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Dr,med.Assad. Asefi 


ود �������  

Alination 

��  ��و��� �� �ذ

ف از 
ود ������� �ون �� �د�ده ی �رھ��� و �ون    ���د ز��ن 
�دن �� رو�و �ر�د و���� �#ر�ف �#��ر ا�ن �"!وم را  �ر�وت ا���ن 

�� �� �د�ده ی &�دی  ������� �� ��و�ن« �د�ون ھ�ل ���م �� �"�� ا�ت: 

ت ا�ت��) او +وھر از 
ود 4»(رو*� ���ت �('� �� �وع ��'�ری 

������� را در ا�ن �#ر�ف �� �رد ا���ن ا*��س ��'�د �� *��ت �ردی او 
و �1��د ��وده �� ھر  
�رج از ذات او، �#�� در +��#� و دو.ت و+ود دارد

�2
� �� ��و �ر��ش را �د���ل ���ورد از 
ود  +دا�4، ا���3، �د�ده ای 
���ده ا�ت و ز���� رخ ��دھد �� �ودن و ھ��� ا���ن د��
وش  ������ » ��

���ردد. و.� ����.�� �� 'ل دا���� اش اول ��ر �2ورت �*ران » ھو���
�"!وم آن ��!�  ��ر����س ظ!ر د و ���+� اش آ�9در ا���39 و ھ�� ��ر �ود 

�رک 2ورت ھ�ی آ� �2
�ن ا�ت �� در &ر2� �رھ��� ���1ر �رد ، 
 ����و�� ای �� ���ه ���د ھ��ن �د�ده را �� ����م ، �#�� �د�ده ا����!��� 

���د �� �و�4 از آن ��ز ���!�ن *س �� ���� از ا�ن ��ش �#���� ھ���  ��آ
��ن +��ر �ود�د �
د +دا و دور ا���د�د،  =�> �9!ور *������ ز�د�� ا��ن 


ود را �9!ور ��رو�� �� ����د �� �ر آ�!� ������ ا�د. از ا�ن ��ز  ا�� ا��ون
�ن ھ�ی  ھ� �ود �� آ�!� �� ��ر�ن ������ ده �ود�د.��ا��"�ده از رو!�ی 


�2 ��زار، ��زار �?ر�< ��رو ھ�ی ا=��2دی �و.�د، +���ز�ن دن ��روھ�ی 
BC اداره ی ا�ور �+�ی را�ط� ھ�ی �در ��@ری �� ار����ن، ��د�ل و �?��ر و

ا=��2دی و �ظ�م �ر =درت �ظ��� و ��(ط =در�!�ی ��(ط �� �ظ�م ا=��2دی 
ا�*�2ر�را�� و �Dر ا����� از ز�د�� ���ن +وھر ��دی �
ود �ر�ت �� ا���ن 

��دان ��ر ��دا�ش 
ود �ر��� �ود، و.� �ر
� از دا�� @��
ود « ��"�ت 
�� ا���ر�د و اذ&�ن » ������� �
  ا���ن ��ر�

��دار�د �� �وع و ��زان آن ���� �� را�ط ��ر�
� و �و=#�ت ھ�ی ����� 
�� ا�ر ا���ن از 
ود ������ ده ا�ت ���د از  ��#���?��ر �وده ا�ت، �� ا�ن 

،���#��ل و ��زی ودر ���+� ی &(ل & ��&'س ا.#�ل رو�داد ھ� و  &((� 
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�#�ن ز�د�� او  او�Cع �ر�وط �� ا���ن �� �وCوع ا�ن ������� در را�ط

ود را آ'�ر ����زد. ا�ن �"!وم �� �در�< از ا�ور ذھ�� �� ����ل و ا�ور 

ا���ن دارای ط��#�� ا�ت �� «  �2*ب �ظری ���و�د: &��� ا���9ل  �����د.
��� و ��ش ھ�ی در را�ط� �� +!�ن و &'س ا.#�ل  ھ�ی ����د �ر����� ،

را �� �� ������ود و در �ورد ن �ط ��ر�
� و+وه �و.�دی ز��د�ر�ون 
��ر�س ھ���د �'�ل �ده، �('� ��ش ھ� و &'س ا.#�ل ھ�ی روا�� و �و+� 

�� &دم  ��#��� در ط��#ت و �ر��ر او &��19 اFر �ذار ا�ت. �� ا�ن �+
���و �#�وداا�ط��ق �رد در +� �#�                   )5»(ن ��ب از 
ود ������� �رد در +�

ود ���د از ��زی و در ���+� &(ل  ����ر آن ا�ر ا���ن��از 
ود ������ 
�ل و &'س ا.#�ل رو�داد ھ� و او�Cع �ر�وط �� ا���ن در & �� �))& ،���#�

را�ط �#�ن ز�د�� او 
ود را آ'�ر ��زد.                                                 

��دان از 
ود ����  �� �'�ر �� ر��C �� را ��رادف �� �"!وم��ر
� از دا�
��د و �� و&� ا*�ر��� ا�د �� �رد ��را�C در 
ود � ����س ا�"�2ل و +دا�� 

ھر�� �� =�3  ��و�دی دات 
ود را ��"2ل �� ���د، �رد ھم در ���ن *�.�� 
�'ش ــ ��Cد ــ ���ز و  �� &�وان �وCوع &��� ��را�ون 
ود ا*��س�

�� ��  ا*��س �� ر��C�� د��ر ا�ت 
ود را ��  ������د. � ��
ت �2ور ��
�وان از &دم  ار���ط آن �� ���د �� ��وا�د در و�C#ت 
ود و در را�ط 

  ����Cود �?��را�� �و+ود ���ورد ، از ا�ن رو �زد او ا*��س �� ر
�*�ط� 
��+ر ���ردد . �رد���رگ در �ر ر�� &(ل  �� ا*��س �� ��وری و �� ا��دی 

 ��
ود :« ��ر��C�� ا���ن �ر ا�ن ا2ل �1��د ��'�د  ����Cرد �� ��ور �� ر�
Cوا�ط ا+���&�  را �2ورت ر���ر �� ��ز��را�� در =��ل ارز!�، ھ�+�ر ھ� و

�!�دی ده �روز ��دھد و در ���9ل آن �وCوع د��&� ھ�راه �� ا*��س ��"ر 
"�2ل ��ن ��دھد. ����ر�ن از �ظر وی ��ر��C�� ھم &(ت ، �د ���� و ا�

» ������� و ھم &��ل �!م در ر���ر ھ�ی ����ز�را�� در ���9ل ا���ن ا�ت
)6.(                              

  

  

���د��ن اد�و�د ر BCروف (�وده ��!�) از و#��ز�ن آ�ر�'��4 �و���ده ���ب 
�2رف« �#���ر ��رود ، &�9ده »  +�« دارد ��  در ا�ن +وا�B ا�راد�� 

� �*ت �9وذ  ا�راد د��ر » ��روی د��ران��ھ���د ، ز�را ر���ر ھر�س ھ
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�ود از ر���ر د��ران اط3ع *�2ل �رده، 
ود ��ز ا�ن  ��ا�ت و ھر �رد 
 �� �#�ر���ر را د���ل ���د.  �د�ن ��ب در ���ن +وا�#� و���ل ار���ط +

ود �� ��ز��ب ���ده ی ر���ر د��ران ا ���ت، �� ��@  ھ�ی �2ر�� ��د�ل 
�B رو �ردان ده و �� ا���ل  از ھر�و�� �#�.�ت در راه �*ول ����� �+

���د. ز�د�� ا�راد  ��
�2 و �2ر�� رو در +��#� ی » ��رو د��ران« 
�2رف �� +��4 ��ر�د �� ھ�� د��ر از 
ود �������  ده، از ھ��� *�9�9 


�2ت و ��ھ�ت ا����� 
ود را از د�ت ��داد�د. �د�ن �ر��ب �!� ده، 
ا�راد �� +�ی ا�'� �� �ذ�� و آ��ده 
ود �� د�ده ��2رت ���ر�د و �� روش 

ا، ھ�ی K�*2 و &��39 را �#�.� را �ر �ز���د، �9ط �� ����ل ��دی، Dذ
                 » ��!ود�� �� ا�د��د...

ط��#�� ا�ت �� در ار���ط �� ار�� �روم �#�9د ا�ت �� ا���ن دارای     
 �� ��+!�ن و ��ش ھ�ی ��Fت ����د �ر���� و ���� و��ش ھ�ی ���� 

ود و �ورد �و+� ��ر�س  ��را�ط ��ر�
� و+وه �و.�دی ز��ن د�د�ون 
ھ���د �'�ل �ده، �('� ��ش ھ�ی روا�� و و+ودی در ط��#ت او �!م �� 

 �� ���+ز�� و �*�9ق د=�ق �"!وم �زا�� دار�د. ار�� �روم &3وه �ر ا�ن 
 �#�������� در آ�Fر ��ر�س ���ردازد، از آن در �ط�.#�ت �(�"س و +�

 ��
ود و��#L �ود �� �رد . او �#�9د ا�ت  ����������� �#ر�"� ا�ت « 
��#�2 �#�و در �"��ر 
ود از ������� ا���ن �� » از و�C#ت ا���ن در +�


�2 را �ورد �ط�.#� =رار ��دھدود، ا&��ل �� از 
ود  
و�ش،  ��دور 
او �� +�ی ا��'� �*ت ���رول او ��د �ر او ��(ط  ا�ت و او 
ود را �ر�ز 

ا&��ل �ردی 
و�ش �����د ،�� آ�'� ا&��ل او ط�ق 
وا�ت و اراده ی او 
 �� ����د، او 
ود را �ظ�ر ھ�� ی �رد ��ا�+�م ��رد، او از ا&��.ش اط�&ت 

�رک، ���د �� �� &�وان ا�� درک �و�د ، �� ا*��س ھ� و 
وا��� ھ�ی ��
ا�� در &�ن *�ل در ھ��ن ز��ن او ھ�M �و�� وا����� و ار���ط� �� +!�ن 

 N�� ده ــ
�رج �دار�د. �� �ظر �روم ا&�Cی +��#� ی �2#�� ھ��� ا.��� 

�ص �روه و ط�9� ی 
��2 ���ت، او ���و�د �ده ــ ھ���د و �������  :

�#� ی #�2�� 'ل و دت �ت زد�� را، د�ر�ون ا���ن ا�روز در « �+

�� ا�ت. او در د�ت ��رو ھ�ی ��         
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دا=��2دی  �4��ور *��م، � ��ر��د و �� ه ا�ت. او د��'�ر ھ�ی 
ود را 
 »�4� « ��ود. در ا�ن +!�ن از ا�ن د�ت ��!� ��ر�ر ������ ���ت ���دل 


�(ف  از » ھ���ن ������ ا�د�
ود������� را �� زا�4ده ی �وه �روم ا�واع 

ص ��'�د. را�ط ��ر، ��ر�ران���ن �#�ش  �و.�د �ر���� داری ا�ت، L�

�د�ران ��وا��د از ا��
دام آ��ن  آ��ن ����� �� ا�ن دارد �� �ر���داران و
�ر���  �ود �ر�د و �د�ن �ر��ب ��ر�ران ��!� �� &�وان و��(� ای در �ظر

��D &�وان �� �و�د و ��� .   )7(»ت و ھدف

     دارد ��=�


