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 ه�� ا����       ��  ���ن ا��م؛ و


 ه� و ������                             وا���      
                                                     �����یا#"ام  �! �: 

  ا�ی� ��

                           - 5-  
  

 :+��رض )� د��� &"ب   -10

	 د�
	� ��ب و �� ��ت ام�وز ی�� از �ن ��� ��	رض و ��	��و د�
	� ا#�م !	 � ه	 و م
ای3 ��	رض . ا12اب ا#�م� و (�ی	�0	� ا#�م /�ای� . -,+ص (�ی	ن ه�!)� . م&%�	�	ن ا#$

�+د، ام	 �	 ��2 در 

1 ا���	س م� ی	�ا�8	ر 9	م. م&%�	�0	 ا�8ا�67ای� ا#�م� م�5ود م�.  

�� از (�ی	�0	� ا#�م /�ای�در !�? �ی�	  �ه<�� ای	=ت م>�5; ام ه	� ���دو $@ و 2>	 در 
�(�
ای3 �داش$ و 	ور �. �)0	 . ا�C	ر 9	م. م&%�	�0	 �B7+. /� و دش�3 ا#�م و م&%�	�	ن (%+; م

 .<
. �	#	ز/	ر� ���ن ��� و م�ر��	 �8ه)D و �9	ی� ا#�م�  .E �6دد
(�ی	�0	� ا#�م م
�ا� ا#�م F�/�ای� ی	 ش�	ر� از Fن (�ی	�0	  ��) �G- ا� 	0�	او م&%� .�% ،�((�
ز �%�� م
� و ا#>��	ر

1 �	ش� م� ش+د ه	��� �9%��د دوران ا#>� ?<&
   .  در �Hن 

 .��F ?���+رE ر� از	
& #0? داش>)� ام	 � د�
	� ا#�م اشJ	 ��6 و #%G. اروI	ی� در ه	�
�>� از
 K
� و اشJ	ل ایL	 �Eده�. �ی>	�
	 و رو#
. ��� /&>�د; و �9
. /+�. . ��در رو�� ای3 ا#>

�+ره	� OI از I	F�0	 2>	 ا� E. ا�Nات #
	#$ ا#>��	ر� E ب در�� ?
ی	ن دوران ا#>��	ر م&>�
	�H ا#$ه�P)	ن  ا#�م� .
&�+ره	� ا#�م� E ر� از	وم$ 	رز; و م�	م< ��7+= �	0 	از # OI

�ت Q	 مRم� 	ام ���
. ا#>��ل #
	#� ر#�(�E وش م��
3. 	��; از Fن دوران را G&%8 �Rم� ،

� م
	ن ه)� و I	E&>	ن��E �Rن م�	
، -T دی+ر�� م
	ن I	E&>	ن و اJ8	�&>	ن، (�ای� �Eد ه	 م

�+رE ر	و زی� !0 ;�
�ت ارض� و م�ز� م
	ن ای�ان و ه�&	ی6	ن �9�، �)� ه	� I+ش��، م


	� م#F در V%<@م �	ام و م%$ ه+Hن ا	
 ی)�5 در و &	 ا->�8	ت =	�. و 2+ز; �LH	ز -	E&>� م

�+ر ه	� ا#�م� E م5,+ل#	
# 	
  .ا#$ا#>��	ر اشJ	ل و در دوران و روس ه	 $ �ی>	�


&>? ای3 ذه)
$ در (+امW ا#�م� . -,+ص . �9%��د اروI	ی� ه	 در �Hن  .)+� 	م
	ن 
 Z�9 �	�+ا�� و� اص%�  E. ��ب 9	مش�� /� $8�R0$ ا#�م� ی	 (�ی	�0	� ا#�م /�ای� 

�-� ارزش ه	� ���ن ��� 2> .م&%�	�	ن ا#$و م	��/� د�
	� ا#�م  	 .E �#ا�E+!+ن دم �	م<)
 �
��� $Eر	� از #+�  در (+امW ا#�م� 	ش�، اراد; � Fزاد م�دمو�C	م #
	#� م<>)� � م

. م� /
�دار ��ب م+رد ��دی� G%#�H. (+ی� � ا�8	ر و 9,	ر; . 9)+ان ()<� ه	� ا#�م� 
��  . ��دی� د=ی� و ش+اه� زی	د� ارائ. م� E))�(�ی	�0	� ا#�م /�ای� در (0$ ای3
� ه	 ا#>��

 	 	0�F ��=+7 3 و
�+ره	� ا#�م� و در/
�� ه	� -+�E �OI از �8وI	ش� ام[�ا�+ر� 9\�	�� 
����اوم . =ی� و ش+اه� ا#$د()<� ا#>��ل 7%<� د�
	� ا#�م ی�� از 
�ب OI ا زا#>��ل � ا#>

.�+/ . �#	
#$L� م !+ن�� م)	W و �Nوت د�
	� ا# ?
�+د �
� م&>�
 از.  ��+�. دی�6 -+ا��; م
 و #
	#� ���ن ه�6+�� در #
	#$ ��ب � #� ارزش ه	� م0? ا(>�	�9ه�. م�0>� دور��6 و �	

� !+ن دم+�Eا#��� ;�
��، �2+ق زن و ��+ره	� ا، (	م�. م���، �2+ق E مدر��	ن �#� 

	ر� از (�ی	�0	� ا#�م /�ای� �%�� م� ش+د&(�ی	�0	� م_E+ر ای3 . � ص�اH>� ��ب از #+� 
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 .E �(��

	ن م�ارزش ه	� ���ن ��� ا#$ E. دو $ ه	� ���   ازا/� دم+�Eا#��I#� را 
��8$ و �9ا $ در ه�. (+امW م
�ا�)� و ا#�م /�ای� را م@	 V و دش�3 ا
I �
%E ;	ا ش��F ی3 ارزش

� ه	 ؟ !�ا ه	 م���8 م� E))�، !�ا -+د ش	ن در ای3 م+رد م�
	ر م>L	وت و !)� /	�. دار����
�R� a
�	�� از دم+�Eا#� ��ار�� را �9� ا#�م� و  دو $ ه	� �
� دم+�Eا�� b
م+رد E. ه

. ش�	ر� و �2	ی$ �Hار م
�ه)�	�0	�.  دو $ ه	� م . E))�  دم+ا�E#� #�ز�� م� �<+ددی�6 را 
م�5وم
$ دوام مC%+م
$ و از ا#�ائ
� و ��� ه	 م
�ه)�؟ �2	ی$ �Hارو 2>	 م+رد  .%�2�C	م� 

(
G&%8c@��+ر مE از دو $ و 	>. � ه��م /�ای�  دی�6 ا#>�=ل �در از #+� (�ی	�0	� ا#
  . (0$ #+ء �
$ و -,+م$ ��� ه	 در �ا� ا#�م و م&%�	�	ن ا#$

  

�ن)� ا��م-, &"ب در +��رض � .�   : و �

�� از ��	رض ا#�م @	 د�
	� ��ب . درون م	ی. � ای3 ��	رض در درون و م&%�	�	ن ا/� 

� و �Hائ$ م&%�	�	ن از ا#�م در��	م� و �-+رد 	 ��ب م&
�5 ا#�م &L� .� م
�6دد، و ی	 


و ه? در ای3 #
	#$ ه? �	ری@� ا#$ . 	#$ ا#�م ه�ا#� ��ب �	ش� م� ش+د@� دیF �6ن از #

	ز� ��+)E �,9 $0دش��3 در ( aد ی	Qر �9+م�ای	ا�8 O]# -$ و	ا #��F ی�	 .E  ا�� را 


�E eد&	 Fن  .%   .م�	

م&5
	ن و . #�م . ه�	ن �@&>
3 روز/	ر 0f+ر ا#�م � م
�6دد�	ری@� +دن دش�)� ��ب 	 ا
<&. ی� و -,+م$ م+ضW /�8>)�	ن 	 ��دی0+دی	ن از ه�	ن �F	ز 0f+ر ا#�م در ش<. (1ی�; �9


�وان ه� دو دی3 م_E+ر . ا#�م /�وی���، ام	 ��دی� و م@	ص�$ I ر� از	ش� .��F از �C� ص�ف

�J<� ا#�م در م
	ن مI م و�
	رش�ی� +د	 ا#&5
	ن و ی0+دی	ن 
 F�0	 در �+ی&)�/	ن ��R از . &


	م<�م&%�	�	ن �	->)�7+I دی3 و �2
	ت ا#�م  hری	در؛ ل �  .2	 � E. م&%�	�	ن ا2>�ام و 	ور 
��@
	م<�� 9
&� م&
j و م+#� را I�((E ن دی)� -+د �%�� م�	3  +�� .  از ای�
2>	 م	ر�

Martin Luther $
5
 اص�ح Z%7 م&
E �5. م_ه�I Zو�&>	ن م5,+ل ا�8	ر و �%�
	ت او از م&

�J<� ا#�م ا#$، I 1ا/+ی�#	� .� ای3 ��	ر. �Iدا-$ ) ص( 	(ض و دش�)� ا#�م و م&%�	�	ن 
	
	 د� �5
&>� �	ری@� داردو 	 ��O � ��ب م& .  


	ر� از ا�8اد و &�+ی&)�/	ن، اه� مG<+9	ت و ر#	�. ه	� (���، #
	#>��اران، دا���)�ان و 
 1
	 ا#�م و م&%�	�	ن �6	; م@	 V و -,+م$ Fم .E �9 در��ب	و ا(>� �#	
# V%<@م �	و; ه�/

	 ا#>L	د; از .  ��	رض م
	ن د�
	� ا#�م و ��ب ��� زی	د ایL	 م
�))�دار�� در /&>�ش 	0�F
��8>. در �9ص. ر#	�. ه	 دش�)� و -�G ا#�م و م&%�	�	ن را 	 د�
	� ��ب و 
I 1ارام�	�	ت و ا


	ر 1رگ (%+; م
�ه)�& ��Hوا�
,+رت م<	 F .Jم
1 و � �
	#>��اران . ���ن ��# ��
/ ;�0
$ ه	� #
	#� و ��� از 1ر/	Hدر ر �)�	ی� ��	رض ا#�م و م&%�	�	ن 	 ��ب و ���ن ��

  . ا�>@		�� ی�� از ا�6
1; ه	� ای3 1ر/)�	ی� ��	� و -,+م$ ا#$

  

�1ت ا/.� +��رض ا��م  )� د��� &"ب  :  


	ر� از (�ی	ن ه	� ا#�م /�ای�د�
	� ا#�م . -,+ص & V%<@ی� م	م& �# �	 د�
	� ��ب  
��، Fزاد� )ا�&	ن /�ای� و ا�&	ن م5+ر�(اوم	�
1م. ��	رض دار��	� و ��، دم+�Eا#�، �2+ق 


	ن و و(�ان  . ، �2+ق زن و #�+=ری1م ��	ت اص%� ای3 ��	رض	ت ا#$)�9
�; و دی3( 

ه� !)� . اص%� ا->�ف و ��	رض � #� اوم	�
1م . ��� ا�&	ن در��ویH 3	�+ن � م
�6دد��>. 
� ام	 ای3 -%
pL اo م%1م . ، اش�ف م@%+H	ت و -%
pL اo در زم
3 -+ا��; م� ش+دم ا�&	ن در ا#
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. -�او�� ��%K دارد 	0(� $
�E	2 و ش�ع ا �0 ا#$ و ���2? -�او K
>G� . 	1م  ی
در 2	 � E. اوم	�

$ ا�&	ن و Fزاد� او در ��+ی3 �E	2 K2 . ��� .<
و ��وی3 ا�&	ن م5+ر� در ���ن و م�ر�

+�	H�(E م� �
Er� ن . WHدر وا 	م و ی�� #�اوم	�
1م 	 ا# �در ای3 (	 ا#$ E. ا��ی�. و ���ن ��
 	  .  در ��	رض �Hار م� /
�د(�ی	�0	� ا#�م /�ای�


	ن و�9
�; و �2+ق زن ��، Fزاد� (�ل �ا�6
1 و ��	� �	ت از �ه�P)	ن دم+�Eا#�، �2+ق 
;sوی .
	ر� از .  ��ب و ()<� ه	� ا#�م /�ای� ا#$�8Fی3 م
	ن ��ب و د�
	� ا#�م  &

و مC	ه� م�ر�
>. در �9ص. ه	� م@>%V ا(>�	�9، دم+�Eا#� 	  (�ی	�0	� ا�8اط /�ا� ا#�م� 
. 9)+ان �Iی�; �  ;�

	#�، �8ه)�6 و �# �  .  �	#	ز/	ر� ��	ن م
�ه)���

د�
	� ��ب � #� ای3 ��	ط 	 و در واWH (�ی	�0	� ا#�م /�ای� 2	 � E. ��	رض د�
	� ا#�م در
.�+6
	#$  م>L	وت و م@>%V از ه? و(+د دارد، د�# 	 1

	� ��ب � 	!)� 0I%+ در ای3 م+ارد 

�(E رد م�+- �از ��ب . -,+ص   ای3 �-+رد دو /	�.��+�. ه	� زی	د� از. د�
	� ا#�م 
 �+#E در ���+ره	� ا#�م� ای	=ت م>�5; ام�ی�	 	 م&	ی%� م	�)� دم+�Eا#� و �2+ق  �	H

�+ره	� �9� در #	ل . م�	ه�; ا#$E �R� <22011 .E	 F�0	 در �ا� ()<� ه	� ا9>�اض� 

	#$ دو/	�. f	ه� ش���# 	0	ر �9� م��وف ش�  .�2�ت .  .در �2	ی$ از م@	 L	ن H_ا�8 

�2+م>� ادام. ه+ای� /&>�د; %9
. �2+م$ �Hا�I �8دا->)� و ای3 8�	ر �C	م� را �	 �	+د� او و
�(<8�/ uH	(<م W�5ی3 م+ض�+ر E ا9>�اض� �>() �  .داد��، ام	 در �ا

  

  :ا��م و د��#"ا�� 

م
	ن ��ب ��	رض م
	ن ��ب و (�ی	�0	� ا#�م /�ای� . -,+ص دم+�Eا#� از م0? ��ی3 ��>. 
 E. از ز	ن) Democracy(از م�)� واژ; دم+�Eا#�. ا#$()<� ا#�م�  و (�ی	�0	� ا�8ا�7

��? /�8>. ش�; 6_ری?، دم+�Eا#� )�Hرت و�2+م$(و �Eا#
	) م�دم، �0
�#>	ن (ی+�	�� دم+س
�
��ی$ روش� در ایQ	د ��< Wد� (+ام	,<H�9 و ا	م>��د ا(>� �	م ه	C� در V%<@وت و م	L<م 


� �2+م$ ا#$���+ر ای3 روش  .�8�C	م #
	#� و �E aه�. م�دم ی . $Eر	�را در ص$ م
#	

 3�C	م #���(�
. ه�6	ن �C	م� E. ا(	ز;:". H+ل ار#G+. � و ره<�� Fن م&	�9 م $Eش� 

  ".دم+�Eا#� ا#$را م
�ه� 

 "�<#�
� ا�>+�� Fر%L; ش	6�
%. ا�6%&>	ن Sheffield�+ی&)�; و ا#>	د دا�#+دم+�Eا#� را �2+م$ 
�+ر� ر. م�دم م
�ا��E 6+ی�
ا م
>+ان دارا� #	م+ئ� ه	�>
)6>+ن دا���)� ام�ی�	ی� 9%+م #
	#� م

در دو �+$ م>+ا � ,+رت م&	 �$ Fم
1 ) ره<�� ی	 ری	#$ Fن(�C	م دم+�Eا#� -+ا�� E. دو $
�(E �
J� زادF ت		 ا�>@	.  


	م� دم+�Eا#� 	ش�، دم+�Eا#� م5,+ل I و .Q
ا/� ا�>@		ت Fزاد و ا�>�	ل م&	 �$ Fم
�H1رت �>
2
	ت ا�&	�� ا#$ V%<@م �	از �5. �5+=ت �9ص. ه .(
��8$ در زم
I 	� .�+ل در م
�ان ا��ی

. ای3 �2
�$ دم+�Eا#� �)0	 ا�>@		ت �
&$، .  و �
�;ه	� اH>,	د�، ا(>�	�9، �8ه)�6 .)+� 	
 	��8$ ه	� (	م�. ش�� م� /
�د و 
I �
%�. دم+�Eا#� یa (�ی	ن 	 )�; ا� ا#$ E. در م&

�0	د ه	� م��� ه&>. و م5+ر اص%� را . �ایQ	د و /&>�ش �0	د ه	� م>��د دم+�Eا�
H a+ام م� ی	
  . در ��+ی$ ری�. ه	 و I	ی. ه	� دم+�Eا#� م
&	زد

�+د ا�8اد (	م�. 
	 ای 3�C	م ادار; و م�ی�ی$ م .E م�. ا�	ا#� و (�E+دم �در ی a�C	م م<>)� 
��+�
. ش�0و�� م>5+ل م $

� م
�ه)� E. در �0	د ه	 و. از ر9�� ش�0و��ان، (	م�. م��� را �

��+�

? مC(� �9	�<)�8ه)�6 و ا ،�#	
# V%<@م �	0�	زم	# .  
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م�	ص���� OI .E از ر�&	�O ش�� /�8$ دارا� دو ویs/� ا#>��ل از دو $ و   (	م�. م���
�+د . E\�ت I_ی�� ا#$
ی�)� (	م�. م��� E. ی�� از ا 1ام	ت رش� و ��+ی$ دم+�Eا#� م5&+ب م

� م<)	� �8د/�ای�، #+د(+ی�، -�د /�ای�، ��\�/�ای� و I%+را 
1م #
	#� را 	ز�	ب .E ه��
 م
. . �&<� /�ای� و #�+=ری1م ا#>+ار ا#$ .)+� 	ام	 �I#� اص%� ای3 ا#$ F .Eی	 دم+�Eا#� 

�+ره	 و E 	یF ا#$؟ K
>G� �	H م���+ره	� ا#E م دارد و در�	 ا# ��
L%� و K8، �+ا	0
/sای3 وی
.  @+ا�� 	 Fن م
>+ا�)�� %�. دره 	 دم+�Eا#� ا#�م��	�  (+امW ا#�م� �. در �R	د و

    دم+�Eا#� د#$ ی	)�؟

  

  :ا��م )� د��#"ا��د��� ���3 +دی���2 ه�� &")� در ��رد +��رض و 


	#� E. دم+�Eا#� را زای
�;و��� ز �+ی&)�/	ن و #
	#>��ارن ش�	ر� ا# V%<@م �	2%�. ه �  

K ا#�م م�	ص���� �%�� م
�))� و #�+=���ن L%� )�، ه�&+ی� و�ا�
ری1م را م&>%1م دم+�Eا#� م

	 ا#�م م���8 م
�))� . را 	 دم+�Eا#� �	م5>�� م� I)�ار�� �F�0	 دم+�Eا#� را در ��	رض و ��	
 �R� .E ت	��رض ای3 	از�� ��رت ا	9< :  


J� و �((�
 ام	 ا#�م ؛� م
�ه)�دم+�Eا#� �2+م$ م�دم � م�دم ا#$ و H+ا�
3 را م�دم وضW م
  . �2+م$ -�ا � م�دم ا#$ و ش�ی�$ را -�ا وضW م� E)� و م)	F Wن F�Hن و �2یy ا#$


&$ ؛ در دم+�Eا#� Fزاد� و(�ان و دی3 و(+د دارد� 3
 ی	 م&%�	ن K2 ار��ادو ام	 در ا#�م !)
�$ از ا#�م را /�  . ��ارد

$ در ام� H	�+�6_ار� و(+د �	N و K%Gم Kی	ا#� �2�E+د ر دم Kی	�2 �-��ارد، ام	 در ا#�م 
$ ه&>)�	N و K%Gم .  

�
 در ا#�H+و م �H+�2 �C� وت م زن و م�د از	L� 3ا#� ای�E+در دم 	ام ��وت ا	L<�9 م	ا(>� $
  . . .    . و . و(+د ��ارد

�((�
در ای3 �%�� . ��R از �+ی&)�/	ن ��� ��	رض دی3 و دم+�Eا#� را ام� ذا�� دی3 �%�� م
+�
� /L>. م .E �(3 دی

� دم+�Eا#� �
&$ و )	� H+ا���
L. دی3 م)�Q%. دی3 ا#�م �fو .E د

. ��	رض ا#�م و دم+�Eا#� م� ا�Q	م� ��

� ا#>+ار ا#$ ,+رت 7<J� ن و �9م	در . ای�
در ) Citizenship(و ش�0و���)Citizen(روی��د . ای3 �6	; و 	ور 2>	 از �9م واژ; � ش�0و��

(	م�.  ا#�م� � م<)	� Fم+ز; ه	� دی)� #@3 م
�ود E.  دم+�Eا#� �ون Fن م�)� �	ریh ا#�م و 
��+ر ا#�م� ا9? از م&%�	ن و �	 م&%�	ن �. . ش�0 و�� . ��� ی	E م�. و	) �	R9;، ا	در ای3 دی�/

�+د

? م&�� ;�
. م&%�	ن، E	�8، ذم� و � .�%��	م اR9	� (	م�. 2>	 م&%�	�	ن . �ا� �2+ق 
  . ت ی�&	ن در ��
 3�C	م #
	#� و ره<�� دو $ � م<)	� ا#�م K2 م&	و� ��ار��,+ر

� و ��	رض ا#�م 	 دم+�Eا#� 	ور دار��، 	�� . .E �
	ر� از �%5
� /�ان و �+ی&)�/	ن ��&
F�0	 ای3 ��0ی� . از ��0ی� و -�G ا#�م و م&%�	�	ن در �ا� دم+�Eا#� و ���ن ��� #@3 م
6+ی)�

/�و; ه	� را#$ ا�8ا�7 . رض را در م>3 ا#�م و در درون Fم+ز; ه	� ا#�م  #�اغ م
�))�و ��	
�+ره	� اروI	ی� (�ی	ن E (� را در	م0 �	0�	م&%�  ،	Iدر ارو .�	
و 2>	 /�و; ه	� را#$ م

#1
+ن اروI	 م
�ا�)�

	ر� از F�0	 م�>�� ا�� �G- ..E�	} در (0$ ا#�م&(�ی	�0	� ا�8ا�7  
	 دم+�Eا#�، -�+�$ /�ای� و ��وری1م را در ا 0	م از 	وره	 و Fم+ز; ه	� ا#�م /�ای $L 	@م �

�((�
(	م�. ش)	س و sIوه�F �6 �	��  "ه	ر��+ت �Eاوس"6+�. � م\	ل . دی)� 	 -+د ��2 م
�+�$ و �	�د	ر� /�و; ه	� ا�8ا�7 ا#�م /�ا از دل - .E $#ی�ئ+ +ژ� م�>�� اF دی3 و ���2+ز; 

�+�$ �+ه? و �8یZ ا#$F�Hن و #)- V 	@م  م�>�ل و م�	ور . $ � م� -
1د و #@3 از ا# .
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%�. یa دE>+ری3 #
	#� و  ،$&
او ا#�م �)0	 م�Q+9. ا� از ای�	ن وا9>�	د #	د; و -,+ص� �
ا�2	م و H+ا�
3 دی)� در ا#�م . Fم+ز; ه	� م�)+� و �+ص
. ه	� . یF aی�ئ+ +ژ� دو >� ا#$

�+دا-��H م�5ود �
�ا� �2+م$ �Eدن . � �(
ایH 3+ا�
3 ی	 ه�	ن ش�ی�$ ا#�م� در واH WH+ا�
5
$ و(+د  ا#�م از #
	#$ را F�+6�E .. در، دی�/	; (�ای� �Eواس 	 ای3 �%5
�. ا#$
��ب م&

�

� . �9%� �%�� م
�)�دارد �Nr� ی�ئ+ +ژ�F a9)+ان ی .
�� �Eاوس ای3 ا#$ E. ا#�م / .Q
<�
D(ی�ئ+ +ژ� �2+م>� /_ار در �8هF .	\� (+امW م&%�	ن در -�م$ ا#><�اد ش��H �Hار دارد و 

�	 م�رن 
I .م�	( �	ارزش ه K�5� W�	ا#�، م�رن !+ن م�E+م� دم ;�
��، �8د/�ای� و ��2+ق 

1 م�>�� ا#$ E. م<)	� ���8 و . ش+د� ���	در  +ئ
O از �+ی&)�/	ن و م>��Lی3 م�	ص� ��

  .  ا#�م از #
	#$ و(+د ��ارد�	ری@� در م+رد (�ای�

�ف دی�/	; �	#	ز/	ر� و ��	رض د�
	� ا#�م و م&%�	�0	 	 دم+�Eا#�، -��+Fم !	م+#�� ام	 
ز	ن ش)	س و �+ی&)�; م�0+ر ام�ی�	ی� م
6+ی� E. ای3 �9
�; در#$ �
&$ E. (0	ن ا#�م و �9ب 

�(<&
�+ر . Fم	د; � I_ی�ش دم+�Eا#� �E 3ا#� در ای�E+ش دم�� �ه	 ری�. دار ا#$ ام	 ای3 ��
�+ره	ش���E 3ا#� در ای�E+دم K�5� رش� و W�	م .E ��د+ ام�ی�	 و ا�%6
O 1953در . ه	 

�م<)	� دم+�Eا#� ش�� /�8$ #��6+ن �Eد�� .E م,�ق را ��	ر �	I $در . �2+م 	1958ام�ی� 
ان ()D دش	ن در دوراز ای3 /_ش>.، 2>	 ��� ه	 -+. E+د�	ی� را � ض� ا���ب �9اق ش�� داد


1م . رش� ا�8اط /�ای� ا#�م� �E a�Eد�� و زم
). را . #�د �+�E ش+رو� و 	 .% در م�	
ا18ون �Fن F�0	 دی�>	�+ر ��ی3 رژی? ه	 را . ��+ی$ #	زم	ن ا �	�9; و #[O 7	 <	ن م&	�9 #	->)�


	 و ا�8ی�	 و ه�P)	ن رژی?#F ،3
�+ر ه	� �
� ا#�م� ام�ی�	� =�E در �
 ه	� دی�>	�+ر و �

	 م+رد �2	ی$ و ��+ی$ را دم+�Eا�
a ا#�م� #F و ()+ب ش�ق 	ل ا�8ی�	ش� 	� .�	
از -	ور م

  . �Hار داد��

،�%5
� و ص�ف ��C از 	ور و �%5
� !	م+#�� از I_ی�ش دم+�Eا#� در (0	ن ا#�م� و �9� 
. Fن و ا�8اد�داش$ �Eاوس 	�
$ ه	ی� را از  م�Hوا .��F ?��2>	 در درون Fم+ز; ه	� ا#�م� 


	ن E))���	رض 	 دم+�Eا#� 
	ر -,+م$ Fم
1 و#>
1; (+ی	�. 	 ا#�م و ، &�داش$  aی
	 ای3 . م&%�	�	ن ا#$ 	0�F ; و	6��
 Fم
1ش ا#�م و م&%�	�	ن را 	 ��ب م&
�5 و ���ن ،�%5

F $� 	&5. و ه�1ی&>� م 	. را; م,�)� و ه�/+�ا�
� �	 م5>�� م�����(در 2	 � E. . م
1 را م� 
	0�F �

$ ه	� �	ری@� (+امW ا#�م� ه�@+ا�� ��ارد �%5�Hوا 	�+ر ه	� . E ر� از	
&در 

 �
و 2>	 	ور ��	رد +ئ
�E Oواس ا#�م� �. در /_ش>. و �. 2	= �2+م$ ه	� دی)� � م<)	� �%5
ر م>3 د��I .<L0ی�; ا� م&%�	�	ن 	 �	م&%�	�	ن را #>
1; (+ی� و -,+م$  �Eواس. ایQ	د ���; ا#$

�(E م �%�� م��
�وان #	ی� رو� زم
3 در ز��/� م&	 �$ Fم
1  م&%�	ن +نم%
ص� ه	 ام	  ا#I 	
���>
  . ادی	ن . #� م

  

  :  در �7�ز� ه�� دی�� و �"ی���� ا��م 2"ای�+.4�5 ا��م )� د��#"��+-�)3 و 


	#� و ه� !)� دم+�Eا#� . 9)+ان م�+ . #
	#� ���ن �# y2	>وارد م ?<&
�ب در #�; 
8
%&+8	ن ا#�م�  T#+� نF از �>H 	0��H . +ای3 م� 	ن ش�، ام	م&%� Wم و (+ام�ا(>�	�9 د�
	� ا#

��? F��F .�0	 ��Cی. دم+�Eا#� را از م<	y2 . !+ن 8	را� و ا3 رش� م+رد �H y5ار /�$8
Q	� ارائ. � �,+ی� م\< 3�
8�#L. ی+�	ن /�8>)� و  .<&)�$ از دم+�Eا#�، ا�	د م)F �L��ا 

�+د �E . .Eد��
دی�/	; 8	را� و ا3 رش� در ای3 م+رد از ��� E>	ب (�0+ری$ ا8�7+ن م�@c م
�((�

%$ �%�� مR8 	  . دم+�Eا#� را �2+م$ �	cH و ��5یV �2+م$ ه	� 

 دم+�Eا#� . 9)+ان یa ص�ف ��C ا ز دی�/	; م\<$ و ی	م)�L دا���)�ان و 8
%&+8	ن ا#�م�،

&>? E	ر �د �%�9 روش در ش�� /
�� �C	م #
	#� و ا�>@	ب زم	م داران (+امW ا#�م� �	 #�; 
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� I	� ای3 م�+ . را �رون د�
	� . ��اش$�� Wدر (+ام O�	&�از ر OI �#ا�E+دم K�5� 0+ر وf
��	�E  م��� 2>	 ا8. ا#�م و (+امW ا#�� Wن (+ام	@<6� �	; ه	دی�/ V 	@ن !| و م	ر (�ی	�


	ر م>�	رن &
0	� Fن ��? �L	وت ه	 /sا#� و وی�E+م دم	C� در م+رد W1م ای3 (+ام
 	<
]E م	C�
ا#$؛ در 2	 �  .E��Cی	ت �@<6	ن و (�ی	�0	� روش)���L و #
	#� (+امW ا#�م� درم+رد 

�+د
ی	ن ه	 و /�و; ایL� 3	وت و �)	uH در م
	ن (�. دم+�Eا#� 	 �	ه�6+�� و ��	رض م�Gح م
�>� ا#$
� �rم� و شF $L6ور ای3 ا#$ E. ا12اب و /�و; ه	� م@>%V . ه	� ا#�م� 	H .<�� 	ام

�R0$ ا#�م� ی	 (�ی	�0	� ا#�م /�ای� دی�/	; ه	� م>L	وت -+د را در م+رد �+اK8 و ��	� ا#�م 
�((�
ن و ��<
� م@>% V��Cی	ت �	ه�6+. 	 دم+�Eا#� در ا#>)	د . Fم+ز; ه	� ا#�م م�Gح م

(�ی	ن ه	� ا#�م� از دم+�Eا#�، دش+ار� ه	 و !	 � دم+�Eا#� را �ا� د�
	� ا#�م و 
�(�

�; �� مP
I ن	�	م&%� .  

  

  :�"ی���� ا���� ���8رض )� د��#"ا��

و (�ی	ن #)>�6ای	ن م5	E .C8	ر ا#�م� ، )extremism(  ا�8ا7
$ و -�+�$ /�ای� ا#�م�(�ی	ن 

	د/�ای� ا#�م� . 9)+ان #. (�ی	ن م+(+د از !0	ر (�ی	ن ا#�م 2>	 @� ه	� ا(�8ا�7 (�ی	ن 

ای3 (�ی	�0	 م�>�� . ��	رض  .��	رض 	 ا#�م م�Gح م
�))� دم+�Eا#� را �	م��وع و در/�ای�، 
و م@	ص�$ �	ری@� م
	ن ا#�م و ��ب م&
�5 ه&>)� و &+� دم+�Eا#� . 9)+ان �Iی�; � 

	 ای3 روی�� ����((�
(�ی	�0	�  ا#�م� م_E+ر دم+�Eا#� را . 9)+ان ارزش .  د �6	; م
 W8	(3 م

<�ا 
1م ��� ��	د 8&	د ا-��H و ا�G5	ط �%�� م
�))� و F��ا ا1ار� در (r� $0م 

� د�
	� ا#�م م� I)�ار�� ��� ��ب و ���ن ��
و �. �)0	 &+� دم+�Eا#� . 9)+ان یa . ا#>
%�. �9م م��و9
$ و ��	رض ا#�م را �Iی�;  #
	#� و �8ه ،�((�
)�6 دش�3 ��ب م&
�5 �6	; م

�(�E م� �
I م��از دی�/	; ای3 (�ی	�0	 اص� ا�>@		ت . 	 Fن در ا#>)	د . Fم+ز; ه	 و ا�2	م ا#
�+ر و (	م�. . (0$ /1ی)� ره<�� �2+م$ یa ام� �	م��وع �%�� م� ش+د�9+م� در E aدر ی

 K2  و 2>	 زن و م�د�. ا9? از 9	 ? و (	ه�، 8	#� و م>��، م{م3 و E	�8ا#�م� ��	م ا�8اد (	م
از #+� دی�6 ره<�� و ری	#$ دو $ و ی	 ام	رت در . رأ� م&	و� را �ا� ��
3 ره<�� ��ار��


� م
@+ردJ� $#3 ش�; ا
ی�)� در ا#�م ش�ایT . ا#�م � م<)	� م�
	ره	� E. در ش�ع ا#�م� م�

3 م�@c ا#$ �. F��. ا�>@		ت دور; ا� م<)	� 19ل ره<�� 	ش�ام
� م&%� 19ل ره<�� و .  

  

�2"ای� ا����  �ی� )� د��#"ا���"ی�ن �  :و ه 

. (�ی	ن �+/�ای� ا#�مو /�و; ه	� ا#�م�   ا12اب  �<�
 .E � .�	
 رو ��%K دار�� ی	 (�ی	ن م
ای3 #	ز/	ر� و ��	رن را در 0	 F�. ا�� E. ا#�م را م
>+ان 	 دم+�Eا#� #	ز/	ر� دادر . ای3 	و

�((�

�J<�. ا#>)	د . �,+ص م�Gح مI yدی	و ا2 ��F�H �	ی. هF)رت ) ص+�در م+رد ش+ر� و م
 �	0
/sاز وی .E ن	ر �	I ��
� م<)	� Fن ا�>@		ت و ش�� / .E د+�

+�� داد; مI �#ا�E+دم .

6	;،  ا#�م 	 �2+م$ -+د در روی��د م�G+ف 	 ای3 �. دم+�Eا#� ا#$، م��وع  �%�� م
�6دد
2
$ زم	م دار در ا#�م م�5ود و م��وط ا#$�در .  E	م. و م&><� م@	 L$ م
+رزد و 2+ز;  ص

 .L
��F $8	ز ش�، -%- 	
3 ش�� /
�� �2+م$ ا#�م� دور; -%L	� راش�یE 3. ره<��  <&@�
  . 2	E? مK%G ا �)	ن �<+د


	ر� از ا�8اد و 2%�. ه	� (�ی	ن �+/�ای� ا#&
K ا#�م و دم+�Eا#� ه&>)� L%� در ص�د .E م��
 .�% ،�((
. ص�را#�م و �2+م$ -%L	� راش�ی3 . 9)+ان  ا 6+� �2+م$ ا#�م� م�  	0(� .�

�((�

L. ی	 . �2+م$ و روش F�0	 را در �2+م>�ار� ه�&+ 	 دم+�Eا#� ارزی	� م%- 	0�F ور	 .
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� م<)	� �Hار داد دو ( WHم دار در وا	د و در زم�
	 (	م�. و م�دم زم	م ام+ر را �#$ م� / .>�	
�+د

L. اول ا#�م . ص+رت �@%V از مL	د Fن �Hار داد �E)	ر م%- .
�	
 3
ای3 روش در �@&>

 ��+
$ م�+ر$ ه	� ری	ض>�، �2+م، �2+م$ -%L	� راش�ی3. 	ز�	ب ی	8$)  رض(ا +B&م ،��
 +6@#	I ی� و_Iا#� ر�E+دم K
L%� .E ��د+ا 	 ا#�م از روش F�0	 در �2+م$ م
>+ان ا#>)<	ط 

  . �Eد

. (�ی	ن �+/�ای� ا#�م� ��%K م� /
�د ا0f	ر م
�ارد  .E O�+� pR0( راش� �)+ش� ره<� 12ب ا
.E": $Eر	�
� ا�>@		ت، (�ا #	ز� H+ا و ��&
? �Hرت از �7یK م>H ا#� از�E+ص� ا 6+� دم	9)

 ."!0	ر!+ب ا 6+� ا#�م� (	� /
�دا12اب در ی a�C	م #
	#� م
>+ا�� در 

�+ر E نF @&$ وزی��و  .
E�� .�#+� �9ا $ و ?E	2 م /�ا��7
Z اردو�	ن ره<� 12ب ا# Z)ر

� م
�)� و #�+=ری1م #
	#� را Er� �#ا�E+م و دم��>� از راش� �)+ش� . �9م ��	� ا#
 	<2

. م,2011و� زم	�� E. در اوا#T #[>�<� . �&@. م
�ه� �+&

	 #�E �Lد �ا�  9>
�، �+�O و  
�)0	د �Eد
I را �#	
و� /E $L. . م,�ی0	 و �+�&� ه	 م�ل H	�+ن ا#	#� م<>)� � #�+=ری1م #

م�ل دم+�Eا#� 	 م�ل ه	� ا�#+%6	E&+�� و ��� Fن « :ا#�م 	 دم+�Eا#� #	ز/	ر� دارد و ای3
  ».	 �2+م$ م<>)� � #�+=ر 	ش�در ای3 م�ل �8د م
>+ا�� #�+=ر �<	ش� ام. �L	وت م	ه+� دارد


�/_ار (�ی	ن ا#�م /�ای� م
	�. رو E. در واWH دی�/	; ه	�  Nr� و c-	ش �	و� از !�0; ه	ض�H
 	
	د/�ای� ا#�م� د ر /�دش ا#$،  دم+�Eا#� را در ��	رض (او م
	ن دو (�ی	ن �+/�ای� و 

	ور و�ار� -+ب �%��او دم+�Eا#� را ش
+; � �2+م>�. ا#�م ��
�ا�� . .E �(�
	 اص� ش+را  م 
ا#�م �H�0	 (%+ �� « : م
6+ی��Hض	و�. در ا#�م و I	#@6+ی� زم	م دار و �2+م$ ه�@+ا�� دارد

از �Iی�; دم+�Eا#�، H+ا�9 و م�
	ره	� F��ا م�
�E 3د; ا#$، ام	 (1ئ
	ت Fن را . ا(>0	د 
��8$ ز��/� دا���)�ان م&%�	ن وا/_ا ر��+د; ا#$ �	 � ا#	س اص+ل دی3،
I و 	
 م,	 j د�

  » .م&%�	�	ن � Z&2 زم	ن و م�	ن و ش�ایF T�	ن . ا#>@�اج (1ئ
	ت [�داز��

  

1�<ری=م، ا��م و ��;, ه�� ا���� �:  

	 د�
	� ��ب و  �#�+=ری1م ی�� دی�6 از !	 � ه	� د�
	� ا#�م و (�ی	ن ا#�م /�ای� در ��	
� ا#$�� $
� ا#$Secularism#�+=ری1م . م���� .<
� Fم�; از م�ر� ��L�  . ون�H ن	ی	I در


1م �5+ل ی	$8، 9,�  	<
]E .+(+د Fم�، (	م�. از 8
+دا 
1م  O�	&�ر 	Iدر ارو �<Hو �G#و

	م� ه	� I ی�� از .E $8�/ ت 9%�� و ص)�>� ش��	� Fن #�+=ری1م &
	ر م0? روش)��6 و ا��

+د.  

$ E. در Fن رواT م
	ن ا�8اد، /�و; ه	 و دو $ � م<)	� ��9 #�+=ری1م �C	م 9	م �9��� ا# "

? م
�6ددC(� ". دی�6، در Vی��� O�	&�از ر OI .E ���8 �%�� م� ش+د ?Q&(م م	C� ری1م=+�#


)� �<	رز �Eد G- .E+ط زی�یF 3��ا Fزاد� �8د� و ا(>�	�9 ، اوم	�
1م ی	 . م\	. یa (0	ن 

1م(ی	 ��9 م�ار� د/�ای�  و -�، ��Qی. /�ای�م5+ر�&	ن ا� 	�+

� م
�ه� ) را#��� ای3 . � 	(

�) 	�+د#�+=ری1م 

&	 ش�� ؛ ه� !)� E. ای� دی3 از #
	#$ م�@c م%E ری1م از درون=+�#
$8�/ . 3
	 �	م �Iو�&>	ن ش)	->. م� ش+د �+#T م	ر� .E $
5
�R0$ اص�ح دی)� م&

��+ )1546-1483�+&
9( 	Q�5 ای
�	ن م&
�E . د ش�از 	0(� 	&
%E .L
fو .E .<L/ 3ای 	 ��+ 

&	 را از #
	#$ و دو $ %E و $
5

	د (�ای� دی3 م&(�Iدا->3 . ام+ر م�)+� و رو�2 ا#$ 

��	م �9ص. ه	� . ی3 از دو $ (�ا ش�از ای3 رو وH>� #�+=ری1م در اروI	 ش�� /�8$ د. /_اش$
#� و ا(>�	H �9+ا�
T#+� 3 �0	د ه	� #
	و  ��  در ��ب �8�9 و د�
	ی� ش��C	م ز��/� ا(>�	�9


? ی	$8C(� وی3 و��.  
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0	� #�+=ری1م ، /sو وی $
. م	ه .)+� 	�+ر ه	� ا#�م� ام	 E م و�Fی	 در (0	ن ا#

�ون ر$8� �K�5 ا#$؟ Fی	 #�+=ری1م م
>+ا�� را; �%2 �ا� 	H 8>)� و	ری1م د#$ ی=+�# �	
 د�

�ت  از  ا#�م و م&%�	�	ن��	ش�؟ م V%<@م �	در ��+ی3 در �9ص. ه ��� Wام+) .�Q� 	یF
�+ره	� ا#�م� ا#$؟ E در ?
��� �	H ری1م=+�#  

  

  7ی� +��رض�ت د��� ا��م )� &"ب را� ح.� دارد ؟ 

 �F �2ن @� از ��	رض د�
	� ا#�م 	 د�
	� ��ب E. از #
	#$ #%G. (+ی	�. و ا#>��	ر� ��
� . �6<&
� و اص�ح ای3 #
	#$ دارد ه	 �	ش� م� ش+د J . $#	

� و ��Qی� #J� ل	. � م\�6+

	� $#	
# aی .E �

3 و ا#�ائG&%8 در م+رد 	ه �را در /�; یa  9	د=�. و f	 �	�. ا#$ ��
6�	ی���	رض م
	ن 

� در دو/	��6 و 2>	 !)� /	��6 #
	#$ . د�
	� ا#�م و د�
	� ��ب مJ�

�	 د�
	� ا# .G�� و ��� ه	 در را�+ره	� ا#�م� E. در م&	ی�  دم+�Eا#�، �2+ق E م و
�(�
	ز م �  .  2>	 (�ی	�0	� ا#�م� 	 ای3 #
	#$ ��9 م
�))�، /�; دی��6 را در ای3 ��	

 ا#�م� از ا#�م (�ی	�0	��/	; و �Hائ$  . دی�	رض د�
	� ا#�م 	 د�
	� ��ب @� دی��6 از �
	 �	ریh ا#�م �H�L. و ��	رض در درو. � م
�6دد .<#+
I .E ن	�	م&%� Wم و (+ام�ن د�
	� ا#

�	ن م
�ه� E. ای3 ا->�ف � #� ��	رض 	 د�
	� ��ب در م
	ن م&%�	�	ن� �
+�� م� ی	I . . و 

�>� در م
	ن (�ی	�0	� ا#�م� Hرت د	1 و(+د دارد 9<
�  . $
��? F��. ذه) �Hدش�)� و �2 ا

� ه	 � ا9>�	د� �,+ی� #+ء 3f و �� �  /�ای� ا#�م(�ی	�0	� م�>�} ��G. در واWH در م�	
	 ��ب ارائ.  دی�/	; وا��2 را !. در م<	رز; 	 ��ب و !. ��	م Fن (�ی	�0	  ام	 ا#$، K8در �+ا

�((E ���.  

. ش	ی�  .)+� 	
	د/�ای� ا#�م� (
	ر� از (�ی	�0	� ا#�م /�ای� و ی	 دو (�ی	ن ا�8ا�67ای� و &
�و
 ا#>��	ر ��ب � (0	ن ا#�م در #�; ه	� ا-
� و م<	رزات م&%�	�	ن %9
. Fن، ���ن ��� ا#>

و 	 ای3 �%�� .  در ��	� و -,+م$ Fش>� �	 I_ی� 	 ا#�م �%�� E))��	 دم+�Eا#� #�+=ری1م را از
	 د�
	� ��بم&	 �$ Fم
11ی&>�  ه�ه� /+�.  	را �ا�  و دم+�Eا#� #�+=ری1م  و د#>�#� 

�. �)0	 (�ی	�0	� ا�8ا�67ای� ا#�م�، 2>	 (�ی	ن ه	� . (0	ن ا#�م و م&%�	�	ن �	مI ��<5)�ار�� 
را#>�6ای	ن ا�8ا�7 در ��ب م&
�5، ��	رض و -,+م$ ��ب و ���ن ��� را 	 ا#�م و 

� �2 م
�ا�)�	H �
  . م&%�	�	ن ا(>)	ب �	I_ی� و �


�� (�ی	�0	� ا�8ا�7 / .Q
د�
	� ا#�م و ��ب و (+امW م&%�	ن و م&
E �5. ام	 دی�/	; ه	 و �>
 .�% ،�((�

$ ه	ی� را در -+د �L0>. داش>. 	ش)�، �. �)0	 را; 2%� ارائ. ���Hه� !)� م��3 ا#$ وا


	ر� !�? م� I+ش)�& Kی	و �2 	ه $
�Hاز وا .  

. 9)+ان یF aی�ئ+ +ژ�  دم+�Eا#� و 2>	 #�+=ری1م ا/�  �
L# و ;	
�	رض و و در �,+رت #
	 ا#�م  K%Gح ش+د-,+م$ م�G@+اه� داش$م�رض و(+د 	ای3 �� .��R از . ، دی�6 را; �%2 

	ورم)� . ��	رض ذا�� ا#�م و دم+�Eا#� و 2>	 روش)��Lان  ��@<6	ن و روش)��Lان (	م�. ��
. ��ب را در ش�� /
�� #�+=ری1م و دم+�Eا#�، در�Q� م� م)>�� و م@	 V دی3 در د�
	� ا#

�((�
و 	 ای3 	ور و �%�� ه� /+�. R2+ر دی3 را در (+امW . د�
	� ا#�م �
1  ا 1ام� �%�� م
ا#�م� م@� و م	�W دم+�Eا#� م� I)�ار�� و �ون #�+=ری1م ا(>�	�9، دم+�Eا#� را �ا� 

�((�
� د#>�س م���8 م	H �

	ر -,+م$ Fم
1 و . د�
	� ا#�م و م&%�	�	ن �&ام	 ای3 �داش$ 

� وا��H ا#$� .  

 دم+�Eا#� یa روش و یF�8 aی)� رش� و �5+ل ���8، #
	#�، ا(>�	�9، �@&$ ای)�.، 
ا/� 9+ام� م@>%V م)�L در F�8ی)� دم+�Eا#� در . اH>,	د� و �8ه)�6 ا#$ �. یF aی�ئ+ +ِژ�
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 �L(در#$ و م	� ���و  $#	
درون ا#�م و م
	ن (+امW ا#�م� و(+د داش>. 	ش�، . ه�	ن �2 #
  . ا#�م� ا#$ (+امWد�
	� ا#�م و ��� ه	 م	� W�	E	م� دم+�Eا#� در 

 ;1
<# 		 Fن  �
	د/�ای� ا#�م� در (  $0��L  دم+�Eا#� و ��	(ا/� ا�8اط /�ای� ا#�م� و 2>	 
. ه�	ن �2 ا/� . ، �ون ��دی� ای3 را ا�Q	م م
�ه)� ری�1 در �I ا#>)	د دی)� 	ش)�(+ی� و -+ن
�م� دی�6 	 �Hائ$ م�ارا(+ی	�. و ��\�/�ای	�. از ا#�م �ا� مQ+ز دم+�Eا#� 	زه? (�ی	�0	� ا#

�(	
. ا#>)	د دی)� �و�� . ی3 ا#>)	د �
1 د#$ م .  

 .�Q�  � ری1م=+�# .E ن داد	�� .
E�� م���+ر ا#E �#	
# aره<�� در ی .E م���+ر ا#E 
. ��G. . )� ا#$ �K�5 ی	8>د�
	� ا#�م را در �H e(Iن م>+ا � �وش داش$ �Q� در .)+� �	H


$ �C	م #�+=ر �. �)0	 . زدودن ا#�م، ه+ی$ ا#�م��E	2 .E $#ای3 ا .
E�� #�+=ری1م 	و 2> 
� و �	+د� +E�# .%�. ای3 (�ی	ن ،�

	�Q	م� .
E�� م /�ای�� )12ب �9ا $ و �+#�.((�ی	ن ا#


. رش� �Eددر E�� م #�+=ر	C� �<&م��3 .  را; ا�>@		ت Fزاد . اH>�ار #
	#� د#$ ی	8$و از 
 12ب �9ا $ و �+#�. را . 9)+ان 12ب ا#�م /�ا �[_ی��� �6ا� ا#�م�،  ا�8ا7(�ی	�0	�ا#$ 

+� .R0�OI O از #�+ط ام	 �8ام+ش �<	ی� �Eد E. وH>� �)+ش� ره<� �<�
�� 12ب ا#�م� ا )
 3. -<��6	ران9%��2+م$  $�/ ��+رش E .7
Z ر(Z ارد�	ن ره<�   	 /E $L. او را 

�((E .&ی	م� .
E�� .�#+� �9ا $ و ?E	2 م /�ا� �9ا $ و . 12ب�ای3 �ان م�)� ا#$ E. 12ب ا#

. ش�� /�8$ و رش� �Eد م� �+ا�� ا 6+ی� �ا� ش�	ر� از E�� ری1م=+�# �<&�+#�. E. در 

  . ا12اب ا#�م� (0	ن ا#�م 	ش�

  

 B�2"� �;�ح CD�8:   

 	�+ره	� ا#�م� و . -,+ص �R0$ ا#�م� ی	 (�ی	ن ا#�م /�ای� E م و�وH>� د�
	� ا#
 ،�#	
�ت م>��د و م@>%�L از �H�L. و ��	رض درو�� �	 Z�9 م	��/� ا(>�	�9، #Rو م� 	ه � 	!

 �
$ ه	� ا#><�اد� و -+د E	م.، �	 /&>�ش �<�
u و �E	2 م�، ا#>��ار	C� ،��%9 ،د�	,<Hا

�ون از -+د م+ا(. ه&>)�،  را; �2 !
&$؟ م&%�	�	ن �9ا >� ا �	
(>�	�9 و �	 ��	رض 	 د�


$ م�>�ر� در (0	ن ام�وز ا�2از E))�؟ �H+ی)� و مF Kی	8 V%<@م �	دش+اری0 �  !6+�. م
>+ا�)� 

Z�9 م	��/� د�
	� ا#�م و م&%�	�	ن از ���ن ام�وز د�
	� ��ب E. (0	ن ا#�م را در �	�+ا�� و 
2
	ت 	 د�
	� ��ب ا�+اع V%<@م �	د �+ازن در �9ص. ه+>� . م,	یZ ا(>�	�9 �8و�د، 

�

�ون ر8$ د�
	� ا#�م  از !	 � ه	 و دش+اری0	� . ا�Q	م(�ی	ن ه	� ا#�م /�ای�  در ($0  
�((�
. ص�ر ا#�م  ی	 . م+(+د را; �2 م@>%V و م>L	وت  ارائ. م $�
	ر� از ای3 (�ی	�0	 	ز/&

ش�	ر� از (�ی	�0	� L .	� راش�ی3 را �&@. 9<+ر از ای3 !	 � ه	 �Q+ی1 م� ��	ی)�دوران -%

	د/�ای� و #)>�6ای� ا#�م�،  (ا#�م� . -,+ص (�ی	ن م
	�. رو و �+/�ای� و 2>	 دو (�ی	ن 
دم+�E#� و ا�>@		ت Fزاد را در ای3 (0$ م� I_ی���، ام	 (�ی	ن ا�8اط /�ا� ا#�م� و /�و; ه	� 

� م@>%V ای	H $�+�. ص�ر ا#�م را از م&
� ()D و - $�3 (�ی	ن �2+م$ ا#�م� و 	ز/
  . د#>�#� م
�ا�)�

1ر/>�ی3 م��� �R0$ ا#�م� ی	 (�ی	�0	� ا#�م /�ای� E. در ص�د �K�5 �2+م$ ا#�م� 

0	� �2+م$ /sو وی $
� #� ر#
�ن . ای3 �2+م$، م	ه 	0�F ��رض درو	و �� .H�L� �(<&ه

. ��	م �L	وت ه	 و ��	رض	ت Fن 	 م�ر�
>. و ���ن ��� ا#$م+رد ��C و h#	I  . 	<2 �	ن ه	ی�)

1 �>+ا�&>. ا�� ��+�. ا� از �C	م ا#�م� م+رد ��C را  �ا#�م� aری+
 در �9ص. ���C و �

�((E ?
#�� .  
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�� و ا/� ��	م (�ی	�0	� ا#�م /�ای� ا9? از (�ی	ن م
	�. رو و �+/�ا �	 (�ی	ن ا�8اط /�ا� ��L
 $�C9 ار و�<Hا .. ص�ر ا#�م را در (0$ ر#
�ن  $�
� �2+م$ ا#�م� و 	ز/��ا�>5	ر� �
&>� و ا1ار د#>�#� . Fن �2+م$ و Fن  ،�((E ��%� ی� -+د	0�ن 	رمF م� و�
3 و(
<. � ا#�
I

  اH>�ار !
&$؟ 

	 /+ی	 ا1ار� در ($0 %�9
	ت ا�>5	ر� و ��وری1م 2>	 ا/� . Fن %�9
	ت ا#>�0	د� /L>.  ش+د �

3 ا#�م �
I ار�<Hو ا $�C9 �	

� �2+م$ ا#�م� و ا2��ش�&$ و �	+د� دش�)	ن ا#�م، �


	م� م��+س داردI ،ش�	 .  

�ون ��دی� �ا� (�ی	�0	� ا�8اط /�ا� ا#�م� E. از %�9
	ت ا�>5	ر� . 9)+ان ا1ار م<	رز; 

	ر & �((�

e ش�	ر� از (��
$ . F#	ن ا#$/+ی	 	 دش�)	ن ا#�م  ا#>L	د; م&	ز /
�� و 2>	 �#

9	م م&%�	�	ن از Fدرس  دی3 و ا9>�	دات ا#�م� در (0$ ا�>5	ر و ا�QL	ر در ش�ایZ�9 T م	��/� 
. دی3 و Fم+ز; ه	� دی)� -+د ��/	;  $>&� 	<2 .E م��ه	� ا(>�	�9، �8ه)�6 و #
	#� (+امW ا#

+دو � #+اد ه&>)�، E	ر دش+ار� �@+اه�  . ،���
	#� و ا(>�	�9 	 ���ن # ��� ام	 ایQ	د �C	م 
 ��
L�� ا�8ا�67ا و �	0�	ی�) T#+� ;sوی .�>� و �9ا $ 0>� از #+� (�ی	�0	� ا#�م� 
ر8	; 

$&
  .در (	م�. F#	ن و �%�9 �

VH+<م .G�� نF در .E ز ش+د	�F ا� .G�� ن	ی� از ه�	 �C9$ و اH>�ار م&%�	�0	 و ���ن ا#�م� 
+د. ش� و دره? ش�&$ .���8$ 9%? و ��2$ در F +��Iزاد� ���L وا��ی
I ،.G�� 3ن . ای���


	ن رش� �Eد >() .E� �F ��%9	ز ش�#	>$8 9�و دو $ م&%�	ن 9\�	�� در . ا#�م� زم	�� در -
 V%<@م �	ب در �9 ص. ه�� �	
�ا� ��ب و اروI	� م&
�5 زم	�� ش�&$ -+رد E. د�


	#�، �8ه)# ،���8$8�/ ��
I م�	C� د� و	,<H.  �6، ص)�>�، ا 	م� ی�ا/� �R0$ ا#

3 ه&>)� را; ای3 اH>�ار از �5+ل �
I $�C9 ار و�<Hا . $�(�ی	�0	� ا#�م /�ای� در ص�د 	ز/


� و ا�>5	رL�� . از�و  �Q5� . از (�+د و�6_رد، 
اN<	ت ���� و �2	ی)$ ه� . در ��8 و ا��ی�. م
	���� و �2	�
$ .  -+ن و -�+�$ در واWH ��	ی�� از �	E	م� و ش�&$ ا#$ا��ی�. و Fی�ئ+ +ژ� 

��ی$ ��	ن دادFی	 �R0$ ا#�م� و (�ی	�0	� . را 	ی� 	 ایQ	د ���ن ��� و �C	م 0>� در (0	ن 
���� و �2	�
>� را . ��	ی� -+اه)� /_اش$؟  3
  ا#�م /�ای� !)

  

  

  

  

  

                                                            

 

 


