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��ل از ھ	� �� وا���ت را ��و�م �� در ��ور ھ�ی ا��	� وا����ی 	� ھ� وآو�دھ�، 	� ��ل ا�در ��ل 

	,�ور �وده ا�م �� ھر*� 	� &(ت �)ذ�ر�م و�� ا&ر ���ل ��ول %$ل و	�طق ھم ��ود(�� ���ت) ��وت ���م 

3�4ب! دروغ ��و! آ�*� و �� ��وت و�	و�� %�دت ���رم. ز�را ا&ر ��و.�م، 	�، 	و-وی و�� آو�د 

و�ش 	� ط��5د. دو-ت ھ�  �را &(�� 8�34 ���ت، 3�م 	رگ را �4در 	����د و 	ردم ,�ھل را �� �	

�� �� آ�:� 9رورت دار�د، �� ,���داری 	� و 	و-وی ا�دام 	���د. ���,� ا���� ��ل ا�در ��ل در ,�ل 

  و,:ل ��3ت دا��� ����د.

و از ��3ت ������ذار ا��م و =�ره از ھ	�ن ��5ط 	�ھ� و=5ط >:	�  �دا���ن و�(:	د�ن از د�ن، از �رآن

  ھ� %	ر �رده ا�ت.



	�ر 	��ود  �� ھ	��� �	وش �	���م؟ �� ھر &ز��. ا&ر 	� ھم �	و�� ا���ر ���م،��ل ��دی 	� را 

  	�	ت 	���د �� *را �رد�دھ�ی ود را 	طرح ��رد�د.

ھ� در را�ط� �� د�ن ا��م را ا��4ص داد�م �� ز�د&� ����رآن ��	ت *:�رم ��5�5 �3@ت ھ� و�$د 

  ������ذار ا��م، 	3	د.

 ,�	�� ھ�ی 	�دی ���ون از ���� ��م 	9	ون 	طرح ا�ندر واھم 	� �� 	ط��5 �ردن رو�ن �رای

��آن �و,ود آ	دن . و�و�د 	� ا��راج ا��م ��ر�C ھ�ی 	و���ت 	ط�-��ء از �� ا�ت %�	� ���

  ا��	� ا�ت.ا	)را�وری 

��ھ� �� او��ع ����  

و	ذھب  �د، *�ره 	ذھ�� 3�	را�� ز	����� �ر�:�د ھ�ی �� 	�دا��م 	� روم، ا	)را�وری ��ر�C در�رر��

و-� ا��م  .%	رد�وان ��Eران ا	)را�وری ور����� روم طو��E &رد�دآ	د،  �را	)را�وری روم >�.ق

�ر%�س آن �ود 3�و	�� و,ود �دا�ت. �ر)� �ردن ا	)ر�وری ا��م �� �را�ط آن ز	�ن %ر����ن ��ر 

�و8�9 �$ش 	3	د و�را�ط ا,�	�%�  ��ده ی ��ود. �رای آ&�ھ� �� )د�ده ا��م 9رورت �� ا�د��

  .��د �	� 	ط5ب �دن رو�ن �� �وا�د 	� ز	��� %ر����ن در

 در ���، �� �� �ود ای )را��ده %رب ����ل و	وطن 	�ز-��ه %ر����ن ,ز�رهء ��� )�ش، �رن ١۵

 دا���د ا��وا.� ور��د ,����ه ���ش از دور �� ای ����� ز�د&� آ�	�ن، �$ف ز�ر �� �دوی، *�درھ�ی

 ا-:� ا�ن و دا�ت ای و�ژه »�ت ا-:� و��« ����5 ھر. �ود�د د-وش و�ش آب �م ھ�ی وا�3 و ھ� *�ه و��

 	��، �� 	و�وم �:ری در دا�ت، ��م) ��59 *:�ر >�9ی �� 	��ب 	��� ��( ���� �� ای، ����� در

 �ود ای ��-���� ھ�ی و&ردھ	�.� ھ� ز��رت �رای ی 	�53 ����� ا�ن ا%راب، ��ن در. �د 	� ���ھداری

�� »K3« وا�ده دور �� ر>��د، 	� دا��ن" "��� ی �� �وی ا�ن 	�� �� K3 	و�م در زا.ران. �د 	� 

وا�د�د 	� را ود ا���ر �:�ر�ن ��%ران. آورد�د 	� �,� �ص و	را�م �رد�د، 	� طواف مآ�: 

��� ی د�وار �ر �ود�د، �ده �و��� &��ھ� و���ده ی ):ن �رگ �� )و��� �ر �� ھ�ی ��ن، و�:�ر�ن�� 

   .&ر>��د 	� ��م �ده وآو��� �د�د 	� آو�زان 	��



  

  

در,�وب ا�ن ��ور *:�ر�:راھ	�ت ����ر دا�ت. ا�ن �:رھ� %��رت �رار�و��� ھو-ت و-	��ون �� 

����ن و93رت 	وت. ،M�� ،ن��	ود�داز:  �  

  

                                                  

 	�Oول �ود�د رو	��ن ��E �رای و�$ل �� ��ر3	ل د�ت د��ری @رو�	�د ھ�ی ��دان ا	� در ���� 	��طق،

 د�ر(د�,�  �� �ود ��دا�� ھم ��� ھ� ��واده ا�ن ,	�5 ی از. ر��د�د ای آورده ��د ھ�ی @روت و��

وا�د�د 	� »ا-$ر�ش ا	�رة« �ود زده �:م �� و�در�� @روت �� �طر را او. آ	د 	� آن از) ا�د �ن و�5د 

�رار �و���  .�ود ����ر د��ر داران ��روان ��ران 	,	وع از او ھ�ی ��روان ��ران ��داد �� ا�ت و�$ل

�ورت >ر��5ر�� ا�و��ر��زازط��(� ��� ا�د �وده وز	����� 	�وا�ت ازدواج ��د، �� *�د�ن ��ر �� 

ا���در�� 	4ر ر>�� �ود �� ز��� �ر�ن د�ری �� از )در�و���� و	�درار	��� �ود و�� ا�م ز��ب 



	�� از  @رو�	�د %راب��ن �ر� از��ر�واد&ر �ورژوازی ا 	�در%���� ��د 	��د، ازدواج �	ود. �د�ن

 �ر� ازا���ر)���ن �ود�د، �ورژوازی %�ری از >رھ�Rو-�  ����M 	ر>�� ی �رودار �ود�د.ز�د&� 

  .دا���د 	� در��>ت ود��	زد �رد�د 	� ��ر آ�:� �رای رو	��ن، ��ر 	$�ط�� ���وان

 �� ,د�دی ا��ص �� �رد 	� ��را�,�ب &��رش رو�ق �3ل، *ون ��زار ���د-� رو�ق &ر>�� �ود، در%�ن

 >$رزده ی ا�را>�ت &ر>��د �4	�م ��ز ھ��م ��� ��دان 	ردان �� �ود وا��,� درآ��د داران ��روان ا��دام

)�ران  ده از ��� %�دS. �و�د 	�Oول رو	��ن �رای ��ر��روا���Eری و�� �:�ده ���ری را ود

 �د. 	�Oول @رو�	�د ا%راب ��ر ھ�ی ��روان در ��ر� � �� �ود ��دان ا�ن ازاT9% ھ��م، �ن %�دا-	ط5ب

 راه ��ن ھ��م در �ن %�دا-	ط5ب ������ ا�و��روان �� ده )�ش از	رگ 	��دی �	�راز ۵٧٠ در��ل

  .دا�ت ��م در را >رز�دی آ	��، ھ	�رش، �� �3-� در �)رد، ,�ن 	�� و اور��5م

 )در د�ت �� و &�ود ,:�ن �� د�ده )در از	رگ )س 	�ه �ش �� دا�ت ��م %�دS �ن 	3	د >رز�د ا�ن

 %	و�ش، د�ت �� را 	3	د وآ���ه �)�.�د *�دان ��ز �زرگ )در ا	�. �د �)رده ھ��م �ن %�دا-	ط5ب �زر&ش

 ��ر در را �ود�� �� 	3	د. دا�ت 	� ��4ب ای ��ر��� آب ��روا���Eری راه از �� �)رد�د ا��ط�-ب،

 ���د. آ	وت �,ر�� و�$ل 3	ل ��ر ودر )ردات %	و�ش �رای ��ر �� �و,وا�� از �ود، &ذرا�ده *و)���

 و�� �رده آ=�ز واور��5م �ور�� �� را ود 	��دد �(رھ�ی %	و�ش ��روان �� �� ���د ���ن ھ	�ن از

 و,:�ن رو	��ن، د�ت �� ا>��ده ھ�ی �رز	�ن ��ز&�ری �رای ھ� >�رس دا.م و�:د�د رو	� ��ر>ر	���ن

 را) او ��-�� ١٣ ����( ۵٨٣ ��ل 	و,ود 	���W از ����ری. ���د �ده آ��� 	��دی ��م �رن آور ��(��

  دا��د. 	� �ور�� �� �(رش ����ن ز	�ن

 و �ود 	� 	�ر>� د�,� �� اش، �ر)ر�ت %	وو � و���5 ی� ��-��، ٢٢ ھ���م وا���ت ا�ن ا�ت ��

 �� 	رگ و �وده ��-� ٣٧ ز	�ن آن در �� @رو�	�د، ���وی ا�ن ا��دام �� ا%�	�د ���ل ,وا�� ���وان

د�,� ھ�ی ��روان 	�.وEن از ��� ���وان %�دS، >رز�د 	3	د. آ�د در	� �ود، د�ده �*�م را �وھر 

 	� 	�� ,�وب در �	ن و �	�ل در ارو��5م و) ��و�� �ور��( رھ�)�ر��	�ت �زودی و )ردازد 	� ���ر

  .�ود

 �� او دا�ت، ادا	� 	ر���ً  اش ��-�� وھ�ت �� ودو�� ���ت از �� �(رھ�، ا�ن در �� دا�د �	� ھ�*�س

�ور	���� )�*�)�\ ,:�ن در 	��دی، ھ(�م �رن واوا.ل ��م �رن اوار در و �ده آ��� ����� *� �* �	 

 )�و�د ����3 اھ	�ت �� ھم �(رھ� ا�ن در او �� دا��م 	� ا���د، از �ر� �3ب �ر ا	�. ا�ت �رده



 �� *�( را ھ� >�رس ا	)ر�وری طر ھم �رده، )� ھ� رو	� �� ,ز�ره ��� %رب ��روا�داران ا���4دی

 ��ر �رای) ا�ر��م ,�دهء د��ر��رهء �دن &�وده و طر>�ن 854 4ورت در *� و روم �� ,�R ھ���م

�م و ھ� ���ش �� ھم و در��>��، ھ� رو	� ا	���ء �$ل و 3	ل ��ر در &�ر در ا%راب ھ	�ء و ود� ھ�ی 

  .ا�ت �وده آ��� ا�,�ل و �ورات �� وھم دا���، &(��و و آ���.� »�:ود��« و >�5ط�ن و �ور��

���د �رای 	� واK9 ���د �� 	��>رت و�رج �د ن از دا�ره ی ,Oرا>��ی ����5 واط�%�ت 	3دود آن، 

	��>ر را �� د���ی د��رآ��� 	���زد. �ص 	��>ر �� در ��روا��رای ھ� �ب ھ� را �� K�4 	�ر���د 

	�دھد، 	رد	�ن دارای اط�%�ت و ��ورھ�ی د��ری را آ��� 	��ود و از آ�:� 	���ود و��ز �� 	��>رت اداه 

و	��	وزد. ���9 ا>��ر را �� از ط(و-�ت ��و-�رده از د�ت 	� دھد  و ا>��ر و اط�%�ت �و را 	� 

)ذ�رد. در �ظر ���ور�م �� 	3	د *��ن �ر�و��� دا�ت. ��د �ر 	� ����م �� �� =�ر �وه 3را 	�ر>ت، در 

  3$�$ت �� ھ	�ن 9رورت ,	W و,ور�ردن ا>��ر 	�Oول �ود.

 	� ��-� ٢۵ 	3	د �� دل %رب @رو�	�د زن ا�ن د�,�، ��روا�داری در �دن ا��دام از )س ��ل و��

)���:�د ازدواج 	�ل ��4 �� را�ط )���5	� دا��� �� 	3	د ��  .دھد 	� ازدواج )���:�د او �� و ��دد

 ��روا�داران د��ر و د�,� ا,�	�%� )����ه از ,ز.� 	3	د و54ت ا�ن )� در -��� 	� &و�د. د�,�

  .�ود 	� 	�� @رو�	�د

 ا�د�� ھ�ی دا���� ا��س �ر ا	�، ���ت رو�ن *�دان &ذ��� 	� )�ر%	وھ��ش و د�,� ��دان در آ�*�

 	�� وا���ن ��ر�	���د&�ن ا�را>�ت  ر�د 	� �ظر� � �� &(ت �وان 	� ا�ت، درد�ت 	ورد ا�ن در ��

 و ���� �ظم �� �� ��روا�دار، ��ر )�دا�ش وا���ت از �ر���� ا�د، �وده �و��� �ظم �ر�راری وا���ران

�5��� &(�� ��3. ا�ت �دا��� ھ	وا��) ا	�� ��� ر���ت ��( 	�� ا�را>�ت و ,ز�ره ��� ��د�� ا%راب ای 

 »��3ف« ��م �� ����)ر����� د��� )�رو و �رده ا%���.� �� ���� ����� ی �� د�,� ��دان از ا>رادی �ده

 �� ھ��م ��� 	��>W ا��راک �� ر�د 	� ��ظر ��ز. دا����د )��	�ر	� ا�راھ�م ا%$�ب از را ود و ا�د �وده

 �� ا�ت �وده آن 	و,ب د��ر، �وی از ا	��، ��� �� آ�:� د�ر��� ی ود�	�� ���و، از �ووا��� ��ر ا�ن

  . ���د آ	ده �و,ود ���ز و 	��>W ا��راک �و%� 	�� ھ��	� ��Eران و��روان 	�� ��روا�داران ��ن

 &ز�ن 5وت و ��د 	� ��ر از د�ت ر>�� ر>�� %	رش �وم دھ� ی اوار در %�دS، >رز�د 	3	د ��ری،

�د �و��ه ھ�ی �وه در »3را« ��م �� =�ری در را طو��E یروزھ� و �ود 	� 	را��� و ر��9ت اھل و 

 را ��ن و=5ط در�ت �وان �	� �� ـ روز&�ر آن از ��ز	��ده �رھ�ی. &ذرا�د 	� ��:�.� �� 	�� اطراف



 -رزان روزی �� 	��دی، ۶١٠ ��ل در ا�ت ��-� *:ل 	3	د �� &و��د 	� *��ن ـ �رد ارز���� آ���� ��

 S، ا%ظم >ر��� ی ,�را.�ل، �� دھد 	� �ر د�,� و�� &ردد 	� ��ز ��� �� �وھ���ن از �رده و%رق

 از ��� S ز	�ن آن در. ا�ت �ر&ز�ده ود ر��-ت �� را او S �� ا�ت داده اط�ع و �ده ظ�ھر او �ر

 ا	�. �ود�د �:�ده »%�دS« ��ز را 	3	د )در ��م رو ھ	�ن واز �د 	� 	�3وب 	�� ���ده ی 	:م ھ�ی �ت

 �$ش �وا�د 	� �� ا�ت ی 	�.�5 	3	د، ذھن در �رآ�� ����ی و 	,رد S �� ا%ظم �ت ا�ن ��د�ل *�و���

  .��زد آ���ر او در را ��3(��ن �5$���ت و او �(رھ�ی

>رق ��ن %$ل ا�����5 و �ر�� ھ� �� �� )�رود�ن ا��م ا�د، در��ر�8 )د�ده و�3 �و�� �	���ن 	� �ود. 

ظ:ورد�ن ,د�د ا����5:� *ون از ���ه >��ت �� ا�طوره ی  *ون و�3 ��ور �دار�د، �� ,�ی و�3 �� �رح 

	��دی ... 	ردی �� درآن ز	�ن %	ری 3دود *:ل ��ل دا�ت �� و���ن  ۶١٠*��ن 	� ���ر�د. ��ل 

��  ۶۴وآ�����ن ود از ��E�3 �� �ر وی %�رض �ده �ود �ن &(ت. ��ر�C ا��م ...ھو-ت و -	��ون ص 

ھ�ی اوا�ل و�3 	� دا��د،  . *�د 34(� ��د *��ن 	����ر�د... ا���� آ���� را �� %	و	M از دوره ۶٧

4وM4 آ�:� را�� ����� ی از �روز 	�-(ت و د�	�� 	�-(�ن �� 93رت 	3	د(ص) درآ�:� 	��ھده 	

�	� �ود، 	ورد 	ط�-�� �راردھ�م. 	� �وا��م ��و��م �� 	�3و��ت آ�:� را 	� �ود در )�K %�وان ذ�ر 

��4 �رد:  

 ١ ((S) داروز ��ز)��ن ھ	� را �رای داوری �زد ود ,	W 	���د، ) دا در ٢وب و�در�	�د ا�ت.  

) در ,:��� �� آ>ر�ده ی دا و�3ت ا���ر ٣آ��ن را �� 4ورت ا�دی در �:�ت �� ,:�م 	5د 	� ��زد. 

دا از آد	� *��ن ۴او�ت آد	� �)�س &زاری از دا و اظ:�ر ��د&� و %��دت ���ت �� او�ت.  (

   ۶٧ص) وظ�(� ی ��4 دارد و �رای �وم ود )��	�ر ا�ت. ص. ) 	3	د(۵	�واھد �� ���د&� ��د. 

��د از �رن *:�ردھم ا���5س ھ� �� �و%� رھ�	�ی د�ن و 	ذھب �ر� از ��ور ھ�ی ا��	� &رد�د�د. در 

  ,��� در ��ری �$ش ا���5س در��ر�8 و ��و�ق ا��م �� �3ث واھم ���ت.

 �� ا��م �� �� �ود 	� �س ����ن و ��د 	� �$��ل�را� ازا�ن ��>��54 د�,� �� &و��د 	� ا�3د�ث

 ھ�ی آ�� �� دو آن از ��ش ��زه �� *را ���د، دا��� �وا���� 	� �	���� *� روز آن در ���ت 	�5وم

 ـ ا��ط�-ب )�ر %�5 ـ )��	�ر %	وی )�ر ھم ازاو ��د و &رود 	� �ود ��ده ��زل 	3	د �ر *�زی ����ن

 )��	�ری، �رای �د&� &ز�ن ا�ن �� ر�د �	� ��ظر �3ل ھر در. )ذ�رد 	� را او )��	�ری ا�ت ��-� ده ��

  .���د آ	ده ��	�ر ا���ز ا	ر��(ت ا��ط�-ب و د�,� ��دان �و*� 53$� ی در



�� و�رار&زار��ت د��ر�� ��د از *:ل روز در =�ر 3را �ر �ذ�ر ر>ت، 	3	د �� *:ل ��-)�� �رار���

�د�م >ر��� ی ا%ظم �راو ظ�ھر �ده،  Rت ا�ن ا�ت �� ا��(�ده ���ن (*:ل روز) ,زوی از >رھ����وا

	4ر��ن �ود. �ر� از >ر%ون ھ� 	4ر�د�م �د�ن ��ور �ود�د، �� ا���ن ��د از	رگ ���د دو ��ره ز�ده 

� ی ھ	�ر ��ود، �� *:ل روز ,�د 	رده را 	و	���� 	� �رد�د. ز	����� 93رت �و�ف ��طر د��

>ر%ون �� ز�دان ا>��د و��د از رھ��� از ز�دان �� د����ه >ر%ون 3�4ب دم >و��(�ر ز	�	دار �ظ�	� 

����-� �� 	4ر	:�,رت �	وده �ود�د و��$وب )در �و�ف �� ھ� �د، )دراو و�رادران �� ���ت ود����

وی )در ود ... آ���ه �و�ف �ر۵٠و�� �وم ود )�و�ت. ���ب 	$دس، 	رگ ��$وب  ,�ن ��ت	4ر

�ت، �)س �� ط����ن �� در د	ت او �ود�د، >ر	ود �� )درش را 	و	���� ���د، وا�ن وی ��ر�ا>��ده ،�ر 

  ��ر *:ل روز �	�م طول ���د.

ا�راھ�	� ��ز ا��(�ده �	وده ا�د. 	@d در���ب %:د  اد��نا��م *:ل روز )�ش از 	3	د ����د &ذاران د��ر

� �� >راز �وه �رآ	د، ا�ر �وه را %:د دا ����� ا�را��ل) ...*ون 	و� ٢۴%��ق ��	ل �ورات (�	ره 

)و����د و,�ل داو�د �ر �وه ���� ���ن &رد�د. آن ا�ر�� �ش روز �وه را )و����د، ودر روزھ(�م داو�د 

از 	��ن ا�ر 	و�� را �دا داد. ,�ل داو�د در �ظر ��� ا�را��ل �� ��ن آ��� �وزا��ده �ر��5 ی �وه 	� 

  �� ا�ر دال �د، و*:ل ����� روز در �وه �ود.�	ود. و	و�� �� >راز �وه �رآ	ده، 

) ... آ���ه ١٢۵۴ص. ۴ ،درا�,�ل 	��،ا��م *:ل روز ��ز*��ن ذ�ر�ده (%��� در �و�� ی آز	��ش �	ره

روح،%��� را �����ن ھدا�ت �رد �� ا��5س و�و�� اش ��د. %��� )س از آ��� *:ل ����� روز را در 

� دا���ن *:ل روز �� 	3	د ��ز در=�ر3را �)ری �	وده ا�ت، 	� ����م �روزه �)ری �رد �ر��� �د... 

  ��ر�C طو��E درر��� اد��ن ا�راھ�	� دارد. 



                           

  


�ن ���د��� � ی �و�� دو  

���ن 53$� ی �و*� )�روان �3ل �ر &رد�م �� �3ل وا3وال دو���ن 	3	د �� ��د از �3د@� =�ر 3را، �

 ز�ر �4ورت وا�W ودر ���د �	� 	� �ر را 	و9وع ا�ن ��ل �� ��ز=�ر 3را 	3	د ��د از ��ز��ت ا

 در ا	�. وا��د 	� >را %�دS ا�ن 	3	د )��	�ری )ذ�رش �� را 	���ب وا��ص �رده ��ر&�ری ز	���

 ��یر. و ���� داران )رده �� ـ را ا	�� ��� وا��ش ��>��54 ،�ود 	� %��5 د%وت ا�ن �� *:�رم ��ل

  .ا���زد 	� �ر ـ �ود�د 	��

 وا�W، در ��، ���م �و,� »S اE ا-� E« 	�:ور ,	�5ء �� ا�ت ��>�: ا�ت رو�ن وا��ش ا�ن %5ل

 	� 	�3وب 	�� ���� ا�راف �� »��روا���Eران و ��روا�داران ا���4دی ��ر« ,�R ���ر	��� ی

 	� 	�� ی »�ده �:ا-« �� »�����« 	3ور �ر �� ا�ت ی »	و,ود وW9« �3>ظ 	�� ا�را>�ت. �ود

 	� رد  را ھ� »�:ا-« ھ	:� 	�� ��روا�دار �زر&�ر�ن ھ	�ر و ھ��م ��� ا%�9ء از ��� ا��ون و &ردد،

 �ده ظ��ن رو	� ای �وط.� و,ود �� 	�,را ا�ن در 	�� ا�راف آ��. ��د آ�:� ,����ن را ود »S« �� ��د

 دارد �4د ود، اT9% از ��� )��	�ری ا%�م �� ھ��م، ��� ��دان �رد�د 	� >�ر �3ل %�ن در و �ود�د

 و	�دودی 	3	د و��واده دود	�ن �زودی، ��، �د *��ن �ود ھر*� ���رد؟ آ�:� د�ت از را ا	ور ر��� ی

 	� ����د »ا��ط�-ب ��ب« ��م �� 	�� از �رج 	�53 �� �ود�د آورده ا�	�ن او )��	�ری �� �� 	���ن از

  .&ردد 	� �5ب آ��ن از 	�� �� وآ	د ر>ت وا,�زه �و�د



 و اطراف 	�5ف 	��طق �� 	:�,رت �� را 	�5	���ن 	��، در ود د�ن ��e�5 از �و	�دی از )س ا	�، 	3	د

e�5�� طق آن در ا��م��	و�ق �� �	د ��.  

 دو ا%�9ء از �ر� �وا�د 	� ,	�5، از او. &�رد 	� >زو�� �� رو 	�� =�ر 	�5	���ن ��داد �د����ن، 

�5��� �ود�د، ���ن) ��>ت �:رت »	د���« �� ��دھ� �� 	����» (�@رب« �:رک در �� را %رب ی 

  .��د 	�5	�ن

  �ور��و،����دا. ادا	� دارد.  �٢٠١٧وا	�ر

***  


