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هماننج" و "رادرد یاھهنیآ" رب یشناوخ "

رادرد یاھهنیآ

و هتفر رتارف یسیونناتساد موسرم یاھراجنھ و دعاوق زا دوخ ناریا رصع مھ راثآ رگید نایم رد هک تسینامر رادرد یاھهنیآ
یهرابرد ،نامر عوضوم .دیآیم باسحهب نردم ینامر رظن نیا زا و ،تسا هتشاذگ شیامن هب دوخ زا ار یعیدب راتخاس و لكش
یهطساو هب ،یناوخناتساد تاسلج ییاپرب و ییاپورا روشك و رھش دنچ هب شترفاسم یپ رد هك میھاربا مان هب تسا یاهدنسیون

هب ،شیاھناتساد رورم رتمھم همھ زا و )هدنسیون یهقوشعم و هصق یاھتیصخش زا یكی-( وناب منص اب رادید ،دوخ یهظفاح
رگید هب تبسن ون یلكش و هزات یاهنوگ هب عوضوم تھج نیا زا .دنزیم بقن یناریا كی ناونعهب دوخ یگنھرف -یخیرات یهتشذگ

دوشیم راركت -كیتامت ظاحل هب- فلوم راثآ .

الثم دندرك هچ هك میاهتفگ« :دیوگیم باتك نیا زا یشخب رد ؛دراد شایاهروطسا یاتمھ اب ییاھتھابش شیب و مك هك میھاربا
)۱۲۸ ص( .»دنتفر و دنتخوس و دنتشك و دندمآ هك میاهتفگ طقف ،میاهتشونن شتسار یلو ،میاهدنام و نالوغم ای نازغ

 و تسا هاگآ نامر یلصا رتكاراك نوماریپ یاھدادخر زا یوار .تسا صخش موس نامر دید هیواز اما ،دنكیم تیاور شدوخ وا
زا عون نیا ناوتیم دنچ رھ .درك یسررب دودحم دیدهیواز و صخش موس رد ار »رادرد یاھهنیآ« تیاور ناوتب دیاش ورنیا زا

ار دوخ و تسا نآ یهدننك تیاور ،یواِر نم هك یصخش موس تیاور ینعی ؛تسناد صخش لوا تیاور زا یاهنوگ ار تیاور
وجتسج ناوتیم زین دوشیم تیاور نآ اب »رادرد یاھهنیآ« هک ینابز رد ار هلاسم نیا .دنكیم تیاور ینوریب یرظنم زا زین

راك هب سیونهصق رتكاراك هك ییاھناتساد نابز اب »رادرد یاھهنیآ« تالمج نامتخاس و رثا ییاور نابز تاصتخم هکارچ ،درك
تسا یكی ،دربیم .

نیا نیرتمھم دیاش .دناهدیشخب وسنورد یریس نتم یمالك راتخاس هب هك تسا هدش لیكشت یاییاور یاھهیامنب هعومجم زا نامر
رد میھاربا .میوشیم هجاوم نتم رد هنارت نیا اب اھراب ام .تسا »دیب« یهناقشاع یهنارت و »رادرد یاھهنیآ« اھفیتوم

/دیشكیم هآ / ارفا تخرد ریز تسشنیم نیكسم :دھدیم شوگ ار هنارت نیا نرركم وناب منص اب ای و اھنت ؛توافتم یاھتیعقوم
ناتساد و »!دیب ،دیب ،دیب« :دناوخیم /وناز هساك ود رب ار شرس و /دوب هتشاذگ هنیس رب ار شتسد /»!دیب ،دیب ،دیب« :دناوخیم و



ردقنآ بآ بل رب یكی نآ و دوشیم قرغ ناشیكی .یاهناخدور رانك دنوریم انش یارب قوشعم و قشاع» :تسا رارق نیا زا دیب
بآ حطس هب دنسریم ات دنوشیم گرزب و دنھدیم گرب ،دننزیم هناوج شیاھتسد و اھوم و دنناودیم هشیر شیاھاپ ات دتسیایم
)۲۵ ص(».نوریب دیایب و دریگب ار وا دنلب یاھ تسد ای ناشفا یاھوم درك زارد تسد ای دروآ نوریب بآ زا رس بوبحم رگا ات

.تسا »قشع« و »نز« ،یگدنسیون و راتشون رانك رد »رادرد یاھهنیآ« نامر رد اھهژوس نیرتمھم زا یكی بیترت نیا هب
سنج یهدنیامن یعون هب و دراد هراشا یخیرات یاهتشذگ هب زین شمان ،نتم یوھام و ییاھن فدھ رب فاضم هك وناب منص رتكاراك

تسا »رادرد یاھهنیآ« رد قشع موھفم یریگلكش یهطساو نیرتمھم ؛تسیناریا تسیز و یبدا راثآ رد ثنوم .

  نتشون همان هرخالاب و دوب مھ اب ندناوخ سرد هك مھ دعب ،دندوب هدش داماد و سورع مھ رابدنچ ،دندوب هدش گرزب مھ اب« اھنآ
هدز مھ مالس باوج یاج هب .درك هراپ شور ولج ار شاهمان مھ زور كی ،دركیمن یتح شھاگن رگید دیشك دق هك رتخد .مھهب

)۲۷ص(»...شدوب

ینعی مان نیمھ هب یھاتوك ناتساد رد نامر »ناتساد رد ناتساد« لصا هطساو هب زین یرگید اب وناب منص یسورع ناتساد
یاھهنیآ« رد میھاربا .دوشیم یلجتم -دناوخیم شایناوخناتساد تاسلج زا یكی رد میھاربا ار نآ زا یشخب هك- »یسورع«
رگید ار وا دھدیم لوق وا هب هك نیا اب و دروآیم دای هب ار دوخ یهتشذگ زا یدایز شخب وناب منص نیمھ یهطساو هب »رادرد

.دوشیم هتشون »رادرد یاھهنیآ« نامر زا یرایسب شخب وا روضح اب و رابجالاب و اتیاھن اما )۳۲ص(دنكن شیاھناتساد نومضم
بدا زا نقلطم هك- هنانز كیسانشییابیز هجو نداد ناشن یارب لاخ باختنا .دوب هتفگ وا لاخ زا »میرم« ناتساد رد میھاربا اما

ار دوشیم هدز نامیخیرات-یگنھرف یهتشذگ هب هك یبقن رد نز تیھام شیپ زا شیب هک -تسا هدش هتفرگ ماو یسراف نھك
یاھشخب رد و تاعفد هب لاخ .دنكیم لجسم یاهفرح یهدنناوخ یارب ار »رادرد یاھهنیآ« یوھام و یلصا فدھ ،دنکیم راكشآ

تشگنا هب و تسب ار تسار تسد تشگنا هس دعب و ]وناب منص[ درك هناچ نوتس ار اھتسد« :دوشیم نایامن ناتساد فلتخم
)۳۸ص(»...یاهتفرگ نم زا مدیمھف هلصافالب نم اما ،تساجنیا ،ینیبیم :دز لاخ رب هراشا

)۵۰ص(».شوگانب طخ رب كچوك یتشوگ لاخ نآ« :دراد لاخ مھ ) میھاربا نز( انیم     

یلاچ ای دنراد یلاخ یاهداد اھنآ زا یقیقد فصو هك ییاھنز یهمھ الصا ای وت یهیفص« :دیوگیم هصق زا ییاج رد وناب منص
نییاپ بل ریز مھ رابكی ،پچ فرط ،تسا بل هشوگ رابكی ،تسین هنوگ نییاپ لاچ یهبل رب ناشلاخ تقوچیھ اما ،اھهنوگ ریز

)۹۷ص(».دنیآیم رد یبلقت بلغا نیمھ یارب ،تسا هنوگ یور الصا ای ،اجنیا ،تسا

شیاھهتشون رد هك یاهلكاش ساسارب یریشلگ .کیتورا نقلطم دیاش یدروخرب ؛تسا هدش فیصوت نانز مامت فطع یهطقن لاخ
رگید رد هك یعونهب ،تسا لاخ فیتوم تاداع نیمھ زا یكی و تسیھباشم ییناتساد تاداع راچد ،دنكیم یوریپ نآ زا مئاد
شبل رانك لاخ« ؛»موس موصعم« هاتوك ناتساد رد »قافآ« فیصوت رد بل رانك لاخ لثم .دوشیم هدناوخ تارك هب زین شراثآ

دیك و نیتسیرك« نامر رد نیتسیرك ندرگتشپ لاخ اتح و »...ممنئمطم ،مدید اھدعب ار ».

هب نمیقتسم نامر نیا زا ییاھشخب رد ،تسین یریشلگ دوخ هب تھابش یب هك »رادرد یاھهنیآ« سیونناتساد تیصخش ،میھربا
مینكیم ناج تعاس هس یتح یھاگ و ود اھنز ام :تفگیم انیم« :دزادرپیم ،دراد یناریا یهعماج نانز دروم رد هك ییاھهغدغد
تسد هب شدوخ مھ دعب )۱۱۱ص(».دنكن درد تتسد ،دوب هزمشوخ دییامرفیم مھ دعب و شدیعلبیم هقیقد جنپ رس اھامش تقونآ و
هب شخب نیا رد نم نیبب« :دیوگیم مھ یرگید یاج )نامھ(».دوب هزمشوخ یلیخ تاذغ ،دنكن درد تتسد« :دیوگیم وناب منص تخپ

روكفوب زا هك تسا مولعم .تسا یریثا نز شخب ،۱۳۲۰ ات ۱۳۰۰ زا ،لوا شخب .ماهتخادرپ ناریا رصاعم یاھناتساد رد نز
تسد ای و تسامدق یاھلزغ قوشعم نامھ مھ یریثا نز .تسا هتاكل یتقو یتح ،درادن ینیع دومن چیھ هرود نیا رد نز .ماهتفرگ

شاد و هدرپ تشپ كسورع رد .مینیبیمن مھ تیادھ یاھناتساد رد ار رضاح و یح نز نآ .تسھ اھروتاینیم رد هك ینز شالاب
نیا .دھاوخیم ار درم قالش هك ینز :دوشیم هتخاس ركف كی ساسا رب نز ،درك مگ ار شدرم هك ینز رد .تسا مولعم هك لكآ

)۱۱۲ص(» ...دزپیم و دیوشیم هك ینز ،دشاب فراعتم ینز رگا :تسھ نانچمھ مھ اھدعب نز زا هرھچ ود

و رگید ینول زا دیاش طقف تسا هعجاف زا یشخب زین دوخ وا .دوریمن نیا زا رتارف زین یریشلگ نامھ دیاش ای میھاربا دوخ اما
زاربا نز هب لكش نیمھ هب مھ هتشذگ رد هك تسا یسنج زا نلماك انیم شنز هب اتح و وناب منص هب میھاربا قشع .هنارعاش یمك

تقیقح ینعی .)یلایخ رتشیب( منص نآ یاھهنوگ ریز لاچ و لاخ و نیرمرم یقاس یارب زا ناغف و هبدن و هلان اب یقشع .هدشیم
ای( هیوسكت ،یناریا نلماك تسیقشع ،میھاربا قشع .تسین هدنسیون هجوت و هاگن نوناك رد نلصا ای .تسا ییرمان نانچمھ نز
تسكش هب نقلطم هك یناریا قشع كی یاھیرامیب و بارطضا ،سرت اب هارمھ )درم ِفرط زا رتشیب ییاھزادگ و روش اب لقادح

كیتنامر تسیقشع زین تباب نیا زا و دماجنیب تسكش هب دیاب رگید ترابع هب ای دماجنایم .



نحل اب هارمھ ؛رایعم تسینابز ،یریشلگ یاھهاتوك ناتساد رد یراتفگ و هرواحم نابز فالخرب ،»رادرد یاھهنیآ« نابز اما
نالوغم ای نازغ الثم دندرك هچ هك میاهتفگ« ؛كیسالك تایبدا رد هدش هتفرگ راك هب نابز میقتسمریغ و میقتسم یاھهراشا و وگرآ

میاهدنام و .»

ار تاملك یریشلگ .دریگیم رارق هدافتسا دروم یاهدیچیپ لكش هب یدودح ات نامر نیا رد تالمج وحن و تخاس نینچمھ
نابز رد هصیصخ نیرتمھم ایوگ .تسا رادروخرب یرایسب تیمھا زا وا یارب تالمج رد تاملك متیر و گنھآ برض .دناصقریم

یهیال یهتفیش یریشلگ .دیآیم تسد هب هلمج یازجا ییاجهب اج یهطساو هب هك تسا گنھآ برض نیمھ یریشلگ ییوگهصق
هب رتشیب هك- یگنارعاش رصنع و ینابز تالآرویز ،اھنآ نامدیچ ،تاملك باختنا رد ساوسو ور نیا زا ،تسا نابز یحطس
:دننكیم یزاب ار یساسا شقن وا نابز رد -دریگیم لكش عاقیا و گنھآ داجیا و ،یمالك یاھهفقو ،تاملك یادا عون یهطساو
.۱۹۴۸ دوشیم هك ۱۳۲۶ ،تفگ ار شلاس ؟دلوت :دیسرپ نامھ .باوخ جیگ ،دوب هداتسیا رگید الاح .شداد .تساوخ همانرذگ«
هحفص(»...ام لسن دیوگب تسیابیم .دنامب نامدای هك میاهتشادن دلوت نشج ام :تفگ .دماین شدای یسمش هب یتح دلوت هام و زور

)نامر تسخن

ای

« ؟دوب هك یتسار .دزیم شریرحت نیشام اب ار اھنیا و دوب هتسشن هك دوب مھ الاح و دوب »

شومارف یریشلگ هك ییاج ات ،دراد نوتم نیا رد تالمج لكش و نھك رثن اب یرایسب یاھتبارق ،مالك نحل و نابز عون نیا
موصعم« لثم ینامر رد بیترت نیمھ هب دناوتیمن ار »دوب هتسشن هك دوب مھ الاح و دوب« لثم یتالمج نینچ تخاس هك دنكیم

سكرھ ،دوب« :دربب راك هب ،تسا توافتم »رادرد یاھهنیآ« لثم ینامر اب یبدا یاقیطوب و یوھام ظاحل هب ندیدش هك »مجنپ
)۹ص(»...ارچ تسھ هك تسنادیم

  ای

« »مجنپ موصعم« رد هتفر راك هب رثن هك دیشاب هتشاد هجوت .تسا یریشلگ راثآ صیاصخ زا نیا و )۱۰ص(»...دمآیم و دوب
ینابز نامتخاس اب تسا ینامر »رادرد یاھهنیآ« ،لباقم رد و یرجھ 5 و 4 نورق رد مكاح ینابز تاصتخم هب ددرگیمرب

نیا هب عوضوم نیا .نامر نیا ات دراد یناوخمھ »مجنپ موصعم« تالمج اب رتشیب ،تالمج رد یتخاس نینچ ایوگ دنچ رھ ،رصاعم
نقیقد هك ،دوشیم دودحم یفاطعنا لباقریغ یاھتمرف هب یھاتوك نامز تدم زا سپ یریشلِگ یسیونناتساد شناد هك تسانعم

؛تسا هدرك یحارط فلوم هك ییاضف رد نتم شرتسگ و همادا یارب یعناوم داجیا ینعی ؛دننكیم ادیپ نتم رد ار هروطسا دركراك
اب ،توافتم رثا ود كیسانشیتسھ و یمالك تیعقوم نتفرگ رظن رد نودب تالمج وحن و تخاس هك تسورنیا زا .نتم دوخ هن و

دننكیم یزاب شقن یایگشیمھ لومرف لكش هب ناسمھ یدركراك .

رثا نیا ورنیا زا ،دھدیم رارق شناتساد عوضوم ار »دوخ« رگید رثا دنچ و هتشذگ نوچمھ زین »رادرد یاھهنیآ« رد یریشلگ
ار شهدنسیون دوخ ؛دھدیم رارق شواك دروم ار دوخ هشیمھ زا رتشیب »رادرد یاھهنیآ« رد وا .كیفارگویبوتا تسا ینامر زین

)۹ ص(».میشارتیم ناكم و نامز شیارب مینك ققحتم ار هدمآ دای هب یهراپ نآ ات یھاگ و دیایب نامدای ات میسیونیم« :دسیونیم

هك تسا یرصانع و میھافم هب یریشلگ تعجر -تسا رادروخرب زین یرایسب تیمھا زا یریشلگ راثآ رد هك- رگید رظنم زا اما
سیونناتساد رتكاراك باختنا تھج نیا زا و دناهتخاسرب ار وا تیوھ و دناهداد لكش یناریا كی ندوب یناریا هب خیرات لوط رد

نامر نیا رد ام یقیقح تیوھ و یگنھرف -یخیرات تیعقاو ییامنزاب دنیآرف هب ،دراد یریشلگ دوخ هب یرایسب یاھتھابش هك نامر
دنكیم یاهدنیازف كمك .

یشالت ،تسا یدرف سوباك هب نداد لكش ناتساد كی نتشون یھاگ اما« :دسیونیم »رادرد یاھهنیآ« نامر14ص رد یریشلگ
یاھسوباك میناوتب تسا نكمم اھراك نیمھ اب یھاگ و تسا هتفر نامدای هك یباوخ تیبثت یتح و ندروآ دای هب یارب تسا

میناوتیمن مینیبن هنیعب ار یزیچ ات هكنیا هن رگم .دوشب نامتیودب یهدنام هت نآ رحسلا لطاب دیاش ات میھدب ناشن زین ار نامیعمج
دوخ رگید الاح :دیوگیم و دشخبیم دسجت ،دنكیم راضحا ار نامهثیبخ حاورا یھاگ مھ سیونناتساد ،بوخ ؟مینك هبلغ نآ رب

ناتهنجا نیا و امش نیا ،دیناد .»

یزاسناریو وا ییاغ فدھ هك دربیم ورف ركف نیا هب ار ام تسخن هاگن رد ،شراثآ زا یرایسب رد »تنس« هب یریشلگ بقن
نیمھ رد نقیقد اما ،رصاعم تیعقوم اب یخیرات تسیتیعضو قیبطت مكتسد ای دھدیم لكش نآ هب هك تسا یمیھافم هعومجم



»رادرد یاھهنیآ« ِمیھاربا .دنامیم تباث هطقن نامھ رد ریسم یهمادا زا ناوتان یریشلگ هك تسا تیمھا رپ و ساسح یهظحل
یھابت نیا زا زین دوخ هك تسیلاح رد نیا و دوشیم »یعمج یاھسوباك« نیمھ زا یشخب هب لیدبت شراكفا و اھهتشون رد دوخ

دوشیم خسم »تنس« زا یشخب رد و دھدیم نت یھابت نیا هب وا .تسا هاگآ یجیردت .

 

هماننج

باتك هجیتن رد و درادن دوجو یزیچ نینچ راگنا هك دنكیم لمع نانچ فلوم ای .دوشیم لصاح قیرط ود هب یناتساد مھوت
یهزیگنا نیرتمھم هراومھ هك ،راگنا نیمھ رب دناوتیم هكنیا ای ؛دوشیم هدیمان یگدنز هب رادافو افرص ای ،یتسیلاروتان ،ارگعقاو

دوجو نامر عون ود نیاربانب ...دریگیم مان تینھذ ای ،لیخت ،لایخ شرثا تروص نیا رد و دیامن دیكات ،دوشیم بوسحم شایناھن
و فورح زا یاهعومجم طقف هك دریذپیم اراكشآ یرگید و ...دریگیمرب  یگدنز زا ار شراك داوم هك دنكیم اعدا عون كی .دراد

تربار هترام .دزاس ناھنپ ار شیاھدنفرت هك تسا نآ شفدھ همھ اریز تسا رتزیمآ بیرف یلوا هتبلا ود نیا زا ...تسا لاكشا

۱. زاغآ  ِ (beginning) دھدیم خر ۳۲ دادرم ۲۸ یاتدوك یلاوح ینامز رد و نادابآ رد هصق .تسا كیسالك یزاغآ نامر.
طیحم یوار .دریگیم لكش تسخن شخب نامھ رد رثا یهنیمز و دوشیم زاغآ یتسیلائر یدركیور و هداس یتالمج اب نامر

نمض و تسا هداوناخ یاضعا زا یكی وا .دنكیم فیصوت هداس یتالمج اب ار زور نآ یهعماج و هداوناخ ،هناخ یاضف و یگدنز
یاھلاس ،هظفاح ددم هب یوار .تشاد دھاوخ روضح هصق نایرج رد نمیقتسم ،دراد هدھع هب ار ینمض یهدنسیون شقن هكنیا
لكش یثنخ یتیاور یانبم رب نآ تیلك و تسا یشیامن صخشموس ،تیاور هك تسیلاح رد نیا و دشكیم ریوصت هب ار هتشذگ

دریگیم .

« رتارف یریشلگ راثآ رگید تابسانم * زا یدنمنایب ظاحل هب و دوشیم لیكشت هداس یراتخاس اب یتالمج هعومجم زا »لوا سلجم
ریس و تسیراتفگ لكش هب و هتخیرمھهب تالمج وحن و تخاس .دوشیم هتشون دسریم یوار نھذ هب هك یاهلمج نیلوا .دوریمن

نیا .دنزیم دنویپ مھ هب ار هتشذگ و هدنیآ ریواصت یطخ ریغ و لایس لكش هب و راوهلسلس ،ضورفم ییوگلا ناونعهب رثا ییاور
رگید ریوصت هب یریوصت زا و دراد راوهریاد ییامش ینامز تسسگ

دای فلوم یلصا یاھتسایس زا یكی ناونعهب نآ زا ناوتب هك تسین یاهنوگ هب تیاور رد نامز یطخ تیاعر مدع اما .دزغلیم
رد شراگن هب لایس لكش هب ار تاقافتا بیترت نیمھ هب زین وا و دوشیم روصتم هریاد لكش هب ار هصق یوار نھذ .درك

هرود زا لوا سلجم رد یوار ؛دریگیمن رب رد ار رود یاھهلصاف زگرھ ینامز یاھتسسگ هك تسیلاح رد نیا و ،دروآیم
دسیونیم شایناوجون .

  یراتفگ یراتخاس رثن نیا دش هراشا زین رتشیپ هك روطنامھ .تسیریشلگ راثآ رد بلاغ قایس و كبس نامھ اب »هماننج« رثن
هب ننآ ار تاملک ،دنکیمن ادیپ ار تالمج وحن و تخاس ندركبترم تصرف شراگن دنیآرف رد یوار هك انعم نیدب ؛دراد هرسكی و

هب دوشیم روصتم شنھذ رد هلمج هك روطنامھ وا .تشاد رتخد شش مظاك داتسا :دسیونیمن مھ نیمھ یارب و دریگیم راك
یرگید یاج رد .)۴۰ص(»ات شش ،دوب هدرك رھوش هك هقیدص اب ،هن ،تشاد رتخد جنپ مظاك داتسا« :دھدیم همادا دوخ تیاور

یسك ناشن مسرتیم ،مسیونیم الاح هك ار اھنیا .ارچ تسا مولعم هك اشنا .مدروآیم دیدجت تاثلثم و اشنا« :میناوخیم
رد تالمج زا و گنرمك بطاخم اب ار شدوخ یهلصاف تیاور عون و هرازگ نیا یهطساو هب یوار هكنیا اب .)۶۴ص(»مھدب

تالمج راتخاس و وحن نیا ،دشاب هتشاد ییانشآ یریشلگ راثآ اب هك یبطاخم یارب اما ؛دنكیم هدافتسا نكمم تیعضو نیرتیعیبط
تفرشیپ تازاوم هب نابز هك تشاد هجوت دیاب نینچمھ .دریگیم ماجنا یضرفشیپ هنوگچیھ نودب رثا شناوخ ورنیا زا و تسانشآ

هیعدا و حاورا راضحا یاھهخسن زا ولمم هك رثا یلصا یاضف و هبیرغ مولع اب نامر یوار /رتكاراك رتشیب یریگرد و هصق
دوشیم كیدزن ینوتم نینچ رد لومعم نابز هب ،تسا ...و .

    رتشیب زین هصق ینایاپ یاھشخب رد هک ،دش میھاوخ ورهبور نتم یاوحف اب قبطنم و كیسالك ینابز اب رثا نیا رد ام ورنیا زا
نھك نوتم اب ،فلوم میقتسم ریغ و میقتسم یاھدركیور یهطساو هب »هماننج« زا یھجوت لباق شخب نینچمھ .دنكیم ادیپ دومن

نیا روخ رد و بسانم ینابز زا هدافتسا ،دراد رایتخا رد یریشلگ هك یرازبا نیرتهداس و دنكیم داجیا تینتمانیب یهطبار
درك میھاوخ لابند راتسج نیا یدعب یاھشخب رد ار عوضوم نیا .تساوتحم .

تعنص ندش یلم شنترپ یاھزور یعامتجا طیحم و یداصتقا تیعضو شیامن نمض »لوا سلجم« رد هدشمیسرت یاضف اما   
دزشوگ زین میقتسم لكش هب اتح هتكن نیا .دنكیم هراشا ،دراد هنارالاسردپ و یتنس نلماك یلكش هك یوار یگدنز عون هب تفن



هجوت دیاب رگید یوس زا .)۱۲ص(»ما وت اب :دوب درفم ردام ریمض اما« و »دزیم ادص عمج ریمض هب ار ردپ« نلثم .دوشیم
نتخاسرب رد یمھم شقن ،دراد رظن یوار یراعتساِ  یگدزنج هب بلغا هك تیاور یلصا یاھهیامنب تسخن شخب رد هك تشاد

وگلا  [pattern] دنكیم افیا رثا یلصا یهیامنورد و هصق ی .

  ندرك رابگنس .درك هراشا یوار دوخ هلمج زا یموب یاھهچب راوهناوید یرازآناویح هب ناوتیم هلاسم نیا رتشیب حیضوت یارب
تاحفص رد .تسا زیمآنونج یاھراتفر تسدنیا زا راوید هب هبرگ شوگ ندرك خیم ای ]نامھ[ اھشوم ندز شتآ ،)۱۶ص(اھگس
-یعرص رامیب یاھشنكاو ریظن تسیزیچ تفگ ناوتیم و- دوشیم راچد نآ هب یوار هك یناجیھ رثا رد و تسخن شخب ینایاپ

ار شاهچب رس هتساوخ یكی« ای )۷۸(ص ».دوب هدرك ریگ شرس .دماین الاب رگید و بآ یوت دز هجریش رس اب یكی« :میناوخیم
/رتكاراك هب باطخ و »ادتقم اقآ« هب هراشا اب »اھمناخ مناخ« رتشیپ اتح )نامھ( ».دندوب هدیرب رس هك یواگ نامھ لثم ،دربب

هدش ینج اقآ ؟ینیب یم«:دیوگیم یوار ».

و ۴۲ ،۳۶ تاحفص رد هك ییاھهرازگ زا اتح نایم نیا رد .درك یسررب ناوتیم یرتعیسو داعبا رد ار یگدزنج نیا یهریاد  
شبیغ هعفد كی و هدش هشحاف كی هاوخرطاخ ایوگ هك یسك .دوب لفاغ دیابن دراد هراشا یوار یومع ،هدیدمغ نیسح ازریم هب ۶۰

رپ شقن نجیردت نیسح ومع تیصخش .»هدوب هدرك شروخ زیچ شنز« هك میناوخیم یوار ردام لوق زا مھ اج كی .دنز یم
دنكیم ادیپ هماننج كیتامت یزاساو رد یتیمھا .

  نیا رد ام .تسا دارفا تسیز عون و هداوناخ یتنس تفاب حیرشت یهلزنم هب رثا مسیلائر هماننج لوا شخب رد زراب یهتكن اما
،یعرش ریغ یلمع یهباثم هب ییاضرا دوخ زا سرت .دراد هراشا هتكن نیا هب هك میوشیم ورهبور یرایسب یاھفیتوم اب شخب

یهراشا زین نآ دنوسپ هك )هیاسمھ نز=( »نوج یسدق« اب یوار طابترا ،)یوار ردارب =( نسح ندناوخ زامن یسراف
هاوخرطاخ ،)تفرگ دنھاوخ ار »نوج یسدق« یاج یرگید یاھنز زین یدعب یاھشخب رد( شاكیتورا یاوتحم هب تسیراكشآ

هراشا نآ هب رتشیب مراھچ سلجم رد هك »اھفلزمهچب« اب هداوناخ ردپ یناھنپ طابترا و شندش دیدپان و »نیسح ومع« ندش
عمج و همھ نیا زا دعب ام .دنزاسیم رب ار هماننج تسیز زا یمھم هجو هك دنرثا ییاور یلصا یاھهیامنب زا یگمھ ،دوشیم

هب هك یزیمآماھبا یهرازگ ؛مینك عوجر )۴۷ص( ».مدشیم هك مدش روط نآ شدعب« یهرازگ هب دیاب هك تسا اھهیامنب نیا ندمآ
نیا رد .میوشیم ورهبور اھكوش نیمھ زا یكی اب تسخن شخب ینایاپ روطس رد .دراد هراشا یوار یگدزنج ِ یریذپانفیصوت

ریواصت و اھلوق لقن ،هرطاخ ،نایذھ بیكرت اب دریگیم رب رد ار »لوا سلجم« هحفص ۷۳ زا هحفص كی هب كیدزن هك شخب
گنچ هبرگ .دوب هدرك خیم راوید هب ار هبرگ شوگ هرپ ود مھ دعب .گرزب خیم ود ،هتشاد مھ خیم و شكچ« :دش میھاوخ ورهبور

 ،مدآ غامد یوت دزیم تسرد هلك اب دشیم زاب هك مدآ دراگ !تشاد یروز هچ .دوب دوگ دوگ شاھهدند نییاپ .شاھتسد هب دوب هدز
ریگ شرس .دماین الاب رگید و بآ یوت دز هجریش رس اب :دوب هدش اھروط نیمھ امتح مھ جنپ نیل یدھم دیس .دزیم هراوف نوخ و

شدعب هك دمآیمن مدای و ؟هیك لام اھهچب نیا :متفگیم یھ ،مدیمھفن رگید .رس هب دسرب هچ ،درك یراك دشیمن ار اپ .دوب هدرك
یواگ نامھ لثم ،دربب ار شاهچب رس هتساوخ یكی هك مدوب هدینش طقف نم .میدوب هدناوخ شاهمھ .مدناوخیم و مدزیم فك ؟یچ

،دوب مدای .دوب هدیربن .دوب ینوخ یتح دراك .مدیدیم اما ؛یكم نیشام ولج یاھخرچ هب دندوب هدیلام ار شنوخ و دندوب هدیرب رس هك
هتفرگ ارم .دندزیم ادص ار ادتقم اقآ .دندزیم ادص ار مناخهمع .مدینش ار ردام غیج طقف .دمآیمن مدای شدعب و مدناوخیم یھ و

مدادیم شارخ ار ماهرخرخ یتح و ندرگ ،مدیشكیم لوجنپ ماهنیس هب متشاد ماھتسد اب راگنا زاب و ،دندوب .

لثم ،دوب هدش بوچ تاھاپ و تسد ،دوب هدرك فك تناھد .یاهدرم مدرك ركف .نیمز یور یاهداتفا مدید مدمآ یتقو :تفگیم ردام
نھآ هكت كی مناخهمع :تفگیم ردام .دوب هدش دیفس دیفس ،ترس زغم دوب هتفر تاھمشچ مخت ،دوب هدش یربكی تناھد ،اھقالچ
ار ماھمشچ .دندوب هدیشك طخ ار ماھاپ قاس و اھتسد چم رود و دندوب هدز بآ مھ لین .دناوخ نآرق یھ و تاهنیس یور تشاذگ

ار شنادمچ مھ زور نآ یادرف .»ماما هدزاود ناشن هب ،دندوب هتشاذگ ماهنیس یور مھ لاخ هدزاود و دندوب هدیشك همرس مھ
دنادیم ادخ ،ینامب اجنیا ،ناھفصا یورب دیاب وت« :دیوگیم وا هب یوار ردام و دندنبیم ...».

« دباییم نایاپ ناھفصا هب یوار تمیزع اب »لوا سلجم .

هب هك یاهتشذگ و میھافم ،ریواصت ،اھتیصخش اب شیپ زا رتشیب وا ایوگ ،شایدادجا یهناخ و ناھفصا هب یوار لاقتنا اب .۲
دش دھاوخ ورهبور تسا طابترا رد وا یگدزنج اب یعون .

یاج یقت نز و همِع سورع ،»وناب« .دریگیم دوخ هب یرتجنرغب لکش اتح و دنكیمن ینادنچ قرف هداوناخ تشیعم ناھفصا رد
همھ زا و دوشیم رتنشور هداوناخ یهتشذگ و تارطاخ لقن یهطساو هب نیسح ومع تیصخش ،تسا هتفرگ ار نوج یسدق

و تشذگرس هك تسناد یتاقافتا مامت اشنمرس ار نآ ناوتیم هك هداد یناھفصا هب ار دوخ یاج نادابآ دولآنج یاضف رتمھم
تسا هتسباو نآ هب هصق یوار /رتكاراك یهدنیآ .



  ار نیسح ومع یگدنز فلتخم داعبا هك ییاھشخب رد تیاور و دنکیمن یقرف »مود سلجم« رد ینابز تابسانم و یروتسد دعاوق
لاغشا ار نتم زا یرایسب یاضف اھگولونوم نیا .دوشیم وگزاب شردام و یقت همعرسپ ناھد زا ،دزاسیم نشور یوار یارب

دنكیم .

  رھاظ یوار یورهبور نمئاد هك تسا یاهدنھدرازآ دنول نز وناب .میوشیم ورهبور یدیدج یاھتیصخش اب ناھفصا رد ام
نجیردت ،تسا هتفرگ ار یسدق یاج وا هک روطنامھ .دراد یپ رد یوار یارب یمیخو جیاتن وا ابِ  یناھنپ طابترا و دوشیم

لقث هطقن ناونعهب هك میتسھ ورهبور یاهدننككیرحت نز اب هماننج رد هراومھ ام .دریگیم ار وا یاج موس سلجم رد زین »حیلم«
تسا كلسمشیورد یوار یهلاخ رتخد رھوش ،یكباتا رگید یوس زا .دناشكیم شدوخ تمس هب ار یوار ،نتم یهبذاج نوناك ای
بناج زا ینافرع لكش هب هك یتارابع و ریواصت مامت اشنم رس .دنكیم راكشآ ار یوار تیصخش زا یرگید هجو وا اب هدوارم و

یگدنز اب ییانشآ هك تسیلاح رد همھ نیا و .درك وجوتسج یكباتا رتكاراك رد ناوتیم ار دیآیم رد ریرحت یهتشر هب یوار
دشخبیم هصق هب یاهزات یوس و تمس شداروا و هیعدا یاھراموط و اھباتك نتفای و نیسح ومع .

نصوصخ- ون هزاورد یهناخ یلاھا طسوت و هراپهراپ لكش هب ییوگزاب نیا و دوشیم وگزاب شخب نیا رد نیسح ومع تشذگرس
هجوت نوناك رد »مود سلجم« رد هك تسا هدیدمغ نیسح ازریم نیا رگید ترابع هب .دریگیم ماجنا -یقت شرسپ و هگرزب همع

نبترم و دشكیم شیپ ار شیومع یگدنز عوضوم دناوتیم هك یتصرف رھ رد و هتسویپ شخب نیا رد یوار .دریگیم رارق یوار
و یوار تیصخش یگدولآزمر زا یمھم شخب هك اجنآ زا .دناشكیم فرح هب ار یقت همعرسپ نصوصخ ،هداوناخ یاضعا

تشذگرس هب دیاب راوهصالخ و رابجالاب ،تسا طبترم هدیدمغ نیسحازریم نامھ ای نیسح ومع رتكاراك هب رثا كیتامت یاھهیوس
درك هراشا نیسح ومع .    

بش« :دیوگیم هگرزب همع .دندوب یتخبشوخ جوز نقافتا و تسا هدوب بكوك مان هب یزاریش یرتخد یادیش و هلاو نیسح ومع
مدوخ .دیصقریم شارب یتح منامگ .دندناوخیم و دندزیم بش هفصن ات دعب و دنتخادنایم هار ار ناشمارگ و دندیشكیم ار اھهدرپ

.كلوپ شاهمھ ،یسابل هچ اب مھ نآ ،دیصقریم طسو نآ مھ شنز و دزیم فك یتشگنا ود ماكان نیسح .مدید ناشهدرپ یال زا
ییابیز یتقو و تسا هدرك شبیقعت مامح ات روطهچ هك دیوگیم مھ دعب ».تسا هراك هچ هك دش رادربخ متسش بش نامھ

گرب« :دنكیم فصو روط نیا ار وا هگرزب همع ».نك ظفح ار مشاداد تدوخ ،ادنوادخ ،ایادخ« :هتفگ هدید ار بكوك زیگناتریح
لاح منز هك نم هللاو .دش مامح فك شخپ تسشن یتقو .یكشم قبش ،دوب نمرخ كی شاھوم .دربیم مدآ رس زا شوھ ؟هیچ لگ
هب همع هك دنیبیم و دنكیم عمج ار شدوخ »دنیبب مرحمان راگنا« دوشیم كیدزن وا هب همع یتقو بكوك »...مدیمھفیمن ار مدوخ

ار شردارب دیوگیم بكوك هك مھ هچ رھ و دنكن كرت ار وا و »دنكن تخبدب« ار شردارب هك دھدیم شمسق و هداتفا شیاپ و تسد
یگدنز رد نمئاد روطهچ همع هك میناوخیم مھ دعب .دیآیمن هاتوك همع ،هدیشك تسد شزیچ همھ زا وا رطاخ هب و دراد تسود

روطهچ بكوك هكنیا و ،دنكیم لاچ ناشقاتا یوت هدرم ناوختسا ای دزیریم ناشاذغ یوت اعد بآ و دشكیم كرس شنز و ردارب
ار شركف هك ییاھاج مامت الاح نیسح ومع .دوشیم هدیشك هناخهناوید هب شراك و دنزیم شبیغ ،دنكیم كرت ار شرھوش و هناخ

تساخرب و تسشن رادهدرپ و شیورد تعامج اب نیسح ومع قافتا نیا زا دعب .هتفاین یزیچ وا زا و هتشگ بكوك لابند هدركیم
یربخ وا زا یسك رگید و دنزیم شبیغ مھ وا هكنیا ات .دنكیم حور راضحا و ددنبیم شدوخ یور هب ار شقاتاِ  رد و دنكیم

دونشیمن .

شیومع اب یوار یهتساوخان و هتساوخ یاھتھابش ،هدش راركت »مود سلجم« زا یفلتخم یاھشخب رد و تاعفد هب هك یاهتكن
یهچقودنص رد هك یداروا و هیعدا بتك هب نصوصخ شیومع یگدنز هب یوار ششك و لیم و یرھاظ یاھتھابش ،مان .تسا

ِتیصخش مدش روآدای راتسج نیا لوا شخب رد هك روطنامھ .تسا تھابش نیا یاھناملا نیرتمھم دوشیم ادیپ نیسح ومع
،شیومع هب هصق لوط رد و نجیردت یوار ،مییوگب رگا تسین هاریب رپ .دنایامنیم ار یوار زا یفلتخم داعبا نیسح ومع یروحم

رد راب نیلوا .رفن ود نیا یرھاظ تھابش هب .ددرگیم زاب »مود سلجم« هب هلاحتسا نیا یسانشهشیر .دوشیم لدب نیسح
یمك .تسا درگ شانیسح ومع لثم یوار رس لكش دیوگیم یقت هك یتقو ؛دوشیم هراشا تھابش نیا هب یقت همع رسپ هاگشیارآ

رد هك تسا دایز ردقنآ تھابش نیا ».یاهدش ماكان نآ لثم ردق هچ« :دیوگیم هیرگ اب ،دنیبیم ار یوار هگرزب همع یتقو دعب
نآ نیع ،نك شھاگن ادخ هب ار وت :تفگ همع هك مدوب هدشن در نالاد هب ور هلپ هناھد زا زونھ« :میناوخیم باتك ۱۰۰ یهحفص
یوت یروط نیمھ مھ ار شاھتسد .دركیم مخ ار شتشپ ،دیشكیم الاب ار شاھهناش ؛تسوا لثم شنتفر هار ،تسا زرمایبادخ
ماب رد ار یغالك یوار هك ینامز .دوشیم هداد تبسن زین وا راتفر هب اتح تھابش نیا .»شوتلاپ بیج یوت ،دركیم شاھبیج
اجك تسین مولعم الاح هك درك ار اھراك نیمھ ماكان نآ .ینیبیم دب .ناوج ،نكن« :دیوگیم نانكهیرگ همع ،دزادنایم ماد هب هناخ

نابز هب ۱۶۹ ص رد و شخب نیمھ رد رابنیتسخن هك یوار مان هب دیاب همھ نیا زا سپ و )۱۵۷ص(».دراذگیم نیلاب هب رس
نینچنیا )۲۷۶ص( »موس سلجم« رد شدوخ هك روطنامھ– یوار ی»هدنز دازمھ« سپ .نیسح :درك هراشا زین دیآیم

دیاب ار ومع« :دسیونیم وا .تسا یوار یهلاحتسا ییامنزاب قیرط نیرتهداس دیاش عوضوم نیا و تسا مانمھ وا اب -دسیونیم



)۱۷۶ص( »منیشنب شورهبور مشچ رد مشچ و منك شرھاظ .

دسریم ثرا یوار /نیسح هب نیسح ومع یهیعدا راموط و اھباتك یهچقودنص هك دسریم نایاپ هب ینامز هماننج مود شخب .

۳. « سیونب :دیوگیم و هتسشن مرانك الاح هك یلاثم تروص نیا و !

؟مسیونب هچ :میوگیم

)۲۱۵ص( »درك دیاب ای تشون دیاب هچ دعب هك میمھفب ات تسا هتفر هك اھزیچ نیمھ زا :دیوگیم .

؛دناوخ »هماننج« كیسانشتیاور شسرپ نیتسخن ناوتیم ار »؟تسیك نآ فلوم« ای و »؟دسیونیم یسك هچ ار هصق« هكنیا
یخیرات یهتشذگ یروآدای هب تھابشیب یناوخارف نیا .دناوخیم ارف -ناماوت- ار نتم یهدنناوخ و هدنسیون »یرگید« هك ینامر
گنھرف ناوتیم ،انعم نیا رد .دنكیم روبع یتنس میھافم یهریاد زا »یرگید« هب یھتنم نالاد اھنت یخیرات ریس نیا رد و تسین

یوگوتفگ زا ییاھهراپ ،دراد تیخنس رثا یهیامنورد اب یعون هب هك ار نامهتشذگ تایبدا رد دوجوم یاھتیاورهدرخ و كلوف
نیا زا یكی .دریگیم ماجنا »هماننج« یهدنناوخ یرگیجنایم اب وگوتفگ نیا تسیھیدب و ،دناوخ شنیشیپِ  نایاتمھ اب »هماننج«
زا و .دھدیم شوگ ،دوشیم تیاور هچنآ هب یشخب و دنكیم تیاور نآ زا یشخب .تسا هراپ ود وا .تسا هصق یوار اھهدنناوخ

دراد ار یجنایم شقن »هماننج« یهدنناوخ نوچمھ یوار ثیح نیا .

« )۱۰۰ص(»مسیونب هك دنكیم مروبجم یھ یكی هك ،متسھ الاح هك نیمھ مدش ای ،مدشیم هك روطنآ مدش دعب و .

نم .مدوب ارقف همھ ای یكباتا دازمھ ركف یوت« .دباییم یدوھش یاهیوس نجیردت نتشون نیا و دنكیم نتشون هب راداو ار وا یسك
.مدزیم گنچ ماهنیس هب ،مدش هك مدشیم روطنآ یتقو و دوب ماهنیس یوت هك نامھ -مراد هك منادیم هتبلا الاح- متشاد راگنا مھ

هنرگ و .دوشیم اما ،دراد راك .درك زاب رس زا ار ركذ لاثم -دوب هتسناوتن نیسح ومع هچ رگ- دوشیم مھ یھاگ ،تسھ الاح
)۱۷۶ص(»موشیم مراد هك موشیم نیمھ .

،دنكیمن تیاور وا رگید ترابع هب .درادن تیاور زج یھار وگ هصق و ،تس وگ هصق ِدازمھ تسد رد نتم ،نتم دوخ داھشتسا هب
دننكیم شتیاور .

هولج رثا نیشیپ یاھشخب زا توافتم ینامتخاس اب و تسا هدرك شخرچ نتم ییاغ یگدز نج تمس هب نابز »موس سلجم« رد
دیاب هك دنكیم دزشوگ شدوخ هب نتم یاج یاج رد اھراب یوار و دریگیم دوخ هب یراو هریاد لكش شخب نیا رد نابز .دنكیم

هب یریوصت زا نمئاد وا هك ارچ ،دربب شیپ ار تیاور مظنم و یطخ لكش هب و درپن هخاش نآ هب هخاش نیا زا ،دنامب تباث
نیسح ».دشاب یكی اب طقف دناوت یمن« و هتفرگ ار وناب یاج هك یرتكاراك ،تسا حیلم ریواصت نیا زا یكی .دزغلیم رگید ریوصت
هب یوروش دروناضف ،نیراگاگ هک دیوگیم نانك هیرگ و دربیم هانپ حیلم هب یتقو یگلاس ود و یس رد و راب نیلوا یارب )یوار(

نیمز و تسا نھك نوتم و هتشذگ راودا رد نیمز تباث تیعضو نوتفم نیسح ]۲۹۵ص[ .دوشیم غلاب وا اب هدیخرچ نیمز رود
زا نیمز ات دسیونیم وا .دنك تكرح یب و تباث ار زیچ همھ ات دسیونیم وا نلصا .دنكیم ضرف حطسم و تكرح یب ،تباث ار
یهطقن هب ار هبذاج زكرم حیلم اما .دتفایم یشكدوخ ركف هب دونشیم ار »نیراگاگ« ربخ یتقو نیمھ یارب و دتسیا زاب شخرچ

دوشیم غلاب وا و دھدیم لاقتنا یرگید .

   خیش نابایخ ۱۳۳ هرامش یمسر دانسا رتفد یشنم دیوگیم یوار هك دوشیم عورش ینامز زا »موس سلجم« راوهریاد لكش
روط نیا ،هن« :دسیونیم ،دتفایم قافتا شنوماریپ هك یعیاقو زا و هتسشن تباث اج نامھ تسا لاس هدزناش وا .تسا ییاھب

وماهتسشن اج نیا هك نم درگ هب دخرچیم زیچ همھ هچ رگ ،مسریمن اج چیھ هب نم ،مخرچب روط نیمھ رگا .دوشیمن
رتھب ای كاخ نیا هك هنوگ نامھ دوب دیاب رادیاپ و تباث .مخرچن یھ دشاب مدای« هك دوشیم روآدای هتسویپ و )۲۰۷ ص(»مسیونیم

؛تشاد دوجو هلیلاگ و كینرپك ،رلپك تایرظن زا شیپ هك تسا یاهرایس نامھ »یمیدق نیمز« و )۲۰۸ص(»...دوب یمیدق نیمز نآ
ندوب تباث و حطسم هب هك تس یلیالد لابند اھنآ رد روغ اب و دربیم هانپ یمیدق یاھباتك هب نیسح .نكاس و تباث یاهرایس
نیمز رود هب نیراگاگ یروی ای و هتفرگ رارق نیمز رادم رد كی كینتوپسا مان هب یاهراوھام دونشیم یتقو وا .دنك هراشا نیمز

دزیریم مھ هب نلماك ،تسا هدرك شدرگ .

  هس هب ار رثا ییاور طخ رگا ،شخب نیا راوهریاد راتخاس هب هجوت اب .تسیكی »موس سلجم« نایاپ و عورش رد یوار تیعقوم
تروص ب یهطقن نامھ ای ینایم شخب رد رثا ییاور ریس یهدنھد همادا و یلصا ریسم ،مینك میسقت پ و ب ،فلا یهطقن

:میناوخیم موس سلجم تسخن روطس رد هك روطنامھ ،تسا هدش میسرت هریاد لكش هب شخب نیا یامش هك ییاجنآ زا .دریگیم



نایاپ رد زین بیترت نیمھ هب »؟یراد اھنآ هب راك هچ وت ،هام هب دنشاب هتفر بوخ .هدرك مھ اھییاكیرمآ ردپ روگ :تفگ حیلم«
تینھذ رد دیاب ار هتفای یرست زین رثا تیلك هب هك راوهریاد یامش نیا .میوشیم ورهب ور هرازگ نیمھ اب )۲۹۴ص( شخب نیا
هب لیلد نیمھ هب و )۲۱۲ص(».دخرچب هك مراذگب دیابن« :دیوگیم لقادح ای ،دخرچب نیمز دھاوخیمن وا .درك وجو تسج یوار

یوار .دروایبرد شراگن هب مھرس تشپ و بترم ار تاقافتا ات تسا شالت رد و )نامھ(»مخرچب دیابن« دنكیم دزشوگ شدوخ
زغم هرك نیا فوج رد زیچ همھ ،دنامیم .تسھ مدای« :دنامیم یقاب وا نھذ رد ،دناهتفر دای زا هك اھنآ اتح ،زیچهمھ دنكیم دیكات

زا اھبش همین یھاگ و تسا نم رد زونھ نازغ تراغ میب نیمھ یارب ،تسا هتفر نامدای ،تسا هتفر مدای هك اھنآ یتح ،دنامیم
راركت راظتنا رد وا ییوگ )۲۲۹ص(»...مرپیم باوخ زا رتفد قاتا نآ یوتسپ رد نالوغم زاورپ رود یاھریت تباصا میب

 یرگید نامھ ای هدنسیون یرگید و دنامیم هریاد لكش هب شدوخ زغم ای نیمز یهرایس نوچمھ هك یخیرات ؛تسا خیرات یهرابود
هبرجت برغ تایبدا رد زین رتشیپ یراتخاس نینچ شنیزگ و راتشون زا لكش نیا هكنیا اب .تسا هداد تیارس وا هب ار شداھن رِد

هدش  ( زا ناوتیم هنومن یارب  Finnegan›s wake درب مان سیوج تیھام هب هجوت اب یمرف نینچ زا هدافتسا دیآیم رظن هب اما ،(
دشاب قابطنا رد راك یاوتحم اب نتم یاج یاج رد یخیرات تاعاجرا و كیسالك نوتم اب نتم یهتسویپ یوگوتفگ ،هماننج .

  نتشاذگ تسد ،هدش لیدبت وا یاھهصق تاذلاب یاھهصیصخ زا یكی هب و دروخیم مشچ هب یریشلگ راثآ بلغا رد هك یاهتكن
یاھهنیآ« رد وا .تسا رصاعم یگدنز یاضف و طیحم رد نآ ساكعنا و نیمزرس نیا تنس و گنھرف ،خیرات زا یاهطقن یور

عاجرا یخیرات یهتشذگ نیا هب ار ام »هماننج« نصوصخ و »باجتحا هدزاش« ،»یعار هدشمگ هرب« ،»مجنپ موصعم« ،»رادرد
تینتمانیب .دراد ار لكش نیرتهدیچیپ روبزم راثآ نایم رد ثیح نیا زا »هماننج« .دھدیم  [intertextuality] ای و »هماننج« رد

رگید نوچمھ راكشآ و میقتسم تروص هب زگرھ ،تسا هدش رارقرب كیسالك نوتم اب رثا نیا رد فلتخم یاحنا هب هك ییاھدنویپ
رد تینتمانیب یهلاسم و »...مجنپ موصعم« یمراھچ نرق نابز ،»باجتحا هدزاش« نامر عوضوم لاثم یارب .تسین یریشلگ راثآ

اھنتم یهملاكم .دنكیم رارقرب طابترا كیسالك نوتم ای یخیرات یهتشذگ اب نكمم هجو نیرتنایع هب یگمھ »یعار هدشمگ هرب«
هب »هماننج« میجح نامر زا یرتشیِب مین هك تسا لیلد نیمھ هب دیاش .دھدیم خر تسار رس و حضاو یلكش هب تلاح نیا رد

یاھناتساد بوچراچ و تیوهصق هب هشیمھ زا رتساسح رابنیا یریشلگ .تسا هدش هداد صاصتخا هصق یتسیلائر هوجو
دھدیم ناشن یدنبیاپ و هجوت كیسالك .  

رھاظ یوار ربارب هصق فلتخم یاھشخب رد هك یشوگیزاب و دنول نز هس ؛حیلم و وناب همع سورع ،نوجیسدق روضح
لوط رد یوار یگدزنج ،نیسح ومع تیصخش ،كلسم شیوردِ یكباتا ،دندرك فرصت ار وا تسیز زا یمھم شخب و دنوشیم

مدرم نیا تنس و هتشذگ هب نآ زا یھجو هك ییاوتحم و یخیرات یلیامش اب همھ و همھ ،هصق زا ییاھشخب رد نابز اتح و ناتساد
رد نسح ،یوار ردارب هك ییاج ،)۲۶۵ص(»هیاپھوك« یلاھا یهنازاب سنجمھ یاھشیارگ اتح .دوشیم هضرع ،ددرگیم زاب
یوار ،دتفیب نادنز هب شایسایس یاھتیلاعف لیلد هب نسح هك نیا زا شیپ .دراد عوضوم نیمھ هب هراشا ،دنكیم یملعم اجنآ

ناشن ار شاهناھاوخ سنجمھ تالیامت لوا دروخرب نامھ رد نسح راكمھ یگنرھوك یاقآ .دوریم هیاپھوك هب وا دزن رابكی
یوار .دنكیم ادیپ دومن ،دناهدمآ مھ ِدرگ ییاج یوار و شدوخ ،نسح ناراكمھ هك ینامز راكشآ یلكش هب عوضوم نیا و دھدیم
وا یولھپ ود هب تسد .دنیشنیم وا ِرس ِتشپ یگنرھوك .دننكیم جنرطش یزاب هب عورش -اتسور ناملعم زا رگیدیكی– یناجنز و

هكنیا رتمھم یهتكن .)۲۶۲ص(دنازغلیم شاهناش تسوپ رب ار شتسد و )نامھ(دنكیم زان ار ششوگ تشپ ،)۲۶۱ص(دشكیم
تسد ریز هك یاهبرگ لثم دنكیم متخل .دروآیمرب رس تسا نم رد هك یرگید نآ دیاش .هداتفا قافتا مھ زاب« :دسیونیم یوار

زا یكی زا نسح .دنكیم ادیپ دومن شخب نیمھ رد زین یرتزراب لكش هب هتكن نیا )نامھ(».دیآیم سوق و شك یرگشزاون
اب هنوگچ هك دنك فیرعت شایارب ات دھاوخیم -»هلعب ار سالك یاھهچب همھ« هك هلاس هدزیس ،هدزاود یكرسپ- هسردم نادرگاش

.دش مدرس .مدیزرل نك رواب ،رتفد دمآ یتقو اما ،دوب هچب رسپ« :دیوگیم نسح لوق زا یوار .هدركیم رارقرب طابترا اھهچب
مھ یاهدابل .نارفعز ریگب راگنا ،دوب درز مھ شاهرشب گنر .زیتكون و یباقع ینیب اب .تشاد یبیجع تروص ؟میوگب روطچ

)۲۶۵ص(»...»دنشاب هدرك راضحا شیپ نرق دنچ زا ار یدرم راگنا« .اپ ِكزوق یور ات دنلب ،دوب هدیشوپ .

هك هدوب اجنیمھ زا :زاغآ هطقن نامھ هب ماهتشگرب ،متسھ اجنیا تسا یھام دنچ« :دنسیونیم ای دسیونیم یوار /نیسح .۴
)۳۱۷ص(»...نانزخرچ ،ناھفصا هب ماهتشگرب دعب و نادابآ ات ماهتفر و ماهدرك عورش .

   یوار /نیسح .دنكیم دیكات »هماننج« رد تیاور لكش یاهریاد راتخاس هب رابنیمدنچ یارب »مراھچ سلجم« تالمج نیتسخن
و هدوب نكاس هطقن نیمھ رد ادتبا وا رگید ترابع هب ای .دریگیم رس زا ار تیاور و تسا هتسشن )هناخقودنص( شاقاتا رد

هك نیا اب .تسا هدیسر یلعف تیعضو هب نونكا و هدرك نتشون هب عورش نادابآ رد هداوناخ یگدنز لوا یاھزور زا »نانز خرچ«
نامھ ای ینمض یهدنسیون ییناكم و ینامز تیعقوم ظاحل هب اما ،دیآیم باسح هب »هماننج« شخب نیمراھچ ،»مراھچ سلجم«
شنورد »یرگید« زا ات تسا »دوخ« یواكاو ددص رد نانچمھ وا .دریگیم رارق تسخن یهبترم رد »هماننج« یوار /رتكاراك

نیسح ومع تسخن و دنكیم عوجر شاهداوناخ یهتشذگ هب همھ زا شیب وا .درادرب هدرپ ،هدوب وا اب یگدنز یاھلاس ةمھ رد هك



یاھراموط و هبیرغ مولع یاھباتك اب ییانشآ .دناشكیم دوخ تمس هب ار وا یتیصخش و یرھاظ یاھتبارق لیلد هب هك تسا
دیآیمرب نیسح ومع حور راضحا ددصرد هک ییاج ات دنکیم كیدزن وا هب ار نیسح شیپ زا شیب ،شیومع یهیعدا .

 « شاهمع رسپ و همع زا »مود سلجم« رد هك روطنامھ نیسح .دھدیم لكش هتشذگ زا ردام تارطاخ لقن ار »مراھچ سلجم
رد .درادیم او یلاقن هب ار وا و دوریم شردام غارس هب زین رابنیا ،دیسرپیم نیسح ومع و هداوناخ یهتشذگ یگدنز یهرابرد
و تسا ردام تسد رد رابنیا مالك متیر .دریگیم رارق نتم راوهریاد یامش نایاپ و عورش یهطقن ود رد نیسح ردام شخب نیا
.دباییم نایاپ وا راتفگ اب زین و دوشیم زاغآ وا راتفگ اب »مراھچ سلجم« هك یوحن هب ،دخرچیم وا تمس هب هتسویپ ییاور ریس

لصفم یاھخساپ و نیسح یاهلمج كت و هاتوك یاھشسرپ تروص هب ینعی ،نكمم لكش نیرتهداس هب هتبلا هك ردام گولونوم
تخیر و هفارخ و رقف ،»اھفلزم هچب« هب وا یسنج شیارگ و ردپ یسنج تافارحنا هب ییاھهراشا زج ،دریگیم تروص شردام

.درادن نتفگ یارب یرگید زیچ ،تسا هدش هبرجت نیشیپ یاھشخب رد نرركم هك یناریا یهداوناخ كی یگدنز یتنس نلماك
نحل (Tone)، كبس  (Style)، اضف  (Atmosphere)، تیلك رد هك تسا نامھ شخب نیا كیتامت هوجو اتح و راوهریاد راتخاس

میاهدوب ورهب ور نآ اب رثا .

 ،بانطا رابنیا هك تسیلاح رد نیا و میوشیم ورهب ور یمالك یگدرشف الخ اب اھتمسق رگید زا شیب »مراھچ سلجم« رد
دباییم همتاخ هداوناخ ردپ گرم اب »مراھچ سلجم« .دھدیم رازآ ار ام راكشآ یزرط هب نیماضم راركت و هدوھیب یشاوح .

حرط .۵   [plot] ۲۹ اب قباطم ،یدیشروخ ۱۳۵۵ تشھبیدرا مھن« :درك هصالخ هلمج دنچ رد ناوتیم ار رثا ینایاپ یاھشخب
نیرتفیعض« رد ار دیشروخ هك تسا ركف نیا رد نیسح و )۴۲۲ص ،مجنپ سلجم(»دریگیم دیشروخ یرمق ۱۳۹۶ یناثلا عیبر
نیا و مشكیم دراك الاو چیھ هك دنام رادیاپ و تباث نیمز و شمراھچ كلف نامھ هب تشگرب دیشروخ رگا« ؛دنك ریخست »شاتلاح

)۵۱۹ص ،لوا هلمكت(»تسوا هدنشخب هك منكیم خیم راھچ ار حیلم .

هب طوبرم بتك ناگژاو یهریاد هب شیپ زا رتشیب ،دوشیم كیدزن هبیرغ مولع رد یوار یگتخپ نامز هب هچرھ »هماننج« نابز  
ادیپ یراثآ نینچ تالمج وحن و تخاس رد مكاح تابسانم و نابز اب یرایسب یروص یاھتبارق و دوشیم هداد عاجرا مولع نیا

زین نابز ،دوشیم ریگرد لئاسم نیا اب دوخ حور و ركف رد رتشیب و دنكیم روغ اھباتك نیا رد نیسح رتشیب هچ رھ .دنكیم
راوهریاد راتخاس اب قابطنا رد نامر زا ییاھشخب رد هك روطنامھ ،دوریم ورف اتح و دنامیم یقاب تیعضو نیا رد رتشیب
هتفرگ راك هب دنلب و لیوط یتالمج اب ناخرچ لكش هب تارایس و نیمز شدرگ نوماریپ وا راكفا و یوار تیاور و نھذ ،هصق

»...زاغآ شنایاپ رھ و تسھ مھ نایاپ شزاغآ رھ هك ارچ ،یسدنھ لاكشا همھ نیا نایم تسا نیرتلماك ،هریاد« هكارچ ؛دوشیم
)نامھ( .

.دوش علطم زین دارفا ریمض زا دناوتیم اتح و تسا رب زا ار شحور راضحا یاھهخسن .تسا رایع مامت شیورد كی الاح نیسح
وا .دریگیم لكش قیرط نیمھ زا زین دننكیم كمك وا هب ومع و »بكوك« حور راضحا رد هك »فرشا« و »رتكد« اب وا ییانشآ

و »مجنپ سلجم« ایوگ .دنك بانتجا شاهزیرغ و تایناویح زا زور لھچ ات و دناسرب ماداب كی هب ار شاهنازور توق دیاب دیوگیم
دیاش هك یحور راضحا ،دیآیم رد رگید یحور راضحا رد رگید یاهخسن لكش هب هك تساوحف نیمھ ساسا رب زین »لوا هلمكت«

تسا هتفرگ فدھ ار هدنناوخ ی»وت« ای »نم« رابنیا .

.دنكیمن نیسح ومع دیاع یزیچ تاقالم نیا اما .میوشیم ورهب ور نیسح ومع و بكوك حور راضحا اب ام »لوا هلمكت« رد
»...مدوِخ یس مورب متساوخن رگا ،میایب متساوخ رگا ؛مشاب مدوخ لام« ؛دشاب دازآ رگید ات دھدب شقالط هك دھاوخیم وا زا بكوك

و تسد یور داتفایم رگا ،دركیم شسامتلا ومع رگا هك سیونب !سیونب مھ ار نیا ؟رسپ یونشیم :دیوگیم ومع .)۵۳۷ص(
)نامھ(».درك دیابن ییادگ .رسپ تسین هقدص قشع .دشیم بارخ ،شاپ .

رد هچ و تسخن یاھشخب رد هچ- هتفرگ رارق نامر یلصا نوناك رد هچنآ .دنراد رارق هصق لقث هطقن رد »هماننج« رد نانز
بیترت هب میتفگ هك روطنامھ ار شقن نیا .تسا ناتساد یلصا كرحم یهباثم هب كیتورا هوجو اب ینز روضح -ینایاپ یاھشخب

یهطساو هب نیسح ومع رتشیپ ار تیعقوم نیا هك یلاح رد .دننكیم افیا »حیلم« و »وناب« ،»نوج یسدق« باتك یاھشخب
اتح و دوب فلتخم نانز بات و بت رد هتسویپ یناوج نامز ات یناوجون نینس زا ،ناتساد لوط رد نیسح .تسا هدرك هبرجت بكوك

لیم زا دعب و یگلاس ود و یس رد رابنیلوا وا همھ نیا اب .تسا فلاخم سنج هب وا دیدش لیم نیمھ شانونج اشنم رس یھاگ
چیھ هن و دراد قلعت وا هب هن وناب و یسدق اتح ای و نیسح ومعِ بكوك لثم هك ینز ،دسریم غولب هب حیلم اب ،وناب هب شاماجرفان
/رتكاراك »یگدزنج« نآ ببس هب ناوتیم هك هچنآ و نیسح داھن رد »یرگید« .روكفوب یریثا نز ریظن یزیچ ؛یرگید درم

دراد یاهیوس ود و گنتاگنت طابترا وا دنت توھش و یسنج یهزیرغ اب نتم یاج یاج رد دناوخ هصق یوار .



یکینورتکلا یناشن  : honarrooz(at)gmail.com

  ود نیا ار وا تائاقلا اتح و راكفا و لامعا ببسم ناوتیم هكیروط ،دنراد رارق نیسح راكفا لقث هطقن رد هشیمھ حیلم ای وناب
وا نتشك و حیلم ندرك بارحم هب زاین ،دنزیم فرح نآ زا مئاد هك »یتابث« هب ندیسر یارب نیسح لیلد نیمھ هب دیاش .تسناد

هب زگرھ هك تسا حیلم اب وا جاودزا حرط نیا تمسق نیرتمھم و دزیریم حرط صخشم یاهمانرب قبط ار زیچ همھ یوار .دراد
.تسا رگید یاهرایس اجنیا رد »نت« ،هدرك شنت یهناوید و بوذجم تدشهب ار نیسح لاح نیع رد و درادن قلعت یدرم چیھ

دنامیم تباث زیچ همھ حیلم نتشك اب و دراد یگتسب »نت« نیا نوكس هب نیمز نوكس .

6. « لكش هب دوخ ییانعم كچوك یاھشخب رد هك تسا هدش لیكشت هكت هكت و یندش هداس یراتخاس زا انعم یهزوح رد »هماننج
درفم ردام ریمض اما« ای »دزیم ادص عمج ریمض هب ار ردپ« یهلمج رگا .دنراد هراشا هصق ییاھن نیماضم و میھافم هب میقتسم
ركذم خیرات هب نكمم وحن نیرتهداس هب نتم رظندم ییاھن موھفم ،میروایب باسح هب ییانعم یاھهرازگ نیا زا یكی ار »ماوت اب :دوب

هب رثا یلصا یاھهیاپ زا »هماننج« تایبدا رد میقتسم دركیور نیا .دنكیم هراشا یناریا عامتجا رد درم هب تبسن نز ماقم ای
ثیح نیا زا و هتفرگ فدھ ار هملك یقیقح یانعم هب »تنس« یریشلگ راثآ زا یرایسب نوچمھ »هماننج« .دیآیم رامش

»هماننج« رد یریشلگ راكشآ دنفرت .دریگیم هرھب رازبا نیرتهداس زا فلوم یریگتمس نیا رد اما ،تسا زیگناربنیسحت
هب زین نآ رد هدش هتفرگ راكهب نیماضم و نامر مان .تسیگنھرف یاھراتخاس حیضوت یهباثم هب »نامر« اب وا میقتسم دركیور

یهتشذگ و كیسالك نوتم اب شرگید راثآ زا رتهنادنمرنھ بتارم هب »هماننج« رد یریشلگ دنچرھ .دراد ناعذا هتكن نیا رب یبوخ
رد اھنت هكنیا مود و دریگیم تروص هناشیدنامزج یضرف شیپ اب نلوا اھنتم یهملاكم نیا اما ،دنكیم رارقرب طابترا یخیرات

شرتسگ اب هارمھ »هماننج« رد مرف و نابز ،رگید ترابع هب .دنكیمن بوسر ینورد یاھهیال هب و دتفایم قافتا نتم حطس
شرتسگ فلتخم داعبا رد دوریم شیپ نتم هك هچ رھ اوتحم و دنامیم یقاب هیلوا مرف نامھ مرف .دننكیمن ادیپ طسب ،رثا یاوتحم

رد وا .دنكیمن فشك ار رثا ییاھن مرف زگرھ و دسریم نوكس هب اوتحم بوچراچ رد یریشلگ هک دیآیم رظن هب .دباییم
نوچ یراثآ رادهنماد و لیصفت و لوط رپ مسیلائر .دربیم هانپ یسیونهصق زا یكیسالك هجو هب زین تیعضو نیرتورشیپ

تسا هصیصخ نیمھ زا هدمآرب »هماننج« .

شاهصق یهیلوا حلاصم كرادت و ینادیم تاقیقحت رد هك دھدیم ناشن -شدنلب راثآ رگید نوچمھ- زین »هماننج« رد یریشلگ
تقو »باجتحا هدزاش« زا شیب نآ تامدقم ندروآ مھارف هك ینامر اھنت نلامتحا .دراد راكتشپ رثا شراگن لحارم رگید زا رتشیب

ساوسو .دوشیم شنتشون فرص تقو لاس ۱۳ هدنسیون فارتعا هب هك ینامر ؛دشاب »هماننج« نیمھ ،تسا هتفرگ یژرنا و
هئارا فلوم هك یاهبرجِت رتھب تفایرد و نتم اب هدنناوخ یكیدزن بجوم هك -رثا مسیلائر و یزاس هنیمز رب یریشلگ دح زا شیب

دنامیم ناھنپ نآ رد شرثا ییاغ تین و یسیونناتساد یهدمع هوجو هنافساتم هك تسیوق نانچ نآ -دوشیم ؛دھدیم .

 ،تسین یسك .منزیم سپ ار وق رپ فاحل و باوختخر فرط موریم و موشیم دنلب نانكهیرگ« :دباییم همتاخ تالمج نیا اب نامر
)۵۳۷ص(»تسا هدنام نم شلاب یور مھ رانك هب رانك رس ود یاج اما .

درادن گت

لوا هحفص هب تشگزاب


