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�و��، ������ِت ��ون �� ھ�ی ���� ����، �ال ھ�ی ��ون ��ر�����ت ��ون � ،����ه %$�#، "!�دی ھ�ی ���� 
ط)�1/، ��ره %$�# ھ�ی %01 �)'/، . . . ��)، �-(�)، رو+*(�)،  ا"$اع رو+*(�)، "!� رو+*(�) ، '�ر 
�5 رو+*(�)، ا4-)اض رو+*(�)، (6�رو+*(�) ، ��96 رو+*(�) ،  �18"7 رو+*(�)، %*��7 رو+*(�)، 

�# �=< و =����>��*� رو+*(�)، '*� رو+*(�)، �1*� رو+*(�)، روش رو+*(�)،   ، ��8-:�ه رو+*(�)
�� �# +$ *�ا��<��و�� د�:)،  �? "$+-�ر �                                �.  "'? در�/ "$+-�ر �? ز�) �)�� �1)و"� و ا����9ت آن �? +1$ه و 

��"��1� B9<� ه و�*Cاب ھ� در درون �)�� ھ� %�ن �1:1)"�.  �. �� ھ�ی رو+/ در درون �-/،  �)ا$%  (E4
��ن �7ُ ��زی و ����ن C$���? ھ�ی ���)ی ا�F�(-�  .7،  "!ِ� "!� ا�7. �� F�(-� (E4  /�رو+*(�) "!�د، ا

�) "!� �# "1J*�.  �$ژۀ �*-!�K� هL8$دش �? =1< ا�  #J�(� #� ،(�)*+رو #*� /1M7ِ1 رو+*(�)، روN1Oا�
�# رو$P*��$ری رو+*(�)، �# �-*1-# رو+*(�)، �71PQ رو+*(�)، د��+*(�)، �R� #�$S# رو+*(�)، C�د
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رو+*(�)، ا�U$ره C# رو+*(�)، �-$اره C# رو+*(�)، �# ��6رT# رو+*(�)، �# �)د�-# رو+*(�)، 
                                                                     �)اC�*C# رو+*(�)، �)ور�P-:# رو+*(�)، �*C ?�$O# رو+*(�). . .   

  

1  

��  

�*>� و �# �)�� ��ر آورده ا�7.  ��)،  �-(�)، رو+*(�) و  ً����9 ا":�ری در ���ر�)د واژه ھ� �� را �4د
رو+*(�)ی، �(�ھ#�1 �7 '? �� ���م ا�Q$ن و ا��Q":# ھ��� ، ھ*$ز در "�Xم دا"��# ��، در %��:�ه ِ ���6 و 

در�/ �-/، '? ادا�Z �-/ ھ�ی د�:) ا�7، ��ش �# +$د �� �>�س 4-1!? از �/ ��) و  ا�U$ره ���# ��"�ه ا�7. 
 ?-8�Q" 6? و �1? ��ل 8$د��8-?، آزادO� ھ*$ز 8$د را از ��رو+*(�) و رو+*(�)ی C)�-? +$د.  رو+*(�) 

 .�J�ا�7 ا�� در =�Eر '�\] در '*�ر واژه ھ� ز"�ا"#  ا�7.  8$دش در�*� ا�7 و�# در��رۀ آزادی �# ا"�
آزادی و �6*� را در �1)ون از 8$د �E$ر �# '*�، آزادی را �^!!# �? ��د  در��رۀ �OU� #"�6[ �-$ا �# دھ�. 

د�:)ان و �)ای د�:)ان �# �*�ارد �? ھ�1/ �8ط) ا�7 '? �� دور +�ن از =*N)ه از �N*� 7J)ه �? �$ی  
                                       ی را �)ای د�:)ان ھ��? '*�.    'Q# '? 8$دش در�*� ا�7 "�# �$ا"� آزاد آزادی �>P*� �# ز"�. 

 .7Q1" #4اK-"ۀ ا���^E$ل درو"# 'ZO ا"�Qن ا�O'  ،7? ای '? در �_� �# %*>� و ا�/ 'O? ��  ��) و ا��ه، ��
6��� �# C)دد و +�� ز"�C# اش +�� ا��ه اش را �<� (�� Z"�8 ?� ،#4��-%716 ا�$� F�1/ �# وا�` +�ن در 

��) از ط)�[  �B9 ا��ه ھ� �)�$ط �? �X^� B9? ھ� و �$�716 ھ��# ا�7 '? ��) در آن �C �1�$)د��ه ا�7.  '*�. 
�F واژه در '*�ر واژه  ��واژه �? ��1ن �# آ��، ��) '**�ه ��1ا"� '? �!�ر S^*? آرا�# و ز=�7 ���ر ا�7 

�) ا�Lه "7Q1، واژه �E^� F$ل �^b ذھ*#  واژه ��1ن �� �)ار �1:1)د و ��)ی را �? ��1ن �# آورد. $E�
واژه از EP+ (-O� �S# و ذھ/ %�6# �1:]رد �� �K1ی و ا��ه  "�O� ،7Q1? ��1ن ا%-��4# +�ۀ آ�Cھ# ا�7. 

=e و درک، آن ����ۀ ��ر�P# و ا%-��4# ای ا�7 '? �-*��0 �? ظ)�71 و �)�71  ای را �? ��1ن �# آورد. 
                                                                                                                 �)د در آد�# �? ظ9$ر �1)��. 

 .�JP� #� ��+ هLواژه �? ا� ،#��� �? =1< ��) '**�ه،  ��) "�# '*B1-Q1" e� B1، %�ا از ا"�Qن "$ع د'�ر
��E4 �� ?' 7Qرۀ \)ور و \1)ت ،  +1)ۀ ��) و 4!(��B. ��) �� دK��"71 را در S)ا=ِ# "1*���1Jن �# ر

7 ����# ز%) �# '�J و�# درد ��ر�P# را =e ')ده O)\ 7. درQ1" �*+�6رض آ��J6J` "�ارد، �� '���J و 
 ،�"K" f+ B9� ژر��ی ���$ا"�.  ��)ی '? ���"? ا��Nد "�*� ، ��N*' ?' #O!4وی "��1)�*�، 8)دی '?  #�"

زد، �)ا"? ای '? �)دد "-)اود، ھ)��ر '? آب "���1ه +$د ��ز "$4# از 8$اب ا�7 +6$ری '? +)ارۀ +F "1()و
�J1-) از �S ��ل ا���O' �� ?' 7ِت �)C)�-? از ��ر"1-?،   و �� ��J? ھ�ی زا�*�ه و زgل �1:�"? �# ��+�. 

 .B1+�� ?-8�*+ 71��(� را ��ر و �-�Nد، �*�م �*$ ��زی �B1*�1 �# آ"�? ��زی ھ�ی ز��"# و S$ر�>*�ی ھ�
 ?' B��J)وط? و �)�#،  "��BQ1��"$1 و ا�-!�ل ، د�$')ا�# و �C$" ،BQ1��1�$)ا�# و ��ر"K1ا�1$ن، �*�ا+-? ا

 ?-JC h-*� #:-P���ر�P# �? %�ی �)ھP1-:# �?  �)ور Z�(N���) �-(�)ا"? ')ده ا�B، ا�� �i)ۀ '�ر ��ن در 
��� در �$رد ��)، �-(�) و رو+*(��)،  ھ��ن آ�-# �7 '? �� ھ*$ز �� را در ھ) �$ردی، ا�7.  �!�ان د�7 و 

�*>� و �)�)ی �4دت داده ا�7.                                                                                                                                 

�J*' #O�4 716�$:)ان در1C) ">�+�، ھ) ��ر �)  ��) اC) در درون ز"�N" #C$+�، ��) اC) �� ز�Q-/ و
 .�*' �1�$� �P<��N" ل$E^� �"ا$� �$C$س، در �*7 ا��ط1)ی و د�$')ا�# آ�/، در ط*O% ?*U$ه '*� "�# 

 .�+ ���<�در �Q-) ا�U$ره ��1ار C)د�� و در  و%$د ���(? و ھ*)�*�ان �$"�ن �? ا��ه و ��) و '�O? و �����? 
��� و د���$گ و ��)')دن، �QO(? و ھ*) ا��Nد  �? ��6رض و ا"���1Jن ر�E4  .�1) ������ت �!)اط#�از 

 .����6رض و �����? �? %)��ن ا�-�O4 �!4 #)QO� �!4 ?� ،�!4 .�1# و 4!� ھ*(ی  C)د ]��$"�"# از ط) �!4
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 .�+ ���<� '(= ?� �� #P���ر ZO' ار. . . در درون�*� ،?�O'  ، �!4 ،س ، ��) ، 8)د$C$� (# و ھ*)ی ا��QO� 7
 .�1-)1"  .�"�� (<P1� �6رض��� "�J.  از �����? و �<� F1" دار(' ?� F1" 71 %�ا  �*�ار��و 8 (�)��*�ار از 

�(�) �� ')دار "7P1�R1، �*�ار �!�س +� و �) ��ق آ���Jه و �6>� و ��NQ آو�Kان ��"�.  ،�"��  ?� #P��*�ار ��ر
�(�) "���1 و �*�ار و C(-�ر و ')دار،  ، ?����� ،(�� (Cا  .�+ F:*� #4��-%ا fھ� و روا� ?O' �1�$� در

�$"�ن را در %O$ۀ �QO(# و ھ*)ی "���� داد، �!�ان ا�/ S�*4) �$د '? ��  l*�6رض، �)ھ�ا"���1Jن،  +F و 
�Kان ')ده ا�7.   (C �6رض�                                                                                                    را �� ھ*$ز از ��)، �����? ، ا"���1Jن،  +F و 

.  . . از �$�� �J)وط? �� �)گ ا��-$'� O4# هللا ، �)ای درک �(�ھB1 ��رن، �)ای %]ب ��Nد و               
�>�ً ھ�Q' ��  ?J1$ت رو+ ،  �J)وط?(!�*(�)ی در ز�) �)ای د�-#��1 �? �Z6��% F آزاد و آ��د، "? �Cھ:�ه '? 

�� ا�*�? �B9 و 4!� +*�ور در �)د�7،  '? ھ*$ز در  B��1�(��B و �"�� #^U� ،B��+ �O!آ"!�ر�  .B����4? ز�Q-? ا
=��7 %*1*# �$د، در �� �N� ،�1�J8ی �B9، َوھB �)دی در د�P� 7*� l-? +�.  ��) در درون �)د �? =)'7 و 

�7 ار�!�ء "�)د، در �()د �9N$ل \O-�1 و %�ن داد . آ�Cھ# %$+� "���1، �? 8$دزا�# ")��1. �)د �� �oU �)د
'? 8$د �^E$ل ا%-��4# ا�7 ، در �ِ/ �*()د �� �? 7QJ*" (�i، �)د�7 ��رن در ">$د ز�1*? ھ�ی gز�?، �? 

ظ9$ر ")��1. �� رو+*(�)ان '? �7Q1M�<1 �� 8)د �Q-!� و 8$د �*�1د �? ظ9$ر �1)���B، �? ز�Q-/ در ���0 
�B و �?  ��)��"��B. از  %�6# �6-�د���1�B. �)د�7 در BC 74��% +�. "��1ا"B1 '?  ذ')�*()د �)-O\ #6�% ?-د�

 h*� ت ��ر"1-? �? ا"�ازۀ��$*6� BN= ،ر"1-? را "�ا+7 و "�ارد�� (�)�ذھ/ �)ھ*:# �� �$ا"��# و ظ)�71 %]ب 
 �� #P���ر Kq� 71 ا�7 و ذھ/ و��و 8 ���J' 7 �*�رس، ��ل ا�7 '? در ��$ �500)نOت �!�س و \(

+��� در "�Q ھ�ی ��6ی �� �B9 در�7 ا��ه ھ� و '�ر�)د �����? و +F و "!� و  �8 /�=1)ان ��"�ه ا�7. ا
  ا"���1Jن �ُ) C)دد.  

7 +��B، آزادی را �K1ی �1)ون از 8$د �*�ا+-B1 و ��) ، از آزادی %�ا Q1" ر 8$د�E= در e� B�آزاد ">$د
�$روe� #i زده +�. ھ��":$"? '? �qSرت  ا��q"71و آ�Cھ# در '*� �)د ا�7، �� '? �^![ ��)  آزادی��"�. 

�F �(9$م ��رن %��� را �? ا+�qل ')د%�ی �)د�Q� 7-!� را  >1= ?� K1" 7، آزادی�و =)�7 '? داد  ُ=)
و =)�7، دارای ��ر �*-# ا�7، آزادی را دم �? دم �e زد. �)ا�$ش ')د�B '? آزادی �� �)د �6*� ��1ا �# '*�،  

 ./-P�(C 7 از 8$د�              در %�ا +�ن از �)د و ر��1ن �? �*�ی �)دا"71. آزادی در8$د %�ری +�ن ا�7 و =)

 F)*�g /1!��� �*�ه +$ آزاد +$/ 4!� را �)���? از �B1 و +F ا�J4/7[ را K4م و $C ]J4/$+ د +$ آ��د�+ ��$C �!4
�7 را(=/7P1QC 7 ر+-? از �)آن��7 ا�7/"��? اش را  ا�7/�$ن 8�زھ) ا"�ر '�م ر�J4 /7P[ را آرام %�ن =)

                                                                                                                             ��ر��ن =)�7 ا�7/  

(N+ در F+ ون�� e� B�+�ن درب 8*�ه و 8��71 ا�7. �)د،  �B. �)د�7، ��ز��"�=F ة ا��F+ 7�(6 "�)د
�F =_$ر ��رن ا�7 و در Z6��% �/ھ��ن �ِ/ 8$د �P-�ر ا�7 '? از �Z�J آ�Cھ# �1)ون �# �)اود.   ،

 /�و �*71 در ا"$اع "!�ب و �O$ن �)C)دا"# �#  �/��"# �? �$ران �# ر�� . ا�� در وK:*% 716Tدۀ �� ا
�� ھ*$ز �� 1/ �(e آھ*'�J. ��1 از آ"�? �? �)د�7 �)�� در  B�رو+/ و  �/ِ  در ">$دِ 8$د ز"1N) �# '$��. از ��

���*�ه،  �Q-!� و ر+�B�8$د را "? �� 8$د �� �� ���Z 8$د ��16Oه ا�B ، در C(-�ر و "$+-�ر ، �� ذ�o  ز�Q-? ا
  :B�                                                                                 �)د�7، 8$د را �� ا�/ '��Oت �? ��1ن آورده ا

�>6?، =!1)�!1)، �)ا�� �!1E) ،  4>�،  \�م،    ،(i�4 ،ن، �4رض�� Zu� ، �8ک ��ی ،K%�4  ،0، �*�ه"�N*� ا
�Q-$ره، K%�4ه، �)ده "1J/. . . در ذ18)ۀ واژه ھ�ی ��ن، ھ) ����ه و ھ) �*�اری و%$د دارد و�# �/ و  ��')، 

�� +�ه ا�N*� .7)ۀ  �)د�g 7درک ��"�ه ا�7.�<� F1��' ۀ �*-# وLژۀ ��رن، �? ا�$� F��)د، در �5�$ 
 0"�N*��$ا"�*� �# �1*�. ا�*7��N '? ا #:-Q8$د را در وا� �!-Q� /ِ� .7ه ا��+ ?-Q� 4!� �)وی �ِ/ 8$د �*�1د

?' 7��N*��� �# +$م، �� �>�9ی �# رأی �� �8ک ��ی �!B��1� �1O. ا�<� �O!� ?� ���S "$ع  ا�*�N"0 در �? %�ی �
�� �# C)دد. �ز"1N) �)ا�� �!B"�� #� (1E.  �)د�7 از �)ِط �B9 �)و �1)�<�                                     Kد. ا�U$ره �? �Q-$ره 
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 ���و�8)دی '? در 8$د "N$+�، از 8$د �K1ی را �U$ر �Q-!�"? �1)ون "�ھ�، �)%` و �*>` را �� "!� و 
 ?' 7��N*�1? ای ا�7 '? در Oا�*�N"0، ��"*� ��ر و ��ر�/ در �qSرت %�ودا"? =�J"�4 /-+$" .�"��1� F*�، ا

�Z �-/ ، ��رت و �ZUO "�/" را زا�� �# ��زد. "�Jن ا�-�Pر را از ��gی 01% ��5 �1:1)د. ا�->�اِد (X"
  .�JP� #� 0 ا"-!�ل"�N"0 را ��ون ا%�زۀ �/، �? آزادی آ"�N*�                                                                ا

                                                                      

  آه اC) آزادی �)ودی �# 8$ا"�
F�$'  

  ھ�u$ن �C$OCه �)"�ه ای
$O��+ ��=ی "�# ��"�/ا�%(� ?-P�  ھ�N' x1 د�$اری �)و ر

6��? ھ�ی �(�) را �# رو+*(�) از ��) آ\�ز �# C)دد. رو+*(�) g ،راه �1)ود (�� Z�+وی ر(� ?' #Q' #*
�# '�ر رو+*(�)ی را �1)�Kی �# '*�. 'Q# '? ز"1N) را  ?�+*���، و �� ��ا�? و ��) ')دن، E*4) او�1? و ��

از ��ی ��) ��ز �# '*�، 'Q# '? ا"��J? و ��4 را 8���"? �)'01 �# '*�، �? ھ) ط)�!# '? '�رش را ا"�Nم 
                                                                                             '�ر رو+*(�)ی ا"�Nم داده ا�7.  ��ھ�، 

 #"�!4 (Cد، 4!� ا$J" #������� (Cا (�� .B��1�$� �� B������? "�)د�B �� �!�ط6? ')د�B. آ"!�ر در 8$د ��"�
>J� #-P) �)ار ":1)د، �*1/ 8)دی ��رد 8) ھB "�# 8$رد. ا�/ ��) "J$د، 8)د اC) در 7��8 ا"�Qن و $8+

(? ���1)�*�، اC) در 7��8 QO� و ھ*) و BO4 �1 '*�، ھ) ��ر�$�و 4!� و 8)د ھ) ��ر �^g$Eت �6*$ی و ��دی 
 ?' B1*�" 71 ا�7. �)ا�$شOاز %�9 و %�ھ (��$ران ��+�، ���-�����م د�-Rورد ھ�ی  ��) ��رن%�"�1ن و د ��

4 ، BO4 .�18# ر�(uO� و �$�1:$ن e-��O# و ھ*)ی و ��*��F1%$ اش �)ا"�Nم �? '$ره ھ�ی آدم �$زی آ+$
ا��ه و ��*��$ژی ��رن در 7��8 �$د و 'J-�ر ا"�Qن �)ار C)�7. آ�� ھ�ی �S�6) ھ�J1? از �7P و ���$ت 

�/ �C �*O)د��ه ا�7.      (�)-�                                                                                                       

�$ان �? ا�->�اد رأی ���1/ ')د. در E4) �)و��+# "��8-�ر" "�# �$ان ��  #�" 5�در E4) و�)ا"# �
�/ و U8)"�ک (��<��B1OQ +�.  ��)، ز �*6� ZUO� ?� ان$� #�" /-� ���و��716U، ��8-�ری ا"���1J، در دوران 

�� /�(� .B���ۀ B��4 ا�K1� ،(��  .7ی ا�7 '? �� آ")ا �� ھ*$ز %�ی ":)�-? ا                                               

                                                                                

/� ?' #-1��6� ،Bم �# دھ�N"�1 ا<� /��? "�رت آن را در ار�>�ط �B1!-Q �� ا"�Qن  =-# ھ*:��# '? �/ '�ر �O4# و از ا
                                   ھ�ی د�:) ھ�ا�B*' #� 7، ��زھO�4 B# ا"�Q"# و در "-N1? ا%-��4# ا"�Nم �# دھB/"$+-? ھ�ی او�1? 

 

2  

���
  

ن �)و'�ر ��)،  دارای �U$ح و ظ)ا�7 ھ�ی C�"$C$ن ا�7. ھ) ا"�Q"# در �Z1O�4 �� /16� oU� F ��) ')د
 #��دارد. �$�716 ذھ*# �)د و ز�1*? ھ�ی ا%-��4# آن، '1(71 و ظ)�71 ا"��J? را ��ش �# ��زد. ھ)'? در 

�$��1 '*�، ��4 '*�، �-(�) ا�7.  ،�Q�$*� ،��$:� ،�J���از =$زه ھ�ی QO� ،#�O4(#، ھ*)ی . . . �1*� #^U� #
��# 8���"? و �)���?، آ"�? داده  ، �J��)'01 �# '*�، و �)�)ی �# ا"� ،�*' #� e= ،1)دC #� ھ�ی �8م را

�(1Q) �# '*� �-(�) ا�7. �)ا�$ش "J$د '? در O4$م  ،�*' #� �1O^��? و KN�از ��1u1� (-Oۀ ذھ/ �# C]را"�، 
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(ا�L'-1$ و  ا�7 و در O4$م ا%-��4#، داده ھ�ی �8م ��Jھ�ه و �^��1O>-*# �)  (ا�L'-1$) ط>61# داده ھ�ی �8م
<� ($1-'L�$� (� #*- ���و�                                                                                                        ا�7.   �Z�(N ذھ*# و 

ا�� ھ) �-(�)، رو+*(�) "7Q1، �� آ"�? ھ)دوی +�ن �� ��) �)و'�ر دار"�، ا�� �i)ۀ '�ر و %79 '�ر+�ن 
ی ا"�Nم ��1ھ� و�# '�ر رو+*(�)ی ا"�Nم "��1ھ�. �$ن ھ) �-(�) در =$زۀ ���Qن "7Q1. �-(�) '�ر ��)

�EP| 8$د '�ر ��)ی �# '*� و ا�/ �71��6 �� '�ر رو+*(�)ی �(�وت دارد. ھ)�*� �!$ل �$'$ رو+*(�) 
 ?�(X" (ا�7، ھ (�)-� �*�J"ف و دا$QO1� (ر رو+*(�)ی �# '*�. ھ�'  ،#EEP�'Q# ا�7 '? در =$زۀ 

� �-(�) ا�7. و�# ھ�Z ا�*�ن ���]ات رو+*(�) "Q1-*�. در =��# '? ھ) رو+*(�) ، �-(�) ا�7. �)داز و �*-!
دا"�J*� و �QO1$ف، ��g%>�ر ا�-Kا�# "�ارد �� �^g$Eت ذھ*# اش را �� ��6ر�Tت و U8)ات روز�)ۀ 

                                              �اC ?O8) ��+�.  ا%-��K� �"$1� #4"�، در S$ر�>*�ی C(-��ن ھ�ی درد�)آور ا%-��B9� #4 �:1)د .  �6-)ض و �

 #��-(�)، رو+*(�)، و ھ) �(9$م و �!$�? ای ����ه ھ�ی 8*~� و �*(��U� . �*-Q1" �6[ ز��ن و ز"�C#، ��ر �6*�
ه �1:1)"� و از ��ر، ��8# �1:)د"�. د4$ا روی واژه ھ�، و %*�Nل روی ��6ر�5، '�ر رو+*(�)ی "7Q1. واژ

ھ�، ُ��ل ھ� و ��6ر�5 "? �7ُ ھ�ی �)و\O-�1ۀ ����1ن ا"� و "? آ���Jه ھ�ی �)ا�$ش Z-JC زرد+7، �!$�? و 
�E^� ،5$ل �(�) در (6� #�ا�7. �� دورۀ '�"-# �!$gت �K1ی 7��i �*�ا+-? �# +�. ��6 از �X" (E4م دا"�

�� و �-^)'*�. �$� ?�O� �*-Q1" �6)*� 7 و��i #�# آ�*�، �)و �# ر�K"�، �# ز�*�، �# ھ:�، �!$gت �K1 ھ�
 .�"$+ #� �1����)ای �Q1� B9-# �-(�) و رو+*(�)، �)ای درک ا�[ ھ�ی '�ر ��)ی �1)"�، ر+� �# '**� و 

(1Q)��5 ھ�، ُ��ل ھ� و (6�ھ� آزادا"? 4>$ر ')د و �# آ"�? در  و رو+*(�)ی، �? ��د ��) و ا"���1Jن از درون 
(1Q)� F��5 و (6� F� e)� �، ز"�ا"# ��"�، �� %]ب و �B9 \1) �*-# ا"��J? ھ� و 8��71 ھ�، �� F ُ��لو 

�� "�)د.  �<��و�O# را �? �P/ آ8) و �-/ �!�س � x1ر��1. و ھ (Cد ���و� ?� ،K1-*� ر�)د���                           

                                                                                                         

                                                                                      7Q1" �1دم� #�X6� راز                                   
                                                            Bu1ھ (Q�(� ?' B*' #� (�� ��                                                  

                                          ��1ن دو "$ع �)گ �~� ھ�ھ� �O1)زم                                                             
/ �"�+$� #� #��9*�                                           ر�� �$م                                 -�)ھ$د �*B را 

            

3  

  رو����

رو+*(�) +1$ۀ ا"���1Jن را �-K�Kل �# '*�. "? �(-# �7 و "? �(-)ی. رو+*(�) "? ارادۀ د�:)ان را �$'�ت 
�# '*� و "? از ارادۀ 8$د "PQ? و ط$��ر �# ��زد. "? �Q� BJ$ی ارگ دارد و "? Q� #+$C$ی OS? و �)گ. 

UO� ا و �� درک(C(-:$ ی 8)دC �� ، 9# را�? را �? "!� �# '�J، در�)ا�) ��رت �# ا�Q-�. ا�$ر �6U# و ��
�و�� �)ار �# دھ�. رو+*(�)، 7J8 ز�) �) �1*�9 و �) ��رک ھ(7 ا8-)، �=_$ر د�:)ی ،  �$رد �)�� و 

آ�Cھ# ھ�ی ا">�+-? را ��  ��ی. ��) �# '*� و �� Z1O�4 ��) ')دن، ��ر��# ھ� را رو+/ �# ��زد.  رو+*(�)
��� '��# �# '*�، �# ��Q1 و �� ��و�� �)ار �# دھ�. آ"�? ا"���1Jه ھ�ی C]+-? را ��ون �د�7 و ��ز�1*# �$رد 

ط*U*? و 8$د"���# %�ر �# ز"�،  رو+*(�)ی "�)ده ا�7. رو+*(�)ی در �_�ی �$%$د، '�ر ر�Kوم وار 
                                     *(�)ا"?، %)��ن "!� و آ�Cھ# را +�$�� �# ��زد.   ا�7، ھ) �BO و ھ) �O1P# در�/ �_� �� '�ر رو+

ا�/ �)�� ھ*$ز در �$رد رو+*(�) �*�1د�/ ا�7 '? رو+*(�) آ�� ��N$4? ای از آ�Cھ# ا�7 �� ��N$4? ای 
7، �)�� ا�/ ا�*:$"? �U)ح �# رو+*(�) اS ?' �+�� #Q' (C)��ً �� '�ر ��)ی در1C) ا� از '*� و ')دار؟
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�#،  C)دد '? ا�/ در1C)ی ھ�ی ��)ی �� ')دار و '*� رو+*(�) �? ر�U# دارد؟ ?J1O' و درک #-*� B9�
�# ا�7 '? �)غ ا"��J*�ه را �F �*:? �# ��زد. اC) رو+*(�)، در �$�716 و روا�f ا%-��4# �)ر�# ��

�5 و ھ) ُ���# '? �6��U? +$د، ھB %�ا ��8-? ا� ":)دد، در وا�`  ��) و '*� را از(6�B. رو+*(�) در ھ) 
                                                                                       ')دار را ��1ن ��1ارد.  '*� و ��N$4? ای از '�ر��)ی و 

��? �)داز و �QO1$ف �)ن �B-Q1، در ��ل ر(X" (C����7 دا"J:�ه �)ا�>$رگ �? =Kب در دورۀ ھ-O)، ��ر�1/ ھ�
"�زی �# �1$"�د =�K# '? آ�� آ+$�-e را �� C$C)د رو+*(�)ان و �QO1$��"� رو+/ ')ده ا�QO1� .7$��ن و 

�? �)داز را (X" �6 و-Q� ?"$:*��$ان "�ز�Q-# ا #� ��رو+*(�)ان آ���"# ا�/ �)�� را �U)ح �# '**� '? آ
/ ��)'**�ه و '*B9<� (:J ��"�ه ا��Q' .7"# و%$د دار"� '? 8$د در 'J$ر و�)ان �� �)ز �1 رو+*(�) "���1؟

را رو+*(�) �1*��*� و �� در �)8# از دوره ھ�ی ز"�C# 8$د،  �>�س رو+*(�)ی �? �/ ')ده ا"�، ا�� در 
روز�Cر دC) ھ�1/ ���14ن رو+*(�)ی، در  �Z��1 %�"#،  %��$س ،  +�*C ?N) ،  ا-8��u# و M�8/ �? ظ9$ر 

. M�8*# '? �8ک را �? �7QO �# �)وg�= ،78 +6) و ر��ن �1*$�C ?N*�+ ،�Q)ی '? �)ای �$��1 ر��1ه ا"�
 (�)-� Kq� ?' ری��-��*% ،�J�1� �1 �4ا�7 و آزادی ھ$را�$�درد �) �)ق دC)ا"��� ��1 ��1$��1، ا'*$ن �)ای 

�QO-P# '? و%�ان را �-�راج �# و �*-!� را �� OC$�? ��+�ن �# ')د ا�*F در ز�) "�م "$�Q*�ه اوراد �P1$ا"�، 
                                                                                                             �ُ)د، =�Z6��% #-)� g ��"# ا�7 . . .     

C(� #QO)د"� آ"�? رو+*(�) ا�7، ھ�eO)� ?J1 ، ز�) T)�7 و �>�16ی ا�7. در ھ) �^1J�+ ?X) دا�$'
آو�Kان ا�7 . �$ن رو+*(�) �$دن و '�ر رو+*(�)ی ا"�Nم دادن،  در 'J$ری �~� ا�Q"�q-�ن '�ر ��ده و 

�7Q1" #O9 ، ر"CK1'�� ، h# و ز=�7 دا��# �# طO>�، رو+*(�) ��u1ره در "Z�1 راه �# +�1? �# +$د و از 
�9�# و E4>71،  4!�ه *��س و ا"Kوا، � .�*' #� ?�$�و ر��"-BQ1، ا�-^��? و "�ر�S�*4 ،BQ1)ی ا"� رو+*(�)ی 

�� �# '*�. از ��1ن ھ�1/ رو+*(�)ان، �)#8 �? �<�'? رو+*(�) +�Q-? را �? ��ر�K1ان %*l ھ�ی زرC)ی 
�Z�(N وط*# "�Jن داد  ./1J" #�(' و (%���� �# C)دد و �)eO-P� ?� #8 و �<� /1J" ?"�8 و �]ھ># و #�$S

���14ن رو+*(�)ی '�Q"# در �Z��1 ����1ی ا"��J?، �����>)ان ��)، %�"�1ن  '? ���) از ھ�? از درون ھ�1/
                                                                                   �!�gن 4!�، د�-()و+�ن واژه، ����ار JC-? ا"�.   �^�O1E)ده ،

-P11># از �)ھ'(�? و �)ور�P-? ا�7.  در درون �B1 ھ�ی �8ردار رو+*(�)، در ZU8 8$اب و 8)�$زه، 
 e)" #��8 ZU�(8 /��5 ��ر��1 ��"�ه ا�7.  ھ) 'O? ، در درون �*�(6�'��Oت ز"�ا"# ا�7، در ��9ر �)ج 

�U? ھ� �U$ر �1E>7 ��ری ،  رو+*(�) را از ھ$ای ��Nد، ��1P و �(�) %�ا ')ده ا�7. (8 /��# '�J، ا
���$ از 8$اب ��1ار +�ه ا�رو+*(�) ،  ��7 ا�� ��"*� �9)��ن ر��ن "��Q" �� �>�س 8$اب راه �1)ود. واژه �)ا

ا���O'  .7ت در ز�) �$�-� �� J8$"7 راه �# رود. �)8# از �)م ھ� و '-1>? ھ� �)ا�� �~� ��1 ھ�ی ���$ت 
7. ا�/ ا�e� ?' 7 از ا"!)اض "K1 در '*�رش راه �1)و"�. �)8# از �K1 ھ� و ا��ه ھ� �)ا�� �6U# و �!�س ا�

رو+*(�) =���? ای ا�7 د���# �Kاج ، E4># و �-O$ن. . . 'O? ای '? در '*�وی ا\$ا �u)�8، د�-# '? در 
 �*' #*� /1Mاد�4ی رو ?' #�J�  ،�E�(� l"(1" و l*� �*�1* در ?' #�O� ،دK�،  ز��"# '? �) 8$د دروغ �)

�$ان رو+*(�)ش "���1. ؟��) ا"-!�م ��+�، د�-# '? ھ) �*Q� ��O' h$ی د�:)ان ��+�، �:$" #� ?  ?' #Q'
8$دش در 8$د �)ده ��+�، 'Q# '? 8$د را �)ای آ�*�ه ��1�$�# ')ده ��+�، 'Q# '? از �6>� و ا�U$ره �1)ون 

                                                                                                     "�Jه ��+�، �:$"? �# �$ان رو+*(�)ش "���1؟   

رو+*(�) ا�/ X8?، 8ُ)8ُ) 8$د را در B8ُ ر�P-? ا�7 و "��1ا"� '? در درون ا�/ �N� ،B8ُی ُدرد، َدرد �# 
 .�*' #� 7��$ا"# در �B9 ا��ه ھ��7.  �*��bِ دال در ��# +�ن �� ���$ل را روا�" ZS�8 ، (�)*+رو .�+$%

��ش �)ای �)�� ')دن از8$د �1:�":# و �*�9 (Cا�7. ا #:-P1QC Bن ')دن ازھ��������5 ا"�Qن در  (6�
����S Z6��%*6-# و ��رن �$د ، �+�ZE8 د"�1ی ا�)وز�/ ا"�Qن را در �)ن �7Q1 و ��B �? ��1ن �#  ��

 F�آورد. �_��# '? رو+*(�)ش از ا'N1Q/ ز��ن �*(e "�*� و �!f \$ط? ور در �B9 =���# و "$�-��$ژ
��Q.   ��+�. در وا�` �� �) ط�ؤس$" #� 0�                                           �)ای %��N? ھ� ، ��"7Q)1 و �-o ا�!(
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+>�ھ7  ��1ا  �# '*�، در د�9ُ)ۀ �*7،  *�2# +$د '? �? او�e1 ھ$�) 4-1!?رو+*(�) ا�/ �)ز��C /1ھ# آ"!�ر 
:1)د، �� =*N)ۀ ��1+  ،#T(-Z �9) و �1)اھ/ ���-�"# �# �$+� �� از �$��1 �)د�Cن و �9)��"�ن �# ���$ت ��ج �

�)ۀ \$gن �BJ� F، 4>$ر �# '*� و �? �-o �8"$ادۀ �)��د ر�-?، "��� �# C)دد.  و  K% از ?' #^���  .#"��(9�
از �^�S)ۀ '��Oت �1:]رد و در  *�3# +$د '?  ��"*� ا�-1(�ن  ددا�$س   ��رنھ�1/ رو+*(�) �Cھ# آ"!�ر 

��Q و را اذ�N*= �S ��  ،�*' #� 7)ه ، آ+(-Z روز �)F+ Z�J�  Z-)1+  ،#C و آر��ن، K*� �ِ!4وی
 .#C(PQ�    

 �1'��ا4-)اض ')دن ا�FO' .7 رو+*(�) در �*�N و ا"���1Jن �? �i)  در'�ر رو+*(�)، د�7 در "$+-/ و 
� #*6���زC# و آزادی ، و �)گ  #*6� #C�"را �ُ) �# '*�. ز #C�"1*�. "$+-/، +��ف �1/ �)گ و زJ" #� �1O!

و در�*� �$دن. �-/، �1)اi# ا�7 '? �9)ۀ ز��ن را 1S!� �# ز"� و رو+*(�)، �(Q)، �*-!� و ��� �-/ ا�7. 
�)د آزاد ا�7. �)د��، ا4-)اض و "!�، �)ز رو+/ و �) ھ1>-# [� ]O6� l"ا�7 '? از ھ) �? ر #Q' (�)*+رو

   .�*' #� ���<�                                                             ا�7 '? رو+*(�) را �? �BJ �$م 6��%? 

�Q' ،�Q# '? �� د�7 "�# ا"���S �� ?' #Q' ،�Jا��C 7م "�Q' ،�"K1# '? از �*7،  $" #�" ���� �� ?' #Q'
 Z"�+ (� 1/ را��)ا+�، از �J)وط?، �J)و4?  و از ��Nد،  ��ج  �# ��زد ، 'Q# '? +�ل  ا�!5 ��ر #� B*S

#� /�ا"�ازد ، �? "$ع رو+*(�) ا�7. آ"�? �)وی آب 7J8 �# ز"�، آ"�? در 8$اب،  ا"!�ب �#  ��"E)ا��
�1*�، آ"�? �� �1)اھ/ ��$gر ، ُ���# �# '*�، آ"�? �� دھ/ د�*#، د�*�ر �# �1*�، از %*e '�ا�1/ رو+*(�) �# 

�$ا"� ��+�.                                                                                                                                 

"P>? ای '? �� �)'�ر �) �# %*>�"�، �)ای در��ر د�1)ی �# '*�، در 8$ان ��رت �*� �# +�*�، از در��ی 8$ن 
�$ر رو+*(�) ا�O��4 .7# '? 8$د را �)'B��4 K �# �*�ارد و آرزو ����$ر �� '�ر�-��دارد ��ھ# �# 1C)د، د

ا�Q-�ده  (%�ی �) %�ی) ��ی�) ��ی '? ھ�Z ا+�1 و آد��9 �:)دش �u)8*�، رو+*(�) +K1و�)ن ا�7. آ"�? 
ا�7، در �*K18 #� 7د در ��Nد �# ر�Kد، �$�# �)ا�� �1*# و ��م ا���O'  ،7ت ، "�%$��ه و �8م ا�7.  

�) ��+*Z آ+�1 و  �$gی ا�*:$"? رو+*(�) رو+*(�) �N$ج و �(O$ج ا�E^� �� .7$ل E4) ��P1$ب +�ن 
�*>O# و �$اT` '�ذ�B1. از ھ�1*)و ، E4 �� (E4) رو+*(�) �(O$ج ا�7 ،  ZN1-" �� ،B1iار از =$اد[C (E4

     .  �)اQ� #C�*C$ی �)ا�:*�C# ا�7

از ھ) �-(�)ی '? 8$د را رو+*(�) �# �*�ارد. �? +�E8?  �/ در "!ِ� 8$د از �? "$ع رو+*(�) B"K1� �C؟
ھ) وS(# '? رو+*(�) را از ')دار رو+*(�) %�ا �# ��زد. . .  رد �)ر�# �)ار ��1ھB؟ھ��# را �$

�(�وت �Z6��% /1 ��"#، 8$د  (Cاز ا�-�1زات ُدره و در��ر ">ُ)د،  ا (Cد، ا(�" #4$*E� از 8$اب (Cرو+*(�) ا
��ن ":]ارد، اC) 4!� 8$د�� ZU!" ،(�)��*>O# و ا�-*�ع از  ?� (Cا ،���*J" ان را در  و دو�7 را(:�و 4!$ل د

 ��$8 Z"(� F� ()� (� (Cد، اK��F '*� ار�>�ط# �)��J" 71*���، اC) از =�Eر �!�1O و ��)ار ":)
)^�ا�X"gر �# \)ا0M ا�E�gر و � �()"��Z ارF1"�C و ا"-!�دی "*$�O��\ |P+ ?� ،�Q# ���1"� '? در �U$ر" 

�+���                                        � +*���ن و �ر18/، آو�Kان ��"�ه ا�7. و �_�وت �0M�N4 1�$ ا�)�gر" ا�/ �U$ط?، �(ای 

          


