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 	�دم  رو	�#� ورو	������ در ا�� روزه�، در '���ن '��� و 	�ر�� در 45 در��3* ���2م ه� و �0رُ	�د واژ, ��ن 

�م�  .(� 9ن �8 در 	�ورم ر��ب ��6د, 	�د��، 	� �&�� ���� 	

�ل '���� '«%�ا  ز��د  را در �
�ان ه�  ا���>� ��   9ن ���� 0� رو�� ا�*، در ا�� روز ه�، ا����د ��, �� ـ و ـ
ا�� ��?< . '� و 9ن '� در �
�ن ه< �
�&�ن ��، 	� را, ا��ا5� ا�* �� ا���*، و ه< 8&�ن �>��� ه�  ���8 ا��» 9��ه�

  .ه�* 0� (� 0&�ن ه�B0 از ��6ن A��5 	� 9ن ��ر ��د��, و از درو�A 	� در��3* ا��ار، �@��
�, ا�*

 ,���رگ دا�>	 ���D	����ـُـ* («در ا�� را��، در 0&
« E?F م » '��&�«، ���  در����0� �� در 9ن �&�, 9ورد, ام، 
 Ewan ا��ان ا��ر�� «	� و��ا��ر  » ���� �3ه&�� �?� ��ا�� ا�G3ن«'��� 	�دم 0� �����ن 8>6< 	� 0�	� ز�� ��م 

Anderson «�0د �
�.  

Anderson, W. Ewan, ‘‘Cultural Basis of Afghan Nationalism.’’, London, UA Printer and Publisher; 1990.  

  �F9 از �� �ا�� ا�I، در ��رد . 	� �5ردم» �
� 	�� ا���� ���وح«در ا�� ا�I، در 0&�ر د��� ���H� ه�، 	� ���
� ��, 	�د��� ،A
� ��ل ه�  �Jه< دارد، ا� K5دا �	ه� ��� �0 �
LJ) رو�&2@�ان در.  

� �	 >6<8 �0 ����� در 	�ا	� د�����<، » �3و��«�م او 	� �5رد، 	� �2� را�A را 	���< در ه�6ن ه&�M�  د ����, ه���
� ��ر �� ��������، در دو . ���&� %Q&� ه�  � ،>?3 P	� ��O* 	�ق �Mر ��6د���M�  ر�5اد ه� �	ه� 0�  �F�' ا��

�د��ا» ���0�ن«واSF در » �>�ور«و د���   �J5��  �RF	� A��' در ��� » اژده�  �5د «'�  �@� ��.  

در 45 ا���>� ه�  3?��2 و » �0	K«دا�>��, » �HTق و O?�م �
���«او�� 	� روز��ر  ��(� ا3�&� 0� در دا�>@�, 
'� ـ و ـ 	XQ داغ و ُ�ــ� ��ر  ــ در 9ن روز ه� و �E ه�  ُ�� » '�ن د����«(� » اV3!�ن«���U� ه�  �
��� از 


H* ــ در (�6م (�ر ـ و ـHT  ا�	 ��  .  ��د  �0رم (&
�, ��, 	�ده
��ن '�

  . (J?�ر �� ��3&�، ره&���6 �� ��6د%$د '+$ر و )*رگ )���، '& 0� در و'�د واژ, ��ن %$دا�� �8اغ، �� را 	� ��  

���3د 	� را, ! 8] ـ و ـ را�* 0� در ه�دو ��، رو�&2@�ان) ا������ژ (دو��، ��ل ه�  45 0>� ه�  ا���>� �� 
  .ا	� د�����<، ز��, ��6دا��ا5� 	�د��، را در 	�


&�، ���&� ه�6ن ����  �J5 �0��  �RF	� A��'، راو�< را �ـُـ� ��6د, 	�د، ا�� 	�ر 	� �را�A را 	���<، ا��و, �&
  .��ا��  و'�دم 8&[ درد���0 ا��ا5*

ا��، 	� . 	��زم	�9ن 	�دم (� د����, ه��< را در ��رد واژ, ��ن رو�&2@�  و رو�&��  	� 	� ��دان ا�� ����، ه�6ا, 
�، �&���A ه� دو را ��ارد��� P� ]&) دراز دا�� ه�* و_�ف XQ	 م 0� ا���� �'�  .زود  �
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>
&� ��6د و 	� 9ن ��دا5�&� ،�� 	�ا  9��ه� ����9 0� 	� ��م او �9&��� 0< (�  . 	� ه �6�EJ، َ�ــ?� 	���دان ���Jا�
(� �8 در .  ���, �Mرا�� 	
&�ازم و 9ن را در 	�ا	� د����ن ��6 	
�و��مدار��، 	� 9ن ��م (� 	� ور�F از ز��, �� ���� اش

��9 �U�!  

 �  ز��- ,� ��'

0>� �
�ن " ��ن ه��6&� ������ �� ا�* در 	�ز  	���G3و » ��@�«ا»��» �>�ور«��، 9ن را در ا�� '�، در . »وا�&
� 9ورد, ا�<
  ."*(� 0&��� ا�» 	�ز  	�رگ«ا�� 	�ز  �9&� (�6م ��6  . �


* 9ن ز��ن »�
� 	��ا���� ���وح« 	� ا�� �Tف ه�، ��د روان Lcو �F �6م) ���R) ، »رگ�« را 0� » 	�ز  	
 ]&

B، در ا�Iش 	� ��م  » Kipling,Rudyardرود��رد 0"??�9ن را �@� زد, 	�د، و 	�L رواج ���ر, (� » 0
<«ا��3 ا�

  .�� دارد��3* و (� 0&�ن 	� e0  و�e  ه��� ادا�� دارد، 	
�ن 

ا�� 	�ز ، 	�ون  ���6T�� ���F ��6 (�ا�� %�رت "... 	� 9ن �� (�ان ��D ه�  دو�* د���ش را 	� ا�� 	
�ن 0�،

�د�
���Jن 	�رگ دارد. ا�� 	�ز�� دارا ��ن ا�*. 	� ��Jه� 	� ا�� 	�ز  دارد، ز��ا �>
� ���&0 ]&' .  �� P� در

 ���ن �Fار دار�� و در ��  د��
�� �8ن ������ �� در د�* ا�� �8پ ا��ازان  .	�ز ، 	&
�د ��ا��ن ا���V	�ز ، ��60
  .ا3�c� �0د." �Fر(6&�، (@� (@� �� ���<


�� 	� ��JJ د�* ��3* 0� در 	�ا	� 8>< ه��A �� د�� 0� ���ه�ان، 	� S3�&� 45 » ���وح«��د روان 	� ا�� د�� و �
� درون �ـُـ� ا��T�A . ��وه� A��5 	� ��ت در 	�ا	� ه< �Fار ��3� ا���M� �	 را �� (�ان ,��� ر�>� ا�� د�� و �Jا�

*3�� ��.  

-�, -��.  


� ��ان 	���� را در ا�� د�� ـ و ـ ���, 	� ه�6ا دا�� ا�*Iاو ار.  

��ر «9ن ���� 0� �� دا�
< او ��ا�� ���8  
)«  V� ن��2� 
ا�� رو���T ُ�ـ� ��2ذ و �Fر(6&�، . ا�*» ه�,«، �@� از 5?

?� ه�  JF �<F�&� را در ����
� AH� �<
0� 	� ه�دو �� �5ن ر��  و ��گ را 	�ر �� 9ورد، » %��3«و » ��6&�«ه6

�
او در .  در �&�F>� ه�  ���� ��ن 	�د)�/�����5* 	�ر�� را 0� ا��  �
� '������, ارا�� �� دا�*، . 	� دوش �� 0>

JF �� ,< ز���ــُـ� از زد و �5رد را, و ر�  �
 را �3اه< �� .��- ,�ه�?� �� 0� ا��Hم '��� در ��ه�ش �Fار دارد، د�


�، �� ��دا5*. �0د� B2� ن و���� �	ر ه�  ���  	�ا  ����ن دادن 	� 0ـُـ>* و 0ـُـ>
���
  .�B از 9ن، 	� �


� �&�, ��ه� 	�ل ��د��, 	�د»�>�ور«در » ���وح«د3� و '�   �0ر &8 �	 ،.  

  او�1& واژ- ,�ن

 ا�� �0دi 	� ز����J ه�  زاد��, اش 	�ز �>�, 	�د 0� واژ, ��ن �ـُـ�(��< و 9��ه� ده&�, ���Oان ژرف ا���A ه&�ز 8><
2� 9ن ز���� � �	 AH� �0»�6@T « ن ا��وز��ن�	ز �	�3ن« و �� ��?
3 « �Q�  9وا �	 A�8ر د��ار ��5� ��ر� �	0� 

��1�  و 1ـَـ�$1ـَـ�ـ$���39 ز��ن 0�  ���
� �� ا��ا5&�، 	� �� ش ه�  �ـُـ�ه��A ،�� �0د��را در ���A ز�&! 
�&  )١٩٢٨روز دوازد, �J3ور  .(�>�


<«، 9ن »��L « او %�ا، %V و �3ا�5ا�� @T «�
ا�� . �n?R را �J&� 	� ا�� 0� ه6� ا�����ن از �P ��ه� ا��، �&
�رگ 	  �"
?8 ،oرا� ���ا�� واژ, ��ن (� ����ن �6O او را . 0>
�ا�� از ه�6ن �p9ز 	� ه6� 	�ور ه�  دو�� و �eاد ���

  : ه�6اه� �� �0د�� 

  )�� "دم ا67�� �5 د�#� ا��،"

� در "����9 ز �5 ,$ه� ا��:".  

...  

  �$ :* '+�<  د�#�ان )� =>�،"

� ��'< �?�� "د'�: ���@�"  
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� درد و ا��و, �< و 3>�ر  را 0� در '��<��5 �	 ،�&�<� �� A��� ن ه� ��ا و %�ا  ز���� 0� در�F , ه� و��ن �
�&
�ن و . 	� 9ن ه� روا دا�� ��, 	�د، 	� ه�6ا, دا�RO و ،�� P� �0ب ��,  ��ن را از��ل �
ا�� ���3د ه�، 	
�ن ا�

�&���� ��, ُ�ــ K�Mر ا�� ��1�. ��0>� ��9ن را در 	�ا	� ه�J6د 	� ��ت در	��، از '��E د���، 	� ��Tب �� ر3� ،

�و  �Fرت 	�ز دار  9ن را ��ا�*ا��Tس �B را��, ��, در �� s
  :��5د 9��,، ��6د, �� �� 0� ه

" !��  �ــــــ� و�ـــــ�، �ـــــــــ�ا� �ــــ��

 ������ ���� ! "�� "� ر�! � �  وو، �

،*3��M� �� و �5ا 9ن را >  ه���, �� 9ن   �� �8�2

  .�� (�6م ا�� F?< ه��� 0� �����* �� ����&�، (�(� (�(� �� �0دم

��  

 !%$� واور�! ���� ��ت #
� د��� ؟ &���� ��ت���� �( �& �" ،�# 

F�ِ&@<	 >?، د�� �	 *D	 ،  
�&@<	 �
J' (� 8،��ح �	ا���  �  ؟ ���

��  

 #ـــ� و! د زر� �ــــــ�ر �ـــــــــ	 �� �ـــــــ�� ��،"
 "#�گ #� #)'&	 �$، د ��#�ر %	 ���	 �$#	 

  از �� �� ��دد،�� 	� ا�� 	�ور 	�دم 0� ��ر د�<، 
  !��گ ���6ن �� ��، �����* ��ا ��3�ر اژده� ��6د

 ���
&�، ز�<&	 A��� �	 از 9ن 0� 9ه&[ 9ذان A
�»v3�T « رM� ب را از�?w� �	 ن�

� » ر�� «را 0� را, ر���' ��
  :و �� ��ود 

 "A�- ا��ر د��رخ  B�7 �  "'�، در .��1

�
  .را �&


« *H	x? «او ه< 8&�ن 	� 	�ور ���� ، ا�� �OرفHT  �، 9ن '��� V) �0ش �5د ��ا��ن را 0� 	� ��  ا��yل 	� '�
��, �� ��6د� �2�  .	�د��، �8	
� �� �5ا��، 	� �

� اFــ1D�Eـــ��ن C$)ــــــ�& )$د،"�.  

� GF &�($C< )� �>��& )$د�.".  

 �L� ،�L	»P
H* را 	�ون (Vش، '��� و �0وش �� �6@� » ���5ل 5HT *3دا��*، �8اغ را, اش در 0� در�� ��
  :او 8&
� ��ود, 	�د. ا�� را�� ��د��

  �8(� ��� درو�<، �� �0م ��ر  	� �� ���<؟"

�pا�� �	 ,�Jره �	ور0ــــ� ����  �ـــــــ>� "  

5
�م«او ��0� او�
� ���A ه� را، ازا�� د����, 3?��2، از   « �
  : �3ا ��0 *3� �� ���

"&Eدر "'�ن و ر� �   '� F<،َدور� :ـــ

،>F<، .��ا�< �� )�ا�او را �� �?�  
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،>F& '��� را�د'ــ� در ا ��*� �' B:  

� :F�I<؟( &Eو ر� �I: ن از�'" &��:"  

 �
  :، �6T�� ��ا  	�رگ ��ن را �J&� 	� ا�� »�3دو��«او (�%

 "،A��J�� �( �  )�� �� K?ـــ�ن )ــــ

A��( ���� ،>Fا �� :$	9 ه>("  

	� 9ن �wH� ����ن �Mارد��، 9و��, ���A » '��ن �
P« �?��� ه�  داغ و ��	� د�6&�ن را (� B2� ���59 ز��, �� 0�
5� 	�د��.  


� و �ـُـ� �JQ*  واژ- ,�نا�� ��ود ه� 0� (�� ز��, ا��، 9د�� را 	�ا  ���ش ��ر و �
@� �3ا �� �5ا�&�، 	� 9وا  9ه&

�و� �Iو ا �&�<� A&ذه �	���5اد, اش  �

A 0� ه6
>� ز��ن �0, ه�  �Fف �>RD�  �
� K@�  ا�	و ژر�3  �&�

���� 	�د، از ��5>� 	� '�  �Mارد���'.  


�ن، 	� ا��wر, ه� و ا���3� ه��� 0� از 9ن ��  �F ,�0ف �� &
<
او، در ا�&�� در 0&�ر ��ش �3ادادن 	� ��وده�  �

� 	�ف ���
�, ��, 	�د��، �� ��9، دل '��A » 	?�ر��ن«"� �<
  .را �� �"�د0� در 	?�ر ه6


< و (� 39�ب 	� ��	� از �5اب «اه��
�T « ،Aود ا���L<«در ا�� ��ز�
� 0� 	� 	�ور ����&�, 	�
� ���&� 0� �� �3ز�� 39&8
���
D� �	« ,�
	�ل ���6&� ــ  ��دم » ��ر��ن«را 	� » �3�0��ن«، �P ��, و ا��  �
A ــ  KJF از 9ن 0� 	� زور ���


��0ن ��ن را ��� �
�9���
» ��ر����«ــ 	� ز	�ن » �ــُـK«در ا�� ا��wر, ه�، 	�ور 	� ا�� ا�� و'�د دارد 0� .  ���

s«��	�ط 	� در, �«  �&L� ، -نو در�?K ������ ز و�p9 ، �	ازل و ا Aا��	د ــ 5?$ �>�, و �
 ه�دو را در 	� �� �
2� �5د ��ن ، ا�»���� «و » ��را«	� ا��س ا�� 	�ور، �
A از 9ن 0� . و'�د ��ارد� �	��3&&�، �� �
�AG ا���ن ��ن را 	

�ن ��6 ��د، ا��، . و'�د دا�&�» �ـُـK«، (&�� �5ا��ن و د��ان، در را )��ر�� 	  �
در ا�� ا��wر, ه�، از 5?$ ا���ن 8

�D�  �
�� �0دار �5ا��ن ���&� �5ا  �x در ز���ن، 9وردن رو�&� و 9ب 	� در, �� د���� زد, 	� %�رت �KR2 از 8
  .�� ��د

درا�� ا��wر, ه�، 9ر��ن د����ن ا���ن 	�ا  .  '����, �@�ه6&�  دار��'�- و %$ر	��در��ه� ا�� ا��wر, ه�، ره��� 
  .د�* ��3� 	� رو�&� و ��ر، (J?�ر ژر�3 دارد


�و�&� دا�&�6L$را�� ا��wر, ه�، (� ����ن �6O، در �ـُـK �� '�ن ا���>� ه��A و ذه� 3?��2 اش � .  

�ز,$I( 9ار- �� ,$ر دا�$?  


� �3ه&[ ��0 و ��، وارد . �3ا ��3*» �
&@�رi« را 	� زا�� زدن در ���� ده@�, ا)�Iاو ��"B 	� ا�� �>�ر, �&
»K	�0 «د����0>�ر  *Dا�� ���، �B از �JOر از روز��ر �
�, '&[ دا5?� 0� درب �@E ه� را  	� رو  ه6� . ���

�
� 	�د��، �B2 (�ز, �� 0>�	١٩٣٩(..(  


�و و (�ا�� 0� از 3|�  ُ�ــ��3ه&[ ���5اد, و ��9ز��رش، 	� ه�6ا, دا�*، 	� زود  (�ا��* (� در »���وح«� �	  ،

�ن هR6&�2ن ���?	 ��
  .'�  ��  ���6 	�ا�A 	�ز ����6» ا�VHل« در �

�ر, <� �
��5��» �3دو��«، »���5ل«، »« ،»v3�T��L « ا���>� ه�  �L><ه6�� �Q� �T ا�� ����  و»�D?	 «
� ا����yن	� '  ��� د�
3?�2�، درب �0وش و '��� . � �6	���O «���<0 ،>$ 	� دا�A«، او را 	� ��  8 �0 �2�?3

���6� �� P) P) رگ��ا��«ا��، در�Tز, (2@� ا���V، ا�� ا��م . را 	� ��0� �8ا ه�  	p « ش ُ�ــ���	�د 0� درب �
 x

� O?�م ا�«�8ا ه� را 	� �Tد»���ا�	ب ��6د, �@D
  .، 	� ��ت �

 E3
?���3ن ارو���� 	� ��Tب �� ر3*، 	� �0�8 » ا�VHل«او در ه�6ن �@ ���HO ا3@�ر و  �� �	ز  �	0� در�{� 
	AD 3?�2� �>�* و ��ش 	� ���x ه��� 	�ا  ا�� �8ا ه�� A�Mا�* و �5د در ذه� ��5>� ���ل �8ا ه�  ��  را 

*��0.  

� )�زM�در  
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�  0� 	� 9ن 0>��� او از ه6� B2� واز 3|�  (&[ و ���<� 	� 9ن 0� ا��EFاد :���� در�{� (�ا��* راه� 	� 	
�ون 	

&A 	� ذه� ه� 3>�ر وارد �� �0د، ���� 	� 	
�ون 	@>��  )٢~١٩(.0< ر�[ (� ��, 	�د، ا��، ه&�ز T|�ر �&

��, 9زاد و �
�ل ا���>� ه�  3?��2 و �� �2&�، ا��، 	� 	�ور�» �Oوس ��� ه�« 0� 9ن را » ��ر�B« او وارد 
FV) �
��ا�� ا�*، ��د��<���.  

 ,eو� �	ارو��، و »Bه�  3?��2 اش » ���وح«در 9ن ده� �� 0� » ��ر� A���  ا�	ه� ��  x��� �3��  ��در '�
�A ه�  او�� ذه� �0و���، او را 0� در 9ن ��. 	�د، از درون 	� '��A ���� 	�ا  ������ه� (�ز, ز��, �� ه�6ا, 	�د

  ��در ه�6ن زاد��, اش �F 	?&� �0د, 	�د��، درس ه�  �&U< 3?��2 0� ��  در 	�ا	� ���A ��6 ا�3ا�&�، ر�[ د�
�
<D	.  

�� در » 	�	K«او در ا�� در���,، 	� 	�ور ه� �� در�* (� 	���<، ���A ه�  3?��2 از دوران 0� '�ل، 	XQ و �2
  .��ه�ش �Fار دا�*، رو 	� رو ��

،�L	 �2�?3 �	 اش ,��
A (� » اV3!�ن«0� درب ا���>� اش را » ��Hاط«: 0� در و'�د 3
?�����3 ���&� » ����ن«  �	

� ��9»ار��w«�>�د، و � ،*3�� A
  .، 	� 9ن �8ا ه�  ��  ��0* و را, د�� ز�
&� (�  را در �

از �P �� و » ا��6ن«ل دا��6 �
�ن 0� در ��ه� ��ن '�» ا	�اه
�6«او از 0&�ر '���ن د����, و 	�وره�  د�� ه�  
� ا�*» 5ـِــَ�د«�M�  .از '��E د���، �Fار دارد، 	� ��د, �� �

 �&��� ���3��?
��, (M' A��5 �@2ب ��6د��» ��0*«و » د�0رت«ا��، ا�� 3  .	�د�� 0� ���, اش را درد�


�� را 0� دارا  �&�
&� او، 	� (>&�� و AwO 	� ������ 0� 	�ا  ���ش 9��ه
A دا�*، (Vش ��6د (� ز	�?�ن ا�
�رگ ادب 3?��2 	�د و 9رام 9رام �
��� '���� �� ��3*، �3ا �
�د	 . ,��» �&�ن«او 	�ا  ر�
�ن 	� ا�� ه�ف، درب دا�>


��، 	� ��9زش ��دا5*» ر�� ز	�ن و ادب«را �0	
� و در �  .)~~١٩(.ا�

 �&��� ���3��?
��ر  از �� 	���G«0� » ��0*«و�e, و 	� » ��رB0«، »ه�K«: ه�ا  ��د�
�  ز	�ن 3را از او » ر�
 	� ا�� ���� او(�ا��* (� 	� )٧~١٩(را 	� رو�A �>�د » ���>�«و » ��ر	�رگ«�3ا��3� 	�د، درب دا�>��, ه�  

3?��2 ��< 3
?���3ن ��L%� 	� ز	�ن �5د ��ن را, 	�ز ����6 ,��  .د�

 	� د�*  ����� و روا�@���F (� در'� 	�y (� از �
���B را در ر�� او، 	� ا�� ���� دا�>� 0� �3اه< �0د, 	�د، (�ا��*
  .9ورد

  )�ز,@< 

 ��
� 9��ه� در 3?�2�، 9��ه
� 0� (�6م و'�دش 	� �8ا ه� �� ـ و ـ �0ر دارد و روا�>&��� 0� د��او ا0&�ن 	� �>�ر, �&

� وداع �2� ا�*، و ا��س و O?* ه� را در درون 9د�� » '� زد, ��«	� <
و در ز�
&� 0� در 9ن ز��, �� �� ����6 �


&�، وارد 0>�ر ��<� �� ���' �	).٨~١٩(   

5� 	�د» ارو����«او را، �� �) ��او، y�T د��� رو�&2@�  	�د  �0 . �0	� �Q) E)ل و د������ �� ��5*، ژرف �
*����  .	� ����, ه� 	� د�� ��Hدا�� �� �


� و 	D<)  ا�	&�� �و  ,��
� ا�* 0� 	� 	�ور �� '��LF�� �	 �
$ واژ, ــ 	�F��2م د� �	رو�&2@�ــ  P� د�J� د و�
 �	 Aه�� *J��&� رت«او در '���ن�F «���6� �� ذ�D)ا.  


�د، �� 	� د�� ��Hدا�� و �� 	� (�'�، �Fار 	J9ن، ا� �	9ن و ��  �	رت دور و �F ر 0� از�F ه� �D� ،ا�� د�� �	
� 	� ا��yل . �Fرت 	���» ���F«� ا�� د����, 	��� ه6
>� رو�&2@� 	. رو�& �@2	� ��Tب �� ��9T رت ـ�F �	 , او��ه�

�د و 	� !	��5 از رو�&2@�ان 
��
؟ 	�ا  9وردن د������ از درون 0� در ا�� روزه� 	� ��ت �� روز ��, ا�* ــ 	
�F �@2ار داد و او را رو�&2@� ���, �ـُـ���Hش �� *J	� �Fرت ����ن 	�ه�، د��� او را ��6 (�ان دردا��, (���L رو�&

�
   	�ل �� ��د 0� ��ا��  و'�د 9��ه
A، در��5*  .��'�� وُ'ــَ�ــ�ـِـN	� ا�� %�رت، در 	� (��� ��T*، او 	� . ���
  .، �Fار �� �
�د�Rرت
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�  �0	� �S�ت، در 8&�ن �UQ� ه� �� دو	�ر, 	� و!� 	��>* 0� �0خ ��0 »���وح«<
 	�د،  ��, �5رد,ا��EFاد :��� �
 	�ا  	
�ون ��ن از �� 	���G در ��5>� A��5 و ره��� از��  	�-ز�� 	�ر د������ ه�  '���� از �P �� و (Vش

��6
* �0�0 و �0�0 زاد, ���A از ��  د���، درز 	�دا�� 	�د
F و ����.  


�ن �� ــ ������6، ا�� را ــ 	� �&�� ه� و د�» ���وح«	� 	�ور ��، او�
� ��F �0 �@Qر و ا��از, رو�&2@� 	�دن 	 �0  �
 �
� ��ر د��  �Rرتاو 	�ون ا�� 0� زرق و 	�ق . درون ���x ��اد» اژده�  �5د «	�د 0� 	� ��ا  و���� ا�

 ,����د�� و 	� ���ش » اد	
�ت«ا��د دا�>@�, . رو  9ورد» �0	K«رو�&2@�ا�� اش را 	�ه< 	��� و 5
�, ����6، 	� دا�>
  .�* ��ز��د�� ��, دا�e� AوهA، د

، ه�6ن واژ, ��0 ������ 0� ��دم �L&� �� ده�، (L?$ د'$	�L، در دور, ده� د���0ا�� 	� ا�� درi 0� د��� �Fرت 	� 

�د، و ا�� ا�� 	� ��دم ز�
&� 9ن را �3اه< �� ��زد (� 	� � ��$,$1 A
 �� ه�6ن �&w$، 5ـِــَ� د و 3?�2� 	� د�
�  دور و �

����، �p9ز �� ��دد&	 A��5. د�	 � ا�� ا�� 8&�ن ��ر  از ر�
�ن 	� 9رزو ه�  درو�� در درون '��L� 	� را, ا��ا5
  .0� او ه< 	� 9رزو  0� در �� دا�*، 	� ا�� 	�ور د�* ��3* 0� 	� رو�� د������ از درون ��ر  	�����

در ا�� '�، (��	� '��� او . )١٩�٣-��(.��د��» ��0
��«ا��، او (&�� 	� ��ت �@��ل �F �"8رت را 	�J ��6د و وا�� 
او در ا�� '�، ا%�L� Kوف �J&� 	� ا�� �F �0رت ��3د را 	�ر �� . �&��F *5رت و ه< 8&�ن ��دم را 	� د�* 9ورد

�ان . 9ورد، (��	� ��6د	 ����او 	
�د 9ورد 0� (�6م (Vش 3
?���3ن و دا�>6&�ان در ا�� 45 '��� �Fار��3� ا�* 8 �0
و ������ و ��5�ر  را 	� �� ��6د �J����3 �0ان 	� ��د, �� 	�ا�&� 	� ده� اژده�  �Fرت   را ���ر زد اژده�  �Fرت


&A، ���ت 	�ه&�<)9 Bه�  �ـَـ2ـَـ �?L� در �  .�����3ه�ن، ���م 	��&� و ��5>� A��5 را از ��5


6� ا�
�  0� 	�ا  (�Qل از درون د�* ��3� 	�د، 	� �&[ (��	� ه�6»���وح«��د � �<
� ، �� ,�
ن �Fرت دره< �0	
6
� د�* ��ز��. و �� ��ن �� ��ن ��د��L) K�p �	 و �

�ون 0>	 A&) رت را از�F ���' زود  ا�� �	او  .  

�٨(  .   5���» '��&�«واSF در » ���>�«در �&���, ���6&�, �� �3ه&�� 0>�ر در . او 	�رد��� 0>�ر را (�i ��6د-
١٩�~ (  

��9زش «او 	� ���� ا�I  	� ��م . ا 	�ا  دا�A ا��وز  و �eوه>� 	� د�* 9ورداو در ا�� '�، %�3* 	
A (�  ر
اش در 9ن 	�� ��, 	�د، در'� دا0�ا�A را در » اژده�  �5د « 2w� �0� ه�  ا�F ��ُ �Iرت 3?��2 ـ ا'�O�6 » �5د 

 ,��  )١٩�٧(.	� د�* 9ورد» �3ا���«واSF در » ��ن �?
�«ر�� 3?�2� از دا�>

��، 	� را  »�0	K«	� (�ر�B رو  9ورد و 	� 	�ز ��ن 	
A (� 3|�  دا�>� در دا�>��, .  	� 0>�ر 	�ز�>* او 	�رد�

X ر�
B دا�>@�, T �	 ،,�@<دان 9ن دا�����, و ا��Dب ��»اد	
�ت«ا���	 ،.)١٩�٩-٧٢(  

 B

X ر�T �	 را ���� P� او»x, 0� د�� 0� ذه� ��.  �0ر ��6د)١٩٧٢-٧٣(» ا���6 (�ر���9ن  ���ش 	� �0ر ر���<�
�0�� 3?�2� در ا�� دا�>@�, را (� ا��Gل 0>�ر (��4 . 	� �>*» اد	
�ت«'�ر ��6 ��9، 	�ر د��� 	� �p9ش دا�>@�, 

١٩٧٩(.، �
A 	�د»ار(A ��خ«(   

»�  »�Rرت«.�%�	� در )�ا)� : » اژده�� %$د

  ).١٩٧٠.(، در '���ن ���Q� را�&�, �� 	� را�� ���وح ��»���وح«


�6ر ، �3%* 9ن را 	� د�* 9ورد (� 	� %�رت ژرف (� 	� �0ر (2@� در �
� در��3* ه� و »���وح«	 �، در 	�
3� 	�د��، د�* ��زد�� K@� A&ده� در ذه ��از  A
	 *�M� 0� در '���ن Aوره���	.  

 �
x� �0 و »  ����ن�
�, ����ن و �"
�« در روان �ـُـ� �ــُ��>�T AدI� ه��� 0� از ��ود, ه�  ��0 و 	����� ��ز�

�, اش را �8ن 	?�ر ا��6س در �p9ش A��5 �3و 	�د, ا��، (� ه
�ه�  3?��2 در <0 P?3 �	 ��  ف دا��6 �0, ه��	

»Bز ده� » ��ر��p9 �	 اد در 0>�رش�J� �x ا��@� �) ،�
و '��A ا'�O�6 	�ا  9زاد  و داد در 9ن ��ز�
 x� در ذه� ���� ����و ��0* �8ا ه�   ��رت در ا3$ دور، د���0ا�F  ار ��ن اژده����� �) ،�� ���
� 9��ه�ن ��	

  .ه6� و ه6� ر�[ �� ��3&�، و 	�ا  در���� *3�x و 	
�ون ر3*، 3>�ر وارد �� �0د��، '�ش �� زد

 ���
  .، ��د��»اژده�  �5د «ا�� ه� ه6� و ه6� را, 5?$ ا�I �ـُـ� ����� 3?��2 ـ �
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�ا  ا�� اQ� ه� و��ور ��، �	 �	زد�� �� *H
HT *3ا  در���	��0 3?��2  ��9ن ���� 0� رو�� . �I را ه�6ن '�
*�
�  ��� د�
8 Aه� و دا���ا  در��3* 9�	(�6م و'�د �	و  ���H��O ��ر�	�0وش و  �'  ��� د�
ا�� . ا�* 8 �2�?3

�5!� ا�� 	�د, ا�* 0� 	� 	�ز  �0	�V) �5ش ��6د, ا�� (� 	� دور ا�� ���H�، دژ ��yد  د�* ��ر�� 	� 9ن را 	@>&�، 	� 
��و�� «، ه�6ن �0ر  %�رت �� �
�د 0� در ا��wر, ه�  ����ن '�$- '>�$ع و �Lام��ن درب دا�A و 9��ه� ا�� 


�س )Promethuse « ار�F ���@� از �5ا��ن، 	� 9وردن A)9 و ��ر 	�ا  ا���ن، ��رد E|p و 5>< �5ا��ن د�
&� و 	� �3ا. ��3*�	  �
��, ا�� . ز %�F �� ,�Dارداد��او را 	� ز����J� ش را �� �5رد و��' �	�HO ه� روز

  .	� ا�� ����، او در ازا  ا�� ��5*، ��3�ر MOاب ا	�  ��د��. '�� دو 	�ر, در�* �� ��د

 �2�?3  ��، %� ف ��U از ا��  ����0 �0	� �F«رت«، را �� (�ان در �8ر�8ب »���وح«	� 	�ور��، (Vش و '�
� ا�� و �� 	�9ن ا�� (� 	� (D* و (�'A د�* 	
�	&�، د��ار�@� اش �>�.  

، ا�� ��6د  '������>� 	Uاو 	�ا  د�* ��3� 	� ا�� ا��، ��زه�  د�� ��Lرف را �>* �� �� �Mارد و 	� ��ر 
�ن را �p9ز �� ����6�J� �2 در�و ������  ����) ،��
� را 	
�ن �� د. '�Lcو ،E� از ��6د  �
ارد 0� او 	� 	��, �

ا�� 	
�ون ��ن از ��� 	� �i�)  �&L 9��ه� �5د  ا�* و ��2 	� ��  رو�&�  . �5د و '��L� اش در 9ن �Fار دار��
�
���  ،B2�39ق و ا� �
�  ���F �  .0� در ���5د 9��, '���ن دارد را �� (�ان 	� �2

�3 �
< �E در'���ن ��2 �ـُـ� ر�o»���وح«3>�د, ا�� 0� ��� �
 و '�����، 	� ����, ا��Jاد �5د  0� ، 	� ��ر  ه6
ا���ن �5د 	� د�* ه�  A��5 " 	� 	�ور �5دش . ا�� '?�ش ��3� �>�د 	�  اژده�  د���� 	�ل �� ��دد، د�* �� ��	�

� .". را ��ورش �� ده� و در �
�w, اش �Fار �� �
�د» اژده�  �5د «ا�� Jرت در »���وح«ا��% s
، 	� ه

* . ��  رS3 ا�� 39* 	
�ون ��6 ��د�8ر�8ب (&[ �3د 	� '�LFا�� وا �	ه� 0� ��و ، 9ن  E� �6
� �3��� �
ه6

ا��، ا�� �����ن 0� در . درد��i د�* �� ��	� در (Vش ا�� ا�* (� 0� د���ان �L��' �&L� و ��دم را 9��, 	��زد

�JD  و �� 9��ه� 	� �� �� 	���، 	»E� >
� �3��� «���
� �� ���D� �	 را.  

�Uم �
�م رو�� ا�� ا�I 9ن ا�* 0� 	���* ��دم را 9��, ��5* (� در 	�ا	� اژده�  �Fرت، ��5< �&�6د, و 	� ���, 	� �
�&3�
�.  


�ن 	� ����س �� ����� �2� �	 �&�او 	� ا�� د��، 	� '�ل د���&� �
�ن 9ن 0� �3د 	� (&���� �� (�ا�� 	�ا  	
�ون ر3* از (&
� د�* 	
�	� و �� 	�ز ه< 	� 	�ور �����
�ن، ا�� د��س �� ��دم ا�� 0� در �P 3|�  	�ز (�Hw&� �@2 و �� در�* (� 3?�2

0� ه
s ��  در 	�ا	� 	
�ن 9زاد ا���>� ه��>�ن و'�د ��ا�� 	���، (�ا���� 9ن را �� ��	&� (� را, 	
�ون ر3� 	�ا  درد 
�&	�
	 A��5  ه� K@<� ه� و ��.  

  .  ر3* را در د�* ه�  ��دم 9��, �� 	
&�او در ا�� '�ل، 	� رو�&� را, 	
�ون

� 	� اژده�  �Fرت، �F 	?&� �� 0&� و���&� ه�6ن »���وح«	� 	�ور��، 	� ه6
� د�
K ا�* 0� 
�3 �
< �E«، در���� «
(Vش �� ����6 (� �8اغ 9��ه� را در �
�ن ��دم 	� ا�3وزد و رو�� ����6، ��رد E|p اژدره�  ���� ���� �Fار �� 


�د�.  

  �Fز'�& از %$د، ا'�، )�#���در 


�ن 9زاد  ه� در ��� �5دش 0� » ����3 �
< �E«، ���&� ه�6ن »���وح«L?	 رت و�F  ?&� �0دن اژد ه�	 ��ه� ��

�* �0دن ه�، . ا0&�ن 	� ه6� '� (�ر�@� 	�ل ���د, ا�*، �� ��دد� �	 �� �L	 ?&� �0دن ه� و	��ا��  �	ا�	او در

  .��, ا���>� �� اش، �8اغ رو�&� �3ا را, د���ان �Fار �� ده���Hو�* �� ����6 و از �&�, 

0� ���&� اژده�  ا��wر, �� �� ��، A)9 ه�� ��زش ه6� را �� » ار(A ��خ«ا��، او د��� در 	�ا	�  اژدر ��رش 
� A&�0 ـ را از 	
x و ر�>� 	��� 0&�، �5د را درT را, �� ا��ازد و در5* ه� ـ �	و (����3 در 0>�ر  �L?	 ،�� ��� د�

  ) ١٩٨٠.(�� ��	�» �>�ور« در 

���� �� ����%$د او درا�� '�، 	� 9ن 0� در ��� از 
	 �  . �Fار �� �
�د، ا��، 	� ��ت ه���6) �8

 �G� ر  0� از�
� �� �P اژده�i ــ ه�6ن i�Qc ــ 	K اژده� �0ن 	�
او درا�� ���، ��ه� 9ن �� ��دد 0� در ا�� '� �
�MG) ,��9 ا�����ن ��ا�� ,�
  .� �� � ،�&��6	� ��F o&رت �6



8 

 

ا�� ا��، (
�  	� . وار 	� �� ا�3وزد» ��و�� (��B«او در ا�� '�، 	�ر د��� �8اغ و �>KL ه�6ن ���ش 9��ه� را 
���� ��ن ��9ن را (�MG� �� ����6 و �8ق �� ��زد، �3و �� 	�د
	 �G� ر�	رت 0� ا�� �F �	 ,زد �J68 8>< اژده��0ن.  

  . ا�� ���� 	� 	�ور 	�
�ر  ���&� '&���  (&�� در 	�ا	� �0�Qcن �� ا���، 	�»���وح«

او، 	� ���ش 9��ه� و در (&�&� �Fاردادن �Fرت ه�  اژده��� 9ن ����ن، و �>� ��HT$ درد��i، ��  د��غ اژدر���0 
  �	 ،����
� از �5د و 	G� از ��MG) �	 دد 0� ا0&�ن��- '�ران و ا)� اژدران�� �	ل ���	د�� �	 ,.  


H* ــ �B از ��ا'L� 	� 9را  ��دم در �&�, ��ه�  �&�ه&�, ��ن HT >� ا��� �	ن«او، �5د درب ��گ را �G3در �5رج » ا
��ر  و ���ت A��5 (��4 ��ان 
< ه�«و در �
�ن �����3ه�ن در داK5 0>�ر ــ �J&� 	� ا�� 0� ��دم 	� ر�U&) « ور�	

  . 	�ز ��6د»اژدران«��ار��، 	� رو  �3��د, ��ن 

0� 	�ا  زدودن �
�ه� ه� و د�* ��3� 	� ��ر و رو�&� و 	�y (� از ه6�، » �����3
< �E«	� ا�� ����، 	� (Vش 
�AD 9��ه�، �F 	?&� �0د, 	�د، �?��� ه�  داغ دو ��د (2&��ار در�* �P روز �
A از 9ن R� �0* ��ل �6O را �>* 

  ).١٩٨٨ �J3ور  ١١ �"
�, روز.(�� 	�Mارد، �wH� ����ن �Mارد��

�3 �
< �E«	� ا�� ����، ���«*��
� ���D* و 	� رو�&� و ��ر ���"J� و E� از ،.  

 (� 9ن ��ه� V) �0ش ����ن �� ���M 	�ا  ���ش 9��ه�  و '��� 	�ا  رو�&� '���ن دارد، او در �
�ن �� �5اه� 
  . ز��*

***  

  

  :��د دا	< 

، در %X ��اهA "ور� )�%� '��W ه� در'$رد ».�و�& '�Iوح A��% �#»��7 درا�& D �Kزم '� دا�A �� از ��ر� ��ه�
 �  . ، �@�� �>���I'«Aوح«ز��- ,� ��'

� ه�<@C:  

1. »>��Lود ا��T « از KH� �	»���&G� « �Iا«ا�Dرات » ده�<�T��٢٠٠� 3>�د,، روا�* دوم، » ����� �G* ���� ده�Dا«ا�.   

>�ر، �J3ور  » ���O او ز����: ر  �� �9&� �&�«د ��Lو�� ��O�6�، » ���وح« د  .2� ،�0�� �)�OV!ن ا�G3١٩٨٩دا.  

3. ��T ،��ن: دا�>&��� ادب �3ر�� ." ا������G3در ا ��1375 (��ان، "ادب �3ر �	ا�	١٩٩�.  


�ر .4T �6Q� ،K	ن."ژو����G3ت ا�
 .*، �5ر�
� �0« ،1383	K«در » �
���«�8پ �8رم، 	&��, ا�>�رات " (�ر�x اد	

* �I�6ن ا�� ا�O  �F9 « را �	"�س از ا�>�ن (>@� �� ���6<»%�� �	ارداد 0� �F رم�
  . ، در ا5&

5. 5-Jettsar,  K.  ‘‘Culture of Hidukush’’. Wiesbaden, Stein, 1974. 

 !�ز  .ر.ص

  
*** 

  :در �����» ا��ن«و	����ان ر

  رخ ه� و زاو�� ه�� �ــ���� و روا��

 K8"� در ��, ا��� ���U�  �)١٩٧٨(�0د( در ،»K	�0 « ل» ��رو «و ��رش��از  B�)  ١٩٧٩(، �	  *J
R� ،�� ا��

A 	�ر 9ورد�y�! x0>�ر در درازا  (�ر� �	را  ��ر�
�ب ��د��, و �� ا�� 0� در ز��ان . 	L� �� و �ه�اره� ا���ن 0>

%� ه� ده@�, . ژرف ��0� �����0د�0ن 	� (&� 	� د�* و �� 	��F ����, و 	� '�ن ه�  ��ن داغ ه�  . ه� ������ ��د����
  .	� i�5 �@��ن ��د��, و 0>�ر ه< ا0&�ن در '���ن و رو�� و��ا�� '��6 و �3ه&�� �Fار دارد
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�د�P 	� : �@� از p< 	�ر (��� ا�I ا�� (��وز ا�� ا�* 0� 	�رگ (��� ��و, �&�ه&�, را در د�
� 	� و'�د 9ورد, ا�* �

�ن ��2 در 0>�ر ه�  ه���6� ??
� o&�)ن و ا��ان��
�ن در داK5 0>�ر 	� �6��5ن و 	� '�  )��0??� >
، و �P و�


< 9ن 	� �&�ه&�, �5ر'� و �� داK��J) �?5 ����. ��د����� �	 Pد��
�ن 	��&�, ا�� 0>�ر، �??
. 	� ا�� ����، از ����د, �

* ا�&�ن (���F  . 4ار دار��در �
�ن ا�&�ن �0د�0ن، ز��ن، �
� ��دان، (�6م اO|�  ��و, ه�J6د ه�  ���F ـ ز	���Lcو

  .دا�>6&�ان، �0و���ان، و ��ر  ده&�, ��ن 	>� ، از ��د�P ��رد 	�ر�� و �0وش �Fار ��3� و �� �
�د


J* �?� ��ن ��رد 	�ر�� �Fار �� �
�دR�  �@2&ه�  رو� �J&' ��&) و ��&) ،AD	 در ا�� . A��� �� �	 ،�' در ا��
�م 8� ���� » ا�G3ن«را �� (�ان رو�&2@� �0 ه� :  ا���� ��دا5� �� ��د 
��60 ,�w

* ��ن در ز�� �Lc؟  و�
���


�؟LJ) * ا�&�ن در�����* �ا ����  	�د, ا�*؟ 8

  :� رو	���� اF<؟

، 	� و�P� ,e ����, �3ه&��  »�pب«K%�T و 	�زد, �3ه&[ » رو�&2@�«(� '��� 0� رو�� و�L?�م ا�*، ���2م 
	� �0ر 	�د؟  ���x 	� %�رت » �pب«ان 9ن را در '��L� ه� و ه�J6د ه�  	
�ون از ��9 �� (�. �3ا��� �� �� 	���


n 9ن .  ا�* ��رو��c�) �	 >
	� 9ن ه<، ���� �3د  را 0� ا�� ��6�2م در 	� �� �
�د و 	
�ن �� دارد و �� �� �� �5اه
*3�� ��  	��� ا�� و �� ا�� 0� در ا�I ��2ذ ا�&�ن �� K% �T ��ط ه�. د�* 	
�ز�<، �6@� در '��L� ه� و ه�J6د ه�  د�


�ان �Mارد, ا��» �pب«� �	 ��.  


� 	� ��ش » رو�&���L)»�@2 و و �� �0 �2%��L دار�< 	�ا  H� %�رت �	ار�< �	ن«ارا�� �
	�p « ن��واژ,  �	0� 
����، �� '�ر و �� �5ش �� �5رد، ا��، ا�
�وار�< 0� ��ه� ا���>� �� 
	 �&  .را ا��Hل 	�ه�دا�>� و O?�6 �9&� ه�

�اP� . �&��� �O رو�&2@� را �� (�ان ��ع '��� 	ـُـ* ���* �5ا���5د ��ا��، : ُ	ــA ا���>� ه� و ���2م ه� ا�
 Kو '��6 را (&�� و (&�� ُ�ـ�ـــُـ �LFوا  �

>�3* و ا�VHب ــ �� 	� 	�دا�* ه�  اV3!��� ــ 0� د��)  �&L� �	 ل��� S6'


� ه�J� دا��*) .ط.���&� ه� و �� �� ���� �� . $?w� �<ا��� �	رو�&2@� '���، 0� رو   K	»K� دارد 0� 	� 	�ور او» ه

* و �3ه&[ را در 	� �� �
�دا��-LJ! ،و (�6م '��ن K0ـُـ .  


�ن د��� و ���د, (�، �P رو�&2@� ��'�د و '���ار  ا�* 0� 	�ا  را, ر3� 	� '�  �� ، از ��ش �0ر �� 	 �	
	 �
� ��U �� ��9 0� 	�ا  ��واز 	�ل �� 0>� و 	� 9ن از �3از ��زه�  ا'�O�6 ـ �3ه&�� A��5 ��واز �� �
�د و 8&

��د&	 �) S
�د, و��� P� را در A��5 ان��� را و د�<���6 (� ��5� . P� �&��� �	 * 0� » ه>* ��«او�ا  �	9  
���6� �� �
� را در ��رد ز��, �� 	� ��0 0� در '��L� �� ه� ��, 	� �5رد �P رو�&2@. ه6���ن 	�ل دارد و ��واز �

	� ��ت در 	�� 0� در9ن (�6م �0داره�  ��وه� و �� �3د  	� و�
?� �&* ه� و �Oدت ه�، �@K داد, �� ��د و ه� 
 �� A��� و �ـُـ� ���� ����ت �� �	م، �
�	 ����H� �	 ،�	�� �� �� ,�� �&د���� �O�6����� ،A�AD را در 	�ور ا'

در '��L� .". ه���ه� 0� ��ر8� 	�ل 	@>�، زوا�
A �� ��9: "ر�
�ن �� �cب ��?� و'�د دارد �J&� 	� ا�� 0� د. 	���
� . �� 0� ارزش ه�  ا���� و ���� �
A ه����6 و ه��6&�  ا�*، رو�&2@� 	� 9ن ه�* (� ��2وت از د���ان 	���Jا�


?�، از  : �L��' P� �&��< و �� ه< 9ه&[ ه< 8&�ن (�2وت ه��A را داردJF دار�� P� و ���Tو �� رو �JهM� �Jره P�
ا�� ���� ��0ن ه6
>� و'�د . د���ان (�2وت دار��، ا��، ا�� د������ و (�2وت در �8ر�8ب ه�6ن ه�F  �&��6ار دارد
�� رو�&2@� (�2وت د���  دارد � ،���� �� �3��M� و �
� از �� (�0 (��داو 	� ���	� �P : دا�� ا��، 	� ��د, �� �&�5

	�9ن ه�* (� ��5>� را و دور را دورش را 	� . �F 	?&� �� ����6 و در �� ه�ا  ��5>� A��5 را دارد.) ط.ا�*
���� �� 	�ل �� ��د. 	� ا�� ����، ��ز ه�  ه��6&�  را ز�� �� �� �Mارد. و�
?� د����, رو�&A��5  �@2 در��	�
	 �	 .

�&��
� را 	� �� �LJ) ،�5د.  

2� �	 ���	>
��6� �3�cا �
&��F د���  را �� �R&O  P� A��5  د��&<
�ن«��، در . �< ����G3رو�&2@� را در » ا
5� ا�< L� �0&� » 3@�«و » رو��«��ر�� از (�0
E دوواژ, ��»�
��6 (ا�� رو�&2@��8ا�p . را �� ده�» رو�� 	

�� 	� ا�� . �ا��ر 8&
� �0ر  ا���م داد, ا�*را 	� �0ر 	�د, ا�* و �� ا�� 0� و�» �6]«�5د واژ, » ���وح«دا�< 0� 

��، .  را 	� �0ر �� 	�د	>W	�ورم 	� 9��ه� 0� او از �3ه&[ د���� 0>�ر دا�*، 	���* 	� ��د, �� واژ, ?�در �� ا�


?� اش 	?&� (� �Fار دا�� و در ز��ش (
?�ا�
� و'�د دارد، 	� �0ر ر3� ا�*3 �0 �?
, ��دم ه�6ن واژ. ه�6ن �8اغ (
 ��
?�� دور (�ه� را رو�� �� ��زد، ��� در .) ط.را 	� �0ر �� 	���» �y « ��»�"�y]«ا�T * 0� دورا دورش و�ا

ز�� �8اغ ه6
>� (�ر�P " از ا�� �EJ ��دم �� ���&�،. دور ��د�@A، در ز�� (
K دا�
A، ���� �� را �� ا��ازد
از ���Oان ��, ��د, ام �� 	���، ا�� ا�� را 	� ز	�ن ز��J  ، 0� �@� )، 0&�ه�ر�١٨٣(��� (» ��� دل �>��F«". (ا�*


�ن ��6د, ا�*	  �L� .*دا� �� ,�
�6ار 	�د، در �O%� اد	
�ت د�* 8��
��5� اش در . او در 0&�ر ا�� 0� ��د �
 او 	� ز	�ن ه�  ��ر�� و �>� ��L �� ��ود و �@� از. ا���6 دا�>6&�ان و ���Oان 	� ��Tب �� ر3*» 0&�ه�ر«
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. ، '��ن را وداع �2*١٨٩٣ ��, ��رچ �١ او در. ��� دار  �� ��, ا�*» 9ر�
� �?�«��D� ه�  F?�6 د��ا�A در 
  �L� ���R) ا�� ��6 و:  

  

  	���م ��� '�ِد )� را� و ه$ش،

  ه>� ,�< در )*م )� 	>W، دوش،

� ا� رو	& از �$ر �$ )*م ه� :!  

  ��ا در�� .��C ><�[ ،>Fا ؟

   دا�� 	���، $C	W< ا�& GF& را ز

��Fاش، ��9 )� دل ر �  .ازا�& [��

  ز)��� ز	��� )� "ورد، و ,�<،

>�F را �� '��� ��C& ,$ه�(.  

،>F& ا	رو &<Iاز �$ر '& ا� $C  

 >Fا &� ><�[ �� =A، ,� '�ا در )C!  

  %$	A ه���B، ,� '�ا �F َرَود،

� از 	��� ام، )*م رو	& 	$د:.  

  �Fا.� ه>� F$زم از )?ِ� "ن

  . '+$، از د�#�ان:� :��< 	$د

  )ط.در ��ه� ا�� 	�ور، ��5� و رو�� �0دن د���ان، �Fار دارد


� �3ض �� ��د 0� او 	� ا3$ ��&�د, �� د�* . ا�� را �� (�ان (���R (�6م P� �F رو�&2@� دا��*&0� 8 ���T در

* دورا دورش 	� ��ت در (�ر�@� �Fار داردLF*، ا��، او در ��رد وا�ا �@E& %$�9 در ����R ^Rار او )� %$�. ��3
>Fا �K$� _(�R �#ا����� و ��ه� A?' -���. 5� ت�	 �( Aدارد، ا'� ه�$ز ه .)*�از�� ا �
  .)ط.(�0

  ا`�_، K� ا�E�د- �� �R�>� و �$: » ا��ن«رو	����ان 

�&3�� K@� �6
?L) و رو�� ��9ز�� و Aا���ن، دو 45، �	ز ��0>�ر ه�  ��ر ,eو� �	 ،��V��6ت .: در (�6ن ا
?L)
  . از '��E د���اد)� از�@�� و را, و روش د���

�&
?� را �� ��5RQ) ب�R� و ,�� Bه� (�ر� ��ع . او��، در ��ر�c�� در �8ر�8ب K��0 رت�% �	 ،AD	 ا��
 �&��� ��V�9ن«: ه�  ا�F« ،» �6Q� *&� « 3$« و « ��»*
O�� «د�	&� 	ه� �3رغ �� . در  ����9ن 0� از ا�� ��ر

3� �0ر 	� د��ار  رو 	� رو ��6 ��������، 	�ا��   . >?L� ،vOوا ،V� ��9ن)�%�R5 ��ز ��6دن درب ��ر�	 �	( ،
���� �� ��
* 	� ��Tب �� ر3&�. �c�F، و د��� و د�TV% ET�% م و�Q� ��9ن ��د��ن . ،�
� *D� ت�� �	��9ن 

  .5>� و �� 	�د, 	�ر 	�د��

��E ه�  دارا  دا�A د�
���، ���cع ه�  ���د, و و�
S را در 	� �� دو��، �@E ه�  اد	�، �� 	� �JOرت د�@� 
�&
X و�
?� �� 	�ا  د�* . درا�� �@E ه�، 	� '�  ز	�ن �O	�، ز	�ن ��ر�� ��رد (�'� 	�د��. ��3T �	 ،�	�O ن�	ز


� در ارو��  �Fون و��w، ��رد ا��2د, �Fار �� ��3*)y ن�	ه��6&� ز �JهM�  ه� �ا�I ه�  ��L  و . ��	� 	� �
ا�� ا��، ���رت �F	K (�'� را در ���� ه�  اد	� 	�ر . ���  ز	�ن ��ر��، هJ��' �6� ��رد 	�ر�� �Fار �� ��3*


�� ا�� �0ر، �5ش ����� ر�� �F	UTV� K� �� ��6د. 9ورد���cع ه�  �ـُـ� اه6
* د��� ���&� w&� ،�2�?3$، . در�
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� (�ر�B �� ��د����دا�A (��	� ــ !E! ،�LJ و د��� و د
� ��0� ���ش د�
��� دا�*، . � �	� ا�� ����، ادب �&

< ا���� ا�Vم در ه�دو . ���� 	� ���� در0&�ر ��ر�� ه�، ��ه� ه�6ا, 	� ه< و ��ه� در '�ل 	� ه<، '���ن �� ��3*��L)

او 	���*، ه� . '� �� ��*3	�  ��0 >?L� ���)	� ��Tب �� ر3* 0� در ه�دو 	AD ���رت �F	 .�) K	AD ه��6ن 	�د��
��ن �@� J?! از P� P� ،�6د��� �� �!�Tب ه� او را ا�	���اد درداK5 ��ر�� �� �>�* و در���T 0� �0ه� از 0


P، و . �>* د���  در 	�ا	�ش زا�� �� زد���V0 ��0 و �L� در ��رد �	�0 �	  ��0�ب د�&� اش و د� �	 �@�
�J! �� 3?��2 و �Iا P� �	  ��  .� ا�� ���� ��9ن درس روزا�� ��ن را �3ا �� ��3&�	. د�

��ر�� ه�، 	� 9ن ه< در ا��0 ��رد ه�، در	�ا	� دا�>6&�ان 9زاد ا���L��w� ،A� ��9ن از ا�I ه�  ������، ���&� 3?�2�، 
� 	� (2@� �5د ��ا��، 	� �5رد ��Hدا�� دا�� و از 5&� Aدا� *
TV% �&��
* و (Vش 	�ا  '�  �LJ!ورا�� �<��

�  در �2��D* 	� ا�Vم و'�د ��ا�*. �� 	�د 	�ر  �>�ن �� داد��
(Vش و �
* . 	� %�رت �6Oم در '���ن اد	�، 8
3
?���3ن ا�� 	�د (� دا��, (2@� د�&� را �3اخ (� ��5� و درب 9ن را 	� رو  د��� O?�م و دا�A ه� 	� و�e, (��	�، 	�ز 

�&��6� .��

�	&�	�ا  ا%K ه�  د�&�، ����� �	 �?HO  ه�، ���� ه� ����� ��ا��، �6��Oن د�� ا�� (Vش . �J  و د��� و د�
	� ا�� ����، . را 0� در 45 �0وش ه�  ��VHO %�رت �� �� i���w5 ،*3	� ��Tب 9ورد, و ه&�ز ه< �� 9ور��

�&
� �Fار �� ��3@2) ,��)�� �J� را��, ��, و در �
��T %�رت دا�< در �	�3ن ��?
3.  

�رگ (��� و��< (��� ��< در ر�� دا�A ه� �8ن 	� 9ن 	 ،��V�ر ، : ه<، در (�6ن ا��� xر��) ،�LJ! م�?O ،�2�?3
����9ن را 	� ا��س (�2��L 0� از . 	� و�
?� ����0 %�رت 0� 	� '���ن اد	� (L?$ دا�&�...اد	
�ت و د��� و د�


ه6
&�ن 	�د�� 0� ��ز ه�  (&[ �8ر�8ب 	�� ا'�O�6 . �رو�&2@� ارا�� دا�� ا�<، رو�&2@� 	� (�6م واژ, �� (�ان ���
�&0� �
�وان ��ر�� ه�، (�6م (�'� A��5 را 	� (@�ار و v2T . ــ �3ه&�� A��5 را دره< �@� ���T ه�«در *&� «


$ در 	&� �� ��5&�، ه�اداران '���ن ه�  اد	� 	�  O  &�� ه��و 9ن ه� را ه< در �8ر�8ب (&[  �5�� �0�6�
  .$ ا�I ه�  �� د�* ��ز��, و دا��, (A��5 �@2 و ����ادن A��5 را 	� ��  ا3$ ه�  �� ���ش �� داد��5?

در �8ر�8ب . را �� (�ان در5>�ن (��� دور, �3ه&[ و(�6ن ا���V �5ا��» ��
�F«  »*Qون و��w«دوران 
�V�2@�ان ا� (  » �Fون و��w«� در دوران (�2��L 0� �� از رو�&2@� ارا�� دا�� ا�<، 	� ���6� ه��� از �Jا�

  :�� ��داز�< .) ط.ارو���� اش


�و��«دا�>6&�  ���&� Jد). ٩٧٣-٠~١٠(» ا��	 �O�6�ر, . او ه< ��ر, �&�س و ه< دا�>6&� دا�A ه�  ا'� Aاو در دا�

� ا. �&��� د�� ���� ه�  ����3 را 	� �
�ن 9وردp  و دا�>� �3ه&[ ه� �&
O د�� �	او ه< 8&�ن   >?O را و ��V�

ا	� «. � را 	�دا�* و ��ز ه�  (&[ را در��رد��او، در ا�� را�� ��م ه�  	?&. را 	� 	�ر�� �>�*» ه&�«د�� در 
�&
!�ح �5د » ��Jت«او در��رد .  ر���� �� در ��رد روح ���*) ٩٧٣-١٠٧٣(3
?��ف و دا�>6&� ه< �ROش » �

او در ��رد ���cع ه��� �8ن روان ا�����، ز��, �� �B از ��گ، و�H� �Tس، و . ��ا���� و ��VHO ارا�� دا�*
��
�H در د����, . ����� ه�  ��رد (�'� د�&� و�Mه�J 	�د��، 	�ر�� ��6د و ���*0� ... د��� و د���� �0 ���T در
3
?��ف، 0�	� »ا��2را	�« 	� ��Tب �� ��9، ,��-	� ��6ر �� رود و از ��6��O �Uن د�&� » ��� و �EL«��دم ا�� ،

�H«ز��O&�ان ��� Aدا� «*���.  


����، ه� دو O ,د�3&�در ����ن ��, ه��, و��� A
	� 9ن ه<، ه�دو '���ن . '���ن اد	� و د�&� را, ��ا�
�J را در �
E ه�  د�&� در(&�&�  �� ��ا�� در	&� ������: در دو 45 '�ا���� 	� ر�� 0&�ش ادا�� داد�� @� . �L��w� �	 ا�� ه�

�6د, را, (��Q و �&��ار, (�2
� ه�  د�* دوم و ��م 0� �2@�ان 	�رگ د�&� از  A��5	�   �'�Mارد, 	�د��، 	�&�, �

&� ه� 9ن  �� �8	� ��Tب �� ر3*، د�* رد �Mارد��� �	 �3�� A
'���ن اد	� ا3$ ه�  د�� ��ن . �� 3@�  را در �

��ع '��� رو�&2@� 0� در �@E ه�  . �pق ��د����.)ط.ارو����(» �pب«را ���ش داد�� (� 9ن 0� در 	�Q ��2ذ 
ز�
&� ر�� ���د ه�  �� �
��� » �pب«� 3@�ان را 9ن ��ه� 0� ��ه&>�, ��ا�� ��رن ��9زش د��, 	�د��، '�  �0&

  ) ~١٩٨دو�� .چ.�����. (را (>��$ ��6د، ��3&�» �pب«	��� را �3اه< ��6د و ��9زش 3?�2�، (2@� و �0دار 

  »=�ب«رو	����ان ا`�_، K� ا�E�د- �� �R�>� و 

� را :  	� ��U �� ����9 رو�&2@�ان �6��F، از د�� _�ه� ، ���&� ��O< د�&�&� �
��6O� 	� ��، ر�>� 	� ز��J� ،xس �"
� ��UO� �� �� داد��. 	� 	� �� ��6د��T ا'�ا �� �0د�� و *Fد �	. و_��� د�&� را  �	ب �0 $��O �3د P� ا��، او

0�	�RD� ���D دا�* �T �6ر �� ر3* و� . >�� �� �T ع ه�  ��< و�c�� اش در ��رد ���D	�� ا�I ه��� در 0
�
�&�� دار  �� ��, ا��. و'�د دا�� �w5  ه� �D�� K@� �	 د, و�	 �	�O و ��ن ��ر�	ز �	ب ه� �او . 	AD ز��د ا�� 0

A را 	� �L��w� و �� ���� ��Rوف �� ��5* و �� ����0 را FVO �0� 	� دا�A دا�&�، �� �3��M* و Fز��د و AD	
��ه� 	�ا  ا�� 0� 8&� دره< و د�&�ر  	� د�* 9ورد، . � ��9ن 	� 	XQ �� ��دا*5	� ���A ه�  ��ن ���x �� داد و �� 	
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ا��، او 	
A (� 	� ���5اد, ه�  دارا و �Iو(6&� ز�
&�ارا (L?$ دا�* و 	� �0ر ه�  . 	� ه&� !E ������ د�* �� زد
�� و AwO رو�&2@�ا�� اش د�* �� زد&<) S3�5!� ر �	 �	دا�>� و اد .  

�ن«در ���G3د��،»ا��ن ����د *
Lcو >�
رو�&2@�ان �6��F او�
� ��وه� 	�د�� 0� در 	�ا	� .  در �p9ز ��, 	
را, اش را 	� دل 0>�ر 	�ز �� �0د��، �p9ش �>�د�� و ���Mا  9ن » �pب«ا���>� ه� و د����, ه�  (�ز, �� 0� از 

3&� و 	�L (� 	� ��ت 	� 9ن ه� 	� ا�� ا�� در ���T %�رت ���H� �0 *3م ه�  د�&� در �p9ز 9ن ه� را ��د. ������ ,��
�&��5 �	 *��c 2* و��D� . ن�	را 0� از ز �	�p  ب ه��� ه� و 0��� ،��
�ق (�6م، AwO و (>&رو�2@�ان 	� ا�


�� و �� د��� ز	�ن ه� . ه�  �O	� و (��0 	� ��ر�� 	� ��دا�
�, �� ����، �� �5ا������ ز	�ن ا�T �5 ��9ن�	
	� ا�� ����، 	� 3|� و '� �H25ن 9ور رو�&2@�  0� ��, ه�  دراز 	� 0>�ر ���� ا3�&�, . ا �� ��3&�ارو���� را �3

� �>��� ������ �Mارد. 	�د، �wH� ����ن �Mارد, ��
� �6��F 2@� �0&� و) ,�
	� ا�� ����، ��9ن ���&� ��ر8� . ا�� ا��، 	� �
���

��، �5د و�» ��ر��. ا«	� 	�ور. (���� 	�د�� 0� 	�ل 0>?�ه< ���&� ا�� » ���وح«�ا��ر ا�� ���H� 	� ز	�ن ا�

�
  .). ط. ��ر8� ��ن، 	�ل 0>

2&� و 	� � i�) را درده@�, ه� A��5  اه��� ادب، ��5� ه� ��D* 0>�ر، »�0	�O��»Kان، ����&�, ��ن و د���� ،
� ��, 	�د، ��د���� و �� در ادار, دو�* 0� از ��  ��Hم ه�  ر��6، 	&
�د �Mا�» ا���6 اد	�«��9ن O|�. رو  9ورد��
» �pب«ا�� ،ه&�ز ه< �H?�ان ��د, را, و روش . ��9ن ر�A��5 A را (�ا�
��� و ��Jس �p	� 	� (� ��6د��. 'Mب ����

�� K	�L 0� در �@E ه�  ��رن 0� 	� �
�, �p	� ��9زش �� د����، �3رغ  ��د����، ا�� 	�ر د������ را 	� . ��Jد��
��

�و�&�  در�&* دا�&� و ر�>� ژرف در '��L� و . �دوش 0>� ��M� �0 ����
O >�
رو�&2@�ان �p9ز ��, 	

	� . �3ه&�A، 	� ا���>� ه�  '��� 	� �5رد ��FV5� �� ��6د, و ا�Iه��� 	� %�رت وا�LF ��ب و دارا  ا%��* �����39

� ا�� ���� ���Oان، ����&�, ��ن، (�ر��Dا��ن، �2@�ان ا'�O�6 و �<��5 ����� 0� ��و, 	�ر�>�ن 	� �0ر �3ه&

، »!�ز «��6Qد : در ا�� را��، �� (�ان از��م ه�  �8ن . A��5 ��	?&� ��6د, 	�د��، �� 	� �
�ان �3ه&�� �Mارد��

�JO ، »�Jا��Jp« �Qر« ، Vpم ��6Q »ا�
�Q� ،»B ا���� »داو «�JOا���د  JT« �8�� K� ،»*2م ا���� »ا��
F ،


K ا� »���وح« ، �
� �B6 ا���� »	
&�ا«�ا��وف ، JO»�5دم«?5 ،»�?
، و 	�
�ر  د��� »�eوا�JO ،»iا���6Tن »5?
< را 	� در�� �� (�ان دوران ��زا�� در ه&� و . ��د ��6د�
��ن، �
�p9 �6ز ��, 	D

�� (Vش �3ه&�� ا�� �3هدر�

  ).١٩٨١هـ .دو�� ، ن. (اد	
�ت �5ا��

3&�» �pب«ران ��رن و �� �RO'���، 	� ��ت از د�* 9ورد ه�  دا�>� و 3&�   رو�&2@�ان �6��F و دو��M� �Iدر . ا

�K@� �3 ه�  اد	� ��، ���&� F ت ���� در�

��، اد	� : ،x(�ر� �	�5رد �� �	 ,eو� �	 ،�����6>&��� و ��ول و د��� و د�


�و�� 	�ا  ا���د و �@K د. �� 	� �
�ان و'�د �Mارد� X
T �	 xر��) �	 �ه� دو�* �?�، '����, و�e, �� در ا�� را�
ا��، ا0&�ن 	� رو�&2@�ان . �
A از ا�� '���ن و رو��، (�ر�x 0>�ر ر, 	� دروان �
A از ا�Vم ��6 	�د. د�* 9ورد

�3%* 9ن �
�� ��د�� (� ا�� ��ز و �� را ز�� �� ���د, و 	� �Mر از 9ن، 	� ا3�Dر و ��	?&�  (�ر�x �?� 0>�ر را 	� 
� دور (� از 9ن 	����&�» ������ ـ 	�دا��«ز��ن �
A از ا�Vم 	� دوران T و.  

� ا�� ا���>� ه�، ه6
� ��ه�ه�  �ـُـ�	�� <�، ا`bح ه�� اEK>��7 ـ �F��F، "زاد� ��د�، .�@��<،  د'$:�ا�Fدر ا�
	� ا�� ���� .  دا�&� و د��� و د��� ارزش ه� 	�د��، 0� 	� ��ت �� در5>
��� و 	�ا  ��ن '�ذ	� '�دو��'�<

	� را, .)ط.(�0
� از�� ا�* (	�ه� '@�و[�رو�&2@� ��رن، روز���� ���ر و '���, ���ر �� و '&J>� را 	�ا  
ا�� رو�&2@�، در '���ن ��Jرز, 	�ا  د�* ��3� 	� 9زاد ، ��ل ه�  ز��د  را ه< 	� ز��ان 	� �� . ا��ا5*
  ).١٩٨٠.دو�� ، ل.(	�د

  » '�ر:E�»B�د- �� �R�>� و ����S رو	����ان ا`�_، K� ا

 �	 *2��D�  ز %�ا�p9 ل �?�، از ه�6نVH��(&[ ��ن 	� 9زاد  و ا�&) ���
� K
رو�&2@�ان ا%
K و �� �6��F، 	� د�

� ا���>� ه�  . را 	?&� ��6د��» �pب«�Fرت ه�  ا��6Lر  I�) رت ز���% s
3&�، ز��ا » ��رB0«ا�� 	� ه���Fار �


��� ژر�3 	� 3��&� دا��M� ]&, . �ه��د��»B0» ��ر �	از 9ن �) �
�0� 	� ا%K �5ا�� 	�ور  و ��د  ا��ار 	�د، �&
&$، در	�� و ��T . ,���� EHOب �� ر3* 0� (��4 ا�&�ن 'Mب و ه|< ��ددD� �L��' P� ا��، ا�� رو�&2@� 0� ��ه�


��� ��رد 	��, 	�دار  �Fار �� ��3&�، 	� ا�� 	�د 0� در 9ن ��دم 	
�JD از د�
�، 	� و�
?� ���5اد, ه�  د�&� و �
. 	� ا�� ����، 	� ��ت 'Mب ا��wر, ا�VHب ��. 9ر��ن د�* ��3* 0� د�� ���� ه�  (&� و ���S را ��ه� ��دد

  ).١٩٧٩.ل.دو�� (

�����، ا�� 9د��ن �� �&�5� 	��p «� �Fب«در ���T 0� در . ، (�'� �5ص و و�e, �� 	� ا�� رو�&2@�ان ��6د»��رو «
»�
در » 	
&�ا«	� %�رت ���6�، ا�I ه�  ��L  . ا�I ه�  ��ن را (�'6� �� ��6د و 	� د�* �>� �� �"�د» رو�
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�ت ��ق �&��� ��@�«. ��رد 	�ر�� و �0وش �Fار ��3� و 	�ا�A 	����� �� و�e, �� �� ـ و ـ  ����ن داد��» ا��
  �L�  ه� �Iان و ���» ا�2*«ه< 8&�ن ا�O�� ��� .  �&�, ��ن 	� ��ت ��رد 	�ر�� �Fار �� ��3&�و د�T »  اژده�

�Jر )١٩٧٢» �0	K«(اP8�0 �I �� 0� 	� ز	�ن ��ر�� ���� ��, 	�د، » �5د Oا �	ا�0د�� ��رو «، در �>���  «
�د, ��3*�� iواe� 3* و��ار �F �J��' �6ه ��ر�	و ��رد  �� �<� .F K�� ا�� �	ط �	ر  از رو�&2@�ان �� �
�	 >��

 �&��� ،K

�د، �� 	� »ا��Jp« ،»*2ر«، »ا�
B« ، »!�ز «و �� ا%�، ود���ان �
A از 9ن 0� �0د(�  8"� %�رت 	
 *
LFون ا�� 0� �3%* د��ن وا�	ارد��، M� i�5بbcا��&	�

�، ����.  را 	LJ) د��، راه��	در ا�� . ����9 0� ه&�ز ز��, 

 ،��&��� 	�د �H� �0م ��2رت را �3��M* و 	� ، ���L� �Oوف ز	�ن �>�، ا�»	
&�ا« را�»�
J
	��5 . ر3*» �
�&
�، در �H� 45و�* �Fار ��3LJ) رو�&2@�ان در . K��� �، »�eواi. ع«، »5?
?�«���6� ه�  	�'�

  .و �Oد ا��>* ��6ر د��� 	�د��» ���وح.ش.س«

»�?
او، ��H� ,�&� . Pو�* 	�ل �� ��د�O�� ���59 ��0 ��ا  ز	�ن ��ر��، 	� �@� از ��< (��� ���O و���» 5?

A از ���A 0� روز ��م ��, ��� �	� ز��, �
A ����ن داد، در���T 0� ه>�د ��ل » ا�Vم 9	�د«، در )١٩٨٧  (ه2
��L ه�  0� او در . �����3ه�ن ��Hو�* را از ��ا�� 0>�ر، �� ��6O .*3��M دا�*، ه< 8&�ن ��Rوف ���� 	�د


� ��ود, ا�*، ه&�ز ه<LJ) *و��H�  ود, ه���(���  �	ن« �G3ب �� �9&�» ا��T �	.  

  ��_ "d. U�F��: رو	����ان �$ و '�رن 


?� �p	� ��ـ و ـ ����ن داد, RQ) م ��9ز�� و�U� PJ� �	 �0 ���'  ه� Eرو�&2@�ان ��، 	�زد, و ��RQل �@
�&��	 �� ،���� . ��
�»�J
JT« ��
?�E ��رن ا�* 0� در 9ن ز	�ن ا�@� �
و د��� �|�ن ه�  و ���cع ه�  ، او�


E ا�«ا�� �@E، ه&ــــ��م ����3ـــ�وا�ـــ� ا�
� . ��، 	� و�
?� ��9ز��ران ه&�  درس داد, �� ��JT «)١٩٠١-١٩( ،

��� را 	� 0>�ر ه�  د���، در )١٩١٩-٢٩(، »ا��ن ا�«. �ــ��ـــ� �ــMار  ��� �w	ا���د را $T *ش 0� (�ا����� ،

�� '&[ ��م�B
?�، 	� د�* 9ورد، (Vش ��6د (� 0>�ر را در �&� 45�J* ه�  ا'�O�6 ��رن )١٩١٩(»  ا�G3ن ـ ا�

0� در 9ن ز	�ن '��&� و 	� و�
?� » ا����«او، دو �
�� '��� د��� را 	� ��م ه�  �
�� . �� ارو���� ���� �@K 	�ه�
 ز	�ن �3ا��� �� ��9زش داد, �� ��، 	&
�د 0� در 9ن 	�» ا�VHل«درس داد, �� ��، و �
�� » '���«��9ز��ران 

، (�Lاد �@E ه�  ا	�ا�� و ���4 ا3�ا�A )١٩٣٣  (، ��, ��	$، �B از ��ل»_�ه�«ه&��م �3ا����وا�� � . �6Q�Mارد
*3�� �� �UTV� K	�F . اد ز��د�L) ،از '&[ '���� دوم B� ,eو� �	و  B"�»ن���G3» ا �	�3ا���«« ،»�&��'« ،

�د, ����»ا���@�.م.ا«��3 ���O تV
RQ) ا  ��9زش�	 ،��  . و '�  ه�  د�


�6، ر�>� و �� 	&
�د در �3ه&[ �Q?� ��ا�* و ه< 8&�ن ادا�� ��9زش ه�  د�&� و�� H?T� ه�  ?L) ���' م�U� ،در 0>�ر
��وز و ا��وز 45 '�ا�� �
�ن د. 	� ا�� ����، از ه�6ن �p9ز، �
�ن ا�� دو 	V5 ،AD ژر�3 ده�ن 	�ز ��6د. اد	� ��Jد
�� ,�
�&* ��ا��ن �� (�ا���� و ه6{&�ن �� اراد, 9ن را دا�&� (� 	� را, KT ه�  ا���� و ا%
K 0� از دورن 	�0 . *3>

�Mار��	 A
� �	 ���� ،*3�� �� ���� �L��' .  د��ار  ه� �	9ن �>��� (�  �	 �
�ن، ��
از ��  د���، ����ا��ن �� ��ر�
E ه�   ��، 	� ��5�6ن ه�  '���، ��9ز��ران 	� �PJ �� 0� ��9زش �&� را ��د��, . 
����� رو ــ  درــ رو �Fار �@�

3&�، �� 	� c�O� و'�د �Mارد���� ��.  


K ��6د, 	�د، �3%* 9ن را 	� د�* 9ورد (� 8&� ���� را 	�ا  RQ) ،م '��� ��9ز���U� �3د  0� در ،��از ��  د�
���� �� 	�ل ��. ����6��p «  �"ب«��9زش ���O 	� �5رج در 
	 ,���� P� �	 ،د�� و �� . او�� K��0 �	�p P� �� او
���� �F�	 �F �6م) �F�� P� .* داد�را از د A��5 ]&او ر�>� در �3ه . K
RQ) �0 �%�RD	 �او 	� 9ن 0� درر�

 ه�  �3ه&[ �0د, 	�د، 	� %�رت ���J ���رت �F	K (�'� 	� د�* 9ورد, 	�د، ا��، 	� ه
s %�رت 	� (�6م ارزش
	� ا�� ����، او ه< 	� �5د و ه< 	� '��L� اش . �9&� ���د��  و 9ن ه� را 'Mب و 	�y (� از ه6�، ه|< �&�6د» �pب«

���� �F�	 ����
	 .���� �F�	 A(|�د ه�  درو� �	%�رت دا�< در '�ل  �	دو ��ر, �� دا�*،  *
RD� او 0� ا0&�ن .
وا�� دور�� �Fار �� �
�د و ه6
>� در �
�ن �5د 9��, و �� �5د 9��هA ه��3د �Oد  و ��Lرف، در 8&��ل (>��A ر

�5د ��ن، ا�� درد�� و �>@K دارا  » ا�G3ن«	� 9ن ه< در ��رد رو�&2@� . در ����ن و در '�ل دا��6 	� �� �� 	�د

A را. رخ ه�، ��8, ه� و 	�L ه�  ���د, (� �3ه&�� و ا'�O�6 ا�*F�� �
 ز�� 3>�ر �5د او 0� �� �5د 9��, ��!


�F Aار �� ه�، ز��ا�� ذه&� ��ا�� و �5د 	�ر�&���6 ���� �� ��دد	�p �J�0 ,���3ه&[ و . ا ،�	�p ,��د�� �	او 
�0دارش 	� ��ت 	� ���3د ه� و ه
�ه�  . '��A��5 �L را 0� در��ردش 0< �� دا��، 	� ارزش 	� ��Tب �� 9ورد

�	� %�رت ���6� او 	� ا%K ا���� . � yزم را 	��Fار �0د, ��6 (�ا����UO� ��ا�� اش در (&��F �Fاردارد و ه< 9ه&
5�ر '��L� ا���G3 د�* رد �� �Mارد و 9ن را ا	�ا�� و EHO ����, �� ا���رد، ا��، ه���, ��  ���5ا, اش 	� �
�ن �� ��

� ا��Dان، �3د !��2G� �) ���� �0 ���6� �� K6O 8&�ن ،A3�� و *
�
T ا  د�3ع از�	*��9، �ر از . � �� ا�او در�2
���6� K6Q) ز��ن 9زاد را در ���5دا, �5دش �) *�
� �c�T �  .T$ ���و  ز��ن 	� ��دان داد ��D �� ده�، ا��، ه��
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� از 	��5 	?&� ��واز  ه� و '�, !?�J ه�  . از ��  د���، رو�&2@�ان ��و, ه< 9ه&[ ا'�O�6 را ��6 ��ز��' �	

< ��, ا���3د ، در�
�ن A��5 	� 45 ه� �H) �� ����3@�  و ا���>� �� '�ا  . K
RQ) رت ���ل، رو�&2@�ان�% �	


�� و �3ا��� ��، ����D و در (|�د ا��» '��&�«��3� در ?�  .	� ��ت 	� رو�&2@�ان درس �5ا��, 	� ز	�ن ا�

3� ��ن �� K
RQ) ،��9ن �8 .  ����* ادا�� دارد، �5د را 	� (� از ه6� �� �&�ار�� و ا�� �
�ه� (�»�3ا���«از ��  د�
 ���D� و ���� ����ه�   �
* (?x ا�* 0� رو�&2@�ان در ���F 45 ـ ز	��� 	� د�LF*، ا�� وا�ان 0&&�, ا��	� ��ت �


< ��, ا���H) ،>ه �	ا�	ن از . در �@
'�) ,eو� �	ن، ���� ��ر��»K	�0 « را �و د��� ��� ه�  ��6ل 0>�ر، ��5>
. را وT>� و 	� (�6ن �5ا��, و ز	�ن و �3ه&[ ��ن را 	�و  �� دا�&�» �>���ن«ا�&� و ���  (� و ��6ن (� �� د

���� ز	�ن ر��6 » �>�«در 45 	�ور 	� ا�� ا�� 0� ز	�ن » �>���ن«� X
T �	 ���	 *، و�ن �?� 0>�ر ا�	ز �����

� زد, و د�* رد 	� �
&� ز	�ن ��ر�� و �3ه&� A�Mار�ا�� ز	�ن را ا��ا�� و �L?$ . د��اVOم ��دد، د�* 	� ��Jد �&

  .	� �P 0>�ر �5ر'� �� دا�&�

ده�(
�ن، رو�&2@�ان را از . ا��، 	�ا   ��دم �Oد ، (�6م رو�&2@�ان از ��6F Pش 	�د, و ه ]��6	� ��Tب �� �9&�
����، . �5د ��6 دا�&�
	 P� , د�� �	او  �	?� "'�-	از  �: �E'$�L eG	  5� �6� [� ن ��ن�	ز �	ز��، و ، 0� 

�&&0 �� ,��او 	� ر3�ر، �0دار و �2�ر �5دش از �P ��، و	� 	� ��6دن ��Jس، . �0دار  ه��6&� �5د ��ن ��ارد، �

� �5د و ��9ن د��ار 8
&� ُ�ـ� 	�  �� 0>&�	 ،��. دا�� اV5ق �5ص و د����, ه�6ا, 	� '��ن 	
&� �p	�، از ��  د�

 و ه��* A��5 را v2T ��6د, ا�*، در ���T 0� رو�&2@�، ��ه� ده�(� ��0 ا�* 0� در ه�J6د M' A��5ب ��,
�  �3ه&�� و ا'A��5 �O�6 را از د�* داد, ا�*Qا������ژ  . و� �	ا�	او را در  ،�Lc �wH� �
، »��رB0« ه6

5� ا�*�� ��M� E
�9.  

� 	�ا�&�، �� از �5د��@T 9دم P� دار�� (� رو�&2@� را $T  د�O ه&�ز ���د ه� و از 9ن '��� 0� . ��دم �L��' در
����� ه�  �R5%� 	� و'�د �
���, ا�� و �5د ه< (�ا���� ا���د 8&
� ���د �5د  را ��ا�� ا�*، 	�ا  �
�ا �0دن �0ر 

���	 �� �
* و . و ز��, �� 	� %�رت  K��0	� T@��* وا	�LF�� �	 �ا�� ����� راه� در 	�ا	�ش 	�ا  د�* ��3
B	 ا دارد و�F ،رت�F . ا�� �	و '�  �� P� ل از�
� 	� �wH� ه�  A2Lc 	�ل ��, و �Fرت 0�T* 9زاد و �
ا��، �

���6� �� E?� را از او ��	� ا�� ����، او در�8ر�8ب (&[ د��ان ��yر  ادار  	�ا  د�* . '��� را از '��E د�
3� 	� ��Hم و�&��*، در	&� �� ������.  

8 ،�	�p �6
?L) م ��9ز�� و�U� ،�6مO %�ردت �	0>�ر ه�   ��ز��,  �����
* و 8Lcو �	ه�  ��دم را  ><
3� '��ن، و'�د دارد�<
3� 	�ز��6د, وه6���ن �>�ن داد 0� 5?
o ژرف (�2وت �
�ن ا�>�ن و 0>�ر ه�  ��<
� �L&% .
�ار 5���, 	�د��، ا�� (&� 	<"�&� A��5 �_�2T  �6ر
� �6��Oن د�&�، 	� 9ن 0� در ���* و %�ف �>��� ه�  	T د�


� د������ را BT ��6د���	��5 از ��9ن، 	�ا  ��H	?� و �� ���Mش 	� ا���>� ه�  ��، 	� �� و �� 9�Fن، رو  . �&
3� '��� و��رن، 	� ا%Vح ه�  ا'�O�6 ــ �
���، 	�ا  �@K ده� و ا���د �� ط . 9ورد���� K
RQ) �HJ! �0 ���Tدر


� و ه�  yزم 	�ا  ز��, �� ه6>�ن ا�����، 3>�ر وار�D� �) A
د �� �0د��، �R&O ه�  د�� ��ار، 	
A (� و 	
���� �� ERLا�>�ن 	� '�  ا�� 0� 	� ����� ه�  �� و �>@K ه�  ���� از 9ن ه� رو 	� رو ��د��، ا�� ��Jرز, و . �

. �� A��8�&&0 را �� د��, �� ��3&� و ه&�ز ه< �� �
��� و �� 	� ��د, ��، ا��، 	� ��ت، د����, ه�  �� را رد 
�� و � وF* در '�ل 	�د��، ا��، ه6
>� �P ��ع �2<
�6 �
A از ��, 	
�* و �6��Oن د�&� 9ن ز��ن، 	��F رو�&2@�ان

از ��  د���، در دور '��� رو�&2@�ان �� و��رن، ه
s ز	�ن �>� �0	� O?�6ن . �� �2�6ن �
�ن ��ن '���ن دا�*
�&3�
2. د�&�، �� ��» ا�Vم«�6��Oن د�&�، رو�&2@�ان ��رن را 9د��ن �?�Q و د��6 . &� 	�د��ه�دو 	� ��ت از �P د�

 EHO و �D	�	 �6م) EJ� ا���>�ن �5ا��,، ��9ن را Pن و (�ر��L�)�� �6ن د�� را��O ،�5ا����، و رو�&2@�ان ��رن ��
�، درد ��ه� ود�6&� ه� . ����, �� 0>�ر 	� ��Tب �� 9ور��
�9 *��R5 ه�  د�6&��� و �w	ا  را�	ز��د  را  

او، از �P د��6 د�* 	� �3ار : 	� �
�ن 9ورد» ��رو « ��'�د  	� ��م رو�&2@�، ه&��م ��Hو�* در 	�ا	� (��وز 

�، 	� د��6 	� ��ت �Fر(6&� د���&A، ره�Jان د�&�، رو 	� رو �� ��ددLJ) ارد، و�� درM� ��.  

3� 0� 	� ا���>� ه�  �� در ��رد ز��ن،�� K
RQ)  و, ه���ه�   (&� در  ������و د xم« (�ر���ن ��' « �د�* ��3

X ��'�د '���  �� ا���>�T �	 ،'�د . ا���� �	ـــ$را�� ا��، او را K �����6� �� ل�	دش �J6ه ���دم، ه&�ز .  در �

 �� ه< ا�I و رد ��  ا��6Lر را 	� �@T K|�ر ���Jان و د�@�(�ران، K��O �0 3>�ر و ا��Jاد در � KQ	� ��Tب
رو�&2@�ان 	� ا�� ا�� 0� رو�� (�ر��� و��م . ر3&� و �� رو��، 	� ���* و ���* A��5 ا��Tس �� �0د�� و �� 0&&�

�  را دره
��T s* و ��!� 	� �
�ن ��6 9ورد، 	�ور ��3� 	�د��
��9ن 9ر��ن و 9رزو . 	� ��م د������ ه� 	�ا  ��ن 8
 �6O را در �

G) و ���� ��0� د �&9ن . 	� ا�� د�
K، ا��wر, ا�VHب در ذه� ��ن �@K ��3*.  ��ه� ��د��%$�9دا�

را �8ن �8اغ '�دو�� 0� (�6م �� را, ه� و ���S ه� را �@>J� از �� را, 	� �� دارد و 	� �A5�8 P و 8>< 	� ه< 
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�&�, و ��Q �� ��9ن 	� ا�� 	�ور د�* ��3&� 0� ا�VHب د�*. زدن، 	�>* 	��� را 	� ه�6ا, �� 9ورد، �� �&�ا��L� �	 
  . ز�� و �
� را از و'�د (�6م اه��6&�ن ��i �� ��زد

ا���>� ه�  �ـُـ�'M	� و  A<0	� ��Tب �� » �&
�« و » ��رB0«	� ا�� ����، 	�ا  ��و, P8�0 ��ن، د����, ه�  
�, �� 	� �P _�ه� �5د ��ا����، ��VHO و دا�>� دا��� 	� ا�� 	�ور د�* . ����9�L� د�� 0� ا�� رو��  9ن ه� را�	 �3��

 �J��' �6ر  و ا���>� ه�
) �	 ،�?HO»B00� » ��ر �
?6O  و را, ه�»�
	� (�Rف �Fرت �
��� 	�ا  ��5�6ن » �&
�	�� �� $HQ) ،رو���� ، �>�ن داد �
  .��ز�

  »'�ر:B«رو	����ان �$ و '�رن و 


K و ��9زRQ) �	 *�د ،,��  :ش زد�� رو�&2@�ان �� و ��رن، در �8ر ��ع ��9ز�

1(       ,��E ه�  ���O و �0«�&3	K« در داK5 0>�ر، 	� و�e, دا�>@� ،.  

2(       ,eو� �	 ،�	�O  در 0>�ر ه�»�R� « ��V�ا �� �	VHا���>� ه�  ا� �
I�) ت ز���� �	ا�5ان «0� 
�
6?�� «�& .�Fار ��3


�« ، »'��&� �pب«، »�3ا���«: ���&� » �pب«در       )3�� .»ا���@�.م.ا«و » 	��

 .»	?�Gر��« و » '��&� ���F«، »���&�«، »��رو «: ���&�» ��ق«در ��و, 	&��� 	� ��م       )4

رو�&2@�ا�� 0� 	� . ��	?&� �0د��» �pب«از » ��ر»B0	AD ز��د رو�&2@�ان 	� �6* �
�  و ه�ا�5اه� 
»B0از ��ق» ��ر �&
* ا��، . �Fار ��3LFب«در وا�p « ,eو� �	(�'� ��، »�@�ا��.م.ا« �	 ��واز  �، ��ا��

» ��رو «�Fار ��3&�، در A��p9 �3اه< 9ورد و از ��  د��� » ��رB0«ز�
&� ��ورش رو�&2@�ا�� 0� 	� 
 .��ر����، ��ورش داد» ��رB0«رو�&2@�ا�� 0� 	� 

»�0 ,�) « ,eو� �	و »�

���ه&�«، او�
� ��ان دو�*، 	��5�� از دل �0د(�  8]، در )١٩٧٨-٧٩(» ا�����	  «
 B"� ��6&�, �3ه&»(�, �0«. ��9زش د����» ا���@�.م.ا«و� X
T �	  ر�	ــــ، �در  ��در » ا�G3ن«�2رت ــــ

»��
�ن و ا��3ا�� 0� در ��0� ه�  و�e, و �5ص 	� �� �� 	�د��، »��رو «در . �0ر ��6د» وا�&��U� ��&) ،
 �L��' 9د��» ��رو « و از �	 ،���� �� �
� و �ERL ه�ادارا ن دور��� دا��D� ر ����9» ��رو «ن�	.  

������ �F�	 0>�ر ��ن و�3دار �	ز��د ا��3ان  AD	 ،>9ن ه �	از ا�� ا��3ان ��9زش د��, در .  �<D	 » رو�� «
��9زش د��, و ... �VRQن د��� 0� در ر�� �?@�، 3&�، و د��� و د���. 	� �����3ه�ن �L3ل ��Hو�* 	�ل ����

��� و 	� ا�� ��ل ه� ز�� 
� �
	 �?Q� دم�� �	* 9ورد�� (� �د �	�0د��، �3%* 9ن را  ��ز��,  ��
��Uم ��60
	� ه� �Tل، �8ن ��9ن در0>�ر ز��, �� �� �0د��، 	� . »��رو « ���� �� ��60
�* ���� و �� ه�ادار 

 ,���ب ��60
�* ه�ادار » ��رو «��و����ن د�T رو « و�� «���� K��J) .ز��د ا AD	 ز ا�� رو�&2@�ان
، د�* 	� ��رش زد، 9ن '� را )١٩٧٨ (، �B از 9ن 0� 9ن 0>�ر درد����J ��ل»��رو « درس �5ا��, در 

�&2� i�).  

از ��9ن 	� ��د, �� ا��Qن ��3� . �VRQن ر�� ه�  �?@� ز��د ز�� 3>�ر درس �Fار ��ا�&�» ��رو «در 
��6د, �� » �pب«0� 	� ا%Vwح ��Lدل ����  و دا0�ا در �� �� و ���د(&��� ه��� 	�ا  ��ن داد, �� �� 

3� ��ن . 	�د» �pب«ا��، �nw 9��ه� و (�ا���� ��ن 	� ��ت ���
� (� از ��Lدل . ������ K
RQ) ���� ا�� �	 »
3� ��ن »�0	K« در » ��رو �� K
RQ) از�) �
3&�» �pب«، ��5>� را ����� �� �?Q� �T ، ��9ن . و����ا��  �	

�ب ه�ادار » ��رو «د�* ��� '���Jار  T *��6T  �	 ><8 �� و»B0د��» ��ر�	 ��B از �0د(�  . دو5
 ��
، 0� رو�&2@�ان 	� د����, �6* ��ا���� �p	�، 9زاد و ��Jل 	� �Fار ��3� در �>* �
?� ه�  )١٩٧٨(��60


K » ��رو «����، ����9 0� در ز��ان، �"�د, ��ن 	� '�5� ه�  ا�Oام و �� �5وج از 0>�ر، از �
�ن 	�د, RQ)
ا��، 	AD ز��د ا�&�ن 	� (�'���6ن ��د, ��9ز��ران و �>�وران رو��، 	�ل . �0د, 	�د��، '�  ��ن را ����6د��

���� . ��ن 	� ��ت �L3ل و ���L، ��و, 8�0@� را �� ��5&� 0� ��9زش �Q?� د��, و ه���
��60 �( ��.

� ه�  9.  ��Mا�� 	�د��)��ون از :@$ر?J) و '��ن » ��رو «��ن �
w� *H?$ �&�ا�HT ب«را�p « ���3 را

� و (���R 9ر���
� از ����ا��
��
5� 	�د��» ��رو « در	�>* ����� A��5 در ذه�.  
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 ,��و ����دان و ��9ز��ران �@E ه�  د���، دردوران ده� د���0ا�� �� » �0	VRQ� »Kن و ا��دان دا�>
، 9ن ��ه� 0� 3|�  9زاد  ���J و د���0ا�� 	�ر د��� در 0>�ر 	��Fار ��، 	� )��١٩-٧٣(���Fن ا���� 

�P ��، ��و, ه�  : در ا�� ��,، دو '���ن 	� ��ت ا�3ا!� و ��ا3� ��ا، �� در �
�ن �Mارد�� . ��ت �L3ل ��د����
0� رو 	� ��  » �L?� '�و��« دم �� زد�� و» ��رِو « 0� از ه�ا �5اه� ) 5?$ و ��8<( »��رB0«ه�ادار 

� . �Fار ��3&�» '&AJ '�ا��ن ��?�6ن«دا�*، %� 9را�� 	�د�� و در ��  د���، » ��و«ا���>� ه�  @� ��
ه�دو، اد�O  ا�VH	� �� �0د��، ه�دو ا������ژ  و 9ر��ن : �>�i ا�� دو �6* �
�  را 	� ه< �
��� �� داد�� 

�ن«�
��� A��5 را از �5رج از ���G3ه�  ا���م �� » ا E
* ه�دو در �8ر�8ب دا�>��, و �@��L3 و �&3��
(��4 » 5?$« و » ��8<«. 	� ا�� ����، ا�&�ن ه
s ا�I  	� ��دم �5رج از ��� ��ا�&�. ���O، در 	&� 	���

» '&AJ '�ا��ن ��?�6ن«، و )9١٩٨٣ر���� (����ن داد, ��, و ��رد 	��, 	�دار  �Fار �� ��3&� » ��رو «
�Fار دا�&�، » ا�5ان ��?6
�«درس �5ا��, 	�د, و 	� ��ت ز�� ��2ذ » ��R«0� در » ا�G3ن «(��4 رو�&2@�ان
�� �3� ��ن و درس �5ا��, ��ن، . 	&
�د �Mا��� K
RQ) ز��د AD	 ،�� �3ا�در �
�ن ا�� دو '���ن ا�3ا!� و �

������ �F�	 ���
� �
p .د���	ا ��و �� �?�  E?! حV%. ا�&�ن ا�و �	 ،AD	 ا، در ا����اف �
?� ه�دو '���ن �
�&5
�	���، ��رد 	��, 	�دار  �Fار �� ��3 ���D� �� ه�, ه�  ��ا3$ و�U�.  

� را از�
�ن 	�دا�* و رژ�< '��6ر  را 	� )١٩٧٣(، 	� �0د(�  ����U ��ل»داود« ���اد, &w?� ,��، د�
 ER�»ن�

��، . در��Hم ه�  0?
�  T@��* اVOم ��6د» ��68
�ان را در »'�ا��ن ��?�6ن'&AJ «در�� ،

��L) Pاد . 	��5 از ره�Jان 9ن '&AJ، 	&�  ��, و 	��5 ا�Oام ��د����. دا�>��, و �@E ه�  ���O از د�* داد

�ر«، »	�ه�ن ا���� ر	���«y�L3ن ��ن ���&� 6@T ���J?� « ف«و�

� رو  »���0�ن« 	� » ر��ل �LJ) �	 ،

، 9ن ��ه� 0� 	� »داود«.  ا%Vwح 	&
�د��ا  ��Hو�* را �� ـ و ـ ����ن داد��9ورد�� و در 9ن '� ��ز��ن ه�  	�

X %�راUO< در�
�ن ��ل ه� T) ١٩�٣ (� ٣~١٩(  �J�� �D� �0 * دا�*، �>�ن داد�د �	ز��م ا��ر را  ،


�، K6O. ا�*�D� ر�F 9ن �� ��� ،,�
.  �0داو، ا�� ��ه� 0� 	�ا  	�ردوم �Fرت را 	� د�* ��3* 	� ه�6ن �
�6اران 9زاد��Dا,، از 9ن �
�ن ��6Q ه��< ��
و��ا��ر ا�� ���H�، ه&�ز ه< » ا��ر��«	� 	�ور(، »�
���وال«او �

در ا�� ا��، �H>� ��ا�� » داود«	��5 	� ا�� 	�ور ا�� 0� . در��رد ا�� ��گ ���A ه�  	� ��� x	��F ����, ا��
و د��� و د���ان را 	� ز��ان ا��ا5* و ) ط. از �
�ن 	�د ��.ب.ج.او، 	� د�* ا��3ان ���
B 	� ه�ا�* i. ا�*


�* ��6د، ��را  �?� را 0� ���6&�, ��ن �&ED ��دم در 9ن T|�ر دا�&�، �&KQ اVOم دا�*، 9زاد  � �	 �� ��

* ��ز��ن ه�  �
��� را �p�F ��6د��L3 �6د و� �G� ت را�O�Jw� .م زد و ���د ه���  او 	� 9ن 0� 9زاد  را �


A ���د, � �	 �	VHم ا��� P� �0 ��9 �� �U� �	 �
د���0ا(
P را از�
�ن 	�دا�*، 	� اVOم رژ�< '��6ر  8&

J* در �8ر !�ف ��ن �F 	� �� ا�3ازد. ا�*R� �L?F �&?	 0� . ا��، رو�&2@�ان 3@���6 �0د�� 0� د��ار �
LFوا

  . ر3*	� زود  ����6ن ��د��  ه�6ن (�ر�@� ز�� �8اغ، 	� ��Tب ��

�ب ه�ادار T 4��) ،بVHا� *
LFوا *J
R� ,�&&0ار�
	 �	�c ا��»B0» ��ر �	» ��رو «0�  �	 �	دا�*،  K��6)
Kدر��, ا��� ���U�  �)4 �0د��) ���
  .، 	� �3ق رو�&2@�ان وارد 9ورد, ��)١٩٧٨( د�* ��3� �Fرت �

��, ده>* ا3�&� ��ـ وـ ��� 	�د 0� د��M�3� ��ن 	� �>* �
?� . ��ن داد, ��ه&�ز �P ��, از �0د(� ��� K
RQ)
	��5 ه�6ا, 	� ���5اد, ه�  ��ن ��  	� �3ار . ه�  ز��ان �Fار داد, ��,، �@&�� ��, و 	� �8	� دار �"�د, ����

�&، 	� »�Iر«، �
A از �0د(�  »�0	K« در دا�>��, » O?�م ا'�O�6 «و» 3?�2�«	� %�رت ���6� در 	 . AD�Mا�
�د O|��* دا�&�(�Lاد �8رد, ا� .���� �2� s&� و �. در ا�� �
�ن، �� ��2 	� در'� د0�ا، �A ��2 �3ق ���


�p �&��' « Eب«از�
�ن ا�� �A ��2، 	� ��6ل ��0 0� در'� دا0�ا را از p د، در ز��ان�	* 9ورد, �د �	
���� . �&2� i�) » �>�ور«�8ر (�  ��ن ه&�ز در (ه>* (�  ��9ن 0>�ر را� �� �	���	و, دا�>6&�ان .). � ��

�&
A (� از ه>�د ��و3
�� و ا��د را �� ��5	 ،E! ,�@<ام ���� و . دردا��Oن ا�&�ن، ه>* (�  ��ن ا�
از �
�0�ن«در » ا�G3ن«(&�� �&o (�  ��ن 	� �&�ه&�, ��ن . K8 و �&o (�  ��ن �&�ه&�, ��د������ «������ �F�	 . �	
2
* ���O (�ر�B 	�د��، » �0	K«, ا��د و دا�>6&� در دا�>��, %�رت �6Oم، از ه>* %� ��2 ��و
0� دارا  0

3�ر و 0>� ���� و 	� (�Lاد �&��R و �&��, (� در �� �) o&� د و�'��&� «، »ا���@�.م.ا«در » �pب«در �Tود ه2
�	�p« ،»�د��» �3ا���	ه�، �&�,   �' ��ه>* . 	��F ������» �>�ور«از 9ن �
�ن 	
�* و�&o  (� در . و د��� و د�

ه&��م ���� ا�� ا�I، 	��5 از ��9ن راه� . (�  ��ن در 	AD ادار  ��ز��ن ه�  ��Hو�*، �>�Gل ����
�� ��2 د��� �0ر ه�  ��F* . ���� و (�SF �� رود 0� د���ان 	� د��Jل ��9ن، ا�� '� را (�i ���6&�» ا���@�.م.ا«

. و'�د دار��، 	� د�* 9ورد, ا��» �>�ور«0� در » ا�G3ن«&�, ��ن در ��ز��ن ه�  ا��اد�� 	
� ا�6??� 	�ا  �&�ه
3� از ��  ��M� ,را �	د��,  �
 در ��ل» �ــ?6ِـِـO«و » ��وحــ�«�
� �B6 ا���� . (ه�&�» �pب«ا�&�ن �

)١٩٨٧(�&2� i�) ا�� '� را ،  .(.�&��
� (� از 9ن �
�ن، �. (&�� �8ر ��2 ��ن 	� ��Hو�* ��?n در داK5 0>�ر �
	� '&[ » ه�ات«0� در ر�� روا�>&��� در'� د0�ا دارد، در » �JOا���6Tن«0>� ��, و �P (�  ��ن 	� ��م 
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����9 0� در 0>�ر ������، 	� �� (�O�H ر�
�, و ا��Tس ا�� 0� ز��, �� ��  را ��وع 0&&�، . ادا�� �� ده�
. د ��ن E?! *%�3 ا��، 	� رژ�< د�* ��ر  داد�� �0	AD ز��» �0	K«د�* ��ران '�ان در �0در دا�>��, . ��ار��

������ �F�	 �' ار��، در 9ن�� �� �?
  .����9 0� 	� ��ان ��Hو�* �0ام را	w�، وا�w� و �� ا�� 0� و�

  رو	����ان و 'c�و'<

��, و رژ�< در » ��رو « و ��رش ����U ) ١٩٧٨-٩( »(�, �0 ـ ا�
�«ده>* ا3�&� و (�رور د�
3� ��ن از ه< در��، ��د, ا)١٩٧٩(��ل�� K
RQ)  8>< ه� �	ا�	ب را در VHار ا��� . iا�� در �	ا��، ا��0 

3&� (� در 	�ا	�ش �8 ���� وا0&>� را ا���م 	�ه&��
	P8�0 �<D ��9ن ��و, ه�  ��Hو�* ز�� ز�
&� و ! د�* �

�ر  از ا�� ��و, ه� ��3�ر ����، و 	��5 از ��9ن ه&�ز . �Q?� را ا���د �0د���	 K5�2 در داD� د�J� �	 >ه

»K	�0 «�&ادا�� �� ده.  


�، (&�� ه�6ن رو�&2@�ا�� AJ&' �|O �0 ه�  ��Hو�* ا���V 	�د�� و �� 	� ��9ن، 	� و�AJ&' ,e ه�  LJ) در
�د�P دار��، در ا�� '� ������ و در � ���
� ،AD	 ا�� �	VHب . ��0* �0د��» '��د«ا��T  ادار �|O �� ا�&�ن


X �����3ه�ن ه�  �
��� درT �	 �� د���� و�� �
LJ) »ه�ان��� «������ K5ا, و . در دا�Dا��، رو�&2@�ان 9زاد�
3� ��ن و �� ه�اداران �� K
RQ)»ب�p «���� رو �	�6 رو 
UO رگ و�	�ا  در���� *3�A 	� . 	� د��ار  	

�L3 و �I�� >0و �� 0< از  �Jره AH� �) �&ل را در ��Jد ره��� 	AD �?� 	� ا�� ���x 0� �8ا رو�&2@�ان ��ا��
  .دوش 	@>&�؟ 	���* 	� �EJ ه� و د�
K ه�  درو�� و 	
�و�� ا�� ����, ��دا5*

ا�� . را (��0 «�&&0 i	K«ا��Tس �5د ��< ا���ر  و ا�&
* ��RD، رو�&2@�ان را 	� ا�� ا�� وادا�* (� 

* (?x 0� رژ�< ه�ادار LFوا»B0ر�� «O تV
RQ)  ه�  دارا *
RD� �	 ،د����� K��F ����	 ارزش و ،���
��9 �� �U� �	 ����ا K

�«ه���, رو�&2@�  �� �5ا�* (� 	� . د�RD� « >رژ� K5در دا»K	�0 « ،دد��ل �	

 A?
RQ) nw� �	 �� �w	و را ���
� s
	��� از ه6� اول (� ��5>� A��5 را (�?
< ارزش ه�  د���  0� ه
�ب �� ��. ��ا�*، �� ��6دT �|O ���	 او . �	 Aدا� �
��� nw� اد 0� از��ن '�ان و 0< �
<&� �?
	� و�

�ا�� �� (� در . �� ��3*» (�	
* دو	�ر,«�5ردار 	�د��، �D� >U� �	 دن �� ���د و�� Aا�� ه� و ���3ن ه�� �	


� �F	K6Q) K 	�د'&ا�� ا��، د��� 	�ا  . �� دادp ار دا�* .  ش�F �6�' �w5 او در ،����5� : از ��  د�
ش ه���ه�، E� �8 و �8 روز، ��رد 	�زر�� و (�F ��Vار �� ��3* و 0�ب ه� و ���� ه���R� Aدر, ا

3�ر �� ����، �@&��  ��د��, و �� 	� �� ،EJ� و K
�� ����، و �8 	�� 0� �5د و �� O|� ���5اد, اش، 	�ون د�
  .BJT دراز ��ت �Q@�م �� ��د��

� 	�د 0� در ه6@�ر  	� ��Hو�*، از � P��BT ، و درi ��< 	�د�A و از ��  د���، او 	� ا�� 	�ور د�* ��3
او، ��د, ��SF�) ���T دا�* 0� ��ز��ن ه�  . از '��E د���، ا�&
* ��RD اش 	� %�رت K��0 ا�Oد, �� ��دد


�، از او 	� �p9ش 	�ز و ����، ���Mا�� �� ���6&�LJ) و�* در�H� ���

* و ��Hم �5ص و ��رد . �LF�� Aا��	
�Jر ه�6ا, 	� ارزش ه�  ��د  ، K��F �� ��د��(Oُ�ــ� ا ،�'� . �
او، 3@� ��6 �0د 0� از د����, ��Hو�*، او �


* دو	�ر,«	���* 	�) « A��5 �
* ��Hو�* را در��3* �� ��6د و��5>Lcر, و�	دو ��ر�	ا���� �) �) �� ��

�ر �� ��5* و (�w	$ �� دادO ،���'  ط ه��� �	را  . *
LFمدر وا�� �	 �� ,���� P� �	ا�	ردا��، او در   

  .دردرون 	� �5د و در �5رج (��4 �
�وه�  	
�و��: دو8&�ان و دو'��J� رو 	� رو �� �� 


�ن، �ـُـ� �Fرت ��د����	VHا��ن و ا���ه�دو درا��س، ����D . در��Hو�*، دو '���ن ا���V، 	� ��م ه�  �&
 ���
  .د���ز 	�د، 	� ��Tب �� ر3&�) �@�yر(و �
� ��ا�� رو�&2@�ا�� 0� ذه� ��ن 	� (2@� د�

. ��Hم ه�  �&* ��ا  ا���V� �&��� ��Vن، ������ن و �
�ان، از ه�6ن �p9ز ��U�  �' ���Dم '��� ��9زش 	�د��
 ��V�ا �c و ��
3� ��ن �@�(E �� و ��رن ا(��م وارد �� �0د�� 0� ا�&�ن ا���>� ه�  ��60�� K
RQ) �	 ،y�T

د�� �JD� ��ن د�&��ا، 9ن ��ه� 0� 	� (�ا���� yزم، 	� و�B� ,e از (�Rف �Fرت (��4 . ا وارد 0>�ر��6د, ا��ر
 ���U� ن و ��رش��
، د�* ��3&�، 	� ا�� 3@� ا3�د�� 2��D� �0* ��ن در درازا  ��, ه� در »��رو «��60

 رو�&2@�ان در �
�ن ا�*، از �P �� در��3&� (� '��� 0� �� . 	�ا	� ا���>� ه�  �� و ��رن، (�'
� ���M ا�*
�ب ��60
�* دو	�ر, T $6Tور و ا�G�  �|O4 ا�* (� (��ر د��ار ا�
����، و » (�	
*« 0� 	�ا  ��ن 	�

�&��6� >5 *O�!دن ا�� ،�U� ]&) اد و��
	� ا�� ����، �&* ��ا��ن از . د��ار (� از 9ن 0� 	� ا�� و��� ���Vن 	
(�Lاد �60 از رو�&2@�ان ��رن . � �
&� رو�&2@�ان �Mارد�� و ��9ن را از A��5 را����ه�6ن �p9ز، د�* رد 	

ا��، ا�� ��ر  ورا	w� . 8&�ن دل و '�ات دا�&� 0� (� 	� ��ز��ن ه�  	� ا%Vwح �
�ن رو ��Hو�* �0ر 0&&�



18 

 

�ر وF* 0ـُــA، �ـُـ�از 	�
�ر  از ا�&�ن در ����ن دو و �� �� ��ل 0. دو'��J� ه6
>� 	� د��ار  رو 	� رو 	�د
  .، ارو��  �p	� و �� '�  ه�  د��� ����»ا���@�.م.ا«ا�wcاب روا�� و �ـُـ�(>&o، راه� 

ا�&�ن 	� . �R&O ه�  ا���V ا�VH	� �� 	� ا%Vwح 	&
�د ��ا��ن، 	� �5رد 	� ��ت (&� (� 	� رو�&2@�ان ��6د��
�ن ��
&�، ��9ن را ���6&�, ��ن �
�, ز��, �� و (2@� رو�&2@�ان ��، ا(��م 0< از0< ا�� '���س ��60�J»ب�p «

	�&�, 	�د (� ...  و د��� و د���cL$ق زن، "زاد� ��د�،  د'$:�ا�F،'�<د����, ا�� رو�&2@�ان در 	�ر, . �5ا����
، 	� ا�� )١٩٨٠(ا�� ��ع رو�&2@�ان از ��ل. زد, ��د» ا�VHب ا���V«	� ��9ن 	� �8]، ���و �>�ن د�6&�ن 

ا��، ذه� ��9ن را از ه�6ن ��, ه�  اول . ����9 و ��L 	�9ن دا�&� (� 	� ��Hو�* ��ر  ���6&�» �>�ور«	� �� 
 ���
	�L، ��	* 	� ���� ه�  (������ا�� �� �J&� 	� . ، ا	� �P �3ا ��3*»ا�G3ن«��FVت و د��ار 	� ره�Jان �

�B .  ��ن و'�د دار��، 	�و��، �3ا ر�
�ران =�)�)�دارا (�i ��6د, و 	� 0>�ر ه�  0� در 9ن » ���0�ن«ا�� 0� 
�Rر ��Jد، ز�
&� . (�، (���� ه�  '��p9 �6ز ��3*� Aا��	ا�*، �9&�, �� �� �?G� ا�� رو�&2@� 0� �0ر و

��9زش 	�ا  �3ز��ا�A �3اه< ��6 ��د�� و از ه6� 	�(� ا�� A��' �0 در �w5 	�د، را, د���  در 	�ا	�ش �Fار 
  . � �P 0>�ر �p	� � ,�&	�Jد��ا�* '� 9ن 0� 	


� 	� �� دارد» ا�G3ن«ا�� 	�ر�� �0(�,، ��د, از رو  �����* ا��و, 	�ر رو�&2@�ان LJ) 0>�رش و K5دردا .
�ن«رو�&2@� در ���G3ن«���&� ه� » ا�G3ل» ا��0� از  ��
، 	� 9ن '� 	� )١٩٧٨ (د���، از �< رژ�< ��60


�، ا��، در <0 �� oد، ر��	ار ��, �F اب�wcت �� زد، ا�� �	اش  �&

� از ا�� ا�� �H� �0و�* د�* رد 	��LJ)
  .ژرف (� و ���ا�� 	�(�، او را در 8&���A �� 3>�د

'����, �F	K (�'� در  �	0�  �&در���T 0� رو�&�L) �0 ،>��F �@2اد �60 از ��9ن 	��F ���� 	�د��، (�ا���� 9ن را ��3
�����ن ��Hو�* دردا5(�
�ن ���ه�ان &'K ( ،�&��	 �و �&�ه&�, ��ن 	� د�* 9ور��، و ��< ���6 در ا���?� دا�

ا�� رو�&2@�، 	� .  و �� �M ��ا�� ��3&�ردرو�&@�ان ��، ��رن، و �@�yر، ��5>� را در �
�ن %�Qا  	�ه�ت 

A، �� (�ان (�از 9ن 	�د (� در 	�ا	� �
�و ه�   د��6 �� ا'�O�6 و �3ه&�M�  ر (|�د ه��|T �!�5 >R5 و

  .، در 	�ا	�ش �F 	?&� �0د, 	�د��، ا���د, �� ����6)١٩٧٨ (B� �0 از ��ل

 �<H� s
ره�Jان د�&� ��Hو�* ــ �&� و ا�VH	� ه�دو �@��ن ــ، (�6م �
�و را 	� �0ر 	�د�� (� ا�� رو�&2@�، ه

J* زد, اش 	� دوش �@>�R� ا  0>�ر�	ش، او را ��6 (�ان . V) �6(�6م ا�� ه �	را��ا��،  �&Q% از . SF�) از او

�� رود (� �� را, ��د, �&�, 	�دن 	� �P 0>�ر �p	� را '���  ،�&0	V) Kش ����6 (� را, 	��F ����ن در0&�ر 
 ،���6� �@��� >p درد ه� و ا��و, ه��>�ن �	0&�،  ����9ن درا�� 0>�ر '&[ زد, ز��,  �	 ،�&����د�A را 	� �

� �R&O �	 و ���	� ا�� ���� رو�&2@� ��رن �� (�ا�� . 2
� P8�0 �8 و �8 	�رگ، 	�ل ��دد�* 	� ا	@�ر 	
� اش را 	� 0>�رش، �3ه&�A و ��� �w	د و را�
5 �	 ��Mرد و از �0�5	 A)9 س از�&HF �&��� ��	�ر د�

  .(�ر� ،AD	��Fار ����6


� را درا�� را�� 	�ا�A �3اه< ��6د, ا»ا�G3ن«'&�H� AJو�* Dو �3%* (�ر� �

� 	� ��U �� ��9 . �*، ز�&8
�ن«��9 9ن ��ه� 0� : 0� او ا�� �3%* (�ر��D را از د�* �� ده� و ���A ا���� ا�� ا�* ���G3ر, » ا�	دو

	� �� �� 	���، 	�رد��� 	� 0>�ر 	�ز �5اه&� �>* و ��< ــ » �pب«9زاد ��دد، ��9ن و ���5اد, ه��>�ن 0� در 
� ــ در KT و_
2� ه�  	�ر�
� ا�� ��8T �&دوش �5اه �	ار �� ده�، �F ن���	ا�	ز  �?�، در ��ز �	0� �����  �


�؟<0 

� ه�<@C  

�ب ��60
�* ."9ر����، ا��ن        .1T ن«دو����G3ت ه�ور، " »5?$«و » ��8<«: » ا�
��2
�، �>�ات ا��
&�2رد، ��0�
١٩٨٣.  

2.        B��� ، �3از ." دو�� �	خ ��8< ��»A0اول" »ه&�و AD	 :' ا در��ه�  8]  AJ&»ن����G3ارش ه��� از " ، »ا��
KQ�" ,ا���@���، ��6ر ,���، دا�>~،�
�9 ،١٩٧٩.  

3.         -- -sن." ، ����� ه����G3ت ا�
<"در " اد	�
١٩٨٠، �
���رi، �3در�P او���ر،"دا�>&��� اد	
�ت '��ن در��, 	. 

�(��	�: »ا�G3ن«��	�ز �
�  ����&�, ��ن "- -- -         .4�
��
�م ���
0� " ��?� "  �0(�, در ر�����  �
دور " ��و  9�
 .�٩-٨٧.ص.ص:�8ر، '?� �8رم

�ن«��رو  ��ز  " O?�6، . .م.و س. ب.���وح، س        .5���G3�0ر (�'6� '��د " �>� ��, در " »ا �، "»ا�G3ن«��0
 .١٩٨٧، »�>�ور«
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