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��دات ��رگ ����� �����ل ��� ا�� �� در 	� دوران ��ر	�� ز���� ����. آ#�" آ  در �ن ا

آ##� آ  درآ� (�م و ��د�  ��*�� و او را ��-" �� در ا	, �*ا	+ �*(� از ��رآ) '�&%  ��
8��  از 6�7*'3 ا�4�ن و ��ر	5 ا�4��� دا��  ا�3؛ درآ� آ  �  ��1  ���ن �  ارث ر���� از �/

��م �*د آ  �  " رژ9 د�*�"�/ان از  �*ا9 �>/�  ��. ';�1  دوران رو�#:*9 در ارو7��3
 آ  در - �� ��ر	5 ا�4��� -آ#�   آ  6�7*'3 ��-��*د آ  ��ر	5 �%" و ', را  ��رآ) (*د� ��

 ��%/ط آ*د� و 	� د�3 آ" �C/ر آ*د� آ  6�7*'3 او�� (/د��/د �/AB -3 �@/ن ا�
  . �/د 6�7*'3 دو�� ��

�*د	� ��34 آ  ��رآ) �� 3H��G* (*د�*ا	� '%�14 ��� ه��Fه" �/د و �  ا��	6  6�7*'3 
��د دا�3��او ��� ���#� ';�1  دوران رو�#:*9 و . ��ر	�� آ  ا	, 'I%J�  14% �ن �/د آ��; ا

 (K�3دا� ,��B*	�ن . L��A ';�1  ��� �/زده" �  6�7*'3 �%>� و '#� �*6	3 	
"%��� �/د آ   7/ز	�/	��4 	� �M� د و/� *N� ,�<ه I%J� *:	ا9 ��� �/زده" ��� �  �@%� د*� 

�� ا�4�ن�<�Bا O	�4� �#' و �<%�ه� را O8 (/اه� آ*د و در �-�	3 �*ا9 ���ن  �P/Hت 
��د �  6�7*'3 در R*ح. (/����J (/اه� �ورد�� و �*���  آ>/����4 ��رآ) ���ا	, ا
ه� در ��� ���4" ا	, 6�7*'3 را در 	� �J�  344�رز� ��رآ34�4. �/د �>/�� ��ر	5 د	�� ��

��د در �*(� �/ارد �@O 	� ا	>�ن �/	, را �  . د	� دار9 �� از �*��	 ��ا	, �J�رز� و ا	, ا
*� S�4� 9*:	ن د�>	#� ه* ا��:* ��(/د �*'3 آ  �	ن د�>	#� ه* ا��ا�34   �/د و�� �/�

 .آ/رآ##�� ��� ����
او درآ� . �� ا	#H�ل ا	, د	���� 	@F��3J4�  J �  ��ر	5 ا�4��� �V��U �� �:*ش ��رآ) ��34

 "%�ا����د9 و �� ��	  رو�, از ��ر	5 ا�4��� دا�3 آ  ��4�ر دور از �:*ش 7/ز	��/	��4 و 
Y�7 از ه* ��X، از �N* ��رآ) ��ون �*د	� در . �/د �*ا	� ا�3 آ  �  و3J4� 9 داد� ��

�#� ZV��J�ت ا�4�ن �� 3M�JR، در �ZV ��*وه�9 �/��� 	� 8*آY�7  � 3 وB/د دارد آ  
ا	, 6�7*'�� ا�3 در �*&  �@#�� و ', �/��� آ  . ده� ��رآ) �  �ن ارزش ز	�د9 ��

� دارد و �* رو9 ه" ��#��A �� 6�7*'3 �#�(3 ا�4��� ا�3 و در ه* دو 8�ل J#B  آ>
��  ���J9 '#� روز�*وز ���6* ��. �/د ا��و ا��اره Yدا� �#M	  ��� �-�� �	را�د و �* آ/�

  . �/د ه* روز '�ود� ��
. ا�� ��رآ) �  دو د��O ا���� �  �ن 	� ��ر ارز�� داد. ا	, 6�7*'3 	� وا]3�M ا�3

ده� و �#��*ا	, �    B-�ن ����34، از �N* �\/ر	�، ا	, 6�7*'3 �  ا�4�ن �#�(�� ��#� از
��دات (*د����ا�  و �/ه>��� آ   (*د�*ا آ*دن �M/ر او 	�ر9 ����ر���� و ا�4�ن را از ا

B���Jار9 ��رآ) از �%" در ا	, �ZV ه>�6:� ا�3 و در �7/�� . ره��� در او ر	6  دار�� ��
و �>%� ��� 6�7*'3 ا�� از J#B  دوم، 	M#� در �*&  7*ا��� . �� ��� او از �[هA ]*ار دارد

�� +%4� 3M�JR *� ن را�و '#�، ا�4 �<%�آ#� و از ا	, �N* دره�9 �زاد9 را �* او  
در ��, 8�ل ا	, 6� . 3'*6�7�	� 	M#� �زاد9 از ]�� ��*وه�	� آ  �* او �%V  دار�� ��

�#��*ا	, از �N* ��رآ) . �*6X>  ا'�ا	Y �/��� و ��4*ش دا�#  ���زه�9 ا�4��� ا�3
ا�4�ن در ��ر	5 ', . ه�9 ا�4��� ا�3 ه� و �/ا��	� �@#�@� و '#�، ��@�رآ##�� ^*'�6�73*'3 



 

�O�%F " ����341 �8ب آ>/��34"�  ه>�, د��O ا�3 آ  �� در . و �/��%  �ن ��(�  ��� ا�3
 ���-B + �/��� و	(�, ��اوم �*ا�ن در د�*�/ن �� �	��8*ت ا�:��9 از �/رژواز9، �/ا�

�/رژواز9 �/د آ  �*ا9 ����4, ��ر �6�ن داد آ  'M���3 ا�4��� . "#�"�� آ*دن ��ر	5 را ��
�#��*ا	, �/رژواز 9	� 8��O و '��O ا���� 6�7*'3 از ا	, زاو	  " ]�در �  X  آ�ره�	�34

  .�/د� ا�3
. آ#� ا�� ��ر	5 ا�4��� J#B  د	:*9 ��� دارد و ��رآ) ا�3 آ  �ن را �V/ر ��`�د ��@�ر ��

 J#B ,	ن دادن ا�]*ار �6  ��د� �/8�6�7*'3 7#�ار9 � �	 O����  V� ��ر	5 ا�4��� او را در �
از �N* ��رآ) 6�7*'3 ��ر	5 . ده� ده� و ��  J#B	b و (;ق �:*ش او را �6�ن �� ��

 ���<�Bت ا�J��#� ،ن�ا�4 �ن ��ت ا�4�J��#�  � دارد آ  �*�/ط ��� �	ر�رو9 � �	 ���ا�4
ا	, �#��J�ت در �`>/ن : �/د ����  � 341	J@�ر� �* �ن ��آ�� ���/د آ  در ا���ا9  �/��� ��

ه�d%��� 9 �/���9 آ  ��ر	5 �#�(�  ا�3 از �7  (/د G��3 ��]� ����� ز	*ا از (;ل ��/�
����، ه>f#�ن �* �J#�9 ا��e>�ر آ�ر ا�4��� ��]�  دوران آ>/��4" ا���ا	�، ����JR 9*	]7��

ل ا��e>�ر آ  ���� از �P/Hت '#� ا�J� ،3�رز� در 7) �#/ع ^�ه*9 ا�@�. ����� ا�3
��ت ���%� ا�3 آ  G��3 ��]� ����� آ  اB�ز� �>� ده� ��	�� آ#�" ��ر	5 در 	� �ZV آ��1 JR

��دا�  از . و ا�4��� 6�7*'3 آ*د� ا�3�*�L درك �	ن ا�3 آ  در �رآ) دور از �, �	ا*��#�
�O�%H ��رآ) .  �@#�@� ����-� '#��1-/م  ��1�� 3'*6�7	M#� �1-/�� آ  �J#�9 �ن &*'

�� 7#-�ن و ����7ا9 6�7*'3  �`�ده�@� 9��O ��ر	�� را �6�ن ���<�Bا  J#B 9ده� و �* رو
�@#� و ��8  ��رآ) ��	#4�ن ا'4��  	� 6�7*'3 ه>  B��J  را در ه" ��. آ#� ��ر	�� �@�  ��

�� �F��  �  	��*� ,�<ن را �� ر�� آ  در ه�3 -B �	 دار9 آ  از  �M[د وا*:J�� �	 ،�	���
�  ��1  ��رآ) �@O '\/دا�� ا��e>�ر ا�* �:/	�" �� �/�� ��Hود	3، . آ#� را �6�ه�� ��

ا��e>�ر9 ��@�ر، "آ" �� �/�� �/ه>�ت �[ه�J و ����� ه>*ا� �/د؛ ا�� �/رژواز9  د�3
ه>  �;ش ��رآ) �ن ا�3 آ  وا]3�M و . را �*]*ار آ*د� ا�3" ��6*م، ��4��" و (6,

�� �M�  آ ���م را �*(;ف آ4�N� ,	9 ا�ه���ن ده� �7�ن �*7/ش �:[ار�� �6�آ##� �*  .  
 U	*R ,	رز� �*ا9 آ>/��4" ا�3 و از ا�J� از (;ل ���رزو9 6�7*'3 ا�4�در   �Jرآ) ا���

ه� و  ا�� در ا	#F� ��� رو	@*د او ��/�F�*j�  B. (/رد او �  �#3 ��*]� رو�#:*9 �7/�� ��
ا9 ��  در درB  ��34 6�7*'3 ا�4��� �4\% . ��*ا	, دارا9 ��	  رو�, ا�3�`�ده� و �#

 Aا�/B �#M	 داد �	�:* �>	9 از ه>�*N� ظ�H�  � ن را��� �	�ا�3 آ  � d%��� Aا�/B
��، ����� و ا�4��#6����<�Bد9، ا�C�[ا . J#B ,	از ا �	در ه* ���6�7*'3 ا�4 U�H�  ��� �ه

l#ه� �ر � �	و درون  d%��� 9�م ��ه�F:*9 �7/�� �� و�� ا�	@� �  د	ن را ���ده� �/د آ   .
 34�� ZV� ن را در�ل ا(;]� ا�4/H� ،*�:�7 ��4���	*��� ن/f<رآ) ه�ن ا�3 آ  ��4#	��

���<�B+ ا	ل �*ا/H� *�  @%� ،د9 ز���� او �@�  ��-]*ار �>� ده��C�[او   ا *N#�  آ#� آ
از ا	, �N* ��� . و ر'��ره�9 ا�4�ن را ���j* ده�ه�  �/ا�� ا�:��� �#-� ا	, �H/ل ا�3 آ  ��

در �*�M�  %8، ا	, . ��رآ) '�&%  ز	�د9 �� �:*ش ا(;ق �*ا	��  ';�1  ��� ه��Fه" دارد
�/د و وا� O@� 3'*6�7   �  �4	� �H/ل ��ر	�F را دارد، �H/�� آ  در R/ل ز��ن ا�F�م ��

 	��*�  M�/�  ا�3 آ ���و �� ���<�Bد9، ا�+ �	ورد� ا�3 �*ا�د /B/� 9ه�� . دار�6�
ا9 وB/د دارد و �  �� &J*9  �/د آ  در ا	, درك ��رآ) �  (���K*داز9 ��د� �/8��  ��

 - �/�����34 ����ار '*ا�9/4-"ژان ژورس"��رآ) درآ� د]�U دارد از ��f  . اراد� �*ا	�� 
ر وا]3�M �*ا��j� 9* ه�B/� 9/د د  �����، 	M#� 8*آ3 از ا�@�ن"�@��O ا��;��"��Mه� �ن را 

  . �ن
ه�	� ا�3  ه� و ^*'� 3	M#� ����:* ا�@�ن. و ��P(*� 6�7*'3 ا�4��� 	� 7*وژ� و �*���  ا�3
آ#� آ   �6*	3 �#-� �4�	%� را R*ح ��"آ  در وا]3�M وB/د دارد ز	*ا �  ]/ل ��رآ) 

�U ا	, ا�@�ن." �/ا�� �ن را O8 آ#� ��H� �و ^*'�3 ا� �ه �/:fه� �#�J� �ه ��	ر�ورت �*n  
ا��J  ��� ��رآ) X#�ن . ��34 آ  ����	* ����" �ن را ه>f/ن �7	�� ا9 ا�B#�ب ��7[	* درك آ#�"



 

��#� ا�� ا�* �  �#UV  �/ان از �ن ا��#J�ط آ*د آ  ا	, �H/ل را ����	* �� �/	� آ  �� ��, ��
�#� ا�3 آ  ��ر	5 و � �/	� 	�  "�#�� Y�7��f  ��رآ) �� ���*	�����4 او ��]3 �:�� آ#�"، ��

�>O �*دم ��	� �ن را ��	�� 	� رد آ#� .��  oرآ) 7*وژ� آ>/��4" را ارا�ن را �   ��ده� و 
�U �ن ذ	b1# ه�4#�؛ �  ��eH �زاد در��ر� �/ع B��M  داور9 �*د�� ��H� ا9 آ   �[ارد آ  در

 6�7#-�د :�/د آ  در وا]3�M ه34 آ>/��4" ��	#:/�  ه>�ن 9��X ��. ��اوار ا�4�ن ا�3
�>O �  ا�4�ن ,�M� ��	ر�+ �	در �*ا �ن . ه�دارد و  U�H� 93 �*ا�� �	 �د �#-�, 6�7#-	ا

ه�، ه#F�ره�9 	� ز���� در ا��*اك را درك آ##� و �ن را 	� 6�7*'3 �  48�ب  ا	#@  ا�4�ن
  . اور��
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