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)�'&ۀ $�ا�#"ی  ! �ی ، ھ���ر�ژان ژاک �ــَ������� : ـَِ�د ورزی ���وی
 �) ،* �  ، رھ�� ا-���5 ��ن )�4نآ!� �ن�2'1 وا0 �/�ت -��-ِ, (�+ ا�

 (Jean-Jacques Lafaye) ������9 882&ه: ژان ژاک �ـَ� 

 �Politique?+ ا< ی �����9: (=(�ن $�ا�#"ی ا-, و >"-; )�'&ۀ -��-, (�+ ا�� * ((��ا�#"ی: 
Internationale 2010) در (�4ر -�ل .&B �C�  

»  LA FORCE DE LA SAGESSE«  آ��ا (� 85"اِن $�ا�#"ی 9: )�'&ۀ -��-, (�+ ا�� *،85"ان �����
          ��C �2د.

) 1((9 دری: -��ـُ�غ (Simerg): >�ر ���ِی ا�?��?ی -��ـِ�گ >"-; (9 ا�F �#ی(� �Eدان از ز(�ن $�ا�#"ی 
' 92&B�) آن در ���2دا �ی �J� �5 ی ("ده و��آE#,  18، �?+ ا< ی آ��ا (?�ر'�C� K L'9 ا�?��?ی ا-

  .(9 ا�F �#ی ��C �2د 2010

  The Power of Wisdom 85"ان ا�F �#ی ا'+ �����9 از $�ا�#"ی (9 ا�F �#ی �E �) +�8Mدان B&ه:

-��-, (�+ ا�� *، 'K ژور��ل ا�"ر -��-ی $�ا�#"ی  ��د دا�� �� د��� ��ر���ی ا�����
 ���ـِ�گ:
-�ل BRE?9، ا'+ ژور��ل (�K' �)�Q  32ا-,، C�) 92?� در روا(; (�+ ا��  ی ا?��ص دارد. در ظ�ف 

�8?B 9&ه ا-, S�C� 9) 92ت (�+ ا��  ی �B 9 (� ��"ذ $�ا�#"ی'�C� 9 (�رز'�C�  K' �)�Q�ی �Uدازد. (
�"ل وا0 �/�ت آ!� �ن �����9 ھ�'ی ا��Wم داده، 92 C) ،ا�#"ی، (� رھ��ان $�ا�#9 و رھ��ان )�4ن�$

��ره (�#, و ھ�?1  (�4ر -�ل ������9 اش (� ژان ژاک �ــَـ�ـB در �FBار=E و Y�Z� ،2010  9'�C� +'ا
  از �Mپ (� آ�&.

��دان از ا�����
 �� دری��  ) 
���� 
  )2012�"ا%$�  �11"�#: �"روز  �

 L-�U 9د�8&ا��'�د داB, �?�)1: از ا'9�8 وا0 �/�ت آ!� �ن (9 -"ال ھ�ی �����9 882&ه (� �?��, و 
  85"ان �2ده ا-,.» ���وی ـَِ�د ورزی « ، (�8م را '+ �����9ا)�'&ۀ -��-, (�+ ا�� *، از'�8و، داده، 

\- +'�8ی 92 در �?+ �����9 آ�&ه، ا'+ �9��J 85"ان "د را از آن B�) 9?$�E&. آ!� ^���+ �B'& (\�طِ� آ
�ن � , ا'�ان را �"رد `�ب !�ار �ی دھ&، و �ی $���'&:  

 » ِL'ر�<  , � K' �ِF���) ��Bا��ا-, 92 ھ=ار ھ� -�ل !&ا�, دارد 92 آن  'ـَِ�د 
�"ده ا-,. راھی را در  ھ&'9>��م ^8��8&ی $�ھF8ی و >��� $ #�ی اش را (9 ا-Sم �

 ��B �4ن (\�ط� آن از( و &B�) ده") ��B ِد"��E b�U'& 92 آن وا!a+ از آِن 
  »-RF-�cار "اھ& ("د.

                                              
در -� د(�� ��C'9 ا�?��?ی -���گ، �5& ا������F��4( K، ��م ��C'9 اش را از 2?�ب �e`8 ا�`�� L�B $�'& ا�&'+ 5`�ر ا!?��س ��"ده ا-,، 92  1

 �?�)1 ھ#?8&. (�ای �a "��ت (�C?� (9 >�ر ���ی ا�?��?ی -���گ (9 آدرس ز'� ��ا)B 9a"د.» -���غ « آ��W ��^�ن د'�F در )#?W"ی 
 http://simerg.com 
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ا�5م ، �23اده *��0 آ.� '�ن �-�, ا%�م %������ن ا��� ��
 (*� ��'( از 1957در ��ل « 

 ���6) �;��9 �6. در ا�9 %�8م، ا��7ن ���6 % �;�� ��;% 
�="ی و ھ�<=�ن �=�( ز�6


 *=6. ا�9 [ وظ��D ] ر��6 ا.��Bدی ��A � اش��G� )D وظ
��A � ھ�ی ا��� ��
 در *7"ری  ��%��HI5% 9J %�67، ز��ا*�

آ���، ا��Mت ��K��، �� ا�8��K، ھ�ی ز��دی در �3Aن از '�ور %���� 
�N-6ه و ارو�=6 %�د ھ�"A"%��� 2اری�
 ��Pس Qر ز��د �. و�� 

��دد '��"ادش  
% ��K ن ھ��. 
�اھ0 ��"د *� دارا�
 ز��دی را در ط

  ط�ح *=�N6وژه ھ��
 را  آ.� '�ن �"ا����� �� آن ��� �UV ز�6
W�وا��N  �* 
��A ل ا��. ط" �"ده ا�6، ��=6 ��دهرا *� در ھ��X% ر


 از 7�N��زان ��دا�=6هJ� $�ر 'ـُ�د  او�ا  [GZ"* ھ�ی �[�. ]
ا�6*
 را از %-M"Bت  %=D;� %�زاد *� �"ده ھ�ی رو����
 ا��

، رھ$� %������ن ا�9 ا�=�د ��ر�\
��د�6. در %
 زرا � ��ن 
 
، و ار�$�ط ��0 .�ن را ��ز ���ی *�ده و �B"ر '"�W را از ا�5ما��� ��
 ��7 دو��

 »��'�� ا��. ی و دو�Q %6اری را %�Vح%��ن د�=6ار

_________________________________ 

 �ـــ$ـ�IـBـ�ز %ـآ[

�� 'K رھ�� �8a"ی )��5, ھ�ی ا-� 85"انوا0 �/�ت، (9  :ژان ژاک QــDَـ^B،�5 ی در -�ا-� )�4ن�
�� . (� ا'+ و<Y، ��"ذ (ی M"ن و �Mا دار'&در <98f (�+ ا�� * ا5��ل B gار'ھ�&� *�� K' ,�> 9) 92 &

 B"'&... (�ز'�F -��-ی ! �&اد

(�'& ا�E 9M �Eوه ھ�ی �Rھ�ی و دو�,  ��h �+،... (9 -��-, �&ار'K و '� (9 85"ان  �ن:ـــ� 'ـــآ.0 ـ��ــ*
��'8&روا(; "د را � i�� *)�J?� ری و ا�?�ام���د'+ و ]و�ی ا'+ را (�'& در ��h داB, 92 [ ، (� ���8ی ھ

 -��-, دو �M= ��2 + �?��وت ھ#?8&.

�� �Q:  ِ�4hــDَـ^ژان ژاک B R� 1را ا���, ھ#?�&. ھ ��B ،��B 9 85"اِن ھ���ن) » ِ&B�� 0 و"�  «b'"�ی  
-�8B ی �B 9M ��B ,'د؟را 8&. رھ����E د �ی"\) 

���2, ز�&Eی ِی در �J5&ه ا-�Sی 9a�B، ا��م �?��ِّ* ھ1 ی و &ه ا-�Sی -�J5 ّ8ھ1 در  *ــ��ـ0 آ.ـــ� 'ـــ�ن:
[ در در ا'�W8  دار�&.ا�?�hر از وی د'8ی را  �K-�8ا)�ای -� �U-?ی و  ار�Bد B& 92 آ�2�4#��ی �ی (�

�ی 92 در >�f�#� ���a, ��دی و �8a"ی و)"د �&ارد 2&ام ��ز(8&ی ���ن )9�8 ھ�یا-Sم] #! + Q� ، از ]
 ,f< ا��م ھ� دو ز��98 را ,��"n#� .ار �ی دھ&. (&'+ د��*، د'+] و)"د دارد�! bB"U ّاول ,��"n#� شا 

5�* �`�(�J5 9) e&ۀ �Bن >� ش آزادی آ��4-, ا �b ا-,، �#n"��, دوم����U ,��"nوا,��"n#� .&882 
��4دی » , ا���« >��ار �ی 182 92 !#�ی C�U 92?� $��"دم،  ���2, ز�&Eی آ��4-,. ( 8& (�دناش  -"م

اش ا'8#, 92 ���2, ز�&Eی را >/��+ �ی 82& و �J5&ه را >���a و >�#�� �ی  9��Eا-, 92 ���"ر', دو 
.&82 
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� �oC8رھ��', �Rھ�ی ا��م ا-���5 ی f� د، ز���ی 92 �/�ت��E 9 �یa�B مS-دا��دش 5 ی را اش را ا &
��ن ادا�9 دھ&.آ�"زه ھ�'b را >a �1 �د >� (9 ا���, ��8"ب 2 #� 9a��( ی  ا'+ در ���نpرھ��', �"رو

����ن 9a�B ھ#?8& 92 'از ط�'e ذّر', 5 ی (9 ارث (�ده �ی B"د ("ده و #� 9��F' �5 ��ن��K ا��م ، و ا-
ھ#?J?a� » s'�^ « &8& (9 ا��م . 9a�B ھ�ی د'�F، ا�C5 �8p'�ن، ھ#?1 92 "ِد �+���r را دار�&، �ی و 

» &هز�« . ا'+ �/"ر ا��م "اھ& �2د در داوری ��4'ی 2�B, و "اھ& CE,وز ر-?��= (� 92 او در ر
?9 ا-,. -8ی ھ� در ا'+ �"رد ��2 + �?��وت ھ#?8&. آ��h� �4'� >&اوم '�  ا-, 92 ا���, ��را (ی (&'*�-

  �U'&ار ("دن رھ��', �Rھ�ی را >"-; ��&ان ��"ی !�"ل �&ار�&.

��Q: ,5ــDَـ^ژان ژاک ( tU  (� �/"ر )��4ی اش ��B م ز���8  در ���نS-�8'ی ،اQ?-ا-,؟ ا  

��5, آن *ــ��ـ0 آ.ـــ� 'ـــ�ن: ( +a!�8'یواQ?-�8-& 92 وی ا-,، از ا'9�8 آن $ اB ا��م را �ی K' ;J
,ّ�a(�� اش  �) را����5, ھ�ی ا-���5 ی در �ور �5 ��ن در -�ا-� )�4ن ا5ِ��ل �ی 82>��م ا-( .&

����9، ا$�'�J، آ-��ی )8"ب �B!ی، آ-��ی ����9، ���2دا، ا'�0ت �?f&ه و ارو�U و)"د دار�&. ا'+ >8"ع از 
�ی �Eدد، و�ی >��م  >���+ ت 5�* (R� 9ھs ��،$�ھF8ی و ز(��ی و از ط�'e >8"�5ط�'e -8, ھ�ی 

�8?+ِ ر-��ّ  درا-���5 ��ن B , &ا� e�?� ،&ا��م وا� K'. 

�� از 'K ا-Sم ا�#�ن �Eا'��Q: 9ــDَـ^ژان ژاک B ���( .&�82 اری �ی& ��Bن ھ�ی��vط *)�J� در  ,�"C
�9 (�8م د'+ >�ن ا��Wم ا'?ی ا5��ل >�ور'#�#�, (9 ی در �ور ����9، و رھ��ان ��a+ -��-ی و �Rھ�(�ر 

 ��Cن �ی دھ�&؟ وا9Mb82 �ی B"د، از "د 

در دا��FCۀ ھ�روارد. و �+ ا�#�س ��را�?ی �ی 182  را �`��9a �2دم، ("'wه�+ >�ر'L *ــ��ـ0 آ.ـــ� 'ـــ�ن: 
?Fی] (�ای >��م �Uا( 1 ھ�ی ز���ی 92 �ی (�18 د'+ �- ]�C)�8B ل"n#� ، ی�� t2 gد 92 ھ�"B 9 �ی?

 9�"FM دا�& آ��4 را K' ن ھ� « �* 82&. ز���ی 92 ��دم در �"رد&�"رد >�) « +� L-�U ،&8ف �ی ز���
�+ $�� �ی 182 92 ا�Q2 ا-,. » (�"رد )��4, ھ� « ر وا!y (� آن -� و �2ر دار'1، ا'8#, 92 آ�9x 92 د

��b ھ� C2-ا( 1 ھ�-ا�U ی ازB�� +ه -� و �2ر �&ار�&،�ی -��-ی ا&�J5 �) �48'�2& �ی 182 92 اo< +� .&� 
ی -��-ی !&رت ھ�ا-, 92  ی، و '� (�C?� از آن، ا(=ار-,ا '�F� ;J$9��4) K 92 �#�'* -��-ی ا�&. د'+ 

���، در  . �U ،9x��8Mا( 1 ھ�ی �ور ����89&82��ل ��"ذ و د-?��ری ا-?��ده �ی از آن (�ای ا5ِC2 �' و
&f��8a� +'�< ی ھ#?8&، و�ی ،ود-��- ) K' ُ . ا'+ �Eا'z?\� �48< b (9 اB 9$�r&ه ا-, R� &aھ�ی (9 آنـ

�� $J; �ی >"ا��& (9 آ'#,. C2"ر ھ�ی �#�fی �W< +�5(9 را داB?9 ا�&)�4ن ا-Sم ��B . ه�F� ی���B &8��
82.&�  

�� �W8Uه ھ��+ -���وز ) "س >�ن 2007در -�ل  :QــDَـ^ژان ژاک B ، را +C(  ،�5 ��ن��(9 >\, ا���, ا-
 .&�?$�E ،ھ�ی >�ن (=ردر طی ا'+ �&ت ,�J$"� +'�?E2&ام ھ� ("ده ا�&؟ 

 (9 ار��vن آورد. (\Cی از )��5,(�ا'b��M +�?#\� 1 (=رگ را دورۀ )8} -�د *ــ��ـ0 آ.ـــ� 'ـــ�ن: 
2�ی و '� ��د�&. در �?�9W، ا5/�ی آن )��ا-���5 ی در )�4"ر', ھ�ی B"روی ز�&Eی  ھ�ی K' ,5��

��س (� ا��م �Bن �&اB?8&. در آن < g�8ن [(�ھ� ای] از ھ�x��  ی �S�Cت ��د (�+ ا �Uدا?+ (9(� ز��ن، ھ�
�ی �2د'1 92 در �C2 *)�J"ر ھ�ی 2�"��#?ی 9M �"!�ی را ا��از (�1�8. آن  ھ��ن و!,، �� داB?�1 (�ر-ی

�J5 �W&ۀ )=�ی 2�"��#?ی آ�در )��4ی K' 92  در�bJ -�ز��ن ��، 'K و�ar, (#��ر ز'�د (��v| ("د. 
��b ھ�ی دا ی  ، 9M ("د؟ د��"#?ی (-���'9 داری) �5ض و)"د (� �J5&ۀ )=�ی �c2?���در >S!ی C2 از

�a$ م����, ھ�ی در ھ� C2"ر ��RFر'a) .1& از -�cی B&ن ده و '� (�#, -�ل �� >"ا�#?�1 >� (� �2ر آ'ی >
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&B +n� �2را�& را دارد ، �a?��، >\��ی و�"-#�ت (�+ ا��  ی ��>s» ا���, « '1 92 ��ن (��=ا'�1 و �`
��ن در -�ا-� )�4ن �5 را (�ای ا-�� یو 2��pZ� K ("دهC2"ر ھ�  در (#��ری از>"ا��'ی �2ر دارای 92 

"� د.$�اھ1 "اھ8& �

�� �\#?�+ 2#ی ( :QــDَـ^ژان ژاک B"آن رد ] را ��a$ی ��"د'& 92 "د'& 9r�! 92 ھ�ی KM"2 [ ا5?��ر 
�"�p >�'+ راه �* در ا���Cف ��8طB +�C� ��J$ e&ه ا-,. ا'+ ��h'9 از K' �W2 ا(=ار ���ی ا-, 92 

  ��E oC8$,؟

آ�Eھی ��<* ��"د'1، �+ از �S��  s�4دی]، �� از '��B Kف[ 60در اوا'* دھ� *ــ��ـ0 آ.ـــ� 'ـــ�ن: 
92  ،داB,$"ق ا��aده ِی  ، �8M+ و'Ewیو�ar,ز'�ا 92 آن  ،8< 821& [ B&'& ا� f+] ا-?��ده �ی 2 ��ت

در )�4ن در ��ل ا���Cف ("د. )��a, ھ�ی )&ا -�زی )��a, ھ�ی رو-?� ��C+ و �C� �4B+، ��5رت از 
)�4ن در ��ل ھ1 در )�4ن ^�ب و  ھ1 در �9�B92 1 ���&ه ("د�&. (a& �� در'�$?رو-?�'ی (`"ر ��2* (9 ��

��م >����1 < ،9a-"< ،9a-"< ,'���h8"ر + ا>\�ذ �Eد'&ه ("د�&. -�ز��ن ھ�ی �C� �4B >"-; در (�ِب �
و ط�* ��ی , ز�&Eی �� �"ن ھ� ��د، زن، >����E&���E 1ن !`�M َ�a=ی را در �"رد �8�5ّ  :�+ ا'#8, 92

ھ�ی ��hم . ھ� ا$?�ده ("د�& گ از ��8��hطe (=ر دا�#?8& 92 آ��4 >� �&ی ��د'&ه B 9?$�E&�& و در ���ن
�y آراء 5�"�ی 2&ام  >1�h8-��-ی � ی، از ط�'e 5&م W��h� �' ھ� ی، (�>م ا�?\�و ,�a�ھ�g در �"رد آن )

�8&ی از "د !S5� ن�C� ی�� در ) "یِ  در-, داد�&.CMو �� �ن �J'�$�5 ��ن 92 در ا��)��a, ا- �?C(� ،
رو�& >"-9a (��ون ���&�&. �+ (�'& S2ً <�د!��F) 9"'1 92 ا'+ 'K  آ-�� ز�&Eی ����د�&، (`"ر ��2* از

��1  ، �+ ��2 + �#�� رو�& ���', >"-�a ��ن را >���v دادم. �+YC260 �\"ف ("د. در آ^�ز دھ� �<
B�) +'1 92 او�"', �� ا?$�E ی f� ,'رھ�� gه، (&ون ھ�&B ھ�ی �8=وی، $�ا�"ش ,�a�& 92 >� �)ای ا'+ (

ی �B K' ،Z�p* د-?��Fی �� >����E&���E 1ن در �4B ھ�ی (=رگ در )�4ن در ��ل >"-9aو '� >��س (
�� را� +��o<.1' 

�� 9M ("د�&؟2 �&ی ا!&ا��ت  :QــDَـ^ژان ژاک B 

از ط�'e (����9 ھ�ی ���', رو-?�'ی (��8د آ!� �ن، �\#, از ھ�9، �� ���ز داB?�1 >� *ــ��ـ0 آ.ـــ� 'ـــ�ن: 
5�&ه ا'+  ، �2ر9(�0 >� از ھ�. د �C2ورزی (��ور'1در "(�4"دی ھ�'ی  +��("د 92 د-?�-ی (R^ 9ا را >/

، �Q + در �Bق در آ-?��� !f`ی !�ار داB?8& & (\�ط� داB, 92 (#��ری از )��5, ھ�ی �+. (�'�821
 [��Sدی]، و�ی ھ��8xن در -"ر'9 و د'C2 �F"ر ھ� 90>�)��#?�ن در ز��ن )8} دا ی در اوا'* دھ� 

�"د'1. �+ ا'+ $�2, را ا���ر [��= و�ar, ھ��+ ط"ر ("د]� ,'"J< ورزی را در -���ت �?/�ر�C2 �� .
��ه ��C+ ^�(ی �#�, (9 )�4"ر', ھ�ی B"روی $���a, در ��ی 182 92 ا'+ a?#� (9 آ-��ی ا)�ا � , ھ�ی

0ت (�داB?ی $���a, ھ�ی �� در را(`9 (9 >"ز'y و '� $�وش ��f" #?ی�C2"ر ھ�ی 2�"�در �Eد'&. 
B&�&. و (U K' �� &a&'&ۀ )��s �ی ��4ر ، >�"'* B&ه ("د�&("ا-`� ��hم دھ��Jی اB?�ا2ی 92 >"-; دو�, 

 K' �< &8?#ن >"ا����Jع، دھ"�W� 1. در�?#C� ھ&ه�C� 9) ی��زاد را�، �M=ی 92 ("ده را 92 ا�r$ی 2
ر-�&�& و U"�ی 92 از $�وش آ��4 (&-, آ�&  ھ� (��وش ن ��زاد8&. آار، و '� ��ھ��9، >"��& 82روزا�9، ھ�?9 و

(�'& . 9M �2ری ر آن $�* 2&ام ��f"ل �C2ورزی و)"د �&اB,�-�& ز���ی 92 د��در ز�#?�ن (���ف 
"رد C& >� ��ا��Wم  �'� �U'&ار (�8B& و >�B ��Q"�&؟و KM"2 ا'+ ذ

 B"را ھ�ی[ !�9r ھ�ی KM"2] ر-�&'1 و (\�ط� ا'9�8 آ��4 را >�h� 9) �� ،1�82 ,'"J'9 ا5?��ر "رد 
�2 1�h8< 9د'1 92 �#�(�ت [(���ی]  آ��4 �5!�'9 را� Bرد"(� ا-�س <&ا!, !�ض ���E&ه   &. ا5?��ر 
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���?ی "ا-?9 ��ی B"د... وr g98ا-?"ار ا-,. ز'�ا از او ھ�'&J�] ی 92 ھ� ھ�?9، �#�(�ت�] �ی !#
B 9?$�E �f) 9) و در ���ن ��دم &�&B ۀ (�)#?9 (")"د &(�ر-ی"�B K' �) ی�"��&، 'K �"ع اSق 5

�"د�&. �� B"را ھ�ی !�'9 را  در <& !�وض �Bن را (�ز 99ھ�  در <&، و ��1 98. آ!�'�ن آ�&� ,�Uدا
 �F'را ھ�ی د"B &a) د �2د'1 و�W'را ھ� را ا"B +'از ا?K��) ھ� ��ا9a( (9 � ر$?8& و �1. ا'+ �Eوه ھ-�

(�ای آ�U �4"ل !�ض ��&اد�&. ا'+ آ^�ز '�h� Kم ���'"ی ���ی وا!aی، '8aی  � "د(9 �"( �4 �92 آ �2د�&
>� &اد، 92 ا82"ن ا'+ !&ر �4C"ر B&ه ا-,. (a& از آن، ا'+ (����9 ادا�9 '�$, ��ا5?��ر "رد را ��Cن 

"رد را (K' �)�Q� 9 ا(=ار >/��+ 882&ه د-?�-ی (9a-"<9 '�(& >� ا�&ازه ا'�9  ��آ�"زش و  ا82"ن �� (�
�h$�f,  . �� از �f&ودۀ ���ی (`�فدار'1(�ای ا5/�ی ��"اده ھ�ی (=رگ،  <f,و �Uورش، 

ھ#?�1 و   t?�E«(Gates) « (��8دِ  >"-9a ا'+ (����9 در ھ���ری (� ا)?��5ی ��2, �2ده ا'1. �� در ��ل
 !� + آ��ا در >��=ا��� و 2�U#?�ن (9 آ��ز'�E b$?9 ا'1.

�� : QــDَـ^ژان ژاک B�2 دادR< eC� �- 9 '& 92 ز��ن�"�(\�طِ� C2"ر ھ�ی ا-�Sی  ھ1  ھ#?8&. و ھ8"زو �
�� در ا'+ �"رد �M#,؟!�ار دار�ا�?�Jد ^�ب �"رد ا^ �+  ،�"!Y ز��نB ی��E yr"� ،9 85"ان ا��م) .& 

از (�ده 12 1. در �5(#?�ن b�U از ا-Sم، ز��ن اً (9 >�ر'�F� Lه ��82\?���� (�'& *ــ��ـ0 آ.ـــ� 'ـــ�ن: 
ان >�"'+ ("د، ��Uو ��� � در (�زار (��وش �ی ر-�&�&. ز���ی 92 ا-Sم در ����4M &8ر �U'�ن92 ، ��"د�&

. در ا-Sم، ��دان (�'& (9 ز��ن ا�?�ام 882&، و �9����8 ��#,[ د'�F ] ن و�ar, ا-Sم >����E 1$?8& 92 آ
?Bز��ن (�'& (9 ��دان ا�?�ام دا ،Y>8&. (� ا'+ وB�) 9� �8نx�-"ء ا-?��ده از  از��"دن ا)?�8ب  (\�ط�ِ � ھ

��ر 92 ز��ن ���8& �?�ع ا���W&ا'+ (9 آن ���+ ا-,  ،92 �ی 1�82ر-�&Eی آزادی B B&�"ی 92 در  ؛�#!
a) �4ن ^�ب( ی در��$ s<��� ی[ ز��ن ا'8`"ر] /ی ازJ <  ی�"B مS-ا .&��)  9 ز��ن از �?��,، >�"ر)

از  -"ء ا-?��ده(\�طِ� در آ'8&ه، �?ی $�ا >� از )�4ن ا-Sم، �+ �J?a&م 92 رد �ی 82&.  ،85"ان �?�ع
ی ��دم از ا-�س آزاد ،. در �J�J,، در (#��ری از -���ت&زده "اھ& Bدا�+ ھ�'ی (9 )� و (�f  آزادی،

�< &'��B"د. آ��W-, 92 ا-Sم �ی ، و (ی ���?ی ��W8 ری(9 $#�د، �#��9f �2آزادی 92 آ��W  د$�ع �ی �
 &'"E ار>��ط و آن >�48». �9 « �ی *�C� ل �ی ���ن ��دان و ز��ن ��#,؛  در �"رد�Q� ان ا!?��دی را�f)

(�b از �&  92 (�ای ��4د ھ�ی ���ی ��a+آورم 92 آن ھ�� ��را �?/�ر �ی 82&. ر'�C ا'+ ��C* ا'#8, 
"�B 9) ه 92 از آن&B د 92  -"ء ا-?��ده �ی ه ایآزادی داده"B ی « آ-?��� در!S .د!�ار دار» ^�� ا

�� (9 85"ان  2&ام B\��, ھ�: QــDَـ^ژان ژاک B ،9 و ��ل?BRE کدار�&ۀ �ِ را ، درS ی!S�ی  $/�'* ا
 ؟�8& (�

. �+ زود ا-, و ظ�'Y را (��ر ��ی (8&م 92 آن �#�س»  moral« اSق  �+ واژۀ *ــ��ـ0 آ.ـــ� 'ـــ�ن: 
 1'"E ا'��9 ا�#�ن« �ی�E .«'�?- *)�! ا'ی�E ن ��دان و ز���ی 92 آ��4 ا�#�ن�C� د"داده ا�&، 2ی b را از 

ھ�E ، �< �8$?9 رھ��ان -��-یاز  ؛ھ� ھ#?8&؟ در ط"ل ز�&Eی ام �+ >��م ا�"اع ��دم را �S!�ت ��"ده ام
از آ���fB �4ی �ی >"ا�1 $� #"$�ن. از ���ن آ��4، 2#��ی 92 ��ا >��p�< ,f !�ار داد�&، �+ (9 "و �FC�Uن، 
ِ $،  Kofi Annan)( ، 2"$ی �85ن (Pierre-Elliott Trudeau)� ا' �"ت >�ودوــی 'ـِ ��Uم (��م:  �t  �ـ

ِ ، )"�" 2(Félix Houphouët-Boigny)�ی ت ("ا$"ِ اُ  و��+ ر��t 92 او ا (Jomo Kenyatta) ��8>�ـ
)�4"ر ��82 ("د، ِدِرک (ـُ K (Derek Bok)   ه ھ�روارد (�ای �&ت�FCدا� tل ("د، و '"  9220 او ر���-

9� "' (Yo-Yo Ma)  و'"�"ِن �"از(cellist)، ه (9 85"ان  92 وی&'=E �) &f?� * � ;-"< � > م آور��U
��م ا'+ ��دان < .&B,�>"�8& 92�ر دارای ?Bده ("د�&. >"ا��'ی ا'�8ا دا�aی  ق ا��\B م ارزش�h� از

�& و "د �Bن را در )�ی ��د�ی !�ار داد�& 92 (� آ��4 -� و �2ر داB?8&. آ��4 دا�#?RE &8ار!&م >� "د $�ا 
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�F'د z\B ی�W) د را" 9�"FM 92�8-8& و اورا '�ری  یC) �?)"!�ار دھ8& >� ا'9�8 آن z\B را 
����در  � ی �Jً �ی -?�'K' ،1 ا-?a&اد (ی (&' ی 92 آن (& (\?��9ر-��8&. ا'+ 'K >"ا��'ی ا-, 5 +� 92

 ا-,.

)�4"ر )�4"ر -�2"زی و ��دم ��'* ا-, 92 ر��Q : tــDَـ^ژان ژاک  t9 882&. ر��#'�J� 1او(��� را (� ھ
�� در �"رد آ�9M �4 $�� �ی �82&؟B 

'* (=رگ (�+ ا��  ی از !�* از ا'9�8 ا'+ دو ��� (9 !&رت (�-�h� 9) ،&8م ر-�& 92 �#�*ــ��ـ0 آ.ـــ� 'ـــ�ن: 
")�4"ر ھ� �?f"ت ر�| �ی (�د�&. "ش (\?��K'=�M ،9 �"ع ر tا'+ دو ر�� .&�&B ل *#� K' 9(

>��f*، و ��8ن �2$ی، 5=م را-L و اط�ا��ژی 'K ��د )"ان (� دارای  +�&. ھ� 2&ام وا!aرا>e a د )"ا�?�
 ��Fش�+ �ی "اھK' 1 : « 92 >"ا��'ی �E?+ ا'�8ا دار�& F) 92"'8& �ی (�8B& !�( �, ھ�ی �د ورزا�9

. ھ� دو آزادی $��ی ز'�دی را از "د ��Cن داده ا�& 92 �+ $�� �ی 182 »9 ا'+ �#n 9 دا1B�) 9?B>�زه (
�S�Cت  "اھ& ("د F) 92"'�1 آ��4 �ی "اھ8& >��م^�� وا!�E yا'��9 آ��4 �ی >"ا�8& !�(* ا5?��د (�8B&. ا'+ 

��ری"اھ8& �2درا �* B دود�� ،+� �h� 9) ی (#��ر آ��4 از > . و�ی�'RU�� ف�`aل ا���Bم ا���f'1 ھ� و >
�ی  در -�ا-� )�4ن. �&ا�"ر را در !�/�E 9$?9 ا9، ��= رھ��ان )"ا�?� �#n"��, �14 ا-,. و در رو-�

 82&،�ی 8�C� sJ5ی  "سf#5&م >��'* �'K  92 از دارد )"دو(�ای >���v  �� ی -��a) �4& از، (�1�8 92
8& 92 ای 82-�زی #�ره . ا'+ رھ��ان )"ان (�'& �Bوع (9 (�ز (�ر ("د �5اق 92 $�)w'") 9aه (a& از )8}ِ

Uه ("د&B م�Wرت ر-�&ن آ��4، ا�&J) از b�.  

 George( و '� )"رج -"روس  J?#�، t?�E *) &8���(Bill Gates)*���ی آ'� (�ز'�Fان : QــDَـ^ژان ژاک 
Soros  (� دل وز���a< &8ار �ی >"ا��! �) ی را  �  #�ز�&؟( �4د ھ�ی (�+ ا�

'* ا���C$ی '�M K= (#��ر �FB, د�* -�زی ا'+ (�زر���Eن (#��ر �pو>�8& در �#�*ــ��ـ0 آ.ـــ� 'ـــ�ن: 
=�Fا� &B�) ی�) K' +'9، ا�ُ . �\#, از ھ 2�K ا���Cف �ی آورد، a �48< 9� 92& ا!?��دی )&'& را (9ـ  �)

ھ��8xن ا'+ ، (� ا-�س >"��& �pوت ا-?"ار "اھ& ("د. !`aی >� از ھ�9، ( �9 و ا-?"ار ا-,ا9��5 ا-�س 
2�K �ی 82& 92 �"<ی "ر-�?(s#2 9 دا�b در �5<�   +��o< 9) ر  .آن ��#,دو�, !�در"C2 در

 �W9، در آ�a-"< ھ�ی در ��ل e'ء (=رگ از ا'+ ط�S K' 9 در ار>��طM .د"B ی� �U  9 آ�"زش و)
-�?"ر �"<ی و -�?"ر ار>��ط (9 �#�'* ���ی، ھ�g ھ���ری ���ن �Uورش، و '� <f, و 9M در 

�+ ("د�&.  ھ�9 -�?"ر دو�?ی ،(#��ری از C2"ر ھ�8M 9&ان b�U، ��4د ھ�ی ���ی در . �و)"د �&ارد دو�?ی
ط"ر U��U �4� .&8ی ا5��ل ��"ذ (�8دو�, ھ� �ی >"ا�#?8& در آ��ی E"'1 92 ا'+ ��4د ھ� "د ��2 ��"د�&، و�ی 

، در آن ز��ن، دو�, ھ�ی را (��د دا�B�) 9?B&[��Sدی]  70، دھ� ��Qل در را(`9 (9 آ�"زش و �Uورش
�\C�2د�& >�  ی� bB"2 9���� ور��"دن >&ر't ز(�ن ھ�'ی 92 2#ی در در ا$�'�J، آ-��، و � s�^�< �)

. ا'+ � ی ی ��8"5ی را ا'�Wد  K'&882 و�&ت � �رج از C2"ر (� آ��f> �4, �2ده ��ی >"ا�#,، 
�B=Uی در  �E$?+ �&رک >��f ی(�+ ا��  ی  داB,. ط"ر ��Qل، �Eا'ی ز(��ی �?�'| >Y-o (�ری در -`� 

�رج ا[�2ری] ��5 ("د، ز'�ا92 آن در 2�U#?�ن (9 ز(�ن اردو U ز,B2#?�ن ارزش �&ا�. 

�� ا'+ C2"ر را tU�"FM (�� در �"رد 2�U#?�ن <Q : ,�fــDَـ^ژان ژاک B .1�82 92 &�82 9 �یh�S� 9
، &�B"-, (�8م د�"�2ا-ی '�د رژ'1 ھ�ی ���hی و دوره ھ�'ی 92 ���+ ا >�"'� -��-ی ا'+ C2"ر (� >�ّ&ل

 ا-�F�Sا'�ن ا$�اطی B&ه ا-,؟��0 و آن ا82"ن  .>�-�1 �ی �Eدد
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ز���ی 92  �1947ی �Eدد (9 -�ل  (� C2"ری ا-, S�C� 92ت (=رگ اش 2�U#?�ن*ــ��ـ0 آ.ـــ� 'ـــ�ن: 
���، b\) K' 92 آن ز'� - `2�U 9#?�ن !�ار دارد، >� آC2 ،&ا��&�� ��B 92 ی�#! .&B *��C< ر"C2 ن

��ل و ��2��, اBا�#, ?"�ا-Sم آ(�د (� ا'+، دو�ِ, ا��وز �"رد �9C!�8 (�!ی ���&ه ا-,. �/�ف B ا در�
����Cق آن C2"ر اِ B K' +�8M �) .&82 ل��و�ar,، (ی ��p>ی �ی >"ا�& (��Q(� ز'� (�8 آن د'&ه B"د. 5

U رگ دوم=) *�C� K' 2#?�ن (9 ز��ن� *J?#� ,/4�  دد�E 92 آن(� �ی, � K' ،  �8ی $�2?ی را�� �)
�2 t�-o<د'+ (\"د ،eاد. و�ی در ا'+ ��8ط&�� *��C< ن�����ص ��"س آ��ا �#  b\) K' 92 د  ید"

��&اد،  92 � , را (4�&'�8a� +'& &�"�U �F ا-, 92 در آ^�ز، ھ��ن �M=یرا داB,. ا'+ (�Q2 *�Bت �Eا 
  ��B,.��ھ��8xن (Rر ���ق را ھ1 

. �+ (�ای �&ا-�Sی -�زی [ )�8ال ] ��rء ا�C� &B ,'"J< efیِ  >"-; ;ِ  s�W5 >� ا'9�8، ا'+ ���ق ھ�
��"د.  (theologian)��1 د'+ او 5آن ��د ا�?�ام (=رEی !�'* ("دم. او -\, �Rھ�ی و در-?��ر ("د، و�ی 

� (K' 9 -"ال ا-�-ی L-�U ا-�Sی >� -�زد، او �"$C� e& > )4& ا'2�U 9�8#?�ن را �#�, (BRE 9?9(� )& و 
در ��h داB,؟ ھ�g 2#ی ا'+ -"ال را �U-�ن ���د. tU -8ی (K' 9 ط�ف او 9M �"ع ا-Sم را &. دھ

ا$��v#?�ن ظ4"ر �2د. �+ (� ��rء ا�ef ار>��ط ��C*  1979ر$, و 9a�B (`�$ی د'�F، و (a& در -�ل 
را 2�K �2د >� دا��FCِه  �ی ���1. �+ $�ا�"ش ���ده ام 92 وی ��» و'wه ] « داB?1 92 �+ آ��ا [ار>��طِ 

، در 'b�U1988 ,#C� K از و$�ت وی در -�ل را >t�-o 1�82.  –دا��FCۀ آ!� �ن در �2اMی  – "د را
در �+ $�� �ی 182 92 « 5?�اف �2د 92 اB?��ه �2ده ("د. وی (�ا'�E 1, 92: آ�ی ا'�9 (� وی داB?1، او ا

(�C?�ی >��!9 ھ�ی دا ی ��W8 (9 ن 9 آز'�ا 2 ا �?B *�J&م؛ر یاB?��ھ>Sش ا-�Sی >� -�?+ 2�U#?�ن، 
&B  از b�) 92 b�U1�?Bر آ��ا �&ا�h?ا� «.z\B K' ر <�دق ("د. او��#)  

�� ھ��+ : QــDَـ^ژان ژاک B 9M 2#?�ن�U 0ی�) �Wت در آ��$�Cا�� .&'&B ن را '�د آور�?#��v$ا *�C� ا82"ن
 >��poی REاB,؟

9 ��"د، رھ��ان [C2 (�  1979ا>�fد B"روی در -�ل  (a& از ا'9�8*ــ��ـ0 آ.ـــ� 'ـــ�ن:  �"ر ا$��v#?�ن  �
&�&�C'&1 (��وز ط�'�� روس ھ� را ا: « ھ�ی ] ^�(ی (\"د �ی ا��J?#� � &، و (4?� ن �\"اھ�1 را�e �&ا

"اھ& ("د >� 2�U#?�ن را (#�| 1�82 .«2�U ،د"ا$�اطی را $�ا "ا�&. �?�9W (#��ر #?�ن ھ8) �>�85 1"(� 
B +'وه ھ�ا�E +'�< 92 >8& رو & #��v$92 آن وارد ا ،&�&B د] ?�ن"، و�ی � ی ��#,'K دو�, [ (\"دِی 

Wدر آ� َ�$�> b8�) وه ھ�ی !"�ی، !��'*، و�E ی �ی 882& ھ�ی�E&ز� �W�' ھ�ی �?��وتR� ا�E مS-ا'+ ا .
�"ل 2�U#?�ن(a&ن (9  ی >8& رو ھ�C) [ آ-��ی ��2=ی ] �J`8� م���&. (&'+ )2�U ,4#?�ن ھW"م (�د >

(�h� 9 ر-�&  92 د. در �8M+ ز��98 ای، ^�ب در آن )8} (ی �U'�ن >�وان دا (\�طِ� ط�$&اری اش از
"ا-?8& >�$����&ھ�ن ���hی  &8'��� +��o< ت را��p در آ-�� و �F'ر ھ�ی د"C2 &8��� 2#?�ن�U و�ی در .

ً 92 ا-?SJل و ��pت را  �'�J، در ���ی 92 ار>b !&رت را در د-, داB,ا$ ��"�[و�ی] >/��+ �2د،  5
9h�S� *)�! تS�C� دد ،(�وز �2د 92 ای K' �2ا-یو�, را از"� e$"�.,Bز دا�) ، 

�� در �"رد ��4"م -� ا'+ �"r"ع ��ف �ی ز��1،  �� (�ا0ن Q : 92ــDَـ^ژان ژاک B �h� »�2ا-ی د"�
�4"ر ا-�e ا'�0ت �?f&»  <�درا>ی( tی 92 >"-; ر���ه، )"رج د( �". ("ش  �E b�C�Uد'&، !#

 �M#,؟

"ا-, �"�2ا-ی <�$�ً Y!"� 9 )"رج د( �" ("ش در �"رد د�+ �J?a&م 2*ــ��ـ0 آ.ـــ� 'ـــ�ن:  9W�?�  اش
!/�� �5اق، �"r"ع �14 ا'BRE 92 ,#8?9 از  >")�9 82&. و�ی ،ز آن رو'&اد("د >� �� 9 (� �5اق را (a& ا
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'ی 92 در )�4ن در ��ل C2"ر ھ�در (#��ری از C2"ر ھ�، ("'wه ز��ن و از (�ھ9 ای (&ا���M 92 1ا در ا'+ 
9 �ی 182، '�ی از �h�S ا-,. !#�ی 92 �+ �?=�=ل�"�2ا-ی � ی ددر آ�9a-"< �W !�ار دار�&، 

'�د �ی » !��"ن �&اری « �+ آ��ا (�8م  (��-?9 از �arی ا-, 92و�f�r"< ,�arت �14 ا'8#, 92 ا'+ 
�* �ی 882& �&ی ا-�-ی �� �2را!��"ن ھ�آ��4  92 ��&ا�1را 182. در �J�J,، اC2 �Q2"ر ھ�'ی ّf< 92 در  ،را

(� ^���+ و &�&، B >&و'+ – و '� -��F"�ی 'K رژ'1 ا-?SJلاز ا-?�داد  (a& – ز���9 ھ�ی ا�?�Jل >�ر'\ی
راrی  راای و '� �Eوه �Rھ�ی را،  یا! �?را، ای !�� 9 ا!?��س B&�& >� ا-�س �� f, ھ�ی �� ا�&'C&ه، 

-ی �Bن را (�ر-ی �ی ا-� �"'#ی !��"ن ھ�یدو(�ره (#��ری از دو�, ھ� ا�����ت  . در ا'+ روز ھ�،-�ز�&
 .&882 9) &'�F8)� ر ھ�ی ^�(ی و"C2 9 92 درxآ��B در ��ل و!"ع ا-,?ی �Uِر >")9!ی ارو" . آن در 
  ا-,.

�� (9 ا'+ �J?a&'& 92 در ا$��v#?�ن، : QــDَـ^ژان ژاک B �'ا( 1 ھ�'ی 92 آ�U م��آن C2"ر (� آ��4 5 ی ر^1ِ >
"اھ& ("���hی ��4د ھ�ی و  , �Uر����ی��"� ��4د ھ�یِ  ، >t�-o رو(�و-, +�� ؟د �

�+ ��"ده >� 'K ار>b � ی و '� در ا$��v#?�ن ���8& �5اق، (� و)"د -��S< �4ش، ��*ــ��ـ0 آ.ـــ� 'ـــ�ن: 
(�B& >� ا��8, را >/��+ 82&. (\�ط� ��'* B&ن (9 ("ده (`"ر �2$ی �"�p  ���وی t��"U � ی ا'�Wد B"د 92

^�(ی (�'& (�ای 'K �&ت �&'& در ا'+ C2"ر ھ� (�!ی  C2"ر ھ�یی �&ت در ا'+ C2"ر ھ�، ���و ��pت دراز
���8&. در او�rع 82"�ی، (#��ر -\, ا-, >� 'K ���وی t��"U � ی ا$��vی �"�p را ا'�Wد �2د. ) ��B

1، و در ���ن د'�F -� (�ز ھ�، �+ (� 'CU K?"ن (� �ی "رم �a�B K'B�) 92 ھ=اره  (��8& 92 �+�"ر >
(�9��F' .&B راه �* ا'RF) 92 ,#8ار'1 ز��ن �2رش را ا��Wم دھ&.  ه!?* ر-���&�ی دا�U 1&رش، (�ادرم را (9 

+a!ی ر آن وا�ا'+ و�ar, ط�$&اری �ی �E +� .182ا'��9 از 'J< �h� K&'�  -��& 92 �+ (�ا'+ �8aی را �
��"ش 1�82و >Sش 1�82 ا'+ ا(=ار ھ�ی -��-ی  را -ّ& راه ا'+ )1ّ84 ھ�ی -��-ی J?a� 92 &'�) �� 1'"B&م  .
 +J `را، -��-ی^��  (� ا(=ار� �?C�) |'�?� ور'1، (&-, �ی آ +J `��) ا'&ه ھ�ی ^�� -��-ی از  )&ا -�زی

�B ، ,�J$Z&�& �و'|>د'8ی  –�\? ; -��-ی  ی�Eا (��8دھ�ی و ��E ;-"< 92  ,/4وه ھ� ،�Rھ�یا'&ه ھ�ی 
 �?C�),Bاھ�1 دا"] و دو�, ھ�ی  theocraticر [�Rھ�ی و '� � (9 دو�, ھ�ی آ"�& -�0. ا��وز، دو�, ھ

>B 1�#J&ه ا�&. (a/ی او!�ت ��دم 92 در �"رد -9 � , ��ف �ی ز�8&، 92 ھ� 2&ام (`�'e -�"0ر 
ھ#?8&، ��2 + در-, ��F"'8&. ا'+ � , ھ� ��5ر>8& از: ا'�ان، ا-�ا��*، و [ �Rھ�ی] "دش آ"�& -�0ر 

�� 'K )�4ن �?��وت را �ی ("د�&!�در (���v< 9 �5(#?�ن -a"دی. ا�E آ��4 B ، رت�#( �Eا .&�?B��182&ا، 
 :92 1'"E د.�2ر ھ�ی -��-ی را (9 -��-, �&اران، و �2 �ی"� ر &ا را، (\&ا (�'& واREار �

را ا)�زه ��ی ا�Q2', ھ�  ��Eی روB+ و �U'&ار آن �B*آ'� !��"ن ا-�-ی ا-�ا��*، Q : 92ــDَـ^ژان ژاک 
�ی (�Bدو�, '4"دی و  د-?��(ی (9 < � �#?&ام ���نّ-& راِه  ��= ، دھ&� b��F'�#� &؟ھ

، ط"ری 92 (�ای و�یرا (`"ر �2$ی ��ی دا�C� .1\��ت !��"ن ا-�-ی ا-�ا��* �+ *ــ��ـ0 آ.ـــ� 'ـــ�ن: 
 ،1?�E ��B +'ن ھ�یدر ا"��! *�C� 92 د �&ارد"(ی و�B gرای �� �2ا-�- ھ� ،&� &��#)�U y�8� +'�< ی)
 (#��ری از C2"ر ھ� ا-,.ی در ��p>ی -��-

 82& >� < � ھ��FCی را (&-, آورد؟�2ر ا-�ا��* (�'& ا0ن Q : 9MــDَـ^ژان ژاک 

'K ���ز (��8دی  در ا'+ �9C!�8 د�* (�1B، و�ی �J?a&م 9292 �+ ھ�E= �\"ا-?9 ام *ــ��ـ0 آ.ـــ� 'ـــ�ن: 
�� را (� �E?+ ا'+ ] 'K دو�, $ #`�8ی دوام ازا-, ��5رت  �")"د ا-,، [و آنB ،+'ف (� ا�/� .�'RU

"اھ1 -�, 92 >� )�'ی 92 (9 �+ ��("ط �ی B"د sWa?�،� > ا'; (�ای�B ش ، '�ی از�'RU ,دو� 
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)�4ن ا-Sم ا-,. �5اق ا9a�B ,'�Q2 دارد، (�f'+ ھ��8xن، و ���ن ا-�ا��* >"-; 9a�B ھ�ی ا! �, در 
)�4"ر ھ��a< 9C&اد 9a�B ��Q2 ھ� در ���8ن ھ#?8&. ( tر ا0-& [ر���C( 92 1�8�� ار $�ا�"شRF ی a$

 t4"ر -�2"زی [ ر���( t9 آ��ا ر���'=�M ،,-وری ا�r &� 2 K' +'9 ا-,. اa�B دش"-"ر'9] 
)�4"ر $�ا�9#] "ب �ی +�C� ر ھ�ی -8ی"C2 (� ,J$ا"� .&�"ب ا-,، و�ی �2$ی ��#,. 4$ 

 �ی �82&؟و >W='9 ا���C$�ت 82"�ی را در ا'�ان Q : *� f< 9�"FMــDَـ^ژان ژاک 

�"ل � , ا'�ان (`�ف آن �#��ی 92 *ــ��ـ0 آ.ـــ� 'ـــ�ن: C) ،م )�4ن��در ��2, ا-,، ��'� ��Fا�ی >
5 , 5�&ۀ ا�SJب در ا'�ان ،+� �h� 9) .,-9 اa�B �F'ر ا!?��دی در ھ�ی د�) Y-o< ,'�'&� در -"ء ،

�8?9 ام، او ا�?��0ً �ز B&، آ^�هرژ'B 1ز��ِن B +� 92 م -�ان دو�, ھ�'ی��. (� >Y-o �ی E"'1 92 از >
B&. ا'+ (ی داده (#��ر 12  �ا'C� b"رتا!?��دی �M=ی ��ی دا�#,، و '� ( 2#ی ("د 92 در �"رد �#�'*

��8ی $J; (�'& در <98f �ی ر- -�s ا$=ا'b ��2"ن ھ�ی���!?ی،  .&B ,و��Jرا� L'از �" �& >� �#�� >�ر 
>���v دھ&. �+ '9a�B K ھ#?1، ز���ی 92 -\�8ا�ی ھ�'b را �8B&م، $�� �ی �2دم 92 ھ�9a�B g در ز��+ 

  (�!ی (���&. >"ا�#, 9h5"� �) 92 ھ�'b (ی ا5?�8 ��ی

آ'� >��م -,.  اھ#?9 ای؛ �M=ی 92 ھ���F� 9'�� 9Cا�ی  ���وی�#�U  � nداز'1 (�9ی  ا'Q :�W8ــDَـ^ژان ژاک 
  � �ی د-?�-ی دا8B�) 9?B&. ی (�ای �8B&>�J& >� (9 ���وی ھ#?9 ا(�'& ا)�زه داB?9 (�� , ھ� 

��م $+ آوری ھ#?9 ا و ��Jرات >��م !"ا5&ا82"ن (�'& �+  ��hِ  (9*ــ��ـ0 آ.ـــ� 'ـــ�ن: < �) ��Q�< ی 5&م
9 (9 � �ی، ��C(ی در ��B ،,J�Jا'; $�وش ا��ژی ھ#?9 ا 5��ل B"�&.(�ای ھ� دو ھ&ف � �ی و ���hی اِ 

�5Sه -�زی $+ آوری اط��a?#��Wم  ،92>ی ا-,، >� آ���را در د-, » 2 �& ھ� « �C�U$?9 >�'+ � , ھ�، >
.,Bاھ8& دا""د   

�B ،1'& در ا'+ �"رد �+ زود (�ور (�Bی $�< 9 دار'1. ا��ژی ھ#?9 اِی -�زی  (� د�"�2ا-ی ، ��(�8 (�'+
�+ ط�$&ار '�د �ی �Q� ��Q�< « .182, « 1، 92 آ��ا �+ (�8م و�ی �+ از 'K روش د'�F ط�$&اری �ی 82

�2د f< 92, آ��Q� ��Q�< �4, (�'& �ا'`ی (� Bد!�e ی � �ی ھ#?1. ا��?9، $�� #?9 ا>"ز'E y#?�دۀ ���وی ھ
"�9 از ���رف �� ��Cوع ���وی FM ھ�ی ��f; ز'#?ی FM"�9 ا)?�8ب B"د؟. از �Uا( 1 �2ر "اھ& �2د

9 ��"ده ط"ری 92 ��&ا��&، �+ [ 5 1ِ] >�ر'L را �`�� ���hی ) " ��Eی �2د؟ (�ای ��J<&ی ی � �ھ#?9 اa
��+ ��"ده 92� =Eھ�  ام و ھ� ,$�C�U 14� ِی�>��Q� ��Q?ی 92 �+ 9) ا>��ق ا$?�دِن . د�ی را >"!Y دا5 �4( 

�8& ھ#?1، ��?8ی (� 'K ا!S5 آن :&B�) ت، و (�ای ># �» ( ی « (�ای ا��ژی <* -�ده �ی�f » 9� « 9?�E]
 B"د].

 رو'��د ��14 ا'�ان را در �"رد ا'+ �#9h�S� 9�"FM 9 n �ی �82&؟: QــDَـ^ژان ژاک 

; �Cی 82"�ی ا'�ان در ا'+ �"رد ��'� ��Fا�ی در )�4ن -8ی �ی (�B&. ا�E >�4ان *ــ��ـ0 آ.ـــ� 'ـــ�ن: 
ا�#?J$ &8; (� �ی >"(#4"�,  ،در �9J`8ورد، دو�, ھ�ی �8�aی ی را (&-, (��ی >"ا�#, ># ��fت ھ#?9 ا�

 =�4W< s����(� 8C?� �?� ،92 9M| [ -��-ی ]  $/�یِ . 8&�8(2�K ا��?��ی ^�ب، "د �Bن را (� (ـُE &) ی
از ط�'e آژا�t (�+ ا��  ی ا��ژی (�'& ا'+ �#n 9، �14 ا-, 92  9در �Uدا?+ (، (� ا'+ و<b�U .Y ���ود

  د.�Eدو ��9a-"<  &)�' i ا'�ا�ی  ���Jت&ه (� �ھ���ری -�ز�ا>�ی 



www.goftaman.com 

nowrooz.sabiti@gmail.com                                                    10 
 

ی (�ای ا-?��ده ���hی در -�ا-� )�4ن ھ���ری #, �?ی در !#�, ا�?�Jل ا��ژی ھ#?9 اا'�ان �ی >"ا�
 :1?�E b�U 8&'+ -�لM ی ا-, 92 �+ (�ای ا'�ا�ی ھ�=�M 82&. آن »��B L'ر�<  ِ�F���)  , � K' ِ د �Eا �َ ـ

��-�ل !&ا�, دارد 92 آن 92 ھ=ار ھ� ا-, <F8م و >��� $ #�ی اش را (9  یم ^8��8&ی $�ھS-ده  ھ&'9ا"��
��E b�U ا-,. راھی را در+a!آنِ از  '& 92 آن وا &B�) ده") ��B ِد"�� -RF-�cار  B و )�4ن (\�ط� آن از

"اھ& ("د.« 

______________ 

، 'Y�Z� K ژان ژاک �ـ�� ه %I�B$� *==6ه:در ��رZ� ر، و�F� �� +�Wا� t- » قSدر » -��-, ا
  ��C'�ت اش ��B*: ا-,. 1988-�ل 

>"-;  922007 در -�ل  (Just, l’ombre des chimères)  ژو�ِ� .�6` در ز�� ���(  ���D ھ�
 (�C� 9 ر-�&.  (Rocher)�را2

ِ̀ ���رشد�"�6 3�َـَ� �68� ، ( David Shahar, le sacre de l’écriture)  922007 در -�ل  ;-"<
 (�C� 9 ر-�&  (Michalon) �����"ن 

�D��"ی ��ای ��3A Gِن �3�� )Dialogue pour un monde meilleur922008 در -�ل ، ( 
 (�C� 9 ر-�&. (Alban)>"-; ا���ن 
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