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ز��ان در �2	م )(&�$ ا��ان �1 ���0 دارد؟ ���ق ز��ا�(	ن. ا-�» ا�%�ام و +�ا*� ��ا$ ز��ا�(	ن« ا)%�� ه&%� $ #"	�� ١٣ �	 ٧

�	 �1 �� در ا��ان ر+	�� � ش�د و �1ا ش5	ر ز��ا�(	ن در ا��ان �	9-�؟ 8&%�7 �	 د)%� �56 -(4 زاد3

 ا)%�� ( @	�?ده> �	 �(<� و �=> "�)، ه&%�$ #"	�� «ا�%�ام و +�ا*� ��ا$ ز��ا�(	ن» ا-�. ز��ان در �2	م)(&�$ )�0ره	$١٣ �	 ٧

�A	ن �	 +	�B4A%E )	ر)�ده	$ �=<	�� ��ارد. �� و�3D در )�0ره	$ @(�0
%� د��7 )5%� �� ز��ان �� +�Cان اه�� ��ا$ �	ز@�ور$ 

�	زدار��3 در ��ا�� �?3)	ر$ه	 و �	��نش=�Cه	 �7	3 �ش�د. از هG)5 رو ش5	ر ز��ا�(	ن و ز��انه	 ه> @(�-%� رو �� )	هF ��د3 ا-�.


H ه�ادار ���ق ��0 ��ار �8
%� ا-�.	6ر+	�� ���ق ز��ا�(	ن �(? در ده�ه	$ اخ(� �(F از @(F در �)? ��#� �"	ده	 و 


H و	6ا��ان �� �<�� K5#(�اش ه�Cز ه> �=� از �	9���G ار�	م ز��ا�� را دارد. در �	ر3$ ر+	�� ���ق ا
�اد در ز��انه	$ ا��ان ه>، 

.�CC(��(�ه	$ �ا
M ���ق ��0 )	ر�	�$ ا��ان را ��ام �	 اش=	9ت �<(	ر ارز�	�� Eش

�� ا�7(?3$ ش�وع ه&%�$ «ا�%�ام و +�ا*� ��ا$ ز��ا�(	ن» در 8&%�7 �	 د)%� �56 -(4زاد3، �����ان و از 
K	9ن ���ق ��0،

�A5# 4زاد3 از)- $	�O �( �-ذ)� ا H�	� .<ح )�د3ا��RB	زات ز��ان و ���ق ز��ا�(	ن در ا��ان  4A%E Sر3$ #�ا�	را در � ��	هF-�@


K	*(�ه	$ ���  و ���ق �$�0 �C5عا*�Eوج ش�3 ا-�. �U	$ اخ(� �� خ	ا-� )� در روزه ��	>( 

�V8ارد و �C�?8 �1ه	�� ��ا$ ا�G ��ع B	زات $�)WX� �1 ن	�Bدو��Y و*�: ز��ان در ا��ان �� �?ه=	ران و 

و#�د دارد؟

�56 -(4زاد3: و�%� )� %"G)5 �� ز��ان �رو��، B�O	 �� *6	ظ ا�G )� �	 ا
�اد -	ز	ن�	
%���$ رو��رو

�ش�د و ه> �� #�ا\> �?ر8%�$ د-� �ز��C و 9ً�5K د���� ��3�)Y)@ �5ن ه	ش$�K� ��	=�ش���، #�ا\> ار�

ه> در #�ا\> ار�=	�� ��K$ د-7%(� �ش���. �2	م �"%�$ ��ا$ B	زات در ��2 �8
%� �3�0 ا-�، �1�8

.�CC(�%�6 دار�� )	ر  HAده<	*� ه<� )� در G��C1 )�0ر رو$ -(<%>ه	$ #	�G�?7 �6� ��2 -	ز	ن 

%�5)? ه<%�C. و*� @�-F ا�G ا-� )� وا�Kً	 ���ق ���ر-	��ه	$ �(�ون و داخH �(0%� ش	�� رو$ <	�H ز��ا�(	ن -(	-� �	 ز��ا�(	ن 

�_ �	��ن ص�رت �8(�د؟ �O	 داش%G و)(H �[ ا� +	د$U 	"�O �� م	"�&"(> ا��1 ��  	�ش�د؟ �ز��ا�(	ن +	د$ در ا��ان �	 �1 �� ر+	�� 

ا-�؟ �	 ز	�� )� ��ا$ �O"	 �=> ص	در �ش�د، �� ز��انه	$ ا-%	��ارد روا�� �ش���؟ و �ض�عه	�� 	��C و��ت رو��$ �`	�� �	 �1

�� در ا��ان H6 ا+�اب ا-�؟

�8
%�C، ��اره	 را ه> �O"	 ص	در��ران 8O	ه� X�5(> را در دوران ش	3 � G��%0)� .8(�د����ق %"�C� G)5رت �رد ��#� ��ار 

�ش�، 9ً�5K �	 ا+5	ل ش=�BC، شcق ��د و )<	�� را )� در �%
�)�د�� و �� ا`	$ �`	ت �ر-	����. ا�	ر��$ )� در ا�G @�و��3ه	 �8

�رد ��(6� ��ار �7(���. ��(6� ا-> <%K	ر G)5"%داد-�ا Oورد3 ��د��، �K`� از �`	ت ��H از ا��cب @�و��3 را ����8دا���� �	 

%"5(�C )� د-7%(� �ش��� در ادار8O $3	ه� ��K از <)C)���(� و شcق ��د. %X-&	�� ا�G -(<%> و#�د داش� و ��K از ا��cب ه> C�

���ا�(> ���7(> )� %"G)5 #�ا\> +	د$ ��Cرت ���قش	ن �رد ر+	�� Gا���	C� .�CC(��	ز#��� 
�C، �� ده"	 #�م )�د3 �	 �	)�د3 ا��ار 

�`	ت و ض	�G)R داد8<%�$ ��ار �8(�د.

و �cش"	�� )� در ا�G -	*"	 از �Uف �"	ده	$ ���، ا
�اد �	 �� ��+� )<	�� )� �ا
M ���ق ز��ا�(	ن ��د3ا�� ا�B	م ش�3، ��1ر �V8�)WXار

��1خ�؟ �Cش	ن @	ن در �� ه5	CY5ه 	ش�3 ا-� � �%
�0)@ 	�O د3 ا-�؟��

�ن دو*� ا�D�$�5اد �� �<�� خ(�A )�5 ه> در ����S ��ا�(G ر+	�� ���ق ز��ا�� �ش� و ه> در+H5 ه>O 	� �( <)��7� <)ا���� �%�ا*

G��C1 د�� و�� Sfا� H5+ در �( ��	ه�g)ه G))K� 	� �8ان )�د�BC=ش 	ت �	�c�5 در دو*� اص�	خ $	�O �( ��	ان �� ��خ�رده���

	��3 (�(�و$ ا�2%	�) از )	ر ��)C	ر ش��� را �رد اش	ر3 ��ار داد.�




 

��� د��اره�
 ز��ان او��

Hi ا�(	$ داد-�ا، �	��ن �&h ���ق ش"�و��$ )� �	��ن �<(	ر "�5 ��د و G��C1 �	��ن د��7 و �5" G)ه�ود$ ��ا�	ش $	�O ن	در ز

	�	`� G)5%� �� ا� ����	ت �	��� Gا� <jر�A+ 	�ا$ )� �� ر+	�� ���ق %"5(G �	)(� داش%�C �� �`	ت ا�cغ �ش�. ا	C0E� ه?اران

�(�CC �1ا ��� 	� �CC( G))K� را ��X)ه �( �C(��ه	�F از <G)*�g -�ال 	C0E� ه�ود$ در �=� از	ش $	�O �( ��	# 	� ،ش�� �#��

Gر��X�ه	$ ا�0	ن ��#� ��5ش�د. ا	 ��K از ا�0	ن در �<5� داد8<%�$ ���ان 8&� )� ش�ت +H5 ض	�G)R داد8<%�$ و 	C0E�

�ن دو*� ا�D�$�5اد �<(	ر -E� ش�3 ا-�.O از l@ ،�)$ اخ	خ�رده�� G)5دم، ��ا$ ����5، در ه�ا�2%	� و -m	3 @	-�اران �	 

�O	 در ر+	����0ن ���ق ز��ا��، -(<%> داد8<%�$ ا��ان د1	ر اش=	له	$ -	خ%	ر$ ا-� �	 H=0 �(0%� �� ض	�G)R و ��B	ن ����8دد

)� ��ا�(G را ر+	�� ��5)�CC؟ �� +�	رت د��7، H=0 �(0%� از خ�د �	��ن �0	ت �8(�د �	 �� �� )> و )	-%�ه	 در ا#�ا$ �	��ن

��8دد؟��

%ً	 از -	ل �� G 	 ا+%�	د @(�ا )�دم )� �1ن داد8<%�$ �8
%	ر @rC ��6ان �<(	ر �?رگ ش�3 ا-�، هl( p) �	در ��١٣noه� دو. ا

s-�� �( د�� t�E%اصcح داد8<%�$ �(<�: �=� ��6ان -)	-�ش�ن ��د  �(���O s-�ا*�A �"0%� ا�B	م ش�، ��6ان �Uد �(�وه	$ 

��+�Cان �	ض� ��د )� ��-s �?د$ ا�B	م ش� و ��6ان ����%� )� ه� )l در رأس#�(  �%)Cارد�(�A ا�B	م ش�، ��6ان #Vب �(�وه	$ ا

��3 �`	�(� ��ار �8
�، �%	 ا*&�	$ ���ق را ه> ��5دا�<� و از داد8<%�$ ه(p اcU+� ��اش� و �	9خ�3 ��6ان ��(�CC ��د )� )	ر �� #	��

.�-	BCدر ا� �K#	
ر-(� )� �دم اC(� �`	�� خ�دش	ن را در )�0ر از د-� داد��. 

 

د��ار ز��ان ��ه�دش� ��ج

 Gا�oا�� داد8<%�$ را در���5� 	ًKوا� ��cاص H� 3را p)و ه l( p)(� و ه�	ر$ ا-� در ��3 �`	خ%	- H=0 �( �Cده� ��6ان �0	ن 

<(� صx)6 ��ار ��ه�. <	\H �	ش(�ا$ ه> در ا�G ز(F�� �C �	ز$ �)�CC )� او*(�O G"	 �`	د و �C	�w در C	�M �	��ن ا-�. cًi در

 Hرا در اص x*	ص M#� $�A)-زات �� و	B��د از ا�G اص�٣nH	��ن ا-	-� ش5	 اصH �	���� ��دن #�م و �
%�ا��. ��V@ �-	-ن ا��	� 

	�دم �H)56 ��0د. از ا��cب �0و�U �	 �6	ل ا�G ا� وارد -(<%> �`	��  �� ��	�ا�G ا-� )� د��7 اراد3$ ا
�اد ��+�Cان B	زات �

� ه> ه<�. ا	 در هG)5 �2	م و در هG)5 �	��ن ا-	-�c-م #5"�ر$ ا	ه� ه> ��د، در �2	0Cه	م ش	-� �2	ن ا-��	ش�3 )� در �

 Hاص S#� �� �c-١#5"�ر$ اnزات ��٧	B
�"	 را ��+�Cان  �2� �CK� .�-ش�3 ا G))K� ق��� M�C �	��ن ا-	-�، 
�� ه> ��+�Cان 

�دم �(Y	ر 3��CC=� H)56. خS ا�G در �`	د Oش=	ر �	 اصH �	دش�3 ا-�.

�K� 9َ�5K�S ا�G اوض	ع ش�3ا��، �	 -�اد ����� ��ارد، �1ن > �( ��	"�O 	ً��B	ن �	��ن و �`	ت داد�5+ $�%>8 ،?)� H5+ در +�ص�

�8
%� ش�3، و �	 �O=� ا-	-ً	 ا+%�	د$ �� �	����7ا�� ��ار��. ��K از هG)5 ��ادث اخ(� 	"�O $ر)� ��ا��ن �� داد8<%�$ �� ه� #"� O از

�دم ا�B	م ش� و ا+%�اض	�� )� داش%�C اصcً #�م ���د3، ا	 ه�Cز �O"	 در ز��ان s-�� 3م ش�	B)� ا� ��	ره	( SAjد، ا	%
و ا�&	�	�� )� ا



 ،��Cروز ش G�C5عا*�Eوج ش�3ام و١١ه<%�C و ص�ه	 �&� �C5عا*�Eوج و از ���ق ا-	-�ش	ن �6وم ش���. از�A5# خ�د  ،�" 

�دم �دا��C و $	�O <ن را ه	خ�دش �=A� ،�>)� �)`� G�7$ ا�E-	@ l( p)ه ،<%
K	و�� اC(� ر FE� بcد��وز )� �� داد-�ا$ ا��

�دم �Oور��. �- �� �Cاه�E� �( ��c� ه�

c=0�� �C+ �(ان )�د��، 1(?$ ه> )� ش	خt ا-� ��ا$ ��3 �`	�(� ا��ان، f	ه�ًا هG)5 ر�> �	9$ ز��ا�(	ن ا-� Gر ه�5$ ا�	C( در

H=0 ا�G ا-� )� وا�Kً	 #�م و #C	�� در ا��ان ز�	د ا-�؟ �	 ��، اش=	ل ا�G ا-� )� در ��ا�(G ��ا$ ه� #�م و 	�O .�)K5# �� ��>�

�?ه=	ر$ -	د3 B	زات ز��ان �G))K ش�3 ا-�؟

	ن +�Aرj> شK	ر #�مزاد�� و ��lزاد��، ه> #�مزا�� )�د3ا�> و ه> ��lزا��G)او9ً در ��ا� 	A}�5ا$ از �5	م ا�C"	 ا-�.  G �2� ��

� ����C )� ��ش%� ش�3 ا-�،c-زات ا	B)�د3ا�>. #�مزدا�� و ��lزدا�� شK	ره	�� ��د�� )� �O	$ ش	ه�ود$ �داد. ا	 در $�6�9 

��A� ه�5 را #�م 	"Cا� ،	"C7(�$ و ا�*	
��(C(> 1(?ه	�� )� در �	��ن ���A #�م ���د از�A5# ار��اد، -�6 و #	دو و -�)%	ب �	ز)�دن و 

�<�طا*(�$ ه<%�C )� ه(p ا+%�	د$ �� �	��ن�V8ار��. دوم Oن )� در +H5 ه> ا�G �`	ت  �C)7C- ر	$ �<(	"�زا	B 	"�O $و ��ا �CC(�

	ت ��#<%�$ �`	�� )�0ر �	ره	 ص6�� از «اراذل و او�	ش» �)�د و �دم �(Y	ر3 را �6� ا��C+ Gان �6�	���ار��. cًi �=� از 

	��ا$ در �	��ن ��ار�>. �� �C"	 ��ار�>، �A=� ا�8 )<� �?رG��%8 #�م را ه> ��=S ش�3 �	ش�، ���B Gو�	C+ G)C1 	�S)�K ��ار �داد. 

 Hاص S#�B	زات ا-�.٣٩ H�	� ،ر$ را )�د	) G(C1 �8از او را ��ارد و ا � �	��ن ا-	-� هl( p) �_ ه%[ ��

 

��ف �������ز��ان 

Gاز �����5دم ا� ���U �1ر ا�G �`	ت %B	-�ًا ا��U Gر ���ق �دم را ز�� د-� و @	 �V8ار�� و ا#	ز3 �ده�C )� �(�و$ ا�2%	� ��خ

�Uر �دم را ��C+ �6ان «اراذل و او�	ش» � �6�S)�K ��ار ��ه�. �	 cًi در @�و��3$ �&"(> ا�"	م "-(	5�3	��" ه> هH5+ ���8G)5 ش�3

��ب ا��ان G)ا��� S#� �� 	"Cام از ا��( p)*� )� ه	ش�د، در �� «�A5E��د، �	 در ��ادث اخ(� ص6�� از «ا��cب» �	 «)�د�	$ 

��(C(> )� -�وص�ا$ �����ا�	ن ���ق ��0$ ه> �B	�� ��5ر-� و ا�G �`	ت، �`	�� )� �	���� H5+ را ه> در Gا� Sد3 ا-�. خ��#�م �

	�8(���. ا�G ه> �<5� دوم در +H5. ا �Cخ�اه��)�CC، هCY5	ن �=��	ز ه<%�C و ه� )<� را )�  H5+ ن��	از � ��ا�
+�CC(�5� H5 و 

S#�%C	S- ا-�. و�%� )<� )� �� 	� �C)X� $	ن ص�ور ��ارهO ن ش�3 و	اد ز��ا�(�K� Fا�?
�[ �<5� د��7 ه> ه<� )� Oن �#S ا

�ش�د. SA# ،�%�G �� ��#� ا�"	م �� او و#�د داش�، ا�`	ر �ش�د. ا�8 �(	 H�9م ش� و د�# S=��اصH �	���� ��دن #�م و B	زات 

و �O �Kورد3 �ش�د و �	�� �&"(> ا�"	م �	 دH�9 ��ا�F ص�رت �7(�د. و ا�8 دH�9 ا��اد ا�"	م �� او )	
� ��د، ���O� ا-� )� ��ا$ در

(rC@ G�	 ه<%�C: ��ار �	زداش� ���، وW(��، )&	*� و دو ��ار -�[ د��7 ه>X� $	ش�د. ��اره�(V8 �Cاش%� X� او ��ار G%رداش	اخ%(

��. ا	 ه(p )�ام از ا�G ��اره	 ��وًا ��ا$Eش ��	ض5 	و#�ا*%?ام � G))K� و#�ا*%?ام و و#�ا*%?ام ��ون G))K� 	� م و#�ا*%?ام	و#�د دارد ���

�)�C �	 ��اره	$ �
��ص %")- G)5	-� ص	در ��5ش�د. را�r���G ��ار، �	 ��اره	$ �	زداش� ا-�  �� �(��Kاد ز��ا�(	ن اض	E� G)5"%

	د$3  S#� �� �1�8 ،�CC=� 3د	$ د��7 ا-%&��	$ -�8	5%� د��3ام از ��اره( G �	��ن G)�O دادر-� ((&�$ ��ا$�١٣وG)7C- $��)W. و 


FAK و )5[اش �� ،F�(� شG- ،tEاش، ?ا#i)� ،F(�اش، #�Eاش%� ا-�:شV8 ش�ط 	�زد3 	د3ـ � G)7C- �C)ص�ور ��اره	$ �	

)40 #�م. ا�Gه	 ه�5 ش�ط ه<%�C و �	�� در ص�ور ��ع ��ار �6Aظ ����0. ا	 ه(p )�ام از ا�C"	 در��2 �8
%� ��5ش�د و ا�G ا� ه>

�#S ا
?ا� F��Kاد ز��ا�(	ن ��8دد.


��� و�(�$ :�8���	�

�)6������6: �"�ام 

 


� ����� و ������ �	 �� ��م ��
	 ��� ا��ان �� - ������ �.ارو )� درج ��%$د �#�ات  �دا��� �ن ���


