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��  ا���ن �
  در �� ���ر ��ر��

����
�و�� ����
� � و �  

  

	ا�� ��د�  ����د و �	 ا�� ا��س در ����م ��د از ��ر�� و ا��ن  ���رآ! ���	�� ��

� �� �% را �'��� آ&&%$ �#�� آ&&%$ 
	ا�� ��د� ��*( . دا��'� $�+��* 	�ا�� ��آ�% ��رآ! 

%$ آ/ او را .�ف و ��د$ �,/0�%�� ا /� ا�7,4د� و -ه� در وا4'�� ا*,2�3# �1 آ&&% آ/ 

���� ا%آ# �# #���:�ر آ9# در ز%8# ا ��'?�رت د�+	 . داد$ و �� ا.= �&>	 ;ن ��د$ ا�
�?�&% آ/ ا��ن  /,���رآ! از آ&�ر ;B/ در واA4 و�@8# ا.9# ا��ن ا�� 2?�ر آ	د$ و ,�ا


'�ر ��د *��ن ر �# C3آ /� %ه��# را �F	ورد آ/ �4در �/ �E��	 ;ن  ا درك آ&% و ا%�0/��ا
%
��� ��H�	 روح ��ور� . I� /ون ;�%$ آ	�� #��9J KJ�I� ا���م 32%�� از �) ا�F	�,�ا ��1(ا�

>/ J���9ف J	ا��� ژان KP ��ر�	 �P ،R�� از O	�0# آ/ در 2���%ش ��*�د . ه�,&%�&O
��� ��1، از ه�,��R8ا 	� /�<� ��� و ;�%، ���	�;ن " اJ	اط"3�� زاو�/ �/ *%ل �� ��رآ���1 

�J	8 د��,�/ ا #W1 ا*,2�3# و ��ر���&��	رگ . را در د�R�ا ?,/ ��*/ ��رآ! �/ �Y�Iت 
#� �
	ا�� ��	و# ا� /�# �0	وط ���/ ا��  ا�7,4د� و ا2,��د او �/ ا�&>/ 
'�ر ا ����ا


�د آ/ ��رآ! �	ا� 
'�ر ا��ن *�� 	Z&� ات ��7ر%� �� /Z�,��د و در K��4 ���H #ه�+

'�ر �'&#  ��� دا
,/ ا��" ا%�0/"ا��H #0���\�ع . �R در *��ن ��&# ��32# او 

/ ا��؟�+O ���4د  
$��
# درك �# ��آ	د در دو �� �9I�R��3,� #9  ا� آ/ ��رآ! *��+�$ ا%�0/ را در ��ر�� ا

  :8�	د 4	ار �#
١ -/0�%   ر�0/ و ���,+�$ ا
٢-/0�%�� و ��H�	 ا .  

 K+دان ه	8�
از a	 ر�0/ و ���,+�$ ا%�0/، ��رآ! �� ا�%ا ��1 �&,# آ/، در ز��ن او، 
 	�a"	bو�� �ا�&�ن . آ	د% A:4 را�:/ آ	د ;ن را ��3&%8# �#" ��آ! ا�,	ا�&	"و " �	و

'
 ���د% آ/ 
'�ر J	د ��%م دارد و ��,�K از وا4'�� c� K32 آ&% و ا� #2 �#2%��ر، در 
#� ��/ ا�%اع ا%�0/ د� ،/����% و ;زادا ��4=� %در �d # آ/ از a	 ��رآ!، �	2>!، . ز

�&��د�� و ��R8	 ;ن ا�� و�@#8 �# ��H�	�eP	� و �I%ود���
'�ر ا  . %&O	ه 	رت د�+�?'�

'�ر ا��ن ا�� آ/ ا%�0/ را �� �% �# �ز��ن و �>�ن آ&%، ا�� ا�� �� �% اK�,�� /0�% از  ا�

#3�/  8�	د �9>/ ا%�0/ و 
	ا�� .�رت  /,��ه� �0	وط �/ زfW0� #8% و P	ا��C و وا
# و . 
	ا�� �2م �� �% ه�,&%��ا�� و\'�� �� �%� *��'/ ا�� آ/ ا�>�ن ��ز�� �% ��*�د ا

�	ا�� ه�3:�ر آ/ ��رآ! در . ده% در ,�Z/ ا%�0/ او را �#�&�"#  �7	�g"ا�%�b �ژ� ; �3
#� /0�%# *�� دارد، ر�0/ و �	30O/ ;ن در  آ&% ��3hن J>	� و ا��ا� آ/ در 
'�ر ا

�� *R . ��رج از ;ن ا��� �R�O /0�%ز%8# وا4'# ��	و# " P@واك"�� " ��ز��ب"ا�� ا
%
�� /,
�	 J	از �	 وا4'�� 4	ار دا �� /,
�/ ;ن �	�	� دا �?��%ون ;ن آ/  . ،�2=و$ �	 ا�

 #���;�8$ از ا�� وا4'�� ا�� آ/ ��ر�� ;ن را ���% و �0	وط آ	د$ ا�� و ��د را 
'�ر ا
+# و ��ه1 ا��. دا% �W,�ر و ��,�K از ;ن �#�+��
'�ر ا��ن از دو *�� د�Oر  ��	ا��&� :

 $�8; #+,��
	ا�� ��د� ��	و# ا�� و ه1 از ا�� آ/ �/ ا�� وا /� /,��ه1 از ا�� رو آ/ وا
��� .R�O ه�3ن �
'�ر . آ&% �'	�k �#" ا�%�b �ژ�"� ا�� آ/ ��رآ! ;ن را ا� ��� "ا�

#3�/ ا�� ��ر�� ا.= ��*�# �0ن  /<ا�� ��ه1 ." ده% درك �در�,# از ��ر�� دارد �� ;
/0�%� و �&��د�&# ا�� آ/ در *	��ن �� �% ا�,�W;�% و 74% ��رآ! ;
>�ر آ	دن   ��*�د �# 

�  .;ن ا�



 

 /0�%�%�A و �=ق ;ن را �fW0 ا�� ;B/ و�@8# ا ���رآ! در ا�� 2	./ ا�� و �97
#� �از a	 ��رآ! ����م ا�%�b �ژ� �2�3Z/ . آ&%، *&?/ راد�>�ل و �&��د�� ;ن ا�

/0�%در ,�Z/ ا�%�b �ژ� ;ن . ;ورد �&��� 192 8�	د آ/ ا��ن ��*�د �# ه��# را در �	 �# ا
K<
�ن، �&a	 �#ه�� ;�8ه# را آ/ �% �Z� /?&* K	�%� و�@$ ;   %&�� %&,��ر�% آ/ ���A ��ر�� 

#� K��
 R� C�R�J�,� �� ،)هe� ،د ا�=ق�
" ��ر�� %ار%"آ&% آ/ ا�&�ن  ��رآ! ��آ�% �#. 
� �'&� آ/ ��ر�� ��ص ��د را %ار% ز�	ا درواY�I� A4ت ز%8# وا4'# 2�&# *��'/ �%�

�
%$ ا� !<'&� /0�%,�Z/  ا�� ا8	 د �%��#. ا�� آ/ در ا ��/ ا� =1 32��3� �Z&�3ر ه
%ارد �# #���0# در ��ر�� ا n�ر ه�'
  .ر��1 آ/ 

#� #P را K�9I� 	+د� �� C� !آ/ ��رآ ���Z&�3ر�#  ا�� در ه	�8�	د آ/ ��\�ع ;ن د4��� 
/0�%�	ا� �'�9ل ا �92 /��o� /� #��ا����4 ا�� . ه�� ��ر�W# و ا*,2�3# ا�� ه� �� 
'�ر ا

ه� در درون �&��?�ت p?��ت و 4%رت در *��'/ ��آ�%  � آ/ �	 آ�را�# ا%�0/��رآ! ا�
��Y ��د;ور �#. آ&% �# K�9I� /آ/ او در ادا� #2?�ر��� از " ا�d /0�%آ1"
�د آ/  �o= ز��

� آ/ ا�� ا%�0/ ر�0/ در 
	ا�� ز�d /�?p #8%آ1 " ا�d /�?p /0�%آ1"���&�aر او J�� ;ن 
/ در �%�� ا�� �9:/ و ا�� �dآ3�� ه�,&% � آ/ ا�� ا%�0/دارد، �9>/ ;ن ا�Y�'J از . ه�

/0�%
%$ ��د در ��ز�� �% ا�� ���9  ا�&	و ا ��ه��# آ/ ���d /�?p �9آ1 ��*% �� �% ;
#� �ه�,&%، ا�Rاره�� �'&�� 4%رت ��د� " ه�� ���d /�?p �9آ1 ا%�0/"ا�&�ن . آ&&% ��0رآ

#� K�<0� % �#. ده&% ;ن را�گ ��رآ! ��آ� �b%ظ ا��I  ��%�ه�� J'� # و*�د دار% آ/  آ&% آ/ 
/0�%�ن واe8ار 
%$ ا�� وs��/ �%و�� و �?9�r ا�� ا; /�  . ه� 

/�	a�	ا�� ه�3ن ��tر� و ه�3ن �&��/ ��د  ا� آ/ ر�0/ و ���,+�$ ا%�0/ را ��د� �# �&� %دا
�	ا� ;ن �C 4%رت ا*,#2�3 -��Rرگ  #���� �ا�� ه�3ن O��R ا�� آ/ ����م . Kb�4 R ا�

�3� ;ن ا�h,� R�1a ا*,2�3Z� #&'�  #2�3/ ا%�0/. ا�%�b �ژ�  C� ،#9ر آ�:�ه��# آ/ 
� را �'��!���1a ��د �#  �# �# را آ/ از ا��1a  آ&&% و ; �# را آ/ ا��%، ه�B3ن ;	�

#� K�ار دارد در ;ن د�	ن 4��%$#�� �"آ&% و  �	 8	د$ ; /� ��	ا��&�1a آC3 '�& و  � ا�
#� %�8/ . ر�� /� /��sدن و	آ u�d $	�Y��%ن و اد�vم آ	دن و �Z&8 ،دن	آ /�*��

��د آ/ �eه( ���9 ا
	اف و . 
�د ا�%�b �ژ� ا�� آ/ در ه3/ �	اKd ��ر�W# د�%$ �# ��&O
�8/ ��*( �%اوم ;ر��,�آ	ا�# را در �%$ ��%��0W�% و  �و �/ .  ;ن 
%ه�� ���/ �0	و2�

 /:9� ���	���,/ از ا�=ب J	ا�&/ ��ا 	0���د آ/ ا�%�b �ژ� d��ق  K<
ه�3ن 
%�
�F���رژواز� را ��eE/ آ&% و ;ن را  ./0�%�	ا�� ا8	 ا�&� رو($�)ه� در *�ر�Oب  

��ز��ب ��د$  ا*,2�3# 4	ار �# �&�
�د آ/ ��د رو g�	7� %��� ،%	�8���� ��&� و ز�	

%ا�7,4د� و ا*,3��
>K آ/ ��P/ در �C *� و رو�&� در *��# د�+	  ��%� ��� #2� . /<9�

 fW0� ا��	
� از �'?� /�رو�&� در ��د �hd /��Pر دارد و از درون ��P/ ا��ن را �I>�م 
#� #8%  . آ&% آ/ �	ا�� ���,/ 
%$ ا�� ز

1a آ&% آ/ ا%�0/ ه��# و*�د دار% آ/ �/ P� ا�� ��رآ! ا�� را �R ��داور� �# C� �0از
�# ه�,&% ا�&�� ا%�0/. رو% ا*,#2�3 ;�&%$ �#=��/ ز��ن ��د ا �?�ا ?,/ . ه��# ه�,&% آ/ 

 ��� /'��* C� 	.�&2 ا��	
 ���Z# آ/ ا�; �� �ر�0/ ا�&�ن �R در 
	ا�� 2�&# �� �% ا�
/0�%. ن آ�را�# داد$ ا%ه� ا�>�ن داد$ و \3&� �/ ; را ��*�د ;ورد$ ا% و �%�&��ن �/ �� �% ا�� ا

/0�%�%ون و*�د ا�� ا R� ��� /'��* �ز�
ا ��ر�+ ا����" �* ه� 3# ��ا% زاد$ 
�د  ا�
��ر�+، (� ا�� '.-�  �0
��ر�+ �6دآ�ر و �6درو �!�3 و (�5 ز�#!
4 3.1 و ��.�ل، در 1


 و ه !>� '�;
 آ� ��8ر ا����" ا:3 �!�ز دارد و�9 ا�� ��8ر �6د�7�ر و ���>%�� ?-
�� J>	� و 932# ��د ��آ�% >	د$ ��د آ/ ��tر� و8�@�. #,4� �'J ا�%,� ��رآ! از ه�3ن ا

 /��	و� ��د�"��د$ را J	ا �+�	د "#� K�%?�   �
�د و �?�رز$ ا�%�b �ژ�C ��د را در ا�
  �Oر�Oب 4	ار %اد$ ��د؟



 

�	 وا4'�� ا�� و / .	�J آ� /0�%�� و اH	 ا %&30�%�	ا�� ��رآ! ا�&� ��'�# آ/ ��
�
	ا�� ��د� ��ر�� را �0ن داد$ ا� /� /0�%ا�� *&?/ از +	ش او �'%ه� ���� . ا

�J�� /'��� و %
 �	�+�P ��� . ا%�30&%ان ��رآ����,a	�P /	داز و �?�رز ا�,� ���# ; =o�
8	ا�0# ;ن رو% ا�%�b �ژ�C را آ/ �p C?�/ از p	�w ;ن ه@��# و �	�	� ��د را ا�,�ار 

� آ	د #�
/ �d /�?pآ1 �	ا� ا�� �&�aر . آ&% رو�+O /�0ن داد آرو
&�>	 "8	ا�#0 
 /,���P)x��	 . ;ورد ��د را ��*�د �#)" ار�8 	��, ; #��  /�د�,+�$ ا�%�b �ژ�C "در J	ا

�/ ا%�0/" دو �+O /�0ن داد آ� و 
0� e8ا+ه��# آ/ ا�� د�,+�$ WP�  ه� و ارزش  ا
#� �	 �?&��# د4��� . ز% ��ن دا�� �#آ&% �/ ��9�1 ا ،R�ا��ن 
&�س ��ر�! �8د �/ 

�0ن داد$ آ/ �� O/ ا%از$ ا�%�b �ژ� را�:/ ���ن �� و *��ن را �&,1a و  ،��� ��	���
 C� ��	ا��&�و*�د دارد آ/ �� ��3# دارد و " ا� وا4'�� *Rء ا%�0/"���,�ر�&%� آ	د$ و 

������Y	$ ��ر�W&+�ر. �4�ed Kف /0�%��  ه�� ��رآ! ا ��م �# ا# آ/ از ا ،%	�8
ا% آ/  ه� را در �dادث ��ر�W# ��رد �	ر�# و ��*/ 4	ار داد$ ا% و �0ن داد$ ;ر��ن

/0�%�� درك اه3�� و وزن ا #h4�&� n�دن ه�� �%ارد ���	�� �� #��  .ه�� ا
  
  

c0ا�	8  

�� ;�Hر �,+eاراناز  -) ١٩٣٧ -١٨٩١(# 8	ا�0;��&�� ا�,� ��  ������ر Rd-&vب آ�3  #

���,. ا��<� ��	 رو#،از ���	�� ��1 ��ر�W# و ��د$ 8	ا او �� رد روا�  �8%�B�P #/'��*، 

� و �� ا�%�b �ژ
0� e8ا+�K �:�ح �k9,W ;ن ا��,� 	�H�� 	�	د *��'/ و آرا در آ�ر� 

� 4	ار داد�W /9d	� ل ;ن در�I� .0ا�	8 	a3# از  /�?p C� #در دراز�%ت ��ا %

 ا4&�ع را �� ا*?�ر در #، در رو% ا�32ل 4%رت دو ,;>/�9:/ ��د را �	4	ار آ&% �+	 

�	 رو. ��Rد; ��	ا�� �d /�?pآ1 ��R8	 ا��&��ع � ;B/ و�  C� 1";ن را�9� K�2 " ��" 1�J

��% �>�/ آ&% �'&  �#ا*,�3ع" �0,	ك #/2�3Z�  0/ا��%� و ا2,��دات و ه&�Zره�ه�  از ا

�%�&��ن. ده%  �#
>Kه�  آ/ �/ روح و ��ور ا��ن# *3'	<�&
�  �d /�?pآC� 1 8	و$ رو

� و �	و�� ا�� ا%�0/�;ورد آ/ وs��/ ;ن �%و  �#��*�د ��/ ��د �/ . ه���&� R�p?�/ آ�ر8	 

� رو
&�>	ا�&O # و ;ن را %�	��/ 4%رت  %ا ?,/ وs��/ ا�&�ن . u�d آ&%��ز دارد �� �,�ا

ه��  �'�.	و ارزش# ��ز$ ا�� آ/ ا ��م 8	J,/ از J	ه&1�J "392 x �0,	ك"C ا��Zد �

%
�� 1���0# ا*,2�3# در رو% ز%8# ;�8ه# در ه	 �dل از a	 8	ا�0. آ�3 Ap�4 #

  .دارد

  
 ١١�٠٩�٢٠٠٧  ١�٨را$ ��د$ 

 
 


