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�دن ���د در ا�م ھم  ھ� ا"!�د ا�ن �ود �� �رای �درن ای �� از اوا ر �رن �وزدھم ���دی �ر ر ز��ن ھ�ی ����� ��� از �رف
���ت �م در آن رخ �دھد. وا��ش» ا
�ح د���«����د �!��!�ن  ھ� �� ا�ن  ن ھم �. 
ورت �-�رد، و +���� ���� *رو!

���د �0ده ������د  ����ت �� از ا�ن �ر��� 2ذر �رده ��ود. ��2را��ن و  ا�م. ّ�ت 32ت در ا�م ا
�ح رخ داده، و *�ش از 
�����و�ت  �!آ�د ��  رد داد��ن در�� ��ن �� �� �� 2وش ���د، و �� ��ض آن اھل �وزه و ا5زھر ھم  ت در �را�ر ا�ن  وا

از ���ن �ردن ا�م ا
�ل ات. ا�م ���زی �� ا
�ح �دارد، :ون "�دی در آن راه ���"!� �� ���ز��د ی ا+��� �رای  ا�ن !وط�8
�!ا�د �� روزی از دل ھ��ن �>�د ّ�!� د��� ���� �ر �ز�د و �� ا
�ح  ا�د و ا��د �!� ا
�ح ���د. رو���3راِن �و5ر ھم ��

ر�م :�د �2م *��!ر ��ر�د، و �ّر !=ّ
ب و  را"�ت �ذھ�� را از ر ��ّت �م د��� دت �ز��د، و �� را در راه !+دد و �و5

�<«ھم  ود��ن را » رو���3ران د���«���د. � «�� ��ی  ای ����� !+ر�� �رد�د �� در ��ل ا
�ح د��� ����د�د، و :��ن ا?�� 

��«ارو*��� ھ!�د. ��0 �ر�=!� از �م ا�!��! وا�د. �0دا?�ر�م روش  ��» ا"@ل ا?+>�د«2و�د و آن را   ن ��» *رو!
����د. �2ھ� ھم ا
�ح را  دا�د :ون ����ت آن را ����� ا���5ت ����ی ��!و?�. ارز���� �� ا�م را ���ز��د ?و!ر 

���وس �د، و در +را8د ھ��دی ?�ب  +��زه   واھد. او �ر�ده @روری و?� �دون ?و!ر ��«ی ����د ارا�  .را 2ر"ت» ?و!ر ا
 

����ِر ���ری دارد. او5ً ا
ط��� د��� ات. ا�ن ���� در �رآن ھم آ�ده ات. در ا���ث "راوا�� �� ا�ن ���� و » ا
�ح«ی  ��
��!ق ��ی ھدف  ود از  روج  �� ����E» ا
�ح ا�ت« ور�م. �!�، ط�ق روا��ت ��=�، ا��م ��ن روز ��0ورا از  ھ�ی آن �ر

��
و
�ً از دھ�2و�د. در ا�ران ��ز   ن  ��د ����5 ��"ت، و �ی ھ3!�د  ور��دی ��  ا�ن ���� از ز��ن +��ش ��روطت �
� *�دا �رد» ا
���ت«
ورت �� .��ر�ردی 0�و�� و 

 
!�د�ل �ردن ��، «�� �=��ی  reform .2و��د �� (reform) «ر"ورم«، »ا
�ح«ھ�ی 5!��� ����د ا�-��� در �را�ر  در ز��ن

�زی، ��زآ"ر���، از اوا ر �رن  ��ز�زی، دو��ره«5!�ن، �� �=��ی  reformare ی ، از ��ده»�>!ر و د�-ر ��ز�زی �� "ُرم
*��زدھم، از طر�ق ز��ن "را�� وارد ز��ن ا�-��� �د. ا�روزه ر"ورم �� ا
�ح �� �=��ی !��Pر �� �� :�زی �� �س �� :�زی 

 .رود ھ�، �>�دھ� �� ��ر �� ی ��و�ت ّر، و در��ره2ردا��، �>�ود� ��، دور2ردا�� از � �>!ر، رات
 

��ده ���  اّ�� ا�ن ا
�ح د��� �� +���� در ده<" ��=��د، :ون در �رن ���زدھم و ھ3دھم،  ���زدھم �ود، ا
�ح �� ا�ن 
�=��ی د2ر2و��» ر"ورم« �� ���=��ی ا�روزی  ھ�ی ����دی و ��2>��� در��"ت  �� ،Q�د. ����را�ن، آن�و» ا���ب«�د، و در وا  �:

���ت *د�د  2و��د، !��Pرات آرام و "ر�0 ��ت، �ل  ن ��» ا
�ح د���«از آن �� ��م ��� ��?َون و *�روان او ا����� را در 
�?���د �رده و �0وان ا
�� » ا���ب �ّد��ن«ی د�!رای اوت، از ا�ن +��ش �� �0وان  آورد�د. ����ل وا?زر در �!��� �� ر

ت راد���ل د �رار داده (�0وان "ر�0: *ژوھ�� در  �!-�ه�!�ب  و��  .(ھ�ی 
 

�رد�د، و �رای  از ���� و �=��ی ا�ن واژه در ��ق ارو*��� آن  �ر دا�!�د، ���د آن را �� ��ر ���» رو���3ران د���«ا2ر 
ھ�ی ����دی در ا�م و ��  ھ� د2ر2و�� داد�د. :ون ھر2ز !
ّور آن آن �در �وق و ذوق ���ن ���» ا
�ح د���«ی  !�رار !+ر��

  .��0ر در آن ��وده ات *� �ردن ا����� !��م
 

�� :�پ ر��د، �� » ھ��� �و�ّت �رای ا
�ح "��3 �ر�>�ده«+!�ری را �� �0وان  ١٨۴٢��Eً ?ودو�T "و8ر��خ، در �ل 
��آ?�م آ?���� �ود. ا�!��5ً از اوا ر �رن  ��ن دادن �� ا�دهی ز����، و �� �ول ا�-�س *�  ی �ظری رو��� �رای ا���ب در "��3 �ر��

�=��ی !��Pرات !در�+� و +ز�8 در �را�ر ا���ب �� ��ر ر"ت» ا
�ح«�وزدھم دو��ره  ��. 
 

ی ارو*��� ھ!�د، ���د ا����� راری در ا�م *د�د ���ور�د، ��  در *� !���د از !+ر��» رو���3ران د���«����را�ن، ا2ر 
�
��ن ات �-و��د !�و5ت "�ری �لا�ھ�ی ا �ر در آ����ن روش و �+!>د ��!ری  ود  ��!� ُ رد و ظ�ھری. ا?�!� 

 .!ر وا2ذار�م ��ره را ���د �� �+�?� "راخ و ا����� ات. ��ث در ا�ن» �را�دازا��«
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