرفمااوع ییاهددرگش ززاا یکيی
 یفسلف نِنابزز رردد یسايیس تِتايیبدداا ممان دب تِتاحالطصاا وو اه ههژژااوو ززاا ههددافتساا
 یيیاارگربج وو ربج یی ههژژااوو ززاا ممااوع دناادد یم کک.کک.حح .تساا یملع وو
 یسايیس تِتايیبدداا رردد یيیاارگربج وو ربج یی ههژژااوو .دنرراادن ییدنيیاشوخ رِروصت
 نتشاادد لباقم رردد وو .تساا دداادبتساا وو متس وو ررووزز لِلدداعم ممااوع ِنهذذ رردد وو
.بباختناا ییددااززآآ وو یساارکومدد ررووآآددايی لمع یِیددااززآآ وو ههدداارراا وو ررايیتخاا
 ییزيیچ ییانعم هب یسايیس یحطس ِتشااددرب ننوناق وو مظن ززاا ممااوع هکنيیاا ايی
 ییاه تموکح اارر ننوناق وو مظن هکنيیاا دننام .دنرراادد ددوش یم    ليیمحت هک
 وو مظن هب نت دنريیزگان ممددرم وو دننک یم       ليیمحت ممددرم هب وگررووزز
 اه هلوقم نيیاا ززاا کيی چيیه هکنآآ للاح .دنهدب نناارگتموکح ِیليیمحت نِنوناق
 هک دناا ینيیع ییاه تيیعقااوو هکلب .دنتسيین ححالطصاا وو ههژژااوو تعيیبط رردد
 اهنآآ ززاا ییزيیرگ یعيیبط وو ییددام ییاه ههديیدپ وو دناا ههددام وو تعيیبط ِیتااذذ
 ججرراخ ااريیزز .دناا ههدشن ليیمحت تعيیبط هب اه ننوناق    وو مظن نيیاا .دنرراادن
 یی ههدننيیرفآآ ددوخ تعيیبط رردد ددوجوم ِمسيیمانيیدد وو دنتسيین تعيیبط ِیتسه ززاا
 کک.کک.حح مسيیلآآ ههديیاا هک ننآآ رگم .تساا ییدنم مماظن ییاهرراک وو ززاس نيینچ
 اارر ننوناق وو تيیلع وو ربج هک ديیامن رروصت نيینچ اهتسيیلآآ ههديیاا همه ِدننام
 ليیمحت خيیررات وو تعيیبط هب ییدداادبتساا یتيیمکاح ِدننام– ییرتاارف یيیووريین
.تساا ههددرک
 ننايیرج وو .کک.کک.حح ِیسانش تخانش وو کيیرروئت ییاهاطخ ممامت ءاشنم
 وو هيیاپ کيیتکلايیدد .تساا ننآآ رِراکناا وو کيیتکلايیدد ننديیددان ننآآ ِدننامه ییاه
.تساا ننآآ مِموواادت وو ريیيیغت ،تکرح یی هکرحم رروتوم وو یتسه یی هيیام
 رِرامش یب تِتاضقانت رِراتفرگ اارر ددوخ مماع ِتقيیقح نيیاا رراکناا اب .کک.کک.حح
 کک.کک.حح یکيیتکلايیدد ريیغ کِکرردد .دنک یم یفسلف -یملع یسانش تخانش
 هب للاح ززاا دشاارف مهف ززاا اارر وواا -یخيیررات وو-یعامتجاا ییاهدنيیآآرف ززاا
 ییريیزگان وو ینونک تيیعضوو رردد ههدنيیآآ ِتيیعضوو ِیگ هفطن ینعيی -ههدنيیآآ
 اب طقف مه ننآآ ،ددوجوم یی هعماج ِنطب ززاا ههدنيیآآ یی هعماج ِیخيیررات نِناميیاازز
 کک.کک.حح .ددرراادد یم ززاب نناميیاازز نيیاا یخيیررات -ییددام ِطيیاارش نِنددومن ايیهم
 اارر ینهذذ لماع اهنت هک تساا شيیوخ تتالايیخ وو مماهوواا رردد ققرغ ننانچ
 رگرراک یی هقبط ییاارب«:ديیوگ یم ووددررووآآ یم ررامش هب »خيیررات یی هلباق«
 تسااوخرردد رظتنم وو ییدداارراا ببالقناا ايیوگ[ دنک ببالقناا دهااوخ یم هک
 هب تبسن وواا یهاگآآ ايی »لقع« ،ینهذذ ِلماع ]تساا هقبط کيی یمسرر
 وو یهاگآآ هب اهنت اارر مسيیلايیسوس ِققحت وواا[ .تساا یتسيیلايیسوس ِببالقناا
 یی ههديیاا ننامه ینعيی .ددززاس یم هتسبااوو رگرراک یی هقبط یی ههدداارراا
].»تساا نتسنااوت نتسااوخ«یفاارخ
 اارر یتسيیلايیسوس یی هعماج دهااوخ یم هک دناادد یم رگرراک یی هقبط رگاا
ددوش ققحم دنااوت یم هک تساا ییرروورض ییاا ههديیدپ مسيیلايیسوس ددررااذگب انب
 اب یکيیتکلايیدد طِطابترراا نِنوودب ِینهذذ وو ییدداارراا ییرماا اارر تترروورض ینعيی [
 یی هقبط یی ههدداارراا ییاپ هکنآآ ضحم هب هک ددرراادنپ یم رگيیدد ِطيیاارش
 ددوخ هب ددوخ اه نناسناا ِیعقااوو ِتتابسانم  ززاا ديیآآ ننايیم هب -ًالثم -رگرراک
 هب رگ ببوکرس یِیززااووژژرروب یی ههدداارراا ننايیم نيیاا رردد وو .ددددرگ یم ففذح
 ِققحت مِماجناا عنام ییزيیچ رگاا ].ددوش یمن هتفرگ ییزيیچ هب تسيیشاف عقوم
 لعفلاب وو یخيیررات ِیگددامآآ هلمج ززاا[ويیتکژباا طيیاارش هن تساا مسيیلايیسوس
 وو هليیسوو ره هب مسيیلايیسوس ِققحت مماجناا ززاا ییريیگ شيیپ ییاارب ییززااووژژرروب

 ییاارب ششالت ممامت وو تساا هقبط ددوخ ِیگددامآآ ]:هکلب ،ییاا ههويیش ره اب
 ییاارب رگرراک هقبط ننددرک ههددامآآ هب ففوطعم یتسيیلايیسوس ببالقناا ققحت
 طبااوورر ايی ههدلوم ییاهووريین ِلماکت هن وو تساا ببالقناا نيیاا مماجناا
).تساا نم ززاا هشوورک لخاادد ییاه هتشون ،هلاقم ننامه(».ديیلوت
 هک ددوب نيیاا »ررايیتخاا ايی ربج« هلاقم یِیاادتباا رردد کک.کک.حح یلصاا شسرپ
 وو ؟تساجک مسيیسکررام اب )یيیاارگ ههدداارراا( مسيیرراتنولوو نِنايیم یی هلصاف
 ننآآ رردد هک شسرپ نيیاا هب یيیوگخساپ تهج تساا یشالت هلاقم ممامت
 سکررام ززاا هتخاس ددوخ للوق لقن ،دفاب یم مه هب اارر ننامسيیرر وو ننامسآآ
 ات ددزيیرر یم مه هب اارر)ینهذذ وو ینيیع( نيیعم ان وو نيیعم زِزرم ،ددررووآآ یم
 اارگ ررايیتخاا -١۱ :سکررام هک دنک تباث وو دناسرب رفص هب اارر هلصاف نيیاا
 -یققحت ییاارگ للوحت(یکيیتکلايیدد ريیغ -٢۲ .تسيین یمرتدد         هن ههددوب
 ییاعدداا مغرر هب .یشهج رگشرروش دِداقن وو یکيیتکلايیدد هن ههددوب )یتابثاا
 مسيیسکررام وو سکررام هب یطبرر وواا ییاه ههاگديیدد ززاا کيی چيیه کک.کک.حح
 .تساا ننآآ اب دداضت رردد وو سکررام ههاگديیدد ِففالخ یگمه هکلب .ددرراادن
 اارر کيیتکلايیدد وواا .ددوب یکيیتکلايیدد ِتسيیلايیرتام زيیچ ره ززاا شيیپ سکررام
 کيیتکلايیدد نيیمه ددرک هنووررااوو هک هچ ننآآ وو تخومآآ لگه ششرراگززومآآ ززاا
 اماا -ظفح اارر وواا کيیتکلايیدد وو یفن اارر لگه مسيیلآآ ههديیاا سکررام ،ددوب
 ینعيی -کيیتکلايیدد ِففذح اب کک.کک.حح .ددومن )یعقااوو ینعيی(یتسيیلايیرتام
 عقااوو رردد وواا ییژژولدتم ززاا -سکررام یی هشيیدناا ییاا هيیاپ وو مهم رصنع
 وو هفسلف رهوج ممامت ااريیزز .دنک یم ويیساپ وو هتخاا اارر سکررام ینيیب نناهج
 یخيیررات مسيیلايیرتام ،کيیتکلايیدد نِنوودب .تساا کيیتکلايیدد سکررام ییرروئت
.تساا»مکشاا وو ممدد وو للايی یب ريیش« هکلب تسيین مهف لباق اهنت هن سکررام
 لباقتم يياهشنك مه اب هك ههديیدپ كيی يياازجاا ينوورردد طبااوورر ينعيی كيیتكلايیدد
 ززاا ننآآ دشاارف تيیاهن رردد وو ههديیدپ ينوگرگدد تلع وو دنرراادد دداضتم وو
 وو يلماكت ريیزگان وو اًاربج دشاارف نيیاا.تساا رگيیدد تيیعضوو هب يتيیعضوو
 -ننآآ يعطق جيیاتن وو كيیتكلايیدد ينهذذ ففذح وو رراكناا .تسالتعاا تهج رردد
ينوورردد مسيیمانيیدد ينهذذ ففذح وو رراكناا ييانعم هب -تيیمتح وو تيیلع
 ۀديیاا هنوگره هب نندداادد ددوورروو یی ههززاجاا وو ييددام يياه ههديیدپ )ييیوپددوخ(
 يياارب يعامتجاا وو يعيیبط يياه هسوورپ ننوورردد هب )للاتندنسناارت(ييرتاارف
 ييرراك نيینچ اب كك.كك.حح.دشاب يم نناش ينوگرگدد وو ييیايیوپ للع حيیضوت
 گگربنزيیاه ووزيینج زميیجرس يكيیزيیفاتم مسيیلآآ ههديیاا دحات اارر مسيیسكررام
 اب ننونكات يتسيینوترروپاا وو تسيینويیزيیوورر چيیه هك ييرراك .دهاك يموورف
.تساا ههددركن مسيیسكررام
 تخانش یی هيیاپ هب ييددايیزز تهابش ،سكررام ييژژولدتم ۀيياپ«:دناا هتشون
 كيی رگ ههدهاشم وو ههدنوش ههدهاشم ننآآ رردد هك ددرراادد مموتنااوك كيیناكم رردد
 تسرردد ننددوبن مموتحم ايی وو تيیعطق ممدع وو دنتسه كيیكفت لباقريیغ ۀديیدپ
 وو تساا كيیتاارپ وو نهذذ وو نيیع يگچرراپكيی ايی ننددوب ههرگتناا نيیمه ززاا
 يكيیوشلب ععون يتسيینيیمرتدد مسيیلايیرتام اب دتم نيیاا هكنيیاا ليیلدد هب تسرردد
 یی ههرروودد رردد هيیسوورر ممولع يمدداكآآ.تسيین ققابطناا لباق ينيیلاتساا وو
-يتسيیلايیرتام ريیغ اارر تيیبسن ييرروئت وو مموتنااوك كيیناكم نيیلاتساا
 مسيیلايیرتام )certainty(تيیعطق لباقم رردد ننوچ.ددومن ممالعاا يكيیتكلايیدد
».دهدد يم رراارق اارر) possibility(نناكماا طقف يكيیوشلب يتسيینيیمرتدد
 ييژژولدتم هك دناادد يم ددرراادد رراكوورس هفسلف اب هك يسكره اارر نيیاا
 ممدع يتسيیلآآ ههديیاا يسانش ششوورر هب يتهابش نيیرتمك سكررام يتسيیلايیرتام
 ننآآ لباقم ۀطقن رردد تسرردد هكلب .ددرراادن مموتنااوك كيیزيیف ززاا ههدمآآرب تيیمتح
 -ينيیب نناهج وو هفسلف وو تساا زيیچ كيی مموتنااوك كيیزيیف :مكيی ااريیزز ؛تساا
 ییاا هلوقم مموتنااوك .رگيیدد زيیچ ننآآ رب ينتبم يسانش هعماج ههژيیوو هب
 ايی ييددايینب تتااررذذ وو متاا اب هك تساا )يكيیناكم(يكيیزيیف -يضايیرر
 رردد.ددرراادد رراكوورس )microcosms( اه ممززوكووركيیم وو اه تخاسزيیرر
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 ايی كيیسالك كيیناكم)يلماكت( يليیمكت تلاح وو هماادداا مموتنااوك كيیناكم لصاا
اه تخاس ننالك وو گگررزب مماسجاا اب هك تساا ينوتويین كيیناكم
)macrocosmددرراادد رراكوورس )اه.
 مموتنااوك كيیزيیف فلاخم ييرگيیدد تسيیلايیرتام چيیه وو اه كيیوشلب
 دناا يتسيیلآآ ههديیاا-يفسلف ييريیگ هجيیتن وو تشااددرب ننآآ فلاخم  هكلب.دنتسيین
 هب اارر اه تخاسزيیرر ۀررابرردد مه ننآآ-يكيیزيیف ۀييرظن كيی دهااوخ يم هك
 یی ههژيیوو نيینااوق هعماج .دهدد ييرست ييرشب ۀعماج وو گگررزب نناهح
 تتااررذذوو متاارب مكاح نيینااوق اب يتهابش نيیرتمك هك ددرراادد يياا ههدش هتخانش
 ننايیم-ههبش عقااوو رردد وو-تهابش دداجيیاا يياارب يشالت ره وو.ددرراادن ييددايینب
 وو دنك يم لمع هناهاگآآ وو دنمرروعش يكيی هك – متسيیس وودد نيیاا ددركلمع
 وو ، mystical وو يعاجترراا يشالت -هناهاگااان وو دنمرروعش ريیغ ييرگيیدد
.تساا يتسيیلايیرپماا ييرراادد هيیامرس وو ييززااووژژرروب ددوس هب ههززوورماا
 هب -اارر ييددايینب ۀررذذ ايی وو متاا ره تيیعض وو مموتنااوك كيیزيیف ۀيياپرب :مموودد
 ههررذذ وو متاا ننآآ هك يياا هعومجم وو لك اب ططابترراا يب وو اادج ءزج كيی هباثم
 ننااوت يمن ددايیزز ررايیسب تعرس ليیلدد هب -تساا ننآآ ززاا يئزج ييددايینب یی
 للامتحاا سساساارب اهنت ههدنيیآآ رردد ننآآ تيیعضوو ينيیب شيیپ وو ددومن ينيیب شيیپ
 نيیاا وو-اه تسيیلآآ ههديیاا .نيیقيی وو متح ۀيياپرب هن وو تساا رسيیم نناكماا وو
 ييددايینب تتااررذذ  تيیعضوو ينيیب شيیپ تيیمتح ممدع نيیاا ززاا-تساا مهم ررايیسب
:دنريیگ يم مهم يفسلف ۀجيیتن دنچ دعب ۀظحل رردد
.تساا تسررددان يتسيیلايیرتام تيیلع)1 
 .تسامرفمكح ههدعاق وو لصاا نيیمه -يلك رروط هب -نناهج رب)2 
 شيیپ هعماج يياارب اه تسيیسكررام هك يياا ههدنيیآآ :اهنيیاا ززاا رت مهم وو)3
 تيیعطق-يصوصخ تيیكلام وو هقبط ننوودب ۀعماج ينعيی-دننك يم ينيیب
 ننآآ اب -اه كيیوشلب ًانيیقيی وو -يكيیتكلايیدد يياه تسيیلايیرتام هچنآآ .ددرراادن
 لصاا ددوخ هن وو تساه ييريیگ هجيیتن نيیاا.دنتسه وو ههددوب فلاخم
 تيیمتح ممدع اب يتسيیسكررام ۀفسلف وو اه كيیوشلب تفلاخم.يكيیزيیف
 تيیمتح ممدع اب هن وو تساا نناهج ينيیع تقيیقح يفان هك تساا يفسلف
 وو اه تخاس ننالك اب كيیژژولدتم وو يمتسيیس تهابش هك اه تخاسزيیرر
 يياپ ،دشابن رراك رردد تيیمتح وو تيیلع يتقوو اهنيیاارب ننووزفاا .ددرراادن هعماج
 يهااوخب يتقوو :رگيیدد نخس هب .ديیآآ يم ننايیم هب ررايیتخاا وو ههدداارراا ييددااززآآ
 يهاارر ،ييوشب هعماج وو اه ههديیدپ رب مكاح مسيینيیمرتدد وو تيیمتح ركنم
 عقااوو رردد .ییرراادن يتسيیلآآ ههديیاا ييیاارگررايیتخاا وو مسيیرراتنول وو ديیيیأت زج
 ههاگيیاج وو تحلصم اهرظن وو اه ههديیاا ،اه ثحب نيیاا ممامت یی همشچرس
 هلمجززاا وو ننومااريیپ نناهج ينيیع يياه تيیعقااوو ينعيی دداارفاا يتاقبط
 رردد هك ينامزز ات يكيیزيیف يياه هيیرظن ددوخ .تساا يعامتجاا يياه تيیعقااوو
 رگ هيیجوت وو هتفرگنرراارق دداارفاا يتاقبط وو يعامتجاا تتابسانم اب دنويیپ
 هكنآآ ضحم هب اماا ؛دناا يملع ًافرص يياه هيیرظن دناا ههدشن تتابسانم نيیاا
 يم ااديیپ كيیژژولوئديیاا وو يتاقبط تلصخ دنوشب اه نناسناا طبااوورر ددررااوو
 وو ظفح يياارب ييززااووژژرروب ،يتاقبط هن وو تساا تسيیلآآ ههديیاا هن ملع .دننك
 يتسيیلآآ ههديیااوو يتاقبط ۀهجوو وو وس وو تمس ننآآ هب ددوخ یی هطلس هيیجوت
.دهدد يم
 مماع یی هيیرظن كيی ننااونع هب – مموتنااوك كيیزيیف تيیمتح ممدع مه :مموس
 ههديیاا ييريیگ هجيیتن مه ،تساا تسررددان -متاا وو ييددايینب تتااررذذ ددررومرردد
 ههديیاا نناادكيیزيیف ضضرف ااريیزز.يسانش هعماج وورملق رردد ننآآ ززاا اه تسيیلآآ
 وو تيیلك ززاا اادج ييددايینب یی ههررذذ كيی ايی متاا دددع كيی هك تساا نيیاا تسيیلآآ
 ددوجوو دنااوت يم ،تساا ننآآ ززاا يئزج ييددايینب یی ههررذذ ايی متاا ننآآ هك يمتسيیس
 وو ،دهدد هماادداا دباا ات لك ززاا ششاا ههدداتفاااادج ييیزج يتسه هب وو دشاب هتشاادد
 ريیزگان ۀتسبمه وو يكيیتكلايیدد دنويیپ هنوگ چيیه ههدداتفاا كت يتسه نيیاا زيین

 يماگنه وو ددرراادن ننومااريیپ تعيیبط اب وو ييددايینب تتااررذذ وو اه متاا رگيیدد اب
 ننوسنيیباارر«.دهدد يم تيیاارس هعماج وورملق هب اارر تسررددان یی ههديیاا نيیاا هك
 يياا ههريیزج رردد هك ددررووآآ يم رظنرردد اارر يياا هتسكش يتشك » یی هئووززوورك
 يگدنزز ننآآ يياهددركلمع وو نيینااوق وو ييرشب ععامتجاا ززاا غغرراف اهنت وو كت
 يم يعامتجاا طلسم ننويیسامرف ۀغغدغدد ززاا رروودد هب اارر يتحاارر وو ششوخ
 هنافابلايیخ يياه هيیضرف نيیاا يسانش هعماج شناادد وو كيیزيیف ملع.دنااررذگ
 رگم اارر متاا كيی ايی ييددايینب ۀررذذ كيی.دننك يم ددرر اارراهنآآ وو ههددركن ديیيیأت اارر
 ههررذذ هك يناهج وو تيیلك اب ططابترراا يب وو ههدداتفاااادج وو كت ننااوتب نهذذ رردد
 ددااززآآ یی هئووززوورك ننوسنيیباارر هك ننانچمه .ددركرروصت تساا ننآآ ززاا يئزج
 رردد اهنت اارر يعامتجاا تترروورض وو دنب وو ديیق هنوگره ززاارروودد وو رراتخم وو
 ۀدهاشم )يگچرراپكيی( ههرگتناا هب دقتعم هك ددومن رروصت ننااوت يم ينهذذ
 كيیتاارپ وو نهذذ نيیع،يياا ههديیاا تتدحوو ايی ههدنوش ههدهاشم وو رگ ههدهاشم

.دشاب
 ههدهعرب اارر يياا هناگوودد یی هفيیظوو تسيیلآآ ههديیاا نناناادكيیزيیف تيیمتح ممدع
 كيی ايی وو متاا دددع كيی زج هك ييیالخ رب هيیكت اب وس كيی ززاا.تساا هتفرگ
 يياا هلوقم هب اارر ييددام نناهج ،ددوش يمن تفايی ننآآ رردد ييددايینب یی ههررذذ
 ننآآ رس تسااوخ ييیالب ره نناناادكيیزيیف نهذذ ات دنك يم ليیدبت ينهذذ
 ألخ نيیمه يمظن يب عبات زيین اارر ييرشب ۀعماج رگيیدد ييوس ززاا وو ددررووايیب
 ينيیع یی ههدداارراا چيیه عبات هك اارر ددوخ ييددرف نهذذ یی ههدداارراا وو ديیامن ينهذذ
 تساه ضضرف شيیپ نيیمه اب .ديیامن ليیمحت ننآآ رب تسيین يعقااوو وو يعمج
 نهذذ فبرعت هب تسخن ششاا هفسلف وو كيیزيیف رردد زيینج زميیجرس هك
 يسانش هعماجوو هفسلف هب اجنآآ ززاا سپس وو ييددايینب ۀررذذ ۀننايیاارگ
 هتفگ هب -تيیمتح وو تيیلع رراكناا ززاا ينعيی .ددرب يم ههاارر ششاا يتسيیويیتيیززوپ
 وو هعماج یی ههدنيیآآ ينيیب شيیپ يفن هب مموتنااوك كيیناكم -ششددوخ یی
 يياج هب هقبط يب وو رباارب يياا هعماج ينيیزگيیاج تيیمتح وو تترروورض
 وو هفسلف .دسرر يم يعامتجاا لماكت دنيیآآرف رردد ييرراادد هيیامرس یی هعماج
 هتشون زيینج زميیج رس .تسه مه كك.كك.حح للوبق وو ديیيیأتددرروم هك يشرگن
 لصاا ،شبات يياا ههررذذ ننامتخاس هك ميیتفايیرردد قيیرط نيیدب«:تساا
 تعيیبط يياهددااديیوورر وودنك يم ددرر اارر تعيیبط ]ييدنم ننوناق[يتخااونكيی
 رب تيیلع ننوناق رگاا لقااال ايی تسيین تيیلع ننوناق رروهقم رگيیدد
 هكلب تعيیبط ددوخ رردد هن [ننآآ للع ،دنك يم تموكح تعيیبط يياهددااديیوورر
 نيیااربانب .تساا ممولعم ام يياارب هك تساا ييیاهددااديیوورر هتشرر يياارروو ]رردد
 ديیاب ،ميیناادب يلع نيینااوق مموكحم اارر يعيیبط ثثددااوح ميیشاب ليیام ززاب رگاا
 يياا هنيیمزز ام سسرتسدد يياارروو نيینچمه وو اهددااديیوورر يياارروو هك ميینك ضضرف
 ننووريیب رردد ينعيی[ هنيیمزز ننآآ رردد اهددااديیوورر ملاع ثثددااوح هك تساا يعقااوو
 هفسلف وو كيیزيیف(».ددوش يم رردقم وو نيیعم ]اهددااديیوورر ملاع وو تعيیبط ززاا

)166 صص
 نناهج ددوجوو رب مكح كك.كك.حح زيین وو هفسلف وو كيیزيیف ۀدنسيیون يياارب
 نناهج نيیاا«:ينيیع تيیعقااوو ننايیب هن وو تساا ينهذذ للالدتساا كيی اهنت ججرراخ
 زج اضف.تسيین ام صخش هب صتخم ينهذذ ييانب كيی زج ييزيیچ ييددام
 ززاا ننووريیب تساا نكمم وو تسيین ام یی ههدنوش ههدهاشم ايی يكاارردداا يياضف
».دشاب هتشاادن ددوجوو ام ههاگآآددوخ ريیمض

 نمضرردد هك ضحم ينهذذ مسيیلآآ ههديیاا ينعيی نيیاا وو )222صص بباتك ننامه(
 زيین كك.كك.حح رظنددرروم كيیتاارپ -نهذذ-نيیع )يگچرراپكيی( ههرگتناا ننامه
 طيیاارش نيیاا ديیوگ يم نخس ينيیع طيیاارش ززاا يتقوو اتح كك.كك.حح .دشاب يم
 یی ههددوودحم رردد هن دنك يم يسرررب ينهذذ تتالوقم ببوچرراچ رردد اارر
 ينعيی .دنك ريیيیغت يعقااوو رروط هب ديیاب هك يياا هعماج ددوجوم يياه تيیعقااوو
 ررااوس مهرب يكيیناكم یی ههويیش هب وو ددززاس يم ددوخ نهذذ رردد اارر طيیاارش
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 وو دنك يم كيیتاارپ وو لمع هب ررااددااوو ددوخ ينهذذ ۀدداارراا اب ههاگ ننآآ وو دنك يم
 ،دنك ههدداارراا تقووره اارر نناهج دنااوت يم هك تساا للاحشوخ تيیاهن رردد
 رروط هب اارر اارر رگرراك یی هقبط هك تساا يضرف نيینچ اب.دهدد ريیيیغت
 ههددركاادج هعماج ييديیلوت تيیعضوو وو يعامتجاا طيیاارش ززاا ييدداارراا وو ينهذذ
 وو يتسيینوگاتنآآ يياهووريین ييدنب فص يگنوگچ نتفرگ رظنرردد ننوودب وو
 ببوكرس ممووزل تترروصرردد وو تموواقم يياارب ييززااووژژرروب يگددامآآ
 ۀقبط رگاا«:دنكيیم رردداص يسايیس تترردق بسك وو هلمح ننامرف،يتسيیشاف
 اارر يتسيیلايیسوس ۀعماج دهااوخ يم هك دناادد يم رگرراك
 ققحم دنااوت يم هك تساا ييرروورض يياا ههديیدپ مسيیلايیسوس،ددررااذگبانب
 ويیتكژباا طيیاارش هن ،تساا مسيیلايیسوس ققحت مماجناا عنام ييزيیچ رگاا.ددوش
 ببالقناا ققحت يياارب ششالت ممامت وو تساا هقبط ددوخ يگددامآآ هكلب
 يياارب رگرراك یی هقبط يسايیس ننددرك ههددامآآ هب ففوطعم يتسيیلايیسوس
 ».ييديیلوت طبااوورر ايی ههدلوم يياهووريین لماكت هن وو تساا ببالقناا نيیاا مماجناا
 وو ههدمع بطق ينعيی-ييززااووژژرروب لعفلاب ييووريین وو يگددامآآ ننايیم نيیاا رردد وو
 وو ههدش هتفرگ چيیه هب-ييرراادد هيیامرس یی هعماج دداضت دماارراك ننونكاا
 سكررام ممان اب اارر ددوخ يياارگ ههدداارراا مسيیلآآ ههديیاا وو .ددرراادن بباارعاا ززاا يلحم
 طيیاارش ،دش هتشون تسفيینام هك ييززوورر ززاا «:دنزز يم نناشن وو رهم
 ههدداادد هلمج ززاا ااريیزز تساا ههددامآآ سكررام يتسيیلايیسوس ببالقناا يياارب ينيیع
 حطس رردد هك تساا ييرراكفاا ام یی ههدداارراا ززاا لقتسم وو ام ززاا ننووريیب يياه
)ررايیتخاا ايی ربج یی هلاقم(».تساا هتفرگ الاب هعماج
 يفن وو مموتنااوك كيیزيیف ززاا ششاا يتاقبط ييررايیشوه اب زيینج زميیج رس
 كيیزيیف«:دنزز يم بقن هعماج ييدنم ننوناق يفن هب يليیخت تيیمتح وو تيیلع
 ززاا يلاخ )تيیمتح وو يلع بترت( لئاسم نيیاا ننايیب هك ههدداادد نناشن ديیدج
 رگيیدد شبات رصانع ايی تتااررذذ قيیقدد عضوم نتسناادد .تساا ههدش انعم
 دعب ۀظحل عيیاقوو ينيیب شيیپ مه ززاب دشاب هتشاادد رگاا يتح وو ددرراادن نناكماا
 هب اارر ههاارر كيیسالك كيیزيیف« .)246 صص هفسلف وو كيیزيیف( ».تساا للاحم
 ديیعب ديیدج كيیزيیف ززاا رراك نيیاا يلوو ددوب هتسب ههدداارراا ييددااززآآ هنوگره ييوس
 يفالخ رراك ره يياارب متاا ۀدداارراا دشابن يتيیمتح وو تيیلع يتقوو[ ديیامن يم
 هك يملاع ]!ديیوگ يم تسيیلآآ ههديیاا رراادم تسايیس اارر نيیاا !تساا ددااززآآ
 لحم هب ات تشاادد تهابش رتشيیب نناادنزز هب دداادد يم نناشن ام هب ميیدق كيیزيیف
 تساا نكمم اًارهاظ دهدد يم هئاارراا ام هب ديیدج كيیزيیف هك يناهج .تنوكس
 نناادددد ههاگهانپ اهنت هكنيیاا هن دشاب يبسانم ههاگ تماقاا ،ددااززآآ ننااددرم يياارب
 قفوو رب اارر ثثددااوح تساا نكمم لقااال ننآآ رردد هك تساا يياا هناخ .دشاب
 يگدنزز نتشيیوخ يياه يبايیماك وو اه ششالت يياارب وو ميیززاس ددوخ دداارم
 هك تساا مموتنااوك كيیزيیف وو كيیسالك كيیزيیف تتاازجعم ززاا مه نيیاا ».ميینك
 تيیااوورر هب هتبلاا !دهدد يم ييددااززآآ يكيی وو ددززاس يم نناادنزز وو سبح يكيی
!ييررابرردد نناادكيیزيیف
 ييريیگرراك هب نمض،ششاا يتسيیلآآ ههديیاا-يتاقبط يكريیزز اب زيین كك.كك.حح
 ددررومرردد اارر يتسيیسكررام تخانش وو مسيیسكررام ،يتسيیسكررام تتايیبدداا
 ررايیتخاا رصنع ريیيیغت «:ددرب يم للااؤس ريیزز اه ههديیدپ رب مكاح مسيینيیمرتدد
 ايی خيیررات اب يهاارمه رصنع ريیسفت هك يلاح رردددشك يم شيیپ هب اارر
 وو مسيیرراتنولوو ننايیم ۀلصاف .دنك يم هتسجرب اارر ]خيیررات ززاا[ ييوورر هلابندد
 نيیاا اجك وو تساا يعقااوو ،ريیيیغت يياارب ششالت اجك ؟تساجك مسيیسكررام
 ههررذذ ننامه ايی[ ددرف اجك ؟تساا ننديیبوك ننوواه رردد ببآآ وو يعقااووريیغ ،ششالت
 كيی اجك وو تساا تيیعقااوو ريیيیغت رردد للاعف رصنع ]مموتنااوك كيیزيیف رردد
 يتسيیسكررام يگمه ننابزز وو تتاحالطصاا ،اه ههژژااوو »؟ويیساپ رصنع
 وو للاعف رصنع«،»خيیررات«،»تيیعقااوو ريیيیغت«،»ريیسفت«،»ريیيیغت«:دناا
 .دنتسه سكررام خخابريیوف ۀررابرردد ييیاهزت ررووآآددايی يگمه »ويیساپ رصنع

 رروط هب ههدش اادج مسيیسكررام یی هندب ززاا هك يتاحالطصاا وو اه ههژژااوو
 سكررام هيیلع ييیاهزت هب ات دناا ههدش ههدنابسچ مه هب ييرروص وو يكيیناكم
 متسيیس رردد كيیتاارپ اب كك.كك.حح تتايیبدداا رردد كيیتاارپ ۀژژااوو اتح .دنوش ليیدبت
 كيیتاارپ .ددرراادد ييوهام تتووافت سكررام يتخانش هعماج -يفسلف
 كك.كك.حح رروظنم هك يلاح رردد .تساا يتاقبط-يعامتجاا لمع يتسيیسكررام
 هك يلمع ينعيی.تساا يتسيیلآآ ههديیاا مسيیتامگاارپ وو ييددرف لمع كيیتاارپ ززاا
 نيیاا،دناسرب ييددوس -ششاا يتاقبط قلعت ززاا اادج نناسناا ددرف هب -نناسناا هب
 ززاا اارر كيیتاارپ وورر نيیمه ززاا .دشاب مه ينهذذدنااوت يم تيیلاعف وو لمع
 ددررومرردد مه ننآآ.دنك يم اادج -ييددااررااوو-يكيیناكم ۀويیش هب ييديیلوت تيیلاعف
 وو ههددرروخ ههرگ وواا ييديیلوت كيیتاارپ هب ششاا يتسه ممامت هك رگرراك ۀقبط
 .تساا ييديیلوت-يعامتجاا رراك نيیمه للوصحم زيین ششرروعش وو يهاگاا اتح
 اارر يتسيیلايیسوس ۀعماج دهااوخ يم هك دناادد يم رگرراك یی هقبط رگاا«
 دنيیاارف رردد زج ههددرك بسك اجك ززاا اارر شناادد وو يهاگآآ نيیاا[ ددررااذگبانب
 يم هك تساا ييرروورض يياا ههديیدپ مسيیلايیسوس ]؟يتاقبط ۀززررابم وو ديیلوت
 هن تساا مسيیلايیسوس ققحت مماجناا عنام ييزيیچ رگاا.ددوش ققحم دنااوت
 ققحت يياارب ششالت ممامت . تساا هقبط ددوخ يگدداماا هكلب ويیتكژباا طيیاارش
 رگرراك ۀقبط يسايیس ننددرك ههددامآآ هب ففوطعم يتسيیلايیسوس ببالقناا
 طبااوورر وو ههدلوم يياهووريین لماكت هن وو تساا ببالقناا نيیاا مماجناا يياارب
 هنايیاارگ نهذذ-يتسيیلآآ ههديیاا عضوم نيیمه ززاا وو )ررايیتخاا ايی ربج(».ييديیلوت
 يياارب ينيیع طيیاارش دش هتشون تسفيینام هك ييززوورر ززاا«:دنك يم اعدداا
 وو ام ززاا ننووريیب يياه ههدداادد هلمج ززاا ااريیزز تساا ههددامآآ يتسيیلايیسوس ببالقناا
 هتفرگ الاب هعماج حطس رردد هك تساا ييرراكفاا ام یی ههدداارراا ززاا لقتسم
 ززاا اارر ييديیلوت طبااوورر وو دلوم يياهووريین كك.كك.حح .)ررايیتخاا ايی ربج(».تساا
 مسيیرراتنولوو هب ات دنك يم ففذح -خيیررات ززاا ينعيی-يعامتجاا لماكت دنيیاارف
 يكيیتكلايیدد نيینااوق وو تيینيیع كك.كك.حح رگيیدد ننابزز هب .دسرب ششرظن ددرروم
 تخانش ييرروئت ززاا اارر نناش يگدننك نيیيیعت وو ييديیلوت تتابسانم رب مكاح
 هلمج ززاا -ينهذذ لمااوع ددوورروو يياارب اارر ههاارر ات دنك يم ننووريیب ددوخ
 ههديیاا ززاا كك.كك.حح تخانش تكرح یی ههويیش .ددررااذگب ززاب -ططوورشمان ۀدداارراا
 ههديیاا وورر نيیااززاا وو ططوورشمان،اارگررايیتخاا ،)نيیع هب نهذذ ززاا(ههددام هب
 ددوش يم رراكشآآ اجنآآ كك.كك.حح مسيیويیتكژبوس.تساا يكيیزيیفاتم وو يتسيیلآآ
 هب هك دناادد يم )اه نناسناا(ام ۀدداارراا ززاا لقتسم اارر )اه ههديیاا(رراكفاا هك
 وو هتشاادد يتسه دننااوت يم ديیلوت كيیتاارپ ززاا اادج وو ييددوخ هب ددوخ رروط
 هك تساا نناسناا یی ههدداارراا )كك.كك.حح( ام زت «.دنشاب مه ههدننك نيیيیعت يتح
 يم اارر ننآآ وو دنك يم ققحم اارر خيیررات اه نكمم ۀمه نتم رب
 هب كك.كك.حح رگ فيیرحت وو يملعريیغ ييژژولدتم )ررايیتخاا ايی ربج(».ددززاس
 دداادملق يعقااوو اارر يعقااووريیغ وو يعقااووريیغ اارر تيیعقااوو دهدد يم ههززاجاا وواا
 سكررام نهذذ تتاشوواارت مسيیسكررام ،ييژژولدتم نيیاا یی هيیاپ رب .ديیامن
 هتخانش سلگناا وو سكررام طسوت هك ينيیع يياه تيیعقااوو بباتززاب هن تساا
 للاح نيیع رردد يتخانش ششوورر ددركيیوورر نيیمه اب .تساا ههديیددرگ ننايیب وو
 يملع يياه ييرروئت دناادد يمززاجم اارر ددوخ كك.كك.حح ،زيیمآآ هطسفس
 يكيیتكلايیدد وو يتسيیلايیرتام تلصخ ،ههدداادد ريیيیغت هناارسددوخ اارر سكررام
 رراكناا يلك هب اارر نناش یتسيین يمرتدد ييااوتحم وو بلس اهنآآ ززاا اارر نناش
 يتووافت كك.كك.حح ننااززااددرپ هيیرظن وو سكررام يهاگديیدد تتووافت .ديیامن
 وودد دداضت سلگناا ننابزز هب ايی هناسانش تخانش وو يتاقبط ،يتيیهام
 ييووررررددوورر ههاگووددرراا وودد ييوگنخس ننانآآ.تساا كيیژژولوئديیاا ههاگووددرراا
 بباتززاب ددوخ ۀقبط صصاخ ۀويیش هب اارر نناهج مماادكره هك دناا مصاختم
 نناهج زيینج زميیجرس وو گگربنزيیاه ننوچمه كك.كك.حح يياارب .دهدد يم
 يتيیلع وو تيینوناق وو تترروورض چيیه هك تساا يتااررذذ وو اهمتاا ييدددع عمج
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 تساا رراارقرب نناش ننايیم يياا هطباارر رگاا وو دنك يمن لصتم مه هب اارر اهنآآ
 تيیمتح هب ننددوبن ططوورشم ليیلدد هب هك تساا يهااوخب للدد وو هنااددااززآآ
 بترت وو يگتسويیپ.ددوش هتسسگ مه ززاا دنااوت يم هظحل ره رردد يكيیتكلايیدد
 ينهذذ ييرماا هكلب تسيین اه ههديیدپ تتااذذ رردد ييركف ننايیرج نيیاا ننامگ هب يلع
 اارر اهنآآ وو للامعاا هناگاادج يياه ههديیدپ وو اهددااديیوورر رب )ههديیاا(هشيیدناا هك تساا
 يم ييدنب هقبط وو ييزيیرر بلاق )شيیوخ تيینم رردد(ددوخ ينوورردد تتدحوو رردد
 يب يياهددااديیوورر وو ثثددااوح ززاا يياا هعومجم ههاگديیدد نيیاا ززاا خيیررات.دنك
 مه ززاا تساا نكمم ينامزز ۀههرب ره رردد هك تساا ففده يب وو مهاب ططابترراا
 متسيیس نيیاا هك يتقوو«.ددوش ههدداادد ننايیاپ ننآآ يمظن يب هب ههدش هتسسگ
 ديیهدب ييرست هعماج هب اارر ]كيیسالك كيیناكم مسيینيیمرتدد ينعيی[ هنايیاارگربج
 يتقوو .تساا هعماج ريیيیغت رردد رشب تيیلباق رروغث وو ددوودح نيیيیعت ننآآ ينعم
 ننآآ ننوناق ززاا رروظنم ددرراادد ننوناق ]خيیررات وو[ هعماج هك ددوش يم ممالعاا
 يياه تسيیلايیرتام .تساا ننايیرج للاح رردد للاحلاا يف هك تساا يياا هسوورپ
 تفگ هك ددوب سكررام ًاقافتاا[ خخاب ريیوف لثم.دنتسه تسيینيیمرتدد ،ههرروودد نيیاا
)ررايیتخاا ايی ربج یی هلاقم(»].ددرراادد ننوناق هعماج
 یی هنوگ هب تيیعضوو اماا سكررام يتسيیلايیرتام-يكيیتكلايیدد ههاگرظن ززاا
 وو هنعط اب ررايیتخاا ايی ربج ۀللاقم هك هنوگ ننامه اجنيیاا رردد .تساا ييرگيیدد
 همه اه هموظنم ،نناگرراتس.ددرراادد اارر ددوخ مظن زيیچ همه«:ديیوگ يم هيیانك
 متسيیس[ نيیاا رردد.دننك يم لمع ههدداادد وو ممولعم نيینااوق ييرس كيی قباطم
 كك.كك.حح ».تساا مموتحم ييررابتعاا هب وو ينيیب شيیپ لباق ًالماك ههدنيیآآ ]ييرظن
 لطاب ًالماك اارر ننآآ نيینااوق وو كيیسالك كيیزيیف ،مموتنااوك كيیزيیف تساا يعدم
 ايیآآ وو تساا ههددرك لطاب اارر نيینااوق مماادك مموتنااوك كيیزيیف ميیسرپ يم .دنك يم
 ؟ددومن ممالعاا لطاب ننااوت يم هناارسددوخ وو ينهذذ رروط هب اارر يملع نيینااوق
 ننوناق ييانعم:مكيی هك دداادد نناشن يملعريیغ وو بيیجع يياهزت نيیاا اب كك.كك.حح
 يياارب اه تلوودد هك تساا يتاارررقم ننوناق ززاا وواا ككرردد وو دناادد يمن اارر
 نيیمه اتح دناادد يمن وو دننك يم للامعاا هعماج رب ددوخ رراادتقاا ليیمحت
 وو يلمع تنامض زيین اه نناسناا ززاا يشخب ييوس ززاا ههدش عضوو تتاارررقم
 يياه تيیعقااوو ززاا ينعيی.دنتسه ينيیعم یی ههدعاق وو مظن عبات وو دنرراادد يباجيیاا
 ۀرمزز رردد هچرگاا ،دنريیگ يم تتأشن يضوورفم یی هعماج تتاماازلاا وو ينيیع
 للاح نيیاا اب ،دنيیاا يمن ررامش هب دنرراادد يلك للومش هك تكرح مماع نيینااوق
 مه اارر يتقوم وو ااررذگ يعامتجاا ییاه »ديیابن ديیاب« وو اه مماازلاا نيیمه اماا
 ززاا ًالثم هك هناهب نيیاا هب تفرگ ههديیددات ييدداارراا وو ييددرف رروط هب ننااوت يمن
 هك دهدد يم نناشن كك.كك.حح مه اجنيیاا.دناا ههدش ييررااددربوگلاا كيیسالك كيیناكم
 ييوس ززاا ههدش عضوو نيینااوق وو تعيیبط رب مكاح نيینااوق نتفرگ يكيی اب
 يبيیرف ممااوع وو هطلغم دصق-هتسبرس وو يحيیولت رروط هب هچرگاا-اه تلوودد
 ننوناق هنوگره فلاخم ام ديیوگ يم ممااوع هب »ننوناق« رراكناا اب وواا .ددرراادد
 نيیمه هب.ميیتسه )ررابج( وگررووزز عجرم وو مماقم ره ييوس ززاا ههدش عضوو
 وو دنريیگ يم لكش 18 ننرق رردد هك يتانايیرج«:دناا هتشون هك تساا ليیلدد
 ريیيیغت هك دندقتعم وو دنوش يم اارگربج شيیپ ززاا شيیب ههرروودد نيیاا نيیركفتم
 هك رروط ننامه.دنك ييووريیپ نيینااوق نيیاا ززاا ديیاب رشب وو ددرراادد ننوناق هعماج
 وو تساا مكاح يپوورتنآآ شيیاازفاا ايی وو ييژژرناا يياقب لصاا ،تعيیبط رب ًالثم
 هك ددرراادد يعيیبط نيینااوق مه هعماج:دش صصالخ ننااوت يمن اهنآآ تسدد ززاا
 ننامزز نناا كيیزيیف اب ًامامت ۀسيیاقم .تسيین اه ننآآ نتشااذگاپريیزز هب رردداق رشب
 وو اارگربج ًامامت يكيیزيیف.ددرراادد تترهش كيیسالك كيیزيیف هب هك تساا
.)ررايیتخاا ايی ربج(».تسيینيیمرتدد
 وو يعقااوو ززرم وواا.دسانش يمن ييززرم وو دح كك.كك.حح ييرراك بيیرف
 اب اتددزيیرر يم مه هب اارر ييددااررااريیغ وو ييدداارراا،ينهذذ وو ينيیع ،يعقااووريیغ
 هيیامرس ۀعماج ززاا يمتح تفرراارف وو هعماج رب مكاح ييدنم ننوناق يفن

 مسيیلآآ ههديیاا :مموودد.دهدد نناشن ييززااووژژرروب هب اارر ددوخ يتمدخ ششوخ ،ييرراادد
 يمن وو تسيین لئاق نناسناا طسوت ننآآ فشك وو ننوناق ننايیم يقرف كك.كك.حح
 ايی ددوشب ننايیب وو فشك نناسناا طسوت هچ وو تساا ههديیدپ يتااذذ ننوناق دناادد
 هك دنك يم اقلاا نيینچ وواا .ددرراادد نهذذ ززاا لقتسم وو ينيیع يتسه ددوشن
 دناادد يمن ددوخ ددوس هب ييززااووژژرروب هك ييیاهنآآ ههژيیوو هب نيینااوق يخرب
 تيیكلام هب يصوصخ تيیكلام ززاا ررااذگ وو هعماج ۀدنيیآآ ينيیب شيیپ دننام
 دناا ههددرك ععاارتخاا ددوخ ززاا 19 وو 18 ننرق ننااركفتم اارر يناگمه وو يعمج
 ننوچ وو .تساا ههددوب كيیسالك كيیزيیف نيینااوق مه ععاارتخاا نيیاا ييوگلاا وو
 يم-گگربنزيیاه صخش ينعيی-گگربنزيیاه تيیمتح ممدع لصاا تساا نيینچ
 تيیعطق ممدع لصاا«:ديیامن ممالعاا اغلم اارر يتسيینيیمرتدد نيینااوق نيیاا دنااوت
 يم نناشن اارر ههدنيیآآ تشونرس نندنام ححوتفم زيیچره ززاا لبق گگربنزيیاه
)اجنامه(».ددررااذگ يم اپريیزز اارر يتسيین يمرتدد تبسن نيیاا وو دهدد
 تيیمتح اب للااووزز للاح رردد رگررامثتساا یی هقبط كيی یی هباثم هب ييززااووژژرروب
 هچنآآ .ددرراادن ييرراك مموتنااوك كيیزيیف وو كيیسالك كيیزيیف تيیمتح ممدع وو
 وو هيیسوورر ييرگرراك ببالقناا ززاا سپ ههژيیوو هب-رصاعم نناارروودد رردد وواا يياارب
 رردد اارر ددوخ ۀطلس وو تترردق وو ددرك يم رطخ سساسحاا تتدش هب هك نيیچ
 يم وواا هب ههدنهدد ددومنهرر يملع يياه ييرروئت وو ايیرراتلوورپ ديیدهت ضضرعم
 هب تتدش هب اارر ششاا ننااركفتم وو وواا نهذذ وو ددوب ززاسرسددرردد وو مهم-ديیدد
 رراادتقاا ييددوبان وو ههدنيیآآ تتالوحت ينيیب شيیپ ،ددوب ههددرك للوغشم ددوخ
 ييوس ززاا يبالقناا رگرراك ۀقبط تسدد هب ششاا ييدداصتقاا وو يسايیس
 تيیمتح ننآآ نيیاا .ددوب يبالقناا يياه تسيیسكررام رگيیدد وو سلگناا وو سكررام
 ييززااووژژرروب ات دش يم هتشااذگ اپ ريیزز ديیاب هك ددوب يمسيینيیمرتدد وو
 هب تحاارر للايیخ اب ننانچ مه دنااوتب ههدنيیآآ ززاا ككانميیب وو ببالقناا ززاا نناسااره
 اه گگربنزيیاه . دهدد هماادداا نناشك تمحزز وو نناارگرراك جنرر تسدد للوواپچ
 ننامززاس وو اه ببزح وو ييززااووژژرروب يياهوودداپ هباثم هب اه زيینج زميیج وو
 وو ممان اب ًاضعب-گنرراگنرر يياه ممان اب ييیااووژژرروب يياه ههاگشاب وو اه
 یی ههدنهدد بيیرف ششوپ وو ننااونع وو ممان اب ًاضعب وو يعقااوو ننااونع
 ززاا اه نيیاا.دنتفرگ ههدهعرب اارر هفيیظوو نيیاا كك.كك.حح ننوچمه-يتسيیسكررام
.دنسرب-هعماج ينعيی-لك وو ننالك هب ات دنتفرگ-ءزج ززاا ينعيی-متاا وو ههررذذ
 هب ييددايیزز تهابش سكررام ييژژولوودتم یی هيیاپ«:هك ههددرك اعدداا كك.كك.حح
 ننددوبن مموتحم وو تيیعطق ممدع وو ددرراادد مموتنااوك كيیناكم رردد تخانش یی هيیاپ
 وو رگ ههدهاشم،ههدنوش ههدهاشم(كيیتاارپ وو نهذذ وو نيیع يگچرراپكيی ززاا
 ممدع لصاا«:ديیوگ يم ييرگيیدد يياج رردد وو ».ددوش يم يشان )ههدهاشم
 نندنام ححوتفم زيیچره ززاا لبق گگربنزيیاه )uncertainty(تيیعطق
 مسيیلايیرتام[ يتسيینيیمرتدد تبسن نيیاا وو دهدد يم نناشن اارر ههدنيیآآ تشونرس
».ددررااذگ يم اپريیزز اارر ]كيیتكلايیدد
 یی هنابآم هفسلف يياه فيیرحت وو اه ييیوگ هنووررااوو ميیلست ميیهااوخن رگاا
 ززاا ههدنامرردد ييززااووژژرروب ليیم بباب هك يجيیاتن هب وواا دننام وو ميیوش كك.كك.حح
 يياارب ييررايیعم اارر اه هتفگ نيیاا رگاا وو ،ميیسرب تسووررررددوورر كيیملپ
 رب اج نيیمه ديیاب ميیهددرراارق كك.كك.حح تقاادص ممدع ايی تقاادص شجنس
 سكررام ييژژولوودتم تهابش ينعيی-يياا هيیاپ وو مهم یی هتكنوودد نيیمه ييوورر
 ههدنيیآآ ينيیب شيیپ تيیعطق ممدع وو ننددوبن مموتحم وو وس كيی ززاا گگربنزيیاه وو
 وو سكررام يياه ييرروئت هب هعجاارم اب وو ههددرك گنرردد-رگيیدد ييوس ززاا
 ممدع لصاا ننااررااذگ ننايینب ززاا-گگربنزيیاه بناج ززاا ههدش ححرطم يياه ههديیاا
-مموتنااوك كيیزيیف ۀيياپ رب رصاعم يتسيیلآآ ههديیاا یی هفسلف رردد تيیمتح
 كحم ششددوخ يياه هتفگ اب اارر يسايیس -ييركف ننايیرج نيیاا تقاادص
 هچ وو تسيیچ ييژژولوودتم هك دشاب ديیاب نيیاا ام تسخن شسرپ.ميینزب
 هتشاادد ددوجوو دنااوت يم گگربنزيیاه وو سكررام ييژژولوودتم ننايیم يتهابش
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 ننآآ حيیضوت وو ليیلحت وو نناهج )كِكرردد(هب ددرروخرب ۀويیش ييژژولوودتم .دشاب
 ننايیم ززاا هك تساا يكيیرراب یی هتشرر ييژژولوودتم تفگ ننااوت يم .تساا
 يم وواا ييززااددرپ هيیرظن نناارروودد ممامت رردد دنمشيیدناا كيی يياه هيیرظن وو ديیاقع
 وو گنتاگنت( كيیناگرراا رروط هب اارر اه هيیرظن وو ديیاقع نيیاا وو ددررذگ
 وو ههديیقع چيیه هك يياا هنوگ هب ،ددززاس يم طبترم رگيیدكيی هب)هتسبمه
 للاصتاا ۀتشرر نيیاا ززاا ننووريیب يياا هنيیمزز چيیه رردد يياا هيیرظن
 وو ااررآآ ،اه هيیرظن مماظتناا وو يگچرراپكيی لماع ييژژولوودتم ينعيی.ددريیگنرراارق
 ييانبم ييژژولوودتم.تساا رظن وو ههديیاا بحاص دنمشيیدناا كيی ديیاقع
 ينيیب نناهج بحاص ررااذگريیثأت ركفتم چيیه .تساا تخانش يگچرراپكيی
 ينعيی ،دنكن ييووريیپ يمجسنم ييژژولوودتم ززاا هك ميیسانش يمن اارر يمجسنم
 .ديیامنن هئاارراا يناسكيی دنم مماظن یی ههويیش هب اارر شيیوخ ييااررآآ وو اه ههديیاا
 اب.تساا يكيیتكلايیدد وو گنتاگنت ۀطباارر ييژژولوودتم اب )هشيیدناا(ههديیاا ۀطباارر
 ههديیچيیپ ننايیب لكش زيین ييژژولوودتم ،ههديیچيیپ هب ههدداس ززاا هشيیدناا ييوورراارف
 ييژژولوودتم للاحره رردد.ددوورر يم قمع هب حطس ززاا ينعيی دبايی يم ييرت
 وو دنك يم تكرح ههدش ززاارباا یی ههديیاا وو هيیرظن تيیبثت تهج رردد ههررااومه
 .تساا ينيیب نناهج تتدحوو وو يتسدكيی لماع
 هب كيیتاارپ وو ييرروئت اب نناا ۀتسبمه تتدحوو ييژژولوودتم ۀدمع يگژيیوو
 ممامت رردد يگتسبمه وو تتدحوو نيیاا.دشاب يم يتخانش نناهج يتيیلك ننااونع
 ييرروئت وو هشيیدناا بحاص ييامن تلصخ يلمع وو يگشيیدناا يياه هنيیمزز
 یی همه رردد يكيیتكلايیدد تسيیلايیرتام كيی ليیلحت ششوورر :هنومن يياارب .تساا
 -يكيیتكلايیدد وو نناسكيی ،ييدداصتقاا ،يعامتجاا ،يفسلف يياه هنيیمزز
 يياا هنيیمزز رردد وواا يليیلحت ششوورر هك تسيین هنوگنيیاا.تساا يتسيیلايیرتام
 يتسيیلآآ ههديیاا-يكيیزيیفاتم رگيیدد ؟یی هنيیمزز رردد وو يتسيیلايیرتام-يكيیتكلايیدد
 دنمشيیدناا وو ففوسليیف ،ركفتم ۀدش هتخانش تشگناا رثاا ييژژولوودتم .دشاب
.تساا شيیوخ رراثآآ رب
 صتخم ۀدش هتخانش ييژژولوودتم هك تساا يناادنمشيیدناا هلمج ززاا سكررام
 للوصاا.تساا يتسيیلايیرتام وو يكيیتكلايیدد وواا ييژژولوودتم.ددرراادد اارر ددوخ هب
:ززاا دناا تتررابع هعماج وو نناهج تخانش رردد سكررام ييژژولوودتم يساساا

 يتسه ،نيیع هك ينعم نيیاا هب .subject((نهذذ رب object((نيیع ممدقت-1
 وو نيیع هب هتسبااوو نهذذ.تسيین هتسبااوو ننآآ هب وو ددرراادد نهذذ ززاا لقتسم
 ينامزز ممدقت )يهاگآآ رب ههددام( نهذذ رب نيیع ممدقت.تساا نناا لماكت للوصحم
)تعيیبط،ههددام(نيیع يخيیررات لماكت للوصحم نهذذ.تساا يخيیررات وو
 وو يكيیتكلايیدد ۀطباارر )هشيیدناا وو تعيیبط( نهذذ وو نيیع یی هطباارر.تساا
 يم )تيینيیع(تيیددام نناسناا كيیتاارپ رردد )ينهذذ-نهذذ(هشيیدناا.تساا هيیوسوودد
 يم )نيیع(تعيیبط ينوگرگدد بجوم وو)ددوش يم ينيیع ايی(دبايی
 نيیااربانب.ددوش يم )تشگرگدد(ينوگرگدد رراچدد زيین ددوخ هجيیتنرردد.ددددرگ
 ييیالتعااوو )يتفرراارف(يلماكت ييدنوورر)نهذذ(تخانش وو)نيیع(تعيیبط
 وو ننوكس وو دناا تكرح رردد نهذذ مه وو نيیع مه رگيیدد تتررابع هب.دنرراادد
 نهذذ وو نيیع تكرح .دنرراادن-ااررذگ وو تقوم،يبسن رروط هب زج-ييیاتسيیاا
 ههديیدپ اه ييدنم ننوناق نيیاا قبطرب.تساهنآآ یی ههژيیوو يياه ييدنم ننوناق عبات
 تكرح هكنيیاا ليیلدد هب نناش ينهذذ يياه بباتززاب وو ينيیع يياهزيیچوو اه
 يلاع هب تسپ ززاا وو ههديیچيیپ هب ههدداس ززاا-تساا نيیع تكرح عبات نهذذ
 ييديیلوت یی ههززررابم رردد هك اارر اه ييدنم ننوناق نيیاا مهف .دنبايی يم لماكت
تكرح ددوخ وو ددريیگ يم تترروص شيیوخ ععون يگدنزز ۀمماادداا يياارب نناسناا
 لمع(كيیتاارپ .ميیئوگ يم تخانش ،ددرراادد ههديیچيیپ هب ههدداس ززاا )ييدنيیاارف(
 وو تساا تخانش )تلع(لماع)نناسناا ييديیلوت رراك ههژيیوو هب يعامتجاا
 ننوچمه تخانش وو كيیتاارپ ۀطباارر.كيیتاارپ )للولعم(للوصحم تخانش
 كيیتاارپ ينعيی .تساا هيیوسوودد وو يكيیتكلايیدد ،يلع يياه ههديیدپ رگيیدد ۀطباارر

 تخانش كيیتاارپ ننوودب.ددوش يم ليیدبت كيیتاارپ هب تخانش وو تخانش هب
 يئزج ززاا تخانش.دبايی يمن هماادداا كيیتاارپ تخانش ننوودب وو ددرراادن ددوجوو
 ززاا وو ددرجم هب صخشم ززاا ينعيی-یيیزج هب یلک ززاا سپس وو يلك هب
 وو نكاس هن تساا هتسويیپ وو يكيیتكلايیدد وورر نيیاا ززاا وو -صخشم هب ددرجم
 .هتسسگ
 دنويیپ ينعيی ههديیدپ يگتسويیپ.ددرراادد يياا ههدنيیآآ وو للاح،هتشذگ،ههديیدپ ره -2
 یی ههدنيیآآ وو للاح ،هتشذگ ۀدنريیگربرردد هك ننآآ يخيیررات-ينامزز یی ههريیجنزز
 يياا هنوگ هب.دماجناا يم ههديیدپ ننآآ يتسه ززاا يلك تخانش هب ،تساا ههديیدپ
 اب اارر ههديیدپ ۀدنيیآآ ،ينونكات يملع يياه ههدداادد رب هيیكت اب ننااوت يم هك
ِ كيیرروئت تخانش.ددومن ينيیب شيیپ نيیقيی هب كيیددزن ننانيیمطاا بيیرض
 للوصحم ددوخ هك تساا تخانش لكش نيیرت يلاع يكيیتكلايیدد يتسيیلايیرتام
 نيیرت هتفرشيیپ وو نيیرت يلاع دنيیآآرب وو نناسناا ينونكات كيیتاارپ ۀجيیتن وو
.دشاب يم ييوو يخيیررات يياهددرروواتسدد
 نيیرت مماع وو نيیرت يلك ننايیب يكيیتكلايیدد يتسيیلايیرتام ِکيیرروئت تخانش
 يياه ههدداادد ۀيياپ رب تخانش نيیاا.تساا ركفت وو هعماج ،تعيیبط نيینااوق
 هب اارر اه ههديیدپ یی ههدنيیآآ ننااوت يم هك تساا رروواب نيیاارب كيیتاارپ ينونكات
 ينيیب شيیپ ننااوت،ييدنم ننوناق فشك هك اارچ.ددومن ينيیب شيیپ يملع ۀويیش
 ننوناق تخانش ننوودب هك تسانعم ننآآ هب نيیاا وو دهدد يم نناسناا هب اارر ههدنيیآآ
 ميیهااوخن زيین )ننآآ يتسيیچ( ههديیدپ ددوخ ززاا يتخانش نيیرتمك ييدنم
 يتااذذ ننوورردد نيینااوق رگاا .ننآآ نيینااوق تخانش ينعيی ههديیدپ تخانش.تشاادد
 ههديیدپ ننآآ تترروص نيیااريیغ رردد.ميیاا هتخانش اارر ههديیدپ ميیسانشب اارر ههديیدپ
 ننااونع هب .تساا سسرتسدد لباقريیغ وو زيیمآآرراارساا »ددوخرردد« ام يياارب
 اارر ييددايینب تتااررذذ وو متاا ينوورردد يياهددركرراك وو نيینااوق هك ينامزز ات للاثم
 ،ميیاا هتخانشن )يكيیتاارپ(يلمع يياه ششوورراب وو يملع يياهرراازباا قيیرطززاا
 تتااررذذ وو متاا ددررومرردد يياا هناسانش تخانش وو تسرردد ۀديیاا هنوگچيیه
 ،ههرراب نيیاا رردد ييرظن وو ههديیاا هنوگره وو ميیئامن ززاارباا ميینااوت يمن ييددايینب
 وو نيینااوق هب هكنآآ ضحم هب.ددوبدهااوخ هنافاب للايیخ وو هنايیاارگ نهذذ
 اهنآآ ميینك لصاح ففاارشاا ييددايینب تتااررذذ وو متاا يتااذذ ننوورردد يياهددركرراك
 يياهزيیچ هب وو دنتسيین )ينتخانشان ،هتخانشان(ددوخ رردد ييیاهزيیچ رگيیدد
 تمس (نناشرراتفرر وو اهنآآ هب تبسن ام ااريیزز.دنوش يم ليیدبت »ام يياارب«
 يم هچنآآ وو دنتسه هچنآآ ينعيی نناش يمتح تتااريیيیغت وو تكرح ييوس وو
 ننوناق تخانش وو فشك يلك رروط هب.ميیرراادد تخانش وو يهاگآآ )دنوش
 يم انااوت هعماج وو تعيیبط رراارساا فشك هب اارر نناسناا اه ييدنم
 وو تلع ۀطباارر ايی اه ههديیدپ )يخيیررات(ينامزز يلااوت وو يگتسويیپ.ددززاس
 ،ننآآ طيیاارش ننددوب مهاارف تترروصرردد للولعم دمآآ شيیپ تيیمتح وو يلولعم
 زگره ام هنرگوو تساا ييددام يياه ههديیدپ یی همه ننددوب دنم مماظن ييانعم هب
 شيیپ اارر يگتفرگ ههام وو يگتفرگديیشرروخ للاثم ننااونع هب ميیتسنااوت يمن
 نيیاا نمض رردد.ميیئامن ههددامآآ اه ههديیدپ نيیاا یی ههدهاشم يياارب اارر ددوخ وو ينيیب
 يياه ننويیفاا هب ننددرب ههانپ وو هتخانشان ززاا ام سسرت بجوم اهددااديیوورر هنوگ
 ينيیب شيیپ ۀررابرردد ديیكأت لباق وو تيیمهاااب یی هتكن.ديیددرگ يم زيین ننوگانوگ
 يم ققافتاا عيیرس ههدش ينيیب شيیپ يياهددااديیوورر يخرب هك تساا نيیاا ههدنيیآآ
 دننام،ميینك ههدهاشم ييددووزز هب اارر ينيیب شيیپ یی هجيیتن ميینااوت يم ام وو دنتفاا
 ليیلدد هب اه ينيیب شيیپ يخرب اماا.يگتفرگ ههام وو يگتفرگديیشرروخ ۀننومن
 ققافتاا ييددووزز هب رظنددرروم یی ههديیدپ تكرح ييدنك وو يبسن ننوكسددوجوو
 ات ددررذگب للاس اه ننويیليیم وو نناارراازه ، اهدص،اهلاس ديیاب هكلب دنتفاا يمن
 ينيیب شيیپ نيیاا دننام .دسرب تتابثاا هب ننآآ ققحت ايی ينيیب شيیپ يتسرردد
 ددوبان رگيیدد للاس ددررايیليیم ميینوورراهچ رردد ام يسمش یی هموظنم هك يملع
 ننوودب ننويیسامرف ينيیزگيیاج وو يعامتجاا تتالوحت ينيیب شيیپ ايی .ددددرگ يم
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 يياه ينيیب شيیپ نيیمه ًاقافتاا وو ينونك يتاقبط ننويیسامرف يياج هب هقبط
 هناهب هك دنتسه -ههدنيیآآ هب للوكوموو-يندش تتابثاا لمع رردد كيیرروئت ًافرص
 يياه ييرروئت رراكناا يياارب )ننايیاارگ تتابثاا(اه تسيیويیتيیززوپ زيیووآآ تسدد وو
 رردد )ننامزز تشذگ(ييدنت وو ييدنك للاحره رردد.دنوش يم اارگ ههدنيیآآ يملع
 نناسناا اب دنويیپ رردد هك يماگنه تيیبسن نيیاا وو تساا يبسن اه ههديیدپ تكرح
 يم رت يبسن مه ززاب-ددوشب تخانش وو كيیتاارپ ععوضوم ينعيی-ددريیگرراارق
 وو ددرراادد )ينامزز(يتسيیزز تيیددوودحم ددوخ تعيیبط رردد نناسناا هك ننوچ .ددوش
 هب -يعون یی هبرجت رردد يتح-اارر شيیاه ينيیب شيیپ ۀمه جيیاتن دنااوت يمن
 هب ددوخ هك يتسيیلآآ ههديیاا تسيیويیتيیززوپ هك تساجنيیاا بلاج وو دنيیبب مشچ
-يملع يياه ينيیب شيیپ نيیاا ، هتسبديیماا يگدنزز ززاا سپ مموهوم یی ههدنيیآآ
.ددرراادن للوبق اارر يتسيیلايیرتام
 ليیلحت رردد سكررام يتسيیلايیرتام يكيیتكلايیدد ششوورر نندداادد نناشن يياارب نم
 ززاا هنومن دنچ ههددام تكرح دنيیاارف ززاا وواا يياه ييريیگ هجيیتن وو اه ههديیدپ
 هتسناادد ات ممررووآآ يم وواا يگدنزز فلتخم يي اه ششرب رردد اارر شيیاه هتشون
 ،تعيیبط نيیيیبت رردد ييوو يسانش ششوورر وو سكررام ينيیب نناهج هك ددوش
 گگربنزيیاه -كك.كك.حح يياه ههاگديیدد ننايیم ايیآآ وو تساا هنوگچ ركفت وو هعماج
 ينااوخمه وو تهابش سكررام وو -!دنرراادد ددوخ يياج هك زنيیج زميیج رس وو
 ،ديیلوت ننايیرج رردد رگرراك«:دسيیون يم ييیاج رردد سكررام .هنايی ددرراادد ددوجوو
 ننااونع هب اارر رراادد هيیامرس ددوجوو وو رراك ييووريین ننااونع هب اارر شيیوخ تتااذذ
 ززاب نمض مه رراادد هيیامرس هك ننانچ مه دنكيیم ديیلوت ًامئاادد رراادد هيیامرس
 يم شيیوخ ييوورر ايیوورر رراك ييووريین ديیلوت ززاب هب ًامئاادد ،هيیامرس ديیلوت
 ديیلوتززاب نمض رردد ديیلوت دنوورر مهم رصنعوودد ززاا كيیره ينعيی ،ددززااددرپ
 هيیامرس.دنك يم ديیلوت مه اارر ددوخ يفن ايی ددوخ لباقم تتااذذ ،ددوخ تتااذذ
 يم ديیلوت ههددررووآآرف ييرگيیدد يياارب رراك ،دنك يم دداجيیاا رراك ييرگيیدد يياارب
 رراادد هيیامرس یی ههدننك ديیلوت رگرراك وو رگرراك ۀدننكديیلوت هيیامرس ،دنك
)452 صص نيیدت.مماهرپ یی همجرت.هسيیرر دنوورگ(».تساا
 یی ههديیدپ كيی رردد اارر يكيیتكلايیدد يياهدداضت وو كيیتكلايیدد سكام ززاارف نيیاا رردد
 رروط هب-خيیرراتوو تعيیبط ززاا يشخب هباثم هب هعماج ينعيی-ييددام صخشم
 ههديیاا وو هنافاب للايیخ هن ييژژولوودتم نيیاا.دهدد يم نناشن ام هب ينيیع وو ههدنزز
 ،ههدنزز رروط هب رصانع یی همه ننآآ رردد.يكيیزيیفاتم هن تساا يتسيیلآآ
 .دنرراادد يكيیتكلايیدد وو ينيیع رروضح ففاشكناا وو ميیمعت وو ههدهاشم لباق،ايیوپ
 رراك دداضت ينعيی هسوورپ یی هكرحم ييووريین وو ديیلوت ،هيیامرس،رراك ييووريیت
 وو هنومن رروط هب هعماج يلصاا تتاقبط كيیتاارپ نتم رردد يگمه هيیامرس وو
 شيیپ اارر ييددام یی ههديیدپ يكيیتكلايیدد وو دنم ننوناق رراكووززاس وو مسيیناكمرراا
 ننوناق ددوجوو رگنايیب ررااوو هنومن ليیلحت نيیاا.دنررااذگ يم شيیامن هب ام مشچ
 يياه ههديیدپ  یی همه رردد اازز ننوورردد تكرح هجيیتن رردد وو دداضت وو ييدنم
 للومشناهج ييدننامه نيیاا ییاا هيیاارراا وو فشك سكررام غغوبن.تساا ييددام
 یی هلمج رردد. تساا ررااوتساا یتيیعقااوو نيینچ رب سکررام ييژژولوودتم.تساا
-يكيیتكلايیدد ِییژژولوودتم ِییددايینب للوصاا ممامت هسيیرر دنوورگ ززاا ريیزز
 یی ههززررابم وو تتدحوو یی هجيیتنرردد-يفن دننام اارر سكررام يتسيیلايیرتام
 هلحرم دمآآرب )تيیمتح(مسيینيیمرتدد وو يلولعم وو تلع یی هطباارر -دداادضاا
 اب ههدنيیآآ ينيیب شيیپ وو ههدنيیآآ هب للاح ززاا ررااذگ ينعيی نيیشيیپ یی هلحرم ززاا يياا
 يگتسبااوو كك.كك.حح هك اارر يلوصاا ننآآ یی همه ينعيی تكرح نيینااوق فشك
 ننااوت يم ههدداادد تبسن اه كيیوشلب هب وو ههددرك رراكناا سكررام هب اارر نناش
 هك دهدد يم نناكماا ام هب عقااوورردد تسرردد يقلت«:ددومن ههدهاشم اارراكشآآ
 ينونك ييديیلوت لكش هك ميیبايیرردد وو ميینك فشك اارر يخيیررات تكرح ننوناق
 هب اارر ددوخ يياج هنوگچ وو دگنل يم ششاا تيیمك اهاجك رردد ام یی هعماج
 يخيیررات وو ييیااووژژرروب دداصتقاا يخيیررات يياه هشيیرر.دداادد دهااوخ ييدعب لكش
 ددرراادد رراارق يتامدقم رب ننآآ ييانب هك يعامتجاا ديیلوت ززاا هلحرم نيیاا ننددوب

 ديیلوت ينونك طيیاارش هك دهدد يم نناشن دناا هتفرر نيیب ززاا ننونكاا هك
 يياج وو دناا شيیوخ يخيیررات يياغلاا وو ييددوبان ررذب لماح زيین يعامتجاا
 دنوورگ(».دداادد دنهااوخ ينيیون ۀعماج هب ممززال يخيیررات طيیاارش رردد اارر ددوخ
)456-455صص مكيی دلج نيیدت.مماهرپ  یی همجرت هسيیرر
 رراك :ميینك هجوت الاب رراتفگ رردد سكررام يتسيیلايیرتام-يكيیتكلايیدد ننايیب هب
 يم ديیلوت دنيیاارف رردد هيیامرس يفيیك وو يمك لماكت وو دشرر لماع يعامتجاا
لماع )ييرراادد هيیامرس(ديیلوت  یی هسوورپ رردد دداضت ددوجوو ينعيی.ددددرگ
 ززاا ينيیعم ةلحرم رردد دداضت سپس.تساا هسوورپ نيیاا لماكت يلصاا )تلع(
 ةةويیش هب ديیاب ًاترروورض وو دماجناا يم مسيینوگاتنآآ هب دنيیاارف لماكت وو دشرر
 اًاربج هك اارر ييدلوم يياهووريین دشرر ييولج ات ددوش لح زيیمآآ تملاسم ريیغ
 ييووريین ددوس هب مماجناارس مسيینوگاتنآآ نيیاا.دنكن دس دنبايی يم ففاشكناا
 لك ييددوبان ييانعم هب دداضت لح رراب نيیاا اهتنم.دشدهااوخ لح وورشيیپ
 ددوخ يياج ديیاب ريیزگان وو ههددرك ييرپس اارر ششاا نناارروودد هك تساا يياا هسوورپ
 ززاف هب هعماج هجيیتن رردد.ددررااذگااوو لماكت ززاا ييرت يلاع یی هلحرم هب اارر
.تفرردهااوخاارف شيیوخ يلماكت دنوورر ززاا ينيیون
 ،دشاب يم زيیمآآرهق  یی ههويیش هب دداضت لح دنيیآآرب هك يتفرراارف نيینچ
 رت يلاع یی هلحرم تتابثاا وو ققحت وو نيیشيیپ یی هلحرم يفن زج ييزيیچ
 هتفرگن يتابثاا ةبنج وو هتفايین ققحت هك ينامزز ات اه هيیرظن نيیاا.دشاب يمن
 شيیپ اهنت وو ييرروئت ًافرص)دناا ههدشن ليیدبت ييددام تيیعقااوو هب ينعيی(دناا
 رضاح للاح رردد ةةديیدپ ددوخ ييدنم ننوناق یی هيیاپ رب ههدنيیآآ يملع ينيیب
 تيیعبت هب كك.كك.حح وو ديیوگ يم سكررام هك تساا ييزيیچ ننآآ نيیاا.دنددوجوم
 .ددريیذپ يمن اكرش وو گگربنزيیاه تيیمتح ممدع ززاا
 هسيیرردنوورگ ززاا یلوق لقن پيیات رردد وودد شخب ینايیاپ ییاهرطس رردد
:ددددرگ یم ححالصاا هک ههدداادد ییوورر یهابتشاا

 یخيیررات تکرح ننوناق هک دهدد یم نناکماا ام هب عقااوو رردد تسرردد یقلت«
 اجک رردد ام یِی هعماج ینونک ییديیلوت لکش هک ميیبايیرردد وو ميینک فشک اارر
»...دگنل یم ششاا تيیمک اه
ینايیاپ شخب
 نناارروودد ممامت رردد سکررام ییاه هيیرظن ننايیم ززاا هک اارر کيیرراب خن ننآآ
ِ یکيیتکلايیدد – یتسيیلايیرتام رراتخاس وو ددررذگ یم ششاا ییززااددرپ هيیرظن
 ننااوت یم زيین وواا رراثآآ نيیتسخن رردد دنزز یم دنويیپ مه هب اارر وواا یِیژژولوودتم
. ديیدد
 دنويیپ رگيیدکيی اب تعيیبط وو نناسناا ییونعم وو یکيیزيیف یگدنزز هکنيیاا«
 دنويیپ ششددوخ اب تعيیبط هک تساا انعم نيیاا هب ًافرص دنرراادد لباقتم
 ییاه هتشون تسدد[.»تساا تعيیبط ززاا یشخب نناسناا هک اارچ.ددرراادد
 ززاا يعيیبط خيیررات ززاا يعقااوو يشخب ددوخ خيیررات«:وو . ]یفسلف وو ییدداصتقاا
 نناسناا هب نندش ليیدبت للاحرردد هك تساا يتعيیبط هلمج
 ات نناهج خيیررات لك رراك نناسناا سح جنپ ششرروورپ«:وو  ]اجنامه[».تساا
 هك يياا ههددام ززاا هشيیدناا ننددركاادج«. ]اه هتشون تسدد[».تساا ززوورماا هب
 تساا يتااريیيیغت يي همه يي ههددولاش ههددام نيیاا.تساا نكممريیغ دشيیدناا يم
 يي هعماج رردد[« : وو  ]سسدقم يي ههددااوناخ[».دهدد يم ييوورر نناهج رردد هك
 بطقوودد [يصوصخ تيیكلام ينعيی ششدض مه وو ايیرراتلوورپ مه  ]ههدنيیآآ
 يم ديیدپان تساا ننآآ ةةدننك نيیيیعت هك  ]ييرراادد هيیامرس مماظن دداضتم
 وودصكيی هب كيیددزن سكررام ييیوگوتوو . ]سسدقم يي ههددااوناخ[».دنوش
 ههدداارراا  »يتسيینومك يي هيیدداحتاا«يخيیررات تسشن رردد شيیپ للاس تصش
 :تساا ههددرك دقن ببالقناا هب تبسن اارر كك.كك.حح يتسيیلآآ ههديیاا ههاگديیدد وو ييیاارگ
 ززاا[.تساا ههدداادد مسيیلآآ ههديیاا هب اارر ددوخ يياج تسفيینام يتسيیلايیرتام ههاگديیدد«
 ههدداارراا ششالت ززاا يشان هكلب طيیاارش تيیعقااوو ةجيیتن هن ببالقناا  ]ننانيیاا ديیدد
 وو ميیررووآآ گنچ هب اارر تترردق گنرردد يب ديیاب ايی ددوش يم هتفگ ام هب.تساا
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 هك رروط ننامه.ميیددرگرب نناميیاه ببااوختخرر هب تترروص ننآآ ريیغ رردد ايی
 يي ههژژااوو ززاا ننانيیاا ،دننك يم ههددافتسااءوس »ممددرم«يي ههژژااووززاا اه تتااركومدد
 »....دننك يم ههددافتساا ءوس»ايیرراتلوورپ«
 يي هيیام ننوورردد ،دشابن اه هتشون نيیاا يياپ سكررام يياضماا رگاا اتح
 نيیاا وو تساا هتشغآآ سكررام ركفت ييوب هب نناش يكيیتكلايیدد-يتسيیلايیرتام
ً الماك ييژژولوودتم ننامه ايیرراتلوورپ وو ام يتاقبط مماشم هب انشآآ ييوب
 ششرگن يي ههويیش وو ييژژولوودتم نيیاا هك نيیاا.تساا سكررام يي ههدش هتخانش
 رب ششددايینب وو هيیاپ هك ددرراادد يشوورر ننآآ اب يتبسن هچ ننآآ نيیيیبت وو نناهج هب
 ههدداهن ]اه متاا وو ييددايینب تتااررذذ[»نناهج ةةدنززاس يياهرجآآ«تيینيیع رراكناا
 يخساپ تقيیقح فيیرحت وو هطلغم اب زج كك.كك.حح هك تساا يشسرپ ،ههدش
 وو گگربنزيیاه ييركف تكرح ]ِتيیاغ[مماجناارس وو ههاگززاغآآ.ددرراادن ننآآ يياارب
 هلباقم ففده اب يفسلف مسيیلآآ ههديیاا وو يياا هتسه كيیزيیف ننايیم ننددزز لپ اكرش
 سلگناا وو سكررام-يخيیررات مسيیلايیرتام ههژيیوو هب وو -كيیتكلايیدد مسيیلايیرتام اب
 يياه ييززااددرپ هيیرظن ممامت ننايیم ززاا هك تساا يياا هتشرر نيیاا وو دشاب يم
 نيینچ اب .تساا ههديیددرگ ننانآآ ييژژولوودتم ييامن تلصخ وو ههدش ددرر ننانآآ
 شسرپ هب اارر ننآآ تيینيیع ينعيی ههددام ددوجوو زيیچره ززاا شيیپ اهنآآ ييددركيیوورر
 رب مكاح نيینااوق دننااوت يم هك تساا تترروص نيیاا رردد ااريیزز .دنشك يم
 ههدش اغلاا وورر نيیاا ززاا وو يندشان تتابثاا اارر ييددام يياه ههديیدپ وو ههددام
-ييددايینب تتااررذذ وو متاا تيیددام رراكناا اتساارر نيیاا رردد مماگ نيیتسخن.دنرراادنپب
.دناا ييددام نناهج يياهددايینب ننانوچ
 رردد وواا.دنك يم للابندد اارر يفده نيینچ لك وو ءزج بباتكرردد گگربنزيیاه
 نناتسوودد ززاا[تتربوورر يي ههرراشاا «:دسيیون يم بباتك يياادتباا ننامه
 اارر اه متاا ميینااوت يمن هك ددوب ههددرك دعاقتم اارم شنااربلام هب  ]گگربنزيیاه
 ننامه نيیاا ديیاش وو دنتسيین يجرراخ نيیع اه متاا ينعيی.ميینك هبرجت ًاميیقتسم
 ننايیب ددوخ سسوئاميیت بباتك رردد ددوب ههددرك يعس ننوطالفاا هك ددوب ييزيیچ
 ينيیع نناهج ووزجً اتهاادب  ]ييددايینب تتااررذذ وو اه متاا[اه تخاس نيیاا....دنك
 يسرررب اارر اه ننآآ يضايیرر ششوورر هب ننااوتب ديیاش...دنتسيین ءايیشاا
 يموصعم نيیسح يي همجرت.گگربنزيیاه رنرروو.لك وو ءزج[».ددرك
-دناادد يمن ححالص ايی-دنااوت يمن هك گگربنزيیاه . ]14-13 صص.يناادمه
 ههدننااوخ ينيیچ هنيیمزز اب ديیامن رراكناا ههررابكيی اارر ييددام نناهج وو  متاا تيینيیع
 وواا[دنك يم كيیددزن ههديیاا نيیاا هب يلايیخ دنيیاارف كيی يط وو مماگ هب مماگ اارر
 رتشيیب وو هتشون يناتساادد وو ههرطاخ تترروص هب اارر لك وو ءزج بباتك
 :دسيیون يم وواا. ]دنك يم لقن شناتسوودد للوق ززاا اارر ددوخ يياه ههاگديیدد
 يياهرراادم هك ينك يم رروواب وت يتساارر:ديیسرپ نم ززاا گناگفلوو«
 ددرروم نيیاا رردد نم :متفگ وواا هب ؟دنشاب هتشاادد ددوجوو ًاعقااوو متاا رردد ينوورتكلاا
 ركف نيیاا هب اارم  ]اه للالدتساا[اهفرح نيیاا يي همه....منيیب يم يتالاكشاا
 ييیانعم يب زيیچ ينوورتكلاا يياهرراادم رروصت ًالصاا دنكن هك ددززاادناا يم
]38صص[ »؟ميیسانش يم ييرگيیدد ههاارر ايیآآ يلوو.دشاب
 يم ددرراادد وواا اب تفلاخم رردد نيیتشنيیاا اب هك يياا ههرظانم رردد گگربنزيیاه
 يياهدنيیاارف ينيیع نناهج رردد ششوواك فقوو اارر ددوخ يگدنزز نيیتشنيیاا «:ديیوگ
 اارر ددوخ ههاارر ام ززاا لقتسم وو مكحم ينيینااوق قبطرب هك ددوب ههددرك يكيیزيیف
 ،ييرظن كيیزيیف يضايیرر يياهددامن وواا رظنرردد .ديیاميیپ يم ننامزز وو اضف رردد
 هب تسنااوت يم دنمشناادد ثيیح نيیاا ززاا وو دنددوب مه نناهج نيیاا يياهددامن
 الاح وو دنكب نناهج يي ههدنيیآآ رراتفرر يي ههررابرردد ييیاه ينيیب شيیپ اهنآآ كمك
 ينامزز وو ييیاضف ،ينيیع نناهج نيیاا يمتاا سسايیقم رردد هك دش يم هتفگ
 تتاناكماا ززاا مه ييرظن كيیزيیف يضايیرر يياهددامن وو ددرراادن ددوجوو ًالصاا
]تساا نم ززاا ديیكأت.82 صص[ ».تتايیعقااوو ززاا هن دنيیوگ يم نخس
 ينهذذ يي ههدش عضوو للوصااوو نيینااوق هك تساا دقتعم گگربنزيیاه
 ديیاب مشاب رت قيیقدد مهااوخب رگاا «:سكعرب هن وو دناا تتايیعقااوو ةةدنررووآآديیدپ

 يم اارر ططوبرم يياه ههديیدپ هك تقدد ززاا هجرردد ننآآ ات ننوتويین نيینااوق:ميیوگب
 نيیاا ينعيی رگيیدد تتررابع هب ».دنرراارقرب ددرك فيیصوت ميیهافم نيیاا اب ننااوت
 اه ههديیدپ ييرراارقرب تلع ايی[ دنشخب يم يتسه اارر ههديیدپ هك دناا نيینااوق
 يم -يتناك ِیشيیپ ززاا تتالوقم ننامه ايی- ينهذذ ميیهافم اب اهنآآ تقباطم
 .دشاب نيینااوق يي ههدنررووآآديیدپ  ]زيیچ[ههديیدپ ددوخ هك ننآآ هن وو  ]دشاب
 يگتسويیپ-تيیلع يفن هب ييددام نيینااوق وو نناهج تيینيیع يفن اب گگربنزيیاه
 هب اجنآآ ززاا وو-يتسيیلايیرتام كيیتكلايیدد يفن هب هجيیتن رردد وو -يلولعم وو تلع
 كيی ننددوب هتسب ررايیعم نيیرت مهم «:دسرر يم يخيیررات مسيیلايیرتام رراكناا
 هك ييرراك ننامه.دناادد يم يياا هتسب مماظن اارر ينوتويین كيیزيیف وواا[مماظن
 هب هك تساا ععوضوم للوصاا هتسدد كيی ددوجوو ].دنك يم مه كك.كك.حح
 رب للوصاا نيیاا وو دنشاب رراگززاس رگيیدكيی اب وو ههدش ميیظنت قيیقدد تترروص
 مماظن ره قباطت نناازيیم .دنك تموكح اهنآآ ننايیم يقطنم طبااوورر وو ميیهافم
 رب ....ددرك نيیيیعت ننااوت يم هبرجت اب طقف تيیعقااوو اب اارر يعوضوم لصاا
 كيیناكم:دداادد صيیخشت كيیزيیف رردد هتسب وورملق رراهچ ننااوت يم هيیاپ نيیاا
 كيیمانيیددوورتكلاا يي هفاضاا هب صصاخ تيیبسن،ييررامآآ كيیمانيیددومرت ،ينوتويین
]99 هحفص [ ».ديیدج يموتنااوك كيیناكم ممرراهچ وو يلوسكام
 وو ههديیچيیپ ررايیسب ًاارهاظ اارر نناا هك-هتسب مماظن ززاا گگربنزيیاه رروظنم
 ييزيیچ چيیه ًاساساا وو شناادد:ديیوگب هك تساا نيیاادنك يم ننايیب مهف ررااوشدد
 فشك وو يملع يياهددرروواتسدد هلمج ززاا زيیچ همه .تسيین هتسويیپ نناهج رردد
 رگيیدكيی اب  ]ررااوماادناا[كيیناگرراا وو يمتح ييرراتسويیپ ططابترراا نيینااوق
 وو نناادنمشناادد هك تساا مه ززاا اادج وو ههدنكاارپ يي هعومجم نناهج:دنرراادن
 مماظن وو دننك يم لصوو رگيیدكيی هب اارر ننآآ مه ززاا اادج يياه هكت ننااركفتم
 چيیه هكدنررووآآ يم ددوجوو هب  ]للوصاا[اه هيیرظن وو اه ههديیاا ززاا يياا هتسب
 يي هتسب مماظن رردد ننااركفتم وو نناادنمشناادد.ددرراادن رروصتم نناهج هب يطبرر
 وو اه فيیرعت نيیمه زج ييزيیچ نناهج وو دننك يم فيیرعت اارر نناهج ددوخ
 .تسيین ددوش يم هتشااذگ اهنآآ رب يكيیزيیف نيینااوق ممان هك يلوصاا
 ننوناق وو تيیلع وو يگتسويیپ نناهج رردد هك اجنآآ ززاا تساا دقتعم گگربنزيیاه
 تساا يناهج اب هبرجت ننددرك رراگززاس هك -مه ملع رردد ،ددرراادن ددوجوو ييدنم
 وو يگتسويیپ ،تساا ديیددرت ددرروم ششاا تيیعقااوو ايی،ددرراادن ينيیع تيیعقااوو هك
:ددرراادن ددوجوو-يگنهامه وو ننوناق وو مظن-بترت

 ملع تفرشيیپ ديیاب ريیزگان،دشاب هتشاادد  ]يبرجت[يلمع يقلت نناسناا يتقوو«
 اب اارر ددوخ ام ركف ننآآ نمض هك دناادب ننايیاپ يب وو هتسويیپ دنيیاارف كيی اارر
 هك ييزيیچ نيیااربانب.دنك يم رراگززاس يبرجت ففرراعم دشرر هبوورر ةعومجم
]102 هحفص[».تساا نندشرراگززاس يي ههويیش ددرراادد تيیمهاا
 مسيیلآآ ههديیاا ززاا يياا هنوگ -ييوو ننااركف مه رگيیدد وو-گگربنزيیاه مسيیلآآ ههديیاا
 ايی دنرشب نهذذ ةتخاس ينيیع نناهج وو تعيیبط ننآآ قبطرب هك تساا ينهذذ
 نيینچ مه رگاا-ددرراادد ددوجوو ميینك يم ركف ام هك يناهج رگيیدد ننايیب هب
 وو رروودد ررايیسب ام ملع وو ام سسرتسدد ززاا :مكيی-دشاب ددوجوم يناهج
 ميینك يم رروصت نناهج رب مكاح نيینااوق هچنآآ :مموودد .تساا ينتخانشان
 للامعاا اب ههدش تباث ام هب هبرجت رثاارب هك تساا ننامددوخ ينهذذ تتالوقم
 ينهذذ طيیاارش اب اارر نناهج ميینااوت يم تعيیبط رب ينهذذ للوصاا نيیاا
؛دمآآدهااوخن شيیپ مه يلكشم چيیه وو ميیئامن رراگززاس -سكعرب وو-ننامددوخ
 وو ديیفم ننونكات قباطت وو ييززاسمه نيیاا هك ههددرك تباث ام هب هبرجت ااريیزز
 ييرترب نمض رردد .ددوبدهااوخ ززاسرراك زيین سپ نيیاا ززاا وو ههددوب ززاسرراك
 مه كك.كك.حح وو زيینج زميیج مسيیلآآ ههديیاا هك ييزيیچ ننآآ ايی ييرراگززاس نيیاا رگيیدد
 اشامت وو ههدنوشاشامت،رگاشامت تِتدحوو ايی ههژژوس وو ههژباا تتدحوو ننااونع هب
 وو ينهذذ يي ههدداارراا عبات اارر اه ههديیدپ وو نناهج هك تساا نيیاا دننك يم ننايیب
 لباقم رردد هك تسيین ام ززاا ننووريیب رردد ييزيیچ ااريیزز.ددززاس يم ام تتاليیامت
 للوصاا نناهج گگربنزيیاه يي هتفگ هب .دنك تموواقم ام يياه تسااوخ
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 هك ددوب نيیاا نم دداقتعاا« .تسام يي ههدداارراا عبات سپ تسام يي هعوضوم
 يي هشيیدناا ميیئوگب رتهب ايی تساا مهف لباق هك ههدش هتخاس ييرروط تعيیبط
 هك رروطنامه.دنك مهف دنااوت يم اارر تعيیبط هك ههدش هتخاش ييرروط ام
 :ددوب هتفگ گگرب ننرراتشاا يي هچايیرردد ففاارطاارردد ششددرگ مماگنه تتربوورر
 شيیاه لكش يي همه اب اارر تعيیبط هك يياا ههدنهدد ننامززاس يياهووريین ننامه
 ههددررووآآددوجوو هب مه اارر ام نهذذ تخاس ،دناا ههدداادد تترروص
]102صص[ ».دناا
 هنوگ نيیاا رردد-ييددرف ره وو تساا ييددرف مسيیلآآ ههديیاا ،ينهذذ مسيیلآآ ههديیاا
 يسكره وورر نيیاا ززاا وو ددرراادد اارر ددوخ هب صصوصخم نهذذ-ينيیب نناهج
 رگيیدد وو تعيیبط وو نناهج ززاا اارر ددوخ هب صصوصخم فيیرعت وو تشااددرب
 فلتخم يياهرظان شناادد حطس«:ااريیزز ددرراادد ييددام ععونتم يياه ههديیدپ
]107صص[».دشاب هتشاادد ققرف مهاب تساا نكمم
 كش هچره يگتسويیپ وو نيیقيی وو تيیمتح وو ييدنم ننوناق رردد گگربنزيیاه
 ممدع تيیمتح رردد،ديیامن دداادملق ينهذذ يمظن يب عبات اارر هچره وو ،دنك
 شيیوخ ينوناق يب تيینوناق رردد ،ددوخ ينيیقيی يب نيیقيی رردد،شيیوخ تيیمتح
 يتسرردد رردد ينعيی-ددوخ يي هعوضوم للوصاا يگتسويیپ رردد وو
 وو رگيیدمه هب اارر اهنآآ وو ددرراادد يمن ااوورر ييديیددرت وو كش چيیه-شتاارروصت
 طبترم يلامتحاا وو ديیددرت وو كش چيیه ننوودب ييددام يياه ههديیدپ يي همه هب
 شيیپ اارر متاا دددع كيی يي ههدنيیآآ ننااوت يمن وواا مموتنااوك كيیزيیف رردد.ددززاس يم
 رردد يصاخ متاا اارچ هك ميیهدد حيیضوت ميینااوت يمن ام«:هكاارچ ددومن ينيیب
 ايی ددوش يمن رگيیدد يي هظحل رردد وو ددوش يم ههديیشاپوورف يصاخ يي هظحل
 صصاخ تهج نيیاارردد اارر شنوورتكلاا متاا ننآآ هك ددوش يم ثعاب يلماع هچ
 تيیلع ننوناق هك تساج نيیمه وو دنكن ييرگيیدد تهج رردد وو دنك ليیسگ
 لصاا رردد ام رراك للاكشاا«:ديیوگ يم وواا  ]120صص[ ».ددزيیرر يم مهرردد
 يم ييددام وو ينيیع يياهزيیچ اارر ييددايینب تتااررذذ وو متاا هك تساا نيیاا
 هنالقاع ييددام يي ههديیدپ دننام ميیرراادد رراظتناا اهنآآ ززاا هك تساا نيیاا.ميیرراادنپ
 ينيینااوق ميینك يم يعس تقووره «:هك تساا نيیاا تسرردد اماا ».دننك لمع
 ]ميیشاب هتشاادد رطاخ هب[ميینك ججاارختساا يمتاا يياهررااديیدپ يي هعلاطم ززاا
 نناكم وو ننامزز رردد هك ينيیع يياهدنيیاارف ننايیم يطبااوورر دداجيیاا ام رراك هك
 مه هب اارر يتاادهاشم يياه تيیعضوو طقف هكلب،تسيین دنهدد يم خخرر
 يبرجت اشيیپ تتالوقم ننامه ايی [يبرجت نيینااوق .ميیززاس يم ططوبرم
 رردد وو[.ميینك يم ججاارختساا اه تيیعضوو نيیاا يياارب طقف اارر ]تناك ففوورعم
 ييددااديیوورر للامتحاا يي ههررابرردد ننااوت يم طقف قيیرط نيیاا هب  ]يتلاح نيینچ
 تناك. ]ننآآ تيیمتح يي ههررابرردد هن وو[تفگ نخس دهدد يم خخرر ههدنيیآآ رردد هك
 هن وو دناا يش هن اهمتاا هك ددربب يپ رماا نيیاا هب شيیپ ززاا تساا هتسنااوت يمن
 اهمتاا سپ تترروص نيیاارردد «:ههديیسرپ وواا ززاا گگربنزيیاه تسوودد ».نيیع
 يبسانم ظفل اهنآآ ننديیمان يياارب«:دهدد يم خساپ گگربنزيیاه »؟دنتسه هچ
 اهمتاا يي هيیاپ وو تساا ينتبم ههرمززوورر يي هبرجت رب ام ننابزز ااريیزز.ميیرراادن
]124صص[ ».تسيین ههرمززوورر يي هبرجت رب
 تسيیلآآ ههديیاا رگيیدد وو گگربنزيیاه نيیمه هك تساا ههدنززومآآ ررايیسب وو بلاج
 يم ينيیع يياارگ عقااوو تسيیلايیرتام دنناادب ممززال اجكره ينهذذ يياه
 يياه هيیرظن تتابثاا يياارب اارر ينيیع يياه تيیعقااوو هك دنرروبجم ااريیزز.دنوش
 يميیظع ييژژرناا«:للاثم نيیاا ننوچمه.دنهدد تلاخدد نناش للالدتساا رردد نناش
 يياا هتسه دنيیاارف نيیاا يي هجيیتن ددوش يم عطاس نناگرراتس ززاا ًامئاادد هك
 ».ددريیگ يم تترروص نناگرراتس يياه شخب نيیرت ينوورردد رردد هك تساا
 مشچ شيیپ تسرردد هك دنتسه يياا هتسه ميیظع يياه ههرروك نناگرراتس «:وو
] 160صص[».دننك يم عطاس يمتاا ييژژرناا ام
 ميیظع يياه ههرروك نيیاا دننااوت يمن رگيیدد ششاا ننااركفمه وو گگربنزيیاه يياقآآ
 ينهذذ دننك يم عطاس ييژژرناا يياا ههدننيیب ره مشچ شيیپ هك اارر يياا هتسه

 تتااررذذ وو متاا هک تساا نيیاا لصاا رردد ام رراك للاكشاا «:دنيیوگب وو دنرراادنپب
 ينامزز اارر نيیاا هتبلااوو ».ميیرراادنپ يم ييددام وو ينيیع يياهزيیچ اارر ييددايینب
 -ششاا يفسلف مسيیلآآ ههديیاا ززاا ينعيی [-يفسلف ثحب ززاا هك دنك يم ححرطم
 هك يياا هتسه ههاگووريین يي ههررابرردد ددرراادد يعقااوو رروط هب وو ههدش ججرراخ
 -وواا عقااوورردد .دنك يم رظنرراهظاا ددوش هتخاس نناملآآ رردد ههددوب رراارق
 لمع رردد وو تسيیلآآ ههديیاا  هفسلف رردد-اه تسيیلآآ ههديیاا يي همه ننوچمه
 ييززااووژژرروب ززاا ددزمتسدد نتفرگ مماگنه وو لمع رردد اهنآآ .تساا تسيیلايیرتام
 چيیه هك دنوش يم رگ بباسح وو رگن ههدنيیآآ ننانچ ،اارگعقااوو وو قيیقدد ننانچ
 مه ددزمتسدد تنس كيی ززاا اتح وو .دنرراادنپ يمن يهااوو اارر ييررالدد وو سسانكساا
 هك يماظن يي ههرمززوورر تتابسانم رردد ششاا ينيیع ددركرراك ليیلدد هب
 ننآآ هب هتسبااوو نناش يعقااوو يتسه ممامت اب وواا ييركف يياكرش وو گگربنزيیاه
 ززاا-ييركف يياكرش وو گگربنزيیاه ييژژولوودتم .تشذگ دنهااوخن ،دنتسه
 ممدع ينهذذ مموهفم ززاا هك تساا ننانچ-كك.كك.حح وو -زيینجزميیج رس هلمج
 يخيیررات مسيیلايیرتام :دنريیگب يسايیس-كيیژژولوئديیاا يي هجيیتن ددوخ تيیمتح
 ههديیاا نيیاا وو تساا تسررددان تساا هعماج رب كيیتكلايیدد مسيیلايیرتام ميیمعت هك
 كيی ززاا ههدداتفاااادج للوكلوم كيی ايی وو ينهذذ متاا دددع كيی تشونرس ززاا  اارر
 شيیاه ننوورتكلاا وو اه متاا يي ههدنيیآآ تسيین ممولعم هك نگمه يي هعومجم
 تشاادد ديیماا ددوش يمن ببآآ ييرتك كيی رردد «:دناا هتفرگ هجيیتن دشدهااوخ هچ
 رروصت نيیاا ززاا شيیپ .ددرب يپ ببآآ تتااررذذ كت كت تكرح ةةوحن هب ننااوتب هك
 يلوكلوم ره رراتفرر ننااوت يم ييرظن ظظاحل ززاا مك تسدد هك ميیددرك يم
 يم ركف رگيیدد تتررابع هب.ددرك فيیصوت ننوتويین نيینااوق قبطرب اارر
 ننآآ ييوورر ززاا هك ددرراادد ينيیع تلاح كيی هظحل ره رردد تعيیبط هك ميیددرك
 كيیناكم رردد اماا.ددرك ججاتنتساا ييدعب يي هظحل رردد  اارر ششاا تلاح ننااوت يم
 ههدهاشم يموتنااوك تتااريیثأت وو تسيین رراارقرب رگيیدد عضوو نيیاا مموتنااوك
 هك يياا ههديیدپ رردد تيیعطق ممدع ييرراادقم ددوخ هبددوخ ميیهدد يم مماجناا هك يياا
 ننددوبن يمتح ايی[تيیعطق ممدع نيیاا[.دنك یم ددررااوو ددوش يم ههدهاشم
 يم تيیاارس زيین-نناسناا ينعيی-رگ ههدهاشم هب اتح ]اهددااديیوورر يگتسويیپ
 يموتحمان وو تيیعطق ممدع نيیمه عبات زيین رگ ههدهاشم رظن وو دنك
 فلتخم يياهرظان  ]:ددوش يم اه للوكلوم وو اه ننوورتكلاا تيیعضوو
 وو تباث تيیعقوم شيیاه للوكلوم هك يبآآ يي [امدد يياارب يتووافتم ريیدداقم
 يياهرظان شناادد للاحره هب ننوچ ،دننك يم تئاارق  ]دنرراادن ييررااديیاپ
 يسانش ششوورر. ] 107صص[ ».دشاب هتشاادد ققرف مهاب تساا نكمم فلتخم
 يياه تيیعقااوو رراكناا يي هيیاپرب ششاا يتيیمتح ممدع ننااركفمه وو گگربنزيیاه
 وو يملع يياهدنيیاارف رردد ييرروئت وو تخانش ،شناادد شقن يفن وو ينيیع
 ررابتعاا ههززاادناا ننامه شناادد ،يسانش ششوورر نيیاا رردد.دشاب يم يخيیررات
 ننآآ ننددوب ديیفم نناازيیم اارر شناادد ررابتعاا وو ششززرراا وو ،يشناادد يب هك ددرراادد
 ثيیح ززاا ننآآ ننددوب مماع هن وو دنك يم نيیيیعت ينونك يي هظحل رردد
 سسويیملتب تسررددان وو يملعريیغ ةيیرظن ييژژولوودتم نيیاا رردد.يخيیررات
 ةيیرظن هك تساا ربتعم رردقنامه نناهيیك وو ييديیشرروخةموظنم يي ههررابرردد
 هب[يخيیررات للاثم كيی لقن اب ات ممديیشوك نم«:هليیلاگ وو كيینرپك يملع
 مهف ةناشن ًامووزل حيیحص ييیوگشيیپ هك مهدب نناشن ]مناادد كيیزيیف نناتسوودد
 هك تفگ يم سسوخرراتسيیآآ ينانويی مجنم هك ديیناادد يم امش .تسيین تسرردد
 ههدش عقااوو ام يياا ههررايیس ةموظنم زكرم رردد تساا نكمم ديیشرروخ
 ةتوب رردد دعب وو ددرك ددرر  ]سخرباا[سسوخرراپيیه اارر رظن نيیاا.دشاب
 هك دداهن رظن نيیاا للوبقرب اارر ددوخ رراك ننايینب سسويیملتب .دداتفاا يشوماارف
 لماح ككالفاا تترروص هب اارر تتااررايیس رراادم وو تساا ييزكرم مسج نيیمزز
 تفرگ تسنااوت وواا رراك نيیاا اب.تفرگرظنرردد ههدداهن مهرب ريیوودت ككالفاا وو
قيیقدد رردقنآآ ]؟هنوگچ[دنك ييیوگشيیپ تقدد اب اارر ههام وو ديیشرروخ يياه
 نيیاا هن رگم.ددوب مموجن ةيیاپ وواا يي هيیرظن للاس دصناپ وورراازه ات هك  ]؟[
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 تلع ننااونع هب ووريین يفرعم وو يتخل ننوناق تخانش اب ننوتويین هك
 يياارب يبسانم حيیضوت هك ددوب يسك نيیتسخن تكرح يي ههززاادناا تتااريیيیغت
 يياه هتشون.33صص[»؟ددرك هضرع شناارگ بسحرب تتااررايیس تتاكرح
 ،يملعريیغ وو تسررددان للالدتساا نيیاا رردد  ].تساا نم ززاا هشوورک لخاادد
 تسرردد ًافدداصت رگاا تسررددان ةةديیاا كيی هك ددوش يم يعدم گگربنزيیاه
 للومش نناهج يملع ييرروئت وو هيیرظن هك ددرراادد اارر ييررابتعاا ننامه دمآآرردد
 وو گگربنزيیاه ديیدد ززاا رگيیدد تتررابع هب .تساا مماع ييدنم ننوناق رگنايیب هك
 ككالفاا وو ديیشرروخ وو تساا حطسم نيیمزز ميینك رروصت ام هك نيیاا اكرش
-تقيیقح ينعيی-يملع ررابتعاا رردق ننامه دنددرگ يم نيیمزز رروودد هب ريیدتسم
 ننآآ ةيیاپرب وو ميیناادب ييديیشرروخ ةموظنم زكرم اارر ديیشرروخ هك ددرراادد
 يياه للالدتساا اارر نيیاا وو ميیئامن ينيیب شيیپ اارر هموظنم وو نيیمزز تتاكرح
.دنك يم تتابثاا زيین ييددررووآآرردد نم وو ينهذذ
 يياارب اارر ههاارر ات دنك يم كش يملع ةةدش تباث يياه ييرروئت رردد گگربنزيیاه
 تسيیزز ززاا يضعب هك منك يم ننامگ «:ددررااذگبززاب يملعريیغ يياهرروواب
 ينيیوورراادد بباختناا ديینك هجوت[ينيیوورراادد بباختناا هك دنرراادد ديیددرت مه نناسانش
 ةةدنزز تتااددوجوم شيیااديیپ دنااوتب  ]دنم تسيیزز يي ههددام يخيیررات لماكت هن وو
 يم ديیعب  ]115صص[ ».دهدد حيیضوت يياا هتسيیاش تترروص هب اارر رت ههديیچيیپ
 ،تعيیبط ،تتايیح« ةةررابرردد نيیرراپاا يملع ةيیرظن اب گگربنزيیاه هك مناادد
 ييیانشآآ هتفايی رراشتناا وو ههدش هتشون وواا اب ننامزمه هك »ننآآ لماكت وو أشنم
 يياه ههديیاا اتح وو ههديیاا اب ممدقت گگربنزيیاه يياارب هك اجنآآ ززاا اماا .تساا هتشاادن
 ييژژولوودتم رردد يهاگيیاج نيیرتمك يملع يياه ييرروئت ،تساا تسررددان
 رردد اماا دنك يم كش يملع ييرروئت رردد هك تساا نيیاا .دنرراادن وواا تخانش
 ممدع.ددرراادد يمن ااوورر ييديیددرت نيیرتمك يملعدض وو هنايیماع يياهرروواب
 وو يكيیزيیف ات ددرراادد يتخانش هعماج وو يخيیررات ةبنج رتشيیب مه وواا تيیمتح
 ددوخ رراكناا وو خيیررات رردد تيیمتح وو ييدنم ننوناق ددوجوو يفن وواا يياارب .يمتاا
 ره ززاا رت مهم ررايیسب يكيیتكلايیدد وو زيیمآآدداضت ييدنوورر ننانوچ خيیررات
 ددرر اب يياا هناكريیزز ززرط هب اارر يفن وو رراكناا نيیاا وو تساا ييرگيیدد رروظنم
 يملع ييیوگشيیپ اتح ييیوگشيیپ ععونره ييانعم هب هك-ييیوگشيیپ ننااوت
 مموجن ،دشاب ييیوگشيیپ تترردق ققدص ررايیعم اهنت رگاا«:دنك يم ننايیب-تساا
 يملعريیغ مموجن هن ينعيی[.تسيین يسويیملتب مموجن ززاا رتهب ينوتويین
 ننايیب هب ايی.دنرراادن هنايیوگشيیپ ررابتعاا ينوتويین يملع مموجن هن وو يسويیملتب
 وو ننوتويین يملع ييیوگشيیپ ررابتعاا:گگربنزيیاه ملع ريیقحت اب ممااوت ككاكش
 ًاساساا ااريیزز.تساا نناسكيی سسويیملتب ففدداصترب ينتبم يملعريیغ ييیوگشيیپ
 ،ديیايیبرردد مه تسرردد ينيیب شيیپ رگاا اتح وو تسيین ينيیب شيیپ لباق ههدنيیآآ
 ززاا هشوورک لخاادد ةتشون.213صص[ » ].تساا للامتحاا بسحرب وو يفدداصت
 اارر  ]يملعريیغ وو يملع[ تسررددان وو تسرردد ،دنفرت نيیاا اب وواا  ].تساا نم
 رردد وو ديیامن دداادملق ررابتعاا يب اجكيی اارر وودد ره ات دنك يم هضرع اجكيی
 هچ،يملعريیغ ااريیزز.تساا ملع ننددومنررابتعاا يب ششاا يلصاا ففده تقيیقح
 تسفيینام ينايیاپ شخب رردد گگربنزيیاه.ددرراادن ييررابتعاا ديیوگن هچ ديیوگب وواا
 عمج هك »ينوطالفاا ةفسلف وو ييددايینب تتااررذذ«ننااونع اب ددوخ مسيیلآآ ههديیاا
 نناهج ،تساا مه وواا يياهرروواب يي ههديیكچ وو لك وو ءزج بباتك بلاطم ييدنب
 وو دنك يم هيیبشت ينوتالفاا يي  ]idea[ يلقع يياه تترروص ايی-لثم هب اارر
 يمرب ينوطالفاا يي هفسلف هب تساارر كيی اه ففرح نيیاا اب «:دسيیون يم
 سسوئاميیت مظنم يياه يهجوودنچ هب ننااوت يم اارر ام ييددايینب تتااررذذ.ميیددرگ
 ههددام لثم وو يلصاا يياهوگلاا تتااررذذ نيیاا.ددرك هيیبشت ننوطالفاا
 ينوناك مظن نناگدنيیامن اهنيیاا.تساا ههدنزز ددوجوم للاثم كيیئلكونديیساا.دنتسه
 وو هشوورك ننوورردد يياه هتشون 242-241 صص[».دنتسه ]ييیااررووام مظن[
 ].تساا نم ززاا زتناارپ
 ننامه ايی -»متسه سپ مشيیدناا يم« يترراكدد هبش للالدتساا كيی اب مماجناارس وو

 ههدهاشم«ييیااذك يي هناگ هس تتدحوو هب -يتسه رب ههديیاا وو هشيیدناا ممدقت
 هنووررااوو يي هناگ هس ننآآ ينعيی .دسرر يم »ههدهاشم وو ههدنوش ههدهاشم،رگ
 .دهدد يم تبسن مسيیسكررام وو سكررام هب هناكريیزز اارر ننآآ كك.كك.حح هك يياا
 دددع ننايیم ميیدق ييافرع ديیناادد يم هك رروط ننامه«:دسيیون يم گگربنزيیاه
 ديیرراادن تسوودد اارر ننافرع مه رگاا.دنديیدد يم يياا هطباارر يهلاا أأدبم وو هس
 رظنرردد اارر زتنس وو زت يتنآآ ،زت يلگه  ]ددايیرت[يي هناگ هس ديینااوت يم
 ننآآ ننايیم ففرص ششززاس وو زت يتنآآ وو زت يي ههزيیمآآ هشيیمه زتنس .ديیريیگب
 وو دنوش بيیكرت مه اب زت يتنآآ وو زت يتقوو ينعيی يهاگ هكلب.تسيین وودد
 رمثرپ ررايیسب دشاب ههززات يفيیك ظظاحل ززاا هك دنررووايیب ديیدپ ييزيیچ
 للوق هب ايی ههززوورروودد ينانامهم طقف ام «:تيیاهن رردد وو  ]246 صص[ ».تساا
 يگدنزز گگررزب شيیامن رردد يناارگاشامت مه وو نناارگيیززاب مه رروب سليین
 لعف وو ههدنوش ههدهاشم،رگ ههدهاشم يي هناگ هس ننامه ايی[ميیتسه
]248 صص [».]ههدهاشم
 ااززاارردد هب تهج نناادب اارر گگربنزيیاه ييركف متسيیس ززاا ييريیگ هنومن نم
 تقدد نيیب ههررذذ ريیزز اارر متسيیس نيیاا ييايیااووزز وو دداعباا ممامت ات ممدناشك
 تبسن هچ-ننآآ ريیسفت وو-نناهج هب ههاگن يي ههويیش نيیاا مهدد نناشن وو ههددااددرراارق
 ششرراتفگ رردد ههززاادناا هچ كك.كك.حح وو ددرراادد سكررام ههاگديیدد اب يتهابش هچ وو
 وو ييركف متسيیس ززاا ييريیگ هنومن للاح نيیع رردد رراك نيیاا.ددرراادد تقاادص
 يم .تسه مه كك.كك.حح ددوخ ينكاارپ مهوت ييرراميیب يسانش ممرردنس
 هك تساا ييژژولوودتم مماادك ننآآ مهدد نناشن گگربنزيیاه هب هعجاارم اب متسااوخ
.ددرراادد تهابش سكررام ييژژولوودتم هب دنك يم اعدداا هنابيیرف ممااوع كك.كك.حح
 :تفگ ديیاب.دشك يم شيیپ هب اارر ررايیتخاا رصنع ريیيیغت ديیوگ يم كك.كك.حح
 دنك يم ريیيیغت هك يتيیعقااوو رردد اارر كيیتكلايیدد ددوجوو زيیچره ززاا شيیپ ريیيیغت
 يتسيیلآآ ههديیاا لكش رردد هچ-كيیتكلايیدد وو ]دنك يم تتابثاا :ايی[دشك يم شيیپ هب
 -ييیاارگ ههدداارراا اب ييدنويیپ نيیرتمك-ششاا يتسيیلايیرتام هجوو رردد هچ وو
 يي هجيیتن رردد يكيیتكلايیدد نندش،ريیيیغت.ددرراادن ططوورشمان مه ننآآ ررايیتخااوو
 يي ههددام رردد ييريیگرردد وو شكاشك نيیاا.تساا دداادضاا شكاشك وو ييريیگرردد
كيیناگرراا يي ههددام رردد وو تساا  ]يعيیبط[ييددوخ هب ددوخ ،كيیناگررااريیغ
 ددوجوم يياه نناتسب ههدب وو اه شنكااوو وو شنك يي هجيیتن رردد  ]دنم تسيیزز[
 ريیيیغت ييرشب يي هعماج رردد.دشاب يم طيیحم وو تعيیبط اب دنم تسيیزز
 دداضت وو وس كيی ززاا تعيیبط اب نناسناا دداضت لح دنيیاارف للوصحم
 .دشاب يم رگيیدد ييوس ززاا  ]يتاقبط دداضت[نناسناا اب نناسناا يعامتجاا
 وو رراك اب هك تساا يگشيیمه وو قلطم ييدداضت تعيیبط اب نناسناا دداضت
 يم لح قلطم رروط هب هن اماا مماگ هب مماگ -مماع رروط هب -نناسناا كيیتاارپ
 اب نناسناا دداضت هك ددوش يم ثعاب شناادد وو ييژژولونكت تفرشيیپ.ددوش
 يعامتجاا ريیيیغت رردد ننآآ شقن وو ددوش ههدناارر ريیيیغت يي هنيیمزز سپ هب تعيیبط
 نناسناا دداضت لباقم رردد وو  ]ددوش ههدناارر[دبايی للزنت تيیمهاا مموودد ههاگيیاج هب
 ليیدبت ريیيیغت يلصاا يي هنيیمزز هب يتاقبط يي ههززررابم للاكشاا رردد نناسناا اب
 دنمرروعش وو ههاگآآ ييددوجوم ننانوچ نناسناا هك ينامزز ات للاح نيیاا اب .ددددرگ
 ددوخ تتااريیيیغت نيیاا ،ههددركن فشك اارر ننآآ نيینااوق وو هعماج تكرح مسيیناكم
 يي هجرردد عبات وو ييديیلوت يياهووريین ييوورر هلابندد للاح نيیع رردد وو ييددوخ هب
 تتالوحت دنوورر رردد يتلاخدد هناهاگآآ لمع وو ههددوب اهووريین نيیاا دشرر
 هعماج تكرح رب مكاح نيینااوق نناسناا هك يماگنه ززاا .ددرراادن يعامتجاا
 وو ددررااذگب ريیثأت اه ننآآ رب دنااوت يم ،دنك يم ييیاسانش وو فشك اارر
 تترروورض[نيینااوق دنااوت يمن اماا زگره .ديیامن دنت ايی دنك اارر نناشددركلمع
 اه ننآآ رب هنايیاارگ ههدداارراا وو يكيیناكم يي ههويیش هب وو ددريیگ ههديیددان اارر  ]اه
 رب ههووالع– ينهذذ طيیاارش وو ههاگآآ رصنع يياپ هك تساج نيیاا.ددوش ههريیچ
 ينهذذ طيیاارش وو ينيیع طيیاارش عمج.ديیآآ یم ننايیم هب زيین-ينيیع طيیاارش
 ييدنويیپ ًاقيیقدد هكلب تسيین يكيیناكم يياا ههويیش هب يضايیرر يي ههدداس عمج
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-ريیيیغت يلصاا رصنع-رگرراك يي هقبط.دشاب يم ررااوماادناا وو يكيیتكلايیدد
 عنام فلتخم يياه ششوورر اب ييززااووژژرروب .تساا يهاگآآ يي ههدننكديیلوت ددوخ
-اارر نيیغوورردد يهاگآآ وو ددوش يم رگرراك يي هقبط ددوخ هب يهاگآآ تشگززاب
 ننااونع هب-ششاا يشززومآآ وو يهوورگ يياهدداهن وو اه هناسرر قيیرط ززاا
 ركفنشوورر يي ههدهع رب هفيیظوو نيیاا.دهدد يم وواا ددرروخ هب نيیتساارر يهاگآآ
 يياه كناب ززاا اارر يهاگآآ هتموورپ ننانوچ هك دتفاا يم-اه تسيیسكررام-هقبط
 يي هقبط-ننآآ يلصاا ننابحاص هب وو ههددوبرر هيیامرس نناادنوواادخ يتاعالطاا
 وو ييددرف لكش رردد هچ-ههاگآآ رصنع شقن اجنيیاا .دهدد سپززاب-رگرراك
 رراكشآآ ريیيیغت دداجيیاا رردد يتاليیكشت وو هتفايی ننامززاس لكش رردد هچ وو لقتسم
 للوصحم وو ييددوخ هب  ددوخ تعيیبط رردد ريیيیغت تترروصره رردد .ددددرگ يم
 ره رردد وو ينهذذ وو ينيیع طيیاارش هب هتسب هعماج رردد وو ،ننآآ مسيیمانيیددوتاا
 وو ههدداارراا.تساا ررايیتخاا وو ههدداارراا ددركرراك ززاا ننووريیب وو دنم ننوناق تلاح وودد
 وو تساا ييدنم ننوناق تخانش هب ديیقم وو ططوورشم  ]لمع ييددااززآآ[ررايیتخاا
 دنيیاارف هب ننديیشخب بباتش وو هناهاگآآ يهاارمه تهج رردد دنااوت يم اهنت
 نتفرگ ههديیددان وو ننديیرپ ييدنم ننوناق وو تترروورض ييوورر ززاا هن وو دشاب
 تترروورض ينعيی-طيیاارش رگاا :يلك رروط هب .اه ههديیدپ رب مكاح تيیمتح
 ههدداارراا ززاا ينخس چيیه ،دنوشن ههدداادد صيیخشت يكيیتكلايیدد-يتسيیلايیرتام يياه
 ررايیتخاا وو ههدداارراا ززاا ننااوت يم ينامزز وو دشاب ننايیم رردد دنااوت يمن ررايیتخاا وو
 صخشم يي ههديیدپ ززاا هبناج همه وو لماك تخانش هك ددررووآآ ننايیم هب نخس
 ددوودح هك تساا هبناج همه تخانش ننآآ تترروص نيیاا رردد وو دشاب ددوجوم
 نيیيیعت تتركنك وو ططوورشم رروط هب اارر ررايیتخاا وو ههدداارراا  ]ييیآآرراك[تلاخدد
 وو ههدداارراا ددوخ ررايیتخاا رردد ررايیتخاا وو ههدداارراا ززرم وو دح نيیيیعت ينعيی؛دنك يم
 للدد ييرماا ررايیتخاا وو ههدداارراا كك.كك.حح رروصت ففالخرب .تسيین ررايیتخاا
.تسيین للاتندنسناارت وو دنم ننوناقان ،يهااوخب
 بجوم خخاب ريیوف يي ههررابرردد سكررام يي هناگ ههددززايی يياهزت ززاا مهددززايی زت
 كيی.تساا ههديیددرگ »ريیيیغت« ززاا ييررايیسب يياه ههددافتساا ءوس وو اه يمهفدب
 هناهاگآآ وو ييدمعت هك-اه يمهفدب هن وو-اه ههددافتساا ءوس نيیاا ززاا هنومن
 كك.كك.حح يتسيیلايیرتام ريیغ وو هنابلط تصرف ،يهااوخب للدد ريیسفت تساا
 ددرراادد ررايیتخاا ايی ربج ننااونع هك يياا هلاقم رردد كك.كك.حح يتقوو.تساا ريیيیغت ززاا
 اارر ررايیتخاا رصنع ريیيیغت «:دسيیون يم وو دشك يم ننايیم هب اارر ريیيیغت يياپ
 ايی وو خيیررات اب يهاارمه رصنع ريیسفت هك يلاح رردد دشك يم شيیپ هب
مسيیرراتنولوو ننايیم يي هلصاف .دنك يم هتسجرب اارر ]خيیررات ززاا[ييوورر هلابندد
 ريیيیغت رردد للاعف رصنع ددرف اجك؟تساجك مسيیسكررام اب  ]ييیاارگ ههدداارراا[
 اارر ننآآ ددرراادد دصق هك تسااديیپ »؟ويیساپ رصنع كيی اجك وو تساا تيیعقااوو
 ثحب.ديیامن ححرطم تشاادد رظنرردد سكررام هچنآآ ززاا ريیغ يياا هنيیمزز رردد
 تخانش سكررام وو تساا تخانش يي ههررابرردد ًاساساا زت ههددززايی رردد سكررام
-اه نناسناا يلمع وو ييديیلوت رراك ينعيی-كيیتاارپ هب ططوورشم وو للوكوم اارر
 ييرروئت ره وو تساا تخانش رب ممدقم كيیتاارپ:ديیوگ يم سكررام .دناادد يم
 رردد اارر ننآآ يتسرردد كيیتاارپ وو دشابن كيیتاارپ رب ينتبم هك يياا هيیرظن وو
 تخانش رردد هچ-يملع ششززرراا وو ررابتعاا نيیرتمك دنكن تتابثاا يگدنزز
 تتابثاا تخانش ييريیگرراك هب .ددرراادن -هعماج تخانش رردد هچ وو تعيیبط
 هب يياا هلحرم ززاا تفرراارف وو ريیيیغت بجوم هك تساا كيیتاارپ رردد ههدش
يملع تخانش ييريیگرراك هب ريیيیغت ططرش ينعيی.ددددرگ يم رگيیدد يي هلحرم
 وو ]ريیسفت[ ريیبعت تتووافت.تساا  ]يكيیتكلايیدد-يتسيیلايیرتام ينعيی:تسرردد[
 ييانعم هب -سكررام ههاگديیدد رردد يلك رروط هب وو-مهددززايی زت رردد ريیيیغت
 رردد يكيیتكلايیدد-يتسيیلايیرتام وو يكيیزيیفاتم-يتسيیلآآ ههديیاا ههاگديیدد وودد تتووافت
 وودد تتووافت ينعيی.تساا -ننآآ تخانش وو -نناهج هب ددرروخرب يي ههويیش
 ريیيیغت كيیتاارپ رردد تكرش ننوودب ههاگووددرراا كيی هك يفسلف يي ههدمع ههاگووددرراا
 دنوورر رردد تيیلاعف اب رگيیدد ههاگووددرراا وو ، يفاب هفسلف ممرگرس نناهج يتابثاا

 رردد -ريیيیغت ينهذذ لماع هب اارر ددوخ نناهج يتابثاا-كيیرروئت ييززاس ننوگرگدد
 ههدش ششوماارف هن يطرش چيیه اجنيیاا رردد.دهدد يم اقترراا-ينيیع لمااوعررانك
 يم ححرطم يياا هنوگ هب اارر هلاسم كك.كك.حح اماا.ددوش يم هتشااذگ ررانك هن وو
 :مموودد وو دناادد يم ريیيیغت رصنع اارر ددرف:مكيی سكررام ييیوگ هك ددززاس
 يي هنيیمزز كيی رردد يكيیناكم وو ييرروص ينوگرگدد ريیيیغت ززاا سكررام رروظنم
 ينوگرگدد ييانعم هب اارر ريیيیغت سكررام يكيیتكلايیدد شنيیب.تساا صصاخ
 يگژيیوو نيیرت مهم وو ددرراادد رظنرردد-ريیگاارف وو يلك-هبناج همه وو يكيیتكلايیدد
 .تساا ننآآ -ييددرف هن وو- يعامتجاا تلصخ سكررام ييژژولوودتم رردد ريیيیغت
 ززاا يتسيیلآآووديیويیدناا وو يحطس تشااددرب هك يناسك ننآآ ره وو كك.كك.حح رگاا
 هجوت-مهدد وو مهن يياهزت ههژيیوو هب-ننآآ ززاا شيیپ يياهزت هب-دنرراادد مهددززايی زت
 لمأت مسيیلايیرتام ددرروواتسدد نيیرترب «:ددربدنهااوخ يپ هيیضق نيیاا هب دننك
 يمن يلمع شنك ننانوچ اارر تيیسح هك يمسيیلايیرتام ينعيی ،رگ
 رردد ]عمج ززاا اادج ددرف[اهنت ددرف يي ههدهاشم ززاا تساا تتررابع،دسانش
 مسيیلايیرتام ههاگديیدد«: وو  ]مهن زت [». ]ييیااووژژرروب[»يندم يي هعماج«
 ههاگديیدد.تساا »يندم« يي هعماج ]كيیتكلايیدد ريیغ مسيیلايیرتام [ نيیشيیپ
 نناسناا ايی يناسناا يي هعماج ]كيیتكلايیدد مسيیلايیرتام[ نيیون مسيیلايیرتام
 ههاگديیدد هك دنهدد يم نناشن اهزت نيیمه ًاقافتاا  ]مهدد زت[».تساا يعامتجاا
 يي هنهك مسيیلايیرتام ههاگديیدد ننامه هكلب تسيین يتسيیسكررام اهنت هن كك.كك.حح
 ننااونع ننااوت يمن اتح ننآآ هب رگيیدد ههززوورماا هك تساا ييیااووژژرروب يي هعماج
 وو هنهك دح ززاا شيیب ااريیزز؛ددرك ققالطاا يكيیزيیفاتم ايی يكيیناكم مسيیلايیرتام
 تخانش ييرروئت رردد ننآآ تيیمهاا وو مهددززايی زت يي ههررابرردد .تساا يعاجترراا
 سكررام يتسيیلايیرتام كيیتكلايیدد يي هيیاپ هس :تفگ ننااوت يم يتسيیسكررام
دنيیاارب ننااونع هب ريیيیغت ننآآ رردد هك ريیيیغت،تخانش،كيیتاارپ:ززاا دناا تتررابع
 وو يلماكت ششاا يياارگ لمع وو للاكيیتكاارپ تلصخ ليیلدد هب وو دنيیاارف  ]زتنس[
 كك.كك.حح يي ههدش ممالعاا يتسيیلآآ ههديیاا كيیزيیفاتم هك یل اح رردد .تساا ييدشاارف
 رگنايیب  ههدهاشم وو ههدنوش ههدهاشم،رگ ههدهاشم تتدحوو صصوصخرردد
 يم اتسيیاا وو دماارراكان وورر نيیاا ززاا وو  ]ينهذذ[للامرف وو ييرروص يتدحوو
 -رگن يحطس للاح نيیع رردد وو- ينهذذ وو  للامرف تيیصوصخ نيیاا وو دشاب
 وو كيیتاارپ اب دنويیپ رردد هن اارر ريیيیغت كك.كك.حح هك ددوش يم هتسجرب يماگنه
 يي ههدداارراا وو ييددرف ششالت اب ططابترراارردد هكلب يعامتجاا  ]تفرراارف[لماكت
-يسانش نناهج وو-كيیزيیف رردد مسيیمتاا يلك رروط هب .دنك يم فيیرعت ددرف
 ههديیاا ،ييیااووژژرروب يشيیاارگ شيیاارگ وودد ره وو هعماج رردد ييیاارگددرف بباتززاب
 اب يتهابش وو ينااوخمه هنوگچيیه وورر نيیاا ززاا وو ههددوب يكيیزيیفاتم وو يتسيیلآآ
 دض تسيیلآآووديیويیدناا وو تسيیمتاا .دنرراادن يتسيیسكررام ييیاارگ هعماج
 رردد وو تساا تسيیشررانآآ .تساا-رروحم ننوناق يي هعومجم دض ينعيی-ننوناق
 سساسحاا هعومجم ررووآآ مماازلاا نيینااوق وو عمج ززاا ييووريیپ هب ييززايین ددوخ
 هعومجم رردد ايی »ننددوب مه يب« مه »ننددوب مهاب« رردد اتح اه نيیاا.دنك يمن
 ددرف ررايیتخاا وو ههدداارراا اه نيیاا ننامگ هب .دننيیب يم اارر مه ززاا اادج يياهددرف
 ًالثم هك تساا نيیاا .تساا هعومجم يي ههدداارراا ززاا رت ههدننك نيیيیعت وو رترب

 وو ددوش يم هتخانش -ببزح ييااوشيیپ وو ربهرر-ددرف اب »كك.كك.حح تتاليیكشت«
 وو ننالك يي هعومجم ينعيی-هقبط كيی يياه لبمس وو يتاقبط ييرروئت اب هن
 ننامگ هب .-ددوسمه ييوسمه رراادفده يياه نناسناا ززاا يياا هتفايی ننامززاس
 وورر شيیپ اارر يتدمززاارردد ففده چيیه -سكعرب وو ددرف هباثم هب-متاا ننانيیاا
 يياا هتشذگ هن متاا ننوچ.تساا للاح وو »كنيیاا مه «متاا وو ددرف ففده .ددرراادن
 ديیاب ننونكاا رردد وو ددوب ششوخ ديیاب اارر ننونكاا مه سپ.يياا ههدنيیآآ هن وو ددرراادد
 ههدنيیآآ ههاارر غغاارچ هتشذگ«ددرراادن للوبق كك.كك.حح هك تساا ليیلدد نيیاا هب.تسيیزز
 يي هناهب هب هتشذگ پچ تتايیبرجت ييريیگرراك هب ززاا اارر ددوخ وو »تساا
 وو ييیاارگددرف ليیلدد هب شنيیب نيیاا .دناادد يم ززايین يب پچ نيیاا ننددوب يتنس
 وو ييرگناتسيیاا شيیانعم ههدنيیآآ رراكناا وو هتشذگ هب ييیاكتاا يب-ششاا ييرگناتسيیاا
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 وواا يياارب وورر نيیمه ززاا وو تسه مه رگن يحطس-تساا ننونكاا رردد فقوت
 وواا يياارب .ددرف ييامنهاارر ييژژولوئديیاا وو متسيیس هن وو تساا مهم ددرف
 هشيیدناا ددامن هن وو تساا ددرف هب يكتم تيیبزح وو تيیددرف لبمس »تمكح«
 ديیاب ششاا يتاقبط ييووريین رب هيیكت اب هك ددوخ يياارب هقبط كيی ييرروئت وو
 ييیآآ مهددرگ ييركف متسيیس نيیاا رردد ييیاارگ ببزح .دهدد ريیيیغت اارر نناهج
 وو دنزز يم اارر ششددوخ ففرح سكره ننآآ رردد هك تساا يهاگشاب دداارفاا
 يب يي هعومجم نيیاا رردد.تسيین مكاح ننآآ رردد يتيیمتح وو تترروورض وو مماازلاا
 هك تسوواا يصخش ييامزيیرراك وو ربهرر تيیددرف -ييدنم مماظن دقاف ايی-مظن
 ينعيی[ينوناق تترروورض چيیه وو ددررووآآ يمددرگ مهرروودد هب اارر دداارفاا
 رروودد هب عمجت هب رروبجم اارر -اه ننوورتكلاا يتررابع هب ايی-دداارفاا ]يكيیتكلايیدد
.دنك يمن كيیتامزيیرراك يي هتسه نيیاا
 رروط هب ييززااووژژرروب يي ههدداارراا هك يطيیاارش رردد ططوورشمان ييیاارگ ههدداارراا
 ههدداارراا وو تساا مكاح هعماج يسايیس-ييدداصتقاا تتاارردقم رب للاعف وو يعقااوو
 تساا ههدداارراا نيیاا يبالقناا دض رهق يي هطلس ريیزز رگرراك يي هقبط يي
 رردد نيیكمت هب وواا ننددركررااددااوو وو رگرراك يي هقبط ححالس علخ زج ييیانعم
 تيیمكاح طيیاارش رردد عقااوورردد.ددرراادن ييرگيیدد ييانعم بلاغ يي ههدداارراا رباارب
 وو وس كيی ززاا ييدنم ننوناق يفن-ييرراادد هيیامرس يي هعماج ررددوو-ييززااووژژرروب
 جيیوورت تسخن يي هلهوو رردد ،رگيیدد ييوس ززاا ررايیتخاا وو ههدداارراا ييددااززآآ غيیلبت
 يي هقبط ننايیم رردد ييیاارگددرف يي هيیحوورر وو ييیااووژژرروب يشنم دداارفناا
 زكرم ززاا زيیرگ يتسيیشررانآآ شيیاارگ نتخاادناااج دعب يي هلهوو رردد وو رگرراك
 كيی ريیزز هب نتفرر وو يبايی ننامززاس هب ات تساا نناارگرراك كت كت ننايیم رردد
 وو ييززااووژژرروب ففده.دنهدن نت ززاس ههدنيیآآ دنم مماظن يي ههدنهدد تتدحوو مچرپ
 يي ههررابرردد مهوت دداجيیاا ههدداارراا وو ررايیتخاا غيیلبت ززاا ننآآ هب هتسبااوو يياه شيیاارگ
.تساا  ]ييرراادد هيیامرس[ددوجوم يي هعماج رردد ططوورشمان ييددااززآآ
 -ديیاب يم وو-دهااوخ يم هك تساا يياا هقبط ييامنهاارر ييرروئت مسيیسكررام
ننوگرگدد اارر اه نناسناا ينونكات تتابسانم زيیچره ززاا شيیپ
 ،دش هتشون تسفيینام هك ينامزز ززاا هك تساا تسرردد.ديیامن  ]ووررووريیزز[
 اماا ،ههدداادد رراارق ددوخ ييوورر شيیپ اارر ففده وو هفيیظوو نيیاا رگرراك يي هقبط
 دنكب ديیاب هچ ديیوگب وواا ييامنهاارر ييرروئت وو دهااوخب رگرراك يي هقبط هكنيیاا
 رردد نتسااوخ .دندداضت ييوس كيی وو هيیضق يي هبنج كيی اه نيیاا :تسيین يفاك
 هب يعامتجاا دداضت ننوچ يياا ههديیچيیپ وو تيیمهاا اب ررايیسب يكيیتكلايیدد دداضت
 تسفيینام سكررام هك ينامزز ززاا ميیئوگب هك نيیاا :تسيین ززاسرراك ييیاهنت
 ييرراگناا ههدداس ،تساا ههددامآآ مسيیلايیسوس ققحت يياارب طيیاارش تشون اارر
 ههدداس نيیاا ففده وو تساا يناسناا يي هعماج ممان اب يياا ههديیچيیپ يي ههديیدپ
 تسفيینام يياه تسيیسكررام«ييززااووژژرروب هك يطيیاارش رردد مه ننآآ -ييززاس
 يي ههويیش هب اارر مسيیسكررام وو تسفيینام دنااوت يم وو ددرراادد اارر ددوخ »سسانش
 هچره ،ديیامندس-لمع رردد-اارر مسيیلايیسوس ققحت ههاارر وو ديیامن ريیسفت ددوخ
 وو تساا مسيیلايیسوس ققحت نتخاادنااريیخأت هب وو ععوضوم ننددرك رت ههديیچيیپ
 ااريیزز؛تساا هتفايی ققحت مه ننونكات هك تساا ييززااووژژرروب تسااوخ نيیاا
 ررايیتخاا رردد طيیاارش نيیاا رردد-ههااوخ ان ههااوخ-ييرشب يي هعماج تتاارردقم
 هب هتسبااوو ًابلاغ هك تساا ييیاه ننامززاس وو بباازحاا وو ييززااووژژرروب
 وو دنرراادد ييرگرراك وو يتسيیسكررام ننااونع وو ممان اهنتًاضعب وو ييززااووژژرروب
 كيی .ددززاس يم نناادنچدص اارر رراك يگديیچيیپ هك تساا دداضت يي هبنج نيیاا
 شقن مسيیسكررام ززاا ييیااووژژرروب يهااوخب للدد يياهريیسفت نيیاا يي هنومن
 تساا هتفگن ييیاج چيیه رردد سكررام .تساا يسايیس تترردق بسك رردد ببزح
 تسدد هب اارر يسايیس تترردق رگرراك يي هقبط يگدنيیامن هب دنااوت يم ببزح
 شقن .ديیامن للامعاا هقبط يياج هب اارر ددوخ ييرروتاتكيیدد ننآآ ززاا رتدب وو ددريیگ
 وو تسايیرراتلوورپ هب يتاقبط يهاگآآ نندداادد طقف ،ههاگآآ رصنع هباثم هب ببزح
.رگيیدد يي هفيیظوو چيیه هن

 وو ههددرك يهدد ننامززاس اارر ددوخ يي ههدنكاارپ ييووريین ،يهاگآآ بسك اب هقبط
 دصق هب ددوخ ههاگاا ننآآ وو دنك يم ههزيیلاناك ششاا يتاقبط دحااوو تتاليیكشت رردد
 وواا هب ههدش بسك تخانش وو يهاگاا هك يقيیرط ره هب-تترردق ففرصت
 ديیابن ببزح ،ييريیگ تترردق دنيیاارف نيیاا رردد.ددددرگ لمع ددررااوو ديیامن هئاارراا
 ننااوت يهاگاا نتشاادد ايیرراتلوورپ رگاا .ددررااذگب ززاب ييیاج چيیه ددوخ يياارب
 دهااوخ يلمع اارر رراك نيیاا ددوخ دشاب ههددرك ااديیپ اارر يسايیس تترردق بسك
 وواا-تشاادددهااوخن ننووريیبززاا ييربهرر ايی وو يكمك ييووريین هب ييززايین وو ددرك
 بسك هب رردداق رگاا وو -تساا هعماج تكرح رروتوم رصع نيیاا رردد ددوخ
 وواا هب نيیغوورردد يهاگاا ايی هك تساا نيیاا ششاا ييانعم ،دشابن يسايیس تترردق
 هب ززونه ايی وو ،ددرب يم ززره هباارر ششاا يبالقناا ليیسناتپ هك ههدش ههدداادد
 تترروص ره رردد .دشاب تترردق بسك هب رردداق هك ههديیسرن يياا هلحرم
 رردد -دداادد دهااوخ وو-دهدد صيیخشت ديیاباارر شيیوخ ريیدقت ددوخ ايیرراتلوورپ
 ببزح يياارب هك تساا هقبط نيیاا هك تشاادد هجوت هلاسم نيیاا هب ديیاب نمض
 ددريیگ تسدد هباارر تترردق هك ههاگ ننآآ وو دنك يم نيیيیعت رراكهاارر وو يشم طخ
 هب-ببزح هب ييززايین رگيیدد دهدد ششرتسگ هعماج رردد اارر ششاا يسااركومدد وو
 وو -هقبط رس ييالاب رب ببزح هكنآآ هن .ددرراادن-يهاگاا رراازباا ننااونع
 ييريیگ تترردق ززاا دعب .ديیامن يهنوورماا اهنآآ هب وو دنامب يقاب -هعماج
 يتاقبط يي ههززررابم رردد نناسرر ييررايی شقن ههررااومه هك ببزح ،ايیرراتلوورپ
 ييديیلوت رراتخاس رردد اارر وواا هقبط :ايی وو دنك لحنم اارر ددوخ ديیاب ،هتشاادد
 ديیابن للاحره رردد .ددَرَب ليیلحت يعامتجاا-يشززومآآ يياه هكبش ايی هعماج
 ببزح« ايی »رگرراك يي هقبط ببزح«ممان اب يتيیفيیك وو تيیمك ره اب ييدداارفاا
 مسيیلايیسوس ههاارر رردد مماگ هك يياا هعماج وو هقيیط رس ييالاب رب »تسيینومك
 يي ههدداارراا دعب هب ننآآ ززاا.دشاب هتشاادد رراارق-تترردق كيیرش ننااونع هب-ههدداهن
 وو هعماج تشونرس هك تساا -ايیرراتلوورپ ينعيی -تترردق رردد يي هقبط
 يلك يياه ييدنم ننوناق عبات ددوخ ههدداارراا نيیاا وو دنزز يم مقرر اارر ننآآ تتاارردقم
.دنك يچيیپرس نيینااوق نيیاا ززاا دنااوت يمنوو تساا هعماج تكرح
 يتاقبط-يملع تتايیبرجت ويیشررآآ رردد اارر نيیچ وو ييوورروش يياه هنومن ام
 .ميیشاب هتخوماا سسرردد ششززرراااب تتايیبرجت نيیاا ززاا ديیابن اارچ .ميیرراادد ننام
 ززاا ،هتخوودد يسايیس تترردق هب مشچ هك يبزح.تساا ههدنهددددومنهرر ببزح
 ام.دنك يم ميیسقت شيیاضعاا ننايیم اارر  ]يتلوودد[ييرراادداا يياهتسپ ددرراادد الاح
 يي هقبط هب اه كيیوشلب ززاا رت هتفايیدنويیپ وو رت قشاع ،رت ققدداص يبزح
 زگره وو هتشاادن دشاب ههددررووآآ تسدد هب اارر يسايیس تترردق هك رگرراك
 يبزح هب ييرتلوورپ ببزح كيی ززاا هنوگچ هك ميیديیدد وو تشاادد ميیهااوخن
 مه رگيیدد ررابره وو ،دش نيینچ اارچ هكنيیاا .دداادد تيیهام ريیيیغت ييیااووژژرروب
 نيینچ ددريیگ تسدد هب اارر تترردق ،هقبط ززاا يگدنيیامن هب ببزح هك
 رگرراك يي هقبط شبنج رردد ببزح ددركرراك وو شقن هب ططوبرم ،دشدهااوخ
.رگيیدد ييیااووژژرروب ريیسفت چيیه هن وو ددوش يم
 ننوگانوگ ییاه ههويیش هب اارر نناهج ]ننونک ات[ننافوسليیف :مهددززايی زت*
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