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  ی� ���ا����� ��ن   در ����� ا���، ������ز�   
                    $�% $ �ع و دا�"� ! �� ا�؟ در و���

 ا��ام ا!�ی)�'�      �&��                                             
  


	�ر ��ز� در � �دی�وز و ! � ) 2014 ���ر�1392/25د��5(����ا�� ����ر�
/و.-)���ر�31/د��11(+ ,% ,+ ,+ !+در *&%(�ۀ ا�'&%$�  ��د را ,% ا*

 0
 او ,8 ,+ ,+ .*5%ی89 ��د)1893(*�ا56'�%*ۀ دی�ر�1در ز*%ن ا*4%� �%ن 1�2ا��(
0 ا6<%�9'%ن «:!+ ;�/?@ A%Bد%@ %	ا*� (,8 ه
%ن $�رC+ �8 ,�ی'%�%ی
0
 6?%ر را ,�ا� ا*4%� ای0 *-%هEC A1/ 6?%ر �Hار داد�1�2( /EC F%) ،1ا��(

  ».ا*�ی�H %Iار دارد
9+ ,8 ری%!/KLت ا�%N
� دی�ر�1*%رC!�ه��� "*�ا56/ �%*ۀ دی�ر�1 �8 ,% ه" 

0 *�ز ه%� H�B+ و ���,+ -C 8, ،1B ا*4%ء ���%C�, 1ه� /*�I) 8�وزی��%ر
1 �8 ,8 ه
0 �%م ا6<9�%'%*%Rت ی%6/)دی�ر�1(ن ا��	B.  

در *�85T را ,8 ��2ان یS ;�و��'?@ ، % +*�H A	 ��L,ۀ ر!
+ *�ا56/ �%*ۀ دی�ر�1
/ @?'�ن U*%B دو-
95W ��د و ا��Vی/ �C ن  ,1و �?�ر�'?@ /-
,�ا,� �


�و ه�1 ,�ی'%�%ی+ KH رۀ ه�1 ا6<%�9'%ن در%H 8�B لY5'!1�1 �8 @� از ا�%* +H%,
1�'6�; ZK-C 9'%ن�%@ UI?C �� 8 �?�ر,.  

 �H W	* �%ه Aاز ;�و +I% در @%�9'%ن ی	ن �?�ر ه9'�1 �8 ه� ]�1 @?'��\ +*
1ه�1، ا*% در !K9Kۀ * UI?C 9'%ن را�%@ /-
 )ه�ارB+( *�اC^@%�[دA در1$ �

@?'��	% در .  ,9/ و @�` در $1 �5_ و *?%ر�/ دار�1 دو�'+ @%�9'%ن، 1Hرت
@%�9'%ن K2+ رWc !�و$1اه%� *'�%وب و *'�%aH ز*%م داران در �%,U ,8 ��2ان 

 از �?�ر ��د را �[�+8، د!/ ر6'9'%ن و �%e ه%� از ,d?+ از �%*-ۀ ا6<%�

%ر�1 و هA%Lf از @�!'0 ,8 ا6<%�9'%ن !�L� 0d'8 ا�1@%�9'%نB +*  .  

  
  :�-�ی,ۀ !�در*


	�ر � � ��ز� در اg	%رات ��د ,% ����L%ران، از *5%ی9ۀ ��ی_ ,% ا*�ر�
 EC/ ،�+ روای%ت!0d ;�/ �8 ا*�*��hر ,� *��%� ,�,8 ای0 د�U 1�2ا��(
0 �%ن 

� ه% KLد�1، 6?%ر ا���*�ا56/ �%*ۀ �8 ��وه%� B%ن در \���9 دی�ر�8, 1 !� *
 و \���9 دی�ر�1 را �8 در ز*%ن ه%� *'�%وت ,d?+ از .1 ,8 ا*4%ء ر!%�دی�ر�1 را


�و B%ه%ن و ا*�ان ا6<%ن ,�د، از @�Iۀ ا6<%�9'%ن *R[ا ��دKH.  

	�ر ��ز� ,% و.  ا*%� �/ ا*� 1�2ا��(
0 �%ن در ز*%ن ا*4%� *5%ی9ۀ ر�-

  :*-%ه1ۀ دی�ر�1، یS *5%ی9ۀ �%در!/ و iKc ا!/
� ه%، در – 1KL6?%ر ,�دن از !�� ا� /EC �%ف روای/ هY� �, 0
 ا*�1�2ا��(

 lی%Hو� در *�رد و �m� /EC %دش ا!/ و ی�� o�pC 8� qز*%م �'%ب !�اج ا�'�اری
 0  .6?%ر �1ارددار� اش ��d! ،A1B 8'B%L+ از ]�

 ا*� 1�2ا��(
0 در ز*%ن ا*4%� *-%ه1ۀ دی�ر�H 1H%6 1%��ن ا!%!+ و ه� ;��8 – 2

l . �	%د *�'d^ دو�'+ *%��1 @%ر�
%ن ,�دR* sاو ا*4%� *�ا56/ �%*ۀ دی�ر�1 را ,% ه

2%+ �[ t%�^ *?�رh��'* A و ��;8 ا� در *%ن �hLاB/ و از ا�6اد و (5K%ت 
ا�'
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	�ر ��ز� در دو�ِ/ .  *4%� دی�ر�1 �?1,� !� ا*4% و 12م ا� �در (%�+ �8 ر�
او ��C 8	Z) % *�ا�-8 ,8 @%ر�
%ن . EC/ ره��� ��ی_ دارا� @%ر�
%ن *�'d^ ا!/


%ن ا*�'+ ,% ا*�یI% دارد، ,8IK *�$�ف از را ,� !� ا*�%4 @ �C A9'�د; l
R* Sی
+C;ۀ  *?�ر��ی/  ��ا!'%ر *?�رت ,� !� ا*4%� @,8 ��2ان ��ی8 �V1 و ا�B ن%


1 ��د�1�pC ن%
%�9'%ن و ا��Vی/ �	%د  @%ر�
%ن اZKT*.>6 ا42%� ��;8 ,� ا*�%4 @
]
%ن ا*�'+ ,% *�ا56/ ��د را ,8  ه%� *�1+ �ا,�از و ا*�یI% ای%Fت *'A1E ا*�%4 @

8'Bن داY2ا�1ا .  
%ن *iK9  دو�/ ا*� 1�2ا��(
Y� �, 0ف دو�ِ/ ,�ی%!/ ��ز� ,� او.%ع ا6<9�%'– 3

از ایE� 0%ظ او EC/ 6?%ر ا*4%� . ,�د و ه��T� 8��Lf از دا�U او را C	1ی1 �
�Iد
1�� ^9� �T� l6ه% را در د �KLر� ا�%I

%ی/ و ه) %C در .  *�ا56/ �%*8 ���د

(%�+ �8 دو�/ ا6<%�9'%ن ,�ی%!/ ��ز� در *-�ض C	1ی 1�t �1%��%ن �Hار دارد و 


	�ر �� �]	%ردی�ار� ه%� + �Cا�1 ,&�رت \زاد @%ی_ را از ��ز� ,8 ��2ان ر�

�ون ,hLار, U,%� دارگ . +*%m� ی/ *%�+ و%
,5%� او و دو�/ ا6<%�9'%ن در ;�و (

%ن *�,�ط ا*�یI% و �cب ا!/ و ا*�یI%ی+ ه% 1Cاوم ای0 (
%ی/ را ,8 ا*�%4 @

  . !%�'8 ا�1
 ا*� 1�2ا��(
U�H 0 از ا*�C �%4ا�56%*ۀ دی�ر�1 ,8 ا*�C �%4ا56%ت *?%,8 �8 – 4

��8 ��ز� ی9I%ل U�H در (%�+ .  ,�د 8 !%ز ا*4%� دی�ر��B 1د، د!/ �[دAز*
C8 ا*4%ء ر!%�*-%ه1ۀ ا!'�ا, %Iرا ,% ا*�ی Sی{
%ن ا*�'+ دو�d, 8��%?+ از @ 8� 1

  .\ن *-%هA1 ا!/
5 – � ز*%�+ �
	�ر ��ز� ,% و.-/ ا*� 1�2ا��(
0 از �E%ظ *5%ی9ۀ و.-/ ر�

�واH-+ ا!/�[ یS *5%ی9ۀ �%در!/ و c . W0 در اوا�� !1ۀ �[ده
ا*� 1�2ا��(
در (%�+ �8 . ,1ون �
S ,�ی'%�% *+ �Cا�9/ ,8 (%ت ��د و دو�'_ ادا*8 ده1


S ��ز� و دو�/ ا6<%�9'%ن در !1ۀ ,9/ و یWI و در  �&2�	1B +�%ن ,1ون �
  . ا*�یI% و �	%ن �
+ �Cا�1 دوام ,%ورد

  
  :���ا����� ��ن  ی� ا���،$�% $ �ع

1*%) ?'� ��ز� U�H از \�8I در و.-/ ا*, ،1B%, 8'Bار دا�H 0 �%ن
در �1�2ا��(
  .و.-/ RB A%B%ع درا�+ �Hار دارد و ,% او U,%H *5%ی89 ا!/

9'5W  ,1839ی+ در !%ل  RB A%B%ع درا�+ از B%ه%ن *?	�ر !1وزا* S
� 8
از ,�ادران  !�TK/ را "!��%ن �0",8 �6*%�1ه+,�ی'%�% @�A%R ه[ار ���� ه%� و��

9'5W 2001(%*1 ��ز� �[ در !%ل . !1وزای+ ��د C&%(^ ��د* S
� 8, 
8 زد و ('+ !%ل ه%� �9d/ ز*%م دار� IC 1رتH ۀIاری �, %Iا*�ی +*%m� �%وه��

  . � ��داش را ,% ,%دیL%ردان ا*�یI%ی+ ! �
8 دو!'%ن ا*�یI%ی+ K2 ر ��ز� در اوا�� ز*%م دار� اش�	
� �\�8��L �8 ر�

 8K2 و ز�1;+ اش /�TK! در اوا�� ]��ی_ *�.l ;�6'8 ا!/، RB A%B%ع �
� ه% �Hار ;�6/KLل . ا�%! i!در اوا +'H��9 *�دم ,8 دی1ن او *+ 1841و2

'+ ��د IB%ی/ *�Iد و \�	% را)Y$ +, ه% \*1�1، از �KL8 ا�K2 %د	�م و %H 8, 
8 ا�L. �6ا *+ ��ا�1K2 %د	�8 ه%� *��+ ,� *Y2در ا�'�,� ای0 !%ل اK %ه �%ن *
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 از *0C%�I ��ا!/ �C  .A%Bزی1B l �8 در @%� \ن RB A%B%ع ا*4%ء ��دA ,�د*�دم
RB A%B%ع در ,	%ر . d* %, %C%��%ن ;�'�L ��1 و ره��ا�?%ن را *�رد �H ��2ار ده1

��1د1842 , �KLن .1 ا�%��%d* o$ 8, %C /6�; W
&C  . U1842او در ا@�ی %, 
1B %RIی |�! A%
%ر� از . ��وه%� *�دم در !B ��! از Uا@�ی WR�@ ا*% و� در


U *+ @�1اB'�1، در �[دیF%, +I(&%ر (�4ر و (%ت ای0 ��وه% �8 EC U,%H �c او را
1    .  ,U'H 8 ر!

  
  :دا�"� ! �� ا��2 �0�1ر ��ز� و ر/

/S و.-Cا{ \��ی0 ز*%م دار دو�/ ([ب د*���ا ^R� �'ر ��ز� ,% دا��	
� � ر�
 ZK� ]^ ا{ در اوا�� 2
� (�I*'?%ن .U,%H *5%ی89 ا!/�R� زی�ا ��ز� و  %,

1�1B ه�%g 9%ن
ه� دو ز*%م دار �8 ,% (
%ی/ �m%*+ و *%�+ دو . !%!/ ه
8 زد�1، در @%ی%ن دورۀ (�I*/ ��ی_ 1Hرت *oK'd �%ر�+ در *1�9 زIC م دار�%*

�\ 8	d* 8, %%��/ و *-%ر.8 ,� ��ا!'�1K2.  
^ ا{ @� از ��وج ��وه%� �Bرو� R� �'ۀ ��وج !�,%زان رو!+،  دا�H8 در ,1ر�

ا��%9/ و "و در ,�ا,� ,�H 8ل ��دش \�	% را �6ز�1ان RB%ع �?�ر ��0 *+ ��ا�1
+L�6" *�دا� Wm-C�! %	�\%R'* ً% روس ه% را�ز وود *+ \ورد، *'1ر �L�%>Bو ا*%�1 .

ا*% . 'R%وزان رو!+، روز �R%ت *K+ اY2ن ��د ,8 ��2ان !%��وز ��وج *ا د�� ر26روز 
 A%�@ %R�\ در _'*�I) 1 �8 @� از !�5طE'* UK* ن او را از د6'� !%ز*%ن%��%t +'Hو

� دی1;%;�6'8 ,�د، ,�ون �?1�1، ,1ون �C�8 ,8 اg	%رات .1>C رو!+ اش  و  A
�,%ران ��د�1 و �19ش را ,� ]	%ر راه+ \ری%�% \ویd'�1%یهC ،_ .  

K2+ رWc ه�;��l.�* 8 ,% او، ��ز� د!/ ی%,�1، (%*1 ,1ون �Cدی1 ا;� t%��%ن ,� 
^ ا{ ;�� ه%� .1 ا*�یI%ی+ اشR� �'ن �%ر� را ��اه�1 ��د �8 ,% دا�%
 ه

� در ا@�یU ه
%ن �%ر� را �8 ��وه. ��د�1KLع 1842%� .1 ا�%RB A%B �,در ,�ا 
  . ا�R%م داد�1

  
  

  

 


