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 مقدمه

دریی9831مننهیمانننستیًوننقریبی از سننسیمزی ننس ی
بنننيی قایننن یبیی،ًنننسایمنننسبرم  یزمیىنننيیدهانننه 

من.یملبقنننيیییدنننشبً یبیمو نننسنی ننننز هی زدم قننني
عالقننيیمننهیبننيیم ننهیموننس کیمزیزمننستی ننٍد  ی

 بٍد یم ت.ی

ًننننسای یٍ ی ننننٍو ییدریدبرمتیوٍجننننٍمو یبزوسمنننني
ًننس  ی ننيیدرییعسمننکیوساننىس قيیبی قننس ییمسوىننه

حیطنننيیمنننسبرمیبٍدونننهیمنننزمیم ننن ب ی نننٍدی
میکزدوننه.ی تیزمننستیماىقزوننتیبننيیاننککی ىننٍو ی

ی، قز ننن یبنننيیم العنننس بجنننٍدیوهمانننتیبید
ی ختیبٍد.ی

ًسییمننهیًنی ننيیدریجوننق ٍای  ننتیوساننىس قي
 ننسل  یًننی یی93 از سننسی ننسیحننهبدی ننهیبننٍدن.ی

وقی يیمٌنن یدریم نهیزمیىنيی ونریوکنزد یبنٍدنیی
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بننيیی،ملبقننيیم قسقننس یمخقیقنن یدریزمیىننيیمننسبرم 
 صٍر یغیزیمرمدایبزماریرخیدمد یبٍد.ی

ٍی کیی قننس یربمو ىس نن یًییىننٍ یینی ننسلیتی ننسب
مبلننیهییییيیمننه ی ٍ ننسً یبننيید ننقریر ننیه، ننيیبنن

واطننيیعطننتیدریزوننها یمننهیمزیوتننزی ننزدم قهیبننيیی
ممننٍریمننسبرم  یبننٍدیبیمننهیباننهیمزی ٍموننهتی ت،ی

ًننننساییم نننن ب یدهاننننه ی،بننننی یمزی ننننی 
وسانننىس قيیانننسیبنننيیقنننٍ ی نننٍدنیدری تیدبرمت ی
دوینننسایدبنیانننه یبنننٍدن.یمزی تیدننن ی  ننننیریی
اننزمقریبننيی نزاىننس ی ٍاننسیبیننزدمزنیبیبننيیمننه ی

ی س یًریایسًخٍمریاهن.ی6یحهبدم

 نزاىننس  یًننریدری تیدبرمتیمو ننسنیمیننهمدنی ننيیی
ًننسای زجنننيیاننه ی ٍ نن ید قننزییعنننه سیمزی قننس 

 تیزمننستیبننيییییدریجنسلیننستیبٍدوننهی ننيیمننهرضننسی
عیننننتیدشبً نننن زیبننننٍدورید قز نننن یبننننيیی

 و نننسیییدرمایبونننیسری نننٍ یدمانننقریبیی قسبخسوننني
ًننسایما ننستیرمی ٍموننهنیبییی از سننسی نننسم ی قننس 
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ن ننٌزایًننریبننٍداریحنن یویداکنن یمزیماىکننيیً
یبيیوٍاوىه یدماقر.ی

 از سسیواطنيیعطنتیزونها یمنهیمزیوتنزیماىنٍایبی
مقننسمییاک ی اننىس  یبننسیاننمیم ننقسدیمقسمییاننمیبیی

 نننسل  یبنننٍدی نننيیی09انننسیی02عزمنننستیدری نننىیهی
چىه نننس یبانننهیًنننریحنننهبدمیدری نننهیچٌنننکی

ی سل  یمٍ ی زد.

دری تیدبرمتیچىه هیبنسریبنيیمنهیاقنتی نيیمانزری
 اننىسیاننٍاریبیبققنن یمننهیچىننهیییاننه یمننسیبننسًر

وقننزیمزیدب ننقسوریرمی ننيیمصننزمریدماننقىهیاننسازدیمبی
ب ننٍوه،یبننيیمبیمازمنن ی ننزدنیقبننٍ یوکننزدی ننيیی

یم قسدی وٌسیبساه.ی

مبیمعقاننسدیبوننیسریقننٍایبننيی زوٍاننتیبی اننه زی
یدمات.

مننهیدری تیزمننستی از سننسیًننزیًققننيیبننيی سوننيیمبی
درمنننٍردیمٍضنننٍ یجهانننهیبییی،مینننزمقریبیًزبنننسر
مایصننقبتیمیکننزد.یاخ ننیتیییغننسمی یزی ىىننه 
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 رمنیبیماىننٍایدماننت،یممننسیبننز ال یمننهیمصننالی
مىننیبایوبننٍد.یبوننیسریعننسل یبننسیدا ننزمتیمر سننسطی
می زمنننتیبیًننننيیرمیم ننن ب ی نننٍدیمیکنننزد.یی
ملبقننيیبننيیمننهیًننریممننزمدیزاننسدایجنن  یمی ننٍوهیی

ونیقنٍموریمر سنس ریرمیبنسیم انزیممنزمدیحقن یییممسیمه
ی. ىر

مدوننهیدا ننزمتیبننزما ی سرًننسایزاننسدایمو ننسنیمیهی
ماالیامیوقنزیانسدنیًونتیبنيیمبیًنسردی نسمییٍ زی
دمد یبنننٍد،یدا نننزایانننمی نننسزیمٍ نننیا یدمد ی
بننٍد.ی اننهمدیزاننسدای قننس یدماننتی ننيیًهاننيیی
ازمقننيیبننٍد.یًنی ننيیلبخىننهیبیوننٍع یرضننساتی
 ننس زیدریمبیحنن یمی ننه.یبننيی ننسریدریبیننزبتی

 زدم نننتیبیممنننٍرم  یمزیرم ی زجننننيیمقنننٍتییون 
یمی  ات.

انننسدایدمانننتیبیبنننيیماننناسریحنننسم یعالقنننيیز
 ننٍدشیًننریاننازیمی قننتیممننسیدریمننٍردی ننس زی
اننازمایقننهاریویننییم العننس ی ننٍب یدماننتیبی
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حقنن یاننسً یدریمننٍردی  ننقیس  ی ننيیمزیمخننیتیی
یمال زمریدماتیبسیمهیصقبتیمیکزد.

 دنیقننهاریوبننٍد،یجننٍمتیبننٍدیبیموننز ای ننٍب ی
دماننت.یاننمیبننسریبننسیمبیبننيیموننسمز ی ٍ ننسً ی

داننهییرمننقریبیمزیچىننهی قننس یمزبانن یقننهان یبسزی
ی زدار.

درمننٍردیییمننهیبننسیمباکنن یمزی ننس ز یًننسایجسلننری
 ونن یبننٍدی ننيیبننزمایم ننقسدنیبننيیوقننٍایدننس ٍشی

 تیدر نننتی نننزد یبنننٍدیبیمبیرمیدمدانننسً ی نننزد.یی
 یینن یمزی ننٍدشیمطننن هیبننٍدیبیبننيییاننخ 

بیم ننهیرمیبننيیییقننٍ یماننزب یدننسر  یًننریدماننت
ممننسیم ننقسدنیبننيیمبیاقننتیدننسر  ییی.م ننقسدنیاقننت

یمبیمننهیمزیًنننيیقننهر یبیوقننٍذشیبی ننقزیم ننت.
دریحضنننٍریمنننهیًنننی یو زموننن یبیمضنننطزم یدری
بجننٍدشیحنن یونی ننه.یمننسجزمایاکنن یمزیعزمننسی
رمیماننس یمیننیدی ننيیبققنن یمهننٍ یًننسیبننيی سوننيیمبی

ییی،ر ننیهوه ی،مننهیمبیرمی رمنیاسمقىننه.یمبیاقننتیمننز  
بننيیمننهیجننستیی،د ننتیانننسیویوننت،ی ونن یدا ننز
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م ننتیبیمبیًننریًننزیزمننستی ننيیماننهریاننٍدیدمد یی
یجسوریرمیمی یزد.

م ننهیمننهی تیزمننستیو ننزمتیبننٍدنی ننيیوقی ننيییممننسی
یچيیمی ٍد.یی ی سمه

 نننزمو سنیم نننقسدنیدریدمدانننس ی ینننزبزیانننهیبی
ی،قسضنن یبننيیوقننریمب،یرمایرمیصننسدری ننزد.ی تیمننزد

حیننز ی ننزد یبننٍدیبیدریرمًننزبایدمداننس یاقننت ی
یی؟دریحیز ری يیدسر  ی ٍیچيی و یبٍد یم ت

ی

ی
ی
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ًنننستی ننسلٌسیاننمیبننسریمزیم ننقسدنی ز ننیهنییمننهی
ًنسایمنسبرم  یبنيیوقنریی اسیمیقنٍمتیمزی ٍمونس  یی ي

بننزماییٌننس ننٍدیم ننققسد ی ننزد؟ی اننسیم ننققسد یمزی و
یمىسمریاخ  ی سریدر ق یم ت؟

مبیاقننتیماننزیچیننییبننهایوسساننهیماننکسل یوننهمرد.ی
حقنن یًنی ننيیمننزمی  ننٍ  یمیکننزدی ننيیذًننىریرمی

منسدایًنریبنيی نسریًنسایبنیر ییدریجٌتیمٍمایت
بیسوننهمزن.یمننهیدریا اننقيی ننسبايیعیننن ی ننٍب ی
دماقر.یمبیبنيیمنهیاقنتی نٍیًی ٍقنتی نز نی ی

ًننسایمننسدایوبننٍد یم ننت.یم ننهیدرییربایمٍمایننت
،ی ننٍ یویوننت.ی ننٍی ونن یم ننزمتییجسماننيیممننزبز

ًننریوننهمرای ننيیمزی ننٍیحنساننتیمننسل ی ىننه.یبساننهی
ی ٍد یبيیمکزی ٍد یبسا .

مٍمجنننيیبنننٍدنی نننيیی بنننسیم نننکییمنننهیقنننبال
بننسی تیرببننزبییاننخ یدا ننزاونیقٍمووننقریمسوىننهی

بننسیوتننسنیم القنن یمننهی ننسزاسریوبننٍد.ییز ننزماننٍنی
.یبنننيیحنننکی تیانننهنیممونننس یمٍمننن بنننسال ز یی
رمیبزمبننزیبننسیبزوننه یاننهتیم ننقسدنیدریی تمیقننٍموریی
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حننکیم ننهیدمداننسً یبننهمور.یحننسالیبننيیمىس ننبتی
 منننٍزشیرمیبانننهیمزیچىه نننس یدببنننسر یی،م نننکک

  ننننیریدمرنیدریم نننهیزمیىنننيییمن.یانننزب ی نننزد 
صننننقبتی ننننىر.یی زیمزیقبننننکیبٌقننننزیبیصننننز  

)عالقنىنننهمتیبنننيیانننسدایزایدریم نننهیحیطنننيیانننسی
 ٍموىننهیمزیم ننهیدنن ییمخس سننستیقننهان یمننه،یمنن 

دری سوننس ی ٍ یننٍ یم ننزمریمننسبرم ی مننٍزشیًننسیرمی
یببیىىه.(

ی سیبيیماى سیوکس  یبيیانسیاققيیاه.ی

ع نن یبیعالقننيیبننٍدی ننيیویننزباییی،مبلننیهیوکقنني
ز ننيیمو ننسنیًننزیوننٍ یماننسلیق یم ننتیبیبسعنن یمق

 نننهمبنیدری سرًنننسیمی نننٍد.یدبنی انننىس  یبنننسیی
ممننزمدایم ننتی ننيیدریم ننهیزمیىننيیمزیمننسیبننسال زی

 نٍمویریرانهی نزد یبییًوقىهیبیبسی ننمی وٌنسیمن 
ملبقننيیاننسمقهیم ننقسدیبننيیمزم ننریبننسال زیبننزبار.یی

مانننٍالیمزی ننٍایانننسیجننٍم یونیهًننه،یبیکننيیی
 نننٍمیهیىنننه.یم نننقسدیبسانننهیاننننسیرمیموقخنننس ی 
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وکقنننننيیدریمنننننٍردیم نننننققسد یمزیویزبًنننننسیبی
 نيیمیقنٍمتیمزی وٌنسیییم نتًنسایمنسبرم  ییی ٍموس  

م ننققسد ی ننزد.یبز نن یًننرییبننزمایمىننسمریاخ نن ی
مکننزیمیکىىننهی ننيیم ننهی ننسریاننهو یویوننتیممننسی

ًنسیم انزمیانبیيی نس زییاهو یم ت.یم نهی ٍمونس  
ًنسایمنسیًونقىه.یمناالی ون ی نيیقنهر یی ٍموس  

 ٍموننهیمزی تیبننزمایحنساننتییی بننهو یبننسال  یدمردیمنن
مزیممنننزمدیضنننایتیم نننققسد ی ىنننهی نننيی نننسرای
دوننىهاه یم ننتیبیاننسیمیقٍموننهیزبراننٍ  ی ىننهیبی
ظیری ىنهی نيی نسرایمانقسس یم نت.یانسی ون ی نيی
بننسًٍشیم ننتیمیقٍموننهیمزیًننٍشی ننٍدیبننيیوقننری

م ننققسد ی ىننه،یاننسیماىکننيیبزعییننيیییدا ننزمت ننٍدیبی
دا ننزمتیم ننققسد ی ىننهیبیدریجٌننتیغیزم القنن ی

رمیبننيی ننسریب یننزد.یًنننيیماىٌننسیاننهو یییًٍانن 
ی  نیریبسیانس ت.یم ت.

ی

ی
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 بخش اول

ًنساییی نسییزی منٍز مز یم نقسدنیمنزمیانٍ يی نزد.ی
مبیبننزیمننهیزاننسدیبننٍدیبی یینن یچییًننسیمزیمبیاننسدیی

تیبیانننزمقر.یمبیحسمتنننيیبونننیسری نننٍب یدماننن
یًسای سز یبٍد.یدویس  یمزیحز 

یدری تیدبرمتیاکنن یمزیم ننکال یمننهبننز ال یمبی
ضایتیبنٍدتیحسمتنيیبنٍدیبیمبیبنيیمنهیمی قنتیی

دریییحسمتننيیمننهی.منیرمیقننٍای ننىری ننيیبساننهیحسمتنني
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ممنسیبنسییبونیسریضنایتیانه یبنٍدی تیبزًيیزمنسو 
 نزاىننس ،یبیمو ننسنی نزاىننس  یی هییننزیدریبز نن 

ی،یحسمتيیمهیعسل یاه.دا ز

بنننيیمنننزبری نننزدران یبیینایم نننقسدًنننسی منننٍز 
 و ننيیی. ننزدرمیمزیمننهیدبرییًزاٍوننيیممکننسریمىقنن ی

وننيی ىٌننسیبننزمایدب ننقهمرمتیدریماى ننسیمی ننٍاری
 نننيیییمنننسبرم یبیکنننيیبنننزمایًنننزیانننخ یدا نننزا

میقٍموننهیمقیننهیی،بساننهیمننزدیمننٍما میخٍمًننهی
یبساه.

 ینننننزمسویمبلننیهیبننسری ننيیبننسیم ننقسدنی اننىسیاننهن
بنزیو نس یمیکنزدیبیلبخىنهایی بٍدی نيیمبیبنيیدر قن
ی یمزیدب ننقسورنننناکمىقتننزیلننریدماننت.یمننهی

 ییننن ییقنننزمریویسمنننهیبییبنننٍدنی نننيی تیربزی نننزی
هنیبی ىننسرشیماوننقسدن،ییننننم قننسق یویداننمیمبیا

مبیییمو ننسریویزب نن یمننزمیبننيی و ننسی  ننسوه یبننٍد.
 یبننيیمننهی ننزدیبیدربننسر یعتنننتیدر ننتینننننو سً

یصقبتی زد.ی
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ماىکننيیدر ننتیچاننهریًٍانننىهمويیعنننکیمیکىننهی
 یزمونننقستیرمیننننننبیچطنننٍریبنننهبتیًنننی یو زمو

د تی نزیا مانقيیم نتیبیحنسالی نيیبٌنسریانه ی
ماىکنننيی بیانننتیییدببنننسر ی نننبییانننه یم نننت.

بننزعک یمووننستی ننسمالیبننيیبظیقننيیمشیعنننکی
مبیدربنننسر ی نننمی نننمیمجنننیمایدر نننتیییمیکىنننه.

ماىکنننيیچطنننٍریمونننز ایدریًننننيیییبیصنننقبتی نننزد
ییاس يیًسای تیبجٍدیدمرد.

دنن یمزیدساننستیصننقبتیًننسا یمننهیبننيیمبیاقننقری
ًزچینننیایدلییننن یعینننن یدمردیبیدر نننتیچینننیای

اننهتیییب ننییاننمی ننزای ننیٍ یویوننتیبی  ننم
 تیدری ننزمسایزموننقستیبی ننبییاننهتیدببننسر ی تی

زیمزیعیننریبساننهیبیبننيییننننننچیننیایویوننتی ننيیمزم 
 یمزینم ننقسدیدننیی.ریدا ننزایمزبننٍطیبساننهننننننعسل

انننىیهتیحنننز یمنننهیلبخىنننهایزدیبیاقنننتی نننٍی
 هییننزیی،ی ٍاننبخقسويًوننق یبیمطیننربننسًٍشی

ًوننق .ی ننی یم نننریرمی ز ننیهیبییًننریدنن  ز
م نننهیییچىنننهی نننٍمل یًنننریدربنننسر یدرسیبی نننسریب
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 نننسیبنننسیًنننری انننىس زیبییقبینننکیمٍضنننٍعس ی نننزد
یصنین ی زیاٍار.ی

یدانننهمریمبلینننيیمنننسی نننبریدب نننق یمنننسیانننهیب
مزی تیییبسعننن یانننهصنننقبتیًنننسا یجننن مبیتی

 ننسییبننزبندنن ی از سننسیًننزیًققننيیبننيی سوننيیمشی
یمزیمبیدراسمتی ىر.ییرمی ایینس ی سز یما

دماننقهی رزبیبننزماریصننقبتییمًنیننتیدربننسر یییمب
ًز ننهمنیمزیدب ننقسوتی.یبننيیمننهیاقننتیماننزیمزی ننزد

 رزبی،ی وٌننسیونی ٍاىننهییبیز نن یچننيی رزب نن یدمروننه
مخقننز یبیرانن یب ننٍن،یاننسی رزبی ساننتیاننسیدمرنیی

دمرنیر نننی یجنٌنننٍریب نننٍن،یانننسی رزبیدمرنیبنننيی
یمنننزدنم انننزی نننیسرم یدا نننزی نننقزی نننىر....یی

 رزبًسا ننستییمننزدنبیماننزیی رزبًننسایبننیر یوهمروننه
بننيیزبم ییی وٌننسییهتن نننیرمیمزممننٍشی ىىننهی ننری ننر

ییه یاه یبیمزممٍشیم یاٍد.  ی

ًننسیرمیبننيی ننزعتی ننیزایمیکىىننهیبننهبتییمنزدنیربزی
ماىکنننيی نننسری سصننن یمو نننسنیبهًىنننهیبیًزانننییمزیی
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ممننسیییمو ننسنی سرًننسای کننزمرای وننقيیوننن یاننٍوه.
 ننٍی رزبًننسایبیرانن یدری ننزیدمرای ننيیماننزیبننيیی

بننيی ننٍیمیخىننهدیبیر ننیهتیبننيییی، ونن یب ننٍ  
 وٌننسیرمیمقننس یمنن یدموننه.یممننسیبننهمتی ننيی رزبی

مًٍبننتیبیوانننتیبوننیسریبیرانن یم ننتیی،دماننقه
ی رزبًننسییبیبساننهیًننزیربزیمزی همبوننهیبننيی ننس زی ت

یی پس   مریبسا .

 نننٍیرمیقنننٍای نننزیمیکىنننهیبی رزبیچییاونننتی نننيی
بسع یمن یانٍدیحقن یدری نختی نز هیانزما یبی

ونننٍرایبنننيیی، ز هیلقتنننس یزونننها ری ینننز یبی نننس
ی نننتی ننٍیبقسبننهیبیرم یرمیبننيی ننٍیو ننستیبهًننه.
ًن ننٍتیجزاننستی زباننستی  ی ننيیًننی ی ننى  یی

یونیقٍموهی وزمیمقٍقتی ىه.

 تیبیییزوننننها یبننننزمایًز ونننن یبزوسمننننيیمایدمرد
بساننهیمبقننهمی وننزمی  ننتی ىننه.یبساننهیی،اننخ 

بقٌنننهی ننيیجٌننستیًوننق یمزیمبیچننيیمنن ی ٍمًننهی
بیقننزمریم ننتیچننيیوا نن یرمیدریدویننسیماقننسی ىننه.ی
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بساهیبقٌنهیبمقانسیبنزمایچنيی نسرای نس قيیانه یی
ًننزیییدریچننيی ننسرایمیقٍموننهیبٌقننزیبساننه؟م ننتیبی

جٌننستی کننيیمایمزیدننسز ی اننس یاننٍدیبییی ونن یبساننه
ی.هقزمریبهًی دریجسایدر قیرمیًوق 

دری ىننسریدماننقهی رزبی،یممیننهیبوننیسریمٌننریم ننت.یی
 ٍموننهیمزی ننسخییماننزیممیننهیوسساننهیاننخ یوننن 

انمیبیننزبتیبیساننه.ی نس  ی ننيیًنننيیمننسیدریدبر یی
منن ییمایمزیزوننها یدری ننیسً سليیًننسای تیم ننیز

ممکننسریمىقنن یبننيیمننسیاننال ییی،اننٍاریبیاننریبیربز
منن یزوىننهی ننسیجننس  ی ننيیجننستیبننهًیریبی وننییری

ییاٍار.

بیبننيیییبساننهیبننسیاننمیبی زداننهًسیمسننسرز ی ىننیرممننسی
یم نیىستیبز یر.

ز سنننس  یبنننسیجٌنننستیًونننق یعنیننن یبیمر سنننسطییییمب
دمات،یحون ی نيیبنيی دنیممینه،یمو ینی ،یو نسطی
بیممىیننتیمیننهمد.ی ننٍرایصننقبتیبیرمقننسریمنن یی
 زدی نيیبنيیوتنزیمیز نیهیجٌنستیًونق یبٌقنز هی
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بیصنننین ی ننز هیدب ننتیمب ننتیبیًننی یحننز یی
ًنی ننيیی!وساققننيیمایبننیهی وٌننسیبجننٍدیوننهمرد

صنننقبتیًنننسایمبیرمجنننریبنننيیقنننٍمویهی بیانننتیی
ی سمالیجهاهیبیا قتیمو یییبٍد.

وقی ننيیمعنسلنننستیی ننيید نزیاننسیزبدمبیماقانهیبننٍدیی
رمیمننن یبیىنننیر.یانننسً یمزیمبیموقانننسدیمیکنننزدنیبی

ًننسیًوننقىهی ننيیظیننریمیکىىننه،ییقری یینن می قنن
دزدایمیکىىننهیبی ننٍ یبی ننٍشیبی ننزنیزوننها ی

 ىىننننه؟ی وٌننننسیچ ٍوننننيیدریدویننننسیوقی ننننيییی مننن
یمعنسل ستیرمیم یبیىىه؟!ی

مننسیمکننزیمیکىننیری ننيیمننالتیمبیبننيیمننهیاقننت ی
اننخ ی ننيیدریرمننس یم ننتی ٍاننبختیم ننت.یی
ممننسی ننٍدشیماىطننٍریمکننزیونیکىننهیبیمانن یدری

یحس یونسا یدمدتی ٍابخق یم ت.

بققنن ی ننٍیبننزمایبه ننتی بردتیچیننیای ننالشیی
 ىنن یبی تیرمیبننيید ننتیبیننسرایًننریلنن  یزاننسدایی
مزی تی نننٍمً یبنننزدیبیًنننریقهرانننىسسی نننٍمً ی
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بٍدیممنسیبققن یدب نتییزب نىنهی نٍیًننیهیرمیمزی
دنننهرشیدر ٍم نننتیمیکىنننهیبیمنننٍرمیبه نننتی

بننزما یدمردیبیوننيییچىننهمو یمیننسبردیوننيیلنن  
ی پس   مری ٍمًهیبٍد.

بردیبیمنننس یمزید نننتیی نننقریدبمنیونننن ی یبنننهایب
اننخ ی ننسیبننيیحننس یًننی ی اننه.ییمبننزیبیننزبتیمنن 

زبراننٍیبیظننسلن یوقٍمووننقيیم ننتیبننزی ننکیدویننسی
بیحکٍمنننتیمقنننهبدشیًنننرییحکٍمنننتی ىنننه
دساننهمرییی،س یظیننریبی ننقرًی  ننیدساننهمریونینسوننه.
بیم ننهیااىنن یمعنننس یبیرمقننسریمننسیونسوننه یم ننتی

بنن یوقی ننيیویوننقىهیبیدس ننییدمد یمنن یاننٍوه.یی
قننسریوکىنن یزمننیهیمنن یماننزی بنن یقننٍمویهی تیرم

 ننٍرایبی ننسیزمننسو ی ننيی هییننزیوکىنن یًننزیبننسری
ی.یمی ٍد زایبسی ٍیی زیبیقس ریبز ٍردیمقکر

 نننننسنیی،مبم ننننکییدریاخ نننن یماننننکیًیقیننننز
وبزدًسا یبسی یزبزایًننزم یبنٍدیممنسی انسی نسی  نزی

 اننسدل یدریم ننهیجٌننستیًنیىطننٍری ننی یرمننت؟ی
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 نٍمتی ونزمیبنزًریزدیبی ونسو ی نيییًوتی يیونن 
یاٍوه.یی ىىهیم سزم یم یچىیهی سرایم 

بیبننسی تییبسانهیبننيیجٌنستیًوننق یمحقنزمنیا ماننت
حقنن یماننزی ونن یبقٍموننهیمزیرم ی.یًننریجٌننتیاننه

م ننننهییی،مننننٍمایق یرمی وننننری ىننننهی،وسدر ننننت
 نننسبمتیمٍماینننتیدبممننن یوخٍمًنننهیدمانننتیبی

ییدس نننی،ممنننسییی.رمقنننسریمانننقسسً یرمی ٍمًنننهیدمد
اننساهیی. ٍموننهیدماننقيیبساننهیموننٍم یمخقیقنن یمنن 

سی نننالمق یرمیدریوتنننزییانننیینننزب منننزدنیماننن یی
ممننسیجٌننستیًوننق یبننزمایمقاننسد یییموننه،یازمقنني

ًننسایمخقیقنن ییربشی،ًننسیاننهتیبیحنن  ی لننٍدا 
یدمرد.ی

  ٍری نهیدریحنس یرونری نزدتیم سقنتیًونق یبی
بننسیم ننهیممیننهی ننيیدنن یمزیم نننسنی ننسریاننمیم ننس ی

 نننسر یرمیمو نننسنییی،ز سنننسیبی نینننییدمانننقيیبساننن 
یمیهً .ی
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انننٍدیبیاکٌنننٍییحنننسالیاخ ننن یبمردیم نننس یمننن 
دساننه!ی ننٍیی ننطی ی ننزیمزی اسمننتیبننيید ٍمرًننسیمنن 

چننيیبز ننٍردایبننسیمبی ننٍمً یدماننت؟ی اننسیمزیمبیی
م ننقاسس یمیکىنن ؟یقطاننسیبننسیمبیبز ننٍردیمیکىنن یبی
دریبٌقننننز هیحسلننننتیمزیمبیمیخننننٍمً یمزیم ننننس ی
بیزبتیبنزبد.یحنسالیمانزیم نهی نسریرمیبنسزیًنری کنزمریی

هیننننن ننزی ٍمًی ىننهیدماننيیدبنیبز ننٍردی ننٍیجننها
قننز هیدب ننقتیًننریبساننهیبننسزیبننٍد.یحقنن یماننزیبٌ

یًریمزق یونیکىه.یمبیوسساهیچىیهی سرای ىه.ی

جٌننستیًوننق یًننریًنیىطننٍریم ننتیبی ننس تی
انیىهی نسی ون یظینری ىنه،یجىسانتی ىنه،یانسییون 

یر یرمی زمنننننحقنن یدر قننستیرمیقطننری ىننهیبیحیٍمو
ًنننسی بیانننتیرمی لنننٍد یبیونننسبٍدییبهًنننه.یموونننست

ًننسایجهاننهییبساننهیمىقتننزیبینننسرادنن یمیکىىننهی
ه.یحنسالیمانزیًننستیانخ یبنيیجنسای اینتییبساى

یمبیًننریی ننزدتید ٍمرًننسیبننيی ننٍی نننمیمیکننزدیب
روننریمیکننزد،ی ننٍیچننيیبز ننٍردایبننسیمبییرمیقونننق 
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یدماننق ؟یقطاننسیمزیمبی  ننکزیمیکننزدایبیدری  ننز
ی.یمزی ٍیدراسمتیمیکزداسی بنیٍ یییامیچسا

ییمحقننزمنیبننيی بیاننت، ننٍ یبننٍدتیبییمی قننت ییمب
ییماقاننننهیبننننٍدی ننننيی یدمرد.نننننننوقی ننننيی ٍب

 ون یًسای نٍ ی نقنزیبیننسریمن یانٍوه.یییمووست
ممنننسییییبنننٍد نننيی ننن ی نننسليیییانننىس تیرمیمننن 

ًنننسایمخقینننتی  ٍصنننسییی یکونننیٍو یمزیبیننننسرا
 ننزم یبییماىٌننسیرمیذًننه یبیدلیننکییع ننب یدماننت.ی

یمونٍنیمبیمازم یمیکزد.

ًننسایمخقیننتیبمردییب ننزبسیببینننسرایمی قننتی
بننهتیًنننيیمی ننٍوهیممننسیبققنن یبمردیبننهتیچىننیهی

اننٍ یبیًننز یبی بیىىننهیییمنن ی،اننٍوهی یمنن اخ نن
بنننهتی تیرمیازمقنننيیم نننتیبییجنننسمنننز یًننننيی

،ی وٌس ننتمىس ننب یبننزمایراننهیییاننخ یمکننست
یحق یچىهیدب تیجهاهیًری یهمیمیکىىه!ی

ممننسیبققنن یبمردیبننهتیاننمیاخ نن ی ننيیًنننيی
می نننٍوهیییدر نننتیبیًنسًىنننریم نننتچینننیشی
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مو نننسریبمردیانننمی ننننهتیبنننسیانننکٍ یبیقهر نىنننهی
موهیبیًنی ی نسرایمزید ق نستیبنزیونن ی انهییاه 

یمزیبیهیم یربوه.یییبيیرمحق بی

 ننالمق یو ننسويی اننسد یبیًنننسًى  یبننسی بیاننتیی
یم ت.

 نزیبنسوینه یی ٍمًینهی نسلریمانزیمن بيی ٍصنیيیمبیی
،ی  ننر،ی نوننخزیبیحوننسد ظیننر،یدربغ،یبساننهی

 نننسنیصننقس یبننهیرمی ىننسریب  مراننهیبازوننيیبننيیمزمای
قنننستیما نننسدیم نننکال  یبزماًز نننهمنیمزیماىٌنننسی

ی. ٍمًهیاه

ی
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 بخش دوم

 ننزکی ننٍریبی ننٍم یبییبننٍدمبیمزیماىکننيی ٍمووننقيی
  ننریبیاننٌٍ ی ىننهیصننقبتیمیکننزدیبیمزیم ننزمری

 ًزی همنیمی قت.

 ننری ننٍردت،یمرمد یرمیقننٍایبی ننسییزیانن مرایمننزدی
یبزیدا زمتیرمیزاسدیمیکىه.

 ننری ننٍردتیربوننهی یننزیاننهتیرمی ىننهیمیکىننهیبیی
ی وسلتیرمیمزیمووستیدبریمیکىه.

  ننٍوتیبیاننٌٍ یرمیدرییی ننٍردتیاٍاننتیقزمننی 
ی ننز یزاننسدی تیبسعنن مووننستیزاننسدیمیکىننهیبیم

مننهیبننزماییًننسایقیبنن یبیعزبقنن یمی ننٍد.یبینننسرا
من،ی وٌننس  ی نيیغیننزیییبونیسرایمزیممنزمدیدقننتی نزد 

م القننن ،ی ٍد نننٍم یبیزبرانننٍیبٍدونننه،یبونننیسریی
مًننکیاننکریبی  ٍصننسیعسانن یغنن مًسایاٍاننق ی

ویوننتی ننيیبٍدوننه.یملبقننيیم ننهیبننيیم ننهیماىننسی
ًز ونن ی ه اننيیماى ىیىنن یدماننقيیبساننهیزبراننٍی
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بیمس ننهیمی ننٍد،یبیکننيیم ننهیباشانن یدریبننیهیی
م ازاننتیممننزمدای ننيیمس ننهیبیزبراننٍیًوننقىهی

یداه یمی ٍد.
ماننزی ونن یوقٍموننهیبننزی ننٍردتیزاننسدیبیمضننزیغیبننيیی
 ىهیبنزیچییًنسایمضنزیدا نزیًنریونیقٍمونهیغیبنيیی

ی ىه.
ًننسایمٌننریبیضننزبراییاکنن یمزی نزاىننس یبیراسضننت

.ی ونن ی ننيیمننسبرم ،ی ننزکی ننٍم یزاننسدیم ننتیدر
یبزیزمستیغیبيی زد یم ت.یبزی ٍم یغیبيی ىهی

.یل ٍونننسردبیمونننهی نننریمیخٍمبینننه منننزدمتیبنننیر یی
دمباى نن یبننسیبجننٍدی ننسریمکننزایبیمییاکنن یمانن ی

 ٍمبیننهیبیمزیم ننهییدبی ننسعتیدریاننسسويیربزیمنن 
 ونننالییی یبی  نننىٍدیبنننٍد!یونننیکالمٍضنننٍ یرمضننن

مانننن یدبی ننننسی ننننيی ننننسعتیدریاننننسسويیربزی
 ٍمبیننه.یبى ننسمیهیمننزموکییهی ننيیملنن یچٌننسرییمنن 

 ننسعتیمنن ی ٍمبیننهیبیجنیننيیماننزبم یم ننهی
بننٍدی ننيیزمننستیزاننسدایبننزمای ٍمبیننهتیدریاننٍری
دمرانننر!ی ٍمنننسسیجقز نننٍتیماننن یدبی نننسعتی
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 ٍمبینننه.یم نننیمکیوینننٍ هی نننيیملننن یچٌنننسرییمننن 
مصنننالی ٍمبینننهیبیباضننن یربزًنننسییی نننسعتیمننن 

بیننهیبیبزب ننی یًننزیدبی ننيیربزیاننمیبننسری ٍمیوننن 
یی ٍمبیه!یبيیمه ی يیمل یچٌسری سعتیم 

ملبقيیمهی نری نٍمب یرمیبنيیًننيی ٍصنیيیونیکنىریی
مشیبساننهیاننمییممننسیًز ونن ی بنن ی یوننقریبننهو 

 نننٍم یحنننهمقی یبیمىس نننریدمانننقيیبسانننه.ی
ی ٍم یزاسدی ٍ یویوت.

چنننيیم قنننسق ییر نننٍمبییونننن یمنننسحنننسالیبققننن ی
بی ننقزیی، ننز هیم قننس یممقننه؟!یمبلننیهیبی ننسد یمنن 

مننسیمو ننسریاننهتیزمننستیبننزمایمس ننت،یزمننستیبننزمای
ماننهیبققنن یاننمیی ننزیمی نن رد.یدقننتی ننزد ی ننٍالو 

ربزیصننب یزبدیمزی ننٍم یبیننهمریمی ننٍاهیبیبننيیی
 سرًننسای ننٍدیمیز ننیهیبققنن ی سرًساقننستی نننسنی

م ننتیبی ننسیظٌننزییمی ننٍدیمبیىیننهیًىننٍزیصننب یی
ی ی یبقتیمسوه یم ت؟

 ننٍمًیریًننزیچننيی نقننزیبخننٍمبیریبقننتیبی ننقزای
ی نننس یعننننزی ىنننیری08مانننزیمنننسیمننناالییدمانننت.
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بیدرییماننری ننس ی تیرمی ننٍم یبننٍد ی38حننهمقکی
ی.یماری س یعنزی زد ی08قریبم
ی

ی
ی

رباننری ننزمغیجىبننيیمننسبرم  یوخٍمبیننهت.ییحننسالیمنن 
یقننزمریبننٍد ننٍدنیم اننزیمبقننس یدریمننٍمقا ی ننيی

ًننسایجهاننهییبلنن یوخٍمبیننه یبننٍدنیماننه یبخننٍمبر
میکننزدیبییبیرم یحننکیم ننکال یبننيیذًننىری طننٍر

 ننزدنی ننيیمانزی تیمٍقننریماننکییبنسی ننٍدنیمکننزیمن 
ًنی ننيی ننٍم یبننٍدنیاننساهی تیماننه یاننسیمکننزی

یر یه.ییًزاییبيیذًىریون 
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م نننقسدنیدریماىسنننسر یحنننز یجنننسلب یمینننید.یمبیدری
انننازیاقنننقهیمٌنننسر یزانننسدایدمانننتیبی ییننن ی

یاقت.یی ٍ یاازیم 
بننيیاننسدیدمرنیاننمیربزیاننمیبزاننيی سغنن ی بردی ننيی

وٍاننقيیاننه یبننٍد.ی تیرمیبننيیربای تیمانناسرای
مننهیو ننستیدمدیبیاقننتید ننزبزیم ننهیمانناسریرمی
دم کی قنس یحنسم یدانهنیبی وانهریق نىریبنٍدیی

ربای سغنن یوٍاننقر.یمانناسریرمیبننيیمننهیی تیرمیی نني
بیاقننقریبیننيیبوننیسرییدمدیبیمننهی وٌننسیرمی ٍموننهن

مای نننزدیبییی نننت.یم نننقسدی ىنننه ز سنننسیبی زماىس
منیبیمانناسریحننسم ییاقننتیماىٌننسیرمی ننٍدنیوٍاننقي
 ننریمننهیحننسم ییویوننت!یمننهیبننسبرنیونی ننه.

عننالب یبننزیبزتیبییاننىسسیوبننٍدنیبلنن ی تیمانناسر
ی.یوهبمقاسیز سسیبی زماىسیبٍدیم سبي،یقسمیي

بننيیباننهیی3ًننسیمزی ننسعتییبننيیمننهیاقننتیاننر
اننٍوه!یمی قننتییهای وال ننهیمنن نننننحننسم یبی ا

دریحننیهیربزیًننی یمر سننس  یبننسی وٌننسیوننهمردیممننسی
بزقننزمریسسطیننننناننٍدیمر یبققنن یوینننيیاننریمنن 
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انٍد.ییانٍدیبیاقق نٍایمبیبنسی وٌنسیانزب یمن یم 
بمقاننسیًننریدرکیعنیانن یمزیمانناسری وٌننسیدماننتی

یبی ٍدشیًریماکی وٌسیاازیمی قت!ی
دمووننت.ییًنننيیماىٌننسیرمیمننه ٍتیوخٍمبیننهتیمنن 

درًننسایعننٍملن یدا ننزیبننيیی،می قننتیوینننيیاننر
بنننسزیمننن یانننٍوهیبیمانننزی وننن یًنننسییربایموونننست

 ىننهیوخٍمبننهیبی ننٍ یچ ننریبیاٍانن یرمیبننسزیی
یاٍد.ییمقٍجيیبسزیاهتیم هیدرًسیم 

تی نيیمنهیبنيی نٍریذم ن ی نریغن میرددریمٍردی ٍ
بننٍدنیبیایننس ی ننٍمریًننریاننه یبننٍدنیبی ننزکی

بننٍدی ننيیم ننقسدیبننيیمننهیی نزاىنن مبلننیهییی، ننٍم 
هیًننریبننسیمٍمایننتی وننزمیمو ننسنیدمدنیبیدمدیبیمنن

ی سییزشیرمیداهن.
ملبقننيیمىتننٍریم ننهیویوننتی ننيیانننسی یینن ی ننری

یمتی ٍمبقنننستیرمیبنننسیمینننیمتیبخٍمبینننه،یبیکنننيیمیننن
بیمزیممننزمطییماسلیققننستیبیًننهمقستی ىتننیری ىیننه.

یبی قزا یبیزًییاه.
ی
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ی
ی

 رمم نن ی ننيیدریزوننها یی،ممننزبز یدب ننقستیمننه
بننسیبجننٍدیبننيیوننٍع یما ننی یمیهموىننه!یرمییدمرن

م ننکال یمقاننهدای ننيیمزیمبقننهمیبننهبتی ٍم ننقيی
منیممننسیموننز ایبیممیننهیی ننٍدنیدرایزاننستیبننٍد 

بیبنيیمنزبریبیبنسیقنهر یموها نيی وٌنسییبسال  یدمرن
ًننسیی.یصننبزیمننهیزاننسدیم ننتیبی یینن رمیحننکیمیکننىر

یمی ٍاىهی يی ٍ یصبزیًوقر.ی
 نزاى ی يیم نقسدیبنزمای ىقنز یبیدمنری  نریبنيی
مهیدمدیم نهیبنٍدی نيیاقنتیانمیعنهدیرمیدریوتنزی
ب یننز.یم ننهیعننهدیمیقٍموننهی ننسر یی ٍلننه یاننسیی
عننهدای ننسصیاننسیعننهدایمانننٍل یبساننه.یممننسی
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هدای ننيیموقخننس یمیکىنن یبی ننقزیمزی ننا ی ننهیعنن
صننهیبساننه،یًزچاننهریعننهدیبی ننقزیبساننهیم ننهی

انٍدیممنسیدریعنٍضیدنسدمشییی نز هیدانٍمر زیمن 
اننٍد.یبلنن یاننمیحننهیمااننٍ یی تیویننییبی ننقزیمنن 

ی.ی يیمزیعٌه یمو سم یبزیبیس  ییدریوتزیب یزرمی
مننهیًننریاننمیعننهدی ننيیرقننن یدریوتننزیاننزمقر.یی
اقننتیبننسی ننٍد ی ینننستیببىننهی ننيیًننزیبقننتیی

ًننی یبم ى نن یو ننستیوننهً یبیی،ع ننسسو یاننها
ما یانمیعنهدیب ننسریبیاننسرشیرمیمزیانمی غنسزیی

ااىننن یمزیبققننن ی نننيی ننننز هیرمیانننزب یی نننه.ی
بننسریمب ی ننيیمزید ننتی ونن یع ننسسو یما،یی ننزد 

عننهدیرمیاننمیییاننهایًننی یبم ى نن یو ننستیوننه یب
 ننسرایییو نن مری  ننن یهیاننٍایب ننه.یبننسریدبنی

ی ننيیم ننکی ییبننسری نٍنی.ی2دریذًىننتیب نٍییوکنهیب
 ننه،یااىنن یًننزیبننسریبننيییی3عننهدیرمیییی ننی ی مننه

صننٍر یذًىنن یمانن یعننهدیرمیبننيی ننٍد یب ننٍیبی
ی نننيیحسصنننکیع نننسسویتیبسانننهییًنننی یبم ى ننن 

ییو ستیوه .
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رمیدریوتنننزییی111ه هی ز ینننریمانننزیمننناالیعنننهدیبننن
بنسریجینٍای  نریی111مایااىن یبسانهیبقنٍمو ییازمقي

 ننٍد یرمیب یننزا.یاقننتیماننزیدریم ننهی زمننٍتی
یبققنن یبننيیعننهدیمننٍردیوتننزیبز نن یاٍمٍمنن یب نن

یامیدسدمشیدراسمتی ٍمً ی زد.ی
اققریم نهیدنسدمشیرمیچنيی ون یمیهًنه؟یاقنتی
مطننن هیبننسشیمننهیونیننهًر!یبٌقننزیم ننتیچیننیی

وننهمو یمانن یبننهمتیبققنن یبننيی تیعننهدیبی ننقزای
ییاٍد.یعطس یم میز  یچییایبيی ٍییمی
ی

ی
ی
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بییماقاننهیبننٍدیاننٌٍ م ننقسدیبننيی اننسد یدری
رمی ىننسریب نن مراری ننسریی تمی قننتیماىکننيیبننيی ینن یی

ی.در ق یویوت
بننزی ننال یماىکننيییبننيی ننٍری سمننکی ننزکیاننٌٍ 

ًنننساییی نننبری ونننریقنننهر ی،  نننٍریمی نننٍد
بسعنن یبننزبزیاننمیبیکننيیاننٍدییننن وماییسويننننممو

بی نزدییمنکنهیم نتیب نٍدیًنری زایم نکال 
میننکیجىونن یبی ننز ٍ ی تی یینن یچییًننسییاننهتی

بیی،یمیننکیبننيی ی ننزمتبیاننقس ی قننزکمزیجنیننيی
 ىننه.یممننسیماىکننيییی ننریمنن ییدریمووننستیاننٌسمتیرم

 ونن یبقٍموننهیممیننسل یرمی قننتیم قیننسریدماننقيی
بسانننهیبیبنننزیانننٌٍ  ی ونننی یدمانننقيیبسانننهی
بونننیسریمرزاننننىهیم نننت.یوینننسزایویونننتی نننالی
 ز ٍ یاٍدیبیکنيیبسانهیانخ یانسدیب ینزدیچنيی

 ننسییزم ییزمننسو یبساننهیمزی تیم ننققسد ی ىننهیبیم ننه
انن مردیبی ننبری اٍاننتییی یمنن مابقنن یربایاننخ

اخ ننن ی نننيییانننٌٍ  ی قنننتیییمی ننٍد.مرمد ی
 ىقنننز ی نننٍدشیم نننتیقنننهر یمرمد یبونننیسری
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بٌقنننزیعننننکیبنننسال  یدمردیبیدری سرًنننسای نننٍدی
ییمیکىه.

حسالیمازی ون یبنزیم نهیچٌنسریچینییااىن ی نٍردتی
ٍ یمونننی یانننٍدیبی ٍمبینننهتیبی  نننریبیانننٌ
اننننٍدیبیصننننسحریییاننننخ یقهر نىننننهایمنننن 

یاٍد.یزایازموبٌسیم ننناًٍ
ی

ی
ی
ی
ی
ی
ی
ی
ی
ی
ی
ی
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 بخش سوم

بننيیاننسدیدمرنی ننيیاننمیبننسریمزیم ننقسدنیدریمننٍردی
مٍمایننننتیبیبز ننننزایممننننزمدای ننننيییننننزب یبیی
ممکسوننس یدمروننهی ننٍم ی ننزدنیبیاقننقریقننبالیبننيی

بوننیسرایمزیی،بیم ننکال یمننسل  ننس زیعننهنی ننٍ ی
یبیبننزماریوننهینننزیمسوهیمننهیبنن زحنننس یعیننن ی

بی وننسو ی ننيیمزیوتننزییىه یچىننهمو یوهماننقمساننه
 ٍمووننقىهی ننزیبٍدوننهیی ننط یعیننن یمزیمننهیدننس یه
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ًنننسیبییبنننيی  نننٍرًسای نننسرج یبزبونننهیبیانننهک
ی. وری ىىهیی ٍ ًساییمٍقایت

رمیبننيیم ننهی ننس زیموقخننس یییماسلیننتیدریمننسبرم 
دریم ننهی سرًننسایدا ننز،ی ننزدنیچننٍتیبننزی ننال یی

 ننسییزی ننن یدمروننهیبیی، ننٍ یبیممکسوننس یحیطنني،
بننزمای ی ننزمتیی ننٍدیمننزدیمًنیننتیبننسال زایدمرد.

ب یدری تیحقننننسیالزنیویونننتیممکسونننس یبیینننز
یدمات.

 ننيی وٌننسییی وننسو یبساننىهحننسالیماننزیدریم ننهیزمیىننيیی
 ٍموس  یمنزمیوهمانقيیبسانىهیممنسی نٍ ی،یممکسونس ی
یبیدننسر  یدماننقيیبساننىهیچنني؟ی وٍقننتیچننيی ونن 

یبی قزی ی زمتیمیکىه؟

م ننقسدنیاقننتی ننٍم یمٌننن ی ز ننیها.یدماننقهی
 ننٍ ،یممکسوننس یبیدماننقهیدننسر  ،یماىٌننسیمسوىننهی

هیم ننتیبی ننسییزیدم ننن یوهمری ه.یمنکننهییوننمّوننک 
م تیم نهیممنزمدیمنه  یمٍمن یانٍوهیممنسی یین ی

انننٍوه.ی نننزمو سنی تیچینننیایییزبدیمزممننٍشیمننن 
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مسوننهیبیربزیی ننيیحایانن یبیوننس یم ننتیبننسق یمنن 
انننٍد.یی نننسییزیبیوقنننٍذشیبی نننقزیمننن ی،بنننيیربز

وکزدوننهییس  نناهایبیحننسم یبننزمای سراننستی بییهنن
بیدریزمنننننستی ٍدانننننستی وننننن یقهرانننننستیرمی

و وننتییدمووننت.یوتننسم یدى ننس یبننسریچیننيیوننن 
انمیمینزیونس ییبنيیمٍماینتیر نیهیبی ٍموونتی س

بیبننسیمرزشیمزی ننٍدشیبزجنننسایب نن مردیبیماىٌنننسی
یعنننسلن یز نننزمو سنیمزی قنننسیبینننزبتی مهونننهیبیی

یاهوه.ی

عیننریبیًىننزیبمقانن یقسبننکیماساوننيیبننسیًننی ی
 نننٍیدریمونننیزایقنننزمریی.ویونننتیقنننهر یدا نننزا

بنيی نٍیملٌنسنییًنی نيیًنسایجهانهیدمرای يیماه 
ماننزیییاننٍد.یقٍقننتیوننن هیبیم ننهیًزاننییمواننٍیمنن 

ًننسایقبینن یبزماننتیوقی ننيیبخنن یوبٍدوننهییماننه 
ًننسایبوننیسریبٌقننزایًننرییوسممینهیو ننٍیچننٍتیماننه 

بننيی تی ىٌننسیچیننیای ننيی ننٍیبساننهیی ٍمًىننهی مننه.
بیمنننسبا یی نننيیدمراییم نننتییم ًنننهمکنننزی ىننن ی

اننٍوهیبییکی ننٍدیبننيی ننٍدیدر ننتیمنن  موننس
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اننٍوه.یجٌننستیًوننق یبننزماییمٍموننریبز ننز یمنن 
انننٍدیبیبنننيیییمننن چىنننیهیممنننزمدایمرزشیقس نننکی

ی اه.ی نک ستیم 

امیربزیمزیم نقسدی نٍم ی نزدنی نيیوتنزشیرمجنری
ًنسایمخقینتیمنهیچیونتیبی انسی نسرییبيیماسلینت

در ق یم نتی نيیمنهیم نهیًننيی نسریمخقینتیرمیی
مو نننسنیمینننهًریبی نننٍدنیرمیبقنننتیانننمی نننسری

ازچننيی ننٍدنیمیننهموری ننيیی ننىر؟یییم ننخ یوننن 
 سرًننسایمننهی زاننهتیمزیاننمیاننس يیبننيیاننس يی

ًنننهم یم نننقزکیرمییریوٌسانننتدیدا نننزیویونننتیب
دوسننس یمیکننىریممننسیاننسً یبننيیم ننهیمٍضننٍ یمکننزی
میکىری يیمانزی ننسنیمونز ایبیمکنزنیرمیصنز یانمی
مٍضننٍ ی ننىریاننساهی ی ننزمتیبوننیسریبٌقننزای

 نزیبنيیوقی نيییمنٍردیوتنزنییدماقيیبسانریبی نز ر
یبز ر.

مبیدریدس ننییمزیم ننهی ننسریمننهیبننيیعىننٍمتیاننمی
م ننیزیوسساننهییباشانن یمابننتیاننسدی ننزدیبیاقننتی
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ًٍنننس یبی رزبًننس  ی ننيیجسماننيیملاننسیمیکىننهی 
ًنسیمرجن یبننهمو یییبی ونزمیبنيی ننس زیماسلینتیب نٍا

ًنسایمخقینتی یین یمقینهییممسیماسلینتیدریزمیىني
 بی مٍزوه یم ت.

م ننهی اننه زی ٍ ننتیبیبساننهیًنننيیماىٌننسیرمیدوسننس ی
میکنننزدا،یانننساهیدری اىنننه یالزنیانننٍدیعینننری
جهاننهایًننریاننسدیب یننزایبیًنننيیماىٌننسیبساننهی

حقنننن یم ىننننٍتیدننننشبً یبیدوسننننس یاننننٍد،ی
م یرمیمقٍقننتیوکننه،یچننٍتییًننسایعیننن یماسلیننت

بننزمایدرکیحایاننتیًنننيیماىٌننسیالزنیم ننت.یبننيیی
م هیم س یو نس ی نه!ی انسیمن ی نٍمو یبنهبتیماىکنيی

یرمیبوسزای اتیرمیبوسزا؟!ییًسد ٍمری

ًنننيیدریزوننها یبننيیدوسننس ی نناتیًوننقىهیبیبننيی
،ی ننٍیًنننيی تی ىىننهید ٍمرًننسیًننی ی ننٍجٌ یوننن 

م نتیانسدیب ینزایبنسی غنٍشیبنسزیچییای يیمانهریی
بینن  زی ننسیم ننهید ٍمرًننسی ننس قيیاننٍوهیبیزمننسو یی
 ننيیبننيیحننهی ننسم یر ننیهوهیمنن ی ننٍمو ی نناتیرمی
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اننٍدیییمای ننس قيیمنن یبوننسزایبیدنن یمزی تی سونني
یم زممیننست ننٍد یبیکننيیبننزماییبننزمایوننيی ىٌننسیی نني

یاٍد.یًری زدىسً یم 

ی

ی
یی،ًنننسایمنننهیبیم نننقسدنیاکننن یمزیبجنننيیمانننقزمک

بنننيییمب نننسبٍکیبنننٍد.یبمقانننسی نننسییزیبی نننهمس یی
ًییىننٍ یینیبی ننزبرشیم ننهیعیننریغیننزیقسبننکیموکننسریی

یم ت.ی
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ًنننس  ی نننيیمبی  نننیهیبی ٍمونننس  یمبیدرییراسضنننت
زمریموونننستیبیجٌنننستیمبینننننًییىنننٍ یینیبیدرکیم 

دریرمی بننه کیبننيیاننمیمووننستی ننسصیبیمننسبرم  ی
 نننسبٍکیدریمبم نننکیییی نننزد یبننٍد.زمننستی نننٍدشیی

کنننن یمزیمننننٍمردیی اننننىس  یمننننهیبیم ننننقسدنیا
مبیًنی ننننيیمی قننننتییییبننننٍد.یاقق ًٍسانننننست

بننيیدویننسی مننه یم ننتیبیمننزدنیییبننهیزمننسو  ننسبٍکی
مبیرمیبنننيیدر نننق یدرکیوکنننزد یمونننهیبیقنننهرشیرمی

انننمیبنننسریم نننقسدنیرمجنننریبنننيییوهموونننقيیمونننه.
بیمىقنننن ی ننننسییزم یموننننٍم یبیمقوننننسنیممننننٍم ی

ًننسیصننقبتیمیکننزدیبیووننبتیبننيیمبضننس ییدسرمزاننت
و ننزمتیبننٍد.یتی  ٍصننسیم ننزمیبی اىننه یووننکیب ننزی

 ننزیمو ننسنیاقننتیماننزی ننسبٍکیزوننه یبننٍدیحقنننسی
ٌنننسیانننمیًنننسر یرم ییبنننسیًننننيیماىیيبنننزمایماسبیننن

یموهمزایمیکزد!ی ی یازب ی زدیبيی ىهاهت.

ی

ی

www.takbook.com



ی

 

 بخش چهارم

زی و س  ی نيیمنهیعالقنيیزانسدایبنيیمسبرم بیانيی9
ییدماننقریبیدریزمیىنني بی تی قاینن یییًننسایمخقیننت 

مزیم ننقسدنیدربننسر یبجننٍدیییمبم ننکی،میکننزدن نننز هی
اننسیعننهنیبجننٍدیجننسدبی ننٍم ی ننزدنیبیاقننقریماننزی

دوسنس ی تیرمنتیانسیونيیبییبنيیبجٍدیدمردی انسیبسانهی
ماننزیمیقننٍمتیدوسننس ی تیرمننتیچننيیوننٍع یمزی تی

ی ٍ یم تیبیچزم؟ی
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 تیچیننیای ننيیمننزدنیمزیجننسدبیمیهموىننهیییاقننتمبیی
 قزاننتیاننه یبیموننخز یم ننت.یاقننتیًنننيیی

مزیجننسدبیرمیییم ننققسد ییدرکیبًننسیظزمیننتییمووننست
دریم قینننسریعنننه ییبنننيیًننننیهیدلینننکوهمرونننهیبی

یجننسدبی طزوننسکیم ننتی.مسوننهی سصنن یبننسق یمنن 
ونیهمونهی نيیًزانییی و ی يیبنيیدوسنس ی تیم نت

ًننسایعننسدایبننيی ننس زییمووننستبییاننهی ٍمًننهییچنني
راوننمیدنن  زایبی ز ننیزدا یبننسال  ی ننيیویننسزی

زاننسدایی ٍموىننهیدری تی ی ننزمتیدمردیًزاننییوننن 
دریماىکننيیبننيیمصننطال یجننسدبیی.دماننقيیبساننىه

مًنیننتیزاننسدایییًننری ننٍتیاننمیاننخ یبساننه
ید.یدمری

بننيیًزحننس یجننسدبازای ننسری طزوننس  یم ننتیبی
مایم ننتی ننيیییًنسوىننهیمننزد یبمقانن اننمیجننسدبازی

ییمزیمننز یبزا ننقيیبیبننزیربایزمننیهی ز ننيیمییوننه!
 ونن یونیقٍموننهیمانن یدریجىبننيیمانننهیبیمقیننهیی
 تیقننزمریب یننزد،یًزچاننهریًننریمرمد یقننٍایدماننقيی

مبیرمیًنننزیمزیانننسً یدریدمنییی،ًنننسیه،ی نننیسً بساننن

www.takbook.com



ی، ننٍدیازمقننسریمیکىىننهیبیوینننيی سراننمیبجننٍدیمب
یبيی ٍدشیبیدا زمتی  یریمییوه.

مر سنننسطیبنننسیمٍجنننٍدم یمنننسبرم  ی نننسریبنننیر یبی
مٌننن یویوننتیممننسیبننزمایم اننزیممننزمدیغیننزمنکهیی

بننسیاننمی نننسسییانننسم ننت.یمنناالیماننزیدب ننتی
بخٍمًننهی ننيیر ننی یجنٌننٍریممزاکننسیبننيیداننهو ی

ه،یم نننهیم قنننس یرخیونیهًنننهیبیبنننزما یبیساننن
،ی ننسریعنننک از سننسیمقننس یم ننت.یممننسی ننٍدیم ننهیی

یبیر یبیمٌن یویوت.

بوننیسرایمزیرباننٌسیبیونسدًننسیبس ننکیاننه یموننهیبی
یدا زیجٍم یونیهًىه.

م ننقسدنیًنی ننيیبننيیویزبًننسایوٌققننيیمووننستی
بننسبریدماننتیبی س یننهیمیکننزدی ننيیمووننستیبساننهی

یبقتیزاسدایرمیصز یاىس قهی ٍدی ىه.

بننيی ننٍب یمزی ننسییزیمٍ ننیا ی اننس یبننٍدیبیمزیییمب
یمننهیًننریًنیىطننٍریاننهن.ی تیم ننققسد یمیکننزد.
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عالقننيیزاننسدایبننيیمٍ ننیا ی ننىق یدماننتیبیمبیی
می قننتیبننسیمٍ ننیا ی ننىق یمیقٍموننهیبننيیحسلننتیی

ی!عنیا یمزیمزمقبيیبزبد

ًننسای ننسصیبیبنن یییمٍ ننیا بننزی ننال یمبیمننهیبننسی
بیًنننسیی نننالنی نننيیم انننزمیمٍ نننیا یمنننقهیمنننییر

ًننساییىه،یمیقننٍموریبننيیحسلننتًوننقباننه ٍایری
ی سصیذًى یبزبن.

ًننساییًن ىننیهیمیقننٍموریبننيی ننٍریذًىنن یحسلت
منیرمیییمخقیقنن یرمیدری ننٍدنیما ننسدی ننىریبیربحینني

ی سمالی هییزیبهًر.

ییب ننٍار ننيیدربننسر یمٍ ننیا یبٌقننزیم ننتیییمایوکقنني
م ننهیم ننتی ننيیوسساننهیزاننسدیبننيیمٍ ننیا یاننٍشی
دمدیبیممننننزمطیدری تیدر ننننتیویوننننتیبیبساننننهی
 ننٍرایبساننهی ننيیذًننهی وننقيیو ننٍد،یبننسلاک ی

ی وق  یذًهیرمیبز ز یونساه.
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ربزایبننسیم ننقسدنیدربننسر یاننمی ننس ز یع یننری
صقبتی نزدن.یاقنقریزمنسو یبنسیاخ ن یمالقنس یی

بننيیاققىننهیچ ننریبزز نن یدمرد.یمبیی ننزدنی ننيیمنن 
اننىس تیممننسیمزیاننمییوننن یقبننکیمننزمًننی یبجننيیمزی

مقٍجننيییچ ٍوننيیمبی.مننهی بننزیدماننتیچیننییدربت
.یچطننٍریچىننیهیاننهیبیبننيیمننهی وننزمیاقننتی ت

چیننیایمنکننهیاننه؟ی اننسیمبیذًننهیمننزمی ٍموننه؟ی
مننهی ننيیدری تیلقتننيیمصننالیبننيی تیمکننزیوننن یی

ی زدن!
 ننٍمو ییم ننقسدنیاقننتی ننٍیدری  یاننکی لننٍدیوننن 

 ننننٍد یرمیببیىنننن یممننننسیدری  یصننننس یبیزال ی
 ننٍد یرمیمنن یبیىنن .ی ونن ی ننيی واننهریدلنن یرمی
دننسکی نننزد ی ننيیانننبیيی  یزال یاننه یم نننت،ی

ًننس،یییویداننمیمبیمی ننٍدیبننهایاننمیوقننزبققنن ی
مىقننن ی تیانننخ یمنننٍرمیمانننقسسًس یبیممکنننسری

اننٍوهیبیدریدربتیمبیبسز ننس ی یننهمییونساننستیمنن 
ٍردمرایمزیبىننسبزم هی ىٌننسیرم یبمقانن یبز ننیمیکىىننه.

منهیبی نٍیوینییدنسکیانهتیم نت.ییچىیهیقسبییق ،
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صننس ییمننهمنی ٍدمننستیرمیدننسالا ی ىننیری ننسبساننهی
یبیصیای یاٍار.ی

یقننهر ی،بننيیمننزبر ننيیاننسازدمتیبمقانن یمننسبرم یی
 نننستی اٍانننتیمی نننٍدی نننری نننریم نننزمریًسا

بی ننقزایرمیدرکیمیکىىننهیبیحننٍمسیدننى یاسوننيی
یاستیمزم زیمزیحهیمانٍ یمیزبد.

دریمینننستییعىنننٍمتی مٍزانننسرمغینننریبنننيییم نننقسدنیی
حضننٍریدماننتیبیممننزمدیٌننسیمننزدنی  ٍصننسیجٍمو

بققنن یدریمننٍردی اننسً یبیاننىس ت.ییزاننسدایرمیمنن 
م ازاننتیییاقننتیدرجننس ی تیصننقبتیمیکننزدیمنن 

دریجٌننکیبننيی ننزیمیبزوننهیبیملبقننيیمنکننهیم ننتی
بونننیسرایمزی وٌنننسی ٍدانننستیرمی انننس یبیمٌنینننه ی

عانننکی نبنننٍدییبهموىنننه!یچنننٍتیًنننی ی وننن یمزیی
مننزدنیمی ٍاىننهی همبوننهیاننمیاننکساق یوننهمردیبی

 ٍل یبيیمنسیبهًنهیبیانمیعاین یبنيیدا نزمت.یممنسی
 نيیماننزیییی ننز هیچینییم ننتیدریحایانتیعاننکیمٌنر
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 وننن یدمانننقيیبسانننهیدا نننزیًنننی یچینننیایالزنی
ی.یوهمردیبیًنيیچیییبه تیم ی برد

ی اوننیرید ننقيیچىننهیبننيیمننزدنی اننسً یوتننزیمز
ی  ننکیکیرمیم ازاننتی ننيیمب ید ننقي یمی ننٍوه

یرمقنننسریجناننن یوتنننزیبیُمنننهی بننن یدًىنننه،یمننن 
ی نننسبریًسا نننستیلسنننسسیبیمنننٍیمنننه .یمیکىىنننه
یوهمروننه،ی ننٍدیمزیمایمرمد یًننی یبیم ننتیم ازاننت

یبیمیکىىننهیبننسبریمننٍرمیب ننىٍوهیاننسیببیىىننهیرمیًزچنني
ی ایینننهی ونننسو یانننسی وننن یمزی ٍر ٍرمونننيیم انننزم

یواننهیچیننییًنننيیبساننهی ننيیصننٍر  یدریمیکىىننه،
یواننهیرمیچیننیایوخٍم ننقیهی ننيی  ننسیًننزیبیاننٍد

.یًوننقیهیمب ید ننقيیجننیبی ننيیبهمویننهی ىیننه،
یوننيیممننسیبزبوننهیدمو نن س یبننيیم ننتیمنکننهی وٌننس
یبیمننهرکیاننزمقهیبننزمایبیکننيیعیننری وننریبننزما
یزونها یانمی نی .یدا نزمتیبنسیمسانه یب یرقسبق 

ی ٍمًىنننهیانننه ی اینننیهی نننی یمزیبی کنننزمرا
ی ٍداننستیمسوىننهیًننری ٍداننستیمززوننهیبیدماننت

ی.یاهی ٍمًهیبیر 
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ی ننٍچ یبننيی نن ی ننيیًوننقىهی وننسو یدبنیاننزب 
یدوسننس یاننسیحننسالیبیموننهیبزد یمًننهم یمزیبوننیسرا
یزوننها یاننمی  ننتیدوسننس یاننسیًوننقىهیماىٍاننت

یحقنن یاننسیبی ٍداننستیدری هییننزایما ننسدیبیجهاننه
یبیىىننهیمنن یرمیمننزدنیبققنن یماىٌننسیمزیبز نن .یدویننس

یعننن م ی وٌنننسیمانننقسسًس یمزیبیانننٍوهیم یمذانننت
ی ٍدانننستیمنننزدن،یبیىىنننهیم یبققننن .ی  نننىهیم 

یممزبزاننستیبیًوننقىه،یم ننکال ی نننسنیموننبر
یم ننت،یاننستیا اقيیمعقاننسدم یبیممکننسریاننزب،یدر

یحننز یمزیبلنن ی ىىننهی اننس یرمی وٌننسیمیکىىننهی ننا 
یماننکیم ننهیبیایزوننهیون یمایوقی ننيی وٌننسیبننسیزدت

یمجقنننس یمزیم اننزمیبیممقننهیم یجسو ننستیبننيیمای ننٍر 
یمزیبز نن یبیاننٍوهیم یمموننزد یبیازمقننيیمسصننیي

ی قننس .ی ىىننهیم ی قننس یوٍاننقهیبننيیاننزب ی وٌننس
ی ونن یچننٍتی اننه؟یم یبجننٍدیبننيیچننزمی ننٍ 
ی ت،یوٍاوننىه یًننسایحز یبننيی ننيیم ننتیوبننٍد 
ی.ی ىهیدرکیرمی وٌسیبیبهًهیاٍش
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.یًوننقىهی ننٍنیاننزب یبننيیمقاینن یممننزمدیمزیبز نن 
یم ننتی تیبننيیر ننیهتیمننسیًننه ی ننيی ننٍنیاننزب 

یمزحیننيیبننيی ننيیًوننقىهیممننزمدیمزیموننه  ی اننهمد
ی.یاٍوهیم یبمردی اسً یبسال ز

یم ننهیدری ننيی ىىننهیم یدرکی وٌننسیمزحینني،یم ننهیدر
یممننزمدایچىننیه.یویوننتی  یماننه یچیننییًننی یدویننس

.یاننٍوهیون یع ننسسو یاننسیوسرمحننتی ونن ید ننتیمز
یدربغیاخ نن یبیىىننهیم یبققنن یممننزمدیوننٍ یم ننه
ی ىننه،یم یدعننٍمیاننسیمی ٍاننهیوس ننیمیاننسیاٍاننهیم 

یًنننی ی نننزسیانننسیمینننکیانننمیمزی نننيیًننننسوطٍر
یوخٍمًىننهی ننٍمقا یًننریماىٌننسیمزیوهمروننهی ننٍقا 
یجٌننکیدریاننخ ی تی ننيیدموىننهیمنن یبیدماننت
ی ننسم یموننهمز یبننيیعاینن یًىننٍزیبیم ننتیمسوننه 

یزمنستیمنزبریبنيیم نککیم نهیبیم نتیوکنزد یراه
ی ننززیاننسیمعقاننسدی ننزیبننزی وٌننس.یاننهی ٍمًننهیحننک

یدا ننزمتیبننزیمجسننسرایًننی یبیجى ىننهیون یمکزاننست
یحایاننت.یوهمروننهیًسا ننستیحز یدنن  زمقهیبننزما

یبزًزچینننییبزما نننستیزونننه یمٍجنننٍدم یجنننست ییب
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یبنننسیدا نننزمتی ننيیمیهموىنننهی وٌننس.یم نننتیماننهن
ی نننننسنیبیدربغی ٌنننننت،ی،یوس ننننیمی،یع ننننسسویت

ی یکننزیبننزیرمی ى ننزایًننني،یمزیقبننکیبننه،یصننقس 
یازمقنننسریزبدیانننسید نننزیبیمیکىىنننهیبمردی ٍدانننست

یبی ننقزی وٌننس.یاننهی ٍمًىننهی ننٍدیمعنننس یوقی نني
یًنی ننيیبیمیبزوننهیلنن  یزوننها یمزی ونن یًننزیمز

یوننننيیبمقانننن یاننننکزایمرمت.یًوننننقىهیاننننکزایمر
 .ونسا  

ی
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ی
 ونن ی ننيیقننهر یبمقانن ییی،م ننقسدنیماقاننهیبننٍد

دریمنننسبرمیدمردیًزانننیی ونننزمیبنننزمایمنننزدنی انننکسری
دری تیزمننستیمخننسلتیم ننهیحننز ی ىننه.یمننهییوننن 

 ننيیاٍاننيیاننمیغننسریو وننقيییییبننٍدنیبی ونن 
 ننزدنیبیمنن یاقننقریبساننهیبننيییم ننتیرمیموقاننسدیمنن 

دم نننکیمجقننننس ی منننهیبی نننسییزایا مانننتیونننيیی
ًننسایًینسلیننسیبزاز ننى  یغیبننيییی ننٍ ییماىکننيیدر

 نننزد.یم نننهی نننززی قکنننزیمنننهیحسلنننتی نننسصیبی
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دماننتیبیملبقننيیم ننکال یبی طزًننسایماییمیسونني
منن یاقننتیین.یم ننقسدبی ننقزایًننریما ننسدیمیکننزد

ًز وننن ی نننيیبخٍمًنننهیم نننهیقنننسوٍتیرمیز زدنننسی
ی نننيًنننزیچانننهرییی،ب ننن مردیم نننسزم یمننن یانننٍد

یی.قهر نىهیبساه

بییبننيی ننٍریعیىنن مبیمی قننتیالزنیویوننتیحقنننسی
،یجىننریمیننستی یننزیبیاننزیدریدریماننزضیداننهیبننٍد

یًنيیجسایجٌستیدریجزاستیم ت.
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