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 یو( )لون دربارۀ دافا

بػػفرهخ،رزمػػیوروراوػػخنرردنرچیػػ یراگػػ رسػػنردگػػ خنر ب خیردفػػفر اراگػػ ردافػػخردػػفدردففرػػستخرراگػػ  رگػػ  

ریم؛ردرنوخرػ رظ ػرنوخرػ رسچچػتر ػخرب رتیػفد،رازرب رمیربػفردنرب خرنوخدهرشسهراگػ  ره ػنرچیػ رراردرراگخس

شػػچد رازرفرفػػخیربػػسنررایرمبفػػخومرمبی ػػیرمیرتچنػػنرازرگػػحچهرهیػػبِیربػػسنرسیوػػخنی،ربنرهفرػػتسػػنردررررحػػخ ی

هخیررشػػػ خرردررانػػػسازهرهخیرذرامرب ر رػػػنرشػػػچنسروردرر ػػػ ردن،ر رنرسیوػػػخنی،راببػػػساررر  ػػػفرورذرامر سرػػػساررمی

هخ،رگػیخرامررهخ،رمچ کچلریرا مش خگس،ررع رایرسنربشفر رمیرتچنختچن،رازرسچچتر خرب رگ،ر خرگحچهربیفونی

هخیرتچنػػػختچن،ررنػػػس رذرا ػػػیربػػػخرانػػػسازه فررب رگورنیػػػ ردنرچی هػػػخر رسػػػنربػػػخزهمرهػػػخرردنرورورایر،هخرورسوکشػػػخن

هخیرسیوػػخنیر  ػػارهیػػب س ررگػػخزنسرسػػنردرربػػسنرهخیرتچنػػختچنررارمیرمچاػػچدامرورنیػػ ردنیخهػػخر ردررانػػسازه

س  سرسػنرذرامرمچاػچدردرررطچرردرکرمیریب س،راروازرگحچهرتچنختچِنرارورذرامرهرهفرتمچاچدا یرسنردرر

شػک راگػ  ربػفایرربػنره ػیو ػترگػحچهررهیػب س،روردرر تشػخنربَعسی،رگػیخرا یردرردگ خنر فرب رگگححر

سػفانرادامػنردارد رارػوردافػخربػچدرسػنرزمػخنروررازرگحچهرتچنختچنرارػوراوػخن،رارػور ػخربػ رهفرتمچاچدامردرر

هفرچی یرسنرواػچدردارد،رمفهػچنردنراگػ رر ففر اررار سرسردوردهخروره ۀردرمکخن،رانبچهرمچاچدامرورتچنن

دررر1،هػخیردافػخررع ػیراِػو،رَشػو،ررِنرهخ،ر ی یخمرم  چسرورژتیرچی یربیفونرازردنرنیی  ر  خمرارورورهیچ

 گحچهرم ب فراگ  ر

دمػسه،رردگ راب اررمفدمربفایرسخوشرفضخروربفرگیرحیخمرهفرانسازهرهمرسنر یشففبنربخشس،رداناربن

یراگ رسنرمچاچدامربشفیردرردنرواچدردارنس،ررع ػیرگػححر ػخری یرازرارػوربُعسردربنرقی بیرازرارومحسو

هخرگػػیخرامردریػػفیررارسػػخوشرسفدنػػس رامػػخربػػسونر چاػػنربػػنررهخیرمخقبػػ ر ػػخررن،رانیػػخنر  ػػسنردررطػػچلاوػػخن ر

دارد،ردػخر رریرسػنردرردنرواػچدبُعػسرسػنرازرشفره چزرازرظوػس رارػوربفنیخمػسهشسه،ربرار فخعرورمیخف ر ی چده

شفیرب چاهػسراگػفارربریمچاچدر س راتفسرشچد ر صچرفرحقیقیراوخنربفایره یشنردچدررارازربشفر  وخنرمی

وربػػػسنربشػػػفیرراردرکرس ػػػس،ربخرػػػسر  سیػػػنردرررػػػترروشرراگػػػبیورراربفت ر ػػػسروربػػػنررمکػػػخنرزمخنارػػػوراوػػػخن،ر

طفرػ ر  سیػن،ردصچصػیخمرازردررارورصچرمردهس رخررخبسرورگححرواچدشررارار قرربی یرحقیقیردگ رروشو

ببچانسرنیکِیرواقعیررارازرشفارمروردچب ررارازر  یسیر ش یصردهسرره یخمیرسنشچدرورراشروا رمیرادالقی
                                                                    

 نخمنرانبوخیرسبخبرمفااعنرشچد ردچاهی،ربفدبخری ربنروافهرِاو،رَشو،ررِن:رحقیق ،رنیتر1
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هػخرردنربی ػسروربػنرهخیردریفررارمیبُعسرورففاگچیرگححربشفیربفود،رحقخر راروراوخنرورمچاچداِمرگحچهرو

رس س رردگبفگیر یسارمی

سیفیػػ رزنػػستیررار»شػػخنربػػفایرارػػوراگػػ رسػػنررهػػخیرظ  یرسرفعخ ی س  ػػربػػخردنکػػنرمػػفدمراع ػػیرادظػػخرمی

رانػػس روردرربیشػػبفرمػػچارد،رارػػورریراربػػنر ػػیارمهػػخرردنرامػػخرارػػوررقخبػػ رف خورانػػنراگػػ رسػػن«ر،بوبػػچدرب شػػ س

وراصػػػچلرادالقػػػیر زمربػػػفایررسػػػنرمػػػفدمرا ویػػػخمررارس ػػػخررت اشػػػبنرهػػػخربػػػفرارػػػوراگػػػخسرانیػػػخمرشػػػسهر ی فعخ

هػخیررهخیرت شػبنربخرهػخرورػفانرشػسنس رسخوشربػچدرسػنر  ػسنره یورظ ػ نس ربنرارهداریرراررهخرسفدردچرشبو

نردن ػنررتچننرهخیرسخوشربنرورارورشیچهرچخررمحسودربنراروردنیخیرمخدیراگ نخرمفدمربن ایرهیػب سرسػنرصػففخ

بشػػفیرنػػخم  چسررػػخرربُعػػسرچی هػػخر رسػػنردررارػػودصػػچصرردرتیػػفد ررمحخ عػػنرقػػفاررمیرشػػسه،رمػػچرد   رففبػػن

هخیرواقعػػیررطچررواقعػیرواػػچدردارنػسروردچدشػخنرراردررارػػوردنیػخیرحخکػف،ربػػنرشػک ر،رامػػخربػننػخمفییرهیػب س

هػخرردنرس  ػسربػنر رن ییػمػفدمرهفتػ رافرع چر ،رار خن،رگػ ورا وػیرورمعیػ ام،س  س،ره  چنرمرهچرسارمی

رانس ررا ویخمرراردوررانسادبنهخرردنرن درترشچنس،رچفاسن

هػػخیرادالقػػیربوبػػچدرب شػػس،ردنیػػخهرر خرػػۀرارزشردػػچدرراربػػفاتػػفرنػػژادربشػػفرببچانػػسرمػػ ا،ررفبػػخررور فکػػفر

  رفردچاهػسربػچدرسػنر  ػسنر خرػساررب خنػسرورحبػیردوبػخرهرمعیػ امردررارػوردنیػخیربشػفیررویرده ػس ررامکخن

بشػػفیربچدنػػس،ردررارػػوردنیػػخردػػخهفرشػػسنسروربػػنرمػػفدمررنی نردػػسار رهػػخر رسػػنرنی نرت شػػبن،رففه  بخرهػػخردرر

دافػخرار یػخ،ردررارػوردنیػخرمبی ػیردررحػخ یرسػنررزرزنػستیروراوػخنربفگػ س  فیرارس ترسفدنسربػنردرکردرگػ 

ازرشػػخنرشػػچد،روقبػػیرمػػفدمراحبػػفامرور کػػفرمرم خگػػب ربػػنردنرنشػػخنرده ػػس،ردچدشػػخن،رنژادشػػخنررػػخرم یبرمی

م سردچاه سرشس رارػوردافػخ،رراهربػ رگراوػخنربػچدرسػنربػسنرسیوػخنی،راوػخن،رزنػستیرورربفس رورگفب  سیربوفه

راگػبیر بػخهراگػ  رهػفرش صػیرسػنرر سرػسردورد رهػفرمچاػچدیرسػنرازردافػخرم حػفؼرشػچدربنر  خمردفػفر اررا

شػچد رورهػفررراگبیرففدردچب راگ روربخرگالمبیرورشخدمخنیر ػخداشردادهرمیرببچانسرمحخب ربخردافخربخشسربن

ربیوراگ ،رمچاچدیردسار  رایرسنرببچانسربخردافخررکیرشچد،رمچاچدیرروشورس  سهر  سین

ریره ییری 

ر2115منرر24
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 اول یسخنران

 سطوح باال یسو مردم به یقیت حقیهدا

ام رراخمعنرورشػختفدانرمیػلچلربػچدهدرربفابفرام،ررفدهسرریهخررارم بق رمرورهخرور  فرنردمچزشسریدرر  خمرمس 

ازراگػػبخدانرریخرریبیػهخیرادیػفرردررگػخلااب ػخعرت اشػبنراگػ  رریهػمررور فردػچبیبػچدهرور ػ  رجردػچبرنبػخ

نػػسردادردمػػچزش رسػػنرمحػػخ بنػػس،رامػػخرارهتچنػػ ردػػچدرراردمػػچزشردادریچریهػػخرورنر  فسػػنػػسرارهتچنػػ ربچدریچ

یػ  رییػفانردػچبرنردریهػخرورنر  فسػمررتػچری را ببػنرن هراگ بچدریور  سرگبگالمبیردررگححریشنره 

چػػیورتچنػػ ردررری رچیفدنػػس رازروکػػعکرارم بقػػ رنگػػححربػػخ  فیرر یػػچرچینرهػػسػػم  ػػچرمرارػػوراگػػ رب کػػنر

تػػخهرهیػػبمرورمامػػفوزیر ازرسشػػچررنییػػ رسػػنررخردػػخر رػػدادػػ رریردرسیػػرهیچرحخکػػفدررحػػخلررمر ػػچانمربیػػچرید

دنررانیػخمدررحػخلرریسیػرهیچبفد رچػفارببنرگحچهربخ  فرریطچررواقعربنچ یورروشیرراراراینردهسرسنرش خررار

هخیردورردررربػنرت شػبنهػخرردنرسػنربفدػیرازر فیردررارػوردصػچصرواػچدرداردروروگػیعر ػفرب رگ ری ؟رظ ین

نررورارس بفانیی ربخشرسربحث چانرورمیتفددرربفمی خررنر رارچ ػیورچیػ یرببچانػسررهفسیػیتچنػنرنییػ رسػنرصػففخ

 فررزهػػخرارػورمشػک رحػػخدارػورروردارد گػفوسخرریػفرردریهػػخرازرروشریخرریبػخربیػارػػورسػخرررنسػدمػچزشردهػس،رچفا

شػخنروربسنرونػسررس  سرورففدارگفاغرروشردریفیرمیر  فرورمیامفوزرروشیررارربییخریرازراففادشسهراگ  ر

سررب ػػ خاگػبچاررر شػػیچبػنررػتراخیرار کػنرفقػػطرربػػنانیخمػس رربػػنرشکیػ رمیشػخنرر  سینرور  ػػسسریمػرراردشػفبن

اسرػػسیرسػػنرچیػػ ررونػػسرورهػػفررمیچی هػػخرقیػػخمروارانچاعگػػفاغرراربػػنراػػخر ربفگػػخنس،رهػػخرردنرسػػنرببچانػػسبخشػػ سر

درر چان ػسرر ػسروردریػفرن یسراریػخدرمػی ػساد رهػخرردنرفرچی یربخس س رهر ساد راریخدرمیرقب یت ر  سربخرربفمی

رمچف رشچنس ینرس  ر

بػسردن ػنررورمردارریمػبػخنرنیػنرردػچبراگػ ربفادن ػنررم یخنرگػخمخنردهػبر هخرراربفایورچرسر  خمراربخر

نربخی سرنیسور ح نربنربعسر  ررازرا چانیسرربخرارورسخررمیر مبفرراگ رازربیورمی تففبورخدررػریسربػفارػس رامػخرواقعػخ

دوردنرردگػػػ ربنریخراتػػػفربػػػفارػػػچیػػػبیسهربخشػػػیسرریرتچنػػػختچنهخریوابیػػػبیربػػػنرس راتػػػفیبخشػػػرار یػػػخوردافػػػخررػػػا
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رار یػخبػنرریبػسنیػ ررخربػخرػهخررسهرػن ػفامروراریسنربفدػیشػ ری،ربفاشسنردرمخنری،ربفایعیطبرفچؽریهخرر  چانخ

نرربخشػػػیس،ردمػػػسه بػػػنررػػػخدرداشػػػبنربخشػػػیسرسػػػنردن ػػػنردررحػػػخلرانیػػػخمردنرهیػػػبمرظ  ػػػیرن چاهػػػسربػػػچد راصػػػال

 ردمػػچزشرکورشػػرػػشػػنربػػنرایه ریبػػفاوررورواػػچدرنػػساردرػػمثػػ راریخدرػػزریهخررففصػػ ففدراگػػ  ررم حصػػفبن

نردررگ  فانسرهفسیی مرسریفرمکن چاهمرداد رف نرس رسمرشفررهخرینرببچانسرش صخ نردرردب   ر ػسرواقعػخ  ػسهررعػسا

ا ببػنرمػخراظبقػخدربػنریرب رتػیربػچدهراگػ  ردچشػب بنرشػچرسرچػرورمبچاػنرمیسربػفدریػدچاهر  بنراه ی ردنر

ر خنراگ رسنرار یخرهیبیس ریرفر قسۀردخطفررابحربنتچرمررمیمرورردارریفرر قسۀررابح

 ػػػیررعدارد؟ررر نرشػػػ خرراربػػػنرگػػػحچهربػػػخ رببػػػفدرچػػػنرمع ػػػخسػػػریس:رانبقػػػخلرروشػػػیشػػػر سیوربرػػػا ردربػػػخرر

نرار کػنررسرورنػنیػ سرنیػس  رریطچررواقعػردچد ػخنرراربػنر ر ػ ربخرػسهخرسنربنرمفدمرورنیخمردنیب شرر رهخ صػففخ

ریبػػخ  فرر«  یشػػرویش»میػػب  مرارػػوراگػػ رسػػنرریواقعػػۀریػػس  رربػػفره ػػیوراگػػخس،س ررگػػخ مرور  سرگػػ رشػػچ

ربػخرنیػ سررػبخریػخار ،ر ػ راگػ ردمػسهرار یػخدافػخرتففبوررخدرػریبػفارنشیػبنرار یخسنررهفسییداشبنربخشیس ر

بػنرار یػخررهػخیرنخدػخ صرانیی هبػخررس راتػفیػ سبخنرراررهػخررهخریسروابیػبیرػوربختچشرس یػسربفایر  سینرردخ صی

رنیػس  رگػففرم:ررتػچریراربػنرشػ خرمریقبػی رحقتیفرػسر یخدرنرػری ریػس،رچرػفیخدربیرهخروردافخرراررورنر  فسبیخریسر

شػسمربػخردریػفانرراتػفرسیػیرهیػبیسرسػنربن ریبشػفرریهخریوابیػبیرسفدنررهػخریرونسردای ػچی یرنیی را ر

 ػخردرررسسرقػفاررت اررػسرردهیػسررػخرحبػیردریػفانررارزرػفر ػخرمیرزرنیػیرمػفدمررارففرػیرمیبػخروررس یسررقخب رمی

نرهخربخنررار غییػػفردهیػػس رربییفرػػس،ربخرػػسرشػػیچه خدررػػورراررور  ػػفرػػار یػػخرهیػػبیسر ػػخراامػػفوزرسػػنرشػػ خرم صچصػػخ

ر فراگ  رخنرکفوریبفاربورافکخرررارسفدنررهخس،ررفییب

امػخراتػفررارشػفخردهیػس،رزرػفارب شػیرازرروشرمػخرنییػ  رهػخرربی خریدهمرچیچنػنرربنرش خردمچزشرن ػی

رکرار ػخبػسنبخنرسررػ ػ ربخاگػ  رر  سیػنمػخنعرب رتػیربػفایربسنربی خررر،سیرارانیخمردهریواقعۀریسسر  ریب چاه

فنػس ریخدربیررارر«فخ»هخروررور  فریطچررواقعرانسر خربنردمسهرار یخنرسرس مرمیرکرار خریفقطربسنراففادامخر م رس

مری ػػچانریس،رن رػػ ػػخرربی ارسرارری ػػخرریبر بػػخرردررریخرنیفانػػرػػریسروابیػػبییػػ م:راتػػفرنبچانسػػرسیػػس  راررایربػػنکنبخرػػسر

رر  هػخیبچدا،رچۀروراوخنرواچدردارد:ربفرطب رمسرگردرراریقبیفارحقراگ ؟رزرتچننرورم رچفارای سبخنرک س

ریمػػفدمرظػػخدریبػػفاوررشػػسهردارنػػسرویػػی عرای ػػازرریهخررابحػػنریافبػػس،ره یػػریؽرما فػػخریمػػفدمرظػػخدرینربػػفاسػػ

نرورمػفگ،رری ػخرری،ربیفریػمثػ ر چ ػس،ر رر  هخیچ سػنررر هخریورگػ بری ػخرریهیػب س ربریازرزنػستریقبػیحقصػففخ

ر دررت شبنرانیخمردادنساگ رسنرریبسریخرهخسمحصچلرس  سرنخشیرازرسخرمخراگ رورسخرمخررمفدمر یفبنرمی
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ریسیػػرهیچوررب ػػخبفا رهیػػب سرر خرمػػخسریبخز فدادػػ ربػػسهدررحػػخلرشػػچنس،رریمچااػػنرمرر هخریبػػخرگػػ بریوقبػػ

سهیرا ػعرمیػخزربخشػ سربػاگػ رسػنرمػفدمررارػورمخن ػسفردنرییػفردهػس ر غییػ غدنررارر ردػچدیػ چانسربػنرمرین 

غییػفرزنػستیرمػفدمررار  ردػچدریػمبػنرسریػ چانرین  ردررنبییػن،رسنػبپفدازردنرراررس  سربسونرار کنرمیبػچرربخشػ س

رراشببخهراگ  انیخمردنرورردهیس

درربی مررطػچررسػنرمػیردناگػ  رامػخرر خرردػچبسػمػفدمرردادنرشفخنرس  سرسریفرمکفراشببخهربناففادرریبفد

نرشػفخرنیخفبػنراگػ  ر فرییػ غبػنرچیػ ردریػفیررػخرفبػخدهر رارػبػنر عچاورری ػخرریفقػطربهیچرمچردیرشػ صرواقعػخ

نرامخررخفبنر رکش خرمػخررارازرسسررػبخدخ  ػنردهیػسرفػفدرریرنػجرورگػ ببػنرار کػنرریبػفانففبػنراگػ  ررازربػیوواقعخ

نرببچانسرمفدمرراردرمخنررییساتفر رسرورببفیب بخرػسر ػ رگػححارر،ازربػیورببػفد سرورچ یورسخرمخر ررارسواقعخ

طچررگفگػفیرربػن چانػسررین ریورمػفدمرظػخدیقػچان:رسهربخشػسرراردریقبیحق یشخ یارسرراوربخدی یربخ ربخشس ر

ورریه ػػسردریازرروشػػچدررحػػخل،ربػػنرافػػفادیرسػػنردرررونػػسر  سیػػنرهیػػب سرااػػخزهردادهرمیبػػخرارػػورنقػػشرشػػچد ر

ارػور رامػخردنخنریور  سرگبریگالمبس تربنرخرریفانرردردادنرشفخرمخن سس،ر انیخمردهر دچبرهخیخررسشفق ر

اشرری ػخرریبم شػ رسخرمػخیرفػفدیرظػخدی،رربػفدنرازبیوبخراتفرشچد رزرفاررانیخمرن یخم رسطچررربنشفخیربی خریر

وربػنربػچدرره خنرفػفدردنیػچیرقب ػیرمی  سهره چزرسرنیسف  ریعریِرش صرظخددنر،ررف رمیرازربیوریطچررواقعربن

 ػػچانرچ ػػیورفػػفدیرراررچیچنػػنرمیبػػچد ررمیم ػػخفعرش صػػیردنبخلررقخبػػ روررتشػػ روربػػنرزنػػستیرگػػخبقاربفمی

نرم  چعراگ  طچررواقعیرشفخرداد؟رربن رمح قخ

  ػسهرسرنیػس فرازر  رربػخارزشریسیرهیچفارر؟رزداد  ستخنرانیخمرسرنیس  رری چانربفاریمراررارورسخر  رچفار

اظبقػػخدربػػفرارػػوربػػچدهراگػػ رسػػنرازرقػػسرمرفراگػػ  رکػػورفر فربػػخارزشارػػور ػػسرورسنریػػس  رردچاهػػسرییػػ  راورمین

 چان ػسررریموا  ػفرمچاػچدامرر،بخز خب رازردنراگ  ربفره ػیوراگػخسر،فکفا ویرداردرورارورگفش رر،هفسیی

دهمربیػیخرر یشػففبنررروشػیرسػنردمػچزشرمػیرچػچنتػچرمررس ػیربػنر چکػیحرنیػخزردارد رمیر  ػس سرت سبنراور

 فردررارػوراوػخن،رازرم  ػفیربػخ شػچد رریمفبػچطرممو ػیرخرری رگػحچهربػخ رورمچکػچظخمربیػر،ربنرحقخاگ 

دررق  فوهػخیرهػخرردنردررار یػخر سرػسرنیخمػسهراگػ  رروهزنستیراففادیرسػنررویرزمػیورهیػب سر چانردرسررمی

 ررػازرطف چان ػسررمیچی هػخیربیػیخررزرػخدیردررارػوراوػخنرواػچدردارنػسرسػنرفراوخنرمبچ ػسرشػسهراگػ  ربخ  

قػػسمربػػنرروهرشػػ صراببػػسارچدرسػػنریربػػ ػػفررب رگدرراوػػخنر،ربیخنردریػػفربػػن رحیػػخمرراراریػػخدرس  ػػسشػػخنر عخم 

نرناروراوخنرهیبیرت اش  ر هی،ردچار)حقیق ،رنیتراِو،رَشو،ررِندچاهراگ رورگفش راوخن،ررتیفحف خ
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بػخرافػ ارارشػچد،ره ػخنرگفشػ راوػخنرراردارد رامػخررینرشػ صرمبچ ػسرمسػریه یخمر رارداراراگ ربفدبخری(

رازرمچاػػچدامردچددػػچاهریفد ربفدػػیػػتری رمکورافػػفادرشػػیبػػریازرروابػػطرااب ػػخظری ک،رشػػ عػػسادرمچاػػچدام

یربیفب ػس،رزرػفار فرربخرػسربػنرگػححر ػخریوشچنسروردریفر رػ ردنرق  فورػ رنییػب سرسػنردرردنرقػفارردارنػسروررمی

امػخردرردنرق  ػفوراسرػسرم کػوراگػ ردوبػخرهربػس فرشػچنسرورااخزهرنسارنػسردرراػخر رسػنربچدنػسربػخقیرب خن ػس ر

دررانبوػخربػنرشػچدر ػخررس  ػس رارػورچفدػنر کػفاررمیرمػیردوبػخرهرگػقچطدررنبیینرااخزهرنساشبنربخش سرب خن سرور

ر  س سریگقچطرمبشفیرورگححرمچاچدامررا

خررػرنیفریػبنرشػچدریعیطبرفػچؽریهػخرر  چانختفربػخرقفارردارد رارکیخنیردررگححرری  خمرااب خعرانیخن

وریازربػػرییػػبربخریورگػػححرمرػػورمچاػػچدامر ػ رازرگػػقچطربػػنرارػػ،رابی  ػػسرمیرا وػػیمچاػػچدامررطچررسػػنره ػخن

رییػفررففصػ رد ص یمرتففب ػسربػنرارػورمچاػچدامرریدچاهرتینازررویرا ویرشسنس رامخرمچاچدامرریبفدهرم

،رازرق  ػػفودررارػػورمچاػچدامرفدنػػس رسیػػخدرراراففدررررم حصػفبنق  ػػفوررورػػطرم صػچصرورایورمحػػرػػورابسه ػسر

 چان ػػػسرریمنرنػػػق  ػػػفوروررػػػ رمچاػػػچدامردررایػػػفراوػػػخنرمبفػػػخومرهیػػػب سردق  فوهػػػخیرمچاػػػچدامردرر  ػػػخمر

 ػچهمردررار یخرانیػخررررورارورمچاچدامِرر رازاروراحقیق راوخنررارببی  سرورننریفرردق  فوهخیرمچاچدامردرر

ورببفنػس،ریشػخنررارازربػرخرمخسخررػخب ػسرررر  ررهػخسػورفالریاتفرب چاه ػسردرمػخنرشػچنس،رازربػسب بانس ررشسهرمت

نیػػفشرریورچیػػچنیرػػبفتفدنػػس راشػػخنررواقعیرۀوردخنػػرنیػػاو ر ػػخسیِر  ػػسروربػػنرسنریػػس  رر  وػػخرراهرارػػوراگػػ رسػػن

کػػیحرروشػػورارػػور چاگػػ  رمع ػػیرزنػػستیرارػػورهػػسؼرورردررواقػػعورمچکػػچعراگػػ  ررػػنربػػنرایػػس  رریهػػخرروش

بػخارزشرشػچدروربیػیخررر،رچی یرا ویردررن فرتففبػنرمیسفدنرور  سینرنبوبفیرشسرویرففدِرزرس سرسنرچفاردرررمی

وررػاریففاگػچاشربفتػفددروررواقعػیردگػ خنیرۀدخنػورربػنرد ػچصراو یػندوبػخرهرردچاهػسریمارورففدرفاررزراگ  

ربفود ریگححرمفدمرظخد

ریخیػػشػػچد،ردنریخنرمرػػن خرفػػفدا وػػیرگفشػػ ریرقبػػوازرقػػسرمردرربچدریػػمرارػػوربػػخورربػػچدهراگػػ رسػػنر

 رسس ػریمرت ػسبػنراوررقیسوشفطوربسونرررگخنسررخریرمیاورربنر س،یبریوررارمرارهفسیی فزانس رریرارماوبنررده

ده ػػسرچیػػ یردررازایردنرانب ػػخررروقبػػیرمچاػػچدامروا رفػػفدیررارنیػػخمرمیرنسػػبػػچدارمعبقػػسراگػػ رۀرمسرگػػ

رظ ػػ بػػنره ػػیوررشػػفطراگػػ  ه یشػػنربػػسونرقیسوشػػخنرس کوررنػػستیفرر،رقی بػػیربػػفایردنردررن ػػفرن ینسارنػػس

ریظػخدریفػفدریخرهخربػفاسوررم رامخرانیخمرایدهانیخمر خنرشختفدانریبفا چانیمرسخرهخیربییخریررمینرساگ ر

اتػفرارػورروشر:ر»  ػسسریفرمػکػفریار رظػسهییػ نریبخشسروردرمخنرشچدرظ  ریظخدریدچاهسرففدررینرفقطرمس
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نریػسسر  ریػدچاهریاتػفرمرش خربنر  سینرنبخرػسرمشػفوطربخشػس رۀامخرظالق«رس م رمیر  سینرارشفخردادرامرربی خری

نرس ریػ سنررارشػفوعریػسس،ر ػ ر  ری س شػخنرافػفادردرربسنریداردروربعضػرر هػخری خرریافػفادربریبػسنربعضػطبیعبػخ

نرسػػهیػب سررنیػ ریانػسرورافػفادرفدهکنتچنػ ررار  ػفروررهػخیرچیرروشرهفتػ ریدشػفبنردارنػس،ربعضػهػخیررانففی

گػفتفدانرر«یچػ»ریِرانػففر رنره ػچزردررمحػسودیسشفف ردرر  ری بسونرانسرامخررفدهسرار  فرورهخرردنرهخرگخلرده

رهیب س 

ریگػحچهربػخ  فرراربػفاریگػچرنربنیػسمرور  ری ػسرکرار ػخشػخنرسربسنرػم؟ربخی ػسخررسػسرچنرردنربخری  ربفا

خمػ رسطچرررراربػنبػسنبخنرسػنرشػخم رارػوراگػ ر  سیػنررۀ فرورمفح ػراو یوروراببػسار م ررفرگخزر  رخنکامهخرردن

 ػخرریرارببػسنبخنرنرسػریور  خمرظچام بسنبخنرفامچنریخرمخر سسانری خن،رمربسردررذهوری هخی  خمرچ،رمی سرک خ

ورربػسنرد ػچدهچ ػیورم،ربػخریخرررارانیػخمرنػسهسػوررػم راتػفرای ػسر یػبػخنر  ر رراربفایػمروره نرچرگخزنسربفدارریم

ردهیم ر  ػفرورچػیرانیػخمرن ػیس؟رمػخری سنریسگحچهربخ  فر  رریگچرسربنی چانریچیچننرمرنخ خکورذه یررخهیگ

رت ػػسوردهیمررمػػیدنرهُػػ رری رشػػ خرراربػػنرورایررار  ػػفرورس یػػس ریگػػححر ػػخری هػػخیچچ ػػیورسررػػنسارریخزریػػن

س یمررنصػیرمػیبسنبخنرراردرررایردمخدههخیررکخنی مزمخن،رمرهم خکرشچد رری خرریهفتچننربازربسنبخنرمری سریم

خرربػخ ریبیریگححدررنرراریس ر ازره خنراولر ،رکورشربنراهیب س رور زمرریدررگححر خری ررررنر خریبفاسنر

ر سیس ریمشفوعر

واػچدردارد رامػخرر  ػفرورگػنرگػححمفگػچمراگػ رسػنربػخراحبیػخبرچػی،ردگػیخر ررۀهخیر  سیردررروش

یرورق  ػفوربشػفرۀریس  رریکردارد:رریدورگححراص شچدرورب خبفارورفقطررشفوعرمیریچ  رازرریقیحقۀریس  ر

بخزتشػ ر»ورر«س سنرازردنیػخردل»رمفخهیمرم هب ِرمبفخومرازرهخرروراگ  راق  فوربشفیرریوراۀریس  ردریفیر

س یمرراروردوراصحالحیرسنراگػبفخدهرمػیربفگ س ربنرن فمشخبنرهیب سرسنرم کوراگ رر«بنرزنستیردنیچی

ۀریػس  ررففار ػسدررس ردهػررویرمیرواقعػیرۀس ػسرسػنردرر  سیػراشػخرهرمی بسر ربػسنربشػفیربنردورمفح ۀراص یر

نربػخرمػخدسػ،ربػسنردررنوخر  خرار کنررشچدرریمرکچگبنربخرهخر خیطچرر ربنبسنر،رق  فوربشفی بػخ رریبػخرانػففر رخمال

نر،رق  فوربشفیریورارۀیسشچد رامخر  رریورمری راخ دنرشػچد ررایراگ رسنربخربسنیرا وػیرانیػخمرمیرنیس  راصچ 

هػخررورخب ػس رارری چگػعنرمػدوبػخرهرریعیطبرفػچؽریهػخرر   ػخمر چانخشچدرورریبخ رگخدبنرمریبخرانففر ربسنرازرمخد

رم ی سریدنرصحب رم رنردربخررسهیب سرایررمفح نردو
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خرهػخررارسوررػ ػچانمراریمبنرارػورسػالسربخنربخردمسنب خبفارورواچدردارد ر قسرفیرنرروابطرسمررمخرمعبقس

اتفره ارانرنففرریانس،رامخرحبرنشیبنرار یخنرسمررارازردوه اررنففرداریورا نربیش خرانیخمردهم ره ریبفا

سردرررػنسارریخزریػنرع ػیرخرهػخررارانیػخمردهػم رس چانیػبمردنرریه اررنفف،ره ػچزرهػمرمردهرییفرهمربچدنس،رحبرد

وردهیمررمػیدنرگػححرهُػ رریم،رشػ خرراربػنرورای ػسرکرار ػخبػسنبخنرردنکػنس ر ػ رازری سوررور  فری خریگحح

نریػػسبػػخ ر  رریشػػفوع،ردررگػػححۀرنرازر ح ػػسػػریطچرررم،ربػػنیدهریمػػفاررقػػبػػسنبخنررراردررسػػخم یرۀیػػسیػػبمر  ریگ

نربػفاسػدهمرریانیػخمرمػریشػختفدانریخرهخررارفقطربػفاسوررس رامخرای سریم ار کػنرر ػس ردریمرار یػخنریػس  ررینرواقعػخ

نر طچررب یخدیر غییفرربنف خنررارکسر فیس راتفرببچانرار  سهسرنیس  ررسربنرمع یرارورنیی رسنرارننشیبرار یخصففخ

نر رمیبػخنرانیػخمردهػرراربفاریشبفریبریخرهخسخرهخرورسوررمرای چانری،رمیسده چػنرچیػ یرردرکردچاهیػسرسػفدبعػسا

وررػمرایدهرینرانیػخمرمػسػریخررسػنرکػم،رب یدهریهػخررارشػفخرن ػری خرریبرار یػخم،ررتػچریدوبػخرهرمر امربنرش خرداده

 ػخرریس ربػخربػسنرب ػ سنریػس  رسر ػ ػخرببچانمری ػسریرارمبعػخدلرمػ خنربسنرشػختفدانایرراخنبنره نطچرررنربنساگ ر

دنرر ػخنرراردرمػخنرسػ م ربی ػخریازرمػوردردچاگػ رس یػسرسػنرسررس ر  رنبخیرار چگعنردهر«تچن »سری چانرین 

ریگػػچرنرمػػفدمرراربنسػػوربػػچدررػػاار کػػنرارػػورروشررارظ ػػچمیرسػػفدمرامرازرری رهػػسؼراصػػ دهمر ػػیخرررارانیػػخمرنسػػ

ر م س ررگحچهربخ  فرهساریگچرنمفدمرراربریطچررواقعر م،ربنس ررگحچهربخ  فرهسا

 دارند یمختلف یسطوح مختلف فا

شػػففبنری،رگػػححرمبچگػػطرورگػػححر ر گػػححراببػػسا،رتچنػػ رینرچسػػانػػسررتچنػػ رتفبنریازراگػػبخدانرچریخرریبیػػ

گػححرانػففیررویرزرػفارر،ایراببسار رهیػب سر،رمفح نشففبنی،رمبچگطرور ر اببساارورگحچهرریدارد رامخرحب

مفاحػ ردربػخر رس  ػس،ررتچنػ ر  ػفرورمیرهػخیرچیرروشدرراسثفراففادیرسنررس  س رمیرسخرریچنخمرر فیربنر خریو

تػخهیرنسارنػسررػخرهػخرردنرم  ومخمورربخ  ف تػخهیردارنػسد ه ػخنرروزررازرهفچػنر]دررار یػخ[رامػخربػفظک ،ر س ػیرد

نریػس  ر رفرمػفدمردربػخررکػفه   ػیو،رامیػسوارمرس ػترسػ مرگػحچهربػخ رهیػب س رریفػخدهیمرراولردمچزشرمػی

ردهمریمػػحری ر چکػػس مریمػػنراشػػخرهریػػس  رریخیػػبػػسردرردنریهخرسهرػػازر سریمربػػنربفدػػرهػػخرالسسدررشػػچد رورروشػػ

نرورفػخریػسیبمر  ری،ردمچزشرگظالوهربنب یفرم رهخررسهرسربنردنر سرمرورچیچننربخی سرفبخررهخرردنرسربخرچیچننربخ

ری ػػیدریحبػػهػػخرردنرازریفد،ربعضػػیػػتریراردرربػػفرمریو ػػمهخرورمچکػػچظخمررازرا بػػنریخرریدررگػػحچهربػػخ ،ربیػػ

 ػساد ربػخرااب ػخعردررحخلرنرسرر  هخیچبفدیرازرنی راشخرهرس م ررورمیخی رابنرقصسردارمر رنسبفانیی رربحث

نرااب خعر  سین نیػ رهػخرردنر دربػخررصػسردارمرقر ػسروردرییػفرمردریازربُعػسهخس  ستخنرهیب سرربشفیرورم صچصخ
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نریػس  ررسیػ چانری المرح رنشػچنس،رنکورمشراتفرا م رسروفص رح  خنرشختفدانریراربفامیخی روررمروراربیچ

ردرریقػیحق ر  ػسسرنیػسظ چانر  ررسرش خرراربنرانیخمردنربخریشنرح رشچنسروربفارسرازرررالمربخکورمشرس رای س

امػخرازرامػفوزر غییفردهیػس ررهبخررررترازره خنرروزراولروربنف خنررارک فم کوراگ رنبچانیسررم را ببنرفین فربی

سوارمریػػ ػػ رامر س ػسر غییػػفرمیف ػخنرکجر فر ػػسررس،ربنیػ سری رمػػسمرشػػفررهػخرالسسنردررسػػطچررربػنربعػػس،ره ػخن

دنررارردریػفانری ػس روقبػسرییفانرففؽرمرد رچینربخرشیسموردرردمچزشر  ر رچیس رشی سدق رتچشرربنریه ی

نردده ػػػس،رریدمػػػچزشرم هػػػخر رراربػػػنرشػػػ خرم بقػػػ ررانففی،رس  ػػػسریمصػػػحب رردػػػچدرروشن فرػػػۀر رربػػػخررمع ػػػچ 

ورروِشردمػػچزشرظػػخدمررػػبػػنرار ربیػػیخریرازرمػػفدمده ػػسریراربػػنرشػػ خردمػػچزشرمریخ سػػحفررمی چظػػنروس  ػػسررمی

رانس رفدهس

س ردرریػػراردمػػچزشردهر«دایػػچ»خررػػسرفػخررػػس،ربخیػػنرراردمػػچزشردهیػػسیػبمر  ریگریطچررواقعػػربػػنار کػػنرریبػفا

دررعیػفرس ری سنریس  ربچانیسربطچریرسنرربنس مررمیخنریبر شفرحربنبخ  فرراراصچلرگحچهر،را ینوردهررطچلرا

دمػچزشردنرهیػب س،ردررحػخلرافػفادراسثػفرنرسػرر  هػخیس رچیػ سنریػسسر  رییػب چانریوانرن رچیهر،ربنصچرمرارو

نر بػسونرراه  ػخر رس،ریػ سنریػسگحچهربػخ  فر  ررگچیرسربنیاتفرب چاه راگ ریشفخدادنرور  سرگب ردربخررصففخ

رر اببػػساۀرمسرگػػریهػػخربخبسرۀمحخ عػػارػػوراگػػ رسػػنربػػخرشػػبینرشػػچرس رربػػخ ،ردرر  سیػػنرمچفػػ رن یرفػػخیرگػػحح

افػػػفادرریبفدػػداشػػبیس ررمیراررر اببػػساۀرمسرگػػ ع ی ػػػخمرگػػححرر:درسرب چانیػػسدرردانشػػیخهردچاگػػبیسررمی

شػػخنرتچنیو ػػیرانػػس،ررهػػخررارتففبنرخنردورهرػػ خۀرنخمػػریازرتچاهانبػػچهیروررانػػسرخدرتففبنرػػهػػخرراررروشواقیػػخمررانچاع

تچنػػ رری رچسػػوربػػچدهرتچنػػ رریچریقػػی هػػخراػػچهفرحقی  ػػسردنرچسریفرمػػکػػفامػػخرفدهراگػػ  رکػػه ػػچزررشػػسرن

ورگػػححرر فروریدرر ػػخورچی هػػخر رتچنػػ رریچرگػػححیِررب ػػاِرفقػػطرهػػخرردنر یػػ ینرتچنػػنرورا رخگػػ هرویه 

خرریوربیػػهیػػب سرنریػػس  ر،رتچنػػ رهػػخیرچیرروشرچفاسػػنشػػچد،رری هػػخرمحػػسودرن یتچنػػ ربػػنردنرچریچرهیػػب س 

اسثػفرر صػچربػفدالؼرواػچدردارد رریم ب فػریف،رفػخدررگحچهرم ب ػنس رمومراگ رسنربسانیسرارفرؼعروریوگ

رر اببػساۀرمسرگػریهػخربخبسسریػ سففضرربیشبفررخدربییفدربوبفراگ  رهفچنرففدرتچننرنیی رسنر،رارواففاد

درردصػچصررس یهیبرر اببساۀره چزرشختفدرمسرگر؛سرارفدهسرارمحخ عنررورچی یر،ردمفرکخر ،رفا  ییییانی 

سروررػػفیخدربیرػػوررارریگػػححر ػػخریهػػخرشػػبفردرسیهفچػػنربراگػػ :رحبػػیربػػس فبخنروکػػعتچنػػ ررهػػخیرچیرروش

ر س یسرمیراردفابربسنبخنرربی یس رصسمنرمیشبفری فرشسهربخشس،ربهخرردنرگف خنراز
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 ریػنادهرورفػخرراردخدررػهػخرراربػنرشػ خررورسر  فرػنربخیػس:ردرر  رسنربخرسر  سیسرسػ مرهی رمچکچعردریفی

داشبنربخش س ررییمِرذن،رن فرمبفخو رراهبخنربچدورژهررمعخبس،ربنرراهبخنربفدیروراگ کم رم یدمچزشرده

یػمِرراگػ ؟ربچدرتچنػنروردچاه سرتچشرده س رچػفاراریش چنس،رن ریرارمر«دمچزشرفخ»ظبخرمرار کنررمحشربن

ی رورییفرفخرنر،ردنرددمچزشردهیسفخرراراتفرسروریسردمچزشردهینرببچانسی رینری ریذنرمعبقسراگ رفخرچ

ظ ػ ربػنره ػیورردرکرس یػس دنرراررسربػخرق ػیرورروهردػچدرػفقػطربخر؛درنػساردنرببچانردمػچزشردادرواػچسرر فخ

،ریػمِرذنربچدرتػ اررب یخنر،دارمػخریراردمػچزشردهػس ربچدرر چرفخیهبچانیبنریمِرذنرنربچدر،امفوز خرنرساگ ر

چردارمػخر ریه»ر:خنرسفدیبریخمچنیسشخرچ یورچی هخر رراردمچزشرداد ر،یخمچنیسشخریهخرازرتفبنریکرۀرربفر خ

خنریػػب ریخمچنیسشػػخرۀرػػترا  ػػریػػمِرذنرراربػػفراگػػخسردنربچدۀرمسرگػػر،دارمػػخریبچدر«معػػیورنییػػ  یرورقحعػػ

دارمػخرریبچدریچیچنػن؟ردرراببػساروقبػرتیػفرم رمیردررن ػف«ردررشخخرتػخوففورفبور»ارورشیچ ر  سینررارنوخد رمخر

فدردی ػیردرردنررفػ ،راحیػخسرسػدومرربػ رگریروحػخناگػ  روقبػیراػخداررری ػیفدردساحیخسردرردنررف ،ر

رترػبخربیػیخررچوخرمررب رگریامخردررزمخنرروحخنظبچرربچد،رره چزرقخب گچمررب رگریروحخنریبفا ریی اخداررن

نرفضخر  یمر قفرب رگریروحخنریبفا ربچد ،ربػنرنِ  رر چششم،رهرب رگریواچدرنساش روردررزمخنرروحخنرر بخ

س،ررػفیخدربیرػسر ػخرفػخرراررذنربفوعبسرمرتربنر س رامفوزهراتفرس رسیفرحفررسهربچدرورنبچانی ردیبی ررگربو

دنررارسػنرزن ػسرریم خنربػنرگػفرریارس،ربخر فسنرکفبنیبپفگهخرردنرازری ریفاراتفرچرزر سیپفگبهخرردنرازری ریچنبخرسر

تػػخهرشػػچرػسروردچد ػػخنربخیسربپفگػػرػػنرنبخسػػریورمع ػرػػنخم ػػس ربػػنراریمر«هشػػسارۀر فسػ» رار یػػخ:ر»سریػػتچریس رمرسرد

تػخهرشػچم؟رچػفارمػفاربػخر فسػنرمػرػبخری ریدانم،ربنرچنرچرین ری ریچچریفارهرفم،رزیخدربیرنرسدمسمر ر«س؟!یػزنریسرد

ریحبػردمػچزشرواػچدرنػسارد ریبػفاری ریػورچرسهیشػخخرتػخوررگػری،ربنرانبوػخیمِرذنربچددهسرسنررورنشخنرمیرا

 چانػسر ػخرشػارنیػ رم بقػ رشػچدروربعػسرازردنرمػه فرن چاهػػسرریقػطرمهػخرارفردمچزشنرسػدارمػخرتفػ رریبچد

وررهػخررانسرسهیذنرچیػبهخیررن فرػننربػنرسػهیػب سرریت شبنراگ رامخرامػفوزهره ػچزرافػفادربچد رصسهخرگخل

یػ ؟ریچر«،یػ ینمعػیوررقحعػیرودارمػخر رچریهػ»رسػنریخمچنیسشػخرۀتفبػارػورریواقعری  س ر  رمع سرین 

دررگػػػححرمیػػػخی رازرراهبػػػخنربػػػنرریخرری ر ػػػ رازراو،ربیػػػرگػػػیسرگػػػححر خ ختخ ػػػخربػػػنردررنوخرػػػ ریخمچنیسشػػػخ

نراوردمػچزشردادروربػنرسػدارمػخر رریواقعػریمع ػ،ربنراشردررق  فورفکفیراور فکفخهرنشسنس،ربنردتریخمچنیسشخ

تػخهرنشػسنس رایػ  خ ارنسریواقعریمع  ارػوررػخردنرشػک رراربػنرهػخرردنر،نربعػسرازراوردمسنػسسػریافػفادروررزارػو رد

رارر«یػػ ینورمعػػیورقحعػػیردارمػػخر رچریهػػ»هػػخرردنرفدنػػس سفری فیػػریار  ػػسهسرجیصػػچرمرتػػروربنهرفدسػػفری فیػػ

درریػػ  ریندارمػػخریػػفررسروراتػػفردمػػچزشردادهرشػػچد،ردیػػدمػػچزشردهدنرراررسرػػنرنبخسػػ  ػػسرسریمػػریطػػچررمع ػػرورا
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بػخرهررترسریرگػری یبربػنرروشػور«یبػچد»رفردردػ ِررػزریخمچنیسشػخوقبیر  چررشخسیخمچنیرارورنبچد رمرحقیق 

چگػبنریطچرر ر،ردػچدشرراربػندادردمػچزشرمػیراردارمػخرنرسػریگػخ ر49  ػخمرری خ ختخ ػخرنخیػ رنشػس ربػفاربنرگػحح

نرسػػدارمػػخر رسررػػدریانػػساد رورمریمریفد،ربػػنرظقػػیرن ػػفرسػػریرشػػسرمػػرانرگػػححسػػداد رهػػفرزمػػخنرریرشػػسرمػػ

دمػچزشرنرسػدارمػخر ربػفدرریمر  ػردوبػخرهرفد،سػریشػبفررشػسرمػیبوقبػیرحرنبػچد ریصػحدی ػیردمچزشردادهربػچدر

رهربػچدنردمػچزشردادسػدارمػخر رربػفدر فد،ر ػسػشػبفررشػسریبریحبػار کػنررحرنبچد ر  رازیصحردی یرچددادهرب

یرار قػػخردررحػػخلچگػػبنریطچرر ر ربػػنکورشػػرػػنربػػنراسػػریگػػخ ر49  ػػخمرریحرنبػػچد ربػػفایصػػحدی ػػیردوبػػخرهره ػػچزر

نردمػچزشردادهربػچدرسػدارمػخر رربػفدررگػیس،ر ػ رمیربخررسنربنرگػححربػخ  فیرمیگححاربچد،رهفر درکرنرقػبال

ر،درردنرگػححراگػ رورهػفرگػححدارمػخرری ػدررهفرگػحح،ر یدارمخرنرسورمبچانرشسریداش  ره   ری ری خ

رگػػیس،رردررهػػفرگػػححربػػخ  فیرسػػنربػػنردنرمی ریػػ یقػػ رمح ػػ رنیحقهػػخرردنررػػترازرچی،رامػػخرهدارمػػخر ردارد

ر:خنرسػفدیبروررازاروراگ  ر فرترگفش راوخنرن د]سنربنردنردتخهرشسهربچد[ربنرردارمخدنرر چانی رببی سرمی

رر«ورمعیورنیی  قحعیردارمخر رچریه»

ذنربچدریػمرر«راردمچزشرنسادم دارمخر رچریامرهریدررزنست»ر:خنرسفدیوربیه   ریخمچنیسشخردررانبوخ

ایرراربیػػخنررچ ػیورتفبػنریخمچنیسشػخوقبػیر ػچانردمػچزشرداد رریارن دارمػخرررنرسػفدرسػطػچرربفداشػ رروردوبػخرهرا

راررمػخر رداچرینرهػسػخنرسػفدریػ ر ػ رچػفاربهربػچدبنرگححر خ ختخ خرنخیػ رشػسبچدرورددفرظ فشرریهخرگخلسفدر

نرم  چرشرچنربچد؟رم  ػچرراگ روردمچزشرنسادهر نردرردنرسػدررگػححر خ ختخ ػخرریحبػ:ر»نسػوربػچدررػارشواقعخ

نرمسػافػفادیردچاگ رراورن یر« امرسهرراردرر نوخدارمخیرق راوخنرورننریهیبم،ره چزرننرحق ر،دمسنػسرینربعػسا

نرمػػفدمر روتفنػػنرفنػػسییبردررن ػػفنوػػخر رررػػخرحقیقػػِ رمح ػػ ر  ػػخ ارراس  فرروریخر ػػخرػػراربػػنرگػػححر خ ختخ ػػخربعػػسا

  ػخ اررارسریواقعػریمع ػهخیربعػسیررنیػ  چانیػب سربػنرگػحچهربػخ  فربفونػس ررین مػفدمرفدرورسػریمحسودرمػ

رامػػخر« یػػ یندارمػػخردریػػفرر،دمػػچزشردادهرشػػچددارمػػخراتػػفر:ر»نسػػفدنػػسرسطػػچرربفداشػػ ررورفدنػػسروراکنرکدرر

دررهػػفردارمػػخردارنػػسرورریم ب فػػدارمػػخیرفرگػػحچهرم ب ػػ:ر»ورمح ػػیربػػچدرسػػنرػػخنرایػػبدررحػػخلرریخمچنیسشػػخ

ر«  ػسسریظ  رمدرردنرگححرظ چانرراه  خرربنریدررهفرگححدارمخری ،رامخریاوخنرنمح  رق ریحقر،گحح

ربچد ریوراص یخنرچ یبدررحخلراورردررحقیق 

ریاشػػببخهرکوردررریداورررایور ػػیشػػنرچ ػػییػمِرذن،ره ررربچدورژهردربػػنرازرافػػفاد،ریخرریبیػػدررت شػبنر

 ػػس؟رسرر راه  ػخبخنرنرشػ خرراردررروشػسػواػچدرداردرری ریػبػنرشػ خردمػچزشرنسهػسرچػػنرچرییػسفر راتػ سداشػب
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رارریدنرففدداگبخنرازرش خرریسربفدردارد رشخهخیربییخریررداگبخنیمررس؟ربچدی سنریسسر  ری چانریچیچننرم

ارػوررخامػر راردرػسرگػچ فایرا  ػخسنخمررمػبوربچدریػبیرمعفوفػیربػنوررفدسػهخرصػعچدررنربػنردگػ خنسػارسرردچانسه

نرمبفخومرازرنیػ نرا  خسریگچ فارۀنی  ازرس  ػخمرتففبػنربػچدرسػنردرردنیػخیربشػفیرقػفاررداشػ ،ررایرسخمال

 فػػخومرداشػػ ؟رافػػفادرریبشػػفرریخیػػدرردنرا  ػػخسریگػػچ فاربػػخرا  ػػخسریگػػچ فاچػػفاردنر ػػخرمعػػخنیردرونردن ر

نررار یػػػخبػػػخرمبػػػچنررر مبػػػچنردرربوشػػػ رگػػػعخدمرعػػػخ»ر:انػػػسرنرتفبنسػػػهیػػػب سررییػػػفررد وررومردارنػػػس فػػػخسػػػخمال

ر،رانیػخرانػسر رمبفخومینهخرردنرمفوچمورری،رب کنرمع انسرس  خمرمبفخوم  وخررنن ریب سینرهمرنیوانرشبرچیهربن

س ػسرورریفرمییػ غرینره ػخنرفػخ،ردررهػفرگػححسػورقػفارراگػ ررػمػخافارازراردررحقیقػ ر« انسرفدهسفریی غهخرردن

 روررهػساریطچررم ب فػراردررگحچهرم ب فربنررس  ستخنرر  سین چانسرریشچدرورمریخررمکدشریمبفخو رشک ربن

ر س سرر راه  خ

 ربخب ػنردربػخررسوررػ رار بوشػ رگػعخدمرعػخیربػنرگػففرنػخمرربن رهیریاربخب نسیمرردرربچددانیسررمی

راررر هخررفػ رورصػح نرر ورروحاربنربوش رگػعخدمرعػخنشیبنربچدرشوریبرمسدررحخلررنساگ رر راهب

شػارگػخلرت شػبنرروقبػیربػنردنیػخیربشػفیربفتشػ امػخرر،سػفددرردنیػخرگػپفیررراررػترروزاورفد رسمشخهسهر

نربنردنیخررف ربچد ردرخراو سػخفیرر انػسازررزرفارگححاربػنر،دن نردرسرحخ  رواقعیردنرنبچدب نررف ،رامخر؟رواقعخ

مب خگػػیربػػخرریربػػچدافػػخبػػچدرسػػنررین ػػچدیرازردنربوشػػبردن ػػنربػػنراورنشػػخنردادهرشػػسرفقػػط رب ػػخبفاروربػػخ رنبػػچد

ااػػخزهرنساشػػ رمخهیػػ ررورر،رازارػػواگػػ رفػػخم وػػفیرازربوشػػبیرمخن ػػسردن،رفدهربػػچد رارایػػنرسػػربػػنراورگػػححا

رس م،رم  چرراروراگ  رصحب رمی«ری ینورمعیورقحعیردارمخر رچریه» ر روقبیردربخررببی سدنرراررواقعی

 کند یز میاتممه شخص خوب را از شخص بد کاست  یار یِجن، َشن، رِن، تنها مع

نردررسػدارمػخر ر  ػسرسریفرمػکػازرمفدمرفریاری  رظسهیچریربچدانرفخسگ رازرقسرمربحثربچدهرایمرردرربچد

ریخمچنیسنرشػخسػدارمػخر ریػ  رینرتچنػنروراردررحقیقػ اگػ  رامػخرریربچدافخس ریمردمچزشردادهرشس،رربچد

ه ػچزردررمفاحػ رهػخرردنر  ػسنر دنرزمػخنربػچدردمچزشردادرفقطربفایرمػفدمرظػخدیر یارگخلره ارو خنصسدو

گخدهربچد راورازرشخنرورذه بچدنسرفدهرسساریخم ر ک ریبسوۀرنر خزهرازراخمعسبچدنسرریاففادهخرردنربچدرواو ینر

رۀهخراردریفرنبچانسرراه  خیر  سیػرزمخنیرسنردمچزشررع یر،گ ورتف ر«خنردارمخرظصفر خ»دورانردر سهررخر

ریبػفاریمػخرحبػخنردارررػدررظصػفر خاوربیػخنرسػفدرسػنراگػ  ررهخنردارمػخرامػفوزررظصفر خر،دررحقیق ر اففادربخشس

نرسػػػدارمػػػخر ریػػػفان ررچػػػنررگػػػسربػػػنرنیػػػخمردر،نردػػػچدررارنیػػػخمرده ػػػسسػػػ راگػػػ رکراهبػػػخنردررمعخبػػػسرمشػػػ
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نردررگػػححرسػػرارری ریػػورهػػفرچی ربػػچدروره   ػػیػػم صػػچصردنرمچقعدمػػچزشردادردرردنرزمػػخنرریخمچنیسشػػخ

س،ررػػارفرنیػػنردییػػبػػسونر غدنررار ػػخرابػػسررسیػػدانیػػ ردمػػچزشرنػػساد راتػػفرب چاهریمریربػػچدافػػخ ردػػچدشردربػػخرر

ری  یفرنر  رخنکام

 رکحخکػػفرمشػػدررحػػخلرورر فرشػػسهراگػػ ،رب ػػخبفارسهیػػ یسهرور یػػ ی مػػفدمرااب ػػخع،رذهػػوررۀبػػخر چگػػع

فقػػطرب کػػنرفد،ریػػتریراردرربػػفرن ریربػػچدافػػخسػػ رریػػمربچددارمػػخیرس ر ػػ سنریػػسنردنرروشر  رمػػفدمربػػنرسػػاگػػ ر

نیػ ربػفایرایررشػسهر خدبنس بفشریهػخرازرروشبیػیخریرردررمسرگػۀربػچداراگػ  ریربػچداازرفػخریکچچسػقی  ر

 رانسرم بقػػ رشػػسهمفرػػسررترػػنرفقػػطربػػنررررطػػچلر ػػخروردرم بقػػ رشػػسهورمػػفدمرینردرربػػسػػسرنػػنرواػػچدردارریػػس  ر

یرفػخریهػخر ی ػروراریدارنػسرور  ػخمریم ب فػریم ب ػف،رفػخریدارنػسروربُعػسهخریم ب فػریگحچهرم ب ف،رفػخ

ریروشربػفاروچوخره ارهشػبخدچدرازرواػریخمچنیس رشػخهیػب سم ب فروردررگحچهرم ب ػفرریدرربُعسهخربچدا

نریػس  ررمعػفوؼرروشرػخرس ػیربیشػبفرازردهردهرریػمرفقػطرگػ ورتفػ  رامػخربچدررخرا چهیػ ربچداشسنۀریس  ر

نییػب س رریربػچدا  خمرفخمعفؼرهخرردنریم رخنرور خنبفر،رهچد خیرن یخ،رکور خییمِرذن،رگفزمرمث ربچدر،دارد

بػفایردمػچزشردػچدرراردارمخیرقی  رازردنرفقطرب کنر،ربیخنرنکفددچدرراردارمخیرۀره رنی ریخمچنیسشخدچدر

ردرکرس  س  چانیب سررینرمفدمردنرزمخنرمسانب خبرسفدر

راگػ ،ریربػچدافخریور ی رورگفش راوخن،راِو،رَشو،ررِن،ربخ  فر فریخدیی ؟رب یچریربچدا  رفخ

 ػسروردررسرریمػرسای ری ی ریمبفخو ریهخر کدررگحچهرم ب فربنرشریربچدافخرهیب س ریربچدااچهفرفخهخرردن

 فررورینرهفچػػنرگػػححر ػػخسػػریطچررر ػػس،ربػػنسرریظ چانرراه  ػػخرظ ػػ رمػػربػػنریم ب فػػریهػػخرگػػحچهرم ب ػػفربػػنرراه

ذرامرازرر،دففر ارواچدرداردرۀه دررراِو،رَشو،ررِنورگفش رراشچد رری فرمرسهی یخمردنر یشچد،ر ی ریم

هیػبیرراررۀه ػنر ػ جرظ صػف،رسػقػسمخرمعبقػسربچدنػسر ربػسنرانیػخنرف ػ رو،رکگ  ،رچػچب،ردػختففبنر خررهچا

ری چانػػسرازر ی ػػری  ػػسهرفقػػطرمسرنیػػسراردارنػػس ر  رراِػػو،رَشػػو،ررِنورگفشػػ ررػػ رایػػنهػػخرردنر س ػػدهری رمکشػػ

تخهرشچدرریدررگححریربچداب صچصرفخ رخرگػححرػر«نیػس  ر ر  ػفر»ر،وردنراگػ رفدهسػنریػسنر خردنرگححر  رسد

سرگػخدهریدنربفگػۀرورنقحػرنربػخ  فبػریعراگػ  رامػخروقبػیوگػری ػیس،رفػخردیػ رشػفهردهی فصػر راتفربػناوگ 

  ػػنرسفقػػطردررگػػنردنرراررسیػػ چانریخرربػػخ رمیخرربیػػیهػػفمراگػػ  ردررگػػححربیػػشػػبینرشػػک رنرسػػاگػػ ،رچفا

سهریػػ یخرر یخبػػس،ربیػػرریمػػری ی ػػرینردررهػػفرگػػححرم ب فػػسػػطچررر رامػػخره ػػخناِػػو،رَشػػو،ررِنس:ریػػ سدالصػػنر

صػػچرمرردایػػچربػػسنرانیػػخنرراربنۀرمسرگػػرس رػػفیبین ػػفردرررارریخس،رمچاػػچدامرانیػػخنیػػظ چانرقرشػػچد ربػػنریم
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،ریکػر یدارنػس،رامػخرفقػطربػخرداشػبوربػسنرفریکػر یبسنرفریفد رمچاچدامرانیخنیترریمردررن فرتچچسریاوخن

ودػػچ،ررسرد ػػ رػػفد،راوربخیػػ ربیک رشػػرػػخمػػ ،رمیػػبق روربػػخرففدسریفػػفدار کػػنررییػػ  ربػػفایخمػػ رنسشػػ صر

شػخنرراهرکوساگ :رتچننررروی ره یخنرمخرنوراوراریورروهرداشبنربخشس ربفاریخمرانیخنیدصچصر، یش ص

خریػدرردنرییرم  چگػ هػخیچچ ػیوروردبرواچدردارنػس ر  ػخمرریورزنستییفروره   ردریهخرشخنکوسروریفریش

 ردارد ریػرارنراِػو،رَشػو،ررِنریع ػرر،دػچدنػخمفییرگفشػ رارػوراوػخنرهیب س،رامػخرمخدیرازرواچدررر هخرا بن

ورگفشػ ررػهػمرارر ر ررنوخر ورذرامربدرورگفش رراردارررا  خمرچی هخرورهفرچی یرسنرهیبیرداردررذرام

رراردارد 

دػچبرورچػنرری ریػوراوػخنرچػنرچرػ ػسردرراسرریورمػیینر عساگ رمعیخریرر،اِو،رَشو،ررِنورگفش ررا

رس  ػس رچیػ یرس ػس ره   ػیور عییورچی یراگ رسنردچبروربسررار عیػیورمیر،ارورگفش بسراگ  رری ریچ

ریفدهرورحبػسػفرییػااب خعر غریا ببنرحخ رگححرادالقتففب س ررفرمیدررن «ر قچا»اگ رسنرمفدمردررت شبنر

ِػػرییػػسامػػفوزهراتػػفراگػػ  ررم حػػفؼرشػػسهریادالقػػریاگػػبخنساردهخ نریػػفِ ػػ را یػػچربیریب چاهػػسرازر  فد،راحب ػػخ 

چانػػنراگػػ ؟ررتفػػ راوردریمرییػػس،رچػػنر1961خررػػر1951دهػػۀرامػػخردررمشػػک رروانػػیردارد ررنسػػ ػػسررتچریممػػفدمر

 ػػػفررروزردفابراخمعػػػنرروزبػػػنریادالقػػػریهػػػخرارزشر افػػػچلراگػػػ دررحػػػخلرشػػػسمرربندمرمػػػفرریاگػػػبخنساردرادالقػػػ

بػػنردچدشػػخنرگچدرگػػخنسنریرفابػػحبػػیرر س  ػػسرفکػػفرن یاػػ رم فعػػ رری ریػػنرچبیػػیخریرازرافػػفادربػػر شػػچدریم

 ر  ػس ر ػ ردربػخررسرییفررقخبػ رورا ػ روردظػچارمػرسکػربخرریار نیبخرهفروگر ب ن سیفانرصسمنرربنردحخکفنسر

ربػنرده ػسروریبسرانیخمرمریخرهخسمفدمرعضیربری؟روقبرخبسورادامنرارشچدررمیخرااخزهردادهرردرس،یشر سیوربرا

نربػخوررن ػر   ػسسریراربػخوررن ػبػخنرده ػس،رحففریانیػخمرمریخرربػسسػنرسػسرریػتچریمهخرردن دررحػخلرنرسػ  ػسرسریواقعػخ

اگػػبخنساردررچػػچنرگػػ ی سروریمػػ حطرمریدػػچدرراربػػخراگػػبخنساردرادالقػػفدػػیراشػػببخهرهیػػب س ربریخررسػػانیػػخمر

ریاگػبخنساردرادالقػبػسونر چاػنربػنرار کػنریػفانرهیػب س رامػخرر  ػسربوبػفرازردسریفرمکفرفدهسفرییسنر غیگ ی

س ػسررورمییػیاگػ رسػنر عری سروردنر  وػخراگػبخنساردسریفرن ییگفش راوخنر غرس س،رمیفرییچیچننر غمفدمر

سررػػرشػػسردػػچد،ربخریس،ربػػفایشػػ  ػػسهربخسرنیػػس  رار کػػنرریبػػفاروررازارػػو راگػػ ربػػسرییػػسخرچػػنررػػدػػچبررییػػسچػػنر

س راتػفریػ سرفبػخررریمفدمرظػخدریاگبخنساردهخربفرطب سری چانریس رن ی رظ چانرراه  خربفت رگفش راوخنرراربن

ازرسریػػدچاهریاتػػفرمر، ػػخنربفتفدرػػسرواقعیرۀدوررػػسروربػػنردخنػػربػػنردگػػ  خنرراردوبػػخرهررد ػػچصراو یػػنسریػػدچاهریم

س ریػ سریزنػستراِػو،رَشػو،ررِنسیوػخنِیرگفشػ روررػافرطبػ رسربػرػس،رمیبچررػراربػخ رببفبخنرنرگػححیػس  رطفر ر
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ورگفشػ ررػنرازراسػریش صػر سیػ سریفویػ سیوػخنیرگفشػ رارػورازردررصچر یرففدردػچب رهیػبیسرسػنررفقط

نربػػسرفػػفدیرشػػچد،رریم حػػفؼرمسیوػػخنیر نربػػسرسػػسررػػبیچرییػػسشػػخرسرخردررااب ػػخعررػػخررسػػ ردررمحػػ راگػػ واقعػػخ

نربسرنبخشم کوراگ رامخرر،سیهیب نرم کػوراگػ رر،رامػخسینردػچبرهیػبسػسررػبیچرییػسسررخشػر سیواقعخ واقعػخ

نربػخراسػ  ػسه،راتػفرسرنیػسظ چانر  ررس ربػنیدچبرنبخش نردایػچررارسػسریهیػبرییػسس،ررشػچه یػچنرورگفشػ ررػخمال

راگ  ریورگخدترق ردنربنرایفدهراگ  رحقسییرس

راگػ رسػنرظ ػ بػنره ػیور ػس رسریسرمیسق ر  یحقاِوررخرریدایچرروۀرمسرگر،اِو،رَشو،ررِنۀریس  ردرر

،ر  سیػػنرس  ػػس،رراگػػ ربیچر ػػسروربػػخرصػػساق ررفبػػخررس  ػػسردهػػسرسػػنربػػنر یػػفوانردػػچدردمػػچزشرمیردایػػچرۀمسرگػػ

رامػخبیورشػچنس ررفػفدیرروشػور،دررنوخرػ نػسروربفتفددػچدرریواقعػ ػچصردرحخ ػ ربػندرگ رورواقعیربخشػ س،ر

َشػوررػخرری،ررواِػو،رَشػو،ررِنۀریسبچداردرر  رۀراگ  رمسرگاِورریسررویس  ریراردارنس،رو َشوروررِنر رینهخرردن

وررح ػ ررػنراسػریواػچدردوردروره یػخمرمرراربػنی چانسررح ػ رظ ػریمَشورۀریس س ر  رسریسرمیس  ریدچاهرتین

هیػػب س،رسشػػیسنررزافدررحػػخلرشػػعچرررینر  ػػخمرمچاػػچدامرذسػػسریػػ یسرببیػػ چانریشػػچدرمریخنرمرػػمرن خیظ ػػ

هػخرردنرس رامػخیػنیػخمردهسشػیسنررازررنجرارشػعچررریمچاچدامرذۀرس:ره رشچریمرر  سهرازردرزوسنردرسریطچررربن

اوػخن،رردرفخ چنردافخیرمخربفر خرۀروا  ػفروراگػبخنساراگ  َشورۀریس  رریسررویس  ریراردارنسرو اِوروررِنر رین

س یمربیػیخررظ ػیمررسػنر  سیػنرمػیس یم رگییػب یرر  سینرمػیرزمخنرهماگ رورارورهفرگنرراراِو،رَشو،ررِنر

راگ  

 خ استیماقبل تار از فرهنگ یگونگ، قسمت یچ

  ػس،رامػخرسورمچکػچعرصػحب ررػا ربػخرر  ػسردررسریمػریتچنػ رگػعریازراگػبخدانرچریخرریی ؟ربییتچن رچریچ

نرمبفػػخومراگػػ  ربیػػسػػمررتػػچریمػػورمردن ػػن دنر ربػػخررتچنػػ ،ردررگػػححردچدشػػخنردررریازراگػػبخدانرچریخرریخمال

 مرسػریتچن رصحب رمػریچییردرکرچیچن ردربخررریگححربخ  فرازرم  فرنرمورسریحخ ر  س،ردرسریصحب رم

نرمبفػػخومررسػػن رػػخرردوری ر ػػخرر،تچنػػ ری ػػسرچرتچریتچنػػ رمریازراگػػبخدانرچریار رظػػسهخگػػ هردنرکازردررسػػخمال

بفدػػیروردارد ریقػػسم ر  ػػسنرچػػربػػنوررگػػخ نره ارر ػػ جری ر ػػسر ػػخررتچریمریدارد ربفدػػچػػیوردرررگػػخ نره اررگػػن

،ررع ػیربػیارازرقػسم راگػ ررگػخلره ارهفػ تچنػ رر ػخررنرچیر،ش خگػیرهخیربخگبخنرطب ررخفبػنتچر سررمی

بػفرردی یرففا فرازر خررنر  سنربشػفیرنییػ  نی رشسهررمحفهر خررنِر فروررطچ نیامخرحبیرارورر  سنرچیو 

انیػػخنرامػػفوزِیرازرزمػػخنر سرسارشػػسنرر،هیػػب سرورػػخمػػ رداروک ن فرػػۀررافػػفادیرسػػنرمچافػػ رۀمحخگػػبرطبػػ 
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ریچرشػػک یرازر  ػػسنرشػػفوعرنشػػسهزردنرهػػقبػػ رادهػػ اررگػػخلرنی شػػبنرورربػػیارازردهصػػخحیرفکػػفرور  ػػسنر

رویرخفػ ،رگػپ ررخمػ رک ریبنراػخنچارانردبػ رریخهخنردب ریانیخنراببسارازرتایرربفراگخسرچ یورن فرناگ  ر

 رطبػ رارػور رشػسر ػچنر بػسیموربػنردمػسررویرزمػیوردوبػخرهررگػپ ردردػ ،ریوربعػسرروزنستیرسفدرریکدش

وربػخربػفگردردبػخنردػچدررارر ب روقخرعرنساشػب سهیچرشک یرازر،رمفدمریار  سنربشفررسای قب رازررن فرن،

ریوحشػر  ػسروسدانیب سرچیچننرازرد اراگبفخدهررین ریسرحبرشخروردچردنسری چشخنسنسرورتچش ردخمرمریم

ربچدنس ریوربسو

رینررد ػػػخسػػػواػػػچدرداردررر هػػػخرخنکخرمیػػػازرم ػػػخط ردنریخرریدرربیػػػ یردارد رالکمشػػػارػػػورنیػػػفشرامػػػخر

ازرریبخگػبخنریخرػوربقخرػ فرازر  سنرمػخرهیػب س راری رقسری یدهخرردنرورمخنسهراگ راخربنریبخگبخنریهخر  سن

نربیػیخریرارزشره فیربخگبخنره فهخیرهیب س رریظخ ریوره فررین فرص عبیفر بػنرطػچررراروداشػب سرور قفربػخ

 ػخررنربفدػیرازرارػوربقخرػخربػنرامػخرس ػس رررار ق یػسرمیمػفدمربخگػبخنرریه فهػخانیػخنرمعخصػفرسػنررگػسررمیرن ف

چنری یمصػسارازریبػریخرحبػرػاریهػخرگػخلر ػرچنی یا،رمیا،رصػسهخه اررگػخلر ػیگخلر ر ارهصسارازریب

 فدرػسر ػخررنرهػخیرس ػچنیربػنررنیفشدرردرػخرارػورمیػل نرر:سیشػر سیبرارػور   ردربػخررتفدد رربفمیرایگخلر 

شػػفرسرشػػسروردررحػػخلرشػػنریه انیػػخنرنرسػػیػػ ،رچفای  ػػسهرنسرگػػفتفمریمچکػػچظرورػػامػػخرار؟س ػػسراریػػخدرن ی

هخرورنیػفشرمػفدمرررخفبػنم کػوراگػ روررب ػخبفا رخبػسرری ر چگػعنرمػکورشػرػاخمعػنربػنراردهرومیسدردچدربػچ

ربخشس سخم رنمیخی رر دربخرر

رار«رمخقبػ ر ػخررنرهخیر  ػسن»رػخرر«نرمخقبػ ر ػخررهخیرففه  »اصحالهرم کوراگ رازرش خرریخرریبی

خ،رارو ػخ،ریو،ردگػیزمػریدررروامػفوزهرم ری ػسنرصػحب ررمخقبػ ر ػخررهخیر  ػسن رسردربػخررر ربی اربخشیسرسهیش 

رارهػخرردنرش خگػخنروینرزمسػواچدرداردرقحیرا چبرقخروررففن،ردیخنچگی،راقیش خ ریخکردمف،ر ا چبریخکرمفد

نرسػػػ ػػػچانرتفػػػ رریطػػػچررمرورخرارػػػت شػػػبنراگػػػ ررهػػػخرقخرهریفریتر کچنرگػػػخلرازرشػػػی یمهػػػخر ػػػس ردهنخمریمقػػػخرهر

رمخنػسنرخرفػفوررفب ػسرورازرزمػخنر خبػ رػعػفردربػنرقرر هخرویخنچسربػخ ردمسنػسرورگػفزمیػفراقسازررر هخرویگفزم

ریهخ،رب خهػخرخنچسیازراقفدیرچنرگخلرت شبنراگ  رامخردررقعفربی یمهخرنرامفوزرهیب سردهسریشک ربنهخرردن

هػیچرشػبخهبیربػنرد ػخرر  ػسنردارنػسروررر بػخرزریهخرب خهخرطفهر راروشفرشسهراگ سریب  سرورب رتریبخگبخن

؛ررع ػیرخرفػفوررونػسرگػخدبنرشػسهربخشػ سرػدررقعػفردرار کػنررقب رازرییبربخهخرردنر  سارنس رنریامفوزرانیخنر

نررانیػخندرردنرزمػخن،راتػفرر ایچنرگخلر ػی یهخمرده رارهػخرردنر ػ رچػنرسیػیر ػچنرهػمرنبػچده،یمحبػیررففکػخ
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ری ػػچبیبرفیػػی ر فیر،دریػػفرمع ػػخیبچدنػػس رر ػػ رفرن یرامکخنرایرهچشػػ  ساننری هػػخیچچ ػػیورر؟گػػخدبنراگػػ 

چنرگػػخلری یمششصػػسوریبػػرسػػنرمچاػػچدیربػػچد چبیػػ رر فیرانػػس ردنررارسشػػفرسفدهرش خگػػخنربخگبخناگػػ رسػػنر

رر خکػرمفدریوربعسرازردنرم قفضرشس ردانش  سرارواچدرداش یچنرگخلر ی یمرشص ور یردوار خری 

فػاربػنر ػخرداشػ رسنرسػریفػفدری ػخریدنربچد راػخریرورانیخنری خرینراخسفدرسشفرسرارریبی چبری ر فریفی

ن فرػۀررانػسازد ربػفرطبػ رییػخنرراردگػ رن رنچرنر خرر،ورػخرارػاربیػبنراگػ  ردطچررواکػحرنقػر ربػنیفیریرو

رواچدرداشبنربخش س؟ریارمچاچدامرانیخنیچنرگخلر ی یمرشص وری ردو چانیبنردررریخرمرو،ردردارو

 ػ رازرشػسهراگػ  رریسخکػدنرحرینرنقارانیػخنرروسواچدرداردرری فو،رگ یریدانشیخهرم  ردررمچزر

 بػػخسرشػػ صروررػػامػػخرار شػػسریسخکػػگػػ  رحریاررویگػػخلر ػػهػػ اررریگػػر،نرنقػػاسػػربفرگػػیرمشػػ صرشػػس

 ػس رسریرارمشػخهسهرمػهخررهدرردگ ،رگػبخررر چ کفاربنر خرداردروربخر  یسالهربنرگفردارد،رسسهراگ ،ری چش

 ریػنرچیچننر خرچنرببخف سرور بخسربپچش س؟رچس چانیب سربسان سرریارمیگخلر ه اررریگریهخرچیچننرانیخن

رر هػخر ینیػچمرچ ر ػسروردربػخررسریرارمشػخهسهرمػهخررهدرردگػبارگػبخررر چ کخر  ینراوربسوراگ رر فرارییظی

چپررارک  یػرصسرگخلر ػیاگیرحسودرنسبچدررر رو خاۀرتخ ی نرسمررفدسرمیفرکشنرفیدانیبنراگ  ره ریم

 رنشػسرحػ ری؟ره ػچزرهػمرمع خهػخار  یػکچپررارادبػفاعرسػفدیه اررگػخلر ػریگػریامخرچػنرسیػر فدسادبفاعر

د ػػػ ،رریهػػػخرچهسوررشػػػبنرر ا ػػػچبریقػػػخرففازرعخرهػػػخردررففانیػػػن،ردریخرریخل،ربیػػػمثػػػریبػػػفاواػػػچدردارد رریخدرػػػز

فررانس ر صػػخورشػػسهریسخکػػحریواقعػػچیػػ یرنریواکػػحرورشػػبری ػػینردسػػدارنػػسرشػػخنررهخرچارردریرورر هخرینقخشػػ

مثػ راشػ خصرانس رامػخردنررشػسهری ریدمررنػ ریمعػسنۀردانػررن ریوربػخرنػچظرهشػسریسخکػبػخرحرخررزی،ربیػیانیخن

اگػػػ رورشػػػ چارر  ػػػ رر عفبػػػریهػػػخرنر بخسیشػػػبری ػػػسخنرشػػػرهخرانسرور بخسرسهی بػػػخسر چشػػػریفوزرمػػػفدمرامػػػ

گػفردارنػس ررالهربػفسػظصخردرردگػ رورری ردرردگ ردارنسروربفدینر یشبری ریچهخرردنرازریانس ربفدرسهی چش

ربفگ س؟ریارشففبنی ریورگححره فری چانیب سربنرچ ریارمیه اررگخلر صسهخریهخر چنیچیچننرم

نرسوررػػچمردارد رایػػقػػخرمعػػسنراورانرففتػػخبوردرردریم،را وػػچررر فربػػفورظقػػیری ػػسسررػػبی ار شػػچررنیػػببخ

چمررارازرگػ  رمعػسنرنسارنػسرورگػ  رمعػسنرراربػنریػاگػب فا راورانرر خفبنراگػ روردچدشػخنر چانػخینر چگعن

گػ  رمعػسنرمقػساریرازردنردررففانیػنرریارخردخنػنسر1972  ػس ردررگػخلرسریخفبنرصخدررمػرر چگعنریشچرهخس

ور ػػفدازشررچمیػػنرگػػ  رمعػػسنراورانسػػبفدنػػسرر ،ر ػػر خی ی رشػػیػػو ح رنرػػفدرور ػػ رازر ی سػػچمررارواردریػػناورا

ریانیػخمربفرگػریراربػفاریازردانشػ  سانرور فگػ  رف ػریاریراگ رورظػسهیفدنسرظیسفرکاگبفخدهرشسهربچد رف
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سرریػ  روخرػ دررنرفب ػس ردنیػخرربػنریبفرگػریبػفاریخدرػزریشػچرهخسففگػبخدنس ردانشػ  سانردنیػخرردررمح ،ربػن

بیػیخرراگػ رسػنرریب رتػریبػچررا  ػسراردررواقػعاگػ ررچمیػمعػسنرگػ  راورانرسفدنػسر ػنرفکػفرمیدننرسفدنسرس

خدبنرشػس؟رگػریدررچػنرزمػخن چانیػ رگػخدبنرشػچد ررامػفوزرمیردن ػنبوبػفرازرحبػیردچبرطفاحػیرشػسهربػچد،ر

واػػنررچیهػػرب س ربػػنهیػػریاظػػسادرنیػػچمرهػػخرورفربػػچد رارػػگػػخلرداه ارر خنصػػسمػػسمرراروربػػنیخردرگػػخلر ػػیػػ یمدو

واػػچدردارد رهخر رر عػػسادربیػػیخریرازرچ ػػیورن چنػػنحرداد ری چکػػدنرراررورػػخمػػ رداروک رن فرػػۀ ػػچانربػػخررین 

مػخنرریفع ریدرگػریهػخربخبسنرسػاگػ ررفدهسشفرسرارریسراسری هخیچریخفسربنرانساز ریورف ریظ  ۀراخمع

سررػاسریهخرسهرػنراس راگ رکس،رمش سریفرمیوورتسور ریظ ریهخردررظخد رفرانیخنک فوقبیرفردهس رییرار غ

دنرراررطچررعفرػ یرنفنسروربػربپ دنررارر  سسری رن یشچد،رمفدمرافریخررمکق ردشیحقروقبیریفنس رحبرراربپ 

راررر هخرخفبػنروریچ م سیررن خمرشک ربنریسیرهیچو،رامفوزهروسفرک فریهخرفرروشیدخطفر   ر  س ربنسریردرم

ارػورتفچػنرافبػس رریسرظقػیرمرػاسریهخرشػفف یشػنرازر یه فیرمفػخهیمربشػورر ػسرورب ػخبفاسرین ػریدورررا ع

ر رامخروقبیردربخر انسرشفرشسهسحخکفردررحخلرامخرر،انسربنرظ چمرش خگخنسهرنشسهریارطچررتیبفدهربنچی هخر

ر  س سریرارردرمهخرردنر هخردفافخمرهیب سرویورچر سرارتچریمریم،ربفدی سریصحب رمهخرردن

ظ چانرر هػخرراربػنیورچرػاریطچررظ  ػرنربػنسػیػفرواػچدردارنػسرردریشػچرهخسدررریخدردانش  سانرشیخعرز

وررػقبػ رازراریع ػرانػس ررففبنر،ر  ربػچدهمػخررینرقبػ رازر  ػسنربشػفرسػرهخر ر  ػسنرخرنررمخقب ر خررهخیرففه  

ریخرػ  سنرواچدرداشبنراگ  ربػخرنیػخهربػنربقخرترارازریبرورواچدرداشبننی ررییفرردرهخیر  سنرمخ،ر  سن

نرسػػ  ػػسرسریفرمػػکػػفهػػخرردنرور  ػػسنرنبچدنػػس رب ػػخبفا ردورررترػػازرریه یػػهػػخرردنرنسػػسرریػػبیچسریػػ چانریمریبخگػػبخن

فدنػس رسریزنػستریصػچرمربػسورازراففادرزنسهرمخنسنسروربنری سفقطر عسادررورم وسمرشسنسدفعخمرربنهخرر  سن

فدنػس رگػپ رسسررارشػفوعررػاسریور  ػسنرنسشػسریسرػاسریخدرشس،رنژادربشػفررجر عسادشخنرزر سررگپ ربن

 رچفدػػػنربخرهػػػخر کػػػفاررشػػػسهراگػػػ رورػػػگػػػخدب س رارراریسرػػػاسریشػػػسنسروردوبػػػخرهرنػػػژادربشػػػفرررهرم وػػػسمدوبػػػخ

ردارد هخر ر را یچی راوخنرمخرنسفامرییدارد ر غرهخر  رمخدهرا یچسنرحفرس سررتچریهخرمرسانکر یف

 چانیػػبنرریواػػنرن رچیهػػروربػػنیزمػػ رخرری رگػػسػػچفدػػخن،رحفرریفریورراهرشػػرػػعروردررایوراوػػخنروگػػرػػدررا

ورفیػخرعرالمرکمشػبػخررخرػفدهرسػیػفربفدػچردررخرامردیوراگػ ربػنرگػکػم ورربخشػسبچدهرامروره چاررشنردرریه 

 ػچانیمربیػچریمررمیرم،یبنردنرنیػخهرس ػریعیطبرفچؽریهخرر  چانخم  فراتفرازرمچاانرشسهراگ  ررییفرردب رگر

دمرسػػنربػػفرر سػػفدمرور ػػر خبرػػردردق ربػػنیرهیػػب س رزمػػخنیر ػػفررب رگهػػخیررور ف یین ػػمررارػػوروقػػخرعرب شػػیراز
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ازرافػػفادرزنػػسهرریفقػػطر عػػسادرس ػػرهػػفربػػخرراگػػ  تربػػخرردگػػب چشرانوػػسامرسخمػػ رشػػسهرر رهشػػبخدوربشػػف

ریصػچرمربػسورشػسنسروربنرمػیریبعػس رمخنػسرورگػپ رواردردورررمػیریبخققب یرازر  سنرریمخنسنس،رفقطرس رمی

تربػخررازررهشػبخدوبشػفر رشػس رریوبػخرهر  ػسنردػخهفرمدردررنوخرػ ا عیػ ،راف اراربخرسفدنس ررمیریزنست

راه یػ ِرر دربػخررازردرفبخزرورینکفدم رمفدمرچر خبر خرانبوخررددنرراررت شبنراگ رورموریارورچفدنیخنرچ یم

سیوػخنیررفامییػ غ رانػسرسفدهصحب ر«روره خه ییرانیخنیریهخیرمیخظسرزمی رب سیرسیوخنی،رمچقعی رزمخن»

بفرطب رر ظخدیربشفیر سرسردوردرسراوکخعرم ب فیردررااب خع چانرب سیرسیوخنیرم ب فرمیرزمخنرم ب فرو

صػسؽرری ریػورچی رچ ػیػحفسػ راوػخنرندرردصػچصرس ػس،رریراردنبػخلرمرر هخرحفس رمخدهرا یچر،تر یظ مرف

رس س ریم

ورنکبػنررارروشػوررػوربػچدرسػنرارػنرصػحب رسػفدمرارمخقبػ ر ػخررهػخیرففه   ردربخررار کنرریظ  راص 

ریهػػخرازرزمخنورر،نػػنربػػنرارػػور  ػػسنرس ػػچنیرتػػفددرهػػخیرمخقبػػ ر ػػخررنربفمیربػػنرففه  تچنػػ رریچ ػػخررنرسػػ م:ر

بػفایرن چنػن،رم ریسارس ػیػ مػ هب رراردررمبػچنراشػخرا یربػخرهررورمردرای ػچانریمم بق رشػسهراگػ  ردورربییخرر

س ریرگػری یبرارسخمػ رسػفدروربػنرروشػوی ػر«سخ پػخ»چنری یمصػسهخدػچدرراردررۀریػ  سرخنرسفدرسنیبریخمچنیسشخ

وررػبػنراریسرظػسدیػ چانرین ریچنرگػخلراگػ  رحبػی یمصػسهخخرخ پػسرترػشػخم رچ ػسرگػخلراگػ ؟رترسخ پػخرر

وراػچرری رزمػسػفامریی رور غرنربشفرخردنربخر خررحربخشس،ردیخنرسفدرصحیاوربردن ناتفرر سی سرار صچررریب رت

نرسػػر سنرواػػچدرداشػػبیػػدورانراو رینرقبػػ رازراورشػػاربػػچداسػػخنرسػػفدریػػوربیه   ػػریخمچنیسس؟رشػػخرػػدریدررن 

فدهرورسػػنریػػسخ پػػخرقبػػ ر  رسچنری یمصػػسهخهػػخرردنرۀفهروره ػػیػػورعرس داشػػبریخداناگػػبدچدشػػخنرهػػخرردنرازرهفرػػت

نرصػػحیورچرػػورشػػسهربچدنػػس راتػػفرایبرروشػػو ورریواقعػػریگػػ بریهػػخرخنردنرروشیػػخرازرمرػػحربخشػػس،ردی هػػخرواقعػػخ

شػػچد؟راتػػفرازرمػػورریدمػػچزشردادهرمریارنیػػس  رریهػػخرورروشیمػػخرچ ػػۀرو،رامػػفوزهردرراخمعػػیراگػػبهػػخیرردمچزش

ن،رامػخررب ػن،مررتػػچریس،رمیبپفگػ ریهػػخرتچن ری،رچ  ق بػریهػػخرتچن ریورروزهػخردنرچرػػاس یػػخبرهیػب س رمح ل ػػخ

وررارففرػػیرده ػػسردورنػػسر ػػخرمػػفدمرریرارازردػػچدردرمرر  هػػخید  ػػچاهرچرفشػػسه،ربػػنیوروردنرافػػفادر ی یدروعػػ

ورراگػػ ریواقعػػرترػػرسامسػػار کػػنررسنیػػشػػبفراگػػ  رفو یمفا ػػیربربػػنریواقعػػریهػػخرتچن ریازرچشػػخنر عساد

 ردگػػخنریػػدنرنرسفدنرسایػػ راگػػ رور کمشػػریتچنػػ رواقعػػریصرچی راگػػ  ر شػػ ک،رمشػػ  ق بػػرترػػرسامسػػ

ری  ین
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ر،یاری ػػخن ػػخدرچی هػػخر رمخن ػػسریػ  ریمخنػػسهرازردورانرت شػػبنرنراػػخر ربػنیػػتچنػػ ر  وػػخرچریچر،دررواقػع

نربػػػنرار رررازرمخقبػػػ ر ػػػخر،ره یػػػینیخرهرهشػػػ رگػػػنرورنیػػػ رفامییػػػبػػػخبر غسشػػػچ،ریچهِبػػػچرور چرهخیر فگػػػی ن

ب چاهػسردرکروررس ػسرمحخ عػنریظػخدریفػفدم  ػفررازرراهػخرردنراگ رسنراتفرسیػیظ  رنره یورانس ربرسهیرگ

خردرػستخهررػبػفایرسیػخنیرسػنر فکػف،رهػخرردنررازرمػ وبفگس رهخرردنرس س،رهیچرراهیرنیی رسنرببچانسربنردرسیراز

رشچد ردشکخررن یر،قفاررداردریظخدریگححرففدردرشخنررذه یرقخ ی

 سته ایکز برای تگونگ  یچ

نربفایدارد،ردقری رورقسم ر خریتچن رچ رینرچسحخ ر رروشرمػخسػنررمربػنرشػ خربیػچ ػچانمررمییػ ؟ریچریقخ

نریبػػچداراگػػ ،ر ػػ رطبۀرمسرگػػۀریػػازر  سایرر یشػػففبنروشر ارػػوراگػػ رسػػنرشػػ خرراربػػنرا چهیػػ رردنبخلربػػنعبػػخ

ارػػوراگػػ رسػػنررخلدنبربػػنطچررمشػػخبنررنیػػ ربػػنردایػػچۀرمسرگػػشػػچد ررنیػػ رنخمیػػسهرمی«ربچداشػػسن»دن ػػنرر،بفگػػخنس

ررػخ«را چهیػ »رنسػمرر چانمربنرش خربیچریمنخی رشچد ردایچربنرررخرففدررارقخدررس سربی یررار فورشردهسرروشو

 ،ررفکازرگخنیػریاروافهر«بػچدا»راردررن ػفربییفرػس رر«بچدا»بفایرمثخل،رمفوچمری  ریدفافخمرنر«شسنرا وی»

ازرریشػس ربفدػری  فػ رمر«یػچُؼر چ»داشػ رورر  ػنسورمػخردوردهرشػس،ردوریبنرچػروقبیمراگ  ررقسه سررزبخن

م بقػػ روافهرازرنیػػ یربػػنرنیػػ ردریػػفرنردنرسػػطچرررفدنػػس ره ػػخنس فا ػػنرر«فػػچر ػػچ»صػػچرمرربػػندنررارر یػػافػػفادرن

چػػنرری ػػیوروافهردررچرػػارنػػس سینخمر«ُؼر»دنرراررورنػػسفدس  ػػخمررارحػػ ؼرسازردنرریکػػرو،ریفدمرچػػمػػشػػس،ررمػػی

تػخهرشػسهرویبرروشػورسػنریش صػ»ریارد؟ربػنرمع ػدرر مع ػخ ازرنرسػس ػسرراشػخرهرمیریش صػاگػ روربػنرر«رػخرد

ردرردنراگ ؟ریاگ  رچنردفافخ رخردتخهیررگیسهرری یبرروشوبنرنریس  رر رطف

شػػ صرراربػػنردوػػچرربفگػػخنس رریعیطبرفػػچؽریهػػخرر  چانػػسر چانخرینرمیػػس  ررس:یشػػر سیبربػػخرهردراروه یػػیر

شػػچد رریحػػسودرن هػػخرمرورطربػػنرا،رامػػخرفقػػاگػػ شػػسهررشػػ خدبنریعیطبرفػػچؽرر چانػػخ شػػارامػػفوزهردرردنیػػخر

ریدررمح ردررحخ یرسنریسرش صی سواچدردارد ر صچررریواقعریعیطبرفچؽرر ه ارر چانخرارازردهیمربرتچریم

بػػخررییػػفانرحبػػرنردسػػرارانیػػخمردهػػسرریخررسػػارببچانػػسررخر خهػػخرػػهخرردگػػ ردادنر سػػبػػسونرحفرر،اگػػ رنشیػػبن

ر ػس،رببچانػسیهػفربُعػسراوػخنررارببریواقعػحقیقػ رر چان ػسرانیػخمرده ػسروراورببچانػسرین شػخنررخر خهخرػهخرردگ 

ازرطفرػػ ررنسػػیػػ رینرییػػسخراوررػػ  ػػس ردی چان ػػسرببرین رینرمػػفدمرظػػخدسػػ ػػسریرارببرر  هػػخیچرحقیقػػ راوػػخنرو

نراورمثػ رسػسرریػسربیچیػ چانریخرمرػیػ ؟ردینریورب رتیبرخراورمچاچدرروشورفدهراگ ؟ردسییرسن،ردایچرراریس  ر

نراورسػیػ ریخردرگ رنرورشسهراگ ؟ردیبرنرروشویس  رۀر یوگرنربنسری ینرییسخراورراگ ؟ردریظخدریففد
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شػػچد رریسهرمیػػنخمر«چدابػػ»رػػترمراوررقػػسه ػػسررم؟ربػػنرزبػػخنیب ػػخمر«مچاػػچدرا وػػی»رػػخرر«ویبرمچاػػچدرروشػػو»رار

رورسخرراگ  راریتچن ربفاریوراگ رورچر رامفرایواقع

شػػػفخیربی ػػػخریروررعیػػػفرازشػػػ صربػػػفایرچیػػػ ردریػػػفیردرکرس  ػػػسرسػػػنرچػػػفار چان ػػػسرربفدػػػیرافػػػفادرن ی

ریشػػػػفخریتچنػػػػ رفقػػػػطربػػػػفاریوراگػػػػ رسػػػػنرچرػػػػارخنم  چرشػػػػررار  ػػػػفرورس ػػػػس تچنػػػػ رریچ  سرگػػػػبیربخرػػػػسر

ازراگػػػبخدانرریخرریفاربیػػػرػػػ،رزیػػػ یفرشػػػ خرنی قصػػػاگػػػ  رامػػػخرریخررگػػػححیبیػػػریوردرسػػػرػػػار خگػػػ هری خرریب

ریمبالحفػ رگػریبػفاهػخرردنربػنس ػترورمػفدمرری خرریبۀرمعخ یمخن سررر انیخمرسخرهخدررحخلرتچن رفقطرریچ

مفبػچطربػنرری هػخیچریسیػرهیچس  ػسرورریصحب رمریهخرورگالمبری خرریبۀرمعخ ی رفقطردربخررهخرردنر هیب س

ر رػػم مچرر،واقػػعریػػ  ردریدػػچبرنشػػخنررهخرمرسػػنرروشرتػػچریرارن رورػػدهػػس راریبػػخ  فرراردمػػچزشرن گػػحچهر

تچنػ ردمػچزشرریچردنسػفررجررانیػ رورریهخرورگػالمبری خرریبۀرراردررگححرمعخ یرر  هخیوراگ رسنرچراهخرردن

ش سررانسریدنرم ردربخررهخرردنرنرس  س یدچاه سر خرگحچهربخ ر  سریواچدردارنسرسنرمبییخریرده س رامخراففادر

رارریخرریبیػریهخریورمیػل نرگػ برػنرس  ػسرورایػسردػچدررار  سرػدان سرچیچنػنربخریدنردارنسرامخرن ریبفار ورق ب

دررگػحچهرریروشػدمػچزشرواقعػیرانػس را ببػنررافبخدهریررخیدوردهراگ روردررمشکالمربیػربنرواچدهخرردنریبفا

فدمروراخمعنردرربفابفرمرسنرادراردمچزشردایردنرروربخرسربنرشیچهرداردگفوسخررمچکچظخمربییخررفرفیربخ ،ربخر

شخنررر رسنردربخره هخیازرچعضیربرارم ربنرنبخرجردچب ررگیسهدررس ربنره یورظ  راگ رسنرر میلچلربچد

بػػنرررورارػور رازسرػػخیمثػػ ردفافػخمربػػنرن ػفربفدػیربربػػفایم کػػوراگػ ررهیػب سرورگػححربػػخ رس یمرصػحب رمػػی

ررار شفرحرس یم هخررندربخراگبفخدهرازرظ مرنچرومریس ریمریگعبوبفرورشک ر

نخم ػس ررراردفافػخمرمیهػخرردنرخریادبر ازراففادربریبفدس یمررمچکچظخمردخصیرصحب رمیردربخر وقبیر

ره ػچزر یفبػنرنکػفدهرػخردػچدشررنبػفدهر ظ ػمره ػچزربػنردنر ػ ػنردنوراگ رسػنرراریورش صیخررچ ی؟رمعچفا

طػػچرررورخرارػػتچنػػنراگػػ  ر ػػ ردرور راورایػػذه ر هیػػب سرعیفواقعػػیخررػػردفافػػخمریه یػػور ػػ رفرنییػػ ررامکخن

خررػنبػفدهراگػ رر ظ ػمره ػچزربػنردنر ػار کػنرردخطفررارفقػطربػنری ریػسرچیػ چانریخرمرػفکفسفدنردرگ راگػ ؟رد

رهفسیػیس؟راتػفریػردرس رعیفواقعػیخررػریدفافػری ریػظ چانرچر رظ مراگ ربػنشففی ریوراار کنرردخطفرفقطربن

؟ر یشػػفف رس ػػس چانیػػ رریبشػػفیرمرۀاخمعػػخررػػ؟رد چگػػعنررخبػػسر چانیػػ ریخرظ ػػمرمرػػسػػفدردریتچنػػنرفکػػفرمرورا

نخشػ خدبنرمػفدمربػفایرریسنرزمػخنهیب سررر  هخیچریه یرمخرابساعرسفدهریورف ریظ  ۀرسنراخمعرر  هخیچ

ربػػچد ریشػػفف رور چگػػعنرن یبػػنر ریخزریػػیػػفرنر،ردنسشػػسریتففبػػنرمردررن ػػفدفافػػخمرخرهػػردنرۀاتػػفره ػػر نػػسبچد
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نر امػػػخررانػػػس رس  ػػػسردفافخمرورفکػػػفرمیرس  ػػػسرتچنػػػ رراردرکرن یرچیهػػػخر رمخن ػػػسررروشبیػػػیخریرازرافػػػفادرصػػػففخ

گػػخطعرتچنػػ رچی هػػخر رربػػسنراگػػبخدانرچیانػػسرسػػنرردشػػکخررسفدهریظ  ػػریامػػفوزهراب ارهػػختچنػػنرنییػػ  ررارو

مخدونرقفم ،رهخیرراشعن،ریییامچا رمخدونرصچم،رامچا رمخفچؽرصچم،رامچا را کبفومغ خطخن س:ر،رمس سرمی

رر  هػػخیچهػػخرردنرخرػػدرس یػػخب ریهػػخرورظ خصػػفرف ػػ ررهػػخ،را مرتخمػػخ،رنچ فونهخیرر،راشػػعنبػػ فاریمػػخوراهخیرراشػػعن

ربنرنشػػسهازرمػخدهرگػخدفرچیػ یرخرهػػرػهیػب س ردیرمػخدنیػػ رهػخرردنر؟صػچرمرمػػخدیرواػچدردارنػسرنییػب سرسػنربن

رازردنیخرسنس؟ریراردفافخمرب خمهخرردنرسی چانریخرمرانس؟ردریفرازرمخدهرگخدبنرنشسهردریهخرمکخنرخرزمخنر؟رداگ 

نرهػػخرردنردربػػخر رهػػفرصػػحببیارػػوراگػػ رسػػنرمػػخررارا وػػیرس  ػػس،رهػػخررهػػسؼرازرارػػورروش ازرریخرریبػػخربیػػطبیعبػػخ

ر فدازرم رمیهخرردنرداردرورمخربنگفوسخررمچکچظخمرفرؼر

رمػفدموررس رگرمیربنرن فردی یرظخدیهخرردنراگخمی،رچفارسنچ یورهسفیرداررتچن رریچهخیررروشاتفر

نخمیػػس،ر«ر  سیػػن»رػػخرر«مع ػػچی  ػػفرور»راررهػػخر فراگػػ رسػػنردنرم خگػػیردررواقػػعنخم ػػس؟رریتچنػػ رمریرارچهػػخرردن

رامػخر،هػخر رواػچدرداردربػفایرچ ػیورروش رینرییفررب صچصردریهخرا ببنرنخمه یوراگ  رشخنرچفاسنرهسف

ریارػورمیػل نربػنراوکػخظنخم س؟رریتچن رمریرارچرهخردنرس ر  رچفارمفدمینرنخمی  سبخرسرطچررس یرربنرارهخرردن

دنرر تچنػ ریچهػخیررروشتفدد،رزمػخنرشػفوعرمحبچبیػ رردررحسودربیی رگخلر یارداش ربفمیچیورسنر

 رطػنرسػفدهربػچدافکخررورففه  رگ بیررارمچایرازردصػچم رورسی ػنراحخبچدرورریاواگطرانقالبرففه یرزمخن

بػػنرر کػػنربػػسونرار نسدػػچدررگػػیسمحبچبیػػ ربػػنراو رتچنػػ ررهػػخیرچیراوادػفرانقػػالبرففه یػػیربػػچدرسػػنرروشدرر

دررارػػوررخنشػػهخرر،رازرنخم سبنرداشػػهػػخیرمخقبػػ ر ػػخرررتچنػػ ردررففه  رچیهػػخیررروشسػػنربپػػفدازرمرهػػخر ررنخم

دورانرقبػػػ رهػػػخربػػػنرروشار کػػػنرارػػػوررردػػػخطفرریمرببی ػػػیمرمچکػػػچعرچػػػنربػػػچدهراگػػػ :ربػػػن ػػػچانردور ر  ػػػسنرمی

ردررن ػػػفافبػػػخدهرررػػػخرظقیر«فلػػػچدال»مػػػفدمردنراگػػػخمیررارشػػػخنردی ػػػیرمػػػ هب ربػػػچدروررتشػػػب س،راگخمیربفمی

راهراهردرهػخم،رررروااػفا،مسربیشػورردایػچ،ۀری  سراهرب رگرر:هخرهیب سرارورهخرنخمرهخر رازرارورن چننر تففب سرمی

ُرسی یختفیردرونیر،ردارمخربچداۀری  سب رگر اگػبفخدهررر هػخرورنخمیازرچ ػریفردررطچلرانقػالبرففه یػاتر رن رنن

تچنػػ رریچرسفدنریه یػػخنریتچنػػ ربػػفاریس؟ردنردرزورسػػنراگػػبخدانرچرشػػسریخرمػػفدودرشػػ فدهرن رػػس،ردرػػسفدریم

هػػػخررارمعخ یػػػنرس  ػػػس،رر  ػػػسربی خریس ػػػترسرمػػػفدم ػػػچمرقصػػػسرداشػػػب سربػػػنرظهػػػخرردنرداشػػػب سردػػػچبربػػػچدرو

 ریػامػخرافر؛بػچدریظػخ هػمررچقػسررشػخنرراربوبػچدرب شػ سروروکػعی رایػ خنیشخنررارحف رس  ػسروررگالمبی

انیػخمردادنػسرارػوررتچنػ ریازراگػبخدانرچریخرریبیػسػخریرسػنررورب ػخبفاهخراگبفخدهرس  ػس ررازردنرنخمسفدنسررین 
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«(رروش،ر  ػفرو»ور«رانػففی)»چػیرورتچنػ ربفانیی ررعیفبحػثۀردورس  ػر،هخرشخنررهربنرروشاشخریبفاربچدرسن

رافػفادریسنػس ربفدػینخمر«تچنػ ریچ»راررهػخردنروانب ػخبرسفدنػسرردایچرذَنػ ورر  یارندَرریهخرازرمبچنرسبخبرار

سهریػنرنخمیػ سدررت شػبنر واػچدرنػسارد ر حقی رریبفاری ری،رامخرچس  سر حقی رمیتچن رریچ روافردربخر رحبیر

نروافرر«تچن ریچ»شس رریم درکرم خگػیرسػنررگػخدبنرشػسروربنرارورم  ػچردرردورانرادیفرسنررایراگ رهصففخ

رمفدمرمعخصفربخشس ر

 ابد؟ی ینم شیافزا نیتمر باگونگتان چرا 

رارریواقعػردمػچزشرمػو»ر:  ػسسریفرمػکػفرتچنػنرورافػفادراازرریخرریخبػس؟ربیػررین راراف ارور  فربختچنیبخنرچفار

دهػس،رردمػچزشرمػورراربػنرایرشػففبنی رهػخیر ک یتوررب صػچصرهػخیرموخرمری راتػفراگػبخدرامرفدهکنرخف ردر

ورچ ػػیورر  ػػسسریفرمػػکػػفرتچنػػنروراردرصػػسرازرمػػفدمرو  جنچدرحػػسودرروزهػػخرورػػار«رخبػػس رمیرارافػػ ارمػػورتچنػػ 

نرر سیػػػبینریظػػػخدرترمػػػفدمیػػػ ک رر هػػػخرروشچ ػػػیوررفارػػػ رزردارراگػػػ رد ػػػسهفکػػػفیربػػػنرن ػػػفمر ر،رب کػػػنرسػػػخمال

رنرظ ػ سػرمر ػچانمربػنره ػنربیػچریفد رمسػر خبرػارزربػخ رگػحچهربػخراصػچلبخرػسرهػخررارردنورر رب خبفاانسرظخدیرفچؽ

ر چاػػنرور  ػػفربػػنرفقػػطرمػػفدمر«،ور  ػػف»ورر«نیػػ  س»ۀر  ػػساگػػ :رازردوررورػػارتچنػػ ررشػػسنکفدنریگػػاگخ

ربػػخربػػسنهػػخیرفی رکػػیروربیفونػػیرنییػػ  ررس یػػسرمچفقیػػ ردرر ک یتفنػػس ریتریسهرمرػػرارنخدرنیػػ  ػػسرور  سسریمػػ

راررفیربػخ انػفربػخر رمػخدرسی چانریسرمی سریفرمکخرفر،ردریظخدففدیرخررکورافریظخدففدیرریهخر،ردگ ریظخدففدیر

چ ػیور،ررمػوردررن ػفبخشػس!رریدگػخنرورػار چانػسربػنریمرس؟رچیچنػنیػراررشػسردهرسرورتچنػ یػ سر ر بسرتچن ربن

ررارایػبیچری ریػچرفونیػسروردرربیبخشػرفونیػدرربری ریػچردررط ػیرنسػاگػ ررورػار رمثػ راگػ ریشػچدچی یر

ر ررخبیسر یندنرراررس رهفت ی س

رر هػخرتی ک ریفریخدترػبػخرررػخر ػچلری ػسربػخر فدادػ سریببچانرنسری ینهخیردنیچیرررموخرمرمث   سینر

نرمبفخومراگ  ررسی سرییسدنررار ورراگػ ریظػخدرفدممػریوراس سرسػنرردررگححیرظ  رمیفارر،رزچی یرسخمال

سروریػنرس یػرار  سبػخنردرونچ ػیور  فر ػیربخرػسردرردصچصردهم رر چکیحرمیب خبفارورا  امخمربخ  فیردارد ر

ریدررایػػبیچرفونیػػنردرربسػػهیػػب سرریخدرػػس رافػػفادرزینبخشػػرفونیػػبدرررر  هػػخیچریس ػػتردررایػػبیچریبػػفا

سیػیررییػفرهیػب سروربػنردرزوردری ریػچریفردنبخلر رورروزردیچرترریهیب س رامفوزردررایبیچرر  هخیچ

رنسػػػهیػػػب سرریافػػػفادحبػػػیرهػػػخیرتچنػػػختچنیردارنػػػس رراهػػػساؼرورانیی ه رانسرسهیچیػػػبریعیطبرفػػػچؽریفوهػػػخین

سررػ،ربخیواقعػۀریػخورنس!رامخردرر  سیبربنردگ هخر چلرری خرریبۀربخرمعخ یشچنسروررتچن ریدچاه سراگبخدرچریم
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ر زمریش صػر،ردررادبالفػخمرطچررمثػخلرشػچد ربػنریمرسهینخمر  یشرویشۀری  سرورسروراینرس یرار  سبخنرذه 

دررحػػخلراتػػفربػػفظک ،ربػػفایرم ػػخفعرش صػػیررامیػػخلرم ب ػػفرس بػػفراه یػػ ردهیػػس ورراحیخگػػخمربػػنراگػػ 

مخن ػسرافػفادردررارػورصػچرمر رداشػبنربخشػیسبػخنرنبخرسرانب خررنبخرجرزرػخدیرازر  فر شیس،ررقخب ربخردریفانربخ

بنره یورظ ػ راگػ رسػنرربیخوررس ربنردگ تچن ربخنرازر  فر ظخدیرهیبیسرورنبخرسرانب خررداشبنربخشیسر

فرسرسػنردرربرس یسر  رمیتچننرظ  رراروقفارردهیس راتفرببچانیسربخنرراردررق یر  فر ر  یشرویشۀری  سبخرسر

رس س ررشسرمیتچنیبخنررورسرورربخ  فرمی  سینر

،ریفػساسخرر،ربصػیفموررار ػخن،ری،ربفدبػخرراگػ (رمػخدهری قػچار)سػنرنػچظر؟ردنرشخم ری یچر  یشرویش

چی هػػػخیرهخرورمخن ػػػسردنراگػػػ  رری ح ػػػ رگػػػ برر ،ر چانػػػخیمػػػفدمرظػػػخدریهخریوروابیػػػبیرخلیػػػامرسفدنررهػػػخ

نررشػسرس یػدهخرار قػرسرػراربخدػچدرر  یشػرویازرشرهفرا بػندارد رربفرتچنختچنیرراردر ریظػخم رورػ رارسیػسر ػخرواقعػخ

ر راگ رتچن ردرررشسر چانریسی س

مفوػػچمیرس،ریػػس ریدنرصػػحب رم ردربػػخرررنسػػر  یشػػرویش»ر:  ػػسسفرکػػفروراگػػ کػػافػػفادرم ریبعضػػر

تچنػػنررامػػخرارور«ار بػػخطیرنػػسارد مرینرس ػػیػػمر  سیدػػچاهریسػػنرمریخرتػػچنین ػػفیراگػػ  ربػػریمچکػػچظادالقػػیرور

نرچیوربچدهراگ رسنردرخرواقعی ر رف یفیردرررهخرازردرفبخزربحثروراسل  رنیی چی یرمػخدیراگػ راگخگخ

نررکػیرهیػب س رریورذه ػریمخدهخیرر،ر سرسهدررنوخر رنسرمربیچربخنرسربفاربی ارایرذه ی ررگخدبنرخر مخهیبػخ

 راروررع یرافکػخررسنهخیرمخدیردارررسرورژتینشچریسرمیمغ رانیخنر چ درررنسریررخکفاانسرر  ربفدهردانش  سان

نر سرػسهصچرمرمخدیرهیبیردارنسربن  ػچانرتفػ رارػورر ػ رمیخیرذه ػیرهیػب س رهر،رامخردررظیورحػخلرقحعػخ

دػچدررارریمػخدهیػبِیرر  وػخرنػنتفػبم:راوػخنراوػخنرر مشخبنرچی یراگ رسنردربػخرررکیرهیب س رردررواقعدور

راِػو،رَشػو،ررِنراوػخن،رگفشػ واػچدرر چانسرففدیرظخدیرن یر رداردنی رگفش ردچدرراررزمخنرهمرنکدارد،رب 

س،ررػػبفوریظػػخدرمػػفدمرگػػححریففاگػػچریهیػػب س روقبػػرگػػححرػػتردررریه یػػریمػػفدمرظػػخدرزرػػفاحػػ رس ػػس،رررا

ر،رشػخم ر  ػخمر هػخردرراوػخنیچر؟ر  ػخمرسیػس ری یفبػنرمدنرراررس رچیچنػنیػورگفش ررار یفبػنرس رسرای چانریم

ریهیػبریهخر کشػهػخرردنرفرهیػب س،ر  ػخمکػفریازنػسهرورداررریس  ػس،رمچاػچدا ری ػفرمنررارخس راورنسریمچاد

سرامخری سسرصعچدریدچاهریمار کنررس ربخیصعچدرس رت ارنسرین هخرردنرم ب فرهیب س ردررگحچهروخنیسریفخ

بػػنرشػػ خرر  یشػػرویشرفارػػ؟رزده ػػسرااػػخزهرن یس رچػػفاریػػبػػنربػػخ رصػػعچدرس ده ػػسررااػػخزهرن یهػػخرردنرس یػػ چانرین 

س،ررػبػخ رببفرسرگححردػچدررایب چاهرداردروراتفدچدررارراگبخنساردریهفرگححسخفیررشسرنکفدهراگ  رر انسازر
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فقػطربػنرس رراگػبخنساردردنرگػححرشػچمحػخب ردچدرراردورربفر رػسر ػخررورهفرچی رنخ خکردرردرونخرربسرکافربخرس

رس رسربخ ربفویچان رارورشک رمی

خر غییػفامره ػفاهربػ رشػچدریمػرب رتػیرفییػ غگػب چشردبػسنبخنر،رس ػسرشسرمیش خرررر  یشرویشریوقب

نرمبػػخنرمثبػػ ردررذه  دهػػسرارػػوراگػػ رسػػنرررویرمیردن ػػندهػػس رررویرمیبػػسنبخنر غییػػفامرفی رکػػیردررح ل ػػخ

ربػفایرس ػتربػنس رنشػچردوررانسادبػنرمیهخرسشػخنسهراگػ رردادنروابیبییرش خرراربنرشک بسیرسنرچی هخیر

ِر،ردسرػداررمػیفرراربفریػثسرازرمػچادرایرر فشػسهریبحػفر صچررس یػسردرکربوبفرارورمیل ن،ر سروردرررػب سرمػیدنرراررر

فونریػػػبدنرراررفردادػػػ یػػػسثری هػػػخیازردنرچری ػػػس رگػػػپ رررودریمػػػفػػػفورردبرفرػػػزر،ربالفخصػػػ نانسازرػػػسرمیدبر

نردخ سس راتفرردریبخ رمرگححردبرگ  ربنشبفریس،ربی سریدخ دنرراررشبفیبرس رهفچنر رررمی رویرر،شچدریخمال

نرشػػ خوررسػردبگػححر س یمردرررونػسر  سیػػنرانیػخمردهػػیم:ررنرگػػعیرمػیارػػوره ػخنرسػخریراگػػ رسػد رشػچریمخمال

درراگػ رسػنررورگفشػ راوػخنرػاس یمر خرببچانیمرصعچدرس یم ررهخرمیرر خنردچدررارازر  خمرچی هخیربسردرون

ردچدریاگبخنساردرادالقریسخفربنرانساز س،راتفرینک رنیدچدررار  سر  یشرویاتفرشس س ررنقاردربخنرظ  رمی

تػ اردربػنرگػحچهربػخ  فرصػعچدرری گفشػ راوػخنرنس،ررورمچادربسررهػخرنشػچروراتفرازرافکخرربسرسیراررشسرنسه

رترػرسربػخرػیػب س؟ربی اریورمثػ رهػمرنریکػرهخیرذه ػیرورمػخدیرر سرػسهسرسػنرریسربیچی چانریخرمرس ر  ردیس 

دارد،ررارامیػػخلرورراحیخگػػخمرواقیػػخمرانچاعسػػنربػػنرفػػفدیرظػػخدیرسریػػ رفػػفضرس رحردهػػمی چکػػربػػخنربفاریشػػچد

؟رربخشػس ػ رفررامکخن چانػسرریمخررػس،ردیشػر سیبرورػا رشچد ردربخررمچاچدیرا ویرنربخ ربفودروراخزهردادهرشچدربا

ر،بیػ ردرورچػػچنرازرحیػػخدمررهػػخرنشػػسهگػػفشرازرریفربػػسکػػف ػػسررارببی«ریػخ چابچدر»رػػترزربػػخرِ رریسروقبػػرشػخ

دررففدربخرػسرب خبفارورس؟رمیخزربخشدنیخرر چانسریمچیچننر هخریورچرارس س اریخدربفایرمچاچدامرا ویردردگفر

ر چانسرصعچدرس س رفقطربنرارورشک رمی  خمرافکخرربسررهخرس س رازردچدرراررخگ ه چزردرراروردنیرحخ یرسن

راِػػو،رَشػػو،ررِنوربػػفرطبػػ رگفشػػ راوػػخن،ر فسػػ رس یػػسر  ر یشػػرویشۀریػػ  سرویربخرػػسر،ربیخنردریػػفربػػن

مقػساررس ػیرازر ربػخرهػفررسررهػخرشػچربسریانیخمرسخرهخورقصسربسرافکخرر،ریخلرمفدمرظخدیازرام ربخرسرسینرس ی  س

وربکشػیسررنػجرریس ػرسرػزمػخن،ربخر رهمررودرمیرویازرببسنبخنربسردررری هخیچمقساریرازرر،ر خنرذهورشسرق  فور

دریػفرچفاسػنرس،ررػوبػخ ربفرریسرس ػیػ چانریپ رمگػبػیورببفرػس ررهخر ررار ح ػ رس یػسر ػخرسخرمخربػخنررارازرگ بی

رگػخنیسروراگػػبخد خنررانیػخمرمیرراربػندػچدرر ػالششػ خر رس ػػسری محػسودرنرشػ خررارمخن ػسرقبػ گفشػ راوػخنر

ِررس ػس ررارادارهرمیمیخی ررۀبقی ارػورر دهػسرراررشػسرمیتچنیبػخنردهػسرسػنررتػچنییرمیراگػبخدربػنرشػ خرمکػخنی م
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طچررره ػخنر س سرتچن ر بسر رمیقفاررداردربنربسنبخنرایر یفامچنررمخدهصچرمرررارسنربن خریرشقچا ر،مکخنی م

رچگػبنیطچرر ر ربػنیػنتچنیبػخنرر،رگػبچنرسیػ سرینرصػعچدرمػیػسروردرر  سیدهریگبنردچدرراررشسرمچیطچرر رنربنس

سػخریرسػنربخرػسرانیػخمردهیػسرارػورس یػسررمیرنیػ  سسییرسنررظ چانرفد ربنسبخ  فرنفچذردچاهسررگحچهریگچربن

طچررربػػنر؛سیػ دبسرػػسهرسدػچدررارت ررػسررطچررسػػنرازرمیػخنرمیػخی ردشػػچاررمیره ػخنر؛س یػسنریػػ  سردػچدررار:اگػ 

ب شیرازردهیسرسنرردررحخ یرانیخمرمیررارارورسخرهخرۀه ر رهخرس یستچنختچنررارامیخلرهخرورریوابیبیر یچگبن

گػحچهرم  ػفرتیفنػس،رازررمیردررن ػفورمح ػچبردنیخردػچبردررارورهخررانیخنردن ن راروردنیخیربشفیرهیبیس

نربخ  فر چی هػخیرمػخدیررهفچػنس  ػسرردمرفکػفرمیاسثػفرمػفرشػچد رربػنرمین ػفرتففدررظ چانرچیػ یربػسرربنمع چ 

درروکػػعرشػػ خر،رروا  ػػفردرردنربػػخ رمچاػػچدامازرن ػػفراگػػ  رربوبػػفرسرػػدورربػػنردگػػ بیشػػبفیرراردررارػػوردنیػػخر

دوردهرربػػنردگػػ بػػنرقی ػػ رکػػفرردریػػفانررمػػخدیرراهػػخیرردارار م کػػوراگػػ ر؟رر رچیچنػػنسرػػقػػفارردارریبػػس فر

ر،شػچدربػنرچی هػخیرمػخدیرمخن ػسرمقػخمرور ػفومنبخشػسرورم کػوراگػ ربخظػثرشػ خرحػ رهخرردنۀرسروره یبخش

رۀبػػسونر  سیػػرب ػػخبفاروس ریػػدهریمراگػػ رسػػنر قػػچارازردگػػ ارػػورهػػخرردنر  ػػخمۀریػػیورنبرسربیشػػبفروابیػػبنرشػػچ

نررشسرن یتچنیبخنرشی  ررشیو رس س راصال

 ردربػخررری،راتفرسیػر فرای ریرود رس رین رویش صرازربرروهرنسرمریتچریس  ستخنرمرنیدررااب خعر  س

زراس ػػػچنرار رامػػػخب خم ػػػسدفافػػػخمردنرراررمػػػفدمم کػػػوربػػػچدرهخرروهردارنػػػس،ررسػػػنرانیػػػخنسػػػفدررحب رمیصػػػرورػػػا

هخردرربسنرانیػخنرواػچدردارنػسرربفونکا رورهخرهخ،ر فو چنرچلکمرسنرمچ یدانریتربسنرانیخنرمر یفرقخمی حق

رارری ریػ چانػسرچرین رچپکفوگػکیدرردنرنقحػن،رم رفهرواػچدردارنػسیػهخرورعر چرهخ،رنچ فرکچاررسم،رر فربفوروریور خ

خف رکشػػرنسػػمریدانریدارد رمػػرخررفخصػػ نیبیػػرمػػخدهۀرخرگفچشػػ رػػحیػػخمرۀره ػػچزرازرگفچشػػ ر ػػس رامػػخردنیبب

رحػفارمریخدرػخررزی صػخدمراگػ رورمقػسارربیػردادنریروریبػفاریانػففرریخدرػخررزیمیب  مرمقسارربیػریارهیبن

ریهخرسرهیػبنیس ریفکفرمخرردفد،ریمریمریش صری ر  روقبراگ ر زمریارهیبنریخره یچشرخف رکشریبفا

اورریااػ ارفدرفقػطیػمریمریش صػریوقبػرنسػمرراربػفدهر رورمػخر روررونس؟رازاریورمیازربریدگخنربناردرربسنرا م

دررحػخ یر نػس،رررریهیػب سرسػنرفػفورمهػخرردنرهخ،رفقطرورمچ کچلر فرب رگۀرر رور،راربُعسرمخرهیب سرورسنردررا

فررػػػػم ربػػػػسنرانیػػػػخنرزیشػػػػر سیبریارسر ح ػػػػنریػػػػخیچنس ربشػػػػرییػػػػفرنػػػػخبچدرن ردریاوردرربُعػػػػسهخریهخربػػػػسنرسػػػػن

حفسػ رر بدنیػخرریوقبػری،رحبػراگػ ر سػحفردررحػخلربػسنرانیػخنرر؟ر  ػخمراگػ ری کشػرچػنربػنرچپکفوگکیم

بػسنررور  ػخمرانػسر سحفردررحػخلرشػ خرریچ کمچ ریهخرگ چلر،راگ ر سحفردررحخلرربسنرسر  خمیبخشرنشیبن
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شػچدرورریمرسهردر کشرورارچپربنکفوگکیفرمرزرنیخناگ  ربسنرارشسهرگخدبنرازرشوانیخررر،راگ رخلیگ

بفداشػ ر چانػسرریمرانیػخنرچشػمرفػ ارورػازرػفار فػخومردارد ربییخرر سریبریمخرمریهخرسنرچشمریخربسنبوررا

بػخزربخنرگػچمرچشػمریدارد رامػخروقبػری هػخربػخزمیدنرچرسنرػخوردرورشػ خررارازردیبربنرواچدرش خریبفانخدرگبیر

دررامػخر،رراگػ رهخرانیػخنریمػخدرزادرر  چانػخرورػوراببی یػسررشػسهرر ن ػخرب رگطچرررنب هخرراریسرچی چانری،رمربخشس

،رر ػػخنردػػخهفرشػػچنسرریعیطبرفچؽریهػػخرر سر چانخیػػ راتػػفرب چاهرشػػچدریسهرمیػػنخمریعیطبرفػػچؽرر حخکػػفر چانػػخحػػخلر

ر سر خنربفتفدرنیاو  چصردربنرازرطفر ر  سینرسربخ

ر بػخرمحػخ ب رسػنر ػخس چنرتفبػیمرچیچنػنرار بػخطرداردورببی یمررمی سر قچارصحب  ردربخررریسرس ربی ار

رور ػفر رب رگرمرػتربػسنرداررػخدررػزخرریبیریازربُعسهخرهفرتدرررهخر رمخرانیخنرس یمرمیحرر شفدنرراررخمیا ی

اتػػػفرگػػػخزنس ررهخربػػػسنرفی رکػػػیررارمیرورگػػػ چلرگػػػ چلراگػػػ ر چانػػػسرببی ػػػسرمیرسػػػنرچشػػػمرانیػػػخنربػػػسنراػػػ  

ریبُعػسبػنررشػسنرواردر،شػچرسهػخررمچ کچلفضػخیربػیورخررػهػخررچلکخرورمچ هرگ چل چانیبیسرواردرفضخیربیوررمی

دنیػخرربػچدنردرربخریػ راببػسارمحػخب را  امػخمِررمیبػسنبخنرخ،ریػامػخربػفایررفػبوربػنردن ررػسفدسرمی یفبنررارریفرد

درکرس یػس،ردرردنربُعػسهخرراررهخیرتچنػختچنربػسنیػسر چانرن یدرراروربُعسرداررػمرسنرریمفخهی بخرنر ببس راشرمی

نر رانسرطچرر صػچرنخ  رفیروگػیعردنربُعػسهخربػن چان ػسربػ رگررػخرسچچػترشػچنس ررهخر رسػنرمیرسنب دررحػخلررصػففخ

ازررهفرػترانیػخنردررس نػمکػخنرواػچدرداررررػتزمػخنردرررهم رهیػبمرسػنرهخرازربُعػسرایررشک رگػخدهر چصیف

راراحخطػنرسػفدهرردنمیػسانیربػسنیرداردرسػنرر،ربُعػسرب صػچصررػتاردروردررمبفػخو یردبػسنرر،تچنختچنریبُعسهخ

نراگػػ روررسیگػػف رمػخدری قػػچارنػػچظذسػفرسػػفدرم ررنسػػر قػػچاراگػػ ه ػخنرر،سانیػػمر؟ردنرریسانیػػمرچػػنراگػ   صػػففخ

نرمخدرنیی  ن فیرمفوچمیرادالقیررخر  فهخرر،رمیػوردررت شػبناگ رسػنرظ  ربنره یوراگ رورریدنرقحعخ

نرسػهػخرردنرسفدنػس رصػحب رمیقػچار «ردادنرازدگػ »رػخر«رسػفدنرا ع»دربخر ر قػچارارػور تفب ػس رریمریم حقػرخمال

اخیرار کنرمفرسردررر،ربندایچۀرمسرگدرررت شبنردرس س ررراراحخطنرمیدهسرسنربسنرففدررمیسانیررارشک رمی

سررػػمفریمقػػسارر قػػچاراگػػبخدربػػن؟رریػػ یچرم  ػػچرر دفرسػػریسررارایػػبیچرمرػػمفراگػػبخدایػػبیچیراگػػبخدربخشػػس،ر

  سینرس سردگخنیرر چانی ربنرن یخدرنبچدرربچد راتفرزریاوردگخنرمرینربفایخدربچدر  سراتفرزر انساد ریمرین فر

رداش  ریبخ رمرگحچهریگچربنررشسرتچن ریبفاریخرریبیریهخریگ بور

نخشػػیرازرریخرمػػخس»ریػػمردرربچدرورمینػػخمریمر«خرمػػخس»دنرراررسػػنرواػػچدرداردرخهیگػػر مػػخدرینػػچظرزمػػخنرهم

چػنرار بػخطیربػخرردورمػخدهرورػدردارنػس راواػچربخرهػمرزمخنرهمرخهیسرورگیگف ردورنچعرمخدرورنخم س راریمر«ت خه
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ربػنردگػ دػچبررینیػخمرسخرهػخارػخرهخ،رت ررازراوقخمرگػ  رری ر ح  رگ برزرطفرارا قچاردارنس؟رمخد رمره

خردزاررگػخنسنربػنررػنخدرگػ رریانیػخمرسخرهػخرػخربػسررینیػخمرسخرهػخارازرطفر رخهیگر مخدردررحخ یرسنم رردورریم

ده س،رب کنرحبیرازرر  وخرفقطربنرگچدرورم فع راه ی رمیرفادرننامفوزهربفدیراف ررسدریمربنرواچدیفانررد

رگػخن س،رریت ػخهرراربػنرقبػ رمر ده ػس رافػفادربریانیػخمرمری ػچلرهػفرسػخررریبفا رس  سریچرشفار یرففوت اررن یه

رانیػخمریخررسػرهػف ر  ػسسریمػرسفدهرورمچادرم سررمصفؼریبخزررا  رش س،رهمکس  سر خرددمربریفرمیمفدمرراراا

وقبػیردهػس؟رریمرازردگػ دنررارردهػس رچیچنػنریمردهسر قػچارازردگػ رانیخمریبسرخرسسییرریقبده س روریم

امػػخررس ػػسربػفرطػػفؼرمقخبػػ رچیػفهرشػػسهروراحیػخسردػػچب ردارد رتچرػػس،رفکػفرمیرش صػیربػػنردریػفیرنخگػػ ارمی

،رردوردنردگػ ربنریبػفار« دوردرین ػربػنردگػ شػ صرازردگػ رنسهػس،راتفر»ر:واچدرداردراوخنروردرراریاص 

میبچر خنررییسرس رچنیبسهرازردگ رشچرسرمیس،رمیبچرریدهرازردگ ن چاهیسرس راتفریبسهرازردگ بخرسر

نرگفش راوػخنی؟ردقس سرمی درررفقػطرنسػراگػ روکفم یػعررورورػدهػس رازاریخرررارانیػخمرمسػوررػارنسػراگػ رقخ

رییفرربنردریش صریوقبرسنردهسربسرورصچرمراگ ردن نررویرمیس ریبخشرر  هخیچردوردنردگ ربنریدرزو

رازردنیػخرسػن س رسریمر ف خبرییفرردردچدرراربنریس س،ر قچاریاگبفخدهرمرگچ رییفررازردریخروقبرس سرریورمی چه

ر رػطفرورداده،ربػسررارازردگ ری ریورچرسهیشسورزافررنساردر دچبنراحیخسرساگ رریطففر،یفردرش ص

دنرس  ػخمرریقبػوس ػس،رریورمػیبنراور ػچهرار یخر،دنرش صردررحخ یرسنشچد رریمرهخرابفانروراراور  خمریبفا

فػفودرفػفدرمقخبػ رریوردرگػ رروس ػسررمیدنرشػ صر ػفوازرریبُعػسرسانیػازر قػچارازرمریارنکػ ر،شچنسریدخر رم

ر ربػنیػنریػفانردردهس رزدنرورگچ اگبفخدهرازریبنراورمریشبفریبریورس س،ر قچای رهفچنربس فربنراور چهسردریم

هػفرانػسازهرسػنرکػفبنرگػ  ربخشػس،ربػنررزنس،ریور یسرمرمش رییفرربنردریش صری روقبراگ ر کشرویه 

ورگػححررػوراصػ رراردررارػ چانػسرارین ریظػخدری رفػفدسرػدریمفػفودرمقخبػ ردنرشػ صرریه خنرانسازهر قچاررو

رتبػسمػفار ػچر»ر: ػسسریفرمک سرورفسر ح  دنررارر چانسرین ر،فرشسهیس سر حقریمراحیخسردررحخ یرسن س ریبب

تفدانػػس رریاوربػػفرمردهػسروردنر قػػچارراربػنریاػػچابراوررارمر خرمشػبػػر« بػػ نمرظػچضردر ػػچررارسررػ،رمػورهػػمربخریزد

 ػچرمػفار»ر: ػسسفرکػفطػفؼرمقخبػ روراگ رکانس رم ردوردهرورننرازردگ ردادهربنردگ رارری ریننرچر،تررچیه

ازررییػػفرردۀرکػػور زنػػسررمیرتبػػساوررارردوبػػخرهر« انبقػػخمربییػػفم ػػخررسر ػػچرراردوربػػخرربػػ نمرػػبخر،ر ػػ ریاربػػخررزدهرتر

ر س سرمی فوازراورریگچربنارر قچا



31 

 

ازرمػ اهیرری قػچارواػچدردارد؟ردرربفدػر ردرر بػسریاررابحنرم؟رچنیدهری رمیاه بییخرر قچاررچفاربن

دگػػ ررهػػخر ررا،راتػػفرنػػنردررارػػورزنػػستی،ردررزنػػستیربعػػسیربػػنربفس خر قػػچا،رشػػ صربػػ:ر»سهردارنػػسرسػػنیػػظق

وم صػػب رظػػخ ی،ررشػػک رمقػػخم چانػػسردرررمیرهػػخرارػػوربفس ر،یرداردخرریبیػػری قػػچاربػػفایرش صػػیرسػػن«ردورد رمػػی

 رسیػشػچنس رظقریمرمبخد ػنرر ور قػچایچ ػازایرهخردرررورار  خمشسنردرزوهخردخهفرشچد رربفدوردهرخررخدرزر فوم

ازرهػفردوراوررورروهرایػمر،بخشػسرنساشػبنرر چر قچایهریوراگ رسنراتفرش صرارازرم اهیرییفردرربفدرد

نرمسػرشػ صرفگ،وربعػسرازرمػررودرمػیرویاورازربریاص ر رروهرسنرورمیرویب مخنػس ررین ریبػخقری ریػفدرورچیػمریخمال

رشچد ر رتچن ر بسربنطچررمیبقیمرربنر چانسرینر قچارمسمرر  ستخن،رمخرمعبقسسرنیامخردررااب خعر  س

شػػػػچد ردررااب ػػػػخعرریمر ر بػػػػسرتچنػػػػ ربػػػنچیچنػػػػنرسػػػػنر قػػػػچارصػػػػحب رس ػػػیمررورػػػػا رسردربػػػػخرررػػػبی ار

رشراراگػبخدۀرمیػخی ربقیػورردرر  سیػۀردػچدر ػالشرس ػسففدرفقطرنیخزرداردر»ر:هی ریار  ستخنرتفبنسرنی  س

رتیفنػس،رمخن ػسرمیردررن ػفت ر  ػسررػخرموػمرربفمیراففادرگ رسنربفدیاارورمغخرفررورکفدهخر رر«س س رادارهرمی

چی هػخرردندن ػنرموػمراگػ ررمرشػ خربیػچردچاهمربػنریامخرمسی یختفیرداد ربسن ررهخیففار سدقی رییمر 

ارازرحػسریاتػفربػرم کوراگ روابیبییرشچنس رس مشغچلرس ربیارازرحسررابخنرواقعراتفرذه رنیی روردر

ب خبفارورفقطر الشر زمررارصػفؼرس یػسرورر سرارسهشوابیبنرهخرردنربنرگسررن فرمیربنسری سفرکفهخرردنر دربخرر

سػخرراگػ  رراربنراگبخد خنربیپخررس ره یورنیبیرسنربفایررشسرتچن رور یشفف رداررسرسػخفیرۀرمیخی ربقی

بچانیػسرانیػخمردهیػس رهػیچرراهػیردچد ػخنربسػنراگ ردهسروردنرورایرهفرسخریررد خنرانیخمرمیاگبخرواقعیررا

گػخدبنررانػففیربػخ بػخر رنرازرمػخدسػر ردهیسشکرارطبیعیرریرفچؽبسن خنرببچانیسرربخربسنرظخدیش خرنیی رسنر

وررسهیػػ یرر خییػػفربیػػردریدرربُعػػسهخربػػسنرانیػػخنر ررونػػسر بػػساگػػ  ردارررد ػػسهحبػػیرفکػػفردنرنیػػ رر شػػچدرمی

رس یخرهخررارانیخمردهسسردنریچان رن یدچد خنروانررچیهربنورر راگ یاگفاردم

راررشػػسرتچنیبػػخنررنسػػدهػػسرریمریمکػػخنی مشػػ خرربػػندهػػسرارػػوراگػػ رسػػنررمرمیانیػػخر خناگػػبخددن ػػنر

رگػححرار فخعشچد رریمر قچارگخدبنرورازراریواقعرواچدرداردرورتچن رانیخنرازربسنردرردخر ردهس ر قچاریم

 ػسرسریمر ر بسرتچن رش خرراربنری راگبخدر قچارسردریمربنردگ ر قچاارورتچن راو،رهفردورازرر چانرورش ص

 ػسرسریمػررارمشػ صرشػ صرگػححریطچررواقعربنرنسر س رتچن سریبخ ررشسرمرطفؼرربنرچیمخر رصچرمرربنرنس

ر کتچنػ ررارشػرگبچنرگسرریگفرمریبخ ربنردنکنوربعسرازررس سرمیرشسررچیمخر رشک رربناوررازربسنردرردخر 

رورػداد رارصیاوررار شػ رتچنػ رگػححر ػچانری،رمرش صرتچن رگبچنریب  سرن فربنرتربخرردهس رفقطریم
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دررحػخلرازرافػفادرریبفدػری روقبػراگػ رشػسهراشػخرهردنربػنریػمردرربچدرنسػراگ رش صۀری  س رور  فررگحح

 چانػسررین ربفگػس،رامػخریب صچصػرگػححروربػنر ػسسرک چانسربسنررار ػفرریمشخنرریاص رهیب س،رروهرشویبرمس

 چانػسر ػخرریورفقػطرمرسیرگدنیخرردچدربنرتچن رگبچنریروربخرنشیبوررارنسارد ربخ رفبور یبخ  فربفودروراف

ر بػخ  فربػفود چانػسرریدارد،رن رار فػخعرانػسازهره ػخنربػنشػ صررتچنػ رگػبچنار کػنرردخطفردنرگححربفود ربػن

ر روراگ رنرای  س ر  فررازریمرم  چرربچد

رتردرررتچن رخررورگبچنیمعرورواچدردارد رار  یشرویشرگححریفریترانسازهریبفاریررخیمعرویه   

اتػػفرراگػػ رفدهسػػررشػػسحخکػػفردررحػػخلرشػػ خرر  یشػػرویشۀریػػواػػچدردارنػػس ر  سرزمػػخنرهمرییػػب س،رو ػػیبُعػػسرن

سروریػهػمراػچابراوررارنسهر  ػنسرترػرس ػسریورمیش خر چهربنرییسریوقبریظخدرمفدمرخنیدررمرطچررمثخلربن

رػترازرارػورهفررس ربی ررسروربخر ب  سرازردنرینیچری ریچزنسرریش خرمربنربخرمش رییسریخروقبرر سدرامرب خنی

ر  ػسه،رچػنسرور  ػفرظ ػچانرر  ربن ررگ خرربخ یبیرش خر  یشرویشرسنرگححاگ ربیخنیفراروروکعی ردور

ر،رشػػ خربوبػػفرشػػچدر  یشػػرویشریسردورد؟روقبػػیػػن چاهربػػنردگػػ راررخرتچنػػ رػػس؟ردیػػ سرمػػیریػػیسرارری ریػػچ

ردرنػسارد رخروراگػبث راوگػ ر  یشػرویگػححرشریبنرب  ػسه یشنرففدررتچن ر رگححس سرمیرشسرتچنیبخنر

دادنػسرورموػمرنبػچدرریانیػخمرمریورازدچدت شػبیریدچدرراربخرگعریهخرور  فرازراففادربچدنسرسنریت شبنربفد

نربػنردنربػخوررداشػب سرورػسنردرر ػخرکر نردػچبدنرراررخردخنػنربخشػ س،رواقعػخ رمحػشرامػخربػندادنػس رریانیػخمرمرسػخمال

دررمیػخنرمػفدمرظػخدیررفب ػس،رریمنررارخدچدشػرفدنػسرورراهسریمػرظ ػ رییػفرردرشػک رربنشسنسرریدخر رمار کنر

هػػػخرردنرسرتچنػػػ یػػػس ریخرفکػػػفرمرػػػ ردسفدنػػػسرمیرا ػػػ روررقخبػػػ ریػػػفانربػػػخردرورشػػػوفمریش صػػػرفعخ ػػػمریبػػػفا

نر چانی ررشسرس س؟رریم  ررخفػ رن یرشػفخشػخنررهخری خرری ربیػنرظ ػ رویه روربن چانی ررشسرس سررن یراصال

ده ػػػسرامػػػخرریانیػػػخمرمریطػػػچ نریتچنػػػ ررارمػػػس ریچریهػػػخرورازرافػػػفادر  فریطػػػچرراگػػػ رسػػػنربفدػػػرورچػػػفارا

ریکػر یفریهػخرورزشر،رمثػ راگ ریعیطبرفچؽری رینرورچیظ  ر  سرتچن ریفارچرتفدد؟رزریبفن شخنرریگالمب

رس ی س رس  ردچدر  فریشرویسربنرشربخارتچن ،رروراف اریخفبورگالمبرم  چرربخزر ربنری ینریظخدرمفدم

ایرازررشػػسدادنررشػػیچهر(«دَن»)ردچشػػۀرمب فسػػ یرازرانػػففیردادنرشػػک رنسػػافػػفادرمعبقسنػػسرریبعضػػ

 غییػػفامر ییػػمردقیػ ربػػنرانیػخمرخن،رظ چانرب شػػیرازر  فر شػربػنهػػخرردنریػ  یطػػچررنرورامػخراتچنػ راگػػ  ر

رسػػ رطیػػفتیػػبف ردخصػػیرازررفقػػطردنروامػػخرارػػرارشػػک رده ػػس رردنر فدازنػػسر ػػخرمیشػػخنردرربسنرسی یػػختفی

وشررررمیدانریمػریه یػرنسػطچررراگػ ؟ره ػخنریارچػنرنػچعرمػخدهردنرننره ۀردنررا  س،رسریفهرمیذدرراریانففر
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ری ػػیوردریعیطبرفػػچؽریفوهػػخینس ػػسررس  ػػستخنررارقػػخدررمیرارػػورمه فػػن،ر  فروفی رکػػیرنیػػ رداردرورمه فػػۀررمػػخ

 رهیػب سرورااػخزررقفػ طبیعیررهػخیرفػچؽرر ارور چانخرثفسارهخ،ردرر  خمرروشرس  دهیفرراررشسرردریهخر یقخب 

شػػبفرازریبرواػػچدردارد،ریعیطبررفػػچؽریهػػخرر ازر چانخریخدرػػخررزیشػػچد ر عػػسادربیػػرین ردادههػػخرردنرازراگػػبفخده

خهفرشػچدردػرهردادهرن یااػخزرهػخرردنرد رچفاربػنرشچریمر س،رقف سررشسهخرردنرازریکرار کنررمحشربن ره اررهخرده

خررسػراربػنرهػخرردنریظػخدرمػفدمۀردرراخمعر ردچدینشچدربنرمردادهرش خرااخزهربنرنسراگ رور؟رم  چرراسنچش

طچررگفگػفیرربػنسررػسرورنػنرااػخزهرداریب نرهمرراربنریظخدرمفدمرااب خعر ردچدیمربنرسرمیخزننرس رش خررببف

ریظػػخدرمػػفدمرااب ػػخعر یوکػػعرصػػچرمردررعیػػفرارػػورفارػػس رزرػػبی اررارن ػػخربػػنرراردررااب ػػخعبػػخنررهخرر  چانخ

رراربػنبػخنررهخرر  چانخراتػفر  ػخممبکػیراگػ رورقی  رزرخدیرازرمییفر  سیػۀرفػفدربػنرار ػخنرشس ررمیرم ب 

  سیػػنررارشػػفوعرورسػػفدهره ػػنربػػخورر،رهیػػب سریهػػخرواقعػػرر  چانخۀره ػػرنسػػردرسنػػسرورمیردادرػػسرمیرنشػػخنه ػػنر

 رریػ یمیػخزرنرورػورامسنػسردریمرنیػ  سری ربفایانسرنرانیخمردادهنخب شچدنیربسرریخرهخسرنسریاففادرسفدنس رمی

ریفرر قػسرسرروابػطیػ چانری چچنرنرظخم ردریفراروراگ رسنرس ربی ارراربنرن خربنرارورصچرمسررنساررااخزه

سریػػ سرفکػػسرفر رشػػخراحبیرسخرهػػخیراشػػببخهرانیػػخمردهیػػسرم کػػوراگػػ ربػػنرسیػػ یرارببمخهیػػ رواقعػػیرمیػػخی رور

رارهػػخرردنرخربفدنسػػربػػن رااػػخزرررورازارػػوبخشػػس رردرگػػ نخری چانػػسرسػػخررریس،رامػػخرمیػػدهریمررارانیػػخمردرگػػ ریسػػخرر

 ردچشػربیوػچدهرمی خنررنیػ  سدرػسرورر ػخریورمیبخنرگػححدهیػسررارانیػخمرریسخرربسار کنررمحشربنفاررس رزرنسار

رشػ صوقبػیر؟رافبػسریمردنربفایریا فخقرشچنس رچنریقف رمریعیطبررفچؽریهخرر ازر چانخریخرری،ربیردررنبیین

شػچد رازردنراگػبفخدهرراگبفخدهرمیرب یرمث ردنروراازر،رگسبفرری یبرورروشورن بخزشسنرقف رتچۀرمفح ربن

رقفػ رشػسهربچدنػسرورنقػخطرطػیرگػچزنیدرربػسنرسػنرریعیطبرفچؽریهخرر  چانخرور  خمشچدرم فیفرشچدر خررمی

تػػخهیراوقػػخمروقبػػیربػػسنرراهبػػ ررار ػػ رازرمػػفگررشػػچد رهخیرشػػ صردزادرمیرقػػسرمرۀ ػػس ره ػػسرراربػػخزبػػسنر

افػفادرادوػخررریمخنػس ربعضػریمریفاربػخقرگػخرنخمرریربػنشػک رمخن سرسچچترورسفریبخ یرقخرخیرموفهبر،گچزان سریم

یردنػرمخنػس ربخقیرارنسارنػس؟ردنرهػخرردنریظػخدرهخرهیػب س رچػفارمػفدمرخردنػسانرػهخرراگػب چانهػخرردنرنسر  سسریم

 ردنراگػ ریػفردریازربُعسهخریخرریبیرمچادریحخوردنر ردنراگ رشسهرزاداشردریورانففررشسهررم فیفراگ رسن

نربػخارزشریفکػفرمرورروزهػخرمػفدمردارد راری س ر،رامخراگبفخدراگ ریمخدری ریچر ین راگػ  ردنرس  ػسردنرواقعػخ

ر راگ ری ریچرویچ رفقط راگ رخررگ  یوربیرداشبنرورشفخؼریانففر
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تػخهیردربػخر رفػخردررگػحچهررد ی ردریفیرنی رواچدرداردرسنرچفارتچنػ رمػفدمررشػسرن ی س ػس:ربػسونرد

افػفادرری،ربفدػرفدمسػر ػفراشػخرهرای رنسطچررری ؟ره خنیم  چرمرچرس یس نری  سرگچیربخ ر چانیسربنریبخ ،رن 

رارهػخرردنر عػسادرازرچػنبسونر چاػنربػنرار کػنر،ررمربیچربخنرسربفاربی ارر انسرفدهسروررار  فرتچن ریچرنچعرچ س

رالسسػػسرمخنػػس،رشػػختفدریػػدچاهریبػػخقرر السراببػػساسػػشػػختفدرر رفقػػطراگػػ ریػػنینبر ببػػخزهمرر،رسرػػفیتریخدرمرػػ

 چان ػسررین روری ػخریدررگححریاصچ ر رچ خنرورهیب سری خردررگححریاصچ ریه یهخرردنر نیدرر  سرر اببسا

راردرررر اببػسارالسسػریدرگػریهػخربخبس  ػس راتػفرسفػخرربػخ رارگػحچهریگچرش خربنۀری  سرر دررراه  خرینقش

بػخزهمرر،رسیػ سرمحخ عػنرراهػخرردنر عػسادراز رهػفررسمخنیػرمیریبػخقرر اببػسارالسسػس،رشختفدری سرمحخ عنردانشیخه

نرمػػف بطربػػخردنرگػػحچهرسػػدارنػػسرریم ب فػػریم ب ػػف،رفػػخر رگػػحچهشػػچرسرمی،ربػػس فربػػفظک  رراگػػ رسهرػػفخر ب

روری ػػخرگػػححر،راصػػچلرورس ػػس رب ػػخبفاریمرر راه  ػػخریم ب فػػریهخرم ب ػػف،رفػػخربػػنرشػػک روردررگػػحچهاگػػ ر

رنیػ  سریبػفاریاصػچ ریه یػتػچریمررار یػخرمیردن ػنس رخ ربخشبرگحچهریگچرش خربنۀری  سری چانسرراه  خرین 

رشػنیه رهػخردنرور رب خبفار مسریمرییس فررارم ب فررازرگحچههخر رردرکردمچزشمربخ رهیب س ردرردررگحچه

سرسػنربعػسرازررػبفریمػر  ر ػردارمرورػسیچرنػچاروررسخگ رنچارر،بخبسر رچ سس  سرر ش خررارراه  خۀری  س چان سررمی

سررػبفریمػر ور ػس  ػسرریمرر ،رشػ خررارراه  ػخهػخردنرفدنسػر  خشخهخررخررسفدنربنردنرتچشهخ،رردنربخرردچانسنرتر

شػ خرراربػخزهمرر،رار  خشػخرس یػسرهػخرنهخرتچشرس یسررخردربنردنس،ریرارب چانهخرردندوبخرهرریوقبریسنر  رازرمس 

شػػ خررارطػػچرر یچگػػبنرربػػنهػػخرردنردهیػػس،رمیراررشػػسرردػػچدطچرر یچگػػبنررطچررسػػنربػػنره ػػخنرس  ػػس رمیرر اه  ػػخرر

یػػنرینبشػػخنرازر  فر رفػػفادارسػػنریظ بػػدانیػػسردورراس ػػچنرمیتچنػػنراگػػ  ررورفػػخرامخهیػػ ر رس  ػػسریمرر راه  ػػخ

تػخهربػسونرکیرار کػنرتیفنسرچیی :رر ین ور یشػفف رس  ػسررنیػ  سردررس ػ چانریبػخ ،رن رفػخردررگػحچهربػنرید

دوررخبػس رریارن رف ااشخنرسرتچنی نرنک ی  سدچدررارر  یشرویس،راتفرش نک رنیاتفردرونررار  سدریفرار کنر

راروراگ  رظ  

 دافا خاص فالون یها یژگیو

هفتػ رفخ چنردافػخرردررحخ یرسن رربچداراگ ۀرنردررمسرگیوچوخره اررروشر  سازرهشبخدریکرمخرریدافخرفخ چن

مردررظ چانرراهػیربػفایرنیػخمرمػفدربػنریقب ػ  سنردرر،رزمخنیراگ رنشسهریظ  س چنیرر  سنرچفدۀروردررا

وردرردگػبفسره یػخنرر مسػریمػریظ چمدنررارردوبخرهانر خرخنیروردوررردرراس چنراشس رظ  یرمقیخگیروگیعر

رتچنػ رمربػنیمیػبقطچررربنچیچننر قچارار کنرر بخرر ردررراگ ر ربخارزشرنوخر بظ  رربنره یور دهمرقفاررمی
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ریػیسرنیازر  سب کنرر،سردرین ربنردگ رورازر  فرتچن دانیسرسنرراس چنرمیشچدرصحب رسفدم رریمر ر بس

هػخرموػمررور  ففقػطرس  ػسرریفکػفرمرراررشسرده س،رامػخر  سرتچن ردچدسریمریگعرازرمفدمریخرریشچد ربیریم

بػػنرر  یشػػرویشۀریػػازر  سه یشػػنروراگػ رسػػنرتچنػػ ررػػقػػ رایفنػػس رامػػخرحقیترین رینرراراػػسیػػهیػب سرور  س

رراهبػخنرچػفارنسػردهػمرحی چکػرببػساارسرػم؟ربی اریدهریمػردمػچزشرار یػخهخرراررورچفار  فرس ر  ردریمردگ 

نردررهخرردنر  س سرین روررار  فریبسحفررچیه رارر  یشرویدچان س،رشری  س،رمبچنررارمینشریممسربیشورظ س خ

عػیوررارمشخنرگححرنسرده سررشسرمیرارریتچنیهخرردنر  سسریرشسرمشخنرتچنیبخرارورحخلروررس  سرینرمی  س

 یػػفوانارربػػنریخمچنیسشػػخس  ػػسرارػػوراگػػ رسػػنررگػػبفخدهرن یظ ػػ رار کػػنرازرهػػیچر  ػػفرورحفسبػػیرار  ػػسسریمػػ

رمچاػػچدامۀره ػػرنیػػخم ردایػػچردربػػخررۀر  ػػس رمسرگػػسراررهػػخرربػػسنرخ،رازرا  ػػنیػػدنرمبع قػػخمۀره ػػرنسػػردمچدػػ 

م ب فرمفدمیرنییب سرسػنرذه یػ روررانچاعرده سریدمچزشرمهخرردنرسنریس س راففادریشعچررصحب رن ریذ

ررارانب ػخبدػچدررسانرػمفهػخرردنر بخش سبفروربفدیرس بفردچددچاهربیشبفدیروررگححرم ب فیرداشبنربخش س

نرر  س سریم  ػس رسریمػرخفػ رراردرریواقعػردمچزشهخرردنرازریکررسارس  س،رامخرفقطیسر رمفرم کوراگ رگنمثال

اگػػػ روردررردػػػچبری ػػػیدارد،ردریخدرػػػخررزیبیػػػری قػػػچارشػػػچدریرسػػػنرانب ػػػخبرمیسرػػػسرمفچنشػػػرسرمح ػػػلورػػػبخ

دنبخلرربػػنس  ػػس،رچفاسػػنرر  سیػػسرمیهػػخرردنراگػػبفخدهروررویهػػخیربػػسنیرر  فرورازررو ػػخبفا ربرافبػػسریمشػػکالمرن 

ر زمۀردن،رچ یوررورکفدیراگ  ورهیب سرریعیطبرفچؽریهخرر  چانخرظ فرور چگعۀرسفدنرطچ نی

رارداشػػبنربخشػػس رازررر هػػخرورسر  فرػػوربخرورذهػػوراگػػ ،رب ػػخبفارایػػمۀریػػ  سریبػػفاریدافػػخرروشػػرفػػخ چن

رع ػػیرر؟ریػػ یچر«سػػفدنرر رػػ قچ»اگػػ  رریعیطبرفػػچؽریهػػخرر  چانخر رػػ قچریوربػػفار  ػػفرخمسػػ،رحفرگػػچرررترػػ

طچرررراربػػنهػػخرردنربػػسرورشػػک  ػػخن ررریعیطبرفػػچؽریهػػخرر  ر چانخرػػ قچریفوم ػػسرتچنػػ ربػػفایاگػػبفخدهرازر ػػچانرن

درردهػس ررمیرشػسربػسنبخنردرررارطبیعیررفچؽرازرمچاچدامریخررییف،ربیردگچیر س رازرسری فرمریقچایررف ار سه

بػػػسنرگػػػ  ر» ربػػػچداردربػػػخررۀرمسرگػػػرور«اػػػخودانرکچدرسػػػ چ ػػػسر» ردایػػػچردربػػػخررۀربػػػخ ،رمسرگػػػرگػػػححرۀیػػػ س 

چی هػخررورػاس ر ػس رشسرردرربسنرسربخرنی ریعیطبرفچؽریهخرر ازر چانخریخرریس س ربیریصحب رمر«فرنخ  ری بخه

وررس ر  ػفدهػریم فورشررارهخرردنرمخریهخرورور  فس  سررشسرریکر یفریهخرور  فر رازرطفرنسدارنسررخ یاحب

رنسػسررػارسهیفو ریه یػر چنسار مسریفرمکفرخزردارد ینرورنرور  فی  سریبنرهفردورورذهورایمرخم سۀری  س

ربنردگ رور سرازر  فسریمرش خررارمش صرگححریطچررواقعربنرنسریتچنیدرس ررمیربنرواچدرتچن رچیچنن

رحػیورگفشػ راوػخنردربػخررشػسنره یچن  روریشػرویشیرشچد ربػخرار قػخریمرحخص رنیازر  سرنکس،رب ردرین 
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بػنرشػچدررمیوربنرش خرااػخزهردادهررس سر یش خررارمحسودرنریفر،رد،رگفش راوخنریظخدرمفدمرویدرربرنی  س

طچررسػػنرره ػػخنر شػػچدر ر بػػستچنػػ ربػػنررس ػػسرمیرشػػ خرشػػفوعرینر قػػچاسػػاگػػ رریورزمػػخنرػػ رارسیػػ سبػػخ رصػػعچدر

رتچننراگ  راروهخرردنرار بخطس رخبرریمراربخردنراف اتچنیبخنر س،رسریرشسرمش خرر  یشرویش

ریهخرگػػ چلر  ػػخمردررمیدهریرشػػسرمػػرنسػػری رتػػچنیراگػػ رورذهػػورایػػمریواقعػػۀریػػ  سرمػػخۀریػػ  سرروش

نوخرػػ رررػػ روررشػػچد،رازرذرامربػػسنرفی رکػػیرارػػوربُعػػسرتففبػػنر ػػخرذرا ػػیردررق  فوهػػخیرب رذدیػػفهرمیبخنرنبػػس

تچنیبػػخنرر ػػچانرنسػػطچررره ػػخنتیػػفد ررمیازردنیػػخرنشػػ مرر ػػخنرفی رکیرهیػػبیِرسػػنر رره ػػخنرق  فوهػػخر؛نػػخمفیی

رصػخحیرر بػخ ریانػففرربػخ رمػخدرخبػس رچ ػخنرریمػرار رافػ ایػنرتچنػ رورقسرمرمسشچد،ر فاریشبفرمیشبفروربیب

،ررشػػچدریفهرمیػػذدرخمیػػحۀرفر ػػخرگفچشػػ یمیػػربػػسنرانیػػخنروردرر  ػػخمردررهػػفرگػػ چلچػػچنر ررشػػعچرراگػػ 

راربػنرریا  ریهخرهیبنر کورشریچ کمچ رخمف یبور ن مررشسه،ره خنبسنبخنرریهخرگ چلر کشرهمرجر سررربن

رنیاو ریکر یفریهخرازرگ چلر کمبشرییفربسنرد،ربسنروروراراچهفردنرظچضرشسهراگ فد رامخریتریدچدرم

رخ یػه ػچزراحبرورنشػسهرش خره چزر  ػخمۀری؟را ببنر  سرسربچدی  جرظ صفرن چاهریخرش خردررورار ر  ردری ین

رورػارسرػداررنسػری ر  وخرففقػرسیهیبریظخدریففدرنیدرردخهفرشبروررازارور رس یسرنی  سریظخدرمفدمرویسربردار

بفداشػبنربسنبخنربسردررری هخیچرسربخرازره نراولطچررحبمرربن رررگیسریمربنرن فبخنرازرگ  فرراچانرنسراگ 

 روافرر می ػسریمػرکشػ خررار ػخرسنبػ،رب کػنرمی ػسرین ػرهػخررارمعخ یػنری خرریبرار یخامخرر هخربی خریازرا  نرر،دشچ

ریواقعػر  ػستخنسروروربػسنر  ػفرمینػخمریمر«بػسنرار خ »دنرراررب کنر،می سرین رراراگبفخدهر«ی خرریبریشفخ»

ریشػچد رامػخربػنرافػفادرمعخ یػنخنرشػری ػخرریبار کػنرردخطفربنر سرفقطردریمرار یخاففادرری ربعضرمی سریمرکرار خ

ۀرمعخ یػری چان ػسروابیػبیرین هػخرردنرافررػ،رزرشػچدریهػخردادهرن ردورهروردررار سشفر رااخزرودیمرریهخری خرریبخرب

خررػػ،ردردربیػػیخریرداشػػبنربخشػػسدرورودػػیمری ػػخرریبرییػػس  ػػس راتػػفرسراررهػػخرری ػػخرریفِرداشػػبوربکػػفررػػخری ػػخرریب

رنسػافػفادیررمرارفدهسسریسبخرهخر  س س ررمیل نر  سینرراربفاراردی یرگ  رمیرور س؟راسرهخردنررارر چانسریم

خررففا ػفرازریبیػورر  سیػنراگػ ر هخیرمخردربػخرررسالس س ررخیبرار یخربنرااخزهرنسارنسدارنسرودی یرریهخری خرریب

ردنرانیػخمریراربػفارییػفرردرتچنػ ری چان ػسراگػبخدانرچریمهخرردنردارنس شخنرذه ردرهخرردنرنسراگ ری ریچردن

،رسیػػس رنیػػسر  سیػػدچاهریدارنػػس رامػػخرشػػ خرمرر هػػخری خرریبر  ػػستخنسرورازر  ػػفبفدػػیرر  ػػس را ببػػنسساریػػخرهػػخر س

ررار خکرس یم بسنبخنرمری چانریورمراب خبفر
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ر چگػػ دهػػس رررویرمیشػػخنردخهفرردرریخدرػػفرزییػػ غرن،یػػ  سریمػػخربعػػسرازرمػػس ریدافػػخرفػػخ چنرشػػختفدان

 ػخرحػسیر،رحبػیرشػچدر بػفرمیسشػخنرصچر رک فهخرچػفور رمیػوشچدرت یچنرمیروشورورور حیفرنفمرورهخرردن

ازربیػػیخریررفاسػػنچر م،سػػریع ػػچرن ػػرس هیػػب ریظػػخدهخررمخنػػس رارػػور سرػػسهرسػػنرچػػفوکربیػػیخررس ػػیربػػخقیرمی

رظػػخدمر فرمیػػوریهػػخر،ردخنمرظػػالوهربػػنس  ػػس ررارػػوررار صػػسر رمیحضػػچرردارنػػسررار یػػخرنسػػری رقػػسرشػػختفدان

ربػسنررار  سیػنرس ػس ربػنرظػخدمرمخهخنػنرنیػخزرداردر ػخرورذهػورایػمۀریور  سرفار  فرزتفدد،رربفمیرشخنرمخهخنن

ریخفسػػرازردنری ػػسر،ارػػورمفح ػػنرازر  ػػفروردرییػػ  رخدرنرػػزردنرخنرػػافریتػػفدد،رو ػػرریفػػفدربفمۀرمخهخنػػرظػػخدم

رنیػ خنررػس؟ردقخیػنرس یػ  سراربػسنبخنربػسونردن،رسری چانریمرچیچننر روتفننراگ ریظخدریارسهر ر سینرور رااگ 

تػػفراشػػچد رر فرمیرتگػػبشػػخنربسنرسػػ رس  ػػسرمیرهخراحیػػخسرهػػخرورمیػػور:راچانرس  ػػسر غییفا ػػیررار یفبػػنرمی

ردهس ربخنررویرمیس،ر غییفا یرسنر چصیفرسفدمربفاریطچررواقعیر  سینرس ربن

شػخنر ردرر  فرنسػرهػخرنییػ رروشبییخریرازرنریمراگ ،رشبیظ رمیس رینرمی  س خنر ردرر  فردن ن

ریاصػچ راگػ  ر  ػخمظ ػیمرخرریبیػمریس رینرمی  سروشررورمخردرراردن ن  س رسریسرمیرار ق رچانخمیحفسخمرح

مػخرریفریشػرراهرشػخنکوسرتیبف ردرریاصچ ربنریمچزشردادنس،ره یدردچدردررزمخنریور یچذریخمچنیسشخرنس

وررػورحػخسمربػفر کخمػ رایازرقچانریفوی؟رمخربخر میس رینرمی  سرارری ریچرچنردافخرشس رمخردررفخ چنریمحسودرم

رر راه  ػخریبػفاریظ چانراگػبخنساردرراربػنراِػو،رَشػو،ررِن،راوػخنورگفشػ ررم،رمخروا  فیس رینرمیوخنر  سیس

ر روخنراگ یترسرۀری  سرمراگ ،رمعخدلیخررظ یبیری ریچمریس رینرمی  سمخرردن نرم ی رت ریفممخنربرنی  س

رمبفػخومرییػفرربػخرهػفرروشردرنسػداردررییػفرردۀرفروربفایػبیػن ر خرربیبیػۀرمش صػرمػخریدافخرفخ چن

خررػردنرۀیػ  سرراهریرسػنردرردگػبفسرظ ػچمرمػفدمرقػفارردارنػستچنیریچریهخرروشرحخکفر  خمدررحخلر رراگ 

وررتچنػػػ رسفدنر،ربػػػخزس  ػػػسرینرمیػػػ  سرارردنرنسػػػریتػػػچنیریچریهػػػخر  ػػػس ردررروشسریمػػػرراردنبػػػخلردنرور  ػػػف

رراردنرمػخریدافػخر رفػخ چنراگػ ر کخررمشػیشػ صربیػریبػفاریظػخدرمفدمرخنیدررمری یبرروشوربنرشسنررنخی 

نرمرشرهػخر ردررطػچلرسالسس ػسرینرمیػ  سرمکشػنخحیػۀر ػخریورراردرررفػخ چنرترػمخرر رروشس سرینرن ی  س  صػخ

طچررربػػنرارر،رمػػخرفػػخ چنردهمریمػػردافػػخرراردمػػچزشرفػػخ چندررحػػخ یرسػػنرر رتػػ ارمریخررمسػػرشػػختفدانریراربػػفارفػػخ چن

ر  چان ػسرین وربفدیر  سرسراحیخسدنررارر چان سریازراففادرمری ربعضرمی سریمره نرنصیردرربسنم سیررن خم

ردنریاخربػنرارردارنس رمخرفػخ چنریتچنختچنریکر یفرطرشفااففادرامخر  س رسراحیخسدنررارر چان سریماففادررثفسا

رطچرردچدسػػخرربػػنردروداررنررارخاوػػریهػػخر یقخب ر  ػػخمرنسػػراگػػ رازراوػػخنریخ چرریػػ یمر رفػػخ چنمیس رینرمػػیػػ  س
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رنسػػروی ره ػػردچاهػػسرداشػػ رشػػ خردورانرمکشػػ ػػخریورر ػػخرابػػسردررقیػػ  ر ػػسرورب فدػػس ردنسر چانػػسرظ ػػ ریم

دررری روقبػػرسیػػدچاهػػسرچفدر کشػػرورػػار ػػخرابػػسربػػنر چقػػفرونبػػسرگػػخلرخنی،رگػػخ رتففػػ ریاػػخبػػسنبخنردرررفػخ چن

دنررار،ر ػػسسر برارازراوػػخنراػػریطچرردچدسػػخررانػػففرر چانػػسربػػنریچفدػػس،رمریمرگػػخظ ریهخرظقفبػػنتػػفدشرراوػػ 

دػػالؼرریوقبػػریػخزرداردر حچرػػ ردهػس بػػسر رنسػػنربػفایر بػسنبخنردنرراربػػنرهػفرب شػػیرازر ػسرورس رر بػػسبفاربػخنر

ربػنانػففیررشػک ربنساردردریػفرنیػخزرنػبػسنبخنرایررارسػنررهػفرمػخدهفدػسرچریمرگػخظ ریهخرظقفبػناو رتػفدشر

 فاس ػػسهربػػسنبخنردرراطػػفاؼر ػػخرفخصػػ ۀردوریرففگػػبخدهرشػػسربػػنردػػخر رارػػورانػػففیروقبػػیر رففگػػبسریمردػػخر 

راطػػفاؼافػػفادرری چانػػسربػػفاریمشػػسهررگخطعریدورد رانػػففرریمػػردادػػ رسرراربػػنرػػاسریانػػففرردوبػػخرهرگػػپ شػػچد ررمی

  وػخرر رفػفدرنػنسهرداردیػشػعچررظقریذرمچاػچدامۀردػچدرورنیػخمره ػربچداربنرنیػخمۀرگسربخشس رمسرریش خرمف

بفنػػسرورریمرنفػعنیػ رریػػفانرددهػس ررشػػعچرررارنیػ رنیػخمرمیرمچاػچدامرذیۀره ػرنکػس ػػس،رب رمػینریػدػچدررار  س

قبیرامخروفه ریسرورعیرارشفخردهشخنررهخری خرریس،ربی سریفرراراصالهراففادردر،ربسنرقصسرسربسونی چانریش خرم

تػػػفدشرردرراوػػػ رفػػػخ چنریوقبػػػردهیػػػس رن ػػػیرازردگػػػ ریانػػػففرشػػػچدرشػػػ خررانػػػففیربػػػنربیػػػفونرففگػػػبخدهرمی

ورچفدػػسررمیرچگػػبنیطچرر ربػػنرفارفػػخ چنرػػزردورد،ردوبػػخرهرانػػففیرراربػػنردادػػ رمػػیرچفدػػس،ریمرگػػخظ ریهخرظقفبػػن

رشچد ریمبچقفرن 

رازرمػػوافػػفادیرنیػػ رر«؟چفدػػسریچگػػبنرمیطچرر ربػػنرفػػخ چنرورػػچػػفارا»ر:  ػػسسرسر عیػػیرافػػفادرشػػخریبعضػػ

ریانػففررینروقبػسػراحػ راگػ ردرکرارػورمػفدمرریبػفار«؟ی یچردنظ  ر چانسرب فدس؟رریمچفار»ر: فگ سرمی

 چانػسرریچیچنػنرمرخب ػسرفػخ چنرمشػک راگػ رسػنردرشػخنررفد،رامػخربفایػ ربیک چانسرشریمردنرشچدریفهرمیذد

ردرهخیراوػػخنررورسوکشػػخنریفریشػػریهػػخرراهرور  ػػخمراگػػ ر سػػدررحفرر راوػػخنربػػ نمریمثػػخ رسرػػب فدػػس ربی ار

رورػا ردربػخررریچفدػس ره یػریمردورردػچدربػننیػ ررویورزمػسرنػتفدریسرمػیدورردچرشػرخرهینُنرگػ رهیب سر سحفر

بػخردنرراررسی چانرین نیفوردادهراگ ؟رهخرردنر؟رچنرسییربنخگ هردنردادنره دررحخلرچنرسییرس:ریشر سیب

رفػخ چنبخر ردرررویه س س رراردرسنرظ  رمیواچدرد ردرر ش ردن،رمکخنی میرذه ی رففدیرظخدیردرکرس یس

نرردنر  ػػسسریمػػرصػػسؽنیػػ رمػػخر ر کمشػػردهػػسروررارتیػػبفشرمیبػػخنر ر  فرزمػػخنازرارػػورطفرػػ رچفدػػس رریمصػػففخ

زمخنرتیػبفشررخفبػنروررارچیچننر ح رسفدهراگ زنستیرظخدیرروزاننرراردرررففصبیربفایر  فرورسفدنر یسا

نرازراوخنریفرچفدس،رانفرریچگبنرمیطچرر ربنرازردنیخرسن؟راگ  خررسػگػفرری ػس روقبػسریمػر رور بسرا برراردای خ

 ریػرارنریانػففرریهػخر میخنکهخرورمریبمیازرگریخرری،ربیرا ببنرظالوهربفرفخ چن رخگ ۀرش ی  سدررحخلر،ررسرروریم
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ر  ػس ربػنسر ررار بػسرشػ خرطچرردچدسػخررب فد ػسروربػنربخرفػخ چنره فاهر چان سریمرنسس یمررنصیرمیبسنبخنردرر

بػفایرهػخررمکخنی م» ػچانرتفػ :ررمیب ػخبفارورس ػسروررشػ خررار بػسر رمیرطچرردچدسخرربنرروشرورار،ظ  رویه 

ارػػوردهیػػسررهػػخررارانیػػخمرن یررور  ػػفرنسػػریمػػخنزررحبػػیر «س ػػسررینرمیػػ  سشػػ خرراررفػػخ»ور«رس ػػس رشػػ خر  ػػفرورمی

ردررمچقػع رحبػیردهیػسرهػخررارانیػخمرمیرور  فسػنرریوقبػردرگػ رمخن ػسرس، ػس رریم ػخ رارش خررارهخررمکخنی م

ریبػفار ػ ر س ػرار بػسر رس بسنبخنر خرهیب سرهخردررحخلرسخرررارورمکخنی م،ررسفدنرخرسخررسنری،ردچابرع ادچردن

رارریانػففرریهخریبمیهخرورگر میخنکمرورارسرور  خمی سریرارقچرفخ چنرنسسری سریمرورس؟ر  فی سریمرور  فرچن

نردررحخ ػ رسػسررػبخ  سیػنر،رس ػسرمینریػ س خ ربػردررگػحچهرشػ صریس روقبػی سر ر قچامرربنرش خردادهرنس خمال

چرروشری،رهػػریفرکػػفر رهػػسارچیهػر  ػػسسرراردنبػػخلرهػػخرر میخنکػسرمرػػوربخر  ػػفحفسػػخمرورانیػػخمرشػچدریرقصػػسر بػ

ر رواچدرنسارد یورقبرازرارر  هخیخرچرری  فی

رس:انر فگػیسهافػفادرری ربعضػرمی ػسریمػرور  ػفرمیداشػبنربخشػرخنکػورمرزمػخنربػنری ػچاوار کنررمخربسون

رور  ػفرزمػخنریبػفاریشػفطرچیمػخرهػر«؟خردوػفرػ،رگػحفررشػیر ػنی؟رنرفدنربوبفراگػ سرور  فریبفاریزمخنرچن»

دػچاهرشػیربخشػسررػخرر،س ػس روربػفایرشػ خر  ػفرورمیرنػسسخرردررحػخلرهخر رسنرداررسره یشػنررنی ممکخ ررمرنسار

رطچررخربػػػنرػػػدررػػػخرگػػػفرسػػػخرربخشػػػیس زدنررقػػػسمدررحػػػخلررػػػخربػػػسونر چاػػػنربػػػنرار کػػػنردچابیػػػسهربخشػػػیس،رصػػػبحر

ربػػنسر ػػدچاهریمرق ػػیرمیزرصػػ افػػفادرارازریخرریبیػػررخبػػس؟ررین ػػرخهاسػػرشػػ خرور  ػػفرزمػػخنریارمالح ػػنرقخبػػ 

بی یرورررگػػیسنربػػنرروشػػور،نیػػ  سرر نوػػخرهػػسؼر اگػػ ه ػػیورهػػمررنیػػهػػسؼر  سورربی یردگػػ ررخب ػػسرروشػػو

هػخرردنریازرزنػستری سریهخرگخلاگ  ررمخنسهریبخقمسمرمحسودیرازرظ فشخنراففادرری رامخربعضراگ رس خل

ر کمشرورار  سینر دورررسفدنربخرسچ خهر چانسریمخرمریدافخرنبخشس رفخ چنریخفسنری  سریسربفارورشخرمخنسهریبخق

ریوروقبػػرس ػػس رب ػػخبفارینرمیػػرار  سرورذهػػورایػػماگػػ رسػػنرریورروشػػرػػادررظػػیورحػػخل،ر ػػس رسحػػ ربفارشػػخنررار

نررسیػدهرینررارادامػنرمی  سرچگبنیطچرر رنب  ػخنرظ فر،ررمیػب فرور ربػخر  ػفرسیػ سریمػریرارطػچ ندػچدرظ ػفر،ردای ػخ

ریبػػفاریخفسػ رانػػسازرردارنػػسربػنر دػچبریمػػخدرزادر یػفیسرنسػػریمیػ افػػفادر رشػچدریمر فریطػػچ نرچگػبنیطچرر ربػن

طچررربػنر ػخن،ریفرر قػسرظ ػفریففاگػچ رشػسریطچ نریزنسترواچدردارد ری رامخرشفطردچاه سرداش رنروق ی  س

درر خنرری ػػس،رزنػػستسرر دحػػخرور فرتچچػػس ػػخنرفرک راتػػفرفراگػػ رشػػسهدهر خنرادبصػػخصردارنیػػ  سریخمػػ ربػػفاس

رسرداشػ ر ػخردریػراردچاهرر هخر رمحػسودروی رچ ػشػسر  ػخمرمیبخرػسررایهخر ػرمػسم،رزرػفاردحفردچاهسربػچد

ردچاهسربچد رمسحخرییفرردر ی،روکعرس ربعسرازردنیبفگق  فوربشفیرریفخریوراۀرمفح رنربنی  س
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ریگػ  رمش صػریگػچربندهیمررهػخررارانیػخمرمػیروقبػیر  فروسػنرمررنساردرراروردصچصرریما  رامخر

درررچگػػبنیفػػخ چنر زرػػفارم ریدهػػر«خنرػػ خ»وررارر  ػػفریطچررمش صػػربػػنهػػخیردریػػفررمخن ػػسرروشخررػػمرییػػبربخ

بػسونرار کػنرر چانیػسر زمرداشػبنربخشػیسرمیاتػفر خنردررروشػررخبػس ر« خرخن»ورهفت رنیخزرنساردرراگ رچفدا

نرقحعرس یسراررار  خمرس یسردنر  فرور ِرزنػ رب نػسررػخرسیػیرراتػفر  فػو،رمػثال ریبػفاریوقبػزرػفارر دخنػنررارب نػسردر

ورچفدػػسررمیرگػػخظ ریهخرظقفبػػناوػػ رتػػفدشرردرردرنػػ رر برس،رفػػخ چنیػػ سریمػػقحػػعروررارر  ػػفریخررسػػرانیػػخم

ررارنیػػنریچػػ،ربػػخرقصػػسرهػػخرسػػنرافػػفادردررگػػخرفرروشرتفدانػػس ریمبفرراربػػسنبخنرراطػػفاؼدرررشػػسهرگػػخطعریانػػففر

انسره ػچزرهػمررداشػبنرنیػندنرراررچیچنػنار کػنرربػنر چانر  س،ربسونسریمریگفشخنراخررریرودنررارروردارنسریم

چػنرسػخریربخرػسردانػسرریمروردػچدشربػخهچشراگػ ریمچاػچدر،فػخ چن فخومرارػوراگػ رسػنرررود رمیرازردگ 

راوػ ردخصػیربخشػس رزرػفارروشرمػخربػفرگػ  ربندهػیمرسػنررور ػخنررارورنیػ راه یػ رن ػیربنرمخانیخمرشچد ر

ا ػچب،رشػفؽررػخرعػفبرشػ خل،ررگػ  ربنرورردچاگػبیسراگ  رحبیراتػفرمیر فرب رگطب رظ  کفدهخیراوخِنر

ر سػػدررحفرراوػػخنرفار  ػػخمرػػز؛ر چانیػػبیسرس یمرن یرظ ػػ رمػػیتیػػبفهردرردنر،ربػػخرمقیخگػػیرسػػنرمػػخرقػػفارربییفرػػس

چفدػس رریمرچددورردػر ربػنینرویزمرورانسرسردرردورانیدورردچرشرخرهیگرنُناگ ،رر سدررحفرریفریشرراهر،اگ 

رور  ػػفرقػػفاررتففبیػسروراوػخمر  ػػخمرگػ  ربنارػػوراگػ رسػػنرروررم   ػۀربنس یػػسررور  ػفروربػنرهػػفرگػ بیرسػػنر

رور  ػفرورشػ خلر،رعػفبر،را ػچبرشفؽرطفؼرربنرزمخنرطچررهمربنرنسراگ رورارمث ردرگ ریاوبرهفریگچربن

ر؟راتػفشػچنسریمػفخدػ رحرنچیچنر شچنسرمحخف  رمیرشختفداناروراگ رسنرردافخرفخ چنرورژتیردریف ررسی س

اتػػفرسیػػیر رراگػ ردرراوػػخنرمػورهخیرنشػػر رر ػسسریمػػرازرشػػ خرحفخدػ رس،رفػخ چنیبخشػػریقػیحق ر  ػػسسرور  ػف

 چانیػ رربخرػسرمیرظبخر ی،ررخربػنر،بفگخنسگییردرموربن چانی رربخرسرمیش خردگییربفگخنس،ر چانی ربنررمی

نربػخرمحخ عػرخیبرن فبنرریفدنکبخورنرمتفبردن نم کوراگ رب نس ررصسمنروراوخنراربن دنرراررشػبفیبۀرس ربعػسا

ربػیارازرحػػسرنسػرر  هػخیچ ردربػخرردػچاهمراس ػچنرری رواػچدردارنػس،رامػخرن ػػیػنرییػفرردر ی رمیػخس یػسردرکرمی

شػػفهر ػػخرفرؼ،رر،رازرگػػخدهراربػػخ  فرگػػحچهیرفػػخم ػػسیررن خمطچررر رمػػخربػػنربػػخ رهیػػب سرصػػحب رسػػ مرگػػحح

روکػػس،رم یبخشػػری ریػػچرن چاهػػسربػػچد راتػػفردررط ػػیرینبخشػػسرظ  ػػرشػػ خردرگػػ ر  یشػػروی راتػػفرشردهیمرمػػی

 رچػفا؟رراگػ رافبػخدهر کازرشػری رقػسرازرشػختفدانریخرریبیػرفخ چنرنسرامربفدهر  ر رسرشچر کدچخررمشراگ 

ازررچػفارفػخ چنر ػ ر ارػسرسفدهرم  ػچطردػچدرخر  ػفروبػدوگ رداررسرسنرررارهخیردریفرازرروشر ر هخیش خرچ

ر بػػفلسفرشػػ خرکػػفۀر یوگػػروربنرخگػػ ش بع ػػ ربػػنر،ر ػػ رمررسهشػػرشػػ خردادهربػػنر ػػس؟ردنسرین ػػرشػػ خرحفخدػػ 

تیفرػػسرچػػنررهیػػبیسرسػػنر صػػ یمرمیفػػفدیرشػػ خرار کػػنررواػػچدرداردرمب ػػیربػػفراوػػخنرورػػدرراریشػػچد راصػػ ریم
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ۀرم   ػربنبػخنرسفدنر ػس،رمیبچرس چانسرش خررارمیبچرررین ریسیرهیچ،ررسینرس ی  سرسیدچاهریاتفرن دچاهیس ررمی

نرخرور ردرراشببخهراگ ریسخرر سررػ؟ردچد ػخنربخر غییػفردهیػسراربػخنرذه رنسػ ػسرس چانسرش خررارمیبػچررریمرییساقعخ

ررارقبػچلرر  هػخیچرهفسیػیازررنسػوراگػ ررػمث رار،هفرمسرگنریهخروربوبفر ربفداشبورسیس ردچدررارم ضبط

خررػػػرا،ردرییػػػفررسرورفػػػفداردیػػػ سرور  ػػػفر ػػػخنریربی خرریشػػػفخریراربػػػفارتچنػػػ ریروشرچرترػػػس راتػػػفرامػػػفوزریػػػ س

وررػبػخ راردررگػحچهرنیػ  سرۀس ر زمػرػ سازیبر رػ عچربػندنرراررسیػ چانریمر رفقػطفیػد؟ررخبػسرمیشفخرر خنریربی خر

راربػخنرق برسرػس،ربخیػ سریمػرراردنبػخلریب خنس راتػفرروشػریبخقروردرردنر سس رسمسرگنر  فررتررففدربنرنسراگ 

یػػفرردریاردررمسرگػػنرسیػػن چاریمرازردنربعػػسرس رفقػػطرشػػچرویبرروشػػورمسرگػػنردرردنار کػػنرر ػػخوقػػفردنرس یػػسر

م بقػ رریخرردورریبیرازرزمخنر،دمچزشریواقعریبمیگهفرفارردچاهسربچد رزرییفرریبمردیسروردنرگیس رنی  س

اففادربفرریبعضاگ  ررسهی ی بییخررس سررس سر خربسنررار بسر رهخر رسنردنرگییبمراگبفخدهرمیرراهوررشسه

 ررونػسرریػ ینری ریػچردػچرد؟ردنریدردرمرنچػرشػ خربػنر  س راحیػخسسریمروررار  فریروششخنراحیخگرطب 

دحػػػخر ررهػػػیچ رر راگػػػ یوراگػػػفاردمرسهیػػػ ی ر رػػػنوخر دهػػػسروربریمریػػػفررخردری،ردرربُعػػػسهخر ر بػػػسریقػػػیحق

راکػخفنردنرراربػنریاػ  ردػخرارترػاتفررنساگ رریقیدقردگبیخهرمث رمیخزربخشس ردرگ دنیخرر چانسردررین 

ُرربخنافبػس ربػسنریخررمسازررسربالفخص نی س سػنرر راگػ یانیرقػسررشػیف روردنربػچدهفرییػ غدررحػخلرریعػسدررهػفرب

نرتفػبمرردن ن ردهسریرو چانسررین ریاشببخهرور فرتچچسریحب شػ خرفقػطربخرػسرنیػ رمصػساؽردارد:ررار یػخقػبال

طچررربػػناتػػفرس ػػس رررارادارهرمیۀرمیػػخی روراگػػبخد خنربقیػررارانیػػخمردهیػػسر سیػػن،ررع ػیر دػػچدربػػنرب ػارمفبػػچط

هػخر رسػنربػخردػچدردارنػسرظ  کػفدررانففیس،ریػ سراکػخفنبػخنر ر  فروربػنبییفرسررارریفراففادردمحخ یرگفگفیر

درػسررمیربنرواچدمشکال یرسنروررشچرسرمیرسهیشسرفاهنیبرش خربنسرور  سرۀرمخررارم ب رمیی  سۀرمسرگرورا

امػػخرر دارنػػسریظػػخدرنرمػػفدمراردچاهیػػسرداشػػ رسػػریال کشػػم ػػخنرورهشػػچدررمػػ عک رمی خنررروزانػػنریدررزنػػست

درکرچکچظیرمفبچطربػنرورمرار سیاگ رسنرش خردچاگبری ریورچرفارارزر،درمیخنیرس  س خ چان سررینرن یفارد

ورس ػػسررمیدشػػفبنرهػػخر ررارسػػنربػػنرشػػ خردادمررمکخنی مسریػ سریاکػػخفنرمػػردن ػػنزمػػخن،رر رهمخگػػ ش بصػیفمرور

  ػفرورافػخرراردرمیبچرنػسرفػخ چنره ػنرنسػرمرتػچری رن دهسرمیریرور کمشرورس راینرس ی  سرسی چانرییفرن رد

رفدهسػػرخفػػ ردررتچنػػ ریچریهػػخرروشگػػخرفررارازرریواقعػػریهػػخردمچزشرورسرػػفیخدرنیرػػدافػػخررارراتػػفرفػػخ چنس  ػػس ر

سررػبخر،بػخ رگػحچهریگچربنریقیحقۀری  سریفابخرسربنرش خررخددوریرس یمرسنربم خ فردنرنییبم رامخرر،ربخشیس

دررخنربیػ ارم ریػسربػخرشػ خردررمرػبخرنسػهیػ ررییػفرردمح ػیرس ریػ سسرینرمقی  سرروشرتربنرفقطردچدررار

رمػفدمربػخ ربػنرگػحچهریگػچرراربنریواقعػریروشػریقػیطچررحقربػنرنسواچدرنساردررییفررحخکف،رش صردحخلر
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ردرگػ رسیػببچانرسوارمیػورامرسربػفد رب ػخبفایػدچاهر  ػرامردادهرانیػخمربػخنربفاردن ػنربنر سهردهس ردرردردمچزش

درررورحخکفراردررحخلنرس  س ریبخ ر  سرگحچهریگچر سربندچاهریمرنسهیب سراففادربییخریرس یس رانب خبر

اػػػخردررربػػػخارزشراگػػػ  ره ػػػنرچقػػػسرسرسػػػنریاگػػػ رمبچاػػػنرنشػػػسهربخشػػػروکػػػورم رشػػػسهرت اشػػػبنر ػػػخنخرریادب

ر خنردخننرِردردمرور رامفوزرارسرارفدهکسارنی ری ری،رامخرچرسرارفدهسردف ریخدرزرور چلربچدهرمع مرترریایبیچ

 چانیسرازرارػوردنیػخرنیػخمرردرخرمیار کنرر،دررنوخر !ررسیمبچانرنشسهربخش چزرهرسرشخرامخرشسهرمرش خر قسربن

رر شچدریمش خرشفوعرروربصیفمرقسرمر ش یصبخرربیبییربنردچد خنرداردرور یسارس یس
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  سخنرانی دوم

 سوم چشم موضوع

رهخیرم ب ػفربػنرشػک رانػس رامػخرفػخردررگػحچهرسفدهرگػچمرصػحب ردربخر رچشػممع چیررخریرازراگبخدانیبی

خمردرردنرگػححریاشربنرگححردخصیررگیسه،رفقطر ی رایرسنر  سینرس  سهرنیشچد ر  سرم ب فیرمبی یرمی

درررارردن ػنرورفقػطررازارػوحقخر رورایردنرگححرنػنربػفارارمفیػیرهیػب سرورنػنربخور ػ رف ر س ری چانسرببررارمی

رس ػسرسػنردنر ػس،رفکػفرمیسرنیػبخ  فیر  سر خرگححردنکنازررد رقب تیفرردررن فرمی سردرگ ریبردچدرمیرگحح

ظ چانرظػخم یرمحسودس  ػسهرظ ػ رسػفدهرورربناوررگحح،رینیدررنبیب س ر  رفرنیرامکخننسارنسرورر هخرواچدیچ

رمچکػچعرچشػمردربخر اگ رسنر چکیحخمربییخررمبفخو یرظ  ربنره یورس س ررق  فورفکفراوررارمحسودرمی

حرنکػػفدهرردچب ر شػػفربػػندنرراررسیػػیرنرهیچانػػسروربخظػػثرشػػسهرگػػفدرت یر سرػػسردرػػسرور ػػخس چرگػػچمرارایػػنرسفده

دنررارر ػػخریوراگػػ رببچان ػػسشػػخنرافػػفادیرسػػنرگححرسػػنریػػ یگػػچمرمچکػػچظیرنر،رچشػػمقػػ یدررحقاگػػ  ر

ظػػخدیررورمػفدمرداشػ ررازراگػفارهخر ع ػ ربػنرگػچمرگػخدبخررچشػمردررت شػبنه ػس رحردیواکػحر چکػرطچرربػن

 ػخررن،رمقػػساررس ػیردربػخر ردنرفػػخشررلدررطػچاگػ رسػػنرظ ػ ربسان ػس ربػنره ػػیوررااػخزهرنساشػب سردربػػخر ردن

معخصػػفرورربػػخرظ ػػمدنررار ػػفدازرم رمػػخررت شػػبنربػػنردنرن یهخیررن فرػػنمب ػػخیردنرربػػفرار یػػخامػػخرشػػسهراگػػ  ر

رس یم رمیرب یخدروردنرصحب رحرسفدهروردربخر رمچکچظخمر شفریاصحالحخمرامفوزررور فرگخده

بفوهػػخرقػػفاررتففبػػنروربػػنرعػػس رارم،رس ػػیربػػخ  فرازروگػػطیس ردربػػخر ردنرصػػحب رمػػیرسػػنرگػػچمرچشػػم

دارد رمسرگػۀرریرهػمیفررخدردرخررزیبیرهخیرانیخنرچشمر ربسنراص یراگ رسخنخلرورص چبفیروص راگ  را

«رم فػػ »راررگػػچزنیردرربػػسنر رمسرگػػۀردایػػچرنقحػػۀرطػػیراگػػ رچشػػمربػػسنرهػػفرم فػػ رسػػنردایػػچرمعبقػػسراگػػ 

هػفرررگػۀربػچدارمعبقػسراگػ رسػننخمػس رمسرمیر«یگػچزنرنقحػۀرطػی»دنررارری ػیچرطػیدررحخ یرسنررنخمس،رمی

 چان ػسرازر شػ ررب چان ػسروربفدػیرمیشػخنر چان ػسربػخرتچشرروربعضػیرافػفادرمیر رازارػوراگ ر،رچشمرم ف رظفؽ
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ر  ػس ر  ػخمیبب شػخنرخرشکرػ چان ػسربػخر ػخرر رهیػب سرسػنرمییػیػفیرنر  ػسرورافػفادردیببشػخنرخربػخردگبرگفشخنر

ر رفراگ ر  رهخرامکخنرورا

کػػیرر یورافػػ رچشػػمرفرػػسراببػػساردربػػخر رارػػگػػچمربیشػػبفربیػػچریم،ربی اررمدربػػخر رچشػػار کػػنررقبػػ راز

هػفرمػخدهررػخرر چان ػسرهخرمیرچشػمرورػاربعضیراففادرمعبقسنسرسنرم رامفوزهرهخرداررصحب رس یمرسنرمخرانیخن

ردن ػنرفقػطرانػسرسػنرفیررارشػک ردادهرنخ ػ رایرظقیػس رانعحخؼرظػسهظ ػ روریه ػرشیلیردرردنیػخررارببی  ػس ربػن

  سربػخوررنسارنػس ری چان سرببرن یردن نربنهخرردنر ر یراگ یقیرورظی سرحقیدچدرببرسربخرچش خن چانرمیرش ص

تفچػػنرا نررشػػسنس،ربػػنرمین ػػفرتففدررر«افػػفادیرسػػنرار ػػخنرس ػػیردارنػػس»ظ چانررافػػفادیربػػنرچ ػػیوردررت شػػبن

رگػسررمیربػنرن ػفم حقػیررورػاخردنردارد ربػچػنرار بػخطیرم کوراگ رمفدمرنبچان سر چکیحرده سرسػنرار ػخنر

یػػ  ریس،رم حقػػیرنیػػس رامػػخراتػػفرازرگػػححیرس ػػیربػػخ  فربػػنردنرنیػػخهرس  ػػس رس،ربػػخوررن ی ػػبی رن یرارردن ػػنسػػنر

رورواقعػیرهیػب س،رفقػطرگػخدبخررمػخدیرانػسررشػسهرگػخدبنرهخیردریفرنیػ رمخن ػسرارػوربُعػس،رازرمػخدهرمکخنرزمخن

رمبفخومراگ  دنیخررورشک ر ی یرمچاچدامهخرردن

ورعیفواقعػػیررایردرراخمعػػۀربشػػفیر ػػچهمرسهرػػهػػفر سر ػػسرسػػنرتچریػػمرمیردرربچدر ربی اررػػسرمثػػخ یربػػ نم

سیػػیررقػػفارردارنػػس،رچػػنر یػػخرادرررواقعػػیرورم  ػػچسرکػػیِرر ی هػػخیرفیهیػػب س؟رچر ػػچهمهػػخرردنراگػػ  رچیچنػػن

نرردنرچی یرگ سرمبفخومرازررمیربنرن فخرفواقعیرهیب س؟رطچریرسنراشییعهخرردنرسرسنرتچرمی اگ رسنرواقعػخ

راس ػچنرهمروکػعیرسػنرمخربػنر هخیرمخدیرراردرربُعسرمخدیی چانسرچر:رمیراردارد رر چانخرورخرامرهیب س رچشم

حبػیردرربُعػسرمػخرنیػ ردررهػخرردنریػب سروینر یوکػعروردرراخراشیردررواقعدارد ررنینر،ر خب رمیس رمیرمشخهسه

ازرربػػػسنر؟ر  ػػػخمرشػػػک یراگػػػ رچػػػنربػػػنرکفوگػػػکچپیمزرػػػفرر،رانیػػػخنرطچررمثػػػخلریػػػب س ربػػػنیحػػػخ بیرنرویچ ػػػ

هػخردورررهیػب س را کبفونردررحفسػ رسػنرهخیرشػوردانػنرمثػ ر؛راگػ رشسهر ی شکرخلی رورگرهخیرررمچ کچل

ورمػػ  مررنیػػ رصػػخؼربػػسنر رگػػححراگػػ روردررحفسػػ رو ػػخبرچیدرر ربػػسنرور  ػػخمرانػػسرتفدشردررهیػػبۀرا ػػم

خ،ر  ػخمرهػربػچدهروردرونردنرورطػچریه ػرورگػ  ر،ردهػورفػچ در،رمثػ ر هخیرمچاػچدردرراوػخنیچر ر  خمری ین

 ریػمرورػیػب س راینر خبػ هػخرردنرسروی یرارببهخرردنخم رسرسرشک ی چانر رن یانسرشخنردررحفس رظ خصفرمچ کچ ی

 چانػػسررمیرچشػػمرافػػ رورػػ ػػس رایببدنرراررقػػ ی چانػػسرحقرشػػ خرن یرر،رامػػخرچشػػمراگػػ ر ػػخبورچی دررحػػخلرهػػمر

رع حیربنرش خربسهس رفرچ یور صچ
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ریػػ رسػػنیطػػچررنرورار می ػػیخرراردررگػػححرمیکفوگػػکچ  ربب هػػیچرمی ػػچانرمػػخرن یرسػػنریػػ ینتچنػػنررورا

 هػػػخرراردررگػػػححری چان ػػػسرچرانػػػسرورمیرخردمسهیػػػدنر ربػػػنر چانػػػخرورػػػبػػػخرار ررارنسارنػػػس رمػػػفدمرور چانػػػخرػػػارمػػػفدم

نربػػنی ػػیرببیمیکفوگػػکچ  رمع ُرار کػػنرردخطفر  ػػس رامػػخردقیقػػخ رعػػسرفی رکػػیرارػػورافػػ رچشػػمررارداررػػم،دررارػػورب

ببی ػػیم رب ػػخبفاروردررت شػػبنرتفبػػنردنررارر ػػچانیمرورایرمرورن ییس ػػرمػػیرخفػػ ررع حػػیرازرواقعیػػ رراردرفر صػػچ

س  ستخنراففادیردررن ػفررااب خعر  سینربفرطب س  س،رر چان سرببی  سربخوررن یرن یدن نررارهخر رسنررشسردنرمی

ارػوردنیػخررارففرػیردادهروردررهخرردنرچفاسنردخهفردروعیوراروردنیخ«رار خنرس یردارنس،»شسنسرسنررتففبنرمی

ربػػنرن ػػفانػػس رازرن ػػفرمػػخرنیػػ رم حقػػیرربنن ػػفرتففدررتچنػػنررارودنرراررمػػ اهیردررطػػچلر ػػخررنانس ررشػػسهرتػػم

ررگس رمی

ا رردارد،رامػخربػنرنیػنرحػخ بیر خبػ ربُعسرمخدیرمخردررچ ػخنرور هخرراردررای چانسرچرمیرچشمراف رورا

نریفرمیػبقر صػچرس ػس،رمیر یرنیػخهیچربنرش صر،ر چانخر رمومردریفیرنسارد روقبیردن راورشػک ردررچشػمر خ

س ػس روقبػیردوربػیورازرچیػ یرسػنررمیرظ  وگی نررمث رورفقطاگ ررویفد رچشمرمخن سرظسگیردوربیترن ی

رخب ػس،رمخن ػسرچشػمرمػخرسػنربػفایرفچاصػ ردورررتیفد،ر   هخرتیبفشرمیردوریرقفاررداردرظک رمیرۀدررفخص 

رشػچد،رمشػخبنروقبػیرسػنرمیرتشػخدر،رمفدمػترمیس رمػیرکیرنیخهروقبیردرر خرار کنررس س ررخردچدررار   یمرمی

رخهیگػرظکػ تفنػنرورشچدر خرنچررسػخفیر ػ میورشػچدرمیرفدرورروزنۀردنرب رگیترکیرظک رمیر یردرر خریدورب

رم قػػبشربالفخصػ نچشػمرر،رمفدمػتررودرخررروشػوردررفضػخیربیػفونرمػییمح ػیربیػرشػچد روقبػیرفػفدربػنرمی

ورینیػ ربػنره ػروی س ردوربیببروکچهرر هخرراربنی چانسرچرهرورن یشسرفهی ۀرنچرردیوگربنرچشمرشچد،روتفننرمی

رشػی فرر صػچرشچد رب خبفاروردوربیورفقػطرس سروروقبیرنچررزرخدربخشسرروزنۀردنربخرسرم قبشرمیرظ  رشک 

،ررمیس رمػیرخرشک رهیبیرچیػ یررارنیػخهرففدررتر،رخی روقبیرمخراشراگ ر نیوگرتررس سرورفقطرمیررارکبط

ربػنرچشػمر ۀراظصػخبیوگػربنرمیس رمػیرمشخهسهرچشمر رازرطفردن نع یررفنس ریترمیر فردررمغ رشکر صخو

مػػػ عک ررمحػػ رفردرردنرشػػک ر صػػچربنرشػػچدرورگػػپ رمیرمغػػ رففگػػػبخدهر شػػ ر ػػۀیعػػس رصػػ چبفیردررن

بی یم رررارمػیرشػچدروردنرظبخرمردریف،ردررم حقۀرعس رص چبفیرمغ راگ رسنر صچرفرگػخدبنرمیرشچد ربنرمی

رارور  ربفدهراگ  ر ربنیورنرظ مر  شکیرنچ

راظصػخبرسخربفدنرازربػنارػوراگػ رسػنرم،ردربػخر ریس رمػیرصػحب «رگػچمربػخزسفدنرچشػم»وقبیردربػخر ر

نردػخر ی ػخرعػس رصػ چبفیرببچانػسرمیػبقبػخزرس ػیمرشػ خررابفوانرویورسخنخ یربسفدهررااب خبر ر خیب  ػس ریرارببر خ
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ریػ  رهفچػنیبی خنػنرنرواقعرورػا»س  ػس:رسرفکػفرروراگػ  ربعضػیرافػفادرشػخرػارگػچمرچشمرسفدنرم  چررازربخز

س ػسروررهخررارکبطرسهرفر سر چانسر صخورس س،رچفاسنرمیرنقارمو یرارفخرمیره چزرهمروراف رچشمربخشسرا

ردررقیػ  رشکخفیر  ربفدهراگ رسنرظ مر  شکیرنچرورازرطفر رسخ بسامخر «ریی نرهخرم کورچشمربسون

ا ی ػػنررشػػسرردرردادػػ رازردنیػػخرسػػن رراػػچدرداردانیػػخنیرورگػػخدبخررسػػخم یرازرچشػػمر،یا ػػچیرعػػس رصػػ چبفر

ِررشػػػچدرسػػػنرمیرطػػػچررتفبػػػنرورس ػػػس،رارمی  رااب ػػػخعرروربػػػسونرسػػػخربفدراگػػػ ازرت شػػػبنرمخنػػػسهرربخقیردن،رچشػػػم

اس ػچنررورهمر  شػکیرنػچربػنرهػفرحػخلسردارنػس رامػخررػس  ستخنردربخر رچ یوربفداشبیرازرارػورچشػمر فدرنی  س

نربػنیدقرمیس ربػخزرمػیر رسػنرػچدردارد رمیفاواػرسخگػۀرگػف،رچشػ یردرروگػطر رسػفدهرسػنر صس محػ ررورػارقػخ

نربػػخررخفبػػنرنشػػخننرمػػی هخیررچشػػمربػػفدالؼرچشػػمرورػػدارد رارمحخبقػػ رورهخیرظ ػػمر  شػػکیرنػػچررودرورسػػخمال

 ػػس ریورمخهیػػ رچی هػػخررارببر چانػػسراػػچهفرسػػنرمیرطچریردورد،ربػػنرن ػػیربػػنرواػػچدراررفرسػػخذبر صػػخورمػػخنرکیر یف

هػخیررمکخنر چانسربُعسرمػخررارشػکخفبنر ػخرزمخنرگححیربخ ربخزرشسهرمیرگچماردرررورش صیرسنرچشمرازارو

درررگػػچمربػػخرچشػػمر چانػػس رش صػػیرفػػفدیرظػػخدیرن یر ررارببی ػػسرسػػنرهخر چانػػسرصػػح نر ػػسرورمیییػػفیررارببرد

خنردرچارروردرسنرداد ربسنرانیػخنریسنرازرمر ردرهخر رمخن سر چانخر چانسرقسرمرورنی ره چزرمیریگححیر خ

رشس رارداشبنربخ

،رر ردػفدر ػخی،ربر ردگػ خنیر ػخی،ربرایػ خنیر ر ػخیس ػس:ربرمیر رصػحب ر ػخیگححربرمسرگۀربچدارازر  ج

،رر ربػػخ رگػػحچهربػػنرهیػػب سرورهفسػػسامرگػػچمرگػػححراصػػ یرچشػػمرهػػخر ػػ جرورارا وػػی ر ر ػػخی ردارمػػخروربر ػػخیب

ر خر رمع چیرصػحب بیرححِرگرهشبخدورترخرکفبسررنُنررانس رمسرگۀردایچرازرنُنرشسهرمی یر قیریخنیرور خیم

 فرازردنرروریخر ػخرػ ردگػ خنیرر خیبردررگححدنررارر،رامخرمیس ربخزرمیربفایره نر یخراراررگچمرس س رمخرچشمرمی

فػفدیرظػخدیررازرگػححربػنرهػفرحػخل،ررسرػارسفدهرنررارشػفوعیػسرور  سرارنشیػبنر یخرا رچفا؟راتفچنررمیس ربخزرن ی

دررمبخنرگػػچریرداررػػسرسػػنربخرػػسررهػػخرشػػچنس راتػػفرچشػػمهخیردنیػػچیربیػػیخرررارػػسروره ػػچزروابیػػبییرشػػفوعرسفده

رظ چانربػندنرراررظػخدیرمػفدمرسػنرسرشسرمیر ییچرشس،رصخحیربخزرمی فرازردنررگححربی خر ردگ خنیررخر خریو

بػػسنررسررػػخردادػػ یػػ یچاررببرػػدرخنیػػازرمرسی چانیػػبرطچریرسػػنرمیرفنػػس،ربػػنیترمیردررن ػػفعیریطبرفػػچؽرر ر چانػػخ

وراتػػفررمردادردرردگػػبفسرقػػفاررمػػیرتیػػبفدهرصػػچرمرعیرراربنیطبر رفػػچؽر چانػػخرورػػ راتػػفرارهخررارببی یػػسرانیػػخن

م بػػ ردنرراررامػػچرر ظػػخدیرورشػػیچرطچرراػػسیراخمعػػۀرمػػفدمرشػػس،ربػػنربػػخزرمیرگػػححرورػػدرراره ػػنرگػػچمرچشػػم

ورازررخرنػنرػداشػب سرر بػخسشػخنر  ربػنرمػفدمرسػفدرسػنریػفرففقػیرن یرد ربػچدرسفد راگفاررسشچرردرردحفرمیرمی
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رسی چانیػػبرمیرسرػػزدرمیرقػػسمرخبػػخنیدررددررحػػخ یرسػػنرر رسیػػس رمشػػخهسهرراردرردخنػػنرمػػفدمرسیب چانیػػرمیردػػخر 

:ررسیشػر سیبرورػبػچد!ردربػخر رارمیػخزرن یرورػ رارراربفداررػسهػخرردنر ررارببی یسروردزمخرب  ر بفنسهخیرر یب ر  خم

ایرراخمعػػنر چانیػػ رمیره ػػچزرهػػمرخراخمعػػنرػػدر،شػػسر ردگػػ خنیربػػخزرمیر ػػخیدررگػػححربره ػػنرگػػچمراتػػفرچشػػم

نرچشػمربشفیربخشس؟راریخدرادباللراسیردر نرم  چعراگ  راتػفرواقعػخ شػ خرراردرررگػچمراخمعۀربشفیرمح قخ

انسررداشػبنروزرشػنردرریه رس ربفدػییػب خمرتچن ربالدرن ردچدرراراگبخدرچیربچدر،رم کورسفدمربخزرمیرگححردن

ر ػخرانیتیفنػسرسػنربرقػفاررمیبخزرشچدردررمچقعی رمح چب ررمشخنگچرشچنسروراتفرچشمرتچن رسنراگبخدرچی

ر؟رسفدمر رن یرگچیر بخهیرراه  خرش خرراربنرمییفیربنرصچرمرخردرردنررارمعخ ینرس  س رد

نردررگػححیشػ خررارمیػبقرگػچمرچشػمر؟رس مرراربػخزرمػیمبخنرگػچرگححیرچشمردررچنر    رر ػخیبر خ

بخزرر فروریتفردررگححیر خسخفیرنبچد راش خرر  یشرویشس،رشربخ  فیربخزرمیر راتفردررگححرس مربخزرمیردفد

رخنیػ چانیػسرازرمر،رن یردػفدر ر ػخیسػفد ربػخربرظػخدیررارم بػ رمیراخمعػۀرمػفدمر یػطچرراػسیرمچقعرشس،ربنرمی

یػفررارربُعػسهخیردازرهخر ررسرصػح نیػ چانرس،رامػخرمییػبسنرانیخنررارنیخهرس رخرداد ر هخر ررارببی یسریچاررچرد

سری ی ررارببهخر ریچ چانیسررمیدهس ررارنراف ای  سرخدرش خرراربن چانسراظب ر؟رمیر رداردرهخر رم رس رچنی یبب

حخکػػفردررحػػخلرواقعػػیرهیػػب س ردػػچاهرهػػخرردنر چانیػػسرحػػ رس یػػسرسػػنرانػػسرورمیرخمفییظػػخدیرنرمػػفدمبػػفایررسػػن

 خنررنیػػبػػفایر  سرورػػشػػچدروراربػػخزرمیرگػػححرورػػدررامبخنرگػػچر،رچشػػمرنبچانیػػسخررػػسریػػ یببرطچررواکػػحرسربػػنیػػبچانب

رسػنرشػفطیربفگػس،ربنریػنینبر چانسربنره خنرمیرسبخبرورارقیردافخربخردچانسنیس  س رحقرور ر  فراگ ردچب

رفربخشس یترگ  ر  ،ربخردچدیشرویدرررشسرش

بػخزرمبخنرگػچروقبػیرچشػمرسػنریػ ینرطػچررورس ػس؟رارمیرویػیففدررار عرگچمرچشمرظچام یرگححرچن

رشػمردررچػنرگػححیرقػفارردارد ر ػ ب کنربنراروربیػبییرداردرسػنرارػورچر سی ی ررارببیچرشس،رببچانیسره ن

ِر»دنررارر،رچی یراگ رسنراولرواچدردارد رظخم رظخم ر؟رگنراگ رس  س رگححر یر عییویچرچن «رچػیراچهف

ورر خردخر رچشمرگچمرفػفدرواػچدرداردرده س رمیسانیراگ رسنرازرداد روراچهفرچی،ر شکی رنخمیم رارمی

چنررػ رچنراگػ :راتػفر  چرػ رصػفحۀر  چشػبینررظ  کػفدردن رببی ػسربػنردنرنیػخزراگػ رگػچمربفایرار کنرچشم

فیرر،رامػخر صػچر رداردرروشػ خر رفقػطراگػ ر مػ رشچد،رفقػطرمثػ رروشور کنرفیففرنساشبنربخشسربعسرازرا

نرم خگیرمثخلرورشچد را ببنراردادهرمیرارن خرفر صخورسنردخطفرفیففراگ رواچدرنسارد ربن ر،ریػ ینرسخمال

ر دهػس رارػسرایرنشػخنرمیرصػفحنر رفررارازرطفر صخورچنر ر  چ یرسنردررحخرمی یبرمرمییطچررمیبقرفارمخربنرز
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ورازرمػػػخد رراگػػػ ربػػػخارزشر رػػػنوخرب  شػػػفرحردنرهیػػػبمردررحػػػخلرسػػػنروراػػػچهفرچػػػیررػػػس ػػػیرارػػػوراگػػػ  را

نرراگػب فا رمیر فیرگخدبنرشسهرسػنرازر قػچاردخ ص ربػخرشػ صراػچهفرچػِیرهػفرشػ صمقػساررشػچد رمع ػچ 

رداشبنربخش س دنرراررازمیخویررنفف،ردورنففرمقساره اررررسرازردهر رشخراگ ریفرمبفخومرد

روربػنسػنربُعػسرمع ػچیرداشػبنرر یراگػ ی رچرخگ  یرازرفخیراوخنرمی ی یرمیبقرگچمرچشمرگحح

ورریاور ػخچشػمرگػچمرربخشػس،رگػححروریش صػیر ػخر  یشػرویشرففدربیبییردارد راتػفرگػححر  یشرویش

ِریب،رارػورشػ صر  یشػرویشرگػححبچدنرروریدخطفر خربنزرفار رراگ  اگػ  رروررفبػنیازربػوراچػِیرراػچهفرشػبف

،ررشػوفمر،ربػنرگػخ یرظخدیرازردفدگخ یر ػخرب رگرش صیربخ ربخشسروردرراخمعۀرمفدمر  یشرویشراتفرگحح

رس بػفراه یػ ردادهر،یبشػفررورامیػخلرتچنػختچنر،رنفػعرش صػیروراحیخگػخمریػفانر،ر ضخدهخیردچدربػخردر چل

بػخزرراگػچمرچشػمرار کػنر،ربعػسرازردررنبییػنشػس رشػسهربخراورم کػوراگػ ربوبػفرحفخدػ چػِیرربخشس،راچهف

 چان ػسررمیربػخزرشػچد،دارنػسررگخلرشایرسنرس بفرازر س روقبیرچشمرگچمرسچدسخنی فرببر چانسرواکحرشچدرمی

رشچد رمربخزرمیرترس  نربیچردگخنراگ  راتفرشخنرچشمرگچمرسفدنر  س ربخزیببرواکح

مقخومػػ ردرربفابػػفرافرػػخنرقسر   ػػسردنررس  ػػس رشػػسرسیررویرمػػفدمرداردروردنیػػخیربشػػفیر ػػ  یفرد چده

اگ  رارورطبیعیراگػ رسػنرراشببخهردان س،راع یرحروردرگ رمییصحرمفدمردن ن،رینیدررنبگ  راگ  ر

 چانسرم یفربنرارورشچدرسنرففد،ردریػفانرراررش صرب چاهسرزنستیردچب رداشبنربخشس،رامخرارورتفارارمی

رخربػنرػگچ اگػبفخدهرس ػسرهػخرردنریفانرگچدرببفد،رازرم کوراگ ربنردف ردر  فرشچدرمحفومرس سررخردچددچاه

خرارػػوربػػفدالؼررػػ ردرس ػػسربػػنردػػچدرگػػچدربفگػػخنس،ربػػخردریػػفانردظػػچاروررقخبػػ رمیار کػػنرردزارربفگػػخنس ربػػفایهػػخرردن

نرصػحیحرنبخشػس رراگ رحیس  سرصحرفکفرمیرمفدمردن ننیی ؟رب خبفاروررگفش راوخن م کوراگ را  امخ

رزرنػ رفییػخدربیرػسررػ ػچربخ» ػس:ررتچرمیهػخرردنرده ػس،رازرب یػیربػنرچزشرمیدچدردمػروقبیروا سروربنرففزنسان

ظخدیرمچقعیػ رمح ػلورورام ػیرداشػبنربخشػ س رامػخررمفدمرببچان سردررااب خعر سهرطچریرسنردرردربن«ربخشی،

عػیریمرامػچرررونػسیرطبرسربیػ اررػمرسػنربخرػفارمخراظبقػخدردارر،رزراگ رع ط«ربچدنرزرن »ورروخن،رایازرم  فرس

دنبػخلرردچاهػسربػنر،راورمیربچدنرطػچررزرنػ ر ربػخردنرگػچدرش صػیراه یػ ردهػیمرخدربػنرسرزرورنبخربخش سرداشبن

اتػفر«ر»سارسػو،یػرار را روا ػسر،اوردهػس،ربػفورگػفاغرمع ػمراتفرسیػیر ػچرراردزاررمی»بخشس رراشرش صیرظالر 

،ررگػػخ یرب رگده ػػس رازردفدگػػخ یر ػػخررمیردمػػچزشرشػػک روربػػسرسػػچدکربػػن«ر ػػیربػػفدار یبرورمیی ػػچ یررویرزمػػ
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شػچد راورازرر فرمیرظػخدیردچددػچاهرجردرراخمعػۀرمػفدمر ػسرربنرتیػفدررػخدرمیربیشػبفرار رر هػخیچچ ػیوررهفچن

ردهس رمیرس سرور قچایردچدررارازردگ رمیرگچ اگبفخدهریفانرد

شچد رامخررمیریفیرم بق ردرش صرشچد،رب کنربنرسرن یررف رنخ سر کنرازردگ ربعسرازرارمخد ر قچا

خدیررػ رزیػوراه خشسرخررمکخرربیگخ یربیرشچد راتفرش صیرازردفدگخ یر خرب رگرسرمیرنخ سروراچهفرچیرا

بعػػسرازررشػػ صرورػػگػػچمراربخشػػس،رچشػػمردػػچدرم فعػػ ردنبخلر ربػػنیػػازرهػػفرچرورقبػػ بسهػػسرش صػػیررنفػػعربػػن

خنررػفاردررافرػی رسنراورهفت رن چاهػسر چانیػ  رچػفا؟رزیتچننرنررور س رامخرایدچب رببر چانسربنر،رن یرشسنربخز

دنرراررچگػػبنیطچرر رمربػػنی ػػچانرورمػػساومرمیروربػػخر  ػػفرمربػػخزتفدمخنرر ػػچصراو یػػندربػػنرمیس رگػػعیرمػػیرنیػػ  س

بسهػس رمػخربػفرر یػاه ر  یشػرویشرسربػنرػبخررورشػ صر رازارػورمیبفتػفدانراشرنیػاو رحخ ػ روربػن یمرسرابفان

ر ره ػفاهربػخردنیػیػفرنردر یػبػخ ررود،رهػفرچر  یشػرویم راتػفرشیس رسرمػییػاخنبػۀرشػ خر  سره نیررشسرورار قػخ

دوبػخرهرر،گػخزدررار چان  ػسرمیمبخنرشػ خرسػنرچشػمرگػچچػِیرربخ رنفود،راچهفر  یشرویس س راتفرشرصعچدرمی

راگ  تچننررورار بخطردنرادرس ررن یربنردگ 

س یم ربفدیرازراففادراتػفرسیفیػ رمػخدرزادیردػچب رداشػبنرردومیرنی رواچدرداردرسنر شفرحرمیرظخم 

نرانیػخمرمیر رببفنػسرسػنروقبػیر  ػفرورچیبخش س،رم کوراگػ ر ػ ده ػسرنیػ ررتچنػ ررارحبػیردچدشػخنرش صػخ

ظ ػ رارػورشچد،راع یر فگ خکراگػ  ررمیربخزدرراببساررمشخنگچرشچد روقبیرچشمربخزرمیرمشخنچشمرگچ

نردررددفرمفدماگ رسنر دررحػخ یرسػنررس  ػس رمیروررار  ػفرتچنػ رچیراگػ رورگخس رتر خررسنرشیرمع چ 

وحشػػ ر ػػسروریهخیردػػچدرببررارروبػػفویرچشػػمرچشػػ یربػػ رگرنختوػػخنراگػػ ر،رم کػػوس ػػسرمیرورشػػ صر  ػػف

ر؛دی ػیر فگػ خکراگػ رس ػس روررار  ػفرتچن رس سرچیرن یر یافرقسرر فگ خکراگ رسنربعسرازردن،ر ردنس س

رچشػمدنررارررو،ربعضػیرورػ رازارخررواکحراگػ یس سروربیرش خرنیخهرمیرزنسروربنرچش ترمیرسنریب رترچشم

رػخدررر رامػخربػنراگػ  ػخنردچدرچشمرور،راق یدررحق ررنخم سرمیا ویررچشمدنررارربفدیرنی ،رنخم سرمیرحخنیش

داشبنربخشیسرسنرفػفدرفقػطرنیػخزرداردربػنر  سیػۀردػچدربپػفدازدروربقیػنردرردگػبخنراگػبخدرفػفدرقػفارردارد رسػ ر

بُعػسررترػرفقػطردر  وخررنػن ربػسنرراگػ رسهیػ یخرر یدهػسروربیػریػفررویرمیردرربُعػسهخیردر رتچن ررونسر بس

دنررسیػ چانرخرمیرػتیفد ردر رارور غییفرصچرمرمییبُعسهخیرم ب فرنردرر  خمرشچد،رب کنردگب چشر غییفرمی

شػچنسرورردادهرمیرور ف یػین ػمرروگػی ۀراگػبخدر هػخربنیچرورػس رایػ چانرس؟رن ییدهرانیخمردگ ردچد خنربنرار

وریػنربخشػسر  س  فسػ شربػفرربخرػسرفػفدرفقػطرشػچدرسػنرمیر،رتفبػنظ ػ رویه ػرشػچنس ربػنروگی ۀراوراافارمیربن
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دررس س رم کوراگ رامیسوارربخشیسررخر الشرس یسربنرچی یربفگیس،رامػخررارادارهرمیۀرمیخی ررراگبخدشربقی

رس سراگبخدراگ  رمیخی ررارادارهرمیسییرسنررواقع

نردررحخ یرسنرربعضیراففاد رار یفبػنررگػچمر  ػفرورهیػب س،ربخزشػسنرچشػمدررحػخلردچدشػخنرش صػخ

دنررارربچانػسبراوریػ رسػنردػچدی یرنیػرم،رامػخردنرچتیػفردررن ػفرمیچشمردچدرش صردنرراررفچنتس  س ررمی

رارری،رچشػ ربػخزراگػ هػخرردنرگػچمر ػسرسػنرچشػمیبررشسردهس ربعضیراففادراگبخدیردارنػسروروقبػیراگػبخدرمی

ِرسػنررس ػسرمیر ربسشخنر بفار سررخبعضػیرافػفادراگػبخدیرنسارنػس،رامػخرشػر را ببػنرشػچدرمیرسهیػنخمرقػییحقرچشػم

اػػخرحضػػچررره ػػنمچاػػچدامرا وػػیر»شػػچد:ررمیربخشػػس ردررمسرگػػۀربػػچدارتفبػػنراگػػبخدیرتػػ ریرواػػچدرداشػػبن

مچاػػچدا یر» ػػس:ررتچرنیػػ رمیفدػػیراػػخرهیػػب س ربره ػػنردررواقػػعرسػػنرخدراگػػ رػػقػػسریرزربػػنر عسادشػػخن«ردارنػػس 

 ػسریتػ ریربب راتػفراگػبخدیررخدراگػ رػزهػخرردنرع یر عػسادر«رواچدردارنس، خنرمبفیربخ یرگفررتردگ خنیردرر

س ػسررمیر رار بػسربفادنررارر،ربخزراگ رامخرچش یرنساردچمارگرس سرورچشمرورمیر  فدچب رریربنسنرففد

رشػچد رزرػفاربػفایرنیػخمررشسردادهرمحیػچبرمیدنررارروردچدشر ر  فر یرسنراورازرطفیظ چانرچروره چزربن

هػخرردنرواچدرنسارد رشوفمر چل،ر خداشررخدرردصچصرایررچرمالح نیشفطیرواچدرنسارد،رهرچیهخرهرانیخن

نرازررویرندنرراررورنس فررظخدیرب رتچاررهخیرمفدمرازرقوفمخن رده س رمیردچاهیرانیخمرتیسخمال

زرشػسهرورارفهیػ ۀرنػچرردیوگربنشسمررفی رکیراوربنرخنشچد،رچش رففدربخزرمیرگچمرچشمردنکنبعسرازر

شچد رراذر رمی رص چبفیراورعسرشچد رب کنر رمیراذرسنری یاورنرچش خنرق یدررحقشچد رردنراذر رمی

نربن ره ػچزرچشػمرسػنراگػ ظ ػبارارػورشػچد رر رمیرػس ػسرچشػ خناراذرمیراحیخسرایراگ رسنرتچننرصففخ

اشرررکػػیر یفربػػنراوردادهرشػػس،رچشػػ خنحقیقػػیررچشػػمردنردنکػػناگػػ  ربعػػسرازررخوردهیػػنربػػنردگػػ حقیقػػیررار

س  ػس ررخراحیػخسرػ  ػسریرارببیقػیرحقرچشػمدنر چان ػسررمخرمیرس  ستخنرورشچد ربفدیرازر  فرن یر ردریفراذ

س ػسرربنرداد رنیػخهیرمیظ  رورس یکخوراگ روربنره یوررگفش راوخنراگ  رمعصچمرمث رگفش ردن

رگ  ردادػ ربػنرشػ خرنیػخهرربنربفایردرسنراگبفخدهرشچد  چانسررخرمیربخزرشسهروردمبخنرگچرخرچشمر سردی خربب

بػػنررسفدنرنیػػخهدررحػػخلرسرسػػنریػػ یتوػػخنربب،رم کػػوراگػػ رنخربػػخزرشػػسهمبخنرگػػچرچشػػمرازردنیػػخرسػػنس ػػس ررمی

دچد ػػخنراگػػ روربػػخرارػػورچشػػمراگػػ رسػػنراس ػػچنرب شػػیرازررچشػػمرورػػ،راقػػ یدررحقورببفگػػیس ررخگػػ ش 

نرن یرچشمردنربعسرق  فوهخیردریفررارببی یس ربسونر چانیسرازردنر ح نربنرمی س،رحبػیراتػفریػ یسرببی چانراصال

ربخزربخشس مبخنرچشمرگچ
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مبخنرس ػسرچشػمرگػچرطچررواقعػیرمشػ صرمیرورارورچی یراگ رسػنربػنریرنی رواچدرداردگچمرظخم 

م ب ػفررار شػ رگػفررگػحچهوقبػیر غییفا یراگ رسنردرردصچصرس س رارورظخم رردررچنرگححیرسخررمی

  وخرازررس،رنػنبی ػرچشػمرگػچمارمیطفر رشچد روقبیرش صرازررسردرربُعسهخیرم ب فرمبی یرمیرت اررمی

رهػفرم فػ رظػفؽرسػنرس س رمسرگػۀربػچدارمعبقػسراگػ ر راگبفخدهرمییفظیرنفر،رب کنرازرچ سرسخنخلراص یرسخنخل

گػچزنیررطػیرنقػخطرع ػیر  ػخمر رراگ رچشمرسرهفرم ف ربسنرتچرمسرگۀردایچرمیدررحخ یرسنرر،راگ رچشم

ایرسػنرفػخراریػخدررم  چرشخنراروراگ رسنرچ یورچیػ یربػخرنػچظیرازرحخ ػ ربػسنِیر غییفرخفبػنرهیب س رچشم

ریربسنرببی س هفاخ چانسرازررففدرمیر  رفراگ رورسفدهرامکخن

رظػػالوهربػػفرسخنػػخلگػػححرچشػػمرگػػچمرواػػچدردارد ردرردصػػچصرو ػػیرمػػخرمعبقػػسرمرن چدهػػخیربیشػػبفیر

،ررهػخیرففظػیردرربػخ یرهػفردورابػفور رواػچدرداردرورارػورسخنخلیػنرففظیرظ ػسهر،رچ سرسخنخلراص یرسنرذسفرسفدم

واػػػػچدردارد ردررقیػػػػ  ربػػػػخ یربی ػػػػیرتِورروردررنقحػػػػۀرطػػػػیرگػػػػچزنیرَشػػػػورچشػػػػ خنر  ػػػػتروریبػػػػخ رور ػػػػخ

 چان ػػسررهػػخرمیرگفت اشػػبورگػػحچهرم ب ػػفرچشػػمرگػػچم،رمچکػػچظیرازرارػػوراگػػ رسػػنردرػػخرارػػورسخنخلر ش 

رگػػححربػػنررع ػػیهػػخراگػػبفخدهرس ػػس،ررسخنخلرورػػایرمع ػػچ یرببچانػػسرازرارس  ػػسهروراتػػفر  فراگػػبفخدهرشػػچنس را ببػػن

فی رکػیردػچدراگػبفخدهرس  ػسر ػخرخنرن ػسرازرچشػ  چار راففادیرهیب سرسنرحبػیرمیراگ رسهی ررگرخرربخ یبی

طبیعیرتچنػختچنیرراررچؽهػخیرفػرازرطفرػ ر  سیػن،ر چانخر ردنکنا ببنر  رازرر؛ق  فوهخیرورایراروربُعسررارببی  س

دچب راگبفخدهررطبیعیربنرهخیرفچؽر چانخر رورفی رکیررشسردادهربخش س رامخراتفرنبچان سرازراخنردررارورچش 

ُرس  س،رفقطرچی هخر ررر ُررعسرمیاردرررترب هخرورنػنردررارػوربُعػسرفقػطردررگػخرفررػخرعػسهخبی  ػسرامػخرنػنردررگػخرفرب

ُر روربفدػػیرافػػفادرازررػػترچشػػمربػػفایرریػػ  رازارػػویا عػػخدهرنرقػػسررفچؽره ػػچزرهػػمردندررارػػورصػػچرمرسػػنرر،عػػسرمػػخب

ُر ُردرسنرارورب ُرعسرورازرچش یردریفربفایردرسنرب ورچشػمررػفرارػس  ػس رحػخ رزرعػسراگػبفخدهرمیعػسیرورایرارػورب

نربػنییرسػػنرمیػبقظ بػففظػیرواػچدرنػػسارد،رب ػخربػنررسخنػخلرچی(رهػػرکػیرراگػ ر یفرکػیر)چشػمر یف رفػخرمفبػػچطر خ

رار یػػخ ػخرردن ػنس  ػس ررسخرهػخیربػسراگػبفخدهربػفایرانیػخمرکػیرراگػ ر یفر ردارنػسرازرچشػمرػ  خر:رمػفدمراگػ 

رده س رچگعنرمی ق  فوربشفیرۀرفخیریاففادردرر  سرففظیرمو یراگ رسنرسخنخلرتفبمردربخر رچ س

رتیػػفدرسػػنرمیر،رچشػػ یرشػػک ق  ػػفوربشػػفیخرربػػخ روررفػػبوربػػنرورایریگػػححیربیػػربػػنرسنیبعػػسرازررگػػ

نردررنرمفسػػػیرچشػػػمربػػػنرشػػػبخه  رسچچػػػتربػػػخرچشػػػ خنربػػػ رگرچشػػػ یر،ر ػػػۀربػػػخ یرصػػػچرمیدارد رم صچصػػػخ

بػػػخ ررا عػػػخدهردررگػػػحچحیرفچؽمچاػػػچدامرا وػػػیرشػػػچد ربفدػػػیرازرردػػػخهفرمیردنردرردادػػػ رشػػػ خرشرفقخبػػػ یع
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رس ر  ػخمنػواػچدرداررشػخنردررگفاگػفرصچر رهخرارورچشػمرسنطچریرربنانسررسفدهرنی  سهخیربییخررزرخدیررمچش

تررػ  ػسروربػخریب چاه ػسرببررار چان ػسرهفچػنرمیهػخرردنر  سرویبر هخررارمییچرب رگرچشمرورار رازرطفهخررچشم

س  ػسر ػ ررمیر یػ حقرمیػ رش خگخنیرسنررویرورحشفهر  س راخنچرش خگخنیببررار چان سر  خمرگحچهرن فرمی

رش خررچشمرب رگرازرب رانسرسنرارورچشمرسهردرکفوگکچپیفرمردررزروردچشمرب رتیرداررررانسرسنرمی ربفده

رورػ،رم کوراگ رابفگیسرخرربخ یگححیربیرنخم س روقبیربنرچشمرمفسیرمیدنرراررورشسهر ی شکرسچچت

نردػخهفریػ ر  سیػورمچقعرػبخشػسر ػخرا ػیربػخ  فرازرگػححر خ ختخ ػخریدربخنسرگػححرشچد رامخربخردخهفر یمچقع

ر چانػػسرایردررگػػححیرمبچگػطرنیػ رن یرس  ػسهررارببی  ػسرور  فروهخرر چان ػسرارػورچشػػمرشػچد رافػفادرظػػخدیرن ی

رگػس رارػوررمیربػنرن ػفه ػنرچیػ رظػخدیررار یػخیفرقػفارردارنػسرورردرربُعسیردهخررارورچشمزرفاررارببی س رهخرردن

ُروقبػیرسیػیرگػحچار کػنرردربخر  چکیحیراگ ر تػ اردرچػنررویررگػفرمیرعػسهخیردریػفررار شػ هربػخ  فررػخرب

ردهس رمی

س یمر ػخررام رمخرازرنیفورػ ردػخرایراگػبفخدهرمػیرشفهردادهربخنرراربفارگچمر خرحسرزرخدیرگخدبخررچشم

نرگػػفمبخنرگػػچرچشػػم رگػػچمروقبػػیردربػػخر رچشػػمدهػػس رررویرمی فرر فروردگػػخنرعرراربػػخزرس ػػیم،رب ػػخبفارورنیػػببخ

فشػػفدهرشػػسه،رانیػػخرررهمربنر خنرشػػخنیی رس یػػسرسػػنراحیػػخسر چانیػػبیسرترازرشػػ خرمی،رهفرػػرسػػفدمرمیرصػػحب 

 ر ػخررورصچرمربچدر؟رب نربسرطچررنبچدرورخرار ردرشچنسرمیرگچراخرطفؼرداد رسهرشسهروربنیسشررهمررهخربنر نیمخه

دنررار ػػخنررسره یػیرػفیخدربیرػػدافػخرراررسر ػخرفػخ چنیدمػسهربخشػػر یػخراهخربخنررارس ػخررت اشػػبنرورروقبػیروابیػبیی

دوردرقػچیراگػ  رمػخرچشػمررطفؼردادػ رفشػخررواردرمػیرس یػسربػنر رسػنراحیػخسرمیرػفویس یس رنراحیخسرمی

درررم،یس رچشػػمرگػػچمراگػػ ربػػخزرمػػیرسفدنرففگػػبخدنرتػػچنییرسػػنرم صػػچصربػػخزرفونیػػ ۀربیوگػػرراربنمبخنرگػػچ

رصػػحب رگػػچمرشػػمچردربػػخر دررحػػخ یرسػػنررم یففگػػبرفونرمییػػمردنربی ربػػفایر ػػفمیػػ ررارنرهػػخرفخ چنحػػخ یرسػػنر

تچنػنرر  سیۀرفػخ چنردافػخربخشػیس رامػخرارودررحخلرشفطیرسنررس م،ربنرازرش خربخزرمیرهفرتبفایردنررارر،رس مرمی

نرببچان سربن نرببرنیی رسنره نرا  امخ   ػس رارػوربػنرمیػخی یردررگػ  ردچد ػخنریطچررواکحرببی  سررخرحبیرسػال

س ریػػػ خنرادامػػػنردهرنیػػػطچرراگػػػبچارربػػػنر  سرطربػػػنس،رفقػػػیسرنیػػػفانرنبخشػػػیػػػ یببرسیػػػ چانربیػػػبییردارد راتػػػفرن ی

رجر ػػسررسر ػػخررشػػ خربنرػػسروردیػػ ی چانیػػسرببرمیرجر ػػسرر،ربنرسیػػدهرادامػػنرمیربخنگػػححیرطچررسػػنربػػنرار قػػخره ػػخن

نرازردگػ رارسػنرردن ػنس یس،ره ػۀررنیایرمص مر  سرشچد ر خروقبیربخرارادهرواکحرمی دادهررم کػوراگػ رقػبال

ر رخف ررسیدچاهربخشیسربخز
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نر هػخیرم ب فػیررسردربػخر رروشرػگچمارراربخزرس ػس ربی اررچشمردچدرش صرسنراگ رمشک رنیببخ

دررحػخ یرسػنررس  ػس ررػترروشرشػخم رارػوراگػ رسػنرفػفدرراربػخزرمیرمشػخنگچرصحب رس مرسػنرافػفادرچشػم

دادػ رربفدرسنرس س ردرراببسار  رمیرمیر،رنیخهقفاررداردرچشمرگچماخر رسنرس س،ربنر یشخنی،ررمسربیشورمی

شػػخنیرگػػفیسریس ػػسرسػػنردادػػ ر ر،رحػػ رمیرمػػفوررزمػػخنر یرواػػچدرنػػسارد ربػػنیػػچدنیػػخرروراگػػ رترػػ خررشػػخنیی 

شػچد ررقفمػ رمیرورگػپ ر فردردشػخنرجر ػسررشػخنیربنیبفدرسنردادػ ر ر،ر  رمیرنیشچد ر  رازرمس یر  سرمی

خررػرچنرػ رهػخر رسػنردرر  چرت رشػچد،رمثػ رمیرشػکفبنررگػسرسػنرانیػخرردادػ ر یشػخنیرمیربنرن ػفزمخنرردرردن

شػػچد ردنرر ردػػخهفرمیرهخرصػػح نرشػػچد رچ ػػخنرشػػخنربػػخزرمیرهخربفگرت ر ح ػػنرترػػس،رسػػنردرریػػ یبرمیر میفػػ

رگیس،رنختوخنردررمفس ربفایبنرشسهرورگػپ ررمیربنرن فقی  رقفم رداد ر یشخنیرسنردرراببسارمیححر

س،رم کػوراگػ رطچررسخمػ ربی رانػرشکفس راتفرففدیرب چاهسردچدشراروررونسررار خرانبوخربنرشکفسرورمیرمی

ر رمیسودراگ رگچمرفارس رچشمرسخفیرنبخشس،رزرهمرگخلرخردهررحبیرهش 

نربفدیراففادررگچمرچشم واػچدررانػففیرچیدارنػس رامػخردنیػخرهػبػخزرسخنػخ یرهػخرردنروریػ یمیػسودرنسػخمال

رس  ػس،رنختوػخنرورمیرب ػخبفاروروقبػیرشػفوعربػنرانیػخمر  ػفانػس ررمع ػچیرانیػخمرنسادهرور  ػفهػیچرزرػفارر،نسارد

سروریگػفرجر ػسررس  ػس،ربنرورمػس یر  ػفردنکػنشػچد ر ػ رازرردنػخنردػخهفرمیرخهرا ػچیرچشػمی یرتفدرورگػیچ

س ػس ررکیرشػ صررارس ػیراذرػ رمیر یهخیرفرشچدر خرحسیرسنرچشمرمیرایردردشخنرطچررف ار سهرگپ ربن

سربػچدرورنػنریدچرشامخردن نردرسنسرننر«رسم رراردرمخه»خرر«رسمرسرراردیدچرش» س:ررتچربعضیراففادرمیررورازارو

ت ارنسروروقبیرچشػمرررار ش رگفرمیر فرگحچهرعردچدشخنربچد ربعضیراففادرگفرسخنخلردررواقع،رب کنرمخه

م کػوراگػ ربیػیخرردرػسنر،رریػفانر  ػس ربػفایردی چان سرق  فوهػخیردریػفررارببردادهرشسرمیهخرردنرحقیقیربن

دررحػػخلررطفؼردػػخر ربػػنرسخنػػخلرورػػارس  ػػسرسػػنردررطػػچلرمیرس  ػػس،راحیػػخسرمیروربخشػػس روقبػػیر  ػػفرمشػػک 

رطفؼربػنرسنرػدودررحػخلرس  ػسررمیر،راحیػخسر رحبػیردرردػچابراگػ رخرچػخهرػر چنػ شبینرسنررهیب سرسنردو

دررس  ػسرراحیػخسرمیفدیرگچاریرهیب س،ربراگیدررحخلرس  سررهیب س ربعضیرازراففادراحیخسرمیردخر 

بػخرمخشػی یرس  ػسردررراحیػخسرمیرفدػیهیػب سروربرسنرػدودررحػخلرس  ػسرراحیػخسرمیر فوازنس،ربعضیحخلر

 رانبوخیردنربفگ سر چان سربنرن یرگسرسنرانیخرررطچرربنرن فرمیرروارشنیران س رامخره را چرمیرطفؼرربنشبخبر

بشػفیرراررگػچمارراربػخزرس ػس رمسرگػۀردایػچربػسنردچدرففدرچشمراگ رخررمشک یبیظ باراروراگ رسنر

شػخنیری فخصػ ۀر،ربی سرشیساشرر،ردربخرهبخشسرسچچتاوخنیربسن،رفد راتفریترمین فردررراوخنیرسچچترمث 
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س  سربػخررمیراحیخسرشنیه هخرردنراگ رسنظ  رنره یورباگ  ر«ر ی»ه ارر118بیارازر خرعس رص چبفیر

رانبوخربفگ س ر چان سربنررونسرامخرن یرمیردخر رطفؼرشبخبربن

فد ریػػػترمین ػػػفردرررسچچػػػتراوػػػخنیربشػػػفیررارمثػػػ رمسرگػػػۀردایػػػچربػػػسنرسػػػنرخررم حقػػػیراگػػػ یبیػػػ

ورم  چرشػخنرشػک رراگػ ریراوػخنیگخدبخررور فسرنیببسنرشیریم  چرشخنرارورنیی رسنرگخدبخررور فس

خررینػچرو،ردررگػححیربیػرظ ػمردرکرم:ربفرطب ی فگروربُعسرفی رکیرهمرنیی  رمخرمیرمخردررارهیبیربسن

رمچ کػػچ یربػػخمیبیراگػػ ؟ر فسیوکػػعرشػػسهردررچػػنر یهخر شػػکرازرگػػ چلرکػػیرسػػنر یفرکفوگػػکچ  ،ربػػسنیم

هػػخررهػػخرورسچارکر،را کبفونریرا ػػمرهخرهػػخ،رهیػػبنرهػػخ،ر فو چنرهػػخ،را مر فرازرمچ کچلرم ب فػػیرواػػچدردارد رسچچػػت

رهػخرهیػب س ر ػ ر چرنچ فر رشػسهیػ حقهػخرردنردربػخر ر ػخس چنرکفوگکچ  رسػنیمرذرامرور فرسچچتهیب س ر

خمچنیردرریشػخسسػفد رر یػسػنردربػخر ردنر حقراگػ رخررمشػک ی؟ربیػریػ یکفوگػکچ  رچیذر رمرور فرسچچت

راگػ  «رنوخرػ رسچچػترنوخرػ ربػ رگرورهػمرب رهػمرب »سػنرارػوراوػخنررخنرسػفدیػبراشرهخیرددػفرزنػستیرگخل

دنرراررقسررب رگراگ رسنرحسومفزر خ ختخ خ،راوخنردنرع یرحبیربفایرمچاچدیردررگححری ؟ریمع یردنرچ

 چانردرکرسػفد ربػنرر رن ی فرورذرامرمخدهررارنیرکفوگکچ  یقسررسچچتراگ رسنرمر چانردرکرسفدروردنرن ی

راگ  «رنوخر رسچچترنوخر رب رگرورهمرب رهمرب »خنرسفد:ریاگ رسنراوربظ  ره یور

خنرسػفدریػخر چصیفرسػفد راوربیه ارردنردمچزشردچدردربخر رگنرازرطفر خمچنیرتیبفدتیراوخنرراریشخس

ربػسنسػنررچدردارنػسواػرمچاػچدا یهخرردنررویسنرهی ررخرهیه اررگررمخ،رگنرفیراوخنیسنردررسوکشخنرراهرش

واػچدردارد ررخیػوردنرػسػفانرمثػ رارخیرب یػه ارردنرتردانػۀرشػو،رگػنرػورحبیرداد ررمشخبنرمخردارنسرکیِرر یف

بخهچشػػیرمثػ رانیػخنروردنیخهػػخر رمثػ ردنیػخیرمػػخرراوػخنیراگػػ رسػنرمچاػچداممخن ػسرردانػۀرشػػورترػرع ػیر

راشردربػخرهر ػ روردرگػ ربخشػس،رػادنرگػ  راگػ !راتػفررسفدنرهخر ردرردن ربخوررخنندهخروررودردارد،ربخرسچه

ه اررررخرگػنرػ،ردریرشػورهخردانػنرازردنرهفرػت ف،رشػورواػچدرنػسارد؟روردرررخهخیرسچچتیدنرخردرردنرس:ردیشر سیب

رازردنرهفرػتسػفان،رشػورواػچدرنػسارد؟روردرررخیرب یػه ارردنرگػنرخردرردنرػدرواچدرنسارد؟ر ػ رسفانرخیرب یدن

 چانػسرر خ ختخ ػخ،رفػفدرن یردررگػححرورسػفانرواػچدرنػسارد؟رب ػخبفارب خیریػه ارردنرخردوبػخرهرگػنرػیرشو،ردرهخردانن

ر س یببدنرراررانبوخی

نی رتفبنرشػچد رانیخنرهخیررورمچ کچلرهخرگ چلردربخر  چانسررهخیرشورتفبنرشس،رمیرداننردربخر ردن ن

تفچػنر،رمػفزیردػچدررارداردر ردػطیػنراوػخنرورػارسنرمرسربفاربخنربیچربی ارر  فگ سرمیرازرب رتیراوخنرمفدم
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ارگػػ  رسفدنرتفچػػنربػػخورراگػػ  نوخرػػ ربػػ رگررب سػفانروررررگػػسرب رمیربػػنرن ػػف خ ختخ ػػخرهػػمره ػػچزرردررگػحح

یر خرگححربیػیخررمیکفوگػکچ  راگػ ،رمچ کچ سنرمبشک رازرذرا یردررگححررامخرداد ربسنرانیخنراگ 

س،رظ خصػػػفررػػدرمیربػػنرواػػچدرایرازرحیػػػخمرخرهػػفرتچنػػنرػػروقبػػیرانیػػػخنر اگػػ راوػػخنرورػػػبػػنرب رتػػیراردررواقػػع

چ ػیورچی هػخر رورایر ررفنػسیترمیرکفوگکچ  رشػک یخررمیبیراوردررگححیرحیخمرورگفش رففدربنرم حصف

ریػفردررخرامردیدررگػحیخمررۀهخیر یشففبرظ مرشک بخررینردررمقخظ  یرسنررهیب س،رورظ مرنچدگبفگیر

سػنردرره ػیورزمػخنروررنفػچذرس ػس رربُعػسهخرسربػن چانػرمػخرحبػیرن یظ مر رراگ اببسار رخرریبیر،گفاگفراوخن

بُعػسهخیرر چان ػسربػنرمیدگػخنیرربنیػفرردرخرامیگػریهخر فنسهرربشقخبدررحخ یرسنرره یورمکخنرمخرواچدردارنس 

نرمبفخومرمکخنردنرزمخنریفرگففرس  س رمفوچمرد قػسررردنر،رونػسر ػسرورمیردرتردنرمیرروردررر رازاروراگ رسخمال

ربخورشربفایرمفدمرگ  راگ  عرسنررگف

فاروقبػیردرررػم،رزرسػفدرذسػفرمیدنررارری ربخرگچمرمیردرسنره یخمرصحب ردربخر رچشم یربچیچارور

 ربعضػیررخنراگػ رػ خرسػفانرورب رب ردنرسػنرسیس رمیرس،راحیخسردوربخرشبخبرمیردخر رطفؼرربنربخنسخنخ رطچل

 ػچن یرحفسػ ردررک  ػسرسػنرنراحیػخسر رم کػوراگػ س  ػسریفیررارمشػخهسهردر یوکعراگ راففادرم کو

ردػػػخر رطفؼرربػػػندررحػػػخ یرسػػػنرردونػػػسرورمیرخنیرػػػ خرورب راػػػخد ر وػػػوردررطػػػچلاحیػػػخسرس  ػػػسر کػػػنرس  ػػػسربرمی

 فراگػ  رردنرگػ  رسفدنرشػوفیرواػچدردارد ربػخوررهخرورم خدفرهخ،رروددخننرسچهراخده،ر،ردرردورطفؼردونسرمی

ردرسػنشػوفیرواػچدردارررترم فػ رظػفؽربػسنرانیػخن،رػحبیردرر:ر»ردرسررخدمرمیرتچنییربنرهخیراگبخدرچیرتفبن

نرمبعیػػیرسنسیشػػ دنررارربفدػػیرسػػن«رس  ػػس رحفسػػ رمیرهخرورقحخرهػػخردرردنرویمخشػػ شػػسنسروربفارشػػخنررواقعػػخ

هػخ،ررشػخنرازرمچ کچلرکفوگکچ  ی هػخیرمػخدیردررگػححرمیچرمرسػنیدانرحخکػفرمػیدررحػخلر صچررنبػچد ررقخب 

س راتفردررهػفرگػحح،ری رس خبرورردریفر خر خی  خمرمیدنرراررسی چانرشچنسرورمیرمیر یهخر شکرهخرور فو چنرا م

هػخ،رر چانیػبیسرصػفحۀرگػححرمچ کچلرس،راتػفرمییػ یرارببرنقحػن،رصػفحۀرهػفرگػححرترػاخیرر چانیبیسربػنرمی

ر چانیػػبیسرس،رمییػػ یرارببریرا ػػمرهخرهػػخرورصػػفحۀرگػػححرهیػػبنرهػػخ،رصػػفحۀرگػػححر فو چنرصػػفحۀرگػػححرا م

بػػنرمػػچازامر،رربشػػفیر ربػػسن هػػخیرمػػخدی،رشػػخمیچرس ر  ػػخمیػػ یرارببرهخیرهیػػبیردرربُعػػسهخیرم ب ػػفرشػػک 

ُر روروقبػػیررویرذرامرترنػػچرػػ یدررفمػػف بطرهیػػب س رهػػخرردنرعػػسهخیردریػػفراوػػخنرواػػچدردارنػػسروربػػنگػػحچهرب

دنررس  ػسرورمیرکفوگکچ  ر حقیػ یذر رمرتررویررترزمخنرفقطرس  س،ردررر حقی رمیرکفوگکچ  رمخدهیم

شػکخف ررففار ػس کػنرهیػبنرازررازراده ػسرورفقػطر ػ ررایرانیػخمرمیر کػنر ر کنیػور ح رشکخفبور رازرطفرار



 56ر

 

مرسػػنریداشػػبراتػػفردگػػبیخهیرمیامػػخرس  ػػس ررمحخ عػػنرمیدنرراررِیر ػػ رازرشػػکخف یػػتػػ رد،ر فسرایرمیرهیػػبن

هخرواچدرداردربفار خنردشکخررس ػسرورسػ ر صػچرفردنررهخررخرمچ کچلرا مرۀدررصفحچی هخر ررارسنر چانی ررمی

 رمرسرػدریػفررارمیرقػ ربُعػسردیحقسػفدرمرورریػفرنفػچذرمیداد،رمعخدلرارػوربػچدرسػنربػنربُعػسیردرررارن خرارمی

ُرربسن ُررداردرورعسهخیردریفرمحخبق بشفیربخرب رایرهیب سرسنر چصیفرسفدم رتچننرعسهخربنه ۀردنرب

س ػسرم کػوراگػ رربػخزرمیرگػچمرراردػچدشرچشػمرچی هخیردریفیرنی رواػچدرداردرسػنروقبػیرشػ ص

دی ػػیررارػػجرنییػػ رسػػنرافػػفادرر رامرسػػفدهرمیرصػػحب هخیرظ ػػچرسهرػػدربػػخر ربعضػػیرازر سرار یػػخ یفبػػنرس ػػس ر ػػخر

رارػجردایػچررۀدهس رارػور سرػسهربیشػبفردررمسرگػرچفدس،رامخرچ یورچی یررویرمیرمیرمشخنگچرببی  سرچشم

س  ػػسهرببچانػػسرچی هػػخر رراررایرواػػچدرداردرورقبػػ رازرار کػػنر  سینرتػػفدر ػػخیرۀطچریرسػػنررػػترصػػفحراگػػ ،ربػػن

قػفاررداشػ  رفػفدررگػفرایردرردادػ ر خیرترری رسنیتچننرنرورامخرارببی سرارورصفحنربخرسر خرهروربخزرشچد 

هػػخرردنرکػػیرازراشررارم کػػورس ػػسرورر ػػخر  سیػػنرسػػفدرنصػػیرا هػػخر رراربػػفاریچازره ػػخنردعػػخزررشاگػػبخدب کػػنر

رشػػسنر روقبػػیرزمػػخنربخزربػػچدراوررارمُوفومػػچمرسػػفدهرگػػچمرچشػػمایرربػػخراگػػبفخدهرازر ػػخی راگػػبخدشررایربػػچدر ػػخی

ردادهرییػ یراگػ رسػنراگػبخدرازررویرقصػسربػفایراور ف یػچدنروررشچد رب ػخبفارمیررهگچماربفگس،ر خرچشم

ری رسنردرراببساردررگفشرقفاررداش  ی یرنیچورربچد

شػػبفریبرهفچػن،رافػػفادیرسػنرهیػب سرگػچمرچشػمرشػػسنرافػفادیرنیػ رواػچدردارنػػسرسػنردررایػبیچیربخز

ظ ػػ ردان ػػسرمػػخافارچییػػ  ررین هػػخرردنریػػ ؟ردػػچدیچس  ػػس رظ ػػبارراحب ػػخلردنررارس بػػفرمیس  ػػس،رگػػعیر

بػػنرف ػػفررس،ردیبخشػػرشػػبفردرردرزویردنیبرهفچػػنر بػػچدرگػػچمردنبخلرچشػػمر ػػچانربػػنرن یرسػػنراگػػ رورػػاگخگػػیرا

ازرردخسیػبفیایررمػخده،رربػس فرشػچد،رب کػنربػخزرن ی  وخررنػنس،ریبخشػردنرشبفردررط ییبرس رهفچنردوررمیردگ 

رشػبفیشػبفرچشػمرگػچمربػخزرنشػچد،ربیبرفچػن چشػخنس رهرمیوگػیعیررارر محسودرس سرور فاوشرمیرگچمرچشم

رراردچاهػػسربخنبػػسنرشػػچدرسػػنر  ػػخمرورمیرػػیػػنرایشػػچدرورنبرشػػبفراػػخریرمییبرمػػخدهرورػػدچاهیػػسرورارمیدنررار

نرهػممبخنرگػچرب رتیرداشػبنربخشػس رحبػیراتػفرچشػمرسانیمرشچدرورمی چانسرک ر چشخنس رحبیرمی بػخزررواقعػخ

ارػورشػس ررموفومػچمرمی بخنرچشر خنروابیبییرۀیینبردرارفررس،رزی ی چانیبیسربخردنرببرن یرشس،ره چزرهمرمی

بػنرچشػمرگػچمررارمبچقػفرس یػسروررسػفدنرشچدرسنرفکفرنخ سرسرربفودروربیورازس سررمیمخدهرفقطرزمخنیرشفوعر

ففگػخیرطػچ نیررۀرطخق یػ  سرخنررػتردورهیػسرشػسرازرمیػامػخرمیبػچرردچاهس یػس ررهػخرس یررراربػندنروابیبییر

راررورػدمػس ربفدػیرافػفادراربخریػ ر سرػسرمیرازراولرهػمرن یببفرػس؛روکػعیبیرسػنرربیوازردنرمخدهررارسر خرربی ر
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بػػخورردنرراررامػػخ«ردنبخلردنرنبػػخش،ردررط ػػیردنرنبػػخش،ربػػن»س:ررػػتچرمیهػػخرردنرس  ػػس راگبخدشػػخنربػػنردرکرن ی

نربػدچاگػب س،ررمیردن ػنظک ربفرده سروردررانبوخررایربنردچاگبوردنرادامنرمیرطچررگفگ بخننرس  سروربنرن ی

ردورنس رمیردگ 

 دور ازراه دیدنطبیعی  توانایی فوق

نربػنیطبیعیرسنرمیبقر چانخر رفچؽرتر فػفدیر ررشػچدرسهرمییػنخمردوررازراهردرػسنراگػ رمفبػچطرگػچمرچشػمر خ

گچیردنیػخرردنخررکخرردمفر،ر رراردرر کورهخر چانمرصح نرامرمیرنشیبنر یخراردررحخ یرسن»س:ررتچرمیهی رسنر

وررػارحردهػس رچیچنػنی چکدنررارر چانسرهمرن یرظ مزرفارس  سرردرکدنررارر چان سرن یربعضیرازرمفدم«ر م یبب

طچررربػندنررارر چان ػسرده ػس،رو ػیرن یرحی چکػدنرراررایرتچنػنرانسربنرسفدهربعضیراففادرگعیرفراگ ؟ر  رامکخن

فػفضربفراگػخسرارػورهخرردنرشچدرسنر چکیحرده س رب شیرازرمشک ربنرارورمفبچطرمیرشفهرایرس  سهرقخنع

فػخیررتچنػنرنییػ  رافػفادیرسػنردررگػححرارودررصػچر یرسػنرربشػفیراگػ ؛راگ رسػنردن،رنػچظیر چانػخر رفچؽ

خررػػػردوررازراهردرػػػسنازرطفرػػػ رردن ػػػنبشػػػفیرنسارنػػػس ررهخیرواقعػػػیرفچؽرس  ػػػسرقػػػسرمرنرمییػػػ  سق  ػػػفوربشػػػفیر

هخرشخنرورایرردهس رنوخر ربفدر چانخر ررویرمیربی  س،رفقطردررتیبف ربُعسیرب صچصریفرمیرهخیردرقسرم

نرورایرن ػػیهیػػبیمررهخردرردنرمػػخرانیػػخنرکػػیرسػػنر یبُعػػسرفرورػػا  ریػػبُعػػسیردچدشػػخنرنرسانیػػمررودرورمع ػػچ 

ررود رن ی

رترػدررهخرردنر راگ رمبفخومر قچارسانیمرازرسنرسانیراگ یمربشفیردارایر،ربسنردرربُعسیرب صچص

درررچػنرمحخبقػ رداردرورهفربػخراوػخنسانریػمرترانػسازهراگػ  ردنرػبػنرشخنرسانیمریب س،رامخرمحسود یبُعسرن

 چانػسرر یرمییػشػچدرورهػفرچرمػ عک ر یػخراسانرش خریطچررمب خدفردررمر چانسربنرمیرواچدرداردردخر راوخن

کػخرورردمفرو،یرویرزمػرطچررمثػخلر ربػنرهیػب سازرچی هػخیرواقعػیررشػسهرفرم عک ر صخوهخرردنرشچد رم عک 

شػچد،ررمیرگػیرمػ عک ردیرکػخرورواشػ یبورص،ردمفوردررمیػسانرشػ رگیرواچدردارد،رب خبفاردیرواش یبو

مب خدفرمػ عک ررشک ربنهخرردنرمخدیرواچدردارنسرورشک ربن ریهخرنرنرهیب س رامخرگخر رهخرنرگخهخرردنرو ی

ردوررازراهردرػسنرورس  ػس رب ػخبفارفرمیییفد،ر غیترمیرصچرمدنیخرردررفیرسنیی غربفرطب رسنرطچریرشچنس،ربنرمی

راگػ  روقبػیرش صػیرسانربُعسیردچدرش صی ردررمر هخیچرسنرس  سردرمیرهاشخررردنرسنربعضیراففادربن

طچررمیػػبقیمرربػػناوربی ػػس ررن یرصػػچرمرورػػار هػػخرراردریػػفربػػنیس ػػس،رچرمیرنیػػ  سق  ػػفوربشػػفیرورایرفػػخیرردر

رنخ  رفیرقچیراگ  رطچررقیخسرسنربنرشچدرفخیربچدارنخمیسهرمیرا ویِررقسرمربی سروردنرمیچی هخررار
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ُررمیرحی چکنربفایره دنررارری ؟یچق  فوربشفیرررگححرفخیر،رددوررازراهردرسن عػسیرسػنردهم ردررب

رطػفؼرس  ػسهرروربػنردارد ردر ػۀرفػفدیرعیف  سینقػفارررشػخنیرشػ صیایردررمحػ ر ر ػنر،ردرسانرواچدرداردیمردن

،رراگػ رشػسنردخهفدررحػخلرشػ صرردوررازراهردرػسن ررتػفدد روقبػیر چانػخرس  ػسهربفمیر،رامخردر ػۀر  سیناوگ 

مػساومررفیرراربػخرحفسػ ر ر صػخور  خیگػر می کػنرفػردان ػسربػفایرارمیرس ػس ره ػنرشػفوعربػنرچػفدارمیرن رد

فرروچوخررظػسدر صػچریػ یدهػس راتػفرس بػفرازربرمیرفررارنشخنروچوخررظسدر صچری یبرنیدررهفر خنراریخدرس س

شػػػبفرازریبر ػػػنرارػػػوردرچػػػفدارفر ػػػفشردچاهػػػسرداشػػػ  رگػػػفظ رشػػػچد،ر صػػػخوردادهرنشػػػخنرنیػػػدررهػػػفر خن

دنررتفدانػسر ػخرشػ خربفمیرطفؼرربػنورس سررمیرفدرم عک یتررارمیرورهفچنراگ رنیفردرر خنروچوخرر صچری یب

نرتففبنربچد،ر خکر،ر صخوربفتشبورس ربخردوبخرهی یببرار فد،ریػترفررارمیرشچد رگپ ردوبػخرهر صػچرمیرفیرسنرقبال

ردن ػػنرورخبػػس رب ػػخبفاررمػػیرادامػػنر چقػػفربػػسونرس ػػس رچػػفدارمیرفررار ػػخکرچفدػػسروردوبػػخرهر صػػچردوبػػخرهرمی

ببی یػسروربػخررشػسهرمػ عک  خنرربُعػسیرسانیػدررمردن ػندهػسررااػخزهرمیر ػنر رارػوردراگػ رسردررحفسػ ی یبرمی

ردارد ر فربیفونرمحخبق ررب رگرچی هخیرواقعیردرراوخن

نرسچچػػتراگػػ رس؟ردنردیػػ یببرگػػف خنراگػػ ردرر شػػ ردن ػػنسریػػ چانرمیرچیچنػػنر ػػ  خردنررػػ،ردر ػػنرواقعػػخ

رگػػچمروقبػػیرگػػححرچشػػمارمررطچررسػػنرتفبػػنره ػػخنس ػػس؟رررارمػػ عک ربػػسنر یردرراطػػفاؼیػػفرچ چانػػسرهػػرمی

گػػچمردرردگػػبخنۀرر،رچشػػمراگػػ ر ردػػفدر ػػخیبرسنربػػنیرگػػردررحػػخلرودرورر ردگػػ خنیرمػػیر ػػخیورایربرشػػ ص

رگػػچمرگفت اشػػبوراگػػ ،رچشػػمرتر ش رػػوقبػػیرن در ح ػػنروربُعػػسرمػػخراگػػ  ردرردنرػػگفت اشػػبورار ش 

ُرر:س سرمیرفیررار یفبنیی غ بخشػسررػخرمػفدمررػخرحبػیرخربی ػس،ردػچاهراشػیرعػسررارن یدریفرچی هػخیرفی رکػیرارػورب

سر ػ ررػانسازر فرن ػفرمیر یػدرردنربُعسرب صچصرظ وقبیریف،ررظبخرمردرانس ربنرسرشسهرنخ سهخرردنۀره درچار ر

اردرقػفاررد خنررسانربُعػسییػ یرسػنردررمحػسود ردنرمیػرؤرػ رنییػ رور  وػخرچریػفرقخب ردربخنبػسنرسرسػنربفرمی

ر ػ ر خگػ بُعػسیرش رسانیػمرب رتیر  ػخمرقفاررداردربن خنررسانربُعسییسنردررمر نر نراگ  رامخردنردرتردر

ر دن ػنردررمحػسودسػنرر رس س ر ػخراػخر یرواچدرنساردرسنرنبچانسرم عک یچرسچفدرورا چرمیرظقیروقبیربن

سانریػدررمحػسود رمدنرراررفرصچ چانسر رمیدر نر،ردچانیرداشبنربخشسر خنرقفاررداردربخراوخنرهمرمیسانربُعسی

ر رمینخمرمیردوررازراهردرسندنرراررمخرسنر یراگ یچرور راکبطرس س خنرربُعسی

راحبیر  ریػػػسررس  ػػػس،رارػػػور چانػػػخر رراربػػػنرهخیرففاحیػػػیر حقیػػػ رمیردانشػػػ  سانیرسػػػنردربػػػخر رقػػػسرم

گعیرس ػسرسنره سربی س،رب چار رففضرس یسرازرش صیرسنرازرراهردوررمیرقفارراگ روربسردنظ  رس  س ررن ی
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مشغچلرانیخمرچػنرسػخریراگػ  رنػخمروراس چنرردرر کورادش خیرش صردخصیردررم   رسنربیچرسهخرردنربن

تچرػػسرسػػنررس ػػسربػػنردرػػسن راوربػػنرشػػ خرمیرشػػچدروراوربالفخصػػ نرشػػفوعرمیراطالظػػخمرظ ػػچمیردنردشػػ خردادهرمی

سررػتچراورمیردن ػناگػ  رشػک یراگػ ،رچیچنػنربخرػسرواردردخنػنرشػسرورچیػسمخنرا ػخؽرچیچنػنررچػنرگخدب خن

دشػ خررسرسػنرػتچرمیر سخریراگػ ردش خرمشغچلرانیخمرچنرور فگ سراراگ  رگپ رمحققخنرمیرحیصحره ن

انیػخمردررحػخلر فگ سره ػیورا نررزن سرورمیرمیردش خرزن ر،ربنردنربفایرا بخمر یراگ  یچرنچشبودررحخلر

فردنرچی یراگ رسػنراوردرػسهررسنرمغخ،رهع ادچردنربچددررحخلرتچرسره یورا نررسخریربچدهراگ  رمیرچن

نررسهرػاوردرحػیرسػنی ررار کػ ریرس  ػس رامػخرمحر چانػخرورشسراربچد ره یورمیخی ربخظثرمی راشػببخهربػچدراصػال

 ردرردنرواػچدررمکػخنیراگػ رسػنردنر چانػخرمکػخن،رمبفػخومرازرزمخنرردررارػوربُعػسررػخرارػورزمخنرزمػخنزرفارنبچد ر

نرر ردررارػػػورن چنػػػنراگػػػ رممبفػػػخوردورمحػػػ ردرردنرزمػػػخنردارد رمفوػػػچم ایرسػػػنر چصػػػیفرسػػػفدم،ردنردشػػػ خرقػػػبال

زمػػخنیرواػػچدرر فػػخومرویدػػچردنرعػػ اربػػچد؛رچ ػػدررحػػخلرمشػػغچلرنچشػػبوربػػچدرورزمػػخنیرسػػنربػػنراور  فػػورزدنػػسر

راربػػفراگػػخسرشػػخنر حقیقر،س  ػػسر رمییػػ ػػۀرظ ػػمربػػسنرانیػػخنر حقیدررزمراتػػفرافػػفادیرسػػنر،یػػنیدررنبداشػػ  ر

ا ػػفرر  الششػػخنربیػػفرنیػػ رردرهػػ اررگػػخلرچمرانیػػخمرده ػػس،رحبػػیربعػػسرازردههػػخیرمفگػػررن فرػػنامػػفوزهرورردانػػا

رفرداردروییػ غرخزربػنیػهخرنر فکػفرانیػخنرورب ػخبفارظخدیرهیػب س رهخرففا فرازرامچررمفدمردچاهسربچد رارور سرسه

رورمیخی رراربنرارورشک ردرکرس  س رسرارنبخهخرردن

 دانستن سرنوشت طبیعیِ  توانایی فوق

نربػػنیمیػػبقریػػفیرسػػنریردطبیعر چانػػخر رفػػچؽ ردانیػػبوِررطبیعیِرر چانػػخر رفػػچؽ»راگػػ رمفبػػچطرگػػچمرچشػػمر خ

رانػس،رشػخم رسرسفدهریػخر  یػطچررظ چمیردرردنرقسرمرففاحییرراربنرشارشچد رامفوزهرمیرسهینخم«رگفنچش 

ع ػیرر؟رریػ یدانیػبورگفنچشػ رچرطبیعیِرروردانیػبورگفنچشػ  ر چانػخر رفػچؽردوررازراهردرػسن،ررگچمرچشم

رارراخمعػنر چانسرصعچدرورن ولر،رففدرمیی فررقچیر رس ربخر چانخرراربیچسییر س رروردرنسرت شبن چارمیرش ص

وػػخنیررارببی ػػس ر  ػػخمریسرفامییػ چانػسرقػػخنچنر  ػػخمر غرمیر،رشػػ صی ػػفررمی رحبػػیرظ ر ربػػخر چانػخازرقبػ ربیچرػػس

وررب ػػخبفارس ػػس،ر رراردنبػػخلرمیرا یػػچر ػػ رفراگػػ  رحفسػػ رمػػخدهرهػػخربػػخرقػػسرمردانیػػبورگفنچشػػ رامکخنرارو

ُررطچررهمراشیخییرسنردرربُعسرمش صیرواچدردارنس،ربن هخیررشػک رعػسهخیردریػفرنیػ ربػنزمخنردرربیػیخریرازرب

 ریػػنراهخیربػػسنرگػػ چلدهػػس،ررش صػػیربػػسناررارحفسػػ رمیوقبػػیررمثػػخلرظ چانربػػنرم ب فػػیرواػػچدردارنػػس 

طچررروربػنرورذرامر  ػفرهػخرورررهػخ،را کبفونرهػخ،ر فو چنرمچ کچلرکفوگػکچ  ،یوردررگححیرمرس  سرمیرحفس 
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طچررمیػبق رهیػبیردارد،رامػخررتفچػنرهػفرذرهربػنر س  ػسرمیرفسػ ح ریػناورر ده ػسرظ خصػفر شػیک ر  ػخمس یر

هخیراوردرردنربُعػػػسهخرورق  فوهػػػخیردریػػػفرمػػػ عک ررتیػػػفد،ردرربػػػسنرحفسػػػ رهػػػفرذرهرسػػػنرار یػػػخرصػػػچرمرمی

رشچد رمی

دهػػس،ردرربُعػػسرررػػوردنیػػخرانیػػخمرمیشػػ صردررادن ػػنرر؟ررودرن ػػیرویازربػػرمػػخدهرسػػنرمرارذسػػفرنکػػفدهخررػػد

دادنردگ رانیخمررایرمخن سر کخنردریفیرواقعیبیرفی رکیرداردرورحبیراتفرش صرحفس رگخدهرب صچص

تػ ارد ردرردنرراخرمیرفروراطالظػخ یرراربػنردهػس،ر صػچرمیرانیػخمرتچنػنراگػ  رهػفرسػخریرسػنردادهربخشسرنیػ رارو

طبیعی،ربػخرن ػفیررهخیرفػچؽر رففدیربخر چانخر ردردچاهسرداش واچدنیخررور خرابسردررودرر ینروییفرازربردربُعسِر

اتػفر چانػخر رر ػسهر چانسربفو سردررت شبنرچػنرا فػخقیرافبػخدهراگػ  ردرردر،رمیدنیخهخیرمچاچدردرررصح نربن

داررمرمشػخهسهرس یػس،ررار یخ چانیسرسالگیررارسنرامفوزررطبیعیردانیبورگفنچش ررارداشبنربخشیس،رمیرفچؽ

س،ردرربُعػسیرردرخرمییدنرواچدردارد روقبیرففدیربندنیخرراس چنردررهمر؛واچدردچاهسرداش ردنیخرچفاسنره چز

رزمػخنرطچررهمرش خگػیمرواػچدرنػسارد،رسػ رزنػستیراوربػنرایرسػنرمیرتچنػنربنر،رمفوػچمرزمػخنردرردنرسػنرب صػچص

رواچدردارد دنیخرردور رزنستیردررترشبفرازریبرواچدردارد ربفایربفدیراففاد،رحبی

مخنررور غییػفرزنػستیبػچدرسیػیرچیػ یروربویػ رسػنربػفایریخزیرنیػ  رن:ر»بپفگ ساففادرسربعضیررشخ

ر چانػسربخظػثرهػخیرش صػیرمیر،ر الشقػ یدررحقس  ػس رررارقبػچلرورػ چان ػسرارن یهػخرردنر«م؟یخدر الشرس ػرز

ش صػیرربػخر ػالشس یرر چانررارمیرسچچترشچد ربعضیرمیخی ردررزنستیراور هخیرسچچتیفربعضیرچیی غ

نربنیامخردقرفرداد،یی غ  راتػفراریػخدرس یػسم کوراگ رسخرمػخرراگ رسنرفردنییهخیرش خربفایر غردخطفر الشرقخ

خررػػسررػػدادرانیػػخمرمیر کػػنرسخرهػػخیردػػچبرورارداشػػ ردوردنرسخرمػػخرواػػچدرن یواػػچدربػػنر،رمچکػػچعرطػػچررنبػػچدرورا

رارمػچردرریػفانرس ػس،ردرچ ردػچدشرمیی ربػنرشػرسخرهخرانیخمربچد روقبیرففدیراصفارربنرسخرهخیربس،رمومرن ی

رمردررظ ػ رارفبنبنره یورظ  راگ رسنره یشنرتدهس رررمیر رنخدرگ رانیخمرورسخرهخرقفارردادهراگبفخده

 ػیارایررالشرس یسرسػنرامػچرربػنرشػیچهگ  ر اتفرفب س ریعیرا فخؽربیطچررطبر هخربنیسرچرسربی ارربخرنی  س

ربخن الشػرس راتػفیانرصػسمنربفگػخنیػفرربػنردم کوراگ رم یفربنرارػورشػچدرسػنرر،دچاهیسرسنرش خرمیبفونسر

هػػخرردنربػػنر،دوررػػسرسػػنرقػػفارربػػچدهربػػنردریػػفانر ع ػػ رداشػػبنربخشػػسربػػنردگػػ م یػػفربػػنرارػػورشػػچدرسػػنرچیػػ یررار

رشچرس ربسهکخررمی
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  وػػخررشػػخنررار غییػػفرده ػػس رموػػمرزنستیرورػػسادهخیر چان ػػسررمػػفدمرظػػخدیرهفطػػچررسػػنرگػػعیرس  ػػسرن ی

شػفار یرففوتػ اررنک ػس رتفچػنررچیدهػسرورازرهػر رانیػخمسخرهخیرنخدرگرفقطرش صوقبیراگ رسنرخراگبث 

 رازرراگػػ رسخمػػ رشػػچدرنػػخبچدیرمیربػػخردنرمچااػػنردن ػػنراشررار غییػػفردهػػس،رامػػخر چانػػسرزنػػستیربػػنرارػػورشػػیچهرمی

اصػ یررروهیچننررود رچرن یرویفد،رروهراص یراورازربیمروقبیرش صیرمیر چانیمرببی یمرسنرگححیربخ ،رمی

فد،ریػمرمیرشػ صرار کػن ػ رازرربػسرورقػفارراگػ  رمرارسػفدهرمشػخهسهیرسػنرچیػ ررود؟ررن ػیرویازربرش ص

هػخیرربخف ورخراظضػسػ ربػسنرشػخم ریػ  ریهخیربشػفیردرربُعػسرمػخرنر یرا رگػ چلیچرایسراوردررگفددخنن

درربُعػسهخیررهخیراور نػس رامػخربػسنررر رهیب سرسنرففورمیر هخیوربُعس،رچرهخردررارع یرگ چلرا،رداد ربسن

شػػچنس،ررگػػخدبنرمیرفهیػػهػػخرورعرهػػخ،ر فو چنرهػػخ،را مر  ػػفرازرمچ کچلرکفوگػػکچ  رریمػػخدیرمیػػفرسػػنرازرذرامررد

نرن فده ریفرواچدرداشبنروره چزرهمردرربُعسهخیرمیکفوگػکچ  رهیػبیردارنػس ردرربُعسهخیردهخرردنرانس راصال

چیػ یررشػچد،رروبػفورمیرهخرسخم یرازره ۀرگ چلردهسربخرانوسامرمیرسخررنخدرگ ررارانیخمرنچعرهفرش صیرسن

رنخمس رمی«ررایمرورروهرنخبچدیرسخم »دنررارریمرسنربچد

مچاػچدرر  وػخرراهروراردررواقعفردهسروریی چانسرزنستیردچدررار غرش صرمیریفیرواچدرداردرسنردرراه

فرس ػس؟رییػ چانسر غراشرمیررس سرزنستیررارانب خبرنین رچفاراتفرش صیرمییفر  سیمییفر  سبفت رسنر:رراگ 

گخزدرارػوراگػ رسػنرنیػ رشػ صربػفایرردن نرارورامفررارم کورمی؟رارورسخرررارداردقسرمرانیخمرسییررچن

ارػور فزانػس ررمینخمػسررمی«رخیػدهراوػ ردن»بػچداررۀمسرگػرارسنررس ردنیخررخردن ندردشسروررطالرمیرمث   سینر

بشػػػفربخشػػػس ررفقػػػطرسػػػنریػػػ ینرورػػػوا ،رهػػػسؼرازرزنػػػستیرانیػػػخنرارسرمچاػػػچدامرػػػازردافبػػػسرزرػػػفاررا فػػػخؽرمی

رگفشػػ رسروره ػػخنرػػدرمیربػػنرواػػچدربی  ػػس،رزنػػستیرافػػفادردررفضػػخیراوػػخنرچررسػػنرارػػورمچاػػچدامرمیطره ػػخن

وررػػ رامػػخراراگػػ رگػػخدبنرشػػسهَشػػو،ررِنر،راِػػوورازرمػػخد رراگػػ ردچاهرتیػػنرموفبػػخنرو ردنراگػػ رارداررراوػػخن

،ربعضػػػیرازررورتػػفوهیااب ػػخظیردرربػػروردررطػػیررفبػػخررمبقخبػػ رده ػػسرااب ػػخظیرشػػک رمیرروابػػطرمچاػػچدام

بػػخقیرب خن ػػسروررگػػححرس  ػػس روقبػػیرنبچان ػػسردرردنرمیرنػػ ولروری ػػخربػػنریػػنیدررنبرشػػچنسرورمیبػػسرراػػچداممچ

وررػاربنر رنوخرده سر خردررمیرادامنرن ولرقسرربنرس  سروردنرمیر فرن ولروریگححیر خربس فرشچنس،ربنردوبخره

رس  س رمیرمفدمرظخدیرگقچطرگحح

ازروا رمچاػػچدامرا وػػیرشػػسنس رامػػخررورنػػخبچدرمیفب ػسررررمیروییػػبیرازربػػربخرافػػفادرمیرورػػارگػػححرورػدررا

نراشخنر رظ یمردچاهیرتیرویرن ربػسنرترػهػخرردنربُعػسربػنرورػس ردررافدنػسرخیربشػفیررارد ػ یػوربُعػسردنرع سا
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بُعػػسرمػػخدیرمػػخرراررورػػ هػػخیرمچاػػچدردررایچرفقػػطرده ػػسرسػػنراکػػخفیرمیرچشػػمرافػػ رترػػکػػیراکػػخفیرورر یف

راروػخنرفرواقعػیرارهخر صػچر چان ػسربػخردنرچشػمرن یهػخرردنرافب ػس رمیرِور ػچهمیورگػفزمرػس ررع ػیردررا بی رمی

ر ،ربػنیوروکػعرػور ػچهم،ردررارشچد ردررارسهرمیرفرواقعیردنردریفر صچردرربُعسهخیرددررحخ یرسنرر  س،یبب

ر ربػػنرزاػفرهیػب سرور ػفرخنرب رگیػور ػػچهمرقػفارردارنػس،ردررمرػدرراچػچنرشػچد ررمیرففصػبیردادهرویچ ػهػخرردن

دررارورمچقعی رب چاهسرراهربخزتش ربػنرش صیرامخراتفر ررده سرسنربخردنرزافربکش سرسنررارمیوربراهخرردن

ور«ربفتػػفددراشرحخ ػػ رد ػػچصراو یػػنبػػنر»مسرگػػۀردایػػچرربػػفرطبػػ دػػچدررار یػػسارس ػػسررػػخررواقعػػیردگػػ خنیرۀدخنػػ

درررخرربػخارزشیبیػردرزورورػ راراگػ راوردػخهفرشػسها وػیررورمع ػیراگػ رسػنرگفشػ رب چاهسر  سینرس س،ربس

رطرشػفارویحبػیردررچ ػبنرارػورمع ػیراگػ رسػنرس  س ررمیراورس تربنریفانروردرشچد رب خبفاربنرمین فرتفف

بػنرهػفرروشرم ک ػیروررشفطربسونمچاچدامروا  فر،ردررنبیینبخزتفدد ردچاهسررنشسهرورمیردشچاریرت فاه

رمیدهػرانیػخمتخنر  ػسرسرورسػخریرراربػفایر  فرویچ رمی چانرمیبنره یورظ  راگ رسنرس  س ررمیراورس تربن

ر ردرظخدیاففرابفایررامخرنن

نررفػػفدیرظػػخدیرسػػنربػػنرمی ػػچانرواػنرن یرچیهربن  ررمیس ػػرخبػػسرس ػػترارشػػفخررهػػخر خرییدچاهػػسربرمیصػففخ

خریرازریهخیرظػػخدیربخشػػس ربیػػرانیػػخنرااب ػػخعرطرمحػػخب رشػػفارسرػػبخوررفػػفدیرظػػخدیراگػػ رفػػفدیرظػػخدیرفقػػط

ه ػػن،رارادهروردچاگػػ را وػػیراگػػ  رامػػخردنررارنبخرػػسریربػػنردچاهرنیػػت ػػتربػػنربشػػفر رور ػػسرسرتچرافػػفادرمی

رػترازرمبػچنربچدریػمرنیػ رچ ػیورر روردررهػیچن ػفرتففػدررهخیرظخدیررهخیرانیخنربی خریردادنرمعخدلرشفخ

انس ررمفدمرراردررارورزمی نرگفدرتمرسفدهفریادرهخیرگخلردررتچن رچیرویدروعراگبخدانرچی یرواچدرنسارد 

رشػػ خرنیفب ػػسرسػػنرسفدنػػس،رهفتػػ ربػػنرراردمػػخدهرراهرتػػچنییرسػػنرچیراگػػبخدان،ررتچنػػ رواقعػػیرچیرامػػخراگػػبخدان

رارشػفخررسر خردچد خنیس رورچیچننر  فردادنسرش خردمچزشربنرفقطهخرردنرس ییفانررارشفخردهرهخیردر خرییب

،ررروزهچ ػػسرسربعػػسرازردمػػچزشیػػ چانرسرمییػػس رخرفکػػفرمیرػػس،ردیس رشػػ خرفػػفدیرظػػخدیرهیػػبیػػب خنرسرورگػػخ میػػده

هخیرشػػ خردػػچراکرربػػنروابیػػبییرورػػخرارػػ؟ردرده ػػسرن یریرػػففرمػػفدمرراهػػخرردنرخرػػ؟ردرسیػػس ررارمعخ یػػنهػػخرر خرییب

هخیربػخ  فربػفایررقسرمرسفدنرط ی رچ یورسخریرش صیراگ رورنفعرشوفمرسییچ یورسخریرردهس؟رن ی

نرم  چعرور!رارظخدیراگ رمفدمرویدرربرارن خ رناگ رسنربفدیرازراففادرهفچظ  رر ربنره یوراگ رمح قخ

رسرویػػس رطػػچررظ ػػ رسردنییػػبیدورنػػس رشػػ خرمیػػخزرنرمیربػػنردگػػ دنررارر یربخشػػ س،رس بػػفیػػچرشػػبفردررط ػػییب

رس یهمرب نرظخدیرراربنراخمعۀرمفدممچقعی ررسرااخزهرنسار
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مچاػچدامرس،ررػ ػخنربفتفدرواقعیرۀخنػدرسربػنیػب چاهرارػوراگػ رسػنراتػفرواچدرداردردرراوخنسنراص یر

بػخقیرب خنػسررظػخدیرمػفدمرطیدررمحػرار کػنیراخربػنرانیػخنرمعبقسنسرسػنخرهردنرس  س رمیرش خرس تربنوا  فر

ارزنػستیررشػسروردررس ػخلردگػخرهػخررهػخرمیر خرییحقیقیردچدربفتػفدد راتػفرش صػیرازر  ػخمربرۀسربنردخنربخ

م کػوراگػ رداشػ  رر یرن یرشسرسنرمچاچدیردگ خنیرشچد،ر  ػخرسفد،رحبیراتفربنراورففصبیردادهرمیرمی

داشػػ رورهفچػػنررارسػػنررچرگػػ بیرن ییداشػػ ،رهػػر ػػخریرن ییبػػچدراتػػفرسیػػیربرمیرچقػػسررظػػخ یفکػػفرس یػػسر

رگححروراربسرشسرس،ر خدخطفرار کنرربچد رامخربنرخیرمچاچدامردگ خنیرمیینردنیداش !رشبردچاگ ،رمیرمی

راحبیررهخردرر ػچهمرهیػب سربػنروقبػیرانیػخندچشػخر سرورد پػ رفربخشػس رقػفاررنییػ رروررس،رازارػورػسفدرگقچط

رظقچبػ »ریػمرشػچنس،رچیػ یرسػنربچدردخطفردحخهخر رسنرمف کػیرمیرسخرهخیربسرانیخمرده سروربن چان سررمی

 ردارنػػس،ردرنبییػػۀررهخروقبػػیرمػػفدم،رگػػ بیررػػخربػػسب بیرورنخمػػسرواػػچدردچاهػػسرداشػػ  رب ػػخبفارمیر« رسخرمػػخ

مچاػچدامرا وػیر ػسرسػنررتچرمیبفدػیرمػ اهیرهیػب س ردررربخز فداد رسخرمخرشخندررحخلر ررسخرمخرظقچب 

وردنػخنررازربػیوربػفودر چانیػ رمیهخررانیػخنهػخیرر خرییبر  ػخمهػخرردنراػخرواػچدردارنػس ربػخرحفسػ ردگػ ر نه

نر چانخ سػخررراررورػاهػخرردنررػترازرچیچػفارهمچاػچدرا وػیرره ػنر ر  ربػخرواػچدردنرورسخررراردارنسر رانیخمرارقحعخ

رخمرسخرهػػخیربػػسردررت شػػبن،دخطفرانیػػرفاربػػنرػػورزاػػفربکشػػ سرزیچ ػػرورده ػػس؟رمػػفدمرمیبچرنػػسرسػػنرارن یرانیػػخم

رنقػػشراروػػخنرارویقػػچانراگػػ رسػػنرورػػارسرمثػػ یػػرارشػػفخردههػػخرردنر ػػخریی رراربسهکخرنػػسروراتػػفربرهػػخرقفض

رارهػخرردنامػخر چانػسرسخرهػخیربػسیرانیػخمردهػسروربػنرسیػیربػسهکخررشػچد،ررففدرمیسنرراگ رورارس،رمث رارسفده

سر ػس راخمعۀرظخدیربشفیررارحف ر یوکعس  سررمچاچدامرا ویرگعیرمیرۀه  رری یمیخزرنرورپفدازد ران

طچررواقعیرهیبِیرد پػ رفرورظػخریرازربی ػخریرداشػبنربخشػیسرردچاهیسربنراتفرمیر بنرهمرب ن سننرار کنردنررار

سرمػفدمریػ کػنرسػخریرس راازرشفارطربشػفیررهػخرشػچرسرفقػطررػترراهرواػچدردارد:ر  ػفرور  سیػن!رردررنوخر ور

ررگخنس ربشفر رگچدرمیرۀنربنره چی یراگ رسنرس  س،ریروشیردرگ ررار  س

رتچنػ رچیرم کوراگ رارور فگاربفایربفدیرازرش خر یاردمسهربخشػسرسػنرچػفاربفدػیرازراگػبخدان

دررمیػیفراشػببخهیرقػفارررتچنػ رچیردنراگػبخدانر فدازنس راسثػفرهخروردمچزشرارورچی هخرمیر خرییبنرشفخیرب

سنریزافسشػػدررحػػخلرفدمره ػػۀرمػػر  ػػسرسػػنیبرشػػخنرمیرنیدررطػػیردور ر  سرتچنػػ ردارنػػس راگػػبخدانرواقعػػیرچی

 چان ػسررن یهػخرردنرورمیخزراگ  رامخرس  س راردچاهی،رازررویر فحمربنرمفدمرس ترمیرتیهیب سرورازررویرن

چػچنر سازنػس ریبر ر عچرخربنربی خریررار یکیورده سررطچررمچق ر چان سربنرمیرهخررارشفخرده س،رفقطر خرییب
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نربػنرسررارنسارهخرردنرحخکفدررحخلرس  س،ررچسچلرمییفرمرزمخنیردرهخیرش خرراربنر خرییب مبػبالرهػخرردنر،رامخربعسا

طچرررراربػنریرشػ خ چان سرسخرمخرس  س رن یرم بق ربخنوابیبیخنربسنرهخرراربنر خرییبرخرم کوراگ ر ررسرشچرمی

ه ػػس،ردرظػػخدیرانیػػخمرسػػخررراربػفایرمػػفدمدنرب چاه ػػسررهفطػػچررسػػنببفنػػس رااػػخزهرنسارنػسررازربػػیوواقعػیرورسخمػػ ر

ر راگ رورارظ با رر چانسرانیخمرشچدرس  ستخنرمیررنیب کنرارورسخررفقطربفایر  س

هخیرظخدی،رسػنرر رانیخنیش خرازروکعروراگ رسنرا«رمچاچدامر  خمرنیخم»یبیررمع یرتفبۀربچد

سػػنرهفتػػ ردوبػػخرهرزاػػفررطچریرسربػػنربػػخ  فربػػفدهرشػػچرسروربػػنرگػػحچهرفونردوردهرشػػچیػػوراگػػ ربربػػخر فرفالس 

رفوانػخینر«وررگیسنربنرگخح رشسنررد»ربخر ردرخمچنییشخسرۀتفب رخگ هردنرورم  چررس راردزادرشچسرورینکش

داشػبیسرربچدرور ػفومربیػیخررزرػخدیرمیونع  رنخزر خنررویرزمیورگفشخررازررزنستیاتفرس س رربنراروراشخرهرمی

سریدچاگػػبرشػػس،رن ػػیرصػػچرمرحبػػیراتػػفربػػنرشػػ خرففصػػبیردادهرمیرس،ردرردنرسیسشػػرایرهػػمرزاػػفرن یرورذره

بػػنرفردادهرشػػچدرورفقػػطرییػػ غر چانػػسرمی خنررزنػػستیس  ػػسهربخشػػیسرمیػػیفرراتػػفر  سینس ررمچاػػچدیردگػػ خنیرشػػچ

ردنررار غییفرداد ر چانرمیه یوررترظ  راگ رسنر

سػچچکیررۀصػفحشػخنیریدرررویر رسػنراگػ رطػچررورطبیعیردانیبورگفنچشػ رارطفزرسخرر چانخر رفچؽ

س ػیرازررۀدررفخص ایررشخنیروربفایرظسهی رویرریربعضیرازراش خص، ربفارچنرواچدرداردر رصفحۀر  چشبینر

  ػس ریببرهخیربیػبنرچشمفقطربخر چان سررشخنیراگ  ربعضیرمیی روربفایربفدیرنی رداد قفاررداردرشخنیری 

دنررارر چان ػسرن یریػفانر ػس ردیهخیربػخزرببر هػخرراربػخرچشػمی چانسرچرمیرخررقچیربخشس،رش صی ربیراتفر چانخ

عیریطبر رفػچؽر چانػخرورػ روقبیرارسانربُعسیرففدراگ ی یردررمحسود رمیچربنرهفرحخلفارر س،رزس رمشخهسه

ربخشػسرسػنریػفیرواػچدرداشػبنر ردر چانػخرسرػ ػس،ربخیشچد،راتفرش صرب چاهسربخرچشػمرگػچمارببردخهفرمی

نػسر چارس ػس راورمیرمػ عک ررویرارورصفحنرشچدرمیتففبنریفررارسنرر رازربُعسهخیردرهخرصح نرحخم ،رمث 

مخهفررس  س،رهفقسررهمر یرمییبر س راففادیرسنرفخلیخدیرببرراربخردق رزهخرردنر سرویورت شبۀرففدررارببر سهرد

طبیعیرر رامػػخربػػخرارػػور چانػػخر رفػػچؽ ػػسرترواقعػػنرراربیچرػػخمریػػخرا یرػػ چان ػػسررورػػسادهخیرسچچػػترر،رن یبخشػػ س

رفارػػس،رزیػػ یعررارببروقػػخرشػػسنرییراافاخمرچیػػچنیػػسرورحبػػیرگػػخلرورا ییػػ یطچررواکػػحرببرراربػػنهػػخرردنرسیػػ چانرمی

ریفراگ  ردرربُعسهخیردخریمفدمروراشدقی ررسرانعکخسی یبرمیدن نر

ررارعییطبرهخیرفچؽر رس م رامخر چانخراورراربخزرمیرگچمرس س،رچشمرنیدافخررار  سرسییرفخ چنرسندنیخرر خ

طبیعیرر چانػخر رفػچؽر،نبخن چاهمرت اش  ربػخررشػسر یچگػبۀرگػححرمردرردگبفسیس راشخرهرمیهخرردنربنرسن
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نردرر  سدنرراررشػػچد رعػػیردػػخهفرمییطچررطبردانیػػبورگفنچشػػ ربػػن ارػػوروروقبػػیرس یػػسررمی خنر یفبػػنررنیػػبعػػسا

ر رمراردادهروراصچلرفخرراردمچزشرروراردهس رازارورا فخقیررویرمیرسرچنیسرفو ی ردشکخررشچدردچاهر چانخ

 و سه قلمرو فراسوی پنج عنصر به رفتن

خررحیػخسریبیػرمچکػچعرورػسػفدنراریػ ؟رمحفهیچ«رورگػنرق  ػفورففاگچیر  جرظ صػفرنبررفبو»م  چررازر

نررچیر ربیػػیخریرازراگػػبخدانراگػػ  هخیرر فگػػارانػػسروردرراػػچابرتفبنرگػػ ورمچکػػچعرورػػدربػػخر رارتچنػػ رقػػبال

راررتچنػػ رسػػنرچیرازرشػػ خرترػػرسػػسام»:رراگػػ رب ػػسردمػػسهشػػخنراظبقػػخدرنساشػػب سرزبخنرتچنػػ رچیربػػنرسیػػخنیرسػػن

بعضػػیرافػػفادراگػػبخدر«رس؟رػػارسروردررگػػنرق  ػػفوربػػخقیرن خنسهرػػاررفبنرففاگػػچیر ػػ جرظ صػػفربػػنرسرػػارورسفدهر  ػػف

حرررار شػػفرمچکػػچعرورػػ چان ػػسرارانػػس راتػػفرن یردادهرتچنػػ ریػػب سروربػػنردػػچدرظ ػػچانراگػػبخدیرچیینرتچنػػ رچی

ریػنیدررنبس  ػسروررصػحب رورمچکػچعرػس  ػسردربػخر رارمیر یػبخشػ س رامػخره ػچزرافرگػخس راگ رس  س،ر زم

اخمعػػۀررب رتػػیربػػنرصػػسمخمربخظػػثرورػػس  ػػس رارمیرگػػکچمررارمیبػػچرربػػنهػػخرردنرهخرشػػخنربػػخر فگاریػػفانرد

ربػنربػفایرح  ػنرففصػ رورػهخرازرار ربعضػیراگػ ردوردهربػنرواػچدخدیرراررػزرومػف ررهف وررشػسهرس  ستخنرنی  س

رس  ػستخنرنیایردرراخمعػۀر  سرورگػنرق  ػفورتفبػنرففاگػچیر ػ جرظ صػفربنرس  س ررفبورمیراگبفخدهرتچن رچی

 یروررزمی ۀر ػخرر یاار کنررمربسونی چانررورن یراگ  ردنرم ش رم هب ردارد،رازرم هیردمسهراگ  رازارو

ر رمیس رصحب رمچکچعرورمردربخر رایداشبنربخشردررن فزمخنررارردنرطیمح

ر ػیِریچن فرػۀرو،ررترنػچرػ یوربخگػبخنرورفیترچػرػ ی ردارد؟رفرمع خرچنرففاگچیر  جرظ صفربنررفبو

،رهػفرچیػ یردرراوػخنرمػخررارروردػخکر،رد ار،ردبرف  ،رچچبر  جرظ صفر کنر  سارد رارمیرراردرگ رف  جرظ ص

ففاگػچیررش صػیربػنرشػچدرسػنراتفرتفبػنهیبیم رن فرنرورمخرنی رمچاف راروررداردرق یده سرحقرشک رمی

 ػ رفشررقخبػ فری رس ػیرعراگ رمخدیرمخررفبنرففاگچیراوخنراوربنرع یرامفوزیرمخررزبخنر،ربنرررفبنر  جرظ صف

ر رمػوردررهیػب سرتچنػ دارایررتچنػ رچیواقعػیرم راگػبخدانریشػر سیبربخرهردراروسرریخی رامخربرگسرمیبنرن فر

شػسنس رراردزمػخرشػخنرفیرانففییتر ربػفایرانػسازهیػنرتچنػ رچیروربیػیخریرازراگػبخدانرمسػفدرشیرشفس ردزمخ

ع ػػػػیراتػػػػفرر رس  ػػػػس رر خگػػػػخشر چان ػػػػسرظ خصػػػػفرمػػػػخدیرراردررتچنػػػػ رمیرهخیرامػػػػفوزیرخریرازردگػػػػبیخهیبیػػػػ

 رر ػسرش خگػخن چارمیرتچنػ رازراگػبخدانرچیرشػسهررس،رظ خصػفرگػخطع هخیردرگبیرواچدرداشػبنربخشػردگبیخه

،ررهخیرمػخورایربػ فارقفمػ ،راشػعنرهخیرمػخدونر رمثػ راشػعنر هػخی ػسرچن چارهخیرامػفوزیرمیرس ردگبیخهنشچ

هػػخرورریرتخمػػخ،را مرهخریػػی،راشػػعنیغ خطفویرمیػػ،رنربنییػػر،را کبفرصػػچمر،رامػػچا رمػػخدونرصػػچمرامػػچا رمػػخفچؽ
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چی هػػخیرس  ػػس رحبػػیررهػػخررارگػػخطعرمیروره ػػۀرارتچنػػ رچیرواقعػػیر ػػس راگػػبخدان  رسرهػػخررارش خگػػخرنچ فون

رسػندنیػخرر ػخش خگخر رس س رهخرراررواچدرنساردرسنرببچانسردندگبیخهیره چزررس  س،رامخری رگخطعرمیبیشبفیرن

سػػنراگػػبخدانرمشػػ صرشػػسهراگػػ ر رشػػچنس رر ػػسرش خگػػخ چانردگػػبیخهرم خگػػب رواػػچدرداشػػبنربخشػػس،رمی

رس  س ررارگخطعرمیمخدهرانچاعربییخریرازرر،تچن رچی

دنررارر ػچانرس  ػس،رسػنرمیربخرورقسر   سیررارگػخطعرمیرخررزینچرانیربیرهخ ۀرتچن راگبخدانرواقعیرچی

ره ػػخنرشػػبفربخشػػس،ربػػنیانػػففیرشػػ صربرقػػسرمربػػخرنػػچعرم خگػػب رازرمیػػسانرا کبفومغ خطییػػیردرػػس رهفچػػن

 رازرراگػ رفیورکعرخررسچچتیدارنس،رامخربیر رهخ نیس س رمفدمرظخدیرنر فیررارگخطعرمیرب رگرۀهخ رنیب ،

هػخرگػخدبنرشػسهررهػخرورا مردانیمرسػنرانػففیرازرذرا ػیرمخن ػسرنچ فونربخ رمػیرانففیرتر ی حقیقخمردررزمی ۀرف

دزمػخرار ریػنرفاانػس رمػررشػسهراردزمػخر،نسارمعفوؼر رسنرهخردنر،رازرا  نرتچن رچیرخریرازراگبخدانیاگ  ربی

شبفریهشبخدر خرصسوهفبخدربخرربرگخطعرسفدمسنرهخیرحفار یرراشعۀرتخمخرورنچ فونرمقسارور  ربفدنسرسفدنسر

 چانیػػ ررورارػػورفقػػطرحػػسیربػػچدرسػػنردنردگػػبیخهس ػػسررطچررمع ػػچلرگػػخطعرمیرمقػػساریربػػچدرسػػنرمػػخدهربػػنازر

شرگ  ربػچدربخوررمحققخنربفایرسهربچد رییردراۀردچدررگانبوخربنرتیفیرس س،رچفاسنرظقفبۀردگبیخهرانسازه

وررػػ ربػػنرارهػػخرقػػسرمرداشػػبنربخشػػس!رچیچنػػنرم کػػوراگػػ رفػػفدیرنچ فونرورػػ ربػػنرارهػػخرسػػنرش صػػیرنچ فون

تچنػ ،ررچیرظ  یرنی ر  ریػسرشػسهراگػ رسػنراگػبخدانرازرن ف چانیمربیچریمررقسرمرگخطعرس س؟رب خبفارورمی

رانففیرورتچن ردارنس 

رنیػػرار  سردهػػسرسػػنرهػػفردویربػػسنرورذهػػور،رفقػػطردررروشػػیررویرمیر ػػ جرظ صػػفرففاگػػچیربػػنررفػػبو

وررده سررشسرمیحراگ رگحر س  سر عییوفقطرتچن ررارسنررس  سرهخر رسنربسنررار  سینرن یرروش ررس سرمی

نریػ رسػنرهػفردویربػسنرورذهػوررار  سرهػخرس  ػس ردررروشرصػحب رن یرففاگػچیر ػ جرظ صػفربػنردربخر ررفػبو

س  ػستخنردرراببػسارتچنػ رراررورشچد روقبیراسثػفر  فرفهرمییذدرابسنرگ چلهفریرش صردررس  س،رانففررمی

دررفخصػ نراگػ  رهػخرردنروی،ر ػفاسمرس ػیرداردروربػاگػ بػ رگرشػخنررشسهرده س،رذرامرانففیرگخطعررشسرمی

صػسررانػففیراور ػفاسمرورواچدرداردرسػنررود،رامکخنراربخ  فرمیرش صرقسرمرس یردارد روقبیرگححرینینب

رگػححربفابفربیشبفرازر فاسمرانففیردبردررگػححرمچ کػچ یربخشػس رزرػفارهفچػنرچنی یصسمرخرره ارربفابفرفابف،ب

،ررحیرشػفارچ ػخنرشػچد ر حػ رشػبفرمیی فرورقػسرمردنربرفرػ ػف،رذرامردنردفرففدربخ  فررود،رانػففیراورمبفاسم

بُعػػسررورػػدررارهخیربػػسنررازرگػػ چلرهفرػػت  وخردرررشػػچدرورنػػنرفهرمییػػذدرهخیربػػسنرازرگػػ چلرهفرػػتانػػففیردرر
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هخیرشػػ صررار ػػفررارػػورانػػففیرگػػ چلشػػچد ررفهرمییػػیػػفرذدرهخردرربُعػػسهخیردردرر  ػػخمربػػسنرمػػخدیرمػػخ،رب کػػن

دررگػحچهررهخرفر ػخرگػ چلیهػخرور  ػخمرمیػرهػخرورا کبفونرهخ،ر فو چنرا متففبنر خررهخرمچ کچلس س،رازرگححررمی

نربخردنررش صر،ربسنرزمخنر  ربخرت ش ر رررنوخرب  رشچد ربخ ر فرمیرمخد ربخرانففیسخمال

شػچدررورمبػفاسمبسرخرراراف ارانساز ردنر رزمخنیرسنخگ خرر چانیوربیردربخ رهچشرداردنرمخد ربخرانففی

چفاسػنر،رموػخررس ػسراوررابػسنرهخیرر چانػسرگػ چلرهخردرربسنرش صررار ػفرس ػس،رمیرگ چلر کنر  خمرور  رازرا

هخیرررونػػسرفػػفورر بورگػػ چلشػػچنس،ررهخرموػػخررگػػ چلرسػػنرویه ػػدررمقخریػػنرکػػعیفرهیػػب س ررهخردنرگػػ چل

ایرربخرانففیربخ راػخری رورمػخدهر شچد،رچفاسنرمخدرمبچقفرمیهخرردنرهخیراسرسربخرقسر یروراخری ر یرگ چل

 ػخردنررسفدنرنیػامػخر  سراگػ ردگػخنرورػارتفػبورا ببػنرشچدرسنردرراببساربػسنرانیػخنررار شػکی ردادهربػچد رمی

ورری ربخ راخرس،رمخد ربخرانففیینرسفدهربخشی روقبیر خردنرمفح نر  سرنیراگ ییرورطچ ررونسیر سررمفح ن،

ر ی شػکرازر ػ جرظ صػفربخنبػسنرخره چزرهمرس:ردیشر سیبرشسهراگ  ر  ردربخر ردنربخنهخیربسنرگ چلر  خم

هخیرشسهرازربُعسربخ ،را عرازرمخد ربخرانففیر؟ردنربُعسراگ رورایرمبع  ربنرارمخدهرخره چزرهمر؟ردراگ رشسه

مبع ػ ربػنربُعػسهخیردریػفرگػخدبنرر طچررمشػخبنرازرمػخدرزرگچیردریف،ر قچارنی ربػن راراگ ریفرگخدبنرشسهرد

رنیی  ربُعسارورسانرزمخنریمشسهروردررمعفضر

ساِنرزمػخنیریػترمرػ یردررمحػسود ریػسانیرداردروروقبػیرچیػ،رمرمعبقسنسرسػنرزمػخنرامفوزهردانش  سان

رمکػػخنرزمخنریػػفربػػخرمفوػػچمردرربُعػػسهخیردرمکػػخنرزمخنرچد رمفوػػچمشػػرمحػػسودرن یروگػػی ۀردنرزمػػخنرنبخشػػس،ربن

 ره ػیوربػفایرفربیػ اردییػفر ػ  رازربُعػسهخیردر چانسررویرمػخدهر ینر یخرارزمخنب خبفارورمبفخومراگ  رر یخرا

امػخرر سرػاررفبنرورایر ػ جرظ صػفر،قػسمخرۀتفبػربػفرطبػ دریػفربػسنیرفػخنیرنییػ  رسنرنی رمصساؽرداردرربخنبسن

رۀرشػ خی  سرخنروره چزر خر،رارفرسفدهییورحسر غر خراربخن  س راتفچنربسنیببدنررارر چان سرففؽرین رظخدیرمفدم

دررس ریػس رنیػبػخ  فر  سرگػچیردراػخمررسروربنرػشبفیررار ش رگفرت اریسرسنرگحچهربرخزرداری ره چزرنری ین

  ػػس،رظ  ػػیریرارببر چانیػػب سرشػػ خرن یرسروراتػػفرمػػفدمیػػس رنیػػظػػخدیر  سرمػػفدمرویسردرربػػرػػبخره ػػچزرهػػمریػػنینب

ر ربچدرن ی

رور  ػػخمری ربػػخ راػػخرمػػخد ربػػخرانػػففیراتفچػػنر خن،رنیػػخنر  سرػػافبػػس؟ردررافرچػػنرا فػػخقیرمیر ػػ رازردن

هػخروررسرور یکفب ػسیرمچ کچل سر یکفب سیردچدررارداشبنربخشػرهخربخر،رامخرا مرشچدرمی خنررهخیرمچ کچ یرگ چل

ه یػػخمرر چگػػ رسػػناگػػ ریرشػػک ربنهخررکػػچ ِیرگػػ چلمچ رور ف یػػین ػػمررس ػػس رفرن یییػػ ر غیػػهخیرا ػػمرنرهیػػبن
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 رداردروره یػخمرربػخ ر ػفاسمرایراگػ رسػنرتچنػنربنراگػب چانرمچ کػچ یِررور ف یػین ػمرر اگ سفدنرنفمرر   

عراگػ  رمػفدمرظػخدیرازررورمػخرخررسػمربػچدهرورب ػخبفایبیرهخیردچنرمچ کچلر فاسمر اگ رسفدنرگ  ر   

هخیرمچ کػػچ یره ػػچزرگػػػخدبخرروررواػػػچدرداشػػبنراگػػ  رگػػ چلرفا ػػییی ػػسرسػػنر غر چان ػػسربیچررویردػػخهفرن ی

فرییػ غهػخرردنرفرنکفده،رامخرانففیردادػ یی غهخرردنرگخدبخررور س رب خبفا سرمیردچدررارحف رویشی یکفب سیر 

بخنرهخررس رگػػ چلرشػػچرفرن ییػػعػػیر یطچررطبرازردنرمفح ػػنربػػنربعػػسربػػنبػػسرورمع ػػیراگػػ رسػػنرسػػفدهراگػػ  ر

سرورریػػدربػػنرن ػػفرمیر خنراػػچانرنیػػمخنیػػس ردررطػػچلر  سربػػخقیرمیراػػچانرشػػنی بػػفایرهردررنبییػػنفنػػس،ریمرن ی

رس رشچرفرن ییور رارازرایسرسنربیرگرایرمیرمفح نر ربنردرنوخ

اتػفربػخردچخررشکیبییراگب چانرشچدررخرراگ رس س،رم کور صخدؼرویبسنیربخرمخشچ خنراتفررا ببن

ر رفقػطراگػ رفرنکػفدهییػ سیرمچ کػچ یردنر غفار یکفبر یرس س رزردچنفراگ رسهرشچد،ره چزرم کورچخقچربف

تچنػػػػنررچیشػػػػچنسرورهرفرن ییػػػػعػػػػیر یطچررطبرفنػػػػس،ربػػػػنیمرعػػػػیرن ییطچررطبرهخربػػػػنرگػػػػ چلرطػػػػچرراگػػػػ رسػػػػنررورا

ردفافػخ یردرردنروراگػ  رچػنرػا«رففاگػچیر ػ جرظ صػفربػنررفػبو»یرواػچدرنػسارد رم  ػچررمػخرازروگخزررگچد 

حری چکػػدنررارر چان ػػسرن یرار کػػنامػػخربعضػػیرافػػفادربػػخررداد رحیظ  ػػیر چکػػطچرررنبػػر ػػچانرمیدنرراررواػػچدردارد؟

م ریدهرمػیرجررار ػفورمػخردفافػخمر سرسنرتچرمیریفانردرینیدررنبس  سروررده س،ردزاداننردربخر ردنرصحب رمی

رنیخدبنراگ  دنرراررامفوزیرتچن رسرورچیردرمیرازرم هیرورظبخر یراگ رسنرا

نرتفػبمرس یػطچررسنرادر؟ره خنری یچ«رفخنیرازرق  فورشسنردخر »رخر«رازرگنرق  فورشسنرردخر » سریػفا

س،رگفشػػ ررشػچرمیه یػچنرگفشػ راوػػخنربػخرطچررسػنرر  راگػ  ره ػػخنیشػرویشػ خر  سیػػۀرشررشػسرتچنػ 

وربػخررشػچدرمیر ر بػسرتچنػ ربػنر قػچار مػخدر،خشػ ر  یشػرویس س ربخررشػسرشریفرمحسودرن یرش خرراردراوخن،

ار فػخعررتچنػ رگػبچنرورػارهػفرانػسازهدهػس ررمیگػبچنرتچنػ ررارشػک رردررنوخرػ رشسر یچگػبنرورصػعچدشر

راگػ  رحػسومفزرایرواػچدردارد:ردافػخربػ رتفبػنبیشػبفراگػ  ررتچنیبػخنانػففیرربخشػس،رگػححربیشبفیرداشػبن

نربن  سینر ارػورداردرسػنررس،ربیػبییربػنیػنرس یػسر  سیػ چانر خرچػنرار فػخظیرمیرار کنبیبییردارد رربخنق برسخمال

،رر بػػسر رشػػچدس خنریمػػخد رگػػفروزیر  ػػخمراتػػفررارداررػػس رحبػػیرهخررگػػ بیر ح ػػ ر رور چانػػخربفدبػػخریچقػػسرر

سخفیرنبخشس،ربخزهمررس راتفیس ر رسر بسیمخد رگفرهخربنرگ بیر ح  ر ردچدررارازرطفرخهیسرمخد رگی چانرمی

راررربػخنس  ػس،رتچنیرن یرنیػ  سرسػنربػخنن درکرخردوگػبخنرػاظضػخیردػخنچادهررت خهػخنازرطفر ر ح ػ ررسی چانرمی

انػس روقبػیررسفدهرنی ر  سر ربخ رنوخرب ر خرگححررودرسنرسخررمیرنبفایراففادیربرفقطروراامخر ررسیاردهراف ا
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فاررػاشرفکػفرس ػس،رزراظضػخیردػخنچادهرت خهػخنر ح ػ رسردربخر رنبخس سرررار خزهرشفوعرمینریففدیرمع چ یر  س

مفاحػ رم ب ػفر  سیػنرر ردربػخر یػخراس رنشػچرمچفػ رنیػ ػسردرر  سن چارن یاسثػفرافػفادرسخرمخیرزرػخدی،رربخرچ خن

رس م رصحب رمی

ِرورراصػػحالحیرمػػ هب راگػػ گػػنرق  ػػفور س ػػس؛ررع ػػیررمفا بِ رواػػچدررار چصػػیفرمیرگ یػػ نرگػػنرق  ػػفو

ارورگنرق  فو،رنُنرگححرمومِرهیبیروردررمی چعرر ق  فوهخیردگ خن،راروردنیخروردنیخیرزرفرو ردررتیبفر

میبچرنػسرازرشػخن،رر ػفو،ربػسونر چاػنربػنرگححق رگػن هػخردرریچر سر  ػخمرتچرمیروگنرگححرواچدردارد رگی

دررراگػ رم کوراگ رزنستیرانیخنروردرراسنرش صیررع یر ررسایس  س ربخز ر رظبچررسایف ربخز ردارخنیم

ورزنػستیرداردررػ ررارسػنردررارهخرسرقػسررگػخلرسنرش صربختچر سررمیریمرشچد ردرربچدرچانییفرحرزنستیرد

ااػخزهررچانػخمیحشػخنرارػوراگػ رسػنررنیخرػس رد یػ رتفبنردگ بنرم کوراگ ردوبخرهرففص ر  سینربسانسرور

  ػػف رر چانػػسربػػنرس ػػس،رن یرنیػػهػػمرحیػػچانیر  سحبػػیراتػػفررراربشػػ چنسروفػػخرمیػػخزرنییػػب سرس  ػػسروررنیػػنسارنػػسر  س

سررشخسُش س ررمیدنررارمچاچدامرا ویروا ر ربفگس،رربنرحسربخ حیچانررتچن رشچد راتفرگححرنخی رقییحق

ربػػنردگػػ وره یػػخمیرسػػنربػػخ دفهررسرػػدورربػػنردگػػ بشػػفیرریبػػسنارػػسر ػػخرر ب ػػفربچدهصػػسهخرگػػخلررػػخربیشػػبفرم

طػچلررهػ اررگػخلردهم کوراگػ ر،ررسرشچرسایبخز رگ ییر کنرصچرمرربناتفرردانیس ردوردرسرا نرقسرردنررارن ی

نػفود،رهفتػ ررویاػچیرازربػرفامییػخربػفرا ػفر غرػنشػچدررشکیػبنرگػ  ر کػنراتػفردنرهخرشػچرس ررازردنبکشسر خر

نرببچانػسردافػخرراگ رخررگ  یبسنربشفیربیردوردنردگ ربنشچرس ررهخر چانیسرازردنررن ی !راتفرش صػیرواقعػخ

ورراررػػاهػػخرردنراگػػ ،رخررگػػ  یبػػسنربشػػفیربیػػردوردنردگػػ ربن رراگػػ رخرردچشػػب  یس ػػسربیػػررارسیػػی

ر ر  سیبرتچننرمیرورا

نربػػنیس رصػػحب رمػػیرنردربػػخر رگػػحچهیػػدرر  س یردارد راتػػفرۀرشػػ خربیػػبییػػ  سرم رگػػححرشػػ خرسػػخمال

 ػخرار فػخعربیػیخرربػخنرتچنیربنر  فرورادامنردهیسروروقبیرگبچن  رس،ررورایرگنرق  فوربفورسربنیدچاهرمی

دررحػخلرزمخنیرسنربفدیراففادردچاهیسربچد ربخز یسار [ررۀفدچدخر رازر]رخررففاگچیرگنرق  فوبخ ر ربفگس،ر

رگػػػس ررخرربػػػخ رمییبیػػػرگػػػححیربػػػنرس ػػػسروربالفخصػػػ نربػػػسنررار ػػػفکرمیشػػػخنرراص یرروهرشػػػورهیػػػب سیبرمس

رصعچدرچ یورورچ خنرگححیرازردگ خنربنر،رمورمع م»نچش :رمربفارراشر یفبنرایردررت ارشرس  سهرور  ف

س مربػػخ  فررن ػػیر یػػ رافر ػػچانمرن ی»بػػخ  فربػػفود راورتفػػ :ررسػػنراورتفػػبمربػػن «ردرػػسم رراررهخرورصػػح نرسػػفدم

بػچدروررانػسازهره ػخنربػنراورفقطرتچن رفارگبچنرطچرربچد؟رزراردنچفر«ربخ ربفوم رورشبفرازرایبر چانمربفوم،رن ی
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وررػ،رارشػسهرصػحب رازردنریػمردرربچدرسػن«ر  ػفه»بفگػس ردنیػخرربچدربػنر چانیبنرتچن ربفرگبچنربخرنشیبو

طچرررفاربػػنرػػ،رزریػػ یه ػػچزرق ػػۀر  ػػف راورنرورػػس  ػػسه،رارنی رامػػخربػػفایر  سرنرسػػفدهربػػچدیػػاگػػ  راور ػػخردنر  ػػفهر  س

دهػس راتػفررچگػبنردػچدرراررشػسرمییطچرر رس ػسروربػنرچگػبنرصػعچدرمییطچرر رس س،ربنرمیر رحفس بخرچگبنربنی 

بفرگػیردنرراررزمػخنیخردررففاگچیرگنرق  فورنییػبیس؟ررگنرق  فوربفگس،ردرحسومفزورایرربنبخنرتچنیرگبچن

اصػ یررخر یگػردررمحسود رنُنرس  سرفقطردربخر ردنرصحب رمیرم اهیر رسنرمرگنرق  فورمرور  ربفدرسفد

نرحقرسنرمربیچر چانمرخر راص یرواچدردارد رمییگر سردهرتچرمخرقفارردارد ربفدیرازراففادرمی نػسارد ررقػ یاصال

هػػخرردنرسهربػػچد،یرگػػرفییشػػرورایرراهربػػنرت شػػبنرتچنػػ ِررچیربعضػػیرازراگػػبخدانرتچنػػ رگػػبچنرسػػنرامرخفبػػنردر

درررسػفدمرسػنردربػخر ردنرصػحب «ر ػفوففاگػچیرگػنرق ربنررفبو»وررخرربخ  فرازرگنرق  فوررفبنربچدنس رایبی

راگ  رمچکچظیردربخر رگحچهرواقع

  بودن درطلب موضوع

 ػػس ربعضػػیرافػػفادردررردرۀرمػػخرمییػػ  سرمحػػ ر یربػػچدنربػػنیػػچردررط ػػیرخریرازرافػػفادربػػخروابیػػبییِریبیػػ

ر ده ػػسرتػػچشرهخر رن فرػػنردچاه ػػسربػػنربفدػػیرافػػفادرمیر عیرهیػػب سیطبرهػػخیرفػػچؽر ر چانخرسیػػیرخؽیاشػػب

رنػچعرراردارنػس ره ػنرفػخ چنردوردنردگػ ربنقصػسررایرهػمرظػسهر خبػسرشخنرشػفخررهخر خرییدچاه سربرایرمیرظسه

دررگػ  فانیررنبچانیػبنرسػنرسیػیرهیػ ردرردػخنچاد رمػو» ػس:ررتچرمیهػمررطفزر فکفیرواچدردارد رافػفادی

نربػنرمیرسػالسررارۀس س رشػوفررشفس  یرهخرحخصػ ر ػالشرنیػ رفػخ چن«رس یػبسهرفػخ چنرترػاورر ػفدازم ر حفػخ

س،ررشػسرتفبمرشػچسنرمیربػنرشػ خرمػیدنرراررخدراگػ  راتػفر عػسادرػنوخرػ رزرهخیرب رطػچلرگػخلرخدردررػخررزیبی

تررػسر ػخریػسرس ػیر ػچلربسهیػدچاهرخرمیرػتیفیردنرزمخنربفدهراگ  ردرچفاسنراظصخرربییخررزرخدیربفایرشک 

س ریس  ػسهربخشػرنی  سرسیػدچاهر؟رزرػفارمیرمیشػ خربػسهربػنرشفطربسوندنرراررمی چانرس؟ر  رچفارمیرفخ چنرب ف

سػخرررورػارمی ػچانرشػچدرمیردػخهفرمی خنررا ویوقبیرگفش ررس رفقطر بیردفیقرچیبخرهر چانررارن یرق یرورا

ر رمیدهر رانیخمرورطفرراربس

ر سرػاردمسهر یػخرادوررػسربػنرربػنردگػ بخرسرازردچدربپفگیسرسنردرخرفقطربفایرار کػنرچیػ یرازرارػورروشر

تخهراگػ  رت ردررمیبخنردررذه رازردن نیفرردرربُعسیردرمورفخشو وقبػیرازربُعػسیردریػفردرػسهرشػچد،ررونػسرد

رار کػنازررمکخنرمبفخومراگ  رحبیرقبػ ر،رزرفارمفوچمردنردورزمخنراگ دهیبنررخریافکخر خنربیتیفیررشک 

تخهراگ  رم  چرراروراگ رسنررس،رفخشوی یرفکفرس یچربن دچدردخ  ػنررافکخررنخدرگ ربنر  خمرسربخازردنرد
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ردمػػسهر یػػخرارفیربػػنرایر قػػسردخطفررابحػػنربػػنرهفسیػػی ررفیرمعبقػػسراگػػ ررابحػػۀر قػػسرگػػۀربػػچداربػػنس رمسرریػػده

قسرردنرراربسانیسرورهػفرسررب خبفاروربخرخدربییفرس ردنررارربچدهسرقفارررشختیفرسررارورروشرراررخدرمی راتفرراگ 

رخرس یس نی ردنیچیررارسنرم کوراگ ردرراببسارش خرراربنررخدتیفیرارورروشر فعییرسفدهرره

  سیػػسرداشػػ روربػػنر«ربچدنردػػخ ی»بػػفرمفوػػچمر،رمسرگػػۀربػػچداررهػػخیرت شػػبنرۀرمػػ هب ردررزمخنیػػدرر  س

نیػ رمسرگۀردایچربفتفدان س ررخرردخ یرس  سرورازردنیخیرمخدیررورارازرافکشخنردادرسنرذه رمفرسانردمچزشرمی

ن فررهخیرمخدیرصفؼردارار ردچاگ رسنرازر  سیسرداش رورازر یفوانردچدرمی«ربچدنرچیه»طچررمشخبنربفرربن

نساشبنربخش س رارورمشخبنره خنرچی یراگ رسنرهخرردنردوردنردگ ررارن چاه سرورگعیردرربنهخرردنرس  سرو

راربفرانیػخمر  سیػنرمب فسػ رس یػس،رنػنربػفرتػچنییرسػنرازر  سیػنرحخصػ ربخنرده سرسنرذه ردرر  سینردمچزشرمی

دػچدرر  یشػرویۀرشیػفقػطررویر  سرهػخرازرقصػسربخشػیسرورس یػسرببچانیػسررشچد راتفردررحخ یرسنر  سینرمیرمی

س،ریسرداشػبنربخشػرػ یررارسػنربخیػهػفرچطچررطبیعػیرربػنوردچاهیػسرت اشػ رس،رگحچهررار ش رگػفریس ر  فس 

یػػ ؟ریوابیػػبییرنرخردنرػػس،ردیػػرهػػخرس دنرراررسیػػنبچانراراشػػغخلرس ػػسروربػػخنرچیػػ یرذه سرداشػػ  راتػػفریػػدچاه

درردصػچصریرسػنرا  امػخ ب ػخبفارور،رروزراولربیػیخرر یشػففبنراگػ ردهمرازره خنرهخر رسنراراینرمیردمچزش

رفیرفػػػػخ،ربػػػػخروابیػػػػبییِریخدترػػػػسربػػػػفایریػػػػ چانرن ی،رازرا  ػػػػنرار کػػػػنرگػػػػ بخ بػػػػفایرشػػػػ خردارمرر  یشػػػػرویش

رس ریخیبربچدنرط یردر

فػخرراررورػع ػیربخرػسرارسػ مرورارػورر رخ ػراه رشػ خرراربػنرراهػیردرگػ س مرسػنرراحیخسرمیلچ ی رمی

،رم کػورراگػ رگػچمرچشػمروقبػیرسیػیردررط ػیطچررسػنرتفػبم،رره خنبنرش خردمچزشردهم ررطچررسخم ربن

ق  ػفورۀرفػخیریػفػفدردرر  سرسنهخر ررقسرمر  خم فراشخرهرسفدمرسنرر یاشچد رراگ ردنرمیسودرورموفومچم

رارهػػػخرردنرمػػػفدمرامػػػفوزه؛رتفچػػػنرکػػػیرهیػػػب سر یوربػػػسنرفرػػػهػػػخیرمػػػخدرزادیرار ردهػػػسر چانخررشػػػسرمیبشػػػفیر

ظػخدیرربُعػسرمػخرظ ػ رس  ػسروررویرمػفدمرورػ چان ػسردررارمیرفقػطهػخرردنر رنخم ػسرمیر«طبیعیرهخیرفػچؽر چانخر »

س؟ریهیػػبر خافبػػخدهرای هػػخیرر رورموخرمیهػػخیرنػػخچر ر ػػ  یفرداشػػبنربخشػػ س ربػػفایرچػػنردررایػػبیچیردنر چانخ

فیردرریچر ػ  یهػرهػخردنرس،یبفگػق  ػفوربشػفیربػنرورایرفػخیررار کػنس،رامػخربعػسرازریػدچاهرش خراروررػخردنررارمی

س ػخرررسرػهخیرنػخچی ربخرقػسرمردنرس،ر  ػخمرػبفوق  ػفوربشػفیرۀرفػخیریػیفرنسارنس روقبیربنرورایر  سربُعسهخیرد

فقػطر ػسهررشػچنس ردرردرنیوػساریرمیدنیػخررشػچنسرورفشػفدهرمیر یػخررظ یدرربُعػسیربیػهػخرردنرشػچنس،رت اشبن

ریورنقارراردارنس ورفقطره س  سررمیظ  رر خنرنیفر  سیایرازرمیرگخبقنرظ چانرنب
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س ػس ربػسنیرسػنراورررارشفوعرنی  سردوبخرهرسررودربخرمیق  فوربشفیرورایرفخیررش صربنرار کنبعسرازر

ررفبػنراگػ  ردنر یراگػ رسػنردربػخر ردنرصػحب رسػفدم،ربػسنیرسػنربػنرففاگػچیر ػ جرظ صػفیػداردره خن سرچ

س ػػسروررنیػػ  سرازراولرسردوبػػخرهرػػبخا وػػیرس؟ردنربػػسنریػػنخمرن یا وػػیرربػػسنیرراربػػسنرخرچ ػػخنرػػ ردراگػػ ا وػػیرربػػسنی

هػخرردنرشػچنس،رن یرسهیػنخم«ریعیطبرهػخیرفػچؽر ر چانخ»هػخرردنرعیرراررشسردهس رامخیطبرهخیرفچؽر ردوبخرهر چانخ

 چان ػػسردررهػػفربُعػػسیررورمیاگػػ رحػػسومفزرررب هػػخرردنرشػػچنس رقػػسرمرمیرسهیػػنخم«ریربػػچدافػػخا وػػیرهخیررقػػسرم»

نرمػػػه فربخشػػػ س ر ػػػ ربػػػنر  ػػػسرسرظ ػػػ  هػػػخیرر ر چانخردررط ػػػیرایرداردرسػػػنرسهرػػػفخرس،رچػػػنریػػػمػػػوربیچورواقعػػػخ

وررػػ رشػػ خرایػػخرنرػػس،ردیعیرهیػػبیطبرهػػخیرفػػچؽر ر چانخردنبخلربػػنرس؟ره ػػۀرشػػ خرافػػفادیرسػػنیعیربخشػػیطبرفػػچؽ

س؟راتػػفریػػظػػخدیرنشػػخنردهرمػػفدمرویراربػػهػػخرردنرس،رسػػنیػػس رورمػػفدمرظػػخدیراگػػبفخدهیدرربػػهػػخرردنرازرسػػنریػػ ین

 فرازرچی هخیرزربخر رهیب سررمصفؼرحبیرب هخرردنرظالوه،ر؟ربنسیدچاهررارمیرهخردنر،ربفایرچنری یطچررنرورا

 ػچانمررمیانػس رر ػچانردرػسرورم  چسر چانربفایرزر  راگبفخدهرسفد،رزرفارحساق ردنرچی هخیرزربخررارمیرسنرمی

رس اگػبفخدهرس یػهػخرردنردچاهیس،ر ػخرحػسیربػفایرارػوراگػ رسػنربػفایرسػخریرازررارمیهخرردنراتفرورس مرسنی ض 

عیرهیػب سریطبرفچؽس یرر الشرسفد رب کنربنشخنرهخیرظخدیرنییب سرسنرببچانربفایرسیبرمث رموخرمهخرردن

ابیػػبییررػػترور،ردچدن ػػخر رس یػػس ردچدن ػػخر هػػخرربػػخردنظػػخدیررمػػفدمرویسروردرربػػرػػسربفوییػػبیورشػػ خرمیػػخزرن

سریػاهبػس فرار کػنرب چرشػچد ربیػیخررسرازردنررهػخرػس  ػسهربخرنیخررقچیراگ ،روابیبییربییخرربسیرسػنر  سیبی

ظػخدیررمفدمرویدرربر خنرش صیراهساؼربنرهخردنر چاهیسربخبخررسرر رشچروردارار چلرصخحیهخرردنر ۀیوگربن

رگػخنسنربػنراخمعػۀرروردگییرسفدنربخ  فربفایرم ب ر هخیرگححیمعخدلراگبفخدهرازرچریسخررچ یوربفگیس ر

نػساردررهیرااػخزرسیػرهیچظ ػ ربػنره ػیوررظػخدیراگػ رورارػورافکػخررحبػیربػس فرازردچدن ػخر رهیػب س رمفدم

ردرراروردنیخراگبفخدهرس س اگ رهفطچررسنرمخر رطبیعیرراررهخیرفچؽر چانخر 

نراحب خلررشسر چانخ هخ ررورمیػورشبفراگ :رسچدسػخنیبرازرمفدمرعیردرردورتفوهیطبرهخیرفچؽر رمع چ 

نردرردخنم نرازرشزرفاررهخیرمیو،رم صچصخ خدیررػزدنیچیرهخیرروابیبییردچب ربفدچردارنسرور  یشرویمع چ 

  ػس،رزرػفاردچب رادارهرسرراربػنردػچدر چان ػسرمػیخدررػاحب ػخلرزبػنر،ررعییطبرهػخیرفػچؽر ر ربعسرازررشػسر چانخرنسارنس

نرمفدانراچانرراچانرچفاربفایراففاددنبخلردچدن خر رنییب س رربن هػخیرر ر چانخرسػنراگػ رمشػک ورم صچصخ

دررزنػستیربفگػ سرورشػخنرگ  ر الشرس  سربنراهسافدچاه سررمیره چزرهمزرفارعیرراررشسرده س؟ریطبرفچؽ

راگػػبفخدهشػػخنراهسافربػػنرسنیبػػفایررگػػهػػخرردنر،رازرخورنػػسیبربػػنردگػػ عیرراریطبرهػػخیرفػػچؽر ر چانخه یػػخمیرسػػنر
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چ ػػیورفنػػس رامػػخریترمیردررن ػػفشػػخنراهسافربػػنرسنیب شػػر ربػػفایر حق رهػػخرنرموخرمیرارشػػبهػػخرردنر س  ػػسرمی

نرهخرردنرایرازراگبفخده رس س ررشسرن یهخرردنرعییطبرهخیرفچؽر ر چانخظ  رم  چعراگ  ربنره یوررمح قخ

نراػسیراگػ رب کػنریػ ،یظػخدیرنرمػفدمر،رموػخرمری ینرتخننربخزیرب نرنی  س رسیػب چاهرار کػن رررواقعػخ

سریػػػدچاهروربیػػػبییرداردرسػػػنرچیچنػػػنرمیرػػػبػػػنراطچررسخمػػػ رربػػػنسریبخشػػػردنرانیػػػخمرخرقػػػخدرربػػػنرػػػس یػػػسررنیػػػ  س

نروحشب خکیدهرسراررشردچدر  یشرویش عیرراریطبرهػخیرفػچؽر ر چانیػ ر چانخربچدراتفرسیػیرمیرمیرس رواقعخ

نرینراه یػسرسػنربػفایراور  سرػبفدرخورد ر  رمییبربنردگ شخنرسفدنررط یر رازرطف دربػخر ردنرربػیرنػساردروراصػال

عیریطبرهػػخیرفػػچؽر ر چانخچػػچنرورداشػػ ررمیاوردررگػػححرفػػفدرظػػخدیرقػػفاررر  یشػػرویشرچػػچنرس ػػس رفکػػفرن ی

رداد ر ػػچلرسػػخررنخدرگػػبیررارانیػػخمرمػػیرسرهػػفرنػػچعر،رشػػخدوردرمػػیربػػنردگػػ هػػخرردنرسػػفدنررط ػػیر رػػچدررارازرطفدػػ

 ردررردزمػػخرب  ر یػػخدیرب رػػداشػػ  ر عػػسادرزرراربفمیهػػخرردنروراورمقػػساریرازرمچاػػچدراگػػ رخدیردرربخنػػترػػز

افبػس؟ربعضػیررن یرخؽمیػخی را فػرورػسفد ر ػ رچػفارار  راولررارانب خبرمیررودروراوراخرمیرففوشربنرخبخنید

هػػػخیرر ر چانخرار کػػػن،ربعػػػسرازرردهػػػسر رن ییػػػاه رفػػػفدیرسػػػنربػػػنر قػػػچا» ػػػس:ررتچرمیرتچنػػػ رچیرازراگػػػبخدان

نررارػػورمرتػػچرمی«ردهػػس ر چانػػسرسخرهػػخیربػػسرانیػػخمرراحبیرمیراشررشػػسرسػػفدربػػنرعییطبرفػػچؽ اشػػببخهراگػػ  راصػػال

هػػػخیررر ر،ر چانخرسیػػػنک رنیػػػار  سدػػػچدرررر  یشػػػرویس،راتػػػفرشیػػػ رنسهیػػػاه ر قػػػچار راتػػػفربػػػنریػػػ یتچنػػػنرنررورا

دػچب ردارنػسروردررگػححرر  یشػروی رافػفادیرواػچدردارنػسرسػنرشرس ػسرترذرهرهػمررشػسرن یر خنررعییطبرفچؽ

 ررس  سرورسخرهػخردچب رادارهرن یرراربنرشچد،رامخر  رازردنردچدرشخنردخهفرمیرعییطبرهخیرفچؽر ردچد،ر چانخ

ده ػس،ررسخرهخیربػسرانیػخموقبیرواچدردارد رامخررورنرای رشبرهخر یدادنس رمچقعرمیرسرانیخمرنبخرس  سرسنرمی

ده ػػس،ربػػفایرررارازردگػػ هػػخرردنروقبػػیرودروررمػػیرویخرازربػػرػػشػػچدررمیرفیشػػخنرکػػعرعییطبرهػػخیرفچؽر ر چانخ

رشچنس رنرمیوابیبر فراروراگ رسنربنردنرنس ردحفراسیاردادهرازردگ رشنیه 

وررسرػفیخدربیرػگػنررػخر ػ جرروزردررظػفضررارهػخرردنروشرر سرسػن سرادظخرمیرتچن رچیرانگبخدفدیرازراب

رتچنػ رچیوسخررر،رانیػخرردررسیػیرنردتوػیر ب یغػخمراگػ یشػبارورس ریهخررارشفخردهر خرییسربی چانرمیرگپ 

]طبػػ ردن ػػنر ب یػػ ر چانیػػسررمیرس:راتػػفرفػػفدیرظػػخدیربخشػػیس،رچیچنػػنیشػػر سیوربرػػدربػػخر راس  ػػس ررفعخ یػػ رمی

ر؟ربػسنرس یػسریػفررارمعخ یػنردر ػخریراشػ خصیدػچد،ربچػِیررس ػیرازرففگػبخدنربیفونر رازرطفرفقطس  س[ررمی

ورفقػطررسرػارتچنػ رسفدهرچیرور  ػفربنرشفوعراس چنر رچیردارد رش خرهمیففدیرظخدیرچیردارد،ربسنرش خرن

ردادػ رسرچػیرراربػنیػ چانرمیریػنیدررنب،رربػخزراگػ بخنردگػبگػچزنیر یچتچنػ ررنقحػۀرطػیرسػنرطچرراگػ ررورا



74 

 

رسر رچػیردارد،ر ػ رشػخیػنهػخرردنرس،ربػسنیػدهررارشػفخرمیریفانردرهخیر خرییس روقبیربیس رواردرورازردنردخر 

یػفیررارس بػفلرس ػس؟رچػیرردفػفدرر چانػسرچػیِررمیسیػیررچػیِررهخیرش خررارشفخردهس!رچیچنػنر خرییبهخرردنچِیر

 ػػخرری،رشػػ خروردنرفػػفدربرسیػػس ر ػػخرررارمػػساوارمیی،روقبػػیرفػػفدیربرظالوهرچرمفکػػیررارشػػفخردهػػس ربػػنی چانػػسرهػػرن ی

ایرسػنردنرفػفدِررشػچدروربػنرانػسازهرمیبخنر خررواردربػسنیبرشِررمفرچیِررور  خمدهیسررمیسانرواحسیررارشک ریم

ورم بق رر خررقفاررداردی خریردرربسنربیشۀربرسرداش  راتفچنرری ره خنرمقساررراردچاهی خرردارد،رش خرنیب

رسیػس رمػیرفکػفوقبػیرس رر خررشػچیبرشچدرمیرسربخظثیشرداشبنربخشرمفچِیررخدیر،رامخراتفرمقساررزشچدرن ی

سروریػػػس ررسیػػػیررارردرن یرچی رهرسیػػػس رمیرشػػػفوعرارربی ػػػخران ػػػ رفشر،ررسیػػػس رهػػػخررارمعخ یػػػنر خرییبرسیػػػ چانرمی

 چان ػػسرر!رامػػخرچػػفارمیرشػػچرسرمیرخرردچشػػحخلیبیػػرسیػػدهررارشػػفخرمیریػػفانر ػػخریردی روقبػػیربرشػػچرسروابیػػبنرمی

خررػروهرشػخنررویربسنرتچنػ رقالبػ رچیرس:راگػبخدانرشػچرن ی یرواػچدرداردرسػنرمبچاػنریػشفخر یسارس  س؟رچ

س یرازرارػور،ربخورشخنرس یسرار کنبفایرتیفنس رگپ ررمیهخرردنرشخنررارازرانففیفس  سهردارنسروریچانر ی یح

انػػففیرنخ سرػػسرردنرسیػػ ػػخرررارشػػفخردهیبرخردهرػػرر،رهشػػ ر،ر ػػ جرگػػنرار کػػنبعػػسرازررده ػػس ربػػنرشػػ خرمیانػػففیررار

ارػورس ػس ررمصػفؼرمیررارانففیدنرسخر،رارورانیخمرزرفاررود،رریرس یرسنرداشبیسرازردگ رمیشچد ردنرانففررمی

هػخرردهرتچنػ راگػبخدانرچیرمػخسفدرسرتچنػ رنبػچدرزرػفارازره ػخنراولرتچنػ رنساشػبیس ررانففیرسنراگبفخدهرمی

نکػفدهربخشػس،ربچد راتفرففدرروشیرواقعیررار یساررخررگ  یبیرنی  سرانیخمر ردررت شبنرمرارسفدهرنیگخلر  س

  سیػنرس ػس،ربیػیخررگػ  راگػ رسػنربػنرگػحچهرری فررسچچػترروشاشربیػیخرردشػچارراگػ روراتػفردررر  سین

ربییخرربخ ربفگس 

رنیػػ  سرهػػخرگػػخلردههػػخرردنرس،رػػ سازیسػػنرمعػػفوؼرهیػػب سرنیػػخهیربرتچنػػ رچیربػػ رگربػػنردنراگػػبخدان

نرسریس رفکفرمیدرخر،رسرارنکفدهرنیخورنس رش خر  سیبربنردگ رارر رتچن ینخچهفچ سرانسر خردنرمقسارررسفده صػففخ

چیچنػنرارػورس؟ررػخوریبربػنردگػ تچنػ ررسیػ چانرمیروربػسونرار کػنر  سیػنرس یػس،رتچنػ رچیربخررفبوربنرسالس

 ػخریرمػفدمریسربیػاتػفرنبچانگپ ردهیس ررهخر ررارشک رمیروابیبییرهخرسالسازردنربعسرر  رفراگ ؟رامکخن

ردانیػسرهیػب س،ردرػخرمی ػخرریمػساوایرش صػیربدررحػخلروقبػیرفادربفدیرافشچرس ررمیر،رنیفانرسیس ررارمعخ ین

ازرردن «ررخبػس خررببچانػسرشػفخریفمر خربیبیدچدمر خریراورراریبی اررب»؟رس  سربنرچنرفکفرمیفایرحف رشوفمرب

 چانسردررذه یر سرػسردرػسرسػنربػخرچی هػخر رمخن ػسر ػچلروررگ بیرمیردچاهیربنری  رنیتیدچاهیرنرتیرویرن

دچاهػسردػچدشرمػفضرفػفدربی ػخررراربییػفدررر کػنراوربػفایرحفػ رشػوف ارحبػیرمی راشوفمر فرشػسهراگػ 
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دورد ررمػیربػنردگػ س ػسرربیخنیفراروراگ رسنروابیبییرشػسرسیردارد!رب ػخبفارورچیػ یررارسػنردردچاگػ رمی

دررحػخ یرردهػس ر چانسرم یفربنرارورشچدرسنربنربسنردچدشرم بق رشػچدرورگػپ رارػورمیػل نررویرمیرمی

س سرسیػیرراررسشس رفکفرمیرزافرمیشچد،رففدیرسنراوررارمعخ ینرسفدهر  رازردنرردچبرمیحخ ار خرریبسنر

خررػشػچد ردرمیرازدچدراکػینخم س،ربیػیخررمشػعچؼروررمیرتچن راورراراگبخدرچیریفانرشفخردادهراگ  روقبیرد

افیػػفدتیرروراحیػػخسانػػسازدررمیروری؟روقبػػیرنبچانػػسرسیػػیررارشػػفخردهػػس،رگػػفشررار ػػخریػػ یوابیػػبییرنرورػػا

ِشردنررمػفرچػیِرر،ر  ػخمرظالوهر؟ربػنریػ یورنفػعرش صػیرنرشػوفمراشربػنروابیػبییردخطفربػنرورػخرارس س ردریم

نربػنرتچنػ رقالب رچیرس ردنراگبخدردربسنارمیررارمعخ ینرسفدهربنهخرردنراففادیرسنراو دادهرراوردمػچزشردػخهفا

دنررارر چانػسرن یرمرتػچرشػ خرمیرامػخربػنر س ػسررارازربسناردخر رچِیرمفرشخردنرسخرررارانیخمردهسر خرروررارسن

بسنارر،رداد رزمخنربسررارنسارد ربخرت ش چِیررازردچبچِیررصی ر ش ر چانخزرفارففدیرظخدیرس س،رردخر 

ر شچدرمیرخهیگازرسخرمخر

ایررحػػ رگػػخدهرطچررواقعػػیر  سیػػنرس ػػس،رروزتػػخررگػػ بیرداردرورراهراتػػفرچ ػػیورفػػفدیرب چاهػػسرزمػػخنیربػػن

ر یػػفیسرسػػنش صػػیررس س ػػر رسر بػػسیمػػخد رگػػفرسخرمػػخرراربػػنچاهػػسربػػچدر ػػخرنػػسارد ربیػػیخرردشػػچارروردردنػػخکرد

مػفدمررارشػفخرده ػس راصفارردارنسرسنرربعضیراففاد رداردربیشبفرمیبعسرارورتففبخریراگ  رمخدرزادیردچب

رشػسنرفی ی چ ػیورچیػ یر ػس رردرمیبخنر  ػسرورگػفاعیبرمیدنررارریچانیػحارواهر،ررچ یورنیبػیرداررػسامخروقبیر

رس ػتاورربػنروررارشػفخردهػسرهػخربی خریدچاهػسرربی  سرسنرارورففدرمیرمیهخرردنرچانراگ  یخرحرهروگی ۀرروربن

سربی ػخریررارشػفخردهػس راتػفرشػ صرازر ػس رن یرس ػتاورربػنر ید رسرارورسخرررارانیخمردهس رامخربسون س رمی

حیچانػخمرردنرسفدنر ػ رازراػ بدانیػسرردرػخرمی راگ رخرردحفنخکیبیروردورد رارن یربنردگ دگ رنسهس،ر

ردرر  سینربیوچدهردچاهسربچد بخنر  خمر الشر؟بنردچدرچقسرردشچارراگ رسنر  سینرس یس

مبخد ػػػنرریػػفانردرراربػػخرسخرمػػخیشػػخنردچبرمػػخدرزادیر یػػػفیسازرطفرػػ رشػػفخیربی ػػخری،رربعضػػیرافػػفاد

خریردارد راتػفرمفرضػػیررارسػنربی ػػخریرودی ػیرداردرشػػفخریورسخرمػػخیربیػراگػ رشرمػػفرشػ صرس  ػس ردنرمی

خریرازرافػفادیرسػنری!ربیػرسرداشػ یػخرربسیردچاهیبیرسراحیخسرفوب،روقبیربعسرازرمعخ یۀراوربنردخننررسیده

ربػنردخنػنهػخرردنخبػس،رامػخررر ػخررگػالم ردػچدرراربػخزمییور یفبػنرراردارنػس،رسػنربرػانػس،راریفانررارمعخ ینرسفدهرد

شػچدرورر بقػ رمیهػخرمردنرخریربػنیزمػخنرسخرمػخیربیػرس ربػخرت شػ  سشرسیرزافرمیر خریرشسیسرورازربنرورمی

دن ػنررس رتفچػنرػدرن یربػنردگػ  یری،رچدادنرس ربسونرازدگ  دهرمیر قچاخنردنربنر،یفانردررازایرسخرمخیرد



76 

 

واچدرداردرسػنرراوخنرورمبخد نرشچد رقخنچنیردررارسربخر قچارسخرمخربخربنرهفرحخلتیفرسربی خریراگ ،رامخررمی

 ررسیهیػػبردػػچبرتچرػػسرسػػنرسیػػیرهػػمرن یرشػػچد بػػخنرخنع چانػػسرمرن یسیػػیررچیهسریػػ یررارب چاهیػػاتػػفرشػػ خرچ

بػػسیرربخشػػسرفػفدرخدیرداشػبنرػسخرمػػخیرزرهفسیػیحرشػسهراگػػ :رر صػفروراوػػخنرػ یرواػچدرداردرسػػنردررایػچ

رسروربػػػخردنره ػػنرسخرمػػخرچیچنػػػنیػػس رمػػػخدرزادیردػػچدرراردررازایرسخرمػػخربػػػخراورمبخد ػػنرمیر یػػفی رشػػ خرسراگػػ 

ر فگػ خکرورػخرارػ ردررودرمػیرویازربػرشػ صروگػی ۀردنربن ػخنررادیمخدرزرر یػفی؟ر  ػخمرسرسیػس رنیػ  سرسی چانرمی

راحبػیردارد،رامػخرشػ خربػنردخنػنررحخکػفراحیػخسدررحػخلرورراگػ ررفبػنرویازربػرشػ صر ػخریردنی؟ربری ین

خررػ ردرسرػفیب هخرردنرشچرسربنراخیرمیبچررمیر،رسی خررگفطخنیررارشفخردهی راتفرچ سربرسیسشرزافرمیرورورسررمی

ردان س رن یدنررارر ش رق یخریرازراففادرحقیدهس ربیر یراگ رسنررویرمییورچرار؟ری ینردحفنخکرورا

نربػنرارػورمع ػیرنییػ رسػنررتچن رقالب رچیرم کوراگ ربفدیرازراگبخدان مشوچرربخشػ س،رامػخر  ومػخ

  رفنػس رر رشػچدردنررارمییوقبیرچی یربیارازرحسر ب دان س؟رر یررارمییچرظخدیرچنردان س رمفدمربییخررمی

رصػسمنریػفانردر  وػخربػنررده ػس،رامػخرنػنرسخرهػخررارانیػخمرورػخدانردروعیورم کوراگ رحػخ رببچان ػسرااروراگب

بػفایردنػخنرچػنررسرسػنرػدرسیػبعػسردچاهرخردورگػخلرػرترػرگخن س ردرررمیریینی ردگردچدشخنربنرزن س،رب کنرمی

هػخررارشػفخردهػس،رر خریی چانػسربرمیرنیػیرقػفاررتیػفد ر  سیدگػرمػچردرتچننر چانسرارورافبس ر  سینرن یرا فخقیرمی

طبیعیرر یرفػچؽیػیػ رب کػنرچیهخیرظػخدیرنر ک یػترانیػخنرورػی  رایهخرنر خرییامخرم  چررازردن،رشفخیرب

نرااػػخزهرنسار قالبػػ ررروزهػػخربعضػػیرازراگػػبخدانرورػػس راییربفگػػخنیورشػػک ربػػنردنردگػػرسربػػسرػػاگػػ  رمح قػػخ

 ررػػخردارارػػرراهػػیربػػفایرشػػوفمرچانظ رنبػػرتچنػػ رچیازرانسروررسشػػخنسهرومػػف ررهف  رراربػػنریػػچره ػػنرتچنػػ رچی

ده ػسرورررارتیػبفشرشػخنهخیرشفورردػچدرنفچذردگبنردادنربخرشک رس  سرمیرگعیهخرردنرس  س رمیراگبفخده

ظػػخدیرر رسػػنرمػػفدمیػػورد رػػخرفقػػطربػػنرارػػاگػػ  ردرتچنػػ رواقعػػیرچیرچ ػػسربفابػػفر عػػسادراگػػبخدانهػػخرردنر عػػساد

رسیػػفکػػفرس راگػػ ر؟رم کػػورسیػػس رراربػػخوررمیهػػخرردنرس  ػػس،رشػػ خرمیرظ ػػ رشػػک رورػػار ػػسروربػػنرتچرمیرتچنػػنرورا

ر رمرتچربنرش خرمیدنرراررق ی رحقری یتچننرنررور،رامخراراگ ربسانرصچرمرتچن رچی

ده ػػسروربػػنررای،ردرر عخمػػ ربػػخردریػػفانرسخرهػػخیراشػػببخهرانیػػخمرمیرمػػفدمرظػػخدیربػػنرد رػػ ردچددچاهخنػػن

رسیػس رور ػخوانردنرراربپفدازنػس رفػفض سربکشػ بعػخمردنرزاػفرردخطفربػنشػچنسرورمیبچرنػسرردریفانربسهکخررمی

نرهػمرمییس رسرورسییررارمعخ ینربفو  چانیػ رمیػخزررخردنرمیرػس،ردیػسراوررارشػفخردهی چانیػبرس رحبیراتفرواقعخ

رسػخریررارانیػخمرویچ ػهػخرردنرترازرػرچیچػفارهػ،رامخرحضچرردارنسدرراطفاؼرمخراخرره نمچاچدامرا ویر؟رربخشس
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سفدنسرسنرنژادربشفردررراحبػیرسخمػ رزنػستیرس ػس!ر ػ ررچدراتفرسخریرمیبرانیی رمیرده س؟رچقسررشیف رن ی

سیػیررچیهوراصػ یراگػ رسػنررػس  س؟رمفدمرمیبچرنػسر ػخوانرسخرمػخیردػچدرراربپفدازنػسرورارسخرررارن یرورچفارا

دچاهیررتیػػػ،رازررویرنرۀردػػچدیػػس  ػػسهرم کػػوراگػػ ردررطػػچلر  سرنقػػشرس ػػس ر  سیندنرراررس ػػسرن یر یػػاف

،ررسیسشػرزاػفرن یرانػسازد راتػفراس ػچنرمیر رػ عچر خریررارس یربنیس س رامخرفقطربرس ترفانیردربنریخهیوبرتخه

نرزافرمی رازردگػ ر ػخری،ر ػچلیاػخیردنربربػنرطچریرسػنر رس ػس،ربػنربػفایرشػ خر بػسدنرراررسرخرشػخرػسشیس رربعسا

مػخیرسخررربػفدنرویبػربخشػس رانیػخمرواقعػیردن،رازرصػچرمرورس رم کػوراگػ ربػسیخرگػ بیرداشػبنربخشػرػرسیبسه

رفقػطراصػچلر یػخراشچدرننربفایرمػفدمرظػخدی ررانیخمرس  ستخنرنی چانسربفایر  سرمیردن،رفقطرتردررش صر

س م،ردربػػخر روکػػعی رواقعػػیردررااب ػػخعررمػػیر ردربػػخر راصػػچلرسػػ راوػػخنرصػػحب رمرتػػچرروشردػػچدررارن ی

ر رس مرس  ستخنرصحب رمیررنی  س

بػػ رگرورمیػػیفیررراهر رمػػخرشػػ خرراربػػنرسیػػ سرهػػخررارمعخ یػػنر خرییبرمیدهرن ػػیرشػػ خردمػػچزشربػػنر یػػخرا

رشػنیمره رهػخراگػ رسػنردررسالسظ ػ ر ربػنره ػیوررمیب شػرورش خررار عخ یرمیرمیس ر رمیرراه  خردرگ 

س،ریػػس رس  ػػس راتػػفرمػػفدمررارمعخ یػػنرهػػخررارمعخ یػػنر خریینسارنػػسربردافػػخرااػػخزهرسانرفػػخ چنرػػمرسػػنرمفرتػػچرمی

ق  ػفوررۀرفػخییػدررطػچلر  سوررمیس ر رمػیرراه  خردرگ رراهربندافخرنییبیس رمخرش خرراررس  س رفخ چنرور  ف

نربػنرار کنم،ر خریهیببخنربسنرسفدنر خکدررحخلرشنری،ره بشفی شػچد راتػفرر ر بػسرانػففیربػخ مػخد ربػخررسخمال

نرر! هػخرسخرمػخرهیػب سیچر؟ردنرنرس یسی چانیسر  سرس،رچیچننرمییس بخنررارواردربسنرخهی هخیرگیه چزردنرچ اصػال

ارازرحػسرزاػفریسربػیس راتفرمیبچرربخشػیس ر ح  دنررارر چانیسرسخرمخ،رن یره نرس ربخردنیس رنی  سرسی چانرن ی

ام،رامػخرردافػخررارظ ػچمیرسػفدهرورػوراگػ  رارػارا  امیرسنرت اشػبیمردنرظ  س ریس رنی  سرسی چانرس،رن ییبکش

ردنازرر ربػفایرحفخدػ رهػخرراهامخربخرارورحخلرنیػ ر یرهیبم ریدمچزشرچنرچدررحخلرسرینسانرسره چزرهمرشخ

نردرریػػ ررارسػػنربػػفایر  سر هػػخی  ػػخمرچرمػػورس،رفخشػػویػػس رمعخ یػػنرارردریػػفان ػػخریریسربیػػاتػػفرگػػعیرس ردارم 

رورػػار ربػػنر هػػخیش صػػیربػػنرچرورنفػػعردخطفرشػػوفمربػػنرسرػػنسارر رااػػخزهرتیػػفدرمیرت اشػػبنرشػػس،ر ػػ بخنربػػسن

دوبػخرهربخنرس ربػسنییػبیدافخرنرس  س رفخ چنرورس،ر  فینک رس راتفرا  امخمرفخررارمفاظخمییربفگخنیبخارزشیردگ

سرفػػفدیرظػػخدیریػػدچاهررفارمیرػػتفدانیم،رزرمی هػػخیربػػسرراربػػنرشػػ خربػػخزریورچتفددررمیبػػنرگػػححرمػػفدمرظػػخدیربػػخزر

رس یبخش
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گػبتراگػ  رامػخر عػسادرس ػیرازربخنربسنرسرسنرسفدرخریرازرش خراحیخسیفوز،ربیربعسرازرگ  فانیرد

فوزررػددػچبرنییػ  رشػخنرورسیػخنیربچدنػسرسػنراحیػخسرسفدنػسرحخ ،راو ػیودی یرداشب سرربی خریرسنراففاد

 ػفرازرانػففیروربخنربػسنر  ػخمرسرسػنرػسفدربفداشبم،راسثفرشػ خراحیػخسبخنر هخیربسررارازربسنیچرار کن  رازر

«رس رػػدرن یربػػنردگػػ  یریػػ،رچدادنربػػسونرازدگػػ »ر:قػػخنچنرواػػچدرداردرورػػمػػخرارراحػػ راگػػ  رامػػخردرراوػػخن

نردچد ػخنربخرس ػیمربػػفایرشػ خررفػػع یرراریػهػػفرچر چانیػبیمرن ی ظبخرمرر ربػػنرسیػ ررار ح ػػ رس ر هػخیسرچرػػ رقحعػػخ

میػػػسانر رامػػػخررمراربػػػفدهرویایرنخدچشػػػیرشػػػ خررارازربػػػرشػػػنررر ػػػخریرشػػػ خ،رظ ػػػ یایربرشػػػنررر،رمػػػخرظ ػػػ ریػػػفرد

سریػ چانرمیحبػیردررگػححیر ػخریورهػمربػخزربخشػس،رمبخنرگػچرچشػمبػخقیرمخنػسهراگػ  راتػفره چزر خنرر خرییب

 ػػفاسمر فر ریخهرع ػػیگػػچػػِیررهػػخیر چدههػػخرردنردارد ور یػػفهررخهیگػػبی ػػخررر رازرچػػیِررهػػخر چدهبخنربػػسنسرسػػنریػػ یبب

رس  س ررار فرمیبخنربسنرشچنس،ر  خمرمیرهیب سروروقبیر فاس سه

شػسمرربنرار کػنرگػفمخردارد،رمثػ راحیػخسشػخنربسنر  ػخمبفنػسرر ػ رمیبعس،ربعضیرافػفادررازرامفوزربن

شػػخنر رازربسنردردرس ػػس راسثػػفرافػػفادردرراػػخراگػػ رهخرشػػخنرم کػػور چانوراگبانسررتیرشػػسهگػػفمخدچردردچػػخرر

 رازررهخرربػفود رقیػ  رجیتػردردرس ػسرورگفشػخنراگ ر خهخرشخنرم کور نخراحبیردچاه سرداش راحیخس

نربنرػسفدرفکػفرمیرمشػک یرداشػ رودررت شبنرسنربخنربسن  ۀریوگػرخربنرػرتچنػ رهػخیرچیرور ۀر  فیوگػرسرقػبال

 ػخریررارشػفخریبرتچنػ راگػبخدرچیر رزرػفاردنر ػخریردچاهػسرداشػ یبردوبػخرهر،سػفدهرسایػشفخر رتچن راگبخدرچی

نر رسػنرراػخر ػخریره ػچزرهػمی ربربػچدرانسادبػنر رػ عچربػندنرراررنسادهربػچد،رفقػط نربػنرهرقػفاررداردربػچدقػبال ورقػبال

نرمییگححرن مروریبػفانرفونیػبػخنربراربفارهػخرردنرم،ره ػۀیفونربکشػیراربهخرردنرسره ۀردمس ربخرخمسهربچدرامخربعسا

نرازرر ،رامػخراگػ ربفتشػبنردوبػخرهرخنبػ خرریبرسنرسیس راحیخسراگ رورم کور رب خبفارمرببفرویازربرشنرسخمال

رفػػبوراگػػ  ربػػنره ػػیورظ ػػ ررازبػػیودررحػػخلراشرردهػػسرارػػوراگػػ رسػػنرسخرمػػخرازرررشػػنرا فػػخقیرسػػنررویرمی

نرهفرشػک یربخشػس رامػخره ػۀر چانسردررهفرقی  ربسنروربرهخرمیرارورواس ادچاهیسرداش  ر ررهخرواس ا

قػػسررهػػمرسػػنرمعػػ برچس مربػػنردمػػسنربػػنرسػػالسرادامػػنردهیػػس،رهفرررار فعیػػیرمػػیعػػیراگػػ  رشػػ خریهػػخرطبرورا

دحػفیرواػچدرن چاهػػسررچیشػچدرورهػػرسرمیرػنخ س بػػخنرظالیر  ػخمواردرسػػالسرشػچرسررار کػنمحشرربػنربخشػیس 

ربػنردگػ بفایرسییرفخرگػ  ررخدتیفیرفخرهیبیسرورففص ردررحخلر چانمربنرش خربیچرمرسنررداش  رمی

هػػمربفرػػ د روقبػػیررس یػػس،رشػػ خرراربػػنردرػػس،رب ػػخبفارورنی اررػػسرهػػفرچیػػ یرسػػنرازرن ػػفرفی رکػػیر یفبػػنرمیرمی

رگػػس،ربػػفظک رر رمیرػػ یربػػنرنوخیػػوقبػػیرچ»مع ػػیراگػػ رسػػن:ررورػػس،ربػػنرایػػخررمع بیسربیػػیػػس رمیراحیػػخس
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فونردوردهریػببػخنر خرریشػۀربرررحخکػفدررحػخلرشػچد رر ػخکرسرػدچاهػسرشػسروربخر ػخکبخنر  ػخمربػسن«رشچد رمی

س ػیرشػچدرروربخظثرمیردرسرمیرفونیبردچدشرهمردنربخقیرمخنسهرسنرخهیگچِیرر یشسهرورفقطردنرمقساررنخچ

سرظ  ػػیررشػػسر یررارمبح ػػ رن ییػػچرچیس راتػػفرهػػرػػی ربخنرس ػػیردشػػچاریریػػورازرمرشػػبنربخشػػیسگػػ بیردا

ربچد رن ی

بػخردریػفانردرررقخبػ ربچدرػسر ػخررصػیشػوفمرورنفػعرش بػفایرااب ػخعرظػخدیربشػفیردررم کػوراگػ ر

ریػػفریردهخبُعػسردر ربخشػػیسرسػفده بػخهرراربخنربػػسنورر چانیػػبیسردػچبرب چابیػسررػػخردػچبرب چررػسرحػسیرسػنرن ی

سررػ ح ػن،ربخرتربسنیردرررویگخزیرچ رور خکر رب خبفاس بخششسهررخهیگم کوراگ ربخنررهخراگب چانرحبی

 ربعضػػیرافػػفادرحبػػیررسرداشػػ یػػ ردچاهرهػػخر ااگػػ رسػػنرواسظ ػػ ر رداشػػبنربخشػػس ربػػنره ػػیوررهػػخرواس ا

راردرررمیػل نرورػارم ب ػف،رخریرازرشختفدانردررم ػخط یخراگبففاغرداشبنربخش س ربیرم کوراگ راگوخلر

،رردخنػنربػنرفربفتشػ ی،ربعسرازرحضچرردررسػالسرشػ خ،ردررمیػرمع م»انس:ررسفدهرمحفهرشخنرهخر یفبنرت ارش

شػچنس ر عػسادرس ػیرازرافػفادرم کػوررسر ػخکر خنربخرظضخیرداد یزرفار  خمرا«ربچدم ر چا  ردنبخلرمسمر  خم

ورا فػخؽررػساررشػچنس رچػفارایػبرشچدرازردػچابر  خمامررگ  فانیار کنررمحشربفونسروربنردچابراگ رحبیربن

سػخررهػخرردنررویرگػفرسردرگػ رشػچد رزمػخنیرسػنرػسػنربخرواػچدرداردهػخرردنر ردررمغػ رهػخر خرییفاربرػافبس؟رزرمی

چیػػ یرحػػ رهػػخرردنرح رسػػفد،رهفچ ػػسرراربػػ هػػخرردنرسرػػبخردررنبییػػنر  ح ػػ رس  ػػسدنررارر چان ػػسرشػػچد،رن یرمی

نرب چاب ػسرنیػ ریتیػفدرورحبػیراتػفرظ رقػفاررن ی   یفرر ح  ررامخربفایربعضیراففاد،رقی  رش چاس  س ررن ی قػخ

شػچنسرورحبػیراتػفرربیػیخررگػفحخلرمیرده ػس ر ػ رازردنرن یرترس  نررارهػمرازردگػ رش چنسرورره نررارمی

م ب فػیررم کػوراگػ ربػخروکػعی رهفسیید چدتیرن چاه سرداش  رردچابرروزرهمرن چاب سراحیخسرچ س

رشچد رسر خکرسردرگ رشچنس،رچفاسنرس ربسنرش خربخرس،ره ییربخ بخشرهفچنبیخرس رامخررار یخ

راربخنررهخرطچررواقعیروابیػبییرس،رازرامفوزربنربعس،روقبیربنیورس ردافخررار  فرطچررواقعیرفخ چنراتفربن

 ػسررهػخررراررهخرس  ػسرم کػوراگػ ربیچهخرردنر چان سرسرداش  راففادیرسنرن یی ردچاهرهخرواس ار،رهخرس یس

سػػفد رررار ػػخکشػػخنرورگػػ  راگػػ رسػػنربسنرراررهػػخرس  ػػس،رب ػػخبفاهػػخرردنر چان ػػسرن یدررصػػچر یرسػػنرانػػس،ررسفده

نردرکردچاه ػرورسالسردمػچزشردادهردررارارردن نر رهیب سرسنیاففادیرن هخرشػخنرراررسرسػفد روابیبییامربعػسا

ردررحػخ یرسػنر فانففیرشسهشخنربفنسرسنربسنر  رمیریفانرشچد ردر خکرمیشخنرت ارنسرورگپ ربسنرس خررمی

ردررهػػفرسػػالسدچاه ػػسرداشػػ  راحیػػخسرنخدچشػػیرشػػچدروررشػػفوعرمیورافػػفادردرردنره یػػخمررػػارمساواشػػسن
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رار کػن چاػنربػنررروربػسونری  رازارویدچبرنشخنرمخن س،راففادیرسنردرسرمیرظقیرسنرهیب ساففادیررویچ 

مبچاػػنرام،ره یشػػنررعػػیرهیػػب س رهفاػػخرسػػنردمػػچزشردادهیهػػخرطبرورس،ره ػػۀرایػػس ر یررار یفبػػنرمییػػچرچػػن

دچاه ػػسررنشػػی  سرورن یرقػػسرراحیػػخسرنػػخراحبیردارنػػسرسػػنرگػػفراػػخیردػػچدرمیرفدػػیرهیػػب سرسػػنردنامربرشػػسه

م رحبػیر سرسػخرررارن ػیرورػار رامػخرمػوررارمساوارس مخرهردنرورمرخیبروری خربچنرازر فرمخن سرسنرمیربفونس رم ب فم

ر،رچیچنػػنرسرشػػچرمچااػػنرهػػخیربػػ رگر ػػیرازررنجیوقبػػیربػػخردر ػػسهر،ردرردرسیػػراربی رانرامبحػػخنرورػػارسیػػاتػػفرنبچان

سربػفریػ چانریطچررحبمرمربن؟ررع بنرس یسچچکیرزافرسرویچ ربفرسی چانرخرن یر؟ردرسینرس ی  سرسره چزرهمی چانرمی

دهم ررهػخررارشػفخرن ػیر خرییبرسرسنرش خررارشفخردهم رمػویدردچاگ رنک رورازرمورس،رب خبفایهخرع بنرس رورا

رس م ررتچشردنردچاهمربنرن ی«ر خری،یب»سرریایرسنربیچر ح ن

نر واچدردارنسرردرصسرر خردهرحسودر  جرشنیه رداد ردررهفرسالسرگ  راگ رسنرمفدمررارنیخمرواقعخ

 خنررس  ػس رحبػیراتػفرببچانیػسربػنر  سیػنرببچان ػسردایػچررارسیػیه ػنررسػنراگػ رفم کویمخن س رعرظقیرمیرسن

ظػ مرراگػنررخرػیػ رسػنردیسروره ػچزرمع ػچمرنرشػچرسرمچفػ یػ چانرمیرخرػیػ رسػنردیادامنردهیس،ره چزرمع ػچمرن

واقعػیردافػخررس  ستخنرنیشچنس ر  سمچاچدیرا ویره نرببچان سررسنراگ رفم کویس رعرداررنیبفایرانیخمر  س

رارسػػنردن ػػنرور  ػػخمررراردچاه ػػسرداشػػ هخیرمشػػخبنرحضػػچرردررسػػالسرر یفبػػنرسبػػخبرورػػاردچانػػسنر رػػازرطف

ردورنس رمیربنردگ گ اوارردنرهیب س،ر
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  سخنرانی سوم

 مگیر  در نظر میدانم یعنوان مر همۀ شاگردان را به

فم،ریػترمیردررن ػفسانردػچدررػظ چانرمفربفنس،رموره ۀرشختفدانرراربنرتفچنربییخریربنرارورمچکچعر  رن ی

طچررواقعػػیر  سیػػنرس  ػػس ردرردمػػچزشر  سیػػنرر چان ػػسربػػنرمحخ عػػنرمیرازرطفرػػ ا  ػػنرافػػفادیرسػػنردچدشػػخنررزا

بػچد ررمیوردحفنػخکرفمیػلچ ننریعبػفارمرسػفدمرر رن یرورشػک رراه  ػخرگچیرگحچهربخ ،راتفرش خرراربنراربن

سربسان ػس ررػفػفادرظػخدیرنبخارمرسػنرارخدیرراربیخنرسػفدهرخررزی ربیرارمرورحقخرمخرچی هخیربییخریربنرش خرداده

شػػ خرراررخدردریػػفیربػػنرشػػ خردػػچاهمرداد ربػػسنرػػخررزی هػػخیربیػػیامرورچرارػػوردافػػخرراربػػنرشػػ خردمػػچزشرداده

نرظ  ػیرن یرب خبفاشچد ررشخم رمیس مرورمیخی ردریفیرنی ررمیرگخزیر خک ظ چانرربػچدراتػفرشػ خرراربػنروراصال

طچررگفگػػفیربػػنرافػػفادرظػػخدیرمیػػخزرردگػػ خنربػػنوره ػػنراگػػفارررػػارسفدنرتػػففبم رفػػخشرن یردررن ػػفسانمررػػمف

سػػفدنروررحخکػػف،رمػػخردنرددابروررگػػچمِر ع یمدررحػػخلرفرسػػفدهرورییػػ رزمخنػػنر غداردواػػچدرایرریػػ  رامػػخرنکبػػنین

بػنرم هب ررمفاگمرنیخدیرنساردرورشبردهیم ردنر شفرفخمرفخرس رزررارانیخمرن یر یشخنیربفرزمیورقفاردادن

 یشػخنیربػفرورس یػسرایرداردراتػفر ع ػیمررم رچػنرفخرػسهیدهرهػخررارانیػخمرن ػیورسخرررػورمخراررگس رب خبفارمیرن ف

س،ربػنریفونرت اشػبیػ خربػخنررارازردرربرار کػنس،رامخربعػسرازرری ردردرخرطیرمفاگ یربنرظضچرزمیورقفارردهیسر

س؟رم کػػوریػػسروربػػفایرچی هػػخر رمخن ػػسرشػػوفمرور ػػفوم،ررقخبػػ روردظػػچارس رػػ ػػخنربفتفدروردنیچیرچ رگػػخب یشػػ

رس!یداررس ریر ح رنخمرمورچوف ردافخرراردسشناگ رحب

نری  س سریػسرور ػخروقبػیرببچانیػنرس یػبیػبییردارد ر ػخروقبػیرببچانیػسر  سبػخنرۀرذه یػبػنر  سرۀرواقعیرسخمال

م راتػفرعیػفرازرارػورتیػفرردررن فرمیسمررظ چانرمفرس،رش خرراربنی خنرادامنردهرنیطچررمحکمروراگبچارربنر  سربن

نریػفنػسروربػنر  سیینردررن ػفس  سهررنیظ چانر  سردیرازراففادرم کوراگ ردچدرراربنبچد رامخربفرربچدرظ  یرن ی

ۀردچدرادامػنریی  رامخربییخریرازراففادربنر  سین  رفرر  سینرامکخنرسه س ربفایربفدیرازراففادرانیخمنادامنر

رس یم ر رمیرسرراه  خرظ چانرمفرسرش خرراربنی خنرادامنردهرنیدچاه سرداد ر خروقبیربنر  س
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دررسرفػخ چنردافػخررػظ چانرمفردرػخربػنده ػسرچحػچر؟رراففادیرسنرهفرروزرفقطرحفسخمر  ػفروررارانیػخمرمی

ن رزرفاروقبػیربػننشچربنرمین فرتفف   ریشػرویسربخرػسرازردنراگػبخنساردرشیػس رنرمییػطچررواقعػیر  سرس؟رننرا  امخ

دررارػػورصػػچرمرسروریػػده  ردػػچدرراررشػػسریشػػرویطچررواقعػػیرشرارػػمر یػػفویرس یػػسروربخرػػسربػػنرسػػنردمػػچزشرداده

س،ردنریػرارانیػخمردهررشػسرس ػس،رفقػطرحفسػخمر  ػفروشػ خررشی  رشیوار کنررۀرواقعیراگ  راتفربسونی  س

دررارػورصػچرمر چانر  سیػنرنخمیػس ررن یدنررارر هخررارنساررسرویبنر  خمرچردادنرفویبفایرنرمچردنیخزانففیرقچیر

رهػخررارانیػخمرورورشػک رادامػنردهیػس،ر  فیاتػفربػنره ػم ررفیػبیردررن ػفسرفخ چنردافخررمرش خررارمفی چانرن ی

هػػخیررسروربػػنرروشیػػ  ردػػچدرراررشػػسرنسهیشػػرویسرورشیػػفویرنک یػػطرفػػخ چنردافػػخیرمػػخر رسرو ػػیرازرشػػفایػػده

سهربخشػیس،رم کػوراگػ ربػخرمشػک ردریػفیرمچااػنرشػچرس ربػس فریخنرمػفدمرظػخدیرچیػبیػوردچدردررمیشی 

محب ػػ رشػکالمرراربفاربػػخنراریػػخدرسػفدهراگػػ  ربیػػیخررسرفػػخ چنردافػػخردنرمریػػ،رحبػػیرم کػػوراگػ ربیچار کػن

  ریشػرویشارػمرصػخدقخننررویررهیػبیسرسػنرطبػ ردن ػنردمػچزشردادهس  س رواقعػیررنی  سفقطرزمخنیراگ  ر

فخ یرمخن ػسررورنکبػنرراربفاربػخنرروشػورگػخدبم،رامیػسوارمردریػفربػفایرانیػخمر شػفرػحػخ رسػنرادچدرسخررس یس ر

دررن ػفرس،رشػ خررارمفرػسردػچدریػنرس یػطچررواقعػیر  سرنیخریس ر ػخروقبػیربػندردمسن،رن درمورر رظضچرمفاگمربن

 چانمرازرهفر عسادرشختفدرسػنربخشػسررورمیرش خرراگ ،رب خبفارقسررفخشوردارمرسنر عسادشخنرب رم ردنتیفررمی

رحضچرردارنس ر یخرامفاقب رس م،رچنررگسربنرشختفدانیرسنر

  سمیمدرسۀ بودا و بود گونگ چیهای  روش

،ررقػ یدررحق رریػ ییػمرنربچدرمسرگػۀربػچدارمػ هیرتچنػ ِررچیهخیررروشنکبنررار صفرحرس مرسنرربخرسرارو

س  ستخنرمػخراع ػیرارػوردورر ربفدیرازر  فروری ینریمییدایچر رم هییمسرگۀردایچرنرتچن ِررچیهخیررروش

کػػفرفروحػػخنی،رفیهخیرعریػػ رنػػس ربفدػػیرازرراهبػػخنرمعخبػػسررػػخرحبػػیربفدػػیربچدتیفرردررن ػػفرمیراربػػخرهػػمررکػػیر

مػػخررشػػختفدانروییػػمرراردرربػػربچدریػػنیدررنبدان ػػس،رریػػفانرمیرشػػبفرازردییػػمربربچدرس  ػػسردربػػخر رمػػ هیرمی

رهػخیر  سیػۀرمبفػخو یرهػخرروشرفارارورػس،رزیػنسهرورسػخرررارانیػخمرػارم:رده س ربی اررسربػنرشػ خربیػچر فورجرمی

مخنرراردمػػچزشررنقیػػ  ر  سیػػۀرمسرگػػر یػػخرامػػخردررحػػخ یرسػػنرر،رهخیرمػػ هب رداردرشػػک رهیػػب س رمػػ هی

هخیررسرشػػک رػػنبخریػػفانردافػػخرهیػػب س،ردرسانرفػػخ چنرػػمفرهخر رسػػنرورراهبػػنرهػػخرراهیراگػػبث خیربندهیم ررمػػی

ر ری یدارمخرنرخنردررظصفر خریمرس  س رب خبفارورمسرگۀرمخربچدرم هب رراردنبخل
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نی رهخیرفرؼردریفیرراگ  ربییخریرازردمچزهبچدارسچچکیرازرفخیررقی  رفقطریمربچدهخیرردمچزش

نریػ  سرهشػبخدوچوخره اررروشرخنرسػفدرسػنیخمچنیربیس رشخسنسرورگحچهرم ب فرفخیرم ب فیرداررنواچدردارر

یػمِرر،ربچدرخنرػ،رهچدرخی رنیخیمرفقطر عسادرس یرروشر  سینرواچدردارد،رمث ر رواچدردارد ردررم هیربچد

ریػػمر،ربچدرور!رب ػػخبفار ػػسردرحبػػیرقیػػ بیرازردنرهػػمربػػنرحیػػخبرن یهػػخرردنر ریػػمر خنبفرور ػػخکرویگػػفزمرذن،

کػیرر ریػمػخرنردافػخیر رفخ چنراگ فخیربچدارررار چشاردهس،رفقطرقی  رسچچکیرازریربچدا چانسرس رفخرن ی

نریػػاو ریػػمرنػػسارد،رازربچدریػػمر،رامػػخرار بػػخطیربػػنربچدایراگػػ رسػػنرذسػػفرشػػسرنیػػ  سرازرهشػػبخدوچوخره اررروش

رچرار بخطیرنسارد یمرهامفوزهرهرم اهیردارمخروربنرخنر خریمردررظصفرتففبنر خربچد

خنرت اشػػػ  روقبػػػیریػػػدرره ػػػسربخگػػػبخنرب رای ػػػررارشػػػخسیخمچنیردرردوه ارو خنصػػػسرگػػػخلریػػػمربچد

نر  سرارردن ػنر،رسی یررگػیبرورروشػوربخزشػسنرقفػ رتچنػ خمچنیربنریشخس خدردوردروربػفایررػرنرسػفدهربػچدربػنیػقػبال

فقػطرگػنرردررواقػعرنچشػبنرشػسه،ره اررمػبورچ سرار کننیخمرمفدمراشخظنرداد ردررروشراو،ربسونر چانربنر

،رارػػورگػػنرس  ػػنراگػػ  راحکػػخم،ررشػػخنرمسرگػػۀرارورمش صػػخمر«وردػػفدراحکػػخم،ر  فسػػ »واػػچدردارد:ررس  ػػن

دػچدرر یػخلرمفدمرظخدیررهخرشػچد،راوررارمیبػچررسػفدر ػخرمیوربچدرسنرففدررارواداررسفدر خرازر  خمیرامردربخر را

چیرقحعرس سرورمخن سردن ربنرارػورشػک ،رذهػوری ردنیهفرچفانس،ردچدررارازری هخررارب یدوردنرچردگ ربفایربن

روراحکػخمرور  فسػ ررر چانسرواردر  فس رشػچد رازارػورمیردررنبیینس سروررشچدروربنرچی یرفکفرن یرففدردخ یرمی

 چانسربػفایر  سیػۀرواقعػیردررمسربیشػورب شػی سررذهورففدرگخسورشچد،رمیرار کن ر  رازرنسیفررکسرمک  ر

رنردرردنرمسرگػنراگػ  یػوره ػخنرقیػ  رواقعػیر  سرػنرس س رایگ  ربخ ر  سرد،ربننربفرگکچنردچیوربخر ک

ر،س  ػسر رن یردػچدررار بػسبػسنرمػخدرزادیررده ػسرور ِرمػف بطربػخرحفسػخمر  ػفرورراردمػچزشرن ییػچرچیههخرردن

نریػػ  ردػػچدررار  سیشػػرویورفقػػطرشرس ػػس رب ػػخبفارورمییػػیس  ػػسرسػػنرگػػححرفػػفدررار عرفقػػطرتچنػػ ررار  سیػػنرمی

رازرطفرػػ س ردررظػػیورحػػخل،ر ػػدهر رتچنػػ رن یربػػیربػػنر بػػسیاه وررس ػػس رنرن ییػػس ربػػسنردػػچدررار  س ػػ سرمی

راررخنشػرهخ،رسخرمخرسروردرراروررونػس،ربػخر ح ػ رگػ بی سرقسرمر  فس ردچدرراراف ارارده  چانرمسربیشورمی

وا  ػفیررگػسروردػفدروربصػیفمرر یرمییبرس ػسرسػنرشػ صربػنرروشػوروراشػخرهرمیرػس ردػفدربػنرانػبفررمیرازربیو

 راوررهخیردسار رهفربُعسراوخنررارببی س ره ۀرقسرمیق راوخنرورنی رواقعی چانسرحقرس س راورمیرسییرمی

سهریػػ رنخمیػػن«رقفػػ رتچنػػ رشػػسنربخز»بی ی،ررورروشػػووا  ػػفرس رارػػوررونػػسردگػػبیخب ربػػنردػػفدرنشػػچردػػخهفرمی

رشچد رمی
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اشػخظنربػچد ردررحػخلررسدرره ػرمػ هیرخنرت اشػ ،رهشػ یػرارب رۀردػچدیػخمچنیرروشر  سیوقبیرشخس

نرریظ هػػخرردنرکػػیرازر طچرررخمچنیردررطػػچلرظ ػػفردػػچد،ربػػنیشػػس رشػػخسرسهرمییػػیػػمرنخمیدارربػػچدروربفه  رشػػنرقػػخ

دادرراهػیردرگػ ربػچد،ررخمچنیردمچزشیشخسدن نررسفد ریفرمبخرزهرمیرچگبنرازرن فرارسیچ چفیربخرم اهیردی 

دررحػخ یررشػبفیر یػسارسػفد،یشػبفروربیچبیػ ربدادرمحبردمػچزشدن ػنرردمچزشردارمخیردچد،طچلروردرررب خبفا

دررمػفزرنػػخبچدیرریػمیدارربفه  رشػنرررشػػسنس رحبػیرمػ هیر فرفیطچررروزاف ونػیرکػعریػفربػنردرمػ اهیسػنر

نربفه  ر،رگػخرفرمػ اهیرخمچنییفوانػخیرشػخسیبچد رامػخربعػسرازرن رونػ رتففب ػس رگػپ رر،ردوبػخرهریػمی،رم صچصػخ

 یریبرخرروشػورػرقف رتچن رشسنربنربخزرم ب فردررگحچهرهبخن،چنرا فخقیرافبخد؟ربفدیرازرراریمربفایربچد

س،رامػخری خ ختخ ػخررگػرگػححرخمچنیربنیبیورشسنسربییخرر خریوربچد رشخسر،رامخرگححیرسنردرردنرروشورسنسیرگ

رسنس ینفگرگححروراربنرخریرازرراهبخنیبی

 فررترػػدن ررقػػ یحقربػػخ  فربخشػػس،ربػػنرگػػححرم ب ػػفردارد رهفچػػنرهػػخیرم ب فػػیردررگػػحچهر ی یرفػػخ

قفػػ ررشػػسنربػػنربخزردنرراهبػػخنردنکػػندور ػػفراگػػ  ر ػػ رازررقػػ یحقر فربخشػػس،رازروری ػػخرگػػححراگػػ رورهفچػػن

ردچدشػػخنرسػػنردررگػػححرهػػخیراوػػخنر ی یبػػفرمب ػػخیررشػػسنس،رویبرروشػػوروری ػػخرسنسروردررگػػحچهیرگػػرتچنػػ 

شػخسیخمچنیررچی هػخر ررارسػنسهربچدنػس،ریػقیرسػنرفو ر رسنردرکرسػفدهربچدنػسروربػخرحقػخرهخر یمچقعوررسنسرد

شػک ررورػارخمچنیردمػچزشردادربػنی ررارسنرشػخسریف،رراهبخنردارمخرظبخرمردرفرسفدنس ربنی فیرخنرسفدهربچدبی

ر ػس،رخمچنیرراربػنرمػفدمربیچیس  ػخمراصػ یرشػخسرار کػناخیررفرسفدنػس ربفدػیرازرراهبػخن،ربػنی فیشک رخردنرر

درردادنػػس رربػػنرشػػخسیخمچنیرنیػػب رمیرراهػػخرردنرسفدنػػسروررمػػیدچدشػػخنرفو یسنػػسربػػفایرمػػفدمرمچظ ػػنرراردن ػػنر

خمچنیریشػخسر رنبػچدرسػنریػفردارمػخرفرشػسروردنردرػصػیر حفی ش رفقخبػ یعرطچرریبیربنر،ردارمخیربچدینینب

درگیراسیرازررورسرشچد رارنخ سریبیردرره سردارمخیربچدرشسرسنربخظثرور،رار رنوخربچد ردرردادهردمچزش

ازررقبػػ ریػػمربچده ػػسرحػػ ؼرشػػس ررۀازرصػػح ریػػمرچدبر،دهػػسرسػػنرچػػفاربعػػسرازردنراگػػ رورنشػػخنرمیرنر ػػخر

 بنرشسرورم هب رراریدردمریمی رازربفه  ر هخیفرشک ررارت رانسروردررانبوخربخرچیی غر،رچ سراشسنرسرنخ س

 ررارربػػچدارچییػػفرهػػرشػػچد ردنردرمیرسهیػػیػػمرنخمیشػػچد،رسػػنره سویرخفػػ رمیررشػػک ردادرسػػنرامػػفوزهردرره ػػس

اظبقخدیرنػسارد روکػعی ررخمچنییشخسریفربنرس سروردرمیریررارظبخدمیفرر ردیاخیردن،رچرس س،ربنرن یرظبخدم

رتچننراگ  رارو
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هػخرردنرازرکػیر ررتػ ررسػفدرفرشػک رظ ػسهییػخنرچ ػسر غیخف ،رازرمرریمر چگعنرمیرسنربچدره خنرتچنن

صػچرمرتففػ  رخمچنیریشػخسر ػ رازردرت شػ بػچدرسػنرس ػیرر« ػفرب رگرَمفسی»خررخنخرربچدریمِرمخهخ  گی ر

خنریػػخنػػخررارب رخمچنیردمػػچزشرداد،ربچدریػػمِرمخهخی رسػػنرشػػخسربػػخ رگػػححرفدمربػػفراگػػخسراصػػچلایرازرمػػرظػػسه

ر،طچررظ ػػچمیردمػػچزشردادرخمچنیربػػنیشػػخسر رسػػنردارمػػخم خطػػیراظبقػػخدرداشػػب سررتػػ ارانارب یخنت اشػػب س ر

قصػسیربػفایرارایػۀرنیػخمربػنره ػۀرمچاػچدامرراردنردارمػخرر ره   یوراظبقخدرداشػب سرسػننسبچدمفدمرظخدیر

ردگػػ خنِیرمعػػفوؼربػػنرۀهػػسار رس ػػس،ررع ػػیربػػنرمف بػػرشدػػچدنیػػخمر چانیػػ رفػػفدرراربػػنررفقػػطرمیساشػػ رورن

َمفسػػیر»خررػػخنػخررنخربچدریػػمِرهیرشػسردادهرطچررظ ػچمیردمػػچزشربػػنرارسػػنر ررارػػوردارمػخهػخرردنررو،رازارػػور درهػخم

اگػ رسػنرامػفوزهرایررامخردنره خنربچدریمراص یردورانرشخسیخمچنیربچدروره خنرشیچهسنس رینخمر« فرسچچت

خنػػخررنخربچدریػػمرهیدنرراررنیػػ رمػػفدمرویدررچػػس  ػػس رر یػػفویرمیدنرراررخیشػػفقیردگػػرا چبرراهبػػخنرسشػػچرهخی

درر«ر فرسچچػت»دنرراررس  ػس،ررع ػیرتچنػنرفکػفرن یرارورخیشػفقیردگػرا چبرا ببػنرراهبػخنرسشػچرهخی س رنخمرمی

ورفکفشػخنررػارقػ یدررحقانػس رربفدهر ارررخمچنیرراربػنیاصػ یرشػخسرس  ػسرگػ  ر؛رب کنرفکفرمیتیفنسرن فرن ی

رانس رحف رسفدهخمچنیرراریشخسرۀرزمخنیروشر  س خرحسودرزرخدیرفارردرگ راگ ،رز

رشػػنرمعففػیرشػس،ردررسشػچررمػخرررویبػػنرچػرنػخخرمخهخر شػسردادهربچدریػمر غییفشک ارػوررار کػنبعػسرازر

ِرربػػخربچدرخفبػػنراگػػ  رامػػخردنرحخکػػفردررسشػػچررمػػخرتیػػبفشردررحػػخلریػػ یرشػػسرسػػنرردوانػػسروربچد رزمػػخنریػػم

نر فخومردارد رازر بخسیشخس ن،ره ػنرچیػ ر غییػفریػ یرورسػ ررونػسر  سیبر خرس رحخ  رروشورتففبنرخمچنیرسخمال

اس ػچنرر رامػخشػسر کػفرمرمیرشب یخنیػ ارررظ چانربػنرخمچنیربػچدرسػنیشػخسر،رفقػطرنیػاو ریمرسفدهراگ  ردرربچد

خریرازر خ ختخ خهػػخری ػػسربػػچداراظبقػػخدردارد ربیػػچاهخیربػػ رگربیػػیخریرداردروربػػنرچبچدریػػخ یػػم،ربچداهػػخرورربچد

 خبخ،ربػچداررس س،رمخن سربچداردمیرشچنسروربچدریم،رم هب رشسهرسنربچداهخیربییخریررارظبخدمرمیرظبخدمرمی

ر رػطفرورػار رواچدردارنػس ربػنیچاهخیرب رگرنبچدریخ خدیرازررزرور عسادرسرب رگیور خ ختخ خردچرشراگبخدرطی

ر راگ رسفدهرس یرففؽرخنرنوخدربنیب ردچدشرچنیردررزمخنخمیشخسدن نررازریمربچدرس 

ایرراردرره سررچنخرروشررم تچننانختخرررچابچدریخ دریفیرصچرمرتفف  ررفرشک یی،ر غردورهردررطیردن

م بشػػفررویوردررچػدمػسرخن ریارویم حقػۀرشػبػنررفػ روربعػػسررافغخنیػبخنردمػچزشرداد رارػورروشرگػپ ربػن

فریدخطفر ػػ  ربػػنرسنػػس ییػػمر خنػػ رنخمر خنبفدنرراررمػػفدمریػػنیدررنبافبػػخد،ررا فػػخؽردررگ یػػ ۀر خنػػ رشػػس ردن

بػػچد رارػػورروشرریػػفرمبفػػخومرهػػخیردر یهػػخیرادالقػػیرم ربػػخرارزشرویهػػخیرادالقػػیرچػػر،رارزشرنییػػمچیس فی
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دررروررفد رازارػوربپػ دنرراررنبچانیػ رزمػخنردرردنرشػسروراخمعػنرمیرمػفدررارشػخم رۀردوتخنػۀرزنیػرم تچنن،ر  س

یػمر خنػ ردررروررفػ رور خنبفیشػس،رازربػریػمرگػفسچبروقبػیربچدرزرگ یػ ۀر خنػ ،چَ  رار ردور رهچرطچل

دنیػخرربػنرویازرچػرزمػخنردرردنرواػچدرداردرسػنرشػفقیردررفا ػوریػ یرحخکػف،ر خنبفردررحخلشس ررسرنخ سرویچ

،رر ػػ ردرتچانسػػنربػػسونرت رانػػسنررهفسیػػی،رریػػمر خنبفررارنی رانسنػػس ربػػفرطبػػ ر ػػ ردرتچانهػػخرردنر،رامػػخررفػػ 

وگػی ۀررظ چانرسییرسنربنراورراربنهخرردنرورسهرراردزدهخرردنردارمخیروراگ رسنرفد،رمث رایخدربیررارریمر خنبف

بػنر بػ ررفػ روررنپػخلرازره ػسر رػیػفیرازرطفرش خگػ س رشػخدۀردررگػ ی رن یرسهربػنردچدراگبخدردمچزشرد

نروکػعراگػ رشػسهرم بقػ رشسرور خرامػفوزرسهینخمر« ببیریمر خنبف»  رراگػ رتچنػنروراریػمردرربچدر ی راصػچ 

یػػم،ردررمفاحػػ رم ب ػػف،رربچدرۀ ردررطػػچلر چگػػعرسػػفدمرخنیػػبدنرراررفامییػػرشػػسرور غرخنرػػطچررم بصػػفرافربػػن

،ررت اشػػػ رخنیػػػب دنررارردارمػػػخریػػػمِرذنرسػػػنربچدیریػػػفرنیػػػ ر سرػػػساررشػػػسنس،رمخن ػػػسربچدرهػػػخیردربفدػػػیرازرروش

رخمچنیردرردنیشػخسدن ػنررازفیریۀردرکرور فیػرػبػفر خهػخرردنرخن ره ػۀرػهچدریػمروربچدر خکروییمرگفزمربچد

رازردهرایخفبػنر ع ػ ردارنػس ربػررفشػک یی غریػمرهػخربػنربچدرورارۀخنرسفد،رب یخنرت اشبنرشػسنس ره ػیزمخنرب

انػس رردػچدرتففبنربػنرمػ هیرشػک هػخرردنرایردرربچدریػمرواػچدرداردروره ػۀرنیػهػخیر  سرظسدرازرچ ػیورروش

ر ع  ردارنس ریمربنرم هیربچدهخرردنرورب خبفا

سررػػػاسر ػػػیرازرمػػػ اهییدرب کػػػنرقػػػفنرورػػػدررارفقػػػطررخرنػػػنرػػػقػػػفن،ررورػػػدررارشػػػسهرر ی  گرمػػػ اهی

یرمچاػچدهػفرقالبػ رهیػب س رشػخنرف،راع بیػادرخردررچ سصسرگخلیدنرهخیرم ب فردررقی  رشسهر ی  گ

رهر رسنربفایرنیخمرمفدمردمس خ ختخ خهفراروربفایرروردچدررارداردربوش درس،ررا ویرسنربفایرنیخمرمفدمرمی

ربوشػبیردارنػسرسػنرهفرػتر سربػ رگی خبخرور خ ختخ ػخردچرشػربچداردمیتففبنر خررخمچنییشخسازرر، سسرنی رصسؽرمی

 رواػچدردارد ررهخربوشػ رویارازرصػسرنػچعرازرچ ػیفیرمػخ،ربػیشرراهسوکشخنرس  س ردرررگف فگبیرمیدنررار

رراردارد رفخ چنربوش ر یدافخیرمخرنرفخ چن

 چان ػػسرر چانیػػب سربفونػػس؟رارػػورمػػ اهیرن یرمیرخفب ػػس،رسیػػخرراتػػفر یػػفوانرمػػ اهیردروعػػیورنیػػخمرمی

چ ػػیورمػػ اهب ردرراببػػسار را ببػػنروقبػػیرریػػ یده ػػسرفػػخرنرمیردمػػچزشدن ػػنررده ػػس،رچفاسػػنررارنیػػخمرمػػفدم

رس  یربفگػػخنیاصػػ یردگػػرسرسػػنربػػنرمػػ اهی حخنیربخشػػیشػػر سصػػسرنساشػػبقشػػخنرانت اررر  گػی رشػػسنس،رب یخن

ر نسسر رراردربعضیرازرحقخرورنسسیم ب فررگرگحچهر یردریبرقف رتچن رورروشورشسنربنرمفح ۀربخزهخرردن

بیػػیخررفخصػػ نررده ػػسررارنیػػخمر چان ػػسرمػػفدمرمیر خنیرسػػنیبرروشػػووربػػخرربػػچدروریخرر ػػخییػػهػػخربردنرامػػخرگػػحح
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نربػ ر سداشػب رظػخدیراشػػببخهر هػخربػیورمػفدمیبعضػػیرازرچرنسشػسرمبچاػنوررنػس ر ػ ربفدرنربعضػیرازرحقػػخصػففخ

 رنػسیػفرنبچدردرمػ اهیرده ػس ردرردعػخزرم ػخ فرانیػخمرخرهػخیردػچبچیچننرسرسنر ستفبرمیرمفدمراگ روربن

ربػنرن ػفسرمعقػچلر ػتچررمیرهػخردنردن ػنرفکػفرسفدنػسرسػنر معبقػسرشػسنسهػخرردنامخربػخرت شػ رزمػخن،رمػفدمربػنر

دػػچدرراروقػػفردنرردنکػػناخیرر،رمػػفدمربػػنریػػنیدررنبظب ػػخدرسفدنػػس رهػػخراردنرشػػبفربػػنیشػػبفروربیبرگػػپ ر درػػسرمی

رش صػی،رازرظ ػچمرورنفػعرشػوفمربػندنرافػفادررشسنس ربػخررشػسروابیػبییاففادررردن،رگفگپفد رس  سهیرام 

ر ربػن ست اشػبرسیررارب یػخنرمیرػبسه س ر ػ رازردن،رمػ هیراسرهخر ر چانهخرظردنسنربنرر سدچاگبررمفدمرمی

رنفگػػخن س،ره ػػچزرهػػمرصػػسمنرمػػفدمرحخنیرهیػػب س رحبػػیراتػػفربػػنیمػػ اهی،رشػػرورػػه ػػۀرارسػػنرمرتػػچرشػػ خرمی

واقعػػیررانػػس رمػػ اهیرمساد ػػنرسفدهواقعػػیررمػػ اهیربػػنربػػخراظبقػػخدرمػػفدمریػػب س،رچفاسػػنحخنیرهیمػػ اهیرشػػ

رسخرهػػخیربػػسیرانیػػخمر،ردررنوػػخنرزمػػخنر چان ػػس ربػػخرت شػػ رن یهػػخرردنرده ػػس،رامػػخررارنیػػخمر چان ػػسرمػػفدمرمی

نربیػػیػػده ػػس رادرمی اصػػحالهرروشررسارسػػفدهراگػػ  ربػػفایرمثػػخل،ربنیػػاشػػخظنر روی هػػخردررچػػیچرورػػخریرازرایفا

دررسشػػچرررازردوهػػ اررروشرایبػػرسػػنرشػػسهرس رتفبػػنیبخشػػرورمحبػػخطر رب ػػخبفاخگػػ هردنرکػػیرازرررػػیورتػػچدن

خروربفدیرازرسشچرهخیرعفب ریشفقیردگرظبقخدا یردررا چبرارنچعرواچدردارد ره نرخیدررشفؽردگرب صچصی

 هػػػخریچرورػػػار  ػػػخم رشػػػچدر  ػػػفرورمػػػی فگػػػبیررشیحخنردشػػػکخررصػػػچرمرسشػػػچررحبػػػیربنرترػػػدررواػػػچدردارد ر

مفبػچطرریػمردارمػخرفقػطربػنربچدرخنرػانس رظصػفر خرشػسهردارمػخردػخهفرخنردررظصفر خر رهیب سرسنرهخرحخنیش

ر ردنربػنرافػچلرفػخردررمػ اهیرواقعػیرانسربػخ ربػسرشػسهرخررگػححیفربُعػسیربیػرخریرازربُعسهخیرزیبی رشچدرن ی

ریعػیره ػفاهطبداریرردػچدروردنردچرشػبوفحػفیروربنرارورحقیق رسنربشفر رمعیػخررادالقػیررس سراشخرهرمی

رازردگ ردادهراگ  دنررار

  کردن نیه را تمریراه تزک کی فقط

نریػسػسامر  سرار کػنورس س ربػسونر چاػنربػنررسر  فرراربخرنی  سرراهرتررفقطرش صرسنرمیدهرمیرمخردمچزش

رچنیفروحػخنیس ربعضػیرازرعیػس رراردشػفبنرۀردػچدییف،ر  سر هخیردیچرسفدنررسربخراکخفنر،رنبخرسیدهررارانیخمرمی

ر رػنوخردررسػنرمرشػ خربیػچردػچاهمربػنرس  ػس رمیرنرمییػدافػخیرمػخررار  سرورهمرفخ چنریمر،رهمربچدریبیربچد

مسرگػۀربػچدارربػنفردورروشردهػس راتفچػنرهػرشػ خرن یر یربػنیػسیػیرچررچیس یػس،رزرػفارهػرن یر یررارسیػییچ

نربػػسرترػػربػػچدنرواػػچدردارد رشػػ خرفقػػطرروشرترػػمچکػػچعروقػػفررور  یشػػروی،رامػػخرمچکػػچعرشرنػػسداررر ع ػػ 

ازرمیػػخنرسػػسامرنػػچعررونػػسر بػػسر ربػػخنرتچنیردهػػس؟رراررشػػسرسػػسامرمسرگػػنرتچنػػ قػػفارراگػػ ربخنرس ربػػسنرػػدار



88 

 

فویرازریػػبػػفد راتػػفربػػخر ر خنرشػػ خررارمیرنیػػ ردچاهیػػسررفػػ رسػػنر  سراػػخرس؟ربػػنرػػسربفویػػدچاهر؟رسیػػخرمیتػػ ردرمی

ۀریػس یػس راتػفر  سر خبخرحفسػ رمیربچداردمیر رعخرگعخدمربوش رگچیرس،ربنیس رنی خکر  سروییمرگفزمربچد

ردررمػ اهیر یراگ رسنیچرورس یس راردردشخنرحفس رمیربوش رگچیرس،ربنیس ربچداراگبخدرطیرراردنبخل

رشچد رمیرسهینخم«رزمخنردرردورروشرنکفدنرهمرنی  س»شچدروررتفبنرمی

و،ررػورارتچنػ راگػ ر ر ػسر بػسردربػخر رسػ رففاردررواقػعرمیس رمیرصحب رازردنر یخرادرررسنایررنی  س

انػسربػنررور ػ رنبفدهرسنت ارررمیرقسمر ردرردورقخرزمخنرهمدنوخر رسنرس س ررمیرۀردچدرففدرراردنبخلیۀر  سمسرگ

رهػػػخیرور  وخر  فر رنػػػنرسردورد ػػػن چاهربػػػنردگػػػ هخرشػػػخنرچیػػػ یررازر الشردررنوخرػػػ ،ررونػػػسرچػػػنرگػػػ بیرمی

م ب ػػفردورروشر  سیػػن،ردورروشرشػػچد،رب کػػنرحبػػیررم  ػػچطمػػ هب رهػػخیرر چانػػسربػػخرروشرن یرتچنػػ رچی

،ررمشػػ صرس رحبػػیره یػػخمر  سیػػنردررمػػ هب ن ػػسرم  ػػچطرشػػچن چارن یحبػػیردورمػػ هیرنیػػ رتچنػػ ررػػخررچی

ۀریػس راتػفرروشر  سیػس ررارانب ػخبرنیروشر  سرترشچنس رفقطربخرسرر چان سرم  چطرهخیرم ب فرن یرشخدن

،راتفررسینیخمردهرارار خکروییمرگفزمرۀربچدیسرفقطرروشر  سر،ربخرسیدهررارانیخمرمیر خکروییمرگفزمربچد

ۀریػ،راتػفرروشر  سررسیػیمررارانیخمردهرۀر خنبفیروشر  سرسرفقطر،ربخرسیدهریمررارانیخمرمیرۀر خنبفیروشر  س

 خربػخنرراررزمػخنر راتػفرهمررسیػرارانیػخمردهریمِرذنرۀربچدیسرفقطرروشر  سر،ربخرسیدهررارانیخمرمیریمِرذنربچد

،رحبػیردررریفرظبخرمردردوررس ربنرن یربنردگ  یری،رچرسیس رنیوروردنررار  سرس،رهفردویراربی ارر ردرردورقخ

ده ػسررده ػسروربػنرشػ خرااػخزهرن یرراردمػچزشرمیر«زمػخنردرردورروشرهمنکفدنررنیػ  س»نی رریمرم هیربچد

وردػچدشررارریػفرروشر  ػفروردػچدرراردارد،رتػفوهردرترتفوهرروشر  فرس رینررارم  چطرس یهخیر  سرروش

نرور بػػسر ردررمسرگػػۀردػػچدرراریػػده ػػس،رمیبچرنػػسرروشر  سرتچنػػ رراررشػػسرمیرهػػخ،راتػػفرازردنرهفرػػتداردرور

وررسهیػ یخرر یبیػر ػس،رففارورواچدرداردرورارتچن ریفیتر سیربفایرشک ریف،رففاردنبخلرس  س ردرربُعسهخیرد

رس ینرم  چطرس ییفیردرر  سر هخیردیبخرچهفطچررسنرمخر ربخشیسردنرراررسی چانر راگ رورش خرن ییاگفاردم

ازرمسرگػۀررتچنػ رۀرچییمخرروشر  سرش چنسرسنریبیرمیربچدرچنیفروحخنیازرعربعضیرار کنمحشرربن

ه ػۀرشػ خررسربػنرػبفنػس ربی اررفرم هیربنرمعخبػسرمیییمخرراربفایر غرس  ستخنرور،ر  فرمیدهربچداررارانیخمرمی

س ریرگػخنریرمییگػدریػمردافػخیرمػخروراحکػخمربچدرنبػس ریػورسػخرررارانیػخمرنسهرػار:رمرسربیػچرارنشیػبنر یػخرارسن

رورػخورنػس رایبربػنردگػ  یریػنبچان ػسرچهػخرردنرسرسػنیس رشچرسرورسخریرمیرمیرس  ستخنرور  فرم احمرزمخنرهم

رورػػفویرس ػػس رهفچ ػػسرایػػ رروشرترػػسرازررػػبخر رشػػ صرخرراػػسیراگػػ یمچکػػچظیربیػػرنیػػ ر  سریػػ یمیػػخزرن
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:رره ػخنراگػ رنیػ س،رامػخرهػسفاردرر ریػ ینرمػ هیرمیدهرمػیرظخدیردمچزشرمفدمرویمخردرربرقی  رسن

ر یرورس خلردرر  سین یبرقف رتچن ،رروشورشسنرخزبرۀرگیسنربنرمفح 

خررگػ  ردچاهػسربػچدریخنردارمخرحبیربفایرراهبخنردررمعخبسربیػردررظصفر خرخنرسفدرسنیخمچنیربیشخس

س ػس ررمفاقبػ رن یهػخرردنرسیػیرازریػبیرسػنرهیچربچدرچنیفروحػخنیسنردچدررارنیخمرده س،رچنررگسربػنردنرع

 ریػػػسرنیػػػنخمرس،ردنرش صػػػیرسػػػنراورراراگػػػبخدرمییسهربخشػػػرػػػدػػػچدربفت «راگػػػبخد»ظ چانرراتػػػفرسیػػػیرراربػػػنحبػػػیر

نر  سر  سین سیػػیرربػػسونر  سیػػۀرق ػػی،رهیچففقػػیربػػخررػػترشػػختفدرنػػسارد رنرنک ػػس،ریػػس  ػػسهراگػػ  راتػػفرواقعػػخ

ی،رفرمػػ هییػخر ػ رازر غرػ ردررظػخدیراگػ ر،رمفاگػ یرمفبػچطربػػنرمػفدمرفرمػ هیییػ چانػسرمچفػ رشػچد ر غرن ی

ی  رحبیراتػفری یرنیچرویس س؟رچ رمیرس؟رور  رازردن،ربچدارازرش خرمفاقب یظضچیرازرمسرگۀربچدارهیب

اتػػػفردردربییفرػػػسررػػخرررارظبػػخدمرس یػػػسرسػػنربػػسناوررقػػسرردن ع ػػیمرس یػػػسرورمییػػػ ۀربػػچدارهػػفرروزردررمقخبػػ ر

راربخنرواقعیرذه رطچرراگ  رفقطروقبیرمه فراگ رسنربنرسهرفخرهمرب ه چزر،ررسیظچدرروشورس ردگبنردگبن

هػخیرمػ هب ررورحبیرمکخنرهخررب رتیرشسیبیرفامییدگب چشر غردارمخ،راوخنرخنرس ردررظصفر خینرس ی  س

رورػ رایػ(رنرراهبػخنرعیردارنػسر)شػخم یطبرهػخیرفػچؽر ر چانخریػب س رافػفادیرسػنییفربفایرظبػخدمردػچبرنر ردین

سردهػرمیر رراگػبیورراردمػچزشرررظ  ػیرفػخطچربػنرخیػدرردن  وخرسییرسنرحخکف،رردررحخلانس ررسهرراردر یوکع

نرهرسنرامر رسخریررارانیخمردادهمورهیبم ورراررػدارمخرارخنرسییرهفت رانیخمرنسادهراگ روردررظصفر خرچیقبال

ر،هػ اررگػخلرخردهرػروراگػ رسػنرچ ػیورففصػبیردررهػفرهػ اررگػخلرػارقػ ی رحقرامردرردگبفسره ػنرقػفاررداده

 خنردچدربنرس،ره چزرهمینرس یسر  سیببچانرار کنیف،ررخنردیبررخبیس،ربنررسرنیخمیببچانرار کندرس رامخرر یارن ی

رمراگ  یتفبوردنرهیبمراص یرازراوخنرظ دررحخلردن نرر ربیبییردارد

تػ ارم ررخنرمییػس،رب کػنراصػچ یرراربػخرشػ خردررمرػفیخدربیرػرارردافػخرسرفخ چنرمیبچررسنرمرتچروررارن یرا

نرن یرسیػس روررار  ػفرنیػ  سرراهرترػرسرفقػطرس،ربخینرس ی  سرسیدچاهراتفرمی  ررسیػنرس یػسر  سیػ چانر روتفنػنراصػال

سػػنربػػفایرافػػفادیراگػػ رفػػخررورػػ رارس یمرمیبػػچررن ػػیشػػ خررارواػػنررهیچربنس،ریػػنرس یػػ  سرسیػػدچاهراتػػفرن یرا ببػػن

سرفقػػطررویررػػترروشر  فسػػ رس یػػسرورحبػػیرافکػػخریرازررػػوربخردچاه ػػسر  سیػػنرس  ػػس رب ػػخبفارطچررواقعػػیرمیربػػن

درر ک یػترذه ػیردهم،رهػیچررن ػیرراردمچزش ک یترذه یررار یخرس ینک ریفرراردرردنرم  چطرهخیردرروش

رس ػس رمح ػلوراکػخفنردنربنررا ک یترمف بطربخرذهورسررنبخسییررچیهرورردافخیرمخرواچدرنسارد رازارورفخ چن
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نرهػدررروشرمخرس:ررگپخرردخطفرمیرراربنرورارسرسنیبخش بػخررگػچرهمرارػوواػچدرنػسارد ر ک یػترذه ػیررچیاصػچ 

راگ  مسرگۀردایچرر«بچدنِررچیه»مسرگۀربچدارورر«بچدنِرردخ ی»ر ظقیس

درروصػ رشػچدرسػنرروا وریبرروشػومچاػچدررخر ػ جرػذهػورچوػخررربنرااخزهردادمرذه مرمچقعی رتردرر

سػفدمربػفایرمػفدمرظػخدیرراتػفر چصػیفرمیرقسریربخ ربچدرسػنربنهخرردنرگححبچدنس ر ربخ ررنوخرب ق  فوهخر ر

هخیربیػیخریراگػ رسػػنررتػ رد رگػػخلردچاگػػب سربسان ػسرچػنرچیػػ یردررذهػ مرمیرمیهػخرردنربػچد رمیربخورنخ ػ رف

نرعر  سینرسفده رانیػفررعیردیطبرهػخیرفػچؽر ریػفرذهػورمػفارب چان ػس ر چانخراففادردراگ رسنرفم کویام رمح قخ

رچػنرفکػفمربسانػسردررخرػ چانػسرمػفاربفو ػسررسیػیرن یررچیشػچد رهػفضػخیرمػور چانسرواردررذرهرهمرن یرترحبیر

تخهرشچنسرورهخرردنرامخردررارورمچرد،ربخردچاگ ت رد ررمی بػفایرمػس یرذهػورمػفارمچافق رسفدمر خرازرافکخرمرد

خورم ربػسونر چاػنربػنریػگ  ربچدرسنر ػخبربر،رس یربفارمروص رشسرار کنسفدنس ربعسرازررذهوردچدروص ربن

انیػخمرسػخریردررحػخلرهیػبمروره ػچزررظخدیرمفدمرویاگ ،ره چزردرربروریخر خربخ ررانسازهرچنرار کنرگححم

گػخسوررچقػسرهػخرردنر رامػخرذهػوراگػ رمفدم رق یرموروقػفرنیػخمرمػفدمرازررویرقصسرهیبم؛ررع یرنیخم

یػ ،رامػخری رمو یرنیبفگسرچرگکچنروراربنرش صرترفقطرر ربچد راتفیانیرقسررگخسورسنرهفاسربچد؟ردن

نبچانیػبمرچیػ یرازردبرگخسورنشیػبنربچدنػسروررایرازربفسنرنیبچدنسرسنردررگکچنیرشبدنیخررنففرخر  جرچوخرر

نراحیػػػػخسردررطػػػػچلردناحیػػػػخسرسػػػػ م رهػػػػخرردن ورحػػػػ رداشػػػػبمرنػػػػخراحبیررچ ػػػػسرروزرازرن ػػػػفرذه ػػػػیرواقعػػػػخ

نررواػػنرن یرهیچرفػػفادربنسثػػفراانخ  رفیررار یفبػػنرسػػفدم رر چصػػیف  چان ػػسردنررار صػػچرررػػخراحیػػخسرس  ػػس،رسػػخمال

رظخریرازرقصسربچد دخ یرور

وقبػیردرراببػسار رفکػفیرواػچدرنػسارد ریػوانرفعخ رهیچرس،ربنیس رمیرنیبخ ر  سرخریوقبیردررگححیربی

بچدرسرورب خبفارورسخرهخیرب یخدرور زمربچد رامخرسخرهخیراو ینررۀظ چانرففدیرظخدیردررمفح رشفوعرسفدرس،ربن

نردچدسػخریػ،ر  سر ربفگػسربػخ رگػححربػن خنررنیػوقبػیر  سب یخدروربفایرشػ خرانیػخمرشػسهراگػ  ر ظ ػ ررنرسػخمال

  ردػػػچدرراربوبػػػچدریشػػػرویدػػػچب رازرارػػػورمیػػػل نراگػػػ :ر ػػػخروقبػػػیرشرس ػػػسرورگییػػػبمر  سیػػػۀرمػػػخرن چنػػػۀرمی

هػخیردچدسػخررر می رمکخنرػهػخیرمػخربػفایر قچرورس ػس ر  فررشسرمیهخررمیبق رازر  فروبخنرس،رتچنییب شرمی

ر رم کػورقصػسیرسخمػ راگػ رنشػی  س؟ردنرب ربچدریػبیره یشػنرگػخسورمیرشػویبر رچفارافػفادردررمسراگ 

فکػفیرراردمػچزشرر رخرهػسارػهػخیرفکػفیرر یحفسػخم،رفعخ واقیػخمررانچاعسرسنرمسرگۀردایچریسهربخشردراگ 

 یریػرگػس،رچرچػیرمیرففاگچیرگػححرمسرگۀردایچربنار کنررمحشر،ربنرمر چانمربنرش خربیچردهس رامخرمیرمی
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هػخیررروشرسػنرفػفادیفکػفیراگػبفخدهرن چاهػسرسػفد رامػخرار یػورورچ ػخنرفعخ ییفرازرچ رن چاهسرداش رورد

هػخیرر یهخیر  فیػیرورفعخ رتی رمث ر ک ر هخیچرسفدنرشنردرررهخیانسره رسفدهرورار  فرررتچن رچیدریفر

رشػػنیه هػػخرردنردهم،رامػػخرمػػیردمػػچزشهػػخرردنر ردررگػػححردانشػػیخهرراربػػنر هػػخیچرفکػػفیرمشػػک ردارنػػس رمػػو

هػخیرفکػػفیررارر یچیچنػنرفعخ ر رمثػ ،ر هػخیس  ػس،رچرمیرگػهالر رازرمػور رازرمسرگػۀراببػسار هػخیدربػخر رچ

تچنػنررورارتچنػ رچیرس  ػسرسػنرانسرورفکػفرمیرسفدهرحخکفربنردنرروشرظخدمدررحخلرر رسفد راگبفخدهرورهسا

ر ری یتچننرنرورارق یدررحقاگ ،رامخر

  عی و توان گونگیطب های فوق ییتوانا

تیفنػس رربخرهمراشببخهرمیراروراصحالحخمرراسرورنتچن رنسارررچیردرکرروش یرازراصحالحخماففادرخریرازریبی

ازررسػػنرتػػچنییرتیفنػػس راشػػببخهرمیر« ػػچانرتچنػػ »رخراربػػر«عییطبرهػػخیرفػػچؽر ر چانخ»رػػترن چنػػنرارػػوراگػػ رسػػنر

شػػسنرمػػخردررگفشػػ ررم،ره ػػخنر قػػچایرمػػخراگػػ رسػػنربػػخرا بردوررمػػیربػػنردگػػ ر  یشػػرویۀرشیػػ  سرطفرػػ 

اورورر،رقسرمر چانرتچنػ رش صرار فخعرگححرفاراگ رزربییخررمومر،ورتچن راوخن،ر بسر رشسهراگ  را

اورشػچد؟ررساررمیرػبیربػفایرشػ صر سیوکػعر،رچػنرنیػ  سچلرطػر ردررس ػسرورمییینر عیۀراورراردرر  سی  ف ر  س

هخیرر ر چانخ»طچرردالصنررربنرارهخرردنرعیرراررشسردهسرسنیطبرفظخدیرورفچؽیهخیرعر ر چانسربعضیرازر چانخرمی

ر«  ػچانرتچنػ»س ػس،رررارمشػ صرمیرشػ صرگػححرفرسػفدم،رسػن رتچنییرسنرا نرذسرمینخمرمیر«عییطبرفچؽ

 فرر ػخنرقػچیرعییطبرهػخیرفچؽر رور چانخرشػبفیببػخنربخ  فربخشػس،ر ػچانرتچنیبخنرگححرشچد رهفچنرمیرسهینخم

راگ  

ریػب س یشػ صرنرهیػب سرورمعػفؼرگػححرنیػاخنب ررونػسر  سرسامی چ رعیرفقطیطبرهخیرفچؽر ر چانخ

افػفادرم کػوررصرهیب سرورننرمعػفؼرقػسرمر ػچانرتچنػ راو ربعضػیگححرش  یشفف ررخرننرمعفؼرهخرردن

عیریطبرهخیرفػچؽر رسر چانخی چانرن یرظالوه،رایرس بف ربنررارداشبنربخش سرورظسههخرردنرشبفیرازیاگ رمقساررب

ربنردگ ببچانیسرشخنرسفدنرچی یرنییب سرسنربخرط یهخرردنرسرورفیبیردررن فنریاص یر  سرظ چانرهسؼرراربن

نریػقػیر  سیطچررحقرشػچدربػنرمیرفػفدرمصػ مرشچنسرسنرزمخنیر سرساررمیرعیرفقطیطبرهخیرفچؽر رنخ چادوررس ر

س؟ردرػخرفقػطربػفایریػدچاهررارمیهػخرردنراشرقػفارردهػس ربػفایرچػنرنیػاصػ یر  سررارهػسؼهخرردنر چانسرس س راورن ی

نرمیػخزرنرػسػخررببفرظػخدیربػنرمػفدمرویراردرربػهخرردنرار کن رویدرربػرد  چاهررراربػنهػخرردنرسرسػنییػبیس؟رامػخرمح قػخ

بػػنرس،رس بػفریبخشػػهػخرردنرشػػبفردررایػبیچییبراگػػ رسػنرهفچػنظ ػ رس ربػػنره ػیوررػسػخررببفرظػخدیربػػنرمػفدم
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ن،ریػ ردرر  سروابیػبییراگػ ردػچدشر یربػچدن،یػس ردررط ػیرچی یرهیبیدوررس رزرفاردررط یرچرمیردگ 

نرچی ریهخردقروابیبیی رسررهخرشچنس ر رهیب سرسنربخهخرقخ

عیرنسارنػػس ریطبر رفػػچؽر چانػػخرچیانػػسرامػػخرهػػرسفدهرنیػػ ر  سرخرربػػخ یق  فوهػػخیربیػػر ػػخرخریرازرافػػفادیبیػػ

دچب رادارهرنک  ػػسرورسخرهػػخیررراربػػنردػػچدهػػخرردنرهػػخررارقفػػ رسػػفده،رچفاسػػنرنیػػفانراگػػ ر ردنر چانخرشػػخناگبخد

ببفنػس ر عػسادرسػخرررشػخنرراربػنرطبیعیرهػخیرفچؽردهسرسنر چانخر رن یرااخزههخرردنرروربنربسیرانیخمرده س رازارو

وقبػػیر رس ػػسرمػػیر رکػػفرشػػ صرهػػسارارفرعییطبرهػػخیرفػػچؽر رافػػفادرواػػچدردارنػػس ر چانخرورػػخدیرازرارػػخررزیبیػػ

زمػػیوروررروزربعػػسشر،بػػخررػتررؤرػػخرشػػخرسردرگػػبیررفبػخررس ػػسرورم کػوراگػػ رنبچانػػسربناگػػ رش صػیردػػچابر

ظػػخدیرانیػػخمررمػػفدمرویبػػردرۀرمػػخریػػ  سروشررسػػنردنیػػخرازیػػ  ریمیػػخزرنرورػػا ردگػػ خنررارزرػػفروررورسػػفدهربخشػػس

نرربخشػػکچهیرداشػػبنربخشػػسرعییطبرهػػخیرفػػچؽر ر چانخفػػفدرهفقػػسررهػػمررشػػچد،رمی   رفرربػػفاراردگػػبفسمع ػػچ 

نریػػدچب ر  سربػػنرافػػفادیرسػػنبیػػیخریرازر رریػػ ینرمح ػػ رورػػ،رو ػػیراشػػچنسرقفػػ رمیهػػخررر ر چانخراسثػػفنییػػب س ر

رارر چان ػػسردػػچدرمی یفبػػنرس  ػػس،رچفاسػػنررارعیردػػچدریطبرهػػخیرفػػچؽر ردارنػػسرقیػػ بیرازر چانخرانػػسرااػػخزهرسفده

رطچررگفگػفیرنشػػخنربػننررارخشػرعییطبرهػػخیرفچؽر ر چانخرسرسػنیػافػفادرب چاهرورػػاتػفرازرار س  ػسردچب رادارهربػن

نرا ر چان سردچدررارس بفلرس  س رمیهخرردنرس  س رسخرررارن یرورده س،رمح قخ

  گونگگرفتن  و قرض ۀ معکوسیتزک

خدررػرتچنػ رچیر هخیرس یرراردررسػالسیچرفقطرار کنخررانسررورنکفدهررار  فرچن ترازراففادرهفت رچیربعضی

رورػ،راریػفرظبخرمردریػب س ربػنینرنیػ  سرگبیرهیب سرور  سرهخرورحف ر خرییبفایرشفخیربهخرردنرانس،رامخرتففبن

 ردورنػس ردربػخرررمیربنردگػ رشبنرتچن ررترانس رامخرنختوخنرنکفدهرخف رقیرراردریحقرهفت ردمچزشراش خص

ررافبس را فخؽرمیشک ررچ سبنرس رردرازرسیخرمیرتچن رنچعرورارس یمرسنرمیرصحب رورا

دهػسرسػنرسیػیرروقبیررویرمیرنچعری ؟رارویچرۀرمعکچسیاگ  ر  سرۀرمعکچسی  سهخرردنرکیرازر

نرمیػػو نرراریػػنرس ػػس،رامػػخرزمػػخنرسػػخفیربػػفایراوربػػخقیرن خنػػسهربخشػػسر ػػخرازراببػػسار  سیػػبخشػػسرورب چاهػػسر  سرنیػػببخ

دچاگب سرمخن سرگخرفرورردچدربچد،راففادرمی یربچدنسرسنرمیر یمحبچبردرراو رتچن رچیرس س روقبیرشفوع

یػفانرانیػخمرده ػسروررسخرهخیردػچب ربػفایردرتچن ر چان سربخرچیرمفدمرمیردانیب سرسنرمیهخرردنرنرس  س ی  س

نریػاررشػسرده ػسرور  سدػچدرررردچاگػب سرسػنر ربخردنررشسرده س رچ یوردرزور رداشب س،رمییرارنردچدرزمخنرهم
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رارروا ررتچنػ ره یػیرفقػطرچیرتچنػ رچیربػچد،ردنراگػبخدانرجرػرارتچنػ رچیرسػنرس  س رامخرچ سرگخلر ػیا

نرچرچیدادنسرورهرمی رسػنرهیبمر،ر  وخرسییر خرامفوزرهمر ررارم بق رنکفد رحبیربخ ر هخیرگححیسییرواقعخ

یػفیرواػچدرنػسارد رافػفادیررس م رفػفدردرمیرطچررظ چمیرم بق رتچنییردررگحچهربخ رراربنرطچررواقعیرچیربن

نررگخلردادنسربیارازر  یخهررارانیخمرمیرۀرمعکچسیسنر  س مػخدرزادیرر یػفیسمیوربچدنس رداشب سرورنیببخ

نررداشػب س ر قفشػخنرخرردػچب رراردرربسنی هػخیربیػیورچهخردچبربچدرردن خررػسررػحػسیرسػنرمفربنهػخرردنره یػیربػخ

رنرس  ػس،رتفبػ ایػدچاگػب سر  سربچدنس راتػفرمیراففادرمیورورخراشچنسردچبربچدنس رامشخنروراگبخدیاخنش

شػػخنردرزویر  سیػػنرمثػػ رطػػالردررق بخب ػػس؟رامػػخری چانیػػب سراگػػبخدیربراربػػچد!رسیػػخرمیسفدنر فرازرظ ػػ ردگػػخن

 ػسروررتچرگػ ورمیا وػیررازرگفشػ رسرسػنرمػفدمرارسهی فزانس راع ػیرشػ ررارمیراوبنردهخیریسروردنیدردشرمی

ر هربچدشسردخهفربچدرسنرشخنررا ویگفش ررورا

رانیػخنربخشػس رزنػستیرفػفدردررفضػخیراوػخنرسػنریػ ینرورػبػخ ،رزنػستیرفػفدربػفایرارگػحچهرستخهرازرد

بػػچدرورگفشػػ راوردرردعػػخزردػػچبروره خه ػػ رراِػو،رَشػػو،ررِنرگفشػػ راوػػخن،طچررطبیعػػیربػػخرروربػػنرشػػسرد ػ 

ااب خظیرشػک ردادنػسرورگػپ ررروابطهخرردنرخد فرشسنس،رزرطچررسنر عسادرمچاچدامرموفبخنربچد رامخره خن

وربخرػػسربػػنرربػػخ ربػػخقیرب خن ػػسرنبچانیػػب سردررگػػحچهر ردرردنرمفح ػػنشػػسنسرخربػػسرػػردچددػػچاههػػخرردنربعضػػیراز

وربػنررب ػخبفارافبخدنػس ر فرمیروردوبػخرهربخرػسر ػخریوربػسرشػسنسردرردنرگححردوبػخرهافبخدنس رر فرمیرگححیر خریو

رورػػاربػػنرگػػقچطمچاػػچدامر ػػ رازر رافبخدنػػسدمرظػػخدیرمػػفررگػػححردررددػػفربػػنرار کػػنادامػػنردادنػػسر ػػخررگػػقچط

نرازربربخر،رمیرگحح مػفدمررتففب سربنرمی ص رفدچاهییازررویردوا  فر،رامخرمچاچدامر سرفبرمیروییبیرسخمال

رسنس رراردففروربُعسرارینیدررنببسه س،ررخرردردنخکیبیرحیییردررمحریفردرففص 

خررػػ ػػفرر چان ػػسردررهػػچار ػفوازرس  ػػسرورب رگر رمینسارنػسرشػػک رور ربػػسرهخربػسنریػػف،رمػػفدمردرربُعػسهخیرد

وررػشػچد روقبػیراردادهرمیربُعػس،رارػوربػسنرفی رکػیرسػنراس ػچنرداررػم،ربػنرمػفدمرورػ فرشچنس رامػخردررارسچچت

 چانیػسر ح ػ ررس،ردیػبییرورتفگػ ییررارن ییسر ح  رس ی چانرس،راتفرهچارگفدررخرتفمربخشسرن یربسنرراردار

 چ ػػس،ررخنیػػ،ر ح ػػ ردنرمشػػک راگػػ رورازرمرسرشػػچر ػػخررمییرفراگػػ  روقبػػیربنخ ػػ رااب خبردردروررنػػجس ریػػس 

س ریػبػخنرراربخز فدادػ رس رسخرمخرسن،یدردسشػر رػوراگػ رسػنرازرطفرس ربفایرارت ررمیر خریرورمفگی،ربرفیی 

ظ ػ رس ربػنره ػیوررػبػنراصػ ردػچدربخزتفدرسیػ چانرخرمیرػسهرشػچدردرػففص ردریفردادهرشسهر خردرتربنرش خر

چشػمربػفایررافػ رورػس،رارػافبخدرار یػخرار کػنبعػسرازرانػس ررافبخدهِور ػچهمریگػفزمارػورهخردرررانیخناگ رسنر
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هػخر رسػنرر ردنریفرورازردرسنرمخهیػ ردنیػخیرمػخدیربػخزداردرسنربُعسهخیردرشچدر خرش خررارازردرمیرش خرد  

رربػخارزشربػچدهرخیبیػرار یػخدرررشخنورزافهخرر فر،ر  ردچاه سربفدرسنردردنخکربخزتفدنسردچدراص رببچان سربن

نریخنر چهمر  سیدررمازرطفر ر کینربفرار خنردچدرسربفایربخزتش ربنراص ردچد،ریس راگ  روقبیرگعیرمی

رسراتػفربػس فرشػچامػخرس ررػتفدرگػفظ ربفمیرتچنػنربنرورسرورایػخریررار یفبػنرس یهخیربیرسرگ بیرس،رمیبچریس 

رورػارهػسؼ،رب کنری ی،رم  چررازرزنستیرنرنبچدررورازرن فرمچاچدامربخ  ف،رانیخنسرشس رب خبفاینخبچدردچاه

تػخهرشػچنس ررػ چان سربنرارس رمفدمرظخدیرن یر خنربخزتفدردخنۀردگ خنیبنروردچدررۀ چصراو یبنردرسنراگ  ورد

اربفونػسروریس  ػسرسػنرچیچنػنربػنر ػرورفکػفرمیرػوربػنرادان ػسررزرفاراروردنیخیرمخدیر  خمرچی یراگ رسػنرمی

دررارػورشػچنسرورر ػفرورحفرصر فردچددػچاهم کػوراگػ رفرزنػستیرس  ػس،ربوبػرهفچػنامخردچب رزنستیرس  س رربن

ررونس رنخبچدیرور بخهیرمیرگ  ربنرورشچنسردور فرمیراوخنرازرگفش صچرمر

ربػنرقػ یدررحقس،ررػرورارمییسربػنرا ػچر ػیػس رفکػفرمیدررحػخ یرسػنررسهرشػچد،روقبیرازرگححیربخ رد

ربػفرطبػ دررحػخ یرسػنررشػفف رهیػب س،یظ ػمرور  چگػعۀردررحػخلرس  سرسنررهخرفکفرمیرس رانیخنررورظقیرمی

،ررویرا غرروررسانرػیػ راخوییدایچرکػیرازرهشػ رتچیچ یچ،ررس  س راخن رورحخسمربفراوخنرحفس رمییقچان

شػس راور ػ ررتچنػنرگػچاررا غرمیردانػسرچػفاراوراروررانس رس بػفرسیػیرمیرنشی روردنررارمیرگ  رظقیرمیربن

ایرسػنرر،ر ح ػنرورشػس رب ػخبفارگػچارردنرمیربفظک رینیدررنباگ ،ررسفدنرحفس رظقیر،ربنرا چررفبوربفدربن

شػػچنسروررخریرقخیػػ رمییبیػػرق ػػیرارزشرورػػبػػفایراربػػ رگرویبرنرس  ػػس،رمچاػػچدامرروشػػویػػب چاه ػػسر  سرمػػفدم

ار یػخررامػفوزرس  ػستخنیراگػ رسػنرور  فمچقعیػ ررمثػ ردرگػ رس ترس  ػس هخرردنربنرشفطر چان سربسونرمی

سرفػفدیری رامخراتفرب چاهرس مرش خرس تربنرشفطر چانمربسونر،رمیرنرس یسی  سرسیدچاهرحضچرردارنس راتفرمی

رشػ خرس ػتر ػچانمربػنررن یرس،یخردنررارب چاهررورسرورایرخفبوربخشردربخر رشفخرسفدنرفکفدررحخلرس،ریظخدیربخش

،ررفییػس،ر  چ ػرخنیػسرازرمرػسرورففدرظػخدیربخیففدیرظخدیربخشرسیدچاهرمیرفار؟رزر رچفارورظ  یرن چاهسربچدرس م

 ب رشچد ر چانسرمرن یردچدررارداردرور ر یررابحۀرسخرمخیهفرچرورتچننربخشسرورسراربخ ربی ردر خریرورمفگیب

س،ریػنرس یػ  سرسیدچاهرم کوراگ ردرراببسار  سیۀرواقعیرب شیرازرزنستیرش خرنبچدهربخشس،رامخرحخ رسنرمی

رارمبعػػخدلربخنرمربػػسنی ػػچانررورمیرشػػچدرورازارػػوردادهرور ف یػػین ػػمررسردوبػػخرهرػػبػػنربعػػسربخرار یػػخ خنرازرررزنػػستی

رم یس 
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دنررارروا  ػفدرزوردرراوردخهفرشچد،رمچاچدامررورکنرا رارمحشرنرس س،ربنیوقبیرش صیرب چاهسر  س

 ػ رفررهخیرادیف[ربفایرارػورمچاػچدامروا  ػفرامکخنر]دررگخلنس رامخرتیفرردررن فرمیرخرربخارزشیبیربی  سرورمی

رح خرػػ رس  ػػس هػػخرردنراگػبخدیردررارػػوردنیػػخرسػػنربػػنردنرافػفادردمػػچزشردهػػسرازرسػػفدنرنبػچدهرسػػنرازرطفرػػ ر یػػسا

بیخر ػػسرور چان ػػسررن یوا  ػػفر رمچاػػچدامررداشػػب سرگػػخلر  یػػخهیارازربػػفػػفادیرسػػنر چصػػیفرسػػفدمر،رارظالوهربػػن

خرورفػهػخرردنردادنػسروربػنرنشػخنرمیرار یػخرراردػچدهػخرردنرفاراتػفرػده ػس،رزردمػچزشطچررمیبقیمربنرارورافػفادرربن

نیػ ردخطفردنرسخر،ردچدشػخنرربچدنسروربنراگفارردگ خنیرمیرسفدنرفخشدررحخلردادنس،ررهخرراردمچزشرمیرور  ف

انػػس،ررِور ػػچهمرافبخدهیورگػػفزمرػػانػػسروردررارسفدنػػس رمچاػػچدامربشػػفیرسخرهػػخیربػػسیرانیػػخمردادهرگػػقچطرمی

تخهرػورمیبچرنسرازرطفرب خبفا اگػ رسػنرمچاػچدامرظ ػ رنرس  ػسروربػنره ػیوریػ ػچهم،ر  سمیػخنرردررشػسنر رد

ررمقخبػ رچشػمرمػفدمردررزنػستیرواقعػی،رمچاػچدرا وػیردرترػدمػچزشرده ػس راتػفرهػخرردنر چان سربػنرن یوا  فر

رنخب شچدنیرمف کیرشػسهرداد،رحبیراففادیرسنرت خهخنرهخرراردمچزشرمیروردادرورفخرور  فردچدررارنشخنرمی

واػػچدربصػػیفمرار ػػخنرورازرمچکػػچظیردریػػفر رسفدنػػسردمسنػػسروره ػػنربػػخوررمیرمیتففبوررخدرػػ ربػػفایریػػبچدنػػسرن

وررػػواگػػحۀرسخرهػػخیردچدشػػخنردرراررفب ػػسرچفاسػػنربنرمیروییػػبیرازربػػربخرداشػػ  رمچاػػچدامرانیػػخنیرمیرن ی

رورگػػفدرت یربػػنردررارػػور ػػچهمرسػػنرشػػسهریػػفردادهردرترففصػػ رػػشػػ خررِور ػػچهمرافبخدنػػس رامػػخربػػنیگػػفزم

س،ربػنرچفدػۀررػسربخزتفدیػس،رامػخراتػفرنبچانرػتفدربخزمیس،ررػسربخزتفدیػ راتػفرببچانرسرػدػچدربخزتفدروراص رگفچش ن

رشچرس رنخبچدرمیردررنوخر دهیسرورر رادامنرمیرسایبخز 

نرس ػػس،ردنرمچاػػچدامروا  ػػفریػػدچاگػػ ر  سرس ر ػػ راتػػفرش صػػیرمیرػػ خیفردػػچدرراربپیفػػفدربخرػػسرمیػػ

محبػػچبروردنرخرریبیػػرزمػخنردرردنرتچنػػ رسارسفدنػػس رچییػراهػػیررار هػػخرردنر چانیػػب سرس ػػترس  ػس؟رچیچنػنرمی

مب خگػػیربػػخرگػػححرهػػخرردنر،روػػخنییسرفامییػػ غرورػػوػػخنیربػػچد ربػػفایره کػػخریربػػخرایسرطرفیردررشػػفاییػػیػػۀر غینب

سػنرمخن ػسررنػسسفدرمػیبػنربػسنراورمبصػ ررنػفمریرار چ ػنهػخرردنردادنػس رمیتچنػ ربنراوررش صرور  رایشرویش

فونریػػراربرتچنػػ اتػػفرب چاهػػسرربػػفدرسػػنراور ػػ رمیدمػػس ررمیانػػففیرشػػسررسػػفدروروقبػػیربػػخزرمیرفردبرسػػخررمییشػػ

ر«ۀرمعکػچسیػ  س»رو،رػتچنػنربػچدرورارورۀراورایػحخ ػ ر  سدرػس رردرسروراتػفرن چاهػسرن یرگچیراورمیربنبففگبس،ر

طچررمع ػػچلررازرچیػػ یرسػنربػػنر س ػسرصػچرمرمعکػػچسر  سیػػنرمیر ػػخربػػنرس ػخلربفگػػسربنرع ػیرر شػػچدرمیرسهیػنخم

ر س سر  سینرمیردن فررایرگ  رمفح ۀر خرنرمفح ۀربخ یر  سینراگ ربن
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نرش صردرر  سین،رازرمفح ۀراببػسار ربن درررار کػنس ػسر ػخرر فررشػسرمیرگػ  رمفاحػ ر یشػففبنرمع چ 

بػفایردنرافػفادرمیػ یربػچدرسػنرزمػخنررۀرمعکػچسیػنربفگػس ر  سیػقفػ رتچنػ رورس ػخلر  سرشػسنربنربخزرنوخر 

بػچدرسػنرر فرمیرعرگػفهػخرردنر س ربػفایازرمفح ۀراببسار ر خر یشففبنر  سینرس طچررمع چلرربنسخفیرنساشب سر خر

نرازرمفح ػػۀر یشػػففبنرشػػفوعرس  ػػس را اریػػخدرشػػس ردنرافػػفادربخرػػسررزمػػخنردرردنرایربػػچدرسػػنررسهرػػ سرورػػمیػػبقی خ

شػس ررمیرانػففیردادههػخرربػنردنشػخنر ییشرویشرگػححرداشػب سرورمب خگػیربػخر  ربیػیخرربػخ ر رمییشرویش

رورػارزمخنرسنرهمبچد ررزمخنروخنیردرردنیسرفامیی غح خر رازرد ی ،ررترورسخرررارانیخمردادنس؟رراهخرردنرچفا

رفاروقبػیربػخرمػفدمرػس س رزر ررار ح  رهخررنجر چانی رداد،رمیرمیریفانرانیخمرسخرهخیردچب ربفایردرش ص

هخیرمفدمرظخدیربخرش خردرر ساد رهیب س روقبیراوربفدیرروابیبییواقیخمررانچاعس،ریظخدیردررار بخطرهیب

خدیررارازررػ هػخیرزیسفد،رچرمیررارمعخ ینهخرردنرسفدنس روقبیرحبیراورراربخوررن یهخرردنرداد،رمیازراففادررارشفخر

رارشػفخردادهراگػػ  رهػػخرردنرچقػسرسػػفد،رامػخرم کػػوربػچدردرردنرزمػػخنرمشػ صرنبخشػسرسػػنررمیردورهػخرردنربػسن

رمػبومرس  ػسرسػنسفدنػسرورم کػوربػچدرحبػیراورراررشسنسرورحبیرازراور شکفرهػمرن یرراکیرن یهخرردنرورب خبفا

نرییردادهراگػػػ !ردقرػػػرارففهػػػخرردن حػػػیراگػػػ رسػػػنرذهػػػوریورمشػػػکالمروردررچ ػػػیورمحرػػػدررمچااوػػػنربػػػخرارقػػػخ

رراررشػسرنرس ػسروردػچدیػببچانػسر  سربچدرسنروراوراربنانففیررازردادندومررشچد رهسؼرسهرمیردبسس  سهرر  فرو

هػخیرر ر چانخر چانیػ رزمػخنرمیرهمداد،ررانیػخمرمػیرسخرهخیردچبریفانربفایرددررحخ یرسنرردهسروربخ ربفود 

دانیػب سرسػنرمچکػچعرازرراردهس رامخربفدیرازراففادرن یرراراف اردچدرتچن ورردادهرراررشسرعیردچدیطبرفچؽ

نرذسػػفرنکػفدمرسػػنرػچػنرقػػفارراگػػ  رد وربػنردػػچدرفػػفدررػػ چانیػب سربػػنراورفػػخرراردمػچزشرده ػػس؟رارن یهػػخرردنرخرقػػبال

تخه  رببفد رمچکچظیردربیبییرداش رسنربنردن درکرس ػس،ردنررارر چانیػ ربچد راتفرن یرشسنررردصچصرد

رچرراهیرنساشب سرسنربنراورس ترس  س یدنخنره

خدیررػتفمػخیرزراحیخسردررطچلردچابرنختوخنرترشیرخف رسفدنس،ررراردرانففیروقبیربعضیراففادر

ر،ربػػنرازردػػچابرشػػسنرساریازرب ػػ رس  ػػس رروزربعػػس،ررازرروانسازشػػخنراگػػبفخدهر چانیػػب سرمػػیگػػ بیرررسفدنػػسروربن

بػنرانػففیررفو یسنػسرسػنرسفدنػس ردرردنره یػخمرمیرگخسوراحیػخسرمیرۀزدنسرا کبفرییبرمیردگ رسنرهفچن

س  ػسرورررارحػ رمشک شخنردگبر چانیب سربخر رازربسناردردرداش ،رمیرانس راتفرسییردرراخردوردهردگ 

رتچنػػػ رچدرراراگػػػبخدرچیدانیػػػب سرسػػػنرانػػػففیردارنػػػس ردػػػر رازردنربػػػنربعػػػس،رمیربػػػچدربیػػػیخرردػػػچبراشریػػػنینب

دادنػسرورروشررمیر«تچنػ راگػبخدرچی»بػنردػچدرظ ػچانرهػخرردنرسفدنػس رمینصیردانیب سرور خب چیردچدررارررمی
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بػنراورردنػخنرسػفد،ربچد روقبیرمفدمررارمعخ ینرمیرخرردچبیسفدنس رارورش صردرردعخزربیردچدررار  گی رمی

س  ػس ردُػمررفویرد چدهیػدررمقخبػ رنر چانیػ ر یو یرن ر  رفف ررارن یهخرردنراوامخردادنس،رر چلررخرهسارخر رمی

ۀریخنر  سیدادنسرهفت رازرمررارانیخمرمیرۀرمعکچسیاففادرسنر  سرورفارارس س رزررنیفزیرمفدمرظخدیرمقخوم 

دػچدررارر  یشػرویشرسػنربچدرخررمشک یبیهخرردنربفایظ  رورینی شبنربچدنسروربنره ر  یشرویواقعیرش

 ریػػ ػػفررارنرهخیرب رگرنرػػسػػفد رگػػپ رهسرمیرهخیرسچچػػتررارقبػػچلرنرػػشػػ صرهسرورػػ ػػسررج،رارس  ػػس ربنراداره

سػفد:رر،راظبػفاضرمیر رػنوخرشػس ردررداشػ ،رراکػیرن یردررن ػف یرسػنریػفف  ردررددػف،ربػنرس بػفرازرچر  رمی

دادنػس،رراکػیرورراتػفرمػفدمربػنراور ػچلرس ػیرمی«رس!یػبسهر ػچلرمػورس؟ربنیدهر رمییچره نرورارمورچفاربن»

راگػبخدانر بحفردارد،ربنرچقسرار کنررتچشراور فربچدرازرچخ  چگیردریفانرودررحخ یرسنرر شسردچشحخلرن ی

،ربفانیی بػنررتفػ ربػسیردربػخر راورمیر یػ راتػفرسیػیرچرت اش رن یرراگبیورنی راحبفامرازرمسارسرتچن رچی

رسػػفدربوبػػفرازردریػػفانروربػػچد رفکػػفرمیرشػػسرس فرشػػسهش صػػیررورنفػػعرشػػوفمرهخیراوربػػنرشػػس روابیػػبییرمی

درررور فو   ػػسرشػػچد،رتچنػػ راگػػبخدرچیر ػػخرشػػسردادهانػػففیراوررسػػفدربػػنرفکػػفرمیراشػػببخهربنا عػػخدهراگػػ  رردخرؽ

شػس،ررورنفػعرش صػیربیشػبفرمیرشػوفمربػنرارهخرطچررسػنروابیػبییرۀراوربػچد ره ػخنیػبفایر  سردنحخ یرسنر

ردمس ر فرمیروریاورنی ر خر  یشرویشرگحح

فػفدیرر  یشػرویشر روقبػیرگػححاوگػ ر  یشػرویشرب  سیرگػححرففدربنتچن ررگححرسنرامرتفبن

ورارػورر  راوردادهرشػچدیشرویبخرسرمب خگیربخرشرفارزر چانسردادهرشچد،رزرخدیربنراورن یرتچن ر، خریوربیخرس

 فیردررر،ربػنرگػححر ػخریورش صیروابیػبنرشػچدرورنفعرشبفربنرشوفمیبرففدرهفچندوربخرسرمب خگیربخشس ر

نرگػػقچطرره ػػفاهربػخردنرنػ ولرمینیػ راوررتچنػ وررس ػسرمیرظػخدیرنػػ ولرطرمػفدمیمحػ س ػس ردررددػػف،روقبػیرسػخمال

فریػػهخیرادرگػػخلردردریػػفرا ػػفیرازردنربػػخقیرن چاهػػسرمخنػػس ررشػػچدرورن یردادهرتچنػػ اورریػػفربػػنرهربخشػػس،ردرسػػفد

داشػب س ررگػخلر  یػخهبچدنػسرسػنربػیارازرر رهػخردخنمهػخرردنرافػفادرواػچدرداشػب سروراسثػفرورخدیرازرار عسادرز

رنکػفدهرخفػ ردرررارواقعػیردمػچزشرفتػ س س،رامخرهرمیروررار  فرتچن رچیرسندرسرسررمیمی یررارردخنمشخرسر

رنختوػخنریبػچد رروزررخدرتففبػنرػورحف رگػالمبیرردادنربفایرشفخرچ سرحفس رتچنییرچیرسالسرسردرربچد رشخ

رشػسرسش صػیررورنفػعرشػوفمربػنراهخررشػسروروابیػبییرمیراوربسر  یشرویشس روقبیرشرمیتچن ردارایر

 ریػنتچنػ راورشػسرسػنرشػ صردخصػیرنبخشػسرورروردػبمرمیرػبػنراردررنوخرػ سػفد رررن ولرمیر،رگححراوشسرمی

انیػخمردادنػسرورگػقچطررۀرمعکػچسیػاففادرواچدردارنسرسػنر  سرورخدیرازرارروزهخر عسادرزرورشس رارسرمیرنخ س
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بػػفایرانػػففیر سرسػػنردنردانیػػبرن یهػػخرردنرفارػػخررسػػمرهیػػب س رچػػفا؟رزیانػػسربیػػر رافػػفادیرسػػنربػػخقیرمخنسهرسفدنػػس

بػچدرورر رورشػوفمرداراردوردنردگ ربنبفایررسفدنسرسنرفکفرمیراشببخهربنورشسهربچدرردادهدنخنررشخنربنرنی  س

رنرس  س ی  سهخرردنروربچدرسنربفایراردررواقعامخر ررشچنسرتچن رورمفدمرظخدیراگبخدرچییدرربرار کن

سررػػػبخردارد:رفػػػفدررػػػترشػػػفطرخگػػػ یرنػػػسارد،رامػػػر رمحػػػسودریػػػ ؟ردنیچر«تچنػػػ تػػػففبورررقػػػفض»

 چانػسربػػفایررمیرتچنػ رچیردانیػب سربخشػس رافػفادیرواػػچدرداشػب سرسػنرمیرخرردػچب رداشػبنی  ربیػیشػرویش

 چانیػػب سررنرداشػب س،رامػػخرسیػػخرمییػػدرزویر  سهػػخرردنرنرس  ػس یػػنراگػػبفخدهرشػػچدروردنػخنردچاگػػب سرسػػنر  سیػ  س

نرواػچدرداشػب سرای ػرگػخلرچ سسنررتچن رچیمعفوؼرراگبخدانحبیرسارس  س؟ری ریردچباگبخد فقػطررواقعػخ

دادرسنرفػفدررسییرروشیرراردمچزشرن یرچیهدادنس ررراردمچزشرمیورحف رگالمبیرردادنرشفخر ربفایر هخیچ

رگچیرگحچهربخ رهسار رس سرورسییرهمرنبچدرسنردنرراردمچزشردهس رراربن

س م ررمػػیرمحػػفهیػػفیررارردرم،رمچکػػچعیهیػػبرتچنػػ تػػففبورررصػػحب ردربػػخر رقػػفضدررحػػخلرحػػخ رسػػنر

تخهرهخرظالوهربفرروهرانیخن تخهر(،رروهیاص راص یر)دچدد ،ررترػ ردارنػس ربفدػیرافػفادریػ(رنیس کػرس کیر)دچدد

نره ػخنرا یػی ردػچدرفػفدررهػخیرروهر یس کػیردارنػس را یػرروهرخرحبػیر ػ جرػ،رچوػخررردو،رگن س کػیر  ومػخ

دررمبفػػخو یراگػػ  ررشػػک ربػػنرنییػػ  رم کػػوراگػػ رزنررػػخرمػػفدربخشػػ سرورارػػورمیػػل نربػػفایرافػػفادرم ب ػػف

نره خنرا یی ربسنرفی رکیرنیی ،رزیاص یرنرروهر ی،را یرق یحق دررحػخلررمرسػنرار ػ ربػفدهرفار ر  ومخ

وررػػاصػػ یرمػػفدردارنػػس رارخریرازرزنػػخنرروهیبیػػدررحػػخ یرسػػنرردارنػػس،راصػػ یرزنرروهرخریرازرمػػفدانیحخکػػفربیػػ

یوػػخنِیررػػیوروررخنػػ ،ردررارػػورزمخنػػنرسرشػػسنرواگػػحۀربفظک رایردررمسرگػػنردایػػچراگػػ :ربنرمچافػػ ربػػخرظقیػػسه

رنیفوهخیرریورعخ یرهیب س 

نرازرروهر نررػػػدراصػػػ یراورمیربػػػخ  فیرنیػػػب ربػػػنرروهرگػػػححرس کػػػیرشػػػ صرمع ػػػچ  دررس رم صچصػػػخ

فس  سهری،رروهر یػ رس کػیرس رامػخرروهرػدرمیر رخرربػخ یبیػرازرگػححهػخرردنرس کػیراففاد،رروهفدیربدصچصر

بػسنبخنرقیػ بیرازررشػ خررارداردرورنػخمرمخدر خنرمبچ سرشسهروره ػخنربخرش خرازربحورزمخنری ،رچفاسنرهمین

نروقبیرمفدم رورروهرػده ػس،رارمیرخرسخریررارانیخمرس  سرر یرفکفرمییدررزنستیرروزاننردربخر رچراگ  رمع چ 

نرروهدن نررفد یترمرمیی ص رشخنراگ رسنراص ی اصػ یراگػ ،ررروهرسفدنردهسرموخررس کیرانیخمرمیرظ س خ

دنبػخلرچیػ یرراصػ یرگفگػ بخننربػنر خرحسرامکخنرسخرهخیربسرس بفیرانیخمردهس رامػخروقبػیرروهطچریرسنرربن
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ظػػػخدیرراررس کػػػیرففرػػػیراخمعػػػۀرمػػػفدمر چانػػػسرسػػػخریردربػػػخر ردنرانیػػػخمردهػػػس رروهرس کػػػیرن یربخشػػػس،رروه

رفراگ  ر  رییاص یردرربفابفردنر چهم،ردگرروهدررحخ یرسنرردچرد،رن ی

نردررمفزررگػردر رمیرخرربخ یبیرس کیرازرگحچهرهخیرازرروهربعضی قػیری  ػف رحقربػنرسنی سروراحب خ 

 چانػسررنبخشػسرن یردنرانیػخمربنر راص یرمخرنرس س،راتفرروهیس کیرب چاهسر  سرنرهیب س روقبیرروهیدرر  س

یػػف،ررمثػػ رافػػفادردر ردچاگػػ یػػاصػػ یرنرروهریبػػچد،رروزررخررمحبػػچبیبیػػرتچنػػ رچیردهػػس روقبػػیرسػػخریرانیػػخم

 ربػفایررتچننر   ػخرچی  راور خکربچدرورهیانیرنرس س را ببنیبخ ر  سرگچیرگحچهرس سروربنروررار  فرتچن رچی

نرسػػ م،رامػػخریػػ  سردچاگػػبمرمیرمػػو»س کػػیربیػػیخرردچشػػحخلرشػػس:ررنساشػػ  رروهرشػػسنرخر فو   سرػػمشػػوچرر

خرامػخراورسیػ«ردػچاهم رمیرمػورسنره خنیراگ رورنرس یرورایدچاهیر  سر رحخ رمیرفمیترهخررارمورن یرمی ص 

وا  ػفیرسػفدر ػخرمچاػچدامررس کیربییخرر چانخربچدروربسنررار فکرسارس س؟رروهی رواقعیر چانی راگبخدیرمی

خرریبیػػرهػػخیرس کػػیرازرگػػحچهربعضػػیرازرروهرازردنیػػخرسػػن ررشػػ خد رمیراشردررزنػػستیرقب ػػیررار یػػسارس ػػسرسػػن

رنیػدچاهػسر  سرتفػ رسػنرمیهػخرردنردنیػخ،ربػنرسنربػنیس  ػس ربعػسرازررگػررار ػفکر چان سربسنر س،رمیردر رمیربخ 

نراورراردرر  سیورشػػ صربیػػرػػسنػػسراردهػػخرردنرفد یػػقػػفضربیرتچنػػ س ػػسرور نرس ػػتریػػخرردػػچبراگػػ رورمح ل ػػخ

ور فاس ػسهربػچدرریرانػففیاع ػیرنػچظرتچنػ رورقفضربییفد رارتچن تچننرروهرس کیر چانی ررورسفدنس رارمی

شػػسردرررقػػفضرتففبػػنرمیدن ػػنرردردریػػف،شػس ردررمػػچارررشػػک ربػػنرشػػ صرم بقػػ رمیرایرخنرمیػػیفیر چ نیػازرم

نر چانخر رسخم رشػػک ربندمػػس رچی هػػخر رسػػنررشػػسهرمیرشػػک یرسخم  طبیعیرراررهػػخیرفػػچؽرشػػسهرهیػػب سرمع ػػچ 

ره فاهردچدردارنس 

دوردرورربػػنردگػػ طبیعیرنیػػ ررهػػخیرفػػچؽر،ر چانخر تچنػػ شػػ صرظػػالوهربػػفر کػػوربػػچدرمردررارػػورحخ ػػ 

خدیراحیػػخسررػػترشػػیردررطػػچلردػػچابرتفمػػخیرزرػػم،رسػػنرسػػفدرسػػنرا نر چصػػیفرسػػفدرچیػػ یررار یفبػػنرمی

رۀزدرا کبفریػػیبرمػػیردگػػ رهفچػػنر ربػػنرداشػػ رمیرتچنػػ شػػسررساررمییػػبرسػػفدروروقبػػیرروزربعػػسرازردػػچابرمی

ردوردهربنردگػ رتچن رسرسنیفو رشفخردهس راورمیرارردریفان خریری چانی ربرسفدرورمیرگخسوراحیخسرمی

،رامػػخردمػسهروػػخنیازرفضػخیرسرسػنرحیػیرس ػیرداشػػ رنبػچد رفقػػطردمػػسهربػچد؟ردربػخر ردنرروشػػور رازرسیػخراگػ 

نرن ییدق نریػ  سرس کػیربػچدرسػنرفارروهرػتفػ ،رزر یرن ییػاورچرس کػیربػنرروهردمػسهراگػ  رچیچننردانی رقخ

ر اگ ردوردهربنردگ رتچن سنرروربچدراردانی ر یرسنرمییسفد ر  وخرچرمی
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نر هخیرادیػفررایرنبػچد رافػفادیرسػنردررگػخلرس  ػسهرورفػفدرظخمػ ر عییوانففی،رگػتففبورردررقفضمع چ 

گخ نررگخ نروربفدیرچو ررگخ ن،ربفدیرگیری یطچریرسنربفدیربربچدنس،ربنرقفضرتففب سراع یراچانانففیر

ردچب رادارهرس ػس ر فیرنی رواچدرداشب س ربفایرففدیراچانردشچار فراگ رسنردچدرراربنربچدنسروراففادرمیو

میػخی رر سسنرففدردخصیرنییبرظخدیراففادردچب رهیب سروره یخمیرهخیرمچقعی سرسنردرری یبررارمیهخرردن

ورم فعػػ رراردارنػػسرسػػنربػػخرشػػوفمرچشػػ س،رتػػفار رامػػخروقبػػیرطعػػمرمچفقیػػ ررارمیتیفنػػسردنیػػچیررارگػػبترمی

طػػچ نیربػػفایررفػػبوردررزنػػستیردارنػػسروره ػػچزرهػػمرریس  ػػسره ػػچزرهػػمرراهػػرفنػػس رفکػػفرمییقػػفاررتر ػػ  یفر ح 

هػخیرر ر چانخرار کػنشرس  سر خربنربعضیرازراهساؼرمفدمرظخدیربفگ س ربعػسرازردچاه سربنرهفرشک یر الرمی

شػخنرسنربػنراهسافیایربػفایررگػر نیظ چانروگردورنس،راع یربنرمیربنردگ هخرراررعیروربعضیرموخرمیطبرفچؽ

رزورشک رارارظ  یرن چاهسربچد،رااخزهرنسارنسربنردنرامخس  س ررمیاگبفخدهرهخرردنرازدررااب خعرظخدیربشفیر

،رهػیچرچیػ یردررنوخرػ شػچد ررس بػفرمیانػففیر،رراگػبفخدهرس  ػسهػخرردنرشػبفرازیبراگبفخدهرس  ػس رهفچػنهخرردن

طػچررر ردنراگػ رورشک رگػقچطرسػفدهربنراشخنرگححرسنرشبفیرواچدردارنسین چاه سرداش  رحبیراففادرب

ر خنسهراگ  نترنففرهمربخقیررحخکفرحبیردررحخلرام،ررسنردرسه

رچنػ تشػی  ردػچب رداشػب س ررارػورافػفادردرراببػسارشیوذسفرسػفدم،رراس چنرهمرنسایررن چنندورردررهف

دػچدرردػچدیربػنانػففیرردنر،یػنیدررنبنبچد،رب کنرمچاچدامروا  فراراینرسػفدهربچدنػس رشخنرحخص ر  فر هخرردن

ربچد ردچب

 وان درآمدنیا حیر روح یبه تسخ

رهػػخیرحیػػچانِیرحیچانػػخ یرمخن ػػسرروهخر رس  ػػستخنرم کػػوراگػػ ردربػػرنیخنرااب ػػخعر  سیػػخریرازرشػػ خردررمیبیػػ

یػب س؟ربعضػیریهػخرچرورس  ػس رارفرمیی،رسػنربػسنرانیػخنررار یػ شػ یسهربخشػیسرورمػخرردخر ش ،رراگچ،ررروبخه

هػػخیرر ر،ر چانخقػػ یدررحقدهػػس ررعیررار چگػػعنرمییطبرهػػخیرفػػچؽر رتچنػػ ر چانخرورچیر ػػسر  ػػفرتچرافػػفادرمی

طػچرراگػ رسػنررورارهػخیرمػخدرزادیربشػفیرهیػب س رفقػطر رانخ چهػخرردنررخب ػس،رب کػنرعیر چگػعنرن ییطبرفچؽ

س  ػس،ررکیرمخر چانرمیر یخیرفیوردنردررار هخیرم  چسیچرشبفربنیشبفروربیمفدمربخررشسراخمعۀربشفی،رب

طچرررمػػخدرزادیربشػػفیرمػػخربػػنرهػػخیر ر،ر چانخریػػنیدررنبشػػچنس ررورمػػخروابیػػبنرمیرشػػبفربػػنرابػػ اررنػػچیوربرب ػػخبفا

نرنخ سردررنوخر ورررونسر رمییچگبنر ح ی  رشچنس رسرمیرسخمال
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ایررارسػػنررو یػػنخ صران،رحخ ػػ ردػػیػػسرازرطفرػػ ر  سرػػبخر،رشػػ صرعییطبرهػػخیرفػػچؽر ر چانخربػػفایرداشػػبو

مبصػ رهیػب سرورروربػنرگفشػ راوػخنرایرنسارنػس،رب ػخبفاررسهیػ یافکػخرر رچانخمرچ یویداشبن،ربخزرخبس رامخرح

دان ػػسرسػػنررمیرچانػػخمی ػػسرحرتچردارد ربفدػػیرازرافػػفادرمیقػػفاررشػػخنردرردگبفگهػػخرردنرهػػخیرمػػخدرزادیر ر چانخ

دان ػػسررچانػػخمرمیینرس  ػػسررػػخرمخرهػػخرورگػػخرفرحیػػرار  سردنرچیچنػػنردان ػػسرسػػنرهػػخرمیرنرس  ػػس،رروبخهیػػچیچنػػنر  س

هػیچردرسػیرازرهخرردنرنرس  س ردرراببسا،یدان سرچیچننر  سرچانخمرمییی رسنرحیطچررنرورنرس  س رای  سرچیچنن

حیرم خگی،ررشفارهخیرمخدرزادیرراردارنس رگپ ر ح ر ر چانخرطچرراگ رسنره خنرورارقط  سینرنسارنس،رف

هػػخیرر رخورنػػسرور چانخیبربػػنردگػػ زمخنرسػػخفی،رامکػػخنرداردرسػػنرببچان ػػسرانػػففیررحػػیرم خگػػیرورمػػسمیدررمح

رعیرراررشسرده س یطبرفچؽ

رورػارمرسػنیتفبر،رمیربندخصیردگ ررخب س ردررت شرهخیرر ر چان سربنر چانخرمیرچانخمیبنرارورشک ،رح

قسر   سنػسرورخمرچانػی،رحرظػخدیرهخر ردارد رازرن فرمػفدمر ردوردهرورحخ ر چانخربنردگ انففیرمع چیررچانیح

س  ػس ررور  فریػب سروردررمقخبػ ِریقسر   ػسرنهػخرردنرسػنرمرتچرمیامخررارس بفلرس  س رردگخنیرمفدمر چان سربنرمی

نرریب س رهفچ سرم کوراگ ر قفی یرنیواقعیرچ بػفایربػخنرسچچکرس،رانیشػ  نرسػفدهربخشػیػ  سره اررگػخلربخ

 چان ػػسربفدػػیررچانػخمرارػػور چانػخر رفحػػفیرراردارنػسرورمییارمرسػػنرحرتفبػػنتفچػنرسػخفیراگػػ  رهػػخرردنرسػفدنردفد

س  ػس،رچػنررگػسرنرینسارنسر  سرااخزهرچانخمیمخرواچدردارد:رحرامخراص یردرراوخنر،هخررارداشبنربخش سر ر چانخ

درررسرسػنیبخشػردچانػسهشػخرسر یررهػخیرقػسراگػ رسػنردررسبخبظ ػ رشچنس ربنره ػیوررف مچبنرار کنردرردنر

رشػچنس روقبػیر ػ رازرت شػ رمیرسشبنرسچچترایرنرخرحخد رایرب رگردررفخاعنرچانخمیحرهفرچ سصسرگخل،

ا فخؽرخرررس سراصخب هخرردنریربنرظسوبفقشچنس،رر یررشسرس س،ربخرسرنخبچدیچانخمر خرگححرمعی،رانففیرحرمس ی

هخررارنسارنػس،ررم  ػچعراگػ  رچػچنرگفشػ رمػخدرزادیرانیػخنهػخرردنرسفدنربػفایرنیػبیفبػس،رچفاسػنر  سفیردریػ

روراتػفرامکػخنررهخردارنػس،رازارػورهخر ررارنسارنػسرسػنرانیػخنرسیفی هخرردنرنرس  س یهخر  سرانیخنر چان سرمث رن ی

نررمیرس  سروراتفرمچف رنیداش رسنر  س نریػارورااػخزهرنسارنػسردرر  سشػسنس رب ػخبفررمیر وراهػفرشػسنس،رمح ل ػخ

دان ػس رامػخرررارمیرورػ رایػچدشػخنرن رد سسشػبررارمیهػخرردنمچاچدامرا وػیرشسنسرروراتفرمچف رمیرمچف رشچنس

ت ػخهیررهػفرنػچعروربعضػیرازرمػفدمم حطرشػسهرشسمرربنحخکفردررحخلر،راخمعۀربشفیررتفبمرطچررسنره خن

ر؟ری یبشفیردرردحفرنرمعۀخراخر،ردررگسرورمفح نرمیرشچنس روقبیربنرارمیررارمف کی
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بشػفیردررراچامػعرهفوقػ رمرسػنرارشػچد!ر ػ ربػفدهرمیررگػسربػفظک ردػچدرمیر رػ یربنرنوخیوقبیرچ

طچررربػػنرانیػػخنرخمیػػادالقرافبػػخدرسػػنرمیروقبػػیرا فػػخؽرشػػنی،ره رشػػسنسرم وػػسمرمیرنر ػػخررهػػخیرمخقبػػ رزمخن

خریرازریبیػرویوره   ػگػخسوراگػ رردرردنرانیػخنرحخکػف،ربُعػسیرسػنردررحػخلشػسهربػچد رروحشب خسیرفخگس

رگػححرورػیػفردرراردربػخر ربُعػسهخیردرقػ یحقرورػقػفارردارنػس رارخرردحفنػخکیبیربییدرروکع،ریفربُعسهخیرد

دچاه سربنرر فرففاررس  س،رمیرعردچاه سرهفچنرگفرس  سهرنی رمیرس س رارواهررخرحیچانخمر ی یفرمیر رصسؽین

دررببفنػس رامػخرربػنرگػخ مر چان سراػخنربخ  فرمیرگحچهربنربخررفبورس  سرسنرفکفرمیهخرردنربخ  فربفونس رگحچه

س ریسربػػسنیربشػػفیرداشػػبنربخشػػرػػسربخیػػنرس یػػسر  سیػػدچاهربخشػػس؟راتػػفرمیرورگػػخدتیرػػ چانػػسربػػنرارمیرچیچنػػن

چانریػخرحرػفرروهریبنر ی رتچن رچیرس  ستخنرورچفاربعضیرازر  فرسنراگ هخر ررظ  کیرازررورررو،رارازارو

ر س ردردرمی

بػخرهررورسػخریردراوا  ػفررػخراگػبخدرقسر   ػسیررمچاػچدیچرچحچررهػ»شچنس:ررمیرییبعضیرازراففادرمبع

ط ػیرچیػ یربخشػیسررػخردچد ػخنرردر ػخنرمػخرواػچدردارد:راتػفردچدریػفیردرراوػخنراصػ رد«ردهػس؟رانیخمرن ی

ردرگػ رراهرسػنرمیدهرمػیردمػچزشرش خربنرار یخر شچدش خرمخنعر خر رنساردر سییررچیچی یررارب چاهیس،ره

تػ اررمردچد ػخنربػنرمیػخی ررمرورمییدهرشػ خردمػچزشرمػیرطچررسخمػ ربػنرسروره فاهربػخردن،رفػخرراربػنی رراربفت 

تخهرشچرس رامخر اگبخدرشػ خررار»مفبچطراگ  ر خنرس،ره چزرهمربنردچدرفیخدربیردنرراررسرفیمربیی ص رار کند

ِر میبػػچرررػػخروادارررشػػ خرراسیػػیررچیه«ربیػػبییردارد  ػػخنرنربػػنردچدیػػ  سرس ػػس،رامػػخر رمیرورودیرراه  ػػخربػػنردر

ریػف،ردرردرظبخرمرسررخرنک یػس،ر صػ یمرش صػیردچد ػخنراگػ  ربػنینرس ی  سرار کنس رینرس یس سرسنر  سرن ی

سیػیربػخررچیدوررػس،رهربػنردگػ چػنرچیػ یررارررػخرس،رچػنرچیػ یررارب چاهیػسیػفیررارانب خبرس یچنرمیار کنر

ربوبفرورسخرررارانیخمردهیس رییرس  س چان سرگعیرس  سرش خررار فعردریفانرفقطرمیرس س رش خرمساد نرن ی

چانریػػػخرحرػػػورروهررػػػاردررواقػػػعس  ػػػس،رامػػػخررمیروررار  ػػػفرتچنػػػ ربعضػػػیرازرافػػػفادرچیرسیػػػ یبرمیراتفچػػػن

دنرمچاػػچدامرچیچنػػنردرراببػػسارمػػفدمررار یػػ یفرردورد رمػػیربػػنردگػػ شػػخنرراررفس  سهراگػػ رسػػنرانففیی یػػ 

شػػخنرروهررػػخرر شػػ ربسنرس  ػػسرچ ػػسرنفػػفرمیتچنػػ ررار  ػػفروررازرافػػفادیرسػػنردررگفاگػػفرسشػػچررچیرسفدنػػس؟

راررتچنػػ رسفدنػػسرچیرافیػػ رن یافػػفادرخریرازری،ربیػػتفبمرحیػػچانر یػػ یفس  سهردارنػػس؟راتػػفر عػػسادشررارمػػی

دورد؟ررمػیربػنرواػچدرارر یوکػعرورػ یرایػچػنرچر ػ حػسروحشػب خسیرزرػخدراگػ  رر عسادشربنس  س ررور  ف

نر هخرواقعیچرورا ربػنرواػچد ػیریس رودرػ سرویظخدیرهیب س رچیچنػنرچ ػرمفدمرااب خعرسفدنرفانرودررحخلرخ
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اگػ روررشػسنربسدررحػخلرر رچفاسػنربشػفر،سرػدرمیربػنرواػچدروگػی ۀردػچدرمػفدمرورمشک ربنر؟راردمسهراگ 

چانػخمریخرحرػارواهرشػخنررویربسنرتچنػ رورژه،ره ۀردنراگػبخدانرقالبػ رچیراخرواچدردارنس ربنرراهفر  خنره ن

،ررِنربشػفر رس  س ردررگفاگػفر ػخررهخیردچدرم بق رمیرسنردرردمچزشفس  سهردارنسرورارورچی یراگ ری ی 

دنرراررفسیػی رهشسنسرمیرسفدنسرسشبنرسخرررارمیروررار ی یفرس  س راتفرارمیخزرنبچدنسرمفدمرچانخمیهفت رح

ط ػیرهػخرردنرامػفوزیرمػخربعضػیرافػفادربػفایرس ػت،رازرسردرراخمعػۀیػس رخربخوررمیرداد رامخردرن یرسرااخزهردرمی

امػخر»بعضػیرافػفادرم کػوراگػ رفکػفرس  ػس:رر؟س  ػسررارظبخدمرمیهخرردنرحبیدچاه سرورررارمیهخرردنرس،س  رمی

عیریطبرهػػخیرفػػچؽر رس،رامػػخردررایػػبیچیر چانخین چاگػػبدنرراررشػػ خ!«رردچاگػػبمریػػ رسػػنرمػػوی یرنیػػدن،رچ

ردررط ػػیسرداد؟ر ػػشػػ خردچاهرراربػػنهػػخرردنرن،یػػ  سدرگػػ ررهػػخیروربػػ رِگرروشیبرروشػػورامخرمچاػػچدرػػ ردرسرػػبچد

شػ خررراربػنهػخرردنرسیػیرچػنروابیبییربخرسررهػخرشػچد ر ػ رورظخدیراگ رورارچی یربچدن،روابیبییرمفدم

خررػراربػنرشػ خربسه ػس ردهػخرردنر چان ػسرچانخمرمییاهفر  خنرازربُعسهخیردریفرورانچاعرم ب فرحردهس؟رفقطرمی

ردرس ر یس؟ر  ردنرمیسروگی ۀرروهررخرحیچانرراردردچاگ رمیردنرشبینرارورنیی رسنر ی یفشسنربن

رارانیػػخمررتچنػػ رچیرورس  ػػس؟روقبػػیرسیػػیر  ػػفرتچنػػ رراربػػخرذه ػػیردرگػػ ر  ػػفرورمیرچی ػػسرنفػػفرچ

وررهفاػخسردرررػدهػسرورفػفدیرموفبػخنربخشػس رفػفدربخرانیػخمرفد،رسخرهػخیردػچبیػ قػچارراراػسیربیرسردهسربخرمی

خمرده سررػخردرردخنػن،رچ ػسرتچن رراردرر خرکرانیررفبخررس س ردچاهر  فرورچیرشک رورحیربسرهفرشفار ح 

دررحػخ یررس  ػس رمیرورتػچنییر  ػفرچیرنچعراففادرچندانسربعضیررن یسییررچیهس  س؟ررفکفرمیرتچننرورنففرا

راحبػفامرمػوربػنراوه،رظفوگػم»س:ر ػرتچرمیرفر ػیرػس،رزنػدوررردررمیرنچگػخنرراربػنشػخنرسروربسن ػس رمیرور  ػفسنر

ده ػس،رازرمحػ ررافػفادرحبػیردربػخر رهػفرچیػ یرن ػفرمیبعضػیر!«رراگ ر یرم فچریدرمخدرزنم»رخر«رت اردرن ی

 یرواچدرنساردرسنردربخر ردنرصحب رنک  سروراتػفرچیػ یرمچافػ رظقیػسهروریسخرشخنرتففبنر خرامچررسشچر رچ

؟راففادیرواچدردارنسرسػنررنخمیسرتچن رمیرچیرور  فدنرراررخرشچنس ردرنبخشس،ربفدشفبنرمیشخنررافکخرِرش صی

شػخنر،رامػخرذه س ػسرشفوعربنر فزشرمیشخنرر خهخسنررده سرانیخمرمیقسررطچ نیرردنرارریبخدهرهخیرارور  ف

 چانػسررسػخرمرن یراف اراراگ  رمح دررحخلرهخرر  یورقرشسهرخررتفانیبیاا خسرروزهخررورا»ی :رینردرام

؟راتػفررسهمنػرشػسررتچنػ رچیرور  ػفر رػعیررارازرطفیطبرهػخیرفػچؽر رمػفاربپػفدازد رچػفاربعضػیرازر چانخرحقچؽ

دورم ررمػػیربػنردگػ مرور ػفومرچشػػرمیرتچنػ ر راگػبخدرچییػنر،رمػػوردورمربػنردگػ عیرراریطبرهػخیرفػچؽر رنخ چا

ریػفانرعیردیطبرهػخیرفػچؽر ر ػسر چانخیبروقبػیرمی«رخورم یػبربنردگػ ر چلر خرانی رمعخ یۀربرازرطفر چانمرمی
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چمرورعی،رچشػػمرگػػیطبرهػػخیرفػػچؽر رسیػػیر چانخرشػػچد رذهػػ اربػػخرمیرشػػبفرمضػػحفبی،رحبػػیربردػػخهفرشػػسه

رازرگفشػ رورػارچقػسرس:ریشػر سیبرورػشػچد ره یػیردربػخر رار ػخریرمشػغچلرمییهخیرشػفخیربرسییرموخرم

نربفدالؼردنردورراگ !راِو،رَشو،ررِنمخ،رراوخن وردررروشػیرر  ػفدررحػخلرم،راورری فربیػچراگ  راسیرسخمال

تخهخننرانیخمرمی راافکخریرسػنرذهػ رفکفرس س،ر رطفرورشبفربسیبردهس رهفچنرشیحخنیراگ !رامخردنررارنخد

فد رفکػفریػراراػسیربیرسر قػچارػدانسرسنربخرش صرفخررارسییرنکفدهرورن یرورشچد رارس سربس فرمیرگخطعرمی

نربػػخرانیػػخمرس ػػسرمی رارب چاهػػس،ررهفچػػنرس ػػسرخوردرورفکػػفرمییػػبربػػنردگػػ  چانػػسرانػػففیررهػػخرمیروردنر  فرصػػففخ

رس سراروراگ  ریخورد ردن نرارورش صرفکفرمیبربنردگ دنررسفدنر چانسربخرط یرمی

نربنیش صردق وقبػیرسیػیرس ػس رر هػخیربػسیرراراػ برمیییػ رچیافکػخرشردرگػ رنرار کندخطفررقخ

ریحیػػچانارواهررخوردیػػبربػػنردگػػ عیریطبرهػػخیرفػػچؽر ر چانخوررورشػػوفمر ػػچلرتچنػػ رچیرور  ػػفردچاهػػسربػػخرمی

رابػسنمخهیػ رردر ػسرزرػفارم کػوراگػ رشػ صربػنرواػسرمیرۀازرارػوردچاگػبهػخرردنر ػس  یببدنرراررس ػ چانرمی

ردنبخلربػنزرػفارذهػ اردی ػیربػسراگػ رببی  ػسرسػنررچی هخیردچب رراردرردچدرداشبنربخشس رمیورردچبربخشس

نػس رارواهرحیػچانیر فگػیرنساررربخشػس،رداشػبنهػمراگػبخدیرفػفدراتػفرر!رامػخرحبػیرعیراگ یطبرهخیرفچؽر ر چانخ

شػچدررشربیشػبفرمصػ مرمیاگػبخدرطبیعیربخشس،رهخیرفچؽردنبخلر چانخر رسییربیشبفربنرهفچنرسنر سندارمی

ظ چانروابیبییرسنربخرػسررزرفاردنرراربنر؛بخشسۀرواقعیریروشر  سازررورژهراتفراگبخدرراربنراورنسهس،ربنهخرردنرسن

هػػخیرر رفکػػفرس ػػس،ربػػنراحب ػػخلرس بػػفیر چانخر رػػطفرورػػارشػػبفربػػنیبرهفچػػند رفػػفدرتیػػفرردررن ػػفرمیرهػػخرشػػچدر

تػخهرربػػن رامػخراتػفرشػػچدرعیربػنراوردادهرمییطبرفػچؽ افکػخرشربػػس فرس ػػسروررمیط ػیردنررارره   ػخنرنشػػچد،دنرد

 راوررار ػػفکریػػظ رفراگػػ ،ربػػخردهػػیرنخ  راصػػالهورارار کػػن ػػ رازرمشػػخهس ررش،راگػػبخدنوخرػػ شػػچد ردرررمی

س س ربعضیراففادراگبخدیرنسارنسرامخرم کػوراگػ رمػس یراگػبخدیرتػ ریرریفرازراورمفاقب رن یرس سروردرمی

یػفرواػچدردارنػس رشػخرسرمچاػچدررخدیردرربُعػسهخیردرػخررزییػوا  ػفربمچاػچدامررسنر،رچفاس سمفاقب رهخرردنراز

س سرور  رازررروزررخربیشبف،راورراردنبخلريتمسمررورش صرشچد،رنیخهیربنراوربی سازد،ربنرمبچانراوا ر ر

ردرشػچد،ربػنراورن ػفیرراگػ ریػفیرم کػوردوا یریػفرمچاػچدررارس ػس رروزردری ررهخیسردچبرنردرار کن

رس س ری روراوررار فکی،ر  رببفدرسنراوردچبرن سازدیب

چی هػخر ررارسػنردنرشػ صرر چانسرخرت ری،رن یراگبخدرش ص،ردچاهرظخدیربخشسرردانسرسنرمیرچانیح

هیػػب س،ردنیػػخرردروا  ػػفرمچاػػچدامرر ررارسػػنر چان ػػسربُعػػسهخرچانػػخمرن ییدررط ػػیردنراگػػ ربػػنراوربسهػػس رح
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مػخرواػچدرداردررس  ػس:راصػ یردرراوػخنرمیر رگچ اگػبفخدهرػراهرتفر فگػ سرورازرارػورن یهخرردنرور  س رب خبفایبب

 چان سردرردنرددخ  رس  س رر یرب چاهس،رگخرفراففادرن ییخرچر یربخشسریوقبیرسییرب چاهسردررط یرچرسن

دهم ربػفایرمػورربػنراورمػیدنرراردچاهػس،رراتػفراورچیػ یرمی»س ر ػس رمیر رگچ اگػبفخدهرػورراهرتفرازرارنخمچایح

س ػسراورراررن یردرراببػسارافیػ رچانیػدهػس رحراورمیربندنرراررچانیحر«،رنن؟رس مراورس تربنرنسری ینراشببخه

دنرنػچعرربػفدرمیر ػ رشػ صرروزیرنختوػخنردهػس راورس ػیرانػففیرمیربػنراردزمػخرظ چانرس سروراولربػنر ی یف

خرهػػػخررارشػػػفخردهػػػس رحیػػػچانربػػػر خریی چانػػػسربردوردهرورحبػػػیرمیربػػػنردگػػػ بػػػچدرراردررایػػػبیچرسػػػنررارانػػػففی

نردػچبرظ ػ رسػفده،رازردنرمخن ػسرااػفایر ار کػنررمشخهس  ارردردمػسرقبػ رازرشػفوعرواقعػیرن ػخرایدنرسػخمال

اورچی هػػخیرربػػنر ػػچانمرورشػػک رمیرػػارچیػػبم ربػػنراورمیردچاهػػس،ربػػنربػػسنرمیدنررارچػػچنر»س ػػس رراگػػبفخدهرمی

بػػنر ػػچردادهردچاگػػبی؟رحػػخ ره ػػنرچیػػ رر فرانیػػخمردهػػم رمیػػفرچشػػمرگػػچمرن یردگػػخندنرراررورشػػبفیربػػسهمیب

رس س ررار ی یفرمیردرسرورش صرصچرمرمیربنرارو«رشچد رمی

شػچدرورربػخزرمیراگػچمرس ػس،رچشػمر هػخرفکػفرمییچرورػبنردچاگػبورارش صرورارذهوردررحخ یرسن

خرریدورد ربیػرمػیربػنردگػ عیرا یػیریطبر رفػچؽرفونربففگػبس ره   ػیورس ػیر چانػخیبانففیر چانسررحبیرمی

رس سرسػنردنردوردهرورفکفرمیربنردگ ردررایبیچراربچدهربخ دفهردن نرسس رشچدرورفکفرمیرزدهرمیرهییخن

خوردهریػنربػنردگػ  یرراریػچرچیهػرور  ػفر رػق رارػوراگػ رسػنرازرطفی رامخرحقر اربچدهراگ رحخص ر  ف

 ررش خگػخرهخرراردرربػسنرشػ صر خرییبر سرورمح ی چانسرداد ربسنرانیخنررارببرمیرس سرسنر رفکفرمیراگ 

نربخزرنشسهرگچمرشم،رچرق یدررحقس س ر رچانیػس ػس ردنرحرمیرمغ راوررارس بفلرسنراگ رچانیحر،رب کناوراصال

اورفکػفرریػنیدررنبس س،ررمیرمغ راورم عک ر سربنیبرمیرارردن نر سرورگپ یبر هخررارمییهخیردچدرچربخرچشم

روقبػیراوردگػ «رراربیػفونربففگػبی؟رشػفوعرسػو انففیردچاهیررمی ر»راگ ربخزرشسهرگچمارچشمس سررمی

رػخرردرػسرمیرفونیػفػفدربربػسنرچانرنیػ رازر شػ یػهخیرحردارد،ر  ینرففگبخدنرانففیرنینرمیردچدرراربفایربیفون

رفونیػػسچچػػتردنربرداررمػػخررازرگػػفرشػػکخؼرزبػػخنشػػخرسردرربفدػػیرمػػچارد،رمػػخریربػػنرشػػ صرچیػػبیسهربخشػػسرور

اػچدردارنػس ردنرارواهرورورخدیرمخن سرارخررزییس رمچاردربییشررارب رخرمبچرمرمفر خرریبرقی  رسر خردنردرمی

ط ػػیرهػػخرردنرورافػػفادرازرػػسػػنراردر ػػسرارػػوردػػخطفرمیرس  ػػسرفقػػطربػػنرفرمییورافػػفادررار یػػ رػػرػػخرحیچانػػخ یرسػػنرا

رس  س رمی
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عیردارد،ریطبرهػخیرفػچؽر رط یر ػچلرورشػوفمربػچده،رحػخ ر چانخردرار کنرردخطفر،رش صربندررنبیین

رخرردچشػػحخلیهػػخراورراربیػػر ػػسروره ػػۀرارویببرماگػػچر چانػػسربػػخرچشػػمرهػػخررارشػػفخردهػػسرورمیر چانػػسربی خریرمی

«رس م رداررمػػیر،ر ػػچررار ػػچلرخرردػػچبی؟ربیػػرداررشػػچیردچاگػػبیر ػػچلردرػػخرن ی»انػػسازد:ررن ػػفیرمیرچانیػػس ػػس رحرمی

رراهػخرردنرخدیررارس بػفلرس ػسرور چانسرمفدمرزرمیرچانیسفد رحرذهورففدرظخدیررارس بفلرسنراگ رخرردگخنیبی

رچانیػدهػس،رحر ررارشػفخرمیرهػخرشرمفرار یػخاوردررحخ یرسػنررخورد رظیی،یاوربرن دربفایرمعخ ینردگبنردگبن

سخرهػػخررورػػارظػػخدیرراربػػفایرانیػػخمرس  ػػس راورمػػفدمر یػػهخر ب ربػػفایراوردررروزنخمػػنردبفنیػػخرانرس ػػسرسػػنرسػػخریرمی

رد، ػفدازررن یرا  ح ػنراورح رانػساز رسػخفیربػنرسربػنرػدرس ػس روقبػیرسیػیرسػنربػفایرمعخ یػنرنػ دراورمیرمیرس بفل

بػنرهػفرفدروربی ػخرریػ ػخررگػفدردربییبرشػچدرسػنرمیرگػبیرچانیػحر بسونردردگفربفودسنراورت اردررن یرحیچان

خدیررػزر،رچفاسػنر ػچلرهػمربػنرشػوفمرگیسهراگ رورر فومرخدیر چلربپفدازد رهمربنرزراورمقسارربخرسربنرحخل

نرچ ػػرنیػػ رشػػسهراگػػ رتچنػػ رسیػػیرسػػفده،رمشػػوچررشػػسهروراگػػبخدرچی ر  یشػػرویشربػػنافػػفادیرروی رمع ػػچ 

دررن ػػفر«ربػػخ  فرورنفػػفربعػػسرازردػػسا»روردػػچدررار ػػسر یربیچیػػس  ػػسرهػػفرچرمیرده ػػسرورافیػػ ربػػیرن ییاه 

خررػػمػػخدرررهخیرمعػػفوؼرمثػػ رم کػػنررشػػس را وػػنسایس  ػػسربخز ررونػػسرسػػنرادظػػخرمیرارمیی ػػخرحػػسیر ػػرنػػس تیفررمی

رۀیػػطچررواقعػػیر  سربػػنریػػخرسػػنازردنس  ػػسردػػچدرراربػػچدارب خم ػػس ررشػػمرهیػػب س رحبػػیرافیػػ رمیررامپفا ػػچرربػػ رگ

،ردررنبییػػػنعیرهیػػػب س ریطبرهػػػخیرفػػػچؽر ر چانخردنبخلربػػػنشػػػخنر،ردرر  فر رانػػػسررارانیػػػخمرنسادهر  یشػػػرویش

رشچنس رفرمییچانخمر ی یوگی ۀرحربن

خر فو   ػسررػدوردرربػنردگػ ببچانر چلررسنراشکخ یردارد؟ر خردنیخرچن»س:ریسربعضیرازرش خرفکفرس رشخ

رچانیػس  ػس ربی اررػسربػنرشػ خربیػچرمرسػنرحرفکػفرمیرتچنػنرورازرافػفادرارخرییبیػ«راگػ  رمشوچررشسردػچبرو

واػػػچدردارد:ربػػػسونرروراوػػػخنرػػػدهػػػس راصػػػ یردررارشػػػ خرن یربػػػنچیػػػ یرر یػػػد ربػػػسونربفنخمػػػۀردػػػچدررارداردرو

دربػػخر ردنرراس ػچنرخرهمرػدورد؟ردرمػیربػنردگػ  یرراریػچرچػػنرچانیػس رحرػدرن یربػنردگػ  یریػ،رچدادنرازدگػ 

وررب ػخبفار س ػسرنیػ  سربشػفی،رخوردر ػخردررشػک ییػبربػنردگػ راربخنردچاهسراچهفربػسنرمیرو؟رارصحب رنکفدم

مقساررمحسودیرازراروراػچهفرواػچدررفقطرس س رامخردرربسنرانیخنرمیرا عرش صراچهفربشفیررارازربسن

ازردنرراررچانیػسرحرػمقػساررمحػسودرواػچدردارد راتػفربی اررویه ػرنرس ػس،رفقػطیػداردروراتفرسییرب چاهسر  س

َررس رچنرچی یربفایرش خربخقیرمییس رنررارففامچشیسر  سرش خربفدارد،ربخ  زمرر دنرمػخدنرس یػس؟ریسرسنر  سمخن

نرن ییازردگ ردچاهرار نرن یرمػو» ػس:ررسربفدػیرافػفادربیچر رشػخرسیػنرس ی چانیسر  سرسردادروراصال ردػچاهمراصػال
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 رچػػفارراگػػ ردػػچبرلرداشػػبنربخشػػمخورم ر ػػخروقبػػیرببػػچانمر ػػچیػػبربػػنردگػػ ر ػػچلردػػچاهمرمیر،رفقػػطرنرسػػ میػػ  س

بیخوررػس،رامػخرربػنردگػ رسر ػچلیػسرب چاهرشػخردهػم،رحیبػخنر چکػرسربفارػبی ار«ریفربخشػم؟ر هخیردینیفانرچ

اظضػخیرس ػس،رررارزودر ػفکبخنرس رچػفا؟راتػفربػسنیػس رفکػفرن یرشػک رورػاربػن چکػیحردادمردنرراررار کنبعسرازر

سریػدچاهرشػک رورػاربػنرمخنػس رظ ف ػخنرمػسمربخقیرم،ردرر  ػخرسرشػس ربعػسرازردن ػدچاهرفیخررکػعیبیبخنربسن

س ػػس،رزنػػستیرنبػػخ یررفر ػػفکرػػراردبخنر رامػػخراتػػفربػػسنراگػػ رراربفداشػػبنرخدیرازراػػچهفرشػػ خرػػمقػػساررزرفارػػمخنػػس،رز

ت رانیػس رحبػیراتػفررمیرراربػخرفقػطرنفیػیرسػنرازرشػ خربػخقیرمخنػسه،ردرر  ػ ظ ف ػخنرۀریدچاهیسرداش روربق

ر ػ مر چانیبیسرازردنرخرمیرس،ردرشسرس؟رحبیراتفرمشوچررمییدف رس دنرراررس چانیبیرخرمیرس،ردیداشبر چلرمی

ر؟ربچدرن یروحشب خکرورخرار؟ردرسرببف

نرزرخدرشسهمشکال یررویچ  س  ػسرواػچدررورمیرتچن ررار  ػفرورروزهخرچیروراففادیرسنرایوردرربرواقعخ

ُررمیرراراصػػ یرشػػ صرروهرس ػػس،رب کػػنرفی چانػػسرفػػفدررار یػػ ر  وخرمیرنػػنرچانیػػدارد رح چانریػػنرشػػسروردررسػػخخس

 رریػ ینرقػ یدررحقشػچد،رو ػیررمیرسهردرانیخنرنیففدرشبرشچد راتفچنرمیرمیمقدنیخرروردررودررمیرش ص

 روقبػیرسیػیررفرسػفدهراگػ ییػهػخیرادالقػیرانیػخنر غردهػس،رزرػفارارزشرهػمررویرمیر هخرامفوزهیچرورحبیرا

س ػس رربػخوررن یدنررارردهػسرحبػیرمیرانیخمر سخریرنخدرگرسرسنریتچراورمیردهسروربنرمیرانیخمرسخریرنخدرگ 

ورسخرهػخردرگػ ررػگػ رورااورعػییحػ رطبرشػسنر،ردچاگػبور ػچلرور فو   سر ػچلردوردنردگػ ربنس ػسررفکفرمی

،رهػفرر ػچلردوردنردگػ ربنزنػسروربػفایرریفانرصػسمنرمیررگخنس،ربنردرمیرخنریفرزراففادردرهیب س رب خبفاروربن

،رر یرازردگػػ رنسهػػسیػػچانراتػػفرچیػػهػػفرسػػخریررارانیػػخمردهػػس!رحرس ػػسرشػػچدرورافیػػ رمیرمیرت ػػخهیررارمف کػػی

ازر ررارر هػػخیدچاهػسرچر یربسهػػس؟رمییػشػػ خرچرچ،ربػنیهػػازایر چانػسردرررخرمیرػػدورد ردرن ػیربػنردگػػ  یرراریػچ

هػػخروررارزشار کػػنرردخطفردچان ػػسرفقػػطربػػنرورمشػػکالمررارفػػفارمیرػػمػػفدمرارسػػنرمرارا ببػػنرتفبػػنربػػفدارد بخنربػػسن

ری  یدرگ رنشخنریی رورذه صحیحرنمعیخرهخرشخنر

نریػ روقبػیردررروشرمػخر  سردافػخیرمػخرمصػساؽرداردرمرچیچنػنرارػورمچکػچعربػفایرفػخ چنی ػیسرببرػبی ار

رترػ»،رهػیچرمشػک یرن چاهیػسرداشػ ،رچفاسػنررسیػرارحفػ رس ر  ردػچدیشػرویشرسیػببچانوقبػیرس،ر ػخریػس رمی

س،ریػس ردچب رحف ردچدرراربنر  یشرویسرشیو یراتفرنبچان«رس س ر ورع بنر چانسربفرصسراهفرفکفردرگ رمی

ر ررارسػػنر هػػخیسرافبػػخد ربعضػػیرافػػفاد،رچیػػبػػنردردگػػفردچاهطچررحػػبمرربػػنر،رسرػػ ربفویػػچرخردنرػػرورػػاردنبخلربػػناتػػفر

نر  ف دانیمرسػنرفػفدرفقػطررػترروشر  سیػنررارانیػخمرر چان سررهخرس  ػس رمػخر زمرمػیرانسرن یرسفدهرورزمخنیرقبال
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رتچنػ رچیررسرفقطررویررترروشر  فس رس س رتفچػنربفدػیرازراگػبخدانۀرواقعیرففدربخیدهس،رچفاسنردرر  س

ره ػػخنرنیچی هػػخربػػچدهرورشػػبواقیػػخمررانچاعهػػخرشػػخم ررسبخبردنرسػػنرمرتػػچرمیرانس،ربػػنرشػػ خر رنچشػػبنرهػػخرسبخب

هػخرراررسبخبرواػچدردارنػس روقبػیردنهػخرردنرهخرورراگػچهخردررس  س:رمخرهخ،رروبخهرمیرور رهیب سرسنر  فر هخیچ

رتچنػػ رقالبػػ رچیرامرسػنر عػػسادراگػػبخدانر فنػػس رتفبػػنرمیرفونیػػبرس  ػػخم شػ ر هػػخرازریچرورػػس،رایػػس رمحخ عػن

سرچػنریػسربسانرػروربخرس رازارػویػصردهیرار ش هخرردنر چانیسرواقعیراگ رورش خرن یرچ سبفابفر عسادراگبخدان

شیرسنرمخر رهیػبیس،رسردررهفرروی چانرس رمیینرس یدافخر  سرسردررفخ چنرتچرمرسنربخرن یرارررورس رایس رسخررمی

ترروزر  سیػنررػبسونرسییرراهیردرگػ ربوبػفراگػ رازررگخلره ار»ایربچد:ررس رامخردررقسرمرتفبنیس رنی  س

نردررروشػیردرگػػ ریانیػخمرچػنرسػخریرهیػبدررحػخلرسرسػنریػسربسانرػوربخرب ػخبفا«ردررروشػیردروعػیو  سرورواقعػخ

بعضػیررس رفػخ چنیػفکػفیرراراکػخفنرنک رچیحبیرهرس،ینک رۀردچدرم  چطییفیرراردرر  سردر یس رچینرس ی  س

رتچنػ ریػفرچیرهػخیردرروشرس  ػسرسػنرادظخرمیهخرردنرافبخدهراگ ؟ر رچفارازرشک راگ رافبخدهراففادرازرشک 

شػػػخنرهػػػخیرگخبقرورازر  فشػػػخنر  ػػػفرورهیػػػب س،ردررذه دررحػػػخلررسػػػنرهفوقػػػ انػػػس رامػػػخررنکفدهروررار  ػػػف

رسػػنر یراگػػ یػػه ػػۀردنرچرورػػشػػچنس؟رارن یردوردهرورف  ػػر هػػخربػػنیچرخردنرػػس  ػػس ردرمیر رراراکػػخفنرهػػخر ییچ

رتچرم رچانخمرمییخرحر ۀرارواهریوگرفربنیدربخر ر ی 

 هانی یک زبان

س ػس راوررصػحب رنخش خدبنر چانسربنرزبخنیرمیرش صرنختوخنرسنراگ رور؟رم  چرراری یچ«روخنییسرزبخن»

 چانسرفو یرر خ یرمیر ر  نرخر چانخدورد رش صیربرگفردررن یرنی رازردنردچدشرسرسنرتچرمیرفر یر یررارزیچ

ر یرصػحب یػچردربػخر رچػنرش صرورارسرسنربیچرطچررمش صر چانسربنرس س،رامخرن یرخف ردردنرراررس یراز

 ریانیرشػیف دنرراررس  ػس ربفدػیرحبػیرصػحب رم ب ػفرزبػخنر چان سربنرچ سرس س ربعضیرازراففادرنی رمیرمی

عیریطبر رفػػچؽرنػػنر چانػػخرعیراگػػ  ردنیطبرفػػچؽر ر چانػػخس  ػػسرنػػچظیرموػػخرمررػػخررنػػسرورفکػػفرمیتیفرردررن ػػفرمی

یػ ؟ریمخهیػ ردنرچرشػ صرهػمرنییػ  ر ػ روربیػخنیفرگػححیه   ػوررس  ػسهرنی  سرنػنرموػخرمراگ رو

اگػ ،ررسردنردػچبیػس رس ػس رامػخرفکػفرمیرروحػیرازربُعػسیردریػف،رذهػورشػ خررارس بػفلرمیرسػنرتچننراگ رورا

،رردوگػ رداشػبنربخشػیسدنرراررشػبفیبر رهفچػنرسیهیػبرلسرورازرداشبوردنردچشحخردوگ رداردنرراررداشبو

رشػ خررارس بػفلرسػنرسرػسربی اریػ چانرمیر،رچیچنػنرس  س رواقعػیرنی  سرظ چانرس س ربنرمیرش خررارس بفلشسرس فر



119 

 

نر خر،رگححرظالوهررس س؟ربن ردػچدرسرچ ػیورمشػکال یرراربػنر،رنبخرس  س رواقعیررنی  سرظ چانراگ  ربنروریدنرواقعخ

ر رمیففارب چان

 هػخریچرورػوگػی ۀراربنرسی چانرمیر فرورشک رحیخمروربخ  فرِورم  چقخمراگ  رچیچننربخارزشرانیخن

انیػخنرربػسنربػنر هخیچرورازرار!ربعضیرس یسرراررهخرمیبسنبخنر راگ رسنرس بفلریانیرعمرچقسرشچرس؟ررس بفل

رارادارهررػخرشػ خرمشػخبنرطچررربػنچیب س،رامخردررفخصػ ۀرس ػیرازرشػ خرقػفارردارنػسروررهخرن یرچیب س ربعضیرمی

رده ػسراشررارمیرهخرصحب رس  سر چانػخر ربنراففادیرسنرب چاه سربنرزبخنردنرارورمچاچدامس  س ررس بفلرمی

 ریػػیػػفیرنرشػػ صردرس راتػػف ػػگػػ وربیچرشػػک یرنػػخمفوچمرر چان ػػسربنربفنػػسرسػػنرمیرورگػػپ رارػػورافػػفادر ػػ رمی

انػساز رسػخفیرربػنردنرشػ صرشػچد روقبػیرورم بقػ ار چانػسربػنرمیارػور چانػخر ررفد،یػخدربیرراررزبخنرب چاهسردن

،ردنررقػػ یدررحقس ػػس رر چانػػسربػػنردنرزبػػخنرصػػحب ر رمییػػس ػػس،راورنرامبحػػخندنررارربخشػػسرسػػنرداشػػبنرایػػخرم

درسررگفاغرش خرمیهخرردنرکیرازررسیس ردنرزبخنرصحب رسربنی سروروقبیرب چاهردرتفوهیرمیرصچرمربنر هخیچ

ر رسیس رس سرسنرصحب رورس ترمی

رراربػخ رببفنػس،رامػخردرردػچدردچاه سرگػححر،رمیرتفبمرطچررسنردهس؟ره خنربیررویرمییوکعرویچفارچ 

خفب ػس ررایرراررسهرػاهػخرردنرنرس  ػسروردػچدرراررشػسرده ػس یػ چان ػسر  سرن یریػنیدررنبگ بیرواػچدرنػسارد،ردنیخر

دان ػسردنرانػففیرری رامػخرمردان ػسرچیچنػنریفانرس ػترس  ػس،رو ػیرن یردچاه سربخرانیخمرسخرهخیردچب،ربنردرمی

ارراربػػفایرمػػس یرررارس ػػیرسػػخهاروردردهػػخرشرمػػفر ػػخریرشػػ صی چانػػسربرففگػػب س،رمیرمیربػػنردػػخر رسػػن

رازردهػػخنرارػػورسػػخرربػػخراگػػبفخدهردان ػػسرسػػنرمیهػػخرردنر ػػخریررارشػػفخردهػػس ی چانػػسربروردهػػس،رتفچػػنرن یی یػػک

دهػػس رررویرمیرسػػنرگػػ  یرایػػچرورػػانیػػخمربفگػػس رار چانػػسربػػنرمیبیػػفونربففگػػبسرراررشػػخنرانففیرسػػنرشػػ ص

ایررامػخرارػورتفبػننخم ػس رربػچدارمیرزبػخندنرراررنخم سروراففادیرهیػب سرسػنردگ خنیرمیرزبخندنررارراففادربعضی

ر!رمع یراگ رحففیرب دمی رورر چهیو

سفدنػس،ررمیردرربُعػسرمػخرصػحب هػخرردنرس  ػس راتػفرمیرصػحب رنػسرمربنمچاچدامرا ویرسرسنریبخرسربسان

ر بػػچدروحشػػب خکرمیبػػخرچ ػػخنرصػػسایرمویبػػ رر یػػخدرس  ػػسرخیرانیػػخنیرایػػ ردرردنرهػػخر ػػفزهروی چانیػػب سرزمرمی

سػفد ررن یراوربػخرشػ خرصػحب «رسػفد رصحب ربخرمومچاچدیروا ررسمرسنرگچممردربخرچشم»انس:ررتفبنفدیرب

چیػ یرسػنررسػفد رن یر ربػخرشػ خرصػحب یػورصچرمراگػ  راورنر ربنرایسنسرنرمفاردربفایردنراففادیرسنرفخشو

ورربُعسیراگػػ ،رب ػػخبفارگػػنرصػػچرمرصػػچمرسربن ففگػػبرفونرمییػػبهػػخرردنرفکػػفیرسػػنرسرارػػوراگػػ :دهػػررویرمی
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نردرربُعػسرهػخرردنرهیب س صحب ربخرش خردررحخلرهخرردنروراگ رسنرار،رمث رسرش چرمیدنرراررزمخنیرسن مع ػچ 

فاررػزرس،ربشػ چرحطچررواکػرسربن رتچرمیرارردن نرسی چانربُعسرمخرن یربنربعسرازرانبقخلرس رامخ س رمیرصحب ردچد

،رامػخردررراگػ ردورگػخظ ر«ِچورشػی»رترػهیػب س ردرربُعػسرمػخ،رروردوربُعسرمبفخومردررارمکخنرزمخنرمیمفخه

ر خگ دنیردرر فرازرزمخنرمخردهیبنر رزمخنخگ هردنرترگخلربنرزمخنرِچورمخرمعخدلررشیرتردنربُعسرب رگر

رارػورتفبػنر«وراگػ  یرویرزمػرگػخلررهخربفابفربػخرهػ اررروزردرردگ خنرتررفقط»ایربچد:رردررقسرمرتفبن

هخر ررورزمخنرواػچدرنػسارد،ررع ػیره ػخنربوشػ رمکخنرمیمفخهدنیخرردرراشخرهربنردنیخهخیرمیبق یرداردرسن

فػخ چنرورر،ربوشػ ردردشػخنر،ربوشػ ر رعػخرگػعخدمربوش رهیب س،رمث رمیمقدنیخرردرا ویرمچاچدامررسن

خرزمػػخنردرردنربُعػػسهخیرب رتػػیرسػػنراشػػخرهرسػػفدم،ردارد رامػػر راشػػخرهرهػػخرمکخنرچ ػػخنر ربػػنرنی ػػچففردبػػ ربوشػػ 

خفػ ررراردرهػخرردنر راتفرارور چانخر ررارداشػبنربخشػیسرسػنرصػحب ر فرازرزمخنردرربُعسرمخراگ رعربفظک ،رگف

دورردارنػػسرورتػػچشررازراهرس ػػس ربفدػػیرافػػفادر چانػػخر رشػػ یسنر چانیػػسربشػػ چرسرسػػنرسیػػیرصػػحب رمیرس،رمییػػس 

 چان ػػسررطچررواکػػحرن یرس ػػس،رامػػخربػنر چان ػػسربشػ چنسرسػػنرسیػػیرصػحب رمیرمػػیهػخرردنرشػخنربػػخزراگػػ  ردگ خنی

زرػػػخدرربػػػخرگػػػفظ رخرصػػػسایرتفامػػػخفچنیراگػػػ رسػػػنرػػػتر فنػػػستخنریػػػارتیسرشػػػبینرانشػػػ چرمیدن ػػػنرربشػػػ چنس 

قیررػػخرصػػسایرصػػحب رازری چان ػػسرصػػسایرمچگػػره یػػیرنػػخمفوچمرهیػػب س را ببػػنربعضػػیرافػػفادرمی رچفدػػسرمی

ظ چانرحخم رظ ػ ررعیرداشبنربخش سرسنربنیطبر رفچؽرتر چانخرسرربخهخرردنرگچیربُعسیردریفرراربش چنس رامخ

ورببػػفدرورفقػػطردرردنرصػػچرمریم بقػػ رشػػچدرادػػبالؼرزمػػخنیررارازربػػشػػخنرصػػساربػػنرتچشار کػػنرر ػػخرقبػػ راز ػػسرس

نخم ػس،ررمیا وػیررارزبػخنرر«زبخنرسیوػخنی»س س ربفدیراففادررتچننرظ  رمیرورطچررواکحربش چنس رار چان سربنرمی

نراصچر یرسنردرر ر رری یتچننرنروراصال

رس  ػػس رفقػػطربػػخر ب  ػػسرم  چرشػػخنررارم بقػػ رمیس  ػػس،ررمیریفررارمالقػػخمرکػػسرا وػػیرروقبػػیردورمچاػػچد

بُعسیررصچرمرصسایرگػنرشچدربنرمیرخف ردردن نررس  سرورصساراگبفخدهرمیر خ یرذه یرب رازرنچظیر  نهخرردن

رترشػػػک رراراگػػػبفخدهرػػػوررػػػفقػػػطراهػػػخرردنر رس  ػػػس  چان ػػػسرافکخرشػػػخنررارم بقػػػرفقػػػطربػػػخر ب  ػػػسیرمیاگػػػ  ر

،ررریػػمر ببػػیردرر خنبفخرسربسانیػػسرسػػنرس  ػػس رشػػرمیریػػفیراگػػبفخدهردرس  ػػس،رب کػػنرتػػخهیراوقػػخمرازرروشرن ی

رتچرػػسرسػػنر،رمی سیػػبیچرهػػخرمػػچدرارفنػػس رامػػخراتػػفرازرراهبػػ ربپفگػػیسرسػػنیترخرراػػسیرمییراربیػػمچدراهػػخررراهبػػخن

دان ػس رمچدراهػخرربفرػسرسػنرچیػ یرورایردنرن یرشػبفربفرگػیرس یػسر ػ رمیهیػب س راتػفربیچتخرردراۀرروربخ  ف

حضػػخررزرػػخدربخشػػس،رمچاػػچدامر عػسادرروقبػػیا وػػیرهیػػب س رمچاػػچدامررزبػخنردررواقػػعوربػػچدهرحفسػخمردگػػ ر
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 عػػسادرحضػػخررسػػمربخشػػس،روقبػػیر رانػػسر،رسػػنرهػػمرزربػػخرورهػػمرمب چعبفنػػسرسػػخررمیرراربػػنا وػػیرمچدراهػػخیربػػ رگر

خرر فمخرػنروردرر  ػچعریبیػ رمچدراهػخرانسرورمب چعبخررخررزی ربیینهخرردنربفنس،رسنرسخررمیرراربنمچدراهخیرسچچتر

شس،رامخرربنرمین فرتففدررظ چانررازردگ خنیررهخربنرور،ر  خمرار ردررت شبنانسرع یرهیب س،رچفاسنرنچظیرزبخن

نربفایر  فاگ رسنرر عسادیرحفس رفقطشچدررمیراگبفخدهردرر ب دن نرر رمرارفخشرسفدهدنرراررحخ  وررصففخ

فقػػطردررهػػخرردنرانػػس ریػػبمردردوردهیترگرػػصػػچرمررب ػػسیرسػػفدهروربنرشػػچد ردنػػخنرحفسػػخمررارطبقنراگػػبفخدهرمی

خرریواقعػیربیػمچدراهػخیر س رهیػبررورورفقطرچ سرشک ربػفایر  ػفس  سررمینقاررترزبخنردرر  فرورظ  ر

ر انسرمفص 

 دهد انجام میشاگردانش رای بمتان معلآنچه 

ر  ػسرسػنیبرمیریػفانرس  ػس روقبػیردررهػخرن یدنرراررده سرور  سربخرموردگ رمییبراففادرمفارمیروقبیربفدیراز

ردررفکفشػخنردانمرسخرررارانیخمرده س رمػیرویدچاه سره ر رمیینهخرردنرده س،رمیربخرموردگ راش خصرورا

یرانػػففردچاه ػػسرردگػػ ربسه ػػس ربفدػػیرنیػػ رمیر شػػخنهخردی ػػیردوگػػ ردارنػػسربػػخرمع رتػػ رد ربعضػػیرمیرچػػن

ۀرواقعػیرسػخریراگػ رسػنریػ:ر  سرمریتػچرشػ خرمیرس  س ربنرفنسررهخرن ییترمفارمیردگ ار کنررفنسروربعسرازیبی

ب ػػخبفارورقصػػسررنییػػبیم،رار یػػخ خنررورحفػػ ر  سرگػػبیرشػػ خردادنربػػفایرشػػفخر رمػػخرسیػػدهردػػچدرشػػ خرانیػػخمرمی

مریطچررمیػبقربػنشچرم رررهخرن یدرتیفرارورسخم ریهخررارشفخردهر خرییبرخررمیش خربسهربنهخر ررانففیرنساررم

فخشػورر فدازنػس،رهػخرمیرو،ربنرانیخمر  فرورهخیر  فردارم ربفایراففادیرسنردررمح رراربفمیرهخیرش خر خرییب

نربندچدشخس س راففادیرسنررهخرشخنررارمعخ ینرمیرموربی خری خدررػهػخردافػخررارروگػی ۀردچانػسنرسبخبرنرش صخ

رسػفدنررسربػخر  ػ یػس رخرفکػفرمیرػشػخنرمعخ یػنرشػچد ردرهخر خرییب رفخشورمفاردچاه سرداش ر ػخریفنسرنیترمی

ر؟ری یشچدیرنرورخراررخبس؟ردرمیرارش خراف ارتچن رموردگ 

س،ریػنرنک یػطچررواقعػیردػچدررار  سر راتػفربػنشػچدرحخص رمیبخنر ییشرویۀرشی  سرطفر رازفقطررتچن 

اررشػػ خرافػػ ارقبػػیرتچنػػ واػػچدردارد رور  یشػػرویس ػػس،رچفاسػػنراگػػبخنساردیربػػفایرشررشػػسرن یتچنیبػػخنر

شػچد،رر  ػسرسػنروقبػیروابیػبییرشػ خ،ردنرمػخده،ربفداشػبنرمیی چان سرببربخ رمیرخبس،رمچاچدامردررگحچهررمی

واػػچدردارد رارػػورمحػػتربػػنرب  ػػسیررتچنػػ رگػػبچنرشػػک ربنرمحػػترورػػس ػػس راربػػخ یرگػػف خنررشػػسرمیرمحکػػی

 ر یشػػرویش راگػػ رازرسیفیػػ روربخز ػػخبرسرػػارنرسفدهیػػ  سرسػػنراگػػ رورن خرػػخنیفرتػػچنییراگػػ رگػػبچنرتچنػػ 

س س،رحبیراتفرمقساررس یرهػمربػنرربفایرش خربنردنراکخفنرمیرچقسرچنرسییرورار کنرر ربسونر چانربنش خ
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نرشػ خرراربػنر ػچانمرشػچد رمیرفرمیرگػفازرمخنػسروره ػۀردنرن یدنیػخرردنراکخفنرس س، گػنرتػ ررویر»مفح ػۀررفػچرا

ربالفخصػػ نر،ردنرتچنػػ رسرػػبی اررفونیػػدرربرورػػرارازرارخنبػػ خررایرسػػنربفگػػخنم رامػػخر ح ػػن«ردر ػػسرگػػفرتػػفدهمرمی

بخنر ییشػرویاگػبخنساردرشرازردنیػخرسػنس ررارنرنکفدهی  سدنرراررنسارد،رش خرش خر ع  ربنرفارشچد،رزرمیرفرگفاز

 یربػنردنراکػخفنرس ػس ر  ػخمردنریػ چانػسرچرسیػیرن یرچیب خنس رهدنیخرر چانسرسه،رن یینفگردنرمفح نره چزربن

س،ریػنرس یػرار  سبػخنر چانیسررشسرس یػسروربػخ ربفورػسرسػنرذه ر رفقطروقبیرمیخشسدچد خنربرۀی  سحخص رسرربخ

گفشػػ راوػػخنربػػخرسروریػػدچد ػػخنرادامػػنردهرسػػفدنرشػػنربػػنربوبفیس،ره یػػراررشػػسردهتچنیبػػخنرچگػػبنریطچرر ربػػن

 رم کػوراگػ رریػبمیورسػخررنرػ ربػنرارػمخردچاه ػس،رامػخرمػورمػفارمیردطرس ربعضػیرافػفادردگػ رشػچه یچنر

انػففیر رس  سررػخرردچاه سربخردنردچدن خرمیهخرردنردطرمع مرراردارنس رازراففادربنردچدرببخ  سرسنردگ ربفدی

نربػنر ػالشردػچدرفػفدربیػبییری؟ر  سری ییفیرنروابیبییردرورخرارس س ردرمحخف  هخرردنردطرازردنردگ 

دنبخلرچ ػػیوررسربػػنرػػخبػػخ ربرۀرگػػححیػػخردرر  سرػػس؟ردیػػس رمیرصػػحب هػػخیرمحػػخف ررانففیدارد،ربػػفایرچػػنردربػػخر ر

رخفبوروردنبخلرشػفخربػنرافػفادیرهیػب سرسػنربػنمفبػچطرردر س؟رفقػطربنرچنرحیخبرمیهخرردنر هخر ربخشیس؟یچ

ر انسرگالمبیرحف 

هػفرذر رمیکفوگػکچ  رازردنرتچنػػ ،رررػػخرارػسر،رتػػچنییرسػنررشػسردادهرخررمیکفوگػکچ  یدررگػححیربیػ

نرشبیدق سرسفد ریرارشفوعردچاها ویررۀربسنییس،ر  سررورمیق  فوربشفیر روقبیرورایرفخیرراگ ردچد خنرنیقخ

 سرورینشػػرمیرنی ػػچففردبػػ ررویرتػػ مچاػػچدرا وػػیرراردچاهػػسرداشػػ روردنرمچاػػچدیرا وػػیردنرتچنػػ ،ر صػػچرفر

خررػهػخررروبخهرنی هػخر رشػبی،رازرچررچانیػحانػففیر رامػخرراگ رنردنیبییخررزربخراگ  رهفرذر رمیکفوگکچ  ،رشب

رر  هػػخیچچ ػػیوررهػػخردنرخررمیکفوگػػکچ  ،رذرامرسچچػػتیحیربیػػمخرهػػخیرسچچػػتر شػػکی رشػػسهروردررگػػح

نررهخر ررارمیرچی ردریفراروراگ رسنربفدیراففادرچخیهیب س ر «رطبیعیرهخیرمخورایرانففی»نچش سرسنردخهفا

اسثػفرایرفکفرس  سرچنرنػچعرانػففیرقػفارراگػ ردرردنربخشػس رر ح نار کنررم  چطرشسهراگ ،ربسونهخرردنردر

رشػخنرراربػنری خرریشچنسربرورده س،ردچشحخلرمییرار یکشخنردردرطچررمچق رچان سربناففادرظخدیر خروقبیربب

نراففادرظػخدیرهیػب سروربػسونر چاػنربنرهفرحخلس  س رررارگفسچبهخرردنر سازنسرویبر ر عچ ،راففادرظخدی،رصففخ

بػنررسرویهیػبرس  ػسهرورشػچد رامػخرشػ خر  فرس  ػس،ربػنرمػخرمفبػچطرن یرراردشػفبنرمیشػخنرچیچننربسنار کنرربن

س رحبػیریػدهرسخرهخررارانیػخمرورنبخرسرار رازرحخ ربنربعس،رامرورمیخی رراربنرش خرتفبنراگ رسنراظ  ررویه 

س ری ررارنساشػػبنربخشػػر هػػخیورچ ػػیورچ«رطبیعػػیرانػػففیرمػػخورایر»اصػػحالهرربنر رمثػػ ر هػػخیفکػػفردچاگػػبورچ
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راردررهػخرردنرسیػ چانردهػمرورمیریطبیعیرمرهخیرمخورایرانففیبنرش خر» س:ررتچرمیرتچن ربفدیرازراگبخدانرچی

شػ خرربػنراشػبنربخشػیس د چانیػسررمی یرراریػچرچندانمرانب خرردررخف ررامخرن ی«رس یخف رس رسشچرردررگفاگف

رورحفػ ردادنربفایرشػفخر رهمرداشبنربخش س،رفقطرخرخدیرنسارنس رحبیراتفرم ارس رزر هخرفخیدنرچرم،رتچرمی

انػػففیرس رهػفررػدرمیربػنردگػ رۀردچد ػخنیػازر  سر خرفقػطشػر،رتچنػ ارػسرس  سهرورگػالمبیرهیػب س رشػ خر  ف

بػػفایررشػػ خرراربػػخ رببػػفد،رچفاسػػنرفقػػطر چانػػسرگػػححرففگػػب سرن یربػػفایرشػػ خرمیریػػفانردرسػػنطبیعػػیررمػػخورای

نرس ػس ریػاخیرشػ خر  سر چانسربػنرن یسییررچیهسرفکفیردرگ ررارحف رس یس رربخراگ  معخ یۀراففادرظخدیر

ر رسرراربخ رببفبخنرسرگححی چانرمیرسینرس ی  سطچررواقعیرروقبیردچد خنربنرفقط

راررتچنػ رس  ستخنرمػخرهفتػ رچیردان سرسنربییخریرازر  سینر؟ره نرمیردهمرش خرمیر یربنیچر  رچن

رانس،رو یره ػچزرسفدهرورتچن ررار  فرهخرچیر رگخلی خریردارد ربفدیرازراففادرنیبشخنرانسروربسنرنکفدهرور  ف

انسرورم کػورریفانررارمساوارسفدهراففادیرهیب سرسنردرچنییرنسارنس را ببنچرتیچیرگفتفدان سرورهرگححردر

،ر  ػخمررسػفدمرمیرچانرصػحب یػخرحرػفرروهریوقبیردربػخر ر یػ نرمیخی یردرردنردرتیفراگ  راگ رنسان سرچ

ار کػػنررس  ػستخنرواقعػػیردافػػخربفداشػػبم،ربػسونر چاػػنربػػنرورفس  سهررارازربػػسنر  فیچانػػخمر یػػ یخرحرػدنرارواهر

نر  سر روقبػػیرافػػفادیرسػػنقػػفاررداشػػب سشػػخنردػػچاهردادػػ ررػػخررویربسنروربچدنػػسرچػػنهػػخرردن ۀریػػدچدشػػخنرش صػػخ

و،ررػس م رظػالوهربػفرارمیرورشک ر خکی ربنره یرارنهخرردنردافخررارب چان س،ربسنرورده سرارواقعیررارانیخمرمی

ورراگػچررروبخهرهرازشسرسهیساش ر چشیهخیرتفامرسروردنر چحنیشچد رظی نرس رسر خکر ربخیدخنۀرش خرنرطیمح

نر قسررارسػن انسرورر رشػػسهیػور  ر بػنر هػخربػفایرشػػ خردوررریس ر  ػػخمردنرچرػ سازیس،ردورربرػسفدرمیشػػخنریرقػبال

میخی ررار خرحسرامکخنربفاربػخنردگػخنر چانیمررس،رمیینرس یسر  سیدچاهرمیار کنرردخطفریفرواچدرنسارنس ربنرد

قػػیریحقرس  ػػستخنرنیرارفقػػطربػػفایر  سهػػخرردنریػػخمرشػػچد،رامػػخ چانػػسربػػفایرشػػ خرانررورارػػورسخرهػػخرمیر رازارػػوس ػػیم

یػب سرسػنریه ػچزرمبچاػنرنر ح ػنرورػنرس  سرورحبیر خرایدچاه سر  سرم را ببنربعضیراففادرن ییدهرمیرانیخم

نرن ییس ردربخر رچنرصحب رمی رواقعػیرمفاقبػ رس  ػستخنرنیازر  سرم رفقػطیس ترس ػهخرردنربنرمی چانرم رواقعخ

ر رمیس رمی

ررػخرار کػنفس  سهردارنػسریچانر یػ یػخرحرػشػسرروهررتفبػنهػخرردنربػنرسػنردررت شػبنهمرهیػب سراففادیر

یفان سرسػنردنرمشػک ر،ره چزرنبفارشخنربفداشبمدنررارار کنرربعسرازرانس رامخرفرشسهیسفدنسر ی راحیخسرمی

ورشػسهرمحیػچبرورنچظیروابیبییررامخرادنرچی هخره چزرواچدردارنس ررسنر  سسرفکفرمیورربخشسربخقیرمخنسه
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ردػچدراػ بربػندنررارردوبػخرهراگػ رم کػواتػفربػنره ػیورشػک رادامػنرده ػسرشچد ررسهرمیینخمو فدرسررشت

ازربػػیورهػػخرمردنرچی هػخرراربفارشػػخنررنسروربسان ػسرسػػنردررطػچلرسالسرهػػخرشػػچو فدرػسررشػػترورػازرارسرػػس  ػس ربخ

رانس رام ر  خمرارورچی هخربفداشبنرشسهرهبفد

هػخر ررارب ػخررخنین،رب یػهػخیر  سرورانیػخمر  فدررحػخلررانسرسندرمیرو،رمسرگۀردایچر زمریدررگححیر خ

هػخیرر میفػخ چن،رمکخنرار یػخرفنػس یسرشػک ربیر ربخییفرنر هخیردیوربفدیرچر«انر یردَن»دگ خنی،ررگخزد رمسار

ارازریس یم،ربػػریػػفرراربػػفایرشػػ خرفػػفاهمرمػػیر هػػخیردیچازرخریریوربیػػرنیػػهػػخربػػفایر  سر میمکخنرانػػففی،ر  ػػخم

شػچنس ررمیرسخشػبنبػسنبخنر ردررربػ رهخرمثػ هػخرردنرمرویسربػنرشػ خربػسهرػراربخهػخرردنر ر  ػخمراهخرردنره اررازرده

مرورهفرچی یرسػنربخرػسریدهرهخربخن،رهفرسخریرسنربخرسرانیخمرشچد،ربفاربخنرانیخمرمیربعسرازربفداشبوربی خری

 خنرادامػػنرربػنر  سیػنطچررواقعػیردررمسرگػۀرمػػخرر چانیػسر ػخرانبوػػخربػنرم رگػپ رمییدهردادهرشػچد،ربػنرشػ خرمػػی

بػچد رصػخدقخننررورحفػ رگػالمبیرمیردادنرم،رفقػطربػفایرشػفخردادر هػخرراربػنرشػ خرن ػییورچرػدهیس رامخراتػفرا

هخیرورزشیرراررور  فراخیردن،رسنربنردچدرنبخش س،ربوبفراگ ر  یشرویمفاقیرشر،راتفربعضیراففادرمریبیچ

رده س رانیخم

س  ػػػستخنیرسػػػنرر ر  سینرمیدرربفابػػػفرشػػػ خرمیػػػلچلربخشػػػسررػػػس،ربخیػػػدهرۀرواقعػػػیررارانیػػػخمرمییػػػوقبػػػیر  س

نر سررػخورنػس،رامػخربخیبربػنردگػ  هػخرراربػنره ػخنرشػک ری چان ػسر  ػخمرچر رمییػفنػسرنیترخدرمیرػدچدشخنرش صػخ

رطچررسػنرتفػبمره ػخنر رمیدهرمیرقییحقرس  ستخنررنی  سر هخرراربنیچرورقیربخش س رمخر  خمرایس  س رحقررنی  س

سخمػػ رطچررربػػخ رراربػػنرسرفػػخیرگػػححرػػظالوه،ربخر ربػػنر رسػػ مرطچررواقعػػیرهػػسارسمربػػنرػػفظ چانرمرسرشػػ خرراربػػنرػػبخ

شػچدرورررکیخربػنرشػ خردمػچزشردادهرمیرو،ربػنر  ػفرس ر  ػخمر ػ جیػس رنی  سرچیچننرسرسنیسروربسانیس رمحخ عن

دن ػنررس،ربػخ  فرازیخرربخ ربفگػیگححیربیر،ردچاهیسر چانی ربندررنوخر راررخدردچاهیسرتفف  رهخرردنره ۀ

فػخ،ررورقیرمشک یرن چاهسربچد ردرردمچزشرایسنربنر  ف رحقیس ر خروقبیر  سینرس یس،ررگیسر صچررس یببچان

ردنربفرػسرسػنرنر ػ رمییػام رازرحػخ ربػنربعػس،ردررگػحچهرم ب ػِفر  سرزمخنرگحچهرم ب فررار چشاردادهرهم

رس س ر رمیرشنرش خررارهسایه 

ردنررارمػورس ػس رفخشػورفرمیییػ غرحػخ روی خنرازره ػرتیورمیػیفرزنػسررس،رب خبفایس  سهرهیبرنیش خر  س

بػخقیره ػچزررچ سرگػخلازرظ فرش صر؟ررس سر یرمیررربفنخمندنرراررس س رچیچننر یرمیررربخنربفنخمنربفاردوبخره

 ػػیری ػػخریرودیگػػخلربرمینػػرخرػػرگػػخلرترػػسربعػػسرازرردانػػس ربعضػػیرافػػفادرشػػخرن یدنرراررشاگػػ ؟ردػػچدرمخنػػسه
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 ػػخریریسربعضػػیرافػػفادردچػػخرربرطػػچلربکشػػس رشػػخرم کػػوراگػػ رچ ػػسرگػػخلرخروقبػػیربی ػػخررشػػسنسرػػفنػػسریبی

درررسیػػ چانرمیرس  ػػس ر ػػ رچیچنػػنریػػفرشػػچنسرورنبچان ػػسرحفسػػ رهػػخیردر خرییخربرػػدررمغػػ رردػػچنرشػػسنر  بن

ورازروقػچعرفدهردرگػ رسػرهخرراربفایرشػ خرورارسر  خمرس؟رمخربخینرس یبخقیرمخنسهر  س خنرهخر رسنرازرظ فررگخل

سخرهػخررارفقػطربػفایررورػار:رمیس ػربػخنرروشػورراربفارورػارسرازردعػخزرػ رامخربی اررمیفیرس یتمشکال یرا چرویچ 

رفػفدیرظػخدیرانیػخمریربػفایورطػچرریه ػیػب سریمیػخزرنهػخرردنر رمیدهػرمرانیػخمی ػچانرواقعیرمیرس  ستخنرنی  س

 ػخریروری،ربرفییػ چ ػس،ر رمثػ یػخی یر،رمرظػخدیربػچد ربػفایرمػفدمرمخن سرانیخمرسػخریرنخدرگػ رمیروتفننر،شچنس

رس رفر خربی ارررارزهخرردنرد  چاهرسربنی چانر ردارنسرورن یرسخرمخره ییرروابطرمفگ،

اگػػػ رسػػػنرظ ػػػ ررم،ربػػػنره ػػػیورتیػػػفردررن ػػػفرمی فرورافػػػفادررظ چانربػػػخارزشرس  ػػػستخنرراربػػػنرمػػػخر  سین

؟راتػفراگػبخدیررهیمدرارورسخرهخررارانیخمرمػیر رچیچننرمیس  ستخنرانیخمردهرنیورسخرهخرراربفایر  سرمرای چانرمی

 چانػسرسخرمػخیرشػ خررظ ی یرداشػبنربخشػس،رمیرع یراتفراگبخدیرقسرمرتچن ر قچایرظ ی یرداشبنربخشس،ر

ببػفدروراتػفرروی چانػسربیػیخریرازرسخرمػخیرشػ خررارازربػرانففیراگػبخدیربػخ ربخشػس،رمیرببفد راتفرگححرویرارازرب

سرمثػخ یررػببػفد ربی اررویخرمػخیرشػ خررارازربػ چانػسرمقػساررس ػیرازرسرمیربخشػسرفقػطرانففیراگبخدیرسػمرگحح

ورقیػ بیرازررمیس ر خنرواػچدرداردرا ػعرمػیرمخنػسهرفرزنػستیربخقییسخرمخیرم ب فیررارسنردررمیرم ر  خمیب ن

ربػفردنرسیػ چانرورن یرشػبفراگػ یبرسچهرتره چزرهمرازررمخنسهر ۀربخقییم رنربفرمیرویازربدنرراررنی یرازررخردن

نربنردایچردگ ریس رستیرمییدنررگر ر  رچیچننربنرسرشچرفهیچ خریرازرمػفدمریس،ربییخبرم؟رشخرسروقبیربعسا

شػچنس را ببػنررخریرازرمػفدمرقیػ بیرراربػفایرشػ خرمبح ػ رمیی نربیػیوگػرور سهرازردنرنفػعرببفنػسروربػسردررد

رظالوهربػفررشسردچاه سرسفد بسنبخنردرررخریرازرمچاچدامیبیرن،ی  سر ر رازرطفری ینهخرردنر یربفاییچرورا

بػفایرشػ خردنرراررگػو یرازهػخرردنریػفیرازرشػ خرواػچدردارنػسروره ػۀرخدردرػ،ر عػسادرزرس کػیراص یرورروهرروه

سرمقػسارربیػیخررس ػیرازردنربػخقیرمخنػسهراگػ  راتفچػنررػت ررهخرمیرخنرگػ بییػشچنس روقبػیرازرمرمبح  رمی

 چانیػػبیسررن یرهػػمروره ػػچزرایراگػػ رمالح ػػنرخدیربػػخقیرن خنػػسه،رامػػخره ػػچزرمقػػساررقخب رػػمرمقػػساررزریتػػچرمی

رمرویس رمرمػییشػ خریر قیػرهخیرب رقیػ  ربػندنرراررم؟یس رسػخررمػیرچػنررار ح ػ رس یػس ر ػ هخرردنربخرهررت

راررشػسربخنر ییشػرویمر ػخرشیس راگػبفخدهرمػیهػخرردنرمرورازیدهر خنرقفاررمػیرنیراردررگحچهرم ب فر  سهخرردن

ر ارده سرراراف اتچنیبخنرس  سرورر ررار بسبخنرده س،رسخرمخر



116 

 

نرراحػ رنییػ  ربخرسرتف ر خرراػسیراگػ  رینرمچکػچظیربیػیػ  سبی م،ررطػچررسػنرمػیردنسنر  سینراصػال

 ررده ػسرظػخدیرانیػخمرمیرظخدیراگ رورانیخمردنردشچار فرازرهفرسخریراگػ رسػنرمػفدمرچی یرففاگچیرمفدم

 رمػخرراگػ رظػخدیر؟رب ػخبفارورا  امػخمربػفایرشػ خربػخ  فرازرهػفرمچکػچعرمػفدمری یظخدیرنر یرفچؽیورچرخرارد

شػػچد،ره یػػیرراصػػ یرم وػػسمرن یرشػػچد راتػػفرروهراصػػ یرمػػخرم وػػسمرن یرمرورروهرػػاصػػ یرداررروهرهخرانیػػخن

سخرهػخیررهخیرقب ػی،ر چانیػبنردرر عػخمالمرااب ػخظیردررزنػستیرن ی خنرراصػ یرخرروهرس:ردیشر سیبروردربخر را

سهربخشػػیس،ربػػنرسیػػیرشػػرمف کػػیرقبػػ راگػػ ر رم کػػورخدراگػػ رػػخررزیبیػػرنابػػسیرانیػػخمردادهربخشػػس؟رامکػػخ

ازررهفرػتس رییررگػخنسهربخشػییػفانردگػربػنردرورسییفانرگچ اگػبفخدهرسػفدهربخشػرس،رازردیبسهکخررشسهربخش

دررهػخرردنر،سیػس رنرمیی  سرار یخرتچننربخشس،روقبیرورس ر  راتفرایورسخرهخررارم کوراگ رانیخمردادهربخشرا

 خنرانیػخمررخرحف رگالمبیرهخرریر خریبردادنریرشفخ ربفار  س راتفرسخرهخیبرمیروکچهربُعسهخیردریفرش خرراربن

دنرراررس راتػػػفیهیػػػبهػػػخرردنرانػػػسادبور ر عچربػػػندررحػػػخلردان ػػػسرفقػػػطررده ػػػس،رچفاسػػػنرمیربػػػیرن ییسراه یػػػده

نرمیرنپفدازراس چنرهم نررسرػ فدازرس،ربعسا س فردچاهػسربػچد رب ػخبفارورحبػیراتػفررس،رشػسرػبپفدازدنررارروروقبػیربعػسا

رده س ربیرن ییس،راه رنپفدازرحخکفردررحخلبخنرراررهخربسهی

نرس یروربعػسریدچاهیر  سرمی»ت ارنسردنررارانیخمردهیس:ررس،رن یینرس یامخراتفربیچریسرقصسرداررسر  س

رااػػخزههػػخرردنر«س ی ػػچربفگػػم،ردگػػبمربػػنر ػػچرن چاهػػسررگػػر ػػچانمربػػنرراررشػػسردهػػیرن یروقبػػیرتچنػػ امػػخربػػفوی ر

مبچقفرس  س ررسفدنررنیشچنسرورش خررارازر  سبخنرسنرگسرراهرس  سرفبسرورهفرسخریرمییبرا فخؽرورارده سرن ی

 ػس ررخیب خنررس  سرورم کوراگ رحبػیربػفایرسشػبورایربفایر ساد ربخرش خراگبفخدهرمیرورازرهفرشیچهرب خبفا

رفم کویورعرقحعرشچد را خنرسرورگفریشوربخشیبرانیخمرمسدررحخلررار یخرافبسرسنرطچررا فخؽرن یرورارا ببن

بػخررسررورمیرفونیسروقبیرازردخننربراخمعۀرمفدمرظخدیرم حب ربخشس رشخردرامچررر شیچسربخررخبر،رچفاسنراگ 

رورػػ رارسرشػػچریػػفیرمچااػػنردرخربػػخردحػػفامرػػرسیػػس رگػػقچطروری ػػخرخرازرگػػخدب خنیربػػنرػػسریػػس ر یر صػػخدؼیمخشػػ

ر رسػندگخنیرنییػردنرۀرواقعیربنیبخش س ر  سر چان سردی یردحفنخکرفب سرورمییبرا فخؽراگ ر هخرم کویچ

سرمچف رشچرس؟روقبیری چانرس،رمیینرس یسر  سیدچاهرمیار کنرردخطفرسرفقطربنیس رخرفکفرمیرس یس ردرمیر صچر

خنریػبػنرمربالفخصػ نرمشک روربچدرورادچاهسردحفرردرن ردررب بخنرس،راخنینرس یطچررواقعیر  سرسربنیب چاه

ده ػس رربػخ ردمػچزشرگػچیرگػحچهرس  ػسرمػفدمرراربػنرن یرافیػ رتچنػ رچیردچاهسردمس ربییخریرازراگػبخدان

نربنیچفا؟ردق ر چان سرش خررارمحخف  رس  س ررمشک رمفاقب رس  سرورن یرور چان سرازرارن یار کنرردخطفرقخ



117 

 

سردمػػچزشررػػترمفرػػ چانیػػب سربػػنررخریرازراگػػبخدانربچدنػػسرسػػنردرررػػترزمػػخنرفقػػطرمییدررت شػػبنربیػػ

انیخمردنردررچ یورمقیخگػیردرردصچصررسرمحخف  رس  س رامخر چانیب سرازررترمفرده س،رچفاسنرفقطرمی

ام،ررشػ خرتفبػنرطچررسػنربػنر رامخره ػخنرانیخمرده سدنرراررسفدنسرافی رن یهخرردنردهیم،راسثفرسنرمخرانیخمرمی

ظ ػیمرفػخر رراردارنػسرره ػخنرقػسرمر،هفرػتسنررش خریردارمرب رفارفخشور،رزرسخرررارانیخمردهمرورار چانمرمی

رفػخررارنشػخنرده ػس رمی رظ ػرهخیردػسارطبیعیرورقػسرمرهخیربػ رگرفػچؽرم چان سرقسرررمیهخرردنرسنرموردارم 

فونریػرگػس رمػوربرمیربػنرن ػفسػنردرردػخهفررگػخدتیرنییػ ردنربػنرمیدهرمػیرمػخرامػفوزرانیػخمدن ػنرر،رظالوهرربن

خریرازرمچاػچدامریبیػرسػنرمربنرشػ خربیػچر چانمرورسخرررارازررویرنچظیرهچسرانیخمردهم رمیرامرسنرارخمسهین

ردارمػخردمػچزشرخنر خرراهیردرگ رراردررظصفرسنربخریراگ رورددفروررورسادرهیب س رارورتفراررهن خوا  فر

فیریطچررواقعػیردررمیػر راتػفربػنرمرانحػفاؼربػفورمربػنرااػخزهرنػساررمیدهرمیرسخرررارانیخمرور روقبیرارمیدهرمی

ظالوه،رشػ خرازررن ردچدربنرشػ خرسػخریرداشػبنربخشػس ربػیبنرمرس سرن یرسییرافی رچیس،رهینرس یقیر  سیحق

رشچرس رچردحفیرروبفورن ییموربفدچرداررسروربخرهرمحخف  رفخشو

اگػ ررخررم کػوردحفنخک فخقخمر خنربعضیرارنیفر  سیروردررمیرشچنس،رازارورسر فداد رهخربخربسهی

ر ػچانمرمیدگػییراػسیربػنرشػ خربفگػس رتػ اررمرر چاهسربػچدرورن ی فگ خکرن رامخرارورا فخقخمربفاربخنرده س

ایربػػخردوچفدػػۀردػػچدرازررس  ػػسهرور،ر  فردادمرمػػیردررسالگػػیردمػػچزشر روقبػػیردرر کػػوربفاربػػخنربػػ نمرلچ ػسرمثػػخ

شػختفدررورػچر  ػسربػخرایگػفردنر ػری یمخشػر،ر ی یسنربچددررحخلر یریطچررسنرگفر ر ره خنرشسرردرمیرخبخنید

چردرسػػفدرورورنختوػػخنربػػخراوربفدػػیدنرمخشػػداشػػ  رگػػخلرر  یػػخهبػػچدرسػػنربػػیارازرسػػفد راوردػػخن یررمػػخر صػػخدؼ

قػسررردنرکػفبنردنب  ػسیربػنرگػقفرمخشػیوراصػخب رسػفد رر«ب ػ »شسمربنراورکفبنرزد رگفشربخرصػسایرربن

امػخرر بػچدردوچفدػنگػچاررره ػچزرس  سهربػنرمخشػیوربفدػچردرسػفدروقبیرگفرارور  فرونختوخنیرورشسرسربچدرسنر

خمػسرورحبػیریهػمرنردػچنرنکػفد،رب کػنرازرگػفشردردیرراراحیخسرچی  وخرهرردردیرراراحیخسرنکفد رننرچیه

سهروررػػدرخرصػػسمنرػػسػػنردگػػفرعر فگػػیسرس ررػػ فرفونیػػبرویبػػچدرورازرمخشػػرسهی فگػػبیػػیخرررنکػػفد رران ػػسهرورمرهػػم

رنمخشػػػختفدرورػػػاراگػػػ  را ببػػػنردػػػچبرحػػػخ ار خرگػػػبخنرببػػػفد راور خگػػػنردادرسػػػنیشػػػ وخدرسػػػفدراورراربػػػنربی 

 ریػػچره ػػنرسػػنرخدرس ػػس رتفػػ یػػرم اح بػػیراربػػفایرران ػػسهر دچاگػػر رداشػػ رورن یرخرربػػخ یبیػػر  یشػػرویش

راخرت اش  ربنرویففورفبییرب رتیرراررویرمخشراگ ،رامخر صخدؼردچب
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سربػچد ردفعػۀرددػفیریػفنس،رامخرش خردرردحػفرن چاهیراربیبخنراخنر سرسنردررورسادهخر ر یارمیرچ خن

رِردرخنیػػبػػخردوچفدػػۀردػػچدرازرمردچاگػػ رکػػیرازرشػػختفدانرمػػخرمیر،ررمیداشػػبروی راػػیرسالگػػیردرردانشػػیخهرسػػن

تررػػفرافبػخد ریػػترویدورمخشػرویبػػرس،رنختوػخنیرگػػرخبػخنیدروگػػطربػنرار کػػنمحشرربیػػ رد ربػنراصػ یردانشػیخه

نرنبفگػػرهخربػػنروی ح ػػنرمخنػػسهربػػچدرسػػنرمخشػػ نروقبػػیریاورب چرنػػس،رو ػػیراوراصػػال بػػخر خنرس  ػػستخنر  فروس رمع ػػچ 

رفبخد یا فخقیرنرچیورهیبخدنسررهخراروی،رمخشرزمخنر ردرره خن س فگرن یرشچنسرمچاانرمی رر هخیچرویچ 

س ػػیرزود ػػفررشػػچدرورمػػفدمرمیرترػػهػػچارزود ػػفر خررا فػػخؽرافبػػخد ردررزمیػػبخنردرر کػػورییػػفرردرورػػسادر

نرگخس رخبخنیدچاب س ردرمی  رررفػ رمیربػنردخنػنربخردوچفدنرکیرازرشختفدانرمخربخرظی نربچد ررهخردخ یرورسخمال

سػفد ردنرشػختفدرمبچاػنردنرنشػسروربػخر فمػ رر یػبػچد رنختوػخنرارا چیراوردررحفسػ ر یامخشیورترررفقط

رظقػیررفػ روربػخرگػفظ رظقیر یػارداد رامػخرنختوػخنرادامػنرمػیرگػچاریردػچدردوچفدنر،ربنروری خربنرگفردم

ر صػػخدؼربػػخرهػػمردنکػػنازررتففػػ  رقبػػ رسػػفد ر صػػخدمردنردورنیػػفوراػخنراوررارمیرحفسػػ رظقػػیرگػػ  ربنخدیررػز

نردررس خررچفخر یسشخنسرورارظقیرنمبفربرمیازرنرای ردوچفدۀراورراربرفویس  س،رنختوخنرن ردوچفدػۀراورفچرا

رس ر  خمینبفگرمچقعرشختفدردرردنرور راگ اورسییر ش رشسرسنرمبچانر یسرران س رارشس رشخرمبچقف

نروقبػیربػنردنرفکػفرراگ رم کور فگ س،راتفچنرس  سرن یربفدچردرمیر رهخر یمچقعرویبخرچ راففادیرسن بعػسا

سرازراور شػکفررػسشػخنس؟ربخرظقیرسییرمفاربنرچنری!وا:ر»ربچدرورفرسفدرااورفکر یرسنیچرویس  سرببفگ س راو 

راگػ رورسیػیردررد چمخرریبیرخبخنیدرسنر شکفرس س،ر  ربفدردچاگ روقبیربنرظقیربفتش رورمی«رس م 

ر«ازرمورمحخف  رسفد!ربچدرسنرمع مرورا»س:ریفو رنبچد ربالفخص ندنیخر

بػچد ررگخدبودررحخلرکیردخنۀرشختفدیرریردررن دافبخد رگخدب خنرچچنرا فخؽریفردررچخن ردرورسادر

 چرورطػچلررػهخیرده ػیربػنرقحػفردورار ػنیازرمرهخرگػخزنسرورداربیػ رخررب  ػسرمییهخرراربیػرروزهخ،رگخدب خنرورا

ایرده یرازرر نیرارطیرسفدهربچد،رمرشختفدرفخص ۀرس یرازردخننرورارار کن ربعسرازررشچنسرگخدبنرمیرچوخررمبف

سػچبرشػسنس ررنیگػفراػخیردػچدرمرخبػخنیدرسػفد ره ػنردررگػقچطرطچررقخیمرگفراوربنرطفؼرربنربخ یرگخدب خن

ر ردرره ػػخنراگػػ رزدهرگػػفراوردگػػ رفکػػفرسػػفدرسیػػیربػػن«رزد؟ردگػػ رگػػفرمػػورسیػػیربػػنرچػػن»امػػخراورتفػػ :ر

 ػػۀریمر ردنرچػفداراگػ دررحػػخلررشبػخ یرگػفررب رتػیرفػػخ چنرسرسػنرػوردرچفدخنػسرظقػػیرراربػنر،رگػفشرزمػخن

نررفبػسیبرویرزمػیورار کػنررفػفوررفػ ،ربػسونرویوردررزمرُگفردچردروری خربنرشده یردررامبسادرگفر  راتػفرواقعػخ
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رابػسنرسنرمیػچه،یسشػرنیگرنبربچدرسنرمث رویقسریرگ یرس،ربنیشر سیسفد،ردربخر ردنربرسییراصخب رمیربن

ربچد!ر یردحفنخکیشکخف  ردررارمی

سیػیررچیهرارشػ فد رامػخرهػخرردنر ػچانرن یرواػچدردارنػسرسػنچ ػیوررورػسادهخر رخدیرازررػخررزی عسادربیػ

م،رو یربفدیرر ربی رر هخیورچیخنرچ یسرازرمری رسنره ۀرمخربخیطچررنروردحفیررار یفبنرنکفدهراگ  را

 ػچانمربػنرشػ خراط ی ػخنررمیس،ررخرنشػچرػرسرمػچاردیرروبػفورشػچرویشچنس ردػچاهربػخرچ ػرمچاانرمیهخرردنراففادربخ

نردرردحفرن چاهرسنبسهمر س  ػس رر  ر یػفویرن ییشػرویازرا  امػخمرمػخربػفایرشرسربػچد ربفدػیرشػختفدانیػاصال

رارهػػػخرردنرسیػػػ چانرورن یرس  ػػػس،رب ػػػخبفارنرن ییػػػرار  سردػػػچدر  یشػػػرویده ػػػسرورشرمیرهػػػخررارانیػػػخمرور  فرفقػػػط

رس یب خمرس  سهرور  ف

شػ خررارطچرر یچگػبنرربػنرمػورفخشػودهم ررچػنرچیػ یربػنرشػ خرمػی بػخنرظ چانرمع ردانیسربنراس چنرمی

ۀرفػخیری،رورایر  سرزمخنرس ردرردنیمحخف  رس رسرازردچد خنی خروقبیرروزیربفگسرسنرببچانس سررمیرمحخف  

سرورفقػطردرریػس  ػس رواقعػیررفبػخررس ررنی  سر سخنسرمر رامخربخرسراردوردهربنردگ سروردایچررارراررفبنق  فوربشفیر

رخبػخنیچد،ردرردتففبػنربػردرردگػبارمػفارسبػخبرسػنر رش صیرواچدرداش رسرشچر چانیسرمچف ردنره یخمرمی

ردن«رسػػنربػػخرمخشػػی یر صػػخدؼرسػػ م ر فگػػمر،رازرارػػورن یربػػخرحفخدػػ رمع ػػمر ػػی»زد:رررفػػ روردادرمػػیرراهرمی

وررػقیربػنرایسانرحقروراگ رسنرمفرق رای رحقرس یمر  رن یفحخمورش صیرراریدافخربچد رمخرچ رفی ضع

رس  س رشک رظ  رن ی

 انرژی  دانیم

ر؟ربعضیرافػفادراگ رسانیینچعرمرچنرورفد رایترسانیرشک رمییمخرمر،ردوررمیدهرهخررارانیخمرمیروروقبیر  ف

هػفرنػچعرمیػسانیرهػمرب خمیػسردنرراررنخم ػس رامػخرکیرمیرا کبفرسانیمرخر،رریییمغ خطرسانی،رمرچیرسانیمدنررار

نرهػفرنػچعر ر قفرع ػیراگػ ر رػنوخرداردرب ربػفردررسانیػورمرػیرسػنرارارفارمػخدهرزر،صحیحرنیی  رایرسػنرمػخدهربػخ

رورخف رشچد رب خبفارردهیمریرسنر فورشرمیورتچنیر چانسردرراردهس،رمیرمیر ی شکراروخنرسهخیراه ۀربُع

انففیررسانیمردنرراطچررمع چلرربناگ رسنرظ  رم ربنره یوریانففیرب خمرسانیمدنرراررسنر فراگ رم خگی

ر رمینخمرمی
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روشػػیرراگػػبیور  سیػػنردرردررحػػخلرس،رمػػخریػػدانرطچررسػػنرمیرا ػػفیردارد؟ره ػػخنرچػػنرسانیػػمرورػػار ػػ 

وربیػیخریرراگػ  رب ػخبفااِػو،رَشػو،ررِنرگفش راوػخن،ره یچنربخرداردرورربفردچاهیرراردررهیبیمرسنرنیت

ارسرسنره یخمرنشیػبوردررسػالسرمػخ،رهػیچرفکػفربػسیرنساررػسرورسیػخنیرسػنرردانیسررخر یفبنرسفدهرازرش خرمی

نرراحیخسرمیریهفسیافب س ررن یرهمرسنییخرسشیفکفرگرگخبقۀرگییخرسشیسنردارنسرحبیربن س سرسػنرواقعػخ

نراحیػػخسردػػچب ردارد رانػػففیر  سرب ػػاراگػػ ر ردرامارفضػػخ تچنػػنررراگػػبیورارووشػػیررررس  ػػستخنِرررنیورواقعػػخ

سریػػدچاهرشػػچد ر ػ رازر خرػخنرارػػورسػالس،راسثػفرشػػ خرتچنػ راگػ روردررحضچرشػخنرچ ػػیورچیػ یرحػ رمی

نرتچنػػ ردچاه قػػیریۀرحقیػػچی هػػخر رازر  سردهمربػػنرشػػ خردمػػچزشرمػػیدن ػػنرر،رچفاسػػنسرداشػػ یػػداشػػ ،رواقعػػخ

هخر ػػخنررشػػی  ربػػفراگػػخسردمچزشررشػػسرشیودررحػػخلردررگػػ  ردچد ػػخنرشػػ خرنیػػ ردررحػػخ یرسػػنررهیػػب س،

رطرسروربػسونروقفػنربػفراگػخسرشػفایػدهرمیرادامػنرهخرورانیخمر  فرچگبنربنیطچرر رطچررسنربنره خنهیبیس ر

رشچد ر فرمیر فرورقچیربنرقچیچگیطچرر ربخنربنرس،رانففیدهرۀردچدرادامنرمییبنر  سر  رمخیشرویش

وروقبػیرردهیم رب ػخبفارشعچررراردمچزشرمیرذیریفانرورنیخمره ۀرمچاچدامرمخرنیخمردچد،رنیخمرد

یػفانرراررچفدػس،ردرطفؼردخر رمیردهسروروقبیربنررارنیخمرمیرچفدس،ردچدرش صرطفؼرداد رمیربنرفخ چن

رگخنس ربػنررنفعرمیریفانرففگبسروربنردریمرفونیچفدسرانففیرراربنربرطفؼردخر رمیردهس روقبیربنرنیخمرمی

خرریبیػراحیخسراگ ربفنسرورم کورمیرنفعرقفارردارنس خنررانففیرسانیارورشک ،راففادیرسنردررمحسود رم

یػػفرریردهفاػػخخررػػسػخر،ردرردخنػػنرر،ردررمحػػ رسیػػب نرقػػسمرخبػػخنیس،ردػچاهردرردیبخشػػرهفاػػخبخشػػ س رردػچب رداشػػبن

انػففیررسانیػبسنرافػفادیررارسػنردررمحػسود رمراگ ر رم کورداش رسیدچاهریفانرفرراربفردی   رور،رارسیبخش

تخهخنػنر   ػ رس ػس رراراصػالهچی هػخیرنخدرگػ ر چانػسر  ػخمررمیرسانیػمرورػارفارػس،رزیػمرس یش خرقػفارردارنػسرنخد

وررػػ چانػػسرار ردنرمیرعػػیراگػػ یفطبیعربیی ػػخریروکػػعیسرنخدچشػػیرداشػػبنربخشػػس،رداشػػبوربرػػنبخربػػسنرانیػػخن

ر ػ  یفر ح س  ػس،رر هػخیرنخدرگػ رفکػفرمییس س روقبػیرافػفادربػسفکفردربػخر رچرالهعیرراراصیفطبیعر یوکع

ن چاه ػػسرمف کػػیرسػػخررررارظػػچضرس  ػػس،رم کػػوراگػػ ربعػػسرازردن،شػػخنرفکفرراگػػ رسانرشػػ خرم کػػویػػقػػچیرم

یػػفررس ػػسروردررارظػػچضرس،رامػػخرنختوػػخنرفکػػفشرػػسیػػیرنخگػػ اربیچرسرش صػػیرب چاهػػسربػػنراشػػببخهرشػػچنس رشػػخ

فررارداشػػبنری ػػ  رورػ چانػػسراردرگػ رمیریدررراهػػرنیػػ  سمفبػػچطربػنرانػففیررسانیػػمرن چاهػسر ػػچهیورس ػس رفقػػط

اػػخررارروشػػوروره ػػنرچیػػ ررارره ػػنا وػػیررنػػچر»ربػػچد:ایررتفبػػنریػػمراگػػ رسػػنردرربچدظ ػػ ربخشػػس ربػػنره ػػیور

راگ  رورمع یردنرا«رس س ره خه  رمی
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 این روش را معرفی کنند چگونه دافا فالون شاگردان

اگػ روررخرردػچبیروشربیػرورػارس  ػسرسػنرخریرازرشختفدانرمخرفکػفرمیی،ربیخر خنهرسالسشفس ردرربعسرازر

سػخرررارانیػخمررورػسرایػ چانر،ره ػۀرشػ خرمیرخنربی ارنػس رب ػنیػدررمروردوگبخنردچدردخنچادهربخدنررارردچاه سرمی

رخنیػیرببػفایره یػدنرراررسرػبخرایرواچدرداردرسنر رامخرمیل نمیخنربی اررسردرره نخربدنرراررسی چانرس،رمییده

شػ خررراربػنهػخرردنر ػ رت اشػ  رچػفایقهػخرردنررویر چانرن یرسنرمیدهرخریرمیی هخیربییش خرچر رمخربنرس م

شػػ خرر هػػخرراربػػنیچرورػػمرای ػػچانرس،رمییػػس رنرمییػػوقبػػیر  سرۀرشػػ خرهیػػب س رفقػػطیػػبػػفایر  سهػػخرردنر؟رمیدهرمػػی

 هػخریچرورػسرازرایػ چانرس،رن ییػس ریػفانرمعففػیرمػیرارػورروشرراربػنردر ػسهر،روقبػیردرردبیخنردریػفربنم ریبسه

س ررػفینربیرسرمخن سرمخرسالگیربفت اررس یسرورشػوفی چانرن یرش صیراگبفخدهرس یس ر  رورنفعربفایرشوفم

رنقػخطروربفایردمچزشرارورروش،ربنرمیس رهخرورمحخ ب ررارچخپرمرسبخبرخزرداریمرچفاسنرنر رداررهخر نرمخره 

مریدهر رسػنرمػیر هػخی،رامػخرچرنردررسشچرراگ رشوفرورس بفحخکفرردررحخلۀرمخرر رشوفرمیگففرس رم ب ف

وررارمبچاػنررػمروردچد ػخنرایس رمػیر ربػخ رهػسارگچیرگػحچهرراربنرطچررواقعیرمفدمر رمخربننسنخ  رفرررش خرش

س یػس،ردورا ػ امررراربػنرمػفدمرمعففػیرمیرورور  ػفرػار ػسهردافخ،روقبػیردرردرظ چانرشختفدانرفخ چنرس ربنرارشسه

ر ربفایرش خرداررم

ر،رامػخرمرػارخریردادهی هػخیربیػیشػ خرچرس ربػنرػفیایربیرنرچرشػوفیسرهػیػ چانرسنرن یروراگ رارا  امراول

بػػفایرنیػػخمرشػػ خررهػػخردنس ریبخشػػردررایػػبیچیرشػػوفمرار کػػنخررػػ ػػچلردردوررػػسرریػػب سرسػػنینرورػػبػػفایراهػػخرردن

شػ خرربػنرسػنر یررایػهػفرچرمػورس،رفخشػورػفیس راتػفر ػچ یربییػنرس یػبنرشػ خرس ػترس  ػسر  سار کنرهیب سرور

رسرفػػخ چنیػػدهرمیراشػػخظنردن ػػنروردافػػخیرمػػخرنییػػبیسرس  ػػس رفػػخ چنروریػػفر  فرتیػػفدروردرمیر،ر ػػ رشػػسهرداده

سردررط ػیرشػوفمرورنفػعرش صػیربخشػیس،رب کػنررػس یػسرنبخررارمعففػیرمیردافخیرمخرنیی  روقبیرارورروش

انػسروررورشک رانیػخمردادهراربندنرراررس رشختفدانرمخردررگفاگفرسشچریس ردسم ریفانردرسرداوط بخننربنربخ

س،ررػفیخدربیرػسرروشرمػخرراریػدچاهرانس راتفرمیراخرت اشبنرن چنۀردچب رراربنر ینرم ب فردررم خط رخرانیدگب

درربفابفرشػ خرمیػلچلربخشػیمروره یشػنررمی چانرس رمخرمیریخیسربی چانررخدربییفرس،رمیدنررارر خروقبیرب چاهیس

رس یم رطچررراریخنربنرش خرس ترمیربن

یػف،روقبػیرارػورردرظبخرمرس ربػنیػس ردافػخراکػخفنر هػخیرش صػیرراربػنیسرچرنبخرسنراگ رور امردومراا 

خربعضػیرازررػسریبخشػرسهر یرراردیبخزربخشس،رچمبخنرگچرچشمرار کنربنر چانر،ربسونرس یسرروشررارمعففیرمی
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دافػػخیرمػػخررخ چنسردربػػخر رفػػرػػارسهردردن ػػنرۀرػػسربػػفر خیػػ چانرعیردػػخهفرشػػسهربخشػػ س،رن ییطبرهػػخیرفػػچؽر ر چانخ

یػب سرورازرمع ػخیرواقعػیرفػخری یرنیػسرچرػارسهردردچد ػخنردررگػححرچی هخیرمحسودیرسػنرس ردنیصحب رس 

وررػسرارػس یػس،ربخرروشررارمعففػیرمیرورػازرحػخ ربػنربعػسروقبػیرارخرردورنػس ر ػ ،یبیػرمیدهرمیرمخردمچزشرسن

ر هػخیراصػ یرفػخ چنیچرسػنرمیبخشػرمح ػلورمی ػچانرس رفقطربنرارورشػک رمییمیل نرراردررذهورداشبنربخش

رمخن س رفربخقیرمییی غردافخیرمخربسون

دهم،ردمػچزشردهیػس رردمػچزشرمػیرورروشرراربػنره ػخنرشػک یرسػنرمػورػارسرسػنرػنساررورااخزهیه   

س رشػ خریػدهمرفػخرراردمػچزشردهریرسػنرمػورانیػخمرمػیشػک ربنسربػخرارایػۀرگػ  فانیردررا عػیربػ رگری چانرن ی

ورفرؼرداردرورتیػػبفدهرمعػػخنیرردهمردمػػچزشرمػػیدن ػػنرراگػػ رسػػنرورػػ ػػ را چانػػخر ردمػػچزشرفػػخررارنساررػػس رظ

س ردررینرهیػبیػ  سدررحػخلرم ب ػفررشػ خردررگػحچهیػیخریردرردنرت یخنػسهرشػسهراگػ  رگحچهربمحخ یر

ررشسروربوبچدرادامػنرس،ربنیس رشسهرتچشرکبطمحخ یرروراربنرس یس،راتفردوبخرهرشفف ی ردنکن سهربعسرازررد

سرداشػ روریػایردچاهر ػخزهردرکرشػنیس،ره یػدهرادامػنرمیهػخرردنرسػفدنررنربنرتچشطچررسرسرداد ره خنیدچاه

هخیرر رػػنتچنػػنراگػػ  ررورشػػبفرایسرحبػػیربیػػدچانرسردورد روقبػػیرسبػػخبررارمییػػدچاهربػػنردگػػ ایرر ػػخزهرجرنبػػخ

سردمػػچزشریػیػػ رسػنرشػػ خرببچانی یرنیػورفػخرچرػػ،رایػنیدررنبردهمرواػػچدردارد ربیػیخریردرردن ػنردمػػچزشرمػی

سنرفػػخررػػدزدرۀم   ػػرچفاسػػنربنس،ریػػاگػػبفخدهرس ردچد ػػخنرظ چانرس  ػػخمرسرازرس  ػػخمرمػػوربػػنرػػنساررس رااػػخزهیػػده

نرسری چانرمیراگ  ربفایرتفبوردن،رفقط رمع ػمرطچررسػنره ػخن»س:ریػس راکػخفنتفبمربیخنرسفدهروررراردن ندقیقخ

ردربػخر ردنرسیػ چانر رمیرػطفرورػاربػنرفقػط«راگػ  رشػسهرنچشػبنردررسبػخبرطچررسػنره ػخن»خرر«رسرتچرمیدنررار

س ػػس رردافػػخرراربػػخردػػچدرح ػػ رمیرقػػسرمبػػخنر،رس  خ رسریػػبیچدنرراررشػػک رورػػاروقبػػیربػػنرفارػػس رچػػفا؟رزریػػبیچ

رفػخ چنرسیػس رمیرم بقػ دن ػنرروتفنػنر،رسیػدهردافخراشػخظنرفخ چنرظ چانربنرسیدانرمیررارسنر ر هخیچرسی چانرن ی

ۀررػ ربػفر خر هػخی روقبػیرچرخیرمػخراگػ دافػرسفدنرفػخ چنرفیمعػخدلر ضػعرسیدهرمیرانیخمدن نرروری یدافخرن

رفیرهػػمی ػػ  رچیورهػػرده ػػسررارنیػػخمر چان ػػسرمػػفدمریػػب سرورن ییفػػخرنهػػخرردنس،رریػػتچرسرورافکػػخرردػػچدرمیرػػظقخ

ردهس رفخرراردمچزشرور چانسرارسییرن یرچیاگ رسنرهظ  رر ربنره یورن چاه سرداش 

سػنرنچارهػخیرصػچ یررػخر صػچرفیررارس یػس،ربػنرارػورشػک ررواردرورم بقػ رروشرراربنر خزهر چانیسرارورمی

رهػخرراربػنردررمح ر  فروررخرمح ردمچزشراافارس یػسرور ػ رازردن،ررکػیرازرافػفادرداوط ػیر  فروهخرردنربفای

ن فرس  ػسرورریفرتفبیچرور بخدلرکسرسر خراففادربخری خرراگبفخدهرس یگ رسرازرشک ی چانردمچزشردهس رمیهخرردن
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رسی(رسػنرػسرشػختفدر)رػخرمفرػوراگػ رسػنرنبخرػیػفرار ردیػبی ارنػس رچاشػبفاکررهخیردػچدرراربػخررکػسریفربػنردرک

اگػبخدرواػچدررترػرس،رچفاسػنردرردافػخرفقػطیػب خم«راگػبخد»خررػ«رمع م»س س،ررفخ چنردافخرراربنرمفدمرمعففیرمی

رسراگ  رسفدهراگ ،ره چزرمفروررارشفوعرزمخنیر  فرففدرچنار کنرردارد ربسونر چانربن

رمع ػػم»بعضػػیرازرشػػ خرفکػػفرس یػػس:رراگػػ رس یػػس،رم کػػوریرمیوقبػػیرارػػورروشرراربػػنردریػػفانرمعففػػ

«رم یدهػرانیػخمدنرراررمی ػچانرس ػس رامػخرمػخرن یرراراصػالههػخرردنرراردررمفدمرسخرربیػ اردروربػسنر چانسرفخ چنرمی

 ررکػیررفقػطرواػچدرداردرورنػنرمػورس  ػسه،رفخشػورور  فرامرسػنره ػفاهرهػفرس ربنره ۀرشػ خرتفبػنینیفانرنبخش

ایررس،راتػفررابحػنیدهرمیرورراردمچزشرش صیر  فردهس روقبیربنرورسخرهخررارانیخمرمیرارمورورفخشورب خبفا

رفیردػػچب رنساشػػبنر قػػسردورد راتػػفررابحػػۀرمػػیربػػنردگػػ راربالفخصػػ نرربخشػػس،رفػػخ چنرفیربػػفایردنرداشػػبنر قػػس

رخشوترفخ چنردچاهسرتفف  رفررور ر  فر سررجرازرطفرربسناردوبخرهرمبعخدلرشچد،ربنار کنرربخشس،ربعسراز

تػچرم رافػفادیرریفیرنی رواچدرداردرسػنربػنرشػ خرمیرهخیردرس سربسنارمبعخدلرشچد رراهربنراورس ترمیرمو

بػػنرنچارهػػخیرصػػچ ی،رفػػخروررسػػفدنرر رتػػچشرػػخرازرطفرػػسیچهخررػػورسفدنرم،ر  خشػػخرهػػخر ردچانػػسنرسبخبرػػسػػنرازرطف

رگػ اوارشر ررارسػنر هخیس،ر  خمرچس  سهررفبخررس  رورطچررواقعیرمخن سر  فرتیفنس،راتفربنرهخرراررخدرمیر  فرو

ردورنس رمیربنردگ هیب سربنره یورشک ر

نرااػخزهرنسارنػسررشفخرده س رشختفدانرفػخ چنرارربی خرانرمیدهرن یرااخزه خنرشختفدانرمخربن دافػخرمح قػخ

چریمرهػػرتػػ اررس،رن ییػػصػػعچدرس رنیػػدرر  سرسػػنرمیدهرمػػیرشػػ خردمػػچزشرشػػفخرده ػػس ربػػنرارردریػػفان ػػخریریب

رمػخربوبػفرازرهػفرمحػ رورهػخیر  ػفردهیمربػسنردػچدررار بػخهرس یػس رمح رسرورااخزهرن ػییسردهوابیبییرراررش

 یربوبفرازریس،ردیورمخرانیخمردهرهخیر  فرهخرراردررمح رورسر  فییفیراگ  راتفرببچانردرتچن ررچیرور  ف

رمحػػ رسانِریػػ سروردرربػػخ یرمینشػػرمیرایرفهرػػدرردارمػػورس رفخشػػویػػرارشػػفخردهرهػػخیردػػچدر خرییبرسػػنراگػػ ردن

ب رتػػیردرربػػخ یرارػػورحفػػخظ،رازرارػػوررب رتػػیررویردنراگػػ رورفخشػػورورمػػخرحفػػخدیرقػػفاررداردرسػػنرفػػخ چنر  ػػف

ریػ ،یمع ػچ یرنرتچنػ رچیرورمح یربفایر  ػفروری یمح ،رمح یرمع چ یرنرورس س رارمح رمفاقب رمی

انػػسرسػػنررعیردرسهیطبرهػػخیرفػػچؽر رمػػخربػػخر چانخرس  ػػستخنرورخریرازر  فی ربیػػرنراگػػ یػػمح ػػیربػػفایر  سرب کػػن

س ػسرورارػورنػچرررشػچرم،ردنرمحػ ررارنػچریرقفمػ راحخطػنرمیرهفاخر ربفایرانیػخمر  ػفرورفػخ چنردافػخرا ػعرمی

رتیفد رففارمیدنررارره نرچی ردررداد 
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مریدػػػػچاهرنصػػػػیرس ػػػػس،رامػػػػخرن یرس  ػػػػستخنرورراربػػػػفایر  فر چانػػػػسردػػػػچدشرفػػػػخ چنرمیرمػػػػورفخشػػػػو

س:ررػػبیچراگػػ رس،رم کػػویػػدهرمیرهػػخرراردمػچزشرورسیػػیر  فر روقبػیربػػنرمیسرس ػػرهخیرشػػ خررار شػػسرروابیػبیی

تچنػنررورادررصػچر یرسػنرس،ریسػخررت اشػبدنرراررشػ خرسرسػنیػم کوراگ رفکفرس «ردارم رفخ چنرا نر،رموراوه»

ورسخرهػخرراررػاگػ رسػنر  ػخمرارمػورنسهیػس رفخشػوشػک راروروابیػبییررار خررمرتچرش خرمیرراربنروری  راین

رتچننربنردریفانرمعففیرس  س رورسرارورروشرراراردافخیرمخربخرسانرفخ چنردهس رمفرمیرانیخم

دررحػخلررگػخنسنربػنردافػخراگػ ،ررییدگػدررحػخلرسخریرس سرردافخرراردگ رهخیرفخ چنروراتفرسییر  ف

داریررنیػػػ هػػػخیرقخفیراربػػػنرچرهػػػخرور  فدگػػػبچرا ع  رورروشراگػػػ  ربعضػػػیرافػػػفادررػػػرگػػػخنسنربػػػنرارییدگػػػ

نرمیػػخزرنرػػانػػس راربفتفدانسه بػػنرار ررنر ػػخررمخقبػػ رقػػی،رازراظصػػخریۀرحقیػػهػػخیر  سر ر  ػػخمرروشریػػ یورمح قػػخ

وررشػػ خریررار کػػچرب ا وػػیررن،رمچاػػچدامیػػ ر  سرػػرگػػ سرورازرطفرمربػػنرار رمیرقػػسرهػػخیررگػػ س،رازرزمخنرمی

رخنرػ خرظصػفرورػدررار یرفقػطیػچروی هػخر ررار غییػفردهػس رچ ػینکػفدهرچ ػیورچرافیػ سیػیررچیهانس ررداده

خرریبػخرهربیػػرورسردرارػ ره ػػنربخرانػسرفبخدهینر هػخرا فػخؽیورچرػػن،رهفتػ راردررطػچلر ػخردػخهفرشػسهراگػػ  رردارمػخ

رمفاقیربخش س 
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  سخنرانی چهارم

  آوردن دست بهو  دادن ازدست

بػیوررشػچد ردررطچررمکػفررمحػفهرمیربػنردوردنردگػ ربنورردادنرازدگػ روی،ررابحۀربرس  ستخنرنیدرراخمعۀر  س

ردوردنردگػ ربنورردادنرازدگػ بػنررس  ػستخنررورشػچد رنیػفشرمػخر  فری ردربػخر ردنرصػحب رمیمفدمرظخدیرن

نردرر الشردگ راگ  ربنرمبفخومرازرنیفشراسثفرمفدم دنبخ اررهػخیردػچدربػنردوردنیرسنرمفدمرظخدیرمع چ 

دوردنػػیرسػػنرمػػخرردگػػ رهیػػب سرشػػخم رچی هػػخیردنیػػچیراگػػ ،رمخن ػػسرداشػػبورزنػػستیرراحػػ رورمففػػن رو ػػیربن

نرمبفػخو یرداردرورچیػ یرمخهیػ رارهیػبیمردنبخ ربنرس  ستخنرور  ف سػنرمػفدمرظػخدیرحبػیراتػفراگػ رسػخمال

ر چان سر یفبنرس  س،رمیفرار کنر  سینرس  س رب چاه سرنی رهفت رن ی

نروقبػػیربػػنر یػػ  روقبػػیردربػػخر ری ػػیرمحػػسودیرنی ردیػػم،رم  ػػچررچیس راشػػخرهرمػػیردادنرازدگػػ مع ػػچ 

نرمفدمرس،ریس رمیرصحب ردادنرازدگ  ربػنر،رس ترس یر چلرسنیب ش،ردنم  چررازر  سرسنرسرمیفکفرمع چ 

ردادنرب شػارورازدگػ شػک یرازر ریػنهػخرردنردخن ػخنراگػ  را ببػنرشخرسرس تربنراففادرب خررنیخزم سرراففاد

 رارسردنرسخرهػػخرفقػػطربیػػخنیفرارػػوراگػػ رسػػنربػػنر ػػچلررػػخرچی هػػخیرمػػخدیرس بػػفروابیػػبنرانیػػخمرهیػػب س رامػػخ

نرا بػػۀرظ ػػس ردن رامػػخرردادنرازدگػػ هخیررا بػػنرکػػیرازرت ػػخنررسنرازر ػػفوم،رب یسشػػردگػػ  اگػػ رورنیػػببخ

تخنرس  سررور  فرمخرن،یی  ردرررونسر  سیمربنردنرمحسودیرنیس رمخردربخر ردنرصحب رمیریرسندادنرازدگ 

 ،رحیػػػػخدم،رذه یػػػػ ررم،رمثػػػػ رذه یػػػػ ردچدن ػػػخیهخرراررهػػػػخرس ػػػرخریرازروابیػػػػبیییبیػػػس یمرر ػػػالشرمػػػػی

راررهػػػػخرس ػػػػیم رب ػػػػخبفارورهخرروابیػػػػبییرۀدػػػػچاهیمره ػػػػرمػػػػخرمی ررارازرحػػػػسیبػػػػهییخنرشػػػػچروورر راچررقخبػػػػ 

چیػ یراگػ رسػنرمػفدمرظػخدیر صػچررر فرازربیػیخررتیػبفدهرمیس رصػحب رمػیردنرمخردربػخر ریرسندادنرازدگ 

رهخرورامیخلرمفدمرظخدیراگ  روابیبییرۀه رسفدنرس  س،رزرفارشخم ررهخرمی

دگػ رر ررارازیػچر راتػفره ػنرمیس رمػیرنیػظػخدیر  سرمػفدمرویمػخردرربػ»م کوراگ ربفدیرفکفرس  ػس:ر

 ػػ رفرر رامکخنیػػه ػػنرچردادنرازدگػػ رگػػسررمیربػػنرن ػػفشػػچرم؟ررهخرن یرهػػخرورراهبػػنرراهیرخرمثػػ رػػ،ردرمیدهػػ



126 

 

دررحػخ یر،ر زمراگػ رهیػبیمظػخدیررمػفدمه ۀرمخرسنره چزرب شیرازرارورااب خعردررمسرگۀرمخ،ر«رنبخشس 

 یرراریػمرسػنرچیس ر رازرشػ خردردچاگػ رن ػیبخشػیمرزنػستیرطبیعػیرداشػبن خرحػسرامکػخنرس یمررسنر  سینرمی

رچقػسر خنرررد رشػغ یربػیرنػساردرسػنیاه  ػخروقبػیربػنردنروابیػبنرنبخشػیس،رس ریبسهازردگ رصچرمرمخدیرربن

روابیػػبییهػػخرردنربػػنوراگػػ رسػػنررػػابػػفایرمػػخرسیریػػنکبػػۀرس رػػخرچقػػسرر ػػفومرداشػػبنربخشػػیس،رچفاسػػنرربخشػػسربػػخ 

رنساشبنربخشیس 

نریمسرگۀر  سیۀرمخرمیبق  خنردررردهػس روقبػیرظالرػ رش صػیر خررارهػسؼرقػفاررمیهخیرشػروابیػبیی خ

رارگبتربییفرػسروربػنردنرمیػخی رس بػفرهخرردنرسیببچانار کنررس،رخروقبیربخرسییرمشک یرداررم خطفهراگ ر

وررػػبػػنرارهػػخیردورافبػػخدهرهػػخرورسچهردررمعخبػػسررػػخردررا ی رنیػػسیراگػػ  ر  سیػػس،رمچکػػچظیرس یػػ ربسهیػػاه 

نرقحػعرس ػس رگبفگیرش خربنراخمعۀم  چرراگ رسنرد س  ػسررشػ خررارمیبػچررمیهػخرردنرظخدیرانیخنیررارسػخمال

س  سر خرببچانیسروابیبییررسرورش خررارازرم خفعرمخدیردوررمییدگ ربسهرظخدیررارازرهخیرمفدمرسنروابیبیی

نبػػخلرچهرراردیشػػرورػػس  ػػسرارظػػخدیرزنػػستیرمیرمػػفدمرویس رامػػخرافػػفادیرسػػنردرربػػیػػرارازردگػػ ربسههػػخرردنربػػن

وررػهخررارگبتربییفرم را ببنرارم،روابیبیییطرمفدمرظخدیرهیبیورمحردررادررحخ یرسنررسرس  س رمخربخرن ی

نرگ  راگ  را رمػخردربػخر ردنریرسػندادنرورازدگػ ر فرورا بۀرمسرگۀر  سیۀرمخراگ  رب خبفارورحیخ یرواقعخ

ورب شػار ػچل،رردػچبسػخریررانیػخمدرردصػچصرمحػسودربخشػس ررار کػنر،رنػنرعراگػ یوگػرمیس رصحب رمػی

شػبفرازرشػ خریایرهیب سرورم کوراگػ رحبػیربرحففنهخرردنرس،ربفدیرازیخبخنرنیخهرس یامفوزهربنرتساهخردررد

 فیرازرمیػخی ررعی ،ربػنرمحػسود روگػیػاه ر هػخیرا یػیرب یاخیر  فس ربفرچرسربنرداشبنربخش س رمخربخر چل

س ػػػس ردرررونػػػسرر فیر  فسػػػ رمیرعیوگػػػایربػػػنرمحػػػسود ررطچرربػػػخزرورمچقفانػػػنرنربػػػنیػػػم رظ ػػػ ر  سی  فسػػػ رس ػػػ

نرازردگ رمیدن نرر،ردادنرازدگ  ر هخیربسرهیب س یمرچیدهرواقعخ

،روقبػیرازرگػححیررقػ یدررحقس  ػسردػچبراگػ  ررس  سرهفرچیػ یرسػنرط ػیرمیراع یرفکفرمیمفدمر

رورمػفدمرظػخدیراگػ  رمػ اهیی رش صػیردرربػرػظالرسػفدنرس،ره ییرفقػطربػفایربفدوردهیس رنیخهرمیر فبخ 

بػخ ربخشػس،رفقػطربػفایرچ ػسررچقػسرخررد رشػ خررػسری ػفومرداشػبنربخشػرچقػسرار کػنررانس:ربسونر چاػنربػنرنتفب

 چانیػسره یػخمرمػفگره ػفاهردػچدرر چانیسره یخمر چ ػسربػخردچد ػخنربیخوررػسرورن یررارن یهخرردنردهنردوامردارد 

نررویرروهیفارمیػبقر؟رزراگ رقسرربخارزشرورارببفرس رچفارتچن   چانػسره یػخمررس ػس،رمیرمیررشػس خنرراصػ یر خ

نر  ف ر  سیظالوه،رتچن رمیبقر چ سربخرش خردوردهرشچدروره یخمرمفگره فاهرش خربفدهرشچد ربن ۀرشػ خرراری خ
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 هػػخیربػػسریسرچیػػدهرمیرازردگػػ دن ػػنرریػػف،رظبخرمردرۀردنرگػػ  راگػػ  ربػػنیػػرور  سرس ػػس،رازارػػورورمییػػی ع

س؟ررشػػسررػػدوررمیربػػنردگػػ  یرراریػػچرچػػنر ػػ ر خنربفگػػیس ربػػنرد ػػچصراو یػػن چانیػػسررهیػػب س رب ػػخبفارورمی

نر  ف رحقر خن رنوخرگحح س ػس ررخدیررارحػ رمییػمشػک یرب ورررگیسرسروربنرس خلرمیردوررمیربنردگ قیرراریبخ

نرام س  ػس ررسروربػنراگػبخنساردر  سینیرارازردگ ربسهدنیچیرخلرم ب فریا ببنربفایرش خردگخنرنیی رسنرفچرا

نبخرػسرازرارػوربَفد،ررتچرمرزمخنرمیرمیار کنرربَفد ربعسرازرش یسنرزمخنرمیواقعیربفگیس،رچفاسنررگیسنربنردنر

وردرگػ ررػادادنر  سیػنراگػبفخدهرس یػس ررتففبورورگفرففص رانیػخمرگفگفیظ چانرمیچزیربفایررامربنرتفبن

شػػبنرریررتسیػػرهیچس ریػػجررشػػسرس ر ػػسرردهیمربنرس،رتفچػػنرااػػخزهرمػػییسربػػخردچد ػػخنراػػسیربخشػػرػػ!ربخریػػ ین

ررگیس رمیرجربنردنر سرربنشچد ربنررونسیرنیخزرداردروررن یمچاچدیرا ویر

هخیرروربػخروابیػبییر؟ردنرسخرمػخراگػ ریػ ی ردنرچر یربػسراگػ یػچردررواقػعرمیدهرمػیردگػ رازردن ن

افکخرربسردارنس ربفایرظالقػۀرواقیخمررانچاعظخدیرر،رمفدمرسهرشسهراگ  ربفایرمثخلیم ب فربشفیردررهمر  

دورنػس ررمیربػنردگػ ه ػخنرسخرمػخررارررػخرخهیورمػخد رگػرػده سروراربسرانیخمرمیسخرهخیرواقیخمررانچاعش صی،ر

نربنیمیبقرسخرمخ رار غییػفربػخنرسراببػسارذه رػ،ربخر رم فػییػارػورچربػفدنرویار بػخطردارد ربػفایرازبهخرروابیػبییر خ

ردهیس 

 ل کارمایتبد

وقبػیربػخردریػفانردرتیػفروراخری رورهػمرشػچنس ررشسهر ریفر بسرکسربنرر چان سرمیرخهیسرورمخد رگیمخد رگف

ردهػس راتػفرسػخرردػچب رانیػخمررویرمیر ر بػسرففار ػساروررشچرسررکیرازرحخ  یراگ رسنرمیر ضخدمشخافهرور

ربػنردگػ سخرمػخررارر،خهیدهیػس،رمػخد رگػرس راتػفرسػخرربػسیرانیػخمرػدوررمیربنردگػ  قچاررارر،سیدهیس،رمخد رگف

ورازرسخرهػخیررػخرارػد»سییربپفگس:رراگ رارد رم کو رواچدردینرشسنربفدنرورم بق رار ر سربنراس رففرردوررمی

نرارو«راگػ ؟ردادهرانیػخمر فردررزنستیردػچدرایففد،ر ربسیراگ رسن فاررػزرتچنػنرنبخشػس،رم کػوراگػ رسػخمال

رسػنراگػ رورػاظبقػخدربػفرارس  ػستخنرنیتردور رزنستیرا عرنشػسهراگػ  ردرراخمعػۀر  سردرررارورسخرمخرفقط

ورزنػػستیر عػػخمالمرااب ػػخظیررػػ،رم کػػوراگػػ رقبػػ رازراطػػچرربخشػػسرروااتػػفر ػػ ررود ررن ػػیرویاصػػ یرازربػػرروه

یػفیرمثػ ررخرسخرهػخیربػسردرشسه،رازرسییرگچ اگبفخدهرسفدهرربسهکخرداشبنراگ  رم کوراگ ربنرسییر

شنره فاهریشچدروره رمیا عریفرردرربُعسیردسخرمخرورسخرمخرشسهربخشس ررسشبورانیخمردادهرسنرم یفربنرا

 چانػػسردرررهػػخرواػػچدردارد،ررع ػػیرمیرچنػػنراگػػ  رم شػػ ردریػػفیرنیػػ ربػػفایراروتراگػػ  ر قػػچارنیػػ ره یوشػػ صر
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تفب ػسرورر قػچارمیرسفدنردربػخر را ػعر فهخردررت شػبن،رمیػومیخنردخنچادهررخرازرطفؼرااسادرشػ صربخشػس ر

هػػسرر»دنررارررػػخ«ردهػػسرازردگػػ رمی»انػػسررػػخردربػػخر رار کػػنرسیػػیر قػػچاررار کػػنرااػػسادرفػػفدر قػػچارا ػػعرسفده

تػػچشردلررورتفبػػخررػػارنبػػرمػػفدماسثػػفررروزهػػخرورػػبػػچد رارحیصػػحرتفب ػػسردن ػػنرتفب ػػس ریگػػ ورمر«دهػػسرمی

راراػػػسیربخنر،رگػػػ  خنرسریػػػبیچرورفقػػػسانر قػػػچار قػػػچاردادنردربػػػخر رازدگػػػ راػػػچانرافػػػفادرگػػػپخرنس راتػػػفربػػػنرن ی

دررن ػػفرتچنػػنرنییػػ رسػػنرمػػفدمرردنفػػفدر«ربچدنِربػػخ قچا»زرػػفار،رنػػسهخربیػػیخررفرؼربچدردنرتفبػػنتیفنػػس رامػػخررن ی

نردربخر راروربخشسرسػنررع یررنس،تیفرریم ب کػنردن،رواقعیػ رمػخدیرررد  فکػفرورمعیػخررادالقػیروا رػ ردااورصففخ

رنر چصیفرسفدم،ره فاهربسنرمخرهیب س سایررنی رداردروراروردورنچعرمخده

شػػچدرسػػنرفػػفدرببچانػػسر ػػخررمػػخد رگػػیخهرمػػخنعرازرارػػورمیقػػ رداردرسػػنریخرحقرػػد» فگػػ س:رربفدػػیرافػػفادرمی

داشػبوررگػیخهرفػفاوان،ر چانػخر رار ػخنر داشػبورمػخدرایردرگ راگػ  رب ن،ر خرانسازه«رنرس س؟ی  سرگحچهربخ 

بػػفرردهػػسروراورراردررسانیرشػػک رمییػػخه،ردورربػػسنرشػػ صرمیزرػػفارمػػخد رگػػدهػػس ررقػػفاررمی ػػ  یفرر ح فػػفدررار

ار ػخنررورشػ صرم کػوراگػ رػا،ردررنبییػن رس ػسراػسارمیاِو،رَشػو،ررِنرازرگفش راوخن،ررفد،راوررایترمی

س ػسررس  ػس،رفکػفرمیرمیرصػحب رتچنػ رچیررػخرنی رمث ر  سر هخیدربخر رچریفانرس یرداشبنربخشس روقبیرد

هیػب س رمیػ فهرهػخرردنرس ػسرسػنرس ػس رفکػفرمیرراربخوررن یهخرردنررترازرهیچرهخردفافخمراگ رورورسنره ۀرا

نربػنرا بػفارارعیػػفم کورنریػػ  سنییػ رسػنرورمع ػػیررػیػػ  ربػنرایورمح ػ رنرػورصػچرمراگػ ،رامػػخرارػػمع ػچ 

،رب ػخبفارورسػفانراگػ رارمرسػنردافػخرب رتفبػن رخدررشػسرس ػسرػ چانػسرزرن یراتچنیدچاهسربچدررخراتفر  سینرس سر

اگػػبخد،رانػػس:ررطچررسػػنرتفبنرانیػػخمردهػػس ره ػػخندنررارر چانػػسرق بػػ ربػػفایر  سیػػنرداشػػبنربخشػػسرمیرهفسیػػیاتػػفر

طچررسخمػ رربػنبیػبییردارد راقعػیربػنردػچدرشػختفدر یشػفف روس س،رامخرر رمیربنردرِرورودیرراه  خختفدررارش

ورربنراطچررسخم رربنسرینرس یسر  سی چانرخرمیردار کنررس یس رنرمییچیچننر  س خنروربیبییرداردرسنردچدربنرا

س راتػفریسرگػ بیربکشػیػ چانرخرمیرسروردیسرفساسخریرس ی چانرخرمیرس،ردیسر ح  رس ی چانرخرمیربیبییرداردرسنرد

سخرمخربػخنرمشػک یرمررتػچرشػچدرورمیبػخنر چانػسرمخنعرتچنػنرگػ بیرن یرچیس،رهیػورس یرارده ػر خنرببچانیسراراده

رشچد رمحیچبرن ی

نرمیبچرراگ ربیبرخهِریبخرمخد رگرش صی شػبفیرداردریسربیمػخد رگػفرشبفرازرش صیرسنیشبف،رمع چ 

نرهمیسرمیبقیفساسخریرس س رزرفارمخد رگف بفارورفػفدیرسػنر رب خاگ اِو،رَشو،ررِنر،رراوخنرگچربخرگفش ر خ

طچررر چانػسرتچنػ ردػچدررارافػ اراردهػس ربػنرشػی  ردػچدرمیررشػسرشیورازرطفرػ مخد رگػفیسربیشػبفیرداردر
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نر ش صػیر چانسرتچن ردچدرراررشػسردهػس ررهخرمیر ضخدهخرورنخگخزتخریرسفدنردچبرادارهرازرطفر مثخل،رصففخ

ایػ یررار ح ػ ر بیرگ»ح  رس س،رهخررار ر چانسرگ بیردارد رمی فیررقچی،رار خنریرداردشبفری قچایربسنر

بػخزهمررشػبفرزاػفربکشػسرورازرن ػفرذه ػیرس بػف،یحبیراتفرازرن ػفرفی رکػیرب «ر سدبسرسهرساشرراررس سروراراده

یػ ،ریراحبػیرنرورػورمیػل نربػنرارػشػبفیرداردرایبرخهیمخد رگررخبس رامخربفایرففدیرسنرارمیرتچن راوراف ا

رونػسیررورػس ػس رار رسر بػسیراربػنرمػخد رگػفرخهیسراببػسارمػخد رگػبی رد:ربخرروررونسرارخنیازرمرسرچفاسنراولربخ

نرر،رففدیربخرار خنیرکعیفدررنبییناگ  ررخرردردنخکیبی شػبفیررار ح ػ رس ػس ربػخریسرگػ بیربرػبخر فرمع ػچ 

ر فراگ  ربفایراورگ  رسفدنرنیخدرورار خنیرکعیف،ر  سرسخرمخیرز

س ػػس ررنقشػیرراردرر  ػػفرورفػفدرارفػػخرمیرارػػورمیػل نرچػػنردرػػسرمیزنمروردػچاهرمػػیبػخنر ػػیربفاریمثػخ یرظ

 ػ رازرمػس یرنشیػبورس ری یشور زمراگ ربخر خهخیرکفبسریرمس یرطػچ نیرب شػیبربفایرنشیبوردررمس

شػچدرور ػ ررقػفاریرشػفوعرمیراحیػخسرب ،رشػچنسرگچزنرمیرفنسرورگچزنیتردردرمیری،ر خهخکفبسررری خهخبخر

نرب  بػسنبخنرس ریهیػب«رارادهرسفدنر،ردبسرػسهایػ ی بیر ح ػ رگػ»دررحػخلرشػ خرر سرشػچرقفاررمیرازردنرواقعخ

اخیرر چان ػسردردر خهػخررار ػخبربیخورنػسروربػنرن ی ربفدػیرافػفادرطػچرره یو ریػنبػخنراحیخسردچب رنساردرورذه 

 خهػػخرراربػػخزردررنوخرػػ ربػػخزهمررده ػػسرامػػخرس ػػیربیشػػبفرادامػػنرمیبفدػػیرر س  ػػسرشػػخنرراربػػخزرمیر خهخ ح ػػ ردن،ر

 خهخرشػػخنرازررشػػچد ربفدػػیرافػػفادروقبػػیروػػچدهرمییبشػػخنر الشس  ػػسررخنرراربػػخزرمیشػػرامػػخروقبػػیر خهخرس  ػػس رمی

رارهػخرردنردوبخرهر،نفماسشارورس  سرور  رازرس یررهخرراربخزرمیرتیفد،ر خرکفبسرردردرمینشیبوردررحخ  ر

فد،ریػترارمرسنروقبیر خهػخردردرمیری  رزرفاردرسهیارمرسنردنرمه فرنرده س ر  ربفدهردررحخ  رکفبسررقفاررمی

دنرربػفدرورمیرویسخرمػخررارازربػرسنیزافسشػوررسخرمخراگػ رخهیگراگ  رمخد رح  نربنر خهخدررحخلررخهیمخد رگ

رشػچد رهفچػنرمیررفػبورسخرمػخرشػفوعرشػچد،رازبػیوردردراحیخسرمیرار کنرمحشررس س ربنر رمیربنر قچار بسرار

بػفایردردر خهػخرظ بػیروررب ػخبفارشػچد رمیرشػبفیردرر خهػخراحیػخسیخورد،ردردربیورفشخرربریشبفرسخرمخربنر خیب

نرففد فد ریػترطچررمب ػخوبردردرمیرشػورنشیػبنراگػ ،ر خهػخراربػنیبردررمسدررحخ یرسنررواچدردارد رمع چ 

سشػسررخدرطػچلرن یرػشػچد رزررف ،رس یردگػچدهرمیار کنررشچدرور  رازرففگخرمیرمخنس،رطخق ردردرمس یرمی

نررسنردردردوبخرهرشفوعرمی ررود رمیاریتچننر رورارشچد رمع چ 

بػخنرس ػیرررود،ر خهخرازرسخرمػخرازربػیورمػیرایر کػنار کػنرروربعػسرازررود،رب ػخبفارورمػیی کنرازربػرسخرمخر کن

تیػفد رربػخنردوبػخرهردردرمیررسرور خهػخرػدریػفیرمیرامخر  رازرمس یرسچ خهر کػۀردرس س رسارمییاحیخسربوبفیر 
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ازرار کػنررشػچد ربعػسرازرنػخبچدرن یرمػخدهرورسنراشچد،رچفارسرن یر،رنخ سررودرمیرویازربرخهیمخد رگرار کنبعسرازر

نربنیرود،رمیبقرمیرویب رورػار چانػسربػنر رچػفارمیراگػ رسر قػچایورمػخد رگػفرػشػچد رارمیر رسر بػسیمػخد رگػفر خ

رسػػفدهررار ح ػػ روردردرسػػفدهر ػػنررار فدادػػ ر،ره ررفػػفدرگػػ بیررار ح ػػ رسػػفدهرورػػارفارػػشػػچد؟رزر ر بػػسرشػػک 

س ررػػدرمیربػػنردگػػ رسخرهػػخیردػػچبررػػخرانیػػخمسشػػیسنررورزافرسفدنر ح ػػ ر رػػازرطفرمرسػػنر قػػچارار رتفبػػنراگػػ 

شػخنرس ػیررافبػس ربفدػیرافػفادروقبػیر خهخرا فػخؽرمیرشػویبروروکػعی ردررحػیورنشیػبوردررمسرػب خبفارورا

ررارس ػیرنػفماهخرردنر خهخررارمث رقب ررویرهمرقفاررده سرار کنازررس  سرورقب رراربخزرمیهخرردنرفدیتردردرمی

سػػػػنررده ػػػػسررارانیػػػػخمرمیرایریػػػػبخدهرحخ ػػػػ راروریػػػػ  روقبػػػػیرافػػػػفادر  ػػػػفیواػػػػنرمػػػػه فرنرچیهرده ػػػػس ربنرمی

دخطفرربفدػیرافػفادربػن رهخرشػخنردیػبنرشػچدر،رم کػوراگػ ردگ دارنسرهخرشخنرراربخ یرگفرنینرمیردگ 

نرمه فرنرورمیریار خهخرشخنرررر،ردگ درد تػچرمررس؟رمیرػدرحیػخبرمیرچنرذرهردردربنررتری  ردنیدورنس رواقعخ

خررینرمچفػػ رشػػچدربیػػیػػورشػػک ردرر  سرػػاربػػنراهخررداشػػبوردگػػ ر چانیػػ رفقػػطربػػخربػػخ رنیػػنریػػیرمیاتػػفرس

ردهس ر یررویرمییده س،رچ یورچربچد روقبیراففادر  فرورمس یشیوررارانیخمرمیرراح رمی

نردنررو یردارد راسثػػفر بػػسر رب صچصػس ػػس،راتفچػػنره ػچزرنقػػاررکػػفدررارانب ػخبرن یرمسرگػۀرمػػخرظ ػس خ

نربػػنراربػػخردریػػفانرصػػچرمرمیر  یشػػروی ر ضػػخدرشرػػسخرمػػخیرمػػخرازرطف ورشػػک ردػػچدررارنشػػخنررػػتیػػفد رمع ػػچ 

رود ررحبػػػیرففا ػػفرازردردرفی رکػػػیرمػػػیردرر ضػػػخدیرقػػػفارردارد،ردنربفدػػچردرورمیخد ػػػنردهػػس روقبػػػیرفػػفدیرمی

سروریػدهرهخربخنرراربنرهمرفشػخررمیر فرورچی ربفایر ح  راگ :رفقطردنسانرمرسنردردرای یردگخنرتچرمی

ر راگ  یورچر فرس بفلرذهورگ  رسش س،ریفرنقشنرمیرکسرنریشچد رامخروقبیراففادرظ رخمرمیدنر  

 هػخیریچاشررهشػ چدرسػنردورنفػفردربػخرررطچررا فػخقیرمیر،رش صیربخرورودربنرمحػ رسػخر،ربػنرطچررمثخلربن

امػخردورد رراػچشرمػیر ربػنیظصبخنشسمربسراگ رسنراوررارازررقسرردن سررتچر رسنرمیر هخیچر  سرتچربسیرمی

شػچدررمیوری ػچهربػنراورخروقبػیرػ الفػیرس ػسرتیػفدررمیرسروقبیرمػچردرح  ػنرقػفاررس  سهرنبخرورمرسنر  فرارتفبن

رمع ػػم»س ػػس:ررورفکػػفرمیرفد رب ػػخبفایػػبیردررن ػػف رراربػػفایردػػچدررسراگػػبخنساردربػػخ رػػب کػػنربخر؛اػػچابارراربسهػػس

ردررن ػفگػبخنساردربػخ ر رراربػفایردػچدرسرارػبخشیمروربخریفانرس  ستخنرنبخرسرمخن سردرورسنرمخر  فراگ رتفبن

نروقبػیر ضػخدیر ػرمیچرن یربیچردورش صراوربخردن«ربییفرم  س،راتػفرازرن ػفرذه ػیررػدرمیرایس س رامخرمع ػچ 

 چانػسرازرر چانػسربخظػثررشػس خنرشػچد راورن یرس،را ػفیرنػساردرورن یرػدر بنرنک س،ربػنرحیػخبرن ییش خرراربفانی

نریازرذه اربدنررارر چانسرن ی رس سردنربفدرسروراحیخسررنیارمیر  ِر دچاهسربفتػفددروررمیرفونرس سروردای خ
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 ػسرسػنردنردورنفػفریبرتفدانسرسنرنیػخهیربی ػسازد،رمیرنیخهیربنرچوف ردنردورنففربی سازد روقبیرگفشرراربفمی

ِرر رشػػفوراننربػػخرچوػػف بارفػػچرانری چانػػسر ػػخبربیػػخورد،رظصػػبخنرتفبیػػچرهیػػب س ردرردنر ح ػػن،ردریػػفرن یرایرتػػفم

نرهػخرردنرسرورم کػػوراگػ ره ػػخنر ح ػنربػػخس ػرمی وریگػ  راگػػ رسػنروقبػػیردرربػػرشػػفوعربػنردظػػچارس ػس رواقعػػخ

 چانیػ رازرر یرمییػمرسػنراتػفرهػفرچرتػچرس رمیرػرار حػ رس بػفلرنیػنرداربػخنرسرذه یمشک یربخرسیػیرهیػب

ری  ریتچننرنروربچد،رامخره یشنرارشورادارهرشچد،ردگخنرمییبر رنشیبوردررمسرطف

بػسونررسی چانیػبرمیرشػچرس رچیچنػنرمیررنیػیرمچااػنرنػچعر خنربػخرهػفرنیػنربعسردرر  سورازرحخ ربرب خبفا

چریداشػ رورهػرچر ضػخدرم ػخفعیرواػچدرن ییبچدنػسرورهػردػچبربػخرهػمر؟راتػفره ػنرسیػس رنیػهخر  سرارورگ بی

خررػػػب شػػػی یس،ردرار یػػػخسفدرػػػسرارػػػوربػػػچدرسػػػنررسػػػفدروراتػػػفر  وػػػخرسػػػخریرسػػػنرمیرمساد ػػػنرن یبػػػخنر یربػػػخرذه یػػػچ

هػػخیرواقعػػیرر یبػػچد رشػػ صرمیبػػچرراگػػ ردػػچدرراردررمچقعرسػػفد؟رظ  ػػیرن یررشػػسرمیخرشػػ ر  یشػػرویش

درررشػػنیچػػفاره » فگػػ س:ررس ربفدػػیرافػػفادرمییػػسررشػػسرس یػػ چانرور  وػػخرراهػػیراگػػ رسػػنرمیرػػار سهرس ػػسرػػدبس

ظػػخدیررچ ػػسانرففقػػیربػػخرمشػػکال یرنسارنػػسرسػػنرمػػفدمرمشػػکالمر؟ردنرمرشػػچرمخنربػػخرگػػ بیرمچااػػنرمیرنیػػ  س

َررس رنختوخنیس رمیرنیظخدیر  سرمفدمرویاروراگ رسنردرربظ بار«رشچنس رمیخرهردنرتففبخر شچرسررنرن یگفو 

 رهػفرچیػ یرشػک ررورشػک رن چاهػسربػچدرػس ربػنرایسروردررهػچارزاػفربکشػیو،ر فوازرس یگ  رزمربخرگف خنربن

ارس ػػس،رسیػػیرشػػػ خررررسیػػیرشػػ خررارنخراحػػػ رمیار کػػػنررتیػػفد،رازرقبیػػ ردػػػچدرمیرهػػخیرظػػخدیرراربػػنر یمچقع

رورػػس ػس ربػفایراراحبفامػیرمیرخرسیػیرنختوػخنربػنرشػػ خرب رػػس ػسررس ػس،رسیػیربػخرشػػ خربػسررفبػخررمیرظصػبخنیرمی

رارورچی هخرچیچننراگ  درربفابفرا ع  رش خررظک رسهرشچدردراگ رسن

شػػچد ر ػػخرحػػخ ررازرسخرمػػخیردچد ػػخنرنخشػػیرمیهػػخرردنر؟ر  ػػخمرسرشػػچرمیرمچااػػنرمشػػکالمرورػػچػػفاربػػخرا

بػنررارمرسػنر،رفقػطردنرمقػساررسػمرراربػخقیرت اشػبنرمراروربػفدهیبػفایرشػ خرازربػدنرراررش خریرازرهخیرب رقی  

راردبسرػػسهربػػخنررشػػسرده ػػس،رذه رارشػػ خرر  یشػػرویشرشػػچنسر ػػخرمیرمی قیػػرم ب ػػفر ردررگػػحچهرهخرگػػ بی

هخیردچد خنرهیب سرسنرمخربػفایررشػسررهخرگ بیرورببفنس ره ۀرارویرارازرببخنرهخیرم ب فرس  سروروابیبیی

ر  یشػرویع بػنرس یػس ر ػخروقبػیرشهػخرردنر چانیػسربػفرمرورشػ خرمییس راگػبفخدهرمػیهػخرردنرازشػ خرر  یشػرویش

 چانیػسرازرظوػس ردنررن چاهیػس رمی ػخنردچدار کػنرر رمیػفچیػفهرشػچرسهػخرردنر چانیػسربػفرس،رمییدهرراررشسردچد

مشػػکال یربػػخرمػػفدمرراریرورازرحػػخ ربػػنربعػػسروقبػػرس رب ػػخبفایػػع بػػنرس هػػخرردنرسربػػفیػػب چاهردنکػػنشػػفطرربفدریػػس،ربن

طچرررس،ربػنرػدرارمیی چ یورمیخی یر رزرفاروقبیررطچرر صخدفیربچدهراگ رسربنیسرفکفرس رنبخس یسرر یفبنرمی
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 ػػخررگػ  ارشػ خر  یشػرویب کػنربػفایررشػػسرشر،دهػس رامػخردنررورػسادیر صػػخدفیرنییػ رعیفم ب ػفهررویرمی

رس یدچب رادارهرس ربندنررارر چانیسربییفرس،رمیردررن فس  سهرروروقبیردچدررار  ف

 یربنرش خرتفبػنری س راتفرهفرچردرخر ضخدهخرچنروق رمیرشچدرسنرمشکالمررا ببنربنرش خرتفبنرن ی

نربػػنهػػخرردنرداشػػ  رایرن یرسهرػػچرفخیس؟رهػػرػػسفدرمیرنیػػ  سرشػػسرچیچنػػنرمی  ػػسر ػػخرردرفم ب ػػفهرمییطچررعرمع ػػچ 

قػیررشػسرس ػس رفقػطربػنریطچررحقربػنبخنر ییشرویارس  سرورااخزهرده سرشرش خرراردزمخر  یشرویببچان سرش

رویرطچرر صػخدفیرربػنهػخربػخردریػفانرر  اب ػخبفارور چانسرهچرػسارشػچد ررمیبخنرشی یرمخهی رشیوورشک ررا

ربػػػخنررار یػػػوی ر بػػػسر رسخرمخدرػػػسرورر ػػػیارمی خنررنیػػػدور ر  سهػػػخیردشػػػچارردررگفاگػػػفرردهػػػس رمچقعی رن ی

ر فرازرگػػػ بیرایػػػ یراگػػػ  رخررگػػػ  یوربیػػػرػػػس  ػػػس،رارمػػػفدمرظػػػخدیر صػػػچررمیدن ػػػنرربػػػفدالؼس ػػػس ررمی

نربخرانیػخمرطػچ نیرواقع رخبػسررػخربػخرررارمی فر  ػفروررػخرمسربیشػورافػ اربی خننرنیی رسنرفکفرسفدرتچن رصففخ

بػسنرفقػطررهػخردنهخرور خهخردردربییفنػس ررهخر خرحسیرسنردگ رمسمردگ رداشبورطچ نیرنیناریبخدنروربخ 

س رانیػػخمررػػخزرداریػػنرگػػححربػػخ  فره ػػچزربػػنرانػػففیر،دنر رػػبػػفایر قچرامػػخ رس ػػس ر رمیررار بػػس ػػخنررمخدرزادی

رسفدنرسهرػػ خن،ردبسربػػفد رنکبػػۀرس یػػسیربػػفایربػػخ رفبورگػػححرگػػححرشػػ خرراربػػخ رن یدػػچدرردچدیربػػنهػػخرر  فرو

شػبفری ػیربیچرمرسشخورزانرتچررشسرس س،رمیربنربسنردادنر چانی رفقطربخررنجراگ  راتفرسییرمیبخنرذه 

چقسرربػنربػسنرار کنررشچنس؟ربسونر چانربنرتچن راگبخدرچیهخرردنرۀسره رخرنبخرفنس ر  ردبرمیررنجرازره ن

فررػػزربػػخرگػػ بیرورزح ػػ ردررم رظػػنرسػػنده ػػسررانیػػخمرمیهػػخرردندن ػػنرربػػخنییػػ ررمقخریػػنرقخب رس،یػػدهررنػػجرمی

نرمیرتفبػنبنرارورگػخدتیرنییػ  ررس  س رهفرروزرسخررمیرگچزانردفبخب س،ریػس سررشػسریػدچاهرارمرسػنراتػفرواقعػخ

رطچررواقعیررشسرس یس ر چانیسربنرمیدنیخهررفقطرخبس روربوبچدرس سررشسربخنرسرذه ربخ

سرورمثػ رافػفادرظػخدیرسخرهػخرراردػفابریػدچب رادارهرس ربػندنررارار کػنرردررطچلررونسر بسر رسخرمخ،ربفای

انرشچرس،رقػخدرر راتفرنختوخنربخرمشک یرمچارسیورذه یردرامرداشبنربخشردچاهرتیق ب رنرشنیس،ربخرسره ینک 

دچاهررتیػػاچرورنرورصػػچرمرصػػ حرػػشػػنربػػنرایه بػػخنرذه رطچررم خگػػب ردنررارادارهرس یػػس راتػػفردچاهیػػسربػػچدربػػن

س ریػسرسنردربػخر ردنرفکػفرس ر رداررفرورفضخیترشنرکفبنیشچنس،ره ربخشس،روقبیرمشکالمرنختوخنردخهفرمی

دػػخطفرارػػوررػػخردنرچیػػ ردظػػچارس یػػس،ررنیػػسرسػػنربػػخردریػفانررقخبػػ رس یػػسروربػػشػػنردربػػخر رارػػورفکػػفرس یامػخراتػػفره 

وروقبیربخر ضػخدیررس رب خبفایس ربخردریفانرشفوعربنردظچارمیرطچررحبمربنر،ر سرسردرسرمرهفتخهرمشک یرتچرمی
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 ررس،ربػنر قػچار بػسیراربنرمػخد رگػفبسنبخنرخهردرریورم  چرراگ رسنرمخد رگرمربنرارتچرس،رمیرشچرمچاانرمی

رس س 

نرر،ر قفاگ رنررگیسهبنرارورمفح بشفر ررحخ یرسنردر هخیرقب ػیرربخرسخرمخر رسػنرازرزنػستیرهفسییبخ

وردرررخدیرسخرمػػخردارد رب ػػخبفارػػخررزیوربػػسنرهػػفرش صػػیرمقػػسارربیػػشػػچدرررویرهػػمرانبخشػػبنرشػػسهرمبچ ػػسرمی

نرار بس بوبػچدربخنر ییشػرویس سرورشررشسرمیتچنیبخنردررحخ یرسنرردهس:روکعی ررویرمیرور رسخرمخرمع چ 

ور ػ ررسرشػچرمػیرضػخدیرمچااػننخگػخزتخریرور شػچد روقبػیربػخرر رمیررودرور بػسرازربیورمػینربخخبس،رسخرمخرررمی

ر ػسیربخز خب رازرارػوربخشػسرسػنرچ ػیورففار چانسرمی،راگ بخنرشی یردزمخرارشیودررحخلربفرسرسنرسییررمی

خبػسرورررمػیبوبػچدربخنر ییشػرویرود،رشرمیرویبخنرازربر،رسخرمخرسیس ر ح  دنرراررسیاتفرببچان راگ اافردررحخلر

ر  یشػػرویشروزرػػخدرت شػػبنرمػػفدمر قػػچایررچگػػبنرهیػػب س ردری رهمرس ػػس ره یػػیربنرنیػػ ررشػػسرمیتچنیبػػخنر

ارده ػس رامػخرامػفوزهرمػفدمرر چانیػب سرتچنػ ردػچدررارافػ ارمیسشػیسنررحبیربخرس یرگ بیدچب رداشب س ر

و،ربخورشػخنربػنردنررػارنرس  ػس رظػالوهربػفیػدچاه ػسر  سرسشػ س،رن یرزاػفرمیار کػنررمحشریب س ربنیطچررنرورا

رگخزد رشچدرور  سینرراربفارشخنردشچار فرمیرمیرس بفوررس بف

وررػکػیرازرارخروقبیردریفانربخرش خررفبخرربسیردارنس،ررشچرسررن،روقبیربخر ضخدهخر رمچاانرمییدرر  س

رفبػػػخرربػػػسیرهػػػخرردنر ػػػخنربػػػخرم کػػػوراگػػػ رشػػػ خردررزنػػػستیرقب یار کػػػنررکػػػیر چانػػػسربخشػػػس رر رمییدوروکػػػع

تچننربخرمػوررور چان سرارمیهخرردنرچحچر»ارورعیفم صفخننراگ :ررسنرسیس رمیراحیخسبخنرارس ردررق برداشبن

؟رم کػوراگػ ربیچریػسردرردنرزمػخنررسرػرفبػخررسفدرصػچرمربػنردنهػخرردنر  رچػفاردررت شػبنربػخ«ررفبخررس  س؟

تػػخهرنبچدرػػسرورا نرازردنرد تچنػػنرنییػػ  ررارورامػػخرچرار بػػخطیربػػخردنردور رزنػػستیرنػػسارد یدور رزنػػستیرهػػرورػػواقعػػخ

وروقبػیر ضػخدهخررارادارهرر رسخرمػخرمحػفهراگػ  رب ػخبفاردرر ضخدهخرمیل ۀر بساروراگ رسنررمچکچعردریف

خررػسػخرررمحػ رسردررػبخرامػفرم ره ػیویسرمث راففادرظخدیررفبخررس ػرمرورنبخی یربخت ش ربخشیسردرمربخیس رمی

نیػ رهػخرردنرفارػ،رزتچنػنراگػ ر ره یویػزادردارنػسرنشػغ ردرسخرررود ربفایرافػفادیرسػنریفربنرهخیرسخریردررطیمح

هخررنره یػخرویبػر،رچفاسػنرحػساق رسیدرر  خسرنبخشربخراخمعنرسنراگ رفم کوی عخمالمرااب خظیردارنس رع

رروابحیرواچدردارد 

رویبػػردنرافػػفادیرسػػندرردصػػچصرشػػچرس رر ضػػخدهخرمچااػػنرمیواقیػػخمررانچاعااب ػػخظیربػػخرردرر عػػخمالم

 خنررس،ررد رشػػغ یرػػ ػػچلرداررچقػػسرر،یرهیػػبیسوسخرررسیػػیدررچػػنرنػػچعرار کػػنررس،س  ػػرمیرنیػػظػػخدیر  سرمػػفدم
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:رنکبػۀراصػ یرس ػسر فػخو یراریػخدرن یرتررهیچس یس،رربخ راگ ،رچنرنچعرشفس ردصچصیررارادارهرمیرچقسر

سردرراخمعػۀرانیػخنیررػهخربخر  ػخمرحففػنفبػخررس یػس رسروردرگػ ررریػسخرهخررارم صػفخننرانیػخمردهاروراگ رسنر

ایررنبچدنرق یربشفیراگ ،رننرشغ رورحففػۀرفػفد ردررت شػبنرتفبػنربخش س رمچکچع،ردرگ رنواچدرداشب

مشػک ردررمررتػچرتفبػۀرمػفدمرظػخدیراگػ  رمیرورػا«رسخرنس ریرنففرففرنُنرنففربخزرتخن،رازرده»واچدرداش :ر

س،ریػشػبفر ػالشرس یس،راتفربیدرگ ربخشسرورم صفخننردادوگبسرس بخنر خروقبیرق بق یرمفدمرنوفبنراگ  ر

ار کػنرردخطفرسرفقػطربػنرػدوررمیربنردگػ دنرراررس رش خرخوریبربنردگ شبفیریگ اواررارورهیبیسرسنر چلرب

س ربػفایردنرسػخرررػدرن یربػنردگػ  یریػ،رچدادنرازدگ س ربسونررسیخیرظخدیربفایردنرزح  رسشیوردنردررا

ااب ػخظیرم ب ػف،رربقػخمطرس ربػفایرافػفادِریسرفػفدردػچب ربخشػیػ چانرارس ردررهفرطبقۀرااب خظیره چزرمیرسفده

 چان ػػسررمیهػػخرردنرۀ رازرنػػچعرطبقػػۀربػػخ ردارنػػسروره ػػر ضػػخدهخیرم ب فػػیرواػػچدردارد رطبقػػۀربػػخ ،ر ضػػخدهخ

هخیرر چانیػػػسرفػػػفدردػػػچب ربخشػػػیسرورامیػػػخلروروابیػػػبییردرگػػػبیرادارهرشػػػچنس ردررهػػػفرطبقػػػۀرااب ػػػخظی،رمیربن

 چانیسردررگححررففدردچب ربخشیسرورمیر چانیسر فربییفرس ردررگحچهرااب خظیرم ب فرمیرتچنختچنررارگبت

رنرس یس یااب خظیردچد خنر  س

هخ،ر ضػخدهخر رسػنرمػفدمربػخررهخیردو بػیربخشػسررػخرگػخرفرشػفس ردػچاهردررشػفس ر،ویروزهػخردررچػرورا

نرعیفظخدیرشسهراگ  ردررگخرفرسشچرهخروردررطچلر خررن،رارػور سرکسر سهرهفتػ ررویرنػسادهررػیفردارنسرواقعخ

یفرنقشػػنررکػػسرنریػػسرشػػسهراگػػ  رمػػفدمرظ رطچرردخصػػیرشػػسربػػفایرنفػػعرش صػػیربػػناگػػ  رم خزظػػخمرمػػفدمر

وحشػب خکربفنسررسخررمیر رسنربنرافکخریرسنردارنسرور فف سهخر،س  سرسش س،ربفایرگچدیرا ییرمبخرزهرمیرمی

رس یػسرمیرشػچرسروراحیػخسرسػخررمیر،رواردرمحػ رطچررمثػخلر ربػنربػچدرحبیرگ  راگ رسنرففدیردچباگ  ر

نرش صػػیربػػنریػػ ینردرگػػ دنیػػخرروهػػچایررحػػخلرسػػن رطػػچرر شػػ رطػػچرروردنرورسرسػػنرسیػػیرارػػتچرشػػ خرمیر ربعػػسا

رهفسیػیرداررسػفدهراگػ  ررار کنبخنردادهرورشوف ررفبنروردربخر رش خرت ارشر یریرایور ربسرتفبنر خنگفر

 چان ػسرروررار ح ػ رس  ػس؟رچیچنػنرمیرػ چان ػسرارس ػس رافػفادرظػخدیرچیچنػنرمیرب ربنرش خرنیخهرمییطچررظیربن

فده،رمػػورهػػمردررمقخبػػ ،ره ػػخنرسػػخررراراریػػخدرسػػاتػػفراوربػػفایرمػػورمشػک ر»وربػػسرفبخریررار ح ػػ رس  ػػس؟ریچ ػ

سػخررراررورػاتفرا«رم یمبخرزهرس رخی ربراففادیرراردارمرهمرس  س،رمورمیر ردهم راتفراففادیرازراورح خرانیخمرمی

خرربػسریسػخرربیػرورػس  ػسه،رارور  ف رامػخربػفایررسیتچر سرففدیرقچیرهیػبر،رمیرسیدهرظخدیرانیخمرمفدمرویدررب
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شػبفری راتفردنرسخررراربخرشػچروحفار یربرسی،رففدیرظخدیرهیبرسیففدیرظخدیررقخب روردظچارس ر راتفرمث راگ 

رس یس،رحبیربس فرازردنرففدرظخدیرهیبیازراورانیخمرده

امػارسردرررػم،راولربخرشػچرم؟روقبػیربػخرچ ػیور ضػخدیرمچااػنرمییسرارورمچکػچعررارادارهرس ػرچیچننربخ

مریدهػرحیمیل نرراربخرموفبخنیر چکرمی چانر را ببنرمیرمیرفبخررس رش صردنرسرمث رمرورنبخیدچدررارحف رس 

رورػػ روقبػیربػخرارسیبخشػروابیػػبنردنرازرحػسربػنرایسربػرػػم رامػخرنبخیورمشػک یرنییػ رسػنرمچکػػچعررارروشػورس ػ

بػخریرمشػخبنراورداشػبنربخشػیس،ر راتػفررفرمیس روررقخب رمبخرزهریفانردرسرمث ر،رنبخرمرشچرمیرمچاانرمشکالم

ررنیشػیرازردنبػخنرس،رب کػنرنبخرػسردررق بیػس روررقخبػ راورمبػخرزهرسرمثػ رػ  وخرنبخرس؟رنػنییػبیخرففدیرظخدیرنرد

نرنبخرسیداشبنربخشرش ص خرظصػبخنیرنییػبیس؟ر ػ ررػ،ردرسیس روقبیرازراورمب ففربخشػیسرازراورمب ففربخشر رواقعخ

رس یم ر  ررار  فرورمیراِو،رَشو،ررِندچاهیررارحبیرس بف رمخررورنیتسریس ر رسربفدبخریرراررظخرارنبچانیبن

نرنبخیػسرمخن سراوررفبخررس رنبخ ،رتفچػنرشػ خرراردررچ ػخنرمچقعیػ روحشػب خسیررسرسرازراورظصػبخنیرشػچرػسرورواقعػخ

ازربخنرسردررق برس،ربخرازراوردش ییورشچار کنرراخیر چانیسرگفردچدررارب  سرس یس ربنرقفارردادهرسنرحبیرن ی

،رش خرراراب وػیرتچننررفبخرسفدنرمفدمرظخدیرفکفرس  سراروسرر رشخرسیسروردخ صخننرازراور شکفرس یاور شکفرس 

ری  یتچننرنرورسنرادهمرراط ی خنرمیبنرش خرس س رامخررردچدففریرمی

س؟ریػس  یػفویراگبخنساردربخ  فیرازرسررخرنبخرس ردیهیبرس  سهرورس:رش خر  فیشر سیبره ییردربخر ردن

سررػػدوررمیربػػنردگػػ س  ػػستخنررشػػ خر  سیندن ػػنررخرػػد رلرمػػفدمرظػػخدیرنبخرػػسربػػفایرشػػ خربػػنرسػػخرربػػفدهرشػػچداصػػچ

خررػس،ردیػس راتػفرمثػ راوررفبػخررس یفویرس یسرازراصچلرگحچهربخ ر ریب س؟ر  ربخیچی هخر رازرگحچهربخ  فرن

سرسػفد؟ریػدچاهررارسییر ییچرس:رچنیشر سیبرور؟ردربخر رارسرازراور شکفرس یسرچفاربخرس؟ر  ییبیاورنرمث 

اتػػػفر«رس رػػػدرن یربػػػنردگػػػ  یریػػػ،رچدادنرازدگػػػ بػػػسونر»س:ررػػػتچرمیر،راصػػػ یرواػػػچدرداردرسػػػنراوػػػخنرورػػػدررا

رمػػفدمرویوحشػػب خکردرربػػریبیس راورشػػ خرراردررمػػچقعیػػسرازردگػػ ربسهرػػس،رمیبچررػػخوریبربػػنردگػػ سریػػب چاه

بػنردػف رشػ خرنفػعروردوردهررگػ بػنردشػک یردنیػچیرربنشچدرسػنرربنرمین فرتففدررظخدیرقفاررداد،راورطففیر

شػػبفربخشػػس،ریبرفردنیدهػػسربػػس فربخشػػسرورهفچػػنر ػػ  رحیرسػػنرشػػ خرراردرردنرقػػفاررمیرشػػفار رهفچػػنراگػػ ربػػفده

دررحػخ یررشػچد ردهػس ره ػۀرارػور قػچاربػنرشػ خردادهرمیرشبفر قچارازردگػ رمییسروراوربیس رشبفر ح  رمییب

ربنروربنردلرنیففبنربخشیس تففرگبتدنرراررس یس،رم کوراگ ر  خمردنررار ح  رمیسنر
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شچد ررمیر ر،رسخرمخیرش خر بسربخشیسرسهیففاوانیرسشرواچدردارد:راتفررنجروراوخنریفیردرراراص رد

رورػخرارػشػچد ردر رمیرانػسازهربػنر قػچار بػسره ػخنر،رهفرانسازهر ح  رسفدهربخشیسربػنرسرارسهیسنرزافرسشدنیخرراز

روی رازربػیػبفرػس،رچفاسػنرسخرمػخیرشػ خرنرمیر رنفػعرطفردوردچاهس؟ربنرس  سهرمیرور  فرسنری ی یرنی قچارچ

راررشػػسرردػچدر  یشػرویشرسی چانیػػبرمیرسػفد،رچیچنػنرراربػفایرشػ خراریػػخدرن یر یػػمچقعرورػ راتػفراوراررودرمػی

 چانػسررمیر،رچیچنػنرمی یدرره ػخه ییرب شػار یػخررمرویس ػریفربػخراحبػفامررفبػخررکػسر؟راتفرمػورورشػ خربػخررسیده

نربنیشس؟ردقفربخر  ررشسرتچن رامکخن سػفد،رارػورریػخدرراربػفایرشػ خرارمشػک رورػارشػ صردنار کػنرردخطفرقخ

ر  یشػرویدمسهراگ  راتػفرببچانیػسرازردنراگػبفخدهرس یػسر ػخرشربنرواچدش خرر  یشرویففص ربفایررشسرش

 رشػػ خررسرػػاربفدهرنفػػعر رػػطفرس ػػس؟ربػػنرگػػنرطفر ررشػػسرن یربػػسروبخنر ییشػػرویخرشرػػدػػچدرراربوبػػچدرب شػػیس،رد

خبس؟رررارن یر راف اینتچنیبخنرخرربخ  فررفبنراگ ،ردبخنر ییشرویورحخ رسنرشرس،رب خبفایهیبرس  سهرور  ف

ازراوررق ػیرمیسرازرصػ رػس؟ربخیبخشػرم  ػچنرشػ صرس رچػفارنبخرػسرازردنرػاربفدهر رػچوػخررطفربػنرحفس رتربخر

ر رتچننراگ راروردررواقعرس ی شکفرس 

نرففصػبیرراربػفایررشػ خرن ػیربن قچایردچدررارروتفننرنبچدردچبرش صر ردنینرا ببن داد رامػخراورواقعػخ

مخنرقػفاررتیػفد ررشػی  ربخرػسردررق ػیر  سیػنرشیوریوربػفایرمػخ،رار قػخردوردربنرواػچدش خرر  یشرویشرعی فف

هػخرروره ۀرارورشچدر ر بسر قچاروربنرودبفررویسخرمخرازرب چانیمربنرگححربخ  فیربفورمرسنررزرفارفقطروقبیرمی

دگػػ ردرردگػػ رهػػمردارنػػس رهػػخرردنرشػػی  ردػػچدرهیػػبیس ردررحػػخلر  سیػػۀرشیوردهػػسرسػػنرحػػخ یررویرمیردر

طچررمبفػخو یربػنرا فخقػخمرارػوردنیػخرنیػخهرردنوخر رسنردررق  فوهخیربخ  فیرهیب سرنیب ربنرمفدمرظخدیربن

نرمبفػخومراصػچلرب یفرػس،ررورػاروقبیرازرگححیربخ ربنس  س ررمی رگػس ردن ػنردررارػوراوػخنررمیربػنرن ػفسػخمال

نررمیربػنرن ػف«ردرگ »ایرمخردنیچیربفر ازرگػحچهربػخ ردن ػنررفقػطرگػسرم کػوراگػ ردرگػ رنبخشػس رمع ػچ 

رراگبیردرگ راگ  رشچدربنردرسهرمی

درر  سیۀر یِارروره نرببچانیسردچدرراررسوارمیامرورامرطچررسخم ربفایره نرشفهردادهرراربنراصچلرورا

انس ررمعففیرشسهرار یخس،رچفاسنراروراصچل،ریس رنیطچررواقعیر  سروربنرن فربییفرسدررس  سهررور  فرظ چانربن

 ػیرورم  ػچسرمػفدمریس  ػسرم ػخفعرظره ػچزرفکػفرورمػفدمرظػخدیرهیػب س،یسربعضػیرازرافػفاد،رچػچنردرربػرشخ

ربػفرطبػ  چان سررالبرقچیرمفدمرظخدیرن یی فرهیب س ردررگرقفاررداردرظ  یهخرردنردررمقخب ار یخررظخدیرسن

سرقوفمخنػػخنرورشػػوفونسانریػػ چانرسرمییسرفػػفدرمع ػػچ یردػػچب ربخشػػیػػب چاهراگػػبخنساردیربػػخ ررفبػػخررس  ػػس راتػػف
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مچفقیػ ردرر ررظػخدیرهیػب سرا یچهخر ردرربػیورمػفدمهخرردنرامخرس،یظ چانرا یچیردچدرانب خبرس رن چننرراربن

نربنر  سینر س یػس ررراروقفر  سینرمیبخنربیبییرداردرورار کنرچقسررق بروربصیفمرش خرقسرمر ش یص  خمخ

درر،رارمرسػفدهراربفاربخنر شفرحراروردافخرهیبیسرزرفارردچشب  ش خرواچدرنسارد ربفایر یفویرر را یچهیچر

طچرردشػػکخرردمػػچزشردادهرنشػػػس،رحبػػیربػػنرافػػفادیرسػػػنردرررچ ػػیورچیػػػ یرهفتػػ ربػػنررت شػػبنردصػػچر یرسػػنر

بخورردارمرسروریفویرس یدافخر  خنرازرر چانیسردررزنستیرایبیچیر  سینربچدنس رب خبفاروربخردانشیرسنرداررسرمی

 چانیػػسررچػػنرگػػححیرمی ػػخرشػػچرسروررخرمچفػػ رمیرػػس،ردیػػنرس یػػسر  سیػػ چانرخرمیرػػدار کػػنررس یػػس رمػػیبوبػػفرظ ػػ ر

ربیبییردارد  خنربنردچد یشفف رس یسره ییر

 چانػػػسردرررمیر فرسػػػفدمیسػػػنرا نر چصػػػنییػػػ رشػػػک یرارػػػورشػػػنربػػػنریسخرمػػػخره  بػػػسر را ببػػػنرروشر

درردررحػخ یرسػنررفبػس ی را فػخؽربرهفاػخخررسردرراخمعن،ردررم  لر چانر رمبی یرشچد رمیییفرنرهخیردرمحیط

هػػخیرااب ػػخظی،رم کػػوراگػػ ربػػخرمشػػکال یرمچااػػنرشػػچرس روادارررزنیػػسررػػخردررگػػخرفرمحیطرخبػػخنرقػػسمرمیید

هخر رردگ ربکشیس ر خروقبیروابیػبییارسررچیبیسههخرردنربنسنرریردنیچیهخرازر  خمروابیبییرسنشچرسررمی

سررػخرکػعیفررػبفونػس روادارردچاهیػسرشػسرب غ رازربػیوهخیرم ب ػفررطیسردررمحربخهخرردنرداشبنربخشیس،ر  خم

تخهرمیرظ  رس یسرورازردن ر شچرسرورمچف رمیرت ررسرنرمییتچننرازرمیخنر  سرورشچرس رارهخ،ربنرحقیق رد

هػخیرروربفرػسرسػنروقبػیر  فرخریرازرش خر  رمیییفیرواچدردارد ردررطچلر  سین،ربیرجردر ررایوکع

س،ریػػس رهػػخررارشػػفوعرمیر  فروار کػػنررمحػػشرشػػچد ربػػنرس،ره یػػف خنراع ػػیرنخراحػػ رمییػػدهریػػخمرمیمػػخرراران

سروقػ ریػس،رسخریربنرسخررشػ خرنػسارد رفػفضرس ییفیررارانیخمردهرس س راتفرسخرردره یف خنربخرش خردظچارمی

ورر  ػفس،رم کوراگ ردچشحخلرنبخشس،رامخرننربنرنػخراحبیروقبػیرسػنریس رچن رمیاخدیررارصفؼربخزیرمخرز

دررحػخلرس ػسروردی ػیرهػمردػچبراگػ ،رچفاسػنرریػخدرن یرچرمشػک یرایهخیرش خربفایراورهرورس ر  فیس رمی

س یػػسراوررهػػخررارشػػفوعرمیرور کػػنر  فرارمحشربػػنسرورم اح بػػیربػػفایراورنػػسارد رامػػخریهیػػببػػسنبخنرمفاقبػ رازر

رکػیرازرفاررػانػس،رزردظػچارسفدهریفرکػسرهػخر ػخرمفح ػۀرطػالؽربػخررس س ربفدیرازرزو ر ررار ف خبروردظچارمیر هخیچ

افبػس راتػفررورا فػخؽرمیرػش سرسػنرچػفارارانسریامخرفقطر عسادرس یربنرارورمردهس رهخررارانیخمرمیرور  فهخرردن

نرازره یف خنربپفگیس  چانػسررن یاگػ ،رقسررظصبخنیرروراریسدهررارانیخمرمیبخنررهخرورفاروقبیر  فسنرچربعسا

نرن ی نرچفاردرردنرزمخنراروسنررسارس سی ر یی چانسرد ر چکیحردهسرورواقعخ ربچد قسررظصبخنیروردش ییوررواقعخ

نرمچکچعرچ شػچد ربػسونررس،رسخرمػخیرشػ خر بػسر رمییهػخرهیػبرورانیػخمر  فدررحػخلری ؟روقبػیری  رواقعخ
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ازردگػػ رسررػػ هػػخیربػػسرهیػػب س ربخیسرچیػػدهرازردگػػ رمیدن ػػنررسرورػػدرن یربػػنردگػػ  یریػػ،رچدادنرازدگػػ 

ربسهیس 

س،ره یف خنردرگ را ػچیررویرشػ خرازرشػسمردشػمرم فیػفررواردرم  لرشچنرار کرمحشربنسررشخ

چػػػچنررس یػػس ر یشػػفف رمیبػػخنروکػػعی ررارصػػبچراننر ح ػػ رس یػػس،ردنرروزردرر  فر ردنرسیػػشػػچد راتػػفرببچان

م کػورامػخرداشػبنربخشػیس،ررایربخرهمررفبخرردوگبخننطچررمع چلررشخرسربنردانیسربخرسر قچارراراسیربییفرسرمی

نرعیفم حقػػیربخشػػسامػػفوزررراگػػ رارػػوررفبػػخ رشاحیػػخسرس یػػسرارػػوردشػػمرورانفیػػخررشػػخرسر رشربفاربػػخنرسػػخمال

بخرارػورنبچانیسردچدررارس بفلرس یسروربخراورشفوعربنردظچارس یس رردررنبیینوررخگ بنرش ربیارازرحس چهیور

دنرراررسػنربچدش خرس تربنردررحخلر خنربچدروره یفردنیخررفارسخرمخرشچد رزربیوچدهرمیر خنوردنرروزررسخر،ر  ف

وری،ردنرسخرمػػخرازربػػدررنبییػػن ررػػسشػػفوعرسفد خنروردظػػچار رراربػػخره یػػفرریػػسس رامػػخردنررارنپ رففبرػػورببفیازربػػ

انػػس،رامػػخرررار یفبػػنرسفدههػػخرردنرس  ػػستخنرمػػخرهخرواػػچدرداردروربیػػیخریرازر  سینرنففػػ  ربیػػیخریرازرارػػورن چنػػن

ورحػسررػدادرػس،ره یػف خنربػنراریػفیرانیػخمرمیردتچننربچد راتفرسخرهػخیرردربخر رارورنی سرشیسنسرسنرچفارارو

دررتیػػفد رر ردػػچب ربخشػػس،رامػػخره یػػف خنره یشػػنربػػنرشػػ خرارػػفادرمییػػهػػخربخرػػسرچرداد ر  فروراه یػػ رن ػػی

ورراررػػػس،رتفچػػػنردػػػچدشرارػػػورببفیبػػػخنررارازربػػرسػػػنرسخرمخرخگػػػ س ػػػتربػػنرش دررحػػػخلره یػػػف خنررقػػ یحق

یػػ  راوریطػػچررنروررردرونربػػخرشػػ خرموفبػػخنربخشػػس؛راس ػػسروردردانػػس راورفقػػطردرردػػخهفربػػخرشػػ خردظػػچارن یرن ی

نرظصبخنیراگ ،رز نربػنراردوردهربخشػسراحیػخسرنػخراحبیرمیربػنردگػ سخرمػخررهفسییفاررحقیقبخ وررػس ػس رقحعػخ

رشک راگ  

 نگیش نیشبهبود 

مشػکالمررورارػورمیػل نرگػبیر  ردچدرمحخف  رس  سیشرویخریرازراففادرنبچانیب سرازرشیدررت شبنربی

بفدػػػیرافػػػفادرازراببػػػسارگػػػححرشػػػخنرمبچقػػػفرشػػػچد رر یشػػػفف ر  سینرخنرشػػػسروربخظػػػثرشػػػسبفارشػػػبیػػػیخریر

نربخزرمیرمشخنو،رچشمرگچر ردارنس ردررطچلر  فر  ربخ یشرویش  چان ػسربػنرق  ػفوردخصػیررشػچدرورمیرفچرا

نردچبرورگححرشاففادیروری رمخدرزادیرچ یفیبفگ س رس شػخنرورتچنیربخ گػ ،رب ػخبفاشخنر ییشروینیببخ

سربنررشػسرتچنػ ر س س،راتفرب چاهررشسرمیشخنر ییشروی خرگححرشهخرردنرس س روقبیرتچن رمیعررشسررگف

وررػس را ػ  ردػچدرادامػنردهیشػرویشچد،رچفاسنربخرسربنررشسرشرس،ر ضخدهخربییخررشسرسرمی دچدرادامنرده

نربفایر شػخنرسرتچنی ػس رم کػوراگػ رفکػفرس نػ رمخدرزادیردچب ردارریفیصح رداردرسنرساففادیرم صچصخ
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وره ػػنرمشػػک ردػػخهفررػػاراررفبػػنراگػػ  رچػػفارنختوػػخنیدچب ر ػػرنیػػ ربػػنشػػخنر ردػػچب ررشػػسرسػػفدهرور  فربػػن

 ردریػفریػنشػخنرییس  سرورریربسیررفبخررمیرطچرربنهخرردنررود رمفدمربخرارن ییدچب ر ر ربنیچرچیشچد؟رهرمی

دػػخهفروره ػػنرمشػػک ررػػار رچػػفارنختوػػخنرشػػچدرمیرمبشػػ جر یػػس ػػس رحبػػیراوکػػخعرم ػػ لرنر چاػػنرن یهػػخرردنربػػن

رامخرظ  رار کنردرراببساربسونردردگفر ػخرگػححردخصػیررگػیسنسرس  نساندنرراررشچد؟رم کوراگ رد ی رمی

  سیػنربخشػس؟ررگػیسنربػنرس ػخلردرر چانػسرمعیػخررنوػخر ررارورمیرچیچننبچد رو یرشخنرمخدرزادیردچبر یفیس

بفاروراگػبخنساردرنیػ ربخرػسربػخ رب ػخر رس ػدهررشػسردػچدرادامػنربػنرسرفخص ۀربییخررزرخدیر خر خرخنر  سینردارد!ربخ

فقػطردنررگیسنسررربنردچبشخنربسونردردگفررمخدرزادیرردخطفرسیفی ررفبوربنرورایرمفح ۀرقب یرسنربنبفود ر

رر اگبخنساردراسرسربخ  فربفگ سربنر  رفراگ رسنرامکخنروقبی

شػػچمرسػػنرردورمرورمح ػػلورمیرمػػیربػػنردگػػ شػػبفیریبرمػػوراببػػسار ػػچل»م کػػوراگػػ رسیػػیربیچرػػس:ر

رمرتچرمی«رس م رمیرارشفوعرنریوربخش سر خرمیبچررنبخشمرنیفانرچی یربخشم ر  رازردن،ر  سی  مرامرنچادهدخ

 غییػفررارردریػفان،رشػ خر چانػخر رارػوررارنساررػسرسػنرزنػستیرورگفنچشػ رار کػن راولررس یسر فدازیرمیردیخلرسن

نرمیر ردبخشس خنرخردچاهفروربفادررروررحبیراتفردنرففد،ره یف،رففزنس،روا سر؛دهیس  چانیسر قػسرفرسیػیررخرواقعخ

سفدرػس؟ررنرمییػس،رچیچنػنر  سیچرمشک ررػخرنیفانػیرنساشػبنربخشػی،راتفرقفارربچدرهرار کن؟ردومرررار غییفردهیس

تچنػنرنییػ رر چانیسردرر  سینررشػسرس یػس رارورگ بیرمیر خنرگفشخررازرراحبیروردگخراربخشس،ربنراتفرزنستی

ر رمفدمرظخدیراگ م  فرش خرازررسفدنرچیچنییرفکفرورارس رارسنر صچررسفده

سریػػ چانرخرمیرػػسػػنردسر ػػس رمیاررشػػ خرراردزمػػخهػػخرردنربی ررػػسروهخررگػػ بیمیبچررػػسرازرمیػػخنررنیػػ  سدرر

ر هػػخروابیػػبنیچرارػػورس راتػػفربػػنرػػفیرارگػػبتربیهػػخرردنرسیػػ چانرخرمیرػػسروردیػػرارقحػػعرس بػػخنرخ یاحیخگػػخمرورام

شػػچدررحػػۀرسخرمػػخر ردػػچدرراردارد رچػػنرچیػػ یربخظػػثرمی یررابیػػ رهػػفرچرشػػچرسرنرمچفػػ رن ییػػ،ردرر  سرسیبخشػػ

نرواػچدراحیخگػخمراگػ ،رچفاسػنرمػفدمرفقػطیهخرمچاچدامربشفیربخش س؟ردقرانیخن ردخطفراحیخگػخمربػنرقخ

هخ،رر،راحیػػػخسروروا ػػػسربػػػنرزنرورمػػػفد،رظشػػػ رویبػػػر،رظشػػػ روراظضػػػخیردػػػخنچادهیبػػػر رػػػس  ػػػس رظالرزنػػػستیرمی

ریرورهػفرچیػ ردریػفیره یػیرمػف بطربػخراحیخگػخمرهیػب س دخطفردوگػبر ربنرسخرهخردادنررهخ،رانیخمردوگبی

وریدرخرففدیردوگ رداردرسخریرانیخمردهس،ردوگ رنػساردرسػخریرانیػخمردهػس،ردچشػحخلراگػ ،رع یػار کنر

 یردررسػ راخمعػۀربشػفی،رازراحیخگػػخمریػػ یرمب فػفراگػ رورهػفرچیػورزد،رازرچر یرظشػ رمػػییػاگػ ،ربػنرچ

سیػیررچیسرهریػخیفونربیػس راتػفرازراحیخگػخمربیػنرس یػسر  سیػ چانرسرن ییػس راتػفراحیخگػخمررارقحػعرنک ردرمی
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ورری راػخدن ػنرر چانػسرشػ خررارنچگػخنردهػس رفرقفارردهسرورذهورمفدمرظػخدیرن یی   ر چانسرش خررار ح رن ی

بػػخرهراحیخگػػخمرراررتریػػ رسػػنری فراگػػ  را ببػػنرراحػػ رنردچاهیربػػچدهرسػػنرچیػػ یربخشػػکچهرتیػػشػػچدرنردنرمی

هخربخنرراررهػخرس یػس رامػخررطچرر ػسررییروابیػبییربػنار کػنرراگػ ،ررونػسیرازرینررونسیرطػچ نیقحعرسفد ر  س

رس ریسربخردچد خنراسیربخشرش خربخ

شػنرق بػ ریس؟راتػفره یػسػخررس رسرچػنرػشػچنس ربخرطچررنختوػخنیردػخهفرمیرس  ستخنر ضخدهخربنرنیبفایر  س

دچب رادارهررراربػنهػخرردنر،رسرشػچرمیروقبػیربػخرمشػکالمرمچااػنرس،یورذه یردرامرداشػبنربخشػرگفشخررازرمحب 

یػػفانرموفبػػخنروربخمحبػػ ررشػػنربػػخردیدهػػس ربخرػػسره رفرمییترظ چانرکػػفبنر ربػػنرفاربػػنرشػػ خرفضػػخرػػس یػػسرزرمی

شػچرس،ربخرػسررس رهفتػخهربػخرمشػک یرمچااػنرمیرػفیبیردررن ػفیػفانرراررسردیػدهرسروروقبیرسػخریرانیػخمرمییبخش

ایرربخظػػثرصػػسمنهػػخرردنرخربػػفایرػػخردرػػح ػػ رس  ػػسر چان ػػسرارػػورمچکػػچعررار رخردریػػفانرمیرػػسرسػػنردیػػاولرفکػػفرس 

سرازراگػبخنساردهخیربػخ روربػخ  فیررػشچد ربخرانیخمرارورسخر،رمشک یرواچدرن چاهػسرداشػ  ردرر  سیػنربخرن ی

رس یفویرس ی 

رظ چانرمثػػخل،رم کػػوراگػػ رچشػػمر ربػػنانػػسررگػػسرفخقػػسرار خنرمیربػػنرن ػػفه یشػػنرافػػفادیرهیػػب سرسػػنر

امػػخرر ،رببی  ػػسس  ػػسرمػػیس  ػػسرورازراوردردچاگػػ ررظبػػخدمرمیاورراررػػ ررارسػػنربػػخزربخشػػسرورمچاػػچدروا رمشػػخنگچ

شػخنرراردرردنرم  ػچطررنشسهررهخیرمحق رت ػنرورشػکخر ردربػخر ردردچاگػ واقیخمررانچاعس  س،رروقبیردظخرمی

 فررامرراحػ رس مربػنرمػورس ػترسػورزنػستیرمػیرچفاربػفایرمػورارػورسػخرررارانیػخمرنػسادی؟ردػچاها»س  س:ررمی

راردرررمشػکالمرس ػس رزرػفاراوردنرهخرشػخنرراربػفدوردهرن یردنرمچاػچدروا ردچاگبنسنرمی مراگ ررامخ«رشچد 

طچریرسػػنرببچان ػػسرازرررخبػػس،ربػػنخرار قػشػػخنر ییشرویدادهربػػچدروربػفایردنربػػچدرسػػنرشرور ف یػػین ػػمررشػخنرزنستی

حػ رس ػس؟ربػخنرر چانی ردنرمشػکالمرراربفارهخ،ردچدرراررشسرده س رچیچننردنرمچاچدروا رمیر رچخ ارطف

نردنرمشکال  رارافػ ارارورتچنیبػخنر چانیػسرررارحػ رس ػسرچیچنػنرمیبخنرس ػس راتػفرمشػکال رح رن یراربخنراصال

رشػسرس ػس رتچنیبػخنروراگػ رسػنررػااصػ یرس؟رمیػل ۀررػراربػخ رببفبخنرسرورگػححیػراررشػسردهبخنر ییشرویش

نرزنستیهسؼرازرزنستیرانیخنرصفرر  س،یبرمیدنرراررا ویطچررسنرمچاچدامرره خن هسؼرب کنرنیی ،ررسفدنرفخ

س  ػسررفکفرمیا ویرسش س رمچاچدامرربنراص ردچدربخزتفدد رمچاچدامربشفیررنجرففاوانیرمیاروراگ رسنر

 فررهخیردػچدررارگػفرعر چانػسربػسهیرشػبفرزاػفربکشػسربوبػفراگػ ،رچفاسػنربػنرارػورشػک رمییسػنرفػفدرهفچػنرب

شػکخر ردسارشػخنرس  ػسربػنررظخرشخنرا فرنک سرشفوعرمیاتفردر بفنسربفدیراففادربنرارور  رن یرامخربپفدازد 
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دخطفردن،رحبػػیرربفدػػیرازرافػػفادربػػن«رس م ررارظبػػخدمرمػػیرس ػػی؟رهػػفرروزر ػػچرچػػفاربػػنرمػػورس ػػترن ی»س  ػػس:ر

س  ػس ربػخرارػورسخرهػخررورمیی ػچهدسارشػخنرس  سرورازردنر  ربػنررراربنرزمیور فمرمیشخنررهخیرم هب ررنشخن

رورر یربخقیرن خنسه،رازاروی سرسنرچندارمیهخرردنرشچد رنخ سرسرمیشخنریس سرورتچنرگقچطرمیشخنر ییشرویش

رشػخنراگػ  رزنستیرسفدنر بػخهدررحػخلراور ػسرسػنر سرشػچد رفکػفرمیرحبیربیشػبفرمیدسارشخنرازررشخند  چرر

وررػبػنرادنررارر ػسن چار ػس رچیچنػنرمی سرراربػخرمعیػخررفػفدیرظػخدیرارزرػخب رمیمچاػچدیروا رشی  ررشیوهخرردن

 چانسرظ  یربخشػسراتػفرفػفدیرمیػخی رگػححربػخ رراربػخراگػبخنساردهخیرمػفدمرر س؟رچیچننرمی خب رسرشک رارز

نػس،رچ ػیورمشػک یرتیفرردررن فرمیانصخفیررشخنررارب رهخردررزنستیروروقبیرمفدمررنجرظخدیرنیخهرس س؟رب خبفا

رس  س رورشک رگقچطرمیرخریرازراففادربنرایس س ربیراع یربفوزرمی

انػس را ببػنررتچنػ ،رشػخم راگػبخدانرمشػوچر،رگػقچطرسفدهرچیرخریرازراگػبخدانییػهخیرادیف،ربردررگخل

دریفرفعػخلرنییػب س رفقػطردنوػخر ره ػچزررارسخم رسفدنسرورر یردچدر ر خررم مچررتچن رواقعیرچیراگبخدان

رارازردگػ رشػخنرگػقچطرسػفدهرورتچنیشػخنرشی یرانػسرورشیورفعخلرهیب سرسػنرراهردػچدرراردرردنیػخرتػمرسفده

هیػػب س ررفعػػخلردرراخمعػػنرمعػػفوؼربچدنػػسره ػػچزرهػػمردررت شػػبنرتچنػػ رسػػنرچیربفدػػیرازراگػػبخدانرانػػس رداده

سهرشػسنسروریش صیرسشرگ  رشوفمرورنفعربنوررشسنسرظخدیرتمرمفدمرویدرربهخرردنرسرسنردشخنراگبخد

رس کػیرروهشػخنروراگبخدرسیرنییػ  رب ػخبفایػامهػخرردنریػفربػنرفونربکش سروردرسرسنردینبچانیب سردچدررارب

شػخنرهیػب سرور عسادررارػجهخررن چنػنوررػشخنربچد رارس کیررویربسنرروههخرردنرس رتچن یفونرسشیراربهخرردن

رسمرنیی  

نرسػمهخررن چننوررۀرمخ،رایدررمسرگۀر  س بخشػ س،ررواػچدرداشػبنرهیػب س رحبػیراتػفر عػسادیرهػمرنیػببخ

دردارد رشػختفدیربػچدرخدیرواػچرػزرچشػ ییفرهخیر،رمثخلر  یشرویبخررشسرشریب س ردرررابحنینردردچرر چان

خدررػػدافػػخرراررفػػخ چنار کػػنررسػػفد ربعػػسرازرسػػخررمیردون رشػػخنربخفیردررشػػوفیردرراگػػبخنرسػػنردررسخردخنػػۀر خرچػػن

 رردػچدرتففػ رایربػنر ػخزهرشػک روربچدرسنرسخردخننرینرایخدرداد رنبررگخرفره کخرانارهخرراربنرورتفف ،ر  ف

نر سػػخرررارروی ره ػػیػػنرۀرسخرس ػػخنیػػبػػفدروربقرمیردخنػػنربخفیربػػنرهخررارازرسخردخنػػۀر خرچػػنر رازرحچ ػػنرهخر کػػنراورقػػبال

  وخربفدنراا خسربنردخننررارمبچقػفرسػفد،رب کػنره ػۀرروردافخررارشفوعرسفد،رننر  فار کنررسفدنس ربعسرازرمی

نرر ررارسنر هخیچ دنر ربػفدنریػنهػخرردنرسنػس،رراردرشیػفانرارػورسػخررربػچدربخزتفدانػس روقبػیردربػفدهردخنػنربػنقػبال
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نربنسنررارردن نربچقفرسفدنس ربعضیرازرسخرس خنرحبیرارماقالمر بخزتفدانسنس ررسخردخننربچدنسربنربفدهردخننرقبال

رافبخد را فخؽرسخردخننردرر  خمر یوکعرورا

رایرسخردخنػنردافخردررفخ چنرشختفدانرسنردردافخردررشوفیربنرخریرفخ چنیکیرازرمفاس ردگبرر نمیلچ

نربیػفونردمػسر ػخربػنرفرسخردخنػنررود رمػسرمػیرایۀردنخنرچیچنػنر ػیسر  س  یببرسنر سرفب دچشػخمسرهػخرردنرش صػخ

رف ػفرهػمر ػسروردردرمیرسخردخنػنرزودربػنرانسره ییرصبحرخدرتففبنردافخرراررفخ چنرسخرتفانرورازروقبیرا»بیچرس:ر

س ػسررورمییشػخنرمعػربفاشػخنردررسخرشخنربییخررسچشخرهیب سروربنرسػخریرسػنرمیلچ هخرردنررونس رمیردخننربن

رسخردخنػنرس  س ربخرانیخمرسخرهػخربػنرارػورشػیچه،ربػنرسػ رفنس،ردریفربفایرم خفعرش صیررقخب رن ییتریفادرن را

ر رچنرخررقسر   سراگ یۀرش خربیی رروشر  سراگ ر ربوبفرشسهینرانسرورگچدرسخردخننرایرب شیسهر خزهرشک 

رۀرفخ چنردافػخی  ساص یرازررهسؼر«س م رهخیراورشفس ر رمخر مردررگ  فانیینرس؟رموردرش خرمیرمع مروق 

ربػػنرهػػفرحػػخلدورد،رامػػخرربػػنرواػػچدچ ػػیور غییفا ػػیررارار کػػنرر،رنػػنربػػخ راگػػ رگػػچیرگػػحچهربنرمػػفدمر رهػػسا

دػچدررارردرونرهفسیػی چانسربخر فورجر  سنرمع چیردرراخمعن،رنقػارگػخزنس رب رتػیرداشػبنربخشػس راتػفررمی

شچدروراگبخنساردررمیر ی ثبراخمعنرمرتچرورفکفرس سرسنرچیچننربوبفرظ  رس س،رمیرایبیچرس سروردربخر را

رس س رادالقیرمفدمردوبخرهررشسرمی

ربػیارازر  یػػخهر،رشػختفدیربػچدرسػػنردادمرچدنردمػچزشرمػػیرػرراردررشػوفر ػػخیرهػخرورفػػخرور  فره یػخمیرسػن

رگػفظ ر یربنی،رمخشػرخبخنیظبچررازرده یخمرردمسهربچدنس بفایرشفس ردررسالسررگخلرداش  راورورشچهفش

ر،بػچدرفرسػفدهیػترویدر ػۀرمخشػربػنرسنر بخگػارفرسفد ردررحخ ییترمیوردخنمر بخسربننرد ۀربغ ررردرشسرورد

ردریػػفرمبػػفریػػ یبرویمحکػػمربػػنرزمػػیورافبػػخد رمخشػػگػػپ رور چگػػطرمخشػػیورسشػػیسهرشػػسرمبػػفرردهرارازیبػػ

،رشػ خرنیػخهرردهػخی»سربیػیخررمضػحفبربػچد:ررػفونر فیػوربیازرمخشػرسػفد روقبػیرران ػسهر چقػفرورگپ رحفس 

شػچنسرربػخرمشػک یرمچااػنرمیرهفوقػ س  ػسروررتچننررفبخررمیرورارروزهخ،رمفدمرورار« یرفبرسفدیرسیخرمیرن ی

دػػخ یرس  ػػس رر رشػػخننیفرمیػػلچ رػػوراگػػ رسػػنرحبػػیراتػػفرمقصػػفرهػػمربخشػػ سرازرزرػػس  ػػسرارورسػػخریرسػػنرمییاو ػػ

درػػخرارػػوردػػخنمرصػػسمنردرػػسهروردرػػخرنیػػخزراگػػ ربػػنربی خرگػػبخنربػػفدهررویببػػ»تفب ػػس:ررویمخشػػردادػػ رمیػػخففان

رمرای؟ربیػخربػفورسهرػدرخرصػسمنرػ؟ردرطچرراگػ ردػخنمرچنراوکخع»تف :رردمسروربخرظی نرگفرظق رران سهر«شچد 

یچرمشػػک یرهػػ» :رب  ػػسرشػػسرورتفػػرویسُ ػػسیرازرزمػػررس  ػػسهربنرور  فردنر «شػػسهرچػػنرمی ػػیورببر خرگػػبخنیب

رسفد ررار فکدنیخرر بخگاررار کخنسروربخرشچهفشراورتفدودخک «رر چانیربفویرنیی  رمی
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ر  یشػروی رشردچشػحخلرشػسمراسنیسػفدرورمػورازرشػ رفرػ عفرمخافارراربفارمروردمسرورارسالسراوربن

نررشػػسرسػػفدهربػػچد راوربػػنرور  ف دافػػخررخدتیفیرفػػخ چنرػػدررحػػخلراس ػػچنرر،رمػػورمع ػػم:ر»رتفػ رمػػورس  ػس رمػػخرواقعػػخ

سرریػػخیبر«فدم سػػرادارهرن یرشػػک رورػػارراربػػنرحخد ػػنرورػػ،رامػػفوزرارخدرنیففبػػنربػػچدمرػػدافػػخررارر راتػػفرفػػخ چنرهیػػبم

خیررػػم ارچیورهػػرخررزرػػخدراگػػ ی ػػۀرزنػػستیربیػػرم:رارػػورروزهػػخربػػفایرفػػفدیربخزنشیػػبنره یشػػر سیوربرػػدربػػخر را

ورمیػخفبیریور ػخرچ ػیوردػچردهروربػخرمخشػیدارد،ربػنرزمػرگػخلرارازر  یػخهیرفخهیرواچدرنػسارد رفػفدیرسػنربػ

رویرر چانیػػ رورمیاػػخ رار چانیػػ رمیػػفوهرشػػچد؟ره ػػنرسهرشػػسهراگػػ  رسیػػخیربػػسنارمییورسشػػیرویرزمػػ

ب خنػسرر خرگػبخنیدرربر چانی رم راورمیرم؟ربفوربفور خرگبخنیبرب  سرنشچد ربنراربخقیرب خنسرورازراخرویزم

طػػچرربخشػػس رامػػخراورروراراگػػ رافبػػس،رم کػػورمیروربػػفایرفػػفدیرظػػخدیرا فػػخؽرػػس روقبػػیرارػػخینرفونیػػبدنیػػخرروراز

سروردنررػدرخربػسرازرفکػفِراو یػۀرفػفدرمیرػردػچبرسػنرمریتچروربنرارورشک ررفبخررنکفد رمخرمیرس  سهراگ رور  ف

ربػخ یراو،راتػفرفػفدیرظػخدیربػچد،رچیچنػنربػخرربیػخورد ربػخرگػورم ب فػیرراربػنرجر چانسرنبخرفکفردرردنر ح نرمی

بػنرهػخررارر ػس؟رامػخرحبػیر چگػبارهػمردفاشػیربفنساشػ  ررػترفکػفره ػۀرارػور فخومینبرصسمنر چانی رمی

رس س،ردنیػخیرمػوردردرمیر یخیرمور راربسراگ ر،رحخ مرده»تف :ررسرورمییشسردرازرمیدنیخرردورد راتفردررواچد

نرم کور  «رس س   ردردرمی ار کػنررشس ربسونر چاػنربػنرمیرف جرسرهخیراوربشک  سرورشخربچدراگب چانرواقعخ

ۀرظ فردػچدریشسربقر چانی رراح ربخشسروقبیرمیبچررمیرشس،رچیچننرمیربنراور فداد رمیرمقسارر چلرچن

رگػػعیرنکػػفدرازرران ػػسهرمیػػوردػػخنمردنربػػچدرسػػنرییػػ رظییػػنربی رانػػس؟رحبػػیربػػفایرنػػخدفانرخرگػػبخن یراردررب

بػخرر رب ػن،رران ػسهراگػ رشػسهرفرػادالقػیرمػفدمر حفرروزهػخ،رارزشرورػبییػفد رارگچ اگبفخدهرس سرورازراور ػچل

نربنرسیػیرنػ د رن یرمیرگفظ  تچنػنرروراردچاگػ ردنرسػخرررارانیػخمردهػس رامػخرامػفوزهرمػفدمررف ،رامخراورظ سا

ورروزهػػخررػػارامرسػػنراگػػ  رتفبػػنرس  ػػسرسػػنردنرنخظخد نػػنرفکػػفرمیرور،رحبػػیرنػػخدفرفدیػػنیرهیػب س راتػػفرازراور ػػچل

انیخمرسػخریردررحخلرده س راتفرش صیربنرسییربیچرسرسنررصی چان سردرگ ررارازراشببخهر ش رمفدمرن ی

،ربعضػػیرافػػفادرفقػػطررسػػفدهراگػػ ر غییػػفرهػػخیرادالقػػیرمػػفدمرفارارزشرػػس ػػس رزربػػخوررن یدنررارراشػػببخهراگػػ ،

ده س ربفدػیرافػفادرحبػیرشعخرشػخنرارػورشػسهراگػ :ررگچدرهیب سروربفایر چلرهفرسخریرانیخمرمیردنبخلربن

ر«سُش س راوررارمیروردگ خنرویش صیرنبخشس،رزمرنفعراتفرففدیردنبخل»

هػخرردنربػفد مِوررمفسػ ر یػخریرچیػخنربػنربعػسرازرشػخمزدنرررراربػفایرقػسمرایردرر کور یفشرس  سهر  فرو

بػخزیررسػنرم سرشسروردردچاگ رسفدرسفد ر یفرظالقنر رمیی ررار ب ردزمخرهخیرب  ررسنسرسنرب ی رراردایرردسن
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بفنػس رردادر ػخربػخزیرس ػس رسػچدکرچدنررتراورردچاهس،ربفودرامبحخنرس سروربنرس س ر سرربنراورتف رسنراتفرمی

ازرربػفؽرفکػفیرمثػ رزدهرشس رنختوخنریخنیخررهیبیرسچچکیربچد رسچدکر  ردومرشس،رسنردوچفدۀر چس راخ

 یرراربییفمری؟راتفرچر یربخشمیچرچ خنردنبخلر چانمرمیر،رچیچننرس  سهرهیبمرور  فرمو:ر»رگفر سررت ش 

دنررخیػب:ر»رتفػ رسػچدکراوربػن«ربػسهم؟ازردگ رسردررازایردنرربخرمقسارر قچار،رچنرامرنپفدادبندنررارره ر ۀرسن

ازر چردچاگػبمررمو»ظصبخنیرشس:ررسچدکر«م رب فرکیرردچدمخنرمی چانر،رمیدچاهیرمیدنررارر راتفرنییفرمرار

زاریرررنرػتفرسػچدک«رداشبنربخشم دنرراررت اریر رحخ ردچدمربفنسهرشسمرورن یرسیر،رامخرن فرکیرب فیرمرربفا

ببػفد رردخنػنرراربػخردػچدربػنردوچفدػنار کنررایرنساش را رس  سهرچخرهرور  فروربفداررهمرنبچد رارسفدروردگ 

رگػپ «رتػفدانم ر ػچلرراربفمی»نػخراحبیرسػفد ررشػبفراحیػخسیفکػفرسػفد،ربرشػبفردربػخر ردنیبر،رهفچنردرردخنن

ردچدشػخنرویبػدنرراررخرػبفتػفدانم،ردهػخرردنرانػس راتػفر ػچلرراربػنررفبنر رفػفوشردزمػخرهػخیرب  ر یب »فکفرسفد:ر

ر«اهسارس م رسخرمرمح رراربنرسر چلرس  س؟ربخرن یرمی قی

اورراردرکرر چانیػ اریػیورریربچدنػسدافػخررفػخ چن رس  ػسرور  فه کػخرانارازرر،ر عػسادیردچشب بخنن

وررسیس  ػػػسهرهیػػػبرور  فرسیػػػتفبرافبػػػخدرورمیرمیرا فػػػخؽرحػػػیرمع ػػػچ ییسػػػخرررػػػخرمحردررمحػػػ رورػػػس ػػػس راتػػػفرا

ر،رسیسػخرربب شػربػنرمحػ دنررارر ػچلرقصسرداررسوررسیدچاهرسرن یر ربفنسهرشسردزمخرایررارسنرازرب  رردوچفدن

رورػخرارػد»سفدنػس:رر رادوػخررمییػنریفانرسردر رشخرسرسنرمشک رروانیردارسفدررمینی رفکفربخنرییریرحبیرشخرس

حخکػفردررحخلررسنرامرتفبنر«؟دچشرچاننر  سینربخظثرشسهردخرررفبنررفاهنیبربنرتچن رچیرور  فردررش ص

ربحیػػخربػػنرب رتػػیرمچکػػچعر1961خرػػر1951 یردرردهػػۀریػػچروی رچ ػػراگػػ رشػػسهرفرػػهػػخیرادالقػػیر حفرارزش

نررن ی ر رشسرسییرمبعییرن یررچیمع چ یربچدرورهردمسرورسخمال

،رراوػػخنر،رارػػورگفشػ رفرسػفدهییػػقػسرر غمػػفدمرچهػػخیرادالقػیررارزشار کػنررتػچریمربػػسونر چاػنربػػنرمی

نردػػچبرسیهیػػبردػػچبر ػػسرتچرس ػػس روقبػػیربفدػػیرمیرفرن یییػػهفتػػ ر غراِػػو،رَشػػو،ررِن، ر،رم کػػوراگػػ رواقعػػخ

نربػسرسییبهربسر سرتچرمیرس روقبیربفدیینبخش خب ردػچب روررػفارمعیخرهػخیرارزرػس رزینبخشػر،رم کوراگ رواقعػخ

  وػخررورػ رارهیػب سرس  ػسرافػفادیردػچبرفویرمییػ رازرگفشػ راوػخنراففادیرسنر رفقطرانسرشسهرفربسیر حف

ر یرگػ رس ػسرفػفدیردػچبراگػ ررػخربػسروردررگفاگػفراوػخن،رچیػ یرسػنربػنرمیرمعیخریراگػ رسػنرمشػ ص

هػخیرادالقػیررچػنر غییػفامرب رتػیردررااب ػخعربشػفیر سرػسردمػسه،رامػخرارزششچدراروراگػ  رتفررمیرش خدبن

شػػچدرورظالقػػۀرش صػػیر  وػػخرانییػػ  ررشػػسمرافػػچلرسػػفدهراگػػ  رادالقیػػخمربشػػفیرروزانػػنرفخگػػسرمیرانیػػخنربن
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س  ػػسهررنیظ چانر  سرب ػػخبفاروربػػنرس ػػس رفرن یییػػ ر غرفامربشػػفییػػمػػفدمرشػػسهراگػػ  رامػػخراوػػخنربػػفراگػػخسر غ

نربػفرارػوراگػخسرانیػخمردهیػسررفویرس یػس رن ییدهخیرمفدمرظخدیر سرازراگبخنسارررنبخ  چانیػسرسخرهػخر ررارصػففخ

نرتیفرردررن ػفرمی یرسػنرمػفدمرظػخدیردػچبریػنػس رچتیفرردررن ػفرمیراردرگ رهخرردنرسنرمفدمرظخدی نػسرکػفور خ

نربػػػسرنتیفرردررن ػػػفرمی یرسػػػنرمػػػفدمرظػػػخدیربػػػسریػػػیػػػ رورچیدػػػچبرن ایرسػػػػنرریػػػ  ردررزمخنػػػنینػػػسرکػػػفور خ

انیػخمرسػخریربػسراگػ ،ردررحػخلرتچریسرسنرردهخیرادالقیرم حفؼرشسهراگ ،روقبیربنرش صیرمیاگبخنسارر

رسرمیخی رراربفراگخسرگفش راوػخنرارزرػخب رس یػس رفقػطرس  سهربخرظ چانر  سینرس س!ربنرحبیردنرراربخوررن ی

نردچبرورچنرچیسر ش یصردهیسرسنرچنرچی چانرمیدنیخهر نربسراگ  ی یرواقعخ ر یرواقعخ

  نگید گوان

اگػ ررمػ هب رمفاگ یر  ،ردرواچدردارد رتچانر  ردرنخمرتچانرایربنرتخن،ر سرسهرس  سرنی  سرخنرا عیدررم

رسػنراگػ رورػار ػ ردرازرتچانر رهػسؼشػسرفخدهرمیتردررمسرگۀربچداراگبرۀر خنبفی  سرروشسنردرراص ردرر

نربػنرشػ خرریػدنرراهر  سقػیریسرحقرػظ چانرمفرسرورشػ خرراربػنیػ ریفیرراربفنی رۀردیش خرراهر  سمح لورشچنسر

نیػ ردػخهفرورمسرگػۀردایػچررتچنػ رهػخیرچیرورورمفاگػمرمػ هب ردرر  فرػاگػ رسػنراروراظیییرر یدورنس رچ

دهػػسرمبق ػػیرردمػػچزشرمیطچررظ ػػچمیرربػػنریػػمر حػػ رنػػخمر خنبفرچیػػ یررارسػػنرهفسیػػیرامر رتفبػػنرشػػسهراگػػ 

وررسرشػسهرػنردررسشػچررمػخرنخ ساگػ رسػرارازرهػ اررگػخلی خن ربریمرفار خنبفرم؟رزرتچررارمیروراگ  رچفارا

خدرداشػبنررػربػنرطچررسخمػ رواردرچػیورنشػس ربػن ببیرهفتػ رریمر،ر خنبفرزبخنیردخطفرمخنعریفرواچدرنسارد ربنرد

طچررربػندنرراررهخر  فرورشچد راگبخدرنیػ ربخرػسرسرسنردنرم هب ررم تچننراگ روربخرسردرردفخردررصچمعنیبخش

نررورشفار رارایر  فرورس س ربسونررظخرچررمحفمخننطرمحفمخننردمچزشردهسرورش صررارببفدر خربن ط،رمح قخ

رشچد ردادهر چانسردمچزشرن ی

دچاه ػسراگػبخدیررفنػس:رمییراربػخرارػورهػسؼررػخدربیرتچنػ ررونسر خرچیرمیر ب رخریرازراش خصربنیبی

ور ػػ رازردنررسهشػػرتچنػػ رطچریرسػػنردرردر ػػسهراگػػبخدرچیر ببػػیرراررػػخدربییفنػػس،ربػػنریػػمرسارس  ػػسر ػػخر خنبفیػػ 

سػػػنررخمیػػػسرحیػػػدررقرواقعػػػیِر ببػػػیر مػػػخیررترػػػس:ریشػػػر سیبر فو   ػػػسرورمشػػػوچررشػػػچنس ره یػػػیردربػػػخر ردن

 یردرریػ ػسرچػنرچی چانسرببرعیرقسر   سیرداردرورمییطبرهخیرفچؽر ر چانخرسفدهرخف رقیردریهخیرحقردمچزش

رناوربػ»اگػ :رردمػسهرار یػخرسربػفایرچػنرػ ػچانردرش صػیراگػ  رفقػطربػخرنیػخهیربػنرذهػ ارمیرویذهورچ 

شػچدرور ػفومررتچنػ ررار ػفکرس ػسراگػبخدرچیرار یػخرطچریرسنروقبػیرفدربنیخدربیرورراررور  فر خراردمسهرار یخ
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 چان سرااػخزهرده ػسرردرخرمی«رۀرمخررار ضعیفرس س ی خرروشر  سرخگ ار یرخوردرورمشوچررشچد راویبربنردگ 

نربیخرسرورچ یورروشراػسیر  سین ار کػنرانییػ  رسیػیربػفایرشػخنررار ضػعیفرس ػس؟رچػنررگػسربػنررسییرصففخ

دمػچزشرواقعػیررچیده ػسروراورهػرخدرن یر یریچرش صرورارب خبفاروربنارورسخررسییر چلرورشوفمربخشس ر

 هػػخیرگػػػححیرراریمقػػػساریرچرخدیرواػػچدرداردرورم کػػػوراگػػ رػػػمعخبػػسرزدنیػػػخررس ػػػس را ببػػنرن یرخفػػ رراردر

شػچدر ػخرببچانػسرسخرهػخیررتچنػ ریس ػسراگػبخدرچرگػعیرمیدررحػخ یرسػنررنبخشػس،ردرگػ رخمچزد راتفرافکخرشیب

 رانػففیردارنػس،ریػچانخمر یػ یفس  سهرنیس س رحرفس  سهررارا برمییچانخمر ی یخرحربسیرانیخمردهس،رارواهر

راگػ ررونػسرم کػورمیر بػ ردخ صخننردررایػبیچیردارمػخربػنر رسنرهخری  ردنی ببیرنریمر خنبفرامخردنراز

رواقعیرهیب س رس  ستخنرنی  سهخرردنرگخسورشچنسروربفنیفدنس دنیخرروقبیرواردرشسنس

رارانیػػػخمرر ػػػ ردرتچانر یػػػهػػػخیرمسرگػػػۀردایػػػچرنرخریرازرروشیحخکػػػفربیػػػدررحػػػخلررسػػػنراگػػػ رییػػػظی

ررارانیػػخمر ػػ ردراصػػحالهرتچانرس ػػس،رچػػفاربخرػػسربنرمیرهػػخیرانػػففیراگػػبفخدهرده ػػس رمسرگػػۀردایػػچرازرسخنخلرمی

بػفهمرواػچدررازردهرروشردرهمرایبػر،مبچانرشسمدن نرربچدم،ربفرطب ردهس؟روقبیربفایردمچزشردررا چب

نردررم حقػػػۀر ػػػدهرمیررارانیػػػخمر ػػػ ردرتچانرهػػػخردرردنرروشرداردرسػػػن گػػػعیرهػػػخرردنر دونػػػ رتچانس رم صچصػػػخ

شرزرقػفاررمع ػچمرمفرػسادهس،رررارانیخمر  ردرس  سرچنرسخریرانیخمرده س؟راتفردنراگبخدربفایرش خرتچانرمی

چ یورسػخریرراراوررشچرس روتفننر  بینرمیرسرفیخدربیرخررارهرگخرفرروشرسی چانردریفرن ی  رازردنررورسرشچرمی

دهسربفایرشفخرورحف ررمیراوردمچزشدن نرراهفر  یرنیی ؟ورسخریرردادنرارورففریخرردرامخردهس رانیخمرمی

نررگالمبیراگ رورمفدم یػ ؟رسیػیریورسػخررچرػشػچنس رمقصػچدرازرانیػخمرارفنسر خرگخ میترخدرمیردنرراررصففخ

س  ػس رروریػفیررار  ػفردرچرروشی چان ػسرهػرس  ػس،ردریػفرن یروراوررار  ػفرتچنػ رچیرس ػسراتػفرمػفدمرادظخرمی

 ػسرن چار یمػفدمرهیػب  س،رچفاسػنرنرسػفدنرده ػسردررحػخلرت فاهربییخریرازراففادیرسنرچ یورسخریرانیػخمرمی

ر س  رس رراه  خررار خرس خلهخرردنرسرو رارنیخمردهرمفدم

بفرطبػ ردن ػنر ردخهفرشسهراگ  ریندنیخررحخکفدررحخلر،رامخر ع  رنساردمسرگۀردایچردر  ربنررتچان

تػچنییررگػبچنبنرراهرانسادبػنرورگفوصسارراررشبفیبدر  رردربخر رتچانرتچنییرسنراگبخدرچیمشخهسهرسفدمر

اگػ ،رامػخر ػ رمعفوفػیرتچنػ رراگػ  راوراگػبخدرچیرطبقػنرفخظاربنرب  سیرگخدب خنیردوررخرگنداردرسنرار 

بچدنػسرررسهیسشػردوریرسمرشسهراگ  رصسهخرنففرصػفر  گفرطچررهروربنورحسرگقچطرسفدربفدمرتچنیار خرا

درورنخ سرػػسرفرسػػرمیرزودیرگػػقچطراورمحػػسودربػػنردنرار فػػخعربػػچدروربػػنردهػػس رتچنػػ ررارانیػػخمر ػػ ردر ػػخراورتچان
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وررػػػخرارػػػاگػػػبفخدهرس ػػػس؟ردریػػػ  چانر یرمییػػػبػػػفایرمػػػفدمرازرچػػػنرچر ػػػ ردرشػػػس ر ػػػ ربػػػفایرانیػػػخمرتچانرمی

شػػچدررس،ربخظػػثرمییػػیػػفربػػنردنرنیػػخهرس روقبػػیرازربُعػػسیردرقػػی،یحقر ػػ ردرانیػػ ؟رتچیمػػفدمرنردادنریرػػفف

،رمػخد ربػخرردنرازرتچنػ ر،یػفرظبخرمردربفگػس ربػنربػنرن ػفرسیشػمِرگػفررازرگفر خر خرمث رهخیرش ص،راگب چان

رورسػخررػ چانػسرارمیرتچنػ راگػبخدرچیرخردنرػس س ردراررارازرگفر خر خر خ بسنبخنرس سر خرراگبفخدهرمیر،بخ رانففی

نراهػػساؼرمػػ هب ربػػفایرانیػػخمرارػػورسػػخرررمیرسػػخریرانیػػخمر چانػػس رچػػنردهػػس؟رن یررارانیػػخم دهػػس؟را ببػػنراحب ػػخ 

هػخیراوررسررکػیرازرافػفادراورشػچرس ربخرػسربػنرسالسیػخدرتففبرػوراوررارروقبػیر  ػفرسػنراگ رورارنسارد رهسفا

سیػیرروشراورراررچی راتػفرهبیػخوردردرر رهػسفارارػوراگػ رسػنرازرشػ خر ػچلرسرفیخدربیرسرورمحخ یراوررارربفو

ر رنساردرفدردردمسییخدرنیر

بخرهػػػخرراگبخدشػػػخنرمفرػػػسانرفػػػخ چنردافػػػخرنیػػػ بػػػفایرر،دررمسرگػػػۀربػػػچدارنیػػػهػػػخیر  سرروشگػػػخرفرمخن ػػػسر

افػفادیربػخرتفچنرم کػوراگػ ردنررارحػ رنک  ػس ردهس؛رردر  رراردرربُعسهخیردریفربفارشخنرانیخمرمیرتچان

 ریػانیخمراگ روراففادرحیخسرندررحخلران سرمبچانرشچنسرسنردنرعیرم کوراگ رببچیطبرهخیرفچؽر ر چانخ

خنرتفمیرریف،رم کوراگ رنختوخنرافرهخیردرخردررزمخنرراحیخسرس  س ردررطچلردچابدنررارراگ رم کو

رارافػ ارارتچنیبػخنررسػنریػ ینرورػار ػ ردرتچانرظبػچررس ػس رهػسؼربػسنرازربخ یرگفراػخریرشػچدرورازر  ػخم

اگػ روررس  ػسهر ر قچر ػ ،رنػچظیرروشردرس ػس رتچانررشػسرمی ػخنرۀردچدیػ  سدهس،رچفاسنرتچنػ رازرطفرػ ر

سردررهػفررػبخبسنبخنرر ت ردردر  رمیر رففدربخرهخرازرمیخنرتچانراگ بسنبخنربیشبفررگخزیر خکورراربفایر خ 

ام،رش خربخرسرفقػطررطچررسنرتفبنرم،رزرفاره خنیدهررارانیخمرن یر  ردرتچانرفخمرشچد رمخر شفرگححیر خک

رس س رمیخی رمفاقب رمیرۀ  فس رس یسروراگبخد خنرازربقیبخنر  فر رروی

 مربػنرر،رمػخبػخرهردراروده سر خرشختفدراگبخدشخنرشچنس ربخرصحب رربعضیرازراففادرمفاگ یرانیخمرمی

رارانیخمرده سر خرشختفدرمورشچنس ردور رریمفاگ چ یوردچاه سررخریرازراففادرمییمچکچظیراشخرهرس م ربی

رورزانػػچزدن، یشػػخنیرراربػػفرزمػػیورقػػفاردادنرخررػػ ردراگػػ رازردورانرت شػػبنرورقػػسرمرمبفػػخومر یرفع ػػیرمػػخر ػػخر

نرشػختفدرشػسم   ۀرارػوراگػ رسػنررربن دارراگػ رسػنررد ػسهر رمیدهررارانیػخمرن ػیرفخمر؟رمػخرارػور شػفارسرهرگػ خ

بفدػػیرمفاگػػمرمػػ هب رسػػنرن ػػچدربیفونػػیرداردرانیػػخمرده ػػسرورس ػػیرتػػفرارس  ػػسرفکػػفرمیرخریرازرمػػفدمیبیػػ

نربػػنیۀرحقیػػرخبػػس ر  سرمیرارافػ اشػػخنرتچنی فرشػػچنسررمػ هب  نریػػوربیػبییرداردرسػػنرچیچنػػنر  سرػػارقػػیرسػخمال

رسرویػسػنردررمقخبػ ربػچدارزانػچرب نرسییػبیبفایرچیػ یردردچاگػ رس یػس رمیبػچررنراگ رسنرسهرفخرب رس،یس رمی
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ردچد ػخنرراربػفرطبػ رقػییطچررحقرس،رفقػطربػنیسرظچدرروشورس ییبیورمیبچررن یشخنیرراربفرزمیورقفارردهیسر

س رامػػخراتػػفردررنشػػچرمیرخرردچشػحخلیسنرشػػ خربیػػرػػازردمچاػچدامروا رسروریػػنرس یػػس  ػػسهر  سرنیاگػبخنساردر  س

ظػػچدررس،رهفچ ػػسرسػػننشػػچرسرم  اػػفرمی ػػ یشػػ خررارببار کػػنرر،رازرسیػػدهریػػفرسخرهػػخیرنخدرگػػ رانیػػخمراخهػػخیرد

نرایخرحقردرارظبخدمرس یس رهخرردنرورسیروشورس  دچد ػخنربیػبییردارد ررقػیربػنیۀرحقیػیػ ؟ر  سیتچنػنرنرورقبخ

س،رامػخروقبػیررورمفاگ یرانیخمردهیسر ػخرشػختفدرمػورشػچرسیس رمیاگبخدر ع رایرداردراتفرامفوزربنرچنرفخرسه

نراه ربی اررػػسرهػػفرسػػخریررارسػػنرمیرفونیػػدرربرورػػبػػخنررارازرار خ رورػػاربػػیربػػنیدچاهیػػس،رانیػػخمردهیػػس؟رمػػخراصػػال

ر!رنخمیرموردگییرب نیسربنرنیت ر کوراگ رحبیرمرمیدهرفخمرن یر شف

دافػخررطچرراسیربػفرطبػ رسروربنیس رنیطچررواقعیر  سر ر خروقبیربنرمرار هخیربییخریردادهیش خرچرمخربن

دافػخرراررس م ر ػخروقبػیرفػخ چنر رمػیرفمرورشػ خررارراه  ػخیػترمیردررن ػفسانمررػظ چانرمفرس،رش خرراربػنیرفبخررس 

س،ریػػنک رنیػػس م رامػػخراتػػفر  سر رمػػیرمرورشػػ خررارراه  ػػختیػػفررن ػػفرمیردرسررػػظ چانرمفرس،رشػػ خرراربػػنیػػس رنیػػ  س

طچرررگػ یردرررایرداردربػنرسهرػس،رچػنرفخیػرارمبچقػفرس رنیػ راتػفر  سرمیدهػرمرسػخریربػفایرشػ خرانیػخمی چانرن ی

ده ػسرشػختفدانرمػوررهخررارانیخمرمیرایبیچیراروربخشیسرسنرشختفدرنخمیسهرشچرس؟راففادیرسنرفقطر  فرو

هخرشػفس رسػفدهربخشػ س ربخرػسرراتػفردرربػیورسیػخنیربخشػ سرسػنردررگػفیراولررػخردومرگػ  فانیرنییب س،رحبی

سربػػسنیرگػػخ مریػػ چانرسرورفقػػطر ػػ رازردنرمییػػنرس یػػ  رمػػخر  سیشػػرویقػػیربػػفرطبػػ راگػػبخنساردرشیطچررحقربػػن

 ػػخر رردهیمراه یبػػیرن ػػیرفخمر شػػفرروربػػنردنرس رازارػػورػػقػػیربػػنرگػػحچهربػػخ  فربفویطچررحقرسروربػػنیداشػػبنربخشػػ

تخهیچربنره نرمور رفخشورسرسربنرمسرگۀرمخر ع  رداریس رنیوقبیر  س بػخنر یردررذه یػاگػ  ربػنرهػفرچر رد

تخهراگ رورمی سریػنرس یػسرمفاقیرش خرن چاهسربچد،رامػخراتػفر  سینرنک ی چانسرهفرسخریرانیخمردهس راتفر  سرد

رس س رفر خرانبوخربنرش خرس ترمیی  خمرمی

تفبنرشسهرهخرردنرانس ربنرسهررارنسر،رهفت راگبخدردچدرتچن رهخیرچیرس  ستخنردرربعضیرازرروشرور  ف

ظ چانرشػختفدرمحیػچبرر چان سربنربپفدازنس،رمیر چلرچدنرصسرمرس  سرورچ سیسنراتفرروربنراو ردخصیر ع 

ش خگػسرورازررش صػیرگػفرازر ػخرن یچ ػیور،رار کنشبفریدچدروردریفانرنیی ؟ربردادنرخرارورففریرشچنس رد

یػفرراررهػخیردرروشرسرسػنرػتچرمیریػفانردرس ػس راورحبػیربػنردفخعروراگبخدشرس سرازرروشرمیردنر  رشفوع

نرب یخدرنیر ففؽررسفدنر   »اصحالهرر رواچدردارنسرسنرمفاگمربنی راففادیرنرمع یراگ رفنس ربنرن فمرسخمال

ر چانسرسخریرانیخمردهس رمیرسفدنردانمرچیچننردنر   رده س رن یرمیررارانیخم«رگف
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  ػخمررده ػسرقالبػ رهیػب س،رب کػنرمیردمػچزشریػمرتچن ررار ح رظ چانر خنبفرچیرخنیرسن  وخرسیررنن

س:ریشػر سیوربر ر ق ب رهیب س ره ییردربخر رایده سرنرمیریمردمچزشرراربنرنخمربچدرتچن راففادیرسنرچی

رهػػخردندرر ػػ راتػػفرسیػػیر رانسرهخررارداشػػبنرشػػک رورػػاریػػمردرربچدرنیػػهػػخیر  سرهػػ ارانرگػػخلراگػػ رسػػنرروش

اػػػػسیرهػػػػسؼربػػػػفایررنیػػػػهػػػػخیر  سرر؟رروششػػػػچنسربػػػػنرچیػػػػ ردریػػػػفیر بػػػػسر رن یخررػػػػدیراریػػػػخدرس ػػػػسرفریػػػػی غ

 رراردػفابریػه ػنرچرفرسچچکییی رحبیر غنس ریانیرایرشیف را عخدهرطچررفچؽروربنرهیب سرشسنرا ویرمچاچدی

درس ررس سرچی یربنرحیخبرن یرففدراحیخسرمیدن نرروراگ رسهی ی ر رنوخرس س ررونسر بسر رتچن رب رمی

رمػ هب رراهبػخنرهخیرنرس ػس رشػک یػس ػس،ر  سرچیچنػنراحیػخسرمیار کػنرر چانػسربػفراگػخسرورففدرن یرب خبفا

 رهػفرس ػسرهخرراربنرچیػ ردریػفیر بػسر رمیردنشچدررهخراریخدریرسنردرردنفریی غهفرۀردنخنراگ روریهخیر  سرراه

نریػرار  سدامرا وػیرمچاػچخریرازریبیػردنراگػ رورهػفرمسرگػنرداردرسنرمیػلچلا ویروا ر رمسرگن،رمچاچدر

رترػػفردهػػس رییػػرار غردرردنرمسرگػػنرنیػػطچررگفگػػفیرروشر  سرس ػػسربػػنرن یرافیػػ سیػػیررچیه ررسػػفدهراگػػ 

دهػسروردنرریرػافیػ رس ػسراگػبخدردنرروشررارففر قػچایرقسر   ػسیرداردرسػنر،رچػنرتچنػ راگبخدرسچچترچی

نرمیییرار غشسنررا ویرمچاچدیرۀیمسرگۀر  س خره ػچزره ػخنرمسرگػنررػس ػسردرفیی چانی ر غرفردهس؟راتفرواقعخ

رقالب ررار ش یصردهیس رتچن رسرچیی چانربچد؟رش خرمیررمی

 زیقراردهی گذر اسرارآم

راردررراصػحالحخمرورػسرایػ چانر رمیرشػچدرمیرسهیػ رنخمیػن«ر یترروزنػۀراگػفاردمرػ«ر» ،یقفاردهیرتػ رراگػفاردم»

رخریرازراگػػبخدانییػػ ؟ربیػػیچس ردنریػػسارس یػػ ایرر ر  رتػػچیمر  یشػػورردایچذَنػػ ،ر ػػ یاردَنهػػخیررسبخب

تچنػػ ،رفػػفدرنػػنررده ػػس رزرػػفاردررگػػححراگػػبخدانرمع ػػچ یرچیرحی چکػػدنررارروکػػچهر چان ػػسربنرن یرتچنػػ رچی

رگػػححرسربػػنرػػ ػػس،ربخیببدنرراررایرب چاهػػسرس  ػػسهرنی  سرداردردنررارببی ػػس راتػػفر چانػػسردنررارببی ػػسرورنػػنرااػػخزهرمی

بفگػ س،ررگححرورار چان سربنرن یرتچن راگبخدانرمع چ یرچیر رگیسهربخشسازردنرردفدررخربخ  فربخ  فِرچشم

ربػخرهراروهػخر ردررس  ػستخنربحػثرورتفبیچرااب ػخعر  سیندرر  س ردررطػچلر ػخررن،ریببدنررارر چان سرورن یرب خبفا

تػ رراگػفاردمی رراردررمحػ رقػفارررورچیچنػنرترروزنػنرسیػخرقػفاررداردرػیػ ،ری رچیت رراگفاردمربچدهراگ رسن

دربػخر ردنربحػثرصػچرمرن ػفیرربنرفقػطرای،ر ر  رتػچیمر  یشػورردایچذَنػ ،ر ػ یاردنرهخیرداد ردررسبخب

نرنپفدادبنرانسروربنراػچهفردنرسفده ده ػس،رامػخرفقػطرشػ خرراررده ػسرورشػفهرمیرشػفهرمیدنررارهػخرردنرانػس راصػال
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ارنػػسرفارمػػفدمرظػػخدیرااػػخزهرنسرػػدهػػسرزردچب رشػػفهربػػندنررارر چانػػسرسیػػیرن یرچیس  ػػس رهػػرشػػبفرگػػفدرتمرمییب

ربسان س دنررارراچهف

هػخیررسبخبرم:رهفتػ ردنرراربػنرشػ خربیػچردػچاهمرارػورس،رمییسانرفخ چنردافػخیرمػخرهیػبرمفرازردنیخرسن

دنررس م،رب کػنربػنر یرسػنرذسػفرسػفدمرصػحب رن ػیرهػخیرقػسرس ردربػخر رسبخبیػبػفهمررارن چانردرهػمرتچن رچی

س ریػػراربػػخزرنک هػػخرردنریػػ س رحبػػیرنچرمیرورروزهػػخرمػػفدمرػػارس مرسػػنراشػػخرهرمػػیرتچنػػ رهػػخیرقالبػػ رچیرسبخب

ربػػنرن ػػف ػػ رفشررقخب را  ػػنرورػػ،راربیػػیخرردػػچب»رس:یورفکػػفیرداشػػبنربخشػػر فرحبػػیرسچچػػتار کػػنررمحشربػػن

چیػػبخن س ررمیبػػسنبخنردچدشػػخنرراربػػنررسبػػخبرفس  سهردرردنیبػػخرارػػورفکػػف،رارواهررػػخرحیچانػػخمر یػػ «رس،رػػدرمی

هخیرروابیػػبییازرانسرسػػنررشػػسهرایرنچشػػبنرفس  سهییػػ ارواهررػػخرحیچانػػخمر رس بػػفلرهػػخر حػػ رخریرازرسبخبیبیػػ

ففرب ػس ررهػخیرخدیرازرسبخبرػارػورروزهػخر عػسادربیػیخررزرانػس رگچ اگػبفخدهرسفدهرور ػفومرشػوفمنچری سهربنر

یػػ سرسػػنرارواهررنچر ررارمیر هػػخیهیػػب سرورحبػػیرچر یمیػػلچ رخریرازرافػػفادرب یواػػچدردارنػػس ربیػػرتچنػػ رچی

خررػذسفرسػفدمرا نرسنرر یرهخیرقسرطچررس یرحبیربوبفراگ رسبخبرس ربن هخیردشفبنردارنیفس  سهرورچی ی 

ترروشررػبػچدنردرررقػسمرنکػفد،رچفاسػنرمچکػچعر خبػ ررارنی رمحخ عػنهخرردنر یرمف بطربخرهخیرقسرگخرفرسبخب

رواچدردارد 

مػػفاررسػػفدرسػػنرمرنقػػ بػػفارراربػػخررمػػخافار ررتررویتچنػػ رچػػرکػػیرازرمیػػلچ یورانی ػػور حقیػػ رظ ػػمرچیر

رشػ یسنبعػسرازرررفػ  رمیرتچنػ رگ ی خرهخیرچیراع یربنربچدرسنرش صیردرر کوراورتف نس ربییخررد سا

ار کػنرردخطفر ربػنرسهربػچدیش ی یرنیی رسنرچردنرشبفرازیبرتچن رسفدرچیرهخ،راحیخسرخریرازرگ  فانییبی

قالبػ رراگػبخدانرنردنیسفدنػس رشػبردربخر رمح ػیرمشػخبویرصػحب رمیره نردررگححرمشخبویربچدنس،ره ن

!رگػػپ راورنیػػ ردچاگػػ رسبػػخب ردربػػخر رراگػػ ره ػػخنرفقػػطرتچنػػ رمحبػػچایرچیر،رفکػػفرسػػفدرسػػنرتچنػػ رچػػی

رتچنػ ردچاهػسرسبػخبرچیرس ػسرمیرن یرورتچن ر  فرس:رسییرسنرچییشر سیوربرتچن رب چریس ردربخر رارچی

بػػنرار کػػنررشػػچنس راورنچشػػ رورنچشػػ ر ػػخرازررویرهػػمرسپػػ رمیرتچنػػ رهػػخیرچیرروزهػػخ،رسبخبرورػػیػػس رارب چ

نرمیر رچػنادامػنردهػسسرورنبچانیػ ریرگػر یعرتػ رراگػفاردممچکچ ؟رریػ یچر یدانػسرتػ رراگػفاردمرسیػیرواقعػخ

رتچنػ راگػبخدرقالبػ رچیرترػدان ػس راوررفػ رورازررتچنػ ،ر عػسادرس ػیرمیرواقعػیرچیربػیوراگػبخدانرحبیردر

 یریػػچرتچنػػ ر ردربػػخر رچییػػفاردػػچدشرنرػػزر؛قالبػػ ربػػچدرتچنػػ ،راگػػبخدرچیردنرسػػنردانیػػ ر راورن یر فگػػیس

رخرمفدمرمبچاػنربنرارور فگار خگنردهس،ردر چانی رن یرتچن راگبخدرقالب رچیرور رامخراتفراردانی رن ی
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ترروزنػػۀرتػػ رررػػتفػػ رر دردوردیربیچرػػسرمػػور ییػػسػػفدرچررورافیػػ ر؟رازارػػوراورقالبػػ راگػػ رشػػسنسرسػػنرن ی

رسبػخبرورػفارارػس،رزرػن  سرگػس ررمػیربػنرن ػفرمیػ فهبیػیخررر  خگػ یرمػفدرقػفارردارد ردررنچکرد  ر یاگفاردم

ر یوکػػعرچ ػػخنرامػػفوزهربػػنرتچنػػ رهػػخیرچیرسبخبروراگػػ رسػػنرػػمرارتػػچر یرسػػنرمییػػم بشػػفرشػػسهراگػػ  رچ

دچرنػػسرورفقػػطررن ی خنردردربػػنهػػخرردنرس؟یػػهػػخررارب چانرسبخبرایرداردردنرسهرػػچرفخیخرهػػرػػانس ردرسهیرگػػمضػػحکیر

رب ن س ر چان سربنرش خرصسمنرمی

،روقبػیرازرگػححرمیػخنیردنرتػ ررق  ػفوربشػفیۀرفػخیریػ  سی ؟ردررطػچلری رچیقفاردهیرت رراگفاردم

مبفػخومرازرچیػ یرراخودانرس س رسچدکرس یسررخردررگححربخ یردنربخشیس،رسچدکراخودانرشفوعربنررشسرمی

وربػخررهیػب سریچشروربػخزرشػسهرسچچػترنیػهػخیر  سررم رسچدکیش خگرمیرشسهررنی  سرظ چانرسچدکربناگ رسنر

راصػػ ی،رسػػچدکرس ػػس راتػػفرروهرن یرحفسػػ راػػخودانرس  ػػس رسػػچدکریرمیدونػػسروربػػخزررمیراطػػفاؼرشػػخدمخنیربػػن

حفسػ ررویرر خهػخرکػفبسر،رب رور«ورػیرنیػا» ریشسهردرروکعروص رهمرنک س،ربخردگبخنیربنرس بفلرارراخودان

سراورراردررگػححیریػ چانرشػچد رشػ خرمیرمبچ سرمیرانر یردنرازراخودانرسچدکرنشی س ر چففردب رمییترت رنر

ر راگ ر فرازرگفرگچزنرس،رحبیروقبیرسچچتی یکفوگکچ  رببیم

قػیرواػچدرداردروردنره ػخنریانرحقر ػیردنرترػرسػ م رفقػطر مرروشػوریػفیرهیػ رسػنرمػخرمچکػچعرد

ربػسنردرردادػ رشػکمروریورور ػخرػیر رهػچطػیرگػچزنیربخ یرنقحػۀرر ردنراگ رشکمروریدررم حقۀر خرانر ی

،ررهػخ،رفخشػور رخریرازر چانخی،ربیػرعییطبرخیرفػچؽهػر رخریرازر چانخی،ربیرتچن رهخیرخریرازرشک یقفارردارد ربی

رشچنس رانرمبچ سرمیرور یره ییرازراریفرخریرازرمچاچدامردیشسهروربیرنی  سهخیرر،رسچدکراخودانرسچدک

رخنیرویػانرمر ػیردنر،ر رانربػخ ر ػیردنرمسرگػۀردایػچردربػخر رس  ستخنرنی،ر عسادیرازر  سرت شبنردررزمخن

درررس  ػسرسػنر رادظػخرمییػبچدنس ربعضیرافػفادرنردرراشببخههخرردنرسنرمرتچرمیسفدنس رر یرصحب ریانر خر یردن

ورشػػک ررػػهػػخرنیػػ ربػػنراردررسبخبار کػػنررانػػسروردادهردمػػچزشر رػػطفرورػػاربػػنراگػػبخدانر،هخیرم ب ػػفرطػػچلرنیػػ 

ردردن چررواػچدرداشػبنرمع ػیروربػنرمحخ ػیرب رنیػ رمرقػسرخمرم،رحبیردررارتچر ربنرش خرمیرنچشبنرشسهراگ 

نربنرارورمع یرنیی رسنرصحربفدیرمحخ یرگخ یخنرگخلرم بق رشسهرتفچنراگ   حرهیػب س ریانس،رکفور خ

 چان ػسربػنررانػس،رامػخرن یرسارسفدهیػظخدیراشخظنر رطرمفدمیدررمحرشنیچیره یدنرسچچترهخیربعضیرازرروش

رخنیرویػػمانرر ػػیردنر،ر رانربػػخ ر ػػیردنردربػػخر هػػخرردنر روقبػػیانػػسرفخرسهرسرورب یػػنرس یػػشػػ خرس ػػترس  ػػسرسػػنر  س

 چانػسررشػسررمیردنرسػنر راگػ رانراػخر ػیردنروراگػ رسػنرػس  س،رم  چرشػخنرار یرصحب رمیریانر خر یردن
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رمب فسػػ رس ػػس،رخدیرذهػػ ارراررویرقیػػ بیرازربػػسنرػػزرمػػسمر؟روقبػػیرشػػ صریػػ یشػػچدیرنرورػػخرارػػس ػػس رد

بػػخنرربخزورسرذهػػوردػػچدررارروییػػس ردهػػس راتػػفربػػخوررن یرمیررارشػػک ردنرسػػنرشػػچدرمػػیراریػػخدرایرانػػففیر ػػچده

وررتیػفد رب ػخبفارمیرشػک ردنردنیػخرسرور ػ رازرمػس ییدهرادامنرصچرمرورارخدیربنرزرسرورمسمیمب فس رس 

دار فربػػنرن ػػفررحبػػیرد ػػسهرورػػاػػخرواػػچدردارد رارانره ػػنر ػػیردنر ػػسرتچر  ػػسرورمییبروررارمیرػػبفدػػیرازرافػػفادرا

ردنرترػر،ردنروراگػ رسػنرق رایحقانراگ  رر یردنرفد،یشک ربیردنرهفاخس  سرسنررفکفرمیهخرردنرس ردرمی

رخنیرویػمردنر،ر ربػخ ردنرار کػنخررػه ػنراػخرواػچدردارد،رردنرسریسربیچی چانر رمیری یانرنر یرتراگ ،رامخر

هخیررقػػسرم چانػػسررقػػیرمییطچررحقربػػنرانرسػػنر ػػیرترػػر یرواػػچدردارد؛ردنردرگػػ راگػػ  رامػػخ،رفقػػطری ػػخردن

ردربػخر هخرر،ردنرتفبػنریػنیدررنبقػفارردارد رر فرشػکمروری ػخسرس سرواچدرداردروردنردررم حقۀریش خریررار چ رر ب

راربػػفایرمػػس یربػػخنرذه ر رسػػنرهفاػػخر یراشػػببخهراگػػ  ریانر ػػخر ػػیردنرخنیرویػػانرمر ػػیردنر،ر رانربػػخ ر ػػیردن

ر رتیفدرمیرشک ردنرسیطچ نیرمب فس رس 

 ػػسر ػػخرسرجررشػػسرمیر ػػسررشػػچدروربنرمبچ ػػسرمیرورشػػکمری ػػخرانردررقیػػ  ر ػػیردنرازراػػخودانرسػػچدک

سهرشػچدروررػ چانسردرمیرس یربسناررشسرس س،رشک ر   ر  ی رانساز ر چپر فرشچد روقبیر خر فرورب رگرب رگ

تػفدررحبػخبر،راگ ر   ر  ی رانساز ر چپربنراخودانرسنرسچدکرانس رزمخنیررتففبنرهخیراورشک ر یرورچشمیب

 ررشػسریػاػخودان،ردنرحبػخبرنرکتیػفد،ربػخررشػسرسػچدررشػک رمیردنکػنس س ربعػسرازررسچچکیردررس خرراوررشسرمی

رتػ رت بػفگرترػرگػس،ررمیرمبف(ر)گػی دهرگػخنبیر چرػاس یربیارازر  جربنرراخودانرس س روقبیرقسرسچدکرمی

رمبف(ر)هفػسهر ػخربییػ رگػخنبیر چرػاونیمر خرهش ررشاربنراخودانرشچد روقبیرسچدکر چففردب ردخهفرمیین

نر ػػچففردبػػ راینرهػػخیرتػػ ررگػػس،رت بفگرمی شػػچد رر ػػچففردبػػ ردػػخهفرمیینرایرازرتػػ رنرػػور فنػػسریترمیرشػػک صػػچ 

ربػػنرن ػػفبػػخررخررزی سروربیػػینشػػر رمیرػػ ػػچففردبػػ رطالینررویرصػػفحۀرتػػ ر ردردشػػ سهرػػطالراػػخودانرسػػچدک

دنرروردررمسرگػۀردایػچ«ربچداتػچنربسن»دنررارردررمسرگۀربچدارسنرفراگ رنخ  ربسِنرا ویر بخهیروررگس رارمی

رنخم س رمی«راخودانرسچدک»رار

هػخرردنرهػفردویس یمرورهػمربػسنیرسػنربػخردنرمبچ ػسرشػسرس،روررمراروربػسنررار  سیػنرمػیهر،مخنردررروش

نػساردرراػخزها ویراس،ربسنریدانرطچررسنرمیر ره خن خنرنی ربخرسر بسر رشچدر؛ررع یربسنرمخدرزادی زمرهیب س

فادرظػخدیرهخیرافر چانسرنشخنردادهرشچدرورچشمرخر،رقخ یردنرمییظخدیردخهفرشچد ربخر الشیربیرمفدمرویب

مػفدمرظػخدیرردرربػیوشػس،روقبػیرر ر بػسارػوربُعػسربػسنرار کػنرر  س رامػخر ػ رازیببدنررارر چان سرففوزنستیرمی
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دنررارر چان ػسرفػفؽررگػسرورمػفدمرظػخدیرن یرکیرففدیرظػخدیربػنرن ػفرمیر یقفارردارد،ربنره خنرشک ربسنرف

انػساز رحػسودرربػنراػخودانریرقػسرسػچدکبُعسهخرحفس رس ػس روقبػروی چانسردزاداننربربسنرمیرور  س،رتفچنرایبب

بخدس ػت،ررترػ چگػبۀررمثػ وررس ػسررشػسرمیرار فخعردنر ر خی رنرهچاررگس،رحبخبرمیر چرونیمرار  جرا یرشا

ورانػسازهررشػسررػس ػس روقبػیربػنرار سرورحفسػ رن یینشػربػخر خهػخیرکػفبسریرمیراػخودانر رسػچدکراگػ رشفخؼ

بػػخ ررگػػ  ربنرشػػسرسػػفدهروربػػخ  رشػػسهراگػػ ،ررنیػػخرسػػنازردس ػػس ررمیرانررار ػػفکر ػػیردنر رس ػػسرحبػػخبرهػػچارمی

سهررػػ چانػػسردرراورمیر،رامػػخرهػػفرروزرحفسػػ راگػػ دهیػػبنرخرریبػػخ ربیػػرگػػ  ربناوررس ػػس ررونػػسرحفسػػ رمیرحفسػػ 

مری ػچانرمرمیی یفبػنرورمشػخهسهرس ػدنررارررود راتفربخردقػ روربخ  فرمیس سررمیبخ رحفس رربنرجر سررشچد ربن

رم یح رس دنرراررواچد

خزرداردریػرگػس،رنر نرمییدررمفسػ رقفیػۀرگػراچنػ ر خنطػیرگػچزنیرنقحػۀرر ربػنرهچارارورحبخبروقبی

ایرازرر(،رمی چظنرخگ دنیر ینر)ق یرخگ دنیربشفیربییخریرازراچهفربسنرازردنیخرسنب خنس ردنیخررسنرمس ی

س ػس رریع یرمدنرراررشچدرور رمیرهچارفد راروراچهفرواردرحبخبیترمیر رشک رهچارورحبخبر هخرداد رایچ

دفیػػیررس ػػس،راحیػػخسرت ػػچرظبػػچررمیرخنیػػس ػػس روقبػػیرازرمرمیربػػخ رحفسػػ رطفؼربػػنر،ردوبػػخرهر ػػ رازرمػػس ی

انسرورت چربػػخنرحػػ رنخدچشػػخر سیردارد،رتػػچر رورمرسػػفدهررخنرمیػػسودرشػػسهبػػهخرررگر کػػنرارس،رمثػػ یػػس رمی

صػعچدر»رارردنررگػسرورمػخرفػفؽرگػفرمیرارورحبخبرهچار ربنرسشس رگپ رمیرچ سرروزرطچلرفقطروراگ  را

گػػفررانػػساز رسػػ ربػػنرقػػ یدررحقشػػچد،رو ػػیررواردرمیرچانیػػنربػػنرمردنریتػػچر راتفچػػنرمیرمینػػخمرمیر«چانیػػبػػنرن

مح یربییخررمومردررواچدرشػ صررچانیسفدهراگ  رچچنرنرسرانیخررگف خنرورمیس ر راحیخسرمیخگ ش 

س ػسربػخرر رگػعیرمیرهػچارازردن،رحبػخبرفد ر ػ یػبیر رشػک رهػچاردررداد رحبخبرسر ربخینر،راچهفردنراگ 

طچرردردنػخسیرفشػفدهرراگػ  رچشػمرگػچمربػنربیػیخرردردنػخکرورػسرورارػخیبرفونیػبرگػچمرازر چنػ رچشػمرفشخر

رار کػنخبػسر ػخررروراحیػخسرادامػنرمػیرػافب س رارهخرتچدرمیرانسرورچشمر رانیخررورمرسفدهیهخرنرقنیشچدرورشقرمی

وررػػػشػػػچد رارمیر انرػػػشػػػخنیردوییر سروربالفخصػػػ نردررا ػػػچرػػػدرمیرفونیػػػ رازر چنػػػ رچشػػػمرگػػػچمربرحبػػػخبرهػػػچا

رشچد رمیر انردودنیخررشچد،رسهرمیی رنخمیقفاردهیرت رراگفاردم

بػػخزراگػػ ردررارػػورمفح ػػنررمشػػخنس  ػػسرورچشػػمرگچرافػػفادیرسػػنردررمسرگػػۀربػػچداررػػخردایػػچر  سیػػنرمی

 فررتیفیرچی هػػػخردرردادػػػ رتػػػ رراگػػػفاردمی رگػػػفرعرصػػػچرم،رشػػػک ر چان ػػػسرچیػػػ یرببی  ػػػس؛رچفاسػػػنربسرورن ی

رشػبینرتػ رتخهرمیػسانس رنشػچرمیربیبنهخرردنراچدرداردروره ۀظقی،رمی چظنردرهخر رودررا چرورد رشچرمی
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گػػخزیررفیرورع ییتربػػنرشػػک ردادنر ربػػفایرگػػفظ ردرر کػػو،ردوردرِربػػ رگردررهػػفرطػػفؼرواػػچدرداردردن ور یػػخن

ازرر چان ػسررمیلرطچررمع ػچربػنخرردخص راففادیرسنریبیرطرشفار ح رشچد،رمیفرهخربخزرن یر،ردرر یت رراگفاردم

ازررااػػػخزهرنسارنػػػسرببی  ػػػس رهػػػسؼرچفاسػػػنر  ػػػس،ی چان ػػػسرببرورمفح ػػػنرن یرػػػدررار،  ػػػسیببرگػػػچمرچشػػػمطفرػػػ ر

رگػ س،رربػنرهػمرمیرمکػخنرانػففیردرربػسنرمػخردرردنری ؟رصسهخرسخنخلیشخنیرچیدنردررا چیر رشسنرر انردو

سرازررػشػچنس ره یػیربخرگػپ ردػخر ردوررب ن ػسرور یتػ رراگػفاردمرخنیػسرازرمرػورصػسهخرسخنػخلرانػففیربخرب خبفا

ایرازررشػچدرورمی چظػنرشػبفیرت اشػبنیهػخیربرخنیب رسػنراگػ رورػظبػچررس  ػس رهػسؼرار یتػ رراگػفاردمرخنیم

راوػػخنیر،ردنراگػػ راوػػخنیرسچچػػتربػػسنربشػػفی،رازردنیػػخرسػندهػػس ررشػػک ر یتػػ رراگػػفاردمر هػخرراردرردادػػ یچ

ایررمی چظػنرتیفد رامػخردنرفقػطرمیرشک ردهسرور  خمیراچهفربسنربشفیردررداد ردنررارشک رمیرسچچت

ری  یبفداریرنربوفهرطچررسخم رقخب ردهسروره چزربنرازرامکخنخمررارشک رمی

بػخرفشػخررر ی روقبػیرتػ رراگػفاردمرشػچدربػخزرت اشػبنرمیر ی،رتػ رراگػفاردمرفظػخدییدررمسرگۀرعرنیدرر  س

را ػچرورظقػیرهخیردنردررقی  ردررورشچد رب خبفارمیرتفدرجر سرربنراگ ،رامخرس،رمخن سراگبچاننردرمیرفونیب

ورر،رب ػخبفانػنربػنرمسرگػۀربػچدار ع ػ ردارنػسرورنػنربػنرمسرگػۀردایػچرفظػخدی،یهػخیرمسرگػۀرعربخزرهیػب س رروش

هػخرردنرخریرواػچدردارنػسروره یػییبیػربچداروردایػچراگػبخدانرس  س ردررمسارسررارمحخف  رمیبچرنسرسنردچد

مشػػک یرمچااػػنررچیسروربػػخرهػػ ػػ یببرسرسػػننػػخزیرنسارریػػنرمفرػػسانوررب ػػخبفار بخشػػ سمفرػػسانرر چان ػػسرمچادػػیرمی

سررػروربخرس  ػس رازارػورمیبچرنػسردػچدررارمحخف ػ هػخرردنری ،یتچننرنرفظخدیراروی رامخردررمسرگۀرعرسنشچرن ی

خنر چ ػۀریػازرمرسفدنرنرنیػخهی  ػس،رشػبیبرمیرمشخن هخرراربخرچشمرگچی  س رامخروقبیردرردنرزمخنرچیببچان سربب

ر،ردنرشػفوعرفدیترمیرشبفرشک یخربرمخهررتر هخردررمسمریمی چظنرازرچرورارار کناگ  ربعسرازرر  یکچپ

سهریػػنخم«ر یفراخریػػخهرتػػ رراگػػفاردمییػػ غ»،رتفددربػػنردادػػ ربفتػػفدد روقبػػیربػػنردادػػ رگػػفربػػخزمیسػػنرس ػػسررمی

رشچد رمی

تػفدد،رگػفرشػ خردوبػخرهراحیػخسردردنػخسیردارد،رتػچر رورمرربفمیردادػ ر ربػنیتػ رراگػفاردمرزمخنیرسػن

 ریػػنردػػخر رفشػػخرربػػنرورػػشػػچد رارمیرتػػفدنربػػخرفشػػخرردػػخر رچاِوردرر شػػ رػػازرنقحػػۀرردهراگػػ  رگػػپ سػػفر

رفونیػبربخرهررتربػنر ی رگپ رتػ رراگػفاردمرشچدرشکخفبنروربخزرمی خنرگفررار کنردردنخسیردارد،رمث راحیخس

ر انرػػدورؼرفرخرریدرربُعػػسیربیػػر ی،رتػػ رراگػػفاردمردمػػسنرفونیػػشػػچرس ربعػػسرازربرسروربالفخصػػ نردگػػچدهرمیرػػدرمی

،رچفاسنردرربسنیرازرش خرقفاررداردرسنردرردهیسر ح رفشخررقفاررن یدنرراررسیهیبرشچد روقبیردرردچابرمی
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شػچد،رربػخررقفاردهػیرمیروی ربػفایراو ػیایرواچدردارد:روقبیرت رراگػفاردمر رامخرمیل نبُعسیربییخررفرؼراگ 

رشػنییفراگػ ،رامػخره رنردرربُعسیردواچدردارد رتفچنردبخنر یردررمقخب رچش خنیسرسنرچیس راحیخسرمی

رار چشػخنسهرربخنر یرچشػ خنیػچرار کػنر،رمثػ رچشػ خنرواػچدرداردرچیػ ر ػخریردررمقخبػ رسرسنیس رمیراحیخس

تػ رتخهربیػیخررمو ػیر،رچاِورػنقحۀررازردنیخرسن سیرداشبنربخشیس ررشچدراحیخسرنخدچشخروربخظثرمیراگ 

س ػسربػنرردوبػخرهرشػفوعرمیرشک ردهس رگػپ دنیخرراردر هخررریایرازرچر،رت رتخهراگفاردمی ربخرسرمی چظنراگ 

س ػس،رربػنررػترمچقعیػ رتػ رراگػفاردمی راشػخرهرن یرقػ یدررحق«ر یترروزنػۀراگػفاردمرػ»داد ربػسنربفتػفدد ر

بػفودرروریس سردررداد ربسنر خرمیرتفدد،رشفوعربفمیرچانینر ردهس روقبیربنیفرمچقعییسربخرهخر غرچفاسنربخ

رفونیػبردوبػخرهرمِور ػ یمرهخربفگػس ردررنقحػۀرنیػورس یمِوردررفضػخیربػر ػ یمطیرگػچزنیرربنرنقحۀار کنرر خ

رس ردرمی

ر«روزنػن»تررػدنررارر رمسرگػۀردایػچراگػ ردرربسنر رمو یرنوخرب رنقحۀرمِور  یمطیرگچزنیرنقحۀر

نرشػبراصػ یرمو ػیراگػ رتػ رتخهرورػم راینخمرمیر«ت رتخه»ترردنرراررنخمسرورمخرمی ایرده ػیرردروازهرنیورواقعػخ

 ررشػػػػ خریرداردرهخیرب رنرػػػػسػػػػنربػػػػسنر رمیدانرهػػػػخیرده ػػػػیردارد رمػػػػیرشػػػػ خریرازردروازهرهخیرب رنرػػػػ ،رراگػػػػ 

ده ػس ردررهػفرریػفیررارشػک رمیرۀردرػ هػخرردنرهػخیردادػ رورمچ کچلرهیػب سرنرػ رترػهخیرفی رکػیررگ چل

 ػف،ر ػخرذرامرر فرورحبػیرسچچػتر،رذرامرسچچػترخررسچچػتیهػخ،رذرامربیػرهػخ،را کبفونرهػخ،ر فو چنریرازرا مرار رن

هػػخیرر رعیرور چانخیطبرهػػخیرفػػچؽر ر،ر چانخرشػػک وریه ػػرایرواػػچدردارد ربػػنرکفوگػػکچ  ،ردروازهی رمرػػنوخرب 

هػخیررانس ردررروشرهخیرم ب ػفرقفػ رشػسهر رػنر سرسػنره یػیردادػ ردنردروازرنػش خریرواػچدرداررردخصرب 

بػخرانفیػخرربػخزررسرػمِوربخر ػ یحػۀرم،راولرنقردرردگػبخنۀرانفیػخرراگػ ردنرس  س،روقبیرمیرنیرار  سردنریفرسنرد

وررػػار یتػػ رراگػػفاردمردنکػػن چان ػػسردزادرشػػچنس ر ػػ رازررعیرن ییطبرهػػخیرفػػچؽر رشػػچد راتػػفربػػخزرنشػػچد،ر چانخ

تػفدد رگػپ رربػسنربفمیردادػ ربػنرداد،ردوبخرهرمِورشک ر  یمطیرگچزنیر هخرراردررنقحۀریمی چظنرازرچ

رشچد رمیرسهینخم«ریخهردچدراخربنر یرراگفاردمبخزتش رت »،ررورتفدد راربفمیرشکمروری خرقی  ربن

رتفدد ردرردنرزمػػخن،رسػػػچدکرۀردػػچدربػػخزن ییػػاو رمحػػ رتػػفدد،ربػػػنربفمیر یتػػ رراگػػفاردمار کػػنرربعػػسراز

رارراػخودانربػفردچاهػسرتففػ رورسػچدکردررارراخودانرسچدکر ،رهچار رحبخبراگ رشسهرخررب رگیبیراخودان

س ػس ردررر ره فاهربخراوررشسرمیی رنیس س،رت رراگفاردمرسرمیرشراخودانرطچررسنرسچدکردچاهسر چشخنس ره خن

نروقبیرسچدک راورااػخزهرس ػس،ربػنررشػسرمیرگػخ نرخرهف رػرشػارانساز رسػچدکربنراخودانرمسرگۀردایچ،رمع چ 
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،رراصػ یرروهرس بػفلرشػچد ر حػ رمیرسهیػنخم«راػخودانر چ سرسچدک»س سروردن،رربسنررار فکرشچدرسنرمیرداده

دررحػخ یررمخنػس،ر خبػ رمیدنیػخررکػیر یفرس ػس ربػسنرحفسػ رسروردرراطػفاؼرخیفونربیسرب چانرمیراخودانرسچدک

نرردرمیرفونیاص یربرروهسنر خبػسرسػنربػنررایر ػفورشررانػسازهر خراخودانروقبیرسچدکرس ردررمسرگۀربچدا،رمع چ 

نربػػنرزمػػخنرن چاهػػسرشػػس ردرردنردحػػفیرمچااػػنرچییػػفربػػخرهػػرب رتػػیرشػػ صربفگػػس،رد ردادهراورااػػخزهر،رمع ػػچ 

ر خراخودانر،رسچدکر چانسردخر رشچد ردرردنره یخمرازربسنراسارشچدروردنرمیورربسنررار فکرس سرشچدرسنرمی

تففبػن،ربػ رگربػچدهرربفرارورحبخبرسنره خنرت رراگفاردمی راگ روراورراردروررانساز ردچدرش صررشسرسفده

،ررانػساز رب رتػیررشػسرسػػفدهیور ػػخرچ ػراػخودانرسػچدکرسػندنیػخررازورففا ػفرازرانػساز ربػسنرفی رکػیردچاهػسربػػچد ر

رففا فرازرانساز ربسنربخشس ر یت رراگفاردمطبیعیراگ رسنر

هػػخیرررػػخرگػػخرفرمکخنسػػنردررمعخبػػسر صػػخورفرمچاػػچدامرا وػػیرهخروررمییػػ ندرػػسهربخشػػیسرسػػنردررسررشػػخ

نرنقخشػػیرهیػػب سمػػ هب ر نرارػػورمچاػػچدامربنرورم صچصػػخ انسرسػػنررسشػػیسهرشػػسهرایربػػنر صػػچرفرتچنػػنرهخ،راسثػػفا

رشػک رورفهخربػسرخریرازر صػچیبیػقػفارردارد رهػخرردنرشػک ردرر شػ رایردورشخنراگ ررػخرنػچاریربیضیردارفه

نرنقخشػی ظ ػػ ردنرردچب ر چکػػیحردهػسرسػػنر چانػػسربػنریرن یسیػػرهیچ ر یرهخردررمعخبػػسرقػسرهیػب س،رم صچصػػخ

رسهیػػنخمر ییػػفرتػػ رراگػػفاردمردر،مفح ػػنرورػػاگػػ  رامػػخردررار یتػػ رراگػػفاردمردنرم،رتػػچربػػنرشػػ خرمیرچییػػ  

س،ریػػنخمربوشػػ دنرراررطچررسخمػػ ربػػن ػػچانرره ػػچزرن یرقػػ یدررحقشػػچد ررمیرسهیػػنخم«ربوشػػ »رشػػچد ردنرن ی

ایرازرامکخنػخمررارداردرامػخررایراگػ رسػنرمی چظػنرورمی چظۀرامکخنػخمرراردارد رمخن ػسرسخردخنػنرارچفاسنرفقط

رسخزردارد رچ ػیػنریرورمػچادردػخمسررارشػفوعرس ػسربػنرانػففریػببچانػسر چ ردنکػنازررسررارنسارد رقب ی چ ر ربفایر چانخ

مچاػچدامرا وػػیرتچنػ رربػخ  فرازرگػححشػخنرتچنیرححسػنرگػرتفب ػسرس  ػستخنرنیخریرازر  سی،ربیػرای ػرگػخل

تفب ػسرهػخرردندن نرر،رق یدررحقرگس ررمیربنرن فرنخ  رفوربخوررریفانرفکفرسفدنسرسنراردتچنختچنررفبنراگ  ر

نرتچنیبخنرسریخیربشفیرهیبیدرردندررحخ یرسنررزرفارنبچد،رنخ  رفبخوررردررس   ررخرربخ یبیرسر خرگححربخرواقعخ

ر  سینرشچد 

دنرراررسرػنرسفدهراگ ؟رنبخی  سمچاچدامرا ویررتچننربخشس:راور خرگححیربخ  فرازرور چانسرارچیچننرمی

نردررگػػححرویس رتچنػػ رچ ػػیػػ ػػیرگػػححیربفو ید ار کػػنرر رزرػػفار ػػ رازرخرربػػخ راگػػ یبیػػریش صػػیرواقعػػخ

سهربخشػس،رگػححرتچنػ ری یرسخم ررگػیبررگیسهربخشس،روقبیربنرزمخنرروشورخرربخ یبیاشربنرگححیرر  سین

،رهشبخددرصػسرازرر یرسخمػ یبرروشػوربػنرشسنررورنخی ربخزشسنرقف رتچن ازرراوربییخرربخ راگ  ردرگ رقب 
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راوربػندػچدرربوشػ رسػفدنرانػففیربػفایرع یرشػچنس ردنراو،رهفردوربفداشبنرمیر  یشرویشمعیخرراو،ربخررتچن 

 یراگػ ریػ،رچر  راویشػرویس  سه،ره فاهربػخرگػححرشرنیسرتچن ر  سیدانرطچررسنرمیرسخرردچاهسررف  ره خن

اشررففگػخردرر  ػخمرزنػستیرطرطخق ردػچدر حػ رشػفارسفدنرسهرش خرروردبسرهخیرب رخنرگ بییسنربخرت ررازرم

رسػػفدنرفایرع یبػػرمػػخد ربػػخارزشرورػػازراردرصػػسرر رهشػػبخدراگػػ رخرربػػخارزشیروربیػػر ػػفورشردادهراگػػ  رازارػػو

بػػفایرداشػػبورهفچػػنرشػػچد،ررمیرمچفػػ رنیػػدرر  سر ػػسهروقبػػیردرردظ ػػ ررویه ػػررود ربػػنرسػػخررمػػیراوربػػنربوشػػ 

رانیػخمهػفرسػخریراتفرارادهرس سرشچدرورربالفخص نرمبی یرمیدنرب چاهسرفقطرنیخزرداردردگبارراردرازرس سرور

ازرطفرػ ر ح ػ ررسػنراوگػ رمیظ ػ قػچایررورػ ردارد رایػاوردرربوش ردػچدره ػنرچرگس ررشچد،ربنرانیخمرمی

ر هراگ سفدرنیهخر  سرگ بی

وررشػچد رب ػخبفار ر یر بػسیػراحبیربػنرهػفرچر چانػسربػنرمیمچاچدیرسنربنرارورشک را ویراگ ررانففی

 چانػسرهػفرچیػ یرداشػبنررمیم ػسرشػچدرورردزادراگ رهفرطچررسػنرمخرػ راگػ ردنررارمصػفؼرس ػسررػخرازردنربوفه

بػسرورر،هفرچی یرس بفرازرارورمقػخمرا وػی راوگ را ویدر س،رسنرمقخمررمیراشرازردگبخوردر  سینهخرردنربخشس 

نرتػػ رراگػػفاردمی ربػػچدردنرزمػػخنرورػػدررااشرمچفػػ رنشػػسهراگػػ  رردرر  سیػػنردررنوخرػػ مع ػػیراگػػ رسػػنر  ػػنرقػػبال

ازررمخنػسهربخقیردرصسرری یببخررشچد رارورش صرفقطرسهیدچدشرنخمر«دنیخی»رخر«ربوش » چانسررمیراس چن

درر،رامػخرراگ راوربخقیرمخنسهرازرتچن ردرصسرری یفقطربراتفچنرگس رربی یرمیرس خلرورروشوبنردچدررتچن 

ارػوررنیػنردارد،رامػخدنررارر چانسراروربسنرراررهػخرس ػسررػخر راورمیی ینرف قرابسنارورمفح نرهیچرب شیرازر

طچررسخمػ رراوربػنر رهػخیردػسار ر،ر چانخرزمػخنرورػ رشسهراگ  ردرراربخ ر بسربخرمخد ربخرانففیبسنر یشخ یار

رنیػ  سدررحػخلرظػخدیررمػفدمرویوقبیرش صیردرربتفچنر راگ نخ  رفررقیخسهخرردنرشچدرورقسرمردشکخررمی

نرقفػػ  راتػػچنیار کػػنرر چاػػنربػػنربػػسونروررارنػػساردرهػػخیرب رتػػیرورموخرمیورچ ػػراگػػ راگػػ ،ربػػسنراورمع ػػچ 

تچنػنرن چاهػسررصػیفرشػس،ردریػفراروایرسنردرربخ ر چرمفح ندررارور رامخررمحسودراگ ره چزربخشسبخ ررچقسر

ربچد 
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  سخنرانی پنجم

  طرح فالون

رورػػ چان ػسرببی  ػسرسػنرارمیر،عیردارنػسیطبرهػخیرفػػچؽر ر چانخر رسیػخنیرسػنردافػخیرمػػخراگػ رفػخ چنرفػخ چن،رن ػخد

اِػو،رَشػو،ررِن،رهػخیرفػخ چن رگفشػ راوػخن،رررنشػخنهػخررویرراگػ ،رشػخم ردنرفخ چنرچفدادررحخلررفخ چن

،رزرػفاربػفراگػخسرقػچانیورحػخسمرراگ رمیخررظ یس س رتیبف رروشر  سیۀرمخربیر رمیرارهساۀرمخررری  سرروش

اوػخنررخ چریػ یمازراوبػیرقػفارردارد،ر ػخنرسػنر صػچرفردنردرراببػسایرسبخبربفر غییفامراوخنراگ  رارورفػخ چن

نػػس رس ػػسرسػػنردرردهراوػػ رواػػچدردارررصػػچرمرتفوهػػیرازردنیخهػػخر ر صػػچررمیر رمسرگػػۀربػػچداراوػػخنرراربنرراگػػ 

چوخرروانروردررمی چعرهش راوػ رواػچدردارد رشػخرسربفدػیرافػفادردرػسهربخشػ سرسػنربػخ رور ػخریورفػخ چن،ر

و،ردررمی ػچع،ردهراوبػیرداررػمرسػنرریگبچنرانففیرواچدردارد رب خبفاروربخراحبیخبراروردوراوِ ربػخ رور ػخ

خده،رارػورمفوػچمیراگػ رسػنرطچررگػرگػخزنس ربػنرشچنس؛ردنیخهخر رسػنراوػخنررارمیردنیخهخردرردنراوخمرب خرمی

رمسرگۀربچدارازراوخنردارد 

ر راوػػخنخگػػ هردنرکػػیرازرفیرمػػخریوراوػػخنرواػػچدرداردرورراهرشػػرػػشػػ خریردررارهخیرب رسوکشػػخنرا ببػػن

 ربػنره ػیورظ ػ راگػ رردنرهخیردادػ رطچرره ۀرسوکشػخنرصچرمررترس ردررحخلرحفس راگ روره یوربن

چػفدارهیػب سردررحػخلر ری فردررارورن خدرنرسچچتررکخییهخیرگچدگبرایرورظالم رهخیر خیرسنرظالم 

رکخیریشػػک ی،ر]گچدگػػبرچفد ػػس ربػػنر رمییػػنر ػػفردررمفسػػ رورسػػ رفػػخ چنرب رگرکخیریطػػچررگچدگػػبروره یو

م،رارورظالم رمسرگۀربچداردرررفیراگ رورچچنربنرمسرگۀربچدار ع  رداری ف[رمعفؼرسوکشخنرراهرشرب رگ

هخیرهیػػبیرررگػػس رامػػخردرربُعػػسهخیردریػػفرهػػفرچیػػ یرشػػک رمیر ػػفبػػنرنتچنػػنررمفسػػ رقػػفارردارد ردػػخهفردنرارو

طچررمشػػخبویرردرػػسرنیػػ ربػػنر سرػػسرمیرازرطفرػػ ردنرایرداردروررونػػسیرسػػنرهػػفرچیػػ یربخفبػػنربیػػیخررمب ػػچعروردرهم

درر  ػػخمیرارػػورفػػخ چنراگػػ  ررخ چرِیراوػػخنیػػ یم صػػچرفرربیػػیخرر ی یػػسهراگػػ  رب ػػخبفارورارػػورن ػػخدرفػػخ چن،
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دررن ػػفرخریػػدنرترػػدنررارررور،رازارػػوررارداردرهخیر حػػچلردػػچدففار ػػسخیرهیػػبیرورهر رشػػک یػػیػػفرنربُعػػسهخیرد

ر رمتیفررمی

انػػففیررارازررطچرردچدسػػخرر چانػػسربػػنرچفدػػس،رمیرمیرهخیرگػػخظ رتػػفدشرظقفبػػنردرراوػػ روقبػػیرفػػخ چن

 چانػسرانػففیرراربػنررچفدػسرمیرمیرهخیرگػخظ راوػ رتػفدشرظقفبػنرس سروروقبیردػالؼردچدرا بربنراوخن

رچفدػػػسر)درراوػػػ رتػػػفدشرطفؼردادػػػ رمیرفػػػخ چنرارػػػوراگػػػ رسػػػنروقبػػػیربػػػنربس ررػػػترورژتػػػیفونربففگػػػیػػػب

طفؼردػخر ررس ػسروره یػخمیرسػنربػنرم ػسرمیر(رففدیررارسػنرفػخ چنردرربػسنارقػفاررداردربوفهرهخیرگخظ رظقفبن

س ػػسرسػػنر یفامػػچنردنرفػػفدررم ػػسرمیریفانػػیرراربوفهر(ردرهخیرگػػخظ راوػػ رتػػفدشرظقفبػػنرچفدػػسر)دػػالؼرمی

 رواػػچدریػػایرنر ػػخیر،ر ػػ رچػػفارظالمػػ رمرػػداررمسرگػػۀربػػچدار ع ػػ رمػػخربػػن»انس:رر فگػػیسهرافػػفادرهیػػب س ربفدػػی

رمیس رمػیرنیػمػخر  سدن ػنررظ ػبارارػوراگػ رسػن«رنػسارد؟رمسرگػۀردایػچر ع ػ رایربػنر خیردارد؟رمیفرظالم 

س:ریشػر سیبر ر ػ ره یػیردربػخر ردنرمیس رمػیرنیػ  سراروػخنرارسػ راگ رسنروراگ ،رمعخدلرارمیخررظ یبی

ر،رفػخ چنراوػخنرهػخرازردنرهفرػت،رمسرگػۀربػچدارورمسرگػۀردایػچ ربػسونررواػچدرداردردورمسرگۀراصػ یررراوخند

ردنر ررارازرمسرگػػۀردایػػچربػػنر هػػخیورچرس رب ػػخبفایػػب خمراوػػخنیرسخمػػ دنرراررسیػػ چانرگػػخزدرورن یرسػػخم یررارن ی

رورمػ اهیرچسیس فچگػرور یحیظالوهربػفرمسرگػۀردایػچ،رمیػ» س:رر رم کوراگ ربفدیربیچرمرارسفدهراکخفن

نردرریػػوقبػػیر  سبفاربػػخنرفػػخشرسػػ مرارػػوراگػػ رسػػنر ػػچانمررمیدن ػػنر«رچػػن؟هػػخرردنر رواػػچدردارنػػس یػػیػػفیرنرد

خریرازریۀربیػػیػػداردروره یػػخمیرسػػنر  سرمسرگػػۀردایػػچر ع ػػ ر ربفگػػس،ربػػنرخرربػػخ یگػػحچهربیػػربػػنرچسیس فچگػػ

 ردرررهػخرورمی چظػۀردمچزشرشػچنسرب ػسیرمیر ربفگػس،ردررمسرگػۀربػچدارطبقنرگحچهربػخ رعفب ربنرم اهی

رهخیراص یرواچدردارد ررمسرگنرویدورظسدرازرچ رمسرگۀربچدارهیب س رفقط

هػخیرقفمػ رورررن ربنیفررایردروردورظالم ر خیرهخیرقفم روردب ررن ربنایررچفاردورظالم ر خیر  

نری؟رچرهیب سمشکیر کػیررخده،رازردورنػچعرمػردنرسػنراگػ رورػدان ػسرارایرمیرمفدمردربخر ر ػخیر یرسنرمع چ 

روردرسػػیراببػػسار رازردنراگػػ ،رچفاسػػنرػػ رار رشػػسهراگػػ یخنػػ ر شػػکروروررػػیچػػِیررس،ییػػفیرگػػفرمشػػکیرورد

شػچدررهػخر رمبی ػیرمیرر،ردرررن رگػححروردارد ردرربػخ  فرهػخیرم ب فػیردرربُعػسهخیرم ب ػفرایر ی یر خی

هػخیرقفمػ روررررن بػنردنررایِررم،ر ػخییش خگػرمیدنرراررطچررمبػساولربػنر رسنرس یم ردایچرسنرار یخراگبفخدهرمی

رمػػخرسػػنرچشػػمرس  ػػستخنروربی اررػػسرمح بػػ رراردرره ػػیورزمی ػػنربیػػخنرسػػ م ربعضػػیرازر  فاگػػ  ررمشػػکی

راػچاررگػب رن ررگػسردرربُعػسیرهمرمیربػنرن ػفقفمػ رر،انػسرسػنردن ػنردررارػوربُعػسر ػ ربفدهربخزراگ رمشخنگچ
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هػخر رسػنررب ػخبفاروردرررن رچانیراگػ  یػفرارعػررگػسردرربُعػسیردرمیربػنرن ػف ررػوردن ػنرار یػخرزردرطالراگ 

رهػػخیرایربػخررن رس  ػس ر ػخیرهػخرازربُعػسیربػنربُعػسردریػفر غییػفرمیررن ،رزرػفاربی  ػسر  ػچعرواػچدرداردرافػفادرمی

ردررمسرگػۀرنیػهػخیر  سرروشرشػخم ر ع ػ رداردرسػن«رراهربػ رگرق  ػفوردگػ خنیراو یػن»ربنر،قفم روردب ردرردن

بػچدهررظالمػ روگػطرنیشػبهػخرردنرسچچترازرمسرگػۀربػچدارهیػب س ر رچوخررگچدگبیکخیررفمع چ یراگ یع

نرروشػوررهخیرارورفخ چنرسنردنرنی رازرمسرگۀربچداراگ  ررن  ظالمػ ررظ چانررورازرارػورفػخ چنربػناگػ رنیػببخ

ر رمیس رمیردافخراگبفخدهرفخ چن

نررسیػػ یبرگػػچمرمیرچشػػمر رػػبفدػػیرازرشػػ خرازرطفرفػػخ چنیرسػػن ررنػػ رارػػورن ػػخدرنییػػ  ربػػنررنػػ   ومػػخ

فػخ چنرچفدػخنیررارمبخنرشػچد روقبػیرچشػمرگػچرن یرظػچضرفرس ػس،رامػخرطػفهردنییػ چانػسر غرمیر ۀردنیزمر  

خررػ،رگػب ررقفمػ ،ربػ فار چانػسرزمی ػۀردنرمیرام،ررنػ ر  رسػفدهرنصی بخنرشکروری خردررقی  ربی سرسنرمی

نربػیورقفمػ ،رنػخرنیی،رزرد،رگػب ،ردبػ ،رنربخشػس رارػوررنػ ررن رب رحبی دررس ػس ررفرمیییػغ ػیروربػ فار یمف بػخ

ارػػورن ػػخدرمػػخرداردرمبفػػخومربخشػػس رامػػخررنػػ رورا یػػچیرریرسػػنبی یػػسرازررنیػػرم کػػوراگػػ ررنیػػیرسػػنرمیرنبییػػن

ور صػچرفیرسػنرر ۀرایزمر  ررن رمرسنیس رس س رح رمیرفرن یییفخ چنر غرایرداد رور خیررگچدگبیکخهخ

نردػػػچبرمی عیردارنػػػسریطبرهػػػخیرفػػػچؽر ر چانخر رسیػػػخنیرسػػػنرمرارسػػػفدهرانب ػػػخبدنررارر،ر ػػػ راگػػػ ربی یػػػسرنیػػػببخ

ر  س ریبُعسرببرورخدیررارورایرارخررزی هخیربیی چان سردررارورفخ چنرچرمی

رسػنرمربػخنربیػچرسربفارػبی ار«رب ػفراگػ  یظالمػ رهرنیشػبرورگچدگػبیکخررا»انس:ررتفبنربعضیراففاد

نربنرهرظالم رورا ربػنراتػفرتچشػۀردن» ػس:ررتچرنییػ  ربعضػیرافػفادرمیبػچطرتفوهردخصػیرازرمػفدمرمفرچیذا خ

وررػدرردوراوػ  رادنرهػمرچفدػسروررفارمیرػ،رزریػ یتچنػنرنررورا«رشچد رب فرمییهرسجرشچد،رظالم رطفؼرورا

رخمچنیربػچدرسػنیشخسردررزمخنر خرش خدبنرشسیعیردرردنیطچرروگربنرای رظالم رحسودردوه ارو خنصسرگخل

بػػػفایردنررارر راوراگػػػ ر شػػػبنترچ ػػػسردهػػػنرفقػػػطراوػػػخنیردومرب ػػػفرورا ػػػ یهرشػػػ خدب س رامػػػخرازرزمػػػخندنررار

خهربػچدروریدنرگػرمػخربػچد ررنػ رازررنػ رسػفدرمبفػخومراگػبفخدهراگبفخد ردچدشر صػخحیرسػفد،رامػخررنیػیرسػن

 یراگػ رسػنردربػخر رارػوریػور  ػخمرچرشس رارمیراگبفخدهرقخیمرصچرمرسفدروربنرمیربخ راشخرهرتچشۀردنرروربن

رفیردنربچد تچرم را ببنردن نرتفبمرفقطردربخر رشک ردخهرمیرفخ چن

معػفؼرردنرتچر ػسرسػنر؟ربعضػیرافػفادرمیریػ یدررمسرگػۀربػچدایرمػخرمعػفؼرچرگچدگبیکخررورار  

نردنیػػػچیرازردنراگػػػ  ربی اررشػػػخدیروردچشػػػب بیراگػػػ  مرسػػػنرربػػػخنربیػػػچرسربفارػػػ،رامػػػخرارػػػوربفداشػػػبیرنیػػػببخ
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دارنػػس ردنرراررانسرسهیبػػچداررگػػر رسػػنربػػنرگػػححرهػػخردنرفقػػطردهػػسروربػػچداررارنشػػخنرمیرگػػححرگچدگػػبیکخر

چوخرر»چاهخیرب رگ،رمخن سربچدریخ امخرر؛نسارنسدنرراررهخرچاهخروردرهخمبچدریخ مخن سرر، فرمچاچدامرا ویر خریو

رخررففا ػػػفرازرگػػػححیچاهخیربػػػ رگربیػػػبچدریػػػخ مرسػػػنردنرریمربیػػػچی ػػػچانردارنػػػس رمیدنررارر«چایربػػػ رگبچدریػػػخ 

قػسرربػچدارواػچدرر خ ختخ ػخ،ردنرررففاگػچیرگػححانس،رحبیربخ  فرازر خ ختخ خهخرهیػب س ردربچداهخیرمع چ یررفبن

هػخر رسػنرورایرگػححر خ ختخ ػخرردارنس ردنررگچدگبیکخرترررارش فد ر خ ختخ خهخرفقطهخرردنر چانرداردرسنرن ی

سرردارردارنس ردررگححیردوربفابفربخ  فرازر خ ختخ خ،ردورگچدگبیکخرررگچدگبیکخرانسر عسادربیشبفیررگیسه

خدردارنػػسرسػػنرگفاگػػفررػػقػػسررزرسروربفدػػیردنرػػدارررگػػن،رچوػػخر،ر ػػ ج   رگچدگػػبیکخرورحبػػیردررگػػحچهربػػخ  ف،

واچدرنساشبنربخشس،رهخرردنرهخرورزانچهخ روقبیرفضخیرسخفیربفایر،رشخم رگف،رشخننرار چشخنسهراگ شخنربسن

طچررسػػنرگػػححررشػػچد ره ػػخنردػػخهفرمیرفهیػػهخرورعرر خهػػخ،ر  یػػنرسػػفر،رقػػچسرهخ،رانیشػػبخنردگػػ رحبػػیردررسػػف

رشػػبفروربیشػػبفیردچاهػػسرداشػػ  رب ػػخبفارو،رگچدگػػبیکخریبرگچدگػػبیکخهخیرررود،رفػػفدروربػػخ  فرمػػیبػػخ  فر

ردارد رررتربچداربخ  فربخشس،ر عسادربیشبفیرگچدگبیکخرگححردهس رهفچنرمقخمربچداررارنشخنرمی

 رمعمولییۀ غیهای تزک روش

دػچدرراررهخردنر رواچدردارنس ی یرنفمع چیهخیرعردایچ،رروشرهخیر  سیۀرمسرگۀربچدارورمسرگنرظالوهربفرروش

راردارنػس:رازرزمػخنرراگػب بخطرورػارنیػهخیر  سرظخدیردربخر رروشرنخم س راففادرفمع چ یرمییۀرعیهخیر  سرروش

ن ػػفردرروریۀرراگػػبیػػهػػخیر  سرراهرظ چانربخگػػبخنر ػػخرامػػفوز،رمػػفدمرمسرگػػۀربػػچدارورمسرگػػۀردایػػچرراربػػنرویچػػ

فمع ػػچ یرهفتػػ ریهػػخیرعرانػػس رروشرسهی رنخمیػػقػػیرنیحقرۀرمػػسارسیػػسهػػخیر  ررراهرنػػخمرراربػػنهػػخرردنرانػػسروربنتفف

 رد ػػخرره ػػفیروررػػواػػچدردارنػػس رمػػفدمرفقػػطرازرطفهػػخرردنردان ػػسرسػػنرخررس ػػیرمییانسرورافػػفادربیػػررظ ػػچمیرنشػػسه

ردان س رمیهخرردنرادب ردربخر 

نرخررػػد ،ررامرنیػػس  ررخنرػػفمع ػػچ یرواػػچدردارد؟رب ػػنرواػػچدردارد ردررافیهػػخیرعرظ چانرروشر یربػػنیػػچواقعػػخ

نردررگػػخل ِررنفػػفرازراگػػبخدانرهخیرددػػف،رگػػنرم صچصػػخ رطچررا فػػخقیرمالقػػخمرفمع ػػچ یرراربػػنیهػػخیرعرروشرمػػخهف

ففدروربیػػیخررر هػػخر رسػػنربیػػیخررم حصػػفبنیچر؛سفدنػػسرم بقػػ رمػػورشػػخنرراربػػنرهخراػػچهفردمچزشهػػخرردنر رسػػفدم

شػػخنرحخصػػ ررسػػنرازر  سینچی هػػخر رففدراگػػ ،ررخررم حصػػفبنیبیػػدن ػػنردارنػػسرار کػػنرردخطفربچدنػػس ربػػنردػػچب

س  ػسرربیػخنرمیهػخرردنرظالوه،ربػن چان سردرسیرازردنرداشبنربخش س ررشچدردی یردخصراگ  راسثفراففادرن یرمی

رػترازرارػوردورمسرگػنرردررزمػف رهیچهػخرردنر،رچفاسنرروشسنرننرازرمسرگۀربچدارهیب سرورننرازرمسرگۀردایچ
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دػچدررارهػخرردنرامػخ،ر خم ػسب«رنخمبعػخرؼ»رػخر«رففظػی»رراهرارهػخرردنرنیی  ره یورمیل نربخظثرشسهرسنرمػفدم

مع ػػػیرکػػػ  ِیرصػػػچرمرراهرففظػػػیررػػػخرنخمبعػػػخرؼرربنهػػػخرردنرتفچػػػنرنخمیػػػسننخم ػػػس ررفمع ػػػچ یرمییهػػػخیرعرروش

هػػخرردنرتچر ػػسرسػػنرهیػػب س رمػػفدمرن یهػػخرردنر حقیفدمیػػ یردارد،رامػػخربػػنرارػػورمع ػػیرنییػػ رسػػنرمػػفدمرم ػػخ ف

هػػخیررروشهػػخرردنریػػ رسػػنیورنرػػیفراخنیػػنیػػ ربهػػخررارػػوروافهفیرحبػػیرمع ػػیردػػخه رحخنیرهیػػب سیهػػخیرشػػرروش

«رویهخیرراگػػبرمسرگػػن»دایػػچرراررمسرگػػۀربػػچدارورمسرگػػۀچػػیوردررمػػفدمرن،رر ػػخردررطػػچلرحخنیرهیػػب س ریشػػ

نخم ػس؛ردرررراهرففظػیرمیرارهػخرردنرس  ػس،رفظػخدیرراردرکرن ییهػخیرعرروشب خبفاروروقبػیرانس ررسهینخمرنرمیی  س

نرمقخرینربخرار کنرسخم رورکػفدیر»م  چرشػخنر«رنخمبعػخرؼ،» قػیردرردصػچصررخرمبعػخرؼربخشػ س رم خگیرال

نرموربخگبخنریدرروافتخنرچربچد «رنخشیخنن شس رامیسوارمرارػور چکػیحرس ػیرمع ػیررطچرربفداش رمیراروع چ 

رارور قیررارروشورسفدهربخشس 

دارنػػسرورر  یشػػرویش را  امػػخ یراػػسیربػػفایریػػنهػػخرردنرفارػػ؟رزریػػب سیحخنیرنیهػػخیرشػػرروشهػػخرردنرچػػفا

س  ػػسروررن یراوػػخنررارنقػػشرویخرقػػچانرػػگفشػػ رهػػخرردنرده ػػس رشػػخنرقػػفاررمیرنیگفشػػ راوػػخنررارمب ػػخیر  س

س رمسرگۀربچدارورمسرگػۀریحخنیرب خمیهخیرشررارروشهخرردنرسی چانرورن یرده س،رب خبفارن یرسخرهخیربسرانیخم

،رب کػنررخگػ هردنرهخیرگچربخرروشرهمرگفش راوخنرسنرارورظ  ورهیب س،رننربنریهخیرراگبردایچرمسرگن

هػػخیررگػػچربػػخرگفشػػ راوػػخنرهیػػب س راتػػفر  سیػػۀرروشرمسرگػػۀربػػچدارورمسرگػػۀردایػػچرهمرسػػنارػػورظ ػػ رربػػن

وریهػػخیرراگػػبریػػب س،رب کػػنرروشیحخنیرنیهػػخیرشػػرروشهػخرردنرگػػچربػػخرگفشػػ راوػػخنربخشػػس،رعیفمع ػچ یرهم

شػخنرراررنی  سهػخرردنرگفشػ راوػخنراگػ  سی،ریػکػیرور  یخرنرػوردچب روربسیرییخرربفایر عیهیب س رزرفارمع

طچرراگ رسػنرا  امػخمروررورورهیب س رفقطرای رراگبینهخرردنرورده س،رب خبفارۀرگفش راوخنرقفاررمیربفر خ

شػخنرراررهخردمچزشهخرردنربخرا  امخمرورمش صخمرمسرگۀربچدارورمسرگۀردایچر فخومردارد هخرردنرمش صخم

ده ػس رمسرگػۀررس  ػس،رفقػطربػنر عػسادربیػیخررس ػیردمػچزشرمیرعیرازرشختفدانرم بق رن ییبنرمحسود روگ

رخفػ رهػخیرواقعػیرراردررردمچزشهػخرردنرکػیرازرردهػس،رفقػطردمػچزشرانمفرسازربنر عسادرزرخدیرحبیراتفردایچر

ر چانػسرنرس ػس،رمییػب چاهػسر  سرهفسییرورره ۀرمچاچدامراظبقخدردارد،رازارورنیخمرس س رمسرگۀربچداربنرمی

رانیخمردهس دنررار

تررػػ چان ػػسربػػنردورنفػػفردادهرشػػچنس رب کػػنرفقػػطررشػػچنسرن یرفمع ػػچ یرم بقػػ رمییهػػخیرعربػػیرروشوق

 ػػخررن،رمػػفدمرردررطػػچلاگػػ رسػػنرظ ػػ رشػػچد ربػػنره ػػیوررزمػػخنیرطػػچ نیرانب ػػخبرمیرشػػ صردررطػػچلرمػػسم
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ر عػسادیرازر ردػچدربػچد،رمبچاػنرشػسمرسػنردرردورانرشػکچفخرتچنػ رچیرانػس رزمػخنیرسػنرسهررارنسهخرردنرظخدی

 ػ رفررفونردمسنس رامخر  رازردمچزشرظ چمیرمبچاػنرشػسنسرسػنرامکخنیبر ربفایردمچزشینرهخرروشارورراففاد

سرروشػیریػدانی ربفدیرازردنرچی هخربنرظ چمرمفدمرم بق رشػچد راتػفرب چاهرفاراگبخدرمیخزرن یرزر،نیی 

فایررػػخدتیفیرس رافػػفادیرسػػنربػػیػػس رشػػختفدانردػػچدررارانب ػػخبرسیػػ چانرس،رن ییػػطچررتیػػبفدهراشػػخظنردهرراربػػن

درػػس ررنػػچعرفػػفدیرمیرفدورنػػس،رچفاسػػنرهػػرهػػخیرم ب فػػیررارمیرشػػی  رورذه ی ردر ػػسرگػػحچهرم ب ػػفرشیورمی

ایردرررطچررتیػػبفدهر چان ػػسربػػنرفمع ػػچ یرن ییهػػخیرعررورروشرس رازارػػویػػرارانب ػػخبرس بخنرسانرػػسرمفیػػ چانرن ی

رفارروشرػػ،رزفضردحػػفرقػػفارردهػػسشػػختفدانرراردررمعػػ چانػػسررااب ػػخعردمػػچزشردادهرشػػچنس رانیػػخمرارػػورسػػخررمی

نرهخرردن راگ  رب صچصواقعخ

ورمسرگػۀردایػچرگػعیرربی یربفگػسرففدربنرروشػورس سرمسرگۀربچدارگعیرمی»:رتچر سرمیربفدیرازراففاد

حسوحصػػفررب اػػخودانیرفػػفدر«ر؟چحػػچرفمع ػػچ یریروشرعدرردصػػچصرفػػفدرمچاػػچدرسػػخم یرشػػچد ررس ػػسرمی

خمچنیریدان ػػسرسػنر خ ختخ ػخرشػػخسره ػنرمیشػچد ررسودرن یاوػخنرمحػػچرق  ػػفور ػخببیردرریهػبػنرسػػنرشػسردچاهػسر

 ررارداردروربػػچداراگػػبخدرطػػیربوشػػ ردردشػػخنررارر خبػػخربوشػػ رگػػعخدمرعػػخربوشػػ رگػػخهخرراردارد،ربػػچداردمی

خریریس ػسروربیػربوش ردچدررارب ػخرمیا ویردارد رهفر خ ختخ خروربچدایرب رتیربوش ردچدرراردارد رهفرمچاچدر

محػسود رشػچدررمچفػ رمیفمع ػچ یریهػخیرعرروش  سیػۀررسػنردررس  س رامخرفػفدیرزنستیرمیدنیخررسانارازرمف

 دخصیردرردگ خنرنسارد مکخنرحسوحصفیردچاهسرشسرسنرهیچرراخودانرب  یردرراوخنرنساردروریمع

 طانی یروشی ش کردن نیتمر

طچررمش صرربنرشک ردارد راففادیرهیب سرسنروری ؟رچ سیچ«ریحخنیروشیرشرسفدنرور  ف»م  چررازر

انػسرسػنرچ ػیورچی هػخر ررارم بقػ ررده س،رچفاسنردررطچلر خررنراففادیربچدهرحخنیررارانیخمرمییهخیرشروشرر

ش صػیرورنفػعر،ررظخدیردررایػبیچیرشػوفمرمفدمرویس  س؟رزرفاردرربرمیر هخررارم بق یچرس  س رچفاردنرمی

چرییػ رورهػیبػخ رنهػخرردنر  یشػرویشرگػححردچاه ػس را ببػنرمیر رهیػب سرسػنر هخیچرهخرورانس راربچدهر چل

اتػفرسیػیرهخیرسخرمخراروراگ رسػنرررکیرازرورژتیدورنس؟رسخرمخ ررمیربنردگ  یریچرچنرتچنییرنسارنس ر  

ایررگػححر  سیػنرچیهػرشػ صرورػدهس رامػخرارمیداشبنربخشس،رنچظیرازرانففیررارشک رازردنرراررمقساررزرخدی

رارموػػخررورهػػخرردنر چانػػسربػػخرافػػفادرظػػخدی،رمیریػػنرس  ػػسهرمقخریػػنرشػػچد رامػػخردررمقخر چانػػسربػػخر  سینرنػػساردرورن ی

هػخیرر ر چانػسر چانخرشچد،رمیردنربییخررزرخدرمیر روقبیر فاسمرنچظیرازرانففیراگ ر یمحسودرس س،رزرفارسخرمخرن
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شػػنرینره ر ػػخررروردررطػػچلریػػخدرس ػػس رازارػػورفیررارایور ػػ  یسػػفدهرورچ ػػر رػػعیردرربػػسنرفػػفدررار قچیطبرفػػچؽ

بػػػخرانیػػػخمرسخرهػػػخیربػػػسروربػػػخر» ػػػس:ررتچرمیهػػػخرردنر رراردمػػػچزشرده ػػػس ر هػػػخیچوریانػػػسرسػػػنرچ ػػػرافػػػفادیربچده

ده ػس ررن یراررارافػ اردػچدرتچنػ هػخرردنر« ػچانمرتچنػ ردػچدررارافػ اراردهػم ربنردریفان،رمیردادنردش خم

رهیػب س،رچفاسػنرانیػخمرسخرهػخیربػسربػنرخهیدنرمػخد رگػرافػ ارار ػفاسمدررحػخلرهػخرردنروراگػ رسػنرق رایحق

عیرنػخچی رمػخدرزادیرراربػػخردنریطبرفػچؽرهػخیر ر چان ػسردنر چانخرورمیردهػس رب ػخبفارخه،رسخرمػخرمییمػخد رگػهػخرردن

 چان ػسررعیرسچچػترراررشػسرده ػس،رامػخرن ییطبرهخیرفػچؽر ر چان سربفدیرازر چانخرمیهخرردنر رس  س رسخرمخر قچ

راررتچنػػ ر چان ػػسربػػسرمیسخرهػػخیررانیػػخمرس  ػػسربػػخرفکػػفرمیراشػػببخهربنرافػػفادرورػػچرسػػخررمو ػػیرانیػػخمرده ػػس رایهػػ

ر ده سراراف ا

رمػػفدمردرربػػیوایراشػػببخهررتفبػػنرورػػا«ر  یػػسیرقسر   ػػس فرازردػػچب راگػػ  » ػػس:ررتچربفدػػیرازرافػػفادرمی

هخر ردررارػػوردصػػچصررزمی ػػنردػػچب رن چاهػػسربػػچد ر یار  یػػسیرهفتػػ رففا ػػفرازرقػػسرمرقػػسرمظػػخدیراگػػ  ر

وررشػػ خرراگػػ رهػػخیرب رازراوخنرنرسچچػػتاوػػخرترػػرمرفقػػطیش خگػػرهخرمیرمػػخرانیػػخنرواػػچدردارد:راوػػخنیرسػػن

رسػػنراوػػخنرمػػخرزمػػخنیرطػػچ نیررار شػػ رگػػفرت اشػػبنربخشػػس،رهفوقػػ  ررمینػػخمراوػػخنرمیدنررارربػػفایرادبصػػخر

هخرور  ػخمررس س،رشػخم رگػیخرهرمیردرراوخنررارم وسمر یس سرسنره نرچر یررار یفبنرمییه یشنرفخاعۀرظ 

یػب سرسػنریمچاػچدامرانیػخنیرنفقػطروردور راوخن،ررارس س ردرراوخنرقخنچنیرراردنبخلرمیرمچاچدام رحفس 

ربُعػسراوػخنررخرورارردانفیخررددفرورسنرزمخنیرازررانسرسهرددررحخلرحخکفررخریرازرمچاچدامی ربیرانسربسرشسه

ر،س  ػسرارمشػخهسهررنفیػخرراددػفرورر چان سرامفوزهرن یرش خگخنرر رگبخرهمس یربییخررطچ نیرت شبنراگ رداد

ه ارررصػسو  یخهرتر رهیػب سرسػنرر هخیچرمی یهخرببر  یکچپرور فرقچیرخنیازرمامفوزهررمی چانریمدن نررفارز

وػػخنیررویریهخیرسراس ػػچنردرربػػسنرسػػنرهمببی ػػیمرفا ػػیررارییمر غی راتػػفرب ػػچاهرارا فػػخؽرافبػػخدینػػچریر ػػرگػػخل

نردرورنچریربی رد راره اررگخلرصسو  یخهررترمر خریمرم ب فربخشردهس،رمیبچررمی ر ر  س ردوریراگرواقعخ

ادهراگػ ،ردرفیررخییػ غرویسنرچ ػرزمخنرهف رر یرت شبنراگ یفرظ ییخنر غیس راوخنرازرمس چنر خ

بیریوکػػعرویچ ػػرسػػنرهػػفربػػخربػػخرردوردهراگػػ  ردررربػػنسخمػػ ررنػػخبچدیراوػػخنگفاگػػفردرررمچاػػچدامر  ػػخمبػػفایر

سػنرچیػ یرطچریررحػچرشػچد،ربػنطچررسخمػ رمربػنهخرورظ خصػفرمػخدیراوػخنررقفارربچدهردصیصػند،رخافبرمیرا فخؽ

طچررسخمػػ رصػػچرمرنیففبػػنراگػػ  رر،رارػػورانفیػػخرربػػنهػػفربػػخربفونػػس رامػػخررازربػػیورمچاػػچدامر  ػػخمبػػخقیرن خنػػسرور

انس،ره یشػػنرمچاػػچدامردخصػػیررب ػػخبفارورهفتػػخهرمچاػػچدامرا وػػِیربیػػیخررگػػححربػػخ رازرنػػچراوػػخنیررارگػػخدبن
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داشػػػب س رامػػػخراوػػػخنیرسػػػنرهخر رازرت شػػػبنر یشػػػخ یاردرراوػػػخنرحضػػػچرررمخنػػػسهربخقیظ چانررانػػػسرسػػػنربػػػنربچده

دصیصػنروربػخرشػسرسػنرردچدشخنرب خرمػیدصیصنرورمعیخرهخیربفراگخسرگخدب سررا ویردوبخرهرمیمچاچدامر

رش   فخومردامعیخرهخیرقب ر

هخر ررارسػػػػنرازرقبػػػػ ررهخیرظ  کػػػػفدروردصیصػػػػنرسنس،رشػػػػیچهشػػػػر رسػػػػنردررانفیػػػػخررسشػػػػبنرن یرهػػػػخردن

هخرورقػچانیورردصیصػنرسرػاستففبۀررشػک راوػخنبفرارػوردوردنس رامخررش خدب سربخردچدربنراوخنراسرسرمیرمی

ظ ػػ ر ررهػػخر وراهفرسنسردررنقػػاشػػرهػػخر رسػػنردررانفیػػخررسشػػبنرن یروردنرب ػػخبفاراوػػخنراسرػػسرحػػخسمربػػچد 

نریػب سرچفاسػنریبػسرنرقػسررهػمردنهػخرردنر رامػخفدنسسرسرمساد نرمیراوخنراسسفدنسرسنربخرظ  کفدررمی بػفرصػففخ

ظ چانرنیفوهػخیر خررػترره خنرچیػ یرهیػب سرسػنربػنهخرردنرس  س ریوخنرقب یرظ  رمهخیراردصیصناگخسر

ررگػخن س رفقػطرن یرمػفدمرصػسمنریػب سروربػنیظخدیرنرسیربفایرمفدمر وسرچیههخرردنرشچنس رامخرش خدبنرمی

،رمػػفدمرظػػخدیرااػػخزهررچیػػب س ردررت شػػبنرمیشػػسمرربنشػػخنردچدهخیرسوػػوررشػػیچهربػػفایرانیػػخمرسخرهػػخ،ربػػن

هػخرر وراهفربییخریرواچدردارنػس ردنمچاچدامرا ویرامرسنرورایرگححر خ ختخ خرربنورراربسان س رتفرنساشب سرا

نرنخچی رمچاچدامرا ویربخررینردر س؟ردررمقخربنرچنرحیخبرمی هخر رر رشػک ینر خریرورمفگیفی،ربی ر نسواقعخ

ر ررواچدردارنسورنیوساریرگفش راوخنررهیب سرو یربفایرحف مچاچدامر خررترازر

شػػچد ردگػػچراررسهرمییػػنخمردگػػچرارس ػػسرسػػنر،رچیػػ یررارذسػػفرمیروهر رسایػػر ربخز دربػػخریػػمرهػػخیربچدردمچزه

ر،را وػیروا  ػفرویبرمچاچدامربُعسهخیردریفیرهیػب سرسػنرگفشػ ربشػفیرنسارنػس ردررن ػفرمچاػچدامرروشػو

هػػخرردنر نسارخرر فگػػ خکیامػػخردررن ػػفرمػػفدمرظػػخدیربیػػر؛وربیػػیخررنػػخ چانرهیػػب سروری ػػخر رگػػححرػػنوخرب هػػخرردن

ردارنػسرسػنردوگػ ریػنیدررنبتیفنػس،رردررن ػفرمیرچانیػظ چانرحرهخیرظخدیرراربنرانیخنوررفیردارنسمقساریرانفر

رارتچنػ ررچیهػخیررروشانػسر ػخررازرففصػ راگػبفخدهرسفدههػخرردنرف،یػادرهخیرنرس  ػس ردررگػخلرهخر غ رازرانیخن

رن ػػػفبػػػنر فگػػػ خکروررورحبػػػیردػػػخهفربشػػػفیرنسارنػػػسمچاػػػچدامرنػػػخچی یرهیػػػب سرهػػػخرردنردمػػػچزشرده ػػػس رامػػػخ

س ررشػچهػخرردنرکػیرازرسروررػچنسیبپهػخرردنرسروربػنرسربفور،رمیبچررهخرشخنرراررخدربییفرسردمچزشرگ س روقبیررمی

گػچربػخررهمشػخنرافکخرراتػفرده ػسرافکػخرربػسیردارنػسروررتچنػ ررارانیػخمرمیرهػخیرچیروربفدیرازراففادروقبیر  ف

تررػ»انػسررطچررسػنرتفبنرامػخره ػخن ػس ردر ػسر ػخربػنرارػورافػفادردمػچزشردهرمیهػخرردنردنرمچاچدامربخشس،ر فکف

س ػسررن یرسیػیرافیػ ررچی،رهرسی یرنبخشیاتفردررط یرچر«س س رع بنر ور چانسربفرصسراهفرمیرذهوردرگ 
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در ػسر ػخربػنررمیهػخرردنر،رسرػ هخیربػسربفویچردنبخلرسررخربنیحخنیرداشبنربخشیافکخررشرس س رامخراتفر رش خرراراذ

ر چانسررویردهس رمشک رمیرورافبس رار  یرمیرفیراهفیدررمیرۀرش خیش خرس ترس  سرور  رازردن،ر  س

تخهخننردررراهیرش»یفیرواچدرداردرسنرروکعی رد شػچد رم  ػچرررمیرسهیػنخمر«سػفدنررورحخنیر  فینخد

تخهخننردررراهیرش ازرار کػنررورسػفدربػسونرحخنیر  ػفیع ػیردررروشػیرشػر؟رریػ یچرسفدنرورحخنیر  فیازرنخد

تخهربچد را ارتفػبم،ریطچررسػنرچ ػسرروزر ػرجراگ  ره ػخنررادی یرسروری یبرمیرنربییخرچی یراگ رسورردنرد

دررحػخلردنیػخررده ػسرافکػخرربػسیردارنػس رتفچػنرتچن ررارانیػخمرمیرهخیرچیرور  فدررحخ یرسنرربفدیرازراففاد

اػػخیرشػػخنردػػچرد،رامػػخرذه رشػػخنرازردیػػبییر کػػخنرمیریػػبخدهرهیػػب سروربخزوهػػخرور خهخرهػػخیرارورانیػػخمر  ف

رهػخروراراگػ  ربوبػفراگػ ربعػسرازرانیػخمر  فرافػ ادررحػخلرهػخرر  یق»س ػس:ررسیػیرفکػفرمیدریفیراگػ  ر

دررحػػخلرسػػخرررمحػػ »س ػػس:رریػػفیرفکػػفرمیرد«رشػػچنس ر ػػفرمیرسربػػفوم راتػػفرظی ػػنرنکػػ مراا ػػخسرتفانرػػبػػفایردف

 صػػػػیصر رمیػػػػلچلرتیػػػػفد؟رش صػػػػیرسػػػػنرخرواحػػػػسیربػػػػنرمػػػػور ع ػػػػ رمیرػػػػ ردخگػػػػ هر  صػػػػیصرد خر  خن

 فررس ػس،رظصػبخنیرفکػفرمیرورمچکػچعرػشػبفردربػخر رایبرهفچػن«رمشػک ردارد ربخرمػورشنیه رخگ هرند خر  خ

فکػػفیررنػػچعرهػػف   «ررسػػ مربػػخراورمبػػخرزهر ػػچانمرمیر رچیچنػػنردهػػسرن یرمح لػػ مرسػػنرواحػػسیربػػنرمػػو»شػػچد:ررمی

نرتفػبمرطچررسنرشچد ره خنرساررمیر س  ػخرامػچرررمیػخی ردػخنچادتیرتففبػنر،رازرودرر رمػیهفاػخشػخنرذه ،ررقػبال

رس س ررارظصبخنیرمیهخرردنری،روربفدیرمیخی رحبیم 

س،ریػدهرمیرهػخیرحفسبػیررارانیػخمرور ره یخمیرسنر  فرسرفیراراسیربیرسر قچارسربخیس رورمیروقبیر  ف

نرهػػرسػنراگػ رورػاربوبػفرازره ػػنافکػخرربػسیرداشػبنربخشػیس ررسرػػحػساق رنبخافکػخرردػچب رنساررػس،راتػفر چریاصػال

بخرػسررهػخیردخصػیرخنیسرب یورهیػبر  ػفدررحػخلرورریدررگػحچهر ػخدررحػخ یرسػنررفازرػیرنساشبنربخشیس رکفرف

نررخنیب رت اشبنرشچد ردن  ره یػیررفا یرداردی   ففدررونسرفکفیروررس س رفخرمیرخررمو یررارایبیرنقارهخربعسا

 چانػسررمیدهیػسرررشػسرمی یرسنریچرس؟رچیچننیس رمیراکخفنردچدرس:رچنرچی یربنرتچن یشر سیبربخرهروردرا

شػخنررارانیػخمررهػخیرحفسبیرورنبخشػس؟رچ ػسرنفػفرهیػب سرسػنروقبػیر  فرخهی چانػسرگػرمیربخشس؟رچیچنػنردچب

رویبػػػخنرازربػػػرهخر خرییس،ربیػػػس رورمیرشػػنر  ػػػفیه ار کػػػنررده ػػسرچ ػػػخنرافکػػػخریرنسارنػػػس؟رچػػفاربػػػخرواػػػچدرمی

شػنریک  ػس،رامػخره فکػفرنر هخیربسیدربخر ردنرچس  سررمیورر  فدررحخ یرسنررسربفدیرازراففادرانس؟رشخرنففبن

ط یراروررخردنرچی ربچدنرورامیخلرشسرسرم ب فیررعی،ردریطبرهخیرفچؽر رتچن رراربخروابیبییربنر چانخرچی

تخهربخش س،رار کنرربسونردررواقعس  س رر  فرورمی رحخنیرهیػب س راتػفربػنینردررراهػیرشػیػ  سدررحػخلرازردنرد
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اگػػػبخدربػػػ رگررورورچ ػػػخنیچ ػػػ»شػػػچنس:ررمیرس  ػػػس،رنخراحػػػ رنرمییػػػحخنیر  سیسػػػنردررراهػػػیرشػػػرسریػػػبیچهػػػخرردن

سػخررراررورػخرارػامػخردنراگػبخدربػ رگرازرشػ خردچاگػ رسػنربػنر قػچاربوػخربسهیػس رد«رمع ػمرمػوراگػ !رتچن ،رچی

خرازررػ ر ػ ردرسیػس رافکخرربسیرراراکخفنرمیرشنیس،ره یدهرتچن ررارانیخمرمیرهخیرچیرور؟روقبیر  فرسرارسفده

تخهخنػػنردررراهػػیرشػػرػػوراگػػ  رارػػار؟رمشػػک ردوردرسیػػدچاهربػػنردگػػ  هػػخیردػػچب ریهػػخرچرور  ف حخنیریورنخد

رورچی یربییخرررارجراگ  رسفدنررنی  س

 ۀ دوگانۀ مرد و زنیتزک

هخررمییػ نسردررر رشػخرمػفدرورزنرواػچدرداردرۀردوتخنػۀی  سرایربنرنخمرنی  سر،رروشرس  ستخنرنیدررااب خعر  س

اگ  ررداشبنرمفدیربسنرزنیررارنینیربفایر  سین،رظ چانرروشربنسرسنررارسهریمر ببیردر خنبفهخیرررخرنقخشی

 ریػػخفبػۀربػچدارنرفییهخیر غردارد رشػػک ررارنیػنرمػیرایرنربػچداراگػػ رورزنربفه ػنیتػخهیراوقػػخمرشػبرمػفدر چوػفر

ردارنػس رچػفاربػنررارنیػنرمیردارنسروربسنربفه ۀرزنیراگیرواافاربخرگفرتخورورصچرمررترهفواچدردارنسرسنردخ

ریػ رسػنینرویچػرخر رمػخرفقػطیدهیم ردررگػرکػچظیرراربػفایره ػنر چکػیحرمػیهیػب س؟راببػسارمچرصچرمرورا

هػخیرادالقػیرمشػخبویررارزشربشػفرنػژادر،ر  ػخمرای ػرقػفنر ر خرچ سرقفاررتففبنراگ رچسیس فچگ   یفرر ح 

وررػامػخرار یػفیردمػسرخر ردیازرگػ،رب کػنررخمػسیخر رمػخرنیازرگػرق یدررحقایررنی  سررورچ یورروشرداش  رازارو

معففػیرشػس،رمػفدمررویدرردنرزمػخنردررچػرنیػ  سرروشرورػنراگبفخدهرشػچد روقبػیرایسربفایر  س چانرروشرمی

،ریػنیدررنبهػخیرم فػیرداشػ  ررۀردوتخنػۀرمػفدرورزنروربفدػیرروشیػ  س،رزرفارفنسربپ دنرراررورنبچانیب سیچ

رااػخزهرم  چعرشسرورروشرورسفد رارم  چعراظالمدنرراررازرگ ی ۀر خن رچخن ر روردرردور رهچیامپفا چررچ

 بػ رسػنررشس رامػخردررسهینخمر خن ریمر خنبفرزمخن،رشچد ردرردنردادهردمچزشداد رچیورردررسنرسارنکفدی 

رصػػچرمرورػػاربػػنهػػخرردنرسارسػػفد رچػػفایػػانبقػػخلر رففدیردارد،ر رم حصػػفبنیاگػػ روروکػػعرب صػػچصایررم حقػػن

خنػ ررارروررخنػ ررسفدنر یػراربػفایر ک رورػیرسػنراگػ رورػۀردوتخنۀرمفدرورزنرایس  س؟رهسؼرازر  سرنرمیی  س

نرس  ػػسر ػػخربػػنریػػ  سرو ریػػیفررار ک رکػػسرخنػػ رروروررػػیطچریرسػػنرربػػنر،دوریرس ػػسرا ػػعرورػػیرسفدنر یػػبػػفایر ک 

رس یخن ررگرورورریرشسنرهسؼرمبعخدل

نررػمسرگۀربػچدارربفرطب رسنرسیدانرمی مسرگػۀررخنػ ِرروروررػیمفوػچمرربػفرطبػ خرمسرگػۀردایػچ،رم صچصػخ

خنػ ،رهػفردوردرربػسنرروررورػیرار کػندخطفرررراردارد ربػنرخنػ رورروریهفردویررعییطچررطبر،ربسنربشفیربنردایچ

،ررسػچدکراػخودانرعیرم ب فرورمچاػچدامرم ب فػیرمثػ یطبرهخیرفچؽر ر چان سر چانخردارنس،رمیرانیخنرواچد
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خنػػ رهػػفردوردرربػػسنرواػػچدردارنػػس،رروروررػػیار کػػنرردخطفررار ػػفورشرده ػػس ربػػنرشػػسهرورفخشػػورنیسچدسػػخنر  س

دنرر س ػػسربػػفایربػػسنرمفدانػػنرورزنخنػػن،رهػػفردورصػػسؽرمیرارػػو ررخب ػػس چان ػػسر ػػفورشررمیرزرمچاػػچداماربیػػیخری

دایػچرر رمسرگػۀراگػ رحی سرصحرتچرمیهخرردنردن نرورانررشسرس  س رب خبفار یردنردررم حقۀر چان سرمیرچی هخ

نرقی   بسنرراففادر ش رفد ربفدیرازیترمیردررن فورریرارربسنروری خرورقی  رخن ررارربخ یربسنرمع چ 

رورطػفؼرخن ررارربسنرچ رنس راففادیرهیب سرسنرطفؼتیفرردررن فرمیورریراررا چیربسنرورقی  رخن ررار

سروررػػدرمیدنیػػخررورازرػػا«رمػػفدرچػػ ،رزنرراگػػ ،»م:ررػػایرداررورتفبػػنینػػس ردررچػػتیفرردررن ػػفرمیرورػػیراررراگػػ 

وررورػػیرفرمبقخبػػ ی ػػ  روربػػخر ػػخبفاراردارد،ربرخنػػ روررورػػیرعػػیرهػػفردوییطچررطبربشػػفیربػػنر ربػػسنردرگػػ راگػػ 

بػنر چان ػسررخدیرمیرػزرخریبیػربفگػسرورمچاػچدامرخنػ روررورػیرخنیػمر عػخدلر چانػسردػچدشربػنر،ربػسنرمیرخن ر

ر س رخیبرواچد

ر ػخرمی ػچانرمیرۀردوتخنػۀرمػفدرورزن،ره ػچزرهػمیػس ػسرسػنرچػفاربػسونراگػبفخدهرازر  سرمیرروشورور  را

دنرراررۀردوتخنۀرمػفدرورزنراگػبفخدهرس ػس،رامػخرنبچانػسیۀردچدرازر  سیم راتفرففدیردرر  سیس رنی  سربخ رگحچه

حخنیرشػچد روقبػیریۀرشػیػاشر  سرنیػ  ػیرم بوػیرشػچدرور  سردچب رادارهرس س،رم کوراگ ربنرحخ بیراهفربن

خر مخهخربخرسررسخررببفنس،ردنرراهبخنرررۀردوتخنۀرمفدرورزنرراربنییمرب چاه سر  سربخ یر خنبفرهخیرگححرنی  س

 رس ػسر ػخردنرر چانػسرشػ صررارراه  ػخرنرسػفدهربخشػ س ردرردنره یػخم،راگػبخدرمیی ر  سرخرربخ یگحچهربی خر

ار کػػنرر چانػػسربػػسونردنرفػػفدربیػػیخرربػػخ راگػػ ،رمیر  یشػػرویشار کػػنرردخطفرنرراربػػنرانیػػخمربفگػػخنس ربػػنیػػ  س

نرنبخرػسرر یری  ر ػخیشػرویدچب رادارهرس س رامخردنراففادیرسػنرشردچدرراربن ی یمرشیحخنرشچدر دارنػس،رمح قػخ

نر،رچفاسنرازردنراگبفخدهرس  س ازرر محػسودراگػ هػخرردنر  یشػرویگػححرششچنس ررمیرحخنیشمغ چبرمح ل خ

دنررارراتػف رب ػخبفارورورحػسراگػ رػفقػطر ػخراهػخرردنر  یشػرویشرورانسرخلرمفدمرظخدیررهػخرنشػسهیشوچمرورام

نرشػ دنررارروریمراتػػفردررگػػحچهر ػػخریتػچراگػػ رسػػنرمیظ ػػ رحخنیردچاهػػسربػػچد ربػػنره ػیوریانیػخمرده ػػسرقحعػػخ

نردمچزشر رحخنیرهیب س یجرروشیرشر فودررحخلرده سرمح ل خ

رانػس رچػنردادهدمػچزشرۀردوتخنػۀرمػفدرورزنرراریػ،ر  سرتچنػ رچیرخریرازراگػبخدانیف،ربییهخیرادردررگخل

وررػ،راظالوهر ربػنراگػ ر ردػخهفرشػسهیػۀردوتخنۀرمفدرورزنرحبیردررمسرگۀردایػچرنی؟ر  سریراگ یظیر ردنیچ

ۀردوتخنػۀرمػفدروریػ  سرشػس رچیچنػنرشػفوعردررزمخنرگ ی ۀر خن ری ،رب کنیفرنیس رمفبچطربنرزمخنرادر س

مسرگػۀردایػچ،ربػسنربشػفیرمثػ راوػخنیررایِرر ػخیرن فرػۀربػفرطبػ  چانسردررمسرگۀردایػچردػخهفرشػچد؟ررزنرمی



171 

 

هػػخیررازرزمخنرقػػیروردرگػػ یهػػخیرحقردمچزشرراردارد ر  ػػخمرخنػػ روررورػػیطچررطبیعػػیررسػػنربػػنراگػػ رسچچػػت

دنررسی رهیػبرخرهفرطچررسنرمخرسری یرراردرردنرواردرس یطچررگفگفیرچرانس راتفربنرخرردوریرم بق رشسهیبی

دگبیخب ررقخب رنی  سرسفدنرسخم رهسؼشچدرربخظثرمیسنرسریس ربفهمرمیرس،ردنرمسرگنرراردرهمیفردهیی غرار

س راتػفریػاگػبفخدهرس رسرازردنرػرارنػسارد،رهفتػ رنبخۀردوتخنۀرمفدرورزنریی،ر  سرارنیوراتفرروشر  سرب خبفانبخشس ر

م،ردررمسرگػۀرریطچررمشػ صربیػچرشػچرس ربػنرمیررورسروردچخررمشک رراهنرمیرسربنرب یورسخرررارانیخمردهرا

دانیػػسرن ػػفرمػػخردررارػػوررحػػخ رمیر مرنػػساردنررارشػػبینررهػػخیچی رررػػخرۀردوتخنػػۀرمػػفدرورزنیػػ ػػخن،ر  سردافخرفػػخ چن

رزمی نرچیی  

  بدن و ذهنۀ دوگانۀ یتزک

وراگػ رسػنررػۀردوتخنػۀربػسنرورذهػورایػام رم  ػچررازر  سر رشػفهردادهی فصرۀردوتخنۀربسنرورذهورراربنی  سر

 ػخنرربػسنرمخدرزادییػف،ررظبخرمردرس ربػنی رهیػبیػنبػسنبخنرۀریػ  سدررحخلر خن،رر  یشرویشبخر  سیۀرزمخنررهم

روری رجراػػػخر ػػػسررانػػػففیربػػػخ ربنشػػػچدرورمػػػخد ربػػػخرر رمیر بػػػسبػػػسنبخنردررحػػػخ یرسػػػنرر بػػػسر راگػػػ  دررحػػػخلر

ظالیػػمربفتشػػ ربػػنراػػچانی،ربفتشػػ ربػػسنبخنرشػػچد ررسػػمرمیرشػػسنرفیشػػچد،رگػػفظ ر رمیرهخیربشػػفیرگػػ چل

شػس،رروری رطچررسخم راخربخ ربنر رمخد ربخرانففیرنوخردهس روقبیردررییررارنشخنرمیر ر سررییرور بسر سر

رطچررسػػنرتفػػبم،رففاگػػچیر ػػ جرنربػػسن،ره ػػخنبػػنربػػسنیرازرنػػچعردریػػفیرازرمػػخدهر بػػسر رشػػسهراگػػ  ردبػػسنبخنر

رشچد رهفت رفخگسرن یبسنبخنری ،ریظ صفرنریفردررمحسود ر  جردرازردنیخرسن ررظ صفررفبنراگ 

ۀربػسنریػخردربػخر ر  سرػدربػخر رحفسػخمرهخرردنررورۀرذهورگفوسخرردارد،رازارویبخر  سردررمعخبسرفقطرنی  س

فوانػػػخررار زمریخمچنیردمػػػچزشرداد،رنیس رروشػػػیرسػػنرشػػػخسس  ػػػرورمیرفوانػػخررار  ػػػفینهػػػخرردنرس  ػػػس رصػػحب رن ی

نرارشػػففبنیخمچنیرروشربػػ رگر یشػػخسرقػػ یدررحقدانػػس ررمی بػػسنر ررارداشػػ رسػػنررور چانػػخرػػایرداشػػ رورقحعػػخ

ایررن چنػنار کػنررببػفد رامػخربػفایرس سروربخردػچدشر ربخ ر بسرمخد ربخرانففیرطچررسخم ربنردچدرراربنمخدرزادیر

ر رچػفامخنسرسنردرردن،ربسنردررار یخربخقیرمیرسفدراخیردنرانب خبرفوانخرراربنینرراهارد،ربفایرگخرفروربخقیربی 

رهػػخرر ررایػه ػنرچر،شػخنرراررهػخرس  ػسرهخرازرمػفدمردچاگػ ؟راوردچاگػ رمػفدمر ػخرحػسرامکػػخنروابیبییدنررار

 ػػخربػػنرردسػػفررفوانػػخررارانب ػػخبیفرنیچروابیػػبییربػػخقیرن خنػػس راورمیػػیورهػػر،راشػػخنر ربسنرػػنوخرحبػػیردررس  ػػس،

ه یػػیررنر ردررگفاگػػفر ػػخررراهبػػخنربػػچدا یػػفوانارس ػػترس ػػسر ػػخرحػػسرامکػػخنرعیفوابیػػبنربخشػػ س رب ػػخبفارور
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رارراشرکػیر یفدربػسنرفیػمراگ رسػنروقبػیرراهبػ رمیرورفوانخرایانس رم  چررازرنرسفدهرفوانخررارانب خبینرفیمی

رس س رصعچدرمیراوربخرتچنیارس سرورروهررهخرمی

رس  ػػسروردربػػخر رنیػػخمرمیردػػچدررارانب ػخبرسانرػػمفهػخرردنرس ػػس رسنر  فسػػ رمیۀربػػیػمسرگػۀردایػػچربػػفر  س

ورهػػخررتیوردربػػخر ر ک رخرردػػچب رگػػفوسخرردارنػػس رب ػػخبفایس  ػػسروربػػخرافػػفادربیػػرصػػحب رن یره ػػۀرمچاػػچدام

نردررمػػ هیربچدس  ػػس ررچیػػچنییر  سیػػۀربػػسنرصػػحب رمی نرریػػمرامػػخردررمسرگػػۀربػػچدا،رم صچصػػخ رورػػار،رظ چمػػخ

رراردمػػچزشرهػػخردنرهػػخردررمسرگػػۀربػػچدارروشریػػ رسػػنره ػػۀیتچنػػنرنرروراامػػخرشػػچد ررهرن ی هػػخردمػػچزشردادیچ

ده ػػس رر هػػخرراردمػػچزشرمییورچرػػ رایػػبػػخ ردررمسرگػػۀربػػچدارنرهػػخیرگػػححرخریرازرروشیفاربیػػرػػده ػػس،رزرن ی

ورربػػسنرمػػخدرزادی،رمػػخرر ػػخنردافخردهػػس ردررروشرفػػخ چنرۀربػػسنرورذهػػورراردمػػچزشرمییػػۀرمػػخر  سیػػمسرگػػۀر  س

سػنرازرمػخد رربػسنیراگػ ردورمبفػخومرهیػب س رسػچدکراػخودانرورػم رایدچاهرورسچدکراخودانررارمییه   

دػخهفیررار کػندهػس ربػفایرر چانػسردزادانػنردػچدشرراردرربُعػسرمػخرنشػخنرشچد،رامػخرن یربخ رگخدبنرمیربخرانففی

دػػچدرراررزادیبػػسنرمػػخدررسررػػم،ربخرػػداررایرطػػچ نیرنیػػنربُعػػسردررطػػیردورهرورػػمثػػ ردػػخهفرمػػفدمرظػػخدیرراردررا

هخیرشػ خررگػ چلروری رمخد ربخرانػففیربػخ راػخر،راتفچنبسنرمخدرزادی رررو،ر  رازر بسرور رازارمیبخشرداشبن

نرشػبر قفبػسنبخنروررس ػس رب ػخبفارفرن یییػهخر غرفیرمچ کچلیشچد،رامخرطفزرقفارترمی بػنرنربػسنرفػفدیرظػخدیریبػخ

ریفرشچد ربُعسهخیردر چانسرواردرمیربسنرورواچدردارد:رارادبالؼرترررگس رامخره چزرهمرمیرن ف

ربػػنرن ػػفشػػچنسرفػػفدردرردػػخهفربیػػیخرراػػچانررس  ػػسربخظػػثرمیرمیرنیػػهػػخر رسػػنربػػسنرورذهػػوررار  سرروش

،رفکػػفررمع ػػم» فگػػیس:رررگػػس رروزیرش صػػیرازرمػػورمیربػػنرن ػػفاشررمبفػػخومرازرگػػورواقعػػیر،بفگػػسرورفػػفد

نرراور قفرق یدررحق«ر؟رچ سرگخلردارمرسیس رمی اورردمػس رصػچرمرمیربػنرن ػفرگػخ نرامػخرچو ربػچدرگػخ نهفبخدبػخ

نرحػػسودفػػفدیرنریس راورشػػبیرگػػرمیربػػنرن ػػفسریفرورگػػفخرورگػػفیػػچفوسػػیرنساشػػ رور ح ربػػنرن ػػفرگػػخ نهفبخدرا

هػخیرر،ردخنمبیػچرمرشػچدیردهػس ربػنررویرمیس یسرچ یور غییفا یرروقبیرفخ چنردافخررار  فرورمیس ریرگرن ی

داشػبنرررار چگػ رزربػخر دنرطچررطبیعػیرربػنبػ ردرارػارس  ػسربسونرار کنرنیخزربخشػسرمثػ رق چان سررمیراچان

طچررواقعیرروشر  سیۀربسنرورذهوررارانیخمرده ػس ررشفطیرسنربنربنر؛هیب سرادنبخ رسنره یشنربنبخش سر

شػػػبفیردرری فربػػػنرنیػػػب ربرافػػػفادرمیػػػورار کػػػندخطفررزد ردررت شػػػبنربػػػنرمیشػػػبفرن ػػػچاهیهػػػخربرمثخلرورػػػازرا

ورروزهػػخرمیػػخی ربوبػػفررػػ راردمػػسمرمیرحیػػخبربػػنریراػػچانفػػفدرظ چانرس،ربػػنواػػچدرداشػػب رهخیرتچنػػختچنرحففػػن
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رقػػسرراػػچانریػػفردنردرقػػ یدررحقایرواػػچدردارنػػس ررشػػبفیردررهػػفرحففػػنیبرهػػخربػػنرنیػػب رشػػچنسروراچانرمی

رگخ نرهیبم روگنرچو حخکفردررحخلر ررشچمرمیرترگخ ییرن در  یخهریبم ربنین

  فاشن

دنررارر چان ػسرن یرخریرازرمػفدمی؟ربیػس  ػسرانػففیرگػخطعرمیبػچدارریرهخرمییػ نررگسربفدیرازرمیربنرن فچفار

مبػچنرراردررمقخبػ ردنررفارراهبػخن،رزس سررانففیرگخطعرمییی ۀربچدارم» س:ررتچرهخرمیرده س ربعضیرحی چک

بػػنرردررمقخبػػ رمییػػ نرۀرراهبػػخنیػػازر  سارػػورانػػففیرم  چرشػػخنرارػػوراگػػ رسػػنر«ر دچان ػػسرذسػػفرمیرصػػچرمربن

ربخشػسرنػنرصػچرمر فاس ػسهرانػففیربخرػسربنرورػحخصػ رازر  سیػۀرراهبػخنربخشػسررػخردریػفان،رارس ردچاهردرمیرواچد

چػفارفقػطرمییػ ۀررمشػخبویرداشػبنربخشػ س ر ػ مقػساررچارهخیرس رمعبػسربخرػسرر،رگقفروردردار رسفراو 

نرمیی نس سرگخطعرمیرراربخقسر یانففیروریبچداراگ رسنرچ  هػخیردور،ردرررهخیربچدارسنردررسچهر؟رم صچصخ

رواچدردارد؟ربعضیرازرمػفدمانففیر رچفارارورس  سرانففیرگخطعرمی،ررایرهیب سرخررویرص فهردیرازرعخرهخربفر

دررروشػ یرارایػنرس  ػس ررحی چکػربػفایردنر چان ػسرده سرامخره ػچزرن یرمیرحی چکهخیرم ب فیررشک ربندنررار

دنیػخرحضػچرردارد،ررفخشػو کػنرارردخطفر ربػنررارداردیرا وػیرمچاػچدروِرفخشػرفارػداردرزانففیرمیی ۀربچداررواقع

رانففیردارد رمیی ن

شػخنرراررنی  سرریورتػچدنچاربچدریػخ خمچنیروریورصح رنساردرسنروقبیرشػخسرخرارم،ردیشر سیبربخرهروردرا

نرواچدرداشػب س،یچ ار کنرردادنس،ربخرففضرانیخمرمی س  ػسهربچدنػس؟روقبػیررنی ر  سیػنهػخرردنروراش خصیرواقعخ

دررردهػس رفخشػورراررشػسرمیررگس،رفخشػورمیق  فوربشفیرۀرففاگچیری  سخرربخ ردرریش صیربنرگححیربی

یػػفرمبی ػػیررشػػچد رفخشػػوردرربُعػػسهخیردرمیرگػػخدبنرشػػچدرورازرفػػخرورتچنػػ رانرفػػفدرمبچ ػػسرمیر ػػیردنرۀیػػنخح

تػػخهیرورافکػػػخررفخشػػػورراردنرررد،دارشػػػ صردػػچدر ػػػیررارداردرسػػػنیظ ره ػػػخنرقػػسرمرشػػچد رفخشػػػورمی امػػػخرد

هػفرر چانػسردػچدشررورمیراگ  رازارػور،رمچاچدرواقعیرسخمِ رمیبق یرفخشورس س رامخردچدرش صرس بفلرمی

نرمشػخبنردنرانیػخمرمیرفخشػودن ػنرردهس رطچررمیبق رانیخمرسخریرراربن تػخهیرردهػسردقیقػخ چیػ یراگػ رسػنرد

راوردنردهػس،رفخشػوریرانیػخمب صچصػرشػک ربناتفرش صیرسػخریررارردهس رانیخمدنررارردچاهسراص یرففدرمی

خن ػسرم،ردػچاهمرانیػخمردهػمرمیدن ػنرر روراگػ رػ،راردهس رم  چررمػخرازرفخشػورمیرشک رانیخمسخررراربنره خنر

فخشػوردررر وگی ۀرفخشورمورانیػخمرشػچدر چانسربنری،رمس  سرنرمییطچررواقعیر  سرسانیرسنربنرمربسنرمفی   

،ریػ یفرنییػشػچدرچفاسػنربػسنربشػفیرنػسارد رشػک ردنرمچاػچد،ر خبػ روربػسونر غریفرمبی ػیرمیربُعسهخیرد
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ر ػچانر  ػخمرن یرسػنرقػسرربػ رگرشػچد،ردنرمیرشػچد رتػخهیراوقػخمربیػیخرربػ رگررخرسچچتر چانسرب رگرب کنرمی

رگ چل رتر فرازررشچد،رحبیرسچچترگفراورراردرس رتخهیراوقخمربییخررسچچترمی

  تبرک

بػفایررمفاگػ یراگػ «ر بػفک ر»رایره ػفیراگػ رقحعػنرشػچدرفقػطرگػخدبنرمیرسػنردررسخردخنػنبػچدارمیی ۀر

مییػػ نرراردنر خنػػسرور ػػ رازردن،رمػػفدمرۀربػػچداربمییػػ دنرسروررویررػػخیسػػنربمچاػػچدیرا وػػیررفخشػػوردظػػچم

ایرق بػػ ررس  ػػسهرورس  ػػس ردرر  سیػػن،روقبػػیر  فرارگػػبخدنرراررنػػسر ػػختیفرردررن ػػفرمی ػػیریظرایػػ یرظ چانربػػن

وروقبػیر رهیاوررمچادیوررس سرمیر،رفخرراربفایراورمحخف  ۀربچدامیی دنرروِردارد،رفخشرگفشخررازراحبفام

 چانػسربػخرافکػخررر رانیػخمرارػورسػخررفقػطرمیراگػ رورػواقعػیر بػفکرارس س رهػسؼرمیر رس سراوررارح خرنرمیی  س

ررگػححیربیػیخرربػخ ررػخربػخرا وػیردریبػخرس ػترمچاػچدررگػ یر بػفکرشػسهردررمفاگػمرففگػبخدهرفونیدرگ رب

رگ ربنرانیخمربفگس اراراردارررقسرمرورخرربخ ر رازر  سینرسنرایایردررگححربیرهرس  سرنیس تر  س

رعبقسنػػسرسػػنسرورمنػػازرمیػػخنر بػػفکربی ررشػػخنربچداررهخیرنمییػػ دان ػػسرسػػنررمیزمرخبػػسربچدریػػبیر مع

اصػی رربػ رگرورراهبػخن،راگػبخدانیورروزهػخردررمعخبػسردرربػرػ را سچدارمػه فرنییػبهخیربرن،رمیی ر بفکربسون

واقعػیررارردمػچزشرسخررسػنر خزهرزرراهبخنبعضیرارففه یی،رانس رازرزمخنرانقالبره ییردرت شبنر واچدرنسارنس

س:ریبپفگػهخرردنرکیرازرانس راتفرازررهخرم بق رنشسهرانس ربییخریرازردمچزشرراهیرارشسرشسهرخف رنکفدنس،ردر

نرار کػنرردربػخر «رمػه فردچاهػسربػچد رمییػ ۀربػچداربعػسرازر بػفک»تچرػس:ررمی«ری ؟یچرازر بفکرهسؼ» دقیقػخ

دهػػسرااػػفایرمفاگػػمررور  ػػخمرسػػخریرسػنرانیػػخمرمیرحردهػػس رب ػػخبفایچکػ چانػػسر رچیچنػنرمػػه فردچاهػػسربػػچد،رن ی

س ػسروررمیرموفومػچمدهػس رگػپ رمییػ نرراربػخرسخعػ یرراگ  رمبچنربچدریػبیرراردادػ رمییػ نرقػفاررمی

خررػػس ػػسرسػػنر بػػفکرانیػػخمرشػػسهراگػػ  رامػػخردردچانػػس رگػػپ رادظػػخرمیرصػػچرمرذسػػفرمیربنرمبػػچنرراردررمقخبػػ ردن

خمچنیرتفػ ریدچانػس رشػخسررارچیچنػنرمیرمبػچنروربیػبییرداردرسػنرػارشچد؟ربػن چانسربفدوردهررهسؼر بفکرمی

اشررارب فزانػس رفقػطررنیػروشر  سرکپخرچنرب چانسر خربوش رسنرففدربخرسرمبچنرراربخرذه یردرگ رور چاویر

مییػ ۀررواردا وػیروا رػ رمچاػچدررکػیرازرفخشػوروقبػیررراردظػچمرسػفد رفقػطیرا وػیر چانرمچاچدردنیخهرمی

رشچد ر چانسربفدوردهرمیر بفکرسؼبچدارشچدره
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بعػسرازر»س  ػس:رردچان ػسربػخردچدشػخنرفکػفرمیرصػچرمرذسػفرمیرمبػچنرراربندررحػخ یرسػنرربفدیرازرراهبخن

دچانػس،ررصػچرمرذسػفرمیرفػفدیرمبػچنرراربندررحػخ یرسػنررخرػ«رشچد؟رمور فداد رمیربنرمقسارر چلر،رچنر بفک

س  ػسرریػنرمیییفردگرکػسرنریػ رظ ینهخرردنر«س س رمیخرربسررفبخرریبیربخرمورش صرخردنررورا»س س:ررمیرفکف

 ػچانرانکػخررسػفدرسػنرارػور سرػسهررور ضخدهخیربییخریربخردریفانردارنس راس ػچنرظصػفر خرػخنردارمػخراگػ  رن ی

دػخ صرنییػب س رخنردارمػخرریمرنییبیم ربفدیرازرمعخبسردررظصفر خرانبقخدرازربچددررحخلررار یخرواچدردارد 

مچاػػچدرردنرفونربففگػػبس،یػػورچ ػػیورافکػػخرربػػسیرراربررردنیػػچیرورنخم خگػػیربخشػػسفکػػخاتػػفرذهػػورفػػفدیر ػػفرازرا

ورمح ػػ ررػواػنرحخصػػ رشػچد رامػػخرارهیچر چانػسربنرهػسؼر بػػفکرن یدنیػػخهررس؟رػخی چانػػسربرچیچنػنرمیرویبرروشػو

ریبیردچبرواچدردارد یدایچیرۀمعبسرورصچمعری ،رچفاسنر عسادیین

ر راورمبػػچنیرراردادػػ رمییػػ ۀربػػچدارایرداشػػ رفهیػػهخیربیػػیخرر ردگػػ رسػػنرسمرػػدررشػػوفیرراهبػػ ررارد

رسفد ر  رازرزم مۀرچ سرس  ن،رمفاگمر بفکر  خمرشس رگػپ رایرموفومچمرخننیطچررنخشربندنرراررورت اش 

چدنردگػب  دررػرچوػ رسػفد ربػفایرهػفر بػفکرچ سرس  نررارزم منریفیرراربفداش روردوبخرهرمیی ۀربچدایرد

س  ػس رن ػفیرانػسادبمرور ػ ررانػسرورازردنرسیػیردردمػسرمیرخریرسفدهروزهخرراهبخنر بفکررار یرور رارتفف رمی

 چانی ردنرسخرررارانیخمردهس رارورروزهخرراهبػخنرحبػیرروانرن یرچیهربنر بفدمرسنر بفکرحخص رنشسهراگ 

ر؟ردررمعبػسیرش صػیربػچدرسػنرسػفدمریفیرمشػخهسهر ردیچرسرچنیدانرده س رمیر ررارانیخمرمیرورسخرهخیچ 

ایرر نرانیخمر بفکربفایرمیی ۀربچداربچد راورددررحخلردخهفررفروحخنیربخشسروربنیی رعردمسربچدرمیربنرن ف

رادظػخرسػفدرسػنر بػفکرانیػخمرسرنینرداش ر خرنچرردچرشیسرراربنرمیی ۀربچدارببخبخنس رگػپ یرارمقخب ردچرش

سهروریایررگػػرمفح ػػنروی ػػخرچ ػریػػمرداررشػسهراگػػ !رامػفوزهربچدرورحػػسرد ػػسهرػمیػػل نر ػػخرارورػ راهراگػػ شػس

ر انسرهخر ربییخرررارجرهسرچ یور س

رس ػػ ر ػػخیچردرره ػػ ر نرف رػػگػػخدبنرشػػسروردررا ر ػػ رمییػػ ۀربفنػػ یرب رتػػیرازربػػچدایاردررشػػوفرنخن

دمسنػػسر ػػخردنیػػخررخربػػنیػػازرگفاگػػفردنرخریرازرراهبػػخنیخررب رتػػیرازربػػچداراگػػ  ربیػػیشػػس ردنرمییػػ ۀربیػػنصػػیر

رایررارمقخبػ ر ػنردربػچدا،رمییػ ۀرسردررصچرمیرشنچرردچرکیرازرراهبخنربفایرانعکخسر بفکررارانیخمرده س ر

مررتچرشچد رمیرورمفاگمربخشکچهیرحبیرچ یورسخریرانیخمرمیی بفکرنخمیس ردررچ دنرراررسرتفف رویدچرش

بػػفایرردارمػػخ،رراهبػػخنرخنرػػدررظصػػفر خ»خمچنیرتفػػ :ریسػػنرشػػخسریػػ ینر عیبػػ رچی!رهػػربخرراگػػ ربیػػیخرر  گػػف

خریرازری،ربیػرظالوهربػن«ردریػفانررارنیػخمرده ػس ار کنرربنرگسرردچاه سرداش ،رچنرنیخمردچدشخنرمشک 
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ربػنرمػخدرریػبیرم کػنیهخیردایچیرس  س رحبیرنچشػبنر فییفرمیریبیررارازرم  فردچدشخنر،رمبچنربچدرراهبخن

رورػانػسرورارسارسفدهیػیػب سربػنرمعخبػسرراهر ییػبیرنرمبػچنرسالگػیتربچدر رسػنر هػخی رچراگ رخفبنررمعخبسرراه

نردشػػفبنروردرهػػمهػػخرراراس ػػچنرسػػخرمکخن طچرررانػػس را ببػػنره ػػچزرهػػمرراهبػػخنیرواػػچدردارنػػسرسػػنربػػنربػػفهمرسفدهرمال

راگػ ا وػیروا رػ رمچاچدرر بفکربفایردظچمرفخشوردررواقعس  سروردی یردچبرهیب س ررمیرنیقیر  سیحق

ر رراگ روربیخرسروردررمیی ۀربچداربخقیرب خنس ر بفکراسنر

شػچد،ررشػچد راتػفرظبػخدمر،رنبخرػسرظبػخدمبخشػسرنشػسهر بػفک یریدمر یػطچررمچفقرنۀربچداربمیی اتفر

ظ ػػمربػػسنرانیػػخنرر ظچاقػػیرودی ػػیردچاهػػسرداشػػ  رظچاقػػیرودػػیمرچػػنرهیػػب س؟رامػػفوزهرافػػفادیرسػػنردربػػخرر

سرس ػس ردرریػ چ ر چانػسرنػچظیرمػخدهریانیخنرمهخیرذه یرررر یافکخرررخرفعخ رانسرسنرسفدهرس  سرسشفر حقی رمی

نرنچظیرمخدهراگ ،رامخرارمی یمرببی چانربخ ،رمیرگححیربییخر مغػ رنییػ ررامػچا رنیشػبرمخدهرورسنردنرواقعخ

وقبػیرافػفادراگػ  رانیػخنررسػ رمغػ رشػک رربنچیػ رمػخدی،رردنرم رب کػنرارسػفدهرسشػفرقػخمیامفوزهربخر حقرسن

مغػ رانیػخنررشک رربنرس  سرچی یراریخدرمیدن نررس  س،رشخنردربخر رمچکچظیرفکفرمیرظخدیردررزنستیرروزانن

شػػبفیردوامریبرس  ػػسهرمػػسمرورشػػچد رامػػخرانػػففیر  فرمیرگػػفظ ر فاس ػػسهرچنرانػػففیرنػػسارد،ربنچػػراگػػ  رامػػخ

 ػ رهخررنتچننرنیی رسنربیچریمرارورمییػ راروهخیربچدا،ررمچکچعرمیی ندرردصچصرب خبفاروردورد ررمی

هخیررتچنػنرنییػ  ربعضػیرازرمییػ نردیػف،رارورهیػب س ردارایرذهػورسنشچرگخدبنرمیردررسخردخننار کنرراز

بنرمعخبسربفدهرشسنسرنی رهػسؼرازر بػفکرحخصػ رنشػسهرار کنررانسرورحبیر  رازرنی شبنرچدارازررونسر بفکب

خرسیػػیرازرروشػػیرنخدرگػػ ر بػػفکررارانیػػخمردادهربخشػػس،رحبػػیررػػتچنػػ ررقالبػػ رچیراگػػبخدررػػتراگػػ  راتػػف

ررود رمینرخرراگچر ربنرمیی رر فراگ ،رچفاسنرروبخهردحفنخک

دحػػفیرر رچػػنراگػػ رخرردحفنػػخکیبیػػر بػػفکرنی شػػبنرظبػػخدمرس یػػسرازررونػػسرسػػنۀربػػچداررارمییػػ راتػػف

اگػ  ررشػسنربس فدررحػخلر یریػسهرسنرهفرچیایررگرنرمفح نانیخنربامفوزهررامربخشس؟رتفبنر چانسرداشبنرمی

بػفایرر یرسنیاگ  رهفرچرشسنرفخگسدررحخلررس راوخن،ررکیر  رازردریفی،رورهفرچی یردرراخمعنر  خم

سارسػفدریػرار ردرگػ رراهػیرسنراگ ر رحبیرمشک راگ راظ خلردچدشخنرییۀنبرافبسرمیرظخدیرا فخؽرمفدم

سریػ یػسارس  ػس رفػفضرس دنررارس  ػسررسفد رهفرنچعرمخنعیردررانب خرراففادیراگ رسنرگعیرمیردنبخلدنرراررخر

؟ربییخررگ  راگ رسییررار یػساررسییربچداراگ ردچاهسرازربچداردردچاگ رس ترس س،رامخرچنرففدیرمی

ر،رشػ صروی روقبػیراو ػرسػ مربػخنرروشػورسربفارػ،ربی اررسیػس ردردچاگ رس ترسفد راتػفربػخوررن یسفدر خرازراور
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شػچد رامػفوزهرچ ػسرنفػفرازررگخزرمیرس س،ربییخررمشک رمیظبخدمررنی شبنرخنر بفکیازرمرسنۀربچداررارمیی 

رخدمازرظبػر  راصػ یرمػفدمیػ رانیی ػیرس ػی؟ر عػسادردس  ػسرظبػخدمرمیقػیرینر  ػف رحقبػفایررگػیسنربػرمفدم

 رر هػخرهیػب سیچرورػدنبخلراربػنر دوردنر ػفومردگ ربنمشکالمروررسفدنرهخ،رح رگ بیربفدنرازبیو؟رری یچ

نرحخویرچ یورچی هخر رنییب س هخرردنیبیرهیب س؟رر هخردررمبچنربچدیچرورخرارد راصال

مییػػ ۀردنبخلر ػػچلراگػػ ردررمقخبػػ رمییػػ ۀربػػچداررػػخررس  ػػس ربػػچدارسػػنربػػنرفػػفضرس یػػسررػػترظبخدم

بػنرر ػخر ػچلرسػورس ػترمػورس مربػنرمػیردػچاها»س:ررػ ع ػیمرس ػسروربیچرػخردػسایردػچدررریورتچدنرخ چابچدری

شػػک ررنارػػوردردچاگػػ ردررمقخبػػ رمییػػ رازردنیػػخرسػػنفد ریػػترمیرشػػک ر،رذه ػػیرسخمػػ رب ػػن«رخورم یػػبردگػػ 

ر چانسرم بیطررخرم قبشرشػچد روقبػیرمیشک رمیی نرریف،ررود ردرربُعسیردرمیدنرتففبن،ربالفخص نررویر

شػػچد،رتفچػػنره ػػچزربػػسنررمیرسػػفدنردارایرمغػػ رور چانػػخر رفکفرنییػػ نشػػی س،رمرفػػفدررویرمییػػ نرمیفکػػفر

 ػسررجرمقػساریرانػففیربػنررس  س ربخرچ یورظبخد ی،ربنررارظبخدمنرمیی دنر سر خرردر رمیییفرنراففادردنسارد ر

 ػػسررجرمقػػساریرربنارػػورظبػػخدمرزرػػفار فراگػػ ،ررایردنررارظبػػخدمرس ػػسردحفنػػخکرس  ػػسهرده ػػس راتػػفر  سینردنرمی

یػفرربػسنرظی ػیردرربُعػسیردرورػبػسنیرظی ػیرشػک ردهػس رامػخرارسنرس سردهسروردنررارقخدررمیرانففیربنردنرمی

 چانػسرس ػیرازرردهػسرورمیرخمرادامػنرمییػیػفربػنرحرفد،ردرربُعػسیردیػترمیرشػک رار کن ربعسرازررفدیترمیرشک 

دهػػس ربػػنرارػػورطفرػػ ررمچاػػچدامربشػػفیرانیػػخم رراربػػفایرر چانػػسرسخرهػػخررورمیراوػػخنرراربسانػػس رازارػػور رحقػػخ

بػفایردنرواػچدرایرره ر ػندهسربخرشفطره ػفاهراگػ رورررشسردهس رامخرس کیرسنرمیانففیر چانسرمقساریررمی

 ػػیریبػسنرظرورػس ػس راررمیرظػخدیررارس بػفلرراحبیرمػفدمررودروربػػنریػفربػنراطػفاؼرمػیردرربُعػسیردردارد ردزادانػن

نردخهفیرشبیدق رورتفچػنرم کػوراگػ رچیػ یررارردرسػنرازردنر سرػسردمػسهراگػ  رازارػوایرراردارررننرمییػ یقخ

نرشػبینر صػچرفیربخشػسرسػنرمیربػنرن ػفدرسهربخشػیسرسػنرمچاػچدیرمقػسسر ظبػخدمردنررارررگػسرورشػخرسردقیقػخ

دروعػیوررػخر خ ختخ ػخیر ق بػ ررارد ػ ررریورتچدنربچدریخ چاسفدرس،رامخرارورظبخدمررخردظخهخیرمفدمراگ رسنر

شػسمربػسراگػ رورفقػطربػنر ػچلرفکػفرریردروعػیوربنبچدریػخ چااروربچدایردروعػیوررػخرسفدهراگ  رامخرذهور

رافیػػ ،رسنػػداررارمیرقػػ ی چانػػسرفکػػفرس ػػسرورس ػػیرازرحقرمیوررشػػچدرمبچ ػػسرمیریػػفررربُعػػسیردس ػػس رچػػچنردرمی

دهػس رتػخهیررانیػخمر ػفیرراررس ػسرسخرهػخیربػسرا یػیرمیرامػخرافیػ ر دهػسرانیػخمریبػسدی ػیرس سرسخرهػخیررن ی

نراهفردسػػفرراتػػفربػػنرمػػفدمرس ػػترن ی،رزرػػفارس ػػسرمیرس ػػترمػػفدمربػػیربػػناوقػػخمرح رورسشػػبنربػػچدر  ػػیرمیرسػػخمال

ورازراوررس ػسردظػخدررمقخبػ ر صػچرفیرمقػسسرسیػیرفػفضرس یػسرس؟ر سرمیر«س ت»رمفدمربنرشس رچیچننرمی
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بػػنرشػػ خرس ػػتردنرمچاػػچدربػػسربیػػیخرردػػچب،راشررارسػػنربی ػػخرراگػػ رشػػفخردهػػس ررب چاهػػسرظضػػچیرازردػػخنچاده

درررهفچػن رراگػ ر چلردنبخلربن،رچفاسنرذه اری سازرسبرب شار چلص سوؽرس سرسنردرررس رسخریرمیس رمی

مقػساریرانػػففیردارد،ررازردنیػخرسػػنرخبػس رر فرشػػفخرمیرعر،ربی ػػخریرگػفی سازرػسبرب شػار ػػچلربیشػبفیصػ سوؽر

ظبػخدمردنررارروورژهراتػفرسیػیرسػنرتچنػ رداردربػفودررس ػس ربػنریف،رففدیرظخدیررارس بفلر چانسرازربُعسیردرمی

دوردنرردگػ ربػفایربنرسفدنرس  سهرگفوسخریربخردظخرا ببنر زمربنرذسفرنیی رسنر  سین فراگ  ررس سردحفنخک

حبػیرده ػس ررچی هخر ررارنسارد،رچنررگسربنرار کنربفایر چلردردچاگ رس س رامخربفدیرارورسخرررارانیػخمرمی

 ردرػخرر ػخنراگػ روابیػبییراحیخگػخمربػنردخنچادهر، ػخریی خنرازربػسب بیروربردخنچادهرشسنربفایررهخرسفدنردظخ

ردنردرربفابػػفراردارد!راتػػفرردػػچدشرگفنچشػػ رهفسیػػیس؟ریػػیػػفررارس بػػفلرس رافػػفادردرگفنچشػػ رسیػػدچاهرمی

دنبخلر ػچلررس س ربییخررمشبخؽراگػ رسػنربػنرمیربنرش خرس تردظخرس یسرور چلرط یرس یس،رمچاچدردروعیو

 رمعخم ػۀررازرشػ خربػفداردر چانػسرشػبفیررارمیی هػخیربی،رچرسیػاهشبفر ػچلرب چیشبفیربخشیس،رچفاسنرهفچنربیب

تػ اردررانػسرورمیر بنرب شػاررصػ سوؽررس  ستخنردررخدیرهی رسنرگخرفرظبخدمر ر چلرزرایراگ رم صفخنن

رازردررسنربیفونررفبیسرسیفراگ رس؟رم کوردوررمیربنردگ  چلرر رچیچننرسردورربنردگ دنرراررمقساریراز

ربػنردگػ ر چلس سررشک یرگعیرمیرهفرس ربنرفیسخر خنربیراگ ر خداشیرازرمح رکوخرم ررسیسارس ی چ یر 

س ررػدرن یربػنردگػ  یریػ،رچدادنرازدگػ س س؟ربسونرربنرش خرس ترشفطر چانسربسونر رامخرچیچننرمیرسردور

رگػ خ هیچرورػار،رچفاسػنرفخقػسبػفدرداردرورمیرسربفمیرارنرسفدهییررارسنر  سدنرخر خنررانففیمقساریرازرب خبفارور

ردچاهس رمیهخرراررورارو

رمػػخرسػػنرچشػػمرس  ػػستخنرورخریرازر  فی ربیػػبخشػػ سرخرردحفنػػخکیبیػػ چان ػػسرربچداهػػخیردروعػػیورمیرورػػا

هػخرردنرانس رم کوراگػ رسیػیربیچرػسرتفوهػیرازرسهرراردمچاچدروا ر رس  سرسنرربخزراگ رفکفرمیرمشخنگچ

رش صرورسفد رارش رورتفوهرراررهبفیرمیورورچ خنرنخمیردایچ هخرردنرکیرازرارورمعبسردمسنسروررامفوزربن

ورچیچنػنردنرتػفوهرمػس یرمخنػسرورراگػ رامػفوزیرچیچنػنربچد،رتفوهرفوزیرچیچننردرتفوهرس سرسنر چصیفرمی

نره خنیسیخنیرهیػب س؟ردقرچنهخرردنریفرس یربعسرازردنردمسرورمخن سردن ر فکرسفد،رچیچننرتفوهرد  ررهػخرقػخ

مچاػػػچدامروا یرریػػػب س،رب کػػػنیواقعػػػیرنچاػػػچدامروا یرمهػػػخرردنرشػػػخنرصػػػحب رسػػػفدم رهیػػػب سرسػػػنردربخره

ر نسگخدبییرهیب س رارورمچاردربییخررزرخد
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رارهػخرردنر یس  ػس،رمیػلچ رظبػخدمدنررارر فراگػ  راتػفرراهبػخنراتفراروردررمعبسیررویردهسردحفنخک

بیػػیخررس!ریظبػػخدمرمػػورهیػػبدررحػػخلرس؟رمشػػ صراگػػ رسػػنریػػس رن یرخرمػػفارظبػػخدمرػػد»تیػػفد:رربػػنرظوػػسهرمی

ربػفای«رتػچرمرچیچنػنر  سیػنرس یػس رس مروربنرش خرمیرس؟رازرش خرمفاقب رمییس رنیسر  سیدچاهرخرن یر،ردردچب

شػػخنرر  سینرازردنیػػخرسػػنرونػػس؟ررشػػخنررارسخمػػ رس  ػػسرسیػػخرمیرهػػخر ردچاهػػسرداد راتػػفر  سینرور ف یین ػػمررهػػخردن

هػػفررازردنیػػخرسػػن ػػ رفد رر یرارنهػػخرردنرایردررگػػحچهربػػخ رمسرگػػنرچیدادهرشػػس،رهػػرور ف یػػین ػػمرردنروگػػی ۀربن

هػخرردنرۀیخر  سر ردنربخش س ردرس س،رمیبچرنسرازرحخ ربنربعسر ح رراه  خر یرمیررربفنخمنهخرردنرچی یرراربفای

 ررػازرطفرسػنراگػ رخررمشػک یحخکػفربػفایرمچاػچدامربشػفیربیػدررحػخلرامرسػنرر؟رتفبنرن چاهسربچدر  فرب 

نػچررانػسرسػنررافػفادرتفبنخریرازریجراگػ  ربیػرػبیػیخرررارسهرػ سرورػخورنػس رایبربػنردگػ قیررارین،ر  ف رحقی  س

مچاػچدامربػنرارػورهػخرردنراسثػف،رامػخرسنارهخیرمعفوؼروردررامبسادررودهخیرمومردرسهرراردررسچهمچاچدیرا ویر

رنػسرمربنرامرا وػیرحقیقػیس رمچاػچد ػسردچدررارمبی ػیرس   چانرورمیرسنانففیرداررهخرردنر ع  ردارنس دروعیور

رس  س رراردشکخررمیردچد

نرس بفیرازرردررت شبن واچدرداشب س راصحالهربچداهخیرزمی یروردایچهخیرزمی یرراروربن،ر عسادرنیببخ

ده ػس،رمچاػچدامررواچدردارنس روقبیرسخرهخیربسیرانیػخمرمیهخرردنرخدیرازرخررزیحخکفر عسادربیدررحخلرامخر

ُرررارمیهخرردنربخ  ف هخیررگفظ ردػچدرراربػنردنرمییػ نرشخنردرردحفراگ ،ربنرش س روقبیربسان سرسنرزنستیس

نرمچاػػچدامرریبػػچدارم رس  ػػس رهفچػػنرورحػػخسمربػػفرمػػفدمرظػػخدیررارم بػػ رن ییقػػچانا وػػیروا  ػػفررگػػخن س رمع ػػچ 

س ػػس،رحبػػیرربػػخ  فربخشػػس،ربػػنراحب ػػخلرس بػػفیردرراصػػچلرمػػفدمرظػػخدیرمساد ػػنرمیا وػػیرمچاػػچدردنررگػػحح

نردهس ررذرهرهمرارورسخرررارانیخمرن یرتر دُػفدرررظػسوبفؽبػخرررارنختوػخنۀربػچدارمییػ دنرهخرردنرب خبفارورمع چ 

رود،ررمػػیۀربػػچدارس ػػسروررویرمییػػ رس روقبػػیردنرفػػفاررمی ػػورسػػخریررارانیػػخمردهیس،رچفاسػػنرنبخرػػسرچ ػػ ػػس رن ی

دان ػػػسرسػػػنرچػػػنروقػػػ رریمچاػػػچدامردروعػػػیورمرس ردننػػػت ارررمیردػػػچدشرحػػػخلربػػػندنررارروا  ػػػفراممچاػػػچد

یرواقعػػیربچدریػخ چارسیػ یبرخرچیػ یرسػنرمیرػس  ػس ردررنبییػن،ردرمیرفػفاررورشػخنردرردحػفراگػ ،رب ػخبفارزنستی

رببچانرتف  رمشک ربی یسربچدایرواقعیراگ ؟راگ ؟ردرخرچی یرسنرمی

سخرررهخیربػچداردرردخنػنربخرػسرچػنربخرمییػ ن»بییخریرازرش خرم کوراگ ربنرارورمچکچعرفکفرس یس:ر

بػنرشػختفدانمردرر  سیػنرس ػترسػ م،ربػنرار کػنررانػس ربػفایرسربییخریرازرافػفادربػنرفکػفرمػورافبخدهرشخ«رم؟یس 

داررػس،ررمییػ ۀربػچدارراردرردگػ رنیػنرمیدررحخ یرسػنررس:یدهرورسخرررارانیخمرسرای چانرمرسنرمیرتچرش خرمی
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 چففردبػ رینرت رس رگپ رحخ  ردگ رخرظک رمفاربفداررمفاردارد(ررظک رفارسبخبر چانیسرسبخبرمور)زرمی

س ریدچاگػبورازرمػورهیػبرس ػتدررحػخلر رریر بفکردردچاگ رس یس،رتچسرورازرمع مربفایدهرب رگررارانیخم

رس  ػستخنرنیبػفایر  سرسخررفقطرورم،راردچاهمربنرش خربیچرشچد رامخرمیرمیرانیخمرقنیدقرمینر بفکردررظفض

س ػػس،رچفاسػػنرفقػػطرازررظ ػػ رن یبخنرخربیػػبیخنرػػ چانػػسرانیػػخمردادهرشػػچد رارػػور بػػفکربػػفایردوگػػبخنررمػػخرمی

شػػخنردخنػػۀردوگػػبخنررػػخربیبیخنرمػػفاربػػنرظکػػ ر ػػسرسػػنرتچرس یم ربفدػػیرافػػفادرمیرقبػػ رمػػیس  ػػستخنرمفارنی  س

ظػخدیردورربػفانم ررحخنیرراربػفایرمػفدمیشػرنییػبمر ػخرارواهرار یخحخنیرراردورربفان س رموریشربفنسر خرارواهرمی

راگ   بخنراحبفامیربنرمع رب روربس فرورا

یػػفیرواػػچدردارد ردرررم،رمیػػل ۀردرب رسػػفد ػیرصػػحی ػػیروردایچهػػخیرزمیحػخ رسػػنردربػػخر ربچداهػػخیرزم

رسفدنػس رامػخرچػفارامػفوزهرمیرنیػ  سرهػخرهخیردورروراظ ػخؽرا ی ردررسچهر،راففادربییخریربچدنسرسنربخگبخنرویچ

 یریػظػخدیرچرده ػسرمػفدمرن یرااػخزهرانس رفقػطرسرنشسهرنخ سهخرردنرق یدررحق؟رری یسییرنرم خط ردرردن

عیریطبرهػػخیرفػػچؽر رافػػفادره یػػیر چانخرورػػ راراگػػ ر رس بػػفرنشػػسهیػػنبسان ػػس،رحبػػیر عسادشػػخنرهػػخرردنردربػػخر 

ورطػػفؼروردنرطػػفؼررػػه ػػچزرهػػمراهػػخرردنرانس،رسرشػػسهرػػهخرنخ سرگػػخلرورػػاردررطػػچلرسػػنریػػ یطػػچررنروردارنػػس را

نر عػػسادربهػػخرردنرهیػػب س رامػػفوزهردرردنیػػخرچ ػػسه اررنفػػفراز دررسشػػچررمػػخرهػػخرردنرشػػبفیرازیواػػچدردارنػػس رنیػػببخ

نردرردنرسچهواػػچدردارنػػس،رم صچ هػػخیرردرربفدػػیرازرسچههػػخرردنرمشػػوچرروردررامبػػسادررودهػػخیرموػػم رهػػخیرصػػخ

ِررعیراگػبفخدهرمییطبرهػخیرفػچؽر رشچنس،رامخرازر چانخرخف رمیر ریمف فعرن رموفومػچمشػخنرراررعخرهخرس  ػسر ػخردر

نردهیػبنرهػخرردنرۀیػس ر یشػفف ر  سیػ یرارببهػخرردنرسیػ چانراگػ رسػنرن یظ  رس  سروربنره یور اگػ رورنیػببخ

نررشخنر قفرهخرروش نریانػس رازرگػچیردریػف،رمػخرمیػبقر ػ رنبفدهرنیػ،رچفاسنربنراگػخسروراػچهفر  سنخمه فنسبخ  خ

مروربػفرطبػ رشػک راوػخنریس رمػیرنیػگفشػ راوػخنر  سروروا  ػفربفرطبػ مروریس ررویرذهورش خر  فس رمی

شػبینرراررنیػهػخیر  سرروشرن چارمیس س ررعررشسرمیرمخرگفرعیراگ رسنرتچن یورطبر رب خبفارمیس رمیرنی  س

فهخیراخنب رورین،رمییمفس یرراهراص یراگ  رش صیرسنردرر  سمحچرررفقططچریرسنرر صچررسفد،ربنهفمر

 رربػػخ ر  یشػػرویششػػخرسر،رتفچػػنرورشػػچدیبر ػػسرم کػػوراگػػ ردررگػػححیر ػػخریورروشػػورت رسچچػػترراربفمی

ر رنسوررخرردیقیربییۀرحقیازرراهراص یر  سهخر ررچ یورروشنساشبنربخشس رامخر

ازردنیػخردارنػس رمفرسانیرس  سروررهخیردچدررارم بق رمیردمچزهایرنی رر  سینهخیررنچ یورمسرگاگبخدانر

  سیػۀر،رخگػ هردنر  یشػروی چانسرفقطر خرگححیربفگسرسنرمب خگػیربػخرگػححرشرمیهخرردنرۀیروشر  سرسن
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اصػػ یردور ػػفررازرمیػیففیرففظػػیریروشرمیػػرهفچػننخچخرربػػنره ػػخنرگػححرمحػػسودراگػػ  رربػن  ػخمرمفرػػسانر

نریػ چانسربػنراگػخسروراػچهفر  سر فراگ ،رچفاسنرن یرسهی یۀردنر ی،را  امخمربیشبفیرداردرورروشر  سبخشس

نرشی  رببفد ردرر  س س  سرورفکػفرره چزرارورراردرکرن یهخرردنر  ردچدررار  سینرس س یشروین،رففدربخرسرظ س خ

نربخرگ بیرمی یرطػچ نیروربعػسرازرصػسهخرزمخنرمػسمروربعػسرازررارو چان سر  سینرس  س رازررمیسشیسنررس  سرصففخ

ربػنردگػ تػچنییرسػنرردررواقػعانػس رردوردهربػنردگػ ن،رفقطرمقساررس یرتچنػ ریخرحبیره اررگخلر  سرگخلر

هخرحخص رنشسهراگ  رچیچننردنررارسیػیرسفدنػس؟رشػبینروکػعی رفػفدیرظػخدیررگ بیرازرطفر انسرردورده

شچد،ربخرت شػ رزمػخنررف فرمییخدیردارد،رامخره یخمیرسنر رخررزیهخیربیراگ :روقبیراچانراگ روابیبیی

وررػػرونػػس رار رمییػػشػػچنسرور ح رعػػیررهػػخرمییطچررطبرهخربػػنرشػػچد ردنروابیػػبییررنػػ رمیر ػػسهرسمرسشربػػنردیػػام

وقبػیرفػفدربػفایر یشػفف رربفنػسرسػنر  رمیهخرردنرس  س رفرففظیرنی رازرارورشیچهراگبفخدهرمییهخیرمیرروش

 چانػسرتچنػ ررارنیػ ررشػسردهػس ررس ػسرمیر کینرمیسشیسنررمسربیشو،رد ینروررنجدرر  سین،ربفرنشیبوردرر

رودرر رمییدهیبییر ح رشخنردررطچلردنرزمخنرگ ِ رطچ نیربنرهخیراففادرظخدردان سرسنروابیبییرامخرن ی

رسنرتچن ررشسرسفدهراگ  رخگ هردنروابیبییرسفدنردهیبییررهخرورازرطفرِ ربن

طچریرسػػنررمربػػنیس رراشػػخرهرمػػیهػػخرردنرقػػیربػػنیطچررحقرمروربػػنیدهراررمػػیهخررارهػػسؼرقػػفررامػػخرمػػخروابیػػبیی

امرر ررفبػنرهخرمرداش  ربنرمکخنیعیردچاهرنررشسرگفی ردرر  سرورطفرمروربنرارورببفیرارازربهخرردنرمیببچان

تفب ػػس:رهػػخرردنرانػػس رنرسفدهیػػخدیر  سرػػهخیرزرسػػفدمرسػػنرگػػخلرطچررا فػػخقیربػػخرافػػفادیربفدػػچردرمیرسػػنراع ػػیربػػن

چرمشػک یریس یمرورهرانیخمردنرهیبیرمساد نرن یدررحخلرردن نر ربخرمیهیبرار یخردانسرمخرسییرن یرچیه»

نردچب چانرررارمیهخرردنر«دوررم رن یربنرواچدبفایر چر ر ردررن فرتفف  اففادرنیببخ

زنم ررمػیبػخنر رمثػخ یربفاررمیگػفوسخررداشػبنربخشػهػخرردنربػخرمرانػسرورمیبػچرربػچدربچدهرامخراففادربػسیرهػم

واردرشػسرورتفػ رسػنرراچرسالگیربفت اررسفدم،رففدیربچدرسنردررحػیورسػالسر روربخریرسنردرراگبخنرتچیو ا

خدیررػخررزیهخیربیػرورورچ ػخنراگػ رورگػخلیاگػبخدربػ رتارچ ػار کػنرر سرویدچاهسرمفارببراگبخدرب رتارمی

اشررسهرػف رم فػیرداشػ روربػخرصػچرمرزردروررن چػِیررورشػ صرػنرسفدهراگ  ر  ربفدمرسنرایاگ رسنر  س

نررورسػخررػ رار مروراوررارردرسفدمیاوررارببروق رنسارمردمس رتفبمرمیربنرن فبییخررشفورر ،راگػبخدربػ رگراوررارواقعػخ

سفد رمورش صیررس س رهفرروزربفایرمورمشک راریخدرمیردرگ ردردگفرمسفدربفارر  رورشفوعربنرهمرر
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گ  ررن هخیربسیربیهفرتخهرچنردنرنبچد رایربنراسالربخردریفانرنسارمرورنیخزیرهمربرهیچرظالقنرسنرهیبم

ردادم رمیردمچزشرفخیردچدرادامنر،ربنر ربعسرازردنرسفدمرمیررار خکهخرردنرففگبخد،رفقطرمیرمو

اش،رمػخریراوررنیػ  سردررزمػخنرسنریبیرواچدرداش یدایچیر  یگ ی ۀرمچ سرقفنر یا،ردرردورانر

نراروردایچییی ربسونسفد ربرفی ی رار دنردایچییی رررارسخم رس سردرت ش  رمخرربسناشرر  سینار کنررعسا

دچاگػ رمػفارببی ػس،رسیػیرنبػچدراػ ررسػنرمی«راگػبخد»بنردػچدرتففػ  رارػورانیخنیررسفدرورشک یررار صخحی

 رربػػچد،ردػػچدرراربػػنرمػػخررب رتػػیر بػػسرفرنکػػفدهییػػگفشػػ راور غار کػػنرردخطفربػػنه ػػخنرمػػخرردررشػػک رانیػػخن ر

وراورراردرررب ػخبفار راگػ ررفبػنففا ػفربیػیخررازرحػسشررسػنرمسفدر خربفایرمورمشک راریخدرس ػس رفکػفرسػفدرمی

راررابػسنروری ػخراگػبفخدهرسػفدمر ػخرقیػ  «رس  ػسهرح رتچن »نخمررقچیربنرخریدگبمرتففبمرورازرتچنییربی

راشربفتش  ردخننرسروربنرد رابخ یربسنر رس م رقی  ر بسردبرذوبروربن

اػچر  ػخسرتففػ روربػنردنردػخنمرتفػ رررر رچترخریرشػوفیمفس ردگبرفوانراوربخرمیلچلیکیرازر رروزیر

ر چانیػػ رشػػسرورن یرترػػعػػخریر خرررفػػ  ردادػػ دنیػػخررخرربػػنی ػػس ردگػػبیدچاهػػسراوررارببرسػػنراگػػبخدربػػ رتارمی

شػس ررگػخطعرمینػچریرگػب رراچشػ خننشیػبنربػچدرورازردنیػخررسػنمخن سیررنرگػخ صػچرفرا رر،ربػنر ػسی یرببیچ

رترػػ خررعػػخرردوبػػخرهربیػػ ررارمیراخنوقبػػیرچشػػ رشػػسرورمیرسػػفد،رعػػخررروشػػورراربػػخزرمیرخنا چشػػروقبػػی

ترازرمػػخردوبػػخرهردنررػػرچیتػػفددرورارػػوربػػخررهػػربفمیر ػػیره ییػػیردوبػػخره»ایرمح ػػیرتفػػ :ررشػػس راوربػػخر ویػػنرمی

ازراورشرافوی «ر خرمفدمررارنیخمردهس دمسهر ر یره یییررسفدمرمیراشببخهرس یم رمورمشکالمرراراریخدرن ی

نرب  ػػس:ر» فگػیس یػػفررد»اور خگػنرداد:ر«ر؟ ػیاردمػسهمشػػک یررچػنهخربػخنر خبػفایرس ررشػچراگػبخدربػ رگ،ر حفػخ

سػفدررس،رشػفوعرػدرصػسمنرشػسرسػنرچیچنػنروقبیرازراورگهال «رهراگ سردرمرصسمنر ر خهخریبمربخر چانمرن ی

رگػالم رشػیخهردررن خر1993رسفد رامخر  رازردنردررگخلراریخدرمیرچیچننرمشک ار کنررصحب ردربخر ربن

سػفدربػخرردادرورگػعیرمیرمػیرشػنرسخرهػخیربػسیرانیػخمیگفربنرگفرمورت اش  راوره ررهدوبخر ردرر کورخیدگ

نرازربردافخیرمورمساد نرس س،رب خبفاردمچزش نشػی خنراو،رر،رهمررفػ رویازربرار کن ربعسرازرربفدمرویوراوررارسخمال

رتفػبم هػخرردنرنایربر،رچ سرس  نرزمخنردرردنظ ینرموراقسامرس  س ر یفروراچانرورزنرورمفد،ره ییردچاگب سر

سنسرمچکچعرازریده س رفو رنکفدنسرسخریرانیخمرترافی ررچیقسرر فگیسنسرسنرهره ییرشچسنرشسنسروردن

یچرففقیربخرمفدمردنیچِیرظػخدیربچدنسرهرسفدهرنیزمخنیرطچ نیر  سرار کنبخربفدیرازردنخنرحبیرقفارربچد ررچن

رصحب رسفدم نی ررچ سررورسادرور فدادبمردربخر رارمیر بفکمچکچعردررحخ یرسنربنررنساشب س 
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 و کهیجو

ظ چانرربػندنرراررتچنػ ،رچیرخریرازرمػفدمردررطػچلردمػچزشی،ربیررس  ستخنرنی؟ردررااب خعر  سری یچرسنرچراچ

ارورچی یرنیی رسنربػنرمی چظػۀر  سیػنر ع ػ رداشػبنربخشػس رردررواقعده س رردمچزشرمیرنیقی بیرازر  س

،ررظالیػمرهخر رمخن سر فگیمرشچد رازرشک ردمچزشردادهرمیرتیصچرمرنچظیرموخرم،رورددچانیرور ک ربنرورا

هػخررارر چانػسربی خریرس ػس ردنرمیر راگبفخدهرمیر هخیورچیوردرورچ رگچزانسنرظچد،رگچزانسنرسخع روردچانسن

 ب خلرر،راتفرسییردررصچر ارظ چانرمثخلر ربنرففدراگ ربییخررم حصفبنرهخیرمعخ یۀردنرشفخردهسرورروش

رویررایرفهرػػدارس ػػسرورفػػفورمیرچهیػػ رراردرراػػچهفیرازرگػػچ فچررارمػػچرچرسػػن،رق مرػػ  ػػس راچسرور،ر  فرزدهربخشػػس

رفهرػػداردرروگػػطردچاهػػسرسػػنرمیرس ػػس رگػػپ رازرشػػ صرمیرمی فگػػردنردرروگػػطر«×»رترػػسشػػسروررمیرویزمػػ

ففوررفبنررچهی رسنردرراچهفیرازرگچ فچررارمچرس س رگپ رازرق مر رمیروردهخردچانسنریبسرورشفوعربنربخ

 ریػػسشػػسروردهػػخررارنرهػػخررارمیرفهردادررحػػخ یرسػػنررشػػ صربکشػػس رصػػچرمر ردررهػػخرفهرس ػػسر ػػخردارمیراگػػبفخده

 ریػوردهخرنرت اردروردچانسنردرر ب خلرمیرنقحنرترمچرربخرق مرار کندهسر خررمیرادامنرسنیسشردچانس ربنرمی

سػنرربػفدردنردرمػخنرشػسهراگػ  رشػ صر ػ رمیرسرسػنرتچرش صرمیرشچد رگپ ربنرمیر  خمرمچقعردرردن

نرسچچػػت  چان ػػسررمیهػػخررشػػیچهرردنرس ػػسردردرنػػسارد ردنرمػػه فربػػچد ر  ػػ رمیدنررارر فرشػػسهروروقبػػیر ب ػخلرواقعػػخ

بػخنردردررسربخزوریػ راتػفربیچنسارنسمرراریهخیرودربی خری چانخر ردرمخنرهخیرا ییرراردرمخنرس  س،رامخرر خرییب

دررامبػسادرراربخنردگػبخندچاهػسررشػ خرمیس ػسرورازرر رمیروردهػخردچانػسنربػنرس ػس؟رشػفوعرسخررمیرس سرچنرمی

ازرردنرتػ اردرسػنرس ػسرورمیرمیرفػچمردگػ رشػ خرورػاریرنقحۀرطػیرگػچزنیرهِیػچربخزرس یس رگپ ربنبسنبخنر

سرسػفد روقبػیریػدچاهرهػچارراراحیػخسافرػخنررسرورشػ خرػخیبرفونیبریف خنردرنقحۀرطیرگچزنیرهِیچیردگ 

یػفیررهػخیردرظالوه،ربفدػیرافػفادرازرروشر ربػنرداشػ ردردرن چاهػسرقبػ رس،رمثػ یػس ربخنررار   ردوبخرهربخزو

رچ یورسخرهخر رانیخمهخرردنرهخ ر بورط یمردورورسخع ،ر فگیمرظالیمرس  س،رمخن سرگچزانسنرنی راگبفخدهرمی

رده س ررمی

نرهػػخرردنرده ػػس ر  سیػػۀربػػسنرراردمػػچزشرن یرمیػػیفرففظػػیردررمسرگػػۀردایػػچرهػػخیردنیػػچیِررروش بػػنرصػػففخ

هػخیردنیػچیرر فدازنس راسثػفرروشرهخرمیر خرییبریسربخردظخروروردرورشفخی  ررانسنرارواهر، رشچر ی،رفِ  یبرفخل

ربػنرسػخرر رسػنرهػخرهخررارشفخرده س،رامخرروشر خریی چان سربرمیهخرردنرس  س رمیرهخراگبفخدهرمییفرففظیرازرارو

 یم،رامػػخرسرس  ػػسراشػػخرهرن ػػیرهػػخراگػػبفخدهرمیریػػ  ربػػنرچی هػػخر رسػػنربػػفایرشػػفخیربی خریینربفنػػسردػػچبرمی
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هػخیربیػیخررگػػححررخمیاگػبفخدهرس  ػػس،رچفاسػنر هػخرردنرسرازرػس  ػسرنبخرنرمییػػرار  سرمػخرسػنردافػخرس  ػستخنرور  ف

ب سیرسفدنػػسررمیهخر ر قیػررشػػبنرراربػنرهػخیرشػػفخده سهر،رروشربخگػبخنرویبػػسیردارنػس ردررچػػوربیػیخررورری ػخ

ر خهییػتطػیررورتچنػ رخدهیرچیفشػخر،رشػفرت،رطػییفور فسبرگچزنی،رمخگخف،رسخرب سی،رطیرشکیبنرخن سم

چررػشػس رارػوراچرسهیػرشػبنرنخمرترػرشػفخده سهرب سیرشػسنس رهػفرروشرمیخریر قییهخیربیربنردگبنهخرردن

اگػ  ر«رچرػ دهراچیرشبۀرشػ خر رگػ»رورنخمرسخم ردنررب سیرشس رازارور ده یوررشبنرطبقنیظ چانرگرسن،ربن

  سیػػػنرنشػػػ مرازرنرازرتچنػػػِ رحخصػػػ رهخیردرزرػػػفارقػػػسرمیػػػ ،رینرۀرمػػػخیػػػچرسػػػن،رچیػػػ یردررمی چظػػػۀر  سرػػػاچ

رتراگ  ی ک شبینر یریچتیفد ررن ی
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  ششمی سخنران

 هیکتز حاصل از  جنون

بػفرزرػخدیرخرریفربیػی ػ  سػنررواػچدرداردرنیػسازر  ررحخصػ را ػچنرنػخمربنیر،راصحالحر  ستخنسرنیس  رااب خعردرر

رتچنػ ریچػرافػفادرازرانیػخمیرعضػبرنسػانػسررفدهس  ػاردنرراررقػسرردنرورژهربفدػیررن ربراگ رداشبنرمفدمرظ چم

ر،حخص رازر  سینرشػچدرا چنم یفربنرراگ روکم رتچن ریچرور  فرسنش چنسرریمرمفدمیر روقب فگ سریم

رنیػػسازر  ررحخصػػ را ػػچنرمرسػػنربیػػچسررػػ،ربی اررقػػ ی  ػػس ردررحقسرشػػفوعدنرراررسػػنر  ػػسسریمػػروحشػػ یػػیخررب

رواچدرنسارد روانرچیهرربن

تخهانسردردمسهچانخمریخرحرارواهرفریخن،ربنر ی نرفکفشنبچدردخطفردرگ ربفدیراففادربن یراصػ ر ردچدد

ده ػس رامػخردن ػنررویرردػچدرراربػنرتچنػ رنیػب رمیریػ ،رامػخرارػورحخ ػ رعیفطبیعػیِریخررنیادبرصػخحیهخرردن

وره یػخمیرسػنرارػورافػفادرس  ػسررمیرارس بػفلرهػخرردنربػسنر  سهسفریچانػخمر یػ یخرحرػارواهرردادهراروراگ رسن

وففرػخدرر یػادچدشخنرنییب س رم کوراگ ره یخمرحفس ر عػخدلرنساشػبنربخشػ سررػخرس  سردریفرر  فرورمی

ر فگػػ سردنررار  ػػفرورس  ػػس رمیر،راگػػ رصػػچرمروربػػسرتچنػػ ریچػػرور  ػػفرنسػػ  ػػسریبریمػػرمػػفدمیروقبػػب ن ػػس ر

بخشػس؟ررتچنػ ریچػرور  ػفر چانػسریمػوررػارامػخرچیچنػنر؛اگ رتچن ریچرورارنسسری سریفرمکازرش خرفیرخرریبی

اتػفرر راگػ رکخرردحفنػخیامػخربیػر،اگػ رداشػبورنیػنروردػچدررارگػخ مرخفبورشػفخ فرورگػححرر ػخریورفقػطرورػا

تخهسخرهخرراربنرارورشیچهرانیخمردهیس،ررسی سرظخدم ه یشػنردررس بػفلردػچدرنػخ چانردچاهػسر ػخنرریاص ردچدد

تخهرراگ روکم دنیخهرربچد  رارخنربسنبرفهیورعر  سهسفریچانخمر ی یخرحرارواهرری،دخرایرهخرخمی ری،ک سدچدد

رس رشػچر  ػستخنسرنیػس  ررااب ػخعربػنیرصسمۀرب رتروربخظثردحفنخسیرانیخمردهیسیرس بفلرس  س رشخرسرسخرهخ

ردرػس رارػور سرػسه،رمیربػنرواػچدشػخنرر ردچدن ػخیروابیػبیافػفادروررفکفنبچدنرردخطفردرگ رارورمشکالمربن

رتچنػػ ریاگػػبخدرچػػراصػػحالهرافػػفادربػػنیربعضػػردانػػسرچیچنػػنرین ػػسیػػیررچیه رریػػ ینرنیػػسازر  ررحخصػػ را ػػچن

 چانػػسررین ػػرتچنػ ریچػػرور  ػفردررواقػػعاظبقػػخدردارنػس ررنیػػسازر  ررحخصػ ر ربػنرا ػػچنیػػنهػخرردنرچفاسػػنر؛انسرشػسه
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یرهػخررمػخنر ،ادبػرد ػخررارازرراصػحالهرورػارمػفدمسثػفر راشچدرنیسازر  ررحخص را چندچخرررش صبخظثرشچدر

رنیػس  ریرهػخربخبسخررػیر رقػسیرهػخربخبسرسربػنیػ چانری،رمػرس یػسربػخوررن یراتػفانس ررشػ یسهرفهیورعیررزمیرهخره ف

واػچدررنیػسازر  ررحخصػ را ػچنچیچنػنرم کػوراگػ ر ررهخرواػچدرنػساردرسبخبردرردنیر ریچرویچ  رسی سرراچع

ررویردهس یر ریچرویچ راگ روکفم یعربخشس؟رداشبن

ازریرکػررفدمسػفرسػذرا نرر ردن ػنشػک رداردرچ ػسفدمربػنردنربػخورردارنػسرمسنریرارنیسازر  ررحخص را چن

دچدررراربنر  سهسفریچانخمر ی یخرحر،رارواهرری ینردرگ رفشکفش صرار کنرردخطفربنر رخگ هرشک رورا

 ررن ػخدچددهػسرسػنرریراررشػسرمػر«تچن ریچحخ  ر»رفدنسررط یرمث یرمبفخو یرهخر یذه رور سسریمرا ب

یرنػس روقبػارفدهسروررار  ػف رقالبػرتچنػ ریخرچػرػهیػب سریرعیطبرفػچؽیرهخر ر چانخدررط یرراففادیربعضرس س 

تخهر  س،رظخدمسریمروررار  فرتچن ریچ تػخهرهخرس  سنررارخشریاص ردارنسردچدد ازرراریر ریػهػفرچربػندػچدریر رد

ت ارنػػسرریورمػشػچنسررمیرگػػفدرتمریذه ػازرن ػفر  ػس رسریمػػرمر قػسریػفانردربػنرارشػػخنرده ػسروربسنریمػردگػ 

تخهررازشخنربسن رارن ػخرراربػنرییػظییربخرهػخرفیرفد ربعضػیػبیرففمػخنیردػخرایرهػخرخمیخر ررشخنریک سدچدد

،ررودرفانیشػرخردرردبرػپػفدربروری ػخربػنرگػخدب خنیرازربػخ رسػنرشػچدرتفبنیرش صرویاتفربنرچ رت ارنس ریم

واتػ اررریػفانردرراربػنردچاهسربسنارینساردرورمریبورزربنیر ر  خیر ردچدراورحبدهسرورسخرهخررارانیخمرمیرا

ظ ػ راریػخدشرارػوررورفبػنریر فاهػسراوربػنرتریػسربیچیان چری؛رب کنرمری ینرنیسازر  ررحخص را چنرور س راس

یرفظ سیطچررعربنر  سسریفرمکفرازرمفدمیرخرری ربیورشک ررفبخررسفدربنرایرظ سرصچرمرندعخزربرسنردرراگ 

رتچنػ ریچػرحخ ػ رورػدررایرق راتفرش صی ردررحقراگ رتچن ریچرور  فر،راطفاؼربنشخنربسندچردنررر خب

رۀیػػینبرنکػػ،رب ریػػ ینرتچنػػ ریچػػرور  ػػفچ ػػیورچیػػ یر رچاهػػسرداشػػ دیر ػػیودیرخمػػسهخی  ػػس،رسروررار  ػػف

ر راگ یرظخدرمفدمیرهخرهخرورط یریوابیبی

رخرػرشػچدرمیػسودرمیرازربػسن رردرراػخیرچػر،تچنػ ریچػروردرر  ػفوقبیررنساروراگ رریفردوکعی ر

ر  اگػرتچچػسیراوػخنانیػخنرر فگػس ربػسنریمػبیخرسرفػفدرر چانسر خریوررگسرورن یروقبیرچیربنربخ یرگفرمی

رمچااػػنرالمکورمشػػرػػابػػخررتػػ رد،رشػػ صریمػػریخنػػخ سخنریػػازرمیرچػػیروقبػػیربیػػیدایچییرهػػخردررروشورژهرربػػن

،ر  وػخردررگػفررنػنارػورمیػل نر رمخنػسرمیرمبچقػفاطػفاؼررخنخلربیػ رد،ردرردنسرخنینبچانسرازرمیرد راتفرچشچریم

ربػػنیر رچػػ  فرورقیػػ  راگػػردهػػس رامػػخرگػػفرانیػػخنرحیػػخسررویرمی ریػػنریػػفربػػسنردیرهخردررقیػػ  ب کػػنر

رنسػسر ػسریمػراحیػخسفػفدرردرشػچد،ررخنػخلسرخنیػنبچانسرازرمیرس راتفرچردریمروری خرورگپ رودررمیگفریربخ 
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 چانػسررینػنرمػیرامػخرچػر بػنرگػفرداردیرازرچػیر یگػ یرالهسػشسهرورورمرسػفدهراگػ ،رانیػخرررویخررگ ییگفربی

خر رحقػرازرمػفدمیرورد ربعضػخیػببػنرواػچدریر ػخرریخربردرشچیر کمشر چانسربخظثریمر سرورننسر بفلسراریر ریچ

بفره ػیور رراگ رشسهرومف رهف ربخظثده سروره یورامفررمی ریاگفاردم رردان سرورن فهخرین راررتچن ریچ

تیػفد،ررمیرنیػسازر  ررا ػچنفػفدرس،ررػخیبروریورنبچانػسر ػخبفودرگفریربخ ربنیراتفرچس  سررفکفرمیر،رمفدماگخس

ر ببفگ سرازرمفدمیرخرریبیوربخظثرشسهرررودرورعیفه رارمییربنرت فاه

فدػیرم کػوربربػفای رراگػ یرمػچقبیربیوکػعرس،رفقػطرػخیبروریگػفربفگػسرورنبچانػسر ػخیربخ ربنیراتفرچ

ربخشػس،رشػ صردنرس راتػفرظ ػبارػخینروری ػخروره ػچزرهػمرادامػنررخبػس یػخلرینیرحبػرخرػیرطػچ ناگ رمس یر

س ررخیبروری چانسر خریم سرورچیرسر رساسنرچیرراربنر خریوره سرسساری رتچن ریچیراگبخدرواقعررتر چانسریم

ظ ػ ردنررسرػبخر،سرػخیبروریخر ػخرػردرشچدرریخنخ سرخنیازرم چانسرر ینهخرردنچِیرراففادیرسن،ررتچن ریچروردرر  ف

مبچقػفررگػححردنرریرطػچ نیردمػس طػچرراگػ رسػنررس  ػسرورببی  ػسردرػخرارورایػبیچشػی  ردػچدررشیورررارد

س،ر ػدهریمػخردػچدررارار قػر  یشػرویشیرطچررواقعػربػنوقبػیرر!رشػسرده ػسدچدررارر  یشرویشبخرسرورانسررمخنسه

ر ردنبخلر بػسربػنر،ر  یشػرویرشػسرشرفاخیر  فسػ ربػربػنسریػ چانری رن ػبیخرػسروری خ چانسررمییرچرنسبفنسرر  رمی

ر،رفقػػطربعػػسرازردنررشػػسرس ػػسروشػػ خرر  یشػػرویشار کػػنررمخنػػسر ػػخرمیدنیػػخررمشػػک ربخشػػیس بػػسنبخنردرررتچنػػ 

نرمیسودریراتفرچدهس ررمیراخنبنررویرامره نفرییغ  ر شػچدیر کمشػبخظػثر چانػسررین ػر،ره ػچزرهػمربخشسواقعخ

نر  راگػبخدرقالبػرزسیػیراار کػنرربعػسراز،ررظػالوهرنبػس  س ررمیخرورظچام رذه یرمخرهیب سرسنرنقارارفرامع چ 

یروقبػ فگػس رریمػس،ررػدرای ػیر کمشػراگػ روکػفگػسرم بگػفریربػخ ربػنیرچػیرنروقبػسش چدرریمرتچن ریچ

دررمیػػخنرر ػػفسیر،روابیػػبیرسی فگػػریمػػیر روقبػػخوردیػػبػػنرواػچدربیرواقعػػیراورمشػػک یر چانػػسربػػفاریمػػر، فگػػسریمػ

شػبفریبرد؟رهفچػنشػچسررهخررخرنبخرشچد،ردریدخهفرمرش خیروابیبیوقبیر؟رری ینیروابیبیرتردنرخررداگ  ر

هیػسرشػسرازروادارردچاروربػفود یازربػرسرػبخ ػخنرریابیػبیارػورورگػس رریمػربنرن ػفری خرریبشبینرشبفریس،ربیببفگ

رسروررشسرس یس ر فسررهخرشچیروابیبیافاردرسربییفرسر خرببچانیسرازرارورمخ

رانػچاعشػخنر رزرػفاربسنرداشػ رِارروردارنسراحیخسرراحبیرن چاه سیسنر یررارنیس رتخنردرر   سرسرور ف 

ر سػػحفرربػػسنردرردادػػ رنسػػرانػػسرخرربخقسرمیبیػػ رر هػػخیچهػػخرردنردهػػسرسػػنره ػػۀرراررشػػسرمیرازرتچنػػ یرخدرػػز

احیػخسررنکػ راظ ػ رس ریبخشػرداشبنیرنخراحبراحیخسشک ررخردنررورارشچنسربنریمربخظثهخررس  س رارورمی

نراروراگ رسنر بػسنبخنردرررنسػ رر هػخی،رچرقػ یدررحقس رر ػخررشػچیب فگػیسررمیرشػنیه راحبیرنساررسراگخگخ
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زنػػسهررداممچاػػچیرخرریوربیػػیرعیطبرفػػچؽیرهػػخر ر،ر چانػػخرتچنػػ هػػخرردنروره ػػۀقسر   ػػسربػػچدهرانػػسرردهسفررشػػسر

ورعیفهردچاهسربچدنرراحیخسردخرش،ردرد،رمع ببسنبخنر،رحفس رس  سرطفؼردنطفؼرورربنراروهیب س راتفر

وقبػػیر ر ػػخرشػػچنسرنردػػخهفرمییػػ  سیرهػػخرحخ  واقیػػخمررانچاعورراگػػ رخررحیػػخسیبیػػراظصػػخبیرانبوػػخداشػػ  ر

ارػوررسرػ ربخس یػسرمیرخساحیػر کشػرورػار،ربػنراگػ رنشػسهر ر بػسربػخ ریانػففربػخرمخد رخربرخم سطچررربنبسنبخنر

ردررن ػػفیرظػػخدریفػػفدرارردػػچدرشػػنیاتػػفره تخنر  ػػسرسرور  ػػف  رشػػ خرن ػػفرتففػػدررایردػػچبررچی هػػخررار سرػػسه

رنیػسدرر  ریردردرورمح بػیر؟روقبػرسیػ سرنیػس  ررسیػ چانریمػر،رچیچنػنریرداررػس ػخرریسربی سفرکفرشنیوره بییفرسر

ردرره ػخنرشػ خر  یشػرویشرمرتػچریمر  ر،بییفرسردررن فرارففدیرظخدیررچددرس،راتفره چزرهمردرمیرای 

رگػػححر،ربػػنرب صػچصرمچکػػچعرورػػبػخراردرررابحػػنر رحػساق راگػػ رفدهسػػرگػقچطیرظػػخدرمػػفدمرگػححربػػنر ح ػن

ر رسرارفدهسرگقچطیرظخدمفدمر

ازرم  ػفرمػفدمرار کػنرراخیرس  ػس،ربػنرمیرخرربػخ رنیػخهیبیػیرازرگححرمیخی ربنیرتخنرواقع  سرسرور ف 

نربراگ روک،رم ررس خریبرسیظخدیرنیخهرس  س راتفرفکفرس  فکػفرس یػسریروقبػرفارػزخظثرشچدربی خررشػچرس رواقعخ

ۀریػػسور  ررتچنػػ ریچػػرور ر  ػػفاگػػ رظػػخدیرمػػفدمشػػی  ررگػػححرشیورهمرشػػ خر  یشػػرویشرس،رگػػححرػػ خریب

دنرنػچظیرسػنرا نر چصػیفرسػفدم،رسػنرچػیردرراػخر ردرردصػچصرورژهرر،ربػنشػچدرین ردبمیر خرریبربنیرواقع

نربخظػػثدن ػػنرردانػػیمرسػػنرشػػچد ره یػػیرمػػیرمیػػسودرمی وریرذه ػػردرصػػسرهفبخدرشػػچدریمػػرمػػفدمیر ػػخرریبرواقعػػخ

نرشػ صریرایػ ردرصسریگ دنرر چانػسرازر ػ ِررین ػذهػورور دررػرریفػفورمػیراببػسارازرن ػفرذه ػاگػ  رمع ػچ 

رنػػجریرذه ػػوریازربػػخررگػػ یشػػ صرر،بػػس فرشػػچدیرفریطچررچشػػ یربػػنیر ػػخرریبوکػػعی ررنکػػ راورقبػػ رازررسرػػدبفر

نربنبفدرمی بچدنػس رربیبنر   ربنرمکاوررارمحرنسبچدریرش صیر،رزمخنرمثخلفایر ربراگ رصچرمرورار رمع چ 

رشػچد رگػپ یراػخرررازردنرببفنػسر ػخردػچندنررارردچاه سریمرنسفدنسرسادظخرورر ساوررارتففبیرهخردگ ازریرکر

ربػچدروردػچنرنشػسهرسهرػبفراوردرراصػ رسنس ر)دگ یاورراردفاشردگ ربیب سرورمچیراراورراربخر خرچنرچش خن

فدرسػػفرکػػفدررنبییػػنرراربشػػ چدرورردبرسنیػػکچر چانیػػ ریاورمػػرنسػػیرطچررربػػنسفدنػػسرراربػػخزررفردبیشػػردمػػس (رین ػػ

بػػچدروررنشػػسهیراورزد ػػرقػػ یدررحق رردرت شػػ یرچ ػػخهسربعػػسرازرزمػػخنرمػػفددنرس رکػػچریمػػسػػنرراوگػػ ردػػچن

اشبنربخورردرشنیشس راتفره رامفتربخظثاشررظچام رذه یس ریکچریمرنسبچدرردبب کنررنساش یر رردچنف

نررسی ػػخررهیػػبیبرنسػػبخشػػیسر رگػػححر ػػخرشػػ خر  یشػػرویشزرػػفارر س یػػسرمیر ػػخریبر رػػنوخردررارردچد ػػخن،راحب ػػخ 

رشچنس رطچررطبیعیردچخرربی خریرمیرورمفدمرظخدیربنراگ رفدهسرگقچطیرظخدمفدمر
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رترػػ راتػػفرر ػػسسری قخکػػخرمػػردنیربػػفارقػػ ی،ردررحقراگػػ ر ػػخریبر ػػسسفرکػػفرشػػنیه ایرر  ػػسهسرور  ػػفاتػػفر

سررػسربػخ ربخشػس رنبخرػ  ػسهربخسرور  ػفر  یشػرویشرگػحح رشػچدرواردربػسنبخنرمی،رردردچاگػ رس یػسرارری خرریب

مخن ػسرورراگػ یروابیػبیری، ػخرریازربرور ػفسرػفارارػ،رزرس ػسرچی یرش خرراربی ػخررمیرنسرسیبخشرنیفانرشنیه 

ببػفدررویخررارازربػخرمسرش صرنسراگ ر زمرنیسس ردرر  راریخدرس ر کبخنرمشربفا چانسررهخرمیرگخرفروابیبیی

ازرشػفرسریػ چانریمػفرازردنریػعرچیچنػنر؟سیػراررشػسردهرتچنػ راحبیرسردرری چانریمر رچیچننراگ رکدردنخروردن

بعػسررنسبچدریرش صیر رزمخنرمرچیبخنربرراربفاریمرازربچدیرسرداگبخنر؟ربی ارسردالصرشچبخنررهخریوابیبی

چیچنػػنررد،شػػچروردرهػػخمرنخیػػ یرقػػیحق  ػػف ربػػچدربػػنررترػػن دیر روقبػػ،ردرهػػخمرشػػسرنیػػسخدردرر  ررػػزیرازر الشػػ

یروابیػبیرترػامػخرارػورهییػخنر!رربػچدرگنرق  فویرففاگچربنررحخلررفبورنبخشس؟راوردردچشحخلر چانی ریم

فرقػفارری ػ  رر حػ رنسػ ر،ربػخرق بػهخربخشػسررهخرازروابیػبییرسربخر ردرهخمدچشحخ یربییخررزرخدیروابیبیر،راگ 

بػػچد،رمیبػػچرربػػچدررفدهسػرگػػقچطچػػچنر ررخفػ رردخ  ػػنیر  ػػفرر بػػربػنراشرنیػػسفدرور  رسػػرفد رامػػخراورگػقچطیػػترین ػ

رنیػس  ردررردوبػخرهرخرر فزح ػ یبیػیرفدروربعػسرازر الشػسرشفوعرراردوبخرهراشرنیس س ر  رسرشفوعرازراولردوبخره

رگػػقچطردوبػػخرهروتفنػػنر،رشػػچمرزدهریػػخنیسرهرػػنبخ»:ربػػنردػػچدشررػػخددوررشػػسسروری فگػػردفعػػنرورػػ راصػػعچدرسػػفد

ر راگ یرازروابیبییر رنچظینر ر فسشکی ردچردر،ردوبخرهر فسروربخرار«س م رمی

ربفچیػیرشػ صرورػارشػچد،ربػنریمػبی ػخرریریرازرن فرذه ش صیرواچدردارد:روقبیریفرردر یمچقع

رارهػخرردنیرروانػیر خرریبرشچنسر خریمرم ب فرمویرحبرنسهیب سریرد راففادچشریمرزدهرنیسازر  ررحخص را چن

روقػػ یرمیػػخی رویچ ػػرگػػیستیربػػنریربػػفارورمػػوریػػ ینیر ػػخرریبری،روانػػیر ػػخررینربسػػتػػچرمرری!رمر مسػػرمعخ یػػن

ر یظفچنبرداردرورننر خرتچننیبرفامیی غراورننروربسنری ینیرفوگرورچیهیردارایر خررروانیبرزرفا رچفا؟ررنسارم

تخهراص رنسدهسرررویرمییروقبیرروانیر خرری ربری ینیر خرریبرورارازرن فرمو رفیکعرش صربییخریردچدد

ربخشػس رروهردػچدشرخریادبرصػخحی چانػسررین ػرنسػاگػ ریریػسرد؟رمثػ شػچرمیرفیکػعرحػسر ر خرچػنرشچدریم

رجیورتػر ػفمرشػنی ره بخشسربسنادبیخرررصخحیدچاهسررین دریفر رراگ ر کشرویه ربنیر خررروانیبیراص 

تخهررمفح نرورس ردررانخ خرربی چانسرهشریورن راگ  بػخراورمساد ػنریردػخرایرهػخرخمیخر رػرش صیرک س،ردچدد

ُر  س ردسریم یراصػ ر،رروهرظػالوهرن ربػشػچدریمػاوررمػ احمیرخمیػ رنػچعرفواچدردارد رهػیرخرریبیرگحچهر،عسررهفرب

ب ن ػس رراورصػسمنردچاه سربػنریمرخرانسرسرط یرورشخانیخمردادهریربسیرسخرهخیرقب یرهخریزنستدررسررشخففدر

خظػػثردنرارػػوراگػػ رورارػػورچی هػػخربیرروانػػری ػػخرریبتػػچریمرسػػنرمخهیػػ ررمیردهػػس یر چانػػسرروریمػػچیػػ یررفهػػ
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ر  مسػرمعخ یػنهخرردنرشچنس راس چنربخرسربفاربخنرروشوربخشسرسنرچفارمخر رنییبمرچ یورچی هخر رراربفایرمی

امػخرر،دشػچرخریهشػرنسػس یػسررت ػسراوربػنهیػس،ردرراردمػچزشرداد؟رش صرانیخمردربخر ردنر چانریمیرخررسرچن

رسػػفدنردرردگػػبخنۀرواردیرروانػػر خرگػػبخنیدرربیربػػفرسدریرد روقبػػشػػچیرظ  ػػسػػخر،روررػػنراسػػراگػػ ر کخررمشػػیبیػػ

بػفریرمع ػر بػرحفؼرچییفرهردرنس فگ سرریمحسیررنبرنختوخنر خرانیببفرسرسنرر  رمیربخشس،یرکربفکا شچکر

رکشػػچدرورازرشػػچریخررمػػیهشػػرشػػ صرورػػایراصػػ ر،رروهر ح ػػنر؟ردرردنراگػػ رطػػچررورػػچػػفارار دورنػػسرین ػػرزبػػخن

ر فگس ریمیرکربفکا 

نروقب  رربچدارگفش رهفسییدهس ررادامندنررارردچاهسریمرس س،ررارشفوعرمیرنیس  ریر صشیرمع چ 

رنیػس  رشػخنررزنستیدررطچلر،رردنیرفریخدترتخنربعسرازرر  سسرورازر  فیرخرریبیروررازارو رداردرنیس  ریربفا رق برو

دایػچرداردرورسفدنرردنبػخلیربػفا رق بػ،ر ػسسرییسخرفخررارردرشچرمچف رنیسبچانسردرر  رحبیراتفرففدرن رس  سرمی

دررر ػس رمػفدمسریورمػررار  ػفرتچنػ ریچرش صرورارنسدان سرریمر س ره نسرنیس  ردنررارسردچاهریمرشنیه 

تخهرخرراوردربخر ردنسمح ر رورػادربػخر ریر ػس رامػخره یػنداریرارمػرورػارهخرنریػخه ره ۀراطفافیخنرورهیب سرورد

عػیر  سیػنرطچررواقرسفدنػسر عػسادرانػسسیربػنرتچنػ ررار  ػفرورمیرچ سرگخلرقب ،رازراففادیرسنرچیرس:یشر سیب

رورػػ ػػس رامػػخراسفرییػػ چانػػسر غریمػػاشرری ػػسرگػػففرزنػػستسرنیػػس  ریرقػػیطچررحقربػػنراتػػفرشػػ صرفقػػطرسفدنػػس رمی

سیػػیررهیچ رفدنػػسسریمػػرور  ػػف  سرگػػبیرشػػفخروریربػػفارتچنػػ ررارچیسػػنرظػػخدیربچدنػػسریردافػػفراشػ خصرفقػػطرا

ریال کمشػػرسربػػخرشػػخررػػخرسنشػػچر ػػخریبریروزرافػػفادرظػػخدیرم کػػوراگػػ ررداد ررار غییػػفرن ػػیهػػخرردنیرزنػػستمیػػیفر

 رراگػ ر کشػرویه ػربنیرظخداففادریرس رزنستنفریب حبیرخررسرشچنیر خررروانیبشچنسررخرم کوراگ ررمچاان

 رسفدنػسرواقعػیر  سیػنرن یطچررربػنامػخرنػس،رفدسریورمػررار  ػفرتچن ریچرنسدرسرسرریمرکدرر خرررارهخرردنرهفچ س

رسرمچفػ  یػب چانریراهردرگػ رن ػسفدنرریسیػرامػخربػسون ػس،ر سرنیػسبػخ ر  ررگػحچه ػخرنػسرفدسریهفچ سردرزورم

ردررگػححرتچنػ ری  ػس رچػسرور ػف ردره ػچزرهػماففرارور س را سرنیسبخ ر  ررگحچهرشب سر خادردرزورقطفرس شچن

 ررهػػخری ػػخرریبرورب ػػخبفارداد،ر غییػػفرن ػػیرارهػػخرردنیرزنػػستمیػػیفریریػػسررچی رهػػر  سرگػػبیربچدنػػسوررشػػفخروری ػػخ

نرانیػػػخمر  ػػػفرورچیرمیشػػػفخررربػػػخن خریبرست اررػػػرارزشرا قػػػچنرفربػػػداشػػػب س رفقػػػطراتػػػرمی تچنػػػ رررخبػػػس رصػػػففخ

ر نییفرسیرمفکرچیهیفرر چانسربخظثرشچدردرن ی

ۀریػػسبػػخر  رربخشػػس رفقػػطرداشػػبنردػػچدر چاػػنر  یشػػرویشر ػػسروربػػنسرنیػػس  ریرطچررواقعػػرسربػػنرػػبخرشػػ ص

یر ریچرنکب ر،ری ینیرکر یفرور  فرتچن ریچرورفار  فربفود رزروی چانسرازربریماوریر خرریبرنسراگ یرواقع
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بخشػس ررواػچدرداشػبنر  ػستخنسرور  ػفیربػفا فیربػخ یروراگػبخنساردهخراصػچلرسرػاگػ روربخیرظػخدرمفدمیرورا

رطػچررورػااففادرازریرخرری رامخربیرگسریصچرمراگ رسنربنردنرهسؼرمردنظ  رس سروردررهخرردنربفراگخسسرربخ

ارػػور رشػػچنسرمی ػػخرریبفگػػسربرشمچظػػسرنسػػریوقبػػروررازارػػورانػػس رمخنسهیربػػخقیرظػػخدفػػفدیرانػػسروررفدهکنرظ ػػ 

رنسػدان ػسرریمػرد ره ػنشچیرروانرنک راخررفدریراربییر خرریبرخردنررور،راگکبنرس سرنختوخنریروزررسرشخش صر

رنیػػساورازر  ر»رتچر ػػس:رمیرشػػچد،رمػػفدمریمػػرشرمػػفیرروانػػازرن ػػفررسػػنرویه ػػ ػػس رسریمػػروررار  ػػفرتچنػػ ریاورچػػ

ر؟گػػ ایرم حقػرورػػخرارػ:ردسیشػر سیبردربػػخر ردنیر ره یػشػػچدرمیرزدهراوربفچیػیروربػن«راگػػ رتففبػنرا ػچن

رنسػراگػ ر کتخنرمشػر  ػسسرورازر  ػفیرخرریخربیػرػهػخرریارحففػنیربػفایرحبػر دانػسریرارن ػرقػ یحقیرظخدففدیر

گػخزررمیػل نم کوراگ رس بفرشچد،ررشرمفیرروانازرن فرردرردخننرش صرورخب س راتفرارراردرردنرق یحق

رور  ػفردررمحػ اور راتػفرراگػ بخظػثردنربػچدهررتچنػ ریچرور  فتچر سررمیره چزرهمریفانر،رهفچ سردبخشس

بػػفود ررویازربػػرنسػػاگػػ رروکفم یػػدرورعچشػػریمػػرزدهیرب رتػػردچاهػػسربػػچد ربفچیػػیرکوحشػػب خرد،شػػچیرروانػػ

یرحبػرازرمػفدمیر ربعضػراگػ رشػسهرنیػسدرر  ررا چنربخظثرتچن ریچرور  فرنسرده سریمرهخرت ارشرروزنخمن

رورچ ػسروقػػ یه ػ،راوررببػیو»ر:س  ػػسریمػرم خ فػ بػخردنرر سازنػػسبییرنیػخهرتچنػ ریچػرور  ػػفربػنرنکػ راربػسون

یرظػػخدریفػػفدامػػخراورر«شػػسه یرطػػچرررورارورا نبػػچدرردػػچبدادرریانیػػخمرمػػراردنیػػخررتچنػػ ریچػػرور  ػػفسػػنراری ػػ

خربػخررػفدریػبییریػفرردیرهػخری ػخرریبراگػ روک رم دهسرویرمیفبسررریبراورا فخؽیربفارقفارراگ رهفچنراگ رو

د؟رسػفرررارگػفزنارتچن ریورچر  فبفایرهفرچی یررنسراگ رمعقچلرورخراردد رشچرمچاانیریفرردرالمکمش

 ػخرریبیرزنػسترورػسرهفتػ ردررارػ،رنبخراگ راور  شترنک ردخطفرار:ربنراگ ر خرگبخنیدرربمخن سرففدیر  شتر

ر؟درکرسفدر کشروراربندنررارر چانریمرچیچننر؛دشچ

دنررار شػ ررخراصػچلرػرتچنػ ریچػرقػ یحقرنکػ رارازرافػفادربػسونیر ػیدرنسمرریمربیچی چانریمرورب خبفا

ربػن ربفچیػبرنػچعرفس،رهػردریبنرواچدرمری کمشرنک رارمحشرر  س ربنسریمخنریبیرفظقالنیعیرهخرتفبنبسان سر

ازرافػػفادریرخرری ربیػػراگػػ رمشػػوچرربػػچدهردرراخمعػػنر ػػخهچسیرراردورهیربػػفارتچنػػ ریشػػچد رچػػریمػػرزدهرتچنػػ ریچػػ

ردردنررارورسػفدهررح  ػنردنربػنر،نکػچهارسػفدهدنرراررشػنیدارنػسروره ایررتچن رنیفشرمبعصبخننردربخر رچی

سػخریربػنرسنرانیخررربی ارنسرتچن ریقسررازرچرردنر ت ردردررفکفراروراففادرچنرمیردانسرین یریسررچی  س رهسریم

نخم ػػػس رریمػػػدیػػػخ یرورعیفواقعػػػیررارر،ردنشػػػچدرمحػػػفهرمیرتچنػػػ ری  ػػػۀرچػػػسرنکػػػ رارمحػػػشرربػػػنسخرشػػػخنردارد ر
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وربیػػبنرخرریافػفادربیػرورػارفارذهػورػػافبػسرزریمػرا فػخؽرمچکػچعرورػار،گػػ وا ریورظ  ػراگػ رظ ػمرتچنػ ریچػ

راگ  رمسهخرردنردانا

روی رچ ػشچدرنخمیسهرمیر«تچن ریچحخ  ر»ر  ستخنسرنیساخمعۀر  رواچدرداردرسنردرریریفرروکعی رد

نرر یوروکػػعرػػنػػسارد رشػػ صردررارنیػػسازر  ررحخصػػ را ػػچنیرداردرو ػػیرذه ػػرخم چه ػػفػػفدیر یرم حقػػرسػػخمال

نقػاریرمػخدرزادر یػفیسر،ررتچن ریچرور  فردر رری یچرتچن ریچحخ  رردهمرحی چکراولی اررسرب رراگ 

ه ارررچ ػس،رویدررچػ راظبقخدردارنػسرم هیربنرنسهیب سریرخراففادیدنردریرشچررس ردررهفررس سریمخرفرایرمو 

ردػچبیررهػخخسظقیػسهردارنػسرهػخرردنررنػس اظبقػخدرداریػمیوردایچیریػمربچدربػنانػسرسػنرربچدهیراگػ رافػفادرگخل

نرنسارنػس رم صچصػرسهیػق هػخرظیچرورػارافػفادربػنیرامػخربعضػسخرهخیربػسرمیػخزام رداردرورره فاهرربنرش خدا درررخ

افػفادریرس ربعضػنػزدرخمرمػیبفچیػیردفافػهػخرردنرنوربػسفدنػسررمیانبقخدر هخریورچرازراری،ففه یرانقالبرزمخن

دررره ػچزیرامػفوزررظ ػمردن ػن،ردػ دمچیردرگػیرهخربخبسشچدرازررین رارردن ن  س،رسرک چان سردرررین رارررهفچن

 عػسادررای ػرگػخلرچ ػسرتیفنػس ردررن ػفرمیردفافػخمر،اگػ رنشػسهدرکر ػخرحػخ ردن نروررفدهکنشفف ریدنر 

نررحػخلرواچدرداشب س،رامخردروراففادررازرایرخدرز رواػچدردارنػس راتفچػنارػورافػفادرازریر ػسحخکػفر عػسادرنیػببخ

ُرهخرردنرامخ،ررسی کنرهخررارقبچلرسهرازر سیربعضم کوراگ ر رسیػ کنر یػافشػخرسرانس ررشػسهمبی ػیررعسرمػخدررب

درردن ػنرر رػورازرطفر  ػسسرصػحب هػخرردنر  سردربػخر سریمر یافرنسهیب سریراففاد،رامخررسی سررارقبچلهخرردن

ر انسربفده ر رتچن ریچروردربخر ر  فیرقرانسربنرحقخرسهیخرش رسهررروزاننردیرزنست

شػػ خرربػػن ػػنردلر،رازررتچنػػ ریچػػرنػػخمردوردنرمحشربػػنرنسػػ ربیػػبنراگػػشػػخنرقػػسررذه ردنافػػفادریربعضػػ

روردرر  ػػفیرارسهرػػربػػخر ر سصػػحب ردرمحػػشررس ربػػنرارشػػسهرورمیػػ فهیرفافػػخ د  ػػسرسریفرمػػکػػف رد سنػػسریمػػ

رسرشػخیرو ػر،ایرداردرذهػوربیػبنرفػفدارػور راتفچػنرنػستیفرردررن ػفرمیرخررنػخدانیبیػیرفػفد،رشػ خرراررتچن ریچ

رتچنػ ریورب چاهسرچػرداشبنربخشس ردچبیرمخدرزادر یفیسنبخشس راتفرربسرقسررهمرندراشرریمخدرزادر یفیس

بفدػػػیرراگػػػ روکػػػبػػػخزرشػػػچدرورم رخرربػػػخ یبیػػػیردررگػػػححراگػػػچمرچشػػػمم کػػػوراگػػػ ر ػػػس،رسروررار  ػػػف

ر ػخریبرنسػ ػسرسر چانػسرکػ خن ریامػخرن ػربػخوررنػسارد،رتچنػ ریچػر راوربػنرار یفبػنرس ػسیرعیطبرفػچؽیرهػخر ر چانخ

چانػػسراورراربن رعفبػػرطػػیرت  شػػیر ػػس روقبػػسریمػػرمفااعػػنر خرگػػبخنیبر،ربػػنشػػچدریمػػر ػػخریبیر روقبػػشػػچدر ین

اورراریر ػػخررینبچانػػسربهػػمریر ػػیچ  شػػترطػػیریر ػػس روقبػػسریمػػرمفااعػػنیر ػػیچطػػیرر  شػػتر ػػس،ربػػنسرمعخ یػػن

بػخرافبػسرورریمػرتچنػ ریفرچػکػفرازردنربػنرنبخشػس،ر ػ مػه فریرنیػ ۀرب صچصػرچیهػرنسػری سرورزمخنسرمعخ ین
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نرمػرتچن ریخرچردرمی یبب خرر مسریمراردزمخررارشخنیم»:رتچرسررریمدچدر  «رمػفارشػفخردهػسیر ػخرری چانػسربریواقعػخ

روررار  ػفرتچنػ ریچػرنکػ رارمحشربػن رسػنردارد،ردچبیرمخدرزادر یفیسر ید رر ربندرسرشترور فدرسرمیاوربخر

ردرروا مقػػخمریمچاػچدرػخرم ػسرشػچدررناورظالقػربػنریسراگػػبخدرشػخشػچد رردرردنربیػیخررمیػبعسردػخهفرمی ػس،رس

ُر یر یبرروشػورر ػنینر یوکػعرخربػنرػشػچدرریاوربػخزرمػرگػچمر ػس رنختوػخنرچشػمسرت ػسریفرب چاهسربنراوردیرعسب

 ػػس ریببراروػػخنرارقػػ یازرحقیرقیػػ بر چانػسرنختوػػخنریخرربػػخ ،رمػػیبیػػیربػخزردررگػػححرگػػچمررگػػس ربػػخرچشػػمریمػ

خررػدر، ػسیرارببیربیوروکػعیچ ػرشػ صارػوریر روقبػردچاهسرداشػ ر ینیرعیطبرفچؽیرهخر ر،ر چانخروراربفرظالوه

یروقبػردن ػنر؟اورچیچنػنراگػ یرذه ػر یکػعوسریػ سریفرمػک س؟رفسر ح  دنرراررببچانسرشمغ ررسیس ریفکفرم

نرعیدفافچی یرر،فدنسسریمرصحب ردربخر ردنریفانرد اس ػچنرر،تففػ ریمػردررن ػفرمی فهروروکفم ی،رمح قخ

ر ح ػ  چانػسردنرراررن یرشػ صرورػمغػ رار،ینیدررنبشچد رربخردنرمچاانرمیقفاررداردروررادررمقخب رچش خن

رهفچ ػػسس  ػػس،رردرکرن یرسرػػتچریمػػچی هػػخر ررارسػػنرردریػػفان ررازرحػػسراگػػ رایبػػذه ػػیرفشػػخرررنسػػچفارس ػػس،

بشػفردن ػنررنسػراگػ رسهیػ ػس راورفو سبفقػفاررر عخدلردورطفؼروی چانسربری رامخرن رنیی یرم حقذه ارعیفر

ُردن نرردررحخ یرسن،رراگ ردهسراشببخهریمرانیخم نرصػحریمػریػفرانیػخمرعسرددررب  راتػفراورراگػ رحیشػچدرمع ػچ 

ر اگػ راشػببخهردرراور ػسرتچریمػرد،رمػفدمچشرریانیخمرمرطفؼردرردنرنسانیخمردهسریرروشرراربفرطب  ررخرهخس

ر راگ رتففبنرا چنرنیسازر  رتچر سررمیرینیدررنب،ردرکرس  س چان سراورراررین هخرردن

نریػ سریمػ فروررار رتچن ریچرنس خرشسثفرنسارد رارنیسازر  ررحخص را چنرش صروراامخر دچػخرررسراصػال

رس  ػس ریمػ یفبػنررراتچنػ رریچػرحخ ػ ردارنػسیرارسنرذهوربییخرربیػبنیراففادر رفقطشچرسرچ یورحخ بیرن ی

نرواقعسربخزرشسهروررحضچررداررار یخرسنش خررازییخریربچشمرگچمر ُر رر هخیچرخ  رسرارسهردیفرردیرعسهخراردررب

س ررػقػفاررنساررتچنػ ریچػارػورحخ ػ روردررشػسهرن ػخنرشػچسنرسرورمغ ررػدار ردػچبرس،راحیػخسییػبینرمبعیی

تخهی،ربیقفاررداردرتچن ریچحخ  رردریرش صیروقب  ػس رسریصػحب رمػیرخررظخقالننرورم حقیوربیربچدهرخررد

تػخهیرراگػ روکػ رم س  ػسری ػسربػخوررنرػتچریاورمػچی هػخر ررارسػنرریظػخدرمػفدمرنسػراگػ رورػارمچکچعرفقط

ردهػػس رچیچنػػنررارانیػػخمیرخررسػػراورتفبػػنربػػنرشػػ صرورػػورارسهرػػدراگػػ رت شػػبندرررنسػػراریریػػسسررػػبیچاوقػػخمر

نراس  سبخوررراررور چان سراریمیرظخدرمفدم رصػحب ارػورمیػخی ردربػخر رر کػنریرااخربػنرفو ػسرففدرمیرور؟ربعسا

ر،ره ػندرگػبیرادارهرس ػسرراربنوردورطػفؼریبػرابحػۀرببچانػسررنکػدارد ربعػسرازردنرنینردچدرارن درهخرردنبخرسررس س



194 

 

نر ررودرمػیرای ػ ردچبر ربنیچ را ػچنرنیػ رورػ،رامػخرانیػ ردارنػسیرعیطبرفػچؽیرهػخر ر چانػخراشػ خصرورػارمع ػچ 

ر ری ینرنیسازر  ررحخص 

م  چررازر رشچدرمیرسهردرنسرمرنشچدروربریسهرمینخمر«یقیحقرا چن»نرسواچدرداردریریفرردمچقعی ر

نردر،شػ صسػنررورنییػ رامری سریبنردنراشخرهرمرنسیرقیحقرا چن   سیػۀر»ب کػنرم  ػچر،ر رربخشػسرچانػنرواقعػخ

رسهرػدیرش صػرویچ ػرنػسرمرن،ربر  ستخنسرور  فرخنیدررمرمرتچری؟رمری یچیرقیحقرا چناگ  رر«حقیق 

رنسارد راخمعنیرهمررویرفریور   ری ینرارجررور،رارینیدررنبنففردررهفرصسه اررنفف ررترسررشچد،رشخریم

نربفا  رخرردػچبیبیػیرمػخدرزادر یػفیسرسرػبخرشػ ص:رواػچدرداردریشػفطر ػیایرقػیحقرا ػچنیرمع چ 

رونسر  سینرسخفیررسفدنرهخیربخقی خنس رظ فشربفایرطیرففدیرمیو،رگخلبخشس ررسرمیوربخشسروربخرداشبن

نربػػفار،دارنػػس ردػػچبخرریبیػػیرمػػخدرزادر یػػفیسرنسػػ ررهػػخردننییػػ  ر هیػػب سرورازرار یػػخرریبرمػػ مچریرمع ػػچ 

رنکػ را فگػس،رزرػفار ػ رازرریمػیرانیػخنیراخمعػۀرظػخدرورازردمسنربنرارهفسییر  سردریم ررخرربخ یبیرگحچه

راخمعػۀرمػفدمرطیمحػرورػارفػفدربػنرنکػ راخورد ربعػسرازریػاػخربرراربػنیریػس چانسررشچدرن یریمرک خففدرحخف ۀر

ربػنر رػنوخردرورر ػفومربخشػسوررشػوفمرط ػیشػچدرسػنراوردررریبخظػثرمػیربشػفریرهػخر،رم اح  درػسرمییرظػخد

ره ػنرورررهػخرشػچد رازارػورار یػخرازرنسػسرین چاهػسررگػیراورهفتػ رروزریر س ربفاسریمرگقچطیرظخدرمفدمرگحح

انػس رردمسهرار یػخربػنسنرواچدردارنسریراففادرویس رامخرچ رخیبرویزمر سربنسرین رافی سییررچیه فگ سرورریم

یرزنػستروردررطچلر غ نسریمروری خرگحچهربن ر  سسررفبخر ردچبربنرمفدمروی چان سردرربری،رن ربعسرازرورودشخن

بسریرسخرهخرا یسر خربنردچدشرگچدربفگخنس،ریمیرسییر روقبده سریانیخمرمیرخرریبیاشببخهریر،رسخرهخدچد

دگػبخنۀرراوردررنسػ ػسریبریمػرشد راگػبخدشچریخررمکبسهریفانردربنیرخدرمقساررزروربنردهسریانیخمرمیرخرریبی

رگػقچطورراحبػیرارػردهػسربػنراگػبخدرااػخزهرن یردررنبییػنری؛قػی رحق  ػفرربػخراگػ یریػس رامخراورراگ رگقچط

 چانػسرفػفدرراررتػفدد رامػخربػنراحب ػخلرزرػخدرن یرایرمیردنبخلرراهرچػخرهراگػبخدشربیػیخررنیػفانراگػ روربػن ػس!رس

نرعیفم کوررگ  ربن   سینربکشخنس؛رچفاسنرم کوراگ راگبخدیرواقعیردرردگبفسرنبخشس رب خبفارور قفربخ

اورزرػخدراگػ روررگػوریػفرارػوراگػ رسػنراگ رسنراورببچانسرازرطفر ر  سینربنراص ردچدربخزتفدد رمشػک رد

سػػخفیررنیػػس  رراشربػػفایر ک یػػ رمخنػػسهربخقیس ػػس،رظ ػػفرساریػػ هػػمررذهػػووربػػسنریربػػفارایرنیػػس  ررروشحبػػیراتػػفر

رنیی  
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ری،فظػخدیخررعیبیػرطرشفاروراربخشسرور ح ردچب رداشبنرخریبییرمخدرزادر یفیسرش صیراتفرفقط

نرهػیروقبػر،یػفردربیػخنربػنخرربػفد رسػرناوربػیرراررویرقیحقرا چنرروشر چانریم رشػ صیربػفایرسیػامرچیمح قػخ

بفدػیرازررود رریمػربػنرسػخراوررفدنسػرچانػنردیربػفارروشرورػار،دػچدربػخزتفددرقػ یورحقراصػ ربػنرواچدرنػساردر ػخ

گػفمخرورشػچدرفػفدرربخظػثرمیرمغػ رسػنر رازهخررقیػ  ،ررطچررمثخلر ربندشچریمعیففعخلررشغ رظ  کفدهخیرم

رالمک،رمشػشػسنسعیففعػخلرهخررورقیػ  رارنک را ربعسرازرشچدرمیرشبنربخشسرعیففعخلراردوگ رنسایرفیثس

نرا ػچنرنسػس ػسررظ ػ رمییریسمخن سروراوررهشسردخهفیرروان نرمف رواقعػخ یرخرربػسسػرچیهػریکػدارد رامػخرمع ػچ 

رخامػخربػر دهػسریمػرانیػخمردػچبیرخرهػخسراع ػیرب کػنر،زنػسریرارمهخرردنرننتچرسررنخگ ارمیرمفدمربنرننر شچدرین 

رکنخزریرهخروربخر بخسرفاسربسونر،ردررزمیبخنس سرن یگفمخرچچنر چاویربنر رراگ ررحمر خرربیبیردچدش

چػچنر ػچاویربػنرسثیفػیرافبػس رریمػیر رردػچنفرسروربنس فرریورمزنسررمیرنراورازرگفمخریردود ر خهخریمربفؼیررو

وررنرزدهرػػسػنررارراگػیرمػسفچعرشػ خدبمرسػنرسیػیررارمیرنچشػس رادراررمػیوردػچردررمیرمػسفچعرحبػیرس ػس،رن ی

بػخریردرظػخدافػفرارنسػ ػسرسررار ح ػ  ررهػخریگػ ب چانیػ رراورمی رسراچریمیرمث رگ  رشسهربچدربخردچشحخ 

تخهیرذه  رویا ببػنرچ ػشػس رربخظػثرزاػفراورمیرچقػسررا ػچنرورػاسریػ س صچرررفقط س ر سر ح  ر س چانرین رد

نردارایراش خص ر،یػب س ردررت شػبنهرمیػویرهػخردخنمهخرردنرسثفا رهیب سیرعیطبرفچؽیرهخر ر چانخیرمع چ 

یرازررور چانیػ ریمػدػخنمرمیػ یربػچدرسػنرامػخرربیػب س ریمػر،ب خنػسرتچچسرنک رایربفادچدرراریرهخر خهخردخنم

وررشػسهراورمی ػچنرنسػسنػسررداشررهدػخنچادیربپػفد روقبػیرراحبرمبػفرار فػخعرداشػ ربػندوریرسنربػیارازرچارررد

رکرار ػػفرردخنػػنردػػخنچادهظضػػخیراوقبػػیررفدنػػس سردرِردخنػػنرراربػػنررویراورقفػػ رمی ػػس،رسریفػػفاررمػػرازردخنػػنرشػػنیه 

فریػػفد ربعػػسهخراورراربػػخرزنیسػػریفػػفاررمػػتشػػچدروررسػػفدروردرررارمیربػػخرانیشػػباربػػنرقفػػِ ردرراشػػخرهرمیفدنػػس،رسریمػػ

فد رسػػریبػػخزرمػػدنرراریردگػػخنربػػنر،فیػػزنیردادنررخنکػػبػػخر ،رفدنػػسسریمػػرکرار ػػفرردخنػػننره ػػیرفدنػػس روقبػػسموػػخرریرده ػػ

اورزاػفررنکػ رادخطفرر ربػنسػفدرمیررار ح ػ یرخدرػخررزیبیػیرهخری،رگ بر رطفروراربچد ربنروکفم ی بفلراورعس

نرفرسػرمػیرار فدادػ رربسشیررهخخسیرا اگفظ رربنر،سفدرمیرار ح  ففگخرورشسرسیرررربییخررطخق  د رمع ػچ 

ازرر ر ػ بچدرخدرخررزیسفدربیرسنر ح  رمییرفارزافررس،رزیشسریمرطچلرگخلرگنر رنوخرخردورگخلروردرررتر

تچنػ راوررقفػ راش،ربالفخصػ نرنیس  رشسنرردخطفرسخم ربنس ریفو ریمربچدرافبخدهرا فخؽ نررارسنردنروخننخت،رردن

رازیر،رامػخر عػسادنػخدررهیػب سرخریمػچاردربیػرورػشس راریدخهفرم رردسایرهخرقسرمواقیخمررانچاعورشسرریبخزرم

یرداشػػب سرمبچگػحیرمػػخدرزادر یػفیسارػػور سرػسهربػػفایرافػفادیرسػػنر ر سواػػچدرداشػبرنردررگفاگػػفر ػخرهػخرردن

نردربػػخر رابػػچد رر یمیػػخزرن نردرر ػػخرهػػخرردنرس،یػػدانریمػػرمی ػػچنیرهخریػػ یوردایچیرراهبػػخنحب ػػخ  نرواػػچدررواقعػػخ
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رمثػػ ر واػػچدرداردرچانػػنردیرهخریػػ یدربػػخر ردایچییرخدرػػزیرهخرور بػػ رشػػسهراگػػ  رداگػػبخنرػػداشػػب سرورا

ر دفرسرفونیراربخراخرورازرمعبسربر« رهچرویچ»رنسیرمی چنرراهیداگبخنر

نرواػػچدرنػػسارد راتػػفرسیػػیرر،رمیرنیػػس  ررازرحخصػػ را ػػچندرردصػػچصروررب ػػخبفا  ػػچانیمربیػػچریمرسػػنرقحعػػخ

نرارو ظخدیراگ  راتػفرسیػیرببچانػسررتچرمرارورش صرفچؽرتچننربخشس،رمیرببچانسرد اراریخدرس سروراتفرواقعخ

ریررارروشػورگػییخرادگػبارد شػیرروشػورس ػسررػخربػخرانیشػبرسػفدنرفونردهػس،ربػخردرازیػد اررارازردهػخنرب

رنخمم!رطبیعیرمیرس س،ردنررار چانخر رفچؽ

  هیکدر تز ی طانیمداخلۀ ش

رمچااػػنربػػخردنرتچنػػ ریچػػروردرر  ػػفراع ػػیرنسػػراگػػ یرارمساد ػػنرورػػ؟رایػػ یچرنیػػسدرر  ریرحخنیمساد ػػۀرشػػ

ب چاهػػسررشػػ صیروقبػػردررواقػػعدچانػػس؟رریرارفػػفارمػػیرحخنیمساد ػػۀرشػػرتچنػػ ریچػػرور  ػػفر رچیچنػػنرمرشػػچریمػػ

ۀریػس چانػسردرر  ررین رش ص،ررفخشورمورحفخد ر ربسونرواچدردچاهسرداش یرخرریبیرمالک سرمشسرنیس  ر

درردحػفربخشػس ربػخنرم کػوراگػ راخن،ررسرػبی اررفونیػبػخنررارازردرربر خرنک رارمحشربند رشچرمچف یرقیحق

بػػنریرنػػستورزررػػقبػػ رازرا ػػخنرریااب ػػخظیرهػػخر یدررفعخ امکػػخنرداردرر ر ػػ رودریورن ػػیازربػػفػػفدریراصػػ رروه

ر ردنرسیهربخششسیریفررنخدرگ ردیرخرهخسریکخرمف ر،ررصسمنررگخنسههخرردنربن،ررسیشسهربخشربسهکخررنیفارد

یرهػػخردخطفرظقچب رشػػ صربػػنرنسػػراگػػ رشػػسهرتفبػػنریػػمرشػػ خرهیػػب س ردرربچدیردررایػػبیچرخرانکػػط ب

 رر خفػردنردچاهػسرربخز فدادػ یر،راورشػ خرراربػفارسیداشػبنربخشػیربػسهیریػسر راتػفربػنر سسریمیرزنست ررخرمخس

ربػنریففزنػسربسهس راتفرش خر  ربنیرزنستیردور ربعسردردنررارر س،رمیبچرراگ سخف ررازرحسردررایاتفرب

فػفرور ػخداشریتچنػن،رسررورفد راسدچاه سررظچضیربعسیرشخنرراردررزنستراخهخرردنر س،سیراحبفامر بر اروا س

س  ػسرورریرنػسرسػنرمساد ػنرمػواػچدردا ررهخرحخنیمرشػرارسهرػدیرراگػبرنامػخربػررتفدشراگ  رطچرر یچگبنردربن

اتفرظ بػیرواػچدر ریب سینگبیرردارنسروربسون ررخرمخسهخیرر هخرظ  یچرورار ر  خمرسیورس رت ارنسر  فرین 

رتچننربخشس رشسرارورینساش رااخزهردادهرن 

  ػفرورتچنػ ررارریچػرنکػ راازررافبػس رقبػ ریمػرا فػخؽزرفررصچرمرنبیرحخنیمساد ۀرشر کشرور فریظخد

نردرامراگ بخنرفافاطرطی،رمحرس یس رسرػدارردوگػ رشػنی،ره رسرػارخدرتففبنرراررتچن ریچرنک رادخطفرربن رنیببخ

 ػػفرازررا ػػخؽردػػخر ر،رنختوػػخنرس یػػسرنشیػػبنررارشػػفوعرمیشػػوریبرمسرنکػػ رارمحػػشرربػػنامػػخر ررسیػػ سرور  ػػفدنررار
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رهػمرهػخربػنرر،ردسرػدریمػرتفبیػچیرصسارود،رریمردررراهفورراهیریسزن س،رریمرهخربچؽرویشچد رمخشریگفوصسارم

ررسیػ کورنررار  فرتچن ری راتفرچری ینیرچ کیفرگردرس رنختوخنردریمرصساردرربنرچردرردخر ردچرنسروررادریم

نردرامسرمحیط ازرشػ خریرخرریشػچد ربیػریمػرتچنػنروراررسیػ سریمػررارشػفوعرتچنػ ریچرور  فوقبیرامخرر،راگ رخمال

نرمچکػػچعس ررارسهیشػػر سی فرنر یػػظ رهفتػػ ردربػػخر ردن وررػػارنسػػسررػػبفریمػػ ر ػػر؟رفقػػطرقػػفارراگػػ رنازرچػػرواقعػػخ

رورػػػس رایػػػ سریمػػػنخامیػػػسیررسراحیػػػخسیػػػ سروررار  ػػػفرتچنػػػ ریسرچػػػیػػػ چانرین ػػػرنکػػػ رارورازراگػػػ یرفظػػػخدیع

ر،شػػچنسرمیشػػ خررمػػ احمرنسػػهیػػب سرهخررخنحیشػػرورػػ ػػس راسریمػػرشػػ خررارمبچقػػفرور  ػػفر«،بػػچدنریفظػػخدیع»

رهػسفاروربػچدهرمساد ػنر کشػرور فرگػخدهرورػ  ػس راسریمػر بػفلسشػ خررم اح ػ یرراربفارمفدمرنسیرطچررربن

وریرنخیػػ رشػػچدایػػچروربػػنریرورس ػػر  ػػفیردػػچاهریمػػ» رشػػچدرتچنػػ ریچػػرورشػػ خرازر  ػػفرمػػخنعوراگػػ رسػػنررػػا

ر س  ػسری ػنرار ح ػ ررورػاهخرردنر«ی؟ فداد رنک یرهیبربسهکخررارسنربنرمور رر هخی  خمردنرچیردچاهریم

بعػسرازررشػچد ریدخهفرمریب صچصاگ رسنردررگححریر ریچر ینرورس رامخرای سرور  فرت ارنسرن یردررنبیین

نسرچشرسمهخرریبسهرورارنک را،ربعسرازربیخنردریفربنبخشس رریفرواچدرداشبنردرسهرااخزهرنساردرور سراری،مس 

  ػػسرسریمػػرنیػػسمػػخر  ریردافػػخردررفػػخ چنرنسػػرزرػػفارافػػفادی  ػػس رسرمساد ػػنربػػخرهربػػخرشػػ خودرشػػچدری ػػندادهررااػػخزه

ر ت ارنسریفظ رگحچهررار ش رگفرمگربنردارنسرویرعرگفرشفف ی 

رور  ػفر رػ چانػسرازرطفریمخرمرگچمرنرچشمسسریدانریمرواچدردارد یرحخنیازرمساد ۀرشیریفرردر کش

روررار  ػفرتچنػ ریچػردرردخنػنرنسیرحخ ردرراگ روکاففادرم یربخز،ربعضرگچمربخزرشچد ربخرچشمرتچن ریچ

یرمچهػػػخهػػػخرردنرازیر  ػػػس ربعضػػػیارببرررکوحشػػػب خهػػػخیررچوفهخررػػػرک فگػػػ خیرهخرازرصػػػح نیر  ػػػسربعضػػػسریمػػػ

رارانیػخمریرخمرم ب فػسػحفریرخرحبػرػ  سرسدچاه سربخرش خردظچاررییفرمردیردارنسروربعضیرورب  سرر بنررهمربن

رارهػػخرردنردهػػس،ریهػػخررارانیػػخمرمػػرور  فرشػػ صقػػخمره یػػخمیرسػػنرتػػخهیراو رانسردی ػػیر فگػػ خکرنسػػده ػػسرریمػػ

نرورواقرانسرسهیچیبر  یفهربنر رازردخرسن سریبریم فبػس؟ربیرا فػخؽر یوکعرورا چانسررمی رچیچننرانسرک فگ خعخ

رسهرػدرنػسرمرنخرربػیبیػوکػعی ررورػمػخ،رایردافخردررمسرگۀرفخ چنامخراگ  ریرحخنیازرمساد ۀرشیر کشرورا

شػچنس رچػچنررسثفراففادربخراروروکعی رروبػفورن یفبس رایبرنففرا فخؽرتریربفاازرهفرصسرنففرسرر رشخرشچدرمی

،رهخیرمفگػچمرگخرفرروشد ردررشچش خررم احمر کشروربنراری ینسارد،رمیخزرن خنررنیس  ریربفایرنفعرچیه

نربػنرازرمفدمیربعضرخبس ررادامنرمییرخدرمسمرزوررخگ هرسهر سرور فرجررارازرم اح  رنچعرورا ه ػیوررصففخ

نر ػفارشچنس رش صریمرزدهروحش ور  سرسروررار  فرتچن ری چان سرچرین رظ   درررنسػدهػسرریمػرحیمع ػچ 
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رنی ػػیرنسػػ ػػسریببردررمقخبػػ رچشػػ خنارارمچاػػچدیر ػػس راتػػفرسروررار  ػػفرتچنػػ ریچػػردرامیرحػػیوردررمحرشػػی

نرچ ػسروررار  ػفرتچنػ ری فگػسرچػرییخررمػیبررگس،رمیربنرن فشبحررانیخنرنی ی درریرارسهرػ سروی ػس رمع ػچ 

ر یفػفادروکػعایرفاربعضػرػواػچدردارد،رزهخیراگػبث خییربیػیخررس ػیررن چنػنرمخرواچدرنسارد رامػخیردافخرفخ چن

ردارنس دخصیرخرریبی

هػخرردنرده ػس ریانیػخمرمػیرفونػیوربیرۀردرونػیػس  ربػخر ررهخروراگ رسنر  فیرمفبچطربنراففادریفردرنچع

 رجرهیػب سرػرادررمسرگۀردایػچرشبفریهخربرروشرور راده سریانیخمرمیرۀردرونیس  ره فاهررراربنیررزمیرهخره ف

شػػچدرریمچااػػنرمػػیرحخنیشػػرم اح ػػ رویبػػخرچ ػػراع ػیرفد،یػػتریخدرمػػرػػراریرارنیػػس  ررروشرویچ ػػیرش صػػیروقبػ

یرهػخرروشرفقػطردررسهرػور سرػ راشػچدرین ػربػخردنرمچااػنس ػسرریورمػررار  ػفیرمع چ یرهخرروشسنریر)ش ص

دهػسرردن نررویرمیرشچد (ریمیررزمیرهخره فرافبسرسنرشخم را فخؽرمی ررهخرور  فرخریرفونیوربیرۀردرونیس  ر

ازریرخدرػػ عػػسادرز ػػفدازد ررارػػورشػػختفدرمییرایػػبیچزمػػیربػػنره فهػػخیرررر مبػػخرزریربػػفاارػػوراگػػ رسػػنرسیػػیر

ۀریػس  رخرازررػیررزمػیرهخرازره فیرشختفدانهخرردنرازیرخررییواچدردارنسروربردرراوخنیریبیدایچیس  ستخنرر سین 

ازریربفدػیرفػفدراررشػسردهػس رچػفا؟راتػفرر چانسرتچن ری رمینیررزمیرهخهیب س رشختفدره فریرفونیبرویردرون

راویربػػفارس رامػػخس ػػررشػػسر چانػػسریمػػر یػػاورنرببػػفد،رتچنػػ رویرارازربػػیرورنفػػعرش صػػرشػػوفمرخن ػػسهػػخرمریوابیػػبی

راحبیرچ ػػیورررو،ربػػنرشػػچد رازارػػوریدنررهػػخرمػػازرس ػػسیرربنوربػػفدرریمػػوقػػ رخرریبیػػررقخبػػ یرفدنروابیػػبیبػػرویباز

درردػػچابررػػخردررحػػخلریر چانػػسردررگػػحچهردخصػػیرنیػػ ررویردهػػس روقبػػردهػػسرورحبػػیرمیرسػػخریررارانیػػخمرمی

راررابػسنراوراصػ یر ػس رروهسریمػرور  ػفررایررزمػیرهػخره فخردنرشػ صررػوررانرسردانسریشوراگ ،رمیبرمس

ورر ػسره فهػخیررزمػیرچػنرسیػیربوبػفراگػ یس سر ػخرببری فکرم رط برمبخرزهیردنرش صربفارسفدنرسای یربفا

ُریچرورادهس رررویرمیرمبخرزهرورارگپ  خشػسرسػنرده س رم کوراگ رففدیربررویرمیریفردیرهخعس هخردررب

نراوررارردِصرشػ دنرر ػسسردردنررارر راتػفبیخرسن دراوررمبخرزهبفایر ایربػیوررمبػخرزهردررنبییػنر،سشػسرمییػفرواقعػخ

میػل نررورػورادرػسررمیاوریرایػبیچربػنرمبػخرزهیربػفایریػس،ردچابػسرمیرش صروراوقبیررتیفد راروردوردرمی

رارػوربفود راتفرویازربررقخب ربناشرریوابیبیرنسرسهیرگردنروق ردررواقع رس سرمیراردگخراورراربسونرشی

،ربعػسرازرردچاهػسربػچد ربػخرت شػ رزمػخنرصػچرمروربػساشرریزنػسترشػنینػفود،ره رویازربػراچر ررقخب ر یذه 

رتچنػػ ریچػػرور  ػػفربػػن چانػػسررن یریػػفرد راوربػػفودرگػػححرورػػایر چانػػسرففاگػػچرین ػػره ػػچزرهػػمیرمب ػػخدرخنیگػػخ 

روکػ سرورم سر چانسر ح  رین رورازرارای ربیناشرریکر یفربسنری،ازرحسرانففررایبردهس ربخرمصفؼرادامن
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رورػبػخراراگػ روکػم رشػ صری،فونػیوربیرۀردرونػیػس  ریرهػخرروش،ردررورب ػخبفاد رشػچرنػخ چانیرراحبربنراگ 

واچدرنػساردروریربیوکعرویمخرچ یرۀردرونیس  رر ردررروشراگ یرظخدبییخرر رینروروراروکعی رمچاانرشچد

ر هیب سرجررابییخرررفدمسفرسذرا نررنسشک یررچ ساروررفبس یبرنرا فخؽسرشچدریدادهرن ااخزهر

درریرحبػر دچشػریمػرمچااػنربػخردنرهفسیػیرنسػواػچدرداردریرحخنیازرمساد ػۀرشػیریػفرردشػک ررهػمبخزر

یرخرراػسیبیػیرارمیػل نرورػ راراگػ رشػوچمرحخنیدنرشػشچرس ررمیرمچاانربخردنه ۀرش خررۀرمسرگۀرمخیس  ر

فقػطربػخریرواػچدرداردرورمچاػچدامرانیػخن ررفرروابػطرزنخشػچورزنرورشػچهیبری،انیخنیر ردرراخمعۀرظخدراگ 

یردرراخمعػػػۀربشػػػفرررخبػػػسرور چگػػػعنرمیرنحػػػچرورػػػاربػػػنیر رنػػػژادرانیػػػخنسمث رس  ػػػسیػػػ چان ػػػسر چ ریورروابػػػطرمػػػرػػػا

مچاػچدامربشػفیر رراگ یرعیبفایرمفدمرظخدیرچ یوررفبخریردررازدوا رطبرور رب خبفااحیخگخمرواچدردارد

ری،خررسػرازرانیػخمربػفدننر ػ مری،خررسػرازرانیػخمربػفدنررظشػ ،ر  فػف،ر ػ مری،دچشػحخ ،ردشػم رسنػحیخگخمرداررا

ردخطفرفقػطربػنیرظػخدرمفدماحیخگخمرهیب س ررهخر اربچدنیهخروربریگفتفمش صیربفردریفی،رردادنر فایح

رورػسرارػنبخرود،رفػفدرربچدنرمیرورایرظخدیرنسیریسور  سهرسرور  فظ چانرربنر  س ر  سریمیرزنستراحیخگخم

یرهػخریوابیػبیدرردصػچصر ربیػ ردرورردرشػچدهػخرردنرسرازرػفدروربخبػبربػنرسػخررمیػخی  رخبرػارزیرراربػفارورکفدر

راررهػػخرهػػخرردنرورگػػفانیخمرمیدهػػر یػػاه س بػػفرهػػخرردنربػػنبخرػػسر،ر ػػسردریمػػبػػنرواػػچدررازراحیخگػػخمرنبیػػیخریرسػػ

رهػخررسرػخبهػخرردنرور  ػخمرهیػب سبشفیریرهخریوابیبییره یر،رنچعرورازرایرورمچکچظخ ر،رشوچمامیخل ررمی س

رس شچن

رنسدچاهسرریۀرمخرازرش خرن یس،رمسرگۀر  رس  سر  سینرمییرظخدرمفدمرویدرربرنسیرتخنر  سسرر سین یربفا

رمیػل نرورػسربػخرارػبخرچیچنػنر ر ػ ازدوا رس  ػسرسرػبخره چزرهػمراچانر  ستخنسرورس ر  فرشچرنخرراهبررراهی

میػل نربخظػثررورػرود راریمػرفدرنشػخننفػرذهػوربػنرمیطچررمیبقرنۀرمسرگۀرمخربیس  ررنسرامرمچاانرشس؟رتفبن

نربخنرراررمخدیرهخرشچدرم فع رین  ب کػنربػفظک ،رقػفارراگػ ردررمیػخنرم ػخفعرمػخدیرس ریبسهرازردگ واقعخ

 راتػفرراگػ بخنر ییشرویشسریدهریرشسرمیرطچررواقعربندن نررس یدچدرراردبسرسهرس   ریشرویشیرمفدمرظخد

رفعخم ػرنسشچدررازرش خردچاگبنیروقبر دگ ربکشیسری ریچرفه چانیسرازررمی،ررهخرس یسررایروابیبیرسیببچان

س،رقػػخدرریػػ سراررهػػخریرسروابیػػبییػػس راتػػفرنبچانیػػدهرانیػػخمدنررارر چانیػػسرطچررحػػبمرمیربػػنس،ریػػ سراررهػػخریرمػػخد

رار  سیػنرس یػس ربػخنراروراگػ رسػنرق برنیس  ریرواقعرهسؼررورازاروس ریشکبر ردگ یچرچیسربچدرازرهین چاه

یروابیػبیرورػازراار کنرر خسریبسهرمیخی ررارازردگ رور  سراسریخبسرش خررارمیبچررمدررمعرنیس  ریرهخرروش
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رارهػخرردنرس  ػسریطفرػ ،رشػ خررارمیبػچررمػرسرورازرارػویػده ػسردربػخر ردنرفکػفرس ریااخزهرن ربنرش خر رهخرشچرس

نرطفدرس یس ر س رازرشػ خریػهانیػخمردیرخررسرویچ رمیدچاهریمخرازرش خرن و یر رانسرسهربفت راریرروشرویچ سخمال

بػنره ػیورظ ػ راگػ رسػنرربنرظالر رمخدیرسػنردررمقخبػ رشػ خرقػفاررداردرس بػفراه یػ ردهیػس رمیدچاهریم

بػخر چاػنربػنرار کػنرس ررشػچرنخرراهبػرػرراهػیرمیدػچاهریازرشػ خرن ػرخررمیػبحکمراگػ  یبیػمػخرۀری  سمسرگۀر

رنیػس  ریرظػخدرمػفدمرویدرربػمػخرراررروشرنسیر  ستخنسرورد،ر  فشچریجرمررایرعیطچرروگرن سهربرروشرمخردررد

ر کشػػروربػسرااػخزهرنسارنػسردافػخرفػخ چنر  ػستخنسرور ػس ر  ػفرخیدربرنراهبػرخرػرراهػیرصػچرمرنسربػرػ  ػسرنبخسریمػ

سروریػػ سریمػػرنیػػس  رر  ػػس:راتفچػػنسررارمفاظػػخمرمیػػخی ارػػورمریدػػچاهریمػػیر،رازره یػػرنیػػسبػػخر  رر ػػس ردرررابحػػنردرد

رورػارسرػیػف،رمػخربخردربیػخنرس ربنرشچاساررنرازره یف خنیسدخطفر  رربنرسر س،رااخزهرنسارسرین رنیس  رره یف خن

بییفرس رردررن فده سردنررارمومررمیر یاه سنرمفدمرظخدیربنردنرقسرررسردنرورنبخرارگبتربییفرمررمچکچع

ازریرهیػب س ربعضػردرر ػساد ربػخرمػفدمر ردرراخمعػۀرامػفوزیانیرشػوچممحخ ػیروریرا یػیرهخری،ردزادورژهربن

میػخی ررورػاربػنیر بػفرس ریػاه رسر  ستخنربخسرور  فامخرمخر هخردارنس ریچرورارنبریخدرخررزیظالقۀربیرمفدم

ر رمیبسه

رسفدنریبػخزردررحػخلرردررااب خعرهیب سدررحخ یرسنررظخدیرمفدمبخ رنیفریبنرشچد،ررگحچهرازیروقب

درررسفدنربػخزیدررحػخلردرررویرزمػیورهػخرردنرمبچاػنرشػچنسرسثیػفراگػ  ار کػنرربسون،رهیب سرو یورتِ ردر

س ررشػػچیرنخه ػػخه یربخظػػثر ػػخنردرردخنچادهر،مچکػػچعرورػػدخطفراربػػنسررػػنبخرنسػػرمرارتفبػػنرو یػػورهیػػب س رتػػ 

وریرمع ػػچ رکمشػػبفریرزنػػسترنسػػراگػػ ر ردػػچبسیػػبسهر یػػاه س بػػفرردنرسربػػنرػػبخردررمفح ػػۀرحخکػػفروررازارػػو

دچاهػسررگػححردرردنیریػفرردر یکػعورسیفگبیرب صچصرگححربنیروقبر سهردرس ردریبخشرداشبنره خه  

ردن ػنرسر را ببنرنبخاگ ردچبارورا  امرراربفدوردهرگخزرسربخشسروراتفررصچرمرورسربسرحخکف،ربخدررحخلرربچد 

ر؟ چانسردنرمیخزربخشسرچیچننرمیس ری سردهسردنبخلریرخرمردرراخمعنرارسنر

 رراگػ یرانػففررمػخرحخمػ ر  ػستخنسرور  ػفربػسنرسیػدانریددخ ػ ردارد رمػرمیػل نرورػاردریریػفرردرظخم 

شػػفخررربػػخنهخری ػػخرری  وػػخربررنػػنرالسسػػرشػػ خردرردرصػػسرهشػػبخدر ػػخرنچدرس،یػػس ریالسررار  ػػخمرمػػورسػػرػػسػػنرایرزمػػخن

سػنریر رتػچنیبػخردػچدرداردراریرخررقسر   سیبییرش خرانففرر  ربسنر س سرمی ررشسرینتچنیبخنررنکب ررخبسرمی

طچررربػػنتچنیبػخنرحخکػػفردررحػخلریػػ  رینرمب خگػیرسرػػحخکػفرداردررحػػخلررسػنیر ییشػػرویشرگػححسربػػخررػدار

اگػ  رخرار قػدررحػخلرشػ خرر  یشػرویشرحخ رام رش خربخ ربفدهیر،رچفاسنردنررارنختوخنربفاراگ مچق ربخ  فر
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ارم رررار یشػػخ یاربػػخ ربػػفدهتچنیبػػخنربػػنره ػػیورظ ػػ ،رررگػػس رمیدنرربػػنرطچررحػػبمردرردر ػػسهروربػػنرجر ػػسررنبػػ

شػسه،ررازرروشػیرراگػبیور  سیػنرسػنیرانػففرارور ربخردچدرداررسیرانففر چاویررقخب ریف،رش خرمقسارردرظبخرمربن

راحیػػخسموفبػػخنررارورردرام ررفضػػخرسرػػارنشیػػبنرار یػػخرسػػنر،ره ػػۀرشػػ خدررنبییػػنر اگػػ رموفبػػخنوردػػخ صر

رار یػػخرسػػنرهفسیػػی ره ػػفاهردػػچدردارم هػػخرراریچرورػػاامروررنرسػػفدهیػػورشػػک ر  سرػػمػػوردػػچدرراربػػنراس ریػػ سریمػػ

فکػػػػفیردربػػػػخر ریرحبػػػػیرسیػػػػرهیچنػػػػساردروررررذهػػػػ ادیربػػػػسفرکػػػػچرفیاگػػػػ رورهػػػػیردرره ػػػػخه یرنشیػػػػبن

ازررنسػیرتػچنیوررسیػ سیرفویػمػخر یردافػخرفػخ چنبخرػسرازرا  امػخمر ریػ،رش خرنر سهر ردرردرهمرنساردرسنیشسیخرریگ

،رس ػسریچگػبنررشػسرمػیطچرر ربن خنرریانففرطچررسنرره خندچاهسربچد رر کشرور ربسینرسردریسرمرش خر سۀریس  ر

محسود ردررسنریرظخدرینبخشس،رففدیرقچرقسررهمردنراتفیردچاهسرشس رحبیرخررقچیبیبسنبخنررتچن  خبار

شػک ردریػفانررارربنره ػیورخراتفردررم  لربخشیس،ر ررش خرقفارردچاهسرتفف ر   یفر ح قفارردارد،ربخنرسانیم

موخرررانففیرش خ چگطرقفاررتیفنسروررفی   ر ح طچررمثببیرربن چان سرری خنرمرس یسروراظضخیردخنچادهرموخررمی

اگػػبفخدهرس یػػس رارػػورمیػػسان،ربػػخنربػػفایرارػػورسػػخررازرذه سرییػػبیمیبػػچررنیر؟رحبػػنػػنراگػػ تچرچػػفاراروشػػچنس ر

رسػػفدنر ربػػنرفکفرػػرورمػػفدمرمب خریرورافکػػخرردرگػػ راگػػ  رازارػػودچاهرنیػػتمیػػسانیرازره ػػخه یِیردػػخ ص،ر

رداشبنربخشس یرفریور   ی چانسرچ ریب س رمییبسرنیرخرانیخمرسخرهخربسریر هخیر رچبخدرر

ظبخرمردریف،ررربن رس سراخررارروشوروره نرچی رراره خه  رمیره نا ویررنچررنسرارتفبمیچ سرروزر 

رورػفرای ػ  ر حػ رور ػخبفا ػس ربسراراصػالهرعیفظػخدیریرهػخرحخ  ر چانػسر  ػخمریشػسهرازربػسنرمػخرمػرگخطعیرانففر

ردنربػناتػفرشػ خر ررس یػسرموخررمیقصسره یف خنررارر،ربسونرسی کفرنکفرمیخی روراربنرش خاتفرری،انففررسانیم

رورمح ػػ رػػفد رامػػخراسػػفرن چاهػػسرکػػفردنربػػننیػػ ره یػػف خنرورررارن چاهیػػسرداشػػ یرخررکػػافرچ ػػخنر،سیػػ کفرنکػػف

یر ریػػهػػفرچ،رسرػػ سازیبیرسرورنیػػخهیػػس روشػػوراررررچنرػػ ر  چاگػػ ریرفقػػطرسػػخفحخکػػفررطیفاردررمحػػرػػیػػ ،رزین

ا ػػػفررورػػارسیػػ چانریمػػػری،ظػػخدرطر د رامػػخردررشػػفایػػػراربفانیرشػػ صامیػػخلر چانػػسرریمػػػیرراحبػػربػػنواػػچدرداردرور

،ررمرشػ خربیػچربػنرنکػ رارس،ربػسونیبفگػربخ رهچگحربنرنیسدرر  رریوقبر سهر ردرردسیشبنربخشراردایرموخرس  ست

حخ ػ ردریػفیرواػچدردچاهػسرداشػ ر ػخرزنػستیره خه ػ ررارره یػخمردندرر رسیػس خررسػرچنرسیدانریدچد خنرم

ر یػػازرحػػسرنرایبػػیریفانػػنرچفاسػػنر،سیػػبػػنردنر چاػػنرس ازرحػػسررایسربػػرػػدػػخطف،رنبخرویه ػػربػػنمح ػػلورگػػخزد ر

امیػػخلرواػػچدردارد ر ػػخروقبػػیرواػػچدرنػػسارد،رامػػخرمیػػل ۀررشػػوچمورشػػچهفرمیػػل ۀررزنروی ربػػراگػػ یروابیػػبی

ر ردچاهسررف رای  ردچبر ربنیچره نسررطرنفورور ففرسروربنراففاطرفیگبتربیدنرراررببچانیس
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ربػنشػوریبرررمسدشػ خررگػکچن ررسرشس؟راتػفر چانػخیروبفوردچاهرشوچمرویخطیازرشیرنچظربخرچنر  

خررػرسیهیػبردرردچابرنسیر رزمخنخهخربخنردخهفردچاه سرشسررؤرطچلردچابردررنبخشس،ردرردچبیرخفسانساز ر

 راتػفرشػچدرمیدػخهفریراربػخچوفهر،رزرسیبخشػراتفرمػفدشچنس رردخهفرمیر،رنختوخنرسرارنشیبنرشویبرمسردررحخ  

اتػفربػنرهػفرشػک یرشػ خررار حفرػترورر  سهیػبربفه ػنهػخرردنرامػخشػچد رردخهفرمیبخنرر،رمفدردرزوهخرسیبخشرزن

دربػخر ریر ره یػگخزدر رمییواقعراررترروردندهسررمیردگ رش خران الربن،ربنراحب خلرزرخدربفانیی بنرس س

سریػػ چانرین ػػر رودریمػػربػػنرسػػخررشػػ صیرۀرزنػػستیػػس  ریربػػفاربػػسنراػػچهفۀرمػػخ،ریػػس  رر:ردررروشسیشػػر سیبرورػػا

رورػارس رچیچنػنرػاررارهػمرنی رانسهرشػوچمرامبحػخنرنکػ رارس رکػ ویبخشػرداشػبنران الر کشروراربنرشنیه 

رشػچرس رمچااػنرمیرمچکػچعرورػاطچررحبمربخررۀرش خربنه رنسرمرتچریش خرمربنروررازارو چانسرمیخزربخشس؟رریم

راگػ روکػ رم رهیػبمش خربنرذهوریرقسر   سیرانففرففگبخدنردررحخلرردهمریمرفخرراردمچزشدررحخ یرسنر

یرطػچررواقعػرنبػیرس رامػخروقبػرػخوریخدرنرػربػنر یطچرردقربنرامرتفبنرارردن نرشچرسردخر رمیرار یخرازرار کنبعسرازر

ردررن ػػفس  ػػسهررنیرار  سردػػچدیروقبػػ ر ػػخردوررػػسرمیدػػخطفرربػػنرامرتفبػػنرارردن ػػنرس،یػػ سبفدػػچردررمچکػػچعرورػػبػػخرا

دزمػچنررورػارسی چانریگپ رمرسروی سر بفلسرارردچد چانیسررمیوردوررسررمیدخطفرربندنررارردرردنرزمخنرس،رفیبی

بیػػیخررگػػ  راگػػ رسػػنربػػخرردومردنررار،رشکیػػ رب چررػػسبػػخرررویاو ػػیربػػفادزمػػچنررورػػس راتػػفردررایػػراربی ران

ازردػچابربیػیخررافیػچسررشػسنرشػچرسراتػفر ػ رازربیسارراو یوربػخریرسػنردرردزمػچنرمچفػ رن یامخربی رانیس ر

رػوررارافػ اراردهػسرسػنربیػ اردروراحب ػخلرابػخنر ػ  یفرظ یقػیررویرذه یرفرکػفر یکػعورورارسرشخب چررس،ر

نشػػسنردررارػػورر ػػ رازرمچفػػ یریػػساتػػفربعػػسرببچانیػػسردػػچدررارس بػػفلرس یػػسرورارػػوردزمػػچنرراربی رانیػػس ررۀدفعػػ

نرار کمشدنررنسهس،رت رانسنردنربنیربیاه دزمچنر ر اگ طچرررور فردچاهسربچد رمی  خ

 ررهخرخرحخ  رسرس  ریمساد نرمرویخطیشرهیب سرسن ررهخرخرحخ  رده س،ررورمیخی ررویرمیرایروقب

واػچدررهػفردورنػچعس ػس ررراربػنرچیػ ردریػفیر بػسر رمییر ریػشػ خررارامبحػخنرس ػسرچار کػنرریسنراگبخد خنربفا

روی راو ػػرمی ػػسریرارشػػفوعرمػػرنیػػس  ریرفػػفدرظػػخدرظ ػػچانرنراربی ران ػػس رمػػخربػػدزمػػچنررورػػسرارػػبخره ػػنر،رچفاسػػندارد

ردریرالگػسدرروقبػیر رربػ نمیربػخنرمثػخ ربفارسرػبی ار رسرشػچریمػروبػفوررخردنه ػنربػورراگػ دزمػچنررورارمفح ن

رورػارسنیبعػسرازرشػ بچد ردرگ ررگخ نرینرگسیراچانرمفدر؛شختفدیردنیخربچد،رردادمریمردمچزشرهخنوورشوف

،ررس ربعػػسرازردنیرگػػرگػػکچنرظ یػػ مفح ػػۀرربػػنر ربالفخصػػ نرنشیػػ رشػػویبروردررمسررفػػ ردخنػػنربػػنیرگػػ  فان

رنسػراگػ یر ریػچرورػنردػخهفرشػسنس راسسرریفردردرراردررطفؼیرچذیور رطفؼرتر خبخرراردررریبچداردمرنختوخن
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راورنیػػخهربػػنربػػسونرار کػػنرچیػػ یربیچر ػػسهػػفردورردػػخهفرشػػسنس،ار کػػنرر ربعػػسرازرتفػػ راشر یفبػػنراوردررتػػ ارش

رازردنرنسػرداشػ ردرردگػ یراػخمرنسػدػخهفرشػسررریورتػچدنرچابچدریػخ رگػپ سرشػسنس ررػوربعػسرنخ سرفدنسس

خرریراربیػهخررصػح نرورػابػچدروررنشیػبنرشػویبرمسدررحػخلردنیػخررررسػنطچره ػخنشػس رریمػرسردخر یگفیردود

ه ػػخنرددبػػفانرهػػخرردنرشػػس ر ر بػػسبػػخرربػػخنچیرزرچ ػػسرنختوػػخنردودربػػنرچشػػحخلرشػػس ددی ػػیرس،ررػػدریخررمػػکدشػػ

فد:رسػفرکػفرسنس راوربػخردػچدشیاوررقصػیرفربػفارخررد پػ یبیػیرخ س ربخرحفربخرهیب سرخررزیبچدنسرسنربییردگ خن

 مروربػخرسػنر  خشػخرسػیرخنربخرورزرفدنسر ربخر بسرریورتچدنرچابچدریخ ،رر مسریم فرور رار یخردررنک رادخطفرربن»

رورارخبرنسطچررره خنر «دهسریمر خداشرموررقص سربنریمرمویربفار خنس فوازررنسیرددبفانردگ خنرففگبخدن

ر دادنػػسرنیػػخماورارراردرراطػػفاؼیرتچنػػختچنرخمسػػشػػسنسرورحفرربفه ػػنرخنرػػبخرورزرورػػارفردفگػػ سربػػچد،رنختوػػخنکػػف

بػچد ردرررفدهسرشسررعرگفدی یر  سهرسرور  فرورار  یشرویشدگ ردچدرراردوررتفدنرورس فراورانسادب س ر

ر رمػوریبمینیرظخدریففدرمو»وربچد:ررسرایرگرذه اربنرنسیرفرکفرویخررشس راو یهشر،ربالفخص نر ح نردن

ر«هیػبم ردافػخرفػخ چنس  ػس رر  سینر،رزرػفاسیػ سرفبػخرررصػچرمرورػاربػنرسربػخرمػورػ رشػ خرنبخر  سهرهیبمسرور  ف

شػسهرر ر بػسهػخرردنربػنرهػفرحػخل،رچفاسػنرسرشػسرػ رنخ سیػچره ػننختوػخنرفردخهفرشػس،رکفروراار کنررمحشربن

رفدروسػراشػخرهراػچان  ػس رسرور  ػفرورػاربػنیرچذیػدخهفرشسنس ر ردوبخرهیرچذی خبخرور ریبچداردمربچدنس رگپ 

ر ػچانریورمػراگػ ردػچبفػفدررورػایرع ػرر«  اگػردادنرخدرػررقخب راچانرورا»:رر خبخرتف ریبچداردمربنربخر ب  سی

رداد راوردمچزشربن

ُرم  ػػفرخرازررػػ،ررنردررگفاگػػفر ػػخر خررػػدرنکػػ رارویػػیدرر عرانیػػخنرورشػػوچمامیػػخلرربػػخ  ف،رمچکػػچعیرعػػسهخب

ظالقػۀرس ػیربػنرارػورچی هػخررسرػبخر،یػنیدررنب ررراگػ ربػچدهیرخرربحفانػیبیدیفرخرر سرسرنیس چانسر  رریمرش ص

نررهػخرسػدنرراررنسػرمیدػػچاهریورازرشػ خرن ػرمی ػسریمػػرنیػس  ریرظػخدرمػفدمرویدرربػػامػخر رربخشػیمرداشػبن س ریػػ سخمال

فػػفدیرر خنرنبخشػػیس رمخن ػػسرت شػػبنسرورنشػػخنردهیػػیر بػػفرسظالقػػۀرردنرسربػػنرػػمفح ػػۀرحخکػػف،ربخردررحػػساق 

درررسرػبخشػس،ربخرواػچدرداشػبنیرارمساد ػنرهفرنػچعرنیس  ررویدررحرزمخنرهفبخشس ررتچننرورسرار  سهربخسرور  ف

ررارس رببی یسرچنرچی یراگ رسنره چزررهخرنکفدهرسرویبخشردنظ  رردنبخلربنردچد خنردرون

  خود شخص ذهن ازی ناشی طانیمداخلۀ ش

ردارد ردریرمػخدریسانیػمبُعػس،ردررهػفرر،؟ربػسنرانیػخنریػ یچصردػچدرشػ رذهػوازریرنخشیرحخنیشرۀمساد 

ُررسانیػدررمرنرگػخرسرمثػ  چانػریمػراوػخنردریر ریػهػفرچری،ب صچصػرسانیػمتیبف ر شػچد رر کمػ ع خنرریعػسب
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ُررسانیػدررمیر ریهفرچواچدرمخدیردارنس رهیب س،رامخررنرگخهخرردنراتفچن خررشػ خردررکػ ۀرافیوگػربن ػخنرریعػسب

ررارببی یػس،ر هخیچمبخنرگچربخرچشمبخنراگبفخدهرازرذه ربسونورردرامااتفربخریرع ر رشچدریس بفلرم خنرمغ ر

دچاهػسردروعػیورسریػ یبریمػدن ػنرراتػفرشػفوعرس یػسرس ػیرفکػفرس یػس،ر اگ رق یحقس یسررمشخهسهرمیدن نر

ر شػچدریمػرسهیػنخمر«بػفرطبػ رافکػخرر ر بس»خررردچدرش صرذهوازریرنخشیرحخنیمساد ۀرشر سرسه،روربچد را

  ػػسرورسرفبػػخررره  ػػسسرور  ػػفمخن ػػسرر چان ػػسرین ػػر  ػػستخنسرورازر  ػػفیرفاربعضػػرػػافبػػسرزریا فػػخؽرمػػرمیػػل نوررػػا

 ررهػخرموخرمروربػنرهیػب سیرعیطبرفػچؽیرهػخر ر چانخردررط یهخرردنر  س سادارهریردرگبربنرارر چان سردچدرن ی

ُرریب صچصػچی هخیررسنیش ربنیرخرحبرر یاه ر ب میػخی ررورػا ردرر ػهػخرردنر انػسرریػفروابیػبنردیرعػسهخازرب

رگػقچطروری ػخرگحچهر خده سروررمیرشسررراشخنرازرذه یرنخشیرحخنیمساد ۀرشریدگخنربناففادررورهیب س را

رساررػ سر کمشػرورػبػخررارترػیروقبػر،قفارردارد رربخ رگححرۀرففدردررچنیس  رار کنرربسونر چانربن  س رسرمی

رنیشػبر اگػ یػیخررودػیمربشػک یرمرورػار دروریمػرویازربػردررنوخرػ ورس ػسررمیرگػقچطس یرربػنرشچدرشػ ص

ریػ کازرشربعػسراگػ روکػ ػس،رم سریمػرگػقچطر  یشرویشدزمچنربخررش صیروقبرنسری ییفرنرمچاردرد

ا فػخؽردػچدرشػ صرازرذهػوریرنخشػیرحخنیمساد ػۀرشػیروقبػرب کػندهػس ررادامنرنیس  رروربنرب  سرشچدردوبخره

درررنسػػیر  ػػستخنسرور  ػػفبػػفایرورژهرربػػن رشػػچدرنػػخبچدرمیرشػػ صرورػػایرزنػػستراگػػ رویرواقعػػیرفبػػس،رمشػػک یب

افػفادریرو،ربعضػیه   ػرویردهػس رریدگخنرربن چانسررمیر،رارورمشک ربخزراگ رمشخنگچرچشمدخصیرگححر

رس  ػس،ریخفػ رمػرسػنردریردػخرارخمی س س رهفررییخدرمر نراادمسشخنربخرذه یردخرایرهخرخمی فدیربرشنیه 

رچشػػم ػػ رازرار کػػنر خرشػػازرروربفدػػیرر چانػػسررویردهػػس رازارػػورارػػورمشػػک رنیػػ رمیر دورنػػسریبػػخوررمػػبػػنردنر

رس  س رمیرهخربخرش خرمساد نربخزرشچد،رانچاعرتچنختچنر یخممبخنرگچ

نبچانیػسرسرر رشػخفرقػفاررنیففػ ی ػ  رن،رگ  راگ ر ح یدررگححر خری یرازر  س ررب نمیرمثخ  اررسربی

مچاػػچدررنختوػػخنریروزرراگػػ روکػػ رم ر راگػػ کشػػرچػػنربػػندرربُعػػسهخیردریػػفر بػػخنرمع رسیػػ یببروکػػچهرنبػػ

 ردهػسرخدرمیچی یربنرش خررسروررتچریش خرمر ربنیدمر  ۀر    س رچ سررسی یرارببقخمبیرورب  سرفرب رگرف خنخ  

،ررسرػفربپ ر خناگػبخدرظ ػچانرروراورراربػنرسروقبیرمشعچؼرشچ رشچدرمیربفهمردرهمتچنیبخنر،ررسرفربپ دنررارراتف

ُرر ردرردنراگػ رهسینفگػیرقػیحق  ػف رربػن رین رامخراوررسررف یبخراوردچاه وررشػچدر بػسر ر چانػسریمػرناعػس،ربػسب

رزدهریػخنیهبیػیخرر،ربی یػسراردررمقخبػ ردػچدرمیررفررورف خنخ ػ رمچاػچدربػ رگرورػاوقبػیرد رشػچربػ رگررخرتچچس

رایر  ػسهسرور  ػفاتػفرربییفرػس؟خدررػیر ریػازراورچقصسرنساررسراورراردنبخلرس یػسروررخریخن،ردیورهر ربخرارسرشچریم
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ر چانسردػچدریمیردگخنرربنر نیخمرداد،ربییخررمشک راگ رسنراورراردمچزشرور سسادارهر ردچبرراربنرنبچانسردچد

طچررربػنانسروررنشػسهرنخیػ یرقػیحق  ػف رربػنرنیػ هػخرردنرفنػس،رامػخرف خنخ  یردگػ خنرمچاػچدامرم  ػخنخبچدرس س ررار

اوررارربییفرػػسروردررن ػػفراراگػػبخدردػػچدریرمچاػػچدرویدچاه ػػسرداد راتػػفرچ ػػرادامػػن ررسایػػبخز ف ررػػدرردامشػػخبنر

 ػخنرررنیػسخر  ررػ رددشػچرنخیػ یرقػیحق  ػف رر چانػسربػنرین ػیر چانػسرببػفد؟راورحبػرییػخرمػسر،رشػ خرراربػنرسیػ سردنبخل

دررچ ػػػیوررنسػػػراگػػػ ر کخررمشػػػی ربیػػػشػػػچدرمیربػػػفهمردرهمتچنیبػػػخنرگػػػفانیخمرن چاهػػػسرشػػػس؟ریوػػػچدهرب

اگ ریرخرراسیبیریارمیل نرورارنسرمرتچریمنره ر ربنداریردچدررارحف رس سرففدردچرشبورهخر رمچقعی 

نردچاهر کمشرورازرش خرایرخرریوربی راررسردػچدیػببچانرنکػ را،رامردادهرشػ خردمػچزشر رفخرراربػنرسرداش یراربعسا

یر روقبػرخگػ هر یوروکعرػازرایرکػررمسػفدفرسػذردن ػنرر ردچد ػخنربیػبییرداردریفربػنردرسی سرادارهیردرگبربن

درررفقػطرقػفاررتیػفد ر ػ  یفر ح بػخنرسرذه رػنی اررسیػ یبریرارمػیریػفررۀردیػس  ررۀازرمسرگػری یبرروشػومچاچدر

راربػخنرنبخرػسرق بهػخرردنرحخن،یشرخرفررف خنخ  رخرردایچخربخشسررردچاهردنرمچاچد،ربچدا رشیسبخرنیسمسرگۀر  ررتر

رسوارربچد ینرامی رش خردرر  سی چانربنرمچفقرطچررحبمرمیرسربنیتچننربخشرورایروقبر قفاررده سر   یفر ح 

 رراظضػخسررخبػس رشػخرریمػیر ر ی ػییفرنردیرهخرشک ربنر،دچدرش صرذهوازریرنخشیرحخنیمساد ۀرش

 ػسرورازرسریمػرنرػتفرشػ صرورػارس  ػس رییػخدرمػرشػ خرمساد ػنرایرانسروربػفار شبنسرسنردرتی یازردخنچادهرراربب

بػخنرذه خررػفبػس ردیبرا فػخؽراگ روکم یرارمیل نرنچعفرس رهیدهرخرررارانیخمسرخردنررور سراسریش خر قخکخرم

بخنر رسروروا ػػسرػػدارردوگػػ رظخشػػقخننراربخنر رخروا ػػسرػػففزنػػسرفػػفضرس یػػسر؟رقػػفاررنییػػفدر ػػ  یفر ح  چانػػسررمی

بػسررسیػدهراتػفرانیػخمسروریػدهرانیخمرسرنبخس  سرسخرهخر ررارانیخمردهیسرسنررورازرش خر قخکخرمیرانسررت شبند

روراگػ رومػف ردررهف ریػمربچدرنسػشػچدررمیر  سهربچد رتفبنسرور  فرنسرگ  راگ رتچننرورا ربچددچاهسر

بچدریػػمرچ ػػیور رراگػػ رشػػسهرنییػػمرواردچی فچگسازران،رورففزنػػسروروا ػػسرخن ػػسرظشػػ ربػػنمیرمیػػخی یرحبػػ

رروهربػػنرنسػػیریػػس،رراوگػػ ریاصػػ رروهرانیػػخنیرواقعػػرچػػچنرواػػچد؟رچی هػػخر رنساشػػ  رمع ػػیردنرچییػػ 

خررػبشػفررنسػرسرارداشػبن ررگخمیػخرا،رشػ خرمخدرهػخردررطػچل ررش خگػ یرقػیدهسرمػخدررحقریمراخن خنرریاص 

هخر رورددبفررهخعسادر یفررارش فد ر هخرردنر چانرین رنساگ رخدررزیرقسرررنبهخرردنرانسرور عسادرفربشفربچدهیع

دررزنػستیر؟ررخگػ مػخدررش یریػسر رچنرنخ  رفنسرنی رش خرشرسرارداشبنبخنرم ب فیرهخریدررگفاگفرزنسترسن

ربػنردن ػنرسرػبخره چزرهػمدریف،ررهفسییش خگ س،رننرمخدررورننرففزنس رمخن سرررتره سریفررارن یربعسیرهیچ

  ػس رسراررهػخریخی رمرور چان سراری  سرورن سریمیرستزنرهخردرر چهمر رانیخنرنسبپفدازر سرهیببسهکخررریفانرد
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 ػػخرددػػفرظ ػػفردررشػػچنسروررمیشکیػػبنرورگػػچتچاررربیػػیخرردلرازردرت شػػ رففزنػػسررػػخرمخدرشػػخنافػػفادریربعضػػ

س  ػسرورقصػسررهخرشػ خررارففگػچدهرن یرارػورگػ بیخررػ؟ردسیشػرانسرین ػرورػچفاردربخر راهخرهیب س رراشبیخؽردن

رس؟ خنرراردشچاررس  رنسارنسرزنستی

س ػس ررمیػخی ،ر  سیػنررارعیػفم کورمیرورػاربػنبچدنرروابیػبنردرکرس  ػسرسػنرنبچان سیرظخدرسرمفدمرشخ

 هخر رمخن سر کفرمروا سرورور یچنػسربػیوروا ػسرورورففزنػس،ریتچننراگ روربنره یورظ  راگ رسنرچرامخرارو

 را ببنرسرس خرربی اررسربخراریربشفررس،راحیخگخمی سرنیس  ررسیاتفرب چاهشچد رردمچزشردادهرن یریمربچددرر

مفاقبػ رس ػیم ردرر خنرففزنػسانازررورمربیػ ارردػچدراحبػفامروروا ػسرسربػنرػبخریظػخدردرراخمعۀرمفدمرنیسدرر  ر

رسربػخره ػنرػ ربخرمػخنردخنچادهیرظضخ،رچنررگسربنراررمیموفبخنربخشروربخرمفدمریفانردچبربخردرسربخریحرهفرشفا

یػػفانررارمػػسن فرر رحػػخلردرػػشػػنررظخیه وررمیبخشػػردػػچبر خنورففزنػػسانروربػػخروا ػػسر،رمی ػػسرفبػػخررریػػخنکرربػػن

ر راحیخگػخمراگػ ر،ر فمحبػ رورموفبػخندچاهرتین ر،رب کنرق بری ینردچددچاه رق بروی رچ داشبنربخشیم

ر  س سریمیراحیخگخمرزنستیربفارفقطیرظخدرورمفدمیرظخدرمفدمرم بصراگ یر ریچ

شػػخنررنیسرر  رهخر ردرگػػبیرگػػ بیرورػػ  ػػسروراسراداره ردچبربػػنرارر چان ػػسردػػچدرین ػػرازرمػػفدمیرخرریبیػػ

نربػنرسػیریػخنس ر  ػخمرراگػ رتفبػنیر ریػاورچربػنمچاچدیردگ خنیررنسرسربیچراگ روکم ری رش صشچدرمی

شػ خر رنرسػ ررهخرس،ردنی سااب خبررا فخقخمردر سهسرداش رورچیچننرازریدچاهیر ک سرامفوزرمشرتچریش خرم

دررچیچنػنر ػسررتچرینرمػسػ ررهػخرسروردنیػ سامبحخنراردنرررر سرتچریورمرفبنتربنرش خراریرسشر ربفنس رقفظنیب 

رار خنرریزنػستیردحػفررنکػ رامیػفرر؛ورهیػب سیخطیشیر،ره یسرخوریبربنردگ راریر ریچیربشفریرظخدۀراخمع

میػخی ردنیػچیر«رس ػت،»اتػفربػنر حػفردنر رسیػطػفؼرس بفردنرراررنرچیچنػنسشچدرر سروربنرش خرتفبنسرسر وس

طػچررسػنرقػفاررررر یرشسهربػچدرمچفػ رشػچرسروردنرنیرسنربفاربخنربفنخمن چانیسردرردزمچردچب ر یاربفود،رن یربن

رنیسسر  ری چانریمر،رچیچننرسیبخشرداشبن روردچبرراح یرزنستیرظخدرمفدمرویاتفردررببچده،ر یشفف رس یس ر

ر ر  رور بػسیشػرویرشػسرشیربػفا چانیسرمحیحػیررمیرشچد؟رچیچننر ر چانسر بسریمبخنررخرمخسر؟رچیچننرسی س

رویشػػ خررار حیػػرم کػػوراگػػ رهخرنخحی رشػػبیػػپخررسردػػخطفرراربػػنرورػػاه ػػنربخرػػسر؟رداشػػبنربخشػػیسبػػخنررسخرمخ

رخربنرش خربیچر سرچقسررففدردخصررخرمقسگیرهیػبیس ررگ خ بیر یدبخنرگححرنسسر ربیچر،ربنرش خس  س

رسر  ػػػخمرػػػ ػػػس،ربخسریمػػػرنیػػػسبػػػخ ر  ررگػػػحچهیرگػػػچربػػػنیرطػػػچررواقعػػػرنبػػػرنسػػػریسیػػػردروغراگػػػ  هػػػخررورػػػاه ػػػۀر

رس!یخرربخشیورهشرسرمفاقیرسربخرشچریمچاانرمرمیخی روربخرایر روقبس سرهخراررارم ب فیرخهریوابیبی
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وریحػػراگػػ ،ردرربػػخزرمشػػخنگچرچشػػمسػػنریرافػػفادد رچبػػخزرشػػمبخنرگػػچرچشػػمم کػػوراگػػ رنریػػس  رردر

 ردررراردارنػسدػچدریرهػخرچخ اریػ رهػمینربخزرمشخنگچرچشمسنریرراردارنسروراففاددچدریرهخرنرچخ ای  س

رمػ احمرتچنػختچنیرهػخرخمی یروقبػدرچبػخزرشػمبخنرگػچرچشػمرنکػ را ربعسرازری ینردگخنرنیس  ر،رحخ  رهفردو

ُریػ سردچب رادارهربػنرارردچدرناگ رسرگ  ربخنربفاطچررحبمرربن،رشچنسرش خ  ریػچریػفره ػنردیرعػسهخس ردررب

س ر  ػساعػچارشػ خررارر چان ػسرق ػیریمػهػخرردنره ػۀاگػ رورربػخرورقشػ  رخررزیبیػ،ررهخردردشخنرچشمردررمقخب 

ر دشػػچربػػفهمردرهمشػػ خررورتچنػػ م کػػوراگػػ ربػػخرشػػ خرمساد ػػنرس  ػػسر،ررقػػفاررتیفرػػس ػػ  یفرر ح بػػخردنریروقبػػ

نربػػس س ػػسرورفػػفدررفػػفدربػػخراورمساد ػػنرمیردػػچدذهػػورازریرنخشػػشػػیحخِنرب ػػخبفاروروقبػػیرر راگػػ ر کشػػرورمع ػػچ 

فرکػػػفیرش صػػیروقبػػر،مثػػخلیربػػػفار چانػػسررویردهػػس رارػػػوروکػػعی رمیر ػػس،سادارهر ردچبرراربػػنرنبچانػػسردػػچد

رار رر هػخی چانػسرچریورمػرشػچدریمػاوربػخزررگػچمرچشمری رروزرراگ رکخرردحفنخیدهس،ربیریرشسرمراریرنخدرگب

 رراگػ ربخزرشػسه ردچبربنرمورگچمرچشمر،رفقطرور  فرمح روردررا»ر: سسریفرمک س رفسرمشخهسهروکچهربن

 ردچبربػػندنرراررورفمیػػخدربیرػػراریر ػػرمع ػػمیردافػػخرفػػخ چن چانیػػبمررمػػو رهیػػبمایررررا عػػخدهرفچؽرسرشػػ صرشػػخ

مػػخرحبػػیرداشػػبورچ ػػیورار «یػػبمینیر مع ػػچریفػػفدرسرمػػوریػػف رشػػخردهػػفرشػػ صربوبػػفرازر،ررامرفدهسػػرمحخ عػػن

،رر ردػیربچدارهیبممچاچدیرا ویروررنی رسرمورشخ»:رردچاهسرتف یراوربخرشیفبافکخریرهمردرگ رنیی  ر

نرر ػسیبریمػ ػس،رسریمرنیخهردچدشربنیروقبر « سازمیبیرن فرردچدمربن تچنػنرررور رچػفارااگػ بػچداررترػسػنرواقعػخ

ُررسانیمتیبف رردریر ریهفرچزرفار؟رراگ   رربػس »رنسػرشچدرمیر ر بسرشخررکافربفرطب ر،ابسنراطفاؼیرعسب

رشچد ریمرسهینخم رینر«بفرطب رافکخر

محػسود رردریر ریػفارهػفرچرػزردهػس،رش صر غییػفرشػک رمیرخرکبخرافر،ازراوخنرخفبنررخسک رانعیهفرچ

ُررسانیم همرواچدرمخدیردارنسربػنره ػیورهخرردنرشسهرسنر ردنر صخورفرم عک اوگ رففمخن ح ررشاریعسب

 چشیسمردن نررسرورشخربچدارهیبمرتررسرمورشخ» س:رسریفرمکفرش صروراده س رر غییفرشک رمیصچرمر

نرردایررػتدن نرربی سرمیرگپ  «ربچداراگ ردایر رین نررمػویراو»بػچداراگػ  رر چشیسهرواقعخ بػچداررترػواقعػخ

 ػسریبریمػیػف،رردریبػخرن ػفرر «یػبمینرتچچػسیربچدارتریرسرحبرشخ»شچد رریمرزدهریخنیخررهیاوربیر« هیبم

نریراو»انػسازد:ررمییردوبػخرهرنیػخهر«!رهیػبمرییػه ییرازر ػ فرربخشػکچهیرسرحبػرشػخ» رراگ ریب رتیربچدا رواقعػخ

رمساد ػنبػخراورریحخنیشػرشػ چنس ریمػدػچدررراربخرتػچشرورار یاففادرنیربعضر «هیبمیریه ییرازر  فررشکچهبخ

رنیػ ورار «یهیبیریه یری  فرازررخشکچهببییخرر ر چرریهیبیریه ییرازر  فررشکچه چربخ»س:ررتچری سرورمسریم
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رفدهسػرنیس  ررقب رازردن،خرر؟ردس یسرنرمیی  رازردنر  سرچیچننرنسرسرارسهیشرانسرورارخربنرس ردس ریبخوررمدنررار

یربػػفاررػػخرمچاػػچدیرا وػػیریواقعػػیربػػچدارترػػریوقبػػری؟رحبػػرزشردادراردمػػچرنیػػسشػػ خر  رربػػنیریػػسر؟رچػػنسرػػبچد

رشػػچدرورفقػػطرین ػػراوردادهربػػناشرریاصػػ ر ػػس رتچنػػ سرنیػػس  ررسرازراولرػػ ربخیػػس،راورنرػػدریمػػار یػػخرربػػنمػػ مچرربیر

س،ررػدریمػرایاور ػیربػفار کمشػرورػایروقبػروررازارو س رسریمرشفف ی  فررعرگفرنیساوردرر  ررنسراگ رطچررورا

 ربعػسرازردهػسرمیراررشػسریروابیػبیرورػبالفخصػ نرارورخوردیػفونربیػزردنربراراردػچدشرندشچارراگػ رسػارربفا

نػساردریر ر  ومػربػچدارهیػبمرترػرمو:ر»سربیچیر ری سرهفرچسریمرشس،رافی ررشسردادهیروابیبیرورارنک را

 ػسرسریمػراورشػفوعر «سیػ سسػخررررچػنرنسػردػچاهمرتفػ رشػ خربػنر،ر ػ ربػچدارهیػبمرس رمػورفیبیرخدرریفانرازرد

ر س ستچننرظ  رررورا

ن،رشػفوعربچد ردچبر؟ردرراولرمررنسارچچنردررچخن روراررارمث یریسخررد رارانیػخمرخرهػخرسرورػارسػفدربعسا

ا فػخؽریروقبػورمیل نررا ر ن فرتففدرر نرهراربخ  فرازرربچداراگ  ردررددف،ردچدشرترفدرسفرک راورفدهس

واػػچدریرارسهرػػ سروی رچػػفارچ ػػرداشرراررشػػسرداری ػػسروروابیػػبیسادارهر ردػػچبرراربػػنردػػچدیػػ رنبچانافبػػخدرسػػنراور

یرحخنیشػ ػچهمرهػخرردنرس،رچفاسػنر  ػخمرػفیسهربیرػسرنخدیػ یبریرارمػرهفچنسرر سرسنربخرتچریمریمربچددرردارد؟ر

رارهػخرردنرده ػسریهرن ػاػخزراچػفارسریػدانریخرمػرػد رسینرس یبخ ر  سیرگچرسروربنیس رشویبرمسرفقطسررهیب سروربخ

ریػمردرربچدرنیػس ر  رس  ػسریخطرمػیػاحبیرورمشػک یبفابػفروقػچعرچ ػرفاردررػزس؟ررشػچروابیػبنهخرردنرسروربنی یبب

مبػػػچنارهػػػیچروررچ ػػػیورچی هػػػخر ر قچرػػػ رس ػػػسردرربفابػػفچرشػػػیچ ردخصػػػیرنػػػساردرسػػػنردفػػػخعرشػػػ صرراریهػػ

رراردرردن رردارمػػخرویچ ػػیرخمچنیس رشػػخس ػػسیرورمشػػک ردورررػػدهػػسرسػػنرفػػفدرچیچنػػنرازرارراه  ػػخر رارایػػنرن ی

 ربػفرطبػ رر بسخررردچدرش صرذهوازریرنخشنیرخحیشرمساد ۀر کمشازررااب خبیربفار نسادردمچزشرزمخن

یروابیػبیتررػیروقبػرنوخد ر ػ رنخمیرحخنیشرخمچه  راررنیس  رردررشسهرمشخهسهیرهخرصح نر،راور  خمافکخر

نرگ  راگ رسنرازردنررهخرشچدرشچد ربفایرففدرمییرحخنیشرور چهمرم یفربنرار،رشسردادهرشچد  راتفرواقعخ

رارردػچدیػخرسػنردنر ػس رازسریمػرراردنبػخلیرحخنیشػمیػیفیرروشػچدرریمر بخهرادارهرنک س،ردرگبیرربنش صردنررار

رفیچانػػخمر یػػ یخرحرػػارواهرۀر یوگػػرن،ربػػر رػػنوخر ردرراگػػ ردهسػػفریرحخنیرارشػػر،ردػػچدشراگػػ رسهیػػبػػچدارنخمرترػػ

 ػخروررشػچدرفخگػسرمیر یػاورنرشػچد رق ػیریخمػ رنػخبچدرمػسطچررربػنورس سررمییفررار یفبنرردیر هخیخرچررشچدرمی

هیػب سریرالسراش خصػسػرورػدررایرواچدردارنػس رحبػیراش خصرویازرچ یرخدر عسادرز رس سریمرگقچطانبوخر

رم  ػچعریػمردرربچدیر  ػس رحبػسریمػرصػحب یرفردخصػکػوربػخرطػفزرفرنػستیفرردررن ػفرمیراردی یربػخ رردچدرنس
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ر کشػػرفدمسػػفرسػػحخکػػفرذرردررحػػخلدن ػػنرراگػػ  یریػػسچػػنرر سػػدرردػػچدشرب چاهػػسربفو ػػسرسػػنرسیػػیرراگػػ 

 ربػفرطبػ رر بػس»خررػر«دػچدرشػ صرذهػوازریرنخشػریِرحخنیمساد ۀرش»رنساگ ریرحخنیشمساد ۀرازریریفررد

یػفرواػچدرردرم ػخط یر ردرربعضػیػنیرداردرور عسادرچ ی یراروتخنرر  سسرور  فروکشچد ر ریمرسهینخم«رافکخر

رانس رفدهسیخدررار  ستخنسرور  فیربفایرخرراسیبی ررهخرم اح  هخرردنر،رظالوهربنردارنس 

:رسیشػر سیوربرػادربػخر رنره ػر«؟سرػبفرین ػرویرارازربػر کمشرور،رچفارارمع م»فد:رسرگهالرازرمویریس

نرر  سیػػنردچاهیػػسرسػػفد؟ر،رچیچنػػنرمربػػفدارر خنرنیػػس  ررمیػػیفرارازررمچانػػعراتػػفر  ػػخم مساد ػػۀردررمچقعیػػ رردقیقػػخ

ر،سرشػچرویبریػچرروشػودرردار،سیػدهرادامػنرنیػس  ررسربػنیػ چانریخرمػرػسردیػدهرسرنشخنی چانریماگ رسنریرحخنیش

ورربػ رگرشػویرهخر رمچ رخردیفرسیقسمربخشر خب رنیسمسرگۀر  رروروردررارسرفیینهخرقفارررم اح  ر   یفر ح 

 رراگػػ یرقػػیحقیرطػػال،رمخنػػسریمػػیربػػخقر رػػنوخردردن ػػنررتچنػػنراگػػ رورورنرایػػ ر  س ػػسسریمػػمخگػػنررارعفبػػخلر

ۀرشػ خریس،ر  رردررن فرمو س ر سرنیس  رسنرراگ ردگخنیر یمفدمردیرفاب،ررهخرم اح  نچعرروراربسونمررتچریم

نرمعبقسنػػػسربربػػػ رگیرهخرویبرروشػػػودنر رراگػػػ ردگػػػخنخررییػػػبه ػػػیورحػػػخ رنیػػػ ر شػػػبفریگػػػححربػػػخ راحب ػػػخ 

رچیهػاتػفر؟رنیػخمرمػفدمرهیػبیدررحػخلرتچنػنرردرخراروری؟هیبیرخررسرنچانیخمردررحخلر»م صفخننراگ :رفریع

اتػفردرررونػسر؟رراگػ رنیػس  ردنررخرػد ػخرانبوػخر  سیػنرس ػس،رفر  سینرنبخشسرورففدرببچانػسرمیػبقیمریمیدرریرمخنع

 چانػسرمیػخزرریورمػرػارچیچنػنایرنساشػبنربخشػس،رر فرشػچدرورهػیچرمساد ػنرایرراحػ رطچررف ار ػسهر  سین،رففدربن

،رمفح ػػۀرشػػفوعردرارػػور  ی ػػخر ربػػچدرسػػنربػػخردنرمچااػػنربػػچدمرورمیبػػچررشػػسمردربػػخر ردنربی سرشػػم ر«ر؟بخشػػس

دادمرحبػیرمػورنیػ ررمػیرانیػخمرمسمرخرررار  خمسروراتفراامخررسفدم رگخزیر خکرارری یخطیشچ یوررازیرخرریبی

رفقػطافػفادر رریارفدهسػرخرردگػخنیراربیػهػخرردنرۀیػس ػچر  ر»رسفدمرسػنردرگػ ربخشػس ربػنرمػورتفبػنرشػس:ریفکفرن 

یرخرریبیػػیرهػػخری روابیػػبیواػػچدرداردشػػخنر رفقػػطردنرمقػػساررسػمرمشػػکالمربی راردارنػػسردػػچدهخیرسػػمررگػ بی

مخنػػسرسػػنروقبػػیردرربػػیورگػػفدرت یروررارػػورمچکػػچعربػػخقیرمی!ررهػػخرس  ػػسرارهػػخرردنر چان ػػسریه ػػچزرن ػػرنسػػدارنػػسر

ه ػػۀرارػػورمیػػخی ،ردرردصػػچصرب ػػخبفارور«ر چان ػػسردػػچدِردافػػخیر ػػچرراردرکرس  ػػس رهخرهیػػب سردرػػخرمیرگػػ بی

خنرشػک ردخصػیرازرشػیحرسػفدمر چصػیفدن ػنرر رهخر رواچدردچاهسرداش رهخروردزمخرارطچررحبمرگ بیربن

نرگ  ر رارنػخبچدرراورنسػراگػ ردگػخنر رػنوخر بػداد،رامػخرررارنیػخمرشػ صیرقػیطػچررحقرنبػراگػ اگ  رواقعخ

ردرگ رنبخشس،رمشکالمردررانب خر خنردچاهسربچد ر خناتفرفکفرفد رس
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 باشدی قود یشما بای خودآگاه اصل

راربفارشخنرهخر ررهخیرم ب فردچدرمف کیرشسنس،رگ بیرسخرهخیرنخدرگبیرسنرمچاچدامربشفیردررزنستی

وریر ػخرریبری،فریػ چ ػس،ر دوردرورم یػفربػنررمػیرراربػنرواػچد ررخرمػخسرمچانعر  ستخنسرور  فریبفادوردرورر سرسرمی

یرخدرػخررزیفربیػی ػ  رنسػواچدرداردریریفررقسر   سردیرخرمخسهیب س ریرمع چ یرخرمخسهخررور راشچدرمیرمفگ

ازرسفدن،رب ػارطبیعػیرزنػستیرمػفدمراگػ  رفکفر رراگ یرفرکفیرخرمخسردنرنخمر،ت اردریمر  ستخنسروربفر  ف

،رگػػچد،ررشػػوفمدربػػخر ریرخررکػػافردررذهػػ ار،راع ػػیراگػػ رهشػػسرتػػمیرظػػخدرمػػفدمرویدرربػػرشػػ صردنیػػخرسػػن

یرقسر   ػػػس ررخرمػػػخسخررکػػػافرصػػػچرمرنخرربػػػکػػػافرورػػػ،رارجر ػػػسررندهػػػس ربػػػریشػػػک رمػػػررارفهیػػػورعر،ردشػػػمرشػػػوچم

ُریر ریػػهػػفرچرازردنیػػخرسػػن ػػس رردریدرمػػ رفػػفدیر روقبػػراگػػ رورطػػچریه ػػ ریػػخرمػػخرنسراگػػ ،زنػػسهریػػفرردیرعػػسهخدررب

ازردنررارررع ػیخرمػخرسربفدنرویازبببفد ررویرارازربردچدیرخرمخسسرر س،ربخسرنیس  رردرگ ریدررراهرس سرشفوعرمی

دچاهػسریرورمػچانعردردروررنجرش صرورورب خبفاس سررمیرخرمخرمقخوم سرا ببن بسر رسفد رورربفدرویازربرشنرر

م کػػوراگػػ رررورازارػػور مساد ػػنرس ػػسفػػفدررذهػػوبػػخرمریمیػػبقطچررربػػنرچانػػس رمییرفرکػػفیرخرمػػخس رامػػخررداشػػ 

رزشػ ر  ػخمسسروریػخرر  کػافیربعضػربػنراگػ روکػورم رنخگػ اربیچرػسوردافخررمع مطچررگخس ربنرربنرش ص

رنسػ  ػسرسریفرمػکػورفرقػفارراگػ رازرچػنرمچکػچعرنسدان سررین ر  ستخنسرورازر  فیربعضر،رینیدررنب س رسفرکف

چانػػػخمریخرحرػػػارواهررازرطػػػفؼهػػخرردنرنسػػػ رمعبقسنػػػسریػػازرافػػػفادرنیر ربعضػػػاگػػػ شػػخنردخرردچکػػػافرچی هػػػخرورػػا

یرخرمػخسرۀنبییػرهخردنر کن ربیب سینر  سهسفریچانخمر ی یخرحرارواهررازرطفؼهخرردنرهیب س،رامخر  سهسفری ی 

تػخهرفدػیبرشػچد رمی عک رهیب سرسنردررمغػ رمػیرفرکف یرخرمػخسرنسارنػسرورازیرقػچبیػیخرریراصػ رافػفادردچدد

روری ػخرگػحچهروربنشچنسررمینخبچدریراففادروی رچ ده سریانیخمرمرنخدرگ یرخرهخسورر  سسریمیرفوی ریفرکف

تخهراص رشخنریقچرازرذهو چان سرریمفدمرمامخراسثفر رس  سرمیرگقچط دنرراگبفخدهرس  سر ػخ(رشخنریقچیر)دچدد

خبػػسرورررچانػػسرنیػػخم ریمػػرشػػ صرورػػارنسػػدهػػسرریمػػرنشػػخنردنر وردرربفابػػفردنرمقخومػػ رس  ػػسرورببفنػػسیازربػػرار

سر ػخر سریمرت سبنراوررمور رفخشور،ررع یردرکرورفو اردچبراگ دهسرصیبسر ش ررارازر چانسردچبریم

،ررویردهػػسردنیروقبػػدن ػػنر چصػػیفرسػػفدمربیػػیخرررارػػجراگػػ  رر بػػفدبرویازربػػراریرفرکػػفیرخرمػػخسوریچ ػػرفثػػسا

قػسمرر خب  راتػفرر ػسسرسرع بػنخرربػکػافرورػاربػنردػچدشر چانسریمرخردزمخرشیربفایرش صراگ ر خردرسهرشچدرد

ر مرببفرویازربرارخرمخرسرمی چانریمرس،یبخش
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 باشد درست دیباشما ر اکفا

نرمخن سر  فرو درگػ رنییػ  ررشس ػس،ربػنرارػورمع ػیراگػ رسػنرافکػخرررس  ػسهررفبػخررن یروقبیرش صیرمف بخ

راگػػ روکػػم رس،رػػدریارمػػی ػػیردردروررنیػػیرس روقبػػنشػػچریمػػرمچااػػنردردروررنػػجبػػخررنیػػسدرر  رتخنر  ػػسرسرور  ػػف

رنسػر،ورامثػخلردنیرذه ػیرهػخریهػخروربػخزرر  امخن ػسر رر هػخیخرچرػ،رخررشػچدکدشػخردریػفانربیر کمشرصچرمرنب

 ریػچربخرچنبییخریردررارورزمی نردچاهسربچد رمچاردررس  س رراردزمخرارمیش خرر  یشرویمرشیمیبقطچررربن

ارػوراگػ رسػنرظ ػبارخشس ربرداشبن رمع براحیخسرنختوخنراگ روکم بسنبخنرس؟ررچشریمروبفوررییفررد

سریػسرشػسرنبچانیػوادارردچاه،ررب صػچصیر ردررزمػخنرشػچدریمػدػخهفریرم ب فػیرهخرشػک ربػنخرمػخرسربخز فداد 

سریػ چانریخرمػر،ردرواچدرداردتچنیبخنرخرر،ردردیفخررراگ رحیصحیرارخرمیل نردرنسسریدهرصی ش رطچررواکحرنب

ر ػسهر ردرردررخردیفرهیب سیرواقعهخرردنردرخورردردارنسواچمچاچدامروا رخرر،ردرسرشچرمچف رسروردرردنی سرنیس  ر

 ػخرم یػفربػنرارػورشػچدرسػنربػنررس  ػسریػخدرمیرارویدروعػیرفریشػ خر ػ  رشچنسروردررمیدخهفرردوبخرهراوکخعرورا

ب خنیػس راتػفررمصػ م چانیػسررمیخرردرسنرشچدرمش صشچدر خرره ۀرارورچی هخرشترس یس رارورسخررانیخمرمی

دنیػخهربػخرارػورظػ مرور«ربخرػسرمصػ مرب ػخنمرورمب  ػ لرنشػچم،»رارداشػبنربخشػیسرسػن:رببچانیسرقخطعخننرارورفکفر

ادارهر ردچبردنرراربػػنیرعػػیطچررطبرتچنػػنربخشػػیسروربػػنرت ررػػسرارور چانیػػسروقبػػیرازرمیػػخنرارػػوردزمػػچنرمیرارادهرمی

داد،رردرربسورشفوعربفاربػخنررویرمػیراتفرارورگ بی رامخرراگ رفدهسرشسرخرش ر  یشرویشس یس،رچفاسنررمی

یرهخرشػػک ربنهػػخرریداد؛رچفاسػػنره ػػچزر خرػػساررنبچدرػػس رگػػ بر خنرراردخ  ػػنرمػػیرسفدرػػسرور  سیػػنردنرراردرکرن ی

رده س رمیردچدررارنشخنیرم ب ف

وقبػیررور ػس رب ػخبفاسبػخ  فرصػعچدررگػحچهر ػسر ػخربػنسرنیس  رر کشروربسرسربخر،رش صرنیس  ررونسردرر

 چانیػػسرراع ػػیرن یس ریهیػػبر ػػخریبرس یػػسریمػػفرکػس،رفرػػردانػػخراحبیرراحیػػخسرازربػػسن رردرراػػخازرشػػ خریربعضػ

دررن ػػفرشػػچرس،ردنرراررػػتربی ػػخریرریروبػػفورمػػرورمیػػل نرػػاربػػخیروقبػػربییفرػػس ردررن ػػف  ػػسهرسرور  ػػفدػػچدررار

هػػخرردنرازیرخرریبیػػرمربیػػچ ػػچانمررمیر«؟واػػچدردارنػػسرالمکمشػػره ػػنرورػػچػػفارا»س یػػس:رریرػػسرورفکػػفرمػػتیفرمی

س یػسربیػیخررسػخهاردادهررحخکػفر یفبػنرمیدررحخلرمشکال یرسنروررانسرشسهرش خربفداشبنیربفا یشخ یار

 خنردخ  ػنررزنػستیوربػچدرکػسرم رشػسریمػمچااػنررمالکمشػرورػوربخرادادرمررارورسخرررارانیخمرن یاتفرشسنس ر

 رامػخرسر ح  ردنرگ  راگ یس ریفکفرمس،ررشچریروبفورمرتچچسیر کبخرمشیر روقبتیفرشچرسررخبسررخرزمیو

،رردادمریمػػردمػػچزشرچچنرچخنػػ درریرالگػػسدرروقبػػیر،ررطػػچررمثػػخلرنبخشػػس؟ربػػرقػػسررراحػػ ر چانػػسردنریمػػرچیچنػػن
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رخرردػچبیاوربیػرنسػرخفبمرػ ردرسوارس  ػسهربػچدیورامرداشػ  رخرردػچبیبیػیرمػخدرزادر یػفیسرنسػبچدریرش ص

اورراریرهػػخراردزمخر،دشػػچرویبرورروشػورفدادػ رس ػػسرار رارخرمػػخسگػػفظ رربنببچانػسررنکػػ رام  ػچررروربػػنراگػ 

گػکبۀررظالیػمیرطػچررنختوػخنربػنرنسػن ػفردمػسرربػنریروزرر رامػخرسمرػدریمرک ساررر رطفروربسر دادمرارااف ریر س

ر سػػحفررارو خردگػػ روربػػچدرسػػنرػػورمثػػ را ػػسرسر سػػ چانػػسرحفررین ػػورفکػػفرسػػفدررافبػػخدرویزمػػربػػن رداردیرمغػػ ر

نر ربفدنسر خرگبخنیبربنیرمفاقب راکحفارریربفااوررار رس  سرین  دربػخر ریره یػر فودبػرراهر چانیػ ردوبػخرهبعػسا

دػػچدشربفتػػفددروریرورگػػفظ ربػػخر ػػخرػػبػػنرار چانػػسریمػػرچیچنػػنرشػػ صری،مغػػ رگػػکبۀرر:ربػػخسیشػػر سیبرورػػا

رفدکفرنکفروردربخر راراردوبخرهرحفس رس  س؟رامخراوردررارورحخد ن،رفخ چنردافخررارمقصفردانی  رو خردگ 

  ػفرورنکػفدهردافخرراررفخ چندرردنرزمخنراتفررخبس ربوبچدریرمغ رگکبۀرازرر گفظروراربنر چانی رچیچننرسن

نرگکبنرمیرسرفد رشخیب رافبخدرویزمربنیربچدروقبروک،رم بچد رمخنس ر خرددفرظ فرف جرمیرسفدراتفرحقیقبخ

امػخرشػسرراورانیػخمیرخرربػفاسػره ػنرداد ردنررارنیػخمسیػیرراگػ ر کمشػرچقسراروراگ رسنررم  چرم

انسرامػخره ػچزررب سرسنرمس یر  فرورسفدهاففادرهییربعضچ یورتف  رر،ردررظچضورر  رنبفدردنربنره چزرهم

نرنخدچشراگػ رح رمیر،رچفارمع م»ر س:رتچریم ررومریمػر خرگػبخنیبربػنر رػ  ریربػفارشػنی؟ره رس مربسنمرسال

ارػورراربػػنرمػػورنسریسشػػسرین ػػردیخ ػ یرحبػػهػػخرردنر « ػسسرین ػػس کػػیر ریػدارورنمصػػفؼر ػػس رسرین ػیرکػػ سامػخر

رت ػسسر ػ چانریمػریػب س رچیچنػنینیر ػخرریبهػخرردنر   ػسسرین ػیرمی مراگ رسنرارورمعخ یػخمرس کػ!ربیچر س

 رس یػسرنػخدچشرهیػبیسراحیػخسرمیرب کػنرفقػط،رواػچدرنػساردیرمشػک چری رهػسر ػنرشػچرمعخورسرربفو س؟ر س

دررددػف،رداروربػخرحبیرچ ػسرگػچزنردػمرشػس رردمپچلررف روره یخمر  رر ر خرگبخنیبازرشختفدانرمخربنریرکر

  ػػسهرسرور  ػػفر،رمػػوراوه»شػػس:ررمبچاػػنسنارفػػفورنففػػ  رگػػفانیخمردرربػػره ػػچزرهػػمرزدرورگػػچزنرفونیػػبرفػػچران

،رهػفررور ػخبفاس رب ػکنر رػ  رردمپػچلرنسػبػفدر ر ػمچقػعرردنرفقػطر«دػچاهم رین یرشبفریبردمپچلرچیهوررهیبم

فدػیرس ربیػ سریمػر چاػنرمیػل نرورػاربػنرس،ربػنررػخدرداشػبنربخشػیسرسػنرشػچریروبفورمػهخر ررگ بیبخررنسرمچقع

راتػف»ر  ػس:سریفرمػکػفر،ر ػ  خرگػبخنربفونػسیدهػمربػنربریااخزهرن ػهخرردنربنفدنسرسنرطچرربفداش رسرارواففادر

دررن ػػفریر ػػخرریبدنرراره ػػچزرر«روم ریمػػرتچنػػ ریاگػػبخدرچػػرترػػ،رنػػ درربػػفومر خرگػػبخنیبرسربػػنیػػدهرین ػػرااػػخزه

فر  ػس؟راتػسساریػ رتچن ریچیرقی چان سراگبخدرحقرییخرمس ریررارببی  ستچنیریدچاه سراگبخدرچریورمنسرتیفررمی

رشچرس رمینخبچدردراخر،ر یسارس یس رقالبریاگبخد
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ر«؟ ق بػػ ررارازراگػػبخدرواقعػػیر شػػ یصردهیػػسرتچنػػ ریاگػػبخدرچػػرسیػػ چانریمػػریچنػػنچ»ارمرسػػن:ررتفبػػن

هخر ررویرمورصػچرمرتففبػنررارانس ردزمخردادهظ چانررشخندچدردچدشخنربنرتچن ریچرازراگبخدانیرخرریبی

هیػب سروربػنر ر،رقالبػرتچنػ ریچرازراگبخدانیرخرری ربیردارمیرسمسارریرظ  قخمری حقیررهخرورازرمهگینراگ 

روی رچ ػػده ػسرییرمػرػففراررمػفدمزن ػسروررهیػب سرسػػنر ؼرمیهػخرردنرازیرخرریبیػرررررررررررانػس!ردادهیر ردچدشػخنرظ ػخو

روهربنر یػ یفردهس؟راوررخرررارانیخمسورر چانسراریهخررارشفخردهس رچفارمری خرری چانسربری رمینیر یاگبخدردروع

 ریػ  سهرنسفریچانر یػ یػخرحرػروهردنر ػس!رسیرسالهبػفدارررمػفدمر چانیػ رازریدردمػسهروربػسونردنرن ػچانریحخرر

 چانػسرریمػاگػ ،ریرازرانػففریرشػک رازردنیػخرسػنمعخ یػنرس ػس رهػخررارری ػخرریوربرففگػبسبفونریراربیر چانسرانففرریم

رارمػػفدمریر ػػخرریبر  سهسفرییػ  رخمچانػػیخرحرػػهراروایرقبػو:ر»امر ػػس رامػخرتفبػػنسر بػػفلسراریرظػخدرمػػفدمیرراحبرنبػ

بیػػیخررردررگػػححر«؟ففگػػب سریمػػهػػخرردنربػػسنردرونربػػنیر ریػػچرچػػنسریػػدانریچرمػػیخرهػػرػػدر،س ػػ سریمػػرمعخ یػػن

،ررشػچدربػنربػسنرشػ خرففگػبخدهیروقبػرهیػب س ر  سهسفریچانر یػ یػحررػخروهررشػک ربنیریػه ر ،چ کفوگکیم

 «رخگػ هردنرسػفدنرر ػفرازردػخر ردگػخنرارواهرفدنسػرردظػچم» ػس:ررتچریطچررسنرمػرسخررس یس؟ره خنرچن چانیسررمی

ب خن ػسروریربػخقیرظػخدردچاه ػسرمػفدمریمػرفقػطهػخرردنرنسچفا،رمیصحب رس یرظخدرمفدمدربخر رری ینیرخزرین

راربػػسنبخنرطچرر یچگػػبنرربػػنسریػػدچاهریخرن ػػرػػدر سی  ػػسهرهیػػبسرورشػػ خر  ػػفامػػخر ر یػػکیوررخب ػػس رطچررمچقػػربػػن

مقػساررر،ردنرظػالوهرن؟ربػرسررهػخرشػچردنرازردگػ  چانیسررمیرچنروق ،رب یبسبسنبخنرربنرس؟راتفردنی سرار خ 

راررمع ػمرخرمػخرفخشػورػ؟رددنربیخرػسدهػسرریمػرااػخزهرچػفارفػخ چن»ر:س فگػ ریمػهخرریدارد ربعضیرانففریر چاورقخب 

یریػسررچیهػرسیػرارب چاهیر ریچرواچدردارد:راتفردچد خنیرمخراص ردرراوخنر«؟س سرحخف  مازرمخررنسرمرنسار

شػػ خرراررمػػور ػػس رفخشػػوسرن ػػیرددخ ػػ یریػػسررچی،رهػػراتػػفردچد ػػخنردچاگػػبنربخشػػیس ػػس رسرین ػػخ ػػ رددردرردن

ازرشػ خردریػفر،ررسیهیػبربسانرصچرمرشنیه رس یاتفرببامخرررگخنس ریهخر رمرشخرهش خرارسروربن سریمرمبچقف

 ػچانرشػ خررارمیبػچررسػفدر  سیػنررن یرسػفدر  سیػنرس ػس؟میبػچررراررشػ ص چانررچیچننرمی رس سر ینرمچادب 

 چانػسررین ػسییررچیهمخر رنبخشیسر یشفف رس یس،راتفر خنربنردچد خنربیبییردارد رر یشفف رواقعیر س یس

راریریػسرچنررشسرس یسرسی چاهناتفره چزررام رادهدردمچزشراربنرش خرفخرورراصچلرانیخمردهس یرخررسردنبفایر

مح ػػلوررس  ػػس؛ر ینددخ ػػ ررمػػورورفخشػػورفػػخ چندرردن ػػنردچاهػػخنردنرهیػػبیس،ر؟ررسیػػ سر چانیػػسرگػػفزنارمی

راحیخسرخننبفتش ربنردوربعسرازرر سرفبرتچن ریچراگبخدانگخرفریرهخرالسسربنحبیراففادریرعضبخشیس رب

نره یوشخنرسفدنسرحخ  دنیػخرربػنچػفار؟رمفاقػیرشػ خرنبػچدرمػورچفارفخشػوشچد ررمیطچرررردی یربسراگ  رحب خ

؟ررسرػبچدیر ریػچیردررایػبیچسػنرردرخره یورامفرسنردنیخررفبیسرچی یربش چرسربػنرارػورمع ػیرنییػ ؟ررسیرفب
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ر کازرشػرارشػخنرافػفادرفخ چنیر؟ربعضػشػچدبػسنبخنرواردرر چانی ریمدنرر،رچیچننرش یسرسرن یبخنراتفربخرتچش

راگػ ر ػفوا یرمچاػچدر ردنرخگػ ش یر فرازرزنستربخارزشرفخ چنرورارنسنرش خربیچرمرسربرانس ربی اررانسادبن

سرورنػػواػػچدرداررربیػػیخریرویدروعػػرحخکػػفراگػػبخدانردررحػػخلر سیػػس نػػخبچدردنرراریرورطػػچرریه ػػرسیػػ چانرین ػػرنسػػ

دورانردرررنسػػرامرتفبػنرویچػػرتچنػ ریچػػرظ ػمر یػحق رانی ػػورویمیػلچ ر ربػػندی ػػیرمعفوف ػسهػخرردنرازیربعضػ

انیػخمرریخدرػز  یػسریرخرهػخسرروبػخهردنرارورػفانرسػفد رچرر ػدربػخررامپفارمعشچقۀرمعفوفػیربػنرنػخمرداراػی،،ررقسرم

رشػػچررصػػسمنسر  ػػخمربػػنرنسػػنبػػچدررتچنػػ ریچػػیرامػػفوزر رقالبػػرازراگػػبخدانیربعضػػیربػػسربػػنر،رامػػخره ػػچزرهػػمداد

دانیػسرچػػنررن ی،رامػػخربفگػ سربػنرن ػػفدػػچبردرردػخهفرشػػخرسرانس؟!ررشػسهیرقفبػػخنرمػفدم ػسرنفػػفرازرچر انسررگػخنسه

انففیربسهس،ربسنبخنرتچنییربنررواچدردارد راتفراگبخدردروعیورچیشخنریربسیردرربسن هخیچهخرردنر عسادراز

 چانػسرمخهیػ رارػورچی هػخرراررفػفدیرظػخدیرن یرهیب س رموخامخرریبیهخرردنردر س رمیبسنبخنر هخررویرچیردن

رببی س 

یریػه ییر ػبنردن ػنررسفدنرورتچشرتچن ری خررچیگ روراشفس ردرربعسرازر»  س:رسفرشخرسربفدیرفک

واػػچدریریػػفرردرتچنػػ ریچػػیر خرهخیگػػ ر!راتػػفراگػػ ظػػخ یرورفرؼررچقػػسررتچنػػ ریچػػرامربػػفده رامػػفوزرتفػػ ،ر ػػ

نررمرتچریمر«س م ر سشفربخرسر رینهخرردنربخشس،ردررداشبن ،ررسیػ سرتػچشهػخرردنر راتفربنرسربفودنیخررسربنرنبخراصال

راررشفرکػػفردادرورهػػمرنیػػخمررارهػػمرشػػ صرنسػػراگػػ ر کخررمشػػید ربیػػشػػچریمػػبخنربػػسرواردرتچشػػری هػػخیچ

بیػػیخررزرػػخدیررچنػ تریچػػرویدروعػر راگػػبخدانراگػ ر کخررمشػػیبیػر یػػنرشػ صربػػسنرفدنسػرک ر ػػخ غییػفرداد

انػسرنیػ رم کػوررهػخیردرگػبیردررخفػ رسفدهردنوخر رسنراگبخدانراصی یرهیػب سروردمچزشیرواچدردارنس رحب

نر ر چان ػسربػنرین ػچی هػخرردنرهیػب س راتفچػنیروحشػارواهرحیػچانیربیػیخررازریربعضػرنبخشػ س رک ػخاگ رواقعخ

وررػا ررچانخاگبخدر رورادچدر ربفانسرفونیبرارهخرردنرببچانساورطچررنیی رسنررارورامخر، یب سبررتراگبخدربسن

رفونیػراربرتچنػ یروقبػس،رچػنررگػسربػنرشػختفدانا ررػ هػخربفدیچرازرظوػس ردنرعیوگػیرخگػیدررمقرنسػرارنساردر

دػچبرورردػچدشتفچنرشػخرسر ردمی بنرشسهراگ نربخردنردررسواچدرداردرایرردشفبنر ینچعرچرفففگبس،رهریم

فری یػ م ب ػفرچانػخمریخرحرػارواهرواقیػخمررانچاعوگػی ۀرربنروریػب سینارصخ حرنشختفداامخربخشس،رریبنرشخ

ر انسرشسه

رتػػچشهػػخرردنروربػنرسرػػبفوهػػخرردنرسرنػ درػػ،رنبخرسیػ سرنیػػسدافػػخر  رردررفػخ چنطچررواقعػػیرربػػنرسیػدچاهرمػػیاتػفر

،ررسیػػ سرنیػػسرار  ردریػػفیرر یػػهػػفرچرسیػػدچاهرمػػیرورسیػػ سرنیػػسدافػػخررار  ررفػػخ چنرسیػػدچاهر ػػی را ببػػنراتػػفرنرسیػػ س
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،راردمػسی ػیرمشػک ر راتػفرسییبیدافخرنرسرفخ چنرمفچفاسنر،رشچمر ینبخنرمخنعر رسیدهرادامنردنربنرسی چانریم

وربػفررسیػ سررارمفاظػخمر  یشػرویاگػبخنساردرشیروقبػر رفقػطردافػخربخظػثردنربػچدهراگػ رفخ چنرور  فرسرینیچ

بػػخرر ػػچانمریخرمػػرػػد»سیػػیر فگػػیسهراگػػ :ر ررسیدافػػخرهیػػبرفػػخ چنیر  ػػس رواقعػػسرر سیػػن،ر رسیػػ سرنیػػسدافػػخر  ررطبػػ 

رتچنػ ریچػرفقػطهػخرردنرنرش خربیچرم،بسرربی ارر«؟ر مسرمعخشفمرتچن ریچیرهخرروشگخرفرتخنرر  سسرور  ف

یرخدرػفخصػ ۀرز،ررالسسػرورػ ربعػسرازرحضػچرردررارسیػ سریمػرنیػسشػ خردرردافػخر  ررنسػیرحخ ر  سردرسریمروررار  ف

قسر   ػػسریر ػػیوردرتففبػػنر کشػػرنیػػس  رهخررازرطفرػػ رنیػػ رفػػخ چنرورػػاردچاهػػسربػػچد هػػخرردنرشػػ خرورگػػححوریبػػ

رخفػ رراردریر ریػچهخرردنرازرنسرسیده ربی ف رسی،راتفرببچانرسی سریبفقفاررمررابحنهخرردنربخیروقبب خبفارور رراگ 

دی ػػیرمشػػک یرر،رسیبخشػیرمع ػػچ ردوگػػ رورفقػطنساشػػبنربخشػػیسرهػخرردنررػػخر  ػػخر یربػنرهػػیچرچیػػ یرازسریػ کن

نربػخرنسػروربوبػفراگػ رشچدرمیربسرخریبیربخشس،حخم رچی یرراش خصردنبسنراتفرامخررنیی   دررهػخرردنراصػال

ر مسػر ػینفرک رفی سرنسروررار  فیریفرردرتچن ریچ خنرورشچهف،راتفره یفررزندرردصچصر رر  خسرنبخشیس

ریػفانردرۀرشػ خربػنیػس،ر  ررسیػ سریمػروردرگػ ررار  ػفریراهػرنسػدنیػخرر:رازهیػ رایرنکبػن رامخربخشسیرارمیل ن

یر هػخیچحخمػ رربػسناراگػ روکػ ػس،رم سریمػ ػفروررار یرحخنیشػریروشػ خنریػفر راتػفره رگػخنسریمػرسهرفخ

ُریػػچرد ره ػػنشػػچرکسر ػػخرػػ ربخیػػنه یػػف خنرشػػ خ،ریر  ػػرازرار ػػخنیاط ری ربػػفابخشػػسیربػػس یػػفرردیرعػػسهخ ردررب

بػخرشػ خردرریر ریػفرچدرورهػچنشػرکخ ػبػخنرحی راتفرمحشچدرمیرک ر خینر خنردخننرطی رمحشچدریمرک خبخنرربفا

ر؟رس یسرنیس  ررسی چانریمربخشس،رچیچننر ساد 

یرار  ػسهسرور رمػخر  ػفس ػسر ینیرکػ س هػخریچسػفدنرررک ػخیربػفارمػورفخشػورنسواچدرداردرریبیوکعرامخ

،رر رمع ػمرخگػ ار یرفخشػورمع ػم»ربػچد:رزدهریػخنیخررهیدمػس ربیػراشردخنػنرسربػنرمفاردرفخشویرروزررنسرمردار

یر هػخیچار یػخرروراگػ ر بػنرررهمرحػسربنازررای چربرا خؽ»:ررتف رمورفخشور «سرواردرشچر مسریمردچاها

نروقبػسػفررک ػفررگپ رفخشور «واچدرداردیرخدرخررزیبی ُریرخدرػشػیحخنیرزرارواهیرد رمع ػچ  یػفرردیرعػسهخدررب

بػسررتچنػ ریچػیرهػخربخبسراور ػفرازرا ػخؽامػخرس ر ػسریمػرکش خر خیرراربفاهخرردنرمورس،رفخشو بخشرواچدرداشبن

رد سػػفررکرار ػػخردخنػػنرخفػػ ،ربخزیربػػفارهػػخردنرخرففوشرػػهػػخرربػػخبسرخرگػػچزانسنشػػسروربػػردنربػػچد راورمبچاػػنرم ب ػػف

ر رتف رموربنرشختفدرورارنسبچدررمح ب رورارگپ رفخشورموربخزتش  

رفػخ چناس ػچنرر،رمورمع م:ر»فدسگهالررسییرازرمو  س ریبریهخررارمرویبرطخ عرنسهیب سر رینیراش خص

اگػبفخدهرسػ م؟ریر یبرطػخ عمػف بطربػخر رر هػخیخرچرػرمفاییسبخبر غ چانمرازرریخره چزرمرد رر مسریمرنیسدافخررار  ر
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:راتػػػػفرمقػػػػساررردهػػػػمرحی چکػػػػرصػػػػچرمرورػػػػاربػػػػنرسرػػػػبی ارر« رامرم ػػػػسربػػػػچدهر هػػػػخرظالقنیورچرػػػػشػػػػنربػػػػنرایه 

ردنربػػنقػػفاررنبخشػػسریر ریػػ راتػػفرچردچاهػػسرداشػػ ریا ػػفربیچریػػسرر،رهفچػػنسیداشػػبنربخشػػیرانػػففریرارمالح ػػنرقخبػػ 

ر رسیبخشػرشػسهیربػسرظ ػ ریکػمف راگػ روکػ،رم راگػ رمصچررربسانرنسرسریبیچیریسربنیربخشسرو رصچرم

فرییػ غراگػ روکػورم  خرسارنػسرنخچاػچدردرربػسنارماطالظػخمررهػخرورانففیر راگػ رفیخررکعیبییرظخدریففد

شػچد راتػفرر ر بػسرقػ یحقربنراگ روکم گ بیرر،ردنرسریاوربیچربنیر ریورچرسی سبخزرراربخنر  س راتفردهخنس

،ردچاهسرداشػ  ر س ردچبردرسرییچباوررش خربنبپفدازدروررسربخرسنربخشسرداشبنیرخرریبییرخرمخسرش صرورا

یر؟ربعضػررگخنسنربػنراورنییػبیسردگییدررحخلرخرردارراربپفدازد،ردرخرارورمیخزراگ ؟رر چانسرسخرمخروقبیرن ی

رترػػرورػػخرارػػ ردانس،رتػػچر راگػػبعسادهخر ردارنػػسروابیػػبنهػػخرردنربػػن هػػخرراررهػػخرس  ػػسروریچرورػػ چان ػػسراریافػػفادرن ػػ

ریش صػیربػفاطػچریرره یوراریراگفارردگػ خننبخرسر،ررسیراربسانرق یاتفرحقیر،رحبرظالوهرن؟ربری ینیربیوابی

ار کػػنرربػسونر چاػنربػنر راگػ رورػػصػچلردنراادارربخشػ س ررتخنربخرػسردچرشػبو  ػػسرسرور  ػف رسیػ سرفػخشیرظػخد

یػفرراس ػچنردرهمرهػخردنرازیر،ربعضػس ػسریمػر یشیچر رار رر هخیچرفامییسبخبر غبخراگبفخدهرازرچیچننرسییر

هػخرردنرس ػسرسػنربفدػیرازرمیر یشػیچر ایررتچنػنربی یرسػنربػنرارػوررػخردنرشػک روربنرارػورطػخ عریب س ینریقیحق

چػػچنرتچنػػ رواقعػػیربخشػػس ررواػػچدرداشػػبنیرظػػخدراخمعػػۀرمػػفدمدرگػػ روربفدػػیرع ػػطربخشػػس،رااػػخزهرداردردرر

تخنرر  ػسسرورازر  ػفیر رامػخربعضػ یفویرس س فیراگبخنساردربخ ازررسربخیرواقعیررار  سهسرور  فتچرمرری،رمرداررس

ورراوکػخعرمػورنسػیر ػیبریمػفارمػرخرطػخ عرػد» فگػ س:ررمیورر ػسربیچنررارخشػر سهردر ػخر  ػسسریسارمػییفررار ردراففاد

ر یشػیچر  هػخرراریچرورػارس  ػسر ػخریسارمػیػ رارردریػفانهػخرردنر«دارم؟یردردروررنیػرخرػدر؟راگػ رچیچنػنامررنیس  ر

س  ػسهررزمػخنیرسػنر  فرو؟ررسیػدػچدرراررشػسردهرسیػ چانریمػرچد،رچیچنػنشػرشیچر  یش خردنرگ بیر  س راتفرس

 ػخن،رر خن،رچوفهراطالظػخ یرسػنرا یػچیرسػفردگػ ر رب ػخبفاروشػسدادهررور ف یػین ػمرردوبخره خنررشسرسرزنستی

،ررسرػبفورویبراتفرن درطخ عوردنرچی یرنیی رسنردرراببساربچد رر غییفرسفدهبخردچدرداردربسنبخنرروزر چ س خنرور

یر هػػخیازرچیربعضػػبیچرػػسرشػػ خرر چانػػسربػػنریاورمػػدن ػػنرر؟ررورػػسرمیرچػػنیربػػفاروتفنػػنرس یػػس رمیربػػخوررراراورحػػفؼ

یر ر ػ ره یػراگػ رفدهسػفرییػحخکػفر غردررحػخلهػخرردنراػچهفرورذامامػخر ررخگػ دربخر رت شبۀرش یرگحح

؟رس یػسردنرراربػخوررن یروردهیػسرن یراورتػچشهػخیررحفؼرخربػنرػس،ردرػبفورویبرن درفخلر:راتفسیشر سیوربرادربخر ر

رنخراحػ رارردچد ػخنردربػخر ردنسػفدنررفکاتػفربػخرفردورد؟ر ػیش خربنرواچدرنیربفایرروانربخررمیل نرورخراردر  

دػچدرراردررمعػفضرخررػبػفود؟ردروی چانػسرازربػریمػرچیچنػنیروابیػبیرورػاری ؟ر ػ ینیروابیبیرترخرردر،سی س

ر ح ػ یروابیػبیرورػاسفدنرررهػخیرراربػفایرشػبفریبیرگػ برسییػبیخرمیبػچررنر؟ردرارسرگ بیردریفیرقفاررنساده
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ورریخر ػػخرػػسریػػس رینرصػػعچدرمػػیػػخردرر  سرػػواػػچدرداردرسػػنردرورمچکػػچعرػػار،رگػػ بیورهػػفرراردزمػػخربػػخرهػػف؟ررسیػػ س

رس رچیچنػنیػ سریاکػخفنرمػردنربػنگػ بیردریػفیر ػخنرامػخردچد،رراگػ ر کمشػدػچدرردچدیربػنرنیػس رس ر رػروریم

س ردریػفانررمچااػنرشػچ ررهخریهخروردشچاررریگ بریۀردن،ربخیدرنبرم کوراگ ؟رربفردنرع بنرس یسرسی چانریم

چػػنردریػفانردنررارببی  ػسروربػنرشػ خربیچر ػسرسػنر راتػػفررارببی  ػس ػخنرریخفبػۀرزنػسترفییفر غیمیػرمیػخزرنییػب س

نرمیػخزرنییػ  رس؟ریػ سرنیػسسر  ریػ چانریمػر،رچیچنندچاهیسرداش یردردروررنییرزمخن ب ػخبفاروردرػسنردنراصػال

رنیػسمسرگػۀر  ره خنردررره فاهرسانرمفیر س رحبیببدنرراررنساردرهزر رااخیننریس  ررمسارسخرفرگازرسییررچیه

رنسػاگػ ریرزنستنچظیرازرفاردنررس،رزربیچیردرگبرنبدنررارر چانسرن یسییررچیه  س ریببدنرراررنسارنسر رااخزهین

ر رنیس  ریربفارایریزنستر،فدهسفریی غ

ررارمحخ عػنرتچنػ ریچػیرهػخربخبسگػخرفرور رمػ هبیرخهػربخبسگػخرفرر چانػسریخرمػرػسیػیرازرمػور فگػیسرد

نربچدر ،مػػ هبیرهػػخربػػخبسرنسػػارمررتفبػػن ػػس رس رچیچنػػنرده ػػسریمػػردمػػچزشرمػػفدمربػػنیره یػػری،یػػبرم صچصػػخ

رواػػچدرداشػػبنیر کمشػػنبخرػػسرر،ر ػػ رمرػػداررمسرگػػۀربػػچدار ع ػػ ر ربػػنیػػ  ػػس رمػػخرنسرنیػػسرار  رردػػچدر  یشػػرویش

رطػچرراشػببخهر فا ػنرنبػرونػسر فا ػنررردنرمبػچنرددرررازرمیػخی یرخرریفد:ربیسرفسسرذررراربخیراربنکبخشس رامخرن

طػػچرررنوربػػرشػػسهرانیػػخمرم ب ػػفرگػػحچهم  ػػفر رازریػػندنرمبػػچنریرفهخیازر فیػػیرخرری،ربیػػرظػػالوهرنانس ربػػرشػػسه

انػسررفدهسفریرار فیدنرمبچنریرطچررگفگفررنبرنسیر راففادردارمخراگ رسفدنرنخبچدرانس ردنرشسهیرمع یرگفگفر

ازریرم ب فػیرهػخرک ردررینهخرردنررورازاروسنس رینفو رارهخرردنیرواقعیرورمحبچانسررردورربچدخیبچداربیرفوازرق  

رارهػخرردنر چانیػسردچد ػخنرن یسروریػبفو طچررسخمػ رربػنراررهػخردنری ینرش خردگخنیرانس ربفارداشبنرخممچکچظ

نر»ر:سری رامخراتفربیچسیدرکرس  دررس،ریػ سررارمحخ عػنرهػخردنرشػنیوره ر« مسػرارمحخ عػنرهخرردنرمم سرنظالقصففخ

ت یخنػػسهرردنیرورفػػخرتچنػػ  رمشػػک رارػػوراگػػ رسػنردررهػػفرمػػبورمػػ هب ،رسیػػ سریمػػرنیػػس  ررمسرگػنردنرروش

ر رمحخ عػنیػظ طچررربػنرارهخرردنراتف  فرورهیبیس ردررحخلرروشرردندرررسی سررارمحخ عنهخرردنیروقبرشسهرو

گػػنرراربفت رػػسهربخشػػیسروردریػػفردررظ ػػ ،ردنرمسررروراگػػ کػػ،رم رسیػػ سریوفریػػرار رمسرگػػنردنرورروشرسیػػ س

رنیػسدورمسرگػۀر  ررن،یػسدرر  ررنسرشسهرازرففدردچاگبنرنردررگفاگفر خرۀرمخرنبخشیس ریسمسرگۀر  رمبع  ربنر

مسرگػۀررورػایرهخرنچشػبنرسرفقػطرػ،ربخرسیػ سرنیػسرار  ررمسرگنرورارروشرسیدچاهرمی راتفرزمخنربفنی ر سرهمرار

ر رسی سررارمحخ عنرنیس  ر
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ورژهرنبخرػسرربػنس ریػب چانراررتچنػ ریچػیرهػخربخبسحبػیرنبخرػسررسیػ سرنیػس  ررشرمػخدرررورسیػدچاهریاتفرم

دیررهچدنػ خن ػسرم ررهػخربخبسر،ورطػچریه ر شچنسریروزهخرم بشفرمرورارنسرارب چانیسریرتچنیریچیرهخربخبس

 ریػػنهػػخرردنرامػػخسارنػػس،ردرردػػچدرنراریربػػسیر هػػخیچتفچػػنرر نػػ ذَرردایػػچوریراػػر ر ػػ رتػػچیمر  یشػػ،رای ػػ رنی

س،ریػ چانبرارهػخرردنیروقبػهیػب س ررنیسازر  ر ررهخرراهروردچدشخنردرردچدردارنسرم ب فرگحچهخر رازرهرانففی

 ػ رفشررقخب  ػخنردررن فرهػخرردنیرهخرازرا  ػنیرکػر راتػفرس  ػسرمیروربػخرشػ خر ػساد ده ػسررمییر ریػش خرچربن

،رریػ ینیر ربػسیػچرندر راتفچػنشػچدرمیراکػخفنتچنیبػخنرروربنرش خردمسهرطفؼرربنهخرردنرازیر ریچدنیخهر،ربخشس

راربػػنرواػػچدریر الکمشػػنیػػ ررورػػخرارػػ؟ردسیػػس رمیرنیػػس  رچیچنػػنرردچشػػرشػػ خردادهربػػنیریػػفرردر یػػچیروقبػػامػػخر

رسرچػنیػ سریفرمکس،رفی سراکخفنرچنر ر  چریاد قحعخمردرراربنیراکخفیرکیبفونکا قحعۀررتردورد؟راتفررین 

نرازرافبسرمیچنرر ر  چفایربیرا فخق ازریرخرریبیػورروزهػخررػا،ررظػالوهرن ربػراگػ ارػورراصػچلردنر افبػسریمػخررسػ؟رفچرا

واقیػػخمرچی هػػخیرنخ ػػخکرراردرردػػچدردارنػػس ررده ػػسرورانچاعرراه  ػػخر رواقعػػیرارایػػنرن یر،تچنػػ ریچػػیرهػػخربخبس

رس را ببػػنرػػ فرفونیػػبرازردنب رتػػیرزدرمػػخررریمػػررارورؽریتػػچنیریچػػربػػخبخمرسمػػخرصػػفحرازرشػػختفدانیرکػػریروقبػػ

دػػػچدرهیػػػب سرسػػػنرریال کمشػػػراشػػػخرهرسػػػفدمهػػػخرردنرا نربػػػندن ػػػنرر ردنربپػػػفدازمرخمیػػػا یربػػػنردػػػچاهمرین ػػػ

یػف،رردرخنیػبرربػنر   ػسسراداره ردچبرراربػنر چان ػسردػچدریفارن ػرػ،رزس  ػسراریخدرمیردچدشخنیرتخنربفار  سسرور  ف

ۀره ػریبػفارفارػمرز سػریمػراشػخرهری خمیػرورػارس ربػنرػدریبػنرواػچدرمػرنخدرگ یرررخکفا ۀریوگربنرالمکمشرورا

ررار شػػ یصردهیػػسر ػػخهػػخرردنرسرورچیچنػػنیػػ سخررسػػرنچػػرسػػ مربسانیػػسریس رس ػػترمػػیػػبسانرنسػػراگػػ ردػػچبشػػ خر

سررػػبخه ػػنر،ررمفدکػػنرسیػػارازرحػػسر  سیبػػرتفػػبمر ػػچنسارهمدن ػػنرربػػنراتفچػػنرویرنسهػػس رر ػػسهردرردیرال کمشػػ

نرظ ػ رفارزر؛سی سریمر چانردنربنسریبخشرول مح نرکمشػورمچکػچعراگػ روررػارالمکمشػرمع ػچ  المرمع ػچ 

ایررحبػػیرذره راتػػفرراگػػ یرخرراػػسییػػففگػػخروربر رطخق رػػنوخر بػػرسػػفدنررنیػػس  ررده ػػس ررارنشػػخنرمیدػػچدررار یػػخ

ربخشس ردرگ رسرخ خنربررخکفرورارازارو ررسرشچرنخبچدر ح نرتروردرررسرب غ رم کوراگ ،ررسیبخشر چانر ب

 یرزمی هنرها گونگِ  یچ

تچنػ ررینردربػخر رچػسػیرحػخ رد ردر رواػچدردارریػنیررزمػیرتچن ره فهػخریچری،درونۀریس  ریرهخرروشظالوهربفر

دچاهمرمح ب ردربخر راگخمیروراصحالحخ یربیچرمرسنرارورروزهػخرراببسارمیم،ری سریصحب رمیررزمیره فهخ

رراردرردچدردارنس «رتچن رچی»دررچیوررارجرهیب سروره ییرظبخرمر
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ر ِرتچنػریورچػیردحػخطرتچنػ ِرریچػری،قیگػمچرتچنػ ِرریچػری،نقخشػرتچن ِرراصحالهرچیربنحخکفردررحخلر

رن ػػفمربػػنتچنػػ رهیػػب س؟رریچػػهػػخرردنیرخره یػػرػػد هػػخرواػػچدردارد ریورچرػػاواقیػػخمررانچاعر رقػػصرواػػچدردارد

رسفدنرمیػخی ردشػفبندررحػخلرسرحػساق ر تچنػ رنبخشػرسػفدنرچیرورفاندررحػخلراتػفرمررتػچریمػ راگػ یریظی

دچانػػس،رری ػػس،ردوازرمػػسریمػػیرنقخشػػیرش صػػیروقبػػرشػػچدرمیریػػ ؟رتفبػػنیچهػػخرردنیر ػػفرمب ػػخیرن رهیػػب س

درػخردنربػنرارػورتچنػ ربخشػس رری رچػیاصحالهردرروکػعرخربنر رد ینریدرروکعرسریس،ربخرنچریخرمررقصسرریم

؟رییػ تچنػ رنریچػرسفدنرنػخبچددنرخررػ ردتچننردرکرسػفدربخرسردنررارارونشچد؟ررمیرتچن ریچشک ،ر بسر ربنر

 ریدرروکػػعر ػػچانربػػچدنرمیاگػػ  راوه،رچیچنػػنریرۀرایػػمربشػػفریػػس  ریربػػفاوراػػخمعرفرؼریرتچنػػ ردانشػػرریچػػ

وررػخرارػشػچد؟ردریسهرمػیػچػنرنخمرمردنر رد یػنربػنر چا ػ ربػفویس؟ر  راتفردرروکعیتچن رنخمریچرارد ینر

شػػیخهرراردررن خیدورگػػخلر ػػرتچنػػ راگػػ  رچیرسفدنرتػػچرمرارػػورنػػخبچدرییػػ ؟رمیتچنػػ رنریچػػسفدنررنػػخبچد

فػػػبمرببیػػػ مرشػػػخنررررعففنر ربػػػننخمیسنػػػسرمی«ریتچنػػ ردحػػػخطریچػػػ»چیػػػ یردنیػػػخربػػػچدرسػػػنرر ،رخیدگػػػیر  سرگػػب

یرنچشػبو،ربػخردگػبخنارچػ ػ رازرسم ررػنچشػبورددررحػخلردنیػخررراردریرش صػ ری یتچن ردحخطیرچرچی

اورمشػػغچلر ػػچلرورشػػوفمربػػچد رذهػػورخهربػػچد ریگػػشػػسهررگخطعچػػِیرر فدسػػریمػػگػػخطعر  ػػنرسهػػفررویررارردػػچد

 انربچدنػسررػاوردویرهخر چانی ردػچبربخشػس رنچشػبنری رن یاورنچِیرر چانی رتچن رداشبنربخشس؟ریمچیچننر

مرر ػچانمربیػچریسنػس رمػردفریرارمػهػخرردنرهػخریفقػطردػخرات اشبنرشسهربچد؛رتفچػنرهخرردنرتفانیررویر  یورق

 چانسردچبربخشػس؟رریخهرمیگچِیررچیچنندورد رریمیربسشخنیربفدروربنردخننرمیرسردفریرارمهخرردنرنسرهفسیی

 رچیچنػنرفدسػریفرمػکػبػنر ػچلرفدمػس رذهػوراورمشػغچلر ػچلربػچدرورفقػطرریخهربنرن فرمیگر،صچرمردنرش ص

راصػػحالهربن ریػػ،رازرقبربخ قػػارورورازرظ ػػخویرخرریخرمراورشػػخم ربیػػسػػامػػخر چانیػػ رتچنػػ رداشػػبنربخشػػس؟رریمػػ

رسهرشچد؟یتچن رنخمری چانسرچریمیر ریورچیچ تچرمرچیچننرریمر بچدتچن ررچییرا    رویبدحخطر

  وػػػخررازرافػػػفادرنػػػنردرصػػػسرهشػػػبخدر ػػػخرنچدر ػػػ رازر خرػػػخنرارػػػورسػػػالس،ر:سیشػػػر سیوربرػػػادربػػػخر ریره یػػػ

بسنرش خربخردػچدردن نرر یواقعتچن رده س؛ررمیرشسر ریننرتچن ررارکب رهخرشخنرشفخردچاهسررخف ،ربی خری

نراگ  راتفریرعیطبرداردرفچؽ رسرػسفدریمػرنیػس  راتفر  ػخمرظ ف ػخنرهػمریر،رحبسرسفدریمنریسدچد خنر  ررش صخ

فدرور  ػػخمرسػػریمػػشػػفوعررارنریػػسورا نر  ریزره ػػار،اػػچانریاتػػفرفػػفدیر رحبػػورراررشػػسردهیػػسرػػارسی چانیػػبری ػػن

رارسنربنرش خردادمررشسردهػسروره ػچزربػنرراه  ػخر ر رر هخی چانی رچریسفدره چزرهمرن رینرمی  سشرظ فر

م ری ردهػک مررارشػیخنکػورمرػورفػخ چنرورارػا ػخرسهریشػسچلرطچ سرنی رداش  رراگبخدرواقعِیردچب رنیخزرمی
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دنرراررنکػػ رادخطفرربػػنر،مرتػػچری،ربػػنرشػػ خرمػػرورازارػػورانس رشػػسهنصػػیررربػػسنرشػػ خره یػػیربػػخرهػػمرد هػػخریورچرػػا

وررػ رهیػب س ربعػسرازرای ربخارزشرورنفػرنوخر بهخرردنرس یازردگ رنسهردگخنیربنسرردوردربنردگ یرراحبربن

یرار  ػنسسرورچ ػسررػروریبػنردخنػنرمػیروقبػر اگػ ربخ یربخرانففرمخد رری،سرتچن رواقعربخردچدرداردن نررالس،س

وررػار ػنردرخرهرػتچنػ راگػ !ر ػ ردیرحػخور،سیداشبنربخشیرچنردگب حار کنررونر چانربن،ربسسییرنچریم

دنررتچنػنربػنرسرارویػ چانرین ػمررتچریس؟رمشچنیردحخطتچن ررچیردسروراگبخنفریبیر«اگبخد»سرظ چانررخسالسرب

رنیػػخزیرنییػػ ربػػخرقصػػسردنررارگػػخطعرس یػػس ،رداردیرقػػیحقیرتچنػػ رورانػػففرسػػنریرفػػفدمخن ػػسرهػػفر رسیػػنیػػخهرس 

ر دردشسرروشورمیطچرررنوربرت اررسرمیاخرربنیرانففرررار   رس یسررویردنچنرهفر

فتػ ارربیرتچنػ ردحػخطریچػنچشبنربچدرقػفارراگػ ررػترسػالسرنرسیردرسمردبفرایررمی نوردرریه   

ر:ورنچشبنرشسهربچدید رچ چشری مرچیچننردنردورهردمچزشردادهرمیطچررم بصفردچانسمر خرببرنبدنرراررشچد 

راربػخنرب شػی یسرورذه قػنریدقیرگػپ ر ػخن دهر ػخرگػ رسیػ سرارس بػفلرمبػخنردمروربخزدورمری   راراولر  ف ر

شػچدروربػنررب  ػسرمیرانری ػردنرقیػ  رازیرچػسرور صػچررس یػسرسػنری سرمب فس رانری ردنردررقی  یرچیررو

 رسیػ سق ػمرم بقػ ررکراربػنرنػچیرچػ ر ػ رازردن،رسیػ سوردرراػچهفرفػفوررسرر مرراربفدارود رگپ رقرمیرگخظس

سییری ؟راوه،راتفریمفدمرنردادنریرورففرخرار ردس یسرب چرییسس،رشفوعریرگردنیخر خنربنرنی رذه ییرقبو

قبػ رازردػچردنرعػ ارر،دررارػورصػچرم؟رشػچدرمحیػچبرمیتچنػ رریخرچػرانبقخلردهس،رد ررراربنراخیرببچانسرچ

چػػػچبررکطػػػفؼرنػػػچرراربػػػنیرورچػػػررمرراربػػػفدایرم رگػػػپ رچػػػچبرعػػػ ادچرری یشػػػورب شػػػیبردررمسیرمػػػس رسرػػػبخ

بػخرارػورم حػ ،ر؟رمیفنػن،رشػسرمیسهریػنخمردنعػ ادچرررتچنػ ِرریدنرچػر مر ػچربورعػ ارهػیمر ردسحفریرع ادچرر

یر ریتچن رچریچس  سرری،رزرفارفکفرمنخممریتچن رمریفرچیوررار ضعر رابچدرمییرانففرنی رمررددچررریهفچنرم

ر تچننردرکرس یسربخرسردنررارارون  ر راگ یرقسررگححرورا

محیػچبرتچنػ رمیػبق رریچػرهػخیروشظ چانرررربػنسر ػ چانریمػیررزمیره فهخرتچن ریچهخیررروشرامخ

رسنػهػخیر  سیػنرداررررهخیر  سینرورروشرازرن فرنیرمی چظۀرسخم رسروندارررگخ نران اررقسمبیرهفارر رچفا؟رزسنشچ

یررزمػػیره فهػػختچنػػ ررچیهػػخیررروشورحػػخلرنیػػ ،ررػػس رامػػخربػػخرانمحیػػچبرشػػچرخمػػ سرییػػب یسرگ ػػن چاریمػػرو

نربػػفایر  سیػػنراگػػبفخدهرمیسػػنرر رهػػخرنیػػب ربػػنرروش رتچنػػ ِرریچػػهیػػب س رر فیرشػػچنسردررگػػححر ػػخریورسػػخمال

یرمثػخ ربی اررػسررود ریمػربػنرسػخرزدنرورمبػخرزهررکػفبنیرنرفقػطربػفاساگ ریرانففرایرردچشنرشک یرازر،گ  

راریر ریػ چانی ربخردگػبخنارچریمخ،رن یرالسرفخ چنردافخس ردررسوربعسرازرشفرکدرر یرار  سهسرورب نم ر  ف
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یرراربػخردگػباربفرگػرنکخ یػسدچاگػ رمقخومػ رریورمػربػچدرۀرب ػنکخ یػسسررػررحخلردفدیرشخرردهس روقبف

بػخردنررارر چانیػ رینشی ،رن ػریص س یررورف روردخننربنریرسروراورمبعییرشس روقبیدنرازرهمر خشر، سس

یر ریػس ربنراورچیرارازرمور فگارورمیل نری  رظ  رکشریمیرص س دادررفشخررمیدگبارفشخرردهس راتفر

ریػ ارربخشػسروبر، سیػبهیرعػیطب هػخریورچرػتفػبمرافقػطر رسرشسردهیروابیبیرتردچاگبمررین زرفارنیفبمر

مػػچردر ردػػچبربػػنیرعیطبرفػػچؽ ررور چانػػخرػػ راتػػفراهیػػب س ردػػچبیرهػػخ ریچیرنخدرػػسهربییػػفرچفاسػػنره یػػدنررار

تچنػ رریچػنره ػخوررػخرارػس ردرػصػچرمر ػچدرردردرن چانػسربػریگػ  ربػخرفشػخرردگػ رمػرترػفد،ریػاگبفخدهرقفاررت

وررػػاری،ۀردرونػػیػػس  ریرهػػخرورفدهربػػچد ردرر  فکػػورنرتچنػػ رگػػ  ررار  ػػفرییػػ ؟رامػػخراورهفتػػ رچػػیگػػ  رن

نرمیرعیطبرفچؽیرهخر ر چانخ رارحفػ ردػچدرر  یشػرویشػ چان ػسرریچچنراففادرن ػ  س رامخرس چان سررشسرریمع چ 

نرااػخزهرردػخهفرشػسنسهػخرر رور چانػخراار کنرر  راز،رس  س  ػس ر ساگػبفخدهرهػخرردنرچدرسػنرازشػریدادهرن ػمع ػچ 

یرهػػػخر ر چانػػػخورر،رب ػػػخبفافدهراگػػػ کػػػنررشػػػسره ػػػچزر  رشػػػ صیشػػػروین،رشیػػػسور  رریدررگػػػححر ػػػخورژهرربػػػن

نررس  ػسریمػوررشػسررینردررگححر ػخسیرعیطبرفچؽ گػححرر، ربػخرت شػ رزمػخندوػچرربفگػ سر چان ػسربػنرین ػراصػال

ر ردوچرربفگ سربننرسی رینریخاینسارنسروراحبیرارسهریفرفخر هخردیورچر سروراسریمرشسرش خر

نرچیچنػػنر  ػػفیدقیررزمػػیرتچنػػ ره فهػػخریچػػ ری،رزمػػیرتچنػػ ره فهػػخریورچػػرشػػچد؟ردرر  ػػفریورمػػرقػػخ

ررایردچاهػػسرچػػرمػػیشػ صررچػػنیػػ  راتفریدنردگػػخنرنببػػسار   ػیمرامػػخردررار   ػیمرس ػػس،راریرچػػرسرػػشػ صربخ

هػخ،رر ن،ر خهػخ،ررانیگػرقفیػۀرهخ،ردگػ رسرػ؟ربخس ػسرخرسػچػنررسرػبخر ػ رنبچانػس وراگػ رکػم امػخر ػس،رس   یمر

شػخنرفردگبسػرخرشخنردگباففادربخریردهس؟ربعضریورمررار  فهخرردنروردهس رچیچننر  فررارشبخزوانرورگفر

بػنررردگػ یروقبػرسرسػنیػسر صػچررس یػ چانریمػچب ػس رسریبنرگ  رمػشخنرهخربخردگبریزن سروربعضریبنردرد رم

یر رر ػػفرزدهرشػػچدردچػػخرردػػچنفرمکمحاتػػفربییػػفدرورردردرااگػػب چانر چانػػسریمػػرچقػػسررس ػػسرگػػ  ربفدػػچردرمی

وردهػسرریبػخزواناررارنچگػخنرمػ؟رشػ صرسػفدرخرسػرچػنبخرػسررد    ػیمرشػچ چانػسرریه ػچزرهػمرن ػیرشچد!رچریم

نرهػخرردنر شػچنسرمبػچرمرمیرابػخزوانروردگػبخنردررنبییػنبػنرظقػیروربػنربػخزوانربػفودرورت اردر خردچنرریم واقعػخ

وردارنسرنفمریر چششاررهخرناچبس،راگب چسریمرمربنرگ  کش صرمحیروقبر،ازردنر   رشچنسریممبچرمر

طػچررر ره ػخنس  ػسر یراراحیػخسرنیرقػسررهػمردردرهػخردنردگ رورس  سریبفقفاررن یر یبخرگ  رار بخطرمیبق

نرسػفدریػتریخدرمربخرت ش رزمخن،ر ردهسریورففدردمچزشرمراربنردهس،راگبخدریورادامنرمرنرش صربنر  فس

طػػفؼرمقخبػػ رم ب ػػفراورری،فاردررنبػػفدرواقعػػرػػیػػ ،رزینیرسػػخفیرچػػ   ػػیمر رر چانػػخرامػػخ ػػس رس   ػػیمرراریرچػػ
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حبػیر ػسرورسهخرمقخومػ رردررمقخب رح  ن چانسررمی س،رسر رهساراریرش صرببچانسرچیر را ببنروقبشچدرن ی

ربػنربػخزوان،یرچػهػسار ربعػسرازررس ػس ر یراراحیػخسرنیردرددػچرد،رروقبیربخرچػچب ربیػیخررکػ یمرکػفبنرمی

طچررسػػنرشػػ صربػػنرره ػػخنوراگػػ ر ریػػورچر ػػفر راببػػسایرچػػدررمفح ػػۀرشػػفوع،رر رامػػخشػػچنسریمػػمبػػچرمرهػػخرردن

ربػخ یرانػففربػخربػنرمػخد ریرچػیرد روقبػشػچ رر بػسربػخ یرانػففربػخربػنرمػخد ر چانػسررمیر،رچػیدهسر  فرورادامنرمی

هػچشردارایریرانػففردچشػۀررورػوراردهػسرچیػخ یرزرػخدیررارشػک رمیربػخیرانػففردچشػۀرجرر ػسرر،ربػنشچد رر بس

 راگػ یرعیطبرفػچؽ رر چانػخرینػچظظبخرمردریػفرربػنررػخریعیطبرفػچؽ رر چانخرتردچشۀر ریدنرن،ررورازارور اگ 

نربػػفایرعیطبرفػػچؽ ررور چانػػخرػػاامػػخر وررػػااتػػفردػػچردنراگػػ  رروردفػػخعرازردػػچدردرربفابػػفرکػػفبنزدنررکػػفبنیرصػػففخ

ُرربػخ یرانػففرربػخورمػخد ررػاهػخراگػبفخدهرشػچد،رمػه فرنییػ  رچػچنرریربی خریشػفخیربفا رر چانخ یػفرردیرعػسدررب

ُر بػخرمشػ ریریػسبػنریر روقبػس ػسرتػ ررمی فرازرزمخنرمخررعر س،رزمخنردنرگفسریعسرمخرظبچررن واچدرداردروردررب

دنیػخرردر یشػخ یارفارتچنػ ررػزر،سیػ سفرکػخربنردنرفرسری سر رهساراریرسرچرنساریرخایس،راحبیزنریمیرارکفبن

دچاهػػسربػػچد ردنیػػخرردر یشػػخ یار ریػػس،رتچنػػ رنیػػ سراردفػػعریریػػسسرح  ػػۀریػػ سریمػػیرگػػعیردچاهػػسربػػچد روقبػػ

درردنرفاررػزرس ػسریمػ ػفرازرشػ خرظبػچرررعر،ردنرگػفزنیػسرمیبخرمش رکػفبنریربخرچنرگفظبار کنرربسونر چانربن

 چانػػػسرریشػػػ صرمػػػری،رزمػػػیرتچنػػػ ره فهػػػخریورچػػػر ر  ػػػفرػػػمفوػػػچمرزمػػػخنرمبفػػػخومراگػػػ  رازرطفدوربُعػػػس،ر

هػػخررورػػراررشػػسردهػػس راردرهػػخمیرخ ػػروروااػػفایر،ر ػػخشػػ یفؼدهػػو،ردگػػ ررگػػ  ردگػػ رمثػػ  ررهػػخر ر چانػػخ

رورگححربفگس روربنرار ر  فر چانسرازرطفریمیرظخدریهیب س رففدیرمفدمرظخدیرهخرموخرم

رنسػوراگػ ررػایرۀردرونػیس  ریرهخرورروشیررزمیرتچن ره فهخریچهخیررروشوریورادبالؼربر فرب رگ

فررػػدررزیرچػػریػػنیبدررن،رانیػػخمرشػػچد رسػػحفر زمراگػػ ر  ػػفروربػػخریررزمػػیرتچنػػ ره فهػػخریچػػهػػخیررروشردر

رچنربفگػسروک چانػسربػنرمفح ػۀرگػری ردارد،رشػ صرن ػسػحفرربػخرورخزربػنر  ػفینچچنر س رسری رمس چگ رحفر

 رسػهخرحفرر ػنیخنرمخهیػفر چگػ رورازرمرػزر،شػ صچػِیررد شػچنراری ػردنر چانػسردادػ رین ػرنیػ رشػ صچِیر

 ػس رسنریػسگححربخ ررار  ریرهخر ر چانسر چانخری سرورننرمسنریس چانسربسنررار  رریو،رففدرننرمیه یر س ربفاسریم

دان ػسرری زمرمػرمفگػچمیرهػخرد رروششػچچنرانیػخمرک رگیوردرروکعرنر  فسدانسرریمخر زمرمیرۀردرونیس  ر

بػػسنر ررور بػػسچنرک رگػػیوردرروکػػعر  ػػفهػػخرردنرد شػػچمرکورشػػرفرػػنردررقیػػ  رزاری ػػردنردادػػ یرنرچػػسػػ

ر نرس  سی  سگحچهربخ  فرر خر  سروسرنیسرار  رربسن چان سرریمهخرردنردان س ریمیرکفوررراررمخدرزادی



223 

 

ر ،رػمخن ػسرنػخقچسرطالر،ش یسهربخشػیس ررهخرتی کدربخر ر ریرزمیره فهخهخیرردرررمخنوراگ رکم 

بفدػػیرافػػفادیرراربػػنر صػػچرفرر س ػػخنروربػػخر یػػفریفخصػػ ۀرصػػسقسمرازرساریدردػػ رگػػپشػػکخفبوروررویده ػػ بػػخسر

فدػیربیرحبػطػفؼربفونػسروررطػفؼروردنردررهچاربنرارووزنرشچنسرور خرار فخعرب  سیرر  چان سربرسش سرسنرمیرمی

ُرریم نرواػچدردارنػس؟رب ػن،ریررزمػیره فهػخارػوررخرػنس ردشػچیفرردهخیرعس چان سرواردرب درریرواػچدردارنػس رو ػحب ػخ

ر چان ػسریانس،رن ػرفدهسنریسرار  ربخشکچهیریررزمیروره فهخینرچ سیریخنسشچنس رریخف رن ریرورمفدمرظخدیب

ب کػػنرر، ػػسسریورن ػػررار  ػػفیررزمػػیرفقػػطره فهػػخیرورش صػیفارچ ػػرػػشػػخنرده ػػس رزنرمػػفدمرراربػػنرظ ػػچمهػخرردن

سربػنررػشػ صربخارػور ر  سیػنرس ػسیرۀردرونػیسروشر  ربخر یفویرازرسرراوربخر اگ یرگححرمفدمرظخدیرففاگچ

یر ػس ریػاه یرمػخدرم ػخفعمثػ ر رر هػخیسربػنرچرػرشسردهػس راوربخدنررارر  ردچدرارزشرت اشبنرویشرویش

وریدرربػر چانػسرییػفرن ػرازردنربػنربعػسردرامػخر ػس،سنریػسرار  ریررزمػیروره فهػخی چانػسرچ ػرینرمسبسهس رهفچ سر

هػػخرردنرازرااػػخزهرداردر، ػػسیاوررارنبیریػػس راتػػفردررد ػػچمراگػػبفخدهرس ػػسهػػخرردنرطچررگفگػػفیرازرنبػػیرمػػفدمرظػػخد

یرچی هػخیردنیػچری رداگػبخنربػفاینرش صسم کوراگ رببی یسرهخ،ررنخرمیر ربخردچانسنربعضاگبفخدهرس س

ُرریرارمػیریسخرر سرسریمبخرزهرمدخصیرخرزنرر،رت جرزنیش شیفررموخرمسبخب ۀررمخن س یرصػچر ربنرهفرػتشػس رس

یره یػررونػس ردر ػسرورمیرایردارنػسرورمخن ػسرگػخرنرمیرا عػخدهردخرؽیرهػخر ر چانػخرسنرانسرسهرشسهیفرسشربنر صچ

نراسیرخراففادر:ردسیشر سیوربرادربخر ر رارازرهػخرردنرسرػنبخراردارارهیػب سریرمػرزریره فهػخیرهػخر رور چانػخرػنرواقعخ

یػػیردػػچدرسر  یشػػرویۀرشیػػس ر  ررػػهػػخررارفقػػطرازرطفر ر چانػػخر؟ردنسػػفدهربخشػػ سنریػػس  ریرۀردرونػػیػػس ر  ررػػطف

یػفانررارر چان ػسردریم ب ػفرنساشػبنربخشػ س رچیچنػنرمػامیػخلرشوفم،رم فع رورربنیرارظالقنرسرانسروربخرفدهس

ۀرفقػطرمبخ غػهػخرردنروراگػ  کفم یػ ربسه ػس؟رعیػفومراه ه ػنربػنر ػچلرور ػر چان سردنریش س؟رچیچننرمکب

ده ػػس رریانیػػخمرمػػمی ػػیروریچ ػػیربػػفایرخررسػػفرهیػػب سرورهػػهییػػخنرردنبخلربػػنهیػػب س رمػػفدمرفقػػطریره ػػفر

خررػسریارهیػبرهفچػنردررایػبیچبػخر ر  ػسر ػخردررسریمػیرفدهرورگػعسػیربفدارررورمیل نربوفهری ستخنرازرارنچ

رس یػرارب چانهخرردنرسرشبفرظالقنرداریبخش س،رببخورنخ  رف فررهخرنی س رهفچنرنچشبر سرب چسریش خرراردش چدرم

نرنرسػػ ررهػػخرهیػػب س ردنیرفقػػطرمبخ غػػنروراعػػفاؽره ػػفرهػخرردن رنػػسراردارریررزمػػیره فهػػخیرهػػخر رور چانػػخیچ ػػرواقعػػخ

رت ارنس ریارن رنرن خمفدمرنی ربراردررمعفضرظ چمرهخرردنیرورحبر  سسرین تچننررفبخررردن
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 یینماخود

شػخنرراررهخریازروابیػبییرخرری چان ػسربیػری  ستخنرمخرن ػسرورزر  فدی یراری،ورمفدمرظخدینردرربیسدخطفر  رربن

رار شػ یصرده ػس رارػورذه یػ رهخرردنر چان سریورن شسهررشخنرظخدیرفاهخربریازروابیبییرخرریبیرهخرس  س ر

چدررارنشػخنردػنیػ ردػچبریرخرهػخسه یػخمرانیػخمر چانػسرری ػسرورمػسا ػچهریربی چانسردررهفرمػچقعریم ررن خدچد

 رربخ  ػسروردچدن ػػخریبفدػیرافػػفادربػفایرسیػػیرشػوفم،رنفػػعرش صػیرورس ػیرگػػچد،راع ػیربػػنردػچدرمػػدهػس ر

نررػردایرورمػچاردی رچ ػیػمػخرن«ربییخررمیبعسم،ربوبػفرازردریػفانم مور»س  س:رریم بوبػفرازروقبػیرسیػیررم رمػثال

انیػخمریػفانرردبػخ فرازررارزررورخمر  ػفسػخرحفررػ فیرداردرردرػسرواکػحراس،رچشػمرگػچمس ػریمػ ػفروریفانر رد

رس س  ررن خدچدردهس،راورنی ردوگ رداردرمی

وربنرشچنسررمیبنردورراورا عرگخرفرورر «امرسهیش یررارازرمع مر  رمورمح ب»تچر س:رربفدیراففادرمی

یػفانرم بقػ رربػنرددهػسرورروبػفگرمیرهخرشػخخرخردرکردػچدربػنردنرشػ یسه  ػس راوربػسرمػیسرتػچشررتچریهفچنرم

وریعنرراربػػرشػػخوافػػفرنربػػخرظالقػػۀرسػػ رواػػچدردارنػػسریػػنیرافػػفاد رسفدنر رن ػػخیػػ ؟ردچدیچر  راویػػانی ػػس رسریمػػ

درکرهػخرردنر  ػستخنرمػخربػنرانػساز سرورازر  ػفیرخرریبیػانیػخرروررانسرمح عییخرربتچر ر  س،رسرییفانر  ارمرد

تػػخهرػػس  ػػسررن ی ردنررارسردچدشػػخنردردمػػسهرورشػػخیرعػػیصػػچرمرطبرنبػػهػػخرردنیربػػفامیػػل نروررػػنسارنػػس رایرخرد

تػػخهرارػػوررده ػػس ربػػنر شػػ یصرن ی صػػچرم،رهػػسؼرازررورػػفرایػػدررعدارنػػس ررار ررن ػػخ ردچدیػػذه طچررنخدچدد

س ػسرورردمػچزشررارمبچقػفرمیرمع ػمدررچ ػیورورچ ػخنر ػخرر یررنکػ رادربػخر رفدػیریػ ؟ربیعنرچر  ارشػخ

رن واربػفوم؟نیخمسم،رچفاربخرسربنرا«ر جرظ   س»مورازرتچر س رراگخسرمیرشخرعخمرب «ررودربنرس جرظ   رمی»

تفػػبمررػػخربػػفایرسیػػیرسػػخرریر ریػػوررػػخردنرشػػ صرچرػػچ ػػیورورچ ػػخنرروزیرمػػوربػػنرادررر ػػسرتچریهػػمرمػػیرارظػػسه

نرنبییػۀرمفیػسیرنسارنػس رردارد؟یرارسهر هخرچنرفخیورچراسفدنرر  ادخصیرانیخمردادم ر بػنرارورچی هخراصػال

رر  ردچدن خ؛رمی روراش خصراگ رایربفایروابیبیریورنچظرنراسمررارفدهسهفرحخلرمشخهسهر

یرورظػػخدمرمػػفدمرظػػخدرػػیػػ ؟رای رم  ػػچررچدچاه ػػسریمػػریرمػػفاخورامضػػدر ػػسررمیمػػورنػػ درافػػفادریربفدػػ

چردردرشػ خریمػوربػنرهػیرس،رامضػخیػ کنرنیػسدارنػس راتػفر  رریمػرنیػنیرخدتػخررریرراربػفایرسیػیرنرامضػخسػاگ ر

رارمػورتفػبم رفرا  نرورهفخ چنرور صچرفرمفاربخردچدرداردرر،نچشبنرشسهمربخبسنردررسیرار  نسدچرد رهفررین 

هػخیررانففیمع ػم،ریربػخرداشػبورامضػخ»  ػس:رسریفرمػکاش خصرفیر؟ربعضچفاره چزربنرامضخیرمورنیخزرداررس

چ ػػیورچی هػػخر راظبقػػخدردارنػػس رمػػخربػػنر«رهػػخر رانففی»وریبػػنرچ ػػهػػمره ػػچزرر «دچاهػػسربػػچدرمػػومع ػػمرحػػخف ر
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وررػػ؟ر  ػخمراچیػػ ردریػفیرهیػػبیسرچػنردنبخلربػػنبوػخرورارزشػػ  سراگػ  رربػخبرتػػفانسوررػػ رامیدهػرین ػػیربػیاه 

نربػخرسػری  ػستخنسرور  ػفدنربعػسرازرمالح ػۀررفبػخرربفدػیرو،ریهخرهیػب س ره   ػریوابیبیردنرمیخی ربخز خب

دیػف رخررػاگػ ردػچبرارػورسخرشػخنرمبچاػنربخشػ سررنکػ را  ػسربػسونرسریسرمػیػ ق هػخرردنر  ػس،رازسریمورگففرم

 چانػػسراػػخری رورفػػخرشػػچد رفقػػطردافػػخررسیػػیرن یرچبییفرػػس رهیردررن ػػفظ چانرا یػػچیردػػچدررنبخرػػسرسیػػیرراربػػن

خفػ ررردمػچزشردخصػیردرتچنػنرچی  ػسرهسریگففرمػمورربخنرسیراش خص چانسردررنقارراه  خربخنربخشس ررمی

وری رچ ػػػس  ػػػسریانی ػػػورمػػػخرسػػػخررمػػػیرطػػػچرراگػػػ رسػػػنربػػػفاروریػػػفانرهیػػػب س،رفقػػػطرارورمثػػػ ردرانػػػسرفدهکن

ر،وراگ ربسونرقصسکم  ررهخریوروابیبییچ رادندر کمچاقعربخرشیرس ربعضیراررشسرنسه ررهخریوابیبی

وراگػ ربخظػثرکػسرم رػارنرازردػچدردردوردهسیر ریانیریخنیعۀرهرشخدافخرظ  رس یس ررس  س ردررنقار ضعیف

بیشبفیریر هخی خرببچانسرچردچ فرشرتربنرمع مرن دشچدر خررایر  سهسرور  فیر بوروابیبییخربفانیر ضخدهخر

ر؟تفددریورمشک ربفن ر هخربنرایچرورخره ۀرار ردبش چدرورمخن سردن

نرورایردن نر چصػیفرسػفدمرمػی نرسػحػسودردورگػخلراگػ ررود ررمشکالمرمفبچطربنردچدن خر رمع چ 

وکػعی ربػنریرزودرنوراگػ ربػکػفػخ چنردافػخرم یر ر  ستخنرقسسرورازر  فیردهم ربعضرینرراردمچزشرمیس  ر

شػچنس رریسهرورنختوػخنربػنردنرنخیػ رمػشػیریر ػسریر یبرواردرمفح ػۀرروشػوفدیرتچن ربفگ س ربقف ررشسنربخز

خرریبػخرهربػنرمفح ػۀربیػرترػاتفچػنرشػ خررارزرػفارورنساشػب س؟ررػرارزود ػفرازرایرعیطبرفػچؽیرهػخر ر چانػخارػورچفار

رورنففبػنیخمػ رازربػسصچرمررنب خنرربشفییرهخریوابیبیبچد،رچفاسنرر یدنرمیخزرنامخرانیخمره ردادم،ر رربخ 

رهػخرهخرروابیػبییازریرخرری،رامػخربیػبػچدفدهرسػرشػسریرارمالح ػنرقخب رطچررنببخنر ییشرویشطچررحبمرربن ربچدنس

بیػ ردرورورمفح ػنررػارنکػ را ربعػسرازرنسنشػسرهبنرشػ خردادیرعیطبرفچؽیرهخر ر چانخروردنررازارونس ربچدرنشسه

ری،یر ػسریر یبرورمفح ۀرروشػورس ردررارفیتریقفاررمیریر سریر یبردررمفح ۀرروشوربخرهررتربن،رسرساررشچر خ

 ردهیػسرمیراررشػسریرعیطبرفػچؽیرهػخر رازر چانػخیرخرریوربیػشػچدررمیخرربخ ربخزریبییردررگححمبخنرشمرگچچ

یرهػػخر رازر چانػػخیرخرریبیػػر چگػػعۀر،نیػػ  سدعػػخزرازره ػػخنرزمػػخنر،ردرر  سیػػۀرواقعػػیمرسػػنرربی اررػػسربػػنرشػػ خربیػػچ

ازریرخرریبیػػوررسرارسهیرگػػرر بػػخ ربیػػیخرر ػػچنربػػنرگػػححسارهمبفدػػیرازرشػػ خر رس یػػسرشػػفوعرمیراریرعیطبرفػػچؽ

نراگػػ ربیػػیخریرازرشػػ خرم کػػورر سیراردارارهیػػبیرعیطبرفػػچؽیرهػػخر ر چانػػخ شػػفوعربػػنر یفبػػۀرچی هػػخر رادیػػفا

دررورربفگػ س رربخ گححرنربنریس چان سردرر  ررینرن سهیب سررنی یراففادسفدم ررفدهربخشیسرسنر چصیفرمیس

چ ػػیورربی یرسخمػػ راگػػ  ررمرروشػػورگػػ س،رم  ػػچرتچنػػ رمیرقفػػ رشػػسنربی یروربخزرگػػححیر ػػخریوربػػنرروشػػو
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،ربػنرهػمرمػف بطرگػ بیرنػجروربػفایرهخرروردففی ردنرارورشختفدانرداردربسنردن ندهس،رزرفاررچی یررویرمی

رانس ر یارمقسررشسهرازس  سرچفاسنررهخر غییفرن یرهیب سرورارو

رسرػخس،ربرمچااػنرشػسیرورفػفدیاتػفربػخرچ ػمرربیػچروراگ رسػنرس مراریدخطفنشخنرمرارروراار کنررظ  

خرریبیػیرارورمیػل نرػ راسرػفینیردررن ػفیرارا عػخدهروردخرؽیبرمچاػچدرروشػوظ ػچانررنبػررارنراوسػسریمح لوربخش

ر درگػبیرانیػخمردهیػسر چانیػسرسخرهػخرراربنرس یػسرمیررفبػخرروردافػخررػاربفرطب یروقبنراگ  رفقطریسدرر  ریراس

نربسییررار ورر،ردنبػخلرنک یػسنػسرچی هػخر ررارببی ػس چارداردررػخرمییرعیطبرفػچؽیرهػخر ردخطفرار کػنر چانػخرنصففخ

چفاسػنر،رزنیػسرمیصػسمنرراورنیػ بػنررگػخنیسرب کػنرر  وخربنردچد خنردگییرمیرننر هخیراورنبخشیسرش چنس رحفؼ

دگػػ ردچاهػػسرداد ره ػػنرازررارسػػنرداردردررانبوػػخریر ریػػچرفورهػػردهػػسریمػػراررشػػسرربػػچدنریازدچدراکػػیروابیػػبی

 ریػرگػیسهرنتچنػ رقفػ ربػنرمفح ػۀربخزشػسنرنرسػیریػسس رس ػر رگػقچطرمیرػنوخرشػچدروردرر ردػخمچشرمییچ

ورهػمرشػسهربخشػسریبراتػفرروشػویر ػس،رحبػسادارهر ردػچبرناتفرشػ صرنبچانػسردػچدرراربػ چانسرگقچطرس س رریم

،رچػنررگػسر چانػسرگػقچطرس ػسریادارهرس ػسرمػ ردچبرنبچانسردچدرراربػنیربچدارهمروقبترریر رحبس سرگقچطرمی

چػنر عػسادرار کػنرربػسونر چاػنربػن،ررورازارػو!رس یػسر  سیػنرمییرفدمرظػخدورمػیدرربػسػنرشػ خرخن ػسرماففادیربنر

رچقػػسرشػػ خر رردػػسایرهػػخر ر چانػػخرنکػػ راخررػػبخشػػ سرقػػسررظػػخ یرخرچرػػرسیبخشػػرراررشػػسردادهیرعیطبرفػػچؽ رر چانػػخ

نرقسر   سربخش س،ر نریػس رادیػ سادارهر ردػچبرسردػچدرراربػنرػبخواقعخ  چانیػ ردرررینرمػسػمریداشػبرار یػخررایریػسرفا

یرهخرقػسرمیرحبػچ ػیورچیػ یرواػچدردارد رم کػوراگػ رر خنرشػچدریفرن خردیرارسرور ح نرنرنخ س ح رتر

ظ چانرشػػختفدانررػػػخرربػػن؟رسیػػادارهرس دنرراررسیػػدچاهریمػػدنیػػخهرچیچنػػنر ردػػخهفرشػػچنسیر ػػفررب رگیرعیطبرفػػچؽ

خردرررػخزرسربػ ربیػهػخرردنرازرسرػ،رنبخساررشػچدر سیفانررخردرش خریربفار هخیچوررادرردر سهررمخن،ردچاهرمفرسان

سررشػخرس یػس رشچرسرورگػقچطرمیرس،ردچخررمشک رمیرفیفرقفارربیی   راتفر ح س ری هخربخشیورچرایرایبیچ

نراروهػػخرردنربػػخ  فرازیردررگػػحح خنررػػ ػػخنره ػػچزرن خریعػػیطبرفػػچؽیرهػػخر ر چانػػختچنػػنراگػػ رسػػنرربخشػػیسرامػػخرصػػففخ

طچرردػخصربػنرارػورمیػل نرربخرػسربػنه نررور رب خبفاسراردخصرگقچطرسفدهورمچکچعرردرراانس رحساق ررنشسه

 ردهػسرویرمیرریرزودرنبػیرارورمیػل نیفارچ ػرػزمررارسرسػفدهیبییخرر  سرورمچکچعرابفرمخر چانرداشبنربخشیس ر

ر ،ردردگفردچاهسربچدسی سادارهر ردچبرسردچدرراربنیفبسراتفرنبچانیبورمیل نرا فخؽررایروقب

نررقفػػ رشػػسنررشػػسردادهراگػػ روربػػنروکػػعی ربخزتچنػػ رایرسػػنررس  ػػسهر  سین تچنػػ ررگػػیسهررػػخرواقعػػخ

هیػػب سرسػػنرمحػػسودربػػنر رر هػػخیچر ػػسیبریمػػاوردن ػػنرربسانػػس یردػػچدررارفػػفدرب صچصػػرسرػػنبخورشػػسهریبرروشػػو
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دػفدر  روریشػرویاو،راگػبخنساردرشیر ػیبرروشوزرفار چانخر رسهریوردرانررگرۀراوربنرایسهیب س ر  رراگحح

نریدررگحچهربخ  فرراربػخوررنک ػس ردقورم کوراگ رمیخی ررب خبفاسهراگ  ریورگححررگراوربنرا دػخطفررنبػقػخ

 هػخرواػچدریورچی ػسرمح ػ راگػ رورفقػطره ػیبرینرمػسػ ػسرهفچػنررارسریفرمػکػفرس ػس،ر یبػخوررنرراهخرردنرنک را

نرنرگححراورسچفا،ربییخرربخردنرفخص نرداردرق یدارنس ردررحق رورحسراگ  یدرره صففخ

درربفونػس ر ػفرر یانریػس چان ػسردرر  ررییػفرن ػردرفارػشػچدرزرمیگػححربػخزرردندررشػخنراففادرتچنییربعض

نردرر،رینینب وری ردرربػبفگػ سیر یبرتچنػ ررار یفبػنرس  ػسروربػنرروشػوقفػ ر چان سربخزشػسنررگححرمیردنصففخ

نردرر  سریافػػفاد وریبرروشػػویرچیػػدن فررمیػػیفهخیرگػػححر ػػخریودررسرشػػس،ربفدػػیر ػػنرمچفػػ ردچاهیػػسػػنربعػػسا

افػػفادرفقػػطررس  رگػػرمییرقػػیحق  ػػف ربػػنربفدػػیروررسنشػػچرمیوریبرروشػػوبػػخ  فیردررگػػحچهربفدػػیر،رسنشػػچرمی

رار رر هػخی چان ػسردرر  ػخمرگػحچهرچرانسرورمیربنربخ  فرورگححردچدررگػیسهیرقیحقشسهربخر  ف ررویبرروشو

ورگػػححرر فروری ػخمیػػیفهخیردنیػچیردررردررسػنیرافػفادیرحبػػ  ػسروردػچدرراردرردنرگػػحچهرمبی ػیرس  ػس ریبب

ُریربعضر چان سریشچنسرمربیورمیرروشو هػخرردنربػخ چان ػسرریمػ  ػسروریوررارببیبرروشوفدیرمچاچدامرعسهخروربازرب

درریرچیػػهػػخر رسػػنردررمیػػیفهخیرسچچػػتردنرسرزرػػفاردنرنشػػچیرازدچدراکػػر  ػػس ردرردنر ح ػػنسار بػػخطربفقػػفارر

نراشچنس؛رنخی ریرقیحق  ف ربنرر چان سریشچنسرن ربیورمیر فرروشوروریگحچهر خ گپ راگ  رتچننرررورمح ل خ

گػحچهربػخ  فرمچکػچظیرازریرگػچرسفدنربنر ر  سیػن خنػسبیرگػححربػخقدنرردر چانػسرریمرفقطففدر؟رشچدریچنرم

نرتچنػ رسػداردریراریػنی،رچػنرنب چانػسر یشػفف رس ػسرشرفقػطر ػخرارػورحػسرمیارچچنر  سیػن ردر سهردچاهسربچد

وررود رب ػخبفابػخ  فربػفر چانػسرریورصچرمرادامػنردهػس،رن ػرااشربنررنی  سش صرراربیبنرنینرداش ؟راتفربنر

ورافػفادررػازرایرخدرػ عػسادرزرسهراگػ  یاشررگػرنیػ  سیرسرچفاسنربنرانبوخیدچاهسررگربخزشسنرقف رتچن بنر

  ردػچدررارحفػ ریشػرویسرشرػبخفػفدر،ردهػسریمػرویریر ریچچنرار کنرربسونر چانربنواچدردچاه سرداش  ر

هػخررورػاردػچاه رسیػس یرفویػفػخر وراگػ رسػنرازردارػدرگػبیر ػیاربػفودرارمیػخی ربنار کػنرریور  وػخرراهربػفار سس

نردرردافػخراگػ ریػس ر  رر،رازرطفیفر ردیخرهفرچررتچن قف ررشسنرخربخزرش خربخش سریرعیطبرفچؽیرهخر ر چانخ

خررػ ػخنرراردررمقػخمراول،رریعیطبرفػچؽیرفوهػخیسرورنرػس راتفردافخرراردررمقخمردومربی اررارنخی رشسههخرردنرنربنس

خررػحراگػ ریسرصػحیفو ریمبنراروررخردنرشک رهفچنرراررسیفکفرس رشسه،رویبرروشویرظ چانرش صربنرنک را

ورحخ رشفوعرینرازره سمرر چانمربیچری،رمسراررفبندافخریرففاگچسرسنریقسررب رگرهیبرسرسنردنیفکفرس یرحب

نررس رشچریسروربس فروربس فرمیسرورش خردرردحفرهیبراربنرگقچطرسفده افبیػسرربػنردردگػفرمیدرردنرزمخنرواقعػخ
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 خنرنػخبچدردچاهػسرردچاهیػسر غ رػسرور  سیػنانیخمرنشچنسریردرگبرخرهخربنساتفرهردچاهسرشس روچدیبر خنرنیسور  ر

رشس ر

نردررچ ػػسردورهرسػػ ررازرفػػخراگػػ یرقػػیبػػخبر  فسوررػػایرمحبػػچامرسػػنررشػػ خربیػػچرنبػػرسرػػوربی اریه   ػػ

یررهػػخنچایر  ػػنرازرروسهػػفرراردػػچدمرتفػػبم رورهػػفرا  ػػنرمردمػػچزشردادرراردػػچدم ریػػه ػػنرچر امردمػػچزشرداده

یرازرروهػػػخرردنر بػػػسر درررسانمرػػػمفشػػختفدانرورصػػػچرمرمػػػبورنچشػػبخریر بػػػسر رشػػػسهراگػػػ  رربنشػػػسهررکػػبط

هػفر رورػفارارسػفدمرارچ ػسربػخررهػخرردنرانػس رگػپ رفدهسرت ػسبػنرمػورربنرمبورنچشػبخریرشسهرکبطیرنچارهخ

رررفخراگ  رورارامرفقطردادهدمچزشردن نررشچدرورمحیچبرمیموریرفخچی یردررارورسبخبر
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 هفتمی انسخنر 

 شتنکموضوع 

بخرػػسرن:رمرارفدهرارمقػػفررسػػاػػسیرارػػورا ػػ امرر  ػػستخنسرور  ػػفیرخررحیػػخسراگػػ  رمػػخربػػفایشػػبوربیػػسمچکػػچعر

یرفمع ػػچ یعمسرگػػۀرخررػػدایػػچر،رمسرگػػۀرمسرگػػۀربػػچداهػػفرروشر  سیػػۀرراگػػبیو،ردػػچاهررشػػ س کمچاػػچدامررارب

شػبوررارم  ػچعرسوردرتیفررن فرمیدررچکچعررارمح  رورمرابخشسررخرهفرمسرگنرورروشر  سیۀرراگبیوردریف،ر

رسرػبخر،اگػ گػ ییورخرریبیػاػخنررػترمچاػچدربفدنررویبزاچچنر بعخمر رطچرراگ رورطچررحبمراردانس ربنریم

بنرتففبوراػخنرانیػخنراشػخرهرهرظ سطچررربنر«شبوس»رن،ییمراو رم ردرربچدی سدنرصحب ر فصی ردربخر رربن

یرچانخمرب رگردػخنیی،رحیرسنرانساز رب رتیرداشب س شبورمچاچداس ربعسهخ،رنچعربچدر فرورودیمنرسفد،رسریم

نرب رگیخرحر قػسرررورػارارشػبورس  ػستخنرسرنیػسخمعػۀر  را رچػفارشػسربػنن ػفرتففدررموػمرخرریبیػرنی رچانخمرنیببخ

سشػػبنرفنػػسریفاررنبػػچدرب سػػنرقػػیراتػػفرمچاػػچدا روربػػچدرػػسهربػػفرایػػیػػمرظقرررت شػػبن،ردرربچددانػػس؟ردرموػػمرمی

رروهرسػفدنردزادیربػفاریم،رمفاگػ رقػسدورانرر ردرشػسنسرمیدخن ػخنرر بػ ررخهر  وػخرورشػبحیرارواحػشسنس،ررمی

بفدنػسرریرنجرمػیرور ش ییرورارواهرازرتفگ یراری،ورمفاگ یشس ربسونرچ ریانیخمرمردردروررنجوراففادرازررا

فدهرسػػخنریػػیػػمردررت شػػبنربرنربچدسػػاگػػ ریر ریػػورچرػػفدنػػس راسریمػػیرزنػػستیربخرررخررمشػػق یطربیػػروردررشػػفا

راگ  

دنر ػخوانرورابػفانرفایردهػس،ربػرینخدرگػ رانیػخمرمػیرخررسػیریػفرردرظ یػنرفػفدیریسیروقبرمریچتریمخرم

بػنررمبع ػ یر هخینرچسمری سریاشخرهرمیریسطچررمع چلربنرربنرار یخربنراور قچاربسهس ردریرخدرسرمقساررزربخ

خررػػرچانربخشػػسیػػ،ردػػچاهرحنختوػػخنراػػخنرسیػػیرتففبػػنرشػػچد رامػػخراتػػفرمخن ػػسردنبفداشػػبنراگػػ رورررایػػفانررد

طچررظ ػسهرربػنر«شػبوس»دررت شػبن،رر دوردریمػربنرواػچدارزرخدیرررخرریبییرخرمخسچ یورسخریریف،رردیرمچاچد

شػبورمچاػچدامرس رامػخردوردریمػربػنرواػچدراریرخدرػخررزیبیػیرخرمػخ،رسػنرسفدسػریبنرتففبوراخنرانیخنراشخرهرم

ارػػور ردوردریمػػربػػنرواػػچدراریرخدرػػزیرخرمػػخسمریطچررمیػػبقر ربػػنیػػدنرنروریػػ ینبػػفیر س رت ػػخهریػػیػػفرنردیرظػػخد
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رر یرربفنخمػػندررگػػحچهرم ب ػػفر ررهػخریگػػ بر،نیػػس  ریردررطػر،  ػػسهسرور  ػػفیربػػفامیػل نرموػػمراگػػ ،رزرػفار

قػفاررشػ خریرنردررگحچهرم ب فربفاسرهیب س خنردچدردردروررنجوربخنررخرمخسازرنخشیرهخرردنرشچد ر  خمریم

فهریػچهػخرردنربػف چانیػسررمیس،ریػاررشػسرده  ردػچدررریشػرویشیروقبػ ر ػخرشچنسر ػخردػچدرراررشػسردهیػسریمرداده

س؟ربػػخرگػػححریػػ سع بػػنرربػػفردنسریػػ چانریمػػس،رچیچنػػنررػػدورربػػنردگػػ خرمػػخرسس رامػػخراتػػفرنختوػػخنردنره ػػنررشػػچ

نرس،ررنردارسیر ییشرویش بخظػثرشػچدردریػفرنبچانیػسر  سیػنرروراگػ کػس رم ریظوس ردنربفدرسرازی چانری ناصال

رس یس 

تیػبف ردخصػیرازر ردرریػازراورنیرخدرػزرخریبیػرشػچد،ر عػسادریمرمبچ سیرش صیروقبرسنرمرارخفبنرمخردر

وررخبویردارنػساگػمرمشػر،نرهػمرهیػب سیشػبهػخرردنۀرشػچنس ره ػریزمخنرمبچ سرمرهمطچررربنروخنیسیرفضخوررا

وررػس رایػشػ صرنخمیرهیػبسػ رازریر رقیػ بیػرارنهػخرردنر ػچانریمروررازاروده س رریانیخمرمیرمشخبویرخرهخس

چانػخمربػ رگ(ریحخمرگػخرفریػدصػچصرحدرررورطػچریه ػ)هػخرردنرازیرکػراتػفرد:رشػچریمیربخظثرمشک رمیل ن

وره ػچزر  خمرنکفدهربخشػ سررارشخنررمقسرشسهیریفرگففرزنستردرم ب فِریرۀراوردرربُعسهخیبقرورفدینختوخنرب 

گػفررنبػیروردوارتػیردخن ػخنر  ربیمفدهردررمچقعرورش صِرر،رامخنسهربخشسیربخقازرظ فشخنریرخدرزیرهخرگخل

،ررارواهر  وػخروراشػبخهردوارهرسنشسررفی چص ردررت شبنرشسروخنرگفتفدانردچاهسیسیردروردررفضخدچاهسربفر

نربخشس رتچننرروروراگ راک رم سش سرمییفررنجرردیرهخریورگ بیر ش یری،ازرتفگ ی ارمرسػنرردرسهرامخرواقعخ

اوردررهػفررم ب ػفربخشػسر ػخرافػفادرمب ػخدفسررػبختیػفدرور یچگػبنررقػفاررمییرسوحشػب خارورش صردرروکعی ر

گػچیرمقصػسربعػسیررهیػپخررر چان سربنریشخنرراربنر خرخنربفگخن سرورفقطردرردنره یخمرمریفرزنستیمییربُعس

یرشػبفریبیرخرمخسرشس،کشبفرزافربیشس رهفچنربسریزافرمبیشبفر فرشچد،رریطچ نانب خررهفچنرزمخنررشچنس 

یرخرمػخس:رچػنرمقػساررسیشػر سیوربرػا ردربػخر ر،رزرػفاراورمیػبیرارػوردردربػچددشػچریبنرایمرقخ  راوراکخفنرمػ

ر مرارسهردیرعیطبرفچؽیرهخر ر ر چانخرنرازرطفساگ ریر ریورچر؟راشچدرینرش خراکخفنرمبیرشبفریب

ُریرشػچد،ر  ػخمرزنػستریمبچ ػسرمػیرففدیرم:روقبرارفدهسمشخهسهرنی رورراررا واػچدرریعػسرب صچصػاوردررب

دنیػخریره یػر،سرانیػخمردهػسرػراربخیرخررسػچػنرروراشردررچػنرمکػخنیربخشػسریزنػستدررار کنرریف،ردبیخنرربنردارد 

ورن ػمررامروا  فردنررامچاچدمش صراگ رسنراگ ؟ردادهررور ف یین مررراراویرزنستیریسچنررهیب س 

و،ریمعػػیررارمػػخ،رشػػ صربعػػسرازر چ ػػسربػػنردػػخنچادهیرظػػخدیرطچررمثػػخل،ردرراخمعػػۀرانیػػخنر ربػػنانػػسردادهر ف یػػی

ر،خرراوردرراخمعػػػنسػػػ ررػػػ ع ػػػ رداردرورازرطفیر ػػػیخررمعسػػػمحػػػ رربػػػنرشػػػسنروروربعػػػسرازرب رگیمعػػػیرارمسرگػػػن
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یردادهریػػ ف ورصػػچرمررػػاخمعػػنربػػنرا  ػػخمریرطػػفهرس ػػری،ظبػػخر رس ربػػنرػػدریمػػربػػنرواػػچدیرم ب فػػیرهػػخر  ػػخس

تػػفراخررػػ،رراردنبػػخلرنک ػػسرنیػػب صػػچصراو یرهػػخرور ف یین ػػمررفدرویػػورمچاػػچدرنختوػػخنرب رػػ رامػػخراتػػفراشػػچدریمػػ

فدهرسػػخنرددخ ػػ ررػػورافرػػنردرراسػػراریریػػسسر ػػ چانرین ػػوا  ػػفرراممچاػػچددنرس،ر فدهربخشػػسػػفرییػػمیػػخی ر غ

،رمی ػسنریػسگػحچهربػخ  فر  ریرگػچرنمربػیدچاهری  ستخنرمسرور  فمخر:رسیشر سیوربرادربخر ریرس ره ی بب ش

درربفدػیرمػچارد،راگػبخدرفػفدر؟ر چانیسر خردنیخر  سینرس یسرامخراتفرمچاچدامروا  فرش خررارنب ش سرچیچننرمی

]زنػستیرنرسػوا  ػفرنییػ رورمچاػچدررػاافبس،رچفاسنرگػححردنراگػبخدرففا ػفرازرگػححررح  رمیقخ  رنی ربنرزر

ففگػػبخدهرروریبػػنرگػححر ػخه ػفاهرقخ ػ رراورنیػػ ربػن،ریػنیدررنبر اگػ ردادهرور ف یػػین ػمررشػسهررا[رفػفدرسشبن

ر،دهػسرانیػخمسػخریررویچ ػسیػیریراگ ؟ر ػ روقبػیرظخدیرمچکچظوررخراردرس:یشر سیوربرا ردربخر رشچدرمی

رشچد ر سینربفاراربییخررگ  رمی 

هػػخرر را  شػػفس رسػػفدهربخشػػ سدررا ػػ ریروراگػ رافػػفادکػػ  ػػستخنرفػػخ چنردافػػخ،رم سرورور  ػػفیدرربػ

اتفرس رربچداوکخعرازردنریرورش خرفقطرا یوردنسرسردر سرارهخرردنیروخنیسر فرب رگرفامیینر غسبچدنسراوکخظیر

سارررػ سبشػفیرردرراخمعػۀدنراوکػخعرردادنس،ریخمرن یهخراقسامیرانردادرانیخنررویرمییروخنیسفامریی غوقبیر

ور سرػساررشػػسنسر ػفررفامرب رگییػػبػفرطبػ ر غدنررورػػسادهخرس رشػریسهرن ػیػػ رنخمیػنیروػخنیسفامرییػػشػسرور غرین ػ

شػ صراصػفاررازررحخصػ اگػ ر ررخرمػخستػچریمرردربػخر ردنرمیار یػخرردردن ػنررنبچد فرش خری قصطچررس یرربن

مفبػچطربػنرحفخدػ رازرچی هػخیرخررػرینفعرش صفایراهساؼردچددچاهخنن،ربنخدرگ ریرخرهخسردادنرانیخمبنر

ربخشػ س،ردرراخمعنیرفامرب رتییور غ فررگفاگفربُعسیرب رگردریرفا یی غ خراخر رسنردنرمیخی رشخم رر دچد

ر فرش خرنیی ی قصهخرردن

یرمرمچاػچدی ػچانریمػخرن ػ» س:رسفرکفیریسوراگ رکدورد رم ریمربنرواچدرارظ ی یریرخرمخسر،شبوس

بػػنرر«ب چرنػػس؟چػػنرامررهشػػمردػػخنچادکبراریرچانیػػحنبػػچانمر راتػػفرس مریرمػػیم،رامػػخرمػػوردرردخنػػنردشػػپ ریشػػکرارب

یربػنرمػفدمرظػخدنػنرار کػنردهػمرری  ػستخنردمػچزشرمػسرورمػورفػخرراربػنر  ػفر ػفدازم را ییخمرارورمیل نرن ی

 رخبرػارزدافػخرربػفرطبػ رراهػخرردنر،میػخی ردػخصدرر ػفدادبوربػنر ردچدربپفدازنػسیرزنستبنرامچررمرچیچننرربیچ

راریرسػخررهػفرطبػ رمیػ ردػچدریرمػفدمرظػخدر سردرگػ راگػ ردنررارادارهرس یػسیس ریسرورهفرطچررسنرفکفرمیس 

امػػخرر  ػػس سنریػػس  ریرقػػیطچررحقرنره ػػنربػػنسػػیػػ ریورنکػػم ر اگػػ بػػنردچدشػػخنرمفبػػچطرده ػػسرورررمػػیانیػػخمر
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س مربػػفایرر  امػػخ یرسػػنرار یػػخرمحػػفهرمػػیرورارازارػػوس،ر ػػ سراردنبػػخلریر فرسراگػػبخنساردربػػخ رػػبختخنر  ػػسرسرور  ػػف

راگ  ر  ستخنسرور  ف

ُردهیب س رحیخمریر ردارایخهخنرنیچانخم،رتیهخرورحرنخفرازرانییبنرع فرچیػ یرزنػسهرهػ،ریػفردیرعسهخررب

 ریػخرهػفرچرػرچارهػخرهخ،ردرنرصػ فهسػبفرػسررمی ر ػفگػس،ربدارمػخرر ر ػخیبربػنرگػححمبخنرچشمرگچیروقباگ  ر

خهػخنروریترعػالم،» ػس:رسفرکػفیریػسسررففگػبس رشػخب ػسروربػنرشػ خردرودرسربػخرشػ خرصػحب  چانسررمییریفررد

م؟ردرری ػػسخررسػػرنسرچػرػػبخرهیػب س درردخنػػنرنیػ رهػػخررهخرورمی ر شػنر هیػػب سزنػسهرمرردػػچررینرمػسػػرییخ رگػب 

رمیانیػػخمردهػػیرخررسػػرنکػػ رابػػسونررمرمیبػػچررخرػػ،ردمرشػػچریمعػػ برمػػرور ػػسنزرریارمػػیمػػخررارنػػرهػػخر خبیػػبخنر شػػن

عػ اریررومرسػنریسرفقػطر  خشػخرس ػرم،ربخیشکبهخرراررمی مری چانریچچنرن ربخشیم؟هخررندرزدنراینتفررن خره

 ریػػبػػسونرد خررػػهػػچسریرسرازررورػػمرسػػنرنبخربی اررػػسربػػنرشػػ خربیػػچر«؟ ػػس سریفرمػػیػػثسدنررارر  سروینشػػریمػػ

ارازرحػػسریسرورفػفدربػیػ  فسػػ رس یرکچچسػمیػخی روریچ ػیرشػنرروینبخرػػسره رامػخر،مرورببػفیرارازربػیرمچاػچد

یرمبػػخدارروبخشػػیسرمچادػػیرررػػسداررینربفمػػسػػیرهػػفرقػػسمر،رفػػبورحبػػیره یػػخمرراهنرسػػشػػچرسریرفرشػػفمحبػػخطر

یر روابیػبییػورنرػخرارػ ردداشػبیسرمییرار  ػسهسردیػبنیرزنػستدررارػورصػچرمرمررتػچری رمػرػس ػخربی اریرارمچرچن

م کػػػوراگػػػ ررامػػػخس،ریشػػػکهخررارنرسنرمچرچػػػنرػػػ فطػػػفؼررطػػػفؼروردنرارػػػووراگػػػ ربػػػخرکػػػم رهفچ ػػػسیػػػ ؟رین

حبػػػػیرمچاػػػػچدامربیػػػػیخریرازرر،دررگػػػػححرمیکفوگػػػػکچ  س ررػػػػورببفیرارازربػػػػیرخرریبیػػػػیر ػػػػیبرذرهرمچاػػػػچدام

رارازرهػخرردنرازیرخرریوربیػبی اررػسرر ػخهػخرردنیرسررورشػخر؛هػخریبفرسوربػخهػخررقخرچواچدردارنػس،رشػخم ر فیررسچچت

مثػ ررمیدػچاهریم رمػخرن ػیدخ  ػنردهػسفدنرریبػنرزنػستار کػنررایرنییػ راػ رچػخرهس ردرردنرصػچرم،ررورببفیب

درگ ررشک ربنورمریب رگر چانرس یرفرربنر صچسرر س ربخسریورمکفم ینررارعیسفار  ررم،رزیشخبیروراففادیچ 

ر میس رنیس  ریرارورمچقفانن

طری،رمحػدررنبییػنم ریادامػنردهػیربشػفریرزنػستبػنرنرسػمررػورحػ ررارداررػاریبشػفرمچاػچدامرظ چانرربن

مچاچدامرصػسمنربنرقصسریرمرازرروی چانریمخرن د رشچمری   یربشفریرزنستنیخزهخیررسربفرطب رمخربخیرزنست

طچررمثػػخل،ررم ربػػنی ػػسمیػػخی رنػػخچی رارازرحػػسردػػچدررارمشػػغچلریسربػػرػػم،رامػػخرنبخیشػػکراربهػػخرردنررػػخبػػ نیمر

دخطفررمربػػنیخشػػخمیخرنرػػمررن ػػچریر ریػػمرچی ػػچانری رن ػػهیػػب سزنػػسهرس یمررمصػػفؼرمػػینرسػػعال ػػیریخمروررگػػب 

سربػنرففا ػفرازردنرن ػػفررػم؟رشػ صربخی ػػسنریػسمر  ری ػچانرینرمػچیچنػصػػچرمرردرردنفاررػ،رززنػسهراگػ ردنرنکػ را

 رسػبػخنردررحفرر خزرػفرهخرورحشػفامررازرمچرچػنیروراگ ربعضکس،رم یزنریقسمرموقبیرمثخل،ریر سازد ربفایب
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حیچانػخمروریرخیس ردرردنیشبکرارنهخرردنرقصسیرازررورفارزفنسریب هخرردنرسرقفارربچدرشخر شبنرشچنسسبخش سرور

ورردفػػفر کمشػػیرارازرهػػفرتچنػنرارازرحػػسی عػػسادربػر واػػچدرداردا عیػ ررمچکػػچعر عػػخدل،رخهرمیکفوارتخنییػم

،رشػچنسرواردردخنػنرمیرهخرهػخرور شػنرمی وقبػیر رمیس ػرنیػس  ریراردرگ رورمچقفانػنرشک ربنسرر ر  ربخاگ 

هخررندر،اوقخمیرتخهم ری سنصیریر چررا چتیفیرازرورودشخنریرخربفاربیفونرس یمررارازردخننرهخرردنرمی چانریم

رانیػخننرسػ رردررفضػخهػخرردنریػ  راتػفینیر کمشػهػخرردنرشػبوسیػفرر،ر  ردبیفونرسفد چانرازردخننرریرارن 

 رمی ػسراردػخر رهػخرردنرسرػبخبػسونرشػتر،ررگخنسنربنرمفدمربخش سرزدنرورصسمنرایندررحخلر س،رسریمیرزنست

  ػػسهرسرور  ػػفشػػ خرچد ربػػنرمػػفدمربػػهػػخرردنرزدنرای ػػچانرفقػػطرشػػخهسرنػػری،رن ػػسػػفدرارنبػػچانردػػخر رهػػخرردنراتػػف

نریػس ػخنر  رردخنچادهیرامػخراظضػخرس ی ورهیػبراهخرردنردررمقخب ر ی ینیرش خرمشک یروربفارس،رب خبفایهیب

راریرارصػچرمرب ػنیرار شنیرمروقبی چانریفدار رن یواتیرهخری خرریبرنیفانهیب سروریرظخدیراففاد  سرورسرین 

رم یانیخمرنسهیرخررسورمری سرزنسر  خشخریارمین

دچاگػ ردررریمػیرخمچنیسشػخریروزربچدریمرراربفاربػخنرنقػ رسػ م ررهخیراو یۀرخلازرگریداگبخنرسربی ار

رفػ رسراوررػ ػس رمفس ری  حچضرمچردراگبفخدهربفایرارورسخررراردچاگ ررشسرورازرمفرس سح خمراگبا ی ر

ارررحػچضردچاگػ ررید نػس راتػفرمػرینردرردنرمػسػا یراگػ ر ػفرازرحشػفر خردنررار  ی رس سرامخردرسرسػنرحػچضر

ر « ػفرازرحشػفهراگػ حػچضر»بخزتشػ رورتفػ :ریرخمچنیسسرن درشػخرشسنس رمفریشبنرمس سرحشفامرس ری  

امػخربخزتشػ رحػچضرطفؼرربػنسررػمفر «وسػ ریػرار  ورحػچضرربػفو»:ر خگػنردادفدرورکػبػنراورنیػخهرنیرخمچنیسشخ

یرخمچنیسشػخنػ دردوبػخرهررشػسنس رسشػبنرمیحشػفامرردن،رن خفػ بػخرزرػفار س،رس ری  رارردنردانی رچیچننرین 

شػػبنرس،رحشػػفامرسػػفدمرمی ریػػ  رارردنر ػػفرازرحشػػفهراگػػ  راتػػفحػػچضررمحبػػفم،راگػػبخد»بخزتشػػ رورتفػػ :ر

ر«ن خفػ رحػچضربػچد رانیػخمردهػیردن ػنرازر ػچردچاگػبم»رفدرورتفػ :سبنراوریرنیخهیرخمچنیسشخر «سسنشریم

:رمػخرس ػسرروشورمیرمچکچظیررار،ورداگبخنر راسفد ریرار  حچضرربالفخص ننختوخنردرکرسفدروررف روررسرمف

دخطفرربخرػػسرمیبػػچرربخشػػیمربػػننوررمی ػػسرفػػبوررارمبچقػػفررح ػخمر،دػػخطفرواػػچدرحشػػفامربػػنرمیبػػچرربخشػػیمرسرػنبخ

ار کػنرردخطفرم ره   ػیورنبخرػسرمیبػچرربخشػیمربػنیزریػبوربخشػیربػفایریػفرردیردنبخلراػخرواچدرحشفام،ربػن

ورصػچرمررػسربػنرارػنبخارمبچقفرس ػیم ررررسنیخمشدمروردچردنرورربب سرارر خنرت چرانسرعالمرورگب ریخمرزنسه

قصػسربخرنرسدنیخررم ر خی سنریس  ریرارطچررمچقفاننربنورایربنرارورمیخی رب یفرمررطچرردفدم ساننربنرسربخربخشس 

وریربشػػفریرزنػػستیربػػفا ررسرفضػػخرػػ،رمػػفدمربخورحػػخلیدررظػػ ردػػچبراگػػ رمییرنفگػػخنیدگػػیرچرمچاػػچدیبػػنرهػػ
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خزردارنػسریػنیربشػفرهخررارحف رس یم رمچاچدامررساردرسنراروشکخ یرنداشبنربخش سروراریبورزیربفامچقعیبیر

ر س  سیرزنستیرعیطچررطبربنورسفدهرف ردچدررارحیرزنست

ررػخرراردرراولیر چانػسرمچاػچدا ریفػفدرمػ»ر: ػستفبریمػتچنػ رریورچػیازراگبخدانردروعػفدیربدررت شبنر

تچرػػخرمیػػخزراگػػ ،ر ػػخرچانػػخمردویشػػبورحسرتفب ػػسهػػخرردنرازیربعضػػیرحبػػر «شػػسکبیرق ػػفرمػػخهرهػػفر ػػخن دهمر

هػخرردنرس؟رػدریحیػخبرن ػرر،رسشػبوربػن ػخن دهمرػخراولردرػخرسشػبوردرر ریػب سی ػخرمچاػچدامرزنػسهرنچانخمردویح

ر،تچنػ ریاگبخدانرچػاصحالهرربنازرفدیرباه ی را چهرده س ررده سرب رس  سرسخریررارسنرانیخمرمیرگعیرمی

ایردررگػفردارنػس رهػفررسرچنرنقشػنییسرورببی راربش خگهخرردنر چانیسر ق ب رهیب سرورازرتفبخررورسفدارشخنرمی

نررچ ػیورمحػخ ب رمینرسیرتچنیریچراگبخد فقػطرنیػخهردردمػسهراگػ  رچانریػخرحرػروهربػنر یػ یفررتچرػسرمع ػچ 

،ردػچردرحفرصػخننرمیرارردنیردػچرد روقبػریمػفغرمػرسػفدهرچیچنػنفری ی اوررارنرروبخهرسیرتچنیریگبخدرچاسری س

رس س رن فرصفؼراگب چانردنرازری یحخکفرنیرحب

شػچد رریمػمفبػچطر ریػنیردػچاهرتیػمیػل ۀرنبػنرنرک،رب دوردریمربنرواچدظ ی یریرخرمخس  وخررشبورننس

نرد،ر سرساررشچمخریردچاهرتینرزمخنیرسنم؟ریدچاهربخشرتیسرنرنبخس  ستخنررمخر  فروخررد رسرػدمریدػچاهاحب ػخ 

را فخؽردچاهسرافبخد رورار اگ سنریسشررنجدررحخلررهفسییرسنرهیب س؛یسشررنجدررحخلرر  خمرمچاچدام

 خوردن گوشت وضوعم

شػػ خررارم ػػ مریػػ  ریشػػبورنسر،اگػػ ،رامػػخردػػچردنرتچشػػ یریػػفررد رمیػػل ۀرحیػػخسریػػدػػچردنرتچشػػ رن

  ػفرورسػفدهربخشػیس رراررارمبچقػفرس یػس،رحبػیر ػ رازرار کػنرمػس یرروشرمػخردچردنرتچشػ رارمرسنررنکفده

سریػ چانرییػفرن ػر ػسردرتچریمػشػ خربنررسرری ابتچن رریازراگبخدانرچیرخرریالسربیسقسمربنررنک رامحشرربن

بػػخرهردػچردنرتچشػػ رراررترػیػبمریدمػػخدهرنذه ػیرازر حػػخظررومػ»ر:سیػ سفرکػػوراگػ رفکػػ رم سرػب چرتچشػ ر

بػنر ردػچبیر ربػخرار کػنربػچخرمػفغربخشػسرػیرشچدرمخهریمر بننرامفوزردرردخننر س ررسرع ارشخر « مسمبچقفر

وریه ػنیػ رنردررمػ اهیریػس  ریرهػخرروشبفدػیرازرس ردرررػرارب چرهػخرردنرسرػبچدری یخزرنرگس،رامخرمرمشخمرمی

ازرفدػػػیرمسرگػػػۀربػػػچداروربمفگػػػچمریرهػػػخرروشدررس رس  ػػػریرارم  ػػػچعرمػػػتچشػػػ رردػػػچردنهػػػخرردنراگػػػ ،رطػػػچر

چ ػیورازرشػ خرار یػخرر س  ػسرم ػعرمیدػچردنرتچشػ رتچنػنراگػ رورفػفدررارازررارو ریػمسرگۀردایچرنیرهخرروش

دررارداررػم ربػفایردرکررورکػفدیرسػنرمػخرداررػم،ربخرػسربػنردػخطفرتفچنرمخرنی ررورکفدردػچ،ردچاهیمرچی یرن ی



235 

 

 ررع ػػیربفدػػیر ػػسسرینرمػػیػػس  ػػستخنررار  رسرورفػػخر  ػػفر،نردرردنسػػاگػػ ریرروشرمػػخرروشػػداشػػبنربخشػػیسرسػػنر

یرهخر یوکػعن،رگػحچهرم ب ػفریػسدرردور ر  رشػچنس ررنخشػیرمیورفخرش خرازرتچن رهخیرای خنی،رروکعی 

وراگػ ردررکػافػفادرم فدػیرامػفوزرمػو،ربیرخربعسرازرگ  فانررروزرترروررروازادورنس رریمربنرواچدراریرم ب ف

شػچدروررازربػچیرتچشػ رحخ شػخنربػسرمی چان ػسرتچشػ رب چرنػسروررییفرن ردهخرردنرفنس:ی رقفارربییورمچقعرا

رخرػرشػسخبفدهرسػشػ خررارمیبػچرریریػسیػ رسػنریطػچررنرورشػچنس راریمػدچػخررحخ ػ ر وػچعراتفرتچش رب چرنػسر

رگػححرورػوقبیربنرا رسردریحخ  رازردرونرمرورامیبچررسفدهربخشیسرتچش رن چررس رب کنرردچد خنرراار کنر

بػػخ ررارردنر،ب چررػػساتػػفرتچشػػ رر چانیػػسرتچشػػ رب چررػػس رتػػ اردرسػػنرن یریفرمػػی ػػ  یرسرتچنػػ ربػػنرروشػػیبفگػػ

ر سردورریم

رۀرفػػخ چنردافػػخرا فػػخؽیػػس ردررروشر  ریػػورمچقعرػػنراسػػدان ػػسررمییرمػػخره یػػیر ر  ػػستخنرقػػسسرور  ػػف

ورر یػم  ػستخنرسرورازر  ػففدػیربرس س ریبفوزرمیرۀرم ب فی  سیرهخرحخ  گحچهرم ب فردرریرع رافبس،رریم

نرشسرسیریروابیبی نرمروردچردنرتچش ردارنسرنبنیببخ حبػیر چرنػس ربتچشػ ریرخدرػز چان ػسرمقػساررریمع چ 

  ػسروره ػچزرسریصػچرمراحیػخسرن ػربػنردنهػخرردنر،شػچدری سرمرخررنخدچشخیبیبفارشخنریفانرتچش رردیروقب

ر ػ رازردػچردن؟رخب ػسر رررهػخیروروابیػبیرػاازررسػنرسػخررسػفدچػنرسررػ ػ ربخ چان ػسرتچشػ رب چرنػس رریهمرم

نشػػخنرافبػػسرورریمػػ را فػػخؽریوروکػػعرػػسرداشػػ  را ػػن چاهیردردتیفنػػسروراتػػفرن چرنػػسررمیدردرردلر،تچشػػ 

ۀرمػػخربػػخردػػچردنرروشرمسرگػػر،نر ػػ رازردنسػػنییػػ ریرمع ػػبػػسرورخررػػس ردنػػسرتچشػػ رب چرررػػبخنرنسػػدهػػسررمی

تچشػػ رسریػػ چانرین ػیروقبػػم؟ری ػسرارادارهرورمچکػػچعررػػسرارػیػ  رچیچنػػنربخیطػػچررنرورػػنػسارد؟رایرخررسػػتچشػ ر

نرازردرونرس،رارب چر نریس  ریرهخرروشدچردنرتچش ردرررسفدنرم عی ؟ری رهسؼرچسردریمبخنرورحخ  رواقعخ

شػچدرنبچانیػسرتچشػ ررخظػثرمیدمسهردررروشرمخراگػ ،رحػخ بیرسػنربواچدربنر،رمشخبنره یورحخ  ِردررمعخبس

بػنردػچردنرتچشػ ررارازریروابیػبیوریربشػفرمی رورردارنسراردررن فهفردوررمشخبنراگ :شخنرب چررس رهسف

رورببفنس یب

رترػاگ  ربشفیررمی ررترور رادچرنسرن یشخنرراررنبخشسرع اشخنردرردففیراففادراتفرتچشبفدیرب

یر شػػبرِرنرازردسػػسمررػػشػػسم،رگػػنرنفػػفرراردریدرمػػرررچچنرچخنػػ ردریرفوزریػػ رک ػػخرریر شػػبدرِرازریرروزرصػػبحروقبػػ

سػنرراگػ یرتػچنیریورچػنرنػچعرچػرػا»ر:تفػ هػخرردنرازیرکػرفدنػس رسریب  سرصػحب رمػیروربخرصسارهفونردمسیب

تچشػ رامػخرازردػچردنررازردگ ربسهمردهمردهرگخلرازرظ فمرراریحرمی فار!مرتچش رب چردهسرریااخزهرن 
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طچررربػنوربػفود؟ریازربػمیػ روررػسرارػخرنبخرػدرس:یشػر سیبوررػادربػخر ریره یػر یسرشسمی رچنرر«دگ رنکشم!

م،رر فربیچر س رروشوسم ب فرراررهخرهخیرروابیبییوربخرسرامیخلرن،رففدریس  رطچلرروربفود ردریسرازربربخحبمر

نشػسهراگػ ؟رچیچنػنررهػخریروابیػبیبػسرورمع ػیرنییػ رسػنرارػوررخرورنفود،ردیدچردنرتچش رازربمی راتفر

بػنرارػوررد رامػخوبػفرازربػیوررسرػبخربخشػس،یروابیػبییر ریػچیروقب خرورر خبفا س؟ربس ری کنررار یس  ررس چانریمففدر

وراگػ ررػهسؼرا ری ینهسؼ،رن چردنرتچش ردچرد ررتچش رن چاهسهفت ردوبخرهرمع یرنیی رسنرففدر

س،ریػ سراررهػخریروابیػبیرارػورسرسرتچش رب چری چانرینرن سیراتفردررمس سنردنروابیبییررارنساشبنربخشیس ر

نردوبخرهرتچش رین چاریم دررن چاهػسرداشػ  رم  ربییخرربسیر سروررنخدچشخبچیرتچش ردنیخهرر ب چررسسربعسا

رزمخنردچردنرتچش راشکخلرنسارد دنر

روی،رهػفردورازربػدػچردنرتچشػ بػنربػخنر یم ریػ ػخنرورنریس،روابیػبیرسرتچش رب چریدوبخرهرببچانیروقب

 ػػخنرعػػ ایررچادهدخنیرم هرنییػػ  روقبػػرخنردػػچشتچشػػ ربفاربػػر:افبػػسریا فػػخؽرمػػیرفرب رتػػییػػ غامػػخر رانػػسررفبن

سررػػب چررارردنرس یػػس روقبػػیرهػػچسرن یردچررػػسروراتػػفرعػػ ایرتچشػػبیرنپ نػػسردنػػخنرمیبػػخره ػػفاهررتچشػػبیربپ نػػس

سهراگػ  ریػ ی بیػیخرریرورمفدمرظػخدینردرربیس رامخر  رشچدرمیردخهفرحخ  ورر رام هرنیی رچ خنردچشردن

شػػچد ردرردر ػػسهرارػػوررم هرمیربفاربػػخنردػػچشدوبػػخرهریرازرمػػس ر،ربعػػسب چرنػػسشػػنرتچشػػ ری ػػخنره راتػػفردخنچاده

شػػچد رم کػػوراگػػ رر خنربخرهػػخر کػػفاررمیردهػػسروردررطػػچلرسػػ ردور ر  سیػػنربفتشػػ ربػػنرحخ ػػ راولررویرمی

نرس ررػ،رنبخرػسرب چرسرػسرتچشػ رب چریػ چانرین ػیرس روقبػرػب چرنبچانیسرتچشػ ررنختوخنردوبخره  چانیػسررن یواقعػخ

سردنررػوربی اررسرػتچشػ رب چردوبػخرهرسریػچانببنرسػریوقبصبفرس یسر خرس رردورریمبخ ردن،رسروربخردچردنررب چر

دنررسفدنررهخیرسی سدچدرهسؼرنیی  رنکبۀرردچدیرس ردچردنررخرن چردنرتچش ربنرویردهیرعیطچررطبربن

راگ  یروابیبی

رشػػسر  ردػػچدرراریشػػرویشیروقبػػ ػػس ر ػػخرسرمػػیشػػفف ری ر گػػفظرمػػخرفػػفدربػػنیرمسرگػػۀرفػػخ چنردافػػخدرر

خدربػػنردػػچردنررػػزافػػفادرازراولرهػػمریر ربعضػػسرػػگػػفظ ر شػػ رگػػفربی اررراربنرگػػحح چانیػػسرهػػفررمی،رهیػػسد

چ ػػسرهػػخرردنیرف ربػػفایػػخردرػػشػػخنرتچشػػ رواػػچدرداردررده ػػسردررع ارین ػػیربػػیوراه ریػػب سینوابیػػبنرتچشػػ ر

خرگػنررػ،ردورترػوراگػ رکػافػفادرم یربعضػیر ربفارارازردگ ربسه سیروروابیبیراسنرشسرسرمیهفبنرطچلر

گػػخلرطػػچلررترػػشػػبفرازریبری،فظػػخدیخررعیمػػچاردربیػػیرفدػػبراگػػبث خیربنشػػس رک یػػخلرطػػچلربیسرنرخرشػػخرػػمػػخهر

تچشػ ررحخکػفدررحػخلرسشػسرزرػفارراروررونسرمػس یرطػچلرمیببچانسردوبخرهرتچش رب چرد رففدرنرسسشسرر ین
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رسرػنبخس  ػسرر  فرورمػیدررمعخبسرریرسن  ستخنسرور  فدهس رامخرررار شکی رمیمفدمریرع اایرازررب ارظ سه

ر ب چرنستچش ر

دػچردنرتچشػ ررارر،نیػیػمراو رم ربچدی سدچردنرتچش رصحب ربنریمررنیفشربچدر دربخرررسربی ار

رس،  ػػسنریػػس  ررهػػخریگػ بر رػػسػػنرازرطفشػػختفدانردػچدرراربػػنرا یػػ ربػفدریرخمچنیسشػػخرزمػػخنیرسػنفد رکػػنرم  ػچع

زرػفاررواػچدرنساشػ ؟یربیورم  ػچظی رچفارچ ػواچدرنساش رسنردچردنرتچش ررارم  چعرس سیرچ یورحک 

نیخفبنرر چگػعنیراردمػچزشرداد،راخمعػۀربشػفریدػچدرراردرردوه ارو خنصػسرگػخلر ػیردارمػخیرخمچنیسشػخیروقب

مرسػخرریشسهربیػرش س رم ارعرنساشب سیفرردیرنرم خطقسیرحخ ردررداشب سیرشخورزرسازرم خط ریربچد ربعض

ایردررگػححر  ػسنردنررمػفدمردرراخمعػن ربػچدرورس یػخبرعػالمرسػمهخره نراخررار چشخنسهربػچد رربچدرورا ی 

ااػػػخزهرنػػػسادریرخمچنیسشػػػخبػػػچد رازرم ػػػخط رتچشػػػ ریرخررییػػػعػػػ ایراصػػػ یربرمبکػػػیربچدنػػػس خررکشػػػدوران،ربػػػنر

ُػریبخردػچدرمػورعیفهردگبفگیرداشبنربخش س رمفرسانرراریرمخدیر هخیمفرساناربنر چل،رچ عػ اریربػفاسػنرفدرب

هػػخرردنر ػػس رهفچػػنربػػن سرهػػخررارریربشػػفیهػػخریبیوابیػػحػػسرامکػػخنر ػػخرهػػخرردنردچاگػػ ر  ػػس رزرػػفارمیس ررتػػسا

نرسػس  ػسهربچدنػس رعػ ار ررنیس  ػس،رزرػفار  سشسهررارانب خبرردادهیرع ار چانیب سرین ورردچردنسریمدادنسررمی

ر وربچدرشخم رتچش ربخشسکم شسرردادهرمیهخرردنربن

نرع اهخیربفدرنییمراو ررربچدد م  چظنرمفبچطرریورع اهخرسهرشسنس رایم  چظنرنخمیرازرع اهخرواقعخ

وراگ ررق رایم  چظنرتچش راگ  رامخرحقیرتچر سرم  چررازرع اراگ ،رامخرامفوزهرمینرییمراو ربچدبنر

ر رچػفابػچدفری رورگػیػخز،رزنیبیػ خن ػسرم رر هػخم  چظنرتچش رنبػچد،رب کػنرچییرسنردررت شبنرم  چررازرع ا

حری چکػطچررواکػحررربنرارردنر چان سرین ی رنازرراهبخنریرخرریورروزهخ،ربیر؟راسنسیرارع اهخیرم  چظنرنخمهخرردن

هػػػخرردنرواػػػچدرداردرسػػػنیرخدرػػػزیر هػػػخیورچر  ػػػسسرینرن ػػػیػػػس  ریرقػػػیحقطچررربػػػنهػػػخرردنرازیرخرریفاربیػػػرػػػزر ده ػػػس

  ػػخمرردادنرزدگػػ دربػػخر راراحکػػخمبػػچد رر«  فسػػ ،ردػػفد،راحکػػخم»دمػػچزشردادریرخمچنیسشػػخدن ػػنرر دان ػػسرین ػػ

ففدر  فرورمسربیشورانیخمردهسروربنرحخ  رد یۀرنربچدرسوررار  فس م  چررازربشفیربچد ریرهخریوابیبی

 رشػسرمحیػچبرمییراػسمػخنعیررشػ ت اریفرمػیاشر ػ  رنیػسنربػفرد یػۀرفػفدرور  رسػیر ریػهػفرچسخم ربفگػس ر

نرزمػخنرراهبػخنرردرردنداد ررشػسرسیرمػییردػچردربػچریفرمیخرگر ریخز،رزنیبینر سرهفسیی خررػدررا یػ رمع ػچ 

یردػچرد،ربػچری هخررارمػیورچرایریس راتفرسفدنسرهرمسربیشورمینففررخرهش ررهف هخیرربچدنسروردرردارفهرعخر

مػ احمریرطچرراػسروربػنرشػ ت اررمػیفرینردررد ینرنشیبنربچدنػسر ػ  سیفانرردیررور  سرنخشیرازرارورمچاد،
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ن ػػفردررم  چظػػنریررارعػػ اهخ ررمقػػفررشػػس:رچ ػػخنرعػػ اهخیرورحک ػػیورچ ػػر ػػخبفاشػػس ربریمػػهػػخرردنرمسربیشػػو

یروربچهػخراشچنسرر  سینرمینرازرایمرففدرسیرازرمچاچدا یرخرری ربیرارم  چعرسفدنسهخرردنرب سرورمصفؼتفف

رورمصػفؼرمػساومرس ػ سرترػشػ صررار حفامیػخلرسر ػ چانریفرمػیگػرو ریػخز،رزنیبیػ ر راردوگػ رنسارنػسشسرسر

رنس شسربنن فرتففدررم  چظنریرع اهخهخرردنظ  ،رره یومعبخدرس س ربنرهخرردنرففدرراربن چانسرریمهخرردن

مفح ػۀرررگػیسنربػننروریػسدرر  ر ررخرربػخ یسنربنرگححربیػیازرراهبخنربعسرازررگیرخرریبیر،دررت شبن

ن،ردنرقچاظػسردی ػیرموػمریػدررطػچلر  سرنسػتچنػ رمبچاػنرشػسنسرقفػ ربخزشػسنرر نیخرنرتچن رقف ربخزشسنر

نربػچدردریػفررویریب س راتفرففدرببچانسردچدررارازروابیبییردخصیربفهخنس،ردنرچی رمخدیرسنربنردنروابیػبین

دررطػچلرررورت اردره ػخنروابیػبییراگػ  رازارػوررویرش خر   یفرمییرطچررواقعربندن نرراور   یفیرنسارد،رزرفا

یػ  رینچکػچظیرحیػخ یرخرن ػچردنرتچشػ رمرػمچکػچعردػچردنرر ر ػ ربفدنػسرسػنیػ خررن،رراهبخنرگححربػخ رن

نساشبنریرچروابیبییف راتفرش صرهیدخرروربفودری چانسرازربریمیرخروابیبیرنردسوراگ ررایرسیس میل ۀر

نرربخشس، هػخیر  سیػنردرررروشرازردنیخرسنفدنرمعسهردچبرورم خگیربخشس رس فریر چانسربفاریمیر ریهفرچر قفربخ

نرر ربػػنانػسرفدهسازرمػػفدمربػػنردنرظػػخدمریرخرریبیػػدخصػػیربػػچدهراگػ ،ررشػػک ربنمعخبػسر ظالوه،رارػػورمچکػػچعرصػػففخ

طچررردػػچردنرتچشػػ ربػػنر:اگػػ ردررمعخبػػسردردمػػسهیرگػػ قػػخنچنرررصػػچرمررنربنکػػیػػ ،رب یگػػخدهرنم  ػػچظیبیر

تچنػ رصػحب رریسردربػخر رراهػیراػرػانػس ربی اررفدهسنرظػخدمریػس  ریچ رورشربنراهخرردنر مح  رم  چعراگ 

دچردنػس،رامػخراورتچشػ ردػچردروررمػیتچش ربخرسرراهبخنرنذسفرشسهراگ  ر رسنردرربییخریرازرد خررادبرمی س

رورعػ اینػس،ر ػ مسفدورادػفا ریرػر  ػیاوررارازرمعبػسر ار کنرر  رازر،ق یدررحقشس رربییخررمشوچرردررنبیین

ردگػ نربػنرسػهفچػنررارردػچد،رمکفدنرشػسػ فریر ربػفامخنسناردرردحفربػچدرمشک رمو یرشسرورزنسهراویربفا

 ػػسرورس اررار ػػفرکدچاگػػ رشػػریفقػػطرمػػاوراصػػفارربػػنرعػػ ایردخصػػیرنساشػػ رچفاسػػنرر دػػچردریدوردرمػػریمػػ

تچنػ رریاردررواقعاص رراردرکرسفد روررا  سین،رِحر ردرردنرگحاش نسیرب صچصیرچرع ایبنرهیروابیبی

شػچد،رریراهبػخنرمػدچردنررنرصػحب رازرتچشػ سػوریه ػربػخر خردوررػرترػسرر،رشػختچشػ ردػچردچ سربػخررفقطر

رشػچنس رمیر فم سرتخنرظالقن  س،ردچان سرسانیی  فررهییخنشچنس رهفچنرمچکچعررارریزدهرمریخنیی ستخنرهرنچ

تچنػ رانیػخمرردخطفرسػخریرسػنرایربػنب ػخبفارورر رونسریدنرمیرهیب سرورگپ رورایرنستاگخسرزرربف رد خررادب

نریروابیػبیاتػفرروراگػ رسػنرػق رایحقهیخهچیرب رتیربنرراهرانسادب س ررداد رنػساردیربػید،راه چرهػخرشػواقعػخ

ردچرد ردچدرچنرچی یرمیرمکشرسفدنربفایر فرففد
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نردررویچػ رخرم خط را چبرخریدگیرشفقردررا چب ر،یشػردونػ رورتچان رتچانػ یرهخراگػبخن،رم صچصػخ

بػنرازمػسافبخدهررانیػخرنخم ػس،ررین ػرمیػربچدس  ػس رردػچدررار  سینردررمکخ  ػنری،فروحػخنیعیرهخری ربچدبفدیر

چػػػچنرروراگػػػ رسػػػنرػػػنػػػس رم  چرشػػػخنرادچارررخهیتدچرنػػػسررػػػخررعػػػ ایربچدریػػػبیرمیر ػػػسرتچری رمػػػرگػػػسریمػػػرن ػػػف

نربػػخر یػػفویرازراگػػ  ررگػػخدتینیػػخرربػػنرارػػورار؛دررحػػخلر یػػفویرازربچدریػػمرهیػػب سردچارنػػسر ػػ رتیخه امػػخرصػػففخ

نردػچردنرتچشػ رفقػطرسػدان ػسرریه ػنرمػبی یررگػیس ررگػ بیرببػچانربػنرروشػوردچاریربنرگبترزنػستیرتیػخه

 ربػفدرمیرازربػیوراریروابیػبیرػتروررػفقػطرابچدنرردچاررخهیػاگػ  رتریرازرامیخلکرقطرهخرورفریوابیبیریرازکر

ور ررذه یػػػػ ردچدن ػػػػخ،رارازرحػػػػسیبػػػػرشػػػػچروهییخنر،خبػػػػ رقذه یػػػػ رحیػػػػخدم،ررسرػػػػبخفػػػػفدره ػػػػچزرهػػػػمر

بػخرواػچدردارد رفقػطریربشػفریرهػخریازروابیػبییرخدرػخررزی عػسادربیػر  سسیفرراررهخرردتچنختچنریرهخریوابیبی

 خلربفگخنس رچیچننرش صرساشرراربنررنیس چانسر  ررینرش صرمساگ رامیخلرهخرورریوابیبیردادنردگ ازر

رورن فرنخدرگ راگ  ر؟رابی یربفگسرنرروشودچردنرتچش ربریوابیبیسفدنرر چانسرفقطربخررهخریم

ارػوربحػثرر وابیػبنربخشػسر رعػ ارچرنػچعیهشچد رففدرنبخرسربنررمچکچعرع ارفقطرشخم رتچش رن ی

دنرر رامػخدوگ ردارنسرع ایردخصیررارب چرنسر سرتچریاففادرمفدیربهخیردریفرنی رمصساؽردارد رادربخر رع 

وررػػ،راس ػػسر یشػػفف رنیػػسازر  ردخصػػیرگػػححرایر ػػخررس  ػػسهروقبػػیر  سینرشػػچد ررکػػیرازرامیػػخلرمحیػػچبرمی ریػن

ورمفاحػ رم ب ػفر  ػفروررارشػخم رانسررهػخیرمػخربیػیخرر یشػففبنردمچزشرارن چاهػسرداشػ  را ببػنریروابیػبی

ایر یشػفف رس یػسرسػنررشبنربنرارورگححربفگیس روقبیر ػخرمفح ػنر چانرانب خررداش رسنررترشچنس رن یرمی

 چانیسردنرع اررارب چررس،رهفچقسررهمردنرراردوگػ ررن یدریفریربخرسرازربیوربفود،روابیبییربنرع ایردخص

داد ردررت شػبنروقبػیرربػچدررػخرطعػمره یشػییررارن ػیر یطعػمرنردػچشدچردرػسرررارمیراتػفردنداشبنربخشیس ر

وردررهخیردػچدربفدرػسرره ر ػنر چانیػ رازر ػ ِررگػ بیرمیربنشػنریخرره سػمحػ ریرخرػ فرخفنسرفبم،رریخررمسگفر

رهػخرصػبحرعػ اسفدنرردمػخدهدورد رریخررمػسبخردچدرع اربنرمح ررهفسیینربیبنرشس،رکدفربیبنرشس ربعسرازردند

قحعػنررترػورر  دورظػسدرنػخنرب ػخرررتػخهیراوقػخمخرر فزح ػ رور فدردگػفربػچد ریبیػرقب رازررفبوربنرگفرسػخر،

رامػخردػچردن،ربخری ردػچبربخشػسرچ خنرع ایرگبکیرمیر،دخهفربنسم رردفریخرمرگ رگچدعشبنربنریر چفچ

نردوبػخرهر چفػچررارسػوریشػس ره ػریوربػفدهرمػییػ رازربػربخریمػیروابیبیرچفاسنردندنره چزردچبرنبچد،ررمکفر

 چانیػػبمردنرراررسػػفدم،رن یرشػػسرورحبػػیراتػػفرگػػعیرمیردررمػػوراریػػخدرمییر سر،راحیػػخسرنخدچشػػخمسرػػدریمػػ
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رسهربخشػسینررگػیػسازر  ریر ػیشػ صربػنرگػححرمعیرا ببنرفقطروقبرب چرم،رمبخداردنروابیبییرراررشسردهم 

ریی  صچرمرنرورا فخؽردچاهسرافبخد ردرردعخزربنراردن

ازرشػفابردرریرنراػخمسػسررػارسهربػچدارراردرترػخرهفتػ ررػ ردییػ یػخزرنمر کػسنرا یمسرگۀربچدارنچشدرر

ورینردرربػیػس  ر ررػازرطفار کػنرر ػ راز،رسرػب چرتچشػ رسریػاتػفرنبچاننرسػامرر رتفبػنفیددگ رداشبنربخشس؟ر

ار کػػنرربعػػسرازرامػػخر سرػػنردوبػػخرهرتچشػػ رب چرسػػییػػ رنیر ک،رمشػػسررهػػخرشػػسیردنروابیػػبیازریرمػػفدمرظػػخد

تچنػػ رنسارنػػس؟رشػػخنربسن  ػػستخنردررسرورخر  ػػفرػػ ردسیب چشػػسردوبػػخرهررػػبخسرنیرارس ػػخررت اشػػب رکػػسنرا ینچشػػ

رۀوره ػرشچنسریمیرمبی بسنبخنردررگححریرعیطبرفچؽیرهخر رازر چانخیرازرتچن روربعضیرم ب فیرهخر کش

ردر  ػػسرورسریمػػرکرار ػػفرربالفخصػػ نربػػسنهػػخرردنرۀس،ره ػػیب چشػػرا کػػ رنکػػ رامحػػشرردػػخ صرهیػػب س ربػػنرهػػخردن

سنری روحشػػ ردارنػػس رنچشػػکػػا یرازربػػچهػػخرردنرۀه ػػزرػػفار،رمخنػػسر ینیربػػخقیر ریػػچبػػسنبخنردررسیػػفیرازر خنیػػن،ر

ۀریػػس  ریرهػػخرازرروشیر ػػس رچػػفاربعضػػسنػػخمعقچلر چانػػسرشػػ صررارریمػػرفارػػانیی یراگػػ ،رزرظػػخدمررقػػ را کػػ 

دچاه ػػسربػػخررمی  ػػسرورسرینرن ػػیػػسرار  ریرروهراصػػ هػػخرردنرزرػػفادان ػػس؟رری ررار زمرمػػکػػدػػچردنرا ری،یػػبیدایچی

راشررارازردگ ربسهس ریدتخهیر رروهراص کسنرا ینچش

بفنػس رری ر ػ مرمػکػسنرا یزرنچشػفدػیرافػفادرادوگ ردارنس ربشخنراخن رراربنرانساز رکمفدمرا یربعض

دچاه ػسرعػ اررین ػیرنبخشػسرحبػ رکػا اتػفرر ورمیبچرنسرسنردنررارب چش سرانسرشسهعبخدر رمکا ربناففادریربعض

دوردروراشػبیخؽربػنررمػیرخدیػاظبطچررحػبمرربػن رکػسنرا ینچشر میبخشتچننررورسرارنبختخنر  سرسرور  فمخررب چرنس 

رشػػبفیفػػفدرهفچػػنربر ػػس سریمػػرترػػ حفیرظصػػب رمػػف بطربػػخراظبیػػخدررارمػػسارهخردنررکػػیرازرامیػػخلراگػػ  را کػػ 

وررػػسرارػػنبختخنر  ػػسرسرور  ػػفدرػػخرمػػخررم:یشػػر سیبوررػػادربػػخر ررسریػػخیشػػچد ربریشػػبفربػػنردنرمعبػػخدرمػػیبرب چشػػس،

 ػ رفرنییػ ،ررامکخن»شػخرسربفدػیرفکػفرس  ػس:روربػفود ریسرازربػرػ ربخیػنیروروابیػبیر؟رارهخرس یمررایروابیبی

نرسوه یشػػنربػػخرافػػفادرا یػػنردارمرورگػػ  راگػػ ربػػ»خررػػر«هیػػبمخنررمشػػبفگػػفتفمیرفارمػػورمیػػلچلررػػز

نرمررتػػچریمػػر« فدادػػ  روسخررسیػػیبػػنر رکػػسنرا ینچشػػ نردرریػػ یتچنػػنرنرارورکػػفور خ ا یػػخمرسػػخریربػػخر رمع ػػچ 

نردررانیػػخمررافػفاد، ا کػػ رس ػػسررن یسیػػیرشػػ خررارمیبػػچرررهیچ،رهػػخردخرایرخرمعػػخمالمربػػخرػػوسخرررسیػػیم صچصػػخ

نچشػػػخبنربخشػػػسررػػػخرس یػػػسرب چشػػػیس،ردػػػچاهررهػػػفرنچشػػػیسنیرسػػػنرانب ػػػخبرمی چانیػػػسرهػػػفرانػػػسازهرازررورمیرب چشػػػیس

نردرربر اچردبررخیرمعسنردب نربػسرینسرمرا فخؽرمرنبچ یوروکعیبیرفان،رکفرورروشویم صچصخ وررافبس رمع چ 

رصچرمراگ  
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شػخنرربخظثر یسرػسرقػچارورشخداب سشیسنرریخری سرگرتچریفدیرماگ  ربیر روابیبییسنرنیشسیخرریگ

خرنچشػبوردیػبنررػخررسػازرفدػیره یػخمیرسػنرنػخمم ربرامخرمورارورراردػچدففرب رورففرػیردریػفانرمیرشچد،رمی

سشػػیسنرریخریگربعػػسرازرس  ػػسرس ػػیراگػػبفاح رس  ػػس رفکػػفرمییخرریسنرگػػیشػػسدوگػػ ردارنػػسربػػخرسرنشػػچریمػػ

 رب کػنرارػوراحیػخسر ػ رس ػسر فرمیرشخدابرارهخرردنرنیی رسنرسشیسنرشچنس رامخرارورگییخررمی فرر فانففی

نرمػسدوردرربنرواچدرویدروعیرور چه ر بفداش چانسرریمردرس رذهورازرس یراگبفاح ر سرسرمی ر چانػسرینربعػسا

نر س ػس؛رریمػ فرر فانففیرورشػخدابش صرراررسنییخرسشیگرنچظیرظقیسهررخرمفوچمیراشببخهراریخدرس سرسنرواقعخ

هخرنشػخنررسخ بسشػکخفینػسارد رربػسنیربػفایرارسهرػچرفخیهػرسنییخرسشػیگچ یور ػ  یفیرنػسارد ردررصچر یرسنر

رسش سرگیخهرهیب س راففادیرسنرمس یرطچ نیرگییخررمیهخیرردادهراگ رسنرنخیرورشا

رار خنربػػسنچگػػبنریسر رػػم؟ربخی ػػساررنرور ػػخ یرار صػػفخنربػػسن مریدػػچاهری  ػػستخنرن ػػسرورخرمػػخر  ػػفرػػد

س سروردػالؼرررارد چدهرمیبسنبخنرسشیسنررامخرگییخرم ری سشفف ریگحچهربخ  فر یرگچرنچگبنربینرور ی صف

نرسػػدان ػػسرریفدػػیرمػػاگػػ  ربرکػػیردریػػفرازرامیػػخلرقػػچیر ریػػورنرػػارظػػالوهربػػنرس ػػس ردػػچاهیمرظ ػػ رمیردن ػػنرمی

حریخررصػحکػافهػخرردنرنسػوراگػ ررػقػ رای  ػس رحقسرک ػفررارردنر چان ػسرییػ ،رامػخرن ػیدچبرنرسنییخرسشیگ

حػخ رسػنر  سیػنرشػ س رکدگػ ربرسنییخرسشػیگنربسانرصػچرمرازرسری یدگخنرنبفارشخنرنسارنسروررهساربیف

اتػفرس ریػ ػفکرس رارردنرسیػ چانریمػرخردسری یببورسررهخرشچدررنربخسسررفیبین فردررریوابیبیرتررارردنر،س یسرمی

نر سػػ مرریورمػػیور ضػػ سریػػیخرررار ػػفکرس یورامػػفوزرگػػیسػػ مرازره ػػرینرمػػی،ر چصػػسیػػ سنریػػسسر  ریػػدچاهرمػػیواقعػػخ

رسیػنػسارد راتػفرب چاهرسنییخرسشػیگیربػفایرفرکػفسیػیررچیهالس،رسوررارسانیمدرردنررار فکرس یس رسریببچان

دچاهػسرداشػ  راتػفربػسیررس،رمػ  یشػکیخرربیدوبػخرهرگػوقبػیرر سیػببچانس مرسػنرریورمی،ر ض سی فکرس رارردن

دچاهیػػػسر  سیػػػنرس یػػػس،رسػػػخریربػػػنررن ی را ببػػػنراتػػػفرداردورا ػػػفرراریس،ره ػػػیػػػبػػػخبرب چانسراردرریرورگػػػ  فانرػػػا

:رزدمرمػیورمثػخلرراررػایر رزمػخنسی فکرس رارردنردچاهیسر  سینرس یسربخرسرنساررم رامخراتفرمیبخنرسشیسنرگییخر

 چانػػسررچیچنػػنرمینشیػػبنربخشػػس؟ردنیػػخرربػػفر ػػبایریخرریبػػخرگػػرسػػنرسرػػارسهردایػػچردرترػػخررػػبػػچداررترػػخرهفتػػ ررػػد

نریسسر  ریاتفرب چاهتچرمرر  رفربخشس؟ربخر چانربنرهسفیرسنردرر  سینرداررس،ربخرسردنررار فکرس یس رمیرامکخن

اگػ  ریرازرامیػخلرکػررگػخنسرورریصػسمنرمػبسنبخنربنررسنییخرسشیگس ری سرکرار فررسنییخرسشیگبخرسرس،ری س

رم ردار خنرنس  ستخرنی  سیربفانرساگ را  امخ یرم خ فر
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 حسادت

خرریصػچرمربیػرحیػخدمربنرفارز م رچفا؟رسریدهم،راع یرمچکچعرحیخدمررارمحفهرمریفخرراردمچزشرمیروقب

مبچاػنررارردنرمرحبػیمػفدورشػسهریرعػیطبامػفیرنرسػشسرسراگػ رقسررررشچد ردنرشسرسیردررچیورمبی یرمی

وردرریدػػچدشرراردارد رمػػفدمرچػػیرهخرشػػنرراردارنػػس؟رشػػسرسرررورحیػػخدمررػػورایچػػفارمػػفدمرچػػشػػچنس ررن ی

انػس ررتػفارراررشػسردادهردرونیربیبچدنػسرورش صػنییمرچی فچگسر   یفر ح طچررشسرسیرربنت شبنریرهخرنخزم

چچنراظبقخدردارنس ر رربخیکورشیردارررشبوربنردچهخرردنرس  س رابفازرن یرارردنرخرشخدرهیب س،ریرظصبخنیروقب

یرخرػػا ببػػنرم ا رانػػسرتػػفارراررشػػسردادهردرونیربیش صػػدررمی ػػچعرانػػس،ررفدهسورروشرظػػخدمررػػبػػنراچػػیورمػػفدمر

ر، چانػسربػخردػچدریدػچدشررارهػمرداردرورمػیرهػخرییػدچد رامخرظیردرونیرفوهخیسنربنرنیراردارد،رمث رنبخ ردچد

دنریرم فػیرهخرخنردارمػخ،را بػنرػ خرظصػفوررػدررارب صػچصخشػس ر ػفاهرداشػبنربهرنررارب راخنبیرفامرم فی   

د،رظ ػچمیرشػچیریػسدػچبردبفهػخیر س راتػفرسرارحخد فر چانسرحیخدمرش صرریشسهرورمرچش ییفشبفریب

خراتػفررػفد،ریػبییر خداشػیػفررد ررخراػخرػرخرشسازرمح ریراتفرسیشچد ررییفانرمربالفخص نربخظثرحیخدمرد

دربػخر ردنریریػفروقبػرفارافػفادردرػس،رزرػدربػخر ردنربیچیرارس ػسرس  ػنریخورد،رافیػ رن ػیػبربػنردگػ  ر ردچبیچ

خری  ػخمردگػر ػس نخمریمػر« رخیحیػخدمردگػ»خررػ«ریحیػخدمرشػفق»ورراررهخرار عفبرشچنس ریبش چنسرنخراح رم

ه ػنراػخرهیػ رامػخرفقػطردرررایوبػرمسػورحیػخدمررػقفاررتففبنراگػ رورایر یچرنییمچی فچگسر   یفر ح 

راگ  رسرسقسررشروراوریچ

چ ػسانردوریردرررزمػخنرنننرساگ رمح  رط ب ررهخیرمیخوامرظ  ردمچزهربنیرار خرانسازهورحیخدمررا

دػچبریر ریػاتػفرچ؛رفنػسیسربػخرهػمرب رػبخنره ػ دررػفػفوربفاتػفردگػ خنررچیورمحفهربچد ربفراگخسرارورم حػ ،

مرسرگػورػبخشػسره ػنربخیراردردمػسراتػفرافػ اداشػبنربخشػ س؛ریرمیػخویرگػو رسربخنره شبنربخشسرواچدردا

ظخد نػنربخشػس رررگػسریمػربػنرن ػفنربخره نربنرمیػخوامررفبػخررشػچدرسفرکف ورطفزررارمشخبویردررخف رس  س 

ده سرمبفػخومراگػ رورار کػنرچقػسرررنچعرسخریرسنرانیخمرمیخش س؟رمشخبنرهمرب چان سرریچیچننرمفدمرمامخر

ننرسػػخرردػػچدررارمیػػلچ رهفسیػػیتچنػػنرنییػػ رسػػنررده ػػسرنیػػ رمبفػػخومراگػػ ؛راروردػػچبرسخرشػػخنررارانیػػخمرمی

بػػنریر ریػػ،رچدادنرازدگػػ بػػسونر»رمعػػفوؼراگػػ ربػػن:نرسػػوراوػػخنرواػػچدرداردررػػدررایراصػػ دهػػس ررانیػػخمرمی

اتػفرر ػسرچترینیػ رمػیرمػفدمرظػخدحبػیرسرازردگػ ربسهػس ررػدوردن،رشػ صربخردگػ ربنیربفار«س ردرین ردگ 

ِرسدورد ررن یربنردگ چی یرانیخمرنسهسریرخررسش صر ر، بػفسخررسػاهردارد،ر ػفرهربػنیرشػبفریگػچدربر،شبفیبرخر
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نرسػح ػ رط ب رمرمیػخوامدورد رربنردگ شبفریبسرربخ س،رسری الشرمشبفریبرسنیرش ص رداردیر بفرسگچدر

رارفػفدرنرسػبعػسرازر چ ػسراگػ رزنػستیرانػسروررخردمسهیػدننربیرنره نرمیخوسفدرسریادظخرمرعربچدرشخدررت شبنر

شػػچد،رنخدرگػػ ررمح ػػ یر ریػػفرچقبػػیرهػػاگػػ  روارازرانػػسازهرمح ػػ ریبػػسهررػػورارػػارمرتػػچری رمػػدهػػسر غییػػفرمی

بفدػیرازره ػخنری ؟رینرهمرنیشبچوف راففادر؟رچفاردر سردنیخرمیررفدیرددبفربنبفدیر یفرورچفاربشچد ررمی

یرنر  خمرزنستسمری یمرببی چانریبخ رمگحچهرازردر س رردنیخرمیررخرمع چلربن خرریبچفاسنررانسربسور چ سرمبفخوم

ُر دچاگػػبخررمػػفدمرشػػخرسرخشػػ س؟ررکیػػخنرب چان ػػسرریمػػهػػخرردنرچیچنػػنگػػ  رقػػفاررتففبػػنراریػػفردیرعػػسانیػػخنردررب

زنػستیرمػفدمر؟ر چان ػسربفابػفربخشػ سریمػ،رچیچنػنرنبخشػسیریسیرازرزنستیرقی بیر ریاتفرچربفابفیربخش س،رامخ

رمبفخومراگ  

خرعػمردػچدرراررػیردچشػحخ هػخرردنراگػ  رتػفاربفون رطػچررنیػبربػن رعفبػیرشچرهخس رمفدمردرریش ص

ظػػػػسمررمثػػػػ ر؛دػػػػچدشررارهػػػػمرداردیرهػػػػخرییػػػػظ،ردػػػػچدررارداردیرهػػػػخر رػػػػم دررحػػػػخ یرسػػػػنرر س  ػػػػسرابػػػػفازرمی

هػػخیرمبفػػخومروررربخظػػثرذه ی رهخردارنػػسرهػػخروردگػػیخر ریرسػػنرعفب مبفػػخو دصػػ  روردوررػػار یدارررشػػبوردچ

یػفانرر،ردم ارػخر ربییػفدخرقسرفرشچدررػ ردچدرگف فگ ر چگطیر یچریاتفرش صشچد رر بعخمرم ب فیرمی

درردفػخررارردنرنسشػچدبفربػخیػفانرازردنرربیػ اردردرنکػ را،ربػسونرییفدبیرشبفریب خداشراتفر ررر نسرهمرمینرب

طچرررروزتػػػخررگػػػ بیردارنػػػس،رچفاسػػػنرمػػػفدمربػػػنن چنػػػنرم ػػػسانرخررسورروزهػػػخررػػػاحبػػػیرتػػػ ارد رریبارمػػػیػػػدررا

خرانرانب خرردارنسرزود فرگفرسخرربیخر سروردرف فربنردخننربفتفدنس رم کوراگػ ره کػهخرردنرایرازرعیفم صفخنن

هیب سرورسخرهخررارگفشخنربفر نس رارورروزهخردگخنرنیی ر«رظخ ی»بخرطع نرورس خرنربیچر سراروراففادرچقسرر

رسنرففدیردچبربچد 

نرسػػ رمبچاػػنرشػػچدریفبػػسرمبفػػخومردچاهػػسربػػچد راتػػفرریػػییػػفرا فػػخؽربردیرشػػچرهخسدرررمػػخافارورػػاتػػفرا

یربسهػس راوربػخردچشػحخ راوربػنیرشػبفریبر ػخداشوراگػ رکػ،رم انیخمرداده ردچبرخرشرراربنسامفوزرم سیرخررس

 چانػػػسربػػػخرریاورمػػػر «چلربػػػنرمػػػوردادمب ػػػ ر ػػػوررػػػ رامػػػفوزرایریػػػیروا»شػػػ فد:ررمػػػییػػػفانررمقخبػػػ رددرر ػػػچلررار

وریدررچػمػخافاروررػداشػبنربخشػس راتػفرایرخمػسی رنکػ را ػسربػسونرسیػفانرصػحب رردربػخدربػخر ردنریردچشحخ 

رارردنرنسػػتچرػػسررمی ربػػنردنرشػػ صریریػػیرحبػػرد،فریػػیبیراراکػػخفن ػػخداشر ریازرریػػیریػػسنرسػػفبػػسریا فػػخؽرب

صػسرر ن فریردررامبحخنیراریف،راتفرب نردیرشچرهخسنس ردررشچیفانرازردنربخدبفرر  وخنرنینرداردرورنی اردرد

صػػسرن ػػف رام!ررتففبػػنصػػسرمػػورامػػفوزرن ػػف ر»ر:زنػػسریخدرمػػرػػففر،سهرػػدخنػػنردورگػػچیربنیر،ربػػخردچشػػحخ بییػػفد
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یػفرردیراررنره یػخر«ظػخ یربػچدر یػفم! ػخم،رگػالمر»س:ررػتچریمورس سررمیخزردخننرراربدرِررایرنره یخر!«امرتففبن

فخاعػنرر،فبػسیورا فػخؽربیدررچػرمػخافارورػاتػفراامػخر«ر یػفردػچب!رور،ردفػفتگػالمراػ» ػس:رسریمػ  یفهرراربػخزر

صػػػسرن ػػػف رر!امرتففبػػػنصػػػسرمػػػورن ػػػف ر»رزنػػػس:رورففرػػػخدرمیردودریدخنػػػنرمػػػ ػػػخرازرمسرگػػػنررکچدرسػػػردچاهػػػسربػػػچد 

بػنربػسوبیفاهرر ػسسریمػشػفوعررنػنخدازرداد ر سرساشرراربخزررننخدرِردرنک راقب رازریرحبیررارنره یخر!«امرتففبن

ن ػف ررحخلربػن خیریػسچػنرفقػطرن ػف رصػسراگػ ردریػف رر؟س ػسرسنردچدن خر رمیرمیفرچنرشسهرحخ »تفبو:ر

شػػػچد ردررچػػػیو،ررهػػػخیرمبفػػػخومردررارػػػوردورففه ػػػ رم یػػفربػػػنرنبػػػخرجرمبفػػػخو یرمیرذه ی «ر؟نیففبػػػنرصػػس

دچشحخلربخشػ س،رازررمفدمرازردچشب بیردریفاناخیرار کنرربنورد  چریرشچد رحیخدمرم یفربنر چانسرریم

رچ یورمشکال یرواچدردارد ر احیخسردچب رنسارنسردن

مػفدمریرهخرخررورارزشکافرشسرسنرچ سرگخلر یاردررچیور فورجرمیمح  رط ب ررهخیرمیخوامردمچزه

نرسػػ ػػسرسوراگػػ راحیػػخسرکػػم یرخر،رش صػػسػػررمحػػ رمشػػ صربػػ نم ردیرمثػػخ رسرػػنرسػػفد ربی ارراردشػػفب

س ػسرفػفدیربفایػبنراگػ  رریفکػفرمػدهس رریانیخمرم ردچبربنراریرخررسیب س رهفرین چانخریفانربنرانساز راوررد

فرکػػ رفشػػچمبػػخ  فریرمقػػخمیرخرحبػػرػػخردخنػػنرسفررمػػسررػػخ ریریػػدارمر ریمػػورصػػالح» ػػس:رسریفرمػػکػػبػػخردػػچدشرف

ورهػفررخگ بییخرر چاناوربیچرسرروراگ کم رهم ریریر «چمهمربشوزرفرر چانیبمرن ی رمییر مرحبسریم

امػخرم کػوراگػ  رمیػبعسر روررػ دی ػیراوربیچر ػسروراگػ رک رم یخرانرنکرگخنس ره ریراربنرا  خمرمیرخررس

ور چانػخر رانیػخمرهػیچرسػخریر ػسرسریخررمػسػبخراورادارهره خنرررخرتفوهه خنرنردررسبخشسریریفررش صرداگ ر

بػنرِگػ  رمػسرفربیر ررورشػ صرنػخ یه اخیراو،رربنروزررتریردچرد رو رین یرررخسرچیهربنردردرنساردررخرار

 روریوربػػنرریػػراگػػ یرانصػػخفر بػػیر ػػیس ػػسردراوراحیػػخسرمیشػػچد رریگف فگػػ راورمػػیرورحبػػرخبػػسررمیخرار قػػ

ر س سریمرحیخدمورشچدررمیرخرردشفبنیبیر  سسری رمرخکخرانارشکه 

بفگػسرربنرن ػفهمررهفچقسرم ررتچریمفنسربنرش خر چان سربنردنر  رببرن ییرنرمفدمرظخدسوراص رراررا

ن چاهیػػسردوررػػس ردررربػػنردگػػ  خنرنبخشػػس،رردچاهیػػس،رب شػػیرازرزنػػستیرمیردن ػػنگػػ اواررچیػػ یرهیػػبیس،راتػػفر

دورد رربػنردگػ اشربخشػس،رم کػوراگػ ردنرراررحخ یرسنرففدردریفیرسنرنػخ ر راگػ راتػفرب شػیرازرزنػستی

 رازراگػ یرظػخددنرفقػطرنیػفشرمػفدمررداشػبنربخشػ س،رامػخررهبػخردراروم کوراگ رن فردچدرراریرمفدمرظخد

تیػػفد ردرررقػػچانیورمشػػ صر چگػػعنرصػػچرمرمیبػػفرطبػػ ریراخمعػػۀرانیػػخن چگػػعۀر،ر  ػػفواامرمچاػػچدرم  ػػف

شػچد ررین ػدادهررور ف یػین ػمرراویرهػخر ردهػسربػفرطبػ ر چانػخریانیػخمرمػراشریش صردررزنستدن نررنبیین،
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راویرخرمػخسبػفرطبػ رس سرسػنرزنػستیرشػ صرربیخنرمی ررخرمخسخزامرهخیربچدریمرمب یربفر خداشرورمیردمچزه

سررس،رشػخی،راتفر قػچارنساشػبنربخشػسیهیب ررچنرانسازهر ار کنرربسونر چانربنشچد رریمدادهررور ف یین مر

م کػور،رامػخردػچردرن ییرخررسػچریهػدردررردریػفیربػنسرفػفدریػ سریفرمػکػفس ریساشبنربخشػنیرورزنستردررایر ریچ

ربػػنردگػػ ففاوانػػیرخر ػػفومررػػشػػچدرریر بػػنرمػػریظػػخ  رم صػػبرورصخحیریػػیخرربخشػػس،رب ػػخبفابیر قػػچایرداراراگػػ 

سرهفرِگ  ررػخرنقشػیررارسػنردردػچررربخنرسنسرسرورمعبقس  یورمیل نررارببرسرا  چانرین یرمفدمرظخد ردوردرمی

رصػسمنردررنوخرػ س  ػسرورردچدررارصفؼررقخب ربػخردریػفانرمییرزنستدورنس ردررنبیین،رربنردگ دنرهیب سر

فم صػفخننری هػخرعیس  ػسرسػنرچریشػنرفکػفرمػیس  سهراگػ روره ر  ػنروردیػبنیرس  سرزنستریبی  س رفکفرمرمی

شػچنس رزمػخنیرسػنرمیػورریچسرمػر چان سردػچبرب چرنػسررػخرب چاب ػسرورنخراحػ رورمػ ریاگ  رچ یوراففادیرن 

رس شچنرمببالرمیهخرری خرریبواقیخمررانچاعرانسروربنرالمبیردچدررارورفانرسفدهشچنسرگریم

س  ػسهربخرػسررونػسرطبیعػیرراردنبػخلررنی ػس ر  س سورصػچرمررفبػخرررػبػنراسررػس  ستخنرمخرنبخرنیور  سرب خبفا

ارراتػفربػفایر،رحبمخلرش خرنبخشسیر ریسرداد راتفرچیازردگ رن چاهدنررارر،مخلرش خربخشسیر ریتفرچاس س ر

بػچد،رمیػل ۀرریمػیرنردنرمح قی  راتفربیورمح  رنرا ببنرارسردورد ین چاهربنردگ دنرراررسی سمبخرزهرهمر

رشػ خساررواػچدردارنػس رامػخررػنخ خربفدػیرظچامػ یف،رردربیخنربنداش  ررین نخدرگ رواچدریرسخرهخردادنرانیخم

ر چان ػسرین ػیػفانرر ردسرشػچریمفاقبػ رمػ بػخنرفخشػورمع ر چگػطیرعػیطرطبرسروردررشػفایهیبر  سهسرور  ف

نره ػػیورظ ػػ راگػػ رسػػنرمعبقػػسرمربخرػػسررونػػسربػػربفدارنػػس،رحبػػیراتػػفرب چاه ػػس رخگػػ مبع ػػ ربػػنرش رارردن ػػن

 ربػػنرشػػ خریػػیػػفانرنروردگػػ رش خچیػػ یرمبع ػػ ربػػنررگػػسرربػػنرن ػػفرمیاوقػػخمریرطبیعػػیرراردنبػػخلرس ػػیم رتػػخه

،ردررصػچر یرسػنردنربػنرشػ خر ع ػ رداردس یػسرسػنررورشػ خرنیػ رفکػفرمیرخگػ ش مبع ػ ربػنرنردنرسػ ػسررتچریم

خررػػسرسػػنردرػػ ػػچانردریخنرمػػرػػورافرػػ رارػػازرطفیػػفد رتربػػنرفػػفدردریػػفیر ع ػػ رمیوردررنوخرػػ رریػػ یطػػچررنرورػػا

یرسربػفارػورروشربخرػاگػ  رایروابیػبیرترػس،ریػ سرهػخررارردنرسیػاتػفرنبچانرسررػخردیػف یػرهػخرس رارردنرسیػ چانریم

مػفدمررورچیػ راگػ  رچػچنر ػفرمومشػچد،رزرػفارارػوراگػبفخدهریربنرم ػخفعرش صػیرش خرازروابیبیرشسنررهخ

رس  س ریب س،ربفرگفرم خفعررقخب رورمبخرزهرمخرق رراردریورحقر چان سرارین یرظخد

ر  ػستخنسرنیػس  ررااب ػخعدررس ػس رربییخرربسیردػچدررارن خرػخنرمیطچررربنرحیخدمری،ورمفدمرظخدیدررب

ت ارنػػسروربػػنررین ػػرحبػػفامیفرارکػػسرتچنػػ رم ب ػػفربػػنرریچػػیرهػػخرروش ر ردی ػػیرچشػػ ییفربػػچدهراگػػ یػػن

حفػػ راع ػػیربػػخرگػػححرشػػفخدهیرورهػػخرردنرورروشراچرافػػفادرگػػبی هرورػػاامػػخررچیػػب س رهػػخیررکػػسریفرمیرظیی
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انػػس ر عػػسادررواگػػحۀر یػػ یفرارواهررػػخرحیچانػػخمر سرػػسردمسهرمػػف بطربػػچدهروردشػػفبنرهیػػب س،رزرػػفاربنیر  سرگػػب

تچنػ رریگػخلرچػریػ یبرارازیبػیرسػنرش صػرسرفیبین فردررر  س سری  ر چانرمیشرویبنرشهخرردنرس یراز

رالفخصػػ نر ػػ رازبرییػػفرردفػػفدرنرسػػیرحػػخ ر،ردرنػسادهربخشػػسرشػػسریرعیطبرفػػچؽ رر چانػػخرچیامػػخرهػػرفدهسػػ  ػفرور

اگػ روریرانصػخفر وربػرس سرسنراری رفکفرمهربخشسدوردربنردگ رارهخرر رنر چانخدرفدهسوررارشفوعرر  فار کنر

رشػسرررایرعیطبرفػچؽ ررچر چانػخیهػامخرامررفدهسوررگخلر  فی ریبرارازیمورب»:ر ح  رس سرارردنر چانسرین 

ربػػنردگػػ راوراگػػ رسػػنیرعیطبرفػػچؽ ررچانػػخنػػچعر چػػنردوردهراگػػ  رارػػورربػػنردگػػ رارهػػخرردنر ػػیراو،روامرسادهنػػ

ازررحخصػ رورا ػچنرشػسهفریچانر یػ یػحرخرػروهر ۀریوگربناور»:رشچدریبفدشفبنرمورش صررار«اگ ؟ردورده

دنیػخرر یػنیروراگػ رش صػکدهس،رم ریالسردمچزشرمسدررریتچنیریاگبخدرچیروقبخررر«تففبنراگ !نریس  ر

ایربػنرشػػ یسنررظالقػناگػ ؟ریرتػچنیریاگػبخدرچػنػچعرورچػػنررػاوه،را»ر:سرػبیچیراحبفامػر بػخربػورربخشػسرنشیػبن

دنردن ػػنرر،رامػػخ ػػسسصػػحب راور رچبدرنبچانػػسربػػنرتچنػػ ریاگػػبخدرچػػدنرسررشػػخ«رتچرػػسرنػػسارم رچی هػػخر رسػػنرمی

ورشػ صررػاگػ  رارشۀردچدیسازرمسرگۀر  ررفقط رر هخیچ سرسریصحب رمهخرردنردربخر رتچن ریاگبخدرچ

وررػػادارد ررکدػػفواررمػػسرررترػػروس ػػسررمیتػػچنییرشػػفس رر،ردررهػػفرسػػالسرچیس ػػسرمیرارمحخ عػػنرر یػػه ػػنرچ

نرش صر ورردادنراشردربػخر رشػفخر؟ره ػنایرداردرسهرػدانػس رامػخرچػنرفخریتچنػ رمػریشبفرازردنراگبخدرچػیبواقعخ

شػسهرر فرسهیػ یور ر فردشػفبنهخراررانففی،رس سورمحخ یر فررازرادچدررارشبفریاگ  رهفچنربیرحف رگالمب

سػنرفػفدربػفایردوریرازردهػسرریدمػچزشرمػیرقیۀرحقیس  ر رشچدر فر کمشبفاراررسفدنرنیس  رشچدرربخظثرمیور

هیػب سرتػخهیریرس  ػس رواقعػرنیمشکالمربخرسرفقػطررػترروشرراردنبػخلرس ػس رحبػیردرربػیورسیػخنیرسػنر  س

راحبیرررنػػفودربػػنریوازربػػس  ػػس راتػػفروابیػػبییررقخبػػ رراحبفامػػیرمیربی یػػسرسػػنرافػػفادربػػنررکػػسریفرب راوقػػخمرمی

ر چانسرم یفربنرحیخدمرشچد رمی

رخرػریزررخنػ ینراسػربػفدریمػ ر ػبػخیچررتچنػ رو،رِشػانبصػخبردػسارخنربػخبس ردررمربیػچیرداگػبخنرسربی ار

اظحػخررخنردسارنراربیر رخونرظ سهسردچاریمرخرریزررخن یۀردگ خنرازرایاو یرفراگ  رامخردسای رور یصالحر ب

ورراررظ ػخورخنربػنردػسارشػسرچػفارازراوردچاگػبن»رم صػفخننراگػ :رفیورعرػاسػنرردسػفررفکػفبػخیچررتچنػ رو س رشِرس

دوبػػخرهرگػػفررارردنر ػػچانمری،رمػػهرشػػچدسرػػبفگػػفمرار کػػنرربعػػسرازر  رهیػػبمرػػمػػور رچقػػسربی یػػسررمیر ػػس؟ساظحػػخر

سػفدرسػنرریرمییػچدقػسررحردناورر«؟ مسػورراراظحػخررظ ػخورخنرنشسربنردسادچاگبنراربی ارم رچفارازرمورراخ

ردورد ریمربنرواچدراریرال کمشرخرریزررخن یایرشنربفایه 
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دررسیػیررچیهرورروزهػخرػبػچد رایرخمچنیسدررزمخنرشػخو ینریمراربچدب شیرازریرعیطبرفچؽیرهخر ر چانخ

س،ریػػ سصػػحب ریرعیطبرفػػچؽیرهػػخر ردربػػخر ر چانػػخ ػػس راتػػفرصػػحب رسهػػخرردنردربػػخر  ػػسرسرییػػمرافیػػ رن ػػربچد

رورروزهخرا؟رطچرراگ رورار رچفاش خگ سرین  ریبنررگ ردررس رراهخرردنرس رارنرتففبنیسا چنرازر  رر سرتچریم

ورتفبػنررداشػ ارشػسرسررػدهرمفیرخمچنیس رشػخهیػب س رر هخیچرنچرهخر ر چانخنردنرسدان سرریراهبخنرن یرحب

دػػخنمرنیػػ ررسانرػػمفیرخمچنیسوربػػچد رشػػخیاو ػػ رردػػسایرهخرقػػسرمروردررػػری ػػرورریمػػچاشػػسرسػػنرازربػػیوردنوػػخ،ررمی

یرورمعففػیچػربػنیمرربچدیرفراولربچد روقبنف رردسایرهخرقسرمردررنگچدهرخنی نخمررنازردنخنربیرکرورداش ر

وردمػس،ریدارمػخربػنرچػریبچدرزمخنیرسنداش  ریرخرریبیرۀففهی براهبخنریرهفرنی شسربنره خنرصچرمربچد ر

ر ػخررزدهسیرار ػسهرطچررف اربػن رردػسایرهخرخرتػ ررزمػخن،رقػسرمبػامػخرازرروددخننرت شػ  ریرایرنرنگچارربفرگخق

نرازرخدخردرػػمثػػ رراهبػػخنرارشػس،رگف فگػػبخنریرنرافػفادسػػوراگػػ ررػایراصػػ رظ ػػ انس ررشػسه مػخنرمعخبػػسرکػػفور خ

هػػػخرفقػػػطررورایرو ػػػرنس،خرراهػػػیرارشػػػسرػػػرمدیػػػب س راتفچػػػنردػػػخیبفدػػػچرداررنیرارا عػػػخدهرفچؽیر رمػػػخدرزادیػػػفیس

رػترحففػنرهػخرردنریور فػخومرسػنر  سیػنربػفارػبػخرا،رانػسره  سسرور ر  ػفیػنهخرردنر هیب سیرمفدمرظخدیرهخرمقخم

طچررربػنر،خرنػنرسررنرمچف رشچیسدرر  رار کنرر س یسر فرورمی هخیردزادردچدررااب خعروردررزمخن رش خردرراگ 

ر امػخرراهبػهػیچرراهردریػفیرنػسارد ر ػسرورسریصػسؽرمػرهفسیػیبػفایروررػارد رادیربیػبیق یرۀریسبنر  رسخم ر

نساشػػبنربخشػػس رهفچػػنریربػسیرخدرزاد رمػػیػػفیسسررشػػخو ػػ رمشػػغچلراگػ رردررمعبػػسربػػنرسػخرر  ػػ نرسػػنچدمػچزر

 فردچاهسربچد رهفچنرراوردگخنیربفاربخزشسنرقف رتچن رگیسنربنرمفح ۀرشس،رکبشبفرزافریبنچدمچزررراهی

ر ر بػسنرمیػل ۀرسػچفاراگػ ، ػفررگػ  هػخرردنیرتچن ربفارشسنرقف ر فربخشسربخزرراهبخنرارشسرراح یرزنست

 ػفررعررارگػف ررخرمػخسیربػسهت رانػس ررایررارمیرس  سهر رنچدمػچزرزنػستیرگػ  روردیػبنخرمخرواچدردارد رراهبػس

بخزشػسنر ربػخراوربػخزرشػچدتچنػ رقفػ ررنختوػخنریسرروزرر رشػخرگػسریمػیر یبربػنرروشػور فرعرگػفرودهػسرریم  ر

 رراهبػخنرمعبػسرنػ دراورشػچدرمیسارررػاور س رردػسایرهخرقػسرمری، یبرروشػور ػنیخرنرػیر یبرروشػورخررقف رتچن 

ر ح ػ رارردنر چانػسریراهػیرسػ رن ػامخررت ارنس رمیوره نربنراوراحبفامرر فگ سرمیازراور ررهخرورگهالدر سررمی

نریػػس  ررحخصػ رازا ػػچنردچػخرراورری؟ یبرروشػػوسػسامربخشػػم؟رراهػػیرسػ ره ػػچزرهػمرقػػفارراگػ رچیچنػنر»:رس ػس

وررػاشػچد ربػخرت شػ رزمػخن،رریازرمعبػسرادػفا رمػنچدمػچزرراهػیرر «سرػ سازیفونربیػبرار یػخر راوررارازشسهراگ 

یرعیطبرفػچؽیرهػخر ر چانػخدربػخر ر ػسرسریافیػ رن ػیر ػییػمرچردرربچدسییررچیهسهرسنریرگ رربنراخرمیل ن

 چانیػ رریمػهخر رداشػ رسػنررافبػخد راورقػسرمرتچنػ ریاػرنیػخهرس یػسرچػنرا فػخقیربػفایرراهػی س رسصحب ر

ِرسػػرارازرهخیرچػػچبررسُ ػػسه ازربعػػسریرکػػررارهػػخرردنرریورم بقػػ رس ػػسرورگػػپ ربػػنرچػػخهیردررمعبػػسر ی ػػ ریمػػچهرا
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فونریػػمعبػػسربدنرازر]دررنبییػػۀرحیػػخدمربػػنراو[ردررنوخرػػ راوررار ػػس رامػػخرسفونر ف ػػخبریػػبػػنربازرچػػخهریریػػفررد

رانسادب س 

خررػػنردسػػار بػػخطرداردررمیػػل نرورػػبػػخرامریطچررمیػػبقرفاربػػنرػػزر،اگػػ یرخرراػػسیمچکػػچعرحیػػخدمربیػػر

ه ۀرچی هخر رسنر،ررهخرس یسرحیخدمنبچانیسردچدررارازراتفربنرس خلربفگیسررخردیف ر خنررنیس  ردررسری چانرمی

دػػچدررارازرر،نیػػسفر  ریدررمیػػاتػػفرسیػػیرورقػػخنچنرواػػچدردارد:ررػػاشػػچد رروگػػی ۀردنر بػػخهرمیرسربنرػػارنرسفدهیػػ  س

مفدمررنسسررارسهیسرش رشخر رهیچراگبث خرهمرنسارد دشچنخی ریرقیحق  ف ر چانسربنرری،رن رهخرنک سحیخدمر

حیػخدمرارػورا فػخؽررسفدنربػسونررهػخر رامػخسػفدرخرمػخرصػحب سازررفػبوربػنربوشػ ربػخرر خبػخریبچداردمػر سرتچریم

داشػػبنریرسخگػػبیرففظػػیرهخریػػفرا بػػنرازردیرفربخشػػسرسػػنرشػػ صردرربفدػػر ػػ رافبػػس رم کػػوراگػػ رامکخنرن ی

 ػ رفررواػنرامکخنرهیچرورنػفودربنیبخرسخرمخربنربوشػ ربػفود رامػخراتػفرحیػخدمرازربػر،شبفیۀربی  سیربخشسروربفا

یرگػچرنربنیػشػ خر  سر رهػسؼسرػنب سبخنر:رچشمردػچدرراربػفرمشػک مرتچریخنرم  ستسرورامفوزربنر  فنیی  ر

رارچکػػچعرورمرػػارظ ػػ س ربػػنره ػػیوررسرازرشػػفرحیػػخدمردػػالصرشػػچرػػورمیبچررگػػحچهربػػخ  فراگػػ ،رب ػػخبفا

ر سفدممحفهریرورگ  فانردرراطچرردخصرربن

 ها یمار یبکردن  مداوا وضوعم

راربػػنرشػػ خردمػػچزشررهػػخری ػػخرریبسفدنررمػػساوا رارػػورمچکػػچعربػػنرارػػورمع ػػیرنییػػ رسػػنرقػػفارراگػػرسػػفدنرمحفه

ارػوررنکػ رامحشرربػن ػس ر سمػساوارراریفانرردیرهخری خرریسربرفخ چنردافخرنبخیرواقعرانسرمفرترازررچیهدهم ر

تیػػفد رظ ػػ ررمی ػػ رربػػنربػػسنرشػػ خردادهرفػػخ چنردافػػخرارسػػنر رر هػػخی  ػػخمرچرفخشػػورمػػور،سػػخرررارانیػػخمردهیػػس

یرگػالمبس سروربػنررمیل نردافخررارنقشرمیروراتیفرمراروراگ رسنررقسرراسیرمیرار کنرارورمچکچعررارارو

انیػػخمریر،ربػػفاس  ػػسرسیػػیررارمػساوارمییر ػػخرریافػفادربفدػػیربرنکػػ رامحػشرربػػنر رگػػخنسریمػیریدگػػنیػػ ردچد ػخنر

دررر س  س ررن خمساواروردچدراشررارری خرری خربفنسریتری  سرمیبریمنرسراررهفسییورر  سسریم ر خبر دوبخر ردنرب

رشچد رففدرمیۀریسمخنعر  ریرطچرراسربناگ روریروابیبیرتروررارمرواکحراگ رسنرارورصچ

تچنػػ ررار کػػنرمػػفدمر  خرػػ ردارنػػسربعػػسرازررػػخدتیفیرچیتچنػػ رازرریچػػدروعػػیورازراگػػبخدانریرخرریبیػػ

نربػخرسػ  ػسرسریورادظخرمده سررمیخدرر هخرراربنرش خریورچراهخرردنرانس راگبفخدهربفدهرهخررارمعخ ینرس  سربی خری

سروررػداریریػ ؟رشػ خرچػینیرورشػچدرػخرارػ س ردسهخرراردرمخنرری خرری چانسربریش صرمری،چففگبخدنررفونیب
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شػػ خرراریر ػػخرریاوربریِرسرچػػرس؟رشػػخیػػ سدػػچدرمعخ یػػنرریِرسراورراربػػخرچػػیػػ چانریدارنػػس رچیچنػػنرمػػیر رچػػیػػیػػفانرنرد

ازر ررگػححربػخ رشػ صرتچنػ رراردریر روقبرارمحسودرس سیریفررففدردریِر چانسرچریففدرن ریِر س!رچسدرمخنر

دنرراررورشػفخردهػسبی ػخریررار چانػسرریمنرساگ رربخ یرانففربخر سرمخد رسریمگخطعردن نرردهس،رینررشسرمیس  ر

ورمعخ یػۀریر خرریبیرقیحقیرشفخیربفاررورازارور ایرراربفداردرشنرظ  رر چانسرریامخرن ر، سس بفلرسورچبرسگفر

یرعیطبرفػچؽ رر چانػخری، ػخرریدرمػخنرهػفربیرشػس ربػفابخیرعیطبرفچؽیرهخر ر چانخیرسردارارخم ردن،رش صربخس

ارازرهػ ارریمربػرتػچریهخ،رمری خرریمعخ یۀربیربفایرعیطبرفچؽیرهخر ر چانخردررار بخطربخواچدردارد ریرمش ص

واػچدردارد ریرعیطبرفػچؽیرهػخر ر چانػخر،هػخری ػخرریب عػسادرربػنرورواچدرداردیرعیطبرفچؽیرهخر رنچعرازردنر چانخ

ربخشػػس،مخهفانػػنررچقػػسرشػػ خریرمػػساواار کػػنررس،ربػػسونر چاػػنربػػنینساشػػبنربخشػػیرعػػیطبرفػػچؽیرهػػخر ر چانػػخاتػػفر

رفخرسهردچاهسربچد ر معخ ینرب

وراگػبخدانریانس ردرربػرشػخنسهسیر  ػستخنرراربػنردشػفبیسرنیػساخمعػۀر  ررفدػیرافػفاد،فربیػادیرهخردررگخل

راررراهخررسػػدرردعػػخزررنسػػ ررهػخرخردنرػػنػ درظ ػػچمردمسنػػسریرورحفػػ رگػػالمبردادنرشػػفخیرنربػفاسػػتچنػػ رریچػػیرواقعػ

رار ػخنرری خرریشػنربیه هػخرردنر  ػس؟سمػساوارهػخررارری ػخرریسػنربربػنرمػفدمردمػچزشردادیریػسچػنرر،دنسسفره چارر

هػخر ررارر  فرو رسیػخ مرب خنچیچنػنرگػروسری سنریسنرچیچننر  رسدادنسرریخربنرش خرنشخنرمرفدنسرسریمعخ ینرم

 رسیػدرمػخنرس بػخنرراررهخری ػخرریسربی چانیػبریورمػرف ر  ػرػطفازردچد ػخنرر،ش خردمچزشردادنسروربعسرازردنربن

نراگبخدانر ب چاهػسربػخررهفسیػیرر بییراریػخدرسفدنػس ررمهربػنخنرمفدمردمسنػسروریتچن ربنرمریچدروعیوربعسا

درردنر ػس رسری  سهرراربنردچدرا برمػسفریچانر ی یخرحرروهرطچررحبمرربنر، سس خرانررارمعخ ینریتچن ربریچ

یروػخنیسبػخراوکػخعر،رسػنره کػخریرفدنػسس ػخرانررارمػساواریتچن ربریاگبخدانرچرازیربعضزمخنروردنرمچقعی ،ر

خبػس ردنررابػسرادامػنریر چانػسربػفاریسهرن ػرور سری روراینیرمفدمرظخدرتچن رموخرمریدرردنرزمخنربچد رامخرچ

دررفدػػیرافػػفادربػػچد ربعػػسهخربرهدنردورررازیردرردنرزمػػخنرورفقػػطرمحصػػچ یروػػخنیسفامراوکػػخعرییػػازر غیراریػػنینب

چیچنػنراریػخدرسفدنػس ریرنخبیػخمخن نریوروگػربػسرشػسنسرورب صػصمهػخرری ػخرریبیرشػفخیریفانربفارمچزشردد

 ػچانمرریمػ»رس س:رمیردظخایریسفد؟ریخدربیرراریر خرریبیرخر  جرروزرمساوارگنررظفضر چانسردرریمیرظخدریفدف

  سهرسفری یػ رچانیػحرخرػورافػفادرروهررػاه ػۀرنرسػمررشػ خربیػچرنبرسربی ارر « مسراردرمخنریر خرریخردنربررورا

ر  سهردارنس،رامػخرنػنسفریچانر ی یخرحرروهرهخرردنرسهراگ ؟یچیبشخنربنر شبیر ریدان سرچنرچریخرمرددارنس ر
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س  ػػسررس  ػػسر چان  سنػػسرورفکػػفرمیرفکػػفرمیراشػػببخهربندارنػػس ره ػػچزراطػػالعر  ػػسرورنػػنرازردنرسریاحیػػخسرمػػرارردن

ر چان سردرمخنرس  سرچی ردچب راگ  رار کنرمی

 ربفگػ سورهػسؼررػبػنرابی رنػسر ػخررففگػخرۀرطخق یػ  سرهخرگػخلخنریازرمسررتچن ربخریچیرواقعاگبخدانر

قسر   ػسریرهػخر رخر چانػخرػنردسػسررػارفدهسفرکػورفرػخرهفتػ ردربػخر رارػس،ردیػ سری ػخرررارمػساوارمػیبفػفدیررزمخنیرسػن

یػػیرسررایرقػػیحقریدمچزشػػرخرهفتػػ رػػس؟ردیورشػػ صردارارهیػػبرػػایرخرمػػخسبػػفدنررویازبػػیرراربػػفایرعیطبرفػػچؽ

سربػخریػ چانریس؟رچیچننرمرفیخدربیرهخررارری خرریبریمساوار،خر  جرروزرگنردررظفضرسری چانریس؟رچیچننرمرارهسفد

ازرکػعفرشػ خریرتػچنیریچػ رقالبػرانوراگبخدیچ امخرس؟ری سراردرمخنرسییریر خرریبیرظخدیرففدیرهخردگ 

بیػػػیخررهػػػخرردنرس؟ییػػػبیخرنهػػػری ػػػخرریدرمػػػخنربیرخردررایػػػبیچرػػػدانػػػس ررهسفدمػػػفدمراگػػػبفخدهریرهػػػخریوابیػػػبیور

گػچزنررهخر ربفایرمساویربی خریردمچزشرده س،رمخن ػسرهخر ربفت اررس  سرورشیچهرشچنسرسالسردچشحخلرمی

 ر ۀردگ یوگربنتففبورراصحالهرروشراصحالهرطیرفشخرروربنربنری،چرابفانری،ۀرچی   ری،درمخننچررری،چ

رراربییفنس اروراگ رسنر چلرش خرشخنرهخیرتچنختچنیرواچدرداردرورهسفرروش

ربػفرطبػ رمشػخهس رمػخرظ ػ  م رسػشػ خرصػحب ریر ۀردگػ ربػفایوگػربػنتػففبوردربخر رروشررسربی ار

یر ریػورچرػارخه یگػمػخد رارػور ررسخرمػخسانریػماگػ ؛ررخرمػخساررهػخری  خمربػسب بففدروررشسنربی خریرارشنرر

طریمحػػنروره یػػخمیرسػػرخهرهیػػب سیورگػػیرم فػػیر رمچاػچدا یػػنیر  ػػروربػػسراگػػ  ر  ػػخمرمچاػػچدامراهفیرم فػ

 را ببػػنری ػػخرریبشػػ راصػػ یرم ؛رگػػ ابچدنرر ػػخریبیراصػػ رظ ػػ وررػػاشػػچنس رربخشػػسرواردرمیشػػخنرم خگػػیرربفا

بػخ ریرچیػخ بػخریر ػیبرخررذرهیبیػا یرمچاػچدشػخم رهػخرردنرازیرکػردرػس ررشیچ ردریفرنی ر سرسرمیدوربی خریربنر

نرسػوراگػ ررػمث رادرداردرسنرس بفرشخرعراگ رامخرواچیریفرر ردهیب سخرمخرسازریراردچشناگ رسنرمخن سر

ر دچشریمم بق رورازرااسادرش صر چ نرتررخنریازرم

ازر رروراگػ ردرراػخکػ هخر رصحب رس یمرسنربیشبفررارجرهیػب س رسیػیرمری خرریبدربخر ررسربی ار

ُریػاگب چانرورعیررویربسنارعسه،رظفچن ،ربفدمست ر ػفرازرارػوربُعػسرسػنرفرؼریػفردیرعػسفهرداشػبنربخشػس ردررب

هػػخیرربػػخر چانخر تچنػػ رریچػػانرگػػبخددارد راسثػػفرارم فػػیرواػػچدیرچاػػچدمر،بی ػػخرربػػسنر،ردرردنرقیػػ  اگػػ 

شػ صرربػسنخهرراردرریگػچػِیرر چان ػسریفقػطرمػهػخرردنر س ػ س ررش خگػخرارردنر چان سرطبیعیرمع چ یرن یرفچؽ

خهریگػچػِیررواچدردارد رامػخیر خرریبدنیخرربخشس،اچدرمچخهریگچِیررهفاخمرریبیچنرسوردرگ راگ رر  س رایبب

ُریرفارمچاػػچدرػ رزیػػ ینیر ػخرریبیراصػػ  ػ رظ س ػػس رراریػػخدرمیسانرراریػورمرػػنراسػر ػفرواػػچدرداردررفرؼیرعػػسدررب
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رارردنرسیػدچاهریطػچررسػنرمػرسروردنر ربفو  سسریصحب رمردنرۀی   رورخهیگچِیرراففادردربخر ربفداشبویربعض

حخ م،رمچاػچدیرسػنردررارػورزرایربعضدررفارر،رزدرسرمیربنرواچدچ خهربعسرازردن،ردوبخرهرسیر!رزمخنسینرس ی   

د رفریػ  ربیرارردنرشچدربفداشبنیرچرنک رامحشرر چانسربنریورماگ رخررقسر   سریبیمیل نرددخ  رداردر

رنییب س مه فرهخیرگححیرراروردرمخنر بفتفدانسراریرچ چانسررمی

دنرخهرواػچدرداشػبنربخشػس،ریگػچػِیرربی ػس،رهفاػخرمییرعیطبرفػچؽیرهػخر ربخر چانخیربفراگخسردن نرففد

درردنربػػفدرسػػنرریمػػ ر ػػیر ػػیچرطػػیبػػفرس ردرزارداردری ػػخرریبچػػِیررشػػچدرسػػنربػػنرمین ػػفرتففدررتچنػػنررمکػػخنرارو

تففبػنریرانػففریرهػخرخنخلسورریػب سیوردچنردررتفدشرنیرنرچسریطچررر،ربننسمیسودیرانففریرهخرخنخلسر،م حقن

رواگػب چان،را بوػخبریررویرازرزدم،رعسه،ربفدمػستیر ی،ردنرم حقنرظالدررن فردسبفرطیرعفب  رنسمیسودور

ُرردررایر روقبدهسریرارنشخنرمفهریع ردنرمچاػچدار کػنررس ربعػسرازرػدری ردررمػکورشػرشچدربنراریعسردخهفرمورب

ُررػػنربػػسنردرراسػػرسرػػبفریمػػ رسر ػػرػػدارریراربفمػػ خررػػهػػخربخشػػسررموفهرتیػػردنردردػػچاهنػػسارد ریر کچرمشػػیعػػسرهػػورب

نربػسنرسػبفرػسررمی رس،ر ی سریمرکسانررار خیورمرسردارری رراربفمیدنرچرنک رابعسرازرر،اگب چانیررویربفدمست

یررویرنربفدمستسسری یورببسررفیبییریفررظک رد رکراشعۀرابخرسری چانریفدهراگ  رمسساریشفخر بالفخص نر

رسفد ردنرا فرراراریخدرمیورمچاچدررنراساگ روررایراص رظ  ر سرشسهراگ راگب چانرنخ س

راربػنرشػ خر ۀردگػ ریوگػرنبػتففبوررروشِرر  جرروزگنررخرر  رازرار کنردررظفضر  سسریادظخرمفدیرب

دررس!ری ۀردگ رراربنرمورنشخنردهیوگرنبتففبورس رروشری سهخرراردرمخنرری خرریبرسی چانری،رمدمچزشرده س

ر چانػسرذهػورمیریمچاػچدچ ػخنر رانسرفیکػعمقخرینربخردنرمچاچدرم فیرهچ  ػخک،رمچاػچدامربشػفیربیػیخرر

یرراحبػر چانػسربػنریمػیرحبراحبیرس بفلرش خرراردرردگ رتیفد ررسربندچاهرهفطچررسنرمیوررس س بفلرسش خررار

؟رییفرػسبرارردنرسیػ چانری رچیچنػنرمػبخردگ ربییفرػسرارردنرسی چانرینرمسرسریتچریمدخ  نردهس ر خنرریبنرزنست

س،ربػنریػدهریدگػ ردػچدرراربػنراطػفاؼرحفسػ رمػیر چانػسردنررار  ػ رس ػس روقبػری خنرحبیرن ردگ رمع چ ی

بػفایرتػففبوردنربخنرقخظػس ردگػبر،رحفسػخمرب د ػسدریمػبنرشػ خرر خن ش رگفریرحبورس سررین  ررش خراظب خ

نرببچانداررردررن ػػفشربیػػیخررد ػػسه یریشػػ خردگػػربػػنردگػػ درنػػ ررب س،ریػػ س  ػػ ررارردنرسیػػاگػػ  راتػػفرواقعػػخ

نردیرشچد!راففادریمیرزدمرواقعرتروررگخنسررمی بػنریرعیطبشخنرهفردوردگبیرشرنربخرهفردزمخسامررسهررارقبال

 انربػچدرب  ػسررػنردوسػرارشػخنر چانیػب سردگبری،رامػخرن ػنساشػ یرچرمشػک یهػشػخنردگبورررربسندمس ررین فرم

ُردررشػػخنردرػػسنربسنردن ػػنررویردادهربػػچدردگػػییرام رافػػفادیرراردرػػسهروی  ػػس رچ ػػس وربػػنرارػػورریػػفربػػچدردیرعػػسب
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نرف جربخش س ره خن درسنردنربسنراگ ررگیی چانیسر صچررس یس،ردرطچررسنرمیرم یفرشسهربچدرسنرار یخرواقعخ

انسررخرطیرظ  رافاحػیررگخزیرقفاررتففبنرشچد راففادیرسنر ح رظ  رافاحیرظقیمرمیرشسنرسنربخظثرف ج

رار  ػػفرورس  ػػس رتچنػػ رریچػػ چان ػػسرریمانسرسػػنردرػػخره ػػچزرربفداشػػبنرشػػسهرازرمػػور فگػػیسهشػػخنرقیػػ بیرازربسن

ُرنرشػخبسنفاررػی رزینیراریل ندهمرسنرمراط ی خنرمیهخرردنربنه یشنر نشػسهروردرریرافاحػیػفرردیرعػسدررب

تفبم،روقبػیرگػعیررب ػخبفارور یػفوردن ػنرا نرمػیرشػچد ریمػررویردنرسػخرنرسػاگ رربسندنرر،تچن ریورچر  ف

  ػ ردنررارراتػفدهػس،رامػخررس یسردنرمچاچدرم فیرراربییفرس،راتػفرنبچانیػسردنررار  ػ رس یػسراه یبػیرن یرمی

ر زدریمصسمنربخنرسربنردگبرفدسریم

یرهخرشػیخهر ردررن خسشػفریرسانرراربػفارػازرمفیر عػساد،رتچنػ رموػمرم ػیرچػیرسادرػ رازررورح خیربفا

وریم ردرراو ػربػچدروشرورر فرشیخهرمخربفایػبنربفدم ردررهفردورن خره فاهردچدر،وکدرر  ررخیدگیر  سرگب

یرررقػسرنمح رمػخربػدررشیخهردوم،رر ردررن خاظالمرشسر«گبخرهرتچن ریچمسرگۀر»مخریرشیخه،رفخ چنردافخرن خ

واػػچدرچ ػػسانیررافػػفادر،شػػیخهرن خیرهخرعففػػنرگػػخرفرم ردریرمرازرظوػػس ردنربػػفدی چانیػػبرینرن ػػسػػازدحػػخمربػػچدر

ربػچدرسػن ررهػخردنیراولربػفاصػفر:رواػچدرداشػ انب ػخررصػفر ربچد رگنری،رامخرعففۀرمخر فرازرا عب سنساش

رنػخمر ب دوفرم ب ػفربعسازریرمساوایردوم،ربفاصفررنخمرسفدهربچدنس ر ب یرصبحیخهیرمساوایرصبحرزودربفا

خرررارسػوررػاچػفارم ریدهػریهػخررارشػفخرن ػری ػخرری رمػخربنػسمػوربچدرازخرگچمردررانب خررتػففبورامضػصفربچدنسرور

سػػفدهریروردررارػػورزمی ػػنره کػػخررر رػػح خرتچنػػ رموػػمرم ػػیرچػػیرسادرػػرودچاگػػبیمرازررانیػػخمردادرػػم؟رزرػػفارمی

ربخشیم 

ایرانػػففیرر ػػچدههػػخرردنرازرهفرػػتفدم رسػػعررػػزبچدنػػسر چدنیػخررنربػػخرمػػوردرسػػیرسانرػػمفرویتچنػ ردػػچدرراربػػ

راربخرتچن رموفومػچمررنخندر ردگ دنررارشک ردادهربچدیرعیطبرفچؽ ررارازرصسر چانخیبدررخف رسفدنسرسنر

بخرهػخریرورحبػرػارسهرشػس رػت زدنرر ػخولوریر رر ػخرحػسردػچنفهخرردنرازیربعضر،ردگ همرورحخلرفدم،رامخربخراس

نرسمچاچدامردنرا فخؽرافبخد ر   ػ ربشػفیردػچدرراربخردگ رهخرردنرسیسرببچانی سریفرمکخرفربچدنس ردرسهدرنخمال

دگػػ رهػػخرردنر چانیػػبیسربػػنرن یرمچردنیػػخزطبیعیررهػػخیرفػػچؽرسفدرػػس،ربػػسونر چانخر رحبػػیراتػػفرگػػعیرمیس؟ریػػ س

س  س ر  رازررففاررمیبخنرس یسرورحبیرقب رازراو یورحفسبردان سربنرچنرفکفرمیرازربُعسیردریفرمیرفارزس ریخبر

نربنریفونرمیاررارازردرربر خرر خیبرنک را یرد ربػفاچشػریمػدوبخرهردػخهفریر خرریوربتفدنسررمیبخزردنیخررت ارد،رفچرا

ره ػخندنرراررسرویػراردرازرس بخنرسرسػنردگػبرػخزرداریػدخصػیرنیرعیطبرفػچؽ ررسربنر چانػخرفهرشچیبفردنرچرنک را
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روشرظػػػخ یر»مرسػػػنررػػػداریریػػػفرردیرعیطبرفػػػچؽ ررسػػػچبرشػػػس،ر چانػػػخرنیمردنکػػػنس ر ػػػ رازریػػػسػػػچبرس رنیاػػػخرم

یر چانػسرروهراصػ ری فراگػ  رمػرفوم ػسینیرحبػیرعیطبرفػچؽ ررشچدروردنر چانخریسهرمینخم«رروهسشیسنرربیفون

بػفایریرعیطبرفػچؽ رر چانسردریفرحفس رس س رارػور چانػخرفونربکشسروربالفخص نردنرمچاچدرن ییمچاچدیررارب

دنراگبفخدهرسفدرم رشخرسربخرارورداگبخنردشػ خررشچدرورمخردرردنرن خرشیخهرازرهخیردخصیراگبفخدهرمیرهسؼ

اورنشػخننرتففػ ررگ  ربنبخشیسرسنرتفچنر خدشخهرمی چنردی یرب رگربچد،رامخر خ ختخ خرسخگۀردرردگباررار

ار کػنررچ یورا فیرداشبنربخشس ربسونر چانربن چانسرریمیرعیطبرفچؽ ررور چانخراوراورراربییخررسچچترسفد ر

رشچد ریمرتچچسخرریوربیتففبنردگ ردرر،ربالفخص نربخشسرتچچسخررب رگررچقسرورمچاچدررا

 ػػس رسراردػػخر ریر ریػػ ػػخررفػػفوررودرورچیبرفی رکػػینردگػػ رشػػ صردرربػػسنرسػػیػػ ریظػػالوه،رمیػػخزرنرنبػػ

نرم  چعراگ  رحبمح قدوردرورربنرواچدادباللریرمفدمردرراخمعۀرظخدرذهو چانسردررریم   رفررامکخنراتفیرخ

ُریردگػبر،بػفدرینرففدرفػفورمػسیردگبردهیس خمر رانیکورشرنرایسرب چانرین بخشس،ر درریػفراگػ  رردیرعػسدررب

نردنرمچاػچدررارس سرسری رمسطفؼرق یرحفررنوردگ ربرایردارد روقب رق بیر خرریبیرنرش صسرسرفیبین فر

ُرسػػنردگػػ ردنر،رفدیػػبی نردنرمچاػػچدررارسری رمػػسػػدادػػ ربػػسنرحفرطفؼرربػػنرقػػفاررداردریػػفردیرعػػسدررب  ػػسرورفػػچرا

درردنرمچاػچدرگػپ ررشػچنسروریبیػبنرمػرهػفردوردگػ فدروریػتریمػدنررار ػخنرریرادگ ردخرگپ  رقخ سریم

دنر ػسرسریمػیرورگػعرفدهسر سحفربخنردرردگبراوقخمیرتخهاگ ،رردرنسهخرری ردنرمچاچدربیخگ دگ رش 

نرکػ ربػخردنس ػسرییػخدرمػردفاشرارتػچشیرصػسایراوقػخمرحبػیرورتخهرزنسریارمینراوقخمیرتخهررارگچراخرس س،

یر ریػورچراتفدد ررنرانساز راولردچدربفمیبرسیرهخرس بخنراتفرازردگبامخررگس،رریمرن فبنررتچچسبخنردرردگب

هػػخرررػػترازرارورهیچ،ر زمربػػفایردنیرعیطبرفػػچؽ ررچانػػخ بػػسونرازرظوػػس ردنربفدرػػس رببچانػػسررهفسیػػینرسػػیػػ رین

ر   سسریمررمفدمر صچرنیی رسنیرورگخدتربنراروانرچیهرنچعرمعخ ینربنوررا  رفرنیی  ررامکخن

واػػچدرداشػػبنربخشػػس،رمیػػخزربخشػػسرسػػنر ػػسهرروراگػػ ردرردکػػتچنػػ رم ریورنػػچعرازرمعخ یػػۀرچػػرػػاربػػنا ب

فػػفدیرسػػنرازردنرواػػچدرداشػػبنربخشػػس:رریسرشػػفطرػػشػػنرواػػچدرداشػػ  رامػػخربخینردررت شػػبنره سػػطػػچررره ػػخن

یربػػفا چانػػسرردنررارانیػػخمردهػػس رفقػػطرمییردػػچاهرتیػػنورازررویرر  ػػسهربخشػػسسرس ػػسربخرػػسر  سیػػنراگػػبفخدهرمی

یر قػچانرسػرفاورببػفدرچػیازربػرطچررسخمػ ربػنرارهػخرردنیرخرمػخس چانػسرریدچبرانیخمردهػس رامػخرن ػاففادرازریر عساد

ب صچصرشػفخردچاه ػسریرهخری خرریهخره چزرهمرواچدردچاه سرداش ،رامخربررنجررورازارو رسخفیرنساردرمیظ 

 چانػسرری راورفقػطرمػنربنردایچرنخی رشسهربخشسیسنردرر  رسی رینیریستچن رریچیراگبخدرمع چ رترخف  رر
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ورکػم  ریػنراودػچدرر  ػسس رر بػسهخیردریػفیرربنربػسب بیرارهخرردنرسرشخخررربنردر سهرمچسچلرس سهخررارری خرریب

تػخهرانسادبوررارنسانػسر ر عچربنروررونسِرراگ را تػخهرراردخررسػوررػ ػس،راسنریػسرار  ریرکػ س راتػفرروشراوردچدد چدد

س  ػػسربیػػیخرررتچنػػ ر  ػػفرورمیرهخیرچیربفدػػیرمسرگػػنر عػػسادیرازرافػػفادیرسػػنردر ردهػػسریمػػانیػػخمرراویرکػػ س

درربػػسنرشػػخنرفارتچنیرػػتچنػػ ،رتچنػػ رنسارنػػسرزریچػػرمشػػوچرازراگػػبخدانریرخرریبیػػرگػػ س ررمیربػػنرن ػػفمعػػفوؼر

تخ بی ػخرانررارانیػخمررۀطػچلرزنػستیردػچدرمعخ یػدرر چان ػسررسػنرمیر  وخرظ بی س رسریرشسرمرشخنریک سهردچدد

رده ػس رشػخنرادامػنرمیرهػخرگػخلربػسونر یشػفف رچ ػسانیردرر  سینرهخررػخرحبػیردهرده سرارػوراگػ رسػنرگػخل

سانررػػمخنػػس رمفردرره ػػخنرگػػحِحرمحػػسودرمیشػػخنربی ػػخرانررارانیػػخمرده ػػسرزرػػفار  فر رۀمیخزنػػسرمعخ یػػهػػخرردن

اتػفر رسیػ ػخررب چانیبیربػخبرراربػفاسوررسرای چانری  س رمسرساوا خرانررارمیبهرنسارنسرزرااخوانررهیچربنفخ چنردافخر

،رامخربفحییرمقػساررسخرمػخیرهػفرشػ ص،ررارشفخردهسراو چانسرری س،رمسبخبررارقبچلرسیرمحبچابچانسرب خرریب

رنبخرجرمبفخومردچاهسربچد 

 گونگ یچ مارستان و درمانیب درمان

ازر  شػػکخنرطػػیریرفدػػم ربی ػػستچنػػ رصػػحب رریچػػدرمػػخنر خرگػػبخنروریبروردرمػػخنیدربػػخر ررابحػػۀربػػرسرػبی ار

هػخرردنر رن ػفتچنػنرهیػب سراروهػخرردنرثػفسنراسػتفػ ر ػچانرریورمػرش خگ سر یگ ی رنرررراربنتچن رریچر ،عفب

؟رهخراگػ ر خرگػبخنیبػنربیرخزریػچػنرنرهػخررارشػفخردهػس،ر ػ ری ػخرری چانػسربریتچنػ رمػریاتفرچػ»ن:رسوراگ ررا

مػفدمررارشػفخرر خرگػبخنیبدرررشػسنریبیبفرخررػقػخم،ردارورر  روربػسونریردػخ بػخردگػ ر چانػسرریمتچنیبخنرریچ

یػػ  ریادوػػخرن فرمعقػػچلرورم حقػػیرنرورػػار«س؟رػػفیمػػخرراربییرهخر خرگػػبخنیبیرسراػػخریػػدرین ػػدهػػس ر ػػ رچػػفار

مػفدمریرهػخرنخ چانػسرمشػخبنردرمریتچنػ رن ػریمعخ یػۀرچػردررواقػع رس  ػسرراردرکرن یتچنػ رریافػفادرچػیربفد

اگػ  ر ػ رچیچنػنریرعػیطبرفػچؽیر ریػ،رب کػنرچیػ ینیرتچنػ رموػخرمرمػفدمرظػخدریچػچفاسػنرر،بخشػسیرظخد

 ػساد ریربشػفریربخراخمعۀرظػخدیرعیخسروگیاگ رمیخزراگ ردررمقیرعیطبرفچؽرتچننرورسنرایر ریورچیچ 

یرهػػخری ػػخرری  ػػخمربشػػخنرترحفسػػ ردگبرػػبػػخررس ػػ چانریورمػػرنػػسخرر چان  سیبیػػمچاػػچدامرا وػػیرر؟یػػخدرس ػػسرا

رمچاػچدامرا وػیسػنررب صػچص،رس ػدهریخرررارانیػخمرن ػسورراهخرردنترازرررچیه رچفارنسورببفریهخررارازربرنخانی

اخمعػۀرزرػفارده ػس؟رریشخنررارنشخنرن ػریب ش ست خنرری خرریدرمخنرببخرهخرردنر؟رچفاواچدردارنسیرخدرخررزیبی

نرواقعیػ رزنػستیرورمػفگریر ػخرریبری،فریػورصػچرمربخشػس ر چ ػس،ر ربػسرقفارراگ یرانیخنیرظخد هیػب س رصػففخ
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دنرراررسرػسرمیبچررػدارریاتػفربػسهر شػچنسرنخشیرمی ررخرمخسظقچب رازردارنسرور ررخرمخسهخیررظ  هخرردنره ۀ

رس ربپفداز

دررارػػورچفاسػػنرس،ریػػ سریاصػػ ررارنقػػشرمػػردننرسػػوراگػػ ررػػس،رمثػػ رایػػ سراردرمػػخنرسیػػیریر ػػخرریاتػػفرب

وررػػ رچیچنػػنرافدازدپػػبرارهػػخرردنر ػػخوانرنکػػ راانیػػخمردهػػسربػػسونریرنخدرگػػبیررهػػخخسریػػ  چانریمػػفػػفدرصػػچرمر

یػػب سرسػػنریقسر   ػػسرنیربػػنرانػػساز رسػػخفیرقبػػنرهیػػب سرویػػ  سدررحػػخلرسػػنریرافػػفادبخشػػس؟رمیػػخزرریػػ  چانریمػ

ااػخزهرش خرس ر  س خرررارمعخ ینریبففدیرری،دچاهرتینیرسرازررون،رااخزهرداررطچررسخم رح رس  سربنررار کمش

چ ػیوریرطچررواقعػربػنببچانیػسر رامخراتػفرساررشسهراگ ر سش خریردچاهرتیفارنرزسریسخرررارانیخمردهرسردنردار

بػػنریرطچرراػػسرصػػچرمربػػنردن ردررسیػػس رحػػ یرعیخسروگػػیػػمقدررنرراردر،رمیػػخزرنییػػبیسسیػػ سرارحػػ رری کمشػػ

سفدنرروری راػػػػخروررازارػػػػویػػػػ  ریورمیػػػػخزرنرػػػػاسرورررگػػػػخنسرییرمػػػػیدگػػػػیر راخمعػػػػۀرمػػػػفدمرظػػػػخدیوکػػػػع

نرر،تچن ریبخرچیرمفدمرظخدیرهخرنخ خرگبیب راگ  یرعیطبرفچؽ ررتچن رفخرینرچسچفا،ریی نیرظ  اصال

هخر ر  گػی رشػچنسرسػنربػنررنربخشػ سرسػنربی خرگػبخنبفدیراففادردررچیورشخرسرچ یور صػچریرداشػب

تچنػػ ربخشػػ س رامػػخراتػػفرازرن ػػفر یویػػ رورراگػػبخدانرمػػخهفرچیهػػخرردنرتچنػػ رادبصػػخصرداشػػبنرورسخرم ػػسانرچی

 ػػ رازرفخمحدررحػػخلرمچاػػچدامروا رفاررػػزداشػػب س رربػػچد،رهفتػػ را فب شػػیرن یر ػػ رفرمیرامکخنػػخمرنیػػ رانیخم

 رسػػتچنػػ ،رمفاریچػػیرهػػخرتیػػ ی ستچنػػ ،رریچػػیرهخرنخ خرگػػبیب راتػػفرظػػخدیربشػػفیرهیػػب س راخمعػػۀریوکػػع

اگػبخدانرردادنرشػفخیر رشػچنس،را فب شػیتچنػ ر  گػریچػیردرمػخنیرهػخرتػخهرتچن روراگػبفاح ریچیرگالمب

دػچبرن چاهػسربػچد رچػفا؟ریر سطچرررهخربنرنخیۀردرمیدرورنبسفراف ردچاهسریرارمالح نرقخب رطچررتچن ربنریچ

یرسردرره ػخنرگػححرمػفدمرظػخدرػبخهػخرردنیرده ػس،رفػخریانیػخمرمػیرمػفدمرظػخدوریخررراردرربػسػوررػاازردنیخرسػنر

سررػػبخهػػخرردنردرمػػخنا فب شػػیرب خن ػػس ریربػػخقیرمػػفدمرظػػخدر یوکػػعمیبچرنػػسردرره ػػخنرگػػححرهػػخرردنربخشػػس 

یربػفار یػنهػخرردنرورس سری ظ  رن ردچبربنهخرردنرنخدرمر،ینیدررنب خرگبخنربخشس ریبمشخبنرا فب شیردرمخنر

نربسر دارنسخزریرارنر«ا یۀردرمخن»اصحالهرربنچ سرری، خرریبرتریرشفخ رورصچرمراگ  رمع چ 

هػخررارری ػخرری چانػسربریتچنػ رمػریچػانکخررسفدرسنرر چانریهخ،رن رخربسونردنرتچن رریچیرهخرنخ خرگبیبخرب

ازرانسرر چانیػػبنازراشػػ خصریرخرریورمػػفدمرمشػػوچرربػػچدهراگػػ  ربیػػیدرربػػیرزمخنرمػػسمتچنػػ رریشػػفخردهػػس رچػػ

بػنرریتػچنیریاگػبخدرچػر چگػطیر ػخرریدگػ ررخب ػس ردػچاهربیرهخرورحف رگػالمبری خرریبیرشفخبنررهخردنر رطف

 ػچانرریسرشػسهراگػ  رن ػرػنخ سیر خرریبربنرهفرحخلمعخ ینرشسهربخشس،ریرشک رهفربنخرر رافبخدهربخشسرر عچ
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چنػ رتریاگػبخدانرچػگػفاغرنرسػیراش خصػرسثػف ػس راسهػخررارمعخ یػنرری ػخرری چانسربریتچن رمرینرچسرانکخررسفد

رراهػخرردنرهخرنبچانیػب سر خرگػبخنیبسرسنرانرداشبنیرارسهی یدشچاررور یرهخری خررینربسهیب سریریخنسانسررفبنرر

دررس ػػخلروررس  ػػسرامبحػػخنررادػچدررشػػخن  ػػخرررونػػسریمػمػػخهفیرتچنػػ رریاگػبخدرچػػرب ػػخبفارورنػػ د ردرمػخنرس  ػػس

نػػ درشػػچدرردرمػػخنرمیرگػػبخنر خیدرربرشػػخنربی خرینرسػػسیػػخنیر رشػػچدریمػػردررنوخرػػ ردرمػػخنیر ػػخرریبشػػیفبی،ر

تچنػ رریچػب ػخبفارورفدنػس رسریفرمػکػورصػچرمرفرػدرردعخز،رمفدمربػنرارب صچصررونس ر یتچن رنریاگبخدانرچ

ریاخمعػػۀربشػػفرهخیرمفگػػچمررگػػخرفرشػػیچه چانػػسرمثػػ ررین ػػار کػػنررفقػػط،ردرمػػخنرس ػػسهػػخررارری ػػخرری چانػػسربریمػػ

خررػرتچچػسیرخگػی،رانیػخمردنردررمقیػ ینریػخزواػنرمرهیچربنرتیػبفدهرینر ػساد سػیرحػخ ردراگبفخدهرشػچد ر

ورربوبػفر رارشػفخردهػسیر ػخرریبرطچررسخمػ ربػن چانػسررین ػسررػ فدر بامخرر، راگ راخنفچذررگخس رورسمیرشک ربن

ر س سوررتچن ررار  فرینردچدرففدرچسوراگ ررایر خرریبیرراهرشفخ

  ػسرسهػخرراردرمػخنرری ػخرری چان سربریهخرن رنخ خرگبی  سربسرینرادظخرمسهیب سرریرنی تچنیریاگبخدانرچ

واػچدریرخدرػزر رػ؟را ببػنرد مریتػچریچػنرمػدربػخر ردنرمحػسودراگػ  رمػخر خرگبخنریبرهخیرنخدرمیرب شرورا ف

رتچنػػػختچنم یػػػفربػػػنرانػػػچاعرسػػػنرراگػػػ رانیػػػخنیرادالقػػػیرهػػػخرارزشرافػػػچلری،اصػػػ  ریػػػبػػػنرن ػػػفرمػػػورد ردارد 

یػ  ری رمػه فرنیػصػفؼردارورن س رمدرمخنرس رارهخرردنر چان سریهخرن رنخ خرگبینربسرشسهر بیظییرهخری خرریب

حخکػفردررحػخلرنرسػگػ رایرمعػۀربشػفرخفیػخدرادخطفرربنهخررور رواچدردارد ر  خمراینیرخدرز رق ب یرداروهخ

درردنرگػػو یررهفسیػیفاررػ،رزس ػسدنرگػفزناریرفایػفانرراربػرسردرػنبخسیػیررچیهرسهراگػ  یورحػسررگػرػبػنرا

راانردچاهسرشس مچ ررهخریگ بنربخریسرر  ردرهفسیی،رینیدررنبداشبنراگ  ر

نرش صررنک رابخریرحبدرربفدیرمچارد،ر  چان سربی خریراوررار شػ یصرر  شکخنرن یر،اگ  خرریبواقعخ

نرهفتػ ررواچدرنسارد،رزهخرردنیربفایراگ رامخرشچدریمصردادهری ر ش ینازراففادریربی خریربفدرده س  فارقػبال

 چان ػسرریهخرمػرنخ خرگػبیخربرػنخم ػس ردریمػر«یامػفوزرریهػخری ػخرریب»رارهػخرردنرۀهخره ػرنبخ خرگیانس ربرسهرنشسهرد

،رمفدمرمعخ ینرس  سرهخرراری خرری سربیب چانری هخرنرنخ خرگبی چان س راتفربریمب نر؟رمعخ ینرس  سهخررارری خرریب

هػػخررارریر ػػخریبر چان ػػسریمػػهخررنخ خرگػػبیبرفب ػػس ررری ػػندنیػػخررمعخ یػػنربػػنیربػػفاداشػػب سرورراظب ػػخدرن یهػػخرردنربػػن

نرسػػریحػػخ ردرراگػػ ،یرگػػححرمػػفدمرظػػخدردرهػػخرردنرمعخ یػػۀرطػػچرراگػػ رسػػنرروشرورافقػػطر  ػػس،رسمعخ یػػنر

ظ ػػ راگػػ رسػػنرربػػنره ػػیوبیػػیخررودػػیمرهیػػب س رهػػخرری ػػخرریبفدػػیربیرمػػفدمرورایردنراگػػ رورهػػخری ػػخرریب

وقبػیربی ػخریرفػفدیربیػیخررحػخدرشػچدرر س  سردررمفاح راو یۀربی خریردرمخنرانیػخمرشػچدر  شکخنر  سیسرمی
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گػػححر رس ػػسریمػػرفػػفدررارمیػػ چم ریػػنحػػسردارورارازریدرمػػخنرس  ػػس رمقػػسارربػػدنرراررچان ػػس ریهخرن ػػر خرگػػبخنیب

یرگػػححرمػػفدمرظػػخدردریره یػػر قػػفاررداردرف ػػخوریرمػػخظ ػػمرورردرره ػػخنرگػػححامػػفوزهریر  شػػکیرهػػخرنخدرم

روشػورسررػی رسػنربخهایررنکبنرورصچرمربخشس ر چانسربنرارفقطرمیهخرردنیرفردرمخنیفری   رورب خبفا رهیب س

وراگػػ رسػػنررػػده ػػسراریانیػػخمرمػػهخررنخ خرگػػبیبیرهػػخردرمخنرتچنػػ روریچػػمع ػػچلریرهػػخرسػػنردرمخنیرسػػخررسػػ م:ر

یرهخرراربػنرگػخلهػخرردنرس  ػس رییخرموراخبانسازنسررمی ررهخرراربنر عچربی خرییررارشنرخره خنرظ  رررهخرریگ ب

نرری سهرمچسچلرمرخربنردرش صریرمخنس رزنستریبخق ر رودرن یرازربیوس  سرورسخرمخراصال

اگػ  ردرررترػخررن دیتچنػ ربیػریچػدرمخنربنریر یچرطیم ری سصحب ریر یچرطیدربخر ررسربی ار

رمثػ یرب رتػبػخنریطبطچررمثػخلرربػنرداشػب س یرعػیطبرفچؽیرهخر ر چانخیر یچراسثفر  شکخنرطیروربخگبخنیچ

چنردررمبػػیرداشػػب سروره یػػیرعػػیطبرفػػچؽیرهػػخر ر چانػػخردنرچػػن،ر اػػوروربػػریشػػیرد،ر ػػ ػػچرهػػچد،رخیچیػػمریگػػرنچگػػ

رطػیدن ػنررشػچد رمیانبقػخدراع ػیرشػخنررها عخدردخرؽهخیررورروزهػخرازرقػسرمرػاامػخررانس رمیػب سرشػسهیر  شک

یر ػیچرطػیراگػ  ردمػسهربنردگػ دحخرروریاگ رسنرازرگعیرخ یخر یفبرهخررنی نبنرار ربفدهرفقطریر یچ

یرکظ ػمر  شػ»ر:  ػسسفرکػففدیربشخرسر رامفوزهربچدیر فرازرظ مر  شکر ر یشففبنشففبنربچدیخرر یبخگبخنربی

صػچم،ریرس  ػسرورامػچا رمػخورایر چان سرداد ربسنرراربفرگریهخرمراگکوری ری،رگشففبنراگ ی رخریبییر چنس

امػخردررر،بخشػ سشػففبنری یر امرامػفوزریػتفچػنرم کػوراگػ ر یو«رواچدردارد  رکرارۀوراشعیربفداررر کظ

ریب س یبخگبخنرنیر یطیرچ ردچبرن فرموره چزربن

گػخیچر صػچررر ػس رگػخیچسافاحػیردنررارروردچاگػ رسرػدراریرارگػخیچرعػسهرگػخیچرفا ػچرامپرررمغ درد چرهچد

یر ػخرریبوقبػیردررزنػسانردرت شػ  ررد ػچرفد رهچدسیراوررارزنسانرینیدررنبشبوراورراردارد،رسقصسررد چرفدرهچدس

نردرت شبنربػچد ربعػسرد چرامخرهچدراوررارایبیچرسفد،خدردوردروررراربنررد چرفد،رهچدسگخیچرظچدررگخیچ گػخیچررگػخیچا

تػػػخهیر ػػػخرریبػػػنردنربرد ػػػچردرت شػػػ  رچػػػفارهػػػچدیر ػػػخرریبردنبػػػخر  رر چانػػػخرورػػػس رارػػػراردیر ػػػخرریداشػػػ ؟راوربیرد

چشػمرگػچمرار کػنرربعػسرازرداشػب س دنررارربخنرب رگرزمػخنرت شػبنیبشفیرمخراگ رسنره ۀرطبیرعیطبرفچؽ

را ػچرگػ  ازرر  ػسیببرارزمػخنرچوػخررطػفؼربػسنرانیػخنررطچررهػمرطفؼربنرتر چانسرازرریمبخزرشچدراورش صر

 چانػسرر رۀربػسنررارببی ػس رمیر چانسر رنرففدرمی س ریراگ ررارببرچ رورگ  ر،رگ   ش رگ  ر چانسریم

خرریبیػرتچننرظ ػ رس  ػس؟رارو چان سرریموررنچیرک  شراب ارخرردایربی خریررارببی س ررورایراروربُعس،رظ  رررشن

 چان ػسرریمػر یػکػ رنرصػچمروراشػعۀرایرهخ،رامػچا رمػخوراراگػکوری ػریگیف!رره اررگخلردسررشخ رفخص نردارنس
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یرب رتػػیرهػػخرفرهیػػب سرورچ ػػخنردگػػبیخهیخرر ػػفحیمروراػػختیبیػػر، امیػػ،رامػػخر یو  ػػسیببدادػػ ربػػسنرانیػػخنررار

نرشػ صرسػرهفاخ چانسرریورچشمرگچمرمرارسنیرحخ ردر  س رسرین خررسیب سروربسونربفؽرینق رنرورح  رقخب 

ر؟شچنسینرر چان سرمقخریهخرمرورنسارد رچیچننرابفؽرربنریخایه فاهراوربخشسروراحبرفودب

تچنػػنررتػػچرمرم کػػوراگػػ رارورمی  ػػس رسریصػػحب رمػػوررنػػچیرک  شػػشػػیفبیرازرمػػفدمردربػػخر ریربعضػػ

نرمربخگبخنیر یچ ررخهخنردارویتنبخشس ر یرخرریبیػرورببفنػس یازربػهػخررارری خرریبیرطچررمه فرربن چانیب سرریواقعخ

ورمػفدمراگػػبفخدهریوره ػػچزرهػمربػػررمخنػسهیربػػخقهػخرردنراز چاویرر عػسادرقخبػػ امػػخرانػس،رروررفبنیازربػػر هػخیچازردنر

بیػخطردگبففوشػیرردرردیخبػخنرنسػسمررػراردیرهػخررداشػبم،رش صػریچػریچػرشوفردریرالگسشچنس روقبیررمی

دمػسهروریورشػ صرازرا ػچبرچػرػنراسػسریػفو شػسرریمػیرراحبػرس ربنیشسریدنسانرمفدمررارمر وورسفدهربچدرو

نػػ دشرنرسػػراررهفسیػػینرادنػػسرورفدسػػریرارردرن ػػیریػػسرهػػیچشػػفؽرنبػػچد راوررمػػفدمرشػػ خلنریفار بخگػػارشػػبرػػز

نرفػفوشرکػسنردنسانرنبچد،رب یشسرشفدهربچد رمقصچدسازردنسانرا عریرار چدهدنیخرردرر سیشسریدمسرمریم

راریردنػػسانردررحػػخ یرسػػن رسػػفدرگػػخطعرمییرزردرنیػػدنردارویرمػػخرع،رب ػػخررع ػػی ردػػچدشربػػچد ردارویرمػػخرعر

ت اشػ رریمػربػچدردػفابردنػسانِررسػن رراخرش ص،تچنۀریررودنرراررفدروسریراربخزرمدارورریِربحفررِردرس،یشسریم

مصػػفؼررازرمح ػػچلیرخررس ػػی رمقػػسارربیػػ ػػسس ػػ ف رررادارویرمػػخرعرزردرنػػ ررسػػنرب ػػخرردچاگػػ ریمػػراوازرور

حػخ یردرردورد رریفونرمػیػبرابیػرارازرایربػربفسرچػچبرگػپ ت اشػ  رریم خررسوربی رریمرِردنررارد رشسریم

دورد رریفونرمػیبدنرراررسرویشسری ردنسانردفابررارمربفسرفد،ربخرچچبسریدچدشرصحب رمدارویردربخر ررسن

یر ره یػػسػػفدرین ػػیر رر،رامػػخردػػچنفدمػػسرمیه ػػفاهرنساشػػ  رفقػػطرچ ػػسرقحػفهردػػچنرربػػنیرسنردنػػسانردردیشػس

اگػػبفخدهردنرازرر،رامػػخراو سکشػػریمػػفشػػخرردوردهرشػػچدریر ػػس راتػػفررػػبفسرچػػچبرترػػبػػنرس:ریشػػر سیوربرػػادربػػخر ر

رراربکشس دنسانریرکفبۀرسچچکبخرسفدر خرریم

رانػسرخفبنرورانبقػخلریورمػفدمرچػیازرزمخنرت شبنردرربهیب سرسنر رر هخیوره چزرچیدررچنرسامررتفبن

بوبػفرهػخرردنرازرتررسامسمردرمخنری یببرسربی ارس ر  سرقخب رهخرردنربخرس  چانری ن رعفبطیر ریدقیراب ارهخرو

رشػس،راولکراربیرب چاهسردنػسان رطیرعفبدرریر  شکشس راتفرکراربری چانسردنسانریورم راربفسراگ  رچچب

یر ػػسر ػػخرداروسسرصػػبفررػػورشػػ صربخرانػػسرکقػػخمردردنخرس ر  رس ػػریمػػ ررػػ  ریرحیػػر بػػیردارودنیػػخرروار یػػخر

 شس ربعسرازرصفؼرزمخنکبرفونیبخرانبفدگ ردنسانرراربر  شتروق ردنراگ رسنرگپ ر ا فرس سیرحیر ب

ر ب خنػػسر ثػػنرشػػنردرردادػػ ررردنػػسانرشکیػػبنرشػػچدروروراگػػ کػػ،راتػػفرمچادػػیرنبخشػػسرم  ػػالشرویرورگػػع
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پارق ػیربسهػسر ػ ػخرری چانسربنربرینرمسس،رس ریم سنردنراگبفخدهرسیربفایرارارورمبنکازرچر  شتگپ ر

افػػفادریر ربعضػػودررریمػػخررسػػرنسفدنربػػرگػػچراخیر ربػػفایػػدقیرار نیوگػػگػػپ ر رشػػچد ػػفسراوررنیفانػػیرووربخظػػثر

 ػفاوشرسػفدهروریرخدرػزر فنػس ردنػسانردػچنریمشخنررنراع یرازراخسسرردریدردشخنرمسفدنررگچراخازریرقسرررنب

رترػػرسامسػػبوبػػفراگػػ ؟رهػػخرردنرازرترػرسامسػػسرمعخ یػػۀرریػػتچریمػػ ػػس رسریفونر ػػفرمػیػػدػػچنربػػنربیرمػػس رشػ ص

نیػػخهررهػػخردنیر  فب شػػربػػنربخرػػسرنکػػب نیػػخهرس ػػیمر ررابػػ ارروروگػػخردػػخهفبػػنرفقػػطرسررػػبخن؟رهیػػب س فررشػػففبنی 

ر چانسربنرارورزودیربنردنربفگس رن یرمعخصف رطیرعفبرورشففبنربچدی بییخرربخگبخنریر یس یم رطیرچ

ربفت رػسرویػفررارردیردنرراهػر ارمر فػخومرداردردمچدبننرازرعفبرعخصفمخنرسظ مرمربخبخگبخنروریچظ مر

 هػخرراریسػنرامػفوزهرچیروشػ ررررػازرطفمری ػچانرین ػروررازارػوبػنربػخرردورد رررایریفرر رمبفخومردی چانی رمچقع

بػسنرانیػخن،ریرروطچررمیػبقیمرربنردنفارر رزمیاگبفخدهرس ربخگبخنوریورف خوریرچظ مرفومریرمربفایفو ریم

سػفد ررورکػفدرمبفػخو یررارر حقیػ رمیمریطچررمیػبقرورمچکچظخمربنراردربخر رفدروسری رمسوراوخنر  فریرزنست

سفدنػسررنشیػبوردررمسربیشػوررار  ػفرورمیرفب ػس،رریشختفدانربنرمسرگنرمیردرردنرزمخنروقببفت رسهربچد ر

،رداشػػب سریبفمػػرارر شػػخنق یروقبػػرداشػػبنربخشػػ س  ردػػچبرنشیػػبونرحخ ػػ رسػػشػػسرریدچاگػػبنرمػػهػػخرردنرازور

،ر ػ ف رداشػب سمریور   ػذهػوررسفدنریدػخ هخراظبقػخدربػنررفدنس ر  خمرحففػنسریمرمیرار   یرچروشخنر فی 

ر تچننربچدرورا  خمراخمعنر ریوکع

خررػدرداشػبیم؟ررارمیرورقحخرهخرهخرویخرمخشردمررفدسریوربخگبخنرراردنبخلرمیاتفرظ مرچ»انس:رربنبفدیرتف

ر چانیسروکػعی ردریػفررارازرم  ػفرارػورمحػیطردرکرس یػس رن یمررتچریمر«؟میداشبریمراریرامفوزریرگخزررورنچ

رشػخنریشػخنی یررو چانیػب سردنررارریچن،رمفدمرمر ربسونردگبیخهر  چ حچ یرصچرمرتیفد ررسرخ خنربفرکف درر

یرهػػخر ر چانیػب سر چانػػخریورمػػی  ػػس ره   ػسنرب چاه ػػسرمشػخهسهرسػػ چانیػػب سرهفچػنررارریداشػبنربخشػػ سرورمػ

ر  ػسس ػفوازرازراخر رسنرنشیب سرر چانیب سری،رمفدمرمورهچا ی خهخرداشبنربخش س ربسونرقحخرهخیرعیطبرفچؽ

یربفػػخو طچررمرسػػنردرردن،راخمعػػنربػػنردوردریه ػػفاهرمػػربػػنیرحر رشػػفاداشػػب سرن ییرخزریػػنگخنیػػچرربػػنردیرورحبػػ

نربػنردنرریسارمی چگعنر  بػخرگػفظ رهػخررففازمی ییرهخر فنػسهر ربشػقخبشػسرین ػچػخرچچبرمحػسودرسفدرورکػفور خ

مبفػػخومردریػػفیرراررشػػیچ ر چگػػعۀهػػخرردنرشػػچنس رتچچػػسرخرػػبػػ رگر چان ػػسرریمػػ  ػػسرورسرینخ  رفیرگػػففرمػػ صػػچرر

رانسرسنررورکفدرظ  یردریفیراگ  ربفت رسه
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 ی هشتمسخنران

 گو  بی

تػچرواػچدررانس رب رازرمػور فگػیسه«رزریػبوربػسونردػچردنروردشػخمیسن»تػچررػخرربفدیراففادردربػخر رمچکػچعرب 

س  ستخن،رب کنردرربیور عسادرزرخدیرازرمفدمردررگفاگفردنیخرنیػ رواػچدردارد رر  وخردرراخمعۀر  سینرداردرورنن

دچب رزنػػستیرردشػػخم س،ربػػخرارػػورحػػخلربػػنرن یدچرنػػسررػػخرربعضػػیرازرمػػفدمرچ ػػسرگػػخلررػػخربػػیارازررػػتردهػػنرن ی

ظالمبػیربػفایردنررارردریػفاندررحػخ یرسػنرریراگ ب صچصتچرشخدصرگححررتچر سرب رایرمیرس  س رظسهرمی

 تچر سردنرقی بیرازررونسر  سینردررگحچهربخ راگ  رنس راففادیرنی رمیتیفرردررن فرمی خ راربسنر

یرازر  سیػنرب صچصػتػچرشػیچ رر ػ رچییػ ؟رب رترازرمحخ ػیربػخ رنییػ  ررتچرهیچر،رب دررحقیق 

ورژهرقبػػ رازررشػػچد؟ردررچػػیوربخگػػبخن،ربػػنرتػػچراگػػبفخدهرمیردررشػػفارحیردػػخصراگػػ  ردررچػػنرشػػفارحیرب 

هخیردورافبخدهررخرعخرهػخر رسػنردوررازراگػکخنررس  ستخنردررسچهیبخنرتیفیرم اهی،ربییخریرازر  فرورشک 

سفدنسربنرارورشػک ر  سیػنرس  ػس،رردنس روقبیرانب خبرمیسفررانففادیر  سینرمیرم فیررخصچرمرربنبشفیربچدر

نرن یرسخررن یرتچرراربنرمشک ر  میورع ارمحفهربچد راتفرففدرشیچ رب   چانیػ ر  سیػنرس ػسرورازررتففػ راصػال

چی ػػ ربػػنرشػػوفرووهػػخنررفػػبم،ررچچن رمػػفد روقبػػیربػػفایردمػػچزشرفػػخرازرشػػوفرمیدنیػػخررتفگػػ ییرور شػػ ییردر

تفدنػنررشفؽرگففرسفدمرورعخرهخر رراردرردورطفؼرگػنطفؼرربن ِینررددخنۀررخن گچارربفرقخرقیردررامبسادررو

هخیرمشػوچررنیػ ردارایرچ ػیورعخرهػخر رهیػب س ردرررهػخردرػسم ربیػیخریرازرسچهیػبخنردررقی  رمیػخنیرسچه

بفرسنػػسروردػػچدررارررفب ػػسرورگػػپ رط ػػخبررارمیرس  ػػستخنربػػخرس ػػترط ػػخبربػػنردادػػ رعػػخررمیرت شػػبن،ر  سین

مفدنػس ردبررػخررشػسنس،ردرردادػ رعػخررمیرسرسػنردررعػخرر  سیػنرس  ػس راتػفردرر  سیػنرمچفػ رن یسفدنػرمبعوسرمی

ربفدنس رسخررمیرع ار رنبچدرور ح رارورشفارطربییخررورژهربچدرسنرارورشیچ ردخصر  سینرراربن

شػػچد ررتػػچرمیرشػػخم رب هػػخرردنرانسروردررنبییػػن،رروشرهػػخربػػنرارػػورشػػک رم بقػػ رشػػسهربیػػیخریرازرروش

ارمررتػچررارنسارنػس رتفبػنرب رانسرهػخر رسػنررارػجرشػسهرتچررارنسارنس رامفوزهراسثفرػ رروشرهخرب رروشربییخریراز
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نربػفایرار کػنرمحػخب رمی  اگػ رانیػخمرنسهیػس ربػخنرسنربخرسرفقطربنررػترروشرمقیػسربخشػیسرورسػخریررارصػففخ

س  ػسرردیرفکػفرمیدچاهیس؟ربفررمیدنررارردنبخلردنربخشیس رچفارتچردچبراگ روربنرم کوراگ رفکفرس یسرب 

هخرشخنربنرحسرسخفیردچبراگ رسنربػنررس  سرموخرمرشچنسرورشخرسرفکفرمیرتچردچبراگ رورس یکخورمیرب 

شػػسرارػػورروشرراردرررهػػخیرم ب ػػفرواػػچدردارنػػس رحبػػیراتػػفرمیرده ػػس رافػػفادیربػػخرذه ی ردریػػفانرن ػػخرا

سفدرػسرورر ػخنرمصػفؼرمیرفی رکیرارػوربػسنرسفدنرسخررببفرس،ره چزربخرسرانففیردچدرراربفایرحف ر خنربنر  سین

تػػچردریػػفرواػػچدررتػػ اریرمػػ اهی،رمچکػػچعرب ردانیػػسرسػػنربعػػسرازر خرنرارزرػػسرسػػنردنررارامبحػػخنرس یػػس رمیرن ی

س س،رافػفادیرهیػب سرسػنررمیرصچرمرانففادیر  سینرس سررخردررمعبسیربنرنسارد رزرفاروقبیرففدرمسربیشورمی

نررهرسػنرمػخردرربػیوراخمعػۀرمػفدمرظػخدیر  سیػنرمػیورژررس  ػس ربػنربفایراورع ارورنچشػیسنیر ػ میورمی س یم راصػال

شػچد،رنبخرػسررتػچرشػخم رمسرگػۀر  سیػنرشػ خرن یرظالوه،راتفرب رخررببفرس ربنسراحبیخایرنساررسرارورروشرراربن

نرمیرسخریرراربن ربندنرراررتچررار  فرورس یس،ربفورسروردچاهیسرب رمی ردچدرانیخمردهیس ربنرهفرحخل،راتفرواقعخ

نروقبػیراگػبخدیرروشػیرراردررگػححیربػخ ردمػچزشرمیرسػنرمػیدنیػخرررس ر خسخررببف طچررردهػسروربػنردانم،رمع ػچ 

تػچربخشػس،رم کػوراگػ رارػوررب رس سروراتفرمسرگػۀر  سیػۀرشػ صردارایرروشرواقعیرمفرسیررارهسار رمی

نرمفرسرراردنررارر چانسر سرسهررویردهس رامخرش صرن ی س سر ػخررر رمیراه  خدرربیورمفدمررارجرس سرورمع چ 

ر  وخر ر  سینرس س ردرردفخررخربن

ده س ردرخرسیػیردرردنرمچفػ ررتچرراردمچزشرمیرتچنییرواچدردارنسرسنرب رحخکفراگبخدانرچیدررحخلر

هخررامربیػػیخریرازرافػػفادردرربی خرگػػبخنریردررنوخرػػ رمچفػػ رنشػػسهراگػػ  ردرػػسهسیػػرهیچشػػسهراگػػ ؟ردیػػف ر

دحػػفرقػػفاررتففبػػنراگػػ  رشػػ یسنرارػػورم کػػوراگػػ رس ػػیررانسرورزنػػستیر عػػسادیرازرافػػفادردرربیػػبفیرشػػسه

دػخطفرداشػبنربخشػیسرسػنررتػچرواػچدردارد رامػخربخرػسربػنرس  سهربخشسرزرفاره یورا نرتفػبمرسػنرب ربفاربخنرتیج

وکعی راخمعۀربشفیرنبخرسردفابررخربخردنر ساد رشچد ر صچررس یسر عػسادرزرػخدیرازرمػفدمرگفاگػفرسشػچرر

تػچردریػفرنیػخزیرنساشػب سرب چرنػسررػخررچچنربػنر حػفرب ر رتیرمخن ػسرچخنػ رخرحبیرفقطر  خمرگخس یورشوفرب

  ربخشیم رسشخورزانرازرسخررزرخدرروربچدرنیفانر   رسفد!رنیخزیرن یر فرمیرطچررحبمرزنستیرراردگخنرب چش س ربن

نرررر نسروراتػفرسیػیرچیػ یرن یردررم ارعرظفؽرمی رداد ررارازردردگػفهخیرزرػخدیرنیػخمرمػیهػخرردنردػچرد،رواقعػخ

ایررر چانسرمیػخزربخشػس؟ردرػخرارػوراخمعػنرسفدنسرورنیخزیربنردچردنرنساشب س رچیچننرارورمیرمفدمرفقطرسخررمی

نرم  چعراگ ،رزرفارمساد ۀرتیبفدهربخرااب خعربشفیرمیخزرنیی  رانیخنیرمی ربچد؟رقحعخ
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فاررده س،رزنستیربیػیخریرازرمػفدمردرردحػفرقػرتچرراردمچزشرمیرتچن رب روقبیربعضیرازراگبخدانرچی

هخرشػػخنررارازردگػػ ررتػػچررار یفبػػنرس  ػػس،رامػػخروابیبییرشػػسمردنبػػخلرارػػورهیػػب سرسػػنرب رتیػػفد ربفدػػیربنرمی

س  ػػسروکػػعی رگػػ بیردچاه ػػسررتػػچررارشػػفوعرمیرانػػس،ره ػػچزرامیػػخلربشػػفیربیػػیخریردارنػػس روقبػػیرب رنساده

افبػػس رنیػػفانرریدبرمشػػخنر چان ػػسرب چرنػػسردهخنربی  ػػسرسػػنرن یرم هررارمیرداشػػ  رزرػػفاروقبػػیرعػػ اهخیردػػچش

س  ػس رامػػخراتػفرگػعیرس  ػػسرب چرنػسربػػخ رردچاه ػسرب چرنػػس راتػفرن چرنػسراحیػػخسرتفگػ ییرمیرشػچنسرورمیرمی

 چان ػػسرب چرنػػسربیػػیخررظصػػب روررشػػچد رچػػچنرن یرشػػخنرب ػػسرن یربفنػػسرسػػنرچیػػ یردررمعسهردورنػػسرور ػػ رمیرمی

سرورزنػػستیربیػػیخریرازرمػػفدمردررشػػچنرهخربیػػبفیرمیرشػػچنس ربیػػیخریرازرافػػفادردرربی خرگػػبخنرزدهرمیروحشػػ 

س  ػسرارػورنخبیػخمخنیرراردرگػ رردر سرور قخکخرمیرتیفد راففادیرهیب سرسنرن درمورمیرمعفضردحفرقفاررمی

ومفاػیررارسػنربفدػیرازراگػبخدانرریرمخرػ رنییػ رهػف سیػرهیچس مرورمػورمخرػ ربػنرانیػخمرارػورسػخررنییػبم ر

رخنردهس ایراریخدرسفدنسرگفوگخمرطچررعیفمیلچ ننرتچن ربنرچی

چیػػ یرنییػػ رسػػنرط ػػیررتػػچردچػػخررمشػػک رشػػچرس،ردرػػخرارػػورنبییػػۀرظػػالوهربػػفرارػػو،راتػػفردررانیػػخمرب 

نییػػ رسػػنردررمفاحػػ ر«رگػػححربػػخ »واػػچدرداردرامػػخرنػػچظیرازرحخ ػػ ررارمرسػػنرارػػور سرػػسهرسفدرػػس؟رتفبػػنرمی

شػچدروررایرازر  سینراگػ رسػنردررمچقعیػ ردخصػیراگػبفخدهرمػیرشچد رفقطرشیچهر یشففبۀر  فروردخهفرمی

تػچررب رتػچرورنی ػنربنرب دنرراررتچرهیب سرورطچرروگیعررارجرشچد راففادربییخریردررایبیچیرب ر چانسربنرن ی

س  ػسرفقػطرنیػخزررانػس ربعضػیرافػفادرادظػخرمیرب سیرسفدهربنرگحچهرم ب فیرطبقندنرراررانس رحبیر قییمرسفده

تچیر ق ب رهیػب سروررهخرب رچرنس ره ۀراروس  سرفقطرنیخزردارنسرمیچهرب رایرادظخرمیردارنسردبرب چش س رظسه

مخنػػسررس ػػسردررعػػخریرمیرطچررواقعػػیربػػخردنر  سیػػنرمیرسػػنربػػندورنػػس رسیػػیررامرن یطچررحػػبمردوربعػػسرازرمػػس یربػػن

رتچیرواقعیراروراگ  رب ر بسونرار کنرچی یرب چردررخربیخشخمس

 دزدیدن چی

هػخرردنرببػفیرراربػنار کػنررفد،رمثػ  ػرمیشػخنرشچد،ربفدػیرافػفادررنػ رصچر روقبیرازردزدرسنرچیرصحب رمی

س  ػػستخنررتچنػػ ررار  ػػفرورس  ػػس ردرراخمعػػۀر  سینردچاه ػػسرچیر فگػػ سرسػػنرن یرمیرقػػسرردنانػػسروررنشػػخنرداده

یرا ػػچنرحخصػػ رازر  سیػػن،ردزدرػػسنرچػػیرورمخن ػػسردن،ررهخرظ ػػ رشػػخرعخ یردربػػخر ر سرػػسهربیػػیخریرازرافػػفادربػػن

دخطفرارػػورر  ػػفرورس  ػػسررػػخربػػنردنرن درػػترشػػچنس راتػػفربػػنتچنػػ ررارر فگػػ سرسػػنرمخرػػ رنییػػب سرچیرمیرقػػسرردن

شػی  ررتػچنییربػخرشیورسفدنس رامخراگػبخدانرچیرتچن ررار  فرورمیرهخرنبچد،رشخرسراففادربیشبفیرچیرنیفش
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س  ستخنرراردشػفبنررده سروراخمعۀر  سینرطچرردخصردمچزشرمیرواچدردارنسرسنرارورچی هخرراربنگححر خریور

ارمرسػنرچػیرفقػطرچػیراگػ ،ررانس رتفبػنر چصیفرسفدههخرردنروحشب خسیرنیی رسنر،ربنردندررواقعس  س ررمی

ارػورچػیررػخردنرچػیرب خمیػس ر ػخروقبػیردرربػسنرفػفدره ػچزرچػیر«رشػسه،رن یبیورم  چطرچیِر»دنرراررحبیراتف

نردررمفح ۀر  ػفروربػفایرگػالمبیر  یشػفف رنکػفدهرروره ػچزردرر  سیػنبػچدهرواچدرداشبنربخشس،ربسنارصففخ

یراورچیرداشبنربخشسربنرارورمع یراگ رسػنربػسناره ػچزردررگػححربػخ ر ر ػخ رارنشػسهروراگ  ر خروقب

دزددردررگػححرچػیراگػ  راتػفرسیػیررزاردارد رش صػیرسػنرچػِیرمػفدمررارمػیربی ػخریرطچررحبمره ػچزرچػیِرربن

نربسانسردررحخلرانیػخمرچػنرسػخریراگػ رهفتػ رن ی نخدػخ صربییػفد رچػیردررچػِیرردچاهػسرازرفػفدردریػفیرواقعخ

تچنػ ر  ی  ػفرشػچد ررس  سهرسسررورنخدخ صراگػ  رم کػوراگػ رازرطفرػ ر  ػفرورچیرففدیرعیف  فروربسن

 چانردرسردررنقخطیرسنراوربی خریرداردر چد رب رتیرازرمخد رگیخهربخرچیخ یرردرمیچوقبیرارورانففیر  ی  فرش

نرازربی ػخریرشػفخررخفبػنرورگػخ مرشػس  ػسررجرراوربنرهربخشػس،رچػیِربخ رواچدردارد ربخرادامۀر  فرو،راتفرفػفدرواقعػخ

شػچد رراورنیػ رنخ سرػسرمیرطچررواقعػیردرمػخنرورچػیِررشچد راتفربیشبفربنر  فرورادامنردهس،ربی خریربػنرزردرمی

رشچد راورواردرمفح ۀربسنرگفیسرشیفیرمی

س  ػػسهرهیػػبیم،رچػػفاردرررهػػخر ردارد رمػػخر  سینر ػػچانرتفػػ راتػػفرفػػفدیرچػػیرداردره ػػچزرهػػمربی خریرمی

نخدػخ صرنیػخزرداشػبنررمػخربخرػسر ػخ رارشػچد رچػفاربخرػسربػنرچػیِرریػخزرداشػبنربخشػیم؟ربػسنبنرچیرن خنر  فر 

نرنیخزرنساررم رش صیرسنرچیرمی دچاهسره چزردررگححرچیرقػفارردارد راورسػنردررگػححرچػیرربخشیم؟رمح قخ

انػسر چربسررارازرهمر ش یصردهس،رزرفاردنر چانػخر ررارنػسارد رارػورفػفدرن یردچبرورچیِرر چانسرچیِرراگ ،رن ی

هػػخر ردررگػػححیربػػخ ررراربػػفدارد،رزرػػفارفقػػطرش صػػیربػػخر چانخر بػػسنبخنرانرر ػػیردنرحقیقػػیردررقیػػ  رچػػیِر

راربػػسنبخنرنخدػػخ صردررردچاهػػسرهفتچنػػنرچػػیِررن یػػبیورراربػػفدارد رب ػػخبفاروراتػػفرسیػػیرمیر چانػػسردنرچػػیِررمی

نرسػفدمر ػ ربػفدربسزدد،ربی اررسربسزدد رمیل ۀرمو ػیرنییػ  ردررت شػبنروقبػیر  ػفرورمی مرسػنرچػیرواقعػخ

 چانیػبمرردربػخر ردن،رمیرسػفدنردچاگبمردچدرراربخرچیر ػفرسػ م،رفقػطربػخرفکفرچی ردخصیرنیی ،رزرفاراتفرمی

رشکمردچدرراربخردنر فرس م 

ِررمسرگػػػۀردایػػػچر  ػػػفروراریػػػبخد ر ػػػی مسرگػػػۀربػػػچداردررحػػػخ یرسػػػنرردهػػػسرراردمػػػچزشرمیرزیراچدنػػػ رنا

 چانیػسردررربیػیخریردرراوػخنرواػچدرداردرورشػ خرمیردهػس رچػیِرربػخ یرگػفرراردمػچزشرمیرچػیربػنرسفدنراخری

س یس،رنقحۀرطػیرگػچزنیرر  خمرمسمرروز،ردچدرراربخردنر فرس یس رش خرنقحۀرطیرگچزنیر یچتچن رراربخزرمی
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رراررویبػخنرراربػنردادػ راػخریرس یػس رذه ر چانیػسرچػیرس یػسرورگػپ رمیرهچر ردررففؽرگػف خنرراربػخزرمیربخی

س یػػس ردرررػػتر ح ػػنرازرچػػیر ػػفررهخربخنردػػچدرراربػػخرچػػیر ػػفرمیرازرطفرػػ ردگػػ رس یػػسرورانرمب فسػػ رمیر ػػیردن

دچرد؟روقبیربعضػیرافػفادررارس،ربنرچنردردیرمیربخرچنرمقساررازرچیر فرشسهار کنررشچرس ربسونر چانربنرمی

بػخدرسػفدهراگػ  رشػخنرمبػچرمرشػسهروربسنشػخنرس  ػسرانیشبخنرچیررارزرػخدر  ػفرورسػفدهربخشػ س،راحیػخسرمی

نردػػچبر»س  ػػس،ررنرن درػػترچ ػػیورفػػفدیرهیػػب س،رمیػػسانیر یفامػػچنراوراحیػػخسرمیوقبػػیردریػػفا وای،رواقعػػخ

 چانػسررسیخگ ؟ردنرفقطر  فرورچیراگ  رچػیرن یتچنیبخنرتچرمردنرچی یرنیی  ررمی«رای ر  فرورسفده

رهػػمرسػػنرفػفدرچػػیرداشػػبنربخشػػس رهػسؼرازر  ػػفرورچػػیرارػوراگػػ رسػػنرچػػیِررهفچقػسراػخری رورتچنػػ رشػػچد،ر

نرا ػعراخری رورچیِردچبردرردخر ،ر چػیرفخرػس ررسفدنرداد ربسنرفػفدرشػچدرورایػمررار ػخ رارس ػس رصػففخ

چػػی،رفػػفدره ػػچزردگػػب چشر غییػػفرب یػػخدیرنشػػسهروره ػػچزرتػػچنییردررمیػػخنررچ ػػسانیرنػػسارد ردررارػػورگػػححِر

ا رسییۀرب رتیرازرچیرنیی  ربنرچػنردردررهمرسنرچیردزدرسهربخشس،ره چزرچی یربنرهفچقسرنیی  رففدر

چیره چزربنرمخد ربخرانففیربخ ر بسر رنشسهراگ  ر  رنبخرسرببفگػیسرورنبخرػسرنیػفانربخشػیسرسػنردچرد؟ررمی

ردزدد رش خررارمیرسییرچیِر

هػػخر رهػػمردارد ر ػػ راتػػفررچػػیرداشػػبنربخشػػس،ربی خریبػػسنبخنره یػػیردربػػخر رارػػوربی سرشػػیس:راتػػفر

نرن یدزدد؟رارزایرش خررارنی رن ػیربی خریرش خرراربسزدد،ردرخراورچیِررش صیرچیِر هػخررارازرهػمرر چانػسراروروراصػال

بػفایرارػورسػخررنػسارد رردچاهػسردررگػححرچػیرقػفاررداشػبنرورهػیچر چانػخر ر  ی ردهس،رزرػفارفػفدیرسػنرچػیرمی

نرارورش صیرسنرتچن رداردرچیرن ی س یػس،ربیخریػسردزمػخرارس ػیم ررطچرراگ  راتفربػخوررن یردچاهس؛رمح ل خ

نرب چاهسرچیِر دررحػخ یرربخریػبیسروربی اررػسرچػیرراربػسزدد دنیػخرر چانیػسرمیرشػ خرراربػسزدد،راتفرش صیرواقعخ

اوػخنرمب فسػ رربػخرچػیِربػسنبخنر چانیسرفکفردچدرراررویر فسفدنرردزدد،رمیرش خررارمیراور ش رگف خنرچیِرسنر

س ػػسرورمیبػػچررررار یػػفرعرمیبػػسنبخنرس یػػس ردچاهیػػسردرػػسرچػػنرمعخم ػػۀردػػچب راگػػ ،رزرػػفاراورفقػػطر ػػخ رار

اورار کػنرردخطفرراربخرچیر فرورازردنردػخ یرس یػس ربػنبسنبخنرخ رببفرسرور خریوربیخوررسر خررارببخنرنییبیسردگبخن

شسهردچبرنیی رامػخره ػچزرهػمرردنرچی ردزدرسهار کنرردزدد،ربخرقصسربسیرداشبنرورچی یررارازردریفانرمی

خر قػػچارشػػچد رب ػػخبفاروربػػنرشػػ ر قػػچار  ػػخمرمیردادنرازدگػػ دهػػسرسػػنربػػفاراربػػنرقی ػػ ررسػػخریررارانیػػخمرمی

تیػفد،ردرربُعػسیررشػ خررارمیرچػیِردررحػخ یرسػنرردهػس ردهس رارورسخرشرمساریربیورش خردورنففرشػک رمیرمی
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دانیػ ،رافیػػ رردانػس راتػفرمیردزددرارػورنکبػنررارن یردهػس رش صػیرسػنرچػػیررارمػیردریػفربػنرشػ خر قػچارمی

رسفدرارورسخرررارانیخمردهس!رن ی

ورزردراگػػ  ره یػػیربػػنرارػػورصػػچرمرهیػػب س رر فرػػسهردزدنػػسررن رچوػػف ر  ػػخمرافػػفادیرسػػنرچػػیرمی

هػػخرراردارنػػسرورربی خریربػػفدنرازبیورونػػسردرزویررتچنػػ ربػػنر ػػخرکرمیربیػػیخریرازرافػػفادیرسػػنربػػفایر  ػػفرورچی

زاررارربی ػخریرهػخرراردارنػس روقبػیرسیػیرب چاهػسربػسنارگػخ مرشػچدربخرػسرگػعیرس ػسرچػیِرربی خریواقیخمررانچاع

زارراردررگفاگػفرربی ػخریرچػیِرواقیػخمررانچاعس سروررچیررار   ینرن یدزددرر   ینرس س رامخرش صیرسنرچیرمی

شچد راتفره یشنر قچارازردگ ردهس،ردخهفربسناررس س رحبیرداد ربسناربییخرر یفهرمیربسنارانبخررمی

دهػسررشػچدرورمقػساررزرػخدیر قػچارازردگػ رمیررگػس روقبػیرمیػسانرسخرمػخیراوربػ رگرمیرمیربػنرن ػفنی رگػیخهر

دزدنػػسرازرارػػور غییفا ػػیرسػػنربفارشػػخنرا فػػخؽررشػػچد راتػػفرافػػفادیرسػػنرچػػیرمیرگػػیخهرمیردادػػ روردػػخر ربػػسنا

تػػخهیرمیرمی چ ػػیوراح قخنػػنررارانیػػخمررده ػػسرورسػػخریراروردانیػػب سربػػنرمػػفدمر قػػچارمیرداشػػب سررػػخرمیرافبػػخدرد

رسفدنس ر فکرمیدنرراررهخر یارده س،رمسمرمی

 چانیػػػسرچػػػیررارسػػػنربیػػػفونرربخشػػػیس،رمیراتػػػفردرردمفرکػػػخ»بفدػػػیرافػػػفادردربػػػخر رچػػػیراعػػػفاؽرمػػػیرس  ػػػس:ر

بعضػیر«رتیفرػس رففگػبمرمیرطفؼردرچاررم ب فرب خنیس،رچیررارسنربیػفونرمیردن«ر»ففگبمردررخف رس یس رمی

احیػخسرس  ػس رامػخرچػیردررارػوردنررارر چان ػسرشػچدرمیروروقبیرچیربیػفونرففگػبخدهرانسراففادربییخررحیخس

اگػبخدررس ػس رچػفاروقبػیر ػیوردرػچاریرواػچدرنػساردرحفسػ رمیشچد رچیردرربُعسیردریفرسنرچربُعسراخبیخرن ی

 چانیسرچی یرراراحیخسرس یس؟رزرفاردرربُعػسیردریػفررففگبسرن یرتچنییردررمحیحیربخزرچیرراربیفونرمیرچی

انسرقسرمرنفػچذررشچد رب خبفارورچیربنردنرانسازهرسنرمفدمر چصیفرسفدهرچی یرواچدرداردرسنرگسرراهردنرمی

رنسارد 

نردن نر س س،راوردریػفرچػیرنػساردررس  سهرببچانسرتچن رگخطعررقسرمرداردرتچن راگ  روقبیر  سینواقعخ

یرازرنػچرردرػسهرشػک ربنس یػسرر چانسرمخد ربخرانففیربخ ربیفونربففگػبس روقبػیربػخرچشػمرگػچمربػنردنرنیػخهرورمی

نررشچدرش صرتفمخراحیخسرس سرورمیررگس،ربخظثرمیرشچد روقبیربنرش صردریفیرمیرمی ر چانسرمیبقی خ

رسفدنرطچررسخم رشفخردهس،رب کػنرفقػطر ػ  یفرگػفسچبر چانسرش صرراربنرففدیرظخدیررارس بفلرس س رامخرن ی

طبیعیرواػػػچدررهػػػخیرفػػچؽرهػػخررارشػػػفخرداد،ربخرػػسر چانخر رطچررحقیقػػػیربی خریربػػنار کػػػنررمشػػک رراردارد ربػػفای

یربیػػػػیخرریرواػػػػچدردارد ردررگػػػػححب صچصػػػػطبیعیررداشػػػػبنربخشػػػػس ربػػػػفایرهػػػػفربی ػػػػخری،ر چانػػػػخر رفػػػػچؽ
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 چانػػسرافػػفادررارازرهػػمررراردارد رمی ػػخنرمیکفوگػػکچ  ،رهػػفرذر رمیکفوگػػکچ  رازرتچنػػ ،ره ػػخنر صػػچرفردچد

بػػسزدد،رچیچنػػنردنررارر شػػ یصردهػػسرورهػػچشردػػچدرراردارد،رچفاسػػنرشػػک یرازرانػػففیربػػخ راگػػ  راتػػفرسیػػی

فرشػػچد،رزرػػفارمبع ػػ ربػػنردنرمیػػبقدنیػػخرر چانػػسردررمخنػػسرورن یربػػخقیرن یدنیػػخرربػػخقیرب خنػػس؟ردردنیػػخرر چانػػسرمی

دهسراگػبخدرروقبیرتچن رراررشسرمیر س سراگبخدیرداردرطچررواقعیر  سینرمیرسنربنرهفسییش صرنیی  ر

س ػس رب ػخبفاروراتػفرسیػیرگػعیرس ػسرچی هػخیراوررارردهػسرن ػخرهرمیرانیخمرمیردن نر راگبخدرهفاوگ رمفاقی

ردهسرچ یورچی یررویردهس ربفدارد،راگبخدشرااخزهرن ی

 چی ردنک جمع

نربػنردنررسػفدنرردرردمچزشر  سینردررگحچهربػخ  ف،ردزدرػسنرچػیرورا ػع چػیرمچکػچظخ یرنییػب سرسػنرمع ػچ 

هخیر  سیػنرراراحیػخرسػ م،رسػخرردػچب رردچاهمرنیک خمیرروشرس مرزرفارمیرصحب رمیهخرردنر فدازرم ردربخر رمی

اشػػخرهرنکػػفدهراگػػ  رهػػخرردنریردررت شػػبنربػػنسیػػرهیچسػػ م ررهخیربػػسیررارفػػخشرانیػػخمردهػػمرورچ ػػیور سرػػسه

امیسوارمربخر شفرحرارورمچکچع،رمفدمرچ یورسخرهخیربسیرراردریفرانیخمرنسه ػسروره   ػیورافػفادیرسػنرازر

تخهرنییب سرازرارورچی هخردریفرنبفگ س ر رارورمیل نرد

چػػِیرردگػػ خنیررخنػػ روچػػِیررمقػػسارربیػػیخررزرػػخدیرچػػیردرراوػػخنرواػػچدردارد ربعضػػیرازرمػػفدمردربػػخر 

ر چانیػسربفورػسرورچػیرا ػعرس  ػس رشػ خرنیػ رقیػ بیرازرارػوراوػخنرهیػبیس،ر ػ رمیرب رمیزمی یرریورصػح

تیخهػخنرچػِیررده ػسرس  س،رب کنره یشنربنرمػفدمردمػچزشرمیراوخنررارا عرن یچِیررس یس رامخربعضیراففاد

رچػیِرردرد رگپیساررگفیسرن راگ ،چِیررت ارنس:رهخرشخنرراربخردریفانربنراشبفاکرمیررارا عرس  س ررخفبن

دردبػیر»ا ػعرسػفد رحبػیرسیػیرزمػخنیرتفػ :رهػخرردنردرد رسػخ رزردراگػ  رچیچنػنرورچػنرزمػخنیرچػیرراراز

درػخرارػورچیػ یراگػ رسػنر«رسفدمردشػترشػس را عدنرراررروبفویرم  لرمخرواچدرداش  ر  رازرار کنرچیِر

س یم،ررنرمػیچررحقیقیر  سیػطردان سروقبیربنربنردنرافب خررسفد؟ردرخرارورسخریرنخدرگ رنیی ؟ره نرمیبخرسر

دچاهیررار فورشردهیس؟رش صرردچاهیم ردرخرنبخرسرنیترمثب روره یچنیربخرگفش راوخنررارمیرچی هخی

دچاهیررار ػفورشردهػس راتػفره یشػنرسخرهػػخیرربخرػسرنیػتر،اِػو،رَشػػو،ررِنر،بػفایره یػچنیربػخرگفشػ راوػخن

 چان ػػسرشػػفخررخربػػخنرمیهر چانیػػسرتچنػػ ررارافػػ اراردهیػػس؟رچیچنػػنربی خریرنخدرگػػبیرانیػػخمردهیػػس،رچیچنػػنرمی

س  ػستخنرمػخربخرػسرانیػخمرده ػس؟ردنرنیػ رسشػبورمچاػچدامرورررخب س؟ردرخرارورم خ فرچی یرنیی رسػنر  فرو

تچریس،ربیشبفر صچرنخ  رفراگػ  رتفبیػسررهفچنربیشبفرمی»انیخمرسخریرنخدرگ راگ !رشخرسرسییربیچرس:ر
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نرارو«رنیػ رسشػبوراگػ  تیخهػخنرربػفدنرازبیوتچریػسررسشبورحیچانخم،رسشبوراگ رورحػخ رمی طػچرررامػخرواقعػخ

صػچرمررر چانیسربنروقبیربخز یسارشچرسرمیار کنررس  س،ردربخر راگ  ردرربچدریمردربخر ربخز یسار رصحب رمی

 چانیمرر فدازرم،رامخرمیربنرارورمیخی رن یرار یختچر س رمخررتیخهردردریس رارورچی یراگ رسنردرربچدریمرمی

رایردارنس رهخیرادراسیر یشففبنرب سرورحبیر چانخر بیچریمرسنردردبخنرنی رزنسهرهی

طچررمثػػخل،ردرردمفرکػػخرش صػػیرهیػػ رسػػنردرر حقیقػػخمرا کبفونیػػتر  صػػصرداردروربػػنردریػػفانرربػػن

گػ جراگػبفخدهرس  ػس رروزیرنختوػخنرفکػفیربػنرن ػفشررگػیس راوردورردهسرچیچنػنرازروگػخر ردروغردمچزشرمی

ففورسفدروربنرتیخهردبرداد ربالفخص نرمبچانرشسرسػنرق ػمررگ جرراردرردفؼرتیخهرافدهخرانبوخیردگبیخهردروغ

رگمرسفد رارورم ح یرشبینره خنرم ح یربچدرسػنررگفظ رنچظیرم ح یرگ جربنرا کبفونیکیردگبیخهردروغ

 چانػػسررزدهرشػػس رچیچنػػنرتیػػخهرمیرس ػػس رشػػیف رایراریػػخدرمیرمغػػ رانیػػخنردررزمػػخنرشػػخدیرورهییػػخِنر ح ػػن

«رتیخهػخنردارایراحیخگػخمرهیػب س!:ر» نػسورففرػخدرببػفودربنردیخبػخنرراحیخگخمرداشبنربخشس؟رن درتربچد

رهخیرزرخدیرانیخمردهس راروررورسادراورراربفردنرداش ر خربنر حقیقخ اردررارورزمی نرادامنروردزمخرا

راردررمقخبػػ رتیػػخهردریػػفرهػػخرردنربػػخرردورتیػػخهررارس ػػخررهػػمرقػػفارردادرورازرشػػختفدشردچاگػػ ررکػػیرازررت

گػ جرراربػنردنروصػ رربیوربفود رگپ رتیخهرگخ مرراربنرا خؽردریفیربػفدروردگػبیخهردروغر یسسچبرس سر خراز

 ف ییرواردرا خؽرشػچنس روقبػیرسػنرچوػخررشػختفدرواردرا ػخؽرشػسنسررسفد رازر  جرنففرازرشختفداناردچاگ ربن

ا ػخؽررتیخهرهیچرواس شیرنشخنرنساد روقبیر  ی ػیورشػختفد،ره ػخنرسیػیرسػنرتیػخهررارازربػیوربػفدهربػچدروارد

گػفظ رنػچظیرم ح ػیررگػمرسػفدرسػنرفقػطررطفؼرتیػخهربػفود،رق ػمرا کبفونیکػیربنربػنار کػنررشس،رحبیرقب راز

نرشػیف رزمخنیردخهفرمی نر فگػیسهربخشػس راورواقعػخ زدهرشػس!رارػوررورػسادرنکبػۀربیػیخرررشچدرسنرش صیرواقعػخ

هخ،ررن ػػػسرانیػػػخنحیػػػخم،رمخۀرهخیر یشػػػففبرفقػػػطرتچنػػػنسػػػفدرمررتچرػػػس:ره یشػػػنرفکػػػفرمیرمو ػػػیرراربػػػنرمػػػخرمی

فقػػطر چان ػػسرچی هػػخررار شػػ یصرور  یػػ رده ػػسروررشػػخنرمیرواگػػحۀراظضػػخیرحییرنربنهیػػب سرسػػریمچاػػچدا 

 چان ػػسرچی هػػخرراررچیچنػػنرتیخهػػخنرمیر و ح ی رس  ػػسر چان ػػسر ی رػػنرواگػػحۀرمغ شػػخنرمیربنهػػخرهیػػب سرسػػنرردن

ت شػػبن،راتػػفرسیػػیرنیػػ راظضػػخیرحیػػیردارنػػس؟ردررهػػخرردنر شػػ یصرده ػػس؟ردرػػخربػػنرارػػورمع ػػیرنییػػ رسػػن

 چان ػػسرمػػفدمررار شػػ یصرروراحیخگػػخمردارنػػسرورمیرسػػفدنرتفػػ رتیخهػػخنراظضػػخیرحیػػی،ر چانػػخر رفکفرمی

هخرررگسرتیخهخنردرربفدیرا بػنرمیربنرن فهخ،ررتفب سراوردفافخ یراگ  رظالوهربفرارورورژتیرده س،رمفدمرمی

رففا فرازرمفدمرامفوزیرمخرهیب س 
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چػنردزمػخراردریػفیر»راربػنرتیػخهیروصػ روربػخردػچدرفکػفرسػفد:رگػ جررروزیرارورمحق ردگػبیخهردروغ

بخرارػورفکػف،رحبػیر«ردهس رگچزانمر خرببی یمرچنرواس شیرنشخنرمیرهخیرتیخهرراربخرد ارمیرانیخمردهم؟ربفگ

گػفظ رنػچظیرم ح ػیررگػمرسػفدرسػنروقبػیرش صػیرردنرسخرررارانیخمردهس،رق مرا کبفونیکیربنار کنررقب راز

حیػیرربی یس رارػور چانػخر رفچؽراشردرردحفراگ رارورنچعررارمیرس سرورزنستیریبفایردچاگبورس ترتفرنرم

مػخدرزادیراگػ  ربػخررشػسررػترظ  کػفدرنوفبػۀربشػفیروررػتر چانػخر رسنردررت شبنردچانسنرفکفرنخمیسهرمی

د ػچصرحییرازردگ ررفبنراگ  ربفایربخزرػخب ردن،ربخرػسر  سیػنرس یػسروربػنررافچلربشفر رارور چانخر رفچؽ

تػ رد رم کػوراگػ ررمیبػخنردانسرچنرچیػ یردررذه رهخررارداردرورمیربخزتفدرس رامخرتیخهرارور چانخر ر خنراو ین

هخیرم ب فیرانیخمرداد،رشػخم ربفرگػیررایرظ  یرورواقعیربچد راوردزمخرار صچرنخ  رفربخشس،رامخرارور یفبن

رریخدرسفد دررگفاگفردنیخراگفوصسایرزرخدیرهخرارردور رانبشخررنچشبنرازراهرس بفلر چانخر 

رارشػخنرهػخر رسػنردررسشػچررمػخرهیػب سرنیػ ره یػیر حقیقخ رش خگخنردررسشچرهخیرم ب فروردنرتیخه

دن ػػنررشػػچد رچ ػػسرروزر ػػیارتفػػبمرانػػسرورارػػوردریػػفرچیػػ یردفافػػیرمحیػػچبرن یردررارػػورزمی ػػنرشػػفوعرسفده

یػفرداد رامػػخرهػخیردرگػیررار غیرهیػ رسػنرببػػچانرسبخبرقػسرردنامػفوزهرانیػخنر یفبػن،رادبػفاعرورسشػػفرسػفدهر

سیػػیرنیػػ رارػػورررگػ ی ربش خگػػ سرورراربػػنهػػخرردنرهػػخیرمفگػػچم،رمػفدمر  ػػخر یرنسارنػػسردخطفر ػػ  یفرذه ی ربػن

رس س ردهیرن یرطچررروش  سیرگخزمخنرچی هخرراربن

دنیػخررانس رتفوهیرسنرمبچانرشسمرتفوهیرازردردبخنرسخ ردشترشسهچیوررشفؽردرر خرسیردررش خل

چػِیرررشػخنو خردگ دچردنسرورگػپ ربػخراگػبفخدهرازرررویرزمیورع  رمیرسفدنس،رتچن ر  فرورمیرنچظیرچی

رسفدنس رمسمرسچ خهیر  رازردن،ردردبخنرسػخ ردرردنرم حقػنر ژمػفدهروردشػترشػسنس ردردبخنررارا عرمی

س  ػستخنرمػخرارػورسخرشػخنرسشػبورمچاػچدامررانیخمردادنسرسخرردچبررخربسیربچد؟رازرم  ػفر  فروهخرردندن نر

 ػػػسررییربػػػخرگفشػػػ راوػػػخنروررهػػػخر رازررشػػػسنر ػػػسهرهیػػػبیس،رب ػػػخبفاروربػػػفایره یچنس ربػػػچد رشػػػ خر  فرو

بخرسرش صردچب ربخشػیس رحبػیرازرم  ػفرفػفدیرظػخدیرنیػ رسخرشػخنردػچبرنبػچد رچ ػیورردصچصیخمربس خن

رزریػ رمحیطزدنر عخدلرگییػبمررفضخیرگب روربفهمرسفدنربنرامچالرظ چمیروردفابرگخنسنررسخریردگیی

رسنرب چاهیػسرهفقسر چانیسررب رنیی  رمقساررزرخدیرچیردرراوخنرواچدرداردرورمیبچد رازرهفراو رسخرردچ

رگػ سرم کػوراگػ رقػسر یرداشػبنرربنرمفح ۀردخصػیرمیشخنرا عرس یس روقبیربفدیراففادردرر  فر دنررار

رهفچػػنزارروردردبػػخنررارا ػػعرس  ػػس رامػػخررچػػِیرم حقػػۀروگػػیعیرازرگػػب هشػػخنربخشػػ سرسػػنربػػخررػػترحفسػػ ردگب
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دػچرد ربفدػیرفقػطربػنرقصػسررهػمرا ػعرس  ػسربػنردردرن یرهفقػسر سرچی یرا رچیرنییػ رورس ردررخف رمی

نیػخزیرنػسارمر»س ػس:ررده ػس رفػفدیرادظػخرمیررونػسرورهػیچرسػخرردریػفیرانیػخمرن یرچیربػنر ػخرکرمیرسفدنرا ع

س مردػچبراگػ رور ػ رازردن،ر  ػفرورمػوررزنمرورچػیرا ػعرمػیرتچن ر  فرورس م ره یورسػنرقػسمرمػیرچی

س  ػسرچػی،رتچنػ ررفکػفرمیراشػببخهربن«ردورمرسػخفیراگػ  ربػنردگػ اگ  ره یورسػنرفقػطرچػیرانیخمرشسهر

چػِیررس  سربسناردی ػیرگػفدراگػ  ردرػخرشچنسراحیخسرمیراگ  روقبیردریفانربنرارورش صرن درترمی

س  سهربخرسر عخدلرریوروررخن ررارحف رس س راتفچنربسنرارورش صررد؟ر  فروتیخهخن،رطبیع رریوررارنسارر

رس س ردچب رظ  رمیردهس،ره چزرم کوراگ رفکفرس سردرر  فر اربنرورسخ رمیبچیرروع

 آورد می به دستکه تزکیه کند گونگ را  هرکسی

دوردربییخررمومراگػ  روقبػیرازررمیربنردگ سییرتچن رراررس سرورچنرسییر  سینرمیرارورمچکچعرسنرچن

رهػخیرانػففیررارقػخدررس ػسرسػنرمکخنی م چانػسررتچرمرفخ چنردافخرمیر فگ س،رمیرموردربخر رم ارخیرفخ چنردافخرمی

س  ستخنررار خ رارس سرورب خبفارورمقساررزمخنر زمربفایر  فروررارسخهاردهس رفػخ چنردافػخرمشػک رر  فرو

س ػس ردریػفررطچرر یچگػبنرفػفدررار  سیػنرمیرس ػس،رزرػفارتچنػ ربػنرهػخررارحػ رمیرس بچدروق ربػفایرانیػخمر  فرو

 غییػػفامرب رتػػیرردگػػب چشیرذهػػوروربػػسنراگػػ  ربػػسنرفی رکػػیرمػػخرار کػػن،رروشرمػػخرروشر  سیػػۀرواقعػػ

نیفػبم رامػفوزربػفایراو ػیوردنررارر فرورم ربیرسنر خرامػفوزرشچد رامخرفخ چنردافخرم ر ردریفیردارد،رب رگرمی

نردنررارنیفػبمرزرػفارمچکػچعرمو ػیرراردرربػفرداردروربػنرت شػبۀردورردرر ػخررنرربخررازردنر ػفدهربػفرمػی دارم رقػبال

سیػػیرهفتػػ رردهػػس ردررطػػچلر ػػخررنرنػػنرقػػفاررمی ػػ  یفرر ح شػػسمررس  ػػستخنرراربنرددروراخمعػػۀر  سینتػػفرربفمی

فخشرس س رامخرهیچرت ر ػۀردریػفیرنػسارمراػ رار کػنربػنرشػ خررارافی رسفدهرورننرااخزهرداشبنراگ رسنردنر

ربیچرم 

نیرورایرسػػنراگػػبخدر ػػیره ییػػیرتفبػػنراگػػ ررػػتررازردگػػ خرهػػفرا  ػػن»انػػس:رربفدػػیرازرمفرػػسانرتفبن

س م رمػخررمػیخراگفارردگػ خنررارافشػطچررگفگفیرربنرطچررنیی رسنرامخرارو«راگفارردگ خنیراگ  رسفدنرخافش

دهیم رمخربخرػسرمیػلچلررس یمرورمفدمررارنیخمرمیرگحچهربخ  فرراه  خر رمیرگچیربنطچررواقعیرمفدمررارربن

صػحب رهػخرردنرمیػلچ ننردربػخر ظوػسهربییػفرم راتػفرسیػیرعیفرر ػچانیمردنرمیػلچ ی رراربػنرش خربخشیمرورمی

دػچاهمرروشػورسػ مرارػوراگػ :ردنرسیػیرسػنر  سیػنرراگػفارردگػ خنیراگػ  ردن ػنرامػفوزرمیرسفدنرخس س،رافشػ

هػػػخیر  سیػػػۀرامػػػفوزه،رشػػػخم ررس ػػػس رازرن ػػػفرمػػػو،ر  ػػػخمرروشرس ػػػسرفػػػفدیراگػػػ رسػػػنرتچنػػػ ررارسیػػػیرمیرمی
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ع چ ی،رروهرس کػیرشػ صررار  سیػنرهخیرگفاگفر خررنردررمسرگۀربچدا،رمسرگۀردایچرورمسرگۀرعیفمر  سین

س یمررذسػفرمػیرار یػخدوردهرروهرس کیربچدهراگ  رروهراص یرسنررمیربنردگ انسرورسییرسنرتچن رراررسفده

تػػخهرردهیػػسرورفکػػفرمیرس ػػس،رذه ػػیرسػػنرازرطفرػػ ردنربػػنردن ػػنرانیػػخمرمیربػػنرذهػػورهشػػیخر خنراشػػخرهرمی س یػػسرد

دهػسره یشػنربػفایرر ػخنرانیػخمرمیرروهرس کیر رامػخردن ػنخگػ هیبیسروره یورذهورهشیخر خنرمعفؼرش 

زمػخنربػخرشػ خرمبچ ػسرشػسروره ػخنراگػمروره ػخنرشػک رشػ خرراررطچررهمرش خرنخمش صراگ  راتفچنراوربػن

رس س،رامخردقی ربیچریم،راورش خرنیی  رداردروراورنی ره یوربسنررارس بفلرمی

سػػنر  سیػػنررهفسیػػیدورد ررمػػیربػػنردگػػ دهػػسررسػػنرازردگػػ رمیرهفسیػػیاصػػ یردرراوػػخنرواػػچدردارد:ر

انػػسرسػػنرفػػفدردررطػػچلررهػػخربػػنرمػفدمردمچدبنردورد ردررگفاگػفر ػػخررن،ر  ػػخمرروشرمػػیربػػنردگػػ س ػسرتچنػػ ررمی

مسربیشوررخر ع  رمع چیربخرسره ۀردتخهیردچدرازرمحیطروراطفافاررارس خرربی ارد،ربنرچیػ یرفکػفرنک ػسر

خظ ردررمسربیشػوررػخردررحخ ػ ردػچدرشػچد ربفدػیرگػنرگػرطچررسخم ربنرحخ  رد ینررودرورازردػچدرب روربن

ایرسچ ػػخهرت شػػبنراگػػ  ردریػػفانرم کػػوراگػػ ر چانػػخر ر  فسػػ ررفقػػطر ح ػػنار کػػنررنشػػی  سرمثػػ ر ع ػػ رمی

سیػخنیرنبچدنػسردػچدرارػورافػفادررانسرسنرچ یوراففادیررار حییورس  س رامخراروراففادروردریفانرمبچانرنشسه

تػخه»دهػسرسػنررطچررمثخل،رمسرگۀردایػچردمػچزشرمیرسفدنس ربنرسنر  فرورمی «رروهرواقعػی»میػفدروررمی«رروهرد

تػػخهرچیػػ یراگػػ رسػػنرمػػخرروهراصػػ یرمیرمبچ ػػسرمی نػػخمیمرورم  چرشػػخنرازرروهررشػػچد رم  چرشػػخنرازرروهرد

تخهرواقعػػیرچیػػ یراگػػ رسػػنرمػػخرروهرس کػػیرمی نرب یػػفد،رشػػ خرنػػخبچدربػػخنرنػػخمیم راتػػفرقػػفارربػػچدرروهرد واقعػػخ

مع ػػم،روقبػػیر»سیػػیرازرروشر  سیػػۀردریػػفیربػػنرمػػورتفػػ :رمػػفد رزمػػخنیرر خنرمیرشػػسرسرزرػػفارروهراصػػ یرمی

شػ صر«رامربػفارمردشػ خرنییػب س رس م،ر ػخرحػسیرسػنرحبػیراظضػخیردػخنچادهرس مرذهػ مرراررهػخرمػیر  فرورمػی

هخررهخیرزودرورشػػیرگػػ بیر  ػػفرورسػػ م،رمثػػ ربقیػػنرسػػنرصػػبحرمیبػػچررنییػػبمربن»دریػػفیربػػنرمػػورتفػػ :ر

شػػچمر ػػخررسشػػمرورازردػػچدمردػػخر رمیر،ررویرمبػػ ردرازرمیرومرس  ػػس روقبػػیربػػنردخنػػنرمػػیردرفوقػػ ر  ػػفرورمی

 ػخرحػسیربػفارار«رس م رس مرسػنر  ػفرورمػیرامردچدمررارن خرهرمػیردنیخردرازرسشیسهدررحخ یرسنرر  فرورس م 

رمب گفرشسم 

بیورتفػ :ررنخمر ػچردونػ رایردایچریػبیربػنرده ػس؟رزمػخنیرففزانػنرروهرس کیررارنیػخمرمیهخرردنرامخرچفا

بییخررمشػک راگػ رسػنر«رانیخنیررارنیخمردهم ار کنرراخیرحیچانیررارنیخمردهمربنردهمرمور فایحرمی»

تػػخهرشػػچنس رزرػػفارمػػفدمرظػػخدیردرر ػػچهمراخمعػػۀرظػػخدیربشػػفیرتػػمرشػػسه انسروره یػػخمررمػػفدمرازرن ػػفرمع ػػچیرد
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س یػس،رفقػطرنیػخهرس یػسررهخرشػخنرراررهػخرس  ػس راتػفربػخوررن یر چان ػسروابیبییربخرم خفعرظ  ػیرن یرشسنرروبفو

شػػچنسردوبػػخرهرافػػفادیرظػػخدیرریچنػػنربفدػػیرازرافػػفادروقبػػیربعػػسرازردخ  ػػۀرگػػ  فانیرازرارػػورگػػخ وردػػخر رمیچ

نرمهخرردنرشچنسروراتفرسییرمی خن ػسررارنخراح ررخرظصبخنیرس سر خبرن چاه سردورد ربعسرازرت ش رمس یراصػال

رانس:رنیػخمرانیػخنربچانرشسههخردرر خررنرارورنکبنررارمرس  س ربییخریرازردایچییی رس  سهررفبخررن یر  فرو

بی یرربییخررمشک راگ ،رزرفارروهراص یراوربیارازرحسرازردگ ررفبنراگ  ربعضػیرافػفادرسیفیػ رروشػو

ده س رامخربفدیراففادربػسونر چاػنربػنرردچب ردارنسروردفدیررارسنردررتفبۀرسییرنوفبنراگ ر ش یصرمی

مع ػیررهػخیرب رس  ػسرحفؼرس  سرورفکفرمیر یس یسربخوررنرار کنرچیچننرمیخی رمع چیرراربفارشخنر شفرحرمی

رس یم،رامخروقبیردرربیورمػفدمرظػخدیراگػ رشی  رصحب رمیرزنیس رمخراروره نربخراوردربخر ر  سیۀرشیورمی

هػخیرواقعػیرورم  ػچِسردرردگػبفسراوررس ػسرم ر ردهس رفکػفرمیردچاهسرانیخمرمیرسخریررارسنرمیرهفبخزهمر

 ػػ رفشراگػػ ،ربفارشػػخنررهػػخرمرقخب ر ػػ رببفنػػسرسػػنردمچزشر رحبػػیراتػػفخگػػ هردنرظ  ػػیرهیػػب سروردررط ػػی

 چانػػػسررگػػػ  راگػػػ رسػػػنرازردنر یػػػفویرس  ػػػس رنیػػػخمرروهراصػػػ یرانیػػػخنرنیػػػب ربػػػنرروهرس کػػػیرسػػػنرمی

راربػػنرارػػورنبییػػنرهػػخرردنرهخر رراردرربُعػػسهخیردریػػفرمشػػخهسهرس ػػس،ربیػػیخررمشػػک راگػ  ره ػػیورامػػفرصػح ن

امرنی ردچدر ػچراگػ  راتػفراوررارنیػخمردهػم،ررم؟رروهرس کیچفاربخرسرروهراص یر چررارنیخمرده»رگخنسرسن:ر

رگػسرموػمربخشػسررن یربػنرن ػفدورد،رربػنردگػ هخردگبخوردر  سیػنررارردرخررکیخنرنیی ؟ر خروقبیررکیرازرروه

ر«دوری رمیربنردگ شچد،رزرفاربسرورمع یراگ رسنر چردنررارررترمیرنصییرسسام

نرروش رارداشػبنرردوررازراهردرػسنطبیعیررفػچؽرم راتفر چانخر رارشفهردههخرردنرهخیر  سیۀربی اررسردقیقخ

نرچی یرشبینرار رشػسهرس یسرورواردرحخ ػ رد یػنرس یس:روقبیرمسربیشورمیررارمشخهسهرمیوربخشیس،راحب خ 

دػػخر ربػػسنبخنرشػػک رشػػ خرازررشػػچرس،رم کػػوراگػػ رببی یػػسردرردنر ح ػػنرسیػػیرهمردػػچدرمیررػػخرازردػػچدرب 

نردػچدرش رمشػچد راتػفرگػعیرس یػسر ػ رببفرػسرسػسارمی س یػسردچد ػخنرر،راحیػخسرمیخگػ رترازرارػوردورواقعػخ

س ػسرورگػپ راگػبخدراورراربػفایرربػسنررار ػفکرمیر،شک رش خرهمرارس ردنرففدِررسییرهیبیسرسنرار یخرنشیبن

 چانػسرشػک یرازرااب ػخعرقػسر ی،رربػفد رارػوربُعػسرراراگػبخدر بػسر رسػفدهراگػ رورمیر  سینربنربُعسردریػفیرمی

ااب خظیردرربُعسیردریفربخشس رش صردرردنیخرروزاننرمس یرسنردوررػخرگػنرگػخظِ رار یػخرااب خعرامفوزهررخر

شک رش خررهمرس س روقبیردنرففدِررهخیرزرخدیررار ح  رمیرتیفدرورگ بیرهخرراررخدرمیرسشس،ر  فرورطچلرمی
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انسررشػبننردادریس راففادیرسنر چانخر ردرسرتفدد،رش خرنی رازرد ینربیفونرمیرس سروربخزمیر  فروررار  خمرمی

تخهرشچنس رانسرسنرمیخزربچده خرارورحسر رازردنرد

 فراگػ  روقبػیرچ ػیورش صػیربعػسرازردورگػخظ ربػچدنردرررس  ػسهراتفرش صرنبچانسرببی ػس،رنخراح 

دانسرچنرا فخقیرافبخدهراگ  راففادیرنی رهیب سرررخبس،رهیچرن یراشرراربخزمیرحخ  رد ینررخر ع  ،ردتخهی

نربػػنردریػػفانرواتػػ ارررفرو،ردوررػػخرگػػنرگػػخظ ربػػنردػػچابرمیظ چانرروشػػیربػػفایر  ػػرسػنربػػن رونػػسروردػػچدررارسػػخمال

شػچدرورهػفرروزرمػس یرراربػنررتػخهرانیػخمرمیربػنرصػچرمرتػخهرهػخر رهیػب سرسػنر  ػفروربنرهػخرحخ  رس  س رارورمی

هػخیردریػفیرازر  ػفرورواػچدرداردرسػنردرررػترمف بػنر  ػخمررده ػس رحخ  رمسربیشوررخر ع  رادبصخصرمی

ُػػنرگػػخلرروربػػنردرػػچاریرنشیػػ  ردررت شػػبنرراهبػػخنررخرسردربػػخر ربچدیشػػچد رشػػرمی دارمػػخرشػػ یسهربخشػػیسرسػػنرن

شػس رنشیػبوردررر فرورمػسمر ب رهػخرگػخلردررمسربیشػورنشیػب س ردرر ػخررن،رطػچ نیرزرخدیربچدنسرسنرده

هخرحبیربیشبفرازرارػورنشیػب س رحبػیربػخر رػۀرکػ ی یرازردػخکررمسربیشوربیارازرنچدرگخلراگ  ربعضی

دادنػس ربفدػیررادامنرمیدنیخررشخن،ربنرنشیبوردررفدهررویربسنسهخیررشسررهخرشخنرورظ فربنررویرمژهنشی

هػػخردررمسرگػػۀرعیفمع ػػچ یررورژهربعضػػیرروشرده ػػس ربػػنرراردمػػچزشرمیرهػػخردررمسرگػػۀردایػػچرنیػػ رارػػورروش

بیخرػػسرازرد یػػنربیػفونرار کػنررده ػس رشػػ صربػسونرظ چانرشػک یرازر  سیػػنردمػچزشرمیررفػػبورراربػنردػچابربػن

سػفدرچػنررهػخرفػفدیرسػنر  ػفرورمیرشچد رامخردررارػورحخ  ربخررهمربیساررن یردچابسرورحبیررترهخرگخلرمیرده

س  ػػػسرسػػػنر]دررطػػػچلررسیػػػیربػػػچد؟رروهرس کػػػیرشػػػ ص راش خصػػػیرسػػػنرقػػػسرمردرػػػسنردارنػػػسرمشػػػخهسهرمی

یرنیػػ رس ػػس رروهرس کػػرمسربیشػػورطػػچ نیرفػػفد[راگػػبخدیرروهرس کػػیرارػػورفػػفدرراربػػفایر  سیػػنرراه  ػػخر رمی

 رب ػخبفاروراگػبخدرازربػیورببػفدطچررسخمػ رر چانسرسخرمػخرراربػنربخشسروراگبخدرن یربسهکخر چانسرسخرمخیرزرخدیررمی

تػػفدم ررگػػ  ر  ػػفرورس ػػی رمػػورمػػس یردورردػػچاهمربػػچدرورس ػػیربعػػسربفمیرار یػػخ ػػچربخرػػسر»تچرػػس:رربػػنراورمی

ر«م ب فمربخش 

نرمی فبس،رامخره چزرهمربخرسربنرارورشػک رظ ػ رس ػس راردانسربعسرازررفب ارچنرا فخقیرمیراگبخدردقیقخ

هػػخر ر بػػسر ررهرزربخچوفرشػػک ربندر ػػسررػػخررهخربػػفایر فگػػخنسنرروهرس کػػیرمیررودرورگػػپ رشػػیحخنراگػػبخدرمػػی

شػچنسرسػنرروهررهخرمبچاػنرمیرهفرچی یرم کوراگ ررویردهس رامخرشیحخنر شچنسر خراورراروگچگنرس  سرمی

نردگخنتیفد رظ بارارقفاررن ی   یفرر ح س کیر  فراگ رسنر  سینرس س،ررروراگ رسنربفایرروهرس کیرنیببخ

تخهربخشس رگپ رارورشیحخنرزرفارمی دچاه سربفایرانبقػخمراوررشسهرورمیرهخرنخامیسر چانسرازرحقیق رمیخی رد
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نراوررارمی شػچد رربػخرهر فدادػ رمیراشررػترمیػفد،ربػسهیرسخرمػخر رسشػ س روقبػیرمیرراربنرقب ربفگػخن سرورواقعػخ

ایررشػچد،رشػخرسردرردػخنچادهرایرازردودردرراطفاؼرش خوررشػسهروربخز یػسارمیرشچدرورمث ر چدهرهخرمیارورروهررر

 چانػسرمیػخی رراردرکرس ػس،ررشػچدرورمیرسشػس روقبػیربػ رگرمیربییخررفقیف رسچدکرازراوار رزنستیرگ بیرمی

طبیعیررهػخیرفػچؽر چانخر اػخربیػخورد راگػبخدرازر چانػسردرراببػساراگػبخدرراربػنررورن یتفدد را ببػنراراگبخدشربفمی

ر،س ػػسر ػػخرب شػػیرازرحخف ػػۀرارػػورروهرس کػػیررارسػػنرقفػػ رشػػسهربػػچدربػػخزرس ػػس رروهرس کػػیردػػچدراگػػبفخدهرمی

حخ روق ردنراگػ رسػنر  ػفروررارشػفوعر»تچرس:رردورد راگبخدربنراورمیراخرمیرررخدروراگبخدرراربنررت شبنرراربن

رس س رهخرراربنرروهرس کیرم بق رمیرب خبفارو،ربعسرازرگخ یخنربییخر،راگبخدردمچزش«رسفد 

هخیربیػیخریرداریرسػنرره چزرهمروابیبیی»تچرس:ررهخ،راگبخدربنرروهرس کیرمیر  رازرانبقخلردمچزش

درراخمعػنرزاػفدورراگػ ،رزرػفارفػفدربخرػسرازرزدنرر فگن«ربخرسرازربیوربفونس ربخرسربنربیفونربفویرور فگنرب نی 

د سنػسرور ػچهیورر ػسروربػخرانػچاعرم ب ػفرمفدمػیرسػنربػنراورمیسرمح یربنرمح ردریفربفود،ربفایرع ارتػسار 

شچد رامػخرارػورروهرس کػیررشچد رم کوراگ ربخرهفرچی یرمچاانرس  سرمچاانرس  سررخرازراوراگبفخدهرمیرمی

ر س ػػسردچب رادارهرمیرورروابػػطردػػچدرراربػػخردریػػفانربػػنتیػػفدررمین ػػفردررس  ػػسهرردرره ػػنرحػػخلردػػچدررار  فرو

هخیرمػخدیرم ب ػفردررروگچگػن ػ  یفرر ح دهس ررمیخرار قدنررارروهی ردچدررشی  ره یشنرمفاقیرشیو

تفدد راگػػبخدشربػػنراورربػػخزمیزدنررهخر فگػػنربعػػسرازرگػػخلارػػورروهرس کػػیرتیػػفد رربػػیورمػػفدمرظػػخدیرقػػفاررن ی

ایرورحػػخ رزمػػخنردنراگػػ ر]بػػنربػػسنررایرور  سیػػنررارسخمػػ رسػػفدهراس ػػچنربػػنردایػػچرنخیػػ رشػػسهر ػػچرهم»تچرػػس:ررمی

نرازردنرشفوعرسفدی[ربخزتفدیروربفایررفبورنوخر ردمخدهرشچی،رزرفار  فرور چرسخمػ رشػسهراگػ  رفی رکیرس

 ػچانیربػفویرورامػچررورمیػخی رمػفدمرظػخدیرراربػنر خرػخنرراتفره چزرهمرسخریربػخقیرمخنػسهرسػنرانیػخمردهػی،رمی

رػورشػ صرتػفدد ر ػ رازربخزتشػ رروهرس کػی،رروهراصػ یرارهخ،رروهرس کػیربػخزرمیربعػسرازرگػخل«رفگخنی ب

تخهراص یربیساررمیردرسرمیرنی رازرحخ  رد ینربیفون رشچد روردچدد

امخرارورش صیرسنرار یػخرنشیػبنرسیػیرنییػ رسػنر  سیػنرسػفده،رب کػنرروهرس کػیراور  سیػنرسػفدهرر

ردورد رامػخرروهراصػ یرنیػ رزافهػخر رسشػیسهراگػ  ربػنرمػیربنردگ ،رروهرس کیرتچن رراردررنبییناگ رور

ظ چانرانیػخنیرمع ػچ یربػنررسػفدهرورظ ػفراوربػندنیػخرریردػچدرراروقػفرنشیػبوردرهفرحخل،رش صر  خمراچان

س ػسرردمػسنرازرد یػن،راحیػخسرمیرافبس؟رارورش صربعسرازربیػفونر خرخنررگیسهراگ  ر  رچنرا فخقیرمی

طبیعیربػػنردگػ ردوردهراگػػ  راتػػفرب چاهػػسررهػػخیرفػػچؽرسػنرازرطفرػػ ر  ػػفر ارتچنػػ رراررشػسردادهرور چانخر 
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 چانسردنرسخرهخرراربنرانیخمربفگخنس رامخرظ باراروراگػ رسػنررینرس سررخرسخریرانیخمردهس،رمیبی خریررارمعخ 

ِرردچاهػػسراورراردشػػ چدراشرمیرروهرس کػػی وردررس ػػسررمیرروهراصػػ یرفػػفدرسػػنربػػسنررارس بػػفلرس ػػسروربػػنراحبػػفام

اگػ رسػنررػور ػسراسردهس رظ ػ رار کػنراورراردشػ چدرمیرتیفد،رارورسخرررارانیخمرمیرمیرهخرراراورنوخر ر ص یم

نشیػبورت رانػسهرورظ ػفشرگػپفیرشػسهراگػ  رامػخروقبػیردررحػخلررار یخهخیربییخریرراررارورش صرگخل

س ػس ربػفرطبػ رررونػس؛رروهرس کػیراوررار ػفکرمیرراهراساتخنۀردچدررارمیهخرردنرازرهفرتمیفد،ررارورش صرمی

دررایػػمراوروا رػػ رچاػػچدرمرازردنیػػخرسػػنبچدریػػم،رارػػورفػػفدره ػػچزرهػػمرازرمیػػخنربخز یػػسار ردچاهػػسرت شػػ  ر

دمی یر  سیػػنرسػػفده،رارػػورشػػ صرنیػػ ر قػػچایربیػػیخریرا ػػعرسػػفدهراگػػ  ر ػػ رچػػنرا فػػخقیررطچررمچفقیػػ ربػػن

 چانػسررم سرشچد رفقػطرمیرر بنربوفهراشرازر فو یرزرخدررخرمقخمیرظخ یرافبس؟رم کوراگ ردررزنستیربعسیرمی

راگ ؟ربسرورصچرمربخشس ردرخر  سیۀرارورش صردررنوخر ربیوچدهرنبچده

موررازیرابػسیرسییرس یم رارورمچکچعررارمچافق ربفایرافشخسفدنرر الشربییخریرصفؼرسفدرمر خ

نرن یررارفخشرسفده  چانی ر ح رهػیچرشػفارحیرتفبػنرشػچد رمػخافایردرونر  ػخمررام،ررازراگفارهخ،رسنرمح قخ

بمرارػورمچکػچعربػنردانیػسرسػنرچػفارتفػرام رحػخ رمیرهخیرم ب فر  سیػنردررگفاگػفر ػخررنرراربػفمالرسػفدهرروش

ایربػػنرارػػورشػػک ر  سیػػنررتػػفدد ردربػػخر رارػػوربی سرشػػیس:رسػػسامرروشررػػخرمسرگػػنرت شػػبۀردورردرر ػػخررنربفمی

انیی رردوررس ردرخر  گػفرن یربنردگ س یس،رامخرهیچرتچنییررنکفدهراگ ؟رش خربنراروررخردنرشک ر  سینرمی

انسرسػػنربػػسونررشػػسهردرر ػػچهمرتػػمرقػػسریر ػػچانرگػػفزنارسػػفد رمچاػػچدامربشػػفیربنرنییػػ ؟رامػػخرسیػػیررارن ی

تخهار کنرر چانربن تػخهرشػچنس راتػفرازرم  ػفیربػخ رصػحب رس یػس،ررس یسرن یرمیشخنرچیچننرد  چان ػسربػنردنرد

دررگػححیربػخ  فردن ػنرر چان ػسربػنرصػحب رس یػس،رن یرس  سربخورنکفدنیراگ  راتفرازرم  فیر خریورفکفرمی

تخهرشچنس رحبیروقبیربنرارورروش یر چکیحر س  ػسررام،ربعضیراففادره ػچزرازرمػوردردچاگػ رمیردادهاگ رد

نرن ػػیربی ػػخری دهیمرورفقػػطررچػػنربیػػچرم رمػػخر  سیػػنرراردمػػچزشرمػػیهػػخرردنردانمربػػنرشػػخنررارشػػفخردهػػم رواقعػػخ

رس  س رگچیرگحچهربخ  فر  سینرمیر چانیمرازرسیخنیرمفاقب رس یمرسنربنرمی

تػػخهراصػػ یرشػ خرتچنػػ ررار دورد رامػخرارػػورچیػػ یرنییػػ رسػػنررمػػیربػػنردگػػ دررمسرگػۀر  سیػػۀرمػػخ،ردچدد

نربخرانب ػخِبردنرمحقػ رشػچد رشػفارطردخصػیربخرػسربػفدوردهرشػچد ربػنررػخدرداشػبنربخشػیسرسػنرمسرگػۀرمػخر صففخ

رس سرازراخمعۀرمفدمرظخدیردوریرس سرورش خرنی رنبخرسرازر ضػخدهخردوریررػخرفػفاررس یػس رب کػنربخرػسرگعیرن ی

تػخهربخشػیس؛ربخرػسبػخنرهػخیراطفافرهخروردامر یسرورازر  خمر  ػنب شیرازراروردنیخرهیبیسر  سینرسدررحخ یرسنر رد
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س  ػسرچی هػخر ررارسػنرر فػخومربخشػیس؛روقبػیردریػفانرگػعیرمیرس یػسربػنردنرب ردتخهخننرکػفررمیدررحخ یرسنر

س  ػسرسخرهػخیردزارده ػسهررمبخرزهروررقخب رنک یػس؛روقبػیرمػفدمرگػعیرمیهخرردنربفدارنسربخرخگ مبع  ربنرش 

 ػخنررارقػچیرس یػس،ررففگػخرارادهرداریردچدررارحف رس یس؛ردررارورمحیطرگ  رورطخق ربوانیخمرده سردچرش

هخیربػػسرورتفارشػػخمردنیػػػچیرسػػنردررمعػػفضردنرقػػػفارررراررشػػػسردهیػػسرورازره ػػۀرانسرشػػػندػػچدررشػػی  رشیو

رتیفرسرففا فررورس رمی

خرروهراصػ یرس یػس؟ردرػره ییردربخر راروربی سرشیس:ردرخرش خرنییبیسرسنردتخهخننرگ بیررار ح ػ رمی

تخهخنػنرازردگػ رش خرنیی رسنرفساسخریرمی دهیػس؟ر ػ رتچنػ ربخرػسربػنررن یرس س؟ردرخرچی هخیردنیچیررارد

دورد ربػػنررمػػیربػػنردگػػ دهػػسرسیػػیراگػػ رسػػنررشػػ خر ع ػػ رداشػػبنربخشػػس،رزرػػفاره ػػخنرسیػػیرسػػنرازردگػػ رمی

س ػس رمػخررخبرن یه یورظ  راگ رسنرمسرگۀرمخرازر  سینردررارورمحیطر ی یسهردرربیورمفدمرظخدیرااب ػ

دػچاهیمره ػخنرسیػیربخشػیمرسػنرر  سینرس یم،رزرػفارمیرادچاهیمردرراروراوخنردنیچیرور  خمرمشکال رمی

س  ػسرب شػیرازرمػخررس  ستخنیرسنردررمعبػسر  سیػنرمیردورد رحبیروقبیردرردر سهر  فرورمیربنردگ تچن ررار

رشچنس،ربخرسربیفونربفونسروردرراخمعۀربشفیر فگنرب ن س 

شػچدرسػنررس  سرم یػفربػنرارػورن یرهخیردریفیرسنرمفدمر  فرورمیرانسرچفارروشرور فگیسهبفدیرازرم

گػػػالمبیرور  سرگػػػبیربػػػنرهػػػخرفقػػػطررروشردورد رظ ػػػبارارػػػوراگػػػ رسػػػنردنربػػػنردگػػػ روهراصػػػ یرتچنػػػ ررار

بفنػػسره یشػػنرفقػػطربػػنررػػترمفرػػسرم فػػفدررگػػحچهربػػخ  فرمیرهػػخیرراگػػبی یرسػػنرفػػفدرراربػػنر رروش فدازنػػسرمی

بفنػسر ػخر  ػفرورس ػسروردررانػ واررشختفدردچدرراربػنراػخیردریػفیرمیهخرردنرنسرننربنرظ چمرمفدم اردمچزشرداده

یرچ ػػیورچیػػ یرراربػػنرظ ػػچمرمػػفدمردمػػچزشرنػػسادهرسیػػرهیچهخ،ررده ػػس ردرر  ػػخمرارػػورگػػخلربػػنراوردمػػچزشرمی

دوررم ردررریمػربػنردگػ تچنػنرتچنػ ررس یمرورارورتچننر  سینرمیردهیمرزرفاراروراگ  رمخرارورسخرررارانیخمرمی

دهسر خردچدرش خرسیػیربخشػسرسػنرر خنرمیرظیورحخل،رمسرگۀر  سیۀرمخرصسهخروره ارانرچی رراربنرروهراص ی

ام ربفدػیرر فروردرررارتشػچدهرامرورتیػبفدهرگػخبقنرانیػخمردادهرامرسػخریرب رس س رتفبنر  ف ر  سینررارسییرمی

رکرنیی  رظخد یردارم:راتػفررػتررػخردرداشػبنردرامرعیفقخب رتفبندن نررانس،رچفاسنرارورس  خمرمفاردرکرسفده

رار یػخردررحقیقػ س م،رامػخرربخشمرورفقطرازررترار چرصحب رس مره ػچزرهػمرم کػوراگػ ربیچریػسرع ػچرمػی

 ػفردافػخرر چانمرهیچرا بۀربخ  فررخرفرؼرام ردررارورزمخنرن یردانمربنرش خرتفبنرمیرارسنرردن نفقطرب شیرازر

ر یشففبنرهیب س رسبیارازرحراربنرش خربیچرم،رچفاسنر
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ربػنردگػ طچررواقعػیرتچنػ رراررس ػسربػنرس س،ردػچدرشػ خررارقػخدررمیرمسرگۀرمخربسرورصچرمر  سینرمی

 چانیػسر ػخررنرراربفرگػیرس یػس ردررحػخ یرسػنرارػوررمیر دورد رازرزمخنر یسارارزمیوروردگ خنراو ػیوربػخرراگػ 

رارهػػمردارد ردررمیػػخنراخمعػػۀررهخیردػػچدردوررػػس،رگػػ بیرمیربػػنردگػػ م رػػ ررارداردرسػػنردچد ػػخنرتچنػػ ررار

،ربییخررگػ  راگػ رسػنرورایردنرصػعچدرس یػس ررشی  ربیوراففادردنر ی یس رمفدمرظخدیروراصحکخکرشیو

تخهخننرم خفع دهیػس،روقبػیرچیػ یرسػنررراردررمیخنرمفدمرازردگػ رمیبخنرگ بیردنردرراروراگ رسنروقبیرد

فادر یفامچنرشػ خربػفایرچی هػخر ررقخبػ رورتیفد،روقبیرافربفاربخنردی یرمومراگ ردررمعفضردحفرقفاررمی

شػک ررقػفارربییفرػس ربخرػسررػخدربییفرػسربػن ػ  یفرر ح سشػ س،رنبخرػسرررنجرمیبخنرس  سررخروقبیرظ ر انرمبخرزهرمی

نرراح رنیی !رزمخنیرسییربػنرمػورتفػ :ربچدنررس  سهرصحیحیربنرارورمیخی رب یفرس ر  سین مع ػم،ر»اصال

ازر«ر چانسردرر  سیػنرمچفػ رشػچد؟رمفدمرظخدیربخشیم؟رچنرسییرمیردرخرسخفیرنیی رفقطرانیخنردچب ربیو

رهفسیػیشػی ییرواػچدردارد ررش یسنردنردی یرمب گفرشسم!ربنراوررترس  نرهمرنیفػبم ره ػنرنػچعرشیو

ردورد رمیربنردگ س سرر رسییرسنردرکبفدرمیرودرسنر چانخر ربخورشراوررارر خرحسیرمی

«رس  ػس،رامػخرراهػیرظػخدیرنییػ  راشرصػحب رمیربػخرهدایچرراهیراگ رسػنردرر»یر یچذیرنچش :رزمخن

ر ردنرراربػفداردروردرر  سیػۀردنرمچفػ رهفاخ چانی رراتفردایچرچی یربچدرسنررویرزمیوررر بنربچدرورففدرمی

هػػخرتچنػػ ررارسیػػیرربػػچد ردررروشر  سیػػۀرمػػخرشػػ خرفػػفدیرهیػػبیسرسػػنربػػخرتػػ ررازرچخ ارشػػچد،ربػػخارزشرن ی

امکػخنارهیػ رم حبػ ربػخرمػفدمرظػخدیربخشػیم رنیػخزیرنساررػسرفقیػفروررس یس رب خبفاروربخرسر ػخراػخر رسػنرمی

راررشػػسرردػػچدرشػػی  ر ویسگػػ رشػػچرس رب کػػنربخرػػسردررحػػخ یرسػػنرب شػػیرازرارػػوردنیػػخیرمػػخدیرهیػػبیسرشیو

 چانیػسردرربػػیورمػػفدمرظػػخدیر  سیػػنررر فرورروش رزرػػفارمیردهیػس رازرارػػورن ػػف،رارػػورروشرراحػ راگػػ ،رراحػػ 

 فرورا بػػۀردنرنیػػ ره ػػیوراگػػ ،رچفاسػػنردرررنررػػخرراهػػیرشػػچرس رامػػخرگػػ  سػػنرراهبػػرس یػػسرورنیػػخزیرنییػػ 

شػچدررس یػس رامػخردػچب ردنرنیػ ردرره ػیوراگػ ،رزرػفاربخظػثرمیرمحیطربییخرر ی یس رمفدمرظخدیر  سینرمی

فػخشردنررارر فرورا بۀرمسرگػۀر  سیػۀرمػخراگػ رورامػفوزردورد رارورحیخ یربنردگ  خنرتچن ررارردچدِرواقعی

دورد رچػفا؟رزرػفاررمػیربػنردگػ دنررارردورد،رروهرس کػیرنیػ رمػیربنردگػ بیرروهراص یرتچن رسفدم را ببنروق

دورنػػس،رروهررمیربػػنردگػػ هخرتچنػػ رراررورنیػػ رمچاػػچدامرزنػػسهرورگػػ چلبػػسنبخنرهخیردریػػفرروقبػػیر  ػػخمرا بػػن

دورد رامخرگػححرتچنػ رروهرس کػیرهفتػ ربػنرانػساز رگػححرتچنػ ررمیربنردگ دنرراررطچررحبمرس کیرنی ربن

ر خربخ رن چاهسربچد،رزرفارش خرمچاچدراص یرهیبیسروراورمچاچدرنیوبخنراگ  ش
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س  ػػستخنرافػػفادرزرػػخدیررایرراراکػػخفنرسػػ م ردررمیػػخنراخمعػػۀر  سینردػػچاهمرمیػػل نردررادامػػۀرگػػ ورمی

گچیرگحچهربخ  فر  سینرس  س ره نراخرگففرسفدهرور ػچلرزرػخدیررانسربنرسفدهرواچدردارنسرسنره یشنرگعی

امػػخرمچفػػ رنشػػسنس رر؛نشػػخنردهػػسهػػخرردنربػػنرارانػػسربػػنرارػػورامیػػسرسػػنرشػػخرسراگػػبخدیرمعػػفوؼرراهػػیررردػػف رسػػفده

س سرسنراوربیػ اردػچب رداشػبنربخشػس رب ػخبفاروربػخرواػچدره ػۀرگػففهخروررش صر ض یورن یرمشوچربچدنِر

ه ػنرانػس رامػفوزرارػورروشربیػیخررظػخ یرراربػفایررنیخوردهربنردگ ایررهخر رسنره ر نرسفدنسرهیچرنبیینر چل

ِررظ چمیرگخدبن نردنرراردمردر رارم رب خبفارورازرارور ح نربنربعػسرسیػیر خنربنرش خراراینرسفدهردخننرارم،ر قفربخ

 چانیسر  سینرس یسرورمچف رشچرسردچدرش خرهیبیس ردنوخر رسنرببچان سردنررارانیخمررس سردرخرمیرسنر عییورمی

س،رازرحخ ربنربعسربخرسر  سینررارففامچشرس  س رازرده س،ر یشفف ردچاه سرسفد ردنوخر رسنرنبچان سر  سینرس  

درردر ػسهروردهػسرر ییربػنرشػ خردمػچزشرنسیػرهیچده ػس،ررا رمچاچدا یرسنرشػ خررارففرػیرمیراروربنربعسربن

 چانس رحقیقػ رارػوراگػ ررففدردریفیرن یراتفرمورنبچانمرش خررارنیخمردهم،رهیچ چانیسر  سینرس یس ررن ی

اگبخدیرواقعیرازرراهیردرگ ررار یسارس یسرسنربنرشػ خردمػچزشردهػس،رحبػیرازررسنرارورروزهخ،راتفرب چاهیس

یردررحػػخلرانیػػخمرچ ػػیورسػػخریرنییػػ  رحبػػیرسیػػرهیچ فراگػػ ،رزرػػفاردریػػفررصػػعچدربػػنردگػػ خنرهػػمرگػػ  

هیػػب سرورمچاػػچدامردنیػػخردررحػػخلرمفاقبػػ رازر«رددػػفرزمػػخن»ق  فوهػػخیربػػخ رنیػػ راس ػػچنردرردورانر خرػػخنیررػػخر

نربػفر خرػۀرگفشػ راوػخنرر  وخردرردگػبفسر رمسرگۀرمخرننمفدمرظخدیرنییب س  فرورروشراگػ ،رب کػنردقیقػخ

اشردربػػخر رذهػػورورق ػػیرفػػفدرر فرورمیػػیفراگػػ ،رزرػػفاره ػػنر فرورورمیػػبقیمرشػػچد رارػػورگػػفرعر  ػػفرورمی

راگ  

 مدار آسمانی

«رنیمػػسارردگػػ خ»س یمررشػػچد ر شػػفرحرمػػیردررمسرگػػۀردایػػچ،رمػػسارردگػػ خنیرسچچػػتروربػػ رگردمػػچزشردادهرمی

نردربػخر ردنرصػحب رمی رس  ػسرمػساریراگػ رسػنربػخرا صػخلردورسخنػخلرچیی  رمسارردگ خنیرسنرمفدمرمع ػچ 

اػ ربػفایرردهیس رامػخرارػورمػسارردگػ خنی،ربیػیخررگػححیراگػ رورچیػ یرشک رمیدنررارر«دو»ورر«رِن»انففیر

مػػساررشػػچد ررگػػالمبیرورحفػػ ر  سرگػػبیرنییػػ  رارػػورچیػػ یراگػػ رسػػنرمػػسارردگػػ خنیرسچچػػترنخمیػػسهرمی

شػک یرازرمػسارر«رمسارردگػ خنیربػ رگ،»شچدرورننررنخمیسهرمی«رمسارردگ خنیرسچچت»دگ خنیردریفیرسنرنَنر

س ػس،ربػخرچػفدار یفامػچنرنیػچانرردررداد ربسنرففدرحفس رمیدنردگ خنیربفایر  سینردررمسربیشوراگ  ر

ور یفامػػچنردنرررگػسرانرمیر ػػیردنرس ػػسربػنرطفؼر ػػخریورحفسػ رمیرشػچد،رگػػپ ردرردادػ ربػػسنربػنرمیرشػفوع
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تیػفدروره ػخنرمػسارررس س رچفداردنردررداد ربػسنرصػچرمرمیرگ  ربخ رحفس رمیرچفدسرورگپ ربنرمی

تیػػػفد رارػػػورمػػػسارردگػػػ خنیر ػػػ رازرردگػػػ خنیرواقعػػػیراگػػػ رسػػػنرازرطفرػػػ ر  سیػػػنردررمسربیشػػػورشػػػک رمی

دوردررس ردرمػیشچدرسنرصسهخرسخنخلرانففیربسنرراربنرحفرراشرافرخنرانففیربییخررقسر   سیرمیرتیفیرشک 

هػػخیردایچیییػػبیرمػػسارردگػػ خنیرراردمػػچزشرربػػخزرشػػچد رروشرهػػخیردریػػفرانػػففیرس ػػسر  ػػخمرسخنخلرورس ػػترمی

نردنرراردمػػچزشرن یرده ػػس،رامػػخرروشرمی هػػخیربچدریػػبیرچػػنرچیػػ یرراررده ػػس رروشرهػػخیربچدریػػبیرمع ػػچ 

رسػفدرورنػنریر  سیػسرمیهخیر  فر رهخیردچد،رننررویرحفس رده س؟رشخسیخمچنیردررافرخنردمچزشردمچزشرمی

هخیربچدریبیرنی رشیچ ردػچدرراربػفایر بػسر ربػسنرازرطفرػ ر  سیػنردارنػس ررداد رامخرروشرراردمچزشرمیهخرردن

نربخزشس ربخیرهخررترمیفایرانففیرواچدرداردرسنرازرنقحۀرطیرگچزنیِرردررارورروش هچر ردررففؽرگػفررسخمال

هػػخیرر  ػػخمرسخنخلردررنوخرػػ رودرورروربػػسنرمػػیهخیر ػػخریرگػػ  رقیػػ  رشػػک رمػػخر یچربنرشػػچدروربنرشػػفوعرمی

رس س رانففیربسنررارفعخلرمی

شچدربنرارورهسؼردگػ ررنخمیسهرمی«رمیفایرمفس ی»روشربچدریبیر خنبفریمرازرطفر رچی یرسنر

طچررمع چلردرربسنرواچدرنػسارد رچحػچررم کػوراگػ ردنررچ یورمیفار ربن»رخبس رشخرسربفدیربپفگ س:ررمی

هخیرانففیردرربػسنرسیػیررس  س روقبیر  خمرسخنخلررسرببی یمرچیچننردنرراراریخدرمیبی ار«ررارداشبنربخش س؟

طچررظ ػچدیررهخیربسنررکػسریفرراربػنررگس رمث ررگرهخه اررمیرراردررن فربییفرس،ر عسادشخنربنرصسهخررخرده

هخیربسنراگ  ردررفضخیربػیوراظضػخیرداد ػیرهػیچررس  سرورحبیر عسادشخنربیشبفرازررگرورافقیرقحعرمی

هػخیرانػففیردرررایرازرسخنخلرشػبکنر،انػففیرواػچدردارد رازرفػفؽرگػفر ػخر ػخریوربػسنرتیرواچدرنسارد،رامخرسخنػخلرر

هػػػخیررس  ػػػس ر]دررارػػػورروشرطچررظ ػػػچدیرورافقػػػیررکػػػسریفررارقحػػػعرمیرگفاگػػػفربػػػسنرتیػػػبفدهرشػػػسنسروربػػػن

 یررارشػک رس  سربػنررکػسریفرمبصػ رشػچنس،ره ػچزرمیػفایرمیػبقیرهخرشفوعرمیربچدریبی[روقبیرارورسخنخل

 ػسررجرربنهػخرردنربػخرت شػ رزمػخنمیػب  مر ػالشربخشػس رهػخرردنرانففیرازرمیػخنظبچرررانسرورم کوراگ رنساده

شچنسر خرمیفایرظ چدیرمیبقی یررارشػک رده ػس رارػورمیػفارگػپ ردررنقػاررهمرمبص رمی فروربنرر وو

چفد ػسربػنرحفسػ ررمیرطچررافقػیرهخر ررارسنربػخرنیػ رذه ػیربػنرچفدسرورچفخرس سرسنرمیررترمحچررظ  رمی

رهخیرانففیربسنراگ  ر  خمرسخنخلرسفدنرنی رمقصچد،ربخزرار یخدورد ردرررمیردر

هػخیرانػففیربػسنرراربػخزررت ر ػسرسػنررػترمیػفار  ػخمرسخنخلر  سیۀرفػخ چنردافػخیرمػخرارػوررورکػفدرراربفن ی

زمػػخنردرررطچررهمرهػػمرمبصػػ رشػػچنسروربػػنرهػػخیرانػػففیربػػنردانیمرسػػنر  ػػخمرسخنخلرس ػػس رازره ػػخنردعػػخز،ر زمرمػػی
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ت اررم ربػخرر فررارس خررمیرس یمرورمفاح راببسار رایرشفوعرمیررارازرمفح ۀر یشففبن خنرتفدشربخش س ر  فر 

شػچد،رم کػوراگػ رحبػیر  ػخمررهخیربػسنراگػبفخدهرمیرسخنخلرسفدنررورکفدردریفانرسنرازررترمیفاربفایربخز

گػ بیر  ػفروررهػخرگػخلربنروراگػ ر زمربخشػسردهسخفیرنبخشس رم کػهخرردنرسخم رسفدنرظ فرففدرنی ربفایربخز

انسرسنررتردور رزنستیربفایرمچفقیػ ردرر  سیػنرسػخفیرنییػ  ررهخرذسفرسفدهرس  س رب خبفاروربییخریرازرروش

س  ػػسرظ ػػفرفػػفدررارطػػچ نیرس  ػػسرورر فرگػػعیرمیرهػػخیردشػػچاررور یشػػففبنربػػنره ػػیورظ ػػ ،ربیػػیخریرازرروش

زمخنیرطػچ نیربػنررشػچدر ػخرببچانػسرمػسمرانػس رظ ػفرفػفدرطػچ نیرمیردهارػوررار یفبػنرسفرشػخنربییخریرازر یفوان

ر  فر ارادامنردهس 

نربفایرگالمبیراگ ، مسارردگ خنیرب رگربفایر  سیػۀرواقعػیردررحخ یرسنررمسارردگ خنیرسچچتراصچ 

س ػػسربػػنرقسر   ػػسیرمػػسارردگػػ خنیربػػ رگردررراگػػ  رمػػسارردگػػ خنیربػػ رگرسػػنرمسرگػػۀردایػػچربػػنردنراشػػخرهرمی

س ػسروره یػیربػخرهػمردررچػفدارهیػب س ررهمرمبصػ رمیرهػخیربػسنرراربػنرمخرنیی رسنر  خمرسخنخلرمسرگۀ

،رازرقبیػ رم  چررازرچفدارمسارردگ خنیربػ رگردررمسرگػۀردایػچرچػفدارانػففیرازرمیػخنرچ ػسرسخنػخلراگػ 

یرگػ  ربػخ ر ػخرمچهػخیررورهخر ػخرسػفر خهػخرورگػپ رازر خهػخربنرازردگ سنررهخیرگنرریورورگنررخن ،رسخنخل

م   ۀرچػفدارانػففیرازرمیػخنرمػسارردگػ خنیربػ رگراگػ  رربفایردنوخ،راروربنزن س رررتردوررمیدورربسنرر،گف

ر،مسارردگ خنیرب رگرسنرشفوعربنرچفدارس س،ر  سیۀرگححربخ رراردرر  ردچاهػسرداشػ  ربػنره ػیورظ ػ 

س  ػػػػس رررگػػػػ سردمػػػػچزشررارمبچقػػػػفرمیرتچنػػػػ روقبػػػػیربػػػػنرمػػػػسارردگػػػػ خنیربػػػػ رگرمیربفدػػػػیرازراگػػػػبخدانرچی

س  ػسردنرراردمػػچزشرده ػس،رامػػخررس  ػػسربػنرحػچز رگػػالمبی ربفدػیرنیػػ رگػعیرمیرهخرشػخنررارمحػسودرمیردمچزش

 چان ػػسرمچفػػ ررس  ػػس رارػػورشػػختفدانرن یرچی هػػخر ررارسػػنربػػفایردنرنیػػخزراگػػ ردرربػػسنرشػػختفدانرنصػػیرن ی

ربػخراگػبفخدهرازرقػسرمدادهرنشػسهراگػ  رشػخرسردچدشػخنرگػعیرس  ػسرهػخرردنرزرفاردن نرنیػخزردارنػسربػنر،شچنس

ب چاهیسرهچازیرهخیرر  رفرنیی  رمث راروراگ رسنربخرانیخمرورزشردنررارشک رده سرامخرامکخنشخنرذه 

دهػػس رربیػػبییرداردرامػػخر بػػسر رتچنػػ رراراگػػبخدرانیػػخمرمیردهیػػس ر  سیػػنربػػنر ػػالشردػػچدرفػػفدردنررارشػػک 

هػخیرداد ػیربػفایردنردررشػ خررمشػچدرسػنره ػۀرمکخنی ررتیفیرمسارردگ خنیرب رگرفقطروقبیرشفوعرمیرشک 

رنصیرشسهربخشس 

بنراگ  راظبقػخدرداردرسػنرارػورن فرتففدرردررطچلر خررن،رمسرگۀردایچربسنرانیخنرراراوخنیرسچچتر

ارػورنیػفشرگػ  راگػ ررسفدنردرس ربػخوررمیربنرن فاوخنرداد یربنرب رتیراوخنربیفونیراگ رورشبینردنر
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 چانسربخرایمرانیخنرمقخریػنرشػچد؟ررب رگراگ ،رچیچننرمیفومرنیی  راروراوخنربییخرررقخب ردگخنیربنور

 چانردنررار چکیحرداد رفی رترظصفرحخکػفررویرااػ ایرمػخدهر حقیػ ررامخرم حقیربفایردنرواچدرداردرورمی

هػخررگػیسهراگػ  رامػخردررارػوررهخر ػخرنچ فر چرهخرورسچارکرهخ،ر فو چنرهخ،را کبفونرهخربنرا مرس سرورازرمچ کچلرمی

چقػسررهػخرردنررر  ػفرازرارػورذرامرچػنرچیػ یرواػچدرداردرورانػساز سػنر چانػسرببی ػسررچپرن یگحچه،رمیکفوگػک

امػػفوزهرفی رػػتردن ػػنرر فرچػػنرچیػػ یرواػػچدردارد ردان ػػسردررگػػحچهرحبػػیرمیکفوگػػکچ  راگػػ  رمحققػػخنرن ی

 فرورذرامرمیکفوگػػکچ  راوػػخنربیػػیخررفخصػػ نردارد روقبػػیرش صػػیرورایرشػػک ررس ػػسربػػخرسچچػػتردرکرمی

 چانػػػػسردنرق  فوهػػػػخیرررػػػػ رورنػػػػخمفییرذرامرراردرکرس ػػػػس،رزرػػػػفاربػػػػخربی ػػػػخر رررود،رمیرمػػػػیرفی رکػػػػیرظػػػػخدی

ی ػػس رهفچػػنرگػػححرفػػفدربػػخ  فربخشػػس،رگػػححرمیکفوگػػکچ  ربررارمیرشػػسهردنیخهػػخیرمیکفوگػػکچ  رب رت  خر 

ربی س ر فیررارمیروگیع

راربیػخنرهػخرشخسیخمچنیرب رتیراوػخنررار ػ رازردرػسنردنرازرم  ػفرگػححردػچد،ر چصػیفرسػفد ردمچزه

هخردررسوکشػخنرراهرشػیفیرواػچدردارنػسرورربخربسنرفی رکیرشبینرمخرانیػخنرنی رمچاچدامردریفیرسنرسفدرمی

ه ارردنیخرواچدردارد راروربخردرکرفی رترنچرورمخرگخزتخرراگ  رچػنرففقػیررحبیرفقطردرررتردانۀرِشورگن

ا یػچیرتػفدشرزمػیورسػنردررسرور ػس رحفسػ رمیرهخرسنردررمساررهیبۀرا مراگ ربیورا یچیرتفدشرا کبفون

ایرشػػوررشػػخسیخمچنیربیػػخنرسػػفدرسػػنردررگػػححرمیکفوگػػکچ  ،ردانػػنررورس ػػس؟رازارػػورارردچرشػػیسرحفسػػ رمیمػػس

دنیخراگ  ردرگ رمث راوخنیراگ رسنرمچاچدامرورمخدهردرردنرواػچدردارد راتػفرحقیقػ رره اررشخم رگن

ازررهفرػػتورواػػچدرنػػسارد؟ردرػػخردرریردنردانػػۀرشػػو،ردرػػخرشػػهػػخداشػػبنربخشػػس،ردربػػخر رارػػوربی سرشػػیس:ردرردنیخ

ه ارردنیػخیرره ارردنیخیردریفیرواچدرنسارد؟ر ػ ردرػخردررگػنرهخر رسنرداد ردنردانۀرشورهیب س،رگنرشو

هخر رسنرداد رشوردریفیراگ ،رش یرواچدرنسارد؟راتفربفرگیربنره ػیورشػک ربػنر ػخریوررازرشورهفرت

گػححر خ ختخ ػخرنیػ رشػخسیخمچنیربیػخنرسػفدرسػنراوػخنرانبوخردچاهػسربػچد رب ػخبفارورحبػیردرررادامنر یسارس س،رب 

بػػ رگراگػػ رسػػنراورنبچانیػػ ر یفامػػچنروررقػػسرردن«رنوخرػػ رسچچػػتراگػػ  رنوخرػػ ربػػ رگرورهػػمرب رهػػمرب »

سچچتراگ رسنرنبچانی ررر  فرورذر رم ش رمخدهررار شػ یصررقسرردنحخلررظیورببی س،ردردنررارردور خدور

ردهس 

 ػچانردرػس،ربػخرقحخرهػخررترم ف رظفؽر چگ ،رشوفیرسخم ررارمیدررر»انس:رراگبخدانیرهیب سرسنرتفبن

رگس رامخراتفرارورتفبنررارازردرستخهرظ  ػیررمیربنرن فبخورنخ  رفر«رس  س رهخر رسنردرردنرحفس رمیرورمخشیو
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نرقصسرداشبنربخشیمردرکرس یم،رم حقػیر درػس روقبػیردربػخر ربخزشػسنرچشػمررمیربػنرن ػفبفرگیرس یمرورواقعخ

رارػوروکػعی ررار یفبػنرسفدنػس:رمشػخنگچرم،ربییخریرازراففادردررطچلربخزشسنرچشػمسفدرگچمرصحب رمی

 چانیػػػب سربػػػنرانبوػػػخیردنربفگػػػ س ردررطػػػیرردورسنػػػسرانیػػػخررن یرشػػػخنرمیردررمیػػػیفر ػػػچن یردرر یشخنیهػػػخرردن

هخر ردرردورطػفؼررهػخرورروددخنػنرایربػ رگ،ربػخرسچهردررطػچلراػخدهرفدنسسرشخن،راحیخسرمیرهخیرروزاننر  فرو

دونس،رازرمیخنرشوفهخرظبچررسفدهروراففادرزرخدیررارمشخهسهررمیدررحخ یرسنرورردورسنرهیب سدررحخلرراخده

بی  ػسرواکػحرورروشػوراگػ روررطػچرراگػ ؟ردن ػنرمیرس  س رم کوراگ رفکفرس  سر چهمراگ  رچػفارارورمی

انػس،ررسهدررمشػخن چهمرنیی  راتفردنیخیرداد ربسنرانیػخنربػنردنرب رتػیربخشػسرسػنراگػبخدانربػخرچشػمرگچ

  رمسرگػػػۀردایػػػچره یشػػػنرمعبقػػػسربػػػچدهراگػػػ رسػػػنربػػػسنرانیػػػخنرن ػػػفرتففػػػدرر ػػػ ردنررارنبخرػػػسر ػػػچهمر

نررتراوخنربخشس،رفخص ۀربیور یشخنیر خرعس رص چبفیر]سػنرچشػمرردچدیربن دچدررتراوخنراگ  راتفرواقعخ

یػیخررس ػسرسػنرراهػیربراگػ  رچ ػیوراحیخگػیراریػخدرمیر« ػی»هػ ارر118گچمردرردنیخرواقػعراگػ [ربػیارازر

راگ  رطچ نی

طبیعیربػػػفایررفػػػچؽرطچررسخمػػػ رشػػػک ربییػػػفد،رنیفورػػػ راتػػػفرمػػػسارردگػػػ خنیربػػػ رگردررطػػػچلر  سیػػػنربػػػن

دورد رامػػخرقبػ رازرار کػػنربػنردنربپػػفدازرمربخرػسررػػخددوررشػچرمرسػػنرمػسارردگػػ خنیرره ػػفاهرمػیس  ػستخنربػنرر  فرو

زمػػیوروردگػػ خنرورچػػفدارا  وخر،رچػػفدارربػػ رگراگػػخمیرتچنػػختچنردریػػفیرنیػػ ردارد:رمػػسارردگػػ خنیرنصػػف

دهػسررسخنخلرروددخنن رچفدارمسارردگ خنیرب رگرحبیردررگححر خریور  سینرافرخنیرازرانػففیررارشػک رمی

دهػسرورس فب ػسرمبفاس ػیررشچد،ربنرچی یرازرگحچهربخ  فر غییػفرشػک رمیر فرمیرسنربخرت ش رزمخنرمبفاسم

ریوربػخزرشػسهربخشػسرم کػوراگػ رچفدس راتػفرسیػیرچشػمرگػچماردررگػححیر ػخرشچدرسنرمیرازرانففیرمی

 چانػسرچػِیرتچنػختچنربػسنررارازرمکػخنیربػنرمکػخنردریػفراخبیػخررچفدػسرمیرارػورس فب ػسرمیدررحػخ یرسػنررببی ػس

معػػسهربػػفود رافػػفادیرسػػنرطفؼرربػػنسبػػسرچػػِیررهػػخربػػفودررػػخرق ػػیرم کػػوراگػػ ربػػنررودهچػػِیررطچررمثػػخلرس ػػس ربػػن

شچدربیػیخررظ ػیمراگػ  رربی  سردن نراخبیخرمی چان سردنیخیرمیکفوگکچ  رراردرکرس  سرم کوراگ ربرمی

دورررازراهردادنرشػػچدرسػػنرمػػفدمر چانػػخر رحفسػػ راتػػفرارػػورس فب ػػسرانػػففیربػػنردػػخر ربػػسنردوردهرشػػچد،رچیػػ یرمی

دورررازراهردادنرحفسػػ » چان ػػسرچی هػػخیرب رتػػیررارحفسػػ رده ػػسروردنرر فرمیرنخم ػػس رافػػفادیربػػخرتچنػػ رقػػچیرمی

 چان ػػػػػسرچی هػػػػػخیرسػػػػػچچکیررارحفسػػػػػ رده ػػػػػسروردنرر فرمیراگػػػػػ  رافػػػػػفادیربػػػػػخرتچنػػػػػ رکػػػػػعیف«ربػػػػػ رگ
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تچنػػػنرشػػػک رردوررشػػػبینرارػػوراگػػػ رورارورراهرازردادنراگػػػ  ر چانػػخر رحفسػػػ «ردوررسچچػػػترراهازرردادنرحفسػػ »

رتیفد رمی

 چانػػػسررشػػػچد رمیرمػػػسارردگػػػ خنیربػػػ رگرشػػػک ربییػػػفدرفػػػفدرواردر  سیػػػۀرواقعػػػیرمیار کػػػنررمحشربػػػن

رهػػخیرقػػسر یرمخن ػػسره فاهربیػػخورد راتػػفرسبخبرفرتچنػػ رراربػػنهخیرم ب ػػرهػػخیرم ب ػػفر  سیػػنرورشػػک رحخ  

راردچانسهربخشیس،رم کوراگ ررکػیررایرمی  رتچر رشی  رخرردایچذَن ،رای  ردنر،حخلرف خنخ  رفهخرشفه

تچر ػسرسػنراحیػخسررهػخرازرافػفادیرمیرشچدربفاربخنردش خربخشػس رارػورسبخبرهخر رسنردخهفرمیرازراروروکعی 

س  ػسرسػنرافػفادیردررروزرروشػور ػفوازررارػورصػحب رمیردربػخر ازررار یفبػنرسفدنػسرورازرزمػیورور ػفورشسنرب  س

،ربی اررػسربػنرشػ خربیػچرمردررحقیق شچنس ررظبخرمردریفردررمقخب ردرستخنردررهچارش خوررمیرس  سررخربنرمی

 چانػسر ػفوازرس ػس ربػنره ػیورگػخدتیراگػ  رم کػوررسنروقبیرمسارردگ خنیرب رگرسییرشػک ربییػفد،راورمی

انس،ر  ربخرػسر عػسادرزرػخدیربػچدهربخشػ سررسفدهرصسهخرگخلراگ رسنراففادیر  سین»بفدیرفکفرس  س:رراگ 

ه اررنفػفربػنررهػخرتػچرمرعیفواقعػیرنییػ راتػفربیػچریمردهرمی«رشک رتففبنراگػ  شخنرسنرمسارردگ خنیرب رت

نرمفح ۀرشفوعردرر  سینراگ  رارورمفح نررگیسه رانس،رزرفارمسارردگ خنیرب رگرصففخ

ازررویرزمػػیورنسرػػسهراگػػ ؟رزرػػفاروکػػعی ررشػػسنر ػػفوازررػػخرب  سدررحػػخلرارسیػػیرارػػورافػػفادررار ػػ رچػػفر

شچدرورشک راخمعۀربشػفیرنیػ رنبخرػسربػسونرد یػ رم بػ رشػچدررػخر غییػفرراخمعۀربشفیرقفاررنیی ردشفبن

بػچد؟رره ػۀردنرافػفادردرػسهرشػچد؟ردرػخردنراخمعػۀربشػفیرمیرسػفدنر چانی رمیخزربخشسر فوازرس س رچیچننرمی

انیػػخنربخشػػسرار کػػنرر ػػ راصػػ یرارػػوراگػػ  رظ ػػ ردریػػفرارػػوراگػػ رسػػنرانیػػخنردرربػػیورمػػفدمرظػػخدیربػػفایظ

اشرردوبػخرهردػخ صرشػچدروربػنردخنػۀرواقعػیردگػ خنیدخطفراروراگ رسػنرراشربنرس س،رب کنرزنستیرزنستیرن ی

نرمیر  رمیل ۀرار خنردررمیخنراگ  راتفرسییرمیبخزتفدد ر ن ػسربػنر ػفوازر چاردرسرسنربییخریرازراففادرواقعخ

داشػ  رب ػخبفاروراتػفردررطػچلر  سیػنرردچاگ ر  سینرس سروردریفرمیل ۀرار خنرواػچدرن یردردر س،راورنی رمی

دررمعػفضرن ػخراردنرراررخهیػسررػبػنردریػفانرنشػخنرددنرراررطچررگفگػفیرببچانیػسربػنر ػفوازردردریػس،رنبخرػسربػن

شػک ربػخنرب رترمػسارردگػ خنیار کػنرر،ربعػسرازبییػندررننی رنیػخزردارنػسر  سیػنرس  ػس رهخرردنردنخنربی اررس،رزرفا

بیػبنربخشػسرقػخدرربسنبخنریرازرب صچص خن،رنچکرانیش ر خربخنررخرقی  رربییفد،راتفرنچکرانیش ردگ 

ربنر فوازرن چاهیسربچد 
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بفنػػسرسػػنره یػػخمررتففبوراگػػ ،ربفدػػیرافػػفادر ػػ رمیرزمػػخنیرسػػنرمػػسارردگػػ خنیربػػ رگردرردگػػبخنۀرشػػک 

دچب رافرػخنررشػچد رظ ػبارارػوراگػ رسػنرانػففیر شػ ربػسنربػنرنرا ػچردػمرمیبػشػخنرانیخمرمسربیشوربسن

شػچد ررا ػچیربػسنرگػ ییوراحیػخسرمیدررحػخ یرسػنررشػچدرداردرورب خبفارور ش ربػسنرگػبتراحیػخسرمی

شػچد ررشػچنسرور شػ ربػسنرگػ ییورورا ػچیربػسنرگػبتراحیػخسرمیربفدیراففادرنی ربنرظقػیرمب خرػ رمی

بػػخ ربیویػسروراحیػػخسررگػ  ربنررحػخلرافرػػخنربخشػس،رم کػوراگػػ ردچب ردراتػفردررگفاگػفربػػسنرانػففیربػػن

رورس رامخرارور سرسهردررمػچاردیراگػبث خر رمیػخزراگػ رسػنررویررشچرسروربخ رمیرس یسرانیخررازرزمیوراسارمی

نردرردورانبوػػخیرطیػػفرگػػ یرقػػفارررطبیعیررار یفبػػنرمیرهػػخیرفػػچؽردهػػس رافػػفادیرسػػنرارػػور چانخر  س  ػػسرمع ػػچ 

نردخنمرمیورهخروردارنس:رب ن نروابیبییرهخرورم صچصخ هخیرس یردارنػسروررهخیرمیو رارورهفردورتفوهرمع چ 

ازرزمیوررار یفبنرس  سرورببچان سردنررارحفػ رس  ػس ررشسنرهخر رمخن سرب  سراحب خلردنرزرخدراگ رسنر چانخر 

نرمػػفدانراػػچان،روقبػػی سردچدن ػػخر ر چان ػػرگػػ بیرمیردورنػػسربنرمیربػػنردگػػ هػػخر ررر چانخر ردقخرػػخن،رم صچصػػخ

م  ػچرررقخبػ ردرربػیورمػفدمرظػخدیراگػبفخدهرس  ػس رب ػخبفارورربػنرهػخرنک  س رحبیرم کوراگ رازرارور چانخر 

رارداشػبنربخشػ سرورحبػیراتػفرازرطفرػ ر  سیػنرشػک ربییفنػسربخرػسرقفػ رشػچنس راتػفرحبػیررهخردنرمیخزرنییب س

نرازر یفبػۀررارور چانسرازرزمیورب  سرشػچد رامػخرقی بیرازربسنرهمرقف ربخشس،رففدرن ی طػچررنییػ رسػنرمح قػخ

امبحخنرس یسروربعضػیرازرافػفادردنرراررارورحخ  رم  چعربخشیس رم کوراگ ربنرش خرااخزهردادهرشچدرس ی

رااخزهردارنسربنر یفبۀردنرادامنرده س 

ازررویرزمیورا فخؽرافبػخدهراگػ  روقبػیرسالگػیررشسنرهخر رازرب  سرس مرن چننرسنرگ  فانیرمیرهفاخ

بچدنػػس رسیػػیرگػػهالرسػػفد:ردنیػػخرردررنػػخنرس  ػػستخنیرازر کػػورورشػػوفرایردون رداشػػبم،ر  فرورشػػخندرراگػػبخنر

رشػسنرب  سدررحػخلرس مررزنم،راحیػخسرمػیرقػسمرمػیدررحخ یرسنررمع م،رچنرا فخقیربفایرمورافبخدهراگ ؟»

سشػػمرسػػنرب ػػچابمرچ ػػیورحیػػیردارم،رحبػػیروقبػػیرردرردخنػػنردرازرمیرازررویرزمػػیورهیػػبم ره   ػػیوروقبػػی

روقبػػػیرسالگػػػیردررشػػػوف«رشػػػچم رر ررویرمػػػورافبػػػخدهربخشػػػس ره یشػػػنرمثػػػ ربخدس ػػػتربػػػنرهػػػچارب  ػػػسرمی بػػػچ

اػچرواػچدرداشػ رسػنردػخن یرمیػوربػچد راوردورریرقػسر یرازراگػبخنرتچر رارس  ػسهررخن رداشبم،ر  فرورتچر 

   ردررا خقارداش رسنررتر   رن درتررتردرچاررور   ردریفرن درتردرچارردریفربػچد رزمػخنیررویر

ازررویرزمػیوررشػسنرهػخردررحخ ػ رمسربیشػورنشیػبنربػچدرسػنراحیػخسرسػفدردررحػخلرب  سرکیرازرارور   ر
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هخرارراربخزرسفدرور  ربفدردررهچارش خوررشػسهروربػنر  ػ ردریػفردمػسهراگػ  ربػخردػچدشرفکػفرراگ  رچشم

رورگپ ردوبخرهربنراخیراولربفتش  «ربخرسربنراخیراولربفتفدم»سفد:ر

نبػػچدررشدایچربػػچدرسػػنردرروقػػ رنخهػخررمػػچقعیرسػػنرسیػػیردرردفبػػفرسػػخررر ػػ ایردررشػػوفرچیرس  ػسهر  فرو

داد ردررحخلرانیخمرمسربیشوردررهچارش خوررشسروربنرانػساز ررػترمبػفرازررایرمسربیشورانیخمرمیررویرسخنخ ن

زمیوراسارشسرورگپ ر خریورافبخد رچ سربخررازرزمیورب  ػسرشػسرور ػخریورافبػخد ر بػچر رسػنرس ػخرشر ػخرشػسهر

افبػخدنردررطػچلروقػ ررور ػخریورفبوررزدهرورس یر فگیسهربچد راروربػخ ریرزمیورافبخد رس یرهییخنبچدرنی ررو

رارببی  س،ررنبخرسربی ارمردریفانرارو»نخهخررادامنرداش  ردررنوخر رزن رسخررزدهرشسروراوربخردچدرفکفرسفد:ر

نر  ػػخمرسػػ م ر عیػػیرمی  ػػفرورراردخ  ػػنرداد راور «رس  ػػسرار یػػخرچػػنرا فػػخقیرافبػػخدهراگػػ  ربوبػػفراگػػ رفػػچرا

دارربخش س راتفرارورمخافاربػفایرشػ صراػچانیرا فػخؽرر چان سربوبفردچرشبور چانیسرببی یسراففادرمیورمیرمی

نرارورافبخدهربچد،روقبیرزن رسػخررزدهرمی دررحػخلره ػنربیخریػسرورمػفارببی یػس ر»سػفد:ررطػچررفکػفرمیرشػسراحب ػخ 

راحبیرذه ی ردچدن ػخر ردػچدررارر چانسربنر صرن یگ رسنرشتچننرارارو«رازررویرزمیورهیبم رشسنرب  س

هخردچدن ػخر رروقبیربخرارور چانخر «ر چانمر فوازرس م رام رمیرنیخهرس یسرچقسرردچبر  سینرسفده»ر:س بفلرس س

هخیرمشػخبویرمخن ػسرررونس،رزرفارم  چررازرواچدشخنرچ یورچی یرنیی  ره نراخرن چنػنرس یس،رازردگ رمی

رستخنرواچدردارد س  ردرربیور  فرورهخرارو

ازرشػ خر ػ رردرصػسردانیمرسنرصسهخرسخنػخلرانػففیرازره ػخنراببػساربػخزرشػچنس رهشػبخدر ػخرنچدرمخر زمرمی

هػػخرشػػسهراگػػ  رامػػخردررارػػورسػػالسرسػػخریرسػػنرانیػػخمررگػػبتروررهػػخرازربی خریبػػسنبخنربفرػػسرسػػنراس ػػچنررمی

نررمی دهػیم رمػخربیػیخریرازرچی هػخرخر قػرار خرمفح ۀر خ رارسخم رارربسنبخنردهیمربیارازراروراگ رسنرصففخ

هخرببچانیسرتچنػ رراررشػسردهیػس رسػخریرسػنررطچریرسنردررطچلرارورسالسرس یمربنرنصیرمیبسنبخنررارنی ردرر

رزمػخنرهمدهم ررورگػپ ربیػیخررا ػچ فرقػفاررمػیسشػخنمررمیدهمرمث راروراگ رسنرش خرراربنربخ ررانیخمرمی

طچرر یچگػبنردررحػخلر غییػفراگػ  ربعػسرازرربػنشػ خرری  شػردهم،رشیورهخرفخرراردمچزشرمیرسنردررارورسالس

س مررایرهیػبیس ر ضػ یورمػیرس یسرانیخررففدرنچرور خزهرهخربییخریرازرش خراحیخسرمیرارورسالسرشسنر  خم

دررچییػ روردریػفربػچدنرردانیػسرم  ػچررازرفػفدیردچبررخبػسرورمیردربخر ردنیخرتیبفشرمیش خررحبیرنیفش

شػ خررشػی  راشراروراگ رسنرشیور خنردارم رمع یی ارورمیل نراطگفدرتمرنییبیس رازررزنستیدصچصر

رس س رتففبۀرفی رکی[ررشسرمیر خیر غییفامرصچرمر]هم
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بػػسنبخنرس یػػسرر یػػفورمچکػػچعرمػػسارردگػػ خنیربػػ رگ،رتفچػػنرمیػػخزرنییػػبیسر ػػفوازرس یػػس،رامػػخراحیػػخسرمی

زدنرربنربعػسرازرس ػیرقػسمداررػس راتػفردررت شػررورسرانیػخررسػنررویرهػچارتػخمربفمیرگبتراگ روروقبیرراهرمی

س یػسررگػچاریرمیردوچفدندررحػخ یرسػنرررورػس رمیرراهرراحبیرسػنرب چاهیػسربػنرهفچقسرشسرس،را نرردیبنرمی

شػػچرس ررده ػػسرورازرهػػفر عػػسادر  ػػنربػػخ ربفورػػسردیػػبنرن یرس یػػسرانیػػخررشػػ خرراربػػنرا ػػچرهػػ رمیراحیػػخسرمی

سػالسرشػفس رس  ػسرامػخرازرطفرػ ردچانػسنرر چان سردررشچدربنرارورصچرمربخشس راففادیرسنرن یر ض یورمی

هػخر ررارسػنرقػفارراگػ ر یفبػنرس  ػس،ر یفبػنررطچررمشخبنر  ػخمرحخ  رتیفنسرنی ربنرسبخبرارورروشرراررخدرمی

تػچرمربخرػسرحقیقػ ربخشػس ررمیدن ػنررتػچرم،رامػخردػچاهمربیػچرمرن یرس  س رمورسییرهیبمرسنردن ػنرن یرمی

تفبمررػخرمػبومرورراگػخسرمػیرتفبم،رچی هػخیرب رحقیقػ ررارن ػیاتفرحخ رسنرقػفارراگػ رفػخرراردمػچزشردهػم،ر

بػػچدم رسػػخریرسػػنرانیػػخمررسػػفدم،رازرم  ػػفردػػچدمردررحػػخلردمػػچزشرفػػخر راهفر  ػػیرمیرهػػسؼرصػػحب رمیرب 

رداش  رسفدمر بعخ یرمیراتفرش خررارت فاهرمیاگ  رس راوخنردررحخلرن خرهرر دهمرراح رنیی رمی

چیػػ یربػػیارازرارػػورمػػسارردگػػ خنیرب رتػػیرسػػنر چصػػیفررطچررمع ػػچلرس  ػػسربػػنرافػػفادیرسػػنر  سیػػنرمی

وگػػی ۀرمػػخد ربػػخرانػػففیربػػخ راػػخری رورورر فربنرس  ػػس رامػػخراتػػفرب چاهیػػسربػػسنرهفچػػنرگػػفرعرامر یفبػػنرن یرسػػفده

طچررسخم ربنردنر بسر رشچد،رارورمساررسخفیرنیی  ربفایرارورسػخر،ربخرػسرچػفدارمػسارردگػ خنیردریػفیرربن

نخم ػػسروررمی«رمػػسارردگػػ خنیرمػػخیچرچ»راربػػنرحفسػػ ردردورد ردنرراربػػسنبخنریردررهػػخیرانػػففرربخشػػسرسػػنره ػػۀرسخنخل

هػخرذسػفرشػسهراگػ ،رامػخراػخر رفػخشررػخرردررسبخبروبییػخهرتخهدان ػس رارػورنػخمرراففادربییخررس یردربخر ردنرمی

موػفربػچدهراگػ  ررانس،رچفاسػنررازیرگػفبنردربخر ردنرصحب رسفدهصچرمرن فیرربن شفرحرنشسهراگ  رفقطر

ریوردررردررففؽرگفررخرازرنقحۀرهػچر رهچر ر چانسرازرنقحۀربخیرس م رارورمساررمیربفاربخنردشکخررمیرار یخامخر

شچد ربخرففضرار کنرازرفػفؽرگػفرشػفوعرشػچد،ردررامبػسادردحػیرسػنرگػ  ررػیور)ا ػچ(رورردوراهرشفوعرمیخن

امبػػسادررردرػػس رگػػپ ردر ػػخریورمیرورازرگػػ  رتػػچشس ػػسررمیس ػػسرحفسػػ رررخنػػ ر) شػػ (ربػػسنرراراػػسارمی

امبػسادر و ػچیربػسنرحفسػ ررس س رگػپ ردرررترانیشبخنرحفس رمیروردررامبسادررتدرسررمیهخر خریوررشخنن

رود،ردررامبػػسادردادػػ ررانردریػفر ػػخریوررفبػػن،رزرػػفر ػػخیررس ػس،رزرػػفر ػػخررفبػػن،ردررامبػػسادردادػ ررانربػػخ رمػػیرمی

س ػسروربػخررگػیسنررانیشػبخنرحفسػ رمیررػتر،ردررامبسادررترودرمیرود،ردررامبسادر و چیربسنربخ رردریفرمی

 چان ػسرردهػس رارػوره ػخنرمػسارردگػ خنیرمػخیچرچراگػ  ردریػفانرمیربنرفػفؽرگػف،ررػتردوررسخمػ ررارشػک رمی

س مررازردگػػ خنیرمحیػػچبررام رفکػػفرن ػػیردررچ ػػسرا  ػػنردالصػػنرسػػفدهدنرراررسبػػخب ردربػػخر ردنرب چریػػ سرامػػخ
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تچر ػس رفقػطره یػخمیردربػخر رردربػخر ردنرچیػ یرن یس  ػسردی ػیربػخارزشراگػ روررشچد،رامخردریػفانرفکػفرمی

هیب س راتفچنرارػورشخنردمچزشربنرمفرساندررحخلرطچررواقعیررس  سرسنربنرمسارردگ خنیرمخیچرچرصحب رمی

دهیررػخرس بػفلرراوػ بػخنربػخرذه دنرراررس یػسررػترازرشػ خرنبخرػسروقبػیر  ػفرورمیرام،رامػخرهیچرراردشکخررسػفده

دهیػػسرسػػنرشػػ خرراررایرواقعػػیرانیػػخمرمیر ػػفدازرم روقبػػیر  سیػػنرنربػػنرامػػچررن یتچنػػرس یػػس ردررفػػخ چنردافػػخرارو

س سربخرسردررحخ ػ ربػسونرقصػسروردزادرازرهػفرنػچعرفعخ یػ رفکػفیرانیػخمررگچیرگحچهربخ  فرراه  خر رمیربن

دمػػخدهربػػفایراگػػبفخدهراگػػ  رارػػورمػػساررراروررشػػچدرنصػػیرمیبػػسنبخنردررر،دهیػػس رهػػفرچیػػ یرسػػنرنیػػخزرداررػػس

س  سر خرش خررار بػسر ررهخر رسنر یچگبنرسخررمیرس س،رمکخنی مرطچرردچدسخرراریخدرمیربنبخنرخیردرونهرمکخنی م

چفدس رشخرسرروزیردررحػیور  ػفرورمبچاػنررطچررطبیعیردچدشرمیرس  س روقبیرزمخناربفگس،رارورمسارربن

درردنربػسرورمع ػیراگػ رسػنرمػسارردگػ خنیرمػخیچرچر رشچرسرسنرگف خنربػنررػترطػفؼردررحػخلرنچگػخنراگػ 

دریفرنچگخنرس سربسرورمع یراگ رسػنرارػورمػسارردرردنراوػ رطفؼرربناو ردررحفس راگ  راتفرگف خنر

رس س ردریفردررحفس راگ  ردررهفردوراو رحفس رمی

فراوردررحػیورمسربیشػوروقبیرمسارردگ خنیرب رگررخرسچچتردررففدیرشک ربییفنس،رم کوراگ رگ

[ر کخنرب چردرورارورظالمبػیرازرتػ ررانػففیراگػ  ر  ػفروردمسنرگفربنرظالم رمچافق ر خریور]مخن سرحخ  

ه یورمػسارهخرانػففیرراردرربػسنرر شچد،ربنرشیچردهیمرورمسارردگ خنیرفخ چنرنخمیسهرمیرچوخرمرسنرانیخمرمی

حبػیر ػ رازرار کػنرانیػخمر  ػفروررار  ػخمرسفدرػسرنیػ ردػچدشربػنرچػفدارردررواقػعدورد رربنرتػفدشردررمػی

رار قچرػػ ربػػسنبخنرهػػخیردرونرردهػػسرارػػوراگػػ رسػػنرمکخنی مر  ػػفرورانیػػخمرمیردهػػس رسػػخریرسػػنرارػػورادامػػنرمی

ارمرسػنرفػخ،ررطچرر یچگبنرب فدػس ردرػخرنیفبػنرشچدرارورمسارربنرس سروراروره خنرچی یراگ رسنربخظثرمیرمی

چػفداردررحػخلروقفنرر خنرب ربفرسرسنرمسارردگ خنیرطچررطبیعیر  رمیرس س؟ربنرس  ستخنررار  سینرمیر  فرو

شػسهرمعػخدلررنصػیبػسنبخنرهػخیرچػیرسػنردرررحبیروقبیردررحخلر  فرورنییػبیس،رارػور رػۀرمکخنی ماگ  ر

طچرردچدسػػخرررس ػػسر ػػخرارػػورسػػخررراربػػنررارهػػسار رمیبػػسنبخنرهػػخیربػػ رگربیفونػػِیرانػػففیراگػػ روررایرازرسخنخلر رػػن

طچرررچفد ػسروربػنرسربفظک رنی رب فد س،رچفاسنربػنردورطػفؼرمی  چانرهخیربیفونیرمیرانیخمردهس رارورسخنخل

ر س  سرهخربخنررار قچر رمیر یچگبنرافرخنرانففیردررسخنخل

دػچدرهػسؼرردچدیرمسارردگ خنی،ربنردادنرمسارردگ خنیرچیی ؟رشک ردادنر  رهسؼراص یرشک 

نرداشػػبورمػػساررمبص  بػػخررزمػػخنرهم،ردػػخصرنییػػ  رهػػسؼرارػػوراگػػ رسػػنرقػػسرردنشػػسهرنیػػ ررنییػػ  رصػػففخ
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طچررسخمػػ ربػػخزرشػػچدرورمػػساررربػػنازرطفرػػ ررػػترمػػسار،ر،رانػػففیربػػسنرهػػخیرل  ػػخمرسخنخفػػفدردرر  سیػػن،رر یشػػفف 

هخ[رچی یراگ رسػنرانیػخمردنررار یشػخ یاررسخنخلرسفدنرس سربنرارورهسؼربفگیس رامخر]بخزردگ خنیرس ترمی

رورسرشخرسربفدیرازرش خر  رببفرسرسنروقبیرمسارردگ خنیررارم روقبیردرر  سینر یارمیربفاربخنرشفوعرسفده

شػچنس رشػخرسربػنرظػفضررػترر فرمیر فروروگػیعرهخربخنردررداد رتیبفدهرچفداراگ ،رسخنخلحخلردررب رگر

 فرم یػفرر ػفرورروشػورهػخیر وورافبػسرزرػفارافرػخنرقػچیرانػففیربػنرسخنخلر فرشچنس رارػورا فػخؽرمیر وور،انیش 

بخرػػسرهػػخیرانػػففیررشػػچد رامػػخره ػػچزرهػػمرچیػػ ردخصػػیرنییػػ  ر ػػ ر ػػخرسیػػخربخرػػسر  ػػفرورس یػػس؟ر  ػػخمرسخنخلرمی

،رهػ ارانرسخنػخلرانػففیردررهػمردررنوخرػ شچدر خرار کػنرر فر فرورروشور فرشچنسرورانففی،رقچیر سررجرظفرشربن

بػنرهػخرردنرادعخمرشچنس ردررارورمفح ن،ردریفربسنرفػفدرهػیچرسخنػخلرانػففیررػخرنقحػۀرطػیرگػچزنیرنػسارد رزرػفا

هػخیرانػففیررسخمػ رسخنخلرسفدنربػخزر کنرراربیػخزنس رهػسؼرنوػخر رشچنسر خربسنیرواحسروررتررکسریفرم ح رمی

ربنرمخد ربخرانففیربخ  بسنبخنراروراگ :ر بسر رس ر

نربػخرمػخد ربػخرانػففیربسنبخنرارورمفح نررگیسهربخشیسربسرورمع یراگ رسنرربنبخنر ر  فردرراتف اگخگػخ

ارػسررررگػیسهق  فوربشفیربخ ردوبخرهرگخدبنرشسهراگ  ربسرورمع یراگ رسنربنربخ  فرورگححر  سیۀرفخیر

س ػسرسػنرچ ػسرروکػعی راسرػسیررار یفبػنرمیبػسنبخنروربسنرفی رکیربشفیر خراو ردچدر  سیػنرسػفدهراگػ  ر

دهم ردررارػورمفح ػن،رمقػساررزرػخدیرتچنػ ردچاهیػسرداشػ روردررحػخ یرسػنردررطػچلرر ح نربعسر چکیحرمی

هػخیرمػخدرزادِی(ررخر طبیعیر) چانرهػخیرفػچؽر،ر  ػخمر چانخر ارػسرسفدهرار  سیػنربػسنبخنرق  ػفوربشػفیر  سیۀرفخیر

قفػ رهخرردنرس یم،راسثفرارس رامخرچچنردررمیخنرمفدمرظخدیر  فرورمیرم کوربفایربسنربشفیررار چگعنرداده

 ػخرار فػخعردی ػیرب  ػسیررشػسرسػفدهرورتچنیبػخنرتیفنس ره   ػیورگػبچنررقفاررن یبخنرشچنسروردرردگبفگرمی

شسمر قچر رشػسهراگػ  رامػخرروم س خنربنوگی ۀرتچن رنیفررهخیرم ب فیرسنرتچن ربنردچدرتففبنربنرشک 

 چان سردرراروربُعسرمخر ػ  یفرداشػبنربخشػ سرورهػیچررطبیعیرسنردررارورمفح نرداررسرفقطرمیرهخیرفچؽر چانخر 

انس رامخربنرهفرحػخلربیػیخرررازربسنربشفیرفی رکیرمخر  سینرشسههخرردنر   یفیردرربُعسهخیردریفرنسارنس؛رزرفا

درربُعػػػسهخیرم ب ػػػفرهیػػػب سروربػػػنربػػػسنبخنرطبیعیرب شػػػیرازررهػػػخیرفػػػچؽرر  چاػػػنرهیػػػب س رارػػػور چانخرقخب 

انػػس ربیػػیخررفػػفاوانرورمب ػػچعردچاه ػػسربػػچدرورحبػػیرم کػػوراگػػ ررهخیرشػػیففیر غییػػفرمخهیػػ ردادهرشػػیچه

 ػتررهخر ترشچدرورارػورچشػمربخرچشمر چشیسهرمیشخنربفگ س ربفدیراففادرگفاگفربسنربنرن فده سهرر کخن

س  ػػس رچػػچنرارػػورتػػچنییرازرمسرگػػۀربػػچداراگػػ ،رررار ػػفرمیشػػخنریرمػػف بطربػػخربسنم خفػػ ر چگػػ رورنیػػ ربُعػػسهخ
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هخیررچاررػػخربػچداردچاه ػػسرداشػػ  رتػچنییرسػػنرداررػػسرشػػک بچدریػػخ  صػػچرفرشػخنربعضػیرافػػفادردررگفاگػػفربسن

ربییخریرازرمچاچدامرزنسهردچاهسرشس رشسنرم ب فربنردچدردچاهسرتفف روربخظثرمبی ی

ارػػورحػػخ بیر«ر در ػػسرهػػمرمیرگػػنرتػػ ررویرگػػفرتػػفد»نخمررشػػچدربػػنردررارػػورمفح ػػن،رمػػچقعیبیردػػخهفرمی

دنررارر چانػػسرییفراگػػ  رحبػػیرفػػفدیرسػػنرچشػػمرگػػچماردررگػػححیربػػخ رنییػػ رمیبیػػیخرردشػػکخررورچشػػ 

شچد ررکیرت رنی چففردب راگ ،رامخرازرنچعرت رنی چففردب ربُعػسرفی رکػیررببی س رگنرت ربخ یرگفردخهفرمی

ُر هػػخربػػخ یرگػػفرشػػ صردرررعػػسهخیردریػػفروربیػػیخررزربػػخرهیػػب س رارػػورت مػػخرنییػػ  ردورتػػ ردریػػفرنیػػ رازرب

هخیرگػػخظ ررهخیرگػػخظ ررػػخردػػالؼراوػػ رتػػفدشرظقفبػػنردرراوػػ رتػػفدشرظقفبػػنهػػخرردنچػػفدارهیػػب س ر

طچررمیبق رب فد س رهفرت رگبچنرب رتیرداردرسنرقحفرارػورر چان سربنرهخرنی رمیرورهفرترازرت چفد سررمی

هخیرتچنػػ ررگػػبچنهػػخرردنررونػػس،رامػػخرهخرمیرنرگػػبچنر ػػخربػػخ یردگػػ خنگػػبچنرمعػػخدلرقحػػفرتػػ راگػػ  رارػػورگػػ

نرارػورشػک رراربػػنردػچدرمی رارببی یػس،رشػػچسنرهػػخرردنرانیی نس راتػفرتیفنػسروربیػػیخررشػیف رنییػب س،رب کػنرصػػففخ

شػچد ررنػفمرور حیػفرمیبخنرروشػورور ػخکرور چگػببػسنبخنرسػفدهربخشػیسررشچرس روقبیر خرارورمفح نر  سینرمی

 خنرنییػ  ره ػچزررارس،رامػخر خرػخنر  سیػنررگػیسهق  ػفوربشػفیربنربخ  فرورشک رازر  سیۀرفخیردررارورمفح نر

رهمربخرسربنر  سینرادامنردهیسروربنر یاربفورس 

ورگػححرورایرق  ػفوربشػفیرس ػسرواردرمفح ػۀرتػ ارربػیورگػححرفػخیررطچررسػنرفػفدر یشػفف رمیره خن

شچد( ررشچدر)بسنرشفخؼرنی رنخمیسهرمیرمیرشچدرسنرحخ  ربسنرگفیسردخ صرنخمیسهرمیق  فوربشفیرفخیر

طػچرراگػ رسػنرررگػیسهربخشػس،رفقػطراروق  ػفوربشػفیروقبیر  سیۀربسنرفی رکیربػنربػخ  فرورشػک ردررفػخیر

طچررسخمػ رازررر خربخ  فرورشک ردچدر بسر رشسهراگ  روقبیرس ربسنربنرارورشک ربخشس،ربػنربسنرفی رکی

بػنربػخ  فروررشچد؟رزرػفارارػوربػسنرنرگفیسردخ صرنخمیسهرمیمخد ربخرانففیربخ ر شکی رشسهراگ  رچفاربس

دراۀرد چصررگیسهراگ  راتفرسییربخرچشمرگچمربنردنرنیخهرس س،رس ربػسنرشػفخؼراگػ ،رمثػ رشیشػۀر

اگػ  رزرػفاربػسنیراگػ را وػیربسنیرر،نیی  ربسرورمع یراگ رسنراروربسندنیخررشفخؼراگ  رانیخررچی ی

مخنرنییػػ  ردررارػػورمفح ػػن،ر  ػػخمرراو یػػنرورشػػبینربػػسنرفی رکػػیسػػنرازرمػػخد ربػػخرانػػففیربػػخ رگػػخدبنرشػػسهر

درربُعػسیربیػیخررظ یػ رقػفاررهػخرردنرشػچنس ربػخرهرس ػخررت اشػبنرمیررترطبیعیربػنرهخیرفػچؽرهخرورموخرمر چانخر 

شػػػچنس،رچفاسػػػنراگػػػبفخد ربیشػػػبفیرنسارنػػػسرورازردنرمفح ػػػنربػػػنربعػػػسردریػػػفرمفیػػػسرنییػػػب س ر  وػػػخرردادهرمی

درر  سیػػنرمچفػػ رشػػسرسروردچاگػػبیسرگػػففررارػػوربخشػػسرسػػنرروزیردرردر ػػسهروقبػػیشػػخنرم کػػوراگػػ رراگبفخده
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مخنػػسهراگػػ :رربی سازرػػس ردررارػػورزمػػخنرفقػػطردورچیػػ ره ػػچزربػػخقیهػػخرردنر خنررارمػػفوررس یػػس،رنیػػخهیربػػنر  سیػػن

شسهرسنربنرانساز رب رتیررشسرسفدهراگ  رامخرهػفردوردرربُعػسیرظ یػ ررگبچنرتچن رورسچدکراخودانر  سین

نرهخرردنر چان سرنسروراففادیربخرچشمرگچمیردررگححیرمبچگطرن یواچدردارر رارببی  س،رزرػفاردرسشػخنرمع ػچ 

رشفخؼراگ  بسنبخنر چان سرببی  سرسنررمحسودراگ  رفقطرمی

ر  سیػػۀرورایرفػػخیر،بػػخر  ػػفروربیشػػبفر،یرمػػچقبیراگػػ رارچػچنرمفح ػػۀربػػسنرگػػفیسردػػخ صرفقػػطرمفح ػػن

شػچد رارػوربػسنیردچاهػسربػچدرسػنرفقػطررنرا وػیرنیػ رنخمیػسهرمیس یسرسػنر  سیػۀربػسررارشفوعرمیق  فوربشفیر

هػخیررشػچد ردررارػورمفح ػنرازر  سیػن،ر چانخر ر خرساررمیش خررشی  رمبشک رازرتچن راگ  ره   یورشیو

نوخرػ ررنخمیػس رب «رفخیربػچدارهخیرا ویرقسرم»راردریفربخرسرهخرردنردهیسرسنراسرسیررارشک رمیرطبیعیرفچؽ

تػخهردچاهیػسرشػسرسػنر  سیػنردررر چان سرقسر   سنسرورمی دررهفربُعسیرظ  رس  ػس ربػخرادامػۀر  سیػن،ردچد ػخنرد

رچیچننردچاهسربچدرورچنرچی یرراربخرسرانب خررداش  ربخ  فرگحچه

 بیش از حد شوروهیجانوابستگی 

شػچد ربیػیخریرربیارازرحسرمفبػچطرمیرشچروهییخنبی اررسردربخر رمچکچظیرصحب رس مرسنربنروابیبییر

انػس،رامػخردررر  ػفرورنکفدهدنرراررانس راففادیرنی رهیػب سرسػنرهفتػ رتچن ررار  فرورسفدهرهخرچیرسمازراففادرم

انػػس روقبػػیرفػػخ چنردافػػخیرمػػخرراررػػخدررط ػػیرحقیقػػ رورمع ػػیرزنػػستیرانیػػخنربػػچدهروردربػػخر ردنر ع ػػ رسفده

رارداشػب سرامػخررخهػردنرس  سرسػنردررزنػستیردرزویردرکرتیفنسرنختوخنر خگنربییخریرازرگها  یرراردرکرمیرمی

دانمررزدهرشػچنس رمػیرس  ػسرهییػخنرهػخیراسرػسیرسػنرسیػیرمیردخطفرنیفشرنبچانیب س رطبیعیراگ رسنربػن

دارنػس رامػخرارػورمشػک راع ػیررتفامػیرمیدنررارربفنػسرورهػخر ػ رمیرس  ستخنرواقعػیربػنرارزشرارػوردمچزهر  فرو

یػػخمر عخمػػ ربػػخرمػػفدم،رعیفظػػخدیرشػػچنسروره رمیرشػػچروهییخندهػػس:رافػػفادرازرفػػفطردچشػػحخ یردچػػخررررویرمی

رتچننربخشس رتچرمرنبخرسراروررگ س رمیرن فرمیرس  سررخردررمقخرینربخردریفانرظیییربنررفبخررمی

س یس،رب خبفارورنبخرسرازراخمعۀرمفدمرظخدیرفخص نربییفرسرراسثفرش خردرراخمعۀرمفدمرظخدیر  سینرمی

طچررطبیعػػیربػػخقیرب خنػػس را ببػػنرشػػ خررسربػػنوربخرػػسربػػخرفکػػفیرروشػػور  سیػػنرس یػػس رروابػػطربػػیوره ػػسریفربخرػػ

شػػػی  رورگػػػححردػػػچدرراررشػػػسررشػػػی ییردررگػػػححیربیػػػیخرربػػػخ رورذه ػػػیردرگػػػ رداررػػػس رشػػػ خرشیورشیو

دهیػس ربعضػیررس یػسرسخرهػخیردػچبرانیػخمروره یشنرگعیرمیدهیسرر یدهیس،رسخرهخیرنخدرگ رانیخمرنرمی
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ازرارػوراوػخنردنیػچیرگػفدچردهرورار کػنررانػسررػخرس  سرسنرانیخررازر حخظرذه یرعیفظخدیراففادرطچریررفبخررمی

اشػػببخهرربنرشػػچدرسػػنرمػػفدمرم یػػفربػػنرارػػورمیفو  ػػس ررن یمػػفدمرتچر ػػسرسػػنررد یػػفدرهیػػب س رچی هػػخر رمی

نرمشػػک رروانػػیردارد رطػػچررمیرتیػػفدرارورچػػفارفػػفدیرسػػنرفػػخ چنردافػػخرراررػػخدرمی:ر»بیچر ػػس هػػخرردنر«شػػچد؟ردػػخهفا

نربػػػیارازرحػػػسرهرمبچاػػػنرن ی بچدرػػػسرورم حقػػػیرنبچدرػػػسرورطبیعػػػیررفبػػػخرررزدهرشػػػسهرییػػػخنشػػػچنسرسػػػنرصػػػففخ

ارسروررنی راشببخهراگ روربنراففاطیردریفررفبنرسفدنرطچرررفبخررسفدرس ره ییردربخر راروربی سرشیس:رارورن ی

طچررمع ػػچلرمثػػ ره ػػنردرربػػیورربػػندررحػػخ یرسػػنررارػػورنیػػ روابیػػبییردریػػفیراگػػ  ربخرػػسرارػػورراررهػػخرس یػػسرو

 یس،ر  سینرس یس راتفردرربیورمفدمرظخدیردریفانرفکفرس  ػسرشػیفبۀراففاطػیرفػخ چنرسرمفدمرظخدیرزنستیرمی

هخر رراربػفایرریرففصػ سیرهیچتیفنس ررارسربخرش خرگفوسخریرن چاه سرداش رورازرش خرفخص نرمیردافخرشسه

س  سرففدیرطبیعیرنییػبیسرورارػوردػچبرنییػ  ررت ارد رمفدمرفکفرمیرشی  ردررادبیخر خنرن یررشسرشیو

رداررس ردخطفرداشبنربخشیسرورمح لورشچرسرسنررفبخرردرگبیرررتفبمربنراردن نربفارورب خ

هخیرمفگچمرنیی رسػنربخظػثرشػچدرشػ صرحضػچررذهػورنساشػبنربخشػس،ررروشر  سیۀرمخرمث رروش

تػخهیرسخمػػ ر  سیػنرس یػػس رردررد یػنربخشػسررػػخرشػیفبنرورشػػیسارشػچد رروشر  سیػػۀرمػخرازرشػػ خرمی دچاهػسربػػخرد

«ردرػس رب ػسمربػسنمربػنرنچگػخنردرمیرمررارمیخنچشػ ار کػنررمحشرمع ػم،ربػن»تچر ػس:ررمیبفدیراففادره یشػنر

تػخهراصػ یرراررطچرربخشس رمشک راروراگ رسنرظػخد یررار ػفورشردادهرتچرمر زمرنیی رارورمی ارػسرسػنردچدد

تػػخهراصػػ یرراراگػػبفاح رمیررارمیبخنرخن چشػػار کػػنررمحشرس یػػس ربػػنررهػػخرمی دهیػػسرورگػػپ ررب سرػػس،ردچدد

بػػنرنچگػػخنربػػسنبخنرارسررنشیػػبنرار یػػخدررحػػخ یرسػػنررارػػس رچػػفارشػػچد رچ ػػیورظػػخد یررارشػػک ردادهرمیرنخ سرػػس

راربب سرػػس،ردرػػخربخنرخن رارحفػػ رس یػػسرورانػػسسیرچشػػبخنرخن چشػػبچدنرردرػػس؟راتػػفردنرحخ ػػِ ره یػػخمربػػخزردرن ی

رػسربػنرارػورتچنػ ربخرس یػسرچیرطچررحبمردیف رمشک رارػوراگػ رسػنرفکػفرمیردرس؟ربنربنرنچگخنردرمیبسنبخنر

رب سرػػس،ربػػسونررارمیبخنرخن چشػػار کػػنررمحشرارػػس ربػػنرطفرػػ ر  ػػفرورشػػچدرورچ ػػیوربفداشػػبیررارشػػک رداده

تػخهراصػ یرشػچرس رتفبػنربسانیسرسیخرهیػبیسرنخ سرػسرمیار کنر  خنربخرػسرهشػیخرربخشػس،رزرػفارارػوررارمرسػنردچدد

تػػخهر یشػػفف رس یػػس رمػػخر رروش،ردػػچدرشػػ خررار  سیػػنرمی  ػػفرورمسربیشػػورنیػػ رداررػػم رس ػػس ربخرػػسربػػخرذه ػػیرد

بخنرمسربیشػػ ار کػػنرردانیمرسػػنره ػػۀرشػػ خ،ربػػسونر چاػػنربػػنرس یم؟ر زمرمػػیرچیچنػػنرمسربیشػػوررار  ػػفرورمػػی

تخهربخشػیسرسػنر نرااػخزهرنساررػسربػنرمفح ػۀرد یػنردررحػخلررار یػخچقسررظ ی راگ ،رد   ػفرورهیػبیس رمح قػخ

نرچػن تػخهرنبخشػیس ر ػ ردقیقػخ ب شػی یسردنیػخرردهػس؟روقبػیرحػخ بیررویرمیربفورس،ربنرحخ بیرسنرازرهیچرچیػ رد
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یػسرارس،ردتخهرمفعػیرنشیػبنردادػ ر چگػبۀر  ػمار کػنرراحیخسردچبروربییخررراحبیردچاهیسرداشػ ،رمثػ 

 چانػسرحفسػ رس ػس رارػوردنرچیػ یرن ػیبػسنبخنرسػ رس یسررمیانیخمر  فرورهیبیس،رامخراحیخسردررحخلرسنر

بفرػسررنشػی یس،ر ػ رمیرفیرواچدرداردرسنروقبیرمس یرمیاگ رسنربخرسردرر  سیۀرمخرا فخؽربیفبس رحخ  ردری

هخرنیػ رربخزوهخروردگ ر شچدرانس ربسنرنی رنخ سرسرمیر چانیسربفو یسرسیخررفبنرشچنسرورن یرسنر خهخرنخ سرسرمی

شػچرسرسػنرردهیسرمبچاػنرمیرطچررسنربنرمسربیشورادامنرمیرمخنس ره خنرفقطرگفربخقیرمیر شچنسرنخ سرسرمی

تػػخهیرازربػػخقیرمیبػػخنرورفقػػطرذه گػػف خنرنخ سرػػسرشػػسهر   ػػفروردررحػػخلررار یػػخار کػػنررمخنػػس،رفقػػطرس ػػیرد

هیبیس راتفرببچانیسربنرارورمفح نربفگیس،ربنرانساز رسخفیردچبراگ  رچػفا؟روقبػیرشػ صردررارػورحخ ػ ر

اگػ رورارػوربوبػفرورحخ ػ راگػ  رب ػخبفارورازرشػ خررشسنر بسر دررحخلرطچررسخم ررس س،ربسنربنر  فرورمی

 ػخنررارازردگػ ربسهیػس،ررمربنرچ یورحخ بیرازرگکچنربفگیس رامخرنبخرػسربػنردػچابربفورػسررػخردتخهیدچاهیرمی

ردورد ربنردگ هخربخنرراررزرفاردررارورحخ  رم کوراگ رففدردریفیر  ف ر الش

طچررعیفطبیعػیررفبػخرررس  ستخنرمخربخرسرمح لوربخشػ سرسػنرهفتػ ردرربػیورمػفدمرظػخدیربػنره ۀر  فرو

س یػػسرورسػػخریرس یػػسرسػػنردریػػفانربیچر ػػسرفػػخ چنردافػػخرافػػفادررارخربػػسیرراربػػیورمػػفدمرارفػػرس  ػػس راتػػفرنقػػارن ی

نرمیرفػػخ چنردافػػخرمیرشػػسنرس ػػس،ربخظػػثربسنخمرعفرػػیرمیرظییػػی دػػچاهمرارػػورنکبػػنرراربػػنردػػخطفررشػػچرس رواقعػػخ

اربیرشچروهییخنهخیردریفرنی ربخرسرمفاقیربخشیسرسنروابیبییررداشبنربخشیس ردرررونسر  سینروردررزمی ن

ر چان سرازرارورذه ی راگبفخدهرس  س رراحبیرمیرازرحسرراررشسرنسهیس راهفر  خنربن

 تزکیۀ گفتار

انس رب اردخصػیرازراخمعػۀرمػ هب رسػنرارػورسػخررراررسفدهرهخیرم هب رتچنختچنرگکچمررار  فرورمیرگ  

 ر زمػۀر  سیػۀرس  ػسرهخرزنػستیرمیرده سراففادیرهیب سرسنر فکردنیخرسػفدهروردررمعخبػسررػخرصػچمعنرانیخمرمی

نرازرحػػفؼ س  ػػسرورردػػچدرراروقػػفرزنػػستیررهبػػخنیرمیهػػخرردنردػػچدداریرس  ػػس زدنررارػػورافػػفادرارػػوراگػػ رسػػنرسػػال

ورظقیسهردارنسرحبیررترفکػفربػسرم کػوراگػ رازره نرچی رفخص نربییفنسرتیفنسر خرحسرم کورر ص یمرمی

ب ػسیرر قیػیم«رسخرمػخیربػس»ور«رسخرمػخیردػچب»سخرمخراریخدرس سررخرت خهرمحیچبرشچد رم اهیرسخرمػخرراربػنر

بػچدنیرسػنرمسرگػۀرردنرسخرمػخیردػچبررػخرسخرمػخیربػسربخشػس،ربػخر چاػنربػنردػخ یار کػنررانس ربسونر چانربنرسفده

درػػس رربػػنرواػػچددهػػس،رسخرمػػخرنبخرػػسرربػػچدنیرسػػنرمسرگػػۀردایػػچردمػػچزشرمیرس ػػسررػػخرهػػیچربػػچدارازردنرصػػحب رمی

انسرهیچرسخریرانیخمررس  سرگعیرسفدهریر  سینرمیارصچمعنرشک ربنهخیردخصیرسنررس  ستخنردررروشررو  ف
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دانیػب سردرػػخرانیػخمرسػػخریردػػچبرر چانیػب سررابحػػۀرسخرمػخر ر شػػ رمیػػخی ررارببی  ػسررػػخرن یرنسه ػس،رزرػػفارن ی

یرمع چ یرسنربنرچ یورگححربػخ ر ررارس  سهرچنرنچعررابحۀرسخرمخر رواچدردارد ر  فروار کنرراگ ررخربسررخ

ربػػنرن ػػفنیػػفانراگػػ راتػػفرسػػخریررارسػػنردرردػػخهفردػػچبرردررنبییػػنخی ررارببی ػػس،ر چانػػسرارػػورمیػػر یننفگػػیسهر

اروربچدرسنر خرحػسرامکػخنرهػیچرددػخ بیرنک  ػسربػنرشخنرح ردهس،ربنرچی ربسیر بسر رشچد رراهردرسرانیخمرمی

ردانیػب سرسػنرهػخیرعیػف زم،رازراریػخدرسخرمػخرااب ػخبرس  ػس رمیررػخرفعخ ی رسخرهػخارورامیسرسنربخردػچدداریرازر

س  ػستخن،رزمػخنررشػچنسردنرراربػخرزاػفرورگػ بیرازربػیورببفنػس ربػفایر  سینردرس،رمیبچررمیربنرواچدوقبیرسخرمخر

بی یرورس خلرچی یراگ رسنرازرقب ر عییورشسهرورهفرسخرمخر رسنردررطچلرمییفراکخفنررروشوررگیسنربن

رس س رقصسیررار  فرورمیرس س رب خبفارورففدرب ررشچدرس رگففرراردشچار فرمی

یراگػ رسػنردوردرچی ررففدربفرزبخنرمیرهفچندررمسرگۀربچدار  سیۀرتفبخرربفرمب خیرارورن فراگ رسنر

طچررحػبمرقصػسرورنیبػیرنوفبػنراگػ روربیػیخررمحب ػ راگػ ررور ش ردنرافکخررنیػ ربػنررافکخرراوردرکبنرسفده

تخهرففدربخظث هػخرورر شچدرسنراورفکػفیرشػک ردهػس،رن ػفیربسهػس،رسػخریرانیػخمردهػسررػخرحرسنروقبیردچدد

مچکچع،رمیخی یررارسػنررشسنرنچظیر خیروابیبییردررمیخنربخشس ربفایرروشورسخررببفد،ربنرهخرارراربنرانسام

ازربػسیردریػفیردررحػخ یرسػنررتچر ػسرازردػچب رسیػیرمیر:اففادرتخهیراوقخمربیوردػچدردارنػسردررن ػفربییفرػس

سػػفدهراگػػ  رچ ػػیورن فا ػػیرردچب ر  ػػفرورده ػػسرسػػنرسیػػیردررمقخریػػنربػػخردریػػفیربػػنرتچر ػػسررػػخرن ػػفرمیرمی

دچاهیػسرسػخریررتچریػسرمیرمیر:بخز خبرمیػخی یربػیورافػفادراگػ  ررػخرمچکػچعررارػجردریػفیرراردررن ػفربییفرػس

تچریػسرم کػوراگػ رم یػفربػنرارػورردچاهیسرسخریربنرشیچ ردخصیرانیػخمرشػچد ردن ػنرمیرانیخمردهیسررخرمی

م کوراگػ ربخنرارورشک ،رسالمررخرظ  ر ربن ضعیفرشچدطچررنخدچاگبنردگییرببی سررخررشچدرسنرسییربن

تخهربفاربخنرسخرمخراریخدرس س،رچفاسنرمیخی ربیورافػفادربیػیخرر ی یػسهراگػ  ربػنره ػیورظ ػ راگػ ر نخدچدد

انػس رب ػخبفارور  سیػۀررفػفدردررسػ رصػحب رنک ػسربیػیخرراػسیربچدهار کنرهخردربخر ررسنربفدیرمعخبسرورصچمعن

 هب راخریخهرمو یرداشبنرورمحخ یرفچؽرراربفایر شػفرحرهخیرمرتفبخرررخر  فرورگکچمره یشنردررروش

رسفدنسربیخنرسفدم ررورکفدهخر رسنرادبیخررمی

هػخر رسػنرازرقبػ رردنرا ربػنس  ػسر)رس  ستخنرفخ چنردافخیرمػخردرربػیورمػفدمرظػخدیر  سیػنرمیراسثفر  سین

یرظػػخدیردرراخمعػػۀر چان ػػسرازرزنػػسترایررػػخررهبػػخنیرراردرر ػػیارتففبػػنربچدنػػس( رب ػػخبفارورن یر  سیػػۀرصػػچمعن

دچب رانیػخمردهػس رربػندنرراررشػغ یرداردروربخرػسرهفسیػیمع چ یرانیخنیرور  خسربػخراخمعػنرااب ػخبرس  ػس ر
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ایراگ رسنرمیبچرنسرصحب رس  سرورم کوراگ ردرر  خقشربخر  سیػۀرتفبػخرررتچننربنشخنربفدیراففادرشغ 

هخیرت شػبنررس یمربػخرشػیچهرمخر  فرورمیرن فربفگس رامخردرر ضخدربخردنرنیی ،رزرفارنچعر  سیۀرتفبخررسنربن

هخیرت شػبنرمبفػخومراگػ روردن ػنرازرشػ خررسفدنسرمبفخومراگػ  رشػیچ ر  سیػۀرمػخربػخرشػیچهرسنرگکچمرمی

ایرصػػحب رس ػػیمرسػػنردردػػچرررػػتررشػػیچهرس یمربخرػػسربنردػػچاهیمرنیػػ رمبفػػخومراگػػ  روقبػػیرصػػحب رمػػیرمی

قصػسررراردن ػنس  ػسهرهیػبیمروربخرػسررمػخر  فرودمی یرنیػچریم ررس  سهراگ رورهػیچرچیػ ربػسررػخر ففقػنر  فرو

تچنػنربخشػسر ػ ررداررمربیػچریمربػخراگػبخنساردهخیرفػخربیػ ییمرورببی ػیمردرػخرم خگػیراگػ ررػخردیػف راتػفرارو

 ػػچانیمرارػػوررگػػ بیرمیرمشػػک یرنییػػ رسػػنرصػػحب رس ػػیم رازرگػػچیردریػػف،راتػػفره یشػػنرگػػخس ربخشػػیمربن

دهیمرردررمیػخنربیػ اررم ر  سیػۀرتفبػخررسػنرمػخردمػچزشرمػیروشرراربنرمفدمرمعففیرس یمروردنرراربخرگػخرفرور

س یػس،رمخن ػسرصػحب ررهخرصػحب رمیرداریردررمػچاقعیرسػنرازررویروابیػبییراشخرهرداردربنر  ػفروردچرشػبو

هخیربیوػچدهربػخرر زمراگػ ؛رصػحب بخنردربخر رمچکچظخمردنیچیرسنرففا فرازردنرچی یراگ رسػنربػفایرشػغ 

هػػخیررازدػػچدراگػػ ؛رتفػػبورحفؼرهخر رسػػنر عفرفرظخمربیوػػچده؛رصػػحب س  ػػستخنردربػػخر رمچکػػچرگػػخرفر  فرو

انیی ررظالقػنرداررػسروربفاربػخنرهییػخنهػخرردنرارسررخرصحب ردربخر رمیخی ردنیچیرسنربنراگخگیرسنرش یسهرب 

تچننراگػ  رربخشیمرورنچعر  فرورگکچمرمخرارو خنرهخربخرسرمفاقیرصحببرس مردررارورزمی نراگ  رفکفرمی

 چانسرم یفربنرسخرمخررخرت خهرشچدرورربفراروربخورربچدنسرسنرحبیررترفکفرنخم خگیرنی رمیرراهبخنردررت شبن

فعخ یػػ رفی رکػػی،رسالمػػیروررسفدنرتففب ػػس ربػػنره ػػیورظ ػػ ردربػػخر رمحػػسودرارػػورمیػػخی رراربیػػیخرراػػسیرمی

رسفدنػػسر ػػخرازرانیػػخمرهػػفرسػػخرراشػػببخهیردػػچدداریردادنػػس رفعخ یػػ رفی رکػػیررارمحػػسودرمیرذه ػػیردمػػچزشرمی

سفدنػسر ػخررسفدنسر خرفعخ یػ رسالمػیررارمحػسودرس  ػس رفعخ یػ رذه ػیررارمحػسودرمیرس  س ر  فرورگکچمرمی

هخررػخرمعخبػػسررهػخر رسػنردررصػچمعنرهخردرربفدػیرازرروشرتیفیرذهػورراردػخ یرازرافکػخررنیػنردارنػس رارػورگػ  

سػنردنیػخرربػخررس ػیم ر ػخس  ػسهررفرشػی  ر  فرورمػخربخرػسربػفرطبػ رشیواگ  رررس  سربییخررمومربچدهر  سینرمی

ردرکرس یسرچنرچی یربخرسربیچریسرورچنرچی یرنبخرسربیچریسرسخفیردچاهسربچد 



295 

 

 سخنرانی نهم

 های معمولی گونگ و ورزش چی

نرنچظیرورزشرفی رکیردررن فرمیرگخدتیرچیرربییخریرازرمفدمربن تیفنس را ببنرطبیعیراگ رسػنررتچن ررارذا خ

دگػبیخب ربػنربػسنیردرردصػچصرهخیرفی رکػیررتچن رورورزشرریو،رچیتچننرفکفرسفد،رزرفاردررگححیر خرارو

هػخیررتچنػ رادػبالؼرزرػخدیربػخرورزشروررورکػفدرچیرهػخیرورػژ ر  ػفرورمقخرینرهیب س رامػخرروشرقخب رگخ م

هخیرفی رکی،رش صربخرػسربیشػبفر  ػفرورس ػسررفی رکیردارد ربفایردگبیخب ربنربسنیرگخ مرازرطفر رورزش

نربػػػفظک راگػػ ،ربػػػنرهػػػس رامػػخر  ػػػفرورچیهػػخراررارافػػ اراردرورورزش سػػنرازرشػػػ صررطچریرتچنػػ ردقیقػػخ

اگػ  رحبػیرتػخهیراوقػخمرروانرشچدرحفس رس س راتفرهػفرتچنػنرحفسبػیربخشػس،ردهیػبن،رنػفمرورردچاگبنرن ی

نرگخسورورب  هخیرفی رکیر فخومرزرخدیردارد رازرم  فرگححربػخ ،رررحفس راگ  رب خبفاروربخر  فرورففدرسخمال

یرگػػحچهربػػخ  فرورمحبػػچایر هػػخیچورحفػػ رگػػالمبیرمحػػسودرنییػػ ،رچفاسػػنرردادنرشػػفخرتچنػػ رفقػػطربػػنرچی

تچن ربیارازرارورانسکرچی هخیرگححیراگػ رسػنرمػفدمربػخردنردشػ خرهیػب س ردنرردارد رچیربفرفرفیرراردر

رتچن رچی یرورایرمفدمرظخدیراگ  رهخیرم ب فیردررگحچهرم ب فردارد رچیرطبیعیراگ رور ی یرفچؽ

نر،رورزشػػػکخرانار کػػػنررهػػػخرنیػػػ ر فػػػخومرزرػػػخدیردارنػػػس ربػػػفایرمخهیػػػ ر  فروهػػػخرازرن ػػػفرردن رم صچصػػػخ

هػػخیرورزشػػیرس ػػچنیربفگػػ س،ربخرػػسررراردمػػخدهرس  ػػسروربػػنرگػػححررقخب شػػخنرب چاه ػػسربسنر،امػػفوزیرورزشػػکخران

هػػػخررارافػػػ ارارده ػػػس رب ػػػخبفاروربخرػػػسره یشػػػنربػػػسنرراردرربوبػػػفرورحخ ػػػ رنیػػػنردارنػػػس ربػػػفایررمقػػػسارر  فرو

هخرراراف ارارده سر خردچنربنرانساز رسخفیردرربسنرافرػخنررخبػس،ررنرارورهسؼ،ربخرسرمقسارر  فرودگبیخب رب

ردنبخلربنراردررحخ  ر یشفف رنینردارنس رورزشکخرانره یشنرربسنررارزرخدرس  سروره یشنردنروگخزرگچد 

خ ػ ررقخبػ ره یشػنربخرػسردرربوبػفرورحشػخنربػسنررارافػ ارارده ػس،رزرػفاربسنروگخزرگچد ارورهیب سرسنر

طچررس ػیرارػوررونػسرراردنبػخلرربػنهخرردنرش خریر شکی رشسهراگ  ره ۀرهخیرب ربخشس ربسنرانیخنرازرگ چل

 قییمرشسهربییخررقچیروردررمچقعی ررشػسراگػ  روقبػیربػنرنوخرػ ررشػسرر خزهریرسنس  س:رزنستیرگ چ رمی
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 فرورمفح ػۀردػچدرنػ ولرر ػخریو چانػسربػنرر چانسربیارازردنربنررشسرادامنردهػسرورفقػطرمیررگس،رن یردچدرمی

ظ چانررراربػندوازدهرگخظ رازرروزرربفایر چکیحردن،ر چانیمرمیرتیفد رمیدنرراررایراخیرس س رگپ رگ چلر خزه

دهػس ررشػچدروربػنررشػسردػچدرادامػنرمیرگ چلردررگخظ رشارصبحر قییمرمیدررن فربییفرم ررترقیخسر

 چانػسربػنرررگػس،ردریػفرن یر روقبیردوفرففارمیهخیردچب ربفایردنراگ ردهرصبح،رزمخنررخرگخظ رهش ،رنُن

 چانسر خریوربیخرس ردررارورزمخن،رگ چلره چزرنی یرازرظ فردچدرراربػخقیردارد،رامػخررس سرورفقطرمیربخ رحفس 

رمخنسهربفایروکعی ررقخببیرورزشکخررنخم خگیراگ  رارورنی ۀرظ فربخقی

گفظ رتفدشردچنررارزرخدرس  ػسرور ػ ررهخرسخررسفد؟رورزشکخرانربخرسربخراف ارار  فرور  ربخرسرچن

ظبػخرمررشچنس ربػنرهخیرقسر یرمیرشس راسرسرزود فرازرحسرمع چلراخری رورگ چلرهخیر قییمرازردن،رگ چل

زنػػستیرگػػ چلر  ػػخمرشػػچدررػػخروقبػػیرفقػػطرنی ػػیرازرظ ػػفردنربػػخقیراگػػ ،رگػػ چلررۀچفدػػار کػػنرردریػػف،رقبػػ راز

س س رامخررمیرمخنسهرور یشفف ر یشنربخقسرمربخقیبسنرورزشکخررهردررنبیینشچد رردریفیراخری روردنرمی

 چانسر قیػیمرر قییمرشچنس،رزرفار عسادردفعخ یرسنرگ چلرمیطچررنخمحسودرربنر چان سرهخیرانیخنرن یرگ چل

صػسربػخرردررزنػستیرشػ صر قیػیمرشػچدر)تفچػنررشچدرمحسودراگ  رفػفضرس یػسررػترگػ چلرفقػطرببچانػس

صػسربػخرربػفایرفػفدیرررترگ چلربخرراگ (رورففضرس یسروقبیرمی یچنر عسادرواقعیردنربییخرربیشبفرازررت

حخکػفرفقػطرنی ػیرازرظ ػفردررحػخلرصسرگخلرزنستیرس س رامخرارورگػ چلرر چانسرمیاورشچد،ررمع چ یر قییم

ایررارمرسنرهیچرمشک رظ سهر چانسرفقطر  یخهرگخلرزنستیرس س رامخرنسرسهرب خبفاروراورمیر،دچدررارطیرسفده

گػخ ییربفگػ سرربنرگیار کنررایرا فخؽربیفبس،رزرفارامفوزهرورزشکخرانرمیبچرنسرقب رازربفایرورزشکخرانرحففن

نرامفوزهررقخب ربیػیخرر اگػ رور عػسادرورزشػکخرانربخزنشیػبنرنیػ ربیػیخررفشػفدهربخزنشیبنرشچنس رم صچصخ

یارازردرسرسنربرن یربنرن ف چان سرزنستیرمع چ یررارازرگفربییفنسروررطفر رورزشکخرانرمیرزرخدراگ  ربسرو

نربسرورصچرمراگ :ر  فرون فیرقفاررتففبنربخش س رازر حخظر   یفرر ح حسر سر ػ چانرهخیرفی رکػیرمیراصچ 

شػچد رازر حػػخظردػػخهفی،رر فرمیرسچ ػػخهر  یررارحفػػ رس ػس،رامػػخردررظػػچض،رظ ػفرفػػفدسرفػػفدربػسنرگػػخنبخظػثرشػػچ

گػػخ ییرشػػبینرردرربییػػ ردررحػػخ یرسػػنردر ػػس،رن ػػفرمیرهخربػػنرگػػخ نرورزشػػکخرانردرردور رنچاػػچانیرمثػػ ربیی 

نرارػػوربفداشػػ رراردررمػػفدمراریػػخدرمیرمیربػػنرن ػػفهخررگػػخ نرگی س  ػػسرسػػنرانیػػػخررررگػػ س رورزشػػکخرانرمع ػػچ 

شچنس راتفرم ربیرواچدرداشبنربخشسرظیبػ رنیػ رواػچدردارد ربخرػسربػنررورزود فر یفرمیس  سررمی فررشسررگفرع

رخیرظخدیرهیب س هر  فرو یخمسهخیرهفردوررویرگکنرنیخهرس یم ردن نرتفبمر
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نربفظک ر  فرور  فرورچی ففگخرنییػ  رهػفررهخیرفی رکیراگ  ر زمۀردنرحفسخمر چانرتچن ردقیقخ

حفسػػ ررػػخرگػػخسوررتػػخهیراوقػػخمرب  ػػخرحػػسیرسػػنراگػػ  رردهیػػبنروررواندرام،رحفسبػػیرسػػنردرردنرواػػچدردارد،ر

هػفرا بػنرازرفی رچ ػچفیرحفس رشچدرسنررقسررب ردن چانسرردررطچلرمسربیشو،ربسنرمیدانیسرسنررشچد رمیرمی

 چان ػسرروزهػخرزرػفررهػخرمیردرره ػس،ربیػیخریرازررچتیر سُ ػسرشػچدر،رمخن سرکفبخنرق یرورتفدشردچن،ففدربسن

نردػچدررارگػخسورسػفدهرورحبػیرکػفبخنررمیهػخرردنردبرب شی  سررخرروزهخرزرفرزمیورمػسفچنرب خن ػس   چان ػسرسػخمال

س  ػسهرررشػچنس ررػتر  سینربخرردررروزر قیػیمرمیررهخیرش صررتررارس بفلرس  س رففضرس یسرگ چلشخنرق ب

بخرردررهفرهفبن،ررتربخرردررهػفردورهفبػنررربخر،ررترهخیربسنارهفردورروزررتر چانسرسخریرس سرسنرگ چلرمی

طػچلرظ ػفردػچدراگػ  ررسفدنر فر قییمرشچنس ررع یردررحخلرطچ نیریرطچ نیزمخنرمسمرخرحبیررتربخرردرر

 ػ رفررس  ػسرنیػ رارػورمیػل نرامکخنرس  سروربػسنررار  سیػنرن یررار  سینرمیهخر رسنرفقطرذهوررحبیربخر  فرو

 فرس  ػػس رم کػػوراگػػ رر چان ػػسربػػنرارػػوردراػػنربفگػػ سرورطػػچلرظ ػػفرفػػفدررارطػػچ نیرنیػػ رمیهػػخرردنراگػػ ؛رحبػػی

ار کػنرر چانػسربػسونرمیفرزنستیرففدررخرطچلرظ فراورازرقب رمقسررنشػسهراگػ ؟رچیچنػنرمی»سییرفکفرس س:ر

گػنرایربنرففاگػچیررس  سهررب نردرگ راگ ،رامخراتفرگححر  سین«ر فرزنستیرس س؟رنرس س،رطچ نیبسنررار  سی

ردچاهسررگیس ربنرن ف فرشچد،رامخردرردخهفربییخرر یفرر چانسرطچ نیربفگسرظ فشرمیرق  فو

نرهخیربػسرطچرر یچگبنرمخد ربخرانففیربخ رراردررگ چلرس  سربنرایرسنربسنررار  سینرمیرهخیر  سینرروش

 ػػػسررجرررخبػػػسربنرطچرر یچگػػػبنرافػػػ ارارمیرشػػػسهربػػػنرس  ػػػس روقبػػػیرچیػػػخ یرانػػػففیرذدیػػػفهرشػػػ صرا ػػػعرمی

شچد ردررارورزمخنر غییفیرسیفػیرررمیهخرردنروردررنوخر راخری روزنسررمیهخیرظخدیرش صرراروا  ررگ چل

هیبنرور ػسررییرمخنس را ببنررونسر  سینررونسیربییخرردردرسرورارورش صر خرابسراچانربخقیرمیرمیربنرواچد

ففگػخراگػ  ررس س رذهػوروربػسنربخرػسردبسرػسهرشػچنسرورارػورسػخریرطخق راگ رورش صربخرسربییخررفساسخری

درامرب خنیػس؟روقبػیردرردرونر چانیػسررشػچرسردرػخرمیرشػی  رمیربفایرمثخل،روقبػیربػخردریػفانردچػخرر ضػخدرشیو

ب خنیس؟ررگیسنربنرارػورمفح ػنربیػیخرردرامردرونرر چانیسردررتیفدردرخرمیر خنردرردحفرقفاررمیرم خفعرش صی

نربػػػخردچاگػػػبوردنرببچانیػػػسربػػػنردنرمفح ػػػنربفگػػػیس راببػػػساربخرػػػسرردشػػػچارراگػػػ رورارو طػػػچررنییػػػ رسػػػنرصػػػففخ

ردخصیربفگس رۀشی  رور قچاربخنربنرمفح رشیو

ارػوردررحخ یرسنررانس،رهخیرفی رکیرمع چ یردررن فرتففبنرتچن رراره خنرورزشربییخریرازرمفدمرچی

تچنػػ رفقػػػطره یػػخمیرمشػػػخبنررهػػخیرچیرمبفػػخومراگػػػ  رروششػػػخنرهػػػمرفػػفؽردارنػػسروراگخگدوردی ػػیربػػخر
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س  ػسرر فرورگححروربفایرگالمبیرور  سرگبیر  ػفرورمیرراردرراببسار هخرردنرهخیرفی رکیرهیب سرسنرورزش

س ػیرمبفػخومرهیػب س ردررر فربػنرتچنػ ردررمفاحػ ر یشػففبنرهػخیرچیرور  فس ربفرانففِیرچیراگػ  رامػخرروش

اخیر یػفویرازراصػچلررس  ستخناربػنریرنوفبنراگ رور  فرو فررب رگتچن رهسؼرر راربسنردررچی ش ر خ

چیػػ یربػػفایرهػػخیرفی رکػػیرفقػػطررمػػفدمرظػػخدیربخرػػسرازراصػػچلرگػػححربػػخ  فیر یػػفویرس  ػػس ردررمقخبػػ ،رورزش

رظخدیرهیب س مفدمر

 نیت ذهنی

س  ػستخنربػنرراخمعػۀر  سینرهخیرذه یرمػخراگػ  رنیػفشرصحب ردربخر رنی رذه ی،رصحب ردربخر رفعخ ی 

دررن ػػفرهخیرتچنػػختچنر فکػػفرانیػػخنر)نیػػ رذه ػػی(ررارچیچنػػنررهػػخیرذه ػػیردررمغػػ رچییػػ ؟رشػػک رفعخ ی 

اشردررزمی ػۀرمغػ رانیػخنره ػچزررشچنس؟ر  شکیرنچروردررمحخ عػنرهخرچیچننرمبی یرمیرد؟رارورشک تیفررمی

ردگػػخنِیردرکردػػخهفرورگػػححربػػسن خگػػنردهػػس،رزرػػفاردرکرمغػػ ربػػنرهخرر فگػػا چانػػسربػػنربیػػیخریرازررهػػمرن ی

هخیرمبفػخو یردارنػس رامػخررهیػبیردارنػسروردرربُعػسهخیرم ب ػفرشػک ،ر فرنیی  رافکػخر،ردررگػحچحیرظ یػ 

روشػ یرر چان سربنرتچن رن یرزراگبخدانرچیتچن ر صچررسفدنس ربعضیرارطچررهمرنییب سرسنراگبخدانرچیردن

س  سروقبػیرازررس  س رفکفرمیرسخم ردنرراردرکرن یرطچررس  س،رزرفاربنر چکیحرده سرسنرافکخررچیچننرظ  رمی

ده ػسروربػفره ػیوراگػخسرر چان ػسرسػخریررارانیػخمرس  ػسرمیرس  ػسرورفکػفیرراراریػخدرمیراگػبفخدهرمیشخنرذه 

رتچننرنیی  راروردررواقعانیخمرداد رشخنرس  سرسنردنرسخرهخررارفکفشخنررخرذه رادظخرمی

دررچػػػػیوربخگػػػػبخنراصػػػػحالحیرواػػػػچدرداشػػػػ :ررافکػػػػخررصػػػػحب رس ػػػػیم ر بی اررػػػسراولردربػػػػخر رم شػػػػ

هخر ردرر شػ ردنرنوفبػنراگػ  رظ ػمرچػیوربخگػبخنرراصحالهرظییب راگ ،رامخرظ  «ربخرق ی رسفدنرفکف»

بیوربسنرانیخن،رمچاچدامرزنسهرورسیوخنرمب فس ربچد ردررربییخرر یشففبنربچدرچفاسنر حقیقخ اربفرار بخط

نراحیخسرمی دریػفانردررحػخ یرسػنرراگػ ،رسفدنردررحخلرفکفشخنرسرق بسفدنرت شبنراففادیربچدنسرسنرواقعخ

نررسػفدنرسفدنسرمغ شػخنردررحػخلرفکفراحیخسرمی قبػچلررقخبػ راگػ  رچػفارچ ػیوروکػعیبیرواػچدردارد؟رسػخمال

ارمرروهراصػ یررس  س رظ  رارػوراگػ رسػنردررخفبػنرق یرصحب رمیرسفدنراگ رسنربعضیراففادردربخر رفکف

هػخرردنرتیػفدرظ  کػفدردػچدرمغػ رنییػ  رهخر رسنرازرمغ رنش مرمیرانیخنرظخدیربییخررسچچتراگ رورارسه

س ػس رروهراصػ یرفػفدرفقػطردررسػخخررراراریػخدرمیهػخرردنرشچنس،رب کنرروهراصػ یرفػفدروگی ۀرمغ راریخدرن یربن

س ػػس،ردنرچیػػ یراگػػ رسػػنرظ ػػمررنیػػچانرمیػػبقفرنییػػ  رسػػخخرنیػػچانرسػػنرمسرگػػۀردایػػچردربػػخر ردنرصػػحب رمی
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نراحیػػخسرریرمی  شػػکیرنػػچرورمػػخرعػػس رصػػ چبفر نخمػػس راتػػفرروهراصػػ یرشػػ صردررسػػخخرنیػػچانربخشػػس،راورواقعػػخ

رففگػبس راتػفرروهراصػ یرفػفدردررق ػیرهخر رراربنردػخر رمیررخر یخمس سررمیرس سرمغ شردربخر رچی یرفکفرمی

رس س رس سرق باردربخر رمچکچظیرفکفرمیربخشسراوراحیخسرمی

بیػیخریرواػچدردارنػسرورر مچاػچدامرزنػسس  ػستخنرربسنرانیخن،راوخنیرسچچػتراگػ  ردرربػسنر  فرو

دهػس،راتػفررم کوراگ رمکخنردچدررار غییفرده س روقبیرروهراص یرمکخنردچدررار غییفرمیهخرردنرازرهفرت

نرشػکمردربػخر رچیػ یرفکػفرمیربنرشکمربفود،رشػ صراحیػخسرمی س ػس راتػفرروهراصػ یربػنرنفمػۀررس ػسرواقعػخ

س ػػس ررگػػخؽر ػػخررػػخر خشػػ ۀر ػػخردربػػخر رمچکػػچظیرفکػػفرمیس ػػسرنفمػػۀررگػػخؽر ػػخررػػخر خشػػ ۀر ػػخربػػفود،راوراحیػػخسرمی

 خنرزرػخدربػخ رر  رفراگػ  رحبػیروقبػیرگػححر  سیػنربیخرسرامخرامکخنربنرن فم کوراگ ربخورنکفدنیرهفچ سر

شػچرس راتػفربػسنرشػ صرروهراصػ یرنساشػبنربخشػس،راتػفرچی هػخر ررنیی رهمرمبچانرواچدرارور سرسهرمی

ایرتچش راگ رورانیخنیرسخم ربخردصچصیخمررخشس،رفقطر کنودچ،رورژتیرورش صی رنساشبنربرمث رد  

مػخنرفقػطررففدیرنیی  ر  رمغ ربشفیرچنرسخرسفدیردارد؟ردررن ػفرمػورمغػ ربشػفیردررارػوربُعػسرفی رکی

سالم ردن ػنررویررشک ربندرس،رامخرننرر خنرمیرازرروهراص یردررواقعسخردخنۀر فدازشراگ  رافکخریرسنرداررسر

دخصیره ػفاهردػچدرر س سرسنرارسر خنرنچظیر یخمرسیوخنیربنرمغ رم بق رمیرص یدهسراروراگ رسنرروهرارمی

مخن ػسرر؛س ػسر فا ػنرمیررابػفازریرقخب شک ربندنرراررس س،رمغ رمخرچ یور یخمیرراردررخف رمیار کنرردارد ربعسراز

رهػخیرزبخنرتفبخر،رحخ  ردگ ،ر  خسرچش یررخرحفسخمربسن رمغ رفقطرچ یورنقشیردارد رافکػخررورففمخن

نربػخورردارنػسرارػسه دررواقعیرازرروهراص یرففدرمی ظ  کػفدرمیػبقیمروررۀهخر رسػنردارنػسرنبییػرس رمفدمرمع چ 

روهراص یردررارػورمیػل نرنقػارمو ػیرداردروره یػخمیرسػنرسنر رامخرحقیق راروراگ راگ میبق رمغ ر

رس یس رفکفرمیبخنردوردرسنربخرق برمیربنرواچددررق یرقفاررداردراروراحیخسررار

ففگػبسررمغػ رانیػخنربیػفونرمیدن نررس  سربفراروربخورنسرسنرهخر رسنردربخر ربسنرانیخنر حقی رمیردن

نردربخر  ففگػبسرصػحب ررطچررواقعیرچنرچی یرراربیفونرمیربنار کنررچی یرشبینرمچ را کبفرکیراگ  رفعال

 یرسػػنرا نرانػػسردنرمػػخدیراگػػ  رب ػػخبفارورچیػػر صػػسر رسفدههػػخرردنر ػػچانیمربیػػچریمرسػػنرس یم،رامػػخرمیرن ػػی

بعضػیرازراگػبخدانرر نر ػ  یفیردارداشرصحب رسفدمردفافخمرنیی  رم کػوراگػ ربپفگػیمرمغػ رچػردربخره

مخن ػسرر،بشػفیرانیػخمرده ػسراگبفخدهرس  سر خرسخرهػخیرفچؽشخنر چان سرازرذه رس  سرسنرمیرتچن رادظخرمیرچی

تچر ػػػسرزرػػػفارر هػػػخر ررارمیچ ػػػیورچیهػػػخرردنرهػػػخ رچشػػػمرگػػػچمررػػػخرشػػػفخیربی خریرسفدنر،ربػػػخزخاشػػػیرسفدنراخبیػػػخ
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دان سراتفرسخریررارب چاه سرانیخمرده س،ررطبیعیرراردررادبیخرردارنس رفقطرمیرهخیرفچؽردان سرچنر چانخر رن ی

هخیرردهػػسرارػػوراگػػ رسػػنرقػػسرمررویرمیردررواقػػعشػػچد ردن ػػنرراش،ردنرسػػخررانیػػخمرمیردربػػخرهرسػػفدنربػػخرفکف

  وخر ربخظػثررده ػس،رامػخردػچدرذهػوربػنررارانیخمرمیرشخنر ح رففمخنرافکخرشخنرسخرهخیرمعی یرطبیعیرفچؽ

ردررواقػعده سررس  ستخنرانیخمرمیرشچد ربفره یوراگخس،ربفدیرازرسخرهخر رسنر  فرورچی یرن یردادنرروی

رتیفدرسنردررادبیخرردارنس رطبیعیرصچرمرمیرهخیرفچؽردنر چانخر رۀواگحربن

هیػػب س ربػػخر چگػػعۀراخمعػػۀربشػػفی،رذهػػوررهػػخیربػػخ قچ ربػػسنرانیػػخنرطبیعی،ر چانخر رهػػخیرفػػچؽر چانخر 

تیفنػسروربػنرابػ اررر ػفردررن ػفرمیرایر ی یسهرشسهراگػ ،رمػفدمرچی هػخیرظ  ػیررارمومرطچررف ار سهرانیخنربن

 سررجر ح ی ررفبنراگ  رمسرگۀردایػچررهخیرمخدرزادیرانیخنربنر،ر چانخر دررنبیینشچنس رر فرمیرنچرورمبکی

درردهس ردررافرخنر  سین،ربخرسردررایبیچیرحقیقػ ربخشػیسروررمیربخزتش ربنردچدرواقعیراو ینرراردمچزش

هػػػخیرر چانیػػػسرارػػػور چانخر ر خنربفتفدرػػػس رفقػػػطربعػػػسرازردنرمیرورگفشػػػ راصػػػ ی ػػػچصراو یػػػنربػػػنردرنوخرػػػ 

هػخرردنۀره ػدررحػخ یرسػنررنػخمیم،رمی«رطبیعیرهػخیرفػچؽر چانخر »رارهػخرردنر خنرراربخزرخبیس رارورروزهخرمخدرزادی

ردررواقعبخشس،رامخر«ر یشفف »دررحخلردرسراخمعۀربشفیرردرزادیرانیخنرهیب س ربنرن فرمیهخیرمخر چانخر 

رویررتچیچ یػچراخنػ رشػچد رچ ػسرروزر ػیارتفػبمرسػنر یفف راگػ رورازرگفشػ راوػخنردور ػفرمیدررحخلر

رامػخرشػخرسرمػفدمرنبچانیػب سرم  ػچرراورراربفو  ػس راور ػ ر رانػسرنشی روردنررارمیرگ  رظقیرمیرا غرروربن

بشػػفر رازرگفشػػ راوػػخنردور ػػفرشػػسهراگػػ  ردررافرػػخنرار کػػنرراگػػ رورفبورررظقػػیرره ػػخنرفبورا ػػچبػػفدر

نرامػفوزهربعػسرازر یچگػبوربػنرمػچ ربػ رگر یػخرم تفار ،ربیػیخریرازرمػفدمرازرر غییفرور حچلراوخنرورم صچصخ

مبػسادرافرػخنرهػخر رسػنردررارانس ردنردور ػفرشػسهراِو،رَشو،ررِنورازرگفش راوخن،ررن فرادالقیرفخگسرشسه

بعضػیرافػفادرردررنبییػن چان ػسربػنروگػع رفیػخدرادالقػیربشػفر ػ رببفنػس ررس  ػسرن یرمفدمرظخدیرحفسػ رمی

رشػسرسػفدهرهػخرردنرشػی  رشیور  سارنػسرسػنراوکػخعردػچبراگػ  رفقػطرافػفادیرسػنرازرطفرػ ر  سیػن،رحبیرمی

وحشب خکرافچلرسفدهرریِرهخیرادالقیرانیخنربنرارورتیبفدتربفنسرسنرارزشراگ ،ربخرنیخهیربنرظقیر  رمی

راگ  

طبیعیرشػػ خرراررشػػسررهػػخیرفػػچؽر ػػچانمر چانخر رمػػورمی»انػػس:ررتچنػػ رادظػػخرسفدهربعضػػیرازراگػػبخدانرچی

طبیعیرفػػػفدررهػػػخیرفػػػچؽر چان ػػػسررشػػػسرده ػػػس؟ربػػػسونرانػػػففی،ر چانخر رطبیعیررارمیرچػػػنر چانػػػخر رفػػػچؽ«ردهػػػم 

طبیعیررهػخیرفػچؽررشػسردهیػس؟روقبػیر چانخر رراهػخرردنر چانیسربػسونرانػففی،رس رچیچننرمی سرظ  رس   چانرن ی
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راررشػسردهیػس؟رهػخرردنر چانیسرس،رچیچننرمی وگی ۀرانففیردچدراورشک رنیففبنرور قچر رنشسهربخشرففدیربن

نرعیفم کوراگ   انػسرچیػ یرنییػ راػ رار کػنررطبیعیرتفبنرهػخیرفػچؽردربخر ررشسر چانخر هخررنددن نررمح قخ

بػػخردگػػبچررهػػخرردنرس  ػػس رمبصػػ رمیبػػخنریشػػخ یاررشػػسهرسػػفدهربػػنرذه  ػػخنررارسػػنر رطبیعیرهػػخیرفچؽر چانخر 

ده ػػسرارػػوررانیػػخمرمیهػػخرردنرطبیعی،رسػػخریرسػػنرهػػخیرفػػچؽررشػػسر چانخر درردصػػچصرس  ػػس رر ػػخنرسػػخررمیرذه ی

انػػػس،رب کػػنرفقػػطرارػػػورسػػخررسچچػػتررارانیػػػخمرراررشػػسرنساده ػػخنررررطبیعیرهػػػخیرفچؽررػػترازر چانخر راگػػ  رهیچ

رانس رداده

دهسرسنرسخرهخر ررارانیخمردهس،ردرررطبیعیرففمخنرهخیرفچؽر چانسربنر چانخر رس  ستخنرمیرافکخرر  فرو

دهػسرسػنرسخرهػخر ررارانیػخمرراشرففمػخنرمیرو ػخروراظضػخیرحیػیرحخ یرسنرافکخررففدیرظػخدیربػنرچوػخرردگػ 

نرمخن سرب ار چ یسردررسخردخننراگ :رریی رب اربفایرهفرقی  ردخصردگبچرهخر رصخدرر دهس ردقیقخ

اررارااػػفارس ػػس ره   ػػیورمثػػ رمفسػػ رففمخنػػسهیرار ػػاراگػػ :رادار رففمخنػػسهیردگػػبچررفس ػػسرسػػنرودػػخررمی

هخر ررس ػس رزمػخنیرسػنردرردػخر رازرشػوفرگػ  فانیردهسرور  خمرار ارراربفایرانیخمرم مچرر رهسار رمیرمی

هػخرردنۀرسػفدم ره ػرتچنػ رتفبیػچرمیرهػخیرمح ػیرچیرداشبم،راع یردربخر رارورمچکچعربػخرمیػلچ نرانی و

تػخهیردارد رچقػسرسفدرمرسنرذهورانیخنررمخرمحخ عنرمی»زدهربچدنس:ررشیف  ردررحقیقػ «رانػففیربػخ قچهرورد

ظ  کفدهخیربف فربسنردربخر رامرسنربفایر حقی ررازردعخزردرراشببخهربچدنس رتفبنهخرردنربنرارورصچرمرنیی  

هخیرم ح ررػخرر چانسرشیچهر،رففدرن یظخدیررانیخن،ر فکفرش صربخرسر غییفرس س ربفایردرکردنرچی هخیرفچؽ

رخررببفد سردرکرمفدمرظخدیرراربن

تخه،رنی نرشک  تخه،رهخیرم ب فیرازرافکخررواچدردارنس ربفایرمثخل،ربعضیراففادربنرنخدچدد ا وخمرردچدد

رار شػػفرحرس  ػػس رهػػخرردنرتچنػػ رمخرػػ رنییػػب سررؤرخهػػخ،راگػػبخدانرچیدرردصػػچصرس  ػػس رروررؤرخهػػخراشػػخرهرمی

طچرررهخر ر ی یػػسهرهیػػب س،رزرػػفاره یػػخمر چ ػػس خنردچدهػػخیرمػػچازیردریػػفیرازرشػػ خرنیػػ ربػػنر سرػػسهرهػػخرارو

شػػس رسػػخم یرراررشػػ خرواػػچدر فسییره فاهرربػػنهػػخرردنرزمػػخنردرربیػػیخریرازربُعػػسهخیراوػػخنرمبچ ػػسرشػػسنسرورهم

روهراصػ ی،رروهرس کػیروربػسنبخنرظالوه،ردرررده سرورازرطفر رذهوربنررکسریفرمبص رهیب س ربنرشک رمی

دخهفردچدرراردارنس رهفرگ چلروره ػۀراظضػخربخنررهفرتطبیعیرداررسرسنرروگیعیرازرمچاچدامرفچؽر تیبفر

س  س ردرررؤرخ،رچی هخردرررتر ح نرم کوراگ ربػنررهخربخنردرربُعسهخیردریفررارم عک رمیردخهفرورانففی

؟رظ مر  شػکیردنرراردر سرازرسیخرمیهخرردنرایردریفربنرصچرمردریفیربخشس ربنرهفرحخل،رارورصچرمرور ح ن
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شػچد رردهس رارورواس شیراگ رسنردررارورشػک رفی رکػیرمبی ػیرمیربنر غییفا یردررامچا رمغ رنیب رمی

رو،روقبػػػیررؤرػػػخر ررهػػػخر رازربُعػػػسهخیردریػػػفرهیػػػب س رازارػػػورهخر ربػػػنر یخمردنرامػػػچا ر خگػػػنردررحقیقػػػ امػػػخر

هػخرردنربنرش خرنسارنسرورنیػخزیرنییػ ربػنهخرار بخطیررسسامرازرارورس یس رامخرهیچربی یسراحیخسرتیییرمیرمی

نررؤرػػخ» چاػػنرس یػػس رامػػخررػػترنػػچعررؤرػػخرواػػچدرداردرسػػنراه یػػ رداردرورنبخرػػسردنررار دررن ػػفربییفرػػس ر«رصػػففخ

تػخهراصػػ یررػػخرروهراصػػ ی ر خنرم کػػوراگػػ ردرررؤرػػخر رببی ػسرسػػنرظضػػچیرازردػػخنچادهرنػػ درشػػ خردمػػسهررػػخردچدد

نرچی یررار یفبنرسػفرار کنر دهربخشػیسررػخرچیػ یرراردرػسهررػخرسػخریررارانیػخمردادهربخشػیس ردررم کوراگ رواقعخ

نردرربُعػسیردریػػفرسػخریررارانیػػخمردادهررػخرچیػػ یرراردرػػسهرتچنػنراگػػ رسػنرروهراصػػ یرارػورمػػچارد،رارو ر خنرواقعػػخ

ایرواقعیرداشػبیس رارػوررروشوربچدرور یفبنبخنرسخرررارانیخمردادرسروردچددتخهراگ  رارورش خربچدرسرسنردن

نرواػػچدردارنػػس،رفقػػطراروچی هػػخروا هػػخیررمکخنرتچنػػنراگػػ رسػػنردرربُعػػسهخیردریػػفیرواػػچدردارنػػسروردررزمخنررقعػػخ

نررؤرخرنخمیس،رتفچنرردریفیرانیخمرمی ار یخردررارػوربُعػسربسنبخنرشچنس رب خبفارورچ یورچی هخر ررارنبخرسرصففخ

رؤرخهػػخر رمح بػػ ررشػػچد رامػػخرفقػػطرچ ػػیوردچابیػسهرورمشػػغچلردرػػسنرچیػػ یربػػچدرسػػنررؤرػػخردررن ػػفرتففبػػنرمی

رطچررمیبقیمربنرش خرمفبچطراگ  ردارنسرسنربن

تػػػخهرورعیػػػفه،رمیرا وػػػخم،رنی ػػػندرردصػػػچصر تخه،رنخدچدد هػػػخرراردانشػػػ  سانررتػػػچرمرسػػػنرارػػػوروافهردچدد

نرشػخنرانسرورارػورافػفادرن فا رهػخر رهیػب سرسػنرنچریػ ستخنرگػخدبنروافههخرردنرانس رنیخدبن ربػفراگػخسرارصػففخ

تػػػ اریرسفدنػػػس رب ػػػخبفاروردی ػػػیرظ  ػػػیرنییػػػب س ررسػػػنربفارشػػػخنردشػػػ خربػػػچدر خرنهخیرذه ػػػیرراریػػػیرر سرػػػسه

تػػخه» دگػػخنیر چکػػیحردادرورر ػػچانربنرس  ػػسرچییػػ ؟رارػػوراصػػحالهررارن یرسػػنرمػػفدمربػػنردنراشػػخرهرمی«رنخدچدد

ُرربیػػیخررمػػبومراگػػ ،رزرػػفارانففی سربیػػیخررنػػت ارررعػػسهخیردریػػفرسػػنررویرمػػفدمر ػػ  یفرمیهػػخروراطالظػػخ یرازرب

شػػچنس رازرگػػچیردریػػف،رراع ػػیربػػخررد خهػػخیرحخف ػػنراشػػببخهرتففبػػنرمیهػػخرردنروربػػنره ػػیوردػػخطفرانػػسر ی یسه

تخهررارمیرنی ػػن تخه،ردنربػػنرانیػػخمرسػػخریراشػػخرهررراحبیر چکػػیحرداد ربػػفرطبػػ ر عفرػػِفرنی ػػنر ػػچانربػػنردچدد دچدد

نرمیرطچررنخدچاگبنردنررارانیخمرمیرس سرسنرش صربنرمی  صرارػورتچر ػسرسػنرارػورشػردهػس ردریػفانرمع ػچ 

تخهخننروربنرسخرررارنی ن تػخهرس کػیراگػ ررصچرمرعیفظ سیرانیخمرداد رارػورنی ػنرد نرمثػ ردچدد تخهردقیقػخ دچدد

تخهراصػ ی دهػسررػخرمغػ شررارس بػفلرراشراگػبفاح رمیرسنردربخر ردنرصحب رسفدرم روقبیرش صربنردچدد

تػخهرس کػیررػخرروهرس کػیردهػس،ردچددرراشررارازردگػ رمیربی سررخردتخهیرس س،رمخن سروقبیرسنردچابرمیرن ی

س ػػس ردررارػػورمچاقػػع،ررع ػػیروقبػػیرفػػفدرازرن ػػفرذه ػػیرحضػػچررسخمػػ رنػػسارد،ررراحبیرشػػ صررارس بػػفلرمیربػػن
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تخهرس کیرمی نردنردچدد دچب رانیػخمررسخرهػخربػنر چانسرازرطفر راورسخرهخیرب صچصیررارانیخمردهس رامخرمع چ 

تخهرس کیر حػ رافیػچنراخمعػرمی  چانػسرگفشػ رمچکػچعررارببی ػس،ررورمیربشػفیرنییػ رۀشچنس،رزرفاردچدد

ُرنرچفاسنرب شػچدرچػنرسػخریرانیػخمردادهررشػ صرمبچاػنرمیار کػنررعسیردریػفرقػفارردارد ربعػسرازهفرحخلردررب

اتػفرحچاگػمربػچدرارػورسػخرررار»رػخر«رچیچننر چانیبمرارورسخررراربنراروربسیرانیػخمردهػم؟»س س:رراگ رفکفرمی

 نربیچرسرسنردنردچبرنییػ ،رامػخروقبػیرچ ػسرروزررػخرچ ػسرم کوراگ را«ردادم ربنرارورصچرمرانیخمرن ی

چقسرردچبرادارهرسفدررخرانیػخمرردنررارس سرسنرهفبنربعسربنرظقیربفتشبنرورنیخهیربنردنربی سازدر عییرمی

تػػخهرس کػػیربػػنر ػػ  یفردنػػیرورسچ خهرداد رارػػورمػػچاردراع ػػیرا فػػخؽرمی سػػفد،ررمػػسمرفکػػفرن یرافب ػػس رچػػچنردچدد

مػسمرمحػفهررب  سمر   یفردچب ردچاهسرداش  ردررگخرفرمچاردرسنرمچکچعر   یفرمسب  سدانی رسنردرررمی

تخهرس کیرففدر یرشػک ربػنبػنراحب ػخلرزرػخدردهػسررانیخمرمینیی رورفقطرزمخنرحخلرمومراگ ،ردن نردچدد

رشچدرسنره خنرمچقعرظخ یربخشس رانیخمرمی

تخهرنی ن»شک ردریفیرازرفعخ ی رذه یر] نرد«دچدد شػچدررررافػفادیررخفػ رمی[رواػچدرداردرسػنرمع ػچ 

سنرسیفی رمخدرزادیردی یردچب ردارنس رارورزمخنیراگ رسػنرشػ صرسخرهػخر ررار حػ رففمػخنرمچاػچدامر

نرمچکچعردریفیراگ روردررار یخربػنردنرن یروا  فرانیخمرمی نرازرافکػخریرردهس را ببنرارورسال  ػفدازرم رظ ػس خ

ردر س رس یمرسنرازرطفؼردچدمخنرمیرصحب رمی

طچررس یراروربخوررواچدرداردرسػنرا وػخمرزمػخنیررانس ربنرایراگ رسنرنچری ستخنرگخدبنروافهنی ر«را وخم»

طچررعیفم ب فهروردررسیفیرازر خنینرمثػ رراشربنرش صردررطچلرزنستیر شسردهسرسنردانارا عررویرمی

تچرمرسنربفرطب ردرستخهرمخ فرخ ییم،رش صرهفچػنربیشػبفردررزنػستیردانػارراوس رمیرایربیفونرمیرافقن

رایرسنرش صرمغ ردػچدرراربػنرشچدروردرر ح نر فرمیرس سرورمغ رفعخلرا عرس س،ربیشبفرازرمغ راگبفخدهرمی

طچرر یچگػبنربػنربیػفونراػخریرشػچدرورنبخرػسرنیػخزیربػنرچیػ یربخشػسرسػنررتیفد،ردانارش صربخرػسربػنرسخررمی

چیػ یر ع ػ ردربػخر رررقسردنهخیررارجرا وخمرم کوراگ رمچاقعیربخشسرسنرففدررنخم س رن چننرمفدمرا وخمرمی

 چانػسرحبػیردررحػسررس ػسردانػاراورمصػفؼرشػسهرورانیػخرردرمخنػسهرشػسهراگػ  رن یراحیػخسرمیسػنرس سررمی

 چانػسر ػفوف رردوردررػخرن یرسػمرمػیررترصفحنرهػمربػنرنچشػبورادامػنردهػس،ربػفایرگػخد رقحعػنرده یػیرارػسه

نردیػػػبنراگػػػ ،ربػػػخرمغػػػ ی رفبػػػنرورر ح ی ر حقیػػػ رظ  ػػػیررارسخمػػػ رس ػػػس ردررارػػػور ح ػػػنرشػػػ صرمع ػػػچ 

تیػفدروره ػچزرهػػیچرر چانػسردریػفرادامػنردهػػس،رگػفدردرمیرانس رن یرهخر رسػنررویرزمػیور  ػارشػػسهرگػییخرر ن



314 

 

س ػس:ررشچد؟راتفردیػبنربخشػسرفکػفرمیردررچنرحخ بیرا وخمردخهفرمیردررنوخر رگس ررایربنرذه ارن یرارسه

تػخهراصػ یرذهػور«رس م رففامچشارسو رس یراگػبفاح رمػی» راربیشػبفرس بػفلرس ػس،رگػخرفرزرػفارهفچػنردچدد

ذهػ ا،رنختوػخنربػسونرهػیچررشػسنر چان سر خربنرمیػخنربی ارنػس ربػخرارػوراگػبفاح روردرامرمچاچدامرس بفرمی

رشچنس رهخربنرارورصچرمردخهفرمیررگس راسثفرا وخمرح یربنرذه ارمیر الشیرراه

تػخهراصػ ی،رمغػ رشػ صرراررچفارا وخمردررارورمچقعردػخهفرمی س ػس،ررس بػفلرمیشػچد؟رزرػفاروقبػیردچدد

تػػخهرس کػػیرس بػػفر تػػخهراصػػ یرس بػػفلربیشػػبفیرداردروردچدد فػػفدرهفچػػنرازرمغػػ ربیشػػبفراگػػبفخدهرس ػػس،ردچدد

تػػخهرس کػیرقیػػ بیرازرارػوربػػسنراگػ رورهمرمی زمػػخنرازربحػوره ػػخنرمػػخدررر چانػسر ػػخربػنرمیػػخنربیػ ارد ردچدد

چیػ یرفکػفرس ػسرسػنردربػخر ررقػسرردنس ػس راتػفرشػ صررمبچ سرشسهروراورنی رقی بیرازراروربسنررارس بفلرمی

بفدرور ح ػ ررایربنرذه ارنفگسروربفاراردزارده سهربخشس،ردچددتخهرس کیرنی ررنجرمیرگفدردربییفد،رارسه

تػخهراصػ یرشػ صرردنربفارارگ  رمی شچدروراورنیػ رم کػوراگػ رگػفدردرداشػبنربخشػس رامػخروقبػیردچدد

دانػسردررردنرمچکػچعرمیدربػخر رردن نرس چانرس سرورس بفلردچدررارسخهاردهس،ردچددتخهرس کیرمیراگبفاح 

تػػخهرس کػػیرمیرمغػ رفػػفدرمػػ عک  ُررس ػػس ردچدد عػػسیردریػػفرقػػفارر چانػػسرگفشػػ رمچکػػچعررارببی ػػس،رچفاسػػنردررب

رشچد رشچدررخرده  رگخدبنرمقخ نرنچشبنرشچدردنرا فرسخم رشچد،رس کاربخظثرمیر،دارد ربنرارورشک 

تػخهرس کػیراگػبفخدهرس ػیم  ػچانیمرازرردررارورحخ  ،رمی»تچر س:رربعضیراففادرمی چیػ یررمخن ػس«ردچدد

تػخهرس کػیر  ػخسررچیچنػنرمی»ایر فگػیسهربػچد:ررایر ػیاردرربفتػنراگ رسنرش صػیر ح ػن  ػچانیمربػخردچدد

 خزتیرشػػػفوعرشػػػسهروربػػػفایرر خنربػػػنر چانیػػػسربػػػخردنردرر  ػػػخسربخشػػػیسرزرػػػفار  سیػػػنرشػػػ خرن ی«ربفقػػػفاررس ػػػیم؟

 رهیچر  خگیربخراوربفقفاررنک یػس،رچفاسػنربػنراحب ػخلرزرػخدرتچننر چانخر رنساررس ربوبفراگرهیچتففبورر  خس

سخررببفرمررمخنرراربنر چانیمردچددتخهرس کیردرخرمی» خنروابیبییراگ  ربعضیراففادرشخرسرفکفرس  س:ررانیی ه

دن ػنرردیف!رچػفاردیػف؟رزرػفا«ر فرس یم؟راخمعنررارگفرعرۀ خر فومربیشبفیربفایردچدمخنراریخدرس یمرور چگع

تخهرس ک  عػسادرگػحچهربیػیخررر،انػسردانسره چزرهمربییخررمحسودراگ  ربُعسهخربییخرر ی یسهر خنرمیریدچدد

راربسانسرسنردرربُعسردػچدشردن نرر چانسردچددتخهرس کیرفقطرمیرزرخدرورگخدبخرراوخنربییخرر ی یسهراگ  

 ػػفربیػػیخررظالوه،ربُعػػسهخرورگػػحچهرظ ػػچدیرم بردانػػس ربػػنرواػچدرداردروردررففا ػػفرازربُعػػسردػػچدشرچیػػ یرن ی

 چان ػسرس بػفلرس  ػسررمیربشفر ررارفقطرمچاچدا یروا  فردررگحچحیربیػیخرربػخ رۀزرخدیرواچدردارد ر چگع

ررود روردنربفرطب رقخنچِنر چگعنر یارمی
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س ػس رم کػوراگػ رب چاهیػسردررمیػیفرراخمعۀرانیخنیرمخربفرطب رقخنچنر چگػعۀر ػخررنر یشػفف رمی

تیفنػس ربػفایررن یردررن ػفتچنػنرر،رامػخرمچاػچدامروا ردنررارارودخصیر چگعنررخبسروربػنراهػساؼردخصػیربفگػس

امفوزیربنرذهورمفدمربخگبخنرنیػ ردحػچرررۀهخر رمخن سرهچا ی خ،رقحخرروردوچفدرمثخل،ربنراحب خلرزرخدرارسه

م خگػیردنردرر ػخررنررۀرارادبفاعرس  سراروربػچدرسػنره ػچزر ح ػهخرردنر چانیب سرسفدهرامخرظ  رار کنرن یرمی

س  سربػنرظ ػ رمحػسودر رظ ػمردررت شػبنربػچدررطچررمفگچمرفکفرمیرهربچد رامخربفظک ،رمفدمربنففارنفگیس

ورن ػمرررارادبفاعرس  س رامخرحقیق راروراگ رسنرچیػچنییر چگػعۀرظ ػمربشػفیرنیػ هخرردنر چانیب سرسنرن ی

نردنرصحب رس س رم  چررازر  خمرارور خررنرراردنبخلرمیر ف یی ررسػنرشػ خرطػچرهخرارػوراگػ رسػنرمیػخی را  امػخ

تػخهرس کیر یارن یر،دچاهیسرمی راحبیرنقشػیررارارفػخرر چانػسربػنرشػخنرمیررود را ببنراففادیرهیب سرسنردچدد

نرار کػنررهػػ اررس  ػنردررروزربػفایرسبػخبمرب چریػػمربػسونرهػخر ػچانمردهرمی»س ػػس:ررایرادظػخرمیرس ػس رنچریػ سه اصػػال

فکػػفربػػخزهمرردچان ػػسرمػػفدمردنررارمی ػػچانمربیػػیخررگػػفرعرب چریػػمروروقبػػیرردیػػبنرشػػچم راتػػفرب ػػچاهم،رمی

تػخهراصػ یرچػفارارو«رس  سردچبراگ  رمی تػخهرس کػیروردچدد رطػچرراگػ ؟رارػورنبییػۀر ػالشرمشػبفکردچدد

تػػخهرس کػػیراورنیػػ رمیر،ربػػناوگػػ   چانػػسرنی ػػیرازرسػػخرررارانیػػخمردهػػس رامػػخرچ ػػیورچیػػ یرنػػخدرررطچریرسػػنردچدد

تػػخه نردػػچدررارراگػػ  ردرراسثػػفرمػػچارد،ردچدد س ػػس رهػػفر الشػػیرازرگػػچیرشػػ خربػػفایرردرتیػػفرن یس کػػیرفػػفدراصػػال

ررودرورم کوراگ رنبییۀربفظک ربییفرس ردچب ر یارن یردچددتخهرس کیربنرسفدنردرتیف

 ذهنی پاک و شفاف

رونػسر ػخررر رمیهفاخ  فروربنرحخ  رگکچنربفگسروراروراففادربنرردررطچل چانسررذهوربییخریرازراففادرن ی

 ػػچانمربػػنرگػػکچنربفگػػم ررس مرن یرم،رهػػفرطػػچررهػػمرسػػنر  ػػفرورمػػیمع ػػ»تچنػػ ربپفگػػ س:ررازراگػػبخدانرچی

نر«رعفرػی رهخیرظییػیرافکػخررورارػسهرازرا  ػنس م،ررشچم،ربنرهفرچی یرفکفرمػیردرامرمیار کنررمحشربن واقعػخ

واػنررهیچرشػچدرورفػفدربنرنکفدنیراگ ،رمخن سرروددخننروردررخر رمبالطمراگ رسنرهفرچیػ یردػخهفرمیموخرر

 چان سرارورراردرکرس  ػسرورر چانسربنرگکچنربفگس؟ربعضیراففادرن یرگس رچفارففدرن ی چانسربنرگکچنربفررن ی

س  ػػػس:ررهخیرگػػػفیرواػػػچدرداشػػػبنربخشػػػس راگػػػبخدانیرمعػػػفوؼررار یػػػسارمیرس  ػػػسربخرػػػسربعضػػػیر فف ػػػسرفکػػػفرمی

ازر«رهخیر یشففبنرراردمػچزشردهیػسر ػخرذهػ مرببچانػسرگػخسورشػچد رس مربنرموربعضیرازر فف سردچاهارمی»

بػنردچاهیػسردچد ػخنرراررشػسردهیػس،ربخرػسرر،رارورافػفادردررایػبیچیرس ػتربیفونػیرهیػب س راتػفرمین فرمو

سػػخررس یػػس رارػػور  وػػخرراهػػیراگػػ رسػػنرببچانیػػسر یشػػفف رس یػػسروردرربػػخنرورگػػ  ررویرق بدچد ػػخنرب یفرػػسر
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ر ػػخن،ردگػػبخوردراگػػ  رقػػسرمر  فس  ػػخنربخز ػػخب رازرذهورسفدنرمسربیشػوربػػنرگػػکچنربفگػػیس ر چانػػخر رگػػخسو

ر خگ گححرش 

نرن یر چانػسربػػنرچیچنػنرفػفدرظػػخدیرمی  چانػسرارػػورسػخرررارانیػػخمررمیػ ردػػچدرذهػ اررارگػػخسورس ػس؟راصػػال

 چانیػػسربػػنرگػػکچنررن یار کػػنررسیفیػػ رمػػخدرزادیربیػػیخرردػػچب رداشػبنربخشػػس رظ ػػ راصػػ یار کػػنرردهػسرمیػػف

ارػس،رب کػنرظ ػبارربنرمػ رمچفقیػ ررارنیخفوربنرارورظ  رهمرنیی رسػنررربحیرنساردرش خر ک یتبنربفگیسر

اگ ر خکروردخ صرنیی  راتفردررزنستیرروزانػنروردرر عػخرضربخنررخردن نردرونرق ببخنراروراگ رسنرذه 

هخرورامیػخلردررحػخلررقخبػ رورردخطفرم خفعرش صػیروراحیخگػخمرتچنػختچنربشػفیروروابیػبییربخردریفان،ربن

راحبیربػػنرگػػکچنرر چانیػػسربػنرچیچنػػنرمیررارگػػبترنییفرػسهػػخرردنرمبػخرزهربخشػػیسرورارػورمیػػخی رراررهػػخرنک یػسرو

س م رمػػورربػػخوررن ػػیدنررار»س  ػػس:ررس  ػػسرادظػػخرمیرتچنػػ ررار  ػػفرورمیرچیدررحػػخ یرسػػنرربفگػػیس؟ربفدػػیرافػػفاد

شچد،ر  ػخمرافکخرشػخنردوبػخرهرراروربیخنرمیار کنررمحشربن«رس م رس مروربنرچی یرفکفرن یرذه مرراردرامرمی

ر خکروردخ صرنیی  بخنرسربنرگکچنربفگیسراروراگ رسنرذه  چانیرشچنس رظ  رار کنرن یر سرساررمی

تچنػػػ ررشػػػخرسررکػػػیرازرد رػػػ رم خ فػػػ رافػػػفادربػػػخرارػػػورنیػػػفشرارػػػوربخشػػػسرسػػػنربفدػػػیراگػػػبخدانرچی

،رسفدنر،ر ییػػمشػػسنرمخن ػػسرمب فس ر،س ػػسردخهفرذهػػوررارگػػخسورمیرده ػػسرسػػنربػػنرهػػخر رراردمػػچزشرمیر ک یت

نر ک یػترنییػب س ربػیاررنخمربچدا رامخراروور کفارررسفدنرانرنیخهر یردنران،ردرونیربنر یردنر  فس ربف هخرصػففخ

نربػنررازر ک یتربچدهروربخز خب رازردراۀرموخرمرففدرنیػ رهیػب س ربػفره ػیوراگػخس،رارػور چانخر  هػخرمیػبقی خ

نربػخراگػبفخدهرازرچ ػخنر ک یترار بخطردارنػس رفػفدرن ی خنرشی  روررشسرگححر  سیۀرشیو هػخر رر چانػسرصػففخ

ارس،ررهخیرشسرسرتچنختچنیرسنررهخرنکفدهرس یس؟رامبحخنرس یس ربخرامیخلروروابیبییرس ربخوررن یبنرگکچنربفگ

خمربچدا،رذهوررارگخسور کفاررنتچر سرر چانیسربنرگکچنربفگیس ربعضیراففادرمیرامبحخنرس یسرورببی یسردرخرمی

  سیػۀرمسرگػۀربػچدار»س  ػس:ررینخمربچداربنرگػکچنربفگػیس؟ربفدػیرافػفادرادظػخرم کفارر چانیسربخررس س ردرخرمیرمی

تچرمررارس؟رمیرامبحخنرسفدهدنررارردرخ «ر کفاررس یسدگخنراگ رسنرفقطر زمراگ رنخمربچدارراررقسرردن خبخرردمی

تػچرمربػنرارػوردگػخنیرنییػ ،ررتچریسردگخنراگ ،رامػخرمػورمیر رش خرمیخگ ایرازرموخرمرش رگکچنرنشخنن

رایردگخنرنیی  رزرفارهیچرمسرگۀر  سین

راردمػػچزشرداد رامػػخراورقبػػ رازر  فسػػ رچػػنرچیػػ یرراردمػػچزشر«ر  فسػػ »دان ػػسرسػػنرشػػخسیخمچنیرره ػػنرمػػی

چیػ ررایرسػنرهػیچرهخرراردمچزشرداد،ر خرمفح نرمشغچ یرازر  خمرامیخلروردلسشیسنرروردگ «راحکخم»داد؟راور
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امػخررتچنػنرنییػ ؟ر چانػسربػنر  فسػ ردگػ ررخبػس ردرػخرارورصػچرمرمیربخقیرن خنسهربخشسرورش صرفقػطردرردن

طچررسخمػػ ربػػػنررنیػػ رموػػخرمراگػػ رورازر یػػفوانراورچ ػػیورانب ػػخریرنبػػچدرسػػنردرره ػػخنرروزراولربػػن«ر  فسػػ »

سشػیسنس،ر چانػخر ررطچرر سررییرازره ػۀرچی هػخیربػسردگػ رمیربنهخرردنرطچررسنرظ  رس  س ره خن«راحکخم»

رکپخرچػنرورذه ػیردػخ یررطچررمشػخبنربػنر ػچاویرنػخمربػچدارنیػ ربػن کػفارررسػفد رقسمررشسرمیربنر  فس شخنرقسم

ح ررهخیردریػفرمغػ شربػ ر  ػخمرقیػ  س ػسرر کػفاررمیبچدارراررنخمطچرر یچگبنررنیخزردارد روقبیرش صربن

شػچدرردهسروررترفکفراخری روره ارانرفکػفردریػفرمیراشرراربنره نرچی رازردگ رمیرشچنسروراوردتخهیرمی

وػخرمرنییػ ؟رارػورچیػ یرنییػ رسػنرشػچد ردرػخرارػورمرورهفرحفؼرنػخمربػچداردررمقخبػ رچشػ خناردػخهفرمی

نرن یدنرراررشػػ صرببچانػػسرازره ػػخنرروزراولربػػنردنردگػػ ررخبػػس راتػػفرنبچانػػس  چانػػسربػػنررانیػػخمردهػػس،رمح ل ػػخ

،رس ػػسر کػػفاررمی یچگػػبنرنػػخمربػػچدارراررادهػػخندررحػػخ یرسػػنررس یػػس؟رامبحػػخنرس یػػس رگػػکچنربفگػػس ربػػخوررن ی

خررارورانسازهرازرموربی ارراگ ؟ر خداشرارورمخهرچفارریییمردررمح رس»س س:ررذه اربنرهفرچی یرفکفرمی

دررحػخلرشچد،رامخردهػخناره ػچزرر فرمیرس س،رظصبخنیرهفچنربیشبفردربخر ردنرفکفرمی«رموردی یرسمراگ  

درػخرارػورمچکػچظیر چانػسرحخصػ رشػچد؟ررتچن رمیرچیررهسؼرازر  فرورس یسرنخمربچداراگ  ردرخرفکفرمی کفارر

بػخزراگػ روررمشػخننبػچدنرذهػورنییػ ؟ربفدػیرافػفادرچشػمرگچرازر خکرمچکچظیرازرموخرمرنیی ؟ردرخرارو

سػنردررم حقػۀرزرػفرشػکمرشػ صرا ػعرردنردرردصػچصانرنیػخهرس  ػس رر ػیردنرطچرردرونػیربػنر چان سربنرمی

 فراگ رورهفچنرارورانففیرس بفردػخ صربخشػسرسػسر فرر فربخشس،ردردشخنرشچد،رهفچنرارورانففیردخ صرمی

 چانػسررانربػنرگػکچنربفگػس؟رن یر یردنردرردنردرونیربنرسفدنر چانسرفقطربخرنیخهر فراگ  ردرخرففدرمیرورگیخه

بنردنردگ ررخبس راروربنردچدر ک یػتربیػبییرنػسارد رنکبػۀرس یػسیرارػوراگػ رسػنرذهػورورافکػخررشػ صر

شػچد ررزربػخروردردشػخنردرػسهرمیردنرس یػس،رانرنیػخهرمیر ػیردنرطچرردرونػیربػنر خکرورشفخؼرنیی  روقبیربن

ارػورا ػخؽربػفایر یػفمردچاهػسربػچدروقبػیرازدوا رس ػس ردنر»شػچد:رربنرد خر  خنر بػسر رمیردنریف،ایردرر ح ن

ا خؽربفایرددبػفمراگػ  رمػخرزو رمیػورنیػ ردررا ػخؽردریػفرزنػستیردػچاهیمرسػفدرورا ػخؽروگػطرا ػخؽرنشػی ور

اهػیرشػچد؟ربخرػسرفکػفرسػ مر ػخررررا عػخدهراگػ !ردرػخرارػورد خر  ػخنربػنرمػور  صػیصردادهرمیردچاهسرشس رفچؽ

نربنرارورچی هخروابیبن«رسخررسفد؟ربفایرتففبوردنر یسارس م ربخرسرچن س یسرببچانیسررانس ردرخرفکفرمیرمفدمرصففخ

دمػسنمربػنرارػوردنیػخرمخن ػسراقخمػ ردررهبػ راگػ  ر ػ رازرمػسمر»انس:رربسرورطفر ربنرگکچنربفگیس؟رتفبن

نربػػػنرارػػو«رس م رار یػػخررار ػػفکرمػػػیرگػػفظ رسچ ػػخهیربن وررانػػػسرمکػػخنردلردػػچشرسفدهربعضػػیرازرمػػفدمرصػػففخ

رانس ردخنۀرواقعیردچدررارففامچشرسفدههخرردنرایربنررفبورنسارنس رظالقن
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درونرروردرر  سیػػۀرحقیقػػیرفػػفدربخرػػسرق ػػیرورذهػػوردػػچدررار  سیػػنرس ػػس ربخرػػسردرونردػػچدررار  سیػػنرس ػػس

دررق ػیرفػفدررتچر ػسربػچدار چانسربػنربیػفونرنیػخهرس ػس ربعضػیرازرمػسارسر  سیػنرمیرن ی ردچدررارایبیچرس س

تچر ػسررانػسرورمیراشػببخهردرکرسفدهراگ رورارورنی ر ػخرحػسیرواقعیػ ردارد رامػخربعضػیرافػفادرارػورتفبػنرراربػن

بػػنرارػػوردنررارربػػچدارواػػچدردارد شػػخنربػػچدارهیػػب سررػػخرانیػػخرردررق بهػػخرردنراگػػ ،رتچرػػخردػػچدشػػخنربػػچداردررق ب

صچرمرفو یسهرشچد؟رم  ػچررارػوراگػ ررارونر چانسربرچیچننرمیرانس ردرخراروراشببخهرنیی ؟رشک رفو یسه

بػچدارواػچدرداشػبنربخشػس؟ربػسنبخنررر کػوراگػ ردچیچنػنرمق یراگ  ررۀسنرس یسرمچفقی ردرر  سین،ر  سی

ردچاهیسرمچف رشچرسربخرسر  سینرس یس راتفرمی

دػػخ یرنییػػ روربػػنرچ ػػخنرگػػححربػػخنر چانیػػسربػػنرگػػکچنربفگػػیسرارػػوراگػػ رسػػنرذه رن یار کػػنررظ ػػ 

حخصػ رشػچدرورار بػخطر  یػخ  ییربػخررشػسررقػسمربنرقسم چانػسررس ررگػیسنربػنرگػکچنرفقػطرمیارربخ ر رنفگیسه

شچد راتفرر فرمیرظ ی بخنررخفبنرورگکچنر ففیعبخنرس یس،رگححرهخرراررهخرمیردارد روقبیروابیبییبخنرگحح

تػچرمرسػنردررایػبیچیرس ػتربیفونػیررهخربنرگکچنربفگیس،رمیرهخرورروشرب چاهیسرازرطفر ربعضیر ک یت

نرچیػػ یراگػػ ه سشػػخنسرورمشػػکال یررار سرػػسررافػػفادرراردررمیػػیفر  سیػػنربػػنربیفاهػػنرمیرسػػنریػػبیس رارػػوردقیقػػخ

تچر ػسرررارمقصػفربسانیػس،رمیرورژهردرربچدریم،راتفردررایبیچیرس ػتربیفونػیربخشػیسررػخرشػفارطردورد ربنرمی

رارردػچدرشػی  ریرشیوفػفدربخرػسرق ػیررار  سیػنرس ػسرورفقػطروقبػر،ارس ردرر  سیػۀرحقیقػیرراهیراهفر  یررفبن

رش خرشی  رقصسیربفگس رفقطروقبیرشیور چانسر خکرورشفخؼرشچدروربنرحخ  رب رمیبخنردهیسرذه ررشس

هخرورروابیػبییبشفی،رهخرورامیخلرم ب فررچرسرورازردچاگبنشه یچنراوخنرگفش ربخر چانیسرررشسرس سرمی

راربیػػفونربفر رػػسرورصػػعچدربخنربػػسن چانیػػسرچی هػػخیربػػسردرررچی هػػخیربػػسردریػػفردػػالصرشػػچرس رفقػػطردنیػػخهرمی

 چانػسربػنرتچنػ ررس سرورگپ رمخد ر قػچارمیرس یس ربخرارور غییفام،رگفش راوخنرش خرراردریفرمحسودرن ی

نراروهخرردنر بسر رشچد ردرخ رتچننراگ !ردگ ردرردگ رهمرنسارنس؟راصچلردنردقیقخ

ار بخطردارد،رچفاسػنرر چانیسرگخسورشچرس،رارورظ بیراگ رسنربنردچدرففدرچفارن یار کنردرردصچصر

ظچامػػ ربیفونػػی،رارػػورروزهػػخروکػػعیبیرواػػچدردرردصػػچصرس  ػػسهربخشػػس رر چانػػسرمحػػخب راگػػبخنساردر  فرورن ی

شػچدروررگػحچهربػخ  فرمیرریربػفایر  سیػۀرشػ خربػنمػخنع س ػسرورطچرراسیربخر  سیۀرش خرمساد نرمػیرداردرسنربن

نربسیررویر  فرو هػخیربػخز،راقبصػخدررسػنربػخراصػالحخمرورگیخگػ ردردانیػسررتػ ارد رمیرس  ستخنرمیر   یفرواقعخ

هػخیراسرػسربیػیخریرواردررم عحفرشسهرورمقفرامرسشچررنیػ رمحػسودر رس بػفیر یػسارسػفدهراگػ  رف خوری
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س  ػسرارػورچیػ ردػچب راگػ  ررشسهروراگبخنساردرزنستیرمفدمربوبچدررخفبنراگ  ر  ػخمرمػفدمرظػخدیرفکػفرمی

دورطػػفؼرگػػکنرنیػػخهرس یػػس،ردچاهیػػسردرػػسرسػػنربػػخراصػػالحخمرورامػػخرهػػفرچیػػ یرم ارػػخرورمعػػخرب رداردروراتػػفربػػنر

ایرمقػػساریرمحبػػچایرراگػػ  راتػػفرسبػػخبررػػخرمی ػػنرچی هػػخیربػػسرنیػػ رواردرشػػسهواقیػػخمررانچاعهػػخ،ررتشػػچدنردر

شػچنس راتػفررنیفانرس ی رفػفوشرمیهخرردنررگسرببچانسربنرففوشربفگسرورن یربنرن فا ییرنساشبنربخشس،ر

رارهػخرردنررگػسرسیػیرن یربنرن فهخر رازرا خؽردچابررارنشخنرنسه س،رریرصح نهخیر  چر رچنرهخروربفنخمنرفی م

 چانػسربیچرػسرریرن یسیػرهیچ«ره ػفی،»ا فیردرردصچصرشچنس ررنیفانردمخرربی  ستخنرمیهخرردنر  خشخرس سرو

انػس ردرره فهػخیرگػ بیرچی ػیربخگػبخنرمػخررطچریرگػفرهػمرسفدهرسنردنرا فیرواقعیراگ ررخرچی یرسنره یو

هخیرففه ییرچیورچی هػخر رنییػب سرسػنرسیػیرابػساعررهخر رواچدرنساش  رظالوهربفرارو،رگ  چ یورچی ر

همرسفدهربخشس ره یخمراشخرهربنرففه  رمخقب ر خررن،رذسفرسفدمرسػنرهػفرچیػ یرم شػ ردػچدرراردارد رررخرگف

بػػسیر راگػػبخنساردهخیرگػػ ییسنردػػچب رورانسرهػػخیرادالقػػیرانیػػخنر غییػػفرسػػفدهرور بػػخهرشػػسهرامػػخراس ػػچنرارزش

چ ػػػیور غییفا ػػػیرشػػػسهراگػػػ ،رگفشػػػ رورردگػػػب چشبشػػفر ردررحػػػخ یرسػػػنررانػػػس رامػػػخره یػػیر غییػػػفرسفده

ظ چانر  وخرمعیخرر  ػخر رانیػخنردػچبرازرانیػخنربػس،ر غییػفرنکػفدهرورر،ربناِو،رَشو،ررِناگبخنساردراروراوخن،ر

س،ربخرػسرازرارػورمعیػخررففاگػچیردنربفورػردچاهیسربنربػخ رورهیبیسراتفرمیس  سهررن چاهسرسفد رش خرسنر  فرو

 چانیسرازراگبخنساردرمفدمرظخدیراگبفخدهرس یس رظالوهربفرچی هخر رربفایرارزرخب رمیخی راگبفخدهرس یس رن ی

ده ػس،رردػچدرقػفاررمیرۀسرسػنرشػ خررارطع ػنػسنرا نر چصػیفرسػفدمرمػسادالمربیفونػیردریػفیرنیػ رواػچدردارر

رنخشخری ردریف را یی،رمچادرم سررورچی هخیربخزی،ردزادیرا  رمخن سرهم

شػک رربػنره ػیووقبیرامفوزهراخمعۀربشفیربنرارورمفح نررگیسهراگ ،ردربخر راروربی سرشیس:راتػفر

هخربػفایردنرر چانرااخزهردادربفایرابسربنرارورصچرمرب خنس؟راتفرانیػخنرافبس؟ردرخرمیرادامنررخبسرچنرا فخقیرمی

بػػفرگػػفرمػػفدمرفػػفودردمػػسه،ره یشػػنردررسػػخریرانیػػخمرنسه ػػس،ردگػػ خنرانیػػخمردچاهػػسرداد رهػػفرمچقػػعرفیػػخرعیر

ام رمػ اهیرورربػ رگربشػفیرصػحب رنکػفدهیػخرعرهخرمرهفتػ ردربػخر رفرچ یوراوکخظیربچدهراگ  ردررسالس

نرارػػورمچکػػچعرراربػػفایره یػػیرمحػػفهررارػػورمچکػػچِعرداغرصػػحب رمیردربػػخر بیػػیخریرازرمػػفدمر س  ػػس رصػػففخ

مػػخ،راگػػبخنساردهخیرادالقػیرانیػػخنر ػػخررس م،ر ػػ ره یػیردربػػخر ردنربی سرشػػیس:ردرراخمعػۀرظػػخدیربشػفیرمػی

س یػسربػنررهػخیربػیورمػفدمربػنرارػورمفح ػنررگػیسهراگػ !ردرػخرفکػفرن یرچ یورحسیر غییػفرسػفدهراگػ !ر  ا

س یم،رارػوررگػچیرگػحچهربػخ ر  سیػنرمػیربندررحػخ یرسػنررا عخدهردحفنخسیررگیسهراگ ؟رب خبفارورمفح ۀرفچؽ
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هػخیررس ػس رظک رس  ستخنر ساد راریخدرمیربخرمخر  فروطچرراسیررس یمرنی ربنرمحیحیرسنردرردنرزنستیرمی

رارهػػخرردنرس یػػسرگػػف خنررارب  ػػسار کػػنررمحشربػػنشػػچنسرورربفه ػػنردرردیخبػػخنردررمعػػفضردرػػسرقػػفارردادهرمی

ربی یس رمی

«رس ػس ر  ػفرورمیربػخراػسر ردنررارشػ چد،روقبیرش صیردفدم سردایػچررارمی»زمخنیر یچرذیرنچش :ر

بػخ دفهرراهرراگػبیور  سیػنررار یػسارسػفدم رچػفار»س ػس:ررتیػفد،رفکػفرمیررػخدرمیوقبیرش صػیردفدم ػسردایػچررار

ازرن فرمورمحیحیر ی یسهروردشچاررچی یردچبراگػ  ر«رصبفرس مرورازره یورحخ ر  سینررارشفوعرنک م؟

دورد راتػفرسیػیرببچانػسردػچدشرراربػنربػخ رورففاگػچیررمػیربػنرواػچد فربخشػس،رافػفادروا  ػفیرراررهفچنر ی یػسه

ردچاهسربچد راشربییخررمحکمردهس،ر  سینخرطرار قمحی

نرمص مراگ ر  سینرس س،رمیرس  سهربفایر  سین تچرمرمحیحیر ی یسهرچی یردچبراگ  ررایرسنرواقعخ

 چانیػسر یشػفف رس یػس راتػفره ػۀررن یبخنرشػی یرهخر ربػفایررشػسرشیورهخررػخرففصػ ربسونرواچدرنخگػخزتخری

ش صػػیرمع ػػچ یرسػػنردایػػچررار»دربػػخر ررس یػػس؟ر یػػچرذیرمیمػػفدمربػػخره ػػسریفردػػچبربخشػػ س،رچیچنػػنر  سیػػنر

  سینرس سررخرنک سردنرراررس سرسنرایرمع چ یراگ روربفارارففقیرن یرس  سهرنی رنچش  راور  سین«رش چدرمی

حضػػچرردارنػػسرفکػػفررار یػػخشػػچد ربفدػػیرافػػفادرسػػنررورچ ػػیورش صػػیربػػنراحب ػػخلرزرػػخدردرر  سیػػنرمچفػػ رن ی

چبرورم حقیراگ  رامػخر ػ رازربخزتشػ ربػنرمحػیطرمػفدمرظػخدیرم کػوردهمردردمچزشرمیدن نررس  سرمی

بفگػ س،رحبػیرربنرن فواقعیرهخرردنرهمرهفچقسراعچایرمیخی ردنیچیرقفاررتیفنس ر   یفرر ح شسمرراگ ربن

چیػ یرنسارنػس رردررواقػعانػسرسػنررشػخنر ػ ربفدهربییخریرازرمی یچنفهخروراففادربییخرر فو   سردررانبوخیرزنستی

 چانیسر  رازرمفگره فاهردػچدرببفرػسروردررنوخرػ ر ػچچرهیػب س رامػخردررمقخبػ ،ررمخدیررارن یرهخیردنر فوم

س ػػسرارػػوراگػػ رسػػنره یػػخمرمػػفگره ػػفاهرشػػ خردچاهػػسربػػچد ره ػػفاهرروهررقػػسرربػػخارزشرمیردن ػػنرتچنػػ ررارارو

درورارػوررورارمرسنرروهراص یرازربیورن یر خنربخرش خردچاهسربچد رتفبنر خنراگ روره یخمرحیخمربعسیراص ی

هخرر فرازرگػ چلرفی رکیرمخربفر د،رذرامرسچچترهخیربسنردفافخمرنیی  ربعسرازرمفگرور  رازرار کنرگ چل

رشچد رایراگ رسنررر بنرمیررونس رفقطر چگبنردررگخرفربُعسهخیرفی رکیرازربیورن ی

رشی  رففدر ع  ردارد رشػخسیخمچنیروراشرصحب رسفدمربنرمچکچعرشیوراس چنردربخرهرهمدن نرره ۀ

ارػورگػفزمیورشػفقیرچػیورمکػخنیراگػ رسػنربػخ قچا فرورافػفادررار»دارمخرزمخنیرارورراربیخنرسفدنػس:ررنی ربچدی

انػس رت ػخنرربییخریرازرراهبخنرورمفدمرچیوربنرارورمچکچعردی یرافب ػخررسفدهر،دررگفاگفر خررن«رگخزد رمی
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بیػػیخریرازرررورازارػػورهػػخردادهرشػػسهراگػػ  راگػػبعسادرمع ػػچیردخصػػیربػػنردنرانػػسرم  ػػچررارػػوراگػػ رسػػنرسفده

حػػخلرمػػخرمػػفدمرچػػیو!رردچشػػخربػػن»س  ػػس:رروراحیػػخسردفگػػ سیرمیهیػػب سراشػػ خصرازرارػػورمچکػػچعرراکػػیر

ردررواقػػع«رگػػخزد را عػػخدهرور قػػچایرزرػػخدرمیرسشػػچررچػػیورمکػػخنیراگػػ رسػػنرافػػفادیربػػخرسیفیػػ رمػػخدرزادیرفچؽ

 چانػسرافػفادیربػخررسػنرمیس  ػس رچػفارسشػچررچػیورمکػخنیراگػ رردرکرن یدنررارربییخریرازرمفدمرمع یر شػ 

 چان سر خرگػحچهربػخ ر  سیػنرس  ػس؟ربیػیخریرازرمػفدمرم  ػچرررمفدمرمیدنیخرردورد؟رورچفاربنرواچد قچایرزرخدر

س  ػػػسرورق  ػػػفوررػػػخرذه یػػػ رافػػػفادیررارسػػػنردررگػػػحچهربػػػخ  فرورربػػػخ رراردرکرن یررواقعػػػیرتفبػػػخررافػػػفادرگػػػحح

 مربػفایردرکرمع ػػیردنربػػنر چکػیحرمػػورنیػػخزرداشػػبنرسرس  ػس رفکػػفرن ػػیرق  فوهػخیربػػخ  فرهیػػب س،ردرکرن ی

ر چانػسر ػخرگػحچهر فرورمحػیطراگػ رسػنرفػفدرمیر فرور چد رمفدمررخردرر ی یسهربخشیس:رفقطردرربیور ی یسه

ربخ ر  سینرس س 

 کیفیت مادرزادی

اتػفرس ػس رراشررارمعیورمیرمقساررمخد ر قچار رسنردرربسنرففدردرربُعسیردریفرواچدردارد،رسیفی رمخدرزادی

درر ردررارورصچرم،راشرکعیفراگ رمخد رگیخه،رسیفی رمخدرزادیبیشبفر قچارداشبنربخشسرورس بفرففدیر

داشػبنربخشػسرریگػفیسربیشػبفرر میسانراورسخرمخیربیشػبفیرواػچدردارد ردررحػخ یرسػنراتػفرفػفدیر قػچاررػخرمػخد

مػفدمرارػوردورنػچعراشردػچبراگػ روردررمیػسانراورسخرمػخیرس بػفیرواػچدردارد رب ػخبفاروررسیفی رمػخدرزادی

س رچیچنػنر بػسر رنسربنررکسریفر بػسر رشػچ  چانرمیشخنرمخدهرراربخردچدردارنسروراروردورمخد رگفیسرورگیخه

،رزاػػفرر یػػسهخررار ح ػػ رسردورد روقبػػیرگػػ بیرمػػیربػػنرواػػچدس؟رانیػػخمرسخرهػػخیردػػچبرمػػخد رگػػفیسررارنشػػچرمی

ر،انیػخمرسخرهػخیراشػببخهروراظ ػخلربػسردوررػس رمیربػنردگػ مخد رگفیسرر،رخرسخرهخیردچبرانیخمردهیسرکشیسب

 ػسرازرن چارمیره   ػیودوردروردنرسخرمػخراگػ  رچ ػیورففار ػسر بػسر یرواػچدردارد ررمػیربنرواچدمخد رگیخهررار

هخربػخنرر  رفراگ ،رزرػفارارػوردورمػخدهردررطػچلرحیخمرچ یورچی یرامکخنرس نهخیرت شبنرم بق رشچرزنستی

ازررترزنستیربنرزنستیردریفربخنرطچریرسنره فاهرروحرس،ربنندتفررهخیردورربفمیرسروربنرت شبننشچرا عرمی

سرازر ػ چانرورمیرسنسردررطػچلرزمػخنرا ػعرشػچ ػ چانرس رب خبفاروربػخوررداررػمرسػنرسخرمػخرور قػچارمینشچرم بق رمی

گػخلرردورمرسنرمفدمػخنرچػیوربخگػبخنررػخرافػفادرسوػورس رتخهیراوقخمربنررخدرمینااسادرش صرنی رم بق رشچ

دػخنچادهر قػچارا ػػعرسفدنػسروربػنرمػفدمررػػخددوریررۀهخیرت شػبرسفدنػسرسػػنرنیػ رصػحب رمیررهبػخردراروس ػچنیر
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نرتفبػػرمی سفدنػػس رچقػػسرررایربیػػخنرمیردفدم سانػػنرۀسفدنػسرسػػنر قػػچارا ػػعرس  ػػسروردنررارازردگػػ رنسه ػس رواقعػػخ

رتفب س!ردرگ رمی

وربخشػػس راداشػػبورر چانػػخر رار خنر س  ػػسر چانػػسر عییورسیفیػػ رمػػخدرزادیردػػچبررػػخرکػػعیفرشػػ صرمی

گػػفیسربیػػیخرشرتػػفارارداردرسػػنربیشػػبفرار ػػخنرر دخطفرمػػخدرفػػفدیرسػػنرسیفیػػ رمػػخدرزادیردػػچب رداردربػػن

اگػ  رراِػو،رَشػو،ررِنگفیس،ربسونرهیچرحػخی یردرره ػخه ییربػخراوػخنرورگفشػ رر داشبنربخشس رارورمخد

قیمربػخربػسنارطچررمیػبر چانسربسونرهیچرمخنعیردرربسنارمبی یرشچدروربنررورارورگفش راوخنرمیرازارو

درر  خسربخشػس رامػخرفػفدیربػخرسیفیػ رمػخدرزادیرکػعیفرتػفارارداردرسػنرس بػفرار ػخنرداشػبنربخشػس رزرػفار

شػچدروردػالؼررگیخهرازرانیخمرسخرهػخیراشػببخهرنخشػیرمیر گیخه،رظک ردنرمصساؽردارد رارورمخدر بفایرمخد

اررزرػػخدیرازرارػػورمػػخد رس ػػس روقبػػیرمقػسرگفشػ راوػػخنراگػػ روردررنبییػنرفػػفدررارازرگفشػػ راوػػخنراػسارمی

س ػس رهفچػنرارػػورردهػسروراورراراحخطػػنرمیرگػیخهرا ػعرشػسهربخشػػس،رمیػسانیر یفامػچنربػػسنرشػ صرشػک رمی

ر س ػس رزرػفارمػخدر فرمیرورار ػخنرشػ صررارکػعیفراگػ  فربخشس،ر ػفاسمرورکػ خم ردنربیشػبفررمیسانرب رگ

س ػس رراػسارمیراِػو،رَشػو،ررِننیردوردهراگػ راوررارازرگفشػ رسیوػخربنردگ گیخهیرسنربخرانیخمرسخرهخیربسر

نربفایرچ یوراففادیرگ   دنرقػفارر ػ  یفرر ح شػخنر فراگػ رسػنربػنر  سیػنربػخوررداشػبنربخشػ س،رار خنرمع چ 

س ػس رهفچػنرازردردرورگػ بیربیشػبفیررنػجربکشػ س،رس بػػفررتیػفدرورسخرمػخرمػخنعرب رتػیربفارشػخنراریػخدرمیرمی

ر فردچاهسربچد ر  گهخرردنردورنسرورب خبفارور  سینربفایربخوررمی

سػنرارػورفػفدردنیػخرر فراگ  رزرفاردررافرػخنر  سیػن،ر ػخربفایرش صیربخرمخد رگفیسرففاوانر  سینردگخن

شػچد ررطچررمیبقیمربنرتچن ر بػسر رمیرس س،ر قچاراربنرشی  راوررشسرا برگفش راوخنرشچدرورشیو

 سرمحصچ یراگ رسنردررسخردخننرامخربفایرش صیربخرمخد رگیخهرففاوان،رففار سردریفیرنی رواچدردارد رمخن

درػسررارػورشػ صربػخرمػخد ردػخمیرمیدررحػخ یرسػنرردر س،رشچد:ردریفانربخرمخد ردمخدهربفایر چ یسرمیر چ یسرمی

هخر ررار ح ػ رس ػسروررسنربنر ػفدازشرنیػخزردارد ربخرػسرازرمیػخنرارػوررونػسربیػ رد رب ػخبفاروراببػساربخرػسرگػ بی

 چانػسررگفیسر بسر رس سرورمخد ر قچاررارشک ردهس رفقطر ػ رازردنرمیربنرمخد دنرراررسخرمخررارازربیورببفدر خ

نرچ یورش صیرار ػخنرس بػفیردارد راتػفرازراورب چاهیػسربیشػبفررنػجربکشػس، رتچن رراررشسردهس رامخرمع چ 

روربفایرش صیربخرمػخد رگػیخهرزرػخد،رر فردچاهسربچد رازارورس سرور ح  ردنربفارارگ  رس بفربخوررمیدنررار

ایرسػنرفقػطربػنررػتررهػخیرت شػبن،ردررمسرگػۀردایػچررػخرمسرگػۀر  سیػنرسنر  سینرس س ردررزمخنرمشک راگ 
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نرارورشختفدردمچزشرمی شػختفدردررایػبیچیراگػبخدربخشػس،رازراگػبخدرار کػنرریاخربػنطچرربچدرسنررداد،رمع چ 

بػسنارسػنررسفدنػسرمفرػسرراربػفرارػوراگػخسرانب ػخبرمیهػخرردنردررایبیچیرشختفدربخشس سنررف ررانب خررمی

رسخرمخرور قچارراربخردچدردارد ر چنرمقساررازراروردورمخد

نر عیػیو تچنػنرنییػ  رر،رامػخره یشػنرارواوگػ رار ػخنرۀس  ػس ردراػرسیفی رمخدرزادیرشػ صرظ چمػخ

شػخنربیػیخرردػچبراگػ روربیػیخریرازرربفدیراففادرسیفی رمػخدرزادیربیػیخرردػچب رنسارنػس،رامػخرمحػیطردخنن

س  سروربػنرمیػخی رمع ػچیرظقیػسهردارنػس رارػورمحػیطرریب سررخر  سینرمیاظضخیردخنچاده،راففادیرم هب ره

محػیطرعیػفرارػورفػفدیرسػنردررر؛رار ػفورشردهػسرش چانسرار خنرچ ػیورش صػیررار قچرػ رس ػسروراظبقػخدرمی

داش  رب خبفارورظچام ردریفیرعیفرازرسیفی رمخدرزادیرففدرنی رواػچدردارد ربػفظک ،رراظبقخدرچ سانیرن ی

شػػسمرربندنػػخنررداشػػبوررمػػخدرزادیربیػػیخرردػػچب ردارنػػس،رامػػخر چانػػخر رار ػػخنرسػػنرسیفیػػ رافػػفادیرنیػػ رهیػػب س

تفارسیػیررمػخدیریایراگ رسنردرراروردنیػخرس  سهر ضعیفرشسهراگ روربخرز فرورظ  ردنر ع ی خمردیبن

رانػسرطچرررگػ یردمچدبنرشػچدربػنرهػفرچیػ یرورایردن ػنربػنرس ػسروربخظػثرمیرمیفکػفررررارسچ نهخرردنرانسرسنرسفده

انسر فکفررمسارسربنراففادردمچدبنچفاسنرچیوربخرز فربچدهراگ ،ردرردورانرادیفرشترس  س رارورمیل نردرر

روگفیسرداشبنربخش س رگیخه

سػفدم رش صػیردنیػخربػچدررچشػمرگػچمرصػحب رمیرشػسنربخزردربػخر طچررمثخل،ردررروزردومرسالگػیرربن

بیػػػیخرربػػػخ ربػػػخزرسػػػفدم راورسػػػنرسیفیػػػ رمػػػخدرزادیربیػػػیخرردػػػچب رداشػػػ رورچشػػػمرگػػػچمارراردررگػػػححیر

هخرروای،رموردرسمرفخ چن» چانیب سرببی  س ربنردریفانرتف :ررش خریرراردرسرسنرگخرفرورن یرهخیرب رصح ن

دمػس ردرػسمربػسنرره ػنر ػخریورمیراشػخظنربػچدررویربػسندررحخلرهخیربفؼردررگفاگفرگخ  یرسنرفخررمث ردانن

قػسررسمرورار کػنرفػخ چنرچػنرشػک یراگػ رورچ رهخ ػۀرمع ػمر ػیرراردرػاگػ حقیقیرمع مر ػیربػنرچػنرشػک یر

دادرورار کنرفػخ چنرچیچنػنرراوردرسرسنرمع مرفخرراردررگحچهرم ب فردمچزشرمی«ررد واچدردادنیخررفخشوردر

مع مربچدرسنردررهػفرگػححررِشوِررگ  فانی،رارورتچن ردررطچلسفد راوردرسرسنرربسنرشختفدانررارمبعخدلرمی

سفدنػػسرورعیػػفه راورچی هػػخر ربػػنرارػػوررافشػػخنیرمیرنردگػػ خنیرت سػػفد راوردرػػسرددبػػفارم ب فػػیرگػػ  فانیرمی

دربػػخر رار کػػنرراشردی ػػیردػػچبربػػچد رامػػخربعػػسرازردهػػسرسیفیػػ رمػػخدرزادیرانیی یردرػػس،رسػػنرنشػػخنرمیرشػػیف 

اس ػچنرظ ػمربفدػیرازرارػوررامػخرهم«رمػوربػنرارػورچی هػخربػخوررنػسارم »صحب رسفدردررانبوػخرتفػ :رهخرردنره ۀ

هػخرردنر چانربخرظ مرنچرور چکیحردادرورمخربفدیرازربییخریرازرچی هخیردریفررارنی رمیچی هخررار  ریسرسفدهرور
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س ػػسرورایردرکرظ ػػمرنػػچروراگػػ  رازرارػػورن ػػف،رسیفیػػ ررتچنػػ ردرکرمیرچیدن ػػنررارم ررارار یػػخر شػػفرحرسػػفده

ر چانرمعخدلرار خنرقچیردررن فرتفف  رمخدرزادیردچبرففدرراره یشنرن ی

 بینی  روشن

ایراگ رسنرم ش رم هب ردارد راروروافهردرربچدریػمربػنردرکرورروافه«ربی یرروشو»یی ؟رچ«ربی یرروشو»

بػنرحقػخر رم ب ػفراگػبفخدهررشػسنراورس ػسرورهػمربػفایرروشورهػخیربػچداراشػخرهرمیرس  ػسهرازردمچزهرفومر  سین

یورارػوروافهراش؛رب خبفاروربنردفدراورار بخطردارد رامخرارػورروزهػخردررچػربی یرنوخر رشچدرورهمربفایرروشورمی

 چانػسرذهػورریػی ردػچدرراررشػچدرسػنرزرنػ راگػ ،رمیردررمحیطردنیچیروربفایراشخرهربنرسیػیراگػبفخدهرمی

نخم سرزرػفارربی یردچبرمیرروشورسیفی دنررارردانسرچیچننرن فرمخفچؽردچدررارا یرس س رمفدمرب چانسرورمی

نر بفرػسررازرمفدمرظخدیرب یفرس،ر  رمیرس  س رامخراتفرازرگححیرس یربخ  فربسرورصچرمردرکرمیدنرراررمع چ 

نراشػػببخهراگػػ  روقبػػیرواف ررظ چانرحقیقػػ ردرکرمیرمػػفدمرظػػخدیربػػندن ػػنررسػػن رار«ربی یرروشػػو»س  ػػسرمع ػػچ 

نرم  چرمخنرمع یردنیچیردنرنیی  رسیفی رروشورس یم،راگبفخدهرمی بخزردػچبرربی یرش ِصرزبِ رحقنراصال

داردرفقطرسخریرگححیرانیخمردهػسر ػخرمػخفچقاررنیی ،رزرفارش صیرسنربیارازرحسرزرن راگ رتفارا

دهػػس؟ر ػػ رارػػورشػػ صربػػنررازراور قػػسرفرس ػػس ردررارػػورحخ ػػ ،ردرػػخرسػػخررواقعػػیررارشػػ صردریػػفیرانیػػخمرن ی

دانسرچیچننررکخر ردریػفانررارا ػیرس ػس،رم ػخفعرراورزرن راگ رورمیرازردنیخرسنشچد رردریفانربسهکخررمی

شػچنس رچػچنرزرنػ راگػ ،رهػیچرکػفریررارریشػبفرمبضػفررمیدریػفانربدررحخ یرسػنررس س،ربیشبفیرسییرمی

،ردریػػفانربخرػػسرمبح ػػ ردررنبییػػندهػػس ررازردگػػ رن یردگػػخنیربنشػػچدرورهػػیچرچیػػ یررارهػػمررمبح ػػ رن ی

شػچدروراحیػخسررمیر ففکفررکفرهخر رشچنس رهفچنربیشبفربنرارورم ػخفعرنػخچی ردنیػچیراه یػ ردهػس،رسچ ػن

بیورورسیػیررس ػسردػچدشربیػیخررواقػعرب خبفارورفکػفرمیت ش  ریرم خفعرمخدراحبیرازرس خرررنبخرسربنس سررمی

رشچد راگ رسنرهیچرکفریررارمبح  رن ی

دانیػسرررتػچرمربػنراوررشػترنبفرػس رن یربفنػس!ربػنرشػ خرمیربفدیرازراففادرحبیربنرارورش صررشػترمی

هػػخرارنیػػ رازردچب رب ػػچردررػػخرب چابػػس،رحبػػیردرررؤرخر چانػػسربػػنرت رانػػس:رن یرایررارمیرس  سهرچػػنرزنػػستیردیػػبن

 ػػفرورنفػػعرش صػػیرهػػفرسػػخریرردادنرم ػػخفعرش صػػیردررهػػفاسراگػػ روربػػفایرسچچػػترورازدگػػ رسفدنرکػػفر

ایرراررس  سهرتچریػػسرزنػػستیردیػػبنراشروقػػفرارػػورچی هػػخرشػػسه،ردرػػخرن یردهػػس روقبػػیر  ػػخمرزنػػستیرانیػػخمرمی

خروردگػػ خنربفرػػسرسػػنردررػػر،ر ػػ رمیبفورػػسظقػػیرررػػترقػػسمرػػترنخگػػخزتخریرتػػچریمروقبػػیردرررت رانػػس؟رمیرمی
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ر چانػسرسچ ػخهربیخرػسرورزنػستیرطچررحبمروکعی رمبفخومردچاهػسرشػس رامػخرفػفدیرمثػ راورن یروربنرانسرسفانرب 

چ ػػیورفػػفدیر»انػػس:ررس  ػػستخنرتفبنرت رانػػس رنبخرػػسرازراوررػػخدربییفرػػس ردرراخمعػػۀر  سینردوریررارمیربیػػیخررمػػالل

رچقػسر«راگػ   بخهرشسهرررمیخنرمفدمرظخدیرخفعرمخدیرددخطفرم رطچررسخم رازردگ ررفبنراگ  رزرفاربنربن

مشک راگ رسنرازراوردردچاگ رسفدر قچایردچدررارحف رس س!راتػفرازراورب چاهیػسر  سیػنرس ػس،رشػ خرراربػخورر

س یػس ررس  ػسر الفػیرن یرزن ػسررػخربػنرشػ خر ػچهیورمیرس  ستخنررارسبػترمیر  سین؟روقبیرش خر  سین»س س:ررن ی

 شکفرهخرردنرحبیرازبخنرمث رس یس،ربخرسردررذه ربنراخیرار کنرمقخب نر س،ربنس رنخح ررفبخررمیروقبیربخرش خربن

 چانػسر  سیػنرراردرکررچ ػیورش صػیرن ی«ر خنرمشػک رروانػیرداررػس!رارس!ره ییرشسه‘رچرسیرده’س یس ره یی

راورمشک راگ ؟ردادنرتچرسرش خربخورنکفدنیروراح  رهیبیس ردرخرقبچلرنساررسرسنرنیخمرس س رمی

نرمخرو بػفرم رب کػنرافػفادیررارسػنرازررسػخررن یرراربفایر چصیفرچ یورش صػیربػن«ربیورروشو»اف رطبیعبخ

نرسػچدنربخشػیم رررم را ببنراروتیفردررن فرمی فرازراورربیورهیب س،رروشو«رسچدن»ن فراور طچررنیی رسنرواقعػخ

نربػػنرمیػػخی ردنیػػچیرسػػنرمػػفدمرن ی نػػس،راه یػػ رتیفرردررن ػػفرمیرارموػػمرهػػخرردنر چان ػػسررهػػخرس  ػػسرورب کػػنرصػػففخ

سخرهػخر رسػنرانیػخمردرردصػچصرهخیردریػفربیػیخرردانػخرهیػبیم رردهیم ردررصچر یرسنردررزمی نرس بفیرمی

شػػچد،ربیػػیخررهشػػیخررردهیم،ردػػچاهر حقیػػ رظ  ػػیربخشػػسررػػخرسخرهػػخر رسػػنردررمحػػ رسػػخرربػػنرمػػخرگػػپفدهرمیرمػػی

عردنیچیرور ضخدربػخرافػفادراه ی رمخن سرم خفردهیم رفقطرچی هخر رسمردچب رانیخمرمیرراربنهخرردنرهیبیمرو

نراروریرن یسیرهیچنخمس؟ررتیفرم رچنرسییرش خررارسچدنرمیررارگبترمی تچنػنررتچرسرسچدنرهیبیس،رمح ل خ

راگ  

نر تیفنػس،روقبػیرازرگػحچهربػخ  فرنیفریػبنرشػچد،رحقیقػ رردررن ػفرمی«رسػچدن»حبیرسییررارسػنرواقعػخ

نرمعکچسرمی نرسخرردربخر راورسخمال دهػسرورربسرمو یردررمیخنرمػفدمرظػخدیرانیػخمرن یرشچد رففدرسچدنراحب خ 

نرظ ینردریفانرنقشنرن ی دهس رامػخردریػفانربػنرردنبخلرشوفمرنیی رور قچارازردگ رن یرسشس راوربنراحب خ 

ده ػسروردنرمػخدهربیػیخرربػخارزشررس  س،ربنراور قچارمیرزن سروربنراور چهیورمیرده س روقبیراوررارمیراور قچارمی

شػ صربػفایر«ردرػس رن یربػنردگػ دادن،رچیػ یرربػسونرازدگػ »وراصػ رواػچدردارد:راگ  ردرراوخنرمخرار

س  ػػس:رربی  ػػس،راوررار حقیػػفرمیردوردنربخرػػسرازردگػػ ربسهػػس روقبػیردریػػفانرارػػورشػػ صرسػچدنررارمیردگػ ربن

فػػفدررگػػ  ربنایرازر قػػچارر کػػنر،س  ػػسر ػػخربػػنراور ػػچهیورس  ػػسرراربػػخزرمیشػػخنروقبػػیردهخن«رچػػنراب وػػیرهیػػبی!»

شػچدرسػػنرچیػ یرازراورتففبػػنروررشػػچد رسیػیرسػػنربػخراوربػػسرفبخریرسػفده،رطففػیرمحیػػچبرمیر ػخبرمیمقخبػ ر فر
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طچررمشػػخبنرربػػن«رچػػنراب وػػیرهیػػبی!»ب ػػخبفاروربخرػػسرچیػػ یرازردگػػ ربسهػػس روقبػػیرسیػػیربػػنراور یػػسیرب نػػس:ر

زنػس،راوررتچرػسررػخربػنراور یػسرمیرشػچد روقبػیرسیػیربػنراورنخگػ ارمیراور ف ػخبرمیطفؼرربػنایردریػفرازر قػچارر کن

دهػػیرورقصػػسرنػػسارمرحبػػیررتچنػػنربػػنرمػػور قػػچارمیرادامػػنربػػسه،ر ػػچرارو»رتچرػػس:رزنػػسرورانیػػخررمیرفقػػطر ب  ػػسرمی

اگػ ؟ردرػخرر فرحقخر رگحچهربخ  ف،رچنرسیػیرزرنػ ربفرطب دربخر راروربی سرشیس:ر«رردرس م!دنرراررایرازرذره

طفؼراور قػچارردهػس روقبػیربػنردگػ رن یچفاسنرهیچر قچار رازرر فرورففدراگ ،ر فرنیی ؟راورزرن راورزرن 

 ػ رفد رم کػوررداردروربػخردچشػحخ یردنررارمیرراربفمیهخرردنرس س ر  خمرردرن یدنرراررایرازرس یس،رذرهر ف خبرمی

بخشػػس،رامػػخرنػػنردررزنػػستیربعػػسی رروهراصػػ یراورسػػچدنرنییػػ  ردرربفدػػیرازر«رسػػچدن»اگػػ ردررارػػورزنػػستیر

م صػب رراشرصخحیرخررزرخدیرداشػبنربخشػس،ردررزنػستیربعػسیتچر سرسنراتفرش صیر قچایربییرم اهیرمی

رشچد رشچد ر قچاراربخرارورچی هخرمبخد نرمیروا مقخمررخربییخرر فو   سرمی

 خنرازررطچررمیػػبقیمربػػنرتچنػػ ر بػػسر رشػػچد ردرػػخرار فػػخعرگػػححر  سیػػنر چانػػسربػػنرارمرسػػنر قػػچارمیرتفبػػن

نربنردرس؟رمیرن یربنردگ  بسر رارور قچار تچن ر بسر رشچد ردرػخرتػچنییرسػنرگػححررػخر ػچانرر چانسرمیبقی خ

تچریسرسػنردنربیػیخرربػخارزشراگػ ؟رفػفدررشچد؟ردرخرن یرس سرازرارورمخدهر بسر رن یرش خررارمعیورمیتچن ر

انػػسرسػػنرره ػػفاهردػػچدرببػػفد ردرربچدریػػمرتفبنره ػػفاهردػػچدربیػػخوردروره یػػخمرمػػفگدنررارر چانػػسره یػػخمر چ ػػسرمی

دوررػػس،ررمیربػػنردگػػ انػػسازهرازدچدت شػػبییرس یػػسربػػنره ػػخنرانػػسازهرر رهػػفخگػػ گػػححر  سیػػۀرشػػ خر  ػػف رش 

 چانػسردررزنػستیررتچر سرش صیرسنر قچارداشػبنربخشػسرمیرمیرتچننراگ  ردرربفدیرازرم اهیراصچلردنرارو

مقػػخمررػخر فو   ػػسرشػػچد رفػفدیرسػػنر قػػچایرس ػیردارد،رزنػػستیرگػػ بیردچاهػػسررم صػػب روا راشرصخحیربعػسی

،ردادنرر ردچاهػسرسػفد،رزرػفار قػچار ربػفایرمبخد ػنرواػچدرنػسارد ربػسونرازدگػ داش رورحبػیربػفایرعػ ارتػسا

طچرررشػچدروربػنردرس!روقبیرش صرهیچر قػچار رنساشػبنربخشػس،ربػسنرورروهراورنػخبچدرمیرن یربنردگ چی یر

رمیفد رواقعیرمی

بیػیخرراورردادرگػححرطچررظ ػچمیردمػچزشرمػیرتچنییربچدرسنروقبػیردرراببػساربػنردررت شبن،راگبخدرچی

ارمع  ػ،ردررنبییػنتچن ربخرشوفمرورنفعرش صیرمشػغچلرشػس رربخ ربچد رامخربعسهخرذهوراروراگبخدرچی

بػنرافػفادیر ع ػ رداشػ رسػنرروهرس کػیررار  سیػنرتچنػ رراروراگػبخدرچیازراوردوررسفد،رزرفارررااورررروهرس کی

اشربػػچد رر کػػیاشره ػػچزرحضػػچررداشػػ ،راوردررس بػػفلرروهرسرس  ػػس رقبػػ رازردن،رزمػػخنیرسػػنرروهرس کػػیرمی

رهفسیػػی»طچررمثػخل،رروزیرمحػػ رسػخرشردررحػخلر  صػػیصرمیػکوربػػنرسخرس ػخنربػچد رگف فگػػ رتفػ :رربػن
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«ردػچدررارشػفهردادهرور چکػیحردهػسرچػفاربػنردنرنیػخزردارد ربیخرسرورشفارطرار یخواحسرمیکچنیرنیخزرداردربنر

دررددػػف،رگف فگػػ ررایربػػنرزبػػخنرنیػػخورد رارػػورشػػ صرس  ػػندررحػػخ یرسػػنررد رػػ ردػػچدررارذسػػفرسػػفدرهفسیػػی

اوربخرػسردنرراربییػفد ردریػفانررمبچانرشسرسنرارورشػ صربیشػبفرازردریػفانربػنرواحػسرمیػکچنیرنیػخزرداردرو

ارػورشػ صر«رشػسمربػنردنرنیػخزردارم ردیف،رنبخرسربنراوردادهرشػچد ربخرػسربػنرمػوردادهرشػچدرزرػفاربن»تفب س:ر

اگػػ  ربعضػػیرافػػفادر«راح ػػ »شػػ صرازرن ػػفرمػػفدمرظػػخدیرارػػور«ر ػػ ررکػػیرازرشػػ خردنرراربػػفدارد »تفػػ :ر

دچاهسر  رچنرچیػ یررس  سهراگ رورازراور فگیسنسرحبیراتفرمیکورراریخنرن یردانیب سرسنراور  فرورمی

 خگػنراورازررویرح ػخقبارنبػچد،ر«ردچاه ػس ردچاهمرسنردریػفانرن یرچی یررارمی»دچاهس راور خگنرداد:ررمی

دادروراظبقخدرداش رسنربخررونسرطبیعػیر ػیاررمیرب کنربسرورظ  ربچدرسنربنرچی هخیردنیچیراه ی رس ی

 چانیػب سرچیػ یررار صػچرررایربیچرس،رچفاسنرن یربفود راوربییخررهمربخهچشربچد رمفدمرازراوردچاگب سرن چنن

دػچاهم،رسػنربػخرکػفبۀر ػخربػنررهخیررویرزمػیوررارمیرمػورگػ  »اور خگػنرداد:ر«ردچاه س رن ی»س  سرسنرمفدمر

س  ػػسرسػػنردنررمػػفدمرظػػخدیرفکػػفرمی«ردچاهػػس ررارن یهػػخرردنرسیػػیر ػػسرورهیچس ررطػػفؼر ػػفمرمیرطػػفؼروردنرارو

رػخرگػححر فکفشػخنربیػیخرردور ػفرازردنرهػخرردنرۀ چان سرارورراردرکرس  س،رزرفارمف برن یهخرردنرمع یراگ  رب 

تفػ رسػنرمػفدمرراگ رسنرمع یردنرراردرکرس  س را ببنراورقصسرنساش رگ ییرراربفدارد،رب کنراصػ یررارمی

دنبخلرچی هػخیردنیػچیرنبػچدن ربی اررػسردربػخر رگػ  رصػحب رس ػیم رردرکرس  س:ربػندنررارر چان سر یظخدیرن

،رازرگخدبنرشػسهراگػ رطالازردرربوش رگعخدمرعخر ره نرچی ر»انس:رردانیسردررمبچنربچدریبیرنچشبنرمی

نیػ رطالرػ رورهخرورحبػیربػسنرمچاػچدامرگػححربػخ ردرردنیػخررهخروردخننردردبخنرتففبنر خرزمیو،ر فنستخن،رت 

س  ػسرگػ  راگػ  ررانسر چ یرسنردنیػخراگػبفخدهرمیرگ  ربییخررس یخبراگ رورتفبندنیخرر«دردشخنراگ  

ببفد،رب کنرم  چرشرازرارورچی هخربیخِنراص یربچدرسنرمػفدمردنیخررا ببنردنرش صرقصسرنساش رگ ییربن

س  سرسنررهخر رمشغچلرن یرنس  ستخنرذهوردچدرراربخردچاگبر چان سردرکرس  س ربسونرشتر  سینرظخدیرن ی

س  ستخنربفایرچی هخیردنیػچیرارزشرس ػیرقخیػ رهیػب س ررور  سینر،هیب سهخرردنرمفدمرظخدیردررایبیچی

 چان ػػسررطچررظػػخدیرن یرشػػخنردچاه ػػسرداشػػ رچی هػػخیروا  ػػفیرهیػػب سرسػػنرمػػفدمربػػنردررزنستیهػػخرردنردن ػػن

راه س رارب چهخرردنربسان سروهخرردنرداشبنربخش س،رحبیراتفردربخر 

هػخر راگػ رردرکدرردصػچصراگػ رورارػور«ربی یرروشػو»دن نراس چنرتفبیمررکیرازرمعخنیرردررواقع

شػػچد،رررگػػ س رامػخرارػػوروافهراس ػچنردررچػیوربػػنرشػیچ ردنیػػچیراگػبفخدهرمیرشػػخنربػنردنرمیرسػنرافػفادردرر  سین
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 یراگ رسنر چصیفربی یرففا فرازرچیر فرورمع یرروشورس یم رامخرواقعیربفظکِ رطچریرسنرمخراگبفخدهرمی

س س،ردررهفرروشیرسػنربخشػس،روقبػیربػخرمشػکالمرمچااػنرراروراگ رسنروقبیرففدر  سینرمیردربخر سفدم ردنر

اشررػترر چانسرراه  خر رمع مردچدررار  یخ   ردنبخلرس سروربنررخدرداشبنربخشسرسػنرزنػستیرشچد،ردرخرمیرمی

ایرسػنررشػیچهر،ر ػ رفایردنربخشػسروردنرراربػن چانسرمخهیػ رمچقعیػ رراردرکرس ػسرزنستیرمع چیراگ روردرخرمی

دهیػسربػنرارػورر چکػیحرمیدنرراررچیچنػنار کػنررروشراورمعیورسػفدهرادارهرس ػس ربفدػیرافػفادربػسونر چاػنربػن

 ػػفراگػػ  ردن ػػنربخورداشػػبورراربفارشػػخنرگػػ  ررچی هػػخربػػخوررنسارنػػسرورچی هػػخیرظػػخدیره ػػچزربفارشػػخنرواقعی

راربػػخزرس  ػػس ربػػفایرمثػػخل،ربعضػػیرافػػفادرفقػػطربػػفایرشػػفخیررس ػػسرارػػوراگػػ رسػػنرمخرػػ رنییػػب سرذهػػوردػػچدرمی

ظالقػػنررگػػفدرورب رتػػچرمرچ ػػیورروشػػیربػػفایرشػػفخیربی ػػخریرنییػػ ردلربی ػػخریرار یػػخرهیػػب سروروقبػػیرمی

ر  رفنس رتچرمرن یررارسنرمیرهفچنشچنسرورازردنربنربعسررمی

چررگفگػفیردررسبػخبرطربػنهػخرردنربی یردػچدرراربوبػچدرب شػ س ر چان ػسرسیفیػ رروشػوربعضیراففادرن ی

رهفرػػػتبػػػخزراگػػػ ،ررمشػػػخنس  ػػػستخنرمػػػخرسػػػنرچشػػػمرگچرت ارنػػػس ردنر  فرورهػػػخر رمیررخدداشػػػ ررػػػخرظالم 

رگس رهفرس  ػنر صػچرفرفخشػورمػفاررمیربنرن فطالر روردردشخنررن سرببی  سرسنرارورسبخب،ررنیخرن رو چارمی

ت اررػسررهخر رسنردررسبػخبرمیرم بچدم ردنرظالرففریره نرمیدررحخلردرربفدارد راتفرب خربچدردروغربیچرم،ر

دررحػخلررار یػخدانیػسرربی اررػس؟ردرػخرمیرطچریررویردنرظالم رس یسره یور رچیچننرافی رمیانسریفه بییخرر

گػچیرگػحچهربػخ  فر  سیػنرس یػس؟ربخرػسررراه  ػخر رشػ خرنییػبیمر ػخربندررحػخلرانیخمرچنرسخریرهیػبیم؟ردرػخر

 چانسرراه  خیر  سیۀرش خربخشس ردرخرفکػفرر رارورسبخبرمیبعضیرمیخی رس یرفکفرس یسردربخر درن رس یسرور

طچررحقیقػیر  سیػنرس یػس؟رشػ خردررر چانیسربخر فگباربچدا،ربػنرس یسرسنرارورسبخبربخارزشراگ ؟ردرخرمیرن ی

مبچاکػعرورمػهدبرهیػبیسرقػسررردنرس یػسرورهػفرروزرظبػخدمرمیردرردخنػنرداررػسسػنرم هب رهخیررنشخنمقخب ر

طچررر چانػسربػنرس یسربنراروردافػخرسػنرمیردرامیر   رس یس،رامخرافی رمیرراربنهخررندرس یسرحبیرافی رن یسنر

راحبفامیرس یس ربخشسرب  خنررنحقیقیرراه  خیر  سی

ارػوراگػ رسػنرمیػخی رم ب فػیررارردربخر س یم،رربی یرش صرصحب رمیرسیفی رروشوردربخر وقبیر

س یػػس رامػػخرریػػنرسػػفدهرچقػػسررظ یػػ ردرکرمیده ػػسررػػخردمچزشػػیررارسػػنراگػػبخدرارارسػػنردررافرػػخنر  سیػػنررویرمی

س یمربػنرارػوراشػخرهرربی یرسخم رسػنردربػخر ردنرصػحب رمػیرسخم رارورنیی  رروشوربی یِررم  چررمخرازرروشو

س سربػنرصػعچدربػنرگػحچهربػخ  فروربػنرردچد،رازرزمخنیرسنر  سینررارشفوعرمیرس س:رش صردررطچلرزنستیرمی
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دهػسرورتچنػ راورنیػ ربػنررشػسردػچدرادامػنررفیردػچدرادامػنرمیهخیربشػر  خمرامیخلروروابیػبییردادنرازدگ 

طچررسخمػػ ربػػنرررگػػس ر قػػچایراو،ردنرمػػخده،ربػػنراشرمیرایربػػنرددػػفرورقػػسمر  سیػػنردررمفح ػػنار کػػنرر ػػخدهػػسررمی

داد ر  ػػخمررور ف یػػین ػػمررایررگػػیسهرسػػنراگػػبخدشرتچنػػ ر بػػسر رشػػسهراگػػ  راوربػػنرانبوػػخیرمیػػیفر  سیػػن

شػچنس رچشػمرگػچماربػنربػخ  فروررارقفػ رشػسهربچدنػسربػخرانفیػخرربػخزرمیچی هخر رسنر خردنر ح نردرربسن

هخیرهیػبیرررگسروردررگححردػچد،رحقیقػ ربُعػسهخیرتچنػختچن،رشػک رنقحۀرگححیرسنراوردرردنراگ رمی

هػػخیرم ب ػػفروررمکخنرهخیرهیػػبیرمػػخدهردررزمخنرهػػخیرم ب ػػف،رشػػک رمکخنرمچاػػچدامرتچنػػختچنردررزمخن

 چانػػسربػػخرانػػچاعرم ب ػػفررشػػچدرورمیراشرن خرػػخنرمیرهخیردػػسار رقػػسرمربی ػػس ر  ػػخمررارمی ػػخنرحقیقػػ راوخن

بیورب رتػػیرنییػػ ؟ردرػػخراوررمچاػػچدامر  ػػخسربفقػػفاررس ػػس ردررارػػورزمػػخن،ردرػػخرارػػورشػػ ص،رمچاػػچدرروشػػو

بیورشػسهراگػ ؟روقبػیربػنرزبػخنره ػسیربخگػبخنر فا ػنرشػچد،راوررش صیرنیی رسنرازرطفر ر  سینرروشو

راگ  «ربچدا»رتر

«ربی یرنختوػػخنیرروشػػو»بی یرسخمػػ راگػػ رسػػنربػػنررسػػنرا نرتفػػبمرنػػچظیرازرروشػوربی ػػیرارػورنػػچعرروشػػو

س ػسرقفػ راگػػ  راوررهخر رسػنر  سیػنرمیربی یرنختوػخنی،رشػ صردرر  ػخمرگػخلرمعػفوؼراگػ  ردررارػورروشػو

تػخهیرنػسارد رهػیچرداردرورازرشک ردانسرسنرتچنیارچنرار فخظیرن ی چیػ یرراررهخیرتچنییرسنر  سینرسػفدهرد

هخیربسنارقف روربیبنرهیػب س ر  ػخمرتػچنییرسػنر  سیػنرسػفدهرقفػ ررس سرورحبیر  خمرگ چلر یاحیخسرن

شػچد رفقػطرفػفدیربػخرسیفیػ ررمخنػسرورگػپ ربػخزرمیراگ رور خرددفرورقسمر  سینربػنره ػیورشػک ربػخقیرمی

وربػػخرففگػخراگػ  رار چانػسرازرظوػػس رارػوربفدرػس،رچفاسػػنرارػوررونػسر  سیػنربیػػیخررطخق را عػخدهرمیرمػخدرزادیرفچؽ

هخررار ح ػ روررب شس،ره یشػنرگػ بیرشی  رراربوبچدرمیرس س،ره یشنرشیورانیخنردچب ربچدنرشفوعرمی

 چانػػسررشػػی  راگػػ ،رتفچػػنرن یردنبخلررشػػسرشیورس ػػسروره یشػػنربػػنرطچرر یچگػػبنردرر  سیػػنر یشػػفف رمیربػػن

مػخدرزادیراگػ روراوربخرػسرفػفدیربػخرسیفیػ ررتچن ردچدررارببی ػس رمیػیفر  سیػۀرچ ػیورفػفدیربیػیخررگػ  

رس س رهخیرطچ نیر  سینرمیرحییرازردگبخوردهخیردچدرداشبنربخشسرگخلار کنررا عخدهربخشس راوربسونرفچؽ

شػػچد ربیػػػیخریرازررنخمیػػػسهرمی«ربی یر ػػسررییرروشػػو»بی یرواػػچدرداردرسػػػنررشػػک ردریػػفیرازرروشػػػو

،رچشػمرگػچمره ػنر چان سرچفدارفخ چنررارازره خنراببساراحیخسرس  ػس ردررظػیورحػخلرس  ستخنرمیر  فرو

اس ػچنرببی  ػس،ردرردر ػسهررام رحبیراتفربفدیراففادربنرد ر رتچنػختچنیرنبچان ػسرچی هػخر ررارهمرسفدهررارنی ربخز

گححشػػخنرچیچنػػنرازرارػػورچشػػمراگػػبفخدهرس  ػػسروررتیفنػػسردررطػػچلرزمػػخنررػػخدرمیطػػچررسػػنره ػػخنرر چان ػػس رمی
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بخنرورشػی یرشیوبػخربوبػچدرشػچد رر فرمیرایرواکػحرطچررف ار ػسهردرسر خرشخنربػنر،س سرطچرر یچگبنرصعچدرمیربن

رخب ػس ر  ػخمر غییفا ػیرسػنررطبیعیرتچنػختچنیر چگػعنرمیرهخیرفچؽر،ر چانخر بخنهخیرم ب فروابیبییررهخسفدن

ر چانیػػسرشػػچنسرسػػنرمیرشػػک یرانیػػخمرمیر خن،ربػػنرت ررػػسرورففار ػػسر بػػسر ربػػسنردررمیػػیفر  سیػػنرازرمیػػخنردنرمی

ایرسػنرررگػیس،رمفح ػنررخب سر ػخربػنرمفح ػۀر خرػخنیرمیریس رارور غییفامرادامنرمیرارببی یسررخراحیخسرس هخرردن

سػنرقػفارربػچدررگػسررمیایرربػنربػخ  فرورنقحػنبخنرطچررسخم رحقیق راوخنرراردرکرس یسرورگححر چانیسربنرمی

 ػخنربػنرنقحػۀرب صچصػیررطبیعیرهػخیرفچؽرور قچرػ ر چانخر ربػسنرمػخدرزادیدرر  سینربػنردنربفگػیس ر بػسر ر

دررن ػػفرتففبػػنر«ربی یر ػػسررییرروشػػو»روررشػػچدرورازارػػورطچرر ػػسررییرحخصػػ رمیرهػػخربػػنر ر  ػػخمرارورگػػسرمی

هػػػخیرربی یر ػػػسررییرنیػػػ ردگػػػخنرنییػػػ  ربعضػػػیرافػػػفادروقبػػػیر چانخر ر رارػػػورروشر  سیػػػۀرروشػػػوشػػػچدرمی

راربػػنررهػػخردنررشػػخنرراررهػػخرس  ػػسروراحب ػػخلرداردرهخر چان ػػسروابیبییردورنػػسرن یرمیربػػنردگػػ طبیعیرراررفػػچؽ

 خنربیوػچدهرررودرور  سیػنرازردگػ رمػیتچنیبػخنرت ارنسررخرسخرهخیربػسیرانیػخمرده ػس ربػنرارػورشػک ررن خرا

هخیرمچاچدامرتچنختچنردررگحچهرم ب فرر چان سرا چهرشچرس ربعضیراففادرمیروردررانبوخرنخبچدرمیرشچدرمی

انیخمردهیػسررػخرازرشػ خرب چاه ػسرررارببی  س رم کوراگ ردنرمچاچدامرازرش خرب چاه سرسنراروررخردنرسخرررا

 چان سربفایررگیسنربػنر  ػف ررن یهخرردنرظ چانرمفرسشخنرببفنس رامخررار  سینرس یسرورش خرراربنهخرردنرسنرروش

رانسربنر  ف رحقیقیرنخی رشچنس رنی رنبچانیبنهخرردنرحقیقیربنرش خرس ترس  س،رچفاسن

مچاػػػچدامردرربُعػػػسهخیربػػػخ  فرربفانیی  فرارػػػوراگػػػ رسػػػنر  ػػػخمردررارػػػوردصػػػچص،رمچکػػػچعرچػػػخ ا

شػػخنرراررطبیعیرهػػخیرفچؽردػػچدررارتیػػبفشرده ػػسرور چانخر ر  چان ػػسرانػػسازررا ویرهیػػب سرورمیرسمرنی ػػنردگػػ 

س یػس ررراردنبػخلهػخرردنرطچررسخم ربنرن خراربی ارنس راتفرفکف خنردرگ رنبخشس،رم کوراگػ ردررنوخرػ ربن

شچد رحبیراتػفردنرمچاػچد،ربػچدایرحقیقػیررػخردایػچیرحقیقػیرر خنر بخهرمیرراردنبخلرس یس،ر  سینهخرردنرامخراتف

[،رگػنرق  ػفو خنرراردوبخرهرازراولرشفوعرس یػس ردرػخرمچاػچدامردررگػحچهرم ب ػفردگػ خنر]ربخشس،ربخرسر  سین

انسروره چزررربنربخ  فرورگححردگبیخب ررخربنرهسؼرنوخر رنفگیسههخرردنره ییرمچاچدامردگ خنیرنییب س؟

رگػ س،رحبػیررمیربػنرن ػفب  س،رظ یمروربییخرر چانخرهخرردنرانس رامخربفایرففدیرظخدی،رففبننرگنرق  فوففا فرازر

بخرش خر ساد رس  سروروقبیربػخرهخررورانففیهخرر یخمواقیخمررانچاعاتفربنر  ف رحقیقیرنخی رنشسهربخش س روقبیر

بنره یورظ  راگ ررس؟قفاررنییفر   یفرر ح درونرر چانیسردررهخر حفرترشچرس،ردرخرمیرصح نواقیخمررانچاع

 ف ررحبػیرگػ  بخنرشػی یرشیورسػفدنربخرچشمرگچمربخزرنی رگ  راگ رورس بفلرسفدنرتچریمر  سینرسنرمی
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شػػخنربیػػبنرر  سینرس  ػػستخنرمػػخر ػػخرنی ػػۀرمیػػیفر فروبیػػیخریرازر رطبیعیرهػػخیرفػػچؽرامػػخردچشػػب بخننر چانخر 

س یم،رو ػیررشمرگچمره ۀرش خرراربخزرمػیشچنس رچربی یر سررییرمیرمخنسروربعسرازردن،رواردرمفح ۀرروشورمی

 ػسررجربػنرربنش خررشی  رطبیعیربییخریرازراففادرااخزهرنسارنسردخهفرشچنس رامخروقبیرشیورهخیرفچؽر چانخر 

رارهػػخرردنردچب رادارهرس یػػس،ر ػػخنر خرػػساررشػػچدرورببچانیػػسردػػچدرراربػػنرگػػححرب صچصػػیربفگػػس،روکػػعی رذه ی

یربػػنرگػػححرب صچصػػیربفگػػیس،رااػػخزهردچاهیػػسرداشػػ رسػػنرحخ ػػ ردػػچاهیمرسػػفد رب ػػخبفاروروقبػػربفاربػػخنربػػخز

 فراگػػػ رسػػػنردػػػچدررارادارهرس یػػػس رربی یر ػػػسررییررار یفبػػػنرس یػػػس،رچفاسػػػنردرردنرزمػػػخنرس ػػػیردگػػػخنرروشػػػو

دررار کػنرردهیػسر ػخربػخ رادامػنرمیطفؼرربػنرسفدنرشچدروربنر  سیػنرطبیعیرم ب فیردخهفرمیرهخیرفچؽر چانخر 

 خنرداشػبنربخشػیس ررراردررنی ػۀرراهر  سیػنهػخرردنرشػچدرسػنرشػ خرااػخزهردادهرمیره نرچی ربخزرشػچد ربػنرنوخر 

رس  ستخنرمخربنرارورتفوهر ع  ردارنس،ر  رمشبخؽردرسنرچی هخرنبخشیس ربییخریرازر  فرو

بی یرنختوػػػػخنیروررهػػػخر ربػػػیورروشػػػورم کػػػوراگػػػ رشػػػ یسهربخشػػػیسرسػػػنربچدریػػػػمِرذنرنیػػػ رازر فخوم

 رهػػػچر رنِ ػػػ ،رششػػػ یورروحػػػخنیربػػػ رگردرربچدریػػػمِرذنربػػػنربی یر ػػػسررییرصػػػحب رسػػػفدهراگػػػ رروشػػػو

بی یررازرمسرگػۀرشػ خ یربچدریػمِرذنربػنرروشػوررچرشػیرِشػودررحخ یرسنرربی یرنختوخنیراظبقخدرداش رروشو

سنرادامنرداشػبنراگػ  ررخگ هراروردوررورکفدرمسمردربخر واسلرر سررییراظبقخدرداش  ردرر خررن،ربحث

سفدنػسرفو یػػسنرردربػخر ردنرصػحب رمیهػخرردنردن ػنرزرػفارمع ػیراگػػ  رچػفا؟ربی مرارػوربػ رطػچررسػنرمػیرامػخردن

دررربػػخرهربفو  ػػس،ررتدنرراررهخرم کػػوراگػػ رحقیقبػػیردرررونػػسر  سیػػنربػػچد ردرررابحػػنربػػخردنرحقیقػػ ،ربعضػػی

 سررجربنردرسیرازردنربفگ س ردرػخراه یبػیرداردرسػنرشػ صرچیچنػنربػنردنرردریفانرم کوراگ ربنحخ یرسنر

تخهرمی نربوبفراگ رسنرففدشچد؟رطبرد  ػسررجربػنردنرربخرهربفو س،رامخرارورنی ردچبراگػ رسػنربنررتدنررارریعبخ

تخهرشچد ردرخردررهفردورحخ ػ ،رفػفدربػنردرکراسرػسیرن ی ررػترازربی یرهیػب سرورهیچررگػس؟رهػفردورروشػورد

راشببخهرنیی  هخرردن

 العاده شخصی با کیفیت مادرزادی فوق

ش صػیربػخر»زمراگ ر خرففدیرشخریػبییردنررارداشػبنربخشػسرسػنرچی یربیارازرسیفی رمخدرزادیردچبر 

ا عػخدهربیػیخررنػخدرراگػ رورازررنخمیػسهرشػچد رفػفدیربػخرسیفیػ رمػخدرزادیرفچؽ«را عخدهرسیفی رمخدرزادیرفچؽ

سشػسر ػخرچ ػیورش صػیرمبچ ػسرشػچد را ببػنرفػفدیربػخرسیفیػ ررن فر خرر یرنی رزمخنربییخررزرػخدیرطػچلرمی

اولرازره نرمقسارربییخررزرخدیر قچارورمیسانربییخررب رتیرازرارػورمػخد رگػفیسرراررا عخدهربخرسرمخدرزادیرفچؽ
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نرارػػورفػػفدربخرػػسرسیػػیربخشػػسرسػػنرببچانػػسرگػػ   هخررار ح ػػ رس ػػس،ربفدبػػخریرر فرورگػػ بیرداراربخشػػس رمح ل ػػخ

بی یردػػچب رردچب رحفخدػػ رس ػػسرورسیفیػػ رروشػػورظ ی ػػیرداشػػبنربخشػػس،رفػػساسخریرس ػػس،رازر قػػچایردػػچدربػػن

رخشسرورمخن سردن داشبنرب

سشػػیسنررهخربػػفایررنجرهخرچییػػ ؟ردرربچدریػػمراظبقػػخدربػػفرارػػوراگػػ رسػػنرانیػػخنر فرورگػػ بیرگػػ  

تچر ػسرسػنرمچاػچدامردرررمیهػخرردنر ػخروقبػیرسیػیرمچاػچدیربشػفیراگػ ربخرػسررنػجربکشػس ر گػخدبنرشػسنس

 س،ر یفی،ربی ػخریرورشچنسرورمشکالمر چرسنربی خررن یررطچریربُعسهخیردریفراروربسنربشفیرمخررارنسارنس،ربن

وزنرر چان سر فوازرس  سرورب رهخر ررارنسارنس رمچاچدامردرربُعسهخیردریفرمیردردروررنجمفگررارنسارنس رچ یور

نربػػنرهیػػب سرورارػػوربیػػیخررشػػیف  دخطفرارػػوربػػسنیرسػػنردارنػػسربػػخرارػػوررانیی راگػػ  رامػػخرمػػفدمرظػػخدیردقیقػػخ

 چان ػسر ح ػ رس  ػسرورظػالوهربػفرریبییررارن یمشکالمرمچاانرهیب س:رگفمخ،رتفمخ،ر ش یی،رتفگ ییرورد

رظبخر ی،رراح رنییب س ردنربخرسرازرچفدۀر چ س،ر یفی،ربی خریرورمفگربی رنس ربن

شػػخنرا فػػخؽرافبػػخد،ربیػػیخریرازرمػػفدمردرررایردررشػػوفر خن ر ػػفزهرایردچانػػسمرسػػنروقبػػیرزمیوردررروزنخمػػن

دگػػبخنۀرمػػفگررفبػػنربچدنػػسردوبػػخرهربػػنرزنػػستیرررارازردگػػ ردادنػػس،رامػػخربفدػػیرافػػفادرسػػنر ػػخشػػخنر ػػفزهراخنرزمیو

چػػنراحیخگػػیردرر» فگػػیسهرشػػس:رهػػخرردنرایررویردنرتػػفوهرازرمػػفدمرانیػػخمرشػػس رازربخزتشػػب س ربفرگػػیرورػػژه

یرصػحب رففدربنرم حصػفانیی یره ییرارػورافػفادرازرحخ ػ رمشػخبنررطچررشیف ربن«ردگبخنۀرمفگرداشبیس؟

 ربػػػفظک ،رنختوػػػخنرحیػػػیرازردرامػػػاروررهػػػخر روردرر ح ػػػۀرمػػػفگراحیػػػخسر ػػػفسرنساشػػػب سهػػػخرردنرسفدنػػػس:

 چانیػب سرردزادرشػسنسرورمیشػخنراحیخسرهییخنرداشب س ربفدیراحیخسرسفدنسرسنرنختوخنرازرقیسوب سربسن

 چانیػػب سره یػػخمر ػػفواز،ربػػسنردػػچدرراردرردنر ػػخریورببی  ػػس ررانیی یر ػػفوازرس  ػػسرورمیرطچرردزادرورشػػیف ربػػن

هػخیرتچنػختچنیررفبػنرردریػفرراردرسنػسروربفدػیرتفب ػسرحبػیربػنرمکخنبفدیرتفب سرسنرمچاػچدامردرربُعػسهخیر

ردردروررنػجبچدنس ره ییرتفب ػسرسػنردرراو ػیور ح ػن،راحیخگػیرازررهػخر روردرامػارورهییػخنرداشػب سرورازر

اگ ،رامخردنررارمبچاػنرسشیسنرررهخرشسنس رچ یورچی یرحخسیرازراروراگ رسنراروربسنربشفیروگی ۀررنج

ربنرارورطفر ربنراروردنیخردمسرم شچرمرچفاسنره ییررن ی

هخررار ح ػػ رس ػػس رچ ػػسرروزر ػػیارتفػػبمرسػػنرمفوػػچمرر فرورگػػ بیرامرسػػنرشػػ صربخرػػسرگػػ  ررتفبػػن

ِچوردورگخظ رررترشیرار یخ فِردریفرمبفخومراگ  ررهخیربُعسهخیرب رگرمکخنرهخرازرزمخنرمکخِنرانیخنرزمخن

ففگػخرراتػفرسیػیردررارػورمحػیطرطخق سنردرربُعػسیردریػفرم کػوراگػ ررػترگػخلربخشػس ررراگ ،ردرصچر ی



323 

 

نرفچؽ دچاهػسر  سیػنرس ػس،رردچاهسردایػچررار یػسارس ػس،رمیرشچد راورمیربنرمین فرتففدررا عخدهرر  سینرس س،رواقعخ

نرشػػیف  سشػػس،رامػػخرگفشػػ راصػػ یردػػچدررارازررمیرچ ػػیورگػػ بیرانیی راگػػ  راورارور ػػ رارػػورشػػ صرواقعػػخ

س  ػستخنربػسونرر ػچانربػنر  سینر ردػچدربفتػفدد رچػفارمیدچاهػسر  سیػنرس ػسروربػنراصػردگ رنسادهروره ػچزرمی

ارورففدردررطچلرشیردرربُعسرمػفدمرظػخدیردررمسربیشػوررس ترسفد؟ربنرارورظ  راگ  روقبیرقیسوشفط

نرفػفدیراگػبث خر راگػ ،رنشی س،ردریفانربخرمشخهس رارورشػ صرمیرمی مػسمررچفاسػنربنرتچر ػسرسػنراورواقعػخ

مػػخرمعػػخدلررػػترگػػخلردرردنربُعػػسراگػػ  ربُعػػسررچوِرررػػترشػػیشػػارگػػخلردررمسربیشػػورنشیػػبنراگػػ  رزرػػفار

راگ  رففدربنرم حصفنوخر رربشفیرمخربُعسیرب 

 چانسردشچارربخشس؟رففضرس یػسرش صػیرروزیربػنرمحػ رسػخرررهخرچقسررمیر فرورگ بیر ح  رگ  

 رهخیرمچردنیػخزراگػ ربی سرسنراوکخعرمخ یردنیخردچبرنیی رور عػسادرسخرس ػخنربیشػبفرازرشػغ ررودرورمیرمی

شػػچدرورب ػخبفارورسخرس ػػخنراکػػخفیررتیػػفدرورازرسخرس ػػخنرقػفاردادیراگػػبفخدهرمیردررمحػ رسػػخرر عػػسر رصػچرمرمی

دهػػس رچػػنراحیخگػػیررورنختوػػخنرشػػغ اررارازردگػػ رمیرخگػػ هردنرشػػچنس رارػػورشػػ صررکػػیرازرادػػفا رمی

دریػفیرهػمردچاهسرداش ؟رحخ رهیچرم بعردردمسیرنساردر خرامچرردخنچاد ردچدرراربی رانػسرورهػیچرموػخرمر

بی ػسر ػسرر یػفشرسػنررشػچد،رمیرواردردخنػنرمیار کػنررمحشربنرود رروعصنربنردخننرمیربخرعمردررنبییننسارد ر

دچاهػسر ػسرررس سرمفرشراگ روردرروکعی ربسیرقػفارردارد راوربػخرنیفانػیرورظی ػنرمیرمیرزنستیۀراوردرردخن

 ػسرشر ػچلررسفدنرخربػفایربیػبفیس ػسر ػر یفشرراربنربی خرگبخنرببفد رگ بیرورمشػق رزرػخدیررار ح ػ رمی

بػػنردخنػػنرار کػػنررمحشرتػػفددر ػػخرچیػػ یرراربػػفایر ػػسرر یػػفر ویػػنرس ػػس ربػػنرقػػفضرس ػػس رگػػپ ربػػنردخنػػنربفمی

ففزنسرش خردرردظچار رسییررارمیفوهرسفدهروربخرسر»تچرس:رردرسرورمیرهخیرمسرگنرمیررگس،ررکیرازرمع مرمی

س ػػس،ربػػنررازرار کػػنربػػنردنرمیػػل نررگػػیستیرمیر ػػ «رس یػػس روفصػػ رح ظی ػػنرس یػػسروربیخریػػسرارػػورمیػػل نررار

خرسیػیربػرمه یػفر»تچرػس:ررزنسرورسییربنراورمیرنشی سر  فورزن رمیرمحشرار کنرمیرتفددروربنردخننربفمی

هخر ررار ح ػ ررر چانػسرچ ػیورگػ بیرشػچرس رفػفدیرظػخدیرن یرا ببنربخرچ یورچی یرمچااػنرن ی«ررابحنردارد 

دور ررس مروردػػچدمررارح ػػ رنرزنػػستیرادامػػنردهػػم؟رط ػػخب ر یػػسارمػػیچػػنرد ی ػػیرداردربػػ»س ػػس:ررس ػػسرورفکػػفرمی

تػچرمرارػوراگػ رسػنرشػخرسرمیبػچررشػچرسرازرمیػخنررایرسػنرمیرنکبػن«ردهم!رس مروربنره نرچی ردخ  نرمیرمی

هخیرم ب فػیرداشػبنررهخرشػک ربی ررػس رم کػوراگػ رارػورگػ بیم کورریهخر فرورگ بیربفدیرازرگ  

س  ػػسروررراردزمػػخرارمیشػػ خررشػػی  رهخر رسػػنرشیورمػػفدم،راصػػحکخکرهػػخیربػػیوربخشػػ س ر ضػػخدهخرورادبالؼ
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 فرازردنرمشکال یرسنر چصیفرسفدمرنییب س ربػفایرمثػخل،ربفدػیرررقخب ربفایرنفعرش صی،رچی هخر ردگخن

دچاه ػسردػچدررارداررب ن ػس رب ػخبفارورراگػ رسػنرمیگػ  ردردر ح  ر حقیفرور چهیوربفارشػخنررقسرردناففادر

هخررار ح ػ رس ػیمروربخرػسرر فرورگػ بیرحیطر ی یػسهروردشػچاریربخرػسرببػچانیمرگػ  بفایر  سینردررچ یورم

ربفدبخریرظ ی یرداشبنربخشیم 

رس  سهربخرسرببچانسرانیخمردهسرارػوراگػ رسػنروقبػیرچیی ؟راو یورسخریرسنر  فرو«ربفدبخریرظ یم»

دررعیفرسر ح  رس س رشچدراچابرنسهس ربخرر الفیرنک سروره یخمیرسنربنراور چهیورمیشچدرربنراورح  نرمی

نرگػ  راگػ رسػنربفدبػخرر»تچر ػس:ررنخمػس؟ربفدػیرافػفادرمیرس  ػسهرمیر،رچیچننردػچدررار  فروصچرمرارو واقعػخ

س  ػستخنرر غییػفردهیػس،رچفاسػنر  فرودنرراررودػچیردػچب رنساررػس،راتػفرد ػ «رودچیربسیردارم ربچد رمورد  

هػخرردنررونس،رگػفرففزنسانرازرسچرهردررمیرسفدنربخرسربفدبخرربخش س ربعضیراففادرحبیره یخمر فبی رورم ضبط

س یػػسروررانسازنػػس رنبخرػػسربػػنرارػػورشػػک رففزنػػسانردػػچدررار فبیػػ رراهرمیررورا یػػخلربػػنسشػػ سررمیرففرػػخددادو

نربػن دػچبردمػچزشردهیػس رهػخرردنردچد خنرنی رنبخرسرظصبخنیرشچرس ربخرسردرامرورمعقچلربخشیسر خرببچانیسرواقعخ

نررراحبیرازرسػػچرهردرربفورػػس،ردرػػخرفکػػفرمیربفدریػػسروربػػنرارزشر بػػخیراتػػفرنبچانیػػسرحبػػیرازر ػػ رچی هػػ س یػػسرواقعػػخ

اتفرسییردررمألظخمربنرمور چهیورس س،ر خروقبیرسییردنیخر»تف :ررببچانیسرتچن رراررشسردهیس؟رسییرمی

سػخفیردػچبرنییػ  رشػخرسردرردر ػسهرر انػسازررامخراروربن«ر ح  رس م دنررارر چانمرنبخشسرسنرمفاربش خگس،رمی

دچاگػبیسردبفوربػخنر ػیاراوربػفود،ربػنرصػچرمرشػ خرگػی یرزدهرشػچدروررررمقخب رسییرسنرس بفرازره ػنرمید

 ح ػ رس یػس راتػفردنررارر چانیػسردهػسرچقػسررمیرس یػسرنشػخنرمیرشفمیخررشچرس رار کنرچیچننردنررارادارهرمی

ز رسػخفیردػچبرنییػ  ربػنرانػسارردػخر رس یػس،ره ػچزربػنبػخنرازرذه دنررارر ح  رس یسرامخرنبچانیسدنرراررببچانیس

تػ اردرهػیچرچیػ یرازرن ػفررشػچد،رهفتػ رن یردخطفرداشبنربخشیسرسػنروقبػیرسیػیربػنرگػححردرهػخمرنخیػ رمی

هػمربػػخراوربػػسررهفچقػػسرس ػسرورردهػػس رمیػخی ردنیػػچیرذهػوراوررارمشػػغچلرن یرقػفار ػػ  یفرر ح احیخگػیراوررار

نراروریزنسرورگفزنسهراگ روربنردنراه یبیرن ررفبخررشچدره یشنر ب  سرمی تچنػنرردهػس روقبػیرببچانیػسرواقعػخ

رارس ربخشیسربنرگححرمقسمخ یر  ف ردرهخمررگیسه

تچر ػػسرسػػنرمػػخربػػیارازرحػػسرکػػعیفرراتػػفر ػػخردنرحػػسر ح ػػ رس ػػیم،رمػػفدمرظػػخدیرمی»انػػس:رربفدػػیرتفبن

نییػ  ربی اررػسردربػخر ربچدنررتػچرمرارػورکػعیفرمی «رس  ػسررمیگچ اگػبفخدهررازرمػخراحػ ردی ػیرهیبیمرور

 فهخرورافػػفادیرسػػنرگػػححرففه ػػ ربػػخ  فیردارنػػسرنیػػ ررررشػػیم رحبػػیردرربػػیورمػػفدمرظػػخدی،رمیػػوارػػوربی س
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س  ستخنرمػخرنبخرػسررس  س ر  ردرخر  فرورحثرن یس  سروربخردریفانرافوبریر  سیسرمیداررره یشنربفردچرشبو

ورخرشػػ ررتػػچرمرسػػنرارػػوربخز ػػخب رازر ح ػػ ر چانػػسرکػػعفربخشػػس؟رمیرتچنػػنربخشػػ س؟رچیچنػػنردنرمیربیشػػبفرارو

ایرقػسر یررس  ػسهراگػ  رتفبػنر رچ یور ح  رظ ی یرشػخدصررػتر  فروخگ ش ریایرازراراد رقچرنشخنن

بفایرففدیرظخدیرارورطبیعیراگػ رسػنر«ردهس رففدیرظخدیر چهیورراربخرش شیفشر خگنرمی»واچدردارد:ر

نرفػفدیررزنم رس مروراتفرمفارب نی،رمورهمر ػچررارمػیراتفربنرمور چهیورس ی،رمورهمربنر چر چهیورمی اورصػففخ

ایرده ػیوررس  ػسهرب خمیػس؟ربػفایرانیػخمردن ػنر چصػیفرسػفدمربخرػسرارادهر چانیسراوررار  فرورظخدیراگ ،ردرخرمی

رداشبنربخشیسرورببچانیسردچدررارس بفلرس یس 

ررػػچرانػػسراوردررمقػػخمرفنػػفالرارشػػسر یرتفبنر نخمیسنػػسردرردورانرقػػسرمرمػػفدیربػػچدرسػػنراوررارهَػػورشػػیورمی

اوررارمب ػخر رتیفیرامپفا چریراورداش  رچنرچی یرر روربخسفخر ربچدرورنقارمو یردررشک بخن ربییخرر ر

هیػ راشررهاشرمبفخومرازردریفانربػچد رداگػبخنیردربػخرررورشیو،رحبیرازردورانراچانیانسرسنرهرسفد؟رتفبن

رسػفد ربػفرطبػ رارػورداگػبخن،روقبػیرسنراوربخردچاگ ردچدشر حقیفِرد رسنرازرمیخنر خیرش صػیررار ح ػ 

سفدروررگمربچدرچ ػیورش صػیرش شػیفیربػخردػچدرداشػبنررورشیوراچانربچدره فهخیررزمیررار  فرورمیه

زدهربػػنرس ػػفش،رراهراوررارررکػػیرازراوبػػخشرمح ػػنربػػخردگػػبخنرح قػػنزد،رربخشػػس رروزیروقبػػیردرردیخبػػخنرقػػسمرمػػی

ور خبػ ربفایرچنربخردچدرش شیفرداری؟ردرخرافی رسشبورسییررارداری؟ربػخربفرػسنرگػفرمػ»بی رورتف :ر

ورشػیورفکػفرد،رگفرورتفدنارراربنرا چرسشیس رهسفررطچررسنرصحب رمیره خن«رسورسنرافی ردنررارداری 

دادنػػسرورردرردنرزمػػخنرنیػػ رسشػػبورسیػػیرراربػػنرحکچمػػ رتػػ ارشرمی«ربػػفایرچػػنربخرػػسرگػػفر ػػچررارببػػفم؟»سػػفد:ر

قبػیراوردرػسرسػنراهرسییررارسشػ ؟رود  چرشسربنرش صرمیبچرربچدراخنردچدرراربفایردنربسهس رچیچننرمی

یبػػچریرازرمیػػخنر خهػػخیرمػػوراتػػفرافیػػ رسشػػبورمػػفارنػساری،رم»ورشػػیورافیػػ رنکػػفدراورراربکشػػس،رتفػ :رهػ

نرازرمیػػخنر هػػ«رب ػػ ی  ورشػػیورق بػػ رگفشػػخررازرصػػبفرورخهػػخیراورد رػػس رارػػورنشػػخنردادرسػػنرهػػورشػػیورواقعػػخ

خیرب رتػیردگػػ رهػػر چانیػػ ربػنرچ ػخنرمچفقی رسػنراوربػػخرمػفدمرظػخدیرفػػفؽرداشػ ،دنیػػخرر ح ػ رداشػ  راز

ایراگػػ  ررس  ػػسهررخبػػس رارػػور فکػػفرسػػنرا بػػخمردػػچدررػػخرحفػػ ردبػػفورارزشرا ییػػسنرراردارد،ر  ػػسارردنیػػچیرت فاه

دنرراررس  سهروردرددوررنییػػ ؟ردرػػخرارزشرزنػػستیردیػػبندررارػػورصػػچرمره یػػیردربػػخر رارػػوربی سرشػػیس:ردرػػخر

مفا یربوبفرازراوربخشػیم رهػسؼرربنس  ستخنربخرسررورشیورش صیرظخدیربچد رمخر  فروهردارد؟ربنرهفرحخل،

 ػیاررورػم رتفچػنربػخررگػچیرگػحچهربػخ  فربػنرمخراروراگ رسنربنرگححیرففا فرازرمػفدمرظػخدیربفگػیمروربن
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س یمربػخررشچرم،رامخردررحخ یرسنردرربیورمفدمرظخدیر  سیػنرمػیرمچقعیبیرسنرهورشیورمچاانرشسرروبفورن ی

نرراح ر چهیوررخر حقیفرمچاانرمی سػنررهخیربػخردریػفانرتػچرمردنراصػحکخکر فرازردنرنیی  رمیرشچرمرورا  امخ

نرراح رراردبسرسهرمیش خررشی  رس یسرورشیور یفبنرمی  فرازرچی یرنیی رسػنرهػورشػیورازرمیػخنررس سراصال

ربییخررگ  راگ  هخرردنرسفدنر چانسربس فرهمربخشسرورادارهردنرت ش رورحبیرمی

هخرورامیػخ یررارسػنرمػفدمرروابیبییواقیخمررانچاع س،رس  سهربخرسرببچانسرفساسخریرسردررظیورحخل،ر  فرو

دنررارر ػػچانیمربػػخرهرانیػػخمرداد،رامػػخرمیرهػػخرراررترظػػخدیردارنػػسررهػػخرس ػػس رعیػػفم کوراگػػ رسػػنرببػػچانره ػػۀرارو

بچدرس رامخرریاس چنرمچاچدیرا ویرمرهمانیخمردهیس،رشبنرررتدنررارر چانیبیسر سررجرانیخمردهیم راتفرمیربن

مع ػػمر»دانیمر  سیػػنرمیػػب  مرزمػػخنراگػػ ،ردهیػػبنرورگیػػ رشػػچرس راتػػفربیچریػػس:ررکػػنرمػػیدخطفرار رنبخرػػسربػػن

بػسرورصػچرمرن چاهػسربػچد!ر«ردهیػبییرانیػخمردهػم،رتفبنراگ ر  سینرمیب  مرزمخنراگ ،ر ػ ربیػ ارربػن

ر یاربفورس طچررقخطعربنرر،ربخرسر ف چانروربنیربچداختیفربخشیس ردرر  سیۀرفرش خربخرسربخردچد خنرگ  

 چانیػسررشػی  ردػچدررارحفػ رس یػسرورن یربخرسرببچانیسر قچایردچدررارحفػ رس یػس،ربخرػسرشیوه   یور

شػی  ردػچدررارحفػ رردچاهیس،رانیخمردهیػس ربخرػسرشیور چانیسرهفرسخریررارسنرمیرنی ییسهرظ  رس یس رن ی

 «ربػخرانیػخمرسخرهػخیردػچبر قػچارا ػعرس یػس»شػچد:ررس یس ردرربیورمفدمرظػخدی،رارػورتفبػنراع ػیرشػ یسهرمی

 قػچاراگػ  ررسػفدنردهیمرحف رس  س،رسخریرسنرمػخرانیػخمرمػیر قچار  سینرن یرسفدنرس  ستخنربفایرا عر  فرو

 قػػچارچیػػ یراگػػ رسػػنرمػػفدمررسفدنرارم:را ػػعرچػػفاربػػنرحفػػ ر قػػچاراظبقػػخدرداررػػم؟رزرػػفارارػػورمچقعیػػ رراردرػػسه

یػخمرده ػسر ػخرببچان ػسردرردچاه ػسر قػچارا ػعرس  ػسرورسخرهػخیردػچبرانرظخدیربنردنراظبقخدردارنػس،رچفاسػنرمی

زنستیربعسی،ردػچبرزنػستیرس  ػس رامػخرمػخرارػورمیػل نررارنػساررم راتػفردرر  سیػنرمچفػ رشػچرس،ربػنردایػچرنخیػ ر

 قػػچارصػػحب ر«رحفػػ »بعػػسیرواػػچدرن چاهػػسرداشػػ  روقبػػیردربػػخر ررنخمرزنػػستیرایربػػنرشػػچرسرورمیػػل نرمی

شػچدرربػخرمػخرح ػ رمی خنرایرسػنردرربػسنردهس یم،رمع یردریفیرنی ربفایردنرواچدردارد ررع ػیرارػوردورمػخرمی

انس راتفر  ػخمرشػوفرراربیفدرػسررازرزمخنیربییخرردورررگیسههخرردنرانس،ررفقطردرراروردور رزنستیرانسودبنرنشسه

م کػػوراگػػ ربػػنرهػػیچرسػػخرردػػچب ربػػفرن چررػػسرسػػنرانیػػخمردهیػػس رحبػػیراتػػفرهػػفرروزرارػػورسػػخرررارانیػػخمردهیػػس،ر

رنرنشچرس م کوراگ ره چزربخرچ یورففصبیرمچاا

رگػ سرورمػفدمردرر ػالشربػفایررمیربػنرن ػفامخره چزرمع یردریفیرنی رواچدردارد:رسخرهخر رسػنردػچبر

نررده س،رم کػوراگػ رمشػ صرشػچدرسػنرسخرهػخیربػسیربچدهر قچارانیخمرمیرسفدنرا ع انػسرورسخرهػخیرواکػحخ
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دررزرػفاررس انػرم کػوراگػ رمشػ صرشػچدرسػنرسخرهػخیردػچب ربچدهرده س،ربی یسرمفدمرانیخمرمیربسیرسنرمی

نبخشس رقچانیورقضػخر ،رامػچررمػفدمرمشخهسهرررهخر رنوفبنراگ رسنرم کوراگ رقخب ر ش ررورسادهخرظ  

ظ ػچانررطبیعی ر ػ ربػنرامفیراگ رفػچؽبچدنررس  سهرس سرورارورمشک یرنیی  رامخر  فرورظخدیررارادارهرمی

دػػچدرراربػػخراصػػچلرورم حػػ رکػػنرار ریاخربػػنطبیعیررفبػػخررس یػػس،ررطبیعی،ربخرػػسربػػفرطبػػ راصػػچلرفػػچؽرفػػفدیرفػػچؽ

طچررربػندنررارردانیػس،راحب ػخلردنرواػچدرداردرسػنرمفدمرظخدیربی ییس روقبیررابحۀرسخرمخر رمچکچظیررارن ی

س یمروررصػحب رمػی«رنکػفدنرمساد ػن»قصسیروررنخدرگ رادارهرس یس ربنره یورظ  راگ رسنرمخردربخر رب 

نربنرمی امػخر»تچر ػس:رردچاهیس،رانیخمردهیس ربعضیراش خصرمیردخطفرار کنرمیرتچریمرنبخرسرهفرسخریررارصففخ

تچرمر  ردررارورصچرمربوبفراگ ر  ی رشچرس رامػخرارػورراررمی«ردچاگبمرظسا  راافارشچد رمورفقطرمی

هػػیچرسػػخریرانیػػخمرشػػچرسررمیگػػچزیرمچااػػنررتػػچریمرسػػنروقبػػیربػػخرچی هػػخیردحفنػػخسیرمثػػ رقبػػ ررػػخرد ارن ی

س  ػس،ررصػچرمر ف ػ ررػخرفی رکػیربػخررکػسریفردظػچارمیرمػفدمربنرس مرسنروقبیررورصحب رمیدربخر رانسهیس ر

هخرشػػخنرربسهیرسفدنر یػػچرندررحػػخلرم کػػوراگػػ ردنرافػػفادرازرت شػػبنربػػنررکػػسریفربػػسهکخرربچدنػػسرورحػػخ ر

 یػچرنرس  ػسروربخرػسرم ب ػفرشػچنسر ػخردوبػخرهردنررارر چان ػسرمبچقػفرس یػس،رن یدنرراررهیب س راتفر خدرمیخنیرو

نرسػخرربػسیرانیػخمررانیخمرده س ررع یروقبیرن یردفعۀربعسرارورسخرررا  چانیسرروابطرسخرمخر ررارببی یػس،راحب ػخ 

ردهیس ردهیسرور قچارازردگ رمیرمی

هػخرردنرشػچنس،رچفاسػنر چانیسرازرمفدمرظخدیرانبقخدرس یسرسنرچفاردررمیخی رمػفدمرظػخدیردرتیػفرمیرن ی

اگػبفخدهرس یػسرورنبخرػسردررارػورمیػخی روا  ػفررگ ی س رامخرش خربخرسرازراصچلرراربخراگبس لرمفدمرظخدیرمی

گچزیرمچااػنرشػچرس ردررارػورشػفارطراتػفرردرتیفرشچرس،رمیفرار کنربخرچی هخیروحشب خسیرمث رقب ررخرد ا

واػچدردارد،رچفاسػنرفػفدیردػچبردررارػورشػفارطرواسػ اررش خرشی  رسخریرانیخمرنسهیس،رمشک یردررشیو

گػچزیررویردادهربخشػسروربػنردنرررگػیسنربخشػسررػخرد ارقبػ ربندررحخلردهس راتفرحبیروقبیرسییررنشخنرمی

ایرواچدردارد:رارورمیخی رزرخدرار بخطیربنرردهیس؟رامخرنکبنراه یبیرنسهیس،ر  ربنرچنرچی یراه ی رمی

نربنررمػػخر  سین مچااػػنرهػػخرردنرشػػچدرسػػنربػػخردادهرن یرور ف یػػین ػػمرربفاربػػخنایررتچنػػنرس  ػػستخنرنسارنػػسروراحب ػػخ 

نسادنرسخرهػخیراشػببخه،ر قػچاررارحفػ رس ػیم ررس یمرانیخمردهیمراروراگ رسنربخرانیخمرمیشچرس ردن نر الشر

شػػخرسراتػػفربػػنرمقػػساررس ػػیرهػػمردػػچدرراردرتیػػفرس یػػسرورسػػخریرانیػػخمردهیػػس،ردررنوخرػػ رسػػخرربػػسیرانیػػخمردادهر

 فرر قػچاربػسرورمع ػیراگػ رسػنربػنره ػخنرانػسازهرگػ  ردادنرازدگػ بخشیسرورگپ ر قچارازردگ ردهیػس ر
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بی یرر یشػفف رس یػسروربػنرهػسؼرنوػخر ردػچدربفگػیس رب ػخبفارورفػفدربخرػسرسیفیػ رروشػوبػخنردرر  فر راگػ 

 چانػسرازرربی یردػچبرمیردچب رداشبنربخشسر خر عییورس سرچنرزمخنیردررمیخی ردرتیفرشچدرورسیفی رروشػو

رسیفی رمخدرزادیردچبررخر   یفرمحیطردچبرحخص رشچد 

شػػی  ررػػخرافکػػخرردػػچدرردرونردػػچدررار  سیػػنرس ػػیم،ربػػنرشیورازرمػػخرهفرػػتارمرسػػنراتػػفرره   ػػیورتفبػػن

بعػسربوبػفررشػچرمر یػسارس ػیمرورگػپ رگػعیرس ػیمردفعػۀر خرم ش رهفرمشک یررارسنربخردنرمچاانرمیب یفرمر

داشػبنربخشػیم،ردنیػخرمکػخنرردررن ػفدهیمراببػساردریػفانرراررظ  رس یمروره یشنرهػفرسػخریررارسػنرانیػخمرمػی

رفبػخریرورمعففػ رمػفدمررشػسرسػفدهرورا خرػخمرس بػفررس ػس،رنیترخرهررشػسرمیشػچد رادالقیػخمردوبػربوبفیرمی

شػػچد رشػػخرسرحبػػیربػػنر  ػػی رنیػػخزیرنساشػػبنربخشػػیم رشػػخرسر زمرنبخشػػسرسیػػیرمفاقػػیرمػػفدمربخشػػسروررمی

تچریػسرسػنردنررس س ردرػخرن یرمیروربفایراصالهرامچر،ردرونردچدررارایبیچراگ مفاقیراظ خلردچدررهفسیی

مػػفدمره ػػچزرهػػمرر،شػػچنسر فرمیرامػػفوزهرحبػػیربػػخرقػػچانیورورمقفرا ػػیرسػػنرهػػفرروزراػػخمعرظػػخ یردچاهػػسربػػچد؟رامػػخ

 چان ػػسرق ػػیرمػػفدمرراررس  ػػس؟رزرػػفارقػػچانیورن یرازرقػػچانیور یػػفویرن یهػػخرردنرده ػػس رچػػفارسخرهػػخیربػػسرانیػػخمرمی

اتػفرده ػس رامػخرررارمبچقػفرس ػس،ره ػچزرهػمرسخرهػخیربػسرانیػخمرمیهػخرردنر غییفرده سروروقبیرسییرنبخشسرسػن

حفػ رظػسا  ردربػخر ربچدرسیػیررشسرورنیخزرن یرسفد،ردنیخرمکخنرمبفخو یرمیردرونردچدررار  سینرمیرهفسیی

روراصالهرامچررفکفرس س 

دررگػػحچهرردن ػػنر چانػػسر ػػخرارػػورگػػححردمػػچزشردادهرشػػچد رشػػ خربخرػػسر  سیػػنرس یػػسر ػػخرارػػورفػػخرفقػػطرمی

 خنربپػفدازمرسػنرم کػوررمرمیػخی را یػیرزنػستی چانمربنر شػفرحر  ػخربیخوررس رن یربنردگ بخ  فرقفاررداردر

رمخنػسر ػخر  سیػنرچػنرچیػ یربػفایرشػ خربػخقیرمیدررارورصچرمرشخنربپفگیس؛رچفاسنرراگ رمخر ربخشیسردربخره

تػػخهرشػػچرس راتػػفره ػػنرچیػػ رراربػػنس یػػس؟ربخرػػسردچد ػػخنر  سیػػنرس یػػسروربخرػػسردچد ػػخنربػػنر دقػػ ر چکػػیحرردنرد

دررحػخلرس یػس رامػخرنبخرػسرنیػفانربخشػیس،رزرػفاردافػخررنػسر ػخر  سیػنمخردادم،رهیچرچی یربفایرشػ خربػخقیرن یرمی

ر چانیسرسخرهخرراربفراگخسردافخرانیخمردهیس رحخکفرظ چمیرشسهرورمی

*  ** 

دارمرردررن ػػػفهػػػخیردمػػػچزشرفػػػخررارمبچقػػػفرسػػػ م رب ػػػخبفاروررس مربػػػنرزودیربفتػػػ اریرسالسرفکػػػفرمػػػی

راربػػػفایرراه  ػػػخر رهػػػخرردنر یػػػخنرببچان ػػػسامرراردرردگػػػبفسره یػػػخنرقػػػفارردهػػػمر ػػػخرهررهػػػخیرحقیقػػػیردمچزش

بچدنررامرسخرهػخرراربػفرطبػ راصػ رمیػلچلرشخنرداشبنربخش س ردررس ردور ردمچزشرارورفخ،رقصسرداشبنر  سین
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دچب رربػػندنررارردرػػخر کػػنردربػػخر راس ػػس ررتچنػػنرنیػػ رادامػػنر یػػسارمیردرربفابػػفرشػػ خروراخمعػػنرانیػػخمردهػػمروره یو

فکػػخررظ ػػچمیر خگػػنردچاهػػسرداد رارػػوردافػػخررارظ ػػچمیرسػػفدمر ػػخرافػػفادردهمرورارارػػمرن ػػفیرن ػػیرانیػػخمرداده

هػخر ررس  ػسردمچزشرطچررواقعػیر  سیػنرمیرم سرشچنسروره   یوردنراففادیرسنربنربیشبفیرببچان سرازردنربوفه

دادرم،ر چکػػیحردادرػػمرسػػنرچیچنػػنرمثػػ ررفػػخرراردمػػچزشرمػػیدررحػػخ یرسػػنررشػػخنرداشػػبنربخشػػ س ربػػفایرراه  خر 

بخررس یسرورامیسوارمربعػسرازرا  ػخمرارػورسػالسرحبػیراتػفرنبچانیػسرازرارػوردافػخر یػفویرس یػسرورانیخنیردچبررف

،ردررواقػعرگػخنس ررنبچانیسر  سینرس یس،رحػساق رببچانیػسرانیػخنردػچب ربخشػیس رارػوربػنراخمعػۀرمػخرم فعػ رمی

ر چانیسرففدردچب ربخشیس ردانیسرچیچننرففدردچب ربخشیس ربعسرازرسالسرمیراس چنرمیرهم

م ب فػیرمرانػسرورمػسادالردرامیر ػیارنففبنرانسرسنربنرافرخنردمچزشرفخ،رمیخی یرنی رواچدرداشبنردر

هخیررده ستخن،ررهبػفانرقیػ  ردخطفرح خر رظخ یرازرگػچیرگػخزمخنرانس رامخربنرازر  خمراوخمربفایرمخردمسه

رانس ردمی ربچدهرهخیرمخربییخررمچفقی رسالس خنروسچشارسخرس خنرم ب فرورنی رگعی

گػچیرگػحچهررامربفایراروراگػ رسػنردرر  سیػنربنرهخردمچزشردادهرچی هخر رسنردررارورگ  فانیر  خم

راردمػچزشرنػسادهرهػخرردنرت شبنرهفتػ رسیػیرامرسنردرربخ  ف،رش خررارراه  خر رس  س رچی هخر ررارفخشرسفده

خنر  فیػ رارمربییخررصفرحرورروشوراگ روربخرظ مرنچرورورظ ػمرمعخصػفربػسنرانیػردمچزشردادهدن نرراگ  

دمچزشردادهرشسهردررگححیربییخرربخ راگ  ردرردراػۀراولرم  ػچررارػوربػچدهردن نررظالوه،رشسهراگ  ربن

طچررحقیقػػیرفػػخررارسیػػیرس  ػػسرورازرطفرػػ ر  سیػػنرصػػعچدرس  ػػس رارػػورقصػػسروررسػػنره ػػنرببچان ػػسردرردر ػػسهربػػن

  ػسرسػنرفػخربیػیخرردػچبرسرهػخ،ربیػیخریرازرافػفادراحیػخسرمیردمػچزشرفػخرور  فروردررطچلم  چررموراگ  ر

درػػخردنرار کػػنررس مر،رفکػػفرمػػیدررحقیقػػ سػػخررببفنػػس ررردررظ ػػ ربػػندنررارراگػػ ،رامػػخربیػػیخررگػػ  راگػػ رسػػن

س ػػسرسػػنرردچاهػػسر  سیػػنرس ػػس،راحیػػخسرمیرگػػ  راگػػ ررػػخرنػػن،ربیػػبییربػػنرفػػفدردارد رفػػفدیرظػػخدیرسػػنرن ی

ر؛دچاهػسر  سیػنرس ػسر رورن ینخ  رفرورعیفم کوراگ  راورفػفدیرظػخدیراگػربییخررگ  ،ر صچررسفدنر  سین

رش چد،ربخراػسر روقبیرش صیردفدم سردایچررارمی»س سردی یرگ  راگ  ر یچذیرنچش :رر  رفکفرمی

س ػػس روقبػػیرفػػفدیرربییػػخهر  ػػفرورمیرورتػػخهدنرراررشػػ چد،رمیدنرراررس ػػس روقبػػیرفػػفدیرمبچگػػطر  ػػفرورمیدنررار

«ربػچد رد سرػس،ردنردایػچرن یردنرب  ػسرن یرد ػسد راتػفرارػورشػ صربػنرشػ چد،رب  ػسربػنردنرمیرمیدنررارراح  

،ربیػیخریرازردررحقیقػ س  س رحقیقیردی یرراح راگ رورچی یرعیفم کورنییػ  ررتچرمربفایر  فرورمی

حخکػفردررحػخلرحضػچررنسارنػسررار یػخهػخر رسػنررانسروربیػیخریرازردنرنشیػبنرار یخس  ستخنرقسر یرسنرر  فرو



331 

 

نربػنرشػ خرنیفػبمر ػخرمبػخداروابیػبییانس رارورر خرگححربییخرربخ ر ر  سینرسفده رهخر رراررشػسردهیػسررػخررارقبال

نرمصػ م،رفػفدررس  ػسهرظ چانر  سینرت اشػ  ربػنر ػ  یفرمیتچنیبخنرچفاسنردرررشسر چانر،رمغفوررشچرس ایرواقعػخ

هفروابیبییرراررهخرس سررػخرس بػفرر چانسرهفرچی یررار ح  رس سروردررمچااونربخرم خفعرش صیرم ب ف،رمی

 ردهػػس ر ػػخروقبػػیرسػػنرفػػفدرببچانػػسرارػػورسػػخرررارانیػػخمردهػػس،رگػػ  رن چاهػػسربػػچد رافػػفادیرسػػنربػػنردنراه یػػ

 چان سرارورچی هخرراررهخرس  ػس ردػچدر  سیػنرگػ  رنییػ ررهخر رهیب سرسنرن یرتچر سرگ  راگ ،ردنرمی

 چان ػسرامیػخلررتچر ػسرگػ  راگػ رسػنرن یردچدرگ  رنیی  ربنرارػوردػخطفرمیردچدیروررشسرگححرنی ربن

ازرچیػ یردگػ رسشػیس ردنرم ػخفعراررهخرس  س رزرفاربییخررگ  راگ ردررمچااونربػخرم ػخفعرظ  ػیربشفیررر

بنره ػیوردػخطفراگػ رسػنرفػفدرردررواقعهخرراررهخرس یس؟رر چانیسراروروابیبییراخرهیب س،رچیچننرمیه یور

رهػخردنردهس،راتفردررمچااوػنربػخرس سردشچارراگ  روقبیر ضخدهخر ربیورش خروردریفانررویرمیراحیخسرمی

تػػچرمرر،رمین ػفربییفرػسدررس  ػسهررداریردػچدررارحفػ رس یػسررػخرنبچانیػػسرحبػیردػچدررار  فرورنبچانیػسردچرشػبو

سفدم،ربییخریرازراگػبخدانروا رارػورس  ػخمرراربػنرمػورتفب ػس:رر  رففب یرنیی  ردررت شبنروقبیر  سینرمی

 ػچانیردنرریػفم کوراگػ ،رمی چانیردنررار ح  رس ػی روقبػیرانیػخمردنرعروقبیر ح  ردنرگ  راگ ،رمی»

دررس یػس؟روقبػیررتچننراگ  روقبیربنردخننربفتشبیسرچفاراروررارامبحخنرن یره یوردررواقع«ررارانیخمردهی 

گػعیررع بنربفرگ بیررخرمشک یرواقعیرهیبیس،راروررارامبحخنرس یس روقبیر ح ػ ردنرگػ  راگػ ،حخلر

انػػسرسػػنرعیػػفم کوراگػػ ،ردنرراررورتفبنررگػػسرعیػػفم کوراگػػ رمیربػػنرن ػػفس یػػسردنررار ح ػػ رس یػػس روقبػػیر

نرببچانیسردنررارانیخمردهیس،ر  رمی   رازرظبػچرر»بفرسرسن:ررامبحخنرس یسرورببی یسردرخرم کوراگ  راتفرواقعخ

ر«هخیرروشورورروگبخیردریفیر یارروردچاهسربچد!رهخیر خررتردردبخنربیس،رت رازرگخرن

ر رسنردمػچزشردادمرگػ  راگػ  ردرردخ  ػنردوردنر  خمرچی هخرخدربخراروره نرمح یرسنرتفبم،ربن

نردػػػچدررار  فرو طچررسچشػػػخربػػػنر  سیػػػنرادامػػػنردهیػػػس رامیػػػسوارمررس  ػػػسهردررن ػػػفربییفرػػػسروربػػػنرامیػػػسوارمرواقعػػػخ

وربنرس خلربفگ س!رامیسوارمرازره ػیورامػفوزربػنر  سرس  ستخنرقسر یروراسرسرببچان سردرردافخر  سینرسر  فرو

رواقعیراگبفخدهرس یس رۀفایر  سیازروق ردچدربنربوبفرورشک ربر،بعس
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 ضمیمه

ورربخشػسنبػفره ػیوراگػخسرم کػوراگػ رمحػخب رتفامػفرامػفوزهرقفاررنیی را فیرادب ربخشػسرورراچدنرفخ چن

نرازروافه اتػفربػفایرنچشػبورارػورانػس ررظػخدمرسفدهررامػفوزهرمػفدمربػنردنرسػنرس ػسرایراگبفخدهرن یرتچننرهخربنرا  امخ

دمس:رتفچنرگػخدبخررزبػخنرسبػخبرم کػوررمشک یراسیر سرسرمیرسفدمردهرمیدافخرازرتفامفرنچروراگبفخرسبخبِر

هػػخیرر رزرػػفاروافهشػػسربػػخ  فیررارشػػخم رن یرر ػفرورگػػححرزربػػخرورمحػػخب راگػػبخنساردربخشػػس،رامػػخرمفػػخهیمرفرؼربػچد

رارم بقػ ر چانسرراه  خر ردافخردررگحچهرم ب فربخ  فرور ی یرفخردررهفرگححررمینراگبخنساردشس رنچرورن

ر سرسردورد رار فرررخرگخرفر غییفامرب یخنیس  ستخنرربسنرورتچن ر  فرو بسر ر چانسررننرمیرورس س

ر یره ییی

 1996فانچرنرر5

ر  
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 ها اللفظی برخی از واژه معنی تحت

رػخر«ردارمػخ»بػفایراشػخرهربػنرر«فػخ»( رس  ػۀرچی ػیر)دررمفوچمرادالقیررخرمع چی«رقخنچن»رخرر«اصچل«ر»،راه»فخ:ر

بػنرسػخرر«رفػخ چن»ه ػخنیراگػ رسػنردررس  ػۀر«رفػخ»س  ػۀرارػوررود ررسخررمػیریخمچنیرنیػ ربػنبػچدارشػخسهخیرردمچزه

ررفبنراگ  ر

ررشچد رنی ردررن فرتففبنرمیر رم ففرفخ چنردافخ«هخیرب رگردمچزه»رخر«رقخنچنرب رگ«ر»راهرب رگ،»دافخ:ر

ر چن:رچفخ 

شػک ررنیػیراببػسایررۀردارفهنشػخناگػ  ر«رچػفخردارمػخ»رػخر«رچػفخرقػخنچن» فا ػۀر غػچیردنربػنرمع ػیرفخ چن:ر

رسبخبرنی رفخ چنرنخمردارد 

رسبخبراص یر  سیۀرفخ چنردافخ ر« چفدخنسنرچفخرقخنچن»راچدنرفخ چن:

رررچ:رشفهرور فییفیربخراگبفخدهرازرزبخن،ربیخنین ر چن

دچاهی،ره ػػسردی،ررنیػػتبػػنرمع ػػیرر؛رَشػػوراگػػبی،رواقعػػیر،ردرگػػبی،حقیقػػ ررِن:راِػػوربػػنرمع ػػیر-َشػػور-اِػػو

ر رداریر،ردچرشبوبفدبخری،رشکیبخر ،ر خرساریبنرمع یررچب ؛ررِندر،موفبخنی

رس س رنی راشخرهرمیر«یچررارسییرسفدهدا»سییرسنرشچد(؛راروراصحالهربنرر  ف رمیرنی «ر خیچ)»ر«راه»دایچ:ر

شػک ر«رتچن ،»انففیرحیخ یراگ روردررمقخرینربخر«رچی،»چی:ردررففه  رچی یرظقیسهربفراروراگ رسنر

رنخم س رمیر)بنرفا  ی(رنی ر«سی»رخرر« فانخ»زرانففیراگ  رچیررار فیرارگححر خریو

رس س ررخرانففیرحیخ یررار  سینرمیر«چی»سنررتچن :رشک یرازر  فرورگ بیرچی یرچی

رشچد رایرگیخهرسنرازرانیخمرسخریرنخدرگ رنخشیرمیرمخدهسخرمخ:ر

ردصچصیخمرادالقی ؛ر«فش رق یگ»خررر«گفش رذهو»رشی  :رشیو

راوخنرهیبی :ر  ساشبیربچدریبیرازراوبنرردهردنیخی

 س س رایررار  سینرمیرروشیرسنرچ یورانففیر-2انففیر  سین،ر-1تچن :ر

س ػسرسػنرازرطفرػ ررقػسرم،رگخنیػکفر راگػ روربػنرش صػیرد  ػ رمیرازرزبػخنره ػسرایربچدا:رس  ۀربچداروافه

(ررگػػیسهراگػػ رورکػػ یفیررػػخررگػػبیخریربی ی،رروشور ػػخ رارور ػػفورشردػػچدربػػنربصػػیفمر)رػػخرروشػػورور  سیػػن

رخربػخرمػ هیرشچدررمیت ارربچدریمرش خدبنررظ چانرب یخنر)معفوؼربنربچدا(،رسنربنر«گی ار خرتچ خمخ»نبخرسربخر

رنیی  ربچدریمررکیردررن فرتففبنرشچد رواف ربچدا،ربنرم هیررخرقچمی ردخصیرمحسود
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یمرشػ خدبنرشػسهراگػ  رتفبػنرت ارربچدررظ چانرب یخنرطچررمشوچریربنربچدارشخسیخمچنی:رگی ار خرتچ خمخ ربن

رزریبنراگ  رشچدراوردرره سربخگبخنرحسودرگس ر  یمرقب رازرمیالدرمیرمی

رهخیربچدارشخسیخمچنی ردارمخ:ردمچزش

ربی  ر:راصحالحیرچی یربنرمع یررفبوردرررتربو«ففوررفبوردرررترشخخرتخو»

چاریػخ فرازرگحچهردرهخمروربچدرسنربخ  ربیوربخر  ف رحقیقیردررمسرگۀربچدارورسییرمچاچدیرروشو خ ختخ خ:ر

راگ  

رگچ فایرا  خس:رمب یرسووردرربچدریم 

درت شػػبارظصػػفر خرػػخنردارمػػخ:ربػػفرطبػػ رادوػػخرامربػػچدارشػػخسیخمچنی،ردور ر خرػػخنردارمػػخر خنصػػسرگػػخلربعػػسرازر

ررشچد،رسنردرردنرزمخنردارمخراردریفرقخدرربنرنیخمرمفدمرن چاهسربچد رشفوعرمی

ر 1961رردهۀرا یچیرادالقیرچی یرد ِیرف  :ر

 شچد رظ چانررترظسدراگبفخدهرمیراخربنرارودررسشس،راروروافهررایرسنردورمی یخردرگخلرطچلرمیردورهسخ پخ:ر

ر«خنػ ررورورػین خدرظ چانررسنردررعفبربناگ رورچی یردایچرمسرگۀرن خدرایرر؛ر خی« رب رگنوخر:ر»ایر خی

رمشوچرراگ  

ررس س رمردور رطبیع ررارافشخرمیایرمخقب ر خرر ی،ر غییفارظ چانر فگی نربنهِبچ:ر

ررس س رایرمخقب ر خرر ی،ر غییفامردور رطبیع ررارافشخرمیرظ چانر فگی نربنشچ:ریچ چ

 م( رؽ221مر خررؽ1111اچر)رترسبخبر یشیچر ربخگبخنیرچی یرازرگ ی ۀرسبخبر غییفام:ر

طبیعػ ررارافشػخررشػچدر غییػفامردور رسػنرتفبػنرمیاگػ رایرر فگػی نوررازرسبػخبر غییػفامنیخره:ررهش رگػن

رررس س رمی

رر( 1966-1976هخرورففه  رگ بیررارمفدودرش فدر)رسنرارزشریگیخگریا بشانقالبرب رگرففه یی:ر

رق  فوراگ  ررگنرسنرورایربیوربخر  ف رحقیقیردررمسرگۀربچدارورسییرمچاچدیرروشودرهخم:ر

ررترمبورسالگیترچی یر  سین رای  :ردن

 فرازررسنربػخ  فرازردرهػخمرامػخر ػخریور رحقیقػیردررمسرگػۀربػچدارورسیػیبیوربخر  ػفررمچاچدیرروشوچا:ریخ بچدر

ر خ ختخ خراگ  

رس  سه ردچشۀرانففیرا عرشسهرازربُعسهخیردریفردرربسنررتر  سیندَن:ر
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شػػچدروررتػػ ارردایچیییػػمردرن ػػفرتففبػػنرمیرظ چانرب یخنراوربػػنر  یػػچذی:رمعػػفوؼربػػنرنچریػػ س ردایػػچردِرای ػػ 

رزریبنراگ  رررمرقب رازرمیالدرمیرودرحسودرگس رچوخرت خنرمی

رنقحۀرطیرگچزنیرواقعردررمح رررشۀربی ی رتِو:رَشو

اصػػحالحیراگػػ ربػػفایرر« ػػیهػػ ارر118»،رنػػیمرسی ػػچمبف( ردررچی ػػیمعػػخدلر ػػی:رواحػػسیرچی ػػیربػػفایرفخصػػ نر)

رایربییخرردور ر چصیفرفخص ن

ررچدن:رواحسر چلرچی ی 

ررخ بسنیرگخدبنرشسهرازرتچن رورفرر،«بسنرقخنچن»فخشو:ر

رنقحۀرطیرگچزنیردررمفس رسفردگ  رنقحۀر یچتچن :

سػػفدنر  سیػػنردررر،رروشرسخمػػ )ازرگخنیػػکفر (ر ػػفکرسػػفدنردنیػػخیربشػػفیربػػسونرارػػوربػػسنرفی رکػػینیفوانػػخ:ر

رمسرگۀربچدارشخسیخمچنی 

راخریرسفدنرانففیرازربخ یرگفرش ص،رمفاگمرظضچر  در  :ررتچدن

رق  فو رررخودانرمهنثردرونرگندرراگحچر رچی ی،رگححربخ  فرورام کنرمخدر:ر

رس س ررق  فوررارگف فگبیرمیرردرراگحچر رچی ی،راخودانیرسنرگنامپفا چررب رگررشم:ر

رایردایچیییبیربفایرعس رص چبفی روافهسخخرنیچان:ر

رمعخدلردورگخظ  ررواحسیرچی یربفایرزمخن،رِچو:رشی

رم حقۀر خریورشکم ر«،سانردَنمی»ان:رر یردن

ر ردرررتررمخنرچی ی ش صیبیراح رچ:ررسیرده

رشچد ربخزیرگ بیرچی یرسنرچوخررنففهربخزیرمیچن :رمخا

رهخ رهخن:راسثفر رقچمی رچی ی

ر مخ:رظ چانیربفایررتراگبخدردررگ  ربچدریمر ببی 

ررترمبورسالگیترچی یر  سین ای:ررمی  رتچر رشی  

دگػ ردریػفرقػفارررهخررویرهػم رانیشػبخنررػتردگػ ررویرانیشػبخنر:روکػعیبیرازرقػفاردادنردگػ ریوراین

گػ  ربػخ راگػ روردورانیشػ رشیػ رطػچریربػنررکػسریفرمبصػ ررهخربنرطچریرسػنرسػفردگػ رر،ربنتیفدرمی

ربیضیرشک ربییفد شچنسرسنررتررمی

ررترمبورسالگیترچی یر  سین دایچرذن :ر
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رتخهرورد  ر  خگ ی( ردوراهر)م حقۀربیورنشی وردررمفس رمیخنررنقحۀرطیرگچزنیریو:ررهچر 

نردررمفس رقفینرگی نرقفارردارد نقحراچن :ر خن رۀرطیرگچزنیرسنر قفربخ

ری یر ش رگفرقفارردارد ررچاِو:رنقحۀرطیرگچزنیرسنردررقی  ر خ

رسنردرروگطر خریورس فرقفارردارد ررر؛رنقحۀرطیرگچزنی«خمدرواز رحی»مِو:ررمی  

بػػنرچوػػخررشػػچدرسػػنررتچنػػنردرکرمیرارو«رچوػػخرراوػػ »بػػفایردچان ػػستخنرچی ػػی،رچوػػخررواػػن   رهشػػ راوػػ :ر

ظالو ررشػػسهربػػػنرچوػػخررواػػنراشخرهبػػنر«رهشػػػ راوػػ »ورراوػػ رشػػ خل،را ػػچب،رشػػفؽرورعػػفبراشػػخرهردارد

ر عفب رشفقیرورا چبرعفب ،را چبرش خلشفقی،ررش خل

ا  ف  رارػوردورر رمع ػیر حػ راگػ «رتچدنػ ررسػخی»واف رچی ػیر فا ػنرشػسهردررار یػخ،رانیخمرمفاگمر بفک:ر

 چانر  ربفدرسنرچفاربفدیرازرراهبخنردررمفاگمر بػفک،ررمیاگ  ر«رخ[رنچربخزسفدنر]ب»رخر«ربخزسفدنرنچر»رس  ن

،رچشػ خنرنبخر خبخنسنرنچرربنرمیی س  سررطچررسنردررقی  رمفبچطنردررسبخبردمسهراگ ،رگعیرمیره خن

رمفاگمر بفکردرربچدریمرا چبردگیخرورنی رشفؽردگیخررارجراگ  ر« نچرربخزرس  س»دنرراربخر

رزرگخنیکفر ( ارواهربسنوخدر)ادگچرا:ر

رحخ بیرازردگ ربفایر بفک رب رگ:ررنی چففردب ررت ررحخ  ردگ 

راگبسظخرورگحفروراخدو سن:رراچرچ

ر ش ردگ ربیورانیش رشی رورانیش راشخرهرقفارردارد رنقحۀرطیرگچزنیرسنردرنقحۀرهِیچ:ر

رروشیرچی یربفایر عبیفرم خدف شچر :ررف  

رم( 1279مر خر1127دررگ ی ۀرگچن را چب ر)رچیورهچر :ررکیرازرمقخمخمرشفورردربخررگ ح بی

ظقیػسهربػفرارػورر( مرؽ1122مر ػخررؽ1765معشچقۀربػسا  رددػفرورامپفا ػچرردررگ یػ ۀرَشػ  ر)معشچقۀردا:ر

راگ رسنراور چگطرروهررترروبخهر ی یفرشسهربچدروربخظثرگقچطرگ ی ۀرَش  رشس 

نحچیربػخزیرربػندررارػور ػخراتفاؼ،رر:درردصچصرا چنرحخص رازر  سین   راتفرسیػیرببچانػسرد شػیراریػخدرس ػس

د ػاررارسفدنرردرگػ ،رمع ػیر«چزوره»ر چنرحخص رازر  سین،اف رابخرس  خمرصچرمرتففبنراگ  ردررچی یرو

ردهس رنی رمی

رم( 1279مر خر1127تچن :رراهیربچدریبیرمشوچریردررگ ی ۀرگچن را چب ر)رای

رهرواقعربچد رریو،رمح یرسنرچخرسچهراِمی:رحسودره اررمخر ردوررازرمعبسر ی  

ر م(265مر خر221)ر«گنر خدشخهی»ازررامپفا چرررکیگخیچرگخیچ:ر
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رنقحۀرطیرگچزنیرسنردرر خ رگفرش صرقفارردارد هچر :رربخی

ربیو:ررکیرازرهش ردایچییی راخورسانردررمسرگۀردایچ ر چردون 

ردطرمفزیربیورطفؼرریوروررخن ربسن مخیچرچ:ر

ربسنیرگخدبنرشسهرازرتچن  شو:ررتچن 

رت اررمسرگۀرش خ یربچدریمرذِنردررگ ی ۀر خن  ررچ:رب یخنرشیرِشو

ر


