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؟[١] دنکب دناوت  یم هچ  تایبدا 

ربماتپس ٢٠١١) نیلرب  باتک  یللملا  نیب هراونشج  ی  هیحاتتفا ینارنخس  )

یعقاو سیون  نامر کی  ات  ینزب  قرو  ار  یعامتجا  یگدنز  مامت  دیاب  : » دسیون یم ییوشانز » یگدنز  یاه  یتخبدب هدرخ   » باتک رد  کازلاب  ود  هرونوا 
ار ییاهدیما   ] و تسا ، هدرک  بلج  دوخ  هب  ار  هدنسیون  هجوت  ایند  یاه  یمارآان اریخا ، تساه .» تلم ِیصوصخ  ِخیرات  نامر  هک  نیا هب  رظن  یوش ،

نیریز یاه  هیال رد  وجتسج  ِتمحز  یتح  هدنسیون  تسین  یزاین  رگید  .دنا  هدش هراپ  هکت ایند  جنر  درد و  طسوت  هک  تسا ] هدرک  هدنز  هدنسیون  یارب 
دعب دنک و  هراظن  دهد ، شوگ  دیاب  وا  .تسین  یواک  فرژ هب  یجایتحا  تسا ، هدیسر  حطس  هب  زیچ  همه  .دهد  دوخ  هب  ار  هعماج  نامهب  ای  نالف  ی  هظفاح

راهب  » هدزباتش یمک هچنآ  اب  یهارمه  .دنا  هدناوخارف یهارمه  یارب  شتسد  رد  ِملق  اب  ار  وا  و  دنا ؛ هدش هریچ وا  لایخ  یایند  رب  اه  یمارآان نیا  .دسیونب 
اب .دندیمان  نمسای » بالقنا   » ار نآ  دنشاب ، هدرک  اپو  تسد یراعش  هکنیا  یارب  ناراگن  همانزور هک  دش  عورش  یزیچ  اب  هک  یراهب  دندناوخ ، یبرع »
هب همادا  رد  .دندرک  هدافتسا  اجبان  طلغ و  هب  مرظن ، هب  اجنیا  ار  بالقنا  ی  هژاو .تسا  یزاون  - نامهم دامن  بوبحم  ِلگ  نیا  سنوت ، رد  هک  نیا هب  هجوت 

.تشگ مهاوخ  زاب  میهافم  نیا 

خیب یشتآ  دمهفن  هک  دشاب  شا  فان دنب  مرگرس  ردق  نآ هک  نیا رگم  دنامب ، توافت  یب دنزیخ ، یم اپ هب مدرم  ی  همه هک  ییاه  تیعقوم رد  دناوت ، یمن هدنسیون 
ناشرمع لوط ییاضق و  تینوصم  زج  یزیچ  ناش  تیعورشم مدع  هک  ییاهروتاتکید  دننک ، نوریب  روشک  زا  ار  اهروتاتکید  ات  دنا  هدرک اپ  هب ششوگ 

.تسین

یناگدنسیون دنرامش  تشگنا رایسب  دراذگ ؛ اج  هب  یراکهاش  دناوت  یم راک  نیا  میشاب ، تسورپ  لسرام  یتقو  .دنراپس  یم شوگ  دوخ  هب  اه  هدنسیون یخرب 
هب رس  جنر  زا  مدرم  یتقو  اما  .دنزیگنارب  ار  نام  تریح دننک و  بلج  ار  ام  رظن  دنوش  قفوم  ناش ، نامر یلصا  تیصخش  یاج  هب  دوخ  ندز  اج  اب  هک 

رشب عون  هک  ییاه  یدژارت میظع  سونایقا  رد  تسا  یبآ  ی  هرطق اهنت  و  دیامن ؛ یم لذتبم  تسیاشان و  هدنسیون  ِیصخش  ِیتخبدب  دنا ، هدروآرب نایغط 

http://problematicaa.com/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%9F/


دنیوگ یم [ ٢ «] دوخ یگدنز  ی  هصق  » نآ هب  هک  میسیونب  یروط  نامه  مینک ، فارتعا  میسیونب ، نامدوخ  زا  میراد  قح  ام  .دزاس  ققحم  ار  اهنآ  دناوت  یم
نآ اما  دراد ، اه  یشورف باتک یاه  هسفق نایم  رد  یهاگیاج  تایبدا  نیا  .دنریم  یم دنیز و  یم دنلول و  یم مه رد  اه  مدآ نآ  رد  هک  مینک  تشپ  ییایند  هب  و 

، هدنسیون دوخ  زا  ندمآرب  نیع  رد  زیچ  همه مناد  یم هک  نیا اب  یتح  مسیون ؛ یم نم  هک  تسین  یتایبدا  نآ  نینچمه  و  تسا ، نم  رظندم  هک  تسین  یتایبدا 
.تسا دیفم  یتح  مزال و  ریقحت  یمک یبدا ، یزاورپدنلب  یارب  .دریگ  یمرب رد  زین  ار  نارگید 

فرح تیعمج  زا  همه  .دور  یم راک  هب  دیاب  هچنآ  زا  رتمک  یلیخ  مدرم »  » ی هژاو نیا  .دنتسه  ناش  مدرم گنز  هب  شوگ  ناگدنسیون ، زا  رگید  یخرب 
اب ام  رد  تسا و  هدادن تسد  زا  ار  شا  تیمها مدرم  ی  هملک زونه  میتسه ، یبونج  یاهروشک ِ زا  ام  هکاجنآ  زا  دسر ، یم رظن  هب  اما  .هعماج  زا  دننز ، یم

راودیما و هک  ینانز  نادرم و  توکس  ی  همجرت اه و  فرح نایب  یارب  ندوب  هدامآ  رضاح و  ینعی  ندوب  گنز  هب  شوگ  .دوش  یم زادنا  نینط تردق 
.دیوگب ناش  هدنیآ اه و  جنر زا  ات  دوش  رهاظ  بش  لد  زا  یسک  هک  دنرظتنم 

ار وا  اتسور  نادرمریپ  زا  یکی  .دوب  هتشگزاب  شهاگداز  یاتسور  هب  دیعبت  اه  لاس زا  سپ  یریازجلا ، رعاش  (، ١٩٢٩-١٩٨٩  ) نیسای بتاک  یزور 
ی همجرت نتشون  .تسا  نداد  شوگ  لوا  ی  هلهو رد  نتشون ، نک .» شوگ  نم  هب  نیشنب و  سپ  یا ؟ هدنسیون ییوگ  یم : » دوب هتفگ  وا  هب  دوب و  هتخانش 

.دنک قارغا  ای  هابتشا  هدنسیون  رگا  سوسفادص  .دروآ و  گنچارف  دناوت  یم قلاخ  رعاش و  اهنت  یهاگ  هک  تسا  ییاه  حور زار  تسا ، سوسحمان  رما 

تقد هب  ار  نآ  یهاگ  یتح  درگن و  یم لمات  ی  هدید هب  ار  نآ  هکلب  دنک ، یمن هاگن  ًافرص  ایند  هب  وا  .لاعف  ًاهاگ  رایشه و  یدهاش  تسا ، دهاش  هدنسیون 
.ایند ندیمهف  یارب  تسا  شالت  یعون  لاح  نیع  رد  ایند ، زا  نتشون  .دسیونب  شیوخ  لیخت  یانفرژ  هب  ذوفن  اب  شدوهش و  رب  هیکت  اب  ات  دواک  یم
یعیبط کرد  مدع  یعون  ی  هطساو هب  شوه  : » منک یم لقن  نوسگرب  یرناه  زا .تسایند  کرد  مدع  رب ] ینتبم  ] لوا ی  هلهو رد  شوه  هک  میناد  یم

ناتیارب هدیمهف و  ار  زیچ  همه  تسا  یعدم  هک  دیسرت  یسک  زا  دیاب  نینچمه  .دیسرت  لقع  زا  تشاد و  رواب  زار  هب  دیاب  تسا .» هتفای  صخشت  یگدنز 
یناسک .دنا و  یعطق هک  دنراد  دوجو  ییاهزیچ  اهنت  شرظن  رد  هکارچ  تسا ، شیدنا  مزج رجحتم و  یدرف  نینچ  .دراذگ  یم اج  هب دنم  هدعاق یتاحیضوت 

یکش تسا ، ندرک  کش  لاح  نیع  رد  نتشون ، اریز  .دنا  کانرطخ مه  تایبدا  یارب  .دنا  کانرطخ هعماج  تمالس  یارب  دنهد  یمن هار  لد  هب  کش  هک 
دوخ هب  راو  حبش یتروص  بلغا  تقیقح  .دهد  یم له  ماهوا  یوس  هب  ار  ام  دزیرگ و  یم ام  زا  تسا ، یوگ  دننام  تقیقح  هکنیا  نتسناد  ینعی  رمتسم ؛
نودب هک  یتقیقح  : » دسیون یم باب  نیا  رد  لیولم  نامره  .دزاس  یم دوبان  شرون  اب  ار  ام  دشخردب ، رگا  دنارتسگ و  یم لاب  نامرس  زارف  رب  دریگ ، یم

ِییاور نامرف بلغا  اما  .دنوش  یمن عمج  اج  کی تقیقح  هحلاصم و  هک  تسا  یهیدب  دراد .» یا  هدنرب فاصان و  یاه  هبل هراومه  هدش ، نایب هحلاصم 
داسف یرادربهالک و  غورد ، ردقچ  هزور  ره  .تقیقح  ات  تسا  رترضاح  یح و  هحلاصم  اه  ناسنا نیبام  یف طباور  رد  تسا و  رت  دنمتردق هحلاصم 

تنایخ دروم  هکلب  هدشن ، هتشاذگ  رس  تشپ  اهنت  هن  یتسیز  مه ماظن  ی  هباثم هب  یسارکومد  هک  هدش  لوادتم  یا  هزادنا هب  تیانج  یتح  دوش و  یم راکشآ 
تسا هتفایرد  وا  .دراد  یمنرب یسایس  یعامتجا و  یسانش  بیسآ نیا  رد  شاکنک  زا  تسد  هدنسیون  .تسا  هدش  فرحنم  هدش و  کزود  کزب هدش ، عقاو 
دنچره نیاربانب  .درادن  یتردق  چیه  یسایس  میظع  تکالف  لباقم  رد  ایفام ، لباقم  رد  دشاب ، یلاع  مه  ردقچ  ره  باتک ، کی  دراد و  یدودح  تایبدا  هک 

.دوش یمن طاطحنا  یدزد و  تراجت ، عنام  هجو  چیه  هب  اما  دهد ، یم نامیالست  دوش ، یم یراج  نارعاش  ناکدوک و  نابز  رب  اهنت  هک  تقیقح ،

سیون نامر  ملق  اب  اه  تیصخش نآ  رد  هک  عادبا  دنیارف  زج  تسین  یزیچ  نامر  .عادبا  کش و  .لیخت  کش و  .تسا  تیعقاو  هب  ندش  کیدزن  هار  کش 
منک دییات  ار  نالس  لپ  نخس  نیا  الماک  مهاوخب  هکنآ  یب .تسا  توافتم  تیعقاو  ِیریذپرواب  اب  نامر ، ینورد  یریذپ  رواب .دنریم  یم دنیآ و  یم ایند  هب 

رب هک  میسیون  یم یبش  زا  ام  میوگب  مربب و  رتارف  ار  هدیا  نیا  مناوت  یم دشاب ،» هتشادن  مدوجو  اب  یراکورس  چیه  هک  ما  هتشونن یطخ  زگره  نم  : » هک
ام زا  هک  دوش  یم ییوجارجام  یعون  هب  لدب  راتشون  نیاربانب  .تسا  هدرک  ناهنپ  دوخ  سپ  رد  ار  روآ  مرش نیگنن و  ًاهاگ  یشیامن  دنار و  یم مکح  ام 

یتاظحالم مامت  مغر  یلع ما  نئمطم اریز  منک ؛ یم باختنا  ار  هودنا  زین  نم  رنکاف ، مایلیو  نوچمه  مینیزگرب ، ار  یکی  یتسین  هودنا و  نایم  دهاوخ  یم
، منک یم باختنا  ار  ندوب  نیب  شوخ ادمعت  نم  .دیشک  دهاوخ  شود  رب  ار  هودنا  راب  هک  تسا  ناسنا  اهنت  نیا  میراد ، تیرشب  ی  هرابرد یتسرد  هب  هک 

ِندرک هفخ  نیمز و  ی  هرک یدوبان  یارب  رشب  یاه  ییاناوت رد  اصوصخم  مشاب ، مهوت  راچد  دهد  ماجنا  دناوت  یم رشب  هچ  نآ هب  تبسن  هکنآ  یب
.شا هیاسمه

دیمان و یم نامز » نادهز   » رنکاف هک  یزیچ  .دنا  هداتسیا ام  هاگرظنم  یارو  هک  مینزب  فرح  مسیونب و  یناسک  بناج  زا  دیاب  ام  هک  تسانعم  نادب  نیا 
ِیاشحا هک  تسا  یگنت  ی  هقلح نیمه  ندناکرت ، ناوختسا  زا  لصاح  سای  هاکناج و  جنر  مراضتحا ، رد  هک  ینامز  : » درک یم شا  فیصوت ناس  نیدب

«. تسا هتفرگ  دوخ  رد  ار  ثداوح  کانبضغ 

زا رظن  فرص  یناسنا ،» ره   » دیوگ یم ینتنوم  هک  روط  نامه .دریم  یمن اعقاو  ینابرق  اما  .تسین  شیب  یشوم  ناسنا  یارب  لوا  ی  هلهو رد  ناسنا 
رفیک یب ام  یارب  نتشون  .تسا  نام  یدازآ رارقتسا  راتشون ، فادها  زا  یکی  دراد .» دوخ  اب  ار  رشب  تیعضو  مامت  ِناشن  ، » دیآ یم شرس  رب  هچ  هکنیا 

.میسیون یمن اهروهمج  سیئر ناهاش و  نادنمتردق و  هب  ندیشخب  تذل  یارب  ندنارذگ ، تقو یارب  ام  .تسین 

هب یباتک  ره  .دشاب  هظفاح  زین  تاساسحا و  دهاوش ، لماح  دیاب  .دشاب  هارمه  یرشب  یتین  اب  دیاب  دوش ، هتشون  هحیرق  اب  تقادص و  اب  ینامر  یتقو 
دنا هدرک کمک  ام  هب  هک  ییاه  نامر تسا ، گرزب  یاه  نامر مروظنم  اصخشم  .ناهج  ی  هظفاح ترامع  ییاپرب  یارب  تسا  یگنس  لماح  دوخ  ی  هبون
رد هک  یمانمگ ناگدنسیون  بش » کی  رازه و   » نوچمه میوش ، گرزب  ستناورس  »ی  اچنامال توشیک  نُد  » نوچمه دنا  هداد هزاجا  ام  هب  مینک و  یگدنز 
رفس  » نوچمه تسورپ ، لسرام  هتفر » تسد  زا  نامز   » نوچمه سیوج ، زمیج  سیلوا »  » نوچمه تسا ، هدرک  ذوفن  اه  هراق ی  همه رد  اه و  نرق یط 

نارعاش [ ٣] نوئتناپ نیا  هب  .نام  ساموت  »ی  وداج هوک   » هرخالاب هنژ و  ناژ  دزد » کی  ی  هنازور یاه  تشاددای  » نوچمه نیلس ، بش » یاهتنا  هب 
دنک و هچ  دناد  یمن مدآ  هک  تسا  دوهشم  ردق  نآ شا  یمحر یب یگیام و  نایم تاقوا  بلغا  هک  دنا  هدیشخب تریصب  ار  یتیرشب  هک  مینک  هفاضا  ار  یگرزب 

.دشیدنایب هچ  هب 

.تسا ریذپان  نیکست تلادع  هب  نامزاین 



بیرف روما  اهزیچ و  ندیمان  فرص  هب  ات  دهد  هزاجا  دوخ  هب  دناوت  یمن هدنسیون  .تسا  هدش  هدنابسچ  بالقنا  هب  هک  ینمسای  راهب و  هب  مدرگ  یمرب
.دمانن بالقنا  ار  شروش  کی  دشاب و  قیقد  تسا  فظوم  هدنسیون  .دروخب 

، تسا مشخ  فدارتم  اج  نیا رد  شروش  .دوب  شروش  کی  هکلب  بالقنا ، هن  تشذگ ، رصم  سنوت و  رد  زاغآ ٢٠١١  لاس ٢٠١٠ و  رخاوا  رد  هچنآ 
تسود ار  اهراعش  اه  نآ .دنرادن  ار  تاملک  ِیور  رب  تقد  ی  هغدغد ناراگن  همانزور یخرب  .زیمآ  تراقح یگدنز  نیداینب  یفن  تینابصع ، فدارتم 

، تسا یرگید  زیچ  بالقنا  اما  تسا ، ییابیز  لگ  نمسای  .دندز  فرح  نمسای  بالقنا  زا  سنوت  دروم  رد  .دوش  هدیمهف  تحار  هک  ینانخس  ینعی  دنراد ،
ییاهدادیور یخیرات  تیمها  مهاوخب  هک  نیا هن  کیتنامر ؛ یابیز  مسر  هب  رازنمچ  یور  یراهان  هن  و  تسا ، یباتفآ  زور  کی  رد  یکین  کیپ هن  بالقنا 

مدع زا  هک  تسا  یتارهاظت  تسا ، یکیزیف  شنکاو  کی  تسین ، یژولوئدیا  یعون  مشخ  اما  .مهد  هولج  کچوک  ار  هداد  خر  سنوت  رصم و  رد  هک 
.درک لمع  یرگید  روط  دش  یم لکشم  .یا  همانرب هن  یربهر ، هن  تشاد ، دوجو  یسایس  یبزح  هن  تارهاظت ، نارازه  تشپ  .دهد  یم ربخ  حماست 

راک یبهذم  نوتم  هب  فوسلیف  نیا  ِنداد  طبر  .تسا  هدرکن در  ار  نآ  مه  مالسا  دریگب و  یاج  نامرف  هد  نایم  رد  تسناوت  یم هک  دراد  یا  هلمج هچین 
« مرش زا  ناسنا  نداد  تاجن  تسا ؟ یناسنا  همه  زا  شیب  زیچ  هچ  : » تسا یمهم رایسب  ی  هلمج منک  یم لقن  بلغا  نم  هک  هلمج  نیا  اما  تسا  یبیرغ 

، ندرک ریقحت  .دننک  ینارمکح  دنناوتب  ناش  مدرم ِندرکریقحت  اب  ناربهر  یخرب  هک  تسا  یزور  هیس جوا  نیا  ص ٢٧۴ .) موس ، باتک  ناداش ، تمکح  )
هب دوخ  لیم  هب  هک  دنرگن  یم ییاه  تیعر ِمشچ  هب  هکلب  دنورهش  ناونع  هب  هن  ار  اه  نآ دننک و  یم هل  ار  اه  نآ ریقحت  اب  تسا ، نافیعض  ندرک  راسمرش 

ار اهنآ  ریگتسد و  ار  نافلاخم  مامت  داد  روتسد  سیلپ  هب  اهارگ ، مالسا ی  هطلس تحت  مسیرورت  اب  هزرابم  ی  هناهب هب  یلع  نب هک  ینامز  .دنریگ  یم تمدخ 
هب تیانج  رد  ام  میتفای ، مرش  یارو  ار  دوخ  ام  داد ) ماجنا  یمرش یب تحاقو و  نامه  اب  کرابم  شیاتمه  هک  یراک  نامه   ) دنشکب یتح  دننک و  هجنکش 

هظحل نآ  رد  مدرم  خساپ  .میرب  یم رس  هب  تیربرب  رد  ام  درذگن ، یریقف  ناسنا  چیه  زا  تلذ  ریقحت و  دوش و  یمومع تیانج  ینامز  .میدرب  یم رس 
.دنتخاس لدب  ناش  شروش کرحم  روتوم  هب  ار  ناش  نمزم مشخ  نابایخ  رد  راب  نیا  مدرم  اما  دوب ، جورخ 

؟ تشون دیاب  تسا  نایرج  رد  هک  یشروش  زا  هنوگچ 

ییادز زار نآ  زا  ای  داد ، حرش  درک و  فیصوت  ار  نآ  درک ، تکراشم  تسا  نداد  خر لاح  رد  هچنآ  رد  نتشون  کمک  هب  دیاب  ای  دنام ؟ رظتنم  دیاب  ایآ 
ی هدارا ریثات  تحت  تدش  هب  ادتبا  رد  مه  نم  .مراذگب  تسد  یور  تسد  متساوخ  یمن نم  اما  .دراد  دوخ  اب  ار  ندرک  هابتشا  رطخ  نتشون  عیرس  درک ؟

یتالاقم نتشون  هب  مدرک  عورش  .مدوب  هدش  رثاتم  یزیزعوب  دمحم  ی  هنارگراثیا لمع  زا  مدرم  زا  یرایسب  دننام  متفرگ و   رارق  یسنوت  ناگدننکرهاظت 
یبدا نتم  کی  .دوب  هدرک  بحاصت  ارم  یزیزعوب  .منک  تیاور  ار  تاقافتا  نیا  متفرگ  میمصت  مدرک و  سبح  ار  مدوخ  سپس  و  صوصخ ، نیارد 

ریواصت منهذ  نورد  .نداد  تداهش  یعون  لثم  تساوخ ، یم میقتسم  کشخ و  نتم  کی  ملد  .یتنیز  راگن و  شقن و  چیه  یب فده ، یب هصالخ ، متشون ،
.تفر یم هژر  دراد –  یناهج  یشزرا  هک  ایلاتیا  مسیلائروئن  راکهاش  اکیسد –  ویروتیو  »ی  هخرچود دزد   » ملیف یندشن  شومارف

، درک شنک  نیا  بذج  ارم  هچنآ  .مدرک  روصت  ار  ربماسد ٢٠١٠  رد ١٧  شراثیا  زا  شیپ  یاهزور  اه و  هتفه ار  یزیزعوب  دمحم  [، ۴ «] شتآ اب   » رد
هب ار  دوخ  هک  تسا  هدمآ  یدرم  رس  رب  هچ  .دوب  هتخاس  ایهم  ار  وا  و  تشاد ، دوخ  تشپ  وا  هک  دوب  یزیچ  دوب ، کیژارت  نیدامن و  ییالاو  روط  هب  هک 

.تسا مارح  یشکدوخ  یدیحوت  نایدا  رگید  نوچمه  مالسا  رد  نیا  رب  هوالع  دنز ؟ یم شتآ  تسین ، مسر  نآ  رد  یزوسدوخ  هک  یروشک  رد  لکش  نیا 

زا دیما  نیا  اب  اب  میهد  یم رییغت  ار  تیعقاو  ام  .مینزب  لمع  هب  تسد  یعقاو  یایند  رد  میناوت  یمن اریز  میسیون  یم .دوش  یم لیدبت  ّرش  لقادح  هب  راتشون 
لاغشا هیلع  تمواقم  ی  هرود هسنارف ، رعش  ی  هرود نیرتابیز  نیرترابرپ و  .مینک  رت  کیدزن دنک  یم لقتنم  راتشون  هچنآ  هب  ار  دوخ  هک  مینک  یم دیلقت  نآ 

رعش تاحفص  نیرتابیز  نارگید  لئوناما و  ری  یپ نوگارآ ، یئول  راولا ، لپ  راش ، هنُر  هک  دوب  هایس  یاهزور  اه و  بش نآ  لوط  رد  .دوب  هسنارف 



.دنتشون ار  هسنارف 

دمآ و یم نوریب  نارعاش  نیا  ی  هتفشآ نهذ  نطب  زا  یدنمروش  اب  تاملک  دیماجنا ، یم رفن  اهدص  گرم  هب  هک  ییاه  شروش ای  گنج  ِیدژارت  ِلباقم  رد 
.دندنام یم اج  هب  رادازع  کانهودنا و  هک  یناسک  اب  زین  دندرم و  یم هک  دش  یم هارمه  یناسک  اب 

یاجرب هتشک  نارازه  .دوش  یم لابقتسا  هلولگ  اب  ناگدننکرهاظت  زا  نیرحب  نمی و  رد  نینچمه  هیروس ، یبیل و  رد  تسا ؛ هدیباوخ  اه  شروش نیا  ِداب 
رهش مدرم  راتشک  اب  دسا  ظفاح  شردپ  هک  دسا  راشب  ای  یفاذق  نوچ  ییاهالویه  ربارب  رد  تایبدا  رتراکشآ  یناوتان  و  تسا ؛ راکشآ  ایند  یناوتان  هدنام و 

اهنآ .دندرک  یم دوبان  تفرگ  یم رارق  ناشهار  رس  هک  ار  یسک  ره  اهالویه  نیا  .دش  فورعم  ناهج ) مدرم  مامت  توکس  هتشک و  رازه  تسیب   ) امح
.دش دنهاوخ  هتشک  دنشکن ، رگا  دنتسناد  یم دنتشک و  یم

ناش مدرم دیاش  ای  .دننیبب و  هاگداد  رد  ار  دوخ  یزور  ادابم  ات  دندرکن  رطخ  ور ، نیمه  زا  دندوب ، بیقعت  تحت  تیرشب  هیلع  تیانج  رطاخ  هب  اهنآ 
هچ تایبدا  اما  .میناوتان  تایانج ] نیا  لابق  رد   ] میتسدمه و قوف  یاهراتشک  رد  زین  ام  نونکا  اما  .دنناشکب  هاگداد  هب  دننک و  ریگتسد  ار  اهنآ  دنوش  قفوم 

زا اه  فرح تاملک و  دیاش  .مینامن  شوماخ  مینزب و  دایرف  نابایب  رد  مینک و  رطخ  میناوت  یم .دنتسین  زیاج  میلست  توکس و  .یراک  چیه  دنکب ؟ دناوت  یم
مامت دیاب  دز ؛ دایرف  درک ، مالعا  درک ، روصت  تفگ ، دیاب  تشون ، دیاب  اما  .دنک  هولج  هنامحر  یب بوتکم  ی  هرطاخ یتح  دیاش  .دنهاکن  اه  جنر ینیگنس 

، تسا هدشرپرپ  رادازع و  یاه  هداوناخ زا  فرح  میناسر ، یم لتق  هب  هک  تسا  ینانز  نادرم و  ی  هلاسم اریز  .مینادب  یرورض  تدش  هب  ار  اهراک  نیا 
.دنک یم هضبق  ار  حور  هک  تسا  یمیظع هودنا  رس  رب  تبحص 

داضت لباقت و  رد  یردارب  اب  قلطم  ّرش  هک  ییاج  مدرگ  یم حور  ساسح  ی  هقطنم لابند  هب  نم  : » هک دنک  یم لقن  ورلام  هردنآ  زا  نورپمس  هخروخ 
لباقت نیمه  زا  ار  دوخ  یاه  هدیا تایبدا  .تسا  حور  دقاف  اریز  تسا  قلطم  ّرش  نیا  .درادن  حور  نتشاد  هب  یزاین  قلطم  ّرش  منک  یم رکف  نم  تسا .»
یارب هن  .تساج  نیا تایبدا  میشاب .» رو  هطوغ یمیظع ِیتخبدب  رد  هکنآ  رگم  میتسین ، دنمرنه  ام  : » منک یم لقن  هنژ  ناژ  زا  رخآ  تسد .دنک و  یم ذخا 
تسردان اصخشم  هک  یمهوت میا ؛ شیوخ تشونرس  بابرا  هک  دهدب  ام  هب  ار  مهوت  نیا  ات  دشاب  اج  نیا  هک  نیا یارب  طقف  هکلب  تبقارم ، ای  عوجر  عفر و 

.تسا دیعب  رایسب  و 

تداهش .دنک  یم هدنسیون  هک  دراد  یگتسب  یراک  هنامز و  هب  نیا  اما  مراد ، یمنرب ما  هنامز ی  هدهاشم زا  تسد  نم  .تسا  شیوخ  ی  هنامز دهاش  هدنسیون 
رعاش .درک  همجرت  ار  دوش  یمن هدید  هچنآ  ره  تراسج  اب  تفر و  اه  نیا زا  رتارف  دیاب  .هدنسیون  شقن  زا  نم  تشادرب  قبط  مک  تسد تسین ، یفاک  نداد 

رت بسانم رعش  دیاش  .دوش  مگ  رهاوظ  هم و  اهادص و  ِنایم  وا  ات  هدش  هتخادرپ  هتخاس و  یروط  زیچ  همه  دنچ  ره  دنیب ، یم ار  تقیقح  هک  تسا  یسک 
مه هفسلف  رعش و  رد  هلاسم  نیمه  .تساج  نیمه  هلاسم  میروآ ؟ یم باسح  هب  نرق  کی  رد  ار  رعاش  دنچ  ام  رگم  اما  دیوگب ، ناهج  زا  ام  اب  ات  تسا 

یفرعم دیدج » نافوسلیف   » ناونع هب  هک  دنتسه  یناسک  یتح  دنوش ؛ یم رادیدپ  ییاه  فوسلیف نام  شیامن ی  هعماج رد  مینیب  یم هزور  ره  .تسه 
کی چیه  .دنیوگ  یم دیدج »  » نآ هب  هک  دراد  یگتسب  یجوم  ای  دُم  کی  هب  شور ) کی  بابرد  ینامتفگ   ) شور کی  عادبا  ندیشیدنا و  راگنا  .دنوش  یم

.دنتسین یدج  اه  نیا زا 

.تسا راکنا  لباقریغ  ناش  تیمها هتبلا  هک  دنا  یدتبم دنا  هدمآ وا  زا  دعب  هک  یناسک  ی  همه .تسا  رگدیاه  نم تخانش  هب  هجوت  اب  فوسلیف  نیرتگرزب 
نودب ریذپان ، هحلاصم یرکفت  ود  ره  .دنا  یکی ود  ره  رعش  هفسلف و  .زولد  لیژ  هب  ای  ادیرد  کاژ  هب  وکوف ، لشیم  هب  منک ، یم رکف  سامرباه  هب

.نونک ات  نوطالفا  وطسرا و  زا  دنک ؛ یم وگزاب  نامیارب  ار  رابرگد  ناهج  هک  دنتسه  لاح  نامز  زا  رتارف  تسرد  و  یزایتما ، چیه  یراذگاو 

یلایخ رما  دنادرگ ، یمزاب نام  هناعضاوتم اتبسن  ِقفا  هب  ار  ام  دنک و  یم نامریگلفاغ  یتقو  دنک ، یم گرزب  یاه  ماگ اب  یورشیپ  هب  عورش  خیرات  یتقو 
.یخیرات ِنامز  اب  ندرک  یهارمه  یارب  هکلب  ناهج ، نداد  حرش  یارب  هن  دوش ، یم یرورض  نامر  دیآ ، یم هنحص  هب 

راک نیا  درد  هب  طقف   » اریز دنسیون  یم تکب  نوچمه  رگید  یخرب  دنسیون ، یم فعض  رس  زا  رگید  یخرب  دنوشن ، هناوید  ات  دنسیون  یم یخرب  .نتشون 
رد دنریذپان و  نیکست نوچ  دنسیون  یم هک  یناسک  دنتسه  هرخالاب  .دنتسه و  ناهج » کحضم  زومرم و  ماهبا   » ی هتفیش رنکاف  لثم  یخرب  دنروخ ،» یم

: دوب هدرک  ییوگشیپ  نامیارب  زابرید  زا  ازونیپسا  اما  .دنهد  رییغت  ار  ناسنا  دنناوت  یم هک  دنرواب  نیا  رب  یخرب  .دنهد  یم ناج  تاملک  نزخم  نایم 
دزشوگ ام  هب  اهراب  اهراب و  دنک ، کرت  ار  ام  هکنآ  زا  شیپ  دراهنرب  ساموت  نام  تسود و  دنک .» تنایص  شیوخ  تاذ  زا  تسا  لیامتم  یدوجوم  ره  »

«. دنراد دوجو  هدروخ  تسکش  ِناگدنسیون  طقف  .دنا  هدروخ تسکش  ناگدنسیون  مامت  .هدادن  رییغت  ار  هعماج  یا  هدنسیون چیه  : » دوب هدرک 

شیب دیاب  سکعرب ، .دیشک  تسد  نتشون  زا  دیابن  رطاخ  نیا  هب  .دننک  یم اعدا  ار  هیضق  نیا  سکع  ناگدنسیون  نیرتدب  اهنت  .دنک  یم رت  یوق ار  ام  شناد 
رد دشاب  هتشاد  لیامت  رشب  رگا  یتح  .تردق  ِرَس  زا  یراتشون  .دوش  هتشون  ابیز  ییاهزیچ  ات  دز  یراک  ره  هب  تسد  دیاب  تشون و  یرگید  نامز  ره  زا 

نیا .دهد  یم رارق  ریثات  تحت  دنک و  یم هدز  تریح ار  ام  ناسنا  نیمه  هک  دیآ  یم شیپ  هاگهگ  لاح  نیا  اب  .دنزب  اجرد  یتشز  یگیام و  نایم رهاوظ ،
ناوتان هاگن  ِیاپ  هب  هزور  ره  هیروس  یبیل و  نایماظن  هک  دبای  یم همادا  یناهانگ  یب نوخ  اب  هداد و  خر  یبرع  راهب  نیا  لوط  رد  هک  تسا  یزیچ  نامه 

.دنزیر یم ایند  یقاب 

ناشن نتفای  شیاه ، هزرل نیمز ِیریگیپ  تیعضو ، نآ  هب  نتسویپ  زا  تسا  ترابع  دنک و  یم زکرمتم  رشب  تیعضو  رب  ار  شهجوت  نوناک  یبدا  شنیرفآ 
هک یناسک  دادعت  دنتسه و  هشیمه  نالتاق  .دوش  تایبدا  دراو  دیاب  رگید  هک  تسا  تیرشب  هیلع  تیانج  نیمه  دسر  یم رظن  هب  .راتشون  دیما و  زا  یرثا  و 
تسا و نتشون  شفیلکت  اریز  دسیون ، یم وا  .دوش  ریگرد  لئاسم  نیا  اب  هک  نیا زج  درادن  یا  هراچ هدنسیون  .تسا  رامش  یب دنریم  یمن دوخ  باوختخت  رد 

.دهد ماجنا  شیوخ  ی  هحیرق اب  دیما ، تیاهن  رد  تقادص و  رثکادح  اب  ار  راک  نیا  دیاب  دشاب  شا  ناکما رگا 

Que peut la littérature, Tahar Ben Jelloun, in: http://www.taharbenjelloun.org [ ١]
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.دندوب هداد  صاصتخا  دوخ  نایادخ  هب  اه  یمور اه و  ینانوی هک  یدبعم  [. 3]

Par le Feu [ ۴]
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