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��ن ����؟-��ا��  ��� ��ی و ��ی	اری دو��  �����  ��� در ا
  
  ا%ام ا�	ی# "	 �! 	   
  

��رن ��� �����؟ در ���� 
 ای� 
�	ر ی� ����  ���"�ا در ا�!�� ��ن دو�� 

 ا��وز ا�!�� ��ن ��م ی��� ا&�، ��ھ� #�� �)*�*� ا�,�ا#	ری ھ� و از &�ز

 -
دو�� ھ�ی �-رگِ �6��ر و #	&5 ط�3 �	د. و1ی�#� "	ن ��0، /-�� و ھ�ات ��ا
��;� از ای� ا�,�ا#	ری ھ� �	د��. ;��	اده ھ�ی ��	�� >� در ای� ;: �9ار دا��(� و 
�� >�ا�� از ای� ?� "	ن: /-�	ی�ن، /	ری�ن، �	دی ھ�، &	ری ھ� و ����ی 	�� ���

� �9رۀ ھ(� @�دا;�(�. ھ� � #��*� اB� در C����  ,�ا#	ری و ��	�� ھ�ی 
 ���C دارد. از D	ا��� ����رن ری� در D	ا ����Dم ��� >*�ی دو�� ھ�ی 
 ھ�ی ا9��Eدی، F�G��	ا�K ا?��D�J و &�;��ری، �HI5ت ��ھ(��،  �# ،�&�*&
 "����Lی ا�(*��، ��&�ز>�ری�Lی ?!�ا�*�ی�، �	ا�K ;�ر?� و /*�ه. ری� ھ�ی

��رن و ����?��� رو�� دو�� ����� دو�� �
�*�	ان -�� ���� &�زی را در ای� D	ا�
:���< 	N� ? �  

  
 *�ا�� (��(): - 1

 D(	ان یO��" P، ��� >*�ی دو�� ھ�ی ��رن � C����D	ا�� &*�&� در ا��5د 
 ���
 3 �9رت &*�&� � از ط�یR ا����ب در دو &�ۀ ا;*� را و  .�;�& S*6D

 از را���(�F در دو����دم، � ���D ،�9رت �& �� T)? و Dز�)��� &�زی - ه �
 ��رن ا&�. وا� ��� دو�� ھ� و ز��م داران ا�!�� ��ن � ���و��� دھ� دو�� 
��Jی� ;�ر?� " در V�Dۀ 
 3 �9رت &*�&� و " در ?�L #�اوم ا9��ار، �� 

�� -�در ��ای(� دو�را �*-ان ���Fوت در دو&�ۀ ا;*�، ��O دی��ی از "��O ھ� �
/��3 و  . C5W و ی� �B	ِد ���وD*� دو�� ھ� و ز��م داران#��*� �*�ھ�&�زی 

�� دو�� �9رت، آ��L را در ��� دھ� ��آ��ه از �(�ز�Dت ;	�*� ���ن  ����#	ان 
  &�زد. 

  و @*	&��*Jن ھ��ا�!��  �V�5��R ا�5(��� ز��م داران در #�ری0 :�ا&B��اد و 
 ا&�ھ�ی ��ر راه را � #��*� دو��� � ������ر
� ن و  
. در ���� 

�� و ��رن ��Jده ��  &*�&� و 
�Yت�@Zی�ی از ا�-ا��ت ��� >*�ی دو�� 
 ای، ز���� و �*B9 ،��	9 [*5B# ی�)B��	د، ا&��Bاد &*�&� و ا�\�Eر>�ای� �� 

 .�)
 ���Zھ�B � �� ای� ���ر
� را #��ی3   
5���V در ?!�ا�*�ی �5�� آن و ا>� �BDا���J� ;�ن � D(	ان �G&[ ا�!�� ��ن 

 �	د، او ای� ���< �^��� �)*��(*���Zار یP دو�� �� ��;	رداری از ��
J*� &�ز
 ید�*B9 [*5B# �� را �*J
� ��� داد. ا�-ون �� آ�� &�داران و ا��اد و�� و ��

�\�Jزای� را ��J	ل �6	ق >-اف و  S
�ۀ ��*B9 �)5دش ی	ۀ ;�*B9 c;��
�� ،�;�& ��ھ�� �J� � "�Lر�V رو@* و ��ای ز��ن �*B9 �دان ای��ای ھ� یP از 

�B(�ی @*	�� ;	�� �� �� 
	ر &*�E رو@*"#(�	اه � �B"(�6	ق ��ھ��Z��ۀ *B9

	ر) 5#*� 
�د. Z��ۀ *B9  
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����� و #�	ی� �دو�� � ;E	ص در &�ۀ -در دوران ��� >*�ی دو�� ھ�ی ��رن 

 ��� ای� #\	ل، 
�	رھ�ی ���9 و آ&* S� *� ر را�J5�&ی� آزاد ��ه از �(� ا�

�\	ر و  �*B9 �<اد	�9رت ;�� -
�J# �* �در ��>���، �^�م &*�&� ا�!�&��ن در 
9	م >�ا #�اوم ی���. ای� ��
� و �*�ت ��c9 و �5*	ب &*�&� ���K ر�� و #6	ی� 

  .�� �� ��� �
�� و ���ر� ��F# �� ف	5:�  �^�م &*�&� 
�� و  ای�Nد دو�� آی�i	�	ژیP ی�� دی���از D	ا�� ��زدار��ه در ?�L دو�� ��رن 

�� ا&�. ا�!�� ��ن در "�L دھۀ ا;*� ��ھ� دو�� ھ�ی - #��*� دو���
 ���آی�i	�	ژیj" P و را&� �	د. دو�� ھ�ی آی�i	�	ژیP �9در � ��� دھ� دو�� 
 �*��J# و ��#��*	م ھ�ی #�^� ،Pژی	�	iم ھ�ی &*�&� آی��^� .��	� �J� رن��


5 در �^�م  ;	اه ھ �(� ��? .���*< �� 5�آزاد ا��ی�� و 
�Yت >�ای� را از ?�

S آی�i	�	ژیP، ا#�Bع و رD*� ھ �(� #� ��Lو��. ��  

��رن ��&�ز>�ر و �*��� ا&�،  ���
 �� دو��  Pژی	�	iی دو�� آی��L*<lی�� از وی
5 و � �B	د ��ی ���، �Dم � m	�*� و �Dم @�&��	ی� ��
�Jن در ��ا�� ?��

��د � cE�# و ���ی ��ی �)B� �� Pژی	�	iدو�ِ� آی� Pن ی�J
م �� �*��دد. ��
 .��	� �J� ���J< ��	��  

  
��ری: - 2,�) ���* 


S �� ا�!�� ��ن در #�Jم دوران ��� >*�ی دو�� ھ�ی �� �&�*& ��&�;��ر �^�
�� در &�ی� 
�	رھ�، &�;��ر ��� ��D و ��c9 در ?�L #��*� دو�� ���رن و 

 ����\ 	ب �� �	د. از &�:(� ا�*� �BDا���J� ;�ن #� ا��وز در ھ�ی ��رن  
 P3 �� ��� >*�ی ی&�)��دو�*� دھۀ �9ن �* � و ی�S، &�;��ر �^�م &*�&� 

�� و ��رن ��� �����. در #�Jم ا� یدو�� �*B9 ��):�� ی� &���L، ی� �^�م &
�L" ل	دا�� و ی� در ط R�5# �*B9 Pن ;�ص ی��ر دھۀ ��
S �	د و &Hط*� � دود

   ا;*� ?�ی &�:(� را �^�م ?LJ	ری >���.
 ی�*B9 و ���*� و �(*�د 9	�N�9رت ا� ���

- و ا�\�Eر �J# � �9رت در ا�!�� ��ن �

 K�����دم در ا9��ار &*�&�  �

- ��S* 6# �9رت و ���ر�J# ر و�E\ا� �ای .
���ر
� �9ر �� 
�� و ��رن �ت �9رت ھ� >	� راه را ��وی #��*� یP دو�� 

 ی �* � �	د،�*B9 و ��� �ود
�د. ا�\�Eر 9	 S*6D را ���� �9رت، اD��Jد 
  &�;� و �	?3 > ��ش ��ی�ی� ��&��S و ��&� >�دی�. 

 Pژی	�	iآی� ��#��*	و �^�م ھ�ی # ��):��^�م ھ�ی ?LJ	ری در واLJ? K9	ری &
���وD*� را � از ��دم 
 از ا�JDِل زور �� 
	د#�ھ�ی  
�� و �	د��؛ �^�م ھ�ی �^�

 و ?(T >���(�. &�;��ر �^�م ھ�ی &�:(�� و ?LJ	ری در ��\� �ی� �� �	رش 
�� ��ھJ	ار � را � #��*� دو�� ھ�ی ��رن و )*�ا�!�� ��ن ��	� ای �	د 
 ز
 ای در ?�L #�	ی� و ����� �	�o*ھ �L)# � ،��):��� &�;�. در رژیS ھ�ی &

�? ��
�Jن 9	ام ?��5ۀ ��Lو��ی و?	د ��ا��، ��� �*Dو ر K��# ان	)D � 5�
 � ،Pژی	�	iری ھ�ی آی�	LJ? در .����آ�SL ��	�ۀ #5B*] آ�*- و �� ��ا�� ���9 

 #�Jم �9رت &*�&� در ا�\�Eر یP �-ب  R�; P*#ا���;E	ص در ?LJ	ری د

�B(�ی ��ورھ�ی ای� �-ب ر���ر ��.  �� 5�  �9ار >���، �� ?�
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 *��� ,�ر-):

 �� ;�ر?� @*	&��D در p\� ���9 ���� &�زی - دو��@�و&ۀ ی�� از D	ا�
 ا�!�� ��ن ا&�. & SL� KW	�
� ا&�Z# ���9 رد	�  : در ای� 

  
  ا�0 : �"�ز*ۀ دی�ر�	:  

�� در &*�&� ;�ر?� دو�� ھ� و ز��م داران ا�!�� ��ن �� �D �ار #�یZ< �*qr#
��رن و @�و&ۀ دو�� ����� &�زی، �(�زDۀ دی	ر�� ا&�. -#��*� دو�� ��(�زDۀ 

�� و ��رن را ��ھJ	ار �ار�W و ��زی دی	ر�� �� @�
 ��ن، � �� ��� >*�ی دو�� 
 .�;�&  

��ر#�Jِ دی	ر��  #	ا�6(��ۀ دی	ر�� از ��م &�ھ*(�ی وزی�;�ر? ھ(� ��ی���*�ی� >���
 D(	ان رi*[ ھ*�mت دو�� ا���* � ھ(� ای� ��1893ه ا&� 
 در &�ل�

 را �� &� 5#*� ��زھ���	ا�6�(� � �Jا����BD �*�ی ���9 و ?(	�� ا�!�� ��ن �� ا
 �Jا����BD �*�
	ر &,[ از &	ی ��ھ��� @[ از اZ�ا��Iء ر&���. #	ا�6(��ۀ 

�\���Jدر��ه در 1923و1919، ا�*�ا��ن هللا در ��1905��: ا�*��B*3 هللا در  ،
�	رد #rی*� �9ار >���. ا�� @[ از ا&�H6ل � 1949و �\�J ظ�ھ� ��ه #�  1933 B

 �J\� �):��9ره و #��*� @�
 ��ن ��ر�Wی�� ھ�ی� �*�ن &�داران ��
S در &
�*�ن دو�� ��#��	ی  ��B9 �5ھ�ات�
	ر و &�ی� Z�ظ�ھ���ه �	?	د آ�� و ��5ھ�ۀ 
ھ(� و ا�!�� ��ن را @�ر��Jن ا�!�� ��ن @[ از ��BJران �!	��� @��*� در &�ل 

�!� اHDن 
�د. از آن ��5 ز��م داران ا�!1949��� ��ن �� &*�&� ھ�ی ��(�9] و 
�� و 1ی(\� �*�ن دو 
�	ر #�Bی� 
�د�� -��(�زDۀ  /*���Fف، ��5ھ�ۀ دی	�� را �

 دارد. �
 #� ا
(	ن ادا  
�B(�ی 9	�*� ���  &*�&� دو�� ھ� و ز��م داران ا�!�� ��ن �� ای� �� Dز�)�


�	ر ��ھ�J	ن  >���، Pدر ی �������ک  K��)�از �\�ظ 9	�� در ���� 
 ای�Nد 
�� &�زی ا&�، ا�� ز��م داران - و ز���� ���� از ا�-ا��ت ��� >*�ی دو���

 �6�ا�!�� ��ن دی	ر�� را � D(	ان ��ز ?�ای� @��	��L ��و 
�	ر، /*� Z@ ���9ی�ش #
�� &�ی� ا9	ام �B	د.	9 K��)�
�د��. و ای� #��6، ��ز#�ب دھ(�ۀ   

�	ن، ا&��Jار �(�زDۀ دی	ر�� �� در ?��5ۀ &*�&� و رو�(��Fی ا9	ام /*� @� 
 �D�J�?59*� &*�&� و ا	� C*5I# �L? ا�-اری در ،�*�	9 روی��ِد �5:	ف �
 ���Hن و ���*�ن 9	�� ��آ��ن � D(	ان ا#�Bع و ��Lو�� 
�	ر ارزی��� �� ��. ا
 در درون و �*�ون دو�� ھ�ی ا�!�� ��ن، "(*� ارزی��� و ���ا�� را � �وی *Dدا �ای

���*; �  �
�� �:; O��" Pی �� @(�ا��(�. ��ی� #�#*3، �	W	ع دی	ر�� � ���
�� را در ا�!�� ��ن � >�و>�ن >���. �(�زDۀ دی	ر�� - #�Bی� �� 
 #�	ی� دو���

Y# و�J�
�	ر ��9 �9 Pان ی	)D B*� ��ۀ ?!�ا�*�ی� ;�� ھ	ی� ا�!�� ��ن را �
�-مدار 
�د، � �
�	ر  Pی� ی	دی� و ھ	?	� 
��ز �5*� و #BY*� ��ه  در ���� 

�� و دو����� در �\�ودۀ ھ�Jن ��زھ� ��� ��*�د. - ا&� #� ھ	ی� �  
  
  :ر6��5 ھ�ی ا(�3 �ری و -"2 (دب :    
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 D(	ان �(:6ۀ ر���9 در ��زی�Lی � ا�!�� ��ن در #�ری0 ��V�5 ;	د @*	&�
3 � ;E	ص روس ھ� و ا���*[ ھ� و &,[ �  ا&��J5ری �9رت ھ�ی #	&5 ط

�*(T"(ا��ی��,*
 Joseph Rudyard ی� ھ� �	رد#	? �	د. "ژوف رودی�رد
Kipling)1936-1865( ن��و&�)ھ �BJ� �L� ��	�� � *����D و رو��ن �	ی[ ا��


 دورازۀ BD	ر روس ھ�  ��*�ر���9 �*�ن ��ی���*� و رو&* #-اری را �� &� آ&*�ی 
 �9ره ھ(� �	د، ��زی �-رگ (B� ی	 �Great game.�*����Yۀ ا ) �� �� ا�!�� ��ن �

�*�ان ��زی��ان ای� ��زی �-رگ #�Bی� ��.  �	>�ه BD	ر � &�ز�*� ھ(� �<  
��	یP  �-ب
  1917@[ از &6	ط دو�� #-اری رو&* در &�ل � ��ھ�Bی رو&*

 ی���. در ��(*�، دو�� &	&*��* �� �	روی را ای�Nد 
�د�� ای� ��زی ھoJ(�ن ادا
�:�ف ��زی �-رگ ای�1ت ��\�ۀ ا��ی�� ?���*� ��ی���*� @�ی�ن ?(T دوم ?���L در ی

�� و ر���9 � ��� ?(T &�د �*�ن دو ��	ک &	&*��* �� و &���ی�اری 
 T)? ان�*� #��ی� ی���. ر���9 ھ�ی ?(T &�د، ا�!�� ��ن را در دھۀ ھ���د �


 یP و �*S دھ ط	ل 
�*� و �� T)? �د. ای�
#� �Bq >�م ای� ر���9 ھ� ��Bل 
����� و ���Fق  دۀ آن دوران #� ا
(	نزا O*� از ��ن را �*���دارد، ا�!��  �ادا

&�;�. ���ف ھ�ی 9	�� و ز���� R*JD و > ��ده ��. د;��� ;�ر?� در ای� 
  ا���اق ا�-ایO ی���.

5 ط��B �9رت ھ�ی ��زی�� و ر���9 �*�ن آ��L و &*�&� ��در&� و ��
�م  &	#
!�� ��ن در ��Lه >*�ی از ای� ر���9 ھ�، ا�!�� ��ن دا;�� دو�� ھ� و ز��م داران ا�

 ��� >*�ی � Jاز ھ �B9 �����9 ��5ت ایB# .�;�& �����9 C���� K�6ط�را در 
�ۀ ?�ی وارد 
�د و @�و&ۀ دو���V رن�� ����� &�زی �\R6 ���. - دو�� �  

�*�ان  ا�!�� ��ن در دوران ?(T &�د و � ;E	ص @[ از ��و@��� �	روی �
�*�ن ھ(� و ر���9  ��	E; ی� >�دی�. ر���9 و�B# -*� 6:)�
�	رھ�ی  �JV���و 

 �*�ن ای�ان �*5 و ��D ��ن &(�. ��زی و ر���9 � ��	E; ن، ر���9 و�� 
�@
;E	ص در & دھۀ ا;*� و � ویlه در یP و �*S دھۀ ا;*� �*�ن 
�	رھ�ی &(� 

ا�!�� ��ن �E	رت  �Dب �	زۀ ;�*� ��رس و دو�� �*5ۀ ��
S �� ای�ان در �*�ان
�� &�زی را در ا�!�� ��ن وارد -�-ای(�ه ��ت >���. ای� ��زی ھ� �\�ان دو���

 .�;�& R*JD ھ�ی �<�*o*@ اری و	ۀ ?�ی� د�����  
  

  ج : �:9 ,�ر-) در 786ۀ ��6):   
6 ھ�ی ;�ر?� از �9رت ھ�ی ?���L #� ھJ �ی��ن، @*	&� در �  �9رت ھ� و �

�(�F > ��ش ��ھ��Jای� و #9�Fۀ  O6� ن��در ا�!��  �BھZ��� وز���� و 	9
 �9رۀ B� 
دا�� ا��. ��ی���*� � D(	ان �9رت ا&��J5ری ر9*3 �� رو&*ۀ #-اری 
9 و �F# در �F)� دا��، �O6 � *�ر :�ھ(� را #� اوا&� &�ۀ �* �S در &

 �L)# � 9�F# �د��. ای�
 �F�9ره ھ(� ای B� �� #C*5I ا�!�� ��ن @[ از ورود �
�ۀ &�وزای� و *B9اد>�ن دو-L� ن ��ھ�ن و�*� �&	*@ ���B(�ی 9	�*� �	د، �
9 و �F# �*B9 �9رت ھ�دو �D���\�J زای� و در دا;� �*�ن ھ� 
�ام از &�ان 

�� را #��ی� 
�د��. � 9	ل"آ��Bت ای":	E;» ن��ا�!��  �� ر/S آ��D ن�� �ا��
�F	ذ رو&* #-ار و ��5 ا#\�د ?�Jھ*� را � D(	ان 
�	ر ��ی� �9ار داده �	د #� از 
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 �9ره ھ(� ?�	>*�ی 
(�، ا�� در را&��ی اھ�اف ا&��J5ری ;	د در B� �	روی �

	ی� و @��ور 
 از  ،���
�� > ��ده #� در �(�طR � �&� "	ن 9(�ھ�ر،  # �@
�� ����، �	د. ��ای د&� ی��� � ھ�ف �	ق  �L�)�ا�!�� ��ن � ھ(�و&��ن 

H# ن�� �ش ھ�ی > ��ده ای را ا��Nم داد؛ و در ای� را&�� &�5 
�د ا��ادی را ا��
 3?	� ���� و ط���ار ا���*[ ���� و ای� ا�� 
در 
��� &� �9رت ���Jرد 
ا;���Hت و 
�O�J ھ�ی &*�&� در ا�!�� ��ن و در ��Lی� ��pD وا>�ای� 

��  »� وا�� در ا�!�� ��ن >�دی�.ا?��D�J و �Dم ��� >*�ی 
�� � #Hش 
�د�� #� �9رت ��ه ز��ن را 
 در �Vد �F	ذ �� ھ(� �	د،  ا���*[ ھ�


((�. &,[ از ��ادارن &�وزای� در �(�زDۀ �9رت ا&��Fده 
�د��. �� ��ه  C*5I#
�:(� �N�1839ع در& 3��E# د�� و او را ��ای�
��5ھ�ۀ & ?��Bۀ 1ھ	ر را ا��Iء 

(� در �� �*� ?(T در &�ل �� 9	ای �^��� ;	د ھ��Jری 
�د��. @[ از آن 
 ھ�"
 ��، ا�!�� ��ن را #�ک 
�د��، ا�� دو&� �\�J ;�ن را 1842��

 ��ه ��Nع 

�	رد ��Jی� �9ار داد��.  
�*�ن &�دار �BDا���J� و &�دار ای	ب   T)? را در ]*��J	�ۀ دی�� ��Fق ا��(� ا��

ای	ب ;�ن ;�ن �� #	ان دی� 
 ا���*[ ھ� از &�دار �BDا���J� �B��?اری 
�د�� و 
 �B*3 هللا *�D 
 �� � ;	رد. در ز��ن ��ز>�� ��در ;�ن و ��ادرا�O از ��ا� 

����� وارد ?(T ���� �*- �� ��در ;�ن ھ��Jری 
�د��. 
  
رو&* #-اری و &,[ دو�� ���	ی�� ی� ا#\�د �	روی �*- �� 
�رت 9	�� در 

; P*#ا�
	��R را � D(	ان ا�!�� ��ن ��زی 
�د��. ��� دو�� �	روی 
 �-ب د
� * 
�	رد ��Jی� �9ار داد، از ھ�Jن آ/�ز - �-ب ��ر 	� ��(*(* � ط���ار 

�	رد #	? و ��Jی� �9ار  ��� >*�ی �-ب، دو ?(�ح ;�R و @�"S را �E	رت ?�ا>��
 .���� �� �;�)� ��  داد. ای� دو ?(�ح �*��� �� ھ	ی� و 5#��6ت 9	

ھ�ی ا&��J5ری � #9�Fۀ 9	�� و 
�	رھ�ی ای�ان و @�
 ��ن �*- ھoJ	ن �9رت 
�Zھ�B در ا�!�� ��ن دا�� زد��. 
�	ر��رس 
 در ز��ن ��
FV �*J	ی ھ� �� زور 
 در ا�!�� ��ن �� �&	*@ ],& ،�� �;�& و ;�	�� ��ھ�ن FV	ی �*5

 د;��� @�دا;�. � �BھZ��B(�ی #9�Fۀ   
  

 �"�ز*ۀ درو�) 6	رت: - 3
���K #��*� دو� �&	*@ 
 ����� در ا�!�� ��ن ی�� از D	ا�� ھ�ی ��رن و 

�(�زDۀ درو�� �9رت �� �*��دد. �(�زDۀ �9رت در ���� 
 �� ا��ی�ۀ  � ،�� �V�5�
�� &�زی و #��*� دو�����Nل و ��V�� را در ای� -  �� #�5رض دا��، ھ� >	��

 .���< ��  ?�L ھS در V�Dۀ #*	ری و ھS در �*�ان �JD از دو�� ھ� و دو���Jاران 
 ی� و �D*�ه یرت #� دھ�(�زDۀ �9�*B9 ۀDز�)� S� *� د �9ن��Fۀ ۀ ھDز�)�� و 

�ۀ ��
S �	د.*B9 اد>� ��ه و ��ھ-اد>�ن	ن ��ھ�ن و ��ھ-اد>�ن  ;���*� Dز�)�
��اوم و  T)? زای� و�J\��ۀ &�وزای� و *B9 ن�*��ۀ &�و زای�. �(�زDۀ �9رت *B9

� 
 �#�Dز�)�� &� د&��&� � �9رت، �� @�ی�ن در درون &�ان ��
S ای� �B9ی�. 
�� ی���.  �  ��F �9رت و #	&5ۀ �9رت @*	&� ادا
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 ی ���ۀ�*B9 ۀDز�)� در یP 9	م ی5(� �SL در Dز�)��\�ودی�  �*Jھ � �9رت �
 T)? ],& زای� و �J\��ۀ ���c &�وزای� و *B9دو �*Jھ 9	م @��	ن و �

��Nی� @��	ن درو�� �9رت �*�ن &�داران �\�Jزای� �� �*���. ھ�"(� �B9ی� /
 3��E# رت ?�ی در	E� �9رت را T)? ��
 >�ھ� در �(�زDۀ �9رت ظ�ھ� ����، ا

�ۀ دی�� @*�*�ی ���د��. *B9 ار از دو��ا9  
 � S� *� م �9ن	ن #� اوا;� دھۀ &	�ام /*� @�	ی� ا9�& 
���F آور ای� ا&� 
 ا��ی�ۀ ��#(�L &�5 در ?�L د&��&� � �9رت &*�&� ��ا��(�، �

 �9رت &*�&� را در &� ��J @�ورا�*���. �*� �BDا��6در ھ	@*��� در  د&��&��
?(T دوم ا�!�� ��ن و ا���*[ ھ� و9�� 9	ای ا���*[ را در �B	ِد &�:�ن و دو��� 
�� � داد، ��دم در "�ری��ر او را � @�د��ھ� ��>-ی��� ا�� وی @�د��ھ� را 

KJ? ھ�ی 
�د ای� �*� را �Wب زد و �  �,Zی��� و ��وی زی	رات ��6ه ی� 
 از �9ی
  ا�*��BDا���J� ;�ن در ��Jل رود آ�	 ��&��د:


(S دی	ا��� #� �� &�م /	/� �	د ��  
 �� زر �*-�OB��V �# S @*�ا �	د�&  

�\�Jظ�ھ���ه ����Bل ای�  �):�& 
 S� *� ۀ�& �E� در @�ی�ن دھۀ ],& ��ا
 �*B9 ت�Dز�)�
� و �	ھ� ;	اھی�
�Jداود �� ا��*�، �ش �\� �9رت �� 
	د#�ی @ �
 ی�*B9 ت�Dز�)��(�ز�Dت >�وھ� و 9	�� �9رت داد؛� �9رت ?�یO را � ھ� "(�  


 ا�-اب و >�وه ھ�ی &*�&� Dز�)�- در ظ�ھ�، ط�ف ھ�ی د;*� و در>*� ای� 
�� �	د�� ��ھ*� 9	�� �-اع �9رت را 
��Jن �*��د��.�^�  

 L��& روی��د، #��ی� و در �ۀ �9رت �� ایDز�)� ،R�; P*#ا�
	��ی ��	�� �-ب د
 ��R*JD ��. در &���Lی @[ از ��و@��� ��
J*� ای� �-ب، در دورۀ ��	
��Nھ�ی� و ��	�� ط���Bن،  ��ت �(�زDۀ 9	�� �9رت > ��ش @*�ا 
�د و ا��5د 

	&� >�وه �*��� ی���. #3��E ا9��ار &*�&� ھ� "(� � *�ر C*5W و ��@�ی�ار #
��ھ�ن ا��ی� ر���� و ا����Jه ا&��د9	�� ��ھ�Bی - دی(� و �^���-ھ�ی &*�&�

 �Bا��ی رھ R\را�	ا� .�� ���(�زDۀ 9	�� �9رت ��Jده  C:D ۀ�د، ��	5 �
��، ای� ا���6ل و #3��E �9رت را زوال �
�ات ا�!�� ��ن ی� ا�!�ن 	��-ب &	&*�ل د

 ھ�یF�G�ظL	ر ط���Bن، ری� در ای� �(�زDۀ  ��
�@ �*J�	��L ;	ا��. ���� از 
�� �9رت دا��. 	9  

�(�زDۀ �9رت در ا���ل >	��>	ن، ��ھ�J	�� و ��ھ��Jای� 9	�� و ز���� را  ���*@
�� را دور از د&��س �@*o*�ه #� &�;� و � ھ�Jن ��، ��� >*�ی دو�� ��رن 

  �9ار داد. 
 

ھ"?): - 4� ���* 
��رن �E	رت ��اوم و  � �� ��� ��D ��ھ(�� در ?�L ��� >*�ی دو�� ���


	ر را در ا�!�� ��ن #��*� Z��� دو�� �
 ی�� از D	ا�� ��@�ی�اری و ���&	*@
�� ��ھ(�� ���� &:� � *�ر @�ی�ن &	اد و آ>�ھ�، #qr*�ات دی(� و �D .ھ��*�

��B(�ی �SL و ��دا�� ھ�ی  �� �BھZ� ی�*B9 وت، رواج ھ� و &(� ھ�ی�F� و �
�� �	د.  5��� در ?�	�  
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 ،5���F "	ن: �� &	ادی ا
�Yی� ?���� ���� �(� �� D	ا� T)و ��ھ رو�*
��، ��ھ�J	�� ھ�ی 9	�� و ز����، ��@*	&��� ھ�ی ���آ>�ھ� از � �ی� 
ا?��D�J و ز��>� �N-ا در رو&�� ھ� و دره ھ�ی �� ��#�B �� ھI� ،S	ر و &�	�� 

�� و ی� ا
�Yی� ا9	ام ا�!�� ��ن در 
�	رھ�ی ھVھ�ی ا 	ی� J �ی و . . . . #����
�� در ا�!�� ��ن و D*(*� ;	ب ��ا�� ا&�. رو�* و ��� � آ>�ھ� و��ت �

�� و ;	د ?	ش  	JD �:& در ����� و و��ت ���Bل ���. ا>� >�ھ� از رو�*ۀ 
�*�ود، #(�L در ز��ن و9	ع ھN	م ;�ر?�  ��& ��	JD ا���ر �Fط�D رت	E� رد	�

�� >*�د.�\p و #	? �9ار   
 �*qr# O)*� ،و ز���� ����>	ار �� &	ادی ��وی ?��5ۀ � � و ��ھ�J	ن 9	

��دم را � � �D�J�?ی�ی  اZ@�� ی و ا�5:�ف�^� T)# ،3E5# از �D	� ا�� و�L��
را > ��ش داد. در ��*Nۀ ای� وKW، �5	ر ا?��D�J و &*�&� ��دم ا����ف 

5 در ��زھ�ی � *�ر �\�ود D(5(�ت و &(����� و ?� �9�� � ھ�ی �	�� ��ی���
  >����ر ��. 

 ،�D�J�?ب و �� &*�&� و ا	و#� در ��ا�� @�ی�ه ھ�ی ;�F# �� ،ی�یZ@ اد�B�&ا
اط��D و ا�6*�د از ��
S و ز��م دار ���� دی�� از #�5Bت ��ھ(�� ?��5ۀ ا�!�� ��ن 
�R ا�5(�ن &Hط*� و ا�*�ان در &�ه ھ�ی ط	��1 � >	�ۀ �^�م :� �*J
ا&�. ��

�!�� ��ن، �	�D از ��ھ(& T�Z@ Sی�ی، �� اD�(�ی� در ��ا�� ار��ب رD*�� در ا
���د ��
�Jن، ا9(�ع و #�6ی�>�ای� را ��ذھ(*� ��دم ��
I� .�;�& S	ر و /�Bۀ JD

 ی�� از �	ا�K در ?�L #��*� دو����D در اذھ�ن و ا���ر T)ھ�� �د - ای�Nو ای ���
�� ��Lو�� ا&�. ��5ۀ ��Lو��ی و �?  

  
ک ��):�B8ی ��رو�A از ارز - 5�#� �� ش ھ� و �"�

�� در ا�!�� ��ن � #E	ی� /*� ���رن و ای�Nد  ���ی�� از D	ا�� �Dم #�	ی� دو�� 
�*��دد.  �� �������ک  K��)��� و �  ��Fف و ��رو�� از ارزش ھ�ی 

��، ارزش ھ�ی ھ����J و ی� ?�5J ھ �(� 
 �*�زھ�ی ����ک &�
(�ن �ارزش 
�
�	ر را در ?�B�*@ �Lد �*�ت  Pی ،������ک �� &�ز��. ارزش ھ�ی ����ک 

 یارزش ھ�ی ��ا#� از �*B9 ،���Zھ�B، - �، ز����، دی(�#�Jم ارزش ھ	ی� ھ�ی 9	
�� در �����ک  K��)�&*�&� و ا?��J� �D�Jده �� �	��. ا�� ارزش ھ� و 
����ه ا��. #�5د >�وه ھ�ی 9	�� و  �9�� ا�!�� ��ن #�5یC ����ه و #	ا�R ��ی���

���*� ز����، ،�Lن آ�	�Jا و ��ھ-N� یت �*B9 و ��ن در 9*� و � � &(� ھ�ی �
����ک �� �	د.  ��� K��)�����5 و #BY*� ارزش و  �L? �5 در��� ،��	9

 ����� ھ	ی� ��B(�ی HDیR و �(��K و ارزش ھ�ی  �� ��	9 C����را >�وه ھ�ی 
 .�))
 �� Cد #�5ی	;  

  
 *��� ز5��): - 6

�� &�زی و #(	ع و #�5د ز��ن در ا�!�� ���ن ی�� از "��O ھ�ی � *�ر �SL در 
�� ا&�. -��� >*�ی دو���  
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�� �	د. ھ�"(� ز��ن  �6�# �Lی� آ�	و ���ن ھ �)
 ��ز��ن ��ز آدم ھ� را ?�ا 
 ،���� �� ��� �
"	ن ھ	ی� 9	�� و �lادی، ھ	ی� @�ی�ار �* � و ز��ن یP ا�� ا

�� ��	*@ �*�	9 �� ���*� 
ی���، � D(	ان یqr# �E)D P*�  ا�� ز��ن در ا�!�� ��ن 
Z<زی و #��*� دو���& ����� �O6 دارد. - ار در �  

�*�ه ا&�. ھ�"(� �Nا� �D�J�?&*�&� و ا ��ای� �*��? را�:ۀ 9	�� �� ز��ن �
#Hش � �JD آ�� #� از ���� #�5د  ی� دری �� ر&J*� دو ز��ن @��	 و ��ر&�

�	>*�ی �5? ����J آی�، ا�� ��;	رد &*�&� و ز���� �� ��� >*�ی دو�� ��رن 
�*-ان ای� ���� ا�-وده ا&�.    #5B*] آ�*- در ای� �	رد �

  
7 - :(GھH� ���* 

�� &�زی و #��*� دو�� ��رن ��Zھ3 �*- در ا�!�� ��ن ی�� از "��O ھ�ی 
�^�ھ� ز��>�  �� �BھZ�
 ��ورھ� و ��دا�� ھ�ی  �� ا&�. � #(�L از ای� زاوی�


 �B	د ��رن و ��ر�*� در ا�!��  از ای� زاوی��� ،�)
 �� ��ن ��&�>�ری ای�Nد 
�� &�زد. ھ� "(� ا
�Yی�  R*JD را ��ی� و �D�J�?ا �  < ،�BھZ�و��ت 

�Zھ3 ا��، ا�� ا9�*� �*5ۀ  �F)� �)& ن�J� ��� و ��دم ا�!�� ��ن ��دوازده ا
 از ده #� *�D�J&* � @��-ده �*5ۀ ا� ��5ۀ ا�!�� و ����ن در �V، ���� از ?�

�� &�زی و ��� �را #��*� �*�ھ(�. ا;�Hف #�ری�� دو ��9ۀ &(� و �*5 در 
�(�F دا�� ا&�. ا;�Hف - >*�ی دو�� O6� C���� K�6ط��� در ا�!�� ��ن در �


	ر آ�qر ;	د را �� �	�D از �*����� Z�در ��ورھ� و ��دا���Lی �Zھ�B @*�وان �Zاھ3 
 ���ن �&	*@ �D�J�?داده ا&�. و ?�ای� ��ھ(�� و ا  

  
��ر - 8,�) :(*� � ا-

�C �� ز��ن ھ�ی ���Fوت و ��� �Zاھ3 ���5د ����5ۀ ا�!�� ��ن از ا9	ام و �B9ی� �?
 C����#��*� ی��� ا&�. ا9	ام و �B9ی� در ای� 
�	ر دارای &(� ھ� و رواج ھ�ی 
���ان، >�وه 9	�� @��	ن را *�و ���Fوت  ھ �(�. ھ�"(� ��;� از �	ی (�>�ن و #\

 ی�� در ا�!�*B9 5ۀ��� �(�&(�، ا�� � *�ری از >�وه ��ن �*��� � D(	ان ?� �
�� دی�� ھ�ی 	9 -*��*B9 وت�F��� دار�� و دارای &(�  یدر ای� 
�	ر &�;��ر 

����>� ���ی و &:�  36D ر در ��ای���&�; �(�. ای�د ھ 	; � c���ھ�ی 
" 5� در &:� �Dم و " � *�ر @�ی*� &	اد و آ>�ھ� � #��� و #�Fق �*��� ?�

�*�ه ا&�. �Nی ا���F)5ۀ &*�&� و رو��  در &:� ;	اص �*�ن ?�
 ی�*B9 T)&(� و ��ھ �ی	�# K���� ا9	ام در #���6 و #�5رض �� ھS �9ار �� >*��� و 

�� �	��. &(� ھ� و رواج ھ�ی ا9	ام، � ر�� و > ��ش 3E5# و  ��� T)ھ��
�� ا ��	9 K�����#�ی ?	ی� در اذھ�ن ?	ا�Nی� �*B9 ھ� و رواج ھ�ی �)& . �


 ری� در #�ری0 @*�*� ای� ?	ا�K دارد، ا&�	ار  �Fاط	D ا� �&�ت و �� ���*�
 یا&�. در "(*� ��*B9 T)ۀ ��� �ھ�����N ��ای ر�� ��Lو��ی 
 1ز �

�� ->*�ی دو��� ی�*B9 T)د. ��ھ	� �J� ا&�، داده 5 را &(�� و � ���? �

 �� ��دی� و ��9�*� ھ�ی ��دی ا&�	ار ا��JL*�ارد و از ��Lو��  5�&� ��ن ?�

 ی�*B9 T)ھ�� .�)
 ���	>*�ی ? ���، ����ده ��ری را ��Nی 
�Yی @Zی�ی و # �
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 ����، 3E5# و ��#�ی ?	ی� را 	9 C����
(� و در اذھ�ن >�وه ھ�ی  ��#�وی� 
  @�ورا��. 


 &�;��ر @*o*�ۀ ا?��D�J را از زاویۀ #�5د ���>�وه ھ�ی 9	�� در  ی�� از D	ا
 ?!�ا�*�ی &�	�� ا9	ام در � �)
 ����رن @*o*�ه #�  ������ >*�ی دو�� 
�C �� ز����Lی ���Fوت در ����*� ھ�ی 	9 -
�J# .دد��*�&�ز�*� ا�!�� ��ن ��
 �D�J�?ر ا��&�; ��ا�-ای�. � �� ���*� ��	�Jای� و ��ھ��J، �� ��ھ�5*� Rط�)�

�@ ���
 �L� ص	E;  در ��L ھ� �� ً�#�JD �L� .دارد ��ی��� �*- &�;��ر 9	
  ��O ھ�ی &�	�� ا9	ام #�Bی� ��ه ا&�. 

��I5 دی�� &�;��ر ا?��D�J ا�!�� ��ن در � *� دو�� - O*� ی�)
 �� &�زی ��
5 ا&�. #\	ل ���ی و #!*� ا?��D�J در ��? O)*� ل و #!*� در ا���ر و	از �� #\


�	رھ�ی ھJ �ی ���9 ا�!�� ��ن ھ*��oه �� #\	1ت ���ی و ا?� ��� �D�J
�	ی و �
�� ر/S &� &�ل ?(T و ��L?�ت ھ�ی D ن��در ا�!��  .� *� ��6ی 
5 ھoJ(�ن ?��5ۀ #	ده ی� ���9 ����ه ا&�. ��*	��، ��دی� ��� �����. ?��

; �D�J�?ت و ���5*� ھ�ی &*�&� و ا�J*JE# ز در	دم ھ(��	د د��Bل 
Hن ا
�Yی� 
 ی�*B9 و ��
 ھ� "(� ����ی � و ��� �� &	اد ھ �(�، 	یO � ;ھ�ی 9	

�� رو��. ���F آور ای� ا&� 
 ��� رو�(��Fان و #\E*� ی������� 
 در 
�� >�د��،  �� 5���رن /��� #\E*� و ا�9�� دا�� ا�� و9�� � ای� ?� K�?	ا
 5 و ای�Nد #\	ل در ا��ی��
((� و ��Nی #Z< �*qrاری �� ?� �� S< را Oی	دی� ;��

 .��	� �� 
�را�، ;	د ا&�\�� ^��\�  و &(� ھ�ی 
  

9 - :(��6 ���* 
�� در ا�!�� ��ن 
 �� #�5د ز���� ھ�Jاه ا&�، ��� >*�ی دو��  #(	ع و	9 �Y�#

�� را �*��� از �*O��" O آ��ی� و @*o*�ه �� &�زد. ���رن   
�� و ��رن &�;�؟ � �� #	?آی� �*�	ان �� ���ر
� ا9	ام در �9رت &*�&�، دو�� 

  D(	ان ا��ی�ۀ &*�&��� ��� Cدر #�5ی ���B(�ی ھ	ی� 9	 �� �
���ر ،
�� �9رت &*�&� آ�E� SL	رت در�Vی ھ�ی از �B9 #5*� ��ه، ��� #��*� دو�� 

 Sد و ھ	� R6\� ��	9 �
���ر Sھ 
��رن ���5رض ا&�. آی� #�R*F ای� دو 
�� و ��رن�5 و دو�� � 	ی ��Lو��ی @*O ��ود، و � دو�� ��?  ،���N��*�

��J� ا&�؟   
R*JD ری�ۀ �*� از �V�)D ا�!�� ��ن در &*�&�  9	�&	*@ �*�	9 �E)D .دارد


((�ه و � *�ر #Z<�*qrار در &�;��ر �9رت &*�&� ا�!�� ��ن ا&�. ر���9 ھ�  �*5#
 �&�*& �*Dو��� و ���< ��� �*��\	ر 9	 �� و #�5ر�Wت &*�&� @*	&�

Bن و در دوران @ � ط��	)
�ن در �*�ن &*�&��Jاران و ����Bن #\E*� ی��� از ��� ا
�� >*�د.  �*� ری�	9  

 �&�*& �*Jام ھ	ا91�*Y
 K�در ���� 
 @Zی�ش 
�Yت >�ای� 9	�� در ?	ا
�� را #��*� �� دھ�، ا�� در ا�!�� ��ن، � *�ری از دو�� ھ� �دو�� ھ�ی ��رن و 

@Zی�ی 9	��، &*�&� و ز��م داران ��N� ،�V�5ی &*�&� 
�Yت >�ای� و 
�Yت 
 ی� ی� �ن &�زی را �	رد #	? �9ار داده ا��. ای� &*�&� � ویlه در ز��ن ����
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)روی�&� >��� �� و ی�� از >�م ھ�ی ای� �V1935ارت &�دار �\�Jھ��S ;�ن(
ی� �ن &�زی، #5	ی] ز��ن 5#�*S و #\E*� در #�Jم ���#3 ا�!�� ��ن از دو ز��ن 

و #�ری[ ا?�Bری ای� ز��ن ��ای ��>�دان �(�طR /*�  @��	 و ��ر&� � ز��ن @��	
�� آن در  @��	 ز��ن �	د؛�
 ی��� @[ از ���ھ� "(� ای� روش 
 ده &�ل ادا

 .��   �Vارت ��ه �\J	د #!*� ی��� و ز��ن 5#�*S و #�ری[ دو��ره دو ز���
�� &�زی و #��*� �ی�� از "��O ھ�ی ���� از #(	ع 9	�� در ا�!�� ��ن �� &� 

��، ��Lه >*�ی رھ�Bان >�وه ھ�ی &*�&� از ای� #(	ع ا&�. 9	�� �	دن -دو���
 �*�&*�&� در ا�!�&��ن، @*	&� ای� رھ�Bان &*�&� را � ا&��Fدۀ ا�-اری از 9	
 �Bان رھ	)D � �# �))
 ��
����. آ��L &�5 در #�اوم 9	�� �	دن &*�&�  ��

�*Dو��� KB)�و �9رت � �ز��. �(� �� ای�،  9	�� از آن ا&��Fده 
((� و 9	م را 
�� ��ن &*�&� در ا�!�� ��ن ���K و "���JD Oه در � *� دو��	9 - ���

&�زی ا&�. ��� ا>� ا��ی� ھ�ی ��&*	���* �� در ا�!�� ��ن �*�ن �V�)D و 
�C &*�&� و ا?��D�J و?	د دا��، ��&*	���*-م 9	�� ی� ���6 ھ�ی ��

��.ا&� � ��&*	���* ��&*	���*-م 9	���ا�  -م 
  

 *�ا�� ا6�B�دی: -10
�� -��6 ا9��Eدی و ��#	ا�� ھ�ی R*JD در �(*�د ا9��Eدی از �	ا�K ?�ی دو���

&�زی در ا�!�� ��ن ا&�. ��6 ا9��Eدی و 
BJ	د ھ-ی( ھ�ی ���� دو�� ���� از 
 ��
PJ ھ�ی ;�ر?�  � �Jدای ���ن را در وا� ���6، دو�� ھ�ی ا�!�� � �ای

�� �	د.
���� و K:9 ای� 
PJ ھ�  �N)� ��و@��� دو�� � �&	*@  

 دو�� درا�� ی� ا��ا�� ���ر?�ً در اF� �q	ذ و &�:ۀ �-ای(�ۀ Sدر اوای� �9ن �-دھ  

 �9ره از د&� داد و �(�زDۀ ���اوم B� د را در	ای� ;	D ،�)�9ره ھ B� ��ی���*� �
 درو�� �9رت �*�ن &�وزای� ھ� و �\�Jزای� ھ� و &,[ �*�ن ز��م داران و

�*� ھ-ی( ھ�ی دو���  r# اران ��ای�J�ی���، دو�� و دو� �ا�*�زاد>�ن �\�Jزای� ادا
� ��Dت ;�ر?� 
����ه ����. ای� وا� ��� @[ از  در وا� ��� �-ای(�ه �
�� ر/S آ�� ا���*[ ھ� در ای� ?(T ھ� D �*���ی�� T)? و ��
دو��ر ����


در @�ی�ن ?(T دوم  �� � ;	رد��، R*JD #� ��. ا�*��BDا���J� ;�ن 
�:(� د&� ی���، �� � ��Dت ���� و & � �Lآ� Rا�	ھ� �� # ]*�ا�!�� ��ن و ا��
 داد. ��:(� ادا& �� آ��L ھ� "(� در ازای �\�و�*� از ا&�H6ل &*�&�  ��^�  

�:(� @ �ش ا�*� �B*3 هللا �*- � ای� 
PJ ھ� وا� � �	د. و9�� ا��ن هللا ;�ن &
ا&�H6ل 
�د، از 
PJ ھ�ی ��ی���*� �\�وم ��. ��ه ا��ن هللا اHDن  1919در &�ل 

در �B	ِد 
PJ ھ�ی ���� و �^��� ;�ر?� ��	ا� � ا��HVت ;	د را � ا��Nم 

(�. دو�� او ��و@��*�.  �V�� B�/ ����ه ��5،  ��9&��� و �� �	رش ھ�ی دا;

���� و �^��� ��ی���*� &�:(� را ��&� آورد PJ
 و &,[ در  �\���Jدر ;�ن �
، دوام دو�� و ��Lد ھ�ی �^��� و ا�(*�� آن � S*�1978 �9ن ��	�� ;��	ادۀ او #� 

 .�� ��J	ل 
PJ ا#\�د �	روی �� >�دی�، وا� � ���*� 

PJ ;�ر?� 
از &	ی ھ	اداران  1978 و�1973�N*ۀ ای� وا� ���، ا��Nم دو 
	د#�ی �^��� &�ل 
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*��R در دو; P*#ا�
	�
	د#�ی �^��� �9رت &*�&� را �	روی �	د. �-ب د �

	ر ط� "�Lرده &�ل �I	ر ;	د در ��
J*� ا�!�� ��نZ�
�د. دو�� �-ب  3��E#  

�� و ���� ا#\�د �	روی @*�*� ��Nل دوام �^� S*6� �� �S*6 و /*� PJ
 �� 

 ]@ ی���، �-ر>��ی� و �LN- #�ی� ار#O را �	?	د آورد. ا�� و9�� 
PJ ھ�ی رو&*

ی K:9 ��، دو�� در 
��� ��و @��*� و #�Jم ��Lد ھ� و ھ � و از ��و@��� �	رو
  �	د آن � #�راج ر��. 

 �*�r# *�6 در�	ھ*¢ # ����دو�� ھ�ی ��Nھ�ی� و ط���Bن 
 @[ از آن �	?	د آ
ھ-ی( ھ�ی دو�� از �(��K دا;�� ��ا��(�. ?���*� ��	�� ط���Bن 
 دو��ِ 


�زی ��، ط� &*-ده &�ل ا;*� � ���� �*��� از #�Jم دوره ھ�ی ��ی�&� ��
���� و �^��� ;�ر?� ��و ر�� PJ
 ھ*¢ ����� از  .@*�*� در وا� ��� �

 ای(� دو��ِ � ری�&� �\�Jا��ف /(� ای� "��O را @�� &� ��Zارد و ھ-ی(
 "��J� S ;	رد. � ،�)
 �*��# ��  ھ�ی دو�� را از D	ای� دا;

5  ��6 ا9��Eدی ���� �ی� دار �*- #qr*� �[ ��>	اری?� د. #	ان و ��Nل ر&*�ن �
 � �
��دم  در ���ر ��� Bو د� 9HD .د�*< ���� و ا?��D�J را از �Dم ��دم �


 ���� از ا�-ا��ت دو�� �D�J�?ا ��زی - ���5*� ھ�ی &*�&� و ��& ���
�5ۀ ا�!�� ��ن را در �? �&	*@ 
���د  �6� SLی ��6 آ��I� ع و�Wا&�، در او

&�، ای�Nد ��J �	د.  ای� و5W*�، �� اD��Jدی را ھS در �*�ن ;	د ��و ��ده ا
5 و ھS در �*�ن دو�� و ��دم ���دم در ��ای� ��>	ار #(��&�� �	?	د �� آورد?� .

.�))
  و ��J� �6 #	ا�(� � �9رت #!*� در ز��>� د&��&� @*�ا 
  

ا���ی): -11�- ��36�� 
	D ن ی�� دی�� از��ر �-ی�� و ?!�ا�*�ی� ا�!�� ��&�; �ی	و �� � #� C5W ��ا

�� و #��*� دو����� در ا�!�� ��ن ا&�. "��O ھ�ی -و 9	ام دو�� ھ�ی ��رن �
�C �� - &�;��ر ?!�ا�*�ی� ا�!�� ��ن در دو������� &�زی � ا��5د و ���ت �

�*��دد.  
از �5�ُ ;�ر?� 
 ا�!�� ��ن � D(	ان 
�	ر ��ی� �*�ن دو �9رت ا&��J5ری رو&*ۀ 

*ۀ ���	ی�� و ا&��J5ر ��ی��ی(� و &,[ ای�1ت ��\�ۀ ا��ی��، #-اری و &,[ رو&
6 ای :)� �\���*�ان ��زی و ر���9 آ��L �9ار >���. ھ�Jاھ� 
�	رھ�ی  �&	*@
�� در ��زی و ر���9 �� &� ا�!�� ��ن � @*o*�>� ��زی �Jا� ��9رت ھ�ی ر9*3 �*

�(�F ر���9 ھ� � ��� &� ا�!�� ��ن، در �� ھ�ی ای� ر���9 ا�-وده ا&�. #qr*� و @*�
 ��Vا �V�)D ت &*�&� از�Bq 
5 ا&�؛ در ���� ��:� ���9 �&�*& �#�Bq

�� &�زی �\ 	ب �� �	د. -دو���  
�� &�زی ?��O زا و -&�;��ر ?!�ا�*�ی� ا�!�� ��ن از �5�ُ دا;�� �*- ��ای دو���


	ھ ���� و @�ا> �*59	�
�	ر در �*�ن درهد�	ار آ��ی� ا&�.  �*5J? �<�) 
�� را در ھ�ی �
	ھ ����L و ز��>� رو&��ی� و ?�ا ازھS، @�ی�ۀ  #��*� 

  ا�!�� ��ن �*��� از �*O /*� ���9 د&��س �� ��Jی���. 
 


