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&"/01ش #+ر&+,-ر  -ز&E #$ !E ,"#$دک ;&د'< #"#Eدا #AC; ,'#Dر دور در ا"#0Bی د"&; #Aد و در !'#-ی آ91 <8 #='/$ه ;&د.
آ#3T <L #='/$رت  91,$از ر"#LRی  OP4; 94Qو "#ر" ,Nو آ;#L<MAJ ,ی /H IE&J ,"#K7Eن ;#0D .<BCAن &Eد #$ ,Eدر
#;#A2ن#Lی ا !'/A$و :Hو' Y1Z8,$ Vو  #74A-دار'&ش و "&ر .ا#"#E <-دا را 9A41ه ;&د'< و #-ل 9W; #Lدر &M; VA4-غ
#"#Eدادرای  <Lوارد &]Eر  !E 91آن را  <'9A1&",$و \/Dم ;! '#د #"#Eدا ,$ا#BJد'<.

] [1

در درس /`Dا&2 #AJا"#"#E !E <'9دا  I+از &1روی ;:رگ&]E V'/Qر د" <E YAW7D #; ،Y-#Aو #$/-ی ز'#د!E 91,$ !BP8 .
ا'&]E Vر در &Dار آ\ #=-و #71 cdHل /Hار دارد :8/L .در ز"/E,7" /=J ,89دم  <Ab$آ&]; #='/$م و ;#"#E #دا .!'#C7L
"#; VABCeری  !Eاز #"#Eدا ;#زد'/E 9دم #-ل &; ١٩٩٢د/P- .ی :;#B1ده ;! و"=&ور&Q ،ر"&Bو /B"&$ال و ا#Qوا/4e- .ا"/; ,ای
ا'/ا"&m!; !E ,'#L,ر /kB4$ /Alهای #71ر#1ن ;#ACر ز'#د ;&د .در آن :;#B1 /P-ده ا;9اً 9" Yi/Jا/h <70P; <B1ا #71ر
ا'/ا"#L,ی  <Ab$در #"#Eدا ا'9b4ر ز'#د 91ه ا .Y-ا 91,$ ً#BWA3m !B3rدرک /Eد  !Eا"qbب ز'#3ی #-ل  ۵۷ا'/ا" #L,را ;!
ا/mاف #0Dن /+ا94Eه ا#"#E .Y-دا !A70-ی  ,M$uQ v;#Hرا ;! &2د ا#tB2ص داده ;&د .ا' !A70- Vروز ;! روز ;91 /B]Aه
ا&Q .Y-ر"&2 #+ x' \#y &Bدش /0Qان ا.Y-
/E,7" /=J :8/Lدم /; !Eای YP8و ,]e; #; &8از ا&Hا» /01 #; 9'#; <$و'#7Q «xA+,4س ;/Azم.
&4Lز &tQ <Lر در ,B-از #Dی ا'9" /01 Vارم .ا&Q #$ر" &Bد'&2 ,MA2 /zد91 ,"#$ه ا .Y-ا'/ج
ر94C'&" ،,"#7yهی &2ب ا'/ا"#"#E <Ab$ ,دا در ر#$ن &2د »ا#PQق #7Lن&mر &1,$ !B1&" !Eد،
,$ا/0h «9BJهی  ,M$uQ v;#Hاز &Qر"&Bی ا'/ا"91,ه را در ;/ا;&2 <]h /ا"94ه  .90",$زن #$/0Hن
#BEب /$ }1#Tدی ا #"\&$ !E Y-,'#='/$درس ,$د&Q .9Lر" &Bدر ا'#BE Vب  /+ !Eا Y-از
#LYAte1ی ا' ,'#Ar#Bو و' ,$#4Bو د'/$ /zد#$ن د" ًq$#E Y'&L x' #Aا'/ا"9A+ ,ا .94E,$
در  ,]e; YbAbyاز ;#894C'&" V'/B0ن ا'/ان در &Qر" &Bز"#-#- .944E,$ ,89ن #$/0Hن و ,H#-

#$/0Hن از د'#LYAte1 /zی اد; ,ا' ،94BCL /01 Vو د /BEر~/; #ا .,4Lا' /+ /01 Vا Y-از
;#L,r#bی ا'/ا" ,و ار#3Qط #A$ ,z4Q#z4Qن دو &]Eر ;!و&Dد آ9$ه ا#$ .Y-ر' !'#3i #در وبY'#-
&2د  !E 9C'&",$در  !; /P-ا'/ان ا#Cyس  94E,$از #4m&7Lن ا'/ا"&2 ,د 9"#$ cbTه /Qا.Y-
آن#AC; ,'#L&B"#$ #Lر #Q&Eه /Qاز او  941&+,$و آرا'#LOی ;#ACر /Q€AMlی دار" .9او YPz1زده
ا#'/D !E Y-ن  9$در ا'/ان  !"&zhاداره &1,$د .در #"#Eدا او &Q,$ا"/e; !'/]" 94h 9د و ;9ا" !E 9در Z8,$ !h 9$ <r#Tرد،
ا #$در ا'/ان "#08#ن  !7Lاز 9$ی  !E 944E,$ 9AMbQرو YCA" V1از  }'/m !hآن را !B2#41ا" .9ا'/ا"#L,ی #"#Eدا  cQ/$در
#yل ر YJو آ !; 9$ا'/ان  ،94BCLو  :Ah !7Lرا در;#رهی ا'&]E Vر ,$دا" ،94و qTوه ;/آن #Eر#1ن ;!  ,'#Dر9A-ه ا!E Y-
&4]Dاره ;:8/ار .944E,$
»#8/AQن« '&4]D xارهی ا'/ا" !E Y-,ا#C$ل " :Aدر &Qر"#"#E &Bدا ;:8/ار &1,$د .ا'V
&4]Dاره را &"#Eن /4L ,z4L/Jی ا'/ا"#Aن #"#Eدا )آی  ,- ,-ا  (,-در  vi#J 9yروز#Lی ۲۱
\&D ۲۴ #Qی #-ل :8/; ۲۰۱۱ار &2ا/E 9Lد OA; .از  !$#"/; ۵۰در ز#L!4A$ی  ،,bA-&$ر،ƒH
اد;#Aت /Q#‡Q ،#74A- ،و #L/4Lی  ،,7CNQو ;#L!$#"/ی و'†هی &Eد#Eن و "&&Dا"#ن &1,$ !~/Tد.
از #A$ن ا'#0h #04Q !$#"/; !7LVر ;/7L !$#"/اه ;/J #وش ;&2 YAMا&; 9Lد&m!; #L!$#"/; ,H#; .ر
را'#zن در ا#AB2ر ;#زد'#8944E9ن &2ا&; 9Lد#8/AQ .ن  VA4ˆ7Lدو  !b;#C$در ز!4A$ی دا#B-ن و <MAJ
#Q&Eه ":8/; :Aار #; :8/L .94E,$ور "/E,7دم !W$#Dی ا'/ا"#Aن #"#E <Ab$دا ;! آن ر!E 9-/; ,7H
;&Bا"!$#"/; VA4h 9ی /BC8دهای ;:8/ار  cr#D .94Eا9; !E Y-ا" OA; <Aاز  ۲۰۰داو/; cMmای
;:8/اری &4]Dاره #8/AQن  ،944E,$ YAr#WJو در #-ل &4]D ۲۰۰۸اره :L ۶۰ار ;#زد'944E9ه
دا&1,$ ,4A;OA+ .!B1د #71 !Eر ;#زد'#8944E9ن ا#C$ل ;! :L 9iار "#8/AQ .9-/; /Pن Yi/J
"#دری/; Y-ای ا'/ا"#Aن /P- #Qی  !3"#D!7Lدر #Qر'‹  R4L/Jا'/ان دا#z" #Q ،941#; !B1ه #Qزهای
;9ون OA+داوری  /; ,4B3$ ,P4$ #' Y3Œ$آ&2 !; ,L#8د دا 941#; !B1و  R4L/Jا'/ان را ;! /$دم #"#Eدا .944E !~/T
در YCDو&Dی  cMd$در;#رهی &4]Dاره #8/AQن ;! "#م آ'9ا &2/; ,E#-ردم .وب Y'#-او ~!7A7ی "&; O$#د#1#7Q .ی رƒH
ا'&D&" Vان 9PLه YPz1 !r#-ا"&; :Azد/L#1 .خ  <MH VA=]$از د'#8944EYE/1 /zن در #8/AQن #-ل  ۲۰۱۱ا .Y-رƒH
/L#1خ از !"&8ای#;x' !E Y-ر #1#7Qی آن ;/ای  !]A7Lدر /0; .9"#$,$ /m#2ام ; ,'#ŽAاز د'#8944EYE/1 /zن ا'V
&4]Dاره ا/0; .Y-ام ; ,'#ŽAا' Vروز #Lدر دا"]#zه ا&P"#B-رد &2ش در9A]2ه اqE .Y-س#Lی او در ز!4A$ی  #74A-و
ا&d-ره 944EYE/1 /P" ۳۰۰ #Qه دارد .ا'#8944EYE/1 Vن در qEس#NAL !]A7L ،نزده از ;/0ام ;/y ,'#ŽAف ,$ز"#7A" .94
#AEن از د'#8944EYE/1 /zن در &ABCJال ا!7L .Y-ی ا' #LVدر &Qر"/8 &Bد ,$ <Lآ' .94ا'&Q Vر" Y'&L ,T&" &Bا'/ا"9A+ ,ا
/Eده ا#$ .Y-ر' ,=' ،!'#3i #از ;:8/ار#8944Eن ا'&ABCJ Vال ا&D ,'&"#; .Y-ان و /+ا"/ژی#3T .س /W$و!E YCL <L ,J
; Y-#4داور #b;#C$ت دا#B-ن"&'.91#; ,C
&Qر" &Bدر #-ل  !BJ#' Y'/01 ١٨٣۴ا&L .Y-ای آن ;#ACر /-د و ;! &Hل &2د #"#Eدا' #L,دارای
دو  vtJا :Y-ز#BC$ن و \&Dی&4]D .ارهی #8/AQن  <Lدر #$ VA7Lه \&Dی ;:8/ار &1,$د.
/m#2ا !E ,Qاز &Q !; /P-ر" &Bدارم ; #$/- #درآ !BeA$ا .Y-ا'/; Y-#4; x4ای #; VA$&-ر ;! ا'V
/; /01وم  #Qدر &ABCJال #8/AQن  .<4E YE/1از  \#yد#hر #NALن 91هام/+ .واز /; V$ای روز ۲۱
\&Dی 91 VAAWQه ا .Y-ا;9اً د#hر ا'#D !; !E <BCA" Iy Vی ;!"#zAای د&Tت 91هامY-#4; .
; ,'#LOeاز #BEب <'#Lرا ;&eا"< .از  !; \#yا',$ Vا" ,"#CE !h !E <]'9را #Hq$ت &2ا/E <Lد.
;! ا' I+ !E <4E,$ /=J Vاز ;#ز Y]8از &Qر" &Bدو;#ره !r#b$ای ;/ا'#Bن ; .<C'&4ا!; /8را,B-
;:L9i Y-#4ار " /Pاز ا'&ABCJ Vال ;#زد'#ŽJ 9'#; 944E 9ی #NALنآوری در !; /01و&yد آ'.9
' xدو&0' Y-دی '#;xر ;! #AC; !E YP8 V$ر #“1&2ل ا !E Y-ا'/ا"#L,ی #7MC$ن 94"#7L <L
'&0د'#ن آواره دور د"91 #Aها" 9و #4W$ \#y 9'#1ی آوار ,8را درک  .944Eا&Q,$ \#y !B3rان ;#
 Y-&+و  Y1&8و &2ن #4W$ی آوار ,8را درک /Eد ،ا cAQ/Q #$دادن &ABCJا:L 9i !E ,rار "/P
در آن 94h 944E YE/1ان ;&' ,از آورا ,8در &2دش "9ارد#]" I=T/; .ن ,$د&H x' !E 9Lم ;!را ,Byدر #A$ن ا&Hام د'/z
 #Dا#BJده ا ,0B4$ .Y-ا' !E YCL Vا'/ا" #L,دار" 9روز ;! روز ; /B]Aارزش #Eر &2د را درک  .944E,$در #7Qم د"#A
ا'/ا" #L,دار"/J 9دو&2,$ ,-ا" ،94از  #"\&$و /y €J#yف ,$ز" 94و ارزش#Lی &]E ,z4L/Jر &2د را #+س ,$دار".9

ا'/ا" #L,دار"/J 9دو&2,$ ,-ا" ،94از  #"\&$و /y €J#yف ,$ز" 94و ارزش#Lی &]E ,z4L/Jر &2د را #+س ,$دار".9
&4]yارهی #8/AQن '= ,از ا' Vارزش&2 !E Y-#Lد ;! ارزش#0; #Lء ,$د9L؛ و ",7دا"< /hا ا&4Eن ;! '#د /A1 /4L V]Dاز
,$ا .<BJا'&4]D Vاره ;#ACر &; }J&$د و ا#WNQ/$ !B3rن را ;!91ت ;!  O34Dا"9ا&; !B2د .ا !E ,$#z4L \#y VA7L #$ا'/ا"#Aن
در ا'/ان #-,$ <MAJز" !; O'#7" #' 9روی ,$ !4“iآور" V$ 9رد #+ی  /4L V]Dو  /A–#Qآن را #8/AQ 9'#1 .<4A;,$ن در
آ'94هی /4Lی ا'/ان  Ob" VA7Lرا ;#زی &B; 9'#1 .94Eا!bMy !; 9Qی ار#A$ ,m#3Qن #L,z4L/Jی /+ا94Eهی ا'/ان ;! دور #0Dن
&1 v'93Qد .ا&2 91#; VA4h /8ش در9A]2ه ا Y-و آ'94هی :3-ی دارد.
:"./01
"]#ن &4]Dارهی #8/AQن/L#1 ،خ  ،<MHVA=]$آ'#دا /0; ،,E#-ام ;,'#ŽA
در  5%6.ز:2+%3
 ,'#7"/4L::آ'9ا &D&" 94$/4L ،,E#-ان ا'/ا"[2 ] ::,
/L#1::خ  <MH VA=]$و ر» ƒHدار«[3 ] ::
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