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	 با�د ��دد�� 	 رو�����د��� 
 ا��د �در�

�م ب�د �ادم ه�� �� ر آن اوا�� ا���ب �� بازار 	�ادر ��د��� ��� ب�د از '&%$#ادات ��!� و بازار ها�  دا�ث' �دد و در �$ارش .  �9<�.  ا-�-+ 	ده ب�د ب�د �� �;#: ب� 7891   -�ادت+ از ا56ا� �جاهد�3، ��� 1د�د ا�0ع ب�ا�–د��ار����ان در ��رد -���	� آن -�ادت+ �*��(خ� �ب�5+ �&$�	;$د آن 9ائ3 ا6دام با�د  0�ف�&خ�ا�د� �� �خ&�؛ "  ���D+ ��	;� ب�د."  �ددآزاد با�د E وز �9ا�دم�F� �F$با�د ... -�ادت+:"تا ا� �دد��ان د�$+.  و 9&ال ه�I را را � ��ده ب�د!" FD$	ح(� رو> Lده اMF8N � �-ر-�ا�+ ب�د از ا��3،  ا  +I9ات �Oآ�#ا �9رد�د،دو �Iازه P&ا ب��م ا-�  �8I ب� ا-�م ه: بازار�86 ا-� �� ه�M$� دارد و 	ا�د  ب� هI&3  زدن ب� ��ا�ات �;اF�M&N+�� واST ا-�'� اO(;�   . ب+ <ا �M&� Rدا�3  &�ان �F+ ب�  از راه �&�-دو ه���+  و-Q ا�3 	ان ��ده ا�ددراز  �� !�ب%���D+ باز ه:.  ش E ا�3ٌ ( ب��ل ���Nا �(�د�د اE �� دق �XY از �د�:F&� :(د$$F&� �8I  د، ب� �9دش-�&I� ا�ام ز�ان Rان ب� �ائ	ب�د!  زور �ا�+ �&�و� �ا با ه: ه� 1ا -خ$ �اوان ا�دN +$ان د��FD$	ا��ن  رو�� روب�و �&%�� -�اO#ا '&���ات+  ا�3 ��ا�O ت�	+ تازه ب�ا� I1]  .ه��Xا (� \� ��اناز ان '$(� ز� بازارِ !�ن وO+  .  ا-� �� ا�3 !$د -ا�O ا�$جا و آ�جا اE#ار دا	;� امب$دFD$	م ا-� اول د�$+ رو��� ب� آن ت&I^�ب&ائ&د  �- :&�Mانب�."ت��Lا !F%د� ": �ا ز�جان �� ب��ل ��*  
 

	
��ِد ها� ����� دار رو�
���اِن د� 
 3&Oان د�$+ا�;�اد او�FD$	از ت�)  د�3 ه: ه��+ ��د�� ��6 (از رو�&:  �FD$	ب�  ب$+ ��ع رو�Dد�$+  دو 0ائ وO+ ب&Dا�ده ا-� �� در `��I دوم ا�3 از آن ت��&I#ا� ب\اه� ���Xم و بد�#+  ه: ا�3.   	�وع �&%�دوLئ&_ :���ab&� �ً�N +Oدا�9 و��_ 6ده �� دو-� دار�د ه��� �9د را با Lئ&�&;� ب#�  ال .  ��	;ار ب� آن �9اه&: ' � :�&*��$د��d �$$د ت�&Xت� P&' ��&`3 دو د&Iا آ�ده از آن اول ا���ب تا ه� �-��ان د�$+ ه�!� بFD$	رو ��� �ا.  ا-����ا�� دار� و از اول �D;&: با د�3 �&3 د����ا-+ و  ��و-��د.   �I&%�د و 1ا��� �د�+ در-� ��ق ب%F� ش��� ه�ب�دش ه: .   بF%$د ه: اL؛ د�ب�  �INان FD$	ًا د�$+ ه�� `د�ًا !� روI8` 8(ًا �ا  �ا` �� ا-� ،I6دَا �ا -#�َا   �ا رو� �&Mًا�&Mًابا I1#�ر� ا-��+ ز�ِ;&Oا�3 ت�تا��ان د�$+  –  ا�$ح�N#ا را اL �&*��$د.  ا-� !�ن با د����ا-+ِ  ب�رژواز� �I&�ازد د�3 بد از اول �D;� با	$د) M1 !$د ت3 ا-;ث$ائ+ ( آ�#ا�F ا�$د�3 و ب+ د�$+ ب�ده و�� ا���ب -�ِل اوز�� د�6ا ا �� ا�3 در-� ا-�.   ا-�زدن ��� وارو�� ب$د� �� ا�3 ت��&:  وا`�&� ا�ا ا�$��.  ��aرت �خ�اهد با او `#��:و تا �&ا�د با وP&OوLس زده 'f ب$ا بFD$	رو Lر ��  ا�iا�Iه باور �F$&د ��  وO+  --�د تازه ا-�  و د-� ه�I 	ان ه: درد �F$د �� �اه+ را ه� و`� از آب ب*&�ه: �&*��$د �اناز FD$	ر  اوائ� ا���ب `ا0(� رو�#I1 ئ&_ ب�L ���& ا-��+ bد ��د��"  ��د  �اب+ !�ا ا�3 -�ه$*#ا� �د� ا6دام   را	اه����و�ان �&*&��د�د ت�د�f ا�$Fارها را   ب�fF6 ه�I " .  ا�$#ا با  ��ق ب%� و د����ا-+ �1ر در �I+ آ�د!�ا !�ا F&باد& ب" و� P" ���ال"��+  ه: �&*D;$د ا)&O " ثار� ��د را ب�$�ان NحP !اروادارF&� ان�� ه: بازر�ان در ب#%� زه�ا �;_ �&خ�رد .�#$دس بازر�� دوP;O بد-��ا  ا�Q9 ا�ام ت�i&� �&%د   ا �ه� ا��ان �ح  اO(;� واST و �(�ه3 ا-;�F ا�$�وزها!�9ب 	دآ� 	د،  �� ه�را ه: �&F%&د�د- �� �&�M+ از ا�3 <داها ;��+ ��  ت��وO+ ه&^fF .   و �9ب ه: ه�� �� �&F$د د����ا-+ �&F$د1ا��� �د�+ وو ��ق ب% � ب�د�: و ا�3  ��ق 1ا��� �د�+ !+ و  د����ات و آ�($دزروز ازل ه�i$&Iر�� �ا ه�I ا��M �خ�ا�د ت��ب% �ان د�$+ با�دFD$	از �ا ب&ا�$درو �)&O �;&ان �دّ�&� و �در�&O�;� رت بخ�اه$دالa��   .��3� �I6   ؛[`�Iا`ا  ه:آ�D3 "ات��;Fد�M�  وه���ال د����ا-)&O ان ب��FD$	ان د�$++رو�FD$	3 رو&Iه  ����ن ب�د و��اب8%ان  ب�د�د و در ِ  �#�5 آزاد%` l�;%� �&�&;� Lئ�د6&ان ا�3 اR8Y و .   !b&#ا� با<�iح Lئ&_9&8+ ازا�3-$* � تا آ�جا�ا��وز ه:	 l�8الق ز�&3 �خ�رد ب�)&O د�د�F� ا-+ را ارث 'در �9د  �اب�.  �&$�ا9;$د ب8$دت� 9ار1;� واLن ت�� ب�ق -L�Fر��: �&د�$د آن و`� ت�و��b ا���ب �+ ��ا9;$د واز ه�I ه: ا�$#ا ��   9&8+ از. د��� 3 بدرد �I+ �9رد د�3 ب�د ��  �N%ان ا�.  د����ا-+ در ��o&Iدبد ا-� !�ن از آن  د�3  �N%ان ا�3 �(�د �� �ان د�$+ از آ�#ا ب8$د ��ده ا�د و .   در ��o&Iد آن ا���ب در-� و  �اب+!�ن از FD$	د 1ا��� �د�+ را رو$��*&� �ا د�$+ ا-�؟  N q1ا��� �د�+ ا�3 بح ��د�د -&$� �جا،ا�$#ا  ب�اF&� l3  ؟ !ا&$! r`د�د ت$ا�F&� ��دNا6+ و ا �� �م �ار�f �� آ��ا تّ� s� د�د؟  هاترا با�F&� �  ر�i! خ�ا�د&� ��ان !tا<ً� ب�رژوازFD$	ب�د   در �&ان رو ��" 1ا��� ب�رژوا " هIان �ار��+ آن-�� در ا<�iح ه*8+( " 1ا��� �د�+"  �ف 1ا��� �د�+ �(�د و ا
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�I;Dان تا `(� از )1-�+ِ;�&��I� دT ان�FD$	رو  +`�	 ��ان �� در-� ا-�  .NحP  �اب �&%د ارو'اFD$	ده$د  د�$رو&� M' د و$	�b&� ا ا�3 '�-;&3 را#&�ا�3 ه:   !b&#ا� -ابO7+ �اد�ان ��ود ��  و+ تازه  �a	;� �9د�ا��ا ا�Fار �F$&: د�*�.'�-;&3 را وارو�� ��ده �&�b	$د +Oد و	ان با	 �Iل ه�      . :��*&I� 3� � ا�L�F- 3رها� ا��وز�FN ف �3 ا�$�� ��.   ب�د�دد�3 �(�د�د �� ب&ا-�ف�د����ات&_ و ب&د�$&%ان    �� �(�د  ب��ل 	ا6�� و �&P ه�دو ب&د�$$د--	&��$$د دوغ و دو	اب ه�دو"  : ��ق ب%Nب&د�$+ �جا �جا و ب&د�$+  ا�ا!"  �ا  ! [T3 و&Iهدر د�3 ه: ه qداق بحX� ب� ��"Rهa� �� `د��fا��ادر ت� �&ان .   �� �م 	���;+ِ"�aهR در ب�اب��اNِ� 1ان  و آ`اF	ائ+( هار اF���ا� آ��اد6ا�  ه:  ه� دو ��)�د6+ ا�I�Oم ب$&اد  � با	$د) هI&3 تار�w رب] `�ن �9د�انب%#ادت  �(ا	د، ه&v 1ا ب� 	#ادت (ه: د�$دار� و ه: ب&د�$+ �&;�ا�$د��م �9<� .   تDاوت از ز�&3 تا آ-Iان ا-���&ح&� دار�د;&Oال �ا ت�تا�)&O   .�6د �ا� �ا ه: با�د در 6�<� تDا-& �ان د�$+  با�د ��D �� اI��   .�;ّ)O;+ د�$دار� و -x$1 --:��L�F  &در�  با	د �� در �&دانI;1ا6+ و -&ا-+اFD$	ن رو�!Fد�M� درت` Mا���اتR ب� �Iب�در ��رد (ز�(ا ��م <ادق � آ`ا� د�;�هIا��iر � --از ��8 ا��ان ��aرت بخ�اه$د  با�د از i9اها� �9ددا	;� ا�د  ب�ده ا�د و تا آ�جا �� �9د اه��#ا� `درت را در د-� ; �ه$*+N ان در ا���ب%;���و�ا�*&�ان د��وز و ا<� *�ان ا��وز ه: . با �Iال 	جا�6 �9ا-;$د)  	�ا�Fاش  ا�Fاش آ�#ا �� ز�ا�+ با ه� .  ب*aار�د و 9دا و�&8+ با ��دم رورا-� درددل �$$د را �$ار�&M 	�اِر ��;5&ات ز�ان �ده ا�د� ��� ب� '&%*اه��+ بدهFار a6  وO+،.   ه�I ب*Iار�د P��9 ��د �&Mب��&;+ -���ب*&Xئ&_ ر ت�L ان�FD$	ا ��رو�! ��&�  :&;Nا&I� +-ا��ال د���)&O ان را�� از اول ا���ب دورد-� آ�#ا ه: ب�د ا���ال د����ا-+ و  ��ق ب%�، ��مَ�خs8َ . ا)&O انI;D��ان � ب�او 1ا��� �د�+ FD$	رو ���� !�Lئ&_ و ، !� د�$+!� ا�ث��ان Lئ&_ و �aه(+.  �ان �ح;�م ت$د ��ودد 'DiO fًا ��+ از را�$.  ا-� تازه "-اب�ًاد�$+ و L �َا Lئ&_ "و ��Lً�I داغ ��دِه" ب��ده"وه در  ال ر	ِد با<�iح  ا�3 FD$	زم روL گ�Oدر ��رد ��ائ� د�ا l�;%�)  +>�X9 �i&  zD  ،�Oدو �3 ب#ا�� ها �(ا�د ب�  ب� ا�ه: را) `5ائ&�، آزاد� ب&ان و �6&ده،  ��ق ب%�، ز�ان، ��د�ان و `a#&86 fااز تP&;D، ت��&: وا`�+ `�ا، ا-;��ل وا`�+ `�ه  zD  ��ق ��دم در ب�اب    .اول ��D و �+ دوم�+  3  �N#ا� �9ب راا�ت}9&�ا�دا�9 �� 
 +Oا ب�5+و#F&ئL با آدم �خّ( �&*��$د از Q گ�Oد�ا��ان د�$+&*��$د ا<�P8 ؟�&%�د ه: �*FD$	;(اه  رو	ه ا�د ا��ام ا�دبا<��Oد آدم 6ا`�.  ؛ ه��%&� �� با	د و ه: د�$+ �*FD$	ا�3.  ه: رو��;&ج� �&*&��: ��  ،'f ب$اب � �� 	�8ار �&.   'ار-$x ب��&دارد  �اب+8�6%ان  �ا �:ِ �: اش .آ�#ا از ب&w وب3 �حال 8�6+ ا�د�FD$	د رو$��* � ا-� �� و با	د Lئ&_  'ا�P با	د با�د�FD$	داق  �حدود از'د�ده روX� _� _&ئL �FD$	د �� رو$$F&I��FN  +-$ا	د�تار�خ+ 1ا��� Iآن ب� ت �� با-;ان و !&F 7&;6 3اد و باب�6�و-��#اX� دد ، ب��� �ا�f وب� �&خ�ا-� با ا�3 ت���d �حدود 1ا�� �ج�: . باز�&*��ا�P � 	$ا-+ تار�خ+ �$&د اFD$	ا�د ت� �ا-� $���د !�را بروI&� 2اش . ��ا��� بN ��� رو	$*X6 از �F$ا-� �� ا� ��� �_ 'د�ده 1#ا�+ ه�I تIد�#ا� ب%FD$	د رو	ه(+ .  9ا-;� باa� ان�FD$	رو �F$� �� &;�&� _&ئL ان�FD$	ان را .  دو�1د رو%&�آ�#ا ه: ب*aار�د ا�$#ا ز�د �<;#ا� YM1ا�O 	ده ا��F8I� 3  و  �� 9اتD�  +Iا�;&#ا�XY ب+�ث� ا�$�F .  بF$$دN ت��، �د��ر و-�وش ان �&��  اL%ب�N +ت(ارو �1ئ �� �اِب ب�د   . ب*&��د3"�ا�&;� ار�� -�وم" و ذ�ِ�ه: 	_ �$$دو�1د	ان  در 1ا�Iاز -� ب�د از دو �ا�� ا� ب� در�اه �*ا�� ب$%&$$د 'ا 	��د ود با�د ه�<(S زو�86FD$	د رو$��� +� ��;Oبا�د ب�د و و�����ان د�$+ FD$	رو�FN 9ا�� ����ب از 'ا� با اO;�ا0+ بازFN ان ا-� و ب{داد�� ا-�؟   آ9� .ن 9�اب	ا و�FD$	ئ&_ روL �FD$	رو Q�N �� �;	�� جا� ،�;D���%7 �ا با�د با	د و �+ -�;Oو Q�N ا��N �� L؟  ا! ��3 د����ا-&#ا� 1#ان، "!�ا �ث�;��-3 ب$&ا�*aاران اوO&3 و بMرD1 ا��&*��$د �� و  �اب �&�;$د؟ �د� و � با	$دFD$	ا�$د رو�;&I� 3ا���ض دار�د 'f ب$ا بD%&' +$ان د��FD$	ه(+   .روa� ان�FD$	رو :��� +I� 3� ارو�Mضه�D%&' _ض�D�' دار�د  و� Q8Y دم باد ده$د و �(ا�د آ�#ا رادر-� و$�.  ان -�ا 	�د از �اه% تا  � در ا��ان  �� �I_ ب&ا�دا�3 و-�N  Qت �$د را ب&ا��زد �� 9دا 'درو �ادر ه� Lئ&F+ ا�$�iر ا-� وFDا�� تFب� ت

                                                 
1 Burgerliche Gesellschaft 
 دو��ان ر��ع �	�ا��د ب� ��اب ا�� ��
	در ا�� ��رد 2
Max Weber’s Sociology of Intellectuals, New York/Oxford: Oxford University Press, 1992-94  
3  :"���*(ارت آ'ا& د�ارت ب�د �� �$ ا#د�"� !  ه cogito ergo sum" 
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�;$: ا-� !�ن {ب�&ار �و�I;Dان با Lئ&F#ا ه: ��د Lئ&F#ا   . ��دهFN ت$(ان ��ان �aه(+�_ ت�FD$	�9د �&ا�دازد رو ��ض دا	;3 وO+.  �(اN$دو '�ت  !�ت 	ان�� در د�&ا� �9د	ان و ب�اD%&' �8ب� �F$� �FD$	ان د�$+ رو �T#ا-� �� 9ا�� ه�I �ا ��&3د�%��D%&' ِد	ان �(ا�د ا�3 باIدا�F^&ه �1�ج "�� �م   ب��ل .   و باز fها� �T+ �دار�:" ا��د�اD%&' �&آ��� �� �ا ه lا��i9 ض�D%&' و ب��ل و0$+ اش.ت$#ا  :�F;آ�� Q�N ض�D%&'   ان دار�دIا�$I	د ...�&)Fت!  ��ض آ9D%&' +ا6+ بI;1ا �FDد ه: �ت�%&� �� �%ان داد�د  ؟*�. ا �� د�6ا �دار�: �ا   �F%� د�	رده �O و �O �� د��ار ��ب&د ���N و �دام را با�د ب�a' ض را با�د�D%&' آ�ا .  ا�$�� �� �دام �F$ا� �� �ض دا	� �ا �دا	�D%&' با�د.  
� د�$+ و �در�&;� ت$ا`r دار�درو	$D: از ا�$�F ب*aر� �&*��$د �F&I� :ه r`د%�د و با ت$ا�� +�� ت(ا�3 و �ا هI*��+ ب$&اد�3 د�3 و �در�&;� �&�;:ا<ً�   �3 .  ز�دF$�  .ا�3 ت$#ا +Oد ت5اد وو r`ا �&�� و د�&ا ه: با  ت$ا&� �-دا�3 �ا هI*��&#ا&I� �� `اب� ا1;$اب ا-�، ب�F8 و 'ارادو�f ت$ا`r  ا<ً� �3 �&*��:.    ب� آ9&Y ت$#ا �� � ه:�� .   ه����ت�ر '&%��N ���6&� ب%�FN �6�Nا�+، اI;1ا6+1#ا�%$ا-+، ز�(ائ+ 	$ا-+ ��`+، ا�9`+، ( ه�I تIد�#ا� ب%�ب� ا-اس �\ا�#ا ،+D�8N ، ه�&Y ده ا�د )  و	ب$ا �� +�� ب�  &�i ها� ز�دEا�  ���د� و �I1+ در ب�اب� د	3I، (ب%N ا �ا <&ا��Tه 1$�+،  ود�حدتارM��Y +ب���ه$�، ا`;Xاد، د�3،  - Y ه-&ا-� و�� .  4ه�;$د )&��ان در 	P هMار -ال تIدن ب%FD$	رو �D`ب+ و ��M ه&� 86&�Y: ت�	#ا�ه ��اره�\ا��FN  3ا� �Iات ا��ا�+ �;�ا��;� ه&  �در تارو'�د �_ ���6&� درزها� آ	Fاررا بدون   &�i ها � �اره ها�\ا� -�َبَا.  ب(اNد ب#: وا د�FN �ه: و `دس و ب� در�ا اFN$دن �aهR با ه�I -ا9;#ا� ���6+ �9د  �در�&;�  ;+ .  �*���;� ا�د���6&� �9د `8:  و ت$ا`5ات i9اهاو  #� -� 'اi9 lا'�	+ ب� �\ باهI&%�ا��ا�+ ه:  �.   ت��1 �$&:'�� �در�&�:��د  ب� �اN+ ا-� �� در ا�3 ��رد.  از ا�3 `ا6ده ��;ث$+ �&����ف ب�ا> 3;Nاف �ا ت5اد و �اM��ض D%&'�� تد�ان  ت$ا`5+ هFD :&;�)&� را��ا��8#اN :ر '�ا �در�&�: ه�#E ا-+ و  ��ق 5با�د با�� !$&3 !اO%#ائ+وO+.  ا9;&:دا�  ب� دور �+ ب%� راد���FN بازار ��بR)�� �F8 �&�;$د �� ت$#ا ��R1 ��اد�� ب%FD$د ه:  رو�7 بازار ت	ا�$د با�;&�   . ��ب�(ارت د�*�FD$	ار روXدر ا�ح r`ا-� و �� د�$+ �� ت$اr`3 ت$ا;Nف �ا�� را ور	�F;� ا�6م ��د با�د ب� <�FN �ه� �\ام �;�O�;� RX&ان اO(ّ;� .  �\ا�#ا  ��FN +)هa� �&Y �! ه(+ وa� �! �F$اب� ا�(ات و�` �&Y ��T#اD%&'ت5اد و  �MOوم  ;+  درو�+ و ت$ا`5#ا �وO+ .  �د`�ائ3 �� و !اO%#ا� 1د�د ات{&&� ب�ا� تi(&7 با�FN ام\� �9�ه هLا ز�ده�� بخ�اهد  با� ��داززود ب� 9ا�� تFا�+ ب بIا�د با�د د�b �%&Iا�د با�د ه�FDاش 9ا�� ت�ّN �� :ان ه�FD$	د ورو �I$دب�;� آ�اده �ار�	با  . � �;�iر ا-��9<� �FN ام\��ل زنِ $ِدِه و !� در آ	Fار  و ت$ا`5#ا !� در '$#انا<�ح و ت{&&� دائ: Lز�� ه � ا�د�FN ا��Fت.  
�اه �$$ده با	د�&دا�: I�ب�F8 .   �&�� 'ارادو�f �ا اN;خار ب� �3 دNاع از ت$ا`rبحq . �� ا�3  �ف �3 �+ ت�ا�د  �T#ا� -ا��`(�ل وا`] ب&$ا�� ت$ا`5اتب&ان ا�$�� �� D%&' د�$+ وت5ادها و ��FN ��  ( در �\ا��اره ها&Yو � ا-� ��  �iاL  ��Oز��)د�$+�� ب%FDت w�9د تار� M1 ��&� �M&!ت�� �ش-&�FN �� �$�ج:�.  رN] ت$ا`5#ا ب� هI*��+ دا89+ و �&� ب�ا� �\ا��اره ها�FN ب� �\ام �&) r`از ت$ا +Oان 9اF�Lات ذه3 از �خ;)و ;+ اXّ داز و�bا-� و <در تا ذ����$+ -ازو �\ا� ���-� ب%' :\�  ��FD$	رو wه:  تار��ا�3   � ت�ش ب�ا � �اره  �\ا�-�َبَا �+تFا�� درو�+ و تiاب7 ب&�و .  �%�Fت ا-��FN ��ا�$د رN] ت$ا`5ات �ا �&MهاN و��در  ��ب�(ارت د�*�� ا-�6 1��ان ���6&� �1ه�FN ��(ا�د ذه3 و 6&3 را، �&� و وF� +O;� ا�$جا-� �� .   �\ا�#ا 1�� �� و �\ا�#ا�FN �� را با ه: ا	;(اه ��د�&� را، ��ت�'&ا�FN د�.   f'r`در  و ت(ا�3 و ت5ادت$ا ��FN 1 ان د�$++ذه$#ان�FD$	د �� ت$#ا  رو$F&I� دو�� 9ارج���ان آ�#ا را از FD$	���56 آ�#ا را در ��8پ رو �F8ت�ج&�  ب ����M از�(ارزه با  اه� ب� ا�3 ��ائ� تج  آ�^� ���aم ا-�. �&F$د و تائ&&د ه: ب%�#ا-� و ��  آ�و  �ف و�1د آ�#ا>  .  
�ان د�$+ و !اO%#ا� آ�#بحq ب� ا�$جا �� �&�-د ب�9+ �د6&ان Lئ&�& FD$	د �%;+ رو���ان�&�-ا ا;� �9د	ان را ب� �$ار FD$	د �� رو$$F&� و�+ �9د د�$+ ا<ً� در ا�3 �(ارزه�$د و ا�6م�  با ت$ا`5ات درو�+ و !اO%#ا� ب&
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+ و �� آ��ا ���8م �&�� ب� !� ا-ا-+ با د�3 -$; "ذات ا-�م"!�ا؟  !�ن .  باز�ده ا�د و ز �I ب&خ�د� �F%$د �ض �&F$$د N +F� ده ���1د	ا-�ب%دت -&ا-+  �� `اب� ت{&&&Y  .ا�ا د�3 -$;+ و �&*��$دIد�3 را-;&3 ه fا-&�ن در راس �ار ا-� و ب&- vرا� �&�Dان تIا<&� آن ه �&�Dضوا�$جا د. ت�N R&دار�: 6ج   . �F$اول ا� �وش در 'ا-w ب� ا�3 ��دآ`ا در �F+ از -خ$�ا�&#ا� ا9&�	ان .  $&:�اب� هIان ا-� �� �&(&ا�3 د�3  ا<� دوم ا�$�F ودارد + �اب; ذات د�3- �� �%$&ده ام �N+ از ا�3 "�D;$د  ;F&و���ض .  در-� ه: �D;$د!� و" آ�ا�N 3ا� � د�3 ب� .  �#اد آرام و �اب� د�3  ;+ با ��د�ات D�8N+ �در�&�: ه: �1ر در ��o&Iد !� ر-د ب� '�ا �در�&�:�ا � �&F$$د �6ض �I&%د  �اد� و ��$�� �$اN]6+ �� آ��ا �iاب7 0(�ات اI;1ا��;5ا� ز�ان و �Fان و&�D$ا-ان د�3 از �جا �ان �&خ�رد�د؟  �9د ت	1ا���  f'   ات&#O$ا-+ ��(�ل ا-� و �� در ا	ب*��$د ا�3 در 1ا���  ��باز ا �ض  .  ��ده ا�ده: ا	;(اه N �ً>اب7 ��&ح&� و  د�3 7"8+ا��6د "اiت �� �#�د�� �� �($ا��N; را �;اب ��دس)ز��� 	$ا-+ و  ز�&3 	$ا-+، ،�&#ا�%$ا-+ 	$ا-+،  با-;انO{� 	$ا-+،( �86م ا��ا�+ و �86م د`&��`�ائ3 ا-;Dاده از  'ا-خ+ ب�د ب� ��د رو	$*�ا�� از �aهR �� با  N#: -&ال از و +ا�3.  ازو + ا-� N#: -&ال ا-� ب� ا-اس با !اO%#ا� رو	$*� POث.  � ب�د ب� !ا� ًَ�xروز���ا� fا��N 8 در "�اش "-;اره ر-;*ار fD� و�&*��د ���ف N#: ب%E 3 در;N��، ��  �� در ��8#ا� آ�$ده( اMOا�ًا در هIان Oح\� و +  + ب�ا� 1ا �اF  .+;�&O$د�& ت{&&� )���Tع 1ا��� 	$ا-+ د�3 ا-�;&O :#N از �ت��I1 �$&: ب�  (ا�3 اوO&3 `دم در 1اده دور :#N "ا��؟&i����"(�-ا�ا�� از د�3 ا���8 ���وف روز���ا�x ا�$��و .    و ب$&اد I1 +$��  ��"آ  ��^� ب � ا-� و �اب�+، ��$+ ه� و + ب�د 5�ت ��-+ در �0ر -&$ا �ازل 	د&�Dآ�^� �ا در ت�رات �&(&$&: ت   ". ��ا ��: �� زبان 9ا�� و�1د ا-� ا�3 رو	$�abب��و ب� ا-�ائ&8&ان ب*� �ثً� 9دا ب�  5�ت ��-+ �&*��د ب.   �&%�د; � �� �ج��.  I1] 	��د��د ه: آ�$دب�و ب� ��دان ا-�ائ&� ب*� "�&�oد ��  �#�د ا-� ب� ا�3 <�رت در  ��د-اLرز�د�+ `(ا�� ��$�� ا�3 د-;�ر در زبان 6(��وش" .- qدر  از ا�$جا-� �� بح +T���Nبا�د 1د�   راد�3 در ��رد ذات+ و 6��د �� بدا�$د `N#: ارتدو�f آ�#ا از �&ان `�ان ب$&اد  هI8�� �Iا�ان ب$ا ب� و ب�ا� آ�#ا �� �&*��$د.  � Mه تج����ا�$د با�د در-+ در تار�w د�6اها� ��;�OM و ا	ا6��1#ائ+ واO#&ات ��&ح+ و �#�د� �9اب ت%F&_ زبا�%$ا-ا�� در �;�ن ��دس راه: �I&د�د ��I8ا�ان ب� !� ا�80ع �در�&;� و و`;+ ز�#ا `(� ا �3 ب� ا�حiاط در تار�w ��م و ��N ا-��+ ب� 	#ادت I86ائ+ از `(&� �5N   . ر-&ده ب�د�د ها ز�&$�درا�3 Oا�� و `اب� تiاب7 با 1 ا�3  �ف ب+ ربi+  وا�$د بF$$د آ�^� ��I8ا�ان �F(ار ��ده ا�د باز ه: �&;�O+ �&*��:و.   3I اذ6ان دارم�ab �>ا s9ر ا�iر ا6: و ا-�م ب�iا6+ و ا-� �� د�3 بI;1ا �#ان �درن و -ازو �ارها .-&ا-+ آن �&��  
� -&ا-+ 	�د !�ن، *��$د ا-��&-� ��  ا�حrا	;(اه ه: �� ا�$�وز ها 	$&ده �&%�د  -خ3 ا�3 &Y ا�د�;&I� م �5�ت ��&Sب  fF6��&� 3 از ا�3 1#ان� ���F  �D��د �� � f&-تا ���F  ا-�م �تDاوت ب&3 .  ، '&ا�( �T+ و تار�خ+ ا-� �� ا9;�ف در د�د�اه ها�  اب;دا� تا-&f، '&ا�(�ان تا !�  د �9د را در ا��ر روز��ه  از ا�3 �\� �� در��دا-�م و ��&ح&� و �#�َ6َ ��د�د، �ا	+ از تDاوت#اF&� �&�5�ت ��&S د9ا�O در -&ا-� در . ا<8+-&ا-+ و  ��`+ ا�� در  �3F ا<ً� �89I] -�ح 	ده و تح� ا	{ال رو�&ان i�8N&3  ب�ا �ار از I6ال  ���F رو�+ ه: تIا�+   �_ ��م از تا-&���F  f ادا� ;+ بدون.  �(�دN ت ب��6#د 1د�د و ب�وا��   بازدا	� و 9�ابFار�و 1ا-�-ان آ�#ا �a	� و ب�9�ه ه: ب� 1�م تح��_ ب� 	�رشز�د�+ آن  5 5�ت ��-+ �ا  5�ت �حIد I#&86ا ا ��Oم در د-�.   ا6دام 	د  �	اهد �ثال ه: ا�$�� �� بIحr ا�$�F ��&ح&� ا�Fان .  دNاع �3FI �(�د  تا 9د�ات اI;1ا6+ و1ا��� از `ا��ن �*�N;3 6$ان ه�I ا��ر از آ��� ب�ا �دا�د��� وا�#ادن#ات%F&� دو�O �ا�N ه�I آن روX&` را ب��X&` د ها از ا��ر -&ا-+ و �ار	ا��ش �N �)%F�  . �ا�0رbرو ا�&�ن !&ا� ��د �� را ا9;�اع  -&ا-+ ��&ح&� -$�"  M- 9ا ر�ائ+��-+ ب&�ِس"�ه د-;+ !�ن  �$�;ا�;&3 ه: ب&ار� f&-ا��+ را تاM&ا-+ ب�ه$�زه: �� ه$�ز ا-� ��$+ .  دهMار -ال ه: دوام آور و ت��� �ا�0ر 29ل ب�د از -��ط `�i$i$&� درو ��Fا!#ار<دو '$جاه b3 ا�����س �$�;ا� (ب&Mا��+ �اه �� ���ا�&ان در �8&�ائ+ �� آ9�O�&Oبا-;ا�+ ) �ا �$�;ا�;&3 �ازده:;&3 'ا ��د در 	#� �� �ا��ئ+ �(ا	د در " �&�;�ا"در آ�جا تاa*1ار��aار �&F$$د �� در آن ��ز ب&M6 3ادار� �8+ و ا �ا-ات د�$+ ا���x ا-� ��� ا-bارتا� `د�: ��ا-I+ بI� ب+ ه: 'ا'#ا .  ب�&ار�Y ون �ازده: و دوازده: (در روم���*�ر� ه%;: تاا�$�-$� ب���ه در `�از 
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� -&ا-+ '&ا�(�	ان ) -�م&Y +%� با�د از  �F$9+ از ه:(با ا���&#$ا�Iان ��تR  �� ب�&ار� از 	�`%$ا-ان و ب � �&ده$د�a$د با )  ب� �ا ت	8] ب�ده باiائ+ و تاج بخ%+ وتاج  9&ال را � و�%�ا`;دار تIام ب�  ���F و �%�ر � ��دس !  ت}و�� دبPِ دو�(Pد�د و -$�  5�ت 6&�+ !� ��د�د؟    با �s 6#د 1.-;ا�+ �%{�ل ب�د�دi' �ًث� �ا�0ر�9د ا0ا�6 �$$دbا � دارد �� ��&ح&ان با�د از ا��در `�ن  ا�ا �10ا�*�Oِد �Oت$(ا9+.   در 6#د 1د�د < �ا�0ر� �� ب� �8&�ا ���3 با	د با�د ا0ا�6ازده: bا�3 ب�ده �� ازا� fد�` �;D��ض �اN �� د�M&� �&	د و  ا�� � �اbا� ��ا�0ر �i&]  �0ر� و اO(;� ا�3 'اپ ا-��� هbد �دام ا�$F&� :F  ���-8&�ا ا� . ���F  �&1ت� �����F  �Nو`;+ �$�;ا�;&3 ب� رب� �($+ آن �� �در�+ ��1 ��د�د  وات&Fان ه:   ب�ا&� +`��ب+ را ب� مو روم 	Y ��-&د�د��&ح+ ب� 1 از �;اب و -$� ��-�ان '�وت�;ا�;&Mم �� ه�I ّه: و IّY%ان باز�%� ب� -$� ��&S و �D+ بد6;#ا� �8&�ا ب�د ;+ .   ا-� 	دهب� تار�خدا�ان ��ج�آن ا��وزه  دروغ ب�دن، اد6ائ+ �� 'f از `��#ا  11د'اپ -&�8-;� ه(� �� �O3 .   دائ+ د�3 از دو��O1ان �ا)���' ��ن 	ا�Mده: `ه: در ) &;ار�3 ا��وز(��-f �8&�ا �در ا1�ا�  دود د-� �I� +I+ آورد  ���F!$اندر ژ��I6 دIداد �� از �اب� �� �ح �&F%ه(+ تa�    . ب� �&� � -&ا-+  5�ت 6&�+ ب�F8 ب� تج�ب�  �s �;اب ��دس و �� ب�-L�Fر��: در تIدن ��&ح+ �� ب�&Y �$- �.  ارو'ا باز �&*�دددر`R8 ) از `(&� 1$*#ا� -+ -ا�O ( و هDده:Mده:ون 	ا�ها� ت8خ+  �ث� 1$*#ا� �aه(+  ` �($ا� .  ب�(ارت د�*� در ارو'ا ه: �ث� ا��ان �9د�ان �ا	� ا<�ح �aه(+ را  تج�ب� تار�خ+ درون د�$+ �%&د �بY :ر��L�F- ه(+ وa� Sا-+ت�ا�&- �&Y ا�3،  �� ذات �ا�i� 3ا�Oات در تار�w -&ا-+ .   ب�د12"#ا� -خ� �9رد�$�xدر-� -� ب� -" ا�*8&�+ � با<�iحLئ&_ بF8 ��&ح&� و �� '&%$#ادات رو	$*�ا�� �D-�N +، ب$اب 	 �دو-;ان، .   ب�&ار �D&د ا-�"ا<حاب ��ا6د و�&�ه" و ب��ل ا6�اب �8+ ��ئ&#ا� D& +D�8N;*اناد�ان ب�ا � $&د �� در �&انت�a�  .� �1اهR ت{&&��اه&� �&ده$د;I� �Iاز ه �از آ��� �aه R	I86  . ��&دار 1دائ+ د�3 و -&ا-� ا-� ا��وز&%;�تج�ب� -&ا-+ ��د،از ه�I بو -&ا-+ ب�د اد�ان اب�اه&I+ آن ��&ح&;+ �� در بدا�� ا�   :�� -&ا-+ با�د ب� '&�و� '&ا�(� در '+ ت%���F  �&F �+ ب�د  دو-;ان�� ب$ا ب� ت���d د&Y �&�Dز ا!$ان ت �ض واR1 ��  ;+ ا�ا�� ارائ� �&دهد N را ��I1 ازI� 3&$��� ان ا-� از�` s� ب�� ���� �&دارد تا �ا!ار از	 � -&ا-د�&*��$د ا-�م �I&%� دو-;ان  �� �ح� �&F$د  !$ان�ه آن هMار -ال راا�3 رب] `�ن -&ا-+ 9ا0 وو�N ��L&� از ا�$�و ب� آ��و �&%�د در 9ا0�ه �&I+ از �9ا�$د�ان ا�3 ��ا�O با ت��ر� ب�د ه 3&I	L ��&ا`�.   �%��د دارد-&ا-+ر��ا-I+ �� <({� د&Y د	ود ��   .+ با��  از `��I اI\6+در�اد	ان �&�تار�w هI&3 	&�� ا�$+ %6 ! 	د�+ ��د�د و�9د�ان و تا هI&3 ب&�� و '$ج�ال `(� �+ �د ���9<� ��م با�د ب� `ار�ان    � ��ان د�$+ ا<�ح د�3 آ�ات �اس �اد آورFD$	رو �در 'ا-w ئ+  ارو'ا از -� ��N وب�&ار ه: �&;�Lئ&ت$%#ا� درو�+ و !اO%#ا� ب� � �F	7 ب�دN��   . �در ) ب�ادرم(ب� ت�(&� �ح�Iد <در � �&�� �ث� ا�$��ب��$ج+ اد6ا� ا<�ح -;&Mان ا�&��D ا�(� ��د ��ab �>ا-�م ا �F$ب�د از   ا� +�� �� &Oارو �_ دMا ب� هI&'اع ه�ا��واز ا�1ام -$*&$;� از ه�ا �حال ا-� ا-;دLل �$د F�M&N+�ا9;' ��   .D�: �با�د  �ا؟  �&ائ&د دهان ا-R را باز �$&:! +F&;-L�F-ا qده ا�د و ا<�ح را در اد�ان �#�د و ��&ح&� �&*�ئ&: . بح�� �ان از 6#د I ! +$��7&;6&%�د����$د �+  اL ، 	ده ا-�` �� 8�6+ ت&Y د �اT  �� دو-;ان Lئ&_  'f ؟-�ا د����ات ت��ان د�$+  اFD$	د ا`ً� از -رو$$F&I� 7��%د را ت�� ��ر �9د �&دا�$د و ا<�ح د�!�ا���8م �&�� ا�3 بMر�ان .  رتجاع و تR8X در د�3 ا-� ه�را �F%$دا  `#��ان ��d ��و ب�ا� ب��M&9د T ا از د�3 3 را ب��!�F8I� 3ا را �&خ�اه$د؟  در ا���� را  !�ا ب�ا� ا-�م هIان ���ت   آن �;�-_ ب$&اد �'�ارو	$* �ب �� Y 8&�ا در� �Iده ا�د ها و ه��ا ب;3 ��� ب$&اد &Y �� د�$+ !�ا در ه�I ز�&$� ها '&%�I� �N&خ�اه$د؟  �$&�� ها FDدر ز�&$� ت M1 خ�اه$د&��&�M1 بخ%$دو �� �#$� ا�د�%+ و +� �O&�: د�$+ را ا<ا	اN +;  و  fد؟&� ت�د�$$F   
 

	
��ان د��� "اا! �ا�ِ  ا�
�وع �&F$&: ��بحq را از �(ا�+ ���aر	 Lدند-  در با�� ب+ 'ا�ان  با ت$ا`5ا� � و'$ج� ��م ��FN �در �\ا�#ا �ان ا<8+ �86 و�1د� و �ار��د FD$	ب+ در �ثً�.  ا-�رو�Y اد�ان �i& )د��، ��&ح&� و ا-�م�#� ( P$ر �8+  ��6ب&3 و + و ت�iب+ و ب�Y ����O{�� 3 ) آت3 واور	8&:(�$اب] دو�ا�� اO#ام تIد�#اNآ&#Oب�ده ا-�ات ا .
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� ا�3  در  � !$&�F%� 3ت+-�+ ب���  تFا�� ���6&� �1هِ�FN ��D&د ب�ده  ا�� و D�8N+د�3 ورز �زه ها �و ��%�F د�3 و   ه: در �1ا�] ا-��+ا�$�وزها.   با	د � �#ائ+ !$&�F%� 3ت+بدون ا�$�F ا�3 تFا�� در  �ا (ا�9ق 1$�+ 1د�د د�3 و ��د��اLر�، د�3 و  86:، �' �Oرد ب� ��ا�I$در ا� �تح� �ج&د �حIد�  رت آ`ا �ان د�$+ FD$	رو ��Lا ر�1ع �$&د6$�ان و����ح ا-�روابQ  و د�3 و )در -ا�� i� +6اI;11د�د ا  . �$- ��ا  ��FD$	د �&;�ا�د د�$+ در 1ا�رو	ز�ده با �� �$د، د-� ا�داز   ور�Mشاز '�ها�  در ا�3 راه�� اD  ت��� [I	 � د تا*&�ب�از، و ب#I$ب�Mد، '� در-� �$د�FN ا6+د را با�9 �\امI;1ا P��- �� �� با	د �Mا ف ا-� ا�;\ار  � 8�6+ ه�F%� �Iت  .   هIاه$I� xا�د وا`�&;#ا�FN ام\� �هIا��iر �� ا<�ح د�$+ .   در ا�3 1#ان از ه � 9ا9ا�#ا ( ر�Nرمدر �#�د��ا	اره ��د�: ��ا��Fز  اب�اهام �ا�*� و� آIOا�+ب� ره(N ا��ب� )ر ��&ح&�  و د�13(  ��و%&' ����N �� ب�د از �$��ل دوم وات&Fان  ;+ ��رد `(�ل �8&�ا� د�*�انو  14وO#اوزن�ح�8 ��د ا86+ ب� ره(�و��ا�*� 'f از !اPO اب�اه&I+  اد�ان ر�M دوام.   ا-�اN;ادهدر 1#ان وا`] اتDاق ) �ات�O&_ ه: `�ار  ���ب  در دورو	$*Y�� .   ا-�I&3 ب�دههه:  `�ن ا9&�� �\ام روO+ ا�FD$	د د�$+ و$F&� +�- د	با ��;حّج �Oرت ��ا�>�&DFد و را ازراه ت$� lه$*+ب� ب#ا�� ت���0 ا�د�%ا�� ت#ا1: از آن �ا 'ا�N دM��� .   ب*�ا fF^&ه [D� د ب���	وز ��ان د�$+ �حاN\� �ار در ا�3 �(ارزه '&FD$	ئ&_(روL ان�FD$	َا رو>�Xدم ب�د  �خ�اهد )�خ�� ���� ��+ !%PI رادر �اه ها� ر�5ان  (	#ادت هi� �Iا�Oات 1ا��� 	$ا-ا��ب�   ا��انز��ا ا�ث�ا w رب] `�ن ا9&�، ه$�ز ه�I تج�ب&ات ت8 و 86&�Y: )و �ح�م باز �$د �iا�Oات 1ا��� 	$ا9;+ ه: Lزم �&�� �دم ا��ان در  .��I8ا�$د� �Iا ا�;\ار دار�د ه#F&ئL آ�ا  fِF6��ان �ض بابا 0اه�ب` �)%Fو�د و����خ;3 از �اد	ان ب�ود؟  از 6��ان ب�� ا�دا9;3 و b-افX� 3ا��� د�3  ت�د�: با ��او&�Dه  ت�ب� 'ا-داران در -&$+ �� �� و -&ا-+ �ار�*���ب��وه !$&3 هI�M;+.  �9اهد ب�د `%FN ا��Fا6+ در تI;1ا�+ را ا��&M -اب�تاژ��ده  ا� �ان �aه(+ در ا�3 راه �دا�$د#ا�ا�ا !اO%.   را ب&P از '&P از `ا�8N تIدن R�6 �9اهد ا�دا��9اFD$	؟  رو  
�ان د�$+ در ا��ان ب FD$	ا�درو��&Oئ&_ در 1دل با ت$#ا��( �ار ��د از�9د را  بادL ان�FD$	ه(&�ن  روa� ار �ا� �\Nحا��F8ب (  d��� 1د�د  ه��� و ��P ب�iر ��;�� و با هدف ت�X6 د�(ال �$$د د�3 در. _� [T��   ����ائ� 1د�دا��ان د�$دار در ب�اب&�6 ��ه با�د دوباره��P د�3 در `(ال �#ادها�  ��;�� 1ا��� �درن از `(&� -&ا-�، .  د ب� و�Tح ت�-&: 	�رودربا��;+ و بدون ده و ب&ان با�د �ث�  ��ق ب%�،  ��ق ز�ان و ��د�ان، آزاد&Y اد و ��ق وX;`ا �9ا��اده، آ��زش، ا�Xدد و ب��با�د با	د؟  !� ا�ا 1#� ا�3 ت{&&� .  ت�&&3  � �9دبا�د  در ب�&ار� از ا�3 �(ا q د�3 �باز 'f  )د� -اب�� !$دا�+ ه: �دار در ت%&]��( از اد6اها�  د ا�ث � -$;+ از د�3 و با<�iح د6ا �9ا�د.  �%&$د&�Dب� ت �%��ج �%�;3 �&��در ا�;\ار و نا�3 ب�I$+ بازN  . دX` وO+ در وا`] ا�$�iر .   	F+ �&�� �� در  Eاه�ا�� ا�3  ��� <�رت R�6 �%&$+ '&دا �9اهد ��د .و-&ا-+ �X9<+، اI;1ا6+  د�3 و -ا��  &�i ها� ب&�3�زها�ت���d �جدد از د�3 در د�&ا� -L�Fر ا-� و تحد�د  �ب ب� ز�&3 �aا	;3 .  �&��Y ب���ه   آ��زش `ا��ن، -&ا-�،ا�3 بارها� اTاNِ+ب� 	#ادت تج&Y ه&� و �� � د��$�� �Oواز -$خ&;+ با ر-ا�-(F(ا��L 3 ه: �دار�د، �� ت$#ا 1اده <ا3FN �اب�د� د�I� 3&%�د ب�F8 ��د�� ' � ها� آ#b- �9اهد ب�دن ب� M&� ��. باLت&� ��ب&ان ب� ا�3 �;&ج� ر-&د�د �� ه� 1ا��� اYزم دارآL +د �� ب#ائ ز��ه از I1] آور� 9ا��وب� تا �ثً� 9ا0&ان از `ا��ن را �جازات �$$د وا��ر رو�� .  Nا�Tب#ا را تM&I �*اهدار�د � ب�ا�  � ا��F%� 3ت در '&P .  دNاع از ��زها را رت7 و N;7 �$$د�� �aه(+ !�ا و`;+ �در�&�: �#اد ها� تخXX+ ت&Y ا�3 ا��ر ذاتَا ��aا	;� با�د �aهR را �81 ا�دا�9 تا از آب�و� �9د ب�ا �ه�M$� �$د؟  ا�3 رو� ب% �ن ا ب�د از تج�ب� رب] در-#ا ب�ا� �ا`�  .  با	د�(ا�د 9&8+ ه: بدون -اب�� ذه$+ 9&
 +Oا�1وN ب�د از ���� در !$&3 راه+ ب&P از هM&! �I در ا�3 وا��Dا  +Iجا�6 ا� 9ات	زم �9`+L ان د�$+   .دارد�FD$	ار�د،&�  تّ�با�د ا ;&اط وروa*اررا �$ار ب#Eا-$د وآ�^� ب� آن ر-&ده ا�د از ا�#�  �� آ�^$ا�+ �8Xح;#اN از .  ا��ش �$$درا f' در د�3 و �د��ر +T�� �ج;#د 	(�;`د�#ا� ب�د� .   ب� آن ر-&ده ا�د ب� 6ا`�ن ���8م ا-��iا�OاتP در ز�&$� ب�ده دار� در ا-�م�;ا��i$� v+ آ�^� -�وش ب�د از ��اLت ذات+ و 6� M&د�	3 با	و.  با�د رو�N +ت(ار و �1ئ ��86 ��6ا`R  با�ده: �i(�6ات+ 	ان ندو-;ا با`+ و-ا� ب$ا� ا<�ح د�$+ هX� �IاSO .   و تD#&: �$$د 1$(� ها� 1ا��� 	$ا-ا�� `5&� را <&�� ده$د-&ا-+ و/اI;1ا6+ � د�$+ درا��ان ا-��+  راه ر.  ه: Lزم �&�� و0$+ با	ددر ا��ان �FD$	و �� د�$+ ��ازFN �� باز -از&�� 

                                                 
13 Abraham Geiger, Zechariahs Frankel 
14 Julius Wellhausen 
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�FD$	ان رو&&�	 �&Y �� �-در ا-�م اL و ب���ه ا`(ال �� 3I ه�رO�5 اNا ��ب&ده ا�د�آ�ار ا�3 '&%�وان و .  آ� �ان �ا از `(&� 9X�Iت}��ت ه M&� دO�5اDOد واب�ا�د   ،اب�اI ا ��ائ+ در آن دور تار ��ب&اد دا	;� با	&:با�د .  �دد�(ال 	� �&M با�د ت��I1 و  وا�ثاO#: ر��N  �3ز�د، ا�(��خ+ �9د  ا��ان ت$#ا �%�ر 1#ان ا-�م ا-� �� ب$&اد  �ه باز �%ده ت����ا-+ ا�$جا باز 	ده و ب�� �%_ آ�#: '��ده ا-�.   ا-�را 0+ ��دهD- �9د�ان �در .  ب� ت�(& �ان د�$+ �ا �&*��$دFD$	وا`] آ�^� رو �F8در '%� ��ه `اف ب �ت(�8ر   �� 9&اO(اN+ در ��رد �د�$� Nا�8T ا دوره 9ات +I	��F �9رد ت$#ا !#�ه -&ا-+ ا�3  آ�^� در  .تج�ب� ز��� 	ده ��د در <د ��دم ا��ان ا-� �ا��&�I �&�� ب�I$+ -&ا-+ و +O	��F ا<� ات.  تج�ب� تار�خ+ ب�د� ��ا��	+ آن در-#اN.fF6 ��ان د�$+ را  از ���F	�د !�ا ���$+  ا<� ات د  ��� ت���]ب� �$ج�  �&;�ا�د	��F ا<� ات -&ا-+.   	�دا-&�ن ا<� ات �aه(+   راد�FاM&O �اتاM&Oوِر �&;�ا�د� 9اتNَ%َ+Iَ  .  بFD$	رو  ��ب� 	ا9%ان ��Mد از ت�س باI� 3;9ا�ده ��-��ا�� ا�0ا`;%ان 0اق 	ده و د�*�  الِ  ه:ها �1انآ���از   .آن آه�;� ب�و�د و آه�;� ب&ا�$د ��  �انض و رخ ��Iدن وا6�اMIYه و ا�0ارFD$	دن  رو���1را��   ا<�ح د�$+ راآ�#ا ه:.   د�$+ را �دار�د � .�&خ�اه$د �ا ا<ً� �I&خ�اه$د  
�ان د�$+ FD$	با�درو �&Oد ��a;� ه(+" در 6&3  الa� �.   با	$د �&M ت%$� ا<� ات ��I8اِن ا��ا�&اِن15" �&ازها �F+ از D�T#ا� .   Q�N 1$(� -8(+ �دارد و با�د <({� ا�جاب+ `�� ه: دا	;� با	د د�$+با�د بدا�$د �� ا<� ات 8+ $1(� `�� -8(+ و وd&�T �1 ا�جاب+ آن ب�ده ب#دا	;ِ+ ا��ان، از ا-�م I86+ �#�5 آزاد� تا ا-�م ا���ب+ 	���;+ تا ا-�م ��د��اLروا<�ح �aه(+ در�N ان�!� �� ا�د داد -خ3 �&داده  ب� تXD&� : ا-�ا<� *  +Oخ�اه$د و&I� ا�دا-��+ را �;D*&� �;I8�6+  ب��وه ا-�م.  �دام ا-�م را �&خ�اه$د� �%&Iا6+ ب�ده ا-� / ا<� + هI;1ئ+.  ا��� ب�F8 ب�  و تج�ب� ا<� *�ان د�3 را �� ب�$�ان  &�i ا� ��;�� از  &اتت� �� �ا 1ا��� 	$ا-+�ثاب� ز�� �ج�6�I ا� از �D�8N �ا -&ا-� ب%�ا-�م ا<� + ب%دت از ا�$�و  .  �+ د�ده ا�د �\ �ا8�6+  ال آ�a� �FهR ب$ا ب� ذات �9د از -�ئ+  .  -�از آب در آ�ده ا ا�;Mا6+  ���1د�ا�;�اد� ودر �ج�Iعو 8�6+ N)آن �MI&1 م �ا�;+ و و�8&ام�#DIب ( +F-ا$� �از دور�&: —بDI#�م 1ا��� 	$ا-ا�� آن(و از -�� د�* � آن ( تIا�� ا-�م ا<� + ا�ا.  ا-�)اتا راب�ت ب8ّ�FD$	ب��8 9ا-;*اه رو (Nا� �%&Iت%&] ا �ا-ات+ و ه + � وبا ز�دا�+ ��دن �9د در.  ب�ده ا-� ا-��+ -ا��ا�+  6�Nاِن)در 1#ان ا-�م ب+ هI;اِ�(-$ِ� �;جاه� ب�  ) ب��8 -اب�� رو	$*�ا�� 8�6+ آن( و ا-F+ ت�ده ها�$�FD$	رو :�&;&Oا-�م ا ،����6 ا�*ار� وا�;�اد�* ��N M  تدوام s�P��9ا !�ب&3 �9ا-;� و ر'ا� �9د ا<� + Iاوان را با د`� و ت��ده ا-���P ب� آب �   . �وباز-از� ا-�م ا<� + در ا��ان���d و 1ا��� 	$ا-ا�� از وا`�&� در E :#N ا6+ د�3 وI;1ان ا-� -$� تد�3 در  ا�� از -$;#ا� ���1د بجا�.  ا��&�� ب&%;� �;Iا��  ،باز -از� و تDX&� و ب#�ه FD$	ا�اِن رو�ا<� * ��� +D8َ-َ +6�� ب� ��و 	ام   و 	R `درا-�م ا<� + در ��رد ا�$�F روز 6ا	�را.  6+ ب�ده ا�دا�;Mا وهاب&* ��(ان Yال�&;�N 3ن `ادر �(�ده ب*��د �� در ا��! +Oو �;D���� در ( �aه(+ ها� !� �(ا�د ��د ب�&ار -خ3 	 M1 "�� روح �aهR را�Xاف ا<8+ )  !� با�د ��دا<� *�ا�انا�;�اد� " -خ$�ا�+ ها- ��ه$x ب+ `��#ا  ا<�ح �aه(+ �9د را از تج�ب� a� +$Yه(+ ��  ،د�$+ /'%� ��دن ب� �$ا-_ اI;1ا6+  با .-� رها ��ده ابN در ��N;3 در ب�� -$;#ا� ت�ده ا� و ت�د�f   .�#ا f&9 �9رده ا-� �ح�وم ��ده ا-�هI;ا� ا��ا�+ `�a'خ3 از- �$ج&$� � ز�ده �+-$;  با!�ا با�دوO+  .  آ�#ا Q�N بج#� ��د�+ ب�دن آ�#ا �&�� �و از��-&�+ ا<&� ا��ا�+  ا و�\ا�+ از 	(�F ها و `�اردادها� �9د  و ت}ت�و ت�اژد� را در تارو '�د �9د  �I� zDده ا-�"  ��ات ��زون" �اه دارد و ���د تج�بI#ا6+ را بI;1ه(+ ا<&8+ را�1ش اa� د؟ �&دهد��� �� �aه(+ 	Iال 	#�6ا	�را در �$اY 70&�9د�1ش ��ا-:  �ا�6 و Oت�Oد 789 اآ�ا   `#�ب+  ب�ا� ا<� *�ان �ا�ً��+ ت�ا�د در -اO#ا� ا9& �اتR ارزش( ه$��$دا�� 6�Nان و باز -از� ه��$&� ت&_ -اده ا�*ارا�� باز�%� ب� ا-�م ا<&� را رها ��ده ب� ا &ا� ا<�ح �aه(+ با�د ��$+ با	د؟  Iب �� ���1د -$;#ا )	$ا9;� ا�د + ا�3 -$;#ا را ب&%;� ازا<� *�ان د�$!�ن I`�6$دان ب� ه$ +D� در �F$9%_ ا�د�%ا�� ب&ا�&%د و �� ا� ��آ�#ا با �در�&�: ت�دس زدا و وهاب&* �ا هXIدا 	�د�� ب$&اد �*&D8- و  .  
� در ا<�ح �aه(+ ا�$�ا ه: ب*��: �&Oاز ا<� د �I&%� ا<� ات �aه(+ ه:  ا�3 را �� �D;:، 86+ ا�، ب� '&�و �ا0+ Nا�8+ اIت��.  ا-� ب�ده ا-�م بدون آ��9د	�اِر �D+ رو ا�&� و،	�ار.  I: دا	;� ا-�%&دن �Fّ� ب� �ّ�ب� ب  0(�ات با-�اد 	#� �%&3  با �در�&;� و �زه ا�رو ا�&�ن � R و -$;*�ا �;8ّX ه�!$د ا�3 تIا�� ب��8 ب��9رد

                                                 
15 Religious needs”: ب��ل �ا�  وب	     
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� ب�در `�ن ب&�;: `اب� N#: ا-� با�د ��D �� ا<� *�ا�ان در ا�3 M&;-ا�دراه آ��9د �;Nاط ر�Nا �  .  ا�ب� < �&دا�: .    ا-�م ب+ آ��9د با�د 	�ار ��� 1د�د� از آ��9د ا<�ح R80 با	د �� 	�ار وا`�(&$ا�� ا<� ات : ب*��: ذه$%ان ب#;��3 آ��9دها ه:  ت� ب�ا� �9ا�$*ان ا�3 ��ا�O و�1د �دارد !�ا �� در O#5:ا از ا�R�> 3  بحث+�� )�ب&ائ&د ا �ا-ات �9درا �� �ا	+ از تج�ب� ا��ان وO+ .   ب� زو�1د با	د�%ان 	ا�د6د) �$%ان 9اتI+ ا-��� آ9 �د    `(�ل �9اه&: .��ا��� ا� ب� ه�I �1ا�] ب%� �*اه �$&:I86+ و و ب�iر بMدائ&: ا-� ب�ا� Oح\� ا� از ذه3 ���( �� در آن �aهR و�1د دارد �� آ��9د در ه� 1ا��� ا�!�iر �&;�ان �درن ب�د و1دائ+  &�i ها� اI;1ا6+  و .  16داردت%��Dات+، �aه(+، �%اوره ا� و تخXX+  ها�  �ار��د) ��$+ تIام �1ا�] 	$ا9;� 	ده ب% � �&F$&د ا�$�ا ه: ب(&$&د ��   تخsX را در هM&! �I �9ا-� M1 در د�3؟FN �&رو ا� +;-�� ب� -$� '�تار�w ا �ب -$�ِ دئ&�ِ: و Nدئ&�: در . ب��%&دن ��F ب� ��I: ب�ده بدون آ��9د <�رت �*�N;� ا-� -L�Fر��: و �در�&�: و   ;+ ا<� + �� هدPN و�%ان �&دهد �� ا<�ح 1د� در د�3)  هو تحج� ��رز�د از ا-�م 8E: �:�� در آن رو ا�&� د�� و ��&ح&� �#�(آن دو �aهR اب�اه&I+ د�*�ا-�م و در ا<�ح �aه(+ درY �LاF-و ها 	ان د�$+ �FD$	با رو ��وع 	د وO+ آ�ا با�&ان ر�Nرم وا`�+ �aه(+ از `(&� �Oت�، �ا3��O، زو�$*8+،�#�د �NFِا� ،�fو وا� ��ب را �8ّF؟ ��ه+ ب�د�د ه: �ا�*Y ���ان �aه(+ و رو ا�&� ب�ده و از �D+ �;�ا  �&F$$د؟ اداره 17ااه  آ�ا ا�$�ن 1ا��� �aه(+ �ا ب�د رو	$*FD$	گ رو�Oو د�ا��� M1 ه�I 1ا ر�Nرم �aه(+ در M&! ب� �ش �3 بحq هIا��iر �� .  1دِل �6&:  ا<� �%ده ا-��a' درب��در   �F8ب� �ح� ���1د �(�د ب +��$� �-$;#ا �اورده ها� و  �زه ها� �$��+ب� .  ه: هI&3 '&%$#اد را دارم" رو ا�&�" در ��رد  باز-از� آن ب�د-خ3 ازN � آ�#ا �FD$	رو:&$F� �FN   . �F8&: �� ب	ا�3 با �FN در d�- 8_ راN:&NاF%و  �زهب  �� �و   در ا�داز�:ا �دا  اداره��م 1د�د و �Fا�IO ب&3 اد�ان ت�ب&� �$&: ����N و در ��8+ �� از �;خXXان N زها ( ��ا1د�در درون �    . 6#ده دار 	��د �درن و ��د��اLر �;Fث�ودر 1ا��� ا�را ) ودر ب&�ون آ�#ا
آ�#ا ه: .   -خ$+ دا	� �� ا`8&� `اب� ت�1#+ را در ا��ان ت%F&� �&ده$د �&M ه:د�$داران -$;+با �&ان با�د  ا�3در  � ��ا��8 �$$د و ب�(ا�د ب� �9ن ا<� *�ان ت%$� با	$د&DFا آ�#ا با !�ب ت . �� ها� 1د�د�آ�#ا �3FI ا-� ب+ �I_ ب&ا�د ذائ�� !$د ا-�م ا<� *�ا�ان ب� ه&�Dان ت%$� ت��دم ا�� �����د �� ا�ث�abاز ا-��$د با�د ب . �F$ارا�;+ �&��  ا��د�3 ورزان با�د بدا�$د �� ا��ان ه: �ث� ارو'ا .  �D;&: 1ا��� �ا ه$�ز د�$دار ا-� ب� ��$+ ه&^*���  �N8+ �� ارو'ا ر�Lان دIود و ب� ه�� د�$داران ب�I`] .   -�ا-;Dاده -&ا-+ از د�3: �&;�ا�د ب�اه ب&د�$+ ب�ا ا�ا د�$داران  . از د-� بده$دآ�#ا را   �3FI ا-�ر� را تح��� ��� �1ان �ده$د�ا�دا�ج$($د و ا<�ح د�$+ ا-;خ �M 1ا بدا�$د �� -$;+��ا �باز ه: ب� تج�ب� ارو'ا و .   ت$x �خ�اهد ��د را ب�ا� ا-�م -$;+ا-�م ا<� *�ا ه�در �$ار .  (�دآ���Fا ب$*��د �� د�3 ا<� *�ا راه �9د را باز ��د وO+ ا�3 ب� 9�ج د�3 -$;+ و ب$&اد  ;�Lا  و�و !� ب�ا �� .   در `R8 ارو'ا و آ���Fا ب�  &ات �9د ادا�� داده ا�د �#�د را ه: از د-� �I+ �#$د، 	�ِعوا  Rِ1	X%دو -&Mده �F+ از  ;+��ارتد�f و	���;Iداران " 9ا-&د"+ ها� دو آت%� �#�د�ان ا<� * �&� ه آن ا<� *�ان دو آت%� ا� �� ا-�ف� +;$- �����ا  ا<� + ب� د�3 -$;+ و  ز د�3ائ+ را ب� �I&;اN;$د ا��ائ+ �&ا�� ا� �دارد در �0ل `�ن ا9&� در وا`] �9د د�3 ا<�ح 	ده ه:، ه�!$د با .  باز �&*�د�دب$&اد �ب$&اد  � با -$� آ	;+ ��ده ا-�ب;%&  . �����آن �#�د�ان ا<� *M&;- _-ات و �$اNا��aا	;3و�1ب  '&P هD;اد -ال  ب$ام �(ارزه با 9 ��دا�&دن ت�رات	(�Fه ب��در ن 	د�د و با<�iح �در در �$&�� را از �9د ب�دا	;$د  و  �;� �اد6&� �$&�� + �%ان �&دهد �� 9; 1ا��� 	$ا�iا�Oات.  د��	�%اهده �+ �$&�� ها� ا<� *�ا اI6ال دوباره در  ا-;�(ال �&F$$د  و aOا �: �: ا�3 -_ا�$`(&� ا��o&� ��&$� 3$د از  ب���$ا�+ ���� �ه ا�د �1 	د-اO#ا� ا9& �ده ا-�� �&� +Iد�` ��ب  در .  ها� ر�Nرم ه: در ده� ها� ا9&� ب��I -$� هاY ا��اع �#�د�� از 9ا-&د و ��ارا8�L$*+ ب&3 ا<�ح، -$� و وT]  ا�3در ��&ح&� ه:.   تا ا<� + و �حاN\� �ار در هF� �IF� +;��MIد�*� ب�ده ا�دتد�fر اIداِر;��	` ��ائ+ ب��ا�ان ب�د از	��F آ���Fادر  .  ا-� ب$&اد ��وف ب� ا-f'�F �ا   ��$�� �� در آن ب$&اد �� �Iن"در�حا��I&� �I19256 در -ال �� در آن" (�حا� fا�� در  `ا��ن �$] تدر�F8: ت �N;� 	دا�ا�O ت$�+� POده ب�د�د)  ب� !ا�M�`اب;#ا� اI;1ا6+  ب� <ح$� رباز ا9&�رب] `�ندر �ا!ار ��	� ا�Mوا  �ان Lئ&_  ب�F8  -$;+نا بحq �� ت$#ا ب�ا� د�3 ورزا�3    .و -&ا-+ باز�%;� ا�دFD$	رو �با�د 6(�ت �&M ب�ا �%;+ �&��.  آ��ز با	د�و`;+ .  �*اه �$&د ب� آ�^� در '$جاه -ال �a	;� در آ���Fا اتDاق اN;اد.  Lئ&�&;� راه ب+ ب

                                                 
�ار از ت��د تا ازدواج و ��گ و �ار ��د ��اوره ا در �خ���ا ز�د	� و �ار ��د  16	 �از آ�ج#"! ا�د �ار��دها ت����ات� در ��ا�

�ه4) ����س و ��	�س( در ,���0ا��ا �-�ات� و �ار��د /#. *-)! ها (+"� و ,�ا(+"� ا*�#ا(�� و ��ه)� '�ف�.  
17 Laity  
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�ف 9دا �(�دآ���Fا x$1 دوم 1#ا�+ را ب�د ا<ً�    .+Oوز ه:  آ�او�!اO%#ا� �\ا�+ آ���Fا 6ار� از <({�  ا� � �$د؟   دارد �6ا�د Lئ&_ آ�ا �3FI ا-� ��+ �� ا-�؟ �aه(+FN اF��� O{� 	 و`;+ -�Q   ;+ ب��ا-� I1#�ر� در آ�i9 ض��د �� -+ -ال ب�د آن `ا��ن ا�$#�I در ��F&� �FN +�� �! ا `ا���+ �&%دF��دن 1$&3 در آ�  با	د؟  
 

 ��ف آ#�
� آ�$ده  ب�ا� 18وO+ در �&ان ا�Fا�ات L ��    .+$&6ئ&�&;� -���	� -$*$(%;� �ا-� و �� ا<�ح د�$+ و �� د�3 -$;+��abOد ���Xه: ت +F� ان��ان از  ه�I ر�� و ا�&دوارم آن د6ا �&F$: تح�7  �3 ب�ا� ��ا-� ا�FD$	و � از ه�Iدر ا�3 ��ا	+ ز�(ا ا��ا�&ان.  $دآن ب�F	وا`] 	دن ب�ا�  ه: وLئ&_ ا<� *�اFD$	رو  �Iا�� اد�ان و با هIقت�N و با  با ت �*;D�با  و در !ار!�ب 1ا��� ا� -L�Fر  ب� -ازو�ار ها� د����ات&_ت�ا7NهI&ار� و  آباد و ��د��اLر �;�`+ و �درن و  ب�ا� ا��ا�+ ان د�*� �ا تح�&� aفه����+ ،بدون �&� ب� ت�ا�S و  	�F&د�$.     

 
 

                                                 
18 Objective possibilities 


