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وش دا��ور �� 

دھ����� ���ره دوم ����� �� د��ى 
�	���� و���ه 
��د در�������%$#"ر ! ��� را 
�� ا�������ر  

��ز%��,ھ+ %� در %�ن *�ر��ان“%)'&  ���� ”
 +����(�% .و دو �1$�ا�+ در ھ�� ز%$� در 0"/

���� ا�����4#���ص داد���2������ا���� .  ��5��0"ر���� ا���� 

� :"ا�> %9�1;+ از :��9 را
�8 !�7ب  �="�>%
و ط)�D و �D, درک را���A B@ راد�� ��ل ا=�2 از 
�F+ از !�7ب �� �,$��F+ و آ��ر��F+ و �"H"H

 “+I�ر����*� K�L� %"ا/J *�ر��ى دارد و ”  �Hو
�0��7 آن 
� �� !7ب *�ر��ى و *���"������F+ را 

,�$� % ��F:�
M و N,0  . ��
ا��� %�)��!�& %��� �+ 
��ز%��,ھ+ !7ب  ������ش و در*+ ز�,ه از �
 +�$�P�� ازاى �4"د ��
 ��% ��
�F+ *��ر���ى �"�*
���F درون ������"��� ��ا�Q راد� �ل و PN"%
��ز%��,ھ+ را  ����ط)�D دارد و :"ا�> %)'& 
�F ط�)���D *��ر��� و رھ�)��ان �"�* ���PK اى�


,$ % 2� . *�ر��ى 0"/. و �0
 

 Qا����� ��* ,�$���Fھ +�R�!��(% �9�: ا�� %)�!& از
2�F *��ر���ى %�$�#�"ر !� ���� در !�7ب �"�*
 +�
7�! ��
�F ا��ان 
�اى S�,(0 ا�� !�7ب �"�*


����P$��"ان .  وا��P��N� *���ر����ى ط���ح *���د ���* ���Uآ���
از  ،در آ��,روان %��	�"ر ��,”  %)�!& *�ر��ى“ 

&�!��(�% ��
�'�& ��"را و ��$�,�� �� ،:��9 ھ���، 
�W=، +���F"�� *�ر��ى��"�H"�H ر��* ��(�� ,D�، 

��ه�X ر���ى و��* +�%"���= J���>% �
 ,از  ،0�*
 S���Y,��
%��)���!����R�ت *�����"�����2��F *���ر����ى ا���, *��� 
رو�,ادھ�ى :	��+ و �D"ط 
9"ک ��ق و Y"'0ت 
�� و 
� %P$+ واPN+ آن در ��
P,ى در آن !7ب ا

,$�K����د �����ش و .  د��"ر �Nار ��$
ا�� %)�!& 
� !7ب ا0'�د *�"�2F *�ر��ى ��PK ر و�* �(�
در %�ن ط)�D *�ر�� ا�� و ھ�"اره %"رد �0":�� 
�� *��ر���ى ��PK و رھ)�ان و �F*�ر��ان *�"�

��%� ا�� %<���"=�� را در ��$�, د�����ى .  
"ده ا
M ا�� 
�'�& %���1\ .  %$��� *�ده ا�2Nد �P��8%

 Jر��ى و �0"ز���* SK�'% و و��H ر��ان�* �
را 
�� و رھ�)��ان =����9+ ����P�K ن��J آ���ا در %��و

2$ % �L"0 ر��ى�*  * .   

 

%��%� %�ز �(ھ'     
  � در  ��ن 	�ر��ان

  ,+�ر �!��    
 

 ��ددا-� %�د���

        

 در��ره %��%� %�ز �(ھ' 	�ر��ى  �
 %0,�ا' در �/ %��,�ر ���'

)١( 

  ,+�ر �!��

 

 در��ره %��%� %�ز �(ھ' 	�ر��ى  �    
 %0,�ا' در �/ %��,�ر ���'

)٢( 

  ,+�ر �!��
    

 

 ��ا �(ا-�  ,+�ر �!�� در ھ��1��
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 +0�R!�(% ه, A �/�! ���"�
ا�� *� H_ از *$��ه دوم !7ب 
 �
و 
� %)$�ى 0�*,ات *$��ه 
 ����
��� رI"س  MN,0 7وم�
 ��Kز%��,ھ+ *�ر��ى %�، در د��
 ��K�� رت"L 7ب! +���

���� در =� !�ل ��م .  ا�D% ا��
 ��د���ى در را���ى %)�!R�0+ ا
��ل ا4� در 
�ره  ,$A در �*
اL"ل و �)� *�ر *�"��F+ و 
:"ا�> �"���"ن *�ر ��ز%��,ھ+ 

7
+ در �	�ھ� دا��� ا�2!. 

 

 +9Lا Q1
 ��ا�� �"��� از 
�"د% S �0 . 

 

در 
Q1 اول، 
�D% +4,%�ت و 

'& %"رد ا��ره  +%"�= +��(%

�د�70ھ��+ *� در ا�� .  �Nار %
 +4�

Q1 %�8ح %�"د �"��ى 
 Q$
�ن % +���0;�وت ھ�ى ا
 +�$� @A � ;0 �
��ز%��+ %� 

��
�رھ� 0�*, *�ده ا�2 .  ا��ان ا
*� ھ,ف !7ب *�"��F ا��ان 
K�L� ����$,�+ *�دن و ��ز%�ن 

�� راد� �ل"دادن ��در درون "  
�د $
 � 9
 ،�F"ن �Fز�"Hا
��ا��� �� *�"�2F *�ر��ى و 
,ان *�,ن % �
S در ا��ان و Lا
ط)�D *�ر�� 
� =$"ان ��وى PK�ل 

���F+ ا���"�!7ب .  ا�bDب 
�F ا��ان از �'�ظ 0�ر�1+ �"�*
 M7ه �,ن =��!�SL راد� �

+ در %�� bDا� @A از +��	!�$:


"ده ا�� ٥٧ا�bDب . 

 

ا%� � �� %	2 ا�� ا�� *� ا�� 
 �� ,! �0 ,��
7ه �,ن �راد� �
��FF ھ�� :��)� از 0; � و 
� �Hو���ى ا��ان X @A ى�	�$�

,ا *$,H �%در .  ادا ,��
 JNدر وا
�د $

� %)$�ى ��  ،��8N)+ د�

 

%��%� %�ز �(ھ'  � 
 در  ��ن 	�ر��ان

  ,+�ر �!��    

 2Fط)D�0+ %�;�وت، �� *�"�
�د�
 S � ر��ى در ا��ان�* .

ا�� *�"�2F *�ر��ى ���"ا�, 
 +0b�,P0 ت و�!bLا �
 �K�L
 S�= و +���در 0; � 

F$,ه *$, +�$� @A +0رزا�(% .

 @A در %<�"ع :$�ح @A ا��
 � ;0 ،��
"ده ا ��ط)D�ت د�
�+ و اھ,اف ��4"د، ���ش 
4"د و روش ھ�ى =�9+ 4"د 
 �Fو ز� +��� MKرا از ا
 ��K�� ��ا:���=+ ط)D�ت د�

��2F از ا�� .  ا�"�* +Iا,:
 +P8N +Iا,: �� ,��
 @A

,��
  . �X @A اث�%
 @A ح�$: +$P� ،ر��ى�*

د%"*�ا�+ و 
"رژوا   -
"رژوا
 ,��
2F در ا��ان را %�Kر

,ور اK $,، ا�$<�  S%�* 8"ر

�� اK �ر و  �
 �K�L �('L

�Fدر واJN از .  
�ورھ� �
 +0,D= 1#�ت�% iL"0
�د $
 �0 +
bD2 ا�FF*ر�%
�	�دن �� *�"�2F *�ر��ى 
�ر F
در �P%�: �$'L راه 

�� .درازى ا

 

�� � S دادن  �
 �('L �>$ا�

� �� =�S ا:���=+ %�;�وت 
�j �� ط)�D ا:���=+ "0

����ل .  ا ,$A ى�	R'
�0�م 
 �(�ا4� %� در 
�ره اL"ل 
*�ر *�"��F+، و �0�م b0ش 
=�9+ %� در =��L *�ر 
��ز%��,ھ+ در %�ن *�ر��ان، 
 �* ��ھ,K+ :7 ا�� �,ا��� ا
ا�� =�S ا:���=+ %�;�وت را 
 jDK �� ،زد�� ���k�� %ا
 ���PK ى�	و رو� +��"�A
�F+ را 1�%\ *$,، �"�*
�+ و ��
9 � ا
7ار و ظ�ف 

�اى ا
�از  +(��$% +0b �0
و:"د 4"د ط)�D *�ر�� 
P$"ان 
�وى ا�bDب ا:���=+ �Kاھ2 �
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��زد  . �Kو�� �� +�
�ر �
 +�Nو
 �$ھ� و %� bت در ا�� ز%
 �
7 %<,دا A از ھ� S(N ،2داز��k%

D���ى ھ��ن 
�ورھ� و روش ھ� و 
 �* 2�"��$� ھ��+ %"ا:� %
� *�ر��ى X @A 4#�9 ���ى

��در ا�� %�ن .  ا��ان 
"ده ا
%D� jDK �� �% SWP, ا=�D�دات و 
�$� ھ�ى A@ 4"رده 
"رواژى 
�ت PN0+ آن وا�(lن ا�
 � 9

 �* ���+ ا��ا:���=+ و اL"ل 
�� %"رد 0":� ��در 0; � ا�� A@ ا

�K�� .�Nار ��

 

در 70ھ�ى *$��ه اول ا0'�د %)�رزان 
�F در 
�ره �)� *�ر �"�*

� ا�� ا��ره *�د�2 *� در  +�F�"�*
 �F�"H"H @A +��%ز�� � ;0
�� %"/"ع ��ز%��,ھ+ ��ا��ان، ا
�F+ *�ر��ان، ��ز%��,ھ+ �"�*
 +�Fط)�D *�ر�� 
�اى ا�bDب *�"�

� �Kا%"�+ ��kده %�"د و 
��ز%��,ھ+ *�ر��ان در ا�� ���ش 

�ز0�ب �0 0b+ %)�رزه  �
 �K�L

,��( ./, ا��),ادى 0$7ل %

 

 &'
در 70ھ��+ *� در 
Q1 اول 

� �� b4ء  2!�/� ط�ح %+ *$
2 و $ د��� در ا�� 0; � ا��ره %
 �
آن %�1#�ت 4"د ط)�D *�ر�� 
 �
=$"ان �� H,�,ه =$+ ا:���=+ 
�ت و 4"د و���+ ھ�ى L"#4

��A@ �4ده 
"رژوا�+ .  4"د ا
�$��4 در��+ از ط)�D *�ر��، 

. آ�8"ر *� ھ�F، �,ا��� و �,ارد
*�ر��ان در ا�� �H �� � ;0و�����ى 
%<�د *��ب ھ�ى 50"رى ا�, و �� 


L"��F�!)�ن  �$H ن���، "د
���ن و ز!�� ��ن,	0  . <��X �Uآ�

ا�� 0#"��ى =$+، =�9+ و 
 �� �
�R% �
واPN+ از ط)�D *�ر�� 

��ط)�D .  ط)�D ا:���=+ %����7 ا
 2F�� % �

7رگ،  ,�%'#"ل 0"

 .ھ� و %$��)�ت درو�+ 4�ص 4"د

Q از ا��، در %)�!R�ت %�
"ط H

� !"زه ھ�ى %'S ز��F و *�ر 
�ا%"ن H &'
و 
"��ه در 
آژ���0"رھ� و رھ)�ان *�ر��ى، 

� �"�� ھ��+ از %�1#�ت 
$+ ط)�D *�ر�� در ز�,�+ و =

70ھ��+ .  %)�رزه ا��ره *�ده ا�2

Q1 اول ا�� �"��� ط�ح  �*
 �
� ھ� j
�% �0,�= 7�"د �%

���� ا�F%  . J%�: ا,
ا�� 70ھ� ا

9 � آن � �0+ را در  ،�F�
�د *� 
P$"ان ز%$� ھ�ى �%�

��ز%��,ھ+  ���� &'
 +%"�=
 +4�
 �
�R% �
%� در ا�� دوره و 
 �X @A �
و:"ه �0��7 :,ى %� 
�Hو���ى در ز%$� *�ر در %�ن 

� آ�	� /�ورى  ,*�ر��ان 0�*

�� .ا

 


Q1 دوم ا�� �"���، %�ورى 
� 0�*$"�+ %� و ��PK �
 �#�1%

��در .  �D�ط N,رت و /iP آن ا
 ���
� آن � �0+ ا� 7� Q1
ا�� 
��ار�M�P0 �* 2 در آ�	� 
�اى %
درک وظ��i ا�� دوره %� 

���"م ��%S .  /�ورى ا Q1

��ز%��,ھ+ %� در  ����رI"س 

��ھ,ف %� .  دوره !�/� ا
�� و �D% در ا�� �* �F$ا�
ھ�$8"ر در �"��� ھ�ى 
P,ى در 
ھ�� ز%$� اMK =�9+ %���ک و 
 �F� !7ب *�"���PK �
رو�$+ 
 7در ز%$� ا� �ل و �"ه ھ� و �
��P *�ر %� در "0 ��در %"رد 

2ھ���8"ر *� .  %�ن *�ر��ان 
,ھ
�� رI"س 8%��> را �D% 2 ا���;�
 �($: ���
 .
�ن % $, و 0"/
��ز%��,ھ+  ���� i9�1% ھ�ى
%� وظ;� �"��� ھ�ى د��� و 

��
���%� ھ�ى راد�"�+ و��ه ا. 
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�6' 	�ر	����2' در  ��ن  
 :	�ر��ان

 


 ���7 اى!� ),8 

١  ( S � +
ط)�D *�ر�� �� 0"ده 
�F
9 � .  %�*> از آ!�د %$;�د �

7 از � j���0 ��ا�,
!�+ در 
 +
�$+ از ��ز%��P% ا� �ل

و �"�4 و ��ز و "  4"د
1"دى"
��
�4"ردارا +0b �0 Qآرا� .

 �D(ط +�F��ز%��,ھ+ *�"�
� �$���4 ا�� ���
*�ر�� 
,ون 
 �
ا� �ل، 
jF و ���Fش دادن 
 ���k�� %ا �	آ� �
آ�	� و %� + �,ن 

�F� 

  


,ون )  ٢ iL �� ر���* �D(ط
�F*�ر��ان 0'� ھ� .  رھ)� �

��ا�8+ ا=2 از ا�$ � ��ز%��	�ى 
7
+ *�ر��ى ! �X و +
7!
 2F�� % �� ،�4�� ,��
%":"د 
درو�+ رھ)�ى و �) � رھ)�ان 
2 4"د را دار�,D�F% 9+ و�= .


�"ا�, در  ,��
 �F!7ب *�"�
در:� اول !7ب %�� S *$$,ه 

,��
 .رھ)�ان =�9+ *�ر��ان 

 

�ب )  ٣X در "�ط)�D *�ر��، و
�+ *�ر��ى، ھ�"اره ��ا!7اب 

��F %<�"=� اى از ��ا���ت و 
�+ PK�ل ��84"ط K �ى و 
%�� S از طi ھ�ى �"���"ن 
����و و %)�رز اH ر��ان�* .

 ���H ا�� 84"ط و :�����ت 4"د
�+ در ��� ا!7اب ��PK +$=
 Sدرون ط)�D *�ر�� را �0 

از ا�$�و، %'"ر و ا��س .  %,ھ$,
��ز%��,ھ+ !7
+ و *�"��F+ در 
درون ط)�D *�ر��، �� :�ب 
 � (� �

� آ!�د �R% �
*�ر��ان 
 �P���ز%��+ !7ب، 
9 � و
دادن، %�� S *�دن و ا�F<�م 
�1,ن 
� آن ��ا�Q و :���ن 

 ���+ در درون ط)�D *�ر�� ا�PK
 �(� +0�(�*� اb���0 ،MKت و 8%�
 �Fو �7د�� 
� !7ب *�"�

 

 %��%� %�ز �(ھ' 
 ... � در  ��ن 	�ر��ان 

�، .  ا��ان داردP% iا�� ط
�F،   -طi راد� �ل ���"�

طi *�ر��ان *�"��F، ھ2 
�و%$, در � Qا%�وز �� ��ا�
��و ا��ان H درون *�ر��ان

��
� .  ا ,��
 �F!7ب *�"�
��ز%��,ه ا�� طi و 
� ظ�ف 

7
+ آن 
,ل �"د! ���PK. 

 

ا�� �� � �� در ار0)�ط �7د� + 
 �>$
� ھ�N 2ار دار�, و 
��, ھ�
2
,ھ +0�'. در 
�ره آ�	� 0"/

� + از ار*�ن ���ش 
� �Hو���ى X @A +0b �0

 -در ا��ان دو 8N)+ !7ب 
��در ا�� 0#"ر .  0"ده ھ� ا

در � F" !7ب �� ��ز%�ن 
 �� �
�R% �
�Nار دارد 
 ،j(W$% ،ده��K 2Fار���
 S�= اى�
رز%$,ه و آ��ه 

+، و در �"ى د���، 0"ده bDا�
 ،,���ھ�ى *�ر�� �Nار %

#"رت :�J =,دى آ!�د 
*�ر��، �� 0"ده 
+ � S از 
*�ر��ان %$;�د، %�;�ق، %9p"م 
واJN �,ه ��ده دل و 
+ اطbع 
از =�DK S9 و ر�<��ن، 

*�ر��ان را "  درد"��ز%�ن 
 �
 ،,$ ,ا�,، آ��ن را آ��ه %%
/�ورت %)�رزه واiN ��ن 
F�زد و �� 
� �� آ��ن را %
 �
 +$P� ،ف 4"د";L �

0b+ در  �0 j(W% رزه�(%
,$ . درون ��ز%�ن، :�ب %

ا�� ���, 
�ن ��ده و ا�Xاق 
 @A +��%ز���,ه اى از 0; � 
�$�+ در ا��ان 
��,، ا%� 
� ھ� 
!�ل :"ھ� ا�� 0; � را 
�ن 

,$ ��ز%�ن .  % +(8N 0"ده   -دو
ھ� %"/"ع و 20 ھ7اران :7وه 
�� در �����ت �D% و �%b=و ا
 �F�"H"H @A ى�	ز%����

��ا�� 
�دا�� .  ا��ان 
"ده ا
از را
�8 !7ب و ط)�D در 
 �Fز� �
 +$�(% +��P0 JNوا
ا:���=+ و % ��2F رھ)�ى و 
�+ 4"رده ��%)�رزه 

����Nى *� در .  
"رواژى ا
 Q0�(��8% 7� +��� .8�
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 2F�j ھ�� A@ 0'� ��م *�"�"0
,�% q9(0. 

 


�اى درک اL"ل ��ز%��,ھ+ 
!7ب *�"�2F درون ط)�D *�ر�� 


��, :,ا ا�� ���ش را *$�ر ��ا�� .
� در DK"% اى�
��ط Yزم 
 +
bDو ا� +�F��ز%��,ھ+ *�"�
�ت L"#4 ر��، درک�* �D(ط
 2F$+ ا�� ط)�D و % ��=

��
+ و %)�رزه آن ا���ز%��. 

 

و:"ھ+ *� 70ھ�ى K"ق 
� آن 
����ارد ا�$	�% ���اوY ط)�D .  ا�

 7� j���0 ��ا�,
*�ر�� !�+ در 
در درون 4"د 
� در:�ت و ا� �ل 

��
� ھ2 
���K �,ه ا i9�1%  . �
ا
 ��� ذا0+ ط)�D اى اL"#4 ��

��
7رگ ا ,�ا�� .  *� %'#"ل 0"
 �

���kد *� %)�رزه *�ر��ى  +F*
,ا�Q ا!7اب *�ر��ى آX�ز ��,ه، H

���kد *� %D�و%� در  +F* ا��

�ا
� ا���R�ر ھ� روزه :7 ھ"�� 
 ,��
ط)D�0+ *�ر��ان ا��، آ���ه 

;	�, *� ا�� %)�رزه  7ا�� را �
ھ��اه 4"د ا� ��+ از ا0'�د و 

�+ ط)D�0+ را 
)�ر %�ورد�F(ھ� .
��ى � +�Iا:7ا دا �
 �* +�ا� �

. ا:���=+ ط)�D *�ر�� S�,(0 �,ه ا�,
 �
�R% �
از ا�;�اد درآ%,ن و 4"د را 
 i��P0 ��P�:I7+ از �� :�J و
7ى A ن *�ر��ان�*�دن در %
 ��D� ط�ح و SL�! �* �F�
 �* ,$A ھ� ،,��
 +���ا!7اب 
� ا!7اب 
� ا
P�د و ��PK
 +
��ت ا�� ��ز%��L"#4

�ات :,ى دا��� ا�� و داردl�0. 

 


+ 4"د
1"دى ط)�D *�ر�� ���ز%��
�د�. ا� �ل %�$"=+ 
1"د %

 b%�* +%"	;% �* 4��"اده *�ر��ى
%����7 از 4��"اده �0 ھ��F اى 

"رژوازى دارد، 4��"اده اى *� �� 

9 � !"ل ��ن آور  � �!"ل %�
ز�,ه و *�ر ھ� روزه او �0 S �,ه 
 7*��0 S � ���0 +ا�,�
ا��، ا

��1"اھ, .  *�ر��ان ا% �* +F*
*�ر��ان را ��ز%�ن 
,ھ, و آ��ه 

,ا�, *�  ,��
 7A از ھ� S(N ،,$*
%"/"ع *�ر او �� ا�Kاد %$;�د 
*�ر�� 
9 � 4��"اده ھ�ى ���Fده 

��ا%� ا�� 0�زه ��8D .  *�ر��ى ا
 +
���وع در ��0*7 و ��ز%��

�� .*�ر��ان ا

,ى، 4"د �2 *�ر 0"FD0 ر4��� و�*
 S
�D�% اى ا0#�ل�
 +��$(%

��
"رژوازى، .  *�ر��ان ا
9�2X �0�م b0ش !F�ب �,ه اش =
�"ا�, %��J از آن �"د *� ��
,ى *�ر��ان در �
$,ى 0" <*�0
 Qآرا� +="� �
��FN	� و وا!,ھ�، 
�+ و ا:���=+ در %�ن آ��ن ��

��=�ت .  %$<� ��"د �* +��	��Fا�
 �
%���دى در ��ا�j %���ک و 
 iD�ا
7ار *�ر %���ک ز�� �� 

�اى %":"د��+ 4�رج از 4"د 
 ،,���*�ر % $$, و از او %7د %
�� �7د�� ��"�, �, � �
�"ا�$, ��
و%$��)�ت و��ه اى %�ن 4"د 

,ى، ا=2 .  
��Nار � $$,�وا!, 0"
از ا�$ � �$,� � و �"را�+ در 
4�، ��8D ��وع  �� ,��
*�ر 
 +$	�ى =��F(�9 ھ�F9� ��

���ن *�ر��ان ا%. 

 


+ در ���ز%�� +�Iدا S � ��
درون ط)�D *�ر��، *� در آن 
روا
j 4��"اد�+ و �9t+ ھ� دو 
 ،,$$ �QD :,ى 
�زى %
 SK�'% رت"L �
 +
���ز%��

���) � %'�SK .  *�ر��ى ا
*�ر��ى 4"د H,�,ه %�$"ع و 

����ده .  ���Fده اى ا SK�'% از
اى *� K�L� =,ه اى از *�ر��ان 
را در �� را
�8 ر�N�K و آ%, و 
��ده ��د ھ2 %�ورد، 0� �) �  ,�
 �* +Iو��H ر��ان�* SK�'%
 +���اھ,اف %)�رزا0+ و 

i��P0 Q �,ه اى را د�)�ل ��*
 S � ھ��+ از ��"�� ،,$$ %


+ *�ر��ا�$,���ز%�� +9;'%. 

 

�ر %�"ان ا7KودF

� ا�� ا� �ل  .
در وا�K �9L�K JNد *�ر�� 0� 
�ر F
 i
� ط +���!7ب 
 Qھ� و آرا� S �0 ده اى از��F�
,ه �,ه �"H i9�1% +��%ز��ھ�ى 

��
+ ط)�D .  ا�ا�� ا� �ل ��ز%��
 �
 +0���t% �	$0 �� ر���*
7
+ *�ر��ان ! +
���ز%��
��ز%�ن  "0������,ارد، �� 0$	� آ

9 � در واJN !7ب  ،�F� +
7!
�+ ط)�D *�ر�� 
,ون ا�� ��
ا� �ل، 
,ون ا0 � 
� آ�	� و 
,ون 
ر�, دادن آ�	� ���"ا�, N,م از N,م 

ا�� ا� �ل :7 ھ"�� .  
�دارد
 ����ط)D�0+ *�ر��ان ا�� *� ا
7
� ����K ط)�D *�ر�� را !

,$ % � �% .
 ��454  
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� دھD���ن و p� رى��Nا
,*$$,��ن �4د �	�، 
,ر:� اى �"0
*� N�K, ا�$�"�� آرا�Q ھ�ى درو�+ 
 JK�$% دن�* _ P$% از ��$�ا�,، 
 +���4"د در �� !7ب 

��ا��ى �7 ��0"ان 
"ده ا�,. 

 

 +
�، ط)�D *�ر�� �� 0"ده ��l
�F� u$� و j4  . ا�� 0#"ر

 �* ��
"رژوازى از *�ر��ان ا

� ا!7اب �4ده 
"رژوا ��D�F%- 
��SD�$% 7 �,ه ا� �F���"� .

0#"رى *� از :��9 %":> 
�F+ آ�<� *� �"H"H د ا!7اب"�%
*�ر��ان را %1�ط> �Nار %,ھ$,، 
�> !�ل *"د*�ن را �$% +��
ز

,��(
ط)�D *�ر�� در ھ� .  
 �ر 
%Nb0 S'% J8D+ اى از ��ا���ت 
 �$��+ و K �ى و ��و 84"ط 

��از .  ھ�ى %)�رزا0+ �"���"ن ا
2F، از �� �,$� �0 2Fآ��ر�
2F راد� �ل ���"� �0 2F%�Kر
. در درون *�ر��ان و:"د دارد


� b���0ت ذھ$+  �K�L �% ا��ره

9 � از  ،�Fا�� �� آن *�ر�� �
�+ اى ��84"ط K �ى و 

� ا� �ل  �* 2$ % �('L
 �D(1"دى ط

+ 4"د���ز%��
�"ار�, و از درون و %<�اى ا�� 
�+ و ���) � ھ� 
� آ��ھ+ 
!�*� %)�رزا0+ ط)�D *�ر�� 

��ار�,% �l�0. 

 

ا�� ��ا���ت و 84"ط H,�,ه ھ�ى 
%�دى ا�,، اردوھ�ى %)�رزا0+ و 
� ر��+ و X +���ا!7اب 
ا=bم ��,ه اى در درون 
 ،+��� j4 �* ,$ر��ا��*
2F *�ر %�� S، رھ)�ى �� %
�Hا0� و �P�رھ�ى و��ه 4"د را 

و:"د ا�� 84"ط �7 �� .  دار�,
 �D(ط +��� ذا0+ و ھ�L"#4
�+ از � Pر �"�,ه و ا���R��ا
 vدر ط"ل 0�ر� �D(ى ط�	�b0
 Qدن و �� *�ھ�
 �

�اى از 
 �PN"% ت ���+ از ا���D�%

��ا�� ��ا���ت !�SL .  ا
� ط)�D *�ر�� 
P$"ان �� PN"%

 

 %��%� %�ز �(ھ' 
 ... � در  ��ن 	�ر��ان 

 +�� Pر �"�,ه و ا���R��ط)�D ا
از �b0	�ى ط)�D در ط"ل 

�دن و ��  �

�اى از  v0�ر�
*�ھD�% Q�ت ���+ از ا�� 

��� اPN"%  . ا�� ��ا���ت
ا�,، �� 
� ا�� "4"د
1"دى"

=$"ان *� =$#� آ��ھ+، 
 Qا�,H در +�D� SDP0 50"رى و
آ�	� �,ا��� ا�� و �� :�����ت 
��ز%�ن ����K اى در ط"ل 
�ت ط)�D *�ر�� آ��ھ��� !

�اى D0"�� ا�� 84"ط b0ش 

� ا�� =$"ان  � 9
� �ده ا�,، 
7
+ *� ا%�وز، در ا��	�ى ! �*
 �D(2، در درون ط�F
�Nن 
*�ر�� *�ر % $, ا�� ��ا���ت 
�ت داده L"#4 ان"$P
را 
�,ه ط)�D *�ر��، 
� =$"ان 
��ى %":"د ا�� �:I7+ از 
 vو %'#"ل �� 0�ر� �D(ط
ط"�Y+ %)�رزات *�ر��ى 

,$ 2F .  %��ھ,ه %�� �,$� ��
ا�,ه و �$� �" و0�زه اى در 
درون ط)�D *�ر�� ا�� و �� 

2F�� *�ر�� .  *�"�
H �F,�,ه *2 ��ب و �� �,$�
�"ظ	"رى ا�� و �� *�ر�� 

�Fا�$	� د��� ا:7ا .  *�"�
ط)�D *�ر���, و :I7+ از 
�+ و ���"�4 و ��ز 

ا�� ا:7ا .  %)�رزا0+ دا�I+ آ�$,
2F ھ�ى درو�+ �� % j�"0

�"د% ,�
�ز 0" �D(4"د ط. 

 

ھ�� ا�� ��ا���ت در درون 
 �
" درد"ط)�D *�ر�� 

 ����*�ر��ان ا�,��,ه ا�, و ا
 S � ا�� درد �
 v��H در

�� ا�� .  ����K ا�,�F% �0�م

� !�*� در  �� �
:�����ت 
 v��H ر�� !"ل�* �D(آوردن ط
 �
ھ��+ ا�� *� ھ� �� 

اھ�� .  %SI�F *�ر��ان %,ھ$,
 2
,ا� �* ��ا�� � �� در ا�� ا
%SD�F از !W"ر و �� =,م 
�+ در ھ� ��!W"ر ا!7اب 
� %SD�F از در:� P% J8D%
�;"ذ آ�	�، و:"د 84"ط K �ى 
�+ i9�1% در درون ��و 

 �����260  

 S8P0 و +�Iر�� ا%�ى دا�* �D(ط
��ا�� �� %'#"ل *�ر .  �����H ا

 �8D� � 9
7
+ در %�ن *�ر��ان، !
���+ اى .  =���7 آن ا��!7ب 

*� *�ر��ان را %1�ط> �Nار 
1"اھ, آ��ن را % �* +
,ھ,، !7%
در ا�� �� آن :	� ��ز%��,ھ+ *$,، 

� %<�"=� اى  �K�L �* ھ���8"ر
�"ح  �
 ،�Fاز ا�Kاد %$;�د رو
�و �
 ��ھ�ى H�ک، 
� ذھ� ھ�ى د

�F
� .  �1"رده �7 %"ا:� �
 �
 +
7! ���PK وع�� ،_ =
,ان �Kا4"ا�,ن و %�',*�دن %
��ا�Q �7د�� 
� !7ب در درون 

����ز%��,ھ+ .  *�ر��ان ا ���PK
ھ� !7
+ در درون ط)�D *�ر�� 

� ا=�)�ر و:"د ��ا���ت  ����ا
�� ھ� �� �
 S����% +9�= ى و� K
 ���k�� %ات آن !7ب ا�p� و

�F ھ2 .  %�"د�"�* �F;��% +�!

� �� ط)�D *�ر�� 
+ 4)� از 
 � 9
 ،,�� �/�= 2F���"�
 Q1�ط> 4"د را ��ا�%
K +�F+ ا�'�ل %":"د در ���"�

�ن *�ر��ان �Nار داد%  . �F�"�*
 Q($: 2 درF���"�ھ� %),ع 
 ،��H Q1
 � 9
*�ر��ى �)"د�,، 
 +�F���"� Qو و آ��ه ��ا���H


"د�, �D(د در درون ط":"%. 

 

 �D(ط �$A �* ��
,�	+ ا ،�R��l
�+ درو�+ �� 2F�"
��% �
*�ر��ى 

+ 4"د
1"دى اش، �� �و ��ز%��

�F
,ون رھ)� � iL  . �D(2 طF>0
 �X ون رھ)�ان *�ر��ى,
*�ر�� 

��ھw %)�رزه اى ���"ا�, . %� � ا
 �D(د و ط��
 S � ون رھ)�ى,

*�ر�� 
,ون %)�رزه، 
,ون %D�و%� 
 S
�N رژوازى"
 �
ھ� روزه در 
�ا

�F7ى ا�� *� .  0#"ر �A ا��
 +(8N 8"ر "  0"ده ھ�  -!7ب "دو


��7ى .  *9+ از آن SK�X اA ا��
�F، *� رھ)�ى �"H"H @A �* ��ا

 ��"D% از �K�L و "  50"رى"را
�"ا�, "  آ��ھ+"�� ,$ ا��$��ج %

,�	;
  . jر��ان در ھ� ��ا��*
ا�� رھ)�ان .  رھ)�ان 4"د را دار�,

 � �% ،,
 �� ,$��
%� � ا�� 4"ب 

��$, �� اbLح ط9>،  +
bDا� ��ا
%� � ا�� دا%$� �;"ذ و ا�N,ار��ن 
 �

��, �� %',ود، ا%� 
	�!�ل  J�و

,$$ % S�= �(رھ �
�R%  . ا��
رھ)�ان، رھ)�ان ھ��ن %D�و%� 
 ���H�� S8P0 و ���H�� ا:�$�ب
 �
*�ر��ان در %"ا:	� روز%�ه 

ا�$	� .  ��%��� و ��%��� داران ا�,

 2D�F% رى %'9+ و"W! رھ)�ان
7
+ .  0"ده *�ر��ا�$,! wھ

 ،2D�F% ون رھ)�ان,
�"ا�, ��

,ون رھ)�ان %'9+، و �� از 
 �

� ا0 �  �K�L آ��ن ��
�Yى 

� �P�رھ� و ��D!" ����ر
در رھ��+ "  0�ر�1+ اش

*�ر��ان، ط)�D را 
� !�*� در 
 .آورد

 

 B���� �
 ���D% آ�4 ا�� Q1
در 
 ����=�9+ ا�� � �ت 
�اى 
��ز%��,ھ+ %� 4"اھ�H 2دا�4 .

 �* ��ا�$<� ھ�$D,ر *�K+ ا
2 *�ر !7
+ و *�"��F+ در I"�

�ن *�ر��ان %79�Fم %9'"ظ %
 +$�ت =L"#4 دا��� �0�م ا��

��در واJN ا�� !7
+ .  *�ر�� ا
*�ر��ى 
��, :7 ا�� A�ره اى 


+ 4"د
1"دى .  �,ارد���ز%��
� ا�� PN�1+ از وا
 �% �D(ط

����ز%��,ھ+ !7
+ و .  ط)�D ا

� ا� �ل �"���"ن  ,��
 +�F�"�*

+ 4"د
1"دى �
� ا�� ��ز%��

رھ)�ان .  j(0�% و A;� �"د
=�9+ *�ر��ى ��"ن �DKات 

!7ب .  ا!7اب *�ر��ى ا�,

��, در در:� اول  �F�"�*
,��

�"ا�, !7ب رھ)�ان =�9+  .

 �	$0 �Fو 
��4Yه، !7ب *�"�
آ�	$��م �����F =$"ان !7ب 
*�ر��ى 4"اھ, 
"د *� 2F>0 و 

7
+ ��ا�Q راد� �ل ! Qآرا�- 
 ،�F�"�* Qا��� ،�F���"�
 ,��
در درون 4"د ط)�D *�ر�� 
و ا�� ��ا�Q !7ب *�"��F را 
 +0b
P$"ان �� ظ�ف %	�0 2 
 �
در %)�رزه ھ�� :��)� اش 

,��$�
 ���
� ا�� � �ت 
�ز .  ر
��� 2 .4"اھ

 

%)�رزه ا�N#�دى ط)�D *�ر�� )  ۴
�+ و !�0+ %)�رزه ���� ر*� ا
ط)D�0+ و ز%$� ا9L+ آ��ھ+ 0"ده 
 +0�D(ھ"�� ط �
 �D(ط J�ھ�ى و

���"ا�, .  ��ن ا% +
7! �	$0
" !7ب *�ر��ان 
��,"�����F ��م 

� رھ)�ى %)�رزه PN"% و در
�د *� �
ط)D�0+ *�ر��ان �Nار 

� %)�رزه ا�N#�دى *�ر��ان 
� �,ه 
��, و در �0 �0 >=
��ھ�ى روز%�ه ا�� %)�رزه، $�
��و، ��ز%��,ه و H �
�R% �

ھ,ا�� *$$,ه ط)�D *�ر�� ظ�ھ� 

 .�"د
 ��455  
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 @A +9Lاز %�1#�ت ا + �
 �D'0 ى در ا��ان���� �HوX
�)�ت و %)�رزه ا�N#�دى �8%

���> ا�$<��� *� .  *�ر��ان ا�:
 Q�"H �'0 �14"ردھ� 0�ر��
ا�� 

 �� �,ه "  ا*"�2F"%)�رزه =9:"0
��ھ2 ا%�وز :�����ت .  ا

�F+ از �"ع ا0'�د�� I"I�%
�F	� !7ب *�"��F ا��ان �"�*

 ��S ط�ح 4"ا� ٤٠را 
� د
��=� *�ر و ا/��K د���7د و 
 �F�D> ا*"�"% �

 �رى  ��


در واJN آ��U در .  %;��1 *�ده ا�,
ا9X> %"ارد 0'� =$"ان 
 �	�F�"H"H <��: 2 ازFا*"�"%
%' "م �,ه و %�"د �;_ 
%":"د�� %SD�F ط)�D *�ر�� و 
H��� اى ���0 و دا�I+ ���0 ا� �ل 
 �
�+ او در 
�ا��ا
�از و:"د 

��
"رژوازى و ��%��� ا. 

 

2F در �5810 8%��)�ت �"H"H
ا�N#�دى *�ر��ان و :�����ت 
PK�ل در ��9Nو %)�رزه ا�N#�دى، 
 �

� %)�!R�ت 
2F�"�9 در
�ا
 S�ا*"�"%�F	� در اوا��N Sن %�"

�+ از ا�� ��%�
"ط .  %�"د�R% wھ
,��
در .  �0 ���"ا�, و:"د دا��� 

 �F�"�* Q1
� اوا��N Sن �رو
��وان و H +$P� ،ر���* �D(ط
رھ)�ان =�9+ *�ر��ى اى *� 
4"د در D% iL,م %)�رزه 
ا�N#�دى �Nار دا��$,، آن ��ا��+ 
در درون ط)�D را *� اD% MK,م 
%)�رزه 
�اى ا�<�د 0'"ل در 
�+ را از 2�A دور ��N,رت 
,ارد، %"رد ا��D�د �Nار %,ھ,% .


�9"�� ھ� %#��, *� *�ر��ان 

"��ه در ��ا�8+ *� :�%�  ،,��(�
 �9= 2p= بbDا� �� �����در آ
 QD� از ،��70ار�2F و ا��),اد ا

� رھ)� %)�رزه 
�اى �R% �
4"د 
 <D= �P%�: S* 7ه *�دند% �ا0
$$,، 4"درا در %',وده �$

%)�رزات ا�N#�دى %')"س *$$, و 
J را در �رھ)�ى 0"ده ھ�ى و

"رژوازى  �
 ������9Nو 

 

 %��%� %�ز �(ھ' 
 ... � در  ��ن 	�ر��ان 

دو :���ن در درون .  
kF�ر�,
 ��� اھ� �
ط)�D *�ر�� 
 &'
 �
 +���%)�رزه 

�4ده 
"رژوازى .  %�kداز�,
4�ل 4"د در  �
��را/+ ا��ان 

�گ 
��,ه اى  �R!�(% ا��
�)�ت و %)�رزه �8% �D'0 اى�

 S'$% دى *�ر��ان و�#�Nا
*�دن آن در %)�رزه /, 

,$ ,ا %H M94 +رزه .  رژ���(%
 �* +kA j�"0 +�F/,ا*"�"%
�� �A در ��p� .8ى و ��ا
�+ و �A در ���A در اھ,اف 
%":"د�� ا:���=+ واPN+ 4"د 
M94 را :�����7 ط)�D *�ده 
 �(� +��"H 7: ,ا�"��� ��ا

�اى �5810  +�FF*ر�%
 �D(ط SD�F% ت�(�ھ"�� و 8%�

,��
 .*�ر�� 

 

 �$�%)�رزه /, "%� ا�� 
+�F2، و "  ا*"�"%$ را رد %

ا0	�م ا*"�"%2F از :��> ا�� 
 �
��2 دال �طi را �$,ى %
�ى و M9P0 *�ر��ى � �	:
!7ب *�"��F ا��ان، %)�رزه 
 +0�D(دى ر*� %)�رزه ط�#�Nا
و :��Y 7<7اى %)�رزه 

���� در دوره .  *�"��F+ ا%
 2p=ا Q1

+، در bDھ�ى ا�
�ت ط)�D *�ر�� %)�رزه !
ا�N#�دى 
����� ا��ژى 
%)�رزا0+ *�ر��ان را 
1"د 

در دل ا�� .  ا�4#�ص %,ھ,
 +
bDرزه رھ)�ان ا��(%
*�ر��ان �Hورده %�"�, و 
ط)�D *�ر�� 
� ھ"�� %SD�F و 

�"د% iNرت 4"د وا,N  . آن
 �* 2F:���ن %,=+ *�"�
��وان %)�رزه H ,ا�"��
ا�N#�دى *�ر��ان را در 
�د، :����+ *� ��"ا�, در �
�

 ،���ا�� =��L از %)�رزه راھ
��ز%��,ه و رھ)� 
��,، ھ��7 
�"ا�, �� :���ن *�ر��ى ��

,��
2F *�ر��ى در .  �"�*

8"ر  �Fا��ان و !7ب *�"�
ا4\ 
��, %)�رزه ا�N#�دى را 
 ���PK +���
� �� %'"ر ا
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,$* S�,(0 4"د. 

�F ھ� ھPK�$% w+ :,ا از )  ۵�"�*
. %$�S* JK ط)�D *�ر�� �,ار�,

%)�رزه 
�اى و!,ت ط)�D *�ر�� و 

���K �,ن *�ر��ان در ھ�  2	
و 
 �	$0 +
7! S �0 �* ،� �% S �
� + از آ�	���، :��Y 7<7اى *�ر 

��0+ .  *�"��F+ ا��� ��ط !
در ��ز%��,ھ+ *�"��F+ *�ر��ان 
�j !7ب، �N �FF�طJ از "0
�$�+ A@ �4ده  2Fر��� �

��
"رژوازى در ا��ان ا. 

 

 @A �#1�% �9#4 ��
�F در *�ر ��ز%��+ �"H"H


"د 2Fر��� �  . 2Fر��� �ا%� 
�F؟ �K �H�رى 
� اKb�4�ت A
�+ و ��pى در %�ن ��ز%��	� ��

�F� 2Fر��� �  . �

"دن  ,D�P%
�� ھ� و ��� ا=�D�دات، ��D!
%"ا/J !7ب 4"د، 0)9q آن و دK�ع 
 �D(ف ط";L ارت از آن در�! �H

�F� 2Fر��� �� ��ر�2F .  *�ر�� 

� %P$�ى :,ا *�دن %$�JK !7ب و 
 �D(ط JK�$% از +�F��ز%�ن *�"�

��� ��ر�2F .  *�ر�� 
8"ر *9+ ا
�P$+ ظ�ھ� �,ن در ط)�D *�ر�� �� 
 � 9
 ،�D(ى از ط"W= ان"$P


P$"ان =W"ى از �� �N�K 4�ص 
 S* JK�$% �
*� %$�PK+ :,ا و %D,م 

 .ط)�D دارد

 

 2Fر��� � +�����ه ��%$�� و 4�
A@ �4ده 
"رژوا�+ *�%b رو�� 

��
�اى 
"رژوازى و �4ده .  ا
 �L�= در �A رژوازى *�ر��ان"


� آن در:� و 
� آن  ,��
 �	$0 +���
�� ھ�ى �� �* ,�"� ,'�% +�ا� �
 �P%�: .�
"رژوازى و %#�

,$ ا0'�د ھ�� .  
"رژوا�+ ا�<�ب %
:��)� ط)�D *�ر�� 
�اى 
"رژوازى 
 ��
+ ارزش 
9 � %�1ب ا �	$0 ��


� =�S آ�, �P���% از آن ,��
. و 
ھ�� ذھ$� ط)D�0+ در =�9 �د 

,
�2F ا�P �س %�"H"H  . ��
,�	+ ا
 +/��P% رژواى"

�اى �4ده  �*
 �R*2 !,اF���"�*� 0'� ��م 
1"اھ, ا�� �� آن رژ��F% 2), را %
�"ن *$,، ا�� �� آن 
��� و ���
�P$L را %9+ *$,، ا�� �� آن 
 �

"رژوا�+ را در 
�ا "0�����آ
و/J %":"د 
��Nار ��زد، و در 
ا�� %�ن 
� ط)�D *�ر�� 
P$"ان �� 
��د، $�وى *� + در ا�� ا%� %�
و!,ت *�ر��ان K+ ا�$;�F ھ,ف 

�F�. 

2F �4ده 
"رژوا�+ ���"�
�اى 
ا� �ل i9�1% %�', �,ن و 
%)�رزه *�دن *�ر��ان 
�اى 

	)"د او/�ع ا�N#�دى ��ن، 
ا�<�د S �0 ھ�ى L$;+ ��ن، 
���Fش !D"ق ا:���=+ ��ن و 

9 � !�+ در  ,Iزا jDK �� ه�X
� و � �H و ��%"اردى %�"ا�, د

"+Kد"  ا�'�ا"� +$P%  . ش��ا�� �
0b+ 4"د را  �0 �L�= در
 ��
#"رت M98% �,ن و N,و

 +0�D(ورا ط�%"+�����ز%�ن  "
,$ 
�اى *�ر��ان .  آ� �ر %

%�', �,ن در %'�SK، در 
L$,وN	�، در *��� ھ�ى 
*�ر4���، در ا0'�د�� ھ� و �"راھ� 

�اى  +0�و �p��� آن، ط�ق !
 �� �
�R% �
 SD�F% از و:"د�
ا

���F .  ط)�D ا���"�
�اى 
4"ده 
"رژوا، ا�� ا� �ل و!,ت 

+ ط)�D *�ر��، �و ��ز%��
 +N�0 اى�
 +�� 9H �R*ا,!
 �
*�ر��ان 0� آ����� ورود 

��ز%�ن"  "��
� ز=2 ا�$�ن، .  ا

� و!,ت در  �F��D% در

��ز%�ن"" +
7! �X S � ھ� ،
S �0 و %)�رزه *�ر��ان �7و%� 
���+ ا�Dه �� ا��,��% <D= +9 � .

> ا�� "  ��ز%�ن"Nو ر "0�����آ
�� .ا� �ل ا

 


� در:� اى *� *�"�2F ا��ان 
�+ و ��0"ا���F ا�� از ���ش 
2F �4ده ���"��دھ�ى K �ى $


"رژواb4 +Iص �"د، 
� ھ��ن 
در:� ا% �ن Lb4+ از 
 ��K�� 7��ز%��+ را � 2Fر��� �

����ط Yزم �P8N ��FF+ .  ا

D���ى  M�= ,D� 2Fر��� �از ا�� 
�ت در � S =�دات D90 ا��
�ت ��ز%��+ و از آن %	2 Nb4وا
�0، %)�رزه 
�اى %� + *�دن 

� �� ظ�ف  �F!7ب *�"�
=�S %�',ا�� طi *�ر��ان 
�F در درون ط)�D *�ر�� �"�*

��
,ر:� اى *� .  ا JNر وا،
!7ب %� :����ه 4"ر را در 

 -درون طi راد� �ل 
�F در ط)�D *�ر�� 
�ز ���"�

� =$"ان ��  2Fر��� � ،,
��
 �0�l�0 2* +;$% زدار�,ه و�
 S%�=

ا!7اب "ز��ا 
� b4ف .  %�"د
@A +���" �F، *�ر��ان *�"�

� ��ا���ت $A 0� از,�=
 +�Fر��� �
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*�ر�� *�"��F ارزش .  
,ور�,
%�', �,ن و%�', %��,ن ھ� دو 
ا�F�ن ھ2 ط)�D اى 4"د را 

,��$�از ا0'�د �� *�ر�� در .  %
�� %';J�>0 �0 S ھ7ار *�ر�� 
 +��F(از ھ� ،+%"�= J�>% در
4��"اده ھ�ى *�ر��ى در �� 
S ا0'�د�� ھ�ى  0� �0 ،�A"*
��ا��ى، از �0 P0 �� S�و�+ 
�+، ا�$	� ھ�� ��S !7ب  0� �0
 �* ��ا� ��+ از ا0'�د *�ر��ان ا
 MD'0 در آن �F*�ر�� *�"�

,$(: رو��ى دا�I+ 4"د را %
 �
و!,ت ھ�� :��)� ط)�D *�ر��، 
 S�,(0 ن *�ر��ان و,� ��K�
ھ2 
 �
آ�	� 
� �� �0 وا!, در 
�ا


Q1 ا=2p *�ر��ا�+ .  
"رژوازى

� ا��  ٥٧*� در �0�م ط"ل ا�bDب 

b0ش %�t"ل 
"د�, و از :��> 
�F ا��ان �"H"H @A" S �0

�D> "  ا*"�"%�F"و "  ���7
 i���K$,، در واJN :7 ھ��ن ط
 �F���"��F و راد� �ل �"�*
 ,$�Fا�"�ط)�D *�ر�� �)"د�, *� ��
 @A �
 j9F% 2Fر��� � �


,$��
 .راد� �ل *$�ر 

 

�وى � �
 ,��
 �F!7ب *�"�
 �D(ز%��,ه ط��ھ,ا�� *$$,ه و 
*�ر�� 
,ل �"د و �� ��ز%�ن 

�D(د ط�K �

,ر:� اى .  %$'#� 
 i9�1% ر�� در ا� �ل�* �D(ط �*

,ر:� اى *�  ،,��
%�', �,ه 
��ز%��	�ى �"���"ن *�ر��ى 

Q1 ھ�ى i9�1% *�ر��ان را از 
ا�;�اد در آورده 
��$, و 
,ر:� اى 
 �
 ,��
 ��Fر�� 0"ا��* �D(ط �*
 S �0 Mط�ق �"���"ن و از ط��

"رژوازى  �
ھ�ى %�$"ع در 
�ا

$,ى *�ده 
��,، ا% �ن ��$�
�F+ و ا�;�ى ���"�%�دى ا�bDب 
 �
�R�
 �F�QD !7ب *�"�
��و در ا�� %)�رزه H وى��

��!7ب .  
��� �Kاھ2 ا
 ���� "0�����jDK �F آ�"�*
 � 9
 ،�F� �D(ز%��+ ط��ا� �ل 
4"د 
�اى ���Fش ا�� ا� �ل 

,$ ا0'�د ط)K �D+ ا�$;b0  . �Fش %
�� ھ,ف در 4"د !7ب 

 

 %��%� %�ز �(ھ' 
 ... � در  ��ن 	�ر��ان 

���F ا��ان ا�"�*. 

�1ھ' ا>��9' �� ;:�9�� 
'�,	�� 

�� اى *� در 
,و �F% ��او

�N �% Sار �D% 7ب در! S �0

�ز��زى  ���F% ،دا��

%� در .  �0 0b	�ى �	�ھ� 
"د
 +���ا�� *�ر دو %�p!b ا

2�� .  دا���� ،Yاو
 + �% �F��(��ز%��,ھ+ %� %
 ,D� د *� در"(% +�"Lا �

 �
 +Iرژوا"
�)� *�ر �4ده 
 ،���l د�2، و"
,ه �آن ر
 �
 �F��(0b	�ى %� % �0
 �* ,$�K��'"ى ��ز%�ن %

�"ا�$, در ��ا�j ا%$�+ K"ق 
ا�P�ده ��%$��> و در :" 
9F+ ادا%� *�رى H ب"*��

اL"ل .  4"د را !;{ *$$,
�)� *�ر *�"��F+، 0� آن !, 
 MN,0 د�2 آ��ا"
 ��F0"ا� �*
 +���
�4+ از 84"ط ا ،2$*
 �د% �P% ز%��,ھ+ %� را�� .

در در:� اول ھ,ف %� راه 
ا�,ا��4 �0 0b	�ى *�ر��ى 

�� %� راه ا�,ا��4 .  
"د�F%
و "  ھ"ادارى"� 0b	�ى 0

:"�4 ھ�ى "دا�Q آ%"زى، 
و ھ��F ھ�ى Q1H "  رز%+

�ه �)"دX و �0ا*� و �%b=ا. 

 

ھ,ف %� ��ز%��,ھ+ *�ر��ان 
�F و %�', *�دن آ��ن �"�*


"د �Fھ,ف .  در !7ب *�"�
%� ا�<�د و 0' H 2��� ھ�ى 
. !7ب در درون *�ر��ان 
"د

 S'% در +
!"زه ھ�ى !7
 �* +I�و *�ر، !"زه ھ �Fز�
�j �) � ھ�I+ از "0 �F��(%
 �F%'�SK *�ر��ان *�"�
دو��,ار !7ب ا!�ط� �"�,، 
� S ا9L+ و %'"رى 
��ز%��,ھ+ %� در �	�ھ� 

,� i��P0  . i��P0 �

bPوه، 
 �و 0"/. *�ر رو0
 �D(در درون ط +�F�"�*
*�ر��، *�رى *� ھ� �9"ل 
�"ا��F و % +�F�"�* ���H
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�ا%"ن H S#Kb
 j)���F در %'%
 �

)�د، *"�,�2 0� ھ2  QH �
4"د 
���P0 J,اد  Q7ا�Kش و ا��F�

� !7ب *��  j(0�% زه ھ�ى"!
2 و ھ2 *�رى *$2 0� ھ� ����

 �
� 4"د ��PK S'% در +
!"زه !7

N�در "  4"د *;�I+"در:� 
�IY+ از 

��, 0'� ھ,ا�� =�"%+ ار���	�ى 
رھ)�ى از ط��M راد�" و �����ت 
� ھ�� :��)� 4"د را ��PK +
7!

در %<�"ع، 
� ا0 � 
� .  ا�<�م 
,ھ,
�D,ى :,ى از �"ه ھ� و �)� *�ر 
 +�
�ر �
�$�+ ا��ان  @A در Bرا�
 +I�و 0"ا� +�
$��� او/�ع ا%$ JNوا
�وھ�ى !7ب در � SP;��
ھ�ى 
 �����	�ھ� 84"ط *9+ �� 
 +���� ،+�"Lز%��,ھ+ ا��
��ز��ر 
� اھ,اف *�"��F+ !7ب و 
 2�%�1#�ت او/�ع :�رى، �0
�, و 0<,�, ��ز%�ن !7ب در 

,� ��K�� +H �$(% ا�� �
 .�	�ھ� 

 

 �l�0 2 4"د	� �
 +�او/�ع ا%$
� *$$,ه اى 
� ا� �ل ��ز%��+ P0

� %� دا����PK  . +ز%��,ھ�� SLا

� ا�� او/�ع 
"د �% v��H S#;$% .

�ن % +DKدر ا�� ط�ح ار0)�ط ا
 S �0 ،���, � �
!"زه ھ�ى !7ب 
��ز%��+ از !"زه ھ�  +(ا� �ل �0*
0b	�ى %'9+ و *�ر4���  �0 �p�
اى، و ا�<�د ار���	�ى رھ)�ى در 
�8"ح 
��0Y از !"زه 
�اى 
 +�9"��ى از ا��D�ل /�
�ت ا!���:

ھ� !"زه .  از د��"ر 4�رج �,
 +�F
� %)$�ى ھ"�� *�"� �F��(%
4"د، و 
� ا0 �ء 
� P0�ر�i رو�$+ 
�� داده ,
 +
7! �*� از *�ر رو0
� :�رى 4"د را در ��PK ،د"
�,ه 


)�د QH �
 i9�1% ھ�� .  و:"ه
 ���0Y�
 j�"0 ��D�F% �زه ھ"!
��ز%��,ھ+ در !7ب ھ,ا��  J:�%

رھ)�ى !7ب %)���F از .  �"�,
ط��L M,اى !7ب *�"��F ا��ان 
 Bو �0و� qو �����ت !7ب ا%� 9(0
��ا��ى و ھ,ا�� !"زه ھ�ى 

,����
7
+ را 
� ا�<�م !. 

 

:�P)$,ى :�%J د���وردھ� و �D�ط 
N,رت و /iP *�ر ��ز%��,ھ+ %� 
 �L�K در ,��
��ل �����  ,$A در


�"د �Iارا bDF% ى��ا�$<� .  د�
 �* 2ھ�$D,ر %�"ا�2 ا��ره *$
 �
 �8
��ز%��,ھ+ %� در را ����
 �د در % <DP0 �* +$P% اھ,اف


"د 7� آ%DK"% زه ھ� .  %<�"ع"!

و �) � ھ�ى %�P,دى از *�ر��ان 

"ن *�"��F در %'bت bDو ا�
*�ر��ى و *�ر4��<�ت 
":"د 

2 و ��ز%��+ .  آ%,D�F% �8
را

Q1 ھ�ى %9�1;+ از  �
!7ب 
 jF
ط)�D *�ر�� 
��Nار �, و 

�K��  . iدر L;"ف !7ب ط
� و *�ر��ان ��PK + از	0": S
�N

":"د آ%, *� از N,رت  �F�"�*
1�0\، ا=���د 
� �;_ و 
 +K�* +���0"ا��I+ =�9+ و 
 +
�)�د %��bD�F *�ر !7H اى�

� 4"د ��PK �L�= در


�4"ردار�,  . <��X �K�

�0 9	�ى !7
+ اى *� از درون 
ا�� �Hو�� � �K�� S$,، *�ر��ى 

��2 .  اD�F% ���PK ا�� �


+ و ���ز%�� ,��
��ز%��+، 
آرا�Q %)�رزا0+ اى را *� ��وه 
 �
ھ� و %'�i9�1% SK *�ر��ى 
ا
� �ر 4"د، !"ل %"ا/J !7ب 
و 0'� ھ,ا�� =�"%+ L,اى 

1"د ����K ا�,،  ،�F!7ب *�"�


bPوه، در %<�"ع ادا%� .  ا7Kود
 +�*�رى !"زه ھ�، ا��' �م ا%$
��ل  ��آ�	� در ��ا�j د�"ار 

��
"ده ا Q1
 .����� ر/��� 

 

در %"رد ا� �Yت و �"اN\ *�ر 
 �('L ان"�% S#;0 �
 7�

:�ى ا�� ھ2 ط)P� ا�$<� .  *�د
�F
� ا�� ھ�� از آ�<� *� .  �

 v����"اN\ *�ر 0�*$"�+ %� 

�اى درک اN,ا%�ت و  +I�ھ
او�"�� ھ�ى %� در دوره آ0+ 
,ھ,، روى ا�� %"/"ع % ��,


2$ ا� �Yت .  % & 
���ى %
��ز%��,ھ+ را  �L�= ر %� در�*

� دو  .8��"ان در *���0 +9 %

2 *�دFD0 ���اول، ا� �Yت .  د
 �������+ از �'"ه ا:�اى 
��ز%��,ھ+ !7ب، 0� ھ��ن !,ى 
�� و � �ت ��ھ+ و ��*� ا�� 
���� رو�� ھ�ى آن %9P"م و 

دوم ا� ��� .  i��P0 �,ه 
"د
���+ از ا
	�%�ت و *�)"دھ�ى 
 ����%":"د در 4"د 
 \Nز%��,ھ+ %�، و �� �"ا��
�)$,ى و "%�K ه"%":"د در �

���� .=�/� ا�� 

 

 +$P� ،ت �"ع اولY� در %"رد ا�

� ذ*� ��"��  ،+Iت ا:�اY� ا�

2$ �� .  ھ�I+ ا*�;� %��در 
��ز%��,ھ+ %� 

 ��457  
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 i:�ى %	�+ 
� ا%� ���Fش ط
*�ر��ان دو��,ار !7ب، 
*�ر��ان *�"��F، و ��ز%��,ھ+ 
آ�	� در ا� �ل %�$"ع ا�4#�ص 

در =�S ا�� وظ;� .  داده �,ه 
"د
��ز%��,ھ+ !"زه ھ� و  �
�س N در
 �
 j(0�% ھ�ى *�ر��ى � (�
!"زه، *��� %"رد �N �:"0ار 

�K��  . ��رJK ا�� �D\ د4�
%"�0�lى را از :��> ار���	�ى 

در .  رھ)�ى !7ب ا�<�ب % �د
 ���H آ%"زش *�ر ��� %� اھ���
 �
� و ��ا *�� ��PK �
 +�F�"�*
%SD�F *�دن آ�	� از رھ$�"دھ�ى 

, �,ه 
"د، ا%� " 
�Y"ھ� روزه *�0
�� آ�8"ر ��
�اى دوره اى ا�� 

,�� ��K�� +H ,��
 �*  . 2>!
 +K�*�� �$آ%"زش %� در ا�� ز%
�+ در " P% Qد و !�+ ��ا�"

� و !"زه ��PK ن,� ��F
:	� وا
 +I7: رھ$�"دھ�ى �
 +
ھ�ى !7
,�. %���F از راد�" %��ھ,ه %

 +Iا:�ا \Nاز �"ا ��
�4+ د�
<� P(0+ %',ود�� ھ�ى ��

��
"ده ا S#;$% +ز%��,ھ��از .  
�"ان 
� /iP ھ�ى % �9�:
0,ر�<+ %� در �8. %'9+ ا��ره 

�ب �� ��ز%�ن .  *�دX در
 �
 �
�"ا�, %�و: �* +
7! S#�%
 �
� �,ه اى را U��0<�
� و د
��و *�ر��ى H SK�'% �
*�ر 
ا�4#�ص دھ,، �0و�B و د���"گ 
 ��
� %'�SK *�ر��ى را �% +���
در �0�م �8"ح 0"�j 4"د !"زه 

در .  ھ� در %'S ا�<�م %�"د
%"اردى !"زه ھ�ى %� از *�)"د 
0<�
� و 0"ا��I+ 4"د در ا�� 

,ه ا�,��� �L�=  . �0,=�N ءb4 ا��

���%� ھ�ى  .8� �D0ار �
 �F��(%
راد�"Y�D% ،+Iت �0و�<+ در 
�����ت !7
+ و 
"��ه 
� :7وات 
H��� در 
�ره اL"ل *�"�2F و 
 �H ى !7ب,9* J/س %"ا"Iر

*�رى *� در ا�� =��L .  �"د
��%SI�F .  ا�<�م �,ه *�K+ �)"ده ا

 S#;$% ر�* �(�ا%$�+ 4�ص 
Q از ا�� در ����� H �* ،7�
�F ا��را0+ 
� آن دا��� �"�*
ا�2، 0":� :,ى �0 و %�0���Fى 

,(98 .را %

 

 %��%� %�ز �(ھ' 
 ... � در  ��ن 	�ر��ان 

ا�$	� K�L� ��"�� ھ�I+ از 
�)�د و H در �* ��%� 0b+ ا
��ز%��,ھ+ %�  ����ا:�اى 

��ا%� ا� �Yت .  و:"د دا��� ا
�"ع دوم %	����, و b0ش در 
 +9Lا �;:	� رJK آ�	� وظ

��
�اى .  �"��� !�/� ا
 iP/ <ا�": �
 2ا�$ � 
�"ا�
��ز%��,ھ+  ����و ا
	�م در 
0�*$"�+ 4"د 
�4"رد 
 ��	
 2$ 
0� �0ى ���F�
 Q1
ا�� 70ھ�I+ را *� در 
S(N آورد�2 %)$�ى 
'& �Nار 

2��ز%��,ھ+ %� 0� .  
,ھ ����
�A !, در %"رد اھ�� ا�� 
� �ت رو�� 
"ده ا�� و �� 
 +K�* ,
	�!�ل �Lا!� و 0�*

�� .دا��� ا

 

" !"زه ھ�"4"د :7وه   -١
 �
�"اه ا�$�F *� از ا
�,ا 
اھ�� ا� �ل %�$"ع 

+ ط)�D *�ر�� 0":� ���ز%��

ا%� 
�ر�+ %)�!R�ت .  *�ده ا�2
��ل ����� ���ن  ��%� در 
,ھ, *� ��"ا���F ا�2 آ�8"ر %
�+ ا� �ل ��
��, �QD ا �*
 �D(ط +
�4"د
1"دى ��ز%��
 +
�*�ر�� را، و 
"��ه ��ز%��
%';9+ *�ر��ان را 
P$"ان �� 
��8D =���7 ا9L+ در *�ر 
 +�F��ز%��,ھ+ *�"�
2 و $* ��F:�
*�ر��ان 

2رDK�ى %� �� jDK .  آ%"زش 
,ھ
 �

8"ر � <��)� اى 
��ز%��,ھ+ !"زه ھ� و �) � 
�ا%"�+ آن %8P"ف �,ه H ھ�ى
ا�,، 
9 � !�+ آ�<� *� %�":� 
�7وم D0"�� ا� �ل د���ى در 
��ز%��,ھ+ *�ر��ى 
"ده ا�,، 

� و:"د =$+ ا�� ا� �ل در 
 QD� ف *�ر��ان %)�رز و";L
 +�"$* J8D% رزا0+ آن در�(%


�"ان .  *2 0":� 
"ده ا�, ,���
�;� در P0 � ;0,اد ز��دى از 
رDK�ى %� ���Fش آ�$�I+ ھ� و 
ر�N�K ھ�ى *�ر��ى، ا�<�د 
 ،i9�1% 8"ح�%'�SK در 
��و H دن *�ر��ان�* j(0�%
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 ��(F� j
�S و "و *�"��F در روا
و �p��� آن ھ$"ز 0� ا�P �س "  ���د

�+ در ا
P�د !"زه ھ� و �) � D�F%

� !7ب �,ا���  j(0�% ھ�ى *�ر��ى

 ،,��
%'F"ب "  ��ز%��,ھ+"
�رى از رDK�ى %� .  ���"دF

�اى 

�� آرا�Q دادن،  �
�� ھ$"ز �F%
�وھ�ى 4"د"��ز%�ن دادن � "

ا��، و �� D0"�� ا� �ل %�$"ع 

+ ط)�D و S�,(0 ا�� ا� �ل ���ز%��

�اى  +I�ھ ���D� ��F0 رى و�>% �

�� ھ�ى ��ا��=� اK �ر و 
�F+ و رواج ا� �ل %)�رزه �"�*

�Fو:� .  %"رد ��p !7ب *�"�
د���ى از ا�� %� S، *�)"د 
 �(F� �% ى�DK4+ ر�
� در ��F!
��و 
�اى H ى *�ر��ان�	�b0 �

 S �0 ر�� در�* �D(ز%��,ھ+ ط��
� L$,وق ھ�، p� +
7! �X ھ�ى

���� .  P0�و�+ ھ� و ا0'�د�� ھ���
 �
�ر :,ى �0ى F
آ0+ %� 
��, :�ى 
 �D(ط +
�ا� �ل %�$"ع ��ز%��

 .ا�4#�ص 
,ھ,

 

%� از ا
�,ا در 
�ره �7وم   -٢
 �F���Fش طi *�ر��ان *�"�

8"ر *9+ و *�ر��ا�+ *� 
8"ر 
 �
ا4\ 4"د را دو��,ار و �7د�� 

ا%� .  !7ب %,ا�$,، L')� *�ده ا�2
 �D(در درون ط +�F�"�* iط
*�ر�� از زاو�� اى *� ا%�وز ط�ح 
 ��K�� ار�N �:"0 2 *��� %"رد$ %

��
�"ان �;� *� %� 
��� .  ا ,���
در 
�ره :����ه و �QD ا�� طi در 
%)�رزه !7ب L')� *�ده ا�2 0� 

i��ه !7ب در %)�رزه ا�� ط��: .
 iا%�وز 
��, !7ب *�"��F و ط
*�ر��ان *�"��F را 
P$"ان ار*�ن 
 2F� �����Hى *� *�"� ;0

� ا0 �ء 
� آ�	�  ,��
*�ر��ى ا��ان 

2!7ب .  
$� �"د #0"�� *$
 2F>0 و +��� S �0 ,��
 �F�"�*

,��
 J�0b+ ا�� طi و �0 .
 J8D% در ھ� �FN,رت !7ب *�"�

��
� ا�,ازه N,رت ا�� طi ا .
 �
�	2 4"د  �
 iN,رت ا�� ط
رو�$+ ��pات آن، ا�F<�م درو�+ 
�� ھ�ى �� �

"دن آن  .9F% ،آن
=�9+ *�ر��ز در %)�رزات :�رى، 
"�, آن 
� 0"ده *�ر��ان، H م� '��ا
�� ھ�ى �� ,D� آن در +I�0"ا�
 +
bDو ا� �F�"�* �X ا���ت��
در درون ط)�D *�ر�� و �p��� ا�$	� 

����ز%��,ھ+ %� 
� . وا
��F ا ���F%
��ز%��,ھ+ *�ر��ان *�"��F در 
 �
 � 9
!7ب ��وع ���"د، 

 �
�1,ن و ��ز%�ن دادن 
ا�F<�م 
طi *�ر��ان *�"��F در 
=��L %)�رزه ط)D�0+ ��وع 

��ز%��,ھ+ !7
+ ا�� .  %�"د
��وى در H +9�= SL�! iط

���� %� در .  ا�� �Hو�� ا��
 ���F% �:ا�� و �
 ,��
دوره آ0+ 


���ى %)�ول *$, �:"0. 

 

٣-   ��� اھ��F% در %"رد
 �% S �% 2رھ)�ان =�9+ ھ

��
"ده ا �در .  *��
Q ھ�
 �
 �8
�8. *9+ و 
"��ه در را
ا%� ���Fش �;"ذ !7ب، از ا
�,ا 
اھ�� رھ)�ان =�9+ *�ر��ان 

 ��
�اى %R�ل ر:"ع (0�*, �,ه ا
�F ���ره �"�* �
 ,آ
�ن  ٢*$

، ا%� 0"/. و �QD و )٦٢%�ه 
��ه رھ)�ان =��A ،+9 در ��:
 2F�ت !7ب و �A در % ��!

P$"ان  ،�D(رزه روز%�ه ط�(%
��ز%��+  � ;0 ��� :7ء ار���
 &'
 �
 �* ��%� در واJN *�رى ا
 �Fھ�ى %�
"ط 
� آژ���0"ر *�"�
��
8"ر :,ى ��وع �,ه ا .

 �P0 ه��درک ا%�وز %� از :��

� ا��$��:�ت  ,��
 ��N ه ا��,$$*

��Pى %$<� �"د� .=�9+ و

 

� %� در N)�ل   -٤��F! و ���PK
 Q
�ر F
 ,��
%)�رزه ا�N#�دى 

,
�� Q7ا�Kا�� :$)� � + .  از ا�� ا
از �i8= �8D ھ�ى ا9L+ در 

 ��
�ز ��   -*�ر 0�*$"�+ %� 
"ده ا

��� =$"ان *� "��� "  اھ��F%


� ا��  � 9
درک و 0�*, ��,ه، 
 �P0 0+ و�! QD� �* ان"$=
� در ��PK �L�= ه ا��,$$*
 S�,(0 ر��ى �,ن !7ب و در�*
!7ب 
� !7ب رھ)�ان =�9+ 
 ��F:�
 +K�* ا�,ازه �
*�ر��ان 

����Fش د4��� و .  ��,ه ا
��*� !7ب در %)�رزات 
 ���F! ,�,�0 7ا�N#�دى، و �
=�"%+ و ھ"��رى *S !7ب در 
N)�ل %SI�F ا�� =��L � + از 
 ����%'"رھ�ى ا9L+ در 
��ز%��,ھ+ *�ر��ى %� در دوره 

�� .آ0+ ا

 

ا�$�د 0)9t+ و �0و�<+ !7ب   -٥
 .در دوره ����� از �'�ظ 0"/
ارزش در 4"د ا0'�د ط)�D و از 

��p %�ز
$,ى 
 ��458  



�/ د��ى ��23                                                                    ��458  

 +�$� @A �
 2*�! 2Fر��� � �

����"�  . �0 iوزات ظ���
ا%� 

 �

"��ه در 
�4"رد  ،2Fر��� �
%'�SK *�ر��ى *� 
� !7ب %� 
اb�4ف ��p دار�,، ھ$"ز در در 

در دوره .  L;"ف %� د�,ه %�"د
�ر F
� و ا��ژى ��PK +0آ

� �D, ا�� ="ارض و  ,��

���ى 
2F �4ده ���"��اث %

"رژواI+ و ���Fش ار0)�ط�ت 

S، 0)�دل ��p، ھ�; �ى و �D�%
 �
 +
ھ� �رى S �0 ھ�ى !7

Q1 ھ�ى Q($: i9�1% *�ر��ى 

 .ا�4#�ص داده �"د

 

از �'�ظ ا�8)�ق ا� �ل   -٦
�ت L"#4 �
��ز%��+ !7ب 
 �D(و %)�رزه ط �Fز� +$=
�+ و ��
� او/�ع  7*�ر�� �
=�"%+ :�%�P د���وردھ�ى :,ى 

!"زه ھ�ى %'S .  اى دا��� ا�2
ز��F و *�ر و ��ز%��,ھ+ 
%$;#S ��"�� ھ�I+ از ا�� 

,$�Fوردھ� ھ���ا%� ا�� .  د
�F� +K�* �:"U	
ھ$"ز .  

 �
�"ان �;� *� %�� S �,ن ��

�اى *�ر��ان  �F!7ب *�"�
��ده �,ه  +K�* ا�,ازه �
%)�رز 

��ھ$"ز ���"ان �;� *� .  ا
ا� �ل �0 0b+ اى *� !7ب 

":"د %+ آورد،  �F�"�*
آرا��+ *� 
� 4"د %,ھ, و 
 +

� S �0 ھ�ى !7 �* +0�(��$%
!�*2 ا��، !7ب *�"��F و 
 +Kظ� �
 �ه ��ز%��+ آن را H

�اى ا
�از  <�ط)P+ و %$�
�+ و %)�رزا0+ ��و:"د 
����و S�,(0 *�ده اH ر��ان�* .

 u���* �
 ,��
 �8
در ھ�� را

"دن ا%� ��ز%��,ھ+ *�ر��ان در 


�ز�0"ا� �ل   " ،�0 +��� رX و
��ز%��,ھ+ �) � ھ�ى  �
و 
"��ه 

ا�� رو�+ .  %';9+ ا��ره *�د
ا�� *� در دوره آ0+ در L,ر 

�د� .او�"�� ھ�ى %� :� %

 

ر��س %��%� %�ز �(ھ'  � در 
 دوره آ�'

 

 %��%� %�ز �(ھ' 
 ... � در  ��ن 	�ر��ان 

��ز%��,ھ+ %� ادا%�  ����
 �* ��اbLح �,ه رو�+ ا
��K�� Q ا�2H 0�*$"ن در .

 ���� +9Lرھ�ى ا"'%
� *�ر��ى p� ،�% +�"$*�0

� رھ)�ان  ,�"H ،دن !7ب�*
=�9+، *�ر !"زه اى، 
�ه X و S#;$% +ز%��,ھ��
ھ�U$�ن در ا�� دوره �7 %)$�ى 

� �0+ *� .  *�ر%� 4"اھ, 
"د
 Yاو ,��
 2$ ا�$<� %�8ح %
*�� *$, 0� درک :�%J �0 و 

"+����0ى از اھ,اف و "  
 �
رو�	�ى ��ز%��+ %� در 
 ���l ،د"� �(R0 +
رDK�ى !7
0":� رDK� را 
� آن اN,ا%�ت و 
�ى ھ��+ *� 0� *$"ن � �	:

"ده ��  u���* �% در *�ر
�Kا%"ش �,ه ا��، %8P"ف 
� و %�ا!S آ0+ � �R��l و ,$*
��ز%��,ھ+ %� را  ���PK
 MKرو�� �0 ����, و �� ا
وا!, از دور���ى *�ر %� در 
� !7ب 
":"د ��PK ن�%

وا/. ا�� *� ا�� .  
�ورد
�ت I7: ا�, وارد"��� ���"�
اN,ا%�0+ 
�"د *� در ا�� دوره 

��از ا�� رو .  در د��"ر %�
 ����
,وا � �ت ا9L+ در 
��ز%��,ھ+ !7ب در دوره 
�� وار ذ*� �	K را +�"$*
 ,$A �'0 _k�2 و $ %
��S#K ا9L+ در 
�ره ا�� 

2,ھ% +0�'
'& .  � �ت 0"/
%�1#�� در 
�ره :"ا�> 

� %Y�Dت  ,��
=�9+ *�ر را 

 .د���ى وا��ار ��"د

 

�6' ا5<' %��%�  
%�ز �(ھ'  � در ا�� دوره 

 :ا�,%�3�

��ز%��,ھ+ !7
+ در N,م   -١
اول %79�Fم آن ا�� *� !7ب 

�"ا�, :$�ح راد� �ل  �F�"�*
�F در %�ن ���"�و 
��و و رھ)�ان H ر��ان�*
=�Q($: +9 *�ر��ى را %�', 

ا�� .  *$, و 
� 0'�ک درآورد
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طH i��� %�دى 
S#Kb !7ب 
 �D(ا��ان در درون ط �F�"�*
"�, !7ب H در j�*�ر�� و !�D9 وا

��J ط)�D ا�
� 0"ده ھ�ى و. 

 

٢-   S � ،+�"$* jا��� �
 �:"0 �

 i
�اى ��ز%��,ھ+ ا�� ط <��$%
� S �) � ھ�ى %'�SK *�ر��ى 

��!"زه ھ� و ��ز%�ن !7
+ %� .  ا
 �
�R% �
 ,��
در %�ن *�ر��ان 
��و در درون ا�� H ن ھ�ى"��*

 .�) � ھ� *�ر *$$,

 


� ���Fش ا0'�د درو�+ و   -٣
ا7Kا�Q د4��� ا�� طi در 
���"�� :$)Q *�ر��ى و در 
رھ)�ى ا=��ا/�ت و %)�رزات 
�� ھ� و �P�رھ�ى ��:�رى، 
�ا0+ l�0 b�= �F!7ب *�"�
�ر �Hدا%$� �0 در :$)Q *�ر��ى F

4"اھ, دا�� و د4��� %"�0�l از 
:��> !7ب در ھ,ا�� %)�رزات 

 .:�رى ا% �����k 4"اھ, �,

 


� ا=�bى :$)Q *�ر��ى 
"��ه   -٤
 �D(ط J;� �
�> N"ا �$0 �t0 �

*�ر�� و :$)Q 0"ده اى در آ�$,ه، 
ا� �ل �"�� و :,ى �0ى در 
 i7
+ ا�� ط! +
���ز%��

�"د% ���k�� %ر:� اى *� در .  ا,

 ��F0"ا� �Fا�� دوره !7ب *�"�
�+ ا�� ��
��, ا0'�د و آ��ھ+ 
� آن PN"% ھ, و,
 Q7ا�Kرا ا iط
 �(R0 +/ا=��ا Q($: را در راس
0b+ و  �0 ,�"H �:ن در��	
 ،,$*
2 *�ر��ان در p= ���R*9+ ا�=

� !7ب *�"��F در  iا�� ط
آ�$,ه �	��9 و �����P ا�<�م 4"اھ, 

,�. 

 

!7ب *�"��F از ھ2 ا*$"ن   -٥
����� و آ��ھ���� �PK �0 ,�" %
رھ)�ان ا�� طi را 
� L;"ف 
��ز%��,ھ+ !7
+ 4"د :9> *$, و 
��ز%�ن  �
��ز%��,ھ+ !7
+ را 
رھ)�ان =�9+ *�"��F *�ر��ان، 
 S�,(0 ،�FS �0 *�ر��ان *�"�

��زد. 

 

���2ش دادن،  ,�@
 	�دن و )  ١
 �2( 	�دن ط�A 	�ر��ان 

�����	 

2، !7ب �;� b(N �* ھ���8"ر
�F در درون ط)�D *�ر�� �"�*

� b4ء  ،,$ از L;� ��وع ��

� ازاء �% �
 � 9
 ،�Fرو
�و �
ا:���=+ 4"د در درون *�ر��ان 

���F، .  رو
�و�"�* i�� ط
K ،�F+   -طi راد� �ل ���"�

ا�'�ل در درون ط)�D *�ر�� 
ا��ان و:"د دارد *� !7ب 
 7A از ھ� S(N ,��
 �F�"�*
 �
4"د را 
� آن j(0�% *$, و 
 S�,(0 آن +
ظ�ف ز�,�+ !7

 .�"د

 

�F؟ A i%�1#�ت ا�� ط
�F+ و �� �"�* Qاز ��ا� �% +�Nو

�F+ در درون   -راد� �ل ���"�
 �
 �* 2�"�% �1�*�ر��ان 
!7ب *�"��F ا��ان �7د�� 
ا��، %$p"ر%�ن ��N �K�Lى 
 SP� و �DNرا د SI�F% �* �F�
$, *� در (�$SP ھ���8"ر %�

��. �����ت !7
+ %�8ح �,ه ا

%$p"ر %� K�L� *�ر��ان 
�F%� از .  ط�K,ار !7ب �

J �0 و ��ر وF
��ا��+ 
�Kا���0 در L;"ف *�ر��ان 
 �
 �* 2�"�% �1���و H
�ت ا9L+ ز�� 1�%\ L"#4

�"د%. 

 

١  ( �
*�ر��ا�+ *� 4"د را، !�ل 
� و �� �$��4 50"ر��، (P0 ھ�
,ا�$,% �F���"� �� �F�"�* .


� /�ورت  ,D�P% �* +ر��ا��*

"دى ��%��� دارى 
P$"ان =�9 ��
ا�I�#% S9P> و %�D�ت *�ر��ا�$, 
 ���%��و واiN ا�, *� ��
"دى 
دارى :7 از ط��M ا�bDب 
*�ر��ى و 
��Nارى ! "%� 

�F .*�ر��ان %D,ور �

 

*�ر��ا�+ *� 0#"��ى )  ٢
آر%��1"اھ��� و 
,ون 10;i از 
2F و ! "%� *�ر��ى ���"�

$�ى  �
 "�دار�, و ��ا، و
 ,$�F%��ھ,ات %',ود، !�/� �
آ��U را *� ا%�وز در �"روى و 
��رد و آن � و �p��� آ�	� %A
0; � و �Hا0 + را *� ا%R�ل 
 +�,$���� Q��	
!7ب 0"ده و %��

P$"ان ��"�� ھ�ى  ،,$$ %

,����k
 +�F���"�. 
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� او/�ع )  ٣ �(F� �* +ر��ا��*
ط)�D *�ر�� و %)�رزه *�ر��ى در 
 ��ھ�� :)	� ھ� !F�س و د4�

4"د را در راس ھ� .  ���,
ا=��اض !M ط9)��� *�ر��ى 
 j4 ھ� S
�D% ھ$, و در,�Nار %
��+ *� %�H ��W����ل ��%�+ و 
�,ن !D"ق *�ر��ان و �� 4,�� 
دار �,ن !�%� ا:���=+ و 
,$�F��% ��. ا�F��+ آ��ن ا

*�ر��ا�+ *� 8N> ���ى 
 �D(ط J/و +$!�*���ن 
	)"د =
 �PN"% ء !�%� و�D0ر��، ار�*
 +
ا!���=+ *�ر�� و N,رت ��

�� .او

 

*�ر��ا�+ *� از �N�;0 در )  ٤
)��, و % Bف *�ر��ان ر�";L
دا�I�، در ز�,�+ و در %)�رزه 
4"د، در :�F<"ى راه و 
روز�	�ى 
�اى %�', *�دن ھ� 

��� *�ر��ان، *�ھQ دادن و  �A

� در L;"ف �Nدن ر�
از %�ن 

���K و آ��ه *�دن آ��ن  2	
آ��ن و 


� %$�JK ط)D�0+ ��ن ا�,. 

 

 +���ا�$	� %�1#�ت =�"%+ و ا
�F در   -طi راد� �ل ���"�

��ھ��� .  درون ط)�D *�ر�� ا
از ا�� و:"ه ا�� طi را از 
��ا��+ %����7 % $,، از 
��ز� �رى  ،2F2F، آ��ر�%�Kر
و ��ا���ت %�"ھ2 
� :$�!	�ى 


"رژوازى i9�1%  . ��وا/. ا
 �*� ا�� %�1#�ت *9+ و ���0
 �
�"ا�, � �ت % �K�L و ��ا
��ى =�"%+ �� �:��F را در 
 �D(راد� �ل در درون ط ��N

ا%� 
	� !�ل ا�� .  *�ر�� 
�ن *$,
 2�%�1#�ت 
�اى �0
 +K�* i�ت *9+ ا�� طL"#4

�� .ا

 

� ط;+ واPN� و:"د $A �� �آ�
دارد؟ آ�� ا�� %91"ق 0#"رات %� 
�F؟ ا�� طi و:"د دارد و �

�F7 ھ�ر ���Fده �F
ا%�وز .  

 

 %��%� %�ز �(ھ' 
 ... � در  ��ن 	�ر��ان 

 ،2F2F راد� �ل، *�"����"�
� + از ��ا���ت ز�,ه و PK�ل 
در درون ط)�D *�ر�� ا��ان 

��ا�� طi *�ر��ا�+ را .  ا
�د *� S(N از ا�$ � �% �
در 
 @A ى�	ز%����

�"ژى""I,ا��t0  " �� ,$��
داده 
"+0b �0 +���  " ،,$��
�,ه 

� را $��"��� ھ�ى %�ر*_ و 
��دا�,�,. در %'�SK *�ر��ى %

*�ر��ان %)�رزى *� 0"ده 
 �*�ر��ان را در ا�bDب =9
 ،,�,,ان *�% �
 +�$89�رژ�2 
و از ھ��ن �Kداى ا���Dار 
 2X�9= ،+%b�:�	"رى ا
 �
 2*�! +D94 �0�م 0"ھ��ت
 BF

 �ر  ��A@ راد� �ل د
�)�ت �8% <F* اى�
*�ر��ان 

ا�� طi در .  %SD�F ��ن �,�,
��=�  ٥٧ط"ل ا�bDب  �


ر�, *�د و PK�ل ���0 
. *�ر��ان را در 4"د :�ى داد


"د *� H_ از ا�bDب  +;ا�� ط
�� ھ�ى �� �$� �
د�� رد 
0"ده ا��F+ !���� از رژ�2 زد 
 +%b�و در 
�ا
� :�	"رى ا
و 0":� ��ان و !�%�ن 

� %��وطQ، "  %��وط"X و
 �

� :$)Q �"را�+ و 
 29= ,N �ت و 0'#� ھ�
ا=�#�


� j4 .  *�د i ٣ا�� ط
�7د�� �, 0� /�� !���� از 
 ،2Fر��� �2F آن، �راد� �
آوا��"ر�2F و %��9t ھ�ى �4ده 

,$* ,D� رژوا�+ آن را"
ا�$	� .  
*�ر��ا�+ 
"د�, *� در�	�ى 

را :�ب *�د�,،  ٥٧ا�bDب 
 2FF*ر�% �
��Pى �آ�$��+ و
�� آورد�,، 
"رژوازى و ,

�4ده 
"رژوازى و ا!7ا
��ن 
 +��� S�= �$'L را در

ا�� .  0<�
� *�د�, و �$�$�4,
�ر F
 Q1
 �	$0 �* ��ط;+ ا
 �
 �F��D% از آن، در + A"*
 ،�W=ا �
J آن، �ا
P�د و
دو��,اران و !�%�ن !7ب 

��ا�� .  *�"�S�,(0 �F �,ه ا
طSL�! jDK �� i آ%"زش 

، �� jDK ٥٧ھ�ى =�M ا�bDب 
!�SL �;"ذ :,ى ا�,ه ھ�ى 
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�F+ در %�ن *�ر��ان %)�رز �"�*

SL�! � 9 :"ش  ،��	�ى ا4��در 
4"ردن 0�ر�1+ ا�,ه ھ� و آر%��	�ى 

� ط)�D *�ر�� در ��  2F�"�*

���س 
� ا��99+ اD%  . ا%�وز در
ا��ان P0,اد *�ر��ا�+ *� 4"د را 
 ���%��
"دى �� �
,ا�$,، % �F�"�*
دارى و 
� ! "%� *�ر��ى 
��,��$, و % "�$, 0� ا�� ا�,ه ھ� و %
آر%��	� را 
,رون L;"ف *�ر��ان 

)��,، ا�� 
��� از *�ر��ان 
"ن ھ� و F*ا�K �� �F�� �,$�
��ا���ت د��� در درون *�ر��ان 

�Fطi .  �)��, ا
,ا *��� �
 i�F، ط���"�راد� �ل 
�F، در درون ط)�D *�ر�� �"�*
$+ و %�9"س = �PNا��ان �� وا

�� .ا

 

%$F<2 *�دن و %�', *�دن ا�� 
��� *�ر *�"��F+ ا= i. ط

 ����2F ا��ان 0� ا%�وز ا�"�*
7ه �,ن �:$)Q "%'#"ل راد� �

@A  " 0+ درY�P;و ا� SPK ����
و 
��
"ده ا +��� ���PK ��N .8� .

 �
ا%� %D#, ا�� *�"�S�,(0 2F �,ن 
���وى ا:���=+ ا� ��  . ���H


8"ر *9+  2Fا:���=+ ا�� *�"�
ط)�D *�ر�� ا��، ا%� را
�8 ا�� 

� ط)�D *�ر�� =9+ ا��P"م  2F�"�*
�"ا�, :7 از ط��M :$�ح راد� �ل ��
در درون 4"د ط)�D *�ر�� 
��Nار 


P)�رت د��� طi *�ر��ان .  �"د
 +0��+ و !���F �� ر*� ا�"�*
�ى *�"�2F *�ر��ى � S � در

,ھ,% Sا�� ��N .  در ا��ان را �0 
 2FF*رى %�ر"K +0�D(ازا ط �
�%

+ در ا��ان ا�� و 
��, :�ى bDا�
2F در �"�* S%� 0 ��4"د را در 

,ا *$,H در ��ا�8+ *� .  ا��ان
2F در ا��ان در �8. 50"رى، �"�*
��وى ھ�ى H �
���%� و 0�*�
:,ى دا��� ا��، در ��ا�8+ *� 
� و 0),�9	�ى t0 ��A@ ا��ان 
درو�+ 4"د را 0�!, ا�<�د �� 

+ ط+ *�ده bDا� �F!7ب *�"�

S#Kb ا��  +0�D(ط ���H ،��ا
2F، راد� ������ :$�ح در �"�*
درون 4"د ط)�D *�ر��، از ا�F<�م 
�ر ا�,*+ 
�4"ردار ا�� و F

 S%� 0 �� �
 +;P/ +9�= �8
را

��ا�� .  0�*$"�+ در ا��ان دا��� ا

��, از %�ن  �9L�K ف و� �

در �� *��9، ��م .  
�دا��� �"د
2 !7ب  '0 ��
P,ى در 
 �
�F ا��ان ��و ��%�ن دادن �"�*

 +$P� ،7ب! SP;��
H��� ا:���=+ 
طi راد� �ل و *�"��F در 

��N,رت .  درون ط)�D *�ر��ا
ا�� طN ،i,رت *�"�2F و 
!7ب *�"��F ا��، !�+ ا�� 
در ا�� %�!�9، و 
�اى دوره ھ�ى 
9�+ از Nا �	0$ ،+�Y"ط Q
��*
 �
 i=$�PK �L�ل ا�� ط

"�, .  =W"�� !7ب در آ�$,H
J !7ب 
� *�ر��ان ���ز%��+ و
 �'0 �* ���F ا%�ى ا�"�*
 �
��ا�j %�;�و0+ در آ�$,ه 

��=� =�9+ 4"اھ, �,  . �Uآ�
 S�,
ا%�وز 
��, ا�<�م �"د و 
�"ا�, در % �Fو:"د !7ب *�"�
J ا�<�م �"د، ��س وD% ��
 ���H 2 *�دن ا��>F$% ��4 و��
ھ�ى %�دى *�"�2F و !7ب 
�F *�ر��ى در درون �"�*

��در D0"�� و .  ط)�D *�ر�� ا
��ز%��,ھ+ طi *�ر��ان 
 �
 +#1�% i��وظ �F�"�*

�� .=	,ه %�

 

١-   +���
��, ھ"�� ��pى و 
ا�� �� .  ا�� طi را %$F<2 *�د

��. %'"ر *�ر �0و�<+ %�
 �* ,��
%�!#S *�ر %� 
��, ا�� 
 ���
 �A ھ� �F*�ر��ان *�"�
�+ و K �ى 4"د، ��
� ھ"�� 
 �p� ،ا���ت�� ���� �
در 7���0 
 ،�F�� �,$���ا���ت 
�ه X و �F0"ده ا� ،�Fآ��ر�

,�"� iNب .  واbD50"رى ا� �

�Hو���ى و 
� درس ھ� و 0<�رب 
%)�رزه ط)�D *�ر�� :	��+ ا!�ط� 

,ا *$$,H  . +�FF*0; � %�ر
ا�$,��� از *�ر��ان 
��, 94"ص و 
,ا *$,H ى���
�ر F
 �K�;� .


,آ%"زى  �
 �:"0 �
 ،,��

"��ه 
 ،2F�� رو��7"���ھ�ى A$,�� ده 
 �9#4 iا�� ط

�F+ ط)�D *�ر�����"�در (ا�����
و اھ,اف )  �0��7 
� b���0ت 9%+

�F+ ط)Q�"4 +0�D را ���"�
در �0��7 
� M94 ��ا�+ و 0; � (

%�!�9 اى را�B در A@ ا��ان در 
�
� رو�$+ 
���ى )دھ� ا4 ،

1�0\ دھ,  . �F*�ر��ان *�"�
�+ و ��pى �� v��H ,��

 �D(در درون ط ����ا���ت د�
*�ر��، 
"��ه ��ا���ت 
�F+ و رو��7"��F+ را %�Kر

,$��
� %�، .  دا��� ��PK �>در ��

�"ا�$,  ,��
 �F*�ر��ان *�"�

اMK ا�bDب 
 ��4510  
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*�ر��ى و %�ا!S و :)	� ھ�ى 
 ,$$(
i9�1% آن را رو�� �0 
ورو�� �0 
�اى 0"ده *�ر��ان 


,ھ$, ./"0  . �
در �� *��9 ا�� 
 SI�F% ،2FF*دن %�ر�
 +$P%
2F و F*ھ+ در :,ال %�ر��
رو��7"�2F و 0<�
� ا�bDب 
 �
 +99���س 
� اD% ر��ى در�*
� *�دن آن (R0 و iدرون ا�� ط

�� .ا

 

 S!در %�ا +$P� ،,P
در ��م 
����K �0 ا�F<�م و 4"د آ��ھ+ H
ا�� طi ��4\ ھ�ى 1�%\ 

,$ ,ا %H �0ى  . ,��
 iا�� ط

8"ر آ��ھ��� 4"د را  QH از Q


� !7ب *�"��F و !7ب 
�F را 
� 4"د 0,ا=+ *$,، �"�*
!7ب را � + از آرا�Q ھ�ى 
درو�+ 4"د و �� د���ورد و 
$, و در ���"�� آن (
ا
7ار 4"د 

�����ت !7ب .  =�b د4S �"د
 �

� 4"د 
,ا�, و  M9P�% +��را ار�
��	� و �P�رھ�ى �� ���F!

,$* <DP0 را �F .!7ب *�"�

 


��, N,رت ا�� طi را در   -٢
از .  %)�رزات *�ر��ى ا7Kا�Q داد

 7	>% +$P% �
�+ ا�� ���'�ظ 
 �
 �F*�دن *�ر��ان *�"�
 J/ھ� و %"ا �����P�رھ�، 
رو�� در N)�ل %SI�F %�$"ع 

+ در bD0+ و ا��D(رزه ط�(%

��*�ر�� .  =��L ھ�ى i9�1% ا
 v��H �* ,$* _! ,��
 �F�"�*
. %SI�F :�رى %)�رزه را دارد

� و ��=� =�S !7ب در ��F!
0'9Q($: SI�F% S *�ر��ى و 
 �
�ى �P/"% و +���او/�ع 
 S��F% ل�(N 7ب در! JN"%
� :,ى در l�0 رزات :�رى�(%
�+ و =�9+ �� �PN"% ء�D0ار
*�ر��ان *�"��F در %�ن 
*�ر��ان و در %)�رزات *�ر��ى 

از �'�ظ =�9+، .  4"اھ, دا��
N,رت ��
+ طi *�ر��ان 
�F در وھ�9 اول در ��و �"�*
%�', �,ن آن و %�',ا�� 
�4"رد 

 

 %��%� %�ز �(ھ' 
 ... � در  ��ن 	�ر��ان 

*�دن آن 
� %)�رزات :�رى 
 ��� �0 (ا��H ���F% ا�� �


��د�2�، رو�	�ى ).  
�ز %��l
��ز%��,ھ+ 0"دھ�ى  +9�=
 �A ن و"F*در آ �A ،ر��ان�*
 ,��
در ز�,�+ و *�ر روز%�ه، 

�1+ از  �
:�P)$,ى �"د و 
 �Fآ%"زش *�ر��ان *�"�

در ا�� %�ن .  S�,(0 �"د
:�P)$,ى 0<�رب *�ر��ان 
��و ا��ان و �7 ا��D�ل H
 �D(ط i9�1% ھ�ى Q1
0<�رب 
 +�	% QD� +��	: ر���*

�R�، *�ر��ان .  4"اھ, دا���l

�"ا�$, ا
� �ر  ,��
 �F�"�*
 j
=�S را در ا�<�د روا

S، 0)�دل ��p و ھ� �رى �D�%

� :�����ت %)�رز  S�= و ا0'�د
د��� در درون ط)�D *�ر��، 
 +�F�� �,$� Qه ��ا���"


,���
 ��,
. 

 


��, ا�� طi را =�b در   -٣
��ز%�ن داد +$P% ا� �ل .

 �Fطi *�ر��ان *�"�
�"ا�, و �)��, 
#"رت �� ��
 +��� �0,�= �� �K�L Qا���
�$� ھ�ى 4"د  �
و %� + 

1"دى و �"=+ ا0'�د درو�+ 
0#�دP8D% ،+K+ و آ%�0"رى، 

,���
 +N�

+ در .  ���ز%��
!7ب *�"��F � + از ا� �ل 

��ا%� ا�� از .  MD'0 ا�� ا%� ا
�F و � ���F% v��H �0�م "F �
 +9�= �=�� �
 ��از �"ى د�

�� ا��1�ب .  ���"د �
 ���F%
 �X +ز%��,ھ��آن ا� �ل 
 �
7
+ ا�� طi ا�� *� ھ2 !
� K �ى، 0"ا���+ PN"%
%)�رزا0+ و �$� ھ�ى *�ر 
 �
0b+ ا�� طi و ھ2  �0
�+ %":"د در ���> N"اى �$0
��P%�: .8 و ا
P�د �K�ر 
9F+ رژ�2 
"رژوا�+ !�*2 H

,��
%	����� .  4"ا���+ دا��� 
 +
���ز%�� S � ���0�l"% و
 �FJ طi *�ر��ان *�"��و

� ا=�D�د %�  J8D% در ا��

#"رت �) �  +
���ز%��
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��
��, .  ھ�ى %'�SK *�ر��ى ا �%
�) � %'�SK *�ر��ان *�"��F را 


� ا�� � �� در �� .  
":"د 
�ور�2
�� S#K %<7ا 4"اھ�H 2دا�4. 

 

٢  ( Dو -6!� ھ�ى روا� E;�� 
 E!- ���� F%�,  '>4� 
%�ز �(ھ' و%�G 	�ر��ان 

' ا%��,	 Dدر -�ا� �����	. 

%�', *�دن طi *�ر��ان 
 �
�F ا� �ل %�$"=+ %�"ا�, �"�*

��ز%��,ھ+ در !7ب و .  4"د 
���kد
�ا%"�+ آن � + از ا� �ل H j
روا

��ا%� در ا�� .  %� � و Yزم ا
%�!�9 0":� ا9L+ %�، 0� آ�<� *� 
J �0 ا�� طi را ���ز%��,ھ+ و
��ز%��,ھ+  �
 ,��
%, ��p دار�2، 

$0	� SK�'%  . *�ر��ى %8P"ف �"د
 Q

� %)$�ى ا�<�د �� :���ن *��
%�', از *�ر��ان *�"��F در 
 �* ��J %';9+ ا��) � ھ�ى و
,ه �0 و 4�ص �0 UH ان ا� �ل"�%

 .%)�رزا0+ را 
":"د آورد

 

 +
���ز%�� 2ھ���8"ر *� �;�
 S � �� +9;'%"1"دى
" 4"د

����و اH ر��ان�* +
���ز%�� .
 S � 1"دى"ا��

� ا�� "  4"د ��ا

%SL�! �* +$P ط�ح ��ز%��+ 
 �� � 9
 ،�F� +���ا!7اب 
�$� :� ا�K�ده در درون *�ر��ان و 
:I7+ از %$��)�ت ط)P+ در درون 

��ا%� �;{ .  ط)�D *�ر�� ا
ا
,ا 
� ا�� %P$+ "  4"د
1"دى"


+ *�ر��ان در ���ز%�� �* �F�
در .  %'�SK ا0"%�0� ا0;�ق %��K�د

واJN ا�� � 9+ ا�� *� *�ر��ان 
 ��,$A �* +��DKو در ا��ان، ر��H
9F+ و H jدھ� 0'� ��ق ���0 ��ا�
%'�وم از S �0 ھ�ى =9$+ و 
N��"�+ ا%� %�', *�دن و ��ز%�ن 
دادن *�ر��ان را د�)�ل *�ده ا�,، 
آ��ھ��� آن را دردرون ط)�D *�ر�� 

� *�ده ا�,(R0 د آورده و":"
ا�� .  
� و ��PK رف�P�% +0bظ�ف �0 
ا
�از و:"د %)�رزا0+ *�ر�� 
اروH��+ ا0'�د�� ا��، در ا��ان ا�� 
ظ�ف %'�SK و �) � ھ�ى %';9+ 

��� ��%� . اIو آ j
ا�� %'�SK /"ا
ھ�ى % �"ب �,ار�,، ��9F9 %�ا0> 
� �,ار�,، I�H و Y�
 i��و ��ح وظ

9 � از �) � اى از *�ر��ان 

� %)$�ى  �* ,�"�% Sھ�; � �0 

S و �D�% و ا=���د �N�Kک ر���%
��و H �L�$= +PاSL رھ)�ى ط)

0<�
� ��د ھ2 %��$, و  �
و 
%<�"=� ���F� ��(Fده اى از 
وظ��i %)�رزا0+، از آ%"زش 
 Y�
*�ر��ان :"ان و 0�زه *�ر و 
�+ و ��
�دن �9P% .8"%�ت 
 �0 ،S;'% ى�W=0+ ا�D(آ��ھ+ ط
د4��� و ا�;�ى �QD رھ)�ى *$$,ه 
در ا=��ا/�ت و ا=�#�
�ت 

,��(% QH �
 .*�ر��ى را 

 

 �% �* �F$ا%�وز %� ا� �('L

��, آن طL�4 i+ را *� ذ*� 
*�د�2 ھ2 ا%�وز K"را 
� ا�� 

2$* ,'�% 2F
��, 0":� *�د .  % ��
 SK�'% 7و%� از ا�<�د� �% �*
*�ر��ى اى *� ر��� از !7ب 
2$ �� �('L ,$$* ارى,(��: .
��
�1+ از 0#"�� ا �K�L ا�� .

�� %�� S *�دن  �
 �('L
*�ر��ان *�"��F و راد� �ل، 
*�ر��ان �7د�� 
� !7ب، در 

��ھ� �) � .  %'�SK *�ر��ى ا

,ر:�ت  ��%';9+ %� � ا

� !7ب، �7د�� �� از آن  i9�1%

,��
در درون �� �) � �� .  دور 
�� %';S از �� �) �، %� � 
 ,$��
ا�� *�ر��ا�+ =W" !7ب 
و *�ر��ا�+ ھ$"ز اKb�4�ت A$,ى 
�ن 4"د و !7ب ا!F�س *$$,% .

آ��U %	2 ا�� ا�$�F *� ا�� 
� و ا0'�د ��PK ظ�ف SK�'%
 �8D� �* ,��
 +�F*�ر��ان *�"�
=���7 و ����+ راد� �ل و 
�F+ دار�, و 4"اھ�ن ���"�
��و در H ھ�ى ����ا10�ذ 

,$�Fر��ى ھ�* Q($:  . ���"H
=�9+ ا�� %'�SK و �� =$��L ھ� 
 �

���ى در درون آ�	�  �A
 +P
�0 ��!7ب ا%�ى ا�� *� د�
� آ��ھ��ا�� و ��PK از
��ز%��,ھ$,ه %� در درون ا�� 


� ا�� .  %'�SK 4"اھ, 
"د�$

 �
 SK�'% ا�� SP;��
�7د� + 
 ،��9* +0b!7ب، 
� %P$�ى �0 
 � 9
 �F� �% ���7= �8D�
�9#4 *�"��F+ آ�	� و ا�� 
� �) � ھ�ى $A �* �PNوا
%';9+ *�ر��ان *�"��F را 
 $, و راه آ��ن را 
�اى % �0,'�%
 Q($: ��"���د4��� در 
*�ر��ى و ط)�D *�ر�� ھ�"ار�0 

��$���,، %"رد 0":� %�%. 

 

��ز%��,ھ+ %'�SK *�ر��ان 
 �F�"�*

 ��4511  
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%�*SDl 7 *�ر �0 0b+ %� در 
��!"ل ا�� .  دوره *$"�+ ا

 �* ��� H��� اى ا��PK
��ز%��,ھ+ !7
+ %�، ا�<�د !"زه 
 S'% از*�ر��ان در +
ھ�ى !7
ز��F و *�ر، د4��� در %)�رزات 
:�رى و �p��� آن :�ى 4"د را 

,$ ,ا %H  . ره روش ھ�ى�
در 
S و ���Fش ا��  9+ �0�=
�ت آ�	� در L"#4 و SK�'%
�ت I7: در ,��
�L�K د���ى 

0�آ�<� *� 
� ا�� .  L')� *�د

"ط %�"د، ذ*� � �ت �% ���D%

�� :ز�� /�ورى ا

 


� در:�   -١ SK�'% در ا�<�د ا��
�$� ھ�ى %":"د  �
 ,��
ز��دى 
��و ا0 �ء H در درون *�ر��ان

�زى .  *�د� SK�'% اى ا�<�د ا���

 +�H از �%�$���
� 0bH;�م و ا

�F�  . .84"ط+ *� در 0"/
 �F�+ *�ر��ان *�"���ھ"�� 
�7د�� 
� !7ب ذ*� *�د�2، 
��ط و ��وط ورود و �� 
 ،�F� SK�'% در ا�� ��"W=
 SK�'% �* ��
A ،� 9	�ه اى ا
 S � ,در رو� �F*�ر��ان *�"�
�ى و ر�, 4"د و 
� *�ر �

,���

1"د  ,��
 �% ����در .  آ��ھ
ز�,�+ واPN+، *�ر��ان %)�رزى 

� در:�ت %9�1;+ از آ��ھ+  �*
�"ژ�� 4"د را "I,و ا� +���
,ا�$,، در ار0)�ط 
� ھ2 % �F�"�*

,���در وھ�9 اول %� .  �Nار %

��, آ��ھ��� ا�� ار0)�ط�ت را 

��Nار *$2 و 
� آن 4#�9+ ادا%� 

2
�:��F �,ن ھ"�� .  *�ر 
,ھ
 SK�'% ا�� +�F�"�* 7����%
!�SL *�رى 4"اھ, 
"د *� %� در 
 2Q 4"اھH �
 SK�'% درون ا��

در ھ� �) � %';9+ .  
�د
�8"ح i9�1% آ��ھ+  �
*�ر��ا�+ 
�+ و:"د 4"اھ$, ��ط)D�0+ و 


�4+ در %�*7 و 
�4+ .  دا��
�ا%"ن ا�� %'��N SKار H در ��د�

,���%)�رزه K �ى در درون .  %
 �L�$= ء�D0اى ار�
 SK�'% ا��
8. *�"��F ھ�ى ��ا%"�+ 0� H
 S8P0 ا%�ى �
آ��ه و رو�� 

 

 %��%� %�ز �(ھ' 
 ... � در  ��ن 	�ر��ان 

 .�����H 4"اھ, 
"د

 

ا�� %'�SK، ھ� N,ر ھ2 *�   -٢
 �
4"د آ��ھ��� 
� �7د� + ��ن 
 ،,$��
 iNوا �F!7ب *�"�

8"ر ر��+ :I7+ از 

,$�Fدر .  �0 bت !7ب �
��ھ,ا��� � +���رX JNوا

� !7ب در  SK�'% �8 ا��
را
��ا�j *$"�+ از �'�ظ ادا%� 
*�رى ا�� %'�SK، ا�8P�ف 
���Hى آ�	� در *�ر 
� *�ر��ان 
i9�1% و د4��� در %)�رزات 
 7:�رى، 
�اى %� %98"ب �

�Fاز .  ھ +�* ,L در �	0$
 �L�$= ���0 و آ%�ده ������PK
و ھ��F ھ�ى ا�� %'�SK در 
�K�� ,$ز%�ن 4"اھ��. !7ب 

ا�� %'�SK ا=bم %":"د�� 
$9+ �� $$, و !�+ در درون =
 ،+$P% 8"ح�4"د �7 0$	� در 
�+ و =�9+ �� .8� �
 ��F

 �
 �(F� ،S;'% ل در�PK ى�DKر
 ،S;'% ,	P�% و ,$�K,4#�9 ھ


��, !�+ .  آ��ھ+ 4"اھ$, دا��
ا��D,ور �P+ �"د *� ا�� 
 +P
� ز%$� روا
j ط) SK�'%
�� ر�, *$$, �, � �
*�ر��ان 
و آ��U ا�� %'�SK را از ا� �ل 
4"د
1"دى �0�س *�ر��ان 
 ,$ % �����% ���, ��
��و H

9 � %'�"اى  ،j
�� ظ�ھ� روا
 �
�+ اى 4"اھ, 
"د *� ��
 �L�$= و +
ھ�� رDK�ى !7
PK�ل و %'"رى ا�� %'�SK، در 

,�K� .آن 
� :���ن %

 

٣-   S'% �
 SK�'% دا%$� ا��
�Fدر .  *�ر و ز��F %',ود �

, 0�ا�� �) � �"* ,��
 JNوا
ھ�ى %';9+ 0� !, ا% �ن ر�, 

,$$*  . �* ��
,�	+ ا
��0*7ھ��+ در درون ا�� 

� !S'% <F *�ر و  SK�'%

8"ر 4"د
1"دى  �Fز�

ا%� �� .  
":"د 4"اھ, آ%,
� *��"ن ھ�ى P% +9;'% � (�
 �
$+ %�P,دى را در $U$ا�

 �����260  

�د *� 
� روا
F� j)�� ادا%� �%
�� در ار0)�ط �Nار �, � �
*�رى 

 .دار�,

 

N,رت !7ب در ھ,ا�� ا��   -٤

P+ از �;"ذ %P$"ى و ��0�%� 0 SK�'%
�+ !7ب 4"اھ, 
"د ��9� ھ�ى 
�N

 +0b7ى *�   -و �� ا0"ر��� �0 A
,$ ,ا ��H +$P% ب"Aر�	A در ا�� .

در واSK�'% � (� JN *�ر��ان 
 +%"�= �$
��F و ز% ,��
 �F�"�*

,��
 �% �� و %�و:t9(% ���PK. 

 

٥-   S � �* ��وا/. ا
�س 
� ا�"اع N 9+ در;'% +
���ز%��

+ *� و!,ت �ا� �ل ��ز%��

1"د  ,��
 �F*�ر��ان *�"�
�د، ھ$"ز � S 4�م و %',ودى �


��ا%� ھ�� � S در ��ا�j .  ا
 +PNراه و %<�اى وا �	0$ +�"$*
 �D(ط +�F
�اى ��ز%��,ھ+ *�"�

��J ا��س وD% ر�� در�*  . � (�
 +0�ھ�ى %';�8D� �� +9 ��وع !

��از �'�ظ =�9+ ا�� � 9+ .  ا
 �
ا�� *� *�ر�� *�"��F ا��ا�+ 
 �
�+ %":"د و ��%',ود�� ھ�ى 
DK,ان �$� ھ�ى *�ر �$,� ��+ و 
0'7ب در درون ط)�D *�ر�� ا��ان، 

�N,رى b0ش N�در 
� ا�<�د و !;{ 

���v .  ادا%� *�رى آن ا�H S � ا��
�زھ�ى K"رى � �
 +(��$%
 �F
+ *�ر��ان *�"����ز%��

,ھ,%  . ،+�
bPوه، از �'�ظ ا%$
 S�
+ %';9+ *�ر��ان 
� د���ز%��

 +Pو در   -ا0 �ء آن 
� روا
j، ط)
 j
S ا�$ � 4"د � + از روا�,
 JNوا

 ��و   -ط)P+ در درون ط)�D ا
,ه �0 UH از ا� �ل ���
�ر F

9_ %D�وم H ر��K �
��ز%��+ در 
�ا

��
,ون .  ا �F*�ر��ان *�"�

+ در ���ز%�� SNا�<�د ا�� !,ا
 �
درون 4"د N�در 
� � S دادن 
�س D% ه �0 در,UH ى�	ز%����
J و !;{ ادا%� *�رى آن �و


bPوه ا�� � S در .  �1"اھ$, 
"د
� ذھ$+ *�ر��ان PN"% �
 J8D% ا��
 M9P0 در آن �* +�PN"% ،�F�"�*
 �
 �F
S آ��ن و !7ب *�"��D�%
�� :���ن وا!, 0�زه 
��, رو�� و 


���ى دارد <�� �"د، $0�(R0 .
ا� �ل :� ا�K�ده و !��K اى �0 
 �$�
+ *�ر��ى %79�Fم ���ز%��
ھ�ى ر��� دار�0 *�ر !7
+ و 
 �D(در درون ط S ��% +�F�"�*

��
�اى .  ا S � �4ه ا��Y�
و 

ا
�از و:"د طi *�ر��ان 
 Q($: در راس �F�"�*
ا=��ا/+ *�ر��ان، در *"0�ه 
 <��ر %$�F
���0 %,ت %� � 

��ا�<�د �) � ھ�ى %';9+ .  ا
 �� �
 �P��� �F*�ر��ان *�"�
� ر��+ در X +�Fرھ)�ى *�"�

 .راس :$)S � Q 4"اھ, داد

 

%�ز �(ھ' ���'، ��زه ھ� )  ٣
E;��  و 

 ,��% QH �* +��"ا ��F1�
 �
ا�$�F *� ا�� 0�*,ات 
��ز%��,ھ+ %';9+ *�ر��ان 

P$"ان %'"ر *�ر  �F�"�*
 +=�K ى�$P% �

+ %�، آ�� b �0
 +$P% �
 +
�,ن ��ز%��,ھ+ !7
 ��,
ا4\، %',ود �,ن ر�, 
4"د !7ب و 0'� ا��P�ع �Nار 
����K ا%� ا�<�د !"زه ھ�ى 
7
+ در %'S ز��F و *�ر !
�. �1"اھ, 
"د؟ 
� ا=�D�د %� 4

 ��"�
� در او ،_ = �
 b%�*
 i�Nار دادن ��ز%��,ھ+ ط
*�ر��ان *�"��F در ا� �ل 
 � (� S � ه در��"

�ز�0 و 
ھ�ى %'�SK، %� در واH JN��� ھ�ى 
 ��P���واPN+ ر�, و ���Fش 
!7ب 
� %P$+ ا4\ *��9 را 

2$ *�ر !"زه اى %� .  ا�<�د %

� 24 �,ن روى ا�� و:�  �	$0
 �F��ز%��,ھ+ *�ر��ان *�"�
�"ا�, 
� %P$+ واPN+ *��9 و در %
 .8�J �0 از ��ر وF
ا
P�دى 

 .9PK+ ر�, *$,

 

��ز%��,ھ+ !7
+ *�ر��ان 
��و 0�
P+ از در:� �;"ذ H
=�"%+ !7ب *�"��F و ا�F<�م 
و 0'�ک %)�رزا0+ ط;+ در 
 +K �* ��درون ط)�D *�ر�� ا
 �� �
 �Fا�'�ل 
� !7ب *�"�

��ز%��,ھ+ و .  :���ن M9P0 دارد
���Fش %'�SK *�ر��ان 

� ا�� ا%� دوم 4,%�  �F�"�*

,$ �"ا�2 در %�� �� .  %�� �%
 iر*"د و �N�;0 در %�ن ط
راد� �ل *�ر��ان، �� ��ز%�ن 
J و %' 2 *�ر��ى �7
+ و!

2!7ب در ھ� %J8D در .  ا�<�د *$
$+ از ا�� طi را P% ,L
�� در 
,�� 4"د ��ز%�ن D�F%
 ���PK رھ)�ان و +$P� ،,ھ,%
. *"�� و �H 0'�ک ا�� طi را

� + از 
 ��4512  
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 u���* �% +�"$*�0 ت *�رY� ا�

�اى و!,ت  ���H دن *�ر"

 �F=�"%+ طi *�ر��ان *�"�

"ده *� ���"ا�, %�!9#+ :7 
%',ود %��,ن ��ز%�ن !7
+ و 
ا�7واى �F)+ !"زھ	�ى %� از 

,��
J *�ر��ان دا��� � .0"ده و

 

 �* �F$2 �0 ا�	ا%� � �� %
%8P"ف �,ن 
� ا�<�د و ���Fش 
 jDK �� �F%'�SK *�ر��ان *�"�

	)"د *�+ 
9 � �� ارD0�ء  ��
;+ در *�ر !"زه اى %� 
":"د *

!"زه ھ�ى %� .  %�ورد
� ھ�ى Kت و ظ��L"#4
 �
 $$, و % <F* ى,�,:

S و �N 0#"��ى *� از �� !"زه
:�%J ا���ا�j دار�2، �7د�� �0 


,�	+ ا�� *� .  4"اھ$, �,
ھ�"اره Yزم ا�� *� رDK�ى 
 �
 ���"H 7وم� �
*�ر��ى *� 
 ,��(% +H ا��ان �F!7ب *�"�

� ا=W�ى �R% �
و 0"ا���+ *�ر 
!7ب را دارا ھ�F$, در !"زه 
ھ�ى !7
+ در %'S ز��F و *�ر 

,�"� S ��%  . �ا�� !"زه ھ
�	�ى H��� و �0 S دھ$,ه "9�

,$�Fا��ان ھ �Fا%� .  !7ب *�"�
ا�$�، 
� � �0+ *� ط�ح *�ده ا�2، 

�"ا�$,، ��  ,��
 +
!"زه ھ�ى !7

P$"ان =$#�ى  �* ,$�" 

��ز%��,ه و ھ,ا�� *$$,ه در �) � 
 �Fھ�ى %';9+ *�ر��ان *�"�

Q از ا�� %� از .  �QD ا�;�ء *$$,H
!"زه ھ� 0"�j "  ا!�ط� �,ن"

��Pى از *�ر��ان ��ر وF
 ��N
. دو��,ار !7ب ��1 �;�� ا�2

ا*$"ن از �Nار ����K !"زه ھ� 
در%�� %'�SK و �) � ھ�ى 
 Q
��* �F*�ر��ان *�"�
2I"�% �1�. �7د�� 
� !7ب 

ا�<�د ا�� �) � ھ� 
� ا�,ازه ا�<�د 
���) � .  4"د !"زه ھ� !�0+ ا


� ھ2  <ھ� و !"زه ھ� در �0*
ا% �ن *�ر *�"���F� +�Fده 
�j !7ب را 
":"د %�ور�,"0 .


,ون ز�<�ه %'�SK *�ر��ان 
�F �7د�� 
� !7ب، !"زه �"�*
 �� ,N�K و �l�0 2* ھ�، %$7وى

 

 %��%� %�ز �(ھ' 
 ... � در  ��ن 	�ر��ان 

 ���PK اى�
 <��$% ��F


,ون !"زه ھ�، .  4"اھ$, 
"د

 j�"0 SK�'% � (� ا�<�د Yاو
�، در ��l و �F!7ب =�9+ �
 � (� �$A رت و:"د"L
�� ھ�ى �� �
ھ��+ :�ب آ�	� 
رو�� *�"��F+ و �7د�� 
 +
7! �*�دن آ�	� 
� �Hا0

�F�� .  %D,ور ���در 
 �% �p� ز%��,ھ+ %"رد��
!"زه ھ� 4"د ��0*7ھ��+ در 
 SK�'% درون �) � ھ�ى
,�"�. *�ر��ى %'F"ب %

�+ از !7ب و "9�!"زه 
��و در H +�"��* ل�! �در=

��ا=W�ى .  درون %';S ا
!"زه ا=W�ى ا�� �) � ھ� 
��P و �ھ�F$,، ا%� وظ��;+ و
 �X س �0 از *�ر��ان�F!
��
� دوش آ�	� ا +
7! .

!"زه ھ�ى !7
+ *��"ن ھ��+ 

�اى �7د�� *�دن  ,$�Fھ
 �
�+ و =�9+ ا�� �) � ھ� ��

*��"ن .  !7ب و !7ب 
� آ�	�
ھ��+ *� آ��ھ��� 
�اى ���Fش 
ا�� %'�PK ،SK�ل �,ن آ�	� 
در%)�رزات *�ر��ى و 
":"د 
�+ و ��pى �� �K�;� آوردن
,$$ . در درون %'�b0 SKش %

%� 4"اھ�ن آ�2 *� !"زه ھ�ى 

 �ر ا�<�د ا��  ��%� 4"د د
� 4"د را ;
�"�, و * SK�'%

,ھ$, *� 
�"ا�$,  �D08'+ ار� �0

� ا0"ر��� ھ�ى %P$"ى و �R% �

 S�= SK�'% در ا�� +���

,$$*. 

 

ا�� 
1"اھ2 0#"��ى *9+ از 
� %98"ب در PN"% ��
 �$A 2
,ھ ��,
 +9PK jا���

P0,اد ز��دى از .  4"اھ,
"د
 �
 ،�F*�ر��ان *�"�
�ت K �ى و :	� L"#4

� آن ا��ره  b(N �* +��	���
*�د�2، 
#"رت %<�"=� اى 
از %'�SK راد� �ل در %�ن 
. *�ر��ان 
� ھ2 در ار0)�ط ا�,

ا�� �) � %'�SK ا:�زه %,ھ, 
0� *�"�2F راد� �ل در %�ن 
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*�ر��ان، YاSN در �	�ھ�ى 
 �� �
 ،+9Lا J��$L و در +�P$L
 <!�L ل و�PK +0ن %)�رزا���:
%":"د�� %)�رزاS�,(0 +0 �"د و 

,ر:�  �F��و و *�"�H ر��ان�*

���ى 
8"ر آ��ھ��� و در �� 

�اى  ��P�ھ��ھ$�+ و ار0)�ط و
�Nار ����K در iL رھ)�ى 

 .ا=��ا/�ت *�ر��ى PK�ل �"�,

 

 +0�D(رزه ط�(% SI�F% SK�'% ا��

8"ر *9+ و %Q($: SI�F *�ر��ى 
و %)�رزات :�رى 
8"ر ا4\ را 

�� SPK و .  %"رد 
'& �Nار %,ھ$,
 SK�'% ى ز�,ه در ا��� K ل�P;ا�

,��ا�� �) � =��L اى .  
":"د %
�"ژى "I,و ا� +���
�اى آ%"زش 

��از ا=W�ى !7ب 0� .  *�ر��ان ا
 �
*�ر��ان *�"��F+ *� ھ$"ز 
!7ب *�"��F آ�$��+ *�K+ �,ار�, 
 J/ن %"ا�% +L�4 و �� در %"ارد
 ،,$$ % _! +0�Kb�47ب ا! �
4"د 
 SK�'% در ا�� i9�1% 8"ح�در

. ��*� دار�, و �� 
� آن در ار0)�ط$,
 SK�'% در درون ا�� i9�1% ات�p�
 �P(د و ط��%"رد 
'& �Nار %

P$"ان  �F��pات !7ب *�"�
 +��� j4 �
 �* +�F:���ن *�"�

� و �7د� + ��0 SK�'% ى ا���p� و
�+ دارد :�ى و��ه اى را در ��ا
ا�� %)�!R�ت ا�t�ل % $,، و 
�j رDK�ى "0 i9�1% ر:�ت,

 ,D� �� و ,I�0 رد !���� و"% i9�1%

�د�در=� !�ل ا�� .  �Nار %
%'�SK ظ�ف و �) � ار0)�ط+ اى 
 �F
�اى ا0'�د =�S *�ر��ان *�"�

,$ . در %)�رزات :�رى ا�<�د %
 �* +0�
P0,اد ا=��ا/�ت و ا=�#�
ا�� :���ن و *��"�	�ى i9�1% آن 
 QD� در وا!,ھ�ى �"���"ن در آن
��و و رھ)�ى *$$,ه دا��� ا�,، H

,
�% Q7ا�Kم �) � .  ا�� �
��م 

P$"ان  �F%'�SK *�ر��ان *�"�
��و H Q1

P$"ان  ،j4 �� ���PK
 �D(ت راد� �ل طb���0 ل�PK و
�, و 
� !7ب �$�*�ر�� 4"د را %
bت !7
+ ا��  �0 �* �F�"�*

 .طi ا�� �7د�� %�"د

 

در ا�� %�ن رDK�ى !"زه ھ�ى 
7
+ �QD ا��=� و 0"/. ��pات !

. و %"ا/J !7ب را ا�<�م %,ھ$,
� *$$, *� ا�� �W0 ,��
رDK�ى %� 
�� ھ�ى ��
� ��pات و  SK�'%

!"زه ھ�ى %� 
��, .  !7ب آ�$� �"�,

*�رى *$$, *� �����ت !7ب 

�"ا�, در درون ا��  �F�"�*
 7*��0 �8D� �

4�U, و  SK�'%

!"زه ھ�ى .  %)�!R�ت S�,(0 �"د
 �	! �* ,$$* ��W0 ,��
 �%
�ى ھ�، %p!b�ت و ��pات �
ا�� طi *�ر��ان :�P)$,ى �"د 

!"زه .  و در !7ب %�8ح ��دد
� *�ر و��ه اى را $Uھ�ى %� ھ�
��و�0 و H ى *�ر���DKر �

 QH �
�7د�� �0 
� !7ب 

,��(%. 

 


,�	+ ا�� *� !"زه ھ��+ *� 
 �9F9�� در %�� و در $U$ا�
 �Fا=#�ب طi *�ر��ان *�"�
 ���
7ى A ،,$��
 ��K�� ى�:
از !"زه ھ�ى %'S ز��F و *�ر 

� %P$+ %',ود و ا4\ *��9 


�4+ !"زه ھ�ى %� .  4"اھ$, 
"د
� ��D+ را $A ,$ا�"�
 ��%� � ا
 ����, و 
�4+ د��

� =	,ه 

در ھ� !�ل !"زه ھ� .  ��"ا�$,
7ى در !��� %'�SK �1"اھ$, A

"د، 
9 � *��"ن ھ�ى %�� S و 
7
+ در درون ا�� �) � ھ� !
�	2 4"د در  �
4"اھ$, 
"د *� 
 ��� �
 i�"ق دادن *S ا�� ط
�� ھ�ى !7ب و در ��ا10�ذ 
ا��=� �;"ذ !7ب در درون ا�� 

,$$ وظ��;+ را *� .  طb0 iش %
�� !"زه در ��ا�j %98"ب در 
)�د %�"ان % QH �
ا�� ط�ح 

� �Lb4 *�د$A: 

 

ا�<�د و ا��=� �) � ھ�ى   -١
�F%�', .  %';9+ *�ر��ان *�"�

*�دن و j(0�% *�دن *�ر��ان 
SK�'% و و راد� �ل در ا����H. 

 


�:��F *�دن و :� ا�,ا��4   -٢
 ،i�+ و��ه ا�� ط����ى �
2F راد� �ل و ���"� +$P�

+ از ط��M *�ر �0و�<+ و bDا�

+�Iل .  آ��ھ���ا�� دا"Lآ%"زش ا
 �2F و �Hا0F*و %)��+ %�ر

+�F�"�*. 

 

b0ش 
�اى ���Fش �;"ذ   -٣
*�ر��ان *�"��F در %�ن 0"ده 
� آ�	� در PN"% 2*�ر��ان و 0' 

 .راس %)�رزات :�رى *�ر��ى
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٤-   i� ا�� ط��F! Q7ا�Kا

� !7ب و ��pات آن،  �(F�
�0و�B و 0"/. دا�I+ %"ا/J و 
�� ھ�ى !7ب در %"رد ��
 ،+0�D(رزه ط�(% i9�1% SI�F%
�+، ��pى و ���7د�� *�دن 


� !7ب i .=�9+ ا�� ط

 

٥-   �
 +
ر���,ن �����ت !7
%'�SK *�ر��ان *�"��F و 
 �p� و 0)�دل &'
��ز%�ن دادن 

�ا%"ن آ�	�H. 

 

�	,ا��� !7ب از   -٦� J98%
b���0ت، :	� ���	� و %bWPت 

 .*�ر��ان *�"��F و %'�SK آ�	�

 

b0ش 
�اى آ%�ده *�دن   -٧
��و در ا�� H ل و�PK �L�$=
 �
 2D�F% +
�
�اى ��ز%�� SK�'%

�F .!7ب *�"�

 

%�ز �(ھ'  ,E+4، ��زه ھ� )  ٤
E;��  و 

��ز%��,ھ+  SL7 ادر ا�� دوره �
bت  �0 �
 �8
%$;#S در را
 +$P� ،��9* \4ا +$P% �
!7ب 
 +
!"زه ھ� و �) � ھ�ى !7

��%�دام *� .  ھ�U$�ن L�دق ا
 �$A �% ���PK +�او/�ع ا%$
��ز%��,ھ+  ،�Fھ �* ��ا

P$"ان �� روش !;{  S#;$%
ادا%� *�رى و ا%$� *�ر��ان و 
� =W" !7ب و ار���	�ى ��PK
,���% +N�
7
+ در د��"ر ! .

 SLا ,��
 +
!"زه ھ�ى !7
 .ا�;#�ل را ھ�U$�ن ر=��� *$$,

 

ا%� ��ز%��,ھ+ %$;#S در %"رد 
�) � ھ�ى %';9+ *�ر��ان 

ا�� . *�"��F د��� %#,اق �,ارد
 j

� %)$�ى روا ,��
�) � ھ� 
 �
ط)P+ درون ط)�D *�ر�� و 
ا0 �ء 
� آن در:� از H$	�� �رى 

 

 %��%� %�ز �(ھ' 
 ... � در  ��ن 	�ر��ان 

 �: �$�*� ھ2 ا%�وز �� 
ا�K�ده در درون *�ر��ان 

,
��و��، ���Fش ��H  . � (�
ھ�ى %';9+ *�ر��ان در 
���Fش 4"د ھw %',ود��+ 


,�	+ ا�� *� %P$�ى .  �,ار�,
ا�� !�ف ا�� ��F *� ھ� 
"�,د و �� k
�"ا�, 
� آن % _*
!�+ از و:"د آ�	� J98% �"د، 
 SK�'% ا�� �* �F$9 � ا�

%',ود 
� %'S ز��F و *�ر 
�F و ا�,ازه ھ�ى از � �P%
i��P0 Q �,ه اى 
�اى H

ا�� %'���F�  . SKش 4"د �,ارد
 �� �	� �� �
�7و%� !�+ 
�F. �P$L 4�ص %',ود �

 �
"��ل ��� %';S در ��
 ،+����4��%';9+ از *�ر��ان 
��وھ+ از *�ر��ان �;�، 
:�P+ از *�ر��ان K#9+ *�د 
و 
� =$��Lى در ا�� �� آن 
 ��*�ر��ه و *�ر4��� %� � ا
�� �) � %';9+ *�ر��ان را 


F�ز�,. 

 

در واJN ا�� �) � 
� ا��D)�ل 
روا
j :,�, در =��L ھ�ى 

�ود% ,�,:  . S;'% "W= ھ�

� ا0 �ء 
� آ�$��+  �0 ,�" %
ھ�ى 4"د در =��L ھ�ى 
 �Fد���، *�ر��ان *�"�
 j(0�% ا�� :���ن �
:,�,ى را 

,$*  . ،_ UدرھP8D% w+، ھ
ا=2 از �� %';�K �� Sد، در 

�ره دا%$� �) � در *�ر4��� ھ� 
 ��و %'bت و %$�طM د�
M و 1�%\ Nت د�=bاط

%� � ا�� =,ه اى از .  �,ارد
��و�0 و PK�ل �0 در H �L�$=

,ا�$, *� 
�اى %R�ل  � (�
P0,ادى از رDK� در bKن 
 ،,$�Fھ �	ن �bK �� ���4ر�*
 2D�F% رى و"W! �4�$� �%ا
ھ� %';S از P0,اد و ھ"�� 
 ��واPN+ ا=W�ى %'�SK د�
%',ود ا�� و 0�
P+ از 
���زھ�ى %)�رزه :�رى ا� .

 �* +��DKر Mاز ط�� S;'% ھ�
4"د آ�$��+ ھ� و �0�س ھ�ى 

 �����260  

4"د در =��L ھ�ى د��� را 
 ����ز%�ن داده ا�, 
� %'�SK د�


� ھ2 .  %�
"ط %�"د SK�'%" ار�N
+0b �0  " �
 � 9
 ،,$$ ا:�ا ��

%)$�ى آ�$��+ ھ�ى ط)P+ *� آ�	� را 

� ھS#�% 2 *�ده ا�� را
�8 4"د 

,$$ آ��U *� %	2 ا�� .  را !;{ %
ا�� ا�� *� ا�� ار0)�ط�ت A$�ن 

�"ا�, ��  �* ,��
ز�,ه و PK�ل 
�+ و �� ھ�p� 2ى و �� 2F�"
��%
�ن J�>0 ھ�ى % +PNوا S�= ا0'�د
%';i9�1% +9 *�ر��ان 
":"د 

��ز%�ن"ا�� %'�SK �� .  آورد "
,ھ$,، ھ� N,ر ھ2 *� �� S �0
 S ��% �*�! �	آ� ���PK اى"�'%

,��
 +���  . �
 j(0�% ر���* wھ
 M9P�% ���ا�� %'�SK �)��, 4"د را ر
 S ��% ز%�ن �� �� :���ن�� �


��, 4"د را :I7+ از  � 9

,ا�,، 
�$�، �� :���ن آ�$��+ ھ� و  ��
ر�N�K ھ�ى *�ر��ى و �� !�*� 

,$* +D90  . SK�'% \48"ر ا

*�ر��ان *�"��F در ا�� %�!�9 

 +
7! M9P0 w
� !7ب (ھ M9P0
�F�"�*  ( ,��(� 7�,ار�, و 4"د �

 ��,
� 0#"��ى از 4"د $A
/�%� ادا%� *�رى ا%$�+ ا�� .  
,ھ$,

�) � ھ� A;� �,ن آ�	� 
� روا
j و 
ر�N�K ھ�ى ط)P+ و %� + �,ن 
 �D(ت %)�رزا0+ ط�Nb4ا �
آ�	� 

��
,ر:� اى *� $0��> .  *�ر�� ا

� �;J ط)�D *�ر��  �P%�: ا در"N
 Q($: �* در:� اى �
 ،,$* �t0
 +
bDان ا��'
�د و �
 �H +/ا=��ا
,ا *$,، ا�� �) � ھ� 
8"ر H اوج

#"رت �� :$�ح و :���ن  +Pط)

�F در   -%�� S راد� �ل ���"�
درون ط)�D *�ر�� *� ��k�0+ :,ى 
 �
 �H ,دار� �Fاى 
� !7ب *�"�

 .:9"ى L'$� 4"اھ$, ��ا��

 

0b+ و  �0 �(P0 �� S
�D% در
 �� ,��
 ،SK�'% � (� از ا�� +��ر
�+ و %)�رزا0+ را �Nار �� �(P0

ا�� �) � ھ� �� �$� .  داد
%)�رزا0+ و��ه در درون *�ر��ان 

*�ر��ى *� 
� ا�� .  را %F�ز�,
 �

,ا�, *�  ,��
�"د % S#�% ن���:
 ،+L�4 i��ھ�ى 4�ص و وظ �$�

+ و bDر�� ا��* �� �
�R% �


��b0ش در .  %)�رز، %�P	, �,ه ا
�+ 4"د و �� Qدا� Q7ا�Kا
د���ان، b0ش در %�', *�دن 
ط)b0 ،�Dش در 
� ��l ر���,ن 
 �
%)�رزات *�ر��ى، %)�رزه 
:�����ت /, *�ر��ى ا�b%+ و �� 

R$4+ *�دن j4 %�+ ھ�ى 
 +�F�L�K ط9)��� رو��7"�
 �
ا%R�ل !7ب 0"ده، %)�رزه 
�Kد��ا�+، ��س و ا�;P�ل در 

ا�$	� .  درون L;"ف *�ر��ان
�"�		��+ از �$� ھ�ى ا�� 
 2 '0 ,��
:���ن ا�� *� آ��ھ��� 

 .�"د

 

� �) � ز�<�ه اى از $A ��
 Y���!ا �F%'�SK *�ر��ان *�"�
%� � ا�� A$, !"زه !7
+ را 
در ا�� �� آن *�ر4��� و %'�9 در 

�د�
 �
ا�� 
� اSL ا�;#�ل .  
. !"زه ھ�ى !7
+ %t���0+ �,ارد
 +0b �0 SLا�;#�ل �� ا- 

اطb=�0+ ا�� و �� �� �'"ه 
� ا:���=+��PK و �Fزه .  ز�"!

ھ�ى !7
+ ھ2 ا*$"ن �7 در دل 
%)�رزات *�ر��ى 
� ھ2 
�4"رد 

,$$ %  . SK�'% � (� در دل
*�ر��ان *�"��F، !"زه ھ�ى 
 SLا ,��
�"ا�$, و % +
7!
. ا�;#�ل ��ز%��+ را ر=��� *$$,

 +
M و !"زه !7Kھ� ر �
7!
:7و ا��ارى ا�� *� �)��, در 
�8. ا�� %'�SK، و ��ا 
�اى 
رDK�ى !"زه ھ�ى د��� *� در 
ھ��ن �) � �Nار ����K ا�,، =$9+ 

�p$K�L از %"اردى *� (�"د 
7
+ رDK�ى %� ��ط ! M9P0 مb=ا
 +��� �8
Yزم :9"�0 
�دن را
 ��
� رDK�ى *�ر��ى ا +0b �0
*� در :���ن :�ب 
� !7ب 

,$�Fدر درون �) � ھ�، .)  ھ
� ا=W� و K7 در ظ�!"زه ھ� �
*��"ن ھ�ى �) � ا
�از و:"د 

,$$ :��),ارى از !7ب در .  %
�) � ھ�ى %';9+ *�ر��ان 
 ��
S ا��p�ر ا�N ا%�ى �F�"�*
7ى را در %"رد A �F;$�و K+ ا
M *�ر�� Kا�� �� آن ر ��"W=
,$ 
�ن �� +
. در �� !"زه !7

�8. را در  �رDK�ى %� 
��, ھ�
�)�ت 4"د !;{ *$$,�$%  . MKھ� ر

=W" !"زه ھ� در %"ا:	� 

� رDK�ى =W" !"زه  +�ا!���
ھ�ى د��� ! 2 �� *�ر�� %)�رز 
دو��,ار !7ب را دارد و �� 

���
0� آ�<� *� در !"زه در .  
A	�ر A"ب �) � %'�SK *�ر��ى 
 �;
� ھ2 %"ا:� %�"�, ھw وظ
اى :S�= 7 *�دن 
� �QD 4"د 
��و H ل و�PK ى�W=ان ا"$= �

�7و%+  wا�� %'�SK �,ار�, و ھ

�,ارد *� 
 ��4514  
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رDK�ى =W" !7ب از A$, !"زه 
i9�1% را
�8 و��ه اى را �Kا�0 
از دو��,اران !7ب در %�ن 4"د 

ھw !"زه اى !�+ .  
��Nار *$$,
ا�� 4"د رھ)� و =$#� PK�ل در 
ا�<�د و ���Fش ا�� �) � ھ�ى 
%';9+ ا��، �)��, %'�SK را 

�ا%"�+ "H j
�) � ھ� و روا
��ط Yزم !;{ .  D90+ *$,"  4"د

 + �% SK�'% ادا%� *�رى ا��
 +P*�دن آ�	� 
� %)$�ى روا
j ط)
 +
�و �$� ھ�ى ��ز%��

��ا�� .  4"د
1"دى *�ر��ى ا
!"زه ھ�ى %� اL"ل ا�� 

+ را 
,ر��+ درک و ���ز%��
ر=��� *$$,، %1�ط�ا0+ *� ا�� 
 SNا,! �
 ،,$ %'�SK را 0	,�, %

,� .4"اھ, ر

 

 ��;E 	�ر��ان 	����� و )  ٥
 د��9� ��ب در  �6رزات >�رى

���Fش %'�SK *�ر��ان 
 +(��F %<�اى واPN+ و %$��"�*

�اى د4��� %"�l !7ب 
�F در %)�رزات ا=��ا/+ �"�*
. :�رى *�ر��ان 
":"د %�ورد

در 
'& ھ�ى 0�*$"�+ در 
�ره 
را
�8 !7ب 
� %)�رزات :�رى 
 +���*�ر��ى %� 
� �� !�D9 ا
 �ا���� ��ا��� ا�2، و آن اھ�
رھ)�ان =�9+ و !W"رى 

��0$	� :����+ .  *�ر��ان ا

� د4��� PK�ل و  ,�"ا�, ا%%
رھ)�ى در %)�رزات ا=��ا/+ 
دا��� 
��, *� =�b رھ)�ان =�9+ 
 �
و آژ���0"رھ�ى *�ر��ى را در 

,��
 ��K��  . 9"ل %1;+ و� wھ
�"ا�, 
,ون �� +(X 7*�% wھ
رھ)�ان =�9+ ا=��ا/+ را 

S ا�� .  رھ)�ى *$,�
� ھ�� د

� ا0;�ق  <��N 2 وp=ا Q1
 �*
ا=��ا/�ت *�ر��ى ا%�وز �� 
�+ و ا�,ام ����ز%��	�ى  j�"0
 j�"0 � 9
ھ�ى %1;+ آ�	� 
=$�SD�F% �L و L�!> �;"ذ در 

,�"�ا�� .  %�ن *�ر��ان ھ,ا�� %
=$��L %� � ا�� ��ا�Q و 

� ا�� �� آن  +$P% ى�� �	:

 

 %��%� %�ز �(ھ' 
 ... � در  ��ن 	�ر��ان 

�+ دا��� 
��$,، ا%� ��!7ب 
N,رت ا=��ل رھ)�ى آ�	� 
��ز%�ن 
"ده  �

$,رت %� + 

��ھ2 ا%�وز %'�SK .  ا
�+ را در ��*�ر��ى �QD ا
� ھ�� !,اSN رھ)�ى %�0

� :$)Q ھ�ى ا=��ا/+  +9�=

� را .  دار�,PNا�� وا ,��

� �$��4 و %)$�ى *�ر ���


*�ر��ان *�"��N  . +�Fار داد
2 ھ2 �"�% �1�*� %� از آ�	� 
���ز %)�رزات H �L�$= ا*$"ن

ا%� ا�� =�S را .  ا=��ا/+ ا�,

,ر:� ز��دى 
� %)$�ى ا
� �ر 
�Kدى و �� bLح و 9#%'� 
ھ� در روا
j %';9+ %',ود 


� راه ا�,ا��4 .  ا�<�م %,ھ$,
�� :���ن از *�ر��ان 
�F در � S �) � ھ�ى �"�*
 �
�� و ��%�ن دادن  ،+9;'%
ا�� %'�PK ،SK�ل *�دن آ�	� در 

'& در %"رد �"ه ھ�ى 
ھ,ا�� :$)Q *�ر��ى، ا�<�د 
�ن % �0 J�ا0'�د =�S ھ�ى و

�اى  +PN، ا�� راه وا�	آ�
�F+ در �"�* ���� ��"D0

�� .%)�رزات :�رى ا

 

1"اھ2 %	� و آرم !7ب �� �%
را 
� ا=��ا/�ت *�ر��ى 
1"اھ2 در :	�ن % �% ،2
" 

واPN+ ا=��ا/�ت *�ر��ى 

8"ر روز ا7Kو�+ از رھ)�ى 


�4"ردار �"�, +�F�"�*  . �%
��	� و �P�رھ�ى �� 21"اھ%
J �0 در �!7ب *�"��F و
�ن رھ)�ان :$)Q ا=��ا/+ %


�ز *$, �:  . 21"اھ% �%
 �% j4 2ر��ان ھ�; � و ھ�*
ا=2 از ا�$ � =W" !7ب و �� 
4� در  �� ,$��

� آن  S#�%
L,ر ا=��ا/�ت *�ر��ى 

,ا *$$,H از .  :�ى 4"د را QH
 �
آ� � از رھ)�ى :7ب 
 ،2I"�
 �1�%)�رزات :�رى 
 i
��, از رھ)�ى ط
 i�F راد� �ل، ط���"�

� ا��  �F*�ر��ان *�"�

2�7
ا�� .  ا=��ا/�ت !�ف 
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��S�,(0 *�دن ا�$,و 
� .  ��م اول ا

":"د آوردن  +$P� ،7A ��
��ا�8+ *� در آن رھ)�ى 

� :$)Q *�ر��ى، :7  +�F�"�*
 ،�F�ق !7ب *�"�� �
رھ)�ى 
:7 رھ)�ى 8%�
M رھ$�"دھ� و 
 ،�F�� !7ب *�"����P�رھ� و 

,��
و ا�� %79�Fم .  %P$��+ �,ا��� 
 i%)�رزه 
�اى �7د�� *�دن ط

��
� !7ب ا �F. *�ر��ان *�"�
راه %�ن 
�ى 
�اى د4��� در 
J از ��س وD% رزات :�رى در�(%


�Yى �� ا�� طi و:"د �,ارد .
آ�<� *� ��ز%�ن !7ب، !"زه ھ� و 
 �
�ا%"�+ آ�	�، =�b در H j
روا
 �F��,ه رھ)�ان =�9+ *�"��
 +0b �0 ،2D�F% �% ��ا��، د4�

آ�<� *� .  و L, در L, 4"اھ, 
"د
 �

,ون ار0)�ط  �F*�ر��ان *�"�
 ����
�دا�� 4"د��ن از  �
 ،�%
ھ� و �P�رھ�ى %� در رھ)�ى �Nار 
 ،2D�F% �X �% ����,، د4��%

���+ ا�� .%P$"ى و 

 

!7ب *�"��F در رھ$�"دھ�ى 
 S* ل %)�رزات :�رى�(N 4"د در
طi *�ر��ان *�"��F را 

!7ب .  %1�ط> �Nار 4"اھ, داد
4"اھ, *"�, *� ھ� *�ر�� 

� =��L رھ)�ى  �H �* +�F�"�*
 +
"1
��ارد %)�رزات *�ر��ى %

. ��pات و %"ا/J !7ب را 
,ا�,

Q1 ھ�  �* ,!7ب 4"اھ, *"�
 �
J �0ى از ا�� *�ر��ان ��A و
�� ھ� و �P�رھ� ��L'� ا�� 

� %)$�ى آن  S�= و در ,�"� ,=�D�%

,$$* S�=  . ل�! �!7ب در =
4"اھ, *"�, *� آ�<� *� 4"د 
 �9
�N 0"ان %�دى و ��D�F%
ا:���=+ آن را دارد رھ)�ى 

� !�*� ھ�ى  +�F�"�*

,$* �در��ا�j .  ا=��ا/+ را 0�%
*$"�+ ا�� !��� آ�4 
� ا!���ل 

. N"ى 
$,رت ا% �ن ���H 4"اھ, 
"د
 +���! �0 S��'% رف و�P�% ���!
 �
 �F4"اھ, 
"د *� *�ر��ان *�"�

� !7ب، 0'�  +%"�= +0�k�� ��
 �
�+ !7ب، ��رھ$�"دھ�ى =�م و 

,�"� S�= ر 4"د وارد� �
ا�� .  ا
 + 0���F�
8"ر  ,��
�� را �!

. D0"�� *�د و �� و ��%�ن داد
���Fش �) � ھ�ى %';9+ *�ر��ان 
 ��"D0 �
�F در در:� اول �"�*
ا0'�د =�S درو�+ *�ر��ان 
 +����F و 
� �7د�� *�دن �"�*
و %P$"ى آ�	� 
� !7ب 
� ا�� ا%� 

ا�$<��� *� .  4,%� 4"اھ, *�د
 2F�"F*ا�+ از آ��� ��د�
��ز%��+ و !"زه ھ�ى *2 �;"ذ 

رDK�ى *�ر�� .  !7
+ :��+ �,ارد
%� در ا�� %'�F* SK��+ ا�, *� 
د4��� در %)�رزات :�رى و 
H���ا��� 
� :9"ى L'$� *�ر 

���0�م راه و .  روز و �> ��ن ا
A�ه و K"ت و �K *�ر =9$+ را 

,ا�$,%  . �	I�ا�� 0"ا� �
 �% �Uآ�
 ،+��� j4 2$ % �K�/ا
� ��pى و N,رت =�9+ از K�;�
"�, دادن ا�� رDK� در H Mط��
�) � ھ�ى %';9+ ا�� *� ا% �ن 
*�ر ��Kده !7ب 
� آ��ن را �Kاھ2 

F�زد%  . ��در دل ا�� �Hو
��ز%��	�ى !7ب *�ر��ى �0 و 
از �'�ظ %)�رزا�0�l"% +0 4"اھ$, 
�, و *�ر��ان *�"��F و %)�رز 

7
+ �0 و j4 دار�0!  . ��د4�

� �� !7ب در راس �R% �
!7ب 
ا=��ا/�ت ط)�D *�ر�� ��8D اى 

�� .در ا%�,اد ا�� راه ا

 

 ���2ش %�ز �ن ��ب) ٦

 �% ���� ،2�;� b(N �* ھ���8"ر

� او�"�� دادن 
� ا�<�د  +$(%
7
+ از *�ر��ان ! �X SK�'%
�F ا
,ا ��ظ� 
� ا�D)�ض �"�*
bت !7
+ �� *���u �,ن  �0
ا%� ���Fش ��ز%�ن !"زه اى 

�F
�= _، %� راه .  !7ب �
 +

� ���Fش ��ز%�ن !7 +PNوا

2$ % ">�F: دام *� .  را�%
bت %� 
 "�, 4"د را از  �0
ط��M *�ر روى روا
�H jا*$,ه و 
�Kدى در درون ط)�D *�ر�� را 

� �Kد �R% �
�د و *�ر�� �
�,�,ه 
را %"/"ع *�ر ا9L+ 4"د �Nار 
 +��H کY �% ش��F� ،,ھ,

4"اھ, 
"د و از ا�� %	���، �7و%� 
��و���0 H ���"H �
%�$�ظ� 
رھ)�ان =�9+ *�ر��ان 
� !7ب 

%� ا
,ا *�ر 
� .  �1"اھ, 
"د
 .8�*�ر��ان %$;�د، در ھ� 
�+ و =�9+ *� 
��$, را رد ��
 �	$0 2�,D�P% ،_ =�
 ،2$ ��

�اى :9> ھ� �0  +PNراه وا
*�ر�� در ا�� %'�9 و آن *�ر4��� 
 �� �

� !7ب، j(0�% *�دن آ�	� 
 �D(ن %)�رز در درون 4"د ط���:
 +�7: �
�R% �
و PK�ل *�دن آ�	� 
از �� !�*� ز�,ه *�ر��ى 

�� .ا
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در �0��	�ى روز%�ه در *�ر4��� 
ھ� و %'bت *�ر��ى، %� 
ار0)�ط�ت و آ�$�I+ ھ�ى %�P,دى 

� *�ر��ان 0�زه *�ر، *��� PK�ل، 

��Nار  ��">�F: ر و"��H �%ا

2$ % . �* �Fا��س *�ر %� ا�� �
�0 �0 ا�� رDK� را در �� 
را
�K �8دى W= ,! �0"�� در 

2*�ر %� ا�$�F .  !7ب ارD0�ء 
,ھ
*� آ�	� را در *"ران %)�رزه 
�+ و آ%"زش ط)�N +0�Dار ��

2�) � %'�SK *�ر��ان .  
,ھ
�F ا�� 
��F آ%"زش و �"�*
%)�رزه 
�اى ا�$�"�� رDK�ى 

��
��, .  *�ر�� ا �F!7ب *�"�
در ا��	�ى د��� ا�� :���ن، PK�ل 
��و���0 و *�رآز%"ده H ،���0
 �
�+ ط)�D را �����0 %)�رزان 

�ا�� ���Fش �$
4"د :�ب *$,، 
��ز%��+ %� 0�
P+ از ���Fش 

���% i4"د %� آ��ھ��� و 
� .  ط
M *�ر�� Kھ� ر �
*�ر روز%�ه 
در *�ر4��� و %'�9 ا=W�ى :,�, 

2$ 
� ا�� .  
� ا�� طi :�ب %
�ر 
���ى F
 �9
�N �% روش

�اى ��ز%��,ھ+ *�ر��ان در 
�K�� 2�8"ح i9�1% 4"اھ .

!7ب 
� %P$+ ا4\ ��ز%�ن 
 �
رھ)�ان =�9+ 4"اھ, 
"د، ا%� 
 +��� 2F>0 +$P% �
%P$+ =�م، 
��ز%�ن  ،�Fطi *�ر��ان *�"�

� �'"ى  �* ��ھ�� *�ر��ا�+ ا
� ��pات و l�0 �'0 از ا�'�ء
���� ھ�ى *�"��F+ ا�� .

M *�ر��ى :�ى 4"د را در Kھ�ر
,$ ,ا %H +ز%��,ھ�� ���PK. 

 

��ز%��,ھ+  ���PK <
� ا�� 0�0
�+ %�$"ع و ��PK �% زه ھ�ى"!

��از :�ب *�ر��ان .  ���Fده ا
 �0 S;'% �
 �
0�زه *�ر و *0 2<�
b0ش 
�اى :�ب رھ)�ان �H �;"ذ 
و L�!> ا0"ر��� 
� !7ب، از 
 ،SK�'% �� رو0��PK +ز%��,ھ��
�ن رھ)�ان % S�= ا0'�د
ا=��ا/�ت *�ر��ى در *�ر4��� 
��ز%�ن دادن  �0 ،i9�1% ھ�ى
� :�رى ا=W� !7ب در ��PK
درون ا�� �) � ھ�، ھ�� ا:7ا *�ر 

 

 %��%� %�ز �(ھ' 
 ... � در  ��ن 	�ر��ان 

����ز%��,ھ+ !"زه ھ�ى %� .
� !"زه ھ�ى %� DK"% \4��
 �� ��در ا%� ��ز%��,ھ+ د�
 ،+
��F� �K�Lش ��ز%�ن !7
 i� ���Fش ط$U9 � ھ�

�� و ��%�ن ����K *�ر��ان 
2p$% ،�F �,ن و :� �"�*
ا�K�دن *�ر %'�SK، و �7د�� 
�+ و =�9+ ��"�,ھ�ى H ن,�

�� .آ�	� 
� !7ب ا

 

!��' در ��ره  ���E دوره )  ٧
'9�N2 ا

!"زه ھ� و ��ز%��	�ى %":"د 
 S�= ه"%� در ا��D�ل 
� ا�� �
دA�ر %SI�F %�1#+ 4"اھ$, 


�4+ !"زه ھ�ى %� از .  �,
 QD� اى ا�;�ى�
 +K�* 0"ان
ھ,ا�� *$$,ه در ا�� �) � ھ� 

,$�F
�4"ردار �  . ��
�4+ د�
� دا%$� $A b�= ھ2 ا*$"ن

�+ دار�,��PK  . �8
ا�<�د را
�ن ���Fش ز�<�ه % ��در
 S#;$% و *�ر*�د SK�'% اى
!"زه ھ� �7 4"د ��ز%$, ط�ح 
,ه >$��+ K � �,ه و �Dھ�ى ا��

��در 
�4+ وا!,ھ� .  اى ا
0<,�, آرا�Q ھ��+ /�ورى 


��� ا�� %SI�F .  4"اھ, 
"د
2 رDK�ى D�F% �8

��, در را

� ار���	�ى رھ)�ى  +
7!

ھ,ف . ط�ح و !S و S#K �"د
�� ارا�I رھ$�"دھ�ى �D% ا��
��ز%��+ در N)�ل ا��  \1�%

�F� SI�F%  . ,$A ا%� ا��ره
�� .� �� *9+ /�ورى ا

 

!"زه ھ�ى 
�0"ا���+ *���   -١
�"ا�$, /�� *�ر رو0� در %
 b�= ،�9 و �� *�ر��ه 4"د'%
��ده  +9;'% J�>0 �� ,! در

ا�<�د . در ا�� �) � ھ� *�ر *$$,
روا
��F� +9;'% jده 
��, در 
�د �
د��"ر !"زه ھ��+ �Nار 
� آ�	� PN"% و <*�0 �*
�+ را 
� آ�	� ��PK �$A ا:�زه

,ھ,%. 
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*��"ن ھ�ى ھ,ا�� ا�� �) � ھ�   -٢
در %"ارد ز��دى �7و%� !"زه ھ�ى 


F� �) � ھ��+ .  %� �1"اھ$, 
"د �A
 �X 0'� رھ)�ى *�ر��ان b�=
0<�
� �Nار  �
7
+ ذ�$;"ذ و !
 +
��, و �� �0*)+ از رDK�ى !7�


� *��"ن ھ,ا�� ا�� ��  +
7! �X و

ا�� �� jDK .  آن �) � 
,ل �"�,
ا��ادى �,ارد، 
I7: � 9+ از 
2F ط)P+ و /�ورى ا�� �� %

��b0ش %� 
��, ا�� .  �)� *�ر %�
 <!�L +
7! �X ى�DKر �* ,��


� ��pات  �0 M�= �A ا0"ر��� ھ�
!7ب آ�$� �"�, و 
� *�ر �0و�<+ و 
 ,=�D�% �	آ� �'L �
%)�!R�ت %� 

,�"�  . �
 .8�:�ب رDK��+ در ا�� 
�ر F
=W"�� در !7ب 
�اى %� 

��, *�د *� .  �H ارزش ا*�0 ,��

�"ز�+  ��=W"�� در !7ب �)��, 
� ا�� ��PK �%از ا% �ن =�9+ ادا


� رھ)�ان =�9+ *2 *$,�R% �
 �DKر. 

 

٣-   SK�'% ن ھ�ى رھ)�ى ا��"��*
در واJN !"زه ھ�ى ط�از �"�$+ 
 �Fز� S'% زه ھ�ى"! �
 �* ,$�Fھ

ا�$	� .  و *�ر در !7ب 0;�وت دار�,
�� ھ�ى �* +$در واJN ا� �ل :$
 .8�رھ)�ى �0 0b+ !7ب در

Q1 ھ� و *�ر4��� ھ�  ،Mط�$%

,$�Fھ  . �

�اى � S دادن  ,��
 �%
2
8"ر .  ا�� *��"ن ھ� b0ش *$

%�1\ �0 ا�� *��"ن ھ�، ا=2 از 
 �� ،+
7! �X �� ,$��
 +
ا�$ � !7

� رھ)�ى  ,��
)+ از ا�$,و، *�0
!7ب در �0�س و ار0)�ط �7د�� 

,$��
  . �DKت ا�� ر�p!b% ات و�p�
:�ى و��ھ�ى 
�اى !7ب %� دارد و 
 +
7! i9�1% ى�	در ار��� �P8N

�K�� ,س 4"اھ� Pا�. 

 

�0�م رDK�ى !7
+ در �	�ھ�   -٤

"��ه 
�اى درک اL"ل و  ,��

 +
���ز%��,ھ+ و ��ز%�� +��(%

����� .  %';9+ *�ر��ان b0ش *$$,
 �F�F و L,اى !7ب *�"��"�*
4"اھ$, *"�, 0� !�+ ا��D,ور 
0<�رب %":"د را :�P)$,ى *�ده و 

��ار�,
 �DKر ر�ا%� 
Q1 .  در ا�4
%	�+ از ا�� آ%"زش را 
��, در 
��P و M�P0 در �8% �
S�= �$'L و 

�)� *�ر رھ)�ان =�9+ %<�ب 
�� آورد,
آ�Q($:  . �U *�ر��ى 

 �L�$= از ,��
� !7ب ��PK �*
�F *�ر��ان �"�* i��و طH
 �
 ,��

�%"ز�,، از آ��U *� 4"د 

�F .آ��ن آ%"زش 
,ھ$,، *��� �

 

 ٭٭٭
 

ا� �ل ��ز%��+ *� %� ا%�وز در 

� طi *�ر��ان  �8
را
 ،2$ �F ط�ح و د�)�ل %�"�*
 +��Dو ا�� ��
,ون �� ا� ��+ او

��
��, در .  ا �F*�ر��ان *�"�
رو�, �� �Hو�� *�ر=�M و 
0� !7ب در درون ���F�
��د !7ب *�"��F و 
 ،�D(ط

8"ر ا4\ در ��ز%��	�ى 

,�"� S ��% 4"د +
ا%� ا�� .  !7
 MD'0 اى�
 +��Dو ا�� ����%	�ى او

��ا�� %� .  ا�� دور��� !�0+ ا
 i�+ ط��
�"ا�2 ھ"�� 
2 و �راد� �ل ط)�D *�ر�� را �0
 i2، ا�� 
�"ا�2 ا�� ط$* MN,0
را 0� !, ا% �ن %�', *$2، ا�� 
�+ و =�9+ ا�� �� �8

�"ا�2 را
 ،2طi را 
� !7ب %' 2 *$
 �
آ���ه در %�ا!S آ0+، و 
"��ه 
�+، اN,ام ��� �F)+ او/�ع t0
 ��
�اى ��ز%��,ھ+ ���Fده *�
ھ� و 
� S ھ�ى �D8$% اى، 
 �
*�ر4��� اى و %'9+ !7ب، 
�+ و =�9+ ��ا0 � 
� �;"ذ 
 ��N 7ب در ا��! SP;��

�ر 
���ى F
 ��"	F
*�ر��ان 

آ��U %'"ر .  =�9+ 4"اھ, �,
��ز%��,ھ+ %� در ا��  ����
 &'
دوره و � �� ا9L+ در 
�7وم %' 2 *�دن  ،��*$"�+ ا
H��		�ى %�دى *�"�2F راد� �ل و 
 S � �
 ،�D(در درون ط +
bDا�
 ��K���ز%�� Q
��* i�� ط
 QH �
�R% �
 ،�F*�ر��ان *�"�
 J���ط ھ� �"ع ��ز%��,ھ+ و

��7
+ ا!. 

 

٢٨
� �SD از *�"��F ���ره   �	%
 ١٣٦٥%�ه 

%<�"=� آl�ر، :L ،2�� ,9;'�ت 
١٠٩  �0١٤٤ 
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 ����رDK� %"/"ع 
'& ا%�وز 
����ز%��,ھ+ %�  . ���D%" ����

 ٦٥در %	�%�ه "  ��ز%��,ھ+ %�
A�پ �,ه و از ��L �pف ���� 
 2��
 +�PN"% 0� در,=�N ,��
ز%�ن 
�� را ��
�"ا�B���� 2 ا��  �*

2$* +
ا%� .  :�P)$,ى و ارز��
 �* ،�% +
�� ا�$<��� *� ارز���F%
7دھ2 *��� %�*7ى و �در 9H$"م 
در *$��ه �"م !7ب ھ2 ط�ح 
�� ھ$"ز ���,، ا�$�F *� ا�� 
� و (R0 درک و +��4"د 
� در
Y:�م 
� %P$�ى واPN+ *��9 ا10�ذ 
 �1���,ه 0� 
�"ان از ����B آن 

�;�  . �
 +��
,ر ����ا�� 
 �� %� %$�SD ��,ه و 4"د ھ���PK
 7� +0b �% و �	د�"ار� ���F%

��
)�ر آورده ا  . JNا�� در وا�
�$

 � 9
 2�F%� در %P�: J8D)$,ى �
 2�Fط�ح %<,د آن ھ �PN"% در
 2$ % �Iا%�وز ارا �% �* +R'
و 

�%,D%  و ./"0 �
 ��اى ا
�� و �� �����0. %<,د ا�� 
� ��Kده از :��> ��PK دوره
bت 
�اى ا10�ذ =�9+  �0 ���*
<� ر���,ن آن�� �
�� و ��. ا�� 


� ا�� 0;�وت *� ا%�وز 
�="�>% +�	K,
ھ� و  اى از 

�"ء  �
�ھ� از ا�� 
'& ھ2 (P0
%SI�F %� ا/��K �,ه ا�� *� در 


,و ا%� 
� آن رو
�و �)"د�2. 

 

�="�>% ,D� از �% S(N ر�
اى از  
���	� و =�9 �دھ�ى =$+ در �

ا�$)�ر 
��, .  :$)A Q@ آX�ز *�د�2
=bوه 
� ا�$	� از ا�� �7 !�ف 
�78A �* 2"ر 
�اى %R�ل ا�� �� 

 ���� &'
�� *� در "D% آن
��ز%��,ھ+ %�8ح �,ه 4"د %"رد 

�"ء  �
� �Nار ����K ا�� و (P0
��,ان داده ا% +��. �Hا0� ��در

 i�� ط"D% ل�R% اى�
*�ر��ان "
�F���"�4"د �A "  راد� �ل 

 ��آ�;�� K �ى 
� د�)�ل دا��� ا

 

 در��ره %��%� %�ز �(ھ' 	�ر��ى  �                
 %0,�ا' در �/ %��,�ر ���'

)١( 

 

  ,+�ر �!��

�هX و. 

 

 �* �F$ا� �% ,در ا�� :�F9 ا%

� !W"ر P0,اد ز��دى  �:"0 �

 �L�= در ا�� �* �DKاز ر
��p� <!�L, و 
"��ه 4"د در 

�L�=  �* ,$$ اى *�ر %

;	�$, ا
	�%�ت  ��D�F% ,$ا�"�%
H ،�F_ از A �PNت واYا"�و 
H���ن L')�	�ى %� 
�"ا�2 در 
%"رد ا�$�"�� ا
	�%�ت و 
2 و ��
ا� �Yت 
'R+ دا��� 
 v��H �	آ� �
!�+ ا��D,ور 

2
	�!�ل 
� ا�� %D,%�ت .  
,ھ

'& ا%�وز 
�kداز�2 SLا �
 .

 ���D% �DKر �* �F$ض ا��K
 �N,
��ز%��,ھ+ را  ����

Y:�م N#, .  ا�, 8%���P *�ده
�,ارم آن 
'& را =$� ا�$<� 
 +0� � �
 � 9
0 �ار *2$ 

	�� آن  .���0 �
�kدازم *� %

,$ % ��* &'
. 

 

 ���� ���D% �% �p� �

�ر %	�+ F
��ز%��,ھ+ �"��� 

���� .  ا�D% 0+ در ا��� � ،Yاو
%�8ح �,ه *� %)���F و 
��ش %� را � ,��
ھ$"ز ھ2 

� :$)Q ط)�D *�ر�� و  �(F�
*�ر در درون ط)�D *�ر�� 


� 70ھ�I+ .  %�'"ل *$, �:"0
*� درا�� 
'& در
�ره ا� �ل 
 �4"�و:"دى ط)�D *�ر�� و 
و ��ز درو�+ ا�� ط)�D %�8ح 
1"اھ, % �* +
�,ه 
�اى !7
در درون ط)�D *�ر�� *�ر *$, 

���0+ ا!. 

 

�، ا�� 
'& رھ$�"د و ��l
�1F�  اى آ� � !7ب�
اى 
"د 

,ا *$, و H ش��F� ر�, و �%
� آن د���"ن 
�"د��PK د�P
. ا

 �����260  

�� �� راه ��
$�p %� ا10�ذ ا�� 
!S واPN+ و =�9+ 
�اى ر�, 
� !7ب در �	�ھ� و در درون ��PK
:$)Q *�ر��ى ا�� و =,م ا10�ذ 

� %P$�ى %'�وم �,ن  ����ا�� 

+PNده  !7ب از ا% ���ت وا"
اى 

�اى ��و%$,ى 4"د در  �* ��ا

 .ا�4�ر دا��� و ھ$"ز دارد

 

)���F و ھ$"ز % �����R�، ا�� �l

��K و %�1#�ت ط)D�0+ !7ب  ,��



� .  %� را د���"ن *$, ,��
!7ب %� 
�� !7ب *�ر��ى S�,(0 �"د و ا�� 
�� ا
7ارى 
"ده ا�� در ا�� ��

 �ر  +��
,ر ���;���% �* �	:

��� �� د��� ا�$ � .  ����K ��,ه ا
ا�� 
'& از ��p =�9+ !�وى 
 ���PK ى�	;P/ از +$P% ى,$(P�:


"د �% S(N 2 و .  =�9+ دوره=,م 0;	
� ا�� 
'& Y:�م 
� %P$�ى *$, (R0
�,ن و *2 ا�l �,ن :�P)$,ى 
ا��D�دى %� در N)�ل دوره S(N ھ2 

�Fز%��,ھ+ .  ھ�� ���� &'

� %� را %�":� ا��ادا0+ ��PK �P(ط
در *�ر ����� %� % $,، ا%� =,م 
�� و :� ��� ا�� �H .���0
��K�دن و:"ه اl)�0+ آن �

��ارد ��رو�$+% �>
 +I�ھ  . ,D� ��

� *�ر ����� 
,ر��+ %9P"م %�"د 

و 
��4Yه، از .  و �� راه اbLح آن
 �� &'
ھ�� ا�$	� %	���، ا�� 
ا��$��ج =�9+ %	2 از %)'& 

اى *�  
,ر:�.  *�"�2F *�ر��ى 
"د
��ز%��,ھ+ روى  ���� &'

2F *�ر��ى �"�* &'
 ،,���
 �ز%

1"رد% ��8�
8"ر *9+ ھ2 . 

 

 �
 JNدر وا ���D% از آن +�	% Q1

��ز%��,ھ+" ����  " +$P% �
 �%


9 � .  ا4\ *��9 %�
"ط �)"د

"د 
�اى آ� � ا=":�ج و  +0�%,D%

+�	K B*  ا��ان و @A در �* +I�ھ
ھ�$8"ر در !7ب *�"��F ا��ان 


� *�ر در ط)�D *�ر��  �(F�
و:"د دا�� را *$�ر 
�7, 0� 0�زه 

�"ان H_ از آن 
8"ر ���F و 
 �D(ره *�ر در درون ط�
ر��K در
0b+ !7ب  �0 ���PK ر�� و�*


P)�رت .  در �	�ھ� K � *�د
ھ�ى  د��� �U��$A ا�� ���ش

 �D(ره ط�
��در�� و وارو�� در
*�ر��، :$)Q *�ر��ى و 
 +
7! �X و +
��ز%��,ھ+ !7
�ه را، X ر�� و�* �D(در درون ط

�I�H �*  ا,
. 4"اھ2 داد ا/"�0 0
:$)� %�K�P+ �,ار�,، 
,ور ا�,ا��4 
2، درک 
'& %� در
�ره ��

�ر F
��ز%��,ھ+ !7ب  ����

��ده %�"د  . ����آ���ه 
��ز%��,ھ+ %� در P0,ادى 70 
�"د % �Lb4 2	K S
�N و +$ز%
 ,$A ا�, در ظ�ف"�*� ھ�*_ %
H M	9"د��+ 4"د Kاى ر�
 �DNد


,ھ, ./"0  . �
,ون ا�� �D,، ھ�
 �%�X +��
�N 2ده ھ��70ھ�ى 

+Iو ذھ$+ ��ا +$
اى 4"اھ$, �,  
�*�ر��ى X @A �#1�% �*

�� .دوران %�

 

 �(;�3' ھ�

 �� �
�>0 �
 �:"0 �
 ,ا:�زه 
,ھ
�ھ�I+ *� از F;0 و ��� ا4��
 S�P
��ز%��,ھ+ %�  ���� &'

آ%,ه ا�� ا
�,ا 
� ا�� 
�kدازم *� 
 �
 ������ز%��,ھ+ %� ا ����

�F� 7A �A ��. 

 

�ر   -١F
%'�SK *�ر��ى :�ى 
�Hاھ��+ در 
'& %� دار�,، ا%� 

��ز%��,ھ+ "اطbق  ����
�ر "  %';9+F
 �% &'
 �


���"�� !7ب .  ��در�� ا
�F دارد 
'R+ را در D0,م �"�*

� *�ر  ���PK +9;'% S �

اى %�8ح % $, و ا��  !"زه
 ����%'"ر 

 ��4517  
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�� �"�� %� b(N .  اى %��� دوره
ا� �ل %$j(W *�ر !7
+ در 
 bR% ده ا�2 و� �	�ھ� را د�)�ل %
��ز%��,ھ+ �S و  �
اYن دار�2 
� ر��+ روى %�ور�2X د و��� .

�F
'& %� ا�� �. 

 

��ز%��,ھ+   -٢ ���� &'

 S � �� �Iارا �� �
 +R'


�اى S �0 0"ده اى و  "0�����آ
 �* �F7
+ *�ر��ان �! �X
 �$� iP/ �
 �:"0 �
 ��"�
%)�رزه %�� S *�ر��ى در ا��ان 
و DK,ان �"راھ� و �$,� �ھ� و 

,ا *�دهH +ه %� راھ�X  ا�2 و آن

<�ى �"راھ� و  �* ��%bR ا�� ا

ھ�ى %'�SK را  �$,� �ھ� �) �
2�N  .�Fار 
,ھ� �% &'
. ا�� 

��ز%��,ھ+ 
'R+ در  ���� &'

�� �0 9	�ى 0"ده�F% ب"Aر�	A  اى

�F%"/J و .  ط)�D *�ر�� �
 �L�= 7ب در ا��! ����

��%� �"راھ� و .  *�%b رو�� ا
:$)J%�>% Q =�"%+ را ظ�ف 

اى و =$9+  %$��> %)�رزه 0"ده
 �
*�ر��ان %,ا�2 و را
�8 آن 

.  ا0'�د��/"0 S#;0 �
ھ� را ھ2 
 .داده ا�2

 


'R+ در A	�رA"ب   -٣ �% &'

�F� ��ر�2F و ا�'bل ط9)+ � .

��ز%��,ھ+  ����ا�� 0#"ر *� 

'R+ در :	� *���u *�دن 
�"ژ� + !7ب "I,و ا� +
7! �P0

+I"Fھ� ��"D0 J;� �
ھ�ى =�9+  
���� :�����ت در %)�رزات  �

��. :�رى ا��، *�%b ��در�� ا

�%,D% +ز%��,ھ�� ���� &'
اى  
 &'
 �
�F"  ا0'�د ��ا���ت"� .

 ,��
ا�� =)�رت ا4� ا�� ��د0�ن 

'& N��"ن *�ر  �
 �8
در را
%�8ح �, و ھ$"ز ھ2 %�8ح 

��
� ا�� %P$+ *� ا�� 
�"ا�2 .  ا
 2$ 
 �Iرا ارا +
bDن *�ر ا�"��N

�اى ا0'�د ��ا���ت %)�رز  +I�$(%
در درون ط)�D *�ر�� در 

آ�, و  %)�رزات :�رى 
":"د %+

�اى ا�� ا0'�د  ,��
4"د %� 

 

 در��ره %��%� %�ز �(ھ' 	�ر��ى  �                

 ...%0,�ا' در �/ %��,�ر ���' 
 

%)�رزا0+ !"ل N��"ن *�ر 
2�� .  b0ش *$�� &'


��ز%��,ھ+ ا
,ا 
'R+ در رد 
 2F�7
+ و راد� �! �P0
�"ژ� + !7ب "I,و ا� +���
�F و 
P,ا ا��ره 4"اھ2 *�د �
 jDK �� ا:���=+ �,ن !7ب �*
%79�Fم *���u *�دن 
�"ژ� + !7ب "I,دات ا��D�=ا

9 � ا�� ا=�D�دات و  �F�
0)9q و 
�ن ھ���L �A'�� آن 
در درون ط)�D *�ر�� ��ط 
�0+ ا:���=+ �,ن !7ب !

���%. 

 

��ز%��,ھ+ %�   -٤ ����
�� ا��1�ب %"/"ع  �
 +R'

*�ر 0)9q و �0و�B و 

�F��ز%����ى %� �  . �
 �%
�ر ��در�� و F
ا�� 0#"ر 


�4"رد *�ده 7�ام  ��;� ا�
*$"ن %"/"ع  !��+ *� 0� *� در

 �D(و %1�ط> *�ر !7ب ط
 ،��*�ر�� 
8"ر *9+ 
"ده ا
 ���� &'
 �
 ��"� Y�!
��ز%��,ھ+ %1"اھ2 ا�� 
%1�ط> را %',ود *$2 و 

 Q1
 �K�L" راد� �ل
�F���"�ط)�D *�ر�� را "  

,% 2�� .  ��N �pار 
,ھ��
 �� �
 +R'
��ز%��,ھ+ 
 ���PK �L�= ود *�دن,'%
!7ب در درون ط)�D *�ر�� 
 +��"�A �� �
 � 9
 ،�F�
 �D(ط S* در درون �% ���PK

��در ا�� %�ن %� :����ه .  ا
اى 
�اى طi راد� �ل و  و��ه

�F *�ر��ان در ا%� ���"�
 �D(ط S* ز%��,ھ+ و رھ)�ى��
2 *� آن را 
�و�$+ �Fھ SI�N

. داده ا�2/"0. 

 

��"�� jDK �	$ا�  +�	K,
اى از 
���"ا�$, در ادا%� .  ھ�% �DKر

��"�� &'
ھ�ى د���ى را *�  
ا�, %�8ح  
� آن 
�4"رد دا���

,$$*. 
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�6' %��%� %�ز �(ھ'  �  

��ز%��,ھ+ %� در  ���� &'
ا%� 
�F7 ھA �A ره�
  . ���	K ا,�
ا

وار 
� � �ت ا9L+ ا��ره % $2 و 
'�0+ در
�ره ھ� �� /"0 _k�

,ھ2%. 

 

١-   +R'
��ز%��,ھ+  ���� ���D%
�� درک %�دى و =$+ از  �
 ��ا

S � ,رو�  +
bDى �� !7ب ا���
. و *�"��F+ در درون ط)�D *�ر��

��4 % ���F	�ى %�دى ا�� �$�
�� .  رو�,�F% 1"اھ, ا��% &'
ا�� 

S � اى�

,ھ, *�  .�ى  را 0"/�

+ *�ر��ى 
8"ر bD7ب ا�! ��
*SPK �A +9 و ا�;Y�Pت =$+ و 

�د %�دى�
ا�� .  اى 
��, L"رت 
9� ذھ$+= ��
'R+ ا  @A +Iا��


�ا�� در �� .  �$�+ در ا��ان�$

 �� �
 &'
 +%"�= .8�
 �D(�8 !7ب و ط
�F	�ى را�� %

�� .ا

 

٢-   �
ا�� 
'& !�وى 0�*,ى 
 �D(ط +����ت اL"#4 +4�

 �* ��*�ر�� در ز��F و %)�رزه ا
 +�$� @A 2�A از ����ا

���*�ر��ى %1;+ %��,ه اX .
+9L70ھ�ى ا  &'
 ���D% اى *� در

�"د و ھ���8"ر *� در آ�<� �;�� %

'R	�ى N)9+ %�، از  S� % ه,�
 �
 �F��ه ا0'�د %)�رزان *�"�$*

P,، در
�ره �)� *�ر و ا%� 
��ز%��,ھ+ *�ر��ى ا��، ھ�� 
�� ا�� *� %� دار�2 �F% اه ا��"�
 �
 �Fر�� را آ�8"ر *� ھ�* �D(ط

A"+K�P%  "2@ ا��ان $ %  . +F*
��ز%��,ھ+ ط)�D *�ر�� را  ,#N �*

��, ط)�D *�ر�� را  SNدارد !,ا

,��$�

P$"ان �� H,�,ه ا:���=+  .
 �A ،ر���* �D(ا�, !�*� ط,
 ,��

, و �A در %)�رزه �در ز��F و 0"

اى  و ا=��اض از N �A��"��$,ى
,$ % �P(0  . ؟�;� ,��
�Aا ا�� را 

S *� ھ���8"ر *� 
,PK�ت �
� ا�� د
ام و ا�$<� ھ2 
�ز 4"اھ2  
'& *�ده

�;�، %� دار�2 از !�*� ا!7اب 

 �D(ط ��� �
�*�ر��ى X @A
2�7� .  *�ر�� !�ف %PNا�� وا

���ى  A@ ا��ان و !�+ �9#4
!�*� 0�*$"�+ !7ب 4"د 

��
�ا�� 
�اى :����+ *� .  %��$

�*�ر��ى در X <8N �� از

��F ط)�D *�ر�� !�*�  �P%�:
 $, و ھ� روز در 0)9t�ت 4"د %
و �����ت و راد�"ھ�ى 4"د 
L,ھ� 
�ر ��م ط)�D *�ر�� را 
)�د و دK�ع 4"د را از %$�JK و %
 ,$ آر%�ن ا�� ط)�D ا=bم %
 �D(ا�� ط �* �F$ر ا��pا�� SNا,!
 �
را آ�8"ر *� ھ�F و 

+$�0+ *� % �ن =L"#4  اش

� ز��F و %)�رزه �P%�: اش  در

 2F>0 ى�$(%�
�,، و �� �$�
,ھ, %
�+ و ذھ$+ ط)D�ت دارا از H از


� ا�� � �� . *�ر�� و ط)�D *�ر��
��دم%�
. 

 

٣-   �
��ز%��,ھ+  ���� &'

�� درک و���	� و او/�ع و 
 �P% ا!"ال %�1\ �� *�"ر
و ط)�D *�ر�� در آن در دوره 

��ا�� 
'& .  %�1#+ ا
ھ�ى ز��F و  %',ود��	� و و���+

,$ . %)�رزه ا�� ط)�D را 
�ن %
 �U10�ر� �* ,$ % �('L از ا��
 �A �D(رزا0+ ا�� ط�(% �$�و 

�اى آن  +;P/ رت و,N ط�D�

��
)�ر آورده ا  . �('L از ا��
 $, *� از �K �p �ى و %
�"ژ� + �A رو�,ھ�I+ در "I,ا�
درون ا�� ط)�D در :���ن ا�� و 
��. �A ��ا�����K�� S � +0 ا

�	�ى ��در  ١٣٦٠ط)�D *�ر�� 
اى  ا��ان !�SL رو�,ھ�ى 0�ر�1+

 .8��A در ا��ان و �A در 
��:	�ن ���ى و .  :	��+ ا

 ،�D(ژ� + ا�� ط"�"I,ا� <*�0
0b+ و %)�رزا0+ او،  �0 +I�0"ا�
او/�ع ز��F و �"ع ا��t�ل او و 
 v0�ر� �� SL�! ه ھ���X
 +0�L"#4 �* ��ا:���=+ ا
و��ه 
� ا�� 
Q1 ط)�D *�ر�� 

,ھ,% +��	:  . ���� &'

�� د4S *�دن  �
��ز%��,ھ+ 
 SDP0 ت %�1\ در�L"#4 ا��

���	�F .و 0; � *�"�

 

٤-   �
��ز%��,ھ+  ���� &'

 ���� +9�= \Nدرک �"ا ��

�� (N)9+ !7ب �D% 0� ز%�ن ا����ر
7%
"ر  (��. ا

 ��4518  
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�اى ���Fش  ��ا�� 
'R+ ا
�F+ در او/�=+ *� �"�* ���PK

,��
$�p ھ�� ��%98"ب %  . ��
 +I�=و اد ���D% رى ا��"'% �� �
 ،,���$
 +��* �
1"اھ, % �*
ا�$�F *� ا�� 
'& رو�+ 
� !7ب در ��PK اى�
 Q1
��l


� 0#"ر A@  دوره �* ��اى ا
 +9�"ا�, 4�� +�F�$�+ *�ر *�"�
,ا *$,، *� ��ز%��,ھ+ H ش��F�

�X ر���* �D(9$+ ط=  � �%
 �
 �	�Fا��، *� اN)�ل *�"�

,ا�Q دورهH  ط"$% +
bDھ�ى ا�
2F %<)"ر �"�* �* ،���,ه ا
�هX و ,���
. ا�� رو�$; �ى 

 +$(% ��ا�� 
'& اد=�ى %�
�F*� در .  
�ا�$ � ا
,ا ا�$8"ر �

دل ا�� ��ا�j ھ2 راھ+ 
�اى 
ر�, !7ب *�"��F *�ر��ان 
$+ و =�9+ = b%�* �* و:"د دارد

���� .  ا�� ���D% +$P% ا�� �

 ,D� را S(N ز%��,ھ+ %� دوره��
 $, و �"اN#+ را *� %��J ر�, %
 �D(در درون ط +�F�"�* ���PK

,���$ .*�ر�� ا�� را �"�7د %

 

و 
��4Yه ھ���8"ر *� در   -٥
 ���� ���D% ،2�;� &'
ا
�,اى 
�� /�ورت  �
��ز%��,ھ+ 

� A@ د���ى  @A �� 0'"ل

��0�ر�A v@ ا��ان در 
��F .  ا
2F و %�Kر v9+ 4"د 0�ر�Lا

"رژوازى  @A 2 :$�حF���"���

���� ا�� ا�� .  ا��ان ا �
 &'

 ��,ه ا�
� :�I+ ر vا�� 0�ر� �*
2F *�ر��ى �"�* �� ��*� د�

�د�
 S � ,��
  . ����2F ا�"�*
�Nار 
"ده ا�� *�ر��ى 
��, و 

�"د و 
� "  S(N"+9% از ا�$ � 

"رژوازى  j�"0 i9�1% ا�'�ء

ا��;�ده �Nار  %"رد i��'0 و �"ء
�د، در L'$� ا:���ع H,�,ه�
اى  

���� .  *�ر��ى 
"ده ا�� &'

��ز%��,ھ+ :I7+ از �� b0ش 
 �

�اى � S دادن  ����P ا�و
 ����4�
2F %�;�وت و �"�* ��
��ه ا:���=+ %�;�وت��. از �� 4�

2F *�ر��ى و �"�* �� �
 &'

,ا�Q !7ب *�"��F *�ر��ان H

 

 در��ره %��%� %�ز �(ھ' 	�ر��ى  �                

 ...%0,�ا' در �/ %��,�ر ���' 
 

�� .ا

 

�N6ب و ط�� 

 �D(�8 !7ب و ط
در %"رد را
��9F9 در*	� و %;�و/�ت  ��
�$�+ ا��ان و:"د  @A در j9X
دارد *� 
��, از �D, ا�$	� ��وع 

20#"ر %j9F در A@ از .  *$
 �* �F$ا� �D(�8 !7ب و ط
را
در �� 8N> =$#� 50"رى، 
�"ژى، آ��ھ+ و S �0 و "I,ا�
 <8N ط و:"د دارد و در�(Wا�

ھ�ى *�ر�� و:"د  د��� 0"ده
!7ب �� ��ز%�ن �� .  دار�,

8N> د��� "  0"ده ھ�"8N> و 
,ھ$,% S2F .  را �0 �� %

 +�F
+ ا�bDب *�"����ز%��
ا�$�F *� ا�� ��ز%�ن آن 

�ورد و اھ,اف  0"ده% �ھ� را �
آل ھ�ى 4"د را 
� آ�	�  و ا�,ه

 $, و آن 0"ده% SD�$%  �0 ،�ھ
 SD�F% رت آ!�د"#
�0 و 
,ھ$,، % � ;0 �t0 ،+��Fا�
 �
��ش %,ھ$,، � �t0
 ,D�P% 2F���"�2F و �"�*

� =I�#% S9> 4"د  ،,�"�%

� آن  �>)��,، و در ��% +H
"�,�, و وارد k��ز%�ن %
 ,$�K,رزه آ��ھ��� و ھ�(%

,�"�
P)�رت د��� در �� .  %
�" 0"ده ھ�ى *�ر�� ھ�F$, در 
� S ا�0	�ى ا�F��+ و در 
��ز%�ن و !7ب  ���"ى د�
 2F>0 رت"#
�Nار دارد 

��ى
bDو ا� S �0 ،+آ��ھ. 

 

" ھ� 0"ده  -!7ب "8N)+  ا�� دو
 ���� ���D% در �* ��ا

. ا�2 ��ز%��,ھ+ 
� آن �Hدا��4
� �Kض و $A �9 و:"د=

�دا�� ��در�� و 4�م 

اى /A +�K�P% iP@  ا�,�����
�Fا�� در واJN ا�P �س و .  �

ا%�,اد ھ��ن 
�دا�� و �$��4+ 
���%����%��� و  �* ��دار  ا

, از *�ر�� �"0 �L�= در
7ى .  داردA <!�L ���%��
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���%��
� ��م  ��, !�SL .  ا�"0
ا�� ا�� *� ا�� ��%��� را، ا�� 

���%�� �
, را *� �"0 SI��دار  و
 i��P0 �
 �$
M9P0 دارد و *�ر�� 

)��, و در ا�4�ر  ،��N�K, آن ا

��ار�, 0� 
� آن *�ر *$,
. *�ر�� 
 �8D� �8 از
*�ر��ان در ا�� را
 +��Fى ا��	دار ا�0 ���%�� �p�
 ���%�� j�"0 �0 �0 �* ,$�Fھ

,�"�از ��p� �8D .  ا��1,ام %

�اى  �* ����%��� *�ر�� �Kدى ا

 +$P% روز*�ر(دوره  ( ���%�� �

,ا % $, و H_ از آن دو
�ره H �0�س

آ�"د در  اى �$u و X)�ر در �"��
�"د �K �0دا %<,دا در % 2� �P%�:

,ا *$,H ر"W! ���4ى .  *�ر"Fدر آ�
 +N"D! �8
*�ر4���، در آ�F"ى را
�ن *�ر و ��%���، *�ر�� 
�اى %


"رژوا H,�,ه ��در .  اى ���$���4 ا
 ��
"رژوا *�ر��ان ھ� �p�

� *�ر ��ز دار�,  �* ,$�Fھ +I�	%آد

ا�$ � 
P$"ان .  ا�, و 
�اى *�ر آ%,ه
 ،,$$ % �A �P%�: ��% ن در�Fا�

�F .%"رد 0":� 
"رژوازى �

 

 ،,�
� *�ر�� در 0" ���%����ش �
H��� و %)$�ى ���ش SL�! @A از 
 �L�= ر�� در�* �
 ���%��ا�� 

���� ا��  .S �
. 0"ده ھ�ى 
1"اھ, از *�ر�� % @A ا�� +�Nو
 �DK و ��"�, %�":� %'�و%
 �1�

از ا�$�و در 50"رى A@ .  او %�"د
�$�+ ط)�D *�ر�� 
� رو�$+ از 

8"ر  �DK و ر�<)� و Q ��!ز

�F� 7�0 S
�N +9*  . J:را @A ا��

� ا�$ � ا�� ط)�D *�ر�� 
P$"ان 
 +�PN"% �A ه ا:���=+ در,�,H ��
�� ز�,�+ �� $,، آ�� ا% �A و ��ا
 ،+��+، �Kھ$��و �"�4 و ��ز 

اى دارد �� 4�، آ��  %P$"ى و ھ$�ى
ا=��ا/+ در درون آن در :���ن 
4� و ا� �ل ا�� ا=��اض  �� ��ا

7 ز��دى ��,ا�,A ه�X ا%$, و,* .
� و 0'9S را از (0 �����* @A ا��
�� دارد *� *�ر�� در آ�F"ى �F% ا��

�FA ل در ا:���ع�tو ا�� ,�"0. 

 

 �
�"د % iNرژوا وا"
 �� +�Nو

 ,��
�F ا�� و ���"�ا�$ � 

'�ل �DKا  Q�
,وا د ،,$ 
*�رى 
 ���"��4 ا�� و %D�P, �,ه ا
 2FD0 +$X و �DK �
 ,��(� �P%�:

%�ر*_ در %��;�F .  ��دد
 ��"��F در
�ره ا�$�"�*
 �1� �N,
 +Iرژوا"
 2F���"�

��
"رژواھ� .  �;�� ا 2F���"�
ا�� .  
�اى �<�ت %'�و%�ن و �DKا


� 50"رى !7ب ا�$	�  �$د�,��ه =
�"د% SD�$%  . _*ر�% �
 "F � از

ر:"ع % $, و در
�ره 
1"ا�, *� % +I�ر�����Hو
 ،��2F 50"رى ا�bDب او���"�
 �%" ! ،��آ��ه و %$j(W ا
4"د را 
��Nار %F�زد، :�%�P را 
 �
د���"ن 4"اھ, *�د و 
���� ا� �ل %� � اداره ��=

�هX ى .  4"اھ, *�د و"�از 

� :�%�P %":"د 4"د  ��د�

��د و $را در ا�� "  �Hو���ر��"%
آ��ه و  %'�وم و ��"ا�F��	�ى 

�H �$ھ�
 ",$ ,ا ��H. 

 

 �>
�,ر��H  " Bو���ر��"در ��
�"د % +��F* �#1�% اى او�

*� ر�, و آ��ھ+ %"رد ��p را 

��K�� 7ب او و %)�رزه! �
اى  ا�, 0� 
 M'9% ��*� او i��P0 *�ده ا


� ا�� 0�0> !7ب ا���ن .  �"�,
 ���4"د 
� ��4\ و %'� �Hو

�"د% S�,(0 دن"
*�ر�� ز�,ه و .  
!+ و !�/�ى *� 4�رج از ا�� 
 �
�د �
!7ب و :���ن �Nار 
 ���
P$"ان �Hو ����1+ %� � ا

� �$���4 �"د���Hو���ر�� .  
� ر
�"د *� 0"ا���F ا�� آن % +�1

�"ژى طIb+، ا�W)�ط "I,ا�
 +Ibو از 4"د %�� �ى ط +Ibط
��ز%�ن  �
��ز%�ن را N)"ل *$, و 

"�,دk
�"ان .  % <
� ا�� 0�0
 uر�����ز%��	�ى ر�
S داد 
,ون  �0 +I�ر�����Hو

��,ه  ا�$ � ��ز%��,ھ$,ه و در��

,��
��ز%��	�I+ *� .  *�ر��ان 

�H �9#4و���ر��I+ 4"د را 
�"ژى و "I,از 50"رى و ا� �K�L

,$$  .%"ا/J 4"د ا���1اج %

 

)+ ا�� از *�0 +�$� @A � ;0
�� 0#"ر 0<��,ى و 

��ا���� و ا�4�رى از  ذھ$+
�Hو���ر�� از � F" و �� درک و 

�دا�� ���0� و 0$7ل ��ا���� 

از *�ر�� 
 ��4519  
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�H و �DK ان"$P

�ھ$� از �"ى  
��� از ا�� 
�دا��	� .  د�Uھ

�F� ��دو ����,ھ$,ه  ھ�.  در
ھ�  0"ده-8N)+ !7ب ا�$�F *� دو

ارزش  ��A +(8N, و 
+ �� دو

"رژوازى از  �4�$� �
 �* ��ا

$� �,ه  ,�"0 �L�= ر�� در�*

��� و .  اPN"% jDK +(8N ا�� دو
�F	�ى ���"� +0�D(ط M9P0

_
 $, و % b%�

"رژوا را . 

 


� ا�� %;�و/�ت و  �:"0 �


�دا��	�، 70ھ�I+ *� در ا
�,اى 
��ز%��,ھ+ %�  ���� ���D%

�اى  ��%�8ح �,ه ا�� %� � ا

,��
 �p$
 <>= �	kA +9ا�� .  4
�;�� *� ط)�D *�ر�� در درون 
4"د داراى �� SPK و ا�;P�ل 
 �="�>% �
 �* ،���+ X$+ ا��
 �* ،,$ % � K +=���:ا SI�F%
در درون 4"د داراى ��ا���ت 
 S � + ژ�"�"I,و ا� +���
����K ا��، *� ط)�D *�ر�� در 
ھ� !�ل داراى �� 
��K رھ)�ى 
 ,N�K +8D% wا��، *� در ھ
�"=+ آرا�Q و S �0 درو�+ 
�F، *� ا=��اض ا�� ط)�D و �
%)�رزه او 
bوN;� و :I7+ از 
 �D(ان �� ط"$P
%":"د�� او 
 ��ا��، و 70ھ�I+ از ا�� د
 2Wھ S
�N �X �9+ ھ
�اى 4
ا�� و ���, 
�ا���ن ��"دى از 

!7ب %� �� "  *�ر�� زد�+"
,��
7%
"ر  ���D% ه,$F�"�. 

 

 ��	�ى ا4�� �ا�)�� در ط"ل ھ�
ا�, و  :�����SD= �* +0 دا���

�"ژ� + و "I,و ا� +���
'�ان 
� د��	� و A ت �"روى وY"'0

" آ%"ز�	�ى"
� اb8Lح 
��ن را 
+ ا=�)�ر *�ده  0�*$"�+

 ��K�� �l�0 �% ى�	R'
ا��، از 
ا�,، �Aا *� 
	�!�ل راھ+ 
�اى 
� در درون ط)�D *�ر�� در ��PK

��K�� ا�, آن  . ,$�Fا%� ھ$"ز ھ
�N�K ھ�ى �)� %�ھ)+  :�����ت و

�ى *� 
� ھ��ن 
�ورھ�ى l�0 2*
��ده �"!��� در %"رد !7ب و 

 

 در��ره %��%� %�ز �(ھ' 	�ر��ى  �                

 ...%0,�ا' در �/ %��,�ر ���' 
 

+�����ن  ط)�D *�ر�� ز�,�+ 
,$$  .را ��kى %

 

b* �Lb4م ا�$ � �9#4 
���ى ط)�D *�ر�� در 0; � 
 �D(ا�� ط �PN"% �� +�$� @A
 �
�R% �
, و و:"د آن �در 0"
�� ط)�D ا:���=+ %'#"ل 
�"�4 و ��زھ�  �
, %,رن �"0
و SPK و ا�;0Y�P+ *� در درون 
 �PN"% � 9
آن :���ن دارد، 
%#�K+ ط)�D و H,�,ه �DK و 

���ر .  %'�و%� اF
و 
�"ى  د�,ه�ا�2 *� و�N+ ا

 �t0 ر���* �D(ط +K�#%
 +�Nدر ا��ان و bR% ،,$ %
 �
k"�, و % ��	
*�ر�� �)�س 
 SI��%)�رزه 4"د L�!> و
4���+ %��$, �U1�ل و 
�ه %�"د، ا�� X 90"��7"ن و
,ا H ن�
D= @A> %��,ه � $� ز
 $, و در 50"ر�	�ى 4"دش %

�"د% S �% ر�Aد. 

 


� *�ر��ان  +�Nو @A ا��
�"�, ز
�ن *"د*�ن را % �1�

�د�در واJN 4"د را .  
 �ر %
,�7
� *"د*+ %  . �=��دو 


� *�ر��  ��7, 0!�ف %

,ھ, *� %bR ا��  ./"0

��
�ود 
	�� ا Y�
! %7دت 
7ى *� 
�اى ھ�*_ *� در A
 �� �
�� 4��"اده *�ر��ى 
,ه 
��, :7و ��+ ر��F>$H

���ت ا	�,
ا�$	� 
�1+ از .  
ا�� *� ا�$�"�� "  آ��ھ+"آن 

 ,$$ % � K �	��%ز��
 �
 ,��
ا�'#�رش را دار�, و 

,��(
 �D(درون ط  . &'

 �:"0 �
��ز%��,ھ+ %�  ����

� ا��  �Fدادن !7ب *�"�
�� آX�ز %�"د *� %� 
��, از �F%


"رژواI+ *$,ه  ا�� دو +(8N
 �
2 و ط)�D *�ر�� را ��

=$"ان �� %":"د�� ا:���=+ 
�+ و �� SDP0 ض، داراى��P%
آرا�Q درو�+ %)�رزا0+ و در 
 +���:���ن SPK و ا�;P�ل 
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2��$�
  . +
ا�� !,اSN ا��p�ر از !7
1"اھ, !7
+ *�ر��ى % �* ��ا

,��
. 

 

 +'8�در ھ�� را
�8 و در 
 �PNا���ت وا�� �
 �% ،�0 \1�%
%":"د در درون ط)�D *�ر�� ا��ره 

2$ %  . SL�! ا�� ��ا���ت
vل .  ا�, 0�ر��� ١٨٤٧ا�� *F+ در 

�� داده ,
 2F�ى از *�"�(P0

��,، *�ر�� �� �Nن 
P, د��� ا�� 

,��$�� را %(P0  .ھ7ار �
��  و 

� ط)�D *�ر��  2F� S ا�� *�"�
در ط"ل �� �Nن j(0�% �,ه، 
*�ر�� 
� ا�	�م از آن %)�رزه *�ده، 

ا�, و  �p� <!�Lان 
":"د آ%,ه
ا�,، ا!7اب �0 S  :,ل *�ده


�ت L"رت ����K  �,هbDا�,، ا�
�هX و ��S .  ا�ط)�D *�ر�� 
� د

اى از :�%�P ا��  ا�$ � 
Q1 ز�,ه

P, از �� �Nن و 
Q از آن  ��د�
2F و F*ر�% ،�F�"�* �F;از %��

اى درو�+ 
�اى  *�"�2F را 
� H,�,ه
�� .4"د S�,(0 *�ده ا

 

ا�� *�"�2F در درون ط)�D *�ر�� 
+$اى 
":"د آورده  %'#"Yت =

����ل %)�رزه =9� .  ا ,L ,$A
���%��  �
دارى و رو
�و �,ن 
���%��  Q��	 دار و دو��	� و 0�*�

در ا� �ل و L"ر0	�ى �"���"ن، 
*�ر�� %�L�P را در %)�رزه 

 �$� <!�L ى (آ%"��4 و�	�$�
i9�1%  (����ا���ت .  *�ده ا

 �D(ن %)�رزا0+ در درون ط"���"�
��*�ر�� .  *�ر�� 
":"د آ%,ه ا


"رژواى  �p� ��ا%�وزى، در
 v0�ر� �� +I�	ا�� �(�ا%�وزى در 

ا�� 0�ر�v در او .  ط"�N +�Yار دارد
� ��ا��� و او را 
� H,�,ه اى l�0
,ه S�,(0 *�ده UH و q��
�ر F


��!�+ *�ر�� �N ,$Aن S(N *� .  ا
0�زه از رو��� و *�ر��ه *$,ه �,ه 


"د، ذھ� و ز�,�+ ��1H �0 و  اى
q��
 ��K�� S � 7ى  �0 وA �0 از


"رژواI+ در %"رد  @A �* دا��
 2F>% 4"د � K ر�� ا%�وزى در�*

,$ %. 


'& %� ا�� 
"د *� ا��  ��و:� د�
 +����"ژ� + و "I,ا���ت ا���
 ���H ر���* �D(د در درون ط":"%

� �'"ى  �* ,$�Fھ +
$+ ا!7ا=
از ا�'�ء 4"د را 
� ط)�D *�ر�� 

,$$ % j(0�% و <F�$%  . Qا���
ط9)��� 
� 0; � و �$� و  اbLح

�D
��اش در درون ط)�D *�ر��  
در *�"رھ�ى i9�1% و:"د دارد 
$+ ا!7اب اbLح = ���H و ا��
 �D(ط9> داراى �;"ذ در درون ط

��0�0> ��ا�Q .  *�ر�� ا ��	


+ و *�"��F+ و:"د داردbDا� .

 �
 �(F� آن ���PK �* +ا����
0;�وت ��pات و راه !S ھ����ن 
 ��در N)�ل %SI�F *�ر��ى 
� د�

 .:�����ت 4"د آ��ھ$,

 

 M�� %�ز
$,�	�ى =� �
 ���F%
 ���
 � 9
 ،�F50"ر�� �
%�ز
$,�	�ى واPN+ %)�رزا0+ %�ن 
�$�	�ى %)�رزاi9�1% +0 در 

��ا�� .  درون ط)�D *�ر�� ا
��ا���ت 0"ده *�ر��ان را 0'� 
��� 4"د  �
� �Nار %,ھ$, و l�0

,$$ ط)�D *�ر�� .  :9> و :�ب %

$,ى درو�+،  <8N ام در !�ل,%
آرا���K�� Q درو�+ و !�+ 
,ا *�دن H اى�
*�� Q درو�+ 
 ���0�l"% و ����	
و د�)�ل *�دن 
 Q�"4 +I�د او/�ع و رھ"(	
راه 

���+ .  ا��!�ل ا�� �� !7ب 

1"اھ, !7
+ *�ر��ى 
��, و �� 
در درون ط)�D *�ر�� 
�اى 4"د 
 �* +��"ا ��,ا *$,، اوH +����!
 �F$د ا���در 
�ا
�ش �Nار %

ا:���=+ آ��U *� ا��  
� ازاء *� %�
�� و %)�رزه ��!7ب در K � و 
 �D(در درون ط ,$ % +�,$����
 SP;��
*�ر�� 
� � S ��ا��+ 

�ا�� ��ا�Q در .  و:"د دارد ��4
 �D(ط S* در درون +�PN"% �A

���� .  *�ر�� �Nار ����K ا
�F+ راد� �ل *� ���"���ز%�ن 
1"اھ, در درون ط)�D *�ر�� %

� ا�� �Kض  ,��
 Y"Lا ,$ 
*�ر 
��وع 
 $, *� �� :���ن 
�F+ راد� �ل در درون ���"�

 .ط)�D *�ر�� و:"د دارد

 


"ط 
�  ا�� 0�زه، �;���% ��اى ا
� ا��ان ��ز%�ن p� �* +=�/او
�� از ��
"ط� ا�% +�F���"�
ا
�,ا 0"�j رو�$; �ان و 4�رج 

 ���PK j'%
 ��4520  
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,��
�+ *�ر��ى �0 S �,ه �� .
 2F��ا�Q (و���� *�"�

�F+ در آنF*ا در )  %�ر,�
از ا
j *�ر��ى � �K�� S و '%
�F+ در درون ���"� Qا���


�0":� .  4"د ط)�D را ھ��اه دا��
 ,*�0 @A 4#�9 رو�$; �ى �

 +	�,
 �* ��ا�� ھ2 /�ورى ا
� ��ا�Q *�ر��ى (0 �* ��ا
�F از ھ"�� ���"�راد� �ل و 
�"ژ� + 4"دش "I,و ا� +���
��ز%�ن %�
"ط�  ��7و%� %��$, 0)

,��
�F و �)��, �  . �PNا%� ا�� وا

+ و bD2 ا�F���"�دار�2 از 
2 آ�"�N در I"�% �1�راد� �ل 

8"ر  +����: �$A �� � $ا�
واPN+ در درون ط)�D *�ر�� 
و:"د دارد و د��� در =#� %� 
 ,�
8"ر ا:�$�ب �����Hى 
�ز0"

�F�"د �0د�,ى �% .�P%�:  �* اى
در آن طi راد� �ل و 
�F+ *�ر��ى و:"د ���"�

�P%�: ،,��
اى ا�� *� در  �,ا��� 
���%��دارى و:"د �,ا���  آن 

��2F *�ر��ى .  ا���"� �%,N
���%��دارى ا�� و  
� N,%� 4"د 

 ��ا*$"ن �N �� <��Nن و �2 ا
 2F���"�*� :$�ح راد� �ل ا�� 
 2FF*از %�ر ��D�F% ر��ى�*

�د� .ا�	�م %

 

 �* �F$ا� �% &'
 ��
�ن د� �

!7ب 
� %Y"�P% �* +I�$P از آن 
bت  �0 �� +$P� ،2�7!�ف %
 �P0 �� �K�L ،ه,� i��P0
� ا:���=+ PN4�ص از �� وا

����P ا��+ *� �� .  وPNوا
و:� آن و:"د ا:���=+ �� 
�;SP در درون �
��ا�Q و !�*� 
ط)�D *�ر�� ا�� و و:� د��� آن 

�%���
 ،�	0bھ� و  و:"د �0 
�هX  . +0b �0 �K�L 7ب!

�
 �* �F%)$�ى  %�� S از ا�Kاد �
 �%�$���
���%� و ا �� �
 MK0"ا

!7ب !�SL .  ��د ھ2 آ%,ه ا�,
 �* ��
9"غ رو�,ھ�ى 0�ر�1+ ا
 .8�ط+ آن %���0�ل *�K+ در 
:�%�P، در درون ط)�D *�ر�� 
 ،���PK و �	�$�
� S ��ا���ت و 

 

 در��ره %��%� %�ز �(ھ' 	�ر��ى  �                

 ...%0,�ا' در �/ %��,�ر ���' 
 

�+ و ���)	�ى �N 7 درو �
�%���
  �� Qا�,H اى�
اى، 

��ز%�ن *� 
�"ا�, ا�� !�*� 
ا:���=+ را ��ز%��,ھ+ و 

�� .رھ)�ى *$, 
":"د آ%,ه ا

 

 �

��, %D,%�� !7ب را  _H
 �p� ��9 در* J�%P$+ و

2���
��ا�Q راد� �ل و .  
�F+ ط)�D *�ر�� ا��ان ���"�
ھ2 ا*$"ن :7و و =W" !7ب 
 +$P% ا�� �
�F ا��ان �"�*

�Fھ J�ھ� =W" ا�� .  و
!7ب *�"��F ا��ان %":"د 


� i��P0 %',ود آن(ھ2  (
 M9P�% 4"د را ,��

,وا  �0,=�N

� ا�� !�*� و ا�� !7ب 

J ا:���=+ 
,ا�,��,�,ن ا�� .  و
 �
 �% �p$
 �* ��را
�8 ا
 �F� !7ب *�"���PK ر�*
ا��ان ��8�ت :,ى زده و 

,�7
��, 4"د را .  % �% MKھ� ر
 +�F���"� Qوا :7ء ��ا�,


,ا�, *�  +P�و راد� �ل و
*��"ن ا9L+ آن ھ2 ا*$"ن در 
. درون ط)�D *�ر�� �Nار دارد

 ,��
0;�وت %� 
��, K�L� ا�$<� 
 +�1
*� %� ا=W�ء !7ب آن 
 S� ا�� ��ا�Q را �0 ��PK از
 ��4��,ھ2 *� %<,ا�� 
�اى %
و N,ر�0$, *�دن �� !7ب 

 +���
� %P$+ ا��9* \4( (

�اى ا�� :���ن ا:���=+ 

,$$ %� دار�b0  . �� 2ش %

�اى ا�� طi و  +
7! Qآرا�
. ا�� :���ن 
":"د %�ور�2

� ھ�� :���ن ��PK) Q1
 �*

��� آ�	� ھ$"ز =W" !7ب 

,$�Fدار�, )  *�"��F ا��ان �
%<�J =�"%+ و �"را و 

":"د %�ور�,، در  � �,$�
 ��
�ا
� *�ر�K%���ن و دو
ا=��اض ��ز%�ن %,ھ$, و 

�هX  . ز��ا�$	� ھ�� �"�4 و 
 �� �
�R% �
 �F!7ب *�"�

��ا�$	� ھ�� .  !7ب ا:���=+ ا
 vا�� !7ب و 0�ر� v7ء 0�ر�:

� رھ)�ى  +�Fا�bDب *�"�

�� .ا�� !7ب ا

 �����260  

 ������ %'"رى در �F% ا���
�$

 �* ����ز%��,ھ+ %� ا�� ا

+ ط)�D *�ر�� در bD2 ا�F���"�
7
+ 4"د را ! �P0 و S �0 ا��ان
 ��"D0 ورد و�% ��,
 ��"�A

,$ !7ب *�"��F ا��ان .  %
�"ا�, % ،,��
�"ا�, ظ�ف ا�� ا%� %
!7ب ط)D�0+ *�ر��ان و !7ب 
 ,��
ا�bDب *�"��F+ *�ر��ان 
 Qا�$ � ��ا��
%��وط 
�F+ *�ر��ى ا�� !7ب را ���"�

�د، �
 ��و 
� "  �K. *$,"در د
��زد S�,(0 ظ�ف %)�رزه 4"د .

7 د���ى در A ھ� �p� ،�% 7ب!

��, د�� �� زود :����ه  ،�د�

,ا *$,H 7ب .  ا:���=+ 4"د را!
�F+ *� ��"ا�, ظ�ف ا=��اض �"�*
 �
�F+ ط)�D *�ر�� 
�"د ���"�

�ود% �

� !7ب *�"��F از �R% .

� :7ء ار���� و  ,��
!7ب %� 
�ت و !�*� ! � ;0 S
�N �X
 +�F���"�:���ن راد� �ل و 
*�ر��ان، و 
� ا�� ا=�)�ر 
� :7ء 
 �D(ط S* رزه�(% � ;0 S
�N �X
 S�,(0 ،رژوازى"
 �*�ر�� =9


�"د. 

 

��ز%��,ھ+  ���� &'
در 

<�ى ا�$ � %� از ��  2I"�%
 2$* �*�! +0b �0 �K�L 0#"ر
� و P% اى !7ب�
 2و ��وع *$
%',ود 4"د =��K�� "W و !"زه و 

,وا 4"د را  2I�

�H� *�دن،  ���*
J ا:���=+ �
�1+ از �� !7ب و

در �K  ( �p+ ا�'�ل ا:���=+(

 �
��F� 2ش !7��k
��2 و �

� ا�� :���ن در �� !7ب P0 و

�+ در�� �FA و��  . ��ا�$<�
*� K"را %�":� او/�ع و ا!"ال 
آن ط;+ از %)�رزان ا�� !7ب 
�"�K �* 2+ ا�'�ل 4"د % J�و

J  را در راس 0"ده�ھ�ى و
ا�,، رھ)�ان  *�ر��ى �Nار داده

 i9�1% ى�	�1
2 و =�9+ D�F%
�D(و در  ط S#�% 2ھ �
ا�,، 


"رژوازى  �
ار0)�ط$,، و در 
�ا
�X ر��ى و  و ��ا���ت�*

�X  �D(رز%$,ه در درون 4"د ط
*�ر L;)$,ى ا�<�د % $$, و 

�هX. 

J��% 7 ادX�م !7ب A �A
�F ا��ان 
P$"ان �� !7ب �"�*
 ���p= Q1
� و ا�� P%

+ در ا��ان در �� bD2 ا�F�"�*
7
+ و ط)D�0+ وا!, و ! ��Hا0
7 رھ)�ى A �A ؟��� k�ر�A ا
:$)Q *�ر��ى را 0"�j ا�� 
J ا:���=+ د�"ار �!7ب و
 +
� $,؟ *,ام ا� �ل ��ز%��%
� *$$,ه P0 اى ا�<�م ا�� 0'"ل�

���> ا�$% �P% در ا�� دوره .


�اى � ��K�� S ا�� !7ب 
2 *�ر��ى طi راد� �ل و p=
�F *�ر��ان Y"'0 �Aت ���"�
�+ و K �ى و �0 0b+ را ��

b، و �D�% را�,، و��
 ��
��, از 

$�p %� %	��� از آن، !7ب 
�F ا��ان 
�اى آ� � ظ�ف �"�*
� و ا0'�د ��PK اى�
 +(��$%
 ,��
 +
bDو ا� �F*�ر�� *�"�

ھ�I+ در *�ر  
��, �A د���"�+
4"د ا�<�د ����,؟ ا�� �5"اYت 
 &'
��8D ��وع و %'"ر 
��ز%��,ھ+ %��� *� در  ����
 �

8"ر %�1#��ى  &'
ادا%� 
70ھ� و ا��$��:�ت ا9L+ آن 

�kدازم%. 

 

)�!آ�Tر  ,+�ر �!�� را ��0ا  
 

 U2��9��%�% ای �: �< U��7�� �� �	 U2����ای ھ� 	�ر�� و 	��

;!�  �!,( و آن را ا �ی  �6م و  �!�  �(ا(،  ,+�ر �!�� �/ 

.�,@�,� U,W آ �زش ا%�  
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X�� ' ��P ھ�ى�� 

 ���� ���D% اى,�
70ھ�I+ *� در ا
��ز%��,ھ+ %� %"رد 
'& �Nار 
�د % "�, 0� و:"ھ+ از �%
%":"د�� ا:���=+ *�"�2F و 
 �
ھ"�� ا:���=+ ط)�D *�ر�� را 

,����$�
 �F�"�* ���PK. 

 

١  ( ,$��% 72 در ا��ان �I"�% �%
���� �D�ط :	�ن ��ا���ت 
�"���"�+ در درون ط)�D *�ر�� 

S(N از د�� زدن 
� .  و:"د دارد

�اى  +0bھ��"�� اN,ام �0 

,  !7ب��k
��زى 
��, از 4"د 
*,ام ا�� ��ا���ت H��� %":"د�� 
 ��� 2D�F% و SP;��
ا:���=+ 
� ا�� و P% ان �� !7ب"$P

 �$'L در Qا�� ��ا� J/و
 ��"�A b�= ر��ى�* Q($:
ا��؟ ا�� ��ا�DA Q,ر %�',، 
%�� S و 4"دآ��ه ا��؟ DA,ر 
 +�PK�ل ا�� و در �A ا� �

+K  م�X؟ اد��ا�'�ل ��ز%�ن ����K ا
 �*�! �
ا�� ��ا�Q ا:���=+ 
7
+ ��� در �� %":"د�� !
 �A �
�+ و %)�رزا0+ �� �Aر�k �
 +Pا�"% �A ؟��%"ا�P+ رو
�و
�;SP و =�9+ �
%��S�,(0 J رھ)�ان 
��"ن �DKات و  �
ا�� :���ن 
 +
*�درھ�ى �� ��ز%�ن !7
ا��؟ در �� *bم 0'7ب ا�� 

�F؟A در ��و Qا��� 

 

2 ط)�D *�ر�� �� )  ٢I"�% �%
+
�F 0"ده � �*��ھ� .  � S و 

:� ا���R�ر ھD% �F�و%� و 
%)�رزه =9� آ�	2 ھ�F و ا�� 

+K د %)�رزه"�. ا�'�ل رھ)�ى %
 ���0,
ط)�D *�ر�� !�+ در 
 ���0 +Iا,�
��ا�j، ھ$��%+ *� ا
�0 9	�ى *�ر��ى و:"د �,ار�,، 

#"رت ا�0	�ى %$;�د وارد 
=��L %)�رزه و %D�و%� ���"د، 

9 � داراى آرا�Q و ��ز%��+ 

��*F��+ در .  
�اى %)�رزه ا
 �
درون ا�� ط)�D 4"د را 

 

 در��ره %��%� %�ز �(ھ' 	�ر��ى  �                
 %0,�ا' در �/ %��,�ر ���' 

)٢( 

� رھ)�ان =�9+ PN"%

�1	�I+ از ط)�D ارD0�ء 
 �(� �* ,$�Fھ +��F* ،,$ھ,%
ط)�D را در د�� دار�, و 
 �*�! �
�"ا�$, آ��ا %

,$��� 
  . �* ,$�Fھ +��F* �	$ا�
\��ن 
�اى  ��p و 1�0

 �D(ى از ط��P�
�1	�ى و
ا�$	� �$�	�ى .  اھ�� دارد

%)�رزا0+ *�ر��ان را 
� 4"د 
 $$, و 
� د���ان ا��D�ل % S�!

,ھ$,%  . �F
�اى �� *�"�

,ا�, *� ا��  �* ���0+ ا!

+��F* �A رھ)�ان  �A ا�, و
 $$, و *,ام 
Q1 آ�	� %

�D(ط �F���"�. ا�, رھ)�ان 
1"اھ, !7ب و % �* +F*
 +�F!"زه و �0 bت *�"�

,وا 0#"�� رو�$+  ,��

F�زد 
از ا�� ��ا���ت و رھ)�ى ھ� 
در درون ط)�D *�ر�� دا��� 

,��
. 

 

� :,ال )  ٣(% �* ،��� �� د�
+���اى %�ن *�"�2F  ا

�$�+ و  @A �
*�ر��ى 
 ���F% ،��رو�$; �ى ا��ان ا

��آن �)� .  %)�رزه ا�N#�دى ا
�F+ *� از 
,ار �,ن ���"�
 �(F� رژوا"
و:,ان رو�$; � 

 �
�DK  " 2 0"ده ھ�"FD0 و
 ���% +$X و �DK �
 �P%�:

�1F� �
�د، K"را �اى 
�اى  %
,��. اbL!�ت ا:���=+ %

 ��,
 �P%�: 0#"��ى از
,ھ$, *� در آن 
� روى *�ر %
�F	�ى ���"� ��"�آ%,ن ا�$
4�ا�,�Q ا�� %'�و%�	� از 

ا%� در =� !�ل .  %�ن %�ود
� ا��,Yل $A �'�"90 �� �'��L
�"د *� 0� ا�� :���ن 4"د %

 �0 �� ،,��" ا�bDب"�� *�ر �
��"د، 
	)"د :,ى در ز�,�+ 
0"ده ھ� را ���"ان ا��p�ر 

و ا�)�� A@ .  دا��
 �
 �$
�*�ر��ى 4"د X

+0�D(ط �PN"%  اش در ا��

 �����260  

$+ �Nار دارد *� %�"ا�, = �PN"%
",��
 ."ا��p�ر �,ا��� 

 

 +�FF*ب و 50"رى %�رbDا�,ه ا�
ا�bDب *�ر��ى 
�اى ا�� :�����ت 
%<"زى %�"د 
�اى ط;�ه ر��K از 
%)�رزه 
�اى 
	)"د K"رى او/�ع 
 �
ط)�D *�ر��، !"ا�� دادن *�ر�� 
� %)�رزه *�ر�� 
�اى D'0 آ�$,ه و
اbL!�ت ا�N#�دى و ا:���=+ 
7ى *� �"�� ����� A ان"$P


��
,�	+ .  ا�'�اف از ا%� ا�bDب ا
 �
ا�� *� در ا�� د�,��ه *�ر�� 
�"د، ا%� % M�"�0 4"د M! ��K��
�"د % ,ھ7ار 
�ر ا�� 0)#�ه 0�*


�"د "  =�,ه""*� ا�� %)�رزه �)��, 
9	�ا= _N ر�� و .  و�* �D(اى ط�


 +
 ����2F ا�� اF*اى %�ر�

���$P%  . �D(ا *� �;_ و:"د ط�A

 Q ��* رزه و�(% �
*�ر�� %$"ط 

"رژوازى 
�اى 
	)"د  �
ھ� روزه 

�� .او/�ع ا�N#�دى *�ر��ان ا

 

 ��"� �* �F
� ا�� L"رت � &'

*�ر�� 1%� ا�� *� %)�رزه 

� ا��  �� �4 �� ,$ 
ا�N#�دى 

�*�ر�� �� .  %)�رزه �,ت 
,ھ, �� 4
 � 9

�اى 
	)"د او/�ع 4"د  jDK
 .8�
�اى :9"��ى از 0$7ل 
%":"د ز�,�+ 4"د، 
�اى !;{ 
 �P%�: 4"د، در +��Fا� �%�!

���%��  ,��
 ��Iدارى �����7 و دا

� %)�رزه 
�اى 
	)"دھ�ى  ��د

,�7

�ا�� .  ا�N#�دى و ا:���=+ �$

ط)�D *�ر�� �Nار ��F در N)�ل 

J/"%  " +L�4"%)�رزه ا�N#�دى 
�د�
  . �D(ط +$P� دى�#�Nرزه ا�(%

*�ر�� و ط)�D *�ر�� �P$+ %)�رزه 
ا�� :7ء i��P0 و از .  ا�N#�دى

�ت و:"دى ط)�D *�ر�� L"#4
��ھ���8"ر *� %�ھ+ ���"ا�, .  ا

�$� � $,، *�ر�� ���"ا�, %)�رزه 
��وى در .  ا�N#�دى � $,H �N�;0و ا

ا�� %)�رزه ا�bDب *�ر��ى را 
,$ % S	F0 و ��"D0  . ى�	0$"ر�

 �>�$�+ آ��ن را 
� ا�� �� @A

���, *� *�ر��ان 
� �� در:� �%
�"�,"رK�ه % ,��K  " � $و �� ا�

 &=�
�DK و �K�ر ا�N#�دى 
 .ا�bDب %�"د

 

ا�� 0#"رى H"چ و /, *�ر��ى 
��� .  اPN"% در ,��
*�ر�� 

ا�N#�دى ھ� �A %' ��� و 
$0	� �N �0  .ار دا��� 
��, ا���

ط)�D *�ر��ى *� در :���ن 
 �
�"ا�, % ,��
 +0�D(وى ط��H
 S* ازد و,��
 u$A 7A ھ��
. ا�bDب *�ر��ى را 
1"اھ,

�ن #= ���% �F
 �
#�ل و ��ا
 ،,��
�4ده 
"رژوازى %�"ا�, 
ا%� %$��ء ا�bDب *�ر��ى 

,��
�"ا�, ��  . �* ��ا�� �DK ا
%)�رزه *�ر��ى را 
� ا�'8�ط و 
FK�د % ���, و �� رK�ه و 
	)"د 

�D(دى ط�#�Nا�� .  او/�ع ا�
�$

%)�رزه ا�N#�دى و %)�رزه 
�اى 
 �R
�دن !�%� و ! Y�

ا:���=+ *�ر�� :7ء ��Y<7اى 
 ��و:"د ا:���=+ ط)�D *�ر�� ا

�دار ��F و !7ب  S8P0 و
1"اھ, !7ب % �* +�F�"�*

,وا  ,��
 bLرا ا ,��
*�ر��ان 
,ا *�د 0� 0�زه H ��9وN در ا��

�"ان از آن در
�ره 
���%� و 

اش 
�اى ا�bDب *�ر��ى  %)�رزه
,��H +�F .و *�"�

 

� ا%� L,ھ� !7ب PNا%� در وا
 ��F در د����"�
�b8Lح 
 S�= و در �p� و:"د دارد *� در

� ا�� %)�رزه ا�N#�دى :�رى و 

����
 +�Iا�, و ھ"�� ��ن  دا
دراKb�4�ت ��pى ��ن 
� ��وه 

�"د% �Lb4 ور�>%  . +
ا!7ا
,ا�$, *�ر�� bKن �� +�! �*
�د، آ�� 
� ا�� �ر��� DA,ر %
 ��درآ%, %�"ان �� 4��"اده 
�;�ى را ھ2 اداره *�د، آ�� %�"ان 
 ��
� %,ر ��
�U را bK �0ن 
 �A ��*دوا و د ���F% �� ،د����K

�هX د و"�49+ از ا�$	� .  %

 ��4522  



�/ د��ى ��23                                                                    ��4522  

*�رى 
� ا�� %SI�F �,ار�, و �0�م 
�9t�% و ���F%  ام,* �* �F$ن ا���

��آX�ز  +0,D= ب�Pا��
�N�K و  %":"د�� ��اى آ�	�

�هX  . �% �N0+ ھ� و�����: �$A
$$, *� دار�2 از (و ��� را %
ا/��K د���7د و 
�� و N��"ن *�ر 
�7K ،2"را �ه !�ف %X و �
و 

 <D� �% �
"�F,ھ$,"  ا*"�"%% .
�ن % �
� را $�و K"را ھ2 ��م 

,$ �
� :���ن .  % �$�!�ل آ� � 
اى در  در دوره.  %� M9P0 دارد

� *�ر��ا�+ *� ھ�F و �رو
�F��ن 
� %)�رزه ا�N#�دى  �

��;� ��
"ده ا �ا�, *�  =<
�� N,رت �F% 2 وF70ار� +�"����
�ر %	�+ ا�� و F
�+ ا%� ��
)�ال ��kده �
"رژوازى  �
 ,��(�


"رژوا *� .  �"د �F���"� �(�
 &'
�� از �"I+ د��� وارد ��ا
�,ه ا�� %� را ���ن %,ھ, و در 

,$( .%� %#,اق ا*"�"%�F	� را %

 

 +$$U$ت ا������: +�Nو �% �p$

 ,��
,ھ$, % �F�D> ا*"�"% �% �

 +��� درF% 2 *� در$* �D�

��K�� ار�N 2ا�  . ����	
ا�� 4"د 
<8N  �	: \
�اى 1�0 ���

��0� و�N+ *� !7ب .  در�� ا
�F در�� %��$, *S :���ن �"�*
�F در درون ���"�راد� �ل و 

�اى  +�Iرزه دا�(% �ط)�D در�

	)"د K"رى او/�ع ط)�D *�ر�� 
�"ان 
� آن !7ب �� ,��(�
�F *�ر��ان اطbق *�د�"�* .

�م *�دن N �$� 2$ % ��W0 �%
�"ن *�دن و ا�bDب *�دن ���و 
�+ �Hدا��4 ���� N,رت �F% �
و 
در !7ب %� آ�D,ر N"ى ھ�F و 

�اى آن  �%���
آ�D,ر ط�ح و 

�p'� wاى  و:"د دارد *� ھ

� :����+ از  �% �* ,��1"اھ, ر
�"ع ا*"�"%�F	�ى اوا��N Sن در 

2�"�
 S�,(0 ���� K � .  رو��ا
 �$A �� Qا�,H 2 ا% �ن$ %
 �$�ا*"�"%�F+ در درون 

��2F 0�ر�1� %$�;+ �,ه ا�"�*. 

 

 

 در��ره %��%� %�ز �(ھ' 	�ر��ى  �                

 ...%0,�ا' در �/ %��,�ر ���' 
 

� %)�رزه ا�N#�دى D'0 رد و
�*�ر��ى در X @A j�"0

�$ھ�ى %�دى  ا��ان ز%
اوY، .  %�1#+ ھ2 دارد


��K ��ن �K�ر  S�,
 Y"Lا
ا�N#�دى 
�اى ا�� :�����ت 
�F. %�9"س و %'F"س �

�، د4��� در %)�رزه ��l
ا�N#�دى، 
"دن در آن % �ن 
,$ . ا:���=+ را ا�<�ب %


�اى %)�رزه ا�N#�دى " �

�Fج ھ��"ان ".  *�ر�� ا!���

*�ر�$�س 0'#S *�ده 
� ا�� 
S *�دF� ھ� �"ع .  %)�رزات

 �
د4��� در %)�رزه ا�N#�دى 
bت *�ر��ى و رھ)�  �0
9+ ��ز دارد و ا�� :�����ت �=
 +$��PK و �K�
 �$A ,N�K

,$�Fرى.  ھ�F
 Q����ن  را
�ر ذھ$+ از F
0#"��ى 
. ا=��اض *�ر��ى دار�,

ا=��اض *�ر��ى 
�اى ا�$	�، 
+t��ن،  
� �	�دت اد
�ت 9(0

ھ�"اره 
#"رت از *"ره در 

� S *�ر��ان  �P�: ��Kر
در ا�� �� آن %'j *�ر و 

�"د% 2F>% +�,ا .  ز���و 
��*���ن در %)�رزه ا�N#�دى 
=�,ا !��� b0ش 
�اى 
=#)��+ *�دن *�ر��ان را 

�د�ا�$	� ا
,ا #0"�� .  
1"د %
 �
�� %)�رزه ھ,ف دار و 
!F�ب و *��ب و داراى N"ا=, 
و ��ز%�ن و رھ)�ى را از 

4"د .  ا=��اض *�ر��ى �,ار�,
در %�� ا�� روا
j و %$��)�ت 
�Nار �,ار�, و ��ا �� jDK از 
 2	K 9 � =�"%� !�+ از
 ��د4�
 72F ا=��اض *�ر��ى ��� %

 .��0"ا�$,

 

٤  ( &'
 ,��
� �� د���ى *� 
�"د :����ه !7ب در دل ا�� 
 ���H�� S8P0 رزه :�رى و�(%

��!7ب و 0'7ب �� و:� .  ا
 �P0 و � + از ا� �ل �P%
J ا:���=+ �ا�� %)�رزه و

" !�D9 آS%� 0 �4"ا�� و �� 
�$�+ .  ا�� %)�رزه @A اى�
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 +N�0 ن�
!7ب � �9H	�I+ �� ��د
��
� ا0'�د�� و ��ز%�ن .  ا S;'% از


� !7ب _k��� .  L$;+ و �D% در
��ز%��,ھ+ 
� ا�� � ��  ����
, �,ه 
"د *� 0'7ب � + از *�0
 �PNو:"ه �� %)�رزه و �� وا

���+ *� %'�A  . SK$, و:	+ اPNوا
ھ� و  ھ� و �"را *�ر��ى و ا0'�د��

,ھ$, % S�ه و:"ه د��� آ��ا �0 X
و ھ�� %<�"=� �� H,�,ه ا:���=+ 

�+ از .  %�*> را %F�ز�,p= 0"ده
ا�F��	� در ار0)�ط 
� ھ2 در !�ل 

���%�� �
دارى ھ�F$, و  ا=��اض 
ا�� ا=��اض و:"ه و دMI�N و 
�'p�ت �"���"�+ دارد و ا�$	� در 
,ا H �P0 وز و�
ا� �ل 9�1%;+ 
 +��� $$, *� � + از آ�	� !7ب %

��ا�� !7ب ����$,ه و .  ط)�D ا
�+ دا�I+ و ادا%� ��PK ز%��,ھ$,ه��
 ��*�ر 
�اى ا%� ا�bDب ا:���=+ ا
و ھ�� %)�رزات د��� را در 
A	�رA"ب ا�� %)�رزه =�"%+ 
 j(0�% 2	

�اى ا�bDب ا:���=+ 


�ا�� ا
,ا .  %F�زد�$
ا�� 0'7ب 
 ���� S
�D% 9+ در�,
0" و �����آ

�F� ط)�D *�ر�� ���PK ا� �ل .
 �PN2 ا�� واI�
 �* �F$ا� �% &'

2، آ��ا در $(
ا:���=+ %�*> را 

�2، %79و%�ت  *9$* ��"D0 اش
��وى ا�� :$)Q =�"%+ را H
�Kاھ2 *$2 0� 0�زه 
�"ا�2 در %�� 
� و:� !7
+ ا�� %)�رزه ��PK ا��

2��ز%�ن 
,ھ 7�"ان :,ا .  را ���
 -از *S ا�� !�*� ا:���=+ 

 �� ��4��
 �ر  ��ط)D�0+ د

�اى ط)�D *�ر�� �, +���. !7ب 

1"اھ, �� !7ب % �* +F*
�F+ *�ر��ى 
F�زد 
��, در �"�*
*S ا�� %)�رزه ھ�� :��)� و %�*> 


�"د S .د4

 


�4+ و:"ه ) ٥ +�
�ر ���� د��F%
و و���	�ى او/�ع ز��F و 
 ��%)�رزه ط)�D *�ر�� در ا��ان ا
 ����
� ا
P�د ��#1�%  �*

��ارد% �l�0 �% +ز%��,ھ��. 

 

 �D(ر�� ا��ان ط�* �D(ط ،Yاو

��%$p"ر %� �� و .  :"ا�+ ا
 � 9
 ،�F��ل *�ر��ان �
0�ر��U1 و:"د �Hو��� �	�ى در 

� *�"رھ�ى %	,  �F��D% ا��ان در

���%�� ��. دارى در اروH� ا
�$�	�ى %)�رزه *�ر��ى در ا�� 
 ،S �0 �$*�"رھ�، در ز%

اى، 0'7ب و  ��ز%��,ھ+ 0"ده
 +�Y"ط +I�رو�,ھ SL�! ،ه�X

���$� %)�رزه *�ر��ى در .  ا
 �P%�: �PN"% از �P(ا��ان ط
 �P�ا��ان و 0�ر�v و رو�, 0"

���%��  �l�0 دارى در ا��ان
��
�اى %R�ل �$� .  ��K���H ا

���S ��% �P �,ن، ��ز%��	�ى 
اى و �"راI+ ا�<�د *�دن  ا0'�د��

�ه در ط)�D *�ر�� ا��ان X و
��i اP/. 

 

��ز%��,ھ+  ���� ���D% &'
ا%� 
 �:"U	
ا�$�F *� ا�� %��ھ,ه 
 ,$ �*�ر��ى را %<�ز ��X @A
*� ا�07ه 
"دن *�ر�� ا��ا�+ را 

�د�
 �>ا�� b4ء 
	� !�ل .  ��
از آ�<� *� %)�رزه و ا=��اض 
 �
 �F
�دار � S8P0 ر��ى�*

+ و �ا� �ل د���ى از ��ز%��
 �
�"د *� % �H ر��ى�* ���PK
 �P%�: �
او/�ع و ا!"ال !�*2 

2 !�+ در .  $0��> دار�,I"�% �%
� (� 7� j���0 ��ا�,
ھ�I+ از  

 �D(ر��ى در درون ط�* SK�'%
�د *� 
P$"ان �% S � ر���*
ظ�ف ھ�; �ى *�ر��ى و 

:"I+ رھ)�ان *�ر��ى =�A  S�ره
,$ 7ه  %� ا�� � S را ا�,ه.  %�آ

ا%� ا�� آن � S !,اSN .  � �ده ا�2
���H ھ�  و �اى ا�� *� در �0�م د�

 ,$ :� *� *�ر�� ھ�F و *�ر %
و:"د دارد، ا=2 از ا�$ � 

����� ا0'�د��p=  ھ� و �"راھ� و
�4 �� ,$��
�ه و:"د دا��� X .

ھ�، *� در درون و از  ا�� �) �
ط��M آ�	� *�ر��ان آ��ھ�� 0"ده 
*�ر��ان را 
� %)��+ %)�رزه 
0)9�t�ن  ،,$$ *�ر��ى آ�$� %
 S�= �
 $$,، ��د��ن %�ور�,، %

 ���$, و رھ)�ى%  ,$$ ��ن %
 S8P0 4"د %)�رزه ,$��% ��در

,$�F
�دار �  . wھU _، ھ
�"ا�, �� +��*�ر�K%� و !7ب و دو

,$* S8P0 ا�� !�*� را. 

 

�ت و:"دى L"#4 ا�� ھ2 از
ط)�D *�ر�� 

 ��4523  



�/ د��ى ��23                                                                    ��4523  

ا�� و ھ� 
"رژواI+ *� دارد 
 �
, را ��ز%�ن %,ھ, ھ��اه �"0
آن 
$����7 ا�� %'�SK را �7 4"د 


":"د %�ورد ���ھU _ .  ��4"ا
�"ا�, %��J ا�� �"د *� ��
ا���F	�I+ *� ز�� �� �iD *�ر 
 S�'0 را +	
��% jا��� ،,$$ %
� ا:���=+ PN"% در ،,$$ %
 �
� �N +��Fار دار�, و 4"د را 


$, و  در ��وى وا!,ى رو�رو %
�ه، در درون 4"د ار0)�ط ا�<�د X
���"�� %���ک 4"د  �
*$$, و 
� 4"د راه PN"% اى�
K � *$$, و 

,$��,��
ا�� ا���F	� A  .�ره 
� 4"د، راھ	�ى PN"% �
 ��7��$

%)�رزه 
�اى 
	)"د او/�ع 4"د و 

� آ��U *� :	�ن 
#"رت  +�!
0�ر�v و 0$"رى در
�ره آ�	� 
 $$, و دور���ھ�ى % � K ,�"�%
. =�9+ در 
�ا
� 4"د �Nار %,ھ$,

� و  �) ��ھ�ى %'�SK ظ�ف او
ا:�$�ب ��L ���H"رت ����K ا�� 
 �D(ت در درون طY�P;و ا� SPK

,$�Fدرد *�ر��ان و راه .  *�ر�� ھ

�اى ا�� دردھ� در درون ا��  S!

�"د% &'
 SK�'%  . �� ا��
��. :���ن ز�,ه %)�رزا0+ ا


�ا�� !�+ در ا��ان ھ2، �$

 iP/ �� 2 �)"د وX�9=
 ��Kو ر ��F� و +����ز%��	�ى ر
 �;L از �F*�ر��ى، Yزم �

2 .��وع *$

 

 �
�، او/�ع %�1\ ا��ان ��l
/�ورت :�ى ����K :,ى 
2F در %�� %)�رزه ا�N#�دى �"�*

,$ % ,*�0  . ��در *�"رھ�ى د�

8"ر  �	kA �� ،�	�F� �ف *�"�
*9+، از %)�رزه ا�N#�دى %� � 
,��(� M
� ا�,ازه ا��ان =� ��. ا

ا%� .  ا�� � �ف 
��, !��� �H �"د
�� در :$�ح ��در ا��ا�+ *� A@ ا

�X ت�D(2 طF���"��� @A  ر���*
�$� ،��اش 
�  � ��K�� S ا

د*�� %#,ق و ا��bDل ط9)+ 
 MKا �* +kA ،دد��%�
ا�N#�دى 

�+  %)�رزه��اش ا�<�م اbL!�ت 
	� Q�"4"و ا:���=+ در % "


"ده ا�� و *�ر�� را 
P$"ان 

 

 در��ره %��%� %�ز �(ھ' 	�ر��ى  �                

 ...%0,�ا' در �/ %��,�ر ���' 
 

�وى ذ4�ه %)�رزه �

"رژواI+ و اbLح ط9)��� 
4"د ������F ا��، در 
*�"رى *� %)�رزه ا�N#�دى 
 @A j�*�ر��ى %,او%� 0"
� �,ه و 
� �Kع %)�رزه D'0
 ،��/, ا��),ادى S�,(0 �,ه ا
� *�"رى $A �� در
 ,*�0 �
 ,��
�F *�ر��ى �"�*

��ا0> 
���ى 
� ا%� %)�رزه 

ا�� �� .  ا�N#�دى 0":� *$,
 � ;0 +�����4\ ا
��. �Hو���ھ� و 
"رژواھ� ا

� %� �)��, از ��PK 7ب %� و!
 uا� +Iرژوا"
 @A ا�$ � ا��

"�F
�7, "  ا*"�"% �% �


,ل راه 
,ھ$, +� .ھ�ا

 

�	
  �* +I�ھ�� 70ھ ����	ل ��!
��ز%��,ھ+  ���� ���D% در
%�8ح �,ه ا�,، %SD�F از ا�$ � 
 S
�N ��DA,ر 
� *�"رھ�ى د�

��$, و DA,ر  2�P0
�ت =�م %)�رزه L"#4
 ،,$$ % &'
*�ر��ى را 
 �p� ,% او/�ع ا��ان را

�Aا *� ا�� 
�ا��+ .  دار�,

"رژواA +I@ 0�*$"ن  �9#4
%":"د ا��ان ا�� *� %� را 
�ت 	�,
 ,*�0 �
 ,$ % ��7���
در %"رد ط)�D *�ر�� و 
�F	�ى %)�رزه *�ر��ى �� %


�kداز�2. 

 

�اZ] 	�ر E6Z از ط�ح 
 %��%� %�ز �(ھ'

��ز%��,ھ+  ���� ���D% در
 ���F% ا�� �
 S#;0 �
 ��(F�

��
�ا�� .  �Hدا��4 �,ه ا�$

ا�$<� jDK � �0+ را 
�اى 

ا�� .  ��دآورى �0*� %,ھ2
�Lb4 +
اى از  
1"اھ2 ارز��

�D\ ا9L+ *�ر%�ن در دوره 
 ��,
 ����S(N از ط�ح ا�� 
�"�2 *� %� *�ر را 
 ,��

,ھ2 

%� .  از و�j ��وع *�ده 
"د�2
�+ b0ش ��
P$"ان �� !7ب 
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 �D(وان ط��H ن� �د�2 در %%

":"د  +
*�ر�� *��"�	�ى !7

ا�� *�ر ا�)�� �� :7ء .  
�ور�2
�� و ا��ادى �% ���PK +�Iدا

+K  SL�! و �F
� آن وارد � �F;$�ا
��ز%��,ھ+ *$"�+ %� ھ2  ����
��ز%�ن !7
+ %� در  J���
��, ر�, 

,��
�ن *�ر��ان %  . 2X�ا%�، =9
 �

 �ات  JN"% ا�$ � !�+ در ھ��ن
�� /�ورت ا!�ط� �,ن �F%

�j  !"زه"0 +
ھ� و *��"�	�ى !7
P+ از *�ر��ان دو��,ار �طi و
 �د�2، :$)� ا:���=+ % ,!7ب 0�*
���Fش !7ب و 0'7ب در %�ن 

 .*�ر��ان *��� %"رد 0":� 
"د

 

ا%�وز *� %1"اھ2 *�ر�� را در 
N  2�%� ا:���=+��$�
 ����
اش 

و ��ز%�ن 
,ھ2، %"/"ع 

+ %';9+ *�ر��ان :�ى ���ز%��

� *$$,هP0 ,$ ,ا %H �% اى�
. اى 
 �:"0 ���F% ا�� �
 �% � %��ھ$

��, ا� �ل واPN� %":"د  �* 2$ %

+ و ا=��اض *�ر��ان و ���ز%��
 ���H �* +�F���"�
"��ه *�ر��ان 
 Sا:���=+ 
bوا��8 !7ب را �0 
,ھ$, را �$��4 و %)$� �Nار داد، %

ھ�ى %';SK�'% �:"�%  +9 و �) �
2�"���8D ��وع %� .  *�ر��ان %

 ����

�اى *�ر 
� ط)�D *�ر�� 
 �� �* ���D اD! ��4 ا���$�
��ا�Q واPN+ و PK�ل در درون 
2F و ���"�ط)�D *�ر�� ھ2 ا*$"ن 
2F در :$)Q *�ر��ى را �راد� �

P$"ان ��  �% �
 $, و % +�,$����

��� �7د�� اP% تb �0. 

 

 ��ا�� اY"L آن ز%$� =�"%+ ا
 �F*� ا% �ن داده ا�� !7ب *�"�

. ا��ان �0 S �"د و ر�, *$,
 ��N ا�� �

�ا�� 0":� %� �$


ا�� طi دارد 8P%  . �A"ف %�"د

� آن  �F $,، را
�8 !7ب *�"�%
�"ا�2 ا�� % ��"�A �% و ،�FA
J و �طi را، *� 
� ا=�D�د %� و

�
�;"ذ ا�� و *��� ا=��اض  
��H"ر *�ر��ى 
,ون د4��� آن 
 2>F$% و ��"D0 ،د��L"رت %

2
� ا�� *�ر .  *$ �% S(N در دوره
�دى *��� 0":� *�ده 
"د�2$
 .

�� %� در در:� اول ��ز%�ن �F%
 iدادن و %�', *�دن ط
2F و راد� �ل در درون ���"�
 QH از �* ��ط)�D *�ر�� ا

�اى  Q

�اى %� و !�+ *��
P+ از 4"د آ�	� ھ2 �
Q1 و
رو�� ا�� *� آ�$,ه ا�� طi و 
!7ب *�"��F ا��ان 
	2 ��ه 

��
� %)$� و 
� .  4"رده ا �	$0
���H ���PK ا�� �
ا��F *�  ا0 �ء 


"د 0�زه  2%� N�در 4"اھ
ھ�ى واPN+ !7ب را *�  !"زه

� ا�� طi  در��PK ه,����


��$,، ا�<�د *$2 و ���Fش 

2
,ھ  . ����در 
'& دور���ى 
 ���F% ا�� �
��ز%��,ھ+ %� 

��دم%�
. 

 


P)�رت د��� %� �0�م د���ورد 
4"د :�%�P را 
�اى ا�<�د �� 
!7ب *�"��F+ *�ر��ى *$�ر 
 �
2 4"د ����ا��� 
"د�2 و %1"ا
�	�ى ا�� "9�ا
� �ر �0 bت 

2!�ل آ� � .  !7ب را ا�<�د *$
+K �P%�:  ل %���0�ل ز��دى�'�ا

S � اى�
�ى ا�� !7ب را  �
 2���$
 ��DNاھ2 آورده و ا�� د�K
 �
 +���
�1+ از ا�� !7ب 
 �D(��9 در درون ط* J�%P$+ و
,$ . *�ر�� :�ى دارد و *�ر %

��ز%��,ھ+ %�  ����H_ ا��س 
�"ان 
�ن *�د% �$A را :

 +�F
�1	�ى i9�1% :���ن *�"�
و راد� �ل در ا��ان را %�� S و 
2$* ,'�% +���. در �� !7ب 

 �
 +0b!7ب %� 
� =$"ان �0 
�%�$����،  !,ود و tl"ر اP% اى

� و !"زه ھ� و ��PK درھ� و�* �

�وى �p�%+ و 0)9t�ت و �

�ه راد�"ھ� و روز��%�X اش  ھ� و
 �PNاز ا�� وا Q1
 �� �	$0

��J ا:���=+ ا� .و

 

P+ از ا�� !7ب، �ا%� 
Q1 و
ا�p�ھ� 4�رج د�"ارھ�ى  =9+

 i!7ب %�، %�� S از ط
�F و %)�رزى ���"�*�ر��ان 
ا�� *� ھ2 ا*$"ن �� jDK در 
راس ا=��ا/�ت :�رى *�ر��ى 

�="�>% � 9
 ،,$�Fاى از  ھ
0)9t+ و آ��ھ��ا�� و  i��وظ
 QH �
 7��ز%����ا�� را �

,��(ا�� .  %
 ��4524  
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Q1 دارد *�ر��ان را در !, 
ا% ���Q0 و در ا� ��+ *� او/�ع 
 �9= ،,$ ا:�زه %,ھ, %�', %
�4ا�K در L;"ف *�ر��ان 
 S
�D% و !�+ در ,$ %)�رزه %
� رژ�2 p� +ھ<"م :��"را�

�8
ھ�ى  اش را 
� 0"ده ا�b%+ را
,ارد% ��. ط)�D *�ر�� 
��Nار �

2F راد� �ل در �"�* �p� �8D� از
ا��ان، ا�� طi و !7ب 
�F ا��ان ا:7اء �� �"�*

,$�Fدر . !�*� ھ i� ا�� ط��PK
,$�Fھ �% ���PK �%ا �PNوا .

 i!7ب *�"��F و ا�� ط
 2	
� *�ر��ى 
��, آ��ھ��� ��PK
�7د�� �"�, و در ھ2 ادX�م 

,�"�  . ���� &'
ا�� ا��س 
����ز%��,ھ+ %�. 

 

� !7ب را ��PK ,1"اھ% &'
ا�� 
�وى آ��ه و PK�ل ادX�م ا�� دو � �


,$ 
 S�,(0 Q1
  . +PNراه وا ��
 Q1
ا�� 0'"ل ا�$�F *� ا�� 
7
+ و �0 0b+ در %)�رزه ا�� !

 i
Q1 د��� ا�� (ط +$P�
�D"ه وا!,�
د4S �"د و )  :���ن 

��ارد
 �l�0 آن �
!7ب .  

� ارD0�ء 4"دآ��ھ+  ,��
 �F�"�*
 ���� �
ا�� :���ن، را
�8 آن 
��ا���ت در درون ط)�D *�ر��، 
و 0"ا���+ آن در رھ)�ى 
��ارد
 �l�0 ا=��ا/�ت *�ر��ى .

 i
$M9P0 �% �p !7ب و ا�� ط
� %)�رزا0+ وا!, را PNوا �� �


�K�� ض�K و ,�	K ,��
ھ� .  
 Qا�,H در آ�$,ه و +���ا=�bى 
�+ ا�� را �� Q���� �:ھ� در
��ه !7ب ��H i*� ا�� ط
 +9L��4�ن ا���F و �"�*
 S*�درھ� و ا=W�ء آن را �0 
4"اھ, داد 
� رو�$+ 
� ھ�� اl)�ت 

!�*� ا�� طi .  4"اھ, ��"د
*�ر��ان از ھ2 ا*$"ن :I7+ از 
 ��0�ر�v !7ب *�"��F ا��ان ا
*� دارد در 
�ون %�زھ�ى 

�%�$���اى !7ب *�"��F ا��ان  ا
�"د% ��4��. 

 

 

 در��ره %��%� %�ز �(ھ' 	�ر��ى  �                

 ...%0,�ا' در �/ %��,�ر ���' 
 

��Sط ا5<' %��%� 
 %�ز �(ھ'  �


� ا��  �:"0 �

�ا�� �$

��ز%��,ھ+ %�  ����%D,%�ت، 
 �Lb4 2 ! ,$A ان در"�را %

 :*�د

 

%�ز �(ھ' ���' ���:'   -١
از  �>�د�� و Z(رت �/ 
ط�A راد�!�ل و %�%��9��� 
 '>�P در  ��ن رھ�6ان
	�ر��ى و 	�ر��ان  �6رز 

 .ا%�

 

 ,��
ا�� ��N و:"د دارد و 

F$%  . Q1<2 و 4"دآ��ه 
�"د

� %� ��ظ� ��PK از +�	%

����Fش ا�� طi و ا�F<�م 
�1,ن 
� آن 
�+ و ��pى ��

��
��, 4"د را 
� .  ا ��N ا��
��	�ى ���$�	� و ��pات و 
4"د از ���� ��ا���ت در 

,ھ, 7. درون ط)�D *�ر�� �0

 2�"�
,ھ,"%� % 7و �� "  �0
",$* �
�اى ا�$ � "  0; 

 +Iرژوا"
,ا�2 ���ش �4ده %
 �A ا��ان @A �
 2*�!
 �$A �� را از +�Fر��� �

�د�% �>�� +��
  . iا�� ط

,ا�, *� QN�K در K � و  ,��

 �
 +��� S�= �$'L در
�F و %�Kت ر�����:

�FA ه�X و �F�� �,$�. 

 

 �* ,$ % ,ا�� ! 2 
� ا�� 0�*
!7ب را %#$"=� ���"ان 

!7ب 
� �Kا4"ا�,ن .  ا�<�د *�د
 ��4��آ!�د *�ر��ى 
� !7ب 

�"د��  . i
9 � ھ� N,ر ط
�F در ���"�راد� �ل و 

	��ن  ,��
ط)�D *�ر�� N"ى 
 �Fدر:� �� !7ب *�"�
N"ى و راد� �ل %�� S از 
 �P%�: ا�, در"�*�ر��ان %

,��
ا�� دو .  و:"د دا��� 

� ھ2 %�
"ط$, و  �PNوا

 �����260  

��ار�,% �l�0 2ھ �
 b
�D�%  . ھ�
N,ر طi رھ)�ان *�ر��ى و 
*�ر��ان %)�رزى *� �Kق 4"د را 
در اMK و دور���، در 0�*�� و در 
او�"��	�، در �$�	� و ارز�	�ى 
���� ��ا���ت %,ا�$,،  �
%)�رزا0+ 
����4 �� !7ب  ,��
 ���"N

�� .*�ر��ى راد� �ل %D,ور�0 ا

 

اى  ا�� *F+ از %� 
1"اھ, !"زه
7
+ در �D8$% و �	�ى ا�<�د *2$ !
�"ال اول %� ا�� 4"اھ, 
"د *� 
 �D
���"�� ا��؟ A �>او/�ع آ�
 �D8$% رزات *�ر��ى در�(%
�F؟ *,ام ��ا�Q در %�ن A
 ���"N و �� ر��� �D8$% ر��ان آن�*
 +�% j4 2 وF���"�ا��؟ و 
راد� �ل در
� رھ)�ان *�ر��ى 
آ�<� �A �;"ذ =�"%+ دارد؟ ا�� 
 2$ ,ا %H تYا"�
� ا��  �* +1��H

��, آ���ه دور���ى %F�=,ى  ,=�F%
�	�ى "9�را 
�اى �0 S *��"�	� و 
 $2 و ا�� �)��, % +$
 QH +
7!

� ا�� داده ھ�  �:"0 �
P8N� *�رم را 

2$ ر�, .  از �8. د���ى ��وع %
 �P�
� و <��$�% �F!7ب *�"�

� ازاء ا:���=+ آن در درون �%

 .ط)�D 4"اھ, 
"د

 

را��S %��%' ط�A 	�ر��ان   -٢
��� �� ��ب 	����� ا��ان ��	


 -�د�!�� )���. 


��, !7ب *�"��F را  ��N ا��

P$"ان :���ن !7
+ 4"د  Bر�,�


ا�� :��9 
��, وiL !�ل .  N)"ل *$,

Q1 ز��دى از رھ)�ان *�ر��ى 

�* ,��
ا�� 
1"اھ2 %�ن ا!7اب : "
ا��1�ب *$2، %� 4"د را 
� !7ب 

ا�� ".  *�"��F ا��ان �7د�� %,ا�2
 �* ��"�,ى اH �0�م آن �% �p$


,��

":"د  ,��
ا�� .  در ا�� %�!�9 
P+ از رھ)�ان *�ر��ى �
Q1 و

�"�$,، ھ� 0)#�ه
اى ھ2  ا�� را 
��ار�,، *� %bR ا�� �� آن 

,�)�ل آن 
و:� *�ر !7ب => دارد، 
� ا=�D�د 
�+ در ���وزى اH �� ا�� �%
ا��ان 4"اھ, 
"د و *�"�2F ا��ان 

 �� S �0 +%,N �� را در
!7ب *�"��F+ *�ر��ى، *� 
 vء آن در �0�م ط"ل 0�ر�b4
%F'% �L�P"س 
"ده ا�� �Nار 

,ھ,%  . �$A �* +0ر"L در
اى ا%�وز 
":"د 
��,،  �7د� +
�اى �7د��، ھ$��%+ *�  در آ0

,ا *$, و  %)�رزات 0"دهH ءb�=اى ا

�اى  در:� S�= اى از آزادى

 ،,��

":"د  +�F�"�* ���PK
��ارد و ا�� % "9: �H Q1
ا�� 
!7ب را د��� *�%b %�ل 4"د 

,$ در ا�� %�ن ھ2 ا�� !7ب .  %
 ���PK و ھ2 ا�� رھ)�ان و
*�ر��ى 
��, P8N� از :	�ت 
� *$$, و 
	2 �7د�� t0 رى�F


ا%� ا�� 0'"ل در A$�ن .  �"�,
 .��ا�8+ 
�F=� رخ %,ھ,

 

 ,$��k

	�!�ل ا�� ا%�وز از %� 
 ���� �K��H \4��
��ز%��,ھ+ %� در ا�� %�!�9 
 i�F، 4"اھ2 �;� *� طA
P+ از رھ)�ان =�9+ و �و
 �
راد� �ل ط)�D *�ر�� 4"د را 
!7ب *�"��F ا��ان �7د�� 

,$$* _!  . ��"��� �
 �(F�
��	�ى آن !F�س ��!7ب و 

,$��
ا�� 
�اى %R�ل !7ب .  
S ��%� از � ,��
�د ���ه %$*
��از�� �"د *� در آن  �DKا�� ر

��p  در
�ره %)�!R�ت *$��ه اظ	�ر
 $$,، ھ� N,ر ھ2 *� 4"د را %


$W=) �% �p" !7ب �,ا�$,  �*
ھ�$8"ر ).  
��, از ھ2 ا*$"ن 
,ا�$,

� ھ� و ��
P8N$�%� ھ� و 
 ,��
��	�ى ا=bم �,ه !7ب ��
�د �
%"رد 0":� ا�� ر�N �DKار 

,$$* �p� ر�	ره آن اظ�
 .و در

 

���( 	�ر��ان راد�!�ل و   -٣
��� ھ��8 ����2 �� ��ب ��	

 .%�ز �ن ���,(

,N ون,
��ط  و ا�)�� %� ا�� را 
2�"���  . �'��L ,ا:�زه 
,ھ

7
+ دا��� ! �* +�N2 *� 0� و�"�

�U��$A �* 2 رھ)� =�9+ ��

*�ر��ى 
1"اھ, 
� آن *�ر *$, 

�"د،  �0 ��F
 Q��
د�� و 
او/�=Q ��ا%� �0 
�"د، 
� :"ى 
رو�$; �ا�� و �B *$$,ه در 
 .درون آن %"ا:� 
�"د، %� �0:
,ھ2 ا�� رDK� ھ��ن 
�ون !7ب %
 +%��*�ر��ن را 
 $$, و ھ$

 �
 ��D�F%
 ��4525  
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"�,�, *� !7ب آ%�د�+ k
!7ب 
*�K+ را در درون 4"د 
":"د 

���	�ى ا4� .  آورده ا��%� در 
�,�,ا 
�اى رJK ا�� %"ا�b0 Jش 
*�ده ا�2 و 
	��ن در:� ھ2 در 
�7د�� *�دن ا�� طi از 
*�ر��ان 
� !7ب و *�ر در !7ب 
 �% �p$

"ده ا�2، و�+ ا��  MK"%

�F� +K�* ا,

��, .  ھ$"ز ا �%
2 *� !7
+ �,ن و در *�رى *$
 ��K�� ار�N ت !7بb �0 iL
 ��"D0 �

�اى ا�� رDK� %��ادف 
9���ن 
�اى ا�;�ى ���D�ن 
�N

P$"ان رھ)� در :$)Q *�ر��ى 
 �
� اط�$�ن 4�ط� و ا%$ ،,��



	�رو �� 
P, .  آ�	� 
�7Kا�,
 ���ز%��,ھ+ ا�<�د ھ� ����
�ات در روش ز�,�+ و t0
 �
 �DK7ب و :�ب ا�� ر! ���PK

����ز%�ن !7
+ ا. 

 

	�ر��ان 	����� ���( در   -٤
ھ�� ��ل �� ا-!�ل  A>20 و از 

�!6- E!- در �>�<  E;��  ھ�ى
), .	�ر��ى  �2( و ھ�6��2 ���

آ�<� *� ا�� %'�SK و:"د �,ار�, %� 

��, ا�<�د *$2، آ�<� *� و:"د 
 ،2$* ��"D0 را �	آ� ,��
دار�, %� 
�+ و K �ى �� �p� را از �	آ�
2، 0�*� 	�ى %)�رزا0+ $* ���t0
�هX 2 و$* MN,0 را i. ا�� ط

 i
��, *�رى *$2 *� ا�� ط �%
 �F���"�*�ر��ان راد� �ل و 
9� و:"ه %)�رزه * �
 �(F�
��	�ى ��ط)D�0+ %"ا/J و 
رو�� دا��� 
��$, و 
� %'�SK و 
�+ در �PK ر�F
*��"�	�ى ز�,ه و 

,�"� S�,(0 ر���* �D(درون ط. 

 

�3ى   -٥���زه ھ�ى  � ���( 	�
;:�9' در ا�� -E;��  �!6 و 
�3' 	� ��%D آ�3 ا�@�د %�ز �

 .و رھ�6ى  ���د ��-,(

ھ�ى 0�*$"�+ %�، در =�  !"زه
ا�$ � :����ھ��ن را 
P$"ان 
 $$, و % };! +
7! ���H ى�	�"9�

�1	�ى !7ب  ���� �
 �8
در را

 

 در��ره %��%� %�ز �(ھ' 	�ر��ى  �                

 ...%0,�ا' در �/ %��,�ر ���' 
 


P$"ان �� !"زه 
� !D"ق و 
 S�= ه,� i��P0 i��وظ
 $$,، از ��p %�ھ� *�ر��ن %
 +9;'% J�>0 �� رت"#
 ,��

. PK�ل در ا�� �) � *�ر *$$,

!"زه ھ�ى %� �� jDK در درون 
ھ�، 
9 � !�+ در  ا�� �) �

L"رت و:"د �0 9	�ى 
�ه 
��, در درون  0"دهX اى و

 +
�	�ى !7"9�آ�	� 
P$"ان 
��	�ى !7ب ��PK�ل 
��$, و 

,��(
 QH ��D�F% را. 

 

���( از  ��ن رھ�6ان ��   -٦
�4ذ ا�� -6!� ھ� ��زه ھ�ى 
)��1� E!- ب�� ��� .ط�از 

ھ�ى  
P)�رت د��� ا0"ر���
 Bر�,�
 ,��
واPN+ ا�� �) � ھ� 
��و�, و از ا�� 

� !7ب 
ط��M !"زه ھ�ى ط�از �"�$+ 

":"د 
��$, *� رھ)�ان ا�� 

��, ھ� را در  �) ��%�
 .
 +9IY,
%� � ا�� %� ا%�وز 
*� b(N �;�2 از ا�$ � ا�$	� را 

2 د�� و  !"زه%�$
 +
ھ�ى !7
د���ن 
�9زد، ا%� ا����ن ھ� 


��, ا�$	� !"زه �A  +PNھ�ى وا
�F+ و راد� �ل �"�* ���PK

,$�Fھ�  ا�� !"زه.  *�ر��ى ھ
%�� S از *F��+ ا�� *� �;"ذ 

J دار�,، در L,ر  0"ده�اى و
ا=��اض *�ر��ى :�ى دار�, 
2 *�ر��ى D�F% S�= و 84"ط

,$$ % �P0 را  .+��F* �	$ا�,  ا�
*� در آ�$,ه در L,ر �"راھ�ى 

�ه  *�ر��ى و ا0'�د��X ھ� و
,���ھ�ى  ا�� !"زه.  :�ى %

��Fھ�ى  ط�از �"�� ھ
��ھ�  ھ�ى !7
+ در *�ر4��� *�

 Mھ� و %$�ط�	و � �	�1
و 
�2 .  4"اھ$, 
"د�
P,ا 
� ا�� %

�"�� 4"د %� 
��, آ��ھ��� A �*
ا�� رو�, را %)$�ى !�*� آ0+ 

���* Sھ�ى !7
+  4"د �0 
2 .�Nار 
,ھ

 

�� ���2ش �4ذ  � و   -٧
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���^ه �� ��63د او��ع ا ,�2'، ا�� 
 �� '�R�!�� و '�� �����ل ا

ھ�ى ���' را ا�@�د  	�/  � 	���2
 .و اRPم ��اھ( 	�د

در %"رد ا�$ � %�1#�ت ��ا�8+ 
*� ا�� اN,ام را %� � 4"اھ, *�د 
 &'
�A 4"اھ, 
"د %�"ا�2 ا�$<� 

2
$�p %� %	����� ��4\ ا�� .  *$
4"اھ, 
"د *� ادا%� *�رى ا�� 

��ھ� H_ از ا=bم %":"د��  *�
�"�� 4"اھ, 
"دA  . زمY 2$ �� � K


��, %� در ا�<�د و ا=bم ا�� 
���* �9>= w2 ھ� ھ��
. اى دا��� 

 iآ��U %	2 ا�� ا�� ا�� *� ط
J و L�!> �;"ذى از *�ر��ان �و
�F و:"د دا��� ���"�راد� �ل و 

��$, *� 4"د را 
� ا�� !7ب 

,$$ �+ 0,ا=+ %��  . �* +%��ھ$

�اى *�ر !7
+ ���Fده  jا���

���ر  �Kاھ2 �"د *�F
 +
ھ�ى !7
 �

":"د 4"اھ, آ%,، %��وط  J���
ا�$ � ا%�وز ھ� دو، �P$+ ھ2 !7ب 

,ا�$, *�  ،���PK iو ھ2 ا�� ط
7
+ و ! �PNاز �� وا +I7:

,$�Fرزا0+ وا!, ھ�(%  . ,��(�
��ھ�ى !7
+ را 
8"ر زودرس  *�


� ا
� �ر 
�Y ا�<�د  jDK و +P$#0 و
 .*�د

 

 �� ،,=�F% jا��� Qا�,H در
K�*�"ر او/�ع ا%$�+ ا�� و 
K�*�"ر د��� 0"ا���+ *�ر��ان 
�F در ا�;�ى ���"�راد� �ل و 
�QD 4"د 
P$"ان رھ)� و آژ���0"ر 

��ا�� ��� .  در ���j :,�, ا
���*  Qدا��K از �* ,
,ھ Sاى �0 


Q1 ز��دى از ��و�Q را �Lف 
ا%"ر درون !7
+ و �7ار�,ھ+ و 

	�� ا�� اbL ا�� *�ر  ,$ 
�ه X

,7
+ را ھ$��%+ .  را � $! ���*

�"ا�,  ��
,ھ, *� ا�� *� S �0

P$"ان رھ)� %)�رزه *�ر��ى  ����ا

. در 
�ون !7ب ظ�ھ� �"د

�ا�� رو�, آ0+ !�*� %� و �$

دور���ى %� در %"رد %�!�9 
P,ى 
��ز%��,ھ+ 
8"ر *9+ ا��  ����

��� او/�ع، *� 
�1� :  اt0 �

2 و ر�, %� و D�F% ر�* SL�!

 +��� �P/و SL�! ��1

 +I�وھ�� ،��
8"ر *9+ ا �P%�:
 2A�H �'0 در ا�� دوره �*

��د آ%,ه ا�,، "  !7ب 
8"ر *9+"
را در "  !7ب 
8"ر 1�%\"

�8. %'9+ ا�<�د 4"اھ$, *�د .
��اى و %'9+  ھ�ى *�ر4��� *�

 �F�j رھ)�ان *�"�"0 �P���
*�ر��ى *� ا%�وز در ا� �ل 

� !7ب در ار0)�ط$, و  +="$�%

� (� Mو  از ط�� SK�'% ھ�ى
 ���PK ه�X و +%"�= J%�>%
 S �0 ،,$$ 4"د را د�)�ل %
,$$ �"�, و ا=bم %":"د�� %% .

��ھ�ى !7
+  آ�	� را�� 4"د را *�
 �F4"اھ$, ��%, و !7ب *�"�

���  ا�� *��F1� اى�
ھ� را *� 
2F ا��ان از �"�* vر در 0�ر��

� و در %'j ا=��اض I�H

��K�� S � ر��ى�*  �
ا�, 
� 4"اھ, �$��4 و ��ر

�D8$% ى�	ز%����  �
اى 4"د را 
ا0 �ء 
� آ�	� و 
� %�', *�دن آ�	� 
 j(W$% +
در �� ��ز%�ن !7


":"د 4"اھ, آورد. 

 

��. ا�� �� دور���ى =�"%+ ا
!�+ در �8. �;"ذ ا%�وزى 
 ��!7ب *�"��F ا�� رو�,ى ا
 QH �
 +���*� در �� ا=�bى 

�K4"اھ, ر  . �* ��ا�� رو�,ى ا
 B���� ت او/�ع *$"�+ و�PNوا
*�ر 0�*$"�+ %� در 
�ا
� %� �Nار 

%� jDK ا%,وارم *� %� .  %,ھ,
 �$A اى�

�"ا�2 4"د را 
 2��ا�8+ آ%�ده *$2 و 
�"ا�
2 *� در �� ا=�bى $* ��W0
�+ *� %)�رزه :"I+ �4ده ��

"رژوا�+ را 
,ار 4"اھ, *�د و 
از :��9 
<�ن !7ب %� ھ2 4"اھ, 
 Qا��� wا�,ا�4، ھU _ و ھ

اى ��"ا�, %��J ��"ده  *"�p� �0ا��
�,ن درھ�ى !7ب 
� روى 
رھ)�ان *�ر��ى *� 
�اى %�ل 
 �F4"د *�دن !7ب *�"�

 .!�*� 4"اھ$, *�د 
�"د

 

د��9�  � در  �6رزات >�رى   -٨
در ا��  ��<� ا%�%� ��%D ا�� 

 .-6!� ھ� �5رت  �1��د

%"/"ع ��*� در %)�رزات 
 �
���ارى l�0 رى *�ر��ى و�:
آ�	� از N,�2 � + از %"/"=�ت 
%"رد 
'& در !7ب %� 
"ده 

��
D� .  ا��
 ��4526  
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!�+ *�ر !7
+ و د4��� در 
 �
%)�رزات :�رى 
$"=+ در 
�ا

,�,�
$�p %� ا�� .  ھ2 %�8ح %
. دو و:"ه دو���� �� ا%� وا!,�,

�"ا�, 
,ون !W"ر �� +����: wھ
 �D(در %�� %)�رزه ا:���=+ ط
. *�ر�� !7
+ *�ر��ى 
F�زد

�$�+ ا�� %SWP را دارد  @A
ز��ا 
�اى آ� � در %)�رزه 

��, *;Q و  ,$ 
 ��*�ر��ى د4�
*bه 
 $, و P0,ادى از دا��<"��ن 
�ه را *� X ه و��0, دا����و ا
 �
9+ !7
Q را %F�ز�, Lا �K�


ا%� .  %'j *�ر��ى روا�� *$,

Q1 راد� �ل و  �* +

�اى !7
��و *�ر��ان را :I7+ از H
!7ب 4"د %,ا�, و ��م 
� ��م ا�� 
bت  9+ �0Lن ا"�� �

Q1 را 
 $,، د4��� در % S�,(0 4"د
%)�رزات :�رى �P$+ د4��� آ��ه 

iا�� .  و ھ,�K$, و !7
+ آن ط
 �F� 9+ ا�� *� !7ب *�"�
ا��ان 0� 
'�ل =�b در %)�رزات 

�� .:�رى د4��� *�ده ا

 

���Fش %<�%J =�"%+ *�ر��ى 
 Q($: در �	آ� QD� Q7ا�Kو ا
 ��"�� ����	
ا=��ا/+ � + از 
ھ�ى د4��� %� در %)�رزات :�رى 

��ھ�ى د���  ا�� ا%� و ��"��.  ا
�� از ط��M �7د� + ��� آن اp�
طi راد� �ل *�ر��ان 
� !7ب 
��	�ى آن L"رت ���F و �"�*

��وا/. ا�� *� ھ,ف .  ����K ا
 �Aھ� �% ��%� ا�� ا�� *� د4�

2D�F% ,��
ا%� !�+ ھ�� ا%� .  �0 
ھ2 0$	� از ط��M �7د�� *�دن 
ا�� طi *�ر��ان 
� !7ب 

��ى .  %D,ور 4"اھ, 
"د��%� د4�
ھ�ى *2 �;"ذ را 0'� =$"ان  !"زه

D� 2F, *�د�2�"F*آ  . ��د4�
واPN+ و %� � %� در %)�رزه 
:�رى �P$+ د4��� ط;+ از 
*�ر��ان *�"��F و راد� �ل در 
ا�� %)�رزات *� 
8"ر 
روزا7Kو�+ 
� !7ب �7د�� 

,$$ ا=2 .  %�"�, و 
� !7ب *�ر %
 +��از ا�$ � ا�� رDK� ا=W�ء ر

�4 �� ,$��
ھ� �A ا�� .  !7ب 

 

 در��ره %��%� %�ز �(ھ' 	�ر��ى  �                

 ...%0,�ا' در �/ %��,�ر ���' 
 

 ��(�را
�8 �7د� �� 
��, ا
د4��� !7ب در %)�رزات 

2D�F% �0 و �7د� ��  :�رى
ا%� 0�*, %� در .  4"اھ, 
"د

 �
��ز%��,ھ+  ���� &'

 �% ��ا�� ا�� *� ���Fش د4�
 ��"D0 ز%��,ھ+ و��از %<�اى 
طi راد� �ل *�ر��ان در 
 ���k�� %رزات :�رى ا�(%

ھ,ف %� د4��� آ��ھ��� .  %�"د
ا�� �) � ھ��� و ا10�ذ �,ن 
�+ !7ب "Lى ا�	���� +9�=

 .و �� 4"د���I+ !7ب

 

٩-   E+4,  'ھ)%�ز �
ھ�a,�ن -!E 	�ر ���'  � در 
 ��9�:; �5�P �3ھ� و در-
 X�� �� و �ر��ى ا%�	
 'bZ�,� �  'ھ)%��%� %�ز �

(ارد. 

��ز%��,ھ+ %$;#S ا%�ى 

"ط 
� !"زه ھ��� و �� �%

� (� SK�'% اى .  ھ�ى�
 ,���

�4+ ا�� 0; � �K%�ل و 

,��
 �p$
 +N"D!  . د"�% ��;�
� (� S�= در �*  &=�
ھ� 

,�"�ا%� .  ا0#�ل !"زه ھ� %
���ر %	2 اF
 �. ا�� 0; 

�� درک %� از  �
 ���F%
����ز%��,ھ+ .  ا0#�ل ا

%$;#j(0�% +$P� S �)"دن 
+
. !"زه ھ� در �� �) � !7

 S�,
%� ا0#�ل !"زه ھ� را 
�84ات ا%$�+ ا�� ا%� در ا�� 

ا%� آ�� %� .  %�!�9 رد *�ده ا�2
ر�N�K و روا
j درو�+ 
*�ر��ان را ھ2 رد *�ده ا�2؟ 
آ�� %� %,=+ �,ه ا�2 *� 
 "W= �F*�ر��ان *�"�
!7ب در %�� %)�رزه *�ر��ى 
,ا H +Nb0 ھ2 �0�س و �

�1"اھ$, *�د و 4"د را در *$�ر 
�� �1"اھ$, ���K؟ ا
,ا�, � .

� 0#"رى ا
9	��� ا�� و $A
 �* ��7ى اA ف �0�م آنb4
4"د %� در
�ره % ���F	�ى 

2I"� .%)�رزه *�ر��ى %
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'R+ ا�� در  S#;$% +ز%��,ھ��
bت !7ب �0 �
 �8
ا�� �P$+ .  را


"دن  +
!"زه !7ب 
��, !"زه !7

�وز �,ھ, ��w *_ د�	
. 4"د را 

 .8�0b+ ھ2  �0 Q1
 w
� ھ
�د�ا%� *�ر��ا�+ *� .  4"د �0�س �


+ 4)� از � ,��� در �� وا!, و 
 S �0 +
�� %'A S$, !"زه !7

,$�Fھ$, ھ� روز *$�ر ھ2 ھ,% .
���ز%��,ھ+ %$;#P� S$+ ھ� .

S�,(0 *�دن �0��	�ى رو0� و 
ط)P+ *�ر��ان 
� ظ�ف ا0#�ل 

+
�+ وا!,ھ�ى !7��ا0#�ل .  
� (�  +PNھ�ى %';9+ ا0#�ل وا

*�ر��ان ا�� و 
�ر ا%$�+ آن ��زل 
��ھ� �)��, 
P$"ان !"زه 
�  !"زه.  ا

,�"� +K�P% و S#�% 2ھ  . ,��
 � 9

 ���PK SK�'% ان"$P
 �R*ا,!
 �
دو��,ار !7ب در درون �) � ھ� 
,ا *$$, و ھw �"ع H �8
ھ2 را
 �
اطb=+ از �8. را
�8 د���ى 
 ��
"دن � ,� +
!7ب و !"زه !7

,ا � $$,H  . ا,

'& ا <
� ا�� 0�0
�F� +N"D!. 

 

 ���PK �* �F$ا� �� �
 &'

�F+ در درون ط)�D *�ر�� و �"�*
�F	�ى !7
+ در �"�* S
�D�% �0�س
�F	�ى �� % �
 ,��
 �D(درون ط

,��
%� .  4"د %)�رزه *�ر��ى %� + 
�"ا�2 و �� +�S��F% S ا%$�
� د
�زى �7 در ا�� %�!�9 �,ار�2 *� �
 +Pدر �8'+ وراى %$��)�ت ط)
 �8
��و راH ر��ان�* SK�'% درون

�ن !"زه% +0b �0  ���PK ھ�ى
2*�ر�� %)�رز و .  4"د ا�<�د *$

 "W= از SD�F% ،�* +�F�"�*
Q 4"د H ،در !7ب Qدن �� �)"د�"

 +$= �PN"% از �* ,��
%<�ب 
�� *�ر�� %��Pض 
�4"ردار 
 ���
7ى A ,ا�"��� +F* و ��ا
 �p� ھ,، از,
 �(Fاو� �
از ا�� را 
�ر %' ���ى F
 �PN"% در +�ا%$

��%� � ا�� .  �Nار ����K ا
+9ھ�ى  ھ�، �A در درون �) � 4

%';9+ و �A در 4�رج آن، !,س 

bK ,��� �* ,$�7ن رDK� �0�س 

ا%� .  �7د� ��ى 
� !7ب دار�,
�ت *� ا%�وز در
�ره �,! ��"�ا�$

�رى از *�ر��ان %)�رز و:"د F

 ،,$�Fدارد *� =W" !7ب ھ2 �
%�دام *� از !, !_ و ���ن 

S اl)�ت �)��, �N 4�رج ��"د و

� *$$,هP0 +�اى  ھ$"ز 0	,�, ا%$
,$��
���ر ��  . ���F% از ا��

 �
 b* ر���* �D(رم *� ط��%
ا�$�"�� ا��ار 4"د 
�4"رد 

��1H ب �,ه و�F! ر�F
اى دارد  
,$ � 4"د را !;{ %��PK و .

�ت ا�� �� آن *�ر�� %)�رز �,!
ھ��ن در:� 
�ر ا%$�+ �,ارد *� 
�� %'S در
�ره  <��ت *��,!
bKن !"زه دا�Q آ%"زى 

�*�ر��ىX ى�	ز%����. 

 

b* �Lb4م %� دار�2 *�رى 

"دن 
� وز��  +
7! �* 2$ %
 S�,(0 ى *�ر�� %)�رز�k
اى 

ا�� رDK��+ !"زه !7
+ .  ��"د
 ��"D0 �(% ,��
,ھ$, ا�� % S �0
را
�8 آ�	� 
� !7ب 
��, و �� 
���� *�ر��ان  �
� را
�8 آ�	� t0
%)�رز و *�"��F در درون 

ھ�، و �� %1�ط�ه آ%7 �,ن  �) �
!"زه 
"دن .  او/�ع ا%$�+ آ�	�

��ى  ,��
ھ� :�J از رDK�ى %� 

��, *� 0$	� 4"د ا=W�ء !"زه 

,$P98% ى .  از آن"'� �
 ,��
 �%
4"د را ��ز%�ن 
,ھ2 *� *�ر�� 
 ��7��� �% �
 ���"H �
 �F�"�*
 �Uاز آ� Q

� �Hدا��4 0�وا�+ 
ھ2 ا*$"ن 
P$"ان رھ)� ا=��اض 
�ه *$"�+ �*�ر��ى در او/�ع 

��ز%��,ھ+ .  %�kدازد ��"د
%$;#S �� ��ط MD'0 ا�� ھ,ف 

��!"زه ھ�ى %� !�+ آ�<� *� .  ا
در L'$� %)�رزه =�9+ و �� در 


� ھ2  درون �) � SK�'% ھ�ى

��, اSL ا�;#�ل را  ,$$ % +Nb0
�ت 4"د �ر=��� *$$, و !�+ !,
را �7 در :�ى دورى در ذھ� 

,$$* �Kاى *�ر .  4"د د�
!"زه %� 
���� رDK�ى *�"��F 4"د در  �

 �
درون :$)Q *�ر��ى ��ز 
 �8
دا�A ��F$, و A"ن را

� !7ب �,ارد �DK0+ آن رb �0 .

%	2 ا�$�F *� رDK�ى %� 
�"ا�$, در 
L'$� %)�رزه �� iL وا!, را 
 SK�'% � (� ھ$, و,
 S
� ھ�0 2 
*�ر��ى %�"ا�, ظ�ف ا�� ا0'�د 
�	�ى "9�
�اى  +�! +I"Fو ھ�

,��
 +
��ز%��,ھ+ .  !7 +�% j4
 ���� &'
 �
 jDK �� S#;$%
�"د، �� u���* �% +ز%��,ھ��

 �
 ,��
 � 9

 ��4527  
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���ى ر=��� �"د 0� %�  ,*�0

�"ا�2 رو�, ر�, 0�*$"�+ 4"د و 

�Yى ادا%� *�رى *� در  .8�
�	�ى H_ از �0 S !7ب در ��
 ��,
� *�ر��ى ��PK �L�=

2 .آورده ا�2 را !;{ *$

 

>�ء د��1 %��%�   -١٠
%�ز �(ھ'  � ��ز�1ى ��  ���9 

 .��bP� 	�ر��ى ا%�

ا�� 
'& را %bD�F در د��"ر 
$�ر �Nار داده�� �ا�2 و ��ا 
�  ھ�


� آن ���kدازم S#;0  . �
 jDK
2$ . رI"س 
'& ا��ره *"0�ھ+ %


� آن ا�Kادى  �Fا�� !7ب *�"�
 �
اطbق %�"د *� در �� ار��ن 
� �$���4 �,ه !7
+ *�ر ��ر
�kداز�,، % ��"W= M! ،,$$ %

��K���H را �%�$���ا�, و  
���%� و ا
�ه، X ه دا��� ا�, و,$$* �L"0 دو
$+ از P% �="�>% 7ب! �N"آ�

�"د% S%�� اد را�Kا%� ا�� .  ا
!7ب *�"��F �� :���ن 
 ��K�� �pدر� J�ا:���=+ و
��	�ى ���"د، 
� اMK و 
���%� و 
� و در�� در P% ��، �Hا0P%
 ،�P% +=���:و ا +����)�د 

 

 در��ره %��%� %�ز �(ھ' 	�ر��ى  �                

 ...%0,�ا' در �/ %��,�ر ���' 
 

آ�"P0 �N,اد ا=W�ء !7ب 
 �Fاز آ� Q
�ر F
 �F�"�*
*� در F! +9(N i��P0�ب �,ه 


$�p %� ا�� 0;�وت .  
"د
 +PNن دا%$� وا�ا�Kاط+ %
!7ب و دا%$� ر��+ !7ب 
,�7. دارد 
� %� /�ر ز��دى %

ا�� !�+ %��J 0;"ق 0; � 
*�ر��ى و ��ا�Q *�ر��ى در 

ا�� %��J .  درون !7ب %�"د
,ا *�دن !7ب در H �K�;�
 J��% 2 *�ر��ى وF�"�* �	:
� �Nار ����K !7ب و l�0 �'0
 j�"0 Q��	��ه ھ� و ار���$*

��دد
� .  ��ا�Q *�ر��ى %
�v =�9+ داد�H ,��
 �N�$0 ا��. 

 

��ز%��,ھ+ دارد  ���� &'

 �
=�b آن *�ر��ى *� 4"د را 
!7ب *�"��F ا��ان 0,ا=+ 
��	�ى �� M(ط �
 $, و %

"ه� �
اى *� %�"ا�, در  !7ب 
 $, و % ���PK ر��ى�* Q($:
4"د را %��$, ھ� =W" !7ب 

P$"ان  ،,$ K�
� %1�ط�ه %
 �F=W" !7ب *�"�


��, ا�� .  %���رد �% �p$

�ر از F
رDK� را *� P0,اد��ن 
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 ،��P0,اد ا=W�ء !7ب 
��� ا
=D90 "W+ *�د و %SD�F از ا�$ � 

�"د �� ��"د و ��  i9�1% S�Y,

 +��2 �� �)��W= 2"�� ر��
 S��%
آ�	� را 
� آ�	� ا
bغ *$2، ا%� در 
 ،2=�S آ�	� را =W" !7ب 
,ا�

P$"ان =W" آ�	� را در !�ت 
2 و از آ�	� ا��p�ر $* S!7ب د4

2��

	�!�ل ھ���8"ر *� .  دا��� 
 �
�;�2 در %)'& =W"�� *�ر��ى 
bت  �0 ���p� Sات *�#;0
�	�ھ� را در ا�� %"رد 
�ن 4"اھ2 

 ...*�د

 

��ز%��,ھ+ %�  ���� &'

 2F�"�* &'
ا��$��:+ ا�� از 

�� �Nار 
"ده .  *�ر��ى��ا�� 
�9�اى 
��, *� %� را N�در  ا�� و

F�زد �� �Hش ا:���=+ %	2 را %
2�Hش :  در ا��ان L"رت 
,ھ

"ن Fز�"Hا v0�ر� ��2F از د�)��"�*

"رژواI+ و ا=��اض 9%+  _


� 0�ر�v ا=��اض  +�F%�Kر

� ظ�ف  2F�"�* S�,(0 ر��ى و�*

. و ا
7ار ا=��اض *�ر��ى
ا=��ا/+ *� ھ�"اره 
� %"ازات و 

 +9% �*�! �
�F+ _  ھ�7%�ن %�Kر
��S�,(0 �,ن .  و:"د دا��� ا

 Q1
2F ا��ان 
� 2A�H ا�� �"�*
�P%�:  . �1 وF� ����ا�� 

�ى ا�� ھ,ف در �H اى�
رو�+ 
��ز%��,ھ+ و �0 bت  �L�=

����زى ا... 

 

در H���ن � )�ر د��� ��دآورى 
 $2 *� ھ,ف 
'& ا%�وز %
 �* �����0. %<,د %)�!R�0+ ا
 ���D% در S(N ل�� �� <��N
��ز%��,ھ+ %� در �����  ����

آن .  *�"��F %�8ح *�ده ا�2
 �* +0� � �
�ت I7: در ���"�
ا�$<� �;��H 2دا��4 ا�� و در 
$�ر در ��آ�$,ه ھ2 
'R	�ى ا�� 
��P �"د�8% ,��
 ���D% ر آن�$* .

 �
 2
�"ا� �F9: �%وارم در ادا,ا%
 ���� i9�1% <ا�":
 �
��ز%��,ھ+ %� و 
"��ه 

�0  �0 و %�1\ ھ�ى =�9+ :$)�
 �� �
�>0 "0�H در ����ا�� 


�kداز�2 ��� ا4��. 

 

 


�ر 
#"رت ��  ��ا�� %8> او
 +
$�ر !7���1$�ا�+ در �� 
�j %$#"ر ! �� ارا�I �, و "0

٤٨
P, در *�"��F ���ره ھ�ى  
و  ٦٧
� 0�ر�v ا�;$,  ٤٩و 

 .ا����ر ���K �K٦٨ورد�� 

 

:9, ��2 %<�"=� آl�ر L;'�ت 
٢١٩  �0٢٤٦ 

  @���P G ' 	�ر��ى
 
 
 

)��- '!2  ' ��P G�@  �� �2ا��ت >�رىPر��ان در ا�	 ! 
�N2�  ل اراده��Pظ�ف ا ' ��P G�@ 
!>,��P G�@  g6 ' 	�ر��ى را ���N� و ���2ش دھ�(! و  ���2 ��ده 	�ر��ان ا%�  
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دھ��� %��19د در�k-�  ,+�ر �!��، ا��   ٢٠١٢ژو���   ۴ھ���Sر 	�  G>S ھ�2�( 

 	�ر��ی ا%����,��د  ,+�ر �!��  �ا%�U . ا��ن ��رگ و 9�(ر %��%�l� Uر�/ 	��

ظ�3 در   ١٢ �ا%
 %�P� .  ژو��� در -�3 9,(ن، ا1<��2ن ����ار  U 	,(  ٧را روز 
o7 از >�G -(ن در  o�),� E��N وی در ھ��1�� و �nر .  ��ر%�2ن ھ��1�� آ�Wز  U -�د


��اھ�
 ر;� و  �ا%
 را �� ز(ه 	�دن ��د او ادا �  U دھ� U,9�% �� E�. 

    


��اھ��,(�
 	� -�	� �� P(م -�	� ��د را . از -�� د�Pت  �!,�
 	� در  �ا%
 ��د ��د  ,+�ر �!�� -�	� 	,�( �� �� ھ
 ��د او را ��ا U �(ار�
  .ھ� �8 %��:�2 ��� اطRع دھ�(
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