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 در ��رۀ 	ّ� ���������  

�� ����م ��و� از آن �� ��م . ۱ ����� ���ن ا��  �ّ��$) و  آ'&� �%$#ری  �د �
 ا�� «: 1# )) ۱۷آ'&� �%$#ری، ص (در +*� ( آن در $ّ� ،������%$#ری  � 

 45��+ 6 #���د ا:$�ع و �8 �$7#ر  �1# $)ه، >$��)ه را �� �% �� �� و�5<= آن 
����� را در @��ن» .�$) � �ّ�    Rhetoric)(��ی ��8� ($��� . 

AB�5ر در اC� �Dا�: �� �E B#در آن�� �� ��ده ا��  �� آزادی �%� و�Gد �F ر>) 
 د����ا� �J8ه دا>H �I$�نK�� از �� � �M در �Lد '�����5ن ّ� ��$) �8د�)  �� ا'

 =*��G در M� ری و#J�G ار�EIا� �
ّ
>K �� در رم M� و �I��  �5رC� =*��+ ر>) و

 �� N5C��5OP+ �C5>�  ؛آ��ی R�� در ر�) �<���T� =Vت د �ST+#ری  �� �� ��7 �
 ��  �V$� Wری ا�#$%� XE� ده�T� د�Y ا �ّ� � �8ای �XC ا'R�Y� �در �]�ق ز�5
��ده ا��   S��� � ّ B�G�: رۀ [\#ّ � وAر �8ده از د�J_ا =�D4 اD�`� در >�ح �I[58

�� ار��� :�اK) آن را �8ای د�  �� ��Eم �*�E B#�� �VI ���5)ه Rو M57$+ ����ا� آ+
N5C� bا��G �8ای �I��1   .��ده و ��C5ون �8ای J�G#ری Bوم و �$� آ

 

۲ . ��  �C5�< �5وس� �Sد�  �Hن ا��اع اد8VS� �� در   �C5� 4YK وB �از ا'
R�� ت ا�� در�TC� �������ده، ���eع  �� �gًh ر��ن  ��= ا��اع آن را  �د 

�R�E� د��  و +��Y= ز�)1 �� را ذ�� C #� ) �*+ در �5*� �Sد� �jR ب�S� ه و 
���ب � �  ����� آن $*� ��  (C #�،  ��دن  � �%$�ا�  lKا�)ن  � و�� �V��

�� در ا��س. ا�� :�VIس آ�)ه  mا :» �T�� د وی�Gو �� ��  ا�� IK�$] ،�����
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و » �H �� ) ا ]�ن را �)ان +`)'W]�� n آ ) �� :)ر ا��Tن ��>) ا:$�ع J�G#ر در آن
�eا )

ّ
Ro� از �6% �� �T  ،����� �� ��ی K<�م �$��5ّE ا�� و ��م آن  �$) 

�E B#��. 

 �Cا��� p5Rرف او�5#ر���*�Rدا'�ةا)Rhetoric (� ) �*+ �5$H را ($� : �I\1  �$�
�� Bوی ا��Tر و �Kا_( و +`���5ت  � �� ��Nی I\1  �%� �$� ،C� L5Hی �� 

 �ً$�e اردs1  �5OP+)Rhetoric (ا�� $ّ� ،������� ا��اد را �� Bو> در�� �8ای   � 
� آ��ده �ّ� ��� . �$) ���8Bد ا' ��ده  �$� �%$#ری در _�ل :�ون، :�اK)ی t&)ا 

  .�WEI$� WC� �� WC >)ه ا��

�gم >\�� را آن �� آن را در  :)ر اBج �� در ا'�ان، >� ) دا�]�$)ان ��  ��Jد�) 

�$$)>��ر �$�ن و ا��اع ادب A�58ر�) و �8ای آن :�اK)ی   beاج و و�%Iا�.  

۳ . �
ّ
>K �� ا وی�'@ ،�Cدا� �$xIا� y  ( �� را آ'&� �%$#ری ����م ��و�

��Sب �8z#ر، @'� ��5� K$�ان د�� �8ده   )5RP+ �� آ>$�'| �� ��ب و ���$} ��ب
  )۱۳۸۹ ،�]� دّوم. (ا��

 

 ا��. ۴��C:ری را ا��اع  � ا#$%� : ��  و ��Vی �>K ،[ ��� ،|'��: ،��5�
 �< ������ت ���ت VK)ا�JVRء از ا' �� ) K$�ان +*<�5 را �8 آ��J �� ) ا�zود 

  . �G<� ا��
 :دا�) ����م ��و� ��E[) �%$#ری را �� �

 ا:$�ع ) ۱ 
�  � �]��)ن) ۲ IC[� در دل 

�� اM5J\+ �IّVR و +*<M5 را �� ) �8 آ��J ا�zود )۳  �&&J+ 45 و��+ .  
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�: � : W >)ه ا����Dو� �� >�ط را �8ای �%
�gم) ۱  �8دن *5V_ ،l\R ���`� ،� >��B Wو>$ ��T و �*$%�  Bوا�
۲( � دs�R'�ی و آرا 6 �%

 ��ل �8دن آن) ۳�IE� 

 در ��رۀ $I\1  4>�� ($H ،M&'اL\58 �>�G �ا�1 _�ز ادای �%� را �M �8 ا'
� و آ�$} و آواز و NR ن [�ت و�H ،ح ا����� �R�E� ����ت VK)ا�JVRء در ا'

  .����ت و �T$�ت

$I\1  M� ر#$%� �%< X در �#رد >�ا �IّVR�5ر ا�� و �*) از آن ��  اC� ��
� �%$#ر، . �� و :�اK) �%$#ری ��ا��t M5دا�� Bوش%< X ا�< �>�G از

 X �8دن و ا��_= او �e�� �8ع �%$�ا� ا�� و >$���'| ��دم  *$
ّ
>C�

�C� �1ن و(��$< � �%$#ر، را��I#' ��5ّ و 8%< e�� او  و ���J< ،او |

�� �*)ًا �)ان  W5V: � از ا'+�\] ����ا��t M5دا ��.  

۵ .�$�ر �M ��م � �1ا�� را �8ای : �8د�) از �I��� (JKن، �� �ّ� را در  د�I#ر @��ن  � 
��، �$�n را �8ای �%I\1  �%� �5N] را ��  در�� و ������E5E� �� |'#1 و 

�$$)ه � �%$#ری ���W و ��:W :�اK)ی در _�ل :�ون، . K$�ان �$� ��n ا:$�ع ّ�
 در X�ّ�+ ،b�G ار��� �JG د����ا� آ+� و $*  ���K �� �8ای �%$�ا�  (<

�+��C5� X�ّو� �5<�5ن �8ای ا���ا_#ری �IC1دۀ  ن �8ای J�G#ری Bوم و �� وا��= 
 Rه �8د، و(< �'A(+ N5C� bا��G �8ای �C5>� 5� و آ��ی I��1ا X�ّ�+ (*� وم وB

،�e�� �`K در  ��  L5�5آ�EN+ ری د�1�1ن >)ه و آن را �� �*$�ی#$%� ��*$�ی �ّ
� ا:$�ع اّ�� از _�'n ��در�� ��>)ّ�،  �ّ� ��� �� ) ا'  �\1  EEّN� ٰIّ� و ($ICدا�

���J$� در �ICFی ���� ا�)ا ء < y  ان�$K �� ش. را����ی  �%���I در ��ل 
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 �ّ� �>K ���[&t �
ّ
>K �� �5� M>K @��نو +) �%��8ه و ���R�T(ا:ّ�  ��$<

)Linguistic (وانB ل  و m(Iا� �JG از �ً]�`� د��Aره �ّ� �%$#ری ��$<
 )>I%� bا��G در y B#+�5ن ر� �C �E� ،آن (Kا�: M5�*+ و �8ای �I��  I5ّ�ّا�

  )۱(.+��5G >)ه ا��

 ���ن  �� ) �� ��شR m(Iا� =���� :�ا�5G�+ (K >)ه �8ای �*� ��  �\1 I:و
 �� ��ر �ا��   �� gً�K ء�JVRا(VK ر  ���ت#*< �� W�ّ�+ و �Gّ�+ �>�G �8د�)، از

 ��دم و اBزش���K  �5 و�، @'�V'| و ��Cق ا��E� ،آزادی ،�Rا(K ن�H 
ّ
>� ��ی 

ل �� �Gی  m(Iز��ن دادن �� ا��� L5� �5ّ دارد وR�VE� د ����نL� ��  �E5E�

ل m(Iا� I[58 م :ّ�تg� �$)��ی �I\ّ�ق و �tا�$)ه +�   W]�� ی در ا:$�ع�.  

۱ .�ICT< ،ء�JVRا(VK ت��� ($I<ر دا�Jا� I:د�) و���\� C\� : �FABا �� ��  ��
 در �n�� �N ا��Iدم ؛@'�ا در >�ق ر��C5� M ،ر��T� n�� �5� ،MIده �8دمR؛و 

 �8ود ��ل ��  y از ا��VّیI�� �� �� JR؛ا P+ ا��اج'در و:� . ر�) &) �� او �
 (5$T� �T� �VN]آن � �ER�8 :<4 >�� ا �H  �5��� �VKرت ا >�د، آن را ��#'&) 

WE� ن ا���'ّBب �� ��ا��� �5C� از ���ت R�:. )ب   �ددا>�. ک. ر�$G ی��

  )m�G۱۹۱۵ی  A�[� b (�۱۴'| ���8ط �� 
 

۲ . ّRت و��� ��   ا��Jر��7ی �ا��ا�، G$�ب ا�I$#ود��ب و ادوارد �8اون و �8

��ده�\�س در ��رۀ �����ت    :ا�)، >� �ن �WE :�ل ا�� ���ت VK)ا�JVRء 

�ت ���ا����ء .ا����� ا%$#"ود  �ب در ��رۀ &':)۲(  

� ��� +��م ���58ت ���ت VK)ا�JVRء را �]ّ% �`�[�K �5ّ)ه  ��  ،($�

  :�VKر+$) از 
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۱ .(4R�� و R�K n�$� 
 _bV >�خ و �<n و ��ی ���Vع ). ۲
 و ا�JRم Bوح). ۳[%�   د�

 

 =�� 4R��� ،ت�J5V[+ ت و� �$� �V�j&tان و ا�$�ی >�ق در :�4R ا�I*�رات، 
�I<ر دا�Jد را ا��� � ���ت VK)ا�JVRء �8ای �*ّ�� د ���  B =5ّR�Kو���T

ٰ
Rا�)، و

 را اّ+%�ذ >E� و >EK ل m(Iد �� د��5ی ��ب، ا��� =5ّR�K 4R��� ر�Jو ا� D�J8
�5ّeت و :�� �ی ��د را �$� ��Jده آن ���ت �� ���ل دّ:� و ��Jرت، ��. ����د�)

M و �Eّ)��ت :���V: Wل، �XC و �IC1ش � و آن
ّ
>C� داد�) �� را �� و�5<= :�� �ی .

5)1 و �&t ،د ��بg� ء در�JVRا(VK ت ���ت�N5e�+ از ���58ت و y  �5� در
��ا��E5E� y  ($I و �B MّJ� =>�Cو���  ���1ه ���+6 �. ا�J8م و�Gد �)ارد

� �5e�+ و را MJ� W��: م��K �8ای �� \��� $) ا�I)ا از  y ���<= ا�I)ا'| و ��ده 
  :�Vل ��>)، >�وع �R�K Wآن را در ��ا� p�� �5 و +]� �  ���د�) وG�+ ی�+

� � �T� �� �4V �*= [)ر و Bو>$   .�1د ) ����د�) �� _#ری 

n�� ،ا�� �I\1 @'�V'|  ��ی ��Vرک �� @��ن ��ر� و در ��J � و �M ا�I$#ود��ب 
�$��م ا'�اد �����، ���+VR�� 6ً� ��  .>) و :)رت �� آ�$� �%`�ص ا'�اد �

ل �%`�ص دا�Dً� در �] و ���� �8د�) gG.  
  

  :ادوارد *�اون .ب

��1ن ��  ،�I<�� و  ادوارد �8اون W5h�+ �58ن و :)رت ���`� �� `%< M$�
 و ا�gم N5C� د و�J' =�(ّE� ر�Oآ �� n5:�5 ا��_= دe�+ م�: � در 58ٰIّ�

n دا>� 
ّ
�� وی �)ان +*<  ا'�ا��5ن(���Iزی $*  (  .+�ان  ��� را �
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�ت و�ّ  .ج�� � ���1#� ا��ا0 در  /�ب '&. اداری *��,	:  

  -جّRت و��� � D�J8 اداری M7� ب�S�  =K��Y� ا��ا� در ($ ���� :» ( Bاs��
�� ��VNب و ��mی �� ���ت VK)ا�JVRء   را E[��� در �8ا�8 �� :�ار �eر وا#_ ��

  :ا�) �� ��_� دا>M5<�� �I داده
  ����5T� = ّAB و ���اه �� دAرا�) ] و ا��5Iط  -
  ��>�$)ی و دّ:� در >�وع �8�#رد�� -
  آزاد�$] و و�*� در �58ن ���4R و ا'�اد �����ت -
 و �� ��ا�Kت �Lم و ا��5Iط -Y B(+ Wدر ��ا� D�J8 ا�� n'�E� �58ن  
���W >#ر -  ���I� l\� �� مg�   و ��ارت در 
-  ����� $NR �� �7� ر�Jا�  
  را�� و ا��Iار در 5EK)ه و ا ��ن -
 �]ّ%`�ت ��Bز ���58ت و �����ت ���ت VK)ا�JVRء  -�>�G ،ر�I�5$� و و:�ر در ر��

  ».ر�� در �*ّ�� و اراn'�E� =D ا�� ���ت �J8ءا� �� >��ر �
  

�� ا��5ًا در . ۵  L1ار>  در +���Vخ در Cن(�$\�ا���Rن ) در آ�Iض دو��K ��
n�� ۀ(�K ت� ّ̀ �g[�  ��۱۵ی ���ت VK)ا�JVRء را در  ر���)م، �]% �'@ =ST�

  :��دم 

  Bو>$ و ��د1 �58ن. ۱
۲ .��(ّE� 4 ��دR��� از $5H5)ه�&t WD�C� �� Y B(+ ���� ه و  
 و �\��Y� M5ّ�د در :�ا4R �%`�صا��اغ �*��. ۳  
��دن ����� در ا��x ��ارد Bوی . ۴  L���I�4>�� y   
��ّص �� >�ا X �\�س �%�_4 .۵ �Gّ�+  
۶ .�����  ���5� �ًV'�E+ ده�V� W ّ̀   .ا�) �1ه �\
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�gم و A�tرش ��<4از ���eع ABز  � >�ا N� X  ا�I*�ره. ۷  �8ای >�وع 
ّ
>  

۸ .�� و �)ارا �� �\�س �I\1  � �� ���IEی ��ل و ز��ن �%��C�  �>�G  �7ی� ��
($I<وت دا�\I�.  

  �gم اIK)ال در. ۹
۱۰ .m m(I�8 ا� �ERو ا R�K n�$�8د� nی ��ب ��ا���� �� ��  >EK ت.  
  +]#'�V_�%� nن ــ ا�5) �%]5)ن ـ. ۱۱
�gم و t&�م. ۱۲    +�ز1
��ّص Bو����5ّ و ا ��ن و ا�gص و د ��. ۱۳ �5OP+  ء�JVRا(VK ت ���ت� ّ̀ %[�

  در �\�س
۱۴ .�5K �1ه در  >EK ن��@ ��   >#را��L5ی و +�K y �Nا_(�58ن �B n'�Eو���
 و در ��� ��ل ا�JRم. ۱۵[%�  

�� �8ای �z ) �`�5ت در �#رد �Fره ��ا�) �8د  �Y�  ،ر#�s� �5ّت]�`�ای از 
� �ً]�`� �*�وض آ ) و N5e�+ل�h P+ �� ر���V� ت�������  &) آن'��'| در 

  :��s#ر >�د
  

 %�: �9"ل ا	�اغ ��6' و �34�5. . ۱
ً
�د در 9"ا�: �A@"س ��9< درک  � >�#���

� :��� �B:  

 در اّول BAود �� p B�F در E�� در gًh�۵  �VSن  ۱۹۱۱ا��Cا� WT5� �� د را�Gو MR�K
� �5V[+ ���� $)  ���� $) و :�ای ��دّ � را ���$) ا��K و اLGای آن �WT5 و �*) �

 ا��JRا � .Bو�6 د'E�� در p B�F در ���ن  � B�+ �� �� ۱۵د  �VS۱۹۱۱ا� 
 �`�ل  ���ن. Bو����5ّت ����5ّ���CG n8ت ا��: ���� $) ����CG MR�K در �� _#ر 

5� :MC ا���� L5� �� �*�h ا��5V و �E� ���7ّ)�= . ا�G�� �*�Bد ا��، در B MR�Kو���
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 +�J8 W`� ( (Yر �JRاّ�� ا ا ،��5 >�د و �� +)B � �*) از �&�V آن �W��5 �#را�
 در ا>�Yر  دو ��+b58B M��� �V از �� � ،>�د و ���Hر �Lان و ز��ICن �JRوح اB ر�) و

8 W��5� � ��Cوح ا�B   .�$) آ ) و آن را ز�)ه �
  

۲ .:��� D1 ارد روی"� :��E دن ����� در�  F ��$�:  

����دا ���8ط  �� �� �\� ا�� �T و  ���1ه �� :��C دّوم �����ت ���ت VK)ا�JVRء 
�M5$، در آن   �7� (<��۵۸ � �����  M5R�*+ آن ���ت �� �� LG در ��اردی   M58� 

 دوازده� ���� $)، +B �[5�� �ًV'�Eوی ���eع وا�)ی  ��1= ا�� ��Vرک را �*ّ��
�� ��L���I� . n ا�� �I\1 >�د   از +*��V� M5Rر��  K ��۱$�ان �����، �*� ��ّ*�

در  M5R . n��۳ ���ت �J8ءا� ا��راn��۲ �*+ 4G�� �� W�K �� bG . ا��
��� اّ �م �J#ر، ��J8 MTر Bو��� دارد ا' را�E� �� bGو�� در  n��۴ . ��ره ا�� 

 و �)�5V_ W��E� . n��۵  �5ّ*�5ّن و _5V*� ا�����CG �5ّ�(� ا����م
ا�� و zRوم  ا�VOت و�Gد و�)ت در b5�G ا>B ($� .n�� ۶ �5و��� را ���ح �

�� ���ن ا����م �)��5ّ ��ّدی �� �)�B �5ّو��� ��ز  n��۷  .آن در MR�K ا��Cن
�  n�� �1۸دد وzRوم +*�دل و  zR ، ($� . n��۹وم :ّ�ۀ ا�5ّJR را �8ای اّ+�Nد K$�ان �

در �5R�E+ (E) و �58ن  ۱۰و ��n . �$) ار+�Vط ��5ن ا:�ام و �<W >�ق و ��ب را �58ن �
n�� �5س: ��� �8ای رzR  � �Kوم و +Nّ�ی ��E5E ا�� و �� ��5 ��ی �*) 

�gم از ذ�� آن  �N)ودّ � � �� M Bs1.  
  

۳ .����� �@' 4�H"  �4:  

�I\1  M (: �5«: ا�) از� اgTRم �� :Wّ و د 
ّ

�8 ��5� ا��س، ���ت VK)ا�JVRء . »ل
 n��۵۷ از  ۳۳�����ت ا�FAB (= ر:* ا�� [\N ۴+�  ��۱>�ن 58�  ا��x �%$�ا�
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n�� .(n��  ۶ � ��۵ی  �N\]۱۱  ،۹ � ۸ �� �۷#رد  �N\]۱۰  �ً*�G  �۲۱#رد  *$
ای و�Gد �)ارد و  n�� �5�۱۰ �N\]  �J$+ n�� y . ���� �#رد ����� �۵۷#رد از 

 ��۱۱ � �R�� �N\] وی ��<4 . >�دB �8 �5T+ �� ت ���اه����� VC� ��+��
  .)ون +�د ) ا�Oی ��5ّR�VE� �8 �Vh آ��J دا>�Iوا�) �

  

�وع  Kم . ۴B ای�* >ّA� M1ا�B �1 وز   :ا%$�5ده از �">"ع ر

 �Sد� �� ل ا��  gJIا� �K�8ده، �8ا �5CN+ در ��5ن اد��ی ا'�ان �#رد ��  از �$��
�I\1 �� �`ّ$(  � >��K در ا�I)ای  �8ا�K ا�gJIل آن ا��: �*5� در +*� ( آن 

V��=  �N� �� ا�$)ه�� ��  ($�  H$) ا'�اد ��\R5)ه، ا`: b>�� �  ب�S�
�1دد �1ه  1# $)ه آ ��ا�)ن آ��J از �E`) و ��اد �# C$)ه و     .  

��V��I��۱۹۱۱ ( �7�g  ۸(���ت VK)ا�JVRء در �$Lل ��ST� p5م در R$)ن 
� L$� 6 �Y$1ل �8ده � �� �G*�5ّ @ �د+� از   (5����� ($ ����: » yH�� �$Lل 

��C5، (<�� �I<ب و�*� دا�>: ( ��. «= �TّK را � ّ̀ �� در اوا W  و �*) :  ($ ����
�� �1ه �� ا[�e�� Wع � آن ؛�\� �$Lل دا>BA۱۳ ($Iود در  y ا+�ق  � از «: �tداز�) �

�)ا �  �� LG �C5� �T�� 1]� 6 :<�ب �� :<�ب را 1]� 6 �%]) و   Mا���
�VّN� در ��رۀ ا» .ا� >��)ه  '� ا�� �� ��Aر و sRا s د��5ی زاWDو د�R�V= �%$�ا�

�VّN� �� ��  ا� ��>)، ا�)ی ا�� و آن �)��  و ��� ا��، اّ�� ��Aر و 1]� ]
 ا����Cا� MR�K �� �VّN� و.  

�� ا��Aز در ا'� >$5)ه«: ���� $) � ��۱۹۱۱ا��V  ۱در ��p B�F n در  b5�G (5K �G  ام 
5� ا��C (ّ:« رک�V� WT5� س �8دن از >����ت  و �*) �%$�ن(ّE� ع�e�� �1د  �8

  .�1دد د��5ی �
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۵ .:Q�R� 5"س' M1ا�B �� ّص�� �Tّ"H:  

. �� در ��رۀ ��Eم M>K و K<���� ����= آن �����ت ���ت VK)ا�JVRء در داراR\$�ن
�����ت ���ت VK)ا�JVRء در داراR\$�ن gًh�  )دا�]��ه ( � B�+ در �I��8 رک درg�

۲۳  M>K �VE$� �8 و ��+K �V<�� راM>K �5OP+ �� bG در و�)ت �� gKوه  �۱۹۱۲

� ر��I ا��%� ��Cا� MR�K.  

 � B�+ 5\���5 درR�� �) ا�I$\#رد در �R�F آ�IRی  g5R در دا�]��ه �����۸ VS�۱۹۱۲ ــا� 
E$� و M>K تLّK در ��رۀ�K �V �1<���� و ا'  �E� 5*�  �� +$�زعV_ ن���: �H

K رت(: �� �� 5V_ �8 M��� WE*� ا�� �� ) ��د را از آن ��Yت ا��، اّ�� ا��Cن 
  .د�)

\��5+ ��Yآن ���ت در ا� ��  +����� در � ��  =:gK �Gّ�I� gً��� ����د�)، 
��د در �5#'#رک در  د����V  �۴ّ��ر �� ���eع Bوح �8د�)، sRا �gًh در �%$�ا�

 �8د��= ��N در ��رۀ B =V$Gو��� و�Gد ا��Cن و zRوم +�B �58و� ۱۹۱۲��.  

\��5+ ��Yرک در ا��V� =����� ا�� ����= د �� I��8 ی��،  � B�+ ی  ۲۴درm�G
 ا�� ۱۹۱۲>EK W mت آن �� د�VOوح و اB ی�E� ع�e�� در ��.  

�C5Iا���ا� p>Y� رک در�V� WT5� I:و  n�� ،(�8د� ($>+�Tرگ ا�#V$ ی اد��
R �5ّ�ّف و ا�gI� ا����Vرک در ��رۀ �� )ۀ اّ+�Nد و �eر ا���K ن�C .)ص ۳ ج ،

۹۳ - ۹۰(  

 وا>�S�$5ن 
ّ
>� =��%��S� �$��ۀ ار+�Vط >�ق و ��ب در   ��V� WT5رک در I:و

 ($I<دا ) �[+)۲۰  W �tط در ) ۱۹۱۲آ�V+وم +*�ون و ارzR آن ���ت ����eع �%

58� ا:�ام و �<W >�ق و ��ب �8د.  
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  :ا�$�ال در  Kم و ��ارا �� '5"س. ۶

�� از  ���ت �J8ءا� در �Rح �E`�د �*� از :�اK) �%$#ری را �58ن ����ده ا�) 
�� �VKرت از  �gم ا��  ر��T� � �K ��>) و �)ارا �� آن �G<�، اIK)ال در 

 ���ت �J8ءا� +`� � ����ده ؛�\�سٰIّ� �� �<��«: ا�)  ای  �M5T دا�� در اّول �� 
+ ( ��� M

ّ
>T+ ،(<�� �5ّ >�5 در او]���� » .+��58 >��)... � ا_\�ل ��  M ا�� 

ّ
>C�

�� . ���ت VK)ا�JVRء �� ��= ا'� :�اMR�K (K �8د�) از ��د آن ���ت �WE >)ه 
  :����د�)

� �VKرات و اIK)ال «C� ی و:� ��>) و��I:�58ن �� ) �� �]�ب �ّ��ر و ا
�C5� ف زدن�� XE� زمm ت��>� �Oر، ج  �)ا b(» .در ادای �*�� و  ، ص ۱ا�

۱۷۵(  

�$��ه�  در E�� ن را در�V�%� �� ارا(� =��� � در R$)ن � ای 58>>�Rا  �� +�ان د ) 
1\� �� و�Gد ا���gIت ���$� ��5ن �<����H W و�)ت   �� در �Gاب �*�Iض 

� ا��، �T�� �[�  ($ ���� : ل ا�� و���  �5K ،رت از +$ّ�ع ا���VK ��  �gI�ا

۴۳ -  ۳۵�����ت، ص ۱ ، ج m�G۱۹۱۱ی 4G��. )۱ �$�ی و�Gد(  

 ا�� در �$Lل ��5C دB \�س در E�� ال(IK����۱۴= ا  �VS۱۹۱۱ا�  �� از +�ّ:
p B�F در b5�G >��ن ��دّ � : �����5) �$$) و � p B�F در �)��5ّ ��ّدی آ��ز �

���ل ر�5)ه  ��:  

 ��Nوم ���) «E5E� ب�Iآ� �+�t آ'&$� از ��� ا' �� ... �5( �8د  �5( �8د 
N� اج�� �Vّ]�VّN�  ا�� در . در آن �]W*I �]�د] ا�  *$��IC>1

�� از ر>�Nت ا���ر �N� � �$Kوم ���) ��ل، . ��J � [\�، �5( �8د 
  ) ۴۶ -  ۴۷، ص ۱ج )»  .��رد ا�(�NR ا�T>� �8ت �8 او �
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 :ا��3YR� �3ن و �� B"ق آوردن ���Q�Rن. ۷

>�ق آAردن �%�_�Vن از �Y� �>�G �ی آن ���ت، ��5]� ا�5) �%]5)ن و �� 

���ل ا��  4C� �8ای .� �  :�$) �h� ($Hل در ا'� �#رد ��<4 را ��ب Bو>

�� ���ت VK)ا�JVRء در   �8د ���K b�Y� اّول �ًV'�E+ ،ن($R W��+ I5� ی�C5>�
��د�)   :ا�FAB در آن ا'�اد ����� ����د�) و �%� را �� ا'� �VKرات ا�5)�%6 آ��ز 

 »[� A@ )ا�NR)�، �#ر ��E5E درJRا �[>1  M5C� ن . ... 5) و�Cا� ��
 >�Jدت �\`$�  �`K ،�`K ��� ا'� ABز، ABز �) b ا�� و ا' د�) 

L'zK (او�(� .K ز و�)تAB ،�1دد  �'�8 �[J8 ن�JG 4 �E$K ا�� �[� MR�
W>� b5�G د�N+ّت، ج( ».و ا�����  )    ١٩ -٢٠، ص ١ 

 n�� ١٤در  �VS١٩١١ا� � p B�F ی�Vّا� �� ($ ���� :  

 ���'&)، @'�ا «ٰJ8ت ا�T>� �� د��IK5)، ا$T� د��>�� ��7 �� ا�I*)اد 
 ذّرهJRت ا�T>�   را آ��Iب �� � Bت، ج (» ...��� )  �$)، :��ه را د�����١ ،

  )٤٨ص 

 � B�+ �� p B�F در E�� ١٤در  �Vوی � ��١٩١١ا��C+ ق زن و ��د ا��، �� در ��رۀ�E
� �5$� آ��ز �%H ($$� :» ذ�#ر ���D$�ت ���Gده ���s و �h�o$) و در ��58  b5�G

 �C5� :�� �Jو ا��ث آ� ...($ A�C� 4+ا�� b5�G در « MR�K و �*) �� +\�وت در
 ا>�ره ����ده، ���Cا� ($ ���� :  :+�د ) از +��58 ا�� ا'� +\�وت 8

»�� �M  �� ) زن... >��)  ا�C� �1ء �� �Wh ر�Gل +�Wh� ،(��< �58 ��دان �
 ���$) ��د�� +��58 >��) ا�IّVR �� درG= ��د�� �>K ،($ص در  ر��`%Rا

 MّJ� ��K ��� ا'  �C5� eا را(����5 ا��K ��K �5ّK��IG<$)؛ sJRا 
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� ��I:ا �5$H L5� ل(K و (<�V� ل���  � �J� و ��دان  ��� ) �� ز��ن در
  )١٦٣ -١٦٤، ص ١�����ت ج (» .��Cوی ��>$)

  

  :�Hز[  Kم و \]�م .٨

�� �#رد +`)'n ا[�Nب �Gا ) و د ��  �\�ذ و +�5OP �%$�ن ���ت VK)ا�JVRء 
 W��K ($H  از $5 �8ده، gKوه �8 >%`�5ّ ا�xI$�'| آن ���ت ��>K ان����

  :�8ده ا��

�gم و ا�t �5ّ�ّ&�م. ١   +�ز1
٢ . n�$�M5>� و � Bو>
 ا ��ن و ا�gص. ٣
�� از آن ���ت �]*]b �8د. ٤  ]ّ�� Bو����5ّ 

� �� ��ع ا��Cن. ٥R�� �VّN� 

�� اB �IّVR ]= ��= آ��J در آ�Oر و ا���eت ���ت  +*�M5R دوازده ��1= آن ���ت 
 �FABا ��   در ز�����Cا� MR�K و و�)ت ���K �>] �JG ءا� �8ده و ��� در�J8

��C� ر�I��1 ،�8د  و ر:��� �58��5� در +W5`N :)رت ���7 و ���5+�N5>C+ =E
�� +5�P) آن ���ت �8ای +�ّ: ��ّدی  ���ن ؛+�ز1 و G<�ۀ ��ّص دا>� _#ر 

�� �*�دت �]� ا��، ��  و وا� �E`�د ���  Rب ا�� و��+�ا�) ��>) و �� )  
 . �$�B �� Mّو����5ّ >�د

 

#3 از ����: %�ده و �� �_ّ���. ٩`� و ��6 ا%$�bل *� ����: \]�3aۀ �"رد '&�c:  

 �C%� �� از >��د��ی �%`�ص ���ت VK)ا�JVRء در �����ت ��د، ا'� �8د 
� E�$� ��� �7� �� ��  |'� ��: �  J'(� ت  � ا�#ر��

ّ
>C� �8  ر�5)، ا>�ره
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� ��د . ر�5)�) ����د�) و �*) از آن _�'n �� ا�VOت ��7 ��د � �ST� ��� ا'
K ده���ت�� �����ت آن ���ت �Gی ا�IKاض �8ای  V)ا�JVRء ا>�ره  �� ا�) 

 � B�+ �� E�� در �ا��VS  ١٥ا�)ی ��: ��sا>�؛ �gًh �8ای ا�VOت zRوم +Y) ) د'

١٩١١ � p B�F در ($ ���� :  

»�C+�5ّ���CG n8��� و����5ّتB ،�7 >�د� �E5E� ن �� د )ۀ�H .
�5�� � �7�g� ���CG MR�K ر �� در#_ � M��� ،ری�J8 W`� ،($$

  ا��؛ ��5� :MC در B MR�Kو�����ICاّ �م ز� ،، او:�ت �Lا���IC��+
 ا��R�`� .ا��اW5D  اّ �م ���ت ���ٰ ��J8 W`� Whر �8د، �Hن �$

� و ��ان
ّ
Rذ � �J� ان >)�) و درL����ت ��J8 �5Cر Bو���  ... ا��5 

، ١ج  ،�����ت( »...آن ا����Cت Bو��� را اM7K از  :WV ���� ����د  ... �8د

  ) ٥٢ -  ٥٣ص 

�� ���58ت آن   ا�� >EK تm m(Iوی ا�B �T+ّر��، ا�V� ت����� MّJ� ی� �Y� از
� L'��I� 

ّ
>�  . �$) ���ت را از �%$#ری �$�Vی �� Iدر� �� ����م ��و�

� ( #1 :»� �V$� �8 ��  ��C� �1و�)، اB  �8ده ا�� �5$H ��V� MR�K>$) و ��VRً� ا'
�%� �IّVRا �� �� ��E5E د'� و ��'| �  ($ #1  ،�C5� ق ��ز�1رg� ا��F

�8�$���1اه � ��1ا� ��>$)، ... �$$)  ا'�، ��دم را  �� ا�1 ��دم در   ا�� J'(� و

  ».د'� :ّ�ت �%�ا�) دا>�

 n5�K �5ر ���� وC� ���V� ٰIّ� ء�JVRا(VK ت���  را H$�ن �� ��د1\C>�
 ��4G ��5ت ا��، �� K$�ان �����  و Bو>$ �58ن �Iرا� �� ��  ($ ����

��د �  �*Gت آن ���ت ��ا����� �  :+�ان �� ا'

۱. ����5+ ��Yوح در ا�B ی�E� ت�VOا  � B�+ �� ن�I��8 ی  ��۲۴یm�G۱۹۱۲ 
۳۶ -  ۳۷، ۲�����ت، ج ((  
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�$\�ا�. ۲ � �I��8ن �� +�B � ا�VOت zRوم +Y) ) د'� در '(�ّ�� p۲۲  �۱۹۱۲ 
  )۷۶ - ۷۷، ص ۲�����ت، ج (

۳ .p B�F �5ّ در��Rت ا�VOت، ج ( و ا�����  )B#�۱۹۱۳ �  �۹#ّرخ  ۲۶ - ۲۸، ص  ۳
 

 B"را'F3eی و ا���م. ۱۰YR�:  

 ( �V� ،ت ر������� ���ت VK)ا�JVRء در R m(Iو ا� E�$� �NR از ��Hن �%
($IC� \_�K ری از >#ر�K و y[� �����ت، �%$�� �� ��د  ��5Cری از . +`ّ#ر 

n��  �F �ن �>�K �� ت�Kء �� د�JVRا(VK ی ���ت��  n�� ن� �F در gًh� ،�51د

5) � در t#رت*� ($ ���� :  

دا��Y< �H �� (5ۀ ��Vر� در ��5ن >��  ��5 �...  ،��#'&) ای ا'�ا��5ن«
 ���<5)58)ار >#... ��س >)ه؟ �   ؟ )، 58)ار ># )، +� �� �  �� �+

(5<����  ) ۱۰۴، ص ۳�����ت، ج (» ا�R...  ؟

����= ��Vر�� در R$)ن در �G*�5ّ اّ+�Nد  ��) �V��I��۱۹۱۱ ۱۴(در آ� ($ ����:  

» �� �[� b5�G 5) و در ��5ن<�T� ن و دل�G �� ( �� �ً*5�G ����< pF
�Vت ��G<� ����) و  ّ̀  ��[W >�د، +*

ّ
>� �$5) +� اّ+�Nد   ��VّN ز�)1

�1د�)  (NIّ� b5�G. «) ت، ج�����  ) ۵۲، ص ۱

n�� ($IC� اوان�� �� ��  �G�$� yت از آن ���ت �F �ن �  |'��  M� ��  (��51
�%6؛ �gًh در �F �ن ���V� nرک در �$Lل ��5C ا��Tت  ا�JRما��L5 ا�� و �M  >�ق

 � B�+ �� p B�F ۲۱در  �VS۱۹۱۱ا�.  
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  :در �5hت %R#"ر، �1�fن �_�ل

�� �8ای �%$#ر mزم    ��و� در ��5ن [\�+>K(�ّN� ری ����م#$%� �در آ'&

5$� آ�)ه ا��H ،ا��:  

�5��اه و ��ش�%$#ر �� ) �. ۱� ،p\� y5 (<�� �5ّ�. (<�� �I<دا �T5� )_ا�K .
 n<�K و از �� �)ی L58ار ��>)T5� �� ��.  

�`��� >�ا��، ا�5�، z8ر�1ار. ۲ �� n
ّ
>%I� و �5�] ،��Iرا� ،D(<�� W.  

� ��دم را . +� ��>) �#ز+� و �� وG)ان +�، دل از _�IN� 45Vط. ۳+ ،45V_ ن�H
  .دو�� دارد و �%$#ر Bوح را

۴ .E5>� د�$)، ��ذوق و��  .� ��>)�T#ر، 
��ن. ۵ ،(<�� ���J< �� �5 وRد راه  د�� �� �5ّ��V`K ،زد�V� د را����د ��>)، 

�e�� و (<�� �I<دداری دا��� و ���G�eاب ��>) �)�)، �sّRا.  
۶ .�C� �� (<�� ($د���  .��5ّ و 
۷ .8 (<�� �I<ادای و�5\� �$7#ری �)ا LG ض ��>) و از �%$#ری��. 

آ � ��5 از ���ت VK)ا�JVRء، � MR�K ری را در#$%�  ��� دارای ��= ا'  (5��$<
�5��ا�  ،�� �� ) �� �Gی ادای و�5\� [\�ت ��>)، LG آن� و Iرت دو��VK

s1ا>�؟   �]�ّ � را 

1\�ـــــ >45T ار�gن  اد �K 4ب �� در ��رۀ آن ���ت    : ـ �nّN �8د 

 از آ �ت z8رگ �)ا �8د«I ء، آ�JVRا(VK . n'�E� b5�G �RgG WّG nّ�
. W و �$�:4 را در و�Gد او b�G ����ده �8دz8Dر1 و ا[��R و ����Y و ���

 �Iآرا�  و Bو����>K تm���  ��� ��� �� ا'  ��C� ��5Cر ��در و :<5<$) 
($<�� .��57 و ا�gق ��م و (VK  )5�Rا�JVRء، دارای �Gد و �%�وت 8
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 �8ده  8> (K و Wh� ... �*ی و و��: MTN� n�$� و �_�� �K�� و M>K
�� و�#ر ���T و دا�6 وی، ا��Cن را ��5ّNI و �$)�6 ��� . ��g�

 �8دٰ>Kا =Gت وی در در��>� �5، ��5ت  ع م(»  .�VKرات و �`��� �
  )۳۶۸ -���۹ت VK)ا�JVRء، ص 

  

iB�4 �1ددا :  

W در [\�Nت  �� ک .ر. ۱ ّ̀ \� =R�E�۷۵۸ - ۷۶۴  (>G۲۶  رف�*�Rی دا'�ةا� ( A و����

�T5��I �8  

��Sب  �ددا>�. ۲ � G$�ب ��>$} ���Nدی،  �WE از 'A(+ ء�JVRا(VK در ��رۀ ���ت |'��

  ۴۴ و ۳۸ص 

 




