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  ف، ھ�ر��د 
  

(���  را�ط� ���ر�ده و ���ر(ر
  

رای ���ر�د��ن و ��ز رای ر	��� ھ������   

�&�* از ا-ط,+��* )� در آن �� )�ر ر'�� �&ر�ف �ده و �%�ھ�م  $زم ات ،ا�ن �!� ���ل از �ردا��ن �� �و�وع 

   .�ورد �ظر آن ���ص .ردد

�ذ)ر،  ؛ ا4م از �ظر، ��ددا�ت، �و��3،�* ���د ھ�ی �و���ری���ر�د.�ن ���م ��ن "���ر�ده" ��ظور از ا-ط,ح 

��ر �و��� ھ�ی )�  ، �!� �، �+!�!�ت ��--* و �94*، �&ر، دا��ن، ��طرات، آ8�ر �7ر��* وظ�!ر� ��-ره، �!د،

.�ھ* ا-ط,+�ً �� دا��ن �و��ن �� )�ر ��ر'�� ات،  "�و��ده" ام ز�را  .د�در ��رات �4و�* �� ��ر ��ر

���ر�ده �� اط,ق ام آری �رای  �+رران ��ر ا��د �و���ری ����رده ��ز ���وان ام �و��ده را �� )�ر �رد، ا�� 

  4�م �ر �����د. ���م �+رران ��ون 'وق �����ر و

� ای اط,ق �* �ود )� � "���ر و ر	���"� ��ر �+-و$ت �و���ری، �-و�ری، -و�* و �� ار.�ن و �و

   .��=ول ات و�د�و�*

در ز��ن �� )� 'ر-ت ھ� و ا�<���ت �* +د و +-ری �رای ��ر�+-و$ت �و���ری 'راھم ات، �&��,ت، 

���ده �ؤو �ت ھ�ی ��!��ل ����ص را�ط� ھ�، +!وق و وA�@ب طرف ھ�ی ���ر�ده و ���ر �دون �&ر�ف و �دون 

 در دوران )�و�* �7ر�F ��ر و�@ل ار���ط �A&* و ���9=�ت آن �!ش �س �Cم در �+و$ت �4و�* دارد و  ،��* �وا�د

��ری )� ده ھ� و �� ���د ����ر از ده ھ� ���9�رد دا ر در �ل در آن �ز�س �*  ��* �ود ا�ن 4ر-� از )�ر ءً ���

ھ� ات )� در ا�ن +وزه �دی از �رن � �م، ��Iن �ظا��ظ�م $زم �� دور ���د �ود، از �+دودۀ �وا�ط، �وا4د و

  �<��ل �ود ادا�� ��دھد. �� �+ول و زار ات و و�-روف )�ر 

��ی آن ظCور �* ���ر ���ر�د.�ن �+-و$ت ���9ف �و���ری و�Jره   �� ���&دد و )��ت رو�� ا'زا�ش ر��� ھ� و 

ز���� آ�را 'راھم ��وده ات )� �&��ً �ر�* از ر��� ھ� و ھ��I�ن 4ده ای از ���ر�د.�ن از +!وق و �<9%�ت ھ�ی 

��4ث آن �واھد .رد�د )� �&��ً ���ن ر��� و ا��� ����د، ��Iن و�&��*  �&��ری �و�ش طور $زم آ.�ھ* د

طر'ش دا��� ���د )� �%�ھم �� وAود آ�ده و �ب آن .ردد )� ���ر�ده �و�&�ت و 'ر������* از ر��� وء  ،���ر�ده

��د ا�ن +وزه ����د. و �� ر��� .�ھ* از ���ر�دۀ طر'ش �وا�� م ا-و$ً �وات ���ب و �را�ر �� �&��ر ھ�ی �ظ�

  .�طرح )�د )� در +�ط� +ق و -,+�ت وی ��* ���د ھ�ی را

�د، ا��-�ص ��'�� ات و �� �و��3 آ �� وAود �* ا�ن �و��� '!ط �� روا�ط .و��.و�* )� ���ن ���ر�ده و ���ر

�-ر'�ت و �&9!�ت طر'�ن در ا�ور �L  +!وق و وA�@ب آ��ن، +دود و ��ھ�ت ا�ن روا�ط، �<9%�ت ھ�ی طر'�ن،

ر در ر4��ت ارادۀ ���ر�ده در �، �<9%�ت ھ�ی �����ر در +%ظ +!وق +ر�م �-و-* ���ر�دهد��ر، �<9%�ت ھ�ی 

���ر�ده در �ورد �+�وای �وا'!ت  وی و ��ص ���ر�ده و �� �وط ���ر آ8�ر ز���� ��ر ��و.را'* �و-وف �وط

ر �ود در ر��� ھ�ی 9ط� )��ل ���ر�ده �ر �+-و$ت ����رۀ وی و ا��<� �واھ�ن ��ر �Aدد آ8� ��و.را'* اش و

�� +ول و+وش ھ��ن �ط� ب و ��@ل �ر��ط �� آن  د��ر و �� ��ر ھ�ز��ن آ8�ر �و�ش در �Iد ر��� �واھد �ود و

  �واھد �ردا�ت. 

  �+د�د ��ود: ��وع را�طCI�ررا�ط� ���ر�ده �� ���ر ا8رش را ���وان +د ا�ل �� 
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�� ا�ن �&��ر )� ���ر و ���ر�ده ھر دو ��  راط% ���ر�ده در $#دودۀ �! ��ت ا�د�و�وژ�� ���ر و �و�	�ده؛ اول:

در ا�ن -ورت ���ر�ده �� ر4��ت �&Cدات ا�د�و وژ�<* �ود �زد ���ر ����د  ،����د��ور��د �L ا�د�و وژی �&�ن 

���ر�ده  +دود �زی ا8ر ���ر�ده �واھد دا�ت و� �و&� و ، �-رف، �رد�د وواھد �ود، ���ر +ق و�O در �=��ر�

���ر �%وذ ھ�� A����  ،در ا�ن را�ط� ھر د�ور روز �ط ا�د�و وژی اش را ا)�داً در )�ر �ود در �ظر �واھد .ر'ت.

اش را �� �ط ا�د�و وژ�L  ��7 �ف ���ر�دۀ ��&9! ھر آن ا8ر و و +�* آ�را�� �ر ���ر�ده و آ8�رش �واھد دا�ت و

  ش و ��ظ�م �واھد ��ود.رِ �ر�وط �ُ 

 د �وا�ت،��واھ آ�ب ھ�ی او * ا�ن .و�� وا���* ر��� و ���ر�ده، آن ات )� ���ط��ن �� ��* از ���ر و

 ���، ���م رو�داد ھ� از د�د.�ه وا+د ارز���* )��ددر��'ت ���ی وا�&* و���O و �ط� ب را از ��رات ا�ن .و�� ر

�ر و ا����ط ���رد�د، ��@ل 'رھ��*، رو�داد ھ�ی ا��A�4*، '&� �ت ھ�ی �ده و �� ���ت و د���ر �&�ن %�

��* ھ�ی ���ص ھ��ن �و وژی +�)م، CAت ا�8�ت ا��-�دی و���O �7ر��* و... �� �+وی در �ر�و د���ر ھ��ن ا�د

 و ر��� و –ورا �زم �)� �9 �* �ودطر�!ت و ����* )ردن اھداف �C��* اش �ردا�ت ���ردد. ا�ن ���ود ��4ث 

��Iن ر��� ای از آ����* �� ��وع ارز���* ھ� و ر�وا�د، ���ط��ن د� 'ر-ت ��%س ��'��   -�د4* ��ور �� آن ھم ���د 

 �در��'ت ھ�ی ��%�وت از �4ن رو�داد �+روم ���رد�د و +�* ا�<�ن ا�ن ا�<�ل ���9ف ا����ط از و���O و �!��

* �� ��Iن ��وۀ وا+د و ����� د�د.�ھ* �-�ب و �&��د .رد�د، ا�ن �!��� ھم �وAود �واھد آ�د )� ���ط��ن �&��

*��و ���طب را �� �ط9ق �ده ���د، �وا��ده .ذا��� �ده ���د و �� � "ا�د�و وژ�L "��م �� آن ا�د�و وژ�I ،L�  وا�

�ط� &� ا��د و .را�*، د.����زم، Aزم .را�* و )و�� ا�د��* ���, �واھد ��ت. ���ر�دۀ ��&9ق �� ا�ن �ط، +�ن 

�+�و��ت آن �7 �%�ت را در ز�ر �Iر ا�د�و وژی �ود و ��  ،ھم ����دش �وا'ق * ا��7ذ د��ر )� �� د���ر ا�د�و وژ�<

طور را )� �� �+وی �ؤ�د ا�د�و وژی  ھ��ن �را.راف ھ� و و ی اش �� )�ر �* �ردژ�و�A� ا'<�ر ا�د�و و ���7د و

�زد، در اش �9!* �* �ود، �� ��Aرۀ �رCI ن و�&��* ���طب در��Iو$ر>�, را �* ���د و در ھ�7ت  ،

ت ��4ر �8,ً ����ن ���س را و... ا�د�و وژی ز���� ا�ن  دررا �� �-و�ر �* )�د، ا��ر���و�� �ت، ���9را �ُ

L9 ھ�، ر��� ھ�،  ����د، �رز ھ�یو O��A ا <��$ت ھ�� )�ره  ،�و�&�ت را 'راھم ���زد )� ھ�� و'�داران آن�

�<* دو )��ب  )� �8,ً �� �ط� &�  د���طب �-ور ��<� �!وق ���9ف 94وم ط�&* و ا��A�4* در�ورد�ده ���و�د و

�و����ده �* �ود )� �8,ً ',ن �ط�ب ��ز �رای ��وری  ھ�� �Iز 'Cم  L��4 ا�ن �ره ��I�� ن ���طب���I ،ردد���

وا��!�ل آن �� ���طب ظ9م �زر.* �رای 94م، ه �ود، ��Iن طر�ق ا�د���* �د���د�� �+�ود ا ����ن ���* ا+�د و

  �واھد �ود.  ،�ردد�����ط�* )� �ر���* ا�ن �وع ��R�9 ا�د�و وژ�L �� �+!�ق �94* و 

را ��ز ���وان در ا�ن  *94* ا رJم ا�ن ھ�� ���ری )� در �<روی روش ا�د�و وژی د�ده �* �ود، ���ن �ز�ت ھ��

��وه �,+ظ� ��ود؛ J� ��ً ا�د�و وژی ھ� در +وزۀ �ود ��ن �� �+!�!�ت ��C* دت ��ز��د )� ���@��I Sن �+!�!��* 

ً  �رای �+!!�ن ھ��ن +وزه ھ� ��<ن ات    )�ر آ�د ���د. �� درد ��ور و �&��

را �� ���ر ���ص �رط�ق ��ن  �ده آ8�رش)� ���ر راط% ���ر�ده � ���ر ر  ا	�س �� *رارداد $�(ص -دوم  

�ر �ر �واھد �ود �&Cدات �ود �� ���� ���ر ��&9!� اش �رای ��ر �واھد داد، ���ر�ده ��.ز داد ��C� �ده �و �د و�رار

، در ا�ن �رارداد ���ر�ده �<9%�ت �&Cدی دارد �� ��درA�ت �رارداد را )� �� �+�وی و دادی را در �ظر ���رد�رار

  .ھ��ش �ر�وط �* �ود، ا)�داً ر4��ت )�د�<ل ���رش 

�&��ً �و��د.�ن ���ور -رف �� د �ل ��م و �Cرت ا���ن �ر ا�س �C&� Lد �رای �L و �� �Iد ر��� �+-و$ت  

�و��ده و �� ���ر�ده در ا����ب، �ردا�ت، CAت .�ری  ،ا���ن را CAت ��ر ارا@� ��<��د و در ا�ن �وع �&Cدات
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* در �����Iن ��!ل �ودن ���ر�ده �� �ر)ت �Cرت و �وا���* ھ�ی  ا ��� � �%�ت �ود آزاد �واھد �ود،ا��A�4* و 

  )�ری اش ��ر �واھد �د.

 ، )�ر��دان �ر)ت ھ�ی �A�ر�* ��رات �* �و�د)�ر��دان دو �* ر��� �* �ط�وع ��ز در ھ��ن )��وری �+وب  

  �و�ف ������د�ود ���ر�ده ھ�ی دار�د ��ز ���O ھ��ن .و�� �ط�وع )� 

)� �ودش ر ر��� )�ر �ود را در دت دارد و  �وع د��ر راط� ھ$�ن راط% آزاد ���ر�دۀ $	��ل ا	ت  -	وم 

داد ���ر �راردادی اش، او ���ر ات )� در ��د �واد �رار ات و �� در ��د و��د در ش�� درا�!��د ا�د�و وژ�L ���ر

���ر�دۀ  .�د)�-9+ت ��دا�د ھ��ن ت و و در �ود �* ا�د��دI� ��ھ�ت و )�%�ت �+-و$ت �و���ری �ود '!ط آ�

�وع �ردا�ت و �وا4د ارز���* و CAت .�ری ھ�ی  آزاد �ودش +�)م �ر ا-ول د�د.�ھ* �ود ات، �ود �و�وع  و

* و��ارز���* و ���A� .�ری  ا��A�4* اش را �ر���ز��د و �ود ���A� .�ری و �و�O �دت آ�ده از .روھ*، 

  ا4,م ��<�د.اش را 

�+-ول و ���ر آن، �� آ�<� ��9* 'راخ و ا'ق ��C�ور آزادی �4ل را �رای ���ر�ده  ���ر�دۀا�ن �وع را�ط� ��!ل 

���وا�د �L �!��� ھم دا��� ���د آن �!��� ا�ن �واھد �ود )� ا.ر ا�ن ھ�� �ود ����ری و �ود �ر�م ��<�د، 

� )�ر رود، 'ر-ت ھ�ی ��4دی را �رای ظCور ا�%راد�ت �� ا����ری �دون آ.�ھ* ھ�ی $زم �94* و ��--* �

 ����,ت ھرج و ، �� ���ن �واھد آورد )� �+-ول ���ر�ده را آ����� ای از���*�<� ��زی 'ردی و �ود �زرگ 

و �را.�د.* ��4ده �* �� �,+ظ� �واھد ر��د. ا ��� ا�ن �!��� �+دود �وده و �و���ری $��دی �رج �واھ* و 

 ا�<�ل ��&دد ���رش ھ� اھ���* �دھ�د �+ر�ر و -رف �� ھ��ن آ8�ری �!�د �واھد ���د )� ���ر�د.�ن ��ن �� ا-ول 

�وا4د �ر��ط ��  )� �A�رب ��ر ���ر�د.�ن و اھل �9م را در �ظر .ر'�� و �� ا-ول و �����د&* �� ا�ن � و

 *���ر�د، ا�ن ��وه را ���وان �� ��م �ود رو�* و �� �ود Aو�* در +وزۀ �و���ری �� ���ر�د.* �ود را 'را

   ��ود و �-��ل ��+-ر �� 'ردی �واھد دا�ت )� در �وا4د 4�م ��9%ر��* �Jر ���ل �و��3 ����ص �واھد �د. 

�� ا��-�-* ا�ور �و���ری �� دور  ���ر�ده از ا-ول �4و�* و �وع ���ر��ری آن ات )� از �!�@ص د��ر ا�ن

ا�وار �واھد �ود  *���ًء �&�* و CAت ا��!�دات د��ران را )� �ر ا-ول �&�� �* ���د و �� �� آن اھ���* ��* دھد و

  ��* '�Cد.

&* �ر آن دار�د �� در���ر�د.* ���م �&��ر ھ� و �وا4د �ر�وط را  ا�د )� ���ر�د��ن $!��ری و *�2ده 1ذ�ر –/.�رم 

در �ظر .�ر�د و )�ر ا���ن 4�ری از ھر )و��ھ* و )�* ���د، ا�ن د�� از ���ر�د.�ن ���د ا���ص ��ھری ا�د )� 

�ود � )���ن��<�د و ھم +!�!ت ر -ورت ��در ا�د +رف �ود را طوری ��و��د )� ھم ز��� �����د، ھم ���ون را ھ�� 

.�ن .�ھ* آ8�ر �واھ�د �ود، �ر�* از ا�ن ���ر�د . در وا�O ا�ن د�� ���9د��ن ا���ص ر �� راه و +رف ��و

�ط��ق را �-��3 �و�ش را �� �O ��ن �ر��د، از ��ل �+-ول  ،��C* �7 �ف ��<��د. ا�ن ھ� ��ل از آ�<� ���ر

�ود ���ر�ده �د و ��I* آ�� +!�!�* )� ��  ؛ذھن �طرح �* �ود��ل ���ر �و �د ��<��د. ا�� در ا�ن �,ل وال در 

ت ���رد، +!�!ت� �A م �4�ر �واھد �ود؟ در ا�ن��� L� "م ز��د "+رف ��و �ودنC� <* از ���ر� �� �� �ت )

وری   .ات »	��	وری(ود«���ر�دۀ �ط�O �را�ط دوران �ودش �ر �* �ور�م، آن �!ص و �4ب ���ود 

ت؟ و��* ���ر�I ا�ن �� آن �ا8ر او � �د )��� �ده ای +�ن �7 �ف )دام ا8رش ��را�*، ��و�ش و ھراس از ا�ن دا���

 �*ا�د��� و ��ور، �-��ل 'رھ��* ا�ن �� آن .روه ا��A�4*، �!ض و ز�ر �� )ردن ا�ن �� آن د�ور �!���ت و...�ر 

 Lرا 4-���* و �+ر� �Cس  )�د و �*�ورد و ھوا�واھ�ن آ��-د��ت ��I* �ردارد و ھر I� را )� �� .���ش  

�&د از آن ����د )� �+-و ش د��ر �� ��ل  ��دازد و)رد ��I* )رده و در '�9� دا�* ���+��ل ��$ را ا�A�د �واھد 
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وری" )رده » "�&��رھ� و �وا4د!!���را�ر �ده ات، ��Iن ات )� �A� �4�ب �� ��طر O�A، ُ.ل واری "�ود 

ات، ��ور �ده �ود ��ورI* �ود  –وری روح ا8ر را �� را+�* در�%�، �%� ��<�د و ا8ر ����-و-�ً )� 

�و-�� ��<�م )�  �+رر ا�ن طور)( )�%�ت Aوھری ا8ر را 4!�م �* �زد. �واھ�د .%ت )� �س �ن –���ر�ده ���د 

��ل از ھر ��ص د��ری ا-ول  Iون )� ا�ن �و-�� را ��ل از �ن و !�� ھر I� �* ا�د���د ھ��ن ��و��د؟؟ ھر .ز

.�ھ* +!وق ��ری �� +�ث �L +ق �رای  ھ�� �� ر��ت ������ ات، �ن '!ط ا�راز �ظر ��<�م )� در ز��ن �� 

 �� "L  .�واھد دا�ترا $ز��  �ذ�ر'�ن �طر�+!ق ����دن �� +!وق �9م �ود ھم �� .ردن .ر'�ن "ر�

ۀ ��$ 9ط� دارد �وا��ن ��را�* +�)م در �ظ�م ���و�* )�وری �وا4د 4�م د��ری )� در ھر +� �* از +�$ت ��ذ)ر

���ر�ده  .ذا��� �* �ود، در ھ�L�I از +�$ت 'وق ���ر و ء�� اAرا ات )� در آ�A� ا�ن روا�ط �� وAود آ�ده و

�I وا��ن +�)م در )�ور �ذ�ور را�رارداد ���ر ودر  ��* �وا��د �در �+�وای  �+�و��ت  �I و$ت ���ر�ده و-+�

�س در�ورد �وأ�ذه �رار �واھ�د .ر'تروی دھد، ���9%�ن ���و��ً �* �و�ش �!ض )��د، ا.ر ا�ن ��9ف ��را ، 

  روا�ط '* ����ن ���ر�ده و ���ر ���ط� ھ�ی �ود آ�C� و ���ط� ھ�ی ���و�* �%وذ دارد.

روز و روز.�ر  �م و ��.ز�ر ا+<�م ا�ن ��ده ز�د.* ��<* +���ت دارد )� �� در د���ی CA�� ز�ذ)ر ا�ن وا�&�ت ��

ی �دون ر+د ر��� ھ� و ��<� ھ�ی د�9��A* ا��A�4* �� �-وص در د��� ،�� +�)م و ��'ذ اتCA��* �ده ��ز �ر 

از �Iدی �� ا�ن و ��A *9دی .ر'�� �ده  �� طور 9�4* �طرح �وده و وAود د���ر و ا+<�م  ا-و * و ���و���د

���ران و �ؤ دان آ8�ر ��را�*  )�  و �وا��ن �� '�-دی ز��دی ����ص و �وأ�ذه ���رد�د ات و �����ن ا�ن ا-ول

* ا�ن ا-ول CA��* را ھ��ن  �+�و��ت ��.ز�ر �� ر4��ت ا�ن �وا�ط CA��* ر��� �* را ����� ات؛ �طوط ا

�&9و��ت، ر4��ت +ر�م +ق د�ر* �� اط,4�ت و  ،اCA ���,4��* +!وق ��ر ����ل �ر +ق آزادی ���ن �19�دۀ 

. د��<�ل �* دھ�-و-* ا���ص، ر4��ت آداب ا�,ق �4و�*، ر4��ت ارار و ا���ت �4و�* و �Iد �<�� د��ر

دت ر�ت ارار دو �* و ا����را�* دول، در ا�ن اوا�ر ار�<�ب ا�واع Aرا�م (�رور�زم، Aرا�م �ز��ن ��'��، 

�9+�ت �Jر ���و�* و ��I��* ��زار���* و �ر�د و 'روش �ت �زرگ �<�و وژی، ؤُ�رد �� ارار �و �دی ��

س و  ��وع ��'�� ات )�  �� و�وع ��و�� و �+�ر�وی، ��دو'�ل و...) از طر�ق ا�زار ھ�ی د���ی �A�زیA� �9رو�

���� ات�ر �&!�ب ��<� ھ�ی ا��A�4*، ا��ر�ت و ر��� ھ�ی د�9��A* را ھ�وز ھم .�رده و .�رده  ��%.�� ،

دار�د �� �� ا�%�ده از +وزۀ آ���I �Cن )�ر�رد ھ�ی ا�زاری ھ� و ��<� ھ�ی ا��A�4* �وA� Aدی ات )� و���ت ��د

   �� �%O �ر�<��ن Aرا�م -ورت ���رد.

��و �واھد �ود در -ورت و�وع و )�ف وا�&��*، در .�م ��ت ���ر�دۀ �����.ز�ر و ���ر ��9ف �ؤول و 

�&ر'* ����د و در  -�واه �L ار.�ن ر�* ���د و �� �� L ا-9* �7 �ف  –ات ���ر�دۀ ���9ف را �� �د4* 

)� �رOA �&!�ب )��ده را -ورت �روز �رر �� �� L ا8ر، �و-وف را $ا�ل �Aران ��ره ����د و ��ز �A�زا�* 

*�������م ��ن ر�ت �ده، ���ر ات )�  �� ���9ف �� �ط��ق آن �<9ف ات آ�را ��+�ل .ردد. در -ورت 4دم د

 ،ا�ن ا-ل �ؤو �ت Aزا�* ���* از ��9ف در �وا4د و �!ررات ر��� �* 4وا�ب �وأ�ذه را �� دوش �واھد )��د.

���ر و ���ر�ده را ��9* �� ھم ��و�د ��ز�د )� �ؤو �ت �<* از آن دو �� د��ری ���ل را�ت �* ���د، ا-ول 

�و��* آن ���ن ���ر �� ر��� و ���ر�دۀ آن 4,�� ای �دارد آ�I� �زد آن �Cم ات ر4��ت I �4و�* �� روا�ط و

  �وا4د �4و�* �روج در 4ر-� ر��� ھ�ت.

  

   ����� از #�وق ���ر�ده در راط� اش � ���ر
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در روا�ط ���ر�ده و ���ر ��@9* وAود دارد )� �دون ر4��ت آن +���ً و�&�ت و +� �* ��ش �واھد آ�د )� ادا��    

  ، ا�ن +�$ت �* �وا��د +��ز �<�ت آ�* ����د:�رھم �واھد زد+�* �Cد�د ��وده و 4�دی ا�ن را�ط� را 

'ر-ت +ق ا�+-�ری �� �و-وف  ، ا�ناتدار را ���ر�ده +ق و -,+�ت ا�+-�ری �ر �+-ول )�ر �ود – 1

�زد )� �<ل و �+�وای �+-ول )�ری �ود را �ود ا����ب و �&��ن )�د و در ا�ن +وزه ���ر ھ��Iو�� را ��ر ��

  و �دا�9� را �دارد. ث+ق ���

ش �� او اA�زه �* دھد )� در آرا�ش و �ردا�ت ا8ر، �ود �-��م ���رد و  �ر�ده �ر �+-و�+ق  ا�+-�ری � – 2

او �<9ف ��ت ر�\ ھ� و ا��رات د�وری و 'ر����*  �و�O �زاج �ود را در ا8رش ��&<س ��زد،ذوق و 

  د��ران را �ر �ود و ا8رش �+��ل )�د.

ت و .و��* �+-ول ھم در ��د ا����ب ���ر�ده ات )� ت �+-ول ���ر�ده در �د -,+�ت او)��ت و )�%� – 3

����ط�ت ��-* �ود را �ر روی -%+� �* ر�زا�د و �� �ظر و �8,ً ا8ر �+!�!* �7 �ف ��<�د و �� -رف ا

  ��ددا�ت ���� �* )�د.

���ر�ده +ق ا����ب ���ر �+-ول )�ر �ود را �ط&�ً دارا �* ���د، )� ا8ر �ود را �� )دام ���ر CAت ��ر  – 4

��رد و ��ز ا�ن +ق �+دود ��ت او ھ��I�ن ����ر ات )� در �L و �� در �Iد ر��� در �4ن ز��ن و �� در �

  ز��ن ھ�ی ���9ف �+-و ش را ��ر )�د.

��ر �=��رات و �&د�,�* را )� �ود $زم �* دا�د، ��  �ود، ��ل و �&د از���ل ا����ر ���ر�ده +ق دارد، در ا8ر  – 5

  �4ل ���ورد.

  اھداء )�د. او +ق دارد )� ا8ر �ود را �� 'روش �ر��د و �� طور را���ن �� ��ر ��ذارد و �� �� ��-��*  – 6

�زد، طور �8�ل او  ��.ز�ر ر��� ��* �وا�د و ����د ���ر�ده را �� �&!�ب و ��روی از .را�ش ��-وص �ود  - 7�

�زد )�  *را �� ��� %ت  �� .را�ش ��-و-*  �+ر�L ����د و �� او را ��Aور �� ��ور��دی �� CAت .�ری ھ���

  ���ر�ده �� آن ��وری �دا��� ���د.

   #�وق ���ر و �� ر	�������� از 

���  دارای +!وق و ا����ر�* در را�ط� اش �� ���ر�ده و �+-ول وی �واھد �ود: �L ���ر و �� ر

ر��� +ق دارد �رای ��ر �+-ول )�ر ���ر�ده �را�ط ���و�* ��ذارد؛ �&�* �را�ط ���ر و ر��� ��* �وا�د  – 1

* �ر 4دم �&رض �� )را�ت ا���ص �L �و�O ا-و * و �ؤA� �Jر ���و�* ���د، �8,ً �و�O ر��� از ���ر�ده ���

  ، ��Aور �زی ���ر�ده �� ��دد .را�* در آ8�رش �L +ر)ت ا-و$ً ���ذ�ر'��* اتات در +� �<� 

د از �ر��� +ق و ا����ر دارد )� ا8ر ���ر�ده را در -ور��<� ���ب �� .را�ش و �9!� ر��� �* �ود �دا – 2

  ��ر �L ا8ر ���ر�ده را رد ����د. ،����د و �� �� ھر د �ل و �� �L د �ل �وھوم��ر آن ا�<�ر 

، و * ا�ن ��ش �رط ھ� ����<ن و )�درا �طرح  *��ش �رط ھ�� ،ر��� �* �وا�د �رای ا����ر آ8�ر ���ر�د.�ن – 3

  �Jر ���و�* �����د.

از او ط9ب )رده و �زد �ود  –�&�ر ����رد و و ���ر�ده �� ��م �  -ر��� +ق دارد ھو�ت )��ل ���ر�ده را  – 4

دا��� ���د �� در -ورت و�وع )دام رو�داد �Aر���� و �!ض ���و�* رو�� ھ�، ���ر�ده را �� طرف �د4* �&ر'* 

  ����د.

  ����درم ھ�ی )��* را�ت، از ��ر ا8ر �ود داری ور��� +ق دارد �� در -ورت و�وع ��9%* از �وع �!ض � – 5

9م �ود ��دا�د �� از ���ر�ده ����O آ8�ر �+!�!* وی را ط9ب )رده و �� ��ر ��ذارد.ر���  +ق  – 6�   
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�رC4ده �واھ�د دا�ت )� آ�I� را )� ���ن ���ر و ���ر�ده �وا'!ت �ده ر4��ت را طر'�ن �<�9ف ا�ن ا�ر   -  7  

 د.�)�

'را�9* و �� CA��*) و ا-ول ��ص طر'�ن �&�* ر��� و ���ر�ده �<9ف ا�د �� ا-ول ر��� �* 4�م ( ا-ول  – 8

    �����د ر��� �* ( �وا��ن �9*، ا��-�-*، �+9* و +وزه �*) را ر4��ت

در -ورت �!ض ھر�L از +!وق و رو�� ھ�ی ��ول �دۀ ��ذ)ره، طرف ���رر �* �وا�د �ر�94� A��ب �!-ر 

ادا�� )�ر و �� �وا�د  .ردد، در -ورت 4دم �O ادA ،�4��ب �د4* �*+ق  د4وی ����د، و �واھ�ن ا+!�ق 

Aدی ���د ���وان �� �راOA ��9د  ،�!-�ر ۀدر -ور��<� �رر 4��د�!ط� ����ن ��ذارد،  ھ�<�ری �� ر��� �!-ر

  ����* ا���� د4وی ��ود.

�* �� دا�ل �دن در I ل و د�� ����<�� د��ری )� �&��ً ���ن ر��� و ���ر�ده 4دم �%�ھم ا�A�د ��<�د، .�ھ* ر

، ا�ن �@9� �� ار���ط ��و.را'* و ز�د.* ���9دت �طرح �واھد را �� ر �* دا��� ���د���ر�ده  +ر�م �-و-*

ن �ورد )دام ا����ز �م �-و-* ���ر�ده �8ل ھر ا��ن د��ری �Jر ���ل اد��ل �* ���د، ر��� در ا�ر�د، +

  )� �واھ�ن ��Iن �دا�9� ای .ردد. دارد� ا��8��* را 

ر���  در ��ره ��ر .ذ��� و ز�د.* ھر ��-*، �� ��ول ���ر�ده اش �<9ف �� ر4��ت Aدی آداب ��را�* و 

ا-ول 4�م ر��� �* ات، ھر ��-* ��9�A� ���ر�ده +ق �9م دارد )� �واھ�ن ��ر ��و.را'* �ود و �� ��O ��ر 

ا�4راض ����د و �� +�* �ر ر��� ���ر آن در آن .ردد و �� ��ر آ�را ��و�ف �زد و �� آ�را �-+�3 )�د و �� �ر آن 

   �+�)م ذ�-,ح و ذ�ر�ط ا���� د4وی ����د. 

�رده ات )� �و�و4�ت و �ط� ب ���وع ���رش ھ� . ������+وزۀ روا�ط و ��و�د ھ�ی ر��� و ���ر�ده �� ھ��ن 

�ده، �4�-ر Aد�دی را و �+ر�ر�� ھ�، �&�* �Jر �+��ل ��ت )� �طرح �دن ھر �و�وع Aد�د در �و��� �L �و�

در را�ط� ر��� و ���ر�ده �� وAود ���ورد، ا�ن �ذ)ر �� را �� ا�ن ا�ر �&طوف ��دارد )� ��<ن ات �� �Jر از 

  +�$�* )� در 'وق ذ)ر �د �� +�$ت د��ری ھم در ا�ن روا�ط �ر��ور�م.

��� �* �� طر'�ن )�L ��<�د �� A��ب �ود در 4ر-� )�ر ھ�ی ���ر�د.* و رو����ری و �طO9 �ودن از +!وق و 

را ����ص )رده و �� آن ��  ��@ل و ���Iد.* ھ�ی �ر�وط وارد �ده  ودر ا�ن ��9رو �� آ.�ھ* و ����ت $زم 

، و��* )�ری �� آ.�ھ* ��+-ر �� ھ��ن +وزه �� اAرا .ذ��� -ورت �ط9وب رو�رو �ده و �� +ل آن ا�دام )�د

   .واھد �ود �ود، +���ً ط3 �%�د�ت آن ��9د�ر �

  �و'�ق  ا C* �ر ھ�� ارزا�* ��د.  

  

  ���1ن


