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 ؟هچ زا تاجن

 لورپسا .یس .رآ

 

 نیرتقیمع حرش ،بیلص .یسیع تمدخ یهرهوج زا تسیرولبت ،بیلص .تسا تیحیسم یناهج دا2 ،بیلص

 یریبعت هب ،سلوپ هک دراد یروحم یهبنج تیحیسم یارب یدح هب بیلص .تسا یسیع هوکشرپ جنر یهبنج

 :۲ نایتنرق لوا( دنکن هظعوم حیسم ندشبولصم و بیلص دروم رد زج هتفرگ میمصت هک درک ناونع ،هنوگقارغا

 نآ اهدعب گرزب نادنمnه زا یرایسب هک درک قلخ یرثا ،گنس و نغور گنر یاجهب ،تjلک کمک هب سلوپ .)۲

 یاهولبات رد تبث یارب ناشیاههژوس باختنا زا شیپ ،ژنآ لکیم و دناربمار .دناهدرک ریبعت »رابرپ یهظحل« هب ار

 ات دوب نآ لابند هب ژنآ لکیم ،لاثم یارب دندرکیم دوخ یاههژوس یگدنز زا ییاههنحص میسرت هب مادقا ،یnه

 .دشکب ریوصت هب صاخ تلاح کی رد ار دوواد تیهام

ً افرص سلوپ یاههتشون یما{ ،نایب کی هب.دوب یسیع تمدخ و یناگدنز رابرپ یهظحل ،سلوپ دید زا بیلص

 دلوتم نآ یارب هک یتمدخ ؛دیسر ردقم تعاس نآ هب یسیع هک یتمدخ ؛دوب هدننکنییعت لمع نیا رب یریسفت

 سپس وا .دوب هدش نییعت شیپ زا شماجنا یارب یسیع هک دوب تمدخ نیمه و .تفای دیمعت نآ یارب و ؛دش

 زا نآ زا لبق.تسا هدش دای حیسم هوکشرپ جنر هب نآ زا یهلا تمکح رد هک درک تکرح یاهظحل تمس هب ،ریزگان

 یقالت یهطقن هب وا گرم هظحل رد یسیع یناگدنز تیما{ .دش ریزارس قرع تروصهب نوخ تارطق وا یناشیپ

 .دیسر

 ًالماک منکیم رکف ،دناهدینش ار نآ هک ینامدرم نیلوا دننام هب ،میناوخب راب نیلوا یارب ار دیدج دهع دوب رارق رگا

 میلعت و هظعوم یلصا یهتسه هب ،دوعص و زیخاتسر اب هارمه ،حیسم ندشبولصم دادیور هک دوب ینتفریذپ و حضاو
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 هتفرگرب هک یتیحیسم یارب بیلص هک میریذپب رگا .دوش لیدبت دیدج دهع خساپ و شسرپ و یلوصا یاههزومآ و

 یانعم یدودح ات نایحیسم هک تسیرورض سپ ،یاهیشاح هن و دراد یزکرم تیمها ،دشابیم سدقمباتک زا

 یارب منکیم رکف اما تسا قداص یلسن ره رد عوضوم نیا .دننک کرد سدقمباتک تاحالطصا نیب رد ار نآ

 .دراد یرتشیب ترورض ینونک لسن

 بیلص تیمها

 ترورض عوضوم هب �خادرپ و بیلص تیزکرم و تیمها زگره ،تیحیسم یهلاس رازه ود خیرات لوط رد مراد دیدرت

 یهزادنا هب هرافک عوضوم زگره ،تیحیسم خیرات لوط رد .دشاب هدوب زیگناربشلاچ هزادنا نیا هب نونک ات بیلص

 غارس اسیلک خیرات رد ناوتیم ار یداقتعا یاههاگدید یخرب ،یخیرات رظنم زا .تسا هدوبن هارمه شلاچ اب زورما

 یاههاگدید نیا دید زا بیلص .دناهدیشک شلاچ هب یرورضریغ یدادیور ناونعهب ار حیسم بیلص هک تفرگ

 هتشاد زاین نآ هب هتسجرب و تیاهنیب یاهویش هب اهناسنا هک تسین یزیچ اما تسا شزرا اب یرما هچرگ ،یداقتعا

 .دنشاب

 هک ،تیحیسم تقیقح اب تفلاخم هن ار ناشندوبنیحیسم لیلد ،مدرم زا یرایسب هک تسا بلاج یلیخ میارب

 هک دیاهدش ور هب ور یدارفا اب اهراب مه jشً jتح .دننکیم ناونع،حیسم هب ناشزاین صوصخ رد ندشن دعاقتم

 هب یزاین« ای »منکی2 ساسحا دوخ رد حیسم دوجو هب یزاینً اصخش نم ،طلغ هچ و تسرد هچ« دنراد داقتعا

 هلان منورد رد نم حور ،موشیم ورهبور یتالمج نینچ اب یتقو .»؟تسه تیحیسم هب یزاین هچ« ای »مرادن اسیلک

 ار مدرم میتسناوتیم رگا .مسرتیم ییاهرواب نینچ هب دارفا یراشفاپ ِیلjتحا یاهدمایپ هب ندرک رکف زا .دنزیم

 و دراد زاین نآ هب ناهج رد یدرف ره هک دشیم راکشآً اروف ،مینک بیغرت وا راک تقیقح و حیسم تیوه دروم رد

 .تشاد دهاوخن دوجو ادخ بناج زا یتاجن چیه نآ نودب
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 نیا رد .مدروآرد رس یشورفباتک کی زا ،مدزیم هسرپ دیرخ زکرم کی رد فدهیب هک یلاح رد شیپ یدنچ

 یشورفباتک فلتخم یاهشخب .دوب هدش هدیچ مه رانک رد یبهذمریغ بتک زا یدایز یاههسفق ،یشورفباتک

 ،یزاسدوخ ،یشزرو ،راک و بسک ،یناتسادریغ ،یناتساد دننام ییاهبسچرب طسوت صیخشت لباق یلکش هب ار

 هب هسفق راهچً ادودح ،هزاغم یتشپ یورهار شخب رد .دندوب هدرک کیکفت مه زا هریغ و جاودزا و یسنج طباور

 هک یعبانم .دشیم بوسحم هزاغم شخب نیرتکچوک عقاو رد ،شخب نیا .دوب هدش هداد صاصتخا یبهذم بتک

 مدوخ زا .دندوبن ناوخمه هیلوانورق تیحیسم و نیتسار میلاعت اب نادنچ دندوب هداد رارق هسفق راهچ نیا یور رب

 تقیقح یارب یشزرا و دنشورفیم ناتساد و یزاسدوخ یاهباتک طقف هک هدمآ هزاغم نیا رس رب هچ« ،مدیسرپ

 دنتسین یحیسم مداخ کی ماقم رد یشورفباتک هزاغم نابحاص هک دمآ مدای »؟دنتسین لئاق سدقمباتک یدوجو

 لیلد .تسا دوس بسکً افرص ،هاگیاج نیا رد اهنآ یلصا فده .دنراد روضح اجنآ رد راک و بسک یاربً افرص هکلب

 ،دنسرپیم و هدش هزاغم دراو هک یناسک دادعت هک تسا نیا دنرادن رایتخا رد ینادنچ یبهذم یاهباتک هکنیا

 .تسا کدنا »؟دزومایب نم هب حیسم یهرافک یدنمشزرا و افرژ دروم رد هک منک ادیپ یباتک مناوتیم اجک«

 یحیسم یاهیشورفباتک رد اما .منزب رس صوصخ نیا رد یحیسم یشورفباتک کی هب دیسر منهذ هب همادا رد

 رد ار دارفا و مدوب هتسشن هزاغم رد هکیلاحرد .دشیم هضرع حیسم بیلص صوصخ رد یمک دنمشزرا عبانم زین

 نیا هک مدیسر کانفوخ یهجیتن نیا هب .مدنارذگیم نهذ زا ار عوضوم نیا ،مدرکیم هراظن رورم و روبع لاح

 نیا هبً اساسا هک نوچ دنتسین دوخ ناهانگ یارب یاهرافک نارگن دنتسه ددرت لاح رد وسنآ وسنیا هب هک دارفا

 ساسحا زاین« کی مکح ردً افرص زورما نامدرم یارب یاهرافک نینچ .دنرادن هرافک هب یزاین هک دندوب هدیسر رواب

 یتشآ ادخ اب ناوتیم روطچ« هکنیا :دنتسین راشف تحت تسد نیا زا ییاهشسرپ تباب زا مدرم .تسین »هدش

 »؟تخیرگ ادخ یرواد زا ناوتیم هنوگچ« هکنیا ای ؟درک
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 ً،اصاصتخا ً،اصخش ،اهناسنا یهمه هک تسا عوضوم نیا هب داقتعا ،هتسبرب تخر ام گنهرف زا متح روطهب هچنآ

 ناهگان رگا دتفایم یقافتا هچ دینک روصت .دنشاب وگخساپ دنوادخ هاگشیپ رد دوخ یگدنز تباب دیاب هفقویب و

 یاهملک ره یارب دیاب و داتسیا مهاوخ دوخ قلاخ ربارب رد یزور« :دنیوگب ایند مدرم همه و دنوش نشور اهغارچ

 یهاتوک نآ ماجنا رد هک یراک ره و ماهدنارذگ منهذ زا هک یرکف ره ،ماهداد ماجنا هک یلمع ره ،ماهتفگ هک

 ».متسه لوئسم نم .مهدب سپ باسح ماهدرک

 :دننک شسرپ دوخ زا مدرم تسا نکمم .دتفیب قافتا نیدنچ تسا نکمم ،دنوش تیعقاو نیا هجوتمً اروف همه رگا

 مشاب وگخساپ شهاگشیپ رد و وا هب تبسن تسا رارق هک یسک تسین بلاج اما .متسه لوئسم نم بخ هلب«

 نارتخد و دش دنهاوخ رسپ ،نارسپ وا دید زا هک لیلد نیا هب تسین لئاق ماهتفرگ شیپ رد هک یگدنز یارب یتیمها

 ار زیچ ود مدرم رگا اما .درکی2 رییغت زیچچیه دیاش ،دنیوگب یزیچ نینچ همه دوب رارق رگا »؟رتخد مه

 ار ام یاهاسیلک یاهرد هاگنآ )تسوا تیسودق هیلع رب نایغط ،هانگ و تسا سودق ادخ هک هکنیا( دندیمهفیم

 »؟منک دیاب هچ تاجن یارب« :هک دندرکیم تساوخرد سjتلا اب و دنتسکشیم

 نیا رب تسخن ،تیحیسم و بیلص و هرافک اما ،میرادن زاین هدنهدتاجن هب هک مینک رکف میهاوخب تسا نکمم

 قفاوم تاضورفم نیا اب ام دیدج گنهرف دیاش هچرگ .میراد زاین تاجن هبً ادیدش ام هک دننکیم ادیپ موهفم ساسا

 .دنکی2 مک ترورض نیا تیعقاو زا یزیچ نیا اما ،دشابن

 تی¥کا داقتعا »نjیا قیرط زا اهنت یگدرمشلداع« یهزومآ هب داقتعا اکیرمآ هدحتم تالایا رد رضاح لاح رد هکنیا

 .درادن تیعوضوم تاجن یارب زین کین لjَعا و نjیا یهزومآ بیکرت یتح .تسا کانفوخ یدایز دودح ات ،تسین

 یارب مزال راک اهنت ییوگ .تسا گرم یهدیدپ قیرط زا تاجن ،ام گنهرف رد تاجن یارب بلاغ تلاح هزورما
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 ندشکاپ ثعاب گرم یتقو .تسا مزال هک تسا یزیچ ما{ نیا .میری§ هک تسا نیا ادخ شوغآ رد �فرگرارق

 .تسا هرافک هب یزاین هچ رگید دوشیم ناهانگ

 دادعت .دراد دوجو یداینب یتایهلا هزومآ عون هس اهنت اسیلک خیرات رد هک دنکیم ناونع منادیهلا ناتسود زا یکی

 :تسا لمأت لباق یتایهلا شنیب عون هس اهنت ،ییاهن لیلحت رد اما تسا رایسب یئزج یاهتوافت اب یتایهلا سرادم

 رد اهاسیلک ما{ً ابیرقت .نیتسوگآ نارادفرط هاگدید و ؛مسینایجیلپهمین هاگدید ؛سویجالپ نارادفرط هاگدید

 هاگدید .دنوشیم میسقت هتسد هس نیا زا یکی هب یقرش یاسیلک خیرات نینچمه و یبرغ یاسیلک خیرات

 و یسدقمباتک ریسفت اب طابترا رد تیحیسم یهداوناخ رد یمهم ثحابم هب رظان ،نیتسوگآ و مسینایجیلپهمین

 رد و ،تیحیسم گنهرف زا یشخب ،تلاح نیرتهنانیبشوخ رد ،سویجالپ نارادفرط هاگدید .دنتسه تایهلا

 و مهدزناش نرق رد مسینایسوس ،مراهچ نرق رد مسینایجیلپ هاگدید .دوشیم یقلت تیحیسم دض ،هنانیبدب تلاح

 یهطقن رد هک ارچ دنتسه یحیسمریغ ییاههاگدیدً اساسا دوشیم ریبعت مسیلاربیل هب نآ زا هزورما هچنآ و ،مهدفه

 جوم ادخ تلادع تابثا یارب یلمع ناونعهب بیلص ترورض راکنا و حیسم یهرافک هب داقتعا مدع اهنآ ینوناک

 �شاذگ رانک .درکیم فیرعت »sine qua non ریزگان رما« ناونعهب ار هرافک ،نیتسار تیحیسم ،اهنرق ات .دنزیم

  .تسا نداهن یرانک هب ار تیحیسم نوچمه ،هرافک لمع ناونع هب بیلص

 بیلص یارب یتیمها هنوگچیه مسیلاربیل و مسینایسوس ،مسینایجیلپ یاههاگدید نارادفرط هک تسین روطنیا

 ینامرهق مکح رد ؛تسا گرم لاح رد ِرشب یارب یقالخا یاهنو2 یسیع بیلص اهنآ دید زا .دنشابن لئاق حیسم

 .تسیناسنا یاهینارگن و راثیا شخبماهلا وا یراکادف و دهعت هک یسک ،یتسه یارب

 یهرابرد یاهظعوم ،هظعوم هیهت نف و nه ثحبم رد میاهیسالکمه زا یکی ،مدوب تایهلا هدکشناد رد هک ینامز

 و دش ینابصع داتسا ،دش ما{ شراک یتقو .درک ظعو ،هدش حبذ ام یارب هک یاهرب ناونعهب حیسم بیلص
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 ینحل اب داتسا .درک هلمح وا هب یظفل تروص هب دوب هداتسیا هظعوم هاگیاج رد نانچمه زومآشناد هکیلاحرد

 هاگدید وا »؟ینک ظعو هرافک یارب نیزگیاج یهاگدید ینکیم تأرج هنوگچ راگزور نیا رد« :تفگ دولآمشخ

 اب هناعطاق یو .درکیم دادملق نارگید ناهانگ لمحت یارب رفن کی گرم زا یمیدق یریوصت ار هرافک نیشناج

 .دوب فلاخم درکیم یفرعم ادخ اب هحلاصم یارب یناهج یاهلدابم ناونعهب ار حیسم بیلص هک یهاگدید هنوگره

 یهبنج هک ییارگقالخا زج یزیچ ،مینک فذح دیدج دهع زا ار حیسم هحلاصم لمع هچنانچ رگا لاحنیااب

 یزیچ مسینایجیلپ هاگدید رد .دنامی2 یقاب تسا زجاع یناشفناج هب دارفا ندرکدعاقتم زا و هتشادن یراصحنا

 رjش هب زاین کی تاجن ،مسیلاربیل و مسینایجیلپ یاههاگدید رد هک ارچ درادن دوجو هدنهدتاجن و تاجن مان هب

 .دیآی2
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