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  ا��	���	ن � ���م� دری �	ر�دور �
  ) دو�� و &	م%! در ا��	���	ن� ب$رسۀب! س���(

  م+
�ن *(	رم

  

  

. و ب�	 رو/89$ان $ ه
�ار7 ذه. م�� 5! در س! ده! ا4 اس�ی3$س2 ه	/�، دام+
�ن وا. ی��/�. ا-�,! م$ا ب! 

 �	ه
�8ن  � و ا&�
	�A، ا@�?	د�	س�س	�4	ر س در *9< و *�ن �یاس�؛ 3$س2 ه	را ب>�د م:��ل دا/�! 5:�ر م	ن 

 � و �	م�زو� م�	�%! �%$ی� �
�د� م>���E ��ان از زوای	�D ا��	���	ن را می �	ر.. ه	 ا�<ی� �$�از ب	 اه
ا��	���	ن 

 �$ی�	F�:� G3 رو�<.، � س$ زم.ی ه	 در ا�. �	م�زو�ی. ای�$ �
یدا �$�5 -ن را ب$&��! س	�4، 5! ب! ب	ور م. �ی	ه

و ب>� ��H �<� Iا��	���	ن ا در. ب�د7 5! ی ا�. �	م�زو�ی	م< ا�3.  ب�د7 اس���4د &	م%! ا��	� �دو�� از &�/2 درو�

�:�F  �اس	سA	مF ب! مM	ب!  �$و�� ب�ه	 @<رت5!  �%9ی،  اس�/<7 �ب9< س$هK �$و�� از�AامF ب� م�J5$ ه	دو��

  .�<7 ا ا��	���	ن ب�د�	س� س��N	م ه	

  

  در���O در ا��	���	ن �N$ ب! �Aام�O F�	 � ���م�<ار��N	م ه	، �ی*9< م�رد اس�9M	 ، در�Pد��� م�اO$*! در @$ن ب

ام�	ن -ن  /<، � �
-�(	 � ب	SA س$��8��ر اس�%
	�	س� ه	� 5	ر -م<�<، 5! اO$ د4	�� س� رو�R 4	صیم$��! و /$ا

 در �س�T ر/< ���ب(�$  � ا@�?	د�م$دم و ب$�	م! ه	 ! ب$ ا@:	ر�. �N	م ه	 -ه��! -ه��! ب	 ��ی5! او&�د دا/� 

2 ی! ه	یب<ور م	�< و ���م� ب	 3	 -�(	ب<�! &	م%! از . 9! �:<�<ی �(	د�N	م ه	 ه$JO. ی ا، ب$�U�Aو�.  /<�<�&	م%! م

 �ب! /��-�(	  از ��یه$ ب	4W$7   و،	م<�&	م%! و دو�� ب�&�د ��O�	�Oن . ا@:	ر � ار��	ط ب.��< �>�رد��< 53! م$دم ا

 .  س$��8ن /<�<�$و����س�A RامF ب

  

A	مF  ب! 4?�ص ب$،دار�<. �. س$ زمیD ای�	رF یب$ م�	5! ص��X  � زم	� ا��	ن از @�K ب<س�	ن� ب$4ب	 5
	ل �	س�،

 � از ب�O �4$�	 �O�� ه	� ـ �$م�ل بO�>9	O 7	ه؛ و9<ی �
	� م��:	ر 3	 �ی	�&�$ا� در ��ز7  ا��	ن ه	��Zاد و ب$�$

  رس< 5!� ا��	���	ن ـ م�$ر- ب,	پ م�	س� س�D و �N	م ه	یF 5$دO 7	ن ا��	ن را&\ ب! �	ر� �X?رو/�E9$ان و

 � را م�>ی_ �	ری و �^	�! ا�<�$و ر�. ��/�! ه	 ی /	ن در ا� -رم	��ه	 ��O>9	ن -ن ه	 �	 5
$ در ا��	�! س	زی��

9(	 رو/�E$ان ب��ا�9< ب<ان ی ��D �$ از -ن ا�< 5! ا��� �4. 5:�ر O	هی در ا�>ی_ �	ری�^	.  995<��4اه9< م	س� م	�
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	م< � �3>ی �	ر�. درس(	ی�5
	ن ا. . ب�	ز�<�. س$زمی ب(�$ ب! ا�9<7 ای س	�4. -�! ب$ایا�A$اف 995< و -ن را درس م	

  .. ب! د��	ل دا/�! و �4اه< دا/��. س$زمی ا� را ب$ا��9	ر س�89 ب��یه	

   

 و �، ا@�?	د� �N	م�	س� ه	�، ه
Jم	ن ب	 س� ده!ی ب	 GO/� ،ی	ب�K 5!< دری ب	م	 ا��	ن ه	 ا�95ن  ا�A^	د دارم 5!م.

A	

�� 5! &	م%! &(	���ا&�A ن	���	�� �ه		س� � س��	�� 3:� ب	 �4د س	�4! را 5!�دو�� 95<، و � 5$د7 و م� درا

�9 ب! ب. ب�� ی<7 اس� 5! ا�U درا��	���	ن �	O K5$دا���	 و ا�8�ی ���م� اضPع م�X<7 ام$� ب! ره�$�&	م%! &(	�


��$د سی<7 و اO$ ا�رسA س�. ���م�	�
  م$��! GOار ب!در . 5:�ری ام�	ن دارد ا. م�9ال ادام! ده<،� �4د را ب! ه

Jdی�O د�! @$ار$.  

  

 9! �4د� 5	ب� از اA+	�. �$ف ب! ���� ا��>	ب �	درس� ب$4ی از *9< م	7 ب! ا� 5$ز�K 5! ���م� -@	� دا�� ه
! م


	د�بب! بX$ان �Aس�� سی ه� ب!� ا	م دی ا.س� ا! /<7م�ا&�4د  �	N� .رای	از دس� داد7 اس��ی8$ 5 f
A �4د را  .

	+Aا�	س /	ای دو�� ب! اس$O !ب! *��5ی�� g?<� < 5! م� و�:<7 ا�ب 	>��ا 	ه ����ا��  !��
	د از دس� ر�Aا 

 � ار/< دس�8	7 ادار�9! و ا+A	�K 5	ب�	ر �^��م%. 	ن دو�� و م$دم� /�د م�م$دم را ب! ���م� ب	ز O$دا�< و 3�

 و س(K دادن ب! ��! س	Wر�، @��ی، @�م O$ا�	س� 9:5<7 س�J ه
	ن م?��X ه	�:�$ از ه$ *����م� ا��	���	ن ب

 �. ب. ب�� در س�h دو��، ب<ب>�	�!، ام$وز &	م%! ا��	���	ن، A	ری	 اه
Jم	ن ب.  ب	/<�&�89	Wران در ���م� م

. یدر ا  ب	/< 5! اب%	د �	&%! را م+	�A س	�4! اس�؛�J م�� O$ا �� م<�� و �$ه��89ن ا&�
	��Aی� &2�9 ا�3زیاز 

�+	�در *9.  م	�<� م�	س�� �J9 سی:�$ ب! � ب	/<، 5! ب�J م�� ���م� �ی. م>	�� ���م� /$�س$زم .� 

	�! و ���R ب$ ���م� اس�E	د7 95<، و اO$ ی ���R @�م8$ا� @<ر�
9< �4د ب$ا� ��ا���! از اه$م(	� 5$ز�، -@	�	س�س

  .  را د��	ل 95<�8$ی	س� د� ��ا�< س�. �
یJ ب! &J ا�9<7 �یK، در -ی9<7 ب9i<اری @+	وت -�GO/�! را م�9	

  

	 از ��ان و ی دار�< و � A?$ �	ض$ 5
�$ -O	ه�	س� س�� ه	�	 ب! وا@%یJ �. 5:�ر �ی از م$دم ا�رو/�E9$ان و ب>:

 �� ز�<Oی � م:$وع /	ن ب$ا� و �4اس�! ه	� ا��	����9< �	 ب��ا�9< ب! د�	ع از ارزش ه	��:�W Fزم ب$�4ردار �

�A >9-ب$وم�	و7 ه$O !ر�	^8$ا و ��<ی م��ی� ا	ن ب	��	ی2 �
.  د�	ع 995<� �4د ب��ر م�ث$�� م����9< و از �_ �	5

$8��، و �	 ه�9ز اث$ات س� و م<�2 � ر�� �� 5! ��@\ م�ی	ن رو/89$ی&$� F�/ Jد س$�5ب8$ا$��
Aوی !�	 

<اد �. 5:�ر بیوارد 5$د7 ب�د ب$ ا ا��	���	ن 	7 �4د ب$� س� در دوران زم	م<ار� 4�J� �_ب دم�5$ا� را 5! �	�ی&9	

 �	 59�Kس$اغ K � ��ا���
ا��	���	ن F را در  ��	ب /<7 و م�:��	ن رو/89$ی� &$ی از �d! م	 اث$� 95< و در ���م

  . 995<� ب$ س$��/� /	ن اث$GOار� ��ا���9< ب	 -O	ه� 5$د و م$دم م	 م�. &	م%! ب! �$هm9 م�<ل می را در ا�ی4$دO$ا
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و 5
�  :�$ از *(F 5:�ر &(	ن� ب�	س� وس� ، ا@�?	د��+�ر�N	م !، ب	ده� ی 5! در. ه	 ه
! س�T /<7 اس� یا

 �$ی م	 /	ه< رواج و �:��G3 F، �	 �<ودا��	���	ن در� &	م%! &(	����� ه�م	�� از �(	د ه	��:�F ب$4 و � م	��ه	

�(K ه	�. رو�<، *یK، ام	 در ب$اب$ ای. 5:�ر O$دی در ا�! داری س$م	� /�! س�داO$�رو�< س	�4	ر Jن�	���	��  ا

�$ص� اس�E	د7 ی 5:�ر /�F ده9< �	 از ا �4د را در داF4 و 4	رج� و �$ه�89، ا&�
	�A	س� س��(	ده	 9<���ا��� .

�� �	 �< ا@F ام$وز� ص�رت م�>یم%^�ل �	ر$O �@ m9ه$�، م	 /	ه< � �4دس$� ب$ م�9	� و @<رت ������� �	رغ از 

 و �$ا�8$ا�! &	م%! &(	�ی� و و� ض%�	س� ه	�K، ب	 �^< از سی ب�د� ���م� م��ن -O	7 و ��	ب<7 ب$ا��ی� ا�3زی

  . Kی داد� �4د را س
� و س� م�>یK و �$�5 �	ر� 3$دا�����4م� ا��	���	ن م

  

 را ب! دور �4د &
\ 5$د و در داF4 ا��	���	ن، �$و��� A<7 ه�اداران ب	ز�:��! بی � رو/�E9$�	س�اO$ 5<ام �(	د س

ز  ا� ب$�4	س� و �$هm9 س�< وا@%یا�_ د.  ب�د و ب�U �4د را ��	رز داد، �^R ب>	�$ @<رت ����	س���X �	م �Jب س

��� @�ام �� و �$ه��89 �(	د ا&�
	AیF ���< و �:�� �3. ده! ب$ایرو/�E9$ان ا��	���	ن در ا	 .
F، �. د��ب! ه

 � ص�h ب$ا� ه
�dار 5! در o	ه$ د��	8�4	ن ب$�	م! �U و 5:�ر ه	��	 و ا�8�ی ام$� ب! ره�$�&	م%! &(	�


��$د سA 	ن اس�9<، ب	���	��J �9! �ی و ��Jdی &<ا�ی���	ن را �	 3$�8	7 ه	�9 س$��/� م$دم ا��	ی �4د، ا�	س�ا

  . را ب! /<ت 4</! دار 5$د7 ا�<� م�� �:�F درو��%�<7 ا�< و روال ���5:	�

     

 و ب$ �>� �:	�<ن ���م	ت ا��	���	ن � اس�%
	ر�. 5:�ر ه	�:� �3	س� ه	�K9  5! از س� ب� �
�ض$ور� d9	یدر ا

��$ م.  ب�	زم��($س��K95 �K ی ب9
	�&	م%! &(	����م� ا��	���	ن و  �	درس� �	س� ه	� س ب!�ا  ا/	ر�7	 اس� � 5	

 و �، ا&�
	�A$ س	�4	ر ا@�?	دب ه	 ���3	� .ی ا 5! ��س��R ا&�
	A و�	س� س$ات�� �:	ن دادن م:>?	ت ���و ب$ا

  . -م<7 اس� بi$دازما��	���	ن وارد �	س�س

  

در �	ر و   i* � !5	و�8$ ب$� م���9س	�4	ر ا@�?	د از �ا�O�!  در �>ی م$دم -ن از �8	7 �	ر اس�  5!�ا��	���	ن 5:�ر

 در  5!�یه	، 5:�ر�>ی� رو�< �	ری در .<! ا�س$ و5	ر دا/�>�! اس�، �در -م -ن � م�J5$ @<رت ه	��$هm9 ب�م�3د 

 �یم^��! ه	  ��ا���! ا�<� ب! -س	�9<، ده �4د @$ار� و �N	م�	س� ا��	���	ن را در �95$ول س<7 ا�<�D م%	ص$�5/ی�	ر

 �	س�س�$هm9 ، در  ب	/J�>9 م� �� اس�%
	ر�	س� ه	�س � &	����$-ورد7 ه	 5!  را�*�ن �?$ف، T?H و *i	و�$8

$Oی ا�و س�دا^�� ی �%$�$ از �8	7 /	4?! ه	�. 5:�ر �^ی�� 5! ام$وز ا� �%Td ��&	. 9<ی ب! &	 �
	$ &	�. 5:�ر 

< و @	*	ق م�اد � 5$7 ارض @$اردارد و در ���� ه	�ه	 5:�ر �ی ب	�W در م^	م ه	� و ر/�7 �4ار� ��	د ادار�/<7 

  .:8	م�$ از ه
8	ن اس��م><ر 3
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�� &�9! ه	�^R ب!  در ا��	���	ن،�� &	م%! &(	�	س� از س� �%$ی� ��O$د7 و !ی ارا�ب$ا /�د �$8 �
ید �Jو ��ی 

 � دس�8	7 ���م�<ار�مE9 � اس� PA !5و7 ب$ &�9! ه	�d9	 ض$وریدر ا.  ���م� ا��	���	ن  م�
J5$ /<�ی�	5	را

 از �^�$�< �	 /9	�4 د@یJ 3$دا�4! -� ا��	���	ن وارد -م<7 اس� �� را 5! در س	�4	ر ا&�
	�A$ا��� ا��	���	ن، ���	س�س

	
  . <ی. 5:�ر ب<س� -ی در ا� ���م�<ار�دور�

  

� ی در �ه89	مه	 . 5:�ری ده< 5! ا�� را �:	ن م�. وا@%ی ا� ا/�	�8$ و اس�%
	ر� 5:�ره	�	س�D سی �	ر�ب$رس

2 از �
�! ��X�3 ا/�	ل،  �5:�ر ه	 �مGه� و �	س� س� ه	� 5! ��$وه	 995<�
! 3(. م� �4. ب! -س	��س$ زم

 در ا��	���	ن، *! در GO/�! و *! در .س	ز�<-م	د7  ا/�	�8$ان � را ب$ا�	س�9! -م<ن و �?$ف  دس�8	7 س� زم،��N	م

�$اهK ب�د7 اس��ی9! ه	�. زم��	ل، *9  .  

  

��Jی�"از دی<O	7 �%$ی� K 5! ی<ی د�	 در ا��	���	ن �95� م F
A�" ،م�، �%9ی��� F�:� از�ب$4 �?$ف و  	ح ه	9&� 

�	 ب! ی ���م� ام$. ب�د�< �$:8	م� �3&(	�  از &	م%!، ا/�	ل� ب$ا� �N	م و� س�	س�	ه��ن سدر   ا��	���	ن�مGه�

 �4د ب! �2 از  وارد 5$دن @�ا�3ب�ش دوم، .  ب�درد7 -و��4ش *	��  ا��	���	نب! � �
�! �N	مب	  ب�ش دوم�ره�$

ب$ م$دم �4ی2 �	 را یام$ �ی �$م	�$وا� ه	9!� زم ا��	ن�8$ا اسPم� ه	 از&9	ح�ب$4 دا��� 5! �، م. س$زم�.یا

  ه	. &9	حی$ از ا�سEو $، یوز  م:	ور،� در س
� ه	�F 5$دO 7	��K?X� ! 5! *ی<یم	 د ۀب%<-، ه
. �<! ب�د-م	د7 س	�4

   . 9<ی �
	�>ی! �	ر�	س� ه	 را ��&�. سیGOا/�! /<�< �	 ا2 ی ا��	���	ن ب! �
	�	س� س! ص9Xدر

  

 � /$�5 ه	!س�او. ب! �. س$زمیا � وا&�
	�Aا@�?	د 5! در س	�4	ر �$ا�����  و�&	م%! &(	� �	س� ا@�?	د�س

D م%	ص$ا��	���	ن �	 @�F از ی در �	ر.دزا��	���	ن راب$هK   &	م%!� ب�م�، ب	�� ا&�
	A ب�&�د -م< درا��	���	ن��$ام�

	س د�O$Oن �. م^ی -ن ب	 ا� رو ب$و /<7 ب�د، 5W. ب	�� ا&�
	GO .�AرO	7 ب	 �
Pت �N	می. م$��! ای ث�ر، *9<��5د�	

� � �4د �$و8�4	ن �Jب دم�5$ا�� در ا��	���	ن در دوران زم	م<ار� و س	�4	ر�	س� س�. �$و3	/یبJر�O$. �:<7 ب�د

��� ا��	���	ن ��سR  /�رو�ا/�	ل �N	م4�_ و K*$3 و $O ب_  ص�رت	/.  س	و3$��9 دام9! ی، ا�ب! د��	ل -ن 


��$ده	! /%	ر روز ی�E�� Jd$@! و �$�5 ب! س�5! <7 ی /�	ب<ار O$د� ام$وز ب! �<ۀ	�ی @�م8$ا�	س� ه	�سA� 

  .  ا��	���	ن O:�! اس��	س�دس�8	7 س

  

 �	��	ن را دوب	ر7 در داF4 ا��	���	ن ب! �	7 مGه��	ن سی�	 ـ &$ی ام$U و� ا�8��	س�7Z �$ا�	ن سی ب! و�&	م%! &(	�

 �	س� س�$وه	�. �ی -ن را �$اهK -ورد7 ا�< �	 ا�9! ه	� 3	��5	ن، س	ز و ب$گ داد7 ا�< و زم�%9ی م�X< /	ن، �ب	زو

2/�3 �	م �	��	ن �X� $8 ی� ب	ر دی9(	 اس�، ی �	ب\ م^?�د ا� اس�، و�� و ا��	�� �$ه�89 از م��Xا� 5! 4	��مGه�
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$ ا��	���	ن /�د �	 � 5:�ر �^�	س� س� از ا@�م 3:��ن ا��	���	ن، واU3 داF4 ص9X! ا�O>9ی	 ب! �
	ی	�! رو ��Oم

   .O F$دد�	ن ا��	���	ن ��
ی�ن اسPم8$ا�5���

  

 در �-� �ا&�
	A  و�	س� س$ات����. ا/�	ل، ی	د -ور /< 5! ب%< از ای ��ان �م .،�:�>9	ن F3 س	�4. س� ��
�ب$ا

  : س	�4	ر ا��	���	ن وارد -م<7 اس�

  

 " ���م��N	م" ا/�	ل �، در وا@\ ب! م%9 ا�d	م /< 5!�، ب($ ص�ر� درا��	���	ن� &	م%! &(	���+�ر �N	م  ـ:اول 


F، یب	 ا � &	م%! &(	�. اس�A .اد$�
\ ب�د�< � و 4?�� رو/89$� از -رم	ن ا&�
	�A را A !5	ر��>�� ا&  

 5! هJاران رو/�E9$ و�9<وس�، زن � 5:�ر ا/�	ل /<7 را س$ 3	 5$د�<، در �	��، �N	م ���م�ه	  ب! 5
� -ن.5$د�<


�. @:$ در �(	د ه	ی از ا�	ر��	ر ب�د�< و ب��و م$د ا��	ن، در درون 5:�ر ب�A �89ه$� 5	ر � ص9%�� 5:�ر ه	� و 

 م��h، � ��$وه	 �4د،� و ا@�?	د�	س� س�< ب! 5
� ا�$اد واب��! ب! ب$�	م! ه	� �5/� 5$د�<، 5W. &	م%! &(	��م

 و در �	ر س$�. 3$وس! در ا��	���	ن ب�یا. ا��	���	ن را در �95$ول �4د دا/�! ب	/< � 4<م	ت ادارۀ و /���م9	ب\ م	�

���F�J  ب	 م?$ف �	*یاوا$O ار$@ F
A 4ی���م� ام$.  م�رد 	�����	زود و ب! -س � ���م ���م�" ��ا	N� "

  . �4د در -وردا��	���	ن را در �?$ف

  

 و � ب	�� &(	�� ا@�?	د�U ب! 5
� ب$�	م! ه	��	 وا�8�ی	س�
<اران ام$�7Z سی ب! و�ـ �$ا�	ن &	م%! &(	�:دوم 

ا��	���	ن از �8	7 س	�4	ر &	م%! ا�95ن . K 995<�$ ا��	���	ن را ب! *9< دس�! �^����ا���9< م$دم �^ -ن �ی	�/	4! -س

  :�اس �^��K /<7 $ی ز ب! س! O$و9/�7	س

  

  :O$و7 �>��

 &	  ا��	���	ن� و مX�� @�م،� ره�$ان مGه� �4د را ب! مM	ب!. ا�$اد 5!ی ا ـ�5$ز � -@	ه
�	ران ار/< م%	و�	ن و��^!

2 از س^�ط � ه���5 �3 !5 >9	�O .$و7ی ا.�<� /� م��Xب م»� &	م%! &(	���N	م ���$وه	  « ـ ا�<، 3	س<ارانزد7

 »!� و روس�$ان، A$ب��	ن س%�دیا،  3	��5	ن،-�
	ن، �U ا�8��	،یام$« ��	را� اس�>� ه	 س	زم	ن�یره9
	، ب! �	��	ن

 ۀ ا��	���	ن ب! مM	ب! H<� و مGه��&�89	Wران مX�.  دو�� را �?$ف �
�د�<� در م�ارد�اس�%
	ر �2 از ورد @�ا�3


F م�س$�	�A  /� 995< 5! ب�	و3$� Fام�A !ب	Mم س�:�$ ب! م	N� س� در درون	*اس� � 	9< ��J. �8$ی د	و7 ه$O� 

�! �، �9(	 اسPم را وس�<، از �8	7 مGه� دا��9م � اسPم����ژی<یاب!  �4د را ب	ورم9< � ا��	���	ن 5! ب! ���AمGه�

  .�9<ی �$�,	ر7 را م� ب� و بU و �^R ��د7 ه	 �4د @$ار داد7 ا�<�	س�س
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 ���م� و �ا+A	 O .$و7 ه	�از م�	ن ه
 � ب��ر ���%<ن &	م%! ا��	���	ن،�$5:� ب! ز��d ب$ا در اوا�Fz&	م%! &(	�

 995< از م$�
� � 4<م� م�&	م%! &(	� �	س� م9	�\ و م^	ص< س�. ا�$اد 5! ب$ای ا .<�<ان  5:�ب! م �4د را �3	دوه	

  . :��<� مب$د7 و @<رت �E\ �ه	

  

 :O$و7 دوم

  و �ی	�، -س� &(	� ب	���! ه	 ب$�	م��	�� ب! 3:�� 5$ز� ���م� -@	 5! ��س�R و ا&�
	�A$ات �	ه
�8ن ا@�?	د����

 ���ی ه
J،�ا@�?	د � ه	. ب$�	م!ی از ا� در ا��	���	ن ر4<اد7 اس�، ب$�4 ده!ی در� بJرگ �$ام��/$�5 ه	

A	
    . را د/�ار 5$د7 اس� م$دم�ا&�

  

 �م�ا�\ �$ه�9A �X�» 89ان " �	��س" � یT س	ی در و�م. م+
�� ،� 5$ز� -@	�	س� &
(�ریدر دور7 اول ر

} ا@�?	د -زاد ی 5! از رو�< �$و� س	�*9<در م<ت ... "ب,	پ رس	�<م 5! ددر -ن ��/�! ب�دم»  ا��	���	ن GOار در ۀم$��

 ب! �ه	، ب	 �$�5 ����| ب� �	ن -نی	ن و �Jدی! داران، �	&$ان، ب	زاری از س$م	�ی GOرد، @:$ ��3	�در ا��	���	ن م ��

9! �:�3  از� A !5	ر�ی. ��^! ی ب	 ا�. رو�< ا@�?	دیا. دار�<$ �< سی &<�� ��^! ا@�?	دی ��F:�و  ��$ف �4د/9	س

  " س�ق �4اه< داد؟  &	م%! را ب! d5	�ی 7>9�Jدی در - ب	/<،� ب! م9	�\ F5 ا&�
	ع م�. و د���زی�$هm9 ا@�?	د ��

  

	ن R4 ی	�	ن -ن ه	، &	م%! ا��	���	ن ب! 3ی	ن و �Jدی. @:$�	&$ان، ب	زار�. ���م� و ه
یK 5! ب	 ا��9 ب�ام$وز م

  . /�د�� �$ می�Jد

$Oزار و@:$ س�دا	نی ب	Gیا 5! از م	�	! داری /�! س$م��	ب\ م	، م9�	ه �
 و �$وش م�اد م><ر7 س�د � &(	�� 5

OرJ< ب$د7 ا�ب�ن ��< ،	���	��	س� � س، �Gا �<ارد� و م��>ی. @:$ رس	�� �	ری ا*�ن. �<7 اF /<یب! ث$و�
9<ان بJرگ ا


�دی ا� ب$ا� �$ص�، و ���م� ا��	���	ن� &(	� ب	��  م$گ -ور� ا@�?	د�ه	� Kاه$���ا�9< ب 5! -�(	 7 اس�. @:$ 

  . 9<ی_ -ی در ص< م$دم ا��	���	ن �	90 ام	ن  �ب$ H	رت ب

  

Jب	ن � در 5:�ر مرا � رو�< س�داO$،9< 5!س��	 ای ارو3	 و ام$� ص9%��9	ن 5:�ره	ی 93	JO 7 @:$ س�داO$،.ی ازا�ب>:

 /$�5 -ن ه	. �
�د7 ا�<Jب	ن ب$ @$ار � م� ص9%��5:�ر ه	 ا��	���	ن و .�ب �F3 ار��	� -ن ه	 از �ب$4. �< ا-م��4!

 ا��	���	ن از � /($و�<� 3(��. ا�$اد دریاز ا �اA<7  . �4د در ا��	���	ن س$ 3	 5$د�<� ب^	� ب$ا� بJر�Oه	


�ب$اداO$ ا��	���	ن، �^R  @:$ س�� ا@�?	د�� ه	��
	م �%	� .ا�< ب$ �4ردارJ �� � ص9%��ه	 5:�ر�/($و�<d� \ 

  .���$ان ا��	���	ن �ی��	د7 5$دن ا@�?	د وی$د، و ه<ف -ن س$3	 ا� �O ص�رت م	د�$ی�3ل ز
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 �J �� بJرگ 4	ر&�/$�5 ه	در . ا�$اد ی از ا�ب$4.  ب$ �4ر دار�<�	س� از @<رت س در ا��	���	ن� و دوم�O$و7 او�

K)<� ��3س�ن و���3:�.  دار	7 ا��	O !. دوی�	م%! &(	و7 &$O � 7 ���م�یب! و وZ$اس� و ا�95ن ای ام 	و7 ی�$O دو .

  . ، ب	زار �d	رت ا��	���	ن را در �95$ول �4د دار�<� و س�داO$�از �8	7 م9	�\ ا@�?	د

  

  :O$و7 س�م 

$M5م$دم وادیا ��	< 5!� ه�85 در �<ود  ه9<و25 ا 	90 �
 م$دم ام$وز.  95<�� ا��	���	ن را ا���ا م� در ص< از &%

��! ا�<� زم� رو�ا��	ن ه	 .ی��^! ب<ب>�$ درا��	���	ن $O ی رو/. /<ن 3<�ب$ا. . @$ارA	
  در ام$وز�<7 �^$ا&�

	د �U دره9< را ب��$7 ا�8��K، زم	ن س�2 ب$O$دا��D را ب! دو ص< س	ل 3ی اوراق �	ر!� �NXی اس� 5! � 5	�،ا��	���	ن

$ان ار/< ی م	�9< م<� ا/$ا�� ��اب ه	 از ز�<�O و ب$�4م� ه9< ب$�	�� ����ی 3	دوه	 �9(	 در-ن روز O	ر K !5ی	ور�ب


.  ا��	���	ن ب$�4ردار ب�د�<�وس�داO$ان ام$وز& Fب	در م^�M5 �%ا�>O !و/�ی$ ه9< ب$� و �< ب$د� ب�$ م� و �4د 

O>�ز�ز !H:ا�دا/�9<��9   .  

  

 � A	ر�. رو�< س�داO$یK 5! ا�ی� -/9	�. وا@%یا م	در، م	 ب! � در 5:�ر ه	�! داری< س$م	� رو�< ����D ب$رسیدر �	ر

 در »1855 �	 1799 «  او��ر7 دو ب	�Jا�� �$ا���ۀ�9<ی��F ���د 5! � د��ب. از رس	�� �$هm9 ب:$دوس�	�! اس�


�A! داس�	ن ه	dاو �یم�X� !5   �9انA»>
دوران   ا&�
	ع �$ا��! در� س	�4
	ن درو�،<�	�ب! *	پ رس» � ا��	��5

 �<ا�8	m9& 7 -/��زم	�2 ب! م ا&�
	ع �$ا��! در... ":  ده< 5!�ب	�Jا� �:	ن م. 5$د �<ار میرا 3<	ت ب	�Jا� ��

G3	�7 اس� 5! در -ن ه$ �5ی ��<�$ی>/ Fه�&89<؛ م �8$ان می ب$ ض< د�	8�در ��4اه . �4دی �$�و�:«  5! �<ا 	ه 

&	م%! . » �4ر�< �8$ را می�<ی��	د7 ا�< و م	����9A >9ت ب! &	ن هK ا« م$دم   5!�یU؛ &	ی 3	ر. » /�د�$وز م�-ن 3

�$ا��! ا��	ر و و&<ان -دم�دار !یس$م	 �W	5 4$�ی را ب! ص�رت Fب	وش در -ورد7 اس�ی @$�! داران ب! یس$م	 .< و 

� م�م$دم ����	^A ر و	�EO !ی 995< 5! ب	/ی< �4د 3	7 �5 < و ه$��9< م�	O�/و$�... <� -ن ه	 را از /
	 �4اس�، ب! او ب! 

" .^�  .  ا��	د7 اس��. رو�<�، ب! دام *�9	س� اس�%
	ر� سۀ م	�9< ا��	���	ن 5! ا�95ن در ��^�$�ب<ا ب! �	ل 5:�ر 

  

&	م%! . U اس�ی2 3	ر� ب<�$ ازدو @$ن �3 بJرگ ا��	���	ن ���� A<م ر/< �$ه�89 /($ ه	�ام$وز 5	بF و ب	@

 � را ب	 اه
�� م ا��	���	ن� و �$ه�89 و �! 9A	ص$ ه�ی� دا�<،� هK ه�ی� م$ ا��	���	ن� �^ �! �4د را ب	 م$دم�&(	�

�$م	ن»  �م9	�\ م�« ب! � &	م%! &(	�� ��&(� ��ان ب! ب�در ه
�. راس�	 م .د/
	ر �X� ن/ م$دم	ر7 5$د	ا/ J��  .

\�را ، در وا@\، م9	�\ �4ی2 �&	م%! &(	� . �E	وت و �+	د دارد	ن م$دم ��X س��! /� ب	 م9	�\ م�� &	م%! &(	�م9	

  .95< � م$دم ��X س��!ء �4ی2 �|م�. م� در هJی9! 5$دن م9	�\ م��ی 3$وا� و ب� ب9< و ب	ر�ب	 ب
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   م><ر7 ب! م�اد%�	دم  از م$دمۀ O$و زن ه	  و�<� ���� از ز�<�O�O/! $ 5! ی$ زی2، �?	و� رو/. /<ن �EO	ر�3ب$ا

  . ده< ،-وردم�را  �:	ن م

                                                                                                                                                           

 

  

 ا@�ام -ن ب$5:�ر. یا را در� �	 رو�< 5:
�2 @�م<�/ در ا��	���	ن ��5 5$ز� -@	�ب	 ا��>	ب دو ب	ر7  �&	م%! &(	�

5 F�
X�9> .	ر�@<رت ه	
�$م	ن �4د و �+	د م9	�\ �4ی2 ب	 -�(	 -O	7 � ه
�:! ب! �E	وت ه	� اس�% �X� م$دم 	�4د ب 

�^<ان zPA_ م:�$� ب�. ا/�	�8$ان و ا/�	ل /<O	ن از &��7 ه	. ه��9< .�9,
  .  اس��	س� اس�%
	ر� ب	رز رو�< س�ه

  

 �	س� ه	�D سی در �	ر�، 5! ب! ���A اس�%
	ر�	س� ه	�س س�E	د7 ازه9$ ا�	 درا��	���	ن ب	یام$ U و� ا�8��دو�� ه	

 در��ز7 �>ی �	ر�	هA^<7  در:!ی	س� 5! ر�. سیا. �$�<�مU م%$وف اس�، ب($7 � ا�8�� ب! ه9$ ا/�	�8$�اس�%
	ر

�	د7 �� @�م 3ی ���م� ا��	���	ن ب! �ادار  و�	س��8	7 س. ده! دو ب	ر7 در @	�T �?$ف دسیدارد، درا م	 �ی	�&�$ا

8$ ی< و �^2 ا@�ام دی9
	ب� @�م ی و دس�8	7 ���م� ب	 �! ب$ �?$ف *��5ا��	���	ن ��  5! در�	س�� ه$ س.7 اس�/<

  . . 5:�ر اس�ی! ای�T^A Jd �8(<ا/�. و ب	4W$7 �ب$ا�! � دس�<7 93<ارد، ب! م%9یرا �	د

  

.  95<�7 و م ه9<و25 اس�E	د7 5$د� ه	� ا@�ام واد� �4د در م�9^! از A<م -O	ه�	�\ ا@�?	د ب>	�$ م�9 &	م%! &(	�

 �Jیم��< �4ن ر. $�<� �O م�8O 7$ -م	دی د�$ان 995<7 ی� &m9 وی$ ب! م$��! GOار ب! �. �^�. س$زمیا�95ن ا@�ام ا

 ا��	���	ن � و مX��مGه� �<رت ه	، م%	و�	ن -ن و @� 5$ز�، ���م� -@	�. 5:�ر، &	م%! &(	�ی9<7 درای -�ا&�	ر

  .ا�<
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 .   ��ر���، 5	�	دا��O- 2010ب	 A$ض �$م�  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


