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 ��ت ز���� را �� و ��ر درج ���ب ���؟
� ���� ���ری��� $#�� "� �!� م 

 
 ()�هللا ��  ا��ی%

 
*����� ���� ���ری "� (��ان  ��� ��ت ز����آی� �-�*  «ای از �!� م 

، در و"�6ی1 ار���5 ����4ن ا���3ر ی��2* ا$1 »ارزش درج در ���ب را دارد؟
��� �� "* ای? $<ال ��ن  �>�;� ��» ی: ��ا����4ن ھ «و ��ی��6ه از 

 ���D$�E "�ھ��.دA�B ای? در ��ا$1 را ای�3ن ����2? �@��ھ�ی �-���� ��
» Fھ� �-�* دی�G رق و��$ ،*���4،*-�� ،�-�ُ ،:� $ �-�ُ،�B�J� « در

*�2 4 *K�����ا��ه و از آن  ��ا$1 �* "�ی� ی:  2 ھ�: ھ�ی �LBت ای ا
��ً دری �A�@�6 در ��Nت ا�LB ?4 دد �� ای O�BP� �2ر$� دری Q2 ھ�

  ، Fدر و"�6ی1 ھ�ی دی R!" ?ای S"��6ن را در "  �4 د. "� ��5* "* $�ا��L2ا
��د ��ن "* VW#�� R�N (-�م زرا(�� داوط-O�B�� T "#% زرا(� �

.�� ���? 2 ھ��F ��ه ا
 

�)�ده ا1$، �� A����4ن ��ی *� ��در ���? �)�ZN* ای �* X(Yً در �5ی  دا
دیF ی آ��ز ��ه و "* ��5 ا ��3��ه ��ه ا$1 � �1 ���.��;�!�ت �] ر 
��ی  �6�ول ����4ن در ��ارد ��3"* در 4\��* ھ� � ا "* �Gا1Y ��ن در 

.����[ ���>? �� 4 دا 1�6Y ?ای 
  

�$P�� .ارد�� ���* ا$���ده از 2 ھ��LB Qت در �3�ر�� $�">* ���ان ط�^�
 ��F_1 $@��ی " ای آ�]* �@-��ن آی��ه �3�ر "��ا��� ر$ ��6�ا$��د 

ھ� و " �� او�Yت ��ه ھ�  ا$���ده از 2 ھ�: �LBت را "���د �_��، " ای  ھ��*
�Fم � ا5@* � د�� �� ھ� 2 اT�� � ?�2 4 ا�B)� را در "�? دا�K3�ی�ن �� ی? ��

Q��6ر ا���ق �� "* 2 ھ�" .���[� O-� 1 زی�دYا��2د �*  ھ�، "� ھ�ده و
1LB :در ی ��LB ?�2���ا$��د  ���* �]�ی1 دا��* "���، دا�K3�ی� از 

 ���P� ت " ای ی��2? �@��ی آن�LB �#و ��ری `�!G Xروی ا� ��F_1 "�زھ
�[د ا$��د �]�ی1 دا ���3��1 �* �� 2 ��د��.روزی ی: دا�K3�ی "�

را �* در  و^ی1 ��ن ��ی� روزا�* » ا62>�ل«���� �@��ی �-�*  ھ �* ��
ھ� "�ر ��$a � دم  (�دی ا$�@��ل  ��د در 2 ھ�Q (��� "��"�.ا$��د "�  ده

 *�و ا�Xی » ا62>�ل«ھ��ن ��ی���3اری �@-���* ���وت "�? �-�b (�ا��
ا$1 �\��ر » آق G>�ل –آق $>�ل «� $�م و ��ری#� آن را �* ()�رت از 

.�������ده و دا�K3�ی�ن را "* د1Y 2 ا �� ��ا 
 
 �� �G�� 12�B �" �5وی� ��N^در �5-*  ا$��د ()�ا *� �� 2١٢ ��د

*�-�  ،���* �� ا�!(G ھ�ی ���������ی  ٨ای �* ��م ھ�ی ��را�* ھ� و 
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 ھ� ا��Bظ ��ر�5 ا��. آن
 

3�� اB_�م �* ا2[ون "  �!A�W ا���G�W در دا�Nه اد"��ت، از ا$��د ر�[
�6�h در ای�^ت �B  ت 2�قX�W!� �" ردار "�ده و��دا�% اد"� �)6�ط� " 

ھ�ی ذو�Y اد"��ت را ���2 ��ا��6*،   ��!�ه آ� ی]� و " ی�����، G ف �5)*
E دا��? "* ا��ر ز"�ن را ی: ا�  �5ی (-�� ��ا��ه وا�Nط* (-�� " ز"�ن 

E\ی  ��  $��دان ��#VW ا�]�نرا��_� از ط یA�W!� S ا��د��: و زی  �k   ا
�* " ای ���5* ����) Qی از 2 ھ� G��) ?�2 4 ���6. ای�3ن �* در "]�ر�دا

 ھ�ی ��ن د$1 " �  دا����،"� B!? (��را�* ای �� ����4: دی��4ه
 

m�3 ھ����د ��[ی  %�E از h� 
�3� ھ�m آھ? ��K  ��[ی 

 ھ�N m-�ای� ��3 ا$��د ��ر
�3� �� �* ��4 د �]  ری[ی 

 
ھ�ی� از ز"�ن 1�NXG TN�G  2 ��د �� در �_�ی1 در "#% ا$��د اB_�م ��

"*  ١٩آورد �* از ���* Y ن  ��اھ�� �� و ^�� .او  �K "* " ی����� را ��Zل ��
  W) ی� (» اد"�«"@� در آن �3�رThe men of letters1$ی�ن ی��2* ا�E (.   Fدی

*��� و5�د دار�� �* در ���WW#�� �_�� O-�#� ز"�ن و اد"��ت "*  ھ�ی
 �Fاث ھ�ی 2 ھ� �� A��N ای�3ن �* ز"�ن را .���!>�S و �� آوری �� E داز

  " ،���6�4\��* و د$1 آورد ھ�ی ����� و آ�� "3 ی1  �� دا
��5�دیY 1�ا��? درو�� در ھ  ز"�ن اG ار ���ده و در " ا"  �W �2ت و 

.���>��� �* "* اB_�م "� ھ�* X��!�  Ar2ت ���5ی[ "  ز"�ن �� ای��6د
�� ����BPت  " 1�6Y را در ���N � و ��ا$��د ()�اS!B "���ب �YیA "�د
��ن در �2�ن اد"� ��N از Xr2ی ای ا�� �@�G  ��ن ��[ 3�E و �  �� 
دا����6، "* ار��دات ا$��د ��G�ف در ��رد د$��ر ز"�ن �2ر$� 4 دن 

.����� 4\ا���� و آ�]�را از آن ا��>�د �� � د 
 

 O�BP� ا$1."� ��ر ��F2و � د ا �$ ��2 ھ��LB Qت �2ر$� دری، ��ر ��ا
��16 �* 2 ھ�#�*  E وا 3�E* ای ����� ا$��د ��Fر4  از "�زی � دن "�  5_1

� ھK ی "* ای�6� "* K�E ن Y از *� ��ز"�ن ھ�3ار داده ا��. ھ�* ��6
1LB O�BP� Qھ� و 2 ھ� *���  ،��ھ�ی �#�-O ز"�ن �2ر$� ھ�1 ����4* ا

TB�� در .���* روز�4ر ��ن در ای? ز���* "�ده ا�F1 ��ارد یLB  �5ی�  ھ *���
1LB ه ا$1 �� از����� A��� �-(Y *����  و "_�  "���. ����Bن، ا2[ون "   

  Fر�5 دی��ز"�ن �2ر$� �* ��;�ع ��ر ��ن "�ده ا$1، "  ���ی? ز"�ن 
.�����* وارد "�ده ا 1LB 1LB O�B�� .���6�����* ھ�  ھ� �!W�ل او�Yت 2 ا�1 

��ر  در " �� ��ارد در ���م ط�ل ��Nت ����Bن ��ن ��]? �F دی�ه ا1$.
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$  ��وی?  داد و �@�? "  دھ#�ا را �� "�ی16 دا��  �@�? ادا�* ��
��م ��دش ���6 �� "���، �5�% را از د$1 داد و  �" *� �F2۵ ھ� 

 $�ل آز�4ر در 1B�N ا��� "�د.
 

���ا��6* ای� " �� �-��ت را آی�� روی ای? �B�6* �* � ا � ا���ن �� ��
Qدر 2 ھ� Qدر 2 ھ� �ْ���Nو ھ �4ه ا ��"��" ��ھ�ی "@�ی �*  ھ�ی ��5�د ای ا

 *����اھ�� �� "* ای? �-��ت E دا *�������6ن �L2ا Aھ��ط��ن اھ a$��
��، ای�Kب �* ای���N�r را �� ����؟�� 

 
 ��ن را در ��F"   k ی�:» ��ت ز����«�#16 ھ��ن 

 
2 A�B��6ن "* "��"�ن  �5@*"* د��L2ھ�ی ا AF�5 ��6زی a�!� �_�E ھ�ی

���6ن ای? AF�5 ھ� ���  از  �)�یA ��ه�L2�2ر$� ز"�ن ا Sو در ���ط ��ا
ھK ی ��ر���ی �* ���ر  ۴٠$�ی  ��ا�N �3�ر ا$1. ��ھ��? دھ* 

"��F�2��-�W!�  �3ن از � ب "* �3�ر "  �� N �6�  ��� ،���34 �2 از 
��رج دی��4ن �4ه �4ھ� ���[رو آن ��ت ز ���� "* �� A2�!� ن �� آورد. در�

��م ا�G �6�-F ف �� *" �_���ا��ه �� ��. » $� ا"� ی«اش، �� �* آ
��"� �]A اXGح ��ه ارو�Eی� آن از ط یS � اودات "�  ١٩ھ� در Y ن  ای ا

.��در ( "� "* ��ت ز����  2 ا�6* آ��� ���� و "* آن ��م ��ت 2 ��F داد
»*Bاو �Bآن  �� »ا *" ���ا�B�ت «4�ی�� و " ای ����ی[ 4 دا���ن آن از ��ت در

�* » ا^ر;�  Fرد دی�� ��� ���ی� ��ت ز���� �� 4�ی��. ا�� ��ت ز���� ��
>*، از ز"�ن ��  " ���* ا$�@��ر " ی��-$ *K���از ط یS ز"�ن ( "� "-]* در 

���6ن آورده ��ه ا1$. �L2در اردو "* اردو "* �2ر$� � �5* ��ه و "* ا
 �� 4�ی��.» ��ت ا^رض«��ت ز���� 

 
و در » ��-�«، در $��ی »��b�B *-��»X ھ��ی ا$1. در �K�E"� "* آن 

در » ��ز«در آ�zر �Yی� �2ر$� ھ��ن b�B  ( "� ��4* �� ��د.» ��X«اردو 
���F\اری آن ��رد ا$���ده "�ده ا$1. در ز"�ن  *" ]��ھ�ی � �� و � دی 

 � ��د.��4* �» ��ز«��-* 
 

��[ دا$��ن ��3"* "* ��ز دارد. ��B)ْ� در ز"�ن �2ر$�  :�ُ�-� و ُ�-� $ 
ھ��? ا���ن ��[ در "�? � دم در  " ای ُ�-� b�B ُ� ب "* ��ر " ده ��ه ا1$.

 b�B �-�ُ ��6ن " ای��L2�2ر$� ز"�ن ا Sر " ده » �ُ ب«"��6ری ���ط�� *"
�: ُ�-�«�� ��د. "��"  ای? �]J" �ُ  LW� A* " ای  $ «���  ����ا

� ھK ی و دو1$ 2 �� در ای? K�E ن Y  )�� �(�(B .���" ]�F��@TK ا
 را"* �@  B�5)� دارد :

 
���  �� Q� ��ن در N]�ی1 آی� "�
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����رد ُ� ب و ��4 �� �� وآرو�_� ز
 

��د ��(  �� ا$�@�ادی " ای  �: "�1 �3_�ری ا1$ �* ��4* ��
"� ھ�* ����ھ� اش "�  �G T6-* از �!��د �[��ی $ وده ا1$ �*

 ��د و آن ای�]*: �3)�* "�ی@� ��أم �� ده ��
 

3� ی�رم "* ُ$ ب ��� ���� 
�� در $���ی "* ُ� ب ���� 

 
� �Yره ھ�� » ���B«" ای ُ� ب �* اXGْ "�ی� » ُ�-�«ا�� ��م ������* ��د از 

�>�ط دیF  �5ی ُ� ب را  �����6ن آ��ه ا$1 و در �Eی�#1 �3�ر و " �L2ا *"
4�ی�� ا�� از آ��Kی� �*  ��» ���B« �2* ا$1. ُ� ب را در �K�E"� و اردو 4

�� Q�^ل «"��� "* آن  "�k��  �3�ر ��ن از ُ� ب ھ��ن ُ� "J* $ خ ر
�B�� «��  ��6ن��L24�ی�� �* � �5* �2ر$� آن در ا»:���ه » ُ�-� $ 
 ا1$.

 
 A[� *" �$ری �2ر�����ْ̂ در اد"��ت  ��@�  *�آ��ه ا1$.  »��4��«ا�� ��4

4�ی��. "� ای�_� در ھ�* 2  ھ�Q ھ�ی �@�)   ��4�* را در K_B* �_ ا�� � ه ��
��4��) و5�د ) *�ای ا��  �3 ی!�ت �A<�6 و W��  ��N-� در ��رد ��4

��4��) در ای? "�1 ) *�دارد."�ز ��5* ��� را "* ا�Xی �����ری ��ری#� ��4
:���� �� T-5 ��� ا$�  )�� �(�(B 

 
[N ن در�����  �� Q� �ی1 آی� "�

����رد ُ� ب و ��4 �� �� وآرو�_� ز
 

 ، Z�� و k�ْ̂ در اد"��ت �]��ب �Yی��، ا(� از  » $��روغ«$��رق را �@��
�]* (�W ی 4�ی�:��� .������* ا 

 
*3E ز A�E ی� زور  ھ~"  و�� 

��ی� "�ی ()�  و A4 ز $��روغ 
 

ھ�ی  در ھ�* 2 ھ��Q�ان �@��ی $��رق را  ��» $��روغ«"� ا�Xی در1$ 
� �2ر$� �O�BP ��ه در ای ان ی�12._� 

 
 .16�����6ن �5ا �L2ا  ���� Dذ ا$�@��ر و ��ری�����[ از  �B�J� دا$��ن

*B�$ ی? ھ[ار��� Dو5�د ��ری �" �B�J�  ن Y ١٩اش در دھ* دوم و $�م  
��اب 5)�ر ��ن " ادر ا�� دو1$ �!�� ��ن "*    6E ن����$a ()�ا��LBث 

���6ن آورده ��ه ا$1. ��ن در  ھ�� $��رش ��L2ی� "* ا�����? وی� " ی��
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���6ن Xْ(Y ���ه ای "* ��م  ��» آB�«"* آن �L2����4 و � دم ا»�Bدا���� » آ
 �<!� 1�G ا$�_[ا ���ی "* » �J*«آ��[   "* ر$�3�E را از ز"�ن اردو ، ��ن

�> ی)ْ� ھ�[��ن  $�����. �B�J� در ای ان ��[» �B�J�«آن (Xوه � د�� و از آن 
� " ی�����ی� آورده ��ه ا$1. در آ��ز "* آن [B�� �5ن $ a$�� از ھ��

»�����4 ا�� "@�ْا ��م 2 ا�6�ی اش را "* �2ر$� � �5*  ��» آB�ی �-]
��.» $�T ز����«� ده و آن را ����ا 

 
آ��Z� A�($ " ?� *Jل در ای? �#�W  "* آن ا��رت � دم، ���N از راه 

����Bن ی: 2 ھ��LB Qت ��4[ی  "� آن ��ا5* ��اھ�� ��. د��اری ا1$ �* 
���6ن �Yدر ��اھ�� 4 دی� �L2���3ان �� در درون ا��? ی>�? دارم دا

Qت  2 ھ�X[3� ?دا��? "* ای D$�E .���[" O�BP� 1 "��6ر ��ر آ��LB ھ�ی
�� a<2 .���" *@B� ��ا�� ره آورد ی: (�  �!N A�W 2* ی�، �!>�S و �

ھ�ی (-�� ��5�د در �_�5 ت � ح "!R "���،  از ظ 1�2ھ �4ه ا$���ده 
*���ری[ی ای? E وژه  از ��Nی1 �5ی  (-�� و ا��YX  ^زم ا$1 �� در " 

1�W#�  زی�ر��Nور ا�K�  دا��  روان 2 ھ�دی، دا��  �N ���3ی در�ھ�ی دا
�� ی �����6 �� �* در ( G* ھ�ی ز"�ن ���$�، �" OGو ا$��د وا

1LB ی�_F2 ھ� O�BP�  و " �)��ی رھ���ی� ���* ا���و ��ریD اد"��ت ��ز و 
ھ�ی ای�3ن  در �_�دی�* $�زی دراز ��ت ا�� اک ��6(� ��� ھ�ی 

 �#�-O �)�درت � د.
  

� ���� ���ری،��� �!� م 
 A"�Y ات\B�" ��6ن��L23�ر ([ی[��ن ا� *" �������1 ��� " ای ( ;* 

�] ار �] رات �)���. ا� وز ا�� �_� آ�16 �* ��ر ��  ھ 4��* $��ی% ا1$.
از 2 ھ��LB Qت ا���G�W رزا(�� 4 �2* �� ا��اع �#�-O �@-���ت در ��رد 

ھ� و  ھ� و �)���ت ط)� در ���ب 2�ای� ��را�� ھ�، ا(�Kز ���"#% ���ه
����� "* ز"�ن �2ر$� و5�د دار�� �* "�a$��  �3 ای ا ��ھ�  �G!�ت ا

��Fرش ی��2* ا��. ا�L2ن ھ�ی� �* "* ���*YX) ���)�;�� ?  و5�د �" ،����� ا
�* از ھ��? ���"�  " �� ���وتX<�6� ت، "* ط�ر���(�ھ� در ��م ھ�ی 

��ی��6ه  R�N *" *@��5 در ��ا$���ده �� ����. (�ه دیF ی �* دو$1 دار
 ،���� *��و "  N ی��ن 2#  �� » از �2ر$� "* دری � �5* �� ����«���

�� �-�ی[ی�نھ�ی ا���W ��زه " ���*2 و���.  " �G  ?ْا از ھ�� W!�� �� ھ�ی
��ا�� �)�?  ���"� �L\ی* �� ����. ��ر در ای? ( G* ھ�ی $_A اG�B�ل ��

�����(� از �! ک "��� ا��    a$�� *� ���<�<!� `$ *" *5�� �" ����ا
��د ا�L2ن ھ� ھ��? �N^ در � ب G�رت ��  *" K� .���" ���� و  z>� �4 د

�� او�Yت از ��رھ�ی (-�� در �_� " ،���(�5 ت ھ �4ه "��6ر ����ع 
 *"�Z� *".1$ردار ا������W!�� ،�B�) 1  "* 2 د و �1�F ا��F[ی " 

*�������م و  ?6N  رج�����6ن در �L2ای ا " *�ای از ی: ��ر (-�� �6�و^
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از �3�ر،�? ی: ��ر �!>�>� �[دی: "* ر��* ��� (زرا(1) را�* "� 
�G ن�L2���3 ا�رت 4 �2* ا$1، از روی ی: "-��ن $��رت ��3ر�1 ی: دا

:��� �� A<� �Kدر ای� A"�� ن در��Bآ 
 
دا����3ان از E�ھ���ن ھ�ی "?، "�-* 2-� و 6�4? در آ��Bن اz  وزی�� را "* «

2-�ر و E��%  –رھ���ی $� (-�� "ز"�ن ھ�ی دری و ا�F-��6 "��م 
���6ن�L2��4ھ� ا" ���W-1 ی: ا ."* �3  $� ده ا *�  zت ای? ا���(� h-ط

�E *!�G ا��ن ���ع ����N و E��%  870 را دارد، " ای �#��6? "�ر در
 .��4ھ� در ی: �3�ر Q�5 زده 4[ارش �� دھ�

 

��ی�4��6ن ای? اE  z و6�2�ر زی��Fر " �-� از ا����6�ت ا��B�ژی E�ھ���ن «
����N ���6�ت ���ع�در دا��F3ه  Nees "�-* 2-� و دا��  داود رE S�2�ر از ا

 .و در (�? ز��ن ھ�]�ر (-�� ا��د�� (-�م و اد"��ت �_  ��ی�[ ھ���6"? 
در اz  ��6(� داود رE S�2�ر، �* ��دش در ��"�B��� A 4 دی�ه، �3  ای? 

ا�]�ن E\ی  ��ه  )دری( اz  ھ�[��ن "* ی]� از ز"�ن ھ�ی ر$�� ای? �3�ر
 .ا1$

 

���6ن "�% از«�L2��4ه از 1200 در رھ���ی $�  (-�� ا *��4 137  A���2
���ی% 4\ا��* ��ه ا1$ *" �F����6ن "� ��Wوی  ر�L2در ا ���(�در ای?  .

�)���، ھ  4��* ��4ھ� "� اطX(�ت ^ز�* �E ا��ن $�N* �64 ش h-اط 
���6ن، ��>* و 5_�ن(�L2در ا( A[� ،A4 Q�، � ایa ا��B�ژی]�، و1Y و ر

�)�ت، و ��[ ��ارد ا$���ده 1��Y اد �\ا�� و ی� "@��ان ��( زی16 و "-��ی
AW2 ھ�ی �>�����  .و $�ی  �@-���ت ^ز�* ھ� اھ� �� ��د )��4ه ط)�

ای? اA��� *�  z اطX(�ت ھ�* �5�)* �E ا��ن L5 ا��2ی �2[ی]�، 
�)���ت ا�W�Yدی، �@-���ت  ،�����"��5 ،���-Yا aک ھ�، � ای�� ،�5�B��5

"��6ر و$�� از در ��رد �!�a زی16 و �� ه �� "���، ای? اz  را " ای ��ده 
 .(���YXان A"�Y ا$���ده �� $�زد

 

���6ن" داود رE S�2�ر �� 4�ی� �*«�L2ای ���م  "رھ���ی $� (-�� ا "
�* ھ�ی �_ ی در ��"A و ���م و^ی1 �#"��� ،�B�) T��[� ،ھ���ن ھ��E
ھ�ی �3�ر و ��[ " ای �<$�6ت د$1 ا��ر ��ر "� �A��6 ا��B�ژی]� و 

�* ھ�ی �-��ی�!�a زی16 و ��[ " ای و���@�رف، �!X�Wت (��B، ( زارت 
Qت و 2 ھ��)Xن ��زی� �� 4 دد )زرا(1 و اط�Fر رای�5-� ھ�ی ا;��2  ."

�B�(د زی���" :�� *" *�  zای? ا )پ ر$��ه ا$1، در ���م  )ادی�) گ�� *"
ا����6�ت ھ�ی �)�ت ���$�، "�غ ھ�ی �)���ت، ھ "�ری� ھ� و ��زی� ھ�ی 

 .�ن ��زی� ��ه ا$1ط)�@� در $ ا$  5_
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ای? اz  در ����ت ��: ھ�ی �5_�ری �2رال آ��Bن "��k�ر ا��Nی ��Kد «
���ر ھ�ی ا��د��]� �3�ر و ��[ "* ��: $ ویh �)�د^ت ا��د��]� �$

 4500 5-� "* ��پ ر$��ه �* از آ��N *-�Kود 5000 "* �� اژ )DAAD( آ��Bن
5-� آن "�? (�� � $�h و $�ل �� (�6�ی از راه ���3 5_1 ��زی� "* 

���6ن 2 $��ده ��ه و �L2ا *"  �\Bھ�ی 2�ق ا *����<$�6ت و وزارت 
 .ا���ن از � ا�� "* A"�� 1�$ در راه ا1$

 

���6ن ی]� از �]�ت (O ���ع "��B�ژی]�L2و 5_�ن �� ا *�� در ��ور ���
در ای? �3�ر، �* $-6-* 5)�ل ھ��و�% از "� (1�k � ی? ��ه  ."���

�* ��4ه ��Eا �� ��د �* از ای?  4000 ھ�ی آن ا�N ،1$ود "�% از�4
�)���ت ای? �3�ر،  �K� 35�(* "�% از *)��K� آن، ی@�� ی: $�م �Gدر

���6ن در ھ��L2از ا ]K" *� ��@� ?ی�12 "��� ھ���6، "�ی  F3�ر دی� m
���� ���«. 

 

 
 


