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  ف، ھ�ر��د

ت ����ر در �رۀ �ق ���  ���ت ���وی

  و  وا�ب ��ط� از آن
�، ��و�ری، �و�� و د�)��'�&"�رش $�ر ��ل ��ور ر"�! ھی )�-��ف، ا�)د، ا��راع و +ر�ت ھی ، *

ا�ن ���و1ت، ���ل 4ر ھ و �3ش  ،�و��د و"�2 ���و1ت رو/��0را�! و ا�د�/! �� را +راھم "��! ا"ت

/�و�دان و  ھی /�روزی � �� از ا�ن ���و1ت ���وی �و"ط ا/�ص $�ر �"'�� و د�ا�)د&ران آن �/�� !4 

77ن $�ر ����ص �-��ف وا�)د ��6ردد و��  �� و ��ل د"�ر"�ن 6را��"�ت ز�د ا�ن *��ن ���و1ت، �) !�

/� �ً �و"ط ������ن و اھل "'9 �-��ف و ا�)د �� /و�د، �"�ً د، ��ش د�6ر ا�ن ���ھ�! ����و1ت، 4! $

�  و�(� ً34ُ �دون ا)زه و ر �ت ھردو &و�! ���و1ت ���وی ���رده، ا"�0ده از ���ران �! �واھ�د �ود. �

� را�ت �7وق ��و�� �ؤ�ف)/د، ز�را ��'�ق و ز�) و ر �ت �وا د 4� �د ��ث �و"ط ا�)د ���ول �ور ��

� �و�وف ��وده �'�! و"�'@ �-��ن ��/�ت �ذ4ور ��ز �9 اھل "'9 ، �رف )Aت ا��ع آر�ن ھی  '�� وا)��

ت  �دی و ���وی �ود  و ، ���ص، دا�شو�ت، ا�رژی�ذ4ور �رای �و��د ���ول ���وی 4! ، ا"ت��ر ا��"

/د. �ذا� �  را �رف ��وده �

�ث �! �/ر "(ردن و �Cت 4ردن.���ول و اCر /�ص د�6ری را �!  -C 4دام /�ص م �ود و ��  

-�ر ا"�0دۀ $�ر ���ری و د"�ر"Cاز *��ن آ  

م ا�ن ���و1ت و آ�را-��   �دون طرق �)ز �ودن ��و�� آن �! 4ر �ردن ا�ذ و &ر+�ن �"�ت و �

�! و �ود "را�! در آن -��  ��رف، ��د�ل و ���Dر �

و از  رE! و �/ر $�ر �)ز آن  ،ا�ن  ر�! روش ھی ��و�� و �/روع ر �ت �دون+روش ا�ن ���و1ت  -

ر"�ر ا�واع 4ر�رد ���20 &رد�دن و Cزه و*��ن آز و ر �ت روش ھی  �دون ا)(����ط� از ر �ت  ،��و�

� /ود �'�!�ق �� !�� �ر ا"س �وا��ن ��م 4/ور ھ ُ)رم /�A�� !� س ���ت ���وی �وده وا�ل  �ر ا"

&ز�ر �! (ردا�ت و)وھ�   ،�وده��ز �"ؤو��ت �د��، �ر��ب ا�ن ��ط� ��'ف �! )�ران �"ره �! ��9 ���ول �

 ذ4ر ا�ن ����ر �� ����م 4!  .�/د ����ل  *��ن �"ره ای /ده ،��ط�"�ب �! �واھد �ود 4!  ��ب ���ول �

  �7ض آن 4دام ھ �واھ�د �ود.���ت ���وی *6و�! �7� ا"ت و  ر�! ھی ���ول و و"�2 �ق �

ر �و/�ری ن&ر�د6/�د  ده ای ��دودی از � ،ا���! �! ھ�!Cرم آ��د، 4!  ،��/�! ا�ن ا�ر *�دان �و)! �دا/�! �

 �ن �! �-��ف 4دام �ؤ�ف �را)�! �����د، ��د �! /را�ط  �و�� و ھی  )Aت ����ل و �"��د ��ودن �6رش و��/

� �ؤ�ف 4! در �ز���@  ھ�*و ا"�0ده ای از �-��0ش &ذا/�! ا"ت،  �و)! 4رده و � ر �ت آن /را�ط &ھ� ا���

���ول �ق � د، *را 4! ر �ت ا�ن ا�ل در �7�7ت �-�Hد و�از آن �-��ف ا"�0ده ��� ����ت ���وی �ؤ�ف را ��7ق �

1� دا/��م و ��'وم ��� �ود 4! در ھرج و �رج دا/�! ھی ���وی �و�"�د&ن و ��77ن �رار �� ��/د و ا&ر�! �

  .و ده ھ �/�ل د�6ر اد�� را (د�د آورده ا"تو  '�� �و/�ری *! 4"� 4دام اCر 

4ر و�"�ت ھی ا��ر��� ��/�ر � *ون "ر و0ت �و/�ری  '��، اد�� و ھ�ری ���/د، ��ًء در ا�ن ����ر  ��-�

ر �واھد �ود.Cر�ده ، در را�ط! �! ھ��ن آ6ه  �دۀ �6�  
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�7وق ���وی  �رت از �7و�� ا"ت 4! �و�د و ا�)د&ر �9 ���ول ���وی �ر اCر �و��د /ده اش دارد، ا�ن �7وق 

�ق �دون �رد�د �"��  ،ا��/ر اCر ��رف، ��د�ل، اھداء، +روش�ق "(ردن ا���ز �/ر اCرش،  /�ل �ق �و��د، 

ا�و1ً  ا�ن �7وقا��7ل �ر �'��ت �ود دارد،  "�ر �7و�� ��6ردد 4! �9 ��9 و/دن اCر �! ا"م �و�د و �ؤ�ف آن 

�دون �وا+7ت ��و�� و رواج �دارد  ھر &و�!  د"�ر"�  /���ت �7و�� د�6ر( ا م از �7�7� و ����) �!  آن 

�  ./�رده ��� /ود�)ز �)ز �و�د ا�'

� را�ت" و "�7وق �ؤ�ف" را �وN�E ��ود؛ )� ا�ط3�ت  &ر*!  در ا�ن ) 1زم ا"ت +رق ��ن ا�ول "4)4"

ً دا�/��دان و ������ن ��ن E�� ً �! �9 �وEوع و ��ن �! 4ر �� �ر�د، ا���را�ت"و "�7وق �ؤ�ف" را $

� را�ت �ظر �ر  �/�ص 4رده ا�د وآن ا���!ا�ن دو ا�ط3ح �0و�� را )�-��ف �وده و �7وق �ر�وط  Cر واا�ول 4

7�7�،اCر�! �� ،��'  ، ����ول *6و�! و �و"ط *! 4"� �! �/ر ��ر"د،  ؛4!  ا��واء ����د ھ�ری را ��/�ر - اد�

/ ��"�! �رداری و�  ود، �ورد ��رف �رار ��� &�رد �! �ورت $�ر �)ز �! �/ر 4! ��� ر"د و"ر�ت ��

� را�ت �� /و�د�)د�د *پ و �/ر 4! �! طور �)ز و ��و�� �ورت �� (ذ�رد  و)، .. ا�ن ھ �وارد ���'ق �! 4

� ر)4� ،����ت ���وی �واھد �ود در ����! �7وق �ؤ�ف �ظروف ا�ن ظرف �/��ص ا�ت در وا�2 ظرف �7و�

  �واھد /د

� و $�ر ��ل ا��0ک �ؤ�ف و اCر وی و(د�دآور�دۀ اCر �7وق �ؤ�ف �ظر �ر ��م �7وق �H4! ن ا� ا"ت، را�ط@ دا

ھر&ز ��'ق ���ول و ا�)د&ر  ���ول �/د و�-��ف اCر و �م و �Eور ھو�ت و /���ت ا�)د&ر اCر در �4ر 

� از را�ط@ �-��ف و�ؤ�ف �! ا�)د&ر /آن ��ت /�ع ھ�T ا�ر د�6ری �رار�! &�رد و ��م �7وق و و)Hب  �

  ���'ق �/د، ا�ن ھ �وEو ت �ورد  3�@ �7وق �ؤ�ف ا�د.� اCر ���ول 

� ��/�ر ����ل �� را�ت ا�د، ���� �و)!  �دۀ �ظم"4�ن �ظم �7وق ����ت ���وی ا�6'�"� و ا�ر��)�! ا�ول 4

 �� را�ت �! آن د�*"()� از ���و1ت ���وی، 4 !4/� �� �! ���0ت ھی ا���دی و (و��1" و �ظم ا�ر��

ر�� و �زار را �! �ود ���6رد ،�/ن ��دھد، ��طوف ا"ت(� "�و*��ن  در ا�ن ���� ���ول ���وی ��/�ر "/

�'! و ��ظ�م �� /و�د���و1ت ھ���د �� ��@" �ؤ�ف � �و��دات �)ر���� را�ت ��/�ر �! را�ط@ "�)�ل 4�� ،

� را�ت �ر �ؤ�ف و اCرش ا"ت.)  اCرش �� �6رد و در ا�ن را�ط! در )"�)وی ���0ت آوری �ط��ق ا�ول 4

�ر (��د ھی  ) �و)! �! �7وق �ؤ�ف و/���ت او و9در ����! �ظم �7و�� ارو(ی �ری ( رو�ن و)ر���"

�7وق �ؤ�ف 4! */م ا�داز �ظم ارو(ی �ری ا"ت، ��/�ر ارز/� و ���وی ���ول را از �ود �/ن ��دھد. 

/د. –/�ل �ق ارز/� و �ق �دی  –���ت �ق آن ھدف  �وده و/���ت &را و ارز/6را � �  �ؤ�ف �

� را�ت )را�م و��ط� ھی 4! در ا�ن �وزه ���� �وزۀ ر �ت )/د، /�لد"��ر 4� �  و �7وق �ؤ�ف ���ول �

رق" آ�را �! طور  ؛�Cر ا"ت "ر�ت اCر �و/�ری ا م از �ظم و"" �/د و�� �اCر �ورد �ظر از �ؤ�ف د�6ری �

 4�ل �! ا"م �ود و �  �داً �! ا"م /�ص د�6ری �'�داد ����د و �Cرات �دی و ���وی آن اCر را �! �ود و �

زد. /�ص د�6ری" �  ���"ب �

 ���Dر /�'� �-��ف، �ر  '�! 4"�،  �وع د�6ر "ر�ت آن ا"ت 4! ���ول ���وی� 9 � ���Dر ا"م و  �وان  و ��

�د� ��دون �وا+7ت �ؤ�ف �و"ط /�ص و � �9 �و""@  � اCر �! طور دزدا�! و و �'��ت ���وی ار��ب �

�3ف ارادۀ �ؤ�ف در �/ر آن �وا د  ا��/را�� �! �/ر ��ر "د و � �دون �وا+7ت �ؤ�ف �)د�د *پ ��6ردد و

  �ر�وط ر �ت ��� /ود.
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/د، �وN�E ��ود� �ا&ر ا���س  ؛در ا��) 1زم ا"ت، +رق ا���س و ���Dر ��'! &را�@ اCر را 4! �! ��ت دزدی اCر �

�ت �9 �ط'ب، از �9 �-��ف /�ص د�6ری � �ذ4ر ����! و �دآوری �م �ؤ�ف �"��د "زی، �رای Eل و و����

، ا�ن �وع �ورت &�رد) �رده �/د�/را�ط ����� را �طرح ا�'� (در �ور���! �ؤ�ف ا�'�، در��ر+� �-��0ش 

� را�ت را �دارد.)ھ�ت ��ط� از �7وق 4� ً  ا���س �)ز، ���ول و �/روع ا"ت 4! �ط�

�ورد �!  ،(� را�تاز د"��ر 4 ،�9 �وع د�6ر ا���س &و�@ �9 اCر�� �وا�د، �!  �ل ���د 4! �/��ص ��ط� آن

�ورد ��ل �/��ص ا"ت، آن روش آ����ن وا��زاج �9 اCر � �9 ���ول د�6ر �واھد �ود 4! *�ن � ث 

 ����@ ا���س �/��ل اCر ا��3ط � �ا�'� ا���س /ده &ردد 4! ��ش  �ده و ا�'� �-��ف ��'وط /ده را اCر  او�

1ت $�ب در  ای رو�! *��ن ،دھد� � ��6ردد ��"وب ��ط

�ل ��ر�ف�ؤ�ف �وع د�6ر ��ط� از �7وق / !����! در اCر /�ص د�6ر ا"ت؛ ��ر+ت ���،  �9 ��ر+ت �

ر /�'� اCر 4! ��ر�ف �، �وده �� �وا�د اCر��0ھ�م /�ل اCر، ��)�'! ��و�ض و ��د�ل )�3ت، 4'�ت و ���Dر "

� و ��درج در اCر �! ��طب &ردد 4ھش ارزش و ���� اCر /ود و "�ب �ط2 ا�� � ث ا��طط و"7ل �0ھ�م ا"

ا�ن ا �ل ��ز ار��ب +�ل  ،�! ��طب او �! ر"دو � آ�*! را 4! �ؤ�ف �� �واھد، و � ث آن /ود 4! (�م �ؤ�ف 

� 4! �! رو/�� ��رف در �-��ف را �ز&و ����د. �دون /9 "���ره" ،"�0"�ر"، C�" ����ر"، "�ؤ�ل" و "�ر ��

 ��! ��"وب ���� �! ھدف �وN�E �9 اCر و � �! ��ت �7د �9 �-��ف �ورت �� (ذ�رد، در رد�ف ��رف ��

آن ھ�ت ��'�ل /و�د، ز�را 4! ا�ن روش ھ در ا�ل اCر ��رف و د"ت ا�دازی ������د �'�! � �0ظ ا��ت اCر �! 

ر�د.�& �� �وا�د در د+ع از اCر �ود �(ردازد.4! در � �� �، �ؤ�ف ا�'(�  ورت ����ر و �0"�ر $'ط و �

� وارد ��ودن 4! � ث�! آن ��وه 4ردن و �'ف ��ودن �9 �'��ت ���وی و �  �داً �، زاHل /دن ��7د �د�

/د. ��ل �ذ4ر ا"� �ت 4! ��'0ت �ر  '�! ا�'� �-��ف و اCر /ود، ��ز در ز�رۀ )راHم �ر  '�! �'��ت ���وی �

�ق �'��ت ���وی �! ا/�ل و �ور ���وع و ���'ف ُرخ ��دھد ��C� !4ت �)ر��ت آن وا���! در 4دام �9 از د"�! 

 � ،�ر�وط4ر��د ھی ��'0ت Eد �ق �'��ت ���وی د"�! ��دی �� /ود، وا��ً �دون آ&ھ� ھی ����� و +�

/د.� ��� ��ت �'�! طور��! ��داً �واھ 4ر آ"�Cت ���وی �! ا����م د�د، /�ص ��Eرر از ��'0ت Eد �

  ��Eرر /دن �ود �واھد (ردا�ت.

 9�� را�ت �ر �")�) واNE &ردد 4! ا�ول و ا��م 4��� )�7وق (����ز ��ل �ط��ق و ا)را"ت؛ ا�ن )

 9�"� ����ل �/ران، *پ ��4د&ن، �Cت ��4د&ن �و/�ری، �و��، ��و�ری، �ز�6ران )/ ر ھ�ری، ا�0Cآ

ر Cپ آوز �ر �7وق ا���ری *(� ً/�د، ���و�� �ر � �ر4ت +ز��� و... �Cی ���ن در آ��4د&ن �7ش ھ

 اھ��ت �وده و �7ض  �و/�ری 4! �9 �وزه ای از 4ر و زار و� ����Cر �-��0ت �و/�ری و ��و�ری ا"ت، ��'

� /ده �� �وا�د ز�را در ا�ن  ر�! �و""ت *پ  درد�کو �)وز �! �7وق �/ر �ر�وط � ث د وای �E�

 �رف و$�ر ��و������4ده ���V ھ��06� را "ر��! &ذاری �����د، ��'0ت *پ ھی دزدا�! و $�ر ��و��، ���Cر �

 9��ت �Eپ و �/ر �3ف "'�7! و ر7�7� و ھ�ری، *پ �دون اط3ع و �وا+7@ (د�د آور�دۀ اCر، *�� ،�ر اد�Cآ

/�د Cر و...ا� �د"��ر ا��م  ،4! در �ورت و�وع +�ل از )�'@ ��'0ت ���ول و /���! /دۀ ا�ن �وع ا+�ل �

 �ط��ق �� /ود.Aرا�ت �رآ� �)4  

� )راHم �ر  '�! �ق �ا���! ���ن ا"ت، ا�واع ��'0ت د�6ری در ا�ن &روه از )راHم ������ت ���وی �و)ود �/�د 

 ا�0ق �� ا+��د 4!  و� ًدی �واھد �ود ز�را ���و�  � �ذ4ری �!  �ل ���ده �/د، ا�ن ا�ر ��'Aاز آ� در ا�ن )

 �وزات ��'(� ،�7!�زه، در د��ی �)زی � د�)��'�" �در و ��ر �! ا�ن �7وق �!  �ل �� آ�د 4! در &ذ/�! ��  
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 (ژوھش ا�)ب آن (�را�ون ���7ق و ���2 4! ا"ت د�6ری و"�2 ���ث �)زی د��ی در )راHم �ر ��ث ا"ت، �وده

!��د �� را )دا&��. 

ن � 4/ور در�"�D+ا �ون در �ل �� �"+ذ و و2E  ر�! ا�ن در 4! "ار&��9" �وا��ن از �"�ری در و ا"� 

� ا�ول و �ؤ�ف �ق و ���وی ���ت� �ق از ا"ت،/ده ) داده ��و�� ا"س آن ر �ت �! و ر+�! �ذ4ر را�ت 4

 �ق" �! � وطن در ���وی ���ت� �ق ���ت �ر �4م �ظم 4! ��دھد �/ن �وا��ن ا�ن ���وای �ط��@ ا"ت، /ده

 .ا"ت ����ل �ؤ�ف �7وق �! ��/�ر و �/د �� �زد���ر" �ؤ�ف

�ون �47دۀ� �"ن ا"�"�D+م، (�/ر+ت �رای دو�ت:« ا"ت �/�ر ه ش )1382(ا'  ،Wھ�ر و ادب +رھ� 

�د �� طرح �ؤCر ھی (رو&رام��. 

7�7ت و ���د �� ���Eن را 4/ف و ���رع �ؤ�ف، �7وق دو�ت�� ��ت و �/و�ق ھ  ر�! ��م در را  '��� 

 .»��/د �� ����م ��ون ا��م �! �ط�ق را، آن ��XH از �ؤCر ا"�0دۀ و ����د

�ون د�د&ه ا���! �ر ���� دارد 4�ل �را�ت �ده ا�ن ��ن� �" ��"ت &م در را �ؤ�ف �ق ���ت ھدف ،� ا"

 .ا"ت �ظردا/�! در

� ا�ول �ر�وط �! �وارد "�ر در) �ذ4ر   ذ�ل در 4!&�)��ده /ده ا"ت  د"��ری د�6ر �وا��ن در را�ت 4Aاز آ�

 :د�!  �ل �� آ�

�ون 491 �دۀ� � $�ر /� �ر ���وی �7وق:« ا"ت 4رده �د *��ن ���وی �7وق از � 4/ور  ه ش) 1355( �د�

ص �وا��ن ا��م ��2 ��6ردد، وارد �دی� �/د ��.« 

ده ا�ن� 4� آن، "دۀ و  م �A0وم و)ود ��ل 4! �7و�� ا"ت، ا��ع ���وی، �7وق �")�ل از ��  ، ا ده،اد 

/د �� )�ران  و د+ع�. 

�ون� !�� ھی ر"� �"�! �ق:«  4! ا"ت /ده ��ذ4ر �ود 14 +7رۀ "وم، �دۀ در) ه ش 1388(ھ�6

�(�رداری) ��ول ھی ���ر � �ط�7ت در 4! ا"ت /ده �Cت ا��/رات وا���ز ���وی ����ت �ق دا/�ن) را�ت 4

�ون �و"ط /ده� !� »./ود �� ��ظ�م )دا&

(  و��7ق ھ�ر��د ���ف، �ؤ�ف، �7وق ���ت" ��ون ا"ت �+ذ ���وی ���ت� �ق �وEوع در 4! د�6ری ��ون

�)� ھ)ری 1387 "ل در 4! �/د ��)" را�ت 4"�/ 2Eذ و و+ �ود �واھد ��و�� ھ�ن ا���1ً  و ا"ت /ده �

�ون "وم �دۀ �ظر �ورد 4!� !�� ھی ر"�� �واد  "�ب �! ��ون ا�ن. ا"ت �وده ھ�6'�� �4! �"'��� و $� 

 ھ0ت دارای 4! &ردد، ��"وب +�'� &زاری ��ون �EAت دوران در /ده و2E �وا��ن ��Aر�ن از ��� ���ن دارد،

ده 49 و +�ل� �� د"��ر و �ؤ�ف �ق ���وی، ����ت �7وق ا��د ��م �7ر��ً  و �/د �) &رد �ود در را را�ت 4

�9: «�د�ن /رح: دھد �� ��ر�0� ���وی �'��ت �ق ��9 از ��ون ا�ن 15 +7رۀ "وم �دۀ در. ا"ت آورده�

� ا"ت 4! دار�دۀ �7وق ا���ری ��� /د./�ص �7�7� و�� �  » .��درج ا�ن ��ون �

(د�دآور�ده دارای �ق ا���ری �/ر،  «��ر�ف �� دھد 4!:"�7وق (د�دآور�ده را *��ن �! د��ل آن در �دۀ A�ُم 

/د.� �  » .(�ش،  رE! و ا)رای اCر و �7وق �Aره �رداری �دی و ���وی از �م و اCر �ود �

ح ��دارد 4!:1+7رۀ (Eزدھم ا�/د�7وق « ) �دۀ �� �  .»���وی اCر ����ر �! (د�دآور�ده �وده ��ل ا��7ل ��

/د::« ) ھ�ن �ده �وN�E /ده ا"ت 4!2در +7رۀ (� �  (د�دآور�ده دارای �7وق ���وی ذ�ل �

م �"��ر در اCر -1�  ذ4ر �  دم ذ4ر �م �

� ���Cت و ا ��ر آن &ردد -2+ ��2 ھر �وع ا"�0ده از اCر 4! ��
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 »��ر�ف، ���Dر /�ل � ��رف در اCرا �راض �ر ھر �وع  -3

� �'��ت ���وی ا"ت 4! اCر (د�دآ�ده �رف و +7ط �! �م (د�دآور�دۀ آن ��'ق دارد "�7وق ���وی /�ل �ق ا"

/د، ا&ر � �� از ���ول ���وی �! �ورت ��م  �ر �! (د�دآور�ده ���'ق �/و��م ا+��رات ���وی، �

�و�� او ��و�ل داده �� /ود (د�دآور�ده و+ت ��وده �/د، )وا�ز� @Cدی و ���وی آن �! ا"م �ود وی و �! ور�.  

ده ھ�ن ) 3(  +7رۀ در و� � اCری 4ر+ر�، �"3�Aت از ا"�0ده � وظ�0! ا)رای ��ن 4ر&ر &ه ھر:« 4! �وا��م �

 �وا+7! د�6ر طور ،�ورد در ا���! �6ر ��6ردد، وی �! ���'ق و /ده داده �"�ت 4ر+ر� �! اCر ا�ن ���د ا�)د را

/د /ده�.«  

� ا"ت 4! �!  �و""@ �/را��: /���ت ����«�ود �/�ر ا"ت 4!:  �20دۀ (�زدھم در +7رۀ ���دار�دۀ )واز +�

/د.� ��ش اCر را �! ���ت از ��9 آن ��ز ���  21و��د در +7رۀ » ا"س آن ا���ز �)ش، �/ر، ���Cر، ا(را �

�: �7و�� ا"ت 4! ���ش،« ھ��ن �ده �� �وا��م:����A! ��4د&ن، +و�و&رام ھ و �و""ت �/را�� را  �7وق )

  »�ورد ���ت �رار ��دھد.

� را�ت، در ��م د�� )رم /���! /ده و ���� �! ھ��ن ا�ل در �وا��ن )وز �! �7وق �ؤ�ف و �7ض ا�ول 4(�

! �7وق (د�دآور�ده وز�ر ( 4ردن ا��م ��و�� ا�ن �وزه )رم ��ر+� &رد�ده و �ر ھر �9 از 4/ور � ھم ��رض �

  )را�م �ر�وط �)زات ھی ����ن &ر�ده ا"ت.

ن(�"�D+ون )زای ا�در +�ل ��"ت و"وم �ود ��ت  �وان " �)وز �ر �7وق �'��ت ���وی"   ه ش)  1355در �

� را�ت و �7وق �ؤ�ف &�)��ده /ده ا"تدر �رۀ )را�م و��'0ت �ق �'��ده ای )��ن �ده *��ن  ،�ت ���وی، 4

ن �! « :ا"ت�"�D+ا��! ا �ھدۀ ��ن ا��''�� � 4! �ر �9 �ق از �7وق �'��ت ���وی $�ر 4! آن را ��ون ���/

وز �!(� ��D+د، �! )زای �7د��! از دوازده  ھزار ا��4د ���وم  آن ا��ق ��وده ���! 4رده �/د، �)وز ��

را رو/ن �� �ط'ب  ا�ن �ده &و/@ د�6ر » ��6ردد �6ر ا���! ��ون �ص �! )زای /د�د�ری ��م 4رده �/د.

� �وا�د �ر '�! �ر)� �ورت �(ذ�رد /�ص "زد 4! ا���ل دارد د"��رد از اCر ���وی �9� �ر)� ��، �ر�

  و � �ر �س آن �9 ���'ف �ر)� �-��ف �9 ھ�وطن � را �دزد. ���'ف 4/ور � د وی ���د

�ون ���ت �" ��ؤ�ف، ���ف ..." �9 +�ل 4�ل و دارای ا)زای ��'� د��ق در �رۀ �)زات ھ و �7وق و�

دارد 4! �وع ��'0ت و�)زات ھی �ر�وط را �/�ص "��! در �ود  " �-د��� ا��م" �م ز�ررا �وع 4ر�رد آن 

  ا"ت.

� ا"ت 4! �را"س ��ن �واد //م، �� و �ر)"�@ +�ل ��ذ4ره ا�ن �ط'ب ��ل �ددھ"��ل از ذ4ر �'ص ��ت ا"

ری �Aره ��د �� /و�د 4!   "��ون ���ت  �7وق �ؤ�ف، ���ف..."ھ�0م و ھ/�م Cن آ ھ�A�� ون�از ���ت ا�ن �

�Cت اCر را (ردا��! و ��د��7�@ ا�و�� را  �!" در وزارت اط3 ت و +رھ��C Wت /ده، و)!���د��7ر ا"س "

/د، +7ط در ا�ن �ورت ا"ت 4! اCر �ر�وط و �ؤ�ف وی از ���ت ا��م ��ون "���ت �7وق ��د"ت دا/�! �

ری 4! ��ل از ا�0ذ ا�ن ��ون �! �/ر ر"�ده ا�د، ��ز از ���ت ��و��  �ؤ�ف، ���ف..."C�0د �واھ�د &رد�د، آ�"�

�ر ��در)ت و ا��م ا�ن ��ون �/د و �ر�وردار �واھ�دD� !4 ریCآ �� از /د. و�Eر و��Cی از آن آ ��ش ھ� 

  (را&راف ھی اش � ا�ن ��ون در ���ض �/د، ���ت ا�ن ��ون را از د"ت �واھد داد.

�ون ���رده،   �29ر ط�ق �دۀ �)� را�ت، د وی �ر�وط �! ��'0ت �7ض �7وق ����ت ���وی، �ق �ؤ�ف و 4

�! ھ��ن )Aت ا"ت 4! �ر ا"س  ���� �ر  رض و /��ت ��Eرر در ����! آ$ز &رد�ده و �! دوران �� ا+�د
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ت اد �Cوظ�0@ ا �/د، �ر ا�ل �7وق �د�� �ت دوش �د �  ��Eرر ��Cدر �ورت ا � ����! ��د از ر"�د&

  دور ا��م ذ�ل ا�دام �4دھ�ن ��ون �� �وا�د �! � 30و  �29! ا"س +7رات ���'ف �واد )رم، 

 . و �و�ف ��'0ت ی)'و &�ر��م  -1

 ��'ف �ورت &ر+�! ا"ت. -2Aا)زای �ر�وط �! آن 4! در آ� �  �Eط �"�! ھ

� 4! �رای �و��د �)دد $�ر ��و�� اCر 4ر &ر+�! /ده ا"ت. -3'� �Eط و"�ل ا"�0ده /ده �رای ��'ف و و"

 ��م ���� �ر )�ران �"رۀ  د�1!. -4

� از ��'ف.�Eط  وا�د  -5/� 

6- .Aی آ�� ھی )�'� و�ر)�! ھ)4 � �� ھی �7'�دی �رج ���ر ھی �)ر�) ��م از ��ن �ردن 4

7- .� ��م ��دره و �"دود "��ن �ؤ""@ �/را�

ل ��د را در ��ل دارد: ،�ر ا"س ا��م ا�ن ��ون" 9� �  ا �ل ذ�ل ا�

4! � ث )'و &�ری  -1 �'� ھدف آن ���Eف  از �و��د �)ز �)دد �9 اCر &ردد و �و��د و �ور�د ا�زار و و"�

 �0�4ت اCر �/د.

4! � ث ا��7ل $�ر ���ول و -2 �'�ز �9 �ر��! و �و��د و�ور�د و"(� اCر �! �ردم  و �� � ا/��� 

/�د.� � &ردد 4! �"��ق در�+ت آن ��

3-  ا)زه ��@ (د�د آور�دۀ آن.���Dر ھر �وع ��'و�ت ا���رو���� �دون دا/�ن  (�ش، �ذف و �

دۀ "� و��م آن آ�ده ا"ت 4!:  (�ش ���� و ����ن ��وده ا"ت؛ در��ز را  د�6ری �)زات ھی ���ن ،ا�ن ��ون�

�9 اCر �! ط�2 و �/ر آن �! ھر و"�'! و «� �� 4! در �و د ��درج �دۀ �وزدھم ا�ن ��ون �دون �وا+��4 @7��/

� ��4ر و از ���د  � روش ا�دام ���د �"ب ا�وال�D+ه ھزار ال � )ر��@ �7دی 4! از (�)" 9� ��! ��س ا�

� ��/�ر ��/د و � �! ھر دو )زا ���وم ��6ردد.�D+ھزار ا«  

ا�ن ��ون �ر /���ت ھی "�7وق  35، و31، 30در )ی از ��ون آ�ده ا"ت 4! �)زات ھی ��درج �واد 

،��ل �/ر، �و""@ ا��/را�/ ) "���/د. ھ�ر(�/! ھ و ... ،4ر&ردان +'م و ���ر )� �  ) ��ز ��ل �ط��ق �

را   �31! ����! �3��ت داده /ده ا"ت 4! در �ورت ��رار ��'ف، )زا ھی ��درج �دۀ   "� و(�)مدر �دۀ 

  دو*�د ��م ���د.

/د، در �ور���!  ،�دۀ "� وھ�0م ��6و�د 4!: (د�د آور�ده� � �ق ا���ری ط�2 و�/ر �را"3ت �و�ش را دارا �

  ط�2 و�/ر آن �! Eرر در�+ت ��4ده �/د، (د�دآور�ده ��� �وا�د �دون ا)زۀ وی از ا�ن �ق ا"�0ده �4د.

1 "�� �!  �ل آ�ده ا"ت � �! طور �'ص �7وق ����ت ���وی و �ول و�وش  �دۀ آن ��ر+� /ود.  در �

� و ���)! �7وق ����ت ���وی 4! از �A( 9ت ��+ظ  �ده �ر�ن ارزش ھی +رھ�6� ودر � �د�� �9 &روه ا�"

ر ��ب در�9 �'ت ��"وب �� /ود، ارزش ھی 4! Cآ ،��'  �� ھ�ری و +رھ�6� �د و�! ��"ل ا�در �"ل ا��7ل �

 ��د ا���س �7�ق ��ر��وی  ��ر ھو��� و �/�ص آن ا�"ن ھ را � �ود �! �"ل ھی دور �� �ری 4! �Cد، آ

/�د� 7� 4! در )ی د�6ر در اCر د�6ر در (ردا�ت  '�� و +رھ�6� د�6ر د"��با��ل و ���C@ ا�"ن ھ�/ده  ، �7

4! � ا�"س ھی ��'� ظر�ف �9 ا�"ن *�ده و ر���! ��6رد �7�� و  د، و���� �وا�د، �7��/ �ن ��'�� �

��0� �ر�ن ���ل ادراک و روان �� /ودد�دآور�ده ��و�ر ����ر �! +رد ا�"ن (&� 4! ز�ن ��، /�وۀ ��

 آن &�0! �� /ود، �Cت �� /ود و� ��رای آدم ھ  رE! ��6ردد، و آدم  (د�دآور�ده ا"ت، ا�ن �7�ق  '�� و +رھ�6

 آن از �راوش ھ و ���و1ت �'��ت ���وی �9 (د�دآور�ده �Aره ��د ��6رد�د� ���و1ت روزی در �ن ، و اھ
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� ھم  د ��ود��درج �ارز/�ر�ن و ���ر�ن ���ل 4ر ا�"ن ا�ذ �و���ت �واھ�ن و و/�د ز�A�) ی4'�د �ل درد ھ

رCن را در ا�ن آ  .در �+ت 4ردآ/�ر ا�"

ن �ود را در ھر �0س 4/�د�ش  و ا� (د�دآور�ده � �و�د( ،!�'4 !� �4! اCرش را � ��0س ھر �0س و دادن )ن ���

ی )ن او �واھد �ود و ��! ای از ز�د&� و �A0وم A� ر او �را�ش �را�رCی اA� ،د��! ���ول 4ر �ود �� د�

� ��واھد دا�"ت، ا�ن اCر ز�د&� او ��"وب �واھد &رد�د، 4!  �رای  اCر �ود ��� ا"م "�'��ت ���وی" را ��ز 4+

  .او �را�ش ��ر�ف ز�ده �ودن او �واھد &رد�د، �A0وم ز�د&� اش /�رده �واھد /د 

� را�ت و�7ض و ز�ر ( ��ودن �7وق �ؤ�ف ھم Eر�ت ��ه  دزد�دن، �را ت ��ردن ا�ول �"�! �رداری و)4 �

 ھم (د�دآور�دۀ اCررا ز�م ھی �� ز�د 4! ��4ده �! ارزش ھی وارد ����د 4! )��! Eرر آ�را ����ل �� /ود و

� د��ی ���وی و درو�� وی را در ھم ��ر�زد و ��ز دارا�� ���وی او را �د�ً و ھم �! �ورت ���وی �د��

/�د)�ران �(ذ�ر � ا�ن �د�ت&ھ وارد ����د 4!� ��.  

ز و $�ر ���ری �رای �ر���ن (�+�7ض ا�ول �7وق �ؤ�ف ا"�0دۀ �Eا !� ، ،�@ ار��ب �9  �ل )ر�

ر د�6ر را ��ز �! د��ل �واھد دا/ت، �ر��ب را �! ���'� و ��)ر ا�د�/! ��ب �واھد ��ود، *��ن �/ �7Hص ��

� و "�)ش �4ر�ری د�6ر �و�'@ ���2 و���7ق را از د"ت �واھد داد، د�6ر ا"��داد و ��'�ت ��'�ل، �د��ق، ارز�

4! /د " ��دل �واھد �و��ژ &ر"ل �واھد &/ت و او �! �9 �/�ن �"�! 4ر و ���)! &�ری در او زاH و �7�"! و

+7ط �0�ت و (را&راف ھی �-��0ت د�6ران را (A'وی ھم �*"(�د و ا�ن /�وۀ او �! زودی �رای ��ط��ش 

ری، &رد�د و �و�وف ھر&ز ر/دی را ���ب ��واھد  �/��ص و ر"وا �واھد /د��� �و در ھ�ن &م ��"ت �

   �7ض �7وق د�6ران، ���د �! ��رض �! ا�ول و �ظم �ر�وط �واھد &/ت.

  

ن�)  

  

  �-�ذ:

1- LA PROTECTION PAR LE DROIT D’AUTEUR 

2 –  �"ن 1382��ون ا"�"�D+ا  

3 -  �ن 1355��ون �د��"�D+ا  

4 –  ���ون ر"�! ھی ھ�6�1388 

ن  - 5�"�D+ون )زای ا��1355  

� را�ت) "ل ، ��7ق (�ؤ�ف، ���ف، ھ�ر��د��ون ���ت از �7وق – 6)41387 

 درآ�دی �ر �7وق �'��ت ���وی از (وھ�د داد ���د �ذ�ر – 7

ددا/ت ھی از ��ون ���'ف �ر��ط �! ا�ن �وEوع – 8�  

  


