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 مقدمو

 يٖ كه ٓٞهك اُٜبٓيزبة ٓ٘بىػٚ ٝعٞك ٗلاهك، ٛٔچًٖ٘ يٓضَ ا ًلاّ اى ًزت ٓولًچ يَ٘لٙ ٛيكه ٓٞهك ٗٞ»

 «َذ.يچٕٞ ٝ چوا ٗيث ايٖٓضَ  ًزبثيچ يٚ ًْٛ ييل ثگٞيثٞكٕ إٓ ثب

  (Conybeare & Howson)ٝ ٛبٍٕٞ  ويثيبًٗ -

 

 تة مقدسكان يمدر  منحصر تو فردگاه يجاالف( 

ٗبٓٚ ّوٝع  ييهك. اگو چٚ ٓضَ كا يا ژٙيگبٙ ٝيل عبيكه ػٜل عل يبهيثَ بٕ ثٚ ؽَبةيجواٗهٍبُٚ ثٚ ػ

، يثٚ گوٝٙ ْٓقٖ ٝ فطبة (46=57) ايزبُيب يب اى آٗغبثٚ  ثٚ ٝٙٞػّٞك ٝ يٓضَ ٗبٓٚ رٔبّ ٓ يّٞك ُٝ يٗٔ

 يفبٗگ يئَبيًِثٚ  فطبة ب  ٖ ٗبٓٚ اٍبٍيٚ اًْٜ٘بك ّلٙ يٚ پيٖ ٗظويّٗٞزٚ ّلٙ اٍذ. ا يؾيبٕ َٓيػجواٗ ب  هطؼ

ْبٕ ٗلاهك. يَ ايٖ ٝ ٍوّٗٞذ إؽلع ٍّ٘  يْٜٓٞه ٝ ثيهگ ثوا يثٚ عٔبػز يچ هثطيٖ ٛيّٗٞزٚ ّلٙ ٝ ث٘بثوا

ثبّل ٝ پو اٍذ اى ٗوَ يٓ يّؼو يٛبٖ ٓزٕٞ اٍذ ٝ عيٝ ّٗٞزٚيرو ياُِلظل اى رؾذيٖ ٗبٓٚ كه ػٜل عليا يٍج

غ يبه ٍٝيٖ هٍبُٚ ثَيُـبد ا وٙيكا ْٜٓٞه اٍذ.« ر٘بٕٛلزبك»روعٔٚ يٞٗبٗي ػٜلػزين ًٚ ثٚ روعٔٚ هٍٞ اى 

 اٍذ.  يبه ؿ٘يثَ يٞٗبٗيبد ٝ ىثبٕ ين ٝ كه عيئيبه كهيبه ثوكٕ اكؼبٍ ثًَثبّل ٝ اى ُؾبظ ثٚ يٓ

إٓ ثو ّٙل  يْٛلاهٛبآب ، (َٚ ّلٙ اٍذيبٕ ٓوبيٖ هٍبُٚ ثب الٝيا)ل يآيٓ يٜٞكي يِياگو چٚ ثٚ ٗظو ف

ٖ هٝ يذ اٍذ. اى ايؾيَٓ يْگيبى ٛٔيٖ ٗياٍذ ٝ ا يٖ ٓنٛجٝ رٞعٚ ثٚ ٍّ٘  ؼيوذ ٓوگ َٓياٗؾواف اى ؽو

 ذ اٍذ. يبه ؽبئي اٛٔيبٕ ثَيزبة ػجواًٗ

 سندهينوب( 

بٕ ثٚ ٗبّ يزبة ػجواًٗ يزبة ّٗٞزٚ ثٞك ًُٖٝ ئي اٍْ پٌُٞ ها كه اٍٝ اي٘گ عًي ئياگو چٚ روعٔٚ هل

ٚ پٌُٞ ً٘٘ل ًيْٜ٘بك ٓيٚ ها پيٖ ٗظويا (ٚي٘لهٌى أٍِ٘ذ ٛو كٝ اًًٞ ٝ يَيٞٗيك)ٚ ياُٝ يّوه يَبيًِاٍٝذ. 

ٝ ثبالفوٙ ؿوة إٓ ها  بكذيؿِجٚ  يْوٝإ آر٘يٚ ثو پيٖ ٗظويبه، ايل ثَيٝ روك يزبة اٍذ. پٌ اى ًَّ٘لٙ يٗٞ

ٚ ٓزٖ ًوكذ يغٖ پنيَ٘لٙ هٍبُٚ اٍذ. اٝهيٚ پٌُٞ ًٗٞٓؼزول َٛز٘ل  ئًوك. ثٚ ٛو ؽبٍ آوٝىٙ ػلٙ ًهجٍٞ 

-يٖ ٗٔيا) ي پٌُٞ كٝه اٍذاى ٍج يِيف يإِ يٍج يكه إٓ ٝعٞك كاهك، ُٝ يبهاد پَُٞاٍذ ٝ اّ يپَُٞ

 .(ً٘لاٝ ها كگوگٕٞ  يرٞاٗل ٍجيٓ ياُِلظرؾذ ّيٞٙ٘ل چٕٞ ًثٞكٕ هٍبُٚ ها هك  يرٞاٗل پَُٞ

ْبٕ يهاعغ ثٚ ا يبد ٓقزِليٚ كه ٍٛٞ ٍبُٜب ٗظوًٖ ٗبٓٚ ثبّ٘ل يَ٘لٙ ايٖ اٍذ ٌٗٞٓٔ يبٝرزلَ٘لگبٕ ٓيٗٞ

الً، يكاّزٚ اٍذ، ثوٗبثب، ٍ يبكيى ييپٌُٞ آّ٘ب يٛبٝ ثب ٓٞػظٚ كاهك يْٓبثٜ يٚ ٍجً ائٚ ّلٙ اٍذ= ُٞهباه

 ال.ٌال ٝ پوًٍيا يپٌ ٝ ؽزيِيك
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ػٜل  يٛبزبة ٍبىگبه اٍذ= ٓوزله كه ّٗٞزًٖٚ يا يٓز٘ يٚ ثب ٍجً يوك، ٓوكًْٜ٘بك يُٞرو اپٌِّ ها پ

َ٘لٙ يٚ ثو ّٙل ًٗٞ يثؾض .(يبٕ ْٜٓٞه ثٞكالؿذ ٝ كٖبؽذ ثٚ، ّٜو اٝ ثٚ ثي٘لهٌاٍ)ؼ يبه كٖيٝ ثَ نيػز

ها ٓطوػ  ياٚيٖ ٗظويٖ چ٘يٚ اًٚ ٝعٞك ٗلاهك ي٘لهٌاى اٍ يزيچ هٝايٚ ًٖٛ اٍذ يثٞكٕ اپٌِّ ٝعٞك كاهك ا

 ّٗٞزٚ ثبّل.  ٖ ٗبٓٚ هايا ياٚي٘لهٌاٍ يثٞٓ ييٚ ًل يآيٍبىك، ٝ ثٚ ٗظو ٗٔ

ٖ هٍبُٚ ها يٚ پٌُٞ اًٖ اٍذ يٚ ايٗظو ييوكٙ اٍذ. ًٗبّ٘بفزٚ ؽلع َ٘لٙ ها يفلاٝٗل ٗبّ ٗٞ ،يِيث٘ب ثٚ كال

ٖ ي. اگو چٚ اوكٙ اٍذً يٓزؼٖجِ ٓقل يٜٞكياى هٖل ٗبّ فٞك ها ث٘ب ثو اعجبه ثٚ فبٛو كّٔ٘بٕ  يّٗٞزٚ ُٝ

 «كاٗل.يكوٜ فلا ٓ ٚهٍبُٚ ها ّٗٞزايٖ  يًَچٚ  ايٌ٘ٚ»اٗل= ٜ٘ٚ ْٗلًٙغٖ ٛوگي ياٝه ئئِبد هلًٖ اٍذ، ٌٓٔ

 خ نگارشيتارج( 

 رو اٍذ.ٕ ـ ٗگبهُ هٍبُٚ آٍبيٖ ربهييَ٘لٙ، رؼيٗبّ ثٞكٕ ٗٞيثب ٝعٞك ث

ٚ اى إٓ ٗوَ ي٘لهٌِٔ٘ذ اًٍٚ ً هوٕ اٍٝ ّٗٞزٚ ّلٙ ثبّل، اى آٗغبل كه يٚ ثبًكٛ٘ل يْٗبٕ ٓ يّٞاٛل فبهع

وكٗل، ًٗبٓٚ ٗوَ هٍٞ  ٖياى ا (Justin Martyr)ٓبهرو ٖ يٍٝزژهپ ٝ بيٌُٞ. اگو چٚ پ(يالكيٓ 8>)وكٙ اٍذ ًهٍٞ 

ِٔ٘ذ ًٝ  ٙوكًبٕ ثٚ ػ٘ٞإ هٍبُٚ پٌُٞ ٗوَ هٍٞ يٚ اى ػجواٗيهلًٌ٘ٞ اٍيَيٞٗيل. كاٗ جوكَٙٗ٘لٙ ٗبّ ياى ٗٞآب 

 ييزبة ٓضَ ًثٚ ٛو ؽبٍ ) ًوكٙ اٍذاُ ّٗٞزٚ ٝ ُٞهب روعٔٚ يٚ پٌُٞ إٓ ها ثٚ ػجوًل يگٞيٚ ٓي٘لهٌاٍ

بٕ يبٕ ها ّٗٞزٚ ثبّل، ٝ رورُٞيٚ پٌُٞ ػجواًٗوكٗل ًيو ٌٗٔزًٞ كيپُٞيًٞ ٝ ٛبئوٗيآ (.ّٞكيروعٔٚ فٞاٗلٙ ٗٔ

 ٚ ثوٗبثب إٓ ها ّٗٞزٚ اٍذ. ًوك ًيگٔبٕ ٓ

رٞاٗل يٖ ٗٔي، ث٘بثوا(46=: ؛5=6) ََٗ كّٝ اٍذ يؾيَٓ ييَ٘لٙ يٚ ًٗٞل يآيثٚ ٗظو ٓ ياى ّٞاٛل كافِ

بٕ يٜٞكيثٚ ع٘گ  ياچ اّبهٙيٚ ًٛ ى آٗغبا (43=65) بٕ ّٗٞزٚ ّلٙ ثبّليٌيب اٍٝ رَبُٞٗيؼوٞة يىٝك ٓضَ  يِيف

؛ 45=:5؛ >=9؛ ;=7) يبكز٘ليَ ٛٔچ٘بٕ اكآٚ ٓيٌٛ يٛب يٝ هوثبٗ (ي آؿبى ّلالكيٓ 99ٚ كه ٍبٍ ً)ْٗلٙ 

اٍذ. علبٛب كه ثٞكٙ  (3:)ْ ياٝهِّ يواٗيهجَ اى ٝ ب  ٝ ٓطٔئ٘ 99ل هجَ اى يبٕ ّبيـ ٗگبهُ ػجواٗيربه ،(46=43

ٖ ٗبٓٚ يب ٓوٖل ايزبُيقزٚ ْٗلٙ ثٞك. اگو ائبٗلاهإ فْٞٗبٕ هيٛ٘ٞى ا يُٝ (45=7) ّٞٗل يلٙ ٓيٖ هٍبُٚ كيا

-يثوٓ يالكيٓ 97ٖ ٗبٓٚ ها ثٚ ؽلاهَ اٝاٍٜ يـ ٗگبهُ ايربه (يالكيٓ 97ٖ ٗوٕٝ كه آٗغب )يفٞٗ يثبّل، علب

 رو اٍذ.ثٚ ٗظو ٓؾزَٔ 98 اُي 96كه ؽلٝك  يقيگوكاٗل. ربه

 موضوعنو و يزم سپد( 

 يَزْ ٓنٛجيٍ ييوكٕ ً ىٚ ثو اصو روًبه كاهك ًٍو ٝ  ئيبٕ ثب ٓ٘بىػٚ ٝ ْٓبعواد ػظيَٗ، ػجواًكه 

 اٗل.َ گوكزٌٚگو ّيك يَزٔيلٕ ثٚ ٍيهٍ يثوا

ٚ َٓئِٚ ٌل ثباهىُ ثواثو ٗجٞك. ثِيعل يٛب هُٝ يٜ٘ٚ ثواً يٛب هُٝ ىَ كوٜ روٌٖ هٍبُٚ ْٓيكه ا يُٝ

إَ ٝ  يٛب ثواٚيٍب ىٖ عب ثؾش ثو ٍو رويكٛل، ايٓ َٕ٘لٙ ْٗبيؼ ثٞك ٝ چ٘بٗچٚ ٗٞيَٓ يذ ثوايٜٞكي ىرو
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ثٚ ل؛ ثبّيٓ يلٕ ثٚ عبٝكاٗيهٍ يثوا يٓٞهز ىبَٓ ٝ روًلٕ ثٚ يهٍ يٍبثن ثوا ىذ ٝ رويٝاهؼ يٖ ثواٍّ٘  ىرو

 ٖ. يلٕ ثٚ ثٜزويهٍ يفٞة ثوا ىٛٞه فالٕٚ، رو

ٍزْ  يثوا يذ، ٝ ٍزٔگويذ اهِيضوًثبّل، ايوػبّ ٓيلٕ ثٚ ؿيهٍ يپَ٘ل ثواػبٓٚ ىگو كه رويَ كٌْٓ

 ل.يٗٔبيغبك ٓيا يبكيى يالد علٌٖ ْٓيلٕ. ٝ ايك

ِٚ هٍٞالٕ يَ ها ثٚ ٍٝيبٕ ٓٞػظٚ اٗغيٖ ػجواٗيّٗٞزٚ ّلٙ اٍذ. ا يٜٞكي٘ٚ يِ ىٓيثب پ يٖ ٗبٓٚ ثٚ هٞٓيا

كٗل ٗٔٞيـبّ ها صبثذ ٓيٚ پًاُولً ها  َب ٓؼغياد ٓوزله هٝػيًِآؿبى  يهٝىٛب يگوإ كه ٛيلٙ ثٞكٗل ٝ كيّ٘

 ن ثٚ فجوفُٞ پبٍـ ٓضجذ كاكٙ ثٞكٗل=يوكٙ ثٞكٗل. آٜٗب اى ٍٚ ٛوًْٓبٛلٙ 

 ِ كاكٙ ثٞكٗل.يو گوايـيَ رئبٕ آٝهكٙ ٝ ثٚ ٛٞه إيؼ ايَٓ يَيػثٚ فلاٝٗل  يثؼٚ .4

اٗل. ثٚ ٛو عب گوكزٚ يٓؾِ يَبيًِاٗل ٝ كه ل گوكزٚياٗل، رؼّٔلٙ يؾيٚ ًَٓوكٗل ًياكػب ٓ يثؼٚ .5

 بكزٚ ٝ اى هٝػ هلًٝ فلا ُٓٞٞك ٗگْزٚ ثٞكٗل.يربىٙ ٗ ْبٕ ٛوگي رُٞليؽبٍ، ا

 وكٙ ثٞكٗل.ًبّ ٗغبد ها هك يپ ب  گوإ ٓطِويك .6

ِ ًعي هٝ يييٚ چً يَبًٗكيگو بكزٚ ٝ يٗغبد  ب  وزيبٕ ؽويػجواٗ ، اٍٝبه كاهكًهٍبُٚ ٓب ثب كٝ ٓٞهك اٍٝ 

 ذ ٗلاّز٘ل. يؾيَٓ يظبٛو

كاكٙ اٍذ ٝ  يو َِٓيـيٚ رً يٚ ػ٘ٞإ ّقٖث٘ل ًيٓ ىٔبٕ اعلاك فٞك ها رويا يٜٞكي ييٚ ً يؽبال ٝهز

 وٗل= يگيو ٓٞهك علب ٝ آىاه هواه ٓياى ٛوم ى يٌيِٚ يثٚ ٍٝ ٘٘ل ٝ ٓؼٔٞال  ًيٓورل ٗگبٙ ٓ يي

 ٍٝ ٚاُ. ِٚ فبٗٞاكٙيٓؾوّٝ ّلٕ اى اهس ث 

 ٜٞك. يَٚ يًَ٘ ٝ يذ اٍوائػافواط اى عٔب 

 به ّلٕ. يٌث 

 و ّلٕ ثٚ ػِذ گوكزٖ آٞاٍ. يكو 

 ي٘غٚ عٌَٔٝ ّ يٝ آىاه هٝاٗذ يام. 

 ٓٞٔياٍزٜياء ػ. 

 ّٗلٕ. يىٗلا 

 ّٜل ّلٕ. ي 

ْزو يث يگْذ، اى علبٛبيذ ثبى ٓيٜٞكيوكٙ ٝ ثٚ ًبه ٌؼ ها اٗيثٞك. اگو اٝ َٓ يْٚ هاٙ كواهياُجزٚ ٛٔ

ٚ ً يهٞٓ يٛب اى ثؾش يْ ثؼٚيرٞاٗيْ، ٓيفٞاٗيفطٞٛ هٍبُٚ ها ٓ يالٚ الثًٚ ي٘يقزٚ ثٞك. كه ؽيگو

 ْ= يًْ٘ق ًاٗل ها ٍبفزٚيذ ٓطوػ ٓيٜٞكيثٚ  يٖ ّقٖيثبىگوكاٗلٕ چ٘ يگبٕ ثواعلبكٛ٘ل

 ٓبء. ياٗج يواس ؿ٘ي 

 وك. ًؼذ ها ػطب يٚ ّوً يثٚ ٗٔٞٗٚ ٍٓٞ يٍبىٝ ٝاثَزٚ يٝاثَزگ 

 يـ هّٞ فبٓ فلا كه هليفلٓذ ثوعَزٚ كوّزگبٕ كه ربه .ْ 
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  ٍيٜبٗذ ٛبهًٝٗعال. 

 ٌٍٓلٙ ثٞك. يبٕ هِٞٓ ثوگييٖ ّلٕ كه ًٍٓب يٚ فلا ثواً يبٕ ٓول 

 .ػٜل ّويؼذ ًٚ ثٚ ٍٝيِٚ فلا رٍٜٞ ٍٓٞي كاكٙ ّل 

 ٍبٕ ٓولً ٝ پْذ ؽغبة پوكٙ ثٞك. ٌٚ كه ًٓ ياٍجبة ٝ ٍٝبئَ ٓول 

 ٓ لبهٙ ًب ٛٔبٕ هٝى يپٞه ًيّٞ ي) ًلبهٙهٝى  يفلٓذ ٍ٘زّ  ب  بٕ اهلً، ٝ فٌٖٕٞفلٓذ كه

 .(ي اٍذٜٞكيْ يٖ هٝى كه روٞيٜٓٔزو

ها ػ٘ٞإ  يٖ عالٍ گنّزٚ ٝ ٓنٛت ٍ٘زيٚ ٛٔٚ اًْ يبٕ هوٕ اٍٝ ها ثْ٘ٞيٜٞكي يٕلاْ يرٞاٗيٖ ٓيٓب ٛٔچ٘

ل؟ يكاه يييْ. ّٔب چٚ چيٜ٘ب ها كاهيل؟ ٓب ٛٔٚ ايبٕ چٚ كاهيؾيٝ ّٔب َٓ»لٗل= يپوٍيكٙ ٝ ٍپٌ ثب رَٔقو ٓوً

 ب  ٓ٘ظٞهربٕ ٝاهؼب يإٓ! آ يّواة ثو هٝ يي، ٝ چ٘ل ٗبٕ ٝ ٓولاهيٓ يي، ياربم ثبالفبٗٚ ٓؼُٔٞ ييي عي يچ چيٛ

 «ل!؟ياوكًٙ ىيٛب رويٖ چيٕ ثٚ اليهٍ ييٛب ها ثوايٚ ٛٔٚ إٓ چًٖ اٍذ يا

الّ عٞاثِ ً ييكه  «ل؟يكاه يييٝ ّٔب چٚ چ»ٖ ٍٞاٍ اٍذ= يا يثوا يب  عٞاثبٕ ٝاهؼيهٍبُٚ ثٚ ػجواٗ

 ْ.يٜ٘ب ها كاهيؼ اٍذ. كه اٝ ٓب ايَٓ

 بء اٍذ. يٚ ثورو اى اٗجً يگبٗٚ ّقٖي 

 ثورو اى كوّزگبٕ اٍذ.  ًٚ يگبٗٚ ّقٖي 

 اٍذ.  يٚ ثورو اى ًٍٓٞ يگبٗٚ ّقٖي 

 ّٞغ اٍذ. يٚ ثورو اى ً يگبٗٚ ّقٖي 

 اٍذ.  يٜبٗذ ٛبهًٜٝٗبٗزِ كٞم ًٚ ً يگبٗٚ ّقٖي 

 ٘ل. ًيفلٓذ ٓ يبٕ اهلً ثٜزوٌٚ كه ًٓ يگبٗٚ ّقٖي 

 ٘ل. ًيٓ يها ٓؼوك يٚ ربثٞد ػٜل ثٜزوً يگبٗٚ ّقٖي 

 ثٞك.  ياَ ٝ اٍجبة ٓولً ٝ ٗٔٞٗٚيٍٝب ب ٖٓلاميٚ ٗٔٞٗٚ ً يگبٗٚ ّقٖي 

 ٝاالرو  يٝ يٗٔٞك ٝ هوثبٗ يگ٘بٙ هوثبٗ يْٚ فٞكُ ها ثوايٛٔ يثبه ٝ ثوا ييٚ ً يگبٗٚ ّقٖي

 ّوه ثيٛب ٝ گبٝٛب اٍذ. ٌٓ يٛب ياى هوثبٗ

ذ ٗٞه فٞك يٜٞكي يٛبٚيٛب ٝ ٍبٖ ٗٔٞٗٚيوٗل، ث٘بثوايگيل ٓيكهٍذ چ٘بٗچٚ ٍزبهگبٕ ٗٞه فٞك ها اى فٞهّ

 وٗل. يگيبه اٝ ًٓٝ  يَيپوعالٍ فلاٝٗل ػ يٛباى ْٗبٗٚ ها

َٛز٘ل، ثب ٓقبُلذ ٝ  يَيوٝإ فلاٝٗل ػي٘٘ل پًيٚ اكػب ًٓ يَ علب ٝعٞك كاهك. آٗبٌٗٛ٘ٞى ْٛ ْٓ يُٝ

٘ل. ًذ يٛلا يٝ كَُوك يليْبٕ ها ثٚ ٗبآيرٞاٗل ايٖ ٓيا يوئبٗلاهإ ؽويا يّٞٗل. ثوايل ٓٞاعٚ ٓيّل يرِق

ْبٕ كه ٓٞهك پبكاُ يَز٘ل. ايْ ثبٌفلا ٓؾ يٛبٔبٕ ثٚ ٝػلٙيٚ كه اًن ّٞٗل يبى كاّز٘ل رب رْٞيْبٕ ٗيٖ ايث٘بثوا

 بى كاّز٘ل.ي٘لٙ ثٚ ٕجو ٗيآ
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وُ يپن يوكٕ ثواًثٞكٗل، فطو اهرلاك ٝعٞك كاّذ. پٌ اى اػزواف  يبٕ أٍيؾيٚ كوٜ ًَٓ يآٗبٗ يثوا

ٖ ثٚ ٓضبثٚ يگْز٘ل. ايٝ آكاة ٝ هٍّٞ فٞك ثبىٓ يٚ ٓنٛجوكٙ ٝ ثٚ ٛٔبٕ كوهًبه ٌاٝ ها اٗ بٓال  ًْبٕ يؼ، ايَٓ

ب يچ رٞثٚ يٛ يٖ گ٘بٙ ػٔليا ياُولً ثٞك. ثواوكٕ ثٚ هٝػًٖ يوكٕ پَو فلا ٝ فٕٞ ثباهىُ اٝ ٝ رًٞٛٔبٍ يپب

ثٚ  5=4ٖ گ٘بٙ ٝعٞك كاهك. كه يثو ّٙل ا يّوهٌٓ يبٕ ْٛلاهٛبيٝعٞك ٗلاّذ. كه هٍبُٚ ثٚ ػجواٗ يثقْْ

 9=9ثبّل. كه يوكٕ كٍ ًٓب ٍقذ ي يًْگ٘بٙ ٍو >4-6=: ق ّلٙ اٍذ. كهيؼ رٕٞيـبّ َٓيػ٘ٞإ ٓوٖٞك پ

 يگ٘بٙ اعجبه 43=59ثبّل. كهيٓ يوكٕ عٔبػذ اًُٜهٛب   43=58بة ثٚ اهرلاك ػ٘ٞإ ّلٙ اٍذ ٝ كهٌاهر

 بٕ آٓلٙ اٍذ.يٝػلٙ ؿنا ٍقٖ ثٚ ٓ ييثٚ  يىاكگٖ َٓئِٚ ثٚ ػ٘ٞإ كوٝفزٖ ٗقَذياى ا 45=49اٍذ. كه

ٖ ْٛلاهٛب يٛٔٚ ا يل. ُٝيگٞيٚ اى آٍٔبٕ ٍقٖ ًٓثبّل يٓ يًَلٕ يو ثبى ىكٕ اى ٍّ٘   58= 45ثبالفوٙ كه 

بٕ كهٍذ چ٘بٗچٚ ثٚ هٝىگبه فٞك يـبّ ػجواٗيگ٘بٙ اهرلاك. پ -ٖ گ٘بٙ اّبهٙ كاهٗل يىّذ ٛٔ ئبيثٚ ٍ ب  ٔيَٓزو

ؼ يٚ كه ًَٓٔبٕ ها يبيٝ ٓيا يبد اثلًثو ب  ئٔٚ كاًْ يبى كاهيّٞك. ٓب ٗيّل ثٚ ىٓبٕ ٓب ْٛ ٓوثٞٛ ٓيٓوثٞٛ ٓ

ٔبٗلاهإ يْ ٝ ٛٔٚ اين ّٞيرْٞ ٛب يٝ ٍقز ٛب ٚ كه ثواثو ٓقبُلذًْ يبى كاهيْ. ٓب ٗيبٝهيبك ثيٓبٍ ٓب َٛز٘ل ثٚ 

 ٚ فلاٝٗل ٓؾجذ اٍذ ْٛلاه كٛ٘ل. ٌ٘يلٕ ايپٌ اى چْ يّل ثوگْزٖ ثٚ ٓنٛت ٍ٘زٙٚ ثو ًبى كاهٗل يٗ يٓلػ

 برانيانبه عطرح كلي رساله 

 (7=46-4=4) ذ فٞكيؼ كه ّقٖيَٓ يثورو .4

 (6-4=4) بءيؼ ثو اٗجيَٓ يثورو (اُق

 (5=;4-4=7) ؼ ثو كوّزگبٕيَٓ يثورو (ة

 (7=46-6=4) ّٞغيٝ  يؼ ثو ٍٓٞيَٓ يثورو (پ

 (43=;4-7=47) ِيٜبٗذ فًٞؼ كه يَٓ يثورو .5

 (:=;5-7=47) بٖٛ اػظْ ثو ٛبهًٕٝؼ ثٚ ػ٘ٞإ يَٓ يثورو (اُق

 (;ثبة ) ؼ َٗجذ ثٚ فلٓذ ٛبهٕٝيفلٓذ َٓ يثورو (ة

 (43=;4->=4) نيػٜل ػز يٛب يؼ ثو هوثبٗيَٓ يهوثبٗ يثورو (پ

 (46=:4-43=>4) ٛب تيْٛلاهٛب ٝ روؿ .6

 (>6-43=>4) ؼيو َٓيْٛلاه ثو ّٙل رؾو (اُق

 (44ثبة ) نيػٜل ػز يٛبِٚ ٗٔٞٗٚئبٕ ثٚ ٍٝيت ثٚ ايروؿ (ة

 (45ثبة ) ؼيل كه َٓيت ثٚ آيروؿ (پ

 (58-46=;4) يؾيگٞٗبگٕٞ َٓ يٛب ي٘ت ثٚ كيروؿ (د

 (58-;4= 46) يبٗيپب يكػب .7

 ريستف
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 (11: 4 - 1: 1) ت عٛػیش ػؿ ىغصیِن ي. تـتـ1

 (1-1:1) اءیش تـ أثیِن يتـتـ (اٌف

بد يهٝك. ثلٕٝ ٍٞك عَزٖ اى رؾيٍواؽ إَ ٓطِت ٗٔ يٖ ىٝكيثٚ ا يگويل كيچ هٍبُٚ ػٜل عليٛ 4=4

 يٓولً ثوا يٕجويث ييِٚ يٚ ثٚ ًٍٝل يآيعٜل. ثٚ ٗظو ٓيٞٙٞع ّٓلٗظوُ ٓگٜبٕ ثٚ َٓ٘لٙ ٗبيٝ ٓولٓٚ، ٗٞ

 آٓلٙ اٍذ.يؼ ثٚ اٝ كْبه ٓيَٓ يَيوكٕ عالٍ ٓ٘ؾٖو ثٚ كوك فلاٝٗل ػًػ٘ٞإ 

بكزٚ اى يبٕ اُٜبّ يبء ٍق٘گٞياٗج ٘ل.ًيَٚ ٓيبّلٚ پَوُ ٓوبٌبء ثب ٓي، اٝ ٗغبد فلا ها ثٚ ٝاٍطٚ اٗجاٝال  

ْبٕ كه ػٜل يفلٓذ ا يهٝؽبٗ يياٗل. رٞاٗبلٙ ّلٙيٜٞٙ ٗبٓيٖ يْبٕ رؾذ ػ٘ٞإ فبكٓيفلا ثٞكٗل. ا يآٍٔبٕ ثوا

 ن ؽلع ّلٙ اٍذ.يػز

بّلٚ فلا ها ثٚ اٗغبّ ٌاى ٓ يبء هَٔذ فبٕيلاّ اى اٗجًٝ ٗبهٔ ثٞكٙ اٍذ. ٛو  يعيئْبٕ يفلٓذ ا يُٝ

 بَٓ ٗجٞكٙ اٍذ. ًبّلٚ ٌٖ ٓيا يچ ٓٞهكيكه ٛ يلٗل ُٝيهٍبٗ

 يّلبٛ يـ ٝ ٗجٞد. گبٛيؼذ، ربهيَ ّويٍبفز٘ل، اى هجيٕ ثٚ ٛوم ٓقزِق ثب ٓوكّ اهرجبٛ ثوهواه ْٓبيا

ٚ ً ياى ٛو هّٝ ي. ُٝيب اػٔبٍ ٗجٞريٛب ، ْٗبٗٚٛب بٛب، فٞاةيِٚ هٝيثٚ ٍٝ ٛب ٝهذ يزٞة. ثؼٌٚٓ يٝ گبٛ

ِ يٗٔب يٗلٙ ٝ ثٚ ُؾبظ چگٞٗگِ هٝي، پيٜٞك ٓولٓبريهّٞ  يبّلٚ هجٌِٚ ًٖٓ اٍذ يزٚ كه اٌوكٗل، ًٗ يٙ ٓاٍزلبك

 ٓز٘ٞع ثٞكٙ اٍذ.

اٝ كه  يبٗيبّلٚ پبٌٝ ٓ ٓزؼبٍ يِٚ فلاين ؽبال ثٚ ٍٝيٝ ٓز٘ٞع ػٜل ػز يا، كٝهٙيعيئ يٛب ٗجٞد 4=5

ّل. يگلزٚ ٓ يالّ آٍٔبًٗن آٜٗب يٚ اى ٛوًثٞكٗل  ييٛب بٗبًٍبء رٜ٘ب يْٞف ّلٙ اٍذ. اٗجٌذ پَوُ ٓيّقٖ

لٙ يٗل يًَا ٛوگي فلا ه»ٞؽ٘ب گلذ= يَٗبٜٗب ثٞك. چ٘بٗچٚ فلا ثٚ ا ييٚ ٜٗببّلٌؼ فٞكُ ٓيَٓ يَيفلاٝٗل ػ

هاعغ ثٚ  يَيفلاٝٗل ػ .(;4= 4ٞؽ٘ب ي) «وكًپله اٍذ، ٛٔبٕ اٝ ها ظبٛو  ٚ كه آؿًُٞ يا گبٗٚياٍذ؛ پَو 

٘ٞإ ٚ اٝ ثٚ ػٌفلا، ثِ يؼ ٗٚ كوٜ ثوايَٓ .(>= 47ٞؽ٘ب ي) «لٙ اٍذيلٙ، پله ها كيٚ ٓوا كً يًَ»فٞك گلذ= 

 فلا ٍقٖ گلذ. 

-يٓ يي ٓؼوكيَ٘لٙ اٍٝ اٝ ها ثٚ ػ٘ٞإ ٝاهس ٛٔٚ چيبء، ٗٞيٓطِن پَو فلا ثو اٗج يل ثٚ ثوروًيأر يثوا

ثو إٓ  يٝ يذ آٍٔبٕ ٓوّوه ّلٙ ٝ ثٚ ىٝكئًٖ اى عبٗت ؽبيٚ عٜبٕ ثٚ اٝ رؼِن كاهك ٝ اً يؼ٘يٖ ي٘ل! اً

 وك. ًٍِط٘ذ فٞاٛل 

پوٍزبهٙ،  يٛب ِ٘ ثٞك. اٝ آٍٔبٕيؼ ػبَٓ كّؼبٍ آكويَٓ يَيل. ػيآكو ٛب هاٚ فلا ػبًُْن اٝ ثٞك ياى ٛو

 يٝ چٚ عَٔبٗ ي، چٚ هٝؽبٗيل. ٛو ٓقِٞهيٝ اػٖبه ها آكو ٛب كٝهإ يٖ، ََٗ ثْو ٝ ٗوْٚ آٍٔبٗيَلو، ىٓٔار

 لٙ ّلٙ اٍذ. يِٚ اٝ آكويثٚ ٍٝ

ب يّٞك. اٝ ربثِ يٓبكذ يپله  يٚ كه فلاً يزيبًِٓٛٔٚ  يؼ٘يٖ يٚ اًاٝ كوٝؽ عالٍ فلاٍذ،  4=6

 ّٞك. يلٙ ٓيفلا كه اٝ ك يٝ افاله يعالٍ هٝؽبٗ يعالٍ فلاٍذ. رٔبٓ يكهفْ٘لگ
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ٓوثٞٛ  يٌيييرٞاٗل ثٚ ّجبٛذ كيٖ ٗٔيفبرْ عٞٛو فلا ثٞكٙ اٍذ. اُجزٚ ا يَيٖ گنّزٚ، فلاٝٗل ػياى ا

پله ها  ب  ويؼ كهياٍذ َٖٓ ٌْ ٓٔيً٘و ٌٚ كً يوياى ٛو ٛو يؼ٘يٖ يثبّل، چٕٞ فلا، كه ماد فٞك هٝػ اٍذ. ا

الِٓ ٝ ًِٚ يثٚ ٍٝ ٛب ٚ ٛٔبٕ پله اٍذ ثٚ اَٗبًَٕذ. پَو يو ٗيپن بٌٕآ يگويچ رْبثٚ كيبٗل. ٛيٗٔبيثٚ ٓب ٓ

 چگٞٗٚ اٍذ.  ب  ويٚ فلا كهًگو ْٗبٕ كاك يك يٛوه

بٕ يػجواٗ) ذ فٞاٗليعٜبٕ ها ثٚ ٓٞعٞك ب  وك. اٝ فٞكُ ّقًِٖٔٚ هٞد فٞك عٜبٕ ها فِن ًٝ اٝ ثٚ 

يك ٝ عٜبٕ يآٓيوكٙ ٝ َٓبئَ ها ثب ْٛ كه ًٓبد ها ؽلع يالّ هلهرٔ٘ل اٝ ؽًل ٝ يگٞياٝ ٛ٘ٞى ٍقٖ ٓ .(44=6

كه  .(:4= 4بٕ يًَُٞ) اٗلي ثب ْٛ عٔغ ّلٙيٚ ٛٔٚ چًِٚ اٍٝذ يثوك. ثٚ ٍٝيِ ٓيكهٍزِ ثٚ پ ريتها كه رو

 ٛب ٌٍٞٚ ًُْٓٞق ثوٍ٘ل ًٖ ياٗل رب ثٚ الٙيًّٞٝعٞك كاهك. كاْٗٔ٘لإ  يَ ػٌِْٔٓ يياى  يا ؼ ٍبكٙي٘غب رٞٙيا

ثبّل ٝ يٓؼٔبه اػظْ ٓ يَيٚ فلاٝٗل ػًْ يآٓٞىي٘غب ٓياٗل. ٓب كه اٍٞزٚ ٝ عٜبٕ ها ثٚ ٝعٞك آٝهكٙيثٚ ْٛ پ

 ِٔٚ هٞد فٞك اٗغبّ كاكٙ اٍذ. ًِٚ يها ثٚ ٍٝ ي٘يٍبفذ ىٓ

ل. فبُن ٝ يها ثٚ ارٔبّ هٍبٗ چٕٞ ٜٛبهد گ٘بٛبٕ ٓبذ= ٖ آٜٗبٍيرو ٗغبد كٛ٘لٙ ٓب عبُت يعالٍ ثؼل يُٝ

ذ عٜبٕ يؽلع ٝ ٛلا يگلذ. ثوايل ٍقٖ ٓيفِن عٜبٕ، اٝ كوٜ ثب ي٘٘لٙ گ٘بٙ. ثواًَ ّل ثٚ ؽَٔ يٓؼٔبه رجل

ثبه  ييثوكاّزٖ گ٘بٙ ٓب  يثوا يكه إٓ ٝعٞك ٗلاّذ. ُٝ يَ افالهٌچ ْٓيگلذ چٕٞ ٛيَذ كوٜ ٍقٖ ٓيثب يٓ

ْ ًٚ فلاٝٗل ؽبًل ثٞكٙ اٍذ يٓٞهك روكو ٌٖ كيٓوك. ايزب ٓت عِغيِٕ يَذ ثو هٝيثبيْٚ، اٝ ٓيٛٔ يثوا

ٚ ً يت، آٍٔبٗيثٌ ػغ يٓؾجز»ل= يگٞيك. چ٘بٗچٚ اٍؾبم ٝارٌ َٓ گوكيرجل يٙ هوثبٗعٜبٕ فْ ّٞك رب ثٚ ثوّ 

 «ِٛجل.يي ٓوا ٓيػ ٝ عبٕ ٝ ٛٔٚ چهٝ

ب كه يجوًكٍذ هاٍذ وك= ثٚ ً ىٓب رو يٚ عالُِ ها ثواًْ يِ فلاٝٗل َٛزيٖ ٍزبيٝ ثبالفوٙ ٓب ّبٛل ا

ٌ اى يبهُ رولًٚ يٚ ثوٌَذ، ثِيٓؾ٘ذ اٝ ٗ يٖ رٔبٓيذ آهآِ. ايكه ٝٙؼذ، ٖ ثَْ٘ذ. اٝ ثَْ٘ييػِ ياػِ

 بَٓ ّلٙ اٍذ. ًثقِْ اٝ  ييبه هٛبًٚ ًكٛل يذ ْٗبٕ ٓيٖ ٝٙؼيثبّل. اياُ ٓن ػَٔ اٗغبّ ّلٙيٛو

پوعالُِ،  يوٝىيفلا ثٚ فبٛو پ .(4=46بٕ يػجواٗ) ثبّليذ ٝ ؽوٓذ ًٓگبٙ ثويب عبيجوًكٍذ هاٍذ 

ٓيٓٞه ) يگبٙ فّٞيٝ عب (59=97 يٓز)گبٙ هلهد يٖ عبيذ ٍياٝاه ٗٔٞك. كٍذ هاٍذ ٛٔچ٘ياٝ ها ثٚ ؿب

اٍٝ پطوً ) كاهكيٍِط٘ذ ثو عٜبٕ ها ٗگبٙ ٓ يكٍذ ٍٞهاؿ ّلٙ ٗغبد كٛ٘لٙ ػٖب .ثبّل يٓ (49=44

55=6). 

ْ. يالٙ گوكزٚيبء ها ٗبكيل ٓب اٗجيآيثٚ عالٍ ثٚ ٗظو ٓ كه اكآٚ هاٙ فلاٝٗل ٓب اى فِوذ ثٚ عِغزب ٝ ٍپٌ

اػٔبٍ ) كاكٗليؼ ٓٞػٞك ّٜبكد ٓيٖ َٓياٗل. آٜٗب ثٚ آٓٚ ّلٙيٛب رْجٚيثٚ ٍب يِيْبٕ ثٚ ٛو ؽبٍ، ثٚ ٛٞه رٔضيا

 ٕ ثب اؽزواّ ثبىَْٗزٚ ّلٙ ثٞكٗل.ْبيٚ اٝ آٓلٙ ثٞك، اًؽبال  .(43=76

 (::11 – 4:1) ش تـ فـىتگاْیِن يتـتـ (ب
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ٖ فبٛو ثٞك يثل ب  ٖ ُيٝٓيؼ اى كوّزگبٕ ثورو اٍذ. ايٚ ًَٓكٛل يكه ثؾش هٍبُٚ ْٗبٕ ٓ يهلّ ثؼل 4=7

 ن كوّزگبٕ كاكٙ ّلٙ ثٞكيؼذ اى ٛويثٚ فلٓذ كوّزگبٕ كاّز٘ل. ثبالفوٙ، ّو يٜٞك رٞعٚ فبٕيٚ هّٞ ً

ل يفلا ظبٛو ّلٙ ثٞكٗل. ّبـ هّٞ يّوه كه ربهٌثٚ ٛٞه ٓ يٝ ٓٞعٞكاد آٍٔبٗ (6=>4بٕ يؿالٛ ؛:=86اػٔبٍ )

اُ يواس ٓنٛجيٝ ٓ يؼيْٜٓ ٛج ٝيژگي ؼ، ّقٔ فٞكُ ها اىيَٓ يذ ثوايٜٞكي ىٚ كه روًثؾش ّلٙ ثٞك 

ٚ اى كٝ ع٘جٚ ثورو اى ًثوك يؼ، اٝ ّقٔ ها ٍٞك ٓيوكزٖ َٓيٚ كه پنًٖ اٍذ يوذ ايوكٙ اٍذ. ؽوًٍبهٜ 

 .(;4-5=8)ثٚ ػ٘ٞإ پَو اَٗبٕ  ب  ٝ كٝٓ (47-4=7ثٚ ػ٘ٞإ پَو فلا ) اٝال  ذ= كوّزگبٕ اٍ

اى  ٖ اٝال  يل. ايبكزٚ ثٞك ٝ اى كوّزگبٕ اكَٚ گوكيواس يْبٕ ثٚ ٓياى ا رو ثيهگ يٚ أٌٍثٚ ٓولاه آٗ

 واس ثورو. يل ٝ ٍپٌ اى ٓيگٞيٝهك ثورو ٍقٖ ٓبكٍز

اى  ئًؼ اٍذ. اٝ كه رغَْ يثٚ ػ٘ٞإ فلاٝٗل ٝ َٓ يل ٝيبّ، ٕؼٞك ٝ رٔغيغٚ هيكٍذ آٝهك ثورو ٗز

گبٙ يٖ عبيفلا اٝ ها ٍواكواى ٗٔٞكٙ ٝ ثٚ ثبالرو يُٝ .(5=>) ورو ّل رب هٗظ ٓوگ ها ٓزؾَٔ ّٞكيكوّزگبٕ ؽو

 عالٍ ْٗبٗل. 

ٖ اٍْ، اٍْ پَو يرو به كاهك. ثيهگًاُ ثٚ ػ٘ٞإ پَو فلا ٍو ٝ يٝ اثل يواس ثورو اٝ ثب اهرجبٛ اىُيٓ

 فلاٍذ. 

ل كه ي٘ل. ّبًيٓ يؼ ها ثٚ ػ٘ٞإ پَو فلا ٓؼوكيّٞك َٓيٍ ٓن ٗوَ هٞيٚ ؽبال اى ػٜل ػزً ياٚيكٝ آ 4=8

ل ٗٔٞكّ. كه ي. ٖٓ آوٝى رٞ ها رُٞي٘ل= رٞ پَو ٖٓ َٛزًي، فلا اٝ ها ثٚ ػ٘ٞإ پَوُ فطبة ٓ:= 5ٓيٓٞه 

ت ٓجلٍ يگو، اٝ كه رغَْ ثٚ كوىٗل ؽجيك يٝ ٓؾجٞة فلاٍذ. كه ٓلٜٞٓ يگبٗٚ پَو اثليؼ يٓلّٜٞ َٓ يي

پٌُٞ اى  (;4= 4بٕ يًَُٞ)ىاكٙ اى ٓوكگبٕ ٗقَذك، گبٗٚ پَو ٓؾجٞة ثٞيبِٓ يٍّٞ، اٝ كه هگْذ. كه ٓلّٜٞ 

 (46=66 اػٔبٍ) ؼ َٗجذ كاكيٚ َٓيثٚ ظٜٞه اُٝ يٙ ٗٔٞك ٝ إٓ ها ثٚ ٛٞه ٙٔ٘اٍزلبكٚ ًيَٚ اٗطبيً٘ٚ كه يٖ آيا

-ٚزگبٕ ثٚ ٛٞه كٍزكوّزٚ ها ثٚ پَوُ فطبة ٗ٘ٔٞكٙ اٍذ. كوّ ييٚ فلا ٛوگي ًٖ اٍذ يا يزٚ إٌِٗ يُٝ

ٚ آٜٗب ًٖ ٓؼ٘بٍذ يٖ آو ثليكه إٓ ٓٞهك ا ي(، ُٝ>;=9ٓيٓٞه  ؛4=9ٞة يا) اٗللٙ ّلٙيپَوإ فلا ٗبٓ يعٔؼ

ّٞك، ثب فلا ثواثو ٓؾَٞة يق ٓيثٚ ػ٘ٞإ پَو فلا رٕٞ يَيٚ فلاٝٗل ػً يَز٘ل. ٝهزيعي ٓقِٞهبد ٗ يييچ

 گوكك. يٓ

« ْٛ ثٞك ٝ اٝ پَو ٖٓ فٞاٛل ثٞك.ٖٓ اٝ ها پله فٞا»ٙ اٍذ= ثوكاّذ ّل :=47َ يٚ اى كّٝ ٍٔٞئيٖ آيكٝٓ

كاٝك  رو ٘غب آٜٗب ها ثٚ پَو ثيهگياُولً كه أبٕ اّبهٙ كاهٗل، هٝػئِبد ثٚ ًٍِٖ يٚ اًل يآياگو چٚ ثٚ ٗظو ٓ

-يبٕ ٗٔيٖ ٛٞه ٍقٖ ثٚ ٓيكوّزٚ ا ييٚ فلا ٛوگي اى ًٖ اٍذ ي٘غب كٝثبهٙ ثؾش ثو ٍو ايكٛل. كه ا يَٗجذ ٓ

 هك.آٝ

ٚ اٝ ٓٞهك پوٍزِ آٜٗب ٝاهغ ًثبّل يٖ ٓيؼ اى كوّزگبٕ ثورو اٍذ اين إٓ َٓيٚ اى ٛوًٖ ع٘جٚ يٍٞٓ 4=9

ٖ اى يٝ ٛٔچ٘ 65=76ٚ يَ٘لٙ اى رض٘يزٚ، ٌٖٗٞ ٗياصجبد ا يـبٓجوإ ٝ فلٓزگياهإ اٝ َٛز٘ل. ثوايّٞك ٝ آٜٗب پيٓ

 ٘ل.ًيٗوَ هٍٞ ٓ :>=:ٓيٓٞه 
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 يبٗيىاكٙ ثٚ عٜبٕ آٓل. ثٚ ثٚ اٝ ثٚ ػ٘ٞإ ٗقَذًاٗلاىك يٗظو ٓ يك ثٚ ىٓبّٗٞيبكذ ٓيٚ يٚ كه رضً٘ ياٚيآ

ٓٞهك پوٍزِ هواه فٞاٛل  يؼ اّبهٙ كاهك. كه إٓ ىٓبٕ اٝ ثٚ ٛٞه ػٔٞٓيَٓ يٖ ثٚ ظٜٞه صبٗٞيگو، ايك

ٝ ٚ اًٖ ٓؼ٘ب ثبّل يرٞاٗل كوٜ ثليٖ ٓيِ ٝ پوٍزِ فٞاٛل ثٞك. ايي ٓٞهك ٍزبيِٚ كوّزگبٕ ٗيگوكذ ٝ ثٚ ٍٝ

ٚ ًكٛل ي٘غب كوٓبٕ ٓيفلا كه ا ياٍذ. ُٝ يپوٍزثذ يويؽو يو اى فلايثـ يييب چي يًَفلاٍذ. پوٍزِ ٛو 

 لٙ ّٞك. يِٚ كوّزگبٕ پوٍزيل ثٚ ٍٝيؼ ثبيَٓ يَيفلاٝٗل ػ

 ب ؽوٓذيب ٗقَذ كه هرجٚ ي (5=:ُٞهب ) اى ىٓبٕ ثبّل يٗقَذ كه ٓوطؼ يرٞاٗل ثٚ ٓؼ٘يىاكٙ ٓٗقَذ

 ثبّل. يكّٝ ها كاها ٓ يٓؼ٘ ;4، 4=48بٕ يًَُٞٝ  ;=>5بٕ ي٘غب ٝ كه هٝٓئِٚ كه اً ٖيا .(>;=:5ٓيٓٞه )

گوكاٗل ٝ فبكٓبٕ فٞك ها يَٚ كوّزگبٕ ثب پَو ثورو فٞك، فلا كوّزگبٕ فٞك ها ثب كٛبٕ ٓيكه ٓوب 4=:

ٛٔچٞ  يثب ٍوػذ ثبك ٝ ثب ّٞه ٝ ّٞه٘٘لٙ كوّزگبٕ اٍذ. كوّزگبٕ ًذ يٌ ٝ ٛلايّؼِٚ آرِ. اٝ فبُن ٝ هئ

 ٘٘ل. ًيآرِ اى اٝ اٛبػذ ٓ

اٝ رٍٜٞ فلا  ْ. اٝال  يّٞك ها ّبٛل َٛزيلٙ ٓيك يبً ْٗلٗيٚ پَو فلا كه إٓ هً يْبًٌٜٗؽبال اكآٚ  4=;

الّ ها ًٖ يكوٍزل ٝ ايكهٝك ٓ ؼ ٓٞػٞكيپله ثو َٓ يفلا 9= 78ثٚ ػ٘ٞإ فلا فطبة ّلٙ اٍذ. كه ٓيٓٞه 

و اٍذ ٝ ثؾش اى يٗبپنؼ اعز٘بةيذ َٓياُٝٞٛ ا  ٘غب ٓغلكيكه ا «بك اٍذ.فلا رقذ رٞ رب اثلاآلث يا»ل= يگٞ يٓ

 .(ن ٝعٞك كاهكيبٕ اى ػٜل ػزيػجواٗ ٗوَ هٍٞ كه ٛو ثبة اى ييؽلاهَ ) آٝهكيبٕ ٍو ثوٓياٗػجو ئيٓزٖ هل

اى  ب ٝيب رب كهيل اى كهيثب يٞد اٝ ثٚ هاٍزٌاٍذ= رقذ اٝ رب اثلاآلثبك اٍذ. ِٓ يْ ٓطِن اثلًٖ ؽبياٝ ٛٔچ٘

ٌ اى اٝ ثٚ ػ٘ٞإ ياٍذ. ٓيٓٞهٗٞ يبثل. اٝ پبكّبٙ هاٍزيثبّل ٝ ٛوگي ىٝاٍ ٗ يوإ ٝ اى ٓبٙ رب كًِوإ رب ً

ٚ پبكّبٙ كه ٌ٘يگلزٖ ا يّؼو گٞٗٚ اٍذ ثوا يويٚ ٛوًل يگٞيها كه كٍذ كاهك ٍقٖ ٓ يهاٍز يٚ ػٖبً يًَ

 ٘ل. ًيبَٓ ٍِط٘ذ ًٓٝ آبٗذ  يهاٍز

لاُذ ها كٍٝذ ٝ ّواهد ها كّٖٔ ٚ اٝ كائٔب ػًوذ يٖ ؽويٍذ ثو اا ياٝ ّٜبكر يػلاُذ ّقٖ 4=>

ٚ اٝ كه ً يىٓبٗ يؼ٘ي٘ل، ًيٖ اّبهٙ ٓياٝ ثو ىٓ يٝ ٍٚ ٍبٍ ىٗلگ يإٞال ثٚ ٍ يٖ ثلٕٝ ّيكاهك. ا يٓ

 ٗٔٞك. يٓ ىكه هكزبهُ ٍِٞ يچ فطبئيذ فٞك ٝ ٛيكه ّقٖ ياٚ ٌچ ُيبٕ فلا ثلٕٝ ٛلگيك

 يها ثٚ هٝؿٖ ّبكٓبٗ يذ اٝ ٝيّقٖ يٖ ثورويبه اٍذ. فلا ثٚ فبٛو اٚ ثب ٍِط٘ذ ٍبىگًوك ًاٝ صبثذ 

كٞم ٛٔٚ ٓٞعٞكاد ٝ ٓقِٞهبد كاكٙ  يگبٙ ثورويؼ عبيٚ اٝ ثٚ ًَٓ يؼ٘يٖ يوكٙ اٍذ. اًِ َٓؼ يْزو اى هكوبيث

ب ٞؽ٘ي) اُولً پو ثٞكِ اى ٛٔٚ ثب هٝػيؼ ثياُولً ثبّل؛ َٓرٞاٗل ٗٔبك هٝػي٘غب ٓيكه ا ياٍذ. هٝؿٖ ّبكٓبٗ

ٚ آٜٗب ثب ًَذ يٖ ٓؼ٘ب ٗيٖ ػجبهد ثليا يذ كاهٗل ًُٝٚ ثب اٝ ْٓبهًّٞك يٓ يَبًٗاٝ ّبَٓ ٛٔٚ  يهكوب .(6=67

اٝ  يٜٞكيٚ ثٚ ثواكهإ ًرو اٍذ ٓؾزَٔ يّٞك ُٝيٖ ػجبهد ّبَٓ كوّزگبٕ ْٛ ٓياٝ ثواثو َٛز٘ل. اؽزٔبال ا

 اّبهٙ كاّزٚ ثبّل. 
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ْٗبٕ كاكٙ ّلٙ اٍذ.  :5-435=58ٖ كه ٓيٓٞه يٖ اٍذ. ايؼ فبُن آٍٔبٕ ٝ ىٓيَٓ يَيفلاٝٗل ػ 4=43

ٖ يا .(57ٚ يآ) «ْ ثوٓلاهي.. ٓوا كه ٖٗق هٝىٛب.ٖٓ ياٝٙ فلا»٘ل= ًيؼ ٓٞػٞك كػب ٓيكه إٓ ٓيٓٞه، َٓ

ٝ  يوكًٖ ها ث٘ب يفلاٝٗل، كه اثزلا ىٓ يرٞ ا» پله عٞاة كاكٙ ّل= يِٚ فلايٝ عِغزب ثٚ ٍٝ يكػب كه عزَٔبٗ

 «ٕ رٞ اٍذ.ٖٓ٘ٞع كٍزب ىاكال

ٜٞٙ اٍذ. يٚ ٛٔبٕ ً٘ل ًيفلاٝٗل فطبة ٓ يپَوُ ها ا 43ٚ ي٘غب كه آيٚ فلا كه اًْ يل رٞعٚ كاّزٚ ثبّيثب

 ن اٍذ. يٜٞٙ ػٜل ػزيل يػٜل عل يَيو اٍذ. ػييٗبپنيْ گويويگيٚ ٓيٖ آيٚ ٓب اى اً ياغٚيٗز

اٝ  يبهٛبًَٚ ّلٙ اٍذ. يثٞكٕ فبُن ٓوب يثٞكٕ فِوذ ثب عبٝكاٗ يكبٗ 45ٝ  44بد يكه آ 45، 4=44

ٝ  ٛب بًٗٞيٜٞٛب، اهًل، ٓبٙ، ٍزبهگبٕ، يفٞاٛل ٓبٗل. اگو چٚ فٞهّ يفٞكُ ثبه يٓ٘لهً فٞاٛ٘ل ّل. ُٝ

ٌ آٜٗب ها ثب عبٓٚ يآٜٗب َٓ٘ٞؿ فٞاٛ٘ل گْذ. ٓيٓٞه ٗٞ يٚ ٛٔگًٖ اٍذ يوذ ايَٛز٘ل، ؽو يهٝكٛب ثٚ ٗظو ثبه

ي يثٚ چ گوكٗل؛ ٝ صبُضب  يٙ ٓاٍزلبكوهبثَ يلٙ ّلٙ ٝ ؿيچيپ ب  ي؛ صبٗ٘٘لًيلا ٓيِ پيچٕٞ كوٍب اٝال  ٍبىك= يٓوثٞٛ ٓ

 بكذ. يو فٞاٛ٘ل يـير يثٜزو

ل ٝ كه آٍٔبٕ پوٍزبهٙ هواه كاهٗل يٞٙ فٞهٌّو ٗٞه پوّيٚ ثوف ثو آٜٗب َْٗزٚ ٝ ىً ييٜٞٛبًثٚ هّزٚ

 ل= ئِبد ثًْٖ٘ٞ يو ها ثب ايٞٙ ىٌل. ٍپٌ آٛ٘گ ثبّيً٘ٗگبٙ 

 بكذ. يو فٞاٛ٘ل يـيل ٝ ريچيپ يٞاٛٝ ٓضَ هكا آٜٗب ها ف

 رٞ رٔبّ ٗقٞاٛل ّل.  يٝ ٍبُٜب يٖ رٞ ٛٔبٕ َٛزٌُ

ؼ ي٘ل. كه إٓ ٓيٓٞه فلا اى ًَٓيپَو ها صبثذ ٓ يثورو (443=4ٓيٓٞه )گو يٗوَ هٍٞ ك يي 4=46

٘ٚ يٖ ىٓيٝ ٍٞاٍ كه ا اٗلاى رٞ ٍبىّ.يٖ ثٚ كٍذ هاٍذ ٖٓ رب كّٔ٘بٕ رٞ ها پبي٘ل= ثًْ٘يٓٞػٞك كػٞد ٓ

َْٗزٖ ثٚ كٍذ هاٍذ فلا لاّ اٍذ. ٌچياى كوّزگبٕ ٛوگي گلذ؟ عٞاثِ اُجزٚ ٛ ييلاّ ًّٞك= ٝ ثٚ يلٙ ٓيپوٍ

ٝ  يٍبىغيي ْٗبٗلٛ٘لٙ ٓطياٗلاى ّلٕ كّٔ٘بٕ ٗيثبّل. پبيگبٙ ػيد ٝ ؽوٓذ ٝ هلهد ٓيٖ عبيْٗبٗٚ ثبالرو

 اٍذ.  يَّ ٓقِٞهبد ٝ عٜبٕ َٛزًثو  يٍِط٘ذ عٜبٗ

فلٓذ  يٚ فلا ثواًَٛز٘ل  يهٝؽبٗ يٚ فلٓذ. آٜٗب ٓٞعٞكارٌَذ، ثِيزگبٕ ٍِط٘ذ ٗذ كوّيٓأٓٞه 4=47

، كوّزگبٕ ثٚ ّٞك= اٝال   ىرٞاٗل كهين ٓيٖ آو اى كٝ ٛوياوكٙ اٍذ. ًٝاهس ٗغبد فٞاٛ٘ل ّل فِن  ي ًٚآٗبٗ

ٚ اى ٓغبىاد ٝ ً يَبًٗ، آٜٗب ثٚ ب  ب كٝٓي٘٘ل؛ ًياٗل فلٓذ ِٓ ٗلاكٙيو گوايٞثٚ ٌٗوكٙ ٝ رـيٚ ٛ٘ٞى رً يَبًٗ

ٚ ً ئبٗلاهاٗيا يؼ٘يٖ يٚ اً٘٘ل ًياٗل فلٓذ ٓبكزٚيٗ ييٛ٘ٞى اى ؽٚٞه گ٘بٙ هٛب ياٗل ُٝبكزٚيهلهد گ٘بٙ ٗغبد 

 ٘٘ل.ًيٓ يٖ ىٗلگيىٓ يثو هٝ

 يٛب هٝػ ْ؟ ٓطٔئ٘ب  يٓزؼغت ّٞ يوزيٖ ؽويل ٓب اى چ٘يٜ٘ب كوّزگبٕ ٗگٜجبٕ َٛز٘ل. چوا ثبيٚ اً يؼ٘يٖ يا

ٚ ٌ٘يوك اى اًل رؼغت يب ثبيآ .(9=45بٕ ياكََ) ٘٘لًيلگبٕ فلا ػَٔ ٓيٚ ثو ّٙل ثوگيً ْٛ َٛز٘ل يويّو

 اٗل؟ ٗغبد فٞاٗلٙ ّلٙ يٚ ثواًَٛز٘ل  يٚ ٓواهت آٗبًٗكوّزگبٕ ٓولً ٝعٞك كاهٗل 
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ٚ كوّزگبٕ ًوذ يٖ ؽويٚ اٌٗٚ ثٚ ٝعٞك كوّزگبٕ ٓؾبكع، ثِْ؛ يٓزٖ ثبىگوك يل ثٚ ٓ٘ظٞه إِيٓب ثب يُٝ

ْ ٓطِن عٜبٕ كه هرجٚ ًهواه كاهٗل، كهٍذ چ٘بٗچٚ فلٓزگياهإ اى ؽب يروٖيَو فلا كه هرجٚ پبئَٗجذ ثٚ پ

 هواه كاهٗل.  يروٖ يپبئ

ثبّل يبٓال ثورو اى كوّزگبٕ ًٓٚ پَو فلاٍذ ٌ٘يؼ ثٚ فبٛو ايٚ ٌَٓ٘يثو ا يَ٘لٙ ثؾش فٞك ٓج٘يٗٞ 5=4

 يٌي٘ل رب ًيػ٘ٞإ پَو اَٗبٕ ثورو اٍذ، اٝ ٕجو ٓ ؼ ثٚيٚ اٝ ْٗبٕ كٛل ٌَٓ٘يِ اى ايهٍبٗل. پيها ثٚ ارٔبّ ٓ

اٍذ ثٚ ّٙل ٓ٘ؾوف ّلٕ اى  يٖ ْٛلاهي٘ل. اًّٞك ها ػ٘ٞإ يبكذ ٓيٖ هٍبُٚ يٚ كه اً يعل ياى ْٛلاهٛب

 َ. يـبّ اٗغيپ

ثٚ  يرويل رٞعٚ علّ يّ٘ٞٗل ثبيَ ها ٓيٚ اٗغً ياٝ، آٗبٗ يكٛ٘لٙ ٝ ثٚ فبٛو ػظٔذ ػطبثٚ فبٛو ػظٔذ

ٛب ٝعٞك ٚيو ٝ ٍبيْٚ فطو ٓ٘ؾوف ّلٕ ّقٔ ٝ ُـيُ ٝ ثبىگْذ ثٚ ٓنٛت رٖبٝيثبّ٘ل. ٛٔإ كاّزٚ 

 إٓ ٝعٞك ٗلاهك.  يثوا ياچ رٞثٚيٚ ًٛ يگ٘بٛي، پوٍزثذ يؼ٘يٖ يكاهك. ا

 يل ٓضبُيقْبٕ كاّز٘ل. ّبيثٚ فلٓذ كوّزگبٕ كه ربه يبهيبٕ رٞعٚ ثَيٜٞكيٚ ًثٚ ٓب ْٗبٕ كاكٙ ّل  5=5

ٚ ٛياهإ ٛياه كوّزٚ ًكاكٙ ّل  يؼذ ىٓبٗيٚ ّوٌ٘يا يؼ٘ي٘ل، ًبٓال ٕلم ًٖ ٓٞهك يا ْ كهيٚ كه هجَ آٝهكً

ٖ يؼذ ثٚ ٍٝبٛذ كوّزگبٕ گلزٚ ّل. ايٚ ّوًٖ كهٍذ اٍذ يا .(;9=:4ٓيٓٞه  ؛66=5ٚ يرض٘)ؽٚٞه كاّز٘ل 

ٖ يبٗل. اعيا ٗقٞاٛل ٓيٖ ٓٞهك ثيكه ا يٚ ٛو رقِلًٖ كهٍذ اٍذ يٖ آو ٓؼزجو ثٞكٙ اٍذ. ايٚ اًكهٍذ اٍذ 

 وُ َٛز٘ل. ييٛب آىاكاٗٚ ٓٞهك پنيچ

ّلٗل،  ىَز٘ل، ٛالٌؼذ ها ّيٚ ّوً يّٞك. اگو آٗبٗيْزو ٓ٘زوَ ٓئزو ثٚ ثًؽبال ثؾش اى  يُٝ 5=6

ل اٗغبّ يثب يبهًٚ چٚ ًل يگٞيٓ ٛب ؼذ ثٚ اَٗبٕيَ ؿلِذ ٝهىٗل چٚ فٞاٛل ّل؟ ّويٚ اى اٗغً يَبًٍٗوّٗٞذ 

ْ؛ ثٚ يّ٘بٍيؼذ ٓب گ٘بٙ ها ٓيِٚ ّوياٗغبّ كاكٙ اٍذ. ثٚ ٍٝ يبهًٚ فلا چٚ ًل يٞگيٓ ٛب َ ثٚ اَٗبٕيكٛ٘ل؛ اٗغ

 َ ٗغبد اى إٓ ها. يِٚ اٗغيٍٝ

ن يؼذ رٍٜٞ فلا اى ٛويؼذ اٍذ. ّويوكٕ َٗجذ ثٚ ّوًرو اى فطب يْ علّ يؿبكَ ّلٕ اى ٗغبد ػظ

ػطب ّلٙ ثٞك. ٗٚ  يَيفلاٝٗل ػِٚ ئب ثٚ ٍٝيَ َٓزوياٗغ يٝ ٍپٌ ثٚ هّٞ ػطب ّلٙ ثٞك. ُٝ يكوّزگبٕ ثٚ ٍٓٞ

-ٚ اى فٞك ٗغبدً يگواٗيِٚ هٍٞالٕ ٝ كيٚ ثٚ ٍٝيبٕ اُٝيؾيَٓ يؼ٘يلٗل يٚ إٓ ها ًّ٘ يَبًٗٚ ثو ٌٖ كوٜ، ثِيا

 ل. يلٗل صبثذ گوكيَ ها ّ٘يكٛ٘لٙ اٗغ

اد ٝ ػطبيِٚ آيَ ها ثٚ ٍٝيـبّ اٗغيفٞك فلا پ 5=7 ّٞ بد يوك. آًن ياُولً رٖلهٝػ يبيبد ٝ ٓؼغياد ٝ ه

 ىٓضبٍ، فٞها يٍبفز٘ل. ثوايبٕ ٓيها ٗٔب ين هٝؽبٗيٚ ؽوبًكٍزٚ اى ٓؼغياد فلاٝٗل ٝ هٍٞالٕ ثٞكٗل ٕ آ

َ گوكذ ٌٚ كهٍذ پٌ اى إٓ ًّبد يٚ ثؾش ثو ٍو ٗبٕ ؽيٚ ثو پبً (47-9=4ٞؽ٘ب يكاكٕ ثٚ پ٘ظ ٛياه ٗلو )

اٗل؛ ٘٘لگبٕ اٗغبّ گوكزٚيث يزعِت رٞعٚ ٝ ّگل يٚ ثواًَٛز٘ل  ييٛب ٓؼغياد ٛٔبٕ .(>8-9=58ٞؽ٘ب ي) لاٗغبّ ّ

اد ٛو گٞٗٚ ٗٔب .(77-44=4ٞؽ٘ب ي) ٖ ٓؼغيٙ اٍذيِؼبىه ٗٔٞٗٚ ايىٗلٙ ّلٕ ا ّٞ ٚ ًاٍذ  يؼيٛجِ هلهد كٞميه
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ٚ ًثبّل يٓ ياُؼبكٙ ٝ فبٕفبهم يٛب  يياُولً، رٞاٗبهٝػ يبيؼذ اٗغبّ گوكزٚ اٍذ. ػطبيثو فالف هبٕٗٞ ٛج

 ْبٕ اٍذ. يا يؼيٛج يٛب ييكٞم رٞاٗب بٓال  ًّٞك، ٝ ئٞكٕ كاكٙ ٍٓقٖ گلزٖ ٝ ػَٔ ٗ يثوا ٛب ثٚ اَٗبٕ

ٛبُت  يٚ ثٚ ُؾبظ ٍ٘زًٜٞك يَ اٍذ، ٓقٖٕٞب ثٚ هّٞ يوذ اٗغيٖ ٓؼغياد ّٜبكد ثٚ ؽويٛلف ٛٔٚ ا

ل ثٚ يٚ ػٜل علً يبى ثٚ اصجبد ٓؼغياد ىٓبٗيٚ ثو ٛجن آٜٗب ًٗٓٞعٞك اٍذ  ئبٕ آٝهٗل. ّٞاٛليثٞكٗل رب ا يزيآ

ٖ يْ ثو ٛجن ايً٘ٚ صبثذ ًٖ اٍذ ٌوٓٔيؿ ئزو ّلٙ اٍذ. ًُٝكه كٍزوً ٛٔٚ هواه گوكذ  زٞةٌٛٞه ٓ

 واه ٗقٞاٛل ٍبفذ. ٌگو ريٖ ٓؼغياد ها كه اػٖبه كياُولً ا ٚ، هٝػيٗظو

 يَبًٗاُولً ثٚ ِٚ هٝػيي ثٚ ٍٝيآٓٓؼغيٙ يٛب ٖ هلهديٚ اًكٛل يػجبهد ثو ؽَت اهاكٙ فٞك، ْٗبٕ ٓ

َت ً ٛب ِٚ اَٗبٕيرٞاٗ٘ل ثٚ ٍٝيب ٗٔيٖ ػطبيفلا َٛز٘ل. ا يبيٜ٘ب ػطبيّٞك. ايكاكٙ ٓ٘ل ًيٚ فٞكُ اٗزقبة ًٓ

 ٝػلٙ ٗلاكٙ اٍذ.  ٛب ب ٓٞهك اكػب ٝاهغ ّٞٗل، چٕٞ فلا ٛوگي آٜٗب ها ثٚ ٛٔٚ اَٗبٕيّٞٗل 

 ؼ ثٚ ػ٘ٞإ پَو فلا ثورو اى كوّزگبٕ اٍذ. ؽبال ثٚ ٓب ْٗبٕ كاكٙ فٞاٛليٚ ًَْٓ يليكه ثبة اٍٝ ك 5=8

فٞاٛل ٗٔٞك، اگو ثٚ  ئًْزو ثٚ ٓب يث يِيٖ آو فيثبّل. ايي اى آٜٗب ثورو ٓيٚ اٝ ثٚ ػ٘ٞإ پَو اَٗبٕ ًّٗل 

ٖ ثٞكٙ يؼ ٗ٘گيوذ اَٗبٕ ثٞكٕ َٓيٖ ثٞك ٝ ؽوٌوٓٔيؼ ؿيرغَْ َٓرلٌو  ،يٜٞكي ييو ٌٚ كه كًْ يبك كاّزٚ ثبّي

 يبد ثؼلياٗل. آاى اٝ كاّزٚ يّزگبٕ هرجٚ ثبالروٖ كوياَٗبٕ ثٞك ٝ ث٘بثوا ييرٜ٘ب  يَيبٕ، ػيٜٞكي ياٍذ. ثوا

 اى كوّزگبٕ ثورو ثٞكٙ اٍذ.  يَيثٚ ػ٘ٞإ اَٗبٕ، ػ يٚ ؽزًكٛ٘ل يْٗبٕ ٓ

٘زوٍ ًل كه ي٘لٙ ثبيٞٗذ آٌهبثَ ٍ يبيٚ كًٗٚ فلا كوٓبٕ ٗلاكٙ اٍذ ً، ػ٘ٞإ ّلٙ اٍذ اى ٛٔٚ اٍٝ

ثٚ إٓ اّبهٙ  ّوها  ٌبء ٓيٚ اٗجًاٍذ  يبثيبًِٕٓؼ ٝ  ييػٖو ٛال ي٘غب ثٚ ٓؼ٘ي٘لٙ كه ايآ يبيكوّزگبٕ ثبّل. كٗ

 ْ. يً٘يبك ٓياٗل. ٓب اى إٓ رؾذ ػ٘ٞإ ٍِط٘ذ ٛياه ٍبُٚ وكًٙ

ٖ ثٚ اَٗبٕ ػطب ّلٙ اٍذ ٗٚ ثٚ يٚ ٍِط٘ذ ثو ىًٓٗوَ هٍٞ ّلٙ رب ْٗبٕ كٛل  9-;=7ٓيٓٞه  5=9

َذ يبك ْٜٓ ٗيٓؼ٘ب، اٝ ى ييهك. ثٚ آٝيفلا اٝ ها ثٚ فبٛو ٓ يي اٍذ، ُٝيٓؼ٘ب، اَٗبٕ ٗبچ ييكوّزگبٕ. ثٚ 

 ل. يٗٔبيول ٓرلفلا اى اٝ  يُٝ

رو اى كوّزگبٕ هواه گوكزٚ اٍذ. اٝ َٗجذ ثٚ هلهد، پَذ ًيگبٙ اٗليَٚ ثب فِوذ، اَٗبٕ كه عبيٓوب 5=:

كه ٗوْٚ فلا، ٍوّٗٞذ  يَذ. ُٝيٝ كاِٗ ٓؾلٝكرو اى كوّزگبٕ اٍذ. ٝ اٝ َٗجذ ثٚ ٓوگ كه آبٕ ٗ ىرؾوّ 

ٝ اٝ  بٓال ثوكاّزٚ ّلًٙاٝ  يوٌٝ ك يذ ثلٗيثبّل. ٓؾلٝكيٓ يواّ ثو ٍو ًٝاه گوكزٖ ربط عالٍ ٝ ااَٗبٕ هو

 كه عٜبٕ ٍواكواى فٞاٛل ّل.

ٞاٗبد، يؽ يبي، كٗياكٞاط آٍٔبٗك= و هلهد اَٗبٕ هواه فٞاٛل كايي ها ىي٘لٙ ٛٔٚ چيآ يفلا كه هٝىٛب 5=;

ِٕ فِوذ رؾذ  يٛب ٔٚ هَٔذوذ، ٛيكه ؽوٕ. ٝ ٗظبّ ٍزبهگب ٛب يپوٗلگبٕ ٝ ٓبٛ ٍِ اٝ هواه فٞاٛل ًعٜب ٘زو

 گوكذ!
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ٖ ها پُو يل ٝ ىٓيو ّٞيضًثبهٝه ٝ »ٓضبٍ گلذ=  ياَٗبٕ ثٞك. اٝ ثٚ اَٗبٕ ثوا يفلا ثوا يٖ ٛلف إِيا

فيٗل، يٖ ٓيٚ ثو ىًٓ يٞاٗبريب ٝ پوٗلگبٕ آٍٔبٕ ٝ ٛٔٚ ؽيبٕ كهيل، ٝ ثو ٓبٛيل ٝ كه إٓ رَِّٜ ٗٔبئيٍبى

 .(4=;5ِ يلايپ) «ليً٘ٞٓذ ٌؽ

فٞك ها گْ  يٚ اَٗبٕ هِٔوًٖٝ اٍذ يغ اٝ ّلٙ ثبّل؟ عٞاثِ ايي اآلٕ ٓطيٚ ٛٔٚ چًْ ي٘يثيپٌ چوا ٗٔ

َ ّلٗل يغ، رجليٚ ثو فِوذ ُؼ٘ذ آٝهك. ٓقِٞهبِد ٓطًٖ گ٘بٙ آكّ ثٞك يثبّل. ايگ٘بٙ ٖٓ ثٚ فبٛو يوكٙ اٍذ ٝ اً

ٍِ اَٗبٕ ثو ٛجًلٕ. بٗيوك ثٚ فبه ٝ فٌ هًٖٝ ّوٝع ي. ىٓيثٚ ٓقِٞهبِد ٝؽْ ؼذ ٓؾلٝك ّل ٝ ثٚ چبُِ ي٘زو

 كهآٓل.

ب فٞاٛل ّل. يٍِطِ٘ذ اَٗبٕ اؽٖ ثبىگْذ، يٍِط٘ذ ثو ىٓ يٚ پَو اَٗبٕ ثواً يثٚ ٛو ؽبٍ، ٛ٘گبٓ 5=>

ٖ اگو چٚ ٓب ٛ٘ٞى يوك. ث٘بثواًب فٞاٛل يي ها اؽيٚ آكّ اى كٍذ كاك ٝ ٛٔٚ چًثٚ ػ٘بٕ اَٗبٕ، آٗچٚ ها  يَيػ

اَٗبٕ ثو  يِٞٓذ اثلٌِل ؽيًِْ ٝ كه اٝ ٓب ي٘يثيها ٓ يَيػ يَذ، ُٝي٘زوٍ اَٗبٕ ًٗي رؾِذ يٚ چٚ ًْٛٔ ي٘يثيٗٔ

 بكذ.يْ يٖ ها فٞاٛيىٓ

ٝ ٍٚ ٍبُٚ فلٓذِ  يكٝهٙ ٍ يؼ٘ئزو ّل، ثٚ ٛٞه فبٓ ًاى كوّزگبٕ  ًياٝ اٗل يىٓبٗ ىاٗل يثوا

ؽبال  يُٝ .ذ اٝ َٛز٘ليكٛ٘لٙ اَٗبٗهجو ْٗبٕ زّب، عِغزب ٝي، عيُؾْ، عزَٔبٗذياُ، ٗيٍٝ اٝ اى آٍٔبٕ ثٚ ث ي٘يىٓ

 ّل.  يت ثٚ ربط ٓ٘زٜياٍذ؛ ِٕ يغٚ هٗظ ٝ ٓوگ ٝياٝ ٗز يواّ ها ثو ٍو كاهك. ٍواكواىًاٝ ربط عالٍ ٝ ا

مائوٚ ٓٞد ها  ٛب ٛٔٚ اَٗبٕ يْٚ ثٚ عبيٛٔ يثبه ثوا ييؼ يٚ ًَٖٓ ثٞك يٜ٘ب، ايٛلِف پوعالٍ فلا كه ٛٔٚ ا

ُٓوك؛ ٘لٙيٝ ٗٔب ٖ ٓبيإ عبْٗثچْل ٗغبد كٛ٘لٙ ثٚ ػ٘ٞ اَٗبٕ  يثوا يثٚ ػ٘ٞإ اَٗبٕ اٝ ثوا يؼ٘يٖ يٚ آًبٕ 

ٔبٕ آٝهٗل ٛوگي يٚ ثٚ اٝ اً يَبًٗفلا ثو ّٙل گ٘بٙ ثو ثلِٗ رؾَٔ ٗٔٞك ٝ  يت ٛٔٚ كاٝهيُٓوك. اٝ ثو ِٕ

 ٓزؾَٔ إٓ ٓغبىاد گ٘بٙ ٗقٞاٛ٘ل ّل. 

ذ ٗغبد ين اَٗبٗيَذ اى ٛويثبيب ٓيِٓذ كٌٗٞٚ ؽًذ فلاٍذ يَٓ ػلاُذ ٝ ّقٖبًن ؽلع ياى ٛو 5=43

ل ثب يآىاك ّٞك، گ٘بٙ ثبت فلا اى ٛوط ٝ ٓوط يٚ رورٌ٘يوك. هجَ اى اًت فلا ها ٓقزَ يب ّٞك. گ٘بٙ، رورياؽ كٛ٘لٙ

ْل، فِٞٗ ٌَذ هٗظ ثيثبيؼ ٓيٚ ًَٓذ ٝ ماد هلًٝ فلا ثٞك يٖ ثو ٛجن ّقٖيّل. ايػلاُذ هٝثوٝ ٓ

 ها ثوكاهك. وك رب گ٘بٙ يقزٚ ّلٙ ٝ ثٔيه

 ق ّلٙ اٍذ.يثبّل رٕٞيي ٓيٛٔٚ چ يٛٔٚ ٝ اى ٝ يثٚ فبٛو ٝ ي ًًَٖٚ ٗوْٚ ثٚ ػ٘ٞإ يْ اٌيٛواػ ؽ

ٖ ْٓ٘أ ياٝ ٛٔچ٘ يلٙ ّلٙ اٍذ. ُٝياٝ آكو يعالٍ ٝ هٙب يي ثواياٝ اٍٝ اى ٛٔٚ ٛلف فِوذ اٍذ؛ ٛٔٚ چ

 بكذ. يذ ٗيي علا اى اٝ ٓٞعٞكيچ چيثبّل؛ ٛيي ٓيِ٘ ٛٔٚ فِوذ ٗيآكو

اهىُ ثٞكٕ فٞك يٚ ٓب ثٚ ثً يٝاهك عالٍ گوكٗل. ٝهز يبهيٚ كوىٗلإ ثًَٖ اٍذ يلف ثيهگ كه ٝاهغ اٛ

ٖ آو يا يّٞك، ُٝياى ٝعٞك ٓب آىهكٙ ٓ يْ اٝ ؽزيً٘و ٌٚ كًاٗلاىك يٖ ُـيُ ٓيٖ ٓب ها ثٚ ايْ، ايثويٓ يپ

 ٙ اٍذ. فٞك كػٞد ٗٔٞك يٓب ها ثٚ عالٍ اثل ٛب٘ يغ كيعٔ يٚ فلاًٖ فبٛو اٍذ يثل
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ٗٔٞك. رب يبَٓ ًٓن كهكٛب ٗغبِد ٓب ها يَذ اى ٛويثبيٌ ٗغبد ٓب ٓيَذ؟ هئيبكزٖ ٓب چيعالٍ  يثٜب

ٖ يكٙ اٍذ. اٝ كه اگ٘بٙ ثٞيبٓال ثًْٚ يٛٔ يَيّٞك، فلاٝٗل ػياٝ ٓوثٞٛ ٓ يذ افالهيثٚ ّقٖ ي ًٚعبئ

ٝ ٗغبد  ييَت هٛبً يّل. ثوايَ ٓبًٓل ثٚ ػ٘ٞإ ٗغبد كٛ٘لٙ ياٝ ثب يبَٓ ّٞك. ًُٝرٞاٗل  يٓٞهك ٛوگي ٗٔ

 يِٚ ىٗلگيثٚ ٍٝ ْيرٞاٗيّل. ٓب ٗٔيٚ گ٘بٛبٕ ٓب ثبػش ّلٙ ثٞك ها ٓزؾَٔ ًٓ يَذ هٗظ ٝ كهكيثب يٓب اٝ ٓ ياثل

 ثٞك. يٖ اٝ ٙوٝهيْ؛ ٓوگ عبْٗيبثيت اٝ ٗغبد يػيث

 وك. يٓب ثٔ يك رب ثٚ عبجِ ها كوٍزبيگبٗٚ ٝ ؽجيَزٚ اٝ ثبّل. اٝ پَو يٚ ّبًبكذ، يٗغبد ٓب  يثوا يفلا هاٛ

ٚ آكّ اى كٍذ كاكٙ ً يفٞاٛل ٍِط٘زي٘ل. اگو اٝ ًٓيل ًٓيرأ يَيبَٓ ػًذ يثو اَٗبٗ يٚ ثؼليٍٚ آ 5=44

 اٍذ.  يويٚ اٝ اَٗبٕ ؽوًل ْٗبٕ كاكٙ ّٞك يوك، پٌ ثبيثٞك ها ثبى پٌ گ

 يؼ٘يٚ ًثبّ٘ل يٓ يي٘٘لٙ ٝ ٓولٍبٕ ٛٔٚ اى ًٚ چٕٞ ٓولً ًوذ ػ٘ٞإ ّلٙ اٍذ= ىاٗوٝ يٖ ؽوي، ااٝال  

 پله ها كاهٗل.  يفلا يٛٔگذ يكه اَٗبٗ يؼ٘ي «٘ل.ْٓ٘أ َٛز يياى ».. .بيذ َٛز٘ل. ياَٗبٗ يكاها يٛٔگ

ٍبىك. يفلا علا ٓ يب ثوايها اى كٗ ٛب ب اَٗبٕيٍبىك يعلا ٓ يؼ٘ي٘ل، ًيٚ ٓولً ًٓاٍذ  يؼ ّقٖيَٓ

 فٞاٛ٘ل ثٞك! ى٘ل ٓجبهًيٚ اٝ علا ًٓ يآٗبٗ

وك. يگيٙ هواه ٓاٍزلبكفلا ٓٞهك  يح فلا ثٚ عٜذ كاهائاٍزلبك يي ٓولً اٍبٍب ثوايچ ييب يّقٔ  يي

 ثبّل. يلوگٞ ًٓ٘٘لٙ، ًٓزٚبك ٓولً 

( 6ٌ ّقٔ، يرول( 5ِ، يو گواـييٌ هجَ اى ريرول( 4ٌ ٝعٞك كاهك= يزبة ٓولً، چٜبه ٗٞع رولًكه 

، آٓلٙ اٍذ 56= 8بٕ يٌيٚ كه اٍٝ رَبًُٞٗ يرٌ كه ٓالؽٚبيرول يٛبٖ ٗٔٞٗٚيبَٓ. اًٌ يرول( 7ٝ  يٌ ػِٔيرول

 ل ثب كهذ ٓطبُؼٚ ّٞك.يٚ ثبًّٞٗل يبكذ ٓي

ٖ ئ ايرْق يل كه پيٌ اٍذ ٝ ثبيلاّ رولًبٕ كه ٓٞهك يلاّ ٓزٖ كه ػجواًٗٚ ًل ٓواهت ثبّل يفٞاٗ٘لٙ ثب

 ٌ ّٓلٗظو اٍذ. يلاّ رولًٚ ًثبّل 

ب يٞإ ثواكهإ ٗبّ ثجوك. آِ٘ٗ ثلٕٝ ّوّ رؾذ ػوٝايرٞاٗل اى پيّل، ٓ يويثٚ اَٗبٕ ؽوَ يچٕٞ اٝ رجل

ْبٕ ها يٚ اً٘ل ً ييثٚ ٓقِٞهبِد فٞك ٗيك هله إْٓ ٓطِن عٜبٕ، اَٗبٕ ّٞك ٝ فٞكُ ها ًٚ ؽبًبٕ كاهك ٌآ

 ثواكهإ فٞك ثقٞاٗل؟ 

ِْ رٞ ها ثٚ ثواكهإ »ل= يگٞيْ اٝ ٓيّ٘ٞيٚ ٓب ًٓ يّٞك، عبئيبكذ ٓي 55=55عٞاة كه ٓيٓٞه  5=45 اٍ

ٚ كه پوٍزِ هّٞ فٞك ؽٚٞه كاهك ٝ ثب ً يٖ اٝ ها ثٚ ػ٘ٞإ ّقٖيٚ ٛٔچ٘يٖ آيٛٔ «ْ٘.ًياػالّ ٓ فٞك

آٝه فٞك، كه هٗظ ٓوگ «ؼ فٞاْٛ فٞاٗل.يَب رٞ ها رَجيًِبٕ ًيكه »ْل، ًيو ٓيّٞك ثٚ رٖٞيْبٕ ٓزؾل ٓيا

 ٘٘ل. ًيپوٍزِ ٓ پله ها يّلگبٕ فٞك، فلاٚيذ كليبٕ عٔؼيٚ كه ًٓاٗلافذ يٗگبٙ ٓ يياٝ ثٚ هٝىٛب

ؼ ٗوَ هٍٞ ّلٙ اٍذ. كه يذ َٓياصجبد اَٗبٗ يبٕ ثوايٜٞكيٓولً  يٛبي اى ّٗٞزٚيگو ٗيٚ كيكٝ آ 5=46

 يٛبٖ ْٗبٗٚيرو اى ثيهگ يٌيٜٞٙ يثٚ  يل. اػزٔبك ٙٔ٘يگٞياٝ اى اػزٔبكُ ثو فلا ٍقٖ ٓ ;=:4ب ياّؼ
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ٖٓ ٝ  ي٘يا»٘غب ٗوَ ّلٙ اٍذ= يل ٝ كه ايگٞيٖ ٓي، فلاٝٗل چ٘;=;4ب ياٍذ. ٍپٌ كه اّؼ يويذ ؽوياَٗبٗ

ٚ ًَٛز٘ل  يػبك يفبٗٞاكٙ اَٗبٗ يٚ آٜٗب اػٚبًٖ اٍذ يْ اي٘غب رؼِيكه ا «ٞك.ٚ فلا ثٚ ٖٓ ػطب كوًٓ يكوىٗلاٗ

 ثبّ٘ل. يٓ يػبك يپله اَٗبٗ يياى 

ٞهك چٜبه ّٔبهٗل ؽبال كه ٓيٖ ٓي٘٘ل ٝ إٓ ها ٗ٘گًيذ پَو اَٗبٕ ها ٓالؽظٚ ٓيٚ اَٗبًٗ ياى آٗبٗ 5=47

 ّٞك. ياٗل ٍٞاٍ ٓاٝ ٍوچْٔٚ گوكزٚ يٛب ٚ اى هٗظًذ ْٜٓ ًثو

ٚ ثو ٛجن إٓ ًٝعٞك كاهك  يٍٞذ؟ ٓلّٜٞ فبٕيٖ آو چگٞٗٚ ثٚ ٝهٞع پيطبٕ اٍذ. ايرجبٙ ّلٕ ّ ياُٝ

 يٖ كوىٗلإ ماد اَٗبٗيٚ اً يؼ ٍپوك. اى آٗغبئيٌ ٝ ٗغبد ٝ ؽلبظذ ثٚ َٓيرول يفلا كوىٗلاِٗ ها ثوا

ٚ كه ماد ًذ فٞك ها ياى فٕٞ ٝ گّٞذ ها ثٚ فٞك گوكذ. اٝ عالٍ اُٝٞٛ ياَٗبٗ يثلٗ يَيٝٗل ػكاهٗل، فلا

 پّٞبٗل. ًيعبٓٚ فب يياُ ثٞك كه ياُٜ

 «كّٝذ كاّذ. يِئٞك، چٕٞ ٓوا فيپاٝ رٔبّ هاٙ ها رب عِغزب ثٜوّ »وك. ٌٗ رٞهقُؾْ ذياٝ كه ث يُٝ

 يْزو ثٚ ٓؼ٘ي٘غب ثيكه ا يا رجبٙ ٍبفذ. رجبٌٛ هياثِ يؼ٘ياٝ ثٍٞبٛذ ٓٞد فٞك، ٕبؽت هلهد ٓٞد 

ٚ ثب ٓوبٕل فلا طبٕ ٛ٘ٞى كؼبالٗيب پٞچ ّلٕ. ّياصو ّلٕ يث يؼ٘يٖ ي. ايٝعٞك ياٍذ رب ٗبثٞك يٝعٞك يرجبٛ

زِ ًاٍذ ٝ ٛال ىبكذ ٗٔٞك. ىٓبٕ اٝ اٗليت ٙوثٚ ٓوگِ ها كهياٝ ثو ِٕ ي٘ل، ًُٝ يذ ٓيب ٙلّ يكه كٗ

 اٍذ. َذ فٞهكٙ ٌكّٖٔ ّ يي. اٝ يهطؼ

ٚ اٝ هلهد ًٖ اٍذ ي٘غب ثٚ ٓلّٜٞ ايٌ كه ايهلهد ٓٞد اٍذ؟ اؽزٔبال هئ يٌ كاهاياثِ يكه چٚ ٓلٜٞٓ

ٚ ٛٔٚ ًوك ًيْ ٌٓرولً فلا ؽٚ گ٘بٙ ثٚ عٜبٕ ٝاهك ّل. ًطبٕ ثٞك ين ّيٓطبُجٚ ٓوگ ها كاهك. اٍٝ اى ٛو

 ٘ل. ًىاد آٜٗب ها ِٛت رٞاَٗذ ٓغبيْبٕ ٓيا يطبٕ ثٚ ػ٘ٞإ ّٓلػيٖ ّيوٗل. ث٘بثوايبهإ ثٌٔگ٘بٛ

ٚ ًّوٝه كاكٙ اٍذ  يزوٛبًك يٖ اعبىٙ ها ثٚ ثؼٚيٖ ايلّبه ٝ كبٍلإ هلهد اٝ ٛٔچً٘ يٛبٖ يكه ٍوىٓ

 فٞاٛل ٓوك.  يؼيَ ٛجيچ كُي٘٘ل ٝ اٝ ثلٕٝ ًٛها ُؼ٘ذ  يّقٖ

ٓطوػ ْل ٌٔبٗلاهإ ها ثيرٞاٗل ثلٕٝ اعبىٙ فلا ايطبٕ ٓيٚ ٌّ٘يهاعغ ثٚ ا ياٚيچ ٗظويزبة ٓولً ًٛكه 

 يٛب ن اَٗبٕي٘ل. اى ٛوًٖ يئبٗلاه ها رؼيا ييرٞاٗل ىٓبٕ ٓوگ يٖ اٝ ٗٔيٝ ث٘بثوا ،(5=9 ايٞة) ْٗلٙ اٍذ

ٚ ٌثٚ ّبگوكاِٗ ْٛلاه كاك اى آٗ يَيػ يْل. ٌُٝها ث ئبٗلاهيٚ اًبثل يياعبىٙ ٓ ٛب ٝهذ يّوٝه، اٝ ثؼٚ

 ٍبىك ىٕ ٝ ْٛ ثلٕ ها كه عْٜ٘ ٛالٞاٗل عبريٚ ْٛ ًٓٚ اى فلا ٌوكٕ عَْ ها كاهك ٗزوٍ٘ل؛ ثًِ ىهلهد ٛال

 .(43=;5 يٓز)

ٔبٗلاهإ كه ٓوگ يٚ آٜٗب ثٚ ػ٘ٞإ اٌ٘يب ثلٕٝ ٓوكٕ ثٚ آٍٔبٕ هكز٘ل. كه ايِين، ف٘ٞؿ ٝ ايكه ػٜل ػز

 َذ. يٗ ٌيآٓلٗل، ّيؼ ثب اٝ ٓوكٙ ؽَبة ٓيَٓ

ٕ ٓوكٕ ثٚ آٍٔبٕ فٞاٛ٘ل ٔبٗلاهإ ىٗلٙ ثلٝيگوكك، ٛٔٚ ايؼ كه ٛ٘گبّ هثٞكٙ ّلٕ ثبى ٓيٚ ًَٓ يىٓبٗ

ؼ اهٙب ّلٙ يْبٕ كه ٓوگ َٓيا يذ فلا ثوايٖ اى ٓوگ فٞاٛ٘ل هٍذ، چٕٞ هلٍٝيآٜٗب ٛٔچ٘ يهكذ. ُٝ
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اهزلاه  يؼ٘يٖ يٝ ا (4=;4بّلٚ ٌٓ) ٓٞد ٝ ػبُْ آٞاد ها كه كٍذ كاهك يلٛبيًِوكٙ، ؽبال ًبّ يؼ هياٍذ. َٓ

 بَٓ ثو آٜٗب. ً

ت، يثبّل. هجَ اى ِٕياى روً ٓ يوك، هٍزگبهيگيؼ ٍوچْٔٚ ٓيذ َٓيٚ اى اَٗبًٗ يزًٖ ثويكٝٓ 5=48

ن يكه ػٜل ػز يبٛ٘گيلثقِ ٝ ثيآ ياگوچٚ پورٞٛبكاّذ. يها كه اٍبهد روً ٗگٚ ٓ ٛب روً اى ٓوگ اَٗبٕ

، ييربه يليٚ كه إٓ ٓٞهغ ٛٔٚ كًٖ اٍذ يثو ا ياػزوبك ػٔٞٓ يّل، ُٝيلٙ ٓيبد پٌ اى ٓوگ كيهاعغ ثٚ ؽ

ؼ يٚ ًَٖٓ فبٛو يٚ كه إٓ ٓٞهغ ٓجْٜ ثٞك ؽبال ثلً ييياٗل. پٌ چً َٗجذ ثٚ ٓوگ كاّزٚٗبٓطٔئٖ ٝ ثبرو

 .(4=43ٔٞربئًٞ يكّٝ ر)َ ثٚ اهٓـبٕ آٝهكٙ اٍذ هّٖٝ ّلٙ اٍذ يها ثٚ ٝاٍطٚ ٗٞه اٗغ يكَبكيبد ٝ ثيؽ

ٚ ٌل، ثِيٗٔبيٗٔ يوي٘لٙ، فلاٝٗل كوّزگبٕ ها كٍزگيلبهٙ گ٘بٙ اٍذ. كه عٜبٕ آًٍّٞ، ْ يذ ػظًثو 5=49

ٗگٚ  يٚ ثٚ ٓؼً٘ثبّل يٓ epilambanō يٞٗبٗئِٚ ًٗٔٞكٕ روعٔٚ  يويل. كٍزگيٗٔبيٓ يويْ ها كٍزگيََٗ اثواٛ

ٚ ٌل، ثِيٗٔبئٗوّل رلاٝ اى كوّزگبٕ »ل= يگٞئي ٓي٘گ عًيٖ هٝ روعٔٚ ياى ا)ثبّل يوكٕ ًٓكاّزٖ ٝ ٓواهجذ 

٘غب يكه ا يچ٘گ ىكٕ آٓلٙ اٍذ، ُٝ يثٚ ٓؼ٘ب ٛب ٔذهَ يٖ كؼَ كه ثؼٚيٚ اً ي( كه ؽبُ«ْ.ياى ََٗ اثواٛ

 به هكزٚ اٍذ. ًثٚ  ييٝ هٛب ئً يثٚ ٓؼ٘ب ُيٝٓب  

 يََٗ هٝؽبٗ يرٞاٗل ثٚ ٓؼ٘يب ٓيبٕ ثبّل يٜٞكي يؼ٘يْ ياثواٛ ياعلاك عَٔبٗ يرٞاٗل ثٚ ٓؼ٘يْ ٓيََٗ اثواٛ

 . يَبٕ َٛز٘ل ٝ ٗٚ ٓٞعٞكاد آٍٔبْٗبٕ اٗيٚ اًٖ اٍذ يزٚ كه اٌذ ٗي. اٛٔئبٗلاهإ كه ٛو َِٗيال؛ اٝ ثبّ

ها ثو  يويبَٓ ٝ ؽوًذ يْٓبثٚ ثواكهإ فٞك ّٞك. اٝ اَٗبٗ يَذ كه ٛو آويثبيت اٝ ٓيٖ روريثٚ ا 5=:4

به ْٜٓ= اٝ يٖ اٍزض٘بء ثَيثب ا -ّل يواد، اؽَبٍبد ٝ ػالئن اَٗبٌٗرلبٍ، يآهىٝٛب، آ يفٞك گوكذ. اٝ كاها

 گ٘بٙ، ٓٞهك رٜبعْ هواه گوكزٚ اٍذ.  يؼ٘ي يػٖ٘و فبهع ييذ ٓب ثب يثٞك؛ اَٗبٗآٍ لٙيذ اٝ ايگ٘بٙ ثٞك. اَٗبٗيث

لٙ اٍذ يلٙ، رغوثٚ كيًّْٞك. چٕٞ فِٞك اٝ ػناة يلگبٕ ٓيكٚ ثٚ رغوثًٚاٍذ  ٌئًذ چٜبهّ ًثو 5=;4

هٗل، چٕٞ ٛب ثگن٘ل رب اى رغوثًٚ ئًگوإ يرٞاٗل ثٚ كيل. اٝ ٓيّلگبٕ ها اػبٗذ كوٓبٚ رغوثًٚاٍزطبػذ كاهك 

 .فٞكُ اى آٜٗب ػجٞه ٗٔٞكٙ اٍذ

وٕٝ ثٞك ٝ ٗٚ يٖ اى ثيرغوثٚ ّل ٝ ا يَيْ. فلاٝٗل ػيًِ٘ٔخ اٍزطبػذ ها اٙبكٚ ًل ي٘غب ٓغلكا ٓب ثبيكه ا

ِٚ يها ثٚ ٍٝ يطبٕ ثٚ اٝ ظبٛو ّل رب ٝيرغوثٚ ّل. ّٚ اٝ اى فبهط ًكٛل يبثبٕ ْٗبٕ ٓياى كهٕٝ. رغوثٚ كه ث

ثٚ  يكهٝٗ يٛب ِٚ ّٜٞد ٝ ٍٍٝٞٚيرٞاَٗذ ثٚ ٍٝيٗغبد كٛ٘لٙ ٛوگي ٗٔ يل. ًٍٍُٝ٘ٝٞٚ  يفبهع يٛب ىٓؾو

ٚ ثٚ گ٘بٙ پبٍـ ٓضجذ ًكه كهِٝٗ ٝعٞك ٗلاّذ  يييچ چيچ گ٘بٙ ٗجٞك ٝ ٛيكه اٝ ٛ چٕٞ ًٚگ٘بٙ رغوثٚ ّٞك، 

اٝ  يثوا آٝه اٍذ،بد هٗظيكه ثواثو رغوث يَزبكگيٓب ا يٚ ثواً يل ٝ رغوثٚ ّل. كه ؽبُيًْثلٛل. اٝ هٗظ 

 آٝه ثٞك.رغوثٚ ّلٕ هٗظ

 (11:4-1:1) ٛىغیٚ  يش تـ ِٛمیِن يتـتـ (پ
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 يَ٘لٙ ثوايٗٞ يٖ گبّ كه اٍزوارژيٖ ٍٞٓيَ ثٞك. ث٘بثوايٖ هٜوٓبٗبٕ اٍوائيرو اى ثيهگ يٌي يٍٓٞ 6=4

 ثبّل.يٓ يؼ ثو ٍٓٞيٓطِن َٓ يْٗبٕ كاكٕ ثورو

ثو  يوئبٗلاهإ ؽويَٛز٘ل. ٛٔٚ ا ييّو يٚ كه كػٞد ٍٔبًٝـبّ فطبة ثٚ ثواكهإ ٓولً اٍذ يٖ پيا

ؼ آٜٗب ٓولٍ٘ل؛ كه يي ٓولً ثبّ٘ل. كه َٓيفٞك ٗ يوكٛبٌَذ كه ػِٔيثبيگبٙ فٞك، ٓولً َٛز٘ل، ٝ ٓيٛجن عب

 فٞكّبٕ إال رولً ٝعٞك ٗلاهك.

يٖ بد ٍوىًٓثو ين ثوايٖ ػٜل ػزيَ اٍذ. ٓولٍياٍوائ ي٘يْبٕ ثوفالف كػٞد ىٓيا يكػٞد آٍٔبٗ

بد ًاٗل رب ثؤبٗلاهإ كػٞد ّلٙيَب، ايًِكه كٝهإ  .(ي كاّز٘لآٍٔبٗ يلياُجزٚ آٜٗب آ) ثٞكٗل ٓٞػٞك كػٞد ّلٙ

 ها.  يواس آٍٔبٗي٘لٙ ٓي٘٘ل ٝ كه آًبكذ يكه ىٓبٕ ؽبٍ كه يآٍٔبٗ يٛب يها كه عب يهٝؽبٗ

وكٕ ًواه ثبّل. كه اهياػزواف ٓبٓ يٜ٘ٚ ثٞكٕ ثواًٌ يَزٚ هٍٍٞ ٝ هئيبٓال ّبًل. اٝ يً٘رأَٓ  يَيكه ػ

بٖٛ ًٚ اٝ فلا ها ثٚ ٓب ظبٛو ٍبفذ. كه اهواه ثٚ اٝ ثٚ ػ٘ٞإ ًٖ اٍذ يثٚ اٝ ثٚ ػ٘ٞإ هٍٍٞ ٓ٘ظٞهٓبٕ ا

 ٍبىك. يٚ اٝ كه ٓوبثَ فلا ٓب ها ظبٛو ًٖٓ اٍذ ياػظْ، ٓ٘ظٞهٓبٕ ا

فبٗٚ كه  يٚ ٌٍٓٞٚ ثبّل. چ٘بٗيبَٓ ّجًثٚ ٛٞه  يٚ ثو ٛجن إٓ اٝ ثٚ ًٍٓٞٝعٞك ٗلاهك  ئبئيچ ٍيٛ 6=5

 يٖ رٔبٓيٚ ٛٔچٌَ٘ذ؛ ثِيَ ٗيٌٛ ي٘غب رٜ٘ب ثٚ ٓؼ٘يٖ ثٞك. فبٗٚ كه ايي َٗجذ ثٚ فلا آيٖ ثٞك، اٝ ٗيآ فلا

 ْ.يفلا كه هل ي٘يَ اٍذ، هّٞ ىٓيٖ فبٗٚ اٍوائيػالئن فلا ها ظبٛو ٍبفذ. ا يٚ كه إٓ ًٍٓٞ يؽلٝك

، فلاٝٗل چٕٞ ٝ چواٍذ. اٝالا يثؼ يَٓ يهٍل. كه ٛٔٚ ٓٞاهك ثورويبٕ ٓي٘غب رْبثٚ ثٚ پبيكها يُٝ 6=6

اٝ الىّ اٍذ.  يثوا يْزوي، چٕٞ اٝ ٍبىٗلٙ فبٗٚ اٍذ ٝ ؽوٓذ ثياٍذ اى ٍٓٞ يْزويَزٚ عالٍ ثيّب يَيػ

 اى إٓ فبٗٚ ثٞك. يرٜ٘ب ثقْ يٍبىٗلٙ فبٗٚ فلا ثٞك؛ ٍٓٞ يَيفلاٝٗل ػ

ي ها يٚ ٛٔٚ چٌٚ ثبّل. آٗكاّز يال ٍبىٗلٙيثب ياثورو اٍذ، چٕٞ اٝ فلاٍذ. ٛو فبٗٚ يَي، ػكٝٓبا  6=7

ٓؼٔبه  يَيٚ فلاٝٗل ػًْ يآٓٞىيٓ 43، 5= 4بٕ يٝ ػجواٗ ؛49= 4بٕ يًَُٞ ؛6= 4ٞؽ٘ب يٍبفذ فلاٍذ. اى 

 ؼ فلاٍذ. يَٓ يَيػذ= و اٍيٗبپنٖ آو اعز٘بةيغٚ ايِ٘ ثٞكٙ اٍذ. ٗزيكّؼبٍ آكو

اػلاك ) كه فبٗٚ فلا ثٞك ي٘يفبكّ آ يؼ ثٚ ػ٘ٞإ پَو ثورو اٍذ. ٍٓٞيٚ ًَٖٓ اٍذ يزٚ ٍّٞ اٌٗ 6=8

ٚ ًّٞك ّٜبكد كاك َذ ثؼل گلزٚ يثبيٚ ًٓ يييٛبيؼ ٓؼطٞف ٍبفذ. اٝ ثو چيٝ رٞعٚ هّٞ ها ثٚ َٓ (:= 45

ل، يوكًين ٓيها رٖل يوا اگو ٍٓٞيگلذ= ى يَيٚ ػًَ اٍذ يٖ كُي. ثٚ ٛٔؼيٗغبد كه َٓ فجوفُٞ يؼ٘يٖ يا

 يً، اى ٍٓٞافٞك ثب ّبگوكاِٗ كه هاٙ ػٔٞ يگلزگٞ كه يَيػ .(8=79ٞؽ٘ب ي) ليوكًين ٓيي رٖليٓوا ٗ

 .(57=:5ُٞهب )ْبٕ ّوػ كوٓٞك يا يزت ثواًبء افجبه فٞك ها كه رٔبّ يوك ٝ اى ٛٔٚ اٗجًّوٝع 

فلٓزگياه ٝ كه ٓٞهك اٝ، پَو  ييٖ ثٞك ٝ ٗٚ ثٚ ػ٘ٞإ يؼ ثٚ ػ٘ٞإ پَو ثو فبٗٚ فلا آيَٓ يُٝ 6=9

 فبٗٚ فِٞك اٍٝذ. ثب فلا. فبٗٚ فلا  يثواثو يؼ٘يثٞكٕ 
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ٖ فبٗٚ اى ٛٔٚ يثبّل. ايٚ ٓ٘ظٞهُ اى فبٗٚ فلا آوٝىٙ چٚ ًٓكٛل يؼ ٓيَ٘لٙ رٞٙي٘غب ٗٞيكه ا

ٝ  يويٚ رب ثٚ اٗزٜب ثٚ كًُ يْ، ّوٛيٍبفزٚ ّلٙ اٍذ= ٝ فبٗٚ اٝ ٓب َٛز يَيكه فلاٝٗل ػ يوئبٗلاهإ ؽويا

َّ يكقو آ  يل ٗغبد ٓب ثَزگيگٞيٓ يؾيٚ ثٚ ٛٞه رِٞيٖ آيٚ اًل يآيكه ٗگبٙ اٍٝ ثٚ ٗظو ْٓ. يثبّ يل فٞك ٓزٔ

 يؼ ثو هٝيبِه رٔبّ ّلٙ ًَٓل رب يآيِٚ رؾَٔ ٓب ثٚ كٍذ ٓيٓؼ٘ب، ٗغبد ثٚ ٍٝ ييلٓبٕ كاهك. كه يثٚ ٕجو آ

َّ يل ها ٗگبٙ كاهيٚ اگو ٓب ٕجِو آًٖ اٍذ يا يويت. ٓلّٜٞ ؽويِٕ ٚ فبٗٚ ًْ يً٘يْ، صبثذ ٓيّٞ يْ ٝ ثٚ إٓ ٓزٔ

اٝ  يٛبكٛ٘ل ٝ ثٚ ٝػلٙيؼ ها اى كٍذ ٓيٚ اػزٔبكّبٕ ثو ًَٓ يذ اٍذ. آٗبٗيَ اصجبد ٝاهؼيٕجو كُ ْ.يفلا َٛز

ٖ ياٗل. ثو ّٙل چ٘بكزٚيٚ ٛوگي رُٞل ربىٙ ًٗكٛل يگوكٗل ْٗبٕ ٓي٘٘ل ٝ ثٚ ٍٖ٘ ٝ هٍّٞ گنّزٚ ثوًٓيٓ يّ

 ٖ ْٛلاه ػ٘ٞإ ّلٙ اٍذ. يٚ اًاٍذ  ياهرلاك

ٖ يكالٕ كٍ. اْٛلاه ثو ّٙل ٍقذك= آٝهيبٕ ٓيٖ ْٛلاه هٍبُٚ ها ثٚ ٓيَ٘لٙ كٝٓيٖ هَٔذ ٗٞيكه ا 6=:

اُولً ٛ٘ٞى اى ٖ هٝػياكزل. ث٘بثوايبم ثرلبٕ كاهك كٝثبهٙ اٌٍٞذ ٝ آيَ ثٚ ٝهٞع پياٍوائ يثوابثبٕ يآو كه ث

اگو آوٝى آٝاى اٝ ها »ٖ ثبه گلذ= ياُٝ يل، كهٍذ چ٘بٗچٚ ثوايگٞيٍقٖ ٓ 44-8>=:ن ٓيٓٞه يٛو

 «ل.ي٘ٞثْ

اٝ ها كهٝؿگٞ ّٔوكٕ  يؼ٘يالّ اٝ ًوكٕ ثٚ ً يْ. ّيثْ٘ٞ ب  ؼيل ٍويل، ٓب ثبيگٞيٛوگبٙ فلا ٍقٖ ٓ ;= 6

 ّلٕ.  يٝ ٓٞعت ؿٚت ٝ

، يپوٍز٘٘لٙ ثٞك اى كَبك، ثذًكاكفٞاٍذ صجذ ّلٙ ٝ كَُوك ييٖ يبثبٕ ثٞك. ايَ كه ثيـ اٍوائيٖ ربهيا يُٝ

وكٙ ٝ ثٚ ؽٚٞه فلا كه ًذ يبٌْبٕ ثٚ فبٛو ٗجٞكٕ آة ّيْ، ايليهكٓضبٍ كه  ي. ثوايًْٝ ٍو ئبٗيايىٗب، ث

ِٕ ثً يبثبٕ كبهإ ىٓبٗيكه ث .(:-:4=4فوٝط ) وكٗلً يبْٗبٕ ّيٓ بثبٕ ثب گياهُ ّوٝهاٗٚ ٝ ثب يٚ عبٍٍٞب

ٚ ً ي٘يٍوىٓ يؼ٘يٚ ثٚ ٖٓو ثبىگوكٗل، ًْ گوكز٘ل ي، هّٞ رٖٔ(>5-46=58اػلاك ) ٝ اػزواٗ ثبىگْز٘ل يّ

 .(47=7اػلاك )ٗٔٞكٗل يٓ يكه إٓ ثوكگ

اى ٛٔٚ  .(67-66= 47اػلاك ) بثبٕ آٝاهٙ ٗٔٞكيٖ ّل ٝ هّٞ ها چَٜ ٍبٍ كه ثيبه فْٔگيفلا ثَ 6=>

ل ٘ؼبٕ ٝاهك ّلًٖٗ يَذ ٍبُٚ ٝ ثبالرو ثٞكٗل، كوٜ كٝ ٗلو ثٚ ٍوىٓيوٕٝ آٓلٗل ٝ ثيٚ اى ٖٓو ثً يٍوثبىاٗ

 .(63-47=;5اػلاك ) تيبًُّٞغ ٝ ييؼ٘ي 

وك، هٝػ فلا ثب هّٞ ً يبثبٕ ٍپويَ چَٜ ٍبٍ كه ثيٚ كهٍذ چ٘بٗچٚ اٍوائًٖ اٍذ يبٗگو ايٖ آو ثيا

ؼ يَ هِت فٞك ها ٍقذ ٍبفز٘ل ٝ َٓيبه كاهك. هّٞ اٍوائًؼ ٍو ٝ يَ ؽلٝك چَٜ ٍبٍ پٌ اى ٓوگ َٓياٍوائ

 قِ ّلٗل. ب پيكٗ يٜٞكيويؿ يٛب بٕ آذيت ّل ٝ هّٞ كه ٓيْ رقوياٝهِّ يالكيٓ 3:وكز٘ل. كه ٍبٍ يها ٗپن

ْبٕ ها يْ فلا ها ٍجت ّل. اٝ اٌذ ٍقذ، ٝ ٓؾيبٌٖ ّيبثبٕ ايَ كه ثيل فلا اى اٍوائيّل يزيٗبهٙب 6=43

 ـ ٗٔٞك.ياى فٞكُ رٞث يآٝاهگ يثوا يْٛلاه اثل ييثب 

 ٘ؼبٕ كافَ ٗقٞاٛ٘ل ّل. ًٖ ياٝ، ٍوىٓ يٚ ٛوگي ثٚ آهآًْبٕ هَْ فٞهك يفلا كه فْْ فٞك ثٚ ا 6=44
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٘ل. ٓضَ ًيكٛل ػ٘ٞإ ٓيَ ٓيٓب اى رغوثٚ اٍوائ ياُولً ثواٚ هٝػًها  يكٍزٞهار 48-45بد يآ 6=45

 يْبٕ ٛٔگيٚ اًَذ يٖ ٓؼ٘ب ٗيٖ آو ثلياٗل. ابٕ، فٞاٗ٘لگبٕ، ثواكهإ فطبة ّلٙيگو كه ػجواٗيك يٛو عب

و ثغ٘گ٘ل يّٙل كٍ ّو ل كائٔب ثوئبٗلاه َٛز٘ل ثبي٘٘ل اًيٚ اكػب ًٓ يَبًٖٗ ٛٔٚ يَٛز٘ل. ث٘بثوا يويبٕ ؽويؾيَٓ

اَٗبٕ ٓؾَٞة  يثوا يل كائٔيرٜل ييٖ ي، ٓورل ّٞٗل. ايؽ يٚ اى فلاًٖ كٍ ٍقذ ّلٙ ٍجت ّٞك يرب ٓجبكا ا

 ّٞك. يٓ

ٚ ً٘٘ل ًن يگو ها رْٞيليٌل ٛو هٝىٙ ي، هّٞ فلا ثبيٝ ٗگواٗ يٍقز يثٚ ٛٞه فبٓ كه هٝىٛب 6=46

 ٘٘ل. ً ى٘ل روً٘زوٍ ًرٞاٗل گ٘بٙ ها يٚ ًٗٔ يؼزيّو يؼ ها ثوايَٓ

ٖ يثبّل. ايلٚ ٛٔٚ ثواكهإ ٓيٚ ٝظٌّٞك؛ ثِيٓؾلٝك ٗٔ يت ثٚ كهعٚ فلٓزيٖ روؿيٚ اًل يرٞعٚ كاّزٚ ثبّ

٘ يٚ فلا ٗغبد ها ثٚ ٝاٍطٚ كً يرب ىٓبٗ يؼ٘يوك، يّٞك ٕٞهد گيفٞاٗلٙ ٓ «آوٝى» ي ًٚل رب ىٓبٗيآو ثب

 ٖ هِٝى ٗغبد اٍذ. يذ؛ اوكزٖ اٍيىٓبٕ پن «آوٝى»٘ل. ًئبٕ ػوٙٚ ٓين اياى ٛو

كواه اى  يؼ٘ي٘غب گ٘بٙ يجبٍذ. كه اياكزبكٕ. گ٘بٙ اؿِت كه ٗگبٙ اٍٝ ى يؼ٘يل يت فلا ٍقذ كٍ گوكيثٚ كو

كوٜ ٝػلٙ ٍٞكثقِ كه  يجب ثٞكٙ، ُٝيٚ كه ظبٛو ىً يٝ ٓوأٍ ٛبٖ يٖ رولً، آئيپبئ يبهٛبيؼ، ٓؼيـ َٓيرٞث

ٚ گ٘بٛبٕ ًّٞك يٖ آو ٍجت ٗٔئبٗلٙ اٍذ. ايثبه يّزٚ ٓقلٖ آو كه ٗگبٛٔبٕ ثٚ گنيا يٖ ها كاهٗل. ُٝيىٓ

 بثل. يبٕ رٞثٚ ها ثٌب آي٘لٙ پٌ اى ٓوگ كاّزٚ ثبّل ٝ يثٚ آ يليب آيلٙ ّٞك، ياَٗبٕ آٓوى

اػزٔبك فٞك رب  يثٚ اثزلا ْ اگوياگْزٚ ييؼ ّويٚ كه ًَٓٚ اى آٗوٝ ًّٞك يٓ يبكآٝهيكٝثبهٙ ثٚ ٓب  6=47

َّ ثٚ اٗزٜ ٚ يٖ آيٙ اى ااٍزلبكاٗل. ثب ٍٞءٙ هواه گوكزٚاٍزلبكضوا ٓٞهك ٍٞءًٖ ايٓضَ ا يبريآْ. يّٞ يب ٍقذ ٓزٔ

 يرلَيوٖ يبثل ٝ ٓغلكا إٓ ها اى كٍذ ثلٛل. ثٚ ٛو ؽبٍ، چ٘يرٞاٗل ٗغبد يّقٔ ٓ ييٚ ًْ كاكٙ ّلٙ اٍذ يرؼِ

ِٚ يا ثٚ ٝاٍطٚ كفل ياى ٍٞ يٚ ٗغبد ثٚ ٛٞه ٓغبًٖٗ اٍذ يزبة ٓولً اًَذ، چٕٞ ّٜبكد يو ٗيپنبٌٕآ

ٞ ئٌبٕ ٓ٘غو ثٚ اٗغبّ اػٔبٍ ٗيوُ اَٗبٕ ثب ايِٚ پنيٚ ثٚ ًٍَٝ ثٞكٙ يؼ كه إٓ كفيلٙ ّلٙ اٍذ ٝ فٕٞ َٓيثقْ

ِٕ ؽويّٞك. ايكه اٝ ٓ ٔبٕ يْ؛ ٕجو صٔوٙ ايبثيْ رب ٗغبد ثيويگيَبٕ كاهك. ٓب هٝىٙ ٗٔيٌ يزيلًيْٚ يٛٔ يوئب

ٔبٕ صبثذ يفٞك كه ا يِٚ اٍزٞاهيٚ ثٚ ًٍٝ يآٗبٗ»ٖ اٍذ = يا َٛز٘ل؟ عٞاثِ ييؼ ّويثب َٓ يَبًٗاٍذ. چٚ 

 «ٚ ٝاهؼب ثٚ اٝ رؼِن كاهٗل.ً٘٘ل ًيٓ

= 8>ٚ كه ٓيٓٞه ً ئِبرًواه ٌِٚ ريَ ثٚ ٍٝيي اٍوائياٗگٚ اى رغوثٚ ؿًْ ي٘ي٘لٙ اى كوآَيؽبال ٗٞ 6=48

ل، كٍ فٞك ها ٍقذ يثْ٘ٞآوٝى اگو آٝاى اٝ ها »٘ل، ًيٓ يويگغٚيٝعٞك كاهك اى ثؾش فٞك ٗز ;ٝ  :

َ گلزٚ ّل ٝ ؽبال ثٚ يٖ ثبه ثٚ اٍوائيرِـ اُٝ ٖ كهفٞاٍذِ يا «كه ٝهذ ع٘جِ كاكٕ فْْ اٝ. ٌٚل، چ٘بٗيَٓبى

 ؼذ ثبىگوكٗل. يگلزٚ ٝ ثٚ ّو ىٖ اٍذ ٍٍٝٞٚ ّلٙ ٝ فجوفُٞ ها روٌٚ ًٓٔ يَبًٗ

َ٘لٙ يٍٞاالد ٝ عٞاثٜب، ٗٞ يكه ٍوبثل. ييَ فبرٔٚ ٓياى اهرلاك اٍوائ يقيو ربهيَرل ييٖ ثبة ثب يا 49= 6

 ٘ل. ًيْ ٓيْبٕ ها روٍيبٕ ٝ ٓغبىاد ايَ، ػبٕيِِ اٍوائًٍو
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ّٞغ رٜ٘ب يت ٝ يبًُوٕٝ آٓلٗل. ياى ٖٓو ث يٚ ثٚ ٝاٍطٚ ًٍٓٞثٞكٗل  يَبًْٗبٕ ٛٔبٕ ً. ٍووومـ

 اٍزض٘بء ثٞكٗل. 

ٍبفز٘ل. آٜٗب ؽلٝك يٖ ٓيبثبٕ فْٔگيٜٞٙ ها چَٜ ٍبٍ كه ثيٚ ًْبٕ ثٞكٗل ًٖ ٍوي. ٛٔاْیػاص 6=:4

 هجو ٝعٞك كاّذ.  933.333ّل، كه آٗغب  يبثبٕ ٍپويچَٜ ٍبٍ كه ث ي ًٚٗلو ثٞكٗل ٝ ٝهز 933.333

ٖ ثٚ فبٛو يلٗل ٝ اي٘ؼبٕ ٓ٘غ گوكًٖ يٚ اى ٝهٝك ثٚ ٍوىًٓثٞكٗل  يَبًٜٗ٘ب ٛٔبٕ ي. اِزافات 6=;4

 ْبٕ ثٞك. يا يٗباٛبػز

 يبٕ ها ثوايؾيذ َٓيفٞاٛل اؿِيٚ ًٌٓ ًثو ٛو  يويو ػٔيصل رأيٖ ٍٞاالد ٝ عٞاثٜب ثبيفٞاٗلٕ ٍبكٙ ا

َ، يـ اٍوائيٖ ثبة اى ربهيذ اٍذ؟ كه ايضوًْٚ ؽن ثب ايب ٛٔي٘ل كاّزٚ ثبّل. آً ىٖ رويكيذ ثيضوًلٕ ثٚ ايهٍ

 ٕٞ كهاّزجبٙ ثٞكٗل!يِيْ ٓيِ اى ٗيكوٜ كٝ ٗلو ؽن كاّز٘ل ٝ ث

 ٘ل= ًيل ًٓيَ رأيثٞكٕ گ٘بٙ اٍوائ يثوعلّ  (A. T. Pierson) وٍٕٞيپ

 چٜبهگبٗٚ كاّذ=  يايٙيْبٕ اٗگيا ئبٗيايث

 وذ فلا، ٝ اٝ ها كهٝؿگٞ ّٔوكٕ. يثٞك ثو ؽو يٖ رغبٝىيا .4

 ٝهٝك آٜٗب ثٚ كافَ.  يق اٗگبّزٖ ثوايثٞك ثو هلهد فلا، ٝ اٝ ها ٙؼ يٖ رغبٝىيا .5

-يػ٘ٞإ ٓ يٙٔ٘ ثٚ ٛٞه يگلز٘ل ُٝيٖ ها ٗٔيوا گو چٚ آٜٗب ايثٞك ثو صجبد اٝ؛ ى ياٖ ؽِٔٚيا .6

ٚ هجال ثٚ ػَٔ آٝهكٙ اٍذ ظبٛو ًها  يٗل ػغبئجارٞيگو ٗٔيو اٍذ. ٝ كيـيٚ فلا هبثَ رًوكٗل ً

 ٍبىك. 

ها  يٚ اٝ اٍزض٘بئًٖ ٕٞهد يثل يٝ يپلهاٗٚ اٝ؛ ٝ ٝكبكاه يثٞك ثو ٝكبكاه ياٖ ؽِٔٚيٖ ٛٔچ٘يا .7

 وكٙ اٍذ. ًٚ ها كوآُٞ ي٘ل ٝ ثوًين ٓيْٞر

ذ، يٜٗبي، هلهرِ ها ثيويبٓال ؽوًالّ اٝ ها ًآٜٗب ٔبػذ ثٚ فلا ؽوٓذ ٜٗبكٗل. ّٞغ ثوفالف عيت ٝ يبًُ

 بٕ ٓؾَٞة كاّز٘ل. ياٝ ها رب ثٚ پب يو ٝ ٝكبكاهيوٗبپنيـيٓياط ٝ عالٍ اٝ ها ر

ٖ يوٕٝ ٗگبٙ كاّذ، ٝ ايٖ ٓٞػٞك ها ثيٍوىٓ يٚ كوىٗلإ ػبًٕثٞك  ئبٗيايٖ ثي. ايـیگزٗیٔت 6=>4

 ٍبىك. يٓؾوّٝ ٓ يواس فلا كه ٛو ػٖويبٕ ها اى ٓٚ اًَٗثٞك  ئبٗيايث

ثٚ ػ٘ٞإ  ئًٖ رٞاكن يبٕ ٓلَويكٛ٘ل. كه ٓيَ ٌٓيٖ ٗبٓٚ ها رْيٖ ٓزٕٞ اياى كّٞاهرو يٌي يبد ثؼليآ

 بٓال ٝاٙؼ اٍذ. ًؼ إٓ يٕوْ ين ثؾش ٓٞهكٗظو ٝعٞك كاهك، اگوچٚ رؼِيهٝٗل كه

ٚ ًْ يثبّل. اگو رٞعٚ كاّزٚ ثبّيلٕ ثٚ إٓ ٓيهٍ يبه ثواٌبى ثٚ پْزيفلا ٝ ٗ يآهآ 46-7=4٘ٚ يِ ىٓيپ

 فٞاٛل ّل=  ئًاٗل ثٚ ٓب زبة ٓولً ْٗبٕ كاكٙ ّلًٙكه  ياى آهآ ياٗٞاع ٓقزِل

غٚ يكه ٗز يْٗبٕ كٛ٘لٙ كهٓبٗلگ يآهآ .(5=5ِ يلايپ) ِ٘، آهاّ گوكذيفلا پٌ اى ِّ هٝى آكو .4

ِ يلايپ) فبٛو ثٞك يفْ٘ٞك يٖ آهآيالٙ اٍذ. يٚ ثٚ ارٔبّ هًٍ يبهًذ يٚ ٓٞكوٌَذ؛ ثِيٓؾ٘ذ ٗ
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٘ل. ًيبه ًٍٓٞزٚ يِٚ ٝهٝك گ٘بٙ ثٚ عٜبٕ ٓقلُٝ ّل. اى إٓ ىٓبٕ اٝ پيفلا ثٚ ٍٝ يآهآ .(4=64

 .(8=:4ٞؽ٘ب ي) «ًْ٘يبه ًٓي ي٘ل ٝ ٖٓ ًٗيبه ًٕٓ٘ٞ ًپله ٖٓ رب»گلذ=  يَيچ٘بٗچٚ ػ

ٖ يْبٕ ٛوگي ٝاهك ٍوىٓيضو اً. اَ ثبّليكوىٗلإ اٍوائ يٖ آهآي٘ؼبٕ اٗزقبة ّلٙ ثٞك رب ٍوىًٓ .5

٘غب ثٚ ي٘ؼبٕ كه اًبث٘ل. يٚ ٓٞهك ٗظو فلا ثٞك ها ثً يٚ ٝاهك ّلٗل ٗزٞاَٗز٘ل آهآً يْٗلٗل، ٝ آٗبٗ

 ياى آٗبٗ يبهيٙ هواه گوكذ. ثَاٍزلبكفلا ٓٞهك  ييٝ ٜٗب ياثل ياى آهآ يويب رٖٞيػ٘ٞإ ٗٔٞٗٚ 

ها ثٚ  يٖ آوٝىيٓورل (ٓضبٍ يواّ ثوايٕ ٝ اثٛبهٕٝ، كارب)٘ؼبٕ ٝاهك ّٞٗل، ًٚ ٗزٞاَٗز٘ل ثٚ ً

 فلا ثوٍ٘ل.  يرٞاٗ٘ل ثٚ آهآيّبٕ ٗٔئبٗيايٚ ثٚ فبٛو ثًْ٘ل ًيو ٓيرٖٞ

به ًن يٚ ٓغبىاد گ٘بٛبْٗبٕ اى ٛوًكاٗ٘ل يثوٗل ٝ ٓيٝعلإ ُّند ٓ ياى آهآ ئبٗلاهإ آوٝىيا .6

ٗيك ٖٓ »ٛ٘لٙ ٝػلٙ كاك= ٗغبد كٚ ًٖ آهآِ اٍذ يپوكافذ ّلٙ اٍذ. ا يَيرٔبّ ّلۀ فلاٝٗل ػ

 .(44=;5 يٓز) «فٞاْٛ كاك. ي.. ٝ ٖٓ ثٚ ّٔب آهآ.ليآئ

ٗغبد  ئبٗلاه كه آهآيٚ اً يثوك. كه ؽبُيفلٓذ ثٚ فلاٝٗل ُند ٓ يٖ اى آهآئبٗلاه ٛٔچ٘يا .7

وا يل، ىيبثيْ يٝ اى ٖٓ رؼِ ليويٞؽ ٓوا ثو فٞك گي»گوكك. يٓ٘ل ٓي ثٜوٙيفلٓذ ٗ ياٍذ اى آهآ

 .(44=>5 يٓز) «بكذيل يفٞاٛ يكه ٗلًٞ فٞك آهآثبّْ ٝ يْ ٝ اكزبكٙ كٍ ٓيؽِ ًٚ

كه فبٗٚ پله كه آٍٔبٕ.  يآهآ يؼ٘يْل، ًيإٓ اٗزظبه ٓ ئبٗلاه ثوايٚ اًل اٍذ يبثيثبالفوٙ آهاّ  .8

اٍذ  ياثل يٖ آهآيا .(7=>بٕ يػجواٗ) ي فٞاٗلٙ ّلٙ اٍذيٍجذ ٗ ي٘لٙ ٛٔچ٘بٕ آهآيآ يٖ آهآيا

 ثبّل. ييكٙ ٓيرب ٍ ييبد يٓٞٙٞع ثبة چٜبهّ آ يٖ آهآيثبّ٘ل. ايٗٔٞٗٚ آٜٗب ٓ ٚيٝ ثو

بَٓ ٝ ثٚ اٗغبّ ًٖ ٝػلٙ ٛوگي ٓلّٜٞ يثبّل. ايگو ٓؼزجو ٗٔيك يٚ ٝػلٙ آهآً٘ل ًو ٌل كيٌ ٗجبٌچيٛ 7=4

 بٕ اٍذ.يٖ ٛ٘ٞى ْٛ كه عويكه گنّزٚ ٗلاّزٚ اٍذ؛ ث٘بثوا يالٙيهٍ

 ي٘ل. اگو اكػبيآيٚ اى ٛلف هبٕو ًٗٔل ٓطٔئٖ ثبّ٘ل ئبٗلاه َٛز٘ل ثبي٘٘ل اًيٚ اكػب ًٓ يَبًٗٛٔٚ  يُٝ

 يچ هلهريٚ ًٛ يٓنٛج يٛب اى ٗظبّ يوكزٖ ثؼٚيؼ ٝ پنيْٚ فطو ثبىگْذ اى عبٗت َٓيْبٕ پٞچ اٍذ، ٛٔيا

 ٗغبد كاكٕ ٗلاهٗل ٝعٞك كاهك.  يثوا

ؼ. ئبٕ ثٚ َٓين اياى ٛو بد عبٝكإيفجوفُٞ ؽٙ اٍذ يؼ٘ي فجوفُٞ ثٚ ٓب ثْبهد كاكٙ ّل 7=5

 يُٝ ،٘ؼبًٕٖ يكه ٍوىٓ يفجوفُٞ آهآل يؼ٘ي لٗيكاكٙ ّل ّْ٘بٕ ثْبهد يٚ ثلًي فجوفُٞ ها يبٕ ٗيِياٍوائ

 ٗجوكٗل.  يٗلؼ يَ آهآيْبٕ اى اٗغيا

ٖ يا 5ٚ يٖ هٍبُٚ ٝ آيٌ اى ايٚ ثو ٛجن َٗقٚ كٍزًْ٘ٞبٕ ٝعٞك كاهك، يَذ اٌؼ ّيرٞٙ يَ ثوايكٝ كُ

ٚ ثب ًٖ ثٞك يْبٕ ايَذ اٌَ ّئي كُي٘گ عًيل يْ. ثو ٛجن روعٔٚ عليويپنيٓب إٓ ها ٓ ثبّل ٝيثبة ٓ

 وكٙ ٝ ثو ٛجن إٓ ػَٔ ٗ٘ٔٞكٗل. ٌـبّ ها ثبٝه ٗيگو، آٜٗب پيبٕ كيـبّ ٓزؾل ْٗلٗل. ثٚ ثيّ٘ٞٗلگبٕ پ



- 24 - 

٘غب يا كهٓلّٜٞ  «ل.لٗل ٓزؾل ْٗلٗيّ٘ ي ًَٚبًٗٔبٕ يْبٕ كه ايا»ّٞك= يفٞاٗلٙ ٓ ٛٞهٖ يگو ايروعٔٚ ك

ٔبٕ يٚ ثٚ ػلٙ فلا اً، كٝ عبًٍٞ ّٞغ ٓزؾل ٗگْز٘ليت ٝ يبًُٔبٕ ثب يِٚ ايَ ثٚ ٍٝيذ اٍوائيضوًٚ اًٖ اٍذ يا

 آٝهكٗل.

ٖ ٝػلٙ ها ثو يٚ فلا ٍوىًّٓلٗل يٓ ئبٗبٕ ّبَٓ آٗبٗيايٚ ثًٖ اٍذ يٚ ٓلاّٝ ايٖ ٓٞهك، ٗظويكهٛٔ

 ل. ٗزٞاَٗز٘ل ثٚ إٓ ٝاهك ّٞٗ يوكٙ ثٞك، ًُٝب يْبٕ ٜٓيا

 ٘غب ٝعٞك كاّزٚ ثبّل.يهثٜ كه ايل ٍٚ ػجبهد ثيآيّٞك. ثٚ ٗظو ٓيٚ كّٞاه ٓيٖ آيْ كه اياكآٚ رؼبُ 7=6

 فلا=  ي٘ٚ آهآيِ ىٓيپ؛ كٗجبٍ گْزٚ اٍذ يٚ كه ٛو ػجبهد چٚ ٛلكًْ يًْ٘ ْٓبٛلٙ يرٞاٗيٓب ٓ يُٝ

ٚ كه ًاٍذ  يلئًِبٕ يْ. ايّٞياهك ٓفلا ٝ يٚ ثٚ آهآًْ يَٛز يَبًْٗ ئبٕ آٝهكيٚ اًْ ٓب يآٓٞىيٓ اٝال  

كاٗ٘ل يٓ چٕٞ ًٚثوٗل يٝعلإ ُند ٓ ياى آهآ يآوٝىٔبٗلاهإ يْ، ايل. چ٘بٗچٚ ْٓقٔ ٗٔٞكيگْبيها ٓ

ٔبٕ يٚ اً يٚ آٗبًٗوذ كاهك يٖ ؽويٛٔچ٘ يُٝ (8=57ٞؽ٘ب ي) ٝاهك ٗقٞاٛ٘ل ّل يگ٘بٛبْٗبٕ ثٚ كاٝه يٛوگي ثوا

 يٖ آهآي٘غب ثٚ ٛٔيفلا كه عالٍ ٝاهك ّٞٗل. اؽزٔبال كه ا ياثل يرٞاٗ٘ل ثٚ آهآيٚ ًَٓٛز٘ل  يَبًٗكاهٗل رٜ٘ب 

 ٘لٙ اّبهٙ ّلٙ اٍذ. يآ

ٚ گلزٚ اٍذ= كه فْْ فٞك هَْ ٌ٘ل= چ٘بًٗيذ ٓيروٞ يِٚ گلزبه ٓ٘ليٚ ها ثٚ ٍٝيٖ ٗظويا يػجبهد ثؼل

ّٞك، يوكزٚ ٓئبٕ پني٘بٗچٚ اكهٍذ چ .(8>=44ٗوَ هٍٞ اى ٓيٓٞه ) ٖٓ كافَ ٗقٞاٛ٘ل ّل يهآٚ ثٚ آًٞهكّ ف

-يٗٔٔبٕ يايبٕ ثيِيْ؛ اٍوائيفلا ٓطٔئٖ َٛز يْ اى آهآياوكًٙؼ اػزٔبك يٚ ثٚ ًَٓگوكٗل. ٓب يهك ٓٔبٗبٕ يا يث

 ٔبٕ ٗلاّز٘ل.يالّ فلا اًوا ثٚ يرٞاَٗز٘ل ٓطٔئٖ ثبّ٘ل ى

ِ٘ ػبُْ ثٚ ارٔبّ يى آكوٚ اػٔبٍ اٝ اٌل= ٝ ؽبٍ آٗيگٞي٘غب ٓيٚ اٍذ= كه ايرو اى ثوٖ ػجبهد ٍقذيٍٞٓ

غبك ّٞك. كه آٗغب فلا اى ىٓبٕ يا يِٚ ٓوثٞٛ ٍبفزٖ إٓ ثب ػجبهد هجِيؼ ثٚ ٍٝيٖ رٞٙيرول ٍبكٙيلٙ ثٞك. ّبيهٍ

٘لٙ ثٚ يٖٓ كافَ ٗقٞاٛ٘ل ّل. كؼَ ىٓبٕ آ يٚ ثٚ آهآًوك= ًٙ اٍزلبك يوكٕ هاعغ ثٚ آهإًٓؾجذ  ي٘لٙ ثوايآ

ٖ ي، ا٘٘لً ياى إٓ ٗباٛبػز ياگو ثؼٚ يىٗلٙ اٍذ ؽز يٛ٘ٞى اٗزقبث فلا يٚ آهآً٘ل ًيػ٘ٞإ ٓ يٛٞه ٙٔ٘

 لٙ اٍذ. يِ٘ ػبُْ، ثٚ ارٔبّ هٍيٚ اػٔبٍ فلا اى آكوًٚ اٍزٞاه ٝ هبثَ كٍزوً اٍذ يٖ پبيٛ٘ٞى ثو ا يآهآ

ل آهاّ يِ٘ ها ثٚ ارٔبّ هٍبٗيٚ ػَٔ آكوٌ٘يٚ فلا پٌ اى اًٖ ٓطِت آٓلٙ اٍذ ياصجبد ا يٚ ثوايٖ آيا 7=7

 يٚ اٝ اّزجبًَٛذ يٖ ٗيوكٙ اٍذ ْٗبٕ كٛ٘لٙ اًٚ ٗوَ هٍٞ ً يَ٘لٙ كه ٓوثٞٛ ٍبفزٖ ٓز٘يذ. اثٜبّ ٗٞگوك

 ٛب ٚ كه إٓ ىٓبٕ ثٚ ثبةًثبّل يزت ٓولٍٚ ًٓاى  يٍبكٙ اى ٓ٘جؼ ياُِلظٗوَ هٍٞ رؾذ ييٖ يات ّلٙ اٍذ. ٌٓور

ٚ ًبه فٞك ًٝ كه هٝى ٛلزْ اى ٛٔٚ »= ثوگوكزٚ ّلٙ اٍذ 5=5ِ يلايٚ اى پيآٖ يْٗلٙ ثٞك. ا يث٘لْيبد روَيآٝ 

-ٚ ْٗبًٕل يآيٙ هواه گوكزٚ اٍذ ٝ ثٚ ٗظو ٓاٍزلبك٘غب ىٓبٕ گنّزٚ ٓٞهك يكه ا «گوكذ. يٍبفزٚ ثٞك، آهآ

آوٝىٙ  يٝ ثوا يٖ ع٘جٚ ٗجٞريَ اٍذ ٝ ايـ اٍوائيفلا كوٜ ٓوثٞٛ ثٚ ربه يهآآٚ ًثبّل يٖ ٓطِت ٓيكٛ٘لٙ ا

 َذ. يٗ ٖ كهٍذيا يٗلاهك. ُٝ يثوكبهً
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رٔبّ ّلٙ  يْآٓليٖ آو پيٚ اًَذ يٖ ٓؼ٘ب ٗيِ٘ ثٚ ايگوكزٖ فلا پٌ اى آكو يٚ آهآيذ ٗظويروٞ يثوا 7=8

ٙ اٍزلبك٘لٙ يإٓ اى كؼَ ىٓبٕ آ يٚ ثواً ي٘ل ىٓبًٗيٗوَ هٍٞ ٓ 8>=44اى ٓيٓٞه  إٓ هاَ٘لٙ ٓغلكا ياٍذ، ٗٞ

فلا ها ٓؾلٝك ثٚ  يكه مٖٛ فٞك اهآ»ل= يٞگياٝ كه عٞاة ٓ «ٛ٘ل ّل.ٖٓ كافَ ٗقٞا يثٚ آهآ»ّلٙ اٍذ= 

فٞك ٍقٖ گلزٚ اٍذ  يي اى آهآيٚ فلا ثؼلا ًٗل يبك كاّزٚ ثبّيل؛ ثٚ يٌٍ٘ٞذ ٗيثٚ ٝهٞع پ 5=5ِ يلايآٗچٚ كه پ

 «ثبّل.يٛ٘ٞى ْٛ كه كٍزوً ٓ يؼ٘يٖ يٝ ا

وكٙ اٍذ ًٕ ػوٙٚ ها ثٚ اَٗب يٚ اى ىٓبٕ فِوذ فلا آهآًٖ ثٞك يْ ايوكًٚ ْٓبٛلٙ ً ي٘غب ثؾضيرب ا 7=9

 اٗل. ٝهٝك ثبى ثٞكٙ يٝ كهٛب

فلا  يٚ ٗزٞاَٗز٘ل ٝاهك آهآًّبٕ ثٞك يبثبٕ اى ٝهٝك ثبىٓبٗلٗل، ثٚ فبٛو ٗباٛبػزيٚ كه ثً يبٗيِياٍوائ

 گو ٝعٞك ٗلاهك. يٖ ٝػلٙ كيٚ اًَذ يٖ ٓؼ٘ب ٗيٖ آو ثليا يّٞٗل. ُٝ

ٍبٍ پٌ اى افواط ّلٕ  833ؽلٝك كه ٓٞهك كاٝك،  يٚ ؽزًٖ اٍذ يْٗبٕ كاكٕ ا يگبّ ثؼل 7=:

 := 8>َ٘لٙ اى ٓيٓٞه ي٘ل. ًٗٞيٙ ٓاٍزلبكِٔٚ آوٝى ثٚ ػ٘ٞإ هٝى ٓغبٍ ً٘ؼبٕ، فلا ٛ٘ٞى اى ًبٕ اى يِياٍوائ

ٚ ٝػلٙ ً٘ل ً٘ل رب صبثذ ًيو ٗوَ هٍٞ ٓي٘ل. اٝ ؽبال كٝثبهٙ اى ٓيآًيٗوَ هٍٞ ٓ 48، ;، 6=:بٕ يكه ػجواٗ ;ٝ 

ٚ ثٚ اٝ ًفٞاٍذ يٓ ٛب بثبٕ ٓزٞهق ْٗلٙ اٍذ. كه ىٓبٕ كاٝك، اٝ ٛ٘ٞى اى اَٗبٕيكه ث بٕيِيفلا ثب اٍوائ يآهآ

 ِ ها ٍقذ َٗبىٗل. يفٞ يٛب ٘٘ل ٝ كًٍاػزٔبك 

ٚ فلا ً ييٜٗب يٜ٘ب اى آهآيا يؽز ي٘ؼبٕ ّلٗل. ًُّٝٞغ ٝاهك يبٕ اُجزٚ ٛٔواٙ ثب يِياى اٍوائ يثؼٚ 7=;

، ؿْ، هٗظ ٝ ٓوگ ئبهي٘ؼبٕ، گ٘بٙ، ثًكٙ ثٞك ُند ٗجوكٗل. كه ب ٗٔٞيٚ اٝ ها كٍٝذ كاهٗل ًٜٓ يآٗبٗ يثوا

گو إٓ ها كه ىٓبٕ يفلا ٝآبٗلٙ ّلٙ ثٞكٗل پٌ اٝ ك ياى ٝػلٙ آهآ يًِْبٕ ثٚ يٝعٞك كاّذ. اگو ا يرٚبك

 وك. ًيواه ٌٗكاٝك ر

٘غب يل. كه آبٗيٓ يٍجّذ ثبه يهّٞ فلا آهآ يوكٗل= پٌ ثواًذ يغٚ ٛلايٖ ٗزيٓب ها ثٚ ا يبد هجِيآ 7=>

ِٔٚ ٍجّذ اٍذ. ًٚ ٓوثٞٛ ثٚ ً sabbatismos٘ل. ًيٓ اٍزلبكٙ يآهآ يثوا ٓزلبٝد يٞٗبٗئِٚ ً يياى َ٘لٙ يٗٞ

اٗل اى إٓ ُّند بكزٚيؼ ٗغبد يِٚ فٕٞ ثباهىُ َٓيٚ ثٚ ًٍٝ يَبًٗٚ ٛٔٚ ًاّبهٙ كاهك  ياثل ئِٚ ثٚ آهآًٖ يا

 وك. يپنيٗٔ يبٗيٚ ٛوگي پبًاٍذ  يٖ ٗگٚ كاّزٖ ٍجّزيثوٗل. ايٓ

ثوك، كهٍذ چ٘بٗچٚ فلا كه يِ ُّند ٓيٛب وكزٖ هٗظيبٕ پنيّٞك اى پبيفلا كافَ ٓ يٚ ثٚ آهآًٛو  7=43

 هٝى ٛلزْ ُّند ثوك.

ْ يليٚ كًٜٔ يْ. ٛ٘گبٓيًَ٘ت ًْ رب ٗغبرٔبٕ ها فٞكٓبٕ يوكٙ ثبًّ يل ٍؼيْ، ّبيبثيٚ ٗغبد ثٌ٘يٓب هجَ اى ا

وكٙ ًبّ يوكٙ ٝ ثٚ ٗغبد كٛ٘لۀ هً ىصٔو فٞك ها رويث يٛب لٙ اٍذ، رالُيهٍبٗ به ها كه عِغزب ثٚ ارٔبًّؼ يَٓ

 ْ. ياػزٔبك ٗٔٞك
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ٚ ٓب ها ٓؾجذ ٗٔٞك ٝ ً يًَ يْ ثوايٗٔٞك يكٍٝذ كاّز٘ يلٗيًْپٌ اى ٗغبد، فٞكٓبٕ ها ٝهق هٗظ 

ثٚ اٝ فَزٚ  ٖ كه ٓبٍذ. ٓب اؿِت كه فلٓذًاُولً ٍبٓب صٔوٙ هٝػ يٞيٌٓب كاك. اػٔبٍ ٗ يْزٖ ها ثوايفٞ

 ْ ّل. يٚ اى إٓ فَزٚ ٗقٞاًٛ يْ، كه ؽبُيّٞ يٓ

ٚ رالُ ًل يگٞيٚ ٓيٖ آيفلا ٛ٘ٞى ْٛ كه كٍزوً هواه كاهك. ا يٚ آهآًْٗبٕ كاكٗل  يبد هجِيآ 7=44

ؼ يلٓبٕ َٓيٚ رٜ٘ب آًْ يْ رب ٓطٔئٖ ثبّيً٘ل عّل ٝ عٜل يٙوٝهد كاهك. ٓب ثب يكافَ ّلٕ ثٚ آهآ يٍٞزٚ ثوايپ

ْ ٝ اٝ ئبٗٔبٕ ثٚ اٝ ها اهواه ٗٔبئيْ ٝ ايْ رب ٛو ٍٍٝٞٚ ها اى فٞك كٝه ٍبىيً٘ل عّل ٝ عٜل يٍذ. ٓب ثبفلاٝٗل ا

 ْ. يٝ علبٛب اػالٕ ٗٔبئ ٛب ها كه ُٞػ هٗظ

بم كاّز٘ل، يْبٕ ثٚ ٖٓو اّزيافلا هكزبه ٗٔٞكٗل.  يٛبثب ٝػلٙ ٌيْبٕ ثب ٍجيكهذ ثٞكٗل. ايث بٕيِياٍوائ

ْبٕ يغٚ، ايوكٗل. كه ٗزًئبٕ عّل ٝ عٜل ٗٔيِٚ ايفلا ثٚ ٍٝ يٛبَت ٝػلًٙ يٜب ثواْبٕ. آٗيٖ اٍبهد ايٍوىٓ

 ْ. يويْبٕ ْٛلاه ثگيل اى ٗٔٞٗٚ ايلٗل. ٓب ثبي٘ؼبٕ ٗوًٍٛوگي ثٚ 

ٖ يٗٔبٗل. ا ئبٕ ٛوگي ٓقليايث يٚ فطبٌ٘يثو ا يّٞك، ٓج٘يٓ يْٛلاه علّ  ييّبَٓ  يٚ ثؼليكٝ آ 7=45

ثبّل ٝ  يٓبه هكزٚ اٍذ، ًالّ ثٚ ً ي٘غب ثوايٚ كه اً يإطالؽ) ّٞكيْٞف ٌٓٓ الّ فلاًِٚ يفطب اٍٝ ثٚ ٍٝ

 ٚٗlogos ،ًِٚٔىٗلح فلا، ًٚ ثٚ يٖ ايهواه گوكذ. ا اٍزلبكِِٙ ٓٞهك يٞؽ٘ب كه ٓولٓٚ اٗغيِٚ يٚ ثٚ ًٍٝ يا ِٚٔ

 الّ فلا= ًٖ يا .(ًًزبة ٓولزٞة، ٌالّ ًٓٚ ثٚ ٌ٘ل، ثًِياّبهٙ ٗٔ يَيػ

 كؼبالٗٚ ىٗلٙ اٍذ.  كائٔب  ؛ فٔؼٖ امت ٝ 

 وٝ كاهك.ياى فٞك ٗ؛ ِمتؼؿ امت 

 و كٝكّ. يرو اٍذ اى ٛو ّْٔثوٗلٙ؛ تـٔؼٖ امت 

 يوعَٔبٗيَٛز٘ل، اثؼبك ؿ يلٗيٚ ٗبكً ي٘ل، كٝ هَٔزًيٗلٌ ٝ هٝػ ها علا ٓ؛ فـٚ ؿٚٔؼٖ امت 

ي هاٙ ياٍذ ٗ يٚ كه آٜٗب ٓقلً يبريٝ ؽ ٛب ٘ل ٝ ثٚ اٍزقٞإًي. ٓلبَٕ ٝ ٓـي ها علا ٓأناْ

 بثل. ييٓ

 ًٔٓ٘ل ٝ ٗٚ ٓب ًيٓ يٚ ٓب ها كاٝهًالّ اٍذ ًٖ يهِت اٍذ. ا يٛب ذيبه ٝ ٌٗي اكيٓٔ؛ ي اٍذي ٚ

 ْ. يً٘ يالّ ها كاٝهً

ثٚ ّقٔ وّقٔ يو اى ؿي٘غب ٙٔيّٞك. كه ايْٞف ٌِٓٚ فلاٝٗل ىٗلٙ ٓيثٚ ٍٝ ئبٗيايكٝٓب، ث 7=46

ي يبٓال ثو ٛٔٚ چً٘ل. اٝ ًيي اى رٞعٚ اٝ كواه ٗٔيچ چي. َٛذيٗ يچ فِوذ اى ٗظو اٝ ٓقليبثل= ٝ ٛييو ٓيـير

ٖ يزٚ ْٜٓ كه ٓزٖ اٌثبّل. اُجزٚ، ٗيٚ كه عٜبٕ كه ؽبٍ اٗغبّ گوكزٖ اٍذ آگبٙ ًٓٝاهق اٍذ. اٝ كائٔب اى آٗچٚ 

 ن.يثو ؽوب يوُ ػوالٗيغب رٜ٘ب پنًٝعٞك كاهك ٝ كه  ئبٕ ٝاهؼيغب اًكاٗل كه  يٚ اٝ ًٓاٍذ 

 

 (11:11-14:4) ویٙأت عٛوػؿ ش یِن ي. تـتـ:

 (1:2:-14:4) ا٘ٓ اػظُ تـ ٘اؿْٚوش تٗ ػٕٛاْ یِن يتـتـ (اٌف
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بٖٛ ًؼ ثٚ ػ٘ٞإ يَٓ؛ كٛ٘ليّل اكآٚ ٓ يٓؼوك 6=4ٚ كه ًَ٘لٙ ها يبه ٌٗٞاك يبد هٝٗل هٞيٖ آيا 7=47

َذ ٌٍذ آٜٗب ها اى ّٚ هبكه اً٘٘ل ًيٓ يهِٞٓ ٓؼوك يبىٛبيْ ٗياػظْ هّٞ فٞك. آٜٗب اٝ ها ثٚ ػ٘ٞإ ْٓ٘أ ػظ

ل ًيبف ثوكاّزٚ ٝ ثٚ فلاٝٗل ثٚ ػ٘ٞإ ٛٔلهك رأٌالّ ثٚ ػ٘ٞإ ًّٓٞل ها اى ًيبه رأٌٖ اكيٖ، اي٘ل. ٛٔچً٘ؽلع 

٘ ٗيك فلاٝٗل يثقِْ ٝ ك يْ ثوايرٞاٗي، ٓ(46ٝ  45بد يآ)وك ًبٓال ثبى ًالّ ٓب ها ًٚ ً ي٘٘ل. ىٓبًٗيٓ

 ْ. يثوٝ

 ْ= يً٘ٞكٓبٕ رٞعٚ ي فياٗگفلاٝٗل ّگلذ يٛب يثٚ ثورو

ٌ يلاّ هئٌچيٛ يٝعٞك كاّز٘ل ُٝ يبكيٖ اػظْ ىيبًٛ٘، يبٖٛ اػظْ اٍذ. كه ٗظبّ ًٍٓٞٞاٝ  .4

 ْ فٞاٗلٙ ْٗلٙ اٍذ. يٜ٘ٚ ػظً

بكزٖ اٝ يعالٍ  .ٖ اُجزٚ اى ٕؼٞكيگبٙ فلا ؽبٙو اٍذ. ايگنّزٚ ٝ ٗيك عب ٛب اٝ اى ارَٔلو ٝ آٍٔبٕ .5

 ل. يگٞيپله ٍقٖ ٓ يثٚ كٍذ هاٍذ فلا

ٚ ثٚ ًاٍذ  يٖ ٛٔبٕ ٗبٓيٚ ثٚ اٝ كه ىٓبٕ رُٞلُ كاكٙ ّل ٝ اًثٞك  يٗبٓ يَيَبٕ اٍذ. ػاٝ اٗ .6

 ذ اٝ ٓورجٜ اٍذ. يٛٞه فبٓ ثب اَٗبٗ

پله  يبَٓ اٝ ثب فلاً يَبٝهٝك، اى ريبه ًٓؼ ثٚ يَٓ يثوا ي ًٚاٍذ. پَو فلا ىٓبٗ ياٝ آٍٔبٗ .7

 يلگبٙ فلا ٝيذ اٝ، اى كيىك. اٍُٝٞٛبيٜ ٓيلگبٙ ٓب ٝاعل ّوايذ اٝ ها اى كيل. اَٗبٗيگٞ يٍقٖ ٓ

 لٙ ّٞك. يٜ٘ٚ اػظْ ٗبًٌٓ يٚ اٝ هئًَذ يي ٗياٗگٍبىك. ّگلذ يٜ ٓيها ٝاعل ّوا

رٞاكن كاّزٚ  يگويرٞاٗل ثب ّقٔ كيٌ ٝاهؼب ٌٗٔچيْ. ٛيً٘ل رغوثٚ اٝ ها ٓالؽظٚ يي ثبيپٌ ٓب ٗ 7=48

 هٝ ايٖرٞاٗل اى يل ٝ ٓيْ گوكيبد ٓب ٍٜيْٓبثٚ. فلاٝٗل ثٚ ػ٘ٞإ اَٗبٕ كه رغوث ياثبّل، ٓگو ثب رغوثٚ

ٓب ّٞك، چٕٞ اٝ آٜٗب ها ٛوگي  يبيرٞاٗل ٛٔلهك فطبياٝ ٗٔ) ٘لً ىْ كهيّٞيٚ ٓب ٓزؾَٔ ًٓها  ييٛبِ يآىٓب

 (.وكٙ اٍذٌرغوثٚ ٗ

 فٔؼيِ نٗ لٍة ؿا چاو يػؿ ٘ـ ػؿػ

 ػاىت.  يمّٙ ٘ا ِـػ غُ

ذ رٔبّ يثب عل يَيگ٘بٙ فلاٝٗل ػئبٍ ثًبة ٓولً اى زًي ثٚ ٓضبٍ ٓب آىٓٞكٙ ّل ثلٕٝ گ٘بٙ. ياٝ كه ٛو چ

ت ْٗل، ٌٓور يچ گ٘بٛياٝ ٛ (8=54بٕ يكّٝ هوٗز)چ گ٘بٙ ْٗ٘بفذ، يْ. اٝ ٛيًٖ٘ يل چ٘يي ثبي٘ل ٝ ٓب ًٗيككبع ٓ

 .(6=8ٞؽ٘ب ياٍٝ ) چ گ٘بٙ ٗجٞكيٝ كه اٝ ٛ (5=55اٍٝ پطوً )

بَٓ، اٝ اى ًثٚ ػ٘ٞإ اَٗبٕ. ثٚ ػ٘ٞإ اَٗبٕ ٖ ثٞك، چٚ ثٚ ػ٘ٞإ فلا ٝ چٚ ٌوٓٔيوكٕ ؿًاٝ گ٘بٙ  يثوا

ٝ ٓطٔئ٘ب پله ٛوگي اٝ ها  (8=>4ٞؽ٘ب ي) غ پله ثٞكيبٓال ٓطًرٞاَٗذ اٗغبّ كٛل؛ اٝ يَٓزوَ ٗٔ يبهًفٞكُ 

 وك.ًيذ ٗٔيثٚ گ٘بٙ ٛلا

ي يآٓ٘ل ٍلَطًٚرٞاَٗذ گ٘بٙ يٚ اٝ ٌٗٔ٘يل گلذ ايٓلّٜٞ ٗجٞك، ثبيٚ ٍٍٝٞٚ اٝ ثٌ٘يثو ا يثؾش ٓج٘ يثوا

 ٘ل. ًرٞاَٗذ گ٘بٙ يٗٔ يٚ اٝ ثٚ ٛٞه هطؼًٖ ثٞك رب ْٗبٕ كٛل يٛلف ٍٍٝٞٚ ا يياٍذ. 
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ٛال ٗبة اٍذ. اگو ٛال  چٕٞ ًّٚٞك، يْ ًِٗٔ يل اػزجبه آىٓبيِ هواه كٛياگو ّٔب ٛال ها ٓٞهك اىٓب

ٚ اگو اٝ ً ْيٖ ثؾش ها ٓطوػ ٍبىيٚ اًٖ ٓ٘ٞاٍ اّزجبٙ اٍذ يِ ْٗبٕ فٞاٛل كاك. ثٚ ٛٔيٗبفبُٔ ثبّل آىٓب

ٓياؽْ  ييٚ ٌَذ؛ ثِيذ ٗيكه اَٗبٗ يػٖ٘و ٙوٝه ييٗجٞكٙ اٍذ. گ٘بٙ  يبًِٓ٘ل، پٌ اَٗبٕ ًرٞاَٗزٚ گ٘بٙ  يٗٔ

 لٙ اٍذ. يت كيِٚ گ٘بٙ آٍيذ ٓب ثٚ ٍٝيٚ ٍوىكٙ ٝاهك ّلٙ. اَٗبًٗاٍذ  يفبهع

ٝ كه أٍبٕ وكٕ اًاى گ٘بٙ  ييي٘ل چٚ چًٖ هبكه ثٞك گ٘بٙ يىٓ يثو هٝ يثٚ ػ٘ٞإ اَٗبٗ يَياگو ػ

 يذ فٞك ها ٝاٗگناّذ. اٝ ثو هٝيٚ ثٚ كٍذ هاٍذ پله ٕؼٞك ٗٔٞك، اَٗبًٗ يوك؟ اٝ ىٓبًٗيٓ يويعِٞگ

 ثبّل. يت ٓيػيي ثيت ثٞك ٝ كه آٍٔبٕ ٗيػيٖ ثيىٓ

 يٚ آگبٛيٓب ثو پب يويْ. كُييبيث يي٘ ٗيكيثٚ رقذ ك يويٞٙ ػ٘ٞإ ّلٙ اٍذ= ثب كٌُؽبال كػٞد ثبّ 7=49

 ييآٓل گٞفُٞ يي٘ل. ٓب اى ً٘ل رب ٓب ها ؽلع ًيَذ ٓيٚ اٝ ىٌ٘يٗغبد ٓب ٓوك ٝ ا يٚ اٝ ثواً ٖ اٍذيٓب اى ا

 ْ. يبئيث ييٚ ٗيكًْ چٕٞ اٝ فٞكُ ثٚ ٓب گلزٚ اٍذ يٓطٔئٖ َٛز يهِج

ّٞك، آْٜٗ  ييرٞاَٗذ ثٚ اٝ ٗيكيبٖٛ اػظْ ًّٓٞٗل. رٜ٘ب  ييرٞاَٗز٘ل ثٚ اٝ ٗيكين ٗٔيهّٞ كه ػٜل ػز

ْ ٝ يثٚ ؽٚٞه اٝ ٝاهك ّْٞ يرٞاٗيْ چٚ كه هٝى ٝ چٚ كه ّت ٓيٚ ثقٞاًٛ. ٓب ٛو ىٓبٕ ٓورجٚ يي يٍبُ

ٚ ٓب ًها  ي٘ل. هؽٔذ اٝ ٛٔٚ اػٔبًُٚ كه ٝهذ ٙوٝهد ٓب ها اػبٗذ ًْ يً٘ها ؽبَٕ  يٚيْ ٝ كيبثيهؽٔذ ث

 ْ. يبّ كٛل، اٗغيٚ ثبً٘ل رب آٗچٚ ها ًي٘ اٝ ٓب ها اػبٗذ ٓيوك ٝ كيگيْ كه ثوٓيكاكيل اٗغبّ ٓيٗجب

 َل= يٗٞيٓ (Morgan) ٓٞهگبٕ

تـرّٗ ىؼٖ امت ػثاؿت   «ضـٚؿت ػؿ ٚلت»ٗ و يٛٔأیٗ ػثاؿت وتٗ ىٓ ٔیِٓ ٘ـگق اف گفتٓ ا

ٗ وُ یٕوؿا صاصً  يضیُ ٚ فیاتیتا ؿصّت ت» ىَٛيعنتٗ ّٔ «تٗ ِٛلغ»َ امت ػؿ ِفٙٛ يِصطٍض

ٍٗ یاد ػاؿَ. تٗ ىّا تٗ ٚمیصتِٓ تٗ آْ ا ي وٗض ػؿمت ػؿ فِأیف ؛«ٕؼوتٗ ِٛلغ ِا ؿا اػأت 

 هّوػؿ آٔزامت تا تٗ ىّا  يضیؼ ٚ فیٕويىٛػ. ػؿ فِاْ صٍّٗ، ىّا تٗ اٚ ٔگاٖ ِيٚمٛمٗ صٍّٗ ِ

 تٗ ِٛلغ امت.  هّوٕؼ ٚ آْ و

كه ّٜو ٝ  ين ٗقٞاٛل اكزبك، ُٝيلٙ اٍذ ثٚ رؼٞيٝهذ ثؼلاىظٜو كػب كوا ٗوٍ ي ًٚكاكفٞاٍذ ّٔب رب ىٓبٗ

٘ اٝ يل، ٝ كيثبىگوك ئً يبك ثوايؼ ثب كويَٓ يٍٞٚ كه ٓوبثَ ّٔب هواه كاهك، ثٚ ٍٞٚ آرِ ًٍٝ ييٛب بثبٕيف

ْٗبٕ كاكٙ ّلٙ  يبء، كوّزگبٕ ٝ ٍٓٞيثورو اى اٗج يَي٘غب، ػئّب ؽبٙو فٞاٛل ثٞك. رب ا يكه ٛو ٓٞهغ ثوا

 ٛبهٕٝ اٍذ. ٜبٗذ ًؼ ثورو اى يْ َٓيٜبٗذ ػظًٚ ًْ ي٘يْ رب ثجيهٍيٜبٗذ ًٓ٘ٚ ْٜٓ ياٍذ. ٓب ؽبال ثٚ ىٓ

ِٚ إٓ هّٞ يٚ ثٚ ًٍَٝ كاك ٌيرْ يٜبٗذ اَٗبًٗكاك،  يؼذ ها ثٚ ٍٓٞي٘ب ّويٞٙ ًٍفلا كه  ي ًٚٛ٘گبٓ

ٖ يعلا ّلٙ ٝ اى فبٗٞاكٙ ٛبهٕٝ ثبّ٘ل. ا يل اى ٍجٜ الٝيٖ ثبيبًٛ٘ٚ ًّٞٗل. اٝ كٍزٞه كاك  ييثزٞاٗ٘ل ثٚ اٝ ٗيك

 ّٞك.يٚ ّٓ٘بفز يبٗيٜبٗذ الًٝب ي يٜبٗذ ٛبهًٝٗكٍزٞه ثٚ ػ٘ٞإ 

ٖ اَٗبٕ يثبّل. ايٖلم ٌٓيبهؿ ِٓياٍذ پبرو يّٞك ٝ أٍبٗيلٙ ٓين كيٚ كه ػٜل ػزً يگويبٖٛ اػظْ كً

ٚ ً يبٖٛ. كه ٓزًْ٘ٛ پبكّبٙ ثٞك ٝ ْٛ  ؼذ كاكٙ ّٞك،يٚ ّوٌ٘يهجَ اى ا يِيَزٚ، فيىيْ ٓيكه هٝىگبه اثواٛ
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ٖلم ٝ اى ٌيِٓ يبٖٛ اٍذ كه ٝهاًؼ يَٓ يَيٚ فلاٝٗل ػًَ٘لٙ ثٚ ٓب ْٗبٕ فٞاٛل كاك يٓبٍذ ٗٞ يِ هٝيپ

 اٍذ.  يٜبٗذ ٛبهًٜٝٗبٗذ اٝ ثورو اى ً هٝ ايٖ

ؼ ثٚ يَٓ يبد ٍبىگبهيعيئ 43-8بد يْ. ٍپٌ كه آيها كاه يٜبٗذ ٛبهًٝٗٚ اٍٝ ٓب ّوػ يكه چٜبه آ

بك إٓ ثب ً ييػ٘ٞإ  ّٚ  . يٜبٗذ ٛبهًٝٗبٖٛ ػ٘ٞإ ّلٙ ٝ ر

ّٞك. يلٙ ٓيثوگي ٛب بٕ اَٗبٕيٚ اٝ اى ًٓثبّل يٖ ٓيٙ اٍذ اّل يٜبٗذ ٛبهًٝٗٚ اى ً يليٖ رٕٞياُٝ 8=4

 اَٗبٕ ثبّل.  ييل فٞكُ يگو، اٝ ثبيك يبٗيثٚ ث

رؼِن  ٛب فبٓ اى اَٗبٕ ٛجوٚ يي٘ل. اٝ ثٚ ًػَٔ  ٛب اَٗبٕ ياٝ كه اهرجبٛ ثب فلا اٗزقبة ّلٙ ثٞك رب ثوا

ب ٝ ياٝ گنهاٗلٕ ٛلا يق اٍبٍياى ٝظب ييٌوكٗل. ًيٝ فلا فلٓذ ٓ ٛب ٖ اَٗبٕيٚ ثٚ ػ٘ٞإ ٝاٍطٚ ثًكاّذ 

ثٚ إٓ كٍزٚ  ٛب ي٘ل. هوثبًٗيّٞك اّبهٙ ٓيْ ٓيٚ ثٚ فلا رولً يييب ثٚ ٛو چيگ٘بٛبٕ ثٞك. ٛلا يٛب ثوايهوثبٗ

 ّٞك. يقزٚ ٓيّلٕ اى گ٘بٛبٕ فٕٞ ه ىپب يٚ كه آٜٗب ثواًاّبهٙ كاهك  يفبٕ يبيٛلا

ْبٕ ها ٕجٞهاٗٚ ٓزؾَٔ يٝ ؽٔبهذ ا ي٘ل ٝ فٞكٍوًٞهك ٔذ ثوفيثب ٓال ٛب اَٗبٕ يل ثب ٍَزياٝ ثب 8=5

 ٘ل. ً ىٚ هِٞٓ ثب إٓ ٓٞاعٚ َٛز٘ل كهًها  يالرٌها هبكه ٍبفذ رب ْٓ يّٞك. ثلٕ ٍَذ اٝ ٝ

 يٛب يْ هوثبٗيٚ ثلاًٗثبّل يٓب ٓ يثوا يبكآٝهي ييٚ ثٚ عبٛالٕ ٝ گٔواٛبٕ ّلٙ اٍذ يٖ آيٚ كه اً يااّبهٙ

لٙ يؼذ كيكه ّو يگ٘بٛبٕ رؼٔل يثوا ًيچ رلاهياٗل. ٛگوكزٚيٓب ٕٞهد ٓ يوػٔليگ٘بٛبٕ ؿ ين ثوايػٜل ػز

 ْٗلٙ ثٞك. 

ْزو يذ فٞكُ ثياَٗبٗ يبٖٛ هّٞ ثٞكٙ ًُٝاَٗبٕ ثورو ثٚ ػ٘ٞإ  يي يٖ ٝعٞك اَٗبٗياگو چٚ ا يُٝ 8=6

ثٚ عٜذ  يي هوثبٗيفٞك ر يگوإ ثوايك يَذ چ٘بٗچٚ ثوايثبيگوإ ٗجٞك. اٝ ٓيآُٞك ثٞك ٝ ثورو اى ك گ٘بٙ

 گ٘بٛبِٗ ثگنهاٗل. 

ٚ ٌل فلا ثقٞاٗل چ٘بٗيْبٕ ها ثبي٘ل. ايٚ اَٗبٕ ثٚ ػ٘ٞإ ّـَ إٓ ها ثوگيًَذ يٗ يييبٖٛ چًٖٓ٘ت  8=7

رٞاَٗذ يٌ فبهط اى إٓ فبٗٞاكٙ ٌٗٔچيّل. ٛياٝ ٛبهٕٝ ها فٞاٗل. كػٞد فلا ٓؾلٝك ثٚ ٛبهٕٝ ٝ اعلاكُ ٓ

 ٘ل. ًَ فلٓذ يٌب ٛئٚ يكه ف

اُ يبٖٛ ها ثٚ فبٛو اٗزقبة ٝ َِٓؼ آٍٔبًٗاٝ ثٚ ػ٘ٞإ  يؼ ثوگْزٚ ٝ ٍبىگبهي ثٚ ََٓ٘لٙ ؽباليٗٞ 8=8

 ذ. يوكٕ ٕالؽًاٝ ٝ ؽبَٕ  يكٛل، رغَْ اَٗبٗيْٗبٕ ٓ

 يٗبٓٚ اَٗبٗثٚ َٗت يهثطچ ئبٗٚ ثٞك ٝ ًٛكػٞد ؽب ييٖ يْٓ٘أ َٓؼ ٝ اٗزقبة اٝ فٞك فلا ثٞك. ا

ت فلاٍذ يگبٗٚ ٝ ؽجيبٖٛ ٓب پَو ًكاّزٚ اٍذ.  ي٘يبٖٛ ىًٓ ييٚ ًاٍذ  يٖ اهرجبٛيبٗگو ثٜزويٖ ثيٗلاّذ. ا

 بّ. يگبٗٚ كه هيگبٗٚ كه رغَْ ٝ يذ ٝ يذ ٝ اثليگبٗٚ كه اىُيٝ 
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ٚ رٞ رب ثٚ اثل ًكاهك يفلا اظٜبه ٓ 443=7هواه كاهك چٕٞ كه ٓيٓٞه  يؼ كه هرجٚ ثورويٜبٗذ ًَٓ 8=9

ثوعَزٚ كه رلٌو  ؼ كاكٙ ّلٙ اٍذ.يْزو رٞٙيثكه ثبة ٛلزْ  يٖ ثورويٖلم. اٌيهرجٚ ِٓ ٚث يبٖٛ َٛزً

 اٍذ.  يؼ اثليٜبٗذ ًَٓ، يٜبٗذ ٛبهًٝٗٚ ثوفالف ً٘غبٍذ يا

ع يي ثٞك. ٗٞيٗ يوياَٗبٕ ؽو ييٖ يگ٘بٙ پله ٗجٞك؛ اٝ ٛٔچ٘يؼ كوٜ پَو ثيَٓ 8=: ّٞ بد يرغوثَ٘لٙ ثٚ ر٘

اٝ  يق ىٗلگيرٕٞ يٚ ثواً يبرًِٔ٘ل. ثٚ ًيوك اّبهٙ ًٓ يكه عَْ ٍپو يٚ ًٝ يين هٝىٛبياٝ اى ٛو ياَٗبٗ

ٝ  ٛب يل ٝ اّيبك ّليل= كويً٘هواه گوكزٚ اٍذ رٞعٚ  اٍزلبكٙٓٞهك  يٝ فٖٕٞب رغوثٚ اٝ كه ثبؽ عزَٔبٗ

ٚ كه اٛبػذ اى فلا ً٘٘ل، ًياَٗبٕ َٓزوَ اّبهٙ ٓ ييٜ٘ب ثٚ ػَٔ اٝ ثٚ ػ٘ٞإ يبه. ٛٔٚ ايثَ يرّٚوع ٝ كػب

 ٚ كه هاثطٚ ثب گ٘بٙ ٝعٞك كاهك. ً يبٗوكٕ ٛٔٚ اؽَبٍبد اًَْٗ يثوك ٝ ٍٜيثَو ٓ

آٓلٕ اٝ  يٖ ٛلف إِيبهإ ٓوك ٝ اٌگ٘بٛ يبثل؛ ثبالفوٙ اٝ ثوايٚ اى ٓوكٕ ٗغبد ًٖ ٗجٞك يؼ ايَٓ يكػب

ٖ يٚ ثٔبٗل. ايٚ ٓجبكا عبٕ اٝ كه ٛبًٝ ٗٔبٗل يٚ كه ٓوگ ثبهًٖ ثٞك ياٝ ا يكػب .(45=:5ٞؽ٘ب ي) ثٚ عٜبٕ ثٞك

 ل. يِ َٓزغبة گوكيفٞ يبّ كاك عٞاة كاكٙ ّل. اٝ ثٚ ٍجت روٞايبٕ ٓوكگبٕ هيٓٚ فلا اٝ ها اى ً يكػب ىٓبٗ

 ٛب اَٗبٕ يرٞاٗل ثٚ عٜذ ٓوكٕ ثوايچگٞٗٚ فلا ٓ؛ ْيّٞيگو ٓب ثب ٍّو رغَْ هٝثوٝ ٓيك يؽبال ثبه 8=;

 َ ّٞك. يثٚ اَٗبٕ رجل

ٖ يپَو فلا ثٞك. ثب ٝعٞك ا گبٗٚيٚ اٝ ٌبه؛ ثِيپَو ٗجٞك اى پَوإ ثَ يياٝ  -ب ثورو يٛو چ٘ل پَو ثٞك، 

ها  يٖ عٜبٕ ثٚ ػ٘ٞإ اَٗبٕ، ٝيل، اٛبػذ ها آٓٞفذ. ٝهٝك اٝ ثٚ ايًْٚ ً ييٛب جذيثٚ ْٖٓ، اٝ يوذ ػظيؽو

ٚ كه آٍٔبٕ ثٞك ثْ٘بٍل. ٛو ٕجؼ اٝ ً ي٘يرٞاَٗذ آٜٗب ها كه ؽيٚ ٛوگي ًٗٔهواه كاك  يبريكه رغوث

ْٚ ٛبُت اهاكٙ يٚ ًٛٔ ياٝ ثٚ ػ٘ٞإ پَو .(83=7ب ياّؼ) ٞكٖ پلهُ ها ثْ٘يوك رب كوآًيِ ها ثبى ٓيٛب گُٞ

 آٓٞفذ. يپلهُ اٍذ اٛبػذ ها ثٚ ٛٞه رغوث

بَٓ ثٞكٙ، َٛذ ٝ ً يَيفلاٝٗل ػ چٕٞ ًٚ٘ل، ًذ اٝ اّبهٙ يرٞاٗل ثٚ ّقٖيٖ ٗٔي. ااًِ ىؼٖوٚ  8=>

بَٓ ٗجٞكٙ اٍذ؟ ً يٞٓاٗل. پٌ اٝ كه چٚ ٓلٜت ثٞكٙيػيبٓال ثً يٝ يٛب نيالّ، اػٔبٍ ٝ ٛوًفٞاٛل ثٞك. 

رٞاَٗذ ٗغبد كٛ٘لٙ يبَٓ ّل. اٝ ٛوگي ًٗٔٚ اٝ كه ٖٓ٘ت فٞك ثٚ ػ٘ٞإ ٗغبد كٛ٘لٙ ًٖ اٍذ، يعٞاثِ ا

بّ ٝ ٕؼٞكُ ين رغَْ فٞك، ٝ ٓوگ ٝ ٓلكٕٞ ّلٕ ٝ هياٝ اى ٛو يٓبٗل. ُٝيبَٓ ٓب ثبّل، اگو كه آٍٔبٕ ًٓ

بَٓ ًٚ ٗغبد كٛ٘لٙ ًها  يل ٝ ؽبال عالُيبّ هٍبٗثٞك ثٚ اٗغ يٗغبد ٓب اى گ٘بٛبٕ ٙوٝه يٚ ثواًها  يبهً

 ل كاها ثبّل ؽبَٕ ٗٔٞكٙ اٍذ. يعٜبٕ ثب

گْذ. اٝ ْٓ٘أ ٗغبد ٛٔٚ اٍذ  يؼبٕ فٞك ها ٍجت ٗغبد عبٝكاٗيغ ٓطياٝ كه ثبىگْذ فٞك ثٚ آٍٔبٕ، عٔ

 بث٘ل. يي٘٘ل ٗغبد ًٓٚ اى اٝ اٛبػذ ً يَبًٗرٜ٘ب  يُٝ

ٔبٕ اٍذ. ٓب يگو ٗغبد ْٓوٝٛ ثٚ اياى ٓزٕٞ ك يبهيٍذ. كه ثَ٘غب ٗغبد ْٓوٝٛ ثٚ اٛبػذ اى اٝيكه ا

 ؛ 4=8بٕ يهٝٓ)ٔبٕ اٍذ يٖ اٛبػذ اي، اْ؟ اٝال  يها ثوٛوف ٗٔبئ يظبٛو يٖ رٚبكٛبيا ْيرٞاٗيچگٞٗٚ ٓ
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غٚ اٛبػذ ئبٕ ٗزيٚ اًي كهٍذ اٍذ يٖ ٗيا يِٛجل. ُٝيالِٓ ًٓٔبٕ ثٚ يٚ فلا كه اً ي؛ اٛبػز(:49-5=58

 ْ. ياٛبػذ ٗلاّزٚ ثبّ يْ ُٝئبٕ كاّزٚ ثبّيا يليٚ ثٚ ٓلّٜٞ ػٜل علًٖ اٍذ ٌاٍذ. ٓٔ

ٜ٘ٚ ثٚ هرجٚ ًٌ يِٚ فلا هئيٜبٗذ فٞك ثٚ ًٍٝ يبكيبه ثً٘ٞٛٔ٘لاٗٚ ٌپٌ اى اٗغبّ ّ يَيفلاٝٗل ػ 8=43

 ّٞك. يٖلم فطبة ٌٓيِٓ

ٚ ي٘بٗٚ اٝ ّجبًٛق يٝظب يٖلم اٍذ ٌُٝيؼ ثو هرجٚ ِٓيٜبٗذ ًَٓٚ اگو چٚ ًل ػ٘ٞإ ّٞك يثب٘غب يكه ا

 يويب رٖٞيٚ يٍب يٜٞكيبٛ٘بٕ ًوذ، فلٓذ يوكٗل. كه ؽوًيلٚ ٓياٗغبّ ٝظ يٜبٗذ ٛبهًٝٗٚ كه ًاٍذ  يَبًٗ

 ل. يهٍيل ثٚ اٗغبّ ٓيٚ ثبًؼ يبه ًَٓثٞك اى 

ؼ ها اكآٚ يٖلهبٗٚ ٌَٓيٜبٗذ ًِٓي ثيٗل. اٝ كٍٝذ كاهك رب ٓٞٙٞع يل گويَ٘لٙ ثبيٖ هَٔذ ٗٞيكه ا 8=44

ٖ ي٘ل ٝ كه ًٛٔـ يل آٍٔبٕ اٍذ رب فٞاٗ٘لگبٕ فٞك ها ثٚ فبٛو ػلّ ثِٞؿْبٕ رٞثيرٞاٗل. اٝ كه هيٗٔ يكٛل ُٝ

 ْبٕ ثو ّٙل فطو ُـيُ فٞهكٕ علا ْٛلاه كٛل. يٖ ثٚ ايؽ

فٞكٓبٕ اٍذ.  يذ هٝؽبٗيٓؾلٝك ثٚ ٝٙؼ يوذ آٍٔبٗيٚ كْٜ ٓب اى ؽوًاٍذ  يويؽو يي ُٝياٗگٖ ؿْيا

ٚ ًل يآيِ ٓيٓب ثٚ ػ٘ٞإ ّبگوكإ پ ي٘٘ل! چوله ثواًبكذ ين ها كهيػٔن يؽوبرٞاٗ٘ل يٖ ٗٔيٍ٘گ يٛب گُٞ

 .(45=49ٞؽ٘ب ي) ْيْ آٜٗب ها ثْ٘ٞيرٞاٗيٓب ٗٔ يُٝ گلزٖ ثٚ ٓب كاهك ييٛب ثوايچ يبهيفلاٝٗل ثَ

گوإ يٚ ثزٞاٗ٘ل ثٚ كًاٗل بكزٚيْ يرؼِ يبكًْبٕ ثٚ اٗلاىٙ يٚ اً٘ل ًيٓ يبكآٝهيبٕ يَ٘لٙ ثٚ ػجواٗيٗٞ 8=45

ْ يٓقٖٞٓ رؼِ يػطب يٚ ثؼًْٚ كٛل. اگو چٚ كهٍذ اٍذ يها رؼِ يگويرٞاٗل ّقٔ كيٓ ٛ٘ل. ٛو ّقٔك

ْ گوكٗل. يْ ٍٜيعٞاٗت فلٓذ رؼِ ئبٗلاهإ ٓزؼٜل َٛز٘ل كه ثؼٚيٚ ٛٔٚ اًي كهٍذ اٍذ يٖ ٗيا يها كاهٗل ُٝ

ٚ ٛ٘ٞى ًَ٘ذ يا يرواژك يثبّل ُٝ ئًبه كوٜ ٓؾلٝك ثٚ ػلٙ ًٖ يٚ اًٖ ٛوگي هٖل فلا ٗجٞكٙ اٍذ يا

 ْ كٛل. يالّ فلا ها رؼًِٚ يإٍٞ اُٝ ْبٕيثٚ ا يًَٚ ًبى كاّز٘ل يبٕ ٗيػجواٗ

و گوكزٚ ْٗٞك يٚ اى ًّ يا، ثچٚيعَٔبٗ يا. كه ؽٞىٙيهٞ يل ٗٚ ؿنايل َٛزيو ّليّ ٝ ّٔب ٓؾزبط

 .(6=5بٕ ياٍٝ هوٗز) ي ٝعٞك كاهكيٗ يهّل هٝؽبٗ يثوا يٖ هٝٗل ْٓقٖيٞة فٞاٛل ثٞك. ٛٔچ٘يٓؼ

الّ ػلاُذ ٗبآىٓٞكٙ ًٓبٗ٘ل، كه يو ٓيْ ّيثٞكٕ كاهٗل ٝ كه هژ يؾيَٓ يٚ اكػبً ئبٗلاهاٗيا 8=46

٘٘ل اى كٍذ ًيٗٔ اٍزلبكٙٚ ًْبٕ آٗچٚ ها ي٘٘لگبٕ ثٚ إٓ. اًثبّ٘ل ٝ ٗٚ ػَٔ يالّ ًْٓبٕ ّ٘ٞٗلگبٕ يَٛز٘ل. ا

ي فٞك ها اى كٍذ ييرٔٔ ٝ يرْق يٓبٗ٘ل ٝ كه َٓبئَ هٝؽبٗيٓ يثبه يهٝؽبٗ يثچگ يكٛ٘ل ٝ كه هِٔوٝيٓ

ط ٝ هاٗلٙ ّلٙ اى ثبِك ٛو رؼِ»كٛ٘ل ٝ يٓ ّٞ  يثوا يْيِٚ اٗليٓوكٓبٕ كه ؽ يثبّ٘ل، اى كؿَ ثبىيْ ٓياٛلبٍ ٓزٔ

 .(7=47بٕ ياكََ) «يگٔواٛ يوٛبٌٓ

ٚ ؽٞاً فٞك ها ثٚ ٓٞعت ػبكد ً يَبًٗ يثبّل، ثوايثبُـبٕ ٓ يثوا يهٞ يهٝؽبٗ يؿناٛب 8=47

-يبكذ ٓيالّ فلا كهًٚ اى ً يِٚ اٛبػذ اى ٗٞهيٖ ٓوكٓبٕ ثٚ ٍٝي٘٘ل. اٌٝ ثل ها ث ييي ٗياٗل، رب رٔبٙذ كاكٙيه

 ٗغبد كٛ٘ل.  ئيٝ رؼ ي٘٘ل ٝ فٞكّبٕ ها اى فطواد افالهً يكاٝه ي٘٘ل هبكهٗل كه َٓبئَ هٝؽبًٗ
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ٝ ثل اٍذ  ييٖ ٗيث ييئ ٝ رٔيل ثٚ إٓ رٞعٚ كاّزٚ ثبّ٘ل، رْقيٚ فٞاٗ٘لگبٕ ثبً يٖ ٓزٖ ٓلّٜٞ فبٕيكه ا

ِٚ يثٚ ٍٝ يبٗيفٞك ثل ثبّل؛ ٗظبّ الٝ يذ ثٚ فٞكيٜٞكيٚ ٌ٘يثبّل. ٗٚ ايذ ٓيٜٞكيذ ٝ يؾيٚ كه هاثطٚ ثب ًَٓ

 يٍ٘زّ  يٛبٚيٛب ٝ ٍبؼ ثٚ ٝعٞك آٓلٙ ثٞك. اٝ رؾون ٗٔٞٗٚياّبهٙ ثٚ َٓ يٖ ٗظبّ ثوايا يفلا ثوهواه ّلٙ ثٞك. ُٝ

ٚ كه ً يييآُٞك اٍذ. ٛو چگ٘بٙ يو ٝيرٖبٝ ياٗلٕ اى اٝ ثٚ ٍٞگوك يؼ آٓلٙ ثٞك، هٝيٚ ًَٓثٞك. ؽبال 

و ثٞكٕ يٖ ؽويهبكهٗل ث يهٝؽبٗ ٔبٗلاهإ ثبُؾيا .٘ل ثل اٍذًؼ ثب اٝ ههبثذ يٝ ٓؾجذ َٗجذ ثٚ َٓ يٝكبكاه

 ثجوٗل.  يؼ پيٜبٗذ ًَٓ يثورو ٝ يٜبٗذ ٛبهًٝٗ

يل َِ ػٜل علًٖ ٓزٕٞ يروياى علُ يٌيٖ يبثل. اييٚ اكآٚ ٓيٖ آيآؿبى ّل كه ا 8=44ٚ كه ً يْٛلاه 9=4

ت ٓنٛجيَز٘ل، ٓب ٗجبيإٓ ٓٞاكن ٗ رلَيوبٕ ٓؼزول ثب يؾياى َٓ يبهيٚ ثًَ اٍذ. اى آٗغب ّٖ ْ. يٍقٖ ثگٞئ يل ثب رؼ

 ل ٍبىگبه اٍذ. يَِ ٓزٖ ػٜل علًٚ ثٚ ٗظو ثب ًْ يكاه يؾيٓب رٞٙ

 يؼ٘ي ياُِلظٚ ثٚ ٛٞه رؾذًهگنهٗل ؼ كيَٓ يالّ اثزلاًاٗل رب اى ن ّلٙياٍٝ اى ٛٔٚ، فٞاٗ٘لگبٕ رْٞ

ٚ كه ػٜل ًْ يكاٗيٓ يٓنٛج يإِ يٛبآٓٞىٙ يٖ ها ثٚ ٓؼ٘يٓب ا .«ؼيالّ ًَٖٓ ياُٝ»ب ي «ؼيٚ َٓيالّ اًُٝ»

ٛب كه هَٔذ ٖ آٓٞىٙيؼ ٓٞػٞك آٓبكٙ ٍبىٗل. ايآٓلٕ َٓ يَ ها ثوايْ كاكٙ ّل ٝ ٛوػ ّلٗل رب اٍوائين رؼِيػز

 ييْ يٚ رؼبٌَُز٘ل؛ ثِيذ ٗيؾيَٓ ياٍبٍ يٛبٖ آٓٞىٙيْ، ايْ ْٗبٕ كٛيفٞاٛياٗل. ٓب َٓذ ّلٙيُ 5ٝ  4ٚ يآ يبٗيپب

 يبكزٚ هٝيوكٙ ٝ عالٍ ًبّ يؼ هيْبٕ اى َٓيكٛل. ايَ ٌّٓ يٍبفزٔبٕ ثؼل يبك ها ثوايٚ ثً٘ يؼيػٖ٘و ٛج

ٖ يّزٚ ٝ ٗٚ ثٚ اٚ كهگنيْ اُٝيٖ رؼبُيٖ ٓ٘ظٞه ٕٞهد گوكزٚ اٍذ رب اى اي٘غب ثليت كه اياٗل. روؿگوكإ ّلٙ

ذ ىٓبٕ يٜٞكيٚ كٝهٙ ًٖ اٍذ يٚ ايْ. ٓلّٜٞ آيٖ آٜٗب ٗٔبئيگييٚ ثِٞؽ ها عبٌاهىُ َٛز٘ل؛ ثِيٚ آٜٗب ثًٓؼ٘ب 

 ٍبىك. يبٕ ٓيبَٓ ها ٗٔبًذ هّل يؾيثٞكٙ اٍذ. َٓ يهٝؽبٗ ًيٞكً

ن ٜٗبكٙ ّلٙ يػزكه ػٜل  ئيبك رؼِيبك اٍذ. ث٘يإٓ ث٘ يٍبفزٖ ثو هٝ يبك ٜٗبكٙ ّل، گبّ ثؼليث٘ٚ ً يىٓبٗ

ؼ، يل هاعغ ثٚ َٓين ثيهگ ػٜل علياٗل. ؽوبَذ ّلٙيٚ ؽبال ًُّل يٓ يبكيْ ث٘يٖ ّبَٓ ِّ رؼِيثٞك؛ ا

 بٗگو فلٓذ ثِٞؽ َٛز٘ل.يبه اٝ ٗٔبًذ ٝ يّقٖ

ؼ يَٓ يْٞايٖ رٍٜٞ پيبء ٝ ٛٔچ٘يِٚ اٗجيٖ كائٔب ثٚ ٍٝين رٞثٚ اى اػٔبٍ ٓوكٙ اٍذ. ايٖ آٓٞىٙ ػٜل ػزياُٝ

 يؼ٘يٖ يوكٙ ٝ اًٚ اى اػٔبٍ ٓوكٙ فٞك رٞثٚ ًوكٗل ًيْبٕ هّٞ ها كػٞد ٓيْٚ ايّلٙ ثٞك. ٛٔ ٓٞػٞك ٓٞػظٚ

 ٘٘ل. ًٔبْٗبٕ رٞثٚ ياى ا ياى اػٔبٍ ػبه

 ي ًٚؽبال اى آٗغبئ ياٗل، ُٝٚ هجال كهٍذ ثٞكًٙاّبهٙ كاّزٚ ثبّل  يرٞاٗل ثٚ اػٔبُي٘غب ٓياػٔبٍ ٓوكٙ كه ا

ّل ؽبال ثٚ يَ ٓيٌٚ ٓوثٞٛ ثٚ پوٍزِ ًٛ يٓضبٍ، ٛٔٚ فلٓبر ي. ثواّلٗليؼ آٓلٙ ثٞك ٓوكٙ ٓؾَٞة ٓيَٓ

 اٗل. ؼ َٓ٘ٞؿ ّلٙيبه رٔبّ ّلٙ ًَِٓٚ يٍٝ

ثٞك. كه  يلاد إًِين عيٝ رأيي ٓغلكا كه ػٜل ػزيٖ ٗيل. ايگٞئبٕ ثٚ فلا ٍقٖ ٓيَ٘لٙ اى اي، ٗٞكٝٓب  

ٚ ٌ٘ل؛ ثًِ ئبٕ اى فلا ها ٜٗيفٞاٛل ايٚ ٓيٖ آيٚ اٌ٘ئبٕ اٍذ. ٗٚ ايبٗگو ٓإُق ايؼ ٝاٙؾب ٗٔبيل َٓيػٜل عل

 اٍذ.  يبكً٘به ثگناهك ٗبًؼ ها يٚ ًَٓثٚ فلا  ئبٗيا
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ٚ كه ً يٍ٘زّ  يَّذ ٝ ّٞ يٗلاهك. ُٝ يابٕ اّبهٙيؾيل َٓيلٛب ثٚ رؼٔيٖ هاعغ ثٚ رؼٔيكوآ 9=5

 (.ليً٘ٗگبٙ  >=43ٖ ثٚ يٛٔچ٘) ي ثوعَزٚ ّلٙ ثٞكِيَ فيٖ ٝ هّٞ اٍوائيبًٛ٘ يٓنٛج يٛب يىٗلگ

بٖٛ ًب ي يگنهاٗ٘لٙ هوثبٗ اٗل.ق ّلٙيرٕٞ 49=54 ؛6=5؛ 4=7بٕ يكه الٝ ٛب ٜٗبكٕ كٍذ يلبد ٓنٛجيرْو

-يٞإ ٓزؾَٔ گ٘بٛبٕ ّقٔ ٓيٜٗبك. ظبٛوا، ؽيٖ ثٞك ٓيٚ ثٚ ػ٘ٞإ عبًْٗ يٞاٗيفٞك ها ثو ٍو ؽ يٛب كٍذ

 ٛب ٘غب اّبهٙ ثٚ ٜٗبكٕ كٍذيٚ كه اًْ يَزيٗثٞك. ٓب ٓؼزول  يبثزيلبهٙ ًٖٗ هٍْ ٗٔٞٗٚ يٍٞزٚ ثٞك. ايٚ ثب اٝ پًّل 

 .(>4=9 ؛46=6؛;=:4اػٔبٍ ) َب ّلٙ اٍذيًِٚ ياُٝ يگوإ كه هٝىٛبيِٚ هٍٞالٕ ٝ كيثٚ ٍٝ يثٚ ػ٘ٞإ ػِٔ

ْ كاكٙ يرؼِ 45-86=43ب يكه اّؼ يؾيٝ ثٚ ٛٞه رِٞ :4=48؛ ٓيٓٞه :5->4=58ٞة يبٓذ ٓوكگبٕ كه ايه

كّٝ ) ْٞف ّلٌل ٝاٙؾب ٓيآٓل كه ػٜل عليٗبٓؼِّٞ ثٚ ٗظو ٓ نيٚ رٜ٘ب كه ػٜل ػزًّلٙ اٍذ. آٗچٚ 

 .(4=43ٔٞربئًٞ ير

 .(99=57ب ياّؼ ؛>=:4ٓيٓٞه ) ثٞك يعبٝكاٗ ين كاٝهيػٜل ػز ييٝ ٜٗب يبكيوذ ث٘يؽو

ٖ َٓبئَ يل ثب ايبٕ ٗجبيؾيؼ ثٞكٗل. َٓيآٓلٕ َٓ يثوا ًيذ ثٞكٗل ٝ رلاهيٜٞكيبٗگو يٗٔبٚ يٖ إٍٞ اُٝيا

َّ يٚ ؽبال كه ًَٓ يبًِٓبّلٚ ٌل ثٚ ٓيٚ ثبٌٞٗل؛ ثِو ّيٖ كهگيٓٚبٓ ت يّٞٗل. فٞاٗ٘لگبٕ روؿ يؼ كاهٗل ٓزٔ

َ ٓوكح ٓنٛت اعلاك ٌثگنهٗل؛ اى ٗٔٞٗٚ ثٚ إَ؛ اى پٍٞزٚ ثٚ َٛزٚ؛ اى ّ يء إِيٛب ثٚ ّٚياٗل رب اى ٍبّلٙ

 ؼ ىٗلٙ.يذ َٓيفٞك ثٚ ٝاهؼ

ٖ ها ثغب يكٛل ا٘ل= اگو فلا اعبىد ًيه ػ٘ٞإ ٖٓ ٛٞيْبٕ ايثٚ ا ئً يفٞك ها ثوا يَ٘لٙ آهىٝيٗٞ 9=6

ْبٕ فٞاٛل ثٞك ٝ ٗٚ اى عبٗت فلا. فلا آٜٗب ها هبكه فٞاٛل يفٞاْٛ آٝهك. ثٜوؽبٍ، ػبَٓ ٓؾلٝك اى عبٗت ا

ِٚ يبه ها ثٚ ٌٍٝ٘يالّ فلا عٞاة ٓضجذ كٛ٘ل ٝ اًل ثٚ يْبٕ ثبيا يبَٓ ثوٍ٘ل، ًُٝ يذ هٝؽبٗيٍبفذ رب ثٚ اَٗبٗ

 اٗغبّ كٛ٘ل.  يويٕجو ؽؤبٕ ٝ ياػٔبٍ ا

اى ٓوكّ كالُذ  يثو گوٝٛ يٖ ْٛلاه ثٚ ٛٞه ٙٔ٘يْ. ايهٍيٓب ؽبال ثٚ هِت ْٛلاه ثو ّٙل اهرلاك ٓ 9=7

اگوچٚ )اٗل وكًٙجبه رٞثٚ يٌٖ اكواك يَذ. ظبٛوا ايو ٗيبٗپنٌِٚ رٞثٚ ٓغّلك آيب ّلٕ ثٚ ٍٝياؽْبٕ يٚ ثو اًكاهك 

 ٖ اٍذ. ٌوٓٔيٚ رٞثٚ ٓغّلك ؿًؽبال ثٚ ٝٙٞػ گلزٚ ّلٙ اٍذ  (ّٞكيٗٔ لٙي٘غب كيؼ كه ائبٕ ثٚ َٓياى ا ياصو

ٚ آٜٗب اى ً يبد ثيهگًلٕ ثويكاكٙ ّلٙ اٍذ. كه چْ 8ٝ  7بد يَٛز٘ل؟ عٞاة كه آ يَبًٖٗ ٓوكٓبٕ چٚ يا

 وذ كاّزٚ ثبّ٘ل. ٛوگي ثٚيرٞاٗل ؽويي ٓيبكزگبٕ ٗيٗغبد ٗ ييٛب ثوايٖ چيل رٞعٚ كاّذ اياٗل، ثبإٓ ُند ثوكٙ

-ٔبٕ ٗغبديٓضَ ا يبريثٚ ٙوٝه ياچ اّبهٙيٖ ٛياٗل. ٛٔچ٘بكزٚيْبٕ رُٞل ربىٙ يٚ اًٛٞه ٝاٙؼ گلزٚ ْٗلٙ اٍذ 

 بد عبٝكإ ْٗلٙ اٍذ. يب ؽيِٚ فٕٞ اٝ يثٚ ٍٝ ييثقِ، هٛب

ه گْز٘ل. آٜٗب اٗغيٌْبٕ يا ّٞ  يٜٞكايهاٙ ٗغبد ٗجٞكٗل.  يٌيلٗل. آٜٗب كه ربهي٘ فلا ها ّ٘يَ كيجبه ٓ٘

ه گْذ، ُٝ يٞٛياٍقو ّٞ  ٗٞه ها هك ٗٔٞك. يٓ٘



- 34 - 

ٛوگي اٝ ها  يلٗل، ُٝياٍذ. آٜٗب اٝ ها چْ يٚ آٍٔبٗيػط يَيلٗل. فلاٝٗل ػيها چْ ئٍبٝ يبيْبٕ ػطبيا

 ٛب اَٗبٕ ي ًٚب ّٗ٘ٞل. ىٓبٗيٗقٞهك  يٚ اَٗبٕ ثچْل ًُٝوكز٘ل. ٓؾبٍ اٍذ يؼ ٗپنئبٕ ٕويػَٔ ا ييِٚ يثٚ ٍٝ

 (:5=67 يٓز) ٚ ثّ٘ٞلًٗقٞاٍذ  يل، ُٝيوكٗل، اٝ چًْت رؼبهف يِٕ يهٝ يَيّواة ٓقِٞٛ ثٚ ّٓو ها ثٚ ػ

ٚ اٝ ً يرب ىٓبٗ يؼ٘يْ، يْ ٝ عَْ اٝ ها ٗقٞهيٚ فٕٞ پَو اَٗبٕ ها ًّٗ٘ٞ يَل؛ رب ىٓبٗيٗ يبكًؼ يلٕ َٓيچْ

 .(9=86ٞؽ٘ب ي) ْ يٗلاه يبريچ ؽيْ كه اٝ ٛيويها ٕواؽزب ثٚ ػ٘ٞإ فلاٝٗل ٝ ٗغبد كٛ٘لٙ فٞكٓبٕ ٗپن

 يٖ گلزگٞيٚ اًاٍذ  يْ، ٙوٝهيثوٝ يويگغٚيٚ ٍواؽ ٗزٌ٘يلٗل. هجَ اى اياُولً گوكهٝػ ييّوْبٕ يا

فلٓذ  ٛب اَٗبٕ يٛب يثٚ ىٗلگ ِياُولً هجَ اى گواٚ هٝػًْ يبك كاّزٚ ثبّيل ثٚ يْ. ٓب ثبيها اٗغبّ كٛ يٙٔ٘

كٛل. يهواه ٓ يذ فبهعًگبٙ ثويعبْبٕ ها كه يٝ ا (:=47بٕ ياٍٝ هوٗز)گوكاٗل يٓ ىٔبٗبٕ ها پبياي٘ل. اٝ ثً يٓ

وكٙ ٝ ً يها ثٚ رٞثٚ هٛجو ٛب . اٝ اَٗبٕ(49=;ٞؽ٘ب ي)٘ل ًيِٓيّ ٓ ئبٗبٕ ها ثٚ گ٘بٙ ٝ ػلاُذ ٝ كاٝهياياٝ ث

ٞٗذ اٝ ٌاُولً ثلٕٝ ٍكه ٓ٘بكغ هٝػ ٛب ل. پٌ اَٗبٕيٗٔبيذ ٓيلّبٕ ٛلايؼ ثٚ ػ٘ٞإ رٜ٘ب آيْبٕ ها ثٚ َٓيا

 ّٞٗل. يٓٓ٘ل ي ثٜوٙيْبٕ ٗيكه ا

ثٚ إٓ  ب  يلٗل، هٞيّ٘يَ ها ٓيٚ ٓٞػظٚ اٗغً ي٘يلٙ ثٞكٗل. اٜٗب كه ؽيفلا ها چْ يٞيٌالّ ًْٗبٕ ُّند يا 9=8

لٗل ٝ كٞها يّ٘يالّ ها ًْٓبٕ يّل؛ ايقزٚ ٓيٖ ٍ٘گالؿ هيٚ ثو ىًٓثٞكٗل  ييْبٕ ٓضَ ثنهٛبيّلٗل. ايٝاهك ٓ

 يوكٗل ًُٝئبْٗبٕ ها ؽلع ٓيا يٓلر يْبٕ ثوايٗلاّز٘ل. ا ْٚيچ هيكه فٞك ٛ يوكز٘ل، ُٝيپنيإٓ ها ٓ يثب ّبك

، 46=53 يٓز) وكٗلًيٓ ىي ها رويكهٗگ ٛٔٚ چيآٓلٗل، ثيِ ٓيالّ پًب علبٛب ثٚ عٜذ ي ٛب جذيٚ ًٖٓ يىٓبٗ

54). 

٘لٙ كٝهإ ٍِط٘ذ ٛياه يٓؼغياد. ػبُْ آ يؼ٘ي٘غب يلٙ ثٞكٗل. هٞاد كه اي٘لٙ ها چْيْبٕ هٞاد ػبُْ آيا

ٚ ٛٔواٙ ٓٞػظٚ ً يٛياه ٍبٍ. ٓؼغيار يٖ ثوايؼ ثو ىٓيٝ ٍِط٘ذ َٓ يبثيبًٍٓذ. ىٓبٕ ِٕؼ ٝ ٍبُٚ ا

ٞد ٌٚ كه ًِٓثٞكٗل  يٖ ػالئٔيْيپ يٛبْٗبٗٚ .(5=7بٕ يػجواٗ) ّلٗليَب ظبٛو ٓيًِٚ ياُٝ يَ كه هٝىٛبياٗغ

ْبٕ كه آٜٗب يوذ، ايوكٗل. كه ؽوًيٖ ٓؼغياد كه هوٕ اٍٝ اػزواف ٓيٖ هّٞ ثٚ ايؼ ظبٛو فٞاٛ٘ل ّل. ايَٓ

 يكاك، هٞٓ ىپ٘ظ ٛياه ٗلو ها فٞها يَيٚ ػٌ٘ي. پٌ اى اٛب يٝ ٓبٛ ٛب ٓضبٍ، كه ٓؼغيٙ ٗبٕ يَ ثٞكٗل. ثوايكف

ل ٗٚ ثٚ ٍجت يِٛجيٚ ٓوا ًْٓ يگٞيٖ ثٚ ّٔب ٓيٖ آٓيآٓ»ْبٕ گلذ= يب هكز٘ل. اٝ ثلياٝ ثٚ إٓ ٛوف كه يكه پ

 .(9=59ٞؽ٘ب ي) «ليو ّليل ٝ ٍيفٞهكٚ ًٚ ثٚ ٍجت إٓ ٗبٕ ٌل؛ ثِيليٚ كً يٓؼغيار

ْبٕ ها يگو ايٚ ثبه كًؼ ُند ثوكٗل، ٓؾبٍ اٍذ يبد ًَٓب ٝ ثويٚ اى ٓياٌ٘يلز٘ل پٌ اى ايْبٕ ثياگو ا 9= 9

ٚ ٗٞه إٓ ثٚ عْٜ٘ فزْ ًاٗل لٙيهٍ يْبٕ ثٚ عبئياٗل. ات ّلٌْٙبٕ گ٘بٙ اهرلاك ها ٓوريرٞثٚ ربىٙ ٍبىٗل. ا يثوا

 ّٞك. يٓ

فٞك ثبى ِٖٓٞة  يٚ پَو فلا ها ثواً ئِبد ْٗبٕ كاكٙ ّلٙ اٍذ= ؽبُزًٖ يِٚ ايلاك ثٚ ٍْٝ اهريگ٘بٙ ػظ

كه  يكهزيؼ اٍذ ٝ ٗٚ ثيّوٓبٗٚ َٓيوكٕ ثًبٗگو هك يٖ ثيا .ة( 9ٚ يآ) ٍبىٗليؽوٓذ ٓي٘٘ل ٝ اٝ ها ثًيٓ
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به ٝ ًاٍزٜيا ٗٔٞكٕ ثبّل ٝ ػَٔ ٗٔٞكٕ ثو ّٙل اٝ ٝ يٓ يبه ثٚ ٌٝبٗذ آّيف ييٖ ْٗبٕ كٛ٘لٙ يٓٞهك اٝ. ا

 ذ اٝ.يّقٖ

 اؿتؼاػ ػؿ تاب يِالصظات

-يؼ ٓزؾل ٓيَٓ يَبيًِ٘٘ل، ثب ًيثٞكٕ ٓ يؾيَٓ يّ٘ٞٗل، اكػبيَ ها ٓيٚ اٗغًَٛز٘ل  يَبًٖٗ يٓورل

-يبٕ ٓيؾيذ ثب ًَٓ٘٘ل، اى ْٓبهًيبه ٌٓؼ ها ػِ٘ب اٗيوكٙ، ًَٓ ىفٞك ها رو ئبٗيّٞٗل، ٝ ٍپٌ اػزواف ا

ٔبٗبٕ يايِٚ ثيٚ كوٜ ثٚ ًٍٝاٍذ  ي٘٘ل. اهرلاك گ٘بًٛيؼ اهرجبٛ ثوهواه ٓيَٓ يَيفلاٝٗل ػيٗل ٝ ثب كّٔ٘بٕ يگو

 يآگبٛبٗٚ، اى هٝ ي ًَٚبًِٗٚ يٚ كوٜ ثٚ ٌٍٝاٗل؛ ثِبكزٚيٚ ٗغبد ً يَبًِٗٚ يوك، ٗٚ ثٚ ٍٝيرٞاٗل ٕٞهد ثگيٓ

 گوكٗل. يٝ ثب اهاكٙ فٞك ثٚ ّٙل فلاٝٗل ثوٓ يثلفٞاٛ

ٓضبٍ،  يّٞك. ثوا يكٛ٘ل هبٛياٗغبّ ٗٔ يبهً يّ٘ٞٗل ُٝيَ ها ٓيٚ اٗغً ئبٗبٗيايٙ ثل ثب گ٘بيٖ گ٘بٙ ٗجبيا

َذ. اٝ يٓورل ٗ يياٝ  ي٘ل. ًُٝوها كػٞد ٌي اٝ ها ٓياُولً ٗ٘ل ٝ هٝػٌؼ ها هجٍٞ ٗيٖ اٍذ ٌَٓٓٔ يّقٖ

ٔبٕ فٞاٛل ثٞك ٝ يايث ييوك ي٘ل. اُجزٚ، اگو اٝ ثًْٔ يبثل اگو فٞكُ ها ثٚ ٗغبد كٛ٘لٙ رَِيرٞاٗل ٗغبد يٛ٘ٞى ٓ

 َذ. يل ٗئبٕ آٝهك ٗبآيرٞاٗل ثٚ فلا ايٓ ي ًًَٚاٝ ثٚ ػ٘ٞإ  يفٞاٛل ّل، ُٝ ىاثل ٛال يثوا

ن يؼ ٓ٘ؾوف ّلٙ ثبّل. اى ٛوياى َٓ يِيل فيّب يوئبٗلاه ؽويا ييّٞك.  يل ثب ثوگْزٖ هبٛياهرلاك ٗجب

ّ٘بفزٚ  يؾيَٓ ييگو ثٚ ػ٘ٞإ ي٘ل ٝ كًها گْ و يَٓ يل اٝ ؽزيّٞك. ّبيگ٘بٙ هاثطٚ اٝ ثب فلا ٓقلُٝ ٓ

ّٞك،  ٕگوكايوكٙ ٝ اى إٓ هًٝٚ گ٘بٙ فٞك ها اػزواف ٌ٘يب ّلٙ ٝ ثٚ ٓؾ٘ ايرٞاٗل كٝثبهٙ اؽياٝ ٓ يْٗٞك. ُٝ

 .(4=> ؽ٘بٞيٍٝ ا) ّٞكيب ٓياُ ثب فلا اؽثبى ْٛ هاثطٚ

 يَي٘بٙ َٗجذ كاكٙ ٓؼغياد فلاٝٗل ػثبّل. إٓ گيَ آٓلٙ اٍذ ٗٔيٚ كه اٗبعً يٛٔبٕ گ٘بٙ ٗبثقْٞكٗ اهرلاك

لو ثٚ ًٞٛب ياُولً ظبٛو ّلٙ ثٞكٗل. َٗجذ كاكٙ آٜٗب ثٚ كٞٛب ثٞك. ٓؼغياد اٝ ػٔال كه هلهد هٝػيٌ كيثٚ هئ

ٛوگي  يٖ گ٘بٛيٚ چً٘گلذ  يَيٞ ثٞك. ػياُولً كهٝػ يؼ٘ي يؾيٖ ثٚ ٛٞه رِٞيّل. اياُولً ٓؾَٞة ٓهٝػ

اُولً لو ثو ّٙل هٝػًٚ ي. اهرلاك ّج(63-6=55ٓوهٌ )٘لٙ يچٚ كه ىٓبٕ آ ّٞك، چٚ كه إٓ ىٓبٕ ٝيلٙ ٗٔيثقْ

 ْٓبثٚ كاهٗل.  يبٗيَٛز٘ل ٝ پب ياثل ياٍذ چٕٞ ٛو كٝ گ٘بٛ

ة آٓلٙ اٍذ.  8=49ٞؽ٘ب يّٞك ٝ كه اٍٝ يٚ ثٚ ٓٞد ٓ٘غو ًٓاٍذ  يٚ اهرلاك ٛٔبٕ گ٘بًٖٛٓ ٓؼزولّ 

ْبٕ يكّؼبٍ ثٞكٗل. ا يٓؾِ يَبٛبئًِبٗلاه َٛز٘ل ٝ كه يوكٗل اًيٚ اكػب ًّٓٗٞذ يٓ يٞؽ٘ب هاعغ ثٚ ٓوكٓي

آٜٗب ْٗبٕ  يلٔذ رؼًوكٗل. ؽوً ىذ ها رويؾيػلاٝد َٓ يِٓٔٞ ّلٗل ٝ اى هٝ ٛب گٍ٘ٞيْ ؿِٜ يٍپٌ اى رؼبُ

ؼ ي، َٓيَيٚ ػٌ٘يبه هّٖٝ اٌاٗ . آٜٗب ثب(5=>4ٞؽ٘ب ياٍٝ )اٗل بكزٚيرُٞل ربىٙ ٗ وزب  يْبٕ ٛوگي ؽويٚ اًكاك يٓ

ْبٕ يرٞثٚ ا يوكٕ ثواًاٗغبٓل ٝ كػب يٚ ثٚ ٓوگ ًّٓلٗل يت ٌٓها ٓور ي، گ٘بٛ(5=55ٞؽ٘ب يٍٝ ا)اٍذ 

 .(ة 8=49ٞؽ٘ب ياٍٝ ) لٙ ثٞكيكب يث
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ٖ يطبٕ اى اي٘٘ل. ًّيَ ثوفٞهك ٌٓفٞاٗ٘ل ثٚ ْٓيها ٓ 9بٕ يػجواٗ ي ًٚٝهز يبٕ علّ يؾياى َٓ يثؼٚ

٘ل. ًيٓ اٍزلبكٙكاهٗل يب عَٔي يب مٛ٘ي يد اؽَبٍالٌٚ ًْٓ ئبٗلاهٗيا يثوا يبد ثٚ ٛٞه ٓقٖٕٞيگٞٗٚ آ

ٚ ًْبٕ ٝعٞك ٗلاهك. آٜٗب ٗگوإ َٛز٘ل يبياؽ يثوا يليگو آيؼ هبٕو ثٞكٙ ٝ كيٚ َٗجذ ثٚ ًَٓروٍ٘ل  يْبٕ ٓيا

 يذ كاهك، گٞاٛيْبٕ اٛٔيْ٘ل ٝ ثواياٗليٓ يييٖ چيآٜٗب ثٚ چ٘ يٚ ؽزًوذ يٖ ؽويپْذ كه ثَزٚ ٗغبد ثٔبٗ٘ل. ا

فٞاٛل  ىؼ ها رويّوٓبٗٚ َٓيٓورل ث ييٗقٞاٛل كاّذ؛  يچ روٍيٓورل ٛ ييَز٘ل! يٚ آٜٗب ٓورل ٌٗ٘ياٍذ ثو ا

 وك.ً

ٓضبٍ، ثٚ  يّٞك؟ ثواياٛالم ٓ يَبًّٗٞك، پٌ آوٝىٙ ثٚ چٚ ئبٗلاهإ ٓوثٞٛ ٗٔياگو گ٘بٙ اهرلاك ثٚ ا

كه  يييٍپٌ چ يّٞك، ُٝيِ ٓيپ يثٚ فٞث يٓلر ي٘ل ٝ ثواًيؼ اهواه ٓئبٕ ثٚ َٓيٚ ثٚ اً يٓوك عٞاٗ

ل اى كاْٗگبٙ يب ّبيكچبه ّٞك.  يل ثٚ كَبك افالهي٘ل. ّبًها رغوثٚ  يرِق يل علبياكزل. ّبيبم ٓرلِ ايىٗلگ

وذ، اٝ يبَٓ اى ؽوً يبه فلا ُـيُ ثقٞهك. ثب آگبٌٛٝ كَِلٚ اٗ يؾيّٙل َٓ يٛب ِٚ ثؾشيافواط ّٞك ٝ ثٚ ٍٝ

 يؾئبٕ َٓيٝ ٓوّلً ا يبكين ث٘ي٘ل ٝ ٛٔٚ ؽوبًيبه ٌٓؼ ها اٗيَٓبٓال ًّٞك. اٝ يگوكإ ٓيٝاٙؾب اى إٓ هٝ

ٖ گلزٚ يرٞثٚ ربىٙ ثَبىٗل ٝ رغوثٚ ا يها ثوا يٖ ّقٖيٚ ٓؾبٍ اٍذ چً٘ل يگٞيزبة ٓولً ًٓ٘ل. ًيها هك ٓ

-يها ٗٔ يٛوگي ٓورل يؼ ٓورل ّلٗل، ُٝيٚ اى ًَْٓ يّ٘بٍيها ٓ يبهي٘ل. ٓب ثًَيل ٓييزبة ٓولً ها رأً

 ب ّلٙ ثبّل. يٚ كٝثبهٙ اؽً ْيّ٘بٍ

اٍٝ  ؛5=6بٕ يٌيكّٝ رَبُٞٗ) ْيثبّ يبكيى يْ ٓ٘زظو اهرلاكٛبيرٞاٗيْ، ٓيهٍيٖ ػٖو ٓيبٕ ايچ٘بٗچٚ ثٚ پب

 ّٞك. يرو اى هٝى هجَ ٓيٖ ْٛلاه ثٚ ّٙل هبٕو آٓلٕ ٛو هٝى علّ يث٘بثوا .(7=4ٔٞربئًٞ ير

 يٝ ثوا (:ٚ يآ)بثل يث يوئبٗلاه ؽويا يٛٔزب ثوا ييگوكك رب يثبىٓ يؼيٛج يبيَ٘لٙ ثٚ كٗيؽبال ٗٞ := 9

اٗل ثب آٓلٙ 8ٝ  7بد يٚ كه آً يبرًٖ ٓورجٜ ّلٙ اٍذ. ثويٓٞاهك، ّقٔ ثب ىٓ ي. كه ٛو كٝ(;ٚ يآ)اهرلاك 

بكذ يبد ها كهًٚ ثوًل يگٞيٍقٖ ٓ يّقٖ يياى عٞاة ٜٗب يبٛياٗل. ٓؾٍٖٞ گَٚ ّلٙيوٝٓ٘ل ٓوبيثبهإ ٗ

 ب ُؼ٘ذ. يبثل يذ ثًٚ ثوًكاهك  يٖ ثَزگيْ ٛٔيٖ ثٚ رٖٔيوكٙ اٍذ. اً

بٗل ٝ يهٝيٞ ٓيٌفٞهك ٝ ٗجبربد ٗياكزل ها ٓيٚ ثبهٛب ثو إٓ ًٓ يٚ ثبهاًٗاٍذ  ي٘يٓبٗ٘ل ىٓ يوئبٗلاه ؽويا

 بثل. ييذ ًٓاى فلا ثو

ٖ يٚ اًبٗل يهٝيعي فبه ٝ فٌ ٗٔ يييچ يّلٙ، ُٝ يبهيآث يٚ آْٜٗ ثقٞثًاٍذ  ي٘ياهرلاك ٓبٗ٘ل ىٓ ;= 9

اهىُ يث ي٘يٖ ىٓيبٗل. چ٘يهٝيٞ ٗٔيٌٛوگي ٗجبربد ٗ ي٘ل ًُٝيبكذ ٓيٖ ثبهإ ها كهيٖ ىٓيصٔوٙ گ٘بٙ اٍذ. ا

 ٖ ٍٞفزٚ ّلٕ اٍذ. يٖ ىٓيّٞ ّلٙ اٍذ. ٍوّٗٞذ اٌٖ ٓؾيٖ ىٓياٍذ. ا

ق يرٕٞ يبد هجِيٚ كه آً ي٘يكٛ٘ل ٓورليٚ ْٗبٕ ًٓٝعٞك كاهٗل  يكٝ ْٗبٗٚ هٞ 43ٝ  >بد يكه آ 9=>

َ٘لٙ ثٚ يٖ، ٗٞيّٞك. كه ثؾش كه ٓٞهك ٓورليلٙ ٓيو كيكه ٙٔب يٗبگٜبٗ يويـي، راٗل. اٝال  ٔبٗبٕ ثٞكٙيايثّلٗل 

 ٘ل.ًيٓ اٍزلبكٙ «ّٔب»و يكٛل، اى ٙٔيها ٓقبٛت هواه ٓ يوئبٗلاهإ ؽويٚ اًوك. ؽبال ًياّبهٙ ٓ «ْبٕيا»
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يإ كه ؽن ّٔب يػي يآب ا»ل= يگٞيٓٔبٗلاهإ يرو اٍذ. اٝ كه ٍقٖ گلزٖ ثٚ اٝاٙؼ يٖ ْٗبٗٚ ؽزيكٝٓ

 ;ٝ  9-7بد يٚ كه آً يييٛبيٖ چيٚ اًٖ اٍذ ياٍز٘جبٛ ا «ْ.يكاهيٖ ٓييٖ ٗغبد ها رؼيٝ هوثٜزو  ييٛبيچ

 ٗلاهٗل.  ياٗل ثب ٗغبد ٍبىگبهق ّلٙيرٕٞ

بٕ ٔيْبٕ. ايػَٔ ٝ ٓؾجذ ا، ّلٗليلٙ ٓيٖ كيٓولٍ يكاهٗل كه ىٗلگ يٗغبد ٍبىگبهٚ ثب ً يييكٝ چ 9=43

 يٓؾجذ كّؼبالٗٚ ثوا ،اٍذ يويذ ؽويؾيٖ َٓيبكذ ٝ اييٓولٍبٕ رغَْ ٓ يْبٕ ٝ ىٗلگيٞيٌآٜٗب كه اػٔبٍ ٗ

 كاكٗل. ياكآٚ ٓ يٝ ي. آٜٗب فلٓذ ثٚ هّٞ فلا ها ثوائبٗيفبٗٞاكٙ ا

ٚ ً يَبًٗ ياى ٓوكّ ّٗٞزٚ ّلٙ ثبّل؛ أٍب ثوا يگويهْو ك يل ثوايآيثٚ ٗظو ٓ يٚ ثؼليكٝ آ 9=44

 اٗل. ذ هواه كاّزٚيٜٞكيٚ ثٚ ٗظو كه فطو ثبىگْذ ثٚ ًثٞكٗل  يَبًٜٗ٘ب يلٙ ٓطٔئٖ ٗجٞكٙ اٍذ. اَ٘يٗٞ

ل كاهٗل ٝ رب ثٚ يبَٓ آًٖ ييرؼ يٚ ثواًها ْٗبٕ كٛ٘ل  يْبٕ ٛٔبٕ عّل ٝ عٜليٚ اً٘ل ًي، اٝ آهىٝ ٓاٝال  

 ييل ٜٗبيلٕ آيبّ٘ل ٝ رب ىٓبٕ هٍؼ صبثذ هلّ ثيَٓ يفٞاٛل رب ثوايْبٕ ٓي٘ل. اٝ اى اياٗزٜب إٓ ها ظبٛو ٗٔب

 ثبّل. يذ ٓيٖ اصجبد ٝاهؼيبٕ كه آٍٔبٕ اكآٚ كٛ٘ل. ايؾيَٓ

ٍَذ ّٞك.  يهٝؽبٗ يٛب ثوكاّزٖ گبّ يْبٕ ثوايٚ پبٛبًبَٛ ّٞٗل ٝ اعبىٙ كٛ٘ل ًَذ يثبيآٜٗب ٗٔ 9=45

 ٘٘ل. ًثبّ٘ل اهزلا يٓ ٛبٔبٕ ٝ ٕجو ٝاهس ٝػلٙيٚ ثٚ اً يوئبٗلاهإ ؽويل اكآٚ كاكٙ اى ٛٔٚ ايْبٕ ثبيا

ٔبٕ ٝ ٕجو ّلٙ ثٞك. يهاعغ ثٚ ا 45ٚ يٚ كه آًاٍذ  يجبريثبة ّْْ ٓوثٞٛ ثٚ روؿ يبٗيهَٔذ پب 9=46

 و ّلٙ اٍذ. ًٔبٗلاهإ ميل اييٙ ٝ ٓطٔئ٘ب ثٚ ػ٘ٞإ آيْ ثٚ ػ٘ٞإ اٗگيٗٔٞٗٚ اثواٛ

ؼ كاكٙ ٝ يَٓ يُ ها ثواييثبّل. اٝ ٛٔٚ چ يٖ اٍذ كه ٝٙغ ٗبَٓبػلٌثٚ ٗظو ٓٔ يؾيٓؼ٘ب، َٓ ييثٚ 

ٜٞكٙ يلُ ثيٚ آًطٔئٖ ثبّل رٞاٗل ٓي٘لٙ اٍذ. پٌ چگٞٗٚ اٝ ٓييُ كه آيْٗبٕ كاكٕ ٗلاهك. ٛٔٚ چ يثوا يييچ

 َذ؟يٗ

ٚ اٝ ثؼلا كه ًّل يٓ يييٛبيٚ ّبَٓ ٛٔٚ چً ياّٞك، ٝػلٙيبكذ ٓيْ يعٞاة كه ٝػلٙ فلا ثٚ اثواٛ

ٝػلٙ ها كاك، چٕٞ ثٚ ثيهگزو اى فٞك هَْ ٗزٞاَٗذ فٞهك، ثٚ ٚ فلا إٓ ً يل. ىٓبٗيهٍيؼ ثلاٜٗب ٓيّقٔ َٓ

 فٞك هَْ فٞهك. 

به ها ًٖ يا چٕٞ ًٚفٞهّ، يثٚ ماد فٞك هَْ ٓ»ّٞك= يبكذ ٓي :4-55=49ِ يلايٖ ٝػلٙ كه پيا 9=47

فلا ٙٔبٗذ  «...و ٍبىّيضًذ رٞ ها يذ كْٛ ٝ مهً٘ٚ رٞ ها ثوي، ٛو آيؾ ٗلاّزيگبٗٚ فٞك ها كهيٝ پَو  يوكً

 رؾوّن إٓ ٓطٔئٖ اٍذ.  هٝ ايٖٖ ٝػلٙ ها ثٚ اٗغبّ هٍبٗل ٝ اى يٚ اً٘ل ًيٓ

ٔبٕ يا يثوا يْ ػٔال ّبَٗيبكذ. اثواٛيوك؛ ٝ ٝػلٙ ها ًٔبٕ آٝهك؛ ٝ ٕجو يْ ثٚ فلا اياثواٛ 9=48

ا ٚ فلً يابٍذ. ٛو ٝػلٙيي كه كٗيٖ چيروالّ فلا ٓطٔئًٖبٕ ٗجٞك. يكه ٓ ٌيَيچ هيبٝهكٕ ثٚ فلا ٗلاّذ. ٛيٗ

 كاكٙ اٍذ ثٚ اٗلاىٙ رؾوّن إٓ كه ٛٔبٕ ىٓبٕ ٓؼزجو ٝ ٓطٔئٖ اٍذ. 
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ٓضبٍ،  يثوا يهبٗٞٗ يٛبٌٔٚفٞهٗل. كه ٓؾيثٚ ثيهگزو اى فٞك هَْ ٓ ٛب ، اَٗبٕيكه آٞه اَٗبٗ 9=49

آٜٗب اى فلا كهفٞاٍذ  «ٖ.ًْ ًٌٔب، يپٌ فلا»٘٘ل= ًيوذ هَْ فٞهكٙ ٝ ٍپٌ اٙبكٚ ٓيگلزٖ ؽو يْبٕ ثوايا

 وذ اٍذ.ي٘ل ؽويگٞيٚ آٗچٚ ًٓ٘ل ًل ييرب رأ ٘٘لًيٓ

ْبٕ يٚ هٍٞ اًّٞك يٓ ىكه ٛٞهٖ يّٞك. ايفٞهٗل هُْٞبٕ ٓؼٔٞال اصجبد ٓيهَْ ٓ ٛب ٚ اَٗبًٕ يىٓبٗ

 ٓؾلٞظ اٍذ. 

ٚ ٝػلٙ اٝ ثٚ اٗغبّ فٞاٛل ًبٓال ٓطٔئٖ ثبّ٘ل ًٔبٕ كاّز٘ل يٚ ثٚ اٝ اً يفٞاٍذ هّٞ ٝيٓفلا  9=:4

ٖ يث٘بثواِٚ ٝػلٙ ْٗبٕ كٛل.يفٞاٍذ رب ػظٔذ فٞك ها ثٚ ٍٝياٝ ٓ يثٞك، ُٝ يبكًػٔال به اٝ ٌل. ٝػلٙ آّيهٍ

 وك. ًاُ هَْ ها اٙبكٚ اٝ ثٚ ٝػلٙ

 يْ َٛز٘ل. ٝػلٙ ثٚ ٝػلٙ اثلئبٕ كوىٗلإ ٝكبكاه اثواٛيٚ ثٚ ٝاٍطٚ اًَٛز٘ل  يَبًٖٗ ٝػلٙ ٛٔٚ يٝاهص

ذ ثٚ يٚ فلا ٝػلٙ مهً ي٘ل. ٛ٘گبًٓيَ ٓيها رؾٖ ٔبٕ كاّزٚ ثبّل إٓيٌ ثٚ فلا اًٚ ٛو ًٗغبد اّبهٙ كاهك 

 يؼ ٗبّيٚ اى ارؾبك ثب ًَٓ يبرًبكذ ٝ ٛٔٚ ثويؼ يفٞك ها كه َٓ ييبَٓ ٝ ٜٗبًٖ ٝػلٙ رؾوّن يْ كاك، اياثواٛ

 ثٞك.يّل ّبَٓ إٓ ٝػلٙ ٓيٓ

ٚ ًٖ اٍذ ٌوٓٔي. ؿيالّ فلا ٝ هَْ ًٝل، ً٘ٚ ٌيٚ ثو آٜٗب رًكاهك  رـييوئبٗلاه ؽبال كٝ آو ثيا 9=;4

ٔبٕ يؼ ايٚ ثٚ ًَٓ يكٛل ٛٔٚ آٗبٗيٖ كٝ ٝعٞك كاهك. فلا ٝػلٙ ٓيرو اى أٖيب ايٓطٔئٖ  يييْ چيً٘رٖٞه 

ٔبٗلاه رب يو اٍذ؛ ايٗبپنٖ آو اعز٘بةيغٚ اي٘ل. ٗزًيل ٓييِٚ هَْ، رأيثٚ ٍٝ إٓ هابث٘ل؛ ٍپٌ اٝ ييآٝهٗل ٗغبد ٓ

 ثبّل. ئٖ ٓياثل ا

 يي( 4٘ل. ًيو ًٓبٕ ميؾيل َٓيثٚ آ يلٕ ثٚ فبٗٚ ٝ رَٔيهٍ يَ ثواٌٙ چٜبه َّ٘ليٗٞ 9ٔبٗلٙ ثبة يكه ثبه

ٚ. ًٌ يهئ يي( 7ْوٝ. يپ يي( 6ُ٘گو.  يي( 5ّٜو ِٓغب.   ٜ٘ 

ذ ثٚ ّٜو ِٓغب ًٚ اى ٛالًاٗل لٙ ّلٙيًْو يثٚ رٖٞ يَبًَٗٛز٘ل ثٚ ػ٘ٞإ  يوئبٗلاهإ ؽويٚ اً ياٍٝ آٗبٗ

ٚ يٚ ثو پبً٘ل ًيو ػطب ٓيٗبپنَذٌل ّيآ ْبٕ كه پوٝاىّبٕ، فلا ثٚ آٜٗبين ايرْٞ يّٞٗل. ثوايثوكٙ ٓ يآٍٔبٗ

 ثبّل. يٝ هَِٔ ٓ يالّ ًٝ

ٚ ًٖ ياى ا يعبٕ ٓب. آگبٛ يثبّل ثوايٓ يل ٓضَ ُ٘گويٖ آيا يىٗلگ يٛب يٝ ٍقز ٛب كه ٛٞكبٕ 9=>4

 يٛب ها اى ؿوم ّلٕ كه ٓٞطٖ اآلٕ ٝاهغ ّلٙ اٍذ ٓب يٚ اٗگبه ًٛٔٓطٔئٖ اٍذ  يابكزٖ ٓب ثٚ اٗلاىٙيعالٍ 

ي. گبٙ ٓولً آٍٔبٗيٚ كه عبٌاكزل؛ ثِيٖ عٜبٕ ٗٔيهٝإ ا يٛب ٘ل. ُ٘گو كه ًّٖيؽلع ٓ يليٝ ٗبآ يّ يٝؽْ

ثبّل كهٍذ چ٘بٗچٚ ئٖ ٓيل ٓب كه كهٕٝ ؽغبة فلا ايٚ آًٖ اٍذ يل ٓب ُ٘گو اٍذ، ٓلِٜٞٓ ايٚ آً اى آٗغب

 ْ ثٞك. يي فٞاٛيْٗ ُ٘گوٓبٕ كه آٗغبٍذ فٞكٓبٕ يٓطٔئٖ َٛز
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بَٓ ًبٕ ٓولً ٝاهك ّل. ؽٚٞه اٝ كه آٗغب ٝهٝك ٌٓب ثٚ كهٕٝ ٓ يْوٝيي ثٚ ػ٘ٞإ پيٗ يَيػ 9=53

ٖ كهٍذ ثٚ اٗلاىٙ يىٓ ئبٗلاه هٝيٖ ايروٚ ٍبكًٖٙ ي٘ل. گلزٖ اًيٖ ٓيرؼِن كاهٗل ها رٚٔ ٚ ثٚ اًٝ يَبًٗ

 َذ.يچ ٝعٚ اؿوام ٗيك ثٚ ْٛ ٝ ٓطٔئٖ كاهٌٓؾ يگبٛيٚ اآلٕ كه آٍٔبٕ َٛز٘ل عبً ي٘يٓولٍ

 َل=يٗٞيٓ (Anderson-Berry) يثو اٗلهٍٕٞ

ٓ ػثاؿت یىٛػ. ايؼٖ ّٔیؼ ػیػؿ ػٙؼ رؼ يگـیػ يچ رایيـٚ تـرّٗ ىؼٖ امت ػؿ ٘یٗ پو ياٍّٗو» 

اْ ىٕؼٖ تٗ ِیَٕٙٗ فمظ تٗ ػٕٛاْ ّٔاول یؿئ چْٛ وٗاْ لـاؿ ٔؼاىتٗ، یػثاؿت ٘ـگق ػؿ ٔظاَ الٚ

يـٚ ِا یپ يٌٚ «تٛأنت ػٔثاي اٚ تـٚػ.يل ّٔىچیٗ ٘وىؼ يٚاؿػ ِ يتٗ رائىؼ. اٚ يِمؼك ٚاؿػ ِ

ٕؼٖ ِا ؿا ػؿ آٔزا ی( ٚؿٚػ آ1يـٚ یُ تٛػ. اٚ تٗ ػٕٛاْ پیق عٛا٘یٗ ٘ـ را تاىؼ ِا ٔولٛي ػاػٖ امت 

( ٚ تٗ لِٛو ػؿ ٕ٘گاَ ٚؿٚػ 1ػ٘ؼ، يـاث پـرالي آمّاْ ؿا تٗ ِا ِی( ِ:ـػ، واػالْ عٛا٘ؼ 

 ػ٘ؼ. يياْ ؿا ػؿ ِماتً ػظّت آمّاْ لـاؿ ِیؼ ٚ ایگٛيعٛه آِؼ ِ

ٚ اٍذ. فلاٝٗل ٓب ثو هرجٚ ًٌِٓ يل عبٝكإ هئيلٕ ثٚ آيَ هٌٍٖ ّيچٜبهٓ ٚ گوكًٌ يٖلم، هئٌيٜ٘  ل يٜ٘ 

ِٚ ي٘ل. كهٍذ چ٘بٗچٚ ٓب ٓطٔئ٘ب ثب فلا ثٚ ًٍٝيٓب ها ٙٔبٗذ ٓ ياٝ ٓؾبكظذ اثل يٜبٗذ اثلًرب اثلاآلثبك. 

 بكذيْ يبٖٛ ثٚ كٍذ هاٍذ فلا ٗغبد فٞاًٛبد اٝ هطؼب ثٚ ػ٘ٞإ يِٚ ؽيْ، ثٚ ٍٝياٙ ّلٙٓوگ اٝ ٖٓبُؾٚ كاك

 .(8=43بٕ يهٝٓ)

ٚ گوكًٌ يٖلم، هئٌيٚ ثو هرجٚ ًِٓ يَيػ يؼ٘يٖ ٓطبُت يػ٘ٞإ ا ٚ كه ً يلٙ اٍذ ثٚ ٓب ٓٞٙٞػيٜ٘ 

٘ل. ؽبال اٝ ًيٓ يبكآٝهيها  ي ىكٙ ثٞكيَ٘لٙ ثو ْٛلاه ثٚ ّٙل اهرلاك گويٗٞ ي ًٚىٓبٗ يؼ٘يهطغ ّلٙ ثٞك  8=43

وك. اٝ يها اى ٍو ثگ يٜبٗذ ٛبهًٝٗؼ َٗجذ ثٚ يٜبٗذ ًَٓ ي٘ٚ فٞك ها كه ٓٞهك ثورويٚ ىًٓآٓبكٙ اٍذ 

 گوكك. يثبىٓ ياٍزبكاٗٚ ثٚ ثؾش إِ

ٝ ٍپٌ  (53-47=;4ِ يلايپ)ـ ثْو ظبٛو ّل يكه ربه يٚ ثٚ ٛٞه عيئًثٞك  يو ٓجٜٔيٌٖلم پٌيِٓ :=4

ثبى ْٛ  يٛٞالٗ يكٝهٙ ىٓبٗ ييپٌ اى  .(443=7ٓيٓٞه ) ِٚ كاٝك ثوكٙ ّليٖ ٗبّ ثٚ ٍٝيثؼل ا ل ّل. هوٜٗبيٗبپل

 ييت كاكٙ اٍذ رب يرور ياٝ ها ٛٞه يبد ىٗلگياٍذ= فلا عيئ يي هطؼيچ ييبٕ ظبٛو ّل. يزبة ػجواًٗكه 

 ؼ ثبّل.يَٓ يَيفلاٝٗل ػ يثوا يٗٔٞٗٚ ػبُ

ّلٙ اٍذ  يبكآٝهيْ. ٍپٌ ثٚ يهاعغ ثٚ اٝ ها كاه يقيربهن يؽوب يٚ اٍٝ ثبة ٛلزْ ٓب ثؼٚيٖ ٍٚ آيكه ا

ٖ يهِٞٓ ثٞكٙ اٍذ. ا يٝ هٝؽبٗ يبٍيبٖٛ. اٝ هٛجو ًٍذ فٞك ْٛ پبكّبٙ ثٞكٙ اٍذ ٝ ْٛ ياٝ كه ّقٖ ًٚ

به ٍِط٘ذ ٌٚ اَٗبٕ گ٘بًٛ يٗجبّل. ىٓبٗ ياٝ علائ يٞيٝ كٗ يٖ ٓوبّ هٝؽبٗيٚ ثًذ فلا ثٞكٙ اٍ ياُجزٚ اُگٞ

ٚ ًٖ اٍذ ٌ٘ل ًٓٔيؼ ثب ػلاُذ ٍِط٘ذ ٓيٚ ًَٓ يوك. كوٜ ىٓبًٗذ ها علا ٌَب ٝ ِٓٔيًِب ٘ل الىّ اٍذ رًيٓ

 .(:4، 65=4ب ياّؼ) ّٞٗل يٌيثب ْٛ ٖ كٝ يا

ذ ًثو يوكٙ ٝ ثٚ ًٝوك، اٝ ها اٍزوجبٍ ًيٓواعؼذ ٓ ىَذ كاكٕ ٌِْٓٞ اى ّيٚ اثواًٛ يٖلم ىٓبٌٗيِٓ

ْ ٛوگي يرٞاَٗزيْ، ٗٔين ها كاّزيٓولً ػٜل ػز يٛبوٜ ّٗٞزٚآٓلٙ اٍذ. اگو ٓب ك :ٚ يٖ ػَٔ كه آيكاك. ٗٔٞٗٚ ا

 ْ. يً٘لا يهثٜ كٍذ پيبد ثٚ ٗظو ثيٖ عيئيثٚ ا
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بد يآلٕ ثٚ يل رب هٍيكاك. ٓب كٝثبهٙ ثب ييي كٙ يبٖٛ اٍواهآًٖٓ پبكّبٙ ٝ ئذ ع٘گ ثٚ ايْ اى ؿ٘ياثواٛ :=5

 ْ. يبٓٞىيْ ها ثياثواٛ ييكٙ  يْ رب ٓلّٜٞ ٓقليًٕ٘جو  43-;، 9، 7

-يٖلم ٝ ُوت اٝ ٌٓيثبّل. ٓب هاعغ ثٚ ٗبّ ِٓيذ اٝ ٓي٘٘لٙ ّقًٖبٕ يزبة ٓولً، ٗبّ ّقٔ ثًكه 

 . يپبكّبٙ ٍالٓز يؼ٘يٚ ً (ْيٍبُ يِٓ) يپبكّبٙ ػلاُذ ٝ ُوت ٝ يؼ٘يْ= ٗبّ اٝ يآٓٞى

ثبّل  ٚ اٍٝ ػلاُذ ٝعٞك كاّزٌٚ٘ي. ثلٕٝ ايٚ ػلاُذ اٍٝ ػ٘ٞإ ّلٙ اٍذ ٝ ٍپٌ ٍالٓزًٓلّٜٞ ٗجٞكٙ يث

 كاّذ.  يرٞإ ٍالٓزيٗٔ

اٗل. وكًٙثب ْٛ ٓالهبد  يهؽٔذ ٝ هاٍز»ت= يِٕ يْ. ثو هٝي٘يثيؼ ٓيبه ًَٖٓ ها ٝاٙؾب كه يٓب ا

ٚ فلا ثو ّٙل ًها  يٗغبد كٛ٘لٙ ٛٔٚ ػلاُز چٕٞ ًٚ .(8;=43ٓيٓٞه ) «اٗللٙيگو ها ثٍٞيليٌ يػلاُذ ٝ ٍالٓز

 ْ. يكاّزٚ ثبّ يْ ثب فلا ٍالٓزيٞاٗريل ثٚ اعوا كهآٝهك ٓب ٓيِٛج يگ٘بٛبٗٔبٕ ٓ

ـ رُٞل ٝ يٗبٓٚ ٝ ربهْ اٝ پله ٝ ٓبكه ٝ َٗتيفٞاٗيٚ ًٓ ّٞكيرو ٓلٙيچيپ يٖلم ىٓبٌٗيِٓ ٓؼٔبي :=6

ّقٔ  ييٚ اٝ ًْ يً٘ يويگغٚيٗز ٛٞهٖ يل ايْ، ثبيًٖ٘ عٔالد ها اى ٓزٖ فٞك علا ي. اگو ٓب ااٍذ ٓوگ ٗلاّزٚ

 ٓقِٞم فبٓ فلا ثٞكٙ اٍذ.  ييب يٖ آٓلٙ ثٞكٙ يگو ثٚ ىٓيبهٙ كيٍ ييب اى يثٞكٙ  يآٍٔبٗ

َ٘لٙ يٜبٗذ اٍذ. ًٖٗٞ عٔالد كه ٓزٖ فٞكّبٕ اٍذ. ٓٞٙٞع يٖ ٓطِت هواه كاكٕ ايا ىل كهيًِ يُٝ

اٝ  يٜبٗذ ٛبهًّٝٗقٔ كه  ييٜ ثٞكٕ يٝاعل ّوا يثواكٛل. يَٚ اٗغبّ ٓيٖلم ٝ ٛبهٕٝ ٓوبٌيٖ ِٓيكاهك ث

ٖ ّوٛ ثٞك. يروذيٗبٓٚ ؽبئي اٛٔثٞك. َٗتيب آٓلٙ ٝ اى فبٗٞاكٙ ٛبهٕٝ ٓيٗثٚ ك يَذ اى ٍجٜ الٝيثبيٓ

 وكذ. يپنيذ اٝ كه ىٓبٕ رُٞلُ ّوٝع ّلٙ ٝ ثب ٓوگِ فبرٔٚ ٓيٖ ٕالؽيٛٔچ٘

ل. فلا اٝ يهٍيبٖٛ ًٗٔبٛ٘بٕ ثٚ هرجٚ ًِٚ رُٞل اى فبٗٞاكٙ يثٞك. اٝ ثٚ ٍٝ ٓزلبٝدبه يٖلم ثٌَيٜبٗذ ًِٓ

اى  يچ ٗبٓيّل، ٛيٜبٗذ اٝ ٓوثٞٛ ًٓٚ ثٚ ً يبٖٛ َٓؼ ٗٔٞكٙ ثٞك. رب عبئًثٚ ػ٘ٞإ  لٙ ٝيثوگي يها ثٚ ٍبكگ

ثٚ ٚ ً يٗلاّذ ٝ رب عبئ يزيچ اٛٔيٖ آو ٛيٓب صجذ ْٗلٙ اٍذ. كه ٓٞهك اٝ، ا يٗبٓٚ اٝ ثواپله ٝ ٓبكه ٝ َٗت

 ٜبٗذ اٝ اكآٚ كاهك. ًٖ يب ٓوگ اٝ ْٗلٙ اٍذ؛ ث٘بثوايثٚ رُٞل  ياچ اّبهٙيّٞك، ٛيٛب ٓوثٞٛ ٓصجذ ّٗٞزٚ

بكزٚ ٝ ٛوگي ٗٔوكٙ يٗلاّزٚ ٝ ٛوگي رُٞل ٗ يچ پله ٝ ٓبكهيٖلم ٌٛيٚ ًِْٓ يً٘ يويگغٚي٘طٞه ٗزيل ايٓب ٗجب

 يچ آٓبهيّٞك، ٛ-يٜبٗذ اٝ ٓوثٞٛ ًٓٚ ثٚ ً يٖ اٍذ رب آٗغبئي٘غب ايْ كه ايثبّل. رؼِيٗٔ يزٚ إٌِٖ ٗياٍذ. ا

 ٗلاّزٚ اٍذ.  يبٖٛ ثٚ آٜٗب ثَزگًثٚ ػ٘ٞإ ٝاعت ٗجٞكٙ رب صجذ گوكك، چٕٞ فلٓذ اٝ 

بٖٛ ًّلٙ،  ٙٗلٞاٚ پَو فيٚ ثٚ ّجٌكٛ٘ل، ثِيْ ٓيثٚ اّزجبٙ رؼِ يثؼٚ چٕٞ ًٚاٝ پَو فلا ٗجٞكٙ اٍذ، 

 ٓبٗل. يٓ يكائٔ

ٖ يها ْٗبٕ كٛل. ٍٚ ثؾش كه اصجبد ا يٜبٗذ ٛبهًٖٝٗلم ثٚ ٌيٜبٗذ ًِٓ يفٞاٛل ثورويَ٘لٙ ٓيؽبال ٗٞ

 ي٘يگييٚ ٕٞهد گوكذ ٝ عبً يرـييوذ؛ ثؾش هاعغ ثٚ ًٝ ثو ييثؾش هاعغ ثٚ كٙ  ٓطِت ٝعٞك كاهك=

 ٖلم. ٌيٜبٗذ ًِٓثٞكٕ  يّل؛ ٝ ثؾش هاعغ ثٚ عبٝكاٗ يٜبٗذ ٛبهًٝٗ
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ّٞك يوٓؼٍٔٞ ّوٝع ٓيؿ يؽوف ٗلا ييٖ ثؾش ثب ياْ. يٖ ثؾش ها ّبٛل َٛزيٓب اُٝ 43-7بد يكه آ :=7

يي ْ ثٚ اٝ كٙ يٖ ؿ٘بيي اى ثٜزويبهؿ ٗيْ پبروياثواٛ يٖلم ث٘گوك. ؽزيٌفٞاٛل رب ثٚ ػظٔذ ِٓيٚ اى فٞاٗ٘لٙ ًٓ

فٞاٛل يَ٘لٙ ٓي٘غب ٗٞيبٕ ثٞكٙ اٍذ، كه ايٖ ٍزبهگبٕ آٍٔبٕ ػجواٗياى ثيهگزو يٌيْ يٚ اثواًٛ كاك. اى آٗغب

 رو اى اٝ ثٞكٙ اٍذ. ْيػظ ياٍزبهٙ يؽز ٖلمٌيٚ ًِْٓٗبٕ كٛل 

 ييؼذ كٙ يْ ثٚ ؽَت ّوٌٚ اى ؽًْ كاّز٘ل ٌْبٕ ؽيّٞك، ايٛ ٓٓوثٞ يالٝبٛ٘بٕ ًٚ ثٚ ً يرب عبئ :=8

 ٔبٕ. يگوكك، پله ايْ ثبىٓيبٛ٘بٕ ثٚ اثواًٛوٗل. إَ ٝ َٗت ٝ ْٛ هّٞ ٝ ْٛ يثگ

وٓؼٍٔٞ ثٞك. يوٓوٍّٞ ٝ ؿيٓؼبِٓٚ ؿ ييٖ يگوكذ، ا ييْ، كٙ يٖلم اى اثواٌٛيٚ ًِٓ يٝهز يُٝ :=9

ثب هّٞ  يٚ َٗجزًكاك  ييكٙ  يًَفبٍذ، ٝ ثٚ يٓٞػٞك اى إٓ ثوٓ ؼيٚ ًَٓفٞاٗلٙ ّلٙ ثٞك  يْ پله هٞٓياثواٛ

 ل. يپو يٗژاكٖلم اى ٓبٗغٌيٜبٗذ ًِٓلٙ ٗلاّذ. يثوگي

ْ اى يثبك اثواٛ ىٓجبه»ذ كاك. اٝ گلذ= ًْ ها ثويٖلم اثواٌٛيٚ ًِٖٓ اٍذ يگو ايو كيوذ چْٔگيؽو يي

 .(53، 47=>4ِ يلايپ) «ٖيآٍٔبٕ ٝ ىٓ ي، ٓبُيرؼبُ يعبٗت فلا

-يذ ًٓزو ها ثوٌٞچًٚ ثيهگزو، ًاٍذ  ٛٞهٖ يكٛل، ايذ ًٓها ثو يگوي، اَٗبٕ كيٚ اَٗبًٗ يٝهز :=:

گبٙ كه يورو ثٞكٕ عبيؽو يٚ ثٚ ٍبكگٌَذ؛ ثِيٗ يب افالهي يزيچگٞٗٚ ؽوبهد ّقٖيٖ ْٗبٕ كٛ٘لٙ ٛيكٛل. ا

 ٘غب ٓطوػ اٍذ. يا

ٗژاك ها يٜٞكياُؼَٔ فٞاٗ٘لگبٕ ٌٌْ ػيً٘ يل ٍؼيْ ثبيفٞاٗيها ٓ يويػٜل ػز يٛب ٖ ثؾشيٚ ٓب اً ي٘يكه ؽ

وزب ياٗل ٝ ؽوٜٗبكٙيفٞك ؽوٓذ ٓ يٖ هٜوٓبٗبٕ ِّٓ ياى ثيهگزو يٌيْ ثٚ ػ٘ٞإ يْٚ ثٚ اثواٛيْ. آٜٗب ٛٔيً٘ٓغَْ 

وُ ها ٌاى اٝ ثورو ثٞكٙ اٍذ. كوٜ ك يٜٞكيويبٖٛ ؿً ييٚ ًآٓٞىٗل يؽبال آٜٗب ٓ يثٞكٙ اٍذ. ُٝ ٛٞهٖ يْٛ ا

 وكٙ ثٞكٗل. ٌچٞهذ ثٚ إٓ رٞعٚ ٗيٛ يْبٕ ثٞكٙ ُٝيزبة ٓولً اًْٚ كه يٖٛٔ آو يل! ايٌ٘ث

ُٓوكًّٗل يٓگوكزٚ  يَبًِٗٚ يثٚ ٍٝ ييكٙ  يٜبٗذ ٛبهًٝٗكه  :=;  يٖ ٓلاّٝ ثوايعبْٗ ييثٞكٗل.  يٚ 

وك. كه ٓٞهك ًيٗٔٞك، ٝ ٍپٌ ػجٞه ٓيََٗ فٞك ها فلٓذ ٓ بًٖٛٛو  ي ًٚبٛ٘بٕ ٝعٞك كاّذ، ثٚ ٛٞهً

 يَ ٝ اثليٚ إًثبّل  يٜبٗزًبٗگو يرٞاٗل ٗٔبياٝ ٓ هٝ ايٖاى ٓوگ ٝعٞك ٗلاهك. اى  ياچ ْٗبٗٚيٖلم ٌٛيِٓ

 اٍذ. 

ٍو  يٚ الًٝ يگوكذ. اى آٗغبئ ياى الٝ إٓ ها يْ ثٚ ٛٞه ٓغبىياى اثواٛ ييٖلم ثب گوكزٖ كٙ ٌيِٓ :=>

 يٖ ْٗبٕ كٛ٘لٙ ثورويكاك ٝ ا ييٖلم كٙ ٌيثٚ ِٓ يٜبٗذ ٛبهًٝٗٚ ًكٜٔبٗل يٖ آو ثٚ ٓب ٓيِٚ فٞك ثٞك، ايهج

 ٖلم اٍذ. ٌيِٓ

 يًَْ ػٔال ي، اثواٛكاك؟ فٞة، اٝال   ييٖلم كٙ ٌيثٚ ِٓ يٚ الًٝرٞإ گلذ يٓ يچٚ ؽَبث يهٝ :=43

ِت اثواٛ يبٓلٙ ثٞك، ُٝيب ٗيٛ٘ٞى ثٚ كٗ يثٞك. اگو چٚ الٝ يها پوكافذ. اٝ پله عّل الٝ ييٚ كٙ ًثٞك  ُٕ ْ يكه 

ثٚ  ْ ٝاهؼبا يبهؿ ثٚ عٜبٕ ٝاهك ّٞك. اثواٛيْ پبرويٚ اى اثواًٛههْ ىكٙ ّلٙ ثٞك  ٛٞهٖ يٍوّٗٞزِ ا يؼ٘يثٞك، 
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ٚ اى اٝ ظبٛو ً يٜبٗزً، ٝ يٖ الٝيكاك. ث٘بثوا ييٖلم كٙ ٌيِ ػَٔ ٗٔٞك ٝ ثٚ ِٓي٘لٙ ٛٔٚ اػوبة فٞيػ٘ٞإ ٗٔب

 ٜبٗذ ثٚ فٞك افزٖبٓ كاك. ًهرجٚ كّٝ ها كهٖلم ٌيّل پٌ اى ِٓ

ٖلم ثو ٛبهٕٝ ها ّبٛل ٌيٜبٗذ ًِٓ يْٗبٕ كاكٕ ثورو يٖ ثؾش ثوايب كٝٓٓ 53-44بد يكه آ :=44

بٕ هواه گوكزٚ يٜبٗذ الًٝ يؼ ثٚ عبيٜبٗذ ًَٜٓبٗذ ػٞٗ ّلٙ اٍذ. ًٚ ًاٍذ  يٖ ٓج٘يٖ ثؾش ثو ايْ. ايَٛز

 ل.يهٍيبَٓ فٞك ًٓٝ  ييثٚ ٓوٖٞك ٜٗب يوك اگو ٓٞهك اُٝيٚ ٕٞهد ثگًٗلاّذ  يٖ آو ُيٝٓياٍذ. ا

ٔبٍ ؽبَٕ ْٗل. گ٘بٛبٕ ٛوگي ثوكاّزٚ ْٗلٗل ٝ پوٍز٘لگبٕ ٛوگي ً يٜبٗذ الًٝٚ اى ًاٍذ  ٖيوذ ايؽو

 ٗجٞك.  ييٜبٗذ ٜٗبًػطب ّل ٝ  يؼذ ٍٓٞيٜبٗذ رؾذ ّوًلا ٗ٘ٔٞكٗل. ياهآِ ٝعلإ پ

ٜبٗذ اٝ ثو هرجٚ ٛبهٕٝ ًبَٓ ؽبال آٓلٙ ٝ ًبٖٛ ً٘غب ػ٘ٞإ ّلٙ اٍذ. يٜبٗذ كه اًاى  يگويٗٞع ك

 ٖلم. ٌيهرجٚ ِٓ يٝها ٚ كهٌَذ؛ ثِيٗ

ٚ يٚ ثو پبً يؼزيَّ ٗظبّ ّوًٚ ًهٍبٗل يغٚ ٓيٖ ٗزيوكٙ اٍذ ٓب ها ثٚ اً رـييوٜبٗذ ًٚ ًوذ يٖ ؽويا :=45

اٍذ  يٗبهٍٞ ياٍذ! ٓبٗ٘ل ٕلا يبه اٍبٍياػالٕ ثَ ييٖ يوكٙ اٍذ. اً رـييوي يٜبٗذ هواه گوكزٚ ثٞك ًٗإٓ 

 ْ. يَزيؼذ ٗيو ّويگو ىيٍبىك. ٓب كيٍ ٓل ٓجلّ يها ثٚ عل ئيبّ هلٌاؽٚ ٗٞافزٚ ّلٙ ٝ ً

رؼِّن  يثٚ ٍجط يَيٚ فلاٝٗل ػًوذ يٖ ؽوياٍذ ثو ا يهؿ كاكٙ ّٜبكر يرـييوؼذ يٚ كه ّوٌ٘يا :=46

 ؼذ ٓٔ٘ٞع ثٞك. يگوكذ ثو ٛجن ّويٕٞهد ٓبٕ يِٚ الٝيٚ ثٚ ًٍٝ يٜبٗزًق يٚ اٗغبّ ٝظبًكاهك 

ٜبٗذ كوا ًٜٞكا ثٚ يٌ ها اى ٍجٜ ٌچيٛوگي ٛ يذ ٍٓٞؼيب آٓل. ّويٜٞكا ثٚ كٗيفلاٝٗل ٓب اى ٍجٜ  :=47

 وكٙ اٍذ. ً رـييوؼذ يّو چٕٞ ًٖٚ اٍذ؟ ٌٖ آو چگٞٗٚ ٓٔيابٖٛ اٍذ. ً يي يَيػ يٗقٞاٗلٙ ثٞك. ُٝ

هؿ كاكٙ اٍذ. ثٚ ٓضبٍ  يِيٜبٗذ رجلًؼذ ي٘ل كه ّوًٚ صبثذ ًكاهك  يْزويث ىَ٘لٙ ٓلاهيٗٞ :=48

 اٍذ.  ٓزلبٝدبه يذ كوىٗلإ ٛبهٕٝ ثَيذ اٝ ثب ٕالؽيٝ ٕالؽظٜٞه ٗٔٞكٙ اٍذ  يگويبٖٛ كًٖلم ٌيِٓ

ّلٗل. آٜٗب يٜ ٓيّبٕ ٝاعل ّوايؼذ هاعغ ثٚ ََٗ ثْويِٚ رؾون ٓطبُجبد ّويثٚ ٍٝ يبٖٛ الًٝ :=49

 ثٞكٗل.يٜٞكا ٛبهٕٝ ٓيب آٓلٙ ٝ اى فبٗٞاكٙ يثٚ كٗ يَذ اى ٍجٜ الٝيثب يٓ

بِٗ يپبيث يبٖٛ ٗٔٞك ىٗلگً ييٜ يٖلم ٝاعل ّواٌيِٓ بٖٛ ثٚ ٓضبًٍفلاٝٗل ها ثٚ ػ٘ٞإ  يييچٚ چ يُٝ

 ٘ل.ًيَذ ٓياثل ى ي. اٝ ثوايٝ ّقٖ يٚ هلهد مارٌَذ؛ ثِيٗبٓٚ ٓطوػ ٗ٘غب َٓئِخ َٗتياٍذ. كه ا

ؼ ٓٞػٞك اّبهٙ يٜبٗذ ًَٓٚ كاٝك ثٚ ً يّٞك، كه عبئيصبثذ ٓ 443=7ِٚ ٓيٓٞه يٖ آو ثٚ ٍٝيا :=:4

ثبّل. فلٓزبٝ ئِٚ رب اثل ًٓ يل ثو هًٝي٘غب رأيكه ا «ٖلم.ٌيثو هرجٚ ِٓ يبٖٛ َٛزًرٞ رب ثٚ اثل »٘ل. ًيٓ

 اٝ رب ثٚ اثل اكآٚ كاهك.  يّٞك، چٕٞ ىٗلگيٛوگي ٓزٞهق ٗٔ

 لٙ إٓ َٓ٘ٞؿ ّل. يٙؼق ٝ ػلّ كب ثٚ فبٛوها َٗت ٗٔٞك  يٜبٗذ ٛبهًٝٗٚ ً يؼزيّو :=;4
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ٖ يب ايلٙ ثٞك؟ آيكبيق ٝ ثيٙؼ يلٜٞٓؼذ كه چٚ ٓيؼ َٓ٘ٞؿ ّل. ّويِٚ ظٜٞه َٓيؼذ ثٚ ٍٝيٖ ّويا

٘ل؟ عٞاة ًلٙ ػطب يكبيٙؼق ٝ ث يكاها يييرٞاَٗذ چيب فلا ٓيِٚ فٞك فلا ػطب ْٗلٙ ثٞك؟ آيؼذ ثٚ ٍٝيّو

٘٘لٙ آٓلٕ ًب يؼذ ٜٓيٖ ّوي٘ل. اًها َٗت  ييٜبٗذ ٜٗبًؼذ يٖ ّويٚ اًٚ فلا ٛوگي هٖل ٗلاّذ ًٖ اٍذ يا

ٗبهٔ ثٞك اى  يويثٞك ٝ رٖٞ يٓٞهز يٜبٗذ ٛبهًٝٗٝ  يؼذ ٍٓٞٞيّو ٖياآٍ فلا ثٞك. لٙيٜبٗذ اًبٖٛ ٝ ً

 ّل. يبَٓ ظبٛو ًٓل ثٚ ٛٞه يبٕ ثبيٚ كه پبًآٗچٚ 

وك. هّٞ ٛوگي ٌبَٓ ًٗي ها يچ چيٚ ًٛلٙ ثٞك يكبيق ٝ ثيي ٙؼيٖ ٓلّٜٞ ٗيٖ كه ايؼذ ٛٔچ٘يٖ ّويا :=>4

 يْگيبكآٝه ٛٔي ييبٕ فلا ٝ اَٗبٕ يْ ٓيػظ ٖ كبِٕٚيبٕ اهلً ٝاهك ّٞٗل. اٌهبكه ٗجٞكٗل ثٚ ؽٚٞه فلا كه ٓ

 ْٚ ؽَ ٝ كَٖ ْٗلٙ ثٞك. يٛٔ يثبه ٝ ثوا ييگ٘بٙ ٛ٘ي ٚ َٓئِٚ ًٖ آو ثٞك ياى ا

ٞرو فٞك فلاٝٗل يٌل ٗيٖ آيْ ظبٛو ّلٙ اٍذ. ايعٞئيٚ ٓب ثٚ إٓ ثٚ فلا روّوة ًٓٞرو يٌل ٗيؽبال آ يُٝ

 كاهٗل.  يبٓال كٍزوًٍكاهٗل كه ٛو ُؾظٚ ثٚ ؽٚٞه فلا لّبٕ يها ثٚ ػ٘ٞإ رٜ٘ب آ يٝ ي ًٚاٍذ؛ آٗبٗ يَيػ

ٚ كه ًل يْ كيٖ ؽبال فٞاٛيٚ ٛٔچٌ٘ل آٓلٙ اٍذ؛ ثِيٜبٗذ پلً ؼذ ٝيكه ّو يرـييوٚ ًٖ كوٜ يٗٚ ا :=53

ٍِ ٓؾِٞه هَْ فلا كه اهرجبٛ ثب ي٘غب كاليهؿ ٗٔٞكٙ اٍذ. كه ا يرـييوي يبً ٗيهُٝ ه ؼ يٜبٗذ ًََٓ ؽٞ

-يٓ (Rainsbury) ي٘يثويثبّل. هيٓ يو ٝ اثليٗبپنرـييوٚ ًاٍذ  يييچ يلٙ ٓؼوكچوف٘ل. هَْ ْٗبٕ كٛ٘ يٓ

ذ فلاٝٗلٓبٕ ٜبًٗثٞكٕ  ئبٍ ٝ اثلًٝ  يرٞاٗل ٍٞكٓ٘ليهبكه ٓطِن ٗٔ ئزو اى هَْ فلاًي يچ چيٛ»ل= يگٞ

 «٘ل.ًٖ يها رٚٔ يَيػ

ِٕ هَْ َٓؼ ٓ يبٛ٘بٕ ٛبهًٝٗ :=54 ثٞك ٝ ٗٚ يثٞكٕ ٓ يٓٞهز ْبٕ َٓزِيّيٜبٗذ اًٖ يّلٗل. ث٘بثوايثلٝ

 ثبكٝاّ. 

كه ٓيٓٞه  بًََٓ هَْ ثٚ ٛٞه ٌل. ّيبٖٛ ٗبًٓ ييهَْ فطبة هواه كاك ٝ اٝ ها  ييؼ ها ثب يفلا َٓ يُٝ

ثو هرجٚ  يَٛز يبٖٛ اثلًٚ رٞ ًاهاكٙ ٗقٞاٛل كاك  رـييوفلاٝٗل هَْ فٞهك ٝ »ّٞك= يبكذ ٓي 443=7

 ل=يگٞيٓ (Henderson) ٛ٘لهٍٕٞ «ٖلم.ٌيِٓ

ؼت اٚ لـاؿ یـ طثیٔاپؾتغییـش ٚ صفات یت ِنیِأِٛؿٗ یاه ؿا تـ پايپاػىا٘ ياتؼ ي٘اتیؼا ٚالؼع 

 تغییـٕٙا ٘ـگق یل اىتـػ يتٛأنت. ٌٚيِ ؼ ُ٘یٙأت رؼواتٕؼ، ی تغییـتٛأنتٕؼ يػاػ. اگـ آٔٙا ِ

 ـػ. ؤغٛإ٘ؼ 

اى ػٜل  يهَٔز يٛبهٝٗ ٜبٗذًل. يٙبٖٓ إٓ گوك يَيٚ ػً يٞرو اٍذ إٓ ػٜليٌٖ هله ٗيثٚ ٛٔ :=55

 اكز٘ل. يَزبكٙ ٝ ثب ْٛ ٓيٜبٗذ ثب ْٛ اًل اٍذ. ػٜل ٝ يؼ ٓوثٞٛ ثٚ ػٜل عليَٜبٗذ ًٓثٞك.  ئيهل

 يَيٚ فلاٝٗل ػًفٞاٛل ثَذ  يٜٞكا كه ىٓبٗيَ ٝ يٚ فلا ثب فبٗٚ اٍوائًاٍذ  يٚيل ػٜل كيػٜل عل

ل ُّند يبد ػٜل علًثو ياى ثؼٚ يٕ آوٝىٔبٗلاهايا .(67، 64=66ب ياهٓ) ٖ اٍزٞاه ٍبىكيٞرِ ها ثو ىٌِٓٓ

ب ّلٙ ٝ ثٚ يَ كٝثبهٙ اؽيٚ اٍوائً يٖ ػٜل ٕٞهد ٗقٞاٛل گوكذ ٓگو كه ىٓبٗيبَٓ اًرؾون  يثوٗل ُٝيٓ

 بث٘ل.يٗغبد  يٛٞه هٞٓ



- 44 - 

ِٚ ٓوگ، ككٖ ّلٕ يثبّل. اٝ ثٚ ٍٝيٚ اٝ فٞكُ ٙٔبٗذ ًٓل اٍذ يٖ ٓلّٜٞ ٙبٖٓ ػٜل عليكه ا يَيػ

ي يبٕ اٝ ٗيپبيٜبٗذ ثًب ٗٔٞك. ي٘ل ًٜٓرٞاَٗذ ػٜل فٞك ها اٍزٞاه يٚ إٓ ٓيٚ فلا ثو پبًها  يبِٓ ػلاُزيٝ ه

 ثبّل. يػٜل ٓ يٛب و كٝهإيٗبپنٙوٝهرب ٓوثٞٛ ثٚ رؾون اعز٘بة

 ْ.يهٍيٓ يٜبٗذ ًٖٝلم ٝ ٌيِٓ يٖ ثؾش هاعغ ثٚ ثورويٖ ٝ آفويؽبال ٓب ثٚ ٍٞٓ :=56

ٚ كه ربهًٌ يٚ چَٜ ٝ چٜبه هئًلٙ ثٞكٗل. گلزٚ ّ يبهيَ ػلٙ ثَيبٛ٘بٕ اٍوائً اٗل ٝ ـ هّٞ ٝعٞك كاّزٚيٜ٘ 

 چٕٞ ًّٚل، يكٍذ ثٚ كٍذ ػٞٗ ٓ ياٖ ٖٓ٘ت ثٚ ٛٞه كٝهٙياٗل. اي ثٞكٙيٗ يگوئّبه كيٖ ثيبًٛ٘اُجزٚ 

 و ثٞك.يٗبپنْبٕ اعز٘بةيٓوگ ا

ٜبٗذ اٝ ٛوگي ً.٘لًيَذ ٓيٝعٞك ٗلاهك، چٕٞ اٝ رب ثٚ اثل ى يَزٌچ ّيؼ، ٛيٜبٗذ ًَٓكه ٓٞهك  :=57

اّزجبٙ يو ٝ ثيٗبپنرـييوٜبٗذ ًٖ يبه اٝ ٝعٞك ٗلاهك. اًكه هٝٗل  يچ رٞهليّٞك ٝ ٛيٓ٘زوَ ٗٔ يگويثٚ ّقٔ ك

 اٍذ. 

ذ يٜٗبي٘ل، ٗغبد ثيآيٗيك فلا ٓ يِٚ ٝيٚ ثٚ ًٍٝها  يثبّل آٗبٗيچٕٞ اٝ كائٔب ىٗلٙ اٍذ، هبكه ٓ :=58

اى ٓغبىاد گ٘بٙ بهإ ٌبه اٝ كه ٗغبد گ٘بًٛٚ ثٚ ًْ يً٘يٓ ىكه ٖ ٓلّٜٞيبد ها كه ايٖ آيإٞال ا ثقْل. ٓب

ل. ٗوِ اٝ ثٚ يگٞيٖ اى هلهد گ٘بٙ ٍقٖ ٓيؼ كه ٗغبد ٓولٍيبه ًََٓ٘لٙ ػٔال كاهك اى يٗٞ ي٘ل ًُٝياّبهٙ ٓ

 يذ اثلي٘ل. آً٘يل ٗٔئبٗلاهإ ها رٜليثب ٝعٞك اٝ ا يچ فطويَذ. ٛيبٖٛ ًٗٔزو اى ٗوِ ًػ٘ٞإ ٗغبد كٛ٘لٙ 

ؽٚٞه  چٕٞ ًٚاثل ٗغبد ثقْل  يْبٕ ها ثوايٖ ّلٙ اٍذ. اٝ هبكه رب اياٝ رٚٔ يْبٕ ثٚ فبٛو ّلبػذ اثليا

 رٞاٗل ٓزٞهق ّٞك. يِٚ ٓوگ ٗٔيثٚ كٍذ هاٍذ فلا ٛوگي ثٚ ٍٝ يٝ فلٓذ ٝ

ثبّل. اٝ كه يٓ يذ ٝيّقٖ يَ ثورويٖ ثٚ كُيٜبٗذ ٛبهٕٝ اٍذ ٝ اًؼ ثوري اى يٜبٗذ ًَٓ :=59

ً اٍذ. اٝ كه اهرجبٛ ثب اَٗبٕگبٙ فٞك يعب ّٝ ذ ٝ ٕلبد فٞك يٝ كه ّقٖآىاه اٍذ. ايث ٛب كه ؽٚٞه فلا هل

ثِ٘لرو ٝ كه  ٛب ثبّل. اٝ اى آٍٔبٕيبهإ علا ٌٓفٞك ثٚ كٍذ هاٍذ فلا اى گ٘بٛ يثبّل. اٝ كه ىٗلگ يت ٓيػيث

ًٌٚ يٖ هئيثبّل. چ٘يٖ ًٍٓب يٞٙ ٝ عالٍ اثلٌّ  اٍذ. َزٚيٓب ّب يثوا ياٜ٘ 

 يثبه ثوا ييهٝىاٗٚ ثگناهٗل؛ اٝ  يٛب يبى ٗلاهك رب هوثبٗيبٖٛ اػظْ ٓب ًٗ، يبٛ٘بٕ الًٝثوفالف  :=:5

گ٘بٙ اٍذ. يبٓال ثًاٝ  چٕٞ ًٚثگناهٗل  يِ هوثبٗيفٞ يگ٘بٛبٗ يبى ٗلاهك ثوايبه ها اٗغبّ كاك. اٝ ًٖٗ يْٚ ايٛٔ

ٚ اٝ فٞكُ ًٖ اٍذ يثبّل، ايٓ ٓزلبٝد يبٛ٘بٕ ٓؼًُٔٞإٓ َٗجذ ثٚ  يٚ اٝ ثو ٓجً٘ يآٝهن ّگلذيٖ ٛويٍٞٓ

-يي ٝ ثياٗگّگلذ يَي٘ ػيوك. كًْ يرول يبٖٛ فٞكُ ها ثٚ ػ٘ٞإ هوثبًٗٗٔٞك.  يگ٘بٛبٕ هّٞ هوثبٗ يها ثوا

 و اٍذ!يٗظ

٘٘لٙ ٌق ثٞكٗل ٝ ّيبَٓ ٗجٞكٗل. آٜٗب ٙؼً يزيٚ اى ُؾبظ ّقًٖ٘ل ًيٖ ٓييها رؼ يبٛ٘بًٗؼذ يّو :=;5

رب  يٚ پَو ًٝبٕ آٓل ٝ اػالٕ ٗٔٞك يثٚ ٓؼذ يٍّ٘ذ ٓوّلً ثٞكٗل. هَْ فلا پٌ اى ّوچٕٞ كوٜ ث٘ب ثٚ آكاة ٝ 

 ٗوَ هٍٞ ّلٙ اٍذ. 443=7ٚ اى ٓيٓٞه ًاّبهٙ ّل  54ٚ يٖ هَْ كه آيبَٓ ّلٙ اٍذ. ثٚ اًاثلاآلثبك 
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ثٚ  فٞك ها يعب يٜبٗذ اَٗبًٗٚ هجال ثٚ آٜٗب اّبهٙ ّلٙ اٍذ. ًٚ ٝعٞك كاهٗل يٖ آيكه ا ياْ ُؾظٚيٓلبٛ

ّلٕ كٝهإ ػٜل  يپٌ اى ٍپو ٛب ٚ اَٗبًٕكاكٙ اٍذ. پٌ چوله اؽٔوبٗٚ فٞاٛل ثٞك  يٝ آٍٔبٗ يٜبٗذ اثلً

 بٖٛ اػظْ ٓب ىٗلٙ اٍذ!ً ي ًٚإٓ ها ثوپب كاهٗل كه ؽبُ يٜبٗزًن، ٗظبّ يػز

 (1تاب ) ش ٔنثت تٗ عؼِت ٘اؿْٚیعؼِت ِن يتـتـ (ب

َ يثٚ كُ يٖ ثورويهٕٝ ْٗبٕ كاكٙ ّلٙ اٍذ. اؼ ثو فلٓذ ٛبيفلٓذ َٓ ي، ثورويبد ثؼليكه آ ;=4

-:بد يآ)ثبّل يػٜل ثورو ٓ ييٝ كه اهرجبٛ ثب  (8-4بد يآ)ؼ اٍذ يگبٙ ٓوّلً َٓيٓؾَ فلٓذ ٝ عب يثورو

46) . 

ٚ يٚ هٌٚ٘ل؛ ثًِيٚ گلزٚ اٍذ فالٕٚ ًٗٔهٍل. اٝ آٗچٚ ها يثؾش فٞك ٓ يزٚ إٌَِ٘لٙ ؽبال ثٚ ٗيٗٞ

 ٘ل. ًيوُ ثٞكٙ اٍذ ها ػ٘ٞإ ٖٓ هٍبُٚ ّٓلٗظيٚ كه اً يإِ

ًٌٚ يٖ هئيٓب چ٘ يثوا ٖ يٝعٞك كاهك. ا ياوٝىٓ٘لاٗٚيپ يٗلا «ٓب َٛذ يثوا»ِٔبد ًَٛذ. كه  ياٜ٘ 

ْ؛ ئٚ كاهيٓب ف»گلز٘ل= يذ ٓيؾيَٓٚ ياُٝ يٚ كه هٝىٛبً يٜٞكي٘٘لگبٕ ًٍوىِٗ  يَٛز٘ل ثوا ئِبد عٞاثً

عٞاة ٓطٔئٖ  «ْ.يجب كاهيى يٛبْ؛ ٓب عبٓٚيَ كاهيٌْ؛ ٓب ٛياٍْ كاهْ؛ ٓب ٓويكاه ٛب يْ؛ ٓب هوثبٗيٜبٗذ كاهًٓب 

ؼ ها؛ يٓب َٓ يل ُٝيٓب رؾوّن آٜٗب ها؛ ّٔب ٓواٍْ ها كاه يل، ُٝيٛب ها كاهٚيثِٚ ّٔب ٍب»ٖ اٍذ= ئبٗلاهإ ايا

ٚ ٓب كه آٍٔبًٌٕ يٓب فٞك ّقٔ ها؛ ٝ هئ يل ُٝيو ها كاهئّب رٖبٝ َْزٚ ب ٗيجوًثٚ كٍذ هاٍذ رقذ  ٛب ٜ٘ 

لاّ ٛوگي ٌچيبه رٔبّ ّلٙ فٞك ثو آٗغب َْٗ٘زٚ اٍذ ٝ ًٛٚ يٛوگي ثو پب يگويبٖٛ اػظْ كًٌ ٌچياٍذ. ٛ

 «ها ثٚ فٞك افزٖبٓ ٗلاكٙ اٍذ. يگبٙ ؽوٓذ ٝ هلهريٖ عبيچ٘

ٚ كه ٝاهغ ًاٍذ  يوئٚ ؽويٖ في٘ل. اًيبٕ ٓوّلً آٍٔبٕ ثٚ هِٞٓ فلٓذ ٌٓٝ ٓ ئٚ آٍٔبٗياٝ كه ف ;=5

ٔٚ يها فلاٝٗل ثوپب ٗٔٞك، كهٍذ چ٘بٗچٚ ف يوئٚ ؽويبٗگو إٓ ثبّل. فيإٓ ٍبفزٚ ّل رب ٗٔب يهٝاى  ي٘ئٚ ىٓيف

 كاك.  ٛب ها فٞك فلاٝٗل ثٚ اَٗبٕ ي٘يىٓ

هّٞ ها ثگنهاٗل،  يٛب يب ٝ هوثبٗيٚ ٛلاًٖ اٍذ يبٖٛ اػظْ اًٖ ٝظبئق يروياى اٍبٍ يٌيٚ ً اى آٗغب ;=6

 كٛل.  به ها اٗغبٌّ٘يل ايي ثبيبٖٛ اػظْ ٓب ًٗ

ٚ ًثٞكٗل  ييبيٛلا ٛب يّٞٗل. هوثبٗيْ ٓيٚ ثٚ ؽٚٞه فلا رولً يييٛبيٛٔٚ چ ياٍذ ثوا يب إطالؽيٛلا

ْ عٞاة كاكٙ يٖ ٍٞاٍ رب ثبة ْٜٗ ثٚ ٛٞه َٓزويْ ٗٔٞك؟ ايرول يييؼ چٚ چيّل. َٓيٓ يهوثبٗ يٞاٗيكه آٜٗب ؽ

 ّٞك. يٗٔ

ٚ ًّٞك يبكآٝه ٓيثٚ ٓب  يي ىكٙ ٝ ثٚ ٍبكگيك گوْ ٗٔٞيرول يييؼ چٚ چيٚ ًَٖٓ ٍٞاٍ يٖ ٍٞاٍ اى ايا ;=7

ٜٞكا يثٞك. فلاٝٗل ٓب اى ٍجٜ يَ ٗٔيٌب ٛئٚ يب كه فيْ ٛلايرول يٜ ثوايٓبٗل ٝاعل ّوايٖ ٓياگو اٝ ثو ىٓ

ٖ يبٕ اهلً ىٌٜٓ فلٓذ كه ٓيَ اٝ ٝاعل ّوايٖ كُيب اى فبٗٞاكٙ ٛبهٕٝ. ثٚ ٛٔي يثوفبٍذ ٝ ٗٚ اى ٍجٜ الٝ
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ٖ ها يل اي، ثب(ليً٘ٗگبٙ  >4=78ثٚ ُٞهب ) َ ٝاهك ّليٌثٚ ٛ يَيٚ ػًْ يفٞاٗيَ ٓيٚ ٓب كه اٗبعً يثبّل. ىٓبٗ يٗٔ

 بٕ ٓولً. ٌب ٓياهلاً ٝاهك ّل ٝ ٗٚ ثٚ كهٕٝ هلً اهلاً  بٕ هلًٌٚ اٝ كوٜ ثٚ ًْٓ يثلٜٔ

بٖٛ اػظْ ًلٚ يٖ ثٞك ٝظيٚ كه ىًٓ يؼ ٛ٘گبٓيب َٓيٚ آًيك ياٗگيٓب ثوٓ يٖ ٍٞاٍ ها ثوايٖ آو اياُجزٚ ا

ٝعٞك  7ٚ يكه آ يازٌٚٗوك؟ ًبه ها آؿبى ًٖ ياٚ ًٖ كوٜ پٌ اى ٕؼٞكُ ثٞك يب اياٗغبّ كاك  يٌِها ثٚ ٛو ّ

ٖ يٖ آو ثليا يْ ٗجٞك. ُٝيَ اٝهِّيٌٜ فلٓذ كه ٛيٝاعل ّوا يبٖٛ الًٝ ييٚ اٝ ثٚ ػ٘ٞإ ًٖ اٍذ يكاهك، ا

 يي يكػب :ٞؽ٘ب ياٝ كه  يكػبغبّ كٛل. ثبالفوٙ، ٖلم ها اٌٗيٜبٗذ ًِٓرٞاَٗذ ٝظبئق يٚ اٝ ًَٗٔذ يٓؼ٘ب ٗ

ػَٔ  ييٚ ٓطٔئ٘ب ًبَٓ ثو عِغزب ثٞك ً يهوثبٗ ييْ ٗٔٞك يٚ ثٚ فلا رولًفٞكُ  يبٖٛ اػظْ اٍذ ٝ هوثبًٗ

 (.5=:4 ٗيي ه.ى) ي ثٞكٜبٗزً

ٚ ًْ ّلٙ ثٞك يروٍ يثٞك. ٛوػ إٓ ٛٞه يبٕ اهلً آٍٔبٌٖٗ ٍبفزٚ ّل، ٗٔٞٗٚ ٓيٚ ثو ىًٓ يأٚيف ;=8

 يثبهگبٙ هواه كاّذ ٝ ٍپٌ ٓنثؼ هوثبٗ يوٝٗيّٞٗل. اٍٝ كِه ث ييهّٞ ػٜل فلا ثزٞاٗ٘ل كه پوٍزِ ثٚ اٝ ٗيك

ٚ ثٚ ٓولًًٌ يبٕ ٓولً ّلٙ ٝ هئٌبٛ٘بٕ ٝاهك ًٓٝ پٌ اى إٓ ؽٞٙچٚ. پٌ اى إٓ  يٍٞؽز٘ ٚ ً يٖ عبئيروٜ٘ 

 ّل. يّل ٝاهك ٓيفٞك ثٚ فلا كه إٓ ٓغَْ ٓ

ٞٙ ًها كه  يفلا ٍٓٞ ي ًٚٚ ثٞك. ىٓبٗيٗٔٞٗٚ ٝ ٍب ييٖ كوٜ ياهلً ٗجٞك. ا بٌٕٓ يئٚ ٛوگي ٛلف ٜٗبيف

ٖ ئٚ ها ثَبىك. ايَذ فيثبيٓ يٚ ثو ٛجن إٓ ًٍْٓٞٗبٕ كاك  يبهًٔٚ ها ثَبىك، ثٚ اٝ ثوٗبٓٚ ي٘ب فٞاٗل رب فيٍ

 ٝ ثورو.  ي، آٍٔبٗيذ هٝؽبٗيٝاهؼ ييثٞك اى  يااُگٞ ٗٔٞٗٚ

ل ٍٍٝٞٚ ّٞٗل يٚ ّبًها  يَبًٗ يٛب رب مٖٛ يٝهىك؟ ثٚ ٍبكگيل ًٓيؽل رأٖ يٖ آو رب ايَ٘لٙ ثو ايچوا ٗٞ

ٛب ٚيٚ إَ ها ثب ٍبًٖ فطو هواه كاّز٘ل يْبٕ كه ٓؼوٗ ايو هواه كٛل. ايذ ثبىگوكٗل ها رؾذ رأصيٜٞكيٝ ثٚ 

 إَ ثوٝٗل. يٛب ثٚ ٍٞٚيَذ اى ٍبيثبيٚ ًٓ ي٘٘ل، كه ؽبًُػٞٗ 

ْ يٚ رؼِيٖ آيٖ ايَٛز٘ل. ث٘بثوا يذ آٍٔبٗيٝاهؼ يٛب ن ٗٔٞٗٚيػٜل ػز ٚ هًٍّٞكٛل يْ ٓيٝاٙؾب رؼِ 8ٚ يآ

 ثقْل. يْ ٌٓيزبة ٓولً رؾًها كه  يّ٘بٍٗٔٞٗٚ

 كٛل.يَ ٌٓبٕ اهلً ٝ ثؾش ػٜل ثورو ها ٌّٓ يٖ ٓٞٙٞع ثورويث يٚ رؾُٞيٖ آيا ;=9

 ئيػٜل اٝ اى ػٜل هل ٌٚثورو ثٞك، چ٘بٗ يبٛ٘بٕ ٛبهًٝٗؼ اى فلٓذ يَٚ ٝعٞككاهك. فلٓزَٔيٓوب يي، اٝال  

 ثورو ثٞك. 

 ٞرو ٓورت اٍذ. يٌٗ يٛبثو ٝػلٙ چٕٞ ًٚٞرو اٍذ يٌٖ ػٜل ٗيِِ كاكٙ ّلٙ اٍذ= اي، كُكٝٓب  

ٞإ ها. اٝ اهىُ فٕٞ فٞكُ ها يؽ ييوك ٝ ٗٚ ًْ يذ ثورو اٍذ. اٝ فٞكُ ها روليٜٗبيؼ ثيفلٓذ َٓ

ٔبٗلاهإ يٚ كوٜ آٜٗب ها پِّٞ كٛل. اٝ ثٚ اٌ٘ي، ٗٚ اٛب. اٝ گ٘بٛبٕ ها ثوكاّذوك ٝ ٗٚ فٕٞ ثيٛب ٝ ثوّٙ ًؽبٙو 

وك رب ثٚ ؽٚٞه فلا ٝاهك ًٓب ثبى  يٍبالٗٚ گ٘بٛبٕ. اٝ هاٙ هاٙ ثوا يبكآٝهي ييوك، ٝ ٗٚ ًبَٓ ػطب ً يٝعلاٗ

 كبِٕٚ كٝه.  ييْ ٝ ٗٚ كه يّٞ
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٘ل ٝ ًث٘ب  يَِزل رب پيايٖ فلا ٝ اَٗبٕ ٓيٓزٍٜٞ ث ييي َٛذ. اٝ ثٚ ػ٘ٞإ يٞرو ٗيٌاٝ ٓزٍٜٞ ػٜل ٗ

 ٘ل= ًيَٚ ٓيػٜلٛب ها ٓقزٖوا ٓوب (Griffith Thomas)رٞٓبً گويليذ ٓب ها اى فلا ثوكاهك.  يگبٗگيث

امت  ي، رٙأيامت ٚ ٔٗ رنّأ ي، ؿٚصأيطامت ٚ ٔٗ ىـ يلطؼ چْٛ وٗٛتـ امت یىٓ ػٙؼ ٔیا

 . يٚ ٔٗ ظا٘ـ امت ي، تاطٕيامت ٚ ٔٗ لِٛ يامت ٚ ٔٗ ٚاتنتٗ تٗ فِاْ، ىغص ي، اتؼيٚ ٔٗ ِضٍّ 

بد ها ثٚ ّوٛ ًؼذ ثويٞرو ٓورت اٍذ. ػٜل ّويٌٗ يٛبثو ٝػلٙ چٕٞ ًٚٞرو اٍذ يٌٗ يٖ ػٜليا

 ييرٞاٗب يٖ ػٜل ٛبُت ػلاُذ ثٞك ُٝيوك. اًيل ٓيإٓ ٝػلٙ ها رٜل يب ٗباٛبػزيٓوگ  يكاك ُٝياٛبػذ ٝػلٙ ٓ

 وك. ًيَت إٓ ها ػطب ًٗٔ

ٚ ٝعٞك ٗلاهك. ًكٛل يَٗجذ ٓ ييٖ ػٜل ػلاُذ ها كه عبياثبّل. ي٘ ٓياى ك يوّوٛيؿ يل ػٜليػٜل عل

 يل ٝ ٝهزيٗٔبيي ٓياٗغبّ إٓ رغٜ يي ثوايْبٕ ها ٗي٘٘ل ٝ اًَذ يٚ ػبكالٗٚ ىًكٛل يْ ٓيرؼِ ٛب ٖ ػٜل ثٚ اَٗبٕيا

 كٛل. يْبٕ پبكاُ ٓيآٝهٗل ثٚ ايْبٕ إٓ ها ثٚ اعوا كهٓيا

ٖ اَٗبٕ ٝ فلا ٓٞكن ٗجٞك. ٛوگي يآٍ ثلٙيك هاثطٚ اغبيكه ا يؼ٘يٖ يٚ اًبَٓ ٗجٞك ًإٓ ػٜل اٍٝ  ;=:

ٗٔٞك. يؼ ٓيٖ ػٜل اَٗبٕ ها آٓبكٙ آٓلٕ َٓيٚ اٌثبّل؛ ثِ ياثل يٚ ػٜلًٖ ٗجٞك يؼذ ايٓوٖٞك فلا اى كآٖ ّو

 آٍ ٗجٞكٙ اٍذ. لٙيٚ ػٜل اٍٝ اً كٛليٖ ثؼلا كاكٙ ّل ْٗبٕ ٓيٚ ػٜل كًٝٓوذ يٖ ؽويا

 «ٞيٌْ ٓولً ٝ ػبكٍ ٝ ٌٗؼذ ٓولً اٍذ ٝ ؽيفالٕٚ ّو»جٞك= َ ػٔال ثب فٞك ػٜل اٍٝ ٌْٗٓ ;=;

وكٕ ًبه ً يثوا يليؼذ ٍٝبئَ ٙؼيْبٕ كاكٙ ّلٙ ثٞك؛ ّويٚ إٓ ػٜل ثلًثٞك  يَ ثب هٌْٞٓٓ (:=45بٕ يهٝٓ)

اٝ ػٜل ها ٓالٓذ  ....ليگٞيوكٙ، ًْٓبٕ ها ٓالٓذ يٚ اٌ٘غب ػ٘ٞإ ّلٙ اٍذ= چ٘بٗيٖ آو كه ايثب آٜٗب كاّذ. ا

ٝ اى  (57=:؛ >4=;بٍ يؽيه) اٛبػذ ثٞك يثوا ٛب ٚ ٝػلٙ اَٗبٕيٚ هّٞ ػٜل ها. ػٜل اٍٝ ثو پبٌ؛ ثِ٘لًيٗٔ

ٚ فلا هجٍٞ ًثبّل يِ ٓيب اٗزٜبيل ٝ ّوٛ اى اثزلا يهيػٜل ث ييل يٗجٞك. ػٜل عل يٍوّٗٞذ إٓ ػٜل اثل هٝ ايٖ

د ػٜل علياٗغبّ كٛل؛ ا إٓ هاوكٙ ً ّٞ  ل اٍذ. يٖ ه

بٕ، فلا يٜٞكيٓولً  يٛبٚ كه ّٗٞزًٚكٛل يوكٙ ٝ ْٗبٕ ًٓٗوَ هٍٞ  67-64=64ب يَ٘لٙ ؽبال اى اهٓيٗٞ

ٍِ ًها كاكٙ ثٞكٙ اٍذ.  ياٝػلٙ ػٜل ربىٙ ٝ ٓٞكن ثٞك، پٌ  يبكًٜ٘ٚ ًچوفل. اگو ػٜل ئِٚ ربىٙ ًَّٓ ثؾش ؽٞ

 ّٞك؟ يٓ يربىٙ ٓؼوك يچوا ػٜل

وك. ًربىٙ اٍزٞاه فٞاٛل  يٜٞكا ػٜلي َ ٝ فبٗلإيٚ ثب فبٗلإ اٍوائًكٛل يفلا ٝاٙؾب ٝػلٙ ٓ يُٝ

بَٓ ًثٚ ٛٞه  يٝػلٙ ىٓبٖٗ يَب. ايًِبه كاهك ٝ ٗٚ ًَ ٍو ٝ يچ٘بٗچٚ هجال ْٗبٕ كاكٙ ّل، ػٜل ربىٙ ثب هّٞ اٍوائ

بد ػٜل ثٚ ًاى ثو يبٕ ثؼٚيٖ ٓيكه ا ٍِط٘ذ ثبىگوكك ٝ هِٞٓ ها ثوٛبٗل. يؼ ثوايٚ ًَٓهٍل  يثٚ رؾون ٓ

كاك گلذ= يعبّ ّواة ها ثٚ ّبگوكاِٗ ٓٚ ٗغبد كٛ٘لٙ ً يٖ ىٓبٗيٞاٛ٘ل ّل. ث٘بثوابكذ فئبٗلاهإ كهيِٚ ايٍٝ

بٕ ياٍٝ هوٗز) «ليٖٓ ثّ٘ٞ يبكگبهيل ثٚ يّٗٞيٖ ها ٓيٚ اً يل اٍذ كه فٕٞ ٖٓ. ٛ٘گبٓيٖ ػٜل عليا»

58=44). 

 ٘ل= ًيٖ ٛٞه ٗوَ هٍٞ ٓيا (Henderson)ٛ٘لهٍٕٞ 
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ُ. ِا یٕوينٗ ِیاِـٚف ِما يؿٚصأ ينایٍو يضیطٛؿ تًٍٛ ٚ تٗ یامـائ تغییـٓ یٓ ِا تیٚ تٕاتـا»

 ييتـ آْ تـایيتـ ٚ تیتزنُ ت يُ، ٌٚیتـيؼ ٌّؾت ِیات ػٙؼ رؼواٌمؼك ٚ تـصاال اف لؼؿت ؿٚس

 «افتٗ امت.یٚػؼٖ عؼا ٕ٘ٛف تزنُ ًٔ تـ طثك یامـائ

ْبٕ يٚ اى اًٖ ٍجذ يؽ ْبٕ كهيٚ اٝ ثب اًٗجٞك  يل ٛٔبٗ٘ل ػٜليٚ ػٜل علًفلا ٝاٙؾب ٝػلٙ كاكٙ ثٞك  ;=>

ل يّب يل ُٝيگٞيثبّ٘ل؟ اٝ ٗٔ ٓزلبٝدرٞاٗ٘ل يٖ كٝ ػٜل چگٞٗٚ ٓيوٕٝ آٝهك. ايٗٔٞك ٝ اى ٖٓو ث يويكٍزگ

ْبٕ يل ٖٓ ايگٞيپٌ فلاٝٗل ٓكه ػٜل ٖٓ صبثذ ٗٔبٗلٗل.  ْبٕيٚ اًوا يٚ ثبّل، ىيٖ آيكه ا يؾيعٞاة ثٚ ٛٞه رِٞ

اٛبػذ هّٞ ثٞك. فلا ٖ ػٜل فٞاٍزبه يٜ ثٞك؛ ايّو چٕٞ ًٚل، َذ هٝثوٝ ٌّؼذ ثب ّيها ٝاگناهكّ. ػٜل ّو

ثٚ  ي ًَٚذ ػٜل رب عبئٌبٕ ٌّ٘ ثٞك، اى ٛو گٞٗٚ آيػٜل ك يؼ٘يثٞك  يوّوٛيٚ ؿًل يِٚ ػٜل عليثٚ ٍٝ

٘ل، ًرٞاٗل اّزجبٙ يكاهك ٝ اٝ ٗٔ ي٘ اٝ رٜ٘ب ثٚ فٞكُ ثَزگيٗٔٞك ٝ چٕٞ ك يويّل عِٞگيفٞكُ ٓوثٞٛ ٓ

 اٛل فٞهك. َذ ٗقٌٖٞ ػٜل ّيا

ب ياهٓ يٚ كه ٓزٖ ػجوً ئِبرًل. يگٞيٍٓقٖ  ياْٚيه رـييو ييب آٓلٙ اٍذ اى يٚ اى اهًٓ يٗوَ هُٞ

 ٛٞهٖ يب ايرو اهٗئيهل يٛباى روعٔٚ يثبّل. ثؼٚيٓ «ْبٕ ثٞكّيوا ٖٓ ّٞٛو ايى»آٓلٙ اٍذ=  64=65

ب اُٜبّ ٗٔٞك ٝ ثو فلع ئبد ها ثٚ اهًِٓٚ ًاُولً  هٝػ «گوكإ ّلّ.يْبٕ هٝيٖٓ اى اپٌ »ّٞٗل= يفٞاٗلٙ ٓ

 ْ. يً٘الّ اٗزقبة ًٓز٘بٝة ها اى  يٛب ٖ هَٔذيوكٙ اٍذ رب اًذ يَ٘لٙ ها ٛلايوك، ًٗٞزبة ٓولً ٗظبهد ً

َذ اٗغبّ كٛل ػ٘ٞإ يثبيٓٚ اَٗبٕ ًآٗچٚ ها  ئيل. ػٜل هليً٘رٞعٚ  «فٞاْٛ يٓ»ِٔبد ًواه ٌثٚ ر ;=43

َ ياٍوائ يٗباٛبػز يٚ هٝىٛبٌ٘ياٗغبّ فٞاٛل كاك. پٌ اى ا يبهًچٚ  ٚ فلاًل يگٞيل ٓيوك؛ ػٜل علًيٓ

ْبٕ ثبّل رب آٜٗب ها كٍٝذ يٛب ْبٕ فٞاٛل ٜٗبك رب آٜٗب ها ثلاٗ٘ل ٝ ثو هِتيؼذ فٞك ها كه فبٛو ايثگنهك، اٝ ّو

ؼذ ي. ّويٓؾجذ ثٚ ٝ يٚ اى هٌٝذ ثًِروً اى ٛال يْبٕ فٞاٛبٕ اٛبػذ فٞاٛ٘ل ثٞك، اى هٝياكاّزٚ ثبّ٘ل. 

 كٍ.  يٚ ثو اُٞاػ گّٞزٌّٗٞزٚ ٗقٞاٛل ثٞك؛ ثِ ٛب گو ثو ٍ٘گيك

ن ثٚ يل. ػٜل ػزيگٞيٍقٖ ٓ يٌيٖ اى ٗيكيْبٕ ٓوا هّٞ فٞاٛ٘ل ثٞك. ايْبٕ ها فلا فٞاْٛ ثٞك ٝ ايٝ ا

 ٖيٖ ػٜل ربىٙ ٛٔچ٘ي٘ل. ايبيث ييٚ ٗيكًل يگٞيْبٕ ٓي٘ ثٚ ايَز٘ل؛ كيٚ ثب كبِٕٚ اى فلا ثبًگلزٚ ثٞك  ٛب اَٗبٕ

ها هطغ ٗقٞاٛل  يٖ هاثطٚ فٞٗيي ٛوگي ايچ چيل، ٛيگٞيٍقٖ ٓ يوّوٛيؿ يزيٝ آ٘ يٗبگََز٘ يااى هاثطٚ

 ٗٔٞك. 

 يؼ، ثوايٖ ٍِط٘ذ پوعالٍ َٓيّٞك. كه ؽياى فلاٝٗل ٓ يعٜبٗ يٖ ّبَٓ آگبٛيػٜل ربىٙ ٛٔچ٘ ;=44

 ئبٗلاهإ اى اٝ ّ٘بفزيبٍل. ٛٔٚ اْ كٛل رب فلاٝٗل ها ثْ٘يب ثواكهُ رؼِيٚ يٚ ثٚ َٛٔبًٗلاهك  ياَٗبٕ ٙوٝهر

ٚ ً ييٚ عٜبٕ اى ٓؼوكذ فلاٝٗل پو فٞاٛل ثٞك، ٓضَ آثٜبًوا يى» ٛ٘ل كاّذ، ٛٔٚ اى ُفوك ٝ ثيهگ.فٞا يثبٛ٘

 .(44=>ب ياّؼ) «پّٞبٗليب ها ٓيكه

ؼذ ٍقذ ٝ يكٛل. ّويٚ ٗبػبكٍ َٛز٘ل ًٓ ييٛب اَٗبٕ ياى ٛٔٚ ثٜزو، ػٜل ربىٙ ٝػلٙ هؽٔذ ثوا ;=45

 .(5=5بٕ يػجواٗ) «ليهٍيػبكٍ ٓ يها عيا يبِٙرلٛو رغبٝى ٝ »و ثٞك= يٗبپنبفاٗؼط
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ب يلبهٙ گ٘بٛبٕ ها ًٜٓؼذ ي٘ل. ّوًرٞاَٗذ ثب گ٘بٛبٕ ثٚ ٛٞه ٓإصو ثوفٞهك يؼذ ٗٔيػالٝٙ ثو إٓ، ّو

-يٓپّٞبٗلٕ  يثٚ ٓؼ٘ب ياى كؼِلبهٙ ً يثوا ئِٚ ػجوً)ثوكاّزٚ ّل ْٗبٕ ٗلاّذ  يثوا ًيرلاه يٗٔٞك ُٝيٓ

بد يذ كه ؽًٜ ّوياٝ ها ٝاعل ّوا يؼ٘يوكٗل، ًيٓ ىپب يؼذ اَٗبٕ ها ثٚ ُؾبظ ٍ٘زّ يكه ّو ٛب يهوثبٗ (.ليآ

وك. ًيّقٔ ها ٌُٔ ٗٔ يثبٛ٘ يؼذ ىٗلگيثٞكٗل؛ ّو يظبٛو يٍ٘زّ  يٛب ًيٖ پبيا يٍبفز٘ل. ُٝ يهّٞ ٓ يٓنٛج

 وك. ًيب ٗٔػط ىپب يب ثٚ اٝ ٝعلاٗيٗٔٞك يب ٗٔيّقٔ ها ٜٓ يافاله ًيؼذ پبيّو

ٚ ً ي ػٜل اٍٝ َٓ٘ٞؿ ّلٙ اٍذ. اى آٗغبؼ٘يل، يٗٔبيٓ يٓؼوك ياٚ فلا ػٜل ربىًٙوذ يٖ ؽويا ;=46

ثٞك  يييوب ٛٔبٕ چيٖ كهيا يؼذ ٝعٞك كاّزٚ ثبّل. ُٝيهاعغ ثٚ ثبىگْزٖ ثٚ ّو يوٌرلچ يل ٛياٍذ، ٗجب ٛٞهٖ يا

ٚ ػٜل ًكٛل يْبٕ ْٛلاه ٓيَ٘لٙ ثٚ ايٗٞ ّلٗل رب اٗغبّ كٛ٘ل.ئبٗلاهإ ٓؼزوف ٍٍٝٞٚ ٓياى ا يٚ ثؼًٚ

 ل ثب فلا گبّ ثوكاهٗل.ي. آٜٗب ثبّلٙ اٍذ يٞرو ٓؼوكيٌٗ يَذ؛ ػٜليگو ٓزلاٍٝ ٗيؼذ كيّو

 (11:11-1:1) كیػٙؼ ػت ي٘ا يش تـ لـتأیِن يلـتأ يتـتـ (پ

 يػ٘ٞإ هوثبٗها ثٚ  يييل چيبٖٛ اػظْ ثبًٚ ٛو ًوذ ٗٔٞك يٖ ؽويثٚ ا ييَ٘لٙ اّبهحگنهايٗٞ ;=6كه  >=4

ن ٍقٖ يػٜل ػز يٛب يبٖٛ اػظْ ٓب ٝ افزالف إٓ ثب هوثبًٗ ي٘ل. اٝ ؽبال ؽبٙو اٍذ رب هاعغ ثٚ هوثبًْٗ يرول

 ٘ل.ًيٖ پوٍزِ ػ٘ٞإ ٓئٚ ٝ آئيغ اى ٛوػ فيٍو يثبىٗگو ييٓٞٙٞع اٝ  يٓؼوك يل. ثوايگٞ يٓ

٘ب رب ىٓبٕ ٍبفزٚ يٞٙ ًٍإٓ كه  ييپبَ اى ىٓبٕ ثويبٕ اٍوائيٚ فلا كه إٓ ًٓثٞك  ئٚ ٓبٗ٘ل چبكهيف >=5

ٚ ّبَٓ ً يٖ هَٔذ رٍٜٞ ؽٖبهيّٞك. ايفٞاٗلٙ ٓ يوٝٗئٚ ٕؾٖ ثياٛواف ف يٖ ثٞك. كٚبًَ ٍبيٌّلٕ ٛ

ٝاهك  يبٕ اى كِه ّوهيِيٚ اٍوائً ي٘يّلٙ ثٞك. كه ؽ يًّْل ؽٖبهيزبٕ ًٓ يٛب ثب ٛ٘بة يو ثوٗيير يٍو يي

ّلٗل؛ يمثؼ ٝ ٍٞفزٚ ٓ يٞاٗبد هوثبٗيؽ ي ًٚلٗل، عبئيهٍيٓ يٍ٘ٞفز يّلٗل، ثٚ ٓنثؼ هوثبٗئٚ ٓيٕؾٖ ف

 َّذ. يِ ها ٓيٝ پبٛب ٛب بٖٛ كٍذًٚ پو اى آة ثٞك، ًٖ ثيهگ يٍپٌ كه ؽٞٙچٚ ثوٗغ

ْ ئٚ ثٚ كٝ هَٔذ روَيٖ فيبع كاّذ. ارلٓزو اه 8ٓزو ػوٗ ٝ  8ٓزو ٍٛٞ،  47ٔٚ كه ؽلٝك يفٞك ف

 ٓزو ٍٛٞ كاّذ.  8ٚ ؽلٝك ًهلاً ثٞك الاهلً يٝ كٝٓٓزو ثٞك  >بٕ اهلً، ؽلٝك ٌّل. اٍٝ ٓيٓ

ّٙل آة اى پٍٞذ  يٛبْْ ثي ٝ پبهچٚياثو يٛبِٚ پوكٙيٚ ثٚ ًٍٝثٞك  يچٜبهچٞة چٞث يئٚ ّبَٓ يف

پوكٙ  يئٚ يپّٞبٗل. ٓوبثَ فئٚ ها ٓيٖ فيٝ ع٘بؽ ي، پْزيٍطؼ ثبالئ ٛب ٖ پِّٞيٞاٗبد پّٞبٗلٙ ّلٙ ثٞك. ايؽ

  ّلٙ ثٞك. يكٝىهاّلة

 ّل= يِٚ ٓيبٕ اهلً ّبَٓ ٍٚ ٌٍٝٓ

َ ثٞك هواه يٚ ْٗبٕ كٛ٘لٙ كٝاىكٙ ٍجٜ اٍوائًٚ ٗبٕ ٌإٓ كٝاىكٙ ر يٚ ثو هًٝي ٝ ٗبٕ رولٓٚ، يٓ .4

-يب ؽٚٞه فلا هواه كاكٙ ٓيكه ٓوبثَ  چٕٞ ًّٚلٗل، يلٙ ٓيٗبٓ «ٗبٕ ؽبٙو»ٛب  ٖ ٗبٕيكاّذ. ا

 ّلٗل. 

 ٍٞى ثٞك. هٝؿٖ يٛب چواؽ يل ٝ ؽبٝيهٍيٚ كاّذ ٝ ثٚ ٍوق ٓيٚ ٛلذ پبًٖ، يچواؿلإ مهّ  .5
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 ّل. يٚ كه إٓ ثقٞه ٖٓلً ٕجؼ ٝ ػٖو ٍٞفزٚ ًٓٓنثؼ ثقٞه،  .6

٘غب فلا كه اثو كهفْبٕ فٞكُ ها يبٕ. كه اٌٖ ٓيروب ٓولًياالهلً كه پْذ پوكٙ كّٝ ثٞك هلً >=6

 ّٞك.  ييٚ فلا ٗيكلبهٙ ثًرٞاَٗذ ثب فٕٞ يٚ اٝ ًٖٓ ثٞك يىٓ يهٝ يا٘غب رٜ٘ب ٗوطٚيوك. اًيبه ٌٓآّ

ٚ ٛٔٚ اٛواكِ ثٚ ٛال ً يثيهگ يّبَٓ ربثٞد ّٜبكد ثٞك، ٕ٘لٝم چٞث ئٚ إِيٖ هَٔذ فيكٝٓ >=7

، ػٖبًآهاٍزٚ ثٞك. كه كهٕٝ ٕ٘لٝهچٚ ؽوّٚ ٛال هواه كاّذ  ّٖ ٌٞكٚ آٝهكٙ ٝ كٝ ُٞػ ٚ ًّٛبهٕٝ  يٚ پو اى ٓ

 ;=>اٍٝ پبكّبٛبٕ ؛ ؼذيٗجٞك ثٚ عي اُٞاػ ّوي كه ٕ٘لٝهچٚ يچ چئٚ ثوپب ّل، ٛيٚ ثؼلا فً يٛ٘گبٓ) ػٜل ثٞك

 (.ليً٘ها ٗگبٙ 

رٞاٗل يٚ ٓغٔوٙ روعٔٚ ّلٙ ًٓ يٞٗبٗئِٚ ًاالهلاً ثٞكٙ اٍذ. ي كه هلًيٖ ٗيٚ ٓغٔوٙ مهّ ًل يگٞيٓ 7ٚ يآ

ب يْٛ ثبّل  (بٕ اهلً اى إٓ ٗبّ ثوكٙ ّلٌٙكه ٓ ياِٚيْٛ ثٚ ػ٘ٞإ ٍٝ 63=9ٚ كه فوٝط ً)ٓنثؼ ثقٞه  يثٚ ٓؼ٘

ثبّل. يٓ يٖ آفويق ٛٔيٖ رٕٞيٗٔٞك. ثٜزويبٖٛ اػظْ ثب إٓ ثقٞه ها ؽَٔ ًٓٚ ً يظوٝف ثقٞه يٓؼ٘ب ثٚ

لبهٙ ثوكاّزٚ ٝ ثٚ ًبٖٛ اػظْ إٓ ها اى ٓنثؼ ثقٞه كه هٝى ً چٕٞ ًٚ٘ل، ًيَ٘لٙ ثٚ إٓ ظوف رٞعٚ ٓيٗٞ

 ثوك. ياالهلاً ٓكهٕٝ هلً

-يلٙ ٓيو كيٌإٓ كٝ پ يّل. كه ثبالي٘بفزٚ ٓهؽٔذ ّٕ٘لٝهچٚ ػٜل ثٚ ػ٘ٞإ رقذ  ييٍوپُٞ ٛال >=8

ّٔ يوٝثًٚ ثٚ ًّل  ْبٕ ثو يوكٙ ٝ ٍوٛبًفٞك ها ثبى  يٛب ْٛ هواه كاّز٘ل، ٝ ثبٍ يثٞكٗل. آٜٗب هٝثوٝ يبٕ َٓ

 ٍوپُٞ ٕ٘لٝهچٚ فْ ّلٙ ثٞك. يهٝ

 يًِّ بٕ ٛوػ يٚ ثٌَذ؛ ثِيبك ٗيبد ىي٘ل. هٖل اٝ كاكٕ عيئًيق ٓقزٖو رٔبّ ٓيٖ رٕٞيَ٘لٙ ثب ٛٔيٗٞ

 ٚ ّوػ كاكٙ ّل. ًلٕ ثٚ فلا ئٚ ٝ هاٙ هٍيٕٓٚٔٞ ف

ل اٍٝ ي٘ل، اٝ ثبًبٕ يذ ها ثيٜٞكي يٛب يؼ ثب هوثبٗيَٓ يبٝد هوثبٗرلفٞاٛل يَ٘لٙ ٓيٗٞ ي ًٚاى آٗغبئ >=9

 ي٘ل ًُٝاٗزقبة  رٞاَٗذيٚ اٝ ًٓيٛب ثٞك يچ يِيٗٔٞك. فيق ٓيِٛجل ها رٕٞيؼذ ٓيّو ي ًٚيٛبئيٛٔٚ چ

اگو اٝ  .(49بٕ يالٝ) لبهٙ ثٞكًهٝى  ئيرول يٛب يٚ ٛٔبٗب هوثبًٗل يؼذ ها ثوگييٗظبّ ّو يٛب ٖ هَٔذيٜٓٔزو

٘ل، ٍپٌ ًصبثذ  يٜٞكي يْ ٓنٛجيرول يبٖٛ اػظْ كه هٝىٛبًبه ًٖ يؼ ها ثو ايبه ًَٓ يرٞاَٗذ ثورو يٓ

 فٞك ٓطٔئٖ ثبّل. يوٝىيرٞاَٗذ اى پ يٓ

ٝاهك إٓ  يٓواٍْ ٍ٘زّ  ياعوا يٕ اهلً. آٜٗب كائٔب ثوابٌٓ يؼ٘يكاّز٘ل،  يكٍزوٍ يوٝٗئٚ ثيبٛ٘بٕ ثٚ فً

 ٓبٗلٗل. يوٕٝ ٓيَذ ثيثبيْبٕ ٓيٖ اربم ها ٗلاّز٘ل؛ اياعبىٙ ٝهٝك ثٚ ا يّلٗل. ٓوكّ ػبك يٓ

ٚ اٍوائًٌ يهئ؛ االهلاً ٝاهك ّٞكرٞاَٗذ ثٚ هلًيٓوك كه عٜبٕ ٓ ييرٜ٘ب  >=: ٓوك رٜ٘ب  ييَ. ٝ إٓ يٜ٘ 

 لبهٙ.ًكه هٝى ؛ ٓورجٚ ثلاٗغب ٝاهك ّٞك يي يرٞاَٗذ كوٜ ٍبُيفبٗٞاكٙ ثٞك ٝ ٓ ييٝ ٗژاك  ييٍجٜ ٝ اى  يياى 

-يّل ها ٛٔواٙ ٓيلٙ ٓيعٔبػذ هّٞ گنهاٗ يفٞك ٝ ثوا يٚ ثواً يَذ فٞٗيثبيّل، ٓيٚ اٝ ٝاهك ًٓ يٛ٘گبٓ

 كاّذ. 
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ٚ إٓ گ٘بٙ ًكاك يْ ٓياُولً رؼِٖ ٓٞٙٞع ٝعٞك كاهٗل. هٝػيكه اهرجبٛ ثب ا يويػٔ ين هٝؽبٗيؽوب >=;

ٛٔواٙ ثب  يبٗغيٓ ييٝ آْٜٗ  يبٗغيٓ يين ياى ٛول يٚ اَٗبٕ ثبٌ٘يل آٝهكٙ اٍذ، ٝ ايٖ فلا ٝ اَٗبٕ پليث ياكبِٕٚ

ْ كٛل يرؼِ ٛب ٚ ثٚ اَٗبًٕٖ ثٞك يا يثوا يْيكهً ٗٔب ييٖ يّٞك. ا ييگ٘بٙ، ثٚ فلا ٗيكيث يهوثبٗ ييفٕٞ 

 ّٞك.يً ظبٛو ٗٔبٕ اهلٌٔٚ اٍٝ ثوپبٍذ، هاٙ ٓيٚ فً يٓبكآ

اربم ٗقَذ ثوهواه  ي ًٚرب ىٓبٗ»ٔبٕ ٍٞكثقِ ثبّل= يرٞاٗل ثو ايٓ ٘غبيكه ا (Darby) يروعٔٚ كاهث

َ يٌفٞك ها ثٚ ٛ ئبٕ عبئٚ كه ىٓبٕ ٍِط٘ذ ٍِيف «بٕ اهلً ٛ٘ٞى ظبٛو ْٗلٙ اٍذ.ٌاٍذ، هاٙ ٝهٝك ثٚ ٓ

ّلٕ ثٚ فلا  ييٗيك يٞك. ٛٔبٕ إٍٞ ثواؼ ثوپب ثيبّ َٓيٛ٘ٞى ْٛ رب ىٓبٕ ٓوگ، ٓلكٕٞ ّلٕ ٝ ه يكاك ُٝ

 ْ، پبهٙ گْذ. يَ اى ٍٜٝ ثٚ كٝ ٗيٌٚ پوكٙ ٌٛ٘يٛ٘ٞى ْٛ ٓؼزجو ثٞك رب ا

ضِ يٗظبّ ف >=>  ٓ ٖ يل، ٝ ايبيٚ هواه ثٞك ثً يٞرويٌي ٗيچ يثوا يويىٓبٕ ؽبٙو. رٖٞ ياٍذ ثوا ئٚ 

 ؼ ثٞك. يبَٓ ًَٓبه ًاى و ٗبهٔ يرٖٞ

بَٓ گوكاٗ٘ل. اگو آٓٞىُ ًو ي٘٘لگبٕ ها اى عٜذ ًٙٔٚ ػجبكد ًّز٘ل ٛوگي هٞد ٗلا ٛب يب ٝ هوثبٗيٛلا

ٖ يا يّل. ُٝيب ٝ گ٘بِٛ اىاك ٓيَذ اى فطبيثبيٓ يبَٓ اى گ٘بٛبٕ اٗغبّ ّلٙ ثٞك، پٌ ٝعلإ گنهاٗ٘لٙ هوثبًٗ

 ٍٞزٚ ثٞك. يٛوگي ثٚ ٝهٞع ٗپ

ٝ  ٛب ًي. آٜٗب ثب فٞهابه كاهٗلًٍو ٝ  يٍ٘زّ  ًيبٕ كوٜ ثب ٗبپبيالٝ يٛب يوذ، هوثبٗيكه ؽو >=43

 ىپب ًياى ٗبپب يٝ ظبٛو ي٘يٚ هّٞ ها ثٚ ٛٞه آئًبه كاهٗل ًٍو ٝ  يٝ ٜٛبهد ٍ٘زّ  ىٝ ٗبپب ىپب يٛب يلٗيّٗٞ

 ٗجٞك.  يفجو يافاله ًياى پب يٗٔٞك، ُٝيٓ

ه ٖ ٓ٘ظٞيثل ٛب يثب فلا هاثطٚ كاّز٘ل. هوثبٗ يِٚ ػٜليٚ ثٚ ًٍٝثٞك  يْ ّلٙ ٓوثٞٛ ثٚ هٞٓيرول يٛب يهوثبٗ

ب يثٚ ٗغبد  يٜ٘ب هثطي٘٘ل. اًها ثٚ هٕٞ ْٗبٕ كٛ٘ل. رب ثزٞاٗ٘ل پوٍزِ  ًيگبٙ پبيّلٙ ثٞكٗل رب عب يييهٛوػ

 ٘لٙ ثٞك.يؼ كه آيبه ًَٓٚ يٖ ثوپبيبكز٘ل ٝ ايئبٕ ثٚ فلاٝٗل ٗغبد ٓيِٚ اياى گ٘بٙ ٗلاهك. هّٞ ثٚ ٍٝ ًيپب

ؼ ٝ يٜ٘ب ثٚ آٓلٕ َٓيإالػ ٓوّوه ّلٙ ثٞكٗل. ا رب ىٓبٕ ٛب يٖ هوثبٗيثٞكٗل. ا يٓٞهز ٛب يٝ ثبالفوٙ هوثبٗ

 ٘غب ثلإ اّبهٙ ّلٙ اٍذ. يٚ كه اًذ ٛٔبٕ ىٓبٕ إالػ اٍذ يؾيوكٗل. كٝهإ ًَٓياّبهٙ ٓ يبَٓ ًٝ يهوثبٗ

ًٌٚ يؼ ثٚ ػ٘ٞإ هئيَٓ >=44 ٚ اٝ ثو ٛٔٚ ً يبد ثيهگًثو يؼ٘يٖ يٚ اً٘لٙ ظبٛو ّل، يآچييٛبي  ٜ٘ 

 كاهك. يٓ ياهىاٗوٗل يپنيها ٓ يٚ ًٝ يَبًٗ

ثٚ  يؼ٘يٍبفزٚ ْٗلٙ  ٛب ِٚ كٍذيبٕ ٓولً ثٚ ٌٍٖٝ ٓيذ. ايبِٓزو أًٚ ثيهگزو ٝ يبٕ ٓولً اٝ اى فٌٓ

 ثبّل.يٖ ًٓٚ فلا كه إٓ ٍبًاٍذ  يبٕ ٓولً آٍٔبٌٖٗ ٓيلٙ اٍذ. ايٖ عٜبٕ ث٘ب ٗگوكيا يِٚ ٍٝبئَ ٍبفزٔبٗيٍٝ

ًّ عؼِت اٚ،   ِض

 ٔاماعتٗ ىؼٖ تٗ ػمت؛ 

 ٕؼ، ويّاْ عؼِت ِاٚ عٛػه ػؿ آم
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 امت؛  يا٘ٓ آمّأواٚ عٛػه 

 ؼت ػؿ اٚ، یىـ ي٘اٗیما

 .أؼٕاؿ ؿفتٗوأؼ ٚ صاال افتٗیتضمّك  يّ٘گ

 (Thomas Kelly)تِٛاك وٍي  -

االهلاً ٝاهك ّل. اٝ كه ىٓبٕ ٕؼٞكُ ثٚ ؽٚٞه فلا ٝاهك ْٚ ثٚ هلًيٛٔ يثبه ثوا ييفلاٝٗل ٓب  >=45

ٖ يٖ فٞاٗلٕ ائبٕ ها كه ؽيل فّٞيلٙ ثٞك. ٓب ٛوگي ٗجبيغزب ثٚ ارٔبّ هٍبٗٚ ها كه عِيبه كلً چٕٞ ًّٚل، 

 ل!يً٘به رٔبّ ّل. فلاٝٗل ها پوٍزِ ًْٚ. يٛٔ يٓورجٚ ثوا ييْ، ئِبد اى كٍذ ثلًٛ

ثوكاّزٖ  يثوا يچ هلهريٞاٗبد ٛيٛب ها. فٕٞ ؽوك، ٗٚ فٕٞ ثيٛب ٝ گٍٞبًُْٚ ياٝ فٕٞ فٞكُ ها رول

ؼ يفٕٞ َٓ يبهٍبى ثٞكٗل. ًُٝ يثوفالف هٍّٞ ٓنٛج يٍٜٞ يبيكه ٓٞهك فطبكوٜ  ٛب ٖ فٕٞيگ٘بٛبٕ ٗلاهك؛ ا

َزٚ ٝ يٚ رب ؽبٍ ىً ييٛب وكٕ ٛٔٚ گ٘بٛبٕ ٛٔٚ اَٗبًٕ ىپب يٖ فٕٞ ثوايذ كاهك؛ هلهد ايٜٗب يث ياهىّ

 يل. ُٝٔبٕ كاهٗيٚ ثٚ اٝ اًّٞك ياكبٙٚ ٓ يَبًٗؼ كوٜ ثٚ يثبّل. اُجزٚ، هلهد فٕٞ َٓيٓ يبكًَذ يفٞاٛ٘ل ى

 إٓ ٗبٓؾلٝك اٍذ. ي٘٘لگً ىهلهد پب

ٖ يث يبكيبٝد ىرلگنهاٗلٗل. يلبهٙ ٍبالٗٚ ها ًٓ يبٛ٘بٕ هجًِبكذ. يها  يٚ اثليفٞك كل يِٚ هوثبٗياٝ ثٚ ٍٝ

 ٚ ٝعٞك كاهك. يٖ كٝ كليا

ؼذ ثٚ ٍواؽ هٍّٞ يؼ ٝ هٍّٞ ّويَٓ يٖ هوثبٗيبٝد ثرل يٓضبٍ، ثوا ييو ًم يَ٘لٙ ؽبال ثوايٗٞ >=46

 يوكٗل، اى ُؾبظ ّوػًيها ٌُٔ ٓ ياؼذ ثٞكٗل ثلٕ ٓوكٙيٚ رؾذ ّوً يبٗيِيّٞك. اگو اٍوائيمثؼ ّلٙ ٓثّوح 

وكٙ ٝ ثو ًها ثب آة فبُٔ ٓقِٞٛ  ياَزو گٍٞبًُٚٚ فبًٖ ثٞك يْبٕ ايٚ ايّلٗل. كليرب ٛلذ هٝى ٗغٌ ٓ

٘زَِ يٓ ىٖ ػَٔ پبيٌ اى اكاكٗل. اٝ پيبه ها اى هٝى ٍّٞ رب ٛلزْ اٗغبّ ًٖٓ يقز٘ل ٝ ايهيّقٔ ٗغٌ ٓ  ٓ ّل. 

(Mantle) ٓل= يگٞي 

ج ؽتش ىؼٖ تـا یه ـّ ٖ ػؿ فِاْ تاؿ 6امت. تٕٙا  يافو ٘ا لـْ يت ـّ ىؼْ اف  نپا يً تـایظ امـائیت

ـٔؼ ٚ آب ؿٚاْ تـ آْ یگٕاٖ تگ ينتـ آتو لـتأوىغص ٔزل اف عا يىؼ؛ ٚ تـايگٕا٘اْ طاٌة ِ

 .(12:11اػؼاػ ) قٔؼیتـ يػؿ ظـف

ها  يبٍ ٗغبٍذ ظبٛوٌٖ اّيروياى عل يٌيوكٕ اى ً ىپب يثوا يٖ هلهريثّوٙ چ٘ ييَزو ًاگو فب >=47

 ها ثپّٞبٗل! ٛب ٖ ٗغبٍذيوزويٝ ػٔ يْزو هلهد كاهك رب گ٘بٛبٕ ثبٛ٘يچوله ث يَيكاّذ، پٌ فٕٞ ػ

 اإٓ ه يٖ ػجبهد ٝعٞك كاهٗل. ثؼٚيكه ٓٞهك ٓلّٜٞ ا يل ٓقزِليثٞك. ػوب ياٝ ثٚ هٝػ اىُ يهوثبٗ

فٞك ها ثوفالف  يؼ ثو ٛجن إٓ هوثبٗيٚ ًَٓ ياهاك يهٝؽ يؼ٘ي «يهٝػ اىُ ييثٚ »٘٘ل= ًيٓ رلَيو ٛٞهٖ يا

٘ل. ٓب ٓؼزول ًيٓ ىكه «ِيفٞ يثٚ هٝػ اىُ»گوإ إٓ ها ثٚ ٓلّٜٞ يل. كيٞاٗبد كاِٝٛجبٗٚ گنهاٗيؽ يهوثبٗ

 ل.ياُولً گنهاٗهلهد هٝػ فٞك ها ثو ٛجن يَ٘لٙ ثٞكٙ اٍذ= اٝ هوثبٗيّٓلٗظو ٗٞ اُولً ٘غب هٝػيٚ كه اًْ يَٛز
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بَٓ ٝ ً يٚ اى ُؾبظ افالهًت ثّوح فلا ثٞك يػي، ثيٖ هوثبٗيلٙ ّل. ايٚ ثٚ فلا گنهاًٗثٞك  يهوثبٗ ييٖ يا

-يث يبٓال ثٚ ُؾبظ عًََٔذ يثبيٓ يٞاٗبد هوثبٗيٜ ثٞك. ؽيبٓال ٝاعل ّواً٘٘لٙ گ٘بٙ ثبّل ًٚ ؽَٔ ٌ٘يا يثوا

 ٗؤ ثٞك. يبٓال ثً يٝ افاله يؾبظ مارثٞكٗل؛ اٝ ثٚ ُيت ٓيػ

 يَبىًپب ييٖ يْ. اييىٗلٙ ها فلٓذ ٗٔب يو ٓب ها اى اػٔبٍ ٓوكٙ ٛبٛو فٞاٛل ٍبفذ رب فلايفٕٞ اٝ ٙٔ

ٚ ً ياٖ فٕٞ، إٓ اػٔبٍ ٓوكٙيٍبىك. ايٚ ٓيو ها رٖليٚ ًٙٔ يافاله يبيٚ اؽٌٗجٞك؛ ثِ يٍ٘زّ  ًيب پبي يعَٔبٗ

ٚ ثٚ ً ياها اى اػٔبٍ ٓوكٙ ٛب ؼ، اَٗبٕيٍبىك. فٕٞ َٓيٓ ىكٛ٘ل ها پبيغبّ ٓاٗ ًيَت پبً ئبٗبٕ ثوايا يث

 ٍبىك. يصٔو ثٞكٗل آىاك ٓيث يكاكٗل ُٝيىٗلٙ اٗغبّ ٓ يعٜذ فلٓذ فلا

ٚ يآ يويگغٚيٖ ٓب ها ثٚ ٗزياوك. ًيل ًٓين رأيل ثو فٕٞ ػٜل ػزيفٕٞ ػٜل عل يثو ثورو يبد هجِيآ >=48

 كٛل= يؼ ٓيرٞٙ (Wuest) ؼ ٓزٍٜٞ ػٜل ربىٙ اٍذ. ٍٝذيٚ ًَٓل ً٘يذ ٓيٛلا 48

ٓ ػٚ ٔفـ ِؼاعٍٗ یتٗ وٕؼ وياىاؿٖ ِ يٗ تٗ ىغصوامت  mesitesٚاژٖ یٛٔأي ٍّٗ ِتٛمظ تـرّٗ و

ياْ یٓ ایؿا ت يا ػٙؼیياْ ؿا تٗ ُ٘ ِتصً ّٔٛػٖ یا ایٕؼ وا یياْ ؿا اصیا يٕؼ تا صٍش ٚ ػٚمتويِ

اؿ ىلؼٚك ٚ أناْ گٕا٘ يٓ عؼایت يا ِتٛمطی يأزیتٗ ػٕٛاْ ِش یٕزا ِنیػؿ اة تـمأؼ. یتٗ تصٛ

ٓ أناْ ٚ عؼا یت يگأگیٗ تاػج توة، ِأغ گٕاٖ ؿا یٍٗ ِـگ عٛػ تـ صٍیٕؼ. اٚ تٗ ٚمويػًّ ِ

گـ یـػ، گٕاٖ ٚ ِزافات اٚ ػیپؾيش ؿا ِیِن يلـتأ ينتگیاؿ ىاىگٕا٘ ي وٗىؼٖ تٛػ تـػاىت. فِأ

ٕؼ، ويافت ِیؿا ػؿ يؼت آمّأینتٗ ىؼٖ ٚ اٚ طثىاٚ ى يگٕاٖ ػؿ فٔؼگِأؼ، لؼؿت ئّ يتال يػؿ ٚ

 گـػػ. يِضٛ ِ يٚ ُ٘ اف ٌضاظ ىـػ يتیىغصاٚ اف عؼا ُ٘ اف ٌضاظ  يگأگیتٚ 

به ًن يي اى ٛوين ٗيٖ ػٜل ػزي٘٘ل. ٓولًٍيبكذ ٓيإٓ ها كه يواس اثليّلگبٕ ٝػلٙ ٓؽبال ٛٔٚ فٞاٗلٙ

 ثوٗل.ياٝ ُّند ٓ يٚ اثليٝ كل يٗغبد اثلل اى يٖ ػٜل عليؼ ٛٔبٗ٘ل ٓولٍيَٓ

ٚ ٓوگ ًٖ اٍذ ي٘ل، اًيواس ٓيبكذ ٓيٜ كهيذ ها ٝاعل ّوايؾيِ اى كٝهٙ َٓئبٗلاهإ پيٚ اً يوزيؽو

 هٛبٗل. يؼذ ثٞك ٓيٚ ّوًواد ػٜل اٍٝ يْبٕ ها اى روٖيٍٞزٚ اٍذ. ٓوگ اٝ ايؼ ثٚ ٝهٞع پيَٓ

ؼ كه إٓ ىٓبٕ يَٓ ئبهك ٝ ٗغبد كاك، كهٍذ ٓضَ ٓب. ُٝٔبٕ ػبكٍ ّيٚ اين ها ثو پبيٖ ػٜل ػزيفلا ٓولٍ

ٚ ًٚ آٗچٚ يْبٕ ها ثو پبيٚ اٝ اًٖ اٍذ يل؟ عٞاة ايْبٕ ها ٗغبد ثقْيٛ٘ٞى ٗٔوكٙ ثٞك. پٌ فلا چگٞٗٚ ا

ؼ كه عِغزب اٗغبّ كاك يٚ ًَٓ يبهًهاعغ ثٚ إٓ  ًيْبٕ يؼ ثٚ اٗغبّ فٞاٛل هٍبٗل ٗغبد كاك. ايكاَٗذ َٓ يٓ

ْبٕ كاكٙ ثٞك يٚ ثلًها  يابّلٌٚٚ ٛو ًٓ يَبًٗبه اٝ ها ثٚ ؽَبة ًكاَٗذ ٝ اهىُ يفلا ٓ يكاَٗز٘ل. ُٝ يٓ

 ن اٗجبّزٚ ّلٙ ثٞكٗل. يو ػٜل ػزيثيهگ، كه ى يبيٓؼ٘ب، فطب ييوكٗل گناهك. ثٚ ًثبٝه 

ٚ َٗجذ ثٚ إٓ اٗغبّ ً يؼذ ثٞك ٝ رغبٝىاريٚ ّوًػٜل اٍٝ  يبئبٗلاهإ ها اى فطبيؼ، ثب ٓوگ فٞك ايَٓ

 ل. يثقْ يياكٙ ثٞكٗل هٛبك

ٚ گ٘بٛبٕ يٚ ثٚ ػ٘ٞإ كلًؼ ثٞك ي٘لٙ َٓيبه آًكاك ٛٔبٕ ين إٓ ٗغبد ٓيها اى ٛو ٛب ٚ فلا اَٗبًٕ يويٛو

 گوكزٚ اٍذ. ٓٞهك ثؾش هواه 59، 6=58بٕ يٖ ؽنف ّلٕ گ٘بٛبٕ كه هٝٓيّٞك. ايّ٘بفزٚ ٓ
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ٗبٓٚ ذيٚ ٌِٕٝ اى آٗي٘ل پًيٓ يبكآٝهي وكٙ اٍذ ثٚ اًٝواس يثٚ ٓ 48ٚ يَ٘لٙ كه آيٚ ًٗٞ يااّبهٙ >=49

 َذ. يهبثَ هجُٞ ىٓوگ ٓله ي٘٘لٙ صبثذ ّلٙ ثبّل. ٓؼٔٞال گٞاًٛذ يٓٞد ٕٝل يثبهّٝٗٞذ ّٞك، 

ٖ يا ي٘ل، ًُٖٝٔ ؽلع يا يٗبٓٚ فٞك ها ّٗٞزٚ ٝ إٓ ها كه ٓؾِذيهجَ ٕٝ ٛب ل ٍبٍي٘٘لٙ ثبًذ يٕٝ >=:4

 يَبًٗرٞاٗل ثٚ يٗٔ يٝ يٚ اٝ ىٗلٙ اٍذ، كاهائً يلاهك. رب ىٓبٗٗ يچ اصويوك ٛيٚ اٝ ثًٔ يٗبٓٚ رب ىٓبٗذيٕٝ

 ٗبٓٚ اٍٝذ ٓ٘زوَ ّٞك. ذيٚ ٗبْٓبٕ كه ًٕٝ

كاكٙ ّلٙ ثٞك  ين ٍٓٞيِٚ فلا اى ٛويٚ ثٚ ًٍٝثٚ ػٜل اٍٝ  يٗبٓٚ ّقٖذيؽبال ٓٞٙٞع اى ٕٝ ;4= >

 .اٗل(ػٜل روعٔٚ ّلٙ يثٚ ٓؼ٘ [diathēkē] يٞٗبٗئِٚ ًيي ٛو كٝ اى  «ٔبٕيپ»ٝ  «ػٜل»ِٔبد ً) ّٞكيػٞٗ ٓ

قزٚ ّلٕ فٕٞ يِٚ هيٖ آو ثٚ ٍٝيوكذ. ايپنيٗبٓٚ ٕٞهد ٓذيرؾون ٓلبك ٕٝ يل ثوايي ٓوگ ثبي٘غب ٗيكه ا

 ت ّل. يرٖٞ

ٚ ٓلبّك ػٜل ًوك ًيّل. فٕٞ، ٙٔبٗذ ٓيٞإ ٓؼزجو ٓيؽ ييِٚ ٓوگ يثٚ ٍٝ يْ ٛو ػٜليهل يٛب كه ىٓبٕ

 ٓؾون فٞاٛ٘ل ّل. 

ٛب ٝ ثيٛب ها ثب اة ٝ پْْ هوٓي َ فٞاٗل، فٕٞ گٍٞبُٚياٍوائ يؼذ ها ثواي، ّويٚ ٌٍٓٞ٘يپٌ اى ا >=>4

 يلبريذ ػٜل ها ثٚ ُؾبظ رْوين هٍٔيٖ ٛوياى ا يل. ٍٓٞيهّٞ پبّ يزبة ٝ رٔبًٓٝ ىٝكب گوكزٚ، إٓ ها ثو فٞك 

 ْٗبٕ كاك ٝ إٓ ها ٓقزّٞ ٗٔٞك. 

لٙ يثٚ پبّ ياچ اّبهٙيل؛ ٛيّ ٝ ثو ٓنثؼ پبّفٕٞ ها ثو هٞ يٚ ًٍْٓٞ يفٞاٗيٓب ٓ 44-57=4كه فوٝط 

ٖ ٓٞاهك ها يا يب ىٝكب ْٗلٙ اٍذ. ثٜزو اٍذ ٛو كٝيثٚ اة، پْْ هوٓي  يااّبهٙ يب ؽزيزبة ًّلٕ فٕٞ ثٚ 

 ْ.يً٘گو ٓؾَٞة يليٌٓزْٔ 

لٙ ّلٙ ٛو كٝ ٛوف ها يزبة ٛٔبٕ ػٜل ثٞك. فٕٞ پبًّٔبٕ ثَز٘ل. يپ يبٗگو فلا ثٞك ٝ هّٞ ثب ٝيٓنثؼ ٗٔب

٘٘ل ًْبٕ اٛبػذ يٚ اگو اً٘٘ل ٝ فلاٝٗل هٍٞ كاك ًٚ اٛبػذ ًٗٔٞك. هّٞ هٍٞ كاكٗل يٓلبك ػٜل ِٓيّٝ ثٚ ؽلع ٓ

 ذ ثلٛل. ًثٚ آٜٗب ثو

 «ٚ فلا ثب ّٔب هواه كاك.ً يٖ اٍذ فٕٞ إٓ ػٜليا»ل گلذ= يپبّيفٕٞ ها ٓ يٚ ًٍٓٞ ي٘يكه ؽ >=53

 وكٗل. ًيؼذ ها ؽلع ٓيٕ ّوْبيٚ اًوك ًيٖ ٓيبد هّٞ ها رٚٔيؽ يٖ ػَٔ رب ىٓبٗيا

 اٍزلبكٙبُٞك رب ٛو پوٍزِ ٓٞهك يي ثٚ فٕٞ ثيآالد فلٓذ ها ٗغئٚ ٝ عٔيْٓبثٚ ف يوياى ٛو يٍٓٞ >=54

ِٚ فٕٞ ئٚ ثٚ ٍٝيٌ فيثٚ رول ياچ اّبهٙيّٞٗل، ٝ ٛ-يبكذ ٗٔين يكه ػٜل ػز يلبد ٓنٛجيٖ رْويوٗل. ايهواه گ

 يبهٌي ثب اَٗبٕ گ٘بٛي٘غب ٝاٙؼ اٍذ. ٛٔٚ چيبٓال كه اً يَ ٍبىّٞك. ثٚ ٛو ؽبٍ ٍٔجُ يلٙ ٗٔيك 73كه فوٝط 

 ثبّل. يّلٕ كاهك ٍبىگبه ٓ ىبى ثٚ پبيّلٙ ٝ ٗ ىٚ ٗبپبً

ي ٝعٞك كاّز٘ل. يٗ يبراٍزض٘بئ يّٞك. ُٝيِٚ فٕٞ ٛبٛو ٓيي ثٚ ٍٝيجب ٛٔٚ چيؼذ، روويثؾَت ّو >=55

ْ يرٞاَٗذ ٗيّل ٓيَ ّٔوكٙ ٓيىٗلإ اٍوائبٕ كويٓ يَذ كه ٍؤّبهيثبيٓ ياَٗبٗ ي ًٚٓضبٍ، ىٓبٗ يثوا
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ْ يٗ .(49-63=44 فوٝط)٘ل ًْ يرول يفٞٗ يهوثبٗ يبٝهك ٝ إٓ ها ثٚ عبيث «لبهًٙٗول »ٓضوبٍ ٗووٙ ثٚ ػ٘ٞإ 

ّل. اٍزض٘بء يگناهك گوكزٚ ٓيٚ فلا ثٚ ؽَبة آٜٗب ًٓ ٛب لبهٙ عبٕ اَٗبًٕاى  يػ٘ٞإ ٍٔجِ ٓضوبٍ ٗووٙ ثٚ

 ييِٚ يرٞاَٗز٘ل ثٚ ٍٝيٓ يظبٛو ًيبٍ ْٓقٔ ٗبپبٌاّ ي ًّٚٞك، عبئيلٙ ٓيك 8=44بٕ يكه الٝ يگويك

 ّٞٗل.  ىاى آهك كوّ پب يهوثبٗ

ٚ كوٜ اى ًاٍذ  يگويٚ آٓوىُ گ٘بٙ ثؾش كً يبه كاّز٘ل، كه ؽبًُٖ اٍزض٘بئبد ثب پّٞبٗلٕ گ٘بٙ ٍو ٝ يا

 وك. يل ٕٞهد گيقزٚ ّلٙ ثبين فٕٞ هيٛو

 ٘ل. ًيَٚ ٓيب ْٛ ٓوبٚ ثبة ْٜٗ كٝ ػٜل ها ثيثو >=56

ثٞك.  ي٘يٜٛبهد آئ ييٖ يٚ هجال گلزٚ ّل اٌّل. چ٘بٗيٛب ٝ ثيٛب ٛبٛو ٓثب فٕٞ گٍٞبُٚ ي٘ئٚ ىٓي، فاٝال  

 ثٞك. ييٌ ٍٔجِيرول يياى  ييرولً ٍٔجِ ييٖ يا

َذ ثٚ يثبيبٕ اهلً ٌٖٓ ٓيّلٙ ثٞك. ا يپًإٓ  ياى هٝ ي٘ئٚ ىٓيٚ فًثٞك  يزيٝاهؼ يبٕ ٓولً آٍٔبٌٗٓ

 يثوا ياى ٕٞهد عٔغ كه اٍْ هوثبٗ اٍزلبكٙؼ. يَٓ يٛب يهوثبٗ يؼ٘يّل، يٜ٘ب ٛبٛو ٓيٞرو اى ايٌٗ يٛب يثبٗهو

 ّٞك. يٚ ثٚ ػ٘ٞإ عٔغ ّإٔ ّ٘بفزٚ ًٓبٕ ياٍذ اى ث يٌِؼ ّيگبٙ َٓي يق هوثبٗيرٕٞ

 48=48ة ٞيل كه ايبى ثٚ ٛبٛو ّلٕ كاّزٚ ثبّ٘ل. ّبيٗ يأٍبٗ يٛب يٚ عبًل يآيآٝه ٓثٚ ٗظو ّگلذ

ٚ ًٖ فبٛو اٍذ يٖ آو ثليا يثلٕٝ ّ «َذ.يٗ ىكه ٗظوُ پب ٛب ٝ آٍٔبٕ»بكذ= يٖ ٓطِت ثزٞإ يثٚ ا يا اّبهٙ

ثواكهإ  ياٝ ٛ٘ٞى ثٚ ػ٘ٞإ ٓلػ چٕٞ ًٚٝ  (47-47=45ب ياّؼ)ت ّل ٌٖ گ٘بٙ ها كه أٍبٕ ٓوريطبٕ اُٝيّ

 .(45=43بّلٚ ٌٓ) كاهك يثٚ ٓؾَ ؽٚٞه فلا كٍزوٍ

 يويبٕ اهلً ؽوٌاى ٓ يٌِب ّيٚ اُگٞ ًبٕ اهلً ٍبفزٚ ّلٙ ثٚ كٍذ اَٗبٕ ٝاهك ْٗلٙ ٌٓؼ ثٚ يَٓ >=57

 ٚ اٝ ثٚ فٞك آٍٔبٕ هكذ. پٌ اٝ ثٚ ؽٚٞه فلا ظبٛو ّل.ٌثٞك؛ ثِ

ِ ًي كهيٖ ٗيثوٝك ٍقذ اٍذ ٝ ا يپًوكٙ ٝ ٍواؽ ً ىذ ها رويثقٞاٛل ٝاهؼ يٚ ّقًٖٖ يا ىكه

ٖ يبًٛ٘وكٙ ٝ ثٚ ً ى٘ل روًيفلٓذ ٓ يٚ كه هلً آٍٔبًٗا ٜ٘ٚ اػظْ هًٌ يهئ يٚ ّقًٖثبّل يرو ٍٓقذ

 گوكاٗل. ي٘٘ل هًٝيفلٓذ ٓ ٗٔبكئٖٚ يٚ كه فًَ ياٍوائ

كاكٗل. يل اٗغبّ ٓيثب يٖ اػظْ ٛبهٝٗيبًٛ٘ٚ ٌگنهاٗل، چ٘بٗيٗٔ يواهٌر يٛب يهوثبٗ يَيفلاٝٗل ػ >=58

-يلبهٙ ٝ اٝ فٕٞ فٞكُ ها ًٗٔهٝى  كه-ّلياالهلاً ٝاهك ٓثبه كه ٍبٍ ثٚ هلً يي يبٖٛ اػظْ ٛبهًٝٗ

 ها.  يٞاٗبد هوثبٗيٚ فٕٞ ؽٌگنهاٗل؛ ثِ

 چٕٞ ًٚثوك، يوها هٗظ ٌٓل ٓيٚ اٝ ثبً يؼ٘يٖ يثگنهاٗل، پٌ ا يوها هوثبٌٗؼ هواه ثٞك ٓياگو َٓ >=59

هبثَ ويّل ؿيبك ػبُْ ٓزؾَٔ ٓيوها اى ثٌ٘عِغزب ها ٓ يٛب َذ هٗظيثبيٚ اٝ ًٖٓ يبد فٞكُ ثٞك. اياٝ ؽ يثبٗ

 َذ!يٖ ٓٞهك ْٛ ٗيوكٕ كه اًو ٌثٚ ك يرٖٞه اٍذ! ٝ ُيٝٓ

 ٖ ٓٞاهك ٝعٞك كاهٗل= يكه ػٜل ربىٙ ا
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 واه ٗلاهك. ٌبى ثٚ ريگو ٛوگي ٗيبه اٝ كًْٚ ظبٛو ّل. يٛٔ يثبه ثوا يياٝ ؛ بٕ ٓضجذيپب .4

ٚ ًغزب ْٗبٕ كاك ين ٗزيٚ ػٜل ػزٌ٘يپٌ اى ا يؼ٘ياٝ كه اٝافو ػبُْ ظبٛو ّل ؛ َٓبػل يكه ىٓبٗ .5

 ٗلاهك.  يَذ فٞهكٙ ٝ هٞرٌاَٗبٕ ّ

ثبّل. َٓئِٚ ئِٚ ٓؾٞ ٍبفزٖ ًٓ يل ثو هًٝياٝ ظبٛو ّل رب گ٘بٙ ها ٓؾٞ ٍبىك. رأ؛ بًَٓػَٔ  يي .6

 ّٓلٗظو اٍذ.  يوكٙ ٝ آٓوىُ اثلًٚ كوم يهَٚذ. ؽبال يلبهٙ ٍبالٗٚ ًٗگو يك

 يٚ ٓب ثواً يكاٝه ِيفٞك گ٘بٙ ها ٓؾٞ ٍبفذ. اٝ ثو ثلٕ فٞ ياٝ ثٚ هوثبٗ -يّقٖ يهوثبٗ يي .7

 ْ ها ؽَٔ ٗٔٞك. يگ٘بٛبٗٔبٕ ٍياٝاهُ ثٞك

 َٛ ىؼ، ىنتاػ ٚ ِضیِٓ ا ياٚ تٗ را

 ٕٔگ ٚ تّنغـ ٚ عيُ ؿا تـ عٛػ گـفت؛ 

 تٗ عْٛ عٛػ آِـفه ِـا ِٙـ فػ؛ 

 !ُیٓ ٔزات ػٕ٘ؼٖ ػظیاٖ! ایٍٍ٘ٛ

  (Philip P. Bliss)فیٍیپ تٍیل – 

ؼذ يكٛ٘ل. ّويٖ ػٜل اٍٝ ٝ ػٜل ربىٙ ثٚ ٓب ْٗبٕ ٓيث يگويبٝد كرلل يآيثٚ ٗظو ٓ ;5ٝ  :5بد يآ >=:5

ٚ ًكاكٙ ّلٙ ثٞك  يؼذ ثٚ هٞٓيكاهك. ّويبكزٖ ٓووه ٓيٓوكٕ ٝ ثؼل اى إٓ عيا  يثبه ثوا ييبهإ ها ٌگ٘بٛ

ٚ ً يَبًْٗٛ  يثوا يزيٌٞٓؼذ ثٚ ٓؾيٖ ّويٖ هٝ ٛٔيوكٗل. اى اٌبَٓ ؽلع ًٗبه ثٞكٙ ٝ إٓ ها ثٚ ٛٞه ٌگ٘بٛ

 َ ّل. يرجل رؾذ إٓ ثٞكٗل

 يل. ُٝيها هكغ ٗٔب يبهيّل رب گ٘بٛبٕ ثَ ي٘ل؛ اٝ هوثبًٗيٓ يؼ ها ٓؼوكيَٓ ياثل يػٜل ربىٙ هوثبٗ >=;5

وك. اٝ فٞاٛل ًبه ها رٔبّ ًت يِٕ يبه ٗقٞاٛل كاّذ= اٝ ثو هًٝٚ اٝ ثبىگوكك، ثب َٓئِٚ گ٘بٙ ٍو ٝ ً يىٓبٗ

اثل اى  يوكٙ ٝ ثواًبكذ يبكزٚ ها كهيعالٍ  يٛب ْبٕ ثلٕيٖ اٝط ٗغبد اٍذ؛ ايآٓل رب هِٞٓ ها ثٚ آٍٔبٕ ثجوك. ا

 گ٘بٙ هٛب فٞاٛ٘ل ثٞك. 

. ْٛ هّٞ فلاٝٗل يوئبٗلاهإ ؽوياٍذ اى ٛٔٚ ا يليثبّ٘ل، رٕٞيٚ ٓ٘زظو اٝ ًٓ يَبًٗ يػجبهد، ثوا

  غ ٓوثٞٛ ثٚ آٓلٕ اٝ ثب ْٛ رٞاكن ٗلاّزٚ ثبّ٘ل.يت ٝهبيٓ٘زظو ثبىگْذ اٝ َٛز٘ل، اگو چٚ هاعغ ثٚ رور

كه ىٓبٕ هثٞكٙ ّلٕ ثٚ آٍٔبٕ  يبٕ هٝؽبٗيؾيگوٝٙ فبٓ اى َٓ ييٚ رٜ٘ب ًكٛل يْ ٗٔيزبة ٓولً رؼًِ

 يٚ ىٗلٙ ٝ ثبهًٓب »ٝ  «ؼيٓوكگبٕ كه َٓ»ؼ ها ثٚ ػ٘ٞإ يزبة ٓولً ٛٔواٛبٕ ًَٓثبال ثوكٙ فٞاٛ٘ل ّل. 

، چٚ ىٗلٙ ٝ چٚ ٓوكٙ. كه اٍٝ ٔبٗلاهإيٛٔٚ ا يؼ٘يٖ ي٘ل؛ اًيق ٓيرٕٞ (:4، 7=49بٕ يٌياٍٝ رَبُٞٗ) «ْيَٛز

 اٗل.فٞاٗلٙ ّلٙ «ؼ َٛز٘ليٚ كه ًَٓ يآٗبٗ»ؼ ثٚ ػ٘ٞإ يٛٔواٛبٕ َٓ 48=56بٕ يهوٗز

ٜ٘ب ها يرٞإ ايْ. ٓيّبٛل َٛز ;5-57بد يؼ ها كه آيٚ ٓب ٍٚ ظٜٞه ًَٓزٚ ػ٘ٞإ ّلٙ اٍذ ٌٖ ٗياؿِت ا

 وك= ًفالٕٚ  ٛٞهٖ يا

 آٓل رب ٓب ها اى گ٘بٙ ٝ ًٖ اّبهٙ كاهك يؼ ثو ىٓيَٖٓ ظٜٞه يٖ ثٚ اُٝي= اٝ ظبٛو ّل. ا6:ٗ یآ ٚ

 .(ٗغبد ىٓبٕ گنّزٚ) ٓغبىاد إٓ ٗغبد ثقْل
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 ٓب ها اى ًكه ؽٚٞه فلا  ياٍذ ثٚ فلٓذ ٝ ياٖ اّبهٙيّٞك. اي= اٝ ؽبال ظبٛو 4ٓ:ٗ یآ ٚ

 .(ٗغبد ىٓبٕ ؽبٍ) كٛليهلهد گ٘بٙ ٗغبد ٓ

 ٓب ها ً يل، كه ىٓبٗيگٞيٞهٞع اٝ ٍقٖ ٓاُتيٖ اى ثبىگْذ هوي= اٝ ظبٛو فٞاٛل ّل. ا1:ٗ یآ ٚ

 .(٘لٙيٗغبد ىٓبٕ آ) اى ؽٚٞه گ٘بٙ ٗغبد فٞاٛل كاك

رٜ٘ب  يوك، ًُٝيؼ اّبهٙ ٓيبه ًَٓذ ٝ يؼذ ثٚ ّقٖيّو٘لٙ ثٞك. يآ يٛب ٚ ٗؼٔذيؼذ كوٜ ٍبيّو 43=4

اٍذ ثٚ  يٌ ّقٌٖؼ كاكٕ ػيؼ ٓبٗ٘ل روعيؼذ ثٚ َٓيؼ كاكٕ ّويذ ثٞك. روعيٝاهؼ يق ثوايٙؼ يٖ يعبْٗ

 اٍٝذ! يذ ٝااليٖ ثٚ ّقٖيٖ رٞٛي. ايفٞك ٝ

واه ػلّ ٌٖ ريواه ّٞٗل. اٌل كائٔب ريإٓ ثب يٛب يٚ هوثبًّٗٞك يلٙ ٓيوذ كيٖ ؽويؼذ كه ايٙؼق ٗظبّ ّو

واه ٌٚ كه ٓٞهك ٛوػ رً ي٘ل. ثٚ ػجبهارًيهلًٝ صبثذ ٓ يفْ٘ٞك ٍبفزٖ فلا يؼذ ها ثوايّو يًِّ ذ يهبثِ

 گنهاٗ٘ل.  يٍٞزٚ ٓيٚ پً ييٛب يل= ٛو ٍبٍ ثٚ ٛٔبٕ هوثبٗيًّ٘لٙ اٍذ رٞعٚ  اٍزلبكٙ

َٗجذ ثٚ  يبًِٓآٜٗب ٛوگي ٝعلإ  يؼ٘يبَٓ گوكاٗ٘ل ًهبكه ٗجٞكٗل رب پوٍز٘لگبٕ ها  يًِّ ثٚ ٛٞه  ٛب يهوثبٗ

اثل ُّند  يبٓال اىاك اى گ٘بٙ ثواًهاؽذ ٝ  يبٕ ٛوگي اى كاّزٖ ٝعلاٗيِيكاّز٘ل. اٍوائيْبٕ ػوٙٚ ٗٔيگ٘بٙ ثل

 وكٗل. ٌبَٓ رغوثٚ ًْٗبٕ ٛوگي آهآِ ٝعلإ ها ثٚ ٛٞه يوكٗل. اٗج

ٌّ گ٘بٛيب كيٍبفذ، پٌ آيٓ ىاثل آٜٗب ها اى گ٘بٙ پب يبَٓ ٝ ثواًثٚ ٛٞه  ٛب ياگو هوثبٗ 43=5 بهإ ٌگو ؽ

رٞاٗل يٓ ي٘ل ثٚ ٍقزًل كاهٝ ٖٓوف يٚ كه ٛو ٍبػذ اى ػٔو فٞك ثبًٌ ًكاّز٘ل؟ ٛو يو فٞك ٓيها كه ٙٔ

 بكزٚ اٍذ. يٚ ّلب ًل يثگٞ

لبد يٍبفذ. كه پْذ رْويٛو ٍبٍ ثو إٓ ىفْ ٝاهك ٓ يبٗيكوٝ ْٗبٗلٕ ٝعلإ، ٗظبّ الٝ يثٚ عب 43=6

 ٖ ثٞك. ئًثوكاّزٚ ْٗلٙ ثٞك كه  يٚ پّٞبٗلٙ ّلٙ ًُٝ يٍبالٗٚ اى گ٘بٛبٗ يبكآٝهي ييلبهٙ ًهٝى  يٓنٛج

 ٛب يٖ هوثبٗيٗل. چ٘بٗچٚ هجال ْٗبٕ كاكٙ ّل، اهلهد هكغ گ٘بٛبٕ ها ٗلاه يفٕٞ گبٝٛب ٝ ثيٛب ثٚ ٍبكگ 43=7

رب  يْ٘ل ًُٝيو ٓيها ثٚ رٖٞ يٖ ٝ ٍ٘زّ يائ ًيْٓقٖب پب ٛب يٖ هوثبٗيبه كاهٗل. اًٍو ٝ  يٍٜٞ يبيثب فطب

 ثوٗل. يِ ٗٔياى پ يبهً يٌ ٝيرول يّٞك آٜٗب ثوايؼذ كبٍل ٝ اػٔبٍ ث ِل اَٗبٕ ٓوثٞٛ ٓيثٚ ٛج ي ًٚعبئ

٘غب يْ. ٓب كه ايهٍيؼ ٓيَٓ ياُؼبكٙ هوثبٗبٕ ثٚ هلهد كٞميالٝ يٛب يٙؼق هوثبٗٓب ؽبال ثوفالف  43=8

٘ل ًيٗوَ هٍٞ ٓ 73ْ. اٝ اى ٓيٓٞه يٗغبد كٛ٘لٙ كه ىٓبٕ رغَِٔ ها ثْ٘ٞ يّقٖ يْ رب گلزگٞيابكزٚياعبىٙ 

ثوكاّزٖ  يوگي ثوااٗل. آٜٗب ٛن ٓٞكن ٗجٞكٙيْ ّلٙ كه ػٜل ػزيرول يٛب يٚ هوثبًٗ٘ل ًيبٕ ٓيوذ ها ثيٖ ؽويٝ ا

ب فلا اى يكاهك. آيٚ گ٘بٙ عٜبٕ ها ثوًٓ٘٘ل ًٚ ثٚ ثّوٙ فلا اّبهٙ ًٖ يا يٚ ثواٌْٗلٙ ثٞكٗل؛ ثِ يگ٘بٛبٕ ٛواؽ

 ّٞك؟ ياى الّٚ آٜٗب فْ٘ٞك ٓ ياٞاٗبد ٝ رٞكٙياى فٕٞ ؽ ياهٝكفبٗٚ

 يٝ ٍ٘زّ  يبّ ٓواٍْ ٓنٛجِٚ اٗغيوكٗل، ثٚ ًٍٝيو ٌٓٚ هّٞ كًٖ ثٞك يفلا ا يػلّ فْ٘ٞك يثوا يگويكَ يكُ

-يٓ يْبٕ هوثبٗياى ا يبهيٚ كهْٝٗبٕ پو اى گ٘بٙ ٝ كَبك ثٞك. ثًَ يرٞاٗ٘ل اٝ ها فْ٘ٞك ثَبىٗل. كه ؽبُيٓ
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ٖ ٌيّلٙ آٜٗب رَ يٞإ هوثبٗيٚ فلا ثب ؽًوكٗل ًيوٌْٓبٕ كئبٕ ّٞٗل. ايب پْي٘٘ل ًٚ رٞثٚ ٌ٘يگنهاٗلٗل، ثلٕٝ ا

 يلبد ٝاثَزگيٚ فلا ثٚ رْوًلٙ ثٞكٗل يگْذ. آٜٗب ٗلٜٔيَزٚ ٌٓكٍ ّ يهوثبٗٚ اٝ ثٚ كٗجبٍ ً يبثل، كه ؽبُييٓ

 ٗلاهك!

بد يؼذ ٝ ؽياى ٛج يبًِٓٚ ثقِ ًب ٍبفذ يپَوُ ٜٓ يثوا يثٞك، عَل يٗبهاٙ ٛب يٚ اى هوثبًٗفلا 

 يٕ ثوال ٝ ثٚ ػ٘ٞإ اَٗبيعَْ گوك ئِٚ اىًُٚ ً يىٓبٗ يؼ٘يٖ ثٚ رغَْ اّبهٙ كاهك ياُ ثٞك. اُجزٚ، اياَٗبٗ

 ٓوك.  ٛب اَٗبٕ

رٞاٗل ثٚ كٝ يٗوَ هٍٞ ّلٙ ٝ ٓ 73=9، اى ٓيٓٞه يب ٍبفزيٖٓ ٜٓ يثوا يٚ ػجبهد، عَلًعبُت اٍذ 

ٚ ً ييٛب گُٞ»ل= ؽبّيٚ إٓ ٓي ٗٞيَٝ كه  «يوكًٓوا ثبى  يٛب گُٞ»ْ= يفٞاٗيٓلّٜٞ ثبّل. كه إٓ ٓيٓٞه ٓ

بّ ٝ ٌبكذ اؽيْٚ آٓبكٙ كهيؼ ٛٔيٚ ًَٓت َٛز٘ل ٖ ٓطِيبٗگو ايٖ ثيثبى ٛٔچ٘ يٛب گُٞ «.يوكًٖٓ ثبى  يثوا

ٚ ً، (9-4= 54بٍ يؽيه)ثبّل  ياى ؿالّ ػجواٗ يِيرٞاٗل رٔضيٖ فلا ٝ اٛبػذ اى آٜٗبٍذ. گُٞ ثبى ّلٙ ٓيكوآ

لزٚ ّلٙيٛب گُٞ ٍُ كاِٝٛجبٗٚ اى اهاكٙ اهثبثِ رب اثل  يٚ ًٖٝ آو اٍذ يٖ ْٗبٗگو اياٗل ٝ اِ ثب كهكِ ثٚ كه 

ِ اٝ فٞكّ ها آىاك ي.. ٖٓ اى پ.ْ ها كٍٝذ كاهّيٖٓ آهب»ي كه رغَْ فٞك، گلذ= يٗغبد كٛ٘لٙ ٗ ٘ل.ًياٛبػذ ٓ

 «وك رب ثوّٝ.ًٗقٞاْٛ 

 يٛب يٚ فلا ثٚ هوثبًٗ٘ل ًيواه ٌٓؼ ٓٞػٞك ري٘ل. ًَٓيٗوَ هٍٞ ٓ 73َ٘لٙ ٛٔچ٘بٕ اى ٓيٓٞه يٗٞ 43=9

 يٚ فْٞٗبٕ هلهرًوكاِٝٛجبٗٚ ثٞكٗل يؿ يٛب يٞاٗبد هوثبٗيگ٘بٙ هؿجذ ٗلاّزٚ اٍذ. ؽ يٛبيٝ هوثبٗ يٍٞفز٘

 يثٞكٗل ثوا ييٛبٚيٛب ٝ ٍبوكٗل. آٜٗب ًٗٔٞٗٚيَ ٗٔيفلا ها رؾٖ ياثل يٖ فْ٘ٞكيٗلاّذ. آٜٗب ٛٔچ٘ ًيپب يثوا

 ٝعٞك ٗلاّذ.  يچ اهىّيؼ. كه فٞك آٜٗب ٛيَٓ يهوثبٗ

ٚ ً يبّ اهاكٙ فلا ثٚ ٛو ثٜبئاٗغ يؼ ٓٞػٞك ثوايٚ فلا ها فْ٘ٞك ٍبفذ اهاكٙ كاِٝٛجبٗٚ ًَٓآٗچٚ  43=:

 ي٘يصبثذ ٗٔٞك. كه ؽ يٓنثؼ هوثبٗ يِ ثو هٝيلٕ فٞيِٚ گنهاٗيّلٙ، ثٞك. اٝ اٛبػذ كاِٝٛجبٗٚ فٞك ها ثٚ ٍٝ

 يٛبوك. كه ّٗٞزًٚيو ٌٓبٕ إٓ كين رب پبيآٝهك، كاّذ ثٚ ّوٝع ػٜل ػزيٖ ٍق٘بٕ ها ثٚ ىثبٕ ٓيٚ فلاٝٗل اً

 كٍ اٗغبّ فٞاٛل كاك.  يٝ اهاكٙ فلا ها ثب رٔبٓٚ اًكاكٙ ّلٙ اٍذ ن ّٜبكد يػٜل ػز

ن ها ثٚ يبد ػٜل ػزيآٖ يَ٘لٙ ايكاهك. ٗٞيبٕ ٓيگلزگٞ ها ث يذ هٝؽبٗيَ٘لٙ اٛٔيٗٞ 43-;بد يكه آ 43=;

ؼ ٓؾَٞة يَٓ يَيػ ييبَٓ ٝ ٜٗبً ين ٝ اؿبى هوثبٗيػٜل ػز يٛب يبٕ ٗظبّ هوثبٗيپب يثوا ياػ٘ٞإ ْٗبٗٚ

 كاهك.يٓ

ٚ فلا ثٚ ً٘ل ًل ًيٖ ٓٞٙٞع رأيكٛل رب ثو ايثٚ ٛٞه فالٕٚ اكآٚ ٓ 73ها اى ٓيٓٞه  اٝ ٗوَ هٍٞ فٞك

 ٗلاهك.  يؼذ هؿجزيّو يبيٝ ٛلا ٛب يهوثبٗ

فلا اى ػٜل  يزيٚ كهٍذ پٌ اى اظٜبه ٗبهٙبً٘ل يثيٓ يذ فبٕيوذ اٛٔيٖ ؽويَ٘لٙ كه ايٍپٌ ٗٞ 43=>

 ٍبىك، اٗغبّ كٛل. يله ها فُٞ ٓٚ كٍ پًفٞاٛل آٗچٚ ها يِ ٜٗبكٙ ٝ ٓيؼ پب پيٜ٘ٚ، ًَٓ
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وكٙ ٝ ًها َٓ٘ٞؿ  ٛب يٚ هوثبٗيٗظبّ اُٝ يؼ٘يكاهك، رب كّٝ ها اٍزٞاه ٍبىك، ي= پٌ اٍٝ ها ثوٓيويگغٚيٗز

ّٞك يٚ ػٜل ربىٙ ثٚ ٕؾ٘ٚ ٝاهك ًٓ يؼذ ىٓبٗي٘ل. ػٜل ّوًيٖ ٓيگييگ٘بٙ عب يْ فٞكُ ها ثوايػظ يهوثبٗ

 گوكك. يثبىَْٗزٚ ٓ

 ييؼ، يَٓ يَيعَل ػ يْ ثٚ هوثبٗياغ اٝ ثٞك، ٓولً ّلٙيبٓال ٓطً يَيٚ ػً يٙ فلائٝ ثٚ اهاك 43=43

 ٘ل=ًيٓ رلَيو (George Landis)ٌ يالٗلعٞهط ٓورجٚ كوٜ. 

ٚ  :14:1 ياْ تٗ رق امتخٕایٗ ػؿ ِٛؿػ ّ٘ٗ ػثـأىت امت، چٕأیل ٚاتنتٗ تٗ ِٛلؼیتمؼ یهٓ یا

اْ یضیاف ِن ويٚ ٔٗ فمظ ػؿ ِٛؿػ ػّؼٖ أؼ (11:6اْ یاٚي لـٔت)امت  صاػقّأؼاؿاْ یّ٘ٗ ا

عؼا ٚ  يٍٗ عؼا تـایش تّاَ ىؼٖ امت. ِا تٗ ٚمیِن يٍٗ اؿاػٖ عؼا ٚ لـتأیٓ اِـ تٗ ٚمیيـفتٗ. ایپ

 الَ اىتثاٖ گـفتٗ ىٛػوك یّأؼاؿاْ اف طـیاؿ ؿٚس عؼا ػؿ اوؼ تا یٓ اِـ ٔثایُ. ایاػؿ عؼا رؼا ىؼٖ

 .(1:2: اْیىیاٚي تناٌٛٔ ؛11-12:12ٛصٕا ی)

ٛو هٝىٙ  يبٖٛ هجًِو ّلٙ اٍذ. ًؼ ميثوفالف فلٓذ َٓ يؽبال ثٚ ر٘ل يبٖٛ ٛبهًٝٗفلٓذ ٛو  43=44

ٗجٞك  يچ اٍزواؽزيَ ٝعٞك ٗلاّذ. ٛيٌب ٛئٚ يكه ف يچ ٕ٘لُيَزبك. ٛيايفٞك ثٚ فلٓذ ٓق ياٗغبّ ٝظب يثوا

ٚ ًو ثٞك يبٕ ٗبپنيػبكد پب ييٖ يل. اگنهاٗلٗيوها ٌٓها ٓ ٛب يّل. آٜٗب ٛٔبٕ هوثبٗيبه ٛوگي رٔبّ ًٗٔچٕٞ 

 ٍبفذ. يگناّذ ٝ ٝعلإ ها آىاك ٗٔيثٚ ؽبٍ فٞك ٝآ ٛٞه گ٘بٛبٕ ها ٛٔبٕ

ٛبهٕٝ اگو چٚ كه ٗظبّ »َل= يٗٞيٓ (A. B. Bruce)٘٘ل. ثوًٝ ًرٞاٗ٘ل هكغ گ٘بٛبٕ يٗٔ ٛب يٖ هوثبٗيا

چ يوك ًٛيا ٓٚ اعوً يٓواٍْ ٍ٘زّ  ثب ٝعٞك ٛٔٚ ىؽٔبد ٓولً فٞك، ٛٔٚ يذ ثٞك ُٝيثباٛٔ يِيف يبٗيالٝ

 «ٗلاّذ. ياهىُ ٝاهؼ

گو ٝعٞك يك يثٚ هوثبٗ يبىيچ ٗيگو ٛيل. كيثٚ عٜذ گ٘بٛبٕ ٓب گنهاٗ يهوثبٗ ييٓب  ىفلاٝٗل ٓجبه 43=45

 ٗلاهك! 

 صاال؛  يچ ِؾتضی، ٘يچ عٛٔی٘

 ؼٖ!یاْ ؿمیتٗ پا يلـتأ

 ؿٚػ؛ يتٗ تاال ّٔ يچ ػٚػی، ٘يچ آتيی٘

ٖیػ ـّ  ٔغٛا٘ؼ ىؼ.  ئلـتا ياگـ ت

 غتٗ ىؼٖ؛ یؿ يعْٛ گـأثٙاتـ يٌٚ

 ؛ يگـأثٙاتـ ي٘ا اف ؿگ

 ـػْ راْ اف گٕاٖ؛ و نپا يتـا

 .٘ا ٓ ؿٔگیتـٍٗ مـطیتٗ ٚم ويٚ پا

 (Horatius Bonar)٘ٛؿامیٛك تٛٔاؿ  – 

ٖ يٞاٗل اريٚ ٓيٖ آيثقِ ها اٗغبّ كاك، ثٚ كٍذ هاٍذ فلا ثَْ٘ذ رب اثلاآلثبك. ا ييهٛببه ًٚ ٌ٘ياٝ پٌ اى ا

 «اثل ثو رقذ ثَْ٘ذ. ياٝ ثوا»ب ي «ليگنهاٗ ياثل ثٚ عٜذ گ٘بٛبٕ هوثبٗ يثبه ثوا يياٝ »ٛٞه فٞاٗلٙ ّٞك= 

رو اٍذ. اٝ كٞها ثٚ كٍذ هاٍذ ، كهٍذرلَيوٖ يٚ آفوًْ يٓب ٓؼزول يرو َٛز٘ل، ُٖٝ كٝ روعٔٚ آفو كهٍذيا
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گبٙ ؽوٓذ ٝ هٞد ٝ يثٚ كٍذ هاٍذ فلا، عباثل ؽَ ّلٙ ثٞك. اٝ  يْ گ٘بٙ ثوايفلا َْٗذ، چٕٞ َٓئِٚ ػظ

 َْٗذ.  يٜٓوثبٗ

َزل. يثب يل كه هٝى كاٝهياٝ ثب چٕٞ ًٚ٘ل، ياثل ثْ٘ يرٞاٗل ثوايٚ اٝ ًٗٔ٘ل ًذ اػزواٗ يٖ آٌٔ يّقٖ

بكي٘غب ٛيكه ا ّٚ ّٞك، اٝ رب ثٚ اثل يگ٘بٙ ٓوثٞٛ ٓ يثوا يلٕ هوثبٗيثٚ گنهاٗ ي ًٚٝعٞك ٗلاهك. رب عبئ يچ ر

 اثل ٗقٞاٛل َْٗذ.  يّٞك، اٝ ثوايٓوثٞٛ ٓ يثٚ كاٝه ي ًٚرب عبئ فٞاٛل َْٗذ.

اى آٗچٚ كه آٍٔبٕ ٝ ثو  ييٛو ىاٗٞ يَياٗلٝى اٝ ّٞٗل، رب ثٚ ٗبّ ػياٝ ٓ٘زظو اٍذ رب كّٔ٘بِٗ پب 43=46

 پله يل فلايرٔغ يؼ، فلاٝٗل اٍذ، ثوايَٓ يَيٚ ػً٘ل ًاهواه  يٖ اٍذ فْ ّٞك، ٝ ٛو ىثبٗيو ىٓيٖ ٝ ىيىٓ

 ٖ اٍذ.ياٝ ثو ىٓ يػٔٞٓ يٖ ٛٔبٕ هٝى كاٝهيا .(44، 5=43بٕ يپيِيك)

لٙ اٍذ رب يبَٓ گوكاًٗٓولٍبٕ ها  يهوثبٗ ييٚ ثٚ ًّٞك يلٙ ٓيٖ آو كياٝ كه ا ياهىُ ثورو هوثبٗ 43=47

ٔٚ ٛ يؼ٘يٖ ياٗل ٝ اعٜبٕ علا ّلٙفلا اى  يٚ ثواًَٛز٘ل  يَبًٗ٘غب ٛٔٚ ياٗل كه ابَٓ ّلًٙ ي ًٚاثلاآلثبك. آٗبٗ

ّٞٗل؛ آٜٗب كه ؽٚٞه يبَٓ ًّٓٞٗل. اٍٝ، آٜٗب كه ؽٚٞه فلا يبَٓ ًٓ. آٜٗب كه كٝ ٓلّٜٞ يوئبٗلاهإ ؽويا

هاعغ ثٚ گ٘بٙ ٝ ٓغبىاد إٓ كاهٗل؛ آٜٗب  يبًَِٓز٘ل. كّٝ، آٜٗب ٝعلإ يايگبٗٚ پله ٓيوُ پَو يِٚ پنيفلا ثٚ ٍٝ

ٓطبُجٚ ٗقٞاٛل  ئزيثبه كّٝ ه يٝ فلا ٛوگي ثوا بَٓ پوكافذ ّلًْٙبٕ ثٚ ٛٞه يگ٘بٛبٕ ا يٚ ثٜبًكاٗ٘ل يٓ

 وك. ً

ْٚ يٛٔ يثبه ثوا ييٚ ثو ٛجن ػٜل ربىٙ گ٘بٛبٕ ًكٛل يوذ ّٜبكد ٓيٖ ؽويي ثو ايٗ اُولًهٝػ 43=48

 كٛل. ين ّٜبكد ٓيٓولً ػٜل ػز يٛبن ّٗٞزٚيبٕ فٞاٛ٘ل هكذ. اٝ اى ٛويػٔال اى ٓ

ٖ فٞاٛل يىٓ يلٙ فٞك ثو هٝيثب هّٞ ثوگي ياٚ ػٜل ربىًٙ كٛلي، فلاٝٗل ٝػلٙ 64ٓ=64ب يكه اهٓ 43=49

 ثَذ.

 «بك ٗقٞاْٛ آٝهك.يگو ثٚ يْبٕ ها كيا يبيگ٘بٛبٕ ٝ فطب»٘ل= ًيٍپٌ كه ٛٔبٕ ٓزٖ، اٝ اٙبكٚ ٓ 43=:4

ٚ كه إٓ ً يثؼٚ يثبّل؛ ُٝيبَٓ گ٘بٛبٕ ًٓٝ  ييٖ ٝػلٙ آٓوىُ ٜٗبيّبَٓ ا 67= 64ب يٚ اهًٓعبُت اٍذ 

و يٗبپنبٕيپب يٛب يٚ ثٚ هوثبًٗوكٙ ثٞك َٓزؼل ثٞكٗل ًبكزٖ يٖ ٝػلٙ ّوٝع ثٚ رؾوّن يٚ اًاٗل َٚزيى يهٝىگبه ٓ

 ذ ثبىگوكٗل!يٜٞكي

 ِٔبد،ًٖ يٗلاهك. ثب ا يگ٘بٛبٕ ُيٝٓ يگو هوثبٗيك يؼ٘يبَٓ ثو ٛجن ػٜل ربىٙ ًٝػلٙ آٓوىُ  43=;4

ٓب ها اؽبٛٚ  يٛب ٝ مٖٛ ٛب ِٔبد كًٍٖ يٚ اًفٞاٛل يهٍبٗل. اٝ ٓيبٕ ٓيْ ثٚ پبيفٞاٗيٖ هٍبُٚ ٓيآٓوىُ كه ا

 ٖ ٓٞهك آّ٘ب ٍبىك. يكه ا يق ػِٔي٘٘ل ٝ ؽبال اٝ آٓبكٙ اٍذ رب ٓب ثب ٝظبً

 (12:11-11:11) ٘ا ةی. ٘يؼاؿ٘ا ٚ تـغ1

 (11-11:11) شیـ ِنی٘يؼاؿ تـ ضّؼ تضم (اٌف
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ن يؼ ٓب اى ٛويؽبال كه َّٓلٗل؛ يَٗجذ ثٚ فلا ٗگبٙ كاّزٚ ٓ ياهّٞ ثب كبِٕٚ نيكه ىٓبٕ ػٜل ػز 43=>4

 ْ.يبئيث ييٚ ٗيكًْ يان ّلٙيٓب رْٞ هٝ ايْٖ. اى يّٞيٓ ييت ٗيكيِٕ يقزٚ ّلٙ اٝ ثو هٝيفٕٞ ه

بٕ ٌثٚ ٓ يويٚ ثب كًُثٚ ٛٔٚ گلزٚ ّلٙ اٍذ  چٕٞ ًٚ٘ل ًيٖ كوٗ ٓيبًٛ٘ٔبٗلاهإ ها ين، ٛٔٚ ايٖ رْٞيا

االهلاً ٓ٘غ ّلٙ ثٞكٗل؛ كوٜ بٕ اهلً ٝ هلًٌثٚ ٓ ذ اى ٝهٝكيٜٞكيكه ىٓبٕ  ياهلً كافَ ّٞٗل. ٓوكّ ٓؼُٔٞ

رٞاَٗذ ثٚ اربم كّٝ ٝاهك گوكك. ؽبال ٛٔٚ يبٖٛ اػظْ ًٓرٞاَٗز٘ل ثٚ اربم اٍٝ ٝاهك ّٞٗل ٝ كوٜ يبٛ٘بٕ ًٓ

رٞاٗ٘ل يَز٘ل. ٛٔٚ ٓيگوإ ٗيثورو اى ك يچ ٛجوٚ فبٕيٗلهاك ٝ ٛ يفبٕ يچ عبيي ػٞٗ ّلٙ اٍذ. فلا ٛيچ

رٞاٗ٘ل ٛو ٝهذ ئبٕ ٓيِٚ ايٚ ثٚ ًٍٝٔبٗلاهإ ٕبكم اٍذ يٖ كوٜ كه ٓٞهك ايٞٗل ٝ اُجزٚ اثٚ ؽٚٞه اٝ كافَ ّ

 ٚ ثقٞاٛ٘ل ثٚ ؽٚٞه فلا ٝاهك ّٞٗل. ً

 ٗ ٚاؿػ ىَٛوعٛأؼ يعؼا اف ػؿْٚ چاػؿ ِـا ِ

 ك تافٖ ٚ فٔؼٖ؛ یاف طـ

 ،ٗ تا رناؿتىٌـفاْ تٍ يؼیٔٗ ػؿ اِ

 ُٕ؛ وياف ػػٛت اٚ اطاػت ِ

 ُٕ. ويش ِاللات ِیُ ِنیػؿ آٔزا تا عؼا

 ؼ!یعؼا ؿا تـ تغت ؿصّت عٛاُ٘ ػ

 و ػاؿَیٗ ِٓ ػؿ صضٛؿ اٚ تـاو يّ٘ٗ اؿفى

 ش امت: یاؿفه عْٛ ِن

 ُٕ. ويػؿ صضٛؿه ٘نتُ اٚ ؿا پـمتو ِ يٚلت

 ش ٔٛتـ عؼامت. یِن

 اٚ تا عٛٔو اؿاػٖ عؼا ؿا أزاَ ػاػ؛ 

 !اَـفتٗ ىؼٖیٗ پؾوىٛػ يٓ ِثٕا تٗ ِٓ گفتٗ ِیپل تـ ا

 نٕؼٖ ٔاىٕاكیٔٛ —    

ب ي «مثؼ ربىٙ» يرٞاٗل ثٚ ٓؼ٘بي٘غب ٓيربىٙ ٝ ىٗلٙ اٍذ. ربىٙ كه ا يويّلٕ ٓب اى ٛو ييٗيك 43=53

بٕ ثوكٙ يٖ هاٙ اى ٓيٗغبد كٛ٘لٙ ىٗلٙ. ا يؼ٘يؼ يبّ َٓياٍذ ثٚ ه ياثبّل. ىٗلٙ ثٚ ٗظو اّبهٙ «ربىٙ يٍبفزبه»

اى عَل  يأٚ ٗٔٞٗٚيٖ كٝ هَٔذ فيٚ پوكٙ ثًكٛل يْ ٓيؾب رؼِٖ ٝاٙيب ّلٙ اٍذ. ائبٕ ٜٓيعَْ اٝ ثوا يؼ٘ي

ل كه يثلٕ اٝ ثب يؼ٘يٖ يّل ٝ ايَذ پبهٙ ٓيثبيٖ پوكٙ ٓيٝهٝك ٓب ثٚ ؽٚٞه فلا، ا يفلاٝٗل ٓب ثٞكٙ اٍذ. ثوا

 ؼياى گ٘بٙ َٓ يبد اػويِٚ ؽيْ ثٚ ٍٝيرٞاٗيٚ ٓب ًٗٔ٘ل ًيٓ يبكآٝهيٖ ثٚ ٓب يّل. ايَزٚ ٌٓٓب ّ يٓوگ ثوا

-يٚ ٓب ًْٓ٘لٙ ثّوٙ اٍذ ً يٛب ن ىفْي. رٜ٘ب اى ٛويٝ يبثزين ٓوگ ٗيٚ اى ٛوٌْ؛ ثِيرقذ فلا ّٞ ييٗيك

 يٚ ثٚ ثٜبً يزًثول ييبيْ، ثيّٞيب پوٍزِ ثٚ ؽٚٞه فلا ٝاهك ٓيٚ ٓب كه كػب ًْ. ٛوگبٙ يْ ٝاهك ّٞيرٞاٗ

 ْ. يبك آٝهيٝهٝكٓبٕ ثٚ ٓب ػطب ّلٙ اٍذ ها ثٚ  يٖ ثوايٍ٘گ

ي ثو يبٖٛ ثيهگ ها ًْٗ؛ ٓب يْ ٗلاهيػظ ي٘بٗيْ، كوٜ اٛٔيّٞيثٚ ؽٚٞه فلا ٝاهكٓ ي ًٚبٗٓب ىٓ 43=54

بى يبٖٛ ًٗ ييٛ٘ٞى ثٚ  يُٝ (4=9بّلٚ ٌٓ ؛5=>اٍٝ پطوً )، ْيبٛ٘بٕ َٛزًْ. اگوچٚ ٓب فٞكٓبٕ يفبٗٚ فلا كاه

 ٍبىك.يوُ فلا ٓطٔئٖ ٓيبٖٛ اػظْ ٓبٍذ ٝ فلٓذ اٝ كه ؽبٍ ؽبٙو ٓب ها اى پنًؼ يْ. َٓيكاه
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َذ! كه پٌ يثٚ اهٓـبٕ آٝهك. چوله ػبُٔبٗلاهإ يا يٚ فٕٞ ثواًاٍذ  يزًٖ ثويْ. اييبيث ييٗيك 43=55

. ٍٝؼذ يٞيْ ٝ ٗٚ ثب اّقبٓ ٗبٓلاه كٗيًْ٘ ٓطِن عٜبٕ ٓالهبد ًْ رب ثب ؽبيأِبد ٓب كػٞد ّلًٖٙ يٛٔٚ ا

 ْ. يكٛيپبٍـ ٓ يويٝ اى چٚ ٛو يييٚ ٓب ثٚ چٚ چًّٞك يلٙ ٓيٖ كياهىُ كػٞد ٓب كه ا

ثٚ ٓؾَ ٍِط٘ذ  يل ثٚ ُؾبظ هٝؽبٗيكٛل ٓب چگٞٗٚ ثبيٚ ْٗبٕ ًٖٓ آٓلٙ اٍذ ييچٜبهگبٗٚ كه پب يليرٕٞ

 ْ = يٝاهك ّٞ يكآبك آٍٔبٗ

ِ اٝ ها يفٞ يٛب عَز٘ل ٝ ثٚ ُتيت ٓيفٞك ثٚ فلا روو يٛب َ ثٚ ىثبٕيثٚ كٍ هاٍذ. هّٞ اٍوائ .4

ل ثب فِٞٓ رٔبّ يآٓلٕ ٓب ثب ييٗيك .(;= 48 يٓز) ثٞككُْبٕ اى اٝ كٝه ٖ يٌٗٔٞكٗل، ُيل ٓيرٔغ

 ثبّل. 

وكزٚ يٚ اٝ ٓب ها پنٌ٘يهاٍـ اى ا ي٘بٗيفلا ٝ ثب اٛٔ يٛبٔبٕ ثٚ ٝػلٙيٖ ايويٓب كه  .ٔبٕيٖ ايويكه  .5

 ْ. يّٞ ييٗيك ياٍذ ثٚ ؽٚٞه ٝ

ٓب  ي ًٚبّٗٞك. ىٓيَو ٓين رُٞل ربىٙ ٓيٖ آو رٜ٘ب اى ٛويالٙ. يو ثل پبّيفٞك ها اى ٙٔ يٛب كٍ .6

 يٛب هِت يّٞك. ٓب ثٚ ٛٞه ٓغبىيْ، اهىُ فٕٞ اٝ ثٚ ؽَبثٔبٕ گناهكٙ ٓيً٘يؼ اػزٔبك ٓيثٚ َٓ

ٖ آو ٓب ها ي٘ل. ايفٞك پبّ يبٕ فٕٞ ثّوح كٖؼ ها ثو كهٛبيِيٚ اٍوائٌْ چ٘بٗيپبّيفٞك ها ثب إٓ ٓ

 ٖ اٍذ= يثقْل. ّٜبكد ٓب ايٓ يياى ٝعلإ ثل هٛب

 ٕؼ؛ وئَّٛ ىگـ ِا ؿا ِضیٚرؼاْ ػ

 ّٔٛػ ٚ ىنت،  نيٗ ِا ؿا پایّ٘ يثاؿ تـایىٗ واٚ  يتٗ عاطـ عْٛ پـتٙا

 .ـػو نٚ ِا ؿا ػؿ ٔظـ عؼا پا

 (Frances Bevan)فـأنیل تیٛاْ  —    

بٗگو يٓب ٗٔب يٛب اٍذ. ثلٕ ييىثبٕ ٍٔجِ ييٖ ْٛ يؿََ كاكٙ. ا ىفٞك ها ثٚ اة پب يٛب ٝ ثلٕ .7

ٝ ثٚ  (59، 8=58بٕ ياكََ) الّ ْٛ اّبهٙ كاّزٚ ثبّلًاٗل ثٚ رٞيٓ ىٓب َٛز٘ل. آِة پب يٛب يىٗلگ

ٓب اى  يٛب يٍبفزٖ ىٗلگ ىپب يالّ ثواًاُولً اى ٚ هٝػٌ٘يب اي .(>6-:=:6ٞؽ٘ب ي) يياُولً ٗهٝػ

ِٚ ٓوگ يٖ ثٚ ٍٝيْ ٝ ايّٞيْٚ اى گ٘بٙ آىاك ٓيٛٔ يثبه ثوا يي٘ل. ٓب ًيٓ اٍزلبكٙهٝىٓوٙ  ًيٗبپب

 يّْٞيٓ ىگ٘بٙ پب يٛبًيالّ اى ٗبپبًن ياُولً ٝ اى ٛوِٚ هٝػيٚ ٍٝوها ثٌٓ يؼ اٍذ ُٝيَٓ

 (.46=43ٞؽ٘ب ي ه.ى)

ْ= يً٘فالٕٚ  ٛٞهٖ يثٚ ؽٚٞه فلا اى ٓب فٞاٍزٚ ّلٙ ها اٝهٝكٓبٕ  يٚ ثواً يييْ چٜبه چيرٞاٗيٓ

 ٌ. يٖ، ٗغبد ٝ روليويفِٞٓ، 

ل ٓب ها اى يي ٗجبيچ چيل اٍذ. ٛيآ ْ ٗگبٙ كاّزٖ اػزوافٌ٘غب آٓلٙ ٓؾيٚ كه اً يويٖ رْٞيكٝٓ 43=56

 ؼ اٍذ ثبىكاهك.يٚ ًَٓلٓبٕ يثٚ رٜ٘ب آ يٝكبكاه
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 ييٛبي٘٘ل ٝ چيذ ها ثجيؾيبد ىٓبٕ ؽبٍ ًَٓوكٙ ٝ ثوً ى٘لٙ ها رويّٞٗل رب آيٚ ٍٍٝٞٚ ًٓ يَبًٗ يثوا

َزٚ ٗقٞاٛ٘ل ٌاٝ ٛوگي ّ يٛبٖ اٍذ. ٝػلٙيٚ ٝػلٙ كٛ٘لٙ آًٖ ْٛلاه ٝعٞك كاهك يذ ها ث٘گوٗل ايٜٞكي يلٗيك

ّلٙ ثبّل. ٗغبد كٛ٘لٙ فٞاٛل آٓل چ٘بٗچٚ ٝػلٙ كاكٙ اٍذ ٝ ل يٚ ثٚ اٝ اػزٔبك كاّزٚ ٝ ٗبآًَذ يٌ ٌٗچيّل؛ ٛ

 فٞاٛ٘ل ثٞك رب اثلاآلثبك.  يٝ ٓضَ ٝ يهّٞ اٝ ثب ٝ

ٞ ئٌبٗلاهإ ثٚ عٜذ ٓؾجذ ٝ اٗغبّ اػٔبٍ ٗيت اين ٝ روؿيرْٞ يثوا ييٖ هاٛبيل ثٚ چ٘يي ثبيٓب ٗ 43=57

ّٞ ثٚ ٓؾجذ ٌاى هٝى اهاكٙ اٍذ.ٓب ٓؾ يٚ ػٌَِٔذ؛ ثِياؽَبً ٗ ييل، ٓؾجذ يْ. كه ٓلّٜٞ ػٜل عليثجو يپ

ِٚ يٛب. ٓب ثٚ ٍٝٞٙيٞ ٓيٌْٚ اٍذ؛ اػٔبٍ ٗيْ. ٓؾجذ هيل اٗغبّ كٛيْ ٝ ثبيرٞاٗيٚ ٓب ًَٓذ يييٖ چيْ، پٌ ايَٛز

 ْ. يت ٗٔبئيوؿٞ رئٌبٗلاهإ ها ثٚ ٓؾجذ ٝ اػٔبٍ ٗيل ايْ فٞك، ثبيٗٔٞٗٚ ٝ رؼبُ

 پـِضثت تاؽ ٘نتٕؼ،  ي٘ا لٍة

 ٘ا،يٗیاؿ پـِضثت ؿىاف

 ، ٘ا الَ پـِضثت گًو

 ٛج آٔٙا. یٛ ِیىٚ اػّاي ٔ

٘٘ل ٓب ًيٓ ىها رو يٓؾِ يَبيًِ يْ ٝ چ٘بٗچٚ ثؼٚيًْ٘زو ٓالهبد يگو ها ثيل ٛٔليٍپٌ ٓب ثب 43=58

فٞك ٝكبكاه ثبّلٕ.  ييَبيًِثبّل رب كه فلٓذ  يٗٔبٗلاهايٛٔٚ ا يػبّ ثوا يويرٞاٗل ثٚ ػ٘ٞإ رْٞيٖ ٓيْ. ايٌ٘ٗ

ها  يٚ هٝؽبٗيٝ رـن يْ هلهد، آهآِ، فّٞيرٞاٗيٓ يل كه پوٍزِ ٝ فلٓذ عٔؼيٝ روك يچ ّيٓب ثلٕٝ ٛ

 ْ.يبثيث

ٖ ٍٍٝٞٚ يْٚ اي٘ل. ًٛٔن يرْٞ يبٕ ها ثٚ ٛٞه فبٕيؾيعلب َٓ يٛب رٞاٗل كه ىٓبٕيٖ ٓيٚ ٛٔچ٘يٖ آيا

ٓبٕ ٓبٗلٙ ٝ هٗظ كه ا   يّلٕ، هٍٞائ ي٘ل رب اى ىٗلاًَٗ يٓ٘لوك رجل ئبٗلاهيا ثٚ افٞك ه يٚ ّقًٖٝعٞك كاهك 

 ثبّل. يٓقل يٝ ّبگوك

ذ يؾياى َٓ يّقٖ يؼ٘ي٘غب يكه ا يٓؾِ يَبيًِ ىثبّل. رويثو ّٙل اهرلاك ٓ يٚ ْٛلاهيٖ اياٍبٍب ا يُٝ

گو يليٌن يبى ثٚ رْٞي٘غب ٗيكه اوكٗل. ًيٖ ٓيٖ ٗبٓٚ چ٘يٖ ٗگبّزٚ ّلٕ ايكه ؽ يذ ثبىگوكك. ثؼٚيٜٞكيثٚ 

ل ّلٙ يلٙ، رجؼئبٗلاهإ علب كيل، ايآيٚ اٝ ًٓ ياُٞهٞع اٍذ. ٝهزتيؼ هويٚ آٓلٕ ًَٖٓ يٝعٞك كاهك، فٖٕٞب ا

 ثبّل. يٓ يبى ثٚ اٍزٞاهيو ّلٙ كه ٛوف ثوٗلٙ هواه فٞاٛ٘ل گوكذ. رب إٓ ٓٞهغ ٗيٝ رؾو

ثو ّٙل  يٖ ْٛلاهيكٛل. ٓضَ ٓٞاهك هجَ. ايا اهائٚ ٓفٞك ه ىٖ ْٛلاه روٍ٘بيَ٘لٙ چٜبهٓيؽبال ٗٞ 43=59

 ق ّلٙ اٍذ.يرٕٞ ي٘غب ثٚ ػ٘ٞإ گ٘بٙ ػٔليٚ كه اًثبّل ياهرلاك ٓ

َ ٌٖ گ٘بٙ ٝعٞك كاهك. ْٓيكه ٓٞهك ا يهبثَ رٞعٜ يٛبلٙيبٕ افزالف ػويؾيبٕ َٓيچ٘بٗچٚ ْٗبٕ كاكٙ ّل، ٓ

 ٖ ٓٞاهك اٍذ= يثٚ ٛٞه فالٕٚ كه ا

 اٗل. گوكإ ّلٙ ٝ گْ ّلٙيؼ هٝياى َٓ ا  هٚ كًٞ يويبٕ ؽويؾيَٓ .4

 اٗل. ٛ٘ٞى ٗغبرْبٕ ها اى كٍذ ٗلاكٙ ياٗل ُٝٚ ثوگْزًٚ يويبٕ ؽويؾيَٓ .5
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 يّٞٗل، ُٝيػٚٞ ٓ يٓؾِ يَبيًِ ييكه  يٓلر يَٛز٘ل ٝ ثوا يؾي٘٘ل ًَٓيٚ اكػب ًٓ يآٗبٗ .6

اٗل ٝ ؽبال بكزٚيٙ ٗرُٞل ربى يويّٞٗل. آٜٗب ٛوگي ثٚ ٛٞه ؽويگوكإ ٓ يؼ هٝياى َٓ ا  ٍپٌ ػٔل

 رٞاٗ٘ل. يگو ٛوگي ٗٔيك

ٚ ًْ ياٗل. ٓب ٓؼزولثٞكٙ يٌِبد ْٓيٜ٘ب ٗظويا چٕٞ ًْٚ، يٚ ها هجٍٞ كاّزٚ ثبّيلاّ ٗظوًٚ ٓب ًَذ يْٜٓ ٗ

 ل ٍبىگبهرو اٍذ. يبٕ ٝ ػٜل عليػجواٗ يًِْ يثب رؼبُ چٕٞ ًٚجبّل، يٖ ٓيروٚ ٍّٞ كهٍذيٗظو

 يوكزٖ ٓؼوكذ هاٍزيثؼل اى پن يػٔل يّلٙ اٍذ ٝ ثٚ ػ٘ٞإ گ٘بٛ قي، اهرلاك رؼو59ٚ ي٘غب كه آيكه ا

ٚ ًوك ًٝاٗٔٞك  يكاَٗذ؛ اٝ ؽزيل. اٝ هاٙ ٗغبد ها ٓيَ ها ّ٘يٚ اٗغً يٜٞكا، ّقٖيّلٙ اٍذ. ٓضَ  يٓؼوك

 وك. ًبه ٌاٗ ا  ػٔل إٓ هاٍپٌ  ُٝيوكزٚ اٍذ؛ يپن إٓ ها

ؼ ها هك يگبٗٚ َٓي يٝ ثٚ ٛٞه هطغ هوثبٗ ب  غزيَذ. اٝ ٗزيٗ يگ٘بٛبٕ ثبه يگو هوثبٗي، كيٖ ّقٖيچ٘ يثوا

ٓؼ٘ب ٛٔٚ  ييوكٕ ثٚ اٝ ٗلاهك. كه ٓٞهك گ٘بٙ ثٚ ًػوٙٚ  يثوا يگويٖ فلا هاٙ ٗغبد كيوك. ث٘بثواًفٞاٛل 

 يبه علّ يبه ثَيثَ يكه ٓٞهك يػٔل ي٘غب اى اهرلاك ثٚ ػ٘ٞإ گ٘بٛيَ٘لٙ كه ايٗٞ يَٛز٘ل، ُٝ يگ٘بٛبٕ ػٔل

 ل. يگٞيٍقٖ ٓ

ي يٚ اٝ فٞكُ ها ًَٗذ يٖ ٓؼ٘ب ٗي٘ل ُيٝٓب ثلًيٓ اٍزلبكٖٙ ٓزٖ يو ٓب كه ايَ٘لٙ اى ٙٔيٚ ًٗٞ وذيٖ ؽويا

اٗل لٙ ّلٙيًْ يٚ ثٚ اهرلاك ٝ رجبًٛ يگو ها اى آٗبٗئبٗلاهإ كيفٞكُ ٝ ا ب  اٝ ٕواؽز >6ٚ ي٘ل. كه آًيفطبة ٓ

 ٘ل. ًيعلا ٓ

ٖ اٍذ ٌوٓٔيؿكواه ٝعٞك ٗلاهك.  يثوا يليٓچ ايػناة ٗقٞاٛل ٓبٗل؛ ٛ ىعي اٗزظبه ُٛٞ٘ب يييچ 43=:5

ؼ ي٘ فلا كه َٓيػٜل فٞكُ ها اى ك ياٝ آگبٛبٗٚ ٝ اى هٝ .(9=7) رٞثٚ ربىٙ ٍبفذ يها ثوا يٚ ٓورلً

ٖ آرِ كه يٚ اٌ٘يٚ ٓقبُلبٕ ها كوٝ فٞاٛل ثوك. إواه ثو اًاٍذ  يٓ٘وطغ ٍبفزٚ اٍذ. ٍوّٗٞذ اٝ كه آرْ

 يكاكٕ ثٚ كاٝه يٓؼ٘ ي٘غب ثوايكه ا يٜيٛٞه ثلٚ ٖ ىثبٕ ثيثبّل. ايكٙ ٜٓٞيث يإٓ اٍذ ثؾض ياُِلظٓلّٜٞ رؾذ

 به هكزٚ اٍذ. ًٝ ّلد إٓ ثٚ 

ٚ آٜٗب اى ًكٛل يٖ ْٗبٕ ٓي٘ل. اًيٓ يث٘لٖ ها رؾذ ػ٘ٞإ ٓقبُلبٕ هكٙيٚ فلا ٓورلًل يرٞعٚ كاّزٚ ثبّ

 . يٛوك يث يٝهىٗل ٝ ٗٚ اى هٝيذ ٓيؼ ٙلّ يػٔل ثب َٓ يهٝ

اٍذ ثٚ  يٚ ُؼ٘ذ ثيهگزوًَ اهرلاك ٌ٘ل، ؽبال كه ٌّن ها ثْيؼذ ػٜل ػزيّو ي ًًَٚ ُؼ٘ذ 43=;5

ب ٍٚ ٗلو ثلٕٝ يكٝ  يّل، ثٚ گٞاٛيپوٍذ َٓزٚ ٝ ثذٌها ّ يؼذ ٍٓٞيٚ ّوً يّٞك. ّقٖيلٙ ٓيًْو يرٖٞ

 .(9-:4=5ٚ يرض٘) ّليْزٚ ًَٓٗجذ ثٚ گ٘بِٛ  يچ هؽٔيٛ

ْزو يذ اٝ ثًبى ٝ ثويآز چٕٞ ًٚه ػوٞثذ اٍذ، ٍياٝا يٖ ّقٖيْزو اى چ٘يّقٔ ٓورل ث يي 43=>5

 ّٞك= يلٙ ٓيٚ ثو ّٙلُ ٝعٞك كاهك كً ئٌاٍذ. ّواهد ٝ گ٘بٙ اٝ كه ٍٚ ؽ
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ّوٓبٗٚ ياٍذ، ؽبال ث يَيوٝ ػيوك پًٚ اكػب ٌ٘يوكٙ اٍذ. اٝ پٌ اى أًبٍ ياٝ پَو فلا ها پب .4

ؼ ٝ ٗغبد كٛ٘لٙ يبى ثٚ َٓيٚ ٗكاّزٚ ثبّل. اٝ ٛوگٞٗ يبهًفٞاٛل ثب اٝ يگو ٗٔيٚ كً٘ل ًياكػب ٓ

علب كُٝذ اى  ي٘ل. كه ژاپٖ ٝ كه هٝىٛبًياٝ ها ثٚ ػ٘ٞإ فلاٝٗل هك ٓ ب  وكٙ ٝ ٕواؽزًبه ٌها اٗ

ل ثٚ ٕٞهد يٌ ثبًّل ٝ ٛو يٖ هواه كاكٙ ٓيكه ىٓ يجيوك. ًِٕيٓ اٍزلبكٙوكٕ ًِٖٓٞة 

اى  يبٕ ٝاهؼيؾيكٗل؛ َٖٓ ٓٞهك ٓوّكك ٗجٞيبٕ كه ايؾيوَٓيىك. ؿيت ُگل ٓيِٖٓٞة ّلح ثو ِٕ

ٖ يثو ىٓ يَيوك ٝ ٕٞهد ػًلا يلٗل. كاٍزبٕ اكآٚ پيهٍيوكٗل ٝ ثٚ هزَ ًٓيبه اعز٘بة ٌٓ٘يا

 ً٘٘ل.ٔبٍ يّل رب ٓوكّ إٓ ها پبيٓ يٗوبّ

ٚ ػٜل ربىٙ ها ًؼ ها ئّوكٙ اٍذ. اٝ فٕٞ َٓ ىٚ ثٚ إٓ ٓولً گْزٚ ثٞك، ٗبپبًها  ياٝ فٕٞ ػٜل .5

بد ًگبٙ ثويٖ فٕٞ كه عبيِٚ ايوكٙ اٍذ. اٝ ثٚ ًٍٝولً ٓؾَٞة وٓياهىُ ٝ ؿيوك ثًت يرٖٞ

ٌ ّلٙ ثٞك، كهٍذ يبٕ، روليؾيذ ثب ًَٓن ْٓبهيهواه گوكزٚ ٝ علا ّلٙ ثٞك. اٝ اى ٛو يظبٛو

ِٔ ا بٕ ياٍٝ هوٗز) گوككئبٕ ثبّل اى ٓؼبّود ثب اٝ ٓولً ٓيايٚ ثًٔبٗلاه يچ٘بٗچٚ َٛٔو ّق

 بكزٚ اٍذ. يٚ اٝ ٗغبد ًَذ يٖ ٓؼ٘ب ٗيٖ آو ثليا يُٝ (:=47

وكٙ اٍذ. هٝػ ٛلا اٝ ها َٗجذ ثٚ فجوفُٞ هّٖٝ ٍبفزٚ ٝ گ٘بٙ ًؽوٓذ يها ثاٝ هٝػ ٗؼٔذ  .6

اٝ هٝػ  يوكٙ ثٞك. ًُٝ ييعبِٗ هاٛ٘ٔب يؼ رٜ٘ب ِٓغبيَٓ يها ثٚ ٍٞوكٙ ٝ اٝ ًّٞ ٌها ٓؾ

 وكٙ اٍذ. ًؽوٓذ يػوٙٚ ّلٙ ثٞك ها ث يِٚ إٓ ٗغبد ثٚ ٝيٚ ثٚ ًٍٝ يپواهىّ

فٞك فٞاٛل َْٗذ ٝ ٛٔٚ  يْ اٍذ. فلا ثو َٓ٘ل كاٝهيػظ يگبٗٚ فلا گ٘بٛيپَو  يبه ػٔلٌاٗ 43=63

ِٕ ٖٓ اٍذ؛ ٖٓ ًّٓٞ فٞاٛل ٌاٗل ٓؾت ّلٌٖٙ گ٘بٙ ها ٓوريٚ اً يَبًٗ بكبد ٌوك. اٝ گلزٚ اٍذ= اٗزوبّ اى آ

ٍقٖ اٗزوبّ  ايلٙفلا اى  يزبَٓ. ٝهًػلاُذ  يؼ٘يٖ ٓلّٜٞ ياٗزوبّ كه ا .(ليً٘ٗگبٙ  65=68ٚ يثٚ رض٘) فٞاْٛ كاك

ٚ ٍياٝاهُ اٍذ ً ٛٞه فلا ثب ّقٔ إٓ يؼ٘ي يٖ ثٚ ٍبكگيَذ! ايٞهٙ كه هكزٖ ًٗل ٓ٘ظٞهُ اى يگٞيٓ

 ٘ل.ًيهكزبه ٓ

بكبد ٌٚ هاعغ ثٚ ًٓٚ اٝ آٗچٚ ها ًْ يْ ٓطٔئٖ ثبّيرٞاٗيْ، ٓيّ٘بٍيذ ٝ ماد فلا ها ٓيٚ ّقًٖٓب 

 يكاٝهفلاٝٗل هّٞ فٞك ها  ب  ٚيل. ٝايبَٓ ثٚ اٗغبّ فٞاٛل هٍبًٗذ ثبػلاُ ب  ٖ گلزٚ اٍذ هطؼيهٍبٗلٕ ثٚ ٓورل

، اّبهٙ 63ٚ ي٘غب كه آيكه ا يوك. ًُٝفٞاٛل  يثٚ اٝ ٓزؼِن َٛز٘ل ها كاٝه ب  ٚ ٝاهؼً يفٞاٛل ٗٔٞك. فلا آٗبٗ

 هّٞ ّوٝه اٍذ.  يثٚ كاٝه يهطؼ

ِّ اٝ ثٚ ػ٘ٞإ ٓورليٚ كه اٌ٘ياگو ا بك يل ثٚ ي٘ل، ثبًيغبك ٓئبٕ ايثوا يٌِٖ ٗبّ ثوكٙ ّلٙ اٍذ، ْٓي٘غب اى هٞ

ْبٕ اٍذ، اگو چٚ ي٘٘ل. اٝ فبُن اًيٖ ها اػزواف ٓيا يٓلر يٖ ثوايْبٕ ٓقِٞهبد اٝ َٛز٘ل ٝ ٛٔچ٘يٚ اًْ يآٝه

ِّ اٝ َٛز٘ل ؽزً٘٘ل ًيّبٕ ٗجبّل ٝ آٜٗب اػزواف ٓهٛبٗ٘لٙ  اٝ ها ْٗ٘بٍ٘ل.  ب  اگو ٛوگي ّقٖ يٚ هٞ

 يكاٝه يىٗلٙ ثوا يٚ ثٚ كٍذ فلاً يَبًٗبٕ يٖ اٍذ= كه ٓيْٛ ٓب ا يثوا يبكٓبٗلٗيكهً ثٚ  43=64

 اٍذ. ًيي ُٛٞ٘بيىٗلٙ چ يفلا يٛب اكزبكٕ ثٚ كٍذ چٕٞ ًٚل، ياكز٘ل ٗجبّ يٓ
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ؼ رؼِّن يٚ ثٚ ًَٓوكٕ امٛبٕ اّقبٓ ثبّل ًذ يٚ ٛلكِ روٍبٗلٕ ٝ امّ ًٖ ٓزٖ ٝعٞك ٗلاهك يي كه ايچ چيٛ

ؼ اػزواف يٚ ثٚ ٗبّ ًَٓ يَبًٗي ّٗٞزٚ ّلٙ اٍذ رب ٛٔٚ يثواٗگٍ آٝه ٝ ٍٞاِر٘ل ٝ چبُ ٌيٖ ٓزٖ ثب ٍجيكاهٗل. ا

 ؼ ها ثلاٗ٘ل. يْ ثوگْزٖ اى َٓيٜ ٝفيگوكزٚ ٝ ّوا ي٘٘ل ْٛلاه ها علّ ًيٓ

-يٜٞكيبٕ يؾيٚ چوا ًَٓكٛل رب ْٗبٕ كٛل ياهائٚ ٓ يَ هٞيَ٘لٙ ٍٚ كُي، 43ٞٗبد ثبة يكه اكآٚ آ 43=65

 ِ هٝٗل. يؼ پيذ اى َٓيكه رجؼ يهلايل ثب پبيٚ ثبيٗژاك اُٝ

 يك. ياٗگيْبٕ ها ثوٓيبد گنّزٚ آٜٗب ايرغوث .4

 ٘ل. ًذ يل آٜٗب ها روٞيْبٕ ثبيثٞكٕ پبكاُ ا ييٗيك .5

 ل آٜٗب ها اى ثبىگْزٖ ثٚ ػوت ثبىكاهك. يفلا ثب يزيلٕ اى ٗبهٙبيروٍ .6

 يؼ اهواه ٗٔٞكٗل ٝ ٛلف علبٛبئَبٕ كه ٓيٚ ثٚ اٌ٘ييك رب پٌ اى ايل آٜٗب ها ثواٗگيْبٕ ثبيبد اي، رغوثاٝال  

وكٗل ٝ كّٔ٘بْٗبٕ آٜٗب ها ًوكٗل ٝ كٍٝزبْٗبٕ آٜٗب ها هٛب ًْبٕ ٛوكّبٕ يٛبهواه گوكز٘ل ٝ فبٗٞاكٙ يْزويث

٘ل. ًيذ ٓئبْٗبٕ روٞيْبٕ، آٜٗب ها كه ايروٍبٗلٕ ا يثٚ عب ٛب ٖ هٗظيا يوكٗل، ثزٞاٗ٘ل ٝكبكاه ثٔبٗ٘ل. ًُٝرؼبهت 

ٖ ها يٗبّ اٝ هٗظ ثجوٗل ٝ ّبك ثبّ٘ل ٝ ا ي٘ل رب ثواًيجْبٕ ٓيٚ روؿً٘٘ل ًياؽَبً ٓ ها يييچ يآٜٗب ثلٕٝ ّ

 .(8=74اػٔبٍ ) ٘٘ليؼ علب ٝ هٗظ ثيٚ ثٚ عٜذ ٗبّ ًَٓاٗل ٖ ّٔوكٙ ّلٙيَزٚ ايٚ ّبً٘٘ل ً يرِو يٛٞه

ذ آٜٗب ها يثوكٗل ٝ عٔؼيبٕ عٔغ ٓيثٞك؛ آٜٗب ها رٜ٘ب ثٚ ٓ يوّقٖيْبٕ ؿيا يٛب اٝهبد هٗظ يگبٛ 43=66

 ثوكٗل. يگو هٗظ ٓيبٕ كيؾيي، ثٚ ٛٔواٙ َٓياٝهبد ٗ يكاكٗل. گبٛي٘غٚ ٌٍٓبفز٘ل ٝ ّيوكٙ ٝ هٍٞا ًَٓٓقوٙ 

ْٚ فطو ٓؼبّود ياگو چٚ ٛٔ يلٗل، ؽزيروٍيّلٙ ثٞكٗل ٗٔ يٚ ىٗلاًٗ يبٗيؾيآٜٗب اى ٓالهبد َٓ 43=67

 ْبٕ ٝعٞك كاّذ. يثب ا

وكز٘ل. آٜٗب يپنيٖ آو ها ٓيا يّل، آٜٗب ثب فّٞيلإ ؿبهد ِٓٚ كُٝزٔ٘يْبٕ ثٚ ٍٝيٚ آٞاٍ اً يٝهز

كاَٗز٘ل ي٘٘ل. آٜٗب ًٓٚ ثقٞاٛ٘ل آٞاٍ ٝ صوٝد فٞك ها ؽلع ٌ٘يؼ هاٍذ ثبّ٘ل رب ايٚ كه هجبٍ ًَٓفٞاٍز٘ل  يٓ

ٖ يا .(4=7اٍٝ پطوً ) ْبٕ ٗگبٙ كاّزٚ ّلٙ اٍذيِ ٝ ٗبپژٓوكٙ كه آٍٔبٕ ثوايآاليكَبك ٝ ثيث يواصيٚ ًٓ

 ٘٘ل.يها ثج ي٘يآٞاٍ ىٓ يٚ آٜٗب ها هبكه ٍبفزٚ ثٞك اهىُ ٝاهؼًثٞك  ي٘ آٍٔبٗيٓؼغيح ك ب  وزيوؽ

رب  ًيذ ثقْل. آٜٗب يل آٜٗب ها روٞيْبٕ ثبيثٞكٕ پبكاُ ا ييٖ اٍذ= ٗيكيٖ ٓالؽظٚ ثيگ ايكٝٓ 43=68

 «ل.يٞك ها اى كٍذ ٗلٛف يٜبٌٍٞ آّؾٖ»ل= يگٞيَ٘لٙ كه عٞاة ٓيٞٗل. ْٗٞ ّيل رَِياٗل، ٗجبٓزؾَٔ ّلٙؽبٍ 

(F. B. Mayer) ثبىگْذ ثٚ گنّزٚ ٝعٞك  يثوا يگو ىٓبٗيَٛز٘ل. ك ييْزو ٗيكيآٜٗب اآلٕ ثٚ رؾوّن ٝػلٙ فلا ث

 ٗلاهك. 

 ثبّل.ي٘لٙ ٓيْ كه ػبُْ آياُ ػظٚ ٓووٕٝ ثٚ پبكًا فٞك ه يويل كُيٌ٘ٓ ىپٌ رو

كواه  يلاه ٓبٗلٕ كه علبٛب ثٚ عبيپب يال ثويٚ ثبً ئيبى كاّز٘ل ٕجو ثٞك، رٖٔيٚ آٜٗب ًٗآٗچٚ  43=69

 بكذ. يْبٕ اهاكٙ فلا ها ثٚ عب آٝهٗل، ٝػلٙ ها فٞاٛ٘ل يگوكز٘ل. پٌ اگو ايؼ ٓيبه ٌَٓوكٕ ٝ اًٗ
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٘غب اى ؽجوٞم يَ٘لٙ كه ايٗٞ هٝ ايٖٓ٘طجن فٞاٛل ثٞك؛ اى  يَي٘لٙ ثب ثبىگْذ فلاٝٗل ػيپبكاُ آ 43=:6

ٖ يكه ؽجوٞم ا «قٞاٛل ٗٔٞك.ٗو ي٘لٙ فٞاٛل آٓل ٝ رأفيإٓ آ يىٓبٗ ىاٗلٚ ثؼل اى ًوا يى»٘ل= ًيٗوَ هٍٞ ٓ 5=6

ل. يگٞيّزبثل ٝ كهٝؽ ٗٔياٍذ ٝ ثٚ ٓوٖل ٓ ي٘يٝهذ ٓؼ يب ٛ٘ٞى ثوايٚ هؤًوا يى»ّٞك= يٖ فٞاٗلٙ ٓيٚ چ٘يآ

 «فٞاٛل آٓل ٝ كهٗگ ٗقٞاٛل ٗٔٞك. ٚ اُجزًٚوا يِ ٓ٘زظو ثبُ ىيل ثوايو ٗٔبياگو چٚ رأف

 ل= يگٞيٓ رـييوٖ يهاعغ ثٚ ا (Vincent) َ٘٘ذيٝ

تـرّٗ  تـرّٗ ٘فتاتٕاْ.. چٕأچٗ ػؿ .اْ امت.یٍؼأو ئاتٛػ يایؿؤِٛضٛع رٍّٗ  يػؿ ِتٓ ػثـ

ش یتٗ ِن يٙٛیؼأاْ یٍٗ اٌٙیٗ تٗ ٚمو يش ِٛػٛػ ِّؼٔظـ امت. ِتٕیا ِنیٖٙٛ یٗ وىؼٖ امت 

 لـاؿ گـفتٗ امت.  امتفاػٖ اْ ِٛؿػینٕؼٖ ِا ػؿ ػثـأیٍٗ ٔٛیـػٖ امت، تٗ ٚموِٛػٛػ اىاؿٖ 

 ٘ل=ًيٓ رلَيو (A. J. Pollock) ىپٞال

ٚ چٗ اف ٌضاظ ِمؼك تٛػْ  يؼ چٗ اف ٌضاظ ػمتٛؿیك ٚ ُ٘ ٔمً لٛي آْ ػؿ ػٙؼ رؼیُ٘ ِتٓ ػٙؼ ػت

ٚ تا ؛ ا اىاؿٖ ػاؿػیػؿ صثمٛق تٗ ؿؤ (يِفـػ عٕخمَٛ ىغص )اٚ  ـی٘نتٕؼ. ضّ يتـاتـ ٚ اٌٙاِ

اْ تٗ اٚ یػؿ ػثـأ (يمَٛ ىغص ِفـػ عٕخ)ـ اٚ یاؿ ػاؿػ. ضّو مٍطٕت مـ ٚ يش تـایآِؼْ ِن

 ٕؼ.ويً ىؼٖ امت ٚ تٗ ؿتٛػٖ ىؼْ اىاؿٖ ِیتثؼ (ـومَٛ ىغص ِفـػ ِؾ)

 كٛل= يرو اكآٚ َٓيإ يٍپٌ اٝ ثب هّٝ

 يآمّأتفىـ  ٗ تا ٘ؼفوٕؼ ويِ امتفاػٖ يٕؼ اف ِتٕويك ٔمً لٛي ِیاف ػٙؼ ػت يانٕؼٖیٗ ٔٛو يفِأ

 يتـا ك ِؼّٛالا یـػْ اف ػٙؼ ػتوُ٘ ٔؼاؿػ؛ ٔمً  يػاىتٗ تاىؼ، اگـچٗ ٘ـگق تا آْ تٕالضِٕامة 

ٍٗ یاًِ آْ تٗ ٚمو يِؼٕٗ ىآْ؛ تٍ يمیؿٚػ ٚ ٔٗ تٗ ّ٘اْ ِفَٙٛ ػٙؼ ػتياؿ ِوؼ تٗ ویؼ ٚ تأییتأ

 يٓ ػٍّیِمؼك چٕ ي٘اتٛأؼ تا ٔٛىتٗيىٛػ... تٕٙا عؼا ِييٛف ِىؼ ِیاٌمؼك ػؿ ػٙؼ رؼؿٚس

تاب ِمؼك ونٕؼٖ یتٛػْ امت. عؼا ٔٛ يتـ اٌٙاِ يگـیػ يٗ ِضمك ىؼٖ اػػاو يمتیَ ػ٘ؼ. صمأزا

 يٕؼ. ٌٚويو ؿا تٗ لِٛو گٛىقػ ِیٕؼ ٚ ِماصؼ ِٕامة عٛويالَ عٛػه ٔمً لٛي ِوامت ٚ اٚ اف 

 اؿ ؿا أزاَوٓ یُ ایؼ تا ِٛاظثت ٚ تٗ طٛؿ ِنتمیُ، تایٕوتاب ِمؼك ٔمً لٛي واف ِا اف  یىياگـ ُ٘ 

اؿ ؿا أزاَ وٓ یتٛأنت ايتاب ِونٕؼٖ یٔٛ يُ. ٌٚیػ٘ تغییـؿا  ياا ٚاژٖیػٕٛاْ  ُیُ. ِا صك ٔؼاؿیػ٘

ا، یا اىؼی يٕؼ، ِٛمويِ امتفاػٖ ينوٗ اف لٍُ ٔگاؿه چٗ وعؼا تٛػ گـ ِـتٛط تٗ یٓ ػیػ٘ؼ. ا

 اٚ ٘نتٕؼ.  ي٘إٙا ٔٛىتٗیا ٗٛصٕا. ّ٘یا ی يا پٌٛل، ِتیپطـك 

-يَ٘لٙ ثب اكآٚ ٗوَ هٍٞ اى ؽجوٞم ْٗبٕ ٓيفلاٍذ. ٗٞ يزيٝ ٕجو ٗبهٙب يلاهييٙ پبيٖ اٗگيآفو 43=;6

ٚ ًاٍذ  يٖ ىٗلگيَذ فٞاٛل ٗٔٞك. ائبٕ ىيٖ ػبكٍ ثٚ اٌّٞك= ُيفْ٘ٞك ٓ ئبٗيا يٚ فلا اى ىٗلگًكٛل 

 ٘لٙ اٍذ. ي٘ل ٝ ٓ٘زظو آيثيٛب ها ٓيلٗئّبهك، ٝ ٗبكئذ ٓيفلا ها ؿ٘ يٛبٝػلٙ

ؼ ها يَٓ يٚ ّقًٖٖ اٍذ يٍبىك ايگو ها ٗبفْ٘ٞك ٓئبٗلاهإ كيٚ فلا ٝ اً يىٗلگ گويك ياى ٛوك

فُٞ  يٓورل ّٞك ٗلٌ ٖٓ ثب ٝ يَ ثبىگوكك= ٝ اگو ّقٖيٌَٓ٘ٞؿ ّلٙ ٛ يٛب يهوثبٗ وكٙ ٝ ثًٚبه ٌاٗ

 ٗقٞاٛل ّل. 

ٖ آو ي٘ل. اًيفٞاٛ٘ل ّل علا ٓ ىٚ ٛالً يگو ها اى ٓورلاٗئبٗلاهإ كيفٞكُ ٝ ا ا  َ٘لٙ كٞهيٗٞ 43=>6

اٗل. ؽبَٕ ّٞك. ٓورلإ ثٚ ػوت ثوگْزٚ ٝ گْ ّلٙ ييَ علايبٕ إيؾيٖ ٓورلإ ٝ َٓيّٞك ثيثبػش ٓ

 ثبّل. يٖ هٝ عبْٗبٕ اى ُؼ٘ذ اهرلاك كهآبٕ ٓئبٕ كاهٗل ٝ اى ايا يوئبٗلاهإ ؽويا
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ب ّلٙ اٍذ. يٍبىك ٜٓيٓٚ فلا ها فْ٘ٞك ً يبِٓزو كه ٓٞهك ىٗلگً يثؾض ي٘ٚ ثوائبٕ، ىٓيثب آٓلٕ اٍْ ا

 ل كاهٗل. ًيزٚ رأٌٖ ٗيثو ا يؼيبىكْٛ ثٚ ٛٞه ٛجيثبة  يٛب ٓضبٍ

 (11تاب ) كیػٙؼ ػت ي٘اٍٗ ّٔٛٔٗیّاْ تٗ ٚمیة تٗ ایتـغ (ب

 يبيٚ كه هؤًن ها يٖ ثبة ٓوكإ ٝ ىٗبٕ ػٜل ػزيبه كاهك. أًبٕ ٍو ٝ يب ٝ ٕجو ايٖ ثبة ثب هؤيا 44=4

 يق هٍٔيرؼو 4ٚ ي٘ل. آًيٓ يگوكز٘ل ها ثٚ ٓب ٓؼوك 53ٗٔوٙ،  53علب اى ْ كه هٗظ ٝ يٝ ٕجو ػظ يهٝؽبٗ

 كٛل.يٓب اٗغبّ ٓ ئبٕ ثواياٍذ اى آٗچٚ ا يليٚ رٌٕٞثبّل؛ ثِئبٕ ٗٔيا

ْ ٝ يآٜٗب ها كه ؽبٍ ؽبٙو كاه يٚ گٞئًبٗل يٗٔبيٓ ئبٕ ٝاهؼيل كاّزٚ ّلٙ ها چ٘بٕ ثوايآ ييٛبئبٕ، چيا

ٔبٕ يذ كه ؽبٍ ؽبٙو ثوايؾيَٓ يبد هٝؽبًٗثو يٚ گٞئًكٛل يثٚ ٓب ٓ يلٗيكٗب ييٛبياى چ يچ٘بٕ ثوٛبٗ

 ٘ل. ًيٓ يلٗيها ك يلٗي٘لٙ ها ثٚ ىٓبٕ ؽبٍ آٝهكٙ ٝ ٗبكئبٕ آيگو، ايك يبٗيٝ ٓطٔئٖ َٛز٘ل. ثٚ ث يبٓال ٝاهؼً

ٝ اٝ ثٚ  وذ اٍذيٚ آٗچٚ فلا گلزٚ ؽوٌ٘يثبٝه ا يؼ٘ئبٕ يثباهىُ فلاٍذ. ا يٛب٘بٕ ثٚ ٝػلٙئبٕ، اٛٔيا

 وك. ًِ ػَٔ فٞاٛل يٛبٝػلٙ

ٔبٕ َٛز٘ل. يإٓ ا يٛبٚيفلا ثٚ ػ٘ٞإ پب يٛببّلٚ ٝػلٌٖٙ ٓياى فلا كاّزٚ ثبّل ٝ ا يابّلٌٚل ٓئبٕ ثبيا

الّ فلا ًٚ كوٜ كه ًثبّل يثوٛبٕ كه عٜبٕ ٖٓ يرؤبٕ ِٛت ٓطٔئٖيثبّل. ايٗٔ يٌيكه ربه يوئبٕ كه ٝاهغ ريا

ّٞك. يها ّبَٓ ٓ ٛبٖ ٌوٓٔيؿ يٚ ربفذ ٝ ربى ثٚ هِٔوٌّٝٞك؛ ثِيبٗبد ٓؾلٝك ٌٗٔآ ٔبٕ ثٚيّٞك. ايبكذ ٓي

ثٞك كه يٖ ٌٓٓٔ يّٞك. اگو آويهٍ٘ل، ّوٝع ٓيبٕ ٓيثٚ پب ٛبٖ ٌٚ ًٓٔ ئبٕ كه عبئيا»گلزٚ اٍذ=  يّقٖ

 «كاّذ.يفلا ٝعٞك ٗٔ يثوا يچ عالُياٗغبّ إٓ ٛ

 ٕؼ،یتي٘ا ؿا ِٗ ٚػؼٖوِمتؼؿ  يّأیّاْ، ایا

 ٕؼ؛ ويٚ فمظ تٗ عؼا ٔگاٖ ِ

 عٕؼػيِ ٘آ ىـِّیتٗ غ

 ؼ أزاَ ىٛػ.یفٔؼ: تاياػ ِیٚ فـ

 كنٕؼٖ ٔاىٕایٔٛ —

-يِ هواه ٓئبٕ ٓب ها كه ثٞرٚ آىٓبيٝعٞك كاهٗل. فلا ا يبكيى يٛب يالد ٝ ٍقزٌْٓ ئبٗيا يكه ىٗلگ

 يٛب ثوا يٍقز»گلزٚ اٍذ=  (George Müller) چ٘بٗچٚ ُٓٞو يُٝ .(4=:)اٍٝ پطوً  َ اٍذيب إي٘ل آيكٛل رب ثج

 «َٛز٘ل.  ىْ فٞهأٌبٕ كه ؽيٚ ايرـن

ٚ يبكز٘ل. ثويها  يل آٍٔبٗييكاّز٘ل رأيود گبّ ثوٓئبٕ ٝ ٗٚ ثٖيٚ ثب اٌ٘ين ثٚ فبٛو ايٖ ػٜل ػزيٓولٍ 44=5

 كٛل. ين ّٜبكد ٓئبٕ ػٜل ػزيٚ فلا چگٞٗٚ ثٚ هٜوٓبٗبٕ اٌ٘ياٍذ اى ا يِيٖ ثبة رٔضيا

ٚ كه إٓ ىٓبٕ ٝعٞك كاّذ؛ ًثٞك  ئبٕ رٜ٘ب كاِٗ ٓب اى فِوذ هاثٚ ٓب كاكٙ اٍذ. فلا رٜ٘ب ّقٖيا 44=6

ٚ فِوذ ًْ يكاٗيْ ٓئبٕ كاهيالّ اٝ آًب ثٚ  ي ًِٚ٘ چگٞٗٚ ٕٞهد گوكذ. اى آٗغبئيٚ آكوًل يگٞياٝ ثٚ ٓب ٓ

ِٚ يل آٝهك ٝ ثٚ ٍٝيپل يَزيٚ فلا عٜبٕ ها اى ٌٗ٘يا ىاكها»ل= يگٞيٓ (McCue) ًٞ يچگٞٗٚ ٕٞهد گوكذ. ٓ
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ثب  يٚ ثٚ ٍبكگًّٞك يَو ٓيَ ٝ ْٗبٗٚ ٓيٖ كُيا يالّ اٝ ٛٔٚ ٓٞعٞكاد ٝ فِوذ ثٚ ٝعٞك آٓلٗل كه هِٔوًٝ

 «ْ.يويثپن إٓ هأبٕ ياى ا يٗبّ يػِٔ

« لٕ اٍذ.ئبٕ آٝهكٕ كيا»ل= يگٞيفلا ٓ «ٔبٕ آٝهكٕ اٍذ.يلٕ ايك»ل= يگٞيْ. عٜبٕ ٓيالٙئبٕ كٜٔيثٚ ا

 يٞؽ٘بي .(44=73ٞؽ٘ب ي) «ل؟يك ي، عالٍ فلا ها فٞاٛئبٕ آٝهيب ثٚ رٞٗگلزْ اگو ايآ»ثٚ ٓبهرب گلذ=  يَيػ

ل ٝ رب يكاه يبد عبٝكاٗيٚ ؽًل يل رب ثلاٗيأبٕ آٝهكٙيٚ ثٚ اٍْ پَو فلا اًٖ ها ثٚ ّٔب ّٗٞزْ يا»هٍٍٞ ّٗٞذ= 

 ّٞك.يٓ ىثبػش كه يهٝؽبٗ ٔبٕ كه َٓبئَيا (8=46ٞؽ٘ب ياٍٝ ) «ليبٝهئبٕ ثيثٚ اٍْ پَو فلا ا

 يبد ثْويْلًثب  بٓال  ًٖ آو يي ثٚ ٝعٞك آٓل. ايل. فلا ٍقٖ گلذ ٝ ٛٔٚ چئِٚ فلا ٓورت گوكًٛب ثٚ ػبُْ

ثٚ ٕٞهد  ياى اٗوژ يالّ اٝ ٓٞعًگلذ، كه يفلا ٍقٖ ٓ ياٍذ. ٝهز ياٗوژ ب  ٚ ٓبكٙ مارًٍبىگبه اٍذ 

 يلٗيٗبك ييٛبياى چ يلٗيك ييٛبيٝ عٜبٕ ثٚ ٝعٞك آٓل. چ ٗلَ ّليٜ٘ب ثٚ ٓبكٙ رجليٝعٞك كاّذ. ا يآٞاط ٕٞر

ت ّلٕ ًيكه اصو رو يّٞٗل، ُٝيلٙ ٗٔيٚ كًٝ گبىٛب  ٛب ٌٍٞٝ ُٓٞ ٛب اٍذ؛ ٓضَ ارْ يٗبٓوئ يٍبفزٚ ّل. اٗوژ

 ذ َٛز٘ل.يهبثَ هٝ

صبثذ ثو ّٙل إٓ رب ثٚ ؽبٍ  ييياى ارٜبّ اٍذ. چ يآٓلٙ اٍذ ثو 44=6بٕ يوذ فِوذ چ٘بٗچٚ كه ػجواٗيؽو

 ْٗلٙ ٝ ٗقٞاٛل ّل. 

ٚ فلا ٌ٘يٖ ايل ثيٚ ؽٞا ثبً ياٗل. ىٓبٗ٘به گناّزٚ ّلًٙٔبٕ يآكّ ٝ ؽٞا كه ٓٞهك ٗوِ كاّزٖ كه ا 44=7

ٖ آو يل. ثٚ ٛو ؽبٍ، ايگٞيطبٕ هاٍذ ٓيٚ ًّل يٖ ها ثوگييگوكذ. ايْ ٓيطبٕ، رٖٔيب ّيل يگٞيهاٍذ ٓ

ٖ يپٍٞز يٛبِٚ پِّٞيْ، چ٘بٗچٚ ثٚ ٍٝيً٘ها ثٚ ٛٞه هطغ هك  ٔبٕيِٚ ايْبٕ ثٚ ٍٝيٚ ٓب ٗغبد اًّٞك يٍجت ٗٔ

 ْٗبٕ كاكٙ ّلٙ اٍذ. 

 يقزٖ ثب هوثبٗيِٚ فٕٞ هيرٞاٗل ثٚ ٍٝيبه ٌٓٚ اَٗبٕ گ٘بٌٛ٘ياى فلا هاعغ ثٚ ا يابّلٌَٚذ ٓيثبيَ ٓيٛبث

ٚ فلا اى ً ييٛب ٚ ُجبًِيٚ ثٚ ًٍِٝ٘ آٓٞفزٚ ثٞك يها اى ٝاُلٖ آو يل اٝ ايكاّزٚ اٍذ. ّبيّٞك ٓ ييثٚ فلا ٗيك

ٛو ٕٞهد، اٝ  . ثٚ(6=54ِ يلايپ)ب ّلٗل يْبٕ ٍبفزٚ ثٞك كٝثبهٙ كه اهرجبٛ ثب فلا اؽيٞاٗبد ثوايپٍٞذ ؽ

ب يغبد يهبئٖ اى ٍجي يّٞك. هوثبٗيٓ ييثٚ فلا ٗيك يفٞٗ يهوثبٗ ييٚ ثب ًكٛل يٖ ْٗبٕ ٓئبِٗ ها كه ايا

ٔبٕ. هبئٖ رالُ ين اي٘ اى ٛويوذ ٗغبد ثٚ ٝاٍطٚ كيذ اى ؽواٍ يِيَ رٔضيٗلاّذ. ٛبث يٚ فًٞٗثٞك  ياٞٙيٓ

 ْل. ًيو ٓيِ ها ثٚ رٖٞيٞيٌِٚ اػٔبٍ ٗيِ ثٚ ٍٝيٗغبد فٞ يٜٞكٙ اَٗبٕ ثوايث

َ يٛبث يٖ رغوثٚ ّقٖيا»ل= يگٞيوكٙ ٝ ًٓ ٌييرلكٝ ثواكه ها اى ْٛ  (George Cutting)کٞري٘گ عٞهط 

 يٝ ثوا« ٔبٕ كاّذ.يٚ اٝ آٝهك ٝ ثٚ إٓ اً يٚ رغوثٚ هوثبٌّٗٔوك؛ ثِوك ٝ اٝ ها ػبكٍ ًٚ فلا ثٚ إٓ ٗگبٙ ًٗجٞك 

 يٚ كوٜ ثٚ فبٛو هوثبٌْٗ؛ ثِيّٞئبٕ ػبكٍ ّٔوكٙ ٗٔيٞيٌب اػٔبٍ ٗيذ يِٚ ّقٖيٖ اٍذ= ٓب ثٚ ٍٝيٓب ْٛ چ٘

 وُ ٓب.يؼ ٝ پنيبَٓ ًَٓت ٝ يػيث
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ٚ ًوذ يٖ ؽوياَٗبٕ اى ا يٖ٘ ٓز٘لو ثٞك. ػلاُذ ّقيؼذ اى كيْزٚ ّل، چٕٞ ّوًِٚ هبئٖ يَ ثٚ ٍٝيٛبث

 ٘ل ٓز٘لو اٍذ. ًْ يل فٞكُ ها ثٚ هؽٔذ ٝ ٓؾجذ فلا رَِيرٞاٗل فٞكُ ها ٗغبد كٛل ٝ ثبيٗٔ

ٜٗلزٚ  يٖ ٓلٜٞٓيٚ چ٘يٖ آي٘لٙ اٍذ. كه ائبٕ ٛ٘ٞى گٞياٍذ= اٝ ثٚ ٍجت ا يَ عبٝكاٗيّٜبكد ٛبث يُٝ

 لٙ ّٞك. ياى ٓوگ عَِٔ ٛ٘ٞى ٍّ٘بٍ پٌ  يٛب ٍبىك رب ٍبٍياَٗبٕ ها هبكه ٓ ئبٕ، ٕلاياٍذ= ا

ٖ يوكزٚ ٝ ثٚ ٛٔيبكزٚ ٝ إٓ ها پنياى فلا كه ياٝػلٙ ٚ اٝ اؽزٔبال  ًف٘ٞؿ ثٞكٙ  يكه ىٗلگ ياُؾظٚ 44=8

ٚ ًچ عب صجذ ْٗلٙ ثٞك يب ىٝك. كه ٛيو يك؛ ٓوكٗليٕ هكذ. رب إٓ ىٓبٕ ٛٔٚ ٓفبٛو ثلٕٝ ٓوكٕ ثٚ آٍٔب

ٖ يرويٖ ٓ٘طويوك. اًفلا ثٚ ف٘ٞؿ ٝػلٙ كاك ٝ اٝ ثبٝه  يٍذ. ُٝثلٕٝ ٓوكٕ ثٚ آٍٔبٕ ثبال ثوكٙ ّلٙ ا يّقٖ

ل ثٚ يٚ ٓقِٞم ثبٌ٘يرو اٍذ اى ايٓ٘طو يييرٞاَٗذ اٗغبّ كٛل؛ چٚ چيٚ ف٘ٞؿ ًٓثٞك  يبهًٖ يروٝ كهٍذ

 ٔبٕ كاّزٚ ثبّل؟ يفبُوِ ا

ٝ ٍپٌ ثٚ  (57-54= 8ِ يلايپ) ٖل ٍبٍ هاٙ هكذيٍ يلٗيٗبك يٍٞذ! ٗٞػ ثب فلايٖ آو ثٚ ٝهٞع پيپٌ ا

ْٚ يٛٔ ئبٗيا يوك. ىٗلگًفلا ها ؽبَٕ  يٚ اٝ هٙبٓ٘لًّٜبكد كاكٙ ّل  يٍٞذ. هجَ اى اٗزوبٍ ٝيذ پياثل

 ٍبىك. يفلا ها فْ٘ٞك ٓ

ها عجوإ  ئبٗئجٞك اًرٞاٗل يٗٔ ييٞيٌچ ػَٔ ٗيفلا ٓؾبٍ اٍذ. ٛ يَ هٙبٓ٘لئبٕ رؾٖيثلٕٝ ا 44=9

ىٗل، كاهك ئبٕ آٝهكٕ ثٚ فلا ٍوثبى ٓياى ا يٚ اَٗبًٗ يبهٛب ىٓبًٗي ٝ اٗغبّ ٛٔٚ ي٘ل. پٌ اى گلزٖ ٛٔٚ چً

 (4=8ٞؽ٘ب ياٍٝ ) «بٝهك، اٝ ها كهٝؿگٞ ّٔوكٙ اٍذئبٕ ٗيٚ ثٚ فلا اٌآٗ»٘ل. ًيكهٝؿگٞ فطبة ٓ ييفلا ها 

 ٘٘ل فْ٘ٞك ثبّل؟ ًيٚ اٝ ها كهٝؿگٞ فطبة ًٓ يرٞاٗل اى هٞٓيٝ فلا چگٞٗٚ ٓ

ٓ٘بٍت فٞكُ هواه  يي ٍوعبيكٛل ٝ اَٗبٕ ها ٗيگبٙ ٓ٘بٍت ها ٓيفلا عب ٚ ثًٚاٍذ  ييئبٕ رٜ٘ب چيا

ٚ ٓب ً٘ل ًيصبثذ ٓ چٕٞ ًٚكٛل، يعالٍ ٓ ب  ٔبٕ فلا ها كائٔيا»َل= يٗٞيٓ (Mackintosh)٘زبُ ٌيكٛل. ٓ يٓ

 «ْ رب ثٚ فٞكٓبٕ.يثٚ اٝ كاه يْزوياػزٔبك ث

٘لگبٕ فٞك ها عيا يٚ اٝ عًٞثٚ اٝ اػزٔبك كاهك ٖ يٚ ٛٔچٌ٘ٚ فلا ٝعٞك كاهك؛ ثًِٔبٕ رٜ٘ب ثبٝه ٗلاهك يا

َ ثب اهاكٙ ٌوكٕ إٓ ٓؾبٍ ثبّل. ًْٓاَٗبٕ ثبٝه  يٚ ثواًي كه فلا ٝ كهثبهٙ اٝ ٝعٞك ٗلاهك يچ چيكٛل. ٛ يٓ

 اٍذ.  يآىاك اَٗبٗ

 .(9=:4ِ يلايپ) ٘لًوإ يٛٞكبٕ ٝ ييفٞاٍذ عٜبٕ ها ثب يٚ ًٓٚ ْٛلاه فلا ثٞك ئبٕ ٗٞػ ثو پبيا 44=:

َ ٓٞعٞك رب إٓ يٚ ث٘بثوكالًٓؼزولٗل  ياـ ثْو ٝعٞك ٗلاّذ ٝ ػلّٙ يكه ربه يچ ٛٞكبٗيوذ رب إٓ ٓٞهغ ٛيؽو كه

ٍبفذ.  يْزً يئبٕ آٝهك ٝ يٗٞػ ثٚ فلا ا .(9، 5=8ِ يلايپ) لٙ ثٞكيٖ ٛوگي ٗجبهيثو ىٓ يٓٞهغ ٛ٘ٞى ثبهاٗ

٘٘لگبٕ ّلٙ ثٞك. ًآٓبط ؽٔالد رَٔقواٝ ٛلف  يكٝه ثٞك. ثلٕٝ ّ يِيف يواٗيْزًهبثَ  ياگو چٚ اٝ اى آثٜب

ٝ ّٜبكد اٝ ِٓيّ ّل، ٝ اٝ ٝاهس إٓ  يِٚ ىٗلگيب ثٚ ٍٝيبكز٘ل، كٗيبكذ= اَٛ فبٗٚ اٝ ٗغبد ئبٕ ٗٞػ عيا يا يُٝ

 ٔبٕ ثٞك. يٚ اى اًّل  يػلاُز
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ٗل ٖ آو ٓزؼغت ّليْبٕ ّٗٞزٚ ّلٙ ثٞك اى ايٖ ٗبٓٚ ثوايٚ اًٚ يٗژاك اُٝيٜٞكيبٕ يؾياى َٓ يبهيل ثَيّب

لٙ ّل رب يًْوٕٝ ين ثيبٕ ٕلؾبد ػٜل ػزيذ َٛز٘ل. ٗٞػ اى ٓيكه اهِ هله إٓگلز٘ل، چوا يٚ اگو آٜٗب كهٍذ ًٓ

 ّلٗل! ىٚ عٜبٕ ٛاليگلز٘ل ٝ ثويٚ كه هٝىگبه اٝ رٜ٘ب ْٛذ ٗلو كهٍذ ًٓ٘ل ً يبكآٝهيْبٕ يثٚ ا

 يظبٛو گْزٚ ٝ ثٚ ٝ لا ثٚ اَٝذ ٝ فيىيبٕ ٓيِلاًٗ ٚ كه اٝهًپوٍذ ثٞك ثذ يي ْ اؽزٔبال  ياثواٛ 44=;

ٚ ٓوٖل ًكاَٗذ يوك ٝ ًٗٔ ىذ فٞك ها رؤٌبٕ فبٗٚ ٝ ِٓٔي٘ل. اٝ ثب اٛبػِذ اًذ ًٚ اى آٗغب ؽوًكوٓبٕ كاك 

 ثٞك؛ ٛٞهٖ يهكزبه اٝ ا يٗٔٞكٗل ُٝيها رَٔقو ٓ يٝ يغبٍذ. كٍٝزبٕ اٝ ثلٕٝ ّيٌٝ ييٜٗب

  ُ؛ػأيٗ ّٔوؿَٚ يِ يِٓ تٗ رائ

 ؿفتُ، يػأنتُ ّٔياگـ ِ

 تا عؼا ؿاٖ ؿَٚ.  یىيػُ٘ ػؿ تاؿيش ِیتـر

 تٕٙا ؿاٖ ؿَٚ؛ يتا ػؿ ؿٚىٕائ

 ّاْ تا اٚ ؿاٖ ؿَٚیػُ٘ تا ايش ِیتـر

 .ؿاٖ ؿَٚ یيـت تٗ تٕٙایتا تا تص

 (Helen Anis Casterline) ٍ٘ٓ أیل وامتـالیٓ —

ِّ ا ٚ فلا ها ً ياَٗبٗ ياٍذ، ُٝ ئزٌؽيٝ ث يبٛياؽزيٓالؽظٚ ثٞكٕ ٝ ثيگوإ ثئبٕ اػِت ثٚ ٗظو كيهل

 ٘ل. ًيذ ًٗٔو ٓوبثِِ ؽويٚ ّ٘بفذ َٓيّ٘بٍل، ثو پب يٓ

ثٚ اٝ رؼِن  ب  ٖ ٝاهؼيٖ ٍوىٓيا يويؽو يْ كاك. كه ٓلٜٞٓي٘ؼبٕ ها ثٚ اثواًٖٛ يفلا ٝػلٙ ٍوىٓ 44=>

ٚ كه ًٚ كه إٓ ٓلكٕٞ گْذ. اٝ هبٗغ ّل ًل هجوُ ثٞك يٚ ثٚ اٝ هًٍ ي٘يٖ ىٓياى ا يرٜ٘ب ثقْ يكاّذ. ُٝ

ٖ صبثذ ثٔبٗل. ٌٚ كه ٌَٓ٘يا ي٘ل، ثٚ عبً يثبّ٘ل ىٗلگيٖ عٜبٕ ٓيچ٘ل هٝىٙ كه ا ياى ىٗلگ يٚ ٍٔجًِٛب ٔٚيف

 ؿوثذ اٍذ.  ي٘يىٓ يٚ گٞئًوك ً يىٗلگ ي٘ؼبٕ ٛٞهًٖ ياٝ كه ىٓ

 ييْبٕ ٗي٘لاهاٗٚ اٝ ثواياُ ثٞكٗل. ٗٔٞٗٚ كٖ پَو ٝ ٗٞٙيىٓ ياُ ثو هٝچ٘ل هٝىٙ يٛٔواٛبٕ اٝ كه ىٗلگ

 ي ّل. يْبٕ ٗيٖ اى إٓ ايّلٗل، ٝ ىٓ ييٖ ٝػلٙ ثب اٝ ّويواس ٛٔيآٜٗب كه ٓ يو گناهك ؽزيرأص

ٚ ًبك ثٞك يثب ث٘ يٚ ٓزوهت ّٜوًكٍذ ىك؟ ىاٗوٝ  يويؽو ٌيثٚ ِٓ يٖ ٍلويْ ثٚ چ٘يچوا اثواٛ 44=43

ذ. يٚ ثو اثلّ ٌثِفُٞ َٗبفزٚ ثٞك؛  يٓبكّ  ييٛبيٓؼٔبه ٝ ٍبىٗلٙ إٓ فلاٍذ. اٝ كٍ فٞك ها ثو ىٓبٕ ؽبٍ ٝ چ

ٔبٕ، رٜ٘ب يبك. كه اؽزَبة ايثب ث٘ يّٜو؛ ٝعٞك كاهك يليبك ؽوف رؼويّٜو ٝ ث٘ يؼ٘يٖ كٝ ٝاژٙ يٖ ايكه إَ ث

 ٓطٔئٖ.  يبكيّٜو ثب ث٘ ييَزٚ ٗبّ ثوكٕ اٍذ ٝ رٜ٘ب يّٜو ّب يي

اى  يبه، ػاٍذ ٗٔٞٗٚ يٖ ّٜو ّٜويثبّل. ايي ٓياٍذ ٝ اٝ ٍبىٗلٙ إٓ ٗ يٖ ّٜو آٍٔبٗيفلا ٓؼٔبه ا

 اٗل. وكًٙٓب ها فواة  يثْو يىٗلگ يٛب ٚ كٝهإً يالرٌق ٝ ٛوگٞٗٚ ْٓيضًٛٞا ٝ آة  ٛب بثبٕيف

د هجٍٞ ََٗ ٔبٕ ٍبهٙ ثٚ ٛٞه ٓؼغيٙيثٚ ا 44=44 ّٞ ٚ اٝ كه ؽلٝك ٗٞك ًثٞك  يٖ كه ىٓبٗيبكذ ٝ ايآٍب ه

اى ٝهذ ٝٙؼ ؽِِٔ  بٓال  ًِ ؽبِٓٚ ّل، ٍ٘ ي ًٚٚ اٝ ىٓبًٗل يگٞيثٚ ٓب ٓ ب  زٞة ٝاٙؾٌالّ ًٍٓبُٚ ثٞك. 
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 يالّ ًٝرٞاٗل اى يٚ اٝ ًٗٔكاَٗذ يها كاكٙ اٍذ ٝ ٓ ياٚ فلا ثٚ اٝ ٝػلٙ ثّچًٚكاَٗذ ياٝ ٓ يگنّزٚ ثٞك. ُٝ

 ٖ اٍذ. يٝػلٙ كٛ٘لٙ آ يؼ٘يٚ فلا ًكاّذ  يٗبگََز٘ ئبٗيگوكاٗل. اٝ ايهٝ

 يٍبٍ ٍٖ كاّذ. ثٚ ُؾبظ اَٗبٗ ْ كه ؽلٝك ٗٞك ٝ ٗٚيب آٓل اثواٛيٚ اٍؾبم ثٚ كًٗ ي٘يكه ؽ 44=45

 ّل.يٓ ٛٞهٖ يل ائّبه ثٚ اٝ كاكٙ ثٞك ٝ ثبيث يزيفلا ٝػلٙ مهّ  يٚ اٝ پله ّٞك، ًُٖٝ ثٞك ٌوٓٔيؿ

ؼ، پله ين َٓيبٕ. اٝ اى ٛويهّٞ ػجواٗ يؼ٘يّل ئّبه ٓيث ي٘ين اٍؾبم پله فبٗٞاكٙ ىٓيْ اى ٛوياثواٛ 

 ب اؽزٔبال  ي٘به كهً يٛب گي. هٛب ََٗ يرٔبٓ يوئبٗلاهإ ؽويب اٛٔٚ ٓ يؼ٘يٚ ًّل  ئّبهيث يفبٗٞاكٙ هٝؽبٗ

 .يَٛز٘ل اى هّٞ آٍٔبٗ يِيْ٘ل ٝ ٍزبهگبٕ آٍٔبٕ رٔضًيو ٓياٝ ها ثٚ رٖٞ ي٘يكٝكٓبٕ ىٓ

ٓضبٍ،  يبكزٖ ٝػلٙ ىٗلٙ ٗٔبٗلٗل. ثوائبٕ ٓوكٗل. آٜٗب رب ىٓبٕ رؾوّن يكه ا يٛٔگ ٛب بهؿيپبرو 44=46

ْبٕ ٝػلٙ كاكٙ ّلٙ ثٞك يٚ ثلً ي٘يبٕ ٛوگي ْٛ ٍوىٓيل. هّٞ ػجواٗئّبه فٞك ها ٗليْ ٛوگي كٝكٓبٕ ثياثواٛ

ْبٕ يا يٞپٌل رَِيك يلٗل. ُٝيؼ ٓٞػٞك ها ٗليَٓن ٛوگي رؾوّن ٝػلٙ آٓلٕ يٖ ػٜل ػزيوكٗل. ٓولٌٍها رٖوف ٗ

 ثجوٗل.  غ ُّنديٖ ٝهبيٚ آٜٗب هجَ اى ٝهٞع رٞاَٗز٘ل اى اً ييٗيك هله إٓآٝهك ٝ  ييٛب ها ٗيكٝػلٙ

ت يگبٗٚ ٝ ؿويٖ ثيىٓ يٚ ثو هًٝوكٗل ًَذ. آٜٗب اهواه يْبٕ ٗيا يب فبٗٚ اثليٖ كٗيٚ اًلٙ ثٞكٗل يآٜٗب كٜٔ

و اى إٓ يب ثلٕٝ گوكزٖ رأصيٖ كٗيْبٕ گنّزٖ اى ايا يِ ٍوثبى ىكٗل. آهىٝيفٞ يهاؽز يَٛز٘ل. ٝ اى آٍٞكٕ ثوا

 ْبٕ ثٞك. يا يٛب فلا كه كٍ يٛب نيثٞك. ٛو

ثٞك ٝ ٛوگي  يٓ٘يُ يْبٕ كه پئبٕ ايَٛز٘ل. ا يٝٛ٘ يٚ كه عَزغًْٞبٕ ْٗبٕ كاك يا يٛب يىٗلگ 44=47

 لٗل. يٗبٓيفبٗٚ ٓ إٓ هاٚ ًٞرو ثٞكٗل يٌٗ يْٚ ٓزوهت ّٜويّل. آٜٗب ٛٔي٘ؼبٕ هبٗغ ًٖٗٔ يثٚ ٍوىٓ

ٚ ًْبٕ يا ٖيٚ ثٚ ٍوىًٓ٘ل ًفٞاٛل رب هّٖٝ يثٞكٗل، ٓ يٝٛ٘ يٚ آٜٗب كه پٌ٘يَ٘لٙ ثب گلزٖ ايٗٞ 44=48

گو يك يرٞاَٗذ ُٝيٖ ثبىگوكك، ٓياُٜ٘وٖيٚ ثٚ ثًفٞاٍذ يْ ٓي٘ل. اگو اثواًٛيب آٓلٗل اّبهٙ ٗٔيكه إٓ ثٚ كٗ

 ٝعٞك ٗلاّذ.  ياِ فبٗٚيآٗغب ثوا

 ي ًّٚٞك ىٓبٗيورو ٓيٖ چْٔگيثٞكٗل. ا يآٍٔبٗ يٝٛ٘ يْبٕ كه پيٚ اًٖ اٍذ يؼ ايق َٓيرٕٞ 44=49

 يليآٜٗب آ يبه كاّز٘ل. ًٍُٝو ٝ ٖ يىٓ يثو هٝ يبد ٓبكّ ًَ ثب ثويهّٞ اٍوائ يٛبٝػلٙضو ًٚ اًْ يبك آٝهيٓب ثٚ 

 ٘٘ل. ًت هكزبه يؿو يب ٓضَ ٝٛ٘يٍبفذ رب ثب كٗيل آٜٗب ها هبكه ٓيٖ آيي كاّز٘ل، ٝ ايٗ يآٍٔبٗ

-يٓ ي٘٘لٙ ثٞك. كاهثًفلا فْ٘ٞك  ياثو ب  كاَٗز٘ل فٖٕٞيت ٓيب ها ؿويٚ آٜٗب كاّز٘ل ٝ كًٗ يٖ هٝؽيا

اٝ  «ْبٕ كه آٍٔبٕ اٍذ.يٍ ٝ ٍوّٗٞذ اٚ كًفٞاٗلٙ ّٞك  يَبًٗ يٚ فلاًٖ ّوّ ٗلاهك يفلا اى ا»َل= يٗٞ

 بث٘ل. يبَٓ ها ثًٝ ِٕؼ  يوٝىيٝ پ يرٞاٗ٘ل هاؽزيْبٕ ٓيب ٍبفزٚ اٍذ ٝ كه آٗغب ايٜٓ يْبٕ ّٜويا يثوا

ِٕ اثواٛيٖ آزؾبٕ ايؽبال ٓب ثٚ ثيهگزو 44=:4 اُ اٍؾبم ها گبٗٚيٚ پَو ًاٝ گلذ  ْ. فلا ثٚيهٍيْ ٓئب

وك. ًْ يرول يٖ گ٘ظ كُِ ها ثٚ ٝييرويَٗجذ ثٚ فلا ػي ياى ّ يػبه يْ ثب اٛبػزي٘ل. اثواًٛ يثو ٓنثؼ هوثبٗ
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ّٔبه فٞاٛل كاّذ. يث يزيٚ مهًوك؟ فلا ثٚ اٝ ٝػلٙ كاكٙ ثٞك ًيذ كّٞاه ها كوآُٞ ٓيب اٝ إٓ ٝٙؼيآ

 ٍبُٚ ثٞك! ;43ٍبٍ ٍٖ كاّذ ٝ ٍبهٙ  :44ؽبال ْ يگبٗٚ پَو اٝ ثٞك. اثواٛياٍؾبم 

َِ ثيهگ ٝ ثًّلٙ ثٞك ْ ٝػلٙ كاكٙ يثٚ اثواٛ 44=;4 ن اٍؾبم ٓؾوّن فٞاٛل ّل. ياى ٛو ئّبه ٝيٚ َٗ

رٞاَٗذ يْذ، چگٞٗٚ ٝػلٙ ًٓيٖ ثٞك= اگو اٝ اٍؾبم ها ٓيْ كه إٓ هواه كاّذ ايٚ اثواًٛ يذ كّٞاهيٝٙؼ

 وكٙ ثٞك. ٌللٙ ٍبٍ كاّذ ٝ اىكٝاط ْٛ ٗبثل؟ اٍؾبم ؽبال رٜ٘ب ٛيرؾوّن 

وك ً يويگغٚيٗز ٛٞهٖ ياٝ ا ٖ اٍذ.يٚ َٓئِٚ ْٜٓ ًٛٔٚ فلا ٝػلٙ كاكٙ اٍذ؛ ًكاَٗذ يْ ٓياثواٛ 44=>4

ياٗل يبٕ ٓوكگبٕ ثواٗگيٚ اٝ ها اى ًٓ٘ل، ٛٔبٕ فلا هبكه اٍذ ً يٚ پَوُ ها هوثبًٗٚ اگو فلا اى اٝ فٞاٍزٚ ً

چ يٛ يبّ اى ٓوكگبٕ صجذ ْٗلٙ ثٞك. رغوثٚ اَٗبٗيهاعغ ثٚ ه يالًٓچ يٖ ىٓبٕ ٛيرب ا اُ ثٚ رؾوّن ثوٍل. رب ٝػلٙ

ٔبٕ اٝ ثٚ يبّ ها ٓطوػ ٍبفذ. ايٚ هيْ ٗظوي، اثواٛيويؽو يٖ ٓٞهك ٗلاّذ. كه ٓلٜٞٓياهائٚ كه ا يثوا يآٓبه

 بّ كٛل. يرٞاٗل اٍؾبم ها هيٚ فلا ًٓذ ٗٔٞك يغٚ ٛلايٖ ٗزيٝػلٙ فلا اٝ ها ثٚ ا

ضِ ياثواٛ  ٓ ٘ل. ً يل هوثبٗياٍؾبم ها ثب ب  وزيٚ ؽوًوك ًبكذ. اٝ كوٗ يي ثبىياى آٞاد ٗ يْ، اٍؾبم ها كه 

ثٚ هِت  يويفلاٝٗل ر»ل= يگٞيْلاه ٓيبه ٗيثَ (Grant) چ٘بٗچٚ گواٗذ يل. ُٝياػزجبه ثقْٖ ػَٔ يفلا ثٚ اٝ ثب ا

ّٞك ٝ  ياٍؾبم هوثبٗ يزبك رب ثٚ عبكوٍ ياٝ هٞچ .«ؾ ٗلاّزٚ ثٞكيٚ اى هِت فٞكُ كهًوك ًْ پوربة ياثواٛ

 ْ ثٚ آؿُٞ پله ٝ هِت اٝ ثبىگوكك. يگبٗٚ پَو اثواٛي

 ْ. يً٘ل ثٚ آٜٗب رٞعٚ يٚ ثبًزٚ هواه كاهك ٌٔبٕ، كٝ ٗيٖ ٗٔٞٗخ ثوعَزٚ ايهجَ اى گنّزٖ اى ا

ٙ فلا ٛوگي اهاك ياَٗبٗ يٛب ي٘ل. هوثبًْٗ پَوُ ها مثؼ يٚ اثواًٛفٞاٍذ يٗٔ ب  ، فلا ٛوگي ٝاهؼاٝال  

 بكذ؛ ٍپٌ كٍزٞه فٞك ها ُـٞ ٍبفذ. يَ يإ إٓ هاوك ٝ ًْ ها آزؾبٕ ئبٕ اثواٛياٗل. اٝ اهِٞٓ ٗجٞكٙ يثوا

ْ يؽلٝك ٕل ٍبٍ ٓٞهك آزؾبٕ ٝاهغ ّل. اثواٛ يأّبه كه كٝهٙيث يزيْ ثٚ ٝػلٙ مهئبٕ اثواٛي، اب  كٝٓ

وك رب ًَذ ٝ پ٘ظ ٍبٍ ٕجو يپ٘ظ ٍبُٚ ثٞك. اٝ ثثٚ اٝ كاكٙ ّل، ٛلزبك ٝ  يٚ ٝػلٙ كاّزٖ پَوً يبهؿ ٝهزيپبرو

ْ يب ثوك رب ثٚ فلا روليٞٙ ٓٞهًْ اٝ ها ثٚ يٚ اثواًٛل. اٍؾبم ٛللٙ ٍبُٚ ثٞك ٝ كه إٓ ىٓبٕ ثٞك يبيب ثياٍؾبم ثٚ كٗ

ْ كه ٍٖ يثٞك. اثواٛ يٝ يَذ ٍبٍ هجَ اى رُٞل كٝهِٞٛبيٖ ثيوك ٝ اًٚ اىكٝاط ً٘ل. اٍؾبم چَٜ ٍبُٚ ثٞك ً

ثٞك.  (پبٗيكٙ ٍبُٚ)ٝ كٝ ٗٞٙ  (ٛلزبك ٝ پ٘ظ ٍبُٚ)پَو  ييذ اٝ ّبَٓ يبكذ. كه إٓ ىٓبٕ مهيٝكبد  يٍبُگ 4:8

ٝػلٙ  يٚ ثٚ ٝكبًٖ كاَٗذ يويل ٗٔٞك ٝ ئبٕ گْزٚ، فلا اٝ ها رٔغيااليهٞٚ ٌٗ٘ٔٞك؛ ثِ يّ ئبٗياياى ث اٝ يُٝ

 .(54، 7=53بٕ يهٝٓ) ي هبكه اٍذيفٞك ٗ

 يبد ثؼليٍٞق چ٘بٗچٚ كه آيؼوٞة ٝ ئبٕ اٍؾبم، يٚ كه ٓٞهك اٌ٘يا ىٓب كه يمٖٛ ْٓوه يثوا 44=53

بكذ، ئبٕ ّٜود يكه ػٔبهد آضبٍ، اٍؾبم  يٝعٞك كاهك كّٞاه اٍذ. ثوا يوٓؼُٔٞيي ؿيآٓلٙ اٍذ چٚ چ

 و اٍذ؟ يٖ َٓئِٚ چْٔگيي ايوك. چٚ چًَٞ ِٛت يػ يؼوٞة ٝ ٍپٌ ثواي ي٘لٙ ها اٍٝ ثوايبد آًثو چٕٞ ًٚ
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ٚ ْٓ٘أ كٝ هّٞ فٞاٛ٘ل ثٞك كه ًٚ كٝ پَو ًوكٙ ثٞك ًب اػالٕ ٌ٘ل، فلاٝٗل ثٚ هثيبيب ثيٛب ثلٗثچٚٚ ٌ٘يهجَ اى ا

َٞ ٓٞهك ػالهٚ اٍؾبم يوك. ػًها فلٓذ فٞاٛل  (ؼوٞةي)ٞچزو ً، (َٞيػ)ٚ ثيهگزو ًهواه كاهٗل  يهؽْ ٝ

ب ٝ ٌهث يل. ُٝيٍهيثقِ ثورو اهس پوكُ ثٚ اٝ ٓ ّل ٝ ٓؼٔٞال  يٓؾَٞة ٓ يٗقَذ ىاكٙ ٝ چٕٞ ًٚثٞك، 

 ي ًٚؼوٞة كاك. ىٓبٗيذ ها ثٚ ًثو هٝ ايٖق ّلٙ ثٞك ٝ اى يت كاكٗل چٕٞ چْٔبٕ اٝ ٙؼيؼوٞة، اٍؾبم ها كوي

زو ها فلٓذ ٌٞچًٚ گلزٚ ثٞك ثيهگزو، ًبك آٝهك يالّ فلا ها ثٚ ً يل. ُٝيرٞٛئٚ هٝ ّل، اٍؾبم ثٚ ّلد ُوى

لٙ يؼوٞة ها ثوگييوكٙ ٝ ًَٞ ها هك يٚ فلا ػًثٞك  لٙيَٞ ثٞك. اٝ كٜٔيٖ ثوفالف هعؾبٕ ػيوك ٝ اًفٞاٛل 

 اٍذ. 

اى هٜوٓبٗبٕ  يٌياٝ ثٚ ػ٘ٞإ  يؼوٞة ٝعٞك كاّذ ُٝي يكه ىٗلگ يٌٞٛٗٚ چ٘لإ پوّ يٛب ثبة 44=54

 ي ًٚاى عالٍ كهگنّذ. ٝهز يوك ٝ كه روًْٗوكذ يذ اٝ ثب ٍِ٘ پيوك. ّقٖيگئبٕ ٓٞهك ؽوٓذ هواه ٓيا

ٚ ًْ ثٜ٘ل يذ ها ثو اكواًكاك، كٍزِ ها ثوگوكاٗل رب ثويذ ًٍٓٞق ها ثويإ ، پَويْ ٝ َٓ٘يؼوٞة اكواي

ٖ يا چٕٞ ًْٚ ثوٍ٘ل، يل ثٚ اكوايبد ثبًٚ ثوًؼوٞة إواه كاّذ يٍٞق، يعٞاٗزو ثٞك. ثوفالف اػزواٗ 

ي ثٞكٗل. ير يِياُ فيق ٝ ربه ثٞكٗل، چْٔبٕ هٝؽبٗياٝ ٙؼ يكوٓبٕ فلاٝٗل ثٞك. اگو چٚ چْٔبٕ عَٔبٗ

 (C. H. Mackintash) ٘زبٌُيٍٓي. اچ وك. ًفٞك ٍغلٙ  يٚ اٝ ثو ٍو ػٖبًٖ ثٞك يؼوٞة اي يٖ ثبة ىٗلگيآفو

 ٘ل= ًيفالٕٚ ٓ ٛٞهٖ يوٓؼٍٔٞ فٞك ايؿ يثب ٍج

پل اف  يىث ياػآٚؿ ؿٚفیٓ یظ اٚ تٛػ. ایپـصاػحٗ تاؿ ي٘اؼمٛب تـ ضّؼ ّ٘ٗ صضٕٗیاؿ واْ یپا

ىؼٖ تٛػ، ِٗ ٚ  يٍٗ اتـ٘ا ِغفیي ؿٚف تٗ ٚمؼ ػؿ طٛیامت: عٛؿى يتٛفأ يىؼْ ؿٚف يمپـ

ٗ و یيؼ ٚ ػٚؿّٔایتاتيٗ اف ىؼاع ِيـق آمّاْ ِو يت تٛػ، تا ٔٛؿیلاتً ؿؤ يٗ ػؿ ؿٚىٕائو يغثاؿ

-ٍٗیاْ، ػاػ ٚ متؼ، صىماي ِا تٛػ. ٔمً ِٙٓواؿط یت پاتـیٓ ٚضؼیؼ. ایيیأؼيؿٚىٓ ِ یيتٗ فـػا

ٗ و٘نتٕؼ  یىيتاؿ يٕٙا ّ٘اْ اتـ٘ایاٗ ّ٘؛ ئاتاٚؿ ي٘ا ٚ تـك يمـاؿی، تیيرات، راتٗیـی، ِؼيگـ

ٚ ِٕؼ ىؼْ اف ىأْ ات ٚ تٙـٖوؼْ تٗ تـیؿم يّاْ تـایا يگؾؿٔؼ ٚ اٚ تا تٍٕؼيٓ ِیؼت ٚ فِیتـ طث

 تٛأنت اٚ ؿا تؼأزا تـمأؼ. يٗ فمظ عؼا ِوؼ یؿم يو ؿفت ٚ تٗ رائیِٕقٌت پ

َ ها يٚ اٝ هّٞ اٍوائٌ٘يثو ا يك. اٝ ثٚ ٝػلٙ فلا ٓج٘ثٞ يبه هٞيٖ ٓوگِ ثَيي كه ؽيٍٞق ٗئبٕ يا 44=55

٘ل. يِ ثجيبرِ اى پئبٕ اٝ ها هبكه ٍبفذ رب فوٝط ها كه ىٓبٕ ؽئبٕ كاّذ. اياى ٖٓو فبهط فٞاٛل ٍبفذ ا

٘ؼبٕ ًوكٕ ثٚ ًككٖ  ياٝ ها ثوا يٛب ٚ ثٚ پَوإ فٞك كوٓبٕ كاك رب اٍزقٞإًٖ آو ٓطٔئٖ ثٞك ياى ا هله إٓاٝ 

ٞٙ ٝ عالٍ ٖٓو اؽبٛٚ ّلٙ ثٞك، كٍ اٝ كه ٌٍٞق ثبّياگو چٚ »َل= يٗٞيُٖٞ ٌٓ٘يبّ ُيِيٝ هٝ ايٖ ثجوٗل. اى

 «٘لٙ.يبد آًٚ ثب هِٞٓ كه عالٍ ٝ ثوٌآٗغب ٗجٞك؛ ثِ

فٞك  ىٞكًٚ ثٚ ً ي٘ي٘غب آٓلٙ اٍذ. آٜٗب كه ؽيٚ كه اًثٞك ٝ ٗٚ اٝ  يٖ ٍٓٞئبٕ ٝاُليا ب  ٖ ٝاهؼيا 44=56

كوىٗل  ييْبٕ كه اٝ يثٞك. ا يظبٛو ييجبيِ اى ىيٖ ثيا يُٝ؛ بكز٘ليَ يعٔ يِ، اٝ ها ٛلوكٗلًيٗگبٙ ٓ

ٚ ٓوبٕل فلا اٗغبّ ًٖ ثٞك ئبٕ آٜٗب ايوكٙ اٍذ. اًاٗزقبة  يبه فبًٕ يٚ فلا اٝ ها ثواًلٗل يٍبى كٍوّٗٞذ

 ٍبىٗل. يقلٍٚ ٓبٙ ٓ يوكٙ ٝ كوىٗلّبٕ ها ثواً يچيْ پبكّبٙ ٍوپٌبكز٘ل رب اى ؽيفٞاٛل ّل، پٌ آٜٗب ّغبػذ 
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٘ل. اگو چٚ اٝ كه كهثبه ً يپّٞچْْ يبهيثَ يبىٛبئبٕ هبكه ّل رب اى آزيثٚ ا يفٞك ٍٓٞ 44=57

ٖ يا»ًّٚٞ٘ل كاّذ، آٓٞفزٚ ثٞك ًيإٓ ٓ يٚ اَٗبٜٗب كه پًها  يييٛبيذ ّلٙ ثٞك ٝ ٛٔٚ چيٖٓو روث يٍِط٘ز

 Gregory)گوگٞهي ٓبٗزَ – «ذوكٕ إٓ اًٍ ىٚ روٌثقْل؛ ثِيٓ يٚ اَٗبٕ ها آهآًَذ يكاّزٖ صوٝد ٗ

Mantle). 

عيٝ ٗقجگبٕ اعزٔبع  هٝ ايّٖل ٝ اى ي، اٝ اى ّٜود ٖٓو ٍوثبى ىك. اٝ پَو كفزو كوػٕٞ فٞاٗلٙ ٓاٝال  

لٙ ياى فبٗٞاكٙ هّٞ ثوگي يػٚٞ؛ ب آٓلٙ ثٞكيثٚ كٗ ياٝ اى رجبه ثٜزو يثٞك. ُٝيٖ كوػٕٞ ٓيعبْٗ يل ؽزيٝ ّب

 يبثل. اٝ كه هٝىٛبيرٞاَٗذ ثٚ ٍِط٘ذ ٖٓو هاٙ يٚ ًٓبى ٗجٞك يٖ آزين ايٖ. اٝ اى ٛويىٓ يفلا ثو هٝ

زبة ًگٔ٘بّ، اٝ كه  يق ثو فجويوٝگِياى فطٞٛ ٛ يٌياّـبٍ  يثٚ عبغٚ؟ يها كه ّٜود ثگنهاٗل. ٗز ًياٗل

ٓوك فلا ثٚ  يي، اٝ ثٚ ػ٘ٞإ ييبيٓٞٓ ييلا ّلٕ كه ٓٞىٙ ٖٓو ثٚ ػ٘ٞإ يپ يگوكذ. ثٚ عب يفلا ا ياثل

 ل. يٍّٜود ه

ْزو اى ُّناد ىٝكگنه يث ييياٝ چ يَ ثٞكٕ ثب هّٞ فلا ثوايوك. مًُ ى، اٝ ُّناد ٖٓو ها روٓب  كٝ 44=58

رٞاَٗذ يٚ كه كهثبه كوػٕٞ ًٓثٞك  يثوك ثيهگزو اى ُّنر يهِٞٓ ثب ٝ يٚ اٝ اى ثلهكزبهً يثٞك. ُّنر يّٜٞاٗ

 كاّزٚ ثبّل. 

آٝه ٖٓو ٕ اٝ ها هبكه ٍبفذ رب ٓقبىٕ كُٝذ ّگلذٔبيگوكاٗل. اي، اٝ اى فيائٖ ٖٓو هٝب  ٍٞٓ 44=59

ثوك.  ؼ ٓٞػٞك ثؼلا  يٚ ًَٓها ثجوك  يٚ ٛٔبٕ هٗغًْ گوكذ يي ّٔبهك. پٌ اٝ رٖٔيذ ٗبچيها كه ثواثو ٗٞه اثل

ِٚ فٞك فلا ثباهىُ ّلٙ ثٞكٗل ٝ ٗٚ ُّند ثوكٕ اى ٓبٍ يٚ ثٚ ًٍٝثٚ فلا ٝ ٓؾجذ َٗجذ ثٚ اٝ ٝ هِٞٓ  يٝكبكاه

 ّل. يِ ٓؾَٞة ٗٔيگو ثوايوٚ پٌ اى ٓوگ اٝ كيكه يييٛب يٖ چيٚ اًكاَٗذ ي. اٝ ٓٝ اٝٓٞاٍ كوػٕٞ

ٖ ئبٕ ّغبػذ ثٚ كٍذ آٝهكٙ ثٞك اى ٍوىٓيٚ ثٚ اًوك. اٝ ًبه ٌي اٗيپٌ اٝ ٍِطبٕ ٖٓو ها ٗ 44=:5

ٖ عٜبٕ ثٞك. اٝ اى كوػٕٞ يا يبٍيَذ ٝاٙؼ ٌٍّ ييٖ يل. اياٍبهد فبهط ّل ٝ اى ؿٚت پبكّبٙ ٖٓو ٗزوٍ

ل ٝ يٝ هبكه ٝ ٝؽ ىٚ ٓزجبهًل. اٝ چْٔبٕ فٞك ها ثو إٓ يروٍيٓ يِيف يِياى فلا ف چٕٞ ًٚل، يروٍ يبك ٗٔيى

 يٖ كه ٗٞهًٔٞد ٝ ٍبيٚ رٜ٘ب الًثٚ ظٜٞه فٞاٛل آٝهك  ي٘ياالهثبة اٍذ ٝ كه ىٓبٕ ٓؼٝ هةّ  ىأُِٞ يِٓ

واّ ٝ ًوٙ ٗٔٞك. اٝ ها رب اثلاآلثبك ايل فيرٞاٗل كيلٙ ٝ ٗٔياى اَٗبٕ اٝ ها ٗل يإٓ ٗزٞإ ّل ٝاؽل يييكٗٚ ًاٍذ 

 .(49، 9=48ٔٞربئًٞ ياٍٝ ر) ٖيهلهد ثبك. آٓ

-اى ثذ بٓال  ًل كٖؼ فٞكُ ها يلٕ فٕٞ كه ػيوك. اٝ ثب پبًّٝ كه آفو اٝ ٓنٛت ٖٓو ها هك  44=;5

ها  وك ٝ ٓجبهىًٙفٞك ها ثٚ كٍذ  يِ هىٌٓكٍز يٓنٛج ياٝ كه اٍزوواه ث٘بوك. ًٖٓو رب اثل علا  يپوٍز

َ يىاكگبٕ اٍوائغٚ، ٗقَذيَ. كه ٗزين هٝك ٗين فٕٞ ثّوٙ ثٞك ٝ ٗٚ اى ٛوياٝ اى ٛو يآؿبى ٗٔٞك. ٗغبد ثوا

 ْزٚ ّلٗل ىٗلٙ ٓبٗلٗل. ً يٛٔگ يىاكگبٕ ٖٓوٚ ٗقَذً ي٘يكه ؽ

ٚ ثب ًل يهٍيل. ثٚ ٗظو ٓيهٍيثال ثٚ ٗظو ٓ يي يبٕ ػجواٗيكواه يو هِيّ ثٚ ٗظو ثواؾكه اثزلا ث 44=>5

 يالّ فلا، اى آثٜبًثب اٛبػذ اى  يْبٕ ثٞك آٜٗب ثٚ كاّ اكزبكٙ ثٞكٗل. ُٝيكه رؼبهت ا يٚ ثٚ ٍقزً يك كّٔ٘ٝعٞ
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ل، يّل يب ها ثٚ ثبك ّوهيوك ٝ فلاٝٗل كهًب كهاى يكٍذ فٞك ها ثو كه يپٌ ٍٓٞ»٘به ىكٙ ّلٙ ػجٞه ٗٔٞكٗل= ً

بٕ يٚ ٖٓوً يىٓبٗ .(47=54فوٝط ) «ليٍبفذ ٝ آة ْٓ٘ن گوك يب ها فْيلٙ، كهيإٓ ّت ثوگوكاٗ يرٔبٓ

 ييو كوػٕٞ كه آثٜبٌ٘ل ّل ٝ آة ثو آٜٗب ثوگْذ ٝ ًُْْبٕ يٛباهاثٚ يٛب وكٗل ثٚ كٗجبُْبٕ ثوٝٗل، چوؿً يٍؼ

َ ّل يرجل ييثٚ عٜذ هٛب يويبٕ ثٚ ٛويِياٍوائ يثٜو هِيّ ثوا هٝ ايْٖبٕ ثبىگْز٘ل ؿوم ّلٗل. اى يٚ ثٚ ٍوعبً

 ُؼ٘ذ ٝ ٓوكٕ.  يثوا يويبٕ ثٚ ٛويٖٓو يٝ ثوا

ٚ كوٜ ًكٛ٘ل يٓ يَ ٝ ّٞاٛل ْٗبٗي٘ؼبٕ ثٞك. كالًكزؼ  يثوا يٖ ٛلف ٗظبٓيؾب اُٝيٞاه ّٜو اهيك 44=63

َٛز٘ل.  ٓزلبٝدٔبٕ يا يٛب هاٙ يها كوٝ ثپبّل. ُٝ يْ ٗظبٌٓٞاه َٓزؾيكٖ يرٞاَٗذ چ٘يٓ يؼيكٞم ٛج يهلهر

ثبّل رب ثٚ اٛلاف فٞك ثوٍل. اٝ ثٚ هّٞ يوبٗٚ ٓاؽٔ ٛب ٚ كه ٗظو اَٗبًٕوك ً اٍزلبكٙ يهُٝ ع٘گ ييفلا اى 

 إٓ هاَذ ٛلذ ثبه يثبي٘٘ل. كه هٝى ٛلزْ آٜٗب ًٓٚ ثٚ كٝه ّٜو ؽِوٚ ىٗ٘ل ٝ ٛلذ هٝى إٓ ها ٛٞاف ًگلذ 

يك. يٞاه كوٝ هيآٝهكٗل رب كيبك ثوٓيٗٞافز٘ل ٝ هّٞ كويثِ٘ل ٓ يوّٗبٛب ها ثب ٕلاًل يبٛ٘بٕ ثبًوكٗل. ًيٛٞاف ٓ

، يٗجوك هٝؽبٗ يٛبوك! اٍِؾًٚبه ًٖ هُٝ يا يكاَٗز٘ل. ُٝيٓ يٖ هُٝ ها ٓٚؾيا يه ٗظبٖٓ آٞيٓزقٖٖ

 .(43=7بٕ يكّٝ هوٗز) كاهٗل يٗظبٓ يٛبٓجبهىٙ ثب هطؼٚ يثوا يٚ هلهد آٍٔبٌَٗز٘ل ثِيٗ يٞيكٗ

ٖ يٚ اًٝاٙؼ اٍذ  يَ ّل، ُٝيٜٞٙ رجليثٚ پوٍز٘لٙ  يبِة كبؽْٚ كه چٚ ىٓبٗؽٚ هاًْ يكاٗيٓب ٗٔ 44=64

 ئبٕ اٝ ثٚ ٍقزئبٕ ّٞك. ايلااليعل يٜٞكي ييوك رب ً ى٘ؼبٕ ها روًوكذ. اٝ ٓنٛت ؿِٜ يپن ػَٔ ٕٞهد

ب اٝ ثٚ ٖٝٛ ٝ ٛٔٞٛ٘بٕ فٞك يفلا عبٍٍٞبٕ ها ثٚ فبٗٚ اٝ كوٍزبك. آ چٕٞ ًِٚ هواه گوكذ؛ يٓٞهك آىٓب

ٖ ثٚ ياگو ا يَزل، ؽزياٝٗل ثبْ گوكذ كه ٛوف فليثٞك؟ اٝ رٖٔيب َٗجذ ثٚ فلاٝٗل ٕبكم ٓيٓبٗل يٝكبكاه ٓ

لٙ ّلٗل ياُ ثقْوكزٖ كٍٝزبٗٚ عبٍٍٞبٕ، فٞكُ ٝ فبٗٞاكٙيِٚ پنيثٚ ِٝٛ٘ ثبّل. ثٚ ٍٝوكٕ ًبٗذ يف يٓؼ٘ب

 لٗل. يذ هًٍْبٕ ثٚ ٛاليگبٕ ايٚ َٛٔبً يكه ؽبُ

ها  ياى ٓوكإ ٝ ىٗبٗ يْ؟ اٝ كٜوٍزيگو چٚ گٞيپوٍل= ٝ كيٓ يٜيثل يَ٘لٙ ٍٞاُيٖ هَٔذ ٗٞيكه ا 44=65

ثيٗل رب  ٛب ٖ ٓضبٍيل اى اياٗل. اٝ چوله ثبٔبٕ ٝ ٕجو ها ظبٛو ٍبفزٚين ايػٜل ػز يٛب ٚ كه ىٓبًٕاهئٚ كاكٙ اٍذ 

 ثٚ ٓوٖٞكُ ثوٍل؟ 

الىّ  يبكيبد ىٓبٕ ىيٝاهك ّلٕ ثٚ عيئ يٚ ىٓبٕ اٝ هٝ ثٚ ارٔبّ اٍذ. ثواٌاٗل؛ ثِاٝ رٔبّ ْٗلٙ يٛب ٓضبٍ

 وك. ًاٗل ه٘بػذ ثٞكٙ يٗٔٞٗٚ ٓٞكو ئبٗيْبد ائبٕ ٝ آىٓبيٚ كه اً ئًثٞك، پٌ اٝ ثٚ ٗبّ ثوكٕ ػّلٙ 

ْبٕ هكز٘ل يٛباٍٝ روٍٞٛب ثٚ فبَٗٚ ّلٗل. يٗلو رجل 633ٗلو ثٚ  65.333اى  يو ٌٝٚ ًُْعلػٕٞ ْٛ ثٞك 

 وك. ًبٕ ها ربه ٝ ٓبه يبٗيو فٞك ٓلٌفٞك ثٞكٗل. اٝ ثب ّبُٞكٙ ُْ يو هاؽزٌٚ ثٚ كً يَبًٗٝ ٍپٌ 

ٖ ي٘ل، رٜ٘ب ثٚ اً يبٕ هٛجوي٘ؼبًَٗ ها كه ع٘گ ثو ّٙل ياٝ كػٞد ّل رب اٍوائ ي ًٚك ىٓبٍٗپٌ ثبهام ثٞ

 يل ٝ ٝيك يويؽو يوُ، كه اٝ اػزٔبكيؽو يذ ظبٛويل. فلا ثوفالف ّقٖيبيٚ كثٞهٙ ثب اٝ ثًوكذ يّوٛ پن

 ٔبٕ هواه كاك. يها كه كٜوٍذ ٓوكإ ا
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ٚ هبكه ثبّل ًل يثقْ ئبٗياٝ ها ا يٙؼق ٝٚ فلا ثوفالف ًق ثٞك يگو اى ٓوكإ ٙؼيك يٌئّْٕٞ 

چبٗٚ االؽ  ييها ثب  ي٘يٍبىك. ٝ ٛياه كَِط ىها كه اّوِٕٞ ٛال ي٘يكَِط يْل ٝ ٌٍها ثب كٍزبِٗ ث يو عٞاٗيّ

ٖ يوك ٝ كه ؽًبٕ فواة ي٘ي٘ل. ٝ كه آفو ٓؼجل كاعٕٞ ها ثو ٍو كَِطًؿّيٙ ها اى عب ثو يٛبْل ٝ كهٝاىٌٙث

 ْذ. ًبرِ يها َٗجذ ثٚ ىٓبٕ ؽ يوْزيبٕ ثي٘يٓوگ فٞك كَِط

اٍذ  يبٕ ثبّل. اٝ ٓضبُيثوفبٍذ رب هٛبٗ٘لٙ هِٞٓ اى كٍذ ػٔٞٗ يؽوآياكٙ ثٞك، ُٝ يلزبػ پَوياگو چٚ 

 فلا ثَبىك.  يـ ها ثوايِ كوارو هكزٚ ٝ ربهيذ ٝ ىٗلگيٍبىك اى ٝاليها هبكه ٓ ئبٕ اَٗبٗيوذ ايٚ ؽوٌ٘ياى ا

ٜٕٞ ٝ كه يو ٕياُ كه هجبٍ ّبئٍٞ ٝ كه رَقكهفْل ٝ كه هكزبه ٗقجٚيبد ٓئبٕ كاٝك كه ٗجوك ثب عِيا

ّٞد ًْ يبثييها ٓ ئبٗيو اٝ، ٓب ايِ. كه ٓيآيگو كه ىٗلگئّبه كيث يٛب هَٔذ ٚ كه ٕجو، پوٍزِ ٝ ٗج

 لٙ اٍذ. يْٚ كٝاٗيه

ٖ كه يك ٝ اِ، ٓوك فلا ثٞيْبٕ ثٞك. اٝ ثٚ عٜذ هّٞ فٞيبٓجو ايٖ پيَ ٝ اُٝيٖ كاٝه اٍوائيَ آفوئٍٞئ

 َ ثٞك. يـ اٍوائيٖ هٛجوإ ربهياى ثيهگزو يٌيلٙ ّلٙ ثٞك. اٝ يًْ يٜبٗذ ثٚ اكالً هٝؽبًٗٚ ًثٞك  يىٓبٗ

هاؽذ  ييٛب بٕ فلا ثٞكٗل ٝ ٝعلإيٚ ٍق٘گًٞ يٗقجگبٗ يؼ٘يّٞك، يبء ْٛ اٙبكٚ ٓيٖ كٜوٍذ اٗجيثٚ ا

ٚ ثو ٌ٘يٞ ثٚ آٍٔبٕ ثوٝٗل رب ايٌٗ يكٗل ثب ٝعلاٗكايؼ ٓي٘ل ٝ روعيوٗل رب كهٝؽ ثگٞيكاكٗل ثٔيؼ ٓيكاّز٘ل ٝ روع

 ثٔبٗ٘ل.  يثبه ىٗبپب يٖ ثب ٝعلاٗيىٓ

 هٝك.ئبٕ ٓيوكٕ اػٔبٍ هٜوٓبٗبٕ اًو ًگنّزٚ ٝ ٍواؽ م يَ٘لٙ ؽبال اى اٍبٓيٗٞ 44=66

ي هبثِ يهٛجوإ ٗظبٓ ب  ٚ ٝاهؼً)هٝك ٝ كاٝهإ يّٞغ ٓيو ٓب ٍواؽ ٌ٘غب كيوكٗل. كه اً يو ٓٔبُيآٜٗب رَق

 گوإ. يثٚ كاٝك ٝ ك (لثٞكٗ

ها  يب ٍِط٘زيّٞيب ٝ يٞآُ، ؽيهيّٜٞبكبٛ، ئبٕ، آٍب، يٓضَ ٍِ يآٜٗب ثٚ اػٔبٍ ٕبُؾٚ پوكافز٘ل. پبكّبٛبٗ

 ٚ اػٔبٍ ٕبُؾٚ هواه كاّذ. يثو پب يبَٓ ٗجٞكٗل، ًُٝٚ اگو چٚ ًآٝهٗل يبكٓبٕ ٓيثٚ 

، كاٝك يْ، ٍٓٞيٚ ثب اثواٌْٛبٕ ػٜل ثَذ، چ٘بٗيا ٚ فلا ثبًٖ ٓؼ٘بٍذ يٖ آو ثليوكز٘ل. ايٛب ها پنآٜٗب ٝػلٙ

الّ ًثٞكٕ  يويآٜٗب ثٚ ؽو هٝ ايْٖبٕ ثبّل اى يوُ ايٛب ٝ پنرؾوّن ٝػلٙ يرٞاٗل ثٚ ٓؼ٘يب ٓئبٕ ثَزٚ ثٞك. يٝ ٍِ

 فلا ّٕؾٚ گناهكٗل.

ل يٓب ثب يُٝ (9=55بٍ ٗيكا) َ٘لٙ ثٞكٙ اٍذيّٓلٗظو ٗٞ ب  ٘غب هطؼيبٍ كه ايوإ ها ثَز٘ل. كاٗيآٜٗب كٛبٕ ّ

 . (68، :4=67َ ياٍٝ ٍٔٞئ)ي يٝ كاٝك ها ٗ (9، 47=8كاٝهإ ) ْئّْٕٞ ها ْٛ ثٚ فبٛو كاّزٚ ثبّ

ها ثٚ  يٚ ٍٚ عٞإ ػجواًٗها  يَبًٗوكٗل. رٕٞ آرِ كوٜ ٓٞكن ّل ًآٜٗب ٍٞهد آرِ ها فبُٓٞ  44=67

 يبىيٚ آٜٗب آزًرٕٞ آرِ ْٗبٕ كاك  ْبٕ اىيٗغبد ا هٝ ايٖاى  (6=58بٍ يكاٗ) كهٕٝ إٓ اٗلافزٚ ثٞكٗل ثَٞىاٗل

 ٚ كاهٗل. يثورو اى ثو
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، >4=>َ ياٍٝ ٍٔٞئ) وكًْبٗٚ ّبئٍٞ كواه يثلاٗل يٛبوٛب هٍزگبه ّلٗل. كاٝك اى ؽِٔٚيآٜٗب اى كّ ّْٔ

كّٝ ) وكًٚ كواه يْغ اى پبكّبٙ ٍٞهياُ ،(6->4=4اٍٝ پبكّبٛبٕ ) وكًياثَ كواه يْزبه ٝ ر٘لو اًب اى يِيا ،(43

 .(>4-9=48بٕ پبكّبٛ

ٓضبٍ،  يّٞٗل. ثوايبكذ ٓياى ٙؼق  يبكيى يٛب هٜوٓبٗبٕ ٍٔجَ يبكز٘ل. كه ىٗلگي ييآٜٗب اى ٙؼق، رٞاٗب

َوا يرو ثٞك، ٍ قيٚ اى عٌ٘ ٙؼًَ يبػي، (55-6=45كاٝهإ ) ْذًپبكّبٙ ٓٞآة ها  يٜٞك چپ كٍذ ثٞك ُٝيا

 ،(:=53كاٝهإ )َذ كاك ٌكّٔ٘بِٗ ها ّ ٛب علػٕٞ ثب ٍجٞٛب ٝ ْٓؼَ ،(7=54كاٝهإ )ْذ، ًـ چبكه يها ثب ٓ

اى  ييٛب ٜ٘ب ٓضبٍيا ٚٛٔ .(48=48كاٝهإ ) وكً اٍزلبكٙ ي٘يْزٖ ٛياه كَِطً يچبٗٚ االؽ ثوا يئّْٕٞ اى 

 .(4=:5بٕ ياٍٝ هوٗز) ل رب هلهرٔ٘لإ عٜبٕ ها هٍٞا ٍبىٗليلبٕ ها ثوگييٚ ٙؼًوذ فلا َٛز٘ل يؽو

ْبٕ ها هبكه ٍبفذ رب كه يوك ٝ اًػطب  يؼيٓبكٞم ٛج يٜٗب هلهرٔبٕ ثٚ آيآٜٗب كه ع٘گ ّغبع ّلٗل. ا

 ٘٘ل. ًؽبَٕ  يوٝىيپٗبثواثو  يٛب ثب ع٘گ ييبهٝيهٝ

 يِيبٗبد فٌاى ٗظو رؼلاك ٝ آ َ ٓؼٔٞال  ياٍوائ يوٛبٌؿوثب ها ٓزٜلّ ٍبفز٘ل. اگو چٚ ُْ يوٛبٌآٜٗب ُْ

گو يليٌلٗل ٝ كّٔ٘بْٗبٕ ثٚ عبٕ ْٛ اكزبكٙ ٝ يهٍيٓ يوٝىيثٚ پ يثب ّگلز ا  ضوًا ئزو اى كّٔ٘بْٗبٕ ثٞكٗل، ًُٝ

 ٍبفز٘ل. يٓ ىها ٛال

 يٝ ىٕ ّٞٗٔ (:4=55اٍٝ پبكّبٛبٕ ) يلٝٗيىٕ ٕٞٙيبكز٘ل= ثيبٓذ ثبىيىٗبٕ ٓوكگبٕ فٞك ها كه ه 44=68

 ٖ ٓٞهك ّٓلٗظو َٛز٘ل. يكه ا (7=67كّٝ پبكّبٛبٕ )

 ي٘٘لٙ اى فٞك ثو عبًوٙ يف يبهٛبٌٚ ّبًٛ يٗبْٗٛ ثٚ ػالٝٙ آ يَبًٗي كاهك. يٗ يگويوذ كئبٕ، ؽويا يُٝ

 هبئَ اٍذ.  يْزويٖ كٍزٚ كّٝ اهىُ ثيا يها ٓزؾَٔ ّلٗل. فلا ثوا يٍقز يٛب ٚ هٗظًگناّز٘ل، ٝعٞك كاهٗل 

ٜٞٙ ها يوكٗل. اگو آٜٗب ًها رؾَٔ  ياهؽٔبٗٚيث يٛب٘غٌٚٔبْٗبٕ ثٚ فلاٝٗل، ّياى آٜٗب ثٚ فبٛو ا يثؼٚ

 يٚ كه ىٗلگٌ٘ي٘٘ل رب اًبّ يوٗل ٝ كه عالٍ آٍٔبٕ هيٚ ثًٔآٜٗب ثٜزو ثٞك  يثوا يّلٗل؛ ُٝيوكٗل آىاك ًٓيبه ٌٓاٗ

ٝ كه  يگويپٌ اى ك يٌيٓبكه ٝ ٛلذ پَوُ  ييبٕ، يبثٌٖ ثٚ فلاٝٗل اكآٚ كٛ٘ل. كه ىٓبٕ ٓيثٚ ػ٘ٞإ فبئ٘

بٓذ يٍوثبى ىكٗل رب ثٚ هلٗل. آٜٗب اى آىاك ّلٕ يلبًٗٞ ثٚ هزَ هٍيًٞ اپيِٚ آٗزيگو ثٚ ٍٝيٓوبثَ چْٔبٕ ٛٔل

 ٘ل= ًيٓ رلَيوٚ گٞٗ ايٖ (Morrison) َٕٞيٖ. ٓٞهيكه آٍٔبٕ ٝ ٗٚ كه ىٓ ياكآٚ ىٗلگ يؼ٘يٞرو ثوٍ٘ل، يٌٗ

 یيؿ٘ا ٘ا ٚلت يٗ تؼضىىٛػ؛ تٍ يأنأ یيٗ تاػج ؿ٘اىٕیّاْ امت، ٔٗ ایذ ایاف ٔتا یىيق یٓ ٔیپل ا

 يّأیا يػؿ فٔؼگ يٕؼ. فصٌٛىآْ ؿا لثٛي ٔٗ وىٛػ يػاػٖ ِ يىٛػ ٚ تٗ ىغص ىزاػتييٕٙاػ ِیپ

 يّأیا يػؿ فٔؼگ یي٘ا ػ٘ؼ. فصًيٍٗ گـفتٓ ٔياْ ِیّاْ عٛػه ؿا ػؿ آٔٙا تٗ ٚمیٗ اوٚرٛػ ػاؿٔؼ 

آْ ّاْ یٗ اوٚرٛػ ػاؿػ  یيؿ٘ا يـػْ ىٙاػت ػاػٖ ىؼٖ امت. ٔٛػىٗ ػؿ آٔٙا تٗ لثٛي ٔوٚرٛػ ػاؿٔؼ 

ىؼٔؼ يٕزٗ ِىٕؼ. آٔٙا ىويؿػ ِ آْ ؿاّاْ یٗ او امت یيؿ٘ا يىٛػ. ٚ ػؿ ضّٓ ٔٛػيىاًِ ِ ؿا

 یي٘ا فػ. ماػتيياْ ِٙـ ِیا يتٛػ ٚ تـ ٚفاػاؿ يآ اِـ ٔيأٗیا؛ ـػٔؼويؿا لثٛي ّٔ یيؿ٘ا يٌٚ

 ـ فـاط امت. یغ ِنیّاْ ؿّػ مـیً احثات ایٓ ػٌیتـيٗ لٛوتٛػ 
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ٖ ياُ ثٚ فلا ٛٔٚ ايٝكبكه ب ثٚ عٜذيّلٗل. اهٓ ي٘غٚ ٝ ىٗلاٌٗگوإ َٓقوٙ ٝ ثب ّالم ّيك 44=69

كاك اى گ٘بٙ هٗظ يؼ ٓيروع چٕٞ ًّٚل،  يي ىٗلاٗيٍٞق ٗي. (:6=48 ؛9-53=4ب ياهٓ) ها ٓزؾَٔ ّل ٛب ٓغبىاد

 .(>6=53ِ يلايپ) ٗجوك

ٖ هلً يب ها ثيوًْبٕ ىيٚ اعلاك اًٗٔٞك  يبكآٝهيبٕ يَيبرجبٕ ٝ كوًثٚ  يَيآٜٗب ٍ٘گَبه ّلٗل. ػ 44=:6

 .(56=68 يٓز) لٗليٝ ٓنثؼ ثٚ هزَ هٍبٗ

 وك.ًها اػلاّ ب يٖ هُٝ اّؼيثب ا يٚ ًَٓ٘٘ل يگٞيبد ٓيآٜٗب ثب اّهٙ كٝ پبهٙ گْز٘ل. هٝا

، ييهٍٞا ئبٗلاهإ ثوايٚ اًاٍذ  ئي٘٘لح كْبه ػظًق يرٕٞ ٖ ػجبهد اؽزٔبال  يوكٙ ّلٗل. اًآٜٗب رغوثٚ 

 ّلٗل. يل ٓزؾَٔ ٓيٗغبٓايبه فلاٝٗل ٌٓٚ ثٚ اًٗ يييب ٛو چئبٕ، اٗغبّ گ٘بٛبٕ يت اينٌر

ٖ ًيبيٜٞيـبّ فلا ثٚ ئبٕ پيفٞك ها َٗجذ ثٚ ا يٝكبكاه يثٜب يٗج يبيو ٓوزٍٞ گْز٘ل. اٝهيآٜٗب ثٚ ّْٔ

-يبٕ اّبهٙ ٓيبثٌْزبه ًٓٓضَ  يؼيكغْزبه ً٘غب ثٚ يٖ ػجبهد كه ايا ي؛ ُٝ(59=56ب ياهٓ) كاك ٛٞهٖ يپبكّبٙ ا

 ٘ل. ً

 رلَيو (Moorehead) َ ٝ آٝاهٙ ّلٗل. ٓٞهٛليؾزبط ٝ ٓظِّٞ ٝ مُگٍٞل٘لإ ٝ ثيٛب ٓ يٛب آٜٗب كه پٍٞذ

 ٘ل. ً يٓ

يُ ٚ یا ؿا تاٚؿ ػاىتٕؼ تٗ اتـیـػٖ ٚ ػؿٚؽ ػٔواؿ ىٗ عؼا ؿا أو يپاػىا٘أ يؼ ػؿ لصـ٘ایآٔٙا تا

ياْ پٛمت گٛمفٕؼاْ ٚ تق٘ا ٍِثل یآْ، ا يتٗ را يىؼٔؼ. ٌٚيٖٛ ٍِثل ِىپـى ي٘اِغًّ ٚ راِٗ

ٗ تا و يٚ پٛمت گٛمفٕؼاْ ٚ تق٘ا لأغ تٛػٔؼ. ػؿ صاٌ يٚ ماػگ يىؼٔؼ ٚ تٗ مغتيتٛػٔؼ ٚ آٚاؿٖ ِ

 ىؼٔؼ. يؼأٗ ىّـػٖ ِیيتاؿ فزونتٗ یٓ ٚرٛػ ُ٘ تٕٙا ىایا

ٚ ً٘غب ؽوٝف يهٝػ فلا كه ا يثبّ٘ل. ُٝيَزٖ ٗٔين ىيٚ اٗگبه الًوك ًهكزبه  يب ثب آٜٗب ٛٞهيكٗ 44=;6

 ْبٕ ٗجٞك. ين ايعٜبٕ ال؛ ثوكيبه ًٌٓ ثٚ ٌثوػ ػٔال  

وٕٝ يْبٕ ثيٛب٘لٙ گْز٘ل. آٜٗب ها اى فبًٖٗٚ پوايىٓ يٛب بفٌٛب ٝ ّٜٞٛب ٝ ٓـبهًٙآٜٗب كه ٕؾواٛب ٝ 

وٕٝ يٗٔٞكٗل، آٜٗب ها ثٚ ىٝه اى عبٓؼٚ ثيٓت يٞاٗبد آٜٗب ها رؼويوكٙ ٝ ٓضَ ؽًْبٕ علا يٛبوكٗل، اى فبٗٞاكًٙ

 ٗٔٞكٗل. يبه ٌٗٔفلاٝٗلّبٕ ها اٗ يّلٗل ُٝيٓ يٝ ٍقز يْبٕ ٓزؾَٔ ٍوٓب ٝ گوٓب ٝ ٗگواٗيوكٗل ٝ اًيٓ

بكز٘ل. آٜٗب يٖ ٝػلٙ ها ٗياگوچٚ آٜٗب رؾوّن اكٛل ين ّٜبكد ٓيٖ هٜوٓبٗبٕ ػٜل ػزئبٕ ايفلا ثٚ ا 44=>6

وك ُّند ًبكذ ين فلٓذ اٝ كهياى ٛوب يٚ كًٗ يبرًب اى ثويؼ ٓٞػٞك ها ّبٛل ثبّ٘ل يىٗلٙ ٗٔبٗلٗل رب ظٜٞه َٓ

 ثجوٗل. 

ثٚ  ي ًٚبَٓ ْٗٞٗل. آٜٗب رب عبئًْبٕ ثلٕٝ ٓب يٚ اٌوكٙ اٍذ رب آًٗب يٞرو ٜٓيٌٗ يييٓب چ يفلا ثوا 44=73

بكزٚ فٞك كه آٍٔبٕ يعالٍ  يٛب ٔبٍ ثلًْٕبٕ اى يوكٗل؛ ٝ اٌبَٓ ها رغوثٚ ًٗ يّل ٛوگي ٝعلاٗيگ٘بٙ ٓوثٞٛ ٓ

ن كه يٖ ػٜل ػزيٓولٍ .(;4-7=46بٕ يٌيبُٞٗاٍٝ رَ) ٘٘ل ُّند ٗقٞاٛ٘ل ثوكيفلاٝٗل ها كه ٛٞا ٗج ي ًٚرب ىٓبٗ
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 يْبٕ رب ىٓبٕ ثبىگْذ فلاٝٗل ثوايا يٛب ثلٕ يُٝ (45=56بٕ يػجواٗ) بَٓ َٛز٘لًؽبٍ ؽبٙو كه ؽٚٞه فلا 

 بكزٚ اٍذ ُّند فٞاٛ٘ل ثوك. يٚ عالٍ ًوكح فٞك ًبّ ئبٍ ثلٕ هًوك. ٍپٌ آٜٗب اى ًبّ ٗقٞاٛل يهِٞٓ ه

ٚ پْذ ً ئيػظ يْبٕ ٝ فطوٛبيا يٛب يوٝىيثٚ پ يذ ٗلاّز٘ل. ُٝيٓب ٓيّ ن ثٚ اٗلاىٙ ئبٗلاهإ ػٜل ػزيا

وكٗل؛ ٓب ًيٓ يت ىٗلگياى ِٕ يگويل! آٜٗب كه ٛوف كيً٘و ٌل! ثٚ ٕجو ٝ هكزبه آٜٗب كيً٘و ٌٍو گناهكٗل ك

ٖ يَٚ اٍذ؟ ايْبٕ هبثَ ٓوبيا يٛب يٓب چگٞٗٚ ثب ىٗلگ يٛب يىٗلگ يْ. ُٝيً٘يٓ يت ىٗلگيبَٓ ًِٕكه عالٍ 

 فٞاٗل.يٚ ٓب ها كوآًذ اٍ 44بٕ ي٘٘لٙ اى ػجواًٗٓزوبػل  يچبُْ

 (:1تاب ) شیؼ ػؿ ِنیة تٗ اِیتـغ (پ

ٚ رؾذ علب ثٞكٗل. چٕٞ آٜٗب ًّٗٞزٚ ّلٙ  يٓوكٓ يبٕ ثوايٚ ػواًْٗ يل كه مٖٛ كاّزٚ ثبّيٓب ثب 45=4

ٚ آٜٗب ًفطو ٝعٞك كاّذ ٖ يهواه كاّز٘ل. ا يوكٙ ثٞكٗل. رؾذ ٓقبُلذ رِقً ىؼ رويذ ها ثٚ عٜذ َٓيٜٞكي

َزبكٗل. ثلرو يايل آٜٗب كَُوك ّلٙ ٝ ثبى ٓي٘٘ل. ّبً يفلا رِو ياى ٗبفْ٘ٞك يافٞك ها ثٚ ػ٘ٞإ ْٗبٗٚ يٛب هٗظ

 َ ثبىگْزٚ ٝ ثٚ ٓواٍْ إٓ پ٘بٙ ثجوٗل. يٌٚ ثٚ ًّٛلٗل يل ٍٍٝٞٚ ٓياى ٛٔٚ، ّب

 44ثبة  يٛب اى ّٜبكد يبهيٙ اٍذ. ثَْبٕ ٓ٘ؾٖو ثٚ كوك ثٞكيا يٛب ٚ هٗظًوكٗل ًيو ٌٓل كيآٜٗب ٗجب

ٚ كاّز٘ل كه ً ئً يبىٛبيوكٗل. اگو آٜٗب ثب ٝعٞك آزًآٜٗب ٕجو  ياٗل، ُٝق ّلٙيثٚ فلاٝٗلرٕٞ يغٚ ٝكبكاهيٗز

 ْ؟ يً٘ذ ٕجو يؾئّبه َٓيث يبيبد ٝ ٓياًْ ثب ٝعٞك ثويرٞاٗيوكٗل ٓب چگٞٗٚ ًٜٗٔ ٍقذ ٕجو يّوا

ٚ ٌٖ َٛز٘ل؛ ثِيٚ آٜٗب رٔبّبگوإ ىًَٓذ يٖ ثلإ ٓؼ٘ب ٗياٗل. اوك ٓب ثَزٚگوكاگ يٖ اثو ّبٛلاٗيچٖ٘ يآٜٗب ا

ٝ  ئبٗيا ياى ىٗلگ يآب َٗقٚ يكٛ٘ل ٝ ثوائبٕ ٝ ٕجو فٞك ثٚ ٓب ّٜبكد ٓيٝ ا ٛب يِٚ ىٗلگيآٜٗب ثٚ ٍٝ

 ْ. يً٘ يپًإٓ  يگناهٗل رب ٓب اى هٝيٓ يإٓ ثوعب يبه ٝااليٓؼ

لاك إٓ يب ثٚ هٝي٘٘ل يثيٓب ها ٓ يٖ كه آٍٔبٕ ىٗلگيب ٓولٍيآ»ٙ اٍذ. ي ثٞكيٚ ٛٔٞاهٙ ٍٞاٍ ثواٗگيٖ آيا

بثل= ييٗغبد ٓ يبهٌٚ گ٘بًٛ يٖ اٍذ ىٓبٗيْ ايْ ثگٞئيرٞاٗيٖ ٓيويٚ ٓب ثٚ ٛٞه ً يييرٜ٘ب چ «ٝاهق َٛز٘ل؟

ٗٞك ٝ  يْزو اى ثوايبه ثٌگ٘بٛ ييل ثٚ ٍجت رٞثٚ يٗٔبيٖ ٓ٘ٞاٍ فُٞ كه آٍٔبٕ هؿ ٓيٚ ثو اًْ يگٞ يثٚ ّٔب ٓ»

 .(48=:ُٞهب ) بط ثٚ رٞثٚ ٗلاهٗليٚ اؽزًٗٚ ػبكٍ 

لٕ ٓب يٚ ٓبٗغ كًٝي ها يل ٛو چيثبّل. ٓب ثبيٚ ٕجو ٝ ٗظْ ها ٛبُت ًٓاٍذ  يآَبثوٚ يؾيَٓ يىٗلگ

رٞاٗ٘ل يّٞٗل؛ آٜٗب ٓيٓبٗغ هٝٗل َٓبثوٚ ٓ يٖ اٍذ آىاهكٛ٘لٙ ٗجبّ٘ل ٌُٝٛب ْٓٔ. ٝىٗٚيّٞك اى فٞك كهآٝهيٓ

چ ي، ٛييوٙ ثبّ٘ل. كه َٓبثوبد أُپيٝ ؿ ىٔجٞك رؾوّ ًِ، ي، ػْن ثٚ آٍبيفبٗٞاكگ ي، ٝاثَزگّبَٓ= صوٝد

 به ثوٗلٙ ّٞك. ٌ٘يرٞاٗل ثب ايكٝٗلٙ ٛوگي ٗٔ يٝعٞك ٗلاهك، ُٝ يلٗيثٚ ّٙل ثوكاّزٖ ؿنا ٝ آّبٓ يهبٗٞٗ

ِِ ٌگ٘بٙ ثٚ ٛو ّ يٖ ثٚ ٓؼ٘يْ. ايً٘چل كٝه يپيٚ ٓب ها ٍقذ ًٓ يل ٛو ثبه گوإ ٝ گ٘بٛيٖ ثبيٓب ٛٔچ٘

 بٓال  ًْ ٝ يبَٓ كاّزٚ ثبًّ ئبٗيفلا ا يٛبل ثٚ ٝػلٙياٍذ. ٓب ثب ئبٗيايگ٘بٙ ث يثٚ ٓؼ٘ب ب  فٖٕٞ يثبّل، ُٝ يٓ

 ثوٗلٙ فٞاٛل ّل.  ب  ٔبٕ هطؼيا يٚ ثو ٛجن ٝػلٙ فلا ىٗلگًْ يٓطٔئٖ ثبّ
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 چٕٞ ًْٚ، يً٘ثبّل ٓجبهىٙ يٕ ٓٔبٕ ٓوّوه ّلٙ اٍذ آٍبيٚ ثواً يالإ َٓبثوٚيٚ ًٖٓ رٖٞه يل ثب ايٓب ثب

ٛب ٝ فطوٛب ٝ ٍٍٝٞٚ ٛب يل آٓبكٙ كْبه ٝ اٍزوبٓذ كه ٍقزيٍوؿ اٍذ. ٓب ثب يؾيَٓ يلإ َٓبثوٚ ىٗلگيٓ

 ْ. يثبّ

 .A.B) ْ. ثوًٝيثلٝى يَيٖ كٝٗلٙ، ػيٞرول چْٔبٕ فٞك ها ثٚ عِيٖ َٓبثوٚ ثبيو ايٓب كه ٍٛٞ َٓ 45=5

Bruce) ٖ٘ل= ًيٓ رلَيوٚ گٞٗ اي 

ّاْ ؿا تضمك یٍٗ ایتٗ ٚم يؼج فٔؼگیا اِالا وٗ و ي.. ِـػ.اؿا اف ّ٘ٗ رٍٛتـ امتىىغص آى یه

آْ ؿا عٛاؿ  ية ىزاػأٗ ِتضًّ ىؼ ٚ ؿمٛائیصٍ يؿا تـ ؿٚ ٘ا ٓ ؿٔذیتـتٍظ ي وٗنو، .ؼ..یتغي

ٗ وٕؼٖ یآ يـػٖ ٚ تٗ رالي ٚ عٛىوّاْ ػؿػ ٚ ٕٔگ فِاْ صاي ؿا فـاِٛه یىّـػٖ، تٗ ٚامطٗ ا

 ـػ. وٓ ٚ ٚاضش تٛػ ٔظـ و ؿٚىیتـا

 كٛل. يها اهئٚ ٓ ئبٗيبَٓ اً يىٗلگ ييبَٓ اى ًاٝ رٜ٘ب ٗٔٞٗٚ  يؼ٘ئبٕ ٓبٍذ، ي٘٘لٙ اًبَٓ ًْٞا ٝ ياٝ پ

ل. يثٚ ارٔبّ هٍبٗ يوٝىيٚ إٓ ها ثب پٌوك؛ ثٌِٔبٕ ٓبٍذ. اٝ كوٜ َٓبثوٚ ها آؿبى ٗي٘٘لٙ اًبَٓ ًٖ ياٝ ٛٔچ٘

ٝ عِغزب ٝ ٍپٌ هجو ٝ ثؼل اى إٓ ثٚ آٍٔبٕ  ئبٗيلٙ ّل ٝ ٍپٌ ثٚ عزَيًُْؾْ ذياٝ َٓبثوٚ اى آٍٔبٕ ثٚ ث يثوا

٘لٙ كٝفزٚ يُـيُ ٗقٞهكٙ ٝ ثٚ ػوت ثبىٗگْزٚ اٍذ. اٝ چْٔبٕ فٞك ها ثٚ عالٍ آ يچ ىٓبٗيثبىگْذ. اٝ كه ٛ

ٚ ٗ٘گ ٝ ٍبفذ رب ثيٖ آو اٝ ها هبكه ٓيبكزگبٕ رب اثل ثٚ كٝه اٝ عٔغ فٞاٛ٘ل ّل. ايٗغبد  ي ًٚىٓبٗ يؼ٘يثٞك، 

 ٘ل. آوٝى، اٝ ثٚ كٍذ هاٍذ فلا ثو رقذ َْٗزٚ اٍذ. ٌو ٌّٗل كيٚ ٓزؾَٔ ًٓ يهٗظ ٝ ٓوگ

ٓب فلاٝٗل اٍذ  ىجبيزبٕ ثيبپًّٞك. يَ ٓيلإ َٓبثوٚ ثٚ ع٘گ ثو ّٙل گ٘بٙ رجليٓ ييو ؽبال اى يرٖٞ 45=6

ٚ ًل ثٚ آٗچٚ يْ، ثبيّٞ يٓب ثٚ ٙؼق ٝ فَزگ ي ًْٚٗلٙ. ٛو عبئ يٖ ٓقبُلزيٌ ٛوگي ٓضَ اٝ ٓزؾَٔ چٌ٘چيٛ

 ٘ل. يآيچ ثٚ ّٔبه ٓيؼ ٛيَٓ يٛبِ يَٚ ثب آىٓبيٓب كه ٓوب يٛبِ يْ. آىٓبيً٘و ٌاٝ ٓزؾَٔ ّل ك

ٖ يقزٚ ْٗلٙ اٍذ ٝ ايٛ٘ٞى فٕٞ ٓب ه يْ. ُٝيٍٞزٚ ثو ّٙل گ٘بٙ ثغ٘گيثٚ ٓب ٍلبهُ ّلٙ اٍذ رب پ 45=7

 وك!ًبه ها ٌ٘يْ. اٝ اياوكٌٙكه عٜبك ثب گ٘بٙ رب ثٚ ٓوگ ٓوبٝٓذ ٗ يؼ٘ي

ٛب، ًٔٚ، ٓؾبٛبِ يبٓچوا علب، آىلٙ ّلٙ اٍذ. يًْو يَٗجذ ثٚ هٗظ ثٚ رٖٞ يؾيَٓ ييل ي٘غب كيكه ا 45=8

ب فْْ اٝ يفلا  يزيٜ٘ب ْٗبٗٚ ٗبهٙبيب ايّٞٗل؟ آئبٗلاه ٝاهك ٓيا يي يالد ثٚ ىٗلگٌ، كهك ٝ ؿْ ٝ ْٓٛب ئبهيث

 ْ؟ يٜ٘ب هكزبه ٗٔبئيل كه هجبٍ ايثب٘ل؟ ٓب چگٞٗٚ يآيل ٓيپل يٜ٘ب ّبَٗيب ايَٛز٘ل؟ آ

ٜ٘ب اى يكوىٗلاِٗ َٛز٘ل. اگوچٚ ا يفلا ثوا يزياى هٝٗل روث ييٛب ثقْيٖ چيٚ اًكٛ٘ل يْ ٓيبد رؼِيآٖ يا

ٓب ٝ  ييٞيٌٗ يعالُِ ثو آٜٗب َِّٜٓ ّلٙ ٝ ثوا ي٘ل ٝ ٍپٌ ثوايِ آيٚ پًكٛل يَز٘ل، اٝ اعبىٙ ٓيفلا ٗ يٍٞ

 ٘ل. ًيٓ اٍزلبكٙگوإ اى آٜٗب يذ كًثو

َ فٞاٛ٘ل ّل ٝ يبد رجلًثٚ ثو ٛب يرواژكٞٗلك. يپيِٚ ّبٌٗ ثٚ ٝهٞع ٗٔيبٕ ثٚ ٍٝيؾيَٓ يي ثوايچ چيٛ

َ يؼ اٍذ رجليٚ ّٓلٗظو ًَٓ يهاؽز يثٚ ىٗلگ ٓب ها يٜ ٗبٍبىگبه ىٗلگي. فلا ّوايثٚ ٓالهبد ثب ٝ ٛب يليٗبآ

 ٘ل. ً يٓ
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ٚ فلا آٜٗب ها ًبٝهٗل يبك ثيها ثٚ  45، 6=44ل رب آضبٍ ّٞٗيت ٓيٚ روؿيٗژاك اُٝ يبٕ ػجواٗيؾيٖ َٓيث٘بثوا

ّغبػذ فٞك ها اى كٍذ  يـ ٝيٚ ثٚ فبٛو رٞثًكٛل يْبٕ ْٛلاه ٓي٘ل. كه آٗغب اٝ ثلًيپَوإ فٞك فطبة ٓ

ْبٕ ها اى كٍذ يهكزبه اٝ ثب ا يبيَز٘ل، ٓيايب ثبى اي٘٘ل ً يًْ٘٘ل. اگو آٜٗب ٍوٌٗ ىاٝ ها رو يب ّبگوكيٗلٛ٘ل 

  فٞهٗل.يَذ ٌٓاٝ ّ يٛب كهً يويكه كواگ كاكٙ ٝ

ّالم ّٓلٗظو اٍذ.  ييْ يً٘و ٌٚ كًْ يِ كاهيْ، گوايّ٘ٞيذ ها ٓئِٚ إالػ ٝ روثًٓب  ي ًٚٝهز 45=9

كٍزٞه، ٗظْ، إالػ ٝ ٖ آو ّبَٓ يٖ كاكٕ ثٚ ثّچٚ اٍذ. ايذ ٝ رٔوئِبد ثٚ ٓلّٜٞ روثًٖ ي٘غب ايكه ا يُٝ

ْبٕ كٝه يطبٕ اى ايظ ّٞك ٝ ّيبٕ روٝيؾياٗل رب ػلذ َّٓلٙ يييهعٜذ ٛوػ ٖيٜ٘ب ثليّٞك. ٛٔٚ ايْٛلاه ٓ

وكٕ ًٖ كاكٕ ٝ إالػ يٚ رٔوٌَز٘ل؛ ثِيٚ كه ٝاهغ ٓغبىاد ثٚ عٜذ اّزجبٛبد ٗيـ ٝ ر٘جيٖ ٓزٖ، رٞثيكه اّٞك. 

 ن علب. ياى ٛو

 ٘ل. ًيٚ اٝ كواه ٗٔير٘ج اى يچ كوىٗلياٍذ ثو ٓؾجذ اٝ ٝ ٛ يِيٚ اٗٚجبٛ فلا كًُل يگٞيٓ ب  ٔيٖ ٓزٖ َٓزويا

ٚ اٗٚجبٛ اٝ ٓب ها ثٚ ّجبٛذ ًْ يكٛيت فلا اعبىٙ ٓيغ ٓبٗلٕ ٝ ٓزؾَٔ ّلٕ رأكيِٚ ٓطيٓب ثٚ ٍٝ 45=:

ٝ كٍزٞهٛب ٝ  ٛب ل هُٝيْ اٝ ثبيٌ٘ٚ اى هكزبه اٝ فوكٙ گوكزٚ ٝ رؾَٔ ًْٗ يً٘ يكهآٝهك. اگو ٓب ٍؼ يٝ

رٜ٘ب  يٓلهٍٚ فلا َٛز٘ل ٝ هجُٞ يٛبٜ٘ب ٗٔوٙيوك. ايثگ بهًها كه هجبُٔبٕ ثٚ  يْزويرو ٝ ثٍقذ ييْٛلاهٛب

 ْ. ئبٕ ها آٓٞفزٚ ثبّيٛب ٚ ٓب كهًًل يآ يثٚ كٍذ ٓ يىٓبٗ

٘ل. كه ٛو هاثطٚ كهٍذ ًيٚ فلا ثب ٓب ٓضَ كوىٗلإ هكزبه ًٓ ْيل ثلاٗيْبد ثوٓب آٓلٗل، ثبيآىٓب يپٌ ٝهز

فٞاٛل. فلا ٓب ها يٖ ها ٓياٝ ثٜزو ياهك ٝ ثواكٍٝزِ ك چٕٞ ًٚ٘ل ًيٚ ٓي، پله پَوُ ها ر٘جيكوىٗل؛ پله

 ْ.يبثيپوٝهُ ث يؼيكٛل ٓب ثٚ ٛٞه ٛجيي اعبىٙ ٓيٚ اٝ ًٗكٍٝذ كاهك  هله إٓ

اٗل، ٝ ٗٚ پَوإ ؽوآياكٙ ياٗل، كوىٗلاٗوكٌٙت فلا ها رغوثٚ ٗيرأك ي ًٚ، آٗبٗيهٝؽبٗ يكه هِٔوٝ 45=;

ِ ها ٛوً يٛب ىٚ ربٌِ ٗلاهٗل؛ ثِيثوا يالٙي٘ل چٕٞ كبًي. ثبالفوٙ ثبؿجبٕ فبه ٝ فٌ فٞك ها ٛوً ٗٔيويؽو

 ي َٛذ. يذ ٗيؼذ ٝعٞك كاهك كه هٝؽبٗيٚ كه ٛجًٖ ٓ٘ٞاٍ يل. ٛٔيٗٔبيٓ

ْبٕ ياى ر٘لو ا ياٚ ها ثٚ ػ٘ٞإ ْٗبٗٚيٖ آيْ. ٓب اياوكًٙفٞك ها رغوثٚ  يت پلهإ ثْويضو ٓب رأكًا 45=>

 ْ. يٗٔٞكيْبٕ ها اؽزواّ ٓياٗل، ٝ اِ ٓب ثٞكٙيو آٍبٌْبٕ ثٚ كيٚ اًْ يليكٜٔيْ. ٓب ٓيً٘يو ٗٔيَٗجذ ثٚ ٓب رؼج

 يٓٞعٞكار (ب ْٓ٘أ ٛٔٚي)ْ؟ فلا پله ٛٔٚ يْ رب ىٗلٙ ّٞياؽزواّ ثگناه ٛب ل ثٚ پله هٝػيْزو ثبيپٌ چوله ث

 ِٚ اٛبػذ اىيثبّل. ٓب ثٚ ٍٝيٖ ًٓكه ثلٕ ثْو ٍبٚ ًاٍذ  يب هٝػ َٛز٘ل. اَٗبٕ هٝؽيٚ هٝػ كاهٗل ًاٍذ 

 ْ. يٖ ٓلّٜٞ إٓ ُند ثجويرويويكه ؽو يْ اى ىٗلگيرٞاٗيفلا ٓ

. اگو يٝ ٗٞعٞاٗ ًيٞكًكه ىٓبٕ  يؼ٘ياٍذ،  يٓلر يٖ كوٜ ثوايَذ. ايبَٓ ًٗ ي٘يٖ ىٓيٚ ٝاُلير٘ج 45=43

ل يٜبد ث٘بثو ٕٞاثليٖ ر٘جيرٞاٗ٘ل اٗغبّ كٛ٘ل. ٝ ايٗٔ يگويبه كًٖ يبهٍبى ٝاهغ ْٗٞٗل، ٝاُلً يآٜٗب رب ٍٖ عٞاٗ

 ٘٘ل. ًٖ اٍذ آٜٗب اّزجبٙ ٌٓٔ ٛب ٝهذ ي٘٘ل كهٍذ اٍذ. ثؼًٚيو ٌٓٚ كًثو ٛجن آٗچٚ  يؼ٘يْبٕ اٍذ. يا
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غٚ يٜبد اٝ ٛوگي ٗزياّزجبٙ اٍذ. ر٘جئذ اٝ ثٌبٕ ٝ ؽيپبيبَٓ اٍذ. ٓؾجذ اٝ ثًْٚ يت فلا ٛٔيرأك يُٝ

ٖ يْ. ٝ ايذ اٝ گوكيهلٍٝ ييّوٚ ٓب ًٖ اٍذ يثبّ٘ل. ٛلف اٝ ايْٚ ثٚ ٗلغ ٓب ٓيٚ ٌَٛٔز٘ل؛ ثِيٗ يٍٝٞاً ٝ

ِٞد رٞٙيآيرولً ٛوگي فبهط اى ٓلهٍٚ فلا ثٚ كٍذ ٗٔ  كٛل= يؼ ٓيل. ُع

 یهٕؼ تا ىـويٗ ِیٕؼ. اٚ ِا ؿا تٕثوٗ تا عٍك ىٕؼ؛ تٍوٗ ِزافات ونت یٓ ٔیٙات عؼا ای٘ؼف تٕث

ؼك ٚ ِم يٗ ِا ؿا تٗ فٔؼگوػاؿػ  يػؿ عٛػ مّت ٚ مٛئ «یهِا ىـ»ُ. ػثاؿت یت اٚ گـػیلؼٚم

ـِٙاؿ یىٛػ ٚ غيپـٚا ِيتؼً ِينت ٚ تیىٛػ تقؿگ ٔيٗ ؿٚىٓ ِو يعٛأؼ. آتييفـا ِ یيثایف

ٕؼ. ويل ِیٍٗ آْ ِا ؿا تمؼیٗ اٚ تٗ ٚموتاىؼ يٗ ِیٓ آتو تصفیمٛفأؼ؛ ايق ؿا ِیٗ ىؼ ّ٘ٗ چو

٘ا ٚ ٖٛیؼ. اٚ ِیّٔايض ػطا ِیيٗ آْ ؿا ػؿ ِفَٙٛ فیٕؼ. ٚ ّ٘ويؿا عٍك ِ يايٗ ٚالؼٗیعؼا ّ٘

 ثامت. یف يق٘ایچ ييٗ ػؿ رنتزٛیِضثت اٚ ّ٘آٚؿػ. يؼ ِیؿٚس ؿا پؼ ي٘ا گً

 ي ًٚآٗبٗ يها ثوا يٞٙ ػلاُذ ٍالٓزيت آفو ٓيرأك ي٘ل ُٝيآيٓ ىٜبد ثٚ ٗظو كهكٗبيْٚ ٛٔٚ ر٘جيٛٔ 45=44

ْ يّ٘ٞيها ٓ ييٛب ٖ ّٜبكديٖ چ٘ياٝهبد ا يٚ ٓب گبًَٛ اٍذ يٖ كُيآٝهك. ثْٜ ٛٔيثبه ٓ اٗلبكزٚيبٙذ ياى إٓ ه

 ل= يگٞيٓ (Leslie Weatherhead) ٝكهٛلَُبي  ٓضال  

 ي، ىاػيٗ ػؿ آْ مالِتوػُ٘ يش ِیتزـتٗ ؿا تـر يتٍٕؼ ٚ ٔٛؿأ ي٘آ یِٓ ُ٘ فِ ٘ا ِخً ّ٘ٗ أناْ

يتـ اف ینت تىتـك ٚ ى یىيٚ عؼا ٚ عٛػَ ػؿ تاؿ يِٓ ؿارغ تٗ فٔؼگ يت ٚرٛػ ػاؿػ ٌٚیٚ ِٛفم

ِطـس  یىيتاؿ ي٘ا ٗ تٗ ػٕٛاْ گٕذو٘نت  یيق٘اینت چىى ي٘ا یىيػؿ تاؿ. اَ آِٛعتٗ يؿٚىٕائ

و یآِٛفػ تا اتؼ تـايِ یىيٗ ىغص اف تاؿوآٔچٗ  يگؾاؿػ. ٌٚيـ ِى، عؼا ؿا ىیىيتاىٕؼ. تاؿيِ

و یتاْ پیٓ عؼا ٚ ىّا تـایٗ تو يمغت يق٘ایؼ: چیگٛيِ (Bishop Fenelon) ِأؼ. اممف فٍْٕٛيِ

ّاي یق٘ا ِا ؿا پایؼ. آْ چیٕويؼ اتضاػ تا آٔٙا ؿا احثات ِیؿا فـٚتٕأٗ ِتضًّ ىٛؼ، اگـ آٔٙا یآيِ

 تاىٕؼ. يٕٕؼ تٙتـ ِويك ِیٗ ِا ؿا تيٛو یيق٘ایاف چ يـػٖ، ٌٚو

 ل= يً٘ها ٓالؽظٚ  (C. H. Spurgeon) ٕيٞهعٖٞ ّٜبكد اٍپيب اي

اتُ یيعٛػ ِ يىاػ ي٘ا و ٚ فِاْیٚ آما يؿاصت يٗ تـاو يضیٗ ّ٘ٗ فوتـمُ يٓ ِیِٓ اف ا

 ياَ ّ٘گُ تا ُ٘ گـفتٗیٚ ػؿػ٘ا ٘ا ٚ ؿٔذ ٘ا ٗ ِٓ اف غُو یيٛیىٔ يق٘ایچ يو ٔثاىؼ. ٌٚیت يػؿٚغ

ٓ احاث ینتُ؟ ؿٔذ تٙتـیْٛ ٔیآْ ٚ آتو ٚ مٛ٘اْ ِؼ ي٘او ٚ ضـتٗىا ِٓ تٗ چیىّاؿ ٘نتٕؼ. آيت

 عأٗ ِٓ امت. 

رٞاٗل يْبٕ ٓيا ئبٗيعب ثيٗ٘ل؛ اٗؾواف ٝ ُـيُ اكه يٜ ٗبٍبىگبه ىٗلگيل كه ّوائبٗلاهإ ٗجبيا 45=45

 يؼ ىٗلٙ اٍزٞاه ّٞٗل. ىاٗٞٛبيفلٓذ ثٚ َٓ يل ثوايثب اٍزلبكٙ يٛب ثگناهك. كٍذ يگوإ اصو ٗبٓطِٞثيثو ك

 ذ ّٞٗل. يثباٍزوبٓذ روٞ يكػب يل ثوايي ثبيٍَذ ّلٙ ٗ

 بٓييِيٍذ ثَبىك. ٝها يفٞك هاٜٛب يپبٛب يل ثوائبٗلاه ثبيؼ، ّقٔ ايَٓ يكه ّبگوك 45=46

(Williams) َٓل= يٗٞي 

تـ عٛػ ّ٘ٛاؿ فیتـاػؿاْ ضؼ يّاْ ؿا تـایـ ایٕٕؼ، ِنويِ يـٚیاًِ پوٗ عؼاٚٔؼ ؿا و ينأوّ٘ٗ 

ـػٖ ٚ افـاػ ؿا اف ٌضاظ وگـاْ ؿا مغت یٕٕؼ، ؿاٖ ػوئّ يـٚیاًِ پوٗ اٚ ؿا و ينأو يمافٔؼ؛ ٌٚيِ

 ٕٕؼ. ويٌٕگ ِ يؿٚصأ

 كٛل= ياهائٚ ٓ يبًِٓٓضبٍ  (G. H. Lang) ٗگالعي.اچ. 
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و ی٘افػ ٚ ىأٗيٗ تٗ طٛفاْ تـعٛؿػٖ ٚ عنتٗ ٚ ػؿِأؼٖ ٚ ٌٕگاْ ٌٕگاْ لؼَ ِوعنتٗ  يِنافـ

عٛؿػ. يٓ ِیؼٔؼ ٚ ػاىت فِیٌـفيو عُ ىؼٖ ٚ ِیو منت ىؼٖ ٚ فأٛ٘ای٘ا عُ ىؼٖ تٛػ ٚ ػمت

 اؿ ِا ىٛػ. یٓ امت ٚاؿػ ػىِّ عؼا ياف مٛ يٓ ِنافـینٕؼٖ ِا ِّؼٔظـ ػاىتٗ چٕیچٕأچٗ ٔٛ

ؼ: یگٛيٕاْ تغو آِؼٖ ٚ ِیتا اطّ یيآؿاِو تغو ٚ صؼا یيّایِٙـتاْ ٚ م يتا ٌثغٕؼ يىغص يٌٚ

ٓ. تٛ اف وافت یض ؿا ػؿیعٛػ ؿا امتٛاؿ ّٔا، لٍة پـ اف ف ينت، ػمت ٚ پایىاػ تاه، ؿامت تا»

ػؿ أتظاؿت  يٛ٘ىٓ مفـ عأٗ تاىیاْ ایق. ػؿ پای؛ فصّات گؾىتٗ عٛػ ؿا ػٚؿ ِـياآِؼٖ يؿاٖ ػٚؿ

ُ ىفا یعأٗ ػظ يو تـٚ؛ ػؿ پیؼْ تٗ آْ عأٗ امت؛ پیؿم يُ تـایـ ِنتمیٓ، آٔزا ِنیامت. تث

ق لثً اف یگـاْ ٔیؼ؛ ػیاْ صضٛؿ عؼا ؿمىّٛػ تا تٗ ِیٓ ؿاٖ مغت ؿا پیىّا ُ٘ ّ٘ ييٛایپتاه... 

؛ فمظ اػاِٗ تؼٖ ٚ تٛ ُ٘ تٗ ينتیتٛ تٕٙا ٔگـ ؿفتٕؼ؛ یق تٗ ؿاٖ ػیٔ يأؼ؛ تؼضظ ؿا ػاىتٗیٓ ىـایتٛ ا

 «افت.ی يؼ ٚ پاػاه عٛا٘یؿم ي٘ؼف عٛا٘

عٛىا تٗ صاي  .(4:21ا یاىؼ)ت ػ٘ؼ یالَ تمٛوػأؼ چگٛٔٗ عنتگاْ ؿا تٗ يِ ي وٗنوعٛىا تٗ صاي 

 يّأیتاا ي وٗنوٚ عٛىا تٗ صاي  (11:::اْ یػثـأ)ق ؿا ِتضًّ ىٛٔؼ یآِضتیالَ ٔصوٗ و ينأو

ٕؼ ٚفاػاؿ ٚ حاتت ويق ِیٗ مغت ٔیعؼاٚٔؼ اٚ ؿا تٕث يعٛؿػ ٚ ٚلتيػؿ عؼاٚٔؼ ٌغقه ّٔ يلٛماػٖ ٚ 

 ِأؼ. يِ

ن ثٚ ٛٞه يٖ رْٞيا ي٘٘ل. ًُِّٝٞ ًْٚ يي ثب ٛٔٚ ٓوكّ ٛٔيإِٓٓؼ ياهاثطٚ يل ثوايبٕ ثبيؾيَٓ 45=47

اى  ٛب ٝ روً ٛب يليٗبآقزٖ يكٝه ه يٖ ٓٞاهؼيبى اٍذ. كه چ٘يفبٓ كه ىٓبٕ علب ٝ روً ٝ آزؾبٕ ٓٞهك ٗ

 َذ. يبك ْٛ ٍقذ ٗيبٕ ٓب َٛز٘ل ىيٌيإ ٝ ٗيكيٚ ػيً يَبًٗ

ْ. كه يٌّٞل ثيٌ فلاٝٗل ها ٗقٞاٛل كٌچيو اى إٓ ٛيٚ ثٚ ؿً يلٕ ثٚ رولٍيل ثٚ عٜذ هٍيٖ ثبيٓب ٛٔچ٘

ٚ رولً كه ًْ يً٘ يبكآٝهيل ثٚ فٞكٓبٕ يٖ ٍٞاٍ ثبيعٞاة ثٚ ا ي٘ل؟ ثواًياّبهٙ ٓ ييي٘غب، رولً ثٚ چٚ چيا

 هواه گوكزٚ اٍذ=  اٍزلبكٙل ٓٞهك يكه ػٜل عل ٓزلبٝدن ئبٗلاهإ ؽلاهَ اى ٍٚ ٛويٓٞهك ا

فلا، علا  يب ثوايّٞك؛ اٝ اى كٗيٓولً ٓ يگبٛيِ فٞك، اى ُؾبظ عبيگوا رـييؤبٗلاه كه ىٓبٕ ي، ااٝال  

 يييٖ ٛٔبٕ چيّٞك. ايٌ ٓيثل رولٔبٗلاه رب ايؼ، ايِٚ ارؾبك ثب َٓيثٚ ٍٝ .(9=44 ؛4=5بٕ ياٍٝ هوٗز)ّٞك  يٓ

 يؼ٘يؼ رولً ٓبٍذ، يَٓ «رولً ٖٓ كه آٍٔبٕ اٍذ.»گلذ= يٓ ي ًٖٚ ُٞرو ّٓلٗظو كاّذ ٝهزيٚ ٓبهرًاٍذ 

 ّٞك. يگبٙ ٓب كه ؽٚٞه فلا ٓوثٞٛ ٓيثٚ عب ي ًٚرب عبئ

و هٝىٙ ٚ ٓب ًٛاٍذ  يييٖ ٛٔبٕ چيا .(8=56 ؛7=6بٕ يٌياٍٝ رَبُٞٗ)ٝعٞك كاهك  يٌ ػِٔيرول ييٍپٌ 

٘ل ٝ ًهّل  يؼ٘يْوٝٗلٙ ثبّل، يل پيٖ رولً ثبيْ. ايعلا ٍبى يل فٞكٓبٕ ها اى ٛوگٞٗٚ ثليْ. ٓب ثبيل كاّزٚ ثبّيثب

 كهآٝهك.  يَيْزو ٓب ها ثٚ ّجبٛذ فلاٝٗل ػيٛو هٝىٙ ث

ٝك. هئبٗلاه ثٚ آٍٔبٕ ٓيٚ اًٞٗلك يپيثٚ ٝهٞع ٓ يٖ آو كه ىٓبٗيبَٓ ْٛ ٝعٞك كاهك. اًٌ يثبالفوٙ، رول

زِ ٓطبثن يبِِٓ ثب ٝٙؼًگبٙ يٜ٘ٚ اٝ ثوكاّزٚ ّلٙ ٝ عبًؼذ يٍپٌ اٝ رب ثٚ اثل اى گ٘بٙ آىاك فٞاٛل ثٞك. ٛج

 فٞاٛل ثٞك. 

٘غب يكه ا يرولً ػِٔ ب  ْ؟ هطؼيٌّٞلٕ ثٚ إٓ ثيل كه عٜذ هٍيٚ ٓب ثبًلاّ رولً اٍذ ً٘غب يؽبال كه ا

ٖ آو كه ىٓبٕ رُٞل ربىٙ ٓب ثٚ يْ؛ ايً٘يِ ًّٗٔٞگو يك يگبٛيَت رولً عبً يّٓلٗظو ثٞكٙ اٍذ. ٓب كه پ

-يٗٔ يّٞك ٍؼيلٕ چٜوٙ اٝ ؽبَٕ ٓيٚ كه ىٓبٕ كً يَت رولًٍ يوك. ٝ ٓب ثوايگيبه ٕٞهد ًٓٛٞه فٞك
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َت ًل كه عٜذ يٓبٍذ؛ ٓب ثب يبهٌٚ َٓزِيّ اٛبػذ ٝ ًٛٔاٍذ  يييچ يب ػِٔيْوٝٗلٙ يرولً پ يُْٝ. يٗٔبئ

ٖ يٚ چًٖ٘ آو ياصجبد ا ياٍذ ثوا يِيْ كُيإٓ ثبّ يكه پ ب  ل كائٔيٚ ٓب ثبًوذ يٖ ؽويْ. ايٌّٞث ب  ٖ رولً كائٔيا

ثٚ ٌ يبٍ ٓقزِق رولٌْزو كه ٓٞهك اّيبد ثيَت عيئًثواي ) ت ٓب ٗقٞاٛل ّليٖٗ ب  رٔبٓ يٖ ىٗلگيكه ا يرولٍ

 .(ليً٘ٗگبٙ  5=44 رلَيو

 َل= يٗٞيٓ (Wuest) ٍٝذ

ٕٕؼ و يِمؼك فٔؼگ اا ـػٔؼ تا ػائّو نً ؿا تـیىٗ ٘و يافتٗایاْ تٌٛؼ تافٖ یٙٛػی يامت تـا يمیٓ تيٛیا

 اا ـػٖ ٚ ظا٘ـو نً ؿا تـیىٗ آٔٙا ُ٘ ٘و ياافتٗیاْ ٔزات یٙٛػیؼ عٛػ ٚفاػاؿ تاىٕؼ ٚ یّاْ رؼیٚ تٗ ا

ا٘ٓ وش ِٛػٛػ تٗ ػٕٛاْ یّاْ تٗ ِنیا يٗ ػؿ پوك ىٛٔؼ یأؼ تا تيٛـفتٗیؼ ؿا پؾیمت ػٙؼ رؼیصم

ٓ یٕؼ. تٗ ایتزٛ هتّنّ  يأیٔظاَ الٚ ي٘ا يٗ تغٛإ٘ؼ تٗ لـتأىٕیا ياػظُ عٛػ تاىٕؼ، تٗ را

تٛأؼ يِ يضیٌٕگاْ ِن يٗ فٔؼگوأؼ ٘يؼاؿ ػاػٖ ىؼٖ امت افتٗیتٌٛؼ تافٖ  اا متیٗ صمو يأیٙٛػی

 ؼ تٗ آْ ٚاؿػ ىٛٔؼ ِٕضـف مافػ. یٗ تاو يافتٗ ؿا اف ؿا٘یاْ ٔزات ٔیٙٛػی

ْ فلاٝٗل ها ٓالهبد يرٞاٗيٗٔ يبكذ رولً ػِٔيٚ ٓب ثلٕٝ كهًاٍذ  ٖ كهٍذيب ايٓبٗل! آيٓ يَ ثبهٌْٓ يُٝ

ٚ ٓب ثٚ ًَذ يٖ ٓؼ٘ب ٗيٚ ثليٖ آيٚ اًْ يً٘ ىٖ ها كهيل ايبئيث ي٘غب ٝعٞك كاهك؛ ُٝيكه ا يٖ ٓلٜٞٓيْ؟ ثِٚ، چ٘يً٘

ها اٍذ. ها كا يؼ رٜ٘ب ٓوبّ آٍٔبٗيَٓ يَي٘ل. ػيٚ ٓب ها ثجًْ يكٛيٓولً فٞك ثٚ فلا اعبىٙ ٓ يِٚ ىٗلگيٍٝ

كه  يفٞك كاّزٚ ثبّل. اگو ّقٖ يربىٙ كهٝٗ ياصجبد ىٗلگ يثوا يل رولً ػِٔيٚ ثبًَ٘ذ يٚ ايٖ آيٓلّٜٞ ا

ّٞك، اٝ ؽٚٞه فٞك ها كه يٖ ًٍٓب ياُولً كه ّقٖٚ هٝػً يبكزٚ اٍذ. ىٓبٗي٘ل ٗغبد ًٗيرولً هّل ٗٔ

ٖ َٓئِٚ ػِذ ٝ ٓؼٍِٞ اٍذ؛ اگو يٍبىك. ايفب ٓغَْ ٓ يعلا ّلٙ ٝ ٝهق ّلٙ ثوا يىٗلگ ييِٚ ياٝ ثٚ ٍٝ

 فٞاٛ٘ل ّل.  يآة ىٗلٙ عبه يوكزٚ ّلٙ ثبّل، ٜٗوٛبيؼ پنيَٓ

كه ٓزٖ  يْل. ًُٝيو ٓيْ ها ٝ اعز٘بة اى آٜٗب ها ثٚ رٖٞيثٚ ٗظو چٜبه گ٘بٙ َٓزو يٚ ثؼليكٝ آ 45=48

 ّٞك. يٕ گ٘بٙ ٓوثٞٛ ٖٓ چٜبه گ٘بٙ ثٚ آيٚ ْٛلاه ثو ّٙل گ٘بٙ اهرلاك اٍذ ٝ اًٝعٞك كاهك  يگويك يٚ هٞيٗظو

ل يگٞيٍقٖ ٓ يؾيَٓ يياٍذ ٝ ٓضَ  يؾي٘ فلاٍذ. ّقٔ ثٚ ٗظو َٓي، اهرلاك ٓؾوّٝ ّلٕ اى كاٝال  

 يّٞك ُٝيٓ ييثٚ ٗغبد كٛ٘لٙ ٗيك يِيبكزٚ اٍذ. اٝ فيٛوگي رُٞل ربىٙ ٗ يثبّل ُٝيٓ يؾيٚ ًَٓ٘ل ًيٝ اكػب ٓ

 به كٝه. يٝ ثَ ييٗيك يِيوك؛ فيپنيٛوگي اٝ ها ٗٔ

٘ل ٓورل ًيبه ٌٓها اٗ يؾئبٕ َٓيگوكك ٝ ايٚ ثو ّٙل فلاٝٗل ثوًٓ يْٚ ٓواهد اٍذ. ّقٖياهرلاك ه

َُٓو  ّٞٗل. ياٝ آُٞكٙ ٓ يبهٛبٌٝ اٗ ٛب يبد، ّيبٌِٚ ّيگوإ ثٚ ٍٝيثبّل. كيٓ يّلٙ اٍذ. اهرلاك اٝ 

 ياٍذ ثٚ گ٘بٛ ٌٖٓؼزوف ٓٔ يؾيَٓ ييق ّلٙ اٍذ. ير٘گبر٘گ رٕٞ يااهرلاك ثب كَبك هاثطٚ 45=49

اهرلاك اكزل. يوكٙ ٝ ًٓاى گ٘بٙ فٞك، فلاٝٗل ها ٍوىِٗ  يآگبٛ يآٝه ٝ ٓ٘غو ثٚ ٓوگ كچبه ّٞك. اٝ ثٚ عبّوّ

 اٗل. كه اهرجبٛ ثب ْٛ آٓلٙ ;4، 49، ;ٜٞكا يٝ  ;4، 47، 43= 5كه كّٝ پطوً  يٝ گ٘بٙ عَ٘

فٞك  يىاكگاى ٗقَذ يٝاهؼ ىٝ كهَٞ ٗٔٞٗٚ إٓ اٍذ. ايٚ ػًاٍذ  ي٘يكياى ث يٌِثبالفوٙ، اهرلاك ّ

 وك. ًفٞك ٓؼبِٓٚ  يّٜٞاٗ يٜبزاّ يإٓ ها ثب اهٙب يٗلاّذ؛ اٝ ثٚ ٛٞه اهاك
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و يِ كيگو ثوايفٞك ك يىاكگبكذ ٍْٜ ٗقَذي٘ل ٝ كه ىٓبٕ كهًگو ٗزٞاَٗذ رٞثٚ يك ا  َٞ ثؼليػ 45=:4

 وك. ًيواه ٌٗٔذ ها رًگو ثويّلٙ ثٞك. پله اٝ ك

ؼ ها ياهاكٙ َٓ يٗلاهك. اٝ اى هٝ يياػز٘ب يهٝؽبٗ يٛب اهىُ يٍذ. اٝ ثواا ٛٞهٖ يّقٔ ٓورل ْٛ ٛٔ

 ئبٕ ّٞك، ُٝيل پْيرٞثٚ ربىٙ ّٞك. ّب يرٞاٗل ثواي٘ل. اٝ ًٗٔب ّٜبكد كواه يـ، هٗظ ي٘ل رب اى رٞثًيبه ٌٓاٗ

 ٘لاهاٗٚ ٗقٞاٛل ثٞك. يٖ رٞثٚ كيا

إٓ  ىٜ ٝؽْز٘بيٚ ّواًكاّز٘ل يكه فبٛو ٓ ليؼذ ثبىگوكٗل ثبيّٞٗل رب ثٚ ّويٍٍٝٞٚ ٓ ي ًٚآٗبٗ 45=;4

ٚ هبثَ ٌُٔ ثٞك ٝ كه آرِ ً٘ب ثٞك يٞٙ ًٍ٘ كٝه فٞاٛل ٍبفذ. ٕؾ٘ٚ يك يهٝؽبٗ يٛب ْبٕ ها اى كهًيا

 ٔلوٓب ثٞك. ٌٞٙ ؽًٝ ثبك ٍقذ كه إٓ  يٌيهواه كاّذ. ظِٔذ ٝ ربه

هػل  يوّٗب ٝ ٕلاً. آٝاى ي ثٞكٗليٗ ًيٝؽْز٘ب يؼيوٛجي، ؽٞاكس ؿيؼيٛج يٛب يٖ آّلزگيثؼالٝح ا 45=>4

 گو إٓ ها ْٗٞٗل. يٚ كًوكٗل ًٚ هّٞ اُزٔبً ًثبػش ّل 

٘ل، ًٞٙ ها ٌُٔ ًي يٗ يٞاٗياگو ؽ»ْبٕ گلذ= يٚ ثلًكَُوك ّلٗل  ياى كوٓبٕ آٍٔبٗ بٓال  ًآٜٗب  45=53

ٍذ پٌ ا يهد هطؼٕٞ ايٖكْٜ ٝ ُگ٘گ كه يث يٞاٗيٚ ٓوگ ؽًكاَٗز٘ل يآٜٗب ٓ «ىكٙ ّٞك. يٙيب ثٚ ٗيٍ٘گَبه 

 ل. ياٗغبٓيلٙ ثٞكٗل ٓيٚ ْٛلاه ها كًٜٖٔ ثٚ ٓوگ آٜٗب يْزو ايچوله ث

ٜ٘ب اى يٚ روٍبٕ ٝ ُوىإ اٍذ. ٛٔٚ اًي گلذ يٗ يٍٓٞ يٚ ؽزًثٞك  ىروٍ٘ب هله إٖٓ ٕؾ٘ٚ يَّ اً 45=54

اى گ٘بٙ.  يٚ آگبٌٛاى ٗغبد ٗجٞك؛ ثِ يؼذ آگبٛي٘ل. ٛلف ّويگٞيؼذ ٍقٖ ٓيؼذ ٝ ىثبٕ ٛجيفلٓذ ّو

ٝ  يٌيْ، ربهٌٖ فلٓذ ؽيگلذ. ايل آٓلٙ ثٞك ٍقٖ ٓيٚ ثٚ ػِذ گ٘بٙ پلًٖ فلا ٝ اَٗبٕ ياى كبِٕٚ ث ؼذيّو

 ٓالٓذ ثٞك. 

 اٗل= ٘ كػٞد ّلٙيٚ آٜٗب ثٚ كٌب ٓٞاعٚ ّٞٗل؛ ثِيٓٔ٘ٞػٚ كٗ يٛب َز٘ل ثب روًئبٗلاهإ ٓغجٞه ٗيا 45=55

 ٖٛ مٛفاْ ٚ پـػج ِـِٛف، و

 ىؼٔؼ؛ تـػاىتٗ  يٚ گٕا٘اْ ِا ّ٘گ ٘ا تـك

 ٗ ٘ـگق اف ػمت ٔغٛا٘ؼ ؿفت، وػاؿػ  يٚرؼاْ ِا مالِت

ج تغت ٔيیا ـّ  .ٓ امتیٓ ت

 (James G. Deck) ریّق ػن —

 ٘ل= يرٞاٗ٘ل ثگٞيؽبال ٛٔٚ كوىٗلإ فلا ٓ

 ؼت ٚ عؼا، یىـ ي٘ا تـك

 تٛإٔؼ ػاىتٗ تاىٕؼ؛ ئّ ياؿوتا ِٓ 

  ياطاػت اف ٔزات ػٕ٘ؼٖ ِٓ ٚ عْٛ ٚ

 .ظـىاْ پٛىأؼّ٘ٗ تزاٚفات ِـا اف ٔ

 (A. M. Toplady) اي. اَ. تاپٍیؼي —
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ٍِ ؽبٙو ي٘لٙ ثوايْ. آيكاّزٚ ثبّ إٓ هاٚ رب اثل ًْ يثويثٚ ٍو ٓ يزيٓب كه ؽبٍ ؽبٙو كه ٝاهؼ» ٔبٕ ؽب

 .«ْيٖ، آٍٔبٕ ها كاهيىٓ يْ. ٓب ثو هٝي٘لٙ ها كاهياٍذ. ٓب آوٝى صوٝد آ

-يٓ يئبٕ ثٚ فلا ٗيكي٘بٕ ثٚ ٝاٍطٚ ايْ. ٓب ثب اٛٔيٞٝاهك ّ يٚ ثٚ هلً آٍٔبًْٗ يبى ها كاهيٖ آزيٓب ا

ٚ ًْ ٛو ىٓبٕ يرٞاٗيٚ ٌْٓ، ثِيَزيهٝى اى ٍبٍ ٓؾلٝك ٗ ييْ. ٓب ثٚ ييٗٔبيِ ٓيْ ٝ اٝ ها پوٍزِ ٝ ٍزبيّٞ

گو يْ. فلا كياالهلاً ٝاهك گوكْ ّل ثٚ هلًيٓٞاعٚ فٞاٛ ييآٓلگْٞٚ ثب فُٞيٚ ًٛٔ يٖ آگبٛيْ ثب ايثقٞاٛ

 «ل.ييبيث ييٗيك»ل= يگٞياٝ ٓ «ل.يكٝه ثٔبٗ»ل= يگٞيٗٔ

ٚ اى ًثبّل ي٘ ٓيبد كًٍٔجَ ثو يٞٙ آٍٔبًٖٗ يٕ. اٞيٞٙ ًٕٜٔبٕ يا يها كاهك، ُٝ٘ب يٞٙ ًٍؼذ يّو

 هٍل. يثٚ ٛٔٚ ٓب ٓ يَيؼ ػيٚ َٓيبه كلًن يٛو

ىٗلٙ كه  يٚ كه ثبالٍذ. ّٜو فلاًها  يْ آٍٔبٗئبٕ اٝهِّيا يفٞك ها كاهك ُٝ ي٘يْ ىٓيؼذ اٝهِّيّو

 اُ فٞك فلاٍذ.بك ٝ ٍبىٗلٙيٚ ٓؼٔبه ٝ ثً٘آٍٔبٕ 

 يوٝهٛبً، ْ. اٝال  يّٞياؽبٛٚ ٓ ئيو ػظٌِٚ ُْي، ثٚ ٍْٝيّٞيٚ ثٚ ؽٚٞه فلا ٝاهك ًٓ ي٘يٓب كه ؽ

وكٕ ثٚ ٛٔواٙ ٓب ثب ٓب ًٓب ٝ ُّند  يكوّزگبٕ ثٚ گوك ٓب عٔغ فٞاٛ٘ل ّل، اگوچٚ آٜٗب كه فٞاٗلٕ ٍوٝكٛب

 ّ٘بٍ٘ل.يل آٝهكٙ اٍذ ها ٗٔئبٕ پليٚ ٗغبد اى گ٘بٙ ثواً يْبٕ فّٞيا ًٚچٕٞ ٗقٞاٛ٘ل ثٞك؛ 

َب، ثلٕ ٝ يًِ يٜ٘ب اػٚبيْ ثٞك. ايزٞث٘ل فٞاٌٛٚ كه آٍٔبٕ ًٓ يىاكگبٗٗقَذ يَبيًٍِپٌ ٓب ثب  45=56

ى ثوٗل. آٜٗب رب هٝياٗل ٝ ؽبال اى ؽٚٞه فلا ُّند ٓبٍذ ثٚ ثؼل ٓوكٙيٌٚ اى ىٓبٕ پ٘طً ؼ َٛز٘ليػوًٝ َٓ

 ْبٕ ٓ٘زظو فٞاٛ٘ل ثٞك. يٛب بكزٖ ثلٕيبّ ٝ عالٍ يه

ٔبٕ، ي٘ل؛ اى ٗظو اًيٗٔ يٝ ظِٔذ اٝ ها ٓقل يٌيگو ربهيْ. كي٘يثيٚ كاٝه ٛٔٚ اٍذ ها ًٓٔبٕ فلا يٓب ثب ا

 رو اٍذ. عالٍ اٝ اكَٚ

َ. آٜٗب ثٚ ٝاٍطٚ اٌاهٝاػ ػبكالٕ ٓ يؼ٘ي٘غب َٛز٘ل؛ ين كه ايٖ ػٜل ػزيٓولٍ ٙ ّلٙ ٝ ثٚ ٔبٕ ػبكٍ ّٔوكئّ

ي رب يت كه ؽٚٞه فلا َٛز٘ل. آٜٗب ٗيػيٚ ثٚ ؽَبثْبٕ گناهكٙ ّلٙ اٍذ ٓولً ٝ ثًؼ يبه ًَٓفبٛو اهىُ 

 بث٘ل ٓ٘زظو فٞاٛ٘ل ثٞك. يوكٙ ٝ عالٍ ثًبّ يْبٕ اى هجو هيٛب ثلٕ ي ًٚىٓبٗ

ل يٓزٍٜٞ ػٜل عل يَين ٝ ػيٓزٍٜٞ ػٜل ػز يٖ ٍٓٞيل كه آٗغبٍذ. ثي، ٓزٍٜٞ ػٜل عليَيػ 45=57

ؼذ اى فلا ٝ اهائٚ إٓ ثٚ هّٞ يبكذ ّويِٚ كهيثٚ ٍٝ يٓزٍٜٞ ثٚ ٍبكگ ييثٚ ػ٘ٞإ  يَٛذ. ٍٓٞ يبٝررل

ٚ صجذ ّلٙ ثٞك ثٚ فلا ً يِٚ ػٜليها ثٚ ٍٝ ٛب يٚ هوثبًٗ٘لٙ ٓوكّ ثٞك يب ٗٔبي يبٗغيَ فلٓذ ٗٔٞك. اٝ ٓياٍوائ

 ل. يگنهاٗيٓ

٘ل ًٖ ػٜل ػبكالٗٚ ها صجذ يٚ فلا اٌ٘يهجَ اى ا ٝاالرو كاهك. يٖ ٓلٜٞٓيل اٍذ ٝ ايؼ ٓزٍٜٞ ػٜل عليَٓ

ٜو ٓيثبيٓوك. اٝ ٓيل ٓيثب يَيفلاٝٗل ػ ُٓ ٚ يكل يبهيثَ يْزٖ ها ثوايوك ٝ فًٞيَذ ػٜل ها ثب فٕٞ فٞك 

 .(5=9ٔٞربئًٞ ياٍٝ ر) وكًيٓ
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اهإ ٔبٗليا يبد ها ثواًٖ ثويٖ ٗٔٞك. اٝ ايِٚ ٓوگ فٞك رٚٔيهِٞٓ ثٚ ٍٝ يل ها ثوايبد ػٜل علًاٝ ثو

بد ٝ ُّند ثوكٕ اى آٜٗب كه ًلٕ ثٚ ثويهٍ ي٘ل. ٝ اٝ هِٞٓ ها ثواًيبد عبٝكإ فٞك ٙٔبٗذ ٓيثٚ ٝاٍطٚ ؽ

اٝ ثٚ  يبهٛبًاى  يٜ٘ب عيٝي٘ل. ٛٔٚ اًيِٚ فلٓذ فٞك ثٚ كٍذ هاٍذ فلا ؽلع ٓيكبٍل ثٚ ٍٝ يبيٖ كٗيا

 ػ٘ٞإ ٓزٍٜٞ َٛز٘ل.

 ذ هاٍذ فلا َْٗذ. اٝ پبكّبٙ ٝ ٗغبد كٛ٘لٙ ٓبٍذ. عِغزب ها ٓزؾَٔ ّل ٝ ثٚ كٍ يٛب ىفْ يَيفلاٝٗل ػ

 ُ، یُ ٚ تـافـافیٕیتثٕزا یُ اٚ ؿا ػؿ ایِا ػٚمت ػاؿ

ٖ عؼا ؿا  ـّ  ِا ؽتش ىؼ؛  يٗ تـاوت

 ُ عٛإ٘ؼ ىؼ، یٓ ػؿ رالي اٚ مٙیِمؼم يٚ تٗ فٚػ

ـِ ا  ٗ مٍطٕت عٛا٘ؼ ّٔٛػ.وياْ امت یاٚ عؼاٚٔؼ ٚ م

 (James G. Deck) ریّق ػن — 

ٕؼٞك ٗٔٞك،  ي ًٚؼ ىٓبٗيَ، َٓيٞرو اى فٕٞ ٛبثيٌٗ يِْ اد ثٚ ٓؼٌ٘ٚ ٓزًلٙ ّل يٙ، فٕٞ اٝ پبّٝ ثبالفو

-ٚ اٝ ثٚ ٛٞه رؾذًٝعٞك ٗلاهك  ياٚيچ ٗظويوك. ًْٛ يقزٚ ثٞك ثٚ فلا روليت هيٚ ثو ًِٕها  ياهىُ فٞٗ

ٖ يا ىكِ  ا  ّلٙ ٓغلككه هلً ّ٘بفزٚ  ياهىُ فٕٞ ٝ يث٘بثو إٓ فٕٞ فٞك ها ثٚ آٍٔبٕ ثوكٙ ثبّل، ُٝ ياُِلظ

 ٘ل= ًيبٕ ٓئبٕ ثيوذ ها كه هبُت ّؼو ثوايؽو

 ؼٖ ىؼ، یٕزا پاىیعْٛ تااؿفه اٚ ػؿ ا

 تغت ٚ ػؿ ِماتً آْ؛  يتـ ؿٚ

 ٗ وـػٔؼ واٚ ػؿ آمّاْ اػالْ  ي٘ا ٚ فعُ

 ؼٖ امت. یاؿ ٔزات تغو اٚ تٗ أزاَ ؿمو

َ يٛبث يٖ فٕٞ هوثبٗيها اى ث يّٞ كٝٓاگو ٓب ٓلٜ يَٚ ّلٙ اٍذ. ؽزيَ ٓوبيفٕٞ ثباهىُ اٝ ثب فٕٞ ٛبث

٘ ثقِ يكؼ يَٓ ٕٚ فًٖٞ اٍذ يوذ ايْ ثبى ْٛ ؽويً٘ ىْزٚ ّل كهًِٚ هبئٖ يٚ ثٚ ًٍَٝ يب فٕٞ فٞك ٛبثي

اثل  يثوا»ل= يگٞيؼ ٓيفٕٞ َٓ «پّٞبٗلٙ ّل. ب  ٓٞهز»ل= يگٞيَ ٓيٛبث يرو اٍذ. فٕٞ هوثبٗثٞكٙ ٝ ثباهىُ

 «هؽٔذ، ثقِْ ٝ ِٕؼ.»ىٗل= يبك ٓيؼ كويفٕٞ َٓ .«اٗزوبّ»ىٗل= يٓ بكيَ كويفٕٞ فٞك ٛبث« لٙ ّل.يآٓوى

ؼ ين َٓيبّلٚ اى ٛوٌ٘ب َٛز٘ل ٝ ثو ٛجن ٓيٞٙ ًٍبّلٚ فلا كه ٌثوفالف ٓ 45ثبة  يبٗيبد پبيآ 45=58

٘ل ٝ ًيل، كػٞد ٓيگٞيهكزبه ٗٔٞك. فلا ٍقٖ ٓ ٌيل ثب ٍجيٗجب يؾئبٕ َٓيبً ايوهبثَ هيؿ يبيثبّ٘ل. ثب ٓيا يٓ

 ذ. ًٛال يؼ٘يكاٗلٕ اى اٝ ول. هٝگيٗٔبيق ُٓط

ْزو يثبى يآز ي ًّٚلٗل. ىٓبٗ ىوكٗل ٛالٌّل اٛبػذ ٗيلٙ ٓيؼذ ّ٘يٚ كه ّوًفلا  يٚ اى ٕلاً يآٗبٗ

ي اُ ها ػطب ٗٔٞكٙ اٍذ. آٗبٗبّلٌٖٚ ٓيٖ ٝ آفويؼ، ثٜزويثبّل. فلا كه َٓيرو ٖٓيي ٍ٘گيذ ٗياٍذ، َٓئُٞ

َز٘ل ٌؼذ ها ّيّو ي ًٚ٘٘ل، اى آٗبًٗيل هك ٓيگٞيَ ٍقٖ ٓئبٕ ٝ اى كهٕٝ اٗغٚ اى آًٍاٝ ها ؽبال  يٕلا ًٚ

 َذ. يبه ًٗكه  ي٘غب كواهيكاهٗل. كه ا يْزويذ ثيَٓئُٞ
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٘ل، آٍٔبٕ ًِْ ٌ٘لٙ ريٚ اٝ كه ىٓبٕ اً يٝهز يّل. ُٝ يا٘ب، آٝاى فلا ٍجت ٝهٞع ىُيُٚيٞٙ ًٍكه  45=59

ي ثؼل اى يگو ٝ إٓ ٗيككؼٚ ك يي»= ّلٙ اٍذ. ييْگٞيْٛ پ يٗج يِٚ ؽغّ يٖ آو ثٚ ٍٝيل فٞاٛل آٓل. ايُوىٙ ْٛ پل

 .(5=9ؽغي ) «ها ٓزيُيٍ فٞاْٛ ٍبفذ ٌيب ٝ فْيٖ ٝ كهيٝ ىٓ ٛب ، آٍٔبٕيىٓبٗ ىاٗل

 يؼ ثوايٍٞذ. هجَ اى آٓلٕ َٓيؼ ثٚ ٝهٞع فٞاٛل پيٞد ٌَٓبٕ ِٓيٖ ُوىٙ كه ىٓبٕ هثٞكٙ ّلٕ ٝ كه پبيا

و كٝهإ ي٘به هكزٚ ٝ ًَٓاد بهيل فٞاٛل آٓل. ٍيٖ ٝ آٍٔبٕ پليؼذ ٝ ىٓيجكه ٛ يليّل يٛب بٌٍِٕط٘ذ، ر

ٝ ارَٔلو ثٚ  ٛب ٖ ٝ آٍٔبٕيؼ، ىٓيبٕ ٍِط٘ذ ٛياهٍبُٚ َٓيٛب ػٞٗ فٞاٛل ّل. ٍپٌ كه پباد ٝ ٍزبهٙبهيٍ

 .(45-6=43كّٝ پطوً )ِٚ آرِ ِٓزٜت ٗبثٞك فٞاٛ٘ل ّل يٍٝ

ٖ ها يٝ ىٓ ٛب آٍٔبٕ ييبٕ ثوكاّزٖ ٜٗبياى ٓ ي٘يثِيپگو، كاّذ يٓورجٚ ك ييفلا گلذ=  ي ًٚىٓبٗ 45=:5

 يلٗيٗبك ييٛبيٝعٞك كاهٗل ٝ چ يلٗيك ييٛبي٘ل كوٜ چيگٞيٚ ًٓٛب ها فٞاٛل ٍٞىاٗل ٖ ٝاهؼٚ اكَبٗٚيٗٔٞك. ا يٓ

 فٞاٛل ٓبٗل.  ياٍذ ثبه يٚ ٝاهؼًي ها ثغ٘جبٗل كوٜ آٗچٚ يٛٔٚ چٚ فلا ً يَز٘ل. ىٓبٗيٗ يٝاهؼ

لٙ يٚ ع٘جبًَٗٛز٘ل  يييٛبيذ ثٞكٗل عيٝ إٓ كٍزٚ چيٜٞك هبثَ ٌُٔ ٝ هؤيٚ كه ٍّ٘ذ ً يييٛبيإٓ چ 45=;5

رٞاٗل اُٜبّ ثقِ پوٍزِ ٝ يٖ ٓيل. ايع٘جبٗ إٓ هارٞإ يٚ ًٗٔها كاهٗل  يٞرٌِٓ يوئبٗلاهإ ؽويفٞاٛ٘ل ّل. ا

 ْ. يلٙ ٗٔبئيثٚ فْٞع ٝ روٞا ػجبكد پَ٘ل ب  ل اٝ ها كائٔيبه پوّٞه ثبّل. ٓب ثبيثَ يْيٍزب

ثٚ عٜذ  يىٗ٘ل آرِ كوٝثوٗلٙ اٍذ. ُٝياٝ ٍوثبى ٓ يلٕ ٕلايٚ اى ًّ٘ يَبًٗٛٔٚ  يفلا ثوا 45=>5

 بٝهٗل.يَ ها اى اٝ ثٚ عب ثيٝ رغِذ اؽزواّ يل ٜٗبيٚ ٛٔٚ ثبًْ اٍذ يػظ هله إٓذ ٝ ػلاُزِ يفٞكُ، هلٍٝ

 (12-1:11) يضیگٛٔاگْٛ ِن ي٘ا یضة تٗ فیتـغ (ت

ٓؾجذ ثواكهاٗٚ  يذ اٍذ. اُٝيؾيَٓ يٛب ييجبيت هاعغ ثٚ ىيثب ِّ روؿبٕ يػجواٗ يهَٔذ ػِٔ 46=4

 .(6=;4ٞؽ٘ب ياٍٝ )لٙ ّٞك يك بٓال  ًل ٓلّٜٞ فبٗٞاكٙ يبٕ ثبيؾيَٓ ياٍذ. كه ػَٔ ٝ هاٍز

ٚ ً٘ل ًاّبهٙ  ئبٗلاهاٗيرٞاٗل ثٚ ايٖ ٓيٗٞاى ثبّ٘ل. اٛب ٜٓٔبٕجٚياٗل رب ثب ؿون ّلٙيفٞاٗ٘لگبٕ رْٞ 46=5

-ٜٓٔبٕ يثوا يػٔٞٓ يجيرٞاٗل ثٚ ػ٘ٞإ روؿيٚ ٓيٖ آيٓٞاعٚ َٛز٘ل؛ ا يٝ گوٍ٘گ يقزٚ ٝ ثب ٍقزياى علب گو

 ّٞك.  ىبط اٍذ كهيٚ كه اؽزً ئبٗلاهيثٚ ٛو ا يٗٞاى

ْ! اُجزٚ ثٚ يً٘بكذ يل ٗبكاَٗزٚ كوّزگبٕ ها ٙيٚ ٓب ّبًت ٝعٞك كاهك يت ٝ ؿويبٕ ػغٌٖ آيْٚ ايٛٔ

 اگو ٓب يؽز .(48-;4=4ِ يلايپ)كوّزٚ ثٞكٗل اّبهٙ كاهك  ٚ ػٔال  ًٓوك ْ كه ٓالهبرِ ثب ٍٚ يرغوثٚ اثواٛ

و يو ٝ رأصيف يٚ كػبًَٛز٘ل  يٓوكإ ٝ ىٗبٗ ،ْيفٞك ٗلاّزٚ ثبّ يٛبها كه فبٗٚ يٛوگي كوّزگبٕ ٝاهؼ

 لٙ فٞاٛل ّل. يذ كيغٚ إٓ كه اثليوكٙ ٝ ٗزً صورٞاٗل ثو فبٗٞاكٙ ٓب ايْبٕ ٓي٘لاهاٗٚ ايك

ثٚ فبٛو ٚ ً يَبًٗ يؼ٘ي ب  ٖ ٓطٔئ٘ئبٗلاه اٍذ. ايبٕ ايت هاعغ ثٚ رٞعٚ ثٚ ىٗلاٗيٖ روؿيٍٞٓ 46=6

ن كاهٗل. يزبة ٝ رًْٞبى ثٚ ؿنا، ُجبً گوّ، ٍٝبئَ ٓقزِق، يو َٛز٘ل. آٜٗب ٗيؼ كه ىٗلإ اٍيّٜبكرْبٕ ثٚ َٓ

ٍ و ثبى ىٗ٘ل ٝ  ئبٗلاهإ ىٗلاٗيذ ثب اًٚ اؿٞا ّلٙ ٝ اى ْٓبهًبٕ ٝعٞك كاهك يؾيگو َٓيك يٖ ٍٍٝٞٚ ثوايا
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٘٘ل، كه ٝاهغ ًبكد يبٕ ا ػيٚ اگو ىٗلاًٗل ثٚ فبٛو كاّزٚ ثبّ٘ل يْبٕ ثزوٍ٘ل. آٜٗب ثبياى فطو ٓؼبّود ثب ا

 ٘٘ل. ًيبكد ٓيؼ ها ػيَٓ

ٓؾبكظذ اى فٞك  يَ ثوايَذ ٛوگٞٗٚ رٔبيثبيلٙ. فٞاٗ٘لگبٕ ٓيبٕ علب كيؾيَٓ يؼ٘ي يٓظِٞٓبٕ ثلٕٝ ّ

ل ٓظِٞٓبٕ ها ثٚ فبٛو كاّزٚ ي٘٘ل. ٓب ثبًكاهك ها اى فٞك كٝه  يْبٕ كه پيابه ثوًٖ يٚ اً يكه ٓوبثَ فطو

 ْ. ي٘غٚ َٛزٌي كه عَْ ٓضَ آٜٗب كه ّيٚ ٓب ًْٗ، چٕٞ يثبّ

ٚ اىكٝاط ثٚ ًْ يبك كاّزٚ ثبّيل ثٚ يوك. ٓب ثبيل كه ٛٔٚ ٕٞهد كه اؽزواّ ٕٞهد ثگياىكٝاط ثب 46=7

ثْو اٍذ.  يٖ هٝ اىكٝاط اهاكٙ ٓولً اٝ ثوايگوكذ ٝ اى ا ِٚ فلا ٝ هجَ اى ٝهٝك گ٘بٙ ثٚ عٜبٕ ٕٞهديٍٝ

 اٗل. ٓولً ٓ٘غ ّلٙ يٛبذ كه ّٗٞزٚيهٛجبٗ ي، رَٔقو، ٝ ؽزيثلهكزبه

وٗغٌ ثبّل. ئبٕ فٞك ٝكبكاه ثبّ٘ل ٝ ثَزو اىكٝاعْبٕ ؿيل َٗجذ ثٚ پي٘٘ل ثبًيٚ اىكٝاط ًٓ يآٗبٗ

فبهط اى چٜبهچٞة اىكٝاط گ٘بٙ  ياٛٚ عَ٘ٚ ٛوگٞٗٚ هًٖ اٍذ يوذ ايل ؽويثوفالف ٗظو ٓوكّ ػٖو عل

وك. ًفٞاٛل  يإٓ ها كاٝه ب  ٚ فلا ؽزًٔاٍذ  يٖ گ٘بٛيگ٘بٙ اٍذ. ٝ ا ييٖ يَذ؛ ايٗ ئبهيث يي يبهًاٍذ. ىٗب

لٙ ين اى ْٛ پبّياى ٛو؛ ٘لًيٓ يكاٝه يٖ ىٗلگيها كه ا يَذ. اٝ كَبك افالهيي ٗياى كَبك هبثَ گو يٌِچ ّيٛ

ٖ ي. اگو ايعَٔ يٛب ئبهيذ ٝ ثي، ٗؤ ػٚٞ ٝ ّقٖيوٌٝ ك يٝ ػٖج يعَٔ يٛبٛب، هٗظّلٕ فبٗٞاكٙ

 فٞاٛل ّل.  يكاٝه يكه آرِ اثل يٖ ّقٖيلٙ ْٗٞك، چ٘يؼ آٓوىين فٕٞ َٓيگ٘بٙ اى ٛو

وك. ً يبكآٝهيْٛزْ  يٖ آو ها ثٚ پبكّبٙ ٛ٘ويّغبػبٗٚ ا يويثٚ ٛو (Latimer) ٔويراٍوق إالػ ِٛت، ال

بٕ يىاٗ»ٚ ّلٙ ثٞك= إٓ ّٗٞز يبكًٝبؿن ً يوكٙ ٝ ثٚ پبكّبٙ كاك. ثو هًٝچ يبكٝپً ييبجيزبة ٓولً ها ثٚ ىًاٝ 

 «فٞاٛل كوٓٞك. يها فلا كاٝه

ٚ ًْ يبك كاّزٚ ثبّيوك. ثٚ يگي٘غب ٓٞهك رٞعٚ هواه ٓيٚ كه اًاٍذ  يزيٖ فبٕيه٘بػذ ّْٔ 46=8

 يٛب ْ. ٓب ٍ٘ذّ يكاه ٛب يْ. ٓب هوثبٗيٜبٗذ كاهًْ. ٓب يَ ها كاهيٌٓب ٛ»٘ل= يگٞيٓ ب  ذ كائٔيٜٞكيٛٞافٞاٛبٕ 

ود ّٔب اى ٓؾجذ يٍ»ل= يگٞيبٕ ٓيؾيثٚ َٓ يَ٘لٙ ثٚ آهآي٘غب ٗٞيكه ا «ل؟يكاه يييْ. ّٔب چٚ چيكاه يبكيى

ٚ ًْ. آٗچٚ يٖ ها ثگٞيل ٛٔيثب رلَيوٖ يَ٘لٙ ايٖٓ ْٛ ثٚ ػ٘ٞإ ٗٞ «ل.يً٘ل ه٘بػذ يثبّل ٝ ثٚ آٗچٚ كاه يٗووٙ فبُ

 يبكًٖ يؼ ها كاهك؛ ٛٔيل هبٗغ ثبّل؟ اٝ َٓيچوا اٝ ثب؛ ذ ثورو اٍذيٜٞكي يٛبٖ ياى ثٜزو ب  بٕ كاهٗل ٓطِويؾيَٓ

 اٍذ.

ٚ كه ٓوبثَ چْْ ٝ ً ياٚ ٗووٌٙٔبٗلاه ثبّل. كهٍذ ٓضَ ٍيٍو هاٙ ا يرٞاٗل ٓبٗغ ثيهگيٓ كٍٝزي پٍٞ

 گوكك. يٓ يْٗوكذ هٝؽبيَزٚ، ٓبٗغ پٌهاثطٚ ثب فلا ها ّ يبهًوك، ٛٔغيگيل هواه ٓيفٞهّ يهٝثوٝ

ْ٘ ٝ رٞ ٌٗ ىرٞ ها ٛوگي رو»ل= يگٞيٚ ًٓرٞاٗل ّقٔ كاّزٚ ثبّل ٝػلٙ اٍٝذ يٚ ًٓ يٖ صوٝريروْ يػظ

ٓؾبٍ ثٞكٕ  يكه عِٔٚ ثوا ياى كٝ كؼَ ٓ٘ل اٍزلبكِٙٚ يثٚ ٍٝ يل هًٞي، رأيٞٗبٗيكه  «ٗقٞاْٛ ٗٔٞك. ىها رو

 .(ْٗبٗٚ ٓضجذ ثٞكٕ عِٔٚ اٍذ يل ٓ٘لًئِٚ رأً ٚ كًٝ ي كيگوٛب ثوفي ىثبٕثوفالف ) هٝكيبه ًٓثٚ  يآَئِٚ
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ٖ يْٗبٕ كاكٕ ٓؾبٍ ثٞكٕ ا يثوا يل ٓ٘لًئِٚ رأًٚ پ٘ظ يٖ آياٍذ= كه ا يلًيرأ يِيٚ ٍبفزبه عِٔٚ فيٖ آيكه ا

 آو ثب ْٛ آٓلٙ اٍذ!

٘٘لٙ ٖٓ اٍذ ٝ ًفلاٝٗل ٓلك»ؼ ها كاهك= يٚ ًََٓٛز٘ل  يًَْ ٌاػزواف ٓؾ ;44=9ِٔبد ٓيٓٞه ً 46=9

ْ ٝ اى ؽلبظذ ئٖ َٛزيا بٓال  ًؼ ٓب يٚ كه ًَٖٓ اٍذ يوذ ايؽو «٘ل؟ًيٕ ٗقٞاْٛ ثٞك. اَٗبٕ ثٚ ٖٓ چٚ ٓروٍب

 ْ. يثبّيبَٓ ثوفٞهكاه ًٓٝ ِٕؼ 

ْبٕ ثبىگٞ يالّ فلا ها ثلًٚ ً يؾيٖ َٓيٚ هٛجوإ فٞك ، ٓؼًِْٔ ّلٙ اٍذ ٌفٞاٗ٘لگبٕ ؽثٚ  46=:

ٚ ثٚ اػزواكْبٕ رب ٌثبىٗگْزل؛ ثِ يبٗيْبٕ چٚ ثٞك؟ آٜٗب ثٚ ٗظبّ الٝياود يبك كاّزٚ ثبّ٘ل. اٗغبّ ٍياٗل ها ثٚ  وكًٙ

ْبٕ اهزلا ٗٔٞك، ئبٕ ايل ثٚ ايلٗل. ثبيؼ ثٚ ّٜبكد هٍياى آٜٗب ثٚ عٜذ َٓ يل ثؼٚيثٚ آفو ٝكبكاه ٓبٗلٗل. ّب

َّ يؾيؼ ٝ آٓٞىٙ كهٍذ َٓيٚ ثٚ ًَٓ ئبٗيا  يگي كه ىٗليذ كهآٝهكٕ ٛٔٚ چًثٞكٙ ٝ فلا ها ثٚ ؽو يذ ٓزٔ

 . ئبٗيا يٚ ثٚ ىٗلگٌْ ثِيابٍ ْٓبثٚ فلٓذ فٞاٗلٙ ْٗلٌٙكاهك. ٓب ثٚ اّيٝآ

ٔبٕ يْ ٛلف ٝ اياى رؼِ ياٖ هاٙ اهائٚ فالٕٚيل آٍبٗزويَذ. ّبيْٓقٔ ٗ يٚ هجِيٚ ثب آيٖ آياهرجبٛ ا 46=;

. ٛلف ٔبٕ اٍذٛوٝى ٝ آوٝى ٝ رب اثلاآلثبك يؼ كيَٓ يَيٖ اٍذ= ػيٚ ايٖ آيالّ اًٖ هٛجوإ ثبّل. ُُپ يا

ؼ ثٞك يَٓ يَيْبٕ ػئبٕ ايٚ ايثٞك. پب ٛٔبٕ اٍذوٝى ٝ آوٝى ٝ رب اثلاآلثبك يٚ كًؼ يَٓ يَيآٜٗب ػ يىٗلگ

 . ٛٔبٕ اٍذوٝى، آوٝى ٝ رب اثلاآلثبك يٚ كً (ؼ ٓٞػٞكيَٓ)

ٚ ًز٘ل ل كاًّيبٕ رأيگوايٜٞكيكٛل. يبٕ ها اهائٚ ٓيگواؼذيْ ؿِٜ ّويْٛلاه ثو ّٙل رؼبُ يٚ ثؼليآ 46=>

ٖ اٍذ يوذ ايوٙ. ؽويٝ ٗغٌ ٝ ؿ ىپب يٝ ؿناٛب يبه كاهك، ٓضَ پوٍزِ ٍ٘زّ ًٍو ٝ  يظبٛو ييٛبيرولً ثب چ

-ٛوػ ي٘يآئ ًيپب يثوا ىٝ ٗبپب ىپب يؼذ. هبٕٗٞ هاعغ ثٚ ؿناٛبيل ٝ ٗٚ ّويآيل ٓي٘ پليٚ رولً ثٚ ٝاٍطٚ كً

ٝ  ي٘يكيث»وكٙ ٝ ًثٚ گ٘بٛبٕ فٞك اػزواف ياٗل رب ياٗگيٓب ها ثوٓػْؤبٕ ثٚ ٗغبد كٛ٘لٙ  .ّلٙ ثٞك يييه

 .(5=45طٌ ير) «ْيًَ٘ذ يٖ عٜبٕ ىيكه ا ي٘لاهيٝ ػلاُذ ٝ ك يْيْ ٝ ثب فوكاٗليً٘ ىها رو يٞيّٜٞاد كٗ

 ٗلاهك. يكه پ يوٝإ فٞك ٍٞكيپ يٛب ثوا يلٗيٛب ٝ ّٗٞ يو فٞهكٗيٗبپنبٕيٖ پبيهٞاٗ

 «ْ.يكاه يٓب ٓنثؾ»ْ= يٌ٘بكزٚ اٍذ ها كوآُٞ ٗي يٖ ػجبهد رغِيٚ كه أًبٕ يوٝىيل پيكٛاعبىٙ  46=43

ٖ هٝ يؼ اٍذ ٝ اى ايوكٗل. ٓنثؼ ٓب ًَٓيٚ آٜٗب ها ٓالٓذ ًٓ يبٗيٜٞكئبٕ اٍذ ثٚ يبٕ ثب ايؾيٖ عٞاة َٓيا

ٞرو يٌبد ًْٗ َٛز٘ل كه ثويبٕ ٍٜيٚ كه ٗظبّ الًٝ يگوكك. آٗبٗيّٞك ٓيبكذ ٓيٚ كه اٝ ً يبرًّبَٓ ٛٔٚ ثو

ٔبٕ يؼ ثٚ ػ٘ٞإ ٗغبد كٛ٘لٙ فٞك ايَٓ يَيوكٙ ٝ ثٚ ػًل اى گ٘بٛبٕ فٞك رٞثٚ يهٗل. آٜٗب ثبٗلا يذ ٍٜٔيؾيَٓ

 بٝهٗل. يث

ٖ آو ثٚ يّل ٝ اياالهلاً ثوكٙ ْٓبٕ ثٚ هلًيمثؼ ّلٙ ٝ فٕٞ ا يٞاٗبد فبٕي، ؽيكه ٗظبّ هوثبٗ 46=44

ٚ ٕٞهد ًٌٓ يِٚ هئيٍٝ وٕٝ يث ،ٍٞفذيثوكٙ ّلٙ ٝ ٓٔٚ يكٝه اى ف يبٌٗٞاٗبد ثٚ ٓيوكذ. اعَبك ؽيپنيٜ٘ 

 لٙ ّلٙ ثٞك. يًَْ يٌٚ ثٚ كٝه ٕؾٖ ًٛ يفبهط اى ؽٖبه يؼ٘يوگبٙ ٌاى ُْ
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 يَيّلٗل؛ فلاٝٗل ػيٗٔٞٗٚ ٓؾَٞة ٓ ييّلٗل يوگبٙ ٍٞفزٚ ٌٓٚ كه فبهط اى ًُْ يٞاٗبريؽ 46=45

ذ ِٖٓٞة ّل رب يٜٞكيوگبٙ ٌْ ِٖٓٞة ّل. اٝ فبهط اى ُْيّٜو اٝهِّ يٞاهٛبيٗٔٞٗٚ ٗجٞك. اٝ فبهط اى ك

 ٘ل. ًٌ يفٞك رول ِٕ ها ثٚ فٞيهّٞ فٞ

ذ ها ثٚ ٛٞه ٝاٙؼ ٓزٞهق يٜٞكيل يٖ ثٞك= آٜٗب ثبيٚ إٓ ايفٞاٗ٘لگبٕ اُٝ يٖ هٍبُٚ ثوايبهثوك اً 46=46

ؼ ها يبه رٔبّ ّلٙ ًََٓ ثوگوكاٗلٙ ٝ يٌٛ يٛب يفٞك ها اى هوثبٗ يل هٝيْٚ ثبيٛٔ يثبه ثوا ييٍبفز٘ل. آٜٗب  يٓ

 وكز٘ل. يپنيفٞك ٓ يثبٗثٚ ػ٘ٞإ هو

كٛل يْ ٓيٚ ثٚ ٓب رؼًِاٍذ  يَّ ٗظبّ ٓنٛجًوگبٙ آوٝى ٌي ْٓبثٚ اٍذ. ُْيٓب ٗ يٖ هاُٚ ثوايبهثوك اً

ل يعل يَبٛبيًِ يبد ثؼٚيٖ فٖٕٞيّٞك. ايَت ًٓو ٓب يب رولي ذذ ٝ ٍ٘يٗغبد ثٚ ٝاٍطٚ اػٔبٍ، ّقٖ

ذ كبٍل يؾيؼ، َٓيثلٕٝ َٓ يَبيًِكاهٗل.  يٍ٘زّ  يٛب پوٍزِ ٝ كاّ يفبٓ ثوا يٍٝبئِ يثْو يٜبٗزًٚ ًاٍذ 

 ْ. ياٝ ثوٝ ي... ثٚ ٍٞ.ل ػبه اٝ ها ثوگوكزٚيفبهط اٍذ ٝ ٓب ثب يَياٍذ. فلاٝٗل ػ

وگبٙ ٌُْ ييبيي عـواكًْ ٓويي ثٞك. اٝهِّيوكٗل ػيًيَ فلٓذ ٓيٌكه ٛ ي ًَٚبًٗ يْ ثواياٝهِّ 46=47

ل كٝفزٚ ّلٙ يْ علي، اٝهِّيبٕ ثٚ ّٜو آٍٔبٗيؾي؛ كٍ َٖٓ ٗلاهٗليىٓ يثو ىٓ يٖ ّٜويبٕ چ٘يؾيآٜٗب ثٞك. َٓ

 ٚ كه آٗغب ثّوٙ فلا ٛٔٚ عالٍ ّٜو اٍذ. ًاٍذ 

 يٚ ثٚ هلً فلا ثواًثبّ٘ل يبٛ٘بٕ ٓولً ًٓبٛ٘بٕ َٛز٘ل. آٜٗب ًٔبٗلاهإ يل ٛٔٚ ايكه ػٜل عل 46=48

اٍٝ )كٛ٘ل يٝ ّٜبكد ٓٚ ثٚ عٜبٕ هكزٚ ً يابًٗٚبٛ٘بٕ ًِٓٞٝ  (5=8اٍٝ پطوً )ّٞٗل يپوٍزِ ٝاهك ٓ

 ّقٔ فٞكُ اٍذ يگنهاٗل. اٍٝ، هوثبٗيبٖٛ ًٓٔبٗلاه يا ييٚ ًٝعٞك كاهك  يؽلاهَ ٍٚ هوثبٗ .(5=>پطوً 

ن فلاٝٗل ياى ٛو يٖ هوثبٗيؼ. ايرَج يكّٝ آٓلٙ اٍذ= هوثبٗ يهوثبٗ 48ٚ ي٘غب كه آيٍپٌ، كه ا .(45=4بٕ يهٝٓ)

-يوُ ٝاهغ ٓيپله ٓٞهك پن ين اٝ كه ؽٚٞه فلايبٛب اى ٛوٝ كػ ٛب لٙ ّل. ٛٔٚ پوٍزِيثٚ فلا گنهاٗ يَيػ

فٞك ها ثو إٓ اكيٝكٙ  يبهًييٛب ٝ ٗوٖبٕ ٓب ها ثوكاّذ ٝ پوٛ يْ ٓب ٛٔٚ ٗبفبُٖيٜ٘ٚ ػظًٌ يّٞٗل؛ هئ

 اٍذ. 

 ِا ي٘ا تٗ ّ٘ٗ ػػا٘ا ٚ پـمتو

 ٕؼ؛ويش ػطـ عٛه عٛػ ؿا اضافٗ ِیِن

 ٕؼويٚ ِضثت اف ػطـػاْ اٚ تـاٚه ِ

 ٕؼ.ويِ امتفاػٖٗ اٚ و یياف ػطـ٘ا

 (Mary B. Peters) ِاؿي تي. پیتـف —

 يوك، آٗيپنيٚ فلا ًٓ يثبّ٘ل. رٜ٘ب پوٍزْيٚ ثٚ اٍْ اٝ ٓؼزوف ًٓاٍذ  ييٛب ؼ، صٔوٙ ُتيرَج يهوثبٗ

 ل. يبيوٕٝ ثيبكزٚ ثيٗغبد  يي يٛب بٕ ُتيٚ اى ًٓاٍذ 
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 يْ ّلٕ إٓ ثوايٝ ٍٜ يبهًٞيٌٗ يثوا ل اى صوٝد فٞكيٓب اٍذ. ٓب ثب يكاهائ يٍّٞ هوثبٗ يهوثبٗ 46=49

 يبه ثوفالف اٗلٝفزٖ ثواًٖ ياٍذ. ا يهاٙ ٛب يٖ هوثبٗيىٗلٙ ثٚ ا يْ. فلايً٘ اٍزلبكٙگوإ يك يبىٛبيهكغ ٗ

 ثبّل. يْزٖ ٓيفٞ

 إ٘اْ ِنش ىؼٖ عؼا ؤنً 

 ٘ـگق ٔغٛا٘ؼ گؾىت؛ 

 أؼنتاػٖیٖٛ اٚ اىآٔٙا ػؿ ِماتً چٙـٖ پـى

 ٕٕؼ. ويٚ ؿٚف ٚ ىة اٚ ؿا عؼِت ِ

 ّأاْ رٕزاي تٗ ؿاٖ أؼافٔؼیاياگـ چٗ ت

 لؼؿتّٕؼ،  يٚ تٛفأ

 ؼ تا اتؼ تّإٔؼ ٚ عٛإ٘ؼ ِأؼ ِإٔؼ، یإ٘اْ عؼا تاو

 عؼا.  يإ٘اْ ِغفو

 أؼِأؼٖ يٓ تالیٗ اف فِوؼٖ اٚ یتـگق ي٘ا راْ

 عٛإ٘ؼ ىؼ امتفاػٖػؿ آتو ِمؼك 

 ٕؼ. ويياْ صؼٛػ ِیعؼا ي٘ا ياْ تٗ ػيیا ي٘ا ػي

 ك؛ یػّ ياف آؿفٚ يػؿ آتي

 ٕؼ؛ ويً ِمؼك اٚ ؿا پُـ ِیىياْ ٘یا ي٘ا تغٛؿ پـمتو

 مافػ، يؿا ٍِّٛ ِ ٘ا ياْ آمّاْیمـٚػ٘ا

 .ضیاف ف يامـٚػ تافٖ

 (Gerhard Tersteegen) گـ٘اؿػ تـمتیگٓ —

بك كاّزٚ يثٚ فٞاٗ٘لگبٕ ٗبٓٚ كوٓبٕ كاكٙ ّلٙ اٍذ رب هٛجوإ گنّزٚ فٞك ها ثٚ  ;ٝ  :بد يكه آ 46=:4

 يٓؾِ يَبيًِثٚ هٛجوإ  ٖ اؽزٔبال  ي٘٘ل. اًٚ اى هٛجوإ فٞك اٛبػذ ًّٞك يْ كاكٙ ٓيثبّ٘ل. ؽبال ثٚ آٜٗب رؼِ

ْبٕ اهزلاه كاكٙ ّلٙ ٝ ي٘٘ل. ثٚ اًيبه ًٓبٕ عٔبػذ ي٘لگبٕ فلا كه ٓيثٚ ػ٘ٞإ ٗٔب ٛب ٖ اَٗبٕي٘ل. اًياّبهٙ ٓ

٘ل. آٜٗب كه يٗٔبيگِّٚ فلا ها ٓ يٛب عبٕ يٜب ٓضَ ّجبٗبٕ ٓيكٝه پبٍجبٗ٘ل. آٗيْبٕ اٛبػذ ٗٔبيل اى ائبٗلاهإ ثبيا

ْوكذ يٖ ثٚ پيب ثب ؿْ ٝ ايعٞاة فٞاٛ٘ل كاك  يب ثب ّبكيل ثٚ فلا عٞاة پٌ ثلٛ٘ل. آٜٗب يٖ ثبيهٝى ثبىپَ

ٖ يٓولٍ پبكاُ فلٓذ ثٚ يؼ٘يبه ها اٗغبّ كٛ٘ل، ًٖ يكاهك. اگو آٜٗب ٓغجٞه ثبّ٘ل ثب ؿْ ا يْبٕ ثَزگيا يهٝؽبٗ

 ٘٘ل. ً اٍزلبكٙت كاكٙ اٍذ يٚ فلا رورً يل اى اؽزواّ ثٚ هٝٗل اهزلاهيْ ّلٙ اٍذ. پٌ ٛٔٚ ثبًْبٕ ياى ا

 (2:-11:11) يأیپا ي. ػػا4

كػب ها ٓطوػ  يفٞك ثوا يّقٖ يهٍل، روبٙبيبٕ ٗبٓٚ فٞك ٓيَ٘لٙ ثٚ پبيٚ ٌٗٞ٘يثٚ ٓؾ٘ ا 46=;4

ٚ ًْ يْ ؽلً ثيٗيرٞاٗيٖ هواه كاهك. ٓب ٓيٚ اٝ رؾذ ؽِٔٚ ٗوبكّ ً٘ل ًيْٜ٘بك ٓيٚ ها پيٖ ٗظويٚ ايٚ آيٍبىك. ثو يٓ

-ي٘٘ل. اٝ اػزواٗ ًٓيت ٓيٜ٘ٚ روؿًٚ ٓوكّ ها ثٚ ثبىگْذ ثٚ پوٍزِ ػٜل ً يآٗبٗ؛ َٛز٘ل يَبًٖٗ چٚ يٗوبكّ 

 ثٔبٗل.  ىٚ پبًفٞاٛل يكاهك ٝ ٓ يو فبُٖيٚ ثو ّٙلُ ٝعٞك كاهك، ًٙٔ يؼبري٘ل. اٝ ثوفالف ٛٔٚ ّبً



- 94 - 

ٖ ثٚ آىاك يل ايْبٕ ثبىآٝهكٙ ّٞك. ّبي٘ل رب ىٝكرو ثٚ ٗيك اًيٖ كهفٞاٍذ كػب هااٙبكٚ ٓيٝ اٝ ا 46=>4

 ْ. يً٘و ٌزٚ كٌٖ ٗيْ ثٚ ايرٞاٗيٖ ٗٔيِ اى اي٘ل. ٓب ثًّلٕ اى ىٗلإ اّبهٙ 

ٖ كػب ْٓبثٚ يا؛ ٘لًيزبة ٓولً ها إبكٚ ًٓصجذ ّلٙ كه  يٖ كػبٛبيجبروياى ى يٌيٍپٌ اٝ  46=53

ٖ كػب فطبة يثوفٞهكاه اٍذ. ا يفبٕ ييجبياى ى 58ٝ  57ٜٞكا ي؛ ٝ 46=47بٕ ي؛ كّٝ هوٗز59-9=57اك اػل

ٗلاّز٘ل.  يبًِٓ يٝعلاٗ ين ٛوگي ٍالٓزيٖ ػٜل ػزيْٗبٕ كاكٙ ّل، ٓولٍ اٍذ. چ٘بٗچٚ هجال   يٍالٓز يثٚ فلا

ٚ اكآٚ كاكٙ ٝ يٖ آيا .(7=:بٕ يپيِيك)فلا  يٝ ٍالٓز (8=4بٕ يهٝٓ) ْيكاه يرؾذ ػٜل ربىٙ، ٓب ثب فلا ٍالٓز يُٝ

بّ كاك رب ثٚ يؼ ها اى ٓوكگبٕ هيَٓ يَيؼ اٍذ. فلا، فلاٝٗل ٓب ػيبه ًَٓصٔوٙ  يٚ ٍالٓزًكٛل يؼ ٓيرٞٙ

 ٘ل. ًاثل ؽَ  يثبه ثوا ييَٓئِٚ گ٘بٙ ها  ،تيِٕ يبه اٝ ثو هًٝوُ يػ٘ٞإ ْٗبٗٚ پن

اػظْ، اى  ياٝ ثٚ ػ٘ٞإ ّجبٗ .(43=44ٞؽ٘ب ي) فٞك ها كه هاٙ گٍٞل٘لإ ٜٗبك يٞ ىٗلگيٌؼ، ّجبٕ ٗيَٓ

ٌ ّجبٗبٕ، ثٚ عٜذ ياٝ ثٚ ػ٘ٞإ ىئ .(46=53ػجواٗيبٕ ) ثقِ ها رٔبّ ٗٔٞكييبه هٛبًوك ٝ ًبّ يٓوكگبٕ ه

-يٓ 55ٞ كه ٓيٓٞه يٌٓب اٝ ها ثٚ ػ٘ٞإ ّجبٕ ٗ .(8=7اٍٝ پطوً )فلٓزگياهإ فٞك ثبىگْذ فٞاٛل ٗٔٞك 

 .57ٌ ّجبٗبٕ كه ٓيٓٞه يئٝ ثٚ ػ٘ٞإ ه 56كه ٓيٓٞه ْ ٝ ثٚ ػ٘ٞإ ّجبٕ اػظْ ي٘يث

ن يكاّذ. اى ٛو يكبٗ يؼزيٚ ٛجًفٞاٗلٙ ّلٙ اٍذ ثوفالف ػٜل اٍٝ  ياٝ ثو ٛجن ػٜل ربىٙ، ػٜل اثل

ٚ رب إٓ ىٓبٕ ٓوكٙ ً يبٕ ٓوكگبٗيبه ٓوك ٝ اى ٌٓاَٗبٕ گ٘بٛ يؼ ٓٞػٞك، ثوايٚ ًَٓثٞك  يٓؾلٝكٙ ػٜل اثل

بٖٛ ً يي٘ل ٝ ٗٚ ًبد ػطب ئبٕ ٝ ؽيبى كاهك رب ثٚ اٝ ايٗ يابٖٛ اػظْ ىٗلًٙبه ٌٛوك. اَٗبٕ گ٘بًبّ يثٞكٗل ه

ْزٖ ها يفٞ يبٖٛ اػظْ ٓب هوثبًٗٚ ًل ثٞك ين ػٜل عليِ ٓوكٙ اٍذ. پٌ، اى ٛويٚ كه گ٘بٛبٕ فًٞٓوكٙ 

 وك. ًبّ يبٕ ٓوكگبٕ هيل. ٝ اى ٓيگنهاٗ

بَٓ ًاٗغبّ اهاكٙ فلا  يٞ ثوايٌه ٛو ػَٔ ٖٗ كيٚ ٓولًٍٖ ثٞك يّوٝع ّل ا 53ٚ يٚ كه اً ييكػب 46=54

آٝهك. يل ٓيٞ ها پليٌاى آٍٔبٕ ٝ ثْو ٝعٞك كاهك. فلا كه ٓب ٛو ػَٔ ٗ ي٘غب ٓٔيٝط ّلٕ عبُجيگوكٗل. كه ا

 يبٗيْ. ثٚ ثيهٍبٗيآٝهك. ٍپٌ ٓب اهاكٙ اٝ ها ثٚ اٗغبّ ٓيٚ ٓ٘ظٞه ٗظوُ ثبّل كه ٓب ثٚ ػَٔ ًٓفلا آٗچٚ ها 

٘ل ٝ ثٚ ٓب ًيي ػطب ٓيكٛل ٝ ثٚ ٓب هلهد اٗغبّ إٓ ها ٗياُ ها هواه ٓاٗغبّ اهاكٙ يٝگو، اٝ كه ٓب آهىيك

 ثقْل. يي ٓيپبكاُ ٗ

 بثل. ييَزٚ پوٍزِ ٝ عالٍ اٍذ فبرٔٚ ٓيؼ رب اثلاآلثبك ّبيَٓ يَيٚ ػٌ٘يكاكٕ اى ا يٖ كػب ثب آگبٛيا

 ً ٚ پـمتو امت، ینتٗ تزٍیاٚ ىا

 پـمتو تا تّاَ ػيك؛

 عٛإٔؼيش ِیٚلفٗ تنثيؿا تػؿ آمّاْ تٛ 

 .ينتٗ ٘نتیعؼاٚٔؼ ىا ينیتٛ، تٕٙا تٛ ػ

 (F.T. Wigram) اف. ت. اٚیگـاَ —
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ٖ ٗبٓٚ رٞعٚ كاّزٚ ثبّ٘ل ٝ يا يٛب ؾذي٘ل رب ثٚ ًٖٗين ٓيَ٘لٙ ؽبال فٞاٗ٘لگبٕ فٞك ها رْٞيٗٞ 46=55

 اٍذ.  يكهٍز ، ػَٔيؼ ثب ٛلف هجِيلٕ ثٚ َٓيهٍ يثوا ي٘يٝ آئ يٓنٛت ٍ٘زّ  ىٚ روًثلاٗ٘ل 

رٞإ يٚ چگٞٗٚ ٌٓ٘يثٞكٙ ٝ ا يبٗيٚ هاعغ ثٚ ٗظبّ الًٝل يگٞياٝ اى هٍبُٚ فٞك ثٚ ػ٘ٞإ ٓقزٖو ٍقٖ ٓ

 بكذ. يؼ يكه َٓ إٓ هارؾوّن 

ٖ ٗبٓٚ ها ّٗٞزٚ يٚ پٌُٞ اً٘ل ًي٘غب صبثذ ٓيبكزٚ اٍذ كه اي يئٞربئًٞ هٛبيٚ رًٖ ٓطِت يبٕ ايث 46=56

ٖ يا ياٍذ ثوا يگويٖ ْٗبٗٚ كئٞربئًٞ َٛٔلو ثٞكٙ ٝ ايَ٘لٙ ثب ريٚ ًٗٞي ٝعٞك كاهك يٖ ؽٌ ٗياٍذ. ا

ٚ َٓئِٚ ها هٛب ًٖ اٍذ يبه اًٖ يْ پٌ ثٜزويْ ٓطٔئٖ ثبّيرٞاٗيٓب ٗٔ يَ٘لٙ ٗبٓٚ اٍذ. ُٝيٚ پٌُٞ ًٗٞاؽزٔبٍ 

 ْ. يً٘

 يٛبى ْٗبٗٚل ايّٞٗل. ٓب ٗجبيٖ كوٍزبكٙ ٓيٝ ٛٔٚ ٓولٍ يؾيثٚ ٛٔٚ هٛجوإ َٓ ٛب بد ٝ ٍالّيرؾ 46=57

 ْ. يبه ثج٘لًفٞك ثٚ  يل آٜٗب ها كه ىٗلگيٚ ثبٌْ؛ ثِيٖ هٍبُٚ اٍذ چْْ ثوكاهيٚ كه اً يؾيَٓ ياكة ٝ ٜٓوثبٗ

ٚ ٗبٓٚ ًكٛل يٖ ٗبٓٚ ْٗبٕ ٓيفٞاٍز٘ل ٍالّ ثوٍبٗ٘ل. ايَ٘لٙ ثٞكٗل ٓيٚ ٗبًٗٞ ييبيزبُئبٗلاهإ اياى ا يثؼٚ

 اٍذ.  ّلٙيب كوٍزبكٙ ٓيزبُيب ثٚ ايب يزبُيب اى اي

بثل= ي٘ فبرٔٚ ثياى ٓلّٜٞ ك ًيؽب ياٚ ثب ّٗٞزًٍٚبىگبه اٍذ  يليهٍبُٚ ػٜل عل ييثب  بٓال  ًٖ يا 46=58

 يوإ فلا ها ثواًيٚ ُطق ثًاٍذ  ي٘ ٓغبٗياى ك يوّوٛيؿ ي٘ ثبك. ػٜل ربىٙ، ػٜلئّب ها ك يٛٔگ

 ٖ. ي٘ل. آًٓيبٕ ٓيثؼ يَٓ يَيفلاٝٗل ػ يالبهًٙبه ًن يوِ ٗجٞكٗل اى ٛويٚ الً يبهاٌٗگ٘بٛ

 

 اِـٚف ياْ تـایاَ ػثـأیپ ػؿ تاب يِالصظات

 كاهك؟ يبٓيَزْ پيٓب كه هوٕ ث يبٕ ثوايب هٍبُٚ ػجواٗيآ

-ؼذيهٝػ ّو يَب ثٞك، ُٝيًِٚ ياُٝ يَذ، چ٘بٗچٚ كه هٝىٛبئلوٓب ٌٗؽ يگوائيٜٞكياگوچٚ آوٝىٙ 

 .Dr. C. I) ِليبكٌزو اًٍ، كيّ هاٍزالًزبثچٚ ٓؼوٝف، پقِ كٍٝذ ًذ ٝعٞك كاهك. كه يؾيكه َٓ يگوائ

Scofield) َٓل= يٗٞي 

تو ِٕضـف یاف ِأِٛؿ آْ ؿانا ِأغ ؿىؼ آْ ىؼٖ ٚ یٍوت یٙٛػیٗ وؼ تٗ رـأت تتٛاْ گفت یىا

اف رٙاْ ٚ  ٗ رؼا ىؼْوتٛرٗ تٗ ػػٛت عؼاٚٔؼ  يت آْ صؼِٗ فػٖ امت. تٗ رایماعتٗ، ٚ تٗ ؿٚصأ

ػاػي رٍٖٛ ػاػْ  ياْ تـایٙٛػی ي٘انا اف ٔٛىتٗیٍوتٛػ،  يـ ِنش ىؼٖ ٚیػؿ ِن يٚ يـٚیپ

 ٕؼ. ويً ِیتثؼ «يـ ؿٚصأیغ»ٚ  «يؿٚصأ»ناْ ؿا تٗ یى يٕؼ ٚ تـاػؿويِ امتفاػٖو یعٛ

ل ثٚ يْ. اٝ ثبيَذ علا ٍبىيؼ ٗيٚ اى ًَٓ يْزٖ ها اى ٛٔٚ ٗظبّ ٓنٛجي٘ل رب فًٞيٖ ٗبٓٚ ٓب ها كػٞد ٓيا

 ْٚ اٗغبّ كاك پوٍزِ ّٞك. يٛٔ يثبه ٝ ثوا ييٚ ً يبهًػ٘ٞإ فلاٝٗل ٝ ٗغبد كٛ٘لٙ كه 
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بٖٛ اػظْ ًبث٘ل. اٝ يين كه فلاٝٗل ٓب رؾون ٓيػٜل ػز يٛبٚيٛب ٝ ٍبٚ ًٗٔٞٗٚكٛل يْ ٓيبٕ ثٚ ٓب رؼِيػجواٗ

-يٛوگي ثٚ ارٔبّ ٗٔ يٜبٗذ ًٝ٘ل ٝ ًيفلٓذ ٓ يٓبٍذ. اٝ ٓنثؼ ٓبٍذ. اٝ كه هلً آٍٔبٗ يٓبٍذ. اٝ هوثبٗ

 هٍل. 

ٔبٕ هاٙ يْٚ ثٚ ؽٚٞه فلا ثٚ ٝاٍطٚ ايٚ ٌٛٔ٘يبٛ٘بٕ َٛز٘ل ٝ أًبٗلاهإ يٚ اًكٛل يْ ٓيؼِبٕ ريػجواٗ

 ٘٘ل.ًيْ ٓيفٞك ها ثٚ اٝ رول يٛبيؼ ٝ كاهائيْزٖ، رَجيفٞ يٛب يكاهٗل. آٜٗب هوثبٗ

فات ػٚمتاْ أزاَ یٗ تيـوامت  يتالى يضیِن ينایٍوػؿ  يأیٙأت الٚوـه طـس یپؾ يتاله تـا

ٗ تا ِا و نِثاؿ يعؼا يٗ اف مٛوتاىؼ يـِمؼك ّٔیغ ي٘ا رق تاله تا ػمت يقیچػٕ٘ؼ ٚ يِ

ؼ، تٗ عؼا یػٚؿ تّأ»ٓ گفتٗ امت: یگـػػ؛ ٚ ِإٔؼ ايپٛچ تـِ ي٘آ یآئ يـػٖ امت تٗ مٛوِصاٌضٗ 

 أؼ. ىؼٖ یهش ٔقػیٗ تٗ ٚامطٗ عْٛ ِنوىٛػ يگفتٗ ِ ينأوٗ تٗ و «ؼیٔيٛ یهٔقػ

 يٜبٗزًثورو،  ياثورو، ٝػلٙ يليثورو، آ يثورو، ٓزٍٞط يٚ ٓب ػٜلًكٛل يْ ٓيِبٕ ثٚ ٓب رؼيزبة ػجواًٗ

ٍبىك يزبة ٓب ها ٓطٔئٖ ًٖٓ يرٞاٗل اهائٚ كٛل. ايذ ٓيٜٞكيٚ ً يييثٜزو اى ٛو چ؛ ْيثورو كاه يواصيثورو ٝ ٓ

 ْ. يكاه ياثل يواصيٚ ٝ ػٜل ٝ ٓيٚ ٗغبد ٝ كلً

اٍذ ٝ  يؾيٚ ًَٓ٘ل ًاكػب  يكٛل. اگو ّقٖياك ثٚ ٓب ٓهاعغ ثٚ اهرل يعلّ  يبٕ ْٛلاهيزبة ػجواًٗ

ٖ يٚ چًٖ٘ اٍذ ٌوٓٔيٞٗلك، ؿيفلاٝٗل ثپگوكاٗل ٝ ثٚ كّٔ٘بٕ  يؼ هٝيٝ ٍپٌ اى َٓ يؾيَٓ يَبيًِ ييػٚٞ 

 رٞثٚ ربىٙ ثَبىٗل.  يها ثوا يّقٖ

لٕ، يٚ ٝاٍطٚ كٔبٕ گبّ ثوكاهٗل ٝ ٗٚ ثي٘ل رب ثٚ ٝاٍطٚ اًين ٓيها رْٞ يويبٕ ؽويؾيبٕ َٓيهٍبُٚ ػجواٗ

ٚ ٝكبكاهاٗٚ رؾذ ً٘ل ًين ٓيٖ ٓب ها رْٞيزبة ٛٔچًٖ٘ يٍبىك. ايفلا ها فْ٘ٞك ٓ ئبٗيا يٖ ىٗلگيا چٕٞ ًٚ

 ْ. يبكذ ٗٔبئيْ رب پبكاُ ٓٞػٞك ها كهيثٔبٗ ٛب ٛب، ٝ هٗظ يعلبٛب، ٍقز

اُؼبكٙ كٞم ِج٘ل.ٛيها ٓ يذ فبٕيذ، َٓئُٞيؾيَٓ يبيبد ٝ ٓياًثو چٕٞ ًٚكٛل يْ ٓيبٕ ثٚ ٓب رؼِيػجواٗ

ٓٞهك ؿلِذ  ييبيٖ ٓيايبث٘ل. اگو چ٘يْزو ٗؼٔذ ثياى ٛٔٚ ثٍبىك رب كه عٜبٕ ئبٗلاهإ ها هبكه ٓيؼ ايثٞكٕ َٓ

َز٘ل يؼذ ٗيٚ رؾذ ّوً يَبًٗ يؼ ثٚ اهٓـبٕ فٞاٛ٘ل كاّذ. كه ىٗلگيٝاهغ ّٞٗل هٗظ ها كه ثواثو َٓ٘ل َٓ

 ْزو. يث يبرً٘لٙ ثويآ يك ٝ كه هٝىٛبهٝيذ اٗزظبه ٓيؾيكه َٓ يْزويث يبيبد ٝ ٓياًثو

 .(46=46بٕ يػجواٗ)« ْياٝ ثوٝ يوگبٙ ثٚ ٌٍٞوٕٝ اى ُْيُٜنا ػبه اٝ ها ثوگلزٚ، ث»


