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 راتساریو زا ینخس

 

 ریمیدالو نآ سأر رد و کیوشلب بزح يربهر هب هیسور يایراتلورپ 1917 هیروف رد

 ار یناهج مسیلایرپما هدنرد و راه هاگیاپ نیا ،مسیرازت ،ناناقهد اب داحتا رد نینل چیلیا

  .درک نوگنرس

 هب و دوشگ شتآ نارگراک يور هب ،تیمکاح یتدم زا سپ هیسور لاربیل يزاوژروب

 سور يایراتلورپ 1917 ربتکا رد .دومن ایهم دوخ ینوگنرس يارب ار طیارش بیترت نیا

 .دنادرگ مکاح ار دوخ يروتاتکید و درک نوگنرس زین ار هدیسر تردق هب هزات يزاوژروب

 اب یللملانیب تامجاهت و یلخاد ياهگنج تلع هب هیسور رد مسیلایسوس نامتخاس

 نیا زا یشان اهاروش روشک نینل گرم ماگنه .تفریم شیپ هب یگنسرگ و جنر و درد

 ریقف و هدز گنج ینامدرم اب ناریو ینیمزرس هب ،مسیلایرپما تلاخد و یتاقبط هزرابم

 .دوب هتشگ لیدبت

 هدهع هب هیسور يایراتلورپ ار هفیظو نیا .دشیم دابآ هرابود دیاب ناریو روشک نیا

  .دومنیم نیودت نیلاتسا يربهر هب کیوشلب بزح ار نآ یبالقنا یشم طخ هک تشاد

 نوگنرس يزاوژروب و ایراتلورپ نیب ناج ياپ ات و دیدش ییهزرابم 1953 ات 1924 زا

 نیا رد .تشاد نایرج )اهكالوک( اتسور هدشن نوگنرس يزاوژروب و يرهش هدش

 هب اهنت هن ،اهتسیفویونیز ،اهتسینیراخروب ،نئاخ ياهتسیکستورت هزرابم

 هب ماگ هب ماگ هکلب دندوب هدش لیدبت هدش نوگنرس يزاوژروب ياهنیسیروئت

 یمسر ياهدادرارق اب یکستورت اهنآ سأر رد هک دنتفای هلاحتسا يرودزم ياههورگ

 تلود هیلع ،رلتیه یتسیلایرپما یتسیشاف میژر اب اهدعب و ناملآ یتسیلایرپما تلود اب

 .دندرکیم یهدنامزاس اهاروش
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 تسناوت نیلاتسا يربهر هب کیوشلب بزح یبالقنا یشم طخ ینامز عطقم نیا رد

 نانچنآ ار اهاروش روشک و دنک یهدنامزاس نانچنآ ار ریقف ناناقهد و ایراتلورپ

 یناهج مود گنج رد ار یتسیلایرپما ياهورین نیرتگرزب هک ،دنک يزاسزاب دنمتردق

 نیلاتسا .دهد تاجن ینالوط یتدم يارب مسیشاف رش زا ار یناهج و دنکشب مهرد

 رالد اهدرایلیم فرص اب هدروخ تسکش يزاوژروب .دروخ تسکش يزاوژروب .دش زوریپ

 اپ و جیگ نارکفنشور يرایمه و تسینومک دض ياههورگ ماسقا و عاونا یهدنامزاس و

 زا دش رداق مسیلایرپما .دومن نایناهج راکفا رد نیلاتسا هرهچ بیرخت رد یعس ،اوه رد

 .دزاسب ینیلوسوم و رلتیه دننامه ییهرهچ ،داهن كاپ تسینومک و تارکمد نیلاتسا

 ینیب ناهج زا عافد .تسا هتفرگ انعم تاغیلبت نیا هیلع يرادیاپ ،نیلاتسا زا عافد اذل

 رد .دشابیم يوروش داحتا يایراتلورپ ياهدرواتسد و مسینومک زا عافد ،نیلاتسا

 و مسینومک و نیلاتسا هب اههمان شحف ماسقا و عاونا ،رلتیه باتک ،یمومع ياههناسر

 نیا رد نیلاتسا راثآ یلو تفای ناوتیم ار مسیلایرپما هنادرُد زیزع یکستورت راثآ مامت

 .منک رپ ار ءالخ نیا ییهزادنا ات متفرگ میمصت نم اذل .تسا بایان رایسب ایدم

 نیا راثآ .تسا نیلاتسا ياه هتشون زا يزیچان شخب دینکیم هعلاطم هک ار یتالاقم

 طقف .تسا دلج 17 يدراوم رد و 16 ناملآ نابز هب یللملانیب يایراتلورپ ریبک ربهر

 دارفا و اهتسینومک هک دراد اج .تسا هدش همجرت یسراف هب اهنآ زا یکدنا دادعت

 نابز یسراف رگراک هقبط ات دنزادرپب راثآ نیا همجرت هب ،مسینومک هب لیام و یقرتم

 تروص هب وا هبناج همه و ینغ براجت زا ،دوشیم تبحص یسراف هک ياهروشک رد

 دنمرهب مسیلایسوس نامتخاس و یتاقبط هزرابم رما رد یسایس – کیروئت ياهنیجنگ
 .دوش

 هب و یسراف تابختنم زا هعومجم نیا .ماهدرکن همجرت نم ار هعومجم نیا تالاقم

 شبنج ياهدرواتسد هب رادافو هک یئاهتیاس زا یتالاقم و نیلاتسا راثآ هدیسر پاچ

 هدش يروآدرگ ،دنهدیم رشن و دننکیم همجرت ار نیلاتسا راثآ و دنتسه یتسینومک
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 رد ملاسان تباقر و مسیراتکس لکش رد يزاوژروب هدرخ راکفا دوجو تلع هب .تسا

 ،دوشیم رشتنم یتسینومک نامزاس کی مان اب هک يراثآ ،یتسینومک شبنج

 رهم نودب ار راثآ نیا متفرگ میمصت نم اذل .دننکیمن یپک ار نآ رگید ياهنامزاس

 يراصحنا یتسیسکرام کیسالک راثآ ات ،منک رشتنم ،نامزاس نآ ای و نیا یسایس

  .ددرگن

 يرتلورپ شبنج هب ياهدنزرا تامدخ و هدش لبقتم ناوارف تامحز راثآ نیا نیمجرتم

 دوجوم مه یئاهیئاسران اههمجرت نیا رد یلو دناهتشاد هضرع ناریا یتسینومک و

  .تسا

 عامتجا« لثم ماهدرک دودحم ار دوخ اههژاو زا یضعب حیحصت هب طقف نم

 ای و »یتسیلایسوس هعماج« ماهدروآ ار نآ حلطصم هژاو نم هک »یتسیلایسوس

 .هریغ و »ار« ای »اب« یگداتفا حیحصت
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 یضرا يهلأسم
 

 رام و رات و بوکرس زورید نیمه هک ،ناناقهد .دنانایغط رد اهاتسور ،دلسگیم نهک مظن
 روای یب زورید نیمه ات هک یناقهد شبنج .دناهدرک تسار مک و هتساخاپ هب زورما ،دندش

 – وش رود مهار ار رس زا :دنکیم بوراج ار نهک مظن یناشورخ لیس نوچمه کنیا ،دوب
 !درک مهاوخ بوراج ارت هنرگو

 - »دنتسه ژاورس يایاقب وحم راتساوخ ناناقهد« ،»دنهاوخیم ار نابابرا نیمز ناناقهد«
 هدینش هیسور يهدزنایغط ياههدکهد و اهاتسور زا کنیا هک یئاهدایرف دنتسه اهنیا
 .دوشیم

 هب یلطاب لایخ رد ،تخاس شوماخ هلولگ اب ار ناناقهد دناوتیم دنکیم روصت هک سک نآ
 ار ناناقهد یبالقنا شبنج ياههلعش اهنت راک نیا هک تسا هداد ناشن یگدنز :دربیم رس
 .دزاسیم رتنازوس و رتهتخزورفا

 لاعفنا هب - »یناقهد ياهکناب« و یلاخ وت ياههدعو اب ار ناناقهد دنشوکیم هک نانآ و
 رس هب نیمز نیا يایؤر رد اهنآ ،دنهاوخیم نیمز ناناقهد :دناهابتشا رد زین دنناشکب
 .دننک فرصت ار نابابرا ياهنیمز هک نیا رگم دش دنهاوخن یضار اهنآ هتبلا و دنربیم
 ؟دروخ یم نانآ درد هچ هب »یناقهد ياهکناب« و یلاخوت ياههدعو نیا

 ژاورس يایاقب وحم ناهاوخ نانآ ظاحل نیدب .دنتسه نابابرا نیمز فرصت ناهاوخ ناناقهد
 ار یضرا يهلأسم ات دنشوکب یتسیابیم دنبیرفب ار ناناقهد دنهاوخیمن هک یئاهنآ و هدوب
 .دنیامن لح ساسا نیا ربً اقیقد

 ؟دنروآرد شیوخ کلمت هب ار نابابرا ياهنیمز دنناوتیم هنوگچ ناناقهد اما

 ،دنیوگیم هب نایاقآ نیا ».ناسآ طیارش اب اهنیمز دیرخ« :تسا نیا هار اهنت دوشیم هتفگ
 ار اهنیمز نیا ناناقهد هچناچ .دنراد رایتخا رد يرایسب یفاضا ياهنیمز نابابرا و تلود
 هتفرگ مارآ اهگرگ بیترت نیا هب و ،دوشیم تسرد دوخ هب دوخ زیچ همه ،دننک يرادیرخ
 هن ناناقهد هک نیا زا سپ دنسرپیمن اهنآ اما .دنراذگیم دوخ لاح هب ار نادنفسوگ و
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 .دنرخب ار اهنیمز نیا دنناوتیم هچ اب ،دناهدش تراغ ناوختسا قامعا ات هکلب لوپ زا طقف
 نیرتدب ،دوش يرادیرخ نیمز دشاب رارق هچنانچ رگا هک دنشیدنایمن ياهظحل اهنآ
 هگن دوخ يارب ار اهنیمز نیرتهب نابابرا هکیلاح رد ،هدش بلاق ناناقهد هب اهنیمز
 هب .دندش راک نیا هب قفوم !اهفرس »يدازآ« ماگنه هک ي وط نامه .تشاد دنهاوخ
 رگم ؟دننک يرادیرخ ،هدوب اهنآ هب قلعتم اهلاس هک ار ینیمز ناناقهد ارچ ،هوالع
 اهنیمز نیا ایآ .تسا هدشن يرایبآ ناناقهد ناج يهرمث اب نابابرا و تلود ياهنیمز
 نیا ؟دندرکن مورحم دوخ دادجا و ناردپ ثاریم زا ار ناناقهد ایآ ؟تسین ناناقهد هب قلعتم
 دیاب ،هدش هتفرگ اهنآ زا هک ار یئاهنیمز ناناقهد دیوگیم هک تسا یتلادع هنوگچ
 ؟تسا شورف و دیرخ يهلأسم ،یناقهد شبنج هلأسم ایآ و ؟دنرخب

 دازآ ژاورس غوی رز زا ار دوخ ناناقهد رگا ؟تسین ناناقهد یئاهر یناقهد شبنج فده ایآ
 یمک هچنانچ دنیوگیم ام هب نایاقآ نیا هرابود ؟درک دهاوخ ار راک نیا یسک هچ دنزاسن
 نیا ،هن ای دیراد رواب و .تخاس دنهاوخ دازآ ار ناناقهد اهنآ ،دوش هداد اهبابرا هب دقن لوپ
 هک یسارکوروب نامه .دوش ارجا يرازت یسارکوروب تیاده تحت تسا رارق »يزاس دازآ«
 ...!تسا هتفر هنسرگ ناناقهد غارس هب گنفت و پوت اب راب کی زا شیب

 یئامنهار ار ناناقهد هک سک ره .داد دهاوخن تاجن ار ناناقهد اهنیمز يرادیرخ !ریخ
 دشوکیم وا اریز .تسا یئاخ کی ،دنریذپب ار »ناسآ طیارش اب اهنیمز دیرخ« ات دنکیم
 ناشدوخ تسدب ناناقهد یئاهر ناهاوخ و دنک راتفرگ یتالغتسم لماوع ماد رد ار ناناقهد
 .تسین

 نیدب یتسیابیم هک اج نآ زا ،دنتسه نابابرا نیمز فرصت ناهاوخ ناناقهد هک اج نآ زا
 ار اهنآ »ناسآ طیارش اب اهنیمز دیرخ« هک اج نآ زا ،دننک دوبان ار زاورس يایاقب بیترت
 ماجنا ناناقهد دوخ طسوت یتسیاب ناناقهد یئاهر رما هک اج نآ زا ،داد دهاوخن تاجن
 زا نیمز هک تسا نیا هار اهنت هک دنامیمن یقاب يدیدرت نیرتکچوک نیاربانب ،دریذپ
 .دندرگ هرداصم اهنیمز نیا ینعی ،دوش هتفرگ نابابرا

 یئاهر هار تسا نیا

 ایآ و ،دراد يدح ایآ ؟دور شیپ یتسیاب دح هچ ات اهنیمز هرداصم هک تسا نیا هلأسم
 ؟ار اهنآ یمامت ای دننک فرصت ار اهنیمز زا یشخب یتسیاب ناناقهد
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 اهنیمز زا یشخب اهنت تسا یفاک .تسا يور هدایز اهنیمز همه نتفرگ دنیوگیم ياهدع
 ناناقهد هچنانچ یلو ،دشاب روط نیا مینک ضرف .دنوش یضار ناناقهد ات دوش هتفرگ
 ربص :میئوگب و میتسیاب اهنآ يولج میناوتیمن ام ؟درک دیاب هچ دنهاوخب يرتشیب نیمز
 !دیورن رتولج !دینک

 فرصت ناهاوخ ناناقهد هک دناهدادن ناشن هیسور ثداوح ایآ و !تسا یعاجترا راک نیا
 یشخب هچ ؟دهدیم ینعم هچ »اهنیمز زا یشخب« نتفرگ هوالع هب ؟دنتسه اهنیمز هیلک
 لح ار لکشم نیا دیاب یسک هچ ؟موس کی ای مود کی ،دوش هتفرگ دیاب نابابرا نیمز زا
 هیوش نیا ،دینیبیم هک روط نامه ؟ناناقهد قافتاب نارادنیمز اب نارادنیمز طقف ؟دنک
 و نابابرا نیب هلماعم هنیمز زونه .راذگیم یقاب یتالغتسم لماوع يارب يرایسب ياههنیمز
 ناناقهد .تسا داضت رد ناناقهد یئاهر هفیظو اب ًاساسا راک نیا و ،دراد دوجو ناناقهد
 هکلب ،دننزب هناچ نابابرا اب تسا مزال طقف هن هک دنزومایب هشیمه يارب راب کی یتسیاب
 .دنگنجب اهنآ اب تسا مزال

 يایاقب هک يروط هب ،میزاس دوبان ارنآ دیاب هکلب ،مینک حالصا ار ژاورس دادبتسا یتسیابن ام
 ندرک هلصو يانعم هب اهنیمز زا »یشخب طقف نتفرگ« .ددرگ وحم هشیمه يارب ژاورس
 .تسین راگزاس ناناقهد یئاهر هفیظو اب هک ،تسا ژاورس

 راک نیا اهنت .دوش هتفرگ اهنآ زا نابابرا ياهنیمز یمامت هک تسا نیا هار اهنت ًاملسم
 دناوتیم راک نیا اهنت .تخاس دهاوخ شیوخ فده هب یبایتسد هب رداق ار یناقهد شبنج
 .دنک بوراج ار ژاورس يهدش لیسف يایاقب دناوتیم راک نیا اهنت .دزیگنارب ار مدرم يژرنا

 فده .تسا کیتارکمد یناقهد شبنج کی یئاتسور قطانم رد ینونک شبنج ،نیاربانب
 یمامت تسا يرورض  ایاقب نیا ندودز يارب .تسا ژاورس يایاقب ندودز شبنج نیا
 .دوش هرداصم تلود ياهنیمز و نابابرا ياهنیمز

 راتساوخ یسارکمد – لایسوس ًالبق ارچ :دنسرپیم و هدرک مهتم ار ام نایاقآ یضعب
 اه»Aیکزرتآ« فرصت يهرابرد طقف ،رخاوا نیا ات ،ارچ ؟دوب هدشن اهنیمز یمامت هرداصم
   ؟دشیم تبحص

 
A- دندوب هتفرگ ناناقهد زا اهبابرا 1186 رد هیسور رد زاورس وغل زا سپ هک یئاهنیمز هعطق ،»تاعطق« ینعی – 
 یسیلگنا  .م



 نیلاتسا فزوژ راثآ یخرب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  14 

 تبحص »یکزرتآ« هب عجار بزح هک ینامز ،1903 لاس رد ،هک دوب نیا تلع ،نایاقآ
 هک دوب بزح هفیظو نیا .دندوب هدشن هدیشک شبنج هب زونه یسور ناناقهد ،درکیم
 هیلع ار اهنآ و دنک روهلعش ار ناناقهد بولق هک دربب یئاتسور قطانم هب ار يراعش
 .دنازیگنارب ژاورس يایاقب

 یتلادع یب هدنز روط هب »یکزرتآ« اریز ،دوب يراعش نینچ ًاقیقد »یکزرتآ« يهرداصم
 .دروآیم یسور ناناقهد دای هب ار ژاورس يایاقب

 شبنج نیا تسین مزال رگید ،هتفای دشر یناقهد شبنچ .تسا هتفای رییغت نامز نونکا اما

 نیا لاؤس ،زورما – تسا نایرج ردً الماک نونکا شبنج نیا - .میمانب دلوت لاح رد ار
 هب کنیا هک یناناقهد هک تسا نیا لاؤس .میراداو شبنج هب ار ناناقهد هنوگچ هک تسین
 تسا مزال هچ نآ اج نیا رد ً،املسم .دننک حرطم دیاب ار یتساوخ هچ دناهدمآرد تکرح
 اهنآ هک دیوگیم ناناقهد هب بزح ور نیا زا و .تسا صخشم و یعطق ياهتساوخ
 .دنوشب تلود و نابابرا ياهنیمز یمامت هرداصم راتساوخ یتسیاب

 هک نانچمه لصا نیا و دراد ار دوخ صاخ نامز و ناکم يزیچ ره هک دهدیم ناشن نیا
 .تسا قداص مه »یکزرتآ« دروم رد ،دنکیم قدص اهنیمز یمامت هرداصم

 

II 
 نینچمه ،ناناقهد یئاهر يارب تسا یشبنج یئاتسور قطانم رد ینونک شبنج هک میدید
 نیا يدوبان يارب و ،دوش دوبان ژاورس يایاقب تسا مزال ناناقهد یئاهر يارب هک میدید
 يارب هار هک يروط هب .دوش هرداصم یتلود و یبابرا ياهنیمز مامت هک تسا مزال ایاقب
 .ددرگ زاب يرادهیامرس دازآ هعسوت يارب ،یگدنز نیون يهویش

 هچ ؟دنوش میسقت دیاب هنوگچ اهنیمز هاگنآ .دشاب هدش ماجنا اهنیا مامت مینک ضرف
 ؟دنوش اهنیمز کلام دیاب یناسک

 ره هب یکارتشا تیکلام تروص هب یتسیاب هدش هرداصم ياهنیمز دنیوگیم ییهدع
 یتسیاب هدکهد ره ،ددرگ وغل گنردیب یتسیاب نیمز یصوصخ تیکلام ،دوش هداد هدکهد
 ناناقهد نیب يواسم »تاعطق« رد ار اهنیمز شدوخ هاگنآ و هدوب نیمز لماک کلام
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 راک ياج هب و هدش هدرب یئاتسور قطانم هب ًاروف مسیلایسوس بیترت نیدب و ،دنک میسقت

 ام هب اهرنویسولور – لایسوس.تشاد دهاوخ دوجو يواسم ییهراجا نیمز ،يرودزم
 لباق ام يارب لح هار نیا ایآ .دوشیم هدناوخ »نیمز ندرک یعامتجا« نیا ،دنیوگیم

 اهرنویسولور – لایسوس هک میزادرپب هتکن نیا هب ادتبا .مینک ناحتما دیراذگب ؟تسا لوبق
 ناکما نیا ایآ .دننک زاغآ یئاتسور قطانم زا دنهاوخیم مسیلایسوس نتشاد لومعم يارب
 و ،تسا هد ربهر رهش ،هدرک دشر هد زا شیب یلیخ رهش هک دنادیم سک ره ؟تسا ریذپ

 – لایسوس اما .دوش عورش رهش زا یتسیاب مسیلایسوس يوس هب یماگ ره ،هجیتن رد
 هک دننک روبحم ار هد و هتخاس لیدبت رهش ربهر هب ار هد هک دننآ ناهاوخ اهرنویسولور
 قطانم یگدنام بقع تلع هب راک نیا هتبلا هک ،دنک زاغآ ار مسیلایسوس نتشاد لومعم
 اهرنویسولور لایسوس »مسیلایسوس« هک تسا نشور نیاربانب .تسا نکمم ریغ یئاتسور
 .دوب دهاوخ سردوز یمسیلایسوس

 یئاتسور قطانم رد ار مسیلایسوس گنردیب دنهاوخیم اهنآ هک میزادرپب هتکن نیا هب لاح
 نیب زا ،یئالاک دیلوت ندرب نیب زا يانعم هب مسیلایسوس نتشاد لومعم .دنراد لومعم
 .تسا دیلوت رازبا یمامت ندرک یعامتجا ،يرادهیامرس ياهداهن عطق ،یلوپ متسیس ندرب

 طقف و دنامب یقاب هدروخن تسد اهنیا یمامت ،دنهاوخیم اهرنویسولور – لایسوس ،اما
 .تسین ریذپ ناکماً اقلطم هک ،دوش یعامتجا نیمز

 زور ره و دش دهاوخ الاک کی زین نیمز ،دنامب یقاب هردوخن تسد یئالاک دیلوت هچنانچ

 نشور .تفر دهاوخ اوه هب اهرنویسولور – لایسوس »مسیلایسوس« و ،دمآ دهاوخ رازاب هب
 هک ،دنروآرد ارجا هب يرادهیامرس بوچ راچ رد ار مسیلایسوس دنهاوخیم اهنآ ،هک تسا
 لایسوس »مسیلایسوس« دوشیم هتفگ هک تسا تلع نیمه هب ًاقیقد .تسین نکمم هتبلا

 .تسا یئاوژروب مسیلایسوس ،اهرنویسولور –

 .تسا یلاخوت یترابع ًافرص هک تفگ دیاب يواسم ییهراجا نیمز دروم رد

 نایم رد تیکلام يرباربان اما .تسا تیکلام يربارب مزلتسم يواسم ییهراجا نیمز
 .تسین نآ ندرب نیب زا هب رداق ینونک کیتارکمد بالقنا و ،تسا مکاح ناناقهد
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 نیمز زا ار ییهدافتسا نامه ،تسا واگ تفج تشه کلام هک یسک درک روصت ناوتیم ایآ

 دندقتعم اهرنویسولور – لایسوس ،هزات و .درادن يواگ چیهً الصا هک یسک هک درب دهاوخ
 يریگولج هیامرس دشر زا و هدش يرودزم راک يدوبان هب یهتنم »يواسم ییهراجا نیمز«

 دنهاوخیم اهرنویسولور – لایسوس هک تسا نشور .تسا کحضم ،هتبلا هک ،درک دهاوخ
 اهنآ .دننادرگرب بقع هب ار خیرات ياهخرچ و هدرک هزرابم يرادهیامرس رتشیب هعسوت اب
 هب طونم مسیلایسوس يزوریپ هک دزومآیم ام هب ملع ،نکیل .دننیبیم هار نیا رد ار تاجن
 .تسا هدرک هزرابم مسیلایسوس اب دنک هزرابم رما نیا اب هک سک ره و .تسا يرادهیامرس

  .دنناوخیم زین یعاجترا – لایسوس ار اهیبالقنا – لایسوس هک تسا تلع نیمه هب

 ساسا رب هکلب یئاوژروب تیکلام اب تفلاخم رد هن ناناقهد هک تقیقح نیا هب عجار ام
 اهنآ ،مینکیمن يدایز ثحب .دنگنجیم یلادوئف تیکلام اب هک تسا یئاوژروب تیکلام
 و هدرک میسقت دوخ نایم یصوصخ کلم ناونع هب ار هدش فرصت ياهنیمز دنهاوخیم
 .دش دنهاوخن »نیمز ندرک یعامتجا« هب یضار

 .تسین لوبق لباق »نیمز ندرک یعامتجا« هک دینیبیم ور نیا زا

 و هدش لوحم کیتارکمد تلود کی هب دیاب هفرصتم ياهنیمز هک دنیوگیم نیریاس
 .دنیآرد تلود نیا رادهراجا تروص هب طقف ناناقهد

 .دنمانیم »نیمز ندرک یلم« ار نیا

 مه ردق ره ،هدنیآ تلود هک میروآ دای هب هچنانچ ؟تسا لوبق لباق نیمز ندرک یلم ایآ
 نینچ کی هب نیمز يراذگاو و ،دوب دهاوخ یئاوژروب یتلود اذهعم ،دشاب کیتارکمد هک
 و هد يایراتلورپ نایز هب یلیخ هک ،درک دهاوخ تیوقت ار يزاوژروب یسایس تردق یتلود
 »نیمز ندرک یلم« اب زین دوخ ناناقهد هک میریگب رظن رد هچنانچ و ،دوب دهاوخ رهش
 دوب دهاوخ نشور دوخ هب دوخ ،دنشاب رادهراجا ًافرص دش دنهاوخن یضار و هدرک تفلاخم
 .تسین يزورما شبنج هقالع دروم »نیمز ندرک یلم« هک

 و هدش لقتنم تلود یلحم ياهناگرا هب یتسیاب نیمز هک دنیوگیم نارگید زونه
 .دنشاب اهناگرا نیا رادهراجا یتسیاب ناناقهد

 ؟دنیوگیم نیمز )نداهن يرادرهش رایتخا رد( »نویسازیلاپیسینوم« ار نیا
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 »نیمز نویسازیلاپیسینوم« ینعم ؟تسا لوبق لباق نیمز نویسازیلاپیسینوم نیا ایآ
 و نابابرا زا دوخ يهزرابم اب هک ار ینیمز ناناقهدً الوا هک تسا نیا نآ ینعم ؟تسیچ
 نیا هب ناناقهد .دننکیمن تفایرد دوخ یصخش کلم ناونع هب دناهدرک هرداصم تلود
 یصخش کلم ناونع هب ار نیمز دنهاوخیم ناناقهد ؟درک دنهاوخ دروخرب هنوگچ هلأسم
 نیا اهنآ .دننک میسقت دوخ نیب ار هدش هرداصم ياهنیمز دنهاوخیم ،دننک تفایرد دوخ
 هداد اهنآ هب اهنیمز نیا دوش هتفگ اهنآ هب یتقو و ،دنرمشیم دوخ کلم ار اهنیمز
 نایماح ابً انئمطم اهنآ ،دش دهاوخ راذگاو تلود یلحم ياهناگرا هب هکلب ،دش دهاوخن

 .میربب دای زا ار نیا دیابن ام .دومن دنهاوخ تفلاخم »نویسازیلاپیسینوم«

 هب ار هدش هرداصم ياهنیمز دوخ یبالقنا قوش و روش رد ناناقهد هچنانچ ،نآ رب هوالع
 دهاوخ هچ ،دنراذگن یقاب تلود یلحم ياه ناگرا يارب ار يزیچ و هدروآرد دوخ کلمت
 ؟دش

 هب دیاب  نیمز نیا !دیرادهگن تسد :میئوگب و میتسیاب اهنآ يولج میناوتیمن ام
 رادهراجا هک تسا سب نیمه ،امش يارب ،امش هب هن ،دوش راذگاو تلود یلحم ياهناگرا
 !دیشاب نیمز

 و هدرب مدرم نایم هب ار نآ ًاروف یتسیاب ،میریذپب ار »نویسازیلاپیسینوم« راعش ام رگا ً،ایناث
 هک ار نیمز ،دیگنجیم شرطاخ هب هک ار ینیمز هک میهدب حیضوت ناناقهد ياربً اروف
 تلود یلحم ياهناگرا کلم هکلب ،دیوش اهنآ کلام تسین رارق ،دینک هرداصم دیهاوخیم
 اهنآ دشاب رادروخرب ناناقهد نایم رد يدایز ذوفن زا بزح هچنانچ ،هتبلا .دش دهاوخ
 روش اب رگید ناناقهد هک ،تسین نتفگ هب مزال اما .دننک تقفاوم راعش نیا اب تسا نکمم
 شخب نایز رایسب ینونک بالقنا يارب هلأسم نیا و ،درک دنهاوخن هزرابم یلبق قوش و
 ار بزح اهنآ ،دشابن رادروخرب ناناقهد نیب رد يدایز ذوفن زا بزح هچنانچ ، اما .تسا
 دهاوخ بزح و ناناقهد نیب فالتخا ثعاب نیا و ،درک دنهاوخ تشپ نادب و هتفگ كرت
 .درک دهاوخ فیعضت رایسب ار بالقنا ياهورین و .دش

 ام .دنکیم تکرح ،لماکت ریسم فالخ رب ناناقهد ياههتساوخ بلغا :تفگ دنهاوخ ام هب
 .مینک يوریپ ناناقهد ياهتساوخ زا هراومه و هتفرگ هدیدان ار خیرات ریسم میناوت یمن
 لوصا اب یتسیاب بزح !تسا یلیجنا یتقیقح نیا .دیامن ظفح ار دوخ لوصا یتسیاب بزح
 ،دریگب هدیدان ار ناناقهد رکذلاقوف ياهشالت یمامت هک یبزح اما .ددرگ تیاده دوخ
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 نیب اهنآ میسقت و یبابرا ياهنیمز فرصت ناناقهد لیامت رگا .تسا هتخاب ار دوخ لوصا
 تخس ياهشالت نیا رگا سکعلاب ،دننکیمن تکرح خیرات ریسم فالخرب ،تسا ناشدوخ
 تیکلام هیلع یعقاو هزرابم کی رگا ،دریگیم تأشن ینونک کیتارکمد بالقنا زاً الماک
 تخس شالت هچنانچ و ،دوش هتخیگنارب یئاوژروب تیکلام يهیاپ رب دناوتیم اهنت یلادوئف
 بزح هک تسا نشور دوخ هب دوخ هاگنآ ،دنکیم نایب ار دنور نیمه ًاقیقد ناناقهد
 اهتساوخ نیا ینابیتشپ زا عانتما اریز ،دنک تفلاخم ناناقهد ياهتساوخ نیا اب دناوتیمن
 رگا ،دراد یلوصا بزح رگا ،رگید يوس زا .دوب دهاوخ بالقنا هعسوت زا عانتما يانعم هب
 هب هک هچنآ هب ات دنک کمک ناناقهد هب یتسیاب ،دشاب بالقنا زمرت دهاوخیمن بزح
 ره زا دننکیم هزرابم نآ رطاخ هب ناناقهد هک هچنآ و ،دنبای تسد ،دناشالت رد نآ رطاخ
  !تسا توافتم »نیمز نویسازیلاپیسینوم« اب تهج

 

III 
 نیمز »نویسازیلاپیسینوم« هن ،»ندرک یلم« هن ،»ندرک یعامتجا« هن هک میدید
 .دننک دروآرب ار ینونک بالقنا عفانم یتسرد هب دنناوتیمن کیچیه

 ؟دنشاب اهنآ کلام دیاب یناسک هچ ؟درک راذگاو دیاب هنوگچ ار هدش هرداصم ياهنیمز

 دنناوتب ات درک راذگاو ناناقهد هب یتسیاب دننکیم هرداصم ناناقهد هک ار یئاهنیمز ً،املسم
 ار قوف يهلأسم نآ ساسا رب دیاب هک تسا یشور نیا .دننک میسقت ناشدوخ نیب ار اهنآ
 و هتخورف ار دوخ نیمز اهریقف .دوشیم اهیئاراد جیسب بجوم اهنیمز میسقت .درک لح
 هب و هدروآ تسد هب يرتشیب ياهنیمز نادنمتورث ،دنریگیم شیپ ار ندش هزیرتلورپ هار
 دهاوخ هیزجت تاقبط هب یئاتسور تیعمج ،تخادرپ دنهاوخ يزرواشک ياههویش حالصا
 رتارف هعسوت ناینب بیترت نیا هب و ،تشگ دهاوخ روهلعش يداح یتاقبط هزرابم ،دش
 يهعسوت زا ًاقطنم ،نیمز میسقت دینیبیم هک روط نامه .دش دهاوخ هدراذگ ،يرادهیامرس
 و تسا قلعتم ناناقهد هب نیمز« راعش رگید فرط زا .دنکیم تیعبت يزورما يداصتقا
 شبنج هب و ،دشخبیم يدیدج ناوت نانآ هب هدرک مرگلد ار ناناقهد ،»ناناقهد هب طقف
  .دشخب ققحت دوخ فادها هب هک درک دهاوخ کمک یئاتسور قطانم ياپون یبالقنا
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 ار ام نیفلاخم .دراد نیمز میسقت موزل رب تلالد رین ،رضاح بالقنا ریسم ،دینیبیم هچنانچ
 هب نیا و .میروآیم دوجو هب ار يزاوژروب هدرخ ًاددجم ام بیترت نیا هب هک دننکیم مهتم
 )1(»یبالقنا يهیسور« هک تسا يزیچ نیا .دنکیم ضقن ار سکرام نیرتکد تدش
 :دسیونیم

 هدرخ يزرواشک هناهاگآان نابابرا زا دی علخ رد ناناقهد هب کمک اب امش«
 هتفای دشر شیب و مک لاکشا نونکا مه هک ییاههبارخ يور رب هک ییزاوژروب
 هاگدید زا ایآ .دیزاسیم اجرب اپ دنتسه اراد ار يرادهیامرس يزرواشک
 هب دینک هعجارم( »؟تسین “بقع هب یماگ“ نیا سکدترا مسیسکرام
 )75 هرامش »یبالقنا يهیسور«

 يزرواشک هک دناهدرب دای زا اهنآ .دناهدرک یطاق ار تایعقاو »دقنم« نایاقآ هک میوگب دیاب
 علخ هجیتن رد و هدوب یلاوئف يزرواشک ءاقبا هکلب ،تسین يرادهیامرس يزرواشک ،یبابرا
 .ددرگیم يرادهیامرس يزوراشک هن و یلادوئف يزرواشک يایاقب يدوبان ثعاب نابابرا دی
 زگره يرادهیامرس يزرواشک ،مسیسکرام هاگدید زا هک دناهدرک شومارف نینچمه اهنآ
 اهنآ نیب هکلب ،دیایب دناوتیم هن و ،هدماین دوجو هب یلادوئف يزرواشک لابند هبً امیقتسم
ً اتجیتن و هدرک یغلم ار یلادوئف يزرواشک هک ،دریگیم رارق ییاوژروب هدرخ يزرواشک
 رکذتم »هیامرس« موس دلج رد سکرام لراک .دهدیم هعسوت ار يرادهیامرس يزرواشک
 هتشگ رهاظ یلادوئف يزرواشک لابند هب ییاوژروب هدرخ يزرواشک یخیرات رظن زا هک هدش
 شهج نینچمه و .دنکیم دشر نآ زا سپ طقف گرزب يرادهیامرس يزرواشک و
 نیا هزات و .دشاب هتشاد دوجو دناوتیمن و هتشادن دوجو يرگید هب یکی زا یمیقتسم
 هاگدید زا ،اهنآ میسقت و یبابرا ياهنیمز نتفرگ هگ دنیوگیم ام هب بیجع »نیدقنم«
 دنهاوخ و هدرک مهتم ار ام اهنآ يدوز هب ًامتح !دوب دهاوخ یئارقهق یتکرح مسیسکرام
 زین نامز نآ رد اریز ،تسا یئارقهق یتکرح زین »ژاورس ءاحما« مسیسکرم هاگدید زا تفگ

 هدش هداد – ناناقهد – کچوک نیکلام هب و »هدش هتفرگ« نابابرا زا اهنیمز زا يرادقم
 !دوب

 رظن هطقن زا يزیچ ره هب مسیسکرام دننکیمن كرد اهنآ !دنتسه یکحضم دارفا هچ
 اب هسیاقم رد ییاوژروب هدرخ يزرواشک ،مسیسکرام هاگدید زا هک ،درگنیم یخیرات
 يزرواشک يرارق رب و یلادوئف يزرواشک مادهنا هک تسا رتهتفرشیپ یلادوئف يزرواشک
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 ،دوخ لابند هب هک ،دنتسه يرادهیامرس يهعسوت يارب مزال طیارش ییاوژروب هدرخ
 ...تخاس دهاوخ دوبان ار یئاوژروب هدرخ يزرواشک

 .میراذگب هدوسآ ار »نیدقنم« نیا دیهدب هزاجا اما

 ار ژاورس يایاقب ناینب اهنیمز نیا میسقت و ناناقهد هب نیمز يراذگاو هک تسا نیا مهم
 يدایز كرحت ،دزاسیم هدامآ يراد هیامرس يزرواشک دشر يارب ار هنیمز ،هدرک بیرخت
 بزح يارب اهرایعم نیا هک تسا لیالد نیمه هب ًاقیقد و .دهدیم یبالقنا دمآرب هب

 .تسا لوبق لباق تارکمد – لایسوس

 و ،دوش هرداصم نابابرا ياهنیمز یمامت تسا يرورض ژاورس يایاقب ءاحما يارب ،نیاربانب
 میسقت دوخ نیب ناشزاین بسح رب و هدروآرد دوخ کلمت هب ار اهنیمز نیا ناناقهد هاگنآ
 .دننک

 .دشاب راوتسا نآ يور رب یتسیاب بزح یضرا همانرب هک ییهیاپ نآ تسا نیا

 هچ هد يایراتلورپ اب امش سپ .تسا ناناقهد هب طوبرم اهنیا مامت :تفگ دنهاوخ ام هب
 جایتحا کیتارکمد یضرا همانرب هب ناناقهد يارب ام هک میهدیم خساپ ام ؟درک دیهاوخ
 عفانم يهدننک نایب هک ،میراد یتسیلایسوس يهمانرب هد و رهش يایراتلورپ يارب اما میراد
  .تساهنآ یتاقبط

 طیارش دوبهب هب طوبرم هک هدش هدروآ ام لقادح همانرب دروم 16 رد اهنآ ینونک عفانم
 ،لاح نیع رد )دش بیوصت مود هرگنک رد هک بزح همانرب هب دینک هعجارم( .دشابیم راک
 رد یتسیلایسوس غیلبت تیاده رب تسا لمتشم بزح یتسیلایسوس میقتسم ياهتیلاعف
 یسایس بزح کی رد رهش يایراتلورپ اب اهنآ ماغدا و ،یتسیلایسوس ياهتالیکشت نایم
 .ازجم

 امش هک اج نآ ات :دیوگیم اهنآ هب و هدوب ناناقهد زا شخب نیا اب مئاد سامت رد بزح
 زرابم ناناقهد اب ار دوخ هطبار یتسیابیم دیتسه کیتارکمد بالقنا کی ماجنا لاح رد
 مسیلایسوس يوس هب امش لاح نیع رد هک اج نآ زا اما ،دیگنجب نابابرا هیلع و هدرک ظفح
 ،یئاوژروب ره هیلع هناتخسرس و هتشگ دحتم رهش يایراتلورپ اب هناعطاق ،دیرادیمرب ماگ
 !کیتارکمد يروهمج کی يوس هب ناناقهد هارمه هب .دینک هزرابم بابرا هچ ،ناقهد هچ
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 هد يایراتلورپ هب بزح هک هچنآ تسا نیا !مسیلایسوس يوس هب نارگراک هارمه هب
 .دیوگیم

 تهج رد ار یتاقبط هزرابم شتآ ياههلعش نآ یتسیلایسوس همانرب و یئایراتلرپ شبنج
 یضرا همانرب و یناقهد شبنج .دزاسیم لعتشم ،هشیمه يارب یتاقبط متسیس لک مادهنا
 نک هشیر تهج رد ار اهاتسور رد یعامتجا تازایتما نیب هزرابم ياههلعش ،نآ کیتارکمد
 .دنکیم لعتشم یعامتجا تازایتما ماظن مامت ندرک

***** 

 

 

 

 ریرحتلا دعب
 

 :دسیونیم هک مینک يراد دوخ هدنناوخ کی يهمان ریسفت زا میناوتیمن همتاخ رد

 رما رد ایآ .درکن عناق ارم امش يهلاقم نیلوا نیلوا ،اهفرح نیا مامت زا سپ«
 روط نیا هلاقم نیا ارچ ،دش رگا ؟دش تفلاخم بزح اب اهنیمز مامت هرداصم
 »؟دیوگیمن

 ،مود هرگنک رد .دشن تفلاخم ییهرداصم شبنج اب زگره بزح رد .زیزع يهدنناوخ ،هن
 بزح ،)1903( هرگنک نآ رد ،دش بیوصت »یکزرتا« هب عجار یتاکن هک ییهرگنک نامه
 يهیلک يهرداصم ياضاقت ناناقهد هچنانج رگا هک تشاد راهظا نینل و فناخلپ نابز زا
 ،بزح هورگ ود )1905( دعب لاس ود A.درک میهاوخ تیامح نانآ زا ام ،دننکب ار اهنیمز
 راهظا هناممصم ،لوا سنارفنک رد »اهکیوشنم« و ،موس يهرگنک رد »اهکیوشلب«
 ینابیتشپ اهنیمز يهیلک يهرداصم دروم رد ناناقهد زا دوجو مامت اب اهنآ هک دنتشاد
 B.درک دنهاوخ

 
A- مود هرگنک ياهتشاددای هب دینک هعجارم 
B- لوا سنارفنک« و موس هرگنک ياهتشاددای هب دینک هعجارم« 
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 و )2(دیدج رصع روط نیمه ،يرتلورپ و ارکسیا ،بزح نایرج ود ره ياههمانزور سپس
 هدهاشم هچنانچ A...دندرکیم اهنیمز هیلک هرداصم هب توعد ار ناناقهد ًاررکم )3(زاغآ
 امشً اتجیتن و تسا هدرک ینابیتشپ اهنیمز هیلک يهداصم زا بزح زغآ نامه زا ،دینکیم
 زونه .تسا هداتفا یناقهد شبنج لابند هب بزح دینک رکف هک دیرادن ییهنیمز چیه
 مه »یکزرتآ« تساوخ رد یتح زونه ناناقهد و ،دوب هدشن عورش ًاعقاو یناقهد شبنج
 نخس اهنیمز يهیلک يهرداصم هرابرد دوخ مود هرگنک ردً الثم بزح هک دندوب هدرکن
 .تفگیم

 ار اهنیمز مامت هرداصم تساوخرد 1903 رد ام ارچ هک دینک لاؤس امش هچناچ اذهعم

 رد اهرنویسولور – لاسوس ارچ :میهدیم يرگید لاؤس اب ار امش باوج ام ،میدرکن حرط
 تساوخ نیا فلاخم اهنآ ایآ ؟دندوب هدرکن حرطم ار کیتارکمد يروهمج تساوخ 1900

 ار ندرک یعامتجا زورما و دندرکیم تبحص ندرک یلم زا اهنآ نامز نآ رد ارچ B؟دندوب
 هتعاس تفهِ راکِ زور زا دوخ لقادح ،همانرب رد ام زورما ؟دنشکیم دایرف ام شوک رد
 ؟تسیچ هتکن سپ ؟میفلاخم نآ اب ام هک تسانعم نادب نیا ایآ یلو ،میئوگیمن ینخس
 ياضاقت ،دوب هتفرگن هشیر زونه شبنج هک ،1903 لاس رد هک تسا نآ طقف هتکن
 هب رداق ،ناوتان زونه شبنج و هدنام یقاب رغاک يور ربً افرص اهنیمز يهیلک يهرداصم
 نآ رد »یکزرتآ« تساوخرد هک دوب تلع نیمه هب و ،دوبن تساوخ نیا اب یگنهامه
 حرطم یسایس ياههتساوخ و درک دشر شبنج هک یتقو ًابقاعتم اما .دوب رتبسانم نارود
 فقوت »یکزرتآ« يور دیابن و دناوتیمن شبنج ،دهد ناشن هک یتسیابیم ام بزح ،درک
 .تسا مزال اهنیمز مامت هرداصم و ،دنک

 .دنتسه تاییعقاو اهنیا

 همانزور نیا .)3033 هرامش هب دینک هعجارم( »يربخ نتلوب« يهرابرد هملک دنچ ،رخآ رد و
 ینامز هک تسا هدرک فشک و هتشون »لوصا« و »نیزاوم« يهرابرد يدایز تالمهم
 هدنناوخ ،دش هتفگ الاب رد هچنآ زا .دوب هدرب الاب لوصا حطس ات ار »یکزرتآ« بزح
 رتشیپ یلیخ زا ار اهنیمز مامت هرداصمً انلع بزح و تسا غورد کی نیا هک دنیبب دناوتیم
 میهافم و لوصا نیب تسین رداق »يربخ نتلوب« هک تقیقح نیا .تسا هدرک حیرصت

 
A - ياج هب هلمج لخاد رد هطقن هس ،هلاقم نیا رد .دراد دوجو یسراف يهدش پاچ باتک نوتم رد هطقن هس نیا 
 راتساریو - تسا هدمآ اناوخان يهژاو ود ای کی
B- 1900 - اهرنویسولور لایسوس داحتا فرط زا هرشتنم »ام فئاظو« هب دینک هعجارم 
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 تفرگ دهاوخ دای و هدرک دشر همانزور نیا .دنکیمن تحاران ار ام ،دوش لئاق زیامت یلمع
 A.دوش لئاق زیامت اهنآ نیب هک

 10 و 9 ،5 ياههرامش ،)یسانشناور( اولا

 1906 سرام 23 ،22 ،17

 یلیوشوسب ژ :ءاضما

 یناتسجرگ :زا همجرت

 

 تاحیضوت
 

 1905 ات 1900 رخاوا زا هک ،اهرنویسولور – لایسوس ناگرا ،»یبالقنا يهیسور« -1
 .دشیم رشتنم

 تروص هب 1902 هیوناژ رد اما ،دشیم رشتنم یبالقنا ياهتسیلایسوس داحتا طسوت ادتبا
 .دمآرد یبالقنا ياهتسیلایسوس بزح يزکرم ناگرا

 1905 ربماسد 3 ات ربتکا 27 زا هک دوب ینوناق یکیوشلب همانزور نیلوا ،»دیدج رصع« -2
 وا رظن ریز »دیدج رصع« ،هجراخ زا نینل تشگزاب زا دعب .دشیم رشتنم گروبزرتپ نس رد
 ندمآ نوریب اب .تشاد همانزور نیا راشتنا رد یلاعف شقن یکروگ میسکام .دشیم هرادا
 .دش طبض تاماقم طسوت همانزور ،»دیدج رصع« 27 هرامش

  .دوب ینوناق ریغ ،شاهرامش نیرخآ ،نآ 28 هرامش

 اهکیوشنم طسوت 1905 ربماسد 2 ات ربماون 13 زا هک دوب ینوناق ییهمانزور ،»زاغآ« -3
 .دشیم رشتنم گروبزرتپ نس رد

 
A- »بیوصت يدیدج یضرا همانرب ... سور ياهتارکمد – لایسوس« هک »دوب هدینش« یئاج رد »يربخ نتلوب 
 ».دننکیم تیامح نیمز نویسازیلاپیسینوم زا اهنآ ... نآ قباطم هک دناهدرک
 کی راک ياهمانرب نینچ بیوصت .دناهدرکن بیوصت ییهمانرب نینچ زگره سور ياهتارکمد لایسوس میوگب دیاب
 هدش هارمگ يزیچ ای یسک طسوت »يربخ نلوب« ًاعطق .تسا هدشن لیکشت یسنارفنک زونه اما ،تسا سنارفنک
 .دادیمن شناگدنناوخ دروخ هب تالمهم ردق نیا دوب بوخ »يربخ نتلوب« .تسا
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 رشتنم سیلفت رد 1906 ات 1896 زا هک دوب یناتسجرگ ییهمانزور ،»يربخ نتلوب« -4
 .دشیم

 رد و ،دش لیدبت یناتسجرگ ياهتسیلانویسان يوگدنلب هب همانزور نیا 1900 نایاپ رد

 .تشگ لدبم ناتسجرگ ياهتسیلاردف – لایسوس ناگرا هب 1904

 

 يهمانرب نیودت اب هطبار رد »ناناقهد و نارگراک بزح« يهلاقم
 هک دش هتشاگن هیسور يرگراک تارکمد لایسوس بزح یضرا
 هب ایراز رد ارکسیا هیریرحت تأیه مان هب 1902 ناتسبات رد
 رد .ر .ك .د .س بزح مود يهرگنک يهلیسو هب و دیسر پاچ
 .تفرگ رارق بیوصت دروم 1903 لاس

 مهدزون ،مدرم يهدوت هک تسا یعیبطً الماک .درذگیم ناناقهد ندش دازآ زا لاس لهچ
 و يدازآ دیون مدرم هب هک ار يرصع زاغآ و نهک یلادوئف يهیسور طوقس درگلاس هیروف
 زاربا رب هوالع هک درب رطاخ زا دیابن اما .دنریگب نشج یصاخ قوشو روش اب دادیم یبایماک
 ياههباطخ رد زین يرایسب ياههغلابم ،نآ رهاظم يهیلک و ژاورس هب تبسن یقیقح رفنت
 زا ینونک لوادتم یبایزرا .ددرگیم تفای ،دوشیم داریا باب نیا رد هک يزیمآ شیاتس
 تمارغ کمک هب نانآ هب نیمز ءاطعا اب هارمه ناناقهد یئاهر« رب ینبم »گرزب« مروفر
 هعطق نوچ ،دندش دازا نیمز زا ناناقهد عقاو رد .تسا بذاک و هناراکایر ًالماک ،»یتلود
 رازه اهدص و هدش هراپ هکت هنامحریب دندوب هدرک بسک نآ يور اهنرق هک یئاهنیمز
 هداد ینکس Aارقف يهصح ای کیراهچ رد و هتشگ مورحم ناشياهنیمز مامت زا ناقهد
 درخ ناشنیمز هعطق اهنت هن .دندشیم تراغ فعاضم روط هب ناناقهد تقیقح رد .دندش
 رد هراومه هک ینیمز ،دوب هدنام یقاب ناشیارب هک ینیمز يازا رد دندوب راچان هکلب ،دش
 شزرا زا شیب بتارم هب تمارغ نیا غلبم هوالع هب .دنزادرپب »تمارغ« ،دوب نانآ فرصت
 هزاجا یتلود نیرومأم هب نیکلام دوخ ،ناناقهد ندش دازآ زا سپ لاس هد .دوب نیمز یعقاو
 ،ناشنیمز يارب طقف هن دندوب هدش روبجم ناناقهد هک یلوصحم باسح تروص هب دنداد

 
A- ره يارب هک يرادقم »نامرف« يهصح ای »رثکادح« حالطصا هب زا کیراهچ :ارقف يهصح ای کیراهچ 
 ار نیمز کچوک هعطق نیا ناناقهد زا یضعب .دیدرگ نییعت 1861 مروفر نامز نوناق يهلیسو هب ،نیعم يهیحان
 نیا هک یناناقهد و »هبه مهس« یتاعطق نینچ ور نیا زا .دندرکیم تفایرد کلام زا تمارغ تخادرپ نودب
 .دندشیم هدیمان »ياهبه ناناقهد« ،دندرکیم تفایرد ار تاعطق
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 روبجم ناناقهد هچ رگا ،اذهعم .دنیامن یگدیسر ،دنزادرپب زین دوخ يدرف يدازآ يارب هکلب
 تدم هب اهنآ .دیدرگن ءاطعا اهنآ هب یعقاو يدازآ ،دنزادرپب هیدف ناشيدازآ يارب دندوب
 یقاب عامتجا يهقبط نیرتتسپ اهنآ .دندنام یقاب »Aتقوم يهتسباو« لاس تسیب
 ياهتایلام لومشم یندب هیبنت ضرعم رد ییهقبط .دناهدنام یقاب زورما هب ات و دندنام
 يهنادازآ شورف قح ،یلادوئف همین ياهنومک يهنادازآ كرت قح زا مورحم ،هژیو
 هجوچیه هب ام یناقهد مروفر .روشک يهطقن ره رد هنادازآ تنوکس ای و دوخ ياهنیمز
 تلود هک نیا زا تسا یگرزب یخیرات يهنومن سکعرب ،هدوبن تموکح تعانم رگنایب
 .تخاس دهاوخ نیکرچ ار نآ دح هچ ات دنزب تسد هک يراک ره هب هماکدوخ

 نایم رد هدننک دیدهت یتیاضران و یلام كانتشحو تالکشم ،یماظن تسکش راشف ریز
 هک نیا سرت زا ،دوخ رازت .دش ناناقهد نتخاس دازآ هب روبجم عقاو رد تموکح ،ناناقهد
 رد اما .دنوش دازا الاب زا یتسیاب اهنآ هک تفریذپ ،دنیامن دازآ ار دوخ نیئاپ زا ناناقهد
 رادهحیرج« نارادفرس عمط ءاضرا يارب تلود ،يزاس دازآ حرط ندرک هدایپ نایرج
 یئاج هب اج يهنالیزر يهشقن هب یتح وا .دز تسد ینکممان و نکمم راک ره هب »هدش
 ابجن دوخ نایم زا دارفا نیا هچ رگ ؛درکن هدنسب دندوب مروفر ندرک هدایپ رومأم هک يدارفا
 داد يدارفا هب ار دوخ ياج و دیدرگ لحنم یجنایم تأیه نیتسخن !دندوب هدش هدیزگرب
 نییعت هب طوبرم تانایرج مامت رد ار ناناقهد هک نارادفرس هب کمک زا دنتسناوتیمن هک
 هب لسوت نودب تاحالصا نیا ماجنا ،رین و .دننک عانتما دندزیم لوگ یضارا دودح
 عانتما Bتیکلام دانسا لوبق زا هک یناناقهد نتسب هلولگ هب و یماظن یهیبنت تامادقا
 .دوبن نکمم دندیزرویم

 نتفگ نخس زا ار نانآ قانتخا هک هرود نآ نامدرم نیرتهب هک تسین روآ بجعت نیاربانب
 .دندرک لابقتسا ار گرزب مروفر نیا هدننک موکحم یتوکس اب تشادیم زاب

 
A- هب دوخ يهصح تمارغ تخادرپ هب عورش هک ینامز ات مروفر زا سپ یتح هک یناناقهد :تقوم هتسباو ناناقهد 
 تیفاعم تایلام تخادرپ( دنهد ماجنا ار ینیعم فئاظو ناشنیمز زا هدافتسا يارب دندوب روبجم زونه ،دندومن کلام
 »تقوم يهتسباو« رگید ناناقهد ،دش هتسب تمارغ تخادرپ داد رارق هک ینامز زا .)يراگیب ماجنا ای و يراگیب زا
 .دندمآرد نیمز بحاص ناناقهد يهرمز رد و دندوبن
B- رد ژاورس وغل زا سپ ار نیکلام و تقوم يهتسباو ناناقهد نیب يرادنیمز طباور هک دوب يدانسا اههلابق نیا 

 نینچمه هلابق .دادیم ناشن دوب هدنام شیارب »يدازآ« زا سپ هک ار ینیمز رادقم هلابق .درکیم نییعت 1861
 فرط زا تسیابیم هک یتمارغ غلبم .تشاد ربرد دهد ماجنا کلام يارب دوب روبجم ناقهد هک ار یفیاظو تسرهف
 .دشیم نییعت هلابق نیا ساسا رب دوش تخادرپ ناقهد
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 دمآ نوریب مروفر ناگدننک ارجا تسد ریز زا یلاح رد ،دوب هدش دازآ يراگیب زا هک ناقهد
 هب .دوب هدش هتسباو دوخ یضرا يهصح هب و هدش راوخ ، هدش تراغ ،هدش دروخ هک
 نیا زا .دریذپب ار يراگیب »هنابلطواد« هک نیا زج تشادن يرگید يهراچ چیه هک يروط
 زا ،دوب هدش کفنم وا دوخ نیمز هعطق زا هک ینیمز نامه »ندرک هراجا« قیرط زا وا ور
 روبجم هک ییهلغ يازا رد ناتسبات رد راک يارب ناتسمز لصف ار دوخ ندرک رودزم ،بابرا
 نیمز بسک هب عورش ،دنک ضرق کلام زا دوخ يهنسرگ يهداوناخ يهیذغت يارب دوب
 میظنت تیئوزژ شیشک کی طسوت هک ییهینایب رد هک ،»دازآ راک« .دومن دوخ یلعف بابرا

 – دنروایب اج هب ار »راگدرورپ رکش« شرطاخ هب هک دوب هدش توعد ناناقهد زا ،دوب هدش
 .دمآرد بآ زا یگدنب و تمدخ – راک نامه بساک و مک چیه نودب

 ،دندناسر ماجنا هب و هئارا ار مروفر هک ینیرومأم عبط ولع رس هقدص زا هک نابابرا متس هب
 مروفر کی اب هن هک ار يوسنارف ناقهد یتح هک لوپ تردق .تشگ نوزفا هیامرس متس
 اهر لادوئف بابرا غوی زا ییهدوت دنمتردق بالقنا کی اب هکلب هارکا اب مأوت و روآتبکن

 کیژوم شود رب شاینیگنس مامت اب لوپ تردق نیا هلب – دوب هتسکش مهرد دوب هدش
 يارب .دروایبرد لوپ هدش هک یتمیق ره هب دوب روبجم وا .تفرگ رارق ام فرس همین
 يهراجا يارب ،دوب هتفای شیازفا هناهاوخ ریخ مروفر يهجیتن رد هک اهتایلام تخادرپ
 یگناخ تالوصحم مک مک هک هناخراک تخاس ياهالاک زا ... ملق دنچ دیرخ يارب ،نیمز
 ار ناناقهد طقف هن لوپ تروق .هریغ و هلغ دیرخ يارب ،درکیم جراخ رود زا ار ناناقهد
 هناخ موادم روط هب ناناقهد زا یمیظع دادعت .دومن مسقنم ارنانآ هکلب تسکش مهرد
 و صیرح ياهكالوک یکچوک هورگ ،تیلقا نایم زا .دندش رتلورپ هب لیدبت و هدش بارخ
 يهتسه و هتخادنا تسد ناناقهد ياهنیمز و یناقهد عرازم هب هک روفنم ياهکیژوم
 اب درذگیم مروفر زا هک یلاس لهچ .تساخرب دندادیم لیکشت ار یئاتسور ياپون يزاوژروب
 كاندرد و دنک يزاس دوبان يهسورپ کی ،ناناقهد »درک یناقهد ریغ« رادیاپ دنور نیا
 یگدنز فقس کی ریز دوخ ماد اب وا .درک لوزن نایادگ عضو هب ناقهد .ددرگیم صخشم
 زا تشاد نتفر يارب یئاج رگا .درکیم هیذغت فلع زا و تشاد نت رب هدنژ سابل .درکیم
 ار کچوک نیمز هعطق کی ات دیامن اوغا ار یسم تسناوتیم رگا و .درکیم رارف دوخ نیمز
 ،درگب لیوحت دوب نآ زا لصاح دمآرد زا شیب تفرگیم قلعت نآ هب هک یئاهتخادرپ هک
 .دزادرپب لوپ دوخ یصالخ يارب دوب رضاح
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 اب هک لوصحب يدب ياهلاس رد .دندربیم رسب نمزم یگنسرگ تیعضو رد ناناقهد
 يرسم ضارما و یطحق رثا رب نانآ زا نت رازه اههد ،دشیم رارکت ياهدنیازف بوانت
 .دندرمیم

 لح هار هک دوش لاؤس تسا نکمم رضاح لاح رد یتح ،ام ياتسور عضو تسا نینچ
 دنویپ اب اهنت زیچ یب ناقهد ؟دیشخب دوبهب ار ناناقهد تشونرس ناوتیم هنوگچ ؟تسیچ
 ماظن هار رد ناشيهزرابم رد نارگراک هب کمک اب ،رگراک يهقبط شبنچ اب دوخ نداد
 و ،اهنیشام ،تاسیسأت ،اههناخراک( دیلوت لئاسم ریاس و نیمز لیدبت هار رد ،یتسیلایسوس
 تهج رد ششوک .دنک دازآ هیامرس غوی زا ار دوخ دناوتیم ،یعامتجا کلمت هب )هریغ
 و کچوک سایقم رد تعارز زا ندرک تیامح هار زا ،يرادهیامرس موجه زا ناناقهد تاجن
 ناناقهد بیرف ینعم هب نیا .تسا یعامتجا لماکت زا هدوهیب تعنامم کچوک يرادکلم
 هب نیا .تسا ریذپ ناکما يرادهیامرس ماظن رد یتح یتخبشوخ هک تسا مهوت نیا اب
 .تسا تیرثکا نایز هب تیلقا يارب زاتمم تیعقوم داجیا و شکتمحز تاقبط قاقشنا ینعم
 زا تسردان و ینعم یب ياهداهن هیلع هراومه اهتارکمد لایسوس هک تسا لیلد نیمه هب
 ای ،یعمج هتسد دهعت ،دننکیم عنم شانیمز شورف زا ار ناقهد هک یئاهداهن لیبق
 يدارفا يهنادازآ شریذپ ای و یئاتسور نومک يهنادازآ كرت زا ناناقهد تیعونمم متسیس
 ،مینکیم هدهاشم هک روط نامه اما .دنکیم هزرابم ،نآ رد یعامتجا يهبترم ره زا
 جنر ژاورس يایاقب و نیکلام متس زا هک یسایقم هب مه نآ ،هیامرس متسزا طقف ناناقهد
 لباق ریغ زرط هب هک اهدنب و دیق نیا هیلع ناما یب يهزرابم .دنتسین جنر رد ،دنربیم
 تسا نکمم اهنت هن ،ددنبیم ار ناشیاپ و تسد و دنکیم رتدب ار ناناقهد عضو یفیصوت
 ،هدننک سویأم رقف ،هچ .تسا يرورض یلک روط هب روشک یعامتجا لماکت يارب هکلب
 رب ار یئایسآ یگدنام بقع ناشن ،دنربیم جنر نا زا ناناقهد هک تفخ و یقوقح یب ،لهج
 هدرکن لمع شاهفیظو هب یسارکمد لایسوس .تسا هدیبوک ام روشک یعامتجا ماظن لک
 روط هب میهاوخب رگا کمک نیا .دزرو غیرد هزرابم نیا هب یکمک هنوگ ره زا هاگره ،تسا
 .ددرگ یلجتم اتسور هب یتاقبط يهزرابم لاقتنا لکش هب دیاب ،مینک نایب هصالخ

 دوجو رگیدکی رانک رد یتاقبط مسینوگاتنآ عون ود هیسور نردم ياهاتسور رد هک مینادیم
 هب ناناقهد نیب داضت مود و نارادنیمز و يزرواشک نارگراک نیب داضت تسخن :دراد
 رتداح و هتفای دشر نیتسخن داضت .لک کی هباثم هب نیکلام يهقبط و لک کی هباثم
 و تسا هدنیآ هب طوبرمً الک زونه یلوا .دوریم لیلحت جیردت هب مود داضت و دوشیم



 نیلاتسا فزوژ راثآ یخرب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  28 

 رد ،بلطم نیا مغریلع یلو .دراد قلعت هتشذگ هب ییهظحالم لباق يهجرد ات کنیا یمود
 لایسوس يارب ار تیمها نیرتیلمع و نیرتیتایح هک تسا مود داضت نیا رضاح لاح
 رد هک ار یئاهتصرف مامت دیاب ام هک نیا ،کش نودب .دراد ربرد هیسور ياه تارکمد
 .میریگ راک هب يزرواشک رودزم نارگراک یتاقبط روعش ءاقترا يارب ،دریگیم رارق ام رایتخا
 هک یئاهکیناکمً الثم( اتسور هب يرهش نارگراک ترجاهم هب ار دوخ هجوت دیاب ام هک نیا
 رد هک یئاهرازاب هب و )هریغ و دنوشیم مادختسا يراخب بوک نمرخ ياه نیشام يارب
 زا تارکمد لایسوس درف ره يارب ،میئامن فوطعم دنوشیم ریجا يزرواشک نارگراک نآ
  .دیآ یم رامش هب تاملسم

 ریز نآ زا شیب زونه ،دنتسه هتسباو ناناقه هب نآ زا شیب زونه ام یئاتسور نارگراک اما
 يهدنیآ رد ای و رضاح لاح رد هک دنتسه لک کی ناونع هب ناناقهد ياهیتخبدب راب
 فرط زا .دیامن بسک یلم یتیمها هک دنزاس رداق ار یئاتسور نارگراک شبنج کیدزن
 تازایتما زا یشان يرباربان حور ندنار نوریب ،ژاورس يایاقب ندیبور يهلأسم رگید
 نونکا سور یتلود متسیس لک زا »يداع مدرم« نویلیم اههد يراوخ و ،یعامتجا
 يدازآ هار رد هزرابم زاتشیپ دنکیم اعدا هک یبزح و .تسا یلم تیمها دجاو یعوضوم
 .دریگب هدیدان ارنآ دناوتیمن تسا

 دروم مومع فرط زاً ابیرقت ّ)یلک شیب و مک لکش هب( ناناقهد ریگنا تقر عضو نونکا
 هب یتلود کمک موزل و 1861 مروفر »صئاقن« يهرابرد نخس .تسا هتفرگ رارق قیدصت
 هک مینک نشور هک تسام يهفیظو نیا .تسا هتشگ لیدبت جیار تاحضاو حیضوت کی
 عفادم تلود هک ،دوریم ناناقهد رب هک تسا تاقبط متس زا یشان ًاقیقد ناناقهد یناشیرپ
 دوبهب دنموزرآ هنادجم و هناقداص هک یناسک هک نیا و ،دشابیم رگمتس تاقبط رادافو
 و نآ متس زا یئاهر هکلب ،تلود کمک راتساوخ هن دیاب دنتسه ناناقهد تیعضو يداینب
 زا هناهاوخریخ تامادقا و تمارغ غلبم هداعلاقوف ندوب الاب زا .دنشاب یسایس يدازآ بسک
  .دوریم نخس نآ تخادرپ تلهم دیدمت و شهاک يارب تلود يوس

 و مک چیه نودب ً،الک تمارغ هجو تخادرپ :هک تسا نیا نانخس نیا هب خساپ یلو
 تارابع و ینوناق لاکشا اب هک تموکح و نیکلام طسوت ناناقهد تراغ زج تساک
 نارادفرس هب هک یجاب زج تساک و مک چیه یب .تسین ،تسا هدش هدناشوپ کیتارکوروب
 لماک و يروف ءاغلا تساوخ ام .تسین دوشیم تخادرپ ناشناگدرب ندرک دازا رطاخ هب
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 هک ینویلیم اهدص دادرتسا تساوخ و يراگیب زا تیفاعم تایلام و اهتمارغ تخادرپ
 تسا هدیشک نوریب مدرم زا نارادهدرب عمط ءاضرا يارب اهلاس لوط رد يرازت تموکح
 هک نیا و .دنرادن یفاک نیمز ناناقهد هک دوریم نیا زا نخس میئامنیم حرطم ،ار نانآ هب
 نانخس نیا هب ام خساپ .تسا يرورض نانآ يارب رتشیب نیمز نیمأت يارب تلود کمک
 رد ناناقهد هک تسا ّ)نیکلام هب کمک هتبلا( تلود کمک لیلد هب ًاقیقد :هک تسا نیا
 تساوخ ام .دندش مورحم ،دنتشاد یتایح زاین نادب هک ینیمز زا ناوارف نینچ نیا يدراوم
 فظوم ار نانآ زونه هک یتیعضو ،دنادیدرگ مورحم نآ زا ناناقهد هک یئاهنیمز دادرتسا
 درادیم هگن ژاورس تلاح رد ار نانآ ًاعقاو ینعی ،دیامنیم يراگیب و يرابجا راک ماجنا هب
 یتلادع یب عفر يارب ار یناقهد ياههتیمک داجیا تساوخ ام .میئامنیم حرطم ،ارنانآ هب
 هدش دازآ ناگدرب هیلع هدرک داجیا يرازت تموکح هک ابجن ياههتیمک طسوت هک يراکشآ
 بحاص ياههاگداد هک دش میهاوخ نآ راتساوخ ام .میزاسیم حرطم ،تسا هدش هتشاد اور
 ناکلام يهلیسو هب نیمز تباب هک يدایز هداعلاقوف ياهیتخادرپ شهاک يارب يرایتخا
 دوشیم هدیشک نوریب اهنآ زا دننکیم هدافتسا ءوس ناناقهد يهنادیمون تیقوم زا هک
 نانآ طرفم زاین زا هک ار یناسک مامت دنناوتب ناناقهد نآ رد هک یئاههاگداد ،دوش لیکشت
 بیقعت ،راوخابر مرجب دننکیم هدافتسا ءوس نانآ هب روآ تراسا ياهدادرارق لیمحت يارب
 يدارفا هک درک میهاوخ هدافتسا ناناقهد هب رما نیا حیضوت يارب یتصرف ره زا ام .دنیامن
 و ،ناتالراش ای دناقمحا ای دننکیم تبحص ینونک تلود کمک ای تیمومیق زا ناتیارب هک
 دشابیم ناناقهد زاین دروم همه زا شیب هک يزیچ نآ هک .دنتسه اهنآ نانمشد نیرتدب
 يربارب ندش هتخانش تیمسر هب ،کیتارکوروب تردق هنامحریب متس زا یئاهر زا تسترابع
 رییغت لماک يدازا ،رگید یعامتجا ياههورگ مامت ،اههنیمز مامت رد نانآ قلطم و لماک
 لصف و لح يدازآ  دوخ ياهنیمز يراذگاو يدازآ ،رگید ياج هب یئاج زا تماقا لحم
 ره یگدنز رد تاییعقاو نیرتهداتفا اپ شیپ .یکارتشا تادیاع فرص و دوخ یکارتشا روما
 یتسیاب غیلبت نیا .دهدیم هئارا قوف ياهتساوخ غیلبت يارب دروم نارازه هیسور ياتسور
 اهزاین نیا هب دیابن یلو .دشاب ناناقهد صخشم و یلحم ياهزاین نیرتمربم رب ینتبم
 لماکت تهج رد ،ناناقهد شنیب هب نداد تعسو تهج ردً امئاد دیاب هکلب ،ددرگ دودحم
 ناناقهد نآ عبت هب و نیکلام هک ياهژیو تیعقوم دیاب .دوش هداد تمس نانآ یسایس روعش
 دازآ هار اهنت هک تخومآ اهنآ هب دیاب .ددرگ میهفت ناناقهد هب دننکیم لاغشا تلود رد
 يهطلس نتخادنارب و مدرم ناگدنیامن زا یعمج داقعنا يدادبتسا متس زا اتسور ندرک
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 يارب یسایس يدازآ تساوخ هک دوشیم هتفگ هک نیا .تسا نیرومأم يهنارسدوخ
 اب اهلاس هک ینارگراک اهنت هن .تسا یفرخزم ياعدا ،تسین كرد لباق نارگراک
 ار ناشناگدنگنج نیرتهب هتسویپ و دناهدوب میقتسم دربن کی ریگرد سیلپ و نارادهناخراک
 اب رگید هک ،نارگراک نیا اهنت هن ،دننیبیم هنارس دوخ رجز و يریگتسد ضرعم رد
 هک یئاهزیچ يهرابرد ًالصا هک یساسح ناقهد ره هکلب ،دناهدش هتخیمآ مسیلایسوس
 تیمها .دنگنجیم هچ يارب نارگراک هک درک دهاوخ كرد ،دشیدنایمن درذگیم شفارطا
 كرد دزاس اهر روفنم نیرومأم دودحمان تردق زا ار روشک مامت هک ار روباس یکسمز کی
 دوصقم یماگنه طقف ناناقهد يهطساوالب ياهزاین نیرتمربم يهیاپ رب غیلبت .درک دهاوخ

 دناوتب هک دزاسیم هدروآرب ار – اتسور هب یتاقبط يهزرابم لاقتنا ینعی – یغیلبت نینچ
 .دنزب دنویپ یسایس صخشم ياهتساوخ اب ار »يداصتقا« تبکن ره ياشفا

 دناوتیم »يرگراک تارکمد لایسوس بزح« ایآ هک ددرگیم حرطم لاؤس نیا یلو
 دناوتیم ؟دناجنگب دوخ يهمانرب رد تفر هراشا نادب الاب رد هک هچنآ لثم یئاهتساوخ
 ام یبالقنا ياهورین فارحنا و یگدنکارپ هب ایآ ؟دریگب هدهع هب ار ناناقهد نیب رد غیلبت
 رجنم شبنج ءاکتا لباق ریسم اهنت و یلصا ریسم زا تسین دایز یلیخ رضاح لاح رد هک
  ؟ددرکیمن

 يدازآ هب طوبرم ياهتساوخ دیاب ام .تسا راوتسا حیحص كرد مدع رب یئاهداریا نینچ
 یئاهتساوخ .میهد رارق دوخ همانرب رد صخشم روط هب ار یگدرب يایاقب مامت زا اتسور
 هب لاح ره رد یلو یسایس لقتسم لمع هب هن رگا ،ار ناناقهد شخب نیرتهب دناوتیم هک

 میهاوخ هابتشا رد ام – دزیگنارب يدازا رطاخ هب رگراک يهقبط يهزرابم زا هناهاگآ تیامح
 یعونصم تیامح زا ای و دراد یعامتجا لماکت رب هدننک دس رثا هک یتامادقا زا رگا دوب
 .میئامن عافد ،گرزب دیلوت هعسوت لباقم رد ،يرادهیامرس دشر لباقم رد ... ءزج ناناقهد
 هب رگراک يهقبط شبنج جیسب زا رگا دش میهاوخ بکترم يرترابتبیصم هابتشا یلو
 هب 1861 هیروف 19 مروفر هک ناناقهد نایم رد کیتارکمد ياهتساوخ راشتنا روظنم
 .میزرو روصق ،دنام زجاع اهنآ ماجنا رد نیرومأم و نیکلام تسد هب نآ ندش خسم تلع
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 تسد هب هقلطم تموکح هیلع هزرابم رد ار مدرم يهمه يربهر تسا رارق رگا ام بزح
 نیدب داوم نیا ندناجنگ اما A.دناجنگب شاهمانرب رد ار یئاهتساوخ نینچ دیاب ،دریگ
 نینچ .میناوخ ارف اهاتسور هب اهرهش زا ار دوخ یبالقنا لاعف ياهورین ام هک تسین ینعم
 رد راک يارب ام بزح زرابم ياضعا مامت هک تشاد ناوتیمن یکش .تسین حرطم يزیچ
 کی درب شیپ دعتسم یتعنص يایراتلورپ طقف هک ،دنوش زکرمتم یتعنص زکارم و اهرهش
 هزرابم زا ییاههویش نتفرگ راکب دعتسم ،هقلطم تموکح هیلع ییهدوت و راوتسا يهزرابم
 عیزوت و يرسارس یسایس يهمانزور مظنم راشتنا ای ،یمومع تارهاظت نداد نامزاس دننام
 يارب هن .میناجنگب دوخ يهمانرب رد ار یناقهد ياهتساوخ دیاب ام .دشابیم نآ عیسو
 هب اهنآ ندرک دنبیاپ يارب هن ،اتسور هب اهرهش زا نمؤم ياهتارکمد لایسوس ندناوخارف
 یئاتسور یحاون رد زج دنناوتیمن هک یئاهورین زا لاعف رصانع تیاده يارب هکلب ،هد
 نارگراک و نارکفنشور زا يدایز دادعت هک یئاهیگتسباو نتفرگ راک هب و دننک ادیپ يرمم
 یسایس يهزرابم و یسارکمد رما هار رد ،دنراد ... .... تلع هب ،تارکمد لایسوس نامیا اب
 رتمکحتسم و هتفای شیازفا ًامازلا شبنج دشر اب یئاهیگتسباو نینچ .يدازآ رطاخ هب
 ،میدوب بلطواد کچوک يهتسد کی هک ار ياهلحرم نآ هک تساهتدم ام .ددرگیم
 يوسب« همه هک یناوح دارفا لفاحم هب تارکمد لایسوس ياهورین يهریخذ هک ینامز
 شترا کی نونکا ام شبنج .میاهدراذگ رس تشپ دیدرگیم دودحم »دنتفریم نارگراک
 يدازا و مسیلایسوس رطاخ هب هزرابم ریگرد هک نارگراک زا یشترا ،دراد نامرف ریز لماک
 و لوط مامت رد نونکا و دناهتشاد تکرش شبنج رد هک ینارکفنشور زا یشترا ،دنتسه
 هب نامیا و دیما اب اهنآ ناگدید هک ناراداوه زا یشترا ،دنوشیم فای هیسور ضرع
 نیا ام .دننک هصرع نادب تمدخ نارازه دناهدامآ و هدش هتخود رگراک هقبط شبنج
 هک میهد نامزاس يروط ار اهشترا نیا مامت هک میراد دوخ لباقم رد ار میظع يهفیظو
 و یقافتا تابرض اهنت هن ،میهدب نامزاس ار رذگدوز ياهشروش اهنت هن هک دزاس رداق ار ام
 رد ار نمشد هنارصم و ًامئاد هکلب ، مینک دراو نمشد هب )كانرطخ ریغ نیاربانب و( هدنکارپ
 ره رد هقلطم تموکح هب هلمح اب ،هدرک بیقعت اهههبج مامت رد هناممصم يهزرابم کی
 .میروایب هوتس هب ارنآ دنکیم ورد ترفن و دشاپیم متس مخت هک اجک

 
A- میراودیما ام .میاهتخیر تسا قوف ياهتساوخ يهدنریگ ربرد هک ار کیتارکمد لایسوس همانرب کی حرط ام 
 حرط ناونع هب ار نآ ،تفرگ رارق حالصا و ثحب دروم »راک یئاهر هورگ« تکراشم اب حرط نیا هک نیا زا سپ
 .میئامن رشتنم هدنیآ ياههرامش زا یکی رد نامبزح همانرب
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 اهنویلیم نایم رد یسایس روعش و یتاقبط يهزرابم مخت ندیشاپ نودب ناوتیم ایآ
 نکمم ریغ مخت نیا ندیشاپ هک دیوگب دیابن سک چیه ؟تفای تسد فده نیا هب ناقهد
 بلج دوخ هب ار ام هجوت هک قیرط نارازه زا نونکا مه هکلب ،تسا نکمم اهنت هن !تسا
 .دریگیم ماجنا تسین ام لرتنک تحت و دنکیمن

 یئاهر راعش مچرپ و میئامن حرطم ددرگیم ام ذوفن شیازفا ثعاب هک ار يراعش ام یتقو
 تعرس و تعسو اب هسورپ نیا ،میربب الاب ار روآ مرش ژاورس يایاقب مامت زا سور ناناقهد
 اب زین هزورما یتح ،دنیآیم اهرهش هب هک اتسور مدرم .تفای دهاوخ طسب يرتشیب رایسب
 هب ارنآ رابخا و دنرگنیم تسا موهفمان ناشیارب هک نارگراک يهزرابم هب هقالع و يواکجنک
 هک میئامن داجیا یتیعقوم دیاب و میناوتیم ام .دننکیم لقتنم روشک ياهتمسق نیرتهداتفا رود
 هک مهبم یهاگآ نیا هب لقادح ،لماک كرد هب هن رگا ،ار دوخ یماح نایچاشامت نیا يواکجنک
 هب تبسن نوزفازور يدردمه اب هارمه ،دننکیم هزرابم مدرم مامت عفانم رطاخ هب نارگراک
 یبالقنا بزح يزوریپ زور ،دشاب هدش ماجنا راک نیا هک یماگنه و .دهدب اهنآ يهزرابم
 .دیسر دهاوخ ارف ام دوخ راظتنا قوف یتعرس اب ،یسیلپ تموکح رب نارگراک

 1901 هیروف رد هدش هتشاگن   یسیلگنا راثآ هعومجم

 1901 لیروآ رد راشتنا  مراهچ دلج – يوروش پاچ

 3 هرامش – ارکسیا رد   420-28 تاحفص
 



  

 

 
 و ایراتلورپ یھقبط

 ایراتلورپ بزح
 )بزح تاررقم کی دنب هب عجار(

 1905 هیوناژ

 

 رگید »هیزجت لباق ریغ و دحاو ىهیسور« دندرکیم مالعا هناکابیب مدرم هک ینامز

 ناونع هب يزیچ هک دنادیم زین كدوک کی یتح زورما .تسا هدش يرـپس

 ود هب هیسور شیپ اهتدم نوچ درادن دوجو »هیزجت لباق رـیغ و دحاو ىهـیسور«

 سک چیهرب زورما .ایراتلورپ ىهقبط و يزاوژروب ىهقبط :هدش میسقت فلاخم ىهقبط

 یناگدنز هک تسا هدش لدبم يروحم هب هقبط ود نیا نیب هزرابم هک تسین هدیشوپ

  .دخرچیم نآ رود هب ام رصع ینونک

 ام هک دوب نیا نآ لیلد ،دیسریمرظن هب لکشم ،عوضوم نیا مامت .رخاوأ نیا ات اذهعم

 نیا يارب ،میدرکیم هدهاشم هزرابم نادیم رد ار یئازجم ىاههورگ طقف لاح هب ات

 هب تسد روشک فلتخم طاقن و اهرهش رد هک دندوب ازجم ىاههورگ نیا طقف هک

 ىهقبط کی ناونع هب يزاوژروب و ایراتلورپ هک دوب یلاحرد نیا و دندز هزرابم

 دناهدش دحتم اهشخب و اهرهش نونکا اما .دندوبن صیخشت لباق یناسآ هب صوصخب

 تارهاظت و تاباصتعا .دناهداد مه تسد هب تسد نارگراک زا یفلتخم ىاههورگ اب و

 لباقمرد هیسور ود نایم هزرابم هوکشاب ریوصت و تسا هتفرگ ماجنا يدایز كرتشم

 ود .ایراتلورپ ىهیسور و يزاوژروب ىهیسور نایم هزرابم .تسا هتفرگ رارق ام نامشچ
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 نیا نایم هزرابم و يزاوژروب شترا و ایراتلورپ شترا ،دیدرگ نادیم دراو گرزب شترا

 .دریگیم رب رد ار ام یعامتجا یگدنز رساترس شتراود

 هک اج نآزا و دوش لمع دراو ناربهر نودب دناوتیمن شترا کی هک اج نآزا 

 نآ هار و دنکیم تکرح نآ لوا فصرد هک دشابیم لوارقشیپ کی ياراد یشتراره

 نآ هب صتخم يربهر ىاههورگ ،اهشترا نیا رد هک تسا حضاو ،دزاسیم نشور ار

 .دنووشیم هدیمان اهنآ صتخم بازحا الومعم هک یئاههورگ ؛دیآیم دوجو هب راچان

  :تساریز حرش هب لمع ىهنحص ، نیاربانب

 رگید فرط رد و ،لاربیل بزح نآ سأر رد هک درادرارق يزاوژروب شترا فرط کی رد

 ؛دووشیم يربهر تارکومد لایسوس بزح ىهلیسو هب هک درادرارق ایراتلورپ شترا

 و تیاده دوخ هب صوصخم بزح طسوت شیوخ یتاقبط ىهزرابم رد شتراره

  A.دوشیم يربهر

 هسیاقم ایراتلورپ ىهقبط اب ار ایراتلورپ بزح میناوتب ات میدرک رکذ ار اهنیا ىهمه ام

  .مینک نایب رصتخم روط هب ار بزح یلک تاصخشم قیرط نیدب و هدرک

 هورگ کی هک ایراتلورپ بزح هک دزاسیم نشور یفاک ردق هبرکذلا قوف بلاطم

 زا رتکچوک رایسب ءاضعا دادعت رظن زا ًالوا یتسیابیم ،تسا هدنمزر ىهدننک يربهر

 هب تبسن یتسیابیم هبرجترظن زا و كاردا ،مهف رظن زا ً،امود و دشاب ایراتلورپ ىهقبط

 کی تروص هب یتسیابیم ً،اموس ،دشاب هتشادرارق يرتیلاع حطس رد ایراتلورپ ىهقبط

 .دشاب هدرشف تالیکشت

 هب هک نیا يارب ،درادن تابثا هب یجایتحا دش هتفگ هک هچ نآ ام ىهدیقع هب 

 بقع و رقف اب ،دراد دوجو يرادهیامرس متسیس هک ینامز ات تسا نشور دوخ يدوخ

 ،لک کی ناونع هب ایراتلورپ ،تسا متسیس نیا تایرورض زا هک اههدوت یگدنام

 
A- ام رظن دروم ثحب يارب هک نوچ ، میهدیمن رارق هجوت دروم ار هیسور رگید بازحا اج نیا رد ام 
 .تسین اهنآ حرش هب يزاین
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 يربهر هورگ کی یتسیابیم هجیتن رد و دیآرد هاگآ ىهقبط کی تروص هب دناوتیمن

 مسیلایسوس ىهحلسا اب ار ایراتلورپ شترا ات دشاب هتشاد دوجو یتاقبط یهاگآ اب

 هک تسا حضاو نینچ مه و .دیامن يربهر هزرابم رد و دحتم ار اهنآ ،هدومن زهجم

 یتسیابن ،دریگ تسد هب ار هدنمزر ىایراتلورپ يربهر تسا ممصم هک یبزح

 زکرمتم و هدرشف تالیکشت کی تروص هب دیاب هکلب ،دشاب درفنم دارفا زا ىیهعومجم

 .دیآرد ءارجا ىهلحرم هب دحاو ىهمانرب کی قبط رب دناوتب نآ ىاهتیلاعف ات دشاب

  .دنهدیم لیکشت ار ام بزح یلک تایصوصخ راصتخا هب اهنیا 

 وضع ناوتیم ار یسک هچ :میزادرپب یلصا لاوئس هب دیئایب ،اهنیا نتفرگ رظن رد اب

 نیمه هب اقیقد ،دشابیم هلاقم نیا عوضوم هک یبزح تاررقم لوا دنب ؟دیمان بزح

  .دنکیم دروخ رب هلئسم

  :میهدرارق یسررب دروم ار هلئسم نیا دیئایب نیاربانب و

 ینعی ،میمانب هیسور يرگراک تارکومد لایسوس بزح وضع میناوتیم ام ار یسک هچ

  تارکومد ـ لایسوس بزح کی ام بزح ؟تسیچ بزح وضع کی فیاظو

 يروف یئاهفده ( دوخ هب صتخمراک ىهمانرب ياراد هک تسا ینعم نادب نیا ،تسا

 لوصا و )هزرابم ىاههویش ( دوخ هب صتخم ىاهکیتکات ،)شبنج یئاهن ىاهفدهو

 و راک ىهمانرب تدحو .دشابیم )یتالیکشت لکش ( دوخ هب صتخم یتالیکشت

 نآ يور رب ام بزح هک تسا یئانبریز تالیکشت و اهکیتکات دروم رد رظن تدحو

 رد ار بزح ياضعا دناوتیم هک تسا تارظن نیا رد تدحو اهنت .تسا هدش هتخاس

 .دشاپیم مه زا بزح ،دروخب مه هب رظن قفاوت رگا .دیامن دحتم زکرمتم بزح کی

 یتالیکشت لوصا و اهکیتکات ،راک ىهمانرب لماک روط هب هک یسک اهنت ً،اتجیتن

 هک یسک اهنت .دوش هدیمان بزح وضع دناوتیم ،دنک لوبق لماکروط هب ار بزح

 هب و هدرک هعلاطم یفاک ردق هب ار بزح یتالیکشت لوصا و اهکیتکات ،راک ىهمانرب

 نایم رد هجیتن رد و ام بزح فوفص نایم رد دناوتیم ،دشاب هتفریذپ لماک روط
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 بزح کی وضع هک تسا یفاک ردق نیمه ایآ اما .دریگب ياج ایراتلورپ شترا ناربهر

 اـیآ ؟دـنک لوبق ار بزح تالیکشت کـیتکات هب طوبرم تارـظن و راک ىهمانرب ًافرص

 ؟دیمان ایراتلورپ شترا یعقاو ناربهر زا یکی ناوتیم ار تایصوـصخ نیا اـب يدرـف

 دارفا یفاک ىهزادنا هب ناهجرد هک دنادیم سک ره لوا ىهلهو رد !هن ًاملسم

 لوصا و کیتکات هب طوبرم تارظن و راک ىهمانرب تلوهس هب هک دنراد دوجو فرحرپ

 فرحرپ ىاهمدآ زج يزیچ دنناوتیمن نانیا اما ،دننکیم »لوبق« ار بزح یتالیکشت

 صخش کی هک دوب دهاوخ یبزح لوصا نیرتسدقم هب تبسن یتمرح یب نیا .دنشاب

 ،هوالعب )!ایراتلورپ شترا ناربهرزا یکی ینعی ( میمانب بزح وضع ار لبنت فرحرپ

 ام بزح ایآ .تسین یبهذم ىهقرف کی ىهسردم ای هفسلف سرد سالک ام بزح

 ام بزح هک تسین حضاو دوخ يدوخ هب ایآ !تسه ارچ ؟تسین هدنمزر بزح کی

 عناق ینوطالفا روط هب شایتالیکشت لوصا و کیتکات ،راک ىهمانرب نتفریذپ اب ًافرص

 هک ار بزح یشم طخ شیاضعا هک دوب دهاوخ نیا راتساوخ کش نودب و دش دهاوخن

 ،دشاب ام بزح وضع دهاوخیم هک یسک نیاربانب ؟دندنب راک هب اًلمع ،دناهدرک لوبق

 هکلب دشاب عناق یتالیکشت لوصا و کیتکات ،راک ىهمانرب لوبق اب ًافرص دناوتیمن

 .دروآرد لمع و ارجا ىهلحرم هب ار بزح یشم طخ ،هدش راک هب تسد یتسیابیم

 طخ دـناوتیموضع عقوم هچ ؟هچ ینعی وضع يارب بزح یشم طخ ندربراکب اما

 رد بزح مامت اب هک یعقوم ،دنکیم هزرابم هک یعقوم طقف ؟دربراکب ار بزح یشم

 و درفنم دارفا ىهلیسو هب دناوتیم هزرابم ایآ .دنکیم تکرح ایراتلورپ شترا سآر

 لکشتم لوا ،دنوشیم دحتم لوا مدرم سکع رب هن ًانئمطم ؟دوش ماجنا هدنکارپ

 مامت ،دوشن ماجنا راک نیا رگا ،دنوریم گنج نادیم هب تقو نآ اهنت و دندرگیم

 یتروص رد اهنت مه بزح ياضعا هک تسا حضاو سپ .دوب دهاوخ رمث نودب هزرابم

 بزح تارظن و دننک هزرابم دوب دنهاوخ رداق ،دنوش دحتم ياهدرشف تالیکشت رد هک

 رد لکشتم فوفص هچ ره هک تسا نشور زین و .دنروآرد ارجا ىهلحرم هب ار
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 دوب دنهاوخ رداق رتهب ،دشاب رتهدرشف دناهدش دحتم نآ رد بزح ءاضعا هک یتالیکشت

 تارظن و اهکیتکات راک ىهمانرب هک دوب دنهاوخ رداق هجیتن رد و دننک هزرابم

 کی ام بزح هک تسین تهج یب ،دنرب راک هب يرتلماک وحن هب ار بزح یتالیکشت

 و بزح وضع دنناوتیم یناسک طقف هک تسا حضاو .تسا يربهر لکشتم نامزاس

 نیاربانب و دننک راک نامزاس نیا رد هک دنیآ باسح هب يربهر لکشتم نامزاس وضع

 هدومن نوگمه بزح ىاههتساوخ اب ار دوخ ىاههتساوخ هک دننادب ناشدوخ ىهفیظو

  .دنهد ناشن یگناگی بزح اب لمع رد و

 و اهکیتکات راک ىهمانرب یتسیابیم ،دشاب بزح وضع دهاوخیم هک یسک نیاربانب

 صخش ،بزح تایرظن نتسب راک هب يارب .ددنب راک هب ار بزح یتالیکشت تارظن

 ،دنک هزرابم دیاقع نیا هار رد دناوتب هک نیا يارب و دیامن هزرابم اهنآ يارب دیاب

 رپ .دنک راک بزح اب مامت یگناگی اب و ،دنک تیلاعف بزح تالیکشت رد دیاب صخش

 یکی هب قلعتم یتسیابیم دشاب بزح وضع دهاوخیم هک یسک تسا حضاو

 قحلم بزح ىاهنامزاس زا یکی هب ام هک یتقو اهنت A.دشاب بزح ىاهنامزاسزا

 بزح ياضعا زا میناوتیم ،میتخیمآ مه رد بزح عفانم اب ار دوخ عفانم و میدش

 ياهعومجم ام بزح رگا .میوش ایراتلورپ شترا یقیقح ناربهر زا هجیتن رد و میشاب

 ىهتیمک قیرط زا هک دشاب یناربهر تالیکشت هکلب دشابن درفنم فرح رپ ىاهمدآ زا

 نآ مامت تقو نآ ،دیامن يربهر ار ایراتلورپ شترا يورشیپ یگتسیاش اب دوخ يزکرم

  .دوب دهاوخ راکشآ و حضاو دوخ يدوخ هب ،دش هتفگ هک هچ

  :دریگ رارق هجوت دروم دیاب زین ریز بلاطم

 
A- تسا هدش تسرد هداس ىاهمسیناگرا يرامش یب دادعت زا بکرم مسیناگرا کی هک روط نامه تسرد، 
 ار اهنآ هک ،تمسق يرامش یب دادعت زا تسا لکشتم هک تسا بکرم یمومع نامزاس کی مه ام بزح
 دییأت بزح يزکرم ىهتیمک و بزح ىهرگنک ىهلیسو هب هک دنمانیم بزح یلحم و یشخب ىاهنامزاس
 .دنوشیم هدیمان یبزح ىاهنامزاس هک دنتسین اههتیمک اهنت دینیبیم هک روط نامه .دنوشیم قیدصت و
 هک دراد دوجو يزکرم يهتیمک ،صخشم ىهمانرب کی يانبم رب اههتیمک نیا ىاهتیلاعف ،يربهر يارب
 .دنروآیم دوجو هب یعیسو زکرمتم تالیکشت ،یلحم ،یبزح ياهنامزاس نیا ،نآ قیرط زا
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 نآ رب يرالاسردپ متسیس هک زاون نامهم ىهداوناخ کی هب لاحب ات ام بزح

 هب ،دنتشاد یتاپمس نآ هب هک ار یناسک دوب هدامآ هک هتشاد تهابش، تسا مکاح

 ،تسا هدش لدبم زکرمتم تالیکشت کی هب ام بزح هک الاح یلو دریذپب دوخ لخاد

 لیدبت یماظن ژد کی هب رظن همه زا و هتخادنا رود هب ار دوخ يرالاسردپ ىهبنج

 ار نآ یگتسیاش و تقایل هک دوشیم زاب یناسک يارب طقف نآ ياهرد هک تسا هدش

 یعس هقلطم تموکح هک ینامز رد .دراد يدایز رایسب تیمها نیا و دنشاب هتشاد

 ،مسیلانویسان ،»مسیلاکیدنس« ىهلیسو هب ار ایراتلورپ یتاقبط یهاگآ هک دنکیم

 زا هک یماگنه و ،دناشک هب داسف ىهطرو هب نآ هب هیبش یئاهزیچ و یبهذم تابصعت

 ایراتلورپ یسایس لالقتسا ات دنشوکیم هنارصم سور لاربیل نارکفنشور رگید فرط

 ام یتقو نینچ رد ،دننک لیمحت نآ هب ار دوخ تیمومیق و دنرادرب نایم زا ار

 ژد کی ام بزح هک مینکن شومارف و میشاب هاگآ و رایشوه تیاهن یب یتسیابیم

  .دناهدش شیامزآ هک دشابیم زاب یناسک يور رب طقف نآ ىاههزاورد هک تسا یماظن

 رد راک و همانرب لوبق (میاهدرک نیعم ار تیوضع تهج مزال طرش ود لاح هب ات ام

 بزح وضع هک مینک هفاضا یموس طرش ،طرش ود نیا هب ام رگا ).بزح تالیکشت

 ار یطیارش مامت ام هک تسا تقو نآ ،دنک ینابیتشپ یلامرظنزا ار بزح یتسیابیم

 .میاهدرک حرطم ،دنکیم بزح تیوضع ناونع قحتسم ار درف کی هک

 ىهمانرب هک تسا یسک هیسور يرگراک تارکمد لایسوس بزحوضع کی نیاربانب 

 ىاهنامزاس زا یکی رد و دهد يرای یلام رظن زا ار بزح ،دنک لوبق ار بزح راک

 ىهلیسو هب هک یبزح تاررقم کی دنب هک تسا قیرط نیدب و .دیامن تیلاعف یبزح

 هک روط نامه لومرف نـیا .هدیدرگ يدنب لومرف ،دوب هدش يزیر حرط نـینل قیفر

 هک تسا زکرمتم تالیکشت کی ام بزح هک دراد رارق هیرظن نیا يانبم رب دینیبیم

 .تسا هتفهن نیمهرد يدنب لومرف نیا يالاو شزرا و درفنم دارفازا ياهعومجم هن
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 هتوک« هک ناونع نیدب ار نینل يدنب لومرف اقفر زا یضعب هک دسریم رظن هب اما

 هئارا ار دوخ تخاس يدنب لومرف ضوع رد و دننکیم در تسا »بسانمان« و »هنارظن

 رد ام رظن دروم لومرف .»بسانمان« هن و تسا »هنارظن هتوک« هن ًاتدعاق هک دنهدیم

 .میزادرپیم نآ لیلحتو هیزجت هب الاح هک A.تسا فترام يدنبلومرف اجنیا

  :تسارارق نیا زا فترام يدنب لومرف 

 هک تسا یسک هیسور يرگراک تارکمد لایسوس بزح وضع کی«

 زا یکی رظن ریز و هداد يرای یلام رظن زا ار نآ ،هدرک لوبق ار نآ ىهمانرب

 ».دیامن کمک بزح هب بترم و یصخش روط هب یبزح ىاهنامزاس

 يارب یتایح طرش نیموس يدنب لومرف نیا دینکیم هظحالم هک روط نامه

 فذح ار یبزح ىاهنامزاس زا یکی رد ندرکراک ىهفیظو ینعی بزحرد تیوضع

 لومرف رد و دنادیم دئاز ار یتایح طرش نیا فترام هک دسریم رظن هب .تسا هدرک

 زا یکی رظن ریز یصخش کمک ،كوکشم و مهبم طرش نآ ياج هب دوخ يدنب

 نودب دشاب بزح وضع دناوتیم يدرف رارق نیا زا .دهدیم رارق ار یبزح ىاهنامزاس

 بجع هک ًاعقاو ( دشاب هتشاد قلعت یبزح ىاهنامزاس زا مادک چیه هب هک نیا

 ( دنک ساسحا بزح ىهدارا يارجا هب مزلم ار دوخ هک نیا نودب و )یبلاج »بزح«

 روط هب« دناوتیم هنوگ هچ بزح ،بوخ )یبوخ »یبزح طابضنا« بجع هک اعقاو

 مزلم ار دوخ هجیتن رد و دنرادن قلعت یبزح نامزاس چیه هب هک ار یصاخشا »مظنم

  ؟دنک یهدنامرف دننیبیمن یبزح طابضنا هب قلطم میلست هب

 مه زا ار یبزح تاررقم ،کی دنب يارب فترام يدنب لومرف هک تسا یلاؤس نیا

 باوج ياهناداتسا روط هب Bنینل يدنب لومرف رد لاؤس نیمه هک یلاح رد .دشاپیم

 مزال طرش هک دنکیم دیق حیرص روط هب ریخا يدنب لومرف هک اریز هدش هداد

 
A- تسا »ارکسیا« ىهیرشن ناریبد رس زا یکی فترام. 
B- تسا یبالقنا یسارکمد لایسوس یلمع ربهر و هتسجرب نیسیروئت نینل. 
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 ىاهنامزاسزا یکی رد دیاب درف هک تسنیا بزحرد تیوضع يارب موس يارجالا

 ینعم یب و مهبم طرش هک تسنیا مینکب دیاب ام هک يراک اهنت سپ .دنک راک یبزح

 نوریب فترام يدنب لومرف زا ار »یبزح ىاهنامزاسزا یکی رظن ریز یصخش کمک«

 ( دنامیم یقاب فترام لومرف رد رگید طرش ود اهنت طرش نیا فذح اب میزادنایب

 ره هک اریز دنتسه شزرا یب دوخ يدوخ هب هک )بزح هب یلام کمک و همانرب لوبق

 بزح هب زین یلام رظن زا و دنک »لوبق« رهاظ هب ار بزح دناوتیم یفرحرپ مدآ

 رد تیوضع اب هطبار رد یقح نیرتکچوک وا هب هک تسین يزیچ نیا اما .دیامن کمک

  .دهدب بزح

  !»یبسانم« يدنب لومرف بجع تفگ دیاب هک اعقاو

 ،دننک تعانق بزح ىهمانرب لوبق هب اهنت دنناوتیمن بزح یعقاو ياضعا میئوگیم ام

 اشوک ،دناهدرک لوبق هک ىاهمانرب ندروآرد لمع هب يارب ءانثتسا نودب دیاب اهنآ

  :دهدیم باوج فترام .دنشاب

 هک ردق نامه بزح وضع کی هک نوچ دیتسه ریگ تخس یلیخ امش«

 مزال اهردق نآ رگید و تسا یفاک دهدب یلام کمک بزح هب تسلیام

 ،دروآرد لمع ىهلحرم هب تسا هدرک لوبق هک ار بزح ىهمانرب هک تسین

 ».هریغ و

 »ىاهتارکمد لایسوس« یضعب لاح هب شلد فترام هک دسریم رظن هب روط نیا

  .ددنبب اهنآ يور هب ار بزح ياهرد دهاوخیمن و دزوسیم فرحرپ

 هزرابم مزلتسم بزح ىهمانرب يارجا هک اجنآ زا میئوگیم ،هداهن رتارف ار اپ يردق ام

 تیوضع يادیدناک ىهفیظو نیا ،دشابیم نکممریغ هزرابم مه داحتا نودب و تسا

 ىاههتساوخ اب ار دوخ ىاههتساوخ و ددنویپ هب بزح ىاهناگرا زا یکی هب هک تسا

 هک نیا ینعی ،دنک يربهر ار ایراتلورپ یمزر شترا ،بزح اب ماگ مهو دنک یکی بزح
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 فترام ،فرح نیا باوج رد .دهد ياج بزحزکرمتم و مظنم فوفص رد ار دوخ دیاب وا

  :دیوگیم

 رد دنوش لکشتم مظنم فوفص رد تسین مزال دایز بزح ياضعا«

 یفاک ندرک هزرابم اهنت تسد نامه .دنریگ رارق يدحاو ىاهنامزاس

 ».تسا

 تسا يدارفا زا ییهعومجم ایآ ؟تسا يزیچ هنوگچ ام بزح سپ مینکیم لاؤس ام

 و ؟تسا ناربهرزا ياهدرشف تالیکشت ای ،دناهدش عمج مهرود فداصت بسحرب هک

 و درادن قلعت تالیکشت نیا هب هک یسک میناوتیم ایآ ،تسا ناربهر زا یتالیکشت رگا

 فترام ؟ مینادب نآ وضع ،دنادیمن دوخ ىهفیظو ار نآ طابضنا يارجا هجیتن رد

 تالیکشت کی ،بزح میئوگب رتهب ای تسین تالیکشت کی بزح هک دهدیم باوج

 ىهدیقع هب تسا یهیدب ).یبلاج »تیزکرم« بجع هک اعقاو ( تسا لکشت نودب

 و یلحم ىاهنامزاسزا ییهعومجم هکلب ،تسین زکرمتم نامزاس کی ام بزح فترام

 .هریغ و دناهدرک لوبق ار بزح ىهمانرب هک تسا يدرفنم »ىاهتارکمد ـ لایسوس«

 دشاب یماظن مکحتسم ژد نآ دناوتیمن دشابن زکرمتم تالیکشت کی ام بزح رگا اما

 .دوشیم زاب ،دنا هدش شیامزآ هک یناسک يارب طقف نآ ىاههزاورد هک

 ،تسا مولعم وا يدنب لومرف زا هک روط نامه فترام ىهدیقع هب تقیقح رد 

 هک سک ره هک تسا ینامهم سلجم کی هکلب تسین یماظن مکحتسمژد کی بزح

 یئزجرادقم کی .دناسر مهب روضح نآ رد دناوتیم ،دشاب هتشاد لیامت نآ هب

 مامت راک رگید تقو نآ و یلام کمک هدرخ کی ،لیامت مه ردق نامه ،تامولعم

 فترام .دیئایب باسح هب بزح وضع ناونع هب هک دیراد لامک و مامت قح امش و تسا

 دایرف دنک لاحشوخ دناهداتفا تشحو هب تخس هک ار »بزح ياضعا« هک نیا يارب

 یکی هب دیاب بزح وضع کی دندقتعم هک دارفا نیا هب !دیهدن شوگ دنزیم
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 عبات ار دوخ ىاههتساوخ قیرط نیا هب و دشاب هتشاد قلعت یبزح ىاهنامزاسزا

  :دهدیم همادا فترام .دیهدن شوگ ،دنک بزح ىاههتساوخ

 ندرک عبات ،دریذپب ار طیارش نیا هک تسا تخس مدآ يارب ًالوا«

 ًایناث و .تسین رادرب یخوش بزح ىاههتساوخ هب یصخش ىاههتساوخ

 طلغ دارفا نیا تایرظن ماهدروآ متاحیضوت رد البق نم هک روط نامه

 ».تسا

 !دیدمآ شوخ ینامهم سلجم هب مرتحم نایاقآ امش نیاربانب

 شناد و هاگشناد ناداتسا یضعب يارب فترام هک دسریم رظن هب روط نیا ًارهاظ

 بزح ىاههتساوخ هب ناشدوخ ىاههتساوخ ندرک عبات زا هک ناتسریبد نازومآ

 ات دنک زاب یفاکش ام یماظن ژد رد روز هب دهاوخیم نیاربانب و دزوسیم شلد ،دنرازیب

 هب ار رد دهاوخیم وا ،دنبایب هار بزح نورد هب یکدزد مرتحم نایاقآ نیا ،نآ نایم زا

 زا رفن نارازه هک دهدیم ماجنا یماگنه رد ار راک نیا و دنک زاب یبلط تصرف يور

 .دنتسه ایراتلورپ یتاقبط یهاگآ هب موجه لاح رد ام نانمشد

 لوبق هب اهنت مینادیم هک روط نامه فترام لومرف دووشیمن متخ اجنیا هب هیضق اما

 یتح یبزح تالیکشت و اهکیتکات ىهرابرد و دنکیم هراشا ،بزح ىهمانرب ندرک

 روما رد رظن تدحو بزح تدحو يارب هک یتروص رد .تسین نآ رد مه هملک کی

 ىهرابرد رظن تدحو زا رتتیمها مک هجو چیه هب کیتکات و تالیکشت هب طوبرم

 رد نینل قیفر يدنبلومرف رد یتح دنیوگب ام هب تسا نکمم .تسین بزح ىهمانرب

 یجایتحا نینل قیفر يدنبلومرف رد یلو تسرد نیا .تسا هدشن هتفگ يزیچ هراب نیا

 .تسین هراب نیارد يزیچ نتفگ هب

 و دنکیم راک یبزح نامزاس کی رد یسک یتقو هک تسین نشور دوخ يدوخ هب ایآ 

 ،دریذپیم ار یبزح طابضنا و دنکیم تکرش هزرابم رد بزح اب ماگ مه ًاتجیتن

 لوصا و اهکیتکات زا ریغ هب ار يرگید یتالیکشت لوصا ای کیتکات چیه دناوتیمن
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 ار بزح ىهمانرب هک »بزح وضع« نآ دروم رد یلو ؟دیامن لابند یبزح یتالیکشت

 ینیمضت هچ ؟دیئوگب دیناوتیم درادن قلعت یبزح نامزاس چیه هب یلو هدرک لوبق

 نامه »وضع« نیا تالیکشت هب طوبرم تایرظن و اهکیتکات هک دراد دوجو

 هک تسا يزیچ نامه نیا ؟يرگید زیچ هن و دوب دهاوخ بزح تارظن و اهکیتکات

  .دهد حیضوت تسین رداق فترام يدنب لومرف

 هک تشاد میهاوخ بیجع »بزح« کی ام ،فترام يدنب لومرف ىهجیتن رد

 یلو )تسا ثحب لباق مه نیا هتبلا ( دنراد كرتشم ىهمانرب کی نآ »ياضعا«

 !یلآهدیا بزح بجع !دنکیم قرف مه اب تالیکشت و کیتکات دروم رد ناشتایرظن

  ؟تشاد دهاوخ دوجو ینامهم سلجم کی و ام بزح نایم یقرف هچ

 تیزکرم اب دیاب ام :مینک لاؤس میراد لیم ام هک تسه زیچ کی اهنت

 اب هک یتیزکرم ،میاهدرک تفایرد بزح مود ىهرگنکزا هک یلمع و کیژولوئدیا

 و میزادنایب ایرد هب ار نآ دیاب ایآ ؟مینکب دیاب هچ تسا داضت رد اقیمع فترام لومرف

 رتحیحص کش نودب مینک باختنا ار یکی يدنب لومرف ود نایم دشاب رارق رگا

  .میزادنایب ایرد هب ار فترام لومرف هک تسنیا

 هب نینل يدنبلومرف اب هلباقم يارب فترام هک ینعم یب يدنبلومرف نآ تسنیا

 ار فترام لومرف هک بزح مود ىهرگنک میمصت هک میدقتعم ام !دهدیم هئارا ام

 نیا حیحصت رد بزح موس ىهرگنک هک میراودیما ام و دوب یگرزب هابتشا ،تفریذپ

 عمج ًارصتخم .درک دهاوخ لوبق ار نینل قیفر يدنب لومرف و هدرکن یهاتوک هابتشا

 دیاب یشترا ره هک یئاج نآ زا ،هدش نادیم دراو یئایراتلورپ شترا :مینکیم يدنب

 .دشاب هتشاد یگنهآ شیپ نینچ دوب روبجم مه شترا نیا .دشاب هتشاد یگنهآ شیپ

 تارکمد لایسوس بزح ینعی یئایراتلورپ ناربهر هورگ هک دوب رطاخ نیمه هب

 ًالوا صخشم شترا کی گنهآ شیپ ناونع هب بزح نیا .دش رادیدپ هیسور يرگراک

 دیاب ًایناث .دشاب حلسم شدوخ یتالیکشت لوصا و اهکیتکات ،همانرب هب دیاب
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 بزح وضع دناوتیم یسک هچ هک لاوئس نیا هب .دشاب هدرشف فوفص اب یتالیکشت

 دناوت یم باوج کی طقف بزح نیا ،دوش هدیمان هیسور يرگراک تارکمد لایسوس

  :دهدب

 یکی رد و دهد يرای یلام ظاحل زا ار نآ ،دریذپب ار بزح ىهمانرب هک یسک نآ

  .دیامن تیلاعف یبزح ىاهنامزاسزا

 هدرک نایب شایلاع لومرف رد نینل قیفر هک تسا حضاو و نشور تیعقاو نیمه

  .تسا

 )ایراتلورپ ىهقبط ىهزرابم (الوزدارب تسیراتلورپ

  1905 هیوناژ 18 ىهرامش

  ءاضما نودب
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 و ھناحلسم مایق
 ام کیتکات

 1905 هیئوژ 15

 

 »تسا هتفای تسد هناحلسم مایق موزل هب رضاح لاح رد« ،یبالقنا شبنج

 دییأت شیپ زا شیب زور ره تفرگ لکش ام بزح موس ىهرگنک رد هک هشیدنا نیا ـ

 یعضوم ياهمایق رانک و هشوگ رد و هتشگ رتنازوس بالقنا ىهلعش .ددرگیم

 اههد باصتعا ،)Lodz( زدول رد ینابایخ دربن و يدنب رگنس زور هس ـ .دزیگنایمرب

 هب هک )Ivano- Woznessensk( کسنسنزُو  ــ ووناویا رد رگراک رازه

 رد شروش ،»اسدوا مایق« ،دش رجنم شترا اب ینینوخ و ریذپان بانتجا ياهدروخرب

 سیلفت ي»هتفه« ،)Libau( وبیل رد ناگوان ىهمدخ نیب رد و هایس يایرد ناگوان

)TIFLIS( ینافوط .دنتسه عوقولا بیرق ینافوط ىهدنهد دیون ياههناشن اهنیا ـ 

 هیسور رد ادرف و زورما و دوشیم رتکیدزن و رتکیدزن ریذپان تمواقم لکش هب هک

 ار اهیگدیدنگ و یگدیسوپ مامت دوخ زاسکاپ و تردقرپ َمد اب و ،تشگ دهاوخ رقتسم

 .تسش دهاوخ هیسور قلخ يور زا ار دادبتسا اهنرق گنن و درک دهاوخ بوراج

 یماظن تموکح مالعا ،قانتخا نوگانوگ لاکشا میکحت ،مسیرازت ياهشالت نیرخآ

 نآ اب نامزمه و راد ياههبوچ رتشیب هچره نتخارفارب ،روشک زا یمین رد

 تسناوت دنهاوخن ،تاحالصا ىهدنبیرف ياههدعو و اهلاربیل بلجرد یئاهینارنخس
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 ياهزور ،دادبتسا .دنهد تاجن ،هدرک نییعت شیارب خیرات هک یتشونرس زا ار وا

 ینابیتشپ هب هک ینیون ماظن .تسا ریذپان بانتجا نافوط ،دنکیم يرپس ار شنیرخآ

 .دراد دوخ اب ار يزاس نوگرگد و يزاسون راظتنا و تسا شیاز لاح رد قلخ یمامت

 هنوگچ ؟دنمادک ،دهدیم رارق ام بزح ربارب رد عوقولابیرق نافوط نیا هک یلئاسم

 هب ناوتب ات ،داد قفو یگدنز دیدج تاجایتحا اب ار دوخ ياهکیتکات و نامزاس دیاب

 ،تسا یبالقنا ره مزال عورش ىهطقن هک مایق رد يرتهتفای نامزاس و رتلاعف لکش

 يورین هکلب گنهاشیپ اهنت هن هک هقبط ورشیپ شخب ناونع هب ام ایآ ؟درک تکرش

 مسیناکم ای و مینک داجیا یصاخ ياهرازبا دیاب مایق يربهر يارب ،تسا بالقنا یلصا

  ؟تسا یفاک روظنم نیا يارب بزح ینونک

 ًاعیرس دیاب و تسا هتفرگ رارق تالاوئس نیا ربارب رد ام بزح هک تسا یهام دنچ

 میظعت رس يدوخب دوخ تکرح ربارب رد هک یناسک يارب .دشاب اهنآ يوگ باوج

 یگدنز تکرح زا يور هلابند رد طقف ار بزح فادها هک یناسک يارب ،دنروآیم دورف

 رد تسیابیم هاگآ و ورشیپ ىهتسد کی ناونع هب هک یناسک يارب ،دننکیم هصالخ

 حرطم تالاوئس نیا ،دنوشیم هدیشک كدی لاح و دندرکیم تکرح شیپاشیپ

 هن و داد نامزاس ار نآ ناوتیم هن ،تسا يدوخب دوخ مایق هک دنیوگیم اهنآ .دنتسین

 اب اهنآ ( تسا مهوت دشاب هدش هدامآ شیپ زا هک یلمع يهمانرب ره ،درک هدامآ

 »يدوخبدوخ« هن و تسا هناهاگآ ياهدیدپ نیا اریز دنافلاخم یی»همانرب« هنوگره

 لابند ار ياهتخانشان ياههار هک یعامتجا یگدنز ،تسورین ىهدوهیب نداد رده و(

 اب اهنت دیاب ام اهنآ رظن هب .دناشک دهاوخ یتسین هب ار ام ياههمانرب مامت دنکیم

 هدهع هب و اههدوت »ندش حلسم دوخ « ىهدیا ،مایق ىهدیا راشتنا هب غیلبت و جیورت

 هب قلخ »یکینکت« يربهر ،دهاوخب هک یسک .مینک افتکا »یسایس يربهر« نتفرگ

 .تفرگ دهاوخ هدهع هب ار هدمآ رد نایغط
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 نیفلاخم باوج نیا ؟میدوب هتفرگن هدهع هب ار يربهر نیا نونک ات ام ایآ 

 و یغیلبت عیسوراک کی هب مادقا هک تسا یهیدب .تسا »يور هلابند تیسایس«

 یلو .تسا يرورض ألماک يرما ایراتلورپ یسایس يربهر نتفرگ تسد رد و یجیورت

 باوج زا ام ای هک ددرگیم رب نیا هب ندرک دودحم لیبق نیا زا یلک یفئاظو هب ار دوخ

 نیا ای و میزیرگیم ،دهدیم رارق نامربارب رد ًامیقتسم یگدنز هک ىاهلئسم هب یئوگ

 یعیسو داعبا ًاعیرس هک ،یبالقنا ىهزرابم تایرورض اب نامیاهکیتکات قیفلت زا هک

 یسایس تاغیلبت دیاب ام هزورما تسا یهیدب .میهدیم ناشن زجاع ار دوخ ،دریگیم

 راشقا هکلب ایراتلورپ اهنت هن هک مینک یعس دیاب نینچ مهو ،مینک ربارب هد ار دوخ

 دوخ هب ،دنوشیم هدیشک بالقنا يوس هب مک مک هک ار »قلخ «زا يرگید رایسب

 تاقبط مامت نایم رد ار مایق ندوب يرورض ىهدیا هک مینک یعس دیاب ام .مینک بلج

 ایراتلورپ هک نیا يارب ،مینک افتکا نیمه هب میناوتیمن ام یلو میهد هعاشا هعماج

 ،دنک يرادرب هرهب ،دوریم شیپ وا یتاقبط ىهزرابم تهجرد هک ،بالقنا زا دناوتب

 ار وا یتآ ىهزرابم ىهنیمز رثکادح هک یکیتارکمد میژر دناوتب ایراتلورپ هک نیا يارب

 شلوح پچ نویسیزوپا هک ایراتلورپ ،دزاس رارقرب دنکیم مهارف مسیلایسوس يارب

 .دشاب مایق ربهر و امنهار هکلب ،دریگرارق هزرابم زکرم رد اهنت هن دیاب ،تساهدش عمج

 ىهفیظو نینچ ًاقیقد ،هیسور مامت رد مایق صخشم كرادت و یکینکت يربهر

 ربهر دهاوخب ام بزحرگا و .دنکیم لیمحت ایراتلورپ هب یگدنز هک تسا ىدیدج

 هناش دیدج فیاظو نیا ماجنا زا دیابن و دناوتیمن ،دشاب رگراک ىهقبط یسایس یقیقح

 .دنک یلاخ

 ؟دنشاب دیاب هچ ام هیلوا تامادقا ؟درک دیاب هچ فده نیا هب ندیسر يارب نیاربانب

 ورین زا یشخب فرص اب ً،المع ار هلئسم ام ياهنامزاس زا يدایز دادعت نونک ات

 هب دادبتسا هیلعرب ام ىهزرابم .دناهدرک لح ،ایراتلورپ ندرک حلسم يارب دوخ ياهرازبا

 یئاهنت هب یلو .تسا هدش نشور همه يارب ندش حلسم ترورض هک هدیسر ياهلحرم
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 ىهفیظو ،حیرص و نشور روط هب دیاب .تسین یفاک ندش حلسم ترورض هب یهاگآ

 نودب و ًاروف دیاب ام ياههتیمک هک تسا رطاخ نیدب .داد رارق بزح ربارب رد ار یلمع

 راک نیدب هک صوصخم ياههورگ داجیا ،قلخ ندرک حلسم هب عورش اج رد ،هفقو

 ام .دننکب اههناخدارز و هحلسا ندروآ تسدب يارب یلحم یهدنامزاس ،تخادرپ دنهاوخ

 ار قلخ طقف ،دنکیم هیصوت ام هب دیدج ي)Iskra( ارکسیا هک يروط نامه دیابن

 هک یفئاظو قبط رب ًالمع دیاب ام .مینک »ندش حلسم نازوس قوش« هب حلسم

 يارب تامادقا نیرت هنالاعف « هب ،تسا هدرک نییعت نامیارب بزح موس ىهرگنک

 ام يارب زیچ ره زا لبق هلئسم نیا لح يارب .مینزب تسد »ایراتلورپ ندرک حلسم

 يدج ار ندش حلسم أعقاو رگا ( بزح فلاخم نویسکارف اب هک دوب دهاوخ رتناسآ

 ياهنامزاس اب هچ و )دنکن افتکا »ندش حلسم قوش « يور یفرح رپ هب و دریگب

 شیپ ار فادها نامه هک ،هریغ و ینمرا ياهتسیلاردف دننام یلم تارکمد لایسوس

 دعب وکاب رد عون نیا زا یششوک نونکات .میسرب قفاوت کی هب ،دناهدادرارق دوخ يور

 ىهلیسو هب ،تاحیلست یهدنامزاس يارب ینویسیمک لیکشت اب هیروف راتشک زا

 ىهتیمک و )Balakhany - Bibi – Eibat( هورگ ،ام ىهتیمک

)eLogtchakist(A ره هب دیاب یتخس و مهم مادقا نینچ تسا هتفرگ ماجنا 

 نیب تافالتخا هک مینکیم رکف ام و ،دوش یهدنامزاس اهشالت فرص اب یتمیق

 نیا رب تارکمد لایسوس ياهورین مامت داحتا عنام صوصخب دیابن اهنویسکارف

 نتخاس و ندرک ادیپ یهدنامزاس ،هحلسا ياهرابنا شیازفا تازاوم هب .دندرگ ساسا

 ات تخادرپ دربن ياههورگ لیکشت هب يدج روط هب نینچ مه دیاب ،هناخراک رد هحلسا

 
A- ینمرا یئاوژروب هدرخ بزح وضع )Gntchak(نایوج شناد ىاهششوک رثا رب 1887 لاسرد هک 
 یفرعم ینمرا تارکمد لایسوس بزح مان هب ار دوخ هک بزح نیا زاقفق ياروام رد .دمآ دوجوب ونژرد ینمرا
 ـ1905 بالقنا زا دعب .دربیم شیپ هب يرگراک شبنج نورد رد ار هنابلط باعشنا تسایس کی هدومن

  .دیدرگ لیدبت یعاجترا تسیلانویسان هورگ کی هبو هدرک رییغت شتیهام بزح نیا 1907
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 شخپ لیبق زا یئاهراک هب دیابن هجو چیه هب .دننک هدافتسا هدمآ تسدب ياههحلسا زا

 و میراد مک یلام تاناکما ام هک نیا هب هجوت اب ،داد هزاجا اههدوت نیب هحلسا میقتسم

 ات تشگ میهاوخن قفوم ام تسا لکشم یلیخ سیلپ ياهورین زا هحلسا ىهرداصم

 اما .دوب دنهاوخ هدوهیب ام ياهششوک و ،مینک حلسم ار مهم ریغ دنچ ره ياهرشق

 .درک دهاوخ قرف یلک هب عضو میهد لیکشت دربن ىهژیو نامزاس کی ام رگا

 هب هچ مایق لوط رد اههورگ نیا .تفرگ دنهاوخ ارف ار اهحالس دربراک ،دربن ياههورگ

 یلصا تاجتسد ،دشاب هدید كرادت لبق زا هچ و دوش عورش يدوخب دوخ تروص

 ناشیربهر تحت و هدمآ درگ ،هتساخ اپب قلخ اهنآ رود هب هک دوب دنهاوخ یگنهاشیپ

 هب نینچ مه و اهنآ یهدنامزاس حور و هبرجت ىهنارکش هب .دزادرپیم دربن هب

 هب ندیسر و هتساخ اپب قلخ ياهورین زا هدافتسا ،ناشندوب حلسم بوخ ىهنارکش

 زا لمع ىهمانرب ندناسر رمث هب و قلخ یمامت ندرک حلسم ینعی ام يروف فده

 تاسسؤم ،هحلسا ياهرابنا ًاعیرس اهنآ .تشگ دهاوخ رسیم هدش كرادت شیپ

 یتآ تفرشیپ يارب هک هچ نآره و ... هریغ و نفلت زکرم ،تسپ ،یتلود و یمومع

 .درک دنهاوخ فرصت ار دوب دهاوخ مزال بالقنا

 ،تسا هتفرگ ارف ار رهش یمامت یبالقنا مایق هک ینامز طقف هن دربن ياههورگ نیا اما 

 هام شش .تسین رتتیمها مک مایق ىهناتسآ رد نانآ شقن هکلب ،دنتسه يرورض

 یمامت نایم رد ار دوخ رابتعا هک دادبتسا هک میاهدیسر داقتعا نیا هب ام هک تسا

 يارب ار دوخ يژرنا یمامت نویبالقنا اب هلباقمروظنم هب ،هداد تسد زا هعماج تاقبط

 رد هاگآان و بصعتم رصانع یمامت ای ياهفرح شابوا ینعی روشک هایس ياهورین جیسب

 رد یعس و هدش ینابیتشپ و حلسم سیلپ طسوت اهنآ .تسا هتفرگ راک هب اهراتات نایم

 ياهنآمزاس .دننکیم شخبیدازآ شبنج يارب دعاسمان يوج داجیا و مدرم باعرا

 رد و هدوب عجترم ياهورین نیا لامعا هب یئوگ باوج ىهدامآ هشیمه دیاب ام دربن

 اشوک یتلود دض شبنج کی هب دنزیگنایم رب لامعا هنوگ نیا هک يراجزنا لیدبت
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 شیپاشیپ رد و ندمآ نابایخ هب یگدامآ هظحل ره رد هک حلسم دربن ياههورگ .دنشاب

 هک یفده يهدهع زا دنناوتیم یتحار هب ،دنراد ار نتفرگرارق یقلخ ياههدوت

 ربارب رد هناحلسم تمواقم یهدنامزاس« ینعی دنیآرب تسا هدرک نییعت موس يهرگنک

 یعجترم رصانع یمامت یلک روط هب و )Cents – Noirs( هرفن دص هایس ياهدناب

 ربارب رد دیاب هک یشور هب عجار هبوصم( ».دنوشیم يربهر تلود طسوت هک

 هب دوش هعجارم (،).دادرارق رظن دروم ،بالقنا ىهناتسآ رد تلود ياهکیتکات

 صاخ نامزاس ره یلک روط هب و ام دربن ياههورگ یلصا فیاظو زا یکی .A)هیعالطا

 هک ياهمانرب اب نآ ندرک گنهآ مه و هقطنم ره يارب مایق يزیر همانرب دیاب ،یماظن

 ،فیرح فعض طاقن ندرک ادیپ .دشاب هدرک میظنت هیسور مامت يارب بزح تیزکرم

 قیقد یسررب ،هقطنم رد اهورین میسقت ،ام تالمح عورش طاقن ندومن صخشم

 .دنریگ ماجنا لبق زا ندش ریگلفاغ زا زارتحا يارب دیاب اهنیا مامت ــ رهش يهشقن

 دیکا يرادهگن .تسین نامیاهنامزاس تیلاعف ىهبنج نیا قیقد یسررب لاجم اجنیارد

 و یماظن صاخ ىاهینتسناد عیسو شخپ اب مأوت دیاب لمع ىهمانرب هب طوبرم رارسا

 هب دیاب ام روظنم نیدب .دشاب ایراتلورپ نایم رد ینابایخ ياهدربن يارب يرورض ألماک

 زا يرایسب هب میناوتیم نینچ مه ام .میوش لسوتم نامیاهنامزاس وضع نایماظن

 فده نیا تهج رد دنناوتیم ،ناشیعیبط یگدامآ و دادعتسا تلع هب هک رگید ياقفر

 دناوتیم مایق يارب ياهدرتسگ كرادت نینچ اهنت .میدرگ لسوتم ،دنوش عقاو دیفم

 اهنت .دنک نیمضت دادبتسا و قلخ نیب ياهدربن رد ار یسارکمد لایسوس يربهر شقن

 فلتخم ياهدروخرب هک داد دهاوخ هزاجا ایراتلورپ هب دربن يارب لماک كرادت کی

 تلود کی يرارقرب يارب قلخ یمومع مایق کی هب لیدبت شترا و سیلپ اب ار دوخ

 دوجو مغریلع ،هتفای نامزاس يایراتلورپ .دیامن يرازت تلود ياج هب یبالقنا تقوم

 
A- بزح يزکرم ىهتیمک تاسلج و اهسنارفنک ،اههرگنک تامیمصت و اههمانعطق هب دوش هعجارم 
 1940 لاس 45 ص یسور نابز مشش پاچ لوا شخب ،يوروش )کیوشلب( تسینومک
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 يربهر نتفرگ تسد رد يارب ار دوخ ششوک مامت »يور هلابند تسایس« ناوریپ

 هزاجا ام هب هک یمزال طرش تسا نیا .تشاد دهاوخ لوذبم مایق یسایس و یکینکت

 هرهب دوریم شیپ هب ام یتاقبط ىهزرابم عفانم تهج رد هک یبالقنا زا ات داد دهاوخ

 .میئامن يرادرب

  15 ـ10 هرامش »ایراتلورپ هزرابم«
  نیلاتسا فزوژ ـ 1905 هیئوژ
  1دلج راثآ هعومجم زا

 

 

 

 

 





  

 
 
 

 یهرابرد یرصتخم
 ١بزح نورد تافالتخا

 
 شبنج بیکرت یسارکومد لایسوس«

  »تسا مسیلایسوس ابرگراک هقبط

  یکستوئاک لراک

 هب نم ىهراشا !دنتسه هدننک لسک دح زا هدایز أعقاو ام »ىاهکیوشنم«

 زا و دراد دوجو بزحرد یتافالتخا هک دناهدینش اهنآ .تسا سیلفت  »ىاهکیوشنم«

 ای و دیشاب هتشاد تسود هچ امش :دناهدادرس ادن تخاون کی و يرارکت روط هب ور نیا

 هچ امش ،تفگ میهاوخ نخس تافالتخا زا ؛اج همهرد و هشیمه ام ،دیشاب هتشادن

 مانشد »اهکیوشلب« هب ،تسار و پچ ام ،دیشاب هتشادن ای دیشاب هتشاد تسود

 یئوگ مانشد هب ،ناگدش دوخ یب دوخ زا دننامب ،ورین مامت اب نیاربانب و !داد میهاوخ

 هصالخ ،اههبیرغ نایم رد و ناشدوخ نایم رد ،ینزرب و يوک ره رس رب .دنالوغشم

 A»تیرثکا« بظاوم :هک دنهدیم رس ار هزوز نیا ،دنشاب قافتا بسحرب هک یئاجره

 هزرابم »لوادتم« يهدودحم هب ام »ياهکیوشنم« !دننارفاک و ناگناگیب اهنآ دیشاب

 دنوشیم رشتنم ینوناق روط هب هک یتاعوبطم هب ار شیوخ »يوعد« ،هدشن عناق دوخ

  .دنتسه هدننک لسک ردقچ هک...دناهدرک تباث ایند هب رگید راب کی و دناهدناشک زین

 
A- مجرتم( .دشابیم »اهکیوشنم« ،»تیلقا« زاو »اهکیوشلب« ،»تیرثکا« زاروظنم( 
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 هب دیراذگب ؟تسا »نیگمشخ«ردق نیا ام »تیلقا« ارچ ؟تسا هدرک هچ »تیرثکا«

  .مینک هعجارم خیرات

 هب )1903 (بزح ىهرگنک نیمود رد راب نیلوا ،»تیلقا« و »تیرثکا«

 بزح کی رد ام ىهدنکارپ ياهورین یتسیابیم ًارارق هک دوب هرگنک نآ رد .دمآ دوجو

 اب .میتشاد هرگنک نآ هب یمیظع يراودیما بزح نانکراک ام .دندشیم دحتم دنمتردق

 زین ام ،دش میهاوخ دحتم بزح کی رد زین ام !هرخالاب :میدروآ رب دایرف یلاحشوخ

 لبق ام هک تسین نتفگ هب جایتحا ...!مینک راک دحاو حرط کی قبط دوب میهاوخ رداق

 جایتحا .تسا هدوب لکشتم ریغو هدنکارپ ام ياهتیلاعف یلو ،میاهدوب لاعف زین نآ زا

 هب ؛میدوب هدرک تدحو يارب یئاهششوک مه نآ زا لبق ام هک تسین نتفگ هب

 هب نینچ یتح و میدرک رازگرب ار )1898( بزح ىهرگنک نیلوا هک دوب روظنم نیمه

 بزح :تشاد دوجو ًامسا طقف تدحو نیا اما ،میاهدش »دحتم« ایوگ هک دمآیم رظن

 هدنکارپ مهزونه ام ياهورین ،دوب هدنام یقاب هناگادج ياههورگ رد بعشنم مه زونه

 بزح ىهرگنک نیمود نیاربانب و .دندشیم دحتم تسیابیم هزات و دندوب هدنامیقاب

 ام .دزاس دحتم لک کی رد ار اهنآ و هدرک عمج ار ام هدنکارپ ياهورین تسیابیم

 هک دش مولعم ًادعب لمع رد یلو .میدادیم لیکشت يدحتم بزح تسیابیم رارق

 میسقت و دحتم بزح تسناوتن هرگنک .دناهدوب سردوز ياهزادنا ات ام ياهدیما

 هب هرگنک لاح ره هب یلو .داهن انب ار یبزح نینچ يهیاپ ًافرص و دهدب ام هب يریذپان

 ارکسیا شیارگ :دراد دوجو شیارگ ود بزح رد هک تخاس راکشآ ام هب ینشور

 ود هب هرگنک بیترت نیدب .نآ نیفلاخم شیارگ و 2)تسا یمیدق يارکسیا مدوصقم(

 ارکسیا شیارگ هب یلوا .»تیلقا« کی و »تیرثکا« کی هب :دش بعشنم تمسق

 فلاخم هاگیاج ،دوب ارکسیا فلاخم هک ،یمود .تفای زکرمت همانزور نآ درگ و تسویپ

  .درک لاغشا ار
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 »تیرثکا« رظن هطقن ،ارکسیا رظن هطقن و بزح »تیرثکا« مچرپ ارکسیا نیاربانب

  .دیدرگ

  ؟درکیم يرادفرط يزیچ هچ زا ؟درک ذاختا ار يریسم هچ ارکسیا

  .مینادب ،دش هنحص دراو ارکسیا هک ار یطیارش نآ دیاب ،عوضوم نیا كرد يارب

 هک دوب یماگنه نامز نآ .دش زاغآ ارکسیا راشتنا 1900 ربماسد رد

 رد تاباصتعا اب هارمه هک عیانص عیرس دشر .دوب هتشگ زاغآ هیسور عیانص رد ینارحب

 .دش رجنم نارحب کی هب جیردتب ،)1898 ـ 1899 ( دوب یتعنص ياههتشر زا يدادعت

 تاباصتعا لباقم رد عنام کی هب و هتفای دشر يرتشیب تدح اب زورب زور نارحب نیا

 و دومن زاب دوخ يارب يریسم رگراک ىهقبط شبنج ،رما نیا مغریلع .دشیم لیدبت

 ؛دندش لدبم دحاو نایرج کی هب مه زا ادج ياهرابیوج ؛داد همادا دوخ يورشیپ هب

 .تفرگ شیپ ار یسایس ىهزرابم ریسم جیردت هب و درک ادیپ یتاقبط ىهبنج شبنج

 کی زا يرثا چیه اما ... دومن دشر يزیگنا تریح تعرس اب رگراک ىهقبط شبنج

 شبنج نورد هب ار یتسیلایسوس یهاگآ هک يایسارکومد ـ لایسوس چیه و Aزاتشیپ

 تیهام ایراتلورپ يهزرابم هب قیرط نیازا و هتخیمآرد مسیلایسوس اب ار شبنج ،هدرب

  .تشادن دوجو ،دشخبب کیتارکمد ـ لایسوس

  ؟دندرک هچ )دندشیم هدناوخ »اهتسیمونوکا« هک (نامز نآ »ياهتارکمد لایسوس«

 یهاگآ :دندرک رارکت هدوسآ یلایخ اب و Bهدیتسرپ ار يدوخ هب دوخ شبنج اهنآ

 شبنج نیا ،تسین يرورض رگراک ىهقبط شبنج يارب مه اهردق نآ یتسیلایسوس

 
A- ای و یتعنص رگراک هچ ،تارکمد ـ لایسوس يهدنمزر ره .تسایراتلورپ زاتشیپ یسارکومد لایسوس 
 »VOTRUPP DER« یناملآ رد و »VANGUARD« یسیلگنا رد - دراد قلعت زاتشیپ نیا هبرکفنشور
  )مجرتم( تسا هدش همجرت مه لوارقشیپ یسراف هب هک هدمآ
B- هدمآ یسیلگنا رد: 

«THEY BURNED INCENSE TO THE  SPONTANEOUS MOVEMENT» 
 :یناملآ رد و
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 شبنج .تسا شبنج دوخ یلصا عوضوم ،دسرب دوخ فده هب زین نآ نودب دناوتیم

 ــ مسیلایسوس نودب یشبنج .تسا یئزجزیچ کی ًافرص یهاگآ ــ تسا زیچ همه

  .دنبای تسد نآ هب دندیشوکیم اهنآ هک دوب يزیچ نآ نیا

 هک دندرکیم اعدا اهنآ ؟تسیچ هیسور یسارکومد لایسوس تلاسر ،تلاح نیارد

 هک دنتفگیم اهنآ .دشاب يدوخ هب دوخ شبنج عیطمرازبا هک تسا نیا نآ تلاسر

 ام راک ،تسین رگراک ىهقبط شبنج نورد هب یتسیلایسوس یهاگآ ندرب ام راک

 تسا نیا ام يهفیظو ؛دوب دهاوخ رمث یب لیمحت کی نیا ،تسین شبنج نیا يربهر

 رد هک میشاب هتشاد رظن رد تقد اب و میشاب هتشاد رظن دم رد ار شبنج ًافرص هک

 ناور يدوخ هب دوخ شبنج لابند هب دیاب ام ـ درذگیم هچ یعامتجا تایح

 ،شبنج رب يرورضریغ يهنزو کی يهباثم هب یسارکومد لایسوس هصالخ.Aمیوش

  .دشیم فیرعت

 بزح تسیابیم دسانشیمن تیمسر هب ار یسارکومد لایسوس هک سک نآره

 هک تسا لیلد نیمه هب ًاقیقد .دسانشن تیمسر هب زین ار تارکمد لایسوس

 یسایس بزح کی دوجو هک دندرکیم رارکت هنارصم دح نیا ات »اهتسیمونوکا«

 
          »SPONTAN  ́S BEWEGUNG ..... SIE BEWEIHRA ̈UCHERTEN DIE«  
A- هرامش هب دوش عوجر ( تسا هدرک ادیپ »داقتنا« هب يدیدش هقالع ،ام 3»تارکمد لایسوس« يهمانزور 
 هیچوبار و اهتسیمونوکا« یتسرد هب همانزور نیا هک منک راهظا دیاب یلو (»تیلقا ای تیرثکا« ،1
 لئاسم« اهنآ هک تسین نیا هلئسم .دنک یمن فیصوت )دنراد مه اب یقرف تردنب هک ( ار »اهتسیاولید
 شبنج هک ار هچره و دندش ناور شبنج بقع رد اهنآ هک تسا نیا هکلب ،»دنریگ یم هدیدان ار یسایس
 يهزرابم عفن هب اهنآ ور نیا زا و دنتسویپ یم عوقو هب تاباصتعا طقف هک دوب ینامز .دندرکرارکت دیوگ یم
 لکش یگدروخرس .دش هتخیر اهنوخ .دیسر ارف )1901 ( تارهاظت يهرود .دندرکیم هظعوم يداصتقا
 و ،دندروآ يور ،دهدیم تاجن نارگمتس زا ار اهنآ هک هدیقع نیا اب ،مسیرورت هب نارگراک و تفرگ
 هبدبد و هبکبک اب و دنتسویپ یناگمه رـُک هورگ هب مه »اهتسیلولید هیچوبار ــ اهتسیمونوکا« نیاربانب
 دازآ ار نامیاقفر و مینک هلمح اهنادنز هب ،میئوج لسوت مسیرورت هب هک هدیسرارف نآ نامز .دندرک مالعا
 هک روط نامه )4ولید هیچوبار رد »یخیرات شدرگ کی« يهلاقم هب دوش عوجر (... اذهیلع سقو میزاس
 يهدنسیون ....دنتشاگنا یم هدیدان ار یسایس لئاسم »اهنآ هک تسین ینعم نیا هب« ًالصا نیا دینیبیم
 وا رگا یلو .هتفرگ تیراع هب  )MARTYNOF( فونیترام زا ار دوخ »داقتنا تارکومد لایسوس« يهمانزور
  دوب یم دیفم اهنیا زا رتشیب ،تفرگ یم ارف ار خیرات
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 ریگرد اهلاربیل راذگب دنتفگیم »اهتسیمونوکا« .تسا نکمم ریغ هیسور رد ایراتلورپ

 اهتارکمد لایسوس ام اما .تسارتبسانم اهنآ يارب راک نیا ،دنشاب یسایس تازرابم

 ره ،مینامب یقاب هدنکارپ لفاحم تروص هب تسیابیم دنتفگیم اهنآ ؟مینکب دیاب هچ

 .دزادرپب شیوخ راک هب درفنم روط هب ياهشوگ رد کی

  !لفحم کی هکلب بزح کی هن  :دنتفگیم اهنآ 

 کی جاتحم و تفاییم دشر رگراک ىهقبط شبنج فرط کی ور نیا زا

 هک »یسارکومد لایسوس« رگید فرط زا ؛دوب زاتشیپ کی ،هدننک يربهر نادرگ

 ،شبنج لوا فص رد نتفرگرارق ياج هب ،دشیم یگدنیامن »اهتسیمونوکا« طسوت

  .دوب ناور شبنج لابند هب و هتخادرپ دوخ یفن هب

 ىهقبط يدوخ هب دوخ شبنج هک دوش مالعا همه لباقم رد هدیا نیا هک دوب مزال

 یتح شبنجرگا و تسا یکیرات رد ندرک لامروک يانعم هب مسیلایسوس نودب رگراک

 دیاب ینامز هچ و دنک لمحت دیاب یئاهتقشم هچ دسرب مه دصقم هب قیرط نیا زا

 يارب یتسیلایسوس یهاگآ هک ددرگ مالعا هک دوب مزال هجیتن رد و A!!دیامن ربص

  .تسا یناوارف تیمها ياراد رگراک ىهقبط

 يهباثم هب ،یسارکومد لایسوس يهفیظو نیا هک دوش مالعا ات دوب مزال نینچ مه

 یهاگآ ،رگراک ىهقبط شبنج نورد هب هک تسا ،یهاگآ يهدنهد لاقتنا لماع

 ربرظان ًافرص هک نیا هن ،دریگرارق شبنج سار رد هراومه و دنک دراو ار یتسیلایسوس

 مه .دیامن يور هلابند نآ زا هک نیا هن و ،هدوب رگراک ىهقبط يدوخ هب دوخ شبنج

 یسارکومد لایسوس میقتسم هفیظو نیا هک داد حیضوت ار هدیا نیا دوب مزال نینچ

 کی رد ار نانآ ،هدناوخارف مه درگ ار ایراتلورپ زاتشیپ يهدنکارپ ءازجا هک تسا هیسور

 
A- مجرتم ( تسا دازآ يهمجرت رطس نیا( 
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 ـ دشخب نایاپ بزح رد هقرفت هب هشیمه يارب هلیسو نیدب و ،دزاس دحتم بزح

  .دومن ناشندرک هلومرف هب مادقا ارکسیا هک دندوب یفیلاکت ًاقیقد اهنیا

 هب دینک عوجر( دومن جرد شاهمانرب هب طوبرم يهلاقم رد ارکسیا هک هچ نآ تسا نیا

 اب رگراک ىهقبط شبنج بیکرت یسارکومد لایسوس«  :)ارکسیا 1 يهرامش

 زا هداتفا رود مسیلایسوس ای ،مسیلایسوس نودب شبنج ،ینعی 5»تسا مسیلایسوس

 زا اما .دنک هزرابم نآ هیلع دیاب یسارکومد لایسوس هک تسا یبولطمان عاضوا ،شبنج

 يدوخ هب دوخ شبنج ترابع هب »اهتسیاولید هیچوبار ـ اهتسیمونوکا« هک اج نآ

 مالعا ارکسیا ،دندرمشیم زیچان ار مسیلایسوس تیمها هک اج نآ زا و ،دنتخادرپیم

  :دومن

 زا رگراکىهقبط شبنج ،یسارکومد لایسوس زا Aیئادج تروص رد«

 ».دوشیم یئاوژروب ریزگان و ددرگیم یهت دوخ يوتحم

 فده شبنج نیا هب هک« تسا یسارکومد لایسوس ىهفیظو نیا ًاتجیتن

 و یسایس لالقتسا زا و ،هدرک ناشن رطاخ ار شایسایس فیلاکت و یئاهن

 ». دنک تظفاحم نآ کیژولوئدیا

  :دهدیم همادا ارکسیا ؟ تسیچ هیسور یسارکومد لایسوس فئاظو

 نآ تلاسر هیسور یسارکومد لایسوس هک یفئاظو ،دش نایب هچ نآ زا«

 ياههدیا ندرـُب :ددرگیمراکشآ کیتاموتاروط هب ،دراد هدهع هب ار نآ ماج

 یهدنامزاس و ایراتلورپ ياههدوت نورد هب یسایس یهاگآ و مسیلایسوس

 روط هب رگراک ىهقبط يدوخ هب دوخ شبنج اب هک یبالقنا یبزح

 سآر رد هراومه دیاب یسارکومد لایسوس ینعی ـ دشاب طبترم ینتسسگان

 
A- نآ یسیلگنا نتم »ISOLATED FROM SOCIAL DEMOCRACY« هک دشابیم 
 درک همجرت زین »یسارکومد ـ لایسوس زا هدشدرفنم« ناوتیم
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 لایسوس ياهورین هک تسا نیا نآ هفیظو نیرتمدقم و دشاب شبنج

  ».دزاس دحتم بزح کی رد ار رگراک ىهقبط شبنج کیتارکمد

 .درک هلومرف ار شاهمانرب Aارکسیا يهیریرحت تئیه هک تسا هنوگ نیدب

  ؟دومن هدایپ ار دنمهوکش يهمانرب نیا ارکسیا ایآ

 لمع يهتوب رد ار مهمرایسب ياههدیا نیا یئراکادف هچ اب ارکسیا دنادیم سکره

 اب ،تیرثکا نآ رد هک ،بزح يهرگنک نیمود يهلیسو هب ینشور هب رما نیا .تشاذگ

 راکشآ ام يارب ،تخانش تیمسر هب بزح يزکرم ناگرا ناونع هب ار ارکسیا ،يآر 35

  .دش

 ،بذاک ياهتسیسکرام یضعب هک میونشیم هک تسین کحضم ،نآ زا دعب ایآ

  .دننکیم شنزرسار یمیدق يارکسیا

  :دسیونیم ارکسیا يهرابرد »تارکمد لایسوس« یکیوشنم يهیرشن هچ نآ تسا نیا

 ،درکیم لیلحت و هیزجت ار »مسیمونوکا« دیاقع تسیابیم )ارکسیا(«

 نآ و تفریذپیم ار نآ حیحص تارظن و دومنیم در ار نآ تسردان تارظن

 هیلع هزرابم .دشن ماج نآ راک نیا اما ...دادیم تهج دیدج ریسم کی هب ار

 اهب مک يداصتقا يهزرابم هب .دش رگید طارفا کی بجوم »مسیمونوکا«

 هداد یسایس هزرابم هب تیمها يالعا دح ؛دش راتفر نآ ابربکت اب و دش هداد

 »يداصتقا لئاسم نودب« يانعم هب نیا ًارهاظ (داصتقا نودب تسایس .دش

 لایسوس« يهیرشن هب دینک عوجر( ».دیدج شیارگ تسا نیا ،)تسا

   )؟» تیلقا ای تیرثکا« يهلاقم 1 هرامش »تارکمد

 
A- فترام ،چیلوسار ،دورلسکآ ،فتاخلپ :دوب وضع شش زا بکرم ارکسیا هیریرحت تئیه نامز نآ رد، 
 .نینل و  6رووراتسا
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 هداتفا قافتا اهنیا همه يروشک هچ رد ،اجک ،یک ،دنمجرا رایسب »دقتنم« یلو

 ار ارکسیا اهنآ ارچ ؟دندرک هچ رووراتسا و ،فترام ،چیلوساز ،دورلسکآ ،فناخلپ ؟تسا

 ؟دندادیمن لیکشت ار هیریرحت تئیه تیرثکا اهنآ ایآ ؟دنتخادناین »یقیقح« ریسم هب

 رادشه بزح مود هرگنک هب ارچ ؟ دیاهدوب اجک لاح هب ات امش دوخ ،زیزع رورس امش و

 تیمسر هب يزکرم ناگرا ناونع هب ار ارکسیا ،هرگنک تروص نآ رد ؟دیدادن

  .تخانشیمن

  .مینک اهر ار »دقتنم« دیراذگب یلو

 ارکسیا ؛درک دیکأت »زور داح لئاسم« رب یتسرد هب ارکسیا هک تسا نیا هتکن

 هب ار شاهمانرب هناراکادف و تفرگ شیپ دش تبحص نآ زا الاب رد هک ار يریسم

  .تشاذگ ارجا يهلحرم

 باتک رد نینل طسوت رتهدننک دعاقتم و رتحضاو مه اراکشآ ارکسیا عضوم

  .دش هلومرف »؟درک دیاب هچ« شدنمهوکش

  .میزادرپب باتک نیا هب دیراذگب

 اما A،دندرکیم شتسرپ ار رگراک ىهقبط يدوخ هب دوخ شبنج »اهتسیمونوکا«

 نیا هک ،مسیلایسوس نودب تسا یشبنج ،يدوخ هب دوخ شبنج دنادن هک تسیک

 يرادهیامرس دودح يارو رد ار زیچ چیه دهاوخیمن هک Bتسا »مسینوینویدیرت«

 
A- یسیلگنا يهمجرترد:  

movement Whorshipped the spontaneous working class  
  :یناملآ رد و

«....beteten die spontane Arbeiterbewegung an......» 
  دورفرس ،ندرک تدابع ،ندرک شتسرپ لیبق زا یفلتخم ياههنوگ هب یسراف رد موهفم نیا
  )مجرتم حیضوت( . تسا هدش همجرت....و ندروآ
 
B- اج همه رد دعب هب نیا زا نینل ياهلوق لقن یسراف نتم يارب ــ28 هحفص »؟درک دیاب هچ« ـ نینل 
 هداد عوجر 1950 وکسم پاچ ـ )لوا تمسق ( لوادلج ـ دلجود رد )یسراف هب( نینل »هبختنم راثآ« هب
 7)مجرتم حیضوت( 922 هحفص ... راثآ :دوشیم هدیمان ... »راثآ« ففخم روط هب ــ دش دهاوخ
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 رد ندز اجرد ینعم هب مسیلایسوس نودب رگراک ىهقبط شبنج دنادن هک تسیک .دنیبب

 و ،دشابیم ندش نادرگرس یصوصخ تیکلام فارطا رد ،يرادهیامرس يهدودحم

 اب و دیشک دهاوخ لوط ردقچ ،دماج نآیب زین یعامتجا بالقنا هب نایرج نیا رگا یتح

 »دوعوم نیمزرس« هب هک دنکیمن قرف نارگراک يارب ایآ ؟دوب دهاوخ یتاقشم هچ

 زا راک نیا يارب هک نیا ای و ،دنوش دراو ینالوط تدم کی تشذگ اب کیدزن هدنیآرد

 انث و حدم ار يدوخ هب دوخ شبنج سکره اراکشآ ؟دنرذگب تخس ای هداس ياهداج

 نیبام یفاکش ،دشاب هتشادن ای دشاب هتشاد لیامت هچ ،دنک تدابع ار نآ و هتفگ

 ار یتسیلایسوس يژولوئدیا تیمها ،هدرک داجیا رگراک ىهقبط شبنج و مسیلایسوس

 ،دشاب هتشادن ای هتشاد لیامت هچ و ،هدرک درط یگدنز زا ار نآ و هدومن ریقحت

 تسین رداق وا هک نیا يارب ؛تسا هداد رارق يزاوژروب يژولوئدیا عبات ار نارگراک

 مسیلایسوس اب رگراک ىهقبط شبنج بیکرت یسارکومد لایسوس« هک دنک كرد

 دوخ شبنج لباقم رد ندروآ دورف رس هنوگره« هک دنک كرد تسین رداق وا A»تسا

 لایسوس شقن ینعی “هاگآ رصنع“ شقن ندرک کچوک هنوگره ،يرگراک يدوخ هب

 دهاوخن ای دهاوخب هدننک کچوک هک نیا زا معا شیانعم لاح نیع رد ،یسارکومد

  B» تسا نارگراک رد يزاوژروب يژولوئدیا ذوفن تیوقت

 ود طقف ام نارود رد .میهد حیضوت رتشیب لیصفت هب ار عوضوم نیا

 یئاهقرف زا هلمجنم .یتسیلایسوس و یئاوژروب ؛دشاب هتشاد دوجو دناوتیم يژولوئدیا

 هب ،یئاوژروب يژولوئدیا ینعی ،یلوا هک تسا نیا ،دشابیم دوجوم اهنآ نیب هک

 یمود هب تبسن ،یگدنز رد رتقیمع ياههشیر ياراد و رتهدرتسگ ،رتیمیدق بتارم

 یئاوژروب تارظن اب ،یجراخ طیحم رد و يدوخ طیحم رد ،اج همه رد ناسنا .تسا

 رب ار شاهیلوا ياهمدق دراد طقف یتسیلایسوس يژولوئدیا هک یلاح رد .دوشیم هجاوم

 
A- تروفرا همانرب ،یکستوئاک )ERFURT(، 94 هحفص ،يزکرم هتیمک فرط زا هرشتنم  
B- مجرتم ــ288ــ289 هحفص "....راثآ«( 26 هحفص »؟درکدیاب هچ« نینل( 
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 رد هک ،تسین رکذت هب جایتحا .تسا دوخ يارب یهار نتفاکش لاح رد هزات ،درادیم

 بتارم هب ،یتسینوینویدیرت یهاگآ ینعی ،یئاوژروب يژولوئدیا دیاقع شرتسگ اب طابترا

 طقف هک ــ یتسیلایسوس يژولوئدیا زا رتعیسو بتارم هب و هتفای شرتسگ رتناسآ

 ربرد ار رگراک ىهقبط يدوخ هب دوخ شبنج ــ درادیم رب ار شاهیلوا ياهمدق دراد

 ـ يدوخ هب دوخ شبنج هک تساعدم نیا تابثا رب يرگید لیلد رما نیمه .دریگیم

 تضهن نیا تیعبت هب رجنم« تسه هک هنوگ نیدب یتح ـ مسیلایسوس نودب یشبنج

 فذح ینعی یئاوژروب يژولوئدیا زا تیعبات و A»دوشیم يزاوژروب يژولوئدیا زا

  .تسا يرگید یفان یکی هک اریز ،یتسیلایسوس يژولوئدیا

 ؟دوشیم Bبذج مسیلایسوس تمس هبرگراک ىهقبط ًانئمطم اما :دیسرپ دنهاوخ ام زا

 یب یسارکومد لایسوس تامادقا ،دوشن رگا .دوشیم بذج مسیلایسوس تمس هب ،یلب

 تیبذاج يهلیسو هب تیبذاج نیا هک دراد تحص زین نیا اما .دوب دهاوخ لصاح

  .دوشیم هتخادنا بقع هب و هدش یثنخ یئاوژروب يژولوئدیا تمس هب يرگید

 ً،اتجیتن و هدش حیقلت یئاوژروب ياههدیا اب یعامتجا تایح هک متفگ نونکا مه

 شومارف دیابن .تسا رتناسآ یتسیلایسوس يژولوئدیا زا یئاوژروب يژولوئدیا بتارم هب

 ىهویش اب اهنآ ؛دنتسین باوخ يزاوژروب ياهگلوئدیا نمض نیا رد هک درک

 عبات يارب ناشششوک رد و ،دناهدروآ رد اهتسیلایسوس سابل هب ار دوخ ،ناشدوخ

 نینچ تحت رگا .دنریذپان یگتسخ یئاوژروب يژولوئدیا هب رگراک ىهقبط ندرک

 هدرب رس هب يربخ یب رد »اهتسیمونوکا« دننامه ،زین اهتارکمد لایسوس ،یطیارش

 
A- لقن »....راثآ« زا أنیع ،نینل زا اهلوق لقن یسراف يهمجرت ـ292 هحفص » ...راثآ« ( 28 ص اج نامه 
 و تاغل همجرت رد تافالتخا یخرب )وکسم 1950 پاچ ( نآ يهمجرت ندوب یمیدق رطاخ هب و هدش
 حیضوت ـ »شبنج« ياج هب » تضهن« اج نیا رد ألثم ـ تسا دوجوم رضاح همجرت اب تاحالطصا
  )مجرتم
B- یسیلگنا يهمجرت رد: »....gavitates towards socialism ....«  
 مسیلایسوس تمس هب یسرافرد هک ،هدش همجرت » ....Neigt zum Sozialismus hin« :یناملآرد و
  )مجرتم حیضوت ( تسا هدش همجرت ... و ،"نتفر« ،"ندرک تکرح« ،" ندش بذج«
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 یسارکومد لایسوس یتقو ًاقیقد و (دنزادرپب يدوخ هب دوخ شبنج زا يور هلابند هب و

 نآ ،)دراد يدوخ هب دوخ تیصوصخ رگراک ىهقبط شبنج ،دنک راتفر هنوگ نیدب

 دص هر نآ راپسهر رگراک ىهقبط يدوخ هب دوخ شبنج هک تسا نشور ًاتعیبط تقو

 همادا ینامز ات رما نیا هتبلا ـ ددرگیم یئاوژروب يژولوئدیا میلست و هدش هتفر راب

 یئاوژروب يژولوئدیا زا دنک روبجم ار شبنج ینالوط جنر و ینادرگرس هک دباییم

 تمس هب ندش بذج هک هچ نآ تسا نیا .دشوکب یعامتجا بالقنا يارب ،هدیرب

  .دوشیم هدیمان یئاوژروب يژولوئدیا

  :دیوگیم نینل هچ نآ تسا نیا

 یلو دوریم مسیلایسوس يوس هب يدوخ هب دوخ روط هب رگراک ىهقبط«

 و ( تسا هدش لوادتم همه زا رتشیب هک يزاوژروب يژولوئدیا فصولاعم

 دوخ هب دوخ )دیامنیم یگدنز تایح دیدجت نوگانوگ رایسب لاکشا رد ًامئاد

 تسا لیلد نیمه هب ًاقیقد A.دوشیم لیمحت نارگراک هب ینوزفا زور روط هب

 ،تسا يدوخ هب دوخ هک یمادام ،رگراک ىهقبط يدوخ هب دوخ شبنج هک

 يژولوئدیا تیعبات هب ـ هتخیماین رد یتسیلایسوس یهاگآ اب زونه هک یمادام

  »B.دوشیم بذج یتیعبات نینچ کی تمس هب و هدمآرد یئاوژروب

 لایسوس )دناگاپورپ( جیورت ،کیتارکمد لایسوس داقتنا ،دوبن هنوگ نیدب رگا

 ریغ »مسیلایسوس اب رگراک ىهقبط شبنج بیکرت« هب مادقا و هدوب دئاز کیتارکمد

 .دوبیم يرورض

 ،یئاوژروب يژولوئدیا تمس هب تیبذاج نیا اب هک تسا یسارکومد لایسوس يهفیظو

 و کیرحت ار مسیلایسوس يوس هب تیبذاج ینعی يرگید تیبذاج و هدرک هلباقم

 يدوخ هب دوخ شبنج ،ینالوط جنر و ینادرگرس زا دعب ،يزور ،هتبلا .دنک تیوقت
 

A- مجرتم ـ 294 هحفص »...راثآ« ( 29 هحفص اج نآمه( 
B- مجرتم ــ 292 هحفص ».... راثآ« ( 28 هحفص ،اج نامه( 
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 بالقنا يهزاورد هب و تفای دهاوخ ار دوخ هار یسارکومد لایسوس کمک نودب

  :هک ارچ ،دیسر دهاوخ یعامتجا

 یسارکومد لایسوس کمک نودب يدوخ هب دوخ روط هب رگراک ىهقبط«

 ارچ ،دیسر دهاوخ یعامتجا بالقنا يهزاورد هب و تفای دهاوخ ار دوخ هار

 A».دوریم مسیلایسوس يوس هب يدوخب دوخ روط هب رگراک يهقبط هک

 دننام دیاب ایآ ؟ مینک هچ دیاب ام نامز نآ ات ؟دتفایب قافتا دیاب هچ نامز نآ ات یلو

 هورتسا يارب ار هصرع و میراذگب تسد يور هب تسد »اهتسیمونوکا«

)Struve(فتابوز و اهZubatov) (لایسوس زا دیاب ایآ ؟میراذگب یلاخ اه 

 کمک یتسینوینویدیرت یئاوژروب يژولوئدیا هب هلیسو نیدب و میدرگرب یسارکومد

 شبنج اب ار مسیلایسوس« و هدرک شومارف ار مسیسکرام دیاب ایآ ؟دبای هبلغ ات مینک

  ؟مینکن »بیکرت رگراک ىهقبط

تسایراتلورپ زاتشیپ یسارکومد لایسوس ،ریخ
B هک تسا نیا شاهفیظو و 

  :هک تسا نیا شاهفیظو ،دشاب ایراتلورپ سآر رد هراومه

 و لاب ریز ار دوخ هکدمسینوینویدیرت يدوخ هب دوخ لیامت نیا زا ار يرگراک تضهن«

 یسارکومد لایسوس رپ و لاب ریز ار نآ و میزاس فرحنم دناشکیم يزاوژروب رپ

  C»میشکب یبالقنا

 شبنج نورد هب ار یتسیلایسوس یهاگآ هک تسا نیا یسارکومد لایسوس يهفیظو

 و هتخیمآرد مسیلایسوس اب اررگراک ىهقبط شبنج ،هدرب رگراک ىهقبط يدوخ هب دوخ

  .دشخبب کیتارکمد ـ لایسوس تیهام یئایراتلورپ يهزرابم هب هلیسو نیدب

 
A- مجرتم ـ 294 هحفص »...راثآ« ( 29 هحفص »؟درک دیاب هچ« ،نینل( 
B- 15 هحفص »تسفینام« سکرام .ك 
C- مجرتم ـ292 هحفص » ...راثآ« ( 28 هحفص »؟ درک دیاب هچ » ،نینـل( 
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 یتسیلایسوس يژولوئدیا رگراک ىهقبط دوخ کلامم زا یضعبرد هک دوشیم هتفگ

 دهاوخ یپ ار نآ زین کلامم رگید رد دوخ و ،هدرک يزیر یپ ار )یملع مسیلایسوس(

 شبنج نورد هب جراخ زا ار یتسیلایسوس یهاگآ هک تسین يرورض نیاربانب و ،تخیر

 رداق هک نیا يارب .تسا ضحم هابتشا کی زین نیا یلو ؛مینک لقتنم رگراک ىهقبط

 هب دیاب ،هتفرگ رارق ملع سآر رد دیاب ،مینک يزیر یپ ار یملع مسیلایسوس میشاب

 یسررب ًاقیمع ار یخیرات لماکت نیناوق هک میشاب رداق و هدش حلسم یملع شناد

 دهاوخن رداق ،دنامب یقاب رگراک ىهقبط کی هک یمادام ،رگراک ىهقبط یلو .میئامن

 روط هب ار یخیرات نیناوق و هدرب ولج ار ملع ،هتفرگ رارق ملع شیپاشیپ رد هک دوب

  ؛دهد رارق یسررب و قیقحت دروم یملع

 تعاطتسا دوبمک مه و تقو دوبمک ياراد مه رگراک ىهقبط راک نیا يارب

  :دسیونیم یکستوئاک ....دشابیم

 رادیاپ دناوتیم یملع قیمع تامولعم يهیاپ رب طقف یملع مسیلایسوس«

 »دنتسه يزاوژروب نارکفنشور هکلب ،هدوبن ایراتلورپ مه ملع لماح .ددرگ

  )تسا .ك .ك زا تاملک يور هیکت(

 طسوت هب و هدش ادیپ رشق نیا زا يدارفا زغمرد زین ینونک مسیلایسوس«

 لقتنم دناهتسجرب دوخ يرکف لماکت ثیح زا هک یئاهراتلورپ هب اهنآ

 A»ددرگیم

  :دیوگیم نینل لاونم نیمهرب

 شتسرپ ار رگراک ىهقبط يدوخ هب دوخ شبنج هک یئاهنآ همه«

 هک اهنآ ،دنلوغشم نآ ندرک هراظن هب ،هتشاذگ تسد يور تسد و هدرک

 
A- تیاست هیون فورعم هلاقم زا طوطخ نیا نآ رد هک 27 هحفص - » ؟درک دیاب هچ« - نینل 
)EITIENEUEZD(8 هحفص »...راثآ« ــ تسا هدش لقن ،97 هحفص – 3هرامش - 1901ـ9021لاس 

 )مجرتم ـ289



 نیلاتسا فزوژ راثآ یخرب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  66 

 يارب ار هصرع و هتشاگنا زیچان ار یسارکومد لایسوس تیمها ًاموادتم

 ـ دننکیم یلاخ اه )Zubatov( فتابوز و اه )Struve( هورتسا

 يزیر هیاپ ار یملع مسیلایسوس شدوخ شبنج نیا هک دنراد روصت یگمه

   »A“تسا شحاف ياطخ نیا یلو“ دنکیم

 هب تسد دون يههد رد هک گروبزرتپ تنس نارگراک هک دننکیم رکف اهیضعب

 نینچ.تسا هابتشا زین نیا اما ،دندوب یتسیلایسوس یهاگآ ياراد ،دندز باصتعا

 ار یهاگآ نیا .دشاب هتشاد دوجو تسناوتیمن و دوبن دوجوم اهنآ نایرج رد یییهاگآ

 ىهقبط هک دهدیم یهاوگ اهروشک مامت خیرات .درک دراو دوب نکمم جراخ زا طقف

 یهاگآ هب طقف هک تسارداق ،دوخ ياهششوک ًارصحنم قیرط زا رگراک

 رب ،دهدب هیداحتا لیکشت دیاب هک دنک لصاح داقتعا ینعی ،دبای تسد یتسینوینویدیرت

 يارب هک دیامنب ینیناوق رودص هب روبجم ار تلودو دنک هزرابم نایامرفراک دض

 ،یفسلف ياهيروئت نآ زا مسیلایسوس شزومآ یلو ،هریغ و تسا مزال نارگراک

 عبتت نارکفنشور و روشناد ناگدنیامن هک تسا هتفای امن و وشن يداصتقا و یخیرات

 ظاحل زا زین رصاعم یملع مسیلایسوس نیدجوم سلگنا و سکرام دوخ ،دناهدومن

 ،دهدیم همادا نینل B.دندوب يزاوژروب نارکفنشور يهرمز رد دوخ یعامتجا تیعقوم

 دننکیمن تکرش رما نیا يهیهت رد نارگراک« هک تسین ینعم نیدب نیا هتبلا هک

 تروص هب ،مسیلایسوس ياهنیسیروئت ناونع هب هکلب رگراک ناونع هب هن اهنآ یلو

 C)دندوب رگراک ود ره (،)Weitling( اهگنیلتیاو و )Proudhons( اهنودورپ

 ات هک دنیامنیم تکرش یتبسن هب و یعقوم رد طقف رگید ترابع هب دنیوجیم تکرش

 
A- مجرتم ـ289 هحفص »...راثآ«( 26 هحفص - اج نآمه( 
B- مجرتم ـ 277ـ 278 هحفص »...راثآ« ( 21 و 20 هحفص - » ؟درک دیاب هچ« - نینل( 
C- مجرتم حیضوت ( تسا نیلاتسا زا حیضوت( 
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 هب ار نآ هتفرگ ارف ار شیوخ تامولعم دوش رسیم ناشیارب شیب ای مک ياهجرد

  Aدنهد قوسولج

 متسیس کی .مینک روصت دوخ يارب ریز بیترت هب ًابیرقت ار اهنیا مامت میناوتیم ام

 ياهزرابم اهنآ نیبام .دنراد دوجو ینایامرفراک و نارگراک .تسا دوجوم يرادهیامرس

 هتشادن دوجو یملع مسیلایسوس زا یمئالع هجو چیه هب نونکات .دراد نایرج تدش اب

 ناش هزرابم نایرجرد نارگراک هک یتقو یتح ،اج چیه رد یملع مسیلایسوس هب .تسا

 هدنکارپ روط هب اهنآ یلو .دناهزرابم لاح رد نارگراک يرآ...دوب هدشن هشیدنا .دندوب

 خر یلحم تاماقم اب اهنآ نایم یتامداصت ،دننکیم هزرابم ناشنایامرفراک هیلع

 بیترت تارهاظت و تاسلج اج نآ ،دننزیم باصتعا هب تسد اج نیا ،دهدیم

 .دنیامنیم میرحت مالعا اج نآ ،دننکیم هبلاطم تلود زا یقوقح اج نیا ،دنهدیم

 ،يداصتقا هزرابم يهرابرد هیقب ،دنناریم نخس یسایس يهزرابم يهرابرد یضعب

 کیتارکمد لایسوس یهاگآ نارگراک هک تسین ینعم نادب نیا یلو ،اذهیلع سیقو

 تسا يرادهیامرس متسیس ینوگنرس اهنآ شبنج فده هک تسین ینعم نادب ؛دنراد

 یتسیلایسوس متسیس يزارفرس و يرادهیامرس ینوگنرس زا ردق نامه اهنآ هک

 یسایس تردق بسک نانآ هک .دیشروخ عوقولایمتح عولط زا هک دنانئمطم

 يزوریپ هب ندیسر يارب یمتح طرش کی ناونع هب ار )ایراتلورپ يروتاتکید(

  .هریغ و .دننادیم مسیلایسوس

 رگراک ىهقبط شبنج .دنکیم تفرشیپ ،دباییم لماکت ملع ءانثا نیا رد

 شبنج هک دنسریم هجیتن نیا هب نادنمشنادرتشیب .دیامنیم بلج ار نآ هجوت ًاجیردت

 قالش کمک اب ار اهنآ تسیابیم هک نیا و تسا نارگبوشآ شروش رگراک ىهقبط

 ارقف نایم رد ینان هدرخ هک تسا نادنمتورث ىهفیظو هک دندقتعم هیقب .دروآ لقع رس

 تسدب ناشمارم هک ینانیکسم شبنج ،رگراک ىهقبط شبنج هک ینعی ،دنیامن شخپ
 

A- مجرتم 291 هحفص »...راثآ« (27 هحفص »؟درک دیاب هچ« - نینل( 
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 هک دوش ادیپ یکی طقف دیاش دنمشناد رازه ره نایم زا و .تسا ،دشابیم هقدص ندروآ

 روط هب ار یعامتجا یگدنز مامت .دنک دروخرب یملع روط هب رگراک ىهقبط شبنج هب

 زا ار رگراک ىهقبط يهمزمز ،درگنب یتاقبط شکمشک هب ،دیامن یسررب یملع

 چیه هب يرادهیامرس متسیس هک دنک تباث یملع روط هب ًاتیاهن و دهد شوگ کیدزن

 و .دوب مسیلادوئف هک تسا ارذگ ردق نامه متسیس نیا هک نیا و .تسین يدبا هجو

 متسیس ینعی نآ يهدننک یفن يهلیسو هب دیابیم ریزگان روط هب هک نیا

 دناوتیم یعامتجا بالقنا کی قیرط زا ایراتلورپ يهلیسو هب طقف هک یتسیلایسوس

  .دوشیم يزیر حرط یملع مسیلایسوس ،هصالخ روط هب .دوش نیزگیاج ،دوشرارقرب

 مسیلایسوس ،دوبن یتاقبط يهزرابم و يرادهیامرسرگا هک تسین نتفگ هب جایتحا

 ناونع هب ،رفن دنچ نیا هک تسا حیحص زین نیا یلو .تشادیمن دوجو مه یملع

 ار یملع مسیلایسوس ،دندوب هتفاین تسد یملع شناد هب رگا ،سلگنا و سکرام لاثم

  .دندومنیمن يزیر هیاپ

 رگا هک ،امن بطق کی ؟تسیچ رگراک ىهقبط شبنج نودب یملع مسیلایسوس

 ایرد هب یتشک زا هک یتسیابیم هاگ نآ و دروخ دهاوخ گنز طقف ،دنامب هدافتساالب

  .دوش باترپ

 امن بطق نودب یتشک کی ؟تسیچ مسیلایسوس نودب رگراک ىهقبط شبنج

 بتارم هب تشادیم امن بطق رگا اما .دیسر دهاوخ دصقم لحاس هب تروص ره هب هک

  .دیسریم نآ هب يرتمک رطخ اب و رتدوز

 يوس هب ًامیقتسم هک تفای دیهاوخ يدنمهوکش یتشک .دیزیمآ مه رد ار ود نیا

  .دسریم شهاگردنب هب همدص نودب و هتفاتش دصقم لحاس

 کیتارکمد لایسوس یشبنج ،دیزیمآ رد مسیلایسوس اب ار رگراک ىهقبط شبنج

  .تفاتش دهاوخ »دوعوم نیمزرس« تمس هب میقتسم هک تفای دیهاوخ
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 )تارکمد لایسوس نارکفنشور طقف هن و( یسارکومد لایسوس يهفیظو ور نیا زا و

 هب ار یتسیلایسوس یهاگآ ،هتخیمآرد رگراک ىهقبط شبنج اب ار مسیلایسوس هک تسا

 یتیهامرگراک ىهقبط يدوخ هب دوخ شبنج هب قیرط نآ زا و دربب شبنج نورد

  .دشخبب کیتارکمد لایسوس

  .دیوگیم نینل هک تسا يزیچ نآ نیا

 اب رگراک ىهقبط شبنج رگا »تیرثکا« و نینل رظن هب هک دننکیم راهظا دارفا یضعب

 لئان یعامتجا بالقنا هب و هدش دوبان ،دوشن هتخیمآرد یتسیلایسوس يژولوئدیا

 هب هتسناوتیم طقف هک ،هراکیب ياهزغم عارتخا ،تسا عارتخا کی نیا .دمآ دهاوخن

 کی« يهلاقم هب دینک عوجر An(A )( »نآ« نوچ یبذاک ياهتسیسکرام يهلک

  .دنکروطخ 6 هرامش MOGZAURI(9( يروزگوم هیرشن ،)»تسیچ بزح

 يوس هب يدوخ هب دوخ روط هب رگراک ىهقبط« :هک دیوگیم تیعطاق اب نینل

 رطاخ نیا هب طقف ،دنکیمن يدایز ثحب دروم نیا رد وا رگا و B»دوریم مسیلایسوس

 .تسا يرورض ریغ ،تسا هدش تباث البق هک يزیچ تابثا هک دنکیمرکف وا هک تسا

 وا هکلب ،دنک یسررب ار يدوخ هب دوخ شبنج هک تشادن دصق نینل نیا زا هتشذگ

 دهد ناشن دنتسه بزح یملع تیلاعف راک ردنا تسد هک اهنآ هب تساوخیم ًافرص

  .دننکب دیاب هچ هناهاگآ هک

  :دیوگیم فترام اب شاهثحابم رد رگید ترابع کی رد نینل هچ نآ تسا نیا

 روط نیمه تسرد ؛تسا هناهاگآ ریغ يهسورپ کی هاگآ رهظم ام بزح«

 »ياهدننک باصتعاره« هک عوضوم نیا رد رارصا تهج نیمه هب و .تسا

 
A- ) ن .آ.(، ).A. n( دش دهاوخ هتشون .ن .آ یسراف رد تلوهس يارب سپ نیا زا .تسا صاخ مسا. 
 )مجرتم حیضوت(
B- مجرتم ـ 294 هحفص »...راثآ « ( 29 هحفص - ؟درک دیاب هچ ـ نینل( 
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 طقف »باصتعا ره« رگا اریز .تسین تسرد ،دمانب وضع ار دوخ دناوتب

 هک یتاقبط يهزرابم و یتاقبط دنمورین يهزیرغ يدوخ هب دوخ دوخ رهظم

 نایرج نیا هاگآ رهظم هکلب ،دوبن ،دوشیمرجنم یعامتجا بالقنا هب ریزگان

 هرسکی يزاوژروب هعماج مامتا هب ار راک هلصافالب ...ام بزح.... تقونآ ،دوب

  A».درکیم

 ىییتاقبط تامداصت و یتاقبط يهزرابم یتح ،نینل رظن هب ،دینیبیم هک روط نامه

 هب ار رگراک ىهقبط ریزگان روط هب ،دنوش هدیمان کیتارکمد لایسوس دناوتیمن هک

  .دشکیم یعامتجا بالقنا يوس

 نآ تسا نیا ،دیونشب ار تیرثکا زا يرگید ناگدنیامن رظن هک دیتسه دنمقالع رگا

   :تفگ بزح يهرگنک نیمود رد ،)GORIN( نیروگ قیفر ،نانآ زا یکی هچ

 هیبش ؟دوب دهاوخ هنوگ هچ تیعقوم ،دوش اهر دوخ لاح هب ایراتلورپ رگا«

 .دوب دهاوخ ،تشاد دوجو يزاوژروب بالقنا فرـُش رد هک یتیعقوم نآ

 هب يزاوژروب متسیس اذهعم .دنتشادن یملع يژولوئدیا يزاوژروب نویبالقنا

 تهجرد ،اهگولوئدیا نودب یتح ،تدمزارد رد ،هتبلا ،ایراتلورپ .دمآ دوجو

 ماج نآ يزیرغروط هب ار راک نیا اما ،درک دهاوخ راک یعامتجا بالقنا

 یلو .درک دهاوخ لمع مسیلایسوس هب يزیرغ روط هب ایراتلورپ .داد دهاوخ

 
A- يور دیکات ( )603 ـ604 هحفص »...راثآ« ( 53 هحفص »سپ هب ماگ ود ،شیپ هب ماگ کی« ـ نینل 
 ان نایرج کی يهناهاگآ فیصوت ام بزح« :)ترابع نیمه رگید يهمجرت ـ تسا نیلاتسا زا تاملک
 دشاب هتشاد قح »هدننک باصتعا ره« میهاوخب هک تسا هابتشا لیلد نیمه هب و .ًاقیقد »تسا هناهاگآ
 يدوخ هب دوخ فیصوت کی طقف »هدننک باصتعا« ره رگا هک نیا يارب .دمانب بزح وضع کی ار شدوخ
 ،هدوبن ،دماج نآیم یعامتجا بالقنا هب ریزگان هک ،یتاقبط يهزرابم زا و یتاقبط دنمتردق يهزیرغ کی زا
 يزاوژروب هعماج تیدوجوم مامت هب راب کی ،ام بزح هاگ نآ ...دوب نایرج نآ زا هناهاگآ فیصوت کی هکلب
 مجرتم ـ »دادیم همتاخ
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 رت تقشمرپ و هتسهآ طقف هسورپ نیا .تشاد دهاوخن یتسیلایسوس يروئت

  A».دوب دهاوخ

  .تسا دئاز رتشیب حیضوت

 نودب رگراک ىهقبط شبنج ،رگراک ىهقبط يدوخ هب دوخ شبنج نیاربانب

 یتسینوینویدیرت تیهام و تشگ دهاوخ یهت يوتحم زا ریزگان روط هب ،مسیلایسوس

 ایآ .دروآیم دورف رس یئاوژروب يژولوئدیا لباقم رد شبنج نیا .دریگیم دوخ هب

 شبنج و تسا زیچ همه مسیلایسوس هک دیسر هجیتن نیدب عوضوم نیا زا ناوتیم

 يهدنیآ رد يزور .دنیوگیم ار نیا اهتسیلآهدیا طقف !ریخ هتبلا ؟چیهرگراک ىهقبط

 دهاوخ یعامتجا بالقنا هب اررگراک ىهقبط ریزگان روط هب يداصتقا لماکت ،رود

 یئاوژروب يژولوئدیا اب ار شطابترا مامت هک درک دهاوخ روبجم ار نآ ًاتجیتن و دناشک

  .دشابیم تقشمرپ و ینالوط يریسم نیا هک تسا نیا هتکن .دنک عطق

 ،)دشاب هتشاد یملع يهیاپ هک مه ردقچ ره (مسیلایسوس رگید فرط زا

 زا ار شموهفم و هدنام یقاب یلاخ وت ترابع کی زاب ،رگراک ىهقبط شبنج نودب

 همه شبنج هک میسرب قوف يهجیتن هب ،عوضوم نیا زا میناوتیم ایآ .دهدیم تسد

 یچیه هک بذاک ياهتسیسکرام طقف !ریخ هتبلا ؟چیه مسیلایسوس و تسا زیچ

 هب دوخ هب دوخ Bیهاگآ هک هلئسم نیا هب ندرب هانپ اب ،دنتسین لئاق یهاگآ يارب

 مسیلایسوس .دنکیم داهنشیپ ار هار نیا ،دیآیم دوجو هب یعامتجا تایح يهلیسو

 ترابع کی زا هلیسو نیدب و دوش هتخیمآ رد رگراک ىهقبط شبنج اب دناوتیم

 .ددرگ لیدبت اُّرب يهحلسا کی هب یلاخوت

  ؟ هجیتن

 
A - 129 ص ،بزح هرگنک نیمود هسلج تروص 
B- مجرتم ( دازآ همجرت( 
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 ياهتیلاعف ،دوش هتخیمآ رد مسیلایسوس اب دیاب رگراک ىهقبط شبنج هک نیا هجیتن

 شبنج هب هلیسو نیدب و هدش ماغدا دحاو کی رد دیاب کیروئت يهشیدنا و یلمع

 یسارکومد لایسوس« هک ارچ .دهدب کیتارکمد لایسوس یتیهام رگراک ىهقبط

 هتخیمآ رد مسیلایسوس سپس A»تسا مسیلایسوس اب رگراک ىهقبط شبنج بیکرت

 کی هب یلاخوت ترابع کی زا نارگراک ياهتسد رد ،رگراک ىهقبط شبنج اب هدش

 شبنج هب هک ،يدوخ هب دوخ شبنج هاگ نآ .دش دهاوخ لیدبت بیهم يورین

 ماظن يوس هب نیتسار هار رد تعرس هب ،تسا هدش لیدبت کیتارکمد لایسوس

  .درک دهاوخ تکرح مسیلایسوس

  ؟ مینکب دیاب هچام ؟ تسیچ هیسور یسارکومد لایسوس تلاسر سپ

 يدوخ هب دوخ شبنج هک تسا نیا ،یسارکومد لایسوس يهفیظو ینعی ،ام يهفیظو

 کیتارکمد لایسوس ریسم هب یتسینوینویدیرت گنت ریسم زا ار رگراک ىهقبط

 دراو شبنج نیا نورد هب Bار یتسیلایسوس یهاگآ هک تسا نیا ام يهفیظو .میناشکب

 .میزاس دحتم ،زکرمتم بزح کیرد ار رگراک ىهقبط يورشیپ ياهورین و مینک

 اب يریذپان یگتسخروط هب و میشاب شبنج سآر رد هشیمه هک تسا نیا ام يهفیظو

 هفیظو نیا نتفای ماج نآ زا هک ،»تسود« هچ ،دنشاب نمشد هچ ـ یئاهنآ يهمه

  . مینک هزرابم ،دننکیم تعنامم

  .تسا نینچ نیا ،یلک روط هب »تیرثکا« عضوم

 دنیوگیم اهنآ .دیآیمن شوخ »تیلقا« قاذم هب »تیرثکا« طسوت هدش ذاختا عضوم

 اب »داضتم ًاساسا« عضوم نیا هک نیا و ،تسا »یتسیسکرام ریغ« عضوم نیا

 عضوم نیا ياهرایس هچ رد ،عقوم هچ ،اجک ،دنمجرا رایسب نایاقآ اما !تسا مسیسکرام

 
A- دندومن نیودت سلگناو سکرام ك ـ 30 94 ص يزکرم هتیمک فرط زا هرشتنم ،تروفرا همانرب. 
B- دندومن نیودت سلگنا و سکرام ك. 
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 اب قح هک دش دیهاوخ دعاقتم ،دیناوخب ار ام تالاقم دنیوگیم ؟تسا یتسیسکرام ریغ

  .میناوخب ار تالاقم نیا دیئایب بوخ رایسب .تسام

 هب دوش عوجر [ »؟تسیچ بزح کی« ناونع تحت میراد ياهلاقم نامیولج رد

 ،.ن .آ هب موسوم »دقتنم« ]6 هرامش )MOGZAURI( يروزگوم يهیرشن

  ؟دزاسیم مهتم يزیچ هچ هب ار بزح »تیرثکا«

 و ... دننکیم مالعا بزح يربهر ناونع هب ار دوخ  ...)“تیرثکا (“اهنآ«

 هیجوت يارب بلغا و ... دنراذگب ندرگ اهنآ هب دنهاوخیم نارگید زا

 لیبق زا ،لاثم ناونع هب .دننکیم عارتخا هزات ياهيروئت یتح ناشراتفر

 “الاو ياهلآهدیا“ دوخ ششوک و یعس اب دنناوتیمن ناشکتمحز هک نیا

  B»...هریغو ،)نم زا دیکأت (.Aدنریگ ارف ار

 ای و دشکیم شیپ ار یئاهىروئت نینچ »تیرثکا« ایآ هک تسا نیا لاوئس نونکا

 يهدنیامن ،نینل قیفر سکعرب !اج چیهرد و !زگره ؟تسا هدیشک شیپ زگره

 یناسآ هب یلیخرگراک ىهقبط هک دیوگیم هناعطاق یلیخ ،»تیرثکا« کیژولوئدیا

 ارف ار مسیلایسوس ناسآ یلیخ هک نیا و ،دریگیم ارف ار »الاو ياهلآهدیا«

  :دینک شوگ.،دریگیم

 مسیلایسوس يوس هب يدوخ هب دوخ روط هب رگراک ىهقبط :دنیوگیم بلغا«

 يزور هیس للع یتسیلایسوس يروئت هک ینعم نیا هب هتفگ نیا .دوریم

 دیامنیم نییعت رت حیحص و رت قیمع رگید يروئت ره زا ار رگراک ىهقبط

 
A- یسیلگنا نتمرد »assimilate« یناملآردو »zu eigen machen« مجرتم( تسا هدمآ( 
B- 71 هحفص ،6 هرامش ،يروزگوم هیرشن 
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 تقیقح الماک ،دنریگیم ارف ار نآ تلوهس هب نارگراک تهج همه هب و

  A» دراد

 هک ار »الاو ياهلآهدیا« نارگراک ،»تیرثکا« رظن هب ،دینیبیم هک روط نامه

  .دنریگیم ارف یناسآ هب ،دوشیم هدیمان مسیلایسوس

 زا ار شبیرغ »فاشکتسا« وا ،ددرگیم يزیچ هچ یپ رد .ن .آ نیاربانب

 الماک زیچ .ن .آ ،ام »دقتنم« هک تسا نیا هتکن ،زیزع يهدنناوخ ؟هدروآ نوریب اجک

 هک ،هتفرگرظن رد ار »؟درک دیاب هچ« زا یشخب نآ ،وا .تسا هتشاد رظن رد یتوافتم

 دیوگیم وا هک یئاج ینعی ،دنکیم تبحص مسیلایسوس يروئت نیودت زا نآ رد نینل

 نیودت ار یملع مسیلاسوس دناوتیمن دوخ ياهششوک قیرط زا رگراک ىهقبط هک

 :تفگ دنهاوخ و ؟تسا نکمم يزیچ نینچ هنوگچ دیسرپ دیهاوخ امش یلو .دنک

 .ن.آ ارچ .يرگید زیچ نآ نتفرگ ارف و تسا زیچ کی مسیلایسوس يروئت نیودت

 شومارف ،تسا نشور رایسب الاو ياهلآهدیا نتفرگ ارف دروم رد هک ار نینل نانخس

 »دقتنم« قاتشم ردق نیا هک .ن.آ یلو ،دیراد قح ،زیزع يهدنناوخ امش ؟دنکیم

 لمع هچ وا دینک رکف تسرد ؟دنکب تسناوتیم يرگید راک هچ تسا ندوب

 ار نآ .دنکیم عارتخا دوخ رس ار »يروئت« کی وا .دراذگیم شیامن هب ار ياهناروهتم

 یپ تابرض ریز ار شیوخ تاروصت ىهجیتن هاگ نآ و ،دهدیم تبسن دوخ فلاخم هب

 یکش چیه ،تروص ره رد !تسا داقتنا شمسا مه نیا ،دیئامرفب .دریگیم دوخ یپ رد

 »؟درک دیاب هچ« باتک يریگارف هب دوخ ششوک و یعس اب دناوتیمن .ن.آ هک تسین

  .دیآ لئان نینل

 .مینک یسررب ار دمانیم »تارکمد لایسوس« ار دوخ هک ياهیرشن دیراذگب لاح

 هچ )1 هرامش »تارکمد لایسوس« هب دوش عوجر (»؟تیلقا ای تیرثکا« هلاقم فلؤم

  ؟دیوگیم
 

A- 294 هحفص »...راثآ« ( 29 هحفص »؟ درک دیاب هچ« - نینل( 
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 هدرک رپس ار هنیس و هتخادنا بغبغ هب يداب هک یلاح رد ،قوف يهلاقم يهدنسیون

 (یعیبط لماکت« :هک رظن نیا زاربا رطاخ هب نینل هب ،ناوارف يادص و رس اب ،تسا

 هب هکلب مسیلایسوس هب هن رگراک ىهقبط شبنج )تسا »يدوخ هب دوخ« يو روظنم

 كرد ام يهدنسیون ،اراکشآ .دنکیم هلمح ، A».دوشیم رجنم يزاوژروب يژولوئدیا

 ( مسیلایسوس نودب تسا یشبنج ،رگراک ىهقبط يدوخ هب دوخ شبنج هک دنکیمن

 بانتجا روط هب یشبنج نینچ هک نیا و ،)تسین روط نیا هک دنک تباث هدنسیون راذگب

 Bدوریم نآ فرط هب و ،دوشیم یئاوژروب یتسینوینویدیرت يژولوئدیا میلست يریذپان

 روط هب ،تسا بیاغ )مجرتم ـ مسیلایسوس يژولوئدیا ینعی (یلوا یتقو هک اریز

 لاغشا ار نآ ياج و دوشیم رهاظ )مجرتم ـ يزاوژروب يژولوئودیا( یمود ریزگان

 .دیوگیم نینل هک تسا يزیچ نآ ًاقیقد نیا ،هلب  )!دنک تباث ار نآ فالخ( دنکیم

 تسا رگراک ىهقبط شبنج يهصخشم هک ار يرگید Cتیبذاج وا لاح نیع رد یلو

 تقوم روط هب طقف هک یتیبذاج ،مسیلایسوس يوس هب تیبذاج .دنکیمن شومارف

 نینل .تسا هتفرگرارق عاعشلا تحت یئاوژروب يژولوئدیا يوس هب تیبذاج طسوت

  :هک دیوگیم هناعطاق

 بذج مسیلایسوس يوس هب يدوخ هب دوخ روط هب رگراک ىهقبط«

  D».دوشیم

 نیا يزوریپ هک تسا یسارکمد لایسوس يهفیظو هک درادیم راهظا یتسرد هب وا و

 »دقتنم« ،سپ .دیامن عیرست »اهتسیمونوکا« اب هزرابم قیرط زا هلمجنم ،ار تیباذج

 يهلیسو هب اهنیا رگم ؟دیدرکن لقن دوخ يهلاقم رد ار نینل نانخس نیا ارچ ،مرتحم

 
A- 14 هحفص – 1 هرامش - »تارکمد لایسوس« يهیرشن 
B- یسیلگنا نتمرد »Gravitates towards it« یناملآرد و »Neigt zu ihr hin« هک 
 )مجرتم( تسا هدش همجرت... و » دوشیم بذج نآ فرط هب« ، »دوریم نآ فرط هب« یسرافرد
C- یسیلگنا »gravitation« یناملآو »Hinneigung«)مجرتم( 
D- 294 هحفص »...راثآ« (29 هحفص - » ؟درک دیاب هچ« ـ نینل( 
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 ؟تسین روط نیا ایآ .دوبن امش عفن هب هک رطاخ نیا هب ؟دندوب هدشن نایب نینل نامه

  :دهدیم همادا هدنسیون

 کی رتشیب ،)نمزا دیکأت (شاتیعقوم ببس هب رگراک ...نینل رظن هب«

 A»... تسیلایسوس کی ات تساوژروب

 راظتنا مه هدنسیون نیا زا یتح نم هک تسا هناقمحا ردق نآ فرح نیا

 ببس هب رگراک هک دیوگیم وا ایآ ؟دنکیم تبحص رگراک تیعقوم زا نینل ایآ !متشادن

 هب رگراک هک دیوگب دناوتیم هلبا کی زجب یسک هچ ؟تساوژروب کی ، شاتیعقوم

 زا و تسین يدیلوت رازبا چیه بحاص هک يرگراک .تساوژروب کی شاتیعقوم ببس

 دیوگیم نینل هک هچ نآ !ریخ ؟دنکیم یگدنز شراک يورین شورف قیرط

 کی مناوتیم دوخ تیعقوم ببس هب نم هک تسا نیا هتکن .توافتم ألماک تسیفرح

 و مشاب هاگآان دوخ تیعقوم هب مناوتیم لاح نیع رد اما ،اوژروب کی هن و مشاب رتلورپ

 بیترت نیا هب ًاقیقد رما نیا .مروآ دورف رس یئاوژروب يژولوئدیا لباقم رد ً،اتجیتن

  .تسا يرگید زیچ يانعم هب ألماک نیا و دنکیم قدص رگراک ىهقبط درومرد

 وا و ،تسا فارطا هب یلاخوت تارابع ندرک باترپ يهتفیش هدنسیون نیا یلک روط هب

 ،لاثمروط هب ،هک بیترت نیدب !دیامنیم کیلش دنک رکف هک نیا نودب ار تارابع نیا

 .»تسا مسیسکرام اب ضقانتم أساسا مسینینل« هک دنکیم رارکت هناتخسرس هدنسیون

 .دناشکیم اجک هب ار وا ،»هدیقع« نیا هک دنکیمن كردو هدرک رارکت ار نیا وا

 مسیسکرام اب ضقانتم أساسا« مسینینل هک ار وا فرح نیا هظحل کی يارب دیراذگب

 هب یجیاتن ؟دوشیم ییهجیتن هچ نآ زا ؟تسیچ نآ یپ رد اما .مینک رواب ار »تسا

 هدنسیون ـ تشاد »)یمیدق يارکسیا( ار ارکسیا ،دوخ هارمه هب مسینینل« :ریز حرش

 ».تسا مسیسکرام اب ضقانتم أساسا« زین ارکسیا ًاتجیتن ـ دوشیمن رکنم ار نیأ

 ناگرا ناونع هب ار ارکسیا ـ ي�ار 35 اب ،هرگنک تیرثکا ـ بزح يهرگنک نیمود
 

A 14 هحفص - 1 هرامش - » تارکمد لایسوس« هیرشن 
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 نیا ًاتجیتن A،دومن ناوارف دیجمت نآ تامدخ زا و تخانش تیمسر هب بزح يزکرم

 کحضم ...تسا »مسیسکرام اب ضقانتم أساسا« زین شیاهکیتکات و همانرب ،هرگنک

  ؟زیزع يهدنناوخ ،هن رگم ،تسا

 يدوخ هب دوخ شبنج نینل رظن هب« :دهدیم همادا هدنسیون ،نیا دوجو اب اما

 هک یتسار هب ،يرآ .»دنکیم تکرح يزاوژروب اب نتخیمآ رد تمس هب رگراک ىهقبط

 رما و تسا تکرح رد تقامح اب نتخیمآرد تمس هب کش نودب ،ام ىهدنسیون نیا

  .دشیم فرحنم ریسم نیا زا وا رگا دوبیم یبوخ

 »دقتنم« .میدرگرب مسیسکرام هب دیراذگب .مینک اهر ار »دقتنم« دیراذگب اما

 و »تیرثکا« يهلیسو هب هک یعضوم هک دنکیم رارکت هناتخسرس ام مرتحم

 وا ،هک لیلد نیا هب .تسا مسیسکرام اب ضقانتم أساسا هدش ذاختا نینل نآ يهدنیامن

 تسه شاعفادم نینل هچ نآ فالخ سلگنا و سکرام ،یکستوئاک دیوگیم

  !مینیبب دیئایب !تسا هنوگ نیدب ایآ !دنیوگیم

  :دسیونیم شاتروفرا يهمانرب رد یکستوئاک .ك" هک دزاسیم علطم ار ام هدنسیون

 نیا ياهششوک هک Bدنریذپان یتشآ ردق نآ يزاوژروب و ایراتلورپ عفانم«

 ـ دنزیمآرد مه اب دنناوتیمن ینالوط شیب ای مک هرود چیه يارب ،هقبط ود

 تکرش ،تسا بلاغ نآ رد يراد هیامرس دیلوت يهویش هک يروشکره رد

 بازحا زا رگراک ىهقبط یئادج دوز ای رید ،تسایس رد رگراک ىهقبط

 ».دماجنآیم لقتسم يرگراک بزح کی داجیا و يزاوژروب

 
A- هب دینک عوجر اج نامه ردو دینک هعجارم 147 هحفص ،بزح مود يهرگنک يهسلج تروص هب 
 .تسا هدش هدرب مان مسیتارکمد لایسوس لوصا نیتسار عفادم ناونع هب ارکسیا زا نآ رد هک ياهبوصم
B- یسیلگنا »are..... antagonistic« یناملآ »Sind... zugegensa ̈tzlicher Natur« 
 مجرتم -
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 ایراتلورپ و يزاوژروب عفانم هک نیا طقف ؟دوشیم جتنم هچ نیا زا اما

 کی ات دوشیم ادج يزاوژروب زا ایراتلورپ »دوز ای رید« هک نیا و ،دنتسه ریذپان یتشآ

 کی هن اما يرگراک بزح کی :دیشاب هتشاد دای هب (.دنک داجیا لقتسم يرگراک بزح

 نینل اب یکستوئاک اج نیا رد هک درادنپیم هدنسیون )رگراک کیتارکمد لایسوس بزح

 ادج يزاوژروب زا اهنت هن دوز ای رید ایراتلورپ هک دیوگیم نینل اما .تسین قفاوم

 دهاوخ رب ار يزاوژروب ینعی ،دناسر دهاوخ ماجنآ هب ار یعامتجا بالقنا هکلب ،دوشیم

 ات دشوکب هک تسا نیا یسارکومد لایسوس ىهفیظو هک دنکیم هفاضا وا Aتخادنا

 يرآ .دریذپ ماجنا هناهاگآ هک نیا و دریگ ماجنا رتعیرس هچ ره یعامتجا بالقنا

  .دسیونیم نینل هک تسا یهاگآ نیا يهرابرد و يدوخ هب دوخ روط هب هن و هناهاگآ

 يهلحرم هک یئاج رد ... :دهدیم همادا یکستوئاک باتک زا لوق لقن هب »دقتنم«

 نیتسخن زاغآ نامه زا بزح رگا ،تسا هدیسر ارف يرگراک لقتسم بزح کی داجیا

 رید ـ یعیبط مازلا لیلد هب ،یتسیابیم ،دشابن یتسیلایسوس تاشیارگ زا مهلم هلحرم

 یتسیلایسوس بزح هب دیاب تدم زارد رد بزح :دنک بسک ار تاشیارگ نآ دوز ای

  Bددرگ لیدبت یسارکومد لایسوس هب ینعی ،يرگراک

 تاشیارگ رگراک بزح هک موهفم نیا هب طقف ؟ تسا یئانعم هچ هب نیا

 نینل !هجو جیه هب ؟دنکیمراکنا ار نیا نینل ایآ یلو .درک دهاوخ بسک یتسیلایسوس

 مسیلایسوس رگراک ىهقبط لک هکلب ،يرگراک بزح اهنت هن هک درادیم زاربا أحیرص

 و »تارکمد لایسوس« يهیرشن زا ام هک تالمهم نیا سپ Cدنکیم بسک ار

 یلثم ؟دنراد ییهدیاف هچ تالمهم نیا ؟تسیچ میونشیم نآ يوگ غورد نامرهق

 
A- ــ 604  هحفص »...راثآ«( 53 هحفص - »سپ هب ماگ ود ،شیپ هب ماگ کی« ـ نینل هب دینک عوجر 

603( 
B- 15 هحفص -1 هرامش - »تارکمد لایسوس« يهیرشن 
C- 294 هحفص »...راثآ« ( 29 هحفص ـ »؟درک دیاب هچ« - نینل( 
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 نآ ًاقیقد نیا .دیآیم اجک زا تسنادیمن اما دینش ار یگنز يادص :دنیوگیم هک تسا

  .تسا هداد خر ام جیگ هدنسیون يارب هک تسا يزیچ

 نکل .درادن فالتخا نینل اب ياهرذ هتکن نیا رد یکستوئاک ،دینیبیم هک روط نامه

  .دنکیمراکشآ ار هدنسیون يدرخ یب یئانثتسا یحوضو اب ،اهنیا مامت

 هدش ذاختا »تیرثکا« يهلیسو هب هک یعضوم زا ینابیتشپ رد یکستوئاک ایآ

 نآ رد هک شناشخرد تالاقم زا یکی رد وا هچ نآ تسا نیا ؟دیوگیم ینخس تسا

  ،دنکیم لیلحتو هیزجت ار شیرتا یسارکومد مسیلایسوس يهمانرب حرط

   :دسیونیم

 هک دننکیم روصت )نیاتشنرب ناوریپ ( ام تسینویزیور نادقان زا يرایسب«

 هن یتاقبط يهزرابم و يداصتقا لماکت هک تسا هدوب یعدم سکرام ایوگ

 .ك زا دیکأت ( تفرعم ًامیقتسم هکلب یتسیلایسوس دیلوت طیارش اهنت

 نیا هک تسا نیا .دروآیم دوجو هب مه ار نآ موزل هب )تسا یکستوئاک

 نآ رد يرادهیامرس هک ،سیلگنا روشک روطچ هک دننکیم ضارتعا نیدقان

 نیا يور زا .تسارود تفرعم نیا زا همه زا شیب ،تسارتلماک همه زا

 نویسیمک هک درک روصت نینچ تسا نکمم )شیرتا هب طوبرم (حرط

 نیا رد .تسا کیرش ... رظن نیا اب مه شیرتا يهمانرب يهدننک میظنت

 ایراتلورپ تیمکرب يراد هیامرس لماکتردق ره“ :دوشیم هتفگ حرط

 دیامنیم لصاح ناکما و ددرگیم ریزگان ایراتلورپ مه ردق نامه دیازفایم

 هک« دنکیم كرد هتفر هتفر ایراتلورپ .دنک هزرابم يرادهیامرس دض رب هک

 لئاق ياهطبار نینچ هاگره .تسا يرورض و هدوب نکمم مسیلایسوس

 و ریزگان يهجیتن یتسیلایسوس تفرعم هک دیآیم رظن هب تقو نآ ،میوش

 هجو چیه هب نیا هک نآ لاح و .تسایراتلورپ یتاقبط ىهزرابم میقتسم
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 تامولعم يهیاپ رب طقف ینونک یتسیلایسوس تفرعم ... تسین حیحص

 هکلب هدوبن ایراتلورپ مه ملع لماح ... ددرگ رادیاپ دناوتیم یملع قیمع

 .دنتسه )تسا یکستوئاک.ك زا تاملک هیکت (يزاوژروب نارکفنشور

 طسوت هب و هدشادیپ رشق نیا زا يدارفا زغم رد زین ینونک مسیلایسوس

 لقتنم دناهتسجرب دوخ يرکف لماکت ثیح زا هک یئاهراتلورپ هب اهنآ

 دراو ایراتلورپ یتاقبط يهزرابم رد ... ار نآ سپس اهنآ و ددرگیم

 ،جراخ زا هک تسا يزیچ یتسیلایسوس تفرعم قیرط نیدب .دنیامنیم

 زا هک يدوخ هب دوخ زیچ کی هن ،هدش ایراتلورپ یتاقبط يهزرابم لخاد

 يهمانرب رد هک هدوب مه لصا نیمه قباطم .دشاب هدش یشان هزرابم نیا

 هدش هتفگ ياهنافصنم ألماک روط هب HEINFELD(10( دلفنیاه یمیدق

 تبسن تفرعم هک تسا نیا زا ترابع یسارکومد لایسوس يهفیظو هک دوب

 ایراتلورپ نهذ رد ار يو فئاظو هب تبسن تفرعم و ایراتلورپ تیعقوم هب

 »)A ،B(.دزاس دراو

 هلئسم نیا يهرابرد نینل يهلیسو هب هک ار يهباشم ياههشیدنا ایآ ،زیزع يهدنناوخ

 »تیرثکا« يهلیسو هب هک ار یفورعم عضوم ایآ ؟دیروآیمن رطاخ هب دوب هدش نایب

 نآ يهیرشن و »سیلفت يهتیمک« ارچ ؟دیروآیمن رطاخ هب ،تسا هدش ذاختا

 زا هک ینامز ،ام دنمجرا »دقتنم« ارچ ؟دننکیم ناهنپ ار تقیقح »تارکمد لایسوس«

 نیا ؟درک يراددوخ یکستوئاک تالمج نیا ندرک لقن زا ،دنکیم تبحص یکستوئاک

 ار ناشناگدنناوخ ردق نیا ارچ ؟دنراد یناسک هچ بیرف رد یعس دنمجرا رایسب نایاقآ

 
A- هحفص »...راثآ«( :نینل راثآ مجرتم حیضوت ( »دنک رپ نآ زا ار ایراتلورپ نهذ« :یظفللا تحت همجرت 

 .)مجرتم - 289 - 291
B- تیاست هیون( »دیدج رصع« همانزور Neue zeit( - 3 هرامش - متسیب هرود 1901 ـ1902 لاس – 
  هحفص ،تسا هدرک لقن » ؟درک دیاب هچ« رد ار یکستوئاک ناشخرد يهلاقم زا شخب نیا نینل .79 هحفص
 .)مجرتم 289 ـ291 هحفص »...راثآ« ( 29
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 زا ار دوخ ،دنراد تشحو تقیقح زا ... هک تسین لیلد نیا هب ایآ ؟دنرمشیم راوخ

 اهنیا ؟درک ناهنپ ناوتیم زین ار تقیقح هک دننکیم رکف و دننکیم ناهنپ تقیقح

 چیه هک دیامنیم روصت و هدرک ناهنپ فرب رد ار شرس هک دننکیم راتفر یکبک لثم

 .دننزیم لوگ کبک نآ دننامه ار دوخ اهنیا نکیل !دنیبب اروا دناوتیمن سک

 جراخ زا یهاگآ نیا رگا و تسا هتفای لماکت یملع ياهیاپرب یتسیلایسوس یهاگآ رگا 

 هدش دراو رگراک ىهقبط شبنج هب Aیسارکومد لایسوس ياهششوک يهلیسو هب

 یمادام ،رگراک ىهقبط هک دتفایم قافتا ور نیا زا اهنیا مامت هک تسا حضاو ـ تسا

 یملع مسیلایسوس و هدرب ولج هب ار ملعدناوتیمن ،دنامب یقاب رگراک ىهقبط کی هک

 دوبمک مه و نامز دوبمک مه وا ؛دروآ تسد هب دوخ ياهششوک يهلیسو هب ار

 .دراد ارنآ تعاطتسا

  :دسیونیم شا »تروفرا يهمانرب » رد یکستوئاک هچ نآ تسا نیا

 هب هک ار یشناد زا یتمسق دناوتیم دوخ دح نیرتهب رد ایراتلورپ ...«

 اب ار نآ و هدرک بسک تسا هدمآ تسد هب يزاوژروب ياههتخومآ يهلیسو

 یقاب رتلورپ کی وا هک یمادام نکیل ،دهد قفو دوخ ياهزاین و تاینیع

 يارو هب ار ملع ًامیقتسم هک دراد ار نآ تعاطتسا و تغارف دوبمک دنامب

 ور نیا زا .دربب تسا هدیسر يزاوژروب نارکفنشور طسوت هک يدودح

 ار Bمسیپوتوا مئالع مامت تسیابیم يرگراک يدوخ هب دوخ مسیلایسوس

  )تسا یملع ریغ و تسردان يروئت کی مسیپوتا (»Cدشاب هتشادرب رد

 تیهام بلغا یتسیپوتوا مسیلایسوس عون نیا هک دهدیم همادا یکستوئاک

  نکل ،دنکیم ادیپ یتسیشرانآ

 
A- تارکمد لایسوس نارکفنشور طسوت طقف هن و 
B- یسیلگنا »UTOPIANISM«، یناملآ و »UTOMISMUS«) مجرتم(. 
C- »93 هحفص – يزکرم هتیمک فرط زا هرشتنم - »تروفرا همانرب 
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 دوصقم( یتسیشرانآ شبنج هک اج ره رد ،تسا فورعم هک نانچ ... «

 هب و هدرک ذوفن هدوت رد ًاعقاو )یکستوئاک .ك ـ تسا يرتلورپ مسیپوتوا

 مغریلع ،دوز ای رید ،هراومه ،تسا هتشگ لیدبت یتاقبط شبنج کی

 شبنج کی عون نیرتدودحم هب ندش لیدبت اب ،شیرهاظ مسیلاکیدار

.تسا هتفریذپ نایاپ صلاخ یتسینوینویدیرت
A

«   

 روط هب ددرگن بیکرت یملع مسیلایسوس اب رگراک ىهقبط شبنج رگا ،رگید ترابع هب

 و دنکیم بسک »دودحم مسینوینویدیرت« يهصیصخ ،هدش یهت يوتحم زا ،ریزگان

  .دروآیم دورف رس یتسینوینویدیرت يژولوئدیا لباقم رد ًاتجیتن

 ینعم هب نیا نکل« .دشکیم هزوز وا »تارکمد لایسوس« يهیرشن و ام »دقتنم«

 !يهراچیب »دقتنم« »!تسا رکفنشور رشق زا ندرک دیجمت و نارگراک نتشاگنا زیچان

 سوهلاوب ناوج نز کی دننام ار ایراتلورپ اهنآ !اونیب »تارکمد لایسوس« يهیرشن

 نیا ات درک شفیرعت تسیابیم هراومه هک ،تفگ وا هب ار تقیقح دیابن هک دنراگنایم

 هچ نآ زا رتشیب یتابث ایراتلورپ هک میدقتعم ام !دنمجرا رایسب نایاقآ ،ریخ !دزیرگن هک

 رد !دسارهیمن تقیقح زا وا هک میدقتعم ام .داد دهاوخ ناشن ،دینکیم رکف امش هک

 زا هک دیاهداد ناشن نونکا نیمه یتح ؟دیوگب امش هب دناوتیم هچ مدآ ... امش دروم

 یکستوئاک یعقاو تارظن هک دیتفگن ناگدنناوخ هب ،ناتهلاقمرد ،و دیسارهیم تقیقح

  ...تسیچ

 داب لثم یلاخوت یترابع رگراک ىهقبط شبنج نودب یملع مسیلایسوس نیاربانب

  .تساوه

 
A- 94 ص ،اج نآمه 
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 فده یب یگتشگرس مسیلایسوس نودب رگراک ىهقبط شبنج رگید فرط زا

 ،دماجنایم یعامتجا بالقنا هب ،ینامز کی هرخالاب هتبلا ،هک دشابیم یتسینوینویدیرت

  . ینالوط تقشم و درد ياهب هب یلو

  !دزیمآ رد مسیلایسوس اب تسیابیمرگراک ىهقبط شبنج ؟ هجیتن

  A»تسا مسیلایسوس اب رگراک ىهقبط شبنج بیکرت یسارکومد لایسوس«

  .دیوگیم ،یکستوئاک ،یسیسکرام نیسیروئت هک تسا يزیچ نیا

 قیفر هک میاهدید ام .دنیوگیم ار نیمه »تیرثکا« و )میدق يارکسیا( هک میاهدید ام

  .تسا هدرک ذاختا يدننامه عضوم نینل

  .تسا هدومن ذاختا يراوتسا یتسیسکرام عضوم »تیرثکا« نیاربانب

 یتسیسکرام  ریغ عضوم »رکفنشور رشق دیجمت« ،»نارگراک ریقحت« ،حوضو هب

 يزاب لد و تسد همه نیا اب کیوشنم »نادقتنم« هک يهباشم ياهرُد و ،تیرثکا

  .تسین »سیلفت ياهکیوشنم« ماهوا و داروا زج يزیچ ،دننکیم باترپ

 ىهتیمک« سیلفت »تیلقا« نیا ،عقاو رد هک دید میهاوخ ،رگید فرط زا

 اب ضقانتم أساسا« هک دنتسه نآ »تارکمد لایسوس« ىهیرشن و »سیلفت

 ،رضاح لاح رد .تخادرپ میهاوخ عوضوم نیا هب ًادعب نکل .دنشابیم »مسیسکرام

  :میرادیم فوطعم لیذ عوضوم هب ار دوخ هجوت

 تاملک شنانخس زا ینابیتشپرد “تیلقا ای تیرثکا“ يهلاقم فلؤم«

 يروئت هار زا ضورفم يهقبط ره نیسیروئت« :دنکیم لقن ار )؟(سکرام

 
A- »94 هحفص »تروفرا همانرب 
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 نآ رد کیتارپ رد شدوخ ىهقبط نآ زا شیپ هک دسریم ياهجیتن هب

 »A.تسا هدیسر

 هابتشا کی ای ،دنادیمن یجرگ نابز هدنسیون ای .تسین جراخ لاح ود زا

 هدیسر نآ رد نآ زا شیپ هک« دسیونیمن يداوس اب صخش چیه .تسا دوجوم یپاچ

 هک« ای ،»تسا هدیسر نآ هب نآ زا شیپ هک« :تفگ ناوتیم حیحص روط هب .»تسا

 هتشاد رظن رد ار دروم نیمود هدنسیون رگا .»تسا نآ هب ندیسر لاح رد نآ زا شیپ

 وا هک منک راهظا تسیابیم نم سپ.)»تسا نآ هب ندیسر لاح رد نآ زا شیپ هک«(

 لومرف هدنسیون رگا .تسا هتفگن يزیچ نینچ سکرام ،دنکیم لقن هابتشا سکرام زا

 لیذرارق هب تسیابیم هدرک لقن وا هک یترابع سپ ،تسا هتشاد رظن رد ار لوا

 زا شیپ هک دسریم ياهجیتن هب يروئت هار زا ضورفم يهقبطره نیسیروئت« :دوبیم

 هک اج نآ زا ،رگید ترابع هب »تساهدیسر نآ هب کیتارپ رد شدوخ ،هقبط نآ

 و يرادهیامرس لالحمضا هک دندیسر هجیتن نیا هب يروئت هار زا سلگناو سکرام

 نآ زا شیپ ایراتلورپ هک تسا نآ مزلتسم نیا ؛تسا ریذپان بانتجا مسیلایسوس يانب

 ياج هب و هدرک ناغاد ار يرادهیامرس نآ زا شیپ ،هدرک در کیتارپرد ار يرادهیامرس

  .تسا هداهن انب ار یگدنز ،یتسیلایسوس يهویش نآ

 ياهفرح ردقچ ام بذاک ياهتسیسکرام هک دنادیم یسک هچ !سکرام هراچیب

  ؟داد دنهاوخ تبسن وا هب رگید طوبرمان

 عقاو رد وا هک هچ نآ تسا نیا ؟تشاد نایب ار بلطم نیا سکرام« أعقاو ایآ نکل

  :تسا هتفگ

 و لئاسم نامه هب ،يروئترد ... دنتسه يزاوژروب هدرخ ىهدنیامن هک یئاهنیسیروئت«

 هدرخ( ار وا ،یعامتجا تیعقوم و يدام عفانم هک دنوشیم هدنار یئاهلح هار

 
A- »15 هحفص 1 هرامش »تارکمد لایسوس 
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 یلک روط هب هک تسا هنوگ نیدب .دناشکیم نآ هب لمعرد )مجرتم ـ ار يزاوژروب

 شاهدنیامن اهنآ هک ياهقبط و هقبط کی یبدا و یسایس ناگدنیامن يهطبار

  A».دنتسه

 تاملک نیا ،»تسا هدیسر نآ رد نآ زا شیپ« دیوگیمن سکرام ،دینیبیم هک نانچ

  .تسا هدش عارتخا دنمجرا »دقتنم« يهلیسو هب »هنافوسلیف«

  .دشابیم یتوافتم ألماک موهفم ياراد سکرام دوخ تالمج هجیتنرد

 سکرام ؟دهدیم هئارا ار ياهدیا هچ سکرام ،قوف يهدش لقن يهلمجرد

 )یلآ هدیا ( ینامرآ دناوتیمن ضورفم ىهقبط کی نیسیروئت هک دیوگیم ار نیا طقف

 دناوتیم طقف وا هک نیا و ،دنیرفایب ،دشاب هتشادن دوجو یگدنز رد نآ رصانع هک ار

 ار )یلآهدیا( ینامرآ يروئت هار زا نآ ىهیاپ رب و هدرک صخشم ار هیتآ رصانع

 هک تسا نیا توافت .دسریم نآ هب کیتارپ هار زا ضورفم ىهقبط هک دنیرفایب

 ار هدنیآ ىهفطن هقبط زا لبق و تسا تکرح رد هقبط شیپاشیپ رد نیسیروئت

  .تسا روظنم »يروئت هار زا يزیچ هب ندیسر« زا هچ نآ تسا نیا ،دنکیم صخشم

  :مینک هجوت دنیوگیم تسفینام رد سلگناو سکرام هک هچ نآ هب

 رظن هطقن زا ،فرط کی زا B)اهتارکمد لایسوس ینعی (اهتسینومک نیاربانب«

 دنتسه يروشک ره رگراک ىهقبط بزح زا شخب نیرتراوتسا و نیرتهتفرشیپ کیتارپ

 رظن هطقن زا ،رگید فرط زا و Cدناریم ولج هب ار رگید ياهشخب مامت هک یشخب ای

 رب ار ایراتلورپ شبنج یئاهن یلک جیاتن و طیارش ، هار ریسم نشور كرد زایتما ،يروئت

  »دراد ایراتلورپ میظع يهدوت

 
A- نآ رد هک 111 هحفص بزح مود يهرگنک يهسلج تروص هب ،تسین سرتسد رد 11»رمورب 18« رگا 
 .دینک عوجر ،تسا هدش لقن سکرام تاملک نیا
B- مجرتم ( نیلاتسا زا حیضوت( 
C- مجرتم ( تسا نیلاتسا زا دیکأت - اج نآ مه( 
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 میظع يهدوت« زا بتارم هب اهنآ »دنناریم ولج هب« اهگولوئدیا ،يرآ

 و دنناریم ولج هب اهگولوئدیا .تسا نیمه رد هتکن مامت و دنوریم رتارف »ایراتلورپ

 یمیظع شزرا نینچ زا ،یتسیلایسوس یهاگآ ،هدیا نیا هک تسا لیلد نیمه هب ًاقیقد

  .تسا رادروخرب شبنج يارب

 هب سپ ؟دینکیم هلمح تیرثکا هب هک تسا لیلد نیا هب ایآ ،دنمجرا »دقتنم«

 راختفا شایتسیسکرام عضوم هب »تیرثکا« هک دینادب و ظفاحادخ دیئوگب مسیسکرام

  .دنکیم

 يههد رد ار سلگنا تیعقوم ،تاهج زا يرایسب زا دروم نیا رد »تیرثکا« تیعقوم

 یعامتجا تایح ءاشنم ،روعش هک دنتشادیم راهظا اهتسیلآ هدیا .دروآیم رطاخ هب 90

 انب عامتجا تایح نآ يهیاپ رب هک تسا یئانب ریز یعامتجا یهاگآ اهنآ رظن هب .تسا

  .دندیمانیم تسیلآ هدیا ار نانآ تهج نیدب .تسا هدش

 هدمآ دوجو هب تایح دوخ زا هکلب ،دیآیمن دورف نامسآ زا روعش هک دشیم تابثا دیاب

  .تسا

 ار فیلکت نیا هنادنمهوکشو دندش دراو خیرات يهصرع هب سلگناو سکرام

 هک نیا و تسا روعش ءاشنم یعامتجا تایح هک دندومن تباث اهنآ .دندیناسر مامتا هب

 هدش انب یعامتجا یهاگآ نآ يهیاپرب هک تسا یئانبریز یعامتجا تایح ،نیاربانب

 راومه مسیلایرتام يارب ار هار و دندرک رفح ار مسیلآ هدیا روگ اهنآ قیرط نیدب .تسا

  .دندرک

 زا ،اههدیا ،یهاگآ هک دندرک ریسفت ینعم نیدب ار نیا اهتسیسکرام هبش زا یخرب

  .دنرادروخرب یمک تیمها

  .دیسریم تابثا هب دیاب اههدیا میظع تیمها
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 دیکأت )1891 ـ1894 (شیاههمان رد و دمآ شیپ هب سلگنا ور نیا زا و

 تایح دوخ طسوت هکلب دیآیمن دورف نامسآ زا اههدیا هک تسا حیحص هچرگ هک دومن

 بسک ار یمیظع تیمها دش دلوتم هک نیمه روعش لاح نیا اب .دنوشیم دیلوت

 هک ،یعامتجا تایحرب و دنکیم لکشتم ،هدرک دحتم ار اهناسنا هک ارچ .دنکیم

 تیمها زا خیرات لوحت رد روعش هک نیا و دنراذگیم ریثأت ،هدروآ دوجو هب ار اهنآ

  .تسا رادروخرب یمیظع

 هب تنایخ هکلب تسین مسیسکرام نیا« :هک دندروآ رب دایرف شیاهدننامه و نیاتشنرب

  ...دندیدنخ طقف اهتسیسکرام .»تسا مسیسکرام

 اج نآ زا دندوب یعدم اهنآ ـ اهتسیمونوکا ـ ،هیسور رد یئاهتسیسکرام همین دندوب

 یتسیلایسوس یهاگآ سپ دنیآیم دوجو هب یعامتجا تایح يهلیسو هب اههدیا هک

  .تسا رادروخرب یکچوک تیمها زا رگراک ىهقبط شبنج يارب

 تیمها زا رگراک ىهقبط شبنج يارب یتسیلایسوس یهاگآ هک هدشیم تابثا دیاب

 فده یب ینادرگرس راچد نآ نودب شبنج هک ،تسا رادروخرب یمیظع

 عقوم هچ دیوگب دناوتیمن سک چیه تروص نیا رد و ،دوب دهاوخ یتسینوینویدیرت

  .دسریم یعامتجا بالقنا هب و هتخاس صالخ نآ تسد زا ار دوخ ایراتلورپ

 دیاب هچ« باتک .دناسر ماجنا هب ار فیلکت نیا هنادنمهوکش و دش رشتنم ارکسیا و

 .دومن دیکأت یتسیلایسوس یهاگآ میظع تیمها رب نینل نآ رد هک دش رشتنم »؟درک

 اج نیا رد نکل .تفرگ شیپ ار ریسم نیا هناعطاق و تفرگ لکش بزح »تیرثکا«

 اب ضقانتم ًاساسا« نیا :هک دنتشاذگ دایرف يانب و هدمآ ولج ریقح ياهنیاتشنرب

  »!تسا مسیسکرام

  ؟تسیچ مسیسکرام دینادیم ریقح ياه»تسیمونوکا« امش ایآ یلو
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 فناخلپ ارچ ؟تسیچ هلئسم :دیسرپ دهاوخ وا !اتفگش :تفگ دهاوخ هدنناوخ

 )71و 70 هرامش دیدج يارکسیا هب دینک عوجر ( تشون نینل زا داقتنا رد ار شاهلاقم

 و سیلفت بذاک ياهتسیسکرام ایآ ؟دنکیم یئوج بیع »تیرثکا« زا ارچ وا

 رارکت ار فناخلپ طسوت هدش زاربا ياههدیا ناش »تارکمد لایسوس« يهیرشن

 لذتبم هک ياهنایشان زرط هب نانچ نآ یلو ،دننکیم رارکت ار اهنآ يرآ ؟دننکیمن

 دروم رد تقیقح رد ؟تسیچ هتکن دینادیم یلو .درک داقتنا فناخلپ يرآ .دنوشیم

 یتفلاخم یمیدق يارکسیا اب »تیلقا« ناربهر ،میدرک ار شاثحب ام هک ياهلئسم

 نیا !دیوشن بجعتم .تسا »تیرثکا« مچرپ یمیدق يارکسیا هک نآ لاح .دنرادن

  :رما تیعقاو تسا

 ).دوش عوجر لبق هب ( میتسه انشآ میدق يارکسیا يهمانرب هب طوبرم يهلاقم اب ام

 »تیرثکا« طسوت هدش ذاختا عضوم رگنایب ألماک روبزم يهلاقم هک مینادیم

 هچ .تسا نامز نآ رد ارکسیا يهیریرحت تئیه زا هلاقم ؟ تسیک زا هلاقم .دشابیم

 و جیلوساز ،فترام ،دورلسکآ ،فناخلپ، نینل ؟دندوب هیریرحت تئیه وضع یناسک

 رگید نت جنپ ،دراد قلعت »تیرثکا« هب نینل طقف رضاح لاح رد اهنآ زا .رووراتسا

 يهلاقم ناریبدرس اهنآ هک دنامیم یقاب تقیقح نیا نکل .دنتسه »تیلقا« ناربهر

 رکنم ار دوخ ياههتفگ تسیابیمن نانیا ً،اتجیتن ،دندوب ارکسیا يهمانرب هب طوبرم

 كرت ار ارکسیا ،دیشاب لیام رگا اما .دناهدوب دقتعم دناهتشون هک يزیچ هب ارهاظ ،دنوش

  .مینکیم

  :دسیونیم فترام هک هچ نآ تسا نیا

 هکلب رگراک ياههدوت نایم زا هن ادتبا مسیلایسوس يهدیا نیاربانب«

  A» .تساوخ رب يزاوژروب فوفص نیققحم تاعلاطم نورد زا

 
A- ایمانزا يونسارک ـ فترام ) KRASNOYE ZNAMYA( 3 هحفص 
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  :دسیونیم )Vera Sassulitsch( جیلوساز ارو هک هچ نآ تسا نیاو

 هک تسین یگداس نیا هب ...ایراتلورپ لک یتاقبط یگتسبمه يهدیا یتح«

 نانیمطا هب مسیلایسوس و ... دیآ دوجو هب رگراک نهذ رد ًالقتسم دناوتب

 يارب هنیمز ... دهجیمن نوریب نارگراک راکفا زا ،کیتاموتا روط هب دایز

 هدامآ شناد مه و یگدنز مه لماکت لک يهلیسو هب مسیلایسوس يروئت

 دوب شناد نآ هب حلسم هک هغبان کی نهذ يهلیسو هب و ... دوب هتشگ

 ًابیرقت ،نارگراک نایم رد مسیلایسوس ياههدیا يهعاشا ً،ابانتم .دش هدیرفآ

 رد ار ناشیزومآراک هک یئاهتسیلایسوس يهلیسو هب اپورا يهراق مامت رد

  A».تفرگ ءاشنم ،دندوب هدنارذگ الاب تاقبط هب طوبرم یگنهرف تاسسؤم

 دیدج يارکسیا رد نینل زا هبدبد و هبکبک اب نینچ نیا هک فناخلپ زا دیراذگب لاح

 تسا بزح مود يهرگنک ،هنحص .میونشب دنکیم داقتنا )71 و 70 ياههرامش(

 کی هک ار فنیترام وا .دنکیم ثحب نینل زا عافد رد و فنیترام هیلع رب فناخلپ

 لـُک رد ار »؟درک دیاب هچ« باتک و هداد رارق کسمتسم ار نینل ياهنت يهلمج

  :دهدیم همادا شراتفگ هب و دنکیم شنزرس ،هتفرگ هدیدان

 زاجم ارم" :تفگ هک دزادنایم Bراکفا شیتفت رومأم دای هب ارم فنیترام يهلیح«
 منک تابثا امش هب ات منک ادج نآ نومضم زا ار C»ینابر ياعد«زا ياهلمج ات دیرادب

   »دراد ار ندش هدیشک رادب یگتسیاش نآ يهدنسیون هک

 طسوت نینچ مه هکلب فنیترام قیفر طقف هن طسوت هک یئاهیئوج بیع يهمه اما

 کی رب یکتم یگمه ،دوشیم نینل فسأت لباق يهلمج نیا زا يرگید دایز ناسک

  :هک دنکیم لقن ار سلگنا تاملک نیا فنیترام قیفر .تسا مهافتءوس
 

A- 56 79 ـ 80 هحفص - 4 هرامش - 12ایراز ـ 
B- مجرتم ( .تسا یئاطسو نورق راکفا شیتفت نیرومأم هب هراشا( 
C- مجرتم ( تسا لیجنا باتک ياهشخب زا یکی مان( 
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   »تسا رگراک ىهقبط نیون شبنج کیروئت رگنایب نیون مسیلایسوس«

 هلئسم .تسا ماع نایب کی سلگنا راتفگ یلو ...تسا قفاوم سلگنا اب زین نینل قیفر

 ياهلاقم نینل ؟دنکیم هلومرف ار کیروئت نایب راب نیلوا يارب یسک هچ هک تسا نیا

 .تشون »اهتسیمونوکا« هیلع کیملپ رد ياهلاقم هکلب هفسلف خیرات يهرابرد هن

 ابرگراک ىهقبط هک مینیبب و مینک ربص دیاب دنتفگیم »اهتسیمونوکا« ینعی اهنآ 

 لایسوس نودب ینعی( »یبالقنا برکیم« يرای نودب و شدوخ ياهششوک

 نیا هب تسرد ار ،یسارکومد لایسوس نانیا بیترت نیدب .دسریم اجک هب )یسارکومد

 نتفگ زا ،دراد یبالقنا یهاگآ هک رطاخ نیا هب ینعی »یبالقنا برکیم« کی هک رطاخ

 اهنت دینک فذح ار »برکیم« رگا یلو .دندرکیم عنم نارگراک هب يزیچ هنوگره

 دراو نادب جراخ زا تسیابیم یهاگآ و .تسا هاگآان يهدوت دنامیم یقاب هک يزیچ

 طایتحا اب ار شباتک مامت رگا و ،دیشاب فصنم نینل هب تبسن دیتساوخیم رگا .دوش

 ـ شباتک رد (وا هک تسا يزیچ نامه نیا ًاقیقد هک دیدیدیم هاگ نآ ،دیدوب هدناوخ

  A.دیوگیم )مجرتم

  .تفگ بزح يهرگنک نیمود رد فناخلپ هک تسا يزیچ نیا

 ،دورلسکآ ،فترام نامه يهلیسو هب فناخلپ نامه ،هام دنچ زا سپ نونکا و

 ار نینل يهلمج نامه و هتفگ نخس هرابود ،هدش کیرحت هیقبو رووراتسا ،جیلوساز

 و نینل :دیوگیم ،هدادرارق کسمتسم ،دوب هدرک عافد نآ زا مود يهرگنک رد هک

 زا »ینابر ياعد« زا ياهلمج رگا یتح هک دنادیم وا .دنتسین تسیسکرام »تیرثکا«

 رطاخ هب تسا نکمم اعد يهدنسیون ددرگ ریسفت هناگادج و هدش هدیرب نآ نومضم

 ریغ نیا هک دنادیم وا .دبایبراد ىهبوچ يالاب رد ار دوخ ،تاسدقم هب تراسج

 وا نیا دوجو اب .دنکیمن يراک نینچ ضرغ یب ،دقتنم کی هک نیا و تسا هنافصنم

 
A-  128 هحفص بزح يهرگنک نیمود يهسلج تروص 
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 ثول هب أنلع ار دوخ ،هدرک لمع هنافصنم ریغ ،دزاسیم ادج نینل باتک زا ار هلمج نیا

 و هدرک ءافیا وا يارب ار تبحم لالد شقن دورلسکآ ،چیلوساز ،فترام و .دشکیم

 پاچ هیریرحت تئیه مان تحت )70 ـ 71 ياههرامش( دیدج يارکسیارد ار شاهلاقم

  .دننکیم اوسر رگید راب کی ار دوخ هلیسو نیدب و هدرک

 »تیلقا« ناربهر ارچ ؟دنراذگیم شیامن هب ار دوخ یتیصخش یب ،نینچ نیا نانآ ارچ

 هک ار ارکسیا رد هرشتنم يهمانرب هب طوبرم يهلاقم اهنآ ارچ ؟دناهدرک اوسر ار دوخ

 ایآ ؟دندش رکنم ار دوخ ياهفرح اهنآ ارچ ؟دندرک دراو ،دندوب قفاوم نآ اب دوخ

  ؟دوب هدش هدید تارکمد لایسوس بزح رد یبلقت نینچ ألبق زگره

 یقافتا هچ تشذگ فناخلپ يهلاقم روهظ و مود يهرگنک نیب هک یهام دنچ لوط رد

  ؟داتفا

 اهنت ،)مجرتم ـ میدق (ریبدرس شش زا مود يهرگنک :دوب نیا داتفا قافتا هک هچ نآ

 ،فناخلپ :درک باختنا ارکسیا )مجرتم ـ دیدج ( يهیریرحت تئیه ناونع هب اررفن هس

 هب ار نانآ هرگنک ،جیلوساز و دووراتسا ،دورلسکآ ینعی هیقب دروم رد .فنیترام و نینل

 لمع نینچ تشاد قح هرگنک هک تسین رکذت هب مزال .درک باختنا يرگید تاماقم

 هرگنک .دروآ دورف رس میمصت نیا لباقم رد هک دوب نیا سک ره يهفیظو و ؛دنک

 فلاخم هک سک ره و تسا بزح ناگرا نیرت یلاع و دشابیم بزح يهدارا رگنایب

  .تسا هدرک لامیاپ ار بزح يهدارا ،دنک لمع نآ تامیمصت

 بزح طابضنا ( بزح طابضنا هب ،بزح يهدارا هب تخسرس ناریبدرس نیا نکل

 اهنت بزح طابضنا هک دسریم رظن هب .دندرواین دورف رس )تسا بزح يهدارا نامه

 ندشن باختنا رطاخ هب اهنآ !تسا هدش عارتخا ام دننام بزح يهداس نانکراک يارب

 اب ار فترام ،دندرک عمجت ياهشوگ رد ،دندش نیگمشخ هرگنک هب تبسن ،يریبدرس هب

 ماجنا زا ،هدرک بزح هیلع میرحت مالعا اهنآ .دنداد لیکشت ینویسیزوپا و هدرب دوخ
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 ار ام دنتفگیم اهنآ .دندومن بزح دیدهت هب عورش و هدیزرو عانتما یبزح ياهتیلاعف

 نیا ریغ رد دینک باختنا بزح ياروش و يزکرم يهتیمک ،يهیریرحت تأیه هب

 رگید راب کی اهنآ نیاربانب .داد خر باعشنا و ،دش میهاوخ باعشنا بجوم تروص

 تئیه« :دوب یباصتعا ناریبدرس ياهتساوخ اهنیا .دندرک لامیاپ ار بزح يهدارا

 هیریرحت تأیهرد یسرک هس ام هب ینعی ( »دوش ءایحا ارکسیا میدق يهیریرحت

  )دیهدب

 هدرامگ راک هب يزکرم يهتیمک رد ...)»تیلقا«زا ینعی ( نویسیزوپا زا ینیعم دادعت«

  ».دنوش

  »...هریغ و ،دوش هداد صاصتخا نویسیزوپا ياضعا هب بزح ياروش رد یسرک ود«

 زا دزاسیم رداق ار بزح هک یطورش اهنت ناونع هب ار طورش نیا ام«

 » میهدیم هئارا ؛دنک يریگولج ،دنکیم دیدهت ار نآ تیدوجوم یتح هک شکمشک

 رد گرزب یباعشنا بجوم تروص نیا ریغرد ،دینک ءاضرا ار ام ياهتساوخ،ینعی(

  )A.دش میهاوخ بزح

  ؟تفگ هچ اهنآ هب باوج رد بزح

 میناوتیمن ام :دنتفگ اهنآ هب رگید ياقفر و يزکرم يهتیمک ،بزح ناگدنیامن

 هب طوبرم تسا ییهلئسم تاباختنا ،مینک مادقا بزح يهرگنک تامیمصت هیلع

 ار شتسار ،هچرگا ،دیشوک میهاوخ ،یگنهامه و حلص يایحا يارب ام اذهعم ،هرگنک

 .میئوگب

 تسدب رطاخ هب ار بزح دیهاوخیم امش ،تسا روآ تفخ یسرک رطاخ هب هلداجم 

  .هریغ و ،دینک بعشنم یسرک دنچ ندروآ

 
A- »26 هحفص » هیداحتا تاسلج تروص رب يریسفت 



بزح نورد تافالتخا يهرابرد يرصتخم   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  93 

 هب یتسار هب اریز ـ دندش هدز تلاجخ اهنآ ،دندیجنر یباصتعا ناریبدرس

 فناخلپ اهنآ ،دندوب هدرک زاغآ یئاهیسرک زارحا رطاخ هب ار هلداجم هک دمآیم رظن

 نیا رطاخ هب اهنآ ـ دندومنرارقرب ار دوخ يهنانامرهق رما و Aهدیشک دوخ فرط هب ار

 فالتخا« دندوب روبجم ،دننکیمن هلداجم اه یسرک رطاخ هب هک دنهد ناشن هک

 رد ات دنتشگ و دنتشگ اهنآ .دندروآ تسد هب »تیلقا« و »تیرثکا« نیب ام »يرتگرزب

 دوش ریسفت هناگادج روط هب و دوش ادج نآ نومضم رگا هک دنتفای یترابع نینل باتک

 نیا هک دنتشادنپ تیلقا ناربهر .تفرگ یلیئارسا ینب داریا نآ رب ناوتیم أتقیقح ـ

 نیدب و هتخاس رابتعا یب ار نینل دیئایب ،تسا »تیرثکا« ربهر نینل :تسا یبوخ رکف

 ایند هب ندز راج هب عورش فناخلپ ور نیا زا و .میناشکب دوخ فرط هب ار بزح قیرط

 هدیا نیمه زا زورید نیمه ،حیحص »دنتسین تسیسکرام شناوریپ و نینل« هک درک

 ؛تسین ياهراچ نکل ؛دندومنیم عافد ،دننکیم هلمح نادب زورما هک نینل باتک رد

 تسینوتروپا ،تسین لئاق لوصا يارب یشزرا هک نآ رطاخ هب ًاقیقد تسینوتروپا کی

  .دوشیم هدناوخ

 ناشیئوگغورد تلع تسا نیا و ،دننکیم ثولم ار دوخ ارچ هک نیا لیلد تسا نیا

  .تسین هیضق مامت نیا نکل
 

A- دورب »تیلقا« فرط هب هک دوب نکمم هنوگ هچ فناخلپ يارب هک دنک لاوئس روطس نیا هدنناوخ دیاش 
 نینل و وا نایم رظن فالتخا هک تسا نیا تقیقح .دوب »تیرثکا« نابیتشپ تخس هک یفناخلپ نامه ــ
 هک ،درک ذاختا ار عضوم نیا فناخلپ ،دومن میرحت نالعا و دمآ مشخ هب »تیلقا« هک یماگنه .دمآ شیپ
 فرط هب لیامت هب عورش ًاجیردت فناخلپ .دوبن قفاوم وا اب نینل .داد رد نت ألماک اهنآ هب تسا مزال
 و نینل فلاخم فناخلپ زور کی هک دیسر یجوا نانچ هب ات درک دشر ود نیا نیب فالتخا .درک »تیلقا«
 کی اب هارمه نم ،دعب زور دنچ ،عقاو رد« :دسیونیم هراب نیا رد نینل هک هچ نآ تسا نیا .دش »تیرثکا«
 ینادیم :تفگ فناخلپ :دش ماجنا بیترت نیدب ،فناخلپ اب نامیوگتفگ و متفر فناخلپ ندید هب اروش وضع
 و کیرتسیه يهلمح کی زا يریگولج يارب هک دنتسه قلخ دب نانچ )»تیلقا« ینعی ( نارسمه زا یضعب
 هب هک میهد رد نت ياهنوگ هب دیاب اما ،دیاب :مداد خساپ نم !داد رد نت نانآ هب دیاب یمومع گرزب یئاوسر
 هب دوش هعجارم (. میئامن يریگولج يرتگرزب بتارم هب »یئاوسر« زا ات مینامب یقاب دنمورین یفاک دح
 و نینل 13)تساهدش لقن نینل يهمان زا اج نآ رد هک ،37 هحفص »هیداحتا تاسلج تروص رب ریسفت«
 زا ام .دومن تیلقا فرط هب تکرح هب عورش فناخلپ دعب هب هظحل نیا زا .دنسرب قفاوت هب دنتسناوتن فناخلپ
 شدوخ ناگرا رضاح لاح رد و تسا »تیلقا« كرت لاح رد فناخلپ کنیا هک میاهدش علطم یقثوم عبانم
  تسا هدومن سیسأت ار )nevnikD  iasSot emokrataD14( »اتارکمد لایستوس کینوند«



 نیلاتسا فزوژ راثآ یخرب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  94 

 یئانتعا حول هداس دارفا زا یمک دادعت طقف هک دندید اهنآ ،تشذگ ینامز تدم

 رد »ناشتاروما« هک دندید اهنآ .دننکیم نینل و »تیرثکا« هیلع اهنآ نویساتیژآ هب

 ًاددجم هک دنتفرگ میمصت و تسا هدرکیم ررض ناش »دتسو داد« ،هدوب يدب هار

 نامه و ،فناخلپ نامه 1905 سرام 10 يهرامش رد .دننک ضوع ار ناشگنر

 نآ رد هک دندرک بیوصت ياهمانعطق ،بزح ياروش مانب ،دورلسکآ نامه و فترام

  :دنتفگ رگید ياهزیچرب هوالع

 )»تیلقا« و »تیرثکا« ینعی ( فرطود  ...)»تیرثکا« هب باطخ( !اقفر«

 اهکیتکات دروم رد دوجوم تافالتخا هک دناهتشاد زاربا ار مکحم ىهدیقع نیا ًاموادتم

 یبزح تالیکشت کی رد تیلاعف هک دنتسین رادروخرب یتیمها نانچ زا یهدنامزاس و

 ( ياهناقیفر مکح دیهد هزاجا نیاربانب .دنتفگیم اهنآ A»دنزاس نکمم ریغ ار دحاو

 ارف یئزج یتافالتخا لصف و لح يارب ار )نارگید و ـ  BEBE ـ لبب زا بکرم

  .میناوخ

 ياهناقیفر مکح هک دشابیم رصتخم یعازن ًافرص بزح رد تافالتخا ،هک نیا هصالخ

  .میتسه دحتم لک کی ام نکل ،تخادرپ دهاوخ نآ دروم رد قیقحت هب

 بزح ياهنامزاس هب » اهتسیسکرام ریغ« ام ؟دراد ناکما رما نیا هنوگچ اما

 ؟درادیموهفم هچ نیا ... اذهیلع سق و ،میتسه دحتم لک کی ام ،میاهدش توعد

 ار » اهتسیسکرام ریغ« ایآ !دینکیم تنایخ بزح هب »تیلقا« ناربهر امش ،ارچ

 فوفص رد » اهتسیسکرام ریغ« يارب یئاج ایآ ؟داد رارق بزح سآر رد ناوتیم

 تنایخ مسیسکرام رما هب مه امش دیاش هک نیا ای ؟تسه تارکمد لایسوس بزح

 .تسا هناحول هداس ،نتشاد خساپ راظتنا نکل دیاهداد ههبج رییغت نیاربانب و دیاهدرک

 و دنراد ناشبیجرد يددعتم »لوصا« زیگنا تفگش ناربهر نیا هک تسا نیا هتکن

 
A- 3 هحفص -91 هرامش - ارکسیا 
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 هک تسا یلثم .دنروآیم نوریب بیج زا ار نآ دنهاوخب ار یصخشم لصا هاگره

  !دنراد توافتم يرظن ،هتفه زور ره يارب اهنآ :دنیوگیم

  .دنانینچ نیا »تیلقا« حالطصا هب ناربهر

 سیلفت »تیلقا« حالطصا هب ،تیربهر نیا يهچلابند عاضوا بیترت نیدب

 نیا عقاوم یضعب هک تسا نیا لکشم .تسا روصت لباق یگداس هب یسک ره يارب

 یماگنه لاثم يارب ،دنکیم يراددوخ وا تعاطا زا و هدرکن سآر هب یئانتعا هچلابند

 یگنهامه هب توعد و تسا ریذپ ناکما هحلاصم هک دنرادنپیم »تیلقا« ناربهر هک

 هب شا»تارکمد لایسوس« يهیرشن و سیلفت »تیلقا« ،دننکیم یبزح نانکراک

 رس رب هزرابم« کی »تیلقا« و »تیرثکا« نیبام :هک دهدیم همادا دایرف و دنلورغ

  .مینک دوبان ار رگید مه دیاب ام هک نیا و ،تسا دوجوم A»یگدنز و گرم

 رگا اما .مینکیم باطخ )بیسنرپ یب ( تسینوتروپا ار اهنآ ام هک دراد هلگ »تیلقا«

 ،دننکیم ناسون رگید تهج هب یتهج زا رگا ،دننکیم ضقن ار دوخ ياهفرح اهنآ

 ایآ ؟تفگ اهنآ هب ناوتیم يرگید زیچ هچ ،دنشاب گنرد و لزلزت راچد دبا ات رگا

 »تیلقا« ؟دهد رییغت یهاگ زا ره ار شدیاقع دناوتیم لیصا تارکمد لایسوس کی

 رییغت ،دنکیم ضوع ار شبیج ياهلامتسد ناسنا هک یتاعفد زا شیب ار ناشدیاقع

  .دنهدیم

 رد یتسرد هب »تیلقا« هک دننکیم رارکت یتخسرس اب ام بذاک ياهتسیسکرام

  ؟تسا نینچ ایآ ؛تسا یئایراتلورپ ،تیهام

  :دیوگیم یکستوئاک مینیبب دیئایب

 
A- 1 هرامش - »تارکمد لایسوس« هب دوش عوجر 
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 طخ فرط هب وا .تسا رتتحار بزح لوصا اب ندش نیجع ایراتلورپ يارب«

 یلحم ای یصخش عفانم ،ياهظحل يوخو قلخ زا لقتسم هک ،یلوصا یشم

  A».دباییم لیامت ،دشاب

 يوخ و قلخ زا لقتسم هک یییشم طخ تمس هب ایآ ؟روطچ »تیلقا« يهراب رد نکل

 لزلزت دبا ات تسا گنرد رد هراومه سکع رب ؟تسا لیامتم دشاب هریغ و ،ياهظحل

 زا ،دهدیم حیجرت ار یپیسنرپ یب ،تسا رازیب یلوصا عطاق یشم طخ کی زا ،دراد

 یکستوئاک .میدش انشآ قیاقح نیا اب ألبق .دنکیم يوریپ ياهظحل يوخو قلخ

  :دیوگیم

 درف هک یمادام ــ ،رتلورپ“ .تسا دنمقالع یبزح طابضنا هب ایراتلورپ هک«

 دادعتسا مامت ،دوخ يورین مامت وا ... تسا چیه ــ تسیئازجم و درفنم

 نامزاس زا ار دوخ ياهوزرآو اهدیما مامت و تفرشیپ و یقرت يارب ار دوخ

 ای یصخش عفن يهلیسو هب وا هک تسا لیلد نیدب “دیامنیم بسک ...

 و یلغش ره رد ار دوخ يهفیظو“ وا .دوشیمن فرحنم يدرف راهتشا

 تسا یطابضنا عیطم هنابلطواد و دهدیم ماجنا ،دنرامگب ار وا هک یئاجره

  B»“.تسا هدرک هنخر وا رکفت مامت و تاساسحا مامت رد هک

 ؟دنتسه طبضنم يهیحور کی زا ولمم مه اهنآ ایآ ؟روطچ تیلقا نکل

 رد هک یناسک نیلوا Cدننکیم ازهتسا ار نآ و هدرک یفن ار یبزح طابضنا سکعرب

 ،چیلوساز ،دورلسکآ دندوب »تیلقا« ناربهر دندش قشمرس یبزح طابضنا لالتخا

 يهرگنک تامیمصت هب ندروآ دورف رس زا هک دیروآ دایب ار نارگید و فترام ،رووراتسا

  .دندرک يراددوخ مود

 
A- 88 هحفص – يزکرم يهتیمک فرط زا هرشتنم - تروفرا همانرب 
B- 676 هحفص » ...راثآ«( نینل زا »سپ هب ماگ ود ،شیپ هب ماگ کی« هب دینک عوجر( 
C- دینک هعجارم »هیداحتا يهسلج تروص« هب. 
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  :دهدیم همادا یکستوئاک

 ندروآ دورف رس وا .تسا يرگید روط ألماک نارکفنشور عضو«

 نت نادب رابجا يور زا و هتفای تخس تیاهن یب ار بزح طابضنا لباقم رد

 طقف ار طابضنا ترورض وا“ .شیوخ دازآ تساوخ يور زا هن و ،دهدیم

 وزج تسا یهیدب مه ار شدوخ .ناگدیزگرب يارب هن تسا لئاق هدوت يارب

 ار شدوجو ياپارس هک يرکفنشور لآهدیا يهنومن “.درامشیم ناگدیزگرب

 و هدرک راک دناهتشامگ ار وا هک یلغشره رد و ...هتفرگارف یئایراتلورپ حور

 يراز و هجض نآ هب و هدومن ام گرزب هار عبات لامک و مامت ار دوخ

 دنتفایم تیلقا هب هک یعقومرد ... نارکفنشور زا بلغا ام هک ... هناحوبذم

 نینچ لآهدیا يهنومن ــ تسیرگنیم تراقح رظن اب ،میونشیم

 زا ناوتیم اج نیا .دوب )LIEBKNECHT( تخنکبیل يرکفنشور

 درکیمن شالت ماقم نیتسخن ندروآ تسدب يارب هک درب مان مه سکرام

 رد اهراب نآ رد هک دوب لانویسانرتنا رد یبزح طابضنا زا تعاطا يهنومن و

 A».داتفا تیلقا

 شراتفر ایآ !تساراد ار »یئایراتلورپ يهیحور« زا یعون چیه ایآ ؟ روطچ »تیلقا« اما

 »سفن« ،تیلقا ناربهر هک میاهدید ،سکعرب ؟دشابیم سکرام و تخنکبیل هب هیبش

  ناربهر نیا هک میاهدید ،دناهدینادرگن نامسدقم رما عبات ار دوخ

 يراز و هجض دنتفای تیلقا رد ار دوخ یتقو« بزح يهرگنک نیمود رد هک دندوب

 ياهیسرک« يارب ،هرگنک زا دعب ،هک دندوب اهنآ هک میاهدید ،دندادرس ار »هناحوبذم

 هارب اهیسرک نیا رطاخ هب ار یبزح باعشنا کی هک دندوب اهنآ و ،دندادرس هلان »الاب

  !؟امش »یئایراتلورپ تیهام« تسا نیا دنمجرا ياهکیوشنم ...دنتخادنا

 
A- 678 ـ679 هحفص - »...راثآ«( »سپ هب ماگ ود ،شیپ هب ماگ کی« - نینل هب دینک عوجر( 
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  ؟دنتسه ام فرطرد نارگراک اهرهش یضعبرد ارچ سپ ،دنسرپیم اهکیوشنم

 نیا اما ،دنتسه »تیلقا« فرط رد نارگراک اهرهش یخرب رد دراد تقیقح ،يرآ

 )ناملآ رد اهتسینوتروپا ( اهتسینویزیور زا یتح نارگراک .دنکیمن تابثا ار يزیچ

 يرتلورپ نانآ عضوم هک دنکیمن تابثا نیا اما ،دننکیم يوریپ اهرهش زا یخرب رد

 ،تفای ار يزُر لگ غالک کی يزور .دنتسین تسینوتروپا نانآ هک دنکیمن تباث ؛تسا

  :دنیوگیم هک تسین تهج یب .تسا لبلب غالک هک درکن تباث نیا اما

 دبایب ار يزُر لگ غالک هاگ نآره

 »ملبلب نم هک« ،درادیم رب گناب

 هکروط نامه .تساخرب یئاههنیمز هچ زا بزح رد فالتخا هک تسا راکشآ کنیا

 و يرتلرپ تیعطاق شیارگ :تسا هتشگ یلجتم ام بزحرد شیارگ ود تسا مولعم

  يرکفنشور لزلزت شیارگ

 

  زاقفق هیداحتا يهتیمک فرط زا هرشتنم يهوزج يور زا ددجم پاچ

 يرگراک تارکمد لایسوس بزح

  )يزاقفق نابز زا همجرت ( 1905 هم ،هیسور

 1952 وکسم - 1دلج - »نیلاتسا راثآ« یسیلگنا يهمجرت زا یسراف يهمجرت

  .نآ یناملآ يهمجرت يهسیاقماب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 تاحیضوت
 »بزح نورد تافالتخا يهرابرد يرصتخم« ناونع تحت نیلاتسا .و .ژ يهوزج ـ1

 ای تیرثکا« يهلاقم دننام اینادروژ .ن زا یتالاقم هب خساپ رد 1905 لیروآ نایاپرد

 رد »؟تسیچ بزح کی« يهلاقم و »تارکمد لایسوس« يهیرشن رد هرشتنم »تیلقا

 هب تعرس هب هوزج نیا راشتنا ربخ .تسا هدش هتشون هریغ و »يروزگام« يهیرشن

 .N. K( ایاکسپورک .ك .ن 1905 هیئوژ 18 رد .دیسر جراخ رد اهکیوشلب تیزکرم

KRUPSKAYA( تارکمد لایسوس بزح زاقفق يهیداحتا يهتیمک هب ياهمان رد 

 هوزج نیا .دیدرگ تیزکرم هب هوزج نیا زا یئاههخسن لاسرا راتساوخ هیسور يرگراک

 ورشیپ نارگراک .تفای راشتنا زاقفق رد کیوشلب ياهنامزاس نایم رد یعیسو روط هب

 هب اهکیوشلب يهلیسو هب هک یعضاوم و بزح نورد تافالتخا هب هوزج نیا قیرط زا

 نابز هب 1905 هم هام رد هوزج نیا .دندرب یپ ،دوب هدش ذاختا نینل .ا .و يربهر

 يرگراک تارکمد لایسوس بزح زاقفق يهیداحتا ینیمزریز يهناخپاچ رد یجرگ

 و یسور ياهنابز هب نئوژ هام رد و دیسر پاچ هب )AVLABAR( رابالوآ هیسور

  .دش پاچ هخسن 2000 یلا 1500 رد کی ره ،ینمرا

 ینوناق ریغ یتسیسکرام يهمانزور نیلوا ـ )هقرج ()ISKERA( ارکسیا ـ2

 يهرامش نیلوا .دش سیسأت 1900 لاس رد نینل يهلیسو هب هک ،هیسور يرساترس

 رشتنم )(Leipzik کیزپیال رهش رد ،1900 ربماسد )24 (11 رد نینل يارکسیا

 پاچ هب ،ونژ رد ،1903 راهب زاغآ و )1902 (ندنل ،خینوم رد نآ زا دعب و ،دش

 هب ،هیسور يرگراک تارکمد لایسوس بزح زا یئاههتیمک و اههورگ .دیسریم

 نس رد هلمجنم هیسور ياهرهش زا يرایسب رد ینینل يارکسیا یشم زا يرادفرط

 غیلبت ارکسیا يهلیسو هب هک يراکفا زاقفق رد ـ.دنتفای نامزاس وکسم و گروبزرتپ

 لایسوس ناگرا ،)BRDZOLA( الوزدرب ینوناق ریغ يهمانزور يهلیسو هب ،دشیم
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 هب ارکسیا تیمها و شقن دروم رد ( .دشیم تیامح ناتسجرگ یبالقنا یسارکومد

 ـ66 ص ،وکسم -رصتخم يهرود ـ يوروش داحتا )کیوشلب( تسینومک بزح خیرات

 هب هک ییینوناق ریغ يهمانزور ــ »تارکمد لایسوس« ـ3 )دینک عوجر )یسراف ( 51

 1905ربماون ات لیروآ زا ،زاقفق ياهکیوشنم يهلیسو هب سیلفت رد یجرگ نابز

 يهرامش نیلوا .تفاییم راشتنا )N. JORDANIA( اینادروژ .ن يریبدرس تحت

 »هیسور يرگراک تارکمد لایسوس بزح سیلفت يهتیمک ناگرا« ناونع تحت نآ

 لایسوس يرگراک ياهنامزاس ناگرا« ار دوخ ،يدعب ياههرامش رد نکل .دشرشتنم

  .دیمان »يزاقفق تارکمد

 زا بترمان لصاوف هب هک ياهلجم )نارگراک نامرآ (ولید هیچوبار ـ4

 جراخ رد هیسور ياهتارکمد لایسوس يهیداحتا هلیسو هب ،ونژ رد 1902 ات 1899

  .تفاییم راشتنا )» اهتسیمونوکا«(

 ـ6 343 هحفص 4 دلج ،یسور مراهچ پاچ نینل .ا.و لماک راثآ هب دینک عوجر ـ5

  )A.N.POTRESOV( فسرتوپ .ن .آ راعتسم مان ـ رووراتسا

 هحفص 1951 وکسم ،1دلج - سلگنا کیردرف و سکرام لراک يهبختنم راثآ هب ـ7

  )مجرتم ـ یسیلگنا (44

 لایسوس يهلجم )دیدجرصع( ـ )DIENEUEZEIT( تیاست هیون يد ـ8

  .دیدرگیم رشتنم1923 ات1883 لاس زا تراگتوتشا رد هک ناملآ ياهتارکمد

 رد 1905 ربماون ات 1901 زا هک ياهلجم ـ )رفاسم ()MAGZAURI( يروزگام ـ9

 داژن و ایفارغج ،یسانش ناتساب ،خیرات هب طوبرم تاعوضوم و دشیم رشتنم سیلفت

 ام .ف يریبدرس تحت ،1905 هیوناژرد و دادیم رارق یسررب دروم ار یسایس

 یسایس و یبدا یگتفه يهیرشن هب لیدبت ، )F. MAKHRADZE(.هزداراخ
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 ناگدنسیون زا یتالاقم هلجم نیا رد .دیدرگ ناتسجرگ ياهتارکمد لایسوس

  .درکیمرشتنم ار اهکیوشنم تالاقم نینچمه و کیوشلب

 تارکمد لایسوس بزح یحاتتفا يهرگنک رد )HAINFELD( دلفنیاه همانرب ـ10

 مالعا شخب رد .دش بیوصت ،دش لیکشت دلفنیاه رد1888 لاس رد هک شیرتا

 ایراتلورپ فیاظو و یعامتجا لماکت ریسم هک دوب هتکن دنچ لماش همانرب نیا ،نیزاوم

 لاس رد هک نیو يهرگنک رد ً،ادعب ،دادیم حیضوت یتسرد هب ار يرتلورپ بزح و

 تارظن يهیاپرب يرگید يهمانرب و دیدرگ فذح دلفنیاه يهمانرب ،دش لیکشت 1901

  .دش بیوصت نآ ياج هب ،یتسینویزیور

 - )مجرتم ـ یسیلگنا هب ( سلگنا کیردرف و سکرام لراک بختنم راثآ هب ــ11

  .دینک عوجر 250 هحفص – 1951وکسم - 1دلج

 یسور کیتارکمد لایسوس کیروئت يهیرشن کی )عولط ()ZARYA( ایراز ــ12

 مه هیرشن نیا .دشیم پاچ تراگتوتشا رد و دش يراذگ هیاپ نینل .ا .و طسوت هک

 1902 توا ات 1901 لیروآ زا و تشاد يهباشم يهیریرحت تئیه و دوب ارکسیا نامز

  .دش رشتنم

 عوجر  177 هحفص - 7 دلج ـ یسور مراهچ پاچ ،نینل .ا .و لماک راثآ هب ــ13

  .دینک

 )DNEVIK SOTSIAL DEMOKRATA( اتارکمد لایستوس کینوند ــ14

 .و .گ يهلیسو هب بترمان لصاوف رد هک ياهلجم )تارکمد لایسوس ياهتشاددای (

 نیا زا هرامش هدزناش .دشیم رشتنم ونژ رد 1912 لیروآ ات 1905 سرام زا فناخلپ

  .دش رشتنم 1916 لاس رد مه هرامش کی و تفای راشتنا هیرشن

 





  

 
 يزاوژروب
 درتسگیم ماد

 1905 ربتکا 15
 

 »یئاتسور و يرهش رومأ رد دمآ راک صاخشا« زا بکرم ياهرگنکربماتپس طساوا رد

 اب و يزکرم ىهتیمک کی يربهر هب يدیدج A»بزح« هرگنک نیا رد .دیدرگ دقعنم

 بیوصت ار »ياهمانرب« هرگنک .دمآ دوجو هب فلتخم ياهرهش رد یلحم ياهناگرا

 »بزح« نیا هک تشون ياهژیو ناوخارف و درک فیرعت ار دوخ ياه»کیتکات« و دومن

 صاخشا« هصالخ روط هب .دنک غالبا قلخ هب تسا رارق ،هدمآرد مخت زا ًادیدج

 .دناهداد لیکشت ار دوخ بزح »یئاتسور و يرهشروما رد دمآراک

  ؟تسیچ نانآ مان ؟دنتسه یناسک هچ »صاخشا« نیا
  .اهلاربیل اوژروب
  ؟دنتسه یناسک هچ اهلاربیل اوژروب
 .دنمتورث يزاوژروب هاگآ یتاقبط ناگدنیامن
 رقف داینب رب نانآ تورث .دنشابیم ام ىهحلاصم لباق ریغ نانمشد دنمتورث يزاوژروب

 ناگدنیامن هک تسا حضاو .تسا راوتسا ام جنر رب نانآ يداش ،تسا هتفرگ اپ ام

 
A- ربتکا رد .بلط تنطلس لاربیل يزاوژروب یلصا بزح ـ )تداک بزح (هاوخ هطورشم تارکمد بزح 

 يدازآ« بزح ناونع هب دوخ ندیمان اب و یبالق مسیتارکمد کی ششوپ تحت اهتداک .دش سیسأت 1905
 کی لکش هب ار مسیرازت دندرک ششوک اهنآ .دننک بلج دوخ فرط هب ار ناناقهد دندرک یعس »یقلخ
 بالقنا يزوریپ زا دعب .دندش مسیلایرپما يزاوژروب بزح اهتداک اهدعب .دننک ظفح هطورشم تنطلس
 .دندرک لکشتم يوروش يروهمج هیلع رب یبالقنا دض ىاهشروش و اههئطوت ،اهتداک ربتکا یتسیلایسوس
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 يدوبان رب یعس هناهاگآ هک دوب دنهاوخ ام ىهدروخ مسق نانمشد ،نانآ هاگآ یتاقبط

  .دنراد ام

 ار یناوخارف رودص دصق و هدش سیسأت قلخ نانمشد زا لکشتم »بزح« کی سپ

  .دراد مدرم يارب

  ؟دننکیم غیلبت هچ دوخ ناوخارف رد ؟دنهاوخیم هچ نایاقآ نیا

 هک ینعم نیا هب .دنتسه رفنتم یتسیلایسوس شبنجزا .دنشابیمن تسیلایسوس نانآ

 هیلع یگدنز و گرم يارب يراکیپ رد و هدوب يزاوژروب ماظن تیوقت ناهاوخ نانآ

 رد يدایز يدردمه و یتاپمس زا نانآ هک تسا لیلد نیا هب .دنشابیم ایراتلورپ

  .دنتسهرادروخرب يزاوژروب لفاحم

 جات تیوقت دصق نانآ ینعی .دنرفنتم کیتارکمد يروهمجزا .دنتسین زین تارکمد نانآ

 نیا هب .دنلوغشم هدیدمتس ناناقهد هیلع راکیپ هب قایتشا اب ،هتشاد ار رازت تختو

 و دقعنم ار دوخ سالجا هک داد هزاجا نانآ هب هنافوئر مود يالکین هک تسا لیلد

  .دنیامن رازگرب ار »بزح« ىهرگنک

 و ،دبای شهاک يدح ات رازت تارایتخا هک تسا نیا دنهاوخیم نانآ هک هچ نآ یمامت

 رب نانآ مسیرازت دروم رد .ددرگ لقتنم يزاوژروب هب تارایتخا نیا هک یطرش هب اهنت

 رب نآ زا هک ،دنمتورث يزاوژروب نانیمطا لباق ژد ناونع هب أمتح دیاب هک دناهدیقع نیا

 حرط«رد نانآ هک تسا لیلد نیا هب .دنامب یقاب ،دنکیم هدافتسا ایراتلورپ هیلع

 یقاب ریذپان هشدخ یتسیاب اهفنامور ىهلسلس« هک دنرادیم راهظا دوخ »ىهمانساسا

 دودحم تنطلس کی اب هدیرب ُمد یساسا نوناق کی ناهاوخ نانآ ینعی ».دنامب

  .دنتسه

 ىهزاجا مدرم هب هک دنرادن »یضارتعا« هنوگ چیه هتکن نیا هب لاربیل اوژروب تارضح

 سلجم ىهطلس تحت مدرم ناگدنیامن سلجم هک طرش نیا هب .دوش هداد يأر
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 و رییغت يارب ار شیوخ ششوک مامت أمتح یمود نیا هک ،دشاب نادنمتورث ناگدنیامن

 هک تسا نیا يارب .درب دهاوخ راک هب مدرم ناگدنیامن سلجم تامیمصت ندرک یثنخ

 .»میراد زاین سلجم ود هب ام« :دنرادیم مالعا دوخ ىهمانرب رد نانآ

 هب ،نخس يدازآ رگا دوب دنهاوخ »نامداش هداعلاقوف« لاربیل اوژروب تارضح

 دودحم ندرک باصتعا يارب يدازآ هک طرش نیا هب .دوش هداد عماجم و تاعوبطم

 »نادنورهش و ناسنا قوقح« ىهرابرد دح نیا ات اهنآ هک تسا نیا يارب .دوش

 دنیوگیمن تاباصتعا يدازآ ىهراب رد یمهف لباق زیچ چیه اما ،دننکیم یئارس نخس

 .مهبم »يداصتقا تاحالصا« دروم رد ياهنآراک ایر و هناگچب ياهتبحص زج هب

 نانآ .دنرادیمن غیرد زین ناناقهد زا ار دوخ ىهقدص بیرغو بیجع نابانجیلاع نیا

 هب ،دنرادن »یضارتعا« هنوگ چیه دبای لاقتنا ناناقهد هب ناکلام ياهنیمز هک نیا هب

 ناگیار هب« ار نآ هک نیا هن و دنرخب نابابرا زا ار اهنیمز نیا ناناقهد هک طرش نیا

 دح هچ ات تخبدب »هبترم الاو صاخشا« نیا هک دینکیم هدهاشم »دنراد تفایرد

  ؟دنراک وکین

 دهاوخ نآ هجیتن دننیبب هتفای ققحت ار ناشیاهوزرآ نیا مامت و دننامب هدنز نانآ رگا

 هب جیردت هب يرازت ىهقلطم تموکح و دتفا يزاوژروب تسد هب رازت تارایتخا هک دوب

 روما رد دمآراک صاخشا« دوصقم تسا نیا .دوش لیدبت يزاوژروب ىهقلطم تموکح

 قلخ بالقنا زا زین باوخ رد یتح اهنآ هک تسا لیلد نیمه هب ».یئاتسور و يرهش

  .دننکیم تبحص »هیسور يزاس مارآ« دروم رد دح نیا ات و دنتسین ناما رد

 نینچ ،علاط کیرات »صیخش صاخشا« نیا هک تسین روآ بجعت لاوحا نیا اب

 يرازت يامود مینادیم هک روط نامه .دنراد یتلود يامود حالطصاب هب ار یئاهدیما

 نامه .دوب دهاوخ ام لاربیل يزاوژروب دوس هب رایسب نیا و تسا قلخ بالقنا یفان

 يزاوژروب يارب ار تیلاعف ىهنیمز »يرادقم كدنا« یتلود يامود مینادیم هک روط
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 هب ردق نیا ام ياهلاربیل اوژروب هک تسا يزیچ نامه نیا و دزاسیم مهارف دنمتورث

 همه تهج و »همانرب« یمامت نانآ هک تسا لیلد نیمه هب .دنراد جایتحا نآ

 یگتسکشرو .تشاد دهاوخ دوجو امود هک دنراذگیم ضرف نیا رب ار دوخ ياهتیلاعف

 رجنم نانآ »ياههشقن« مامت ندش بآرب شقن هب يریذپان بانتجا روط هب امود

 نیا هب .دنراد تشحو امود میرحت زا ردق نیا نانآ هک تسا لیلد نیا هب .دش دهاوخ

 ناشربهر ناهد زا اهنآ .میورب امود نورد هب هک دنهدیم زردنا ام هب هک تسا لیلد

 »میورن يرازت يامود نورد هب رگا هک تسا یمیظع هابتشا« :دنیوگیم نیکشوکاب

 نانمشد يارب ای مدرم يارب ؟یسک هچ يارب اما .دوب دهاوخ »یمیظع هابتشا« أتقیقح

 .تسا نیا لاوئس ؟مدرم

 نیا رد »یئاتسور و يرهش روما رد دمآراک صاخشا« ؟تسیچ یتلود يامود شقن 

  ؟دنیوگیم هچ دروم

 امود دوخ حالصا امود ىهفیظو نیرتیلصا و نیلوا« :دنیوگیم دوخ ناوخ ارف رد نانآ

 باختنا یتسیاب ناگدنهد يأر« :هک دنرادیم راهظا ناوخارف نامه رد نانآ »تسا

 رد هک دننک دهعتم یئاهادیدناک باختنا هب ار دوخ هک ،دننک روبجم ار ناگدنوش

 ».دنراد ار امود حالصا تساوخ لوا يهجرد

 نیناوق نیودت رد« یتسیاب امود هک نیا ؟دشاب دناوتیم هچ »تاحالصإ« نیا تیهام

 نییعت یمالک ياراد ،ناریزو تیلاعف لرتنک قح و تلود يهنیزه و دمآرد ثحب رد و

 شرتسگ لوا يهجرد رد یتسیاب ناگدنوش باختنا رگید ترابع هب و ».دشاب هدننک

 امود دراو یسک هچ !امود »تاحالصإ« يانعم تسا نیا .دننک اضاقت ار امود تارایتخا

 تیوقت ینشور هب امود تارایتخا شرتسگ يانعم .گرزب يزاوژروب ًاتدمع ؟دش دهاوخ

 و يرهش روما رد دمآراک صاخشا« نیاربانب .دشابیم گرزب يزاوژروب یسایس

 نانآ هب و دینک باختنا امود يارب ار اهلاربیل اوژروب :دنیوگیم مدرم هب »یئاتسور

 ام هک دیآیم رظن هب !دنناسر يرای يزاوژروب تیوقت هب لوا يهجرد رد هک دیزومایب
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 اب مه نآ و .میزادرپب نامنانمشد تیوقت هب دیاب همه زا شیب و زیچره زا لبق

 ار نآ ماجنا هزورما لاربیل اوژروب تارضح هچ نآ تسا نیا .نامدوخ ياهتسد

 ؟یِچ مدرم قوقح !تسیی»هناتسود« یلیخ ىهیصوت میئوگب دیاب .دننکیم هیصوت

 دنهاوخن شومارف زین ار مدرم لاربیل اوژروب تارضح ،هوا ؟دزادرپب نآ هب یسک هچ

 و امود هب دورو زا سپ هک دننکیم نئمطمار ام اهنآ و !میشاب نئمطم میناوتیم ،درک

 نیا« .دومن دنهاوخ زین مدرم يارب قوقح ياضاقت نانآ ،دوخ هاگیاج تیبثت زا سپ

 ،لیبق نیا زا ياهناسولاس نانخس اب »یئاتسور و يرهش روما رد دمآراک صاخشا

 زردنا ام هب نانآ هک لیلد نیا هب سپ ...دنشابیم دوخ فادها ققحت هب راودیما

  ...میهد شرتسگ ار امود تردق لوا يهجرد رد هک دنهدیم

 نمشد .تسا رضم ام يارب ،دنکیم هیصوت ام هب ار نآ ماجنا نمشد هچره :تفگ لبب

 دهاوخ رضم ام يارب امود نورد هب نتفر ینشور هب .میوش امود دراو دیوگیم ام هب

 هک تسا نشور نیا و ،دبای شرتسگ دیاب امود تارایتخا دیوگیم ام هب نمشد .دوب

 میهد ماجنا یتسیاب ام هک هچ نآ .دوب دهاوخ رضم ام يارب امود تارایتخا شرتسگ

 .مدرم مشچ رد نآ نتخادنا رابتعا زا و امود هب دامتعا و داقتعا بیرخت زا تسا ترابع

 .تسا قلخ قوقح شرتسگ هکلب تسین امود تارایتخا شرتسگ میراد زاین ام هچ نآ

 دهدیم ار ینیعمان »قوقح« ىهدعو و دیوگیم نخس ینیریش هب ام هب نمشد رگا

 ياهتسد اب ام دهاوخیم و تسام هیلع ندراذگ ماد لاح رد وا هک تسا نیا رگنایب

 راظتنا نیا زا رتهب يزیچ اهلاربیل اوژروب زا .میزاسب وا يارب یمکحم يهعلق دوخ

 .میرادن

 ام هب ار اهلاربیل اوژروب کیتکات هک »یئاهتارکمد لایسوس« نآ ىهرابرد امش اما 

 هملک هب هملک هک یناتسقازق »تیلقا« ىهرابرد امش ؟دیئوگیم هچ دننکیم هظعوم

 هک هچ نآ تسا نیا ؟دیئوگیم هچ دنکیم رارکت ار ام نانمشد ىهنایذوم حیاصن

 »مینیبیم يرورض ار یتلود يامود هب نتفر ام« :دیوگیم یناتسقازق »تیلقا«
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 لاربیل اوژروب تارضح هک تسا يزیچ نآ تسرد نیا .)7 ىهحفص ــ مود سنارفنک(

  .»دننیبیم يرورض«

 باختنا قح نیگیلوب نویسیمک رگا« :دنکیم هیصوت ام هب »تیلقا « نامه
 تلاخد تاباختنا نیا رد یتسیاب ام دنک اطعا کلمتم تاقبط هب اهنت ار ناگدنیامن
 ياهادیدناک باختنا هب روبجم ار ناگدنوش باختنا یبالقنا ىاههویش اب و مینک
 هب ماجنارس و .مینک ناسسؤم سلجم کی ياضاقت روباس یکسمز رد و میئامن یقرتم
 اپ رب ناسسؤم سلجم کی ای هک مینک روبجم ار روباس یکسمز نکمم ىهلیسو ره
 ترابع هب )1 هرامش ــ تارکمد لایسوس ( دنک مالعا یسلجم نینچ ار دوخ ای و دنک
 طقف رگا یتح .دنوش رادروخرب یتاباختنا قوقح زا کلمتم تاقبط اهنت رگا یتح رگید
 هب هک مینک اضاقت یتسیاب زونه ام ،دننک عمجت امود رد کلمتم تاقبط ناگدنیامن
 یتح !دوش هداد ناسسؤم سلجم کی تارایتخا کلمتم تاقبط ناگدنیامن عمجم نیا
 ناکمالا یتح ار امود تارایتخا مینک یعس زونه یتسیاب دوش دودحم قلخ قوقح رگا
 تاقبط ناگدنیامن هب اهنت باختنا قح رگا هک تسین نتفگ هب يزاین !میهد شرتسگ
  .دوب دهاوخ چوپ یمالک »یقرتم ياهادیدناک« باختنا دوش اطعا کلمتم

 هیصوت ار اهفرح نیمه مه اهلاربیل اوژروب ،دیدرک هدهاشم الاب رد هک روط نامه
  .دننکیم

 »تیلقا« ای و دناهدش کیوشنم اهلاربیل اوژروب ای :تسین جراخ لاح ود زا
  .تسا هدش لاربیل یناتسقازق

 هب تراهم اب اهلاربیل اوژروب سیسأتلادیدج »بزح« هک تسین یکش بیترت نیا هب
  ...تسا لوغشم ندرتسگ ماد

 و ناگمه يارب نآ ياشفا ،ماد نیا ندرک ناغاد میهد ماجنا دیاب نونکا هک هچ نآ
  .تسا مدرم لاربیل نانمشد هیلع رب ناما یب ياهزرابم هب ندیزای تسد

  »ایراتلورپ راکیپ«

 1905 ربتکا 15 ــ 12 هرامش

  )مکی دلج ــراثآ تایلک(



  

 
 

 مسیشرانآ
 ]1[؟مسیلایسوس ای

 1906 لاس ربماسد هام
 

 نایرج ردییهقبط ره نومنهر .تسا یتاقبط يهزرابم رصاعم یعامتجا یگدنز روحم

 نآ و .تسا يژولوئدیا کی ياراد دوخ يارب يزاوژروب .تسوا يژولوئدیا ،هزرابم نیا

 مه نآ و .تسا يژولوئدیا ياراد دوخ زا زین ایراتلورپ .تسا مسیلاربیل حالطصا هب

  .تسا مسیلایسوس مینادیم هک نانچ

 ياضتقا هب مسیلاربیل .درمش میسقت لباق ریغ و هچراپ کی يزیچ دیابن ار مسیلاربیل

 .دوشیم میسقت یتوافتم ياهیشم طخ هب يزاوژروب نوگانوگ ياهرشق

 ياهیشم طخ مه نآ رد ،تسین میسقت لباق ریغ و هچراپ کی زین مسیلایسوس

  .دراد دوجو یتوافتم

 يرگید تقو هب ار نآ تسا رتهب .میزادرپیمن مسیلاربیل یسررب هب اج نیا رد ام

 .میزاس انشآ نآ تانایرج و مسیلایسوس اب اهنت ار هدنناوخ میهاوخیم ام .مینک لوکوم

  .دوب دهاوخ هجوت بلاج رتشیب هدنناوخ يارب بلطم نیا ام ىهدیقع هب

  .مسیسکرام و مسیشرانآ ،مسیمرفر :دوشیم میسقت یلصا نایرج هس هب مسیلایسوس

 ،سب و درمشیم يرود دصقم طقف ار مسیلایسوس هک )نارگید و نیتشنرب( مسیمرفر

 مسیلایسوس دشوکیم و دنکیم یفن ار یتسیلایسوس بالقنا تقیقح رد هک مسیمرفر
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 ياج هب ار تاقبط يراکمه هک مسیمرفر ،دزاس رقتسم زیمآ تملاسم قیرط زا ار

 هب زور و هدش رتدساف زور هب زور مسیمرفر نیا ــ .دنکیم هظعوم تاقبط ىهزرابم

 یموزل چیه ام رظن هب و دهدیم تسد زا ار مسیلایسوس راثآ و مئالع هنوگره زور

  .میهد رارق یسررب دروم ار نآ مسیلایسوس فیرعت نمض هلاقم نیا رد درادن

 رضاح لاح رد .تسا يرگید روط یلک هب عضو مسیشرانآ و مسیسکرام دروم رد اما و

 هب رگید کی اب ود ره و هدش هتخانش یتسیلایسوس تانایرج ناونع هب اهنآ يود ره

ً اعقاو میلاعت ،ایراتلورپ لباقم رد ار دوخ دنشوکیم ود ره .دنلوغشم يدیدش ىهزرابم

 يارب رگید کی اب ود نیا يهلباقم و یسررب هتبلا و دنزاس رگهولج یتسیلایسوس

  .دوب دهاوخ رت بلاج یسب هدنناوخ

 یتلاح اب “مسیشرانآ „ ظفل ندینش ضحم هب هک میتسین یمدرم هرمز نآ زا ام

 دوخ تقو دیراکیب« :دنیوگیم ،هدناشفا تسد یئانتعا یب اب ،هتفاترب يور زیمآریقحت

 هب »!درادن شزرا مه نآ ىهرابرد يوگتفگ یتح ،دینکیم ثحبم نیا فرص ار

  .دنمدوس هن و تسا هدنزارب هن ياهداتفا اپ شیپ »داقتنا« نینچ کی ام ىهدیقع

 اهتسیشرانآ :دنیوگیم هداد یلست دوخ هب هک میتسین یمدرم هرمز نآ زا ام زین و

 رس رب بلطم »دنتسین كانرطخ نادنچ ببس نیدب و دنرادن دوخ لابند هب ییهدوت«

 هکلب .دراد لابند هب يرتمک ای و رتدایز ى»هدوت« زورما یسک هچ هک تسین نآ

 نآ رد دشاب تقیقح نیبم اهتسیشرانآ میلاعت رگا .تسا میلاعت تیهام رس رب بلطم

 درگ دوخ نوماریپ رد ار هدوت و هدومن راومه اًملسم ار دوخ هار تسا یهیدب تروص

 ماود يدیدم تدم ،تسا ینیغورد يهیاپ رب ینتبم و اپ و رپ یب رگا یلو .دروآ دهاوخ

  .دوش تابثا دیاب مه مسیشرانآ یئاپورپ یب .دش دهاوخ اوه رد اپ و دروآ دهاوخن
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 و دنتسه یکرتشم و دحاو لوصا ياراد مسیشرانآ و مسیسکرام هک دندقتعم یخرب

 رد صاخشا نیا ىهدیقع هب اذل و دراد دوجو یکیتکات رظن فالتخا طقف اهنآ نیب

  . تسا نکمم ریغ یلک هب نایرج ود نیا نداد رارق مه لباقم يهطقن

  .تسا یگرزب هابتشا نیا یلو

 اب هک مینآ رب اذل و دنتسه مسیسکرام یعقاو نانمشد اهتسیشرانآ ،ام رظن هب

 »میلاعت« تسا يرورض تهج نیدب .درک هزرابم یعقاو روط هب دیاب یعقاو نانمشد

 یساسا روط هب تهج ره زا ار نآ و دومن هعلاطم نایاپ ات زاغآ زا ار اهتسیشرانآ

  .دیجنس

 ياول ریز رد ود ره هک نآ اب ،مسیشرانآ و مسیسکرام هک تساج نیا بلطم

  ینتبم یتوافتم یلک هب لوصا رب ،دنراذگیم هزرابم ىهنحص رد ياپ مسیلایسوس

 يو یئاهر مسیشرانآ ىهدیقع هب هک تسا تیصخش مسیشرانآ یساسا نکر .دنتسه

 هک ینامز ات مسیشرانآ ىهدیقع هب .تسا تعامج و  اههدوت یئاهر یساسا طرش

 نینچ نآ راعش تهج نیمه هب و تسین رسیم  اههدوت یئاهر ،دهرن دیق زا تیصخش

 زا تسا ترابع مسیسکرام یساسا نکر اما و .»تیصخش يارب زیچ همه« :تسا

 .تسا تیصخش یئاهر یساسا طرش مسیسکرام ىهدیقع هب يو یئاهر هک هدوت

 رسیم تیصخش یئاهر ،دهرن دیق زا هدوت هک ینامز ات مسیسکرام ىهدیقع هب ینعی

 تسا نشور .»هدوت يارب زیچ همه« :تسا نینچ نآ راعش تهج نیمه هب و تسین

 وربور یلصا ود اب ام هکلب تسین یکیتکات رظن فالتخا رس رب بلطم اج نیا رد هک

 و لباقتم لصا ود نیا ىهلباقم ام تالاقم فده .دنرگید کی خسان هک میتسه

 و ایازم نتخاس نشور هلیسو نیدب و رگید کی اب مسیشرانآ و مسیسکرام ىهسیاقم

 تالاقم حرط اب ار هدنناوخ نونکا مه زا میرمشیم يرورض اذل .تساهنآ صقاون

  .میزاس انشآ دوخ
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 تایرظن نآ نمض و مینکیم عورش مسیسکرام تاصخشم رکذ زا ار بلطم ام

 دوخ زا داقتنا هب سپس و میئامنیم یسررب مسیسکرام ىهرابرد ار اهتسیشرانآ

 ار اهتسیشرانآ تایرظن و کیتکلاید بولسا :هک ینعم نیدب .میزادرپیم مسیشرانآ

 تایرظن ،یتسیلایرتام يروئت ؛میهدیم حرش ار دوخ داقتنا زین و بولسا نیا ىهرابرد

 ،یتسیلایسوس بالقنا زا زین اج نیمه رد ( مینکیم نایب ار دوخ داقتنا و اهتسیشرانآ

 دهاوخ تبحص کیتکات زا یلکروط هب و لقادح ىهمانرب ،یتسیلایسوس يروتاتکید

 داقتنا و اهتسیشرانآ مسیلایسوس و دوخ داقتنا و اهتسیشرانآ ىهفسلف سپس ؛)دش

 ياهيریگ هجیتن نایاپ رد و هداد حرش ار اهتسیشرانآ نامزاس و کیتکات زینو ،دوخ

  .میرادیم نایب ار دوخ

 ار کچوک ياهنومک مسیلایسوس هک اهتسیشرانآ میزاس نهربم میشوکیم ام

 میزاس للدم میشوکیم زین و .دنتسین یعقاو ياهتسیلایسوس دننکیم هظعوم

  ...دنتسین مه یعقاو نویبالقنا ،ایراتلورپ يروتاتکید یفن ببس هب اهتسیشرانآ

  . میزادرپ هب بلطم هب سپ
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 یکیتکلاید بولسا
 یگدنز... تسا تکرح رد زیچ همه ناهجرد

 ،دباییم دشر هدلوم ياهورین ،دنکیم رییغت

  .دزیریم ورف نهک تابسانم يانب

  سکرام لراک
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 متسیس کی و عماج ینیب ناهج هکلب ،تسین مسیلایسوس يروئت اهنت مسیسکرام

 .دوشیم یشان نآ زا دوخ هب دوخ سکرام یئایراتلورپ مسیلایسوس هک تسا یفسلف

  .دراد مان کیتکلاید مسیلایرتام یفسلف متسیس نیا

  .تسا کیتکلاید مسیلایرتام حیرشت يانعم هب دوخ مسیسکرام حیرشت اذل

  ؟دراد مان کیتکلاید مسیلایرتام متسیس نیا ارچ

 ؟تسیچ یکیتکلاید بولسا .تسا یتسیلایرتام شیروئت و یکیتکلاید شبولسا اریز

 حیحص بلطم نیا و تسا یمئاد لماکت و تکرح لاح رد یعامتجا یگدنز دنیوگیم

 حطس کی رد زگره یگدنز ،تشادنپ دکار و ریذپان رییغت يزیچ دیابن ار یگدنز .تسا

 داجیا و مادهنا یمئاد نایرج رد و نادیواج تکرح لاح رد یگدنز ،دنامیمن فقوتم

 دض و یبالقنا و هدنریم و هدنیور ،هنهک و ون هتسویپ یگدنز رد ببس نیدب .تسا

  .دراد دوجو یبالقنا

 عقاو رد هک داد رارق یسررب دروم ناسنادب دیاب ار یگدنز دیوگیم یکیتکلاید بولسا

 ار یگدنز دیاب ام سپ ،تسا تکرح رد گنرد نودب یگدنز هک میدید .تسا نانچ نآ

 هک میدید ؟دوریم اجک هب یگدنز :میسرپب ،هداد رارق هعلاطم دروم ،تکرح لاح رد

 رد ار یگدنز هک تسام ىهفیظو اذل ،تسا یمئاد داجیا و مادهنا زا ییاهرظنم یگدنز

 هچو دوشیم مدهنم یگدنز رد يزیچ هچ :میسرپب و مینک هعلاطم داجیا و مادهنا لاح

  ؟ددرگیم داجیا يزیچ

 فقوتم و ریذپان هبلغ دباییم دشر زور هب زور و دوشیم هدیئاز یگدنز رد هک يزیچ

  هباثم هب یگدنز رد ایراتلورپ ًالثم رگا هک ینعم نیدب .تسا لاحم نآ يورشیپ نتخاس

 زورما هک مه هزادنا ره تروص نیا رد ،دباییم دشر زور ره و دیآیم دیدپ ییهقبط

 ،دباییم دشر اریز ؟ارچ .دش دهاوخ زوریپ ماجنارس لاح ره هب دشاب هدع مک و ناوتان

 هار و دوشیم توترف یگدنز رد هک يزیچ سکعرب .دوریم شیپ هب و دریگیم ورین
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 يرداهب یئورین زورما هک نیا ولو دوش وربور تسکش اب دیاب ریزگان ،دیامیپیم لاوز

 و دهدیم تسد زا ار هنیمز جیردت هب يزاوژروب ًالثم رگا هک ینعم نیدب .دهد ناشن

 هدع رپ و دنمورین زورما هک مه هزادنا ره تروص نیا رد دوریم ارقهق هب زورب زور

 کی ناونع هب اریز ؟ارچ .دش دهاوخ هجاوم تسکش اب ماجنارس لاح ره هب دشاب

  .ددرگیم یگدنز رابرس و دوشیم توترف و ناوتان ،تسا هیزجت لاح رد ىهقبط

 دراد دوجو ًاعقاو هچنآ :تساهدش یشان یکیتکلاید فورعم مکح نیا هک تساج نیا زا

 داسف و هیزجت لاح رد زورره هک هچنآ و لوقعم ـ دباییم دشر زور ره هچنآ ینعی

  .دنام نوصم تسکش زا دناوتیمن اذلو تسا لوقعم ان ،تسا

 رد یگرزب ثحب سور یبالقنا نارکفنشور نیب هتشذگ نرق داتشه ياهلاس رد ،لاثم

 تاجن« رما تسا رداق هک ییهدمع يورین هک دنتشاد يوعد اهکیندران .تفرگ
 نانآ زا اهتسیسکرام .تسا رهشو هد يزاوژروب هدرخ دریگ هدهع هب ار »هیسور

 نونکا رهش و هد يزاوژروب هدرخ اریز :دندادیم خساپ اهکیندران ؟ارچ :دندیسرپیم

  .دنکیم نارذگ ترسع ابو تسا تسدیهت هوالع هب و دهدیم لیکشت ار تیرثکا

 نونکا رهش و هد يزاوژروب هدرخ هک تسا تسرد :دندادیم خساپ اهتسیسکرام

 ،تسا نیا رس رب بلطم رگم یلو ،تسا تسدیهت ًاعقاو و دهدیم لیکشت ار تیرثکا

 کمک نودب نونکات یلو دهدیم لیکشت ار تیرثکا تساهتدم يزاوژروب هدرخ

 ؟ارچ ،تسا هدادن ناشن دوخ زا »يدازآ« يارب هزرابم رد يراکتبا هنوگ چیه ایراتلورپ

 ره سکعرب هکلب تسین دشر لاح رد ىهقبط کی يهباثم هب يزاوژروب هدرخ اریز

 تسا یهیدب رگید فرط زا .ددرگیم مسقنم رتلورپ و اوژروب هب و دوشیم هیزجت زور

 هدرخ زا »اههنهرب اپ« .تسین یعطق تیمها ياراد اج نیا رد مه یتسدیهت هک

 ار »هیسور تاجن« رما دنناوتیم اهنآ هک دیوگیمن يدحا یلو دنرتتسدیهت يزاوژروب

  .دنریگ هدهع هب
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 لیکشت ار تیرثکا زورما هقبط مادک هک تسین نآ رس رب بلطم دینیبیم هک نانچ

 ماوق هقبط مادک هک تسا نآ رس رب هکلب ،تسا رتتسدیهت هقبط مادک ای دهدیم

  .تسا هیزجت لاح رد هقبط مادک و دباییم

 یگدنز و دباییم ماوق و دشر ًامئاد هک تسییهقبط هناگی ایراتلورپ هک اج نآ زا و

 درگ دوخ نوماریپ رد ار یبالقنا رصانع يهمه ،تسا هدنار شیپ هب ار یعامتجا

 هب هتسناد هدمع يورین رصاعم شبنج رد ار نآ هک تسا نآ ام ىهفیظو اذل ،دروآیم

 .میرمش شیوخ تایونم ار يو ىهناهاوخ یقرت تایونم و میدنویپ هب شفوفص

 .اهتسیسکرام خساپ دوب نینچ 

 نآ لاح و دنتسیرگنیم یگدنز هب یکیتکلاید ىهویش هب اهتسیسکرام تسا یهیدب

 رد ار یعامتجا یگدنز و دنتشاد یکیزیفاتم ىهیرظن یگدنز ىهرابرد اهکیندران هک

  .دنتشادنپیم دماج يهطقن کی

  .درگنیم رظن نیا اب یگدنز لماکت یکیتکلاید بولسا

 دق ایراتلورپ هک ینامز ینعی  »ربماسد ياهزور« رد ،تکرح ات میراد تکرح یلو

 رد زین ،دومنیم مجاهت عاجترا هیلع و دربیم هلمح هحلسا ياهرابنا هب ،هدرک تسار

 هک ار ینامز ینعی لبقام ياهلاس تکرح یلو .تشاد دوجو تکرح یعامتجا یگدنز

 لیکشت و هناگادج ياهباصتعا هب »زیمآ تملاسم« دشر طیارش رد ایراتلورپ

 .دناوخ یعامتجا تکرح دیاب زین ،درکیم افتکا کچوک ياههیداحتا

  .دراد فلتخم لاکشا ،تکرح هک تسا نشور 

 یجیردت لکش :تسا لکش ود ياراد تکرح دیوگیم یکیتکلاید بولسا ببس نیدب

  .یبالقنا لکش و
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 دوخ هب دوخ ار دوخ يهرمزور راک هاوخیقرت رصانع هک تسا یجیردت ینامز ،تکرح

 .دنزاسیم دراو یکدنا و کچوک تارییغت نهک ماظن رد و هداد همادا

 ىهشیدنا زا ،هداد مه هب داحتا تسد ،رصانع نامه هک تسا یبالقنا ینامز ،تکرح

 و دنزادنا رب هشیر زا ار نهک ماظن ات دنزاتیم مصخ هاگودرا هب ،هتفرگ ماهلا ییهناگی

  .دنراد ياپ هب ینیون ماظن و دنزاس دراو یفیک تارییغت ،یگدنز رد

 بالقنا و دیامنیم مهارف ار شاهنیمز و دنیبیم كرادت ار بالقنا ،یجیردت لماکت

  .دنکیم تدعاسم نآ یتآ راک هب و دناسریم ماجنارس هب ار یجیردت لماکت

 ناشن ملع خیرات .ددنویپیم عوقو هب اهنآیرج نیمه ریظن زین تعیبط تایح رد

 ات هتفرگ یسانش هراتس زا .تسا یملع ًاعقاو بولسا کیتکلاید بولسا هک دهدیم

 .تسین نادیواج يزیچ ناهج رد هک دوشیم دییأت رکف نیا اج همه رد یسانش هعماج

 زا دیاب تعیبط رد زیچ همه هب اذل .دباییم لماکت زیچ همهو دنکیم رییغت زیچ همه

 رد کیتکلاید حور هک تسا ینعم نادب نیا و .تسیرگن لماکتو تکرح هاگرظن

  .دراد خوسر ینونک ملع ياپارس

 ،یمک کچوک تارییغت کیتکلاید قبط هک نیا و تکرح ياهلکش ىهرابرد اما و

 خیرات رد نوناق نیا تفگ دیاب ؛دوشیم رجنم یفیک گرزب تارییغت هب ماجنارس

 اب فیلدنم »رصانع بوانتم متسیس« .تسا يراج ،دننامه يوحن هب زین تعیبط

 تارییغت زا یشان یفیک تارییغت شیادیپ تعیبط خیرات رد هک دهدیم ناشن حوضو

 مسیسکرامالوئن يروئت مه یسانش تسیز رد .تسا يریطخ تیمها هچ ياراد یمک

)Neolamarkismus(، يرگید دهاش ،دوشیم مسینیورادوئن نیزگیاج هک 

  .تساعدم نیارب

 لماک روط هب دوخ »گنیرود یتنآ« باتک رد سلگنا .ف هک يرگید قیاقح زا ام

  .مینکیمن یتبحص هتخاس نشور
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  .کیتکلاید بولسا نومضم تسا نینچ

*** 

 ؟دنراد يرظن هچ یکیتکلاید بولسا ىهرابرد اهتسیشرانآ

 ار بولسا نیا سکرام .تسا هدوب لگه ،کیتکلاید بولسا راذگداینب هک دننادیم همه

 اهنآ .دنفقاو هتکن نیا هب زین اهتسیشرانآ هتبلا .دیشخب دوبهب نادب و تخاس هزنم

 ردق ره و هدروآ گنچ هب یتصرف ببس نیمه هب و دوب راک هظفاحم لگه دننادیم

 راوهتفیش و دنیوگیم مانشد »تنطلس دیدجت« راداوه ناونع هب ار لگه دنناوتیم

 تیطورشم و...تسا تنطلس دیدجت نارود فوسلیف ،لگه« هک »دننکیم تابثا«

 و عبات وا خیرات ىهفسلف یلک يهیرظن و دیاتسیم ار قلطم لکش هب کیتارکوروب

 هب دوش عوجر( اذهیلع سقو »تسا تنطلس دیدجت نارود یفسلف یشم طخ مداخ

 .)یلیوشیزکرچ .ف ىهلاقم ،6 ىهرامش ]2[ »یتابون« يهمانزور

 »دنکیم تابثا« ار بلطم نیمه دوخ تافیلأت رد مه فورعم تسیشرانآ نیکتوپورک 

  .)یسور نابز هب »مسیشرانآ و ملع« هب موسوم وا رثا هب دوش عوجر ًالثم(

 نانخس ادص کی ،همه .گ .ش ات هتفرگ یلیوشیزکرچ زا ،مه ام ياهنیکتوپورک

 .)»یتابون« ياههرامش هب دوش عوجر ( دننکیم رارکت ار نیکتوپورک

 سک ره ،سکعرب و درادن تفلاخم نانآ اب يدحا باب نیا رد هک تسا تسار

 نارگید رب مدقم سلگنا و سکرام دوخ .تسا هدوبن یبالقنا لگه هک دنکیم قیدصت

 زا لگه یخیرات تایرظن هک دناهتخاس نهربم »يداقتنا داقتنا رب يداقتنا« باتک رد

 تابثا« اهتسیشرانآ لاح نیا اب یلو .تسا لباقتم قلخ ىهقلطم تموکح اب هشیر

 دیدجت« رادفرط لگه هک »دنیامن تابثا« هزور ره دننادیم مزال و »دننکیم

 ار لگه بیترت نیدب هک نآ يارب دبال ؟دننکیم ار راک نیا هچ يارب .دوب »تنطلس

 شبولسا »عجترم« لگه هک دنیامن ءاقلا هدنناوخ هب و هتخادنا رابتعا زا سک همه دزن
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 اهتسیشرانآ هک تسا قیرط نیدب .دشابن یملع ریغ و »زیگنا ترفن« دناوتیمن مه

  .دننک در ار کیتکلاید بولسا دنهاوخیم

 .درک دنهاوخن تابثا ار يرگید زیچ دوخ تلاهج زجب قیرط نیدب اهنآ میئوگیم ام

 ناشیا ىهلیسو هب هک یضایر بولسا نآ یلو دندوبن یبالقنا ،ستینبیل و لاکساپ

 یبالقنا مه ستله مله و ریام .دوشیم هدرمش یملع بولسا هزورما ،هدش فشک

 و كرامال .تفرگ رارق ملع يانبم کیزیف ىهتشر رد اهنآ تایفشک یلو ،دندوبن

 یسانش تسیز ،یجیردت لماکت ىهرابرد اهنآ بولسا یلو دندوبن یبالقنا زین نیوراد

 لگه هک درک فارتعا تقیقح نیدب دیابن ارچ سپ ...تخاس راوتسا دوخ ىهیاپ رب ار

  ؟دنک میظنت یکیتکلاید بولسا مانب یملع یبولسا دش قفوم شیراک هظفاحم مغریلع

  .درک دنهاوخن تابثا ار يرگید زیچ دوخ تلاهج زجب قیرط نیدب اهتسیشرانآ ،ریخ

 نآ زا و »تسا کیزیفاتم نامه کیتکلاید« ،اهتسیشرانآ ىهدیقع هب ،میهد همادا

 اذل »دنناهرب تایهلا زا ار هفسلف و کیزیفاتم زا ار ملع دنهاوخیم« اهنآ هک اج

 ،9 و 3 ياههرامش »یتابون« هب دوش عوجر ( .دننکیم در زین ار یکیتکلاید بولسا

  .)نیکتوپورک رثا » مسیشرانآ و ملع« هب دوش عوجر زین و .گ .ش ىهلاقم

 نیمه دنیوگیم هک »نتخادنا نارگید ندرگ هب ار دوخ هانگ« !اهتسیشرانآ رب نیرفآ

 و درک راختفا بسک دربن نیا رد و تفای جضن کیزیفاتم اب راکیپ رد کیتکلاید .تسا

  !تسا کیزیفاتم نامه کیتکلاید اهتسیشرانآ ىهدیقع ربانب تقو نآ

 يرپس زیچ همه ناهج رد ،تسین نادیواج يزیچ ناهج رد دیوگیم کیتکلاید

 تاداع و قالخا ،دنکیم رییغت هعماج ،دنکیم رییغت تعیبط .تسا ریذپ رییغت و هدنوش

 نیمه هب و ــ دنکیم رییغت تقیقح دوخ ،دنکیم رییغت تلادع میهافم ،دنکیم رییغت

 تقیقح مه تهج نیمه هب ــ درگنیم هناداقن زیچ همه هب کیتکلاید مه تهج

 نوچ هک ار یمزج« و یعازتنا »ماکحا نآ« هجیتنلاب و دنکیم یفن ار لازیال و دیواج
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 عوجر ( دیامنیم یفن ،»دنتسه ناشندرک ظفح زا هب لیام و دناهدش فشک ینامز کی

  .)سلگنا .ف رثا »خابریوف گیودول« هب دوش

 

 يزیچ ناهج کیزیفاتم يارب .دیوگیم ام هب يرگید بلطم یلک هب کیزیفاتم اما و

 هک ) سلگنا .ف رثا »گنیرود یتنآ « هب دوش عوجر ( تسا ریذپان رییغت و نادیواج

 تسا تلع نیمه هب و تسا هدیشخب نّیعت نادب هشیمه يارب راب کی يزیچ ای یسک

  .دننزیم مد »لازیال تقیقح« و »دیواج تلادع« زا هتسویپ کیزیفاتم باحصا هک

 راب کی و ریذپان رییغت یتلادع ناهج رد تفگیم اهتسیشرانآ »ىهلسلسرس« ندورپ

 نیا هب .دریگ رارق هدنیآ ىهعماج داینب دیاب هک ،دراد دوجو ،هتفای نّیعت هشیمه يارب

 کیتکلاید بولسا کمک هب سکرام .دندناوخیم کیزیفاتم باحصا زا ار ندورپ ببس

 رییغت زیچ همه ناهج رد نوچ هک دومنیم تابثا و درکیم هزرابم ندورپ دض رب

 زج يزیچ »ریذپان رییغت تلادع« اذل و ،دریذپ رییغت دیاب زین »تلادع« سپ دنکیم

 نادرگاش یلو .)سکرام رثا »هفسلف رقف« هب دوش عوجر ( .تسین یکیزیفاتم نایذه

 کیتکلاید« هک دننزیم مد عوضوم نیا زا ًامئاد ،کیزیفاتم وریپ ندورپ یجرگ

  !»تسا کیزیفاتم نامه سکرام

 یئیش« و » ینتخانشان تاذ« لیبق زا ،ینوگانوگ مهبم لازیال ماکحا هب کیزیفاتم

 تایهلا نومضم زا يراع ثحبم هب شراک ماجنا رس و دراد هدیقع »هسفنیف

 نیا هیلع یکیتکلاید بولسا کمک هب رسنپسا و ندورپ فالخ رب سلگنا .دشکیم

 هک نآ لاح و .)»خابریوف گیودول« هب دوش عوجر ( درکیم هزرابم ماکحا

 رسنپسا و ندورپ هک دنیوگیم ام هب ،رسنپسا و ندورپ نادرگاش نیا اهتسیشرانآ

  !دنتسه کیزیفاتم وریپ سلگنا و سکرام یلو دندوب دنمشناد
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 دننادیمن زین دوخ ایو دنبیرفیم ار دوخ اهتسیشرانآ ای :تسین جراخ لاح ود زا هیضق

  .دنیوگیم هچ

 بولسا اب ار لگه یکیزیفاتم متسیس اهتسیشرانآ هک تسین يدیدرت لاح ره رد

  .دننکیم یطاق وا یکیتکلاید

 یکتم ریذپان رییغت ىهدیا رب هک ،لگه یفسلف متسیس هک تسین فرح بلطم نیا رد

 بولسا هک تسا نشور زین نیا یلو .تسا یکیزیفاتم نایاپ ات زاغآ زا ،تسا

 نایاپ ات زاغآ زا ،دنکیم یفن ار يریذپان رییغت ىهدیا هنوگره هک ،لگه یکیتکلاید

  .تسا یبالقنا و یملع

 داقتنا دروم ار لگه کیزیفاتم متسیس هک ،سکرام لراک تهج نیمه هب

 سکرام لوق هب هک ،يو کیتکلاید بولسا زا لاح نیع رد ،هداد رارق ياهدننک دروخ

 نخس شیاتس اب »تسا یبالقناو داقنً اتاذ و دنکیمن مخ رس زیچ چیه لباقم رد«

  .) »لاتیپاک« لوا دلجراتفگشیپ هب دوش عوجر ( .دیوگیم

  .تسا لئاق یگرزب توافت وا متسیس و لگه بولسا نیب سلگنا تهج نیمه هب

 ره رد دوب نکمم ،دشیم لئاق شزرا لگه متسیس يارب رتشیب سکره«

 هک یسک نآ یلو دشاب راک هظفاحم یفاک دح هب مه اههتشر نیا زا کی

 تسایسرد هاوخ دوب نکمم ،درمشیم بلطم ىهدمع ار یکیتکلاید بولسا

 دوش عوجر ( »دشاب اهنویسیزوپا نیرت یطارفا هب قلعتم بهذم رد هاوخ و

  .) »خاب ریوف گیودول « هب

 کیتکلاید« هک دنزرویم جاجل هدیجنسان و دننیبیمن ار توافت نیا اهتسیشرانآ

  .» تسا کیزیفاتم نامه

 و »يزاب گنرین« بولسأ یکیتکلاید بولسا دنیوگیم اهتسیشرانآ .میهد همادا

 »یتابون« هب دوش عوجر ( تسا »یقطنم ياهیتسدرت« و »یئوج هطسفس بولسا«
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 تلوهس اب غورد مه و تسار مه نآ کمک هب هک« ).گ.ش ىهلاقم ،8 ىهرامش

 .و ىهلاقم 4 ىهرامش »یتابون« هب دوش عوجر ( ،»دوشیم تابثا يدننامه

  .)یلیوشیزکرچ

 هب ار غورد مه و تسار مه یکیتکلاید بولسا اهتسیشرانآ ىهدیقع هب انب سپ

  .دنکیم تابثا يدننامه تلوهس

 یب اهتسیشرانآ فرط زا هدراو ماهتا هک دسر رظن هب نینچ تسا نکمم لوا رظن رد

  :دیوگیم هچ کیزیفاتم بولسا وریپ ىهرابرد سلگنا دینیب هب ًالثم .تسین ساسا

 يهسوسو دشاب نیا زج هچره و هن ـ هن ،هلب ــ هلب" :تسا نینچ وا مالک تیهام ...«

 مه و شدوخ مه دناوتیمن یئیش .هن ای تسا دوجوم يزیچ ای وا يارب "تسا سیلبا

 دوش عوجر ( »...دنرگید کی یفان أقلطم یفنمو تبثم ؛دشاب يرگید زیچ لاح نیعرد

  .)همدقم ــ »گنیرود یتنآ« هب

 هک دوشیم ایآ !تسا نکمم يزیچ نینچ روطچ :دنیوگیم هتفشآ رب اهتسیشرانآ

 »یظافل« و »یئوج هطسفس« نیا رخآ !؟دب مه و دشاب بوخ مه لاح نیع رد يزیچ

 تابثا يدننامه تلوهس اب ار تسار و غورد دیهاوخیم امش« هک تسانعم نادب و

  ...!»دیئامن

 .مینک قمعت بلطم ِهنـُک رد میئایب یلو

 يروهمج هک میئوگب میناوتیم ایآ .میتسه کیتارکومد يروهمج راتساوخ زورما ام

 اریز ؟ارچ .میناوتیمن ،ریخ ؟تسا دب تهج ره زا ای و بوخ تهج ره زا کیتارکومد

 تاماظن هک تسا یماگنه نآ و تسا بوخ تهج کی زا اهنت کیتارکومد يروهمج

 هک تسا یماگنه نآ و تسا دب رگید تهج زا ضوع رد یلو دزادنایم رب ار یلادوئف

 هک اج نآ ات :میئوگیم ام مه تهج نیمه هب و .دزاسیم راوتسا ار يزاوژروب تاماظن
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 نآ هار رد ام و تسا بوخ ،دزادنایم رب ار یلادوئف تاماظن کیتارکومد يروهمج

 ام و .تسا دب ،دزاسیم راوتسا ار يزاوژروب تاماظن هک اج نآ رد یلو مینکیم هزرابم

  .مینکیم هزرابم نآ هیلع

 »بوخ« مه لاح نیع رد دحاو کیتارکومد يروهمج کی هک دوشیم نآ هجیتن

  .»هن« مه و »هلب« مه ،»دب« مه و تسا

 »بوخ« مه لاح نیع رد هک ،تفگ راک زور تعاس تشه يهرابرد ناوتیم ار نیمه

 راک متسیس میکحت بجوم اریز »دب« مه و دزاسیم دنمورین ار ایراتلورپ اریز تسا

  .ددرگیم يرودزم

 نیمه تسرد ،دیامنیم فیصوت ار کیتکلاید بولسا قوف لوق لقن رد هک سلگنا

  .دراد رظن رد ار قیاقح

 ناشرظن هب حضاوً الماک ىهشیدنا کیو دناهدیمهفن ار هتکن نیا اهتسیشرانآ یلو

  .تسا هدمآ یمهبم »یئوج هطسفس«

 دنناوتیم یتح اهنآ ،دننکن ای دننکب هجوت قیاقح نیا هب دنراتخم اهتسیشرانآ هتبلا

 هانگ هنایم نیا رد یلو .تساهنآ قح نیا ،دنریگب هدیدان ار نش زین راز نش لحاس رد

 یگدنز هب هتسب ناگدید اب ،مسیشرانآ فالخ رب هک تسیچ کیتکلاید بولسا

 رییغت یگدنز نوچ :دیوگیم اراکشآ و دنکیم سح ار تایح ضبن تابرض و درگنیمن

 یفنم و تبثم ،تسا لیامت ود ياراد یگدنز يهدیدپ ره سپ تسا تکرح رد و ریذپ

  .دومن درط ار یمود و درک عافد دیاب یلوا زا هک

  :ام ياهتسیشرانآ ىهدیقع هب .میهد همادا مه زاب

 هب هتشذگ ادتبا نآ رد هک ینعم نیدب تسا يزیخ تکالف لماکت کیتکلاید لماکت«

 ...ددرگیم تیبثت یئازجمً الماک لکش هب هدنیآ هاگ نآ و دوشیم وحم یلک
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 ـ سکرام زیخ تکالف لماکت یلو دوب مولعمان للع لولعم هیووک ياهمسیلکاتاک

  ).گ .ش 8 ىهرامش »یتابون« هب دوش عوجر »تسا کیتکلاید يهدیئاز سلگنا

  :دسیونیم رگید ياج رد هدنسیون نیمه و

 ».دراد يداقتنا ریغ یشور نادب تبسن و هدرک هیکت مسینیوراد هب مسیسکرام«

  .)6 ىهرامش »یتابون« هب دوش عوجر(

  !دینک هجوت

 اما و .تسا مسیلکاتاک هب دقتعم طقف و هدرک یفن ار نیوراد یجیردت لماکت هیووک

 اهتسیشرانآ .»دشابیم مولعمان للع لولعم« هک تسا یناهگان راجفنا مسیلکاتاک

 .دننکیم در ار مسینیوراد ،هجیتنلاب و هتسویپ هیووک هب اهتسیسکرام دنیوگیم

 نیمه لاح و .تسا یجیردت لماکت هب دقتعم و هدرک در ار هیووک مسیلکاتاک نیوراد 

 شور نادب تبسن و هدرک هیکت مسینیوراد هب مسیسکرام« دنیوگیم اهتسیشرانآ

  .دننکیم یفن ار هیووک مسیلکاتاک اهتسیسکرام هک نآ ینعی ،»دراد يداقتنا ریغ

 دناهتسویپ هیووک هب هک دنزاسیم مهتم ار اهتسیسکرام اهتسیشرانآ هک نآ هصالخ

  .هیووک هب هن دناهتسویپ نیوراد هب هک دننکیم شهوکن ار اهنآ لاح نیع رد و

 ار شدوخ شدوخ بیان ناخ نز :فورعم لوقب !تسا نیا یشرانآ ینعم

 .ش هک تسا هدرک شومارف »یتابون« 8 يهرامش .گ .ش هک تسا حضاو !درک اوسر

  .دوب هتفگ هچ 6 ىهرامش .گ

 .مینک عوجر قیاقح هب ؟شش ىهرامش ای تشه ىهرامش :دنراد قح ناشمادک

  :دیوگیم سکرام

 تابسانم اب دوخ لماکت زا ینیعم ىهلحرم رد هعماج ىهدلوم يدام ياهورین«

 ...دوشیم داضت دراو تیکلام تابسانم اب یئاضق ًافرص ریبعت هب ای و ـ دوجوم يدیلوت
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 یعامتجا يدنب تروص چیه „یلو„ دسریم ارف یعامتجا بالقنا نارود عقوم نآ رد
 اهنآدب یفاک دح هب يدنب تروص نیا هک ياهدلوم ياهورین يهمه جضنزا لبق

 ملع رب داقتنا ىهرابرد« ،سکرام .ك هب دوش عوجر (»...دوشیمن دوبان ،دهدیم نادیم

  .)راتفگ شیپ »داصتقا

 لصاح هجیتن نیا ،میزاس قبطنم رصاعم یعامتجا یگدنز رب ار سکرام زت نیا رگا

 لکشو دنتسه یعامتجا ىهبنج ياراد هک رصاعم يهدلوم ياهورین نیب هک دوشیم

 هک تسا دوجوم یقیمع عازن ،تسا یصوصخ ىهبنج ياراد هک تالوصحم کلمت

 یتنآ ،سلگنا .ف هب دوش عوجر ( .دوشب یهتنم یتسیلایسوس بالقنا هب یتسیاب

  .) موس شخب زا مود لصف »گنیرود

 للع« لولعم بالقنا سلگناو سکرام ىهدیقع هب دینکیم هظحالم هک نانچ

 هک تسا یتایح و نیعمً الماک یعامتجا للع لولعم هکلب تسین هیووک »مولعمان

  .دراد مان »هدلوم ياهورین لماکت«

 تروص ینامز اهنت بالقنا سلگنا و سکرام ىهدیقع هب دینکیم هظحالم هک نانچ

 هک ،یناهگان روط هب هن و ،دنشاب هتفای جضن یفاک دح هب هدلوم ياهورین هک دریذپیم

  .درکیم رکف هیووک

 هجو چیه سکرام یکیتکلاید بولسا و هیووک مسیلکاتاک نیب هک تسا نشور

  .درادن دوجو یکرتشم

 ار کیتکلاید رظن زا لماکت هکلب هیووک مسیلکاتاک اهنت هن مسینیوراد رگید فرط زا

 یکیتکلاید بولسا رظن زا هک نآ لاح و دنکیم یفن ،دشاب بالقنا لماش هک زین

 شبنج کی يرورض لکش ود ،هدوب یفیک و یمک تارییغت بالقنا و یجیردت لماکت

  .دندحاو
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 يداقتنا ریغ شور مسینیوراد هب تبسن ... مسیسکرام« هک دش یعدم ناوتیمن سپ

  »دراد

 هابتشا راچد 8 ىهرامش رد مه و 6 ىهرامش رد مه »یتابون« هک دوشیم نیا هجیتن

  .تسا

 نآ ناکما هن ... کیتکلاید« :دنیوگیم و دننکیم تمالم ار ام اهتسیشرانآ هرخالاب

 ءاروام هب هک نیا هن و ،دهج نورب دوخ زا ای دور نوریب دوخ زا ناسنا هک دهدیم ار

  .)گ .ش 8 ىهرامش »یتابون« هب دوش عوجر ( »دنک نتسج دوخ یتسه

 هب قح رگید اج نیا رد ،تسا تقیقح نیع ،اهتسیشرانآ نایاقآ ،بلطم نیا

 .دهدیمن ار یناکما نینچ کیتکلاید بولسا مهً اعقاو :تسا مرتحم نایاقآ امش بناج

 دوخ یتسه ءاروام هب و ندیهج نورب دوخ زا« هک نآ يارب ؟دهدیمن ارچ یلو

 هدش داجیا اهناسنا يارب کیتکلاید بولسا هک نآ لاح و تسا یهوک زب راک ،نتسج

  .تسا

  ...!تساج نیا رد زار

 تسا حضاو .یکیتکلاید بولسا ىهرابرد اهتسیشرانآ تایرظن یلک روط هب تساهنیا

 کی دوخ يارب و هدیمهفن ار سلگنا و سکرام یکیتکلاید بولسا اهتسیشرانآ هک

 هزیتس ناما یب نینچ هک تسا نامه هیلع و دناهتخاس يدروآرد نم کیتکلاید

  .دننکیم

 اریز میدنخب هرظنم نیا ياشامت ماگنه هک دنامیم یقاب راک نیا اهنت ام يارب یلو

 نهذ تالوهجم و تسا دربن رد دوخ ياهرادنپ اب هک یصخش ىهرظنم هب ناوتیمن

 ار نمشد هک دهدیم نانیمطا مامت ترارح اب لاح نیع رد و دبوکیم ار دوخ

  .دیدنخن ،دبوکیم
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2 

 یتسیلایرتام يروئت
 یتسه ىهدننک نییعت اهناسنا روعش

 یتسه سکعرب هکلب تسین نانآ

 نییعت ار ناشروعش اهنآ یعامتجا

  .دنکیم

  سکرام لراک

 یتسیلایرتام يروئت مینیبب لاح .میتسه انشآ کیتکلاید بولسا اب رگید نونکا

  ؟تسیچ

 نیا ایآ یلو ،دباییم لماکت یگدنز رد زیچ همه ،دنکیم رییغت ناهج رد زیچ همه

  ؟دوشیم یلمع یتروص هچ هب لماکت نیا و دریذپیم ماجنآ هنوگچ رییغت

 درس ًاجیردت سپس ،دوب نیشتآ و هتخادگ ياهدوت ینامز نیمز ىهرک مینادیم ،ًالثم

 ناروناج ناهج لماکت لابند هب ،دندش رادیدپ نآ رد ناروناج و تاتابن هاگ نآ و دش

 ناسنا روهظ اهنیا ىهمه لابند زا اًدعب و دندیدرگ رهاظ ناگنیزوب زا ینیعم عون

  .تفای عوقو

  .تسا هتفرگ تروص وحن نیدب یلک روط هب تعیبط لماکت

 هک دوب ینامز .دوب هدرکن گنرد اج کی رد مه یعامتجا یگدنز هک مینادیم زین و

 زا ار دوخ تشیعم اهنآ نامز نآ رد ؛دنتسیزیم يودب مسینومک لوصا قبط اهناسنا

 و دنتشگ یم اهلگنج رد هک ینعم نیدب دندومنیم نیمأت يودب راکش قیرط

 دوخ ياج يودب مسینومک هک دیسر ینامز .دندروآیم تسد هب ار دوخ توق ناسنیدب

 قیرط زا رتشیب ار دوخ ياهيدنمزاین اهناسنا نارود نیا رد ،داد یهاش ردام هب ار
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 ینامز نیا و دیدرگ لدبم یهاشردپ هب یهاشردام سپس .دندرکیم عفر يودب تعارز

 سپس .دندومنیم نیمأت يراد هلگ قیرط زا رتشیب ار دوخ تشیعم اهناسنا هک دوب

 تشیعم اهناسنا هک دوب ینامز نیا و داد يراد هدرب ماظن هب ار دوخ ياج یهاشردپ

 هدرب ماظن لابند هب .دندرکیم نیمأت يرتهتفای دشر ًاتبسن تعارز ىهلیسو هب ار دوخ

  .دیدرگ زاغآ يزاوژروب ماظن ،همه لابند هب هاگنآ و دیسر ژاورس تبون يراد

  .تسا هتفرگ تروص وحن نیدب یلک روط هب یعامتجا یگدنز لماکت

 ایآ :تسا هتفریذپ ماجنآ هنوگچ لماکت نیا ایآ یلو ...تسا حضاو اهنیا مامت يرآ

 و »تعیبط« لماکت سکعرب ای دوب »هعماج« و »تعیبط« لماکت ىهیام روعش

  ؟دیدرگیم بجوم ار روعش لماکت »هعماج«

 .یتسیلایرتام يروئت رظن زا هلئسم حرط تسا نینچ

 اهدعب و هدوب مدقم »یعامتجا یگدنز« و »تعیبط« رب قلطم لقع دنیوگیم یخرب

 یگدنز« و »تعیبط« ياههدیدپ لماکت هک يوحن هب ،تفرگ رارق اهنآ لماکت داینب

  .تسا نآ ىهداس ساکعنا و قلطم لقع لماکت یجراخ لکش حالطصا هب »یعامتجا

 نیا زا ،دندش میسقت نایرج دنچ هب مایا رورم هب هک ،اهتسیلآ هدیا شزومآ ًالثم

  .تسا هدوبرارق

 رگید کی هک دراد و هتشاد دوجو ورین ود لزا زا ناهج رد هک دنیوگیم نارگید اما و

 و تسا دوجو یکی ،ینعم يرگید و تسا هدام یکی ورین ود نآ و دننکیم یفن ار

 هک يدام و يونعم ،دنوشیم میسقت هرمز ود هب زین اههدیدپ نیاربانب و روعش يرگید

 و تعیبط لماکت هکیمسق هب ،دندربن رد رگید کی اب و دنیامنیم یفن ار رگید کی

  .يدام ياههدیدپ و يونعم ياههدیدپ نیب یمئاد راکیپ زا تسا ترابع هعماج

 نایرج دنچ هب مایا رورم هب اهتسیلآهدیا دننام مه اهنآ هک اهتسیلآود شزومآ ًالثم

  .دوبرارق نیا زا ،دندش میسقت
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  .دنکیم یفن ساسا و هشیر زا ار مسیلآهدیا مه و مسیلآود مه یتسیلایرتام يروئت

 يدام ياههدیدپ مه و دنراد دوجو يونعم ياههدیدپ مه ناهج رد هک تسا یهیدب

 ،سکعرب .دننکیم یفن ار رگید کی اهنآ ایوگ هک تسین نآ نخس نیا ینعم یلو

 و دندحاو يهعماج ای و دحاو تعیبط فلتخم لکشود ،يدام و يونعم تاهج

 لماکت مه اب و دنراد دوجو مه اب اهنآ ،دومن روصت يرگید نودب ار یکی ناوتیمن

  .دنیامنیم یفن ار رگید کی اهنآ هک مینک رکف درادن یلیلد هجیتنلاب و دنباییم

  .درادن یئاپ و رپ ،مسیلآود حالطصا هب هک دوشیم مولعم ،بیترت نیدب

 رهاظتم يونعم و يدام ینعی فلتخم لکش ود هب هک يریذپان میسقت و دحاو تعیبط

 و يدام ینعی فلتخم لکش ود هب هک يریذپان میسقت و دحاو ىهعماج ،ددرگیم

 و تعیبط لماکت ىهرابرد دیاب ام هک يرظن تسا نیا ،ددرگیم رهاظتم يونعم

  . میشاب هتشاد یعامتجا یگدنز

  .یتسیلایرتام يروئت مسینوم تسا نینچ

  .دنکیم یفن زین ار مسیلآ هدیا یتسیلایرتام يروئت لاح نیع رد

 لماکت رب مدقم روعش یلک روط هب و يونعم ىهبنج لماکت ایوگ هک هشیدنا نیا

 هک دنتشادن دوجو رادناج تادوجوم زونه .تسا تسردان ياهشیدنا ،هدوب يدام ىهبنج

 هدنز دوجوم نیتسخن .تسا هتشاد دوجو »ناج یب« و یجراخ حالطصا هب تعیبط

 دادعتسا سپس .دوب ساسحاراثآ نیلوا و رثأت تیصاخ دجاو اهنت و روعش هنوگره دقاف

 و ءاضعا نامتخاس لماکت قفاوم یمارآ هب و تفای لماکتً اجیردت ناروناج رد ساسحا

 تسد راهچ يور هب هتسویپ اهنومیم رگا .دیدرگ لدبمروعش هب ،اهنآ یبصع هاگتسد

 و اههیر زا تسناوتیمن ـ ناسنا ـ شفلخ درکیمن تسار تشپ رگا و تفریم هار اپ و

 رادروخ رب نتفگ نخس زا تسناوتیمن اذل و دنک هدافتسا هنادازآ دوخ یتوص ياهرات

 هنیزوب رگا ،زین و .تخاسیم فقوتم ساسا و هشیر زا ار شروعش دشر رما نیا و دوش
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 راهچ يور هب هشیمه دوب روبجم ـ ناسنا ـ شاَفَلخ ،داتسیایمن دوخ ياهاپ يور هب

 شیارب و ؛دیامن بسک ار دوخ تارثأت اج نآ زا و درگنب نیمز هب ،دورب هار اپ و تسد

 تشادیمن ار نآ ناکما هجیتنلاب و دنکفا رظن دوخ نوماریپ و الاب هب هک دشیمن رسیم

 مامت .تسا هتخودنا اپ راهچ روناج هک نازیم نآ زا شیب دزودنایب یتارثأت دوخ زغم رد

  .درکیم يریگولج يرشب روعش لماکت زا يدج روط هب اهنیا

 یبصع هاگتسد لماکت و ءاضعا صاخ نامتخاس ،روعش لماکت يارب هک نآ هجیتن

  .تسا يرورض

 ىهبنج لماکت رب یجراخ طیارش لماکت ،يدام ىهبنج لماکت هک نآ هجیتن

 ادتبا ،دنکیم رییغت یجراخ طیارش ادتبا .تسا هدوب مدقم ،روعش لماکت ،يونعم

 رییغت يونعم ىهبنج ای روعش نآ قفو رب سپس و دباییم رییغت يدام ىهبنج

  .دیامنیم

  .دنکفایم رب نب و خیب زا ار مسیلآ هدیا حالطصا هب ،تعیبط لماکت خیرات بیترت نیدب

  .تفگ دیاب ار بلطم نیمه زین يرشب ىهعماج لماکت خیرات ىهرابرد

 فلتخم تالیامت و اههشیدنا فلتخم ىهنمزا رد اهناسنا رگا هک دهدیم ناشن خیرات

 ياههویش هب دوخ جئاوح ءاضرا يارب فلتخم ىهنمزا رد هک تسا نآ تلع دناهتشاد

 لاکشا هب نانآ يداصتقا تابسانم لاونم نیدب و ،دناهدرکیم راکیپ تعیبط اب یفلتخم

 قبط و تعیبط اب ًاکرتشم اهناسنا هک دوب ینامز .تسا هتفاییم رارقتسا یفلتخم

 یتسینومک زین اهنآ تیکلام عقوم نآ رد ،دندرکیم هزرابم يودب مسینومک لوصا

 دنتشاذگیمن قرف مه زا ار »وت لام« و »نم لام« ًابیرقت اهنآ تهج نیمه هب و دوب

 رد »وت لام« و »نم لام« قرف هک دیسر رد ینامز .دوب یتسینومک اهنآ روعش و

 و تفرگ دوخ هب يدرف و یصخش ىهبنج زین تیکلام ماگنه نآ رد ــ تفای هار دیلوت

 مه ،دسریم رد ینامز و ،درک هنخر اهناسنا روعش رد یصوصخ تیکلام ساسحا اذل
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 هجیتنلاب و دریگیم دوخ هب یعامتجا ىهبنج رگید راب دیلوت هک ،ینونک نامز نوچ

 مسیلایسوس لیلد نیمه هب و ــ تفریذپ دهاوخ یعامتجا ىهبنج زین تیکلام يدوزب

  .دباییم هار اهناسنا روعش رد ًاجیردت

 تباقر بات یلو تشاد ریقح یناکد هک دینک ضرف ار یشافک .مینزب هداس یلاثم

 یشافک ىهناخراک رد لثملایف و هدرک هتخت ار یشافک ناکد هدرواین ار نالک نابابرا

 هدشن فناخلداع ىهناخراک دراو نیا يارب يو .دشاب هدش ریجا سیلفت رد فناخلداع

 سپ یلوپ هک تسا هدمآ نآ دصق هب هکلب دشاب يریگب دزم رگراک ًامئاد هک ،تسا

 هک نانچ .دزاس رئاد ار دوخ یشافک ناکد ون زا و دهد بیترت ياهیام و دنک زادنا

 يرتلورپ زونه شروعش یلو تسا يرتلورپ رگید نونکا ،شافک نیا عضو دینیبیم

 نیا یئاوژروب هدرخ عضو رگید ترابع هب .تسا یئاوژروب هدرخ اپارس هکلب تسین

 هدرخ روعش یلو درادن دوجو رگید عضو نیا ،هتفر نایم زا رگید نونکا شافک

 رت بقع يو یعقاو عضو زا روعش نیا ،تسا هتفرن نایم زا زونه شایئاوژروب

  .تساهدنام

 رییغت یجراخ طیارش ادتبا زین یعامتجا یگدنز رد ینعی اج نیا رد هک تسا نشور

 نآ قفو رب مه نانآ روعش سپس و دوشیم نوگرگد اهناسنا عضو ادتبا رد ،دنکیم

  .دباییم رییغت عضو

 ادتبا دراد دصق يو مینادیم هک نانچ .میدرگ زاب دوخ شافک هب هرابود لاح

 و دنکیم راک ،هدش رتلورپ شافک .دنک زاب ار دوخ ناکد سپس و دیامن زادنا سپ یلوپ

 فافک تمحز هب یتح ،دزم اریز تسا يراوشد رایسب راک لوپ زادنا سپ هک دنیبیم

 رگید زین یصوصخ ناکد ندرک زاب هک دوشیم هجوتم هوالع هب .دهدیم ار وا شاعم

 ،یلوپ یب ،نایرتشم ياهيزاب سوه ،ناکد ىهراجا .دنزیمن لد هب یگنچ نادنچ

 تسا یئاهینارگن همه ،لیبق نیا زا يرگید ياهرسدرد و نالک ياهبابرا تباقر

 غراف اهینارگن نیا زاً اتبسن رتلورپ هک نآ لاح و .دزاسیم بذعم ار رو هشیپ کی هک
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 هدوسآ« بش و دیآیم هناخراک هب حبص ،دزاسیمن شنارگن اهب هراجا و يرتشم ،تسا

 رد ار »دزمتسد« رطاخ یگدوسآ نامه اب زین هبنش زور و دوریم اج نآ زا »رطاخ

 هدرخ ياهوزرآ رپهش راب نیتسخن يارب هک تسا اج نیا رد .دراذگیم دوخ بیج

 وا بلق رد راب نیتسخن يارب هک تسا اج نیا رد ،دنکشیم ام شافک یئاوژروب

  .ددنبیم هفطن يرتلورپ تالیامت

 نیرتيرورض نیمأت يارب یتح لوپ هک دنیبیم ام شافک و درذگیم نامز

 نیع رد .دراد ار ترورض تیاهن وا يارب دزم شیازفا و تسین یفاک مه اهيدنمزاین

 نیا رد .دننکیم تبحص یتاباصتعا و اههیداحتا زا شیاقفر هک دوشیم هجوتم لاح

 هک نیا هن دنک هزرابم اهبابرا اب دیاب دوخ عضو دوبهب يارب هک دربیم یپ ام شافک اج

 هب و ددنویپیم یباصتعا شبنج هب ،دوشیم هیداحتا دراو اذل .دیامن زاب یصخش ناکد

 ....ددرگیم سونأم یتسیلایسوس ياههشیدنا اب يدوز

 .دمآ لصاح يو روعش رییغت ماجنارس ،شافک يدام عضو رییغت لابند هب ،بیترت نیدب

 رد یبسانتم تارییغت ینامز تدم زا سپ هاگ نآ و درک رییغت شیدام عضو ادتبا

  .دیدرگ ثداح شروعش

 .تسا قداص مکح نیمه زین یلک روط هب هعماج و تاقبط ىهرابرد

 يدام طیارش ادتبا ینعی .دنکیم رییغت یجراخ طیارش ادتبا زین یعامتجا یگدنز رد

 نانآ ینیب ناهج و تاداع و قالخا و اهناسنا رکفت ىهوحن ،سپس و دباییم رییغت

  .دیامنیم رییغت نآ قفو رب زین

  :دیوگیم سکرام تهج نیا هب

 سکعرب هکلب تسین نانآ یتسه ىهدننک نییعت اهناسنا روعش«

 ».دنکیم نییعت ار ناشروعش ،اهنآ یعامتجا یتسه
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 ار اههدیدپ لیبق نیا زا و یتسه و یجراخ طیارش و يدام ىهبنج ام رگا

 نیا زا يرگید ياههدیدپ و روعش و يونعم ىهبنج تروص نآ رد ،میمانب نومضم

 لصاح یتسیلایرتام فورعم مکح نیا هک تساج نیا زا ،دیمان لکش ناوتیم ار لیبق

 بقع نومضم زا لکشو دراد تقبس لکش رب نومضم ،لماکت نایرج رد :تسا هدمآ

  .دنامیم

 یعامتجا یگدنز »يدام ىهیاپ« يداصتقا لماکت سکرام ىهدیقع هب هک اج نآ زا و

 لکش« یفسلف ــ یبهذم و یسایس ــ یئاضق لماکت و ،تسا نآ نومضم و

  :دریگیم هجیتن نینچ سکرام اذل ،تسا نآ »يانبور« و نومضم نیا »کیژولوئدیا

 ای مک یتعرس اب ،میظع يانبور مامت رد ،يداصتقا ىهیاپ رییغت اب«

 ».دهدیم خر یتالوحت ،دایز شیب

 نآ ،سکرام رظن هب ایوگ هک تسین نآ هجو چیه هب نخس نیا يانعم هتبلا

 »یتابون« هب دوش عوجر (تسا نکمم لکش نودب نومضم„ هتشاگنا .گ.ش هک روط

  .)»مسینوم زا داقتنا« ،1ىهرامش

 ،لکش نامهب ای نالف هک تساج نیا بلطم یلو تسین نکمم لکش نودب نومضم

 و درادن قفاوت نومضم نیا اب لماکروط هب زگره ،دوخ نومضم زا ندنامزاب ببس هب

 دوخ نیا و دریگ دوخ هب هنهک لکش اًتقوم »تسا روبجم« نیون نومضم بیترت نیدب

 هک دیلوت تالوصحم کلمت لکش رضاح لاح رد ًالثم .دوشیم عازن بجوم اهنآ نیب

 »عازن« و درادن قفاوت دیلوت یعامتجا نومضم اب تسا یصوصخ ىهبنج ياراد

  .دریگیم تروص هنیمز نیمه رب ینونک یعامتجا

 چیه هب تسا یتسه لکش روعش ایوگ هک رکف نیا يانعم رگید فرط زا

 ىهشیدنا طقف نیا .تسا هدام نامه ،دوخ تعیبط ظاحل زا روعش هک تسین نیا هجو

 و خیب زا ناشیاهيروئت هک تسا )توش هلومو رنخوب لیبق زا ( یماع ياهتسیلایرتام
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 گیودول« هب موسوم دوخ رثا رد سلگنا و دراد ضقانت سکرام مسیلایرتام اب نب

 ،سکرام مسیلایرتام ربانب .تسا هتفرگ هیرخس هب ار اهنآ دروم هب و اجب  »خابریوف

 یلک روط هب هک دندحاو ىهدیدپ کی فلتخم لکش ود ــ هدام و هدیا ،یتسه و روعش

 لاح نیع رد و ،Aدننکیمن یفن ار رگید کی اهنآ نیاربانب .دراد مان هعماج ای تعیبط

 و تعیبط لماکت رد هک تساج نیا رد طقف بلطم .دنتسین زین دحاو ىهدیدپ کی

 ،روعشرب ،دریگیم تروص ام ءارو رد هک هچ نآ ینعی ،يدام بسانتم تارییغت ،هعماج

 نآ ای و نیا لابند هب ــ دراد تقبس ،دریگیم تروص غامد رد هک هچ نآ رب ینعی

  .تفریذپ دهاوخ ماجنا یبسانتم يونعم تارییغت ریزگان رید ای دوز ،يدام رییغت

 و تعیبط خیرات ىهرابرد بلطم نیا تسا نکمم ،بوخ رایسب :تفگ دنهاوخ ام هب

 غامد رد هنوگچ رضاح لاح رد نوگانوگ ياههدیا و تاروصت یلو .دشاب تسرد هعماج

 اهنت هک نیا ای دراد دوجو یجراخ حالطصا هب طیارش عقاو رد ایآ ؟دوشیم دیدپ ام

 دوجوم یجراخ طیارش رگا و ؟تسا دوجوم یجراخ طیارش نیا ىهرابرد ام تاروصت

  ؟تسا رودقم دح هچ ات اهنآدب تفرعمو اهنآ كرد ،تسا

 دراد دوجو اج نآ ات ام »نم« و ام تاروصت :دیوگیم هراب نیا رد یتسیلایرتام يروئت

 هک سک نآ .دندوجوم ،دنروآیم دوجوب ام »نم« رد یتارثأت هک ،یجراخ طیارش هک

 طیارش هنوگره تسا روبجم ،درادن دوجو يزیچ ام تاروصت زج دیوگیم هدیجنسن

 »نم« دوجو اهنت و دوشب زین نارگید دوجو رکنم نیارب انب و ددرگ رکنم ار یجراخ

 یساسا تریاغم ملع ینابم اب و لطاب تسا یمالک دوخ نیا و درمش زاجم ار دوخ

  .دراد

 
A- هب هزرابم هک تساج نیا هتکن .درادن نومضم و لکش نیب هزرابم دوجو عوضوم اب یضقانت بلطم نیا 
 ون لکش يوجتسج رد هک تسا ون نومضم و هنهک لکش نیب هکلب تسین نومضم و لکش نیب یلک روط
 .دشابیم نآ قئاش و
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 ام زا شیپ طیارش نیا ،تسا دوجومً اعقاو یجراخ طیارش هک تسا ملسم

 هک هزادنا ره اهنآ هب تفرعم و اهنآ كرد ناکما و دوب دهاوخ زین ام زا سپو هدوب

  .دوب دهاوخ رت لهس ،دننک ریثأت ام روعش رد رتیوقو رتشیب

 دیدپ ام غامد رد هنوگچ نوگانوگ ياههدیا و تاروصت رضاح لاح رد هک نیا اما و

 دوشیم رارکت يزیچ نامه لامجا هب زین اج نیا رد هک میدرگ رکذتم دیاب ،دوشیم

 ام زا جراخ رد هک یئیش مه دروم نیا رد .دهدیم خر هعماج و تعیبط خیرات رد هک

 ،لکش ینعی ،ام روصت و تسا هتشاد تقبس یئیش نآ ىهرابرد ام روصترب دراد دوجو

 ار نآ و مرگنیم تخرد هب نم رگا .تسا رت بقع شنومضم نآ ینعی ،یئیش دوخ زا

 ،نم غامد رد تخرد روصت ندش دیدپ زا لبق هک تسا نآ اهنت نیا يانعم منیبیم

  ...دوش بجوم نم غامد رد ار هطوبرم روصت تسا هتسناوت هک هتشاد دوجو تخرد دوخ

  .سکرام یتسیلایرتام يروئت نومضم راصتخا هب تسا نینچ

 اهناسنا یلمع تیلاعف يارب یتسیلایرتام يروئت هک تسین راوشد هتکن نیا كرد

  .تسا یتیمها هچ ياراد

 اهناسنا روعش نآ اب بسانتم هاگ نآ و يداصتقا طیارش ادتبا هک تسا تسرد رگا

 رد ار نامرآ نامهب ای نالف يانبم و هیاپ دیاب ام هک تسا حضاو سپ دنکیم رییغت

 صحفت يداصتقا لماکت ریس رد هکلب مینکن وجتسج اهناسنا تالیخت و غامد

 يداصتقا طیارش یسررب ساسا رب هک تسا ینتفریذپ و بوخ نامرآ نآ اهنت .میئامن

 و دنریگیمن رظن رد ار يداصتقا طیارش هک یئاهنآمرآ نآ مامت .دشاب هدمآ دوجو هب

  .دنتسه ینتفریذپان و هدوهیب دننکیمن هیکت نآ لماکت هب

  .یتسیلایرتام يروئت یلمع جاتنتسا نیتسخن تسا نینچ

 یجراخ طیارش ىهلیسو هب اهنآ تاداع و قالخا ،اهناسنا روعش هک تسا تسرد رگا

 یسایس و یئاضق ياهلکش یگدوهیب يانبم هک تسا تسرد رگا و ددرگیم نییعت
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 نامزاس دیدجت هب دیاب ام هک تسا نشور تروص نآ رد ،تساهنآ يداصتقا نومضم

  و قالخا نآ ياپ هب اپ ات مینک تدعاسم يداصتقا تابسانم قیمع

  .دنک رییغت نبُ زا زین نانآ یسایس ماظن و مدرم تاداع

  :دیوگیم نینچ هراب نیا رد سکرام

 زیت مسیلایسوس و...مسیلایرتام میلاعت نیب هدوجوم طابترا ىهدهاشم يارب«

 و تامولعم مامت ناسنا هک تسا تسرد رگا .تسین مزال یصاخ یشوه

 تسا یهیدب سپ ...دنکیم بسک ساسحا ناهج زا ار هریغ و تاسوسحم

 هب دناوتب ناسنا نآ رد هک دومن انب يوحن هب ار دوخ نوماریپ ناهج دیاب هک

 ناهج نیا رد هک دنک تداع و دنک لصاح تفرعم يرشب ًاعقاو زیچ ره

 ىهطقن زا رشب هک تسا تسرد رگا ...درورپب شیوخ رد ار یناسنا صاوخ

 یفنم يورین ىهجیتن يو يدازآ رگا ینعی ،تسین دازآ یتسیلایرتام رظن

 زاربا تبثم يورین ىهجیتن هکلب ،دوبن هدیدپ نآ زا ای نیا زا زارتحا

 داد رفیک ار دارفا مئارج دیابن تروص نآ رد ،تسا شیوخ یعقاو تیصخش

 یناسنا صاوخ رگا ...تخاس دوبان ار مرج یعامتجا دض عبانم دیاب هکلب

 ار طیحم طیارش دیاب هک تسا یهیدب سپ تسا طیحم طیارش ىهدیئاز

 ناونع تحت »خابریوف گیودول« يهمیمض هب دوش عوجر (.دومن یناسنا

  ]3[ .)»مهدجیه نرق يوسنارف مسیلایرتام ىهرابرد سکرام.ك«

  .یتسیلایرتام يروئت زا یلمع جاتنتسا نیمود تسا نینچ

*         *       * 

  ؟دنراد يرظن هچ سلگنا و سکرام یتسیلایرتام يروئت ىهرابرد اهتسیشرانآ ایآ

 و طسب زا تسا ترابع یتسیلایرتام يروئت دوب لگه زا یکیتکلاید بولسا ءاشنم رگا

 زا دنشوکیم و دنفقاو بوخ بلطم نیا هب اهتسیشرانآ .خابریوف مسیلایرتام شرتسگ
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 ار سلگنا و سکرام کیتکلاید مسیلایرتام ات دنیامن هدافتسا خابریوف و لگه صئاقن

 ياهیتسدرت نیا هک میدش رکذتم کیتکلاید بولسا و لگه دروم رد ام .دننک هایس

 تالمح دروم رد .درک دهاوخن تابثا ار يرگید زیچ نانآ تلاهج زج اهتسیشرانآ

  .تفگ دیاب ار بلطم نیمه زین یتسیلایرتام يروئت و خابریوف هب اهنآ

 و »...دوب تسیئهتناپ خابریوف« هک دنیوگیم ام هب یصاخ رورغ اب اهتسیشرانآ ًالثم

 هب« و )يدنلد .د 7 ىهرامش »یتابون« هب دوش عوجر (»...درمشیم ادخ ار ناسنا«

 نینچ سکرام اج نیا زا ایوگ و »..تسوا كاروخ ناسنا تیهام خابریوف ىهدیقع

  :تسا هدرک جاتنتسا

 هب دوش عوجر( »...تسا زیچره رب مدقم و زیچره زا رت مهم يداصتقا عضو هجیتنلاب«

  ).گ.ش ىهلاقم .6 ىهرامش »یتابون«

 زا شرگید تاهابتشا و ار ناسنا وا ندرمش ادخ و خابریوف مسیئهتناپ رد يدحا هتبلا

 دندوب یناسک نیلوا سلگنا و سکرام سکعرب هکلب تسا هدرکن يدیدرت لیبق نیا

 مزال اهتسیشرانآ لاح نیا اب یلو .دنتخاس فوشکم ار خابریوف تاهابتشا هک

ً ارهاظ ؟ارچ .»دنیامن ءاشفا« رگید راب کی هدش ءاشنا هک ار یتاهابتشا دنرمشیم

 سکرام یتسیلایرتام يروئت میقتسم ریغ دنهاوخیم خابریوف هب مانشد اب هک نآ يارب

 هک دید میهاوخ ًاملسم میرگنب هیضق هب هناضرغ یب رگا هتبلا .دننک هایس ار سلگنا و

 رد هچ نانچ ،تسا هدوب زین یتسرد راکفا شتسردان راکفا رانکرد و خابریوف دزن رد

 دوجو نیا اب یلو .تسا هدش هدید نادنمشناد زا يرایسب دروم رد زین خیرات

  ...دنهدیم همادا »يرگاشفا« هب اهتسیشرانآ

 ار يرگید زیچ دوخ تلاهج زج اهیتسدرت نیا اب نانآ هک میئوگیم رگید راب کی

  .درک دنهاوخن تابثا
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 یئانشآ هنوگ چیه نودب اهتسیشرانآ  )دید میهاوخ ًالیذ هک نانچ ( تسا هجوت بلاج

 دروم ار نآ دناهدمآ رب ددص رد دوخ تاعومسم قبط اهنت و یتسیلایرتام يروئت اب

 رگید کی اب ًابلاغ اهنآ ياههتفگ مه عوضوم نیمه هجیتن رد .دنهد رارق داقتنا

 هب ار ام »ناداقن« رما نیا تسا یهیدب و دنکیم در ار يرگید یکی و تسا ضقانتم

 ارف شوگ یلیوشیزکرچ ياقآ ياهفرح هب رگا ًالثم .دزاسیم راچد یکحضم عضو

 ترفن یتسینوم مسیلایرتام زا سلگنا و سکرام ایوگ هک دوشیم هجیتن نینچ میهد

  :تسا هدوب هنایماع و هدوبن یتسینوم اهنآ مسیلایرتام ایوگ و هتشاد

 روطت و یجیردت لماکت متسیس اب ،ناسانش تعیبط تمظع اب شناد نآ«

 زا ...تسا رازیب نآ زا ردق نآ سلگنا هک دوخ یتسینوم مسیلایرتام و عاونا

 4ىهرامش »یتابون« هب دوش عوجر ( ».تسا هتسجیم يرود کیتکلاید

  .) یلیوشیزکرچ ىهلاقم

 »يرازیب« و یلیوشیزکرچ بیوصت دروم هک یملع ،یعیبط مسیلایرتام نیاربانب

 مسیلایرتام و تسا بیوصت راوازس هجیتنلاب و هدوب یتسینوم مسیلایرتام ،تسا سلگنا

  .تسین نتفریذپ راوازس هک تسا مولعم و هدوبن یتسینوم سلگنا و سکرام

 نیمه هب و تسا یتسینوم سلگنا و سکرام مسیلایرتام دیوگیم يرگید تسیشرانآ

  .تسا ندش در راوازس مه تهج

 

 یتسینوم مسیلایرتام .تسا لگه مسیواتآ ،سکرام یخیرات طابنتسا«

 تعیبط رد سکرام يداصتقا مسینوم صخالاب و ًامومع قلطم تینیع

 دب مسیلآود یتسینوم مسیلایرتام ...تسا هابتشا يروئت ظاحل زا و لاحم

 هب دوش عوجر( »...ملع و کیزیفاتم نیب تسا یشزاس و هدش راتتسا

  .).گ.ش ىهلاقم 6 هرامش »یتابون«
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 سلگنا و سکرام و تسا ینتفریذپان یتسینوم مسیلایرتام هک دوشیم لصاح

 نیمه هب و دنتسه تسینوم تسیلایرتام مه ناشدوخ سکعرب ،هکلب هدوبن رازیب نآ زا

  .درک در ار یتسینوم مسیلایرتام دیاب تهج

 تسار ناشمادک مهفب و ایب لاح !نامسیر زا يرگید و دیوگیم نامسآ زا یکی

 یگتسیاش مدع ای یگتسیاش دروم رد ناشدوخ زونه !یمود ای یلوا :دنیوگیم

 نیا دناهدیمهفن ناشدوخ زونه ،دناهدرکن یکی ار ناشفرح سکرام مسیلایرتام

 ینتفریذپ رتشیب مادک دناهدرواینرد رس ناشدوخ زونه ،هن ای تسا یتسینوم مسیلایرتام

 فال زا ار ام شوگ تقو نآ و ،یتسینوم مسیلایرتام ای هنایماع مسیلایرتام :تسا

  !دناهدرک دروخ حالطصا هب ار مسیسکرام :دنیوگیم و هتخاس رک دوخ فازگو

 نینچ اب ار رگید کی تایرظن زین هدنیآ رد اهتسیشرانآ تارضح رگا يرآ ،يرآ

 اهتسیشرانآ هب هدنیآ هک دوب دهاوخن مه ینخس ياج هاگ نآ ،دنزاس دروخ یترارح

  ...تشاد دهاوخ قلعت

 ياهتسیشرانآ زا یخرب هک نآ تسا روآ هدنخ هزادنا نیمه هب هک يرگید يهتکن

 و ،دناهدشن انشآ ملع نوگانوگ تانایرج اب زونه »ترهش« نیا ىهمه اب ،»ریهش«

 نیب هک دراد دوجو مسیلایرتام فلتخم عاونا ملع رد دننادیمن هک دسریم رظن هب نینچ

 تیمها رکنم هک دراد دوجو ياهنایماع مسیلایرتام ًالثم :تسا یگرزب توافت اهنآ

 حالطصا هب مسیلایرتام زینو ،تسا يدام يهبنج رد نآ ریثأت و يونعم ىهبنج

 لباقتم طباور هب و تسا سکرام یتسیلایرتام يروئت نامه هک دراد دوجو یتسینوم

 عون ود نیا اهتسیشرانآ یلو .درگنیم یملع رظن زا يدام و يونعم ياههبنج

 ار ود نآ نیب راکشآ فالتخا یتح و دننکیم طولخم مه اب ار مسیلایرتام فلتخم

  !مینکیم ءایحا ار ملع ام :دنیوگیم یصاخ رورغ اب و دننیبیمن
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 مسیشرانآ ؛درادیم راهظا هنادنسپ دوخ شیوخ »یفسلف« راثآ رد نیکتوپورک .پ ًالثم

 مه ياهملک یتح یلو تسا یکتم »رصاعم یتسیلایرتام ىهفسلف« رب یتسینومک

 یکتم » یتسیلایرتام ىهفسلف« مادک هب یتسینومک مسیشرانآ هک دهدیمن حیضوت

 هتکن نیارب يو ًارهاظ .يرگید ىهفسلف ای و یتسینوم ای هنایماع ىهفسلف هب ؟تسا

 و تسا دوجوم یساسا نیابت یتسیلایرتام نوگانوگ تانایرج نیب هک تسین فقاو

 لهج زورب هکلب تسین »ملع ءایحا« مه اب تانایرج نیا ندرک طولخم هک دمهفیمن

 و یشرانآ« زین و »مسیشرانآ و ملع« نیکتوپورک هب دوش عوجر ( تسا قلطم

  .)»نآ ىهفسلف

  :دینک هجوت .تسا قداص بلطم نیمه زین نیکتوپورک یجرگ نادرگاش يهرابرد

 تیرشب هب سکرام ،یکستوئاک ىهدیقع هب زین و سلگنا ىهدیقع هب«

 “یتسیلایرتام طابنتسا فشاک هلمج زا “..يو اریز تسا هدرک گرزب یتمدخ

 هک... مینادیم اریز ،ریخ ام رظن هب ؟تسا تسرد بلطم نیا ایآ .تسا

 یعامتجا مسیناکم ایوگ دندقتعم هک ییهفسالف و ءاملع و نیخروم ىهمه

 هب یتایح و يرشب و یناهیک و یکلف و یمیلقا و یئایفارغج طیارش ار

 »یتابون« هب دوش عوجر( ».دناتسیلایرتام یگمه ،دروآیم رد شبنج

  .)2ىهرامش

 هلوم و سکرام »مسیلایرتام« نیب ای خابله و وطسرا »مسیلایرتام« نیب هک نیا هجتن

 اهنآ تفرعم هک یمدرم تقو نآ و !داقتنا نیا هب تنسحا !تسین یفالتخا چیه توش

 نالاپ هک يزور نآ زا ياو« :دناهتفگن هدوهیب !دناملعرد ددجت یعدم تسا هیاپ نیدب

  »..!دنک یطایخ زود

 يروئت« ،سکرام مسیلایرتام هک دناهدینش یئاج ام »ریهش« ياهتسیشرانآ .دعب اما و

  :هک دنریگیم تمذم داب هب ار اهتسیسکرام ام هاگ نآ و تسا »هدعم
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 رد لومرف نیا .تسوا كاروخ ناسنا تیهام ،خابریوف ىهدیقع هب«

 تفرگ هجیتن سکرام اذل و تسا هتشاد یئاسآرحس ریثأت سلگنا و سکرام

 ره رب مدقم و زیچره زا رت مهم يدیلوت تابسانم و يداصتقا عضو« هک

  »...تسا زیچ

 هناگی هک نآ يوعد« :دنیوگیم هداد میلعت ار ام هنابام فوسلیف اهتسیشرانآ سپس

 يوعد تسا يداصتقا دیلوت و هیذغت )یعامتجا یگدنز ( فده نیا هب لین ىهلیسو

 نییعت ،يداصتقا عضو و هیذغت زیچره رب مدقم ،یتسینوم رظن قبط رگا...تسا یئاطخ

 عوجر (»دندشیم هغبان یتسیابیم اهروخرـُپ زا یخرب سپ دوبیم يژولوئدیا ىهدننک

  ).گ.ش ىهلاقم 6ىهرامش »یتابون« هب دوش

 زا تسا یفاک .درک در ار سلگنا و سکرام مسیلایرتام دوشیم یناسآ هچ هب دینیبب

 یفاک و دوش هدینش یلذتبم ياههوای سلگنا و سکرام يهرابرد یبتکم لفط کی

 „ یتابون« ىهمانزور تاحفص رد یفسلف ىهنطنط اب لذتبم ياههوای نیا هک تسا
  !دیآ لئان مسیسکرام زا »يداقن« راختفا هب صخش هلصافالب ات ددرگ رارکت

 هک تسا هتفگ سکرام مادک و هرایس مادک رد ،اجک و تقو هچ دیئامرفب ،نایاقآ ،یلو

 تاراهظا دییأت يارب سکرام تافیلأت زا ارچ »؟تسا يژولوئدیا ىهدننک نییعت هیذغت«

 تسا هتفگ سکرام ،تسا تسرد ؟دیاهدرکن لقن ياهملک یتح ای و هلمج کی دوخ

 هب یسک هچ یلو تسا نانآ يژولوئدیا و روعش ىهدننک نبیعت دارفا يداصتقا عضو

 هک دینادیمن امشً اعقاو ایآ ؟تسا یکی يداصتقا عضو و هیذغت هک تسا هتفگ امش

 هک یعامتجا ىهدیدپ اب نب و خیب زا ،هیذغت ًالثم هلمج نآ زا و کیژولویزیف ىهدیدپ

 طولخم هک مینک ضرف ؟دراد توافت ،تسا هلمج نآ زا دارفا يداصتقا عضو ًالثم

 هچ یلو دشاب ششخب لباق یبتکم لفط کی يارب فلتخم ىهدیدپ ود نیا ندرک
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 »ملع ناگدننک ءایحا« و »یسارکومد لایسوس ناگدننک دروخ« امش هک تسا هدش

  ؟دینکیم رارکت لابلاغراف نینچ ار یبتکم لفط هابتشا

  ؟دشاب یعامتجا يژولوئدیا ىهدننک نییعت دناوتیم هیذغت هنوگچ یهگناو

 هتشذگرد ،دنکیمن رییغت هیذغت لکش و هیذغت ؛دیزرو لمأت دوخ مالک رد یمک دیئایب

 هک نآ لاح و دندرکیم مضه ار اذغ و دندیوجیم و دندروخیم الاح دننام مدرم زین

 ـ يراتلورپ ،يزاوژروب ،یلادوئف ،قیتع دهع يژولوئدیا .تسا رییغت رد ًامئاد يژولوئدیا

 دنکیمن رییغت هک يزیچ تسا لوقعم ایآ .يژولوئدیا نوگانوگ لاکشا تسا نینچ

 ؟تسا رییغت رد هتسویپ هک دشاب يزیچ يهدننک نییعت

 تازاوم بتکم نامه„ سکرام مسیلایرتام اهتسیشرانآ ىهدیقع هب .میهد همادا
 نیب تسا یشزاس و هدش راتتسا دب مسیلآود ،یتسینوم مسیلایرتام« :زین و »...تسا

 يدیلوت تابسانم هک دوشیم مسیلآود راتفرگ اج نآ زا سکرام« ،»...ملع و کیزیفاتم

 هک نآ اب هک دراگنایم رادنپ و مهو هباثم هب ار يرشب ىهدارا و لایما و يدام ار

 ىهلاقم 6 ىهرامش »یتابون« هب دوش عوجر (».تسین یتیمها ياراد تسا دوجوم

  ).گ.ش

 بتکم اب یکرتشم هجو نیرت کچوک سکرام یتسینوم مسیلایرتام هک نآ تسخن

 ریزگان ،نومضم ای يدام ىهبنج ،مسیلایرتام نیا رظن هطقن زا .درادن تازاوم يهناهلبا

 هب و دنکیم در ار رظن نیا تازاوم بتکم اما و دراد تقبس لکش ای يونعم ىهبنج رب

 تقبس يرگید رب مادک چیه يونعم هن و يدام يهبنج هن ،دیوگیم عطاق يوحن

  .دنباییم دشر مه تازاوم هب و مه اب اهنآ ود ره و دنرادن

 ىهدارا و لایما و يدام ار يدیلوت تابسانم سکرام« مه ًاعقاو هک مینک ضرف ،اًیناث

 ینعم ایآ .„ دشاب هتشاگنا تسین یتیمها ياراد هک رادنپ و مهو هباثم هب ار يرشب
 ىهبنج تسیلآود مینادیم هک نانچ ؟تسا تسیلآود سکرام هک تسا نآ نخس نیا
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 لئاق يواسم تیمها نآ يارب و هتسناد لباقتم لصا ود ار يدام ىهبنج و يونعم

 ىهبنج سکعرب و هدرمش رتالاب ار يدام ىهبنج سکرام امش لوق هب رگا یلو .تسا

 داقتنا« نایاقآ سپ .تسین لئاق یتیمها نآ يارب و دنادیم »رادنپ« ار يونعم

 .؟دیاهدروآ اجک زا ار سکرام مسیلآ ود مینیبب دیئامرفب »ناگدننک

 دشاب دوجوم مسیلآود و یتسیلایرتام مسینوم نیب تسا نکمم یطابترا هچ ،ًاثلاث 

 ای تعیبط ینعی دحاو پیسنرپ هب دقتعم مسینوم دنادیم یکدوک ره یتح هک یتقو

 مسیلآود هک نآ لاح و تسا يونعم لکش و يدام لکش ياراد هک تسا یتسه

 قبط هک تسا يونعم پیسنرپ و يدام پیسنرپ ینعی هناگود پیسنرپ هب دقتعم

  ؟دنرگید کی خسان مسیلآود بتکم

 تسرد ؟»تسا هتشاگنا رادنپ و مهو ار يرشب ىهدارا و لایما« سکرام یک ً،اعبار

 حیضوت يداصتقا لماکت قیرط زا ار »يرشب ىهدارا و لایما« سکرام هک تسا

 يداصتقا لاوحا و عاضوا اب نیشن هنیباک دارفا یخرب لایما هک یماگنه و دهدیم

 هک تسا نآ نخس نیا ینعم ایآ یلو .تسا هدناوخ فاب رادنپ ار اهنآ هدادیمن قفو

 مه عوضوم نیا ایآ ؟تسا زیمآ رادنپ یلک روط هب یناسنا لایما سکرام ىهدیقع هب

  :دیوگیم هک دیاهدناوخن ار سکرام مالک نیا امش رگم ؟دراد حیضوت هب یجایتحا

 هب رداق هک دهدیم رارق شیوخ لباقم رد ار یفئاظو طقف هتسویپ تیرشب«

 ملع زا داقتنا ىهرابرد« راتفگ شیپ هب دوش عوجر (»تساهنآ لح

 .)»داصتقا

 هک تسا حضاو .دنکیمن لابند ار زیمآ رادنپ دصاقم رشب یلک روط هب هک نآ ینعی

  .دنکیم فیرحت ار قیاقح اًدماع ای و دیوگیم هچ دمهفیمن ای ام »داقن«

 و لایما« سلگنا و سکرام ىهدیقع هب ایوگ هک تسا هتفگ امش هب یسک هچ ً،اسماخ

 نیا رد اجک اهنآ هک دیهدیمن ناشن ارچ .؟»تسین یتیمها ياراد يرشب يهدارا
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 باتک و »تراپانب یئول رمورب مهدجه« باتک رد سکرام رگم ؟دناهتفگ نخس باب

 رگید راثآ لیبق نیا زا و »هسنارف رد یلخاد گنج« ،»هسنارف رد یتاقبط ىهزرابم«

 »هدارا و لایما« يارب سکرام رگا ؟دیوگیمن نخس »هدارا و لایما« تیمها زا دوخ

 حور اب ار اهرتلورپ »لایما و هدارا«„ دیشوکیم ارچ سپ دوبن لئاق یتیمها

 رگم رگید فرط زا ؟تخادرپیم غیلبت هب اهنآ نیب ارچ و دهد شرورپ یتسیلایسوس

 ىهرابرد هدش هتشون 1894 ـ 1891 تاونس نیب هک دوخ فورعم تالاقم رد سلگنا

 و لایما« سکرام يهدیقع هب تسا تسار .؟دیوگیمن نخس »هدارا و لایما تیمها«

 ینعم ایآ یلو دنیامنیم بسک يداصتقا عضو زا ار دوخ نومضم اهناسنا ي»هدارا

 ایآ ؟دنرادن يریثأت يداصتقا تابسانم لماکت رد اهنآ دوخ هک تسا نآ مالک نیا

  ؟دننکیم كرد يراوشد هب ردق نآ ار یگداس نیا هب یتایرظن اهتسیشرانآً اعقاو

  :اهتسیشرانآ تارضح رگید » ماهتا« کی

 لکش„ تفگ ناوتیمن اذل “...تسا لاحم نومضم نودب لکش روصت„«

 مه اب„ اهنآ ).ك .دنامیم بقع نومضم زا  (“تسا نومضم لابند رد

 عوجر( »تسا لطاب مسینوم تروص نیا فالخ رد ... „دننکیم یگدنز

 .)ك.ش 1ىهرامش »یتابون« هب دوش

 نودب نومضم هک نیا .تسا هدرک مگ ار هتشر رس یکََمک ام »دنمشناد« مه زاب

 دوجوم لکش هک تسا حیحص زین نیا یلو .تسا یحیحص فرح تسا لاحم لکش

 هشیمه ،دنامیم بقع یمود زا یلوا .درادن تقفاوم ًالماک هاگ چیه دوجوم نومضم اب

 و هنهک لکش نیب هجیتن رد و دراد رب رد ار هنهک لکش يدودح ات نیون نومضم

 عقاو بالقنا هک تسه مه هنیمز نیمه رب .تسا دوجوم یعازن هتسویپ نیون نومضم

 یلو .تسا نیا رد مه سکرام مسیلایرتام یبالقنا حور اًنمض و دوشیم
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 هنایم نیا رد هک تسا یهیدب و دناهدرکن كرد ار هتکن نیا »ریهش« ياهتسیشرانآ

  .یتسیلایرتام يروئت زا هن تساهنآ دوخ زا روصق

 رگا ،سلگنا و سکرام یتسیلایرتام يروئت ىهرابرد اهتسیشرانآ تایرظن تسا نینچ

  .دیمان تایرظن ار اهنآ ناوتبً الوصا

 

3 

 يراتلورپ مسیلایسوس
 

 انشآ وا يروئت اب زین و وا بولسا اب :میتسه انشآ سکرام کیروئت میلاعت اب نونکا ام

  .میاهدش

 و کیتکلاید مسیلایرتام نیب ایآ ؟میریگب دیاب یملع جیاتن هچ میلاعت نیا زا ام ایآ

  ؟تسا دوجوم ییهطبار هچ يرتلورپ مسیلایسوس

 ییهقبط اهنت ،دشاب یقرتم رخآ ات دناوتیم ییهقبط اهنت دیوگیم یکیتکلاید بولسا

 ولج هب ًامئاد و تسا دشر لاح رد زور ره هک دننکش مه رد ار یگدرب غوی دناوتیم

 هناگی مینیبیم ام دنکیم راکیپ رتهب ىهدنیآ هار رد ریذپان یگتسخ شور اب و دوریم

 دنکیم راکیپ هدنیآ هار رد و دوریم ولج هب ًامئاد و دباییم دشر هتسویپ هک ییهقبط

  .میشاب راودیما وا هب و ایراتلورپ رازگتمدخ دیاب ام اذل .تسا هد و رهش يایراتلورپ

 .سکرام کیروئت میلاعت زا یلمع ىهجیتن نیتسخن تسا نینچ

 ندرک شومارف هب ار ایراتلورپ هک یماگنه زین نیتشنرب .تمدخ ات میراد تمدخ یلو

 هب هک یتقو مه نیکتوپورک .»دنکیم تمدخ« ایراتلورپ هب دهدیم زردنا مسیلایسوس
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 داهنشیپ ار یتعنص عیسو ىهیاپ دقاف و هدنکارپ ياهنومک »مسیلایسوس« ایراتلورپ

 ار ایراتلورپ هک یماگنه ،سکرام لراک زین و .»دنکیم تمدخ« ایراتلورپ هب دیامنیم

 توعد رصاعم گرزب عیانص عیسو ىهیاپ هب یکتم يرتلورپ مسیلایسوس رارقتسا هب

  .دنکیم تمدخ ایراتلورپ هب دیامنیم

 تمدخ ایراتلورپ هب دیاب هنوگچ ؟دوش مامت ایراتلورپ دوس هب ام راک ات درک دیاب هچ

  ؟مینک

 ایراتلورپ هب ًامیقتسم دناوتیم نامرآ کی ینامز اهنت دیوگیم یتسیلایرتام يروئت

 نیا ياهتساوخ ابً الماک و هتشادن نیابت روشک يداصتقا لماکت اب هک دنک تمدخ

 دیلوت هک دهدیم ناشن يرادهیامرس ماظن يداصتقا لماکت .دشاب قباطم لماکت

 تیکلام اب دیلوت یعامتجا ىهبنج و دریگیم دوخ هب یعامتجا ىهبنج رصاعم

 هب تدعاسم ام یساسا ىهفیظو اذل ،دراد تافانم نب و خیب زا يرادهیامرس يهدوجوم

 نیا ینعم .تسا یتسیلایسوس تیکلام رارقتسا و يرادهیامرس تیکلام نتخاس نوگژاو

 زا دهدیم زردنا ار مسیلایسوس ندرک شومارف هک نیتشنرب میلاعت هک تسا نآ نخس

 شخبنایز ایراتلورپ يارب و هتشاد تافانم يداصتقا لماکت ياهتساوخ اب هشیر

  .دوب دهاوخ

 زور ره رصاعم دیلوت هک دهدیم ناشن يرادهیامرس ماظن يداصتقا لماکت زین و

 نیا ًامئاد و دنامیمن دودحم ،هناگادج تالایا و اهرهش دودح رد و دباییم هعسوت

 ام تهج نیمه هب و دریگیم رب رد ار روشک یضارا رسارس و هتسکش مه رد ار دودح

 و اهرهش ار هدنیآ مسیلایسوس ىهیاپ و مینک لابقتسا نسح ار دیلوت ىهعسوت دیاب

 هدنیآ رد هک ار روشک ریذپان میسقت و لماک یضارا هکلب مینادن هناگادج ياهنومک

 هک دهدیم ناشن نیا و میرامشب نآ ىهیاپ ،تفای دنهاوخ هعسوت رتشیب و رتشیب هتبلا

 هناگادج ياهنومک و اهرهش بوچ راهچ رد ار هدنیآ مسیلایسوس هک نیکتوپورک میلاعت
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 يارب و هتشاد تافانم دیلوت يهنماد رپ ىهعسوت تایضتقم اب دزاسیم دودحم

  .دوب دهاوخ شخبنایز ایراتلورپ

 ىهویش تسا نیا ؛یساسا فده ىهباثم هب یتسیلایسوس عیسو یگدنز هار رد هزرابم

  .ایراتلورپ هب ام تمدخ

  .سکرام کیروئت شزومآ زا یلمع جاتنتسا نیمود تسا نینچ

 کیتکلاید مسیلایرتام زا یمیقتسم جاتنتسا يرتلورپ مسیلایسوس هک تسا نشور

  .تسا

 ؟تسیچ يرتلورپ مسیلایسوس اما و

 ود هب ناهج هک تسا نآ نخس نیا ینعم .تسا يرادهیامرس ماظن ینونک ماظن

 تیرثکا هاگودرا و رادهیامرس يزیچان تشم هاگودرا :تسا هدش میسقت داضتم هاگودرا

  .دناتسدیهت ناکامک نیا دوجو اب ،دننکیم راک زور و بش اهرتلورپ .اهرتلورپ ینعی

 نآ زا یشان نایرج نیا و .دنتسه ینغ نیا دوجو اب یلو دننکیمن راک نارادهیامرس

 نآ زا یشان هکلب دناهغبان نارادهیامرس و دنرادن یفاک لقع ایوگ اهرتلورپ هک تسین

 هک تسا نآ هجیتن ،دننیچیم ار اهرتلورپ راک ىهویم نارادهیامرس هک تسا

  .دننکیم رامثتسا ار اهرتلورپ نارادهیامرس

 ارچ ؟ار اهرتلورپ دوخ هن دننیچیم ار اهرتلورپ راک ىهویم نارادهیامرس ارچ

  ؟ار نارادهیامرس اهرتلورپ هن دننکیم رامثتسا ار اهرتلورپ نارادهیامرس

 الاک لکش زیچ همه ماظن نیا رد .تسا یئالاک دیلوت رب ینتبم يرادهیامرس ماظن اریز

 اهنت هن ماظن نیا رد .تساورمکح شورف و دیرخ لصا اج همه و دریگیم دوخ هب

 ار اهنآ نادجو و نوخ ،اهناسنا راک يورین یتح هکلب رابراوخ و فرصم دروم ءایشا

 ،هدیرخ ار نارگراک راک يورین و دنافقاو هتکن نیدب نارادهیامرس .دیرخ ناوتیم زین

 راک يورین بحاص نارادهیامرس هک تسا نآ نخس نیا ینعم .دنزاسیم ریجا ار اهنآ
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 راک يورین نیا هب تبسن ار یقح هنوگره اهرتلورپ یلو .دندرگیم دوخ یعایتبا

 و هتخاس راک يورین نیا ىهلیسو هب هک هچ نآ ینعی دنهدیم تسد زا هدش هتخورف

 و تسا نارادهیامرس نآ زا اهنت هکلب ،هدوبن قلعتم اهرتلورپ هب رگید دوشیم هتخادرپ

 هب یئاهالاک زور ره دیاهتخورف هک يراک يورین تسا نکمم .دوریم اهنآ بیج هب

 نیا ،درادن قلعت امش هب و تسین طوبرم امش هب نیا یلو دنک دیلوت لبور دص ياهب

 ىهنازور دزم طقف دیاب امش دراد قلعت اهنآ هب و تسا طوبرم نارادهیامرس هب طقف

 ،دینک هشاعا یئوج هفرص اب ،هتبلا ،هک یتروص رد ،دیاش هک دیراد تفایرد ار دوخ

 راک يورین نارادهیامرس هک نآ هصالخ .دشاب یفاک امش يرورض فراصم ءاضرا يارب

 هک تسا تهج نیمه هب تسرد و دنزاسیم ریجا ار اهرتلورپ و دنرخیم ار اهرتلورپ

 هک تسا تهج نیمه هب و دنروآیم تسد هب ار اهرتلورپ راک تارمث نارادهیامرس

  .ار ناراد هیامرس اهرتلورپ هن دننکیم رامثتسا ار اهرتلورپ نارادهیامرس

 ریجا اهرتلورپ ارچ ؟دنرخیم ار اهرتلورپ راک يورین نارادهیامرس ارچ اما و

  ؟اهرتلورپ ریجا نارادهیامرس هن دنوشیم نارادهیامرس

 .تسا دیلوت لئاسو و رازبا رب یصوصخ تیکلام ،يرادهیامرس ماظن یلصا ىهیاپ اریز

 و نیشام ،نهآ هار و لگنج ،نآ ینورد رئاخذ و نیمز ،اههناخراک ،اهکیرباف اریز

 هدش لیدبت نارادهیامرس زا یکچوک هورگ یصوصخ تیکلام هب دیلوت لئاسو رگید

 هک تسا تهج نیمه هب .تسا هتفر تراغ هب اهرتلورپ زیچ همه اریز .تسا

 رد دنزادنا راک هب ار اههناخراک و اهکیرباف ات دننکیم ریجا ار اهرتلورپ ،نارادهیامرس

 نیمه هب .دادیمن یعفن هنوگ چیه نانآ هب قلعتم دیلوت لئاسو و رازبا تروص نیا ریغ

 نینچ رگا و ،دنشورفیم نارادهیامرس هب ار دوخ راک يورین اهرتلورپ هک تسا تهج

 .دندرمیم یگنسرگ زا دندرکیمن

 يدوخ يدوخب ًالوا .دزاسیم نشور ار يرادهیامرس دیلوت یمومع فص اهنیا مامت 

 هب دیلوت نیا .دشاب یلکشتم و دحاو زیچ دناوتیمن يرادهیامرس دیلوت هک تسا موهفم
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 .دریذپیم ماجنا نوگانوگ نارادهیامرس یصوصخ ياههاگنب رد ياهدنکارپً الماک وحن

 مدرم ياهيدنمزاین نیمأت ،هدنکارپ دیلوت نیا میقتسم فده هک تسا نشورً ایناث

 زا یلو .دوش هدوزفا نارادهیامرس دیاوع هب ات تسا شورف يارب الاک دیلوت هکلب تسین

 اهنآ زا مادک ره اذل دیازفایب دوخ دئاوع رب ات دشوکیم يرادهیامرس ره هک اج نآ

 ياهب ،دوشیم هتشابنا ًاعیرس رازاب هجیتن رد و دنیامن دیلوت يرتشیب يالاک دنراد یعس

  .دسریم رد یمومع نارحب و دباییم لزنت اهالاک

 ىهجیتن نآ رئاظن و دیلوت جرمو جره و دیلوت ىهفقو و يراکیب و نارحب بیترت نیدب

  .تسا ینونک يرادهیامرس دیلوت لکشت مدع میقتسم

 لباقم رد زونه و هدشن لحمضم نونکات یعامتجا لکشتم ریغ ماظن نیا رگا و

 تلود هک تسا نآ ،زیچ ره رب مدقم شاتلع ،تسا هداتسیا مکحم ایراتلورپ تالمح

  .دیامنیم عافد نآ زا يرادهیامرس تموکح و يرادهیامرس

  .ینونک يرادهیامرس ىهعماج ینابم تسا نینچ

*** 

 ــ هدنیآ ىهعماج .دش دهاوخ انب يرگید ینابم رب هدنیآ ىهعماج هک تسین يدیدرت

 اج نآ رد هک تسا نآ زیچ ره رب مدقم نخس نیا ینعم .تسا یتسیلایسوس ىهعماج

 زین رامثتسا نیاربانب و ،اهرتلورپ هن و نارادهیامرس هن .دوب دهاوخن یتاقبط هنوگ چیه

 یعمجتسد روط هب هک دوب دنهاوخ یناگدننگ قلخ دیلوت اهنت اج نآ رد دوب دهاوخن

  .دننکیم راک

 تسنآ لاح نیع رد نخس نیا ینعم .تسا یتسیلایسوس يهعماج ــ هدنیآ يهعماج

 اذل و تفر دهاوخ نایم زا رامثتسا هارمه ،شورف و دیرخ و یئالاک دیلوت اج نآ رد هک

 دهاوخن هدنوش ریجا و هدننک ریجا و يرگراک يورین يهدنشورف و رادیرخ يارب یئاج

  .تشاد دنهاوخ دوجو دازآ نگدننک قلخ اهنت اج نآ رد .دوب
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 هک تسا نآ نخس نیا ینعم ماجنارس .تسا یتسیلایسوس ىهعماج ــ هدنیآ ىهعماج

 وحم يرودزم راک هارمه دیلوت لئاسو و رازبا رب یصوصخ تیکلام عون ره اج نآ رد

 رد .دنمتلود نارادهیامرس هن و دوب دنهاوخ دنمتسم ياهرتلورپ هن نآ رد و دش دهاوخ

 ىهمه و نآ ینورد رئاخذ و یضارا ىهیلک هک دوب دنهاوخ یناگدننک قلخ اهنت اج نآ

 رد یعمجتسد روط هب ار هریغ و اهنهآ هار و اههناخراک و اهکیرباف ىهیلک و اهلگنج

  .دنراد دوخ بحاصت دی

 ياهیدنمزاین میقتسم نیمات ،هدنیآ دیلوت ىهدمع فده دینکیم هدهاشم هک نانچ

 .تسا نارادهیامرس دوس شیازفا نآ فده هک شورف يارب الاک دیلوت هن تسا هعماج

  .دوب دهاوخن هریغ و دوس بسک يارب هزرابم و یئالاک دیلوت يارب یئاج هعماج نیا رد

 ياراد يدیلوت و لکشتم یتسیلایسوس ىهویش هب ،هدنیآ دیلوت هک تسا نشور زینو

 ینازیم هب تسرد و هدروآ باسح هب ار هعماج ياهيدنمزاین هک دوب دهاوخ یلاع دشر

 و دیلوت یگدنکارپ يارب یئاج اج نیا رد .دشاب هعماج زاین دروم هک درک دهاوخ دیلوت

  .دنام دهاوخن يراکیب و نارحب و تباقر

 دوجو ینادنمتسم و نادنمتلود هک اج نآ ،دنشاب هتشادن دوجو یتاقبط هک اج نآ

 هب هک زین یییسایس تردق و تشاد دهاوخن یموزل زین تلود ،دنشاب هتشادن

 رد نیاربانب .دوب دهاوخن يرورض دنکیم عافد نادنمتلود زا و هدنار افج نادنمتسم

  .دوب دهاوخن یسایس تردق دوجو هب یجایتحا یتسیلایسوس ىهعماج

  :تسا هتفگ 1846 لاس رد یتح سکرام لراک تبسانم نیمه هب

 نآ يزاوژروب نهک ىهعماج ياج هب ،لماکت نایرج رد ،رگراک ىهقبط«

 ار تاقبط نایم ضقانت و تاقبط هک تشاد دهاوخ اپ هب یعامتجا نانچ

 دهاوخن دوجو یصاخ یسایس تردق هنوگ چیه رگید ؛دزاسیم یفتنم

  .)»هفسلف رقف« هب دوش عوجر( »...تشاد
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  :تسا هتفگ 1884 لاس رد سلگنا تبسانم نیمه هب

 نودب ار دوخ راک هک دندوب یعماوج .تشادن دوجو لزا زا تلود نیاربانب«

 ىهلحرم رد .دنتشادن يروصت یتلود تردق و تلود زا و دندربیم شیپ نآ

 طوبرم تاقبط هب هعماج میسقت اب ریزگان هک ،يداصتقا لماکت زا ینیعم

 نانچ نآ هب عیرس یئاهماگ اب ام نونکا .دش يرورض ... تلود دوجو ،دوب

 هن تاقبط نیا دوجو نآ رد هک میوشیم کیدزن دیلوت لماکت زا ياهلحرم

 لدبم دیلوت میقتسم عنام هب هکلب ،هداد تسد زا ار دوخ ترورض اهنت

 دیدپان ،دندش دیدپ هتشذگ رد هک يریزگان نامه هب تاقبط .دوشیم

 دهاوخ دیدپان ریزگان زین تلود ،تاقبط ندش دیدپان اب و .دش دنهاوخ

 هب نیدلوم يواستم و دازآ كارتشا ساسا رب ار دیلوت هک ياهعماج .دیدرگ

 دهاوخ یئاج نآ هب ار یتلود نیشام مامت .درک دهاوخ میظنت نیون ىهویش

 رانک رد قیتع راثآ ىهزوم هب ؛تسا نآ یعقاو ياج نامز نآ رد هک داتسرف

 تیکلام ،هداوناخ ءاشنم« هب دوش عوجر (» .یغرفم ربت و یسیر خن كود

 .)»تلود و یصوصخ

 يارب یتسیلایسوس ىهعماج رد هک تسا موهفم يدوخ يدوخ هب لاح نیع رد

 زکرمتم ینوگانوگ تاعالطا نآ رد هک یلحم رتافد بنج ،یمومع ياهراک يهرادا

 ىهرابرد یتاعالطا ات تشاد دهاوخ موزل رامآ يزکرم رتفد کی ،دش دهاوخ

 بسانت هب ار فلتخم ياهراک هاگ نآ و دنک يروآ عمج هعماج مامت ياهيدنمزاین

 هژیو هب و اهسنارفنک لیکشت نینچ مه و دیامن میسقت هعماج نیقلاخ نیب

 یئاقفر يارب يدعب ىهرگنک ات اهنآ تامیمصت ءارجا هک دمآ دهاوخ مزال یئاههرگنک

  .دوب دهاوخ یمتح ارچو نوچ یب دناهدنام تیلقا رد هک

 دیاب هناقیفر و دازآ راک هدنیآ یتسیلایسوس ىهعماج رد هک تسا حضاو هرخالاب و

 نیا ینعم .دزاس مهارف تقافر ساسا رب ار اهيدنمزاین مامت لماک عفر تابجوم
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 هزادنا نامه هب تسرد دوخ وضع کی ره زا هدنیآ ىهعماج رگا هک تسا نآ نخس

 هب مه سک ره هب دیاب دوخ ىهبون هب ،دیآیم رب وضع نآ يهدهع زا هک دبلطب راک

 ره هب و شدادعتسا قبط سکره زا .دهد لیوحت لوصحم يو يدنمزاین ىهزادنا

 .ددرگ داجیا دیاب هدنیآ یعمج ماظن هک تسا ياهیاپ نینچ يور ــ !شزاین قبط سک

 هک يرصانع زونه هک یماگنه ینعی ،مسیلایسوس ىهلحرم نیتسخن رد ،تسا یهیدب

 یفاک دح هب زین هدلوم ياهورین و دنریگیم وخ نیون یگدنز اب ،دناهدرکن تداع راک هب

 يارجا دیدرت نودب ؛تشاد دهاوخ دوجو »دیفس« و »هایس« راک زونه و هتفاین دشر

 دهاوخ روبجم هعماج اذل و دوب دهاوخ راوشد یسب »شزاین قبط سک ره هب« لصا

 یماگنه تسا حضاو زین و .دریگ شیپرد ار یطسو دح هار ینعی رگید هار ًاتقوم دش

 نب و خیب زا يرادهیامرس راثآ هک یماگنه و دتفایب دوخ يارجم هب هدنیآ ىهعماج هک

  دهاوخ قفاوت یتسیلایسوس ىهعماج اب هک تسا یلصا هناگی روکذم لصا ددرگ دوبان

  :تفگ 1875 لاس رد سکرام اذل .تشاد

 روآ تراسا تیعبت هک یماگنه ،یتسینومک ىهعماج یلاع ىهلحرم رد«

 ضقانت ،عضو نیا هارمه هب هک یماگنه ؛دورب نایم زا راک میسقت زا رشب

 اهنت رگید راک هک یماگنه ؛دزیخرب نایم زا زین یمسج و يرکف راک نیب

 ؛دوش لدبم یگدنز زاین نیتسخن هب دوخ هکلب هدوبن یگدنز ىهلیسو

 زین هدلوم ياهورین ،دارفا ىهبناج همه لماکت هارمه هب هک یماگنه

 ره زا یئاوژروب قوقح دودحم قفا رب ناوتیم عقوم نآ اهنت ...دبای لماکت

 قبط سکره زا „ .دسیونب دوخ مچرپ رب دناوتیم هعماج و دمآ قئاف تهج

 زا داقتنا« هب دوش عوجر (».„ شزاین قبط سک ره هب و شدادعتسا

  .)»اتوگ ىهمانرب
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 يروئت قباطم هدنیآ یتسیلایسوس ىهعماج ىهرظنم یلک روط هب تسا نینچ

  .سکرام

 ؟تسا رسیم مسیلایسوس ندومن یلمع ایآ یلو .حیحص دوخ ياج هب اهنیا همه

 دوخ داهن زا ار شیوخ »ىهنایشحو تاداع« دناوتب ناسنا هک درک ضرف ناوتیم ایآ

  ؟دزاس رود

 درک ضرف ناوتیم ایآ تروص نآ رد ،دراد تفایرد شزاین قبط سک ره رگا :زین و

 دهاوخ یفاک روظنم نیا نیمأت يارب یتسیلایسوس ىهعماج رد دیلوت ياوق حطس هک

  ؟دوب

 یتسیلایسوس یهاگآ و هدلوم ياهورین یفاک لماکت یتسیلایسوس ىهعماج ىهمزال

 لماکت ،يرادهیامرس دوجوم تیکلام .تسا نانآ یتسیلایسوس گنهرف و دارفا

 هدنیآ ىهعماج رد هک میریگ رظن رد رگا یلو دوشیم عنام ار ینونک ىهدلوم ياهورین

 هک دوشیم نشور دوخ يدوخ هب هاگ نآ تشاد دهاوخن دوجو تیکلام نیا رگید

 رد هک درک شومارف دیابن زین ار هتکن نیا .دش دهاوخ ربارب هد هدلوم ياهورین

 دنهاوخ راک هب ناراکیب نینچ مه و يزورما روختفم رازه اهدص هدنیآ ىهعماج

 ار هدلوم ياهورین لماکت دوخ نیا و تسویپ دنهاوخ ناشکتمحز فوفص هب و تخادرپ

 دیاب دارفا ي»هنایشحو« تایرظن و تاساسحا ىهرابرد اما و .دهدیم تفرشیپ یسب

 ــ دوب ینامز .دنتسین يدبا تایرظن و تاساسحا نیا اهیخرب روصت فالخرب هک تفگ

 ینامز سپس و دوبن يربخ یصوصخ تیکلام زا ار ناسنا هک ــ هیلوا مسینومک نامز

 نایمدآ ساسحا و لقعرب یصوصخ تیکلام هک ــ يدارفنا دیلوت نامز ــ دیسر رد

 رد و ؛تسا یتسیلایسوس دیلوت نامز هک دسریم ارف نیون ینامز ماجنارس و دش هریچ

 ساسحا و لقعرد یتسیلایسوس تالیامت رگا تسا یتفگش ياج هچ تروص نآ

  .دنک هنخر نایمدآ
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  ؟تسا نایمدآ تایرظن و „ تاساسحا „ ىهدننک نییعت یتسه هک تسا نیا هن رگم

 ارف يرادهیامرس لماکت یپ زا ایآ ؟یتسیلایسوس ماظن يریزگان نیهارب تساجک یلو

 مسیلایسوس هک مینادیم اجک زا رگید ترابع هب ای ؟تسا ریزگان مسیلایسوس ندیسر

 نآ یملع نیهارب ؟دشابن یهت نایم يرادنپ و نیریش یئایور اهنت سکرام يرتلورپ

  ؟تساجک

 نیدب و دراد میقتسم یگتسب دیلوت لکش اب تیکلام لکش هک دهدیم ناشن خیرات

 .دنکیم رییغت دوز ای رید ریزگان زین تیکلام لکش ،دیلوت لکش رییغت هارمه ببس

 نآ رد هک اهتشد و اهلگنجو تشاد یتسینومک ىهبنج تیکلام هک دوب ینامز

 نآ رد ارچ .هناگادج دارفا هب هن دوب قلعتم همه هب دندوب نادرگرس هیلوا ياهناسنا

 هتسد و كرتشم راک و یتسینومک دیلوت اریز ؟تشاد دوجو یتسینومک تیکلام ماگنه

 نارود .تفریمن شیپ زا ناشراک مه نودب دندرکیم راک مه اب همه ،دوب یعمج

 يدارفنا ىهبنج تیکلام لکش و دیسر رد ،يزاوژروب هدرخ دیلوت نارود ینعی ،رگید

 اوه ءانثتسا هب هتبلا ( دوب يرورض رشب يارب هک هچ نآ و تفرگ دوخ هب ) یصوصخ(

 دیلوت اریز ؟داد خر رییغت نیا ارچ .دمآ رد یصوصخ تیکلام هب  ) هریغو دیشروخ رون و

 دوخ يارب يراک هب و دیزخ یجنک رد سکره و تفرگ دوخ هب يدارفنا ىهبنج

 يرادهیامرس گرزب دیلوت نارود ؛دسریم رد يرگید نارود ماجنارس و .دیدرگ لوغشم

 راک هب و هدمآ هدرگ ماب کی ریز هناخراک کی رد رگراک اهرازه و اهدص نآ رد هک

 هدهاشم ار درفنم دارفا قباس راک امش رگید اج نیا رد .دنوشیم لوغشم كرتشم

 ىهمه و رگراک ره اج نیا رد ،دورب دوخ هار هب سک ره نآ رد هک درک دیهاوخن

 اب مه و دوخ هاگراک ياقفر اب مه ،راک ظاحل زا اههاگراک زا کی ره نارگراک

 نارگراک ات دتفیب راک زا هاگراک کی تسا یفاک .دنراد کیدزن طابترا رگید ياههاگراک

 رگید ،راک و دیلوت نایرج دینکیم هظحالم هک نانچ .دننامب راکیب اههاگراک ىهمه

 هن نایرج نیا و .تسا یتسیلایسوس گنر ياراد و هتفرگ دوخ هب یعامتجا ىهبنج
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 نوگانوگ ياههتشر نیب و لماک ياههتشر رد هکلب هناگادج ياهکیرباف رد اهنت

 دیلوت هک نآ ات دننک باصتعا نهآ هار نارگراک تسا یفاک .دهدیم خر زین دیلوت

 زا سپ ات دتفایب راک زا گنس لاغذ و تفن دیلوت تسا یفاک ،دوش راوشد عضو راچد

 اج نیا رد هک تسا نشور .دنوش لیطعت ،اپارس یئاههناخراک و اهکیرباف يدنچ

 نوچ و .تسا هتفرگ دوخ هب یعمج هتسد ىهبنج و یعامتجا لکش دیلوت نایرج

 راک نوچ و دراد تافانم دیلوت یعامتجا ىهبنج اب لوصحم کلمت یصوصخ ىهبنج

 دوخ يدوخ هب اذل ؛دوش رجنم یعمج هتسد کلمت هب دیاب ریزگان ینونک یعمج هتسد

 نامه هب يرادهیامرس ماظن سپ زا یتسیلایسوس ماظن ندیسرارف هک تسا حضاو

  .بش یپ زا زور ندیسر ارف هک تسا ریزگان هزادنا

  .دزاسیم نهربم ار سکرام يرتلورپ مسیلایسوس ندوب ریزگان ،خیرات بیترت نیدب

*** 

 ار هدمع شقن یعامتجا دیلوت رد هک یعامتجا هورگ ای هقبط نآ دیوگیم ام هب خیرات

 دیاب ریزگان نامز رورم هب دراد تسد رد ار دیلوت ىهدمع فئاظو و دنکیم يزاب

 بحاص نانز هک ،یهاشردام نارود دننام ،دوب ینامز .دوش دیلوت نیا رایتخا بحاص

 دیلوت رد هک دوب نآ تلع ؟دوب هچ عوضوم نیا تلع ایآ .دندشیم هدرمش دیلوت رایتخا

 ار هدمع فیاظو و دندرکیم ءافیا ار هدمع شقن نانز ،يودب تعارز رد ینعی نامز نآ

 .دنتشگیم اهلگنج رد ناروناج يوجتسج رد نادرم هک نآ لاح و دندومنیم ءارجا

 هب ،دیلوت رد طلسم عضو نآ رد و ،دوب یهاشردپ نامز هک ،دیسر يرگید نامز سپس

 داصتقا ینعی ،يزور نآ دیلوت رد اریز ؟دش عقاو رییغت نیا ارچ .تفای لاقتنا نادرم

 ،نامک و ریت و دنمک و هزین زا دوب ترابع دیلوت ياهرازفا نیرت مهم نآ رد هک ،ینابش

 دیلوت نارود ینعی رگید نامز ماجنارس ...دندرکیم ارجا نادرم ار هدمع ىهفیظو

 دیلوت رد هدمع شقن يارجا هب اهرتلورپ نآ رد هک ،دسریمرد يرادهیامرس گرزب

 دیلوت اهنآ نودب و دتفایم نانآ تسد هب دیلوت يهدمع فیاظو يهیلکو دنزادرپیم
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 نامز نیا رد .)میروآ دایب ار یناگمه باصتعا( دروآیمن ماود مه زور کی یتح

 ؟تسیچ نخس نیا ینعم .دننآ عنام هکلب دنتسین مزال دیلوت يارب اهنت هن نارادهیامرس

 ایو ددرگ مدهنم اپارس یعامتجا یگدنز هنوگره دیاب ای هک تسا نآ نخس نیا ینعم

 ینعی نآ کلام هناگی و رصاعم دیلوت بحاص ،ریزگان یلو دوز ای رید ،ایراتلورپ هک نیا

  .دوش نآ یتسیلایسوس کلام

 يهلئسم و دنناوخیم ار يرادهیامرس تیکلام ىهحتاف هک رصاعم یتعنص ياهنارحب

 ار يریگ هجیتن نیا ،دنزاسیم حرطم یعطق روط هب ار مسیلایسوس ای يرادهیامرس ای

 ار مسیلایسوس يزوریپ يریزگان و يرادهیامرس يرگیلیفط و هدرک نهربمً الماک

  .دننادرگیم راکشآ

  :دنکیم رکذ سکرام يرتلورپ مسیلایسوس يریزگان رب هک يرگید ناهرب تسا نیا

 فطاوع رب هن تسا قوفرد روکذم یملع ینابم رب ینتبم يرتلورپ مسیلایسوس

  .ایراتلورپ هب تبسن هقالع و قشع و يدیرجت »تلادع« و یتاساسحا

 هدیمان زین »یملع مسیلایسوس« يراتلورپ مسیلایسوس هک تسا تهج نیمه هب

  .دوشیم

  :تفگیم 1877 لاس رد یتح سلگنا

 تالوصحم عیزوت ینونک ىهویش رد هک یبالقنا ىهرابرد ام نانیمطا رگا«

 نیا هک دوب هتکن نیا كرد رب یکتم طقف ... تسا نیوکت لاح رد ،راک

 زوریپ ینامز تروص ره هب دیاب تلادع و تسین هنالداع ،عیزوت ىهویش

 راظتنا دیدم یتدم دمآیم مزال و دوبیم راوشد ام راک تروص نآ رد ،دوش

 ياهورین« :هک تسا نآ هتکن نیرت مهم هلئسم نیا رد »... میشکب

 متسیس زین و تسا يرادهیامرس دیلوت ینونک ىهویش يهدیئاز هک ياهدلوم

 نیا دوخ اب ،تسا هدروآ دوجو هب هویش نیا هک يداصتقا تامعن عیزوت
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 زا دنهاوخب رگا هک ینازیم هب مه نآ و هتفای یشحاف داضت ،دیلوت ىهویش

 رد بالقنا دیاب راچان دنیوجزارتحا ینونک ىهعماج رسارس يانف و كاله

 نایم زا ار یتاقبط ياهتوافت ىهمه و دیآ دوجوب عیزوتو دیلوت ىهویش

 تیعقاو نیا رب یکتم ینونک مسیلایسوس يزوریپ هب نانیمطا يهیاپ .دربب

 هنیباک رکفتم نامهب ای نالف هک یئاهرادنپ رب هن ...تسا سوسحم يدام

  .)»گنیرود یتنآ« هب دوش عوجر (».دراد قحان و قح ىهرابرد نیشن

 ماظن اذل تسا هیزجت لاح رد يرادهیامرس نوچ هک تسین نآ نخس نیا ینعم هتبلا

 اهنت .تشاد اپ هب دوخ هاوخلد هب انب و تقو ره رد ناوتیم ار یتسیلایسوس

 نامرآ .دنشیدنایم نینچ اوژروب هدرخ ياهگولوئدیا رگید و اهتسیشرانآ

 اهنت و تسایراتلورپ نآ زا اهنت نامرآ نیا .تسین تاقبط ىهمه نامرآ یتسیلایسوس

 ینعم .تاقبط يهمه هن تسا هقالعیذ نآ ءارجا هب ًامیقتسم هک تسایراتلورپ ىهقبط

 لیکشت ار هعماج زا يزیچان شخب ایراتلورپ هک ینامز ات هک تسا نآ مالک نیا

 رتنالک و دیلوت قباس لکش يدوبان .تسین نکمم یتسیلایسوس ماظن رارقتسا دهدیم

 طیارش نیا .هعماج تیرثکا ندش هزیرتلورپ و يرادهیامرس دیلوت رتشیب مه زاب ندش

 نایاپ اهنیا هب بلطم یلو .تسا يرورض مسیلایسوس ندومن یلمع يارب هک تسا

 لاح نیا اب یلو دشاب هدش هزیرتلورپ هعماج تیرثکا تسا نکمم .دریذپیمن

 ندش یلمع يارب هک تسا نآ مه تلع .دشاب هدشن یلمع زونه مسیلایسوس

 رد ایراتلورپ تیلباق و ایراتلورپ یگناگی و یتاقبط یهاگآ اهنیا زجب مسیلایسوس

 دوخ ىهبون هب مه روظنم نیا لوصح يارب .تسا مزال زین دوخ ياهراک يربهر

 و اههیداحتا و باصتعا و تاعوبطم و نایب يدازآ ینعی یسایس حالطصا هب يدازآ

 روط هب اج همه رد مه یسایس يدازآ .تسا مزال یتاقبط ىهزرابم يدازآ هصالخ

 هچرد هک تسین توافت یب ایراتلورپ يارب تهج نیا هب .تسین نیمات يدننامه

 طیارش رد ،)هیسور( ژاورس دادبتسا میژر طیارش رد ؛درک دهاوخ هزرابم یطیارش
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 رد ای و )هسنارف (گرزب يزاوژروب يروهمج طیارش رد ،) ناملآ ( ىهطورشم تنطلس

 .)تسا نآ راتساوخ سور یسارکومد لایسوس هک ( کیتارکومد يروهمج طیارش

 .تسا نیمأت کیتارکومد يروهمج رد يهجو نیرت لماک و نیرتهب هب یسایس يدازآ

 ،تسا ریذپ ناکما يرادهیامرس نارود رد ًالوصا يدازآ نیا نیمأت هک يدودح رد هتبلا

 متح روط هب ات دنشوکیم يرتلورپ مسیلایسوس ناراداوه ىهمه تبسانم نیمه هب

 ،تسا مسیلایسوس يوس هب نتشذگ يارب »لپ« نیرتهب هک ار کیتارکومد يروهمج

  .دنراد ياپ رب

 میسقت شخب ود هب ینونک طیارش رد یتسیسکرام ىهمانرب هک تسا تهج نیا هب

 شفده هک لقادح ىهمانرب و تسا مسیلایسوس شفده هک رثکادح ىهمانرب :دوشیم

  .تسا کیتارکومد يروهمج هار زا مسیلایسوس ىهداج نتخاس راومه

*** 

 ار يرادهیامرس و دیامن یلمع هناهاگآ ار دوخ ىهمانرب دناوتب ایراتلورپ هک نآ يارب 

  ؟دورب دیاب یهار هچ زا و دنک لمع دیاب هنوگچ ،دراد اپرب ار مسیلایسوس و دزادنارب

 مسیلایسوس هب ،يزاوژروب اب یتشآ قیرط زا دناوتیمن ایراتلورپ .تسا نشور خساپ

 دیاب مه هزرابم نیا و دراذگ ماگ هزرابم ىهداج رد دیاب متح روط هب و دوش لئان

 ای .دشاب يزاوژروب ىهمه هیلع ایراتلورپ ىهمه ىهزرابم ینعی یتاقبط ىهزرابم

  !شامسیلایسوس و ایراتلورپ ای ،شايرادهیامرس و يزاوژروب

  .دوش یکتم نآ رب دیاب شایتاقبط ىهزرابم و ایراتلورپ تیلاعف هک ياهیاپ تسا نیا

 دشاب یئزج هاوخ ،باصتعا ًالثم .دراد ینوگانوگ لاکشا ایراتلورپ یتاقبط ىهزرابم یلو

 ىهزرابم کش یب زین ینکشراک و میرحت .تسا یتاقبط ىهزرابم یمومع هاوخو

 زا معا هریغ و یباختنا تاسسؤم رد تکرش و تارهاظت و اهشیامن .تسا یتاقبط

 زین ،یلحم ياهنمجنا رد ایو دشاب یناگمه ياهناملراپ رد تکرش نیا هک نیا
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 رد ام .تسا یتاقبط ىهزرابم فلتخم لاکشا اهنیا ىهمه .تسا یتاقبط ىهزرابم

 رد ایراتلورپ يارب هزرابم لکش مادک هک میزادرپیمن هتکن نیا یسررب هب اج نیا

 اهنآ زا کیره هک میوشیم رکذتم اهنت ،دراد يرتشیب تیمها شایتاقبط ىهزرابم

 دوخ دشر يرورض ىهلیسو ناونع هب ایراتلورپ يارب دوخ عقوم هب و دوخ ياج رد

 اوه دننام ایراتلورپ يارب مه لکشت و یهاگآ دوخ و .تسا مزال وا لکشت و یهاگآ

 لاکشا نیا مامت ایراتلورپ يارب هک تسا رکذ نایاش زین هتکن نیا نکل .تسا يرورض

 نآ ،هناگادج روط هب ،لاکشا نیا زا کی چیه .تسا یکرادت لئاسو طقف هزرابم

 .دزاس مدهنم ار يرادهیامرس دناوتب نآ کمک هب ایراتلورپ هک تسین یعطق ىهلیسو

 باصتعا ؛تخاس مدهنم یمومع باصتعا کمک هب طقف ناوتیمن ار يرادهیامرس

 نکمم ریغ .دروآ مهارف ار يرادهیامرس مادهنا طیارش زا یخرب اهنت دناوتیم یمومع

 کمک هب ؛دزادنارب ناملراپ رد تکرش اب اهنت ار يرادهیامرس دناوتب ایراتلورپ هک تسا

  .دروآ مهارف ار يرادهیامرس نتخادنارب طیارش زا یخرب ناوتیم اهنت مسیراتناملراپ

 يرادهیامرس ماظن تسناوت دهاوخ نآ کمک اب ایراتلورپ هک یعطاق يهلیسو نآ سپ

  ؟تسا مادک ،دزادنارب ار

  .یتسیلایسوس بالقنا زا تسا ترابع هلیسو نآ

 هب هزرابم لاکشا نیا يهمه .تارهاظت و شیامن ،مسیراتناملراپ ،میرحت ،تاباصتعا

 لئاسو نیا زا کی چیه یلو .دنتسه وکین ایراتلورپ لکشت و یگدامآ لئاسو ناونع

 ىهلیسو کی رد لئاسو نیا ىهمه دیاب .دربب نیب زا ار دوجوم تاواسم مدع دناوتیمن

 یعطق ىهلمح يزاوژروب هب و دزیخ ياپ هب ایراتلورپ دیاب .دوش زکرمتم یعطق و هدمع

 یعطاق و هدمع ىهلیسو نینچ کی .دزادنارب نب و خیب زا ار يرادهیامرس ات دیامن

  .تسا یتسیلایسوس بالقنا
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 ىهزرابم ،نیا .درمش تدم هاتوک و یناهگان یتبرض ناوتیمن ار یتسیلایسوس بالقنا

 وا عضاوم فرصت و يزاوژروب تسکش هب رجنم هک تسا رتلورپ ياههدوت ینالوط

 بولغم يزاوژروب رب طلست لاح نیع رد ایراتلورپ يزوریپ هک اج نآ زا و .دوشیم

 ىهقبط طلست ینعم هب هقبط کی تسکش ،تاقبط مداصت ماگنه هک اج نآ زا ،تسا

 یسایس طلست زا تسا ترابع یتسیلایسوس بالقنا ىهلحرم نیلوا اذل ،تسا يرگید

  .يزاوژروب رب ایراتلورپ

 نآ تسا نیا .ایراتلورپ ىهلیسو هب تردق فرصت و ایراتلورپ یتسیلایسوس يروتاتکید

  .دوش زاغآ نآ اب دیاب یتسیلایسوس بالقنا هک يزیچ

 هک ینامزات هدشن بولغم ًالماک يزاوژروب هک ینامز ات هک تسا نآ مالک نیا ینعم

 دوخ زا و هتشاد رایتخا رد یماظن يورین ًامتح دیاب ایراتلورپ هدیدرگن طبض شتورث

 رد يزاوژروب یبالقنا دض تالمح ،نآ کمک هب هک دشاب »يراتلورپ دراگ« ياراد

  .نومک ماگنه هب سیراپ يایراتلورپ دننام .دنک عفد ار راضتحا لاح

 هب ایراتلورپ هک تسا يرورض روظنم نیا يارب ایراتلورپ یتسیلایسوس يروتاتکید اما و

 و اهکیرباف ،اهلگنج ،یضارا و دیامن تیکلام بلس يزاوژروب زا دناوتب نآ کمک

  .دنک طبض ار يزاوژروب یئاراد ریاس و اهنهآ هار و اهنیشام ،اههناخراک

 نادب دیاب یتسیلایسوس بالقنا هک يزیچ نآ تسا نیا ،يزاوژروب زا تیکلام بلس

  .دوش رجنم

 يرادهیامرس ماظن نآ کمک هب ایراتلورپ هک یعطاق و هدمع ىهلیسو نآ تسا نیا

  .دنکفایم رب ار رصاعم

  :تفگیم 1847 لاس رد یتح سکرام لراک ببس نیمه هب

 ىهقبط هب ایراتلورپ لیدبت زا تسا ترابع يرگراک بالقنا رد ماگ نیتسخن ...«

 هب مدق هک ،درک دهاوخ هدافتسا نآ يارب دوخ یسایس تدایس زا ایراتلورپ ... همکاح
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 تسد رد ار دیلوت تالآ ىهیلک ،دشکب نوریب يزاوژروب گنچ زا ار هیامرس مامت مدق

 عوجر (»...دزاس زکرمتم ،تسا هدش لکشتم همکاح ىهقبط تروص هب هک ایراتلورپ ...

 .)»تسینومک تسفینام« هب دوش

 یط دیاب ،تسا مسیلایسوس نتخاس یلمع راتساوخ رگا ،ایراتلورپ هک یهار تسا نیا

  .دنک

 ،میرحت ،تاباصتعا .دوشیم یشان یلک لصا نیا زا مه یکیتکات تایرظن ىهیقب

 ایراتلورپ ندش لکشتم هب هک دناتیمها ياراد اج نآ ات طقف مسیراناملراپ و تارهاظت

 تدعاسم یتسیلایسوس بالقنا ماجنا يارب يو ياهنآمزاس يهعسوت و میکحت و

  .دیامن

*** 

 بالقنا و تسا يرورض یتسیلایسوس بالقنا ،مسیلایسوس نتخاس یلمع يارب سپ

 تردق دیاب ایراتلورپ ینعی دوش زاغآ ایراتلورپ يروتاتکید اب دیاب مه یتسیلایسوس

  تیکلام بلس يزاوژروب زا نآ کمک هب ات دریگ دوخ تسد هب ار یسایس

  .دنک

 داجیا و وا تدحو و یگناگی ،ایراتلورپ لکشت اهروظنم نیا ىهمه ققحت يارب یلو

 .تسا يرورض اهنآ یمئاد دشر و يراتلورپ مکحم ياهنآمزاس

  ؟دنشاب یئاهلکش هچ ياراد دیاب يراتلورپ ياهنآمزاس 

 و دیلوت ياهویتارپوئک رتشیب و (يرگراک ياهویتارپوئک و ياهفرح ياههیداحتا

 روط هب ( اههیداحتا فده .دنتسه اهنآمزاس نیرتياهدوت و نیرت لوادتم )فرصم

 راوید راهچ رد نارگراک عضو دوبهب يارب یتعنص ىهیامرس هیلع هزرابم )هدمع

 ىهیامرس هیلع هزرابم )هدمع روط هب ( اهویتارپوئک فده .تسا ینونک يرادهیامرس

 نیرتيرورض ياهب لیلقت قیرط زا نارگراک فرصم ىهعسوت روظنم هب یتراجت
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 .دریذپیم ماجنا يرادهیامرس راوید راهچ نامه رد زین نآ هتبلا هک تسا اهالاک

 ىهدوت هک یلئاسو ىهلزنم هب اهویتارپوئک مه و اههیداحتا مه هک تسین يدیدرت

 يرتلورپ مسیلایسوس رظن زا اذل .دنمزال يو يارب ،دنزاسیم لکشتم ار راتلورپ

 اهنآ و دبسچب مکحم ار ینامزاس لکش ود ره نیا دیاب ایراتلورپ ،سلگنا و سکرام

  .دهدیم هزاجا دوجوم یسایس طیارش هک اج نآ ات هتبلا .دیامن تیوقت و میکحت ار

 يایراتلورپ یتالیکشت جئاوح دنناوتیمن اهویتارپوئک و ياهفرح ياههیداحتا اهنت یلو

 زا دنناوتیمن روکذم ياهنآمزاس هک تسا ببس نادب زین نیا و .دننک هدروآرب ار زرابم

 رد نارگراک عضو دوبهب اهنآ فده اریز دنراذگ رتارف ماگ يرادهیامرس راویدراهچ

 یگدرب دیق زا لماک يدازآ راتساوخ نارگراک یلو .تسا يرادهیامرس راویدراهچ

 خرچ هب هک نیا هن ،دننکشب ار راوید راهچ نیا دنهاوخیم نارگراک .دنايرادهیامرس

 هک تسا مزال ینامزاس نانچ نآ ،نآ رب هوالع اذل دنیامن افتکا نآ لخاد رد ندز

 ار ایراتلورپ و دروآ درگ دوخ نوماریپ رد ار اههفرح ىهمه يرگراک هاگآ رصانع دناوتب

 بالقنا كرادت و يرادهیامرس طاسب ندیچرب و دزاس لدبم هاگآ ىهقبط هب

  .دهدرارق دوخ هدمع فده ار یتسیلایسوس

  .تسا ایراتلورپ تارکومد لایسوس بزح ینامزاس نینچ

 بزح اریز دشاب لقتسم یلک هب رگید بازحا زا و یتاقبط بزح دیاب بزح نیا

  .دریذپ ماجنا ناشدوخ تسد هب اهنت دیاب ناشیئاهر هک تسا اهرتلورپ ىهقبط

 هب و یبالقنا قیرط زا اهنت نارگراک یئاهر اریز دشاب یبالقنا بزح دیاب بزح نیا

  .تسا رسیم یتسیلایسوس بالقنا کمک

 اریز ،دشاب حوتفم هاگآ رتلورپ ره يور هب نآ باوبا و یللملانیب بزح دیاب بزح نیا

 يارب هاوخ ینعی یلم يهلئسم کی هن تسا یعامتجا يهلئسم کی نارگراک یئاهر
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 تیمها ياراد رگید للم ياهرتلورپ ایو سور رتلورپ يارب هاوخ و یجرگ رتلورپ

  .تسا يدننامه

 هچره و دنوش رت هدرشف فلتخم للم ياهرتلورپ هزادنا ره هک تسا نشور اج نیا زا

 نامه هب ،دوش ناریو نبو خیب زا هدیدرگ داجیا نانآ نیب هک یلم ياهراوید رتشیب

 ىهقبط کی تروص هب ایراتلورپ نتخاس لکشتم و رتدنمورین ایراتلورپ بزح تبسن

  .دیدرگ دهاوخ رت ناسآ ریذپان میسقت

 دشاب بزح هک نیا زا معا ــ ایراتلورپ ياهنآمزاس رد هک تسا يرورض تهج نیدب

 ،ناکما دحرس ات ،یتسیلاردف یگدیشاپ مه زا فالخرب ــ ویتارپوئک ای و هیداحتا ای

  .دوش یلمع تیزکرم لصا

 هریغ و یسایس طیارش هک اج نآ ات ،دیاب اهنآمزاس نیا ىهمه هک تسا نشور زینو

  .دندرگ انب کیتارکومد ساسا رب ،دشابن عنام

 هنوگچ رگید فرط زا اهویتارپوئک و اههیداحتا و یفرط زا بزح لباقتم تابسانم اما و

 هلئسم نیا لح ؟یبزح ریغ ای دنشاب یبزح دیاب اهویتارپوئک و اههیداحتا ایآ ؟دشاب دیاب

 تروص ره رد .دنک هزرابم دیاب یطیارش هچ رد و اجک ایراتلورپ هک تسا نآ هب طونم

 یتسیلایسوس بزح اب هچ ره اهویتارپوئک مه و اههیداحتا مه هک تسین يدیدرت

 نادب نیا و .دوب دهاوخ رتلماک ناشدشر ،دنشاب هتشاد يرتهناتسود تابسانم ایراتلورپ

 دنمورین تسیلایسوس بزح هب یتقو يداصتقا نامزاس ود ره نیا هک تسا ببس

 عفانم دوس هب ار یتاقبط یمومع عفانم ،دنوشیم رثا یب اسب هچ ،دنشابن کیدزن

 .دنناسریم شحاف نایز ایراتلورپ هب هلیسو نیدب و دننکیم شومارف ياهفرح دودحم

 رد ار بزح یسایس و یکلسم ذوفن تلاح ره رد هک تسا يرورض تهج نیا هب

 روکذم ياهنآمزاس هک تسا تروص نیا رد اهنت .دومن نیمأت اهویتارپوئک و اههیداحتا
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 هب هدنکارپ يایراتلورپ دناوتیم هک دنوشیم لدبم یتسیلایسوس بتکم نانچ نآ هب

  .دزاس لکشتم هاگآ ىهقبط کی تروص هب ار هناگادج ياههورگ تروص

  .سلگنا و سکرام يرتلورپ مسیلایسوس ىهصخشم تافص یلک روط هب تسا نینچ

*** 

 زیچ ره زا لبق ؟دنرگنیم هنوگچ يرتلورپ مسیلایسوس هب اهتسیشرانآ مینیبب هب لاح

 نیا .تسین یفسلف اًفرص شزومآ کی يرتلورپ مسیلایسوس هک تسناد دیاب

 ار نآ ناهج ياهرتلورپ ،تساهنآ مچرپ و رتلورپ ياههدوت شزومآ ،مسیلایسوس

 اًفرص سلگنا و سکرام اذل »دنروآیم دورف میظعت رس« نآ ربارب رد و هتشاذگ تمرح

 ىهدنز شبنج ىهدنز نایاوشیپ هکلب ،دنتسین یفسلف »بتکم« کی راذگ داینب

 نیا هیلع سک ره .دوشیم رت مکحم و هتفای دشر زور ره هک یشبنج .دنتسه يرتلورپ

 ار تاکن نیا دیاب »دزاس نوگژاو« ار نآ دهاوخیم سک ره ،دنکیم هزرابم شزومآ

 نیا .دنکن دروخ ار دوخ زغم رباربان يدربن رد هدوهیب ات دروآ باسح هب یبوخ هب

 رد اهنآ مه تهج نیمه هب و تسا نشور یبوخ هب اهتسیشرانآ تارضح رب عوضوم

 لسوتم ياهزات دوخ عون رد و يداع ریغ یلکب حالس هب سلگنا و سکرام اب هزرابم

 ؟تسا مادک هزات حالس نیا .دنوشیم

 باتک در ایآ ؟تسا يرادهیامرس دیلوت ىهرابرد ياهزات قیقحت حالس نیا ایآ

 هب هدش حلسم »ياهزات قیاقح« هب اهنآ دیاش ایو !هن هتبلا ؟تسا سکرام »لاتیپاک«

 ینعی یسارکومد لایسوس »لیجنا« در هب »یملع ياهویش هب« و »سایق« بولسا

 حالس نیا سپ !هن مه زاب ؟دننزیم تسد سلگنا و سکرام »تسینومک تسفینام«

  ؟تسیچ يداع ریغ

 هظحالم !»یبدا يدزد« هب سلگنا و سکرام نتخاس مهتم زا تسا ترابع حالس نیا

 مسیلایسوس و دنرادن دوخ زا يزیچ سلگنا و سکرام دوشیم مولعم ؟دیئامرفیم
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 ات زاغآ زا سلگنا و سکرام »تسینومک تسفینام« اریز تسین شیب یمهوت یملع

 کحضم رایسب نیا هتبلا .تسا هدش »يدزد« ناردیسنکروتکیو »تسفینام« زا نایاپ

 نانچ اب یلیوشیزکرچ .و ینعی اهتسیشرانآ »ياتمه یب ياوشیپ« یلو تسا

 زا هک مان سومار ریپ و دنکیم تیاکح روآ هدنخ ناتساد نیا زا ياهنطنط

 اب نامدوخ یهت نایم ياهتسیشرانآ زین و تسا یلیوشیزکرچ زغم کبس »نویراوح«

 دشاب مه راصتخا هب ولو ،دراد اج هک دننکیم رارکت ار »فشک« نیا یقایتشا نانچ

  . مینک ثکم ناتساد نیا يور

  :دیهدب شوگ یلیوشیزکرچ هب

 زا... مود و لوا لصف ینعی »تسینومک تسفینام« کیروئت شخب مامت«

 نیا ــ سلگنا و سکرام »تسفینام« اذل و تسا هدش ذخا ناردیسنک

 زا ياهنایشان لدب ىهخسن طقف ــ لاگل یبالقنا یسارکومد لیجنا

 نومضم اهنت هن سلگنا و سکرام .تسا ناردیسنک »تسفینام«

 زا یخرب نیوانع یتح ... هکلب ،دناهدرک بحاصت ار ناردیسنک »تسفینام«

 10 ىهحفص هب دوش عوجر( ».دناهدومن سابتقا نآ زا مه ار لوصف

 :ناونع تحت هک یلویربال و سومار ،یلیوشیزکرچ تالاقم ىهعومجم

 هحفص تسا هدش رشتنم یناملآ نابز هب »تسینومک تسفینام« ءاشنم

10(.  

  :دنکیم رارکت ار بلطم نیمه زین رگید تسیشرانآ ،سومار .پ

 »تسینومک تسفینام« يهدمع رثا هک تشاد راهظا تیعطاق اب ناوتیم«

 يدزد مه نآ و  )قارتسا( يدزد هداس و فاص  )سلگنا و سکرام( اهنآ

 سیونور ظفل هب ظفل ار نآ يداع نادزد دننام اهنآ یلو .تسا ياهنامرشیب
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 .ص اج نآمه (»... دناهدیدزد ار نآ يروئت و هشیدنا طقف هکلب دناهدرکن

4(.  

 بلاطم نیمه هریغ و ]5[ »امخ« ]4[ ،»اشوم« ،»یتابون« رد مه ام ياهتسیشرانآ

  .دننکیم رارکت ار

 تسفینام« زا نآ کیروئت ینابم اب یملع مسیلایسوس هک دوشیم مولعم قیرط نیدب

  „ تسا هدش هدیدزد »ناردیسنک

  ؟دراد دوجو مه یلیلد یئاعدا نینچ يارب ایآ

  ؟تسیک ناردیسنک .و

  ؟تسیک سکرام لراک

 نانچ مه و دوب تسیپوتوا ىهیروف درگاش ،تشذگرد 1893 لاس رد هک ناردیسنک .و

 تاقبط یتشآ رد ار »هسنارف تاجن« ،دنام یقاب يریذپان حالصا تسیپوتا رمع رخآ ات

  .تشادنپیم

 دوب اهتسیپوتا نمشد و تسیلایرتام ،تشذگ رد 3188 لاس رد هک سکرام لراک

  .تسنادیم تیرشب تاجن ىهقیثو ار تاقبط ىهزرابم و هدلوم ياهورین لماکت يو

  ؟تسه اهنآ نیب یکرتشم هجو هچ

 رظن زا .تسا سلگنا ـ سکرام یسیلایرتام يروئت ،یملع مسیلایسوس کیروئت ىهیاپ

 نیعم هدلوم ياهورین لماکت ،لمکا وحن هب ار یعامتجا تایح لماکت يروئت نیا

 هب راک نیا »هانگ« دمآ یلادوئف ـ یکالم ماظن یپ زا يزاوژروب ماظن رگا .دنکیم

 .تخاسریزگان ار يزاوژروب ماظن شیادیپ هک تسا هدوب هدلوم ياهورین لماکت ندرگ

 دهاوخ رد یتسیلایسوس ماظن راچان هب ،يزاوژروب ینونک ماظن یپ زا رگا :هک نیا ای و

 نیا زا .تسا نآ راتساوخ ینونک يهدلوم ياهورین لماکت هک تسا نآ شتلع ،دیسر
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 و دوشیم یشان مسیلایسوس رارقتسا و يرادهیامرس مادهنا یخیرات يریزگان مه اج

 هدلوم ياهورین لماکت خیرات رد دیاب ار دوخ ياهنآمرآ هک یتسیسکرام مکح نیا

  .ددرگیم یشان اج نیمه زا ،دارفا غامد رد هن مینک وجتسج

 هب دوش عوجر ( سلگنا ـ سکرام »تسینومک تسفینام« کیروئت يهیاپ تسا نینچ

   .)3و 1 لوصف »تسینومک تسفینام«

 و ؟تسا هدش هتفگ لیبق نیا زا يزیچ ناردیسنک .و »کیتارکومد تسفینام« رد ایآ

  ؟تسا یتسیلایرتام رظن ياراد ناردیسنک ایآ

 مادک چیه ام “ياهتسیتابون„ هن و سومار هن ،یلیوشیزکرچ هن هک میتسه یعدم ام
 لقن مه هملک کی یتح هلمج کی یتح ناردیسنک »کیتارکومد تسفینام« زا

 یعامتجا یگدنز یجیردت لماکت و دوب تسیلایرتام ناردیسنک ،دنک دییأت هک دننکیمن

 هک مینادیم بوخ رایسب ام سکعرب .تخاسیم ینتبم هدلوم ياهورین لماکت هب ار

 .دراد ترهش تسیپوتوا ـ تسیلآ هدیا ناونع هب مسیلایسوس خیرات رد ناردیسنک

  .) »هسنارف رد مسیلایسوس خیرات« ،یئول لپ هب دوش عوجر(

 یئارس هوای هب ار بیرغ و بیجع »ناداقن« نیا يزیچ هچ تروص نیا رد

 هک نآ لاح و دننزیم سلگنا و سکرام زا داقتنا هب تسد ارچ .تسا هتشاداو چوپ

 ار مدرم هک نآ يارب ایآ ؟دنسانش زاب مسیلایرتام زا ار مسیلآ هدیا دنتسین رداق یتح

 ...؟دننادنخب

 ریذپان یتشآ ىهزرابم هب طوبرم شزومآ ،یملع مسیلایسوس یکیتکات ىهیاپ 

 یتاقبط يهزرابم .تسایراتلورپ تسرد رد حالس نیرتهب ،نیا اریز ،تسیتاقبط

 و دروآیم تسدب ار یسایس تردق نآ کمک هب هک تسا یحالس نامه ایراتلورپ

  .دنکیم تیکلام بلس يزاوژروب زا مسیلایسوس رارقتسا يارب هاگنآ
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 و سکرام »تسفینام« رد هک یملع مسیلایسوس یکیتکات ىهیاپ نآ تسا نیا

 نیا زا يزیچ ناردیسنک »کیتارکومد تسفینام« رد ایآ .تسا هدش حیرشت سلگنا

 تسرد رد حالس نیرتهب ار یتاقبط ىهزرابم ناردیسنک ایآ و ؟تسا هدش هتفگ لیبق

  ؟درامشیم ایراتلورپ

 ىهعومجم هب دوش عوجر (دیآیم رب سومار و یلیوشیزکرچ تالاقم زا هک نانچ

 زا نآ رد و هدیدرگن رکذ ياهملک یتح باب نیا رد ناردیسنک »تسفینام«رد )هدربمان

 اما و .تسا هدش يروآ دای فسأت لباق تیعقاو کی ىهباثم هب اهنت تاقبط ىهزرابم

 رد ناردیسنک ،تسا يرادهیامرس مادهنا ىهلیسو یتاقبط ىهزرابم هک نیا ىهرابرد

  :دسیونیم نینچ دوخ »تسفینام«

 هس ،دیلوت یلصا رصنع هس دنتسه اهنیا ؛هحیرق و راک ،هیامرس«

 نیا ىهدنیامن هک ییهقبط هس ...یتعنص مسیناکم خرچ هس و تورث عبنم

 هک تسا نآ زا ترابع اهنآ ىهفیظو ؛»دنراد كرتشم عفانم« دنرصنع هس

 رد ... دنک راک مدرم يارب مه و نارادهیامرس يارب مه ،دنراداو ار نیشام

 نتخاس دحتم زا تسا ترابع هک دراد رارق یتمظع اب فده ... اهنآ ربارب

 .ك ىهلاسر هب دوش عوجر( »...دحاو تلم کی تروص هب تاقبط هیلک

 حالطصا هب يهلئسم و تسینومک تسفینام« ناونع تحت یکستوئاک

 »ناردیسنک تسفینام« زا تمسق نیا اج نآ رد هک 14 .ص »یبدا قارتسا

 .)دوشیم لقن

 تسفینام« رد ناردیسنک .و هک يراعش تسا نیا .!دیوش دحتم تاقبط ىهمه

  .درادیم مالعا دوخ »کیتارکومد
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 ـ سکرام یتاقبط ریذپان یتشآ ىهزرابم کیتکات و تاقبط یتشآ کیتکات نیا نیب

 ىهیلک هیلع اهروشک ىهمه ياهرتلورپ :درادیم مالعا مامت تیعطاق اب هک سلگنا

  ؟دراد دوجو یکرتشم هجو هچ ؛دیوش دحتم يرتلورپ دض تاقبط

  !درادن دوجو یکرتشم هجو هنوگ چیه هک تسا ملسم

 زاس شزغم کبس ياهناوخ هزیر و یلیوشیزکرچ ياقآ هک تسیتاهرت هچ نیا سپ

 زا هدرپ میتسین رداق ام ،دننکیمروصت دیاش ؟دننکیم روصت هدرم ار ام دیاش !؟دناهدرک

  !؟مینکفا رب ناشراک

 یگدنز 1893 لاس ات ناردیسنک .و .دراد دوجو مه يرگید بلاج يهتکن هرخالاب و

 و سکرام .تخاس رشتنم ار دوخ »کیتارکومد تسفینام« 1843 لاس رد يو .درک

 خیرات نآ زا .دنتشاگن 1847 لاس نایاپ رد ار دوخ »یتسینومک تسفینام« سلگنا

 هدش پاچ دیدجت تارک هب یئاپورا ىهنسلا مامت رد سلگنا ـ سکرام »تسفینام«

 داجیا ار ینارود دوخ »تسفینام« اب سلگنا و سکرام هک دننادیم همه .تسا

 رد مه راب کی یتح و اج جیه رد شناتسود هن و ناردیسنک هن همه نیا اب .دناهدرک

 زا ار »مسیلایسوس« سلگنا و سکرام هک دناهتفگن سلگنا و سکرام تایح مایا

  ؟تسین بیجع نیا ایآ ،هدنناوخ .دناهدیدزد ناردیسنک »تسفینام«

 هب ار »فاب سایق«  ...»ءاملع«نیا ،دیشخبب اههدیسر ون نیا يزیچ هچ رخآ سپ

 زاً اعقاو ایآ ؟دننزیم فرح یسک هچ بناج زا اهنیا ؟درادیماو اهیئارد هزره نینچ

 .و هک دننکیم ضرف دیاش ای ؟دنراد عالطا وا دوخ زا رتهب ناردیسنک »تسفینام«

  ؟دناهدناوخن ار »تسینومک تسفینام« شناراداوه و ناردیسنک

 یتوشیک ند زات و تخات هب مه اهتسیشرانآ دوخ اریز ،تسا سب ... تسا سب رگید

 روآ هدنخ زات و تخات نیا نیگنن ماجنارس .دنرادن يهجوت یلیوشیزکرچ ـ سومار

  ...دشاب دایز هجوت و انتعا روخ رد هک تسا نآ زا رت نایع
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  .میزادرپب داقتنا تیهام هب

*** 

 نیفلاخم بازحا دنراد تسود یسب هک نیا نآ و دنتسه یضرم هب التبم اهتسیشرانآ

 ار بازحا نیا یئاسانش جنر یکدنا دنتسین رضاح یلو »دنهد رارق داقتنادروم« ار دوخ

 و یکیتکلاید بولسا زا »داقتنا« رد اهتسیشرانآ هک میدید .دنزاس راومه دوخ رب

 هب دوش عوجر ( دندرک لمع هویش نیمه هب اهتارکومد لایسوس یتسیلایرتام يروئت

 اهتارکومد لایسوس یملع مسیلایسوس يروئت زا هک مه يدروم رد و )2 و1 لوصف

  .تسا نیمه ناشلمع ىهویش دننکیم ثحب

 لایسوس و اهراسا نیب دنادن هک تسیک .میهدرارق هجوت دروم ار نیریز تیعقاو ًالثم

 و مسیسکرام رکنم اهراسا دنادن هک تسیک .تسا دوجوم یلوصا فالتخا اهتارکومد

 یتاقبط ىهزرابم و يو ىهمانرب و یکیتکلاید بولسا و سکرام یتسیلایرتام يروئت

 يارب ؟دنراد هیکت مسیسکرام هب ًامامت اهتارکومد لایسوس هک نآ لاح و .دنشابیم

 »ارکسیا« و  )اهراسا ناگرا (»ایسار ایاننویستولور« ىهرظانم ناتساد هک یسک

 نیا دیاب دوخ يدوخ هب دشاب هدروخ ششوگ هب  )اهتارکومد لایسوس ناگرا(

 تافالتخا نیا هک »یناداقن« قح رد تفگ دیاب هچ اما .ددرگ حضاو یلوصا تافالتخا

 اهتارکومد لایسوس مه و اهراسا مه ایوگ هک ،دننزیم گناب و هدیدن ار

 و »ایسار ایاننویسیتولور« هک دنتسه یعدم اهتسیشرانآ ًالثم ؟دنتسه تسیسکرام

 ىهعومجم هب دوش عوجر( دنشابیم یتسیسکرام ياهنآگرا ودره »ارکسیا«

   )202.ص »يدازآ و نان« یتسیشرانآ

 هب فصو نیا اب !یسارکومد لایسوس لوصا اب اهتسیشرانآ »یئانشآ« تسا نینچ

  ...تسا ساسا اب هزادنا هچ ات اهنآ »یملع داقتنا« هک دوشیم حضاو دوخ يدوخ

  .میهد رارق یسررب دروم مه ار داقتنا نیا
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 لایسوس دنیوگیم هک تسا نآ دنزاسیم دراو اهتسیشرانآ هک یی»هدمع« ماهتا

 تسیلایسوس امش دنیوگیم اهنآ هب و ،دنتسین یعقاو ياهتسیلایسوس اهتارکومد

  .دیتسه مسیلایسوس نمشد امش ،دیتسین

  :دسیونیم نینچ باب نیا رد نیکتوپارک

 لایسوس بتکم ... ياهتسیمونوکا تیرثکا جاتنتسا زا ریغ ام جاتنتسا ...«

 لاح و میسریم دازآ مسینومک هب دوخ جاتنتسا رد ... ام ... تسا یسارکومد

 .دنتسه اهتارکومد لایسوس دوصقم ( اهتسیلایسوس تیرثکا هک نآ

 هب دوش عوجر( ».دنسریم مسیویتکلک و یتلود يرادهیامرس هب )فلوم

  .)75 ـ 74 .ص ،»مسیشرانآ و رصاعم شناد« :نیکتوپارک ىهلاسر

  ؟تسیچ اهتارکومد لایسوس »مسیویتکلک« و »یتلود يرادهیامرس« مینیبب لاح

  :دسیونیم نینچ باب نیا رد نیکتوپارک

 رد دیاب هدش عمج ياهتورث ىهیلک دنیوگیم ناملآ ياهتسیلایسوس«

 يرگراک ياهتیعمج سرتسد رد ار نآ يو ات دوش زکرمتم تلود تسد

 تبظاوم ار هعماج راک و یگدنز و دزاس مظنم ار هلدابم و دیلوت و دهد رارق

 کی نانخس« ناونع تحت نیکتوپارک ىهلاسر هب دوش عوجر (».دیامن

  )64 .ص »یشروش

  :دیوگیم رگید ياج رد و

 .دنوشیمدیاهنآگود هابتشا بکترم ... دوخ ياهحرط رد ... اهتسیویتکلک«

 ود لاح نیع رد یلو دننک دوبان ار يرادهیامرس ماظن دنهاوخیم اهنآ

 يرودزم راک و یباختنا تموکح ینعی تسا ماظن نیا داینب هک ییهسسؤم

 »نان ندروآ گنچب« ىهلاسر هب دوش عوجر( ».دنرادیم هاگن ظوفحم ار

 ظفح ار يرودزم راک ... مسیویتکلک مینادیم هک نانچ« ... )148.ص
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  ...دوشیم امرف راک نیزگیاج ... یباختنا تموکح ... طقف ...دنکیم

 هک دنراذگیم یقاب ار قح نیا ،دوخ يارب “تموکح نیا ناگدنیامن„

 نیا هوالع هب .دنرب راک هب ناگمه دوس هب ار دیلوت زا هلصاح یفاضا شزرا

 ؛تسا هدش لئاق هدناوخ سرد درف و يداع رگراک راک نیب یقرف متسیس

 هک نآ لاح و تسا طیسب راک تسیویتکلک رظن رد يداع رگراک راک

 ار نآ سکرام هک دنلوغشم يراک هب هریغ و ،دنمشناد ،سدنهم ،روهشیپ

 اج نآمه ( .دنراد ار دزم رثکادح تفایرد قح اذل و دمانیم بکرم راک

 رب هن دندنمزاین نادب هک ار یتالوصحم نارگراک ناس نیدب  )52.ص

 اج نآمه (“دنیامنیم هعماج هب هک یتمدخ بسحرب„ هکلب دوخ زاین بسح

 ».دومن دنهاوخ تفایرد )157 .ص

 رارکت يرتشیب ىهنطنط اب اهتنم ار بلاطم نیمه مه ناتسجرگ ياهتسیشرانآ

 .تسا زاتمم دوخ یئاورپ یب ظاحل زا Ba ̂ton ياقآ هژیو هب هنایم نیا رد .دننکیم

  :دسیونیم يو

 ترابع هب ای مسیویتکلک ؟تسیچ اهتارکومد لایسوس مسیویتکلک«

 هب دیاب سک ره :تسا ینتبم نیریز لصا رب یتلود يرادهیامرس ،رتحیحص

 ،دیامنیم نیعم تلود هک ینازیم هب ای و دهاوخیم شلد هک ياهزادنا

 دراد تفایرد الاک تروص هب ،شاداپ ناونع هب ار دوخ راک شزرا و دنکراک

 )زین( و ... تسا مزال يراذگ نوناق عمجم  "اج نیا رد هک نیا ینعی" ...

 دیاش و ناسوساج و اهمرادناژ و ناریدم عاونا و ءارزو ینعی هیئارجا ىهوق

 دوش عوجر( »دشاب يرورض شترا ،نایضاران دادعت ترثک تروص رد ،مه

 »ماهتا« نیتسخن تسا نیا  )69 ـ 68 .ص 5 ىهرامش »یتابون« هب

  .یسارکومد لایسوس هب اهتسیشرانآ نایاقآ
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  :دیآیمرب نینچ اهتسیشرانآ تالالدتسا زا بیترت نیدب

 هک یتموکح نودب ایوگ یتسیلایسوس ىهعماج اهتارکومد لایسوس ىهدیقع هب ــ1

 “سوساج و مرادناژ ... ریزو„ ًامتح و هدرک ریجا ار نارگراک ،لک يامرفراک ناونع هب

 رد اهتارکومد لایسوس ىهدیقع هب ــ2 .دوب دهاوخن رسیم ،تشاد دهاوخ زین

 و تفر دهاوخن نیب زا “دیفس„ و “هایس„ هب راک میسقت ایوگ یتسیلایسوس ىهعماج

 هب„ تروص هب يرگید لصا و دش دهاوخ یفن “شزاین بسح رب سک ره هب„ لصا
  .دش دهاوخ لومعم “شاتمدخ بسح رب سک ره

 نیا ایآ .تسا یسارکومد لایسوس هیلع اهتسیشرانآ »ماهتا« ىهیاپ هتکن ود نیا

  ؟دراد یساسا و هیاپ دوشیم هدیشک نایم هب اهتسیشرانآ فرط زا هک »ماهتا«

 مک ىهجیتن ای دنیوگیم دروم نیا رد اهتسیشرانآ هک هچ نآ مامت :میتسه یعدم ام

  .تسا یتسیاشان یئوگدب دوخ ای و يروعش

  :قیاقح کنیا

  :تشون 1846 لاس رد یتح سکرام لراک

 نآ يزاوژروب نهک ىهعماج ياج هب ،لماکت نایرج رد رگراک ىهقبط«

 ار تاقبط نایم ضقانت و تاقبط هک تشاد دهاوخ اپ هب یعامتجا نانچ

 دهاوخن دوجو یصاخ یسایس تردق هنوگ چیه رگید ؛دزاسیم یفتنم

 .)»هفسلف رقف« هب دوش عوجر (»...تشاد

 نایب »تسینومک تسفینام« رد ار هشیدنا نیمه سلگنا و سکرام دعب لاس کی

  .)مود لصف »تسینومک تسفینام«( دنتشاد

  :تشون 1877 لاس رد سلگنا
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 تسد نادب هعماج رسارس یعقاو يهدنیامن ناونع هب تلود هک یلمع نیتسخن«

 هب وا لقتسم لمع نیرخآ ،یعامتجا تیکلام هب دیلوت لئاسو لیدبت ینعی ،دز دهاوخ

 دئازً اجیردت یعامتجا تابسانم رد یتلود تردق ىهلخادم .دوب دهاوخ تلود ناونع

 »دوشیم لئاز هکلب “دوشیمن یغلم„ تلود ...ددرگیم فوقوم دوخ هب دوخ و هدش

 )گنیرود یتنآ(

  :تشون 1884 لاس رد سلگنا اًضیا

 نودب ار دوخ راک هک دندوب یعماوج .تشادن دوجو لزا زا تلود نیاربانب«

 زا ینیعم ىهلحرم رد .دنتشادن يروصت ... تلود زا و دندربیم شیپ زا نآ

 دوجو دوب طوبرم تاقبط هب هعماج میسقت اب ریزگان هک يداصتقا لماکت

 زا ياهلحرم نانچ نآ هب عیرس ياهماگ اب ام نونکا .دش يرورض ... تلود

 ترورض اهنت هن تاقبط نیا دوجو نآ رد هک میوشیم کیدزن دیلوت لماکت

 اب تاقبط .دوشیم لدبم دیلوت میقتسم عنام هب هکلب هداد تسد زا ار دوخ

 دیدپان اب و .دش دنهاوخ دیدپان ،دندش دیدپ هتشذگ رد هک يریزگان نامه

 ار دیلوت هک ياهعماج دیدرگ دهاوخ دیدپان ریزگان زین تلود ،تاقبط ندش

 دهاوخ میظنت نیون ىهویش هب نیدلوم يواستم و دازآ كارتشا ساسا رب

 نامز نآ رد هک داتسرف دهاوخ یئاج نآ هب ار یتلود نیشام مامت ،درک

 و یسیر خن كود رانک رد قیتع راثآ ىهزوم هب ینعی :تسا نآ یعقاو ياج

 »تلود و یصوصخ تیکلام و هداوناخ ءاشنم« هب دوش عوجر( »یغرفم ربت

(.  

 گنج« ىهمدقم هب دوش عوجر (.دنکیم رارکت 1891 لاس رد سلگنا ار بلطم نیمه

 .)»هسنارف رد یلخاد
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 نانچ نآ یتسیلایسوس ىهعماج ،اهتارکومد لایسوس ىهدیقع هب ،دینیبیم هک نانچ

 و ماکح و ناریزو اب یسایس تردق و تلود حالطصا يارب نآ رد هک تسا ياهعماج

 دوجو يهلحرم نیرخآ .دنام دهاوخن یقاب یلحم ،شانازابرس و نانابساپ و اهمرادناژ

 هب ار یتلود تردق ایراتلورپ هک یماگنه ،تسا یتسیلایسوس بالقنا نارود ،تلود

 داجیا يزاوژروب یعطق وحم يارب ار )يروتاتکید(  دوخ ىهژیو تلود و دریگیم تسد

 هک یماگنه ،دنتفر نایم زا تاقبط و دش وحم يزاوژروب هک مه یماگنه و .دنکیم

 .دوب دهاوخن یسایس تردق هنوگ چیه هب يزاین رگید هاگ نآ ،دش رقتسم مسیلایسوس

 »ماهتا« دینکیم هدهاشم هک نانچ .دیدرگ دهاوخ هدودز خیرات حول زا تلود موهفم و

 اما .تسا یساسا و هیاپ هنوگ ره دقاف و یئوگدب و ءارتفا اهتسیشرانآ رکذلا قوف

  :تسا هتفگ ار نیریز بلاطم سکرام لراک دروم نیا رد ،»ماهتا« مود ىهتکن بابرد

 هک یماگنه  )یتسیلایسوس ینعی ( یتسینومک ىهعماج یلاع ىهلحرم رد«

 هارمه هب هک یماگنه ،دورب نایم زا راک میسقت زا رشب روآ تراسا تیعبت

 یماگنه ؛دزیخرب نایم زا زین یمسج و يرکف راک نیب ضقانت عضو نیا

 هارمه هب هک یماگنه ؛دوش لدبم یگدنز زاین نیتسخن هب دوخ ... راک هک

 عقوم نآ اهنت ... دبای دشر زین هدلوم ياهورین ،دارفا يهبناج همه لماکت

 هعماج و دمآ قئاف تهج ره زا يزاوژروب قوقح دودحم قفا رب ناوتیم

 سک ره هب و شدادعتسا قبط سک ره زا„ :دسیونب دوخ مچرپ رب دناوتیم

 )»اتوگ ىهمانرب زا داقتنا«( »“ شزاین قبط

 ( یتسینومک ىهعماج یلاع ىهلحرم سکرام ىهدیقع هب دینکیم هظحالم هک نانچ

 “دیفس„ و “هایس„ هب راک میسقت نآ رد هک تسا یماظن نانچ نآ )یتسیلایسوس ینعی
 رد و هدش رارق رب راک يواست و هتفر نایم زاً الماک یمسج و يرکف راک نیب داضت و
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 شزاین قبط سک ره هب و شدادعتسا قبط سک ره زا یتسینومکً اعقاو لصا هعماج

  .دنامیمن یقاب يرودزم راک يارب یلحم اج نیا رد .تساورمکح

 .تسا یساسا و هیاپ هنوگ ره دقاف زین »ماهتا« نیا هک تسا حضاو

 ار سلگنا و سکرام رکذلا قوف راثآ اهتسیشرانآ تارضح ای :تسین جراخ لاح ود زا

 راثآ اب هک نآ ای و دننکیم »داقتنا« دوخ تاعومسم ءاکتا هب و هدیدن مشچ هًبالوصا

  .دنیوگیم غورد اًدمعت و دنتسه انشآ سلگنا و سکرام يهدربمان

 .»ماهتا« نیتسخن تشونرس تسا نینچ

*** 

 ار یسارکومد لایسوس ندوب یبالقنا اهنآ هک تسا نآ اهتسیشرانآ »ماهتا« نیمود

 بالقنا امش ،دیتسین یبالقنا امش :دنیوگیم ام هب اهتسیشرانآ تارضح .دنرکنم

 رقتسم ار مسیلایسوس ،یتاباختنا ءارآ قیرط زا اهنت دیهاوخیم امش .دیرکنم ار يرهق

  .دیزاس

  :دینک شوگ

 ىهزرابم„ و “بالقنا„ باب رد دنراد تسود ... اهتارکومد لایسوس«

 هب امش رگا یلو ...دننک یئارآ نخس „تسد رد هحلسا ىهزرابم“و “یبالقنا
 هب ياهقرو ،مامت ىهنطنط اب دیهاوخب هحلسا اهنآ زا ،یلد هداس تلع

 نانیمطا و »...دیهد ي�ار تاباختنا ماگنه هب ات دنهدیم امش تسد

 ترابع ،نویبالقنا ىهدنزارب و زیمآ تحلصم کیتکات اهنت « هک دنهدیم

 هب تبسن يرادافو دنگوس اب لاگل و زیمآ تملاسم مسیراتناملراپ زا تسا

 ».يزاوژروب دوجوم نامزاس مامت و هدش ياپ رب تموکح و يرادهیامرس

 .)23 و 22 و 21تاحفص »يدازآ و نان« يهعومجم هب دوش عوجر(
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 رارکت ،يرتشیب رف و رک اب هتبلا ،ار بلطم نیمه زین ناتسجرگ ياهتسیشرانآ

  :مینک هجوت  Ba ̈ton ىهتشون هب ًالثم .دننکیم

 اب ىهزرابم هک درادیم مالعا اراکشآ ... یسارکومد لایسوس ىهمه«

 ىهلیسو هب طقف بازحا و تسا بالقنا یئاوژروب بولسا ،هحلسا و گنفت

 هب دنناوتیم یمومع تاباختنا ىهلیسو هب طقف ،یتاباختنا ياههفرعت

 هعماج ،يراذگنوناق و یناملراپ تیرثکا کمک هب هاگ نآ و دنسرب تموکح

 ـ 3 .ص »یتلود تردق فرصت« يهلاسر هب دوش عوجر( ».دننک حالصا ار

4(. 

  .اهتسیسکرام ىهرابرد اهتسیشرانآ تارضح تانایب تسا نینچ

 اهتسیشرانآ زین اج نیا رد هک میئوگیم ام ؟دراد یساسا و هیاپ »ماهتا« نیا ایآ

  .دنزاسیم راکشآ ءارتفا و یئوگدب هب ار دوخ علو و ینادان

  :قیاقح کنیا

  :دنتشون 1847 لاس نایاپ رد یتح سلگنا شیردیرف و سکرام لراک

 .دنزاس ناهنپ ار شیوخ تایرظن و دصاقم هک دنراد راع اهتسینومک«

 يرهق نتخاس نوگژاو قیرط زا اهنت هک دننکیم مالعا اراکشآ اهنآ

 راذگب .تسا رسیم ناشياهفده هب لوصو ،دوجوم یعامتجا ماظن ىهمه

 نیا رد اهرتلورپ .دنزرلب دوخ رب یتسینومک بالقنا لباقم رد همکاح تاقبط

 هب ار یناهج یلو .دنهدیمن تسد زا ار دوخ ياهریجنز زج يزیچ بالقنا

 هب دوش عوجر( »!دیوش دحتم ناهج ياهرتلورپ .دروآ دنهاوخ تسد

 تاملک زا یخرب لاگل ياهپاچ زا یضعب رد .»تسینومک تسفینام«

  .)تسا هداتفا همجرت ماگنه
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 نآ یناملآ ياقفر هب ناملآ رد يدیدج مادقا راظتنا رد سکرام لراک 1850 لاس رد

  :تشون دوخ عقوم

 نارگراک ... دنهدب تسد زا ار تامهم و هحلسا دیابن ناونع چیه هب اهنآ«

 ياراد دوخ زا و هدش لکشتم يراتلورپ لقتسم ياهدراگ تروص هب ... دیاب

 بیرق مایق نارود رد دیاب« ار هتکن نیا و »...دنشاب لک داتس و هدنامرف

 “ینلک یسرداد„ هب دوش عوجر( ».دنشاب هتشاد رظن رد نآ زا سپ و عوقولا
 ]6[)اهتسینومک هب سکرام مایپ

  :دنتشون سلگنا شیردیرف و سکرام لراک 1852 ـ 1851 ياهلاس رد 

 تسد و درک لمع رتمامت هچ ره یتیعطاق اب دیاب ،دش عورش مایق نوچ ...«

 دیاب ... تسا گرم مکح رد ياهنآحلسم مایق ره يارب عافد .دز ضرعت هب

 زور ره دیاب ؛تخاس ریگلفاغ تسا هدنکارپ شنایهاپس هک یمادام ار نمشد

 نآ زا شیپ دیاب ...دمآ لئان ،دشاب مه کچوک ولو ،يدیدج ياهتفرشیپ هب

 .تشاداو ینیشن بقع هب ار يو دروآ درگ یئورین وت هیلع دناوتب مصخ هک

 رد نونکات هک يداتسا نیرتگرزب ینعی نتناد ىهتفگ قبط هک نآ هصالخ

 مه زاب و روهت روهت :نک لمع تسا هدش هتخانش یبالقنا کیتکات نف

 .)»ناملآ رد بالقنا دض و بالقنا«( ».روهت

  .دشاب نایم رد » یتاباختنا ياههفرعت« زا تبحص اهنت اج نیا رد مینکیمن روصت

 هب هک نآ زا سپ نومک هنوگچ هک دیروآ رطاخ هب ار سیراپ نومک خیرات ماجنارس

 بناج هب ضرعت زا و تفرگ شیپ رد زیمآ تملاسم شور .دش عناق سیراپ رد يزوریپ

 عقوم نآ رد امش ىهدیقع هب .دیزرو يراددوخ ــ بالقنا دض يهنایشآ نیا ــ ياسرو

 يدیقال ایآ ؟درکیم توعد تاباختنا هب ار اهیسیراپ ایآ ؟تفگیم هچ سکرام

 ایآ و درکیم دییأت ،) دنتشاد تسد رد ار سیراپ رهش مامت هک ( ار سیراپ نارگراک
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 ارف شوگ سکرام تانایب هب ؟دیدنسپیم ياسرو نیبولغم هب تبسن ار نانآ يدرمناوج

  :دیهد

 !دنراد یناشفناج دادعتسا و یخیرات راکتبا ،شمرن اهیسیراپ نیا ردقچ«

 دننزیم مایق هب تسد سورپ ىهزینرس ریز ... یگنسرگ هام شش زا سپ

 يزیچ دنوش بولغم اهنآ رگا !درادن رطاخ هب ار يروالد نیا ریظن خیرات ...

 شخب يو لابند زا و آونیو هک نیمه .تسین رصقم اهنآ “يدرمناوج“ زج

 هب یتسیابیم هلصافالب دنتخیرگ رهش نیا زا سیراپ یلم دراگ یعاجترا

 .تفر تسد زا تصرف هک دوب نادجو زا يوریپ تلع هب .درب موجه ياسرو

 دوجوم نیا ،رییت یئوگ ،دوش عورش یلخاد گنج دنتساوخیمن

 ار گنج نیا سیراپ حالس علخ يارب دوخ ثبشت اب بیهم يهقلخلاصقان

  .)ناملگوک هب همان( »!دوب هدرکن زاغآ

  .دندرکیم لمع نینچ و دندیشیدنایم روط نیا سلگنا شیردیرف و سکرام لراک

  .دننکیم لمع نینچ و دنشیدنایم روط نیا اهتارکومد لایسوس

 هب اهنت ناشناوریپ و سلگنا و سکرام هک دنراد رارصا اهتسیشرانآ لاح نیا اب

  .!دنرادن لوبق ار یبالقنا يرهق لامعا و دندنم هقالع یتاباختنا ياههفرعت

 لهج هک تسیئارتفا و یئوگ دب زین »ماهتا« نیا دینکیم هدهاشم هک نانچ

  .دزاسیم راکشآ مسیسکرام تیهام هب تبسن ار اهتسیشرانآ

 .»ماهتا« نیمود تشونرس تسا نینچ

*** 

 ار یسارکومد لایسوس ياهدوت ىهبنج هک تسا نآ اهتسیشرانآ »ماهتا« نیموس

 و دنزاسیم رگهولج یئاهتارکوروب ىهباثم هب ار اهتارکومد لایسوس و دنرکنم

 بالقنا گرم مکح رد ایراتلورپ يروتاتکید کیتارکومد لایسوس ىهشقن هک دنایعدم
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 يروتاتکید نینچ کی ناهاوخ اهتارکومد لایسوس هک اج نآ زا اًنمض و تسا

 هن و دنتسه ایراتلورپ رب دوخ يروتاتکید رارقتسا ناهاوخ عقاو رد اذل دنتسه

  :دینک هجوت نیکتوپارک ياقآ تانایب هب .ایراتلورپ يروتاتکید

 رداص يروتاتکید ىهرابرد ار دوخ ىهمانداد نیرخآ اهتسیشرانآ ام«

 تین ياراد هک مه هزادنا ره ،يروتاتکید ره هک مینادیم ام ... میاهدرک

 ىهدیا هک ... مینادیم ام دوشیم بالقنا گرم بجوم دشاب ياهنادنمتفارش

 هک یتلود مسیشیتف شخب نایز لوصحم رگم تسین يزیچ يروتاتکید

 هب دوش عوجر ( تسا هدوب یگدرب نتخاس نادواج نآ فده هتسویپ ....

 )131.ص »یشروش کی نانخس« ناونع تحت نیکتوپارک ىهلاسر

 رد هکلب ،دنتسه یبالقنا يروتاتکید هب دقتعم اهنت هن اهتارکومد لایسوس

 ات اهنآ يارب نارگراک ...دنتسه اهرتلورپ رب يروتاتکید راداوه لاح نیع

 لایسوس ...دنشاب نانآ تسد رد یطابضنا اب شترا هک دنهجوت دروم اج نآ

 دوخ تسد هب ار یتلود نیشام ایراتلورپ ىهلیسو هب دشوکیم یسارکومد

  .)63 و 62 تاحفص »يدازآ و نان« ىهلاسر هب دوش عوجر( »دریگ

  :دنیوگیم ار بلطم نیمه مه ناتسجرگ ياهتسیشرانآ

 

 تسا لاحم یلک هب ،هملک میقتسم ینعم هب ،ایراتلورپ يروتاتکید«

 زا ترابع اهنآ يروتاتکید و دنتسه تسرپ تلود يروتاتکید ناراداوه اریز

 نامه هک تسا نآ زا ترابع ،هکلب تسین اهرتلورپ ىهمه ىهنادازآ تیلاعف

 ( دنهد رارق هعماج سار رب دراد دوجو مه نونکا هک ار یباختنا تموکح

 رگا .)45 .ص »یتلود تردق فرصت«  Ba ̂ton ىهلاسر هب دوش عوجر

 تاجن هب تدعاسم يارب دنتسه يروتاتکید رادفرط اهتارکومد لایسوس
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 ینیون یگدرب دوخ تدایس اب...“  هک تسا نآ يارب هکلب هدوبن ایراتلورپ

 ىهلجم 1 ىهرامش رد nto ̂aB  ىهلاقم هب دوش عوجر( »“ دنزاس رارقرب

  .)5 .ص »یتابون«

  .اهتسیشرانآ تارضح »ماهتا„ نیموس تسا نیا

 يدایز لاکشا ،تسا هدنناوخ بیرف نآ فده هک مه اهتسیشرانآ ءارتفا نیا ءاشفا

 تسا یعدم هک نیکتوپارک زیمآ هابتشا رایسب ىهیرظن لیلحت هب اج نیا رد ام .درادن

 و هیزجت ماگنه ًادعب هراب نیا رد .میزادرپیمن ،تسا بالقنا گرم يروتاتکید ره

 دوخ اهنت میهاوخیم نونکا .درک میهاوخ تبحص ،اهتسیشرانآ کیتکات لیلحت

  .میهد رارق ثحب دروم ار »ماهتا«„

 دنتفگیم سلگنا شیردیرف و سکرام لراک هک دوب 1847 لاس نایاپ رد زونه

 کمک هب ات دروآ تسدب ار یسایس يروتاتکید دیاب ،مسیلایسوس رارقتسا يارب ایراتلورپ

 زا ار دیلوت لئاسو و دیامن عفد ار يزاوژروب یبالقنا دض تالمح يروتاتکید نیا

 يروتاتکید هکلب نت دنچ يروتاتکید دیابن يروتاتکید نیا و دروآ ردب شاگنچ

  :دشاب هقبط کی ناونع هب ایراتلورپ ىهمه

 ار هیامرس مامت ات درک دهاوخ هدافتسا دوخ یسایس تدایس زا ایراتلورپ«

 ... تسد رد ار دیلوت لئاسو هیلک و دروآ ردب يزاوژروب گنچ زا مدق هب مدق

 زکرمتم تسا هدیدرگ لکشتم همکاح ىهقبط تروص هب هک ایراتلورپ

 .)»تسینومک تسفینام« هب دوش عوجر (»...دیامن

 يزاوژروب رب ایراتلورپ ىهقبط ىهمه يروتاتکید ،ایراتلورپ يروتاتکید هک نآ ینعی

  .ایراتلورپ رب نت دنچ تدایس هن و دوب دهاوخ
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 رمورب مهدجیه« رد هلمج نآ زا و دوخ راثآ ىهیلک رد ار هیرظن نیا زین اهدعب اهنآ

 و »هسنارف رد یلخاد گنج« و »هسنارف رد یتاقبط ىهزرابم« و »تراپانب یئول

  .دننکیم رارکت دوخ رگید راثآ و »گنیرود یتنآ« و »ناملآ رد بالقنا دض و بالقنا«

 و سکرام هک هتکن نیا هب ندرب یپ يارب .دریذپیمن نایاپ اج نیا هب بلطم یلو

 نیا هب ندرب یپ يارب زین و دندوب لئاق یموهفم هچ ایراتلورپ يروتاتکید يارب سلگنا

 زا هک تسا بلاج رایسب ؛دندرمشیم یلمع دح هچ ات ار يروتاتکید نیا نانآ هک هتکن

 يروتاتکید هک تساج نیا هتکن .میوش ربخ اب سیراپ نومک هب تبسن نانآ شور

 هلمجنم و رهش ياهاوژروب هدرخ بناج زا هکلب اهتسیشرانآ فرط زا اهنت هن ایراتلورپ

 ( رتسیلیف ار اهنآ سلگنا و سکرام هک یناسک مامت و اهشورف هلایپ و اهباصق

Philister دینیبب .دریگیم رارق تمالم دروم زین دندیمانیم )اوژروب هدرخ پیت 

  :دیوگیم هچ اهرتسیلیف لیبق نیا هب باطخ ایراتلورپ يروتاتکید ىهرابرد سلگنا

 يروتاتکید تاملک ندینش زا مه زاب یناملآ رتسیلیف رخاوا نیا رد«

 دینادب دیهاوخیم ایآ ،مرتحم نایاقآ .دتفایم تشحو و سرت هب ایراتلورپ

 يروتاتکید نیا .دینکفا رظن سیراپ نومک هب ؟هچ ینعی يروتاتکید نیا

 )سلگنا ىهمدقم »هسنارف رد یلخاد گنج« هب دوش عوجر( ».دوب ایراتلورپ

]7[  

 سیراپ نومک لکش هب ار ایراتلورپ يروتاتکید سلگنا دینکیم هظحالم هک نانچ

  .تخاسیم مسجم

 هچ ایراتلورپ يروتاتکید ىهرابرد اهتسیسکرام دنادب دهاوخب سک ره تسا حضاو

 هجوت سیراپ نومک هب زین ام سپ .دوش انشآ سیراپ نومک اب دیاب دنراد يروصت

 هدوب ایراتلورپ رب رفن دنچ يروتاتکید عقاو رد سیراپ نومک هک دوش مولعم رگا .مینک

 مینک هدهاشم رگا یلو !ایراتلورپ يروتاتکید دابرود ،مسیسکرام دابرود ،هاگ نآ تسا
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 نآ رد ،تسا هدوب يزاوژروب رب ایراتلورپ يروتاتکید تقیقح رد سیراپ نومک هک

 اب هزرابم رد هک ،تسیشرانآ نایوگ هزره هب لد هت زا تروص نآ رد ... تروص

  .میدنخب ،تسا هدنامن یئارد هزره زج يزیچ ناشیارب مسیسکرام

 »يزکرم ىهتیمک« هک تسا ياهرود لوا ىهرود :دراد هرود ود سیراپ نومک خیرات

 نایاپ ىهرود مود ىهرود و تشاد هدهع رب سیراپ رد ار روما يربهر ،فورعم

 هلاحا هدش باختنا هزات نومک هب روما يربهر و تسا »يزکرم ىهتیمک« تارایتخا

 خیرات« ؟دوب هدش لیکشت یناسک هچ زا و دوب هچ »يزکرم ىهتیمک« .دیدرگ

 لاوئس نیا هب ًارصتخم فلؤم لوق هب هک ونرآ روترآ فیلأت »سیراپ نومک ياهدوت

 رازه 300 دودح رد هک دوب هدش عورش هزرابم هزات .تسام ربارب رد ،دیوگیم خساپ

 یناگدنیامن دوخ نایم زا و دندش لکشتم اهنادرگ و اهناهورگ رد سیراپ رگراک

  .دش لیکشت بیترت نیدب »يزکرم ىهتیمک« .دندیزگرب

  :دیوگیم ونرآ

 و اهنادرگ بناج زا هک )“يزکرم ىهتیمک„ ءاضعا(اهروشک مه نیا مامت«
 اهنت ؛دندوب هدش باختنا ،یمومعریغ تاباختنا قیرط زا ،دوخ ياهناهورگ

 اهنیا .دنتشاد تیفورعم دوخ ناگدننک باختنا کچوک ياههورگ دزن رد

 یب تموکح نیا ؟دننکب دنهاوخیم هچ و دنتسه یصاخشا عون هچ ،دننایک

 ءزج نادنمراک و هداس نارگراک زا ًارصحنم اًبیرقت هک دوب یناشن و مان

 ناشرتفد ای و نزرب ءارو رد نآ ءاضعا مراهچ هس یماسا و دشیم لیکشت

 رد ياهرظتنم ریغ يهثداح .دوب هدش ضقن اهتنس ... تشادن تیفورعم

 تلود نیا رد همکاح تاقبط ءاضعا زا نت کی یتح .دوب هداد خر ناهج

 ىهدنیامن چیه ،هیلدع لیکو جیه هک تفرگ رد یبالقنا .دشیمن هدید

 اهنآ ياج هب .دوبن نآ ىهدیزگرب یلارنژ چیه ،راگن همانزور چیه ،سلجم
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 عوجر( »دندشیم هدید هریغ و خابط و فاحص ،وز هرک يهیحان یچندعم

  .)107 .ص »سیراپ نومک ياهدوت خیرات« هب دوش

  :دهدیم همادا نینچ ونرآ روترآ

  :دنتفگیم »يزکرم ىهتیمک« ءاضعا

 و مانمگ ياهنآگرا ،تسا هدش عقاو هلمح دروم هک ياهدوت تسرد رد ام«

 اج نیا ام .میمدرم ىهدارا نیمداخ ... ام ... میتسه یعیطم ياهرازفا

 .میزاس نیمأت ار وا يدنمزوریپ و میشاب مدرم يادص ساکعنا ات میاهدمآ

 تسد نومک تاباختنا هب ات دنام میهاوخ ام و دنتسه نومک ناهاوخ مدرم

 رتالاب تعامج زا ار دوخ هن اهروتاتکید نیا .سب و تسا نیا ؛مینزب

 ىهلیسو هب و يو نورد و يو اب هک دشیم سح .رتنیئاپ هن دنتفرگیم

 شوگ يو هب و دنیامنیم هرواشم يو اب هیناث ره رد و دننکیم یگدنز يو

 هب مه نآ ،دنراد یعس و دننکیم غالبا ،دنونشیم هک ار هچ نآ و هداد ارف

 هب دوش عوجر( »دنراد نایب ار ناسنا رازه دصیس ىهیرظن ...زجوم روط

  .)109 .ص باتک نامه

  .درکیم راتفر نینچ دوخ تایح لوا ىهرود رد سیراپ نومک

  .دوب نینچ سیراپ نومک

  .تسا نینچ ایراتلورپ يروتاتکید

 نومک ،»يزکرم ىهتیمک« ياج هب هک ینامز ینعی ،نومک مود ىهرود هب نونکا

 لوط هب هام ود هک هرود ود نیا ىهرابرد ونرآ .مینک هجوت ،دوب تیلاعف لوغشم

  :دیهدب شوگ .دوب مدرم یعقاو يروتاتکید نیا هک دیوگیم مامت روش اب دیماجنا

 دیما اب هک دشخبیم ورین ام هب هام ود یط مدرم نیا تمظع اب ىهرظنم«

 يروتاتکید سیراپ رد هام ود نیا ضرع رد .میرگنب هدنیآ نامشچ هب ...
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 هکلب اهنت درف کی يروتاتکید هن مه نآ و ملسم و لماک و یعقاو

 ... دندوب طلسم عاضوا رب نانآ اهنت و ــ ،دوب اپ رب مدرم ىهمه يروتاتکید

 لاس( هم 22 ات سرام 18 زا ،هفقو نودب هام ود زا شیب يروتاتکید نیا

 و دوب يونعم تردق کی اهنت نومک ،دوخ يدوخ هب ... تفای همادا ،)1871

 ،تشادن يرگید يدام يورین اهروشک مه ... یمومع يدردمه زج هب

 و سیلپ مه ،ناشدوخ و دندوب درف هب رصحنم ياورنامرف و اورنامرف مدرم

 و 242 .ص باتک نامه هب دوش عوجر (»...دندوب هدروآ دوجوب یسرداد مه

244(. 

 ،نآ نت هب نت ياهگنج لاعف ناگدننک تکرش زا یکی و نومک وضع ونرآ روترآ

  .دنکیم فیصوت وحن نیدب ار سیراپ نومک

 ،زین نآ لاعف ناگدننک تکرش زا رگید یکی و نومک ءاضعا زا رگید یکی هراگ اسیل

 خیرات« باتک هب دوش عوجر ( .دیامنیم فیصوت لاونم نیمه هب ار سیراپ نومک

 .)»سیراپ نومک

 يروتاتکید هکلب ،هن اهنت درف کی يروتاتکید« ،»اورنامرف هناگی« ىهباثم هب مدرم

  .سیراپ نومک یگنوگچ دوب نیا .»مدرم ىهمه

 :دیوگیم اهرتسیلیف هب باطخ لاح رد سلگنا

 ».دوب ایراتلورپ يروتاتکید نیا .دینکفا رظن سیراپ نومک هب«

 هک نانچ .تسا نیا سلگناو سکرام رظن زا ایراتلورپ يروتاتکید دوشیم مولعم سپ

 هک مسیسکرام و سیراپ نومک و ایراتلورپ يروتاتکید زا اهتسیشرانآ نایاقآ دینیبیم

 ىهدنناوخ ،امشو نم هک دنراد ربخ هزادنا نامه هب دننکیم »داقتنا« نآ زا یپایپ

  .میراد ربخ ینیچ طخ زا ،باتک
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 هورگ يروتاتکید ،تیلقا يروتاتکید .تسا مسق ود رب يروتاتکید هک تسا حضاو

 هنوگ نیا سآر رب .تسا مدرم هیلع هک اهفیتانگیا و اهفوپ هرق يروتاتکید ،کچوک

 ناهن رد ار دوخ تامیمصت هک دنراد رارق يرابرد صاوخ یعمج ًالومعم يروتاتکید

  .دننکیم رتگنت هراومه مدرم تیرثکا ندرگ هب ار بانط ىهقلح و هدرک ذاختا

 و رتهنارصم یسب نآ هیلع و دنتسه يروتاتکید نینچ نانمشد اهتسیسکرام

  .دننکیم هزرابم ام لاجنج رپ ياهتسیشرانآ زا رتهناراکادف

 يروتاتکید ای يراتلورپ تیرثکا يروتاتکید هک تسه زین يرگید عون يروتاتکید یلو

 رارق هدوت ،يروتاتکید سآر رب اج نیا رد .تسا تیلقا هیلع ،يزاوژروب هیلع  اههدوت

 رد ،اراکشآ اهراک همه ،تسین يربخ یناهن تامیمصت و يرابرد صاوخ زا و دراد

 ،اهنآبایخ يروتاتکید ــ نیا اریز ،دریذپیم ماجنا اهگنیتیم رد و اهنآبایخ

  .تسییهشیپ متس عون ره هیلع يروتاتکید و هدوت يروتاتکید

 نیا اریز ،دننکیم ینابیتشپ ار يروتاتکید نینچ کی »تسد ود ره اب« اهتسیسکرام

  .تسا یتسیلایسوس ریبک بالقنا تمظع اب زاغآ يروتاتکید

 مه اب دنرگید کی ىهدننک یفن هک ار يروتاتکید ود نیا تسیشرانآ نایاقآ

 اب اهنآ دربن .دناهدش يروآ هدنخ عضو راچد تهج نیمه هب و هدرک طولخم

 هکلب تسین سلگنا و سکرام اب اهنآ دربن ،تسا دوخ لایخ اب هکلب تسین مسیسکرام

 نیموس تشونرس تسا نینچ ... دنراکیپ رد يداب بایسآ اب توشیک ند موحرم دننام

  .»ماهتا«

 ....وک ءاضما

 .تسا هتشون یجرگ نابز هب
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 A)دراد هلابند (

 هام 25 ــ 8 و 7 و 6 و 5 ياههرامش )ون نامز (»ایبورد یلاخآ« :دیارج رد رشتنم

 )ام یگدنز( »اب هروخست ینوچ« و 1907 لاس هیوناژ لوا و 1906 لاس ربماسد

 ) نامز (»ورد« 1907 لاس هیروف 28 و 27 و 23 و 21 ــ 9 و 8 و 5 و 3 ياههرامش

  1907 لاس لیروآ هام 10 و ،6 ،5 ،4 ــ26 و23 و 22 و21 ياههرامش
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 تاحیضوت
 ناتسجرگ ياهتسیشرانآ زا یهورگ 1906 لاس زاغآ رد و 1905 لاس رخاوا رد ــ1

 .V( یلیوشازیکرچ .و مانب )Kropotkins( نیکتوپارک ناوریپ زا یکی يربهر هب

Tscherkesischwili( یلترست وکاخیم يو ناراداوه و فورعم تسیشرانآ 

)Ba ̂ton ــ Zereteli( ایلگوگ اولاش و ) ــ .گ.ش Schalwa Gogelia( و 

 روبزم هورگ .دندرکیم هزرابم مامت تدش اب اهتارکومد لایسوس هیلع نارگید

 .دنتخاسیم رشتنم سیلفت رد هریغ و »اشوم« و »یتابون« مان هب یئاههمانزور

 یب رصانع نیب رد یلو ،دنتشادن یهاگ هیکت هنوگ چیه ایراتلورپ نیب رد اهتسیشرانآ

 هزرابم يارب نیلاتسا .دندوب هدش لئان يدنچ ياهتیقفوم هب يزاوژروب هدرخ و هقبط

 ای مسیشرانآ« یمومع ناونع تحت یتالاقم هلسلس راشتنا هب اهتسیشرانآ هیلع

 رد 1906 لاس هیئوژ ــ نئوژ رد لوا ىهلاقم راهچ .تخادرپ »؟مسیلایسوس

 
A- يزکرم ىهتیمک روتسد هب نیلاتسا قیفر 1907 لاس طساوا رد نوچ 
 و دیدرگ فیقوت هام دنچ زا سپ اج نآ رد و دش لقتنم وکاب هب یبزح ياهراک ماجنا يارب بزح
 نآ ىهلابند اذل دش دوقفم شیتفت عقوم رد „ ؟ مسیلایسوس ای مسیشرانآ „ رثا رخآ لصف ياهتشاددای
 .ت ـ ه .تفاین راشتنا
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 یتلود تاماقم فرط زا همانزور نوچ یلو ،دیدرگ جرد »اب هروخست یلاخآ« ىهمانزور

 لوا زور و 1906 لاس ربماسد رد .دیدرگن رسیم يدعب تالاقم راشتنا ،دش فیقوت

 رییغت یمک اب »اب هروخست یلاخآ« ىهمانزور رد هرشتنم تالاقم 1907 لاس هیوناژ

 نیا هب همانزور ىهیریرحت تئیه .دیدرگ رشتنم »ابیورد یلاخآ« يهمانزور رد ًاددجم

 ام هب نادنمراک ىهیداحتا شیپ يدنچ« :درک هفاضا زین ار لیذ يهرصبت تالاقم

 نیا زا یلئاسم و مسیلایسوس ،مسیشرانآ ىهرابرد یتالاقم درک داهنشیپ و هعجارم

 زا اهداهنشیپ لیبق نیا )3هرامش »ابیورد یلاخآ« هب دوش عوجر( »میئامن رشتنم لیبق

 ار نانآ شهاوخ لیم لامک اب ام .تسا هدیسر ام هب زین رگید ياقفر زا نت دنچ فرط

 مینادیم مزال تالاقم دوخ ىهرابرد اما و .مینکیم رشتنم ار تالاقم نیا و میریذپیم

 هدش رشتنم یجرگ دئارج رد راب کی اهنآ زا یتمسق هک میوش رکذتم ار هتکن نیا

 ام ،نیا دوجو اب .)تفاین نایاپ ،دوبن هتسباو فلؤم هب هک یللع هب تالاقم نیا ( تسا

 اهنآ رد میدومن داهنشیپ فلؤم هب و مینک رشتنم أمامت ار تالاقم میتسناد مزال

 بیط هب ار داهنشیپ نیا فلؤم .دشاب مهف لباق مومع يارب هک دیامن دراو یتارییغت

 »؟مسیلایسوس ای مسیشرانآ« رثا تمسق راهچ نیتسخن قیرط نیدب .»داد ماجنا رطاخ

 »اب هروخست ینوچ« ياههمانزور رد رثا نیا يدعب ياهتمسق .تفای راشتنا قشود هب

 تالاقم لوا قش .دیدرگ رشتنم 1907 لاس لیروآ رد »ورد« و 1907 لاس هیروف رد

 ناونع هب »اب هروخست یلاخآ« ىهمانزور رد هرشتنم »؟مسیلایسوس ای مسیشرانآ«

  .تسا هدش پاچ نیلاتسا راثآ تایلک لوا دلج رد همیمض

 ىهیموی ىهمانزور )Achali Zchowrebaــون یگدنز (»اب هروخست یلاخآ«

 نیا .دشیم رشتنم سیلفت رد 1906 لاس هیئوژ 14 ات نئوژ 20 زا هک دوب اهکیوشلب

 و هزدوکیک ،ایلت .گ ،یلیوشاتیواد .م .تفاییم راشتنا نیلاتسا يربهر تحت همانزور

 رشتنم هرامش 20 هتفر مهیور همانزور نیا زا .دندوب همانزور یمئاد نانکراک زا نارگید

  .دش
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 هیداحتا ناگرا ینلع ىهمانزور )Achali Drojebaــ ون نامز (»ابیورد یلاخآ«

 نابز هب راب کی هتفه ره 1907 لاس هیوناژ 8 ات 1906 لاس ربماون 14 زا هک دوب

 و ایاکاخست .م ،نیلاتسا يربهر تحت همانزور نیا .تفاییم راشتنا سیلفت رد یجرگ

 ینوچ« .دش فیقوت سیلفت رادناتسا روتسد هب همانزور ؛دشیم رشتنم یلیوشاتیواد .م

 يهیموی ىهمانزور )Tschweni Zchowrebaــام یگدنز ( »اب هروخست

 راشتنا سیلفت رد ینلع روط هب ىهمانزور 1907 لاس هیروف 18 زا هک دوب اهکیوشلب

 هرامش 13 نآ زا و تفرگیم ماجنا نیلاتسا يربهر تحت همانزور راشتنا .تفاییم

 یشم طخ نتشاد مرج هب« روبزم ىهمانزور 1907 لاس سرام 6 .دش رشتنم

 سپ هک دوب اهکیوشلب هیموی ىهمانزور )Droــنامز (»ورد« .دش فیقوت »یطارفا

 رد 1907 لاس لیروآ 15 ات سرام 11 زا »اب هروخست ینوچ« ىهمانزور فیقوتزا

 .م و ایاکاخست .م .دوب نیلاتسا يربهر تحت همانزور .تفاییم راشتنا سیلفت

 راشتنا هرامش 31 همانزور نیا زا .دنتشاد تیوضع هیریرحت تئیه رد مه یلیوشاتیواد

  .تفای

 رد هک دوب یجرگ ياهتسیشرانآ یگتفه ىهمانزور )Nobatــادن (»یتابون« ــ2

  .تفای راشتنا سیلفت رد 1906 لاس

 هیلع يداقتنا دربن« شخب »سدقم ىهداوناخ« :سلگنا .ف و سکرام .ك ــ3

  .»يوسنارف مسیلایرتام

 دوب یجرگ ياهتسیشرانآ يهیموی يهمانزور ،)Muschaــرگراک (»اشوم« ــ4

  .دشیم رشتنم سیلفترد 1906 لاس رد هک

 رد هک دوب یجرگ ياهتسیشرانآ ىهیموی ىهمانزور )Chmaــادص (»امخ« ــ5

  .دشیم رشتنم سیلفت رد1906لاس
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 یسرداد نایرج« ناونع تحت سکرام لراک ىهلاسر زا فلؤم ار تمسق نیا ــ 6

 لاس گروبزرتپ نس »تولوم« پاچ .تسا هدومن لوق لقن »ینلک رد اهتسینومک

  1850 لاس سرام ،هیداحتا هب يزکرم ىهتیمک مایپ .9 يهمیمض ( 113.ص 1906

 رد یلخاد گنج« ناونع تحت سکرام لراک ىهلاسر زا فلؤم ار تمسق نیا ــ7

 تحت 1905 لاس رد سلگنا راتفگشیپ اب روبزم ىهلاسر .تسا هدومن لقن »هسنارف

 .دش همجرت یسور هب یناملآ نابز زا نینل .ن رظن

 

 

 





  

 

 و بزح نارحب
 ام فئاظو

 ١٩٠٩ توا ٢٧
 

 .دربیم رس هب یمیخو نارحب رد ام بزح هک تسین هدیشوپ یسک رب

 یگتسویپ نادقف و اهنامزاس فیعضت و لیلقت ،نآ ياضعا طسوت بزح ندرک كرت 

 رامیب بزح هک دهدیم ناشن قیاقح نیا يهمه ،بزح لمع تدح نادقف ،اهنآ

 .دربیم رس هب يدج ینارحب رد و تسا

 شیاهنامزاس هک تسا نیا ،دروآیم رد ياپ زا ار بزح هژیو هب هک يزیچ نیتسخن 

 ،تشاد وضع رفن نارازه ام ياهنامزاس هک دوب ینامز .دنتسه ادج عیسو ياههدوت زا

 اههدوت رد یمکحم ياههشیر بزح نامز نآ رد .درکیم يربهر ار رفن رازه اهدص و

 نیرتهب رد و رفن اههد طقف رفن نارازه ياج هب .تسا يرگید روط عضو زورما .تشاد

 ،رفن رازه اهدص ندرک يربهر دروم رد .دنتسه وضع اهنامزاس رد رفن اهدص ،تالاح

 رادروخرب اههدوت رد کیژولوئدیا ذوفن زا ام بزح هک نیا .دز دیابن مه ار شفرح ألصا

 زا لبق .تسا تقیقح کی ،دنارذگیم مارتحا وا هب و دنسانشیم ار وا اههدوت ،تسا

 .تسا نیمه رد »بالقنا زا لبق« بزح زا »بالقنا زا دعب« بزح زیامت هجو ،زیچره
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 ذوفن ،هک نآ لاح .دوشیم هصالخ نیمه رد صخالاب زین بزح ذوفن يهمه ،یلو

 رد کیژولوئدیا ذوفن تعسو ،عقاو رد .تسا یفاکان رایسب یئاهنت هب ،کیژولوئدیا

 زا عیسو ياههدوت يرود ءاشنم .دوشیم دروخ یتالیکشت ماکحتسا یگنت اب دروخرب

 لاس رد ،نآ رد هک مینزب لاثم ار گروبزرتپ تسا یفاک .تسا نیمه ام تالیکشت

 ای 300 ناوتیم تمحز هب زورما هک نآ لاح ،دندوب وضع رفن 8000 دودح رد 1907

 زا رگید ام .دوش كرد تیروف هب نارحب تماخو قمع ات ،دروآ درگ مه رود رفن 400

 ،دنربیم رس هب عضو نامه رد هک هریغ و زتنوُد ىهزوح ،ناتسهل ، لاروا ،وکسم

 .مینزیمن یفرح

 نیا هکلب ،دربیمن جنر اههدوت زا ندوب رود زا اهنت بزح .هدشن مامت زونه نیا یلو 

 یگدنز ،ناشیگدنز و دزاسیمن طوبرم رگید کی هب زیچ چیه ار شیاهنامزاس هک

 .دهدیم رازآ ار بزح زین ،دنتسه ادج رگید کی زا و تسین دحاو بزح کی

 هچ لاروا رد هک دنادیمن زاقفق و درذگیم هچ زاقفق رد هک دنادیمن گروبزرتپ

 هب .دنکیم تسیز  شدوخ هب صوصخم یگدنز اب ياهشوگ ره ؛هریغ و دننکیم

 ام يهمه هک كرتشم یگدنز کی زا راشرس ،دحاو بزح نآ ،عقاو رد ،حیرص يهتفگ

 .درادن دوجو رگید ،میدرکیم تبحص نآ زا راختفا اب ،1907 ات 1905 ياهلاس رد

 .مینکیم لمحت ار يراک هدرخ عون نیرتدب ،ام ىهمه

 و فرط کی زا ]2[»سولوگ« و ]1[»يرتلورپ« ،جراخ رد دوجوم ياهناگرا 

 هب ار هیسور رسارس رد هدنکارپ ياهنامزاس ،رگید فرط زا ]3[»تارکمد لایسوس«

 نیا هب دنناوتیمن اهنآ ؛دزاس طوبرم دناوتیمن و دزاسیمن طوبرم رگید کی

 ،هجراخ رد هک یئاهناگرا هک نیا روصت یتح .دنشخبب دحاو بزح یگدنز ،اهنامزاس

 شیپ اهتدم زا هک ار بزح ياهراک دنناوتب ،دنوشیم پاچ هیسور تیعقاو زا رود

 ،دنزاس گنهامه لک کی تروص هب ،تسا هتشاذگ رس تشپ ار اهلفحم يهلحرم

 دوجو يرایسب كرتشم طاقن ،مه زا ادج ياهنامزاس نیب هک نیا .دوب دهاوخ بیجع
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 .تسا تیعقاو کی ،دزاسیم طوبرم مه هب کیژولوئدیا يهصرع رد ار اهنآ هک دراد

 یلمع لوصا ،درک تمواقم ،بالقنا ِداقتنا لباقم رد هک دنراد یناسکی يهمانرب اهنآ

 .دنراد يزیمآ راختفا یبالقنا ياهتنس و هدش دیئات بالقنا ىهلیسو هب هک یکرتشم

 زا لبق« بزح و »بالقنا زا دعب« بزح نیب مهم توافت نیمود ،یتسرد هب نیا

 کیژولوئدیا تدحو ،هک تسا نیا تیعقاو .تسین یفاک زونه نیا یلو تسا »بالقنا

 نادقف و بزح یتالیکشت ندش هعطق هعطق زا دناوتیمن زونه یبزح ياهنامزاس

 يهداس راک یتح هک مینک هراشا تسا یفاک .دنک يریگولج اهنامزاس نیا نیب طابترا

 هتفاین ءاقترا یشخب تیاضر لقادح حطس هب بزح رد زین هبتاکم هار زا یهدربخ

 تبحص دحاو مسیناگرا کی تروص هب ،بزح یعقاو یگتسویپ زا رگید ام .تسا

  :بیترت نیدب .مینکیمن

  و عیسو ياههدوت اب بزح طابترا نادقف ـ 1

 بزح هک ینارحب رهوج تسا هنوگ نیا ،رگید کی اب شیاهنامزاس طابترا نادقف ـ 2

  .دربیم رس هب نآ رد

 ،تسا بالقنا دوخ نارحب ،اهنیا يهمه تلع هک تسا ناسآ هتکن نیا كرد

 همین مامت نداد تسد زا ،هرخالاب و تیلاعف زا دعب شمارآ ،بالقنا دض یتقوم يزوریپ

 هک یماگنه .درکیم هدافتسا نآ زا 1906 و 1905 رد بزح هک تسا یئاهيدازآ

 ،درکیم تفرشیپ بزح ،دوب دوجوم يدازآ هک یماگنه ،درکیم تفرشیپ بالقنا

 ،تفر نیب زا اهيدازآ ،درک ینیشن بقع بالقنا .دشیم تیوقت و تفاییم شرتسگ

 هب عورش ،نارگراک نیرتلزلزتم اهنآ سپ زا و نارکفنشور .داهن فعض هب ور بزح

 هب ،تفای تدش بزح دشر اب هارمه ،صخالاب نارکفنشور رارف .دندرک بزح زا رارف

 يونعم يهنبوراب زا دوخ يهدیچیپ ياهتساوخ اب هک ورشیپ نارگراک دشر اب هژیو

  .دنتفرگ یشیپ 1905 نارکفنشور زیچان
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 هک روط نامه هدنیآ ياهيدازآ روهظ ات هک دوشیمن دیاع هجیتن نیا اجنیا زا ً،املسم

 ،اهيدازآ روهظ ،اریز .دنک تسیز نارحب رد دیاب بزح ،دننکیم رکف طلغ هب اهیضعب

 و ملاس تسناوت دهاوخ بزح ایآ هک دراد یگتسب نیا هب رایسب دوخ ،لوا ىهجرد رد

 هب هلمج زا اهنآ ؛دنتفایمن ورف نامسآ زا اهيدازآ ؟دوش جراخ نارحب زا هدش يزاسون

 نیناوق ،مود يهجرد رد .دنیآیم تسد هب لکشم رایسب ،يرگراک بزح کی يرای

 هفقو یب تالیکشت هک دزومآیم ام هب ،تسانشآ ناگمه رب هک یتاقبط يهزرابم

 لابند هب ار یئایراتلورپ يهطوبرم تالیکشت ً،ارورض دیاب يزاوژروب يهدش تیوقت

 بزح اهنت يهباثم هب ،ام بزح مدقم يزاسون هک دنادیم سک همه اما .دشکب دوخ

  .تسا هقبط يهباثم هب ،ام یئایراتلورپ تالیکشت دشر يرورض طرش ،يرگراک

 نکمم اهنت هن نارحب زا نآ یئاهر و اهيدازآ روهظ زا لبق ،بزح يدوبهب ،هجیتنرد

  .تسه زین ریذپان بانتجا هکلب تسا

 زا بزح هک یئاههار نتفای و يدوبهب نیا لئاسو نتفای زا تسا ترابع هلئسم ىهمه

  ؛اهنآ

  و هتفای دنویپ اههدوت اب  ـ1

  .درک دهاوخ دحتم دحاو نامزاس کی رد ار رگید کی زا ادج ياهنامزاس  ـ2

* ** 

  ؟درک دیاب هچ ،نآ يارب  و دوش جراخ نارحب زا دناوتیم هنوگ هچ ام بزح سپ

 ار نآ و هدرک ینوناق ار بزح تسا نکمم هک اجنآ ات دیاب هک دنیوگیم ام هب اهیضعب

 ینوناق نکمم دح ات ار بزح ناوتیم هنوگ هچ ،یلو .دروآ درگ امود ینوناق هورگ رود

 فده ،هریغ و یگنهرف عماوج ریظن ینوناق تاسسؤم نیرتررض یب هک یلاح رد ،درک

 زا ندرک رظن فرص اب ار راک نیا ناوتیم ایآ ؟دنریگیم رارق نشخ ياهدرگیپ

 هن تسا بزح ندرک نفد ینعم هب راک نیا یلو ؟داد ماجنا یبالقنا ياهتساوخ
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 یتقو دهد دنویپ اههدوت اب ار بزح دناوتیم امود هورگ هنوگچ هوالع هب !نآ يزاسون

  .تسا هدیرب زین یبزح ياهنامزاس زا هکلب اههدوت زا اهنت هن شدوخ هک

 يارب و تسا نآ رتشیب ندرک شوشغم ،قیرط نیا هب هلئسم لح هک تسا نشور

  .تسا ندرک رتراوشد ار نارحب زا جورخ ،بزح

 نارگراک دوخ هب ار یبزح ياهتیلوئسم زا رتشیب هچره دیاب دنیوگیم رگید یضعب

 ملسم .درک صالخ تابث یب رکفنشور رصانع زا ار بزح بیترت نیدب و هدرک لقتنم

 دوخ تسد رد اهتیلوئسم زکرمت و فرصم یب نانامهیم زا بزح یصالخ هک تسا

 نشور هزادنا نامه هب یلو .تسا رثؤم بزح يزاسون رد يدایز رادقم هب ،نارگراک

 یمیدق ياهشور اب ،نامزاس یمیدق مظن رد »تیلوئسم يهداس لاقتنا« هک تسا

 نآ و هداد دنویپ اههدوت هب ار بزح تسناوت دهاوخن ،جراخ رد »يربهر« اب ،یبزح راک

  .دهد شوج دحاو لک کی تروص هب ار

 يارب ؛تفرگ دهاوخن ماجنا يدج لمع چیه ،تامادقا هچمین اب هک تسا ملسم

 .تفای ییهشیر جالع دیاب رامیب بِ زح ییهشیر يهجلاعم

 ،هدش هک یتمیق ره هب دیاب ؛دربیم جنر اههدوت زا ندوب رود زا بزح ،زیچره زا لبق 

 ًالوصا و زیچ ره زا لبق ،راک نیا ام يزورما طیارش رد ،یلو .داد دنویپ اههدوت اب ار نآ

 ،دروآیمرد شبنج هب ياهژیو زرط هب ار عیسو ياههدوت هک یلئاسم زا تکرح اب زج

 رظن رد ار هیامرس مجاهت و اههدوت ندش ریقف ،لاثم ناونع هب .تسین ریذپ ناکما

 شهاک ،دمآ دورف نارگراک رس رب يدابدرگ دننام اههناخراک میظع لیطعت .میریگب

 روط هب و راک زور ندرک رتینالوط ،اهدزمتسد شهاک ،هنارباج ياهجارخا ،دیلوت

 نیا هک ،یحور راشف و اهجنر مسجت .دراد همادا نونک ات هیامرس مجاهت ،یمومع

 نیب هک یئاهشکمشک و »اهمهافت ءوس« دادعت ،دنکیم داجیا نارگراک رد اهزیچ

 نیا يهراب رد هک يزیگنا ناجیه لئاسم هدوت ،دوشیم رادیدپ نابابرا و نارگراک
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 ياپ هب اپ ،ام تالیکشت .راوشد تسا يروصت ،دوشیم حرطم نارگراک زغم رد بلاطم

 ياهشکمشک نیا مامت رد ،ریذپان یگتسخ روط هب دیاب ،دوخ یمومع یسایس لمع

 نیع رد دیاب ،دهد دنویپ یتاقبط گرزب ىهزرابم هب ار اهنآ و دنک تلاخد کچوک

 ،هدنز ياهتیعقاو يهلیسو هب ،اههدوت يهنازور تابلاطم و تاضارتعا زا تیامح

 اهنت هک دوش حضاو سک همه يارب دیاب .دراذگب شیامن هب ار ام بزح گرزب لوصا

 ،دروآرد تکرح هب ار »هدیسر بل هب ناج« ياههدوت ناوتیم هک تسا هنیمز نیا رد

 هدش نیرفن نوکس يهطقن نیا زا ار اهنآ ناوتیم هک تسا هنیمز نیا رد اهنت و

 عمج ینعم هب تسرد ،نوکس يهطقن نیا زا اهنآ »ندرک اجباج« ،اما .درک »اجباج«

  .تسام تالیکشت رود هب اهنآ ندرک

 هک بزح ياهناگرا نآ تسا نیا ،اههناخراک و اههاگراک رد یبزح ياههتیمک

 نارگراک .دنهد هعسوت اههدوت رد رتشیب هچ ره تیقفوم اب ار يراک نینچ دنناوتیم

 ياههدوت دنرداق هک دنتسه ياهدنز ياهناسنا اهنآ ؛دش دنهاوخ اههتیمک دراو ورشیپ

 تسا مزال راک نیا يارب هک يزیچ اهنت .دننک عمج بزح درگادرگ ار دوخ فارطا

 رد ریذپان یگتسخ روط هب ،اههناخراک و اههاگراک ياههتیمک هک تسا نیا زا ترابع

 دننک عافد اهنآ يهرمزور عفانم زا ،دننک هلخادم نارگراک يهزرابم ياهتیعقاو مامت

 و اههاگراک ياههیتمک .دنهد دنویپ ایراتلورپ ىهقبط یتایح عفانم هب ار اهنآ و

 .ام ىهفیظو تسا نیا ؛میهد رارق بزح یساسا ياهژد ار اههناخراک

 بزح يالاب ياهناگرا تسا مزال ،اههدوت هب ندش کیدزن تهج نامه رد ،سپس 

 عافد زین اههدوت يداصتقا عفانم زا هکلب یسایس عفانم زا اهنت هن هک دنوش انب يروط

  .دننک

 هجوت زا ،دشاب هک تیمها زا ياهجرد ره رد ،دیلوت زا ياهخاش چیه هک تسا يرورض

 نامتخاس يرارقرب اب هارمه هک تسا مزالراک نیا يارب و .دوشن رود نامزاس

 ،لاثم ناونع هب ،ینعی ،مینک لیمکت یتعنص لصا اب ار ینیمزرس لصا ،تالیکشت
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 رد یعرف شخب کی تروص هب دیلوت زا هخاش ره ياههناخراک و اههاگراک ياههتیمک

 کی اب شخب کی رد ،نیمزرس کی رد یعرف ياهشخب نیا ،دنوش عمج تعنص ره

 هعسوت هزادنا زا شیب یعرف ياهشخب يهدودحم رگا .هریغ و دنوشیم دحتم رگید

 دهاوخ تسد هب يرتتابث اب و رتمکحم ياههیاپ نامزاس سکعرب ،درادن يررض ،دبای

 .دروخ دهاوخ دنویپ رتکیدزن اههدوت هب و دروآ

 تسا مزال .دراد يرتگرزب تیمها بزح ياهنامزاس بیکرت ،نارحب رب هبلغ يارب 

 ياج یلحم ياهنامزاس يهمه رد ،ورشیپ نارگراک نیرتذوفن اب و نیرتبرجم هک

 ــ ًاقیقد و ــ اهنآ ؛دوش زکرمتم اهنآ مکحم ياهتسد رد نامزاس تیلاعف و ،دنریگ

 هب هک یئاهنآ زا ؛دننکیم لاغشا نامزاس رد ار اهتسپ نیرتمهم هک دنشاب اهنآ

 بزح تاراشتنا هب هک یئاهنآ ات دنوشیم طوبرم بزح یتالیکشت و یلمع فئاظو

 يهزادنا هب ،دنراد هدهع هب یمهم ياهتیلوئسم هک ینارگراک هک نیا .دنتسه طوبرم

 یگرزب یتخبدب ،دننک هابتشا راک زاغآ رد رگا یتح ای و دنشابن هدامآ و هبرجت اب یفاک

 و داد دهاوخ شرتسگ ار اهنآ قفا رتبرجم ياقفر يهرواشم و هبرجت .دوب دهاوخن

 دیابن .تخاس دهاوخ شبنج یعقاو ناربهر و یسایس ناگدنسیون اهنآ زا هرخالاب

 نایرج رد طقف اهنآ ؛دنتفایمن نامسآ زا )Bebel( »اه»Aلِبب« هک درک شومارف

 هب ام شبنج ،رگید تقو ره زا شیب زورما هک یلاح رد ،دنوشیم هتخاس لمع رد ،راک

 دناهتساخرب يرگراک ياهطیحم زا هک یمکحم و برجم ناربهر هب ،یسور ياهلِبب

  .دراد جایتحا

 :زا دشاب ترابع دیاب ام راعش ،ینامزاس ىهنیمز رد هک تسا لیلد نیمه هب

 راذگاو گنهاشیپ نارگراک هب ار اج ،بزح تیلاعف ياهنادیم مامت رد«

 !»دیراذگب دازآ اهنآ يارب ار نادیم« ،»دینک
 

A- 1931 ـ 1840 ( ،ناملآ يرتلورپ شبنج رگراک هتسجرب ناربهر زا( 
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 گنهاشیپ نارگراک ،ندرک يربهر لیامت و راکتبا رب هوالع هک تسا نشور

 مک ام تامولعم اب نارگراک دادعت هک یلاح رد .دنراد جایتحا زین يدج تامولعم هب

 راک هب لاعف و هبرجت اب نارکفنشور کمک هک تساج نیمه رد تسرد و .تسا

 یئاه»سنارفنک« و میروایب دوجو هب یلاع ياهلفحم هک تسا یتایح و مزال .دیآیم

 ،مظنم روط هب و مینک اپ رب ،شخب ره رد یکی لقادح ،گنهاشیپ نارگراک يارب

 ،یعیسو سایقم هب اهنیا يهمه .» مینک هرود « ار مسیسکرام يهبرجت و يروئت

 و هدنیآ ناگدنهد سنارفنک اهنآ زا و هدرک ناربج ار گنهاشیپ نارگراک ياهدوبمک

 رد دیاب گنهاشیپ نارگراک نامز نامه رد .دروآ دهاوخ دوجو هب کیژولوئدیا ناربهر

 نیرمت ًاقیمع« ،دنهد بیترت یئاهینارنخس رتشیب هچره دوخ ياههاگراک و اههناخراک

 کی دیاب .دنوش فقوتم ناگدنونش لباقم رد »ندز قپت« سرت زا هک نآ نودب »دننک

 دیاب ،تخادنا رود هب ار ناگدنونش زا تشحو و دح زا شیب عضاوت هشیمه يارب راب

 راک زاغآ رد هابتشا باکترا ؛دومن حلسم دوخ يورین هب دامتعا و تراسج هب ار دوخ

 لثم« هرخالاب ،سپس يوریم يردنکس رابود یکی ،دوب دهاوخن یگرزب یتخبدب

  .ددرگیم تاتداع نتفر هار اهنت ،»تفریم بآ يور رب هک حیسم

 :مالک کی رد

 یتاقبط یمومع تاجایتحا هب هک هرمزور تاجایتحا يهیاپرب دیدش تاغیلبت ــ1

  ؛دش دهاوخ هدز دنویپ ایراتلورپ

 یساسا ءاکتا طاقن يهباثم هب هناخراک و هاگراک ياههتیمک تیوقت و تالیکشت ــ2

  ؛شخب ره رد بزح

 ؛گنهاشیپ نارگراک تسد هب یبزح ياهتیلوئسم نیرتمهم »لاقتنا« ــ3
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 یئاههار نآ دنتسه اهنیا ؛گنهاشیپ نارگراک ي»اهسنارفنک«" نداد نامزاس ــ4

 درگ دوخ رود هب ار عیسو ياههدوت تسناوت دنهاوخ ام ياهنامزاس اهنآ يرای هب هک

 .دنروآ

 ناشن بزح نارحب رب هبلغ يارب ار هار دوخ یگدنز هک درب رطاخ زا ناوتیمن 

 نیا ؛دنرادن جایتحا نارکفنشور هب هک تساهتدم لاروا و يزکرم ىهیحان .دهدیم

 ووموروس رد .دننکیم يربهر ار نامزاس ياهراک هک دنتسه نارگراک دوخ

)Sormowo(، کسناگول رد )Lugansk() فیالکین رد ،)زتِنوُد يهزوح 

)Nikolajew(، رب هوالع ،فیالکین رد ،دندرکیم پاچ تکارت 1908 رد نارگراک 

 نآ مامت رد ،نامزاس وکاب رد و .دندرکیم رشتنم زین ینوناق ریغ ىهمانزور کی تکارت

 هب و دومنیم هلخادم ًامئاد دوشیم طوبرم نارگراک يهزرابم هب هک یئاهزیچ

 و نارگراک نیب ار یشکمشک چیه ًابیرقت نامزاس .دهدیم زین همادا دوخ يهلخادم

 تاغیلبت نآ تازاوم هب هک تسا حضاو ؛دنکیمن و درکیمن اهر تفن عیانص نابحاص

 هچ ،هک نآ حیضوت تسا نیا هرخالاب .دریگیم و هتفرگ ماجنا زین یمومع یسایس

 نآ تسا نیا .تسا هدرک ظفح اههدوت اب نونک ات ار دوخ طابترا ،وکاب نامزاس هنوگ

 یلو .دنوشیم طوبرم نارگراک عیسو ياههدوت اب بزح دنویپ لئاسو هب هک یئاهزیچ

 شیاهنامزاس طابترا نادقف زا هکلب ،دربیمن جنر اههدوت اب دنویپ نادقف زا اهنت بزح

  .دربیم جنر زین رگید کی اب

  .میزادرپب رخآ يهلئسم نیا هب

* ** 

 هچ ؟داد دنویپ مه اب دنتسه ادج رگید کی زا هک ار یلحم ياهنامزاس دیاب هنوگ هچ

 مه درگ یگدنز کی زا هدنز ،گنهامه و دحاو بزح کی تروص هب ار اهنآ هنوگ

  .میرآ
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 لیکشت یهاگ هاگ هک بزح یمومع ياهسنارفنک هک درک رکف ناوتیم

 هک ای ،دیشخب دنهاوخ تدحو ،تالیکشت هب و هدرک لح ار هلئسم دنوشیم

 هرخالاب دنوشیم رشتنم جراخ رد هک »تارکمد لایسوس« و »سولوگ« ،»يرتلورپ«

 تیمها ،هلیسو نآ ای نیا هک تسا ملسم .دننکیم دحتم و هدروآ مه درگ ار بزح

 و اهسنارفنک نونک ات لقاال .دنراد اهنامزاس نداد دنویپ يارب ياهظحالم لباق

 ياهنامزاس هب نداد تدحو لئاسو اهنت ،دنوشیم رشتنم هجراخ رد هک یئاهناگرا

 دنناوتیمن ،دنوشیم لیکشت زین تردن هب هک یئاهسنارفنک ألوا ،یلو .دندوب هدنکارپ

 هچ نآ زا رتفیعض ،دنویپ نیا ،تهج نیا زا و دنهد دنویپ یتدم يارب زج ار اهنامزاس

 و دنوشیم عطق اهدنویپ ،اهسنارفنک ىهلصاف رد ؛دوب دهاوخ ،تسا مزال ًامومع هک

 هک یئاهناگرا ىهراب رد ًایناث .دنامیم یقاب هتشذگ دننام يراک هدرخ يایند هجیتن رد

 يدودحم رایسب دادعت هب اهنآ هک تیعقاو نیا زا هک نآ یب ،دنوشیم رشتنم جراخ رد

 رد بزح یگدنز هب تبسن ًاعیبط اهناگرا نیا ،مینک وگتفگ دنوشیم هیسور دراو

 یسررب و هدرک حرطم ار یلئاسم عقوم هب درادن ناکما ناشیارب ،دنریخأت رد هیسور

 ياهنامزاس دنناوتیمن اهنآ ،تلع نیمه هب و درادیم او ناکت هب ار نارگراک هک دننک

 اهتیعقاو .دنزاس دحتم ،لک کی تروص هب مکحم ياهدنویپ قیرط زا ار ام یلحم

 لیکشت Aسنارفنک ود تسناوت بزح ،نونک ات ندنل يهرگنک زا هک دنهدیم تداهش

  .دزاس رشتنم هجراخ رد همانزور هرامش اههد و دهد

 زا نتشذگ يهلئسم ،یعقاو بزح کی تروص هب ام بزح ياهنامزاس دنویپ يهلئسم

  .تسا هدرک تفرشیپ تمحز هب ،نارحب

 
A- نیمود( هیسور تارکمد لایسوس يرگراک بزح سنارفنک نیموس 1907 هیئوژ 23 ـ 21 ياهزور رد 
 تارکمد لایسوس يرگراک بزح سنارفنک نیمراهچ 1907 ربماون 12 ـ 5 ياهزور رد و )هیسور سنارفنک
 .دش رازگرب )هیسور سنارفنک نیموس ( هیسور
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 بزح تدحو يارب دنچره ،جراخ رد هرشتنم ياهناگرا و اهسنارفنک ،هجیتن رد

 ندرک دحتم يارب ،نارحب رب ندش قئاف يارب یلو ،دنتسه يرایسب تیمها ياراد

  .دنتسه یفاکان ،یلحم ياهنامزاس مکحم

 .تسا زاین ياهشیر مادقا کی هب ًاملسم

 ،دشاب دناوتیمن هیسور رسارس يارب همانزور کی سیسأت زج يرگید زیچ مادقا نیا 

  .دوش پاچ هیسور رد و دریگ رارق بزح راک زکرم رد هک ياهمانزور

 ،یلو .درک دحتم ناوتیمن بزح كرتشم راک اب زج ار هیسور يهدنکارپ ياهنامزاس

 هب ،اجنآ زا هک دحاو زکرم کی رد یلحم ياهنامزاس يهبرجت ندرک گنهامه اب زج

 ناشفا وترپ یلحم تالیکشت یمامت رب بزح يهتفای میمعت يهبرجت دوخ يهبون

 مامت يارب يرسارس يهمانزور کی تسرد نیا .تسا نکمم ریغ كرتشم راک ،دوش

 يربهر ار بزح راک هک يزکرم ،دهد لیکشت ار زکرم نیا دناوتیم هک تسا هیسور

 دناوتب همانزور نیا هک نآ يارب یلو .دهدیم تهج نادب و هدرک گنهامه ار نآ ،دنک

 ،اهتساوخرد ًامئاد یلحم ياهنامزاس هک تسا مزال دنک يربهر أعقاو ار راک نیا

 کیدزن زا هک یلئاسم ،راک ياههمانرب ،تاضارتعا ،تایاکش ،تابتاکم ،اههمان ،تانایب

 نیب هک تسا مزال ؛دننک ریزارس نآ فرط هب ار ...هریغ و ،تساههدوت هجوت دروم

 دشاب رارقرب اه دنویپ نیرتمکحتسم و تاطابترا نیرتکیدزن ،فلتخم طاقن و همانزور

 عقوم هب دناوتب ،تشاد دهاوخ رایتخا رد یفاک داوم قیرط نیدب هک همانزور ات

 ياهراعش و اهدومنهر و دنک نشور و یسررب ار اهنآ ،هدش يرورض لئاسم يهجوتم

 یمامت و بزح يهعومجم رایتخا رد ار اهنآ هدرک جارختسا داوم نیا زا ار يرورض

 .دهد رارق شتالیکشت
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 ؛تشاد دهاوخن دوجو بزح راک رد يربهر هنوگ چیه ،طیارش نیا نادقف تروص رد 

 هب اهنامزاس زا یمکحم عمجت هنوگ چیه ،بزح راک رد يربهر نادقف تروص رد و

  .تشاد دهاوخن دوجو دحاو يهعومجم کی تروص

 هک نیا هن و( هیسور مامت يارب !ًاقیقد ،همانزور کی موزل هب ام هک تسا لیالد نیا هب

 دیکأت )هماع بوبحم اهنت هن و ( ربهر يهمانزور کی ًاقیقد و )دوش پاچ هجراخ رد

  .مینکیم

 و تالیکشت نتفرگ تسد رد هب رداق عجرم اهنت هک تسا هدیاف یب هتکن نیا نتفگ

 ندرک يربهر يهفیظو .تسا بزح يزکرم يهتیمک ،ياهمانزور نینچ يربهر

 ماجنا دب رضاح لاح رد هفیظو نیا یلو .تسا يزکرم يهتیمک فیلاکت زا ،بزح

 هک نآ لاح .تسا یلحم ياهنامزاس لماک ًابیرقت ياوزنا نآ يهجیتن ؛دریگیم

 يهتیمک تسد رد ،دشاب هتفای نامزاس بوخ هیسور رسارس يارب هک ياهمانزور

 یتح .دشاب نآ يربهر و بزح یعقاو عمجت يارب هلیسو نیرترثؤم دناوتیم ،يزکرم

 هک تسا ياهلیسو اهنت نیا يزکرم يهتیمک يارب هک مینکیم دیکأت ام ،رتشیب

 اب ،بزح يهعومجم یعقاو زکرم تروص هب یلعف يزاجم زکرم زا نآ اب دناوتیم

 رظن رد اب .دوش لیدبت شیاهتیلاعف ندرک گنهامه و بزح یعقاو ندرک دحتم

 ،هیسور رسارس يارب همانزور کی يهرادا و نداد نامزاس ،عوضوم نیا نتفرگ

  .دهدیم لیکشت ار يزکرم يهتیمک يروف يهفیظو

 تدحو ناگرا يهباثم هب هیسور رسارس يارب همانزور کی ،بیترت نیدب

 تسا نیا ،هفیظو تسا نیا .يزکرم يهتیمک رود هب بزح يهدنهد شوج و هدنهد

 .دربیم رس هب نآ رد بزح هک ینارحب رب ندش بلاغ هار

* ** 
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 ؛دروآ دوجو هب بزح نورد رد ینارحب ،بالقنا نارحب .مینک هصالخ

 هب بزح و دنداد تسد زا اههدوت هب ار دوخ مکحم ياهدنویپ شیاهنامزاس

  .دش هعطق هعطق درفنم ياهنامزاس

 یلحم ىهفیظو :میهد دنویپ عیسو ياههدوت اب ار دوخ ياهنامزاس هک تسا يرورض

  .تسا هنوگ نیا

 بزح يزکرم ىهتیمک درگادرگ و رگید کی اب ار دوخ ياهنامزاس هک تسا يرورض

  .تسا هنوگ نیا يزکرم ىهفیظو :میهد دنویپ

 یسایس تاغیلبت ياپ هب اپ هک تسا يرورض ،یلحم ىهفیظو ماجنا يارب

 يداصتقا )یجیهت تاغیلبت ( نویساتیژآ هب هنازور مربم تاجایتحا ىهیاپ رب ،یمومع

 و اههاگراک یبزح ياههتیمک ،درک تلاخد نارگراک يهزرابم رد ًامئاد ،تخادرپ

 ياهتیلوئسم زا نکمم دادعت نیرتگرزب ،درک تیوقت و هدروآ دوجو هب ار اههناخراک

 نارگراک يارب »یئاهسنارفنک« ،دومن زکرمتم ورشیپ نارگراک تسد رد ار یبزح

  .داد بیترت تامولعم هب حلسم و مکحم يرگراک ناربهر نتخاسروظنم هب ورشیپ

 تسا مزال هیسور رسارس يارب همانزور کی ،يزکرم ىهفیظو ماجنا يارب

 تروص هب ار اهنآ و هداد دنویپ بزح يزکرم ىهتیمک هب ار یلحم ياهنامزاس هک

  .دزاس دحتم دحاو لک کی

 زا ،هدش يزاسون و ملاس دناوتیم بزح هک تسا فیاظو نیا ماجنا اب اهنت

 زا تسناوت دهاوخ بزح هک تسا طیارش نیا نتشاد اب اهنت ،دوش جراخ نارحب

 ،دشاب هیسور نامرهق يایراتلورپ نأش رد هک یگنهاشیپ تیلوئسم رپ شقن يهدهع

 .دیآرب

 .دنتسه بزح نارحب رب هبلغ يارب یئاههار اهنیا 
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 رارق شرایتخا رد هک ینوناق تاناکما زا هچره ،بزح هک تسا هدیاف یب رما نیا نتفگ

 ات هتفرگ يرگراک ياهاکیدنس و امود نوبیرت زا ،دنک هدافتسا رتشیب دریگیم

 رتعیرس نارحب رب هبلغ ،نفد و نفک جراخم يارب کمک ياهقودنص و اهویتارپونک

 عیرست هیسور تارکمد لایسوس يرگراک بزح جالع و يزاسون رد ،دش دهاوخ

  .دش دهاوخ

 )وکاب يایراتلورپ (يرتلورپ یکسنیکاب

  7 و 6 هرامش

  1909 توا 27 و، لوا

  ءاضما نودب هلاقم

  .1913 ات 1907 زا ،مود دلج ،نیلاتسا راثآ تایلک

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 تاحیضوت

 ؛»داحتا يهرگنک« هب موسوم هرگنک نیمراهچ زا دعب )Proletari( رتلورپ ــ1

 28 ات 1906 )ربماتپس 3 ( تسوگآ 21 زا یفخم روط هب ار هیرشن نیا اهکیوشلب

 راشتنا هرامش هاجنپ دودح هتفر مهیور .دندرکیم رشتنم 1909 )ربماسد 11( ربماون

 »رتلورپ« .دیدرگ پاچ سیراپ و ونژ رد هیقب و دنالنف رد نآ يهرامش تسیب هک تفای

 قانتخا ياهلاس رد نینل يریبدرس هب و هدوب اهکیوشلب يزکرم ناگرا عقاو رد
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 یکیوشلب ياهنامزاس ماکحتسا و يرادهگن ،ظفح رد یمهم رایسب شقن ینیپیلوتسا

  .تسا هدرک يزاب

 لایسوس يادص« ـ )Golos Sozial – Demokrata( سولوگ ــ2

 ات 1908 هیروف زا هک روشک زا جراخ یکیوشنم نابلط لالحنا ناگرا ــ »اهتارکومد

 فناخلپ :زا دندوب ترابع هیریرحت تئیه .دشیم رشتنم 1911 ربماسد

(G.W.Plechanow) ، فترام (J.O.Martow) ، دورلسکآ 

(P.B.Axelrod) ، ناد )F.I. Dan( فنیترام و )A.S.Martynow(  

 اب يراکمه زا 1908 ربماسد رد فناخلپ ،»سولوگ« یبلط لالحنا تکرح اب هطبار رد

 میمصت دوجو اب .دش ادج ،هیریرحت تئیه عمج زا یمسر روط هب و درک رظنفرص نآ

 1910 هیوناژ رد هیسور يرگراک تارکومد لایسوس بزح يزکرم يهتیمک مونلپ

 ًالماک و دنداد همادا ار نآ راشتنا اهکیوشنم ،"سولوگ" راشتنا ندرک نغدغ رب ینبم

  .دندرکیم هظعوم ار یبلط لالحنا دیاقع ،روکذم يهیرشن رد راکشآ روط هب

 بزح يزکرم ناگرا يهیرشن ــ )Sozialdemokrat( تارکومد لایسوس ــ3

 رشتنم1917 هیوناژ ات 1908 هیروف خیرات زا ،هیسور يرگراک تارکومد لایسوس

 لقتنم جراخ هب نآ پاچ دعب و دیسر عبط هب هیسور رد هیرشن يهرامش نیلوا .دشیم

 .ونژ رد دعب و سیراپ رد ءادتبا ،دش

 ناگدنیامن زا دندوب ترابع ،بزح يزکرم يهتیمک میمصت قبط ناگرا يریبدرس 

  .ناتسهل ياهتارکومد لایسوس و اهکیوشنم ،اهکیوشلب

 و یشم طخ يهدننک نییعت »تارکومد لایسوس« يهیرشن رد نینل تالاقم عبط

 طخ يور يراشفاپ اب نینل ،هیریرحت تئیه نورد رد دوب بزح فادها يامنهار
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 اب هلباقم رد )فیونیز و فنماک ( هیریرحت تئیه زا یشخب .درکیم هزرابم یکیوشلب

 یعس ینینل یشم طخ تسکش رد و هتفرگ يریذپ یتشآ تلاح نابلط لالحنا

  دندرکیم

 ناگرا يهیریرحت تئیه راک رد يراکبارخ لاح رد هک اهکیوشنم زا ناد و فترام

 نابلط لالحنا زا »تارکومد لایسوس سولوگ« رد نامز نامه رد ،دندوب يزکرم

  .دندرکیم عافد

 زا ناد و فترام جارخا هب رجنم نابلط لالحنا يهیلع رب نینل ریذپان یتشآ يهزرابم

  .دیدرگ »تارکومد لایسوس « يهیریرحت تئیه

 .دشیم هرادا نینل رظن ریز »تارکومد لایسوس« يهیرشن 1911 ربماسد زا

 »تارکومد لایسوس« رد .دش پاچ نیلاتسا .و .ي زا يددعتم تالاقم هیرشن نیا رد

 ياهنامزاس درک راک و تایلمع دروم رد بترم روط هب بلاطم و تالاقم رتشیب

  .دیدرگیم رشتنم زاقفق ءاروام یبزح ياهنامزاس هلمجزا ،یبزح

 



  

 

 مسیسکرام
 یلم يهلأسم و

 1913 هیوناژ
 

 تبسن يدیمون و سأی هکلب ،دوب هارمه »قرب و دعر« اب طقف هن هیسور رد بالقنا دض نارود
 يهدنیآ« کی هب مدرم .دروآ هارمه هب زین ار یمومع ياهورین هب يدامتعا یب و شبنج هب
 لئاسم :راعش تحت ناشاهتیلم فالتخا زا رظن فرص مه قافتا هب و دنتشاد دامتعا »نشور
 رد هقرفت هار مدرم و درک هنخر اهلد رد کش یلو دندرکیم هزرابم !همه رب مدقم یمومع
 باسح دوخ يور طقف سکره راذگب :دنتفگ و دندرگ زاب دوخ یلم لزنم رس هب ات دنتفرگ شیپ
  !همه رب مدقم »یلم عوضوم«  !دنک

 .تسویپیم عوقو هب روشک يداصتقا یگدنز رد يدج لوحت کی عقوم نامه ،لاح نیع رد
 دنچ .دیدرگ دراو يرگید يهبرض اتسور رد ژاورس میژر يایاقب هب :تشذگن هدوهیب1905 لاس
 هب ار يرادهیامرس دمآ دوجو هب عیانص رد سپس هک ینایلغ و ،یطحق زا سپ لوصحم تشادرب
 يهمه ،یطابترا قرط و یناگرزاب يهعسوت ،اهرهش دشر و هد رد يدنب هقبط .داد قوس ولج
 .درکیم قدص روشک فانکا هب تبسن صوصخب رما نیا .دنتشادرب ولج هب گرزب یماگ اهنیا
 نیا .دیامنن عیرست ار هیسور ياهتیلم يداصتقا میکحت ریس تسناوتیمن لماوع نیا هتبلا
  ....دنیآ رد شبنج هب یتسیابیم اهتیلم

 اهتیلم يرادیب تهج نامه رد زین دوب هدش رارق رب عقوم نیا رد هک يا»هطورشم میژر«
 تاسسؤم و تاعوبطم يدازآ یئزج ،تایبدا یلک روط هب و اههمانزور دشر .درکیم لمع
 تدعاسم »یلم تاساسحا« تیوقت هب کش نودب ،هریغ و یلم ياهرتائت دشر ،یگنهرف
 و بنج يارب ياهزات تاناکما شایسایس تاجتسد و یتاباختنا تاغیلبت اب امود سلجم .درکیم
 .داد اهتلم نیا جیسب يارب يدیدج روانهپ يهصرع و اهتلم شوج

 فرط زا تاقییضت هتشر کی و دوب هتساخرب الاب زا هک وجراکیپ مسیلانویسان جوم اما و 
 ماقتنا اهنآ »یهاوخ يدازآ« رطاخ هب روشک فانکا نینکاس زا هک »تردق نابحاص«
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 هب یهاگ هاگ هک تشگ نیئاپ زا مسیلانویسان يهلباقتم جوم نتساخرب بجوم دندیشکیم
 رد مسینیوش دشر ،نایدوهی نیب مسینویهص نتفرگ توق هلمج زا .دشیم لدب ینشخ مسینیوش
 و اهیجرگ ،اهینمرا نیب مسیلانویسان نتفرگ توق ،اهراتات نیب مالسا داحتا شبنج ،ناتسهل
 اهنیا مامت  - ،دوهی دض شبنج يوس هب رظن هتوک صاخشا یمومع فارحنا و اهینیئارکوا
  .دنفقاو نآ رب ناگمه هک تسا یقیاقح

 اررگراک ياههدوت هک تفریم نآ رطخ و دشیم کیدزن نوزفازور یتدش اب مسیلانویسان جوم
 مسیلانویسان ياههفوکش ،تشاذگیم شهاک هب ور رتشیب یبلط يدازآ شبنج هچره و دریگ ارف
  .دیدرگیم رتهتفگش

 هک نیا نآ و تشادرارق یلاع یتیرومأم یسارکومد لایسوس ربارب رد راوشد يهظحل نیا رد
 دیامن تظفاحم »ریگ همه يرامیب« زا ار اههدوت و دنک دراو مسیلانویسان هب ياهلباقتم يهبرض
 ،دهد ماجنا ار رما نیا تسناوتیم هک دوب یسارکومد لایسوس طقف و یسارکومد لایسوس اریز
 يهزرابم ندوب ریذپان یئادج و یگناگی و مسیلانویسانرتنا يهدومزآ يهحلسا هک قیرط نیدب
 کیدزن يرتشیب تدش اب مسیلانویسان جوم هچره و دهد رارق مسیلانویسان لباقم رد ار یتاقبط
 ياهتیلم مامت يایراتلورپ تدحو و يردارب هار رد مه یسارکومد لایسوس يادص ،دیدرگیم
 ياهتارکومد لایسوس فرط زا یصاخ يراشفاپ تمسق نیا رد .ددرگ رتدنلب یتسیابیم هیسور
 .دمآیم مزال ،دندومنیم دروخرب یتسیلانویسان شبنج اب ًامیقتسم هک ،روشک فانکا

 اب روشک فانکا ياهتارکومد لایسوس همه رب مدقم و اهتارکومد لایسوس مامت یلو 
 هیکت یمومع لئاسم يور ًاقباس هک ]2[دنوب .دندماین رب هفیظو نیا يهدهع زا یگتسیاش
 رارق لوا يهجرد رد ار دوخ یصوصخ و یتسیلانویسان صلاخ ياهفده رگید نونکا ،دومنیم
 هب ار »)نگراژ( دوهی طولخمِ نابز یئاسانش«و »هبنش دیع« هک دیسر یئاج هب راک :دادیم
 کی .دش ناور زاقفق ،دنوب یپ زا A.دومن مالعا دوخ یتاباختنا تاغیلبت یلصا يهدام ناونع
 زاقفق ياهتارکومد لایسوس يهیقب قافتا هب ًاقباس هک ،زاقفق ياهتارکومد لایسوس زا تمسق
 حرطم زور ياضاقت يهلزنم هب ار نآ نونکا ،دندرکیم در ار »یلم یگنهرف يراتخم دوخ«
 تالزلزت کیتامولپید يزرط هب هک ]3[نابلط لالحنا سنارفنک يهرابرد اما و .Bدننکیم
  C .تسین یقاب ینخس ياج ،درک قیدصت ار یتسیلانویسان

 
A-  دنوب سنارفنک نیمهن هرابرد شر ازگ« هب دوش عوجر« 
B- توا هام سنارفنک هیغالبا« هب دوش عوجر« 
C- اج نامه 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  209 

 زونه یلم يهلأسم رد هیسور یسارکومد لایسوس تایرظن هک دیآیم رب نینچ اجنیا زا يراب
  .تسین نشور اهتارکومد لایسوس مامت يارب

 تسا مزال .دشابیم يرورض یلم يهلأسم رد فارطالا عماج و يدج ثحب ،دوشیم مولعم
 کی و لدکی دوش رادیدپ هک یفرط ره زا مسیلانویسان رابغ اب مدق تباث ياهتارکومد لایسوس
  .دنیامن هزرابم ریذپان یگتسخ يزرط هب و تهج

 

1 

 تلم
 

  ؟تسیچ تلم

 .دارفا زا تسا ینیعم كارتشا همه رب مدقم تلم

 ،اهنمرژ ،اهیمور زا ایلاتیا ینونک تلم .درادن ياهلیبق و يداژن يهبنج كارتشا نیا 
 ،اهیمور ،اهلگ زا هسنارف تلم .تسا هتفای لیکشت هریغ و اهبرع ،اهینانوی ،اهکسورتا
 ،اهیسیلگنا يهرابرد دیاب مه ار نیمه نیع .تسا هتفای بیکرت هریغ و ،اهنمرژ ،اهنوترب
 دوخ هب تلم تروص و هتفای بیکرت فلتخم لیابق و اهداژن دارفا زا هک تفگ نیریاس و اهناملآ
 .دناهتفرگ

 لماوع رثا رد هک دارفا زا تسا یکارتشا هکلب ،دراد ياهلیبق هن و يداژن يهبنج هن تلم سپ 
 .تسا هدمآ دوجو هب یخیرات

 دیمان تلم دشیمن ار ردنکسا ای شوروک میظع ياهتلود هک تسین یکش رگید فرط زا 
 تلم اهنیا .دندوب هتفای بیکرت نوگانوگ لیابق و اهداژن زا و یخیرات لماوع رثا رد اهنآ هچرگ
 اهنآ لاصتا و لاصفنا هک دندوب یتاجتسد طابترا مک و یفداصت ياهطالتخا هکلب ،دندوبن
 .دوب اشگروشک نآ ای نیا تسکش ای تیقفوم هب هتسباو

 .تسا دارفا ياجرباپ كارتشا هکلب ،تسین هدنرذگ و یفداصت یطالتخا تلم ،سپ 

 زا یئاج رب اپ كارتشا مه هیسور و شیرتا .دنکیمن داجیا تلم یئاجرباپ كارتشا ره یلو 
 و یلم كارتشا نیب تسا یقرف هچ .دمان یمن تلم ار اهنآ سک چیه کلذعم ،دنتسه دارفا
 هک یلاح رد ،تسا موهفمان كرتشم نابز نودب یلم كارتشا هک نآ هلمج زا ؟یتلود كارتشا
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 رد ناتسهل تلم و شیرتا رد کچ تلم دوجو .تسین یمتح روشک مامت يارب كرتشم نابز
 هک یتروص رد ،دشابیم نکمم ریغ اهنآ زا کیره يارب كرتشم نابز دوجو نودب هیسور
 .ددرگیمن شیرتا و هیسور تیمامت عنام هیسور لخاد رد فلتخم ياهنابز هتشر کی دوجو
 .يرادا یمسر ياهنابز هن دیوگیم نخس نآ هب هدوت هک تسا یئاهنابز رس رب تبحص هتبلا

  .تسا تلم يهصخشم مئالع زا یکی يهلزنم هب نابز كارتشا ، سپ 

 وگتفگ نوگانوگ ياهنابز هب اج همه و هشیمه فلتخم للم هک دیایمن رب نینچ اجنیا زا هتبلا
 لیکشت ار تلم کی ًامتح دنیامنیم وگتفگ نابز کی هب هک یئاهنآ يهمه ای دننکیم
 ياهتلم يارب نوگانوگ ياهنابز یلو .تسا مزال تلم ره يارب كرتشم نابز .دنهدیم
 زا یلو دنک وگتفگ نوگانوگ ياهنابز هب دحاو نآ رد هک تسین یتلم !تسین یمتح فلتخم
 !دنیامن ملکت يدحاو نابز هب هک دنوشیمن تفای تلم ود هک دیآیمن رب روط نیا اجنیا
 تلم اهنآ نیا دوجو اب ، دنیامنیم وگتفگ نابز کی هب یلامش ياهیئاکیرمآ و اهیسیلگنا
 ،اهیکرامناد و اهيژورن يهرابرد دـیاب مه ار نیمه نیع .دنهدیمن لیکشتار يدحاو
  .تفگ اهيدنلریاو اهیسیلگنا

 يدحاو تلم كرتشم نابز دوجو اب یلامش ياکیرمآ یلاها و اهیسیلگناً الثم ،تلع هچ هب یلو
  ؟دنهدیمن لیکشت ار

 یفلتخم ياهنیمزرس رد هکلب ،دننکیمن یگدنز مه اب اهنآ هک نیا تلع هب زیچ ره زا لبق
 یگدنز يهجیتن رد ،مظنم و ینالوط ترشاعم يهجیتن رد طقف تلم .دنیامنیم یگدنز
 نودب ینالوط ِكرتشم یگدنز اما و .دباییم بیکرت دننکیم لسن دعب ًالسن مدرم هک یکرتشم
 رد ینعی نیمزرس کی رد ًاقباس اهیئاکیرمآ و اهیسیلگنا .تسا نکمم ریغ كرتشم نیمزرس
 زا اهیسیلگنا زا تمسق کی ًادعب .دندادیم لیکشت ار يدحاو تلم و دندوب نکاس ناتسلگنا
 رورم هب ،دیدج نیمزرس رد اجنیا و ،دندومن ترجاهم اکیرمآرد يدیدج نیمزرس هب ناتسلگنا
 لیکشت هب رجنم فلتخم ياهنیمزرس .دنداد لیکشت ار یلامش ياکیرمآ دیدج تلم ،نامز
  .دیدرگ فلتخم ياهتلم

  .تسا تلم يهصخشم مئالع زا یکی يهلزنم هب نیمزرس كارتشا ،سپ

 لیکشت زونه دوخ يدوخب نیمز كارتشا .دبای یمن نایاپ اجنیدب بلطم یلو
 فلتخم ياهتمسق هک ،يداصتقا ینورد يهطبار نآرب هوالع روظنم نیا يارب .دهدیمن تلم
 کی یلامش ياکیرمآ و سیلگنا نیب .تسا مزال ،دشاب هدرک دحتم لک دحاو کی رد ار تلم
 دوخ اما و .دنهدیم لیکشت ار فلتخم تلم ود اهنآ ببس نیدب و درادن دوجو یطابترا نینچ
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 ،اهنآ نیب رد راک میسقت هیاس رد یلامش ياکیرمآ فلتخم طاقنرگا مه یلامش ياهیئاکیرمآ
 ،دندشیمن طوبرم يداصتقا دحاو کی لکش هبرگید کی اب ،هریغ و یطابترا قرط هعسوت
  .دنتشادن ار تلم مان یگتسیاش

 یگدنز یکرتشم نیمزرس رد ]4[مرفر زا لبق اهیجرگ .میریگب رظن رد ار اهیجرگ لاثم يارب
 يانعم هب ار يدحاو تلم لیکشت ،نیا دوجو اب دندومنیم وگتفگ يدحاو نابز هب و هدومن
 میسقت رگید کی زا ازجم ياهنیشن هدازهاش هلسلس کی هب اریز ،دندادیمن هملک نیا صاخ
 رگید مه اب یلاوتم ياهنرق ،دنشاب هتشاد يداصتقا كرتشم یگدنز دنتسناوتیمن و دندوب هدش
 بارخ هناخ ار رگید مه و کیرحت رگید مه دض رب ار اهكرت و اهیناریا و دندیگنجیم
 قفوم لابقا شوخ هاشداپ کی یهاگ هک ،اهنیشن هدازهاش یفداصت و هدنرذگ داحتا .دندرکیم
 تفرگیمرب رد ار يرادا یحطس طیحم طقف ،دوخ تالاح نیرتهب رد ،دیامن یلمع ار نآ دشیم
 و دشیم هتخیسگ مه زا ،ناناقهد یگقالع یب و ناگدازهاش ینارسوه هجیتن رد ،يدوزب و
 ...دشاب تسناوتیمن مهنیا زج تشاد دوجو ناتسجرگ رد هک يداصتقا یگدنکارپ دوجو اب هتبلا
 يداصتقا یگدنز دشر و ژاورس طوقس هک یماگنه ،مهدزون نرق مود يهمین رد طقف ناتسجرگ
 فلتخم یحاون نیب رد ار راک میسقت يرادهیامرس شیادیپ و یطابترا قرط يهعسوت و روشک
 لزلزتم ار اهنیشن هدازهاش يِ داصتقا تیدودحم یلک هب هجیتنرد و دومن رارق رب ناتسجرگ
  .درک روهظ تلم کیِ ناونع هب ،دومن هتسباو مهب يداصتقا دحاو کی رد ار اهنآ و تخاس

 و هدومیپ ار مسیلادوئف يهلحرم هک تفگ رگید ياهتلم يهرابرد دیاب ار نیمه نیع
  .دناهداد هعسوت دوخ روشک ر د ار يرادهیامرس

 تلم يهصخشم تایصوصخ زا یکی يداصتقا یگتسباو ینعی يداصتقا یناگدنز كارتشا ،سپ
  .تسا

 تایصوصخ تسمزال دش هتفگ هک هچ نآ رب هوالع .دوشیمن مامت بلطم مه اج نیدب یلو
 اهنت هن اهتلم .دادرارق تقد دروم دناهدش دحتم تلم کی رد هک مه ار یمدرم يونعم يامیس
 مه يونعم يامیس بسح رب نینچ مه هکلب ،دنزیامتم رگید کی زا ناشیگدنز طیارش بسح رب
 هاگره .دنوشیم هداد زیمت رگید کی زا دنکیم یلجت اهنآ یلم گنهرف تایصوصخ رد هک ،
 تلم هس مهزاب ،دنیامنیم ملکت يدحاو نابز هک ،دنلریا و یلامش ياکیرمآ و ناتسلگنا یلاها
 یحور صوصخم نِ امتخاس نآ زا تمسق نیا رد هجوت لباق شقن ،دنهدیم لیکشت ار فلتخم
  .تسا هدمآ دوجو هب لسن دعبً السن یگدنز نِ وگمهان طیارش يهجیتن رد هک تسا اهتلم نیا
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 يدوخب دنمانیم »یلم قآلخا« ار نآ رگید حالطصاب هک هچ نآ ای و یحور نامتخاس هتبلا
 هک مادام یلو دشابیم یکرد لباق ریغ زیچ درگنیم نآ هب یحطس رظن اب هک یسک يارب دوخ
 كرد لباق ــ دوشیم سکعنم دراد یمومع يهبنج تلم يارب هک یگنهرف تیصوصخ رد
  دوش هتفرگ هدیدان دناوتیمن و هدوب

 هکلی دشاب تباث هشیمه يارب راب کی هک تسین يزیچ »یلم قالخا« هک تسین رکذت هب مزال
 شقن نیاربانب ،دراد دوجو یضورفم هظحل ره رد هک مادام یلو ،دیامنیم رییغت یگدنز طیارش اب
  .دراذگیم یقاب تلم يهرهچ رب ار دوخ

 مئالع زا یکی يهلزنم هب دیامنیم ریثأت گنهرف كارتشا رد هک یحور نامتخاس كارتشا ،سپ
  .تسا تلم يهصخشم

  .میدناسر مامتا هب ار تلم يهصخشم مئالع يهیلک ام قیرط نیدب

 و هتفای بیکرت یخیرات لماوع رثا رد هک دارفا زا تسا یتباث كارتشا تلم
 كارتشا لکش هب هک یحور نامتخاس و يداصتقا یگدنز ،نیمزرس ،نابز كارتشا ساسا رب
  .تسا هدمآ دوجو هب دوشیم سکعنم یگنهرف

 نوناق عبات یخیرات يهدیدپ ره دننام مه تلم هک تسا موهفم دوخ يدوخب هتکن نیا ًانمض
 چیه هک تخاس ناشن رطاخ دیاب .دراد نایاپ ،دراد زاغآ ،دراد خیرات دوخ يارب ،تسا تارییغت
 یکی نادقف یتح :نآ رب هوالع .تسین یفاک تلم فیرعت يارب یئاهنت هب هدربمان مئالع زا کی
  .دشابن تلم رگید ،تلم کی هک تسیفاک مئالع زا

 رگا نیا دوجو اب و دنشاب یکرتشم »یلم قالخا« ياراد هک داد ناشن ار ینامدرم تسا نکمم
 ياهنابز هب ،دنیامن یگدنز فلتخم ياهنیمزرس رد ،دنشاب ادج مه زا يداصتقا ظاحل زا
 .دنهدیم لیکشت ار يدحاو تلم اهنآ هک تفگ ناوتیمن ،اذهیلعسق و دننک ملکت نوگانوگ
 يهدیقع هب هک ناتسغاد و ناتسجرگ ،اکیرمآ ،یسیلاگ ،هیسور ياهيدوهی دنالیبق نیا زًاالثم
  .دنهدیمن لیکشت ار يدحاو تلم ام

 ،دنشابیم كرتشم يداصتقا یگدنز و نیمزرس ياراد هک داد ناشن ار يدارفا تسا نکمم
 زًاالثم داد دنهاوخن لیکشت ار يدحاو تلم »یلم قالخا« و نابز كارتشا نودب اهنآ کلاذعم
 .کیتلاب هنارک يهیحان ياهيوتالو اهیناملآ دنالیبق نیا

 ریاس نادقف رب انب ،اهنآ یلو دنیامنیم ملکت يدحاو نابز هب اهیکرامناد و اهيژورن هرخالاب 
  .دنهدیمن لیکشت ار يدحاو تلم ، مئالع
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  .دهدیم تلم لیکشت مئالع نیا مامت ياجکی دوجو طقف

 تلم یلصا تمالع هناگی هکلب هدوبن مئالع زا یکی »یلم قالخا« هک دوشروصت تسا نکمم
ً الثم .نآ يهصخشم مئالع هن دشابیم تلم لماکت طیارش تقیقح رد مئالع يهیقب و دشابیم

 لایسوس روهشم ياهنیسیروئت هک رئاب .وا ًاصوصخم و  R. Springer رگنیرپشا.ر
  .دنتسه يرظن هطقن نینچ ياراد دنشابیم یلم يهلأسم رد شیرتا تارکومد

 :میئامن یسررب تلم صوصخ رد ار اهنآ يروئت لاح

  :رگنیرپشا يهیرظن رب انب 

 یندم و یگنهرف كارتشا »تلم« نابز مه و رکف مه نامدرم داحتا زا تسا ترابع تلم«
 نِ آ زا تاملک يور هیکت( A.».دنرادن یگتسب »نیمز« هب هک تسارصع مه نامدرم زا یهورگ
 .)تسام

 رگید کی زا دنهاوخیم هک یقیرط ره هب تسا نابز مه و رکف مه نامدرم »داحتا« تلم سپ
  .دنشاب هتشاد تنوکس اج ره رد و دنشاب ادج

 .دهنیم رتارف اپ مه نیازاO.Bauer  رئاب

  :دسرپیم يو 

 یلو ؟ددنویپیم مهب تلم لکش هب ار مدرم هک تسا نابز كارتشا نیا ایآ ؟تسیچ تلم«
 لیکشت ار يدحاو تلم هک نیا نودب دننکیم وگتفگ نابز کیب ...اهيدنلریا و اهیسیلگنا

».دنهدیم تلم لیکشت نیا دوجو اب و دنرادن یکرتشم نابز هجو چیه هب اهيدوهی .دنهد
B   

  ؟تسیچ تلم تروص نیا رد سپ

  C».تسا قالخا یبسن كارتشا تلم«

 تسیچ یلم قالخا یلعف دروم رد و قالخا مینیبب لاح

 رگید تیلم زا ار تیلم کی نامدرم هک تسا یمئالع يهعومجم یلم قالخا«
 زا ار تلم کی هک تسا یحور و یمسج تافص زا ياهعومجم ،دیامنیم زیامتم
 ».دیامنیم زیامتم رگید تلم

 
A- 43 هحفص 0919لاس )یعامتجا عفن( »ازلوپ ایآنوتسشبا« پاچ رگنیرپشا .ر »یلم عوضوم« هب دوش عوجر 
B- 25 ـ24 هحفص 1909لاس )ساد( »پرس« پ اچ رئاب .وا »یسارکومد لایسوس و یلم يهلأسم« هب دوش عوجر 
C- 913 هحفص . اجنامه 
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  :دیامنیم هفاضا تهج نیا هب و تسا هدرکن لوزن نامسآ زا یلم قالخا هک دنادیم رئاب هتبلا

 تلم"....هک ،اهنآ تشونرس ياوس ،دنکیمن صخشم يزیچ ار صاخشا قالخا«
 یطیارش تحت" دوخ يهبون هب هک ،"تشونرس كارتشا رگم تسین يرگید زیچ
 دوخ تمحز تالوصحم و دیلوت ار دوخ یناگدنز لئاسو طیارش نآ رد صاخشا هک

 A».دوشیم نییعت "دنیامنیم میسقت ار

  .میدیسر تلم فیرعت نیرت»لماک« هب رئاب يهتفگ هب انب ،ام قیرط نیدب

 يهنیمز رب قالخا كارتشا ار اهنآ ،هک تسا يدارفا یگلمج زا ترابع تلم«
  B».دشاب هدومن لصتم رگید کی اب تشونرس كارتشا

 نودب ،تشونرس كارتشا يهنیمز رب یلم یقالخا كارتشا زا تسا ترابع تلم رگید ترابع هب
  .يداصتقا یناگدنز و نابز و نیمزرس كارتشا اب یمتح طابترا

 رظن هطقن زا هک يدارفا يهرابرد ؟دنامیم یقاب تلم زا تروص نیا رد يزیچ هچ سپ
 هب لسن دعب ًالسن ،هدومن یگدنز نوگانوگ ياهنیمزرس رد ، هدوب ادج رگید کی زا يداصتقا
  ؟دنار نخس ناوتیم یلم كارتشا مادک زا ،دنیامنیم وگتفگ فلتخم ياهنابز

 نابز ادبا اهنآ« هک یتروص رد .دنکیم تبحص تلم کی ناونع هب اهيدوهی يهرابرد رئاب
 ياهيدوهی نیب ردً الثم یلم طابترا و »تشونرس كارتشا« مادک زا یلو ،C»دنرادن كرتشم
 فلتخم ياهنیمزرس رد ،هدوب ادج رگید کی زًاالماک هک اکیرمآ ،هیسور ،ناتسغاد ،ناتسجرگ
  ؟درک تبحص ناوتیم ،دننکیم وگتفگ فلتخم ياهنابز هب و دنیامنیم یناگدنز

 یناگدنز کی اهیئاکیرمآ و اهسور ،اهیناتسغاد ،اهیجرگ اب کش نودب روبزم ياهيدوهی
 رما نیا ،دنیامنیم یگدنز یکرتشم ِ یگنهرف طیحم رد و دنراد یکرتشم یسایس و يداصتقا
 هدنام یقاب اهنآ نیب مه یکارتشا هجو رگا ؛دراذگن یقاب يرثا اهنآ یلم قالخا رد دناوتیمن
 .تسا ملسم همه اهنیا .تسا اهنآ یلم قالخا زا راثآ یضعب و كرتشم بسن و بهذم دشاب
 کیژولوکیسپ راثآ و یبهذم دماج موسر و بادآ هک تفگ يدج تسا نکمم روطچ لاح نیا اب
 ،یعامتجا يهدنز طیحم زا روبزم ياهيدوهی »تشونرس« رد تسا نتفر داب رب فرش رد هک
 هک نآ لاح و ؛دنشاب هتشاد يرتدیدش ریثأت دنکیم هطاحا ار اهنآ هک یگنهرف و يداصتقا

 
A- 351 هحفص اجنامه 
B- 6 هحفص – اج نامه 
C- 2 هحفص – اج نامه 
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 دحاو تلم کی يهلزنم هب ار اهيدوهی ناوتیم یلک روط هب ياهیضرف نینچ کی اب طقف
  .دیمان

 ناتسرپ ناور تِ اذلاب مئاق و هنایفوص »یلم حور« اب رئاب تلم قرف تروص نیا رد
  ؟تسیچ)اهتسیلآوتیرپسا(

 ریغ لصاف دح کی ،نآ یناگدنز »طیارش« و )یلم قالخا( تلم »هزیمم تمالع« نیب رئاب
 ایآ ؟تسیچ یلم قالخا ایآ یلو .دیامنیم ادج رگید کی زا ار اهنآ ،هدرک مسر يروبع لباق
 ؟تسا هدمآ تسدب هدننک هطاحا طیحم زا هک تسا یتاریثات مکارت و یگدنز طیارش ساکعنا زج
 تاصتخم نیا هک ياهنیمز زا ار نآ و تشگ دودحم یلم قالخا هب طقف تسا نکمم هنوگچ
  ؟دومن زیامتم ، هتخاس ادج تسا نآ هدیئاز

 ناتسلگنا« زونه یلامش ياکیرمآ هک یماگنه هدزون نرق زاغآ و 18 نرق نایاپ رد هرخالاب
 ؟دوب دوجوم یلامش ياکیرمآ تلم و ناتسلگنا تلم نیب الوصا یقرف هچ دشیم هدیمان »دیدج
 نوریب یلامش ياهیئاکیرمآ هک اریز ،دوبن یلم قالخا زا ترابع قرف نیا هک تسا یهیدب
 و دندرب هارمه مهار یسیلگنا یلم قالخا ،یسیلگنا نابز رب هوالع و دندوب ناتسلگنا زا ناگتفر
 ریثأت تحت هک نیا وگ ،دنهدب تسد زا ار نآ دنتسناوتیمن اهيدوز نیا هب هک تسا ملسم
 اب ،اذهعم .دمآیم دوجو هب دوخب صوصخم یقالخا اهنآ نیب تفگ ناوتیم دیدج طیارش
 ار یصاخ تلم ناتسلگنا هب تبسن اهنآ عقوم نامه زا ،كرتشم شیب و مک قالخا دوجو
 !دندادیم لیکشت

 ناتسلگنا اب تلم کی يهباثم هب »دیدج ناتسلگنا« نیب قرف ماگنه نیا رد هک تسا یهیدب 
 ناتسلگنا اب نآ قرف میئوگب رتهب ای و دوبن یلم يهژیو قالخا ظاحل زا ،تلم کی يهباثم هب
  .یلم قالخا ات دوب یگدنز طیارش و صوصخم طیحم ظاحل زا رتشیب

 يدحاو يهصخشم تمالع چیه رما ِتقیقح رد هک تسا حضاو ،قیرط نیدب
 هسیاقم عقوم رد ،اهنآ نیب زا هک دراد دوجو مئالع زا ياهعومجم طقف .درادن دوجو تلم يارب
 ،نیمزرس( موس تمالع ینامز و )نابز( رگید تمالع هاگ ،)یلم قالخا( یکی هاگ ،اهتلم
  .تسا مئالع مامت ياجکی عمج تلم .دنکیم یئامن دوخ رتهتسجرب )يداصتقا طیارش

 و یئرمریغزیچ کی هب و ادج نیمز زا ار تلم ،دنادیم یلم قالخا نامه ار تلم هک ،رئاب رظن
 يویند ریغ و كرد لباق ریغ ،ینافرع يزیچ هجیتن رد و دنکیم لیدبت تاذلاب مئاق یئورین
  .لمع دراو و هدنز تلم کی هن ،دیآیم تسدب
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 ياهيدوهی زا تسا ترابع هک تسا يدوهی تلم هچ نیاً الثم منکیم رارکت زاب اریز
 رد رس رگید کی فرح زا نآ ياضعا هک ینایدوهی ریاس و اکیرمآ ،هیسور ،ناتسغاد ،ناتسجرگ
 یگدنز نیمز يهرک فلتخم طاقن رد ،)دنیامنیم وگتفگ فلتخم ياهنابز هب( دنروآیمن
 ،گنج نامز رد هن و حلص نامز رد هن ،زگره و دید دنهاوخن ار رگید کی هاگ چیه ،دننکیم
  !؟درک دنهاوخن یلمع هب مادقا قافتالاب

 میظنت ذغاک يور »ياهتلم« نینچ يارب ار دوخ یلم يهمانرب یسارکومد لایسوس ،ریخ
 لمع دراو ،دنشاب هتشاد تیعقاو هک دنک باسح یئاهتلم يور طقف دناوتیم يو ،دیامنیمن
  .دنروآ باسح هب ار اهنآ هک دننک روبجم ار نارگید اذل و دنشاب تکرح رد ،دنشاب

 يروگتاک کی هک هریشع اب دشابیم یخیرات يروگتاک کی هک ، ار تلم رئاب هک تسمولعم
  .دیامنیم طولخم دشابیم )کیفارگونتا( یسانش هفیاط هب طوبرم

 باتک يادتبا رد هک یلاح رد .دیامنیم سح ار دوخ يهیرظن فعض ًارهاظ رئاب دوخ ،نمض رد
 دوش عوجر( دنشابیم يدحاو تلم يهباثم هب اهيدوهی هک دیامنیم راهظا عطقروط هب دوخ
 یلک روط هب« هک دیامنیم دیکأت هدومن حالصا ار دوخ هابتشا باتک رخآ رد ).2 ص وا باتکب
 اجنامه (»دننامب یقاب تلم کی يهباثم هب )اهيدوهی( اهنآ دراذگیمن يرادهیامرس يهعماج
 هک تسنیا مولعم رارق زا مه نآ لیلد .دیامنیم لح رگید للم رد ار اهنآ و )389 هحفص
 هحفص اجنامه( ».دنرادن نارمع و تنوکس يارب دودحم و نیعم يهقطنم کی اهيدوهی«

 دیاب رئاب يهیرظن قبط هک دراد دوجو اهکچ ياربً الثم ياهقطنم نینچ هک یلاح رد )388
 .تسا نیمزرس نادقف تلع :هصالخ .دننامب ظوفحم تلم کی يهباثم هب

 دناوتیمن یلم يراتخم دوخ هک دیامن تباث تساوخیم یثحب نینچ نمض رئاب 
 هلیسو نیدب وا یلو ،)396 هحفص وا باتک هب دوش عوجر( دشاب يدوهی نارگراک ياضاقت دروم
 راکنا تلم مئالع زا یکی يهلزنم هب ار نیمزرس كارتشا هک ار دوخ يروئت دمع ریغ نم
 .درک نوگژاو ،دومنیم

 :هک درادیم راهظا عطق روط هب دوخ باتک زاغآ رد وا .دراذگیم رتارف اپ مه نیا زا رئاب اما 
 اجنامه( »دنهدیم تلم لیکشت نیا دوجو اب و دنتسین كرتشم نابز ياراد ًادبا اهيدوهی«
 راهظا تیعطق نامه اب و هداد ههبج رییغت هدیسرن مایس ودص يهحفص هب زونه یلو )2 هحفص
 اجنامه( »تسین ریذپ ناکما كرتشم نابز نودب یتلم چیه دوجو کش نودب« :دیامنیم
 )تسام زا تاملک رب هیکت( ،)130 هحفص
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 اجنامه( »تسا يرشب ترشاعم رازبا نیرتمهم نابز« هک دنک تباث تساوخیم اجنیا رئاب
 دوبن نآ ندرک تباث رکف رد مه ار يزیچ نآ دمع ریغ نم لاح نیع رد وا یلو )130 هحفص
 راکنا ار نابز تیمها هک تلم يهرابرد ار دوخ یصخشِ يروئت ندوب اپ و رپ یب :ینعی درک تباث
  .دومنیم

  .دیامنیم بیذکت ار نتشیوخ دوخ تسا هدش هتفاب یتسیلادیا دوپ و رات اب هک يروئت نآ سپ
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 یلم شبنج
 

 هک تسا يدهع ینعی نیعم دهع یخیرات خنس هکلب هدوبن یخیرات يهداس خنس کی تلم
 ریس لاح نیع رد يرادهیامرس لماکت و مسیلادوئف لالحنا ریس .دوریم جوا هب ور يرادهیامرس
 ،اهسیلگنا .یبرغ ياپورا رد راک تسا جهن نیدب ًالثم.دشابیم تلم لکش هب مدرم ندمآ درگ
 رب هک يرادهیامرس يهنادنمزوریپ يهژر نمض ،نارگید و اهیئایلاتیا ،اهیناملآ ،اهيوسنارف
 .دنتفرگ دوخ هب تلم لکش ،دوب هدرک هبلغ مسیلادوئف یگدنکارپ

 و یلم ياهتلود هب اهنآ لیدبت زا دوب ترابع اجنآ رد اهتلم لیکشت ،نیا رب هوالع یلو 
 هریغ و سیلگنا ياهتلود لاح نیع رد هریغ و هسنارف ،سیلگنا ياهتلمً الثم .لقتسم
  .دهدیمن رییغت ار یمومع يهرظنم تسا هدنام نایرج نیا زا جراخ هک دنلریا .دنشابیم

 تلود تروص هب اهتلم رتخاب رد هک یماگنه .تسا نوگرگد یکدنا راک يرواخ ياپورا رد
 تیلم نیدنچ زا بکرم یئاهتلود ینعی للم زا طولخم یئاهتلود رواخ رد ،دنتفای لماکت
 زا اهیناملآ شیرتا رد .هیسور و يرگنه ،شیرتا دنتسه لیبق نیا زا .دندیدرگیم لیکشت
 هب ار شیرتا ياهتیلم ندومن دحتم راک هک دندوب اهنآ مه و دندمآ رد رتیقرتم یسایس ظاحل
 ياهتیلم يهتسه ینعی اهراجم يرگنه رد .دنتفرگ دوخ يهدهع هب تلود کی تروص
 دحتم اهنآ مه و دندمآ رد نارگید زا رتدعتسم یتلود نامزاس ندومن اپرب يارب ،يرگنه
 هدهع هب اهسوروکیلو ار اهتیلم يهدننک دحتم شقن هیسور رد .دنشابیم يرگنه ناگدننک
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 لماوع رثا رد هک یماظن لکشتم و دنمورین یفارشا یسارکوروب کی اهنآ سآر رد هک دنتفرگ
  .تشادرارق ،دوب هتفای لیکشت یخیرات

  .دوب رارق نیا زا رواخ رد راک نایرج

 رد ینعی دوب هتفرن نیب زا زونه مسیلادوئف هک یطیارش رد طقف ،لود لیکشت صاخ زرط نیا
 هدرکن تصرف زونه ،هدش هدز بقع ياهتیلم هک یماگنه ،يرادهیامرس دشر فعض طیارش
  .دریگ ماجنا تسناوتیم ،دنبای ماوق یلماک ياهتلم لکش هب يداصتقا ثیح زا دندوب

 یطابترا قرط و یناگرزاب .دوشیم زاغآ يرادهیامرس یقرت مه يرواخ ياهتلود نیب رد یلو
 ،دنوشیم تیوقت يداصتقا ظاحل زا اهتلم .دیآیم دوجو هب گرزب ياهرهش ،دنکیم یقرت
 ور و ریز ار اهنآ عضو ،دباییم هار ًاربج هدنار بقع ياهتیلم مارآ یگدنز رد يرادهیامرس
 ـ سشیار سلجم تیلاعف ،اهرتات و تاعوبطم يهعسوت .دروآیم رد شبنج هب ار اهنآ و دنکیم

 تاساسحا« تیوقت هب )هیسور رد( امود سلجم و )شیرتا رد(  Reichsrats ــ ستار
 هار ،دناهدمآ دوجو هب هک يرکفنشور رصانع رد »یلم ياههشیدنا« .دننکیم کمک »یلم
  ...دنیامن یم لمع تهج نامه رد مه رصانع نیا و دباییم

 تروص هب رگید دوب هدش رادیب اهنآ رد لقتسم یگدنز حور هک ،هدنام بقع ياهتلم یلو
 هرادا ياهرشق فرط زا اهلمعلا سکع نیرتنمورین .دنباییمن بیکرت لقتسم یلم ياهتلود
 اهنآ لباقم رد دناهتفرگ رارق تلود سآر رد شیپ اهتدم زا هک اورنامرف ياهتلم يهدننک
 ...!دیاهدرکرید ؛دنکیم دوجو ضرع

 ،يرگنه رد نارگید و اهتاورک ،شیرتا رد نارگید و اهیناتسهل ،اهکچ قیرط نیدب
 دوخب تلم لکش هیسور رد نارگید و اهینمرا ،اهیجرگ ،اهینیئارکوا ،اهینوتل ،اهيوتال
 دوخ هب نوناق تروص رواخ رد دوب ءانثتسا )دنلریا( يرتخاب ياپورا رد هک هچ نآ .دنریگیم
  .تفرگ

 هک یئاهتلم مه رواخ رد .دوب یلم شبنج ،دوخ یئانثتسا تیعقوم نیا هب رتخاب رد دنلریا خساپ
  .دنهد خساپ قیرط نیمه هب یتسیابیم دندوب هدش رادیب

 داجیا لکش نیدب ،دادیم قوس هزرابم هب ار يرواخ ياپورا ناوج ياهتلم هک یتیعضو
  .هدشیم

 هدز تسد نآ هب اج کی یئاهتلم هک قیرط نیدب هن اهتنم ،دش روهلعش و تفرگ رد هزرابم
 ای ار هزرابم الومعم .هدش هدز بقع للم و اورنامرف للم يامرفمکح تاقبط نیب هکلب دنشاب
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 و اهکچ( اورنامرف تلم گرزب يزاوژروب دض رب شکمتس تلم يرهش يزاوژروب هدرخ
 اورنامرف تلم نیکلام دض رب شکمتس تلم یئاتسور يزاوژروب ای ،دهدیم ماجن ا)اهیناملآ
 يهمکاح هاگتسد دض رب شکمتس للم »یلم« يِ زاوژروب یمامت ای )ناتسهل رد اهینیئارکوا(
 .)هیسور رد نیئارکوا ،یناوتیل ،ناتسهل( اورنامرف تلم یفارشا

 .تسا يزاوژروب تانایرج نیا رد یلصا لماع

 يهراجتلا لام هک تسا نیا يو فدـه .تسا رازاب ،ناوج يزاوژروب يارـب یساسا عوضوم 
 دوجو هب یئوزرآ اجنیا زا .دیآ نوریب حتاف رگید تیلم يزاوژروب اب تباقر رد و دنک بآ ار دوخ
 یبتکم نیتسخن ،رازاب ،دنک نیمأت شیوخ يارب ار »يدوخ« »ِیلم« رازاب هک نیا نآ و دیآیم
 .دزومآیم ار مسیلانویسان اجنآ رد يزاوژروب هک تسا

 تلم يزاوژروب همین و لادوئف همین یسارکروب ،دوشیمن دودحم رازاب هب راک ًالومعم یلو 
 اورنامرف تلم يزاوژروب ،دوشیم هزرابم لخاد دوخ] 5[ِ»دنبب و ریگب« ياههویش اب امرفمکح
 »رتعیرس«ناکما دوخ بیقر اب باسح هیفصت يارب گرزب يزاوژروب و يزاوژروب هدرخ زا معا
 دض رب يدیدحت تامادقا هتشر کی و ،دنوشیم دحتم »اهورین« .دیامنیم ادیپ »رتعطاق«و
 زا هزرابم .دریگیم دوخ هب ار یئاهراشف تروص ًادعب هک دوشیم عورش »یبنجا« يزاوژروب
 يریگ تخس ،ترفاسم يدازآ تیدودحم .دوشیم هدناشک یسایس طیحم هب يداصتقا طیحم
 »بیقر« رس رب وس ره زا هریغ و یبهذم ياهتعنامم و سرادم شهاک ،نابز هب تبسن
 اورنامرف تلم يِ زاوژروب تاقبط عفانم نیمأت طقف تامادقا هنوگ نیا روظنم هتبلا .درابیم
 رظن رد مه همکاح یسارکوروب دودحم یفنص دصاقم حالطصاب ،صاخ دصاقم هکلب تسین
 یسارکوروب و يزاوژروب تاقبط :تسین نیب رد یتوافت هنوگ چیه ،جیاتن رظن هطقن زا اما و .تسا
 يرگنه -شیرتا ثحب عوضوم هک نیا زا معا ،دنیامنیم لمع مه تسدب تسد دروم نیا رد
  .هیسور ای دشاب

 هب تسا هتفرگ رارق راشف تحت فرط ره زا هک ،شکمتس تلم يزاوژروب هک تسا یعیبط
 و دزادنایم هار »انهیماو« دایرف و دروآیم يور »شیوخ تلم نیئاپ تاقبط« هب ،دیآیم شبنج
 هار رد ،»نانهیم مه« نایم زا يو .دیامنیم دادملق هدوت یمومع عفانم ار دوخ یصخش عفانم
 رد تکرش زا مه »نیئاپ تاقبط« اسب هچ .دیامنیم زیهجت یشترا دوخ يارب »نهیم«...عفانم
 دراو الاب زا هک یئاهراشف .دنیآیم درگ يو مچرپ فارطا رد هدومنن يراددوخ اهتوعد نیا
  .دیامنیم مهارف تیاضر مدع اهنآ رد و دریگیم زین ار اهنآ نماد دوشیم

 .دوشیم زاغآ یلم شبنج لکش نیدب
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 صخشم ناناقهد و ایراتلورپ ینعی تلم عیسو تاقبط تکرش نازیم ار یلم شبنج يورین
  .دیامنیم

 تسا طوبرم هن ای تفرگ دهاوخ رارق يزاوژروب مسیلانویسان مچرپ ریز ایراتلورپ ایآ ،هک نیا لاح
 ياراد هاگآ يایراتلورپ .ایراتلورپ ندوب لکشتم و یهاگآ ،یتاقبط ياهداضت لماکت يهجرد هب
  .دریگ رارق يزاوژروب مچرپ ریز هک تسین یجایتحا ار يو ،دوخ نآ زا و هدومزآ تسا یمچرپ

 زا لبق یلم شبنج رد اهنآ تکرش ،تسا ناناقهد هب طوبرم هک هچ نآ اما
 نایرج دنلریا رد هک روط نامه ،رگا .دشابیم اهنآ رب هدراو تاقییضت یگنوگچ هب طونم همه
 ریزاروف ناناقهد عیسو ياههدوت تقو نآ دیامن دروخرب »نیمز« عبانم هب اهراشف نیا ،تشاد
  .دنیآیم رد یلم شبنج مچرپ

 سور دض يدج مسیلانویسان یهجوت لباق يهزادنا هب ناتسجرگ ردً الثم رگا ،رگید فرط زا
 سور گرزب يزاوژروب ای سور نیکلام اجنآ رد هک تسا تلع نیا هب همه زا لبق ،درادن دوجو
 ناتسجرگ رد .دنیامن تیوقت اههدوت رد ار یمسیلانویسان نینچ دنناوتب هک دنرادن دوجو
 ،ینمرا گرزب يزاوژروب اجنآ رد هک تسنآ شتلع و دراد دوجو ینمرا دض مسیلانویسان
 فرط هب ار نآ و هدومن بوکرس تسا هتفرگن ناج زونه هک ار یجرگ کچوک يزاوژروب
 .دهدیم قوس ینمرا دض مسیلانویسان

 شاهنماد و دریگیم دوخ هب ياهدوت يهبنج ای یلم شبنج هک تسا لماوع نیا ریثأت تحت 
 ًادعب هدش لیدبت یئزج ياهدروخ و دز هتشر کی هب ای و )یسیلاگ -دنلریا( دوشیم نوزفا زور
  .دهدیم تیهام رییغت )مهوب کچوک ياهرهشزا یخرب( اهولبات يارب »هزرابم« و وهایه هب

 عبات ثیح ره زا نومضم نیا .دشاب ناسکی دناوتیمن اج همه رد هتبلا یلم شبنج نومضم
 لح شبنج فده دنلریا رد .دروآیم نایم هب ار نآ شبنج هک تسا ینوگانوگ ياهاضاقت
 بهذم يدازآ و صاخشا يواست اجنیا رد ،»نابز« يهلأسم لح مهوب رد ،تسا نیمز يهلأسم
 تابلاطم لالخ زا .دنراتساوخ ار يدوخ سلجم ای تارادا يارب »دوخ« زا ینادنمراک اجنآ رد و
 تلم يهدننک فصو یلک روط هب هک دیامنیم یئامن دوخ ینوگانوگ تایصوصخ ًابلاغ نوگانوگ
 عون زا یئاهتساوخ رد هب اج چیه رد هک تسا هجوت نایاش .)هریغ و نیمزرس ،نابز( تسا

 قالخا« ؛تسا حضاو مه نآ لیلد .میروخ یمن رب دشاب زیچ همه لماش هک رئاب »یلم قالخا«
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 هدرک هراشا یتسردب )رسارتشا .يا( هک روط نامه و تسا كرد لباق ریغ دوخ يدوخب »یلم
  A.»تسین يراک نآ اب ار تسایس« تسا

 .یلم شبنج ياههبنج و اهلکش یلک روط هب تسا نیا

 يرادهیامرس دوعص طیارش رد یلم يهزرابم هک دوشیم حضاو دش هتفگ هچ نآ زا 
 یلم شبنج رد ار ایراتلورپ دوشیم قفوم يزاوژروب یهاگ .يزاوژروب تاقبط نیب تسییهزرابم
 دوخ هب »ییهدوت یمومع« يهبنج کی رهاظ ثیح زا یلم يهزرابم ماگنه نآ رد و ،دناشکب
 یقاب يزاوژروب هشیمه دوخ تیهام رد هزرابم نیا .تسا رهاظ ثیح زا طقف نیا یلو ،دریگیم
  .تسا يزاوژروب لیم و هفرص هب هدمع روط هب و دنامیم

 و ملظ تسایس دض رب ایراتلورپ هک دوشیمن هتفرگ هجیتن نینچ ًادبا دش هتفگ هچ نآ زا یلو
  .دنک هزرابم دیابن اهتیلم رب متس

 شهاک ،نابز هب تبسن يریگتخس ،یتاباختنا قوقح زا تیمورحم ،ترفاسم يدازآ تیدودحم
 .دنزیمن رتمک ،دنزن همدص نارگراک عفانم هب يزاوژروب زا رتشیب رگا رگید تافاحجا و سرادم
 تسد ریز للم يایراتلورپ یحور ياوق ِدازآ لماکت رما زا دناوتیم طقف ،یتیعضو نینچ
 و تاعامتجا رد دنهدیمن هزاجا دوهی ای راتات نارگراک هب هک یمادام .دیامن يریگولج
 هب ناوتیمن دندنبیم ار اهنآ سرادم هک مادام و دنرب راک هب ار دوخ يردام نابز اهینارنخس
  .دنار نخس اهنآ یحور دادعتسا لماک دشر زا يدج روط

 نیا .تسا كانرطخ ایراتلورپ راک يارب مه رگید فرط زا یتسیلانویسان تاقییضت تسایس یلو
 فرط هب یتاقبط يهزرابم لئاسم و یعامتجا لئاسمزا ار هدوت روانهپ ياهرشق هجوت تسایس
 و .دیامنیم بلج دشابیم »كرتشم« يزاوژروب و ایراتلورپ يارب هک یلئاسم ینعی یلم لئاسم
 يور نتخادنا هیاس يارب »عفانم یگنهامه« يهرابرد نیغورد يهظعوم تهج عوضوم نیا
 نیدب .دیامنیم داجیا يدعاسم يهنیمز نارگراک یحور تراسا يارب و ایراتلورپ یتاقبط عفانم
 تمسق رگا .دوشیم هدراذگ يدج عنام کی اهتیلم يهیلک نارگراک داحتا هار رس رب قیرط
 یقاب يزاوژروب ياهتسیلانویسان یحور تراسا رد لاح هب ات یناتسهل نارگراک يهدمع
 رد هدمع روط هب دناهدنام رانک رب یللملانیب يرگراک تضهن زا لاح هب ات اهنآ رگا ،دناهدنام
 ار یتراسا نینچ يهنیمز »تردق نابحاص« یناتسهل دض نهک تسایس هک تسا نیا يهجیتن
 .دیامنیم لکشم تراسا نیا زا ار نارگراک یصالخ و دنکیم مهارف

 
A- هب دوش عوجر  rStasse .Jــ »ionNat die und terArbei Der«  33 هحفص 1912لاس 
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 ار يرگمتس »کبس« تسایس نیا اسب هچ .دوشیمن فقوتم اجنیا رد تاقییضت تسایس یلو 
 هتبلا .دیامنیم لدب نالات و ماع لتق »کبس« هب و للم نتخادنا رگیدکی ناج هب »کبس« هب
 رد ،تسا نکمم هک یئاج نآ یلو تسین ریذپ ناکما هشیمه و اج همه رد ریخا تسایس نیا
 ار نآ رطخ هتفرگ دوخ هب یکانتشحو لکش ًابلاغ ،یتامدقم ياهيدازآ نادقف طیحم رد اجنآ
 ياهلاثم هیسور بونج و زاقفق .دزاس هقرغ نوخ و کشا رد ار نارگراک داحتا لمع هک دراد
 ناج هب تسایس فده تسا نیا ــ »امن یئاورنامرف و نک ادج« .دهدیم هراب نیا رد يددعتم
 يارب ار ایالب نیرتمیظع دبای قیفوت یتسایس نینچ هک هزادنا ره و .للم نتخادنا رگید کی
 روشک کی ياهتیلم يهیلک نارگراک نتسویپ مهب هار رس رب ار عنام نیرتيدج و ایراتلورپ
  .دیامنیم داجیا

 هب ،دنیآ درگ یللملا نیب شترا کی رد اهنآ ياقفر یمامت هک تسا نیا رد نارگراک عفانم یلو
 مه ناردارب یحور ياوق و دنوش دازآ يزاوژروب یحور تراسا زا یعطق روط هب و تعرس
 .دیامن دشر هنادازآ و لماک روط هب ،دنشاب هتشاد قلعت هک یتلم ره هب اهنآ تشونرس

 رد تسایس نیا هک یلکش ره هب للم هب تبسن يرگمتس تسایس دض رب نارگراک تهج نیدب 
 رگید کی ناج هب تسایس دضرب نینچ مه و ،نشخ رایسب ای و میالم رایسب لاکشاَ زا معا ،دیآ
  .درک دنهاوخ و دننکیم هزرابم ،دشاب تسایس نیا هک یلکش ره رد ،للم نتخادنا

 شیوخ تشونرس رب تیمکاح رد ار للم قح اهروشک مامت یسارکومد لایسوس تهج نیدب
  .دیامنیم مالعا

 ار دوخ تشونرس دنراد قح للم دوخ طقف هک تسا نیا زا ترابع تشونرس رب تیمکاح قح
 تاسسؤم و سرادم ،دیامن تلاخد تلم یگدنز رد ًاربج درادن قح سک چیه و دنیامن نییعت
 و دهد رارق راشف تحت ار نآ نابز ،دنز مهرب ار نآ تاداع و موسر ، دربب نیب زا ار نآ رگید
 .دیامن راد هشدخ ار نآ قوقح

 و تاداع یمامت زا یسارکومد لایسوس هک تسین نآ نیا ینعم هتبلا 
 تافاحجا دض رب هزرابم نمض رد ،یسارکومد لایسوس .درک دهاوخ ینابیتشپ تلم تاسسؤم
 و درک دهاوخ ینابیتشپ شیوخ تشونرس رب تیمکاح رد تلم دِوخ قح زا طقف ،تلم هب تبسن
 ياهرشق هب ات درک دهاوخ غیلبت تلم نیا رضم تاسسؤم و تاداع دض رب لاح نیع رد
 .دنبای یئاهر اهنآ دیق زا هک دهدب ناکما تلم نیا شکتمحز

 لیامت قبط ار دوخ یگدنز دناوتیم تلم :هک نیا زا تسا ترابع تشونرس رب تیمکاح قح 
 قح تلم .دیامن انب يراتخم دوخ لصا يور ار دوخ یگدنز دراد قح تلم .دهد بیترت شیوخ



یلم يهلأسم و مسیسکرام  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  223 

 قح تلم ،ددرگ ادجً الماک دراد قح تلم .ددرگ يویتاردِف طباور رد لخاد رگید للم اب دراد
 .دنتسه قوقحلا يواستم للم مامت و دراد تیمکاح

 دهاوخ هعفادم تلم ياضاقت هنوگ ره زا یسارکومد لایسوس هک تسین نآ نیا ینعم هتبلا 
 نینچ نآ موهفم یلو دیامن تعجر دوخ یمیدق تابیترت و مظن هب یتح دراد قح تلم .درک
 نآ ای و نیا بناج زا هک یمیمصت نینچ ریز ار دوخ ءاضما یسارکومد لایسوس هک تسین
 زا هک یسارکومد لایسوس فیاظو .دراذگ دهاوخ ،دشاب هدش رداص ثحب دروم تلم يهسسؤم
 زیچ ود تسا هدش لیکشت یفلتخم تاقبط زا هک تلم قوقح و دیامنیم عافد ایراتلورپ عفانم
  .تسا فلتخم

 رد ار فده نیا ،شیوخ تشونرس نییعت رد للم قح هار رد هزرابم نمض ،یسارکومد لایسوس
 ریذپان ناکما ار نآ ،دهد همتاخ تلم هب تبسن يرگمتس تسایس هب هک دهدیمرارق دوخ لباقم
 .دناسرب لقادح هب و دزاس دنک ار نآ ، هدومن يریگولج للم يهعزانم زا هلیسو نیدب و دنک

 و قمع رب دیامنیم یعس هک يزاوژروب تسایس و هاگآ يایراتلورپ تسایس نیب یساسا قرف
  .تسا اجنیا رد ،دزاس میخو ار نآ و دهد همادا ار یلم تضهن و دیازفیب یلم يهزرابم مجح

  .دریگ رارق يزاوژروب »یلم« مچرپ ریز دناوتیمن هاگآ يایراتلورپ هک تسا لیلد نیمه هب

 هک )»یلم یجیردت لماکت«( »لانویسان نیسولوا« حالطصاب تسایس هک تسا لیلد نیمه هب
 دومناو ناسکی يارب رئاب ثبشت .ددرگ ایراتلورپ تسایس دناوتیمن دوشیم داهنشیپ رئاب فرط زا
 یششوک A»رگراک رصاعم يهقبط« تسایس اب دوخ »یلم یجیردت لماکت« تسایس ندرک
  .دهد قیبطت للم يهزرابم اب ار نارگراک یتاقبط يهزرابم هک نیا هار رد تسا

 يزاوژروب تشونرس اب ًاتعیبط تسا يزاوژروب دوخ تیهام ظاحل زا هک یلم شبنج تاردُقم
 ریذپ ناکما يزاوژروب طوقس تروص رد طقف یلم شبنج یعطق نتسشن ورف .دراد یگتسب
 دودح رد یلو .دوش رارق رب دناوتیم مسیلایسوس يهطلس نامز رد طقف لماک حلص .تسا
 نآ و دز ار نآ يهشیر ،دناسر لقادح هب ار یلم يهزرابم ناوتیم مه يرادهیامرس بوچراهچ
 .دومن ررض یب رثکادح هب ایراتلورپ يارب ار

 ار روشک تسا مزال راک نیا يارب .اکیرمآ و سیئوس زا تسا یئاهلاثم هیرظن نیا دِهاش 
  .دنبای لماکت دازآ روط هب هک داد ناکما اهتلم هب و دومن یسارکومد

 

 
A- 661 هحفص رئاب ب اتک هب دوش عوجر 
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3 

 هلئسم حرط
 

 ار دوخ یگدنز بیترت دراد قح وا .دیامن نییعت ار دوخ تشونرس دازآ روط هب دراد قح تلم
  .تسین ثحب ياج دروم نیا رد .رگید للم قوقح هب زواجت نودب هتبلا ،دهدب هاوخلد قبط

 تالیکشت و دهدب ار دوخ یگدنز بیترت تلم دیاب هنوگچ انامه مینیبب لاح
 زا لبق و تلم تیرثکا عفانم میشاب هتساوخ رگا ؛دریگب دوخ هب دیاب یئاهلکش هچ نآ هدنیآ
  ؟میهد رارق هجوت دروم ار ایراتلورپ عفانم همه

 مه ندش ادج قح یتح ،دوش لکشتم راتخم دوخ روط هب دراد قح تلم
 ای يراتخم دوخ و دیامن لمعروط نیا دیاب یطیارش ره رد هک تسین نآ نیا ینعم یلو .دراد
 شکتمحز ياهرشق يارب ینعی ،نآ تیرثکا يارب ینعی تلم يارب هشیمه و اج همه رد یئادج
 رد تلم کی ناونع هب دنناوتیم زاقفق ءاروام ياهراتات مینک ضرف .دوب دهاوخ دیفم ،نآ
 نیب ار یمیدق مظن ،دنهدب نت دوخ ياهالم و اهکب ذوفن هب ،دنوش عمج دوخ یلحم سلجم
 رد للم قح هب عجار يهدام موهفم قبط .دنوش ادج تلود زا دنریگب میمصت ،دنیامن ءایحا دوخ
 عفانم اب راک نیا ایآ یلو .دننکب ار راک نیا دنراد قح الماک اهنآ ،شیوخ تشونرس نییعت
 یب اب دناوتیم یسارکومد لایسوس ایآ ؟درک دهاوخ تقباطم راتات تلم شکتمحز ياهرشق
 هب یلم يهلأسم لح يارب ار اههدوت اهالم و اهکب هنوگ هچ هک درگنب رما نیا هب یگقالع
 رد ینیعم زرط هب و دنک تلاخد راک نیا رد یسارکومد لایسوس دیابن ایآ ؟دنناشکیم دوخ لابند
 لاح هب هک یحیرص يهشقن اب هلئسم نیا لح يارب دیابن ایآ ؟دیامن ذوفن تلم يهرادا
  ؟ددرگ نادیم دراو دشاب يرگید يهشقن ره زا رت عفان راتات ياههدوت

 دوخ ؟دهدیم قفو شکتمحز ياههدوت عفانم اب همه زا شیب هک تسا میمصت مادک اما و
  ؟ندش ادج ای نویساردف ،يراتخم

 ضرف تلم هک یخیرات نیعم طیارش هب تسا طونم اهنآ لح هک تسا یلئاسم اهنیا مامت
  .دیامنیم هطاحا ار هدش

 ینیعم يهظحل يارب هک یمیمصت و دنکیم رییغت اهزیچ مامت دننام مه طیارش ،نیا رب هوالع
  .دشاب لوبق لباق ریغ یلک هب رگید يهظحل يارب تسا نکمم تسا حیحص
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 هک اریز ،تشاد قح و دوب هیسور زا ناتسهل ندش ادج رادفرط سکرام مهدزون نرق طساوا رد
 ار نآ هک يرتتسپ تیندم دیق زا رت یلاع تیندم کی یئاهر زا دوب ترابع عوضوم تقو نآ
 و لمع رد هکلب کیمداکآ و يروئت لکش هب هک نیا هن هلئسم عقوم نآ رد .دومنیم مدهنم
  .....دوب حرطم یگدنز دوخ نورد

 تفلاخم هیسور زا ناتسهل ندش ادج اب ناتسهل ياهتسیسکرام رگید ،مهدزون نرق نایاپ رد
 تهج رد یقیمع تارییغت ریخا لاس هاجنپ ضرع رد هچ ، دناقحیذ مه اهنآ و ،دنیامنیم
 يهلأسم تدم نیا يانثا رد هوالعب .داد يور ناتسهل و هیسور یگنهرف و يداصتقا یکیدزن
 طقف دیاش مه نآ هک دش هدیشک کیمداکآ تاثحابم عوضوم هب لمع عوضوم زا ،ندش ادج
  .دوب یجراخ نارکفنشور راکفا ِنِ ایلغَ بجوم

 نکمم نآ رثا رد هک ار یجراخ و یلخاد نیعم لاوحا و عاضوا روهظ ناکما عوضوم نیا هتبلا
  .دیامنیمن فرط رب دریگ رارق زور لئاسم وزج ًاددجم ناتسهل ندش ادج يهلأسم تسا

 رد هک یخیرات طیارش نتفرگ رظن رد اب طقف یلم يهلأسم لح هک دیآیم رب نینچ اجنیا زا
  .دشابیم نکمم دریگ رارق یسررب دروم دیاب دوخ لماکت نایرج

 نیا لح دیلک هناگی دنکیم هطاحا ار یضورفم تلم هک یگنهرف و یسایس ،يداصتقا طیارش
 نآ هدنیآ تالیکشت و دهدب بیترت ار دوخ یگدنز دیاب تلم نآ ای و نیا هنوگچ هک تسا هلئسم
 لح هار یتلم ره دروم رد هک تسا نکمم بیترت نیدب .دریگب دوخ هب دیاب یئاهلکش هچ
 انامه ،دشاب مزال یئاج رد هلئسم یکیتـکلاید حرط رگا .دیآ مزال هلئسم نیا يارب یصوصخم
 .تسا یلم يهلأسم رد ینعی دروم نیا رد

 »لح« هناماوع یلیخ لاح نیع رد و لوادتم یلیخ يهقیرط کی دض رب دیاب ام نیاربانب 
 زا ام نخس .میئامن رظن راهظا یعطق روط هب دریگیم دنوب زا ار دوخ أشنمرس هک یلم يهلأسم

،تسا یبونج والسا و شیرتا یسارکومد لایسوس هب دانـتسا لهس يهویش
A رگید یئوگ هک 

 لح يهقیرط نیا هداس روط هب دیاب سور ياهتارکومد لایسوس و هدرک لح ار یلم يهلأسم
 حیحص شیرتا ياربً الثم هچ نآ هک تسا هدش ضرف نآ رد .دنیامن سابتقا اهنآ زا ار
 رود رظن زا عوضوم نیرتیعطق و نیرتمهم دروم نیا رد .تسا حیحص زین هیسور يارب دشابیم
 ره یگدنز رد و ًامومع هیسور رد یخیرات یعقاو طیارش زا تسا ترابع مه نآ و تسا هدش
  ً.اصوصخ هیسور دودح رد ياهناگادج تلم

 
A- دنکیم راک شیرتا بونج ر د یبونج والسا یسارکومد لایسوس. 



 نیلاتسا فزوژ راثآ یخرب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  226 

  :دیهدارف شوگ فورعم تسیدنوب  W. Kossowski یکسوساک.و نانخس هب یکدناً الثم

 رد یلوصا رظن زا )نیلاتسا .ي .تسا یلم يهلأسم روظنم( هلئسم نیا هک یتقو«
 حور يواح هک هرگنک ياضعا زا یکی داهنشیپ ،دوب ثحب دروم مراهچ يهرگنک
  A».دیدرگ مومع نیسحت بجوم دوب یبونج والسا تارکومد لایسوس بزح میمصت

  ...»درک بیوصت ارآ قافتاب هرگنک « ار یلم يراتخم دوخ نآ هجیتن رد

 یگدنز طیارش نتخاس نشور هن و هیسور تیعقاو زا یلیلحت و هیزجت هن !سب و نیمه و
 سابتقا یبونج والسا تارکومد لایسوس بزح زا ار لح يهقیرط ادتبا ؛هیسور رد اهيدوهی
 هک يزرط تسنیا !»دناهدومن بیوصت ارآ قافتا هب« هرخالاب و »دییأت« ار نآ سپس و هدرک
  ...»دنیامنیم لح« و حرط هیسور رد ار یلم يهلأسم اهتسیدنوب

 تسا تلع نیمه هب و .دنشابیم فلتخم الماک یطیارش ياراد هیسور و شیرتا هک نآ لاح و

 ــ  Bru ̈nn ــ نوربُ رهش رد ار دوخ یلم يهمانرب هک شیرتا یسارکومد لایسوس هک
 )یئزج تاحالصا یخرب اب ،هتبلا( یبونج والسا تارکومد لایسوس بزح میمصت حور اب )1899(
 قش هب هتبلا و هدرکن حرط یسور قش هب حالطصاب هجو چیه هب ار هلئسم نیا ،درک بیوصت
  .دنکیمن لح مه یسور

 یلم یگنهرف يراتخم دوخ ياهنیسیروئت رئاب و رگنیرپشا مینیبب ؛هلئسم یلک حرط زا لبق
 یبونج والسا تارکومد لایسوس بزح يهمانعطق و نوربُ یلم يهمانرب نیرسفم ،شیرتا
  ؟دنیامنیم حرط هنوگچ ار هلئسم

  :دیوگیم رگنیرپشا

 و ،تسا ریذپ ناکما اهتیلم زا بکرم یتلود ًامومع ایآ هک شسرپ نیا هب اجنیا ام«
 لیکشت یسایس دحاو کی دنتسه روبجم شیرتا ياهتیلم ًاصوصخ ایآ هک نیا
 اب هک یسک يارب .مینادیم هدش لح ام ار لئاسم نیا ،میهدیمن خساپ ؛دنهد
 .دوب دهاوخ هیاپ یب هتبلا ام صحفت تسین قفاوم روبزم عوضوم موزل و ناکما
 ،دنشاب هتشاد یکرتشم تیدوجوم دنروبجم ثحب دروم ياهتلم :تسیکاح ام حرط
 یگدنز يزرط نیرتهب هب هک داد دهاوخ ناکما اهنآ هب یقوقح ياهلکش هچ
  B)تسا رگنیرپشا زا تاملک يور هیکت( »؟دنیامن

 
A- 1907 لاس 17-16 هحفص یکسوساک .و »تیلم لئاسم« هب دوش عوجر. 
B- 14 هحفص رگنیرپشا »یلم هلئسم« هب دوش عوجر. 
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  .دشابیم �ادبم هطقن يهلزنم هب شیرتا یتلود تیمامت نیاربانب

  :دیوگیم ار نیمه ًانیع زین رئاب

 یتلود داحتا نامه رد شیرتا ياهتلم هک میهدیم رارق ذخأم ار هیضرف نیا ام«
 تابسانم ایآ هک میسرپیم و ،دنام دنهاوخ یقاب ،دنیامنیم یگدنز نآ رد نونکا هک
 هنوگچ داحتا نیا يهبوچراهچ رد تلود اب اهنآ مامت تابسانم و ناشدوخ نیب للم

».دوب دهاوخ
A  

 .تسا زیچ همه رب مدقم شیرتا تیمامت مهزاب

 .دناوتیمن ،هن  ؟دیامن حرطم روط نیا ار عوضوم دناوتیم هیسور یسارکومد لایسوس ایآ 
 شیوخ تشونرس نییعت رد للم قح يهیرظن هب یکتم ادتبا نامه زا هک نوچ دناوتیمن
  .دراد ندش ادج قح تلم نآ مکح هب هک دشابیم

 فارتعا هیسور یسارکومد لایسوس مود يهرگنک رد Goldblatt تالب دلگ تسیدنوب یتح
 دناوتیمن شیوخ تشونرس نییعت رد للم قح يهیرظن زا هیسور یسارکومد لایسوس هک درک
  .درذگب

  :تفگیم ماگنه نآ رد تالب دلگ هک هچ نآ کنیا

 رد درک ناوتیمن یضارتعا هنوگ چیه شیوخ تشونرس نییعت رد للم قح دض رب«
 لمع نیا اب ناوتیمن ،دیامنیم هزرابم دوخ لالقتسا يارب یتلم هک یتروص
 هک تسین ام رب دیآ رد هیسور »ینوناق حاکن« هب دهاوخن ناتسهل رگا .درک تفلاخم
 ».میئامن تعنامم ار وا

 لایسوس �ادبم طاقن هک تسنیا دیآیم تسد هب اجنیا زا هک ییهجیتن اما .تسرد اهنیا همه
 تسرد سکع رب هکلب دنشابیمن ناسکی رگید کی اب طقف هن هیسور و شیرتا ياهتارکومد
 زا يزیچ سابتقا ناکما يهرابرد تسا نکمم نیا زا سپ ایآ .دنرگید کی لباقم يهطقن
  ؟درک تبحص اهیشیرتا یلم يهمانرب

 ياهماگ اب و یئزج ياهمرفر قیرط زا ار »اهتیلم يدازآ« دنراد لایخ اهیشیرتا .دعب اما و
 داهنشیپ یلمع مادقا کی يهلزنم هب ار یلم یگنهرف يراتخم دوخ اهنآ .دنهد ماجنا یئطب
 تسین ناشرظن دم رد هک کیتارکومد شخب يدازآ شبنج و یساسا تارییغت يور ًادبا و هدومن
 اب ار »اهتیلم يدازآ« يهلأسم هیسور ياهتسیسکرام هک یتروص رد ،دننکیمن باسح

 
A- 36 هحفص رئاب فیل أت »یسارکومد لایسوس و یلم يهلأسم« هب دوش عوجر 
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 یلیلد ،اریز ،دنیامنیم طوبرم کیتارکومد شخب يدازآ شبنج و یعامتجا یساسا تارییغت
 یلامتحا تشونرس ظاحل زا ار راک هک تسا عوضوم نیا و .دننک باسح تاحالصا يور دنرادن
  .دهدیم رییغت ًاساسا هیسور رد اهتلم

  :دیوگیم رئاب

 کی يهجیتن رد یلم يراتخم دوخ هک درک روصت تسا لگشم ،تسا یهیدب«
 ریس کی اب شیرتا .دیآ دوجو هب یعطق و هناروهتم لمع کی و گرزب میمصت
 رد يرادروشک و يراذگ نوناق نآ رثا رد هک تخس يهزرابم اب و كاندرد و یئطب
 .تفر دهاوخ یلم يراتخم دوخ فرط هب مدقب مدق دوب دهاوخ نمزم جلف تلاح
 يراذگ نوناق گرزب لمع کی هار زا هجو چیه هب دیدج یتلود یئاضق میژر ،ریخ
 دهاوخ ياهناگادج رامشیب نیناوق يهلیسو هب نآ داجیا هلب ،دمآ دهاوخن دوجو هب
 A».دوشیم عضو هناگادج ياهنومک و اهشخب يارب هک دوب

  :دسیونیم وا .دیوگیم رگنیرپشا ار نیمه زین

 .ي - یلم يراتخم دوخ ياهناگرا( یتاسسؤم نینچ هک منادیم یبوخ هب نم«
 تموکح تالیکشت دیدجت يارب .دیآ یمن دوجو هب لاس هد و لاسکی یط )نیلاتسا
 ياهنامزاس یعطق رارقتسا يارب سورپ ...دمآ مزال دتمم ینامز یئاهنت هب سورپ
 هک دننک روصت دیابن ببس نیدب .تشاد مزال تقو لاس تسیب دوخ يرادا يهدمع
  B».تسا شیپ رد یتالکشم هچ و مزال تقو ردقچ شیرتا يارب منادیمن نم

 اب ار یلم يهلأسم دنناوتیم سور ياهتسیسکرام ایآ اما ،تسا حضاوً الماک همه اهنیا
 نیناوق« و یئزج تاحالصا هب دنناوتیم ایآ ؟دنزاسن طوبرم “یعطق و هناروهتم تایلمع«
 رگا ؟دنشاب راودیما »اهتلم يدازآ« ندروآ تسد هب يهلیسو ناونع هب »هناگادج رامشیب
 و هزرابم يهویش هک دوشیمن حضاو اجنیا زا ایآ تقو نآ ،دننکب ار راک نیا دیابن و دنناوتیمن
 ار دوخ تسا نکمم هنوگچ یعضو نینچ اب ؟تسا توافتم اهسور اب الماک اهیشیرتا يامنرود
 جراخ لاحود زا .درک دودحم اهیشیرتا يهراک همین و هفرط کی یلم یگنهرف يراتخمدوخ هب
 هیسور رد »یعطق و هناروهتم تایلمع« هب راودیما سابتقا نیا نارادفرط هک نیا ای :تسین
  .»دننکیم هچ دننادیمن« یلو دنراد ار دیما نیا هک نیا ای ،دنتسین

 
A- 242 هحفص رئاب فیل أت »یسارکومد لایسوس و یلم يهلأسم« هب دوش عوجر 
B- 282-281 هحفص رگنیرپشا »یلم هلئسم« هب دوش عوجر 
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 تهج نیمه هب و دناهتفرگ رارق زور فلتخم الماک لئاسم لباقم رد شیرتا و هیسور ،هرخالاب
 طیارش رد شیرتا .دنشاب هتشاد یلم يهلأسم لح يارب یفلتخم ياههویش دنروبجم
 نکمم ریغ اجنآ رد امن و وشن ،ینونک طیارش اب ناملراپ نودب ،دنکیم یگدنز مسیراتناملراپ
 بازحا دیدش تامداصت يهطساو هب شیرتا يراذگ نوناق و یناملراپ تایح اسب هچ یلو .تسا
 زا یشان تسا التبم نادب شیرتا اهتدم هک یسایس نمزم نارحب .ددرگ فقوتم یلکب یلم
 و یسایس یگدنز روحم یلم يهلأسم اجنآ رد هک تسا هظحالم نیمه هب .تسا اج نیمه
 لایسوس نویسایس هک تسین روآ بجعت تهج نیا هب .دهدیم لیکشت ار یتایح يهلأسم
 همه زا لبق ار یلم تامداصت يهلأسم تسه یقیرط ره هب دننکیم یعس شیرتا تارکومد
  ...یناملراپ لئاسو هب ینعی دوجوم مسیراتناملراپ يهنیمز رب هتبلا ،دنیامن لصف و لح

 رتمهم و ًایناث ]6[»درادن دوجو ناملراپ هک ار ادخرکش« ًالوا هیسور رد .تسینروط نیا هیسوررد
 هب ،تسا نیمز يهلأسم هکلب هدوبن یلم يهلأسم هیسور یسایس یگدنز روحم هک نیا همه زا
 يهلأسم لح اب هیسور رد للم “يدازآ« بیترت نیمه هب و هیسور يهلأسم تاردقم تهج نیا
 طوبرم روشک ندرک یسارکومد اب ینعی ژاورس لوصا يایاقب نتفر نیب زا اب ینعی نیمز
 یعطق و لقتسم يهلأسم کی دننام یلم يهلأسم هیسور رد هک تسا لیلد نیمه هب .دشابیم
 يدازآ يهلأسم هک تسا يرتمهم و یمومع يهلأسم زا یتمسق هکلب ،دنکیمن یئامن دوخ
 .دشابیم ژاورس لوصا دیق زا روشک

  :دسیونیم رگنیرپشا 

 لخاد رد ،یحالصا ره هک تسا لیلد نیا هب طقف شیرتا ناملراپ يرمث یب«
 و دنزیم مهب ار اهنآ یگناگی و تدحو هک دیامنیم دیلوت یئاهداضت یلم بازحا
 دیآیم نآ زا تاحالصا يوب هک يزیچ ره زا بازحا ناربهر هک تسا ببس نیدب
 هک تسا نکمم یتروص رد طقف یلک روط هب شیرتا یقرت .دنیامنیم بانتجا ًادج
 يرادهگن موزل زا ار اهنآ لمع نیا .دوش هداد یکفنیال یقوقح عضاوم اهتلم هب
 لح هب هک دهدیم ناکما اهنآ هب هدرک صالخ ناملراپ رد یمئاد زرابم ياههتسد
  A».دنزادرپب یعامتجا و يداصتقا لئاسم

  :دیوگیم ار نیمه زین رئاب

 لمحت دناوتیمن ًادبا تلود .تسا مزال یلم حلص زیچ همه رب مدقم تلود يارب«
 يهرجاشم رطاخ هب ،نابز يهناهلبا ًالماک عوضوم رطاخ هب يراذگ نوناق هک دنک

 
A- 36 هحفص رگنیرپشا »یلم يهلأسم« هب دوش عوجر.  
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 هب و دیآیم لمع هب هدش کیرحت ِص اخشا نیب یلم زرم نالف رد هک یکچوک
 A»دنامب میقع يدیدج بتکم ره رطاخ

 یلک هب هیسور رد یلم يهلأسم هک تسین حضاو رتمک مه نیا یلو .تسا حضاو اهنیا يهمه
 لح نیمز يهلأسم هیسور رد ار یقرت و تفرشیپ تشونرس .دراد رارق يرگید يهنیمز رد
  .تسنآ عبات یلم يهلأسم .یلم هن دنکیم

 رگم .دنافـلتخم رگید کی اب زور فئاظو و هزرابم ياههویش و اهامنرود و هلئسم حرط سپ
 يهلأسم و تسا ذغاک اب ناشراکورس هک یصاخشا طقف یتیعضو نینچ رد هک تسین نشور
 هب و هتفرگ قشم رس شیرتا زا دنناوتیم »دننکیم لح« ناکم و نامز زا لقتسم ار یلم
  ؟دنشاب لوغشم ،همانرب سابتقا

 یکیتکلاید حرط و �ادبم يهطقن يهلزنم هب یخیرات یعقاو طیارش مینکیم رارکت رگید راب
  .یلم يهلأسم لح دیلک تسنیا ــ ،حیحص حرط هناگی يهلزنم هب هلئسم

 

 

4 
 یلم یگنهرف يراتخم دوخ

 

 مکح هب هک کیژولودتم لوصأ يهرابرد ،شیرتا یلم يهمانرب يِ روص يهبنج هب عجار ام ًاقوف
 قشمرس شیرتا یسارکومد لایسوس زا هداس و فاص دنناوتیمن سور ياهتسیسکرام نآ
 .میدرک تبحص ،دنهد رارق دوخ يهمانرب ،ار نآ يهمانرب و هتفرگ

 ياهتارکومد لایسوس یلم همانرب مینیبب نیاربانب . میئوگب نخس همانرب دوخ تیهام رد کنیا
 .یلم یگنهرف يراتخم دوخ :دوشیم هصالخ هملک ود رد همانرب نیا ؟تسا رارق هچ زا شیرتا

 نآ يهدمع نبنکاس هک ناتسهل ای کچ روشک هبً الثم يراتخم دوخ هک تسنآ ًالوا نیا ینعم
 هب هجوت نودب اهیناتسهل و اهکچ هب ًامومع هکلب هدشن هداد دنتسه اهیناتسهل و اهکچ
  .دنشاب شیرتا لحم مادک نکاس اهنآ هک دنکیمن توافت و دوشیم هداد نیمزرس

  .یضرا هن دنمانیم یلم ار يراتخم دوخ نیا هک هک تسا تهج نیدب
 

A- 014 هحفص رئاب »یلم هلئسم« هب دوش عوجر 
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 طاقن رد هک هریغ و اهیناملآ ،اهیناتسهل و اهکچ ناگی ناگی هک تسا نآ ًایناث نیا ینعم
 هب و هداد لیکشت ار یلماک ياهتلم ،دنتسه ياهناگادج داحآ و هدنکارپ شیرتا يهفلتخم
 یحاون زا يداحتا شیرتا تروص نیا رد .دندرگیم شیرتا تلود بیکرت رد لخاد تلم ناونع
 لکشتم نیمزرس هب هجوت نودب هک تسا راتخم دوخ ياهتیلم داحتا هکلب هدوبن راتخم دوخ
 .دناهدش

 يارب یتسیابیم روظنم نیدب هک یلم یمومع تاسسؤم هک تسا نآ ًاثلاث نیا ینعم 
 هب طقف هکلب هدیزرون لاغتشا »یسایس« لئاسم هب دوش داجیا نیریاس و اهکچ ،اهیناتسهل
 شیرتا یمومع ناملراپ رد یسایس صوصخب لئاسم .دیزرو دنهاوخ لاغتشا یگنهرف لئاسم

 .دیدرگ دهاوخ لصف و لح )Reichrats ــ ستار سشیار(

 هدیمان یلم یگنهرف و هدش هفاضا مه یگنهرف مان يراتخم دوخ نیا هب هک تسا تهج نیدب 
 1899 لاس رد شیرتا یسارکومد لایسوس فرط زا هک تسا ياهمانرب نتم مه نیا و .دوشیم

  A.تسا هدش بیوصت )nn ̈uBr(نورب يهرگنک رد

 یسایس تفرشیپ عنام شیرتا رد یلم تارجاشم« هک نیا هب عجار رکذت زا سپ همانرب رد
 لح« ،هک »دراد یگنهرف ترورض کی همه زا لبق ... یلم يهلأسم یعطق لح« ،هک »تسا
 ،یناگمه تاباختنا قح ساسا رب هک کیتارکومد ًاتقیقح هعماج کی دوجو اب طقف هلئسم نیا
  :دوشیم هداد همادا روط نیا ،»تسا ریذپ ناکما ،دشاب هدش انب يواستم و میقتسم

 نادقف و قوقح لماک يواست دوجو اب طقف شیرتا ياههدوت  Bیلم تایصوصخ دشر و اقب«
 تیزکرم متسیس یتسیاب همه رب مّدقم ببس نیدب .تسا ریذپ ناکما متس و ملظ هنوگره
 .دوش هدرب نیب زا هناگادج یضارا رد یلادوئف تازایتما قیرط نیمه هب و یتلود کیتارکوروب

 مظن ،یلم قافن ياج هب شیرتا رد هک تسا طیارش نیا دوجو اب طقف و طیارش نیا دوجو اب 
  :نیریز لوصا قبط رب ینعی ،دوش رقتسم دناوتیم یلم

 قافتا زا دشاب ترابع هک دیآ رد یتلود تروص هب و دهد لکش رییغت دیاب شیرتا -1
  .اهتیلم کیتارکومد

 
A- ف ارط ا رد ت ارک اذم« هب دوش عوجر .دنداد ي�ار زین یبونج والسا تارکومد لایسوس بزح ناگ دنیامن همانرب نیا هب 
 .72هحفص ،1906 لاس »نورب يهرگنک رد یلم يهلأسم
B- ياهتیصخش« »یلم تایصوصخ« ياج هب )نیناپ يهمجرت رئاب ب اتک هب دوش عوجر( نیناپ .م یسور يهمجرت رد 
 عجار اج نآ .درادن دوجو »تیصخش« يهملک یناملآ نتم رد .تسا هدرکن همجرت تسرد ار اجنیا نیناپ .هدش همجرت »یلم
 .دراد قرف یلیخ ینعم ظاحل زا هک تسا هدش هتفگ ت ایصوصخ هب عجار ینعی »Nationalen Eigenart« هب
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 ياهنویساروپوئک دیاب دناهدوب تخت و جات هب قلـعتم میدق زا هک یئاهنیمزرس ياج هب -2
 نوناق اهنآ زا کی ره رد و ددرگ لیکشت ،دناهدیدرگ دودحم اهتیلم هب هک يراتخم دوخ
 و میقتسم ،یمومع يارآ ساسا رب هک دشاب یلم سلاجم تسد رد روما يهرادا و يراذگ
  .دنشاب هدش باختنا يواستم

 ار دوخ یلم روما هک ،یلم دحاو قافتا کی رگید کی اب دحاو تلم کی راتخم دوخ یحاون -3
  .دنهدیم لیکشت ،دننکیم لح لقتسم روط هًبالماک

 عضو يروطارپما ناملراپ فرط زا هک یصوصخم نوناق يهلیسو هب یلم ياهتیلقا قوقح -4
 ».ددرگیم نیمأت ،دوشیم

  A.دباییم همتاخ یگتسبمه هب شیرتا ياهتلم مامت توعد اب همانرب

 .تسا هدنام یقاب »ییهقطنم يهیرظن« زا یتارثا همانرب نیا رد هک ددرگیم دوهشم تلوهس هب
 هک تسین هدوهیب .دشابیم یلم يراتخم دوخ عوضوم يهدافاِ همانرب نیا یلک روط هب یلو
 فعش و دجو اب ار همانرب نیا تسا یلم یگنهرف يراتخم دوخ غلُبم نیتسخن هک رگنیرپشا
  B.دیامنیم یقلت

 يارب طقف ؛دمانیم یلم يراتخم دوخ C»کیروئت حتف« ار نآ و هتشاد ار هدیقع نیمه زین رئاب
 لکش هب مراهچ يهدام يهدافاِ زرط هک دنکیم داهنشیپ دوش نشور رتهب بلطم هک نیا
 هب راتخم دوخ يهیحان ره رد یلم تیلقا ندرک لکشتم« موزل نیبم هک دبای رییغت يرتحضاو
 ياهراک ریاس و سرادم روما يهرادا يارب یمومع یقوقح نِ ویساروپوئک کی لکش

»یگنهرف
D 

 .شیرتا یسارکومد لایسوس یلم يهمانرب تسا نینچ

 .میئامن یسررب ار نآ یملع ياههیاپ کنیا 

 نیا هک یلم یگنهرف يراتخمدوخ يهرابرد شیرتا یسارکومد لایسوس لالدتسا مینیب هب 
  .تسیچ دنزیم مد نآ زا همه

  .میئامن هعجارم رئاب و رگنیرپشا ینعی ثحبم نیا ياهنیسیروئت هب

 
A- هب دوش عوجر: »rteitagessamtpaGe des Verhandlungen« 1899 لاس نورب رد 
B- 286 هحفص رگنیرپشا »یلم عوضوم« هب دوش عوجر 
C- 549 هحفص »یلم يهلأسم« هب دوش عوجر. 
D- 555 هحفص »یلم هلئسم« هب دوش عوجر 
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 نیمزرس زا لقتسم دارفا زا یقافتا يهلزنم هب ار تلم هک ییهیرظن نآ زا یلم يراتخم دوخ
 .دریگیم �ادبم ، دنادیم نیعم

  :رگنیرپشا يروئت قبط رب 

 دوخ يدرف ياهداحتا اهتلم .درادن نیمزرس اب یساسا طابترا هجو چیه هب تیلم«
  A».دنشابیم راتخم

 کی رد مات تدایس« نآ هب هک دیامنیم یقلت »يدرف كارتشا « کی دننام ار تلم زین رئاب
  B».تسا هدشن هداد ینیعم يهیحان

 دننکیمن یگدنز يدحاو لصتم يهدوت لکش هب هراومه دنهدیم تلم لیکشت هک يدارفا یلو
 ذوفن یبنجا للم رگید دوجو رد یتلاح نینچ اب و دنوشیم مسقنم یئاههورگ هب بلغا و
 بسک يارب فلتخم ياهرهش و یحاون هب ار اهنآ هک تسا يرادهیامرس نیا و .دنیامنیم
 یلم تیلقا لیکشت و یبنجا یلم قطانم هب ندش دراو نمض اههورگ نیا یلو .دناریم شاعم
 رارق راشف تحت هریغ و سرادم يرارق رب و نابز ظاحل زا لحم یلم تیرثکا فرط زا اجنآ رد
 زا ياهقطنم يراتخم دوخ »نِ دوب هدیافیب« .ددرگیم زاغآ اجنیا زا یلم تامداصت .دنریگیم
 ترابع رئاب و رگنیرپشا يهدیقع هب یتیعضو نینچ زا ندمآ نورب هار هناگی .دوشیم یشان اجنیا
 کی رد ،دناهدش هدنکارپ تکلمم يهفلتخم طاقن رد هک ینیعم تیلم ياهتیلقا هک تسا نیا زا
 یقافتا نینچ طقف اهنآ يهدیقع هب .دنوش لکشتم ،تاقبط مامت زا بکرم یلم یمومع قافتا
 تافالتخا هب تسا رداق قافتا نیا طقف و ،دیامن ظفح ار یلم ياهتیلقا یگنهرف عفانم دناوتیم
 .دشخب نایاپ یلم

  :دیوگیم رگنیرپشا 

 روهرهب فیاظو و قوقح زا ار اهنآ ،داد حیحص تالیکشت اهتیلم هب تسا مزال«
 راظتنا نآ زا هک ار يریثأت دید دیاب یلو تسا ناسآ نوناق داجیا« هتبلا C....»درک
 دننک داجیا نوناق اهتلم يارب دنهاوخیم رگا«  ...»؟هن ای دیشخب دهاوخ دوریم
 )18  - 8 هحفص اجنامه (»دندرگ داجیا اهتلم دوخ همه زا لبق تسا مزال
 یلم تارجاشم نتخاس فرط رب و یلم قوقح داجیا اهتیلم ندرک لکشتم نودب«
 )89 ص اجنامه(»تسا نکمم ریغ

 
A- 12 هحفص رگنیرپشا »یلم عوضوم« هب دوش عوجر  
 
B- 862 هحفص »یلم هلئسم« هب دوش عوجر  
C- 74 هحفص »یلم عوضوم« هب دوش عوجر 
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 ساسا رب یمومع قوقح نویساروپوئک تروص هب اهتیلقا ندرک لکشتم« هک یماگنه زین رئاب
 ار هدیقع نیمه،دیامنیم حرطم »رگراک يهقبط يهبلاطم« يهلزنم هب ار A،»يدرف بیسنرپ
  .دراد

 تلم نآ ای و نیا هب يدرف هک دومن نیعم دیاب روطچ ؟دومن لکشتم ار اهتیلم دیاب هنوگچ یلو
  ؟دراد قلعت

  :دیوگیم رگنیرپشا

 ییهیحان رد هک يدرف ره .دوشیم نییعت یلم ياههفرعت يور زا قلعت نیا«
 B».دیامن مالعا تلم کی هب ار دوخ قلعت دیاب تسا نکاس

  : دیوگیم رئاب

 دنهاوخ میسقت اهتیلم هب نینکاس هک تسا نینچ ضرف ،يدرف بیسنرپ قبط«
 و »دمآ دهاوخ لمع هب غلاب صاخشا دازآ مالعا ساسا رب میسقت نیا و ... تشگ
 هیهت تنوکس لحم بسح رب یلم ياههچرتفد دیاب« هک تسا روظنم نیا يارب

».ددرگ
C  

  :دیوگیم رئاب سپس و

 يهمه سپس و دنراد تنوکس نوگمه یلم یحاون رد هک یئاهیناملآ يهمه«
 تبث كرتشم یحاون رد تنوکس بسح رب یلم ياههچرتفد رد هک یئاهیناملآ
 اجنامه( ».دنیامنیم باختنا ار یلم ياروش و هداد ار ناملآ تلم لیکشت دناهدش
 )375 هحفص

 .تفگ هریغ و اهیناتسهل ،اهکچ يهرابرد دیاب مه ار نیمه ًانیع

  :رگنیرپشا يهدیقع رب انب 

 و لوصا يرارقرب راد هدهع هک تسا یلم یگنهرف ناملراپ زا ترابع یلم ياروش«
 عیانص ،یلم تایبدا ،یلم سرادم روما هب یگدیسر يارب مزال يهنیزه بیوصت

 
A- 552 هحفص »یلم هلئسم« هب دوش عوجر 
B- 226 هحفص »یلم عوضوم« هب دوش عوجر  
C- 368 هحفص »یلم يهلأسم« هب دوش عوجر 
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 هریغ و رتائت ،یشاقن ياهنولاس ، اههزوم ،اهیمداکآ ندرک اپرب ،مولع و هفرظتسم
  A».دشابیم

 .نآ يزکرم تاسسؤم و تلم تالیکشت تسا نینچ

  :رئاب يهدیقعب 

 ششوک ،یتاسسؤم نینچ کی داجیا نمض ،شیرتا تارکومد لایسوس بزح«
 هناگی نیا اب و هدراذگ هدوت مامت سرتسد رد ... ار یلم گنهرف  درک دهاوخ
 دنویپ مهب یلّم كرتشم گنهرف کی رد ار تلم ءاضعا مامت هنکمم يهلیسو
 )تسام نآ زا تاملک يور هیکت( B».دهد

 قفاوم نیا اب رئاب یلو ،تسا شیرتا هب طوبرم طقف اهنیا يهمه هک ،درک روصت تسا نکمم
 زا شیرتا دننام هک مه يرگید ياهروشک رد یلّم يراتخم دوخ هک دنکیم دییأت ًادج وا .تسین
  .تسا یمتح دناهدش بیکرت تیلم نیدنچ

  :رئاب يهدیقعب

 ،دنمتورث تاقبط یلم تسایس لباقم رد اهتلم مامت يایراتلورپ اهتیلم روشک رد«
 يراتخم دوخ ینعی دوخ ياضاقت ،تسا تردق نتفرگ تسدب تسایس زا ترابع هک
 )337 هحفص اجنامه( ».دهدیم رارق ار یلم

 دوخ تشونرس نییعت رد للم قح نیزگیاج ار یلم يراتخم دوخ یسوسحمان روط هب ًادعب
  :دهدیم همادا نینچ هدومن

 ریزگان ،دوخ تشونرس نییعت رد للم قح ینعی يراتخم دوخ بیترت نیدب«
 اهتیلم روشک رد هک دوب دهاوخ یئاهتلم مامت يایراتلورپ تیطورشم يهمانرب
 )333 هحفص اجنامه( ».دنراد تنوکس

  :هک نیا رب دراد فرژ نامیا و دراذگیم رتارف اپ مه نیا زا يو یلو

 لکشتم" رگنـیرپشا و وا طسوت هب هک تاقبط مامت زا بکرم " یلم ياههیداحتا«
 وا هچ ،دوب دنهاوخ یتسیلایسوس هدنیآ يهعماج یئادتبا يهنومن کی "تسا هدش

 دودح هک یئاههعماج هب ار تیرشب ...یتسیلایسوس یعامتجا میژر" هک درادنپیم

 
A- 234 هحفص »یلم عوضوم« هب دوش عوجر 
B- 553 هحفص »یلم يهلأسم« هب دوش عوجر 
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 هک )555 ص اجنامه( ،"درک دهاوـخ هیزجت تسا هدش نییعت تیلم يور زا اهنآ

 دهاوخ يدنب هورگ راتخم دوخ یلم ياههعماج هب تیرشب" مسیلایسوس نامز رد
 هب کش نودب یتسیلایسوس يهعـماج" ،قیرط نیدب هک )556 ص اجنامه( ،"دش
 ياهنویساروپوئک و یلم يدارفنا ياهداحتا زا یگنراگنر يولبات کی تروص

 بیسنرپ " هجیتنلاب هک )543 هحفص اجنامه( ،"دومن دهاوخ دوجو ِض رع یلحم
 »".دشابیم یلم يراتخم دوخ و یلم پیسنرپ یلاع زتنس کی تیلم یتسیلایسوس
 )542 هحفص اجنامه(

  ... دش اب یف اک دوریم روصت

  . رگنیرپشا و رئاب تافیلأت رد یلم یگنهرف يراتخم دوخ لالدتسا تسا نینچ

 نییعت رد للم قح لیلد نودب و موهفم ان لیدبت دیامنیم رظن بلج همه زا لبق هک يزیچ
 تسا هدیمهفن رئاب ای ؛تسین جراخ لاح ود زا .دشابیم یلم يراتخم دوخ هب دوخ تشونرس
 نآ ًادمع یتلع کی هب یلو تسا هدیمهف هک نیا ای ،تسیچ دوخ تشونرس نییعت رد للم قح
  :هک تسین یکش اریز .دیامنیم دودحم ار

 قح هک یتروص رد ،تسا ضرف اهتیلم روشک تیمامت یلم یگنهرف يراتخم دوخ رد -فلا
  .ددرگیم جراخ یتیمامت نینچ بلاق زا دوخ تشونرس نییعت رد للم

 رد دنکیم رادروخرب مامت و مات قوقح زا ار تلم ،دوخ تشونرس نییعت رد للم قح -ب
  .لوا لیل د نیا .دهدیم وا هب »یگنهرف« قوقح طقف یلم يراتخم دوخ هک یتروص

 رد هک دنیآ روج يروط یجراخ و یلخاد لاوحا و عاضوا هدنیآ رد هک دراد ناکماً الماک یناث رد
 رد هک شیرتا دننام ،ددرگ جراخ اهتیلم روشک يهگرج زا دوش ممصم اهتیلم زا یکی نآ رثا
 ود« دنرضاح ،دندرک راهظا نوربُ یبزح يهرگنک نمض ینتور ياهتارکومد لایسوس اجنآ
 هک« یلم يراتخم دوخ تروص نیا رد A.دنیامن دحتم لک دحاو کی رد ار دوخ تلم »تمسق
 هک تسا هلئسم لح زرط هچ نیا ؟دوشیم هچ »تسا ریزگان اهتلم مامت يایراتلورپ يارب
  ؟دناجنگیم روشک تیمامت ]7[ تسورکورپ رتسب رد هنگنم تحت و یکیناکم روط هب ار اهتلم

 اهتیلم لیکشت نآ راعش .تسا داضتم لماکت ریس ياپارس اب یلم يراتخم دوخ هتشذگ نیا زا
 هدومن اآدج اهنآ نیب زا اج کی ار یئاههورگ ،يداصتقا لماکت رگا ،یگدنز دوخ رگا یلو ،تسا

 
A- 48 هحفص »نورب یبزح هرگنک رد هلئسم فارطا رد تارکاذم« هب دوش عوجر 
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 ؟تسا ریذپ ناکما یعونصم روط هب اهنآ نتسویپ مهب ایآ دزاس هدنکارپ فلتخم یحاون رد و
 یکش مه نیا رد یلو .دندنویپیم مهب للم ،يرادهیامرس لحارم نیتسخن رد هک تسین یکش
 ياههورگ ندش ادج ریس ،للم يهقرفت ریس ،يرادهیامرس لحارم نیرتیلاع رد هک تسین
 تکلمم رگید یحاون هب یلک هب ًادعب و دنوریم شاعم بسک یپ ادتبا هک للم نیب زا يرایسب
 یمیدق طباور دنهدیم نکسم رییغت هک یئاهنآ ًانمض ؛ددرگیم عورش ،دنهدیم نکسم رییغت
 لسن هب یلسن زا و دنروآیم تسد هب يدیدج تاطابترا هزات ياهلحم رد هداد تسد زا ار دوخ
 لاوئس .دندرگیم زین هزات نابز ياراد دیاش و هدومن بسک ياهزات ياههقیلس و تاداع رگید
 مهب یلم داحتا دحاو کی رد ار رگید کی زا ازجم تاجتسد نیا تسا نکمم ایآ ؛دوشیم
 ار یندشن دحتم ناوتیم اهنآ کمک هب هک هدننک زاجعا ياههقلح نآ تسا اجک ؟تسویپ
 نآ ياهیناملآ اب ار کیتلاب يهنارک ياهروشک ياهیناملآ تسا نکمم ایآً الثم ؟دومن دحتم
 نیا رد تسا ناکما و روصت لباق ریغ اهنیا رگا سپ ؟ داد دنویپ تلم کی لکش هب« زاقفق رو
 ياهتسیلانویسان )یپوـتوا(یلیخت يهیضرف و یـلم يراتخم دوخ نیب یقرف هچ تروص
  ؟دراد دوجو دننادرگرب بقع هب ار خیرات خرچ دندیشوکیم هک یمیدق

 تدح يهطساو هب هکلب دزیریم ورف نکسم رییغت يهجیتن رد طقف هن یلم تدحو يراب
 زا ناوتیم زونه يرادهیامرس لحارم نیتسخن رد .دشاپیم مه زا زین لخاد زا یتاقبط يهزرابم
 تدش و نیگنس عیانص تفرشیپ اب یلو ،دنار نخس يزاوژروب و ایراتلورپ »یگنهرف كارتشا«
 کی نارگراک و نایامرفراک هک مادام .دراذگیم لاوزب ور »كارتشا« نـیا ،یتاقبط يهزرابم
 تلم »یگنهرف كارتشا« زا دنیامن كرد ار رگید کی تایونم دنناوتن رگید ،دحاو تلم
 یماگنه درک ثحب ناوتیم “تشونرس كارتشا« مادک زا .دنار نخس يدج روط هب ناوتیمن
 نکمم ایآ ؟دیامن یم »گنج هب گنج« مالعا ایراتلورپ و تسا گنج يهنشت يزاوژروب هک
 زا سپ ایآ ؟داد لیکشت تاقبط مامت زا بکرم دحاو قافتا کی يداضتمرصانع نینچ زا تسا
 ؟دنار نخس »Aیلم یگنهرف كارتشا کی رد تلم ياضعا یمامت دنویپ« يهرابرد ناوتیم نیا
 داضت یتاقبط يهزرابم نایرج مامت اب یلم يراتخم دوخ هک دوشیمن هجیتن نینچ نیا زا ایآ
  ؟دراد

 لمع زاب .تسا یندش ارجا راعش »!هدب تلم لیکشت « :راعش هک مینک ضرف هظحل کی یلو
 هب یفاضا ءارآ ات »دنهدب لیکشت« تلم دننکیم یعس هک اهتیلم يزاوژروب ناملراپ ياضعا
 لیکشت هب یعقوم هچ زا اهتارکومد لایسوس یلو .تسا كرد لباق ياهزادنا ات دنروایب تسد
  ؟دناهدش لوغشم اهتلم »داجیا«و »اهتلم ندرک لکشتم« ،اهتلم

 
A- 553 هحفص رئوب »یلم يهلأسم« هب دوش عوجر 
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 نیرتدیدش اب تاقبط يهزرابم هک ياهرود رد هک دنتسه یئاهتارکومد لایسوس هنوگچ اهنیا
 لاح هب ات ؟دنهدیم لیکشت تاقبط مامت زا بکرم یلم ياهداحتا دیارگیم تماخو هب یهجو
 هک تشاد هفیظو کی اهنت اهتارکومد لایسوس يهمه دننام شیرتا یسارکومد لایسوس
 الاح ».تسا هد اتفا رو« هفیظو نیا مولعم رارق زا یلو .دوب ایراتلورپ ندرک لکشتم زا ترابع
 و »داجیا« زا ترابع هک دنشکیم شیپ يرتهجوت بلاج و »هزات« يهفیظو رئاب و رگنیرپشا

  .تسا تلم “لیکشت«

 نیا دیاب تسا هتفریذپ ار یلم يراتخم دوخ هک سک ره هک تسا قطنم مکح نیا ،يرآ
 مدق و یتاقبط عضوم زا ندمآ دورـف ینعم هـب شریذپ نیا یـلو دریذپب زین آر »هزات« يهفیظو
  .تسا مسیلانویسان هار رد نداهن

  .تسا مسیل انویسان يهدش يراک كزان لکش رئاب و رگنیرپشا یلم یگنهرف يراتخم دوخ

 دشر و ءاقب« بظاوم ،هک دنکیم فظوم شیرتا ياهتارکومد لایسوس یلم يهمانرب هک نیا
  :دینک رکف تسرد .تسین یفداصت هجو چیه هب زین دنشاب »اههدوت یلم تایصوصخ

 نیس خاش« ماگـنه يرازآ دوـخ دننام زاقفق رو نآ ياهراتات »یلم تایصوصخ« دشر و »ءاقب«
 دننام اهیجرگ »یلم تایصوصخ« لیبق نیا ي»هعسوت« و )نیسح او نیسح هاش( !»نیس خاو
  ....!»ماقتنا قح«

 رد هدام نیا رگا و تسا فرص یتسیلانویسان ـ اوژروب يهمانرب کی رد ياهدام نینچ ياج
 يراتخم دوخ هک تسا تلع نیا هب ،تسا هدیجنگ شیرتا ياهتارکومد لایس وس يهمانرب
  .درادن يداضت نآ اب و دنکیم لمحت ار يداوم نینچ ،یلم

 ینعی هدنیآ يهعماج يارب دشابن هدنزارب یلعف يهعماج يارب یلم يراتخم دوخ هک یمادام یلو
 .دوب دهاوخ رتهدنزارب ان بتارم هب یتسیلایسوس

 تیلم يور زا اهنآ دودح هک یئاههعماج هب تیرشب يهیزجت« يهرابرد ار رئاب یئوگ شیپ 
 یلم ياهلصاف دح .دیامنیم در ار تیرشب لماکت نایرـج یمامت A»تسا هدش نییعت
 ات 1840 ياهلاس نامه زا سکرام .دزیریم ورف و دشاپیم مه زا هکلب ،دوشیمن مکحتسم

  :هک تفگیم 1850

 
A- لصف نیا يادتبا هب دوش عوجر 
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 زور روط هب الاح نیمه زا فلتخم ياهقلخ عفانم فالتخا و یلم يهیزجت"«
 شیپ زا شیب ار اهنآ ندش وحم نیا ایراتلورپ طلست" و  ".دوشیم وحم ینوزفا

 ]8[»"...درک دهاوخ عیرست

 ندش عمج و اهتیلم ندش اجباج و يرادهیامرس دیلوت میظع یقرـت هک تیرشب يدعب لماکت
  .دنکیم دییأت ار سکرام رکف یعطق روط هب دروآ دوخ اب ار يرتعیسو ياهنیمزرس رد دارفا

 ياهداحتا زا یگنراگنر يولبات« لکش هب ار یتسیلایسوس يهعماج دهاوخیم رئاب هک نیا
 هب هک نیا يارب تسییهنانئاخ ثبشت ،دهد هولج “یلحم ياهنویساروپوئک و یلم يدارفنا
 خیرات .دناشنب ار نینوکاب يهدش حالصا ینیب ناهج ،مسیلایسوس یتسیسکرام ینیب ناهج ياج
 یمتح یگتسکشرو کی رصانع ،لیبق نیا زا یششوک هنوگ ره هک دهدیم ناشن مسیلایسوس
  .دراد رب رد ار

 هب و دنکیم اهنیسحت نآ زا رئاب هک »اهتیلم یتسیلایسوس لصا« نآ يهرابرد رگید ام
 یتسیلایسوس یتاقبط يهزرابم پیسنرپ نیزگ ياج ار يزاوژروب »ِ تیلم پیسنرپ« ام يهدیقع
 ،دریگیم أشنم یکوکشم پیسنرپ نینچ زا یلم يراتخم دوخ رگا .مینکیمن یتبحص دیامنیم
 .تسا روآ نایز طقف يرگراک شبنج يارب پیسنرپ نیا هک درک قیدصت دیاب تقو نآ

 تالمج ریز ياهنارهام روط هب و تسین نایامن اهردق نآ مسیلانویسان نیا هک تسا تسار 
 رتشیب بتارم هب ایراتلورپ يارب ار نآ نایز دوخ نیمه یلو ،تسا هدش روتسم یتسیلایسوس
 اب یلو ،تسین لکشم نآ صیخشت ،دمآ قئاف ناوتیم هشیمه ینلع مسیلانویسان رب .دنکیم
 هب هزرابم دوشیمن هتخانش ،دوخ باقن ریز و هدیشک باقن دوخ يور رب هک یمسیلانویسان
 رتمک تسا هدناشوپ نادب ار دوخ هک مسیلایسوس يهرز ریز رد اریز تسا رت لکشم بتارم
 راکفا و مومسم ار طیحم ،نارگراک نایم رد نآ دوجو .دنکیم ماود رتشیب و دریذپیم بیسآ
 جیورت فلتخم ياهتیلم نارگراک رد ار یئادج سح و لباقتم دامتعا مدع شخب نایز
 .دیامنیم

 هنیمز طقف هن یلم يراتخم دوخ .دریذپ یمن نایاپ اج نیمه هب یلم يراتخم دوخ نایز یلو 
 ایهم ار هنیمز زین يرگراک دحاو شبنج ندنکارپ يارب هکلب دیامنیم هدامآ للم یئادج يارب ار
 هک هناگادج بازحا هب يرگراک دحاو بزح باعشنا يارب یلم يراتخم دوخ يهشیدنا .دزاسیم
 ،بزح زا سپ .دیامنیم داجیا کیژولوکیسپ تامدقم ،دنشاب هدش لیکشت اهتیلم بسح رب
 یتاقبط دحاو شبنج بیترت نیدب .دوشیم لصاح لماک یئادج و هدش هعطق هعطق اههیداحتا
 .ددرگیم مسقنم یلم يهناگادج ياهرابیوج هب
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 هدیدپ نیا يهرابرد ار اهلاثم نیرتزیگنا فسا دشابیم »یلم يراتخم دوخ« دهم هک شیرتا 
 لاس نامه زا دوب دحتم ینامز هک شیرتا یسارکومد لایسوس بزح .دهدیم ام هب

 يهرگنک زا سپ .دومن فلتخم بازحا هب میسقت هب عورش )گربمیو یبزح يهرگنک(1897
 ور ینوزفازور روط هب هقرفت دیسر بیوصت هب یلم يراتخم دوخ نآ رد هک )1899(نورب یبزح
 شش یللملانیب دـحاو بزـح کی ضوع نونکا هک دیسر یئاج هب راک هرخالاب .داهن تدش هب
 لایسوس بزح اب کچ تارکومد لایسوس بزح اهنآ نیب زا هک تسا دوجوم یلم بزح
  .دشاب هتشاد دهاوخیمن راک ورس یتح ناملآ تارکومد

 رد هچ و بازحا رد هچ شیرتا رد .دنتسه طوبرم بازحا اب مه يرگراک ياههیداحتا اما و
 نیدب .دشابیم تارکوـمد لایسوس نارگراک نامه يهدهع هب هدمع راک ،يرگراک ياههیداحتا
 رجنم اههیداحتا رد یبلط هیزجت هب بزح رد یبلط هیزجت هک تشاد دوجو رطخ نیا تهج
 اهتیلم بسح رب زین اههیداحتا ؛دش مه روط نامه .دنوش هعطق هعطق زین اههیداحتا و ددرگ
 نارگراک باصتعا کچ نارگراک هک دسریم یئاج هب راک یتح بلغا الاح .دندیدرگ مسقنم
 نارگراک دض رب کچ يزاوژروب ق افتا هب يرادرهش تاباختنا رد هک نیا ای و هتسکش ار ینآملآ
 .دنیامنیم لمع ینآملآ

 هوالع و دنکیمن لح ار یلم يهلأسم ،یلم یگنهرف يراتخم دوخ هک دوشیم مولعم اجنیا زا 
 یئادج يارب ،يرگراک شبنج ت دحو رد لالتخا يارب ،هدومن ضماغ و دیدش ار نآ نآ رب
 داجیا ار يدعاسم يهنیمز اهنآ نیب ام كاکطصا دیدشت يارب ،اهتیلم بسح رب نارگراک
  .دیامنیم

  .یلم يراتخم دوخ لوصحم تسا نینچ

 

5 
 دنوب

 نآ یبلط هیزجت و مسیلانویسان
 

 يرورض نیریاس و اهیناتسهل ،اهکچ يارب ار یلم يراتخم دوخ هک رئاب ،میدش رکذتم ًاقوف
 لباقم رد رئاب .دیامنیم تفلاخم راهظا اهيدوهی يارب ،يراتخم دوخ نینچ اب اذهعم ،دنادیم
 باوج »؟دیامن يراتخم دوخ ياضاقت دوهی يهدوت يارب دیاب رگراک يهقبط ایآ« هک لاوئس نیا
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 نیا تلع A»دریگ رارق دوهی نارگراک ياضاقت دروم دناوتیمن یلم يراتخم دوخ« هک دهدیم
 اتسا.ي - اهيدوهی( اهنآ دراذگیمن يرادهیامرس يهعماج« هک تسا نآ ،رئاب يهدیقع هب ،رما
  B».دننامب یقاب تلم کی يهباثم هب )نیل

 دوخ هک دنامیمن یقاب یسک نیارـبانب .دهدیم همتاخ ار دوخ تیدوجوم دوهی تلم :هصالخ
  .دندرگیم لح رگید ياهتیلم رد اهيدوهی .دوش اضاقت يو يارب يراتخم

 سکرام ار رظن نیا .درادن یگزات ،تلم کی ناونع هب ،اهيدوهی تشونرس هب تبسن هیرظن نیا
 ياهيدوهی هدمع روط هب شروظنم و Cدوب هدرک ]9[ راهظا 1850ــ1840 ياهلاس نامه رد
 .درک رارکت هیسور ياهيدوهی يهرابرد 1903D لاس رد ار رظن نیا یکستوئاک .دوب ناملآ
 تیدوجوم هک قرف نیا اب یهتنم ،دیامنیم رارکت شیرطا ياهيدوهی هب عجار ار نآ رئاب نونکا
 .تسا راکنا دروم نآ يهدنیآ تیدوجوم هکلب هدوبن يو راکنا دروم دوهی تلم ینونک

 هـک دهدیم حیضوت نینچ تلم کی يهباثم هب ار اهيدوهی ياقب ندوب ریذپان ناکما رئاب 
 ًاساسا حیضوت نیا E.دنرادن نارمع و تنوکس يارب دودحم و نیعم يهقطنم کی اه»يدوهی«
 هک درک وجتسج نیا رد دیاب ار تلم همه زا لبق .تسین تقیقح مامت نیبم یلو ،تسا حیحص
 ار تلم ًاتعیبط هک يرشق ،دشاب نیمز هب هتسباو هک یئاجرب اپ و عیسو رشق اهيدوهی نیب رد
 زا .درادن دوجو دنکیم مکحتسم »یلم« رازاب لکش هب هکلب يدنب ناوختسا لکش هب اهنت هن
 ریغ و میقتسم روط هب اهنآ دصرد راهچ ات هس طقف یسور يدوهی نویلیم شش ات جنپ نیب
 رد و عیانص ،تراجت رد اهنآ دص رد شش و دوـن يهیقب و دنتسه طوبرم تعارز اب میقتسم
 هیسور رد ،دنراد تنوکس اهرهش رد یلک روط هب و هدوب لوغشم راک هب يرهش تارادا
 .دنهدیمن لیکشت ار یتیرثکا اهناتسرهش زا کی چیه رد و دناهدنکارـپ

 هدنکارپ یلم ياهتیلقا لکش هب رگید ياهتیلم قطانم رد هک اهيدوهی ،قیرط نیدب 
 تمدخ »یبنجا« للم هب دازآ نیلغاش و راجت ،عیانص نابحاص ناونع هب هدمع روط هب دناهدش
 نیعرد اهنیا يهمه .دنوشیم روج »یبنجا للم« اب هریغ و نابز ثیح زا عبطلاب و دنیامنیم
 يرادهیامرس يهتفای لماکت لاکشا صتخم هک اهتیلم نوزفا زور طالتخا هب یگتسباو
 يهقطنم دودح« ندرب نیب زا .ددرگیم للم ریاس نیب اهيدوهی ندش لح ثعاب ،دشابیم
 دوخ يهلأسم رظن هطقن نیا زا .دیامن عیرست ار ندش لح لمع نیا دناوتیم طقف »تنوکس

 
A- 396 و 381 هحفص »یلم هلئسم« هب دوش عوجر 
B- 389 هحفص اجنامه 
C- 1906 لاس »دوهی يهلأسم يهرابرد« يو ب اتک هب دوش عوجر 
D- 1903 لاس »دوهی يهلأسم و فینیش یک م اع لتق« يو ب اتک هب دوش عوجر 
E- 388 هحفص »یلم هلئسم« هب دوش عوجر  
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 دوخ هک اریز دریگیم دوخ هب روآ تفگش يهبنج یکدنا سور نایدوهی يارب یلم يراتخم
 ار نآ یلعف تیدوجوم و دوشیم راکنا نآ يهدنیآ هک دننکیم داهنشیپ یتلم يارب ار يراتخم
 !دومن تباث دیاب مه

 رد و هدرک باختنا دوخ يارب ار ناینب تسس و روآتفگش عضوم نیا دنوب نیا دوجو اب 
 یلم يراتخم دوخ حور قبط رب ار »یلم يهمانرب« )1905 لاس( رد دوخ يهرگنک نیمشش
  .دومن بیوصت

 .تشاداو یم ادقا نینچ هب ار دنوب ،تیفیک ود

 و اهيدوهی يرگراک تارکومد لایسوس نامزاس کی يهلزنم هب دنوب دوجو ــ لوا تیفیک 
 نارگراک نایم رد هک تارکومد لایسوس ياههورگ مه 1897 لاس زا شیپ .دوب اهيدوهی طقف
 .دندوب هداد رارق فده ار A»دوهی يرگراک صوصخم نامزاس« داجیا دندرکیم راک يدوهی
 رما نیا .دندرک داجیا دنوب لکش هب مه ار ینامزاس نینچ و دنتسویپ مهب 1897 لاس رد اهنآ
 دحاو نامزاس کی تروص هب زونه تقیقح رد هیسور یسارکومد لایسوس هک دوب ینامز نآ رد
 ياهزور يهنیمز رد زوربزور و دوب هعسوت و دشر رد یپ رد یپ دنوب نامز نآ زا .تشادن دوجو
 ــ1900 ياهلاس هرخالاب ...دیدرگیم نایامن رتهتسجرب هیسور یسارکومد لایسوس يهریت

 دشر ناتسهل یسارکومد لایسوس .دوشیم زاغآ يرگراک ياهدوت شبنج ،دسریم ارف 1910
 دشر هیسور یسارکومد لایسوس .دناشکیم یعمج يهزرابم هب ار يدوهی نارگراک و هدرک
 هک دنوب یلم ياهبوچراهچ .دیامنیم بلج دوخ فرط هب ار »دنوب رادفرط« نارگراک و هدومن
 جوم رد ای :دریگیم رارق هلئسم نیا ،دنوب لباقم رد .دوشیم گنت رگید دوب یضرا يهیاپ دقاف
 دقاف ِنامزاس کی ناونع هب دوخ لقتسم تیدوجوم زا هک نیا ای ،دوش لح یللملانیب یمومع
  .دنکیم ب اختنا ار ریخا يهقیرط دنوب .دیامن عافد نیمزرس

 يایراتلورپ درف هب رصحنم يهدنیامن« يهلزنم هب هک يدنوب ،دنوب »يروئت« بیترت نیدب
 .دی آیم دوجو هب »دوهی

  .دوب نکمم ریغ »هداس« قیرط هب بیجع »يروئت « نیا نتخاس لدتسم اما و 

 یلم يراتخم دوخ .درک ادیپ نآ يارب »یلوصا« لالدتسا کی »یلوصا« يهیاپ کی تسیابیم
 یسارکومد لایسوس زا ار نآ و تسج لسوت نآ هب دنوب اذل .دمآ راک هب ییهیاپ نینچ ناونع هب
 هک نآ يارب دنوب دندوب یمن ییهمانرب نینچ ياراد مه اهیشیرطا رگا .درک سابتقا شیرطا

 قیرط نیدب .درکیم عارتخا ار نآ دزاس لدتسم ار دوخ لقتسم تیدوجوم »یلوصا ظاحل زا«
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 رد دنوب ،دمآ لمع هب)مراهچ يهرگنک رد(1901 لاس رد هک ییاهنافئاخ ياهششوک زا سپ
 .دیامنیم بیوصت  ار »یلم يهمانرب« عطق روط هب )مشش يهرگنک رد( 1905 لاس

 رد یلم يازجم و ادج ادج ياهتیلقا لکش هب هک تسا اهيدوهی صاخ عضو ــ مود تیفیک 
 نینچ هک میتفگ ألبق .دنراد دوجو تسا رگید ياهتیلم زا نآ عطاق تیرثکا هک یقطانم لخاد
 رد ار اهنآ و دنکیم ناینب تسس تلم کی يهلزنم هب ار اهيدوهی تیدوجوم یتعیضو
 رظن زا اما و .تسا )ویتکژبا( ینیع نایرج کی نیا یلو .دزادنایم نارگید اب ندش لح يارجم
 يارب هک دوشیم ببس ،هدومن شنکاو دیلوت اهيدوهی رکف رد نایرج نیا ،)ویتکژبوس( يروص
 زا هک دنوب .ددرگ اهنآ ندش لح زا عنام هک ینیمضت ؛دنهاوخب نیمضت ،یلم تیلقا قوقح
 سپ و .دریگن رارق »نیمضت« رظن هطقن رب تسناوتیمن ،دزیم مد دوهی »تیلم« تایح تیلباق
 دوب انب رگا اریز .دریذپن ار یلم يراتخم دوخ تسناوتیمن مه یعضوم نینچ رد نتفرگ رارق زا
 يراتخم دوخ ینعی ،یلم يراتخم دوخ طقف دوش لسوتم يراتخم دوخ زا یعون هب دنوب
 و قلطم نیمزرس کی هک اهيدوهی یسایس و ياهقطنم يراتخم دوخ ؛دوب یلم یگنهرف
  .دریگ رارق تسناوتیمن مه ثحب دروم یتح دنتشادن ینیعم

 قوقح نیمضت يهلزنم هب ار یلم يراتخم دوخ يهبنج ادتبا نامه زا دنوب هک تسا هجوت بلاج
 مه عوضوم نیا .درکیم ناشن رطاخ للم »دازآ يامن و وشن« نیمضت ناونع هب ،یلم تیلقا
 هیسور یسارکومد لایسوس يهرگنک نیمود رد دنوب يهدنیامن تالب دلگ هک تسین یفداصت
 ـ اهتلم يارب( اهنآ يارب هک تسا یتاسسؤم« يهلزنم هب یلم يراتخم دوخ هک درک حیرصت
 مه دنوب راکفا نارادفرط A».دیامنیم نیمأت ار یگنهرف يامن و وشن لماک يدازآ )نیل اتسا .ي
  ... دندش امود تارکومد لایسوس نویسکارف نیمراهچ دراو يداهنشیپ نینچ اب

  . تفرگ رارق اهيدوهی یلم يراتخم دوخ تفگش عضوم رد دنوب هک دوب بیترت نیدب

 دوخ هک داد ناشن هیزجت نیا . میدرک هیزجت ار یلم يراتخم دوخ یلکروط هب الاب رد ام
 تبقاع نیمه هب مه دنوب هک دید میهاوخ ًالیذ .دوشیم رجنم مسیلانویسان هب یلم يراتخم
 و دنکیم یسررب مه صوصخم يهبنج زا ار یلم يراتخم دوخ دنوب نآ رب هوالع یلو .دیسر
 صوصخم يهبنج نیمه زا ار هلئسم لاح .تسا یلم ياهتیلقا قوقح نیمضت يهبنج نآ
 يارب هک دراد ترورض تهج نیا زا صوصخب عوضوم نیا .میهدیم رارق هعلاطم دروم
 طقف هن دشابیم تیمها تیاهن زئاح هک تسا یلم ياهتیلقا يهلأسم یسارکومد لایسوس
  .اهيدوهی يهلأسم

 
A- 176 هحفص »مود يهرگنک يهسلج تروص« هب دوش عوجر 
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 هیکت( .للم »یگنهرف يامن و وشن لماک يدازآ« ،»هدننک نیمضت تاسسؤم« يهرابرد اما و
  )نیلاتسا .ي - تسا ام نآ زا تاملک يور

 ؟دنتسه هریغ و »هدننک نیمضت ت اسسؤم« هچ اهنیا

 رومأم یلحم سلجم هب هیبش تسیزیچ ینعی رئوب و رگنیرپشا »یلم ياروش« همه زا لبق نیا
 .یگنهرف ياهراک

 دنیامن نیمأت »ار اهتلم یگنهرف يامن و وشن لم اک يدازآ« دنناوتیم تاسسؤم نیا ایآ یلو 
 راشف لباقم رد اهتلم هب دنناوتیم یگنهرف ياهراک رومأم ِسلاجم زا عون نیا ایآ ؟
  ؟ دنهد نیمضت یتسیلانویسان

  . دهدیم تبثم ب اوج دنوب

 .دنکیم مکح نآ ف الخ رب خیرات یلو

 سلجم نیا و تشاد دوجو دوب یسایس سلجم کی هک یلم سلجم یتقو هیسور ِناتسهل رد 
 رد طقف هن یلو ،درکیم ششوک اهیناتسهل »یگنهرف يامن و وشن« يدازآ نیمضت يارب هتبلا
 رد یمومع یسایس طیارش اب يواسمان يهزرابم رد دوخ سکعرب هکلب دشن قفوم راک نیا
  .دمآ رد ياپ زا هیسور

 ششوک زین سلجم نیا هک دراد دوجو یلحم سلجم تساهتدم ،دنالنف رد
 هچ تهج نیا رد هک نیا یلو ،دیامن تظفاحم »دصق ءوس« زا ار نیف تیلم دنکیم
  .دننیبیم همه هک تسا یعوضوم ،دیآیم تسد هب یگرزب ياهتیقفوم

 هدش لیکشت کیتارکومد لوصا اب هک دنالنف سلجم اب و ،دراد قرف سلجم اب سلجم هتبلا
 تروص ره رد یلو .ناتسهل یفارشا سلجم اب ات تسا رتلکشم ندرک هرسکی ار راک تسا
 کی هیسور رد مه نونکا رگا .تسا هیسور یمومع تاماظن هکلب تسین سلجم رثؤم لماع
 لالحنا ياهلاس رد ًاقباس هک هچ نآ ریظن ،یئایسآ نشخ یئامتجا و یسایس تاماظن نینچ
 رتدب بتارم هب مه نآ زا دنالنف سلجم راک ؛دوبیم دوجوم ،تشاد دوجو ناتسهل سلجم
 هک تفگ ناوتیمن و دباییم هعسوت دنالنف هیلع »دصق ءوس« تسایس نآ رب هوالع .دشیم
 ...دیآیم دراو نآ هب یتسکش

 ياهسلجم راک ینعی ،دناهتفای بیکرت یخیرات لماوع رثا رد هک یمیدق تاسسؤم راک هنیآ ره
 تاسسؤم دننام یفیعض نیا هب مه نآ ،ناوج تاسسؤم تقو نآ ،درذگب لاونم نیدب ،یسایس
  .دنیامن نیمضت ار للم دازآ يامن و وشن دنناوتیمن یلوا قیرط هب »یگنهرف«
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 رد .تسا طوبرم روشک یمومع تاماظن هب هکلب ،هدوبن طوبرم تاسسؤم هب راک هک تسا حضاو
 يامن و وشن لماک يدازآ« يارب مه ینیمضت نیاربانب ،درادن دوجو یسارکومد لوصا روشک
 دشاب رتیسارکومد روشک ردق ره تفگ ناوتیم نانیمطا اب .تسین دوجوم اهتیلم »یگنهرف
 »دصق ءوس« هیلع نیمضت ردق نامه و رتمک اهتیلم يدازآ هب تبسن »دصق ءوس« ردق نامه
 .دشابیم رتشیب

 نیرتنشخ اجنآ رد بلغا »دصق ءوس« تسایس ببس نیدب و تسا یئایسآ روشک کی هیسور 
 هک تسین نتفگ هب یجایتحا .دریگیم دوخ هب ار لواپچ و نالات لکش ینعی ،لاکشا

 .تسا هدش هداد لزنت لقادح هب هیسور رد »تانیمضت«

 روآ بجعت .دشابیم یسایس يدازآ شیب و مک ياراد هک تسا یئاپورا روشک کی رگید ناملآ 
 .دریگیمن دوخ هب تراغ و نالات لکش اجنآ رد هاگ چیه »دصق ءوس« تسایس هـک تسین

 .تسا ناملآ زا رتیسارکومد هسنارف اریز تسا رتشیب بتارم هب »تانیمضت« هتبلا هسنارف رد 

 هچ رگا ،کیتارکومد یلاع لوصا يهیاس رد اجنآ رد اریز میئوگ یمن نخس رگید سیئوس زا 
  .دنشاب تیرثکا ای تیلقا رد دنکیمن یتوافت و دنیامنیم یگدنز هنادازآ اهتیلم ،تسا يزاوژروب

 لماک يامن و وشن دنناوتیم دوخ يدوخ هب »تاسسؤم« هک نیا قیدصت اب دنوب بیترت نیدب
  .دیامیپیم ار یطلغ هار دنیامن نیمضت ار اهتیلم یگنهرف

 نیمضت و »تاسسؤم داجیا« یتامدقم طئارش شدوخ دنوب هک دنیوگب روط نیا تسا نکمم
 يهرابرد شرازگ«زا .تسین حیحص نیا یلو .دنادیم هیسور ندش یسارکومد ،ار يدازآ
 تاماظن ساسا رب ار »تاسسؤم« دراد لایخ دنوب هک دوشیم هدید »دنوب متشه سنارفنک
  .دیامن لیصحت دوهی )نومک( يهعماج »حالصا« قیرط زا و هیسور ینونک

  :تفگیم سنارفنک نیا رد دنوب ياهردیل زا یکی

 یلم یگنهرف يراتخم دوخ .دوشب هدنیآ یلم ِ یگنهرف يراتخم دوخ يهتسه دناوتیم نومک«
 تاجایتحا هک تسا یلکش ،دهد ماجنا ار دوخ روما دوخ تلم دهدیم هزاجا هک تسا یلکش
 اهنیا .تسا هتفهن نومضم نامه نومک ینعی لکش نیا نورد .دنکیم هدروآرب ار یلم

».دشابیم یجیردت لماکت کی لحارم و ریجنز کی ياههقلح
A  
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 زا نآ لیدبت و دوهی نومک حالصا يارب« دیاب هک تفرگ میمصت هیرظن نیا ذاختا اب سنارفنک
 دشاب هدش لیکشت کیتارکومد لوصا رب هک یفرع يهسسؤم کی هب يراذگ نوناق قیرط
 )نیلاتسا .ي - تسام نآ زا تاملک يور هیکت( )84 ــ 83 هحفص اجنامه( ».درک هزرابم

 یتآ »یفرع يهسسؤم« زا تسترابع دنوب رظن زا تانیمضت و طئارش نیا هک تسا حضاو
 زا ینعی يراذگ نوناق قیرط زا حالطصاب و »دوهی نومک حالصا« قیرط زا دیاب هک نایدوهی
 .هیسور ندش یسارکومد هن ،دیآ تسدب امود قیرط

 رسارس رد کیتارکومد مظن طسب نودب ،دوخ يدوخب »تاسسؤم« هک میدیدً البق ام یلو 
  .دنهدب »یتانیمضت« دنناوتیمن ،روشک

 تاسسؤم« کیتارکومد میژر رد ایآ ؟دش دهاوخ روطچ هدنیآ کیتارکومد میژر رد مینیبب لاح
 تمسق نیا ردً الثم ؟ هن ای دوب دهاوخ جایتحا دروم هریغ و صوصخم »هدننک نیمضت ِیگنهرف
 صوصخم یگنهرف تاسسؤم اجنآ رد ایآ ؟تسا لاونم هچ رب کیتارکومد سیئوس رد راک ایآ
 دوجو اجنآ رد یئاهزیچ نینچ ،ریخ ؟ هن ای تسا دوجوم رگنیرپشا »یلم ياروش« هب هیبش
 دنهدیم لیکشت ار تیلقا اجنآ رد هک اهیئایلاتیاً الثم یگنهرف عفانم هب بیترت نیا اب ایآ .درادن
 :هک اریز .تسا موهفم مه نآ تلع .دوشیمن هدینش يزیچ نینچ ،ریخ ؛دیآیمن دراو همطل
 حالطصا هب هک ار صوصخم یگنهرف »تاسسؤم« هنوگره دوجو سیئوس رد یسارکومد
  .درامشیم دئاز دنشاب هریغ و »هدننک نیمضت«

 لاح نامز رد هک تسا رارق نیا زا یلم یگنهرف ِيراتخم دوخ ِتاسسؤم عضو بیترت نیدب
  .دشابیم دئاز هدنیآ رد و ناوتان

 و تیدوجوم هک »یتلم« هب ار نآ هاگره ؛دوشیم رتشیب مه نآ زا یلم يراتخم دوخ ررض یلو
 يراتخم دوخ نارادفرط يدراوم نینچ رد .دننک لیمحت ،دیآیم رظن هب كوکشم نآ يهیتآ
 ار نآ رضم هکلب دیفم تایصوصخ اهنت هن ینعی »تلم« تایصوصخ مامت دنوشیم روبجم یلم
 ظفح« ار نآ و »هداد تاجن« ندش لح زا ار »تلم« هک نیا ات .دننک يرادهاگن و ظفح مه
  .»دنیامن

 رظن .تشاذگ مدق مه تقیقح رد و دراذگ مدق كانرطخ هار نیا هب دوب ریزگان دنوب
 دوهی طولخم نابز و »هبنش« هب عجار دنوب ریخا ياهسنارفنک روهشم تامیمصت هب اجنیا رد ام
  .تسا »نوگراژ«

 یمامت يارب ار يردام نابز هب ملکت قح دنکیم ششوک یسارکومد لایسوس
 يراشف اپ« اب هک دنکیم هبلاطم وا ،تسین عناق نیا هب دنوب یلو دیامن لیصحت اهتلم
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 ،)نیلاتسا .ي - تسام نآ زا هملک يور هیکت( .دننک عافد »دوهی نابز قوقح« زا »یصاخ
 اختنا زا ینعی( یناسک نآ يارب« امود نیمراهچ تاباختنا رد دنوب دوخ ًانمض )85 ص اجنامه(

»ناحجر دنیامن ع افد دوهی نابز قح زا دنریگیم هدهع هب هک )ناگدننک ب
A  دوشیم لئاق. 

 راذگب !تسا يدوهی نابز ،نوگراژ يهناگادج قح هکلب تسین يردام نابز یمومع قح روظنم 
 نابز يارب اهيدوهی ؛دنیامن هزرابم دوخ نابز يارب همه رب مدقم فلتخم للم نارگراک
 کی للم یمامت یمومع قح هار رد هزرابم .اذکه و یجرگ نابز يارب اهیجرگ ،يدوهی
 لئاق هدیدمتس ياهتیلم يردام نابز يارب یقح یتح دیناوتیم امش .تسا یعرف عوضوم
 هب دنوب هک دیشاب هتشاد نانیمطا تروص نیا رد دیتخانش ار نوگراژ قح امش رگا یلو ،دیوشن
  .»داد دهاوخ حیجرت« نارگید رب ار امش ینعی داد دهاوخ ي�ار امش

 ؟اوژروب ياهتسیلانویسان و دنوب نیب تسا یقرف هچ تروص نیا رد سپ

 دنوب یلو دیامن رارقرب هتفه رد يرابجا تحارتسا زور کی دنکیم ششوک یسارکومد لایسوس
 هبنش نتفرگ دیع قح« ،»يراذگ نوناق قیرط زا« هک دنکیم هبلاطم و تسین عناق نیا هب
 ».د درگ وغل رگید زور رد يرابجا نتفرگ دیع لاح نیع رد و هدش نیمأت دوهی يایراتلورپ يارب

B
 
 یمامت نتفرگ دیع قح يهبلاطم و تشادرب دهاوخ »ولج هب مه یماگ« دنوب هک درک رکف دیاب
 تاموهوم زا يدوهی نارگراک دنوب یتخبدب زا رگا اما و .درک دهاوخ ار يدوهی یناتساب دایعا
 »هبنش قح« يارب دوخ تاغیلبت اب دنوب تروص نیا رد دنشابن لیام نتفرگ دیع نیا هب و دنهرب
 دهاوخ اهنآ رد ... ار »هبنش حور« حالطصاب و درک دهاوخ يروآدای اهنآ هب ار هبنش عوضوم
 .دیمد

 يهبلاطم هک مه دنوب سنارفنک نیمتشه نیقطان »نیشتآ ياهقطن« تلع نیاربانب 
 هیاپ نیا رب یکتم هبلاطم نیا .تسا كرد لباقً الماک دندرکیم ار »يدوهی ياهناتسرامیب«
 رد يدوهی رگراک« و .»دیامنیم سح رت تحار ار دوخ اهيدوخ نیب يدوهی رامیب« هک دوب
 دهاوخ سح رت تحار ار دوخ يدوهی نارادناکد نایم رد و تحاران ار دوخ یناتسهل رگراک نیب
 )68 ص اجنامه( ».درک

 ات یتح ،اهيدوهی یلم تایصوصخ یمامت يرادهاگن ،دراد يدوهی يهبنج هچ نآ مامت ظفح
 هچ نآ يهیلک و اهيدوهی نیب ندیشک راصح ،دشاب رضم اراکشآ ایراتلورپ يارب هک اجنآ

 
A- 42 هحفص 2191 لاس »دنوب مهن سنارفنک يهرابرد شر ازگ« هب دوش عوجر 
B- 83 هحفص »دنوب متشه سنارفنک يهرابرد شر ازگ« هب دوش عوجر 
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 دنوب هک یلوزن سوق نآ تسنیا ؛صوصخم ياهناتسرامیب نتخاس یتح ،درادن يدوهی يهبنج
 !تسا هدومیپ

 مسیلانویسان اب ار مسیلایسوس« دنوب هک تفگیم یتقو تشاد قح راب رازه فناخلپ قیفر 
 هب ار فنآخلپ دنناوتیم وا هب هیبش یئاهتسیدنوب و یکسوساک ریمیدالو هتبلا .»دهدیم قیبطت
 ،دراد ار زیچ همه لمحت بات ذغاک ؛دنهد رارق نعل و نعط دروم ]A ]10»بیرف ماوع«ناونع
 نیا هک تسین لگشم عوضوم نیا مهف دنراد یئانشآ دنوب تیلاعف اب هک یصاخشا يارب یلو
 ترابع اب ار دوخ و دنراد سرت دوخ يهرابرد تقیقح نتفگ زا هداس و فاص روالد صاخشا
 ...دننکیم راتتسا »یبیرف ماوع« يهرابرد دادش و ظالغ ياهيزادرپ

 رد دوب روبجم ًاتعیبط ،دوب هدنام یقاب یعضوم نینچ رد یلم يهلأسم رد دنوب هک یمادام یلو
 نورد رد یلم ياههرمز داجیا و دوهی نارگراک نتخاس درفنم هار رد مه یتالیکشت يهلأسم
  !دنکیم ءاضتق ا نینچ یلم يراتخم دوخ قطنم .دراذگب مدق یسارکومد لایسوس

 »یلم يدنبزرم« يروئت هب »درف هب رصحنم یگدنیامن« يِ روئت زا دنوب مه تقیقح رد
 یتالیکشت نامتخاس رد« هک تسا راتساوخ هیسور یسارکمد لایسوس زا دنوب .دزغلیم نارگراک

».دیامن يدنبزرم اهتیلم بسح رب دوخ
B  هب هتشادرب »ولج هب یماگ« مه »يدنبزرم«زا زاب و 

 هک نیا يهرابرد دنوب سنارفنک نیمتشه رد هک دوبن هدوهیب .دوریم »یئادج« يروئت يوس
  C.دشیم هدینش ینانخس »تسا هیزجت لاح رد یلم تیدوجوم«

 یبلط هیزجت يوس هب دنوب .تسا هتفهن یبلط هیزجت و لالحنا رصانع ،یتالیکشت مسیلاردف رد
 .دوریم

 نیمزرس دقاف نامزاس کی هک دنوب تیدوجوم دِوخ .دورب هک درادن يرگید هار دنوب مه عقاو رد
 هب و تسین ینیعم قلطم نیمزرس کی ياراد دنوب .دناشکیم یبلط هیزجت هار هب ار نآ ،تسا
 هیسور و ینوتل ،ناتسهل یسارکومد لایسوس هک نآ لاح و تسا دنب »هناگیب« ياهنیمزرس
 هجیتن .دنشابیم نیمزرس ياراد یتسیلانویسانرتنا تاعامتجا ،دنراد رارق نآ ترواجم رد هک
 نادیم ،هدش رجنم دنوب »نارسخ« هب تاعامتجا نیا يهعسوت هنوگره هک دوشیم نینچ
 دیاب هیسور یسارکومد لایسوس مامت ای : تسین جراخ لاح ود زا. دنکیم رتگنت ار نآ تیلاعف
 هک دروآ تسد هب ناکما دنوب هاگ نآ ات ،دهدب تالیکشت دیدجت یلم مسیلاردف لصا يور رب
 نیا یتسیلانویسانرتنا یضرا لصا هک نیا ای ،دنک »نیمأت« دوخ يارب ار دوهی يایراتلورپ

 
A- 120 هحفص 1219 لاس 10-9 هر امش )ام قفش(»ایرازاشان« هب دوش عوجر 
B- 7 هحفص »دنوب هرگنک نیمتشه هرابرد هیغ البا« هب دوش عوجر 
C- 72 هحفص »دنوب سنارفنک نیمتشه هرابرد شر ازگ« هب دوش عوجر 
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 دیدجت یللملانیب ینابم يور رب دنوب تروص نیا رد و دنامب یقاب دوخ توق هب تاعامتجا
 .تسا يرجم ینوتل و ناتسهل یسارکمد لایسوس رد هک روط نامه دهد تالیکشت

 رب هیسور یسارکومد لایسوس لکش رییغت« راتساوخ راک يادتبا نامه زا دنوب هک نیا لیلد 

»يویتاردف ینابم
A تسا نیمه دشابیم.  

 یمک دشیم هتساخرب ینیئاپ تاقبط زا هک ياهدننک دحتم جوم لباقم رد دنوب 1906 لاس رد
 هنوگچ یلو .دش هیسور یسارکومد لایسوس دراو و دومن باختنا ار يور هنایم هدیشک بقع
 زیمآ تملاسم و كرتشم راک يارب ینوتل و ناتسهل یسارکومد لایسوس هک یلاح رد ؟دش دراو
 ،تشگ دراو نویساردف هار رد هزرابم روظنم هب دنوب ،دندش هیسور یسارکومد لایسوس دراو

  :تفگیم نینچ نامز نآ رد دنوب ردیل Medem مدِم

 هزرابم يارب هکلب ،میوریمن اجنآ هب شیالآ یب فطاوع و كاپ قشع رطاخ هب ام«
 ]11[اهفلینام  طقف و هتشادن دوجو شیالآ یب فطاوع و كاپ قشع .میوریم
 دراو زهجم اپارس دیاب دنوب .دنشاب هتشاد راظتنا ار نآ کیدزن يهدنیآ رد دنناوتیم
  B“.ددرگ بزح

 ءوس رس رب عوضوم .تسا هتشاد تین ءوس دوخ راتفگ نیا رد مدم مینک لایخ رگا تسا هابتشا
 لایسوس اب دناوتیمن نآ مکح هب هک تسا دنوب صوصخم تیعقوم رس رب هکلب تسین تین
 هزرابم نیا اب .دنکن هزرابم ،تسا هدش انب مسیلانویسانرتنا لوصا يور رب هک هیسور یسارکومد
 اب ًامسر دنوب هک دسریم یئاج هب راک هرخالاب .دزیم همطل تدحو عفانم هب دنوب ًاتعیبط مه
 مراهچ يامود تاباختنا رد و ضقن ار همان نیئآ ،هدومن هطبار عطق هیسور یسارکومد لایسوس
  .دوشیم دحتم یناتسهل یسارکومد لایسوس دض رب یناتسهل ياهتسیلانویسان اب

 نآ لقتسم تیدوجوم نیمأت يهلیسو نیرتمهم هطبار عطق هک تفایرد نینچ ًارهاظ دنوب
  .دشابیم

 رجنم لماک یگتخیسگ هب ینعی یبلط هیزجت و یتالیکشت »يدنبزرم« »لصا« بیترت نیدب
  .ندش

  :تشونیم نینچ ،میدق ]12[ ي»ارکسیا« يهمانزور اب هثحابم نمض ،دنوب هک دوب ینامز

 
A- يویت اردف ینابم رب هیسور یسارکومد لایسوس لکش رییغت و یلم يراتخم دوخ يهلأسم فارطارد« هب دوش عوجر« 
 . دنوب پ اچ 1902 لاس
B- 1906 لاس ،انلیو 3 هر امش )ام ر اتفگ( »ولسا هش ان« يهلجم هب دوش عوجر 
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 اب دنوب يویتاردف تابسانم هک نیا هب دنک دعاقتم ار ام دهاوخیم "ارکسیا"«
 هب دانتسا اب .دیامن فیعضت ار اهنآ نیب طباور دیاب هیسور یسارکومد لایسوس
 هیسور یسارکومد لایسوس هک هداس لیلد نیا هب اهنت ،هیسور رد یلمع يهبرجت
 ،مینک بیذکت ار هدیقع نیا میناوتیمن ،درادن دوجو يویتاردف داحتا کی ناونع هب
 یسارکومد لایسوس ،يهدنهد تربع تیاهن یب يهبرجت هب میناوتیم ام یلو
 دوخ هب يویتاردف يهبنج 1897 لاس یبزح يهرگنک میمصت رب انب هک شیرتا
  A».میئامن دانتسا ،دوب هتفرگ

 .دوب هدش هتشون 1902 لاس رد روطس نیا

 يهبرجت« مه و یسور »کیت ارپ« مه ام نونکا . میتسه 1913 لاس رد ام نونکا یلو 
 .میراد تسد رد ار »شیرتا یسارکومد لایسوس

  ؟دنیوگیم هچ تایبرجت نیا مینیب هب 

 زونه .مینکیم عورش »شیرتا یسارکومد لایسوس يهدنهد تربع تیاهن یب« يهبرجت زا
 لاس نیا رد .تشاد دوجو تارکومد لایسوس دحاو بزح شیرتا رد هک دوب هدیسرن 1896 لاس
 ار نآ و هدرک هناگادج یگدنیامن ياضاقت ندنل یللملا نیب يهرگنک رد اهکچ راب نیلوا يارب
 ًامسر دحاو بزح )گربنیو رد( نیو یبزح يهرگنک رد 1897 لاس رد .دنروآیم تسد هب
 لیکشت یلم »تارکومد لایسوس هورگ« شش زا بکرم يداحتا نآ ياج هب و ددرگیم لحنم
 عطق رگید کی اب بازحا هتفر هتفر .دنوشیم لدبم لقتسم بازحا هب ًادعب اههورگ نیا.دوشیم
 لیکشت یلم »ياهبولک« هدش هعطق هعطق یناملراپ نویسکارف نآ بیقعت رد .دنیامنیم هطبار
 .دنوشیم میسقت اهتیلم بسح رب مه اهنآ هک دسریم اههیداحتا هب تبون سپس .دوشیم
 ار اهنآ هک دنیامنیم توعد ار نارگراک کچ نابلط هیزجت و دسریم اهویتارپوئک هب راک یتح
 ،یبلط هیزجت هب جییهت هک مینکیمن یتبحص رگید هراب نیا رد ام  B.دننک میسقت مه
 ینکش باصتعا ثعاب اسب هچ و دیامنیم فیعضت نارگراک نیب ار یگتسبمه تاساسحا
  .ددرگیم

 هل و دنوب هیلع »شیرتا یسارکومد لایسوس يهدنهد تربع تیاهن یب يهبرجت« بیترت نیدب
 ینعی یبلط هیزجت لکش نیرتدب هب شیرتا بزح رد مسیلاردف .تسا میدق »يارکسیا«
  .دش رجنم يرگراک تضهن تدحو ندرک یشالتم

 
A- دنوب پ اچ 71 هحفص ،2190 لاس هریغو »یلم يراتخم دوخ يهلأسم فارطا رد« هب دوش عوجر . 
B- هب دوش عوجر »sutismraapeS sde sDokument« ا 29 هحفص ]13[ کنآو يهوزج زا تمسق نیا 
 تسا هدش سابتق
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 دننام مه بلط هیزجت ياهتسیدنوب .دیوگیم ار نیمه مه »هیسور کیتارپ« هک میدید ًاقوف
 هب طوبرم هچ نآ اما و .دندرک هطبار عطق هیسور یمومع یسارکومد لایسوس اب اهکچ
 هدش لیکشت تیلم ینابمرب ادتبا نامه زا اهنآ ،تسا دنوب ياههیداحتا هب ینعی اههیداحتا
  . دنتشادن يدنویپ رگید ياهتیلم نارگراک اب ینعی دندوب

 ناشن مسیلاردف ِ»یسور کیتارپ« هک يزیچ نآ تسنیا ،لماک یگتخیسگ ،لماک یئادج
  .دهدیم

 فیعضت تابجوم ،هدش عقاو رثؤم نارگراک رد لاوحا و عاضوا نیا هک تسین روآ بجعت
 ذوفن زین دنوب رد فعض نیا ًانمض و دیامنیم مهارف ار اهنآ یحور فعض و یگتسبمه
 يهنیمز رب یناتسهل و يدوهی نارگراک نیب نوزفا زور ياهدروخ و دز ام روظنم .دیامنیم
 زادنا نینط دنوب سنارفنک نیمهن رد عوضوم نیا هب عجار هک ینانخس تسنیا .تسا يراکیب
  :دوب

 درز و هدننک نالات ِنارگبوشآ دننزیم رانک ار ام هک ار یناتسهل نارگراک ام ...«
 .مینزیم مهب ار اهنآ تاباصتعا ،مینکیمن ینابیتشپ نانآ تاباصتعا زا ام ،مینادیم
 نیا لباقم رد ،میهدیم خساپ ندز رانک اب مه ام دننزیم رانک ار ام هک لاح ًایناث
 نارگراک زین ام دنوش دراو اهکیرباف هب دنهدیمن هزاجا يدوهی نارگراک هب هک
 ،مینزن تسد لمع نیا هب ام رگا ...میهدیمن هار یتسد ياههاگراک هب ار یناتسهل
 .ي - تسام نآ زا تاملک يور هیکت( A».تفر دنهاوخ نارگید لابند هب نارگراک
  .)نیلاتسا

 .دنیوگیم یگناگی هب عجار دنوب سنارفنک رد هک هچ نآ تسنیا

 دصقم هب دنوب ،دراذگیمن یقاب مه ار يرگید هار »یئادج«و »يدنبزرم« 
 ینکش باصتعا و دروخو دز هب نوگانوگ ياهتیلم نارگراک نیب ار يدنبزرم راک و هدیسر دوخ
 مینزن تسد لمع نیا هب ام رگ ا« :دنامیمن یقاب مه يرگید راک ،نیا زج .تسا هدناسر
  ».تفر دنهاوخ نارگید لابندب نارگراک

 ــ ،یسارکومد لایسوس فوفص رد یحور فعض داجیا ،يرگراک شبنج رد ینکش نامزاس
  .دنکیم تیاده اجنآ هب دنوب مسیلاردف هک یلزنم رس نآ تسنیا

 
A- 19 هحفص »دنوب سنارفنک نیمهن يهرابرد شر ازگ« هب دوش عوجر  
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 هب هیسور رد دنکیم داجیا هک یطیحم اب یلم یگنهرف يِ راتخم دوخ يهدیا قیرط نیدب
  .دش رگ هولج شیرتا زا رت شخب نایز بتارم

 

 

6 
 اهيزاقفق

 نابلط لالحنا سنارفنک
 

 يرامیب« ربارب رد هک زاقفق ياهتارکومد لایسوس زا تمسق کی تالزلزت هب عجار الاب رد
 دوجو ضرع لکش نیدب تالزلزت نیا .میدرک تبحص دندرواین بات مسیلانویسان »ریگ همه
 يراتخم دوخ و دنتفر دنوب یپ زا ياهرظتنم ریغروط هب روبزم ياهتارکومد لایسوس هک درک
  .دندومن مالعا ار یلم یگنهرف

 ــ دناهدیورگ مه هیسور نابلط لالحنا هب میئوگب دیاب ًانمض هک ــ اهتارکومد لایسوس نیا
 دوخ و زاقفق مامت يارب ياهقطنم يراتخم دوخ :دنیامنیم هدافا روط نیا ار دوخ تساوخرد
  .دنزاقفق يهگرج لخاد رد هک یللم يارب یلم یگنهرف يراتخم

  :میونشب ]14[تسین مه روهشم ریغ هک )ن( اهنآ لوبق درومردیل زا هملک دنچ لاح

 ظاحل زا هچ و شایلاها يداژن بیکرت ظاحل زا هچ زاقفق هک تسا مولعم همهرب«
 يرادرب هرهب .دراد یقیمع زیامت يزکرم ياهناتسرهش اب يزرواشک تاتابن و نیمز
 ناسانشراک و یلحم نانکراک دوجو هب جاتحم یناماس نینچ يدام دشر و
 مزال ،دنشاب داتعم لحم یتعارز تاتابن و اوه و بآ هب هک تسا یموب تایصوصخ
 عضو لحم رد تسا یلحم یضارا زا يرادرب هرهب نآ روظنم هک ینیناوق مامت تسا
 هطوبرم نیناوق عضو نیاربانب .دوش هدراذگ ارجا عقوم هب یلحم ياهورین اب و دوش
 دهاوخ رارق زاقفق روما يهرادا يزکرم ناگرا تیحالص ءزج یلحم لئاسم هب
 هک تسا نیناوق لیبق نیا عضو زا ترابع زاقفق زکرم فئاظو قیرط نیدب .تفرگ
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 هیحان نیا يدام هافر و یلحم یضارا زا يداـصتقا يرادرب هرهب نآ روظنم
  ]A ]15».دشابیم

 .تسا زاقفق ياهقطنم ِيراتخم دوخ رس رب عوضوم نیاربانب

 رارقا دیاب میوش فرحنم تسا راب و دنب یب و هتورس یب يردق هک )ن( لیلد يهماقا زا رگا
 دودح رد نآ تیلاعف هک زاقفق ياهقطنم يراتخم دوخ .تسا حیحص وا جاتنتسا هک مینک
 يهیرظن تقیقح رد تسین نآ رکـنم زین )ن( و دوب دهاوـخ روشک یمومـع تیطورشم
 یسارکومد لایسوس ار رما نیا .تسا يرورض زاقفق یتشیعم طیارش و یبیکرت تایصوصخ
 نآ يارب ار ياهقطنم راتخم دوخ يرادا تالیکشت« دوخ يهرگنک نیمود رد یتقو مه هیسور
 یصوصخ قطانم زا تیعمج بیکرت و یتشیعم طیارش بسحرب هک روشک تسد رود یحاون
  .درک لوبق ،تشاد م العا »دراد قرف نیشن سور

 درکیم لالدتسا روط نیا ار نآ مود يهرگنک رد هرک اذم يارب هدام نیا میلست نمض فترام
 :هک

 بجوم ام هب ،ام زکرمتم يرادا تالیکشت شیامزآ و هیسور تعسو تمظع«
 ياهدـحاو نینچ يارب ار ياهقطنم راتخم دوخ يرادا تالیکشت دوجو هک دهدیم
 ».مینادب حالص و يرورض زاقفق و یناوتیل ،ناتسهل ،دنالنف لیبق زا یگرزب

 راتخم دوخ يرادا تالیکشت ناونع تحت هک تسنیا دیآیمرب اجنیا زا هک هچ نآ اما و
  .تسا رتتسم ياهقطنم ِيراتخم دوخ ،ياهقطنم

 بناج کی طقف« زاقفق ياهقطنم يراتخم دوخ يو يهدیقع هب .دهنیم رت ارف اپ )ن( یلو
  .تسا لماش »ار هلئسم

 یلو .میدرکیم تبحص لحم یگدنز يدام يهعسوت يهرابرد طقف ام اجنیا ات«
 ،دنکیم کمک ناماس کی يداصتقا لماکت هب هک تسین يداصتقا تیلاعف اهنت
 یگنهرف ظاحل زا هک یتلم« ... »دشابیم زین یگنهرف و يونعم تیلاعف هکلب
 یگنهرف يهعسوت یلو«  ...»دشابیم دنمورین زین يداصتقا طیحم رد تسا دنمورین
 نابز هب طوبرم هک یلئاسم مامت اذل« ... ».تسا نکمم یلم نابز اب طقف للم
 و شزومآ لئاسم تسا لیبق نیا زا .دشابیم یلم یگنهرف لئاسم تسا يردام
 يهعسوت راک رگا .هریغ و رتائت ،شناد ،رنه ،تایبدا ،اسیلک ،يرتسگداد ،شرورپ
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 یلم یگنهرف روما ضوع رد ،دنکیم دحتم مه اب ار اهتلم ،ناماس کی يدام
 رارق ياهدحیلع تیلاعف نادیم رد ار مادک ره و هدومن ادج رگید کی زا ار اهنآ
 یگنهرف روما یلو« ... »تسا ینیعم نیمزرس هب هتسباو لوا عون تیلاعف .دهدیم
 تلم دوجو هب هکلب هدوبن هتسباو ینیعم نیمزرس هب اهنآ .تسین روط نیا یلم
 ناسکیروط هب دنشاب هتشاد تنوکس هک اج ره رد اهیجرگ .دنشابیم هتسباو ینیعم
 هک میئوگب رگا تسا یگرزب تلاهج .دنتسه دنمقالع یجرگ نابز تاردقم هب
 ياسیلکً الثم .تسا طوبرم ناتسجرگ نکاس ياهیجرگ هب طقف یجرگ تیندم
 فلتخم ياهروشک و قطانم يهنمارا ،نآ روما يهرادا رد .میریگب رظن رد ار ینمرا
 سیسأت ردً الثم ای .دنکیمن يزاب یشقن چیه نیمزرس اجنیا رد ،دننکیم تکرش
 ،وکاب ياهیجرگ ،تسا دنمقالع سیـلفت یجرگ هک روط نامه ،یـجرگ يهزوم
 و تیریدم هک نآ هجیتن .دنشابیم دنمقالعزین هریـغ و گروبزرطپ ،سیئاتوک
 دنتسه هقالعیذ نآ هب هک للم دوخ هب دیاب یلم یگنهرف روما يهیلک يربهر

»مینکیم مالعا ار زاقفق ياهتیلم یلم یگنهرف يراتخم دوخ ام .دوش راذگاو
A  

 دوخ سپ تسین گنهرف ،مه نیمزرس و تسین نیمزرس ،گنهرف نوچ :هک نیا هصالخ
 دوخ عفن هب دناوتیم )ن( هک هچ نآ مامت تسنیا .دشابیم يرورض یلم یگنهرف يراتخم
  .دیوگب یلم یگنهرف يراتخم

 هچ میوشیمن یلم یگنهرف يراتخم دوخ عوضوم رد لخاد یلکروط هب رگید راب اجنیا رد ام
 هک مینک ناشن رطاخ میتسه لیام طقف ام ،میاهدرک تبحص نآ یفنم يهبنج يهرابرد ًاقوف
 یب زاقفق طیارش رظن هطقن زا تسا هدیاف یب یلکروط هب هک یلم یگنهرف يراتخم دوخ
  .دشابیم رتلمهم و رتینعم

  :نآ ببس کنیا

 تایبدا و ندمت ياراد هک ار هدرک یقرت شیب و مک ياهتیلم ،یلم یگنهرف يراتخم دوخ
 تسد زا ار دوخ موهفم يراتخم دوخ نیا ،طیارش نیا نودب .دریگیم رظن رد دنشابیم یقرتم
 نابز و يودب ن دمت اب يددعتم ياهتیـلم زاقفق رد اما و .دوشیم لدبم یچوپ زیچ هب ،هداد
 لاح نیعرد هک دنتسه یئاهتیلم ،دنرادن دوخ زا ياهژیو تایبدا هک دنتسه دوجوم یصوصخم
 لماکت يهمادا لاح رد یتمسق و نتفر لیلحت فرش رد اهنآ زا یتمسق ،دنراد یلوحت عضو
 ام فیلکت ؟دومن یلمع اهنآ هب تبسن ار یلم یگنهرف يراتخم دوخ دیاب هنوگچ لاح .دنتسه

 
A- 21 هر امش 1912 لاس »ایروخست ینوچ« يهم انزور هب دوش عوجر 
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 ازجم یلم یگنهرف ياههیداحتا رد ار اهنآ دیاب هنوگچ ؟تسیچ اهتیلم لیبق نیا هب تبسن
  .؟»درک لکشتم« دراد رظن رد ار نآ ملسمروط هب یلم یگنهرف يراتخم دوخ هک

 ملکت نوگانوگ ياهنابز هب هک هریغ و اهیگزل ،اهناوس ،اهراجآ ،اهزاخبآ ،اهلرگنیم اب
 للم زا کی مادک ءزج ؟درک راتفر دیاب هنوگچ دنرادن دوخ هب صوصخم گنهرف یلو دننکیم
 فارطا رد ؟»درک لکشتم« یلم ياهداحتا رد ار اهنآ تسا نکمم ایآ ؟تسناد ار اهنآ دیاب
  ؟»دومن لکشتم« ار اهنآ دیاب »یگنهرف روما« مادک

 لح اهیجرگ نیب زاقفق رو نآ ياهنیتسآ يهدع اهنآ نیب زا هک “اهنیِتسآ« اب
 نیب یتمسق هک زاقفق رو نآ ياهنیتسآ و )دنورب لیلحت هک هدنام یلیخ زونه یلو( دنوشیم
 هنوگ هچ ،دنیامنیم داجیا تایبدا دوخ زا هداد همادا ار دوخ لماکت یتمسق و هدش لح اهسور
  ؟»درک لکشتم« یلم دحاو داحتا کی رد دیاب ار اهنآ هنوگ هچ ؟درک راتفر دیاب

 نید وریپ و دننکیم یگدنز یکرت ندمت اب یلو دنیامنیم ملکت یجرگ نابز هب هک اهراجآ
 یبهذم روما يهنیمز رد ار اهنآ روطچ ؟درک طوبرم دیاب یلم داحتا مادک هب ،دنشابیم مالسا
 نیمه هب و ؟»مینک لکشتم« اهیجرگ اب یگنهرف روما رگید يهنیمز رد و اهیجرگ زا ادج
  ؟اهتیولکنیا ؟اهشوگنیا ؟ اهتلوبوک قیرط

  ؟دینکیم جراخ ههایس زا ار اهتیلم زا فیدر کی هک تسا يراتخم دوخ هچ نیا

 .تسا تلاطب مایا ياهیفاب لایخ يهرمث نیا ،تسین یلم يهلأسم لح نیا ،هن

 یلمع ام )ن( یلم یگنهرف يراتخم دوخ هک میئامن روصت و مینک لاحم ضرف میئایب لاح
 لاثم ناونع هب ؟دیسر دهاوخ جیاتن مادک هب و رجنم اجک هب يراتخم دوخ نیا .تسا هدش
 نانآ سآر رد هک ناشسرادم اب ،اهنآ يداوس اب ِتبسن ِلقادح اب ار زاقفق رو نآ ياهراتات
 میریگب رظن رد تسا هدش عابشا یبهذم حور زا هک نانآ ندمت اب .دناهتفرگ رارق ردتقم نایالم
 هب یلم یگنهرف يهیداحتا رد اهنآ »ندرک لکشتم« هک تسین لگشم عوضوم نیا مهف ...
 ،دنعلبب ار اهنآ عجترم نایالم ات میراذگب ،میهد رارق اهنآ سآر رد ار نایالم هک تسنآ ینعم
 .مینک داجیا اهنآ نانمشد نیرتریرش تسد هب راتات ياههدوت يونعم تراسا يارب ینیون ژد

 بایسآ هب بآ نتخیر هب عورش اهتارکومد لایسوس هک تسا فرط نیا هب ینامز هچ زا 
  ؟دناهدرک ناعجترم

 داحتا کی رد زاقفق رونآ ياهراتات ندرک دودحم زا رتهب يزیچ زاقفق نابلط لالحنا ًاعقاو ایآ
 مالعا« دنتسناوتیمن دهدیم نیعجترم نیرتریرش تراسا هب ار اههدوت هک یلم یگنهرف
  ؟»دننک
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  .تسین یلم يهلأسم لح يهقیرط نیا ،هن

 هب اهنآ نتخادنا و هدنام بقع ياههدوت و للم بلج قیرط زا طقف زاقفق رد یلم يهلأسم
 ار هلئسم لح يهقیرط نینچ طقف .ددرگ لصف و لح تسا نکمم یلاع تیندم يارجم
 زاقفق ِياهقطنم يراتخم دوخ .تسناد اهتارکومد لایسوس لوبق دروم و درمش یقرتم ناوتیم
 یگنهرفِ لماکت نایرج دراو ار هدنام بقع ياهتلم هک تسا لوبق لباق رظن نیا زا مه
 لخاد رد یکچوک و هدرخ تیلم ره هک ياهتسوپ زا ات دنکیم کمک اهنآ هب و هدومن یناگمه
 تیندم تامعن هب لوصو و دهدیم قوس ولج هب ار اهنآ ،دنوش جراخ تسا هدنام دودحم نآ
 فلاخم تهج رد یلم یگنهرف يراتخم دوخ هک نآ لاح و دیامن لیهست اهنآ يارب ار یلاع
ِ تسپ جرادم رد ار اهنآ و هدومن دودحم یمیدق ياهبلاق رد ار للم هک اریز ،دیامنیم لمع
 .دوشیم یگنهرف یلاع جرادم هب اهنآ ءاقترا عنام و دنکیم میکحت نانچ مه یگنهرف لحارم

 رفص هب ار نآ هدرک جلف ار ياهقطنم يراتخم دوخ تبثم ياههبنج ،یلم يراتخم دوخ هجیتنلاب
  .دناسریم

 یلم یگنهرف ياههبنج دیاب هک يراتخم دوخ طلتخم عون نآ هک تسا ببس نیمه هب تسرد
 عمج زرط نیا .تسا هدیاف یب دیامنیم داهنشیپ ار نآ )ن( و دنک عمج دوخ رد ار ياهقطنم و
 نآ رب هوالع هچ ،دنکیم رتدب هکلب ،هدیشخبن يدوبهب ار راک تسا یعیبط ریغ هک هبنج ود نیب
 نادیم هب زین ار ياهقطنم يراتخم دوخ دنکیم يریگولج هدنام بقع للم لماکت زا هک
 .دیامنیم لدبم ،دناهدش لکشتم یلم ياههیداحتا رد هک للم تامداصت

 مادقا کی هب زاقفق رد تسا هدیاف یب یلکروط هب هک یلم یگنهرف يراتخم دوخ قیرط نیدب 
 . دوشیم لدبم یعاجترا لمهم

 .وا يزاقفق نارکف مه و )ن( یلم یگنهرف يراتخم دوخ تسا نینچ 

 لابند مه ینامزاس يهلأسم رد و تشادرب دنهاوخ »شیپ هب یماگ« زاقفق نابلط لالحنا ایآ 
 لایسوس خیرات رد .داد دهاوخ ناشن هدنیآ هک تسا یبلطم نیا ؟هن ای تفرگ دنهاوخ ار دنوب
 دوخ یپ زا ،همانرب رد ار یلم يراتخم دوخ هشیمه یتالیکشت مسیلاردف لاح نیا یسارکومد
 ءارجا ار یتالیکشت مسیلاردف 1897 لاس نامه زا شیرتا ياهتارکومد لایسوس .تسا هدروآ
 راب يارب اهتسیدنوب .دنتفریذپ ار یلم يراتخم دوخ )1899( لاس ود زا دعب طقف و دندرکیم
 هک نآ لاح و ،دندرک تبحص یلم يراتخم دوخ يهرابرد حضاوروط هب 1901 لاس رد لوا
 .دندربیم راک هب 1897 لاس نامه زا ار یتالیکشت مسیلاردف
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 رد اهنآ رگا .دناهدرک عورش یلم يراتخم دوخ زا ینعی رخآ زا ار راک زاقفق نابلط لالحنا 
 نامتخاس مامتً البق دنروبجم تروص نیارد دنراذگب رتارف اپ مه نیا زا دنوب زا يوریپ
 هتخاس یللملانیب ساسا رب 1900-1890 ياهلاس رخاوا نامه زا هک ار ینونک یتالیکشت
  .دننک بارخ دوب هدش

 دوب ناسآ ،تسا موهفم ریغ نارگراک يارب زونه هک ،یلم يراتخم دوخ نتفریذپ ردق ره یلو
 فرط زا و تسا هدش فرص تقو نآ نامتخاس يارب اهلاس هک یئانب مادهنا هزادنا نامهب
 تسا یفاک .دوب دهاوخ لگشم تسا هدش يراتسرپ و تبظاوم زاقفق ياهتلم مامت ِنارگراک

 مشچ نارگراک ات دوش هدز تسد )Herostratisch( تارتسوره كانرطخ يزاب نیا هب هک
  .دنربب یپ یلم يراتخم دوخ یتسیلانویسان تیهام هب و دننک زاب ار دوخ

 لح یبدا تاثحابم و یهافش تارکاذم هار زا لومعم قیرط هب ار یلم يهلأسم اهيزاقفق رگا
 یلومعم ریغ ًالماک يهقیرط کی نابلط لالحنا هیسور رسارس سنارفنک ضوع رد ،دننکیم
  :دینک شوگ .هداس و لهس یقیرط ،تسا هدومن عارتخا

 ياضاقت ترورض يهرابرد ... زاقفق یگدنیامن تئیه يهیمالعا عامتسا زا سپ«
 دییأت اضاقت نیا تیهام رد رظن راهظا نودب سنارفنک ،یلم یگنهرف يراتخم دوخ
 مکاح دراد قح یتیلم ره تسا لئاق هک همانرب يهدام ریسفت هنوگ نیا هک دنکیم
 ».دشابیمن همانرب قیقد موهفم اب ریاغم ،دشاب دوخ تشونرس رب

 يهویش »،ندرک دییأت سپس و هلئسم نیا تیهام رد ندرکن رظن راهظا« ؛همه زا لبق سپ
   ؟دنکیم دییأت ار يزیچ هچ بیجع سنارفنک نیا سپ ...تسا يرکب

 رد ار للم قح هک همانرب« قیقد موهفم اب »یلم یگنهرف يراتخم دوخ« ياضاقت ار نیا
 .»درادن یتریاغم دسانشیم دوخ تشونرس رب تیمکاح

  :مینک هیزجت ار عوضوم نیا

 هن للم ،هدام نیا قبط .دنکیم ثحب للم قوقح زا تشونرس رب تیمکاح هب طوبرم يهدام
 زا تشونرس رب تیمکاح رس رب بلطم .دنراد مه ار ندش ادج قح هکلب يراتخم دوخ اهنت
 دوخ یسایس تشونرس رب تیمکاح قح دنتشاد ششوک هک ینابلط لالحنا .تسا یسایس ظاحل
 چیپ زرط هب تسا هدش رارقرب و عضو یللملانیب یسارکومد لایسوس مامت رد تساهتدم هک ار
  ؟ دنهدب بیرف دنتساوخیم ار یسک هچ دنیامن ریسفت ءوس يراد مخ و
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 هن رگم :دنیوگب و دنشکب ر انک ار دوخ ياپ ،هطسفس هب ءاکتا اب دنهاوخب نابلط لالحنا دیاش ای
 مامت رگا ینعی .»؟درادن یتریاغم« للـم قوقح اب یلم یگنـهرف يراتخم دوخ هک تسنیا
 رد ،دنوش لکشتم یلم یگنهرف يراتخم دوخ لصا يور رب دنشاب قفاوم روشک کی ياهتلم
 دناوتیمن سک چیه و دنراد لماک قح رما نیا رد اهتلم نیا دوجو ینعی اهنآ تروص نیا
 هنادنمدرخ مه و هزات مه .دیامن لیمحت ًارابجا اهنآ هب ار یسایس یگدنز زا يرگید لکش
 و دننک وغل ار دوخ تیطورشم دنراد قح للم یلکروط هب هک دوش هفاضا تسین مزال ایآ .تسا
 و للم هک اریز ،دنیامن تعجر نهک مظن هب و دنزاس نآ نیزگیاج ار یگتخیسگ ماجل متسیس
 دوخ هن رظن نیا زا :مینکیم رارکت .دنیامن نییعت ار دوخ یصخش تشونرس دنراد قح للم اهنت
 .»درادن یتریاغم « للم قوقح اب یلم عاجترا هنوگره هن و یلم یگنهرف يراتخم

  ؟دیوگب تساوخیمن ار نیا مرتحم سنارفنک رگم

 يراتخم دوخ هک تسین للم قوقح نیا دیوگیم ًاحیرص وا .دیوگب تساوخیمن ار نیا ،هن
 رب تبحص اجنیا رد .تسا همانرب »قیقد موهفم« هکلب »درادن یتریاغم« نآ اب یلم یگنهرف
  .للم قوقح صوصخ رد هن تسا همانرب رس

 رد ،دوب هدرک هعجارم نابلط لالحنا سنارفنک هب اهتلم زا یکی رگا .تسا حضاو مه نآ لیلد
 یلم یگنهرف يراتخم دوخ قح تلم هک دنک دیئات تسناوتیم ًاحیرص سنارفنک تروص نیا
 لایسوس »ِ یگدنیامن تئیه« هکلب هدوبن تلم سنارفنک هب هدننک هعجارم یلو .دراد
 تروص ره رد یلو دنتسه يدب ياهتارکومد لایسوس هچرگ هک تسا زاقفق ياهتارکومد
 تسا عوضوم نیا رد هکلب تسین للم قوقح يهرابرد مه اهنآ شسرپ .دنتارکومد لایسوس
 اب« ایآ و هن ای دراد يداضت یسارکومد لایسوس لوصا اب یلم یگنهرف يراتخم دوخ ایآ هک
  ؟ تسین ای »تسا ری اغم« یسارکومد لایسوس يهمانرب »قیقد موهفم

 .دنتسین یکی مه اب یسارکومد لایسوس يهمانرب »قیقد موهفم« و للم قوقح ،نیاربانب

 یتریاغم لـلم قوقح اب هک نیا نمض هـک تسه مه یئاهاضاقت نینچ دوشیم مولعم سپ
 .دشاب هتشاد تریاغم همانرب »قیقد موهفم اب« تسا نکمم ،درادن

 نیا قبط رب .دراد دوجو بهذم يدازآ يهرابرد ياهدام یسارکومد لایسوس يهمانرب رد ،لاثم
 ،مسیسیلوتاک هب :دنشاب دقتعم ،دنهاوخیم هک ینید ره هب دنراد قح م درم زا یهورگ ره هدام
 بیقعت هیلع ،یبهذم راشف هنوگ ره هیلع یسارکومد لایسوس .اذکه و ینانوی سکدترا
 هک دوشیم دافـتسم نینچ اجنیا زا ایآ .درک دهاوخ هزرابم اهناتسترپ و اهکیلوتاک ،اهسکدترا
 روط نیا ،هن ؟»درادن یتریاغم“همانرب قیقد موهفم اب« هریغ و مسیتناتسترپ و مسیسیـلوتاک
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 ضارتعا مسیتناتسترپ و مسیسیلوتاک بیقعت هیلع هشیمه یسارکومد لایسوس .دوشیمن دافتسم
 نیع رد یلو دومن دهاوخ هعفادم یبهذم ره زا يوریپ رد للم قوقح زا هشیمه .درک دهاوخ
 هیلع مه و مسیتناتسترپ هیلع مه ،ایراتلورپِ عفانم ِحیحص موهفم نتفرگ رظن رد اب لاح
 .درک دهاوخ جییهت یتسیلایسوس ینیب ناهج يزوریپ نتخاس مهارف روظنم هب سکدترا

 نودب هریغ و سکدترا و مسیسیلوتاک ،مسیتناتسترپ هک درک دهاوخ ظاحل نیا زا مه ار راک نیا 
  .»دراد تریاغم« ایراتلورپ عفانم حیحص موهفم اب ینعی همانرب »قیقد موهفم اب« کش

 دنراد قح اهتلم .تفگ تشونرس رب تیمکاح قح يهرابرد دیاب ار نیمه
 زا معا ار دوخ یلم تاسسؤم زا کی ره دنراد قح ،دنهد بیترت دوخ لیم هب ار دوخ یگدنز
 .دیامن هلخادم للم یگدنز رد ًاربج )درادن قح( دناوتیمن سک چیه ،دنیامن ظفح رضم و دیفم
 هیلع ،للم رضم تاسسؤم هیلع یسارکومد لایسوس هک دیآیمنرب نینچ زونه اجنیا زا اما
 یسارکومد لایسوس سکعلاب .درک دهاوخن جییهت و هزرابم للم يهدیاف یب ياضاقت هنوگره
 للم نیا هک دنک ذوفن يروط للم يهدارا رد و هداد ماجنا يروط ار تاجییهت نیا تسا فظوم
 .دیامن قیبطت ایراتلورپ عفانم اب رگید ءاحنا زا شیب هک دنهد بیترت يوحن هب ار دوخ یگدنز
 نیع رد ،دوخ تشونرس نییعت رد للم يدازآ يارب هزرابم نمض هک تسا ببس نیدب انامه
 زین زاقفق ياهتلم یلم یگنهرف يراتخم دوخ دض رب ،اهراتات ندش ادج دض رب ًالثم لاح
 ،درادن تریاغم للم نیا قوقح اب هک نآ نمض رگید نآ مه و نیا مه ،هچ ،درک دهاوخ جییهت
 .تسا ریاغم زاقفق يایراتلورپ عفانم اب ینعی همانرب »قیقد موهفم« اب کلاذعم

 .دنراد فلتخم یلکب يانعم ود همانرب »قیقد موهفم« و »للم قوقح« هک دوشیم مولعم سپ
 ایراتلورپ يهمانرب رد یملعروط هب هک تسا ایراتلورپ عفانم زا یکاح همانرب »قیقد موهفم«
 تاقبط عفانم زا یکاح دناوتیم للم قوقح هک نآ لاح و ــ ،تسا هدش حیرصت و میظنت
 تاقبط نیا هک يذوفن و ورین بسحرب هریغو تیناحور ،یسارکوتسیرآ ،يزاوژروب ینعی فلتخم
 تبحص .دنشابیم هفلتخم تاقبط لماش هک تسا للم قوقح اب راک ورس اجنیا رد .دشاب دنراد
 هک تسنآ دننام مسیتارکومد لایسوس لوصا اب للم قوقح نتشادن ای و »نتشاد تریاغم« زا
 یلکب ود نیا .مینک هسیاقم نابلط لالحنا لاحلا مولعم سنارفنک اب ار سپوئخ مره ِيهلأسم
 .دنتسه هسیاقم لباق ریغ

 فلتخم زیچ ود یشیاشخب لباق ریغ زرط هب مرتحم سنارفنک هک دیایم رب نینچ اجنیا زا يراب 
 زیچ کی هکلب هدوبن یلم يهلأسم لح نآ زا هلصاح يهجیتن .تسا هدرک طولخم مه اب ار
 یتریاغم« رگید کی اب یسارکومد لایسوس لوصا و للم قوقح ،نآ ربانب هک تسا یلمهم
 .دشاب هتشاد تقباطم ایراتلورپ عفانم اب دناوتیم اهتلم ياهاضاقت زا کی ره هجیتنلاب و »درادن
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 تشونرس رب تیمکاح قح ندروآ تسدب يارب هک یئاهتلم ياهاضاقت زا کی چیه نیاربانب
   .»درادن تریاغم« همانرب »قیقد موهفم« اب دننکیم ششوک دوخ

 ...تسا هدشن غیرد چیه قطنم زا

 لالحنا سنارفنک يهتفای ترهش ًادعب يهمان بیوصت نآ هک دوب تالمهم نیمه يهنیمزرب
 همانرب »قیقد موهفم« اب یلم يراتخم دوخ ياضاقت نآ قبط رب هک درک ملع دق نابلط
  .»درادن یتریاغم«

 .در اذگیمن اپ ریز ار قطنم اهنت نابلط لالحنا سنارفنک یلو

 یسارکومد لایسوس لابق رد ار دوخ يهفیظو يراتخم دوخ دییأت و بیوصت اب سنارفنک نیا
 .دیامنیم ضقن ار همانرب »قیقد موهفم« يزرط نیرتراکشآ اب .دنکیم رادهشدخ مه هیسور
 دوخ یعطقروط هب ،تسا هدرک بیوصت ار همانرب هک مود يهرگنک مینادیم هک يروط هب اریز
  .تسا هدش هتفگ هلئسم نیا فارطا رد هرگنک نیا رد هک هچ نآ کنیا .درک در ار یلم يراتخم

 :)تسیدنوب( ت الب دلگ

 ار اهتیلم یگنهرف يامن و وشن يدازآ هک ار یصوصخم تاسسؤم داجیا نم ...«
 متشه يهدام هب میامنیم داهنشیپ تهج نیا هب و منادیم يرورض دیامن نیمأت

 يامن و وشن لماک يدازآ هک یتاسسؤم داجیا و"  :دوش هفاضا تمسق نیا
 يهدافا زرط مینادیم هک يروط هب تمسق نیا( »"دیامن نیمضت ار اهنآ یگنهرف
  .) نیل اتسا .ي - تسا دنوب يهلیسو هب یلم یگنهرف يراتخم دوخ

 :دنکیم هراشا فنیترام

 زین ار یصوصخ عفانم هک دنوش رئاد يروط دیاب یمومع تاسسؤم هک نیا هب«
 ار اهتیلم یگنهرف يامن و وشن يدازآ هک یصوصخ يهسسؤم چیه .دنیامن نیمأت
  ».دومن داجیا تسین نکمم دیامن نیمأت

  :فوروگی

 ام ینعی ،میریذپب ار یفنم تاداهنشیپ طقف میناوتیم ام ،تیلم يهلأسم رد«
 نآ ای و نیا ایآ هک نیا اما و .میتسه اهتلم هب تبسن تاقییضت هنوگره فلاخم
 تارکومد لایسوس هک ام هب ،هن ای دباییم لماکت تیلم کی يهباثم هب تیلم
  ».تسا یعیبط ریس هب طوبرم راک نیا .تسین طوبرم میتسه
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  :فوستلوک

 دوریم نخس اهنآ مسیلانویسان يهرابرد هک یعقوم رد هشیمه دنوب ناگدنیامن«
 هدش داهنشیپ دنوب هدنیامن فرط زا هک یحالصا نآ هک یلاح رد .دنوشیم ریّغتم
 يارب یتح هک دنهاوخیم ام زا .تسا یتسیلانویسان دص رد دص هبنج ياراد
 هک مینزب تسد یتامادقا هب دنتسه انف فرش رد هک یئاهتیلم نآ يرادهاگن
 ».دشاب هتشاد یضرعت صلاخ يهبنج

 حضاو بیترت نیدب« .دیدرگ در ي�ار هس لباقم رد تیرثکا اب ت الب دلگ حالصا ،هجیتن رد ...
 همانرب نیاربانب و هدرک راتفر »همانرب قیقد« موهفم اب ریاغم نابلط لالحنا سنارفنک هک تسا
  .تسا هدرک ضقن ار

 يراتخم دوخ ایوگ هک ملهکتسا سنارفنک هب هراشا اب دننکیم ششوک نابلط لالحنا نونکا
  .دنیامن هئربت ار دوخ ،تسا هدرک بیوصت ار یلم یگنهرف

  :دسیونیم روط نیا یکسوساک ریمید الو

 هداد رایتخا دنوب هب ،ملهکتسا يهرگنک رد هبوصم دادرارق قبط ،مینادیم هک نانچ«
 رد یلم يهلأسم لح ات( .دراد هگن ظوفحم ار دوخ یلم يهمانرب هک دوب هدش
 رد یگنـهرف يراتخم دوخ هک درک قیدصت هرگنک نیا )!بزح یمومع يهرگنک
  A».درادن یتافانم بزـح یمومع يهمانرب اب تروص ره

 دنوب يهمانرب بیوصت رکف رد یتح ملهکتسا يهرگنک .تسا ثبع نابلط لالحنا شالت یلو
 نیا ع اجش یکسوساک .دراذگب زاب ار هلئسم نیا ًاتقوم هک دش یضار طقف و دوبن مه
 .دننکیم نشور ار ایاضق دوخ ،قیاقح یلو .دیوگب ار تقیقح مامت هک تشادن ار یگـنادرم

  :قی اقح نآ کنیا 

 مدع يهیرظن ،یلم يهمانرب عوضوم .دوشیم داهنشیپ نیلاگ طسوت هب یحالصا«
 يار 23 ،قفاوم يار 50( .»دوشیم هدراذگ زاب هرگنک فرط زا ،نآ هب یگدیسر
  .)فلاخم

  ؟تسیچ نتشاذگ زاب زا روظنم :ناگدنیامن زا یکی

 
A- 120 هحفص ،10-9 هرامش 1912 لاس »يرازاشان« هب دوش عوجر 
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 هک تسنیا نآ ینعم دوشیم هتشاذگ زاب یلم يهلأسم هک میئوگیم ام رگا« :سیئر
 A».درادهگن ظوفحم هلئسم نیا رد ار دوخ میمصت دناوتیم هدنیآ يهرگنک ات دنوب

 .)نیل اتسا .ي  - تسام نآزا تاملک يور هیکت(

 دنوب یلم يهمانرب هب طوبرم يهلأسم هب یتح هرگنک ،دینکیم هظحالم هک يروط هب
 ات ار دوخ يهمانرب تشونرس لح و »تش اذگ زاب« ار هلئسم نیا طقف و »درکن یگدیسر«
 عوضوم زا ملهکتسا يهرگنک ؛رگید ترابع هب .دومن راذگاو دنوب دوخ هب هدنیآ یمومع يهرگنک
  .دادن یلم یگنهرف يراتخم دوخ هب شزرا یفنمروط هب هن و تبثم روط هب هن و دیچیپرس

 شزرا و دوشیم بلطم دراو يزرط نیرت حیرص اب نابلط لالحنا سنارفنک هک نآ لاح و
 بزح يهمانرب مان هب ار نآ و هتسناد لوبق لباق ار یلم یگنهرف يراتخم دوخ ،دنکیم يراذگ
  .دیامنیم بیوصت

 .تسا ادیوه توافت

 مدق کی یتح ،ار یلم يهلأسم ،لیح و تاثبشـت مامت اب نابلط لالحنا سنارفنک قیرط نیدب 
 .دادن قوس ولج هب مه

 رد هک يزیچ نآ یمامت تسنیا ،زاقفق نابلط لالحنا ــ لانویسان و دنوب لابق رد یسولپاچ 
 .دوب سنارفنک تیلباق روخ

 

7 
 هیسور ر د یلم يهلأسم

 

  .دنامیم یقاب یلم هلئسم تبثم لح ام يارب نونکا

 هک یتیعقوم اب کفنیال طابترا لاح رد طقف تسا نکمم ار هلئسم نیا هک تسنیا ام ذخأم
 .درک لح دنارذگیم هیسور

 »ياهطورشم« و »یلومعم« یگدنز نآ رد هک دنکیم یگدنز یلوحت يهرود کی رد هیسور
 رد »یجنرغب« و ینافوت ياهزور .تسا هدیدرگن لح زونه یسایس نارحب و هدشن رارقرب زونه

 
A- 53 هحفص ،1906 لاس 8 هرامش »وولسا هشان« هب دوش عوجر  
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 لماک یسارکومد نآ فده هک یشبنج ،هدنیآ و ینونک شبنج ،شبنج مه اجنیا زا .میراد شیپ
  .ددرگیم أشنم ،تسا

  .دریگ رارق هعلاطم دروم تضهن نیا اب طابترا لاح رد دیاب مه یلم يهلأسم

 .تسا یلم يهلأسم لح طرش و ساسا يهلزنم هب ،روشک لماک ندرک یسارکومد بیترت نیدب

 .دوش هتفرگ رظن رد زین یجراخ تیعقوم هکلب یلخاد تیعقوم اهنت هن دیاب هلئسم لح عقوم رد 
 ایسآ رد مسیتارکومد دشر .تسا هتفرگ رارق نیچ و شیرتا نیبام ،ایسآ و اپورا نیبام هیسور
 گنت هیامرـس هب هصرـع اپورا رد ،تسین یقافتا رما کی اپورا رد مسیلایرپما دشر .تسا ریزگان
 هب يارب هزات طاقن و نازرا نارگراک ،دیدج ياهرازاب يوجتـسج يارب هیامرس نیا و دوشیم
 و یجراخ تالکشم هب رما نیا یلو .دوشیم روآور هناگیب ياهروشک هب ،هیامرس نتخادنا راک
 و دوب تالکشم نایاپ ]16[ ناکلاب گنج هک دیوگب دناوتیمن سک چیه .ددرگیم رجنم گنج
 یجراخ و یلخاد لاوحا و عاضوا هک تسا نکمًمالماک تهج نیدب ،تسین تالکشم يادتبا
 دوخ لالقتسا يهلأسم دنادب مزال هیسور رد تیلم نآ ای و نیا ،نآ رثا رد هک ددرگ روج يروط
 لمعب تعنامم هک تسین نیا اهتسیسکرام راک مه يدراوم نینچ رد هتبلا و .دنک حرط ار
 .دنروآ

 دوخ تشونرس نییعت رد للم قح زا سور ياهتسیسکرام هک دوشیم مولعم اجنیا زا سپ 
  .دننک رظن فرص دنناوتیمن

 یلم يهلأسم لح رد يرورض يهدام کی يهلزنم هب تشونرس رب تیمکاح قح بیترت نیدب
  .تسا

 هچ دننامب لک دحاو کی بلاق رد دنهدیم حیجرت لیالد زا یلیلد هب هک یئاهتلم اب ،دعب اما و
  ؟درک دیاب

 اریز تسا یتایح ریغ و یعونصم ًالوا .تسا هدیاف یب یلم یگنهرف يراتخم دوخ هک میدید ام
 ،یگدنز دوخ ار دارفا نیا هک دراد رظن رد تلم کی لکش هب ار يدارفا یعونصم ندرک عمج
 فرط هب یناث رد ،دیامنیم باترپ روشک فارطا هب و ادج رگید کی زا یعقاو یگدنز
 يوس هب اهتلم »ندومن لکشتم« يهیرظن يوس هب شریس اریز دهدیم قوس مسیلانویسان
 لایسوس يهدنزارب هجو چیه هب هک يراک ،تسا »یلم تایصوصخ« شرورپ و »اقب« يهیرظن

 )hren ̈aM A(يوارئم نابلط هیزجت هک تسین یفداصت رما کی نیا .دشابیمن یسارکومد

 
A- یقرش شیرتا و مهوب ،کچ نیب ياهقطنم 
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 اب  Richsrats ستار شیار رد دندوب هدش ادج ناملآ تارکومد لایسوس ناگدنیامن زا هک
 .دندش دحتم يوارئم )یسایس هتسد( »ولوک« کی رد حالطصا هب يوارئم يزاوژروب ناگ دنیامن
 زا ،هدش روهطوغ مسیلانویسان رد دنوب نابلط هیزجت هک تسین یفداصت رما کی مه نیا

 درادن ياهدنیامن دنوب زونه امود رد .دننکیم شیاتس »نوگراژ« دوهی طولخم نابز و »هبنش«
 رد دنوب هک دراد دوجو يدوهی عجترم نویناحور زا ینومک ،دنوب لمع يهقطنم رد یلو
 رارقرب ار دوهی يزاوژروب و نارگراک نیب »یگناگی« اًالعف نآ »يهدننک يربهر تاسسؤم«
 .تسا نیمه یلم یگنهرف يراتخم دوخ قطنم A.دیامنیم

 .دنکیمن لح ار هلئسم ،یلم يراتخم دوخ بیترت نیدب 

 ؟تساجک رد جالع سپ 

 نونکا هک یئاهدحاو نآ يراتخم دوخ ینعی تسییهقطنم يراتخم دوخ ،حیحص لح هناگی
  .هریغ و زاقفق ،نیئارکوا ،یناوتیل ،ناتسهل دننام دناهدش صخشم

 يزیچ اب ام راک و رس دروم نیا رد هک تسنیا همه زا لبق ياهقطنم يراتخم دوخ ناحجر
 ینیعم نیمزرس رد هک میراد راک و رس ینیعم يهنکس اب هکلب ،تسین نیمزرس زا نورب و یهاو
 روغث هدومنن يدنبزرم اهتلم بسح رب ار دارـفا ،يراتخم دوخ نیا هوالع هب ،دنیامنیم تسیز
 هار ات دنکیم لصتم ار هنکس و دنکشیم مهرد ار روغث نیا ،سکعلاب .دنیامنیمن میکحت ار یلم
 دوخ نیا هرخالاب .دیاشگب تاقبط بسحرب يدنبزرم ینعی يدنبزرم زا يرگید عون يارب ار
 و ددرگ هدافتسا هقطنم نآ یعیبط ياهتورث زا يزرط نیرتهب هب هک دهدیم ناکما يراتخم
 یلمع ،دورب یمومع زکرم زا یمیمصت راظتنا هک نیا نودب ،دوش هداد هعسوت دلوم ياهورین هب
  .درادن دوجو یلم یگنهرف يراتخم دوخ رد تاذلاب هک

  .تسا یلم يهلأسم لح رد يرورض يهدام يهلزنم هب ياهقطنم يراتخم دوخ بیترت نیدب

 مادک ره رد هچ ،دنرادن لماک یلم لکشلادحتم عضو کی ،قطانم زا کی چیه هک تسین یکش
 ،یناوتیل رد اهینوتل ،ناتسهل رد اهيدوهی لیبق زا دناهدش ریگ ياج یلم ياهتیلقا اهنآ زا
 دوجو میب نیا تسا نکمم تهج نیدب .هریغ و نیئارکوا رد اهیناتسهل ،زاقفق رد اهسور
 يدروـم رد طقف میب نیا یلو .دریگ رارق یلم تیرثکا متس و ملظ دروم تیلقا هک دشاب هتشاد
 نیا رد ،دیهدب لماک یسارکومد روشک هب .دشاب رارـق رب نهک مظن روشک رد هک دراد ساسا
  .دهدیم تسد زا ار دوخ يهنیمز یلک هب رطخ تروص

 
A- دوهی نومک يهرابرد همانعطق نایاپ »دنوب سنارفنک نیمتشه يهرابرد شرازگ« هب دوش عوجر. 



یلم يهلأسم و مسیسکرام  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  265 

 یلو .دنزاس طوبرم مهب دحاو یلم يهیداحتا کی رد ار هدنکارپ ياهتیلقا هک دننکیم داهنشیپ
 ناشتنوکس لـحم نامه رد یعقاو قوقح هب هکلب دنرادن یگتخاس يهیداحتا هب جایتحا اهتیلقا
 ؟دهدب اهنآ هب دناوتیم يزیچ هچ يداحتا نینچ ،لماک ندرک یسارکومد نودب .دنر اد جایتحا
  ؟تسا یلم داحتا رد یترورض هچ لماک یسارکومد دوجو اب ای

 ؟دیامنیم برطضم ار یلم تیلقا هژیو هب یلماع هچ

 يردام نابز زا هدافتسا قح نادقف زا هکلب .تسین یلم داحتا نادقف زا تیلقا تیاضر مدع
 تروص نیا رد ،دهد رارق هد افتسا دروم ار دوخ يردام نابز دیهدب هزاجا يو هب .تسا
  .دش دهاوخ عفترم دوخ يدوخ هب وا یتیاضران

 .تسا يردام نابز هب هسردم نادقف زا هکلب تسین یگتخاس داحتا نادقف زا تیلقا تیاضر مدع
 تسد زا ار دوخ يهنیمز یلک هب تیاضر مدع تروص نیا رد ،دیهدب يو هب ياهسردم نینچ
  .دهدیم

 نادجو يدازآ نادقف زا هکلب ،تسین یلم داحتا نادقف زا تیلقا تیاضر مدع
 تروص نیا رد ،دیهدب يو هب ار اهيدازآ نیا .تسا هریغ و ترفاسم يدازآ ،)بهذم يدازآ (
  .دوریم نیب زا يو یتیاضران

 يهدام يهلزنم هب ،)هریغ و هسردم ،نابز( نآ تالاح مامت رد ،یلم قوقح يربارب بیترت نیدب
 رب هک تسا مزال روشک رسارس يارب ینوناق نیاربانب .تسا یلم يهلأسم لح رد يرورض
 ره و یلم تازایتما عون ره ءانثتسا نودب و هدش عضو روشک لماک ندرک یسارکومد ساسا
 .دنک عنم ار یلم ياهتیلقا قوقح تیدودحم و راشف هنوگ

  .تسا نیا رد طقف و نیا رد ،دشاب ذغاک يور هک ینیمضت هن یلو ،تیلقا قوقح یعقاو نیمضت 

 یلم یگنهرف يراتخم دوخ و یتالیکشت مسیلاردف نیب ار یقطنم يهطبار کی دوجو ناوتیم
 یگنهرف يراتخم دوخ هک درک راکنا ار تقیقح نیا ناوتیمن یلو .درکن راکنا ای و درک راکنا
 یگتخیسگ هب هک دیامنیم داجیا رصح و دح یب مسیلاردف يارب يدعاسم طیحم کی یلم
 و شیرتا ياهکچ راک هک مینیبیم رگا .ددرگیم لیدبت یبلط هیزجت هب ینعی لماک
 نویساردف يهرئاد هب اپ سپس و هدرـک عورش يراتخم دوــخ زا هک ،هیسور ياهتسیدنوب
 طیحم تمسق نیا رد ار مهم شقن هک تسین یکش ،دیدرگ یبلط هیزجت هب رجنم ،دندراذگ
 جیورت ار نا ًاتعیبط یلم یگنهرف يراتخم دوخ هک یطیحم ،تسا هدرک يزاب یتسیلانویسان
 شودب شود یتالیکشت نویساردف و یلم يراتخم دوخ هک تسین یقافتا رما نیا .دیامنیم
 بسح رب يدنبزرم راتساوخ نیا هاوخ و نآ هاوخ .تسا حضاو نآ لیلد .دنوریم رگید کی
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 رد دشاب اهتیلم بسحرب تالیکشت هک تسنیا ناشرظن نآ مه و نیا مه .دنتسه اهتلم
 يدنبزرم ار هنکس یلکروط هب اجنآ رد هک تسنیا رد قرف هناگی .تسین یکش ود نیا تهابش
  .ار تارکومد لایسوس نارگراک اجنیا رد و دنیامنیم

 ندرک یشالتم .دوشیم رجنم اجک هب تیلم بسح رب نارگراک ندرک دودحم هک مینادیم ام
 ینکشراک ،یلم تاکاکطصا دیدشت ،تیلم بسحرب اههیداحتا میسقت ،دحاو يرگراک بزح
 ــ ،یسارکومد لایسوس فوفص رد لماک یحور لالتخا ،رگید ياهتیلم يایراتلورپ هب تبسن
 رد دنوب تیلاعف و شیرتا رد یسارکومد لایسوس خیرات .یتالیکشت مسیلاردف جیاتن تسا اهنیا
  .تساعدم نیا يایوگ دهاش هیسور

  .دشاب هدش هداهن لوصا رب هک تسا یتالیکشت ،نایرج نیا دض رب درف هب رصحنم يهراچ

 دحاو ياهتأیه تروص هب اهنآ تنوکس لحم رد هیسور ياهتیلم مامت نارگراک نداد دنویپ
  .ام يهفیظو تسنیا ،دحاو بزح کی رد اهتأیه هنوگ نیا نداد دنویپ و لماک و

 رد قطانم عیسو يراتخم دوخ عنام یبزح نامتخاس هنوگ نیا هک تسا حضاو دوخ يدوخب
  .دراد رظن رد ار عوضوم نیا هکلب تسین یبزح لماک دحاو لخاد

 يارب رگا .دهدیم ناشن ار تالیکشت زا یعون نینچ يهدیاف ینعم مامت هب زاقفق يهبرجت
 راتات نارگراک و اهینمرا نیب رد ار یلم ياهكاکطص ا هک هدش لصاح قیفوت نیا اهيزاقفق
 نوصم رگید کی نارابریت و يزیرنوخ ناکما زا ار یلاها دندش قفوم اهنآ رگا ،دنزاس عفترم
 ریذپان ناکما یلم تامداصت رگید نونکا ،یلم تاجتسد پکسودلاک نیا رد ،وکاب رد رگا ،دنراد
 يردتقم تضهن دحاو يارـجم رد ار نارگراک هک دناهدرک لصاح قیفوت اجنآ رد رگا ،تسا
 یب شقن زاقفق یسارکومد لایسوس نامتخاس ِندوب یللملانیب هنیمز نیا رد ،دننک بلج
  .تسا هدرکن يزاب ار یتیمها

 مامت رد ار دوخ یندشن وحم رهمُ هکلب ،تسین رثؤم یلمع راک رد اهنت تالیکشت عون یگنوگچ
 اجنآ رد ًاحور وا ،تسوا یتالیکشت یگدنز ،رگراک یگدنز .دراذگیم یقاب رگراک یحور یگدنز
 و دوخ ِتالیکشت رد ندنارذگ تقو نمض هک تسنیا و .دباییم شرورپ و هتفای امن و وشن
 کی يربهر تحت اهنآ قافتا هب و دنتسه رگید ياهتیلم زا هک دوخ ياقفر اب هرابره تاقالم
 هک دباییم ذوفن شرکف رد ًاقیمع عوضوم نیا ،دیامنیم یمومع يهزرابم ،یمومع تأیه
 و .دنتسه مسیلایسوس دحاو شترا ءاضعا ،یتاقبط يهداوناخ کی ءاضعا همه زا لبق نارگراک
  .دشاب هتشادن ،رگراک يهقبط عیسو ياهرشق يارب یمیظع یتیبرت تیمها دناوتیمن رما نیا
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 یجییهت نیرتگرزب و زیمآ تّدوم تاساسحا بتکم ،تالیکشت یللملانیب عون تهج نیا هب
  .مسیلانویسانرتنا عفن هب تسا

 تیلم ساسا رب نارگراک یتقو .تسین روط نیا دشاب اهتیلم بسح رب هـک یتالیکشت رد اما و
 رگید کی زا یتالیکشت عناوم يهطساو هب و هدش دودحم دوخ یلم يهتسوپ رد دندش لکشتم
 يزیچ هکلب تسین نارگراک نیب كارتشا هجو دننکیم هیکت نآ هب هک هچ نآ .دندرگیم ادج
 دوخ تلم وضع همه زا لبق رگراک اجنیا رد .دیامنیم زیامتم رگید کی زا ار اهنآ هک تسا
 حور ،تالیکشت رد یلم مسیلاردف هک تسین روآ بجعت .هریغ و هریغ و یناتسهل ،يدوهی ؛تسا
  .دهدیم شرورپ نارگراک رد ار یلم یئادج

  .دشابیم یلـم یتسرپ هنهک و تیدودحم بتکم تالیکشت یلم عون ببس نیدب

 رگید کی اب یلوـصا ظاحـل زا هک تالیکشت فلتخم عون ود ام لباقم رد قیرط نیدب
 بسح رب نارگراک »يدنبزرم« عون و یللملانیب یگتسویپ مه عون ؛دراد دوجو دناضقانتم
  .تیلم

 نیئآ .تسا هتشادن یتیقفوم نونکات هتفر راک هب عون ود نیا نداد یتشآ يارب هک یئاهششوک
 گربِمیو رد 1897 لاس رد شیرتا یسارکومد لایسوس فرط زا هک ياهدنهد یتشآ يهمان

Wimberg  هدش مسقنم تاعطق هب شیرتا بزح .تسا هدنام قلعم اوه رد دش هیهت، 
 مه رضم هکلب ،دنام لایخ ملاع رد طقف هن »یتشآ« .دشکیم دوخ لابند هب مه ار اههیداحتا
 رد ار دوخ يزوریپ نیلوا یبلط هیزجت« هک دنکیم دیکأت یتقو دراد قح رسارتشا .دش

»دروآ تسد هب گربمیو یبزح يهرگنک
A . اب »یتشآ« تسا لاونم نیمه هب راک مه هیسور رد 

 دنوب .دیئارگ لماک سالفا هب ،تسویپ عوقو هب ملهکتسا يهرگنک رد هک ،دنوب مسیلاردف
 هک دش عنام ملهکتسا يهرگنک زا دعب لوا زور نامه زا دنوب .دز مه رب ار ملهکتسا يهحلاصم
 اب و دنورگب ،دشاب اهتیلم مامت نارگراک لماش هک يدحاو تالیکشت هب دوخ لحم رد نارگراک
 رد هچ و 1907 لاس رد هچ هک نآ دوجو اب ،داد همادا ار دوخ هنابلط هیزجت کیتکات تجاجل
 نیب تدحو هرخالاب هک دش راتساوخ راب نیدنچ هیسور یسارکومد لایسوس ]17[ 1908 لاس
 یتالیکشت یلم يراتخم دوخ زا ار راک هک ،دنوب .ددرگ یلمع نیئاپ زا اهتیلم يهیلک نارگراک
 یبلط هیزجت و لماک نتخیسگ اب هک نیا ات دراذگ نویساردف هرئاد هب اپ لمع رد ،درک عورش
 و لالتخا ،درک طابترا عطق هیسور یسارکومد لایسوس اب هک نیا نمض و .دشخب نایاپ ار نآ

 
A- وا ب اتک هب دوش عوجر: »tionNa die und Arbeiter Der« 1912 لاس 
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 رطاخ هب ار ]Jagiello ]18 ویلگای ِلمع يهدنورپ تسا یفاک .دومن دراو نآ رد یمظن یب
  .میروآ

  .دوش هتشاذگ رانک ،رضم و موهوم لمع کی ناونع هب ،دیاب »یتش آ« هار تهج نیدب

 رب هیسور یسارکومد لایسوس ،تروص نیا رد هک ،دنوب مسیلاردف ای :تسین جراخ لاح ود زا
 یللملانیب عون ای و دهدیم تالیکشت دیدجت اهتلم بسحرب نارگراک »يدنبزرم« يهیاپ
 لایسوس يهنومن قبط ،ياهقطنم يراتخم دوـخ ساسا رب دنوب تروص نیا رد هک تالیکشت
 میقتسم داحتا رما يارب ار هار ،هداد تالیکشت دیدجت ناتسهل و ینوتل ،زاقفق یسارکومد
  .دی اشگیم هیسور رگید ياهتلم نارگراک اب دوهی نارگراک

 لصا ،بیترت نیدب »دننکیم یتشآ« هک نیا هن ،دندرگیم حتاف لوصا .درادن دوجو ياهنایم هار
  .تسا یلم يهلأسم لح رد يرورض يهدام يهلزنم هب نارگراک یللملانیب یگتسویپ مه

  1913 لاس هیوناژ ،نیو

  5 ات 3 ياههرامش رد راب نیلوا يارب

  هم  – سرام هام رد »هینچشوسرپ« هلجم

  .دیسر پ اچ هب 1913 لاس

  نیلاتسا .ك : ءاضما

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 :تاحیضوت
 

  .باتک ناونع يهرابرد ــ1

 1913 لاس ناوا 1912 لاس نایاپ لالخ رد »یلم يهلأسم و مسیسکرام« نیلاتسا .و .ي رثا
 نیلاتسا .ك ياضما هب 1913 لاس رد راب نیلوا يارب و دمآ رد ریرحت يهتشر هب نیو رهش رد
  .دیسر عبط هب “هینچشوسورپ« یکیوشلب هلجم 5-3 ياههرامش رد

  :دسیونیم هلاقم نیا یگنوگچ يهرابرد ًاصخش نیلاتسا قیفر 1925 لاس رد



یلم يهلأسم و مسیسکرام  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  269 

 سکعنم یلم يهلأسم هب تبسن ار یلوصا تاثحابم هرود کی هلاقم نیا ...«
 ــ اوژروب بالقنا هک يرصع رد ینعی يرازت نابابرا عاجترا رصع رد هک دیامنیم
 زا لبق مین و لاس کی تدّم فرظ رد تفریم هعسوت هب ور هیسور رد کیتارکومد
 نیا رد .تسا هداد يور هیسور یسارکومد لایسوس فوفص رد یتسیلایرپما گنج
 رد رگید کی اب یلم يهمانرب ود نآ قبط رب و تلم يهرابرد يروئت ود نامز
  :دندوب هزرابم

 و ،فرط کی زا ،دشیم ینابیتشپ اهکیوشنم و دنوب فرط زا هک شیرتا يهمانرب
 رد هدنناوخ ار نایرج ود نیا فیصوت .رگید فرط زا هیسور یکیوشلب يهمانرب
 شیرتا يهیزجت و یتسیلایرپما گنج صوصخب يدعب ثداوح .دباییم هلاقم روطس
 بناج هب قح هک داد ناشن نیعلا ي�ار هب هناگادج یلم ياهتلود هب يرگنه ــ
 تشط رانک رد رئاب و رگنیرپشا هک یتقو نونکا .تسا نیفرط زا کی مادک
 خیرات هک دنامب یقاب یکش تسا لکشم دناهتسشن دوخ یلم يهمانرب يهتسکش
 هک دنک فارتعا دش روبجم مه دنوب یتح .تسا هدرک موکحم ار »یشیرتا بتکم«
 .ي ــ شیرتا یلم يهمانرب ینعی( »یلم یگنهرف يراتخم دوخ يهبلاطم«
 بالقنا طیارش رد تسا هدش يزیر حرط يرادهیامرس میژر بلاق رد هک )نیلاتسا
 »دنوب 12 سنارفنک« هب دوش عوجر( دهدیم تسد زا ار دوخ موهفم یتسیلایسوس
 ساسا یلوصا یگتسکشرو هب هلیسو نیدب هک دربیمن مه نامگ دنوب .)1920 لاس
 یشیرتا یلم يروئت یلوصا یگتسکشرو هب ینعی یشیرتا یلم يهمانرب کیروئت
 ».)تسا هدرک فارتعا ًاوهس( تسا هدرک فارتعا

 نیلاتسا رثا نیا هب عـجار یکروگ میسکام هب 1913 لاس هیروف مود يهمین رد نینل
  :دسیونیم نینچ »یلم يهلأسم و مسیسکرام«

 يهیلک يروآ عمج زا سپ و هتسشن ياهداعلاقوف یجرـُگ رفن کی ام نیب رد«
 ».دسیونیم »هینچشوسرپ« يارب یگرزب يهلاقم هریغ و شیرتا يهرابرد كرادم

 يرگراک بزح یلم يهمانرب يهرابرد« دوخ يهلاقم رد نینل تفای راشتنا رثا نیا هک یماگنه و
 ربماسد رد »تارکومد لایسوس« يهلجم 32 يهرامش رد هک »هیسور تارکومد لایسوس

 هک یلئالد هب هراشا نمض وا .دهدیم رثا نیا هب ياهداعلا قوف شزرا ،دیسر عبط هب 1913
  :دسیونیم ،دنک لاغشا ار ياهتسجرب ياج هرود نیا رد یلم يهلأسم دش بجوم
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 ساسا و عوضوم نیا رگید ،یتسیسکرام کیروئت تایرشن رد ریخا نامز رد«
 نیلاتسا يهلاقم نایم نیا رد( دناهتخاس نشور ار تارکومد لایسوس یلم يهمانرب
 ».)دیامنیم زارحا ار لوا ماقم

 يهیریرحت تئیه هب نینل .ي.و 1913 سرام هام رد نیلاتسا .و .ي فیقوت زا سپ يدوزب
  :تشون »تارکومد لایسوس«

 قفوم ابوک ...دنتفرگ ار )نیلاتسا( ابوک .تسا هدیشک الاب اجنیا رد فیقوت راک ...«
 )»هنیچشوسرپ« يهرامش 3 يارب( یگرزب يهلاقم یلم يهلأسم يهرابرد دش
 ياهتسینوتروپا و نابلط هیزجت دض رب تقیقح هار رد دیاب .بوخ رایسب .دسیونب
 ــ )نینل ــ سلگنا ــ سکرام يوتیتسنا ویشرآ( “.دیگنج نابلط لالحنا و دنوب
  2 هحفص

  دنوب  ــ2

 رب هک )1897 سیسأت لاس( هیسور و ناتسهل ،یناوتیل رد دوهی نارگراک یناگمه هیداحتا
 يرگراک تضهن رد ار يزاوژروب هدرخ تالیامت و هتشاد رارق یتسیلانویسان تیعقوم و ساسا
 تالیکشت دیدجت یلم تاراما و مئالع بسحرب يویتاردف ساسا رب بزح هک درکیم سکعنم
 1905 لاس رد .دسانشب دوهی يایراتلورپ درفب رصحنم يهدنیامن ناونع هب ار دنوب و دهد
 يهلزنم هب ار نآ نینل هک دیشک شیپ ار »یلم یگنهرف يراتخم دوخ« حالطصا هب ياضاقت
 یئادج هب رجنم هک یئاضاقت ،دومن فیصوت یعاجترا و يزاوژروب ،یتسیلانویسان ياضاقت کی
  .ددرگیم فلتخم ياهتیلم ياهراتلورپ

 هحفص ــ .دندرک دنوب مسیلانویسان اب يریذپان یتشآ يهزرابم کیوشلب بزح و نیلاتسا ،نینل
3  

  »نابلط لالحنا« يهملک يهرابرد ــ3

 ،دیسر ارف 1907 ــ1905 ياهلاس بالقنا تسکش زا سپ انامه هک ،عاجترا ياهلاس رد
 و دنتسج يرود بزح یبالقنا ياهراعش زا اهنآ هک اریز دندیمانیم ناونع نیدب ار اهکیوشنم
  .دنزاس لحنم ار ایراتلورپ یبالقنا یفخم بزح دندومنیم ششوک

 رهش ر د 1912 توا رد هک تسا نابلط لالحنا توا هام حالطصاب سنارفنک ،روظنم اجنیا رد
 .ل يربهر تحت ینایرج و یکیوشلب دض تاجتسد يهیلک زا یکولب نآ رد و دش لیکشت نیو
 تاداقتنا و یلم يهلأسم دروم رد ،سنارفنک نیا تامیمصت يهرابرد .دمآ دوجو هب یکسترت
  3 هحفص ــ .دوش عوجر باتک نیا )اهيزاقفق ــ مشش لصف( هب اهنآ
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  »مرفر زا لبق اهیجرگ« ترابع يهرابرد ــ4

  5 هحفص ــ )1823ــ1817 لاس( ناتسجرگ رد ژاورس قح وغل زا لبق ینعی

 .»دنبب و ریگب« ترابع يهرابرد ــ5

 بلک سور يهدنسیون رثا »اکدوب« باتک زا ترابع نیا ،یسیلپ نشخ ياهشور ینعی
 ياههناهب هب هک ینشخ يهداعلاقوف یسیلپ شور زا نآ رد هک تسا هدش سابتقا یکسنپسوا
 ــ .دوشیم هتفگ نخس ،دندیشکیم سیلپ ياهتسپ هب و هدیبسچ ار یلاها نابیرگ فلتخم
  14 هحفص

 »درادن دوجو ناملراپ« ترابع يهرابرد ــ6

 يرازت یئاراد ریزو فستفوکوک هک تسا یتاملک نیا ــ »میرادن ناملراپ ام هک ار ادخرکش« 
  24 هحفص ــ .تسا هتفگ 1908 لاس لیروآ 26 خیرات رد یتلود يامود رد )ریزو تسخن ًادعب(

  »تسورکورپ رتسب« يهملک يهرابرد ــ7

 هک تسا هدوب یباوختخت ياراد هک تسا ینزهار لوغ مان تسورکورپ ینانوی ریطاسا رد
 اهنآ ،درکیم زواجت تخت لوط زا ینابرق ياهاپ رگا و دیناباوخیم نآ يور ار دوخ ياهینابرق
 ــ .دسرب تخت لوط هب ات دیشکیم ردق نآ دیسریمن تخت لوط هب رگا و دومنیم عطق ار
  32 هحفص

 دهاوخ عیرست شیپ زا شیب ار اهنآ ندش وحم نیا ... یلم يهیزجت« ترابع يهرابرد ــ 8
 سلگنا .ف و سکرام .ك »تسینومک بزح تسفینام« مود لصف زا تاملک نیا .»درک
  34 هحفص ــ .تسا هدش ذخا )اهتسینومک و ایراتلورپ(

  »دوب هدرک راهظا 1850 -1840 ياهلاس نامه رد سکرام« ترابع يهرابرد ــ9

 لاس رد هک )»دوهی يهلأسم دروم رد =  Zu Judenfrage«( سکرام .ك يهلاقم اجنیا

 يهمانلاس «( »Deutsch – franzo ̈sische Jahrbu ̈cher« :يهلجم رد 1844
  37 هحفص ــ .تسا رظن روظنم تسا هدش جرد )»هسنارف ــ ناملآ

  .دنهد ر ارق نعل و نعط دروم بیرف ماوع »ناونع هب ار فناخلپ« ترابع يهرابرد ــ10

 یتراپاز« يهمانزور رد هجردنم »زیگنا قافن سنارفنک کی مهزاب« يهلاقم رد فناخلپ .و .ك
 شنزرس دروم ار نابلط لالحنا »توا هام« سنارفنک ،1912 لاس ربتک ا رد )بزح هار رد( »وب
 مسیلایسوس قابطنا يهلزنم هب زاقفق ياهتارکومد لایسوس و اهتسیدنوب تیعقوم و هداد رارق
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 يهیریرحت تئیه هب همان رد یکسوساک ،اهتسیدنوب ردیل .دیامنیم فیصوت مسیلانویسان رب
  44هحفص ــ .داد رارق داقتنا دروم ار فناخلپ )ام قفش( »ایرازاش ان« نابلط لالحنا

 حاورا« مانب لکوک .و .ن راثآ زا یکی نامرهق فلینام »اهفلینام« يهملک يهرابرد ــ11
  45 هحفص ــ .دیامنیم مسجم ار ساسا یب یفاب لایخ و تلاطب نآ رد هک تسا »هدرم

 هک تسا یبالقنا ياهتسیسکرام هب قلعتم هیسور رسارس يارب همانزور نیلوا »ارکسیا« ــ12
 و دشیم پاچ هجراخ رد همانزور نیا .تسا هدش داجیا نینل .يا .و طسوت 1900 لاس نایاپ رد
 ندرک هیهت اب 1903ـ ـ1900 ياهلاس رد »ارکسیا« .تشگیم رشتنم هیسور رد ینلع ریغ
 رد .تسا هدرک يزاب ار یمیظع یخیرات شقن هیسور يایراتلورپ لقتسم بزح داجیا يهنیمز
 )هیسور تارکومد لایسوس يرگراک بزح( مود يهرگنک زا سپ هلصافالب 1903 لاس ربماون
 حالطصا .دش جراخ هیریرحت تئیه تیوضع زا نینل .داتفا اهکیوشنم تسد هب همانزور نیا

 هب دیدج ي»ارکسیا« و یکیوشلب و یبالقنا ،ینینل يهمانزور يهلزنم هب میدق ي»ارکسیا«
 ــ .تسا نامز نیا زا دش لومعم بزح رد هک یتسینوتروپا و یکیوشنم يهمانزور يهلزنم
  46 هحفص

  »کناو يهوزج« يهملک يهرابرد ــ13

 رارق یبلط هیزجت و یتسینیوش عضوم رد اراکشآ هک کچ تارکومد لایسوس کناو لراک
  47 هحفص ــ .تشاد

  »تسین روهشم ریغ هک ــ ن « ترابع يهرابرد ــ14

 49 هحفص ــ .تسا ناتسجرگ ياهکیوشنم ردیل اینادرج يون راعتسم مان

  .)ام یگ دنز( »ابروخست ینوچ« ــ 15

 رد 1912 لاسهیئوژ 22 ات لوا زا هک تسا ناتسجرگ ياهکیوشنم يهیموی يهمانزور
  49 هحفص ــ .دشیم رشتنم سیئاتوک

  »ناکلاب گنج« يهملک يهرابرد ــ16

 قاصهرق و نانوی و ناتسبرص ،ناتسراغلب نیب 1912 لاس ربتکا رد ناکلاب گنج نیتسخن
  60 هحفص ــ .دش عورش رگید فرط زا اهكرت و ،فرط کی زا )ورگنوتنوم(

  »1908 لاس رد هچ و 1907 لاس رد هچ« ترابع يهرابرد ــ 17
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 رد هک تسا )هیسور تارکومد لایسوس يرگراک بزح( مراهچ سنارفنک ياههمانعطق روظنم
 هیوناژ رد هک )هیسور تارکومد لایسوس يرگراک بزح( مجنپ سنارفنک و 1907 لاس

  64 هحفص ــ .تسا هدش لیکشت )1908 ربماسد رد میدق میوقت قبط(1909

 .»ولگ ای لمع يهدنورپ« تاملک يهرابرد ــ 18

 هک تسا وشرو رهش زا یگدنیامن هب ناتسهل تسیلایسوس پچ حانج وضع ولگای باختنا روظنم
 يزاوژروب ياهتسیلانویسان قافتا هب ناتسهل تسیلایسوس بزح و اهتسیدنوب كولب طسوت
 امود تارکومد لایسوس نویسکارف .دیدرگ یلمع ناتسهل ياهتارکومد لایسوس دض رب دوهی
 میمصت کیوشلب ناگدنیامن ،ي�ار 6 لباقم رد بلط لالحنا ياهکیوشنم ي�ار 7 تیرثکا اب
  65 هحفص ــ .دریذپب تارکومد لایسوس نویسکارف رد ار ولگای تفرگ





  

 

 ياوشیپ و هدنهد نامزاس ــ نینل

 هیسور تسینومک بزح
 1920 لیروآ 23

 

 ار دوخ و دننک یم راک مسیسکرام ياول تحت اهنآ يود ره .دنراد دوجو تسیسکرام هورگ ود
 .دنرادن یتهابش رگید کی هب هجو چیه هب اهنآ کلاذعم .دنناد یم تسیسکرام »رایع مامت«
 بطق ود رد اهنآ راک بولسا اریز دنکیم ادج مه زا ار اهنآ یضیرع يهرد :نیا رب هوالع
  .دراد رارق فلاخم

 نیا .دنک یم ءافتکا نآ قارطمط رپ مالعا و مسیسکرام يرهاظ لوبق هبً الومعم لوا هورگ
 ای رداق هک نیا نودب و دربب یپ مسیسکرام هُنک هب دشاب لیام ای و رداق هک نیا نودب هورگ
 ياهلومرف هب ار مسیسکرام یبالقنا و هدنز لوصا ،دیامن ءارجا یگدنز رد ار نآ دشاب لیام
 یلمع ياهراک نتفرگ رظن رد ای و هبرجت اهنآ تیلاعف يهیاپ .دزاسیم لدب گنگ و هدرم
 هنیرق و تاهباشم زا ار تاروتسد و تامیلعت .تسا سکرام زا یئاهلوق لقن هکلب ،تسین
 رادرک اب راتفگ تریاغم .هدنز تیعقاو لیلحت و هیزجت زا هن ،دیامنیم بسک یخیرات ياهيزاس
 هک یتشونرس ،تشونرس زا یمئاد تیاضر مدع و سأی .هورگ نیا یساسا يرامیب تسنیا ــ
 .دریگ یم همشچرس اج نیا زا »دنک یم روب« ار اهنآ و دیامنیم ینکشراک هورگ نیا يارب ًابلاغ
 )سخیگوی ( وکشیت قیفر .تسا )اپورا رد ( مسینوتروپا ،)هیسور رد ( مسیوشنم ــ هورگ نیا مان
 هداد مل هکلب هداتسیان مسیسکرام رظن هطقن رب هورگ نیا هک نیا رکذ اب Aندنل يهرگنک رد
  .دومن فیصوت ار هورگ نیا یبئاص زرط هب ،تسا

 
A-  هم 19 ات لیروآ 30 زا هک تسا هیسور يرگراک تارکومد ــ لایسوس بزح مجنپ يهرگنک روظنم ،ندنل يهرگنک 
  .تشاد همادا ندنل رد 1907 لاس
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 ءارجا و لمع يهلحرم هب مسیسکرام يرهاظ لوبق زا ار ایاضق لقث زکرم ،سکعرب ،مود هورگ
 اب هک مسیسکرام ندرک یلمع قرط و لئاسو نانچ نآ نییعت .دیامن یم لقتنم یگدنز رد نآ
 اهنیا ــ دنکیم رییغت عاضوا هک یماگنه لئاسو و قیرط نیا رییغت ،دشاب بسانم عاضوا
 و تاروتسد هورگ نیا .درادیم فوطعم نادب ار دوخ هجوت هدمع هورگ نیا هک تسا یتاکن
 ياهيزاس هنیرق و تاهباشم زا هک نیا هن ،دنکیم بسک طیحم طیارش یسررب زا ار تامیلعت
 یلمع يهبرجت رب هکلب تسین راصق تاملک و اهلوق لقن رب یکتم يو تیلاعف يهیاپ .یخیرات
 دنپ دوخ تاهابتشا زا ،دهدیم رارق یسراو دروم ،هبرجت اب ار دوخ مدق ره تحص هک تسا
 رد هک تسه مه لیلد نیمه هب .دزومآیم نارگید هب ار نیون یگدنز نتخاس و دریگیم
 و هدنز يورین مامت اب مه سکرام شزومآ و درادن تریاغم رادرک اب راتفگ هورگ نیا تیلاعف
 ریبعت هب دنناوتیمن اهتسیسکرام نآ قبط هک سکرام راتفگ .دوشیم تظافح نآ یبالقنا
 هورگ نیا يهرابرد ًالماک A،دنهد رییغت ار نآ ،هداهن رتارف یماگ دیاب و دنیامن ءافتکا ناهج
  .تسا مسینومک ،مسیوشلب ــ هورگ نیا مان .دیامن یم قدص

  .تسا نینل .ا .و هورگ نیا ياوشیپ و هدنهد نامزاس

 

  يهدنهد نامزاس يهباثم هب نینل ــ1

  هیسور تسینومک بزح

 اب هک تشاد نایرج یصاخ طیارش رد ،هیسور رد ایراتلورپ بزح لیکشت
 بزح ،ناملآ و هسنارف رد ینعی برغ رد .دوب توافتم بزح لیکشت ماگنه رد برغ طئارش
 ،دوب زاجم بازحا و اههیداحتا دوجو هک دوب یطئارش رد نیا و دمآ دوجو هب اههیداحتا زا رگراک
 تموکح هب ار دوخ يزاوژروب ،دوب دوجوم يزاوژروب ناملراپ و هتفای ماجنا يزاوژروب بالقنا
 بزح لیکشت هیسور رد سکع هب یلو ــ ،دوب هتفرگ رارق ایراتلورپ لباقم يهطقن رد و هدناسر
 عوقو هب کیتارکومد ــ اوژروب بالقنا راظتنا رد و دیدش رایسب دادبتسا طئارش رد ایراتلورپ
 يزاوژروب B»ینلع تسیسکرام« رصانع زا یبزح تالیکشت یفرط زا ،هک یماگنه ،تسویپیم

 
A-  خابریوف يهمانرب يهرابرد « هب دوش هعجارم.« 
B-  »19 يهدس دون ياهلاس رد و هدرک هئطخت ار مسیسکرام هک تسا يزاوژروب یکلسم نایرج کی »ینلع مسیسکرام 
 يهماج هک تسا یصاخشا نآ زا روظنم »ینلع ياهتیسکرام« .تشاد جاور هیسور یئاوژروب نارکفنشور نایم رد
 .دندومنیم رشتنم ،دش یم پاچ يرازت تموکح يهزاجا اب هک ینلع تاعوبطم رد ار دوخ راثآ و هتشاد نت رب ار مسیسکرام
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 فرط زا و دشیم هتشابنا ،دندوب يزاوژروب بالقنا يارب رگراک يهقبط زا هدافتسا يهنشت هک
 یلاح رد ،دندیشکیم نوریب بزح فوفص زا ار یبزح نانکراک نیرتهب يرازت ياهمرادناژ رگید
 ًالماک و هتسویپ مه هب ،مدق تباث يهتسه کی دوجو ،يدوخ هب دوخ یبالقنا شبنج ومن هک
 نوگنرس تمس هب ار شبنج دشاب رداق هک درکیم باجیا ار یبالقنا دارفا زا يزرابم و یفخم
 .دنک تیاده هقلطم تموکح نتخاس

 یئاهرداک لیکشت ،هناگیب رصانع زا نتفرگ هلصاف ،زب زا شیم ندرک ادج زا دوب ترابع ،هفیظو
 هرخالاب و ،نانآ هب یمکحم کیتکات و حیرص يهمانرب نداد ،اهلحم رد برجم نویبالقنا زا
 یفخم موزل دح هب هک ییهفرح نویبالقنا زرابم دحاو نامزاس کی رد اهرداک نیا ندروآ درگ
 اههدوت اب موزل دح هب لاح نیع رد و دیامن یگداتسیا اهمرادناژ تامجاهت ربارب رد ات دشاب
 .دهد قوس هزرابم هب ار اهنآ ترورض ماگنه رد ات دشاب هتشاد طابترا

 لح هداس ار هلأسم ،»دناهداد مل« مسیسکرام رظن هطقن رب هک یناسک نامه ینعی اهکیوشنم
 عضو دوبهب هار رد هک یبزح ریغ ياههیداحتا زا رگراک بزح برغ رد نوچ :دندرکیم
 مه هیسور رد تسمزال اذل ،تسا هدمآ نورب ،دندرکیم هزرابم رگراک يهقبط يداصتقا
 اب نارگراک يداصتقا يهزرابم هب« طقف ًاتلاجع ینعی ،داد ماجنا ار لمع نیمه رودقملایتح
 يارب یئوجراکیپ نامزاس کی هک نیا نودب ،دوش ءافتکا اهلحم رد »تموکح و نایامرفراک
 هدماین دوجو هب یئاههیداحتا عقوم نآ ات رگا ،مه دعب .... دعب و ،ددرگ لیکشت هیسور رسارس
 بزح يهلزنم هب ار نآ و دومن توعد یبزح ریغ يرگراک يهرگنک کی دیاب تقو نآ دشاب
 .درک مالعا

 هک ،دندز یم سدح تمحز هب اهکیوشلب زا يدایز يهدع مه دیاش و اهکیوشنم عقوم نآ رد
 ،تسا یلیخت هیسور طیحم يارب هک نیا رب هوالع ،اهکیوشنم »یتسیسکرام« »يهشقن« نیا
 زا ،تیبزح يهیرظن لزنت يهیام هک تسه زین یعیسو یتاغیلبت ياهراک نمضتم لاح نیع رد
 رگراک يهقبط نتخاس اهر و دوخ بزح زا ایراتلورپ نتخاس مورحم ،یبزح ياهرداک ندرب نیب
  .دشاب یم اهلاربیل ماک هب

 مامت هک تسا نیا زا ترابع يو بزح و سور يایراتلورپ لابق رد نینل تمدخ نیرتگرزب
 لاح رد زونه »هشقن« نیا هک ياهظحل نامه زا ار یکیوشنم یتالیکشت »يهشقن « رطخ
 ار نآ يهصخشم طوطخ دنتسناوتیم تمحز هب مه »هشقن« نیا نابحاص دوخ و ،دوب نیوکت

 
 يزاوژروب عفانم اب و هداد رارق يزاوژروب هب تمدخ رد ار يرگراک شبنج ،مسیسکرام ياول ریز رد هک دنتشاد شالت اهنآ
 .دننک زاس مد
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 دنب یب هیلع ار یناما یب يهلمح ،نآ ندرک راکشآ زا سپ و درک راکشآ ،دنزاس مسجم رظن رد
 .درک زکرمتم هلأسم نیا يور ار اهنیسیتارپ هجوت مامت و زاغآ اهکیوشنم یتالیکشت يراب
 .دوب بزح تامم و تایح رس رب ،بزح تیدوجوم رس رب عوضوم اریز

 ،یبزح ياهورین زکرمت نوناک هباثم هب هیسور رسارس يارب یسایس يهمانزور کی داجیا
 ندروآ درگ ،بزح »مظنم ياهتمسق« هباثم هب اهلحم رد یبزح مدق تباث ياهرداک لیکشت
 زرابم بزح رد اهنآ نتسویپ مه هب و همانزور قیرط زا دحاو يهعومجم کی رد اهرداک نیا
 يهدارا ،مکحم کیتکات ،نشور يهمانرب اب ،صخشم ًالماک ياهلصاف دح اب هیسور يرساترس
 هب ماگ کی« ،»؟درک دیاب هچ« :دوخ روهشم ياههلاسر رد نینل هک ياهشقن دوب نیا ــ دحاو
 اب هک دوب نیا رد هشقن نیا یگتسیاش .تسا هداد هعسوت و طسب ار نآ »سپ هب ماگ ود ،شیپ
 هناداتسا ار اهنیسیتارپ نیرتهب یتالیکشت يهبرجت و تشاد تقباطم ًالماک یسور تیعقاو
 زا یعطق يزرط هب سور ياهنیسیتارپ تیرثکا ،هشقن نیا يارب هزرابم رد .دومنیم هصالخ
 بزح نآ ،هشقن نیا يزوریپ .دننادرگ يور مه باعشنا زا یتح هک نیا نودب ،دنتفر نینل یپ
 هدیدن دوخ هب ار نآ ریظن ناهج هک درک يزیر یپ ار ياهدیدبآ و هتسویپ مه هب تسینومک
 .تسا

 و ثحب و رج هب هک نیا هب دندرکیم مهتم ار نینل )!اهکیوشنم طقف هن ( ام ياقفر اسب هچ
 یکش .دراد دح زا شیب یلیامت هریغ و نایوج هحلاصم اب ریذپان یتشآ يهزرابم و باعشنا
 لکشم عوضوم نیا مهف یلو .تسا هتشاد دوجو دوخ عقوم هب نآ مه و نیا مه هک تسین
 ،دناریمن دوخ فوفص زا ار تسینوتروپا و یئایراتلورپ ریغ رصانع ام بزح رگا هک تسین
 یماکحتسا و ورین نآ هب تسناوتیمن و دبای یصالخ ،ماهبا و یلخاد فعض دیق زا تسناوتیمن
 طقف ایراتلورپ بزح میکحت و دشر يزاوژروب تدایس نارود رد .دبای یسرتسد ،تسوا یتاذ هک
 دض و یبالقنا دض ،تسینوتروپا رصانع دض رب بزح نیا هک تسيأهزرابم نازیم هب هتسباو
 :تفگیم یتقو تشاد قح لاسال .دیامنیم لابند رگراک يهقبط و دوخ طیحم رد یبزح

.دبای یم ماکحتسا دوخ يهیفصت اب بزح«
A

 

 رد »تدحو« رما عقوم نآ هک دندادیم رارق دانتسا دروم ار ناملآ بزح ًالومعم ناگدننک مهتم
 بزح هب نونکا تسیفاک ً،ایناث و تسین تردق يهناشن یتدحو ره ً،الوا یلو .تشاد یقنور نآ

 
A- پاچ يارب طخ تسد رد نینل .ا .و .تسا هدش لقن 2185 نئوژ 24 يهخروم ،سکرام هب لاسال يهمان زا هلمج نیا 
  .تسا هدرک دانتسا هلمج نیمه هب »؟درک دیاب هچ«
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بزح هس هب و هتخیسگ مه زا هک ناملآ قباس
A هب ات دوش هدنکفا يرظن ،تسا هدش میسقت 

 هدرب یپ گروبمازکول و تخنکبیل اب هکسون و نامدیش »تدحو« ندوب یهاو و نالطب يهجرد
 یبالقنا دض رصانع زا عقوم هب ناملآ بزح یبالقنا رصانع رگا هک تسمولعم اجک زا هزات .دوش
 هک تشاد قح راب رازه نینل ،ریخ ...دوبن رتهب ناملآ يایراتلورپ يارب ،دندشیم ادج بزح نیا
 هچ .دادیم قوس یبالقنا دض و یبزح دض رصانع يهیلع ریذپان یتشآ يهزرابم هار هب ار بزح
 مه و یلخاد تدحو نآ تسناوت ام بزح هک دوب یتالیکشت تسایس نیا يهجیتن رد طقف
 عقوم رد هیئوژ نارحب زا نآ نتشاد اب هک دیامن داجیا دوخ نورد ار روآ تریح یگتسویپ
 نارحب ،درک لمحت دوخ شود هب ار ربتکا مایق ،دمآ نوریب بیسآ نودب یکسنرک تموکح
 و تخاس مهارف ار تناتنآ رب يزوریپ تابجوم ،دنارذگ لزلزت نودب ار کسفوتیل تسرب يهرود
 ره رد تسا رداق نآ وترپ رد هک دروآ تسد هب ار ياهقباس یب فاطعنا تیلباق نآ ماجنارس
 راک هنوگ ره يارب ار دوخ ياضعا رازه اهدص ،هداد شیارآ رییغت دوخ فوفص رد ياهظحل
  .دیامن داجیا دوخ طیحم رد یلالتخا و یمظن یب هنوگ چیه هک نیا نودب دنک زکرمتم گرزب

 

  ياوشیپ يهباثم هب نینل ــ2

 هیسور تسینومک بزح

 ار هلأسم بناج کی طقف هیسور تسینومک بزح یتالیکشت يایازم یلو
 سور تیعقاو اب نآ کیتکات و همانرب ،بزح ياهراک یسایس نومضم رگا .دهدیم ناشن
 هب ار یبالقنا شبنج و دروآیمن روش هب ار رگراک ياههدوت نآ ياهراعش رگا ،درکیمن قیبطت
 هب .ددرگ مکحتسم و هتفای امن و وشن تعرس نیا هب تسناوتیمن بزح ،دادیمن قوس ولج
  .میزادرپ یم هلأسم بناوج نیا يهرابرد ثحب

 رد برغ طیارش اب هک تشاد نایرج یطیارش رد )1905 لاس ( کیتارکومد ــ اوژروب بالقنا
 رد بالقنا برغ رد .تشاد رایسب قرف ،ناملآ و هسنارف رد ًالثم ،یبالقنا تالوحت ماگنه
 ،دوب هتفاین لماکت یتاقبط يهزرابم هک تسویپ عوقو هب ياهرود رد و روتکافونام يهرود
 میظنت هب رداق هک دوبن یبزح ياراد دوخ زا ،دوب ناوتان و هدع مک ایراتلورپ هک یماگنه

 
A- لایسوس بزح  دش لیکشت ناملآ تارکومد ــ لایسوس قباس بزح باعشنا زا سپ هک تسا یبزح هس روظنم 
  .ناملآ تسینومک بزح و تارکومد لایسوس لقتسم بزح ،تارکومد
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 دناوتب هک دوب یبالقنا يهبنج نآ ياراد یفاک دح هب يزاوژروب و دشاب نآ ياهتساوخ
 هیلع هزرابم يارب ار اهنآ و دنک بلج دوخ فرط هب ار ناناقهد و نارگراک نانیمطا
 نیشام رصع رد )1905 لاس ( بالقنا ،سکعرب ،هیسور رد ــ ،دنک نادیم دراو یسارکوتسیرآ
 نآ یبسن تیمک هک سور يایراتلورپ هک دش زاغآ یماگنه ینعی یتاقبط يهزرابم لماکت و
 يزاوژروب اب رگید ،دوب هداد یگتسویپ نآ هب و هتخاس عمتجم ار نآ مه يرادهیامرس و رایسب
 دوخ زا ،تشاد يرتشیب یگتسویپ يزاوژروب بزح زا هک دوب یبزح ياراد دوخ زا و هدرک اهمزر
 هار زا مه شیگدنز ًالوصا هک ،سور يزاوژروب هک یلاح رد .دوب یتاقبط ياهتساوخ ياراد
 و نارگراک هیلع هک دوب هدیسرت ایراتلورپ یبالقنا حور زا ردق نآ ،تشذگیم تموکح تاشرافس
 يهجیتن رد سور بالقنا شتآ هک تیعقاو نیا .دوب ناکالم و تلود اب داحتا یپ رد ناناقهد
 دوب ثداوح نایرج عیرست بجوم طقف ،دش لعتشم يروچنم نادیم رد یگنج تیقفوم مدع
  .دهد رییغت ار رما تیهام ،لاح نیع رد هک نیا نودب

 درگ دوخ رود ار یبالقنا ناناقهد ،دریگ رارق بالقنا سآر رد ایراتلورپ هک درکیم اضاقت تیعضو
 هیلع دحاو نآ رد دوخ یتاقبط عفانم نیمضت و روشک لماک ندرک یسارکومد مان هب و دروآ
  .دنزب یعطق يهزرابم کی هب تسد ،يزاوژروب و مسیرازت

 قبط ار هلأسم »دناهداد مل« مسیسکرام رظن هطقن رب هک یناسک نامه ینعی ،اهکیوشنم یلو
 اب يربهر ،يزاوژروب بالقنا رد و تسيزاوژروب هیسور بالقنا نوچ :دندرک لح دوخ رظن
 ایراتلورپ سپ ،)دوش هعجارم ناملآ و هسنارف بالقنا »خیرات« هب ( تسيزاوژروب ناگدنیامن
 يزاوژروب نامه ( هیسور يزاوژروب هب دیاب يربهر ،دشاب هیسور بالقنا ياورنامرف دناوتیمن
 دنوش هدراذگ يزاوژروب رایتخا رد دیاب مه ناناقهد ،ددرگ راذگاو )دنک یم تنایخ بالقنا هب هک
  .دنامب یقاب پچ ًالماک نویسیزوپا کی عضوم رد ایراتلورپ هک تسا هتسیاش و

 مالک نیرخآ يهلزنم هب اهکیوشنم مه ار اهلاربیل دب نیا تسپ ياهیناوخ هزاوآ نیا و
  ....!دنتخاس یم رگ هولج »رایع مامت« مسیسکرام

 نیا ندوب چوپ هک تسا نیا سور بالقنا قح رد نینل تمدخ نیرتگرزب
 حلاصم هک ار یکیوشنم »بالقنا يامش« رطخ مامت و اهکیوشنم یخیرات ياهيزاس هنیرق
 ایراتلورپ کیتارکومد یبالقنا يروتاتکید .درک راکشآ نـُب زا دادیم يزاوژروب علب هب ار نارگراک
 هب هناحلسم مایق و Aنیگیلوب يامود سلجم میرحت ،يزاوژروب يروتاتکید ياج هب ناناقهد و

 
A- تشاد ار نآ سیسأت دصق 1905 لاس رد يرازت تموکح هک ،ناگدنیامن يهرواشم سلجم ینعی نیگیلوب يامود. 
 تسایر تحت ینویسیمک طسوت هب امود تاباختنا يهمان نیئآ و یتلود یتروشم يامود سیسأت هب طوبرم نوناق حرط
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 هک نیا زا سپ »پچ فالتئا« يهیرظن ،نآ رد هتسویپ راک و امود سلجم رد تکرش ياج
 هب امود زا جراخ يهزرابم يارب امود نوبیرت زا هدافتسا و دش لیکشت لاح ره رد امود سلجم
 کی هک تداک بزح اب هزرابم ،امود یعاجترا »تظافح« و یتداک يهنیباک رد تکرش ياج
 رد نینل هک تسا یکیتکات يهشقن نآ نیا ــ نآ اب فالتئا ياج هب دوب یبالقنا دض يورین
 و »کیتارکومد بالقنا رد یسارکومد ــ لایسوس کیتکات ود« :دوخ روهشم ياههلاسر
  .تسا هداد طسب ار نآ »يرگراک بزح فئاظو و اهتداک يزوریپ«

 رد ایراتلورپ یتاقبط ياهتساوخ عطاق و حیرص میظنت اب هک دوب نآ رد هشقن نیا یگدنزارب
 ،یتسیلایسوس يهلحرم هب ار بالقنا لاقتنا ،هیسور رد کیتارکومد ــ اوژروب بالقنا رصع
 يارب هزرابم رد .تشاد ناهن دوخ رد ار ایراتلورپ يروتاتکید يهیرظن و دومنیم لیهست
 نینل یپ زا تشگرب نودب و خسار یمزع اب سور ياهنیسیتارپ تیرثکا ،یکیتکات يهشقن نیا
 بزح نآ وترپ رد هک ،داهن ناینب ار یبالقنا کیتکات نآ يهیاپ هشقن نیا يزوریپ .دندش ناور
  .تسا هدروآ رد هزرل هب ار یناهج مسیلایرپما ناکرا نونکا ام

 هیروف بالقنا ،یلم داصتقا مامت لزلزت و یتسیلایرپما يهلاسراهچ گنج ،ثداوح یتآ يهعسوت
 بالقنا دض نوناک يهباثم هب ــ یتقوم تموکح ،روهشم يهناگ ود يهمکاح تردق و
 و ربتکا بالقنا ،ایراتلورپ يروتاتکید ینیوکت لکش هباثم هب ــ گروبزرتپ ياهاروش و يزاوژروب
 ،اهاروش يروهمج مالعا و يزاوژروب مسیراتناملراپ لالحنا ،ناسسؤم سلجم ندز مه رب
 تیعم هب یناهج مسیلایرپما ضرعت و یلخاد گنج هب یتسیلایرپما گنج لیدبت
 هک اهکیوشنم راب تقر تیعقوم ماجنا رس و یئایراتلورپ بالقنا هیلع ینابز »ياهتسیسکرام«
 بالقنا جوم اب و تخادنا ایرد هب هشرع زا ار اهنآ ایراتلورپ و دندوب هدیبسچ ناسسؤم سلجم هب
 نینل هک ار یبالقنا کیتکات لوصا تحص طقف اهنیا مامت ــ ،دندیسر يرادهیامرس لحاوس هب
 تسد رد یثاریم نینچ هک یبزح .دناسر یم توبث هب ،تسا هدرک نایب »کیتکات ود« رد
 هب هناعاجش ار دوخ یتشک ،يرحبلاتحت ياهگنس هتخت زا ساره نودب تسناوتیم ،تشاد
  .دنارب شیپ

***** 

 
 اهکیوشلب .تفای راشتنا رازت ،1905 لاس توا 6 هخروم يهینایب اب و دش نیودت ،روشک تقو ریزو )Bulygin( نیگیلوب
 لیکشت امود هک نیا زا لبق بالقنا نافوط ،دشن لیکشت زگره نیگیلوب يامود ...« .دندومن میرحت اًدج ار نیگیلوب يامود
 )»1905 لاس بالقنا یهرابرد ینار نخس« ــ نینل (».دیچرب ار نآ ،دوش
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 يهلمج ره و بزح راعش ره هک یماگنه ،تسا یئایراتلورپ بالقنا يهرود هک ام يهرود رد
 .دراد ياهژیو ياهتساوخ دوخ ياوشیپ زا ایراتلورپ ،دوش یم یسررب لمع رد نآ ياوشیپ
 لها نایاوشیپ ،ینافوط ياههرود نایاوشیپ ،تسا هدید دوخ هب ایراتلورپ زا ینایاوشیپ ،خیرات
 هب ار نایاوشیپ نیا مان اههدوت .فیعض يروئت ظاحل زا یلو ،عاجش و هتشذگ دوخ زا ،لمع
 یلو .هسنارف رد یکنالب و ناملآ رد لاسال ً:الثم دنتسه هلمج نآ زا .دننک یمن شومارف يدوز
 نشور فده نآ يارب ؛دشاب هدنز تارطاخ اب طقف دناوتیمن عومجملاثیح نم شبنج مامت
  .تسمزال )کیتکات ( مکحم یشم طخ و  )همانرب(

 يوق يروئت رد هک دناحلص نامز نایاوشیپ اهنآ .دنراد دوجو نایاوشیپ زا مه يرگید عون
 رشق رد طقف ینایاوشیپ نینچ .دنافیعض یلمع ياهراک و یتالیکشت روما رد یلو ،دنتسه
 رصع ندیسر ارف اب ؛ینیعم تدم ات مه نآ و دنتسه یمومع يههجو ياراد ایراتلورپ یناقوف
 ار هنحص اهنیسیروئت ،دوش یم هتساوخ یلمع یبالقنا ياهراعش اوشیپ زا هک یماگنه ،بالقنا
 و هیسور رد فناخلپ ًالثم دنتسه هلمج نآ زا .دنهد یم يدیدج دارفا هب ار اج ،هتفگ كرت
  .ناملآ رد یکستوئاک

 و کیروئت تردق دیاب ،دوش ظفح ایراتلورپ بزح و ایراتلورپ بالقنا یئاوشیپ ماقم هک نیا يارب
 هک یتقو دورلسکآ .پ .تشاد عمج دوخ رد ار یئایراتلورپ شبنج یتالیکشت و یلمع يهبرجت
 هتسجرب لمع درم کی يهبرجت یفرگش زرط هب« وا هک تشون نینل يهرابرد ،دوب تسیسکرام
 راتفگ شیپ هب دوش عوجر (».دراد عمج دوخ رد یسایس عیسو قفا و کیروئت تامولعم اب ار
 ياهتارکومد ــ لایسوس فئاظو« :ناونع تحت نینل يهلاسر رد دورلسکآ .پ باتک

 »ندمتم« يرادهیامرس گولوئدیا نیا دورلسکآ ياقآ هک دز سدح تسین لکشم 146.)»سور
 کیدزن زا ار نینل هک ام يارب یلو .دیوگب نینل يهرابرد دوب نکمم يزیچ هچ زورما
 نیا هک تسین یقاب یکش هنوگ چیه ،میرگنب فیتکژبا رظن زا روما هب میرداق و میسانشیم
 و ،نینل هک ار تیعقاو نیا حیضوت دیاب اًنمض .تسا هدرک ظفح ًالماک نینل ار یمیدق تیصاخ
 ،دشابیم ملاع رد ایراتلورپ بزح نیرتهدیدبآ و نیرتدنمورین ياوشیپ زورما ،يو صخش انامه
 دومن وجتسج هلأسم نیمه رد

 نیلاتسا .و .ي
  315 ــ 305 .ص ،4 دلج ،تایلک
 1920 لاس لیروآ 23 خیرات رد
 »ادوارپ« يهمانزور 86 يهرامش رد
  .تسا هدیسر عبط هب



  

 

 تحارتسا رد نینل قیفر
 )هاتوک ىهلاقم (

 1922 ربماتپس 15

 

 يزیچ »تحارتسا رد نینل قیفر« ىهرابرد دیابن نونکا هک دسر یم رظن هب
 هوالع هب .ددرگیم زاب راک هب يدوز هب نینل قیفر و دیآیم رس هب تحارتسا مایا هک اریز تشون
 کی رد اهنآ نتشون هک تسا اهبنارگ و ناوارف نانچ هتشاذگ اج هب نم رد وا هک یتارطاخ
 هجو چیه هب دنک یم بلط »ادوارپ « ىهمانزور ىهیریرحت تئیه هک روط نآ ،هاتوک ىهلاقم
  .دزرویم رارصا هیریرحت تئیه نوچ ،مسیونب مروبجم نم نیا دوجو اب .تسین بسانم

 دنچ »هفقو نودب« هک منک دروخ رب ریپ زابرس ىاهدع اب ههبج رد هک داتفا قافتا نم يارب
 یهابشاَ نوچ مه اهنآ و دندوب هدنارذگ باوخ و تحارتسا نودب یپایپ ياهدربن رد ار زور هنابش
 و دندیباوخ »مامت تعاس 18« و دنداتفا نیمز رب هدش ورد ىاههقاس دننام و دنتشگ زاب دربن زا
 یگدنز« اهنآ نودب هک دیدج ىاهدربن يارب ،دنتساخرب ياج زا هزات یئورین اب تحارتسا زا سپ
  .»دنناوت یمن

 هام کی تشذگ زا سپ ،هیئوژ رد يو اب نم تاقالم نیتسخن رد نینل قیفر
 زا سپ دوب هدش قفوم وا .تشاذگ یقاب نم نهذ رد ار ریپ زابرس ىهرطاخ نامه مین و
 ،دروآ تسد هب ىاهزات يورین تحارتسا زا سپ و هدرک تحارتسا ،اسرف تقاط موادم ياهدربن
  .یگدوسرف و یگتسخ تارثا اب هارمه اما هدش دیدجت یئاوق و هزات یئورین

 هب عجار مرادن هزاجا ،تسین زاجم نم يارب همانزور ندناوخ« :دیوگ یم ءازهتسا اب نینل قیفر
 نوچ میوجیم يرود دتفایم زیم يور هک يذغاک هکت ره زا تقد اب .منک تبحص تسایس
  ».دیآ نوریب طابضنا ضقن نآ زا و دشاب همانزور ادابم مسرت یم

 ار ناکشزپ لاح نیع رد .مدوتس تیاهن ار نینل قیفر طابضنا سح و مدیدنخ دنلب دنلب نم
 کی اب هک یماگنه ىاهفرح نارادمتسایس هک دننک كرد دنناوتیمن اهنآ اریز میدرک هرخسم
 .دننزن فرح تسایس هب عجار دنناوتیمن ،دننکیم تاقالم رگید
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 ،قایتشا و فلتخم لئاسم هب وا دیدش لیامت دنک یم بلج ار امش هجوت نینل قیفر رد هچ نآ 
 A،اهراسا ىهمکاحم .تشاد رایسب شطع هک دوب مولعم .تسا راک هب وا ریذپان هبلغ قایتشا
 نیا مامت ــ یلام عضو و عیانص ،لوصحم رادقم ینیب شیپ B،ههال و نژ ىاهسنارفنک
 هک تسا دنمهلگ ،دنکیمن هلجع دوخ ىهدیقع نایب يارب وا .دنیآیم رگید کی لابند هب لئاسم
 هک دبای یم عالطا یتقو .درپس یم رطاخ هب و دسرپ یم رتشیب وا .تسا هدنام بقع عیاقو زا
  .دوشیم نامداش یلیخ ،تسا بوخ لوصحم

 و باتک یهوبنا نینل قیفر فارطا رد هعفد نیا .مدید يرگید عضو نم هام کی زا سپ
 تسایس ىهرابرد و دناوخب همانزور تیدودحم نودب دندوب هداد هزاجا وا هب ( دوب همانزور
 یبصع قایتشا زا یئاههناشن .دوبن دوهشم وا رد یگدوسرف و یگتسخ زا يرثا ).دنک تبحص
 نانیمطا و شمارآ .دوب هدش يرپس وا شطع ــ دروخیمن مشچ هب رگید راک هب تبسن يو
 یم تبحص مه هب زاب همین ینامشچ اب و گنرز ام ریپ نینل .دوب هتشگ زاب وا هب ًالماک
  .....تسیرگن

 خرن ...عیانص عضو ...لوصحم ...یلخاد عضو .دوب رتزیگنا ناجیه ام يوگتفگ هعفد نیا اما
  ...هجدوب ...لبور

 ار ام راک ،ناوارف لوصحم .تسا هتشگ يرپس اهزور نیرتلکشم اما ،تسا لکشم تیعقوم«
 نونکا .دیشخب يدوبهب ار یلام روما و عیانص دیاب لوصحم لابند هب .دنکیم لیهست اًقیمع
 نابیرگ اهنآ راک تیفیک دوبهب و تاسسؤم و تارادا ندرک هداس اب هک تسا نیا رس رب عوضوم
 هاگ نآ ،تسا مزال ىاهژیو يرادیاپ راک نیا ماجنا رطاخ هب .دیناهر مزال ریغ جراخم زا ار تلود
 ».دیشک میهاوخ نوریب اًمتح و دیشک میهاوخ نوریب ار دوخ میلگ ام

 
A-  34 زا .تفرگ تروص وکسم رد 1922 توا 7 ــ نئوژ 8 خیرات رد یبالقنا یلاع هاگداد فرط زا اهراسا ىهمکاحم 
 نامهزا بزح نیا هک تسا نهربم و حضاو همکاحم نیا زا .دندوب راسا بزح يزکرم ىهتیمک وضع رفن 11 موکحم رفن
 .دندید كرادت ار هناحلسم شروش .دنتساوخ اپ هب تفلاخم هب يوروش تموکح اب ربتکا یتسیلایسوس بالقنا لوا ياهزور
 تلود و کیوشلب بزح ناربهر هب تبسن ار یتسیرورت ىهویش و دندرک ینابیتشپ هجراخ تالخادم زا ،دندیچ هئطوت
  .دندرب راک هب يوروش
B- ( ههال رد يرگید و ) 1922 هم 19 ــ لیروآ 10 ( نژ رد یکی هک تسا یللملا نیب يداصتقا سنارفنک ود روظنم 

 ىهیسور و يرادهیامرس ناهج نیب تابسانم نییعت يارب نژ سنارفنک .دندش رازگ رب )1922 هیئوژ 20 ــ نئوژ 15
 زا يرادهیامرس رگید ياهروشک و نپاژ ،ایلاتیا ،هسنارف ،ناتسلگنا ناگدنیامن سنارفنک نیا رد .دیدرگ لیکشت یتسیلایسوس
 یئاهتساوخرد يرادهیامرس ياهروشک ناگدنیامن .دندرک تکرش رگید فرط زا يوروش ىهیسور ناگدنیامن و فرط کی
 يراذگاو ،نآ زا لبق و گنج نیح رد ضورق ىهیلک تخادرپ ( دندیشک شیپ يوروش ىهیسور یگدنیامن تئیه هب
 هب ار يوروش روشک هک دوب نآ مکح رد اهتساوخرد نیا يارجا هک ) هریغ و یجراخ قباس نابحاص هب هدش یلم کلمیام
 هجومان ىاهتساوخ نیا يوروش ىهیسور یگدنیامن تئیه .دروآرد یبرغ ياپورا ىهیامرس ىهرمعتسم تروص
 سنارفنک .دش هداد لیوحت ثحب يارب ههال ناسانشراک سنارفنک هب عوضوم نیا اًدعب .درک در ار یجراخ نارادهیامرس
  .دیسرن یقفاوت هب ،فرط ود رظن فالتخا تلع هب زین ههال
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  ...اکیرمآ شقن ...ناملآ و ناتسلگنا ...هسنارف راتفر ...نیقفتم ...یجراخ عضو«

 باتش هب يزاین ار ام .دنردیم ار رگید کی ،دنراد ترفن رگید کی زا اًقیمع و دندنمزآ اهنآ«
 تراسا دادرارق و یگدرب اب ام اما میامهافت و حلص رادفرط ام :تسا تسرد ام هار .تسین ندرک
 ماد رد هن .میئامیپ هب ار دوخ هار و میریگب تسد رد مکحم دیاب ار ناکس .میفلاخم زیمآ
 ».میهد هار سرت هب هن و میتفیب یسولپاچ

 ...يوروش ىهیسور هیلع اهنآ روآ ماسرس تاغیلبت ،اهکیوشنم و اهراسا
 اهنآ .دناهداد رارق دوخ ربارب رد ار يوروش ىهیسور نتخاس رابتعا یب يهفیظو اهنآ ،يرآ«
 راز نجل رد اهنآ .دننکیم لیهست يوروش ىهیسور هیلع ار اهتسیلایرپما ىهزرابم
 يارب تسا اهتدم اهنآ ،دننزب اپ و تسد راذگب .دنطلغیم بادرگ رد و هداتفا يرادهیامرس
 ».دناهدرم رگراک ىهقبط

 ىهرابرد یندرکن رواب ىاههناسفا ...ترجاهم ...دیفس ىاهسور تاعوبطم
  ... تالیصفت و حرش اب نینل تشذگرد

 دوخ و دنیوگب غورد راذگب« :دوشیم رکذتم و دنزیم دنخبل نینل قیفر
 ».درک بلس ناگدنریم زا ار يرادلد نیرخآ دیابن .دنهد یلست ار

 

  نیلاتسا .و .ي 1922 ربماتپس 15
  136 ــ 134 ـ ص ،5 دلج ،راثآ تایلک
  »تحارتسا رد نینل قیفر«
 »ادوارپ « 215 ىهرامش روصم ىهمیمض
 نیلاتسا .ي :ءاضما 1922 ربماتپس 24 خروم
 





  

 

 

 

 یھلأسم یهرابرد

 یاھتسینومک کیتکات و یژتارتسا

 Aسور
 ١٩٢٣ سرام ١٤

 

 کیتکات و يژتارتسا« هب عجار ،هک تسا یئاهینارنخس يهیاپ رب رضاح يهلاسر

 يرهش ىهزوح نارگراک بولک رد فلتخم ياهنامز رد ،هک »سور ياهتسینومک

 نم میمصت .ماهتشاد نایب Bفلدروس هاگشناد رد اهتسینومک نویسکارف رد و اینسرپ

 
A- 56 هرامش رد »سور ياهتسینومک کیتکات و يژتارتسا يهلأسم يهراب رد« نیلاتسا .ي ىهلاسر 
 )کیوشلب ( هیسور تسینومک بزح درگلاس نیمجنپ و تسیب تبسانم هب هک 1923 سرام 14 ي»ادوارپ«
 سرام ،16 ،15 ،14 خیرات هب »دارگورتپ يادوارپ« 59 و 58 و 57 ياههرامش رد زین و ،دوب هدش هتشون

  تشگ رشتنم 1923 لیروآ لوا خیرات هب »یتسینومک بالقنا« يهیرشن 7 يهرامش رد و 1923
B - فلدروس .م .ژ ناناقهد و نارگراک یتسینومک هاگشناد. 
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 ياقفر يوزرآ ندروآرب يارب مندوب فظوم كرد رطاخ هب ،اهینارنخس نیا راشتنا هب

 منکیم روصت هک تسا تلع نیدب لاح نیع رد و فلدروس نایوجشناد و یئاینسرپ

 مزال لاح ره هب .دشابن هدیاف یب ام یبزح نارگراک ناوج لسن يارب هلاسر نیا

 رد ار ینیون یساسا رما هک درادن اعدا هجو چیه هب هلاسر هک موش رکذتم منادیم

 ياقفر طسوت یسور یبزح تایرشن رد اهراب هک دهد تسد هب یئاهزیچ نآ اب هلباقم

  .دناهدش نایب نونک ات يربهر

 نینل قیفر یساسا تارظن ریوصت و هدرشف نایب ناونع هب دیاب رضاح ىهلاسر

  .ددرگ تشادرب

 

I 

 
 میهافم فیرعت

 يرگراک شبنج تمس ود ـ 1

 .دریگیم رب رد ار يرگراک شبنج ثحبم ،کیتکات زین و یسایس يژتارتسا

 رصنع و وردوخ رصنع ای ینیع رصنع :تسا رصنع ود لماش دوخ يرگراک شبنج اما

 
 حییهت و تاغیلبت یشزومآ ياههرود بزح يزکرم هتیمک طسوت 1918 لاس رد فلدروس .م.ژ راکتبا هب
 هب انب ،هسردم نیا ساسا رب .تفای مان رییغت يوروش راک هسردم هب 1919 هیوناژ رد هک دیدرگ رارقرب
 ناینب يوروش و یبزح راک يزکرم يهسردم هیسور کیوشلب تسینومک بزح متشه يهرگنک میمصت
 .م .ژ ناناقهد و نارگراک یتسینومک هاگشناد هب يزکرم يهسردم 1919 لاس مود يهمین رد .دیدرگ
  .دش لیدبت فلودروس
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 هک ددرگیم اهدنور زا هتسد نآ لماش وردوخ ،ینیع رصنع .هاگآ رصنع ای ینهذ

 دشر .دنباییم نایرج ایراتلورپ ىهدننک میظنت و هناهاگآ ياههتساوخ زا لقتسم

 ياهشبنج ،نهک یتموکح تردق نتخیرورف ،يرادهیامرس لماکت ،روشک يداصتقا

 ،هریغ و یتاقبط تامداصت ،دنشابیم وا نوماریپ هک یتاقبط و ایراتلورپ يوردوخ

 ،تسا ایراتلورپ ياههتساوخ زا لقتسم ناشلماکت هک دنتسه یئاههدیدپ ًالک اهنیا

 ،دنرادن راکورس اهدنور نیا اب يژتارتسا ،دهدیم لیکشت ار شبنج ینیع تمس نیا

 اهنت يژتارتسا ،دهدب رییغت ار اهنآ دناوتیم هن و دربب نیب زا ار اهنآ دناوتیم هن اریز

 هک تسا ییهطیح نآ نیا .دریگب تأشن اهنآ زا و هدرک باسح اهنآ يور دناوتیم

 .دباییم ققحت مسیسکرام يهمانرب و يروئت طسوت

 ار شبنج ینهذ تمس .تسه زین هاگآ ،ینهذ تمس کی ياراد شبنج اما 

 و هاگآ شبنج ،دهدیم لیکشت نارگراک زغم رد شبنج يوردوخ ياهدنور ساکعنا

 .دیامنیم نییعت فده تهج رد ار ایراتلورپ رادهمانرب

 تمس فالخ رب هک تسا هجوت لباق ام يارب رظن نیا زاً الوصا شبنج تمس نیا 

 رگا .دراد رارق کیتکات و يژتارتسا يهدننک تیاده ریثأت تحت ًالماک شبنج ینیع

 رب یلو ،دهدب رییغت شبنج ینیع ياهزور ریس رد يزیچ ،تسین رداق يژتارتسا هچ

 و عیسو اج نیارد يژتارتسا لمع يهطیح هک شبنج هاگآ ،ینهذ تمس رد سکع

 ندوب صقان ای لماک بسحرب دناوتیم يژتارتسا اریز ؛دراد یئاناوت ،دشابیم نوگانوگ

 دنک تیاده هار نیرتهاتوک زا ار نآ دناوتیم اریز ،دیامن دُنک  ای عیرست ار شبنج ،دوخ

 .دناشکب رتكاندرد و رتراوشد يهار هب ای و

 و هزوح دنتسه اهنیا ؛نآ ندومن دس ای و لیهست ،شبنج ندرک دنُک ای عیرست 

  .یسایس کیتکات و يژتارتسا لمع نادیم
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  مسیسکرام يهمانرب و يروئت ـ 2

 هاگره يژتارتسا .دزادرپیمن شبنج ینیع ياهدنور قیقحت ثحبم هب دوخ يژتارتسا

 ،ددرگ بکترم ار تاهابتشا نیرتهدننک دوبان و نیرتگرزب شبنج يربهر رد دهاوخن

 واک و دنک .تسا اهنآ زا تسرد یبایزرا و اهدنور نیا نتخانش زاب هب فظوم ًاملسم

 هب سپس و مسیسکرام يروئت يهفیظو زیچره زا لبق شبنج ینیع ياهدنور

 .دشابیم مسیسکرام يهمانرب ىهدهع

 مسیسکرام يهمانرب و يروئت جیاتن رب مامت و مات ،دیاب يژتارتسا زین تلع نیمه هب 

 .ددرگ یکتم

 وجتسج شلاوز و لماکت رد ار يرادهیامرس ینیع ياهدنور هک مسیسکرام يروئت 

 هب ،ایراتلورپ طسوت تردق لیصحت و يزاوژروب ینوگنرس يریزگان زا هتشذگ ،دنکیم

 يژتارتسا .دسریم ،دش دهاوخ يرادهیامرس نیزگیاج ًاربج مسیلایسوس هک نیا

 ىهجیتن نیرتمهم نیا هک دومن یقلت یتسیسکرام ناوتیم هاگ نآ طقف ار يرتلورپ

  .دریگ رارق شراک ساسا ،مسیسکرام کیروئت

 رد هک ار يرگراک شبنج فادها ،کیروئت جیاتن زا تکرح اب مسیسکرام يهمانرب

 لک يارب ای دناوتیم همانرب .دیامنیم نییعت ،دناهتشگ نایب یملع روط هب همانرب تاکن

 يهدنامزاس و يرادهیامرس ینوگنرس هک يروط هب ،يرادهیامرس لماکت يهلحرم

 ىهرود کی يارب ای و ددرگ حرطم ،دشاب هتشاد رظن دم رد ار یتسیلایسوس دیلوت

 داجیا و هدبتسم لادوئف میژر يایاقب ندرب نیب زا ًالثم ،يرادهیامرس لماکت رد نیعم

 ود لماش دناوتیم همانرب اذل .دشاب هدش حرط يرادهیامرس دازآ دشر يارب طیارش

 .لقادح يهمانرب کی و رثکادح ىهمانرب کی :ددرگ شخب
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 يژتارتسا اب دیاب ًاراچان ،تسا هدش حرط لقادح يهمانرب هباثم هب يژتارتسا هک نیا 

 مهف لباق دوخ هب دوخ ؛دشاب توافتم ،تسا هتشگ حرط رثکادح يهمانرب تهج هک

 رد ،هک دشاب یتسیسکرام ًاعقاو دناوتیم هاگ نآ اهنت يژتارتسا هک یلاح رد .تسا

  .ددرگ تیاده مسیسکرام يهمانرب رد هسکعنم فادها طسوت شیوخ درک لمع

 

 يژتارتسا ـ 3

 رگراک ىهقبط شبنج هک تسا یتمس نآ نییعت يژتارتسا يهفیظو نیرتمهم

 رطاخ هب نمشد رب یلصا ىهبرض ندز تهج ایراتلورپ يارب و هدوب ناور رتسب نآ رد

 يهشقن ،یکیژتارتسا يهشقن .دشاب هار نیرتدنمدوس ،شاهمانرب فادها هب یبایتسد

 هب دناوتیم تمس نیا رد هبرض هک تسا یتمس رد یعطق يهبرض يهدنامزاس

  .دسرب جیاتن نیرتشیب

 طوطخ ناوتیم ،دوش یماظن يژتارتسا اب یسایس يژتارتسا يهسیاقم هب مادقا هاگره

 يهلحرم رد ًالثم ،دومن حیرشت یصاخ تمحز نودب ار یسایس يژتارتسا یساسا

 هک یماگنه ار 1919 لاس رخاوا ناگمه .نیکیند دض رب هزرابم نامز رد یلخاد گنج

 نایماظن نایم رد نامز نآ رد .دنروآیم رطاخ هب تشاد رارق الوت یلاوح رد نیکیند

 شترا رب هعطق يهبرض یتسیاب هطقن مادک زا هک نیا دروم رد یبلاج ياهثحب

 ــ نیزیراز طخ هک دندوب نیا رب نایماظن زا یشخب تفرگ رد ،دوش دراو نیکیند

 نیا رب سکع رب رگید شخب .ددرگ باختنا هبرض یلصا تمس ناونع هب کسیسرون

 قیرط زا ات دروآ دورف »فتسور ـ شنورو« طخ رد ار یلصا يهبرض دیاب هک دندوب

 یئاهنت هب ار اهنآ زا مادکره و دومن هقش ود ار نیکیند شترا ،هطخ نیا رد يورشیپ

 فرصت اب هک دوب نیا رد کش نودب لوا يهشقن تبثم يهبنج .دیبوک مهرد

  .تشگیم عطق نیکیند شترا تشگزاب هار ،دوب نآ رب ینتبم هشقن هک کسیسرون
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 ( یقطانم زا ار ام يورشیپ اریز ،دوبن دنمدوس یلیالد هب ،ام يارب لاح ره هب نیا

 زین تلع نیمه هب و دندوب يوروش تردق دض رب هک تفرگیم رظنرد )نود يهقطنم

 نایرکشل يارب ار هار اریز دوب كانرطخ رگید تهج زا ؛تشگیم یگرزب ینابرق ببس

 يارب مود يهشقن .دوشگیم وکسم فرط هب »فوخوپرز ـ الوت« قیرط زا نیکیند

 زا ار نایرگشل يورشیپ اریز ،دوب تسرد حرط اهنت یلصا يهبرض ندروآ دورف

 يوروش تردق هب هک تفرگیم رظن رد ) »نود« ياتلد و »شنورو« تلایا ( یقطانم

 يوس زا ،دینادرگیم لمحتم ار يرتمک ینابرق هجیتن رد و دندادیم ناشن هقالع

 وکسم يوس هب هک ار نیکیند نایرگشل یلصا ياههورگ تایلمع ىهنحص رگید

 ،دنتفرگ مود ىهشقن هب میمصت نایماظن تیرثکا .دومنیم عطق ،دندرکیم يورشیپ

 .تشگ نییعت نیکیند هیلع رب گنج ریسم بیترت نیدب

 ندومن ینیب شیپ ینعم هب هک یلصا ىهبرض تمس ندومن نییعت ،رگید نابز هب

 يژتارتسا ریسم مهد هـُن ینیب شیپ ،تسا گنج يهرود مامت يارب ،تایلمع تلصخ

  .ددرگیم لماش ار گنج

 نیب يدج تامداصت نیلوا .تسا قداص یسایس يژتارتسا دروم رد هلأسم نیمه نیع

 نرق لئاوا رد يرگراک شبنج یلصا تمس يهرابرد سور يایراتلورپ یسایس ناربهر

 زا یشخب تسا دوهشم هک يروط نامه .داد خر نپاژ اب هیسور گنج نامز رد متسیب

 شبنج یلصا تمس هک دندوب هدیقع نیا رب نامز نآ رد )اهکیوشنم ( ام بزح

 يزاوژروب اب ایراتلورپ داحتا یشم يانبم رب دیاب مسیرازت هیلع رب هزرابمرد یئایراتلورپ

 زا مهم رایسب یبالقنا لماع کی هباثم هب ناناقهد هک يوحن هب ،دریگ رارق لاربیل

 شبنج لک يربهر شقن هک یلاح رد ،دندنامیم نوریب ًابیرقت ای و هدنام نوریب هشقن

  .تشگیم لوحم لاربیل يزاوژروب هب ،یبالقنا
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 رب دیاب یلصا يهبرض هک دندوب دقتعم سکعرب )اهکیوشلب ( بزح رگید شخب

 لک يربهر شقن هک یلاح رد ،دریگب رارق ناناقهد و ایراتلورپ تدحو یشم يانبم

  .ددرگ یثنخ لاربیل يزاوژروب و هدش لوحم ایراتلورپ هب شبنج

 ،1917 هیروف بالقنا ات رضاح نرق لوا يههد زا ام یبالقنا شبنج لک هب هجوت اب

 اب هسیاقم رد یضرا ناکلام و مسیرازت هیلع رب ناناقهد و نارگراک گنج هباثم هب

 یضرا ناکلام و مسیرازت تشونرس هک ،ددرگیم نشور نیکیند هیلع رب گنج

 ای یکیوشنم يهشقن( یکیژتارتسا يهشقن نآ ای و نیا لوبق هب تاهج زا يرایسبرد

  .دوب هتسباو یبالقنا شبنج یلصا تمس نآ ای و نیا نییعت هب ،)یکیوشلب

 یلصا تمس نییعت اب یماظن يژتارتسا نیکیند هیلع رب گنج نامز رد هک هنوگ نامه

 هب ،درک نییعت نیکیند راک مامتا ات ار يدعب تایلمع مامت تلصخ مهد هـُن هبرض

 ،مسیرازت هیلع رب یبالقنا ىهزرابم يهنحص رد زین اج نیا رد تروص نیمه

 ،یکیوشلب يهمانرب حور اب یبالقنا شبنج یلصا تمس نییعت اب یسایس يژتارتسا

 نامز زا مسیرازت هیلع ینلع يهزرابم يهلحرم مامت يارب ار ام بزح راک تلصخ

 .تساهدرک نییعت 1917 هیروف بالقنا ات نپاژ و سور گنج

 زا يوریپ اب هک تسا نیا زا ترابع زیچ ره زا لبق یسایس يژتارتسا يهفیظو 

 نارگراک یبالقنا يهزرابم براجت نتشاد رظن رد و مسیسکرام يهمانرب و يروئت

 هب دوخ یخیرات ىهرود يارب ار يروشک ره يرتلورپ شبنج یلصا تمس ،ایند رسارس

  .دیامن نییعت یحیحص وحن

 



 نیلاتسا فزوژ راثآ یخرب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
294 

  کیتکات ـ 4

 کیتکات .تسا نآ عبات و يژتارتسا تمدخ رد ،يژتارتسا زا یشخب کیتکات

 تازرابم ،ار نآ یعرف ياههبنج کت کت هکلب ،دریگیمن رب رد لک هباثم هب ار گنج

 نیا ای تسا گنج ندیناسر يزوریپ هب ناهاوخ يژتارتسا .دریگیم ربرد ار اهرازراک و

 سکعرب کیتکات ،تسا مسیرازت هیلع رب هزرابم ندیناسر رخآ هب ات میئوگب هک

 يارجا ناهاوخ ،دشابیم هزرابم نآ ای و نیا رد ،رازراک نآ ای نیا رد يزوریپ ناهاوخ

 عضو اب شیب و مک هک تسا نویسکآ نآ ای و نیا ،تیلاعف نآ ای نیا زیمآ تیقفوم

 .دیامنیم تقباطم نیعم ىهظحل ره رد هزرابم صخشم

 هزرابم ياههویش و لاکشا ،قرط و لئاسو نآ نییعت ،کیتکات ىهفیظو نیرتمهم 

 و هتشاد تقباطم يهجو نیرتهب هب نیعم ياههظحل رد صخشم عاضوا اب هک تسا

 ياهنویسکآ تلع نیمه هب .دزاس ایهم يهجو نیرتهب هب ار کیژتارتسا تیقفوم

 یبای شزرا ،هطساو یب ناوت رظن هطقن زا یئاهنت هب دیابن ار اهنآ جیاتن و یکیتکات

 یتاظحل .دیجنس يژتارتسا تاناکما و فئاظو هاگرظن زا ار اهنآ دیاب هکلب دومن

 .دیامنیم لیهست ار یکیژتارتسا فئاظو يارجا یکیتکات ياهیبایماک هک دندوجوم

 طسوت شنورو و لروا يدازآ ماگنه 1919 رخآ رد نیکیند يههبج ثداوح ًالثم

 رد ام يهناخپوت و شنورو دودح رد ماظن هراوس ياهيزوریپ هک ینامز ،ام نایرگشل

 نینچ نیا ،دندرک داجیا فتسور يوس هب يورشیپ يارب بسانم یتیعضو ،لروا دودح

 وکسم و دارگورتپ ياهاروش شخرچ ماگنه هب .هیسور رد 1917 توا رد تانایرج دوب

 ربتکا يورشیپ ،نآ ىهجیتن رد هک ینیون یسایس عضو داجیا و اهکیوشلب فرط هب

 .دوب نینچ نیا زین ،دینادرگ ناسآ ار ام بزح
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 و هطساو یب ناوت دوجو اب یکیتکات ياهتیقفوم هک دنراد دوجو مه یتاظحل 

 هب هبقرتم ریغ یعضو و دنیامنیمن تقباطم یکیژتارتسا تاناکما اب ،دوخ ناشخرد

  .دندرگیم رطاخ راب یشکرگشل لک يارب هک دنروآیم دوجو

 ناسآ تیقفوم زا هّرغ وا هک یتقو ،دوب نینچ نیا نیکیند يارب 1919 رخاوا

 »رپیند« ات اگلو زا ار دوخ ىههبج ،وکسم فرط هب دوخ ناوترپ و عیرس يورشیپ و

  .دش ببس ار دوخ نایرگشل لاوز راک نیا اب و هداد شرتسگ

 ام هک یتقو ،دوب نینچ نیا زین ناتسهل هیلع رب گنج نامز رد 1920 لاس

 يورشیپ کی ناسآ یبایماک زا هّرغ و هداد ءاهب مک ناتسهل رد یلم شبنج يورین هب

 زا هک یماگنه و دومنیم لوحم ام رب ار نامتردق زا رتنیگنس فئاظو هک ناوترپ

 هیلع ناتسهل مدرم يهدننکش تیرثکا ،میتشگ ناور اپورا فرط هب »وشرو« قیرط

 ياهتیقفوم هک دندرک داجیا ار یعضو بیترت نیدب و دنتساخ اپب يوروش شترا

 يوروش تردق و رابتعا هب هدرک چیه »ریموتیش« و »کسنیم« رد ار يوروش شترا

  .دنتخاس دراو همطل برغ رد

 بقاوع هدیشوپ مشچ یکیتکات ياهتیقفوم زا دیاب هک دندوجوم رین یتاظحل هرخالاب

 هدنیآ یکیژتارتسا تبثم تازایتما هک نیا ات دومن لمحت ار یکیتکات ياهررض و

 فرط کی هک یماگنه ًالثم ،دیآیم شیپ رایسب گنج رد تلاح نیا .دندرگ نیمضت

 يوق ياهورین تابرض ریز زا نانآ ندیشک نوریب و شنایرگشل ياهرداک تاجن تهج

 يارب ار قطانم و اهرهش مامت گنج نودب و زاغآ ار هشقن اب ینیشن بقع ،نمشد

 میلست یتآ یعطق تازرابم يارب ،اوق يروآ عمج و بسانم تصرف ندروآ تسدب

 .دنکیم

 روبجم ام بزح هک یتقو اهیناملآ يهلمح نامز ،دوب نینچ نیا 1918 هیسور عاضوا

 نامز نآ رد یسایس يهطساوالب ناوت هاگرظن زا هک »تسرب« حلص داد رارق هب دوب
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 ،هدومن ظفح ار حلص ىهتفیش ناناقهد اب داحتا ات ،دراذگب هحص ،دوب ررض کی

 يارب ار یکیژتارتسا تازایتما هلیسو نادب و داجیا ینیون شترا ،دبایب سفنت تصرف

  .دنادرگ نئمطم هدنیآ

 زا هک تسین زاجم و دشاب ياهظحل عفانم عبات دناوتیمن کیتکات ،رگید نایب هب

 زا هک تسین زاجم رتالاب مه نآ زا ،ددرگ تیاده یسایس يهطساو یب ناوت هاگدید

 و فئاظو اب قباطت رد دیاب کیتکات .دزاسب هعلق اهنامسآ رد و هتشگ ادج تخس نیمز

  .دوش يزیر حرط يژتارتسا تاناکما

 رظن رد اب و يژتارتسا ياهیئامنهار طسوت تیاده اب کیتکات يهفیظو

 تسا نیا رد ،زیچ ره زا لبق ،ناهج رسارس نارگراک یبالقنا يهزرابم براجت نتشاد

 رد هزرابم صخشم عضو اب هک دیامن نییعت ار هزرابم زا یئاههویش و لاکشا نآ هک

  .دشاب هتشاد تقباطم يهجو نیرتهب هب هظحل ره

 

   هزرابم لاکشا ـ 5

 قباطم اهنآ .دنتسین هیبش مه هب هشیمه گنج لاکشاو ندرک گنج ياههویش

 ،دنباییم رییغت دیلوت لماکت قباطم زیچ ره زا لبق ،دنباییم رییغت ناشلماکت طیارش

 رد ،موس نوئلپان طیارش رد ات دوب يرگید روط ندرک گنج ،ناخزیگنچ طیارش تحت

  .مهدزون نرق ات دوب دهاوخ رگید يروط زین متسیب نرق

 ،گنج لاکشا ىهیلک ىهناداتسا نتخومآ رد يزورما طیارش تحت ندرک گنج رنه

 تسارف اب ندومن هدافتسا ،هنیمز نیا رد ملع ياهدروآ تسد يهیلک بسک و نتخومآ

 هنوگ نآ ای و نیا عقوم هب دربُ راک هب ای و اهنآ يهناربدم نتخاس طبترم و اهنآ زا

  .دشابیم عاضوا قباطم ،لاکشا
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 يهزرابم لاکشا .تفگ یسایس يهنحص رد هزرابم لاکشا يهرابرد دیاب ار نیمه نیع

 اب قابطنا رد یسایس يهزرابم لاکشا .تسا ندرک گنج لاکشا زا رتهدرتسگ یسایس

 ،مصاختم ياهورین تبسن رییغت ،تاقبط عضو ،گنهرف ،یعامتجا عاضوا ،داصتقا دشر

 .دنریذپیم رییغت یللملا نیب تابسانم اب قباطم هرخالاب و یتلود تردق تلصخ

 ،يرگراک تارهاظت و تاباصتعا اب هارمه دادبتسا طیارش تحت یفخم يهزرابم لکش

 یسایس ياهدوت تاباصتعا و »ینلع تاناکما« طیارش رد ینلع يهزرابم لکش

 یناملراپ نورب ياهدوت ياهنویسکآ و امود رد ًالثم یناملراپ يهزرابم لکش ،نارگراک

 يهزرابم لاکشا هرخالاب ،دنباییم هعسوت هناحلسم ياهمایق دحرس ات زین یهاگ هک

 دروآ تسد هب ار ناکما نیا ایراتلورپ رگا ،ایراتلورپ طسوت تردق بسک زا سپ یتلود

 اهنیا ؛دشاب هتشاد شیوخ تسد رد ار شترا هرخالاب و یتلود ياوق و رازبا يهیلک هک

 یبالقنا يهزرابم کیتارپ هک دنشابیم یتازرابم لاکشا نآ دوخ عمج رد و لک رد

 .تسا هداد تسد هب ایراتلورپ

 يهنایهاد نتخاس طبترم رد ،هزرابم ياههویش ىهیلک رد يداتسا ،بزح ىهفیظو 

 رد هک تسا یلاکشا نآ رب هزرابم ىهناربدم ندومن زکرمتم و دربن نادیم رد اهنآ

  .ددرگیم رولبتم ،دنباییم ییهژیو تبسانم هدوجوم عاضوا

 

  یتالیکشت لاکشا ـ 6

 و لاکشا ابً الومعم حلسم ياههتسر و اهرگشل عون ،اهشترا یتالیکشت لاکشا

 رد .دننکیم رییغت زین اهیلوا ،اهيرخآ رییغت اب .دناقباطت رد ندرک گنج ياههویش

 .دباییم تیعطق ماظن هراوس زا عیسو ىهدافتسا اب ًابلاغ يزوریپ كرحتم گنج

 افیا ار عبات شقن کی ای و درادن یشقنً الصا ای ماظن هراوس یعضوم گنج رد سکعرب
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 نییعت کنات و یمس زاگ ،هدنگنج ياهامیپاوه و نیگنس ياههناخپوت ؛دنکیم

  .دنزیچ همه ىهدننک

 و لیمکت دح ات اهنآ لماکت رد ،حلسم ياههتسر ىهیلک نتشاد رد ندیگنج رنه

  .دشابیم اهنآ تایلمع ىهنارهام نتخاس طوبرم

 زین اج نیا .تفگ یسایس ىهنحص رد یتالیکشت لاکشا ىهرابرد دیاب ار نیمه نیع

 قبطنم هزرابم ياههویش هب یماظن ىهنحص دننام یتالیکشت لاکشا روط نیمه

 تالیکشت ،دادبتسا ىهرود رد ییهفرح نویبالقنا یفخم ياهنامزاس .دندرگیم

 ،امود يهرود رد )هریغ و امود نویسکارف ( یناملراپ و ینواعت ،ییهیداحتا ،یشزومآ

 ناگدنیامن ياهاروش ،باصتعا ياههتیمک ،یناقهد ياههتیمک ،اههناخراک ياههتیمک

 مامت هک يرتلورپ يوق بزح کی و نایشترا یبالقنا ياههتیمک ،نازابرس و نارگراک

 ،دنادرگ طبترم رگید کی اب ییهدوت ياهمایق و اهنویسکآ يهرود رد ار لاکشا نیا

 رگراک يهقبط تسد رد تردق هک ییهرود رد ایراتلورپ نامزاس یتلود لکش هرخالاب

 رد دناوتیم ایراتلورپ هک یتالیکشت لاکشا نآ ًامومع دنتسه اهنیا .تسا زکرمتم

 هیکت دیاب و دیامن هیکت اهنآ رب نیعم طیارش تحت رد يزاوژروب دض رب شاهزرابم

  .دیامن

 دح ات ناشلیمکت رد ،یتالیکشت لاکشا نیا ىهیلک رد تراهم رد بزح يهفیظو

 نیعم يهظحل ره رد تالیکشت نیا تسارف اب ندینادرگ طبترم رد و اهنآ لماکت

  .دشابیم
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  دومنهر ،راعش ـ7

 ار دربن کی یئاهنت هب ای گنج فادها هک هدش نایب بوخ بسانتم تامیمصت

 رد هک دنشابیم یئاهرازبا هباثم هب زین ،تسا دنسپ هماع نایرگشل نیب رد و دناسریم

  قوش و روش هب ار شترا هک ،دشابیم ییهدننک نییعت تیمها ياراد ههبج

 .هریغ و دننکیم ظفح ار ناش هیحور ،دنناشکیم ندرک لمع تهج

 دننامه گنج لوط رسارس رد نایرگشل يارب هباشم ياهناوخارف ای اهراعش ،اهنامز 

 مه نآ زا .تسا تیمها رپ کی هجرد يوردنت کنات ای کی هجرد نیگنس ییهناخپوت

 و اههد اب ناسنا هک یئاجنآ رد ،دشابیم یسایس يهنحص رد اهراعش رتتیمها رپ

 ،راعش کی .دراد راک و رس نانآ توافتم تاجایتحا و اههتساوخ اب ،ناسنا نویلیم اهدص

 يربهر هورگ بناج زا هک ،تسا هزرابم کیدزن ای و رود فادها ،نشور و هصالخ نایب

 اب قباطم ،دندوجوم یفلتخم ياهراعش .دوشیم هداد شبزح و ایراتلورپ میئوگب ،هدننک

 بناوج کت کت ای و یخیرات ىهلحرم کی لک ای هک دناهزرابم نوگانوگ فادها

 هک يدادبتسا تموکح رب گرم ،راعش .دریگیم رب رد ار یخیرات نیعم يهلحرم یعرف

 يراعش ،دش هداد A»راک يدازآ« هورگ فرط زا هتشذگ نرق 80 ياهلاس رد ادتبا

 هب نازرابم نیرتمکحم و نیرتمواقم يروآ عمج رد هتفهن شافده اریز ،دوب یتاغیلبت

 نآ یط رد هک نپاژ ـ سور گنج يهرود رد .دوب بزح يارب يهورگ ای و یئاهنت

 رهاظ شیب و مک رگراک يهقبط عیسو راشقا يارب يدادبتسا تموکح یگدننکش

 

A - فناخلپ .و.گ طسوت ونژ رد 1883 لاس رد هک یسور یتسیسکرام هورگ نیلوا »راک يدازآ«هورگ 
 کیوشلب تسینومک بزح رصتخم خیرات هب هورگ نیا یخیرات شقن و تیلاعف تخانش يارب .دش سیسأت
  .دوش هعجارم سور
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 بلج شافده رگید اریز ،تشگ یجییهت يراعش هب لیدبت راعش نیا ،تشگ

  .دوب شکتمحز يهدوت اهنویلیم

 هتسکشرو رگید اههدوت رظن رد مسیرازت هک یتقو 1917 هیروف بالقنا يهرود رد

 يراعش هب یجییهت راعش زا رگید »يدادبتسا تموکح رب گرم« راعش ،دوب هتشگ

 تهج رد ار ینویلیم ياههدوت هک دوب هدش باسح نیا يور اریز ،تشگ لیدبت یلمع

  .دروایب رد تکرح هب مسیرازت هیلع رب اسآ قرب يهلمح کی

 یتساوخ هب ینعی ،دش یبزح روتسد هب لیدبت راعش نیا هیروف بالقنا ياهزور رد

 کی رد مسیرازت متسیس رد ینیعم عضاوم و تاسسؤم ندروآ گنچ هب ،میقتسم

 .دوب حرطم وا يدوبان ،دوب حرطم مسیرازت ینوگنرس رگید نونکا اریز ،نیعم يهظحل

 نامز رد ندش لمع دراو يارب تسا بزح میقتسم تساوخارف ،یبزح روتسد کی

 بناج زاً الومعم و هدوب قداص بزح ياضعا مامت يارب هک ،نیعم لحم رد ،نیعم

 ،تساوخارف نیا هک هاگره ،دیآیم رد ققحت هب ناشکتمحز عیسو ياههدوت

 هدیسر ًاعقاو شنامز هاگ ره ،دراد نایب هدش باسح و تسرد ار اههدوت ياههتساوخ

  .دشاب

 یضوع یلمع يراعش اب ار یجییهت ياهراعش ای و یبزح تاروتسد اب ار اهراعش

 هداتفا ریخأت هب ای و هداتفا شیپ ياهنویسکآ هک تسا كانرطخ ردق نامه نتفرگ

  .دناهدننک دوبان یتح و دناكانرطخ

 .دوب یجییهت يراعش »اهاروش تسد هب تردق لک« راعش 1917 لیروآ رد

 تسد هب تردق لک« راعش تحت هک 1917 لیروآ رد دارگورتپ فورعم تارهاظت

 ،دش رازگرب ناگدننکرهاظت طسوت یناتسمز رصق يهرصاحم ماگنه هب »اهاروش
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 يراعش هب راعش نیا لیدبت تهج هدننک دوبان تلع نیمه هب و سردوز دوب یششوک

  A.یلمع

 راعش کی اب یجییهت راعش کی نتفرگ یضوع يارب دوب یکانرطخً الماک يهنومن نیا

 اریز ،درک موکحم ار تارهاظت نیا نارکتبم هک یماگنه تشاد قح بزح و یلمع

 ارف زونه یلمع راعش کی هب راعش نیا لیدبت يارب همزال طیارش تسنادیم بزح

 وا ياوق نتسکش مه رد هب دناوتیم ایراتلورپ سردوز نویسکآ کی هک ،تسا هدیسرن

 .ددرگ رجنم

 ضرع رد« دریگیم رارق رابجا لباقم رد بزح هک دندوجوم يدراوم رگید فرط زا 

 ای و لطاب ار دوخ ىهدش هتفرگ میمصت و داح)یبزحروتسدای (راعش »تعاس 24

 تظفاحم نمشد يهدش هدرتسگ ياهماد لباقم رد ار دوخ فوفص ات دیامن ضیوعت

 .دزادنایب قیوعت هب يرتبسانم نامز کی هب ًاتلاجع ار یبزح روتسد يارجا ای و دنک

 هدامآ ًاقیقد تارهاظت هک یماگنه هب ،دارگورتپ رد 1917 نئوژ رد يدروم نینچ کی 

 رد بزح يزکرم يهتیمک بناج زا نئوژ مهن زور يارب ناناقهد و نارگراک ىهدش

  B.دوب دوجوم ،تشگ یفتنم »یناهگان« عاضوا رییغت اب هطبار

 یلمع ياهراعش هب ار یجییهت ياهراعش عقوم هب و تسارف اب هک تسا نیا رد هفیظو

 هک یماگنه ،دیامن لیدبت ًاصخشم یبزح نیعم تاروتسد هب ار یلمع ياهراعش ای و

 

A - زا یهورگ 1917 لیروآ مکی و تسیب و تسیب رد دارگورتپ رد ياهدوت یسایس تارهاظت لوط رد 
 يزکرم يهتیمک یبزح روتسد فالخ رب )نارگید و فیتادگ اب ( کیوشلب بزح دارگورتپ يهتیمک ياضعا
 .دندادرس ار تقوم تلود يروف ینوگنرس راعش ،تارهاظت زیمآ تملاسم تلصخ هب عجار اهکیوشلب
 دلج - نینل راثآ تایلک .ش .ر ( تخاس موکحم ار »پچ« نایوجارجام نیا شور بزح يزکرم يهتیمک

24( 

B - 229 ــ 896 هحفص یسراف هب تابختنم زا 
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 نآ ای و نیا يارجا زا ات ددنب راک هب ار مزال تیعطاق و شمرن ،دنکیم اضاقت عاضوا

  .دریگب هلصاف عقوم هب دنشاب هدش داح یتح هچ رگا ،دنسپ هماع هچ رگا اهراعش

 

 

II 

 کیژتارتسا ىهشقن

 

  یکیژتارتسا ياههشقن ،یخیرات فطع طاقن ـ 1

 فطع يهطقن رییغت اب .دشاب یگشیمه هک تسین تباث يرما بزح يژتارتسا

 هک دنوشیم نایب نیا رد تارییغت نیا .دریذپیم رییغت ،اهندش اجباج اب ،یخیرات

 بسانم و هژیو یکیژتارتسا ىهشقن کی ،یئاهنت هب یخیرات فطع ىهطقن ره يارب

 هب یفطع ىهطقن زا هلحرم رساترس لوط رد هک ددرگیم يزیر حرط شدوخ اب

 تمس ،یکیژتارتسا يهشقن رد .دنامیم یقاب دوخ توق هب رگید فطع يهطقن

 ىهطوبرم میسقت تهج حرط لماش و هتشگ نییعت یبالقنا ياهورین یلصا يهبرض

 يارب هک یکیژتارتسا يهشقن ًاتعیبط .ددرگیم یعامتجا يههبج رد هدوت اهنویلیم

 يهرود يارب دناوتیمن ،دشابیم دنمشزرا دوخ تایصوصخ اب ینیعم یخیرات يهرود

  .دوش عقاو دیفم ،يرگیدً الماک تایصوصخ اب يرگید یخیرات
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 فئاظو و شیوخ مزال هباشتم یکیژتارتسا يهشقن ياراد یخیرات فطع يهطقن ره

  .تسوا يهلوحم

 حرط یکیژتارتسا يهشقن .داد صیخشت گنج رما اب هطبار رد دوشیم ار نیمه نیع

 هک نیکیند هیلع رب گنج يارب تسناوتیمن كاچلک هیلع ،گنج يارب هدش يزیر

 يارب اما زین هشقن نیا .دشاب ربتعم ،دومنیم مزال يدیدج یکیژتارتسا يهشقن شیارب

 تمس مه اریز ،دوب رابتعا یب 1920 لاس رد اهیناتسهل هیلع رب هک میئوگب ــ ؛گنج

 ًاربج یتسیابیم یگنج ياهورین نیرتمهم میسقت ياهحرط مه و یلصا ياههبرض

 .دنشاب توافتم دراوم نیا يهس ره رد

 يارجا ببس ام بزح خیرات رد هک ار یساسا فطع يهطقن هس هیسور نیون خیرات 

 اب ار اهنآ مینادیم مزال ام .دسانشیم ،دنتشگ توافتم یکیژتارتسا يهشقن هس

 هب بزح یکیژتارتسا ياههشقن هک میئامن مسجت ات میراد نایب یهاتوک تاحیضوت

 .دنباییم لکش ،نیون یخیرات ياهندش اجباج اب هنوگچ یلک روط

  

 يوس هب يورشیپ و یخیرات فطع يهطقن نیلوا ـ2
  هیسور رد کیتارکمد ـ اوژروب بالقنا

 ـ سور گنج يهرود رد ،دوشیم رهاظ متسیب نرق لئاوا رد فطع يهطقن نیا

 نارگراک ریظن یب یسایس تاباصتعا و يرازت شترا تسکش هک یماگنه ،نپاژ

 .دندناشک یسایس هزرابم نادیم هب و دبلطیم هزرابم هب ار مدرم تاقبط ىهیلک ،یسور

  .دیسر نایاپ هب 1917 هیروف ياهزور رد فطع يهطقن نیا
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 .دندوب هزرابم رد مه لباقم رد یکیژتارتسا يهشقن ود ام بزح رد هرود نیا رد

  قیفر( اهکیوشلب ىهشقن و )1905 فترام ـ فناخلپ ( اهکیوشنم ىهشقن

 ار مسیرازت هیلع رب یلصا ىهبرض ندز يهشقن یکیوشنم يژتارتسا .)1905 نینل

 هک نیا زا تکرح اب .دیشکیم ایراتلورپ اب لاربیل يزاوژروب تدحو یشم طخ تحت

 شقن هشقن نیا ،دوب حرطم یئاوژروب بالقنا کی ناونع هب نامز نآ رد بالقنا

 ار ایراتلورپ و درکیم راذگاو لاربیل يزاوژروب رایتخا رد ار شبنج )يربهر ( ینومژه

 »ىهدنزات شیپ« شقن نتشاد هب ،»پچً الماک نویسیزوپا« شقن نتشاد هب

 نیرتمهم زا یکی هباثم هب ناقهد يهقبط هک یلاح رد ،تخاسیم موکحم يزاوژروب

 هشقن نیا هک تسین لکشم نیا ندیمهف .تشگیم دیدپان اههدید زا بالقنا ياهورین

 ،درکیم فذح نایرج زا ار ناقهد اهنویلیم هیسور لثم يروشک رد هک یئاج نآ زا

 ( لاربیل يزاوژروب تسد رد ار بالقنا تشونرس نوچ و دوب یلیخت هناراودیماان

 يزوریپ هب ییهقالع يزاوژروب اریز ،دوب یعاجترا ،دادیم رارق )يزاوژروب ینومژه

  .دهدب همتاخ شبنج هب مسیرازت اب فالتئا اب هک دوب هدامآ ًابلاغ و تشادن لماک

 ندز ىهشقن )Aنینل قیفر »کیتکات ود« هب دوش عوجر ( یکیوشلب يژتارتسا

 اب ایراتلورپ يراکمه یشم طخ تحت مسیرازت هیلع رب ار بالقنا یلصا ىهبرض

 هک نیا زا تکرح اب .تخاسیم حرطم لاربیل يزاوژروب ندومن یثنخ و ناناقهد

 رد و تسین دنمقالع کیتارکمد ـ اوژروب بالقنا لماک يزوریپ هب لاربیل يزاوژروب

 ناناقهد و نارگراک اب فالتئا تمیق هب ار مسیرازت اب فالتئا بالقنا يزوریپ لباقم

 ،هیسور رد ریگیپ یبالقنا يهقبط اهنت هباثم هب ،ایراتلورپ هب هشقن نیا .دهدیم حیجرت

 .دومنیم لوحم ار یبالقنا شبنج يربهر شقن

 
A - »یسراف هب نینل راثآ تابختنم نینل .يا.و »کیتارکمد بالقنا رد یسارکمد لایسوس کیتکات ود. 
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 هب یتسرد هب ار بالقنا كرحم ياهورین هک تسین نیا رد اهنت شاشزرا هشقن نیا

 ایراتلورپ يروتاتکید ىهشیدنا ىهفطن هشقن نیا نوچ هکلب ،دوب هدروآ باسح

 رتیلوا و يدعب ىهرود هک نیا يارب .تشاد هتفهن دوخ رد مه ار )ایراتلورپ ینومژه(

 يدعب دشر .دومن رتهداس ار نآ هب راذگ و دیدیم شیپ زا غوبن اب ار هیسور رد بالقنا

 هدرک دییأت لامک و مامت ار یکیژتارتسا ىهشقن نیا تحص 1917 هیروف ات بالقنا

  .تسا

 

 يوس هب يور شیپو یخیرات فطع يهطقن نیمود ـ3
  هیسور رد ایراتلورپ يروتاتکید

 ینامز  .تشگ زاغآ مسیرازت ینوگنرس زا سپ ،1917 هیروف زا فطع يهطقن نیمود

 رسارس رد ار يرادهیامرس يروآ گرم و يریذپ تسکش ،یتسیلایرپما گنج هک

 تردق بسک زا ناوتان ًالمع لاربیل يزاوژروب هک یماگنه ،دوب هتخاس المرب ناهج

 .دوب )یتقوم تموکح (تردق دیدجت دییأت هب راچان زین و دوب يروشک روما

 یلو ،دنتشاد تسد هب ار تردقً المع نازابرس ناگدنیامن و نارگراک ياروش هک یتقو 

 ،دنیامنب ار مزال ياههدافتسا نآ زا هک دندوب نآ ناهاوخ هن و دنتشاد هبرجت هن

 و گنج راب ریز ههبج تشپ رد ناناقهد و نارگراک و ههبج رد نازابرس هک یماگنه

 و »یتموکح ود« میژر هک یماگنه ؛دنروآیم رب دایرف مهرب و مهرد داصتقا

 گنج هب رداق هن و هتشگ هکت هکت دوخ یلخاد ياهداضت طسوت »Aطابترا نویسیمک«

 

A -  "و فنرچ اهدعب ( ولبوکسا و یکسفوپلیف ،فناخوس ،ولکتسا ،هزدیاچ زا لکشتم"  طابترا نویسیمک 
 نارگراک ياروش يرنویسولور لایسوس ـ یکیوشنم يربهر یهتیمک طسوت )دندش هفاضا نآ هب یلت هرست
 رب "ریثأت " تهج ،تقوم تموکح اب طابترا يرارقرب تهج 1917 سرام 7 ،دارگورتپ نازابرس ناگدنیامن و
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 ،درکن ادیپ تسب نب نیا زا یجورخ هار چیه اهنت هن ،دوب حلص هب رداق مه هن و ندرک

 .تخاس رتشوشغم مه ار عاضوا هکلب

 .تفای نایاپ 1917 ربتکا بالقنا اب هرود نیا 

 :دندوب لادج رد رگید کی اب یکیژتارتسا يهشقن ود اهاروش نورد رد هرود نیا رد

  .اهکیوشلب ىهشقن و اهرنویسولور لایسوس و اهکیوشنم ىهشقن

 و اهاروش نیب يهلصاف رد ،لئاوا رد هک اهرنویسولور لایسوس و اهکیوشنم يژتارتسا

 ،دوب ناسون رد فرط نآ و فرط نیا بالقنا دض و بالقنا نیب ،یتقوم تموکح

 ( تفرگ لکش دوخ هب »کیتارکمد ىهرواشم سلجم« حاتتفا نامز رد هرخالاب

 اب یلو هتسهآ ،هتسهآ ار اهاروش هک دوب هیاپ نیا رب يژتارتسا نیا .)1917 ربماتپس

 کی تسد رد روشک رد ار تردق ىهیلک و دناشکب نوریب تردق دنسم زا تمواقم

 .دیامن زکرمتم هدنیآ یئاوژروب سلجم کی يهنومن ،»ناملراپ شیپ«

 لیکشت هب ار یلم يهلأسمو نارگراک ،یضرا تاحالصا ،حلص و گنج لئاسم 

 لوحم ینیعمان نامز هب دوخ مهس هب مه نآ هک دندومن لوحم يراذگنوناق سلجم

 و اهرنویسولور لایسوس .»يراذگ نوناق سلجم تسد هب تردق لک« .دوب هتشگ

 دوب ياهشقن نیا .دنتشادیم نایب وحن نیا هب ار دوخ یکیژتارتسا يهشقن اهکیوشنم

ً الماک« هدرک وطا و هدز هناش يروتاتکید ،یئاوژروب يروتاتکید نتخاس ایهم يارب

  .یئاوژروب يروتاتکید کی لاح ره هب اما »تارکمد

 
 تقوم تموکح يرای هب تقیقح رد " طابترا نویسیمک "و دمآ دوجو هب "شتیلاعف " لرتنک و نآ يور
 یهزرابم رد يرگراک ياههدوت تکرش زا يریگولج رد یعس و تفاتش دوخ یئاوژروب تسایس يارجا يارب
 هم هام ات " طابترا نویسمک " دومن یم اهاروش يرساترس تردق بسک هب راذگ يارب هنالاعف یبالقنا

  .دوب رارقرب دندش تقوم تلود دراو اًمیقتسم اهرنویسولور لایسوس و اهکیوشنم ناگدنیامن هک 1917
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 )Aنینل قیفر 1917 لیروآ يهرشتنم ياهزت هب دوش عوجر (یکیوشلب يژتارتسا

 طسوت ،يزاوژروب تردق ندرب نیب زا یشم طخ تحت یلصا ىهبرض ندز ىهشقن

 يروتاتکید یهد نامزاس یشم طخ تحت ،ریقف ناناقهد و نارگراک دحتم يورین

 زا ندیرب و مسیلایرپما زا نتسسگ .تشاد ار اهاروش يروهمج لکش هب ایراتلورپ

 یضرا ناکلام زا تیکلام بلس ،هیسور قباس تموکح دنب رد ياهتیلم يدازآ ،گنج

 .یتسیلایسوس داصتقا کی یهدنامزاس يارب طیارش ندومن هدامآ و نارادهیامرس و

 هب تردق لک« .هرود نیا رد اهکیوشلب یکیژتارتسا يهشقن رصانع دندوب اهنیا

  .دنتشادیم نایب وحن نیا هب ار دوخ یکیژتارتسا يهشقن اهکیوشلب .»اهاروش تسد

 بالقنا نیون كرحم ياهورین ،هشقن نیا هک دوبن مهم رظن نیا زا اهنت نیا

 جوا هک زین رظن نیا زا هکلب ،دوب هدروآ باسح هب یتسرد هب هیسور رد ار یئایراتلورپ

  .دینادرگیم لیهست و عیرست برغ رد ار یبالقنا شبنج نتفرگ

 نیا تحص ربتکا )راتساریو ــ یتقوم تموکح( ینوگنرس ات ثداوح يدعب دشر

  .تسا هدرک دییأت لامک و مامت ار یکیژتارتسا يهشقن

 

 يروتاتکید يوس هب يورشیپ و فطع يهطقن نیموس ـ4
  اپورا رد ایراتلورپ

 یتسین و گرم گنج هک یتقو ،تشگ زاغآ ربتکا ینوگنرس اب فطع يهطقن نیموس

 ینارحب ًارهاظ برغ رد هک یتقو ،دوب هدیسر دوخ جوا هب برغ یتسیلایرپما هورگ ود

 

A - »ـ 458 ص دلج کی رد یسراف هب تابختنم نینل .يا.و »ینونک بالقنا رد ایراتلورپ فئاظو هراب رد 
470. 
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 ،اهداضت رد و هتسکشرو یئاوژروب یتموکح تردق هک یتقو ،دشیم هدیسر یبالقنا

 هک یتقو ،تشگیم هدیشاپ مه زا يرتلورپ بالقنا تابرض ریز هیسور رد قورغم

 نانمشد ،گنج زا شندیرب و مسیلایرپما زا نتسسگ اب دنمزوریپ يرتلورپ بالقنا

 ،دوب هدرک بلج دوخ يوس هب برغ یتسیلایرپما فالتئا لکش رد ار ییهدروخ دنگوس

 ياهنیمز بحاصت ،حلص يهراب رد يوروش تموکح يراذگ نوناق دانسا هک یماگنه

 دامتعا ؛دنب رد ياهتیلم يدازآ و نارادهیامرس زا تیکلام بلس ،یضرا ناکلام

 دوب یفطع ىهطقن نیا .درکیم بلج ار ناهج رسارس شک تمحز ىهدوت اهنویلیم

 هتفاکش هیامرس یللملانیب يههبج هبترم نیلوا يارب اریز ،یللملانیب سایقم رد

 .تفرگیم رارق زور روتسد ردً المع يرادهیامرس ینوگنرس هبترم نیلوا يارب ،دشیم

 یللملانیب یئورین هب یسور و یلم يورین کی زا ربتکا بالقنا بیترت نیدب نینچ مه

 اب هک وا گنهاشیپ هب یناهج یئایراتلورپ ىهداتفا بقع رگشل کی زا سور نارگراک و

 رادیب ار قرش دنب رد ياهروشک و برغ نارگراک ،شیوخ یگتشذگ دوخ زا و هزرابم

  .تشگ لیدبت ،درکیم

 سایقم رد اریز ،تسا هتفاین نایاپ زونه دوخ لماکت رد فطع يهطقن نیا

 هب نونکات نآ یمومع تمس و نومضم اما ،تساهدشن هتفکش زونه یللملانیب

  .دناهتشگ رهاظ و نشور یفاک ىهزادنا

 :دندوب لادج رد مه لباقم رد هیسور یسایس لفاحم رد یکیژتارتسا يهشقن ود ًاقباس

 رد ار اهرنویسولور لایسوس و اهکیوشنم لاعف شخب هک نویبالقنا دض يهشقن

  .اهکیوشلب يهشقن و دوب هدینادرگ لکشتم ناشياهنامزاس

 رب ناشهشقن ،اهکیوشنم و لاعف ياهرنویسولور لایسوس و نویبالقنا دض

 رد میدق شترا نارسفا هورگ ؛ههبج کی رد یضاران رصانع مامت يروآ عمج ساسا

 يهنارک ياهنیمزرس رد یتسیلانویسان یئاوژروب لود يههبج رد و ،ههبج تشپ
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 یشک رگشل هک تناتنآ ناسوساج و هدش تیکلام بلس ناکلام و نارادهیامرس ،هیسور

 مجاهت اب ای اهمایق هک دنتفرگ شیپ رد ار هار نیا اهنآ .دوب هریغو دنتخاسیم هدامآ ار

 هیسور رد ًاددجم ار يارادهیامرس میژر و دنیامن نوگنرس ار اهاروش تموکح ،یجراخ

  .دننک رارقرب

 رد ایراتلورپ يروتاتکید یلخاد میکحت ساسا رب ناشهشقن سکع رب اهکیوشلب

 دنویپ قیرط زا ناهج کلامم يهیلک هب يرتلورپ بالقنا ریثأت يهزوح طسب و هیسور

  .دوب یناهج مسیلایرپما هیلع رب قرش دنبرد کلامم و اپورا يایراتلورپ ياهتیلاعف

 رد نینل قیفر ار کیژتارتسا يهشقن نیا هجوت لباق رایسب رصتخم و قیقد نایب

  :تسا هداد تسد هب »دترم یکستوئاک و يرتلورپ بالقنا« شاهلاسر

 روشک کی رد هک )دیروآ رد لمع هب ( دینک لمع ار يزیچ نآ دح نیرخآ«

 بالقنا نتخاس روهلعش و تدعاسم ،دشر يارب )نیلاتسا .ي ـ دوخروشک(

  ».تسا ءارجا لباق کلامم مامت رد

 بالقنا كرحم ياهورین هک تسین نیا رد اهنت يژتارتسا يهشقن نیا شزرا

 لیهست و ندومن ینیب شیپ رد زین هکلب ،تسا هدروآ باسح هب یتسرد هب ار یناهج

 شبنج نوناک يوروش يهیسور نآ قیرط زا و تشگ رهاظ اهدعب هک تسا يزور

 قرش تارمعتسم و برغ نارگراک یئاهر هاگیاپ هب لیدبت ،دش ناهج رسارس یبالقنا

 .تشگ

 هیسور رد يوروش تردق لاس جنپ زین و ناهج رسارس رد بالقنا يدعب لماکت 

 هک نیا ریظن یئاهتیعقاو .دومن دییأت لامک و مامت ار کیژتارتسا يهشقن نیا تحص

 تردق دندرک ششوک اهراب هک اهکیوشنم و اهرنویسولور لایسوس ،نویبالقنا دض

 و اهاروش تردق هک یتروص رد .دنشابیم ترجاهم رد نونکا ،دنیامن طقاس ار يوروش
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 یئایراتلورپ تسایس يارب حالس نیرتمهم هب لیدبت ایراتلورپ یللملانیب نامزاس

 یکیژتارتسا يهشقن تحص هنانیب نشور ياهتیعقاو نیا .دنوشیم یناهج

  .دنرادیم زاربا ار اهکیوشلب

  1923 سرام 14

  نیلاتسا .ي: ياضما

 

  اب قباطم 56 ىهرامش ادوارپ

 158 ــ141 يهحفص نیلاتسا راثآ تایلک 5 دلج

 



  

 
 نینل گرم تبسانم هب

   Aيوروش داحتا لک ياهاروش یهرگنک نیمود رد قطن (

 )1924 هیوناژ 26
 

 یصاخ حلاصم زا ام .میاهژیو تشرس زا یمدرم اهتسینومک ،ام !اقفر
 لیکشت ار نینل قیفر هاپس ،ایراتلورپ گرزب رادرس هاپس هک میتسه یناسک .میاهتفای شُرب
 مان نتشاد زا رتالاب يراختفا چیه .تسین هاپس نیا هب قلعت زا رتالاب يراختفا چیه .میهدیم
 تیوضع تقایل سک همه .دشابیمن ،تسا نینل قیفر نآ ربهر و راذگ داینب هک یبزح تیوضع
 نیا تیوضع هب طوبرم ياهنافوط و بئاصم لمحت بات ار سک همه .درادن ار یبزح نینچ
 و نایاپ یب ياهنامرح نادنزرف ،هزرابم و زاین نادنزرف ،رگراک يهقبط نادنزرف .تسین بزح
 .دنشاب یبزح نینچ ياضعا دیاب همه رب مدقم هک یناسک نآ دنتسه اهنیا ؛هنانامرهق یعاسم
 رگراک يهقبط بزح لاح نیع رد اهتسینومک بزح ،اهتسینینل بزح هک تسا تلع نیا هب
  .دوشیم هدیمان

 مان هک درک تیصو ام هب ،درکیم كرت ار ام نینل قیفر هک یماگنه
 مینکیم دای دنگوس .میراد هاگن هزیکاپ و دنلب ار بزح تیوضع گرزب
  !داد میهاوخ ماجنا تفارش اب ار وت تیصو نیا ام هک ،نینل قیفر ،وت هب

 بزح نیرتهدیدبآ و نیرتمکحم ار نآ و درک يراتسرپ ام بزح زا نینل قیفر مامت لاس 25
 ،ناکلام و يزاوژروب تیعبس ،يو نامیخژد و مسیرازت تابرض .دروآ راب هب ایند يرگراک
 يارتفا و غورد ،هسنارف و سیلگنا يهناحلسم يهلخادم ،نیکیند و كاچلک يهناحلسم تالمح
 عبر کی لالخ رد يذوم ياهمهدژک نیا مامت ــ يزاوژروب نابز دص و رس کی تاعوبطم
 ،هداتسیا ياج رب ياهرخص نوچ مه ام بزح یلو .دنتخیریم ام بزح رس رب عطقنیال نرق
 و تدحو .دربیم يزوریپ يوس هب ،ولج هب ار رگراک يهقبط و عفد ار نانمشد رامش یب تابرض
 اب .تسا هدومن مکحتسم و هداد بآ دیدش ياهدربن رد ام بزح ،ار دوخ فوفص یگتسویپ مه
  .دمآ بلاغ رگراک يهقبط نانمشد رب بزح هک تسا یگتسویپ مه و یگناگی

 
A -  
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 هک درک تیصو ام هب درکیم كرت ار ام نینل قیفر هک یماگنه
 مینکیم دای دنگوس .مینک ظفح مشچ کمدرم دننام ار بزح یگناگی
 میهاوخ ماجنا تفارش اب مه ار وت تیصو نیا هک ،نینل قیفر ،وت هب
 !داد

 تقاط و كاندرد ناربجنر بئاصم .دراد يریذپان لمحت و تخس تشونرس رگراک يهقبط
 و نارگراک ،ناکالم و ناناقهد ،ناراد فرس و اهفرس ،ناراد هدرب و ناگدرب .تساسرف
 نیدب و هدوب عضو نیدب شیپ اهنرق زا ناهج يانب ــ ،نارگمتس و ناشکمتس ،نارادهیامرس
 و اههد ،اهنرق لالخ رد ناربجنر .تسا هدنام یقاب اهروشک عطاق تیرثکا رد نونکا مه عضو
 رایتخا بحاص و هدومن صالخ نارگ متس راشف ریز زا ار دوخ تشپ ات دناهدرک شالت راب اهدص
 هک یلاح رد دناهدش ینیشن بقع هب روبجم ،مان دب و بوکنم هرابره یلو .دندرگ شیوخ عضو
 هک یمولعمان نامسآ هب هدید ،هداد ياج دوخ لد رد ار ترسح و نیک ،تلذ و يراوخ ،جنر
 هدروخن تسد هراومه یگدرب ياهریجنز .دناهتخود ،دنبایب اجنآ زا یتاجن يهلیسو دندوب راودیما
 هزادنا نامه هب هک تشگیم لدب نیون ياهریجنز هب نهک ياهریجنز هک نیا ای دنامیم
 يهدمآرد ياپ زا ياههدوت و ناگدید متس هک دوب ام روشک رد طقف .دوب راب تلذ و اسرف تقاط
 تدایس و دنزادنارب دوخ شود زا ار نارادهیامرس و ناکالم تدایس راب دندش قفوم ربجنر
 نیا هب نونکا مه ناهج مامت و ،اقفر ،دینادیم امش .دنیامن نآ نیشناج ار ناناقهد و نارگراک
 تمظع .درک يربهر وا بزح و نینل قیفر ار میظع يهزرابم نیا هک تسا فرتعم عوضوم
 شک متس ياههدوت هب ًالمع ،اهاروش يروهمج داجیا اب هک تسا نیمه رد همه زا لبق نینل
 ار نارادهیامرس و ناکالم تدایس هک ،تسا هتفرن نیب زا تاجن دیما هک داد ناشن ناهج مامت
 راک تنطلس هک ،دروآ دوجو هب ناربجنر دوخ يورین اب ناوتیم ار راک تنطلس هک ،تسین یئاقب
 بلق رد ار يدازآ هب دیما شتآ وا هلیسو نیدب .نامسآ رد هن ،دروآ دوجو هب نیمز رد دیاب ار
 و ربجنر ياههدوت يارب نینل مان هک تقیقح نیا .تخورفا رب ناهج مامت ناناقهد و نارگراک
  .دریگیم همشچرس اج نیمه زا ،تساهمان نیرتبوبحم هدنوش رامثتسا

 هک درک تیصو ام هب درکیم كرت ار ام نینل قیفر هک یماگنه
 دای دنگوس .میزاس مکحتسم و هدرک ظفح ار ایراتلورپ يروتاتکید
 ات تشاد میهاوخن غیرد دوخ يورین زا هک ،نینل قیفر ،وت هب مینکیم
  !میهد ماجنا تفارش اب مه ار وت تیصو نیا
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 نیلوا نیا .دمآ دوجو هب ناناقهد و نارگراک داحتا ساسا رب ام روشک رد ایراتلورپ يروتاتکید
 هب ناناقهد و نارگراک دوبن نکمم داحتا نیا دوجو نودب .تساهاروش يروهمج یساسا يهیاپ
 دنتسناوتیمن نارگراک ،ناناقهد ینابیتشپ نودب .دندرگ لئان ناکالم و نارادهیامرس رب يزوریپ
 هب یلو .تسا تقیقح نیا هاوگ ام روشک یلخاد گنج خیرات مامت .دنزاس بولغم ار نارادهیامرس
 لکش طقف هزرابم نیا ؛تسا هدنام یلیخ زونه اهاروش يروهمج میکحت يارب هزرابم نایاپ
 اریز ،تشاد یماظن داحتا لکش ناناقهد و نارگراک داحتا اًقباس .تسا هتفرگ دوخ هب يدیدج
 لکش دیاب ناناقهد و نارگراک داحتا نونکا .دوب هجوتم نیکیند و كاچلک هیلع داحتا نیا
 داحتا نیا اریز ،دریگب دوخ هب ار ناناقهد و نارگراک نیب ،هد و رهش نیب يداصتقا يراکمه
 نارگراک و ناناقهد جئاوح يهیلک لباقتم نیمأت نآ فده و ،تسا هجوتم كالوک و رجات هیلع
 يراشفاپ هفیظو نیا يارجا رد نینل قیفر ردق هب سک چیه هک دینادیم امش .دشابیم
  .درکیمن

 اب هک درک تیصو ام هب درکیم كرت ار ام نینل قیفر هک یماگنه
 دای دنگوس .میزاس مکحتسم ار ناناقهد و نارگراک داحتا اوق مامت
 ماجنا تفارش اب مه ار وت تیصو نیا هک ،نینل قیفر ،وت هب مینکیم
 !داد میهاوخ

 و اهسور .تسام روشک ياهتیلم ناشکتمحز داحتا اهاروش يروهمج يهیاپ نیمود
 و اهراتات ،اهیناتسغاد و اهینمرا ،اهیناجیابرذآ و اهیجرگ ،اهسورولب و اهریقشاب ،اهینیئارکوا
 ایراتلورپ يروتاتکید میکحت هب ناسکی روط هب اهنآ يهمه ــ ،اهنمکرت و اهکبزا ،اهزیقرق
 ،دنکیم صالخ ملظ و ریجنز زا ار اهتلم نیا ایراتلورپ يروتاتکید اهنت هن .دنتسه دنمقالع
 اب ،اهاروش يروهمج هب تبسن دوخ غیرد یب تیمیمص و تقادص اب زین اهتلم نیا هکلب
 نانمشد دربتسد و سئاسد زا ار ام ياهاروش يروهمج ،نآ هار رد یناشفناج يارب دوخ یگدامآ
 يهنابلطواد داحتا موزل نینل قیفر هک تسا تلع نیا هب .دنرادیم هاگن ناما رد رگراک يهقبط
 روط هب اهيروهمج داحتا بلاق رد ار اهنآ يهناردارب يراکمه موزل ،ام روشک ياهتلم
 .درکیم دزشوگ ام هب يریذپان یگتسخ
  

 هک درک تیصو ام هب دومنیم كرت ار ام نینل قیفر هک یماگنه
 مینکیم دای دنگوس .میهد طسب و مینک مکحتسم ار اهيروهمج داحتا
 میهاوخ ماجنا تفارش اب مه ار وت تیصو نیا هک ،نینل قیفر ،وت هب
  !داد
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 اهراب نینل .دنشابیم ام خرس یئایرد يورین و خرس شترا ،ایراتلورپ يروتاتکید يهیاپ نیموس
 تسا نکمم میاهدروآ تسد هب يرادهیامرس ياهروشک زا ام هک یسفنت هک تفگیم ام هب
 نآ عضو دوبهب و خرس شترا میکحت هک درکیم ناشن رطاخ ام هب اهراب نینل .دشاب تدم هاتوک
 نارحب و نوزرـُک تجح مامتا هب طوبرم ثداوح .دشابیم ام بزح فیلاکت نیرتمهم زا یکی
 دنگوس سپ .دوب نینل بناج هب قح هشیمه دننام مه زاب هک درک تباث رگید راب کی ]2[ ناملآ
 غیرد دوخ خرس یئایرد يورین و خرس شترا میکحت يارب دوخ يورین زا ام هک ،اقفر ،مینک دای
  !تشاد میهاوخن

 ياپ رب یمیظع يهرخص نوچ مه هدش هطاحا يزاوژروب ياهتلود سونایقا رد هک ام روشک
 دیدهت شندش هدیئاس و ندش قرغ هب و هدیطلغ نآ يور جاوما یپ زا جاوما .تسا هداتسیا
 ؟تسیچ رد نآ يورین .تسا هدنام ياج رب ریذپان للخ نانچ مه هرخص نیا یلو .دیامنیم
 یمسجت و تسا راوتسا ناناقهد و نارگراک داحتا رب ام روشک هک تسین نیا رد اهنت نآ يورین
 عافد نآ زا خرس یئایرد يورین و خرس شترا دنمورین تسد و دازآ ياهتیلم داحتا زا تسا
 و نارگراک بولق رد هک تسنیا رد نآ يراوتسا و نآ ماکحتسا ،ام روشک يورین .دیامنیم
 .دراد دوجو نآ هب تبسن يریذپان للخ ینابیتشپ و فرژ يدردمه سح ناهج مامت ناناقهد
 تسد زا هک يریت هباثم هب ار اهاروش يروهمج دنهاوخیم ناهج مامت ناناقهد و نارگراک
 دوخ ياهيراودیما هاگهیکت هباثم هب ،تسا هدش اهر نمشد هاگودرا يوس هب نینل قیفر بئاص
 نانآ هب ار یصالخ هار هک یحیحص يامنهر هباثم هب و رامثتسا و ملظ راب ریز زا یصالخ يارب
 و ناکالم هک دراذگ دنهاوخن و دنیامن ظفح ار نآ دنهاوخیم اهنآ .دنیامن ظفح ،دهدیم ناشن
 نیا رد ناهج مامت ناشکتمحز يورین .تسنیا رد ام يورین .دنزاس شامدهنم نارادهیامرس
 .تسا نیمه رد زین ناهج مامت يزاوژروب فعض و .تسا

 هب ار نآ هشیمه وا .درکیمن هاگن بولطم لامک يهلزنم هب اهاروش يروهمج هب هاگ چیه نینل 
 يهلزنم هب و رواخ و رتخاب ياهروشک رد یبالقنا شبنج تیوقت يارب يرورض يهقلح يهلزنم
 نینل .تسیرگنیم هیامرس رب ناهج مامت ناربجنر يزوریپ لیهست يارب يرورض يهقلح
 زا هکلب ،یللملانیب رظن هطقن زا اهنت هن هک تسا بلطم مهف هنوگ نیا طقف هک تسنادیم
 هلیسو نیدب طقف هک تسنادیم نینل .دشابیم حیحص زین اهاروش يروهمج دوخ ءاقب رظن هطقن
 نیا هب .دومن لعتشم يدازآ هار رد یعطق تازرابم يارب ار ناهج مامت ناربجنر بولق ناوتیم
 ایراتلورپ يروتاتکید يادرف نامه رد ،ایراتلورپ يهغبان نایاوشیپ نیرتهغبان ،وا هک دوب تلع
 داحتا میکحت و طسب زا ،وا هک دوب تلع نیا هب .تخیر ار نارگراک لانویسانرتنا يهدولاش
  .تشادن یگتسخ ،تسینومک لانویسانرتنا ینعی ناهج مامت ناربجنر
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 نینل قیفر توبات ترایز هب شکتمحز رازه اهدص و اههد هنوگچ هک دیدید اهزور نیا یط امش
 يارب شکتمحز اهنویلیم ناگدنیامن هنوگچ هک دید دیهاوخ امش ینامز كدنا زا سپ .دندمآیم
 ناگدنیامن نیا سپ زا هک دیشاب هتشاد نیقی دیناوتیم .دمآ دنهاوخ نینل قیفر هاگمارآ ترایز
 روآور ملاع فانکا مامت زا رفن نویلیم اهدص و اههد ناگدنیامن زا یلیس اهدعب ،اهنویلیم
 نارگراک ياوشیپ طقف ،هیسور يایراتلورپ ياوشیپ طقف نینل هک دنهد یهاوگ ات دش دنهاوخ
  .دوب زین ضرا يهرک مامت ناشکتمحز ياوشیپ هکلب هدوبن هرمعتسم رواخ ياوشیپ طقف ،اپورا

 

 هب هک درک تیصو ام هب درکیم كرت ار ام نینل قیفر هک یماگنه
 ،وت هب مینکیم دای دنگوس .میشاب رادافو تسینومک للملانیب لوصا
 داحتا هک نیا ات تشاد میهاوخن غیرد دوخ ناج زا ام هک ،نینل قیفر
 مکحتسم ار تسینومک لانویسانرتنا ینعی ناهج يهمه ناربجنر
  !میهد طسب و میزاس

 

  نیلاتسا .و .ي

  51 ــ 46  هحفص ،6 دلج ، راثآ تایلک

  1924 هیوناژ 30 خیرات رد

  تسا هدیسر پاچ هب »دوارپ« يهمانزور 23 يهرامش رد

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 تاحیضوت
 1924 لاس هیروف مود ات هیوناژ 26 خیرات زا يوروش داحتا لک ياهاروش يهرگنک نیمود ــ1
 ،تشاد صاصتخا نینل .ا .و دوب دای هب هک هرگنک يهسلج نیتسخن رد .تشاد نایرج وکسم رد
 هک درک دای یتمظع اب دنگوس کیوشلب بزح فرط زا نآ رد و درک داریا یقطن نیلاتسا .و .ي
 ياهینایب نینل گرم تبسانم هب هرگنک .ددرگ یلمع و هدش هدرپس رطاخ هب نینل يایاصو
 :تفرگ میمصت نینل مان ندرک نادیواج يارب و دومن رداص »شکتمحز تیرشب هب باطخ«
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 زور ،دیامن لیدبت دارگ نینل هب ار دارگورتپ رهش مان ،دنک رشتنم و پاچ ار نینل راثآ تایلک
 انب نینل يارب یهاگمارآ وکسم رهش خرس نادیم رد ،دنک مالعا یمومع متام زور ار نینل گرم
 يهمسجم دنکشات و دارگ نینل رد نینچ مه و هدحتم ياهيروهمج ياهتختیاپ رد و دیامن
 يوروش داحتا يهجدوب هب طوبرم لئاسم و يوروش تلود راک شرازگ هرگنک .ددرگ بصن نینل
 نیتسخن هرگنک هیوناژ 31 .داد رارق هرکاذم و ثحب دروم ار يزرواشک يزکرم کناب سیسأت و
 .دومن بیوصت ،دوب هدش نیودت نیلاتسا .و .ي يربهر تحت هک ار يوروش داحتا یساسا نوناق
  .درک باختنا ار اهتیلم ياروش و داحتا ياروش ،هیئارجا يهتیمک هرگنک

  255 هحفص ــ .دش باختنا داحتا ياروش تیوضع هب نیلاتسا .و .ي

 شبنج يهنماد عقوم نآ رد .تسا ناملآ 1923 لاس یسایس و يداصتقا نارحب روظنم ــ2
 تموکح گنیروت و نوسکاس رد نآ يهجیتن رد و تفای هعسوت روشک رد یبالقنا ياهدوت
 یبالقنا شبنج بوکرس زا دعب .دیدرگ اپرب هناحلسم مایق گروبماه رد و دش لیکشت يرگراک
 يهناحلسم موجه رطخ رب نینچ مه و اپورا مامت رد يزاوژروب عاجترا تدش رب ناملآ رد
  258 هحفص ــ .دش هدوزفا يوروش يروهمج دض رب يدیدج

 



  

 
 نینل يهراب رد

 ) 1924 هیوناژ 28 نیلمرک نایوجشناد ینیشن بش رد قطن (

 

 نم و ،دیاهداد بیترت ینیشن بش سلجم اجنیا نینل دوب دای يارب امش هک دنتفگ نم هب !اقفر
 هک منکیم روصت نم .ماهدش توعد ینیشن بش نیا هب نانارنخس زا یکی ناونع هب مه
 هب تسا رتهب نم يهدیقع هب .دشابن نینل تیلاعف يهرابرد طبترم شرازگ کی داریا هب یموزل
 و ناسنا کی يهباثم هب نینل تایصوصخ یضعب صخشم هک یقیاقح زا هلسلس کی عالطا
 ،دشابن دوجوم مه ینورد طابترا کی قیاقح نیا نیب دیاش .ددرگ افتکا ،تسا یسایس لجر کی
 یعطق تیمها دناوت یمن رما نیا ،دیآ تسدب نینل يهرابرد یلک يروصت هک نیا يارب یلو
 يارب مرادن ناکما مدرک هدعو اًقوف هک هچ نآ زا شیب دروم نیا رد نم لاح ره هب .دشاب هتشاد
  .میوگب يزیچ امش

 

  یهوک باقع
 نیا هک تسا حیحص .مدش انشآ نینل اب 1903 لاس رد نم راب نیلوا يارب
 قیمع يردق هب نم رد نآ ریثأت یلو .دوب هبتاکم قیرط زا و یبایغ هکلب دوبن يروضح یئانشآ
 هاگدیعبت رد نم عقوم نآ .متشاد رارق نآ ریثأت تحت بزحرد راک تدم مامت یط هک دوب
 دعب اًصوصخم و دون ياهلاس رخاوا زا نینل یبالقنا تیلاعف اب یئانشآ .مدربیم رس هب يربیس
 ،نینل دوجو رد هک نیا هب درک خسار ارم نامیا ]1[»ارکسیا« راشتنا زا سپ ینعی ،1901 لاس زا
 بزح يداع ربهر کی نم رظن رد عقوم نآ وا .میراد راک ورس ياهداعلاقوف تیصخش کی اب ام
 ام بزح ینآ تاجایتحا و یلخاد تیهام هب هک دوب وا اهنت اریز ،دوب نآ یعقاو دجوم هکلب دوبن
 نایع هب هشیمه ،مدرکیم هسیاقم نامبزح ناربهر ریاس اب ار وا نم یتقو .دوب هدرب یپ
 نینل زا ندرگ ورس کی )نیریاس و دورلسکآ ،فترام ،فناخلپ ( ،نینل نامزر مه هک مدیدیم
 ،یلاع زارط زا تسا يربهر هکلب ،هدوبن ناربهر زا یکی اهنت اهنآ اب هسیاقم رد نینل و دنرتنیئاپ
 ياههار زا ار بزح تعاجش لامک اب هدادن هار دوخ هب سرت ،هزرابم رد هک یهوک تسا یباقع
 حور رد ياهزادنا هب ریثأت نیا .دیامنیم تیاده ولج هب سور یبالقنا شبنج يهدشن فاشتکا
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 دوخ کیدزن ناتسود زا یکی هب ياهمان هراب نیا رد متسناد مزال هک دوب هدرک خوسر اًقیمع نم
 ،يدنچ زا سپ .منک راسفتسا ار وا ىهیرظن و هتشون دربیم رس هب ترجاهم رد تقو نآ هک
 زا طاشنرپ یخساپ ،دوب 1903 لاس نایاپ رد نیا و مدوب هدش دیعبت يربیس هب هک یعقوم
 تسود دش مولعم هک يروط هب هک مدرک تفایرد نینل زا ینعم رپ یلو هداس ياهمان و متسود
 يواح یلو دوبن لصفم نادنچ نینل يهمان .دوب هتخاس هاگآ ماهمان نومضم زا ار يو نم
 مامت یفرگش ینشور و راصتخا هب و دوب ام بزح راک زرط زا ياهناکاب یب و هناعاجش تاداقتنا
 تسناوتیم هک دوب نینل طقف .درکیم حیرشت کیدزن هدنیآ رد ار یبزح ياهراک يهشقن
 يروط هب ،دسیونب زیچ هناعاجش و زجؤم ،حیرص و هداس روط نیا ایاضق نیرتهدیچیپ يهرابرد
 زا شیب هناعاجش و هداس کچوک يهمان نیا .درابب شتآ ،فرح ياج هب نآ يهلمج ره زا هک
 زا منک وفع ار دوخ مناوت یمن .تسا ام بزح یهوک باقع نینل هک تخاس زرحم نم رب شیپ
 یفخم نانکراک لومعم ربانب ،رگید ياههمان زا يرایسب دننام نم ار نینل ىهمان نیا هک نیا
  .دش زاغآ نینل اب نم یئانشآ ماگنه نیا زا .مدومن شتآ همعط بزح یمیدق

 

  ینتورف
 رد ( سروف رمات رد اهکیوشلب سنارفنک رد 1905 لاس ربماسد هام رد راب نیلوا نینل اب نم
 منیبب گرزب يدرم لکش هب ار نامبزح یهوک باقع مدوب راودیما نم .مدرک تاقالم )دنالنف
 گرزب مه ینامسج ظاحل زا ،دیهاوخب ار تقیقح رگا ،هکلب یسایس رظن هطقن زا طقف هن هک
 ردقچ .دوب هتسب شقن راقو اب و مادنا شوخ ،میظع يدرم دننام نم روصت رد نینل اریز ،دشاب
 چیه هب هک مدید طسوتم زا رتهاتوک یتماق اب یلومعم ًالماک درف کی هک یتقو مدرک تریح
  ...تشادن قرف یلومعم یناف ناسنا کی اب ،هجو چیه هب اًقلطم ،هجو

 اب هسلج ياضعا ات دوش رضاح هسلج رد رید دیاب الومعم »گرزب لجر« کی هک تسا موسرم
 ،»گرزب لجر « کی نتشگ رهاظ زا لبق اًنمض و دنشاب وا روهظ رظتنم هداعلاقوف يرارق یب
 تافیرشت نیا ».دیآیم دراد ... تکاس ... سیه« :دنزاسیم هجوتم ار رگید کی هسلج ياضعا
 ردقچ .دنکیم داجیا مارتحا سح و تسا شوخ يریثأت ياراد اریز ،دمآیمن دئاز نم رظن هب
 زا ياهشوگ رد ،هدش رضاح هسلج رد ناگدنیامن زا لبق نینل متسناد هک یتقو مدرک تریح
 اب یلومعم ًالماک دونش و تفگ لوغشم یهجو نیرتهداس هب و تسا هتفرگ ياج نلاس
  هب عقوم نآ رد رما نیا ،ناهنپ هچ امش زا .تسا سنارفنک ناگدنیامن نیرتيداع
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 ،نینل ینتورف و یگداس نیا هک مدیمهف اهدعب طقف .دمآ دعاوق یضعب زا یطخت کی نم رظن
 هب ار دوخ یلاع ماقم و ندرکن رظن بلج دایز لاح ره هب ای و ندنام دوهشمان رد مامتها نیا
 نیون ربهر کی هباثم هب نینل ياههبنج نیرتيوق زا یکی هک تسا یتلصخ ،ندیشکن مشچ
  .دشابیم رشب »نیریز «تاقبط نیرتفرژ یلومعم و هداس ياههدوت ،نیون ياههدوت يارب

 

  قطنم تردق
 داریا هسلج نیا رد یضرا يهلئسم و يراج عاضوا يهرابرد :ناونع تحت نینل هک یقطن ود
 ماهلا ياهقطن اهنیا .تسا هدنامن یقاب قطن ود نیا هنافسأتم ،دوب هجوت بلاج رایسب درک
 ،عانقا يهداعلاقوف يورین .دروآ ناجیه و روش هب ار سنارفنک ءاضعا مامت هک دوب یشخب
 ياهتسژ نادقف ،رهاظت نادقف ،همه يارب موهفم و هاتوک تارابع ،لالدتسا تحارص و یگداس
 یتاکن اهنیا همه ،دوریم راک هب راضح رد ریثأت يارب هک یقارطمط رپ تارابع و روآ هجیگرس
 زیامتم تبثم روط هب »یناملراپ« یلومعم نانارنخس ياهقطن زا ار نینل قطن هک دوب
 ارم .دوبن وا ياهقطن يهبنج نیا درک نینل يهتفیش ارم تقو نآ رد هچ نآ یلو .تخاسیم
 تسا کشخ یمک هچرگ هک درک هتفیش نینل ياهقطن قطنم تمواقم لباق ریغ يورین نآ
 هب نودب سپس و دنکیم روحسم جیردت هب و ریخست اًقیمع ار نیعمتسم ضوع رد یلو
 رد ار ناگدنیامن زا يدایز هدع ياههتفگ نم .دزاسیم دوخ روهقم ار همه رسکو مک حالطصا
 تسا يدنمورین لاگنچ عون کی نینل ياهقطن قطنم« :دنتفگیم هک مراد رطاخ هب عقوم نآ
 ای ؛تسین ششوغآ زا یصالخ يارای ار وت و دریگیم رب رد يربنازاگ دننام ار وت فرط ره زا هک
 ».شاب هدامآ یعطق تسکش يارب ای ،وش میلست

 وا يرونخس نف يهبنج نیرتيوق نینل ياهقطن رد تیصوصخ نیا هک منکیم روصت نم
  .دشاب

 

  ندرکن يراز و هبدن
 هب .مدرک تاقالم ]2[ملهکتسا رد نامبزح يهرگنک رد 1906 لاس رد ار نینل نم مود راب
 عقوم نآ رد .دندروخ تسکش و دندنام تیلقا رد هرگنک نیا رد اهکیوشلب دینادیم هک يروط
 هک ینایاوشیپ نآ هب مه ياهرذ وا .مدیدیم بولغم لرُ رد ار نینل نم هک دوب راب نیلوا يارب
 ؛تسکش ،سکع هب .تشادن تهابش دندرگیم سویأم و دننکیم يرازو هبدن تسکش زا سپ
 و دیدج تازرابم يارب دوخ نارادفرط هب هک دوب هتخاس لدب يژرنا هچراپ کی هب ار نینل
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 هنوگچ نیا ایآ یلو .منکیم تبحص نینل تسکش زا نم .دیشخبیم ماهلا هدنیآ ياهيزوریپ
 فترام ،دورلسکآ ،فناخلپ ؛ملهکتسا يهرگنک نیحتاف ،نینل نیفلاخم یتسیابیم ؟دوب یتسکش
 یب داقتنا نمض نینل اریز دنتشاد یعقاو نیحتاف هب یمک یلیخ تهابش اهنآ .دید ار نیریاس و
 یقاب اهنآ يارب ملاس ياج ،دنیوگیم لثم رد هک يروط هب ،مسیوشنم زا دوخ يهنامحر
 هب ،میدوب هدش عمج ياهشوگ رد کیوشلب ناگدنیامن ام هنوگچ هک مراد رطاخ هب نم .تشاذگن
 راثآ ناگدنیامن زا یضعب ياهقطن رد .میدیبلطیم تروشم وا زا و میدرکیم هاگن نینل
 ینحل اب اهقطن هنوگ نیا خساپ رد نینل هنوگچ هک مراد دای هب .دوب ادیوه یگدرسفا و یگتسخ
 نوچ،تسام اب يزوریپ نیقی روط هب ،اقفر ،دینکن يراز و هبدن« :درک همزمز بل ریز راد شین
  ».تسام اب قح

 

 یبلاطم اهنیا ؛يزوریپ هب نامیا ،شیوخ يورین هب نامیا ،نک يراز و هبدن نارکفنشور زا ترفن
 و تسا یتقوم اهکیوشلب تسکش هک دشیم سح .درکیم دزشوگ ام هب تقو نآ نینل هک دوب
  .دنوش زوریپ کیدزن يهدنیآ رد دیاب اهنآ

 هب هک ،نینل تیلاعف رد تسا یتیصوصخ نامه نیا ،»تسکش ماگنه هب ندرکن يراز و هبدن«
 هب تشاد نامیا شیوخ يورین هب و رادافو هظحل نیرخآ ات هک ار یشترا ات درکیم کمک وا
  .دنک عمج دوخ رود

 

  ندشن هرَغ
 نیلوا يارب تقو نآ .دندش زوریپ اهکیوشلب ]3[ ندنل رد 1907 لاس رد ،يدعب يهرگنک رد
 .دروآیم هجیگرس ًالومعم رگید نایاوشیپ يارب .مدیدیم حتاف لرُ رد ار نینل نم هک دوب راب
 و دنوشیم داش لد يزوریپ زا دراوم هنوگ نیا رد اسب هچ .دیامنیم دنسپ دوخ و رورغم ار اهنآ
 هب .تشادن تهابش نایاوشیپ هنوگ نیا هب مه ياهرذ نینل یلو .دنوریم ورف تلفغ باوخ هب
 نآ نینل هک مراد دای هب .دشیم طاتحم و رایشه صوصخ هب يزوریپ زا سپ وا اًقافتا ،سکع
 :درکیم نیقلت نینچ ناگدنیامن هب رارصا اب عقوم

 ،مود يهلحرم رد .دش هرغ نآ زا و دیدرگ يزوریپ بوذجم دیابن ،لوا يهلحرم رد«
 ياپ زا یعطق روط هب ار نمشد ،موس .دومن میکحت دوخ يارب ار يزوریپ دیاب
  « .تسا هدماین رد ياپ زا الماک زونه یلو تسا هدروخ تسکش طقف وا اریز ،دروآرد
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 :دنتفگیم و دندرکیم نانیمطا راهظا هنارسکبس هک ار یناگدنیامن نآ راد شین یتاملک اب يو
 تباث تشادن یلاکشا وا يارب .درکیم ءازهتسا »تسا كاپ اهکیوشنم باسح رگید الاح زا«
 هزرابم ریبدت لامک رد دیاب اهنآ اب و دنراد هشیر يرگراک شبنج رد زونه اهکیوشنم هک دنک
  .درک زارتحا فیرح يورین هب نداد اهب مک و شیوخ ياهورین هب نداد اهبرپ هنوگره زا و درک

 درک کمک وا هب هک دوب نینل یقالخا تیصوصخ نامه نیا ؛»دیدرگ رورغم يزوریپ زا دیابن«
 رب نکمم هبقرتم ریغ ثداوح زا ار بزح و دهد رارق شجنس دروم ار فیرح ياوق هنارایشوه
  .دراد رذح

 

  ندوب یلوصا
 هک تسا یئورین ،تیرثکا .دننادن تمیقیذ ار دوخ بزح تیرثکا دیاقع دنناوتیمن بزح نایاوشیپ
 بزح ناربهر ریاس زا ار عوضوم نیا مه نینل .درواین باسح هب ار نآ دناوتیمن اوشیپ کی
 رب تیرثکا نیا هک یتقو صوصخ هب ،دشیمن تیرثکا ریسا زگره نینل یلو .دیمهفیمن رتمک
 تیرثکا يهدیقع هک درکیم دمآ شیپ يدراوم ام بزح خیرات رد .دوبن یکتم یلوصا ياههیاپ
 نودب ،نینل يدراوم نینچ رد .درکیم مداصت ایراتلورپ یساسا عفانم اب ،بزح ینآ عفانم ای
 رد وا ،نیا رب هوالع .تساخیم رب بزح تیرثکا هیلع ،لوصا زا يرادفرط هب اًممصم ،دیدرت
 شباسح و ،دنک مادقا همه هیلع هنت کی ینعم مامت هب هک نیا زا تشادن یسرت يدراوم نینچ
  :هک دوب نیا ــ تفگیم نخس هراب نیا رد بلغا هک يروط هب ــ

 ».تسا حیحص تسایس هناگی یلوصا تسایس«

  .تسا هجوت بلاج صوصخب ریز هثداح ود دروم نیا رد

 دض تسد هب بزح هک یماگنه ،دوب 1911 ـ 1909 ياهلاس يهرود رد .لوا يهثداح
 تبسن ینامیا یب يهرود ،هرود نیا .دوب ندیشاپ مه زا تلاح رد و هدش هتسکش مه رد بالقنا
 مه ياهزادنا ات هکلب ،یناگمه روط هب نارکفنشور طقف هن هک دوب ياهرود ،دوب بزح هب
 و جره و یبلط لالحنا يهرود ،یفخم ياهراک یفن يهرود ،دنتخیرگیم بزح زا نارگراک
 و اهنویسکارف هلسلس کی زا عقوم نآ رد مه اهکیوشلب هکلب اهکیوشنم طقف هن .دوب جرم
 رد مینادیم هک يروط هب .دوب ادج يرگراک شبنج زا اًبلاغ هک دندشیم لیکشت یتانایرج
 ینلع بزح رد نارگراک ندومن دراو و يراک ناهنپ لماک ندرب نیب زا رکف هک دوب هرود نیمه
 يرامیب نیا لباقم رد هک دوب یسک اهنت نینل عقوم نآ رد .درک زورب ]4[ ینیپیلوتسا لاربیل و
 مهرد و هدنکارپ ياوق هک یلاح رد تشارفارب دنلب ار تیبزح مچرپ و درک تمواقم ریگ همه
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 هیلع و درکیم عمج ياهقباس یب يراشفاپ و زیگنا تفگش لمحت و ربص اب ار بزح يهتسکش
 یب تعاجش اب و دومنیم هزرابم يرگراک شبنج لخاد رد یبزح دض تانایرج هنوگره و همه
 .درکیم هعفادم تیبزح زا ياهقباس یب ماربا و رارصا و ریظن

  .دیدرگ حتاف اًدعب نینل تیبزح هار رد شکمشک نیا رد مینادیم هک يروط هب 

 گنج يهحوبحب رد 1917 ـ 1914 ياهلاس يهرود رد .مود يهثداح
 تسیلایسوس و تارکمد لایسوس بازحا يهیلک اًبیرقت ای هیلک هک یماگنه ،دوب یتسیلایرپما
 ياهرود نیا .دنتسب رمک ینهیم مسیلایرپما تمدخ هب و هدش یمومع یتسرپ نهیم تسمرس
 یتح هک یماگنه ،دوب هدرک مخ هیامرس لباقم رد ار دوخ ياهمچرپ مود للملانیب هک دوب
 .دندنامن اپب مسینیووش جوم لباقم رد زین نیریاس و دگ ،یکستوئاک ،فناخلپ لیبق زا یصاخشا
 ـ لایسوس هیلع یعطق يهزرابم کی هب هک دوب یسک هناگی ًابیرقت ای هناگی عقوم نآ رد نینل
 تخاسیم الم رب ار اهیکستوئاک و اهدگ تنایخ ،هدز تسد مسیفیساپ ـ لایسوس و مسینیووش
 نینل .دزیم هلطاب غاد نانآ یلد ود و یتابث یب تبسانم هب »نویبالقنا« نیا يهرهچ رب و
 تیمها ياراد وا يارب عوضوم نیا یلو ،تسا يزیچان تیلقا کی يو رس تشپ هک دیمهفیم
 تسایس ،تسنآ زا هدنیآ ،هک یحیحص تسایس هناگی هک تسنادیم وا اریز ،دوبن یعطق
  .تسا حیحص تسایس هناگی یلوصا تسایس هک تسنادیم وا اریز ،تسا ریگیپ مسیلانویسانرتنا

  .دمآ رد حتاف نینل دیدج لانویسانرتنا هار رد شکمشک نیا رد مینادیم هک يروط هب

 نآ کمک هب نینل هک تسا یلومرف نامه نیا ؛»تسا حیحص تسایس هناگی یلوصا تسایس «
 مسیسکرام يوس هب ار ایراتلورپ رصانع نیرتهب و دوشگیم ار »یندوشگان « ياهژد ،شروی اب
  .درکیم بلج یبالقنا

 

  اههدوت هب نامیا
 اهتنا ات ادتبا زا ار اهبالقنا خیرات و دناعلطم للم خیرات زا هک ،بازحا نایاوشیپ و اهنیسیروئت
 زا سرت يرامیب نیا مان .دنشابیم التبم یتسیاشان يرامیب کی هب یهاگ ،دناهدرک ور وریز
 فارشا عون کی یهاگ هنیمز نیا رد .تسا اههدوت قالخ دادعتسا هب نتشادن نامیا ،اههدوت
 نتسکش يارب یلو دناعالطا یب اهبالقنا خیرات زا هک یئاههدوت هب تبسن نایاوشیپ رد یشنم
 يدوخ هب دوخ شبنج هک نیا زا سرت .دنکیم زورب ،دناهدش هدناوخ ارف ون ندروآ و نهک
 مهرد ،دیابن هک ار یئاهزیچ یلیخ« تسا نکمم اههدوت و دیامن اپرب ینافوط تسا نکمم
 يور زا ار اههدوت دنکیم ششوک هک ینابرهم يهیاد لرُ ندرک يزاب هب لیامت ،» دننکشب
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 فارشا عون نیا ساسا و هیاپ تسا نیا ؛دریگب میلعت اهنآ زا تسین لیام یلو دهدب سرد باتک
 .یشنم

 لثم هک مسانشیمن ار يرگید یبالقنا نم .دوب نایاوشیپ هنوگ نیا لباقم يهطقن الماک نینل 
 نامیا ردق نیا وا یتاقبط يهزیرغ ،یبالقنا تیحالص و ایراتلورپ يهقالخ يورین هب نینل
 جره« یضار دوخ زا نیدقتنم دناوتب هک مسانش یمن ار يرگید یبالقنا نم .دشاب هتشاد قیمع
 .دیامن شک قالش نینل یناما یب اب ار »اههدوت يهنارسدوخ و هزره لامعا « و »بالقنا جرم و
 دعب« هک نیا يهرابرد اقفر زا یکی رکذت باوج رد یتبحص نمض نینل هنوگچ هک مراد دای هب
  :دش رکذتم زیمآ هرخسم ینحل اب »دوش رارق رب يداع مظن دیاب بالقنا زا

 هک دننک شومارف ،دنشاب یبالقنا دنراد وزرآ هک يدارفا رگا تسا یتخبدب ياج«
 ».تسا بالقنا مظن نامه خیرات رد اهمظن نیرتيداع

 هب و دننک هاگن اههدوت هب الاب زا دندرکیم یعس هک یناسک نآ مامت هب تبسن نینل یئانتعا یب
 ،اههدوت زا نتفرگ میلعت ینعی نینل یمئاد زردنا .تسا اج نیا زا دنهدب سرد باتک يور زا اهنآ
 اج نیا زا ،اههدوت يهزرابم یلمع يهبرجت قیقد یسررب و اهنآ لامعا هنـُک هب ندرب یپ
 .دریگیم همشچرس

 هب داد ناکما وا هب هک نینل تیلاعف تیصوصخ نآ تسا نیا ،اههدوت قالخ يورین هب نامیا 
  .دنک تیاده یئایراتلورپ بالقنا يارجم هب ار نآ و دربب یپ يدوخ هب دوخ شبنج هنـُک

 

  بالقنا يهغبان
 داتسا نیرتگرزب و بالقنا ياهراجفنا يهغبان اًتقیقح وا .دوب هدش هدیئاز بالقنا يارب نینل
 ياهناکت رصع رد هک درکیمن سح داش و دازآ ردق نآ ار دوخ زگره وا .دوب یبالقنا يربهر
 روط هب یبالقنا ناکت ره هک تسین نیا اًدبا اج نیا رد نم روظنم .درکیم سح یبالقنا
 .دوب یبالقنا ياهراجفنا رادفرط یطیارش ره رد و هشیمه وا ای ،دوب نینل دنسپ دروم ناسکی
 نامز دننام هاگ چیه نینل ىهنایهاد تسارف هک تسا نیا طقف دروم نیا رد نم روظنم .اًدبا
 ینعم مامت هب وا یبالقنا لوحت ياهزور رد .درکیمن زورب حضاو و لماک یبالقنا ياهراجفنا
 شیپ زا ار بالقنا یلامتحا ياهمخ و چیپ و یتاقبط شبنج ،دشیم نیب نشور ،تفکشیم
 لفاحم رد هک تسین هدوهیب .دنیبیم دوخ تسد فک رد ار اهنیا همه یئوگ ،دزیم سدح
 ».دنک انش بآ رد یهام دننام بالقنا جاوما رد تسا رداق چیلیا« :دوشیم هتفگ ام یبزح
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 یبالقنا ياههشقن »روآ هجیگرس« تعاجش و یکیتکات ياهراعش »روآ تریح« حوضو
  .تسا اجنیا زا نینل

  .تسا نینل تیصوصخ نیا صخشم هک مروآیم دای هب ار یصوصخب هجوت بلاج يهعقاو ود

 ،نارگراک زا رفن اهنویلیم هک یماگنه ،دوب ربتکا بالقنا ناتسآ يهرود رد .لوا يهعقاو
 يدازآ و حلص راتساوخ هدمآ هوتس هب ههبج و ههبج تشپ نارحب رثا رد هک ینازابرس و ناناقهد
 ددص رد »هظحل نیرخآ ات گنج« حلاصم رظن زا يزاوژروب و شترا ءارما هک یماگنه ؛دندوب
 ،»یمومع راکفا« حالطصا هب يهیلک هک یماگنه ؛دندوب یماظن يروتاتکید کی يهیهت
 ار اهنآ و دندوب هداتسیا اهکیوشلب دض رب »تسیلایسوس بازحا« حالطصا هب يهیلک
 اهکیوشلب بزح درکیم شالت یکسنرک هک یماگنه ؛دندرکیم باطخ »یناملآ ناسوساج«
 ؛ ــ دوب هدش لمع نیا هب قفوم ياهزادنا ات و ــ دراد او یفخم تیعضو لوبق هب اًربج ار
 هیلع دندوب طابضنا اب و ردتقم مه زونه هک شیرتا و ناملآ فالتئا ياهشترا هک یماگنه
 ياهروشک »ياهتسیلایسوس« و ،دندوب هتفرگ رارق ام يهتخیسگ مه زا و هتسخ ياهشترا
 »لماک يزوریپ ات گنج« يارب دوخ ياهتلود اب هدوسآ يرطاخ اب و لابلاغراف يرتخاب ياپورا
  ...دندوب هدرک فالتئا

 یطیارش نینچ رد مایق ندرک اپ رب ینعم ؟دوب هچ ياهظحل نینچ رد مایق ندرک اپ رب ینعم ایآ
 هک نآ زا تشادن یکاب نینل یلو .دوش هتشاذگ تخاب و درب ضرعم رد یتسه مامت هک دوب نآ
 مایق هک ،تسا ریزگان مایق هک دیدیم دوخ نیب زیت رظن اب و تسنادیم وا اریز ،دنکب کسیر
 هک ،دزاسیم مهارف ار یتسیلایرپما گنج نایاپ تامدقم هیسور رد مایق هک ،دش دهاوخ زوریپ
 گنج هیسور رد مایق هک ،دروآیم شبنج هب ار رتخاب يهدید رجز ياههدوت هیسور رد مایق
 هک ،دروآیم رابب ار اهاروش يروهمج مایق هک ،دیامنیم لدب یلخاد گنج هب ار یتسیلایرپما
  .دیدرگ دهاوخ ناهج رسارس رد یبالقنا شبنج هاگ هیکت اهاروش يروهمج

 تقیقح هب يریظن یب تقد اب اهدعب نینل یبالقنا ینیب شیپ نیا مینادیم هک يروط هب
  .تسویپ

 ياروش هک یماگنه ،دوب ربتکا بالقنا زا سپ ياهزور نیلوا رد .مود يهعقاو

 نتخاس فقوتم هب راداو ار هدنامرف رس نینوخود یصاع لارنژ درکیم یعس یلم ياهرسیمک
 ،نینل هنوگچ هک مراد دایب .دیامن اهناملآ اب هکراتم يارب تارکاذم باب حاتتفا و یماظن تایلمع
 رد لک داتس فارگلت زکرم هب نینوخود اب تارکاذم يارب نم و )هدنیآ یهدنامرف رس ( وکنلیرک
 ياروش نامرف يارجا زا یهدنامرف داتس و نینوخود .دوب یکانلوه يهظحل .میتفر دارگورتپ
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 اما و .دوب هدنامرفرس داتس تسد رد ًامامت شترا یهدنامرف .دندز زابرس اًقلطم یلم ياهرسیمک
 ،شترا ياهنامزاس حالطصا هب عبات ینویلیم 14 شترا هک دوبن مولعم ،نازابرس صوصخ رد
 هک يروط هب .درک دهاوخ ذاختا یشور هچ ،تسا هدش کیرحت يوروش تموکح هیلع هک
 نآ رب هوالع .دندشیم هدامآ شروش يارب اهرکنوی ماگنه نآ رد دارگورتپ دوخ رد مینادیم
 یثکم رصتخم زا سپ هنوگچ هک مراد دای هب .دمآیم دارگورتپ فرط هب نانک گنج یکسنرک
 وا هک دوب دوهشم الماک .تفرگ ندیشخرد يداع ریغ یئایض اب نینل يهرهچ میس یب ياپ رد
  :تفگ نینل .تسا هتفرگ میمصت رگید

 نامرف يهلیسو هبام ؛درک دهاوخ کمک ام هب هاگتسد نیا ،ویدار زکرم هب میورب«
 رس هب ار وکنلیرک قیفر وا ياج هب و لوزعم ار نینوخود لارنژ یصوصخم
 نازابرس هب یهدنامرف تئیه هب هجوت نودب اًمیقتسم و مینکیم بوصنم یهدنامرف
 اب ،دنیامن فوقوم ار یماظن تایلمع ،دننک هرصاحم ار اهلارنژ ات میتسرفیم مایپ
 ».دنریگب دوخ تسد هب ار حلص راک و دننک لصاح طابترا شیرتا و ناملآ نازابرس

 لابقتسا هب وا سکعلاب ،تشادن یکاب »شهج« نیا زا نینل یلو .»یکیرات هب دوب یشهج« نیا
 هنوگره و همه ندرک فرط رب اب و تسا حلص بلاط شترا هک تسنادیم وا اریز ،تفریم نآ
 رارقتسا يهقیرط نینچ هک تسنادیم وا اریز ،دروآ دهاوخ تسد هب ار نآ ،حلص هار رد یعناوم
 اهههبج مامت رد ار حلص هب لیامت و تشذگ دهاوخن هدوهیب ناملآ ـ شیرتا نازابرس يارب حلص
 .دهدیم هعسوت و طسب ءانثتسا نودب

 هب قیقد الماک يزرط هب اهدعب مه نینل یبالقنا ینیب شیپ نیا مینادیم هک يروط هب 
  .تسویپ تقیقح

 ؛عوقولابیرق ثداوح ینورد موهفم هب ندرب یپ و عیرس كرد يارب دادعتسا ،هنایهاد تسارف
 رس رد تسیابیم هک یشور يهرابرد ات درکیم کمک وا هب هک تسا نینل تیصاخ نامه نیا
  .دنک نییعت ینشور یشم طخ و حیحص يژتارتسا ،دومن ذاختا یبالقنا شبنج ياهچیپ

  نیلاتسا .و .ي

  64 ـ 52 ص 6 دلج ،تایلک

  ،1924 لاس هیروف 12 خیرات رد

  .دیسر عبط هب »ادوارپ « همانزور 34 يهرامش رد

 

 



 نیلاتسا فزوژ راثآ یخرب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
326 

 

 تاحیضوت
 هک دوب هیسور رسارس یبالقنا ياهتسیسکرام یفخم يهمانزور نیلوا »ارکسیا« ــ1
 و دشیم پاچ هجراخ رد »ارکسیا« .دش سیسأت نینل طسوت هب 1900 لاس ربماسد
 »ارکسیا« يهمانزور شقن و تیمها یهرابرد (تفاییم راشتنا هیسور رد هنایفخم
 »)رصتخم یهرود( يوروش داحتا )کیوشلب( تسینومک بزح خیرات« هب دوش هعجارم
  )261 هحفص ــ

 تارکومد لایسوس بزح مراهچ )»دحاو«( يهرگنک روظنم ،ملهکتسا يهرگنک ــ2
 خیرات« هب دوش عوجر(دش لیکشت 1906 لیروآ 25 ــ 10 زا هک تسا هیسور يرگراک
  )264 هحفص ـ »)رصتخم يهرود( يوروش داحتا )کیوشلب( تسینومک بزح

 ات لیروآ 30 زا هیسور يرگراک تارکومد لایسوس بزح )ندنل( مجنپ يهرگنک ــ3
 ندنل يهرگنک« هب دوش هعجارم هرگنک نیا یهرابرد(.تشاد همادا 1907 لاس هم 19
 بزح خیرات « و نیلاتسا راثآ تایلک 2 دلج »هیسور يرگراک تارکومد لایسوس بزح
  265 هحفص ــ »)رصتخم یهرود( يوروش داحتا )کیوشلب( تسینومک

 هک عاجترا نارود رد هک دوب یمان )ینیپیلوتسا رگراک بزح ای( ینیپیلوتسا بزح ــ4
 هب ءازهتسا روط هب ،دوب امرفمکح هیسور رد 1905 لاس بالقنا تسکش زا سپ
 یفخم بزح زا دیاب دندرکیم هظعوم هک دندادیم بلط لالحنا ياهکیوشنم
 راوید راهچ رد هک دومن داجیا »ینلع« بزح کی و دیشک تسد ایراتلورپ یبالقنا
 هحفص ـ )دوب تقو ناریزو ياروش سیئر مان نیپیلوتسا (دنک راک ینیپیلوتسا میژر
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 و ربتکا بالقنا
 سور ياهتسینومک کیتکات

 1924 ربماسد 17

 

 »ربتکا هار رد« باتکراتفگ شیپ

 

1 

 ربتکا بالقنا یجراخ و یلخاد تیعضو
 

 هجیتنلاب و مسیلایرپما ریجنز نتسسگ رد ار ایراتلورپ بالقنا راک ،یجراخ تیفیک هس

  .دومن لیهست ًاتبسن هیسور رد يزاوژروب تیمکاح نتخاس نوگژاو

 ،يهتسد ود نیب دیدش ىهزرابم نارود رد ربتکا بالقنا ،هک نآ لوا تیفیک

 فرط زا شیرتا و ناملآ ،فرط کی زا هسنارف و سیلگنا ینعی یتسیلایرپما ىهدمع

 دوخ نایم رابگرم ىهزرابم هب هتسد ود نیا هک دش عورش یعقوم ،دش عورش رگید

 اب هزرابم هب ار دوخ تقد ًادج هک دنتشاد ار نآ ىهلیسو هن و تقو هن و دندوب لوغشم

 ،تشاد یمیظع تیمها ربتکا بالقنا يارب تیفیک نیا .دنراد فوطعم ربتکا بالقنا

 اهتسیلایرپما نایم رد دیدش ىهمداصم زا هک داد ناکما روبزم بالقنا هب اریز

  .دزاس مکحتسم ار دوخ تالیکشت و ورین ،هدومن هدافتسا
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 ینعی ،دش عورش ریگناهج گنج يانثا رد ربتکا بالقنا ،هک نآ مود تیفیک

 مامت و ،دندوب حلص ىهنشت و هدمآ هوتس هب گنج زا شکتمحز ياههدوت هک یماگنه

 گنج زا یصالخ قیرط هناگی يوس هب ار ناشکتمحز ،قطنم مکح هب تایعقاو نیا

 ياراد ربتکا بالقنا يارب تیفیک نیا .دیناشکیم ایراتلورپ بالقنا يوس هب ینعی

 و هتشاذگ يو رایتخا رد ار حلص دنمورین ىهلیسو اریز ،دوب اهتیمها نیرتيدج

 نیمه هب و دومن ناسآ ار روفنم گنج ىهمتاخ و يوروش لوحت نتخاس مأوت ناکما

 نیا هب تبسن قرش شکمتس للم نیب رد مه و برغ نارگراک نیب رد مه تبسانم

  .دومن لیامت و هقالع داجیا بالقنا

 ،یبالقنا نارحب و تشاد دوجو اپورا رد يردتقم يرگراک شبنج ،هک نآ موس تیفیک

 .دوب ندیسر لاح رد ،درک داجیا ار نآ برغ و قرش رد ریگناهج ینالوط گنج هک

 هار رد تیفیک نیا اریز ،تشاد یئاهبنارگ تیمها هیسور رد بالقنا يارب تیفیک نیا

 هیهت يو يارب يرادافو نیدحتم هیسور زا جراخ رد یناهج مسیلایرپما هیلع هزرابم

  .دومن

 دعاسم طیارش هلسلس کی ياراد ،یجراخ تیفیک زا رظن فرص ،ربتکا بالقنا اما

  .درک ناسآ ار يو يزوریپ هک دوب مه یلخاد

 :درمش نیریز طیارش دیاب ار اهنآ نیرتهتسجرب

 ىهقبط میظع تیرثکا فرط زا یهجو نیرتلاعف اب ربتکا بالقنا هک نیا تسخن

 .دشیم ینابیتشپ هیسور رگراک

 زا دندوب نیمز و حلص ىهنشت هک نازابرس تیرثکا و ریقف ناناقهد هک نیا مود 

 .دندومنیم یعطق ینابیتشپ ربتکا بالقنا

 بزح نوچ ياهدننک يربهر يورین دوخ سأر رد ربتکا بالقنا هک نیا موس 

 هتفای ماوق زارد نایلاس هک یطابضنا و هبرجت اهنت هن هک ،تشاد کیوشلب ىهدومزآ



سور ياهتسینومک کیتکات و ربتکا بالقنا  
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 دنمورین ار نآ زین شکتمحز ياههدوت اب بزح نیا ىهنماد رپ ياه طابترا هکلب دوب

  .تخاسیم

 مک يزاوژروب لیبق زا ینانمشد دوخ لباقم رد ربتکا بالقنا ،هک نیا مراهچ

 ًالماک ناناقهد »ياهنایصع« زا هک نیکالم ىهقبط و هیسور فیعض شیب و

 هک ،)اهرا.سا و اهکیوشنم بزح( يراکشزاس بازحا و دوب هتخاب ار دوخ ىهیحور

 یناسآ هب ًاتبسن نانآ عفد هک تشاد ،دیسر لامک دح هب نانآ یگتسکشرو گنج یط

 .دوب نکمم

 هک تشاد دوخ رایتخا رد ار یناوج روشک روانهپ ياضف ربتکا بالقنا ،هک نیا مجنپ 

 ،دیامن ینیشن بقع ،عضو ياضتقا بسح رب ،هدرک رونام نآ رد هنادازآ تسناوتیم

  .هریغ و دیامن روج و عمج ار دوخ يورین ،دنک تحارتسا

 نتشاد هب تسناوتیم بالقنا دض اب دوخ ىهزرابم رد ربتکا بالقنا ،هک نیا مشش

  .دشاب هتشاد نانیمطا روشک لخاد رد ماخ داوم و تخوس عبانم و رابوراوخ یفاک رادقم

 داجیا ار يدوخ هب صوصخم تیعضو نآ ،یجراخ و یلخاد تایفیک نیا ندمآ درگ

  .تخاس مهارف ار ربتکا بالقنا يزوریپ یبسن تلوهس هک درک

 و یلخاد تایعضو رظن زا ربتکا بالقنا هک دیآیمن رب روط نیا اج نیا زا هتبلا یلو

 هک نیا زا رتدعاسمان يزیچ هچ ًالثم .تسا هدوبن يدعاسمان تاهج ياراد یجراخ

 روشک کی نآ یگیاسمه بنج رد و دوب اهنت و هکی ینیعم ىهجرد ات ربتکا بالقنا

 رد ًالثم ،هدنیآ بالقنا کش نودب ؟دنک هیکت نآ هب دناوتب هک تشادن دوجو يوروش

 روشک نینچ ياراد دوخ یگیاسمه رد اریز ،دراد يرتدعاسم عضو ثیح نیازا ،ناملآ

 زا رگید نم .دشابیم ام يوروش داحتا روشک دننام ورین ثیح زا یتیمها اب يوروش

 يزیچ روشک رد ایراتلورپ نتشادن تیرثکا دننام ربتکا بالقنا دعاسمان ىهبنج

  .میوگیمن



 نیلاتسا فزوژ راثآ یخرب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
330 

 هچ هک دهدیم ناشن ام هب رگید راب کی دعاسمان تاهج نیا دوجو یلو

 رکذ الاب رد هک ربتکا بالقنا یجراخ و یلخاد یصاصتخا طیارش ار یمیظع تیمها

  .تسا هدوب اراد دیدرگ

 ار طیارش نیا .دومن شومارف دیابن مه ياهقیقد ار یصاصتخا طیارش نیا

 هب ،داد خر 1923 لاس زیئاپ رد هک ناملآ عیاقو لیلحت و هیزجت ماگنه ًاصوصخم دیاب

 نودب هک دشاب هتشاد دای هب یکسترت ار طیارش نیا دیاب همه زا لبق .تشاد رطاخ

 ناملآ تسینومک بزح عطقنیال و هدرک هیبشت ناملآ بالقنا اب ار ربتکا بالقنا ،قمعت

 :دیوگیم نینل .دنکیم يراکبوچ ،تسا هدرکن و هدرک هک یتاهابتشا لباقم رد ار

ً الماک یخیرات ظاحل زا و نیعم تیعقوم رد یتسیلایسوس بالقنا عورش«

 و نداد همادا هک نآ لاح ،دوب ناسآ هیسور يارب ،7191 لاس صوصخم

 .دوب دهاوخ یئاپورا ياهروشک زا رتلکشم هیسور يارب نآ ندناسر رخآ هب

 ىهبرجت و مدید مزال 1918 لاس يادتبا رد زونه نم ار تیفیک نیا رکذت

 طیارش نینچ .دومن دیئاتً الماک ار هیرظن نیا تحص نآ زا دعب ىهلاس ود

  :لیبق زا یصاصتخا

 يهیاس رد هک ریگناهج گنج ىهمتاخ اب يوروش لوحت لاصتا ناکما -1

 همدص ناناقهد و نارگراک هب هزادنا یب هک یگنج ،دش یلمع لوحت نیا

  ؛دوب هتخاس دراو

 زا هتسد ود نیب رابگرم ىهزرابم زا ینیعم تدم یط هدافتسا ناکما -2

 هک یهورگ ود ،یناهج تردق ياراد و راوخنوخ ياهتسیلایرپما

  ؛دنوش دحتم يوروش ،دوخ نمشد دض رب دنتسناوتیمن

 ىهجیتن رد ییهزادنا ات هک یلخاد ینالوط ًاتبسن گنج لمحت ناکما -3

  ؛تسا هدوب رسیم طابترا لئاسو فعض و روشک ىهزادنا یب تعسو
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 نیب رد کیتارکمد اوژروب یبالقنا قیمع شبنج نینچ کی دوجو -4

 ناناقهد بزح فک زا ار یبالقنا ياهاضاقت ایراتلورپ بزح هک ناناقهد

 نوریب )تسا مسیوشلب نمشد ًادیدش نآ تیرثکا هک اهرا.سا بزح ینعی(

 تیمکاح ایراتلورپ هک نیا ىهیاس رد ار اهاضاقت نآ هلصافالب و هدیشک

 رد نونکا یصاصتخا طیارش نینچ ؛دومن یلمع ،تفرگ تسد هب ار یسایس

 مه اهنآ ریظن یطیارش ای و اهنآ رارکت و ،هدوبن دوجوم یبرغ ياپورا

 للع هلسلس کی رب هوالع هک نآ لیلد تسا نیا .دشابیمن ناسآ نادنچ

 ات تسا رتلکشم یبرغ ياپورا يارب یتسیلایسوس بالقنا عورش ،رگید

 .)205 هحفص – 25 دلج هب عوجر (» .ام يارب

  .درک شومارف دوشیمن ار نینل ياههتفگ نیا

 

2 

 ربتکا ای ربتکا بالقنا تیصوصخ ود ىهرابرد

 یکسترت »تنانمرپ« بالقنا يروئت و
 

 

 ندیمهف يارب همه زا لبق نآ حیضوت هک تسا تیصوصخ ود ياراد ربتکا بالقنا

  .تسا مزال بالقنا نیا یخیرات تیمها و یلخاد تیهام

 ام روشک رد ایراتلورپ يروتاتکید هک تسا تیعقاو نیا ًالوا ؟دنمادک تایصوصخ نیا

 شکتمحز ياههدوت اب ایراتلورپ داحتا ىهیاپ رب هک دمآ دوجو هب یتموکح لکش هب

 يربهر ایراتلورپ فرط زا یناقهد شکتمحز ياههدوت هک یلاح رد دراد رارق یناقهد

 رد ام روشک رد نآ رارقتسا و ایراتلورپ يروتاتکید هک تسا تیعقاو نیا ًایناث .دنوشیم

 یقرت نادنچ نآ رد يرادهیامرس هک دوب روشک کی رد مسیلایسوس يزوریپ ىهجیتن
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 يرتشیب يورشیپ اج نآ رد يرادهیامرس هک یئاهروشک رد هک یلاح رد ،تشادن

 ربتکا بالقنا هک تسین نآ رب لیلد نیا هتبلا .دنام ظوفحم يرادهیامرس لوصا تشاد

 تیصوصخ ود نیا ًاصوصخم رضاح لاح رد یلو .دشابیمن يرگید تایصوصخ ياراد

 دنهدیم ناشن ار ربتکا بالقنا تیهام اراکشآ و قیقد روط هب هک نآ يارب طقف هن

 ،دنکیم المربً الماک ار »تننامرپ بالقنا« يروئت ىهناراکشزاس تعیبط نوچ هکلب

 .دراد تیمها ام يارب

 .مینک یسراو ًارصتخم ار تایصوصخ نیا 

 اههدوت نیا بلج ىهلأسم و هد و رهش يزاوژروب هدرخ شکتمحز ياههدوت ىهلأسم

 يروتاتکید  ماکحتسا .تسا یئایراتلورپ بالقنا ىهلأسم نیرتهدمع ایراتلورپ فرط هب

 هد و رهش شکتمحز تعامج نیا هک تسا نآ هب هتسباو بالقنا تاردقم و ایراتلورپ

 زا ای يزاوژروب زا ،دنک ینابیتشپ فرط مادک زا تردق ندروآ تسدب يارب هزرابم رد

 ىهریخذ ای يزاوژروب ىهریخذ ،دشاب ود نیا زا کی مادک ىهریخذ و ایراتلورپ

 هک دوب نآ يارب رتشیب هسنارف 1871 و 1848 لاس بالقنا تسکش .ایراتلورپ

 دیدرگ زوریپ ربتکا بالقنا .دنتساخرب يزاوژروب زا يرادفرط هب یناقهد ياههریخذ

 تسناوت نوچ ،دنک جراخ يو فک زا ار يزاوژروب یناقهد ياههریخذ تسناوت نوچ

 يورین هناگی بالقنا نیا رد ایراتلورپ و دیامن بلج ایراتلورپ يوس هب ار رئاخذ نیا

  .دیدرگ هد و رهش شکتمحز مدرم ینویلیم ياههدوت يربهر

 هن ،ربتکا بالقنا یگنوگچ هن هاگچیه سک نآ ،دربن یپ هلأسم نیا هب هک یسک

 تموکح یلخاد تسایس یصاصتخا تیعضو هرخالاب هن و ایراتلورپ يروتاتکید تعیبط

  .دیمهف دهاوخ ار ام یئایراتلورپ

 اب هک تسین تموکح سأر رد ناگتفرگ رارق زا ترابع ًافرص ایراتلورپ يروتاتکید

 ای نالف هب و هدش »نیچ تسد«»هنارهام« ،»هدومزآ ژتارتسا« کی ىهنازوسلد تسد

 یتاقبط داحتا ایراتلورپ يروتاتکید .»دنشاب هدرک هیکت هنالقاع« یلاها رشق نامهب
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 و هیامرس نتخاس نوگنرس يارب هک تسا ناناقهد شکتمحز ياههدوت و ایراتلورپ

 نیا ىهدننک يربهر يورین هک طرش نیا اب اهتنم ،مسیلایسوس یئاهن يزوریپ يارب

  .ددرگیم رارقرب ،تسا ایراتلورپ داحتا

 شبنج یبالقنا ياهناکما يارب هک تسین نیا رس رب اج نیا رد تبحص سپ

 زا یضعب هچ نانچ میوش لئاق شزرا رتشیب »یکدنا« ای رتمک »یکدنا« ناناقهد

 رس رب تبحص هکلب .دننک راهظا ،دنراد شوخ »تننامرپ بالقنا« تامولپید نیعفادم

 روهظ هب ربتکا بالقنا يهجیتن رد هک تسا یئایراتلورپ دیدج تلود نآ تعیبط

 يروتاتکید دوخ ینابم و ایراتلورپ تموکح یگنوگچ رس رب تبحص .تسا هدیسر

  .تسا ایراتلورپ

 :دیوگیم نینل

 نیب یتاقبط داحتا صوصخم لکش زا ترابع ایراتلورپ يروتاتکید«

 رامش یب ياهرشق اب تسا ناشکتمحز گنهآ شیپ ینعی ایراتلورپ

 و نارکفنشور ،نیقاهد ،هبسک ،يزاوژروب هدرخ( ایراتلورپ ریغ ناشکتمحز

 تسا يداحتا ،هیامرس دض رب تسا يداحتا ،اهنآ تیرثکا اب ای و )هریغ

 يزاوژروب تمواقم لماک نتسکش مه رد و ،هیامرس لماک ینوگنرس يارب

 و داجیا روظنم هب تسا يداحتا هرخالاب و تشگ زاب يارب يو ششوک و

 .)311 هحفص – 24 دلج هب عوجر (».مسیلایسوس یئاهن ماکحتسا

 :دیوگیم دعب و

 ،یملع ،ینیتال ترابع کی هک ار ایراتلورپ يروتاتکید رگا«

 ار ینعم نیا مینک نایب و همجرت هداس نابز هب ،تسا یخیرات و یفسلف

 :دهدیم
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 نارگراک یلک روط هب و يرهش نارگراک مه نآ و نیعم ىهقبط طقف

 غوی نتسکش مهرد يارب هزرابم رد هک دنتسه اهکیرباف و اههناخراک

 ماکحتسا و يرادهاگن يارب هزرابم رد و لمع نیا يانثا رد و هیامرس

 مامت یط و یتسیلایسوس دیدج یعامتجا میژر سیسأت رد و اهيزوریپ

 ىهدوت مامت يربهر دادعتسا ؛تاقبط لماک ندرب نیب زا هار رد هزرابم

 هحفص – 24 دلج هب عوجر( »،دنشابیم اراد ار هدش رامثتسا و شکتمحز
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 .تسا هداد نینل هک ،ایراتلورپ يروتاتکید يروئت دوب نیا

 يارجا زا ياهنومن بالقنا نیا هک تسا نآ رد ربتکا بالقنا تاصتخم زا یکی

 .دشابیم نینل يایراتلورپ يروتاتکید يروئت کیسالک

 عاضوا اب طقف و تسا »یسور« ًافرص يروئت نیا هک دناهدیقع نیا رب اقفر زا یضعب 

 نینل یتقو .تسین حیحص هجو چیه هب نیا .تسین حیحص نیا .تسا بسانم هیسور

 يربهر ار نآ ایراتلورپ هک یئایراتلورپ ریغ تاقبط شکتمحز ياههدوت هب عجار

 داحتا فانکا شکتمحز رصانع هکلب سور ناناقهد طقف هن ،درادیم تبحص دنکیم

 هب نینل .دراد رظن رد ،دندوب هیسور تارمعتسم وزج لبق يدنچ هک ،مه ار يوروش

 اب داحتا نودب دناوتیمن هیسور يایراتلورپ هک درکیم رارکت يریذپان یگتسخ روط

 هب عجار دوخ تالاقم رد نینل .ددرگ زوریپ دنتسه رگید للم زا هک یئاههدوت نیا

 تسا هتشاد راهظا تارک هب نرتنیمک ياههرگنک رد دوخ ياهقطن رد و یلم ىهلأسم

 یقرتم ياهروشک يایراتلورپ یبالقنا قافتا و داحتا نودب یناهج بالقنا يزوریپ هک

 نامه زج هرمعتسم ایآ یلو .تسین ریذپ ناکما تارمعتسم ریسا و شکمتس للم اب

 تسیک ؟تسا یناقهد شکتمحز ياههدوت همه زا لبق و مولظم شکتمحز ياههدوت

 ياههدوت يدازآ ىهلأسم نامه عقاو رد تارمعتسم يدازآ ىهلأسم هک دنادن

  ؟تسا یلام ىهیامرس رامثتسا و ملظ تسد زا یئایراتلورپ ریغ تاقبط شکتمحز
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 نینل يایراتلورپ يروتاتکید يروئت هک دوشیم هتفرگ هجیتن نینچ اهنیا زا یلو

 مسیوشلب .اهروشک مامت يارب یمتح تسا یئروئت هکلب هدوبن »یسور« افرص يروئت

 يارب کیتکات زا ياهنومن مسیوشلب« دیوگیم نینل .تسین یسور ىهدیدپ کی طقف

 .)386 هحفص – 23 دلج هب دوش عوجر (.تسا »همه

  .ربتکا بالقنا تیصوصخ نیلوا ىهصخشم مئالع تسا نیا

 بالقنا تیصوصخ نیا رظن زا یکسترت »تننامرپ بالقنا« يروئت مینیب هب الاح

  ؟دراد یلاح هچ ربتکا

 تسوپ و فاص« یکسترت هک یعقوم ینعی ،1905 لاس رد یکسترت شور هب عجار

 راعش و هدرک شومارف یبالقنا يورین کی ىهلزنم هب ار هیسور ناناقهد »هدنک

 هدیشک شیپ ار ناناقهد نودب بالقنا راعش ینعی »يرگراک تموکح یلو رازت نودب«

 بالقنا« کیتامولپید عفادم هک كدار یتح .میزادرپیمن طسب و حرش هب ،دوب

 رد »تننامرپ بالقنا« ینعم هک دنک فارتعا تسا هدش روبجم نونکا تسا »تننامرپ

 همه نونکا دوشیم مولعم .دوب تقیقح زا ندش رود و »اوه هب شرپ« 1905 لاس

  .درادن یشزرا »اوه هب شسرپ« نیا اب نتشاد راکورس رگید هک دنفرتعم

 ًالثم ،گنج عقوم رد یشور هچ یکسترت هک میهدیمن طسب و حرش مه هراب نیا رد

 يارب هزرابم« ناونع تحت دوخ ىهلاقم رد هک یتقو ،تشاد 1915 لاس رد

 مسیلایرپما و »مینکیم یگدنز مسیلایرپما رصع رد ام« هک نیا هب دانتسا اب »تیمکاح

 اوژروب تلم لباقم رد ار ایراتلورپ هکلب هدادن رارق هنهک میژر لباقم رد ار اوژروب تلم«

 هتساک دیاب ناناقهد یبالقنا شقن زا هک دسریم هجیتن نیا هب هرخالاب ».دهدیم رارق

 هک مینادیم .درادن رگید الاح ،تشاد ًالبق هک ار یتیمها نآ یضارا طبض راعش و دوش

 »ناناقهد شقن« »راکنا« هب ار وا درکیم حیرشت ار یکسترت ىهلاقم نیا یتقو نینل

 :تفگ و دومن مهتم
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 يارب هک دنکیم کمک هیسور رگراک لاربیل نویسایس هب ًالمع یکسترت«

 ار ناناقهد دنهاوخن هک تسا نیا ینعم هب ناناقهد شقن »راکنا« اهنآ

 .)318 هحفص – 18 دلج هب دوش عوجر (» .دننازیگنارب بالقنا يارب

 هک يراودا رد وا تافیلأت ینعی ،هراب نیا رد یکسترت ریخا تافیلأت هب تسا رتهب

 نیا ًالمع یکسترت و دوب هتفای قیفوت شیوخ ماقم تیبثت هب ایراتلورپ يروتاتکید

 هابتشا و هداد رارق یسررب دروم ار دوخ »تننامرپ بالقنا« يروئت هک تشاد ار ناکما

 لاس« هب موسوم یکسترت باتک »راتفگ شیپ« هب .میزادرپب ،دنک حیحصت ار دوخ

 هچ نآ تسا نیا .مینک هجوت ،تسا هتشون 1922 لاس رد هک يراتفگ شیپ »1905

 :دیوگیم »راتفگ شیپ« نیا رد »تننامرپ بالقنا« باب رد یکسترت هک

 یتایرظن 1905 لاس ربتکا باصتعا و هیوناژ مهن نیب ىهلصاف رد انامه«

 مسا هک دش ادیپ هدنسیون يارب هیسور یبالقنا لماکت یگنوگچ هب عجار

 رکف نیا تفگش مان نیا ریز .تفرگ دوخ هب »تننامرپ بالقنا« يروئت

 رارق يزاوژروب دصاقم ًامیقتسم هیسور بالقنا ربارب رد هچرگ هک دوب رتتسم

 .دیامن افتکا دصاقم نیا هب دناوتیمن هیسور بالقنا اذهعم یلو تسا هتفرگ

 نآ رگم دهد ماجنا ار دوخ يزاوژروب فئاظو نیرتمدقم دناوتیمن بالقنا

 ار تموکح هک یتقو مه ایراتلرپ و .دناشنب تموکح سأر رد ار ایراتلورپ هک

 يزاوژروب راوید راهچ رد ار دوخ ،بالقنا نمض دناوتیمن ،تفرگ تسد هب

 يزوریپ نیمأت يارب انامه ایراتلورپ گنهآ شیپ سکع رب .دنک دودحم

 دض رب طقف هن ،دوخ تیمکاح ىهیلوا ناوا نامه رد تسا روبجم دوخ

 رایسب ىهلمح هب زین يزاوژروب تیکلام دض رب هکلب یلادوئف تیکلام

 ياهيدنب هتسد مامت اب اهنت هن ایراتلورپ نمض نیا رد .دزادرپ یقیمع

 ،دندرکیم شايرای يو یبالقنا يهزرابم لحارم نیلوا رد هک ،يزاوژروب

 هدیسر تموکح هب نانآ کمک اب هک زین ناناقهد عیسو ياههدوت اب هکلب
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 تموکح تیعضو نایم داضت دشکیم هنانمشد مداصت هب شراک ،تسا

 رد طقف یناقهد ىهنکس میظع تیرثکا و هدنام بقع روشک رد يرگراک

 لح هار دناوتیم ایراتلورپ یناهج بالقنا ىهصرع رد و یللملانیب سایقم

 A» .دروآ تسد هب ار دوخ

 .دیوگیم دوخ »تنانم رپ بالقنا« ىهراب رد یکسترت هک هچ نآ تسا نیا

 يروتاتکید هب عجار نینل ياهرثا زا یئاهتمسق نآ اب ار تمسق نیا تسا یفاک طقف

 يروتاتکید يروئت نیب میظع فاکش ات دومن هسیاقم ،دش لقن ًاقوف هک ایراتلورپ

 .ددرگ مولعم یکسترت »تننامرپ بالقنا« يروئت و نینل یئایراتلورپ

 دیوگیم نخس ناناقهد شکتمحز ياهرشق و ایراتلورپ داحتا زا نینل یتقو

 شیپ« نیب یکسترت ىهدیقع هب اما .دنادیم ایراتلورپ يروتاتکید ساسا و هیاپ ار نآ

 يور »زیمآ تموصخ ىهمداصم« »یناقهد عیسو ياههدوت« اب »ایراتلورپ گنهآ

  .دهدیم

 تبحص هدش رامثتسا ياههدوت و ناشکتمحز هب تبسن ایراتلورپ يربهر زا نینل

 روشک رد يرگراک تموکح تیعضو نایم داضت« یکسترت ىهتفگ زا اما .دنکیم

 .دیآیم رب »یناقهد ىهنکس میظع تیرثکا و ،هدنام بقع

 دوخ ناناقهد و نارگراک نیب زا همه زا لبق ار دوخ يورین بالقنا نینل رظن هب 

 طقف ار يرورض ياهورین یکسترت لوق هب یلو .دنکیم يروآ عمج هیسور

  .درک يروآ عمج ،تسا نکمم »ایراتلورپ یناهج بالقنا ىهصرعرد«

 ام بالقنا يارب ایآ ؟درک دیاب هچ ،دیدرگ ریخأت هب موکحم یللملانیب بالقنا رگا سپ

 دهدیمن ناشن يدیما ىهنزور هنوگ چیه یکسترت ؟ریخ ای دراد دوجو يدیما ىهنزور

 رد ... طقف ار دوخ لح هار ... يرگراک تموکح تیعضو نایم داضت« وا لوق هب اریز

 يارب ،هشقن نیا قبط ».دروآ تسد هب دناوتیم ایراتلورپ یناهج بالقنا ىهصرع
 

A- نیلاتسا .ي .تسا نم زا تاملک يور هیکت. 
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 ندش رو هطوغ دوخ یصوصخ ياهداضت رد ؛دنامیم یقاب امنرود کی طقف ام بالقنا

 .ندیسوپ هشیر زا یناهج بالقنا راظتنا رد و

  ؟تسیچ نینل ىهدیقع هب ایراتلورپ يروتاتکید 

 شکتمحز ياههدوت و ایراتلورپ داحتا رب هک تسا یتموکح ایراتلورپ يروتاتکید

 یئاهن میکحت و داجیا«" و »هیامرس لماک نتخاس نوگژاو« روظنم هب یناقهد
  .دراد هیکت »مسیلایسوس

  ؟تسیچ یکسترت ىهدیقع هب ایراتلورپ يروتاتکید

 اب »يزیمآ تموصخ ىهمداصم« دراو هک تسا یتموکح ایراتلورپ يروتاتکید

 بالقنا ىهصرع رد« طقف »ار اهداضت لح« و دوشیم »یناقهد عیسو ياههدوت«

  .دیامنیم وجتسج »ایراتلورپ یناهج

 راکنا هب عجار مسیوشنم روهشم يروئت اب »تننامرپ بالقنا« يروئت نیا نیب قرف

  ؟تسیچ يراتلورپ يروتاتکید ىهدیا

 .چیه رما تیهام رظن زا

 هب ندادن یفاک شزرا ًافرص »یپ رد یپ بالقنا« .تسین یقاب يدیدرت چیه ياج 

 نانچ نآ »یپ رد یپ بالقنا«  هکلب ،تسین ناناقهد تضهن یبالقنا ياهناکما

 يروتاتکید يروئت راکنا هب رجنم هک تسا ناناقهد تضهن هب ندادن یفاک شزرا

  .ددرگیم نینل یئایراتلورپ

 .تسا مسیوشنم ىهفلتخم لاکشا زا یکی یکسترت »تننامرپ بالقنا«

  .ربتکا بالقنا تیصوصخ نیلوا هب طوبرم نایرج تسا نیا 

  ؟دنمادک ربتکا بالقنا تیصوصخ نیمود ىهصخشم مئالع
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 نوناق هجوتم گنج نامز رد ًاصوصخم مسیلایرپما ىهرابرد هعلاطم نمض نینل

 ياهروشک یسایس و يداصتقا لماکت نتشاد یشهج لکش و ندوب نوزومان

 ياههتشر و اهتسارت و تاسسؤم یقرت ،نوناق نیا موهفم ربانب .دش يرادهیامرس

 نیا هب و هدوبن ررقم تبون يور زا ای و نوزوم روط هب هناگادج ياهروشک و عیانص

 و ولج هراومه ،روشک کی ای عیانص زا ییهتشر ای تسارت کی هک تسین بیترت

  ؛دنشاب يرگید بقع یکی ًابترم رگید ياهروشک ای اهتسارت

 یقرت رد هک تسا يروط و هتفرگ تروص شهج لکش هب یقرت نیا سکعرب

 .دریگیم دوخ هب شهج لکش رگید ياهروشک یقرت و هدش لصاح هفقو ییاهروشک

 قباس تیعقوم ظفح رد هداتفا بقع ياهروشک »ینوناقً الماک« ششوک نمض رد

 زارحا رد دناهتسج ولج هب هک یئاهروشک »ینوناق« هزادنا نامه هب ششوک و شیوخ

 یتسیلایرپما ياهروشک یگنج مداصت هک ددرگیم رجنم اج نآ هب دیدج تیعقوم

 هسنارف هب تبسن شیپ نرق مین رد هک ناملآ عضو ًالثم .دنکیم ادیپ یمتح ترورض

 زین عوضوم نیمه .دوب رارق نیا زا ،دشیم بوسحم هدنام بقع يروشک سیلگنا و

 نرق يادتبا رد مینادیم هک نانچ یلو .دنکیم قدص هیسور هب تبسن نپاژ ىهرابرد

 یشیپ هسنارف زا دش قفوم ناملآ هک دنتسج شیپ ياهزادنا هب نپاژ و ناملآ متسیب

 و .هیسور رب مه نپاژ و دنک گنت سیلگنا رب ار هصرع ایند ياهرازاب رد و هتفرگ

 لوا گنج لبق يدنچ هک دوب اهداضت نیمه ىهجیتن رد مینادیم هچ نانچ

  .دراذگ روهظ ىهصنم هب اپ یتسیلایرپما

 :تسا نیریز تاکن نوناق نیا ءاشنم

 یتارمعتسم متس و روج متسیس کی هب لدب ،دوخ دشر نمض ،يرادهیامرس« -1

 ،»ورشیپ« ياهروشک زا یتشم نآ رد هک تسا هدش یناهج متسیس کی هب لدب ،هدش

 ».دنرادیم هگن قانتخا لاح رد لوپ ىهلیسو هب ار نیمز يور ىهنکس میظع تیرثکا

 .)یسور پاچ 74 هحفص – 19 دلج - هسنارف عبط - »مسیلایرپما« هچابید هب عوجر(
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 ،سیلگنا ،اکیرمآ ( یناهج تردق ردق ىهدنرد هس ود نیب "تمینغ" نیا میسقت« -2

 ىهصرع هب ار نیمز يور مامت و دنتسه هحلسا قرغ اپارس هک دیآیم لمع هب ) نپاژ

 اج نامه هب( ».دنناشکیم دوخ تمینغ میسقت يارب گنج ىهصرع هب ،دوخ گنج

 .)دوش هعجارم

 تامداصت ندوب ریزگان و یلام متس و روج یناهج متسیس لخاد رد اهداضت دشر -3

 ىهلیسو هب مسیلایرپما یناهج ىههبج رد لالخا هک دوشیم رجنم اج نآ هب یگنج

  .ددرگیم لمتحم هناگادج ياهروشک فرط زا ههبج نیا نتفاکش و ناسآ بالقنا

 ىههبج ریجنز هک تسا لمتحم یئاهروشک و طاقن رد رتشیب فاکش نیا -4

 هشیر رتمک مسیلایرپما هک یئاجنآ رد ینعی ،دشاب رتفیعض اج نآ رد تسیلایرپما

  .دریگیم هنماد رتناسآ بالقنا و هدناود

 ظاحل زا روشک نیا ولو ،روشک کی رد مسیلایسوس يزوریپ نیا ربانب -5

 رد يرادهیامرس ندنام یقاب دوجو اب ،دشاب هدرک يرتمک تفرشیپ يرادهیامرس

ً الماک ،دنشاب مه رتهتفرشیپ يرادهیامرس ظاحل زا اهروشک نیا ولو ،رگید ياهروشک

  .تسا لمتحم و ریذپ ناکما

  .نینل یئایراتلورپ بالقنا يروئت ساسا ،هملک ود رد ،دوب نیا

  ؟تسیچ زا ترابع ربتکا بالقنا مود تیصوصخ

 يارجا ىهنومن بالقنا نیا هک تسا نآ زا ترابع ربتکا بالقنا مود تیصوصخ

  .تسا لمع رد ،نینل یئایراتلورپ بالقنا يروئت

 نیا یللملانیب تعیبط هن دشاب هدیمهفن ار ربتکا بالقنا تیصوصخ نیا سک ره

 ،نآ دوخ هب صوصخم یجراخ تسایس هن و نآ یللملانیب میظع يورین هن و بالقنا

  .دیمهف دهاوخن ار کی چیه

 :دیوگیم نینل
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 زا .تسا يرادهیامرس یمتح نوناق یسایس و يداصتقا لماکت ینوزومان«

 زا يدودعم رد زاغآ رس مسیلایسوس يزوریپ هک دوشیم دافتسم اج نیا

 ریذپ ناکما مه هناگادج يرادهیامرس روشک کی رد یتح ای و اهروشک

 بلس اهرادهیامرس زا هک نیا زا سپ ،روشک نیا دنمزوریپ يایراتلورپ .تسا

 ،داد لیکشت ار یتسیلایسوس دیلوت زرط دوخ روشک رد و دومن تیکلام

 ریاس شکمتس تاقبط ،هتساخرب يرادهیامرس ناهج ىهیقب دض رب دناوتیم

 دض رب اهروشک نیا رد و دنک بلج شیوخ يوس هب ار اهروشک

 هدننک رامثتسا تاقبط دض رب موزل تروص رد و دنک اپ رب مایق نارادهیامرس

 نودب »اریز «.دزادرپ مادقا هب یماظن يورین اب یتح اهنآ ياهتلود و

 اب یتسیلایسوس ياهيروهمج ینالوط و تخس شیب و مک ىهزرابم

 نکمم ریغ مسیلایسوس رد للم يهندازآ داحتا ،هدنام بقع ياهتلود

 .)233 ـ 232 هحفص – 18 دلج هب عوجر (« .تسا

 نیا رگا ــ یئایراتلورپ بالقنا هک دنتسه یعدم کلامم مامت ياهتسینوتروپا

 رد دناوتیم ،ــ دوش عورش طاقن زا ياهطقن رد یتسیابیم اهنآ يروئت قبط بالقنا

 نیا ردق ره و دشاب هدرک یقرت اهروشک نآ رد عیانص هک ددرگ زاغآ یئاهروشک

 مسیلایسوس يزوریپ يارب ردق نامه دنشاب هدرک یقرت رتشیب یتعنص رظن زا اهروشک

 مه نآ ،روشک کی رد ار مسیلایسوس يزوریپ ناکما ًانمض و دنراد يرتشیب سناش

 هب هک يزیچ ناونع هب اهنآ ،دشاب هدرک یقرت مک يرادهیامرس ثیح زا هک يروشک

 نوناق هب نینل هک دوب گنج ماگنه زونه .دنیامنیم فذح ،تسا نکمم ریغ یلک

 رد ار دوخ یئایراتلورپ بالقنا يروئت و هدومن هیکت يرادهیامرس لود نوزومان یقرت

 يرادهیامرس ثیح زا روشک نآ رگا یتح ،روشک کی رد مسیلایسوس يزوریپ ىهراب

  .داد رارق اهتسینوتروپا لباقم رد ،دشاب هتشاد مه يرتمک یقرت
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 دیئاتً الماک ار نینل یئایراتلورپ بالقنا يروئت تحص ربتکا بالقنا هک دننادیم همه

  .دومن

 بالقنا يزوریپ هب عجار نینل يروئت رظن زا یکسترت »یپ رد یپ بالقنا«

  ؟دراد یتروص هچ روشک کی رد یئایراتلورپ

  .مینارذگب رظن زا ار )1906 لاس(»ام بالقنا« هب موسوم یکسترت ىهلاسر

 :دسیونیم یکسترت

 ىهقبط ،اپورا يایراتلورپ فرط زا یتلود میقتسم تیامح نودب«

 ىهطلس و هتشاد هاگن تموکح سأر رد ار دوخ دناوتیمن هیسور رگراک

 نیا رد .دزاس لدب یتسیلایسوس ینالوط يروتاتکید هب ار دوخ یتقوم

  ».تشاد دیدرت و کش ناوتیمن مه ياهظحل هلأسم

 کی رد مسیلایسوس يزوریپ هک تسا نیا زا یکاح ؟تسیچ زا یکاح لاثم دهاش نیا

 يایراتلورپ فرط زا یتلود میقتسم تیامح نودب هیسور رد رضاح لاح رد و روشک

 نیا نیب .تسا نکمم ریغ تموکح رب اپورا يایراتلورپ طلست زا لبق ینعی اپورا

 يرادهیامرس روشک کی رد« مسیلایسوس يزوریپ ناکما ىهرابرد نینل زت و »يروئت«

 هجو چیه اج نیا رد هک تسا حضاو ؟تسا دوجوم یکرتشم هجو هچ »هناگادج

 1906 لاس رد هک ،یکسترت ىهلاسر نیا مینکیم ضرف یلو .درادن دوجو یکرتشم

 ياراد ،هدش عبط ،دوب لکشم ام بالقنا تیهام نییعت زونه هک یعقوم ینعی

 ىهلاسر .درادن لماک تقباطم يو يدعب راکفا یضعب اب و تسا يدارا ریغ تاهابتشا

 1917 لاس ربتکا بالقنا زا لبق هک ار يو »حلص يهمانرب« ینعی یکسترت رگید

 عبط هب »1917« هب موسوم باتک رد ًاددجم )1924 لاس رد ( نونکا و دمآ نوریب

 بالقنا يروئت زا ،هلاسر نیا رد یکسترت .میهد رارق یسررب دروم تسا هدیسر

 راعش و هدومن داقتنا روشک کی رد مسیلایسوس يزوریپ باب رد نینل یئایراتلورپ
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 يزوریپ هک تسا یعدم وا .دهدیم رارق نآ لباقم رد ار اپورا ىهدحتم ياهروشک

 يزوریپ لکش هب طقف مسیلایسوس يزوریپ و تسین نکمم روشک کی رد مسیلایسوس

 هب مه نآ هک تسا ریذپ ناکما )ناملآ ،هیسور ،سیلگنا (اپورا یلصا روشک دنچ رد

 وا .تسا نکمم ریغ ًالصا هک نیا ای و دندرگ دحتم اپورا ىهدحتم ياهروشک تروص

 ای هیسور رد بالقنا هک درک ناوتیمن ار نآ رکف« :دیوگیم ارچو نوچ نودب

 ».دشاب دنمزوریپ سکع رب و ناملآ رد بالقنا نودب ناتسلگنا

  :دیوگیم یکستورت

 ات هک ياهیرظن ،هدحتم ياهروشک راعش دض رب یخیرات ىهیرظن هناگی«

 ناگرا ( سیئوس »تارکمد لایسوس« ىهمانزور رد ،دراد تحارص يدح

 تسا هدش نایب نیریز ىهلمج رد )نیلاتسا .ي ،اهکیوشلب نامز نآ زکرم

 .“تسا يرادهیامرس یمتح نوناق ،یسایس و يداصتقا یقرت ینوزومان "

 هک تسا هتفرگ هجیتن روط نیا اج نیا زا "تارکمد لایسوس" ىهمانزور
 يروتاتکید تسین مزال و هدوب نکمم روشک کی رد مسیلایسوس يزوریپ

 اپورا ىهدحتم ياهروشک داجیا هب ياهناگادج روشک ره رد ار ایراتلورپ

 ،هفلتخم ياهروشک يرادهیامرس یقرت هک هلأسم نیا .درک طورشم

 ینوزومان نیا دوخ یلو .تسا يدر لباق ریغ رکف هتبلا ،تسا نوزومان

 ای ناملآ ،شیرتا ،ناتسلگنا يرادهیامرس حطس .تسا نوزومان رایسب

 اهروشک نیا مامت ،ایسآ و اقیرفآ هب تبسن اما .تسین ناسکی هسنارف

 هدیسر یعامتجا بالقنا يارب هک دنتسه يرادهیامرس "ياپورا" ىهدنیامن

 "رظتنم" دوخ ىهزرابم رد دیابنروشک چیه هک رکف نیا .تسا هدامآ و
 زا نآ رارکت هک حضاو و هداس رایسب تسا يرکف ،دشاب رگید ياهروشک

 دوخ ياج یللملانیب يزاوم تیلاعف ىهدیا هک تسا دیفم و مزال تهج نیا
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 هدشن نارگید رظتنم ام .دهدن یللملانیب لمع نودب راظتنا ىهدیا هب ار

ً الماک ام و میهدیم همادا و عورش یلم ىهنیمز رب ار دوخ ىهزرابم

 ؛داد دهاوخ ناکت مه ار رگید کلامم ىهزرابم ،ام راکتبا هک میراد نانیمطا

 خیرات ىهبرجت مه هک يروط نامه تقو نآ ،دشن روط نیا ًانایحا رگا یلو

 ىهیسور ًالثم ،هک روصت نیا يارب ،دنهدیم تداهش کیروئت تایرظن مه و

 ای و دنک تماقتسا راک هظفاحم ياپورا لباقم رد تسناوت دهاوخ یبالقنا

 يرادهیامرس يایند رد درفنم روط هب دناوتیم یتسیلایسوس ناملآ هک نیا

  ».تسین نایم رد يدیما ،دنامب یقاب

 کلامم رد مسیلایسوس نامز مه يزوریپ يروئت نامه ام لباقم رد دینیبیم هک نانچ

 کی رد مسیلایسوس يزوریپ ىهرابرد ار نینل بالقنا يروئت هک تسا اپورا یلصا

  .دنکیم یفن روشک

 تعجر لباقم رد لماک نیمضت يارب و مسیلایسوس لماک يزوریپ يارب وگتفگ نودب

 رگا وگتفگ نودب .تسا يرورض روشک دنچ يایراتلورپ یعاسم کیرشت ،میدق عاضوا

 لباقم رد هیسور يایراتلورپ ،دشیمن ینابیتشپ اپورا يایراتلورپ فرط زا ام بالقنا

 تضهن رگا روط نیمه ًانیع و ،دهد ناشن تماقتسا تسناوتیمن هبناج همه راشف

 هک یتعرس نآ اب تسناوتیمن دشیمن ینابیتشپ هیسور بالقنا فرط زا برغ یبالقنا

 ینابیتشپ وگتفگ نودب .دیامن یقرت ،درک یقرت هیسور رد ایراتلورپ يروتاتکید زا سپ

 ینعی ؟هچ ینعی ام بالقنا زا برغ يایراتلورپ ینابیتشپ یلو .تسا مزال ام يارب

 نتخیر مهرد يارب ناشیا یگدامآ و ام بالقنا هب تبسن اپورا نارگراک هجوت نسح

 يدج کمک و ینابیتشپ اهنیا يهمه ایآ ،اهتسیلایرپما ىهناحلسم تلاخد ىهشقن

 اهنت هن فرط زا کمک نیا نودب و تیامح نیا نودب .تسه کش نودب ؟تسین

 راک ،لقتسم هریغ و هرمعتسم ياهروشک فرط زا نینچ مه هکلب اپورا نارگراک

 ،کمک و هجوت نسح نیا نونک ات ایآ .دشیم لکشم هیسور رد ایراتلورپ يروتاتکید
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 رپس ىهنیس اب هک هیسور ناناقهد و نارگراک یگدامآ و ام خرس شترا يورین اب ًاماوت

 يارب اهنیا مامت ایآ ،؟درکیم تیافک ،دننک عافد شیوخ یتسیلایسوس نطو زا هدش

 ینامتخاس يدج راک يارب همزال طیارش ؛هدش هدز بقع اهتسیلایرپما ىهلمح هک نآ

 ای تسا شیازفا هب ور هجوت نسح نیا ایآ .دوب یفاک یلب ؟دوب یفاک ،ددرگ زارحا

 دعاسم طیارش نآ ياراد ام ایآ نیاربانب سپ .تسا شیازفا هب ور فرح نودب ؟ناصقن

 هب هکلب میهد قوس شیپ هب ار یتسیلایسوس داصتقا لیکشت راک طقف هن هک میشابیم

 و کمک ار قرش شکمتس للم هاوخ و برغ ياپورا نارگراک هاوخ ،دوخ ىهبون

 هیسور يایراتلورپ يروتاتکید ىهلاس تفه خیرات .میتسه اراد هلب ؟میئامن تیامح

 هیسور رد رگید نونکا هک دومن راکنا تسا نکمم ایآ .تسا اعدم نیا يایوگ دهاش

  .دومن راکنا ناوتیمن هن ؟تسا هدش عورش راک رد یمیظع قنور

 یبالقنا ىهیسور هک نیا رب ریاد یکسترت تاراهظا ایآ اهنیا مامت زا سپ

 دناوتیم یتیمها هچ ،دهد ناشن تماقتسا راک هظفاحم ياپورا لباقم رد تسناوتیمن

  ؟دشاب هتشاد

 ار ام بالقنا یلخاد يورین یکسترت ًالوا :دشاب هتشاد دناوتیم تیمها کی طقف ،ارچ

 هک ار يونعم تیامح نآ رصح و دح یب تیمها یکسترت ًایناث ؛دنکیمن سح

 ًاثلاث ؛دمهفیمن ،دنرادیم لوذبم ام بالقنا هب تبسن قرش ناناقهد و برغ نارگراک

 ،دنکیم وحم و دروخیم لخاد زا ار ینونک مسیلایرپما هک ار یتوخر نآ یکسترت

  .دیامنیمن كرد

 و هدش عبط 1917 لاس رد هک »حلص يهمانرب« هب موسوم دوخ ىهلاسر رد یکسترت

 بالقنا يروئت زا داقتنا مرگرس هک یلاح رد ،دیدرگ عبط دیدجت 1924 لاس رد

  .دش دوخ شحاف تسکش ثعاب شدوخ دمع ریغ نم ،دوب نینل یئایراتلورپ

 وا يزورما تایرظن اب یتلع هب و دشاب هدش هنهک مه یکسترت ىهلاسر نیا دیاش یلو

 کی رد ایراتلورپ بالقنا يزوریپ زا دعب هک یکسترت ریخا تافیلأت هب ؟دنکن تقباطم
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 هک ار »يراتفگ سپ« ًالثم .میئامن هعجارم ،تسا هدش هتشون ،هیسور رد ینعی روشک

 نیا .میرادرب تسا هتشون 1922 لاس رد »حلص ىهمانرب« ىهلاسر دیدج عبط يارب

 :دسیونیم »راتفگ سپ« نیا رد وا هک هچ نآ تسا

 يروهمج ىهلاس جنپ ًابیرقت ىهبرجت ناگدنناوخ زا یضعب دیاش«

 رارکت راب نیدنچ »حلص ىهمانرب« رد هک ،اعدا نیا در رب لاد ار ام يوروش

 یلم راوید راهچ رد دناوتیمن ایراتلورپ بالقنا هک تسا نآ رب رعشم و هدش

 .تسا ساسا یب يریگ هجیتن نینچ یلو .دننادب ،دسر رخآ هب هنادنمزوریپ

 ،هدنام بقع روشک مه نآ ،روشک کی رد يرگراک تلود هک تیعقاو نیا

 ،دشابیم ایراتلورپ يورین تمظع هاوگ تسا هدنام اپ رب ملاع مامت لباقم رد

 ار نآ دادعتسا ًاتقیقح يرگید رتندمتم و رتیقرتم کلامم رد هک یئورین

 یماظن و یسایس رظن زا ام هک نیا اب یلو .دنک زاجعا هک تشاد دهاوخ

 داجیا هب کلاذعم میاهتشاد هاگن اپ رب ،تلود کی ىهباثم هب ،ار دوخ

 رد هک یمادام ... میاهدشن مه کیدزن هکلب هدیسرن یتسیلایسوس ىهعماج

 هزرابم رد ام ،تسا يزاوژروب تسد رد تیمکاح یئاپورا ياهروشک ىهیقب

 يایند اب شزاس شالت رد میروبجم شیوخ يداصتقا درجت دض رب

 نیا هک تفگ نانیمطا اب ناوتیم لاح نیعرد ؛میشاب يرادهیامرس

 نامهب ای نالف ىهجلاعم يارب دنناوتیم دوخ تروص نیرتهب رد اهشزاس

 قنور اما ،دننک کمک ام هب ولج هب یئاهمدق نتشاد رب ای و يداصتقا مخز

 رد ایراتلورپ Aيزوریپ زا سپ طقف هیسور رد یتسیلایسوس داصتقا یقیقح

  ».دوب دهاوخ ریذپ ناکما اپورا ياهروشک نیرتهدمع

 یتخس رس اب و هدوب یحضاو دربتسد قیاقح دض رب هک یکسترت ىهتفگ تسا نیا

  .دهد تاجن یعطق لالحمضا زا ار »تننامرپ بالقنا« دراد ششوک مامت

 
A - نیلاتسا .ي - تسا نم زا تاملک يور هیکت. 
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 یتسیلایسوس ىهعماج داجیا هب اهنت هن زاب میخرچب روط ره هک نیا هجیتن

 دیما اهیضعب دوشیم مولعم »میاهدشن مه کیدزن« نآ هب یتح »میاهدیسرن«

 مه شزاس نیا زا دوشیم مولعم زین و دناهتشاد »يرادهیامرس يایند اب شزاس«

 مهم ياهروشک رد« ایراتلورپ هک یتقو ات زاب یخرچب روط ره اریز ،دیآیمن رد يزیچ

 تسد هب ار یتسیلایسوس تایداصتقا یقیقح قنور ،تسا هتفاین يزوریپ »اپورا

  .يروآیمن

 ود نیا زا یکی دیاب هیسور بالقنا ،درادن دوجو يزوریپ برغرد زونه هک نونکا سپ

  .دهد تیهام رییغت يزاوژروب تلود هب ًاددجم ای دسوپب هشیر زا ای »دنیزگرب« ار هار

 »تیهام رییغت« فارطا رد تسا لاس ود نونکا یکسترت هک تسین دوخیب

  .دنکیم يزادرپ نخس ام بزح

 بیغ ام روشک »تکاله« هب عجار هتشذگ لاس یکسترت هک تسین دوخیب

 عجار نینل يروئت اب ار بیرغ و بیجع »يروئت« نیا ناوتیم هنوگچ .درکیم یئوگ

  .؟داد قفو »روشک کی رد مسیلایسوس يزوریپ« هب

 رئاد نینل يامن رود اب ار بیرغ و بیجع »يامنرود« نیا ناوتیم هنوگچ

 ار »یتسیلایسوس داصتقا ىهیاپ نتخاس« ناکما دیدج يداصتقا تسایس هک نیا هب

  ؟داد قفو ،داد دهاوخ ام هب

 :دیوگیم هک داد قفو نینل نیریز ياههتفگ اب ار تنانمرپ سأی نیا ناوتیم هنوگچ

 کی ای رود ىهدنیآ هب طوبرم ىهلأسم کی مسیلایسوس رگید الاح«

 لیامش هب تبسن .تسین سدقم لیامش عون کی ای و درجم یشاقن ىهدرپ

 ام .میانیبدب رایسب ینعی میتسه یقاب قباس رظن نامه هب ام سدقم

 زا تسرد دیاب اج نیا رد و میاهدرک هرمزور یگدنز دراو ار مسیلایسوس

 ار ام يزورما فئاظو هک يزیچ نآ تسا نیا .میروایب رد رس راک بناوج
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 لیکشت ار ام رصع فئاظو هک يزیچ نآ تسا نیا و دهدیم لیکشت

 اب ار هفیظو نیا ،هک ،میئامن نانیمطا راهظا همتاخ رد دیهدب هزاجا .دهدیم

 نیشیپ ىهفیظو هب تبسن هک یگزات مامت دوجو اب ،نآ يراوشد مامت دوجو

 ،اهنیا مامت اب ،دراذگیم ام ياپ يولج هک یتالاکشا مامت دوجو اب و دراد

 هب لاس دنچ یط رد هکلب ادرف هن ار هفیظو نیا هداد تسد هب تسد یگمه

 لدب پن نارود ىهیسور هک يروط هب داد میهاوخ ماجنا ،دشاب يوحن ره

 ىهحفص 27 دلج هب عوجر( ».تشگ دهاوخ یتسیلایسوس ىهیسور هب

366(. 

 قفو نینل نیریز نانخس اب ًالثم ار یکسترت »تنانمرپ« تملظ نآ ناوتیم هنوگچ

 :دیوگیم هک داد

 رد تلود تردق ،دیلوت گرزب لئاسو مامت رب تلود طلست مه عقاو رد«

 هدرخ و اپ هدرخ ناناقهد اهنویلیم اب ایراتلورپ نیا داحتا ،ایراتلورپ تسد

 ــ ،هریغ و ناناقهد هب تبسن ایراتلورپ نیا يربهر نیمأت ،اهنآ نیرتاپ

 یتسیلایسوس لماک يهعماج نتخاس يارب هک يزیچ نآ مامت نیا رگم

 زا ناوتب هک تسین یمزال ياهزیچ نآ مامت نیا رگم .تسین ،دراد ترورض

 يرگادوس ىهلزنم هب ار نآ ًاقباس ام هک نویسارپوئک زا اهنت ،نویسارپوئک

 زا مه نیون يداصتقا تسایس ىهرود رد ینعی نونکا و میدرکیم شنزرس

 زونه نیا ؟میزاسب ار ياهعماج نینچ ،مینک شنزرس ،میراد قح ینیعم رظن

 یئاهزیچ نآ ىهمه نیا یلو ،تسین مسیلایسوس هعماج لماک نامتخاس

 هب عوجر( ».تسا مزال و یفاک مسیلایسوس لماک نامتخاس يارب هک تسا

 .)392 هحفص – 27 دلج
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 دوجو دناوتیمن و درادن دوجو یقفاوت هنوگ چیه اج نیا رد هک تسا حضاو

 و تسا نینل یئایراتلورپ بالقنا يروئت یفن یکسترت »تننامرپ بالقنا« .دشاب هتشاد

  .دشابیم »تننامرپ بالقنا« يروئت یفن نینل یئایراتلورپ بالقنا يروئت ،سکع هب

 يایراتلورپ دادعتسا و ورین هب دامتعا مدع ،ام بالقنا دادعتسا و ورین هب دامتعا مدع

 رتتسم »یپ رد یپ بالقنا« يروئت ىهنیمز ریز رد هک هچ نآ دنتسه اهنیا ،هیسور

  .دشابیم

 مدع ىهبنج ینعی »یپ رد یپ بالقنا« يروئت ىهبنج کی نونک ات ًال ومعم

 فاصنا رظن زا نونکا .دندرکیم دیق ار ناناقهد تضهن یبالقنا ياهناکما هب نامیا

 هب و ورین هب نامیا مدع ینعی ،رگید ىهبنج ندرک هفاضا اب روکذم ىهبنج تسا مزال

  .دوش لیمکت ،هیسور يایراتلورپ دادعتسا

 هک نیا رب ینبم ،مسیوشنم یلومعم يروئت و یکسترت يروئت نایم تسا یقرف هچ

 یلبق يزوریپ نودب ،هدنام بقع روشک مه نآ روشک کی رد مسیلایسوس يزوریپ

  ؟تسا نکمم ریغ »یبرغ ياپورا ىهدمع ياهروشک رد« ایراتلورپ بالقنا

  .چیه رمالا سفن و عقاو رد

 روص زا یکی یکسترت »تننامرپ بالقنا« يروئت .تسین يدیدرت و کش ياج

  .تسا مسیوشنم ىهفلتخم

 يروئت دنراد ششوک هک دناهدش ادیپ ياهدیسوپ ياهتامولپید ام تاعوبطم رد ًاریخا

 نانآ .دنشک نایم هب مسینینل اب قفاوم يروئت ناونع هب ار »تننامرپ بالقنا«

 هابتشا یلو ،دشن شخب هدیاف 1905 لاس رد يروئت نیا هک تسا یهیدب دنیوگیم

 1905 لاس تیعضو رد دوب لیام و دیود ولج هب نامز نآ رد وا هک تسا نآ یکسترت

 ،1917 لاس ربتکا رد ًالثم ًادعب اما .دیامن یلمع ،دوبن نکمم تقو نآ رد هک ار هچ نآ

 مولعم اهنآ لوق هب تقو نآ ،دوب هدش هتخپ و هدیسر ًالماک رگید بالقنا هک یتقو
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 هک دز سدح ناوتیم لاکشا نودب .تسا اج هب ًالماک یکسترت يروئت هک دش

 هچ دینیبب و دینکب شوگ دیراد لیم رگا .تسا كدار اهتامولپید نیا نیرتهدمع

 :دیوگیم

 و یعس حلص و نیمز ندروآ تسد هب يارب هک ناناقهد نیب رد ،گنج«

 ؛دومن رفح یگرزب فاکش يزاوژروب هدرخ بازحا و دندرکیم ششوک

 بزح ینعی نآ گنهآ شیپ و رگراک ىهقبط يربهر هب ار ناناقهد ،گنج

 يروتاتکید ،دش ریذپ ناکما هک هچ نآ نیاربانب ،دومن میلست اهکیوشلب

 هب یکتم رگراک ىهقبط يروتاتکید هکلب دوبن ناناقهد و رگراک ىهقبط

 دض رب 1905 لاس رد یکسترت و گروبمازکول ازور هک نامه ،دوب ناناقهد

 .ي - »یپ رد یپ بالقنا« ینعی ( دندوب هدیشک شیپ نینل ىهیرظن

 ».دش یخیرات لماکت مود ىهلحرم ًالمع )نیلاتسا

  .تسا هدش بلقت هملک ره رد اج نیا

 ریذپ ناکما ناناقهد و رگراک ىهقبط يروتاتکید« گنج عقوم رد هک تسین حیحص

 بالقنا ».دیدرگ ریذپ ناکما ناناقهد هب یکتم رگراک ىهقبط يروتاتکید هکلب دشن

 طالتخا رد ناناقهد و ایراتلورپ يروتاتکید يارجا تقیقح رد 1917 لاس ىهیروف

  .دوب يزاوژروب يروتاتکید اب یصوصخم

 نآ هب عجار كدار هک ،ار »تننامرپ بالقنا« يروئت هک تسین حیحص

 شیپ 1905 لاس رد یکسترت و گروبمازکول ازور ،دنکیم رایتخا توکس هدز تلاجخ

 .دندیشک شیپ یکسترت و سووراپ ار يروئت نیا هک تسا نیا رما تقیقح .دناهدیشک

 هب ار سووراپ ،دنیبیم مزال و هدرک حیحصت ار دوخ هابتشا كدار ،هام هد زا سپ ،الاح

 باجیا فاصنا و تلادع یلو .دهد رارق نعط دروم »تننامرپ بالقنا« تبسانم

  زا زین یکسترت ینعی سووراپ کیرش هک دنکیم
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 .دریگرارق نعط دروم كدار فرط

 تابثا هب 1905 لاس بالقنا رد شنالطب هک ،"تنانمرپ بالقنا" هک تسین حیحص 

 بآ زا حیحص ربتکا بالقنا عقوم رد ینعی »یخیرات لماکت مود ىهلحرم« رد دیسر

 بالقنا« يروئت لماک یگیاپ یب نآ لماکت مامت و ربتکا بالقنا نایرج مامت .دمآ رد

 .دومن تباث و داد ناشن مسینینل ساسا اب ار نآ قباطت مدع و »تننامرپ

 بالقنا« يروئت نیب هک ار یفرژ فاکش ناوتیمن هدیسوپ یسامولپید نیریش ظافلا اب

 .تشاد روتسم تسا دوجوم مسینینل و »تننامرپ

  

3 

 اهکیوشلب کیتکات تایصوصخ زا ياهراپ هب عجار
 ربتکا كرادت ىهرود رد

 

 لقاال تسا مزال میمهفب ربتکا كرادت نارود یط ار اهکیوشلب کیتکات هک نیا يارب

 رتشیب نیا .میزاس نشور دوخ يارب ار کیتکات نیا مهم هژیو هب تایصوصخ زا یخرب

 اهکیوشلب کیتکات باب رد هک يرامش یب تالاسر رد هک تسا بجاو تهج نآ زا

  .دنشوپیم مشچ تایصوصخ نیمه نایب زا ًابلاغ دوشیم هتشون

  ؟دنمادک تایصوصخ نیا

 

 :لوا تیصوصخ
 ىهیهت خیرات رد هک دومن روصت نینچ تسا نکمم ،یکسترت نانخس ندینش زا

 ،مایق ىهرود يرگید و فاشتکا ىهرود یکی ،دراد دوجو هرود ود طقف ربتکا بالقنا
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 1917 لاس لیروآ شیامن ایآ .تسا ناطیش راک تسا نیا رب هفاضا هک يزیچ ره

 زا ترابع ،دمآ رد بآ زا ،دوب رظن رد هچ نآ زا )رتپچ( هک ،لیروآ شیامن« ؟تسیچ

 و اههدوت نیب هلباقتم طباور و هدوت ىهیحور شیامزآ يارب یفاشتکا لمع کی

 یکسترت یهدیقع هب ؟تسیچ 1917 لاس هیئوژ شیامن سپ .»دوب يوروش تیرثکا

 رتیلاع و دیدج ىهرود رد يرتعیسو نیون فاشتکا هب راک تقیقح رد مه هعفد نیا«

 رب هک 1917 لاس نئوژ شیامن هک تسین رکذت هب مزال رگید »دیدرگ رجنم تضهن

  تروص ام بزح ياضاقت بسح

 .دوش هدیمان »فاشتکا« دیاب یکسترت ىهدیقع هب یلوا قیرط هب تفرگ

 ياراد اهکیوشلب 1917 سرام هام رد هک دیآیمرب نینچ بیترت نیا هب

 ار شترا نیا اهنآ رگا و دندوب ناناقهد و نارگراک زا ییهدامآ و رضاح یسایس شترا

 »فاشتکا هب« طقف و هتخادناین راک هب هیئوژ رد هن و نئوژ رد هن لیروآ رد طقف هن

 نآ رد »فاشتکا زا هلصاح تاعالطا« زا هک دوب نیا طقف و نیا شلیلد دندوب لوغشم

 .دمآیمن تسد هب يدعاسم »مئالع« نامز

 زا ریغ ،ام بزح یسایس کیتکات نتفرگ هداس روط نیا هک تسین رکذت هب مزال رگید 

 يرگید زیچ اهکیوشلب یبالقنا کیتکات اب یماظن يداع کیتکات ندرک طولخم

  .تسین

 و اههدوت يدوخ هب دوخ راشف ىهجیتن زیچ ره زا لبق تاشیامن نیا مامت تقیقح رد

  .دناشکیم هچوک هب ار اهنآ هک دوب گنج هیلع اههدوت یگتفشآرب ىهجیتن

 تارهاظت يربهر و يدنب لکش زا ترابع تانایرج نیا رد بزح شقن تقیقح رد

 .دومنیم روهظ اهکیوشلب یبالقنا ياهاروش ریسم رد هک دوب اههدوت يدوخ هب دوخ

 و دنتشادن يرضاح یسایس شترا 1917 سرام رد اهکیوشلب تقیقح رد

 تاقبط مداصت و هزرابم نایرج رد ار شترا نیا اهکیوشلب .دنشاب هتشاد دنتسناوتیمن
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 لاس ربتکا هام يارب هرخالاب و ( دندادیم لیکشت هزات 1917 لاس ربتکا ات لیروآ زا

 قیرط زا و لیروآ هام تاشیامن قیرط زا شترا نیا و ).دنداد لیکشت ار نآ 1917

 قیرط زا و امود يرهش و یلحم تاباختنا قیرط زا و هیئوژ و نئوژ هام تاشیامن

 شترا .دشیم لیکشت اهاروش ندروآ تسد هب قیرط زا و فلینرک يارجام اب هزرابم

 شترا نتشاد تسد رد اب یماظن یهدنامرف رگا .دراد قرف یماظن شترا اب یسایس

 رد و هزرابم دوخ نایرج رد ار دوخ شترا دیاب بزح ،دزادرپیم گنج هب ایهم و رضاح

 هب دوخ یصخش ىهبرجت اب اههدوت دوخ هک نیا نمض ،تاقبط تامداصت نایرج

 لیکشت ،دننکیم لصاح نانیمطا نآ تسایس تحص هب و بزح ياهراعش تحص

 .دهد

 راکشآ ار نیفرط یئرمان ياوق بسانت ياهزادنا ات تاشیامن نیا زا کیره هتبلا 

 هکلب هدوبن فاشتکا اج نآ رد شیامن فده یلو دومنیم فوشکم و تخاسیم

  .تسا هدوب نآ یعیبط ىهجیتن فاشتکا

 لیروآ زا ثداوح اب ار اهنآ هدومن لیلحت و هیزجت ار ربتکا هام مایق زا لبق عیاقو نینل

 :دیوگیم ،هدرک هسیاقم هیئوژ ات

 و نئوژ 9 ،لیروآ 21 ـ 20 زا لبق هلصافالب هک تسین رارق نآ زا عضو«

 هک تشاد دوجو دوخ يدوخ هب یناجیه تقو نآ رد اریز ،دوب هیئوژ 3 رد
 ای و )لیروآ 20( میتفاییمن رد ای ،بزح کی ىهلزنم هب ،ام ار ناجیه نیا

 رد زیمآ تملاسم شیامن کی لکش هب هتفرگ ار نآ يولج هک نآ

 هک ،میتسنادیم یبوخ هب ام تقو نآ اریز ).هیئوژ 3 و نئوژ 9( میدروآیم

 فنرچ فنادربیل ىهقیرط هب زونه ناناقهد هدوبن ام تسد رد زونه اهاروش

 مدرم تیرثکا نیاربانب و ،)مایق( یکیوشلب ىهقیرط هب هن دنراد هدیقع

 هب عوجر( ».تسا عقوم زا لبق مایق تبسانم نیا هب و دشاب ام اب دناوتیمن

 ).345 هحفص 21 دلج



 نیلاتسا فزوژ راثآ یخرب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
354 

  .دیسر ناوتیمن یئاج هب اهنت »فاشتکا« اب هک تسا حضاو

 : هک تسا نیا رد هکلب هدوبن »فاشتکا« رد بلطم مولعم رارق زا

 هنوگ چیه نودب ،دوخ ىهزرابم رد ربتکا يارب كرادت ىهرود مامت یط بزح -1

  ؛تشاد ءاکتا یبالقنا ياهدوت شبنج يدوخ هب دوخ دشر هب ،یفارحنا

 کیرش نودب يربهر ،تشاد ءاکتا يدوخ هب دوخ دشر نیا هب هک یلاح رد ،بزح -2

  ؛دومنیم ظفح دوخ تسد رد مه ار شبنج

 ناسآ ربتکا مایق يارب ار هدوت یسایس نوشق لیکشت رما تضهن يربهر هنوگ نیا -3

  ؛درکیم

 ربتکا يارب كرادت مامت هک دوشن رجنم اج نآ هب تسناوتیمن بزح تسایس نیا -4

  ؛دبای نایرج اهکیوشلب بزح ینعی بزح کی يربهر تحت طقف

 ىهجیتن رد هک دش رجنم اج نآ هب دوخ ىهبون هب ربتکا يارب كرادت هنوگ نیا -5

  .داتفا اهکیوشلب بزح ینعی بزح کی تسد هب همکاح تردق ربتکا مایق

 ىهتکن هک ،اهتسینومک بزح ینعی بزح کی کیرش نودب يربهر سپ

 ىهرود رد و ربتکا بالقنا ىهصخشم تمالع ،دشابیم ربتکا يارب كرادت یساسا

  .دشابیم اهکیوشلب کیتکات تیصوصخ نیلوا ربتکا يارب كرادت

 ،اهکیوشلب کیتکات رد تیصوصخ نیا نودب هک دشاب تابثا هب مزال دوریمن روصت

  .دوبیم نکمم ریغ مسیلایرپما طیارش دوجو اب ایراتلورپ يروتاتکید يزوریپ

 هک تسا هسنارف 1871 لاس بالقنا هب تبسن ربتکا بالقنا تیزم نیا دوخ

 مه ار بزح ود نآ زا مادک چیه هک دوب هدش میسقت بزح ود نیب يربهر اج نآ رد

  .دیمان تسینومک بزح ناوتیمن
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  :مود تیصوصخ
 ،اهکیوشلب بزح ینعی ،بزح کی يربهر تحت ربتکا يارب كرادت بیترت نیا هب

 ماجنا قیرط هچ هب و هنوگچ ار يربهر نیا ،بزح مینیبب لاح .تفرگیم ماجنا

 راجفنا ىهرود رد هک راکشزاس بازحا ندومن درجم قیرط زا يربهر نیا .دادیم

 اهکیوشنم و اهرا .سا نتخاس رود هار زا و دندوب تاجتسد نیرتكانرطخ بالقنا

 .تفریذپ ماجنا

 ؟تسیچ زا ترابع مسینینل کیژتارتسا یساسا ىهدعاق 

 :هک تسا بلاطم نیا هب ناعذا زا ترابع

 راجفنا ندش کیدزن ىهرود رد بالقنا نانمشد یعامتجا هاگ هیکت نیرتكانرطخ -1

  ؛دنشابیم راکشزاس بازحا ،بالقنا

 ریغ )يزاوژروب ای مسیرازت( نمشد ینوگنرس بازحا نیا نتخاس درجم نودب -2

  ؛تسا نکمم

 يهجوتم دیاب اههبرض نیرتهدمع ،بالقنا كرادت ىهرود رد ،تبسانم نیا هب -3

  .دشاب نانآ زا ناشکتمحز عیسو ياههدوت ندرک ادج و بازحا نیا نتخاس درجم

 ( کیتارکمد ــ اوژروب بالقنا يارب كرادت ىهرود رد ،مسیرازت اب هزرابم ىهرود رد

 نابلط تنطلس بزح مسیرازت یعامتجا هاگ هیکت نیرتكانرطخ )1916 ــ 1905

 نیب هد شزاس بزح و راکشزاس بزح اریز ؟ارچ .دوب اهتداک بزح ینعی لاربیل

 تابرض هک تسا یعیبط .دوب یناقهد ىهدوت مامت ینعی مدرم تیرثکا و مسیرازت

 ادج ،اهتداک نتخاس درجم نودب اریز ،درکیم اهتداک هجوتم ،بزح ار دوخ هدمع

 يزوریپ دشیمن نیمأت یئادج نیا رگا و ،دوب رودقم ریغ مسیرازت زا نیقاهد ندرک

 يژتارتسا تیصوصخ نیا هجوتم اهیلیخ نامز نآ رد .دیدرگیمن رسیم زین بالقنا

 هب هنیک« و يور هدایز هب اهتداک اب هزرابم رد ار اهکیوشلب و هدشن یکیوشلب
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 اب اهکیوشلب ىهزرابم »عنام« اهتداک اب هزرابم دنتفگیم و هدرک مهتم »تداک

 هچ ات هک دادیم ناشن ساسا یب تاماهتا نیا یلو .تسا مسیرازت ینعی هدمع نمشد

 و لیهست يارب راکشزاس بازحا ندرک درجم راتساوخ هک اهکیوشلب يژتارتسا هزادنا

 .تسا هدوب موهفم ریغ اهنآ يارب ،تسا هدمع نمشد رب هبلغ ندرک کیدزن

 بالقنا رد ایراتلرپ قوفت يژتارتسا نینچ نودب هک دشاب تابثا هب مزال دوریمن روصت 

 .دوب نکمم ریغ کیتارکمد ــ اوژروب

 ىهنحص هب دندرکیم هزرابم هک یئاوق لقث زکرم ربتکا يارب كرادت ىهرود رد 

 يورین هب هناراکشزاس يورین زا اهتداک بزح .تفر نیب زا رازت .دش لقتنم يدیدج

 دوبن تلم و مسیرازت نیب رگید هزرابم .دش لدبم مسیلایرپما ىهمکاح و هدننک هرادا

 یعامتجا هاگ هیکت نیرتكانرطخ هرود نیا رد .دوب ایراتلورپ و يزاوژروب نیب هکلب

 بزح و اهرا.سا بزح ینعی کیتارکمد يزاوژروب هدرخ بازحا ،مسیلایرپما

 نیب هد شزاس و راکشزاس بزح نامز نیا رد بازحا نیا اریز ؟ارچ .دندوب اهکیوشنم

 اهکیوشلب ىهدمع تابرض هک تسا یعیبط .دندوب شکتمحز ياههدوت و مسیلایرپما

 درجم نودب اریز ،تفریم راک هب نانآ دض رب و دوب بازحا نیا هجوتم نامز نآ رد

 نانیمطا ،دشیمن مسیلایرپما زا شکتمحز ىهدوت ندش ادج هب بازحا نیا نتخاس

 نانیمطا مه يوروش بالقنا يزوریپ هب یئادج نیا نیمأت نودب و ،درک لصاح

 هدیمیهفن ار اهکیوشلب کیتکات تیصوصخ نیا اهیلیخ تقو نآ رد .دشیمن لصاح

 هزادنا زا شیب« اهکیوشنم و اهرا.سا هب تبسن هک دندرکیم مهتم ار اهکیوشلب و

 ىهرود مامت یلو .»دننکیم شومارف« ار دوخ ىهدمع فده و »هدرک ِي زرو هنیک

 نیا ىهیاس رد طقف اهکیوشلب هک دیوگیم مامت تحاصف اب ربتکا يارب كرادت

  .دنیامن نیمأت ار ربتکا بالقنا يزوریپ دنتسناوت کیتکات

 نوزفازور ندش یبالقنا زا تسا ترابع هرود نیا ىهصخشم تمالع

 ندش رود ،اهکیوشنم و اهرا.سا زا نانآ ندش سویأم ،ناناقهد شکتمحز ياههدوت
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 ات هک یئایراتلورپ نوماریپ رد نانآ میقتسم ندمآ درگ و تشگرب ،بازحا نیا زا نانآ

 .دناسرب حلص هب ار روشک دراد دادعتسا هک تسا یئورین هناگی و هدوب یبالقنا رخآ

 و فرط کی زا اهکیوشنم و اهرا.سا نیب ىهزرابم خیرات ،هرود نیا خیرات

 ندروآ تسدب يارب و یناقهد شکتمحز ياههدوت رس رب رگید فرط زا اهکیوشلب

 عانتما ،یکسنرک ىهرود ،فالتئا ىهرود ار هزرابم نیا تشونرس .دشابیم اههدوت نیا

 اهکیوشنم و اهرا.سا ىهزرابم ،نیکالم یضارا طبض زا اهکیوشنم و اهرا.سا

 و نازابرس يارب مادعا مکح نییعت ،ههبج رد نئوژ هام ضرعت ،گنج ىهمادا يارب

 .دوب اهکیوشلب يژتارتسا عفن هبً الماک مه نآ لح و دومن لح فولینروک نایصع

 یتسیلایرپما تموکح ینوگنرس اهکیوشنم و اهرا.سا نتخاس درجم نودب اریز

 هب .دشیمن رسیم گنج زا یصالخ مه تموکح نیا ینوگژاو نودب و دوبن نکمم

 تسایس هناگی اهکیوشنم و اهرا.سا نتخاس درجم تسایس دیدرگ مولعم هک يروط

  .تسا هدوب تسرد

 يربهر یساسا یشم طخ ىهلزنم هب اهرا.سا و اهکیوشنم بزح نتخاس درجم سپ

  .دشابیم اهکیوشلب کیتکات تیصوصخ نیمود ،ربتکا يارب كرادت هب طوبرم روما

 ،اهکیوشلب کیتکات تیصوصخ نیا نودب هک دشاب تابثا هب مزال دوریمن روصت

  .دنامیم قلعم اوه رد ناناقهد شکتمحز ياههدوت و رگراک ىهقبط داحتا

 تیصوصخ نیا زا دوخ »ربتکا ياهسرد« باتک رد یکسترت هک تسا هجوت لباق

  .درادیمن تبحص چیه ًابیرقت ای چیه یکیوشلب کیتکات

 

  :موس تیصوصخ
 بازحا نتخاس درجم هار زا ربتکا يارب كرادت هب طوبرم ياهراک رد بزح يربهر

 ،اهنآ زا ناناقهد و نارگراک عیسو ياههدوت ندرک ادج هار زا و کیوشنم و را.سا

 تحت و لکش هچ هب و دوب هچ درجت نیا حیرص ىهوحن مینیبب لاح .تفرگیم ماجنا
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 یبالقنا تضهن لکش هب درجت نیا ؟دیدرگیم یلمع بزح فرط زا یئاهراعش هچ

 زا و »!اهاروش تسد هب تردق مامت« راعش تحت رد و اهاروش تموکح يارب اههدوت

 ناگرا و مایق ناگرا هب اههدوت ىهدننک جیسب ناگرا زا اهاروش لیدبت يارب هزرابم هار

  .دشیم یلمع ایراتلورپ یتلود دیدج هاگتسد و تموکح

 مرها نآ ىهلزنم هب ار نآ و دندز اهاروش نماد هب تسد ًاصوصخم اهکیوشلب ارچ

 اهرا.سا و اهکیوشنم نتخاس درجم راک تسناوتیم هک دنتسناد یتالیکشت یساسا

 رد و دهد قوس ولج هب ار یئایراتلورپ بالقنا راک هک دوب نآ ىهتسیاش و دنک ناسآ ار

 يزوریپ هب ار شکتمحز ینویلیم ياههدوت هک تشاد ار هفیظو نیا دوخ تشونرس

  ؟دزاس کیدزن ایراتلورپ يروتاتکید

  ؟تسیچ اهاروش ینعم

 :تفگیم نینل هک دوب 1917 لاس ربماتپس رد زونه

 نارگراک زا یحلسم يورین ًالوا هک تسا يدیدج یتلود هاگتسد اهاروش«

 زا قباس یمئاد شترا لثم رگید ورین نیا هک دهدیم تسد هب ناناقهد و

 هطقن زا ؛تسا طوبرم نآ اب يزرط نیرتمکحم هب هکلب هدوبن ادج مدرم

 ریغ هک تسا رتدایز ردق نآ قباس ياهورین هب تبسن ورین نیا یماظن رظن

 لباق يرگید يورین چیه اب یبالقنا رظن هطقن زا ؛دشابیم هسیاقم لباق

 تیرثکا اب و اههدوت اب ياهطبار هاگتسد نیا هک نیا مود .تسین هضواعم

 و تسا ینتسسگان و مکحتسم يردق هب هطبار نیا و دنکیم داجیا مدرم

 یتموکح هاگتسد رد نآ ریظن هک تسا لهس يردق هب نآ دیدجت و شیتفت

 رظن زا هاگتسد نیا هک نیا موس .درادن دوجو مه اههرطاخ رد یتح میدق

 هک ،تلم ىهدارا هب انب نآ تآیه ندوب ضیوعت لباق و نآ ندوب یباختنا

 هاگتسد هب تبسن ،دیآیم لمع هب يرادا یئطب ياهنایرج نودب مه نآ

 عاونا اب هاگتسد نیا هک نیا مراهچ .تسا رتیسارکمد بتارم هب هتشذگ
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 نیرتعونتم ماجنا هلیسو نیدب و هدومن مکحم ىهطبار داجیا اههفرح

 هاگتسد نیا هک نیا مجنپ .دیامنیم ناسآ مسیتارکروب نودب ار تاحالصا

 تمسق نیرتورشیپ و نیرتيژرنا اب و نیرتهدیمهف هک ،گنهآ شیپ هب

 بیترت نیا هب و هداد ینامزاس لکش ،تسا ناقهد و رگراک مولظم تاقبط

 دناوتیم مولظم تاقبط گنهآ شیپ ،نآ ىهلیسو هب هک دوشیم یهاگتسد

 طیحم زا جراخ ردً الماک نونک ات هک ار تاقبط نیا میظع ىهدوت مامت

 و دشخب یلاعت ،دندوب هدش عقاو خیرات طیحم زا جراخ و یسایس تایح

 ناکما هاگتسد نیا هک نیا مشش .دربب دوخ یپ زا و دزومایب .دنک تیبرت

 و میقتسم ًمسیتارکمد يدنمدوس اب مسیراتناملراپ يدنمدوس هک دهدیم

 ود ره نیناوق يارجا و يراذگ نوناق فئاظو ینعی .دوش عمتجم ،هطساوالب

 یمدق نیا .ددرگ زکرمتم تلم فرط زا هدش باختنا ناگدنیامن دوجو رد

 دوشیم هتشادرب يزاوژروب مسیراتناملراپ هب تبسن یسارکمد لماکت رد هک

 ...دشابیم یناهج یخیرات تیمها ياراد هک تسا ولج هب یمدق نانچ

 راک دادیمن لیکشت ار اهاروش ،یبالقنا تاقبط یلم ىهقالخ يورین رگا 

 نودب ایراتلورپ اریز ،دوبیم هنادیمون يراک هیسور رد یئایراتلورپ بالقنا

 دراد هگن تسد رد ار تیمکاح تسناوتیمن میدق ىهمکاح هاگتسد اب کش

 21 دلج هب عوجر ( » .دومن داجیا يدیدج هاگتسد ناوتیمن مه هراب کی و

 .)259 ـ 258 هحفص –

 ىهقلح ىهلزنم هب هک دندز اهاروش نماد هب تسد اهکیوشلب هک دوب لیلد نیا هب

 هاگتسد داجیا و ربتکا بالقنا یهد نامزاس لیهست هب رداق و یتالیکشت یساسا

  .دوب ایراتلورپ یتلود دنمورین ىهزات
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 ار هلحرم ود دوخ یلخاد لماکت رظن زا »!اهاروش تسد هب تردق ىهمه"« راعش

 تموکح ماگنه هیئوژ هام رد اهکیوشلب تسکش زا لبق ( لوا ىهلحرم :تسا هدومیپ

 .)فلینرک نایصع تسکش زا دعب ( مود ىهلحرم و ) هناگود

 فالتئا ندش هتخیسگ زا دوب ترابع راعش نیا ینعم لوا ىهلحرم رد

 و اهکیوشنم زا يوروش تموکح لیکشت و اهتداک اب اهرا.سا و اهکیوشنم

 قح ،)دندوب اهکیوشنم و اهرا.سا تسد رد نامز نآ رد اهاروش اریز ( اهرا.سا

 ىهزرابم يدازآ وپ)اهکیوشلب يارب ینعی ( نویسیزوپا يارب غیلبت و دناگاپرپ يدازآ

 هرخالاب هزرابم عون نیا قیرط زا هک باسح نیا هب اهاروش لخاد رد بازحا

 تملاسم لماکت نایرج رد و هدروآ تسد هب ار اهاروش دش دنهاوخ رداق اهکیوشلب

 يروتاتکید ىهشقن نیا ینعم هتبلا .دنهد رییغت ار يوروش تلود تآیه ،بالقنا زیمآ

 يروتاتکید نیا نیمأت يارب ار همزال طیارش كرادت کش نودب یلو .دوبن ایراتلورپ

 تموکح سأر رد هشقن نیا بجوم هب هک اهرا.سا و اهکیوشنم اریز ،درکیم ناسآ

 اذل و دنهد ناشن ًالمع ار دوخ یبالقنا دض مارگورپ دندوب روبجم ،دنتفرگیم رارق

 عیرست اههدوت زا نانآ یئادج و اهنآ نتشگ درجم و بازحا نیا یعقاو تعیبط ياشفا

 ار لماکت نیا نایرج ىهتشر هیئوژ هام رد اهکیوشلب تسکش نکیل .تشگیم

 و اهرا.سا و داد يرترب ،اهتداک و اهلارنژ ینعی ،یبالقنا دض رصانع هب و تخیسگ

 مامت« راعش هک درک راداو ار بزح عاضوا نیا .تخادنا نانآ شوغآ هب ار اهکیوشنم

 نیون قنور طیارش رد ار نآ ًاددجم ات دراذگب رانک ًاتقوم ار »!اهاروش تسد هب تردق

 .دروآ نایم هب بالقنا

 تسد هب تردق مامت« راعش و دومن حاتتفا ار مود ىهلحرم فلینرک نایصع تسکش 

 لوا ىهلحرم رد هک ار یئانعم نآ راعش نیا رگید الاح اما .دمآ نایم هب ون زا »!اهاروش

 يانعم هب راعش نیا رگید الاح .دوب هدرک رییغت هشیر زا نآ نومضم .دوبن اراد ،تشاد

 نونکا اریز دوب اهکیوشلب تسد هب تموکح نداتفا و مسیلایرپما زا لماک یئادج
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 دوب ترابع راعش نیا ینعم رگید الاح .دوب اهکیوشلب تسد رد اهاروش تیرثکا رگید

 زا رتالاب و مایق قیرط زا ایراتلورپ يروتاتکید ىهلحرم هب بالقنا میقتسم ندیسر زا

 يروتاتکید هب نداد یتلود لکش و نداد نامزاس راعش نیا ینعم رگید نونکا نآ

 .دوب ایراتلورپ

 دوب نآ رد یتلود تیمکاح ياهناگرا هب اهاروش لیدبت کیتکات ىهزادنا یب تیمها 

 و اهکیوشنم بزح و هدرک رود مسیلایرپما زا ار ناشکتمحز ىهدوت اهنویلیم هک

 هب قیرط زا ار اههدوت نیا و هتخادنا رابتعا زا دندوب مسیلایرپما تلآ هک ار اهرا.سا

  .تخاسیم کیدزن ایراتلورپ يروتاتکید هب میقتسم حالطصا

 درجم طرش نیرتهدمع یتلود ىهمکاح ياهناگرا هب اهاروش لیدبت تسایس نیاربانب

 نیموس تسا نیا ،دشابیم ایراتلورپ يروتاتکید يزوریپ و راکشزاس بازحا نتخاس

  .ربتکا يارب كرادت ىهرود رد اهکیوشلب کیتکات تیصوصخ

 

 :مراهچ تیصوصخ
 یبزح ياهراعش دندش قفوم اهکیوشلب ارچ هک مینکن یسررب ار لئاسم نیا ام رگا

 لدب ،دادیم قوس ولج هب ار بالقنا هک يراعش هب ،ینویلیم ياههدوت راعش هب ار دوخ

 هب طقف هن ار دوخ تسایس تحص دندشیم قفوم اهنآ هنوگچ و ارچ و دننک

 نآ ،دننامهفب مه مدرم تیرثکا هب هکلب رگراک ىهقبط تیرثکا هب طقف هن و نایاوشیپ

  .دنام دهاوخ صقان هرظنم تقو

 مدرم نآ زا ًاتقیقح بالقنا نیا رگا ،بالقنا يزوریپ يارب هک تسا اج نیا رد هلأسم

 يارب .تسین یفاک یبزح راعش تحص طقف ،دریگب ارف ار هدوت اهنویلیم و دشاب

 هک :تسا نیا نآ و دشاب هتشاد دوجو دیاب مه رگید مزال طرش کی بالقنا يزوریپ

 نآ طقف .دنروآ نامیا اهراعش نیا تحص هب دوخ یصخش ىهبرجت اب اههدوت دوخ

 بالقنا هک تسا تقو نآ طقف .دوشیم اههدوت دوخ راعش بزح راعش هک تسا تقو
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 كرادت ىهرود رد اهکیوشلب کیتکات تاصتخم زا یکی .دوشیم مدرم بالقنا ًاتقیقح

 ثعاب ًاتعیبط هک ار یئاهمخ و چیپ و اههار نآ تسناوتیم هک تسا نآ ربتکا يارب

 ىهناتسآ دوخ ات حالطصا هب ار اهنآ و ددرگیم یبزح ياهراعش هب اههدوت یکیدزن

 اب هک درکیم ناسآ اهنآ يارب بیترت نیا هب و دنک نیعم ًاحیحص دناسریم بالقنا

 یپ نآ هب و دننک یگدیسر ،دننک سح ار اهراعش نیا تحص دوخ یصخش براجت

 نیا هک تسا نآ رد اهکیوشلب کیتکات تاصتخم زا یکی رگید ترابع هب .دنربب

 نیب قرف نشور روط هب و دنکیمن طولخم اههدوت يربهر اب ار بزح يربهر کیتکات

 طقف هن کیتکات نیا بیترت نیا هب و دنیبیم ار مود عون يربهر و لوا عون يربهر

  .دشابیم شکتمحز ىهدوت اهنویلیم يربهر ملع هکلب بزح يربهر ملع

 سلجم توعد ىهبرجت یکیوشلب کیتکات تیصوصخ نیا روهظ زراب ىهنومن

  .تسا نآ نتخاس هدنکارپ و ناسسؤم

 هب 1917 لاس لیروآ هام نامه رد ار اهاروش يروهمج راعش اهکیوشلب هک مینادیم

 نب و خیب زا و هدوب يزاوژروب ناملراپ ناسسؤم سلجم هک مینادیم .دندوب هدروآ نایم

 رد اهکیوشلب هک دوب هچ دمآ شیپ نیا تلع سپ .تسا داضتم اهاروش يروهمج اب

 ناسسؤم سلجم يروف توعد دندوب راپسهر اهاروش يروهمج يوس هب هک نیا نیع

 هن اهکیوشلب هک دوب هچ دمآ شیپ نیا تلع ؟دندش راتساوخ یتقوم تموکح زا ار

 ؟دندومن توعد ار ناسسؤم سلجم ناشدوخ هکلب دندرک تکرش تاباختنا رد اهنت

 ىهلحرم زا هک یتقو مایق زا لبق هام کی اهکیوشلب هک دوب هچ دمآ شیپ نیا تلع

 اب ار اهاروش يروهمج یتقوم بیکرت دندرکیم روبع نیون ىهلحرم يوس هب نهک

  ؟دنتسنادیم زئاج ناسسؤم سلجم

 :هک دوب نآ »دمآ شیپ« نیا تلع

 یلاها عیسو ياههدوت نایم هک دوب یئاهرکف زا یکی ناسسؤم سلجم رکف -1

  ؛تشاد یمومع ىههجو
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 یتقوم تموکح یبالقنا دض تعیبط ياشفا ،ناسسؤم سلجم يروف توعد راعش -2

  ؛درکیم ناسآ ار

 ،دوش رابتعا یب مدرم ياههدوت راظنا رد ناسسؤم سلجم ىهدیا هک نیا يارب -3

 ياپ هب اهاروش تموکح و حلص و نیمز هب عجار ناشیاضاقت اب ار اههدوت نیا دوب مزال

 نامه هب ،ناسسؤم سلجم اب بیترت نیدب ات ،دیناسر ناسسؤم سلجم ياهراوید

  .دنیامن دروخرب ،دراد دوجو یگدنز و تیعقاو ملاع رد سلجم نیا هک یلکش

 ىهبرجت اب هک درک ناسآ اههدوت يارب ار راک نیا دوب نکمم بیترت نیا هب طقف -4

 نآ ندنکارپ موزل و هدرک كرد ار ناسسؤم سلجم ندوب یبالقنا دض دوخ یصخش

  .دنیامن ساسحا ار

 هک ار ناسسؤم سلجم و اهاروش يروهمج یتقوم بیکرت ناکما اهنیا مامت -5

  ؛درکیم زیوجت ،دوب ناسسؤم سلجم ندرب نیب زا لئاسو زا یکی

 یلمع ،اهاروش تسد هب تموکح نداتفا طرش هب ،بیکرت هنوگ نیا رگا -6

 هب لدب ،دوش اهاروش عیطم ناسسؤم سلجم هک دوبیم نیا شاینعم هزات ،دشیم

  .دیوگ تایح دوردب ملا و درد نودب و ددرگ اهاروش ىهدئاز

 فرط زا یتسایس نینچ يارجا نودب هک دشاب تابثا هب مزال دوریمن روصت

 تامادقا و تفرگیمن ماجنا اهیناسآ نیا هب ناسسؤم سلجم ندنکارپ ،اهکیوشلب

 هب »ناسسؤم سلجم تسد هب تردق مامت« راعش تحت اهکیوشنم و اهرا.سا يدعب

 .دروخیمن نیمز هب یتخس

 :دیوگیم نینل 

 ناملراپ باختنا رد 1917 لاس ربماون ات ربماتپس زا ،تدم لالخ رد ام«

 ام تسایس ایآ .میدرک تکرش ناسسؤم سلجم ینعی هیسور يزاوژروب

 لاس ربماون ات ربماتپس رد هیسور ياهکیوشلب ام ایآ ؟ریخ ای دوب حیحص
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 هک میئوگب ،میتشادن قح برغ ياهروشک ياهتسینومک زا رتشیب 1917

 قح هتبلا ؟تسا هداتفا رود تسایس ىهنحص زا مسیراتناملراپ ،هیسور رد

 شیپ اهتدم زا ناملراپ هک تسین نآ رس تبحص هرخالاب اریز میتشاد

 هک تسا نآ رس رب هکلب تسا هدمآ دوجو هب هزات ای و هتشاد دوجو

 ای( ندنکارپ و يوروش میژر لوبق يارب ناشک تمحز عیسو ياههدوت

 ظاحل زا ( هزادنا هچ ات کیتارکمد يزاوژروب ناملراپ )ندنکارپ ىهزاجا

 رگراک ىهقبط هک هلأسم نیا .دنشابیم هدامآ ) لمع و هدیقع و یسایس

 ربماون ات ربماتپس زا تدم لالخ رد هیسور ناناقهد و نازابرس و اهرهش

 ریظن ًاتردن هک يروط هب ،صوصخم طیارش هتشر کی هب رظن 1917 لاس

 نیرتیسارکمد ندنکارپ و يوروش میژر لوبق يارب ،دوشیم هدید نآ

 ظاحل زا و ملسمً الماک تسا یتیعقاو ؛دندوب هدامآ يزاوژروب ناملراپ

 دندرکن میرحت ار ناسسؤم سلجم اهکیوشلب نیا فصو اب .للدم یخیرات

 هاوخ و دتفیب ایراتلورپ تسد هب یسایس تیمکاح هک نآ زا شیپ هاوخ هکلب

 201 هحفص – 25 دلج هب عوجر( »..دندرک تکرش تاباختنا رد نآ زا دعب

  .)202 ـ

 :هک نیا يارب دیوگیم نینل ؟دندرکن میرحت ار ناسسؤم سلجم اهنآ ارچ سپ

 يزوریپ زا لبق هتفه دنچ یتح کیتارکمد ــ اوژروب ناملراپ رد تکرش«

 ررض یبالقنا يایراتلورپ هب طقف هن نآ زا دعب یتح و يوروش يروهمج

 تباث هدنام بقع ياههدوت هب هک دنکیم ناسآ وا يارب هکلب ،دناسریمن

 مه و ،دنتسه ندش هدنکارپ ىهتسیاش اهناملراپ لیبق نیا ارچ دنیامن

 مسیراتناملراپ »یسایس نداتفارو« و اهنآ ندنکارپ رد تیقفوم نینچ

 .)اج نامه هب عوجر( ».دیامنیم ناسآ ار يزاوژروب
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 ار اهکیوشلب کیتکات تیصوصخ نیا یکسترت هک تسا هجوت لباق

 نآ و دنزیم دنخزوپ اهاروش اب ناسسؤم سلجم یگنهآ مه »يروئت« هب و دمهفیمن

  .دنادیم گنیدرفلیه ىهدیقع زا يوریپ ار

 يزوریپ و مایق راعش دوجو اب ،ود نیا نیب یگنهآ مه نینچ زیوجت هک دمهفیمن وا

 کیتکات هناگی ،دراد هطبار ناسسؤم سلجم توعد اب هک يزیوجت ،اهاروش لمتحم

 هب اهاروش لیدبت زا ترابع هک ،گنیدرفلیه کیتکات هب یطبر چیه هک تسا یبالقنا

 لیلد هلأسم نیا رد اقفر زا یضعب هابتشا و درادن ،تسا ناسسؤم سلجم ىهدئاز

 تلود"« هب عجار بزح و نینل حیحص الماک ىهدیقع هب تبسن وا هک دوشیمن
  .)دوش هسیاقم 338 ص21 دلج ( .دنک یئوگدب ،ینیعم طیارش رد »كرتشم يرادم

 ،ناسسؤم سلجم هب طوبرم اهکیوشلب صوصخم تسایس نودب هک دمهفیمن وا

 بلج نودب ،دننک بلج دوخ فرط هب ار مدرم يهدوت اهنویلیم دنتسناوتیمن اهنآ

  .دوبن نکمم مدرم قیمع بالقنا هب ربتکا مایق لیدبت مه اههدوت نیا

 و »یبالقنا یسارکمد« ،»مدرم« تاملک هب یتح یکسترت هک نآ هجوت بلاج

 ار ظافلا نیا لامعتسا هدز دنخزوپ زین دوشیم هدید اهکیوشلب ياههلاقم رد هک هریغ

  .دنادیمن هدیدنسپ اهتسیسکرام يارب

 ربماتپس رد یتح ،ملسم تسیسکرام نیا ،نینل هک دنکیم شومارف یکسترت ًارهاظ

 :هک .تسا هتشون ،ایراتلورپ يروتاتکید يزوریپ زا لبق هام کی ،1917 لاس

 نآ سأر رد هک یبالقنا یسارکمد تسد هب تردق مامت ًاروف دیاب«

 هحفص – 21 دلج هب عوجر( ».دبای لاقتنا هتفرگ رارق یبالقنا يایراتلورپ
198(. 

 ،ملسم تسیسکرام نیا ،نینل هک تسا هدرک شومارف یکسترت دوشیم مولعم

 لاس لیروآ ىهخروم ( ناملگوگ هب سکرام روهشم بوتکم زا یتمسق لقن زا سپ
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 بالقنا ره لوا طرش یتلود یماظن و يرادا هاگتسد نتسکش هک نیا هب عجار )1871

 :دسیونیم ار لیذ روطس لماک عوضو اب ،دشابیم هراق رد یلم یقیقح

 هک تسا تقد یسب زئاح و بلاج سکرام ىهناقیمع رایسب رکذت نیا«

 یتامدقم طرش« یتلود یماظن و يرادا نیشام نتخاس یشالتم :تسا هتفگ

 نابز زا »مدرم« بالقنا موهفم نیا .»تسا مدرم یقیقح بالقنا ره

 فناخلپ رادفرط ياهسور تسا نکمم و دیآ رظن هب بیجع دیاش سکرام

 تسیسکرام ار دوخ دنهاوخیم هک ،هوورتسا ناوریپ نیا ،اهکیوشنم و

 اهنآ .دنیامن مالعا »یظفل هابتشا« ار سکرام ىهتفگ نیا ،دننک دادملق

 يارب هک دناهدرک ریقف و جوعم و جک يردق هب هنابأم لاربیل ار مسیسکرام

 یئایراتلورپ بالقنا و يزاوژروب بالقنا نداد رارق مه لباقم رد زج اهنآ

 یگدنز و حور دقاف اهنآ دزن رد مه هلباقم نیا و ،درادن دوجو يرگید زیچ

 ...تسا

 ایراتلورپ 1871 لاس رد اپورا ىهراق ياهروشک زا يروشک چیه رد 

 هک یبالقنا ینعی »مدرم« بالقنا و .دادیمن لیکشت ار مدرم تیرثکا

 ار هبنج نیا تسناوتیم یعقوم طقف ،دنکب تضهن دراو ار تیرثکا ًاتقیقح

 ود نیا نامز نآ رد .دریگرب رد ار ناناقهد مه و ایراتلورپ مه هک دنک زارحا

 نیا ار هدربمان ىهقبط ود .دندادیم لیکشت ار »مدرم« هک دندوب هقبط

 »یتلود یماظن و يرادا هاگتسد« فرط زا اهنآ يودره هک دزاسیم دحتم

 و هاگتسد نیا ندرک دروخ .دناهتفرگرارق رامثتسا و راشف ،ملظ ضرعم رد

 نآ تیرثکا عفانم »مدرم« یقیقح عفانم هک هچ نآ تسا نیا ؛نآ نتسکش

 »یتامدقم طرش« تسا نیا ،درادرب رد ار ناناقهد تیرثکا و نارگراک و

 يداحتا نینچ نودب و اهرتلورپ اب ناناقهد نیرتتسد یهت ىهنادازآ داحتا
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 ناکما یتسیلایسوس لکش هب نامزاس دیدجت و هتشادن ماود یسارکمد مه

 .)396 ـ 395 هحفص – 21 دلج( ».تسا ریذپان

 .تشاذگ نایسن قاط رد دیابن ار نینل نانخس نیا

 ،ندرک دقتعم یبزح ياهراعش تحص هب یصخش ىهبرجت يور زا ار اههدوت ،سپ

 شکتمحز مدرم اهنویلیم بلج طرش نیرتهدمع ،ندناسر یبالقنا عضاوم هب ار اهنآ

 ىهرود رد اهکیوشلب کیتکات مراهچ تیصوصخ تسا نیا و هدوب بزح يوس هب

  .ربتکا يارب كرادت

 نآ ،مینیبب حضاو ار کیتکات نیا ىهصخشم مئالع هک نآ يارب نم ىهدیقع هب

 .دنکیم تیافک دش هتفگ هک یئاهزیچ

 

4 

 ربتکا بالقنا

 یناهج بالقنا ىهمدقم و زاغآ ىهلزنم هب
 

 ،دحاو نآ رد اپورا ىهدمع ياهروشک رد بالقنا يزوریپ یمومع يروئت کش نودب

 دمآ رد یعونصم يروئت کی ،روشک کی رد مسیلایسوس يزوریپ ناکما مدع يروئت

 ،هیسور رد ایراتلورپ بالقنا ىهلاس تفه خیرات .دشابیم قیبطت لباق ریغ تایح اب هک

 ضقانتم ملسم قیاقح اب نوچ يروئت نیا .تسا ایوگ يروئت نیا هیلعرب هکلب ،هلرب هن

 راعش ناونع رگا هکلب ،تسین لوبق لباق یناهج بالقنا حرط ناونع هب طقف هن تسا

 ندرک زاب ياج هب ،يروئت نیا اریز ،دوشیم رتلوبق لباق ریغ میراذگب شیور مه

 دنباییم ناکما یخیرات نیعم طیارش رب انب هک ياهناگادج ياهروشک راکتبا تسد
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 نیا كرحم يروئت نیا اریز ؛ددنبیم ار نآ دنفاکشب ار هیامرس ىههبج ًالقتسم

 دنهد رارق هلمح ضرعم رد ار هیامرس لاعف روط هب هناگادج ياهروشک هک تسین

 نیا اریز ؛تسا »یمومع راجفنا« عقوم ندیسر ارف راظتنا و تیلاعف مدع كرحم هکلب

 شرورپ یبالقنا خسار مزع اب ار هناگادج ياهروشک ياهرتلورپ هک نآ ياج هب يروئت

 ام زا نارگید دنکن« هک نیا زا یکاح ییهنابأم تلم ياهدیدرت و کش اب ار اهنآ دهد

 :دیوگیم هک دراد قحً الماک نینل .دروآیم راب ،»دنیامنن ینابیتشپ

 مه بالقنا" و "یلومعم تسا ياهثداح" روشک کی رد ایراتلورپ يزوریپ«

 دلج هب عوجر( »..دشاب "ردان یئانثتسا" دناوتیم طقف "روشک دنچ رد نامز

 .)354 هحفص – 23

 ددرگیمن دودحم هلأسم بناج نیا هب طقف نینل بالقنا يروئت مینادیم هک نانچ اما

 کی رد مسیلایسوس يزوریپ Aتسه مه یناهج بالقنا لماکت يروئت لاح نیع رد و

 هب ار دوخ دیابن تسا هدیدرگ زوریپ هک يروشک بالقنا .تسین یلقتسم عوضوم روشک

 عیرست يارب ییهلیسو ىهلزنم هب ار دوخ دیاب هکلب ،دنادب یلقتسم دحاو ىهلزنم

 و ،روشک کی رد بالقنا يزوریپ اریز .درامشب رگید ياهروشک رد ایراتلورپ يزوریپ

 دعاصتم ندیشاپ مه زا و نوزومان لماکت لوصحم طقف ،هیسور رد دروم نیا رد

 الب .دشابیم زین یناهج بالقنا ىهمدقم و زاغآ لاح نیع رد هکلب تسین مسیلایرپما

 ینعی ،نیا رب قباس هک تسین مه اهیگداس نیا هب یناهج بالقنا لماکت قرط کش

 هک ،هتفای لماکت مسیلایرپما روهظ زا لبق و روشک کی رد بالقنا يزوریپ زا لبق

 طیارش رد اریز .دیآ رظن هب دوب نکمم ،تسا »یتسیلایسوس بالقنا ىهناتسآ« دوخ

 ياهروشک نوزومان لماکت نوناق لثم يدیدج لماع هتفای لماکت مسیلایرپما

 فعض و یگنج تامداصت ندوب ریزگان زا یکاح هک ،تسویپ روهظ هب يرادهیامرس

 
A - نیلاتسا .ي .دوش هعجارم"  مسینینل لوصا"  تمسق هب 
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 هناگادج ياهروشک رد مسیلایسوس يزوریپ ناکما و هیامرس یناهج ىههبج یمومع

 برغ نیب رد هک يوروش عیسو و میظع روشک لثم ،يدیدج لماع نینچ اریز .تسا

 ياهروشک ینعی متس و ملظ ىهصرع و ایند یلام رامثتسا زکرم نیب رد ،قرش و

 یبالقنا ار ناهج مامت شدوجو طقف هک تسا هتسویپ روهظ هب ،هدش عقاو هرمعتسم

  .دنکیم

 تبحص رگید تیمها مک لماوع ىهرابرد( دنتسه یلماوع نانچ نآ اهنیا ىهمه

  .دادن رارق رظن دم رد یناهج یبالقنا قرط یسررب عقوم رد ناوتیمن هک )مرادیمن

 دهاوخ لماکت هار نیا زا بالقنا هک دننک روصت روط نیا دوب لومعم ًاقباس

  مه نیا و »تفرگ دنهاوخ جضن« ینوزوم روط هب یتسیلایسوس رصانع هک تفای

 نیا نونکا اما .داد دهاوخ خر »هداتفا شیپ« و رتهتفای یقرت کلامم رد همه زا لبق

  .دراد یگرزب تارییغت هب جایتحا روصت

 :دیوگیم نینل

 اپورا رد هک تسا هدمآ رد تروص نیا هب یللملا نیب طباور متسیس نونکا«

 ناملآ مه تلود نیا و هتفرگ رارق دنمزوریپ لود تراسا تحت تلود کی

 ياهروشک نیرتیمیدق مه نآ و اهروشک زا هتشر کی هک نیا رگید .تسا

 حتف زا دنناوتیم هک دناهدش عقاو یطیارش رد ناشندوب حتاف تلع هب برغ

 یئزج ياهتشذگ دوخ شکمتس ىهقبط عفن هب و هدرک هدافتسا دوخ

 ریخأت هب ار یبالقنا تضهن يدح ات تهج ره هب هک یئاهتشذگ ،دننکب

 « .دنکیم داجیا "یعامتجا حلص" هب هیبش یعضو و هتخادنا

 ،هریغ و نیچ ،ناتسودنه ،قرش ياهروشک زا هلسلس کی لاح نیع رد«

 دوخ ىهیلوا يارجم زا ًالماک ،ریخا یتسیلایرپما گنج تلع هب ًاصوصخم

 يرادهیامرس سایقم هجوتمً الماک اهروشک نیا لماکت .دناهداتفا نوریب
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 نیا رد تسا دوهشم اپورا مامت رد هک یشوج و بنج و هتشگ اپورا مامت

 نیا هک تسا حضاو ملاع ىهمه يارب الاح و ،تسا هدش زاغآ مه اهروشک

 نارحب هب رجنم دناوتیمن هک دناهدش بلج یلماکت قیرط نانچ هب اهروشک

  ».دوشن یناهج يرادهیامرس مامت

 :تیعضو نیمه رثا رد و تهج نیمه هب

 فرط هب ار دوخ لماکت اپورا برغ تمسق يرادهیامرس ياهروشک«

 ًاقباس ام هک یقیرط نآ زا ریغ ...داد دنهاوخ ماجنا یقیرط زا مسیلایسوس

 داد دنهاوخن ماجنا قیرط نیا هب ار دوخ لماکت اهنآ .میتشاد ار نآ راظتنا

 هار زا هکلب "دریگب جضن" ینوزوم روط هب اهروشک نیا رد مسیلایسوس هک
 روشک نیلوا رامثتسا قیرط زا ،رگید ياهتلود طسوت یئاهروشک رامثتسا

 رامثتسا اب مأوت مه نآ هک داد دنهاوخ ماجنا یتسیلایرپما گنج رد بولغم

 نامه ىهطساو هب مه قرش رگید فرط زا اما .دوب دهاوخ قرش مامت

 هبً الماک و هدمآ رد یبالقنا شبنج هب ًالماک یتسیلایرپما گنج نیلوا

 دلج هب عوجر (».تسا هدیدرگ بلج یناهج یبالقنا تضهن یمومع بادرگ

 .)416 ـ 415 هحفص – 27

 ياهروشک اهنت هن هک ،مینک هفاضا مه ار تیعقاو نیا دش هتفگ هچ نآ هب رگا

 زا ياهدع هکلب دنوشیم رامثتسا حتاف ياهروشک فرط زا تارمعتسم و بولغم

 ناتسلگنا لیبق زا حتاف ياهروشک نیرتيوق یلام رامثتسا ماد هب مه حتاف ياهروشک

 مادهنا لماع نیرتمهم اهروشک نیا مامت نیب داضت هک ؛دنوشیم راتفرگ اکیرمآ و

 رد يرتقیمع ياهداضت مه زاب اهداضت نیا زا ریغ هک ؛دشابیم یناهج مسیلایرپما

 هب اهداضت نیا مامت هک ؛دباییم لماکت و دراد دوجو اهروشک نیا زا کی ره لخاد

 ،دنوشیم رتهدنرب و رتقیمع اهنآ بنج رد اهاروش میظع يروهمج دوجو ىهطساو
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 نیب صوصخم تیعضو ىهرظنم تقو نآ ،میریگب رظن رد ار لئاسم نیا مامت رگا

 .دوشیم لماک شیب و مک یللملا

 هتشر کی هک دبای لماکت هار نیا زا یناهج بالقنا هک دوریم لامتحا رتشیب 

 زا تسیلایرپما لود يایراتلورپ کمک اب بالقنا ىهلیسو هب نیون ياهروشک زا

 نیلوا و هدش ادج روشک نیلوا هک مینیبیم ام .دندرگ ادج تسیلایرپما لود متسیس

 رگید ياهروشک شکتمحز ىهدوت و نارگراک فرط زا نونکا مه دنمزوریپ روشک

 نیا کش الب .دنامب رادیاپ تسناوتیمن وا ،تیامح نیا نودب .دوشیم ینابیتشپ

 رد ردق ره هک تسین یکش مه نیا رد .تفای دهاوخ هعسوت و هدش رتدایز تیامح

 رتدوز روشک نیا ردق ره و دبای ماکحتسا رتیساسا مسیلایسوس ،دنمزوریپ روشک نیلوا

 نامه ،دوش لدب مسیلایرپما یتآ بیرخت مرها و یناهج بالقنا یتآ طسب هاگیاپ هب

 زا ینیون ياهروشک ندش ادج نایرج دوخ و یناهج بالقنا لماکت دوخ ردق

 .دش دهاوخ رتیساسا و رتعیرس مسیلایرپما

 هدش دازآ روشک نیلوا رد مسیلایسوس یئاهن يزوریپ هک تسا حیحص رگا 

 هب تقو نآ ،تسا نکمم ریغ رگید روشک دنچ ياهرتلورپ یمومع تیوقت نودب

 هب یتسیلایسوس روشک نیلوا کمک ردق ره هک تسا حیحص مه هزادنا نامه

 ردق نامه ،دشاب رترثؤم هدنام یقاب ياهروشک مامت شکتمحز ياههدوت و نارگراک

 .تفای دهاوخ طسب رتیساسا و رتعیرس یناهج بالقنا مه

  ؟ددرگ زاربا دیاب يوحن هچ هب کمک نیا 

 کی رد تسا نکمم هک ار هچ نآ رثکادح« دیاب دنمزوریپ روشک هک وحن نیا هب ًالوا

  (»دهد ماجنا ،داد ماجنا اهروشک مامت بالقنا يرادیب و تیامح و لماکت يارب روشک

  )385 هحفص – 23 دلج نینل



 نیلاتسا فزوژ راثآ یخرب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
372 

 هیامرس« زا دیاب روشک کی »دنمزوریپ يایراتلورپ« هک وحن نیا هب ًایناث

 دض رب ،هداد لیکشت یتسیلایسوس دیلوت دوخ روشک رد و هدومن تیکلام بلس ناراد

 هب ار رگید ياهروشک مولظم تاقبط و ...دزیخ رب يرادهیامرس يایند ىهدنام یقاب

 و دنک اپ رب مایق نارادهیامرس دض رب تاقبط نیا نایم رد هدومن بلج شیوخ فرط

 ياهتلود و هدننک رامثتسا تاقبط دض رب مه یماظن يورین اب یتح موزل تروص رد

  )233 ـ 232 هحفص – 18 دلج نینل( ».دزادرپ لمع هب اهنآ

 رد طقف هن دوشیم دنمزوریپ روشک فرط زا هک کمک نیا صاخ ىهبنج

 زین نیا رد هکلب دنکیم عیرست ار رگید ياهروشک ياهرتلورپ يزوریپ هک تسا نآ

 روشک نیلوا رد ار مسیلایسوس یعطق يزوریپ ،يزوریپ نیا لیهست اب هک تسه

  .دیامنیم نیمأت ًانمض زین دنمزوریپ

 ياهنوناک فیدر رد ،یناهج بالقنا لماکت نایرج رد هک نآ همه زا رتلمتحم

 رد اهروشک نیا متسیس فیدر رد و يرادهیامرس ىهناگادج ياهروشکرد مسیلایرپما

 نیا زا یمتسیس و يوروش ىهناگادج ياهروشک رد مسیلایسوس ياهنوناک ،ایند مامت

 طسب خیرات متسیس ود نیا نیب ىهزرابم هک دوش داجیا ناهج مامت رد اهنوناک

 .درک دهاوخ رپ ار یناهج بالقنا

 :دیوگیم نینل هک يروط هب ،اریز 

 و ینالوط شیب و مک ىهزرابم نودب مسیلایسوس رد للم ىهنادازآ داحتا«

 (».تسا نکمم ریغ هدنام بقع لود اب یتسیلایسوس ياهيروهمج تخس

 .)دوش هعجارم اج نامه هب

 یگرزب ماگ نیتسخن بالقنا نیا هک تسا نآ رد طقف هن ربتکا بالقنا یناهج تیمها

 نیلوا و درادیم رب مسیلایرپما متسیس رد فاکش داجیا يارب روشک کی هک تسا

 زین نآ رد هکلب ،دشابیم یتسیلایرپما ياهروشک سونایقا رد مسیلایسوس نوناک
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 نیا یتآ طسب ياناوت هاگیاپ و یناهج بالقنا ىهلحرم نیلوا بالقنا نیا هک دشابیم

 .دهدیم لیکشت ار بالقنا

 ،هدرک شومارف ار ربتکا بالقنا یللملا نیب ىهبنج هک یناسک طقف هن نیاربانب 

 قح يذ ،دننادیم یلم طقف و یلم ًافرص ياهدیدپ روشک کی رد ار بالقنا يزوریپ

 یلو دنراد دای هب ار ربتکا بالقنا یللملانیب ىهبنج هک مه یناسک نآ هکلب .دنتسین

 جراخ زا کمک نتفرگ راد هفیظو طقف و تیلاعف دقاف ار بالقنا نیا دنالیامتم مه زاب

 زا تیامح دنمزاین ربتکا بالقنا طقف هن ،رما تقیقح رد .دنتسین قح يذ زین دننادب

 تیامح هب جاتحم مه اهروشک نآ بالقنا هکلب ،تسا رگید ياهروشک بالقنا فرط

 شیپ هب و هدرک عیرست ار یناهج مسیلایرپما ینوگنرس لمع ات دشابیم ربتکا بالقنا

  .دنهد قوس

 

 1924 لاس ربماسد 17

  ربتکا هار رد 

  1925 یتلود تایرشن ىهرادا

 

 

 





  

 
 

 مسینینل لوصا یهرابرد
 ١٩٢۴ ھم - لیروآ

 

 

 تسا هدش فلدروسا هاگشناد رد هک یئاهینارنخس
 منکیم میدقت ینینل توعد هب

 نیلاتسا .ي

 

 مینک یًجالح الماک ار ثحبم نیا هک نآ يارب .تسیگرزب ثحبم مسینینل لوصا
 .تسا جایتحا دروم باتک هلسلس کی ،نآ زا شیب هکلب و ،تسا مزال لماک باتک کی
 .دنشاب مسینینل لماک حیرشت دنناوتیمن نم ياهینارنخس هک تسا یعیبط نیاربانب
 لوصا زا ياهدرشف صیخلت دنناوتیم دوخ تروص نیرتهب رد اهینارنخس نیا
 يهیلوا تاکن یضعب ات منک نایب ار صیخلت نیا منادیم دیفم کلاذعم دنشاب مسینینل
 .دوش هداد رکذت تسا مزال مسینینل نتخومآ رد قیفوت يارب هک یساسا

 هداد حرش نینل ینیبناهج لوصا هک تسین نیا زونه مسینینل لوصا نایب يانعم
 نینل .دنتسین ناسکی مجح ثیح زا مسینینل لوصا و نینل ینیبناهج .دوش
 یلو .تسا مسیسکرام زین يو ینیبناهج يهیاپ هک تسا یهیدب و .تسا تسیسکرام
 لوصا حیرشت دیاب مسینینل حیرشت هک تسین نآ رب لیلد هجو چیه هب هلأسم نیا
 رد هک یئاههزات و تایصوصخ نآ نایب ینعی مسینینل نایب .دوش عورش مسیسکرام
 مان اب ًاتعیبط و هدوزفا مسیسکرام يهنیجنگ رب ار اهنآ نینل و تسا نینل تافیلأت
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 لوصا هب عجار دوخ ياهینارنخس رد نم ینعم نیا هب طقف .دشابیم طوبرم نینل
 .درک مهاوخ ثحب مسینینل

 ؟تسیچ مسینینل ،يراب
 عاضوا صتخم طیارش اب مسیسکرام قیبطت نامه مسینینل هک دنیوگیم یضعب
 يهیلک يواحً ادبا یلو ،دراد رب رد ار تقیقح زا یمهس فیرعت نیا .تسا هیسور
 يداتسا اب و دومن قیبطت هیسور عاضوا اب ار مسیسکرام ًاتقیقح نینل .تسین قیاقح
 اب مسیسکرام يهداس قیبطت طقف مسینینل رگا یلو .داد ماجنا ار قیبطت نیا مه
 ،یلم طقف و یلمً افرص يهدیدپ کی مسینینل تقو نآ ،دوب هیسور صتخم عاضوا
 تسا ياهدیدپ مسینینل مینادیم ام هک نآ لاح و .دشیم یسور طقف و یسور ًافرص
 نیا هب ،دراد هشیر یللملانیب لماکت ریس مامت رد هک یسور طقف هن و یللملانیب
 تسا یفرط کی هک نیا ظاحل زا ،صیخشت نیا منکیم نامگ نم هک تسا تهج
 .دشابیم صقان

 - 1840 ياهلاس مسیسکرام یبالقنا رصانع ءایحا مسینینل هک دنیوگیم رگید یخرب
 ایوگ هک یتقو ینعی يدعب ياهلاس مسیسکرام اب هک تسا مهدزون نرق 1850

 يدنب میسقت نیا زا هاگره .دشابیم ریاغم ،دوب هدش یبالقنا ریغ و لدتعم مسیسکرام
 ،مینک رظن فرص یلادتعا و یبالقنا تمسق ود هب و سکرام تامیلعت لذتبم و هناهلبا
 تقیقح زا یمهس زین یفاک ریغ و لماک ریغ فیرعت نیا رد یتح هک میئامن رارقا دیاب
 مسیسکرام یبالقنا تایوتحم نینلً اعقاو هک تسا نآ تقیقح زا ءزج نیا .دراد دوجو
 نیا اما .دومن هدنز ون زا دندوب هدرک روگ هب هدنز مود یللملانیب ياهتسینوتروپا هک ار
 هن مسینینل هک تسا نآ مسینینل هب عجار یلک تقیقح .تسا تقیقح زا یئزج طقف
 رد ار مسیسکرام هداهن رتارف زین مدق کی هکلب ،دومن ءایحاً اددجم ار مسیسکرام اهنت
 .داد هعسوت و هدومن لیمکت ایراتلورپ یتاقبط هزرابم و يرادهیامرس يهزات طیارش

 ؟تسیچ مسینینل هرخالاب سپ

 هب مسینینل :رتقیقد .تسا یئایراتلورپ بالقنا و مسیلایرپما رصع مسیسکرام مسینینل
 کیتکات و يروئت صخا روط هب و ،ایراتلورپ بالقنا کیتکات و يروئت یلک روط
 ام روظنم( بالقنا لبق ام يهرود رد سلگنا و سکرام .دشابیم ایراتلورپ يروتاتکید
 رد ،دوب هتفاین لماکت زونه مسیلایرپما هک ینامز ینعی )تسیئایراتلورپ بالقنا
 زونه ایراتلورپ بالقنا هک ینامز رد ،دندشیم هدامآ بالقنا يارب اهرتلورپ هک ییهرود
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 و سکرام درگاش هک نینل اما .دندش لمع يهلحرم دراو ؛دوبن ریزگان ًامیقتسم و المع
 ایراتلورپ بالقنا هک ییهرود رد و هتفای لماکت مسیلایرپما نامز رد ،تسا سلگنا
 و هتشگ زوریپ روشک کی رد ایراتلورپ بالقنا رگید هک یماگنه ،تفاییم تعسو
 ار اهاروش رصع و ایراتلورپ یسارکمد رصع ،هدرک نوگنرس ار يزاوژروب یسارکمد
 .دش تیلاعف نادیم دراو ؛دومن زاغآ

 .دوشیم هدرمش مسیسکرام يدعب لماکت مسینینل هک تسا اجنیا زا

 .تسا یبالقنا و هزرابم هداعلاقوف يهبنج ياراد مسینینل هک دنهدیم رکذت ًالومعم
 مسینینل هک نیا ًالوا :دراد تلع ود مسینینل تیصاخ نیا اما ،تسا حیحص الماک نیا
 هتشادن دوخ يهرهچ رب ار نآ رهم دناوتیمن و دمآ نوریب ایراتلورپ بالقنا قامعا زا
 اب دربن هک ،مود للملانیب ياهتسینوتروپا هیلع دربن رد مسینینل هک نیاً ایناث ؛دشاب
 شرورپ ،دشابیم هیلوا و مزال طرش يرادهیامرس دض رب هزرابم رد قیفوت يارب اهنآ
 کی زا سلگنا و سکرام نیب هک دومن شومارف دیابن .تسا هدش مکحتسم و هتفای
 هیلع هزرابم نآ رد هک دراد دوجو نامز زا یتدم رگید فرط زا نینل و فرط
 .دشابن مسینینل فئاظو نیرتمهم زا یکی تسناوتیمن مسینوتروپا

 

1 
 مسینینل یخیرات ياههشیر

 

 دوخ یئاهن دح هب يرادهیامرس ياهداضت هک یتقو ،مسیلایرپما طیارش رد مسینینل
 یتقو ،دوب هدش میقتسم لمع کی يهلأسم ایراتلورپ بالقنا هک یتقو ،دندوب هدیسر
 نارود ینعی دیدج نارود هب بالقنا يارب رگراک هقبط یگدامآ يهتشذگ نارود هک
 .تفای بیکرت و هدومن دشر ؛دیدرگ لدب و دروخرب يرادهیامرس هب میقتسم موجه

 مسیلایرپما هک نیا يارب ؟ارچ .دیمانیم »رضتحم يرادهیامرس« ار مسیلایرپما نینل
 زا سپ هک دناسریم یلصاف دح اهتنم هب و دح نیرخآ هب ار يرادهیامرس ياهداضت
 .درمش اهنآ نیرتمهم زا دیاب ار داضت هس .دوشیم عورش بالقنا رگید نآ
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 قلطم يورین زا تسا ترابع مسیلایرپما .تسا هیامرس و راک نیب داضت - لوا داضت
 .یتعنص ياهروشک رد یلام یشراگیلا و اهکناب ،يراصحنا ياهاکیدنس و اهتسارت
 - رگراک يهقبط يداع ياههویش هک دش مولعم ،قلطم يورین نیا هیلع هزرابم رد
 یلک هب - یناملراپ تازرابم و یناملراپ بازحا ،اهفیتارپوئک و يرگراک ياههیداحتا
 و رقف تلاح رد هتشذگ دننام و وش میلست هیامرس محارم هب ای .دنتسه یفاک ریغ
 عوضوم مسیلایرپما هک يزرط نآ تسا نیا .ربب تسد هزات حالس هب ای ،شاب تراقح
 ات ار رگراک يهقبط مسیلایرپما .دنکیم حرطم ایراتلورپ يهدوت اهنویلیم ربارب رد ار
  .دناسریم بالقنا

 يارب هزرابم نمض یتسیلایرپما لود و یلام فلتخم تاجتسد نیب داضت - مود داضت
 مسیلایرپما .تسا نارگید كاخ فرصت و ماخ داوم ياههمشچرس ندروآ تسد هب
 بحاصت يارب هناعبس يهزرابم و ماخ داوم عبانم هب هیامرس رودص زا تسا ترابع
 تدش اب ،هدش میسقت يایند ددجم میسقت يارب هزرابم ،عبانم نآ يراصحنا
 یئاج« يوجتسج رد هک هدیسر نارود هب هزات لود و یلام تاجتسد نایم یصوصخم
 ،دندومن هدرک فرصت ًالبق هچ نآ هب هک یمیدق لود و تاجتسد هیلع ،»باتفآ ریز رد
 نیا زا نارادهیامرس فلتخم تاجتسد نیب هناعبس يهزرابم نیا .دناهدیبسچ مکحم
 يارب هک ار یئاهگنج ،ینعی یتسیلایرپما ياهگنج هک ،تسا تقد نایاش ثیح
 زین هتکن نیا .دراد رب رد ریزگان رصنع کی ناونع هب ،دوشیم نارگید كاخ فرصت
 اهتسیلایرپما لباقتم فعض لئاسو هک تسا تقد نایاش ثیح نیا زا دوخ يهبون هب
 بالقنا يهظحل ندش کیدزن و يرادهیامرس ياهرگنس ندش فیعض یلک روط هب و
 .دروآیم مهارف ار بالقنا نیا یلمع موزل و ایراتلورپ

 زا رفن نویلیم اهدص و »ندمتم« يامرفمکح للم تشم کی نیب داضت - موس داضت
 یب و رامثتسا نیرتهناخاتسک مسیلایرپما .تسا ایند لقتسم ریغ و یتارمعتسم للم
 ریغ ياهروشک و اههرمعتسم نیرتعیسو مدرم نویلیم اهدص تراسا نیرت هنامحر
 .یفاضا دوش لیصحت زا تسترابع ،بوکرس و رامثتسا نیا فده .دشابیم لقتسم
 ،نهآ ياههار اجنآ رد دیاب ریزگان  ،اهروشک نیا رامثتسا نمض ،مسیلایرپما یلو
 یلجت و ایراتلورپ شیادیپ .دزاس اپرب یتراجت و یتعنص زکارم و تاجناخراک
 اهنیا ؛هناهاوخ يدازآ ياهشبنج نتفای توق ،یلم راکفا يرادیب ،یلحم نارکفنشور
 مامت رد ءانثتسا نودب یبالقنا تضهن ندش يوق .»تسایس« نیا جیاتن دنتسه
 تیفیک نیا .تسا رما نیا رب ییهتسجرب دهاش لقتسم ریغ ياهروشک و تارمعتسم
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 زا ار يرادهیامرس ياهرگنس هک تسا تیمها نایاش ظاحل نیا زا ایراتلورپ يارب
 .دزاسیم لیدبت یئایراتلورپ بالقنا رئاخذ هب مسیلایرپما رئاخذ

 يرادهیامرس هک ،مسیلایرپما يهدمع ياهداضت دنتسه اهنیا یلک روط هب
  .دزاسیم لدب رضتحم يرادهیامرس هب ار قباس »نافوکش«

 هک تسا نآ رد انمض ،تشگ لعتشم لبق لاس هد هک ،یتسیلایرپما گنج تیمها
 ياهدربن و تخادنا وزارت يهفک يور ،درک عمج هرگ کی رد ار اهداضت نیا مامت
 .دومن رتناسآ و رتعیرس ار ایراتلورپ

 يریزگان لمع کی بالقنا هک دش نآ ببسم طقف هن مسیلایرپما ،رگید ترابع هب
 مهارف يرادهیامرس ژد هب میقتسم موجه يارب زین ار  دعاسم طیارش هکلب ،دیدرگ
  .دروآ

 .تسا نآ هدیئاز مسینینل هک یللملانیب عاضوا نآ تسا نیا

 هب یطبر هچ رما نیا یلو حیحص اهنیا يهمه هک دنیوگب ام هب دنناوتیم ،بوخ
 هچ ؟دشاب مه تسناوتیمن و دوبن تسیلایرپما کیسالک روشک کی هک دراد هیسور
 ارچ ؟درکیم راک هیسور يارب و هیسور رد طقف همه رب مدقم هک دراد نینل هب یطبر
 ؟دش ایراتلورپ بالقنا کیتکات و يروئت نطو ،مسینینل نوناک صوصخب هیسور

 .دوب مسیلایرپما ياهداضت نیا مامت يهدقع ،هیسور هک نآ يارب

 رداق وا طقف نیاربانب و دوب بالقنا نتسبآ کلامم مامت زا شیب هیسور هک نآ يارب
 .دنک لح بالقنا هار زا ار اهداضت نیا مامت هک دوب

 ،يرادهیامرس مه - ملظ هنوگ همه نوناک يرازت يهیسور هک مینک عورش اجنیا زا
 .دوب نآ لکش نیرتیشحو و نیرتیقش اب مه نآ و - یماظن مه و یتارمعتسم مه
 مسیلانویسان زواجت ،يرازت دادبتسا اب هیامرس قلطم تردق ،هیسور رد هک دنادن تسیک
 کی روط هب یئاههقطنم رامثتسا ،سور ریغ للم يهرابرد .يرازت يدالج اب ،یسور
 هنابصاغ گنج و مسیرازت فرط زا اههقطنم نیا بصغ اب - نیچ ،ناریا ،هیکرت - اج
 - یماظن مسیلایرپما« مسیرازت تفگیم هک یتقو تشاد قح نینل ؟دوب هتخیمآ رد
 ود يهوق هب مسیلایرپما ياه هبنج نیرتیفنم زکرمت يهطقن مسیرازت .تسا »یلادوئف
 .دوب
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 زا طقف هن ،دوب برغ مسیلایرپما يارب یمیظع يهریخذ کی يرازن يهیسور ،سپس
 یلم داصتقا ياه هتشر نیرتیتایح هک ،یجراخ هیامرس يارب ار هار هک نیا ثیح
 نیا زا هکلب درکیم زاب ،تشاد دوخ تسد رد ار يزاس زلف و تخوس لیبق زا هیسور
 14 شترا .دهدب زابرس اهنویلیم برغ مسیلایرپما عفن هب تسناوتیم هک مه  ظاحل
 رد هسنارف و سیلگنا نارادهیامرس روآ ماسرس عفانم نیمأت يارب ار سور ینویلیم
 .دیروآ دای هب ،تخیریم نوخ اهههبج

 لماع هکلب اپورا قرش رد مسیلایرپما نابساپ گس اهنت هن مسیرازت ،هک نیا رگید و
 و نلرب رد و ندنل و سیراپ رد هک یئاهماو لابق رد ات دوب زین برغ مسیلایرپما
 .دشکب نوریب مدرم زا لوزن نویلیم اهدص دشیم هداد مسیرازت هب لسکورب

 قفتم نیرترادافو ،هریغ و نیچ ،ناریا ،هیکرت میسقت رما رد مسیرازت ،هرخالاب
 قافتا هب مسیرازت ار یتسیلایرپما گنج هک دنادیمن یک .دوب برغ مسیلایرپما
 ؟دوب هبراحم نیا مهم رصنع هیسور و دادیم ماجنا تناتنآ ياهتسیلایرپما

 کی رد هرخالاب و هتسویپ مه هب مسیلایرپما و مسیرازت عفانم هک تسا ببس نیا هب
 نودب تسناوتیم یبرغ مسیلایرپما ایآ .تشگیم مأوت یتسیلایرپما عفانم دحاو فالک
 هب هیسور بالقنا دض رب یتامم و یتایح يهزرابم يارب ار دوخ ياوق مامت هک نآ
 هاگ هیکت نینچ ندرک مگ هب ،دنک شیامزآ مسیرازت يرادهاگن و هعفادم روظنم
 رد نت ،يزاوژروب يرازت يهیسور دننام لئاسو و ورین زا يدنمتورث نزخم و مکحم
  !تسناوتیمن هتبلا ؟دهد

 هجنپ ریزگان دنزب ار مسیرازت تساوخیم سک ره هک دیآیم رب نینچ اجنیا زا اما و
 تسیابیم درکیم مایق مسیرازت دض رب هک یسک ،تخادنایم مسیلایرپما يور هب
 یتسیابیم درکیم نوگنرس ار مسیرازت هک یسک اریز ،دنک مایق مه مسیلایرپما هیلع
 طقف هنً اعقاو یسک نینچ هک تسا یتروص رد نیا و دزاس نوگنرس زین ار مسیلایرپما
 .دهاوخب زین ار وا یعطق يدوبان هکلب دشاب هتشاد ار مسیرازت نتسکش مهرد رکف
 یئایراتلورپ بالقنا و مسیلایرپما هیلع بالقنا هب مسیرازت هیلع بالقنا ،بیترت نیدب
 .ددرگ لدب نآ هب دوخ دشر نمض یتسیابیم و تشگیم کیدزن

 نآ سأر رد و دشیم اپرب یلم بالقنا نیرتمیظع هیسور رد ،لاح نیع رد
 یبالقنا ناناقهد دننام يدج یقفتم هک دوب هداتسیا ناهج يایراتلورپ نیرتیبالقنا
 یبالقنا نینچ هک تسا تابثا هب جاتحم ایآ .تشاد دوخ رایتخا رد ار هیسور
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 هدومن يورشیپ تسیابیم تیقفوم تروص رد و ددرگ فقوتم هار همین رد تسناوتیمن
 ؟دیامن دنلب مسیلایرپما هیلع ار مایق مچرپ

 هن نیا و ،دوشب مسیلایرپما ياهداضت يهدقع یتسیابیم هیسور هک تسا اجنیا زا
 تیهام و تشز هژیو هب تیصاخ تبسانم هب اهداضت نیا هک دوب ینعم نآ هب طقف
 تلع نآ هب طقف هن ،دندشیم رهاظ رتناسآ اج همه زا هیسور رد دوخ ریذپان لمحت
 یلام يهیامرس يهدننک لصتم و برغ مسیلایرپما هاگ هیکت نیرتمهم هیسور هک دوب
 یقیقح ياوق هیسور رد طقف هک زین تلع نآ هب هکلب ،دوب قرش تارمعتسم و برغ
 .دوب دوجوم دشاب بالقنا هار زا مسیلایرپما ياهداضت لح هب رداق هک

 یئایراتلورپ بالقنا هب تسناوتیمن هیسور بالقنا هک دیآیمرب نینچ اجنیا زا اما و
 یللملانیب يهبنج تسناوتیمن شیوخ يهعسوت ياهزور نیلوا زا و ،ددرگن لیدبت
 .دزاسن لزلزتم ار ناهج مسیلایرپما ناکرا نیاربانب و دنکن ادیپ

 راوید راهچ رد ار دوخ ياهراک دنتسناوتیم تیعضو نیا اب سور ياهتسینومک ایآ
 یلخاد هچ ،عاضوا مامت ،سکعرب !زیخ هتبلا ؟دنیامن دودحم سور بالقنا یلم گنت
 دوخ ياهراک رد هک دادیم قوس ار اهنآ )گنج( یجراخ هچ و )یبالقنا قیمع نارحب(
 تاحارج ،دنهد لاقتنا یللملانیب نادیم هب ار هزرابم و هدومن زواجت راوید راهچ نیا زا
 ،دنناسر توبث هب ار يرادهیامرس ریزگان یگتسکشرو ،دننک زاب ار مسیلایرپما
 رمالارخآ و دننکش مه رد ار مسیفیساپ مسیلایسوس و مسینووش مسیلایسوس
 يهحلسا ایراتلورپ هزرابم يارب و دنزاس نوگنرس دوخ روشک رد ار يرادهیامرس
 ات دنهد لقیص ،دشاب یئایراتلورپ بالقنا کیتکات و يروئت زا ترابع هک ار يدیدج
 .دنزاس ناسآ کلامم مامت ياهرتلورپ يارب ار يرادهیامرس نتخاس نوگژاو راک
 نکمم هار نیا زا طقف اریز ،دننک لمع دنتسناوتیمن مه نیا زج سور ياهتسینومک
 رد ار هیسور هک دیآ دیدپ یللملانیب عاضوا رد ینیعم تارییغت هک تشاد دیما دوب
 .دیامن نیمضت يزاوژروب میژر تشگزاب لباقم

 داجیا و هیسور ياهتسینومک ربهر نینل و مسینینل قاجا هیسور هک دوب ببس نیا هب
  .دش نآ يهدننک

 - سکرام و ناملآ يهرابرد هک دش »فداصت« نامه ابیرقت نینل و هیسور يهرابرد
 ،نامز نآ رد مه ناملآ . دوب هدش هتشذگ نرق 1850- 1840 ياهلاس رد سلگنا
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 رد نامز نآ رد سکرام .دوب يزاوژروب بالقنا نتسبآ ،هیسور متسیب نرق زاغآ لثم
  :هک دوب هتشون »تسینومک تسفینام«

 فوطعم ناملآ هب ببس نیا هب ار دوخ يهدمع يهجوت اهتسینومک«
 يارب ،تسا هتفرگ رارق يزاوژروب بالقنا يهناتسآ رد ناملآ هک دناهتشاد
 اب اپورا ندمت رتیقرتم طیارش رد یلک روط هب ار لوحت نیا وا هک نیا
 يهسنارف و 17 نرق ناتسلگنا هب تبسن يرتلماک دشر هک یئایراتلورپ
 طقف ناملآ يزاوژروب بالقنا نیاربانب .داد دهاوخ ماجنا ،دراد 18 نرق
  A».دشاب ایراتلورپ بالقنا يهطساوالب يهمدقم دناوتیم

 .تفاییم لاقتنا ناملآ هب یبالقنا تضهن زکرم رگید ترابع هب

 يهتشون رد سکرام هک ،یتیفیک نیمه هک نیا رد تشاد دیدرت ناوتب دوریمن روصت
 و سکرام و یملع مسیلایسوس نهیم ناملآ هک دوب نآ لیلد تسا هدش رکذتم دوخ
 .دندیدرگ نآ يهدننک داجیا - ناملآ يایراتلورپ ناربهر - سلگنا

 .تفگ متسیب نرق زاغآ يهیسور يهرابرد دیاب ،يرتشیب دیکأت اب طقف ،مه ار نیمه
 نیا تسیابیم و دوب هتفرگ رارق يزاوژروب بالقنا هناتسآ رد هرود نیا رد هیسور
 يرتهتفای لماکت يایراتلورپ يهلیسو هب و اپورا رد يرتیقرتم طیارش رد ار بالقنا
 )دنراد دوخ ياج هک سیلگنا و هسنارف( مهدزون نرق لهچ ياهلاس ناملآ هب تبسن
 ببسم دیاب بالقنا نیا هک دندوب نیا زا یکاح هدوجوم لئالد مامتً انمض ،دهد ماجنا
  .دشاب ایراتلورپ بالقنا يهمدقم و نایلغ

 هک ینامز ینعی 1902 لاس رد زونه نینل هک درمش یفداصت ناوتیمن ار تیعقاو نیا
 نانخس نیا دوخ »درک دیاب هچ« يهلاسر رد ،دوب ینینج لاح رد هیسور بالقنا
 :تشون ار اسآ هزجعم

 )نیلاتسا .ي ،سور ياهتسیسکرام ینعی( ام ربارب رد نونکا خیرات«
 ره ياهرتلورپ فئاظو نیرتکیدزن مامت زا هک ار ییهفیظو نیرتکیدزن
 ماجنا« ... هک ».تسا هداد رارق دشابیم رتیبالقنا بتارم هب يرگید روشک
 هب( هکلب اپورا رد اهنت هن هک ،عاجترا هاگ هیکت بیرخت ینعی ،هفیظو نیا
 ،تسا هاگ هیکت نیرتردتقم مه ایسآ رد )میئوگب میناوتیم نونکا هک يروط

 
A - 89 - 88 هحفص ،1972 لاس ،نکپ ،یسراف پاچ ،»تسینومک بزح تسفینام« هب دوش عوجر 
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 دهاوخ یللملانیب یبالقنا يایراتلورپ گنهآ شیپ ار سور يایراتلورپ
 )یسور پاچ 382 هحفص - 4 دلج هب عوجر( ».دومن

 .دبای لاقتنا هیسور هب یتسیابیم بالقنا تضهن زکرم نخس رگید هب

 موزل دح زا شیب ار نینل یئوگشیپ نیا هیسور رد بالقنا نایرج مینادیم هچ نانچ
 .دومن تباث

 ياراد و هداد ماجنا ار یبالقنا نینچ هک يروشک هک تسا روآ بجعت فصو نیا اب ایآ
 ؟تسا هدش ایراتلورپ بالقنا کیتکات و يروئت نهیم ،تسیئایراتلورپ نینچ

 و يروئت نیا دجوم لاح نیع رد ،ایراتلورپ نیا ربهر ،نینل هک تسا روآ بجعت ایآ
 ؟تسا هدش زین یللملانیب يایراتلورپ ياوشیپ و کیتکات

 

2 
 دتم

 

 يهرود ،رگید فرط زا نینل و فرط کی زا سلگنا و سکرام نیب هک میتفگ الاب رد
 دیاب بلطم حیرصت يارب .تسا دوجوم مود یللملانیب مسینوتروپا تدایس زا یلماک
 تسین مسینوتروپا تدایس نیا ندوب یمسر رس رب نخس اجنیا رد هک منک هفاضا
 مود یللملانیب سأر رد ًامسر .تسا نآ یعقاو طلست رس رب طقف هکلب
 هریغ و یکستوئاک لیبق زا  »سکدترا« ياهتسیسکرام ،»نمؤم« ياهتسیسکرام
 هب مسینوتروپا يارجم زا المع مود للملانیب تیلاعف هک یتروص رد .دنتشاد رارق
 هدرخ و هناراکشزاس تعیبط بسح رب ،اهتسینوتروپا .دشیم هتشاذگ ءارجا عقوم
 ،دوخ يهبون هب مه »اهسکدترا« .دندرکیم شزاس يزاوژروب اب ،شیوخ يزاوژروب
 .دندومنیم شزاس اهتسینوتروپا اب »حلص نیمأت« يارب و »تدحو ظفح« ضحم
 تسایس نیب هک يریجنز رس ود ره اریز ،دشیم یلمع اهتسینوتروپا طلست ،هجیتنلاب
 .تسویپیم مه هب دوب هدش هدیشک »اهسکدترا« تسایس و يزاوژروب
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 ،گنج زا لبق حالطصا هب يهرود ،دوب يرادهیامرس مارآً اتبسن لماکت يهرود نیا
 هدشن رهاظ لماک روط هب زونه مسیلایرپما راب تکالف ياهداضت هک یعقوم ینعی
 و مک روط هب يرگراک ياههیداحتا و نارگراک يداصتقا تاباصتعا هک یتقو ،دندوب
 ياهنویسکارف و یتاباختنا يهزرابم هک یماگنه ،دنتفاییم هعسوت »يداع« شیب
 یحاّدم هک یعقوم ،دندوآیم دوخ اب »يروآ هجیگرس« ياهتیقفوم یناملراپ
 زا ار يرادهیامرس هک دندرکیم روصت و دیسریم نامسآ هب هزرابم ینلع ياهلکش
 ،مود للملانیب بازحا هک دوب یعقوم هصالخ ،»تشک« ناوتیم ینلع راک قیرط
 يروتاتکید و بالقنا رکف رد ًادج  دنتساوخیمن و دندشیم هبرف و برچ هراومه
 .دنشاب هدوت یبالقنا شرورپ و ایراتلورپ

 يروئت زا یئاههراپ هکت و داضت زا رپ کیروئت دعاوق ،یبالقنا لماک يروئت ياج هب
 لیدبت سردنم دماج دیاقع هب و هداتفا ادج اههدوت يهدنز یبالقنا يهزرابم زا هک
 يارب طقف اما دشیم يروآ دای مه سکرام يروئت زا هتبلا رهاظ ظفح يارب .دوب هدش
 .دنیامن جراخ و فذح ار نآ یبالقنا يهدنز حور هک نآ

 ،هنالدتعم ياهيزاب تسایس و هدیسوپ يرظن هتوک ،یبالقنا تسایس ياج هب
 ياهراعش و تامیمصت هتبلا رهاظ ظفح يارب .یناملراپ ياهتسب و دنب و یسامولپید
 .دنراذگب زیم يوشک رد ار اهنآ هک نآ يارب طقف یلو .دشیم ذاختا زین »یبالقنا«

 تاهابتشا يور زا بزح هب یبالقنا حیحص کیتکات نتخومآ و بزح شرورپ ياج هب
 رهاظ ظفح يارب .قوف لئاسم رد یشوپ هدرپ و یلام تسام و لماک ضامغا ،يدوخ
 نآ يارب یلو دوش هرکاذم مه كاندرد لئاسم يهرابرد هک دنتشادن مه یتفلاخم هتبلا
 .دنهد همتاخ »رادشک« يهمانعطق کی رودص اب ار اهراک هک

 .نآ يهناخدارز و راک يهویش ،مود یللملانیب يامیس دوب نیا

 ایراتلورپ یبالقنا ياهدروخ و دز و یتسیلایرپما ياهگنج دیدج نارود نایم نیا رد
 رد انلع دشیم هدرب راک هب تازرابم رد هک ییهنهک ياهبولسا .درکیم مادنا ضرع
 .دیسریم رظن هب ناوتان و یفاک ریغ یلام يهیامرس قلطم تردق ربارب

 ،يرظن هتوک ،هدمآ لمع هب رظن دیدجت للملانیب راک دتم و تایلمع مامت رد دوب مزال
 تفر ار مسیفیساپ لایسوس و مسینووش لایسوس ،دادترا ،يزاب تسایس ،يزغم کبس
 هک ار هچ نآ هدومن یسررب ار مود للملانیب يهناخدارز مامت دوب مزال .دومن بور و
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 هدامآ و رضاح دیدج عون زا یئاههحلسا و تخیر رود تسا سردنم و هدز گنز
 .تفر يرادهیامرس هیلع گنج هب یتسیابیمن یتامدقم راک نینچ ماجنا نودب .تخاس
 مدع رطخ هب یبالقنا دیدج ياهدروخ و دز لابق رد ایراتلورپ دوب نکمم نیا نودب
 .ددرگ راچد نآ لماک نادقف هب ای و هحلسا يوفاکت

 مسینینل بیصن مود للملانیب سایژوا ياههلیوط لماک فیظنت و یسررب راختفا نیا
 .دیدرگ

 .دیدرگ هدیدبآ ،هدش دلوتم مسینینل بولسا هک دوب یتیعقوم نینچ رد

 ؟تسا رارق هچ زا ،تسا نآ راتساوخ بولسا نیا هک هچ نآ يهصالخ

 رد ،هدوت یبالقنا يهزرابم شتآ رد مود للملانیب کیروئت دماج دیاقع ندومزآ ً،الوا
 زا و کیتارپ و يروئت نیب يهتفر نیب زا تدحو ندرک رارقرب ینعی هدنز کیتارپ شتآ
 یقیقح بزح ناوتیم هلیسو نیا هب طقف اریز ، ود نیا نایم یئادج ندرب نیب
 .دومن داجیا ،دشاب حلسم یبالقنا يروئت هب هک ار یئایراتلورپ

 نانآ ياههمانعطق و اهراعش يور زا هن ،مود للملانیب بازحا تسایس ندومزآً ایناث
 نیا هب طقف اریز ،نانآ تایلمع و تیلاعف ساسا رب هکلب )دنتسین نانیمطا دروم هک(
 .دیدرگ دامتعا نآ راوازس و هدروآ تسد هب ار ایراتلورپ يهدوت دامتعا ناوتیم هلیسو

 تیبرت ساسا رب و یبالقنا دیدج زرط هب یبزح ياهراک يهیلک نامتخاس دیدجت ً،اثلاث
 اههدوت ناوتیم هلیسو نیا هب طقف اریز ،یبالقنا يهزرابم يارب اههدوت ندومن هدامآ و
 .تخاس ایهم یئایراتلورپ بالقنا يارب ار

 يور زا نانآ تیبرت و میلعت ،یئایراتلورپ بازحا رد دوخ زا داقتنا ندرک لومعم ً،اعبار
 یقیقح ناربهر و یقیقح ياهرداک ناوتیم هلیسو نیا هب طقف اریز ،ناشتاهابتشا
  .دومن تیبرت ار بزح

 .مسینینل بولسا تیهام و هیاپ تسا نینچ

 ؟دیدرگیم ءارجا هنوگچ لمع رد بولسا نیا

 تسا دوجوم )مگد( دماج دیاقع هتشر کی مود للملانیب ياهتسینوتروپا يهتنچ رد
  .مینارذگب رظن زا ار اهنآ زا یئاتدنچ .دننکیم عورش نآ زا ار دوخ صقر هراومه هک
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 اهتسینوتروپا .ایراتلورپ يهلیسو هب تلود ندروآ تسد هب طیارش هب عجار :لوا مگد
 دیابن و دناوتیمن ،درادن تیرثکا روشک رد هک یتروص رد ،ایراتلورپ هک دنراد رارصا
 هن ار فرخزم زت نیا اریز ،تسین نیب رد مه یلیلد هنوگ چیه .دریگ تسد هب ار تلود
 مود للملانیب رد هک ینایاقآ باوج رد .دومن تباث ناوتیمن المع هن و يروئت رظن زا
 یخیرات طیارش نانچ هاگره یلو .دشاب روط نیا مینک ضرف :دیوگیم نینل ،دنتسه
 هک نیا دوجو اب ،ایراتلورپ هب هک دشاب هدمآ شیپ )هریغ و يزرواشک نارحب ،گنج(
 رود ار ناشکتمحز میظع ياههدوت هک دهد ناکما ،دهدیم لیکشت ار یلاها تیلقا
 ارچ ؟دنک يراددوخ تلود نتفرگ تسد هب زا ایراتلورپ دیاب ارچ ،دروآ درگ دوخ
 هدافتسا هیامرس يههبج نتفاکش يارب یلخاد و یللملانیب دعاسم طیارش زا ایراتلورپ
 هاجنپ ياهلاس رد سکرام رگم ؟دیامنن عیرست ار یمومع دصقم هب لوصو و دنکن
 گنج حالطصا هب راب نیمود يارب« دوبیم نکمم هاگ ره هک تفگیمن هتشذگ نرق
 رما ،درک ینابیتشپ یئایراتلورپ بالقنا زا هلیسو نیدب و A»دروآ دوجو هب یناقهد
 همه رب ایآ ؟دریگ ماجنا »یناشخرد زرط هب« تسناوتیم ناملآ رد یئایراتلورپ بالقنا
 لاس يهیسور هب تبسن نامز نآ رد ناملآ يایراتلورپ هک تسین مولعم سک ره و

 دروم مگد نیا هک دادن ناشن هیسور یئایراتلورپ بالقنا کیتارپ ایآ ؟دوب رتمک 1917
 يراع یتایح تیمها هنوگ ره زا ایراتلورپ يارب ،مود یللملانیب نانامرهق يهقالع
 ار هدیسوپ مگد نیا هدوت یبالقنا يهزرابم تایلمع هک تسین حضاو ایآ ؟تسا
 .دنکشیم مهرد و دبوکیم

 هب هک قیال يرادا نادنمراک و نارکفنشور تیافک ردق هب ایراتلورپ هک مادام :مود مگد
 ،درادهاگن شیوخ تسد رد ار تلود دناوتیمن ؛درادن ،دنشاب رداق تکلمم روما يهرادا
 هب ار تلود دعب و تخاس ایهم يرادهیامرس طیارش رد ار اهرداک نیا دیاب تسخن
 ناوتیمن ارچ یلو .دشاب روط نیا مینک ضرف :دیوگیم باوج رد نینل .تفرگ تسد
 طیارش ایراتلورپ یقرت يارب و تفرگ تسد هب ار تلود ادتبا هک دناخرچ يروط ار راک
 و ناشکتمحز يهدوت گنهرف حطس ندرب الاب يارب سپس و دروآ دوجو هب يدعاسم
 فرط هب یگنسرف ياهمدق اب ،نارگراک نیب زا هدننک هرادا و يربهر ياهرداک يهیهت
 نیب زا هدننک يربهر ياهرداک هک دادن ناشن هیسور کیتارپ رگم ؟تفر شیپ ولج
 تلود نارود زا رتیساسا و رتعیرس راب دص یئایراتلورپ تلود طیارش رد نارگراک
 ،اههدوت یبالقنا يهزرابم کیتارپ هک تسین حضاو رگم ؟دنیامنیم ومن و دشر هیامرس
  .دنکشیم مهرد یمحر یب لامک اب زین ار اهتسینوتروپا کیروئت مگد نیا

 
A - تسا 1856 لیروآ 16 خروم يهمان رد سکرام لراک تاراهظا روظنم. 
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 زا اریز ،تسین لوبق لباق ایراتلورپ يارب یسایس یمومع باصتعا دتم :موس مگد
 نکمم( تسا كانرطخ المع و )دینک هعجارم سلگنا داقتنا هب( رادیاپان يروئت ثیح
 ار نارگراک ياههیداحتا قودنص و لتخم ار تکلمم يداصتقا تایح يداع ریس تسا
 لکش نیرتمهم هک ،یناملراپ يهزرابم لکش ماقم مئاق دناوتیمن و )دزاس یهت
 یلو بوخ رایسب : دنهدیم باوج اهتسینینل .دوشب ،تسا ایراتلورپ یتاقبط يهزرابم
 زا ینیعم عون طقف هکلب هدرکن داقتنا ار يداصتقا یمومع باصتعا ره سلگنا ًالوا
 ياج هب اهتسیشرانآ فرط زا هک ار Aيداصتقا  یمومع باصتعا ینعی تاباصتعا
 هچ بلطم نیا .تسا هدومن داقتنا ،دوب هدش هدیشک شیپ ایراتلورپ یسایس يهزرابم
 هک تسا هدرک تباث اجک رد و یسک هچ ًایناث ؟دراد یسایس یمومع باصتعا هب یطبر
 تضهن خیرات ایآ ؟دشابیم ایراتلورپ يهزرابم لکش نیرتمهم یناملراپ يهزرابم لکش
 جراخ تازرابم يارب یکمک و بتکم طقف یناملراپ هزرابم هک دهدیمن ناشن یبالقنا
 طقف يرادهیامرس نامز رد يرگراک تضهن یساسا لئاسم و هدوب ایراتلورپ ناملراپ زا
 مایق و یمومع باصتعا و ایراتلورپ ياههدوت میقتسم يهزرابم اب ،رهق ندرب راک هب اب
 باصتعا دتم ياج هب یناملراپ يهزرابم ندراذگ يهلأسمً اثلاث .دوشیم لح اهنآ
 یمومع باصتعا نارادفرط یک و اجک ؟تسا هدش هتشادرب اجک زا یسایس یمومع
 جراخ تازرابم لکش هب ار یناملراپ يهزرابم لکش هک دناهدرک ششوک یسایس
 یمومع باصتعا هک دادن ناشن هیسور بالقنا رگم ًاعبار ؟دنزاس لیدبت یناملراپ
 ياههدوت لکشت و جیسب يهلیسو هناگی و ایراتلورپ بالقنا بتکم نیرتگرزب یسایس
 هلگ ياج هچ رگید سپ دشابیم يرادهیامرس ژد رب هلمح يهناتسآ رد ایراتلورپ میظع
 ياهقودنص و يداصتقا یگدنز يداع ریس لالتخا هب عجار اجیب يزوسلد و يراذگ
 ؟دنامیم یقاب يرگراک ياههیداحتا

 مهرد زین ار اهتسینوتروپا مگد نیا یبالقنا يهزرابم کیتارپ هک تسین حضاو ایآ
 ؟دنکشیم

 .هریغ و هریغ و

 يروئت نیا و »تسین مگد یبالقنا يروئت« تفگیم نینل هک تسا تهج نیا هب
 تضهن و یعقاو ییهدوت تضهن کیتارپ اب مکحم يهطبار نتشاد يهلیسو هب طقف«
  اریز B.)»...يور پچ« باتک زا( »دریگیم دوخ هب یئاهن بیکرت یعقاو یبالقنا

 
A - تسا »لمع رد اهتسینینوکاب« مان هب سلگنا شیردیرف يهلاقم روظنم. 
B - تسا »مسینومک رد یکدوک يرامیب ،يور پچ« باتک روظنم. 
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 شیپ کیتارپ هک ار یتالاؤس دیاب يروئت« اریز ،دیامن تمدخ کیتارپ هب دیاب يروئت
 براجت يور زا دیاب يروئت اریز A)...مدرم ناتسود« باتک رد( »دیوگب باوج ،دشکیم
 .دریگ رارق یسررب دروم ،یلمع

 یفاک ردق نیمه ،مود للملانیب بازحا یسایس ياههمانعطق و اهراعش هب عجار اما و
 و بذک يهیلک ات میروآ رطاخ هب ار »گنج دض رب گنج« راعش يهچخیرات هک تسا
 اهراعش يهفافل رد ار دوخ یبالقنا دض تایلمع هک ،بازحا نیا یسایس کیتارپ داسف
 نآ سک همه .ددرگ مولعم ،دنزاسیم ناهنپ یبالقنا قارطمط رپ ياههمانعطق و
 ،ار اهتسیلایرپما و داد Bلاب يهرگنک رد مود للملانیب هک ار یقرب و قرز رپ شیامن
 گنج « بیهم راعش و دومن دیدهت مایق تشحو هب ،گنج هب میمصت ذاختا تروص رد
 هک دشاب هدرک شومارف هک تسیک یلو .دراد رطاخ هب دیشک شیپ ار »گنج دض رب
 تسد هب لاب يهمانعطق گنج عورش زا لبق هلصافالب ،یهاتوک تدم زا سپ
 کی يرادهیامرس نطو راختفا هب - يهزات راعش نارگراک هب و هدش هدرپس یشومارف
 ،،یبالقنا ياههمانعطق و اهراعش هک تسین حضاو ایآ ؟هدش هداد - دینک دوبان ار رگید
 تسایس تسا یفاک ردق نیمه ؟دنزرایمن مه يزیشپ هب دنشابن مأوت رادرک اب هاگره
 للملانیب يهنانئاخ تسایس اب یلخاد گنج هب یتسیلایرپما گنج لیدبت رب ریاد نینل
 بولسا تمظع و مسینوتروپا ياهيزاب تسایس تئاند مامت ات دوش هسیاقم مود
 .ددرگ موهفم مسینینل

 ار »دترم یکستوئاک و ایراتلورپ بالقنا« نینل باتک زا یئاج مناوتیمن دروم نیا رد
 ردیل یکستوئاک .ك یتسینوتروپا ششوک اجنآ رد نینل هک میامنن يروآ دای
 و ذغاک يور ياهراعش يور زا دیاب بازحا يهرابرد هک نیا هب ریاد ار مود للملانیب
 :دنکیم يراک قالش هنامحریب ،ناشلمع يور زا هن درک تواضق اهنآ دانسا

 ار تیعضو ناوتیم ،راعش يهئارا اب ایوگ ... هک نیا روصت هب یکستوئاک«
 عقوم هب ار اهاوژروب هدرخ صوصخم و هنارظن هتوک تسایس داد رییغت
 مهوت نیا يور زا هدرپ يزاوژروب یسارکمد خیرات رساترس .دراذگیم ءارجا
 هنوگره مدرم نتفیرف يارب اوژروب ياهتارکمد هشیمه :دزادنایم رب

 
A - تسا »؟دنگنجیم ياهتارکمد لایسوس دض رب هنوگچ و دننایک مدرم ناتسود« باتک روظنم 
B - و ناکلاب گنج شیادیپ تلع هب هرگنک نیا .دش لیکشت 1912 ربماون 25 ات 24 رد مود لانویسانرتنا الاب يهرگنک 

 ثحب گنج دض رب كرتشم هزرابم و یللملانیب عاضوا يهرابرد یبلطم هرگنک .دیدرگ توعد ،گنج دیدهت تنراقم
 هزرابم رطاخ هب دوخ ياهتردق و اه نامزاس زا ات دنکیم توعد نارگراک زا هک دناسر بیوصت هب یتسفینام و هدرک
 .دنیامن مالعا ار »گنج دض رب گنج« و دننک هدافتسا گنج رطخ هیلع یبالقنا
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 دیاب هک تسا اجنیا هتکن اما .دنشکیم و ،هدیشک شیپ ار »یئاهراعش«
 تالمج هب ،دومن قیبطت راتفگ اب ار ناشرادرک و دومزآ ار اهنآ تقادص
 یتاقبط تیعقاو يایراتلورپ رد هدشن عناق هنابآم ناتالراش و هنافاب لایخ
 )یسور پاچ 377 ص 23 دلج هب دوش عوجر( ».دوب

 رد اهنآ راوطا و دوخ زا داقتنا زا مود للملانیب بازحا يهمهاو هب عجار رگید نم
 يهفافل رد يدوخ صقاون و كاندرد لئاسم راتتسا و شیوخ تاهابتشا نتخاس ناهنپ
 تیبرت هار رد عناوم داجیا و هدنز رکف يدنک بجوم هک گنر و بآ شوخ تارهاظت
 يازهتسا دروم هک يراوطا نامه ینعی .دوشیم دوخ تاهابتشا يور زا بزح یبالقنا
 .میوگیمن يزیچ ،تسا هدز نآ رب یئاوسر و حاضتفا غاد نینل و هدش عقاو نینل

 يهلاسر رد یئایراتلورپ بازحا رد دوخ زا داقتنا يهرابرد نینل هک هچ نآ تسا نیا
 :تسا هتشاگن »...یکدوک يرامیب«

 دنکیم ذاختا دوخ ياهاطخ هب تبسن یسایس بزح کی هک ییهیور«
 فئاظو يارجا و بزح ندوب يدج شجنس كالم نیرتیعطق و نیرتمهم
 فارتعا .دشابیم لمع رد ناشکتمحز يهدوت و دوخ يهقبط هب تبسن يو
 نیا هک یتیعقوم لیلحت و هیزجت ،نآ للع فشک ،دوخ هابتشا هب ینلع
 نیا .هابتشا نیا عفر لئاسو رد قیقد يهعلاطم ،تسا نآ يهدیئاز هابتشا
 - 25 دلج هب عوجر( ».اههدوت سپس و هقبط شرورپ و شزومآ تسا
 )یسور پاچ - 200 هحفص

 كانرطخ بزح يارب دوخ زا داقتنا و دوخ تاهابتشا ياشفا هک دنیوگیم اهیضعب
 نینل .دوش عقاو نیفلاخم يهدافتسا دروم ایراتلورپ بزح هیلع تسا نکمم اریز ،تسا
 لاس رد یتح نینل .درمشیم حیحصان یلک هب و يدج ریغ ار تاضارتعا لیبق نیا

 يهلاسر رد هلأسم نیا يهرابرد ،دوب هدعلالیلق و فیعض ام بزح هک یعقوم ،1904
 :تفگیم نینچ »....شیپ هب ماگ کی« هب موسوم دوخ

 هب ام تارجاشم يهظحالم زا )نیلاتسا .ي - اهتسیسکرام نیفلاخم ینعی( اهنآ«
  دصاقم يارب هک درک دنهاوخ یعس اهنآ هتبلا ،دننزیم کمشچ مه هب و دنیآیم دجو
 بزح صقاون و تاهابتشا هب صتخم هک ،نم يهلاسر زا ار ياهناگادج تاکن شیوخ
 رد تیافک ردق هب سور ياهتارکمد لایسوس رگید نونکا .دنشکب نوریب ،تسا ام
 مغر یلع و هدشن شوشم اهنوگشین نیا زا هک دناهدش عقاو نارابریت فده تالداجم



 نیلاتسا فزوژ راثآ یخرب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
390 

 ومن هک ، ار شیوخ صقاون يهنامحر یب ياشفا و دوخ زا داقتنا لمع اهنوگشین نیا
 عوجر( ».دنیامن لابند ،درک  دهاوخ یفالت ار اهنآ امتح و  اعطق يرگراک تضهن
 )یسور پاچ - 161 هحفص - 6 دلج هب دوش

 لوق هب هک یشزومآ ،سکرام شزومآ رد ًالوصا ،تسا هدمآ نینل بولسا رد هک هچ نآ
 حور نیمه اصوصخم و .تسا هتشاد دوجو ،تسا A»یبالقنا و يداقتنا ًاتاذ« سکرام
 هچ نانچ اما .تسا هدرک خوسر نینل بولسا رسارس رد هک تسا یبالقنا و يداقتنا
 سکرام هک تسا یئاهزیچ نامه يهداس دیدجت زا ترابع نینل بولسا مینک روصت
 هکلب ءایحا طقف هن نینل بولسا رما تقیقح رد اریز ،میا هدش هابتشا راچد ،تسا هداد
 وا کیتکلاید مسیلایرتام و سکرام یبالقنا و يداقتنا بولسا يدعب لماکت و حیرصت
 .دشابیم زین

 

3 
 يروئت

 

 :منکیم رایتخا ار هلأسم هس ثحبم نیا زا

 

 .یئایراتلورپ تضهن يارب يروئت تیمها يهرابرد -فلا

 يدوخ هب دوخ نایرج »يروئت« رب داقتنا يهرابرد -ب

 .یئایراتلورپ بالقنا يروئت يهرابرد -ج

 

 زا تسا ترابع مسینینل هک دننکیم روصت اهیضعب .يروئت تیمها يهرابرد -فلا
 یتسیسکرام  دعاوق قیبطت ،نآ يهدمع راک هک ینعم نیا هب يروئت رب کیتارپ مدقت

 
A - سکرام »لاتیپاک« لوا دلج - »مود پاچ يارب راتفگ یپ« هب دوش هعجارم 
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 ایوگ هک دننکیم نامگ يروئت يهرابرد اما و ،دشابیم دعاوق نیا »يارجا« و لمع اب
 اهراب فناخلپ مینادیم هک يروط هب .تسا ءانتعا یب هراب نیا رد یفاک دح هب مسینینل

 .درکیم  ءازهتسا هفسلف هب عجار اصوصخم و يروئت باب رد ار نینل »یئانتعا یب«
 هب تبسن ،يزورما لمع لها ياهتسینینل زا يرایسب هک تسین هدیشوپ نینچ مه
 هک تسا يدح یب یلمع راک يهجیتن رد اصوصخم نیا و دنرادن یفطل نادنچ يروئت
 يهدیقع نیا هک منک راهظا دیاب نم .دنرب شیپ زا ،دنروبجم تایضتقم ربانب اهنآ
 تقیقح اب هجو چیه هب و هدوب باوصان یلک هب مسینینل و نینل هب عجار بیجع رایسب
 مامت فلاخم ،يروئت زا ندیشک تسد رد لمع لها لیامت نیا زین و دهدیمن قفو
  .دراد ربرد راک يارب یمیظع تارطاخم و هدوب مسینینل حور

 .عومجملا ثیح نم اهروشک مامت يرگراک تضهن يهبرجت زا تسا ترابع يروئت
 یعوضوم یب زیچ ددرگن مأوت یبالقنا کیتارپ اب هاگره يروئت هک تسا  یهیدب
 یبالقنا يروئت وترپ اب ار نتشیوخ هار رگا زین کیتارپ هک روط نامه ،دش دهاوخ
 کیتارپ اب ینتسسگان يهطبار يروئت رگا اما .ددرگیم انیبان و روک ،دزاسن نشور
 اریز ،ددرگ لیدبت يرگراک تضهن يورین نیرتمیظع هب دناوتیم ،دشاب هتشاد یبالقنا
 تردق ،دشخب بلق توق و نانیمطا تضهن هب دناوتیم هک تسا يروئت طقف و طقف
 و طقف اریز ،دهدب نآ هب ار هدننک هطاحا  ثداوح یلخاد يهطبار مهف و یسانش هار
 هرضاح تاقبط دمهفب طقف هن هک نآ ات دناسر يرای کیتارپ هب دناوتیم يروئت طقف
 هب و روطچ زین کیدزن يهدنیآ رد دنادب هکلب ،دننکیم تکرح تمس مادک هب و روطچ
 هب ار لیذ فورعم يهدعاق هک دوب نینل طقف و اهنت .دنیامن تکرح دیاب فرط مادک
 :دومنیم رارکت راب اههد و دناریم نابز

 A».دشاب هتشاد دوجو دناوتیمن زین یبالقنا تضهن یبالقنا يروئت نودب«
 )یسور پاچ - 380 هحفص - مراهچ دلج هب دوش عوجر(

 یبزح نینچ يارب ًاصوصخ ،دربیم یپ يروئت دایز تیمها هب یسک ره زا شیپ نینل
 تیعضو و هدش شبیصن ایند ناشکتمحز گنهآ شیپ زرابم شقن هک ام بزح دننام
 ینیب شیپ تلع هب .تسا هدومن  هطاحا ار يو یضماغ و هدیچیپ یللملانیب و یلخاد
 ام هب تسناد مزال 1902 لاس رد زونه نینل هک دوب ام بزح صوصخم شقن نیمه
 :هک دیامن ناشن رطاخ

 
A - نیلاتسا .س .تسا نم زا تاملک يور هیکت. 
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 اب هک دنک ءافیا دناوتیم یبزح طقف ار گنهآ شیپ زرابم کی شقن«
 پاچ - 380 هحفص - مراهچ دلج هب عوجر( ».دوش يربهر یقرتم يروئت
 .)یسور

 عجار نینل یئوگشیپ هک یتقو رد ینعی نونکا هک دشاب تابثا هب مزال دوریمن روصت
 تیمها و ورین نینل زت نیا تسا هدیشوپ لمع و تقیقح يهماج ام بزح شقن هب
  .دنکیم بسک یصاخ

 نیا دادیم يروئت هب نینل هک ینایاش تیمها لیلد نیرتنشور تسیابیم دیاش
 دادن رد نت يدج رایسب يهلأسم نیا هب نینل زا ریغ سک چیه هک تسناد ار تقیقح
 يدام يهفسلف يهرابرد نینل ات سلگنا يهرود زا یملع راثآ نیرتمهم زا هک
 ،دوب هدش ادیپ اهتسیسکرام نیب هک یتسیلایرتام دض تانایرج زا و دنک يریگهجیتن
 :هک تفگیم سلگنا .دیامنب یعماج داقتنا

 دوخ هب ینیون لکش ییهزات میظع فاشتکا ره اب تسا روبجم مسیلایرتام«
  A».دریگ

 باتک رد ار روکذم يهفیظو دوخ عقوم رد هک دوب نینل اهنت هک دننادیم همه
 همه .داد ماجنا »مسیسیتیرکویرپما و مسیلایرتام« هب موسوم شیوخ ناشخرد
 هدرخ هفسلف هب تبسن نینل »یئانتعا یب« رب تشاد تسود هک فناخلپ هک دننادیم
 .دوشب هلأسم نیا ماجنا راک هب تسد يدج روط هب دشن مه رضاح یتح ،دنک يریگ

 گنهآ شیپ يهتسد شقن يهرابرد ای يدوخ هب دوخ نایرج »يروئت« زا داقتنا -2
 يروئت ینعی تسا یتسینوتروپا يروئت يدوخ هب دوخ نایرج »يروئت« .تضهن رد
 يربهر شقن راکنا يروئت عقاو رد و يرگراک تضهن ندوب وردوخ ربارب رد شنرک
 .دشابیم رگراک يهقبط بزح و رگراک يهقبط گنهآ شیپ يهدننک

 هک دزیخیمرب نیا اب تفلاخم هبً ادج ،يدوخ هب دوخ تضهن ربارب رد شنرک يروئت
 فلاخم يروئت نیا ،دوش هداد مهف يور زا و هشقن اب تیلاعف يهبنج وردوخ تضهن هب
 و دزاس هاگآ ار اههدوت ،دنک تکرح رگراک يهقبط شیپاشیپ رد بزح هک تسا نآ
 هاگآ و هدیمهف رصانع هک تسا نآ رادفرط يروئت نیا ،دربب دوخ لابند هب ار تضهن
 هدیقع نیا رب و دیامن تکرح شیوخ قیرط رد تضهن ات دنوشن نآ محازم تضهن

 
A - سلگنا - »ناملآ کیسالک يهفسلف نایاپ و خابریوف کیودول« هب دوش عوجر. 



مسینینل لوصا يهرابرد  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  393 

 يروئت .ددرگ ناور نآ لابند زا هدوب يدوخ هب دوخ تضهن عیطم دیاب بزح هک تسا
 ترابع و تضهن رد هاگآ رصانع شقن فیفخت يروئت زا ترابع يدوخ هب دوخ نایرج
 .تسا مسینوتروپا مسق ره یقطنم يهیاپ و هدوب »يور هلابند« يژولوئدیا زا

 رهاظ هیسور روشک يهنحص رد لوا بالقنا زا لبق نامز نامه زا هک ،يروئت نیا
 موزل »اهتسیمونوکا« هب موسوم نآ ناوریپ هک دیدرگ رجنم نآ هب المع ،دوب هدش
 یبالقنا يهزرابم اب و هدومن راکنا هیسور رد ار يرگراک لقتسم بزح کی دوجو
 یلک روط هب اهنآ ،دنزرویم تفلاخم مسیرازت نتخاس نوگنرس يارب رگراک يهقبط
 تضهن یلک روط هب و هدومن جیورت يرگراک تضهن رد ار »مسینوینویدرت« تسایس
  .دندناشکیم لاربیل يزاوژروب يهطلس ریز ار يرگراک

 دیاب هچ« باتک رد هک یناشخرد داقتنا و میدق ي»ارکسیا« يهمانزور يهزرابم
 حالطصا هب يهدیقع طقف هن دوب هدش »يور هلابند« يروئت زا نینل »؟درک
 يهقبط یبالقنا یقیقح تضهن یملع لوصا هکلب تسکش مه رد ار »مسیمونوکا«
 .درک داجیا زین ار هیسور رگراک

 شقن و هیسور رد يرگراک لقتسم بزح داجیا روصت یتح ییهزرابم نینچ نودب
 .درک ،دشیمن زین بالقنا رد ار نآ يربهر

 هب صتخم يهدیدپ کی طقف يدوخ هب دوخ نایرج لباقم رد شنرک يروئت اما
 مامت نیب رد ءانثتساالب يرایسب عویش ،لکش رییغت یمک اب ،يروئت نیا .تسین هیسور
 .دراد مود للملانیب بازحا

 ياهدیل فرط زا هک تسا » هدلوم ياهورین« حالطصا هب يروئت نم دوصقم
 اب ار همه و هئربت ار زیچ همه هک يروئت ،تسا هدیدرگ لذتبم و تشز مود للملانیب
 دناهدیدَ ابشا دح هب ار اهنآ همه هک هاگنآ طقف ،ار تایعقاو و دزاسیم راگزاس مه
 .درادیم هدوسآ ار دوخ رطاخ رکذت نیمه اب و ،دهدیم حیضوت و دوشیم رکذتم
 دودحم ملاع حیضوت يهریاد رد دناوتیمن یتسیلایرتام يروئت هک تفگیم سکرام
 ار شیاکرش و یکستوئاک اما A.دهدب مه رییغت ار نآ ،نیا رب هوالع دیاب هکلب ،دنامب
 لومرف لوا تمسق نامه هب هک دنهدیم حیجرت اهنآ و تسین اهراک نیا هب يراک
 .دنیامن افتکا سکرام

 
A - سکرام »خابریوف يهرابرد یئاهزت« هب دوش عوجر. 
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 لبق هک دنیوگیم .»يروئت« نیا لامعتسا یگنوگچ زا ناوارف ياهلاثم زا یکی کنیا
 اهتسیلایرپما هاگره هک دندرکیم دیدهت مود للملانیب بازحا ،یتسیلایرپما گنج زا
 هک دنیوگیم .درک دنهاوخ نالعا »گنج دض رب گنج« اهنآ دنیامن عورش ار گنج
 تسد هب ار »گنج دض رب گنج« راعش بازحا نیا ،گنج زاغآ زا لبق هلصافالب
 هب ار »یتسیلایرپما نطو هار رد ندیگنج« ینعی نآ اب داضتم راعش ،هدرپس یشومارف
 ندش ینابرق ،اهراعش ضیوعت نیا يهجیتن هک دنیوگیم .دنتشاذگ ءارجا عقوم
 هنایم نیا رد هک دوش روصت هچ نانچ تسا اطخ اما .دوب رگراک دارفا اهنویلیم
 هدرک تنایخ نآ هب و هتفاترب خر رگراک يهقبط زا یسک و دنتشاد دوجو ینیرصقم
 یتسیابیم هک دمآ شیپ يروط نامه زیچ همه !تسا هدوبن يزیچ نینچً ادبا .تسا
 » حلص تلآ و رازبا« مینادیم هک يروط هب للملانیب هک تلع نآ هب ً،الوا .دیایب
 نآ رد هک »ییهدلوم ياهورین حطس« نآ اب هک نآ لیلد هبً ایناث و .گنج هن تسا
 »هدلوم ياهورین« »رصقم« .درک دشیمن مه يرگید تامادقا ،تشاد دوجو نامز
 »ام يارب« اقیقد یکستوئاک ياقآ ي»هدلوم ياهورین يروئت« ار اهنیا مامت .تسا
 تسیسکرام دشاب هتشادن نامیا »يروئت« نیا هب هک مه سک ره .دنکیم حیرشت
 هرخالاب ؟تفر اجک هب تضهن رد اهنآ تیمها سپ ؟دش هچ بازحا شقن سپ .تسین
 بزح تسد زا يراک هچ »هدلوم ياهورین حطس« لثم یعطاق لماع نینچ لباقم رد
  ... ؟دیآیمرب

  .دومن رکذ رایسب دوب نکمم مسیسکرام فیرحت يهرابرد اهلاثم لیبق نیا زا

 ندناشوپ يارب هک ،یبالق »مسیسکرام« نیا هک دشاب تابثا هب مزال دوریمن روصت
 انب هک »تسا يور هلابند« يروئت نامه ،تسا هدش هتخاس مسینوتروپا نایرع مادنا
 لوا بالقنا زا لبق یتح نینل و تسا هدش هداد نآ رد یلکش رییغت اپورا تایضتقم رب
 .درکیم هزرابم نآ اب مه هیسور

 طرش کیروئت بلقت نیا نتسکش مه رد هک دشاب تابثا اب مزال دوریمن روصت زین و
 .دشابیم برغ رد یبالقنا و یقیقح بازحا لیکشت یتامدقم

 لصا هس زا یشان یئایراتلورپ بالقنا ینینل يروئت .یئایراتلورپ بالقنا يروئت -3
    .تسا یساسا

 راداهب قاروا راشتنا ؛يرادهیامرس یقرتم کلامم رد یلام يهیامرس تدایس .لوا لصا
 عبانم هب هیامرس رودص ؛دشابیم یلام يهیامرس تالماعم نیرتمهم يهباثم هب هک
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 یلام یشراگیلا قلطم تردق ؛دیآیم رامش هب مسیلایرپما لوصا زا یکی هک ماخ داوم
 يرگیلیفط نشخ يهبنج اهنیا مامت - ،تسا یلام يهیامرس تدایس لصاح هک
 ار يرادهیامرس ياهاکیدنس و اه تسارت راشف ،هدرک راکشآ ار يراصحنا يرادهیامرس
 لوصا هیلع ار رگراک يهقبط نوزفا زور ناجیه .دزاسیم رتسوسحم نادنچ دص
 هار هناگی هک یئایراتلورپ بالقنا هب ار اههدوت ،هداد توق شیپ زا شیب يرادهیامرس
  )یسور پاچ - نینل A»...مسیلایرپما« باتک هب عوجر( .دزاسیم وربور تسا تاجن

 ياهروشک لخاد رد یبالقنا نارحب تدح :دوشیم اجنیا زا هک لوا جاتنتسا
 کلامم یئایراتلورپ یلخاد يههبج رد راجفنا رصانع و داوم ومن و يرادهیامرس
 .»هرمعتسم بحاص«

 يهعسوت ؛لقتسم ریغ کلامم و تارمعتسم هب هیامرس نوزفا زور رودص .مود لصا
 هتفرگ رب رد نیمز يهرک مامت هک یئاج نآ ات یتارمعتسم تافرصت و »ذوفن قطانم«
 متس و روج و یلام تراسا یناهج متسیس هب يرادهیامرس نتشگ لدب ؛دوش
 میظع تیرثکا هب تبسن »یقرتم« کلامم تشم کی فرط زا هک یتارمعتسم
 یلم تایداصتقا ،فرط کی زا اهنیا يهمه - ،دوشیم لومعم نیمز يور يهنکس
 ،دراد مان یناهج داصتقا هک يدحاو ریجنز ياههقلح هب ار للم یضارا و هدنکارپ
 میسقت هاگودرا ود هب ار نیمز يهرک تیعمج يهیلک رگید فرط زا و هدرک لیدبت
 هک يرادهیامرس ي»هداتفا ولج« ياهروشک یتشم :زا تسا ترابع هک دیامنیم
 دناهدیشک شیوخ رامثتسا و ملظ غوی ریز ار یتارمعتسم و لقتسم ریغ عیسو کلامم
 زا دوخ صالختسا يارب هک هرمعتسم و لقتسم ریغ ياهروشک زا یتفگنه تیرثکا و
   )»...مسیلایرپما« باتک هب عوجر( .دناهزرابم هب روبجم یتسیلایرپما متس و روج

 رصانع دشر و تارمعتسم رد یبالقنا نارحب تدح :دوشیم اجنیا زا هک مود جاتنتسا
 .تارمعتسم يههبج ینعی یجراخ يههبج رد مسیلایرپما دض رب نایغط

 کلامم نوزومان یقرت :تارمعتسم و »ذوفن قطانم« يراصحنا بحاصت .موس لصا
 ایند میسقت دیدجت يارب تسا هناعبس تابراحم عوقو نآ يهجیتن هک يرادهیامرس
 زین دنهاوخیم هک یکلامم و دناهدش فرصتم ار یئاهنیمزً البق هک یئاهروشک نیب
 يرارقرب يهلیسو اهنت يهلزنم هب یتسیلایرپما ياهگنج ؛دنراد تفایرد ار دوخ مهس
 يههبج ینعی ثلاث يههبج تیوقت ثعاب اهنیا يهمه - ،هدش صقن » يهنزاوم«

 
A - تسا نینل »يرادهیامرس يهلحرم نیرتالاب يهباثم هب مسیلایرپما« باتک روظنم. 
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 و فیعض ار مسیلایرپما دوخ يهبون هب مه نآ و هدش نارادهیامرس دوخ نیب هزرابم
 یهاوخ يدازآ يههبج و یبالقنا يایراتلورپ يههبج ینعی یلوا يههبج ود داحتا
 عوجر »مسیلایرپما« باتک هب( دیامنیم رتناسآ مسیلایرپما دض رب ار تارمعتسم
   ).دوش

 دحتم و مسیلایرپما رصع رد گنج ندوب ریزگان :دوشیم اجنیا زا هک موس جاتنتسا
 يههبج کی رد قرش یتارمعتسم بالقنا اب اپورا یئایراتلورپ بالقنا یمتح نتشگ
 رد نینل رظن رد جیاتن نیا مامت .مسیلایرپما یناهج يههبج دض رب بالقنا یناهج
 عمج A»تسا یتسیلایسوس بالقنا يهناتسآ مسیلایرپما« هک عماج يهجیتن کی
 )یسور پاچ - 71 هحفص - 19 دلج هب عوجر( .ددرگیم

 و یئایراتلورپ بالقنا يهلأسم نتخاس حرطم زرط دوخ ،دش رکذ هچ نآ قبط رب
 .دنکیم ادیپ رییغت ،یلک روط هب نآ يزیر حرط و قمع و مجح و بالقنا یگنوگچ

 يداصتقا عضو .رظن هطقن زاً الومعم ار یئایراتلورپ بالقنا تامدقم يهیزجت ًاقباس
 یفاک هیور نیا نونکا یلو .دندادیم رارق هعلاطم دروم هناگادج روشک نامهب ای نالف
 ظاحل زا و کلامم رثکا ای همه يداصتقا عضو رظن هطقن زا تسا مزال الاح .تسین
 تایداصتقا و هناگادج کلامم اریز ،داد رارق تقد دروم ار هلأسم یناهج داصتقا عضو
 ریجنز ياههقلح هب هکلب هدوبن يداصتقا لقتسم ياهدحاو رگید نونکا هناگادج یلم
 توترف يرادهیامرس اریز ،دناهدش لیدبت دوشیم هدیمان یناهج داصتقا هک يدحاو
 متسیس زا ترابع مه مسیلایرپما و هدیسر مسیلایرپما هب ،دوخ دشر نمض »ندمتم«
 ياهروشک یتشم بناج زا هک تسا یتارمعتسم ملاظم و یلام تراسا یناهج
 .ددرگیم اور نیمز يور يهنکس میظع تیرثکا رب »یقرتم«

 رد یئایراتلورپ بالقنا ینیع طیارش مدع ای دوجو باب رد هک دوب لومعم ًاقباس
 .دوش وگتفگ یقرتم روشک نامهب ای نالف رد میئوگب رتقیقد ای و هناگادج ياهروشک
 طیارش دوجو باب رد تسا مزال نونکا .تسا یفاک ریغ رگید هیرظن نیا لاح یلو
 يهعومجم کی لکش هب یناهج یتسیلایرپما داصتقا متسیس مامت رد بالقنا ینیع
 هک نوچ ،رتحیحص ترابع هب ای و هاگره تفگ دیابً انمض و ،دومن تبحص يدحاو
 زا یضعب دوجو ،تسا هدش هدامآ و هدیسر بالقنا يارب یلک روط هب متسیس نیا

 
A - نیلاتسا .س .تسا نم زا تاملک يور هیکت 
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 ریغ عنام دناوتیمن ،تسا مک ناشیتعنص یقرت هک متسیس نیا يهرمز رد کلامم
 .دوشب بالقنا هار رد یعفر لباق

 هب یقرتم روشک نامهب ای نالف رد یئایراتلورپ بالقنا باب رد هک دوب لومعم ًاقباس
 يهیامرس يهناگادج يههبج لباقم رد هک دندرکیم وگتفگ لقتسم تیمک کی ناونع
 یفاک ریغ رگید هیرظن نیا نونکا .دشیم هداد رارق دوخ داضت ناونع هب تلم نامه
 ياهههبج اریز .دوش وگتفگ یناهج یئایراتلورپ بالقنا باب رد دیاب نونکا .تسا
 هدیمان مسیلایرپما یناهج يههبج هک يدحاو ریجنز ياه هقلح هب هیامرس یلم درفنم
 یبالقنا تضهن یمومع يههبج دیاب نآ لباقم رد هک تسا هدیدرگ لدب ،دوشیم
 .دوش هداد رارق اهروشک همه

 روشک کی یلخاد لماکت يهجیتن رظن زا طقف و طقف ار یئایراتلورپ بالقنا ًاقباس
 بالقنا دیاب نونکا .تسین یفاک رگید هیرظن نیا الاح .دنتسیرگنیم نیعم
 يهجیتن و مسیلایرپما متسیس تاضقانت لماکت يهجیتن زیچ ره زا لبق ار یئایراتلورپ
  .تسناد نیعم روشک نآ ای نیا رد یناهج یتسیلایرپما يههبج ریجنز نتسسگ

 هیامرس ییههبج تسا نکمم همه زا لبق اجک رد ،دش دهاوخ عورش اجک رد بالقنا
 ؟روشک مادک رد ،درادرب فاکش

 لیکشت ار تیرثکا ایراتلورپ هک یئاج نآ ،تسا هدرک یقرت تعنص هک یئاج نآ رد
 نیا - ،تسا رتشیب یسارکمد هک یئاج نآ ،تسا رتدایز تیندم هک یئاج نآ ،دهدیم
 .دشیم هداد ًاقباس هک یلومعم خساپ دوب

 دشاب یئاج تسین مه يرابجا ،هن ،دیوگیم ،هداد در باوج بالقنا ینینل يروئت اما
 هتفاکش یئاج رد هیامرس يههبج .اذهیلع سقو تسا هدرک یقرت رتشیب تعنص هک
 یئایراتلورپ بالقنا اریز ،دشاب رتتسس اجنآ رد مسیلایرپما ریجنز هک دوشیم
 تسا نآ يهطقن نیرتتسس رد یتسیلایرپما یناهج يههبج ریجنز نتسسگ يهجیتن
 هک يروشک و دنکیم بالقنا هب عورش هک يروشک اقافتا تسا نکمم نیاربانب و
 يرگید کلامم زا رتمک شایقرت يرادهیامرس ظاحل زا دفاکشیم ار هیامرس يههبج
 یقاب يرادهیامرس راوید راهچ رد کلاذعم دوخ رتیلاع و رتشیب یقرت دوجو اب هک دشاب
 .دناهدنام
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 زا رتماود یب و رتتسس هیسور رد یتسیلایرپما یناهج يههبج ریجنز 1917 لاس رد
 یئایراتلورپ بالقنا هب و دش هراپ ریجنز مه اج نیمه رد و دوب هدش رگید ياهروشک
 رد هک تفرگیم هنماد یلم بالقنا نیرتگرزب هیسور رد اریز ؟ارچ .داد جورخ هار
 اهنویلیم دننام يدج قفتم نینچ کی و ،دوب تکرح رد یبالقنا يایراتلورپ نآ سأر
 رد اجنیا رد ریز .تشاد هارمه ،دندوب نیکالم رامثتسا و ملظ تحت هک ناقهد
 دوب هداتسیا مسیرازت لثم مسیلایرپما دیلپ يهدنیامن نانچ کی بالقنا لباقم يهطقن
 زا هیسور هک نیا اب .دوب مدرم يهمه .رفنت دروم و یقالخا نزو هنوگره دقاف هک
 رتمک اکیرمآ ای و سیلگنا زا و ناملآ ای و هسنارف زا الثم شایقرت يرادهیامرس ظاحل
 .دمآ  رد ،اهاجنآ زا رتتسس هیسور رد ریجنز نیا ،دوب

 هک ییاهاج نآ رد مه زاب ؟دش دهاوخ هراپ اجک رد کیدزن يهدنیآ رد ریجنز نیا ایآ
 هک نیا يارب ؟ارچ دوش هراپ دنه رد الثم ریجنز يهقلح هک تسین رود .دشاب رتتسس
 تاجن تضهن لثم یقفتم ياراد هک یئوجگنج و یبالقنا ناوج يایراتلورپ اجنآ رد
 اریز .دراد دوجو ،تسا يوق کش نودب و گرزب کش نودب هک یقفتم ،دشابیم یلم
 یجراخ مسیلایرپما لثم یفورعم نمشد نانچ اجنآ رد بالقنا لباقم يهطقن رد
 رامثتسا و مولظم ياههدوت یمومع رفنت دروم و یقالخا رابتعا دقاف هک تسا هداتسیا
 .دشابیم ناتسودنه يهدنوش

 ریثأت لماوع هک اریز ؟ارچ .دلسگب ناملآ رد ریجنز هک دوریم مه لامتحا نیا اسب هچ
 تسا یهیدبً انمض و دناهدومن ریثأت هب عورش زین ناملآ رد ،دنه رد الثم هدنراذگ
 نکمم دراد دوجو یقرت حطس ثیح زا ناملآ و ناتسودنه نیب هک یمیظع فالتخا
 .دناسرن روهظ هب ناملآ بالقنا جیاتن و ریس رد ار دوخ يهناشن و رثا تسین

 :دیوگیم نینل هک تسا تهج نیمه هب

 فرط هب ار دوخ لماکت یبرغ ياپورا يرادهیامرس ياهروشک«
 کلامم نیا رد هک داد دنهاوخن ماجنا لکش نیدب ... مسیلایسوس
 هار زا یقرت نیا هکلب دوش »هدیسر و هتخپ« ینوزوم روط هب مسیلایسوس
 نیتسخن رامثتسا هار زا و رگید یهورگ تسد هب لود زا هتسد کی رامثتسا
 مامت رامثتسا اب هک ِ،دریگیم تروص یتسیلایرپما گنج رد بولغم تلود
 نیلوا نیمه يهجیتن رد زین قرش دوخ رگید فرط زا .تسا مأوت قرش
 بادرگ هب و هدیئارگ یبالقنا تضهن هب عطق روط هب یتسیلایرپما گنج
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 - 27 دلج هب عوجر( »تسا هدش هدیشک ایند یبالقنا تضهن یمومع
 )یسور پاچ - 416 - 415 هحفص

 هک دوش هراپ هطقن نآ رد دیابً اتدعاق یتسیلایرپما يههبج ریجنز :هک نآ نخس هاتوک
 هک دشاب یئاج رد درادن يرابجا تروص ره رد و تسا رتتسس ریجنز ياههقلح
 هب ،ناناقهد دصرد ردق نالف ایراتلورپ و هدرک یقرت رتشیب اجنآ رد يرادهیامرس
 .هریغ و دنهدب لیکشت ار تیعمج دصرد ردق نامه

 تکلمم نالف رد ایراتلورپ هک نیا هب عجار رامآ قیرفت و عمج هک تسا تهج نیا هب
 لح ماگنه هک ار یصوصخم تیمها نآ رگید ،دهدیم لیکشت ار یلاها دصرد دنچ
 شقن هب هک ینانآ ینعی مود للملانیب نایامن ملاع ،یئایراتلورپ بالقنا يهلأسم
 شیارب لیم لامک اب ،دندیسرتیم نوعاط زا نوچ بالقنا زا هدربن یپ مسیلایرپما
 .تسا هداد تسد ،زا ،دندوب لئاق

 بالقنا نیب هک )دنایعدم مه زونه و( دندوب یعدم مود للملانیب نانامرهق .دعب اما و
 ،یمیظع هاگترپ ،رگید فرط زا یئایراتلورپ بالقنا و فرط کی زا کیتارکمد اوژروب
 شیب و مک لصاوف يارب ار ود نآ هک دراد دوجو نیچ راوید کی تروص ره رد ای و
 ،تسا هدیسر تلود هب هک ،يزاوژروب هلصاف نیا یط .دزاسیم ادج مه زا ینالوط
 يارب و دنکیم يروآ عمج ار دوخ ياوق مه ایراتلورپ ،هداد یقرت ار يرادهیامرس
 مک تسدً الومعم ار هلصاف نیا .دوشیم ایهم يرادهیامرس دض رب »یعطق گنج«
 ،مسیلایرپما طیارش رد هک تسین تابثا هب تجاح .دننادیم رتشیب هکلب و لاس اههد
 رب یشوپرس طقف و هدوب يراع یملع موهفم هنوگ ره زا نیچ راوید »يروئت« نیا
 هب مزال .دشابن مه دناوتیمن و دشابیم يزاوژروب یبالقنا دض تاین و دصاقم يور
 رد ،دشابیم اهگنج و تامداصت نتسبآ  هک ،مسیلایرپما طیارش رد هک تسین تابثا
 هک یتیعقوم رد ،دوشیم بوسحم »ایراتلورپ بالقنا يهناتسآ« هک یتیعضو
 تضهن و )نینل( هدش لدبم »رضتحم« يرادهیامرس هب »نافوکش« يرادهیامرس
 ياوق مامت اب مسیلایرپما هک یتقو رد ،دباییم هعسوت ناهج کلامم مامت رد یبالقنا
 داحتا قیرط نیدب و هدش دحتم ،ژاورس میژر و مسیرازت اب یتح ءانثتسا الب یعاجترا
 یلم یهاوخ يدازآ تضهن ات هتفرگ برغ یئایراتلورپ تضهن زا ،یبالقنا ياوق مامت
 و یلادوئف تیعضو يایاقب لالحمضا هک ینامز رد هرخالاب و دوشیم ثعاب ،قرش
 نینچ کی رد - ،ددرگیم نکمم ریغ مسیلایرپما اب یبالقنا يهزرابم نودب ژاورس
 بالقنا هب دیاب یقرتم شیب و مک يروشک رد يزاوژروب یسارکمد بالقنا یطیارش
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 بالقنا خیرات .ددرگ یهتنم یمود هب یلوا دیاب ،نخس رگید هب و کیدزن یئایراتلورپ
 تهج یب .دناسر تابثا هب ار هیضق نیا ندوب ملسم و لماک تحص حوضو اب هیسور
 موسوم دوخ باتک رد هیسور لوا بالقنا يهناتسآ رد 1905 لاس رد نینل هک تسین
 ود لکش هب ار یتسیلایسوس بالقنا و يزاوژروب یسارکمد بالقنا »...کیتکات ود« هب
 ریوصت هیسور بالقنا يهعسوت لماک و دحاو يولبات کی دننام و ریجنز کی زا هقلح
 :تسا هدومن

 هب ار ناناقهد يهدوت ،دناسرب رخآ هب ار یسارکمد لوحت دیاب ایراتلورپ«
 و هتسکش مهرد ار هقلطم تلود تمواقم ًاربج هک نیا ات دیامن قحلم دوخ
 ار یتسیلایسوس بالقنا دیاب ایراتلورپ .دزاس جلف ار يزاوژروب یتابث یب
 قحلم دوخ هب ار ایراتلورپ همین رصانع يهدوت هک قیرط نیدب دهدب ماجنا
 لزلزت و هتسکش مهرد ار يزاوژروب تمواقم ،ربج و روز اب هک نیا ات ،دیامن
 یقیقح فئاظو دنتسه اهنیا .دزاس جلف ار يزاوژروب هدرخ و ناناقهد
 ياههمانعطق و اهتواضق مامت رد ،دیدج يارکسیا نانکراک هک ایراتلورپ
 ».دنهدیم هولج کچوک ردق نیا ار نآ ،بالقنا يهعسوت هب عجار شیوخ
 )یسور پاچ - 96 هحفص - 8 دلج هب عوجر(

 هب يزاوژروب بالقنا لاقتنا لیدبت يهدیا هک نینل يدعب و رگید ياهرثا زا رگید نم
 هب و هتفای مسجت »... کیتکات ود« باتک زا رتهتسجرب اهنآ رد یئایراتلورپ بالقنا
 .منکیمن یتبحص تسا بالقنا هب عجار نینل يروئت ياه هیاپ زا یکی يهباثم

 رکف نیا هب 1916 لاس رد طقف نینل هک دننکیم روصت اقفر یضعب مولعم رارق زا
 یقاب يزاوژروب راوید راهچ رد هیسور بالقنا درکیم لایخ نآ زا لبق یئوگ و داتفا
 هب ناناقهد و ایراتلورپ يروتاتکید ناگرا تسد زا تلود تردق نیا ربانب و دنام دهاوخ
 رد یتح اعدا نیا دنیوگیم .ایراتلورپ تسد هب هن داتفا دهاوخ يزاوژروب تسد
 نیا هک موش رکذتم منادیم مزال نم .تسا هدرک ذوفن مه ام یتسینومک تاعوبطم
  .تسین عقاو اب قباطم ًادبا و هتشادن تقیقح هجو چیه هب اعدا

 منک هراشا )1905 لاس رد( بزح موس يهرگنک رد نینل فورعم قطن هب متسناوتیم
 بالقنا حتف رگید ترابع هب ای و ناناقهد و ایراتلورپ يروتاتکید اجنآ رد يو هک
 »- تاماظتنا نامزاس ـ هن دنکیم فیصوت گنج نامزاس« لکش هب ار یسارکمد
 )264 هحفص - متفه دلج(
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 لاس( »یتقوم تلود هب عجار« نینل فورعم تالاقم زا متسناوتیم نم سپس
1905(A نیا هیسور بالقنا يهعسوت يهرظنم ریوصت نمض رد هک مروایب دهاش 

 هک دهدیم رارق بزح هاگشیپ رد ار هلأسم

 هدوبن ههام دنچ تضهن کی هیسور بالقنا ات دناسر یئاج هب ار راک دیاب«
 لیصحت هب طقف بالقنا نیا ات ،دشاب يدامتم ياهلاس تضهن هکلب
 هب هکلب هتفاین همتاخ تقو يهمکاح تأیه فرط زا یئزج ياهتشذگ
 ».ددرگ متخ همکاح تأیه نیا لماح ینوگنرس

 همادا روط نیا ،اپورا بالقنا هب نآ ندرک طوبرم و هرظنم نیا يدعب طسب نمض رد و
 :دهدیم

 قیرح تروص نآ رد ... تروص نآ رد - ،دوش یلمع رما نیا رگا و«
 ملظ راب ریز رد هک یئاپورا رگراک ؛تفرگ دهاوخ ارف ار اپورا رسارس بالقنا
 ام هب هدرک ملع دق دوخ يهبون هب تسا هدش مخ يزاوژروب عاجترا راشف و
 نایغط تقو نآ ؛»داد ماجنا ار راک نیا دیاب هنوگچ« هک داد دهاوخ ناشن
 لاس دنچ لماش ینارود زا و هدیشخب هیسور هب لباقتم ریثأت اپورا یبالقنا
 رد( »...دروآ دهاوخ دوجو هب بالقنا لاس اههد لماش ینارود ،بالقنا
 )191 هحفص - اجنامه

 هتفای راشتنا 1915 لاس ربماون رد هک نینل روهشم يهلاقم هب متسناوتیم نم سپس
 :دسیونیم نآ رد هک منک هراشا

 دهاوخ هزرابم يراکادف لامک اب مه هدنیآ رد و دنکیم هزرابم ایراتلورپ«
 ار يروهمج هک نیا يارب ،دریگ تسد هب ار یتلود تردق هک نیا يارب درک
 هک نآ يارب ... دیامن هرداصم ار یضارا هک نآ يارب ،دروآ تسد هب

 لاگنچ زا يزاوژروب يهیسور صالختسا رد ار »ایراتلورپ ریغ ياههدوت«
 زا ایراتلورپ و ،دهدب تکرش )مسیرازت ینعی( یلادوئف یماظن »مسیلایرپما«
 یضرا نیکالم تلود و مسیرازت تسد زا يزاوژروب يهیسور تاجن نیا
 ناناقهد هب کمک روظنم هب هن هدافتسا نیا و درک دهاوخ هدافتسا Bًاروف

 
A - تلود و یسارکمد - لایسوس « :هدش هتشون 1905 لاس رد نینل فرط زا هک تسا لیذ تالاقم زا نیلاتسا دوصقم 

 و »ناناقهد و ایراتلورپ یبالقنا کیتارکمد يروتاتکید» ،تسا هدش هدروآ دهاش نآ زا یفارگاراپ هک »یتقوم یبالقنا
 .»یتقوم یبالقنا تلود هب عجار«

B - نیلاتسا .ي .تسا نم زا تاملک يور هیکت 
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 يارجا روظنم هب هکلب اتسور نارگراک دض رب نانآ يهزرابم رد لومتم
 هب دوش عوجر( ».دوب دهاوخ اپورا ياهرتلورپ قافتا هب یتسیلایسوس بالقنا
 )یسور پاچ - 318 هحفص - 18 دلج

 بالقنا« هب موسوم نینل يهلاسر زا فورعم شخب نآ متسناوتیم نم هرخالاب و
 الاب رد ام هک يروطس هب اجنآ رد هک مروایب لیلد ار »دترم یکستوئاک و یئایراتلورپ
 هراشا ،میدرک لقن هیسور بالقنا يهریاد تعسو هب عجار »... کیتکات ود« باتک زا
 :دسریم لیذ يهجیتن هب سپس و هدومن

 تواضق تحص ،بالقنا نایرج .دش مه روط نامه میتفگیم هچ نانچ«
 تنطلس دض رب ناناقهد »يهمه« یهارمه اب ادتبا .درک دییأت ار ام
 بالقنا اجنیا ات( یئاطسو نورق لوصا دض رب و نیکالم و يادبتسا
 هب دعب و )دشابیم کیتارکمد يزاوژروب و يزاوژروب بالقنا زا ترابع
 همه و ایراتلورپ همین یهارمه هب و ناناقهد تمسق نیرتتسدیهت تیعم
 نیلومتم دض رب لاح نیع رد و يرادهیامرس هیلع ،ناگدنوش رامثتسا
 یتسیلایسوس بالقنا دعب هب اجنیا زا هک نازاب هتفس و اهكالوک و یتاهد
 راوید کی بالقنا نآ و بالقنا نیا نیب دننکیم یعس هک یناسک .ددرگیم
 ایراتلورپ یگدامآ نازیم ياوس يزیچ اب ار ود نیا و دنشکب یعونصم نیچ
 ،دنزاسیم ادج رگید کی زا تسدیهت ناناقهد اب يو داحتا يهجرد و
 لیدبت و نآ ندرک لام نجل و مسیسکرام رد تابلقت نیرتمیظع بکترم
 .)یسور پاچ - 491 هحفص - 23 دلج هب عوجر( .دناهدش مسیلاربیل هب نآ

   .دنکیم تیافک رگید نم رظن هب

 ینعی( تننامرپ بالقنا« يهدیا اب نینل هچ يارب اما ،بوخ رایسب ،تفگ دنهاوخ ام هب
 ؟درکیم گنج »)یپ رد یپ

 یبالقنا يژرنا و ناناقهد یبالقنا دادعتسا زا هک دومنیم داهنشیپ نینل هک نیا يارب
 هدافتسا »ياهتنم« یئایراتلورپ بالقنا هب روبع و مسیرازت لماک لالحمضا يارب نانآ
 بالقنا رد ناناقهد يدج شقن هب »تننامرپ بالقنا« نارادفرط هک یتروص رد ،دوشب
 تردق هب ،دندوبن لئاق یفاک شزرا ناناقهد یبالقنا يژرنا يارب ،دندربیمن یپ هیسور
 تمیق و ردق ،دراد ناناقهد ندرب دوخ لابند هب رد سور يایراتلورپ هک يدادعتسا و
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 رما و يزاوژروب ذوفن تحت زا ار ناناقهد یئاهر قیرط نیا هب و دنتشاذگیمن مزال
 .دندومنیم لاکشا راچد ایراتلورپ رود هب ار ناناقهد يروآدرگ

 تسد هب تیمکاح لاقتنا اب دیاب ار بالقنا راک هک دومنیم داهنشیپ نینل هک نیا يارب
 هک دنتشادنپیم »تننامرپ« بالقنا نارادفرط هک نآ لاح و دیشخب ماجنارس ایراتلورپ
 نینچ رد هک دندرکیمن كرد و دومن عورش ایراتلورپ تلود زاً امیقتسم ار راک دیاب
 تردق نینچ ،هدیشوپ مشچ ژاورس يایاقب دننام »یئزج« زیچ کی زا اهنآ یتروص
 نینچ هک دندرکیمن هجوت اهنآ ،دندروآیمن باسح هب ار سور ناناقهد لثم یمهم
 .دزاس دنک ایراتلورپ فرط هب ار ناناقهد بلج راک دناوتیم طقف یتسایس

 بالقنا ندوب یپ رد یپ رس رب »تننامرپ« بالقنا نارادفرط اب نینل راکیپ نیاربانب
 دوب نیا رس رب هکلب ،دوب یپ رد یپ بالقنا يهیرظن ياراد زین شدوخ نینل نوچ دوبن
 تمیق ،دنشابیم ایراتلورپ يهریخذ شترا نیرتگرزب هک ،ناناقهد شقن هب اهنآ هک
 .دندرکیمن كرد ار ایراتلورپ يهطلس يهدیا و هتشاذگیمن

 ار هدیا نیا راب نیلوا .تسناد ییهزات يهدیا ناوتیمن ار »تننامرپ« بالقنا يهدیا
 داحتا« هب باطخ دوخ فورعم »مایپ« رد 1850 - 1840 ياهلاس رخآ رد سکرام
 هک تسا دنس نیمه يور زا و .دومن زاربا )1850 لاس رد( »اهتسینومک
 رطاخ تسا مزال .دندومن ذاختا ار بالقنا ندوب یپ رد یپ يهدیا ام ياهتسیتننامرپ
 نآ رد ییهجرد ات سکرام زا هدیا نیا نتفرگ اب ام ياهتسیتننامرپ هک درک ناشن
 لامعتسا لباق ریغ کیتارپ يارب و »بویعم« ار نآ رییغت نیا اب و هداد لکش رییغت
 بالقنا يهدیا و هدرک حالصا ار هابتشا نیا هک دوب مزال نینل برجم تسد .دندومن
 يروئت یساسا ناکرا زا یکی ار نآ و هتفرگ نآ یلصا لکش هب ار سکرام تننامرپ
 .دهد رارق دوخ بالقنا

 یبالقنا ياهاضاقت هتشر کی هک نآ زا سپ دوخ »مایپ« رد سکرام هک هچ نآ کنیا
 دنکیم توعد اهنآ ندروآ تسد هب يارب ار اهتسینومک و هدرمش ار کیتارکمد
 :دیامنیم نایب )تننامرپ( یپ رد یپ بالقنا هب عجار

 يارجا زا سپ دنهاوخیم شنم تارکمد ياهاوژروب هدرخ هک یماگنه«
 و عفانم ،دنهد همتاخ رتدوز هچ ره ار بالقنا روکذم ياهاضاقت رثکادح
 زا دنمتورث شیب و مک تاقبط یتقو ات هک تسا نآ زا ترابع ام يهفیظو
 هب ار یتلود رادتقا زونه ایراتلورپ هک یعقوم ات و دناهداتفاین تیمکاح
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 رد هکلب روشک کی رد طقف هن ایراتلورپ ياهتیعمج و تسا هدرواین فرصت
 نیب تباقر هک دناهدومنن یقرت ياهزادنا هب ایند ياورنامرف کلامم مامت
 ياهورین نآ لقاال هک یتقو ات و دشاب هتفر نایم زا کلامم نیا يایراتلورپ
 هتشگن زکرمتم ایراتلورپ تسد رد دننکیم يزاب ار یعطق شقن هک هدلوم
 A».دوش عطق بالقنا يهلابند میراذگن دیاب ،تسا

 :نخس رگید هب

 درکیمن داهنشیپً ادبا ،ام یسور »ياهتسیتننامرپ« يهشقن مغریلع ،سکرام -فلا
 .ددرگ عورش یئایراتلورپ تلود زا ًامیقتسم بالقنا راک هاجنپ ياهلاس ناملآ رد هک

 یتلود تیمکاح زارحا ای یئایراتلورپ بالقنا رما هک درکیم داهنشیپ طقف سکرام -ب
 زارف زا يرگید زا سپ یکی يزاوژروب ياهنویسکارف مدق هب مدق و دسر ماجنا هب
 مامت هب بالقنا شتآ و دسرب تلود هب ایراتلورپ هک نیا ات دنوش هتخادنا ریز هب تلود
 نمض و تخومآیم ام هب نینل هک تسا نامه ًانیع نیا و ،دوش لعتشم اهروشک
 ،مسیلایرپما طیارش رد دوخ یئایراتلورپ بالقنا يروئت بیقعت اب ،ام بالقنا نایرج
  .درکیم ءارجا

 رد ناناقهد شقن طقف هن ام یسور »ياهتسیتننامرپ« هک دوشیم مولعم روط نیا
 هکلب دندشن لئاق یفاک شزرا ایراتلورپ يهطلس يهدیا تیمها يارب و هیسور بالقنا
 نآ ،هداد لکش رییغت )يدب هجو هب( »تننامرپ« بالقنا هب عجار زین ار سکرام يهدیا
 .دنتخاس اسران کیتارپ يارب ار

 نآ هداد رارق ازهتسا دروم ار ام »ياهتسیتننامرپ« يروئت نینل هک دوب تهج نیا هب
 دنتسین لیام هک نیا هب تخاسیم مهتم ار ناشیا و دیمانیم »یلاع« و »روهظون« ار
 »تسا هدنام رانکرب تایح زا یلاع يروئت نیا مامت لاس هد ارچ هک دننک رکف«
 رد »اهتسیتننامرپ« يروئت روهظ زا دعب لاس هد ینعی 1910 لاس رد نینل يهلاقم(
 )317 هحفص - نینل تافیلأت - 18 دلج هب عوجر .تسا هدش هتشون هیسور

 و تشادیم بوسحم یکیوشنم همین ار يروئت نیا نینل هک دوب تبسانم نیا هب
 يروئت نیا هک تفگیم

 
A- سلگنا و سکرام »اه تسینومک يهیداحتا هب يزکرم يهتیمک باطخ مایپ« هب دوش هعجارم 
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 تسد هب و یبالقنا یعطق يهزرابم هب ار ایراتلورپ توعد اهکیوشلب زا«
 ذخا ار ناناقهد شقن »راکنا« اهکیوشنم زا و یسایس رادتقا ندروآ
 نامه رد - »بالقنا هار ود باب رد« نینل يهلاقم هب عوجر( ».دنکیم
 )دلج

 بالقنا هب يزاوژروب کیتارکمد بالقنا نتشگ لدب باب رد نینل يهدیا دوب نیا
 بالقنا هب »يروف« لاقتنا يارب يزاوژروب بالقنا زا ندرک هدافتسا و یئایراتلورپ
 .یئایراتلورپ

 روصت و دندرمش یم نکمم ریغ ،اهنت روشک کی رد ار بالقنا يزوریپً اقباس .دعب اما
 ای و یقرتم کلامم مامت ياهرتلورپ یعمج مایق يزاوژروب رب هبلغ يارب دندرکیم
 قیبطت تقیقح اب رگید نونکا هیرظن نیا .دشابیم مزال کلامم نآ تیرثکا لقاال
 و نوزومان یقرت اریز تسناد لمتحم ار یحتف نینچ عوقو تسا مزال الاح .دنکیمن
 يهعسوت ،مسیلایرپما طیارش رد يرادهیامرس يهفلتخم ياهروشک دننام شهج
 ،تسا اهگنج یمتح عوقو نآ يهجیتن هک ،مسیلایرپما لخاد رد رابتکالف تاضقانت
 رد ار ایراتلورپ يزوریپ طقف هن اهنیا يهمه ؛ایند کلامم مامت رد یبالقنا تضهن ومن
 بالقنا خیرات .دیامنیم یمتح و مزال ار نآ هکلب دزاسیم نکمم هناگادج ياهروشک
 درپس رطاخ هب دیاب لاح نیع رد نکیل .رما نیا تابثا رب تسا یمیقتسم لیلد هیسور
 ییهراپ هک دریذپ ماجنا تیقفوم اب دناوتیم یتقو طقف يزاوژروب ندرک نوگنرس هک
 روصت یتح اهنآ دوجو نودب هک یطیارش ،دشاب دوجوم یمتح و يرورض طیارش
 .درک دیابن ایراتلورپ تسد هب مه ار تیمکاح فرصت

 روط نیا »... یکدوک يرامیب« هب موسوم دوخ باتک رد نینل روکذم طیارش يهرابرد
 :دسیونیم

 هیسور بالقنا هس ره هژیو هب و اهبالقنا مامت هک بالقنا یساسا نوناق«
 یفاک بالقنا يارب :تسا رارق نیا زا ،دومن دییأت ار نآ متسیب يهدس رد
 هب یگدنز ناکما مدع هب هدنوش رامثتسا و شکمتس ياههدوت هک تسین
 يرورض بالقنا يارب ؛دنیامن هبلاطم ار نآ رییغت و دنربب یپ قباس زرط
 و دننک یگدنز قباس زرط هب رگید دنناوتن ناگدننک رامثتسا هک تسا
 ار هنهک ماظن رگید »نیئاپ تاقبط« هک یعقوم طقف .دنیامن تموکح
 نآ رد طقف ،دنناوتن ار قباس زرط زا يوریپ مه »الاب تاقبط« و دنهاوخن
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 روط نیا رگید ترابع اب ار تقیقح نیا .دوش حتاف ،دناوتیم بالقنا عقوم
 نماد مه هک( یلم یمومع نارحب کی نودب بالقنا :دومن نایب ناوتیم
 نکمم ریغ )دریگب ار ناگدننک رامثتسا نماد مه و ناگدنوش رامثتسا
 رد ای( نارگراک تیرثکا هک تسا مزالً الوا بالقنا يارب نیاربانب A.تسا
 زا و دننکیم رکف ،دنراد یتاقبط یهاگآ هک ینارگراک تیرثکا تروص ره
 دنشاب هدامآ و دنرب یپ الماک بالقنا موزل هب )دنشابیم لاعف یسایس ثیح
 هب همکاح يهقبط تسا مزالً ایناث ؛دننک ادف ار شیوخ ناج نآ هار رد هک
 ار اههدوت نیرتهدنام بقع یتح هک دشاب هدش راچد یتموکح نارحب نانچ
 نویبالقنا هب و دزاسیم ناوتان ار تلود ... دیامنیم بلج تسایس يوس هب
 - 25 دلج هب دوش عوجر( ».دنزاس نوگنرس ار نآ اعیرس دهدیم ناکما
 )یسور پاچ - 222 هحفص

 ؛روشک کی رد ایراتلورپ تلود ندومن رارقرب و يزاوژروب تلود نتخاس نوگنرس اما
 دنمزوریپ روشک يایراتلورپ .تسین مسیلایسوس لماک يزوریپ نیمأت يانعم هب زونه
 فظوم و دناوتیم دوخ فرط هب ناناقهد بلج و شیوخ تلود ناینب ماکحتسا زا سپ
 هک تسا انعم نآ هب نیا ایآ یلو .دنک انب دوخ روشک رد ار یتسیلایسوس يهعماج تسا
 ایآ ینعی ،دوشیم لئان مسیلایسوس یعطق و لماک يزوریپ هب بیترت نیدب ایراتلورپ
 مکحتسم الماک ار مسیلایسوس ساسا ،طقف روشک کی يورین اب تسناوت دهاوخ يو
 یلک هب قباس میژر دیدجت زا نیاربانب و یجراخ يهلخادم زا ار تکلمم ،هدومن
 رد القا بالقنا يزوریپ ،هلأسم نیا يارب .تسین انعم نآ هب نیا ریخ ؟دیامن نیمضت
 اهروشک ریاس بالقنا هب کمک و نداد هعسوت تهج نیدب .دشابیم مزال تکلمم دنچ
 روشک بالقنا ظاحل نیا زا .تسا هدش حتاف هک تسا یبالقنا نآ يهفیظو نیرتهدمع
 و ینابیتشپ يهباثم هب هکلب لقتسم يدحاو يهباثم هب هن ار دوخ دیاب دنمزوریپ
 .دروآ باسح هب اهروشک ریاس رد ایراتلورپ يزوریپ عیرست يارب يرازفا

 :دیوگیم و هتشاد نایب هملک ود رد ار دوصقم نیا نینل

 هک ار یششوک و یعس نآ رثکادح هک تسا نآ دنمزوریپ بالقنا فیلکت«
 بالقنا نتخیگنارب و کمک و یقرت يارب تسا روشک کی یئاناوت روخ رد
 پاچ - 385 هحفص - 23 دلج هب عوجر( ».درب راک هب اهروشک مامت رد
 )یسور

 
A - نیلاتسا .ي . تسا نم زا تاملک يور هیکت 
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 .نینل یئایراتلورپ بالقنا يروئت يهصخشم صاوخ یلک روط هب دوب نیا

 

4 
 ایراتلورپ يروتاتکید

 

 :منکیم رایتخا ار یساسا يهلأسم هس نم ثحبم نیا زا

 

 ؛یئایراتلورپ بالقنا رازبا هباثم هب ایراتلورپ يروتاتکید -فلا

 ؛يزاوژروب رب ایراتلورپ تدایس هباثم هب ،ایراتلورپ يروتاتکید -ب

 .ایراتلورپ يروتاتکید یتلود لکش هباثم هب ،يوروش تیمکاح -ج

 

 يروتاتکید يهلأسم .یئایراتلورپ بالقنا رازبا هباثم هب ایراتلورپ يروتاتکید -1
 بالقنا .دشابیم یئایراتلورپ بالقنا یساسا نومضم يهلأسم همه زا لبق ایراتلورپ
 ایراتلورپ يروتاتکید يهلیسو هب طقف نآ ياهتیقفوم و هعسوت و تضهن ،یئایراتلورپ
 نآ ناگرا ،یئایراتلورپ بالقنا رازبا ایراتلورپ يروتاتکید .دریگیم دوخ هب ناج و مسج
 تمواقم ًالوا هک تسا هدمآ دوجو هب روظنم نیدب و ،تسا نآ هاگهیکت نیرتمهم و
 و دنک تیبثت ار دوخ ياهیبایماک و دیامن بوکرس ار هدش نوگنرس ناگدننک رامثتسا
 لماک يزوریپ ات بالقنا ندناسر ینعی ،راک ماجنا ات ار یئایراتلورپ بالقناً ایناث
 يزاوژروب رب دناوتیم زین یئایراتلورپ يروتاتکید نودب بالقنا .دهد همادا مسیلایسوس
 ظفح و يزاوژروب تمواقم یبوکرس یلو .دنک نوگنرس ار يو تلود ،هدرک هبلغ
 يارب رگید مسیلایسوس یعطق حتف يوس هب تفرشیپ سپس و تسا هدش هک یتاحوتف
 ناگرا و هاگهیکت دوخ یقرت زا ینیعم يهجرد رد هک نیا رگم تسین رسیم بالقنا
 .دیامن تسرد شیوخ يارب ایراتلورپ يروتاتکید لکش هب یصوصخم
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 نیا هلمج نیا يانعم ایآ .)نینل( »تسا یبالقنا ره یساسا يهلأسم  تلود يهلأسم«
 ؟دوشیم دودحم تلود نتفرگ تسد رد نامه هب طقف عوضوم اجنیا رد هک تسا
 کی رد هدش نوگنرس يزاوژروب .تسا راک زاغآ طقف تلود فرصت .تسین نیا ریخ
 نوگنرس ار نآ هک یئایراتلورپ زا رتيوق اهتدم ،يرایسب للع يهجیتن رد ،روشک
 ناوتب هک تسا نآ رد بلطم تیمها تهج نیا هب .دنام یم یقاب ،تسا هتخاس
 یندشن بولغم ار نآ و دومن مکحم ار نآ ناینب ،تشاد هاگن تسد رد ار تموکح
 ًالقا فده نیا هب ندیسر يارب ؟تسا مزال يزیچ هچ دوصقم نیا هب لین يارب .درک
 يروتاتکید لباقم رد يزوریپ زا »دعب زور« نامه رد هک ،ار هدمع راک هس تسا مزال
 :داد ماجنا ،دنکیم مادنا ضرع ایراتلورپ

 جوا زا بالقنا يهجیتن رد هک ینارادهیامرس و نیکالم تمواقم نتسکش مهرد -فلا
 يهیلک ندرب نایم زا و تسا هدیدرگ طبض ناشلاوما و هدش نوگنرس یئاورنامرف
  ؛هیامرس تلود ددجم يرارقرب رد اهنآ ششوک هنوگره و یعاسم

 فارطا رد ار ناشکتمحز يهیلک هک ییهویش هب نامتخاس رما نداد نامزاس -ب
 وحم و نتفر نیب زا لئاسو هک یئارجم هب راک نتخادنا و دیامن دحتم و عمج ایراتلورپ
 ؛دزاس ایهم ار تاقبط

 و یجراخ نانمشد اب هزرابم يارب بالقنا شترا لیکشت ،بالقنا ندرک حلسم -ج
 .مسیلایرپما اب هزرابم

 و هتشاذگ لمع عقوم هب ار لئاسم نیا هک تسا مزال نآ يارب ایراتلورپ يروتاتکید
 .دیامن ارجا

  :دیوگیم نینل

 ات .تسا یخیرات لماک رصع کی مسیلایسوس هب يرادهیامرس زا روبع«
 هب ریزگان ناگدننک رامثتسا تسا هدشن مامت رصع نیا زونه هک یتقو
 ششوک و مادقا هب مه ار يراودیما نیا و هدوب راودیما میدق میژر دیدجت
 ،يدج تیبولغم نیلوا زا سپ .تخاس دناوخ لدب میدق عضو يرارقرب يارب
 نآ و هدوبن رظتنم ار دوخ ینوگژاوً ادبا هک ،هدش نوگنرس ناگدننک رامثتسا
 اب و نادنچ هد یتیدج اب دندرکیمن مه ار شروصت یتح هدرکن رواب ار
 تدوع يارب ،هدش نوزفا ربارب دص هک يرفنت و هنیک و هناعبس صرح
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 لاح ات هک دوخ ياههداوناخ يارب و هدش عزتنم اهنآ زا هک »یتشهب«
 هب ار اهنآ »ماوع ياههلاجر« نونکا و دندرکیم یگدنز نیریش یسب
 ،دننکیم موکحم )... »يداع« تمحز و راک هب ای( رقف و یگتسکشرو
 عیسو يهدوت ،هدننک رامثتسا نارادهیامرس لابند رد و .دنوشیم دربن لخاد
 يهبرجت لاس اههد هک ییهدوت نامه ،دوشیم هدیشک يزاوژروب هدرخ
 و لزلزت لاح رد هتسویپ هک تسا نآ رب دهاش کلامم يهمه یخیرات
 بالقنا تالکشم زا ادرف و دوریم ایراتلورپ لابند هب زورما ،هدوب دیدرت
 هتخاب ار دوخ نارگراک تسکش همین ای تسکش نیلوا زا و ددرگیم بوعرم
 هلان و هآ و قن قن هب عورش ،هدرک مگ ار دوخ ياپ و تسد ،هدش ینابصع و
 دلج هب عوجر( »دزادنایم رگید هاگودرا هب هاگودرا کی زا ار دوخ و دنکیم

 )یسور پاچ - 355 هحفص - 23

 زا سپ اریز دنک ششوک و یعس میدق میژر دیدجت يارب دراد قح يزاوژروب
 تسا هدرک نوگنرس ار وا هک ییایراتلورپ زا يدیدم ياهتدم زاب دوخ ینوگنرس
 :دیوگیم نینل .دنامیم رتيوق

 هک نانچ و ؛دناهدش بوکرس روشک کی رد طقف ناگدننک رامثتسا هاگره«
 روشک نیدنچ رد بالقنا عوقو هک اریز تسا روط نیا ًالومعم مینادیم
 رامثتسا زا رتيوق مه زاب اهنآ تروص نیا رد ؛دتفایم قافتا تردن هب رایسب
 )354 هحفص – اجنامه( ».دنشابیم ناگدنوش

 ؟تسیچ هدش نوگنرس يزاوژروب يورین

 یللملانیب راوتسا و دنمورین طباور و یللملانیب يهیامرس يورین رد« ًالوا
 )یسور پاچ – 173 هحفص – 25 دلج هب عوجر( »يزاوژروب

 زاب بالقنا زا دعب يدیدم تدم ات ناگدننک رامثتسا«: هک نیا رد ً،ایناث
 :دننکیم ظفح دوخ يارب ار گرزب ياهناحجر هلسلس کی لمع رد ریزگان
 رادقمً ابلاغ و رادقم ،)تشادرب نیب زا ناوتیمن هرابکی ار لوپ اریز( لوپ
 مامت رب ملع ،يرادا و یتالیکشت تراهم ،طباور ،لوقنم ءایشا ،یهبانتم
 تالیصحت و تامولعم ،يرادا و )اهناکما و لئاسو ،قرط ،تداع( »رارسا«
 هب و( دنتسه ینف یلاع تامولعم ياراد هک یصاخشا اب یکیدزن ،رتیلاع
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 هک( ماظن راک رد رایسب تراهم ،)دننکیم رکف و یگدنز يزاوژروب کبس
 رد اهنیا يهمه ؛هریغ و هریغ و )تسا يرایسب تیمها ياراد هلأسم نیا
  )یسور پاچ – 354 هحفص – 23 دلج هب عوجر( .دنامیم یقاب نانآ تسد

 زونه هنافسأتم اریز ،دشابیم کچوک دیلوت يورین و تداع يهوق رد« :ً،ایناث
 تسا کچوک دیلوت و تسا دایز مه یلیخ و دایز ناهج رد کچوک دیلوت
 یتفگنه سایقم هب دوخ يدوخ هب تعاس ره و زور ره ،هراومه هک
 تاقبط ندرب نیب زا« اریز ... دروآیم دوجو هب ار يزاوژروب و يرادهیامرس
 ام ار راک نیا .دومن نوریب ار نارادهیامرس و نیکالم هک تسین نیا طقف
 فرطرب زین ار الاک کچوک نیدلوم دیاب هکلب ؛میداد ماجنا تلوهس هبً اتبسن
 اب ،تخاس بوکرس ناوتیمن ،تخیر نوریب ناوتیمن ار نانیا یلو تخاس
 رثا رد )تسا مزال و( ناوتیم طقف ار اهنآ ،دمآرد تاشامم رد زا دیاب اهنآ
 ».دومن تیبرت ون زا یتالیکشت راک هار زا طایتحا اب ،هتسهآ و ینالوط راک
  )یسور پاچ – 189 و 173 هحفص – 25 دلج هب عوجر(

  :دیوگیم نینل تهج نیا هب

 رب دیدج يهقبط گنج نیرتناما یب و نیرتراکادف ،ایراتلورپ يروتاتکید«
 نوگژاو زا سپ نآ تمواقم هک تسا يزاوژروب ینعی رتردتقم نمشد دض
 هزرابم کی ایراتلورپ يروتاتکید «هک ،»تسا هدیدرگ ربارب هد ندش
 و یماظن ،زیمآ تملاسم و يربج ،يزیر نوخ نودب و نینوخ تخسرس
 میدق يهعماج ننس و اوق دض رب ،هدننک هرادا و هدنهد میلعت ،يداصتقا
 )1909 و 173 هحفص- اجنامه( ».دشابیم

 ماجنا و لیلق تدم کی رد دصاقم نیا يارجا هک دشاب تابثا هب تجاح دوریمن روصت
 يروتاتکید هب اذل تسا نکمم ریغ یلک هب ،لاس دنچ ضرع رد روما نیا مامت
 يهرود کی ناونع هب دیابن مسینومک هب يرادهیامرس زا لاقتنا يهرود و ایراتلورپ
 دیاب هکلب ،درک هاگن »یبالقنا یلیخ« ماکحا و نیمارف هتشر کی لکش هب ییهدنرذگ
 ،یجراخ تامداصت و یلخاد ياهگنج زا رپ یخیرات لماک رصع کی دننام ار نآ
 و حتف ،ینیشن بقع و هلمح ،يداصتقا نامتخاس و یتالیکشت تخسرس تایلمع
 تامدقم نآ یط هک تسا مزال نآ يارب طقف هن یخیرات روصت نیا .تسناد تسکش
 يارب نینچ مه هکلب دیآ دوجو هب مسیلایسوس لماک يزوریپ يارب یگنهرف يداصتقا
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 يهرادا دادعتسا هک یئورین ناونع هب ار دوخ ؛ًالوا دشاب هتشاد تصرف ایراتلورپ هک نیا
 هدرخ تاقبط تیبرت ؛ًایناث و دزاس هدیدبآ و دهد شرورپ ،دشاب هتشاد ار تکلمم
 حالصا و دیدجت دشاب یتسیلایسوس دیلوت لیکشت نماض هک یطخ رد ار يزاوژروب
  .دیامن

 :تفگیم نارگراک هب سکرام

 ياهدربن و یلخاد ياهگنج لاس هاجنپ ، تسیب ،هدزناپ دیاب امش«
 اهنت هن دیوش قفوم هرخالاب ات دینارذگب رس زا دوخ یگدنز رد ار یللملانیب
 تدایس يارب ار دوخ و هداد رییغت زین ار نتشیوخ هکلب دوجوم تابسانم
 8 دلج – سلگنا .ف و سکرام .ك فیلأت هب عوجر( .دیئامن لباق یسایس
 )یسور پاچ – 506 هحفص –

 :دسیونیم و هداد طسب و همادا ار سکرام رکف نینل

 ،کلام هدرخ و ناقهد اهنویلیم دیاب ایراتلورپ يروتاتکید طیارش رد«
 تیبرت ون زا ار يزاوژروب رکفنشور و تلود رومأم ،مدختسم رازه اهدص
 و تداع و میروآرد يرتلورپ يربهر و يرتلورپ تلود تعاطا تحت ،هدومن
 تیبرت ...« دیاب هچ نانچ »میئامن بولغم نانآ دوجو رد ار يزاوژروب ننس
 ایراتلورپ يروتاتکید يهنیمز رب ینالوط هزرابم کی رد مه ار اهرتلورپ دوخ
 هب هراب کی ار دوخ يزاوژروب هدرخ تامهوت مه اهنآ اریز .داد رییغت
 همانبیوصت و همانعطق و راعش هار زا ای و ینامسآ یحو ای و هزجعم يهلیسو
 تخس و ینالوط ییهدوت يهزرابم کی روظنم نیا يارب و دنزادنایمن رود
 ».تسا مزال مدرم يهدوت رد يزاوژروب هدرخ دایز تاریثأت و ذوفن دض رب
  )یسور پاچ – 248 و 247 هحفص – 25 دلج هب عوجر(

 هک یبلاطم نیمه زا .يزاوژروب رب ایراتلورپ تدایس هباثم هب ایراتلورپ يروتاتکید -2
 و صاخشا يهداس لیدبت طقف ایراتلورپ يروتاتکید هک ددرگیم حضاو دش رکذ
 میدق یسایس و يداصتقا بیترت و مظن ظفح و هریغ و »هنیباک« رییغت و تلود ءاضعا
 نوچ يروتاتکید مسا زا هک ،کلامم مامت ياهتسینوتروپا و اهکیوشنم .دشابیمن
 موهفم ياج هب ار »تردق فرصت« موهفم همهاو تدش زا و ،دنسرتیم شتآ
 شیادیپ و »هنیباک« رییغت هب زین ار تردق فرصت« الومعم ،دننزیم بلاق يروتاتکید
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 ریبعت تموکح رس رب نسردنه و دلانودکام ،هکسون و نامدیش لیبق زا دیدج يارزو
 چیه نآ لاثما و اههنیباک رییغت نیا هک دشاب حیرشت هب مزال دوریمن روصت .دننکیم
 يایراتلورپ تسد هب یقیقح تلود فرصت و ایراتلورپ يروتاتکید اب یکرتشم هجو
 يزاوژروب میدق تاماظن ندنام اج رب اب هک یئاهنامدیش و اهدلانودکام .درادن یقیقح
 تسد رد عیطم هاگتسد کی زج ناشتموکح حالطصا هب دناهدیسر تموکح هب
 يزاوژروب تسد رد ییهحلسا زج و مسیلایرپما تاحارج يور رب یشوپور و يزاوژروب
 .دشاب دناوتیمن يرگید زیچ هدنوش رامثتسا و مولظم يهدوت یبالقنا تضهن دض رب
 تسا لکشم و دنتسین دنمدوس و بسانم هیامرس يارب هک یتقو رد اهتموکح نیا
 هتبلا .دنوشیم مزال یکسام و هدرپ کی ناونع هب ،دننک رامثتسا هدرپ یب ار هدوت هک
 )اهرادهیامرس ینعی( »اهنآ عضو« هک تسا نآ يهناشن یئاهتموکح نینچ روهظ
 نامه زاب اهتموکح لیبق نیا لاح ره هب یلو ،تسین مارآ ]1[ »اکپیش رد« مه
 ای دلانودکام تموکح زا .دناهدز دوخ هب ییهزات نغور و گنر هک دناهیامرس تموکح
 .تسا نامسآ ات نیمز زا توافت ایراتلورپ تسد هب تردق فرصت ات نامدیش
 اب تسییهزات تلود کی هکلب هدوبن تموکح ضیوعت ایراتلورپ يروتاتکید
 رب هک تسا ایراتلورپ تلود نیا و اهناتسرهش و زکرم رد دیدج یتموکح ياههاگتسد
 .تسا هدمآ دوجو هب يزاوژروب میدق تلود ياههناریو يور

 مهرد نایرج رد هکلب هدرکن روهظ يزاوژروب تاماظن ساسا رب ایراتلورپ يروتاتکید
 و نیکلام زا تیکلام بلس نمض رد و يزاوژروب ینوگنرس زا سپ و اهنآ نتسکش
 رد هرخالاب و دیلوت يهدمع لئاسو و تالآ ندرک یعامتجا نایرج رد ،نارادهیامرس
 یبالقنا تردق ایراتلورپ يروتاتکید .ددرگیم رهاظ ایراتلورپ يربج بالقنا نایرج
 .دنکیم هیکت يزاوژروب هب تبسن ربج و راشف رب هک تسا

 نیفلاخم تمواقم بوکرس يارب همکاح يهقبط تسد رد تسا ینیشام ،تلود
 چیه ایراتلورپ اب یقرف چیه تقیقح رد ثیح نیا زا ایراتلورپ يروتاتکید .دوخ یتاقبط
 يزاوژروب یبوکرس نیشام یئایراتلورپ تموکح اریز درادن رگید تاقبط زا کی
 تسا نآ زا ترابع توافت نیا .دراد دوجو یساسا توافت کی اج نیا رد اما .دشابیم
 ینعی تیلقا يروتاتکید دناهتشاد دوجو لاح هب ات هک یتاقبط ياهتموکح مامت هک
 يروتاتکید هک نآ لاح و دناهدوب ناگدنوش رامثتسا ینعی تیرثکا رب ناگدننک رامثتسا
 .تسا تیلقا ناگدننک رامثتسا رب تیرثکا ناگدنوش رامثتسا يروتاتکید ایراتلورپ

 :هصالخ
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 ربج هب یکتم طلست و نوناق هب دودحم ریغ تدایس ایراتلورپ يروتاتکید«
 میظع يهدوت تیوقت و يدردمه زا هک دشابیم يزاوژروب رب ایراتلورپ
 )»بالقنا و تلود« نینل ( »تسا دنمهرهب ناگدنوش رامثتسا و ناشکتمحز

 :دوشیم یساسا جاتنتسا ود اج نیا زا

 ،همه يارب یسارکمد ،»لماک« یسارکمد دناوتیمن ایراتلورپ يروتاتکید .لوا جاتنتسا
 .دشاب ناتسد یهن يارب مه و اینغا يارب مه

 Aيارب( کیتارکمد ینیون لکش هب دشاب یتلود دیاب ایراتلورپ يروتاتکید«
 هیلع( يروتاتکید ینیون لکش هب و )ناتسدیهت امومع و اهرتلورپ
 )یسور پاچ – 293 هحفص – 21 دلج هب عوجر( »)يزاوژروب

 یسارکمد يهرابرد یمومع تاواسم هب عجار ءاکرش و یکستوئاک ياهیئارس هوای
 تقیقح نیا يهنابأم اوژروب یشوپ هدرپ طقف هریغ و »لماک« یسارکمد ،»صلاخ«
 .دشابیم نکمم ریغ ناگدننک رامثتسا اب ناگدنوش رامثتسا يواست هک تسا ملسم
 تسد هک تسا رگراک يهقبط یئالاب رشق يروئت »صلاخ« یسارکمد يروئت
 يروئت نیا روهظ .دنشابیم تسیلایرپما نارگتراغ تمعن ناوخ راوخ هزیر و ناگدرورپ
 هب ینغور و گنر ،هتشاد روتسم ار يرادهیامرس تاحارج هک تسا دوصقم نآ هب
 نآ هب یقالخا يورین هدنوش رامثتسا ياههدوت دض رب هزرابم رد ،هدز مسیلایرپما
 و هتشادن دوجو ناگدنوش رامثتسا يارب یقیقح »يدازآ« ،يرادهیامرس دوجو اب .دشخب
 هریغ و ذغاک ياهرابنا و عباطم و نامتخاس هک تهج نیا زا ولو ،دشاب هتشاد دناوتیمن
 ناگدننک رامثتسا راصحنا رد همه دنتسه زاین دروم »يدازآ« زا يهدافتسا يارب هک
 هرادا رد هدنوش رامثتسا يهدوت یقیقح كارتشا يرادهیامرس میژر دوجو اب .دشابیم
 رد هک تهج نیا هب ولو ،دشاب هتشاد دناوتیمن و هتشادن یجراخ دوجو روشک ندرک
 نییعت تلم ار اهتموکح ،اهمیژر نیرتکیتارکمد دوجو اب ،يرادهیامرس طیارش
 .دنیامنیم بوصنم و نیعم اهناگرم و اهرلفکار و اهسنیتسا ،اهدلیشتور هکلب هدرکن
 یسارکمد ،يرادهیامرس یسارکمد زا تسا ترابع يرادهیامرس طیارش رد یسارکمد
 تیرثکا ناگدنوش رامثتسا قوقح ندومن دودحم يهیاپ رب هک تیلقا ناگدننک رامثتسا
 تسا ایراتلورپ يروتاتکید میژر تحت طقف .تسا هتفای رارقتسا تیرثکا نیا دض رب و
 و ایراتلورپ یعقاو كارتشا هدش رسیم ناگدنوش رامثتسا يارب یقیقح يدازآ هک

 
A - نیلاتسا .ي .تسا نم زا تاملک يور هیکت. 
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 يروتاتکید نامز یسارکمد .ددرگیم نکمم تکلمم روما يهرادا رد ناناقهد
 رب هک تسا تیرثکا ناگدنوش رامثتسا یسارکمد و يرتلورپ یسارکمد ،ایراتلورپ
 تیلقا نیا دض رب و هتفای رارقتسا تیلقا ناگدننک رامثتسا قوقح ندرک دودحم ساسا
 .تسا هجوتم

 زیمآ تملاسم لماکت يهجیتن دناوتیمن ایراتلورپ يروتاتکید روهظ .مود جاتنتسا
 نتسکش مهرد يهجیتن رد طقف هکلب ،دشاب يزاوژروب یسارکمد و يزاوژروب يهعماج
 سیلپ و يزاوژروب يرادا هاگتسد و يزاوژروب شترا و يزاوژروب یتلود نیشام
 .ددرگ رهاظ دناوتیم ،يزاوژروب

 :دنیوگیم »تسینومک بزح تسفینام« يهمدقم رد سلگنا و سکرام

 فرصت ار یتلود رضاح نیشام هداس روط هب دناوتیمن رگراک يهقبط«
  ».دزادنا راک هب شیوخ دصاقم يارب ار نآ هدرک

 :دسیونیم 1871 لاس رد ناملگوک هب دوخ بوتکم نمض سکرام

 دهدن یتسد هب یتسد زا ار یماظن و یسارکوروب نیشام قباس فالخرب ...«
 زا هراق رد ییهدوت یقیقح بالقنا ره یتامدقم طرش ،...دنکشب ار نآ هکلب
 A»تسا رارق نیا

 و اهتسینوتروپا تسد هب ییهلیسو هراق هب عجار سکرام يهدننک دودحم ترابع
 مولعم اج نیا زا دنیوگب ،هتخادنا هار دایرف و داد هک داد اهروشک مامت ياهکیوشنم
 یسارکمد هب ار يزاوژروب یسارکمد زیمآ تملاسم لاقتنا و لماکت سکرام دوشیم
 و سیلگنا« دنتسین اپورا يهراق ءزج هک کلامم زا یضعب يارب لقاال ، ییایراتلورپ
 مه لیلد و دادیم ار یلامتحا نینچ سکرام مه ًاتقیقح .تسنادیم نکمم ،»اکیرمآ
 هتشذگ نرق داتفه ياهلاس ياکیرمآ و سیلگنا يارب ار یلامتحا نینچ هک تشاد
 دوجو مسیلایرپما ،دوبن نیب رد يراصحنا يرادهیامرس زونه هک یتقو نآ رد .دهدب
 مسیراتیلیم ،کلامم نیا یلماکت ریس يهصتخم طیارش یضعب يهجیتن رد و تشادن
 لماکت مسیلایرپما روهظ ماگنه ات .دوب هتفاین تدش اهاجنآ رد زونه مسیتارکوروب و
 ،لاس لهچ یس نتشذگ زا سپ ینعی اهدعب اما .دوب یقاب لاونم نیمه هب راک ،هتفای
 هک یتقو رد و تفای رییغت هشیر و لصا زا اهروشک نیا رد عضو هک یماگنه

 
A - سلگنا و سکرام بیتاکم بختنم« هب دوش عوجر 
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 ،تفرگ ارف ءانثتسا الب ار يرادهیامرس ياهروشک مامت و هدرک یقرت مسیلایرپما
 هک یتقو رد و دش ادیپ مه اکیرمآ و سیلگنا رد مسیتارکوروب و مسیراتیلیم هک یعقوم
 تیدودحم ؛تفر نایم زا اکیرمآ و سیلگنا رد زیمآ تملاسم یقرت صاخ طیارش
  .دورب نایم زا دوخ يدوخ هب یتسیابیم  اهروشک نیا يهرابرد

 :دیوگیم نینل

 رگید ،یتسیلایرپما گرزب گنج نیلوا رصع رد ،1917 لاس رد ،نونکا«
 هاوخ ناتسلگنا هاوخ و درادن دروم ،دوب لئاق سکرام هک یتیدودحم نیا
 و نیرتگرزب مسیتارکوروب و یشترا هاگتسد نادقف ثیح زا هک ،اکیرمآ
 ،دندوب – ناهج يهمه رد - ،نوسکاسولگنآ »يدازآ« ناگدنیامن نیرخآ
 اپورا یمومع یماظن و یسارکوروب تارادا نینوخ و فیثک قالتاب رد ًالماک
 ،دزاسیم بوکرس ار زیچ همه و هدرک دوخ عیطم ار زیچ همه هک
 ره یتامدقم طرش« اکیرمآ رد هچ و ناتسلگنا رد هچ نونکا .دناهدیطلغرد
 نیشام« ندرک ناغاد و نتسکش زا ترابع »مدرم یعقاو بالقنا هنوگ
 نتشگ لمکم زا شیپ ینعی 1917 – 1914 لاس رد هک( »یتلود يهدامآ
 دلج هب عوجر( ».)تسا هدش رضاح اج نآ رد »یئاپورا« یمومع مسیلایرپما

 .)یسور پاچ – 395 هحفص – 21

 يهمکاح هاگتسد بیرخت نوناق و ایراتلورپ يرابجا بالقنا نوناق ،نخس رگید هب
 ياهتضهن يارب ،دشابیم یبالقنا نینچ یتامدقم طرش يهلزنم هب هک ،يزاوژروب
 .ریزگان تسا ینوناق ایند یتسیلایرپما ياهروشک یبالقنا

 زوریپ يرادهیامرس ياهروشک نیرتهدمع رد ایراتلورپ هاگ ره  يرود يهدنیآ رد هتبلا
 نآ رد ،دوش لیدبت یتسیلایسوس يهطاحا هب یلعف يرادهیامرس يهطاحا و ددرگ
 يهجیتن رد يرادهیامرس کلامم زا ییهراپ رد هک دوب دهاوخ لمتحم ًالماک تروص
 هک دننادب نآ رد ار دوخ حالص نارادهیامرس ،یللملانیب عاضوا »ندوبن دعاسم«
 و لماکت تروص نیا رد و دننکب ایراتلورپ عفن هب یمهم ياهتشذگ »هنابلطواد«
 طقف نیا یلو .دریذپ تروص »زیمآ تملاسم« روط هب یئاهروشک نینچ رد لاقتنا
 هنوگ چیه کیدزن يهدنیآ هب تبسن و ،یلامتحا و رود يهدنیآ هب طوبرم تسا یضرف
  .درادن دوجو نآ يارب یساسا و هیاپ
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 :دیوگیم هک دراد قح نینل اذل

 لیدبت و يزاوژروب یتلود نیشام يربج بیرخت نودب ایراتلورپ بالقنا«
 – 23 دلج هب عوجر(  ».دشابیم نکمم ریغ دیدج یتلود نیشام هب نآ
 .)یسور پاچ – 342 هحفص

 حتف موهفم .ایراتلورپ يروتاتکید یتلود لکش هباثم هب يوروش تموکح -3
 و يرادهیامرس یتلود هاگتسد نتسکش و يزاوژروب عمق و علق ،ایراتلورپ يروتاتکید
 یلو .تسا نشور نیا .تسا ییایراتلورپ یسارکمد هب يزاوژروب یسارکمد لیدبت
 هک نیا ؟داد ماجنا ار میظع راک نیا ناوتیم نآ يهلیسو هب هک تسا تالیکشت مادک
 امن و وشن يزاوژروب مسیراتناملراپ ساسا رب هک ییایراتلورپ ینامزاس يهنهک لاکشا
 تالیکشت مادک سپ .تسین يدیدرت نیا رد ،دنتسین یفاک راک نیا يارب دناهتفای
 يرادهیامرس یتلود هاگتسد نکروگ شقن تسا رداق اهنت هن هک تسا ایراتلورپ دیدج
 يزاوژروب یسارکمد ياج هب و دنکشب ار هاگتسد نیا طقف هن ،هدومن ءافیا ار
  ؟دوش ییایراتلورپ تلود يارب زین یساسا و هیاپ هکلب ،دنک ریاد یئایراتلورپ یسارکمد

 .اهاروش زا تسا ترابع ایراتلورپ تالیکشت دیدج لکش نآ

 ؟تسیچ رد ایراتلورپ تالیکشت قباس لاکشا هب تبسن اهاروش يورین

 و اهنآ اریز دنشابیم ایراتلورپ ییهدوت تالیکشت نیرتعماج اهاروش هک تسا نآ رد
 .دنریگیم رب رد ار نارگراک مامت ءانثتسا نودب هک دنتسه اهنآ طقف

 و نیمولظم يهیلک لماش هک دنتسه ییهدوت تالیکشت هناگی اهاروش هک تسا نآ رد
 اج نآ رد اذل و ،دنوشیم نایوان و نارابرس و ناناقهد و نارگراک ،ناگدنوش رامثتسا
 نکمم ایراتلورپ ینعی اههدوت گنهآ شیپ فرط زا اههدوت يهزرابم یسایس يربهر
 .دریگ تروص يرگید لکش ره زا رتلماک و رتناسآ تسا

 یسایس تامادقا و هدوت یبالقنا يهزرابم ناگرا نیرتيوق اهاروش هک تسا نآ رد
 و یلام يهیامرس میظع رادتقا دنناوتیم هک دنتسه یناگرا ،هدوب هدوت مایق و هدوت
 .دنکش مهرد ار نآ یسایس مئامض

 اذل و نیرتیسارکمد ینعی هدوت دوخ يهطساوالب تالیکشت اهاروش هک تسا نآ رد
 تلود نتخاس رد ار هدوت تکرش هک یتالیکشت ،دنتسه اههدوت تالیکشت نیرتربتعم



مسینینل لوصا يهرابرد  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  417 

 و راکتبا يورین و یبالقنا يژرنا ،هدرک ناسآ تیاهن یب نآ ندرک هرادا و دیدج
 يارب هزرابم رد و نهک میژر ناینب بیرخت يارب هزرابم رد ار هدوت يهقالخ دادعتسا
 .دنهدیم شرتسگ رثکادح هب يرتلورپ نیون میژر

 کی رد یلحم ياهاروش لکشت و يروآ عمج زا تسا ترابع يوروش تلود
 يهدوت گنهآ شیپ مه هک ایراتلورپ یتلود تالیکشت رد ،یتلود یمومع تالیکشت
 عمج زا ترابع نخس رگید هب .دشابیم همکاح يهقبط مه و هدنوش رامثتسا و مولظم
 .تسا اهاروش يروهمج رد اهنآ يروآ

 نیرتیبالقنا و نیرتییهدوت هک تسا نآ رد يوروش تموکح تیهام«
 ملظ غوی ریز رد هک یتاقبط نامه ياهنامزاس اصوصخم اهنامزاس
 مامت یمئاد و قلطم هاگ هیکت« نونکا دندوب نیکالم و نارادهیامرس
 رد یتح هک یئاههدوت نامه« و دندرگیم »یتلود هاگتسد و تارادتقا
 يواست ياراد نوناق بجوم هب » يزاوژروب ياهيروهمج نیرتیسارکمد
 تایح رد تکرش زا هلیسو و هلیح نارازه هب المع« یلو دندوب یقوقح
 هب نونکا دندشیم مورحم یسارکمد يدازآ و قوقح زا هدافتسا و یسایس
 کیتارکمد يهرادا رد یعطق تکرش لاح نیع رد و یمتح و یمئاد تکرش
 پاچ – 13 هحفص – 24 دلج – نینل هب عوجر( A»دنوشیم بلج تلود
 )یسور

 ابً الوصا هک تسا تلود تالیکشت زا يدیدج لکش يوروش تموکح تهج نیمه هب
 عون کی .دشابیم توافتم مسیراتناملراپ لوصا و يزاوژروب یسارکمد قباس لکش
 هکلب ناشکتمحز يهدوت رب يدعت و رامثتسا يارب هن هک تسا تموکح زا ییهزات
 لامعا ایراتلورپ يروتاتکید يارب و رامثتسا و ملظ عون ره زا نانآ لماک يدازآ يارب
 .ددرگیم

 ،يوروش تموکح شیادیپ اب هک تفگیم یتقو تشاد قح نینل

 یمومع خیرات رد و هتفای همتاخ يزاوژروب یسارکمد مسیراتناملراپ رصع«
 هدیدرگ عورش تسا ایراتلورپ يروتاتکید رصع هک يدیدج لصف ایند
 ».تسا
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 ؟تسا مادک يوروش تردق يهصخشم تافص

 ياهنامزاس يهیلک نیب رد يوروش تردق تاقبط دوجو طیارش رد هک تسا نآ
 نیا اریز ،تسا رتکیتارکمد و رتییهدوت یتلود ياهنامزاس يهمه زا ،یتلود نکمم
 هیلع هزرابم رد هدنوش رامثتسا ناناقهد و نارگراک يراکمه و قافتا نادیم تردق
 ،دشابیم یکتم تدضاعم و قافتا نیا هب شیوخ تامادقا رد و هدوب  ناگدننک رامثتسا
 رهظم و تیرثکا نیا تلود ،تیلقا رب مدرم تیرثکا تموکح هک تسا ظاحل نیا زا و
 .دوشیم بوسحم نآ يروتاتکید

 ،تسا یتاقبط يهعماج یتلود نامزاس نیرتیللملانیب يوروش تردق هک تسا نیا
 للم شکتمحز يهدوت تدعاسم رب هدرک وحم ار یلم متس هنوگ ره تلود نیا اریز
 قافتا کی رد ار اههدوت نیا ندمآ درگ يهلأسم قیرط نیدب و دنکیم هیکت فلتخم
 .دیامنیم لیهست دحاو یتلود

 و مولظم ياههدوت يربهر راک يوروش تردق نامتخاس بولسا دوخ هک تسا نآ
 و نیرتدحتم هک ،ایراتلورپ ینعی اهنآ گنهآ شیپ فرط زا ار هدنوش رامثتسا
 .دزاسیم ناسآ ،دشابیم اهاروش يهتسه نیرتهاگآ

 :دیوگیم نینل

 مولظم تاقبط ياهتضهن يهیلک يهبرجت و اهبالقنا يهیلک يهبرجت«
 ایراتلورپ طقف هک دزومآیم ام هب یناهج یتسیلایسوس تضهن يهبرجت و
 شکتمحز مدرم يهدنام بقع و هدیشاپ مه زا ياهرشق دناوتیم هک تسا
 هب عوجر( ».دربب دوخ لابند هب هدرک عمج مه رود هب ار هدنوش رامثتسا و
 .)یسور پاچ – 14 هحفص – 24 دلج

 هک ار هچ نآ ندرک یلمع ،يوروش تردق نامتخاس بولسا هک تسا اج نیا عوضوم
 .دیامنیم ناسآ ،دهدیم ناشن هبرجت نیا

 یتلود دحاو تالیکشت رد ار هیرجم يهوق و هننقم يهوق يوروش تردق هک تسا نآ
 و اهکیرباف ینعی يدیلوت ياهدحاو هب ار یلحم یتاباختنا ياههزوح ،هدرک عمج
 شکتمحز ياههدوت یلک روط هب و نارگراک قیرط نیدب و دزاسیم لیدبت اههناخراک
 ار تکلمم يهرادا زرط نانآ هب هدومن طوبرم یتلود يرادا ياههاگتسد اب ًامیقتسم ار
 .دزومآیم
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 يزاوژروب یهدنامرف هب تعاطا زا ار شترا دناوتیم يوروش تردق طقف هک تسا نآ
 تلآ هب دشابیم قلخ رب متس تلآ يرادهیامرس میژر رد هک ار شترا نیا و دزاس دازآ
 .دیامن لیدبت هناگیب و يدوخ يزاوژروب غوی زا نآ صالختسا

 :هک تسا نآ

 هاگتسد ینعی میدق هاگتسد دناوتیم يوروش یتلود تالیکشت طقف«
 ار نآ یعطاق روط هب و دنکشب هبترم کی ار یئاضق و يرادا يزاوژروب
 )باتک نامه رد( ».دنک ناغاد

 و ناشکتمحز يهدوت تالیکشت هک تسا تلود يوروش لکش طقف هک تسا نآ
 هب و هدرک بلج تلود يهرادا رد طرشالب و یمئاد تکرش هب ار ناگدنوش رامثتسا
 یساسا لماوع زا یکی هک ار تلود نتشگ لئاز نایرج هک دراد تیلباق بیترت نیا
 .دیامن هیهت ،تسا هدنیآ یتسینومک و تلود نودب يهعماج

 تسا ییهدمآ تسد هب هرخالاب و بولطم یسایس لکش نآ اهاروش يروهمج نیاربانب
 مسیلایسوس لماک يزوریپ و ایراتلورپ يداصتقا صالختسا دیاب نآ بلاق رد هک
 .دریذپ تروص

  .تسا نآ ماجنارس و لماکت يوروش تردق .دوب لکش نیا يهفطن سیراپ نومک

 :دیوگیم نینل هک تسا نیا يارب

 طقف هن ناناقهد و نازابرس و نارگراک ناگدنیامن ياهاروش يروهمج«
 یلکش Aاهنت هکلب ... تسا کیتارکمد تاسسؤم زا يرتیلاع لکش کی
 نیمأت ار مسیلایسوس هب روبع يهقیرط نیرترسدرد یب دناوتیم هک تسا
 .)یسور پاچ – 131 هحفص – 22 دلج هب عوجر( ».دیامن
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5 
 ناناقهد يهلأسم

 

 :منکیم رایتخا ار هلأسم راهچ نم ثحبم نیا زا

 ؛هلأسم حرط -فلا

 ؛يزاوژروب کیتارکمد بالقنا نامز رد ناناقهد -ب

 ؛ییایراتلورپ بالقنا نامز رد ناناقهد -ج

 يوروش تردق ماکحتسا زا دعب ناناقهد -د

 و هدوب ناناقهد مسینینل یساسا يهتکن هک دننکیم روصت اهیضعب :هلأسم حرط -1
 .دشابیم نآ تیمها يهجرد و شقن و ناناقهد هب طوبرم يهلأسم مسینینل ءاشنم رس
 نآ ءاشنم رس و مسینینل یساسا عوضوم .تسا تحص زا يراع یلک هب روصت نیا
 و ندروآ تسدب طیارش و ایراتلورپ يروتاتکید يهلأسم هکلب هدوبن ناناقهد يهلأسم
 رد هزرابم رد ایراتلورپ يارب هک ،ناناقهد عوضوم .دشابیم نآ نتخاس راوتسا طیارش
 .تسا یعرف ییهلأسم ،تسا قفتم کی ،تردق فرصت هار

 هلأسم نیا هک یتایح و يدج تیمها نآ زا ار ناناقهد يهلأسم ًادبا هیضق نیا یلو
 یسررب هک تسا مولعم همه رب .دزادنایمن ،دراد ییایراتلورپ بالقنا يارب کش نودب
 يهناتسآ ردً اصوصخم سور ياهتسیسکرام فرط زا ناناقهد يهلأسم يدج
 عوضوم هک یعقوم نامه رد ینعی دیدرگ عورش يدج  روط هب )1905( لوا بالقنا
 بزح ربارب رد ار دوخ تیمها ایراتلورپ يهطلس ندروآ دوجو هب و مسیرازت نتخادنارب
 ،يزاوژروب عوقولا بیرق بالقنا رد ایراتلورپ قفتم عوضوم و دومن راکشآ ًالماک
 بالقنا ماگنه هک تسا مولعم همه رب زین و .دوب هتفرگ دوخ هب یتایح تیمها
 رجنم نآ ظفح و ندروآ تسد هب ،ایراتلورپ يروتاتکید يهلأسم هک یتقو ،ییایراتلورپ
 زاب هیسور ناناقهد عوضوم ،دیدرگ بالقنا رد ایراتلورپ يارب قفتم يهیهت عوضوم هب
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 و دوشیم هدامآ تردق يارب هک ره ؛تسا حضاو مه شتلع .دومن تیمها بسک رتشیب
 .دنکن هجوت دوخ یقیقح نیقفتم يهلأسم هب دناوتیمن دوریم نآ فرط هب

 ایراتلورپ يروتاتکید یمومع و یلک يهلأسم زا یئزج ناناقهد يهلأسم ثیح نیا زا
 .دهدیم لیکشت ار مسینینل لئاسم نیرتیتایح زا یکی لکش نیا هب و دشابیم

 تبسن مود للملانیب بازحا یفنم راتفر تاقوا زا ییهراپ رد یتح و یئانتعا یب تلع
 نآ تلع .تسین برغ ياهروشک لماکت صوصخم طیارش طقف ناناقهد يهلأسم هب
 بالقنا زا ،دنرادن نامیا ایراتلورپ يروتاتکید هب بازحا نیا هک تسا نیا همه زا شیپ
 هک مه سک نآ و دنربب تردق فرط هب ار ایراتلورپ هک دنتسین لایخ نیا رد و هدیسرت
ً املسم دهد قوس تردق فرط هب ار ایراتلورپ درادن لایخ هک یسک ،دسرتب بالقنا زا
 دوجو يهلأسم وا يارب ،دشاب دنمقالع دناوتیمن زین بالقنا رد ایراتلورپ نیقفتم هب
 عوضوم هک ،مود للملانیب ناناولهپ شور .تسا تیعقاو زا رود و  هیوسلایلع قفتم
 هدیدنسپ يهیور کی تمالع ناشدوخ رظن رد ،دندادیم رارق ءازهتسا دروم ار ناناقهد
 مه ییهرذ عقاو رد اما و .ددرگیم بوسحم »یقیقح« مسیسکرام يهناشن و
 لثم یمهم عوضوم نینچ هب تبسن يدیقال اریز درادن دوجو لمع نیا رد مسیسکرام
 راکنا و یفن دننامه تقیقح رد ،ییایراتلورپ بالقنا يهناتسآ رد ناناقهد يهلأسم
 .دشابیم مسیسکرام هب تنایخ زراب يهناشن کش نودب و ایراتلورپ يروتاتکید

 بسحرب ،یناقهد يهدوت هک ،یبالقنا تاناکما زا ایآ :تسا رارق نیا زا لاوئس حرط
 هدافتسا ياهتنم رگید نونکا ،تسا هتشاد روتسم دوخ قامعا رد ،یگدنز نیعم طیارش
 اهناکما نیا زا هک دراد دوجو یلیلد و يراودیما ایآ تسا هدشن رگا و هن ای تسا هدش
 نآ يهدنوش رامثتسا تیرثکا و یناقهد يهدوت و دوش هدافتسا ایراتلورپ بالقنا يارب
 برغ يزاوژروب ياهبالقنا رد ناناقهد شقن هک ،يزاوژروب يهریخذ شترا لاح زا
 ؟ددرگ لیدبت يو قفتم و ایراتلورپ يهریخذ شترا هب ،تسه زین نونکا و دوب

 رد ار یبالقنا ياهدادعتسا دوجو ینعی ،دهدیم تبثم باوج لاوئس نیا هب مسینینل
 عفن هب ار نآ زا يهدافتسا ناکما و هدومن قیدصت یناقهد يهدوت تیرثکا فوفص
 .درامشیم نکمم ایراتلورپ يروتاتکید

 دییأت ،دریگیم هراب نیا رد مسینینل هک ار یجیاتن يهیلک هیسور بالقنا هس خیرات
 .دیامنیم
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 هب کمک موزل زا تسا ترابع ،دیآیم تسد هب اج نیا زا هک یلمع يهجیتن نیاربانب
 صالختسا يارب و رامثتسا و متس هیلع اهنآ يهزرابم رد ناقهد شکتمحز ياههدوت
 عون ره دیاب ایراتلورپ هک تسین ینعم نآ هب ترابع نیا هتبلا یلو .راشف و تلذم زا
 تضهن نانچ تیوقت ام دوصقم اج نیا رد .دیامن تیوقت و ینابیتشپ ار یناقهد تضهن
 شخب يدازآ تضهن راک میقتسم ریغ ای میقتسم هک تسا یناقهد يهزرابم نانچ و
 هتخیر ییایراتلورپ بالقنا بایسآ هب بآ ءاحنا زا يوحن هب و هدرک ناسآ ار ایراتلورپ
 .دنک دییأت رگراک يهقبط قفتم و هریخذ هب ار ناناقهد لیدبت

 بالقنا نیب نامز لماش هرود نیا .يزاوژروب کیتارکمد بالقنا نامز رد ناناقهد -2
 .دشابیم بالقنا نیا دوخ هلمج نآ زا و )1917( مود بالقنا و )1905( هیسور لوا
 و لاربیل يزاوژروب ذوفن ریز زا ناناقهد نتشگ صالخ ،هرود نیا يهصخشم تمالع
 اهکیوشلب بزح و ایراتلورپ فرط هب ندروآ يور و اهتداک زا نانآ ندش رود
 يزاوژروب( اهتداک نیب يهزرابم خیرات زا تسا ترابع هرود نیا خیرات .دشابیم
 سلجم نارود ار هزرابم نیا تشونرس .ناناقهد رس رب )ایراتلورپ( اهکیوشلب و )لاربیل
 سرد هیسور ناناقهد يارب هیسور يامود سلجم زا هرود راهچ اریز دومن نییعتً امود
 اهتداک تسد زا هک داد ناشن ناناقهد هب حوضو روط هب سرد نیا و دیدرگ یتربع
 رادفرط اوق مامت اب رازت و دش دهاوخن ناشدیاع مادک چیه يدازآ هن ، نیمز هن ]2[
 اهنآ هک یتردق هناگی و دنیامنیم ینابیتشپ رازت زا زین اهتداک ،هدوب نیکالم
 ینعی يرهش نارگراک انامه دنشاب راودیما و دننک دامتعا نآ کمک هب دنناوتیم
 يرود هدومن دییأت ار امود يهرود سرد طقف یتسیلایرپما گنج .دشابیم ایراتلورپ
 ياهلاس اریز درک لیمکت ار لاربیل يزاوژروب ندنام اهنت و يزاوژروب زا ار ناناقهد
 یب یلک هب وا يزاوژروب نیقفتم و رازت زا حلص نتفرگ دیما هک داد ناشن ًالماک گنج
 ایراتلورپ يهطلس ،امود نارود نشور ياهسرد نودب .تسا ضحم بیرف و ساسا
    .دوبیم نکمم ریغ

 .تفریذپ تروص کیتارکمد اوژروب بالقنا رد ناناقهد و نارگراک داحتا قیرط ندب
 نتخاس نوگنرس يارب یمومع يهزرابم رد ایراتلورپ )يربهر( يهطلس قیرط نیدب
 .دیدرگ 1917 يهیروف بالقنا هب رجنم هک ییهطلس .دمآ دوجو هب مسیرازت

 رد )شیرتا و ناملآ ،هسنارف ،سیلگنا( برغ يزاوژروب ياهبالقنا مینادیم هک نانچ
 هب هک ،ایراتلورپ يهدهع هب اج نآ رد بالقنا يربهر .دنتفای نایرج يرگید ریسم
 هب و دوبن ،دشاب مه تسناوتیمن و دوبن یسایس لقتسم تردق کی ، دوخ فعض تلع
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 تسد اب ژاورس میژر زا ناناقهد صالختسا اج نآ رد .تشاد قلعت لاربیل يزاوژروب
 ماجنا يهلیسو يزاوژروب هکلب تفرگن ماجنا دوب لکشتم ریغ و هدعلالیلق هک ایراتلورپ
 مایق میدق عاضوا هیلع لاربیل يزاوژروب تیعم هب ناناقهد اج نآ رد .دیدرگ نآ
 دش بجوم بالقنا اج نآ رد اذل .دندوب يزاوژروب يهریخذ ناناقهد اج نآ رد .دندومن
 .دبای شیازفا یتفگنه روط هب يزاوژروب یسایس نزو هک

 ار يزاوژروب .دیشخب سوکعم يهجیتن تسرد يزاوژروب بالقنا ،هیسور رد سکعرب
 یسایس رئاخذ هب ،دومن فیعضت هکلب درکن تیوقت یسایس يورین کی ناونع هب
 تسد زا هب ینعی نآ هدمع يهریخذ نداد تسد زا هب رجنم هکلب دوزفاین يزاوژروب
 رارق لوا فص رد ار لاربیل يزاوژروب ،هیسور يزاوژروب بالقنا .دیدرگ ناناقهد نداد
 عمج يو فارطا رد ار ناقهد اهنویلیم و دروآ ولج ار یبالقنا يایراتلورپ هکلب ،دادن
 .دومن

 ضرع رد ًاتبسن هیسور يزاوژروب بالقنا هک دیدرگ نآ ثعاب ًانمض هلأسم نیمه
 روبع يهلحرم و هفطن ایراتلورپ يهطلس ،دیسر ییایراتلورپ بالقنا هب یهاتوک تدم
 .دوب ایراتلورپ يروتاتکید يوس هب

 يزاوژروب ياهبالقنا خیرات رد هک ،هیسور بالقنا صوصخم يهدیدپ نیا يارب ایآ
 ادیپ تیصوصخ نیا اجک زا ؟درک رکذ ناوتیم یتلع هچ ،درادن هقباس برغ کلامم
  ؟تسا هدش

 يهزرابم طیارش هک تفرگ هنماد یتقو هیسور رد يزاوژروب بالقنا هک تسا نآ تلع
 سور يایراتلورپ و هدومن تفرشیپ و یقرت برع زا رتشیب یلیخ اج نآ رد یتاقبط
 هک نآ لاح .ددرگ لیدبت یلقتسم یسایس يهوق هب نامز نیا ات دوب هدش قفوم
 ،دوب هدش هدز تشحو ایراتلورپ یبالقنا تالیامت و تاساسحا زا هک ،لاربیل يزاوژروب
 )1905 لاس ياهسرد زا سپ ًاصوصخ( دوب هداد تسد زا ار یبالقنا تیصاخ هنوگره
  .دیئارگ ناناقهد و نارگراک و بالقنا دض رب نیکالم و رازت اب داحتا يوس هب و

 هدش هیسور يزاوژروب بالقنا تیصوصخ بجوم هک ،نیریز بتارم هب تسا مزال
 :دومن هجوت فطع ،تسا

 هیسور رد هک مینادیم الثم .بالقنا يهناتسآ رد هیسور عیانص ریظن یب زکرمت -فلا
 راهچ و هاجنپ دندرکیم راک نآ رد رفن 500 زا شیب هک یئاههاگنب نارگراک يهدع
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 لثم یئورشیپ روشک نانچ رد هک یتروص رد دادیم لیکشت ار نارگراک هیلک دصرد
 راک نارگراک يهمه دصرد هس و یس طقف اههاگنب لیبق نیا رد ،یلامش ياکیرمآ
 دوجو اب تیفیک کی نیمه اهنت هک دشاب تابثا هب مزال دوریمن روصت .دندرکیم
 رد ار هیسور رگراک يهقبط تسناوتیم اهکیوشلب بزح لثم یبالقنا بزح نینچ
  .دزاس لدب یگرزب تردق هب روشک تسایس تایح

 تقاط میژر نآ رب هفاضا و اه هناخراک رد رامثتسا يهناحیقو روص و هقیرط -ب
 هب ار نارگراک يدج باصتعا ره هک یتیفیک ،يرازت نامیخژد یسیلپ ياسرف
 رخآ هب ات یئورین نوچ ار رگراک يهقبط و هدرک لیدبت یگرزب یسایس يهثداح
 .دروآیم راب یبالقنا

 و مسیرازت راکتمدخ 1905 بالقنا زا دعب هک هیسور يزاوژروب یسایس یگدرمژپ -ج
 مسیرازت شوغآ هب ار دوخ يزاوژروب هک مه نآ تلع و دوب هدش یبالقنا دض ًامیقتسم
 یگتسب نآ رب هوالع هکلب دوبن هیسور يایراتلورپ ندوب یبالقنا طقف تخادنا
 .تشاد یتلود تاشرافس هب يزاوژروب نیا هک دوب یمیقتسم

 تردق اب هارمه تاهد رد ژاورس يهرود ریذپان لمحت و تشز رایسب يایاقب دوجو -د
 .دیدرگ بالقنا شوغآ هب ناناقهد ندنکفا بجوم هک یتیفیک ؛ناکالم يهقلطم

 يدعت دوخ یگتخیسگ ماجل اب و هدرک بوکرس ار ییهدنبنج ره هک مسیرازت دوجو -ه
 و نارگراک يهزرابم هک یتیفیک ،دوب هدومن رترادهشیر ار نیکالم و نارادهیامرس
 .تخاسیم لصتم مه هب ار اهنآ ،هدرک لخاد يدحاو بالقنا لیسم رد ار ناناقهد

 نارحب رد ار هیسور یسایس یگدنز تاضقانت نیا يهمه هک یتسیلایرپما گنج -و
 .دوب هدیشخب هداعلاقراخ تدش و ورین بالقنا هب و هدرک مکارتم یبالقنا قیمع

 هچ زا ؟دنروآ يور دنتسناوتیم فرط مادک هب ناناقهد ایآ یطیارش نینچ دوجو اب
 رب ،رازت یگتخیسگ ماجل دض رب و نیکالم یئاشیام لاعف دض رب دوب نکمم یسک
 و کمک ،دوب هدیشاپ مه زا یلک هب ار نانآ داصتقا يهزاریش هک یبرخم گنج دض
 ،تسا نانآ نمشد شدوخ لاربیل يزاوژروب یلو ؟لاربیل يزاوژروب زا ؟دنبلطب يرای
 ؟اهراسا زا .دوب هدرک تباث امود سلجم راهچ يهلاس نیدنچ يهبرجت ار عوضوم نیا
 ابیرقت و »بسانم« نانآ يهمانرب و دنتسه »رتهب« اهتداک زا اهراسا هتبلا
 رد هک یلاح رد دوش دیاع تسا نکمم اهراسا زا يدوس هچ یلو ،تسا يزرواشک
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 لوا يهلهو رد نمشد هک ،رهش رد و دنشاب هتشاد ءاکتا ناناقهد هب طقف دنراد رظن
 زا هک ینیون يورین نآ وک ؟دنشابیم فیعض ،دنکیم هیهت اج نآ زا ار دوخ ياوق
 لامک اب نیکالم و رازت اب هزرابم رد ،هدیسارهن هد رد هن و رهش رد هن یعنام چیه
 یب و تراسا زا یصالخ يارب ار ناناقهد دناوتب و دنک تکرح لوا فص رد تداشر
 یلب ؟تشاد دوجو هیسور رد یئورین نینچ ًالوصا ایآ ؟دیامن يرای گنج و ملظ ،ینیمز
 1905 لاس نامه زا ینعی شیپ یتدم زا هک دوب هیسور يایراتلورپ نآ و .تشاد دوجو
 ار شایبالقنا تماقتسا و تعاجش و ندرک هزرابم رد رخآ ات ار نتشیوخ تقایل و ورین
  .دوب هداد ناشن

 .دومن ادیپ دوبن نکمم اج چیه زا و تشادن دوجو نآ ریظن يرگید يورین لاح ره هب

 هتخادنا رگنل اهراسا دزن و هدش رود اهتداک زا هک ،ناناقهد هک دوب ظاحل نیا زا
 لثم يرویغ یبالقنا ياوشیپ يربهر عیطم دیاب هک دندیمهف هرخالاب ،دندوب
  .دنوشب هیسور يایراتلورپ

 .دیدرگ هیسور يزاوژروب بالقنا تیصوصخ بجوم هک دوب یتایفیک اهنیا

 بالقنا نیب نامز تدم لماش هرود نیا .یئایراتلورپ بالقنا نایرج رد ناناقهد -3
 لوط هب هام تشه هتفر مهیور و دوب هاتوکً اتبسن هرود نیا .دشابیم )1917( يهیروف
 یبالقنا تیبرت و یسایس تامولعم بسک رظن زا ار هام تشه نیا نکیل .دیماجنا
 لوصا قبط یلومعم تفرشیپ لاس اههد فیدر رد ناوتیم تأرج هب اههدوت
 يهصخشم تمالع .تسا بالقنا هام تشه ،هام تشه نیا اریز ،داد رارق تیطورشم
 و سویأم اهراسا زا ،هدش رتیبالقنا زور هب زور ناناقهد هک تسا نیا هرود نیا
 ،دنروآیم يور ایراتلورپ درگ رد میقتسم عمجت يوس هب ون زا و دنوشیم نادرگور
 لزنم رس هب ار روشک تسا رداق و هدوب یبالقنا رخآ ات يورین هناگی هک ییایراتلورپ
 هدرخ یسارکمد( اهراسا يهزرابم خیرات زا تسا ترابع هرود نیا خیرات .دناسرب حلص
 ندروآ تسد هب يارب و ناناقهد رس رب )ایراتلورپ یسارکمد( اهکیوشلب و )يزاوژروب
 ،یکسنرک يارجام يهرود ینعی فالتئا يهرود ار هزرابم نیا تشونرس نانآ تیرثکا
 اهکیوشنم و اهراسا يهزرابم ،نیکالم یضارا طبض زا اهکیوشنم و اهراسا عانتما
 و نازابرس يارب مادعا تازاجم نییعت ،ههبج رد نئوژ ضرعت ،گنج يهمادا يارب
 .دومن صخشم فولینرگ نایغط
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 نوگنرس زا ترابع بالقنا یساسا يهلأسم ،نیا زا لبق يهرود رد ینعی ًاقباس هاگ ره
 هک ،هیروف بالقنا زا دعب نارود رد ینعی نونکا ،دوب نیکالم تموکح و رازت نتخاس
 تسکشرو ار ناناقهد هجیتنلاب و تکلمم تایداصتقا گنج و دوبن نیب رد رازت رگید
 ،لقث زکرم .دیدرگ گنج نتخاس فرطرب يهلأسم بالقنا یساسا يهلأسم ،دوب هدومن
 يهلأسم ینعی یساسا عوضوم هب ضحم یلخاد يهلأسم زا و دش اج هب اج اراکشآ
 ،»تشگ صالخ گنج لاگنچ زا دیاب« ،»درک مامت دیاب ار گنج« .تفای لاقتنا گنج
 .ناناقهد همه زا شیپ و هدوسرف روشک یمومع دایرف دوب نیا

 دوب مزال ،تخادنارب ار یتقوم تموکح دوب مزال گنج زا صالختسا يارب یلو
 ار اهکیوشنم و اهراسا تموکح دوب مزال ،دومن نوگنرس ار يزاوژروب تموکح
 »یئاهن يزوریپ« ات ار گنج هک دندوب اهنآ طقف و اهنآ اریز ،درک طقاس
 نتخاس نوگنرس زج گنج زا یصالخ و جورخ يارب يرگید هارً المع .دندناشکیم
 .دیسریمن رظن هب يزاوژروب

 نیرتپچ و نیرخآ بالقنا اریز دوب ییایراتلورپ بالقنا و دیدج بالقنا کی نیا 
 تموکح زارف زا ار اهکیوشنم و اهراسا بزح ینعی تسیلایرپما يزاوژروب نویسکارف
 هب ار اهاروش تموکح و ییایراتلورپ تموکح ،دیدج تموکح هک نیا ات .تخادنایمرب
 هیلع یبالقنا يهزرابم بزح ،اهکیوشلب بزح ،یبالقنا يایراتلورپ بزح و دروآ دوجو
 يهزرابم ناناقهد تیرثکا .دناسرب تموکح هب ار یسارکمد حلص و یتسیلایرپما گنج
  .دومن ینابیتشپ و تیوقت اهاروش تموکح سیسأت و حلص رارقتسا يارب ار نارگراک

 .دشاب هتشاد دوجو تسناوتیمن مه يرگید يهراچ .دنتشادن يرگید يهراچ ناناقهد

 تربع سرد نیرتگرزب ناناقهد شکتمحز ياههدوت يارب یکسنرک يهرود نیاربانب
 زا روشک اهکیوشنم و اهراسا تموکح رد هک داد ناشن ًاحیرص هرود نیا اریز دوب
 هداد کی چیه ،يدازآ هن و نیمز هن ناناقهد هب و تشگ دهاوخن صالخ گنج
 ياهراتفگ انامه دنراد اهتداک اب اهراسا و اهکیوشنم هک یتوافت ،دش دهاوخن
 یتسیلایرپما تسایس نامهً المع ّالاو تسا یبالق و یلاخ وت ياههدعو و نیریش
 هب ار روشک دناوتیم هک یتموکح اهنت هک داد ناشن هرخالاب و دننکیم ارجا ار یتداک
 نیا تحص طقف گنج يدعب همادا .تسا اهاروش تموکح طقف دنک تیاده تسار هار
 نازابرس و ناناقهد ینویلیم ياههدوت و دومن رتعیرس ار بالقنا ریس و دییأت ار سرد
 يارب دارفنا .دادیم قوس ییایراتلورپ بالقنا فارطا رد میقتسم عمجت هار هب ار
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 ،فالتئا نارود نیا نشور سورد نودب .دیدرگ یملسم رما اهکیوشنم و اهراسا
 .دوبیم نکمم ریغ ایراتلورپ يروتاتکید

 ییایراتلورپ بالقنا هب ار يزاوژروب بالقنا نتشگ لدب ریس هک یتایفیک تسا نیا
 .دومن ناسآ

 .تفای رارقتسا نینچ هیسور رد ایراتلورپ يروتاتکید

 بالقنا لوا يهرود رد ًاقباس هاگ ره .يوروش تلود ماکحتسا زا دعب ناناقهد -4
 بلطم نیرتمدقم هیروف بالقنا زا دعب سپس و دوب مسیرازت نتخادنارب هدمع يهلأسم
 ،دوب يزاوژروب نتخاس نوگنرس يهلیسو هب یتسیلایرپما گنج زا یصالخ و جورخ
 لئاسم يوروش تموکح يهیاپ ندش مکحم و یلخاد گنج مامتا زا سپ ینعی نونکا
 عیانص نداد یقرت و تیوقت .دندرک زارحا ار لوا ماقم يداصتقا نامتخاس هب طوبرم
 یناگرزاب يهلیسو هب یناقهد داصتقا اب عیانص نتخاس طوبرم روظنم نیدب ،هدش یلم
 هک نیا ات يدقن تایلام هب یسنج تایلام لیدبت ؛دوشیم میظنت تلود فرط زا هک
 اب یتعنص سانجا يهلدابم هب ار راک ناوتب تایلام نیا نازیم یجیردت رسک اب اهدعب
 و نویسارپوئک نداد یقرت و یناگرزاب ندرک هدنز ؛دومن رجنم یناقهد ياههدروارف
 فئاظو زا نینل هک يریوصت تسا نینچ ،نویسارپوئک نیا هب ناناقهد اهنویلیم بلج
 یتسیلایسوس داصتقا يهدولاش نتخیر روظنم هب يداصتقا نامتخاس يهرمزور
  .دیامنیم

 هیسور يزرواشک روشک لثم يروشک يهوق قوفام تسا نکمم هفیظو نیا دنیوگیم
 کی نیا دننکیم راهظا هک دنتسه مه كّاکش و رواب رید صاخشا یضعب .دشاب
 زا ناناقهد يهدوت و تسا ناقهد ،ناقهد اریز تسا یندشن ءارجا رکف و ضحم لیخت
 لیکشت يارب تسین نکمم تلع نیا هب و تسا هتفای لیکشت کچوک ناگدننک دیلوت
 .دور راک هب یتسیلایسوس دیلوت ناینب

 تیمها دروم نیا رد هک ار یتایفیک زا یخرب نانآ اریز دننکیم هابتشا نیکاّکش نکیل
 .میهد رارق هجوت دروم ار اهنآ نیرتهدمع .دنروآیمن رامش هب دراد یعطق

 هک یناناقهد .دومن طولخم برغ ناناقهد اب ار يوروش داحتا ناناقهد دیابن .ًالوا
 ایراتلورپ تیعم هب يزاوژروب تموکح و رازت دض رب و هدرک یط ار بالقنا هس هسردم
 بالقنا تسد زا ار حلص و نیمز هک یناناقهد ،دناهدومن راکیپ يو يربهر تحت و
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 نینچ ،دناهدش ایراتلورپ يهریخذ يورین هجیتن رد و  هدرک تفایرد ییایراتلورپ
 تسایر تحت يزاوژروب بالقنا عقوم رد هک یناناقهد اب تسین نکمم یناناقهد
 هب و هدومن تفایرد نیمز يزاوژروب نیا تسد زا ،دناهدرک هزرابم لاربیل يزاوژروب
 تابثا هب جاتحم .دنشاب هتشادن توافت ،دناهدش نآ يهریخذ شترا مه ببس نیمه
 ایراتلورپ اب یسایس تدضاعم و یتسود دایز تیمها هب هک يوروش ناناقهد هک تسین
 دنناوتیمن ،دننادیم تدضاعم و یتسود نیا نوهرم ار دوخ يدازآ و دناهدرک تداع
  .دنشابن ایراتلورپ اب يداصتقا يراکمه يارب يدعاسم رایسب يهدام

  :تسا هتفگ سلگنا

 يهدنیآ لئاسم زا یتسیلاسوس بزح يارب یسایس رادتقا نتفرگ تسد رد«
 دروآ تسد هب ار رادتقا نیا بزح هک نیا يارب« و ... ».تسا کیدزن یلیخ
 عوجر( «دوش يوق و مکحم اج نآ رد و هتفر هد هب رهش زا ًاودب تسا مزال
 .)یسور 1922 پاچ – سلگنا فیلأت »... ناناقهد يهلأسم« باتک هب دوش

 هتشاد رظن رد ار برغ ناناقهد و هتشذگ نرق دون تاونس رد ار عوضوم نیا يو
 هس ضرع رد هک هیسور ياهتسینومک میئوگب رگا تسا تابثا هب جاتحم ایآ .تسا
 يذوفن نانچ رگید نونکا ،دناهدش لئان يدایز ياهتیقفوم هب ثیح نیا زا بالقنا
 ؟دننکب دنناوتیمن  مه ار نآ روصت یتح ام یبرغ ياقفر هک دناهدرک داجیا دوخ يارب
 يرارقرب يارب عضو نیا يهجیتن رد هک ار ییهزادنا یب تلوهس تسا نکمم هنوگچ
 ؟دومن راکنا تسا هدش لصاح ناناقهد و رگراک يهقبط نیب يداصتقا نواعت

 اب هک دنتسه یلماع اپ هدرخ ناناقهد هک دننکیم رارکت امئاد كّاکش صاخشا
 ناناقهد هب عجار سلگنا دیونشب و دینک شوگ یلو .دنجنگیمن اجکی رد مسیلایسوس
  :دیوگیم هچ برغ ياپ هدرخ

 ام تسا نکمم هک اج نآ ات ؛میتسه اپ هدرخ ناناقهد رادفرطً ادج ام«
 ،دشاب ممصم شدوخ رگا ات دنک یگدنز رتهب يو هک دومن میهاوخ یعس
 نینچ ذخا یئاناوت زونه يو رگا اما و ؛دوش رتناسآ شیارب يراکمه لوبق
 رد يرتدایز تقو ناکما ردق هب مینکیم ششوک دشاب هتشادن ار یمیمصت
 ام .دنک رکف هراب نیا رد دوخ کچوک نیمز هعطق رد ات میراذگب يو رایتخا
 ییاپ هدرخ ناناقهد ندمآ هک مینکیم لمع روط نیا تهج نآ هب طقف هن
 رب هوالع هکلب ،مینادیم نکمم دوخ فرط هب دننکیم راک ًالقتسم هک ار
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 یناناقهد يهدع ردق ره  .دراد اضتقا روط نیا زین یبزح میقتسم عفانم نآ
 ناکما و هدرک بلج دوخ فرط هب یناقهد لاح نامه رد ار اهنآ ام هک
 ردق نامه ،دشاب  رتشیب ،میشاب هدادن ناشیا هب ار ایراتلورپ دح هب لزنت
 نیا يارب ام رگا .دریگیم ماجنا رتناسآ و رت عیرس هعماج لکش رییغت
 اج همه رد يرادهیامرس دیلوت هک میوش تصرف رظتنم هعماج لکش رییغت
 نیرخآ و کچوک رگتعنص نیرخآ یتح و هدرک یقرت هجرد نیرخآ ات
 دهاوخ هدیاف یب ،دنوش يرادهیامرس گرزب دیلوت ینابرق مه اپ هدرخ ناقهد
 زا ناناقهد عفانم هار رد تسا مزال ثیح نیا زا هک يدام ياهینابرق .دوب
 يرادهیامرس داصتقا رظن زا تسا نکمم دوش هداد هعماج تورث و هوجو
 یناشخرد فرصم کی نیا هک یتروص رد ،ددرگ باسح ییهتخیر رود لوپ
 زا رتشیب ربارب هد یغلابم دیاش اهینابرق نیا اب ریز ،دشابیم هیامرس يارب
 زا میناوتیم ام نیاربانب .دوش یئوج هفرص هعماج رییغت يارب همزال جراخم
 هب دوش عوجر( ».مینک راتفر تواخس لامک اب ناناقهد هب تبسن ثیح نیا
 .)باتک نامه

 یلو .دهدیم رارق هجوت دروم ار برغ ناناقهد هک یلاح رد سلگنا يهتفگ تسا نیا
 روشک رد هک یلامک و یناسآ هب اج چیه رد سلگنا نانخس هک تسین حضاو ایآ
 رد طقف هک تسین حضاو ایآ ؟دوش ءارجا دناوتیمن ،تسا نکمم ایراتلورپ يروتاتکید
 راکً القتسم هک یئاپ هدرخ ناناقهد دندمآ« يهلأسم هاوخ تسا نکمم يوروش هیسور
 و تسا بجاو رما نیا يارب هک »يدام ياهيراکادف« هاوخ و »ام فرط هب دننکیم
 روط هب ،تسا زاین دروم دوصقم نیا يارب هک »ناناقهد هب تبسن تواخس« هاوخ
 ناناقهد عفن هب اهنآ لاثما و تامادقا نیا هک تسین راکشآ ایآ و ؟ددرگ ارجا لماک
 نیا هک دومن راکنا تسا نکمم روطچ ؟دنوشیم ءارجا هیسور رد مه الاح نیمه
 و هدرک لیهست ار يوروش روشک يداصتقا نامتخاس رما دوخ يهبون هب دیاب تیفیک
 ؟دیامن کمک نآ تفرشیپ هب

 اج نآ رد .درک طولخم برغ یئاتسور داصتقا اب ار هیسور یئاتسور داصتقا دیابن ً.ایناث
 دیدش کیکفت و هیزجت طیحم رد ینعی يرادهیامرس يداع قیرط زا يزرواشک یقرت
 هب قلعتم گرزب یصوصخ كالما نآ بطق کی رد هک ،دراد نایرج ناناقهد
 رارق يدزم زور یگدرب و تکالف ،یئادگ يوس هب ریس رگید بطق رد و نارادهیامرس
 یعیبط يهلأسم کی اج نآ رد ندیشاپ مه زا و هیزجت ظاحل نیا زا .تسا هتفرگ
 هار نیا زا دناوتیمن يزرواشک یقرت اج نیا رد .تسین روط نیا هیسور رد اما .تسا
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 لئاسو و رازبا ندش یلم و يوروش تموکح دوجو هک لیلد نیا هب ولو دبای نایرج
 هار زا دیاب يزرواشک یقرت هیسور رد .دهدیمن هزاجا ار یقرت هنوگ نیا دیلوت يهدمع
 رد طسوتم و اپ هدرخ ناقهد اهنویلیم ندروآ درگ قیرط زا ینعی دورب يرگید
 زا تلود تیوقت و هد رد ییهدوت ياهفیتارپوئک نداد یقرت قیرط زا و نویسارپوئک
 هب عجار دوخ تالاقم رد نینل .دعاسم طیارش اب رابتعا نداد يهلیسو هب اهنآ
 يدیدج هار رد دیاب ام روشک رد يزرواشک یقرت هک ،داد ناشن تسرد فیتارپوئک
 هار زا یتسیلایسوس نامتخاس رد ناناقهد تیرثکا بلج قیرط رد ینعی ،دنک تکرح
 رد یعمج تسد لوصا یجیردت نتخاس يریگ ياج قیرط رد و نویسارپوئک
 دیلوت مسق رد سپس و شورف تمسق ردً اودب دیاب مه ار راک نیا هک يزرواشک
 .تشاذگ ءارجا عقوم هب يزرواشک تالوصحم

 دسریم روهظ هب يزرواشک نویسارپوئک راک نمض تاهد رد هک ییهزات عیاقو یضعب
 يهیداحتا لخاد رد مینادیم هک يروط هب .دناهجوت بلاج رایسب ثیح نیا زا
 يزرواشک لوصحم ياههتشر رد ياهزات گرزب تالیکشت Aيزرواشک ياهفیتارپوئک
 رایسب يهدنیآ ياراد هک دناهدمآ دوجو هب هریغ و نغور ،ینیمز بیس ،ناتک :لیبق زا
 يهکبش کی )ناتک هیداحتا( رتنسونل تالیکشت هلمج نآ زا .دنشابیم یناشخرد
 شراک رتنسونل .دیامنیم عمج و دحتم ار ناتک تشک يدیلوت ياهتکرش زا یمامت
 لوصحم مامت ناناقهد نیمه زاً ادعب و هداد دیلوت رازبا و رذب ناناقهد هب هک تسا نیا
 شورف هب رازاب رد یلک ریداقم هب ار اهنآ ،دیرخ زا سپ و دنکیم يرادیرخ ار ناتک
 طسوت هب ار یناقهد داصتقا هلیسو نیا هب و کیرش نآ عفانم رد ار ناناقهد هدناسر
 تالیکشت زا لکش نیا .دنکیم لصو و طوبرم یتلود عیانص هب يزرواشک يهیداحتا
 یتلود گرزب دیلوت یگناخ متسیس نیا نم يهدیقع هب ؟دیمان دیاب هنوگچ ار دیلوت
 دیلوت یگناخ متسیس زا اج نیا رد نم .تسا يزرواشک تمسق رد یتسیلایسوس
 رد ًالثم يرادهیامرس یگناخ متسیس اب ار نآ اریز میوگیم نخس یتسیلایسوس یتلود
 و تالآ و ماخ داوم اهراک داتسا اج نآ رد هک منکیم هیبشت تاجوسنم دیلوت تمسق
 رد تقیقح رد يو هب دوخ تالوصحم مامت لیوحت اب ،هتفرگ رادهیامرس زا ار راک رازبا
 .دندرکیم راک رادهیامرس يارب دوخ يهناخ رد هک دندوب يرودزم همین نارگراک مکح
 هچ رد ام روشک رد يزرواشک یقرت دهدیم ناشن هک تسا يدایز مئالع زا یکی نیا

 
A - فذح 1929 نئوژ رد و دش سیسأت 1921 توا رد هک تسا هیسور مامت يزرواشک ياهفیتارپوئک يهیداحتا روظنم 

 .دیدرگ
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 رد هک لیبق نیمه زا يدهاوش يهرابرد اج نیا رد رگید نم .دبای نایرج دیاب یهار
 .منزیمن یفرح دندوجوم يزرواشک ياههتشر ریاس

 هار نیا لیم لامک اب ناناقهد میظع تیرثکا هک دشاب تابثا هب مزال منکیمن روصت
 تراسا و يرادهیامرس یصخش گرزب كالما يهقیرط و هدرک باختنا ار یقرت يهزات
 .تخادنا دنهاوخ رود هب ار یگتسکشرو و رقف يهقیرط هرخالاب و يرودزم و

 :دنکیم نایب ام يزرواشک یقرت قرط باب رد نینل هک هچ نآ کنیا

 تسد رد تلود تردق ،دیلوت گرزب لئاسو مامت رب تلود طلست«
 نیرتاپهدرخ و اپهدرخ ناقهد اهنویلیم اب ایراتلورپ نیا داحتا ،ایراتلورپ
 نیا ایآ ،هریغ و ناناقهد هب تبسن ایراتلورپ نیا يربهر نیمأت ،اهنآ
 زا اهنت ،نویسارپوئک زا هک نیا يارب تسین یمزال ياهزیچ نآ يهیلک
 و میدرکیم شنزرس يرگادوس يهباثم هب ار نآ ام ًالبق هک ،نویسارپوئک
 شنزرس ،میراد قح ینیعم يهجرد ات تسا پن نامز هک *مه نونکا
 ياهزیچ نآ يهیلک نیا ایآ ،میزاسب یتسیلایسوس لماک يهعماج ؛مینک
 یلو تسین یتسیلایسوس يهعماج نامتخاس زونه نیا ؟تسین مزال
 ».دشابیم یفاک و مزال نامتخاس نیا يارب هک تسا يزیچ نآ يهمه
 )یسور پاچ – 392 هحفص – 27 دلج هب عوجر(

 يهباثم هب هک ینواعت ياه تکرش هب هریغ و یلام کمک موزل رکذت نمض سپس
 عقوم رد دیدج »یعامتجا نامتخاس« و »یلاها نتخاس لکشتم يهزات پیسنرپ«
 :دیوگیم نینل ،دنشابیم ایراتلورپ يروتاتکید

 .ددرگیم رهاظ ینیعم يهقبط یلام کمک اب طقف یعامتجا میژر ره«
 هدیئاز يارب هک ار یتانم نویلیم اهدص و اهدص نآ ام هک تسین مزال چیه
 ام نونکا .میزاس  ناشن رطاخ تسا هدش جرخ »دازآ« يرادهیامرس ندش
 یعامتجا نامتخاس نآ هک نیا نآ و مینک ءارجا و كرد ار هلأسم کی دیاب
 .تسا یفیتارپوئک نامتخاس انامه میئامن کمک نآ هب هداعلاقوف دیاب ام هک
 ینعی میهد ماجنا هملک نیا یقیقح ینعم هب دیاب ام ار کمک نیا نکیل
 کمک دیاب یفیتارپوئک تالماعم مسق ره هب هک میمهفب روط نیا دیابن
 هک تسا یفیتارپوئک تالماعم  هب يرای ،ترابع نیا ینعم هکلب دوش
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 باتک نامه هب عوجر( ».دننک تکرش نآ رد مدرم یعقاو ياههدوت ًاتقیقح
 .)یسور پاچ – 393 هحفص –

  ؟تسیچ زا یکاح تایفیک نیا يهمه

 .دنتسینّ قحم نیکّاکش هک تسا نیا زا یکاح

 مشچ هب ناناقهد و ناشکتمحز ياههدوت هب هک مسینینل هک تسا نیا زا یکاح
 .تسا قح رب درگنیم ایراتلورپ يهریخذ

 فظوم و رداق هتفرگ رارق تموکح سأر رد هک ییایراتلورپ هک تسا نیا زا یکاح
 نامتخاس ،هدرب راک هب يزرواشک و تعانص لاصتا يارب ار هریخذ نیا تسا
 نآ نودب هک یمزال يهیاپ هب ار ایراتلورپ يروتاتکید و هداد یقرت ار یتسیلایسوس
 .دهد رارق تسا نکمم ریغ یتسیلایسوس داصتقا رد دورو

 

6 
 یلم يهلأسم

 

 :منکیم رایتخا ار هدمع يهلأسم ود نم ثحبم نیا زا

 ؛هلأسم حرط -فلا

 .ییایراتلورپ بالقنا و مولظم للم يهنابلط يدازآ تضهن -ب

 

 تارییغت هلسلس کی ضرعم رد ریخا لاس تسیب یط یلم يهلأسم .هلأسم حرط -1
 يهرود رد یلم يهلأسم و مود للملانیب يهرود رد یلم يهلأسم .تفرگ رارق مهم
 رظن زا هکلب تیمک و مجح ثیح زا طقف هن ،ود نیا .تسین یکی مه اب ًادبا مسینینل
 .دنداضتمً اقیمع رگید کی اب زین شیوخ یلخاد يهبنج
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 ياهتیلم هب یلک روط هب هک یضبقنم يهریاد ردً الومعم یلم يهلأسم قباس رد
 ،اهراجم ،اهيدنلریا تشونرس طقف .دیدرگیم دودحم ،دوب طوبرم »ندمتم«
 هک یللم نآ ینعم هب اپورا رگید ياهتیلم یضعب و اهبرص ،اهيدنالنف ،اهیناتسهل
 و اههد .تفرگیم رارق مود للملانیب لاجر هجوت دروم دنتسین لماک قوقح ياراد
 یهجو نیرتزیمآ تواسق و نیرتنشخ اب هک یئاقیرفآ و یئایسآ للم نویلیم اهدص
 اهدیفس .دندوب عقاو هجوت يهطیح زا جراخ رد ًالومعم ،دندرکیم لمحت ار یلم راشف
 کی رد رگید کی اب دندرکیمن تأرج ار »اهندمتم ریغ« و »اهندمتم« ،اههایس و
 عوضوم هک نیریش و شرت و یلاخ وت يهمانعطق هس ود رودص .دنهد رارق فیدر
 دوب نیا ،دوب نیا ،دوب هدش یلام تسام تیدج لامک اب نآ رد تارمعتسم صالختسا
 نیا نونکا .دننک راختفا نآ هب دنتسناوتیم مود للملانیب لاجر هک یئاهزیچ نآ مامت
 نیا ،مسینینل .تسناد هدیسر نایاپ هب دیاب یلم يهلأسم رد ار یئولهپ ود و یگنر ود
 و اهیئاپورا نیب ،اهدیفس و اههایس نیب راوید و هتخاس راکشآ ار شحاف قفاوت مدع
 هب و تخیر ورف ار مسیلایرپما »ندمتم ریغ« و »ندمتم« ناگدنب نیب و اهیئایسآ
 نیا اب .تخاس طوبرم و لصو تارمعتسم يهلأسم اب ار یلم يهلأسم بیترت نیا
 و یمومع يهلأسم هب تلود یلخاد و یصوصخ يهلأسم کی زا یلم يهلأسم ،لمع
 و لقتسم ریغ ياهروشک مولظم للم تاجن یئایند يهلأسم هب و یللملانیب
 .تسا هدیدرگ لدب مسیلایرپما تراسا زا تارمعتسم

 يانعم اسب هچ و هدشن ریبعت حیحص ًالومعم شیوخ تشونرس رب للم قح لصا ًاقباس
 مود للملانیب ياهردیل زا یضعب .دیدرگیم دودحم للم يراتخم دوخ قح هب نآ
 نتشاد قح هب ار شیوخ تشونرس رب للم قح يهلأسم هک دنتفر اج نآ ات یتح
 و یندم تاسسؤم نتشاد رد مولظم للم قح هب ینعی دندرک لدب یگنهرف لالقتسا
 نارمکح تلم تسد ردً امامت یتسیابیم  یسایس تردق هک یلاح رد .دوخ یگنهرف
 هب ،شیوخ تشونرس رب للم قح يهدیا هک دوب نآ تیفیک نیا يهجیتن .دنامب یقاب
 و بیوصت رازبا دوب نکمم دشاب نارگید یضارا قاحلا دض رب هزرابم رازبا هک نآ ياج
 .تسناد هدش فرط رب نونکا دیاب ار اهيراک مهرد نیا .ددرگ قاحلا نیا قیدصت
 مولظم للم قح ار نآ يانعم هدرک عیسو ار تشونرس نییعت موهفم مسینینل
 .دومن ریبعت لقتسم تلود داجیا و لماک یئادج رد هرمعتسم و لقتسم ریغ ياهروشک
 تشونرس رب للم قح ریبعت قیرط زا قاحلا لوصا قیدصت لامتحا بیترت نیا هب
 رد هک مه تشونرس رب تیمکاح پیسنرپ دوخ .تفر نیب زا يراتخم دوخ هب شیوخ
 ياوغا و بیرف يهبرح اهتسینووش لایسوس تسد رد یتسیلایرپما گنج ماگنه
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 و دنب و یتسیلایرپما تالیامت عون ره و مامت ياشفا يهحلسا هب لدب ،دوب هدش هدوت
 .دیدرگ مسیلانویسانرتنا حور اب اههدوت یسایس يرگنشور رازفا و یتسینووش ياهتسب
 یقوقح افرص يهلأسم کی لثم مولظم للم يهلأسم هب ًالومعم قباس رد
 عجار رامش یب ياه هیمالعا ،»للم قوقح يواست« قارطمط رپ مالعا .دنتسیرگنیم
 تعانق نآ هب مود للملانیب بازحا هک یتامادقا دوب اهنیا ،»للم تاواسم« هب
 دوجو اب »للم يواست« هک دنتشادیم موتکم ار تقیقح نیا لاح نیع رد و هدیزرو
 ،للم زا يرگید هورگ رامثتسا اب )تیلقا( للم زا یهورگ هک یماگنه ،مسیلایرپما
 يهیرظن نیا نونکا .تسین يرگید زیچ مولظم للم رخسمت زج دننکیم یگدنز
 ار یلم يهلأسم مسینینل ؛تسناد هدش اوسر دیاب یلم يهلأسم رد ار يزاوژروب یقوقح
 هک تشاد راهظا و دروآ نیمز هب هدیشک نیئاپ قارطمط رپ ياه هیمالعا جوا زا
 میقتسم يهزرابم اب ییایراتلورپ بازحا فرط زا ات ،»للم يواست« ياه هیمالعا
 نیدب .دوب دهاوخ یبالق و چوپ یتانایب ،ددرگن تیوقت مولظم للم يهناهاوخیدازآ
 يهزرابم رد یمئاد و یقیقح کمک و تدعاسم يهلأسم ،مولظم یلم يهلأسم بیترت
 و للم یقیقح يواست داجیا يارب هزرابم رد تدعاسم و مسیلایرپما دض رب نانآ
 .دیدرگ نانآ یتلود لقتسم تیدوجوم

 اب ییهطبار هک یلقتسم يهلأسم دننام ،یتسیمرفر قیرط هب ار یلم يهلأسم قباس رد
 ایراتلورپ بالقنا عوضوم و مسیلایرپما ینوگنرس ،هیامرس ینارمکح یمومع يهلأسم
 اپورا رد ایراتلورپ يزوریپ هک دشیم دومناو توکس هار زا .دنتسیرگنیم ، دشاب هتشادن
 يهلأسم لح و هدوب نکمم تارمعتسم يهناهاوخیدازآ تضهن اب میقتسم داحتا نودب
 زا جراخ رد »دوخ يدوخ هب« و ادص و دص نودب تسا نکمم تارمعتسم و یلم
 یلو .دریگ تروص مسیلایرپما اب یبالقنا يهزرابم نودب و ییایراتلورپ بالقنا هارهاش
 گنج و درک تباث مسینینل .تسناد هدش اشفا دیاب ار یبالقنا دض يهیرظن نیا نونکا
 رب و هطبار لاح رد طقف یلم يهلأسم هک دومن دییأت زین هیسور بالقنا و یتسیلایرپما
 رد بالقنا يزوریپ هک ،ددرگ هیفصت و لح تسا نکمم ییایراتلورپ بالقنا ساسا
 لقتسم ریغ کلامم و تارمعتسم يهناهاوخیدازآ تضهن اب یبالقنا داحتا هار زا رتخاب
 بالقنا یمومع يهلأسم زا یتمسق یلم يهلأسم .دباییم نایرج مسیلایرپما دض رب
 .تسا ایراتلورپ يروتاتکید يهلأسم زا یتمسق ،ایراتلورپ

 يهناهاوخیدازآ تضهن نوطب رد هک یبالقنا ياهناکما ایآ هک تسا رارق نیدب هلأسم
 هدیسرن رگا و هن ای تسا هدیسر اهتنا هب نونکا ،تسا هتفهن مولظم کلامم یبالقنا
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 ایراتلورپ بالقنا يارب اهناکما نیا زا ناوتب هک دراد دوجو یساسا و دیما ایآ تسا
 يزاوژروب يهریخذ زا ار هرمعتسم و لقتسم ریغ ياهروشک و دومن هدافتسا
 نیا هب مسینینل ؟دومن لیدبت يو قفتم هب و یبالقنا يایراتلورپ هریخذ هب یتسیلایرپما
 یلم تضهن نوطب رد یبالقنا ياهناکما دوجو هب ینعی ،دهدیم تبثم باوج لاوئس
 ینوگنرس و یمومع نمشد وحم يارب ار اهنآ زا هدافتسا و هدوب دقتعم هناهاوخیدازآ
 بالقنا و یتسیلایرپما گنج ،مسیلایرپما یقرت کیناکم .دنادیم نکمم مسیلایرپما
 .دنیامنیم دییأت صوصخ نیا رد ار مسینینل ياهجاتنتساً امامت ،هیسور

 »اورنامرف« للم يایراتلورپ يدج و یعطق کمک مه نآ ،کمک موزل تسا اج نیا زا
 .لقتسم ریغ و مولظم للم يهناهاوخیدازآ تضهن هب

 و اج همه رد ینعی یلم تضهن مسق ره اب دیاب ایراتلورپ هک تسین نآ نیا يانعم
 تدعاسم باب رد اج نیا ام نخس .دیامن کمک صوصخ هب دراوم مامت رد و هشیمه
 نآ هن دوش مسیلایرپما ینوگنرس و فعض ثعاب هک تسا یلم ياهتضهن نانچ هب
 زا ییهراپ یلم تضهن هک دتفایم قافتا یهاگ .ددرگ نآ ياقبا و ماکحتسا ببس هک
  رکذت هب مزال .دنکیم مداصت ییایراتلورپ تضهن یقرت عفانم اب مولظم ياهروشک
 يهلأسم .دشاب نایم رد دناوتیمن کمک زا مه ینخس يدراوم نینچ رد هک تسین
 یلک يهلأسم زا تسا یئزج هکلب هدوبن یلقتسم و درفنم عوضوم کی للم قوقح
 هاگن نآ هب دیاب لک رظن يهطقن زا و هدوب لک عیطم ءزج نیا و ،ییایراتلورپ بالقنا
 اهراجم و اهیناتسهل یلم تضهن رادفرط هتشذگ نرق لهچ تاونس رد سکرام .درک
 نآ رد هک نیا يارب ؟ارچ .دوب یبونج ياهكاوالسا و اهکچ یلم تضهن هیلع و
 و »اهسور يهیالط« اپورا رد و »عجترم للم« یبونج ياهكاوالسا و اهکچ نامز
 للم« اهراجم و اهیناتسهل هک یتروص رد .دندوب هقلطم تموکح گنهآ شیپ
 هب کمک هک نیا يارب .دندرکیم هزرابم هقلطم تموکح دض هک دندوب »یبالقنا
 ینعی مسیرازت هب میقتسم ریغ کمک ،یبونج ياهكاوالسا و اهکچ یلم تضهن
 .دوبیم اپورا رد یبالقنا تضهن نمشد نیرتكانرطخ

 :دیوگیم نینل

 ،شیوخ تشونرس رب للم قح هلمجنم ،یسارکمد يهناگادج ياهاضاقت «
 ناهج کیتارکمد یمومع تضهن زا تسیئزج هکلب هدوبن قلطم زیچ کی
 دراوم زا یضعب رد تسا نکمم .)یتسیلایسوس یمومع تضهن :نونکا(
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 فرص نآ زا تسا مزال تروص نیا رد ،دشاب داضتم لک اب ءزج هناگادج
 .)یسور پاچ – 258 – 257 هحفص – 19 دلج هب عوجر( ».دومن رظن

 یتروص رد هتبلا ،نانآ یعاجترا لمتحم يهبنج و هناگادج یلم ياهتضهن يهلأسم
 یبالقنا تضهن صخشم عفانم رظن زا هکلب قلطم قوقح و یمسر رظن زا هن هک
 باب رد یلک روط هب دیاب مه ار نیمه نیع .دش رکذ هک دوب يرارق هب ،دوش هظحالم
 یلم ياهشبنج تفگنه تیرثکا یمتح ندوب یبالقنا .تفگ یلم یبالقنا ياهتضهن
 زا یخرب ندوب یعاجترا لامتحا هک تسا یصوصخب لاکشا ياراد و یبسن ردق نامه
 يهمزال .دشابیم صوصخب ياهلکش ياراد و یبسن یلم يهناگادج ياهشبنج
 هک تسین نآ هجو چیه هب مسیلایرپما راشف طیارش رد یلم تضهن یبالقنا يهبنج
 و یبالقنا يهمانرب ياراد تضهن و هتشاد دوجو تضهن رد ییایراتلورپ رصانع
 ناتسناغفا يارب ناغفا ریما يهزرابم .دشاب یسارکمد رب یکتم ای و هناهاوخ يروهمج
 یبالقنا يهزرابم ینیع رظن زا شراصنا و ناوعا و وا یبلط تنطلس يهیرظن دوجو اب
 هشیر زا ار نآ و هدرک هیزجت ار شیاوق و فیعض ار مسیلایرپما هزرابم نیا اریز تسا
 ،»اهتسیلایسوس« و اه تارکمد يهزرابم هک یتروص رد ،دزاسیم لزلزتم
 ،یلترست و یکسنرکً الثم لیبق زا ،»یترارح اب« نابلط يروهمج و »اهیبالقنا«
 ،یتسیلایرپما گنج ماگنه سنیالک و نسردنه ،ناد و فونرچ ،نامدیش و لدونر
 يدنمزوریپ و میکحت و نتفای ور و گنر ثعاب هجیتنلاب ریز ،دوب یعاجترا يهزرابم
 يارب رصم يزاوژروب نارکفنشور و ناناگرزاب يهزرابم .تشگ یم مسیلایرپما
 هک نیا دوجو اب تسا یبالقنا يهزرابم ینیع رظن زا تاهج نیمه هب رصم لالقتسا
 و هدوب يزاوژروب ناونع ياراد و يزاوژروب يهقبط زا رصم یلم تضهن ياهردیل
 ناتسلگنا »يرگراک« تموکح يهزرابم هک یتروص رد ،دنتسه مسیلایسوس فلاخم
 اب ،تسا یعاجترا يهزرابم الاب تلع نامه هب رصم لقتسم ریغ عضو ظفح هار رد
 و هدوب ییایراتلورپ مان و ییایراتلورپ بسن و لصا ياراد تموکح نیا ياضعا هک نیا

 ياهروشک ریاس یلم ياهتضهن هب عجار رگید نم .دنشابیم مسیلایسوس »رادفرط«
 ره هک منکیمن تبحص نیچ و ناتسودنه لیبق زا رتگرزب یتارمعتسم و لقتسم ریغ
 کلاذعم ،دشاب یمسر یسارکمد ياهاضاقت یفانم مه رگا ،یصالخ هار رد نانآ مدق
 بوسحم یبالقنا مدق کش یب و هدوب مسیلایرپما زغم رب راخب شکچ يهبرض لثم
 .دوشیم

 :تفگیم هک تشاد قح نینل
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 یتافیرشت یسارکمد رظن هطقن زا دیابن ار مولظم ياهروشک یلم تضهن«
 یمومع يهمانزارت رد نآ یعقاو جیاتن رظن زا دیاب هکلب داد رارق هجوت دروم
 و درفنم روط هب هن« ینعی ،تشاذگ تمیق نآ هب ،مسیلایرپما دض رب هزرابم
 پاچ – 257 هحفص – 19 دلج هب عوجر( ».یناهج سایقم رد هکلب ازجم
 .)یسور

 .ییایراتلورپ بالقنا و مولظم للم يهناهاوخیدازآ تضهن -2

 :دهدیم رارق ءاشنم ار لیذ يایاضق یلم يهلأسم لح عقوم رد مسینینل

 بحاص هک ندمتم للم یتشم هاگودرا :تسا مسقنم هاگودرا ود هب ناهج -فلا
 و دناهدیشک رامثتسا ریز ار نیمز يهنکس میظع تیرثکا و هدوب یلام يهیامرس
 نیا هک هرمعتسم و لقتسم ریغ ياهروشک يهدنوش رامثتسا و مولظم للم هاگودرا
 ؛.دنهدیم لیکشت ار تیرثکا

 یلام يهیامرس رامثتسا و ملظ دروم هک لقتسم ریغ ياهروشک و اههرمعتسم -ب
 لیکشت ار مسیلایرپما ياوق عبنم نیرتمهم و هریخذ نیرتمیظع ،دناهتفرگ رارق
  ؛دنهدیم

 دض رب یتارمعتسم و لقتسم ریغ ياهروشک مولظم للم یبالقنا يهزرابم -ج
 ؛تسا رامثتسا و ملظ زا اهنآ صالختسا هار هناگی مسیلایرپما

 نایرج رد رگید نونکا مه ،یتارمعتسم و لقتسم ریغ ياهروشک نیرتمهم -د
 یناهج يرادهیامرس نارحب هب دناوتیمن زین نیا و هدش لخاد یلم يدازآ تضهن
 ؛ددرگن رجنم

 رد یلم یهاوخیدازآ تضهن و یقرتم ياهروشک رد ییایراتلورپ تضهن عفانم -ه
 دض رب یمومع يههبج کی رد ار یبالقنا تضهن لکش ود نیا داحتا ،تارمعتسم
 .دیامنیم باجیا مسیلایرپما ینعی یمومع نمشد

 دیق زا مولظم للم صالختسا و یقرتم ياهروشک رد رگراک يهقبط يزوریپ -و
 ؛تسا ریذپان ناکما ،یمومع یبالقنا يههبج ماکحتسا و لیکشت نودب مسیلایرپما
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 للم يایراتلورپ يدج و میقتسم کمک نودب یمومع یبالقنا يههبج لیکشت -ز
 نکمم ریغ دوخ »ینهیم« مسیلایرپما هیلع مولظم للم يدازآ تضهن هب هدننک ملظ
 اریز ،تسا

 شدوخ تسین نکمم هداد رارق ملظ و راشف تحت ار رگید للم هک یتلم« 
 )سلگنا( »دشاب دازآ

 تشونرس نییعت رد للم قح – راعش زا هک تسا نیا مه روبزم کمک ینعم -ح
 نیا و دیآ لمع هب عافد و يرادفرط ًادج ،لقتسم تلود داجیا و ندش ادج ،شیوخ
  ؛دوش ءارجا راعش

 لیکشت يارب للم تدضاعم و داحتا ندروآ دوجو هب ،راعش نیا يارجا نودب -ط
 ،دروآ مهارف ار یناهج مسیلایسوس يزوریپ يدام يهیاپ هک یناهج دحاو داصتقا
 ؛تسین نکمم

 طباور و لباقتم دامتعا ساسا رب و رایتخا يور زا دناوتیم طقف داحتا نیا -س
 .دشاب للم يهناردارب

 هب لیامت اهنآ زا یکی :یلم يهلأسم رد لیامت ود و هبنج ود دوجو تساج نیا زا
 ،تسا یلم لقتسم تموکح لیکشت و یتسیلایرپما ياهدنب زا یسایس صالختسا
 یتارمعتسم رامثتسا و یتسیلایرپما تاقییضت يهجیتن رد نآ ساسا هک یلیامت ینعی
 طوبرم نآ ساسا هک للم يداصتقا یکیدزن هب لیم رگید لیامت و تسا هدومن زورب
 .تسا یناهج داصتقا و ایند یمومع رازاب لیکشت هب

 :دیوگیم نینل

 یلم يهلأسم رد یخیرات لیامت ود هب دوخ یقرت لاح رد يرادهیامرس«
  :دروخیمرب

 تاقییضت هنوگ ره دض رب هزرابم ،یلم تضهن و یلم تایح يرادیب .لوا
 .یلم ياهتلود داجیا و یلم

 ،یلم ياهدس نتسکش ،اهتلم نیب طباور هنوگ همه شیازفا و دشر .مود
 ملع و تسایس و يداصتقا تایح امومع و هیامرس یللملانیب تدحو دیلوت
 .هریغ و
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 یلوا لیامت .دنشابیم يرادهیامرس یناهج نوناق ود ره لیامت ود نیا
 صوصخم یمود لیامت و دراد قوفت يرادهیامرس یقرت ودب رد رتشیب
 يهعماج هب نتشگ لدب فرط هب هک تسا هدیسر و هتخپ يرادهیامرس
 - 140 – 139 هحفص – 17 دلج هب عوجر( ».دوریم شیپ یتسیلایسوس
 .)یسور پاچ

 مسیلایرپما اریز دنتسه ریذپان یتشآ ضیقن و دض کی لیامت ود نیا مسیلایرپما يارب
 يهعومجم« يهریاد رد تارمعتسم يربج يرادهاگن و رامثتسا نودب دناوتیمن
 و قاحلا قیرط زا ار اهتلم تسا رداق طقف مسیلایرپما اریز ،دیامن یگدنز »دحاو
 موهفم ریغ مسیلایرپما دوجوً الصا مه نآ نودب هک دیامن کیدزن مه هب رامعتسا
 .تسا

 صالختسا رما ینعی ،رما کی فرط ود طقف تالیامت نیا ،مسینومک يارب سکعرب
 داصتقا رد للم داحتا هک دنادیم مسینومک اریز ،تسا مسیلایرپما دیق زا مولظم للم
 و هدوب ریذپ ناکما يرایتخا تقفاوم و هلباقتم دامتعا ساسا رب طقف یناهج دحاو
 »دحاو يهعومجم« زا تارمعتسم ندش ادج هار زا للم يرایتخا داحتا لیکشت
 .دریگیم ماجنا لقتسم ياهتلود هب اهنآ لیدبت هار زا و یتسیلایرپما

 يهنابلط تمظع مسینووش دض رب یمئاد و يدج دیدش يهزرابم موزل تسا اج نیا زا
 و نپاژ ،ایلاتیا ،اکیرمآ ،هسنارف ،سیلگنا( هدننک تدایس للم »ياهتسیلایسوس«
 للم هب دنهاوخیمن و هدوبن شیوخ تسیلایرپما لود اب هزرابم هب لیام هک )هریغ
 ازجم تلود لیکشت و ملظ زا تاجن يارب نانآ يهزرابم رد »دوخ« تارمعتسم مولظم
 .دنیامن کمک

 مسیلانویسانرتنا حور اب هدننک تدایس للم رگراک يهقبط تیبرت ییهزرابم نینچ نودب
 حور اب و تارمعتسم و لقتسم ریغ ياهروشک شکتمحز يهدوت اب یکیدزن و یقیقح
 مولظم للم فرط زا رگا .تسا نکمم ریغ ییایراتلورپ بالقنا يارب یعقاو یگدامآ
 حتاف هیسور بالقنا ،دش یمن کمک هیسور يایراتلورپ هب قباس يهیسور يروطارپما
 ندروآ تسدب يارب یلو .دندروخیمن تسکش زین نیکیند و كاچلک و تشگیمن
 یسور مسیلایرپما زیچ ره رب مدقم ایراتلورپ دوب مزال مه للم نیا يرادفرط و کمک
 .دیامن دازآ یلم متس زا ار ياهتلم نیا و هتسسگ مه زا ار
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 مسیلانویسانرتنا لاهن نتشاک و يوروش تموکح میکحت ،هلأسم نیا ماجنا نودب
 يوروش ریهامج داحتا هک للم تدضاعم یلاع تالیکشت نآ يروآ راب و یقیقح
 دحاو داصتقا رد للم يهیتآ داحتا يهدنز يهنومن و دوشیم هدیمان یتسیلایسوس
 .دوبیم ریذپان ناکما ،تسا یناهج

 قارتفا و يریگ هرانک و یلم تیدودحم دض رب هزرابم موزل تسا اج نیا زا
 دوخ یلم گنت يهریاد زا جورخ هب لیام هک مولظم ياهروشک ياهتسیلایسوس
 ییایراتلورپ تضهن اب ار شیوخ روشک يهناهاوخیدازآ تضهن طابترا و هدوبن
 لقتسم تسایس ناوتیمن ،ییهزرابم نینچ نودب .دننکیمن كرد همکاح ياهروشک
 رد همکاح کلامم يایراتلورپ اب ار يو یتاقبط تدضاعم و مولظم للم يایراتلورپ
 ،مسیلایرپما ندروآرد اپ زا يارب هزرابم و یمومع نمشد ندروآرد اپ زا يارب هزرابم
 .دومن ظفح

 یبالقنا يهیحور اب مولظم و ملاظ للم شکتمحز ياههدوت تیبرت هار تسا نیا
  .یللملانیب

 يهیحور اب نارگراک تیبرت هب عجار مسینومک یفرط ود راک نیا دروم رد نینل
 :دیوگیم نینچ مسیلانویسانرتنا

 يارب هاوخ و ملاظ و گرزب للم يارب هاوخ ... تیبرت نیا تسا نکمم ایآ«
 للم يارب هاوخ و هدننک قاحلا للم يارب هاوخ ،مولظم و کچوک للم
 ؟دشاب ناسکی ًاتحارص هدنوش قاحلا

 رد عقاو يهطقن هب ندیسر هار ًالثم هک روط نامه .ریخ هک تسا یهیدب
 زا و پچ فرط هب هحفص نآ تمس کی زا ضورفم يهحفص کی زکرم
 هک تسا یهیدب مه روط نامه ،تسا تسار فرط هب فلاخم تمس
 هب سپس و مکحم یکیدزن ،لماک يواست ینعی دحاو فده کی هب لوصو
 .دشابیم یفلتخم صخشم قرط ياراد دروم نیا رد للم مامت نتسویپ مه
 روط هب هک ،هدننک قاحلا و ملاظ گرزب تلم کی تارکمد لایسوس هاگ ره
 هقیقد کی يارب یتح ،دنکیم جیورت ار للم يهمه نتسویپ مه هب یلک
 و ژرژ ،»وا« مود ملهلیو ،»وا« و مود يالکین هک دنک شومارف مه
 قیرط زا( کچوک للم اب نتسویپ مه هب رادفرط همه زین هریغ و هراکناوپ
 رادفرط ملهلیو و یسیلاگ اب »نتسویپ« رادفرط مود يالکین ینعی ،)قاحلا
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 لایسوس نینچ تروص نآ رد ،دنشابیم هریغ و کیژلب اب »نتسویپ«
 مسیلایرپما روای و رای لمع رد و لمع الب ملاع کی يروئت رد یتارکمد
 .دشابیم

 دیاب ریزگان ملاظ ياهروشک رد نارگراک یللملانیب تیبرت لقث زکرم
 نیا رد يراشفاپ و ندش ادج رد مولظم ياهروشک يدازآ جیورت زا ترابع
 و هتشاد قح ام .درادن دوجو مسیلانویسانرتنا ،راک نیا نودب .دشاب هنیمز
 ،دنکیمن ار یتاغیلبت نینچ هک ار ملاظ تلم تارکمد لایسوس ره میفظوم
 هک نیا ولو تسا یمتح اضاقت نیا .میمانب ثیبخ رصنع و تسیلایرپما
 رد طقف ،مسیلایسوس هب ندیسر زا لبق ،ندش ادج ینعی يدمآ شیپ نینچ
 ... دشاب »ءارجا لباق« و ریذپ ناکما دروم رازه زا کی

 ار دوخ تاغیلبت لقث زکرم دیاب سکعرب کچوک تلم تارکمد لایسوس اما
 رارق اهتلم »يرایتخا لاصتا« ینعی ،ام یمومع لومرف مود يهملک يور
 رفن کی هک دوخ فئاظو هب اپ تشپ هک نیا نودب ، دناوتیم وا .دهد
 یسایس لالقتسا رادفرط مه لاح نیع رد ،دنزب تسا تسیلانویسانرتنا
 رواجم ياه هیاسمه يهگرج رد تلم نیا لوخد رادفرط مه و دوخ تلم
X و Y و Z راکفا اب هک تسا مزال وا رب لاح ره هب اما .دشاب هریغ و 
 دصقم تاعارم رادفرط و هدوب فلاخم یلم ياوزنا و تیدودحم کچوک
 .دشاب یمومع عفانم زا یصوصخ عفانم تیعبت و یمومع و یلک

 »داضتم« رگید کی اب ار نیا دناهدرکن قیمعت هلأسم نیا رد هک یناسک
 و »هیزجت يدازآ« هار رد ملاظ للم ياهتارکمد لایسوس هک دننادیم
 .دنک يراشفاپ »لاصتا يدازآ« يارب مولظم للم ياهتارکمد لایسوس
 و مسیلانویسانرتنا فرط هب يرگید هار هک دهدیم ناشن تقد یمک یلو
 فده نیا فرط هب دوجوم تیعضو زا يرگید هار ،للم نتسویپ مه هب
 .)یسور پاچ – 261 هحفص – 19 دلج هب عوجر( ».دشاب دناوتیمن .هدوبن
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7 
 کیتکات و يژتارتسا

 

 :منکیم رایتخا ار هلأسم شش نم ثحبم نیا زا

 ؛ایراتلورپ یتاقبط يهزرابم يربهر نف يهباثم هب کیتکات و يژتارتسا -فلا

 ؛يژتارتسا و بالقنا لحارم -ب

 ؛کیتکات و تضهن دم و رزج -ج

 ؛کیژتارتسا يربهر -د

 ؛یکیتکات يربهر -ه

 .مسینویسولور و مسیمرفر -و

 

    .ایراتلورپ یتاقبط يهزرابم يربهر نف يهباثم هب کیتکات و يژتارتسا -1

 یسایس ياهشترا میلعت و لیکشت يهرود رتشیب مود للملانیب تدایس يهرود
 دوب مسیراتناملراپ يهرود ،هرود نیا .دوب زیمآ تملاسمً اتبسن لماکت عضو رد ایراتلورپ
 روصتً ارهاظ نامز نآ رد .دشیم هداد حیجرت لکش نیا یتاقبط يهزرابم رد هک
 و دز يارب ایراتلورپ يهیهت ،تاقبط میظع تامداصت هب طوبرم لئاسم هک تفریم
 زور لئاسم وزج ایراتلورپ يروتاتکید ندروآ تسد هب قرط و یبالقنا ياهدروخ
 و لیکشت يارب ینلع یقرت قرط مامت زا هک دشیم یهتنم اج نیا هب عوضوم .دنتسین
 دروم هدوجوم طیارش قبط مه مسیراتناملراپ ،دوش هدافتسا ایراتلورپ ياهشترا میلعت
 لاح رد ایراتلورپ طیارش نیا رد هک دیسریم رظن هبً انمض و دریگ رارق هدافتسا
 و ینارود نینچ رد هک تسین تابثا هب جاتحم .دنامب مه دیاب و دنامیم یقاب تفلاخم
 هتشاد دوجو تسناوتیم لماک يژتارتسا هن ،ایراتلورپ يهفیظو صیخشت عون نیا اب
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 و کیتکات هب عجار ییهراپ هکت راکفا طقف .هتخادرپ و هتخاس کیتکات هن و دشاب
 .دوبن نایم رد يژتارتسا و کیتکات دوخ یلو تشاد دوجو يژتارتسا

 لاکشا زا هدافتسا کیتکات دوخ عقوم رد هک تسین نیا مود للملانیب يهریبک هانگ
 شیپ لاکشا نیا هب هک تسا نیا رد هکلب تشاذگ ارجا عقوم هب ار یناملراپ يهزرابم
 و تسنادیم ایراتلورپ يهزرابم لکش هناگی ابیرقت ار اهنآ و هداد اهب موزل دح زا
 زا جراخ يهزرابم لاکشا و دیسر ارف یبالقنا ینلع ياهدروخ و دز يهرود هک نیمه
 نیون لئاسم نیا هب مود للملانیب بازحا ،دومن بسک ار تیمها لوا يهجرد ناملراپ
   .دندرکن لوبق ار نآ و هدز اپ تشپ

 بالقنا يهرود رد ،ایراتلورپ راکشآ تایلمع يهرود ینعی ،يدعب يهرود رد طقف
 هدش میقتسم لمع هلأسم يزاوژروب نتخاس نوگنرس يهلأسم هک یتقو ،ییایراتلورپ
 ،دیدرگ لئاسم نیرتیتایح زا یکی )يژتارتسا( ایراتلورپ رئاخذ عوضوم هک یتقو ،دوب
 اب )کیتکات( یناملراپ ریغ هچ و یناملراپ هچ ،تالیکشت و هزرابم روص مامت هک یتقو
 مامت يژتارتسا میظنت هک دوب هرود نیا رد طقف ؛دندرکیم یئامن دوخ مامت حوضو
 رد انامه .دشیم ریذپ ناکما ایراتلورپ يهزرابم يهتخادرپ و هتخاس کیتکات و رایع
 اب هک ،يژتارتسا و کیتکات باب رد سلگنا و سکرام يهنایهاد راکفا هک دوب هرود نیا
 راکفا ضرعم رد نینل تسد هب ،دوب هدش نفد مود للملانیب ياهتسینوتروپا تسد
 سلگنا و سکرام یکیتکات يهناگادج ياهزت ددجم رارقتسا هب نینل یلو .دش هتشاذگ
 اهنیا مامت و دومن لیمکت ییهزات راکفا و ایاضق اب و درب رتشیپ ار اهنآ وا .دومنن افتکا
 ایراتلورپ یتاقبط يهزرابم يربهر هب عجار یتامیلعت ینابم و دعاوق هتشر کی رد ار
 ،»...مسیلایرپما« ،»...کیتکات ود« ،»؟درک دیاب هج« لثم نینل تالاسر .دومن عمتجم
 نودب ،»...يور پچ« ،»دترم یکستوئاک و ییایراتلورپ بالقنا« ،»بالقنا و تلود«
 هحلسا و مسیسکرام یمومع يهنیجنگ دراو سیفن رایسب رئاخذ ناونع هب کش
 يربهر و هرادا نف ،مسینینل کیتکات و يژتارتسا .دش دنهاوخ نآ یبالقنا يهناخ
 .تسا ایراتلورپ یبالقنا يهزرابم

 ندروآ دراو تمس نییعت زا تسا ترابع يژتارتسا .يژتارتسا و بالقنا لحارم -2
 یضتقم يهشقن يهیهت و بالقنا دوجوم يهلحرم ساسا رب ایراتلورپ یلصا يهبرض
 ندرب شیپ زا هار رد هزرابم و )یعرف و هدمع رئاخذ( یبالقنا ياوق یئارآ فص يارب
       .بالقنا زا هلحرم نیا تدم لوط رد هشقن نیا
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 موس يهلحرم لخاد ربتکا بالقنا زا سپ و درک یط ار هلحرم ود نونک ات ام بالقنا
  .تسا هتفاییم رییغت هلحرم ره رد زین يژتارتسا ،نآ ربارب .تسا هدیدرگ

 وحم و مسیرازت نتخادنارب -:فده .1917 يهیروف ات 1903 لاس .لوا يهلحرم
 يهریخذ نیرتکیدزن .ایراتلورپ -:بالقنا یساسا يورین .یئاطسو نورق يایاقب لماک
 هک بلط تنطلس لاربیل يزاوژروب نتخاس درفنم -:یلصا تبرض فده .ناناقهد -:وا
 ششوک مسیرازت اب هحلاصم هار زا بالقنا وحم و دوخ فرط هب ناناقهد بلج يارب
 .ناناقهد اب رگراک يهقبط داحتا -:ورین یئارآ فص هشقن .دیامنیم

 هب ار ناناقهد يهدوت و دناسرب رخآ هب ار یسارکمد لوحت دیاب ایراتلورپ«
 مه رد ار هقلطم تموکح تمواقم ًاربج هک نیا ات ،دیامن قحلم دوخ
 زا متشه دلج هب عوجر( ».دزاس جلف ار يزاوژروب یتابث یب و هتسکش
 .)96 هحفص – نینل تافیلأت

 هیسور رد مسیلایرپما نتخادنارب -:فده .1917 ربتکا ات 7119 سرام .مود يهلحرم
 يهریخذ نیرتکیدزن .ایراتلورپ -:بالقنا یلصا يورین .یتسیلایرپما گنج زا جورخ و
 يهریخذ يهباثم هب هیاسمه ياهروشک يایراتلورپ .ناناقهد نیرتتسد یهت -:وا
 فده .دعاسم يهتکن کی ناونع هب مسیلایرپما نارحب و ینالوط گنج .یلامتحا
 )اهراسا و اه کیوشنم( يزاوژروب هدرخ یسارکمد نتخاس درفنم -:یلصا يهبرض
 شزاس هار زا بالقنا هب نداد همتاخ و یناقهد شکتمحز ياههدوت بحاصت يارب هک
 اب ایراتلورپ داحتا -:ورین یئارافص يهشقن .دننکیم ششوک مسیلایرپما اب
 .ناناقهد نیرتتسدیهت

 يهدوت هک قیرط نیدب دهدب ماجنا ار یتسیلایسوس بالقنا دیاب ایراتلورپ«
 ربج و روز اب هک نیا ات ،دیامن قحلم دوخ هب ار ایراتلورپ همین رصانع
 ار يزاوژروب هدرخ و ناناقهد لزلزت و هتسکش مهرد ار يزاوژروب تمواقم
 .)اج نامه هب دوش عوجر( ».دزاس جلف

 ماکحتسا -:فده .دیدرگ عورش ربتکا بالقنا زا دعب هلحرم نیا .موس يهلحرم
 هار رس زا يارب یهاگ هیکت نوچ نآ زا هدافتسا و روشک کی رد ایراتلورپ يروتاتکید
 و هدش جراخ روشک کی راوید راهچ زا بالقنا .اهروشک مامت رد مسیلایرپما نتشادرب
 رد ایراتلورپ يروتاتکید -:بالقنا یلصا ياهورین .دوشیم عورش یناهج بالقنا رصع
 همین ياههدوت -:هدمع ریاخذ .اهروشک مامت رد ایراتلورپ بالقنا تضهن و روشک کی
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 رد هناهاوخیدازآ ياهتضهن و یقرتم ياهروشک رد اپ هدرخ ناناقهد و ایراتلورپ
 یسارکمد نتخاس درفنم -:یلصا تبرض فده .لقتسم ریغ ياهروشک و تارمعتسم
 اب يراکشزاس تسایس یساسا هاگهیکت هک مود للملانیب بازحا و يزاوژروب هدرخ
 تضهن اب ییایراتلورپ بالقنا داحتا -:اهورین یئارآ فص يهشقن .دنشابیم مسیلایرپما
 .لقتسم ریغ ياهروشک و تارمعتسم یهاوخیدازآ

 لاقتنا اب يژتارتسا .تسا نآ ریاخذ و بالقنا یساسا ياهورین اب يژتارتسا راک و ورس
 مامت یط هک یتروص رد دوشیم ضوع رگید يهلحرم هب هلحرم کی زا بالقنا
 .دیامنیمن رییغتً اساسا نیعم يهلحرم کی يهرود

 رد ایراتلورپ شور نییعت زا تسا ترابع کیتکات .کیتکات و تضهن دم و رزج -3
 شیپ زا هار رد هزرابم و بالقنا لوزن ای دوعص ،تضهن دم ای رزج هاتوک ًاتبسن تدم
 لاکشا هب تالیکشت و هزرابم يهنهک لاکشا لیدبت قیرط هب یشم طخ نیا ندرب
 رد .هریغ و رگید کی اب روص نیا بیکرت هار زا و ون هب هنهک ياهراعش لیدبت و هرات
 رخآ هب و يزاوژروب ای مسیرازت اب گنج رد يزوریپً الثم يژتارتسا فده هک یلاح
 ریغ دصاقم دوخ ربارب رد کیتکات ،دشابیم يزاوژروب ای مسیرازت اب هزرابم ندناسر
 هدرکن ششوک گنج مامت رد يزوریپ يارب کیتکات اریز ،دهدیم رارق ار يرتمهم
 نآ ای نیا يهناقفوم يارجا ،مزر نآ ای نیا ،دربن نآ ای نیا رد يزوریپ نآ فده هکلب
 تقباطم بالقنا لوزن ای و دوعص زا ینیعم تیعقوم اب هک تسا تاضرعت و تایلمع
 .تسا نآ رماوا يرجم و عیطم و تسيژتارتسا زا یئزج کیتکات .دیامنیم

 يهلحرم يهرود رد هک یلاح رد .دباییم رییغت ،اهدم و رزج تایضتقم رب انب کیتکات
 ،دوب هدنام رییغت نودب کیژتارتسا يهشقن )1917 يهیروف ات 1903( بالقنا لوا
 یلا 1903 ياهلاس يهرود رد .درک رییغت راب نیدنچ هرود نیا فرظ رد کیتکات

 تضهن نتفرگ جوا و بالقنا دم ماگنه اریز ،دوب یضرعت کیتکات بزح کیتکات 105
 نیا قبط .دشیم قبطنم تقیقح نیا اب یتسیابیم  مه کیتکات اذل دوب الاب فرط هب
 لاکشا .دوب بالقنا دم تایضتقم اب بسانتم و یبالقنا زین هزرابم روص ،تیعضو
 تاباصتعا زا دوب ترابع ،تفرگیم ار يرگید ياج یکی هرود نیا رد هک هزرابم
 ،مایق ،امود میرحت ،یسایس یمومع باصتعا ،یسایس تاشیامن ،یلحم یسایس
 نآ رد زین ینامزاس لاکشا ،هزرابم لاکشا رییغت بسح رب .یبالقنا يهزرابم ياهراعش
 ،ناناقهد یبالقنا ياههتیمک ،هناخراک و کیرباف ياههتیمک .درکیم رییغت هرود
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 ،يرگراک ینلع شیب و مک بزح ،نارگراک ناگدنیامن ياهاروش ،یباصتعا ياههتیمک
 .هرود نیا ضرع رد ینامزاس لاکشا دوب اهنیا

 ینیشن بقع کیتکات ذاختا هب روبجم بزح 1912 یلا 1907 ياهلاس يهرود رد
 هتفرگ رارق بالقنا رزج و یبالقنا تضهن یلوزن سوق رد تقو نآ رد اریز ،دیدرگ
 ،تیعضو نیا قباطم .دراگنا هدیدان ار تقیقح نیا تسناوتیمن کیتکات و میدوب
 رد تکرش – امود میرحت ياج هب .دنتفای رییغت زین نامزاس لاکشا و هزرابم لاکشا
 ،امود لخاد رد راک و اهینارنخس – امود جراخ یبالقنا ینلع تامادقا ياج هب ،امود
 ًالوصا ای و يداصتقا یئزج تاباصتعا – یسایس یمومع ياهباصتعا ياج هب
 و دیآرد یفخم تلاح هب دش روبجم هرود نیا رد بزح هک تسا یهیدب .توکس
 لیبق زا دادیم هزاجا نوناق هک یتالیکشت هب زین یبالقنا ییهدوت تالیکشت
           .دیدرگ لیدبت هریغ و همیب و فیتارپوئک ،یندم و یگنهرف تالیکشت

 مه نآ یط هک تفگ دیاب زین بالقنا موس و مود لحارم يهرابرد ار هلأسم نیمه
 .دنامیم رییغت الب يژتارتسا ياه هشقن هک یتروص رد دش ضوع راب اههد کیتکات
 یگنهآ مه و رییغت و ایراتلورپ تالیکشت لاکشا و هزرابم لاکشا اب کیتکات راک و رس
 راب نیدنچ تسا نکمم کیتکات ،بالقنا زا یضورفم يهلحرم ساسا رب .تسا اهنآ
 .دبای رییغت ،بالقنا لوزن و دوعص و دم و رزج تایضتقم رب انب

 :زا دنترابع بالقنا رئاخذ .کیژتارتسا يربهر -4

 :میقتسم رئاخذ

 ؛يدوخ روشک رد یلاقتنا ياهرشق امومع و ناناقهد -فلا

 ؛رواجم ياهروشک يایراتلورپ -ب

 ؛لقتسم ریغ ياهروشک و تارمعتسم رد یبالقنا تضهن -ج

 نمشد هک نیا يارب ایراتلورپ هک ،ایراتلورپ يروتاتکید ياهیبایماک و اهيزوریپ -د
 زاً اتقوم دناوتیم ،دروآ تسد هب یلاجم سفن ندرک هزات يارب هدومن عیمطت ار يوق
 .دنک ظفح دوخ يارب ار اوق قوفت ضوع رد هدومن رظنفرص نآ تمسق کی

 :میقتسم ریغ رئاخذ
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 ایراتلورپ هک يدوخ روشک رد ایراتلورپ ریغ تاقبط نیب تامداصت و اهداضت -فلا
  ؛دیامن هدافتسا اهنآ زا دوخ رئاخذ تیوقت و نمشد فیعضت يارب دناوتیم

 نمشد يزاوژروب لود نیب )یتسیلایرپما گنج لثم( گنج و تامداصت ،اهداضت -ب
 ینیشن بقع تروص رد رونام ای و ضرعت عقوم رد تسا نکمم هک ایراتلورپ تلود
 .دوش عقاو ایراتلورپ يهدافتسا دروم يرابجا

 ره و همه رب اهنآ تیمها اریز تسین لیصفت و حرش هب مزال لوا مسق رئاخذ باب رد
 ،تسین نشور ناشتیمهاً ابلاغ هک ،مود قش رئاخذ يهرابرد یلو .تسا نشور سک
 روصتً الثم .دناتیمها لوا يهجرد زئاح بالقنا تفرشیپ يارب یهاگ هک تفگ دیاب
 يزاوژروب هدرخ یسارکمد نیب مداصت هک ار یمیظع تیمها نآ ناوتب دوریمن
 نآ زا  دعب و لوا بالقنا ماگنه )اهتداک( بلط تنطلس لاربیل يزاوژروب و )اهراسا(
 هدرک يزاب یمهم شقن يزاوژروب ذوفن ریز زا ناناقهد جورخ رما رد کشالب و هتشاد
 یمومع برخم گنج يهداعلاقوف تیمها ناوتیمن یلوا قیرط هب .دومن راکنا ،تسا
 ینعی ،دومن راکنا ربتکا بالقنا نارود رد ار اهتسیلایرپما يهدمع تاجتسد نیب
 ناکما ،دوخ نیبامیف گنج هب یمرگرس تلع هب اهتسیلایرپما هک یعقوم نامه
 نیمه هب ایراتلورپ و دنهد زکرمت ار دوخ ياوق يوروش ناوج تلود دض رب دنتشادن
 شیوخ تموکح میکحت و ورین لیکشت يهجوتم ار دوخ ساوح مامت دش قفوم تلع
 تافالتخا هک الاح اسب هچ .دروآ مهارف ار نیکیند و كاچلک تسکش لئاسو و هتخاس
 دیدج يهبراحم عوقو و هدش رتقیمع هتسویپ یتسیلایرپما تاجتسد نیب تاضقانت و
 زئاح هتسویپ ایراتلورپ يارب رئاخذ زا مسق نیا ،ددرگیم یمتح ییهلأسم نانآ نایم رد
 .دوب دهاوخ يرتشیب تیمها

 دوصقم هب لین يارب رئاخذ نیا مامت زا هک تسا نآ کیژتارتسا يربهر يهفیظو
 .دیامن هدافتسا ًاحیحص نآ یقرت زا ضورفم يهلحرم رد بالقنا یساسا

 ؟تسیچ زا ترابع رئاخذ زا حیحص يهدافتسا

 نیریز تاکن دیاب ار اهنآ نیرتهدمع هک همزال طیارش یضعب يارجا زا تسا ترابع
 :تسناد

 ،نمشد يهطقن نیرتفیعض رد یعطق يهظحل رد بالقنا يهدمع ياوق زکرمت .ًالوا
 لاح رد لعن راهچ ،ضرعت هک یتقو رد ،تس هدیسر ًالماک بالقنا رگید هک یتقو رد
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 فرط هب هریخذ بلج هک یتقو و هدرک بابلاقد مایق هک یتقو رد ،تسا تفرشیپ
 ربتکا ات لیروآ يهرود رد بزح يژتارتسا .دشابیم تیقفوم یعطق طرش گنهآ شیپ

 ار هریخذ زا هدافتسا هنوگ نیا هک تسناد ییهنومن هباثم هب تسا نکمم ار 1917
 يهلأسم انامه نمشد يهطقن نیرتفیعض هرود نیا رد تسین کش .دهدیم ناشن
 بزح هک دوب یساسا يهلأسم نیمه رد انامه هک تسین یکش مه نیا رد ،دوب گنج
 ایراتلورپ ینعی بالقنا گنهآ شیپ يهقبط درگ ار روشک یلاها ياههدوت نیرتعیسو
 زا اهنابایخ رد تامادقا یگنوگچ هک دوب نآ نارود نیا رد بزح يژتارتسا .درک عمج
 هار زا رئاخذ نمض نامه رد و هدش هتخومآ گنهآ شیپ هب تارهاظت و اهشیامن هار
 گنهآ شیپ فرط هب ههبج رد نازابرس ياههتیمک هار زا و ههبج تشپ رد اهاروش
 هتفرگ ماجنا یتسرد هب رئاخذ زا هدافتسا هک دومن تباث ،بالقنا يهجیتن .ددرگ بلج
 .تسا

 شیپ و سپ اب بالقنا ياهورین زا کیژتارتسا يهدافتسا طرش نیا باب رد نینل
 :دیوگیم نینچ مایق هب عجار سلگنا و سکرام روهشم ياهزت ندرک

 نیا نتسناد نآ عورش تروص رد و درک يزاب دیابن مایق اب تقو چیه -1«
 .تفر شیپ رخآ اتً اعطق دیاب هک تسا مزال هتکن

 ار اوق زا یمیظع قوفت یعطق هظحل رد ،یعطق يهطقن رد تسا مزال -2
 مایق ،تسا رتهب شتالیکشت و هیهت هک ،نمشد الاو تخاس مهارف
 .تخاس دهاوخ دوبان ار ناگدننک

 نودب و درک لمع تیعطق ياهتنم اب دیاب دش عورش مایق هک نآ زا سپ -3
 .»تسا هناحلسم مایق گرم عافد« .دومن ضرعت هب عورشً امتح و دیدرت

 زونه يو ياوق هک یتقو ات و دوش ریگلفاغ نمشد دومن ششوک دیاب -4
 .دومن هدافتسا عقوم زا تسا هدنکارپ

 کی هب طوبرم عوضوم هک یتروص رد و( زور ره رد دومن ششوک دیاب -5
 روط ره و درک یتفرشیپ ،دشاب مک مه یلیخ ولو ،)تعاس ره رد تسا رهش
 هحفص – 21 دلج هب عوجر( ».دومن ظفح ار »یحور قوفت« تسا هدش

 .)یسور پاچ – 320 – 319
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 نانیمطا هک نیا زا سپ ،ینلع مایق هب عورش و یعطق تبرض يهظحل باختنا ً.ایناث
 ات گنهآ شیپ و تسا هدیسر دوخ جوا يهطقن نیرتیلاع هب نارحب هک دوش لصاح
 فوفص رد و هدوب يو تیوقت دعتسم رئاخذ و رضاح گنج يارب دوخ قمر نیرخآ
 .تسا هدیدرگ داجیا بارطضا و شاشتغا رثکادح نمشد

 :دیوگیم نینل

 رگا تسناد هدیسر ارف ًالماک ناوتیم ار یعطق گنج«

 ،دنشاب هدش مگ رد رس یفاک يهزادنا هب ام نمشد یتاقبط ياوق مامت -1
 دوخ ،لمحت لباق ریغ هزرابم يهجیتن رد ،دنشاب لادج و گنج رد دوخ نیب
 رگا ؛دنشاب هتخاس ناوتان ار

 يزاوژروب هدرخ ینعی ،ینیبانیب تابث یب و لزلزتم ،لود ود رصانع مامت -2
 ،هدش تسکشروً المع ،يزاوژروب زاً ادج ،يزاوژروب هدرخ یسارکمد ای و
 رگا ؛دنشاب هتخاس حضتفم و اوسر تلم لابق رد یفاک يهزادنا هب ار دوخ

 نیرتهناروسج و نیرتیعطق زا ینابیتشپ عفن هب یتاساسحا ایراتلورپ نیب -3
 ینوزف هب ور يدنمورین اب و هتشگ زاغآ يزاوژروب دض یبالقنا تایلمع
 ،تسناد هدیسر ارف ار بالقنا ناوتیم هک تسا تروص نیا رد .دشاب هدراذگ
 ... دش هراشا الاب رد هک ار یطیارش رگا ،ام يزوریپ هک تسا تروص نیا رد
 هدش نیمأت ،میشاب هدرک باختنا بوخ ار عقوم و هدروآ باسح هب ًاحیحص
 .)یسور پاچ – 229 هحفص – 25 دلج هب عوجر( ».تسا

  .تسناد يژتارتسا نینچ کی يهنومن ناوتیم ار ربتکا مایق يارجا زرط

 »تعرس گنهآ نداد تسد زا« هک تسا یکانرطخ هابتشا بجوم طرش نیا زا فلخت
 ولج یلیخ ای و دنامیم بقع تضهن نایرج زا بزح هک یتقو ینعی دوشیم هدیمان
 گنهآ نداد تسد زا« يهنومن .دیآیم دوجو هب یماکان رطخ بیترت نیا هب و دتفایم
 ششوک دومن هابتشا مایق يهظحل باختنا رد تسا نکمم هنوگچ هک نیا و »تعرس
 ياروش فیقوت اب 1917 ربماتپس هام رد ار مایق دنتساوخیم هک تسا اقفر زا ییهدع
 دیدرت و لزلزت زونه اهاروش رد هک یتقو نامه ینعی ،دنیامن عورش یسارکمد
 هب زونه رئاخذ و دوب یفیلکت الب و نیعم ریغ لاح رد ههبج زونه و دوب سوسحم
 .دندوب هدیدرگن بلج گنهآ شیپ فرط
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 اهیگدیچیپ و تالکشم مسق ره و همه دوجو اب هدش ذاختا هک ار یهار و هیور ً.اثلاث
 رظن زا ار هزرابم یساسا دوصقم گنهآ شیپ هک نیا ات هدومن ءارجا تیدج لامک اب
 شیپ رود هب ندمآ درگ و دوصقم نیا فرط هب تکرح لاح رد اههدوت و درادن رود
 هک تسا یمیظع هابتشا بجوم طرش نیا زا فلخت .دنوشن فرحنم هار زا ،دوخ گنهآ
 راتفر .دوشیم هدیمان »ریس طخ نداد تسد زا« و هدوب انشآ بوخ نآ اب نادرونایرد
 زا« هنوگ نیا يهنومن دیاب یسارکمد ياروش زا دعب هلصافالب ار ام بزح زیمآ هابتشا
 ناملراپ رد تفرگ میمصت بزح هک یتقو ینعی ،تسناد »ریس طخ نداد تسد
 هک دوب هدرک شومارف هظحل نیا رد بزح هک نیا لثم .دیوج تکرش یتامدقم
 زا روشک فارحنا يارب يزاوژروب فرط زا هک تسا یششوک یتامدقم ناملراپ لیکشت
 و دیآیم لمع هب ،يزاوژروب مسیراتناملراپ هار هب نآ ندرک لخاد و اهاروش هار
 ،هدز مه رب ار اهقرو يهمه تسا نکمم ییهسسؤم نینچ رد بزح تکرش نیاربانب
 يهزرابم »!اهاروش تسد هب تردق مامت« راعش ریز رد هک ار ناناقهد و نارگراک
 ناملراپ زا اهکیوشلب جورخ اب هابتشا نیا .دزاس فرحنم هار زا ،دندرکیم یبالقنا
 .دیدرگ حالصا و حیحصت یتامدقم

 نمشد هک یعقوم رد مظنم ینیشن بقع يارب هریخذ ياهورین لاقتنا و لقن .ًاعبار
 لیمحت نمشد هک يدربن ندوب هدیاف یب و تسا يرورض ینیشن بقع و يوق
 بسانت اب ینیشن بقع هک یعقوم رد نخس رگید هب .تسا زرحم شیپ زا دنکیم
 رئاخذ ظفح و تبرض ریز زا گنهآ شیپ صالختسا يهلیسو هناگی دوجوم ياوق
  .دشابیم يو يارب

 :دیوگیم نینل

 یگنوگچ طقف اهنآ .دننک لیمکت ار دوخ تامولعم دیاب یبالقنا بازحا«
 شناد نیا ریزگان هک دنربب یپ یتسیابیم  نونکا .دنتخومآیم ار ضرعت
 رتحیحص ناوتیم هنوگچ هک نیا نآ و ددرگ لیمکت يرگید شناد اب دیاب
 يهقبط و – دنربب یپ زین هتکن نیا هب یتسیابیم  .درک ینیشن بقع
 نتخوماین هک – دزومآیم ار نآ هب ندرب یپ ،خلت يهبرجت رثا رد یبالقنا
 ».دزاسیم نکمم ریغ ار يزوریپ ینیشن بقع و ضرعت حیحص زرط
             .)یسور پاچ – 177 هحفص – 25 دلج هب عوجر(
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 يروآ عمج و نمشد ياوق ندنکارپ ،تقو ندروآ تسد هب ؛يژتارتسا مسق نیا فده
 .تسا يدعب ضرعت هب تردابم يارب ورین

 رد تامداصم زا و دروآ تسد هب تصرف داد ناکما بزح هب هک ،ار تسرب حلص داقعنا
 ار یناقهد يهدوت و دزاس قرفتم ار نمشد ياوق و دنک هدافتسا مسیلایرپما هاگودرا
 عمج ار شیوخ ياهورین نیکیند و كاچلک هب هلمح  يارب و درادهاگن دوخ يارب
  .تسناد يژتارتسا نینچ يهنومن ناوتیم ،يامن يروآ

 :تفگیم تقو نآ رد نینل

 نکمم هظحل نیا رد هک ییهجرد اهتنم هب هناگادج حلص داقعنا اب دیاب ام«
 زا ،هدومن صالخ مسیلایرپما مصاختم هورگ ود ره تسد زا ار دوخ تسا
 هدافتسا – تسا ام هیلع هلماعم دقع عنام هک – نانآ گنج و تموصخ
 بالقنا زاب ياهتسد اب ات میروآیم تسد هب ار ینیعم يهرود و مینکیم
 هحفص – 22 دلج هب عوجر( ».میزاس مکحم و میهد همادا ار یتسیلایسوس

 .)یسور پاچ – 198

 :دیوگیم نینل مه زاب روکذم دادرارق دقع زا دعب لاس هس

 هک دوب یتشذگ "تسرب حلص" هک دنیبیم "مه یقمحا ره رگید الاح"«
 – 27 دلج هب عوجر( ».تخاس هدنکارپ ار مسیلایرپما ياهورین و يوق ار ام
 .)یسور پاچ – 7 هحفص

 .دنیامن یم نیمأت ار کیژتارتسا يربهر تحص هک ییهدمع طیارش دنتسه اهنیا

 عیطم و هدوب کیژتارتسا يربهر زا یئزج ،یکیتکات يربهر .یکیتکات يربهر -5
 لاکشا يهمه هب هک تسا نآ یکیتکات يربهر يهفیظو .تسا نآ دصاقم و جئاوح
 ندیسر يارب ار اهنآ زا حیحص يهدافتسا و دوش طلسم ایراتلورپ یتالیکشت و هزرابم
 تفرشیپ تامدقم يهیهت يارب هک ،دوجوم ياوق بسانت ساسا رب هجیتن رثکادح هب
 .دیامن نیمأت ،تسا مزال کیژتارتسا

 ؟تسیچ زا ترابع ایراتلورپ یتالیکشت و هزرابم لاکشا زا حیحص هدافتسا
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 :دنتسه لیذ رارق هب نانآ نیرتمهم هک تسا یمزال طیارش یضعب يارجا زا ترابع

 زا شیب هک تالیکشت و هزرابم لاکشا نآ نداد رارق تیمها لوا يهجرد رد .ًالوا
 دشاب هتشاد ار نآ دادعتسا و هدوب بسانتم تضهن دم ای و رزج یلعف طیارش اب همه
 فرط هب ار ینویلیم ياههدوت قوس و یبالقنا عضاوم هب ار اههدوت ندناسر هک
 .دیامن نیمأت و لیهست ههبج رد ار نانآ ندومن اج هب اج و بالقنا يههبج

 و هنهک میژر ياقب ناکما مدع گنهآ شیپ تمسق هک تسین نیا رس رب بلطم
 اهنویلیم ،اههدوت هک تسا نیا رس رب بلطم هکلب .دشاب هدیمهف ار نآ یمتح ضارقنا
 اما .دنوش رضاح گنهآ شیپ تیوقت يارب و دنربب یپ ترورض نیا هب مدرم يهدوت
 رس رب عوضوم .دنمهفب دنناوتیم دوخ یصخش يهبرجت يور زا طقف ار نیا اههدوت
 یصخش يهبرجت يور زا ات دوش هداد ناکما مدرم يهدوت اهنویلیم هب هک تسا نیا
 نانچ و هزرابم لاکشا نانچ و دنمهفب ار میدق تموکح ضارقنا موزل و ترورض دوخ
 تحص ،تلوهس هب هبرجت يور زا دنناوتب اههدوت هک دوش باختنا یتالیکشت لاکشا
 .هفیظو تسا نیا .دنبایرد ار یبالقنا ياهراعش

 درکیمن عطق و دوب هتفرگن میمصت امود رد تکرش يارب دوخ عقوم رد بزح هاگ ره
 هعسوت راک نیا ساسا رب ار هزرابم ،هداد زکرمت امود رد راک يارب ار دوخ ياوق هک
 یب شیوخ یصخش تایبرجت يور زا هک دوش هداد ناکما هدوت هب هک نیا ات ،دهد
 و مسیرازت اب تقفاوم ندوب نکمم ریغ و اهتداک دیعاوم بذک و امود یگدیاف
 زا گنهآ شیپ تروص نآ رد ،دیامن كرد رگراک يهقبط اب ار ناناقهد قافتا ترورض
 .دادیم تسد زا اههدوت اب ار دوخ طابترا زین رگراک يهقبط و هدش ادج رگراک يهقبط
 ایراتلورپ يهطلس داجیا و اهتداک ندرک اوسر ،امود يهرود رد اههدوت يهبرجت نودب
                      .دوبیم نکمم ریغ

 زا گنهآ شیپ یئادج ثعاب کیتکات نیا هک دوب نیا رد مسیووزتآ کیتکات رطخ
  .دشیم يو يهریخذ ياوق اهنویلیم

 توعد 1917 لاس لیروآ رد هک »پچ« ياهتسینومک يهدیقع زا ایراتلورپ هاگره
 زونه اهراسا و اهکیوشنم هک یتقو نآ رد ینعی ،درکیم يوریپ ،دندومنیم مایق هب
 ندوب غورد زونه اههدوت و دندوب هدشن اوسر مسیلایرپما و گنج نارادفرط ناونع هب
 يهبرجت يور زا يدازآ و نیمز و حلص هب عجار ار اهراسا و اهکیوشنم ياهقطن
 مه رگراک يهقبط و هدنام ادج رگراک يهقبط زا بزح ،دندوب هدیمهفن دوخ یصخش



مسینینل لوصا يهرابرد  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  453 

 يهبرجت نودب .دادیم تسد زا نازابرس و ناناقهد عیسو يهدوت نیب رد ار دوخ ذوفن
 يروتاتکید و دندشیمن درفنم اهراسا و اهکیوشنم ،یکسنرک يهرود رد اههدوت
 تاهابتشا »يهناروبص حیضوت« کیتکات تهج نیا هب .دوبیم نکمم ریغ ایراتلورپ
 کیتکات هناگی اهاروش لخاد رد ینلع يهزرابم کیتکات و يزاوژروب هدرخ بازحا
      .دوب حیحص

 ربهر زا ار بزح تشاد ناکما هک دوب نیا رد »پچ« ياهتسینومک کیتکات رطخ
 .دزاس لدب هنیمز یب و یلاخوت نانیچ هئطوت تشم کی هب ایراتلورپ بالقنا

 :دیوگیم نینل

 و هقبط مامت هک ینامز ات .دومن حتف ناوتیمن گنهآ شیپ اب اهنت«
 هب و دناهدرکن زاربا گنهآ شیپ نیا اب ار دوخ تقفاوم عیسو ياههدوت
 هب لیامتم یفرط یب کیً القا ای و دناهتساخنرب يو میقتسم ینابیتشپ
 هن یعطق راکیپ هب گنهآ شیپ نداد قوس ... دناهدرکن ذاختا رظن نسح
 مامت ًاتقیقح هک نآ يارب اما و .دوشیم بوسحم تیانج هکلب تقامح اهنت
 رس هب يرادهیامرس راشف و متس ریز هک شکتمحز عیسو ياههدوت و هقبط
 تسین یفاک غیلبت و دناگاپرپ اهنت ،دنیامن ذاختا ار یتیعقوم نینچ ،دنربیم
 مامت یساسا نوناق نیا .تسا مزال اههدوت نیا دوخ یسایس يهبرجت هکلب
 و ورین اب مه ناملآ هکلب هیسور اهنت هن نونکا هک تسا گرزب ياهبالقنا
 ياههدوت يارب اهنت هن .تسا هدرک دییأت ار نآ يزیگنا تفگش یگتسجرب
 و داوس اب رسارس ياههدوت يارب هکلب ،هیسور داوس یب ًابلاغ و گنهرف یب
 و یناوتان و فعض خلت معط ًالمع دمآ مزال مه ناملآ یلاع ندمت ياراد
 تموکح تئاند و يزاوژروب لباقم رد يرکون و یگدنامرد و یگدارایب
 نیعجترم يروتاتکید ندوب یمتح و دنشچب ار مود للملانیب ناناولهپ
 قش ناونع هب )ناملآ رد ءاکرش و Aپاک و هیسور رد فولینروک( ار یطارفا
 عطق روط هب هک نیا ات دننیبب مشچ هب ایراتلورپ يروتاتکید لباقم رد دحاو
 پاچ – 228 هحفص – 25 دلج هب عوجر( ».دندرگ مسینومک هجوتم
 .)یسور

 
A - هب وا ،دوب فورعم »پاک چوپ« هب هک دوب ناملآ رد 1920 لاس یبالقنا دض ياتدوک ربهر – )1922 – 1867( پاک 

 ناملآ نارگراک یمومع باصتعا يهلیسو هب و هدوب رمع هاتوک تموکح نیا و دمآرد دیدج تموکح يهدرکرس تروص
 .دش نوگنرس
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 اب هک ،تفای ار عیاقو ریجنز زا یصوصخم يهقلح نآ دیاب نیعم يهظحل ره رد ً.ایناث
 طیارش ناوتب و تشاد هاگن تسد رد ار ریجنز مامت تسا نکمم نآ نتفرگ تسد هب
 .دومن رضاح کیژتارتسا تیقفوم هب لوصو يارب ار

 دناهتفرگ رارق بزح ربارب رد هک یلئاسم هلسلس نایم زا هک تسا نآ دوصقم
 و رتمزال همه زا نآ لح هک دومن باختنا و ادج دیاب ار زور يهلأسم نآ ًاصوصخم
 .ددرگیم هرمزور لئاسم ریاس عیرس لح ثعاب نآ يارجا و هدوب رتمهم

 یلیخ ياهنامز هب عجار اهنآ زا یکی هک لاثم ود اب تسا نکمم ار لصا نیا تیمها
 ام رصاعم کیدزن رایسب مایا هب قلعتم یمود و )بزح سیسأت و داجیا يهرود( شیپ
 .داد ناشن ،تسا )پن يهرود(

 اب زونه رامش یب تالیکشت و اههزوح هک یتقو ،بزح داجیا و سیسأت يهرود رد
 ار بزح ياپ ات رس يزاب لفحم و يراک هدرخ هک یعقوم ،دندوبن طوبرم رگید کی
 ار بزح یلخاد تایح یلصا تفص ،رکف يهقرفت و تتشت هک یتقو ،درکیم هدز گنز
 هلسلس نایم رد هک ییهدمع يهفیظو و یساسا يهقلح هرود نیا رد ؛دادیم لیکشت
 ریغ يهمانزور سیسأت يهلأسم ،درکیم مادنا ضرع بزح ربارب رد يزور نآ لئاسم
 يارب ینلع ریغ يهمانزور هار زا طقف اریز ؟ارچ .دوب هیسور مامت يارب ،)ارکسیا( ینلع
 هک ار یبزح ینعی زاوآ مه يهتسه يزور نآ طیارش رد دوب نکمم هیسور مامت
 يهیهت و دحاو کی رد ار رامش یب تالیکشت و اههزوح طابترا و لاصتا تیلباق
 بزح لیکشت يهیاپ نتشاذگ قیرط نیدب و یکیتکات و کیژولوئدیا تدحو طیارش
 .دومن داجیا ،دشاب اراد ار یقیقح

 لاگنچ ریز رد عیانص هک یعقوم ،يداصتقا نامتخاس هب گنج زا لاقتنا يهرود رد
 یئاتسور داصتقا و دوب هداتفا راک زا و دنارذگیم رس زا ار يروآ فسا تیعضو یناریو
 داصتقا اب یتلود عیانص نیب دنویپ داجیا و دوب هقیضم رد يرهش تاعونصم دوبمک زا
 هرود نیا رد ،دوب هدش یتسیلایسوس زیمآ تیقفوم نامتخاس یساسا طرش یئاتسور
 اریز ؟ارچ .دوب یساسا يهفیظو يهقلح ،عیاقو هلسلس و فئاظو نایم ،یناگرزاب یقرت
 قیرط هب یناگرزاب هار زا زج یئاتسور داصتقا و تعانص نیب دنویپ پن طیارش رد
 تعنص گرم مکح رد پن طیارش رد شورف نودب دیلوت اریز ؛تسین نکمم يرگید
 یقرت تسا نکمم یناگرزاب یقرت و فرصم يهعسوت هار زا طقف ار تعنص اریز ؛تسا
 تسد هب زا سپ ،یناگرزاب يهتشر رد ندش مکحم زا سپ طقف اریز ؛داد هعسوت و
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 ار یناقهد رازاب و تعنص دوشیم هقلح نیا ندروآ تسد هب زا سپ ،یناگرزاب ندروآ
 یساسا يانب طیارش داجیا يارب ار يرگید يهرمزور لئاسم و درک لصو مه هب
 .دومن لح یتسیلایسوس داصتقا

 :دیوگیم نینل

 ندوب تسینومک ای و مسیلایسوس رادفرط ای ندوب یبالقنا یلک روط هب«
 ادیپ ار صوصخم يهقلح نآ ،هظحل ره رد دوب دلب دیاب ... تسین یفاک
 لاقتنا تامدقم ندومن مهارف و ریجنز مامت ندروآ تسد هب يارب هک درک
  »... دیبسچ نآ هب اوق مامت اب دیاب رگید يهقلح هب

 نداد قنور و یقرت زا تسا ترابع ییهقلح نینچ ... یلعف يهظحل رد«
 .تلود فرط زا نآ نایرج حیحص )تیاده( میظنت طرش هب یلخاد یناگرزاب
 نایم هک تسا ثداوح یخیرات ریجنز زا »ییهقلح« نآ ،یناگرزاب
 دیاب" 1922 – 1921 ياهلاس یتسیلایسوس نامتخاس یلاقتنا ياهلکش
 پاچ – 82 هحفص – 27 دلج هب عوجر( »."دیبسچ نآ هب اوق مامت اب
  .)یسور

  .دنیامن یم نیمأت ار یکیتکات يربهر تحص هک ییهدمع طیارش دنتسه اهنیا

 یتسیمرفر کیتکات و یبالقنا کیتکات نیب یفالتخا هچ .مسینویسولور و مسیمرفر -6
 ؟تسا دوجوم

 و هحلاصم فلاخم و مرفر فلاخم یلک روط هب مسینینل هک دننکیم روصت اه یضعب
 رد هک دننادیم رتهب سک ره زا اهکیوشلب .تسا طلغ یلک هب نیا .تسا شزاس
 ،یضورفم و نیعم طیارش دوجو اب و »تسا تمینغ دنهدب هچ ره« ینیعم موهفم
 .تسا دیفم و مزال شزاس و هحلاصمً اصوصخ و مرفر امومع

 :دیوگیم نینل

 يزاوژروب نتخاس نوگژاو هار رد میهاوخب هک تسین روآ هدنخ ایآ«
 رتهدیچیپ و رتینالوط و رتراوشد راب دص هک یگنج ،مینک گنج یللملانیب
 زاً البق گنج نیا رد و تسا لود نیب یلومعم ياهگنج نیرتتخس زا
 یتقوم هک نآ ولو( نانمشد نیب عفانم فالتخا زا هدافتسا و یئوج تصرف
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 ار نکمم نیقفتم هحلاصم و شزاس ناکما و مینک رظن فرص )دشاب مه
 ایآ ؟میئامن در )دنشاب مه طورشم و لزلزتم ،تابث یب ،یتقوم قفتم ولو(
 هک یهوک زارف رب راوشد دوعص نیح رد هک تسین نآ مکح رد یلمع نینچ
 میمصتً البق تسا هدیسرن اج نآ هب یسک ياپ و هدشن هتخانش زونه
 زا و مینکن تعجارم هاگ هب هاگ و میزادناین مخ و چیپ هب ار دوخ هک میریگب
 هار رگید بناوج و تاهج رد و میوشن فرصنم میاهدرک باختنا هک یهار
 .)یسور پاچ – 210 هحفص – 25 دلج هب عوجر( »؟میجنسن ار

 رس رب هکلب تسین هحلاصم و حلص و شزاس ای مرفر رس رب بلطم مینیبیم هک نانچ
 .دننکیم شزاس و مرفر زا مدرم هک تسییهدافتسا نآ

 و ثحب يارب طقف یبالقنا تایلمع و دوصقم تیاغ مرفر ؛تسیمرفر صخش يارب
 کیتکات دوجو تروص رد مرفر ببس نیا هب و ،تسا لافغا و هضیرع ندوبن یلاخ
 و تموکح نیا ماکحتسا تلآ هبً امتح يزاوژروب تموکح طیارش رد و یتسیمرفر
 .ددرگیم لدب بالقنا يهقرفت

 ،مرفر هن تسا یبالقنا تایلمع هدمع عوضوم ،یبالقنا صخش يارب سکعرب اما
 تروص رد ،مرفر تبسانم نیا هب .تسا بالقنا یعرف لوصحم طقف مرفر وا يارب
 نیا لالحنا تلآ هبً اعبط ،يزاوژروب تموکح دوجو طیارش رد و یبالقنا کیتکات دوجو
 یبالقنا تضهن يهنماد يدعب يهعسوت هاگ هیکت هب و بالقنا ماکحتسا و تلود
 .دوشیم لیدبت

 لاصتا يارب یکگنچ نوچ ار نآ هک دنکیم لوبق نآ يارب ار مرفر یبالقنا صخش
 تایلمع تیوقت يارب شوپرس دننام نآ زا و درب راک هب ینلع ریغ ای ینلع تایلمع
 هدافتسا يزاوژروب نتخاس نوگنرس تهج اههدوت یبالقنا يهیهت روظنم هب ینلع ریغ
 .دیامن

  .مسیلایرپما طیارش رد شزاس و مرفر زا یبالقنا يهدافتسا يانعم تسا نیا

 ریغ تایلمع عون ره زا هک دنکیم لوبق نآ يارب ار مرفر ،سکعرب تسیمرفر اما
 ریز رد و دروآ دراو همطل بالقنا يارب اههدوت يهیهت راک هب ،دزرو بانتجا ینلع
 .دنک تحارتسا ،هداد مل »هدش ءاطعا« مرفر يهیاس

 .یتسیمرفر کیتکات ینعم تسا نیا
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  .دش هتفگ هک تسا يرارق هب مسیلایرپما تیعضو رد اهشزاس و اهمرفر يهلأسم

 ات بلطم ایراتلورپ يروتاتکید روهظ و مسیلایرپما نتخاس نوگنرس زا سپ یلو
 تایفیک و نیعم طیارش رد تسا نکمم ایراتلورپ تلود دوشیم نوگرگد ییهزادنا
 یبالقنا هار زا ًاتقوم هدوجوم میژر نامتخاس دیدجت قیرط رد دوش روبجم یصوصخم
 روهشم يهلاقم رد نینل هچ نانچ ،ای و عاضوا یجیردت رییغت قیرط زا هدش فرحنم
 ریغ هار زا و »یتسیمرفر قیرط هب« ،دیوگیم A»... الط تیمها هب عجار« دوخ
 نیا يهیزجت يارب ایراتلورپ ریغ تاقبط هب تبسن تشذگ و مرفر هار زا ،میقتسم
 دیدج ضرعت يارب ار طیارش و دیامنب اوق عمجت ات دهدب بالقنا هب یتصرف تاقبط
 »یتسیمرفر« هار ینیعم يهزادنا ات هار نیا هک دومن راکنا ناوتیمن .دزاس مهارف
 رایسب تیفیک اب اج نیا رد ام هک درپس رطاخ هب تسا مزال طقف یلو .تسا
 تلود فرط زا دروم نیا رد مرفر هک تسا نیا نآ و میتسه هجاوم یصوصخم
 يو هب مزال تصرف نداد و ایراتلورپ تلود میکحت ثعاب و دوشیم ءارجا ییایراتلورپ
 ریغ تاقبط يهقرفت هکلب هدوبن بالقنا يهقرفت مرفر نیا زا روظنم و ددرگیم
 .تسا ایراتلورپ

 .دوشیم لدب دوخ داضتم هب مرفر یطیارش نینچ تحت رد نیاربانب

 رسیم ظاحل نیا زا طقف و طقف ییایراتلورپ تردق فرط زا یتسایس نینچ يارجا
 نادیم و اضف و هدوب عیسو یفاک ردق هب هتشذگ نارود رد بالقنا يهنماد هک تسا
 کیتکات هب ار ضرعت کیتکات و درک ینیشن بقع ناوتب ات تسا هدروآ مهارف یفاک
 .دومن لیدبت ههاریب و میقتسم ریغ هار زا تکرح و تقوم ینیشن بقع

 بالقنا یعرف لوصحم مرفر ،يزاوژروب تردق عقوم رد ًاقباس هاگره بیترت نیا هب
 یبالقنا تاحوتف مرفر يهمشچرس ایراتلورپ يروتاتکید نامز رد ینعی نونکا ،دوب
 .تسا هتفای زکرمت ایراتلورپ تسد رد هک تسا يرئاخذ و ایراتلورپ

 :دیوگیم نینل

 نییعتً احیحص و اقیقد ار بالقنا و مرفر نیب تابسانم مسیسکرام طقف«
 تسناوتیم ار تابسانم نیا يوس کی طقف سکرام ًانمض و تسا هدومن
 و ماود ابً اتبسن يزوریپ نیتسخن زا لبق هک دوب یعضو زا نآ و دنیبب

 
A - تسا »مسیلایسوس لماک يزوریپ زا سپ و نونکا ،الط تیمها يهرابرد« ناونع هب نینل رثا روظنم. 
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 یعضو نینچ رد .تشاد دوجو ،روشک کی ردً القا ایراتلورپ مکحتسم
 لوصحم ار نآ هک دوب نیا مرفر هب تبسن حیحص يهیور کی يانبم
 ،ایراتلورپ يزوریپ زا سپ ... مینادب ایراتلورپ هقبط یبالقنا يهزرابم یعرف
 بالقنا اب مرفر طباور و تابسانم رد ،دشاب روشک کی رد هک دنچ ره
 قباس لاح نامه هب هلأسم ،لوصا ظاحل زا .ددرگیم رهاظ يهزات يهتکن
 ًاصخش سکرام هک دیآیم دیدپ يرییغت لکش ثیح زا یلو دنامیم یقاب
 و هفسلف ساسا رب طقف نآ كرد اما دنک ینیب شیپ ار نآ تسناوتیمن
 يزوریپ هب هک يروشک يارب ... دشابیم ریذپ ناکما مسیسکرام تسایس
 سایقم رد هک نیا اب( ،)نیلاتسا .ي – اهمرفر ینعی( اهنآ تسا هدش لئان
 نیا هب لین زا سپ ،)دنشابیم "یعرف لوصحم" نامه مه زاب یللملانیب
 یفاک ياوق رگید و دش دراو اوق هب راشف رثکادح هک يدراوم رد ،يزوریپ
 و مزال سفنت کی مکح ،تسین دوجوم یبالقنا لوحت نآ ای و نیا يارب
 هک دهدیم تسد هب یئاوق "يهریخذ" نانچ ،يزوریپ .دنراد ار ینوناق
 يدام ثیح زا هاوخ ار دوخ ناوتیم مه يرابجا ینیشن بقع عقوم رد یتح
 84 هحفص – 27 دلج هب عوجر( ».دومن يرادهاگن يونعم ثیح زا هاوخ و
  .)یسور پاچ – 85 –

 

8 
 بزح

 

 للملانیب بازحا هک زیمآ حلص شیب و مک یقرت يهرود و بالقنا لبقام يهرود رد
 یناملراپ يهزرابم ياهلکش و هتشاد تدایس يرگراک تضهن رد ورین ثیح زا مود
 یعطق و يدج تیمها نآ بزح طیارش نیا رد ،دشیم باسح یلصا و یساسا روص
 و دوبن اراد ،دومن بسک یبالقنا ینلع ياهدروخ و دز طیارش رد ًادعب هک ار
 دیوگیم مود للملانیب هب هدراو تالمح زا عافد رد یکستوئاک ،دشاب تسناوتیمن
 اهنآ هک دوب مه تهج نیمه هب و گنج رازبا هن ،دناحلص رازبا مود للملانیب بازحا
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 يدج مادقا چیه هب ثبشت هب رداق ایراتلورپ یبالقنا ياهمایق يهرود و گنج ماگنه
 هک تسا نآ شیانعم ؟تسیچ نآ يانعم یلو .تسا حیحصً الماک نیا .دندیدرگن
 يهزرابم بازحا و دندروخیمن ایراتلورپ یبالقنا هزرابم درد هب مود للملانیب بازحا
 ياههاگتسد هکلب ،دنهد قوس تردق يوس هب ار نارگراک هک دنتسین ایراتلورپ
 نیا .دناهدش تسرد یناملراپ تازرابم و ناملراپ تاباختنا يارب هک دنتسه یتاباختنا
 یساسا تالیکشت مود للملانیب ياهتسینوتروپا تدایس يهرود رد هک هیضق
 نیمه هب تقیقح رد ،دوب یناملراپ نویسکارف هکلب و دوبن بزح ،ایراتلورپ یسایس
 رصانع و میامض زا یکی هرود نیا رد بزح ،تقیقح رد هک مینادیم .تسا لیلد
 اب و یطیارش نینچ رد هک تسین تابثا هب جاتحم .دوب یناملراپ نویسکارف يهعبات
 یگدامآ فارطا رد تبحص يارب یئاج رگید اهراک سأر رد یبزح نینچ ندوب
 .دنامیمن یقاب بالقنا يارب ایراتلورپ

 تامداصت يهرود ،هزات يهرود .درک رییغت ًاساسا عوضوم دیدج نارود روهظ اب یلو
 يهرود ،ییایراتلورپ بالقنا يهرود ،ایراتلورپ یبالقنا تارهاظت يهرود ،تاقبط راکشآ
 تسد هب تموکح فرصت و مسیلایرپما نتخاس نوگنرس يارب اوق میقتسم كرادت
 دنترابع هک دهدیم رارق ار يدیدج لئاسم ایراتلورپ لباقم رد هرود نیا .تسا ایراتلورپ
 تیبرت ،یبالقنا و هزات يهیاپ و ساسا رب یبزح تایلمع يهیلک نامتخاس دیدجت زا
 بلج و هیهت ،تردق نتفرگ تسد هب يارب یبالقنا يهزرابم يهیحور اب نارگراک
 شبنج اب مکحم يهطبار رارقتسا ،راوجمه ياهروشک ياهرتلورپ اب داحتا ،رئاخذ
 نیا هک نیا روصت .هریغ و هریغ و لقتسم ریغ ياهروشک و تارمعتسم یهاوخیدازآ
 یبازحا ینعی ،دومن لح قباس تارکمد لایسوس بازحا ياوق اب ناوتیم ار هزات لئاسم
 ار دوخ هک تسا نیا شیانعم ؛دناهتفای امن وشن مسیراتناملراپ زیمآ حلص طیارش رد هک
 رب یفیاظو نینچ نتشاد .میزاس موکحم ملسم تسکش و لماک نامرح و سأی هب
 حالس علخ تلاح هب شیانعم دنتسه روما سأر رد یمیدق بازحا هک یماگنه ،شود
 یتیعضو نینچ اب تسناوتیمن ایراتلورپ هک تسین تابثا هب مزال .تسا ندمآرد لماک
 .دزاسب

 ردق هب یبزح ،یبالقنا بزح ،زرابم بزح ،دیدج بزح سیسأت موزل تساجنیا زا
 هب ،دهد قوس تردق فرصت هار رد هزرابم هب ار اهرتلورپ دناوتب ات روسج تیافک
 هنک هب یبالقنا عاضوا يهدیچیپ و ضماغ طیارش رد دناوتب ات برجم یفاک يهزادنا
 رد یئرمان عناوم هنوگ ره زا ات فاطعنا تیلباق ياراد یفاک يهزادنا هب ،درب یپ اهراک
 .درذگب دوصقم هار
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 يروتاتکید ندروآ تسد هب و مسیلایرپما نتخاس نوگنرس روصت یبزح نینچ نودب
 .درک دیابن مه ار ایراتلورپ

 .تسا مسینینل بزح دیدج بزح نیا

 ؟تسا رارق هچ زا دیدج بزح نیا تایصوصخ

 شیپ دیاب بزح زیچ ره رب مدقم .رگراک يهقبط گنهآ شیپ هباثم هب بزح -1
 یبالقنا براجت ،رگراک يهقبط رصانع نیرتهب دیاب بزح دشاب رگراک يهقبط گنهآ
 بزح یلو  .دیامن بذج دوخ هب ایراتلورپ راک هب تبسن ار ناشیا دح یب تیمیمص و
 تضهن نیناوق هب ملع و یبالقنا يروئت هب دیاب دشاب گنهآ شیپ ًاتقیقح هک نیا يارب
 ایراتلورپ يهزرابم يربهر هب بزح تروص نیا ریغ رد .دشاب حلسم ،بالقنا نیناوق و
 تبث هب طقف ار دوخ تیلاعف هک یبزح .تسین رداق دوخ لابند هب ایراتلورپ ندرب و
 وردوخ تضهن لابند رد و دنک دودحم رگراک هقبط يهدوت راکفا و نارذگ یگنوگچ
 زا دناوتن و ،دشابن اهتضهن هنوگ نیا یسایس يدیقال و دوکر عفر هب رداق ،هداتفا
 یتاقبط عفانم كرد ماقم هب لوصو ات ار اههدوت و هداهن رتارف اپ ایراتلورپ ینآ عفانم
 يهقبط شیپاشیپ رد دیاب بزح .دشاب یقیقح بزح دناوتیمن ،دهد ءاقترا ایراتلورپ
 هن دربب دوخ لابند هب ار ایراتلورپ و دشاب رگراک هقبط زا رتنیبرود ،هتفرگ رارق رگراک
 هک مود للملانیب بازحا .ددرگ ناور وردوخ تانایرج و عیاقو لابند رد هک نیا

 ینعی يزاوژروب تسایس ناگدننک ارجا و لاُمع دننکیم جیورت ار »يور هلابند«
 .دزاسیم موکحم يزاوژروب تسد رد ضحم رازبا هب ار ایراتلورپ هک دنتسه یتسایس
 دشاب هتشاد ار نآ تیلباق و هدوب ایراتلورپ گنهآ شیپ يهیرظن دجاو هک یبزح طقف
 دناوتیم یبزح نینچ طقف ؛دهد ءاقترا یتاقبط عفانم كرد حطس ات ار اههدوت هک
 یلقتسم یسایس يورین هب هتخاس فرصنم مسینوینویدرت هار زا ار رگراک يهقبط
 .دیامن لیدبت

   .تسا رگراک يهقبط یسایس ياوشیپ ،بزح

 و هزرابم تیعقوم یگدیچیپ و رگراک يهقبط يهزرابم تالکشم يهرابرد الاب رد نم
 یگدیچیپ .متفگ نخس ینیشن بقع و هلمح و رونام و رئاخذ و کیتکات و يژتارتسا
 هک تسیک .تسین رتمک نآ زا دشابن رتشیب گنج طیارش زا رگا هنیآ ره طیارش نیا
 اهنویلیم طیارش نیا رد دناوتیم هک تسیک .دربب یپ طیارش نیا هُنک هب دناوتیم
 راچد دهاوخن هک یشترا ره ؟دنک یئامنهار یحیحص روط هب ار رگراک يهدوت
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 ،ایراتلورپ هک تسین حضاو ایآ .دشاب یبرجم داتس ياراد تسا روبجم ،ددرگ تسکش
 یلوا قیرط هب ،دزاس دوخ یناج نانمشد يهمعط ار دوخ دشابن لیام هک یتروص رد
 بزح طقف داتس نیا ؟تسا اجک داتس نیا اما ؟دشاب زاین یب يداتس نینچ زا دناوتیمن
 داتس نودب شترا ،یبالقنا بزح نودب رگراک يهقبط .دشاب دناوتیم ایراتلورپ یبالقنا
 .تسا

 .تسا ایراتلورپ یگنج داتس بزح

 شیپ يهتسد لاح نیع رد دیاب وا .دشاب گنهآ شیپ يهتسد طقف دناوتیمن بزح اما
 یگتسب نآ هب دوخ یتایح ياه هتشر مامت اب هک دشاب هقبط زا یئزج و هقبط گنهآ
 زا هک يدارفا زاً امئاد ایراتلورپ يهقبط و دناهتفرن نیب زا تاقبط زونه هک مادام .دراد
 هتسناوتن رگراک يهقبط يهمه هک مادام و ددرگیم رپ دنوشیم جراخ رگید تاقبط
 اب گنهآ شیپ يهتسد نیب توافت ،دبای یلاعت گنهآ شیپ يهتسد حطس ات تسا
 .دورب نایم زا دناوتیمن مه یبزح ریغ ياههدوت و اهیبزح نیب ،رگراک يهقبط يهیقب
 اهنت و هداتفا رود یلک هب هدوت زا بزح و هدش لدب عاطقنا هب فالتخا نیا هاگ ره یلو
 اب بزح هاگره .دش دهاوخ جراخ ندوب بزح لاح زا مه بزح تروص نیا رد دنامب
 یبزح ریغ ياههدوت و بزح نیب هاگره ،دشاب هتشادن دنویپ یبزح ریغ ياههدوت
 رد بزح و دننکن لوبق ار يو يربهر اههدوت نیا هاگره ،دشاب هتشادن دوجو یگتسباو
 .دنک يربهر ار هقبط دناوتیمن ،دشابن یسایس و یقالخا رابتعا ياراد هدوت نیب

 اج نیا رد .دندیدرگ لوبق ام بزح رد نارگراک نیب زا دیدج وضع رازه تسیود ًاریخا
 رتشیب صاخشا نیا دورو هب تبسن یبزح ریغ يهدوت هک تسا هجوت نایاش هتکن نیا
 تکرشً ادج بزح هب ءاضعا ندنالوبق رد و هداد جرخ هب هقالع و تیلاعف اهنآ دوخ زا
 نآ زا یکاح تقیقح نیا .دندشیمن لوبق هزات ءاضعا ناشیا بیوصت نودب و هدومن
 و کیدزن بزح و دوخ بزح ار ام بزح ،یبزح ریغ نارگراک عیسو ياههدوت هک تسا
 هب و دندنمقالع ناج و لد زا نآ يهعسوت و ماکحتسا هب و هدرمش دوخ دنواشیوخ
 تابثا هب جاتحم .دنیامنیم ضیوفت نآ يربهر هب ار شیوخ تشونرس رطاخ بیط
 ریغ ياههدوت اب ار بزح هک ،یقالخا یئرمان ياههتشر نینچ دوجو نودب هک تسین
 .ددرگ دوخ يهقبط عطاق يورین تسناوتیمن بزح ،دنکیم لصتم یبزح

 .تسا رگراک يهقبط کفنیال ءزج بزح

 :دیوگیم نینل
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 نارود رد ،گنج عقوم رد و( هقبط مامت ًابیرقت تهج نیا هب و میتسه هقبط بزح ام«
 هب و هدومن لمع هب مادقا ام بزح يربهر تحت دیاب )هقبط مامتً اقیقحت یلخاد گنج
 هک دشیم روصت هچ نانچ یلو ،ددرگ رتلصتم و رتکیدزن رودقملا یتح ام بزح
 مهف حطس ات دناوتیم يرادهیامرس میژر دوجو اب هقبط يهمه ًابیرقت ای همه هراب کی
 ،دبای یلاعت شیوخ تارکمد لایسوس بزح ینعی دوخ گنهآ شیپ يهتسد تیلاعف و
 ات یلقاع تارکمد لایسوس چیه .دوبیم "يور هلابند" و مسیوولینام يروصت نینچ
 یتح يرادهیامرس میژر دوجو اب هک تسا هتشادن دیدرت هلأسم نیا رد لاح هب
 رتکیدزن هدنام بقع ياهرشق مهف هب و رتيودب هک« يرگراک يهیداحتا تالیکشت
 ندرک شومارف .دریگ ارف ار رگراک يهقبط يهمهً ابیرقت ای و همه دناوتیمن )تسا
 و دنوشیم بلج نآ فرط هب هک یئاههدوت مامت و گنهآ شیپ يهتسد نیب توافت
 راشقا شیپ زا شیب ءاقترا هک گنهآ شیپ يهتسد یمئاد يهفیظو ندرک شومارف
 رود رظن زا و نداد بیرف ار نتشیوخ يانعم هب ،تسا شیوخ یقرت حطس ات عیسو
 – 6 دلج هب عوجر( ».تسا فئاظو نیا ندرک کچوک و فئاظو تیمها نتشاد
 .)یسور پاچ – 206 – 205 هحفص

 گنهآ شیپ يهتسد طقف بزح .رگراک يهقبط لکشتم يهتسد هباثم هب بزح -2
 يربهر ار هقبط يهزرابمً اعقاو دهاوخب بزح هک یتروص رد .تسین رگراک يهقبط
 رد بزح فئاظو .دشاب زین دوخ يهقبط لکشتم يهتسد لاح نیع رد دیاب ،دیامن
 رایسب طیارش رد دیاب بزح .تسا نوگانوگ و میظع هداعلاقوف يرادهیامرس طیارش
 رد ،هدومن يربهر ار ایراتلورپ يهزرابم یجراخ و یلخاد لماکت لکشم و تخس
 و دزاس جراخ يوق نمشد يهبرض ریز زا ار نارگراک تسا یضتقم عاضوا هک یعقوم
 راک هشقن يور زا و طابضنا حور یبزح ریغ و لکشتم ریغ رگراک يهدوت اهنویلیم رد
 یتقو ،بزح یلو .دیامن داجیا ار تناتم و يرادیاپ و تالیکشت حور و هزرابم رد ندرک
 يهتسد و ماظتنا و طابضنا يهمسجم دوخ هک دهد ماجنا دناوتیم ار فئاظو نیا
 یقیقح يربهر باب رد مه ینخس طیارش نیا دوجو نودب .دشاب ایراتلورپ لکشتم
 .دشاب نایم رد دناوتیمن بزح فرط زا ایراتلورپ يهدوت اهنویلیم

 .تسا رگراک يهقبط لکشتم يهتسد بزح

 رد نینل هک یفورعم يدنب لومرف نمض تسا یلکشتم دحاو کی بزح هک رکف  نیا
 ترابع بزح اج نآ رد و هتشگ میکحت ،تسا هدرک ام یبزح يهمان نیئآ مکی يهدام
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 زا یکی هب هک یئاضعا نانچ نآ ؛بزح ياضعا و تالیکشت عومجم زا تسا
 نیا دض رب 1903 لاس نامه زا هک اهکیوشنم .دنشاب هتسباو بزح ياهتالیکشت
 داهنشیپ يرگید »متسیس« ،نآ ضوع رد ،دندومن ضارتعا هب عورش لومرف
 ره هب بزح وضع »مسا« قالطا و هنارس دوخ دورو زا دوب ترابع هک دندرکیم
 ءاحنا زا يوحن هب هک »هدننک باصتعا« و »لیامتم« و »زومآ شناد« و »روسفورپ«
 و هدشن لخاد یبزح ياهنامزاس زا کی چیه رد یلو هدرک يرادفرط بزح زا
 رد بیجع »متسیس« نیا هاگره هک تسین تابثا هب جاتحم .دوش لخاد دهاوخیمن
 شناد و اهروسفورپ زا بزح هدرک رپ هب رجنم دیدرتالب ،دشیم لومعم ام بزح
 طابضنا یب و هدنکارپ و لکشتم ریغ »عامتجا« کی هب نآ تیهام رییغت و نازومآ
 هقبط و بزح نیب دحرس و هدش قرغ »نیلیامتم« يایرد رد هک یعامتجا ،دیدرگیم
 شیپ يهتسد حطس هب لکشتم ریغ يهدوت ءاقترا هار رد ار بزح فئاظو و هدودز ار
 »متسیس« نینچ اب هک تسین رکذت هب مزال رگید .تخادنایم اپ ریز گنهآ
 ار رگراک يهقبط يهدننک لکشتم يهتسه شقن تسناوتیمن ام بزح ،یتسینوتروپا
 .دیامن ءافیا ام بالقنا نایرج رد

 :دیوگیم نینل

 اریز ،دنامیم صخشمان یلک هب بزح دودح فترام قیفر رظن هطقن زا«
 يهدیاف .»دیامن مالعا بزح وضع ار دوخ« دناوتیم »هدننک باصتعا ره«
 نامزاس راکفا دیلوت ،نآ ررض .»مان« عیسو راشتنا ؟تسیچ یگدنکارپ نیا
 هحفص – 6 دلج هب عوجر( ».بزح و هقبط ندومن طولخم هب عجار هنانکش

 .)یسور پاچ – 211

 زا ترابع ًانمض بزح .تسین یبزح تالیکشت عومجم زا ترابع طقف بزح یلو
 تسا يدحاو يهعومجم کی رد نانآ یمسر عامتجا و تالیکشت نیا دحاو متسیس
 و تیرثکا زا تیلقا تعاطا و هدننک يربهر ینیئاپ و یئالاب تاماقم ياراد هک
 نیا دوجو نودب .دشابیم بزح ياضعا يهمه يارب ءارجالایمتح یلمع تامیمصت
 لکشتم و مظنم يربهر تیلباق و هدوب لکشتم لک دحاو کی دناوتیمن بزح ،طیارش
 .دشاب اراد ار رگراک يهقبط يهزرابم

 :دیوگیم نینل
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 تاجتسد زا ییهعومجم طقف هکلب ،دوبن هچراپ کی ًامسر و لکشتم ،ام بزح ًاقباس«
 کی رب يرکف ریثأت زج زین تاجتسد نیا نیب طباور ببس نیا هب و دوب یصوصخ
 نآ ینعم هک میاهدش لکشتم بزح ام ،نونکا .دشاب يرگید زیچ تسناوتیمن رگید
 رتیلاع تاماقم زا رتنیئاپ تعاطا ،تردق ذوفن هب يرکف ذوفن لیدبت ،تردق داجیا
 .)291 هحفص – باتک نامه هب عوجر( ».دشابیم یبزح

 زکرم زا یبزح روما يربهر و تیرثکا زا تیلقا تعاطا پیسنرپ هک دتفایم قافتاً ابلاغ
 ریغ رصانع يهلمح دروم و ددرگیم مهتم هریغ و »مسیلامرف« و »مسیتارکوروب« هب
 کی ناونع هب بزح مظنم راک هک تسین تابثا هب جاتحم .دوشیم عقاو تباث
 ریغ اهپیسنرپ نیا يارجا نودب ،رگراک يهقبط يهزرابم يربهر و دحاو يهعومجم
 .تسا اهپیسنرپ نیا لماک يارجا ،یتالیکشت يهلأسم رد مسینینل .دوبیم نکمم
 قیال هدیمان »یفارشا مسیشرانآ« و »یسور مسیلیهین« ار پیسنرپ نیا هیلع هزرابم
 .دنادیم درط و ءازهتسا

 هب موسوم دوخ باتک رد تباث ریغ رصانع نیا هب تبسن نینل هک هچ نآ تسا نیا
 :دنکیم نایب »... شیپ هب ماگ کی«

 وا .تسا یسور تسیلیهین تاصتخم زاً اصوصخم یفارشا مسیشرانآ نیا«
 لک زا ءزج تعاطا ،دنیبیم یشهدم "يهناخراک" کی ار یبزح تالیکشت
 يربهر تحت راک میسقت زا ... درامشیم "یگدنب" ار تیرثکا زا تیلقا و
 يراز و هبدُن يزیگنا مغ و روآ هدنخ تلاح اب و دوشیم هتفشآرب زکرم
 عجار رکذت ... دنروآیم رد "هرهم و چیپ" تروص هب ار اهناسنا هک دنکیم
 يور يو هک ددرگیم نآ ثعاب بزح یتالیکشت يهمانماظن دوجو هب
 همانماظن یبً الصا دوب نکمم هک ... دیامن راهظا يدیقال اب و هدومن شرت
 ».درب رس هب مه

 فارطا رد لاجنج و وه هک دشاب نشور بلطم نیا دوریم روصت«
 يور رب تسا یشوپرس و رتاس گرب عون کی طقف یئاذک مسیتارکوروب
 هب اریز یتسه تارکوروب وت ... يزکرم تاسسؤم ياضعا زا تیاضر مدع
 یتسه تسیلامرف وت ؛ياهدش باختنا هرگنک فرط زا نم يهدارا فالخ
 ؛نم تیاضر و تقفاوم رب هن ینکیم ءاکتا هرگنک یمسر تامیمصت رب اریز
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 »یکیناکم« تیرثکا هب و اهراک رد اریز ینکیم راک یکیناکم و نشخ وت
 رد يربهر هاگتسد رد لوخد يارب ارم لیم و هدرک هراشا یبزح يهرگنک
 تسد هب ار تردق یهاوخیمن هک اریز يدبتسم وت ؛يریگیمن رظن
 – 310 و 287 هحفص – 6 دلج هب عوجر( A».يراذگاو میدق مرگ يهگرج
 .)یسور پاچ

 لکشتم يهتسد بزح .ایراتلورپ یتاقبط نامزاس لکش نیرتیلاع هباثم هب بزح -3
 ياراد ایراتلورپ .تسین رگراک يهقبط نامزاس هناگی بزح یلو .تسا رگراک يهقبط
 يهزرابم هیامرس اب دناوتیمن نانآ نودب هک تسه رگید ياه نامزاس هلسلس کی
 و یکیرباف ياه نامزاس ،اهفیتارپوئک ،يرگراک ياههیداحتا :دنکب يزیمآ تیقفوم
 ،تاعوبطم ،نانز یبزح ریغ ياههیداحتا ،یناملراپ ياهنویسکارف ،ییهناخراک
 رد( یماظن و یبالقنا ياهنامزاس ،ناناوج نامزاس ،یندم و یگنهرف ياهنامزاس
 تالیکشت یتلود لکش ناونع هب ناگدنیامن ياهاروش ،)یبالقنا ینلع تایلمع عقوم
 ،اهنامزاس نیا میظع تیرثکا .هریغ و )دشاب تردق سأر رد ایراتلورپ هک یتروص رد(
 نآ تابعش زا ای و طوبرم بزح هبً امیقتسم اهنآ زا یتمسق طقف و هدوب یبزح ریغ
 اریز ،دنمزالً اقلطم رگراک يهقبط يارب ینیعم طیارش رد اهنامزاس نیا مامت .دنتسه
 نکمم ریغ هزرابم يهفلتخم ياههتشر رد ایراتلورپ یتاقبط عضاوم میکحت نانآ نودب
 میژر دناوتب هک یئورین تروص هب ار ایراتلورپ تسا لاحم نآ نودب اریز ،تسا
 اب ار يربهر تدحو ایآ یلو .درک هدیدبآ ،دزاس لدب یتسیلایسوس میژر هب ار يزاوژروب
 هک دیامنیم نیمضت زیچ هچ ؟دومن داجیا ناوتیم هنوگچ تالیکشت ترثک نیا دوجو
 ره دنیوگب تسا نکمم ؟دش دهاوخن يربهر رد لمع تتشت بجوم تالیکشت ددعت
 دناوتیمن تهج نیا هب و هدرک راک دوخ هب صوصخم هتشر رد اهنامزاس نیا زا کی
 نیا يهمه هک تسا تسار مه نیا یلو .تسا حیحص نیا هتبلا .دوش يرگید محازم
 يهقبط کی هب همه اهنآ اریز .دنهد نایرج تهج کی رد ار راک دیاب اهنامزاس
 طخ نآ یک هک دوشیم لاوئس .تسا اهرتلورپ يهقبط هک دننکیم تمدخ دحاو
 ءارجا ار دوخ تایلمع تهج نآ رد دیاب اهنامزاس يهمه هک ار یمومع تهج و یشم
 يهجیتن رد طقف هن هک يزکرم تالیکشت نآ تسا اجک ؟دنکیم نییعت ،دنیامن
 ردقنآ نآ رب هوالع هکلب دنک مسر ار یمومع یشم طخ نیا دناوتب مزال براجت نتشاد

 
A - هب ار نینل و هدوبن مود يهرگنک تامیمصت عبات هک تسا نارگید و فسرتوپ ،فترام ،درلسکآ "يهگرج" رس رب نخس 
 .نیلاتسا .ي – .دندرکیم مهتم "مسیتارکوروب"
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 هدرک راداو یشم طخ نیا يارجا هب ار اهنامزاس نیا يهمه دناوتب هک دشاب ذفان
 ؟دیامن يریگولج اهراک رد هفقو ناکما زا و داجیا ار يربهر تدحو قیرط نیدب

 .ایراتلورپ بزح زا تسا ترابع تالیکشت نآ

 عامتجا لحم بزح ًالوا ،اریز دشابیم مزال لئاسو مامت ياراد بزح روظنم نیا يارب
 یبزح ریغ تالیکشت اب زین رصانع نیا هک تسا رگراک يهقبط رصانع نیرتمهم
 عامتجا لحم نوچ بزح ً،ایناث ؛دنتسه اهنآ ربهر ًابلاغ و هتشاد هطبار ًامیقتسم
 رگراک يهقبط نایاوشیپ يهیهت بتکم نیرتهب ،تسا رگراک يهقبط دارفا نیرتهب
 ً،اثلاث ؛دنراد ار دوخ يهقبط یتالیکشت ياهلکش عاونا يربهر تقایل هک دشابیم
 ،دوخ ذوفن و هبرجت هب رظن ،تسا رگراک يهقبط نایاوشیپ بتکم نیرتهب هک بزح
 نیاربانب و هدوب ایراتلورپ يهزرابم يربهر زکرمت رب رداق هک تسا یتالیکشت هناگی
 هب ار رگراک يهقبط یبزح ریغ ياهنامزاس هنوگره و ماسقا يهیلک هک دراد تردق
 .دیامن لیدبت هقبط هب بزح لاصتا يهریجنز و یکمک ياهناگرا

 .تسا ایراتلورپ يهقبط تالیکشت لکش نیرتیلاع بزح

 ياههیداحتا لیبق زا یبزح ریغ ياهنامزاس هک تسین نآ بلطم نیا يانعم هتبلا
 طقف دوصقم .دنشاب بزح يربهر عیطمً امسر دیاب هریغ و اهفیتارپوئک و يرگراک
 دیدرت الب نآ رد و هدوب اهنامزاس نیا رد لخاد هک ،بزح ياضعا هک تسا نیا
 ریغ ياه نامزاس نیا ات دنرب راکب نآ عانقا يارب ار دوخ یعاسم مامت دنذوفن ياراد
 يربهر تبغر و اضر يور زا و هدش کیدزن ایراتلورپ بزح هب دوخ ياهراک رد یبزح
  .دنیامن لوبق ار نآ یسایس

 :دیوگیم نینل هک تسا تهج نیمه هب

 لاکشا يهیلک و »اهرتلورپ عمجت لکش نیرتیلاع« زا تسا ترابع بزح
 عوجر( .دشاب نآ یسایس يربهر تحت دیاب ناشکتمحز یتالیکشت رگید
 .)یسور پاچ – 194 هحفص – 25 دلج هب دوش

 تالیکشت »یفرط یب« و »لالقتسا« یتسینوتروپا يروئت هک تسا تهج نیمه هب
 یتاعوبطم نانکراک و لقتسم ياهتسیراتناملراپ شیادیپ نآ يهجیتن هک یبزح ریغ
 ياهیچفیتارپوئک و يرگراک ياه هیداحتا رکف هتوک نانکراک و بزح زا هدش ادج
  .تسا مسینینل کیتارپ و يروئت اب فلاخمً الماک ،دشابیم اوژروب هدرخ هب هتشگ لدب
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 تالیکشت لکش نیرتیلاع بزح .ایراتلورپ يروتاتکید رازبا هباثم هب بزح -4
 هقبط نیا ياهنامزاس نایم رد و ایراتلورپ يهقبط لخاد رد بزح .تسا ایراتلورپ
 ار بزح هک دیآیمن رب نینچ هجو چیه هب اج نیا زا یلو .دشابیم يربهر یلصا ءادبم
 طقف هن بزح .تسناد تاذ هب مئاق یئورین و یئاغ فده دوخ يدوخ هب ناوتیم
 رد تسا يرازبا لاح نیع رد هکلب تسا اهرتلورپ یتاقبط عمجت لکش نیرتیلاع
 يروتاتکید نیا زونه هک یعقوم رد يروتاتکید ندروآ تسد هب يارب ایراتلورپ تسد
 هدمآ تسد هب هک یعقوم رد نآ يهعسوت و میکحت يارب و تسا هدماین تسد هب
 و مسیلایرپما طیارش هاگره ،تشادن شیپ رد ار تردق يهلأسم ایراتلورپ هاگره .تسا
 کی رد ایراتلورپ ياهورین يهیلک زکرمت مزلتسم نارحب دوجو و اهگنج ندوب یمتح
 ندرک نوگنرس يارب لحم کی رد یبالقنا تضهن ياه هتشر عمجت و هطقن
 ياراد تسناوتیمن بزح ،دوبیمن ایراتلورپ يروتاتکید ندروآ تسد هب و يزاوژروب
 ار ایراتلورپ تالیکشت رگید لاکشا مامت تسناوتیمن و دوش یمیظع تیمها نینچ
 داتس هباثم هب همه رب مدقم ایراتلورپ يارب بزح .دهد رارق شیوخ عاعشلا تحت
 .دشابیم يرورض تردق زیمآ تیقفوم نتفرگ تسد رد يارب هک تسا مزال ،یگنج
 رداق هک یبزح نتشاد نودب هیسور يایراتلورپ هک دشاب تابثا هب مزال دوریمن روصت
 يربهر زکرمت هب رداق و هدوب دوخ رود هب ایراتلورپ ییهدوت تالکشت يروآ عمج هب
 دوجو هب ار دوخ یبالقنا يروتاتکید تسناوتیمن ،دشاب هزرابم نمض رد تضهن مامت
 .دروآ

 تسا مزال يروتاتکید ندروآ تسد هب روظنم هب طقف هن ایراتلورپ يارب بزح یلو
 يزوریپ عفن هب نآ يهعسوت و میکحت يارب ،يروتاتکید ظفح يارب نآ ترورض هکلب
 .دشابیم رتشیب مسیلایسوس لماک

 :دیوگیم نینل

 یب طابضنا کی رگا هک تسا نشور ناگمه رب رگید نونکا عطق روط هب«
 فرط زا ام بزح رگا و دوبیمن ام بزح رد نینهآً اعقاو و تخس هزادنا
 رد هک یئاهنآ مامت فرط زا رگید ترابع هب ای رگراک يهقبط يهدوت مامت
 دنتسه نیا قیال و هدوب ذوفن و يزابناج ،تفارش ،رکفت ياراد هقبط نیا
 ینابیتشپ هناراکادف و لماک روط هب دنیامن يربهر ار هدنام بقع تاقبط هک
 مه مین و هام ود هکلب مین و لاس ود هک نیا هن اهکیوشلب ،دشیمن
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 – 25 دلج هب عوجر( ».دنرادهاگن دوخ تسد رد ار تردق دنتسناوتیمن
 .)یسور پاچ – 173 هحفص

 رد هک تسا نیا نآ يانعم ؟تسیچ يروتاتکید »هعسوت« و »ظفح« ینعم ایآ یلو
 رد هک تسا نیا ؛دوش هداد خوسر تالیکشت و طابضنا حور ایراتلورپ يهدوت اهنویلیم
 هدرخ طیحم برخم ذوفن دض رب يدنمورین ژد و هاگ هیکت ایراتلورپ ياههدوت لخاد
 اهرتلورپ یتالیکشت راک هک تسا نیا ؛دوش داجیا يزاوژروب هدرخ تاداع و يزاوژروب
 تیوقت يزاوژروب هدرخ ياهرشق هب نداد تیهام رییغت و تیبرت دیدجت يهنیمز رد
 ار دوخ دنناوتب ات دوش تدعاسم و کمک ایراتلورپ ياههدوت هب هک تسا نیا ؛دوش هداد
 يارب طیارش يهیهت و تاقبط ندرب نایم زا هب رداق هک دننک تیبرت یئورین دننام
 زا هک یبزح نتشاد نودب اهنیا يهمه يارجا یلو .دشاب یتسیلایسوس دیلوت نامزاس
 .تسا نکمم ریغ ،دشاب دنمورینً الماک طابضنا و تدحو ثیح

 :دیوگیم نینل

 ،يزیرنوخ نودب و نینوخ ،تخسرس يهزرابم کی ایراتلورپ يروتاتکید«
 رب هدننک هرادا و هدنهد میلعت ،يداصتقا و یماظن ،زیمآ تملاسم و يربج
 اههد و اهنویلیم تداع يورین .دشابیم میدق يهعماج ننس و اوق دض
 هزرابم رد هک نینهآ بزح نودب .تسا اهورین نیرتفوخم ،ناسنا نویلیم
 هقبط نیا نمادکاپ رصانع مامت دامتعا دروم هک یبزح نودب ،هدش هدیدبآ
 نآ رد و دریگب رظن رد ار هدوت تایحور و راکفا دناوتب هک یبزح نودب ،دشاب
 ».درب شیپ تیقفوم اب ار ییهزرابم نینچ تسا نکمم ریغ ،دنک ذوفن
 .)یسور پاچ – 190 هحفص – 25 دلج هب عوجر(

 ظفح و دروآ تسد هب ار يروتاتکید هک تسا مزال تهج نآ زا ایراتلورپ يارب بزح
 .تسا ایراتلورپ يروتاتکید يهحلسا بزح .دیامن

 رمع نایاپ و تاقبط نتفر نایم زا اب هک دوشیم هتفرگ هجیتن نینچ اج نیا زا یلو
 .دهدیم همتاخ دوخ یگدنز هب زین بزح ،ایراتلورپ يروتاتکید

 تسد هب .دراد تریاغم اهنویسکارف دوجو اب هک ،هدارا تدحو هباثم هب بزح -5
 نینهآ طابضنا و تدحو ظاحل زا هک یبزح نودب ایراتلورپ يروتاتکید ظفح و ندروآ
 ،هدارا تدحو نودب بزح رد نینهآ طابضنا یلو .تسا نکمم ریغ ،دشاب دنمورین دوخ
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 روصت لباق ریغ ،بزح ياضعا يهمه يارچ و نوچ یب و لماک لمع تدحو نودب
 ریغ بزح لخاد رد يرکف تازرابم هلیسو نیدب هک تسین نآ نیا يانعم هتبلا .تسا
 بزح لخاد رد ار راکفا يهزرابم و داقتنا ،نینهآ طابضنا سکعرب .دوشیم نکمم
 دیاب طابظنا هک تسین نآ نیا ینعم یلوا قیرط هب ،دنادیم زاجم هکلب هتسنادن یفانم
 یفانم ار مهف يور زا و يرایتخا تعاطا نینهآ طابظنا ،سکعرب .دشاب »هناروکروک«
 هک تسا كاردا و مهف يور زا طابضنا طقف اریز درامشیم زیاج ار نآ هکلب هتسنادن
 و دش مامت راکفا يهزرابم هک نآ زا سپ یلو .دشاب نینهآً اتقیقح یطابضنا دناوتیم
 دارفا يهمه لمع تدحو و هدارا تدحو ،دیدرگ ذاختا میمصت و تفای نایاپ داقتنا
 هن و دوب دهاوخ رسیم دحتم بزح دوجو هن نآ نودب هک تسا یمزال طرش بزح
 .بزح رد نینهآ طابضنا

 :دیوگیم نینل

 طقف تسینومک بزح ،یلخاد گنج تدش عقوم رد ینعی رضاح نامز رد«
 ياراد شتالیکشت هک دهد ماجنا ار دوخ يهفیظو دناوتیم یتروص رد
 یماظن طابضنا هب کیدزن نینهآ طابضنا نآ رد و هدوب تیزکرم ياهتنم
 ياراد و طلسم و ردتقم هاگتسد نانچ نآ یبزح زکرم و دشاب امرف مکح
 ( ».دشاب دنمهرهب بزح ياضعا يهیلک دامتعا زا هک دشاب عیسو تارایتخا
 .)یسور پاچ – 283 – 282 هحفص – 25 دلج هب عوجر

 ندروآ تسد هب زا شیپ هزرابم طیارش رد بزح طابضنا يهلأسم تسا نینچ
 .يروتاتکید

 ندروآ تسد هب زا سپ صوصخب بزح رد طابضنا يهرابرد دیاب مه ار نیمه نیع
 .دومن رکذ يروتاتکید

 :دیوگیم نینل

 دزاس فیعض ار ایراتلورپ بزح نینهآ طابضنا ،یکدنا ولو ،سک ره«
 هب ایراتلورپ دض رب لمع رد )ایراتلورپ يروتاتکید عقوم رد ًاصوصخم(
 .)190 هحفص – 25 دلج هب عوجر( .دیامنیم کمک يزاوژروب
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 فلاخم مه ،بزح رد اهنویسکارف دوجو هک دیآیم تسد هب هجیتن نیا اج نیا زا و
 تابثا هب مزال دوریمن روصت .دشابیم نآ نینهآ طابضنا اب ریاغم مه و بزح تدحو
 زین زکرم نیدنچ دوجو و هدش زکرم نیدنچ دوجو هب رجنم نویسکارف دوجو هک دشاب
 مه زا و فعض ،هدارا تدحو يهیزجت و بزح رد كرتشم زکرم دوجو مدع شیانعم
 بازحا هک تسا یهیدب .تسا يروتاتکید يهیزجت و فعض هرخالاب و طابضنا ندیشاپ
 اهرتلورپ ندروآ هب لیام و هدومن هزرابم ایراتلورپ يروتاتکید دض رب هک ،مود للملانیب
 يارب نویسکارف يدازآ لثم ار یمسیلاربیل نینچ دنناوتیم ،دنتسین تردق سأر رد
 بازحا یلو .دنرادن جایتحا نینهآ طابضنا هبً ادبا اهنآ ریز ،دنرامش زاجم دوخ
 و تموکح ندروآ تسد هب يهلأسم رب ار دوخ تیلاعف يهیاپ هک ،تسینومک للملانیب
 لوبق دنناوتیم ار »مسیلاربیل« هن ،دناهتخاس راوتسا ایراتلورپ يروتاتکید ماکحتسا
 .ار نویسکارف يدازآ هن و دننک

 يهیزجت و يزاب نویسکارف مسق ره اب هک ییهدارا تدحو زا تسا ترابع بزح
 .تسا یفانم بزح لخاد رد رادتقا

 تدحو رظن هطقن زا يزاب نویسکارف رطخ« هب عجار نینل هک تسا تلع نیمه هب
 طرش يهلزنم هب ایراتلورپ گنهآ شیپ يهتسد يهدارا تدحو ندرک یلمع و بزح
 مهد يهرگنک صوصخم يهمانعطق رد هک ،»ایراتلورپ يروتاتکید تفرشیپ یساسا
 .دهدیم حیضوت ،تسا هدش دییأت A»بزح تدحو هب عجار« ام بزح

 لالحنا« و »يزاب نویسکارف مسق ره لماک وحم« نینل هک تسا تلع نیمه هب
 اب »ءانثتساالب دناهدش لیکشت فلتخم دیاقع يهیاپ رب هک ار یتاجتسد يهیلک يروف
 يهمانعطق هب دوش عوجر( .دوب راتساوخ بزح زا يروف و یمتح جارخا هب دیدهت
 )»بزح تدحو هب عجار«

 ءاشنم و همشچرس دباییم ماکحتسا تسینوتروپا رصانع زا دوخ هیفصت اب ،بزح -6
 يهقبط کی ایراتلورپ .دنتسه نآ تسینوتروپا رصانع ،بزح رد يزاب نویسکارف
 و رهش يزاوژروب هدرخ و ناناقهد نایم زا هدش جراخ رصانع .تسین يوزنم
 ایراتلورپ تروص هب يرادهیامرس يهعسوت و یقرت يهجیتن رد هک ینارکفنشور
 یناقوف ياهرشق يهیزجتً انمض .دنتسه ناور بزح يوس هب هتسویپ ،دناهدمآرد

 
A - کیوشلب( تسینومک بزح مهد يهرگنک فرط زا و هدش شراگن نینل تسد هب »بزح تدحو هب عجار« همانعطق( 
 .دیسر بیوصت هب ،دیدرگ لیکشت 1921 سرام 16-8 رد هک هیسور
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 دوس زا يزاوژروب هک اهتسیراتناملراپ و اههیداحتا نانکراک نایمً اصوصخم ،ایراتلورپ
  .تسا نایرج رد دزادنایم اهنآ يولج مه ییهمعط تارمعتسم یفاضا

 :دیوگیم نینل

 زرط ربانب هک »شنم فارشا نارگراک« ای و هدش اوژروب نارگراک رشق نیا«
 هیکت ،دنشابیم اوژروب هدرخ یلک هب دوخ يهدیقع و دزم رادقم و یگدنز
 هن( یعامتجا يهدمع هاگ هیکت هزورما و مود للملانیب يهدمع هاگ
 لاُمع يرگراک تضهن لخاد رد اهنیا اریز .دنشابیم يزاوژروب )یماظن
 یقیقح نایداه ... يرادهیامرس هقبط يرگراک ناربرما و يزاوژروب یقیقح
 پاچ – 77 هحفص – 19 دلج هب عوجر( »دنتسه مسینووش و مسیمرفر
 .)یسور

 حور اج نآ رد ،هتفای هار بزح رد هفلتخم لیاسو هب اوژروب هدرخ تاجتسد نیا مامت
 یلک روط هب .دننکیم لخاد ار يدامتعا یب و هقرفت حور ،مسینوتروپا و لزلزت
 راجفنا و لالخا يهمشچرس و هیزجت و يزاب نویسکارف عبنم هک دنتسه اهنیمه
 »یقفتم« نینچ نتشاد تروص رد مسیلایرپما اب ندرک گنج .دنشابیم لخاد زا بزح
 ههبج زا مه – فرط ود زا هک تسا ینامدرم لاح هب نداتفا شیانعم ،ههبج بقع رد
 هنامحر یب يهزرابم تهج نیمه هب .دوشیم کیلش اهنآ هب – ههبج تشپ زا مه و
 مسیلایرپما اب هزرابم رد تیقفوم يهیلوا طرش بزح زا اهنآ درط و رصانع نیا اب
 .تسا

 و بزح لخاد رد يرکف يهزرابم قیرط زا تسینوتروپا رصانع رب »هبلغ« يروئت
 و هدیسوپ يروئت ،بزح راوید راهچ رد طقف رصانع نیا »ندرب نایم زا« يروئت
 هدومن موکحم نمزم ضرم و جلف هب ار بزح دوریم نآ میب هک تسا یکانرطخ
 زا و دراذگب یبالقنا بزح نودب ار ایراتلورپ و دزادنایب مسینوتروپا ماک رد علب يارب
 دوخ فوفص رد ام بزح رگا .دزاس مورحم مسیلایرپما اب هزرابم يهدمع يهحلسا
 هارهاش هب تسناوتیمن ،تشادیم ار اهدرلسکآ و اهفوسرتوپ و اهناد و اهفترام
 گنج زا و دهد لیکشت ار ایراتلورپ يروتاتکید و دریگب تسد هب ار تردق ،هداتفا
 و یلخاد تدحو داجیا هب قفوم ام بزح رگا .دوش جراخ هنادنمزوریپ یلخاد
 عقوم هب هک دوب نیا شتلع همه زا لبق ،دش شیوخ فوفص ریظن یب یگتسبمه
 ار اهکیوشنم و نابلط لالحنا ،هدرک كاپ مسینوتروپا دوجو ثول زا ار دوخ تسناوت
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 فیظنت قیرط زا ییایراتلورپ بازحا ماکحتسا و یقرت .دزادنا نوریب دوخ لخاد زا
 – لایسوس و اهتسیلایرپما – لایسوس ،اه تسیمرفر و اهتسینوتروپا زا اهنآ
 .دریگیم ماجنا اهتسیفیساپ – لایسوس و ناتسرپ نطو – لایسوس ،اهتسینووش

 .دباییم ماکحتسا تسینوتروپا رصانع زا دوخ يهیفصت اب بزح

 :دیوگیم نینل

 بالقنا رد يزوریپ ،دوخ فوفص رد اه کیوشنم و اهتسیمرفر نتشاد اب«
 لوصا يور زا نیا .تسا لاحم نآ يرادهاگن و نکمم ریغ ییایراتلورپ
 دییأت اراکشآ ناتسراجم مه و هیسور يهبرجت مه ،ار نیا و .تسا نشور
 نوگنرس هک داد يور یتخس تیعضو راب نیدنچ هیسور رد ... تسا هدومن
 و اه تسیمرفر و اهکیوشنم ندنام یقاب تروص رد ،يوروش میژر ندش
 يهدیقع هب ... دوب یعطق ،ام بزح لخاد رد اوژروب هدرخ ياهتارکمد
 رس رب يزاوژروب اب ایراتلورپ یعطق گنج يوس هب راک ایلاتیا رد زورما ،همه
 رود طقف هن ییهظحل نینچ رد .دراد نایرج تلود تردق نتفرگ تسدب
 هکلب تسا بجاو بزح زا اهتسیتاروت و اهتسیمرفر ،اهکیوشنم ندرک
 يوس هب تسا نکمم هک مه یلاع یلیخ ياهتسینومک ندرک رود
 لوئسم تسپ ره زا دنیامن لیامت راهظا ای لیم اهتسیمرفر اب »تدحو«
 یلیخ ياهگنج يهظحل رد و بالقنا يهناتسآ رد ... دشابن هدیاف یب دیاش
 بزح لخاد رد يدیدرت و لزلزت نیرتمک ،بالقنا زوریپ هار رد تخس
 زا ار تردق ،هدومن یثنخ ار بالقنا و دنک كاله ار همه تسا نکمم
 راشف و هدشن مکحتسم زونه تردق نیا اریز ،دزاس جراخ ایراتلورپ تسد
 زا یتقو نینچ رد لزلزتم نایاوشیپ رگا .تسا دنمورین رایسب نآ رب يهدراو
 مه و بزح مه هکلب هدشن فعض بجوم هلأسم نیا دنیوج يرود بزح
 – 25 دلج هب عوجر( .دشخبیم توق ار بالقنا مه و يرگراک تضهن
 .)یسور پاچ – 464 و 463 ،462 هحفص
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 راک کبس

 

 رد یصاخ تفص نآ و ندرک راک کبس نم دوصقم .تسین یبدا کبس رس رب وگتفگ
 مسینینل .دروآیم دوجو هب ار مسینینل لاعف صوصخم پیت هک تسا مسینینل کیتارپ
 هیهت ار یتلود و یبزح لاعف صوصخم پیت هک تسا یکیتارپ و یکیروئت بتکم
  .دنکیم داجیا راک رد یصوصخم ینینل کبس و هدرک

 ؟تسیچ نآ تایصوصخ ؟تسا مادک کبس نیا تاصخشم

 :دنتسه ات ود روکذم تایصوصخ

  و یسور یبالقنا يهنماد -فلا

 .یئاکیرمآ يربراک -ب

 يهنماد .یتلود و یبزح راک رد تفص ود نیا بیکرت زا تسا ترابع مسینینل کبس
 ،يراک هظفاحم ،راک رد يهقفو ،یتسرپ هنهک هیلع تسا يرهزداپ ،یسور یبالقنا
 ،یسور یبالقنا يهنماد .يدادجا و ءابآ تاداع و ننس هب تبسن یگدنب ،يرکف دومج
 ار هتشذگ ،دهدیم قوس ولج هب و هدرک رادیب ار رکف هک تسا یشخب ناج يورین نآ
 تسین نکمم ولج هب یتکرح چیه نآ نودب .دهدیم امنرود و هتسکش مهرد

 تهج ره زا لمع رد ،دوشن مأوت یئاکیرمآ يربراک اب یسور یبالقنا يهنماد رگا یلو
 نینچ يارب .ددرگ لیدبت یلاخ و کشخ »یبالقنا« مسیوولینام هب تسا نکمم
 یسیونب ازریم ضرم زا هک تسیک .دروآ لاثم دوشیم دیهاوخب ردق ره یلیدبت
 بیوصت تردق هب دامتعا نآ ءاشنم رس هک ،»یبالقنا« يزاس هشقن و »یبالقنا«
 ناگدنسیون زا یکی ؟دشاب هتشادن عالطا ،تسا زیچ ره حالصا و داجیا رد اههمان
 ،هنومن )رایعلا لماک تسینومک صخش( »لچموکسا« تیاکح رد گروبنرا ایلیا یسور
 تسا »یکیوشلب« روکذم صخش .دیامنیم مسجم ار ضرم نیا هب التبم صاخشا زا
 »راک« نیا رد ... و هداد رارق رایعلا لماک ناسنا ریوصت میسرت ار دوخ فده هک
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 ار ضرم نیا يو هک نیا رد یلو تسا هدش دایز قارغا تیاکح رد .»تسا هدناماو«
 دننام سک چیه ایوگ یلو .تسین يدیدرت هنوک چیه ،تسا هداد صیخشت یتسرد هب
 نیا .تسا هدادن رارق ءازهتسا دروم هنامحر یب و یتخس هب ار یشوخان نیا نینل
  .دمانیم »یتسینومک ربک« نینل ار نداد نوریب همان بیوصت و یسیونب ازریم یشوخان

 :دیوگیم نینل

 تسینومک بزح رد هک یصخش هک تسا نیا شیانعم یتسینومک ربک«
 اب دناوتیم ار لئاسم يهمه دنکیم روصت ،هدشن جارخا نآ زا زونه و تسا
 – 27 دلج هب عوجر( ».دهد ماجنا یتسینومک ياههمان بیوصت رودص
 .)یسور پاچ – 51 – 50 هحفص

 »یبالقنا« یلاخوت نانخس و تاملک لباقم رد ار یلومعم و هداس لامعا ًالومعم نینل
 »یبالقنا« يزاس هشقن و یسیونب ازریم هک دشیم حیرصت قیرط نیدب و دادیم رارق
 .تسا یقیقح مسینینل صن و حور فلاخم

 :دیوگیم نینل

 »... یلومعم و هداس راک رتشیب ،ادص و رس رپ و یلاخوت تالمج رتمک«

 هداس یلیخ يایاضق هب تبسن هجوت رتشیب ،یسایس يوه و ياه رتمک«
 24 دلج هب دوش عوجر( »... یتسینومک نامتخاس تایعقاو و ... یتایح یلو
 .)یسور پاچ – 335 و 343 هحفص –

 ازریم و »یبالقنا« مسیوولینام دض رب هک تسا يرهزداپ سکعرب یئاکیرمآ يربراک
 تسا یندشن روهقم يورین نآ – یئاکیرمآ يربراک .سوه و يوه يور زا یسیونب
 زا ار یعناوم هنوگ ره شیوخ يهنادجم رارصا اب ،تسین لئاق دوخ يارب یقیاع هک
 نآ دناوتیمن ،دشاب مه کچوک ولو ،درک عورش يراک یتقو درادیمرب دوخ ياپ شیپ
 ینعم یب يدج ینامتخاس ياهراک نآ نودب هک تسا یئورین و دناسرن ماجنا هب ار
 .تسا

 هب ،دوشن مأوت و عمج یسور یبالقنا يهنماد اب هک یتروص رد ،یئاکیرمآ يربراک یلو
 یشوخان هک تسیک .دش دهاوخ لیدبت یپیسنرپ نودب و دودحم ینارذگراک
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 یضعبً ارارک نونک ات هک ،ار یپیسنرپ نودب ینارذگراک و دودحم مسیسیتکارپ
 هدینشن ،تسا هدناشک بالقنا لمع زا يرود و تیهام رییغت هب ار »اهکیوشلب«
 »هنهرب لاس« هب موسوم كاینلیپ .ب تیاکح رد صوصخم یشوخان نیا ؟دشاب
 دهدیم ناشن ار سور »ياهکیوشلب« زا هنومن کی اج نآ رد هک ،دوشیم مسجم
 »نایرج رد« »هنادجم« یلیخ و هدوب خسار یمزع و مکحم يا هدارا ياراد هک
 رد و »تسا يدوصقم هچ يارب يراک هچ« دننادیمن و هدوب امنرود دقاف یلو دنتسه
 راک یشوخان نیا سک چیه .دنهدیم تسد زا ار یبالقنا راک يهتشررس هجیتن
 ار یشوخان نیا .تسا هدادن رارق ءازهتسا دروم نینل یبوخ هب ار پیسنرپ یب ینارذگ
 رد وا .دمانیم »يدوخ یب يور زا ینارذگ راک« و »هنارکف هتوک مسیسیتکارپ« نینل
 ار یبالقنا يامنرود نتشاد موزل و يداع یبالقنا و هدنز ياهراک ،راک زرط نیا لباقم
 راک هک تخاسیم ناشن رطاخ قیرط نیدب ،هداد رارق ام يهرمزور ياهراک مامت رد
 یسیونب ازریم هک تسا فلاخم یقیقح مسینینل اب ردق نامه پیسنرپ نودب ینارذگ
 .»یبالقنا«

 رد مسینینل تقیقح و هراصع ،یئاکیرمآ يربراک اب یسور یبالقنا يهنماد بیکرت
 رفن کی زا یلماک يهنومن هک تسا یبیکرت نینچ طقف .تسا یتلود و یبزح ياهراک
 .دهدیم ام هب اهراک رد ار مسینینل کبس زا و تسینینل لاعف

 

 -لیروآ 30 و 26 ،111-108-107-105-103-97-96 هرامش »ادوارپ«
 1924 لاس هم هام -9-11-14-15-18

 

 

 

 





  

 

 

 بزح یلصا راعش هس هب عجار
 ناناقهد يهلأسم باب رد

 یکس ــ نای هب باوج

 

 1927 لاس لیروآ

 

 يور يریخأت نآ باوج رد هک نیا زا .متشاد تفایرد عقوم هب هتبلا ار امش ىهمان

  .مهاوخیم رذع هداد

 یتلود تیمکاح ىهلأسم ،یبالقنا ره رد هلأسم نیرتهدمع« :هک دیوگیم نینل ــ1

 هک تسا نیا »یبالقنا ره ىهلأسم نیرتهدمع« )142 هحفص - 21 دلج(« تسا

 مادک ای هقبط مادک ،تسا زکرمتم تاقبط مادک ای هقبط مادک تسد رد تموکح

 تسد هب ار تموکح دیاب تاقبط مادک ای هقبط مادک ،دندرگ نوگژاو دیاب تاقبط

  .دنریگ

 فلتخم لحارم ىهرود مامت رد ار دوخ يورین هک ،بزح کیژتارتسا یساسا ياهراعش

 ،دنشابن یکتم نینل یلوصا ىهتفگ نیا هب ًالماک و ًامامت هاگره ،دننکیم ظفح بالقنا

  .دنوش هدیمان یساسا ياهراعش دنناوتیمن

 لیلحت و هیزجت لصا رب هک دنشاب حیحص دنناوتیم یتقو یساسا ياهراعش

 ىهصرع رد ار یبالقنا يورین شیارآ ،دنوش ثادحا یتاقبط يورین یتسیسکرام
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 ىههبج يوس هب ار اههدوت بلج ىهلیسو ،دننک حرط ًاحیحص یتاقبط ىهزرابم

 لیکشت ،دننک ناسآ ،دیدج ىهقبط طلست هار رد و بالقنا يزوریپ هار رد هزرابم

 نیا ماجنا يارب هک مدرم عیسو ىاههدوت نایم زا ار یسایس ردتقم و عیسو شترا

  .دنیامن لهس بزح يارب ،تسا مزال دوصقم

 بقع ،تسکش لیبق زا یئاهدمآ شیپ تسا نکمم بالقنا لحارم زا کی ره یط

 نیا یلو ،ددنویپ عوقو هب راک ىهیور رد رگید تاهابتشا یضعب و یماکان ،ینیشن

 ًالثم .دشابیمن حیحص بزح کیژتارتسا یساسا راعش هک تسین نآ ىهناشن زونه

 فرط یب اب و ناناقهد مامت تیعم هب« ــ ام بالقنا لوا ىهرود یساسا راعش نیا

 يزاوژروب بالقنا يزوریپ هار رد نیکالم و رازت دض رب يزاوژروب نتشاد هاگن

 هدوب حیحصً الماک ،دش تسکش راچد 1905 لاس بالقنا هک نیا وگ ».کیتارکومد

 .تسا

 تیقفوم هب طوبرم ىهلأسم اب ار بزح یساسا راعش هب طوبرم ىهلأسم دیابن نیاربانب 

  .درک طولخم مهاب ،نآ ىهعسوت فلتخم لحارم رد بالقنا ىاهیماکان ای

 ار راک بزح یساسا راعش هک دیآ شیپ نینچ تسا نکمم بالقنا نایرج رد

 زا هتشر کی یلو دزاس رجنم هنهک ىهقبط ای تاقبط تموکح طوقس هب

 ،دشاب هتفرگن ماجنا زونه ،دیآیم رب راعش نیمه زا هک ،بالقنا یلصا ىاهتساوخرد

 اهنآ ماجنا يارب ای و دشکب لوط يرگید لماک ىهرود کی يارب نآ ماجنا ای و

 یساسا راعش هک تسین نآ ىهناشن اهنیا مادک چیه یلو ،دوش مزال يدیدج بالقنا

 نوگنرس ار نیکالم و مسیرازت ،1917 لاس هیروف بالقنا ًالثم .تسین حیحص بزح

 نآ ىهناشن زونه نیا یلو ،دشن یهتنم هریغ و نیکالم یضارا طبض هب یلو درک

  .تسا هدوبن حیحص بالقنا لوا ىهرود رد ام یساسا راعش هک تسین

 ایراتلورپ تسد هب ار تموکح و تخاس نوگنرس ار يزاوژروب ،ربتکا بالقنا :هک نیا ای

  :هک درکن رجنم اجنآ هب ار راک ًانآ یلو درپس
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  ،دناسرب رخآ هب یلک روط هب ار يزاوژروب بالقنا ــ فلا

 نامز هب ار صوصخم راک نیا ماجنا و ،ددرگ هاتوک اتسور زا كالوک تسد ــ ب

 مود ىهلحرم رد ام یساسا راعش هک تسین نآ ىهناشن نیا اما .دومن لوحم يرگید

 رد يراد هیامرس دض رب ،ناناقهد نیرتتسدیهت تیعم هب« ــ راعش ینعی ،بالقنا

 تموکح يوس هب ،لاح هنایم ناناقهد نتشاد هاگن فرط یب اب و اتسور و رهش

  .تسا هدوبن یحیحص راعش ــ »ایراتلورپ

 هی طوبرم ىهلأسم اب ار بزح یساسا راعش هب طوبرم ىهلأسم ناوتیمن نیاربانب

  .درک طولخم مه اب ،دوشیم طابنتسا راعش نیا زا هک يدصاقم ماجنا لکش و تدم

 ای و اهتیقفوم رظن زا هن دیابن ار ام بزح کیژتارتسا ياهراعش ور نیا زا

 قیرط هب هن و داهن شزرا ،فلتخم لحارم رد یبالقنا شبنج ىهدنرذگ ىاهتسکش

 .تسا اهراعش نیا زا یشان هک يدصاقم زا کی ره ماجنا لکش ای و تدم رظن زا یلوا

 ىاهورین یتسیسکرام لیلحت و هیزجت رظن زا طقف بزح کیژتارتسا ياهراعش

 هار رد دنناوتیم ،هزرابم ىههبج رد یبالقنا ياهورین حیحص شیارآ و یتاقبط

 هداد شزرا دنناوتیم ،هزات ىهقبط تسد رد تیمکاح زکرمت هار رد و بالقنا يزوریپ

  .دنوش

 رود رظن زا ار یسانش بولسا ىهلأسم نیرتمهم نیا امش هک تسنیا ،امش هابتشا

  .دیاهدیمهفن ار نآ ای و هتشاد

  :دیسیونیم دوخ ىهمان رد امش ــ 2

 هار ربتکا بالقنا ات طقف ناناقهد مامت اب ًادحتم ام هک هتکن نیا راهظا ایآ«

  .تسین حیحص ؟هن ای تسا حیحص ،میدومیپ
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 رد و ربتکا نایرج رد و ربتکا بالقنا زا لبق  "ناناقهد مامت اب داحتا" راعش
 نیا رد ار دوخ عفانم ناناقهد مامت نوچ دوب اجب ربتکا زا دعب لوا ىهلحرم

  ».دوش هدناسر رخآ هب يزاوژروب بالقنا هک دندیدیم

 رد بزح کیژتارتسا راعش هک دوشیم طابنتسا روط نیا لوق لقن نیا زا قیرط نیدب

 تموکح نتخاس نوگژاو رما هک یعقوم ،)1917 یلا 1905 زا( بالقنا لوا ىهرود

 راعش اب ،دوب نایم رد ناناقهد و ایراتلورپ يروتاتکید رارقتسا و نیکالم و رازت

 هک یعقوم ،)1917 ربتکا ات 1917 ىهیروف زا( بالقنا مود ىهرود کیژتارتسا

 نایم رد ایراتلورپ يروتاتکید رارقتسا و يزاوژروب تموکح نتخاس نوگژاو عوضوم

 يزاوژروب بالقنا نیب یساسا قرف بیترت نیا هب امش .درادن یقرف چیه ،دوب

 ور نیا زا امش .دینکیم راکنا ار یتسیلایسوس یئایراتلورپ بالقنا و کیتارکومد

 ار یگداس نیا هب یعوضوم دیتسین لیام ًارهاظ هک دیوشیم هابتشا نیا بکترم

 رد تموکح ىهلأسم زا تسا ترابع کیژتارتسا راعش یساسا عوضوم هک دیمهفب

 تموکح و دوشیم نوگژاو هقبط مادک هک هلأسم نیا ینعی بالقنا زا ینیعم ىهلحرم

 اج نیا رد امش هک دشاب تابثا هب مزال منکیمن نامگ .دتفایم هقبط مادک تسد هب

  .دیهابتشا راچدً الماک

 بالقنا هک دندیدیم نیا رد ار دوخ عفن ناناقهد مامت هک مادام دیئوگیم امش

 دعب ام ىهلحرم نیتسخن و ربتکا بالقنا نیح رد ام ،دوش هدناسر رخآ هب يزاوژروب

 امش هب یک ایآ یلو .میدراذگیم ءارجا عقوم هب ار »ناناقهد مامت اب داحتا« راعش نآ

 و دوب يزاوژروب بالقنا ندناسر رخآ هب شراک ربتکا بالقنا و ربتکا لوحت هک تفگ

 هدوب هداد رارق يزاوژروب بالقنا ندناسر اهتنا هب ار دوخ یساسا ىهفیظو هک نیا ای

 رارقتسا و يزاوژروب تموکح ندومن نوگژاو رگم ؟دیدروآ ار نیا اجک زا امش ؟تسا

 هب رگم ؟دناجنگ يزاوژروب بالقنا راوید راهچ رد تسا نکمم ار ایراتلورپ يروتاتکید

 يزاوژروب بالقنا راوید راهچ زا ندمآ نوریب ،ایراتلورپ يروتاتکید ندروآ تسد
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 زا دوب نکمم )دنناقهد مه اهنآ هرخالاب( اهكالوک هک تفگ ناوتیم روطچ ؟تسین

 روطچ ؟دننک يرادفرط ایراتلورپ تسد هب تموکح نداتفا و يزاوژروب نتخادنارب

 یصخش تیکلام ءاغلا و یضارا ندرک یلم ىهمانبیوصت هک دومن راکنا تسا نکمم

 ىهمانبیوصت کی ار نآ ناوتیمن هک نیا اب ،هریغ و شورف و دیرخ عنم و نیمز رب

 ؟اهنآ اب داحتا رد هن دشیم ماجنا اهكالوک اب هزرابم لاح رد ،تسناد یتسیلایسوس

 تلود نامرف زا دوب نکمم) دنناقهد مه اهنآ هک( اهكالوک هک تفگ ناوتیم روطچ

 و هریغ و اهکناب و نهآ ىاههار و اههناخراک و اهکیرباف ىهرداصم هب عجار يوروش

 ینابیتشپ ،یلخاد گنج هب یتسیلایرپما گنج لیدبت هب عجار ایراتلورپ راعش زا ای

 نیا ،دراد یساسا ىهبنج ربتکا بالقنا رد هچ نآ هک تفگ تسا نکمم روطچ ؟دنیامن

 هدوبن ایراتلورپ يروتاتکید رارقتسا و يزاوژروب نتخادنارب و اهنآ رئاظن و تامادقا

  .؟تسا هدوب يزاوژروب بالقنا ىهلحرم ندناسر رخآ هب هکلب

 بالقنا ندناسر رخآ هبربتکا بالقنا ىهدمع فیاظو زا یکی هک تسین یثحب نیا رد

 هدناسر رخآ هب تسناوتیمن يزاوژروب بالقنا ،ربتکا بالقنا نودب هک ،هدوب يزاوژروب

 يزاوژروب بالقنا ندناسر رخآ هب نودب مه ربتکا بالقنا دوخ هک يروط نامه ،دوش

 يزاوژروب بالقنا ،ربتکا بالقنا هک مادام و دزاس راوتسا ار شیوخ ناینب تسناوتیمن

 مامت رد .دوش يرادفرط ناناقهد مامت بناج زا یتسیابیم ،تسا هدناسریم رخآ ات ار

 بالقنا ندناسر رخآ هب هک دوب یعدم ناوتیم نیاربانب رگم یلو .تسین یثحب اهنیا

 ؟تسا هدوب نآ یلصا فده ای و دوجو هکلب هدوبن ربتکا بالقنا زا ىیهجتنم يزاوژروب

 رارقتسا ،يزاوژروب تموکح نتخاس نوگژاو ینعی ربتکا بالقنا ىهدمع فده سپ

 زا یئاراد بلس و یلخاد گنج هب یتسیلایرپما گنج لیدبت ،ایراتلورپ يروتاتکید

 کیژتارتسا راعش ىهدمع عوضوم رگا و ؟دیدرک هچ امش ار هریغ و نارادهیامرس

 تسد زا تموکح نتشذگ ىهلأسم ینعی بالقنا ره یساسا ىهلأسم زا تسا ترابع

 رخآ هب ىهلأسم هک دوشیمن حضاو اج نیا زا ایآ ،رگید ىهقبط تسد هب هقبط کی
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 ىهلأسم اب ناوتیمن ار ایراتلورپ تموکح ىهلیسو هب يزاوژروب بالقنا ندناسر

 اب ینعی یئایراتلورپ تموکح نیمه دوخ ندروآ تسد هب و يزاوژروب ندرک نوگنرس

 طولخم ،تسا کیژتارتسا راعش ىهدمع عوضوم بالقنا مود ىهرود رد هک ىاهلأسم

  ؟درک

 ار يزاوژروب بالقنا هک تسنیا ایراتلورپ يروتاتکید ىاهتیقفوم نیرتمیظع زا یکی

 رما نیا .تشادرب نایم زا و تفور یلک هب ار یئاطسو نورق تافاثک و دناسر رخآ هب

 ،راک نیا ماجنا نودب .تشاد ار تیمها نیرتیعطق ًاتقیقح و نیرتگرزب اتسور يارب

 رد سکرام هک هچ نآ ینعی ،یئایراتلورپ بالقنا و یناقهد ىاهگنج نتخاس مأوت

 نیا ماجنا نودب .دشیم رسیم ریغ ]1[،دوب هدنار نخس نآ زا هتشذگ نرق مود ىهمین

 لیذ مهم تیفیک دیاب ًانمض .دبای میکحت تسناوتیمن مه یئایراتلورپ بالقنا دوخ رما

 .تسین يدحاو لمع کی يزاوژروب بالقنا ندناسر رخآ هب هک تشاد رظن رد زین ار

 لاس زا یئاهتمسق طقف هن و .دیشک لماک ىهرود کی هب راک نیا ىهنماد عقاو رد

 لاس زا یئاهتمسق هکلب ،دینکیم رکذ دوخ بوتکم رد امش هچ نانچ ،ار 1918

 رد مه ار)نیئارکوا( 1920 و 1919 ىاهلاس زا و )لاروا و اگلو فارطا یحاون( 1919

 دیدج رطخ هک تسا یعقوم نآ ینعی ،نیکیند و كاچلک ضرعت نم روظنم .تفرگ رب

 مامت هک یعقوم ،درکیم یئامن دوخ ناناقهد ربارب رد نیکالم تموکح رارقتسا

 هک یتارمث ظفح رطاخ هب يوروش تلود درگ رد دندوب روبجم دحاو نت نوچ ناناقهد

 يزاوژروب بالقنا ندناسر رخآ هب يارب و دوب هدروآ راب هب اهنآ يارب بالقنا نیا

 یگتخیمآ مهب نیا و هدنز یگدنز تانایرج عونت و یگدیچیپ نیا .دننزب هقلح

 رخآ هب فئاظو اب ار ایراتلورپ يروتاتکید یتسیلایسوس ًامیقتسم فیاظو »بیجع«

 زا هک ار یئاههلمج مه ات تشاد رظن دم رد هشیمه دیاب يزاوژروب بالقنا ندناسر

 رد ار بزح ياهراعش ندرب راک هب زرط مه و دیبایرد حیحص ،دینکیم لقن نینل

 .یگدنز نایرج
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 رد بزح راعش تحص مدع زا یکاح یگتخیمآ مه رد نیا هک تفگ ناوتیم ایآ

 ،هن ؟درادن بالقنا لوا ىهلحرم راعش اب یتوافت راعش نیا و هدوب بالقنا مود ىهرود

 ىهلحرم رد ار بزح راعش ًاصوصخم یگتخیمآ مهرد نیا ،سکعرب ،تفگ ناوتیمن

 رادهیامرس يزاوژروب دض رب ناناقهد نیرتتسدیهت تیعم هب :راعش ینعی بالقنا مود

 يارب نوچ ؟ارچ .دیامنیم دیئات ار خلا و ایراتلورپ تیمکاح هار رد اتسور و رهش رد

 ربتکا هام رد ار يزاوژروب تموکح ًالبق دوب مزال رخآ هب يزاوژروب بالقنا ندناسر

 رداق یتموکح نینچ طقف اریز ،دومن رارق رب ار ایراتلورپ تموکح و تخاس نوگنرس

 هام رد ایراتلورپ تموکح هک نیا يارب اما و دناسرب اهتنا هب ار يزاوژروب بالقنا تسا

 دادعتسا هک یبسانم یسایس شترا ربتکا هام يارب دوب مزال ،ددرگ رارقرب ربتکا

 و دومن ایهم ،دشاب هتشاد ار ایراتلورپ تموکح رارقتسا و يزاوژروب نتخاس نوگنرس

 تحت طقف ام ار یسایس شترا نینچ هک تسین تابثا هب مزال ًانمض و داد لیکشت

 يروتاتکید هل و يزاوژروب هیلع ناناقهد نیرتتسدیهت و ایراتلورپ داحتا :راعش

 ات لیروآ زا رگا هک تسا حضاو .میهد لیکشت و هدومن ایهم میتسناوتیم ،ایراتلورپ

 مه یسایس شترا نینچ ،میدربیمن راک هب یکیژترتسا راعش نینچ 1917 لاس ربتکا

 و میدرگ زوریپ میتسناوتیمن مه ربتکا هام رد نیاربانب و میشاب هتشاد میتسناوتیمن

 بالقنا ندناسر رخآ هب ناکما اذل و میدرکیمن نوگنرس ار يزاوژروب تموکح

 .میتشادیمن مه ار يزاوژروب

 راعش لباقم رد ناوتیمن ار يزاوژروب بالقنا ندناسر رخآ هب هک تسا تهج نیا زا 

 ایراتلورپ تسد هب تموکح ندناسر شاهفیظو هک بالقنا مود ىهلحرم کیژتارتسا

  .داد رارق ،تسا

 دیاب هک تسنیا نآ و دراد دوجو هلیسو کی طقف »تاضقانت« نیا مامت زا زارتحا يارب

 يزاوژروب بالقنا( بالقنا لوا ىهلحرم کیژتارتسا راعش نیب یساسا قرف هب

 فرتعم )یئایراتلورپ بالقنا( بالقنا مود ىهلحرم کیژتارتسا راعش و )کیتارکومد
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 ریسم رد ناناقهد مامت تیعم هب ام ،بالقنا لوا ىهلحرم یط هک درک رارقا و دیدرگ

 تیعم هب بالقنا مود ىهلحرم یط و میدرکیم تکرح کیتارکومد يزاوژروب بالقنا

 هزرابم یئایراتلورپ بالقنا هار رد و هیامرس تموکح دض ناناقهد نیرتتسدیهت

 یط یتاقبط ياهورین ىهیزجت اریز ،دومن فارتعا دیاب ار نیا يرآ .میدومنیم

 نیا سکعرب .دنکیم راداو فارتعا نیا هب ار ام ،بالقنا مود ىهلحرم و لوا ىهلحرم

 دوخ راک ام 1917 لاس هیروف ات ارچ هک درک نایب ار هعقاو نیا تلع ناوتیمن تروص

 و میدرکیم ءارجا ناناقهد و ایراتلورپ کیتارکومد ــ یبالقنا يروتاتکید راعش تحت ار

 نیرتتسدیهت و ایراتلورپ یتسیلایسوس يروتاتکید راعش ،1917 لاس هیروف زا سپ

 راعش هب لوا راعش لیدبت تلع ،دینک ناعذا .میدرک قوف راعش نیزگ ياج ار ناناقهد

 نشور تسین نکمم ،دیهدیم امش هک حرط يور زا 1917 لیروآ ــ سرام رد مود

 ود« ىهلاسر رد نینل ار بزح کیژتارتسا راعش ود نیب یساسا توافت نیا .ددرگ

 وا .تسا هدومن دیق مه دوخ »کیتارکومد بالقنا رد کیتارکومد لایسوس کیتکات

 نایب لومرف نیا اب کیتارکومد يزاوژروب بالقنا ندرک ایهم ماگنه ار بزح راعش

  :تسا هدومن

 بالقنا و هدرک هارمه دوخ اب ار ناناقهد ىهدوت دیاب ایراتلورپ«

 ان و بوکنم ًارهق ار دادبتسا تمواقم ات دناسر رخآ هب ار کیتارکومد

 .)96 هحفص – 8 دلج( ».دزاس ریثأت یب ار يزاوژروب يراوتسا

 دادبتسا دض رب يزاوژروب ندرک فرط یب اب ،ناناقهد مامت تیعم هب :رگید ترابع هب

  .کیتارکومد لوحت هار رد

 ،تسا یتسیلایسوس بالقنا ىهیهت ىهرود رد بزح راعش هب طوبرم هک هچ نآ اما و

  :تسا هدومن نایب لومرف نیا اب ار نآ نینل
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 لوحت ،هدومن هارمه دوخ اب ار یلاها يایراتلورپ همین ىهدوت دیاب ایراتلورپ«

 مدع و بوکنم ًارهق ار يزاوژروب تمواقم ات دهد ماجنا ار یتسیلایسوس

 .)اج نامه رد( ».دزاس ریثأت یب ار يزاوژروب هدرخ و ناناقهد تابث

 تیعم هب یلک روط هب و ناناقهد نیرتتسدیهت تیعم هب :رگید ترابع هب

 هیلع ،هد و رهش يزاوژروب هدرخ ندرک فرط یب اب و یلاها یئایراتلورپ همین رشق

  .یتسیلایسوس لوحت هار رد ،يزاوژروب

  .دوب 1905 لاس رد نیا

 یبالقنا يروتاتکید نتخیمآ لکش هب ار تقو نآ یسایس عضو نینل ،1917 لیروآ رد

 هتفگ و هدرک فیصوت يزاوژروب دوجوم تموکح اب ناناقهد و ایراتلورپ کیتارکومد و

  :تسا

 زا لاقتنا زا تسا ترابع ،دراد هیسور رد ینونک ىهظحل هک یصاخ لکش«

 نوچ هک ياهلحرم زا ینعی بالقنا مود ىهلحرم هب *Aلوا ىهلحرم

 ،دوب هدشن لکشتم و هدرکن لصاح یهاگآ یفاک ردق هب زونه ایراتلورپ

 تسد هب ار تردق دیاب هک ىاهلحرم هب داد يزاوژروب تسد هب ار تردق

 - "لیروآ ياهزت"( ».دهدب ناناقهد *ياهرشق نیرتتسدیهت و ایراتلورپ

 )یسور پاچ 88 هحفص 20 دلج - نینل

 رد نینل ،دوب نایرج رد تعرس هب ربتکا تامدقم هک یتقو ،1917 توا هام رخاوا رد

  :تشون روط نیا »نارگراکو ناناقهد« ناونع تحت دوخ صوصخم ىهلاقم

 دوب نیا ــ ،دنزاس نوگژاو ار تنطلس دنناوتیم*ناناقهد و ایراتلورپ طقف«

 لاس روظنم( يزور نآ طیارش قبط ام یتاقبط تسایس یساسا فیرعت

 سرام و هیروف .دوب حیحص فیرعت نیا و  )نیلاتسا .ي ــ تسا ،1905
 

A- * هدش يراذگ تمالع ]*[ اب هک یئاهاج ىهیلک( ــ نیلاتسا .ي. - تسا نم زا تاملک يور هیکت 
 .)تسا نیلاتسا قیفر زا هیکت
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 طقف .درک دیئات ار فیرعت نیا تحص رگید راب کی يارب 1917 لاس

 همین ،ام ىهمانرب حالطصا هب ای( *ناناقهد نیرتتسدیهت ربهر ایراتلورپ

 نآ تاحارج ،هداد همتاخ کیتارکومد حلص اب ار گنج دنناوتیم )اهرتلورپ

 دوخ هب يروف و یمتح ىهبنج کش نودب هک ار یئاهمدق و دهن محرم ار

 تسایس فیرعت تسا نیا ــ ،درادرب مسیلایسوس يوس هب ،تسا هتفرگ

 )121 هحفص – 21 دلج( ».رضاح لاح رد ،ام یتاقبط

 و ایراتلورپ يروتاتکید نونکا ام روشک رد هک دیمهف روط نیا دیابن ار فیرعت نیا

 ایراتلورپ يروتاتکید راعش اب ام .تسین حیحص هتبلا نیا .تسا ناناقهد نیرتتسدیهت

 رد رهاظ تروص هب راعش نیا و میتفریم ربتکا فرط هب ناناقهد نیرتتسدیهت و

 نانآ اب ار يربهر و میتشاد فالتئا پچ ياهرا.سا اب ام اریز میدرک ءارجا ربتکا

 تقیقح رد مه تقو نآ میتشاد تیرثکا اهکیوشلب ام نوچ یلو ،میدوب هدرک میسقت

 سپ و پچ ياهرا.سا ]2[ »نایصع« زا سپ فصو نیا اب .دوب ایراتلورپ يروتاتکید

 ینعی بزح کی تسد هبً الماک و ًامامت هک یتقو ،پچ ياهرا.سا اب فالتئا عطق زا

 و دهدیمن تکرش ار يرگید بزح چیه یتلود يربهر رد هک یبزح ،ام بزح

 تیدوجوم ناناقهد نیرتتسدیهت و ایراتلورپ يروتاتکید ،داتفا ،دهدب دناوتیمن

 ایراتلورپ يروتاتکید ار نآ ام هک هچ نآ تسا نیمه .داد تسد زا ار دوخ يرهاظ

 .میمانیم

 ىهدش یط قیرط و هتشذگ هب رظن فطع زا سپ ،نینل 1918 لاس ربماون رد هرخالاب

  :تشون ،بالقنا

 بالقنا میئامیپیم هار ناناقهد ىهمه تیعم هب هک مادام ام بالقنا يرآ«

 و اهدص و میدوب هدیمهف رتحضاو مه حضاو زا ام ار نیا .تسا يزاوژروب

 میدماینرب ددص رد تقو چیه و میاهتفگ نونک ات ،1905 لاس زا راب اهرازه

 رودص اب ای و میهج هب خیرات نایرج مزال ىهلحرم نیا رس يالاب زا
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 اهتدم ینعی ،1917 لاس لیروآ هام زا یلو ....مینک وغل ار نآ همانبیوصت

 اراکشآ *ام تسد هب تموکح * نداتفا زا لبق و ربتکا بالقنا زا لبق

 نیا هب دناوتیمن بالقنا رگید نونکا هک میدنامهفیم تلم هب و میتفگیم

 و هداهن مدق ولج هب يراد هیامرس و هتفر شیپ روشک اریز ،دنک افتکا

 هچ و دهاوخب یسک هچ( سالفا نیا و تسا هدیسر هجرد اهتنم هب سالفا

 ،مسیلایسوس يوس هب ،ولج هب یئاهماگ هک دش دهاوخ نآ یضتقم )دهاوخن

 روشک و تفر ولج هب تسین نکمم يرگید هار زا اریز ،دوش هتشادرب

 رامثتسا و ناشکتمحز باذع زا و داد تاجن ار گنج زا ىهدش كولفم

 بالقنا نایرج .میتفگیم ام هک دش روط نامه هرخالاب .تساک ناگدنوش

 دض رب ناناقهد "مامت" تیعم هب لوا .دومن دیئات ار ام تواضق تحص

 اجنیا ات( یئاطسو نورق لوصا دض رب و كالما نابحاص دض رب و تنطلس

 .)تشاد دهاوخ کیتارکومد يزاوژروب و يزاوژروب بالقنا ىهبنج بالقنا

 تیعم هب ،ایراتلورپ همین تیعم هب ،ناناقهد نیرتتسدیهت تیعم هب سپس

 نیلومتم دض رب هلمج نآ زا و يرادهیامرس دض رب ناگدنوش رامثتسا مامت

 ».دوشیم یتسیلایسوس بالقنا اجنیا زا *،نیرکتحم و اهكالوک ،تاهد

 .)391 ــ 390 هحفص – 23 دلج(

 کیژتارتسا راعش نیلوا نیب زراب توافت تاعفد هب ،نینل دینیبیم هچ نانچ

 ىهرود رد کیژتارتسا راعش نیمود و کیتارکومد يزاوژروب بالقنا كرادت ىهرود رد

 دض رب ناناقهد مامت تیعم هب :راعش اجنآ رد .تسا هدش رکذتم ار ربتکا بالقنا كرادت

  .يزاوژروب دض رب ناناقهد نیرتتسدیهت تیعم هب :راعش اجنیا رد ،قلطم تنطلس

 لماک ىهرود کی ات شتدم يزاوژروب بالقنا ندناسر رخآ هب هک هیضق نیا

 میدناسریم رخآ هب ار يزاوژروب بالقنا ام هک مادام و دیماجنا لوط هب ربتکا زا سپ

 ًاقوف هک روط نامه ،هیضق نیا ؛دننکن تیوقت ار ام دنتسناوتیمن ناناقهد »مامت«



 نیلاتسا فزوژ راثآ یخرب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
488 

 هب ام هک تسین یساسا ىهتکن نیا اب یفانم ینزوس رس ىهزادنا هب ،ماهدیدرگ رکذتم

 هب مه ربتکا رد و میدومیپیم هار ناناقهد نیرتتسدیهت تیعم هب ربتکا بالقنا فرط

 ام هک درادن تریاغم هتکن نیا اب نینچ مه و میدرک حتف ناناقهد نیرتتسدیهت تیعم

 زا یکی هک( ار ایراتلورپ يروتاتکید رارقتسا و يزاوژروب تموکح نتخادنا رب لمع

 اب ناناقهد نیرتتسدیهت تیعم هب )دوب يزاوژروب بالقنا ندناسر رخآ هب نآ فئاظو

 هب لاح هنایم ناناقهد دیدرت و )دنتسه ناقهد مه اهنآ هک( اهكالوک تمواقم دوجو

  .میدناسر ماجنا

  .تسا حضاو منکیم نامگ

  :دیسیونیم دوخ بوتکم رد سپس امش ــ 3

 ناتسد یهت اب داحتا راعش اب" ام هک تسا حیحص بلطم نیا يوعد ایآ«

 ،هن ؟"میدیسر ربتکا هب لاح هنایم ناناقهد نتخاس فرط یب نمض اتسور
 نینل زا هک یئاهلاثم دهاش و الاب رد هروکذم لئالد زا .تسین حیحص

 تسناوتیم یماگنه طقف راعش نیا هک دوشیم هدید ،تسا هدش هدروآ

 هدش لماک یناقهد ىهدوت لخاد رد یتاقبط کیکفت" هک دنک دوجو ضرع

 ».1918 لاس زیئاپ و ناتسبات رد ینعی ،)نینل( "دشاب

 يارب كرادت نارود رد بزح هک دوشیم طابنتسا روط نیا الاب ىهتشون زا

 تشادن رب مدق لاح هنایم ناناقهد نتخاس فرط یب قیرط رد ربتکا يانثا رد و ربتکا

 ىاههتیمک لیکشت زا سپ و 1918 لاس زا سپ ًاصوصخم و ربتکا زا سپ هکلب

 .داهن مدق هار نیا هب ،تسد یهت ناناقهد

 سپ لاح هنایم ناناقهد نتخاس فرط یب تسایس ،سکعرب .تسا طلغ یلک هب نیا 

 رد هکلب هدشن عورش 1918 لاس زا سپ و تسدیهت ناناقهد ىاههتیمک لیکشت زا
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 سپ لاح هنایم ناناقهد نتخاس فرط یب تسایس لمع رد .دیسر مامتا هب عقوم نیا

 رد ،1918 لاس زا سپ انامه.)تشگ لومعم هک نیا هن( دیدرگ ءاغلا ،1918 لاس زا

 ،درکیم حاتتفا ار ام بزح متشه ىهرگنک هک یعقوم ،نینل هک دوب 1919 سرام

  :تفگ

 هب زونه اهنآ هک یعقوم ــ ،هتشذگ مایا مسیلایسوس ناگدنیامن نیرتهب«

 ــ دندرکیم تمدخ بالقنا هب هدیا و يروئت هار زا و دنتشاد نامیا بالقنا

 ناناقهد زا دنتفگیم ینعی ،دنتشادیم تبحص ناناقهد نتخاس فرط یبزا

 ایراتلورپ بالقنا هب ًادج رگا هک درک تسرد يرشق نانچ نآ دیاب لاح هنایم

 بناج و دنامب فرط یب ،دشابن مه نآ راک عنام لاح ره هب دنکیمن کمک

 ام يارب درجم و کیروئت لکش نیدب هلأسم حرط .دریگن ار ام نانمشد

 نامتخاس زا ىیهلحرم رد ام *.تسین یفاک نیا یلو .تسا نشورً الماک

 هتشر کی قیقد و حیرص روط هب دیاب هک میاهدش لخاد*یتسیلایسوس

 هدش شجنس اتسور رد راک ىهبرجت ربانب هک یئاهروتسد و یساسا نیناوق

 ىهنیمز رب لاح هنایم ناقهد هب تبسن ات مینک يوریپ نآ زا و میظنت ،دشاب

 .)141 هحفص – 24 دلج( »،میریگ رارق يراوتسا داحتا

 ناتبوتکم رد امش هک هچ نآ لباقم ىهطقن تسرد دینیبیم هچ نانچ

 ار ام یبزح یقیقح و یعقاو لمع اجنیا رد امش ًانمض و تسا هدش هتفگ ،دیئوگیم

  .دینکیم طولخم نآ نایاپ اب ار نتخاس فرط یب لمع زاغآ هداد هولج سوکعم

 اهاروش تردق هک مادام و دشیم نوگنرس يزاوژروب هک مادام لاح هنایم ناقهد

 و ددرم بالقنا دض و بالقنا نیب و درکیم يراز و هبدن ،دوب هتفاین ماکحتسا

 ناقهد يارب هک یماگنه .تخاس فرط یب ار يو دمآیم مزال اذل و دوب نادرگرس

 تردق ،تسا هدش نوگنرس ً»ادج« يزاوژروب هک دشیم لصاح نیقی لاح هنایم

 تاهبج رد خرس شترا و دننکیم رد نادیم زا ار كالوک ،دوشیم اجرب اپ اهاروش
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 زا سپ انامه .تشگ زاغآ ام يوس هب شاهجوت ،ددرگیم لئان يزوریپ هب یلخاد گنج

 متشه ىهرگنک رد نینل فرط زا هک کیژتارتسا راعش نیموس هک دوب لکش رییغت نیا

 اب راوتسا داحتا رارقتسا و ناتسدیهت رب هیکت اب :ینعی تشگ ریذپ ناکما ،هدش هداد

 تیعقاو نیا دیتسناوت امش روطچ .مسیلایسوس نامتخاس يوس هب شیپ هب نالاح هنایم

  .دینک شومارف ،تسا مولعم همه رب هک ار

 لاح هنایم ناناقهد نتخاس فرط یب ،هک دیآیم رب روط نیا امش بوتکم زا سپس و

 نیا يزوریپ زا سپ لوا ياهزور رد و یئایراتلورپ بالقنا يوس هب لاقتنا يانثا رد

 هب نیا .تسین لوبق لباق تهج نیا زا و دروخیمن درد هب و تسین حیحص بالقنا

 تموکح نتخاس نوگژاو يانثا رد انامه .تسنآ سکعربً الماک هیضق .تسا طلغ یلک

 زا شیب لاح هنایم ناقهد هک تسا ایراتلورپ تموکح ماکحتسا زا لبق و يزاوژروب

 اب داحتا هک تسا هرود نیمه رد ًاصوصخم .دنکیم تمواقم و هدوب ددرم همه

  .تسا مزال نالاح هنایم نتخاس فرط یب و ناتسدیهت

 روشک يارب طقف هن ناناقهد ىهلأسم هک دیتسه یعدم دوخ هابتشا رد رارصا اب امش

 ىهیسور تیفیک رد ًابیرقت يداصتقا ثیح زا هک« مه رگید ياهروشک يارب هکلب ام

 هتبلا ریخا تمسق نیا .تسا يرایسب تیمها زئاح »دنشابیم ربتکا بالقنا زا لبق

 يزرواشک ىهلأسم هب عجار دوخ ياهزت رد نینل هک هچ نآ تسنیا یلو .تسا حیحص

 هب تبسن یئایراتلورپ بازحا تسایس ىهنیمز رد ]3[نرتنیمک مود ىهرگنک رد

 :دیوگیم ،ایراتلورپ فرط زا تموکح نتفرگ تسد هب ىهرود رد لاح هنایم ناناقهد

 رامثتسا و ناشکتمحز ىهدوت« میئوگب رتقیقد ای ناناقهد نیرتتسدیهت ،نینل

 زا تسا ترابع هورگ نیا هک تسا هدرک ادج یهورگ لکش هب ار »تاهد ناگدنوش

 کچوک رایسب نیمز ىهعطق ياراد هک یناناقهد ای اهرتلورپ همین ،یتعارز نارگراک

 هورگ ىهلزنم هب لاح هنایم ناناقهد ىهرابرد سپس و اپ هدرخ ناناقهد و دنتسه

  :دیوگیم نینچ یصوصخم
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 ینیکلام هدرخ دیاب يداصتقا موهفم رد "لاح هنایم ناقهد" ناونع تحت«
 تیکلام ناونع هب يرصتخم ىاهنیمز هعطق بحاص هک تسناد ار

 ىهرود رد دشاب هچ ره نیمز تاعطق نیا هک هدوب هراجا ای و یصخش

 ار اهنآ یگدنز و هناخ تومیال توق طقف هن لومعم بسحرب يرادهیامرس

 دناوتیم هک ،دیآ تسد هب ینیعم دازام دهدیم ناکما هکلب دنکیم نیمأت

 هب صاخشا نیا اسب هچ و ددرگ لدب هیامرس هب رتهب ىاهلاس رد ًالقا

 يایراتلورپ ... دننزیم تسد زین نارگید يرگراک يورین ندومن ریجا

 ىهدنیآ رد هک دهد رارق دوخ لباقم رد ار هفیظو نیا دناوتیمن یبالقنا

 دوخ فرط هب ار رشق نیا ایراتلورپ يروتاتکید ىهلحرم زاغآ رد و یکیدزن

 رد ینعی دیامن افتکا رشق نیا ندرک فرط یب هب دیاب هکلب .دنک بلج

 دلج هب دوش عوجر( ».درک شفرط یب ایراتلورپ و يزاوژروب نایم ىهزرابم

  )272 ــ 271 هحفص – 25

 ناناقهد ندرک فرط یب تسایس هک دوب یعدم ناوتیم روطچ ،نیا زا سپ

 زا سپ ینعی »8191 لاس زیئاپ و ناتسبات رد« تسناوتیم »طقف« لاح هنایم

 روهظ هب« ایراتلورپ تردق و اهاروش تردق ماکحتسا رما رد یعطق ىاهتفرشیپ

  .؟»دسر

 هب لاقتنا يانثا رد یئایراتلورپ بازحا کیژتارتسا راعش ىهلأسم دینیبیم هچ نانچ

 فرط یب ىهلأسم دننام مه ایراتلورپ تردق میکحت و یتسیلایسوس بالقنا ىهرود

  .تسین هداس ،دینکیم روصت امش هک مه اهروط نآ لاح هنایم ناناقهد ندرک

 تافیلأت زا امش هک یئاهلاثم دهاش دوشیم مولعم ،دش رکذ الاب رد هک هچ نآ زا ــ4

 ىهرود رد بزح یلصا راعش لباقم ىهطقن رد دناوتیمن هجو چیه هب دیروآیم نینل

  :اهلاثم دهاش نیا رد اریز ،دریگ رارق بالقنا مود
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 ندناسر رخآ هب هکلب ،هدشن ثحب ربتکا بالقنا زا لبق بزح یلصا راعش زا -فلا

  .تسا ثحب دروم ربتکا زا دعب يزاوژروب بالقنا

 ماهدش رکذتم ًاقوف نم .ددرگیم دیئات هکلب ،هدشن بیذکت راعش نیا تحص -ب

 هک ،ار يزاوژروب بالقنا ندناسر رخآ هب ىهفیظو هک منک رارکت مه زاب مروبجم و

 رد دوشیمن ،ددرگیم ءارجا ایراتلورپ تسد هب تموکح نداتفا زا دعب ىهرود یط

 نداتفا زا لبق ینعی بالقنا مود ىهلحرم رد بزح کیژتارتسا راعش لباقم ىهطقن

 تموکح نتفرگ هب طوبرم نآ ىهدمع بلطم هک داد رارق ایراتلورپ تسد هب تموکح

  .تسا

 روشک رد يزاوژروب بالقنا هب عجار« فتولوم قیفر فورعم ىهلاقم باب رد امش ــ5

 نیمه مولعم رارق زا هک )1927 لاس سرام 12 ىهخروم( »ادوارپ« رد هجردنم »ام

 .دیرادیم تبحص ،دینک عجارم نم هب هلأسم حیضوت يارب »درک راداو« ار امش ،هلاقم

 و ماهدناوخ ار فتولوم قیفر ىهلاقم مه نم .دیناوخیم هلاقم روطچ امش منادیمن نم

 ىهرگنک نیمهدراهچ رد دوخ قطن رد نم هک هچ نآ اب يداضت هلاقم نیا نم رظن هب

 فتولوم قیفر ]4[.درادن ،ماهتفگ ناناقهد تمسق رد بزح ياهراعش هب عجار ام بزح

 هکلب هدرکن ثحب ربتکا ىهرود رد بزح یلصا راعش عوضوم هب عجار دوخ ىهلاقم رد

 هب ار يزاوژروب بالقنا ،ربتکا زا سپ بزح هک مادام :هک تسا هتفگ ار عوضوم نیا

 دیئات هک متفگ الاب رد نم یلو .دوب هدش ناناقهد مامت لیامت فرط ،دناسریم نایاپ

 فرط یب و ناناقهد نیرتتسدیهت تیعم هب ام هک ار تیفیک نیا تحص هعقاو نیا

 ایراتلورپ يروتاتکید و هدومن نوگنرس ار يزاوژروب تموکح لاح هنایم ناناقهد ندرک

 ام مه راک نیا نودب و دنکیمن یفن ،میدرک رارقرب هد و رهش يزاوژروب دض رب ار

  .میناسرب رخآ هب ار يزاوژروب بالقنا میتسناوتیمن

  »کیوشلب«
 15 8 ــ 7 ىهرامش



...بزح یلصا راعش هس هب عجار  
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  1927 لاس لیروآ
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  :تاحیضوت
 

 یناملآ پاچ ــ دلج ود رد ،سلگنا .ف و سکرام .ك راثآ بختنم هب دوش عوجر ــ1

  4 هحفص  / ــ 434 هحفص - 1948 – مود دلج -

 1918 هیئوژ 7 و 6 رد اهیبالقنا لایسوس »اهپچ« یبالقنا دض ياتدوک روظنم ــ2

  8 هحفص  /.دیدرگ بوکرس تعاس کی زا رتمک رد اتدوک .وکسم رد

 - 2 دلج - یناملآ پاچ ــ دلج ود رد نینل .يا .و راثآ بختنم هب دوش عوجر ــ3

  11 .ص  / 769 ــ 758 هحفص

 ــ 281 هحفص ،متفه دلج - یناملآ پاچ ــ نیلاتسا .و .ي راثآ هب دوش عوجر ــ4

  12 هحفص  / 289
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 نیچ بالقنا لئاسم
  ىهبوصم ،نیجورم يارب یئاهزت

 يوروش تسینومک بزح يزکرم ىهتیمک

 1927 لیروآ 21

 

 

  نیچ بالقنا یاھزادنامشچ ــ ١
 :زا دنترابع ،دننکیم نییعت ار نیچ بالقنا تلصخ هک یلماوع نیرت مهم

 مسیلایرپما يداصتقا و یلام ىهطلس و نیچ یتارمعتسم همین تیعقوم -فلا

 دیدشت یسارکوروب و مسیراتیلیم غوی ىهلیسو هب هک یلادوئف يایاقب غوی -ب

 غوی دض رب ناناقهد و نارگراک ینویلیم ىاههدوت دشر هبور یبالقنا ىهزرابم ــ ج

  .مسیلایرپما و مسیراتیلیم ،یتارکوروب ــ لادوئف

 يریگجوا زا يو سرت ،مسیلایرپما هب نآ یگتسباو ،یلم يزاوژروب یسایس فعض ــد

  .یبالقنا شبنج

 ینویلیم ىاههدوت نایم يو ىهتیروتا شیازفا ،ایراتلورپ نوزفا مد یبالقنا تیلاعف ــر

  .ناشکتمحز

  .نیچ یگیاسمه رد ایراتلورپ يروتاتکید دوجو ــو

  :دیآیم تسد هب نیچ رد ثداوح ریس لماکت هار ود اجنیا زا
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   :دیآیم تسد هب نیچ رد ثداوح ریس لماکت هار ود اجنیا زا

 قافتا هب و هدرک شزاس مسیلایرپما اب ،دبوکیم مه رد ار ایراتلورپ ،یلم يزاوژروب ای

 ىهطلس يرارقرب ىهلیسو هب قیرط نیا زا ات دنکیم یشکرگشل بالفنا دض رب يو

 .دشخب نایاپ بالقنا هب ،يرادهیامرس

 و هدیشخب ماکحتسا ار شیوخ ینومژه ،هدز رانک ار یلم يزاوژروب ،ایراتلورپ ای و

 تاثبشت اب ات دنکیم بلج دوخ يوس هب ار هد و رهش ناشکتمحز ینویلیم ىاههدوت

 و هدروآ تسد هب ار کیتارکومد ــ اوژروب بالقنا يزوریپ ،هدرک هلباقم یلم يزاوژروب

 ،نآ زا یشان ياهدمایپ مامت اب یتسیلایسوس بالقنا هار هب جیردت هب ار نآ سپس

   .دهد قوس

  .هار ود نیا زا یکی

 هک ،يوروش داحتا رد يرتلورپ يروتاتکید یئاجرباپ و یناهج يرادهیامرس نارحب

 ،دریگ رارق يرادرب هرهب دروم تیقفوم اب نیچ يایراتلورپ طسوت دناوتیم نآ براجت

 .دنکیم لیهست بتارم هب ،دیامیپب ار مود هار نیچ بالقنا هک ار نیا ناکما

 ىههبج کی رد نیچ بالقنا دض رب مسیلایرپما هک تیعقاو نیا ،رگید يوس زا 

 نآ ،اهتسیلایرپما نایم هزورما هک تیعقاو نیا )ینعی( دنکیم لمع دحاو اًتدمع

 دوجو مسیلایرپما هاگودرا رد ربتکا بالقنا زا شیپ لثملایف هک یگنج نآ و فاکش

 تسا نیا نیبم ،تیعقاو نیا ــ درادن دوجو ،دومنیم فیعضت ار مسیلایرپما و تشاد

 ات دش دهاوخ هجاوم يرتگرزب ىاهيراوشد اب يزوریپ هب لین تهج نیچ بالقنا هک

 هب تنایخ و میلست دراوم بالقنا نیا یط رد و دیدرگ هجاوم نآ اب هیسور رد بالقنا

 .يوروش داحتا رد یلخاد گنج ىهرود رد ات دوب دهاوخ رتشیب بتارم

 .تسا نیچ بالقنا ىهصخشم کی ،بالقنا هار ود نیا نایم هزرابم تهج نیدب
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 تهج هزرابم زا تسا ترابع اهتسینومک یلصا ىهفیظو ،تهج نیمه هب تسرد

  .نیچ بالقنا مود هار یبایماک

 

  نیچ بالقنا ىھلحرم نیتسخن ــ ٢

 ،لامش هب یشکرکشل نیتسخن ىهرود رد ،نیچ بالقنا ىهرود نیتسخن یط

 یپ رد یپ و دشیم کیدزن هست گنای ىهناخدور تمس هب یلم شترا هک یماگنه

 هتفاین شرتسگ زونه ناناقهد و نارگراک دنمورین شبنج نکال ،درکیم بسک يزوریپ

 دحتم ىههبج بالقنا ،نیا .دوب بالقنا هارمه A)اهرودارپمک هن( یلم يزاوژروب ،دوب

 .دوب تلم لک

  دوجوم یئاهداضت یلم يزاوژروب و بالقنا نیب هک تسین ینعم نیدب نیا

 ،بالقنا زا ینابیتشپ اب تشاد یعس یلم يزاوژروب هک تسا ینعم نیدب طقف ،هدوبن

 ار بالقنا هک دوب روظنم نیدب و دنک يرادرب هرهب نآ زا شیوخ فادها تهج

 ىیهزرابم .دهاکب نآ يژرنا زا قیرط نیدب ات درکیم قطانم فرصت اًتدمع ىهجوتم

 دوب یساکعنا ،تفرگیم تروص نادنیموگ ىاهپچ و اهتسار نایم هرود نیا یط هک

 ندنار نوریب تهج 1926 سرام هام رد کشیاکناچ شالت .اهداضت نیا زا

 ندرک راهم تهج یلم يزاوژروب يدج شالت نیتسخن ،نادنیموگ زا اهتسینومک

 تسینومک بزح يزکرم ىهتیمک دننادیم همه هک نانچ .دیآیم رامش هب بالقنا

 تسینومک بزح ءاقبا یشم" هک دوب نآ رب مایا نامه رد  )اهکیوشلب( يوروش داحتا

 
A- يراجت يزاوژروب زا یشخب هک یلخاد رازاب و یجراخ ىهیامرس نیبام یئاههطساو ــ اهرودارپمک 
 رازگراک شقن ،نیچ رودارپمک يزاوژروب .دنهدیم لیکشت هتسباو ياهروشک و تارمعتسم رد اریموب گرزب
  )رشان حیضوت( درک افیا 1927 ــ 1925 ىاهلاس یط نیچ بالقنا تخسرس نمشد و یجراخ مسیلایرپما
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 ادج نادنیموگ زا اهتسار ات دیشوک دیاب" هک نیا و ،"دوش ظفح دیاب نادنیموگ رد

  )1926 لیروآ (  " .دندرگ جارخا ای دنوش

 و اهپچ نایم کیدزن يراکمه )ینعی( ،بالقنا يدعب يورشیپ یشم دوب نیا

 رد و نادنیموگ تدحو ماکحتسا ،یلم تموکح نورد و نادنیموگ نورد اهتسینومک

 نادنیموگ طابضنا تحت ،نادنیموگ تسار رصانع نتخاس درفنم و ءاشفا ــ دحاو نآ

 هک مادام ناشبراجت زا ،ناشطباور زا ،اهتسار زا نتسج دوس و ،اهتسار ندروآرد

 نیا ضحم هب نادنیموگ زا اهنآ ندنار نوریب ای و ،دنتفریذپیم ار نادنیموگ طابضنا

  .دنزرویم تنایخ بالقنا حلاصم هب و هتشاذگ اپ ریز ار طابضنا نیا هک

 شبنج میظع دشر .دندرک دیئات مامت و مات ار یشم نیا تحص يدعب ياهدادیور

 میظع جوم ،اهاتسور رد یناقهد ىاههتیمک و اههیداحتا ندش لکشتم و یناقهد

 ىهنادنمزوریپ يورشیپ ،یئاکیدنس ياهاروش لیکشت و اهرهش رد تاباصتعا

 ینیمز يورین و ناگوان ىهرصاحم رد هک ياهگناش يوس هب یلم شترا ياهدحاو

 دنانیا رب هاوگ لیبق نیا زا یعیاقو و عیاقو نیا ىهیلک ــ تشاد رارق اهتسیلایرپما

  .دوب حیحص یشم اهنت هدمآرد ءارجا هب یشم هک

 رد اهتسار شالت هک داد حیضوت ار هعقاو نیا ناوتیم روکذم طیارش ساسا رب اهنت

 ،ناشنان رد دیدج زکرم کی داجیا و نادنیموگ ندومن بعشنم تهج 1927 ىهیروف

 .دش هجاوم تسکش اب ،ناحوا یبالقنا نادنیموگ ىهناعطاق عافد لباقم رد

 ياهورین رد يدنب فص رییغت کی روشک رد هک دوب نیا ىهدنهد ناشن شالت نیا اما

 و تسشن دنهاوخن مارآ یلم يزاوژروب و اهتسار ،هدوب نیوکت فرش رد یتاقبط

  .دومن دنهاوخ دیدشت ار بالقنا دض رب تیلاعف

 قحم )اهکیوشلب( يوروش داحتا تسینومک بزح يزکرم ىهتیمک نیاربانب

 :دش رکذتم 1927 سرام رد هک یماگنه ،دوب
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 ياهورین يدنب فص رییغت هب هجوت اب نیچ بالقنا رضاح لاح رد هک" ــ فلا

 بسک و دنکیم یط ار یساسح ىهرود یتسیلایرپما ىاهشترا زکرمت و یتاقبط

 ،ىاهدوت شبنج شرتسگ تهج هک دناریذپ ناکما یتروص رد اهنت رتشیب ىاهيزوریپ

  ."دوش يریگ تمس هناعطاق

 ىاهناگرا هب لحم یناقهد ىاههتیمک لیدبت ،ناناقهد و نارگراک حیلست دیاب" ــ ب

  ."دریگ رارق فده ،دوخ زا عافد حلسم يورین ياراد لعفلاب تردق

 تسار رصانع یعاجترا و هنانئاخ تسایس ربارب رد دیابن تسینومک بزح" ــ ج
 لوح ىاههدوت دیاب اهتسار ياشفا تهج هکلب ،دنک رایتخا توکس نادنیموگ

 )1927 سرام 3( " .دنک جیسب ار نیچ تسینومک بزح و نادنیموگ

 زا بالقنا دنمورین جوم يدعب دنور یط ارچ هک تفایرد تلوهس هب ناوتیم نیاربانب

 یلم يزاوژروب یتسیابیم ،رگید يوس زا ياهگناش رد اهتسیلایرپما راشف و وس کی

 طسوت ياهگناش فرصت ارچ هک نیا زین و دننار هب بالقنا دض هاگودرا هب ار نیچ

 ار اهتسیلایرپما تسیابیم ياهگناش نارگراک تاباصتعا و یلم شترا ياهدحاو

  .دنزاس دحتم بالقنا بوکرس تهج

 ددجم ىهیزجت ىهناشن ظاحل نیا زا نکنان نوخ مامح .داتفا قافتا زین نینچ و

 اهتسیلایرپما ،موتامیتلوا مالعا و نکنان نتسب پوت هب اب .دوب نیچ رد زرابم ياهورین

 يو قافتا هب ات هدوب یلم يزاوژروب تیامح بلج یپ رد هک دنهد ناشن ،دنتساوخیم

 .دننک هزرابم نیچ بالقنا دض رب

 خساپ  الباقتم يو ياتدوک و کشیاکناچ روتسد هب نارگراک تارهاظت نتسب هلولگ هب

 تسا رضاح هک دادیم ناشن هلیسو نیدب کشیاکناچ .دوب اهتسیلایرپما توعد هب وا

 .دنک شزاس اهتسیلایرپما اب ،نیچ ناناقهد و نارگراک هیلع ،یلم يزاوژروب قافتا هب
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  نیچ بالقنا ىهلحرم نیمود ــ 3

 لکش ،بالقنا زا یلم يزاوژروب ینادرگور ینعم هب کشیاکناچ ياتدوک

 مسیلایرپما اب نادنیموگ تسار رصانع شزاس و یلم بالفنا دض نوناک کی نتفرگ

  .دشابیم نیچ بالقنا هیلع

 ود اب نیچ بونج رد سپ نیا زا هک تسا ینعم نیدب کشیاکناچ ياتدوک

 اب ــ تشاد میهاوخ راک و رس نوناک ود اب و شترا ود اب ،تموکح ود اب ،هاگودرا

  .نکنان رد بالقنا دض نوناک اب و ناحوا رد بالقنا نوناک

 دوخ لماکت ىهلحرم نیمود دراو بالقنا هک تسا ینعم نیدب کشیاکناچ ياتدوک

 بالقنا يوس هب یلم داحآ دحتم ىههبج بالقنا زا یشخرچ هک نیا و هتشگ

 ،تسا هدش زاغآ یضرا بالقنا يوس هب ،ناناقهد و نارگراک ینویلیم ىاههدوت

 هیلع ،لادوئف ناکالم و ىاهلیبق ماظن هیلع ،مسیلایرپما هیلع هزرابم هک یبالقنا

 دهاوخ شرتسگ و هدومن دیدشت ار کشیاکناچ یبالقنا دض ىهتسد و اهتسیراتیلیم

  .داد

 ناراداوه و بالقنا يریگ یپ ناراداوه نایم ،بالقنا هار ود نیب هزرابم هک نیا ینعی

 رب رد ار بالقنا ینونک ىهرود مامت و هتفای تدش نوزفا زور روط هب ،نآ لالحنا

  .تفرگ دهاوخ

 مسیلایرپما و مسیراتیلیم هیلع عطاق ىاهزرابم هک ناحوا رد یبالقنا نادنیموگ ینعی

 و ایراتلورپ یبالقنا ــ کیتارکومد يروتاتکید ناگرا کی هب ًالمع ،دهدیم ماجنا

 زا هک کشیاکناچ یبالقنا دض ىهتسد هک یلاح رد ،دش دهاوخ لیدبت ناناقهد

 تشونرس راچد هرخالاب ،دروآیم يور مسیلایرپما هب و دُربیم ناناقهد و نارگراک

  .دش دهاوخ اهتسیراتیلیم
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 درفنم تسایس ،نادنیموگ تدحو ظفح تسایس هک دوشیم هجیتن رما نیا زا یلو

 ،بالقنا دصاقم تهج اهنآ زا يرادرب هرهب و نادنیموگ نورد ىاهتسار نتخاس

 نوریب تسایس اب دیاب ار تسایس نیا .تسین بالقنا دیدج فئاظو يوگ خساپ رگید

 تسایس اب رگید ترابع هب ،دومن نیزگیاج نادنیموگ زا اهتسار ىهناممصم ندنار

 زکرمتم تسایس اب ،اهنآ لماک یسایس يدوبان دح ات اهتسار هیلع هناعطاق ىهزرابم

 رصانع دقاف نادنیموگ کی ،یبالقنا نادنیموگ تسد رد روشک رد تردق مامت نتخاس

 .اهتسینومک و نادنیموگ پچ رصانع نایم فالتئا هباثم هب ینادیموگ ،تسار

 نورد اهتسینومک و اهپچ نیب کیدزن يراکمه تسایس هک نیا رگید ىهجیتن

 و دوشیم رادروخرب ىاهژیو تیمها و صاخ ریثأت زا ینونک ىهلحرم رد نادنیموگ

 لکش نادنیموگ زا جراخ هک ار ناناقهد و نارگراک داحتا ،يراکمه نیا هک نیا

 نکممریغ بالقنا يزوریپ ،یئراکمه نینچ کی نودب و دزاسیم سکعنم ،دریگیم

  .تسا

 ىهمادا ،یبالقنا نادنیموگ نتفرگ ورین ىهدننک نییعت ىهیاپ هک نیا رگید ىهجیتن

 نآ ىاهدوت ىاهنامزاس ماکحتسا و ناناقهد و نارگراک یبالقنا شبنج شرتسگ

 ىاهنامزاس ریاس و يرگراک ياهاکیدنس ،یبالقنا یناقهد ىاههتیمک ــ دشابیم

 نیا ینعی ــ دنهدیم لیکشت ار هدنیآ ياهاروش ىهیلوا رصانع هک یبالقنا ىاهدوت

 ینویلیم ىاههدوت یبالقنا تیلاعف دشر ،بالقنا يزوریپ ىهدننک نییعت نماض هک

 ناناقهد و نارگراک حیلست ،بالقنا دض رهزداپ نیرت مهم اما و هدوب ناشکتمحز

  .دشابیم

 نادنیموگ یبالقنا ياهورین اب تسینومک بزح هکیماگنه ،هک نیا هجیتن ،هرخالاب و

 نیمأت يرورض طرش ناونع هب ،ار شلالقتسا دیاب ،دنکیم هزرابم ههبج کی رد

 .دیامن ظفح شیپ زا شیب ،کیتارکومد ــ اوژروب بالقنا رد ایراتلورپ ینومژه
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  نویسیزوپا تاهابتشا ــ 4

 بالقنا تلصخ هک تسا نیا رد )ءاکرش و كدار( نویسیزوپا یلصا هابتشا

 ار ىیهلحرم هچ نونکا بالقنا نیا هک دننکیمن كرد اهنآ ،دنکیمن كرد ار نیچ

 تروص نآ رد بالفنا نیا هک ار ینونک یللملا نیب عاضوا اهنآ و دنکیم یط

  .دننکیمن كرد ،دریگیم

 بالقنا هک دنک دشر تعرس نامه اب اًبیرقت نیچ بالقنا هک دراد عقوت نویسیزوپا

 زاس تشونرس دربن هب ياهگناش نارگراک هک نیا زا نویسیزوپا .دیسر ماجنا هب ربتکا

  .دنایضاران ،دندزن تسد ناشنارکون و اهتسیلایرپما هیلع

 تعرس هب دناوتیمن تلع نیا هب هلمج زا نیچ بالقنا هک دننکیمن كرد اهنآ اما

 تسا دعاسم رتمک 1917 لاس هب تبسن ،ینونک یللملا نیب عاضوا هک دنک دشر

  .)تسین نیب رد یگنج اهتسیلایرپما نایم(

 هریخذ ياهورین هکیماگنه ،دعاسمان طیارش تحت هک دننکیمن كرد اهنآ

 لثملا یف هک روط نامه ،دز زاس تشونرس دربن هب تسد دیابن ،دناهدشن مهارف زونه

 زاس تشونرس دربن هب تسد 1917 هیئوژ هام رد هن و لیروآ هام رد هن اهکیوشلب

  .دندزن

 زاس تشونرس دربن زا دعاسمان طیارش تحت یسک هک دنکیمن كرد نویسیزوپا

  .دنکیم لیهست ار بالقنا نانمشد راک ،)دنک بانتجا دناوتب هک یلاح رد( دزرون بانتجا

 نازابرس و ناناقهد ،نارگراک ناگدنیامن ياهاروش يروف لیکشت راتساوخ نویسیزوپا

  .؟هچ ینعی ،رضاح لاح رد اهاروش لیکشت اما .دشابیم نیچ رد

 زا ىاهرود رد اهنت اهنآ .داد لیکشت هاوخلد ىهظحل ره رد ناوتیمن ار اهاروش ًالوا

  .دنوشیم لیکشت یبالقنا صاخ يریگ جوا
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 هباثم هب هدمع روط هب اهنآ ــ دنوشیمن لیکشت یئوگ هلذب روظنم هب اهاروش ،ًایناث

 تردق بسک تهج هزرابم ىاهناگرا هباثم هب ،همکاح تردق هیلع هزرابم ىاهناگرا

  .1917 لاس رد دوب نینچ ،1905لاس رد دوب نینچ .دنوشیم لیکشت

 هب ،یلعف طیارش تحت ناحوا تموکحً الثم تیلاعف ىهزوح رد ،اهاروش لیکشت اما و

 هب و ورملق نیا ىهمکاح تردق هیلع هزرابم راعش مالعا ینعم هب نیا ؟تسا ینعم هچ

 هیلع هزرابم راعش ینعی ،دشابیم دیدج تردق ىاهناگرا لیکشت راعش مالعا ینعم

 کی نادنیموگ پچ ياهورین اب هک زین اهتسینومک هک یبالقنا نادنیموگ تردق

 زجب يرگید تردق ورملق نیا رد اریز .دنراد تکراشم نآ رد ،دنهدیم لیکشت فالتئا

  .تسین دوجوم یبالقنا نادنیموگ تردق

 ىاهدوت ىاهنامزاس تیعضو میکحت و لیکشت ىهفیظو ندرک طلخ ینعم هب نیا

 ،یناقهد ىاههتیمک و اههیداحتا باصتعا ىاههتیمک لکش رد ناناقهد و نارگراک

 رب یبالقنا نادنیموگ رضاح لاح رد هک ... و هناخراک ىاههتیمک ،یئاکیدنس ياهاروش

 متسیس اب یبالقنا نادنیموگ تردق ندومن نیزگیاج ىهفیظو اب ،تسا یکتم اهنآ

  .دشابیم ،یتلود تردق دیدج پیت هباثم هب یئاروش

 یط نیچ بالقنا رضاح لاح رد هک تسا ىیهلحرم كرد مدع ینعم هب نیا هرخالاب و

 تهج دیدج یحالس نداد رارق نیچ قلخ نانمشد رایتخا رد ینعم هب نیا .دنکیم

 کی نیچ رد هک نیا رب رئاد دیدج بیذاکا رشن تهج ،دشابیم بالقنا اب هزرابم

 کبس هب ندرک یئاروش" یعونصم دنویپ کی هکلب دریگیمن تروص یلم بالقنا

   .دریگیم ماجنا "وکسم

 هب بآ ،ینونک طیارش رد اهاروش لیکشت راعش حرط اب ،نویسیزوپا بیترت نیدب

 .دزیریم نیچ بالقنا نانمشد بایسآ
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 بسانم نادنیموگ رد نیچ تسینومک بزح تکراشم هک تسا نآ رب نویسیزوپا 

 بسانم نادنیموگ زا تسینومک بزح يریگ هرانک ،نویسیزوپا رظن هب نیاربانب .تسین

 ىهیلک قافتا هب یتسیلایرپما دناب مامت هک یماگنه ینعی رضاح لاح رد اما .تسا

 يریگ هرانک ،دنشابیم نادنیموگ زا اهتسینومک ندنار نوریب راتساوخ ناشرامقا

 ندرازگ اهنت و نادیم كرت ینعم هب نیا ؟دراد یعانعم هچ نادنیموگ زا اهتسینومک

 فیعضت ینعم هب نیا .دشابیم بالقنا نانمشد عفن هب نادنیموگ رد شیوخ نیدحتم

 اینواک راک نتخاس ناسآ،یبالقنا نادنیموگ ياپ ریز ندرک یلاخ ،تسینومک بزح

 ،دشابیم نادنیموگ شفرد ندرپس نادنیموگ تسار رصانع تسد هب و ياهگناشک

  .نیچ رد اهشفرد ىهیلک نایم شفرد نیرتمانشوخ ینعی

 نادنیموگ تسار رصانع و اهتسیراتیلیم ،اهتسیلایرپما هک تسا يزیچ نآ ًاقیقد نیا

 .دننآ ناهاوخ نونکا

 بزح يریگ هرانک ینونک طیارش رد هک یماگنه ،نویسیزوپا هک مینیبیم بیترت نیدب

  .دنکیم راک نیچ بالقنا نانمشد عفن هب ،دنکیم حرطم نادنیموگ زا ار تسینومک

 لیکشت شیپ يدنچ هک( نامبزح يزکرم ىهتیمک مونلپ هک یماگنه ،نیاربانب

 *درک لمع حیحصً الماک ،دومن در هناعطاق ار نویسیزوپا مرفتالپ )دش

  90 ىهرامش ،ادوارپ

 1927 لیروآ 21

 ـــــــــــــــــــــــ
 
 

 :تاحیضوت
 )ب( يوروش داحتا تسینومک بزح يزکرم ىهتیمک مونلپ روظنم -*
 زا يرس کی یسررب هب مونلپ .دش رازگرب 1927 لیروآ 16 ات 13 خیراتزا هک دشابیم
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 ویتاردف يروهمج و يوروش ریهامج داحتا ياهاروش سنارفنک اب هطبار رد لئاسم
 بزح ىهرگنک نیمهدزناپ يرازگرب نامز دروم رد و هتخادرپ هیسور یتسیلایسوس
 رد لیروآ 13 خیرات رد نیلاتسا .و .ي .تفرگ میمصت )ب( يوروش داحتا تسینومک
 .ي .م ىهلاقم ثحب دراو و دومن تبحص مونلپ ىهسلج روتسد ىهلئسم دروم
 ویتاردف يروهمج و يوروش ریهامج داحتا ياهاروش سنارفنک لئاسم" نینیلاک
 يزکرم ىهتیمک یسایس رتفد ىهیعالطا تئارق زا دعب .دش "هیسور یتسیلایسوس
 رتفد فرط زا هدش ذاختا تامیمصت دروم رد )ب( يوروش داحتا تسینومک بزح
 رتفد تسایس مونلپ )هریغ و نیچ رد هلمجزا( یللملانیب ثداوح اب هطبار رد یسایس
 یبزح نیفلاخم مرفتالپ و دیئات یللملانیب لئاسم دروم رد ار يزکرم ىهتیمک یسایس
  9 .ص .دومن موکحم تدش هب ار یفیوونیز ــ یتسیکستورت

 

 



  

 
 ربتکا بالقنا یللملا نیب هبنج

 ربتکا لاس نیمهد تبسانم هب
 1927ربماون 7-6

 

 .تسین ،دشاب »یلم راوید راهچ هب دودحم« طقف هک یبالقنا ،ربتکا بالقنا

 نیا اریز ،یناهج و یللملا نیب ىهبنج ياراد تسیبالقنا زیچ ره زا لبق بالقنا نیا

 ناهج ینعی هنهک ناهج زا یساسا لوحت ینعم هب رشب یناهج خیرات رد بالقنا

  .تسا مسیلایسوس ناهج ینعی ون ناهج هب يرادهیامرس

 زا ياهتسد هک دنتفاییم نایاپ بیترت نیا هب هتشذگ ياهبالقناً الومعم

 تسد هب ار روما مامز ناگدننک رامثتسا زا يرگید ىهتسد ياج هب ناگدننکرامثتسا

 تضهن ماگنه ،دنامیم یقاب رامثتسا اما ،دندشیم ضوع ناگدننک رامثتسا .دنتفرگیم

 نیا زا تیعضو اهفرس مایق ىهرود رد .دوب لاونم نیدب راک ناگدرب ىهناهاوخ يدازآ

 راک زین ناملآ و هسنارف ،ناتسلگنا رد روهشم »ریبک« ياهبالقنا ىهرود رد .دوب رارق

 يرادهیامرس هیلع خیرات نایرج رییغت يارب هک ،سیراپ نومک زا .دوب رارق نیا زا

 يزیچ نم ،دوب ایراتلورپ قفومان ششوک یلو هنانامرهق و راختفا اب ششوک نیتسخن

 .میوگیمن

 بالقنا نیا .دراد قرف اهبالقنا نیا اب یلوصا رظن هطقن زا ربتکا بالقنا 

 اب هدننک رامثتسا هتسد کی ضیوعت و رامثتسا لکش کی ضیوعت ار شیوخ فده

 ،رگید درف زا درف رامثتسا هنوگره يدوبان هکلب هدادن رارق هدننک رامثتسا رگید ىهتسد

 ،ایراتلورپ يروتاتکید رارقتسا ،هدننک رامثتسا تاجتسد هنوگ ره و همه يدوبان
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 دوجو نونکات هک يرگید شکمتس تاقبط مامت زا هک ياهقبط تیمکاح يرارقرب

 ار یتسیلایسوس تاقبط نودب نیون »ىهعماج« لیکشت و تسا رتیبالقنا دناهتشاد

 .دهدیم رارق شیوخ فده

 لوحت ،رشب خیرات رد یساسا لوحت ینعم هب انامه ربتکا بالقنا يزوریپ ور نیا زا 

 يدازآ تضهن رد یساسا لوحت ،یناهج يرادهیامرس یخیرات تشونرس رد یساسا

 ،تالیکشت ياهمرف رد و هزرابم زرط رد یساسا لوحت ،ناهج يایراتلورپ ىهناهاوخ

 ياههدوت يژولوئدیا و گنهرف رد ،موسر و بادآ رد ،یگدنز کبس رد

 .دشابیم ناهج ىهمه ىهدنوشرامثتسا

  .دراد یناهج و یللملانیب ىهبنج هک تسیبالقنا ربتکا بالقنا هک تسا ساسا نیا رب 

 هب تبسن اهروشک مامت شکمتس تاقبط هک یقیمع لیامت نآ ىهشیر تساجنیا و

  .دننیبیم نآ ورگ رد ار شیوخ يدازآ و هتشاد زاربا ربتکا بالقنا

 رد اهنآ ىهلیسو هب ربتکا بالقنا هک ار یساسا لئاسم هلسلس کی تسا نکمم

  .دومن دیق ،دیامنیم ریثأت ناهج مامت رد يدازآ تضهن تفرشیپ

 ىههبج هک تسا تقد نایاش تهج نیا زا همه زا شیپ ربتکا بالقنا  ــ1

 نیرتگرزب زا یکی رد ار یتسیلایرپما يزاوژروب ،هتفاکش ار یناهج مسیلایرپما

 سآر رد ار یتسیلایسوس يایراتلورپ و هدرک نوگنرس يرادهیامرس ياهروشک

 درط ىهقبط ،نارودزم ىهقبط رشب خیرات رد راب نیتسخن يارب .تسا هدناشن تموکح

 اب هتفای ءاقترا همکاح حطس ات ناگدنوش رامثتسا و ناشکمتس ىهقبط ،ناگدش

  .تسا هدومن ریثأت اهروشک مامت يایراتلورپ رد دوخ قشمرس

 ياهبالقنا رصع ینعی نیون رصع کی ربتکا بالقنا هک تسا نآ نیا ینعم

 لئاسو و رازبا ربتکا بالقنا .تسا هدرک حاتتفا مسیلایرپما ياهروشک رد ار یئایراتلورپ

 و درک عامتجا کلمیام هب لدب و هدروآ رد يرادهیامرس و نیکالم گنچ زا ار دیلوت
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 .داد رارق يزاوژروب تیکلام لباقم ىهطقن رد ار یتسیلایسوس تیکلام قیرط نیدب

 تیکلام هک نیا رب رئاد نارادهیامرس غورد ىهرهچ زا هدرپ بالقنا نیا هلیسو نیدب

 فک زا ار تیمکاح ربتکا بالقنا .تخادنا رب تسا يدبا و سدقم ،نوصم يزاوژروب

 یتلود هاگتسد ،دنادرگ مورحم یسایس قوقح زا ار يزاوژروب .دیشک نوریب يزاوژروب

 لباقم رد قیرط نیدب و درپس اهاروش هب ار تموکح و تسکش مه رد ار يزاوژروب

 اهاروش یتسیلایسوس تیمکاح ،يرادهیامرس یسارکومد ینعی ،يزاوژروب مسیراتناملراپ

 زونه هک یتقو دوب گرافال بناج هب قح .دومن رقتسم ار یئایراتلورپ یسارکومد ینعی

 زا قباس نارادهیامرس مامت« بالقنا زا دعب زور نامه زا هک تفگیم 1887 لاس رد

 زا هدرپ درک هک هچ نآ اب ربتکا بالقنا ]1[.»تشگ دنهاوخ مورحم یتاباختنا قوقح

 مسیراتناملراپ قیرط زا الاح هک نیا رب ینبم اهتارکومد لایسوس غورد ىهرهچ

 .تشادرب ،دشابیم نکمم مسیلایسوس هب زیمآ تملاسم لاقتنا يزاوژروب

 نیون نامتخاس هب و تخیر مه رد ار يزاوژروب نهک مظن ربتکا بالقنا نکیل 

 لاس هد زا تسا ترابع ربتکا بالقنا زا لاس هد نتشذگ .تخادرپ یتسیلایسوس

 ،لقن و لمح ،یگنهرف ياهنامزاس ،نویسارپوئک ،اهاروش ،اههیداحتا ،بزح نامتخاس

 داحتا نامتخاس ىههبج رد مسیلایسوس ملسم ياهتیقفوم .خرس شترا و عیانص

 نودب ار روشک دناوتیم تیقفوم اب ایراتلورپ هک داد ناشن يزراب روط هب يوروش

 هیلع و يزاوژروب نودب ار عیانص دناوتیم ،دنک هرادا يزاوژروب هیلع و يزاوژروب

 هیلع و يزاوژروب نودب ار تلم تایداصتقا مامت دناوتیم و دزاسب تیقفوم اب يزاوژروب

 اب ار مسیلایسوس ،يرادهیامرس ىهرصاحم دوجو اب و دنک يربهر تیقفوم اب يزاوژروب

 هک مر یناتساب خیرات روهشم روتانس اپیرگآویننم ىهنهک »يروئت« .دنک انب تیقفوم

 تسیز هدعم نودب دنناوتیمن ندب ياضعا ریاس و رس هک يروط نامه تسا هتفگ

 اهنت ،دنیامن تسیز دنناوتیمن ناگدننک رامثتسا نودب مه ناگدنوش رامثتسا دننک

 یسایس »ىهفسلف« يانب گنس نیلوا نونکا »يروئت« نیا .تسین وا دوخ صوصخم
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 اب اهتارکومد لایسوس فالتئا تسایس ًاصوصخم اهتارکومد لایسوس مامت

 هتفرگ دوخ هب یتافارخ ىهبنج هک »يروئت« نیا .دشابیم یتسیلایرپما يزاوژروب

 يدج عناوم زا یکی يرادهیامرس ياهروشک يایراتلورپ ندرک یبالقنا هار رد نونکا

 نیا هب هک تسا تیعقاو نیا ربتکا بالقنا جیاتن نیرت مهم زا یکی .تسا هدش

 .تسا هدروآ دراو يرابگرم تبرض غورد »يروئت«

 زا هک ربتکا بالقنا رگید جیاتن و جیاتن نیا هک تسا تابثا هب تجاح مه زاب ایآ 

 رد رگراک ىهقبط یبالقنا تضهن هب تبسن دنناوتیمن و دنتسناوتیمن دنالیبق نیمه

  ؟دنشاب هتشادن يدج ریثأت يرادهیامرس ياهروشک

 ياهروشک رد مسینومک نوزفا زور ومن و دشر لیبق زا راکشآ و ملاع قیاقح نیا

 رگراک ىهقبط هب تبسن اهروشک مامت يایراتلورپ لیامت ندش نوزفازور ،يرادهیامرس

 هدناشفا ربتکا بالقنا هک ار یمخت هک تسا نآ زا یکاح کش نودب ،يوروش داحتا

  .تسا هتسشن رمث هب کنیا تسا

 »اهلپورتم« رد ینعی دوخ ینارمکح زکارم رد اهنت هن ار مسیلایرپما ربتکا بالقنا ــ2

 نآ تسد رود طاقن هب و مسیلایرپما هب مه ههبج تشپ زا هکلب ،تسا هتخاس لزلزتم

 تسس لقتسم ریغ و هرمعتسم ياهروشکرد ار مسیلایرپما یئاورنامرف و هدز هبرض

  .تسا هدومن

 ریجنز قیرط نیدب و درک نوگنرس ار نارادهیامرس و نیکالم ربتکا بالقنا

 دیق زا ار عیسو روشک شکمتس للم مامت ءانثتسا الب و هراپ ار یتارمعتسم یلم متس

 ار دوخ تسا هدومنن دازآ ار شکمتس للم هک مادام ایراتلورپ .تسا هدینادرگ دازآ نآ

 هک تسا تیعقاو نیا ربتکا بالقنا ىهصخشم تفص .دزاس دازآ دناوتیمن زین

 تامداصت و تموصخ مچرپ ریز رد يوروش داحتا رد ار یتارمعتسم و یلم ياهبالقنا

 ىهناردارب یکیدزن و لباقتم دامتعا مچرپ ىهیاس رد هکلب هدادن ماجنا للم نیب
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 مان هب هکلب مسیلانویسان مان هب هن ،يوروش داحتا ياهتیلم ناناقهد و نارگراک

 .تسا هداد ماجنا ،مسیلانویسانرتنا

 مچرپ ریز و ایراتلورپ يربهر تحت یتارمعتسم یلم ياهبالقنا اجنیا رد نوچ و 

 ياهتلم و هدش لامیاپ للم تهج نیمه هب انامه ،دناهداد يور مسیلانویسانرتنا

 قوقحلايواستمً اتقیقح و دازآً اتقیقح حطس هب رشب خیرات رد راب نیتسخن يارب دنبرد

  .دنشخبیم ریثأت ملاع مامت ىهدیدمتس للم رد شیوخ قشم رس اب هتفای ءاقترا

 ياهبالقنا رصع ینعی نیون رصع کی ربتکا بالقنا هک تسا انعم نآ هب نیا

 اب داحتا رد ناهج ىهدز متس ياهروشک رد هک تسا هدومن حاتتفا ار یتارمعتسم

  .تفرگ دنهاوخ ماجنا ایراتلورپ يربهر تحت و ایراتلورپ

 و یناد ياهداژن هب مایالامیدق زا ناهج هک »دوب لومعم« رکف نیا ًاقباس

 هدوب ندمت قیال و دعتسم اهیمود هک تسا هدش میسقت اهدیفس و ناهایس هب ،یلاع

 تسکش دیاب نونکا ار هناسفا نیا .دناهدش توعد و راضحا اهیلوا رامثتسا يارب و

 تسا تیعقاو نآ ربتکا بالقنا جیاتن نیرت مهم زا یکی .تسناد هداتفا رود و هدروخ

 ىهدش دازآ للم هک داد ناشن ًالمع و هدروآ دراو يرابگرم ىهبرض هناسفا نیا هب هک

 رد ناش یگتسیاش دناهدش هدیشک يوروش لماکت و یقرت ریسم هب هک یئاپورا ریغ

 .تسین رتمک ،یئاپورا للم زا یقیقح ورشیپ ندمت و یقیقح یقرتم گنهرف درب شیپ

 دتم ،هدیدمتس للم ندش دازآ دتم هناگی هک »دوب لومعم« رکف نیا ًاقباس 

 و اهنآ ندرک ادجو هیزجت دتم ،رگید کی زا للم کیکفت دتم ،يزاوژروب مسیلانویسان

 ار هناسفا نیا .تسا فلتخم للم شکتمحز ياههدوت نیب یلم تموصخ دیدشت دتم

 هک تسا نیا ربتکا بالقنا یعقاو جیاتن نیرت مهم زا یکی .تسناد هدش در دیاب نونکا

 یللملانیب دتم هک داد ناشن ًالمع هدروآ دراو يرابگرم ىهبرض هناسفا نیا هب

 ًالمع ،دشابیم تسرد دتم هناگی ىهلزنم هب هدیدمتس للم ندش دازآ یئایراتلورپ

 نآ ءادبم هک ،فلتخم رایسب للم ناناقهد و نارگراک ىهناردارب داحتا هک داد ناشن
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 يوروش ریهامج داحتا دوجو .تسا هنالقاع و نکمم دشاب مسیلانویسانرتنا و یبلطواد

 دحاو داصتقا رد کلامم مامت ناشکتمحز ىهدنیآ داحتا ىهنومن هک یتسیلایسوس

  .تسا اعدم نیا رب دهاش ًامیقتسم دشابیم یناهج

 نیمه زا يرگید جیاتن و ربتکا بالقنا ىهجیتن نیا هک تسین رکذت هب مزال

 لقتسم ریغ و هرمعتسم کلامم یبالقنا تضهن رد دنناوتیمن و دنتسناوتیمن ،لبیبق

 للم یبالقنا تضهن هنومن و دشر لیبق زا یئاهتیعقاو .دنشاب هتشادن يدج ریثأت

 هب تبسن للم نیا لیامت ندش نوزفازور ،هریغ و دنه و يزنودنا و نیچ رد مولظم

  .دنشابیم رما نیا زا یکاح کش نودب يوروش داحتا

  .تشذگ اهنآ هب ادصورس یب متس و لقتسم ریغ کلامم و تارمعتسم رامثتسا دهع

 يرادیب دهع ،لقتسم ریغ ياهروشک و تارمعتسم رد هنابلط يدازآ ياهبالقنا دهع

  .تسا هدیسر ارف بالقنا رد نآ ىهطلس دهع ،اهروشک نیا يایراتلورپ

 رذب يو رس تشپ رد هچ و مسیلایرپما زکارم رد هچ ربتکا بالقنا ــ3

 تارمعتسم رد ،هدومن تسس ار مسیلایرپما یئاناوت »اهلپورتم« رد ،هدناشفا ار بالقنا

 تیدوجوم دوخ یلک روط هب هلیسو نیدب و هتخاس لزلزتم ار شایئامرفنامرف

  .تسا هدرب لاوئس تمالع ریز ار یناهج يرادهیامرس

 هب رظن مسیلایرپما طیارش رد يرادهیامرس يدوخب دوخ لماکت هاگره

 رظن هرخالاب و یگنج ياهدروخرب و تامداصت ندوب ریزگان هب رظن ،نآ ندوب نوزومان

 هداتفا يرادهیامرس راضتحا و داسف يارجم هب یتسیلایرپما ىهقباس یب راتشک هب

 متسیس زا يروانهپ روشک ىهیزجت هک نآ ىهجیتن و ربتکا بالقنا هاگ نآ ،تسا

 مسیلایرپما ىهشیر هب هشیت مدق هب مدق دناوتیمن .دنشابیم يرادهیامرس یناهج

  .دیامنن عیرست ار نایرج نیا و دنزن یناهج
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 نیتسخن دوجو رد ًانمض و هتخاس لزلزتم ار مسیلایرپما ،ربتکا بالقنا نیا رب هوالع

 هدرک داجیا ار ناهج یبالقنا تضهن راکشآ و دنمورین هاگیاپ ،ایراتلورپ يروتاتکید

 هب دناوتیم نونکا و هتشادن ار نآ ریظن زگره نونکات تضهن نیا هک یهاگیاپ ،تسا

 ار یناهج یبالقنا تضهن راکشآ و يوق هاگیاپ نانچ نآ ربتکا بالقنا .ددرگ یکتم نآ

 نوماریپ رد دناوتیم نونکا و تشادن ار نآ ریظن زگره تضهن نیا هک دروآ دوجو هب

 دض رب ار کلامم مامت شکمتس للم و اهرتلورپ یبالقنا دحاو ىههبج و دیآ درگ نآ

 .دهد لیکشت مسیلایرپما

 نانچ ناهج يرادهیامرس هب ربتکا بالقنا هک تسا نآ ینعم هب نیا زیچره زا لبق 

 ور نیا زا و .دشخب مایتلا ار نآ دناوتیمن زگره رگید هک تسا هدروآ دراو یکلهم مخز

 ،تشاد ربتکا زا لبق ات هک ار »يراوتسا« و »نزاوت« نآ زگره يرادهیامرس هک تسا

 ات ،ددرگ تیبثت دناوتیم ياهزادنا ات يرادهیامرس .دنادرگ زاب دوخ هب دناوتیمن رگید

 مسیشاف تسد هب ار روشک ىهرادا ،دنک هزیلانویسار ار دوخ عیانص دناوتیم ياهزادنا

 و »شمارآ« نآ هاگ چیه نکیل ،دهد رارق راشف تحت ًاتقوم ار رگراک ىهقبط ،دراپسب

 هب دناوتیمن دیلابیم نآ هب ًاقباس هک ار »يراوتسا« نآ و »نزاوت« نآ ،»دامتعا« نآ

 تسا هتفای هعسوت و یقرت يردق هب یناهج يرادهیامرس نارحب اریز ،دنادرگ زاب دوخ

 تسد رود طاقن رد هاگ و مسیلایرپما زکارم رد هاگ دیاب ریزگان بالقنا ياههرارش هک

 ،هدینادرگ یتسین و انف شوختسد ار يرادهیامرس ياههنیپ هلصو ،هتشگ روهلعش نآ

 ىهناسفا نآ قادصم ًانیع .دنزاس رتکیدزن ار يرادهیامرس طوقس زور هب زور

 ار شاینیب ،تفر ورف شاینیب ،دیشک نوریب ار شمد« :دیوگیم هک تسا يروهشم

 .»تفر ورف شمد دیشک نوریب

 و یگنادرم ،صوصخم نزو و ورین ربتکا بالقنا هک تسا نآ ینعم هب نیا ًایناث

 تاقبط هک تسا هداد ءاقترا ياهجرد ات ار ناهج شکمتس تاقبط مامت یگنج یگدامآ

 رگید زورما .دنروآ باسح هب ینیون يدج لماع نوچ ار نانآ دنروبجم همکاح
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 تملظ لهج رد هک »يروک تعامج« نوچ ار ناهج شکتمحز ياههدوت دوشیمن

 یغارچ نانآ يارب ربتکا بالقنا اریز ،تسیرگن ،دنرادن شیپ رد یفده و دننادرگرس

 هاگره .تسا هداد ناشن ار ناشفده و هدومن نشور ار ناشهار هک تسا هدرک داجیا

 تاقبط يوزرآ و نامرآ دشاب نکمم اجنآ رد هک ریگملاع عیسو Aمورف کی ًاقباس

 يروتاتکید نیتسخن دوجو رد نونکا ،تشادن دوجو درک مسجمو داد ناشن ار مولظم

 نیا رگا هک دشاب دیدرت ياج نیا رد دوریمن روصت .دراد دوجو مورف نیا ایراتلورپ

 ات ار »ورشیپ کلامم« یسایس ــ یعامتجا تایح هاگ نآ ،دشیم هدرب نیب زا مورف

 ناوتیمن .تفرگیم ارف ياهتخیسگ ماجل هایس عاجترا تملظ يدامتم یئاهتدم

 هایس ياوق هب »یکیوشلب تلود« دوجو ىهداس تیعقاو دوخ یتح هک درک راکنا

 ناسآ نانآ يدازآ هار رد ار شکمتس تاقبط ىهزرابم و دنزیم ماجل عاجترا

 کلامم مامت ناگدننک رامثتسا هک یناویح ىهنیک نآ تلع تسا نیا .دنادرگیم

 .ددرگیم رارکت ،دشاب مه ینیون ىهیاپ رب ولو ،خیرات .دنزرویم اهکیوشلب هب تبسن

 »نیبوکاژ« ىهملک ،مسیلادوئف طوقس ىهرود رد ًاقباس هک يروط نامه

 مه روط نامه تخاسیم ترفن و تشحو راچد ار کلامم مامت ياهتارکوتسیرآ

 يزاوژروب کلامم رد »کیوشلب« ىهملک يرادهیامرس طوقس ىهرود رد ینعی زورما

 و هاگهانپ سیراپ ًاقباس هک يروط نامه سکعرب و .ددرگیم ترفن و تشحو بجوم

 وکسم زورما مهروط نامه دوب دوعص لاح رد يزاوژروب یبالقنا ناگدنیامن بتکم

 هنیک .تسا بتکم و هاگهانپ ،دوعص لاح رد يایراتلورپ یبالقنا ناگدنیامن يارب

 و کش ناوتیم ایآ .دیشخبن یئاهر مادهنا زا ار مسیلادوئف ،اهنیبوکاژ هب تبسن يزرو

 يرادهیامرس دراد دوجو اهکیوشلب هب تبسن هک یتوادع و هنیک هک تشاد ياههبش

 و هتشذگ يزاوژروب »تابث« رصع ؟دشخبن یئاهر و تاجن شایمتح لالحمضا زا ار

 مادهنا رصع .تسا هدرب دوخ اب مه ار يزاوژروب قسن و مظن يریذپان رییغت ىهناسفا

 .تسا هدیسر ارف يرادهیامرس
 

A- مجرتم .دندشیم عمج نآ رد یمومع روما اب یگدیسر يارب میدق مر رد مدرم هک تسا یئاج مورف 
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 یسایس و یعامتجا و يداصتقا طباور ىهتشر رد بالقنا طقف ربتکا بالقنا ــ 4

 ىهقبط يژولوئدیا رد بالقنا ،راکفا رد بالقنا لاح نیع رد بالقنا نیا .تسین

 يروتاتکید ىهدیا مچرپ ریز ،مسیسکرام مچرپ ریز ربتکا بالقنا .دشابیم رگراک

 ایراتلورپ ياهبالقنا و مسیلایرپما ىهرود مسیسکرام هک مسینینل مچرپ ریز ،ایراتلورپ

 ىهناشن ربتکا بالقنا ببس نیدب .تسا هدیدرگ مکحتسم و هدش هداز ،دشابیم

 ىهبلغ ،مسیتارکومد لایسوس رب مسینینل ىهبلغ ،مسیمرفر رب مسیسکرام ىهبلغ

 .دشابیم مود للملانیب رب موس للملانیب

 و مسینینل تسایس نایم و مسیتارکومد لایسوس و مسیسکرام نایم ربتکا بالقنا

 لبق ینعی ،رت شیپ .تسا هدیشک يروبع لباق ریغ زرم مسیتارکومد لایسوس تسایس

 راکشآ راکنا نودب تسناوتیم یسارکمد لایسوس ،ایراتلورپ يروتاتکید يزوریپ زا

 نیا ندش یلمع هک نآ يارب اما دلابب مسیسکرام مچرپ هب ایراتلورپ يروتاتکید ىهدیا

 لایسوس راتفر نیا اریز درکیمن مه یمادقا هنوگ چیه ًاقلطم دزاس رتکیدزن ار هدیا

 نآ رد و تقو نآ رد .تشادن رب رد يرطخ هجو چیه هب يرادهیامرس يارب یسارکمد

 مه هب ًابیرقت ای تخیمآیم مه هب مسیسکرام اب یسارکمد لایسوس ًامسر هرود

 مشچ هب همه هک یماگنه ،ایراتلورپ يروتاتکید يزوریپ زا سپ نونکا .تخیمآیم

 ،دهدب دناوتیم یئانعم هچ شايزوریپ و دماجنایم اجک هب مسیسکرام هک دندید دوخ

 ىهدیا اب و دنک يرگهولج دناوتیمن مسیسکرام مچرپ اب رگید یسارکمد لایسوس

 ،دیامن رطخ داجیا ياهزادنا ات يرادهیامرس يارب هک نآ نودب ،ایراتلورپ يروتاتکید

 عطق مسیسکرام حور اب تسا اهتدم هک ،یسارکمد لایسوس .دنک يزامغ دناوتیمن

 روط هب و دیامن هقالع عطق مه مسیسکرام مچرپ اب دیدرگ ریزگان ،دوب هدومن هقالع

 نیتسخن هیلع و ربتکا بالقنا هیلع ینعی مسیسکرام ىهداز ىهیلع نشور و راکشآ

  .دیامن ملع دق ناهج یئایراتلورپ يروتاتکید
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 رد اریز تشگ ادج مه تقیقح رد و تشگیم ادج مسیسکرام زا یتسیابیم وا نونکا

 یئایراتلورپ يروتاتکید نیتسخن زا هناراکادف و راکشآ ینابیتشپ نودب ،ینونک طیارش

 و يزوریپ طیارش داجیا نودب ،يدوخ يزاوژروب دض رب یبالقنا ىهزرابم نودب ،ناهج

  .دیمان تسیسکرام ار دوخ ناوتیمن ،دوخ روشک رد ایراتلورپ يروتاتکید

 لماح هناگی سپ نیا زا .تفرگ رارق یهاگترپ مسیسکرام و یسارکمد لایسوس نیب

 .دشابیم مسینومک ،مسینینل ــ مسیسکرام هاگ هیکت

 زا ار یسارکمد لایسوس هک ربتکا بالقنا .تشگن دودحم اجنیا هب راک یلو 

 نیتسخن دض رب ار یسارکمد لایسوس و تفر رتولج مه نآ زا تخاس ادج مسیسکرام

 .دومن باترپ يرادهیامرس میقتسم نیعفادم يودرا هب ناهج یئایراتلورپ يروتاتکید

 زا اهمولب و اههگنول ،اهيول و اهسل و ،اهرئوب و اهرلدآ تارضح هک یماگنه

 ،دنهدیم مانشد »يوروش میژر« هب و هدومن دیجمت و فیرعت یناملراپ »یسارکمد«

 داحتا رد يرادهیامرس مظن رارقتسا و دیدجت يارب دنیوگب دنهاوخیم دوخ لمع نیا اب

 هزرابم »ندمتم« ياهروشک رد يرادهیامرس یگدرب تنایص و ظفح يارب ،يوروش

  .دومن دنهاوخ و هدومن

 راب رازه نینل .تسا يرادهیامرس کیژولوئدیا هاگ هیکت ینونک مسیتارکومد لایسوس

 تضهن رد« یسارکمد لایسوس ینونک نارادمتسایس تفگیم یتقو تشاد قح

 »اهرادهیامرس ىهقبط يرگراک ناراذگتمدخ و يزاوژروب یلصا نیلماع يرگراک

 فرط ،اهرانومک هیلع«ریزگان »يزاوژروب هیلع ایراتلورپ یلخاد گنج« رد و ،دنشابیم

 .تفرگ دنهاوخ ار ]2[ »ياسرو

 رد مسیتارکومد لایسوس راک هب هک نیا نودب داد همتاخ ناوتیمن يرادهیامرس هب 

 .دوش هداد همتاخ يرگراک تضهن

 لایسوس راضتحا رصع لاح نیع رد ،يرادهیامرس راضتحا رصع هک تسا ور نیا زا 

 رد ربتکا بالقنا میظع تیمها أنمض .دشابیم زین يرگراک تضهن رد مسیتارکومد
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 راعش ىهرابرد

 ناناقهد نیرتتسدیهت و ایراتلورپ يروتاتکید

 ربتکا يارب كرادت ىهرود رد

 ١٩٢٩ ھم هام ٢٠

 یکسفورکاپ .س ھب باوج

 

 و بجوم هنوگ چیه امش يراج لاس هم هام مود ىهخروم ىهمان منکیم روصت نم

 باوج هتکن هب هتکن حالطصا هب و ًالصفم همان نیا هب هک دهدیمن تسد هب یلیلد

 و هزات نیماضم یکس ــ نای ىهمان هب تبسن تقیقح رد همان نیا .دوش هداد

 ظاحل نآ زا مهدیم خساپ امش بوتکم هب نم نیا دوجو اب رگا .درادن یصوصخم

  ىهرود رد فنماک تارظن راکشآ دیدجت رصانع یضعب لماش بوتکم نیا هک تسا

 تایرظن دیدجت رصانع نیا ياشفا يارب طقف .دشابیم 1917 لاس هم و لیروآ

  مسیونب ار امش ىهمان باوج ًارصتخم منادیم مزال هک تسا فنماک

 ربتکا ات هیروف زا ىهرود رد عقاو رد ام" هک دیئوگیم ناتدوخ ىهمان رد امش -1

 هب هیروف زا ىهرود رد بزح" هک دیئوگیم ."میدوب ناناقهد مامت اب داحتا راعش ياراد
 هب ناناقهد مامت اب راعش زا ینعی ،ناناقهد هب تبسن دوخ یمیدق راعش زا ربتکا يوس

 ." درکیم هعفادم و يرادفرط ،اج کی روط

   زا( ربتکا كرادت ىهرود رد اهکیوشلب هک دیایم رب نینچ ًالوا قوف تاراهظا زا

 و ناناقهد نیرتتسدیهت نیب هک دنتسنادیمن دوخ ىهفیظو )1917 ربتکا ات لیروآ
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 رارق رظن دم رد یلک روط هب ار ناناقهد هکلب ،دنراذگب یلصاف دح تعاضب اب ناناقهد

 .دندادیم

 ینعی دوخ یمیدق راعش اهکیوشلب ،ربتکا كرادت ىهرود رد هک دیآیم رب نینچً ایناث

 و ایراتلورپ يروتاتکید" ینعی هزات راعش اب ار "ناناقهد و ایراتلورپ يروتاتکید"

 ىهلاسر رد هک یمیدق ىهیرظن رد هکلب هدرکن ضوع "ناناقهد نیرتتسدیهت

 هدنام یقاب نانچ مه تسا هدش رکذ 1905 لاس رد نینل "کیتکات ود" هب موسوم

 دندوب

 يراکشزاس و دیدرت دض رب هزرابم رد یکیوشلب تسایس هک دیآیم رب نینچً اثلاث

 ناناقهد دیدرت هیلع ،)1917 لاس ربتکا ات سرام زا( ربتکا كرادت ىهرود رد ،اهاروش

 و دیدرت هیلع ،بالقنا دض و بالقنا نیب دیدرت هیلع ،ههبج رد و اهاروش رد لاح هنایم

 ینعی دوب هتفرگ دوخ هب يدیدش ىهبنج نئوژ مایا رد ًاصوصخم هک یئاهيراکشزاس

 دض ىاهلارنژ اب ،دوخ سآر رد کیوشنم و را سا ناراکشزاس اب اهاروش هک یعقوم

 ىهزرابم ؛دندوب هدش هارمه و مدق مه اهکیوشلب نتشاذگ اهنت يارب یبالقنا

 هدوب عوضوم یب ناناقهد نیعم راشقا ىاهيراکشزاس و اهدیدرت نیا هیلع یکیوشلب

  .تسا هتشادن یموزلً الصا و

 راعش زا 1917 هم ــ لیروآ  هام رد هک ،فنماک هک دیآیم رب نینچ هرخالاب و

 راعش نیا هک نینل یلو هدوب قحیذ ،درکیم يرادفرط ناناقهد و ایراتلورپ يروتاتکید

 هب ار ناناقهد نیرتریقف و ایراتلورپ يروتاتکید ىهزات راعش و تسنادیم هدش هنهک ار

  .تسا هدوبن قحم ،دروآ  نایم

 یپ امش بوتکم ياپ ات رس بسانت مدع هب ات تسا یفاک اهشسرپ نیا حرط طقف

 تافیلأت زا هناگادج ياهلوق لقن گرزب نارادتسود زا یکی امش نوچ یلو .دوش هدرب

  .مینکیم هعجارم اهلوق لقن نیا هب مه ام ،دیتسه نینل
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 هیسور يزرواشک تابسانم رد نینل هچ نآ هک دوش تباث ات تسین مزال يدایز تمحز

 ،تسنادیم ىاهزات عوضوم ار نآ بالقنا يدعب ىهعسوت رظن زا هیروف بالقنا زا سپ

 نیرتتسدیهت نایم فاکش هکلب دوبن اجکی روط هب ناناقهد و ایراتلورپ عفانم كارتشا

 فرط هب ناناقهد نیرتتسدیهت ینعی اهنآ یلوا هک دوب تعاضب اب ناناقهد و ناناقهد

 یتقوم تموکح لابند هب تعاضب اب ناناقهد ینعی یمود و دشیم بلج ایراتلورپ

 .تفریم

 و فنماک اب یملق ىهشقانم ماگنه 9171 لاس لیروآ  رد نینل هک هچ نآ تسا نیا

  .تسا هتفگ باب نیا رد وا نارادفرط

 دیما ناناقهد اب عفانم كارتشا هب A*نونکا هک تسین زئاج ایراتلورپ بزح يارب«

  .)یسور پاچ 452 .ص 20 دلج ،1917 لاس لیروآ  سنارفنک رد نینل قطن زا( .ددنب

  :دیوگیم دعب و

 رب رکف نیا هب ناناقهد ىاههرگنک زا هلسلس کی تامیمصت رد ام نونکا مه«

 نیا ؛دوش لمأت ناسسؤم سلجم حاتتفا ات يزرواشک ىهلئسم لح رد هک میروخیم

 قطن زا( ».دنوشیم لیامتم اهتداک فرط هب هک تسا *تعاضب اب ناناقهد يزوریپ

 هحفص – 20 دلج - 1917 لاس لیروآ - دارگورتپ رهش یمومع سنارفنک رد نینل
  )یسور پاچ - 176

  :دیوگیم دعب

 نیا طقف هن نم .دنریگ تسد هب ار تردق مامت و یضارا مامت ناناقهد تسا نکمم«

 ،منکیمن دودحم زورما هب ار دوخ دید نادیم طقف هن و منکیمن شومارف ار ناکما

 ینعی :دیدج عضو نتفرگ رظن رد ابً اقیقد و ًامیقتسم ار يزرواشک ىهمانرب هکلب

 کی زا ناناقهد نیرتتسدیهت و رودزم ناناقهد نایم يرت قیمع *فاکش شیادیپ
 

A - * هیکت هدش يراذگ تمالع )*( اب هک یئاهاج ىهیلک( ــ نیلاتسا .ي.تسا نم زا تاملک يور هیکت 
 .)تسا نیلاتسا قیفر زا
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 ىهلاقم زا( ».میامنیم يدنب لومرف رگید فرط زا کلم بحاص ناناقهد و فرط

  )یسور پاچ 103 هحفص - 20 دلج - "کیتکات هب عجار بیتاکم" نینل لیروآ

 زا سپ ىهرود رد اتسور نیون طیارش رد نینل هک یمهم و نیون زیچ نآ دوب نیا

 .درکیم هدهاشم هیروف بالقنا

 ىهیروف زا سپ ىهرود رد ار بزح تسایس ىهیاپ یتقو ،نینل هک هچ نآ تسنیا

 .دوب هداد رارق دوخ رظن ءاشنم ،تشاذگیم 1917 لاس

 رهش یمومع سنارفنک رد هک یعقوم داد رارق دوخ رظن ءاشنم نینل ار عوضوم نیا

 :تفگ 1917 لاس لیروآ   رد دارگورتپ

 و نارگراک ناگدنیامن ياروش هک میدش علطم ام اجنیا رد ینعی ،لحم رد طقف«

 و نارگراک ناگدنیامن ياروش .تسا هدرپس یتقوم تلود تسد هب ار تدق نازابرس

 ناناقهد ار نازابرس تیرثکا و تسا نازابرس و ایراتلورپ يروتاتکید دوخ ،نازابرس

 نیا یلو .تسا ناناقهد و ایراتلورپ يروتاتکید نامه نیا سپ .دنهدیم لیکشت

 رد رظن دیدجت هک تسا اجنیا رد .تسا هدش يزاوژروب اب شزاس دراو "يروتاتکید"

  )یسور پاچ - 617 هحفص – 20دلج( *».تسا مزال "هنهک" مسیوشلب

 هتشون 1917لاس لیروآ  هام رد هک یماگنه دوب نینل رظن ءاشنم عوضوم نیمه زاب و

 :دوب

 و ایراتلورپ کیتارکومد یبالقنا يروتاتکید" زا طقف نونکا هک یسک نآ ره«

 یسک نینچ نیاربانب ،تسا هدنام بقع یگدنز زا سک نآ ،درادیم تبحص "ناناقهد

 سک نآ ،تسا هتفر يزاوژروب هدرخ فرط هب ،ایراتلورپ یتاقبط ىهزرابم هیلع ً،المع

 یناگیاب ناوتیم هک( بالقنا زا لبق "یکیوشلب" تاجهقیتع یناگیاب هب دیاب ار

 )یسور پاچ 101 .ص اج نامه رد( ».داد لیوحت )شدیمان "هنهک ىاهکیوشلب"
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 ــ یمیدق راعش ياج هب ،ناناقهد نیرتتسدیهت و ایراتلورپ يروتاتکید راعش

 .دمآ دوجو هب هنیمز نیمه يور رب ،ناناقهد و ایراتلورپ يروتاتکید

 هک دیئوگب دیناوتیم ،دیاهدرک ار راک نیا ناتدوخ بوتکم رد هک يروط نامه امش

 .ناناقهد ىهتفاین نایاپ بالقنا رس يالاب زا تسا یتسیکستورت شهج عون کی نیا

 لیروآ رد فنماک ضارتعا هک دوب دهاوخ هدننک دعاقتم ردق نامه امش راهظا نیا یلو

 تشاد رظن رد ًالماک ار ضارتعا نیا نینل .دوب هدننک دعاقتم نینل دض رب 1917 لاس

 :تفگیم هک یتقو

 يزاوژروب هدرخ .تسا طلغ نیا ."نارگراک تموکح یلو رازت نودب" -مسیکستورت«
 تمسق ود لماش يزاوژروب هدرخ نیا یلو .تخادنا نوریب ناوتیمن ار نآ و دراد دوجو

 هحفص - 20 دلج( ».تسا هارمه رگراک ىهقبط اب نآ تمسق *نیرتتسدیهت .تسا

 )یسور پاچ- 182

 ود نایم قرف دیناوتیمن هک تسا نیا رد ،امش هابتشا نونکا و فنماک هابتشا

 و دینک هجوت نادب و دیبایرد ار ناناقهد دروم نیا رد و يزاوژروب هدرخ تمسق

 و دیئامن کیکفت یناقهد یلک ىهدوت زا ار ناناقهد تمسق نیرتتسدیهت دیناوتیمن

 نیمود هب 1917 لاس رد بالقنا ىهلحرم نیتسخن زا روبع لاح رد ار بزح تسایس

 راعش نیمود ینعی نیون راعش دیناوتیمن و دیزاس انب هیاپ نیا يور شاهلحرم

 اجنیا زا ناناقهد نیرتتسدیهت و ایراتلورپ يروتاتکید ىهرابرد ار بزح کیژترتسا

   .دیئامن جاتنتسا

 لیروآ زا ار "ناناقهد نیرتتسدیهت و ایراتلورپ يروتاتکید" راعش یلمع خیرات الاح
 .مینک بیقعت نینل تافیلأت رد 1917 لاس ربتکا یلا

 :7911 لاس لیروآ
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 *لوا ىهلحرم زاروبع زا تسا ترابع ،دراد هیسور رد رضاح لاح هک یصاخ لکش«

 يزاوژروب تسد هب ایراتلورپ لکشت و یهاگآندوب یفاک ان رثا رد ار تموکح هک بالقنا

 و ایراتلورپ تسد هب ار تموکح دیاب هک ىیهلحرم ینعی نآ مود ىهلحرم هب ،داد

 - نینل "لیروآ ياهزت" هب دوش عوجر( ».دراپسب *ناناقهد ياهرشق نیرتتسدیهت

 )یسور پاچ 88 هحفص - 20 دلج

 :1917 لاس هیئوژ

 ،دنوش تیامح *ناناقهد نیرتتسدیهت فرط زا هاگره ،یبالقنا نارگراک طقف«

 یناجم فرصت ىهناتسآهب ار مدرم ،دننکش مه رد ار نارادهیامرس تمواقم دنرداق

 راوتسا و هنالداع حلص هب و گنج رب هبلغ ،یگنسرگ رب هبلغ ،لماک يدازآ ،یضارا

 )یسور پاچ 77 هحفص - 21 دلج هب عوجر( ».دنناسرب

   :1917 لاس توا

 همین ،ام مارگورپ حالطصا هب ای( *ناناقهد نیرتتسدیهت ربهر ایراتلورپ طقف

 دهن مهرم ار نآ تاحارج ،هداد همتاخ کیتارکومد حلص اب ار گنج دناوتیم )اهرتلورپ

 يوس هب تسا هتفرگ دوخ هب يروف و یمتح ىهبنج کش نودب هک ار یئاهمدق و

 هب عوجر( ».رضاح لاح رد ام یتاقبط تسایس فیرعت تسنیا ــ درادرب مسیلایسوس

 )یسور پاچ 111 هحفص - 21 دلج

   :1917 لاس ربماتپس

 تمواقم تسا رداق *ناناقهد نیرتتسدیهت و ایراتلورپ يروتاتکید طقف«

 زا تیمکاح رد یعقاو تیعطق و تعاجش ،یلاع مزع ؛هتسکش مهرد ار نارادهیامرس

 شترا رد هچ ار اههدوت ىهنامرهق ًاتقیقح و هناراکادف ،هنامیمص تیامح هداد زورب دوخ

 )147 هحفص - اج نامه رد( ».دیامن نیمأت شیوخ يارب ناناقهد نایم رد هچ و
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 هاگن تسد رد ار یتلود تردق اهکیوشلب ایآ" ىهلاسر ،9171 لاس ربتکا ــ ربماتپس

 هثحابم ]1[)ون یگدنز( "نزیژ ایاون" ىهیرشن اب نینل اجنآ رد هک "؟تشاد دنهاوخ

  :دنکیم

 يرادفرط نآ زا تسا اهتدم امش هک يزیچ ــ يزاوژروب تسد هب تموکح مامت *ای«

 نوچ دنار نابز رب مه ىیهملک باب نیا رد تسین رداق مه يزاوژروب دوخ و دینکیمن

 الاب کی اب لیروآ مکی و تسیب ،متسیب نامه رد ار یتموکح نینچ تلم هک دنادیم

 نآ زا رتناما یب و رتیعطق مه راب هس الاح و تخاس نوگنرس هناش نتخادنا

 )شزاس ،داحتا( فالتئا ینعی يزاوژروب هدرخ تموکح * ای ؛تخاس دهاوخ شنوگنرس

 ار تموکح ًالقتسم و اهنت دناوتیمن و دهاوخیمن يزاوژروب هدرخ اریز ،يزاوژروب اب وا

 هدرک تباث ار نآ اهبالقنا ىهمه ىهبرجت هک تسا يزیچ نیا و ،دریگ تسد هب

 يرادهیامرس تکلمم رد هک دهیم حیضوت یتقو دنکیم تباث مه داصتقا ملع و تسا

 ود نیا نیب یلو دوب تمحز رادفرط تسا نکمم ،دش هیامرس رادفرط تسا نکمم

 هقیرط اههد زا شیب هیسور رد هام شش یط فالتئا نیا تفرگ رارق ناوتیمن

 يزاوژروب دض رب تموکح مامت دیاب هرخالاب * ای .تسا هدروخ نیمز و هدرک شیامزآ

 مه رد يزاوژروب تمواقم هک دتفیب *ناناقهد نیرتتسدیهت و ایراتلورپ تسد رد

 ،دیتسه امش نیا و ،تسا هتفرگن رارق شیامزآ ىهتوب رد زونه نیا .دوش هتسکش

 و دیزاسیم فرصنم قیرط نیا زا ار تلم هک ،"نزیژ ایاون" ىهرمز زا نایاقآ
 هار چیه .دینکب مه تلم ریگنماد دیهاوخیم يزاوژروب لباقم رد ار دوخ ىهمهاو

  )275 هحفص – اج نامه( » .درک عارتخا ناوتیمن یمراهچ

   .تایعقاو دوب نیا

 رظن زا "یتمالس هب" امش ار ربتکا كرادت خیرات ثداوح و تایعقاو نیا مامت
 يراکشزاس و دیدرت اب ربتکا كرادت ىهرود رد ار اهکیوشلب ىهزرابم و دیزادنایم
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 هب" ،دندوب هدرک لاغشا ار اهاروش یسرک تقو نآ هک "کلم بحاص ناناقهد"

 و ایراتلورپ يروتاتکید ىهرابرد نینل راعش و دینزیم ملق مسیوشلب خیرات زا "یتمالس

 روصت اهنیا مامت اب و دیراپسیم كاخ هب "یتمالس هب" ار ناناقهد نیرتتسدیهت

   .دیاهدرکن زواجت مسینینل و خیرات هب تبسن هک دینکیم

 دیاب ،امش دوش رکذ مه يرتشیب رادقم دوب نکمم هک اهلوق لقن دهاش نیا زا

 اجکی روط هب ار ناناقهد 1917 لاس ىهیروف زا سپ اهکیوشلب هک دینک هدهاشم

 یمیدق راعش اب و دندایم رارق ءادبم ار اهنآ نیرتتسدیهت هکلب دندادیمن رارق ءادبم

 نیون راعش اب هکلب ،دنتفریمن ربتکا ،يوس هب ناناقهد و ایراتلورپ يروتاتکید

 .دندرکیم تکرح ناناقهد نیرتتسدیهت و ایراتلورپ يروتاتکید

 يراکشزاس و دیدرت اب هزرابم رد ار راعش نیا اهکیوشلب هک دوشیم هدید اجنیا زا

 لاغشا ار اهاروش یسرک هک ناناقهد زا ینیعم تمسق يراکشزاس و دیدرت اب ،اهاروش

 هدرخ و یسارکومد فورعم بازحا يراکشزاس و دیدرت اب هزرابم رد و دندوب هدرک

   .تسا کیوشنم و را سا مه بازحا نآ مان هک دندربیمراک هب يزاوژروب

 نیرتتسدیهت و ایراتلورپ يروتاتکید دیدج راعش نودب هک دوشیم هدید اجنیا زا

 هب رداق هک مینک عمج يردتقم تیافک ردق هب یسایس شترا میتسناوتیمن ام ،ناناقهد

 ار ناناقهد زا ینیعم تمسق دیدرت و دشاب اهکیوشنم و اهرا سا يراکشزاس رب هبلغ

 ندناسر رخآ هب بیترت نیا هب و دنک نوگنرس ار يزاوژروب تموکح ،دزاس یثنخ

   .دیامن نکمم ار يزاوژروب بالقنا
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 اب و )دنناقهد مه اهنآ هک( اهکالوک تمواقم دوجو اب ،ام" هک دوشیم هدید اجنیا زا
 هتفر ربتکا فرط هب ،ناناقهد نیرتتسدیهت تیعم هب ،لاح هنایم ناناقهد دیدرت دوجو

  .A)دوش هعجارم یکس ــ نای هب نم باوج هب( "میدش زوریپ ربتکا رد و

 ىهرود مامت لثم ،مه 1917 لاس لیروآ هام رد هک دیآیم رب نینچ قیرط نیدب

 لثم ،فنماک تارظن دیدجت اب مه امش و فنماک اب هن دوب نینل اب قح ،ربتکا كرادت

  .دیوشیم لخاد یبسانم ان ىهتسد و راد رد هک نیا

 نایم هب ار نینل نانخس ،دش هتفگ الاب رد هک هچ نآ مامت فالخرب ،امش ــ2

 هب ناناقهد ىهیلک تدعاسم اب ار تموکح 1719 لاس ربتکا رد دیوگیم هک دیشکیم

 هب ناناقهد ىهیلک فرط زا ینیعم تدعاسم اب ام ار تموکح هک نیا .میاهتفرگ تسد

 ار "یئزج زیچ" کی دیدرک شومارف امش یلو .تسا حیحص ًالماک میاهتفرگ تسد
 و اجنآ ات طقف ربتکا زا سپ و ربتکا رد ناناقهد ىهمه هک نیا نآ و دینک هفاضا مه

 نیا .میدناسریم نایاپ هب ار يزاوژروب بالقنا ام هک دندرکیم تیامح ام زا یمادام

 شومارف" .دنکیم لح ار هلئسم ًالعف هک تسا يزیچ و تسا مهم یلیخ"یئزج زیچ"

 نیا هب مهم لئاسم ندرک یلام و تسام و یمهم نیا هب "یئزج زیچ" نیا "ندرک
   .تسین زئاج کیوشلب رفن کی يارب قیرط

 ار ناناقهد ىهیلک تیامح ینعی ،نینل نانخس امش هک دوشیم هدید امش بوتکم زا

 نیرتتسدیهت و ایراتلورپ يروتاتکید" ىهرابرد بزح راعش لباقم ىهطقن رد

 ناوتب هک نیا يارب یلو .دیهدیم رارق ،تسا هداد نینل مه ار راعش نیا هک "ناناقهد
 و داد رارق نینل تافیلأت زا یلبق ياهلوق لقن لباقم ىهطقن رد ار نینل نانخس نیا

 ىهرابرد ار یلبق ياهلوق لقن ناوتب ات دشاب تسد رد يذخأم هک نیا يارب
 

A- یکس ــ نای هب باوج( ناناقهد ىهلئسم باب رد بزح یلصا راعش هس هب عجار " ىهلاقم هب هراشا)" 
   .تسا
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 اب ،تسا هدش سابتقا نینل زا هک ،ناناقهد نیرتتسدیهت و ایراتلورپ يروتاتکید

 لباقم رد ،دیاهدروآ دهاش ار نآ امش هک ناناقهد ىهیلک ىهرابرد نینل نامه نانخس

 .دومن تباث دیاب ار زیچ ود ًالقا ،داد رارق رگید کی

 بالقنا ندناسر رخآ هب ربتکا بالقنا ىهدمع ىهلئسم هک درک تباث دیاب ً.الوا

 کی يزاوژروب بالقنا ندناسر رخآ هب هک تسا دقتعم نینل .تسا هدوب يزاوژروب

 هدرک لح ً"اروبع" ار نآ ربتکا بالقنا هک تسا ربتکا بالقنا "یعرف" لوصحم
 ىهلئسم هک دومن تباث و درک در ار نینل صیخشت نیا دیاب همه زا لبق .تسا

 تسد هب تموکح ندیسر و يزاوژروب تموکح ندرک نوگنرس ربتکا بالقنا ىهدمع

 دیاش ،دینک ششوک .تسا هدوب يزاوژروب بالقنا ندناسر رخآ هب ،هکلب هدوبن ایراتلورپ

 یلا لیروآ زا بزح راعش هک منک فارتعا مرضاح نم تقو نآ ،دیدرک تباث ار نیا

 يروتاتکید هکلب هدوبن ناناقهد نیرتتسدیهت و ایراتلورپ يروتاتکید ،1917 ربتکا

 نکمم ریغ امش هک دیآیم رب نینچ امش بوتکم زا .تسا هدوب ناناقهد و ایراتلورپ

 کلاذ عم یلو دیریگب هدهع رب ار رت كانرطخ مه كانرطخ زا ىهفیظو نیا دینیبیم

 ینعی ،ربتکا بالقنا لئاسم نیرتمهم زا یکی رد هک دینک تباث "ًاروبع" دیراد ششوک
 نیا .دندرک تیامح ام زا اجکی روط هب ناناقهد ىهیلک هک نیا لثم حلص ىهلئسم رد

 هب حلص ىهلئسم ىهرابرد امش .تسین حیحص هجو چیه هب نیا .تسین حیحص هتبلا

 تلود ىهلئسم تقیقح رد تقو نآ رد حلص ىهلئسم .دیاهدیسر ىیهناماوع ىهیرظن

 گنج زا جورخ دوب نکمم ایراتلورپ تسد رد تلود رارقتسا اب طقف اریز دوب

 هک دیشاب هدرک شومارف ار نینل تاملک دیاب امش .تشاد راظتنا ار یتسیلایرپما

 :دیوگیم

 و »تسا رگید ىهقبط تسد هب تموکح نداتفا هب طونم طقف گنج ندرک مامت«

 لاقتنا شینعم هکلب ،تسین هزینرس ندرازگ نیمز شینعم ــ "گنج داب تسین"«
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 رهش یمومع سنارفنک رد نینل قطن زا( ».تسا رگید ىهقبط تسد هب تموکح

 .)یسور پاچ 187 ــ 181 .ص 20 دلج ،1917 لیروآ هام رد دارگورتپ

 بالقنا ىهدمع ىهلئسم هک دینک تباث دیاب امش ای :تسین جراخ لاح ود زا نیاربانب

 يدوخ هب دینک تباث دیتسناوتن رگا ای و دوب يزاوژروب بالقنا ندناسر رخآ هبربتکا

 ام زا دنتسناوتیم اجنآ ات طقف ناناقهد لک هک دیآیم تسد هب هجیتن نیا دوخ

 ،هدرک ءاغلا ار نانآ ماظن و مظن و نیکالم تیکلام ،تنطلس ام هک دننک تیامح

   .میدناسریم رخآ  هب ربتکا رد ار يزاوژروب بالقنا

 بالقنا هک مادام ربتکا زا سپ و ربتکا رد اهکیوشلب هک دینک تباث دیاب امش ً.ایناث

 يارجا نودب ار ناناقهد لک تیامح دنتسناوتیم ،دندناسریم رخآ هب ار يزاوژروب

 كرادت ىهرود مامت رد ناناقهد نیرتتسدیهت و ایراتلورپ يروتاتکید راعش بترم

 نیا ىهجیتن هک ،يزاوژروب هدرخ بازحا يراکشزاس اب بترم ىهزرابم نودب ،ربتکا

 اهنآ ناگدنیامن و ناناقهد نیعم ياهرشق دیدرت بترم ندرک اوسر نودب ،تسا راعش

 ششوک .دنیامن نیمأت دوخ يارب ،تسا راعش نیمه ىهجیتن مه زاب هک ،اهاروش رد

 تیامح میدش قفوم ام هک دش روطچ مهً اعقاو .دیدرک تباث ار اهنیا دیاش ،دینک

 هک نیا يارب ؟مینک نیمأت دوخ يارب ربتکا زا سپ و ربتکا رد یلک روط هب ار ناناقهد

 ار یناکما نینچ ام ارچ .میناسر رخآ هب ار يزاوژروب بالقنا میدروآ تسد هب ناکما ام

 تموکح و مینک نوگنرس ار يزاوژروب تموکح میدش قفوم اریز ؟میدروآ تسد هب

 بالقنا هک دراد ار نآ دادعتسا وا طقف هک یئایراتلورپ ،میهد رارق نآ ياج ار ایراتلورپ

   .دناسر رخآ هب ار يزاوژروب

 رارق رب ار ایراتلورپ تموکح و مینک نوگنرس ار يزاوژروب تموکح میدش قفوم ام ارچ

 ناناقهد نیرتتسدیهت و ایراتلورپ يروتاتکید راعش تحت ار ربتکا ام اریز ؟میئامن

 يزاوژروب هدرخ بازحا اب راعش نیا ىهیاپ رب ار دوخ ىهزرابم اریز ،میدیدیم كرادت

 ناناقهد ياهدیدرت اب یبترم ىهزرابم راعش نیا ىهیاپ رب اریز ،میدادیم همادا بترم
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 رب میتسناوت ام يراعش نینچ دوجو اب طقف اریز ،میدادیم ماجنا اهاروش رد لاح هنایم

 مه رد ار يزاوژروب هدرخ بازحا يراکشزاس ،میئآبلاغ لاح هنایم ناناقهد دیدرت

 لاقتنا هار رد هزرابم دادعتسا هک مینک يروآ عمج یسایس شترا نانچ و مینکش

 نیا نودب هک دشاب تابثا هب مزال لکشم .دشاب هتشاد ار ایراتلورپ تسد هب تموکح

 رما رد میتسناوتیمن ام ،دنکیم نییعت ار ربتکا بالقنا تشونرس هک ،یتامدقم طیارش

 و ربتکا رد هچ ،اجکی روط هب ار ناناقهد تیامح ،يزاوژروب بالقنا ندناسر رخآ هب

   .میروآ تسد هب ،ربتکا زا سپ هچ

 .ایراتلورپ بالقنا اب یناقهد ىاهگنج ندومن لصتم ینعم تسنیا

 رما رد ربتکا زا سپ و ربتکا رد ناناقهد لک تیامح نداد رارق هک تسا تهج نیا زا

 ربتکا بالقنا كرادت ىهلئسم لباقم ىهطقن رد ار يزاوژروب بالقنا ندناسر رخآ هب

 هک تسا نآ ینعم هب ،ناناقهد نیرتتسدیهت و ایراتلورپ يروتاتکید راعش تحت

  .دشاب هدشن كرد مسینینل زا يزیچ

 هدیچیپ مهرد هن ،ربتکا بالقنا نایرج رد امش هک تسا نیا رد ،امش یساسا هابتشا

 و دیاهدیمهف يزاوژروب بالقنا ندناسر رخآ هب لئاسم اب ار یتسیلایسوس لئاسم ندوب

 مود راعش زا هک ،ار ربتکا بالقنا ىهناگادج ىاهتساوخرد يارجا مسیناکم هن

 .دیآیم رب ناناقهد نیرتتسدیهت و ایراتلورپ يروتاتکید ىهرابرد بزح يژتارتسا

 هب تدعاسم يارب ار ناناقهد ام هک درک رکف نینچ ناوتیم امش بوتکم تئارق زا

 هک ،"اجکی روط هب ناناقهد" سکع رب هکلب ،میدرامگن تمدخ هب یئایراتلورپ بالقنا
 اهکیوشلب رگا .دندرامگ دوخ تمدخ هب ار اهکیوشلب ،دنتسه اهنآ وزج مه اهکالوک

   .دوب راز ناشراک "دندمآیمرد" یئایراتلورپ ریغ تاقبط تمدخ هب اهیناسآنیا هب

 لاس لیروآ ىهرود رد فنماک تایرظن ،تسا هدش امش ریگ ياپ نونکا هک يزیچ

   .تسا 1917
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 تیعضو و 1905 لاس تیعضو نیب قرف نیلاتسا هک دیتسه یعدم امش ــ 3

 هن يزیچ نینچ نم .تسا ساسا یب ياعدا کی نیا هتبلا .دنیبیمن ار 1917 ىهیروف

 بزح راعش هک ماهتفگ طقف دوخ بوتکم رد نم .میوگب مه متسناوتیمن و ماهتفگ

 بالقنا رد ،دوب هدش هداد 1905 لاس رد هک ،ناناقهد و ایراتلورپ يروتاتکید ىهرابرد

 نینل .تسه مه حیحص هتبلا نیا و .دومن دییأت ار دوخ تحص 1917 لاس ىهیروف

 نیمه ار تیعضوً اصوصخم 1917 لاس رد دوخ "نارگراک و ناناقهد" ىهلاقم رد

 :تسا هدومن حیرشت مه روط

 فیرعت دوب نیا ــ دنزاس نوگنرس ار تنطلس دنناوتیم ناناقهد و ایراتلورپ طقف«

 نیا و )نیلاتسا .ي .تسا 5190 لاس روظنم( تقو نآ رد ام یتاقبط تسایس یساسا

 ار نآ تحص مه رگید راب کی 7119 لاس سرام و هیروف .تسا هدوب حیحص فیرعت

  )111 هحفص - 21 دلج( »*.دناسر توبث هب

   .دیئامرفیم یئوج هناهب امش ،هک نیا هصالخ

 هک دیزاس شاف هلیسو نیا هب ار نیلاتسا یئوگ صقانت دینکیم یعس سپس امش ــ4

 زا یلوق لقن ،ربتکا زا لبق لاح هنایم ناناقهد يراکشزاس هب عجار وا زت لباقم رد

 نامتخاس ناکما زا اجنآ رد هک دیروٓ  ◌ایب نیلاتسا "مسینینل لئاسم" ىهلاسر

 نخس ایراتلورپ يروتاتکید میکحت زا سپ لاح هنایم ناناقهد تیعم هب مسیلایسوس

 ود نیا ندرک یکی هک درادن جایتحا يدایز تمحز هب رما نیا تابثا .تسا هدش هتفگ

 هک یعقوم ،ربتکا زا لبق لاح هنایم ناقهد .تسا نکمم ریغ ًاقلطم فلتخم ىهدیدپ

 يروتاتکید میکحت زا سپ لاح هنایم ناقهد اب ،دوب يزاوژروب تسد هب تموکح

 نویسارپوئک ،هدش تیکلام بلس و نوگنرس يزاوژروب رگید هک یعقوم ،ایراتلورپ

 زیچ ود ــ ،تسا هدش عمج ایراتلورپ تسد رد دیلوت یساسا تالآو هتفای هعسوت

 نداد رارق هفک کی رد و لاح هنایم ناقهد عون ود نیا ندرک یکی .دنشابیم یفلتخم
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 و دوش یسررب یخیرات عاضوا اب طابترا نودب اههدیدپ هک تسا نآ يانعم هب ،نانآ

 هک تسا فیوونیز ندروآ لوق لقن ىهیور ریظن نیا .دنامن یقاب یئامنرود هنوگ چیه

 کیتکلاید" ینعم رگا .دیامنیم طولخم مه اب ار فلتخم راودا و اهخیرات مامت

 مه تشپ رد یکسفورکاپ هک دش فرتعم دیاب تروص نیا رد سپ ،تسنیا "یبالقنا

   .تسا هدوبر ناگمه زا ار تقبس يوگ "یکیتکلاید" يزادنا

 هدش لح یکس ــ نای اب هبتاکم رد ار اهنآ نوچ مزادرپیمن لئاسم ىهیقب هب ــ 5

 .منادیم

  1929 هم هام 20

 ـــــــــــــــــــــ

  :تاظحالم
 1917 لاس لیروآ زا هک یکیوشنم ىهیرشن )ون یگدنز( ،"نزیژ ایاون" ىهیرشن ــ 1

  .دشیم رشتنم دارگورتپ رد 1918 لاس ىهیئوژ ات

 

 
 



  

 
 ىهرابرد

 کیتکلاید مسیلایرتام
 یخیرات مسیلایرتام و

 

 ناهج نیا .تسا یتسینینل ـ یتسیسکرام بزح ینیب ناهج کیتکلاید مسیلایرتام

 ىاههدیدپ هب شدرکیور هک دوشیم هدیمان کیتکلاید مسیلایرتام ببس نیا هب ینیب

 یلو تسا یکیتکلاید اههدیدپ نیا هب شاتفرعم هار و قیقحت ىهویش و تعیبط

 نآ هب طوبرم ِيروئت و اههدیدپ نیا زا شا طابنتسا و تعیبط ىاههدیدپ زا شریسفت

 .دشابیم یتسیلایرتام

 یگدنز یسررب هب کیتکلاید مسیلایرتام لوصا طسب زا ترابع یخیرات مسیلایرتام 

 و یعامتجا یگدنز ىاههدیدپ رب کیتکلاید مسیلایرتام لوصا قیبطت ،یعامتجا

  .دشابیم نآ خیرات و هعماج یسررب

 یفوسلیف دننام ،لگه هًبالومعم دوخ یکیتکلاید ىهویش فیصوت رد سلگنا و سکرام

 روصت دیابن یلو دنیامنیم دانتسا تسا هدومن هلومرف ار کیتکلاید یساسا لئاصخ هک

 تقیقح رد .دشابیم لگه کیتکلاید نامه ًانیع سلگنا و سکرام کیتکلاید هک دومن

 هدیا ىهتسوپ ،هتفرگ ار لگه کیتکلاید “لوقعم ىهتسه„  طقف سلگنا و سکرام

 هب ارنآ ،هداد هعسوت و طسب رتشیب ار کیتکلاید سپس و هتخادنا رودب ار نآ یتسیلآ

  .دناهدروآرد هزورما یملع تروص

  :دیوگیم سکرام
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 هکلب دراد توافت لگه دـُتم اب دوخ ساسا رد اهنت هن نم یکیتکلاید دتم«

 ناونع تحت ار نآ هک ،رکفت لگه رظن رد .دشابیم نآ ِداضتم ًامیقتسم

 هب و ،تسا یعقاو يایند ىهدننیرفآ ،دنادیم یلقتسم تاذ کی یتح هدیا

 رب هک یتروص رد ،رکفت و هدیا زا تسا یساکعنا یعقاو يایند وا ىهدیقع

 ناسنا غامد هب هک هدام نامه زج تسین يزیچ هدیا نم رظن رد سکع

  »لاتیپاک« ،سکرام لراک( ».تسا هتفای لکش رییغت نآ رد و هدش لقتنم

 .)یناملآ مود پاچ لوا دلج ،راتفگ سپ

 یفوسلیف نوچ زین خابریوف هبً الومعم دوخ مسیلایرتام فیصوت رد سلگنا و سکرام

 روصت دیابن یلو .دنیوجیم دانتسا تسا هدرک هداعا ار مسیلایرتام ىهقح قوقح هک

 و سکرام .تسا خابریوف مسیلایرتام لثم ًانیع سلگنا و سکرام مسیلایرتام هک دومن

 هدیا تافاضا ،هتفرگ ار خابریوف مسیلایرتام »یلصا ىهتسه« تقیقح رد سلگنا

 و هداد هعسوت مهزاب ار نآ مسیلایرتام هتخادنا رودب ار نآ ِیقالخا و یبهذم و یتسیلآ

 هک خابریوف ،مینادیم هک يروط هب .دندناسر مسیلایرتام یفسلف و یملع ِ يروئت هب

 اهراب سلگنا دوب فلاخم تسیلایرتام مان اب کلاذعم دوب تسیلایرتام اًساسا شدوخ

 ىاهدنبیاپ زا یلو تسا تـسیلایرتام ًالوصا هک نیا دوجو اب« خابریوف هک تسا هتفگ

 و یقالخا ىاهيروئت هک نیا درجم هب و تسا هدشن صالخ یتسیلآ هدیا ىهنهک

 .ك( »دوشیم رادومن ام رب نآ یقیقح مسیلآ هدیا مینک هعلاطم اروا ینید یفسلف

 .)یسور پاچ 654 - 652 ص 14 دلج سلگنا .ف و سکرام

 و هبحاصم نآ ینعم هک هتفرگ هشیر »وگلاید« ینانوی ىهملک زا کیتکلاید ىهژاو

 نآ نتسناد اب هک دوب یملع مسا کیتکلاید میدق ناراگزور رد .تسا ندرک هثحابم

 زا یضعب .دندمآیم قئاف نآ رب هتفای ار قیاقح هدرک راکشآ ار فیرح لئالد تاضقانت

 داضتم دیاقع مداصت و رکفت رد تاضقانت شیادیپ هک دندوب دقتعم میدق ىهفسالف

 اهدعب ،کیتکلاید لوصا يور رکفت ىهنماد .تسا تقیقح فشک ىهلیسو نیرتهب
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 دیدرگ لیدبت تعیبط یئاسانش یکیتکلاید دـُتم هب ،هدش زین تعیبط ىاههدیدپ لماش

 تالوحت و هدوب ریغتم و كرحتم اًمئاد تعیبط ىاههدیدپ ىهیلک ،نآ بجوم هب هک

  .دنشابیم تعیبط رد داضتم ياوق لباقتم لمع ىهجیتن یعیبط

  .دراد رارق کیزیفاتم فلاخم ىهطقن ردً امیقتسم کیتکلاید ىهدولاش

 

 یساسا صئاصخ هب فصتم یتسیسکرام کیتکلاید دتم ـ1
 :تسا نیریز

 و ءایشا تافداصت ىهعومجم ار تعیبط کیزیفاتم فالخ رب کیتکلاید -فلا

 ،دنرادن یگتسباو رگید کی اب و هدوب درفنم و ازجمرگید کی زا هک یئاههدیدپ

 کی اب هک یئاههدیدپ و ءایشا زا يدحاو و هعومجم ار تعیبط سکعرب هکلب دنادیمن

 ،دنرگید کی هب طورشم و هدوب هتسباو يرگید هب یکی ،هتشاد یلآ طابترا رگید

  .دسانشیم

 و ًاًدرفنم تعیبط رد ىاهدیدپ هنوگ چیه هک تسا دقتعم کیتکلاید دـُتم ور نیا زا

 عقاو موهفم دناوتیمن ،شا طیحم ياههدیدپ ریاس اب نآ طباور نتفرگ رظن رد نودب

 طیارش زا جراخ یتقو ،مینک روصت هک تعیبط زا هتشر ره رد اههدیدپ ،اریز دوش

 یتقو سکعرب و دش دنهاوخ لیدبت ینعم یب يرما هب دنوش هتفرگ رظن رد طیحم

 رظن رد اب دشابیم دودحم دوخ طیحم طیارش رد هک لاح نامه رد ار هدیدپ کی

 هظحالم ،دراد دوخ راوج مه ياههدیدپ ریاس اب هک يریذپان یئادج طباور نتفرگ

 .داد حیضوت ارنآ ناوتیم و هدش عقاو موهفم هک مینییبیم مینک

 نِ وکس و دوکر ،شمارآ تلاح تعیبط يارب هک کیزیفاتم فالخرب کیتکلاید -ب 

 و لماکت و یپ رد یپ تالوحت و تکرح لاحرد ار تعیبط ،تسا لئاق يریذپان رییغت

 يزیچ و دباییم لماکت ،هدمآ دوجو هب نآ رد يزیچ هتسویپ هک دنادیم یمئاد دیدجت

  .دوریم نیب زاو هدش یشالتم
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 تابسانم رظن هطقن زا اهنت هن ار اههدیدپ هک دنکیم باجیا کیتکلاید دـُتم ور نیا زا

 و شیادیپ ،لماکت ،رییغت ،تکرحرظن هطقن زا دیاب هکلب ناشندوب طورشم و هلباقتم

  .داد رارق رظن دروم زین ناشلاوز

 دنیآیم رظن هب راوتسا رضاح لاح رد هک یئایشا ،همه زا لبق کیتکلاید دـُتم يارب

 دنراد تیمها یئاهزیچ هکلب دنرادن ینایاش تیمها دنوریم یتسین و لاوز هب ور یلو

 هب راوتسا ان رضاح لاح رد هک نآ ولو دنوریم لماکت هب ور و دنیآیم دوجو هب هک

 و هدمآ دوجو هب هک دنادیم ریذپان تسکش ار یئاهزیچ کیتکلاید دـُتم اریز ،دنیآ رظن

  .دباییم لماکت

  :دیوگیم سلگنا

 زا ،ماسجا نیرتگرزب ات هتفرگ ءازجا نیرتکچوک زا ،تعیبط زیچ همه«

 )نیلاتسا .ى ـ هدنز لولس نیتسخن( تسیتورپ زا ،دیشروخ ات نش ىهناد

 شبنج رد و عطقنیال نایرج رد یمئاد لاوز و شیادیپ رد ،ناسنا ات هتفرگ

 .)484 ص 14 دلج سلگنا .ف و سکام .ك( »دنتسه یلاوتم لوحت و

 رد هک امنو وشن هداس نایرج کی ار لماکت ریس کیزیفاتم فالخ رب کیتکلاید -.ج

 یلماکت نانچ نآ هکلب ،دنادیمن دوشن جتنم یفیک تالوحت هب یمـَک تارییغت نآ

 و راکشآ یفیک تارییغت هب هک یمـَک یناهنپ و تیمها مک تارییغت زا هک دنادیم

 یفیک تارییغت ،نایرج نیا رد هک دیوگیم کیتکلاید دـُتم ،ددرگیم یهتنم یساسا

 تلاح هب یتلاح زا شهج لکش هب و دشابیم یناهگان و عیرس هکلب هدوبن یجیردت

 رد و تسا ینوناق هکلب هدوبن یفداصت تارییغت نیا ثودح ،دوشیم لیدبت رگید

 .دباییم عوقو یجیردت و سوسحمان یمـَک تارییغت مکارت ىهجیتن

 لحارم رارکت هک ینارود تکرح کی ار لماکت ریس کیتکلاید دـُتم تهج نیدب

 تلاح زا رذگ و يدوعص و هدنور شیپ یتکرح ار نآ هکلب دنادیمن ،دشاب هتشذگ
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 الاب هب تسَپ زا و بکرم هب طیسب زا دشر و دیدج یفیک تلاح هب لبق یفیک

  .درامشیم

  :دیوگیم سلگنا

 يارب یعیبط دیدج مولع و تسا کیتکلاید رایعم و کحم گنس تعیبط «

 ،دندیازت رد زور هب زور هک يراشرس هداعلاقوف داوم و لئاسو شیامزآ نیا

 زا هن تعیبط زیچ همه ماجنارس هک دیامنیم تباث قیرط نیدب هدروآ مهارف

 يور رب تعیبط .دریگیم تروص یکیتکلاید روط هب هکلب کیزیفاتم قیرط

 رس زا ار هدش یط هِار و تسین ررکم و تخاون کی تکرح رد هریاد کی

 زا شیب اج نیا رد .دیامیپیم ارنآ هک دراد یقیقح خیرات هکلب دریگیمن

 زا ینونک یلآ نِ اهج مامت هک نیا تابثا اب هک دومن دای نیوراد زا دیاب همه

 ریس نیا و هدوب لماکت ریس لوصحم همه ناسنا ات هتفرگ ناویح و هایگ

 ىهیرظن هب يدنمورین تبرض ،تسا هتشاد ماود لاس اهنویلیم لماکت

 هحفص 14 دلج سلگنا .ف و سکرام .ك(  »تسا هدروآ دراو یکیزیفاتم

23(. 

 ،هدومن فیصوت تسا یفیک هب یمک تارییغت ىهجیتن هک ار یکیتکلاید لماکت سلگنا

  :دیوگیم

 و تیفیک هب تـیـمک لاقتنا زا تسا ترابع يرییغت ره ...کیزیفرد «

 نآ یتاذ و مسج دوخ رد ای هک تسا یتکرح رادقم یمـَک رییغت ىهجیتن

 يریثأت بآ ترارح ىهجرد ءادتبا رد ًالثم .تسا هدش دراو نآ رد ای و هدوب

 ارف ىاهظحل مینک مک ای و دایز ار ترارح رگا یلو درادن نآ ناعیم عضو رد

 هب رگید تروص رد و راخب هب تروص کی رد بآ تارذ تلاح هک دسریم

 کیرتکلا نایرج زا ینیعم لقادح روط نیمه و ....ددرگیم لیدبت خی

 يارب هک نیا ای ،دزاس نشور و ناشخرد ار نینالپ زا یلوتفم ات تسمزال
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 هک نیا ای ،تسا مزال شدوخ هب صوصخم ترارح ىهجرد يزلفره بوذ

 دوشیم دمجنم هک دراد ینیعم ىهطقن ،مولعم راشف کی ریز رد ،یعیام ره

 و .دیآیم شوج هب ،میشاب مزال ترارح ىهیهت هب رداق ام هک اج نآ ات ای و

 هجرد نآرد هک دراد دوجو راشف ینیعم ىهجرد يزاگ ره يارب هرخألاب

 دومن لیدبت عیام هب ار زاگ نآ ،تدورب و راشف ،نیعم طیارش رد ناوتیم

 هب یتلاح نآرد هک یطاقن( تسا حلطصم کیزیف رد هک هتباث ریداقم .....

 يرگید زیچ یهرگ طاقن زج ًابلاغ )نیلاتسا .ي ــ دوشیم لدب رگید تلاح

 کی ببس تکرح یمـَک )تارییغت ( ندرک دایز و مک نآ رد هک دنتسین

 .ك( .»دوشیم لیدبت تیفیک هب تیمک هجیتنلاب هدش مسج رد یفیک رییغت

 .) 528 - 527 هحفص 14 دلج سلگنا .ف و سکرام

  :دیوگیم و هدش یمیش عوضوم دراو سپس سلگنا

 و رییغت ریثات تحت هک دیمان ماسجا یفیک تارییغت ملع ناوتیم ار یمیش«

 ًالثم ...تسنادیم ار عوضوم نیا زین لگه .دیآیم لمعب یمـَک بیکرت

  هس یلومعم متا ود ياج هب لوکلم کی رد رگا :میریگب رظن رد ار نژیسکا

 هچً اقیقد هک ،نُزُا  مانب دیآیم تسدب يدیدج مسج میراذگب نژیسکا متا

 دراد توافت یلومعم نژیسکا اب شتالاعفنا و لعف ظاحل زا هچ و وب ثیح زا

 مادک ره هک درگوگ ای تزا اب نژیسکا فلتخم ىاهتبسن هب دسر هچ ات

 هدوب توافتم لبق ماسجا اب یلکب تیفیک ظاحل زا هک دنکیم داجیا یمسج

 .)528 ص 14 دلج سلگنا .ف و سکرام .ك( » !دنراد قرف و

 و هداد رارق شنزرس دروم تاهج ىهیلک زا ار لگه هک ،گنیرود زا سلگنا ماجنا رس

 ناهج هب ناجیب ناهج زا روبع هک نیا رب رئاد ار لگه روهشم ىهدعاق لاح نیع رد

 افخ رد نیون عضو هب تسا یشهج یلآ ِت ایح ملاع هب یلآ ریغ ناهج زا و رادناج

  :دیوگیم و دیامنیم دیقنت ،تسا هدوبر
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 طاقن رد هک تسا لگه شجنس طباور رادهرگ ىهتشر نامًهالماک نیا «

 .دوشیم یفیک شهج داجیا ببس ،یمـَک ندرک مک ای هفاضا نآ زا ینیعم

 هک دنتسه یئاههرگ ناشدامجنا و نایلغ هطقن هک درس بآ اب مرگ بآ ًالثم

 و دریگیم ماجنا دیدج تلاح هب شهج یفراعتم راشف اب اههرگ نیا رد

 .)46-45 هحفص باتک نامه( » دباییم لیدبت تیفیک هب تیمک هجیتنلاب

 تعیبط ىاههدیدپ و ءایشا هک تسا دقتعم کیزیفاتم لوصا فالخ رب کیتکلاید -د

 ،یفنم بطق و تبثم بطق کی ياراد اهنآ اریز دنراد یئاهداضت زین دوخ لخاد رد

 و دشر لاح رد ای هک دنراد يرصانع اهنآ ىهمه ،دنشابیم هدنیآ کی و هتشذگ کی

 نیب هزرابم ینعی اهداضت نیا ىهزرابم .دنیامیپیم ار لاوز و يدوبان قیرط ای و دنومن

 زا هک نآ نیب ،دیآیم ایند هب هک نآ و دریمیم هک نآ نیب هزرابم ینعی دیدج و میدق

 یلخاد يوتحم و لماکت نایرج یلخاد يوتحم ،دنکیم یقرت هک نآ و دوریم نایم

 .تسا یفیک تارییغت هب یمـَک تارییغت

 لماکت ىهجیتن یلاع هب تسپ لماکت نایرج هک تسنآ رب کیتکلاید دـُتم ور نیا زا 

 ءایشا یلخاد ياهداضت زورب رثا رد سکعرب هکلب هدوبن اههدیدپ گنهآ مه ىهعسوت و

 اهداضت نیا ساسا رب هک داضتم تالیامت نیب » هزرابم« کی یط رد و اههدیدپ و

 .دریگیم ماجنا ،تسا هتفرگ رارق

  :دیوگیم نینل 

 لخاد رد اهداضت نتخومآ زا تسا ترابع هملک یعقاو ینعم هب کیتکلاید«

 .)یسور پاچ 263 هحفص  »یفسلف ياهرتفد « نینل( »ءایشا تیهام

  :دسیونیم سپس و

 .)یسور پاچ 301 هحفص 13 دلج نینل( »تسا دادضا ىهزرابم ،لماکت «
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 راوشد نیا مهف .یتسیسکرام یکیتکلاید دـُتم یلصا صئاصخ زا ىاهصالخ دوب نیا

 هعماج خیرات و یعامتجا یگدنز ىهعلاطم رد کیتکلاید دـُتم لوصا طسب هک تسین

 تیلاعف و عامتجا خیرات رد لوصا نیا ِندرب راک هب و هدوب یگرزب تیمها هچ ياراد

  .تسا تیمها زئاح هزادنا هچ ات ایراتلورپ بزح یلمع

 هب اههدیدپ مامتً اعقاو رگا و دنرادن دوجو یئازجم و درفنم ىاههدیدپ ایند رد هاگره

 دیابن هک ددرگیم حضاو ،دنتسه طورشم مهب ًالباقتم و هدوب هتسباو رگید کی

 نیخروم بلغا دننامه خیرات رد یعامتجا تضهن ره ای و یعامتجا میژر ره ىهرابرد

 تواضق ،تسا هدش ذاختا ًالبق هک يرگید ىهدیا ای و »يدبا تلا دع« رظن هطقن زا

 دوجو هب ار یعامتجا تضهن ای میژر نیا هک یطیارش ظاحل زا ار نآ دیاب هکلب دومن

  .درک هظحالم ،دنراد یگتسب نآ هب و هدروآ

 ،تسا یعیبط ریغ و هناقمحا و ینعم یب يزیچ ًاملسم یلعف طیارش رد یگدرب میژر

 ىهدیدپ کی هیلوا یکارتشا میژر ندیشاپ مه زا طیارش رد یگدرب میژر نیمه اما

 ولج يوس هب یماگ ،هیلوا نومک میژر اب هسیاقم رد ،اریز دوب یعیبط و یقطنم ًالماک

 .دوب

 تموکح طیارش رد ،یسارکومد ساسا رب يزاوژروب يروهمج کی داجیا ياضاقت 

 ،دوب یبالقتا و حیحص و اجب ًالماک 1905 هیسور رد ًالثم يزاوژروب ىهعماج و رازت

 یلعف طیارش رد اما .دوب ولج يوس هب یماگ نامز نآ رد يزاوژروب يروهمج اریز

 يزاوژروب يروهمج کی ياضاقت یتسیلایسوس يوروش ریهامج داحتا طیارش رد ینعی

 يوروش يروهمج اب هسیاقم رد يروهمج نینچ اریز تسا یبالقنا دض و انعم یب

  .تسا ارقهق هب یماگ

 .تسا ناکم و نامز طیارش هب طوبرم زیچ همه

 ظاحل زا یعامتجا ىاههدیدپ رد هعلاطم طیارش نیا نتفرگرظن رد نودب تسا یهیدب 

 هعلاطم هنوگ نیا اهنت اریز تسا نکمم ریغ نآ یقرت و خیرات ملع تیدوجوم ،یخیرات
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 ان تاهابتشا هوبنا و تالامتحا جرم و جره هب لیدبت زا ار خیرات ملع دناوتیم هک تسا

  .دیامن ظفح لوقعم

 رصانع لاوزً اعقاو رگا ،تسا یمئاد لماکت و تکرح رد ایند یتسارب رگا .دعب اما و

 رگید هک ددرگیم ملسم ،دشابیم لماکت نوناق دازون رصانع يامن و وشن و توترف

 و رامثتسا و یصوصخ تیکلام »يدبا لوصا« و »ریذپان للخ« یعامتجا تاماظتنا

 نارادهیامرس زا ن ارگراک تیعبت و نیکلام زا ناناقهد تعاطا »يدبا ياههدیا«

 .دنتسین لوقعم

 میژر نیزگ ياج ناوتیم ار یتسیلایسوس میژر هک میسریم هجیتن نیا هب سپ 

 يرادهیامرس میژر هب دوخ عقوم رد زین مسیلادوئف میژر هچنانچ دومن يرادهیامرس

  .دیدرگ ضیوعت

 عامتجا زا یتاقبط يور ار دوخ تیلاعف و راک ىهیاپ دیابن هک میسریم هجیتن نیا هب

 ،دنشاب رترب و طلسم رضاح لاح رد ولو دنتسین دشر و ومن لاح رد رگید هک میراذگب

 هدنیآ و دنوریم لماکت هب ور هک دش یعامتجا تاقبط نآ هب یکتم و هجوتم دیاب هکلب

  .دنشابن يرترب يورین ياراد زورما هک نآ ولو تسا اهنآ ولج رد

 اهتسیسکرام ىهزرابم هــک ىاهرود رد هتشذگ نرــق 1890-1880 ىاهلاسرد

 هک درفنمِ  ناناقهد لباقم رد هیسور يایراتلورپ ،تشاد نایرج اهکیندران هیلع

 هباثم هب ،تیلقا نیا یلو ،دوب یکچوک تیلقا دنداد یم لیکشت ار یلاها مهم تیرثکا

 لاح رد ،هقبط کی هباثم هب ناناقهد هک نآ لاح ،دوب ومن و دشر رد ،هقبط کی

 ىهجوتم طقف اردوخ تیلاعف هک دندرکن هابتشا اهتسیسکرام .دندوب یگدیشاپ

 ادتبا رد هک ایراتلورپ مینادیم هچنانچ اریز دندومن ،تفریم یقرت هب ور هک ایراتلورپ

 یسایس لوا ىهجرد يورین هب و درک یقرت ،هدومن دشر هتفر هتفر دوب يزیچان يورین

  .تشگ لدب یخیرات و
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 هب هن مینک هاگن ولج هب دیاب میشاب هدرکن هابتشا تسایس رد هک نیا يارب نیاربانب

  .بقع

 و عیرس یفیک تارییغت هب یجیردت یمک تارییغت روبع هک تسا تسار رگا .دعب اما و

 هب هک یبالقنا تالوحت هک دش دهاوخ حضاو سپ تسا لماکت نیناوق زا یناهگان

 زارتحا لباق ریغ و یعیبط ًالماک ىهدیدپ کی دوشیم ماجنا شکمتس فوفص تسد

  .دشابیم

 ملاظم زا رگراک ىهقبط یئاهر و مسیلایسوس هب يرادهیامرس زا لاقتنا سپ

 یفیک رییغت هار زا طقف هکلب تاحالصا و یئطب تارییغت قیرط زا هن ،يرادهیامرس

  .دریگ ماجنا دناوتیم بالقنا قیرط هب و يرادهیامرس میژر

  .بلط حالصا هن و دوب یبالقنا دیاب دوشن هابتشا تسایس رد هک نیا يارب نیاربانب

 هجیتن رد و یلخاد ياهداضت زورب رثا رد لماکت هک دشاب حیحص رگا .دعب اما و

 دوجو هب اهداضت نیا رب هبلغ يارب و دادضا نیا ىهیاپ رب داضتم ياوق ىهزرابم

 و یعیبط ًالماک ىهدیدپ کی ،ایراتلورپ یتاقبط ىهزرابم هک تسا حضاو سپ دیآیم

  .دشابیم ریذپان بانتجا

 دیاب سکعرب هکلب دومن یلام تسام ار يرادهیامرس میژر ياهداضت دیابن نیاربانب

 یتاقبط ىهزرابم ندرک شوماخ ددص رد دیابن .دومن راکشآ ،هدرک فشک ار اهنآ

  .دناسر رخآ هب ارنآ دیاب هکلب دمآرب

 و یتاقبط تسایس کی دیاب میشاب هدرکن هابتشا تسایس رد هک نآ يارب نیاربانب

 هک ىاهنآبلط حالصا تسایس زا هدومن بیقعت ار يریذپان یتشآ و یئایراتلورپ

 يارب يراکشزاس ای و نارادهیامرس و ایراتلورپ عفانم ندرک گنهآ مه شموهفم

  .میئوج يرود ،دشاب يرادهیامرس زا مسیلایسوس »ندنایور«
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 تایح اب قیبطت ماگنه یتسیسکرام ِکیتکلاید دـُتم هک هچ نآ لولدم تسنیا

  .دهدیم ناشن هعماج ِخیرات و یعامتجا

  .تسا داضتم یفسلف مِسیلآ هدیا اب ساسا و هیاپ زا یتسیسکرام یفسلف مسیلایرتام اما

 

 صئاصخ هب فصتم یتسیسکرام یفسلف مسیلایرتام ـ2
  :تسا نیریز یساسا

 و » لک حور« و »قلطم هدیا« مسجت ىهلزنم هب ار ایند هک ،مسیلآدیا فالخرب -فلا

 و تسا يدام هتاذلاب ایند هک تسا دقتعم سکرام يدام ىهفسلف ،دراگنایم »روعش«

 طیارش و طباور و دشابیم كرحتم ىهدام فلتخم روص ،ناهج نوگانوگ ىاههدیدپ

 هک ار هدام لماکت ىهمزال نیناوق دنراوتسا یکیتکلاید لوصا رب هک اههدیدپ ىهلباقتم

 ومن ریس رد هدام تکرح ِنیناوق ِقبط رب ایند و دنهدیم لیکشت ،تسا تکرح لاح رد

 .درادن  »یلک حور« هب یجایتحا هدوب لماکت و

 :دیوگیم سلگنا 

 تعیبط ندیمهف زا تسترابع هداس روط هب یتسیلایرتام ینیب ناهج«

 »دوش هفاضا نآ هب جراخ زا يزیچ هک نیا نودب تسه هک يروط نامه

 .)651هحفص 14 دلج سلگنا .ف و سکرام .ك(

 یناتساب فوسلیف لوق هب )یسور پاچ 318 هحفص یفسلف ىاهتشاد دای رد( نینل

 یناسنا ای ادخ چیه ىهلیسو هب و تسا یکی ایند« :تشاد هدیقع هک سویلکاره نانوی

 نآ یگدنشخرد هک دوب دهاوخ و تسه ،هدوب ىاهدنز و نادیواج هلعش و هدشن هدیرفآ

 هدرک هراشا »دوشیم شوماخ ینامز و دریگیم غورف یهاگ ینیعم نیناوق بجوم هب

  »یتکلاید مسیلایرتام لوصا زا حیحص و یلاع حیرشت تسنیا « دیوگیم و
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 دوجو عقاو رد هک تسا ام روعش اهنت تسا یعدم هک مسیلآدیا لوصا فالخ رب -.ب

 تاروصت و ساوح و روعش زا یساکعنا ار تعیبط و یتسه ملاع و يدام يایند و دراد

 ،هدام هک تسا نیا سکرام مسیلایرتام یفسلف ىهیرظن ،دنکیم روصت ام دیاقع و

 ام روعش و نهذ زا لقتسم هک دشابیم )فیتکژبا ( ینیع تقیقح کی دوجو و تعیبط

 عبنم هک تسا هدام اریز ،دراد رارق لوا ىهلحو رد هدام .تسا دوجوم جراخ رد

 دراد ياج مود ىهبترم رد روعش هک نآ لاح و دشابیم روعش و تاروصت و تاساسحا

 دوخ هک زغم لوصحم رکفت ،دوجو زا تسا یساکعنا ،هدام زا تسا یساکعنا دوخ اریز

 ترابع هب .تسا هدیسر لامک دح هب مه دوخ لماکت رد هک دشابیم ،تسياهدام

 هابتشا هب میهاوخن رگا هجیتنلاب و رکفت زاهج زغم و تسا زغم لوصحم رکف رگید

  .میئامن ادج هدام زا ار رکف دیابن میوش راچد یمیظع

  :دیوگیم سلگنا

 نیرتیلاع ،تعیبط و ناور ِنایم ،دوجو و رکف نایم هطبار ىهلئسم«

 هراب نیا رد هک یخساپ بسحرب هفسالف ...تسا هفسلف رسارس ىهلئسم

 مدقم ار حور و رکف هک نانآ .دنوشیم میسقت گرزب هاگودرا ود هب دناهداد

 ار تعیبط هک اهنآ و یتسیلآ دیا هاگودرا هب .....دننادیم دوجو و تعیبط رب

 سکرام .ك( »دنراد قلعت مسیلایرتام فلتخم بیتاکم هب دنرامشیم مدقم

 .)329 هحفص لوا دلج راثآ بختنم

 :سپس و

 قلعت نآ هب زین نامدوخ ام و دوشیم كرد ساوح اب هک يدام ناهج«

 هک مه هزادنا ره ام رکفت و ام روعش ......تسا یعقاو ناهج هناگی ،میراد

 زیچ ،تسا مسج و يدام هاگتسد هک ،زغم لوصحم زج دنیآ رظن هب یلاع

 نیرتیلاع زج هک تسا حور هکلب تسین حور دولوم هدام .دنتسین يرگید

 )332 هحفص باتک نامه( »دشابیمن يرگید زیچ هدام لوصحم
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 :دیوگیم رکف و هدام صوصخ رد سکرام

 مامت ساسا هدام .دومن ادج رکفتم ىهدام زا ار رکفت ناوتب تسین نکمم«

 )302 هحفص باتک نامه( »ددنوـیـپیم عوقو هب هک تسا یتارییغت

 :دیوگیم سکرام یفسلف مسیلایرتام صوصخ رد نینل

 و روعش زا )هدام( ینیعو یعقاو یتسه هک تسادقتعم اًمومع مسیلایرتام«

 زا یساکعنا زج تسین يزیچ  ... روعش ... تسا لقتسم هبرجت و تاساسحا

 اهتنم هب و لماک( تسرد ًابیرقت ساکعنا دوخ تروص نیرتهب رد هک ،یتسه

 .)267ــ266 هحفص 13دلج نینل( »دشابیم نآ قیقد هجرد

 :زاب و

 هب ار ساسحا هدرک ریثات ام ساوح هاگتسد يور رب هک تسيزیچ هدام«

 ار نآ ام و دراد یجراخ دوجو هک تسا ینیع تقیقح هدام ؛دروآیم دوجو

 تینامسج و دوجو ،تعیبط ،هدام .... مینکیم كرد ساسحا ىهلیسو هب

 نامه( ».تسا مود ماقم رد تیناسفن ،ساسحا ،روعش و حور یلو ،لوا ماقم

  .)120 - 119 هحفص باتک

 هدام ندرک رکف یگنوگچ و هدام تکرح یگنوگچ ریوصت ،ناهج ریوصت«

 .)288 هحفص باتک نامه( »تسا

 .)125 هحفص باتک نامه( »تسا رکفت هاگتسد زغم«

 راکنا ار ایند نیناوق و لوصا هب تفرعم ناکما هک مسیلآدیا لوصا فالخ رب -ج

 روصت و تسین ینیع تقیقح هب دقتعم و درادن نامیا ام شناد تحص هب و دنکیم

 ار اهنآ ملع ىهلیسو هب ناوتیمن هک تسا »یلقتسم تاوذ« زا رپ ایند هک دنکیم

 یئاسانش لباقً الماک ار نآ نیناوق و ایند سکرام یفسلف مسیلایرتام ــ ،تخانش

 تسد هب لمع و هبرجت رثا رب تعیبط نیناوق هب ام تفرعم هک دیوگیم و هتسناد
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 دوجو ینتخانش لباق ریغ زیچ ایند رد ،تسا ینیع قیاقح فیدر رد و ربتعم ،هدمآ

 هب و هدش فشک يزور دناهدنام لوهجم زورما ات هک دنتسه یلئاسم رگا و درادن

 .دش دنهاوخ هتخانش یلمع و یملع لئاسو

 هب تفرعم ناکما مدع هب دقتعم هک ،ار اهتسیلآدیا ریاس و تناک ىهیضرف سلگنا 

 ىهیرظن زا و هداد رارق داقتنا دروم ،دنشابیم ینتخانشان »لقتسم تاوذ« و ایند لاوحا

  :دسیونیم و دنکیم عافد تسا ربتعم ام تفرعم دیوگیم هک روهشم یتسیلایرتام

 انامه هنافوسلیف ىاهیسوهلاوب ریاس و نیا نالطب لئالد نیرت عطاق«

 تحص هک میرداق ام هک مادام .تسا تعنص و هبرجت ًاصوصخم ،لمع

 دوجو هب ىهلیسو هب یعیبط ىهدیدپ کی صوصخ رد ار دوخ ىهیرظن

 میزاسب شایصاصتخا طیارش کمک هب ار نآ ینعی ،مینک تباث نآ ندروآ

 »لقتسم تاذ« ینعم یب ناتساد هب میاهتسناوت ،میرامگب دوخ تمدخ هب و

 تاناویح و تاتابن یتایح هاگتسد زا هک یئایمیش داوم .میهد همتاخ تناک

 یلآ یمیش هک نیمه یلو دندوب »یلقتسم تاوذ« ینامز دنیآیم تسد هب

 قلعتم تاوذ هب »یلقتسم تاوذ« نیا دیآ رب اهنآ هیهت ىهدهع زا تسناوت

 نآ زورما هک نیرازیلآ ینعی سانور نیگنر ىهدام لثم ،دنتشگ لیدبت ام هب

 جارختسا دیوریم اهارحص رد هک سانور هایگ ىهشیر زا قباس دننام ار

 هب گنس لاغذ نارطق زا تلوهس هب و يرتنازرا تمیق اب هکلب مینکیمن

 ىاهیضرف مامت لاس دصیس کینرپوک یسمش ىهموظنم .میروآیم تسد

 ،هدوب هیضرف کلاذعم دوب یندرک رواب رایسب هک نیا دوجو اب و دوبن شیب

 تسد رد متسیس نیمه يور زا هک یماقرا کمک اب هیرول هک یتقو اما

 دومن تباث ،دوب لوهجم تقو نآ ات هک ار ىاهرایس دوجو طقف هن ،تشاد

 هک یتقو و دومن نیعم تاوامس رد زین ار نآ یئاضف ناکم ،هبساحم اب هکلب
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 .ك(  »دش تباث کینرپوک هموظنم ،تفای ار هرایس نیا )Galle( هلاگ

 .)230 هحفص لوا دلج راثآ تابختنم سکرام

 هب ار خام نارادفرط رگید و چیوکشوی ،فورازاب ،فنادگوب لیبق زا یصاخشا ،نینل

 )تسا مولع رب نامیا مدقت هب دقتعم هک یعاجترا ىهیرظن( مسیئدیف لوصا زا يوریپ

 نیناوق ىهرابرد ار ام یملع تامولعم هک مسیلایرتام روهشم ىهیرظن زا و هدرک مهتم

  :دیوگیم هدرک عافد دنادیم ینیع تقیقح ار یملع نیناوق و درامشیم ربتعم یعیبط

 يواعد« هکلب ،دنکیمن یفن ار ملع هجو چیه هب رضاح رصعِ مسیئدیف«

 یفن تسا ینیع تقیقح دوجو يوعد زا ترابع هک ار ملع  »دح زا هدایز

 ینیع تقیقح )دنراد هدیقع اهتسیلایرتام هک روطنآ( ًاعقاو رگا .دیامنیم

 »تایبرجت « رد ار یجراخ يایند هک ،یعیبط مولعً اعقاو رگا ،دراد دوجو

 ینیع تقیقح نداد ناشن هب رداق مولع اهنت ،دنیامنیم سکعنم يرشب

 13 دلج نینل( »ددرگیم در ًاقلطم مسیئ دیف هــنوگره سپ دنشابیم

 .)یسور پاچ 102 هحفص

  .یتسیسکرام یفسلف مسیلایرتام ىهصخشم فاصوا تسا نینچ

 یگدنز ىهعلاطم رد یفسلف مسیلایرتام لوصا طسب هک درب یپ ناوتیم یناسآ هب

 لوصا نیا میمعت هزادنا هچ ات و هدوب تیمها زئاح هیاپ هچ ات هعماج خیرات و یعامتجا

  .دشابیم مهم ایراتلورپ بزح یلمع ىاهتیلاعف و هعماج خیرات رد

 یعطق نیناوق ،اهنآ لباقتم ندوب طورشمو یعیبط ىاههدیدپ نایم ىهطبار رگا

 یعامتجا یگدنز ىاههدیدپ لباقتم ندوب طورشم و هطبار سپ دنتسه تعیبط لماکت

  .دشابیم هعماج لماکت ىهمزال نیناوق هکلب هدوبن یفداصت و یلامتحا زین
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 اریز تسین »تافداصت« مکارت زا ىاهعومجم نآ خیرات و یعامتجا تایح نیاربانب

 یسررب و نیعم نیناوق قبط رب هعماج یلماکت ریس زا ددرگیم ترابع هعماجِ خیرات

  .ددرگیم لیدبت ملع هب عامتجا خیرات

 دارفا« شیاتس لباق تالیامت ساسا رب دیابن ایراتلورپ بزح یلمع تیلاعف نیاربانب

 هتشاذگ اهنیا دننام و »یمومع قالخا« و »لقع ياضاقت« ىهیاپ رب ای »هدیزگرب

 نیا ناینب و هیاپ دیاب نیناوق نیا رد هعلاطم و یعامتجا لماکت نیناوق هکلب ،دوش

  .دهد لیکشت ار تیلاعف

 صوصخ رد ام تامولعم و هدوب نتخانش لباق ایند هک تسا تسار رگا .دعب اما و

 لماکت و یگدنز سپ ،تسا ینیع قیاقح فیدر رد و ربتعم تعیبط لماکت نیناوق

 زین عامتجا لماکت نیناوق صوصخ رد یملع ماکحا و هدوب نتخانش لباق زین یعامتجا

  .دشابیم ینیع قیاقح فیدر رد و ربتعم یماکحا

 ،یعامتجا یگدنز ىاههدیدپ یگدیچیپ مامت دوجو اب هعماج خیرات ملع نیاربانب

 لماکت نیناوق یملع قیبطت يارب هک دوش یقیقد ملع يژولویب دننام دناوتیم

  .ددرگ هدافتسا لباق یعامتجا

 دوخ يامنهار ار یفداصت یلیالد دوخ یلمع تیلاعف رد دیابن ایراتلورپ بزح نیاربانب

 نیناوق نیا زا هلصاح یلمع جیاتن و هعماج لماکت نیناوق زا تسا مزال هکلب دهد رارق

  .دیامن يوریپ

 لیدبت ملع هبرشب ىهیتآ ىهرابرد بیرف لد يایؤر کی زا مسیلایسوس نیاربانب

  .ددرگیم

 نیا ،تدحو و لمع و يروئت نیب طباور ،یلمع تیلاعف و ملع نایم ىهطبار نیاربانب

  .دشاب ایراتلورپ بزح يامنهار ىهراتس دیاب ود
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 زئاح رکفت و روعش و لوا ماقم ياراد يدام يایند ،یتسه ،تعیبط هاگره .سپس

 یگتسباو روعش هب و هدوب ینیع تقیقح يدام يایند رگا و دننآ زا قتشم و مود هجرد

 هک میسریم هجیتن نیا هب سپ ،ینیع تقیقح نیا زا تسا یساکعنا روعش و درادن

 ىهجرد رد يونعم یگدنز و هدوب لوا ىهجرد رد زین هعماج یتسه و يدام تایح

 زا لقتسم و ینیع تسا یتیعقاو عامتجا يدام تایح و تسا نآ زا قتشم و مود

 ینیعِ تقیقح نیا زا تسا یساکعنا هعماج يونـعم یگدنز هک یلاح رد ،ناسنا ىهدارا

  .دشابیم یتسهزا یساکعنا و

 ىاهيروئت و اههدیا ساسا و هعماج يونعم تایح لیکشت عبنم دیابن نیاربانب

 و تارظن و اهيروئت و اههدیا دوخ رد ار یسایس ىاهنامزاس دیاقع و یعامتجا

 رد و هعماج يدام یگدنز طیارش رد دیاب هکلب ،درک وجتسج یسایس ىاهنامزاس

 سسجت ،دنشابیم نآ زا یساکعنا تایرظن و اهيروئت ،اههدیا نیا هک ىاهعماج دوجو

 .دومن

 و فلتخم یعامتجا تایرظن و اههدیا ،هعماج ِخیرات فلتخم راودا رد رگا نیاربانب 

 هب یگدرب میژر رصع رد رگا و دوشیم هدید توافتم یسایس ىاهنامزاس و دیاقع

 رصع رد و مینکیم دروخرب یسایس نامزاس و هیرظن ،یعامتجا يروئت ،هدیا زا یعون

 تافالتخا نآ لیلد ،ثلاث عون هب يرادهیامرس نارود ردً ادعب و رگید عون هب مسیلادوئف

 یسایس ىاهنامزاس و تایرظن و اهيروئت و اههدیا دوخ »تیصاخ« و »تعیبط« رد

 یعامتجا لماکت نوگانوگ راودا رد هعماج يدام تایح نوگانوگ طیارش هکلب تسین

  .دشابیم

 تایرظن و اهيروئت و اههدیا دشاب هعماج يدام تایح طیارش و یتسه هک روطره

 .دوب دنهاوخ روط نامه زین یسایس ىاهنامزاس و یسایس

  :دسیونیم دروم نیارد سکرام 
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 سکعلاب هکلب تسین يرشب روعش ،دنکیم نییعت ار رشب یتسه هک يزیچ«

 سکرام .ك( ».دزاسیم نیعم ار رشب روعش هک تسا یعامتجا یتسه

 .)یسور پاچ 329 هحفص لوا دلج راثآ بختنم

 ِنافاب لایخ تشونرس هب و دنکن اطخ تسایس رد هک نیا يارب ایراتلورپ بزح سپ

 »یناسنا لقع« دماج »ىاهپیسنرپ« هب اردوخ تیلاعف دیابن دوشن راچد یلاخ و کشخ

 یعطق يورین هک هعماج ِيدام تایح صخشم طیارش هب دیاب هکلب دهن ناینب

 نادرم« دیجمت لباق تالیامت دیابن بزح نیا راک ناینب .دیامن ءاکتا ،تسا یعامتجا

  .دریگ رارق ساسا دیاب هعماج يدام یگدنز لماکت یعقاو تاجایتحا هکلب دشاب »گرزب

 اهرا سا و اهتسیشرانآ و اهکیندران هلمج نآ زا و اهتسیپوتا طوقس للع زا یکی

 ار يدام تایح طیارش لوا ىهجرد شقن هعماج لماکت و هعسوت رد ناشیا هک تسنآ

 دوخ یلمع تیلاعف ىهیاپ هک نآ ياج هب هدیدرگ روهطوغ مسیلآدیا ردو دنتشادن لوبق

 یگتسباو نودب ار نآ ىهدولاش دنهد رارق هعماج يدام یگدنز لماکت تایضتقم رب ار

 زا دوب ترابع ناشراک رادم ینعی ،دنتخیریم نآ فالخ رب و تایضتقم نیا هب

  .دوب هداتفا رود هعماج یقیقح تایح زا هک »عماج ىاهحرط« و »یلایخ ىاههشقن«

 یقیقح تایح زا زگره هک تسنآ رد مسینینل ــ مسیسکرام یتایح هوق و يدنمورین

 یگدنز لماکت و هعسوت تایضتقم هب اهنت دوخ یلمع تیلاعف رد ،هدشن رود هعماج

  .دنکیم هیکت عامتجا يدام

 ىاهيروئت و اههدیا هک تفرگ هجیتن نینچ دیابن تسا هتفگ سکرام هک هچ نآ زا

 يور و هدوبن تیمها زئاح هعماج یگدنز رد یسایس ىاهنامزاس و تایرظن ،یعامتجا

 ىهرابردً العف اج نیا رد .دنکیمن لباقتم رثا نآ لماکت و هعماج تایح يدام طیارش

 ىهرابرد ،یسایس ىاهنامزاس و یعامتجا تایرظن و اهيروئت و اههدیا ءاشنم

 طیارش ساکعنا زا ترابع هعماج يونعم تایح هک نیا صوصخ رد و اهنآ شیادیپ

 و اهيروئت و اههدیا نیا »تیمها« صوصخ رد اما .میتفگ نخس ،دشابیم نآ يدام
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 مسیلایرتام بتکم ،خیرات رد اهنآ شقن و یسایس ىاهنامزاس و یعامتجا تایرظن

 ار اهنآ تیمها و يدج شقن سکع هب هکلب ،دوشیمن اهنآ رکنم طقف هن یخیرات

 .دهدیم ناشن عامتجا خیرات و یعامتجا یگدنز رد هنارصم

 هک دنراد دوجو یتوترف ىاهيروئت و اههدیا .دننوگانوگ یعامتجا ىاهيروئت و اههدیا

 رمک هعماج ىهدنوش لحمضم ياوق عفانم تمدخ رد و هدیسر نایاپ هب ناشرمع

 .دنشابیم نآ تفرشیپ و عامتجا لماکت عنام هک تسنیا رد نانیا تیمها .دناهتسب

 هعماج ورشیپ ياوق عفانم مداخ هک دنتسه مه ینیون و یقرتم ىاهيروئت و اههدیا

 ناسآ ار نآ تفرشیپ و هعماج لماکت و هعسوت هک تسنیا رد اهنآ تیمها .دنشابیم

 سکعنم رتحیحص و رتقیقد ار هعماج يدام تایح تایضتقم ردقره ُانمض هدومن

 .دنشابیم يرتشیب تیمها دجاو زین هزادنا نامه هب دنزاس

 نیون لئاسم اب هجاوم هعماج هک نآ زا سپ اهنت یعامتجا ىهزات ىاهيروئت و اههدیا 

 دندمآ دیدپ هک نآ زا دعب یلو .دنیآیم دیدپ ،دش عامتجا يدام تایح لماکت و هعسوت

 رد يدام یگدنز لماکت هک ار ینیون لئاسم لح هک دنوشیم یئورین نیرتيدج

 اج نیا رد .دنزاسیم رتلهس زین ار هعماج يورشیپ و رتناسآ دهدیمر ارق ناشولج

 و اههدیا ىهدننک لیدبت و ،هدننک زیهجت ،هدنهد نامزاس شقن تیمها مامت هک تسا

 تقیقح .دوشیم رهاظً اقیقد هزات یسایس ىاهنامزاس و تایرظن و دیدج ىاهيروئت

 نیا هب انامه دنیآیم دوجو هب هزات ىهعماج ىاهيروئت و اههدیا رگا هک تسا نآ

 زهجم و هدنهد نامزاس لمع نودب و تسا دنمزاین اهنآ هب عامتجا هک دشابیم ببس

 يدام یگدنز لماکت هک یمربم و يروف لئاسم لح اهنآ ىهدننک لیدبت و هدننک

 نیون ىاهيروئت و اههدیا .دشابیم نکمم ریغ و لاحم تسا هدرک باجیا هعماج

 دوجو هب هعماج يدام تایح لماکت زا هلصاح نیون لئاسم ىهیاپ رب هک یعامتجا

 ار اهنآ و دنریگیم رارق مدرم ىاههدوت سرتسد رد و هدرک زاب ار دوخ هار ،دنیآیم

 قیرط نیدب و دننکیم لکشتم عامتجا ىهدنور نایم زا ياوق هیلعو دنزاسیم زهجم
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 يدام تایح لماکت و هعسوت عنام هک ار هعماج توترف ياوق مادهنا لیهست لئاسو

 .دزاسیم مهارف دنتسه هعماج

 لئاسم ىهرمث هک یسایس ىاهنامزاس و یعامتجا ىاهيروئت و اههدیا هنوگ نیدب 

 رد دوخ ىهبونب دنتسه یعامتجا یتشیعم طیارش و هعماج يدام یگدنز لماکت مربم

 هجیتن هب يارب هک ار یطیارش هدرک ریثات ،نآ يدام یگدنز و هعماج یتشیعم طیارش

 يدعب لماکت ،هدروآ دوجو هب تسمزال عامتجا ِيدام یگدنز ِمربم لئاسم لح ندناسر

 .دزاسیم نکمم ار نآ

  :دیوگیم سکرام تبسانم نیا هب 

 لیدبت يدام يورین هب دوخ دنک ذوفن اههدوت رد هک نیمه يروئت«

 .)یسور پاچ 406 هحفص لوا دلج راثآ بختنم سکرام .ك(»دوشیم

 هدرک ریثات هعماج یگدنز يدام طیارش رد دناوتب هک نیا يارب ایراتلورپ بزح نیاربانب

 یکتم یعامتجا ىهدیا و يروئت نآ هب دیاب ،دیامن عیرست ار هعماج يدوبهب و لماکت

 ىاههدوت دناوتیم و هدوب هعماج يدام تایح  لماک جیاوح نیبم ًاحیحص هک ددرگ

 یئایراتلورپ میظع هاپسرد ار اهنآ و دنک ناشزهجم ،هدروآ شبنج هب ار مدرم میظع

 ورشیپ ياوق يارب هار ندرک زاب و یعاجترا ياهورین نتسکش مهرد ىهدامآ هک

 .دزاس لکشتم ،دشابیم هعماج

 قیوشت شقن زا اهنآ هک دوب نیا اهکیوشنم و »اهتسیمونوکا« طوقس للع زا یکی

 هدوب لفاغ یقرتم ىهدیا و ورشیپ يروئت ىهدننک لیدبت و هدنهد نامزاس ،هدننک

 ار لماوع نیا شقن تهج نیمه هب و دندوب هدش هنایماع یهاوفا مسیلایرتام بوذجم

 .دندومنیم موکحم دوکر و تلاطب هب ار بزح ،هدناسر رفص هبً ابیرقت

 يروئت هب نآ ءاکتا هک تسا اج نآ زا مسینینل ــ مسیسکرام ندوب هدنز و يدنمورین

ً احیحص ار هعماج يدام تایح لماکت و هعسوت تایضتقم هک دشابیم يورشیپ
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 زا هک دنادیم ضرف دوخ رب و  هدناسر یگتسیاش لامکب ار يروئت و دیامنیم سکعنم

 هدافتسا ًالماک يروئت نیا ىهدنهد رییغت و هدنهد نامزاس و هدننک زیهجت تردق

  .دیامن

 نایم ،هعماج روعش و یعامتجا یگدنز نایم طباور ىهلئسم یخیرات مسیلایرتام

  .دیامنیم لح هنوگ نیدب ار هعماج يونعم تایح لماکت و يدام یگدنز لماکت طیارش

  یخیرات مسیلایرتام ــ 3
 لولدم یخیرات مسیلایرتام ظاحل زا :هک تسنیا دوش نشور دیاب هک ىاهلئسم نونکا

 ،تایرظن ،اههدیا ،هعماج يامیس هرخالاب هک »هعماج يدام تایح طیارش«

  .؟تسیچ دیامنیم نییعت ار نآ هریغ و یسایس ىاهنامزاس

 صیاصخ و ؟تسیچ زا ترابع »هعماج يدام تایح طیارش« نیا رما تقیقح رد

  ؟دنمادک اهنآ ىهصخشم

 یتعیبط لماش همه زا لبق »هعماج يدام تایح طیارش« موهفم هک تسین یکش

 همزال طیارش زا یکی هک تسا یئایفارغج طیحم ،تسا هدرک هطاحا ار هعماج هک تسا

 شقن .تسا رثؤم نآ لماکت و هعسوت رد ًاملسم و دشابیم هعماج تایح یمئاد و

 یلصا يورین نآ یئایفارغج طیحم ایآ ؟تسیچ یعامتجا لماکت رد یئایفارغج تیعقوم

 ار رگید میژر هب میژر کی زا روبع و رشب یعامتجا میژر عون رهاظ تروص و امیس هک

  ؟تسین دنکیم نییعت

  .دهدیم یفنم خساپ شسرپ نیا هب یخیرات مسیلایرتام

 لماکت و هعسوت يرورض و یمئاد طیارش زا یکی یئایفارغج طیحم هک تسین یکش

 یئایفارغج طیحم ینعی ــ تسا رثؤم نآ لماکت و هعسوت رد هتبلا و دشابیم هعماج

 هک تسین يریثأت طیحم نیا ریثأت یلو .دیامنیم دنک ای عیرس ار هعماج لماکت نایرج

 بتارم هب هعماج لماکت و هعسوت و تارییغت اریز دنک نییعت ار هعماج تایح تشونرس
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 هس اپورا رد ،لاس رازه هس تدم رد .دهدیم خر یئایفارغج طیحم لماکت زا رت عیرس

 هب دنتسناوت مسیلادوئف و یگدرب ،هیلوا نومک میژر ینعی یعامتج ا نوگانوگ میژر

 عون راهچ یتح یتسیلایسوس يوروش ریهامج داحتا رد ،اپورا قرشم رد و دنیآ نایم

 ای اپورا رد یئایفارغج طیارش تدم نیا یط هک نآ لاح و تفای رییغت یعامتجا میژر

 زین نآ رکذ زا یتح ناناد یفارغج هک دوب مک نآ رییغت يردق هب ای و درکن رییغت چیه

 یئایفارغج طیحم يدج تارییغت کی يارب .تسا حضاو مه شتلع .دناهدرک يراددوخ

 میژر رد تارییغت نیرتمهم يارب هک یتروص رد تسا مزال تقو لاس اهنویلیم

  .دنکیم تیافک لاس رازه ود یکی ای نرق نیدنچ يرشب یعامتجا

 ىهدننک نییعت ىهلیسو و یلصا تلع دناوتیمن یئایفارغج طیحم هک میتسناد سپ

 رییغتالب ًابیرقت لاس رازه اههد یط رد هک يزیچ اریز دریگ رارق یعامتجا لماکت

 یساسا تارییغت راچد لاس دص دنچ ىهلصاف هب هک دوش يزیچ یلصا ببس ،دنامیم

  .ددرگیم

 داوم زا یکی زین نآ مکارت ىهجردو سوفن شیازفا هک تشاد ناوتیمن یکش سپس

 ریزگان و مزال رصنع یمدآ اریز ،دشابیم »يدام تایح طیارش« موهفم ىهلکشتم

 یگدنز هنوگ چیه ناسنا دارفا زا لقادح کی نودب و هدوب هعماج يدام تایح طیارش

 ىهدننک نیعم یلصا يورین نامه تیعمج دایدزا ایآ .تسین نکمم یعامتجا يدام

  .؟تسین يرشب یعامتجا میژر عون

 .دهدیم یفنم باوج یخیرات مسیلایرتام زین هلئسم نیدب

 ار نآ و دشابیم رثؤم هعماج لماکت و هعسوت رد سوفن شیازفا هک تسا ملسم

 یعامتجا لماکت یلصا لماع دناوتیمن نکیل ،دزادنایم قیوعت هب ای هدومن لیهست

 هب دناوتیمن سوفن شیازفا اریز ،دیامن نییعت ار هعماج تایقرت تشونرس و ددرگ

 ینیعم یعامتجا میژر نیشناج یعامتجا ىهزات ِمیژر نیا طقف ارچ هک دنامهفب یئاهنت
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 میژر ار یفیاوطلا كولم میژر و یگدرب میژر ار هیلوا نومک میژر هچ يارب ،ددرگیم

  .رگید میژر نالف هن دوشیم نیشناج يزاوژروب

 سوفن مکارت دیاب درکیم نییعت سوفن شیازفا ار یعامتجا لماکت و هعسوت هاگره

 هدید يرما نینچ عقاو رد یلو ،دروآ دوجو هب ار يرتیلاع یعامتجا میژر يرشب

 هک یلاح رد ،تسا اکیرمآ هدحتم کلامم ربارب راهچ نیچ رد تیعمج مکارت .دوشیمن

 رد اریز دنراد رارق يرتالاب هلحرم رد اکیرمآ هدحتم کلامم ،یعامتجا لماکت ظاحل زا

 هک یتروص رد دنکیم یئامرف مکح یفیاوطلا كولم همین میژر مه زونه نیچ

 .دناهدیسر يرادهیامرس یقرت ىهلحرم نیرتدنلب هب تساهتدم اکیرمآ هدحتم کلامم

 يوروش ریهامج داحتا زا و هبترم 19 اکیرمآ هدحتم کلامم زا سوفن مکارت کیژلب رد

 هدحتم ياهروشک ،یعامتجا لماکت و هعسوت ظاحل زا یلو تسا رتشیب هبترم 26

 ىهرود کی ىهزادناب يوروش ریهامج داحتا زا کیژلب و دنرتولج کیژلب زا اکیرمآ

 یئامرفمکح يرادهیامرس میژر کیژلب رد زونه اریز تسا هدنام بقع یخیرات لماک

 رد هداد همتاخ يرادهیامرس راک هب تسا اهتدم يوروش داحتا هک نآ لاح دنکیم

  .تسا هدومن رارقرب ار یتسیلایسوس میژر دوخ لخاد

 و هعسوت ىهدمع يورین ،سوفن شیازفا هک دوشیم دافتسم نینچ قوف لیالد زا

 و یعامتجا میژر عون هک تسین یئورین و دشاب مه دناوتیمن و تسین هعماج لماکت

  .دنک نیعم ار هعماج يامیس

 هک یلصا يورین نآ هعماج يدام یگدنز طیارش متسیس رد هرخالاب سپ -فلا

 رگید میژر هب میژر کی زا ار هعماج لماکت و یعامتجا میژر عون و عامتجا يامیس

  ؟تسیچ ،دنکیم نیعم

 لیاسو لیصحت يهویش زا تسا ترابع ورین نآ تسا دقتعم یخیرات مسیلایرتام

 ،كاروخ لیبق زا يدام تامعن دیلوت يهویش ینعی ،ناسنا یگدنز يارب مزال تشیعم
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 لماکت و یگدنز يارب هک هریغ و دیلوت لیاسو ،تخوس ،نکسم ،شفک ،كاشوپ

  .تسا موزل دروم ،عامتجا

 ار اهنیا دننام و تخوس ،لزنم ،شفک ،كاشوپ ،كاروخ دیاب ندرک یگدنز يارب

 دیلوت يارب و دومن دیلوت ار اهنآ تسا مزال يدام تامعن نیا نتشاد يارب .تشاد

 اشوپ ،كاروخ دناوتب ناسنا نآ کمک اب هک دشاب هتشاد دوجو دیلوت تالآ دیاب اهنآ

 دومن دیلوت ار تالآ نیا تسناوت دیاب و دیامن دیلوت هریغ و تخوس ،لزنم ،شفک ،ك

  .دوب دلب و هتخومآ ار نآ زا هدافتسا زرط و

 یناسنا دارفا نینچ مه و ،دوشیم دیلوت يدام ياهالاک اهنآ کمک هب هک ،دیلوت رازبا

 و يدیلوت تایبرجت هتشر کی نتخومآ رثا ردو هدرب راک هب ار يدیلوت تالآ نیا هک

 ار عامتجا ىهدلوم ياهورین ًاعومجم ،دننکیم دیلوت ار يدام تامعن راک ِتراهم

  .دنهدیم لیکشت

 دهدیم لیکشت ار دیلوت ىهویش فرط کی ،دیلوت فرط کی طقف هدلوم ياهورین اما

 دیلوت يارب ناسنا هک تسا یعیبط ياوق و ءایشا اب ناسنا ىهطبار فرعم فرط نیا و

 ار دیلوت زرط رگید فرط ،دیلوت رگید فرط .دنکیم هدافتسا اهنآ زا يدام ىاهتمعن

 اهناسنا يدیلوت تابسانم ینعی دیلوت لمع نایرج رد رگید کی اب اهناسنا تابسانم

 زا يدام تامعن دیلوت يارب و دننکیم هزرابم تعیبط اب اهناسنا .دهدیم لیکشت

 مه زا صاخشا لکش هب و يدارفنا تلاح هب رما نیا یلو دنیامنیم هدافتسا تعیبط

 عامتجا تلاح هب و هتسد هتسد و كرتشم لکش هب هکلب دریگیمن ماجنا هداتفا رود

 دشاب هک یطیارش هنوگره تحت رد و هشیمه دیلوت تبسانم نیا هب .دریگیم تروص

 عون کی دوخ نیبام یف دارـــفا ،يدام تامعن دیلوت ماگنه .تسا یعامتجا دیلوت

 نیا .دنزاسیم رارقرب يدیلوت تابسانم عون کی ،دیلوت یلخاد لباقتم تابسانم

 رامثتسا زا هک يدارفا نیب لباقتم تنواعم و يراکمه لکش هب تسا نکمم تابسانم

 هرخالاب و دشاب رادربنامرف و امرفنامرف نیب تابسانم هک دراد مه ناکما و دشاب دندازآ
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 رگید لکش هب يدیلوت طباور لکش کی زا لوحت تابسانم نیا هک تسه مه نکمم

 ،اهمیژر ىهمه رد و هشیمه دنشاب هتشاد هک ىاهبنج ره دیلوت طباور نیا یلو دشاب

  .دنهدیم لیکشت ار دیلوت يرورض رصنع ،هدننک دیلوت ياهورین دننام

  :دیوگیم سکرام

 ریثأت زین رگید کی رد هکلب تعیبط رد طقف هن دیلوت ماگنه رد دارفا «

 هب دوخ تیلاعف ىهلدابم و كرتشم تیلاعف زاربا يارب اهنآ رگا .دنیامنیم

 يارب ،دارفا .دننک دیلوت دنناوتیمن ،دنشاب هدشن دحتم مه اب ینیعم قیرط

 هب طقف و دنوشیم ینیعم طباور و تابسانم رد دراو دیلوت لمع ماجنا

 تعیبط اب نانآ تابسانم هک تسا یعامتجا تابسانم و طباور نیا ىهلیسو

 .ف و سکرام .ك( »دریذپیم ماجنا دیلوت و دنکیم ادیپ دوجو تروص

 .)یسور پاچ 429 هحفص 5 دلج سلگنا

 يدیلوت طباور مه و هعماج ىهدلوم ياوق مه ،دیلوت يهویش و دیلوت ،نیاربانب

 نایرج رد اهنآ یگناگی ىهدننک مسجم بیترت نیدب و دریگیم رب رد ار اهناسنا

  .تسا يدام ىاههتساوخ دیلوت

 يارب هطقن کی رد هاگ چیه هک تسنآ زا ترابع دیلوت تیصوصخ نیتسخن -ب

 رییغتُ انمض ،دشابیم رییغت و دشر لاح رد هشیمه و دنکیمن فقوت ینالوط ینارود

 ،یعامتجا ىاههشیدنا ،یعامتجا میژر ىهمه رییغت بجوم ریزگان دیلوت يهویش رد

 ماظن مامت نامزاس دیدجت بجوم ــ ،ینعی یسایس تاسسؤم ،یسایس تایرظن

 ياههویش زا ،لماکت زا ینوگانوگ تاجرد رد اهناسنا .ددرگیم یسایس و یعامتجا

 یگدنز یقلتخم قرط هب اهنآ رتهداس ترابع هب ای دننکیم هدافتسا دیلوت فلتخم

 یگدرب نامز رد ،دیلوت يهویش عون کی هیلوا نومک نامز رد .دنربیم رسب ار دوخ

 و تسا دوجوم یموس يهویش مه مسیلادوئف ىهرود رد و دراد دوجو رگید يهویش
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 تایح ،اهناسنا یعامتجا میژر ،دیلوت ىهفلتخم لحارم نیمه بسانت هب .هریغ

  .دشابیم نوگانوگ زین ناش یسایس تاسسؤم و نانآ تایرظن ،اهنآ يونعم

 ،تسا روط نامه ساسا ثیح زا مه هعماج دوخ دشاب هک يروط ره هعماج دیلوت زرط

  .دشابیم هنوگ نامه مه نآ یسایس تاسسؤم و تایرظن ،نآ ىاهيروئت و اههشیدنا

 یگنوگچ ،دشاب يروط ره مدرم یگدنز یگنوگچ :میئوگب رت هداس يردق هک نیا ای

  .تسا روط نامه زین ناشرکفت

 ،دیلوت دشر خیرات زا تسا ترابع همه رب مدقم هعماج لماکت خیرات هک نیا ینعی

 ترابع ،تسا هدش رگید کی نیشناج یلاوتم راصعا یط هک دیلوت ياههویش خیرات

  .اهناسنا يدیلوت طباور و هدلوم ياوق لماکت خیرات زا تسا

 نیدلوم دوخ خیرات زا تسا ترابع لاح نیع رد یعامتجا لماکت خیرات سپ

 و دیلوت نایرج یساسا ياوق دوخ هک شک تمحز ىاههدوت خیرات ،يدام ىاههتساوخ

 رورض هعماج ياقب و دوجو يارب هک دنتسه يدام ىاههتساوخ دیلوت ناگدنهد ماجنا

  .دشابیم

 لماکت خیرات دناوتیمن رگید ،دشاب یقیقح یملع دهاوخب هاگره ،خیرات ملع ،سپ

 و »ناریگ ناهج« و نارالاس هپس و ناهاشداپ تایلمع خیرات هب ار یعامتجا

 نیدلوم خیرات هب دیاب همه رب مدـقم هکـلب دنک لدبم اهروشک »نیحتاف«

  .دزادرپب للم و ربجنر ىاههدوت خیرات هب ،يدام ىاههتساوخ

 میهافم و دیاقع ای رشب دارفا زغم رد دیابن ار هعماج خیرات نیناوق فشک دیلک ،نیاربانب

 هب خیرات نیعم هرود ره رد هک يدیلوت ىهقیرط رد هکلب ،دومن وجتسج عامتجا

  .تخادرپ نآ شواک هب دیاب هعماج تایداصتقا رد ینعی ،هتفریم راکب عامتجا ىهلیسو

 میهافم و دیاقع ای رشب دارفا زغم رد دیابن ار هعماج خیرات نیناوق فشک دیلک ،نیاربانب

 هب خیرات نیعم ىهرود ره رد هک يدیلوت ىهقیرط رد هکلب ،دومن وجتسج عامتجا
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 نآ شواک هب دیاب هعماج تایداصتقا رد ینعی ،هتفریم راک هب عامتجا ىهلیسو

 .تخادرپ

 و دیلوت نیناوق فشک و قیقحت زا تسترابع خیرات ملع ىهفیظو نیلوا نیاربانب 

 .هعماج يداصتقا لماکت نیناوقو يدیلوت طباور و هدلوم ياهورین لماکت نیناوق

 زیچ ره زا شیپ دیاب دشاب یقیقح بزح کی دهاوخیم هاگره ایراتلورپ بزح نیاربانب

  .دریگ ارف ار هعماج يداصتقا تایقرت نیناوق ملع و دیلوت لماکت و هعسوت نیناوق ملع

 و حرط رد مه دیاب دیامیپن اطخ هار تسایس رد هک نیا يارب ایراتلورپ بزح نیاربانب

 و هعسوت نیناوق زیچ ره زا لبق شیوخ یلمع تیلاعف رد مه و دوخ ىهمانرب نیودت

  .دهد رارق ذخأم ار هعماج يداصتقا تایقرت نیناوق ،دیلوت لماکت

 و تارییغت اب هشیمه نآ لماکت و تارییغت هک تسنیا دیلوت تیصوصخ نیمود -ج

 زاغآ يدیلوت تالآ لماکت و تارییغت اب لوا هجرد و هدننک دیلوت ياهورین لماکت

 دیلوت رصانع نیرتیبالقنا و نیرتكرحتم ،هدننک دیلوت ياهورین نیاربانب .ددرگیم

 و دنریذپیم لماکت و دننکیم رییغت هعماج ىهدننک دیلوت ياهورین تسخن .دنشابیم

 اب لماک قباطت و یگتسباو اب رشب دارفا نایم يداصتقا طباور ،يدیلوت طباور ،سپس

 لماکت رد يدیلوت تابسانم هک دومن روصت دیابن کلاذعم .دنباییم رییغت ،تارییغت نیا

 هتسباو يدیلوت طباور هب هدننک دیلوت ياهورین و دنتسین رثؤم هدننک دیلوت ياهورین

 هتفای لماکت و هعسوت هدلوم يورین یقرت هب یگتسباو لاح رد يدیلوت طباور .دنتسین

 ای هدومن عیرست ار اهنآ یقرت ،دنشابیم رثؤم هدلوم يورین تایقرت رد دوخ تبون هب

 یتدم دنناوتیمن يدیلوت طباور هک دومن دزشوگ دیاب اج نیا رد .دنزادنایم قیوعت هب

 هدلوم يورین اریز ،دنشاب داضت رد نآ اب ،هدنام بقع هدلوم يورین شیازفا زا دیدم

 اب يدیلوت تابسانم هک دنیامن یقرت یفاک ىهزادنا هب دنناوتیم یتقو طقف

 .دنهد نادیم هدلوم يورین یقرت هب ،هدوب بسانتم هدلوم يورین تالاح و تایصوصخ

 ای رید دنشاب هدنام بقع مه ردق ره هدلوم يورین یقرت زا يدیلوت تابسانم ور نیا زا
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 مه عقاولایف و دندرگ بسانتم هدلوم يورین تایصوصخ و تایقرت ىهجرد اب دیاب دوز

 رد يدیلوت تابسانم و هدلوم يورین یگناگی تروص نیا ریغ رد .دنوشیم بسانتم

 نارحب دیلوت رد ،دیشاپیم مه زاً الماک زین دیلوت و دروخیم مهب هشیر زا دیلوت متسیس

 .دوریم نایم زا هدلوم يورین و دهدیم يور

 یصوصخ تیکلام اجنآ رد هک يرادهیامرس ياهروشک رد يداصتقا ىاهنارحب 

 هدلوم يورین ىهبنج اب و دیلوت یعامتجا ىهبنج اب دیلوت لئاسو رب يرادهیامرس

 اب يدیلوت تابسانم قفاوت مدع يارب تسیاهنومن دشابیم بسانتم ریغ هداعلاقوف

 مدع نیا ىهجیتن .ود نیا نیب شکمشک و مداصت زا تسیلاثم ،هدلوم يورین طباور

 هدلوم يورین یناریو بجوم هک دنشابیم يداصتقا ىاهنارحب نامه قفاوت

 هک تسا یعامتجا بالقنا يداصتقا ىهدولاش قفاوت مدع نیا دوخ ُانمض ،دندرگیم

 يدیلوت تابسانم ،هدربُ نیب زا ار هدوجوم يدیلوت تابسانم هک تسا نیا نآ ىهفیظو

  .دیامن اپ رب ،دشاب هدلوم يورین تاصتخم اب بسانتم هک ینیون

 رد هک ،یتسیلایسوس يوروش ریهامج داحتا رد یتسیلایسوس یلم داصتقا ،سکعرب

 دیلوت ریس یعامتجا تایصوصخ ابً الماک دیلوت لئاسو رب یعامتجا تیکلام اجنیا

 یبارخ و يداصتقا ىاهنارحب هک تسه مه تهج نیمه هب و دشابیم بسانتم

 اب يدیلوت طباور نیب بسانت و یگنهآ مه يارب تسیلاثم ،درادن دوجو هدلوم يورین

 .هدلوم يورین تایصوصخ

 ُانمض هکلب دیلوت رصنع نیرتیبالقنا و نیرتكرحتم اهنت هن هدلوم ياهورین نیاربانب 

 طباور ،دنشاب هک روطره هدلوم ياهورین .دنشابیم مه دیلوت ىهدننک نییعت رصنع

  .دنشاب عون نامه دیاب زین يدیلوت

 ىاهتمعن ،يدیلوت رازبا هنوگچ اب ناسنا هک دهدیم ناشن هدلوم ياهورین عضو هاگره

 هک دهدیم ناشن زین يدیلوت تابسانم عضو ،دیامنیم دیلوت ار دوخ يرورض يدام

 طابترا و هیلقن طئاسو ،دیلوت رازبا ،ِماخ داوم ،نداعم ،اهبآ ،لگنج نیمز( دیلوت لئاسو
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 نیا ای تسا هعماج مامت رایتخا رد ایآ ،تسیک رایتخا رد و یک تسد رد )اهنیا دننام و

 دارفا رامثتسا يارب ار نآ هک دشابیم ىاهنآگادج تاقبط و اههتسد ،دارفا رایتخا رد هک

  .دنهدیم رارق هدافتسا دروم رگید تاقبط و اههتسد

 رارق نیدب زورما ات میدق ىاهنامز زا هدلوم يورین لماکت و هعسوت یمومع ىهرظنم

 ندرک راکش ىهرود سپس و دنتفای لوحت نامک و ریت هب یگنس نشخ تاودا .تسا

 تاودا هب یگنس تالآ ؛دش لیدبت یئادتبا يرورپ ماد و تاناویح ندومن یلها هب

 اهنیا بسانت هب و)اهنیا دننام و نینهآ كون شیخ ،ینهآ ربت( دندیدرگ لیدبت يزلف

 دوبهب ،داوم ىهیهت يارب يزلف تالآ رد ؛دیدرگ زاغآ يزرواشک و هایگ شرورپ

 هجیتنلاب و دمآ دوجو هب يزاس لافس نینچمه و َمد اب هروک و دش لصاح يدیدج

 و داتفا ادج يزرواشک زا يروهشیپ ،یقرت نیمه هب رظن و دش رتلماک يروهشیپ

 نیشام هب یتسد دیلوت تالآ سپس ،دیدرگ ادیپ روتکافونام دعب و لقتسم ياهراک

 هاگ نآ ؛دیدرگ لیدبت هزیناکم تعانص هب یتسد يروتکافونام دیلوت و تفای لوحت

 رایسب رادومن دوب نینچ .دمآ راک يور نردم یکیناکم گرزب عبانص و نیشام متسیس

 .تیرشب ینالوط خیرات یط رد عامتجا ىهدننک دیلوت ياهورین لماکت زا یلماکان

 هطبار دیلوت اب هک یئاهناسنا تسد هب دیلوت رازبا دوبهب و یقرت هک تسا یهیدب ُانمض

 اب نیاربانب .تسا هتفریذپن ماجنا رشب دارفا زا لقتسم راک نیا و هتشگ یلمع دنتشاد

 هدننک دیلوت يورینرصنع نیرت مهم هک زین ناسنا ،دیلوت تِ اودا و تالآ یقرت و رییغت

 رازبا ندربراک هب رد شتراهم ،دیلوت رد شاهبرجت و دیامنیم یقرت و رییغت دشابیم

  .دوشیم رت لماک و دریذپیم رییغت زین دیلوت

 و تارییغت نیا اب قباطم زین اهنآ يداصتفا طباور ینعی رشب دارفا نایم يدیلوت طباور

 لماکت هبور و هدرک رییغت خیرات یط رد عامتجا ىهدننک دیلوت ياهورین لماکت

  .تفریم
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 میژر ،یئادتباِ یکارتشا میژر :تسا مولعم يدیلوت تابسانم یساسا عون جنپ خیرات رد

  .یتسیلایسوس میژر و يرادهیامرس میژر ،یلادوئف میژر ،یگدرب

 تعامج تیکلامزا دوب ترابع يدیلوت تابسانم ساسا ،هیلوا یکارتشا میژر نامز رد

 بسانتم هرود نامه ىهدلوم يورین تایصوصخ ابً الوصا بیترت نیا .دیلوت لئاسو رب

 هک دادیمن هزاجا ناسنا هب ،دمآ دوجو هبً ادعب هک نامک و ریت و یگنس تالآ .دوب

 هرود نیا رد .دیامن هزرابم ،دنوش راکش دیاب هک یتاناویح و تعیبط ياوق هیلع يدارفنا

 لیابق ای و هدنرد تاناویح ینابرق ای دنریمن یگنسرگ زا هک نیا يارب اهناسنا

 يارب ای و بآ زا يریگ یهام و لگنج زا تاجهویم ندیچ يارب ،دنوشن هیاسمه

 كرتشم تیکلام ثعاب كرتشم راک .دننک راک ًاکرتشم دندوب روبجم ،نکسم نتخاس

 دیلوت تالآ یضعب رب یصوصخ تیکلام رگا .ددرگیم دیلوت ىاههدروآ ارف و لیاسو رب

 نیا رد میرواین رظن هب تفریم راک هب هدنرد تاناویح لباقم رد هعفادم يارب هک ار

 نیا رد .دنتسنادیمن ار دیلوت تالآ رب یصوصخ تیکلام يانعم زونه اهناسنا هرود

  .دنتشادن دوجو هفلتخم تاقبط و دوبن يربخ رامثتسا زا هرود

 دیلوت هک هدرب و دیلوت لئاسو رب تیکلام ار دیلوت تابسانم ساسا یگدرب ىهرود رد

 شورف و دیرخ ناویح نوچ ار هدرب دناوتیم هدرب بحاص .دهدیم لیکشت ،دنکیم

 نیا رد هدلوم يورین عضو اب هتفر مهیور يدیلوت تابسانم هنوگ نیا .دشــُکـُب ای دنک

 رازبا و تالآ ،یگنس تالآ ياج هب روبزم ىهرود رد اهناسنا .دشابیم بسانتم هرود

 يودب و رصتخم راکش هب رصحنم طقف هک يداصتقا ياج هب ؛دنتشاد رایتخا رد يزلف

 تیبرت مینیبیم رصع نیا رد ،تشادن يزیچ تحالف و تاناویح تیبرت زا و دوب

 رهاظ ،دیلوت فلتخم بعش نایم راک میسقت و یتسد عیانص ،تحالف ،تاناویح

 رهاظ تاجهتسد و دارفا نایم هدش دیلوت ياهالاک ىهلدابم ناکما مینیبیم ؛دوشیم

 یقیقح مکارت و ددرگیم نکمم دودعم یصاخشا تسد رد تورث مکارت ؛دوشیم

 دنک دوخ عبات ار تیرثکا دناوتیم تیلقا ،دباییم ناکما تیلقا تسد رد لئاسو
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 مامت دازآ و یناگمه راک رگید هرود نیا رد .دزاس شیوخ ىهدرب ار تیرثکا ياضعا

 فرط زا هک یناگدرب يرابجا راک هرود نیا رد .درادن دوجو دیلوت نایرج رد هعماج دارفا

 كرتشم تیکلام ور نیا زا .دنکیم یئامرف مکح دنوشیم رامثتسا هراکیب ناراد هدرب

 ،دریگیم یصخش تیکلام ار شیاج و درادن دوجو دیلوت تالوصحم و لئاسو رب

 .دشابیم یلصا و قلطم کلام نیتسخن راد هدرب هرود نیارد

 و لماک قوقح نابحاص ناگدنوشرامثتسا و ناگدننک رامثتسا ،ارقف و ءاینغا نیب 

 ىهرظنم تسا نینچ ــ دهدیم يور یتاقبط دیدش ىهزرابم قوقح یب یصاخشا

  .یگدرب میژر

 لئاسو رب لادوئف تیکلام ساسا رب تسا ینتبم دیلوت تابسانم لادوئف میژر تحت رد

 رگید لادوئف هک  )فرس (رب ینعی هدننک دیلوت رگراک رب يو دودحم تیکلام و دیلوت

 لادوئف تیکلام ربارب رد .تسا دازآ ششورف و دیرخ رد یلو دشکب ار وا دناوتیمن

 زاربا رب تسا ینتبم تیکلام نیا .دراد دوجو زین روهشیپ و ناقهد يدارفنا تیکلام

 هنوگ نیا .تسا راوتسا یصخش راک ساسا رب هک یصوصخ تایداصتقا و دیلوت

 بسانتم هرود نیا ىهدلوم يورین تایصوصخ اب یلک روط هب زین يدیلوت تابسانم

 ىاههاگتسد و نهآواگ .دوریم شیپ زا رتهب يرگنهآ و يزادگ نهآ راک .دشابیم

 زا شیب یشک نغور و يزاس هباشون ،ینابغاب ،يِ زرواشک .دنباییم جاور یگدنفاب

 تاسسؤم يروهشیپ ىاههاگراک ربارب رد دنکیم یقرت ،هتفای هعسوت شیپ

 نیارد هدلوم يورین عضو ىهصخشم صیاصخ دوب نیا.دیآیم دوجو هب يروتکافونام

 .هرود

 هب راکتبا ىاهزادنا ات دیلوت رما رد رگراک هک دیامنیم باجیا دیدج ىهدلوم يورین 

 ىاهدرب زا لادوئف ور نیا زا .دشاب عفن يذ نآ رد و دهد ناشن لیامت راک هب هداد جرخ

 و هدومن رظن فرص دشابیم راکتبا دقاف و هتشادن راک هب ىاهقالع هنوگ چیه هک

 و هدوب تایداصتقا ياراد دوخ زا هک دشاب هتشاد راک و رس فرـس اب دهدیم حیـجرت
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 و دنک تشک ار نیمز هک تسا عفن يذ هزادنا نآ ات راک رد و تسا دیلوت تالآ کلام

  .دزادرپب بابرا هب یسنج ىهناکلام ىهرهب

 نامه هب ًابیرقت رامثتسا .دیامنیم یقرت مه زاب هرود نیا رد یصوصخ تیکلام

 نیب یتاقبط ىهزرابم .تسا رت میالم يردق طقف ،دراد تدش یگدرب ىهرود ىهزادنا

 .دشابیم یلادوئف میژر یساسا صخاش ناگدنوش رامثتسا و ناگدننک رامثتسا

 لئاسو رب يرادهیامرس تیکلام ار يدیلوت تابسانم ساسا يرادهیامرس میژر رد 

 رگید رودزم نارگراک ینعی ناگدننک دیلوت رب تیکلام ُانمض و دهدیم لیکشت دیلوت

 شورف و دیرخ ضرعم رد ای دشکب ار نانآ دناوتیمن رگید رادهیامرس ؛درادن دوجو

 دیلوت لئاسو نتشاد زا اهنآ یلو .دندازآ یصخش قلعت هنوگ ره زا نانآ اریز دراذگ

 هب ار دوخ راک يورین دنروبجم ،دنوشن فلت یگنسرگ زا هک نیا يارب و دنمورحم

 تیکلام رانک رد .دنهن ندرگ رب ًارابجا ار رامثتسا غوی و دنشورفب رادهیامرس

 ژاورس دیق زا هک رو هشیپ و ناقهد یصوصخ تیکلام ،دیلوت لیاسو رب يرادهیامرس

 .دراد عویش ًاعیسو رما ودب رد و هدوب دوجوم دشابیم یصخش راک رب یکتم و هدش دازآ

 ىاههناخراک و کیرباف ،يروتکافونام تاسسؤم و يروهشیپ ياههاگراک هرود نیا رد

 لیاسو اب هک یبابرا عرازم .دندش ادیپ ،دناهدیدرگ زهجم نیشام ىهلیسو هب هک یگرزب

 مولع ىهیاپ رب هک يرادهیامرس تعارز هب ار دوخ ياج دشیم تعارز نیقاهد يودب

 .دهدیم ،دراد رایتخا رد يزرواشک ىاهنیشام و هدوب راوتسا یتحالف

 مهف اب و رتهدش تیبرت ناگدننک دیلوت هک دیامنیم باجیا دیدج ىهدلوم ياهورین 

 ار نآ و دنسانشب ار نیشام دنناوتب هک نیا ات دنشاب یماع و لهاج ىاهفرس زا رت

 رس هک دنهدیم حیجرت زین نارادهیامرس هک تسا تهج نیا هب .دنزادنا راک هب تسرد

 فوقو ىاهزادنا ات و هتفای یئاهر ژاورس دیق زا هک دشاب يرودزم نارگراک اب ناشراک و

 .دنیآرب نیشام اب ندرک راک تسرد ىهدهع زا هک دناهتفای تیبرت و
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 داد یقرت یتفگنه ىهجردب ار هدلوم ياهورین هک نآ زا سپ يرادهیامرس یلو 

 اب يرادهیامرس .ددرگیم مگردرسو هدش تسا لحنیال شیارب هک یئاهداضت راتفرگ

 ىهدوت ،دنکیم رت دیدش ار تباقر ،الاک خرن ندروآ نیئاپ و الاک ِنوزفا زور دیلوت

 ،دنکیم لیدبت رتلورپ هب اراهنآ هدرک بارخ هناخ ار طسوتم و نیکلام هدرخ

 تسا هدروآ ارف هک یئاهالاک شورف ،هجیتن رد و دروآیم نیئاپ ار ندیرخ تعاطتسا

 رگراک اهنویلیم ندرک عمج اب و دیلوت ىهعسوت اب يرادهیامرس .دوشیم نکمم ریغ

 دشخبیم یعامتجا تیصاخ دیلوت ریس و نایرج رب ،میظع تاجناخراک و اهکیرباف رد

 تیصاخ اریز .دزاسیم مدهنم ار شیوخ راک ساسا دوخ تسد اب قیرط نیدب و

 هک نآ لاح دیامنیم باجیا ار دیلوت لیاسو رب یعامتجا تیکلام ،دیلوت ریس یعامتجا

 نیا و دنامیم یقاب يرادهیامرس یصوصخ تیکلام عضو هب دیلوت لئاسو رب تیکلام

  .دجنگیمن اج کی رد دیلوت ریس یعامتجا تیصاخ اب

 ،يدیلوت تابسانم و هدلوم ياهورین صاوخ نایم هلصاح ریذپان یتشآ ياهداضت نیا

 ،دنکیم زورب فرصم زا شیب دیلوت ىهجیتن رد هک بوانتم ىاهنارحب لکش هب

 زا ار یلاها ریثک ىهدوت ناشدوخ هک نارادهیامرس عقوم نیا رد و دندرگیم رهاظتم

 روبجم دوخ يالاک يارب رادیرخ نتشادن تلع هب دناهدرک طقاس تسین و تسه

 فقوتم ار دیلوت ،دنزاس دوبان ار هدش هیهت ياهالاک ،دننازوسب ار تالوصحم ،دنوشیم

 مدع تلع هب هن مدرم اهنویلیم هک یلاح رد دنیامن مدهنم ار هدلوم يورین ،دننک

 .دنرب رسب هنسرگ و هدنام راکیب دنریزگان نآ یناوارف تلع هب هکلب الاک تیافک

 بسانم هعماج ىهدلوم يورین صاوخ اب رگید يرادهیامرس يدیلوت تابسانم سپ 

 .دنراد يریذپان یتشآ داضت روبزم ياوق اب و هدوبن

 ار یتــسیلایسوس یعامتجا تیکلام هک تسا یبالقنا نتسبآ يرادهیامرس سپ 

 .دیامنیم دیلوت لئاسو رب يرادهیامرس یلعف تیکـلام نیـشناج



  نیلاتسا فزوژ راثآ یخرب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  564 

 تلصخ ناگدنوشرامثتسا و ناگدننکرامثتسا نایم یتاقبط دیدش ىهزرابم سپ 

 .تسا يرادهیامرس میژر یساسا

 دوجو هب یتسیلایسوس يوروش ریهامج داحتا رد طقفً العف هک یتسیلایسوس میژر رد 

 رد .دهدیم لیکشت دیلوت لیاسو رب یعامتجا تیکلام ار يدیلوت طباور ىهیاپ ،هدمآ

 ارف تالوصحم .ناگدنوش رامثتسا هن و دنراد دوجو ناگدننک رامثتسا هن رگید اج نیا

 میسقت راک هب تبسن »درادن ندروخ قح دنکن راک هک ره« لصا يور زا هدروآ

 تدضاعم و هناردارب يراکمه طباور ،دیلوت نایرج رد نایمدآ يدیلوت طباور .ددرگیم

 اب يدیلوت تابسانم اج نیا رد .دندازآ رامثتسا دیق زا هک تسا ینارگراک یتسیلایسوس

 هب دیلوت ریس یعامتجا تایصوصخ اریز ،تسا بسانم الماک هدلوم ياهورین عضو

 .دباییم تیوقت دیلوت لیاسو رب یعامتجا تیکلام ىهلیسو

 دیلوت ىاهرود ىاهنارحب زا يوروش ریهامج داحتا رد یتسیلایسوس دیلوت ور نیا زا 

  .تسا ظوفحم و نوصم نآ هب طوبرم ىاهيراجنه ان و فرصم رب هدایز

 اریز تسا یقرت و هعسوت رد يدایز باتش اب اج نیا رد هدلوم ياهورین ببس نیا هب

  .دنکیم زاب اهنآ تفرشیپ يارب ار نادیم دراد قباطت اهنآ اب هک يدیلوت طباور

  .تیرشب خیرات یط رد رشب دارفا نایم يدیلوت طباور لماکت زا يرادومن دوب نیا

 و هعماج ىهدلوم ياهورین لماکت هب تبسن يدیلوت طباور لماکت یگتسباو دوب نیا

 و رییغت هک دوشیم ببس یگتسباو نیا .دیلوت تالآ لماکت هب تبسن همه زا لبق

  .ددرگ جتنم دیلوت طباور لماکت و رییغت هب دوز ای رید ،هدلوم ياهورین لماکت

 :دیوگیم سکرام

 صوصخم یئادتبا لکش رد هچرگا Aراک لیاسو داجیا و ندربراک هب«

 تلصخ یصوصخ روط هب مه زاب دشابیم زین تاناویح عاونا زا یضعب

 
A - هیریرحت تئیه ــ تسا دیلوت تالآ یلک روط هب »راک لئاسو« زا سکرام دوصقم 
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 ار ناسنا نلکنارف هک تسا ور نیا زا و تسا یناسنا راک ریس ىهصخشم

 يارب یلیسـُف ىاهنآوختسا هک هزادنا ره ،دنادیم زاس رازبا ناویح کی

 هزادنا نامه هب تسا مهم ،هدش ضرقنم ناشعون هک یتاناویح یئاسانش

 و یعامتجا ىاهنامزاس عاونا یئاسانش يارب راک لیاسو يایاقب زین

 نآ يداصتقا راصعا یگژیو .دراد تیمها دناهتفر نیب زاً العف هک يداصتقا

 لیاسو ...ددرگیم دیلوت هنوگچ هک تسنآ هکلب دوشیم دیلوت هچ هک تسین

 نآ ىهدنیامن هکلب تسا يرشب راک يورین یقرت و هعسوت رایعم اهنت هن راک

 سکرام .ك( »دباییم ماجنا زین نآ بسح رب راک هک تسا یتابسانم

  .)1935 یسور پاچ 121هحفص لوا دلج »لاتیپاک«

  : سپسو

 ،دارفا .دنراد یکیدزن ىهطبار هدلوم يورین اب یعامتجا تابسانم «

 و دنهدیم رییعت اردوخ دیلوت زرط ،هدروآ تسد هب ینیون ىهدلوم ياهورین

 تابسانم ىهیلک ،یگدنز لئاسو نتخاس مهارف زرط و دیلوت شور رییغت اب

 لومعم یتسد بایسآ هک یماگنه .دنهدیم رییغت زین ار دوخ یعامتجا

 هب يراخب بایسآ هک یعقوم و )هیریرحت تئیه ــ لادوئف( روینیس تسا

 و سکرام .ك( »دراد رارق هعماج سآر رد یتعنص رادهیامرس دوریم راک

 .)یسور پاچ 364 هحفص 5 دلج سلگنا .ف

 روهظ و یعامتجا تابسانم مادهنا ،هدلوم يورین نوزفا زور تکرح«

 تکرح طقف تسا كرحتم ریغ هک يزیچ ،دراد همادا یپ رد یپ ،اههدیا

 .)364 هحفص باتک نامه رد( ».دشابیم )تکارتسبآ( يدیرجت

 نینچ ار یخیرات مسیلایرتام سلگنا »تسینومک بزح تسفینام« ىهچابید رد

  :دنکیم فیرعت
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 دوجو هب نآ زا ریزگان هک هرود ره یعامتجا نامزاس و يداصتقا دیلوت «

 ار هرود نآ يرکف و یسایس خیرات ىهیاپ ،یخیرات ىهرود رهرد ،دیآیم

 ،یئادتبا تیکلام لالحنا زا دعب لصا نیا بجوم هب ...دهدیم لیکشت

 نیب یتاقبط ىهزرابم خیرات زا تسا هدوب ترابع خیرات رسارس ،یکارتشا

 فونص و هعبات تاقبط نیب هزرابم و ناگدننک رامثتسا و ناگدنوش رامثتسا

 هب نونکا هزرابم نیا ... یعامتجا لماکت فلتخم لحارم رد همکاح

 )ایراتلورپ( هدید متس و هدنوش رامثتسا ىهقبط هک تسا هدیسر ىاهلحرم

 يارب یتاقبط ىهزرابم و متس و رامثتسا زا ار هعماج مامت هک نآ نودب

 دروم اروا هک ىاهقبط لاگنچ زا ار دوخ دناوتیمن دشخب تاجن هشیمه

 سلگنا ىهــچابید (»...دزاس اهر )يزاوژروب( دهدیم رارق راشف و رامثتسا

 .)یناملآ پاچ »تسفینام« رد

 يدیلوت طباور و هزات ىهدلوم يورین شیادیپ هک تسنیا دیلوت تیصوصخ نیموس -د

 دوخ هکلب دهدیمن يور نآ لالحنا زا سپ ای یلبق میژر زا جراخ رد ،نآ اب بسانتم

 میژر لخاد رد دشاب هدش لامعا یناسنا روعش يور زا ًالبق هک یتیلاعف نودبو دوخ هب

 يرشب ىهدارا و روعش زا لقتسم و يدوخ هب دوخ شیادیپ و ،دیآیم دوجو هب یلبق

 .دراد تلع ود نآ

 اریز دنتسین راتخم دیلوت رگید زرط ای زرط نیا رایتخا رد اهناسنا هک نآ تسخن 

 طباور و هدلوم يورین اب دراذگیم دوجو ىهصرع هب اپ دیدج لسن ره هک یماگنه

 نیمه هب و دنکیم دروخرب ،تسا یلبق ىاهناسنا راک ىهجیتن هک ىاهدامآ يدیلوت

 فداصم نآ هب و هدش هدامآ و ایهم دیلوت ىهتشر رد هک ار یئاهزیچ مامت دیاب تهج

 اب اردوخ ،يدام تامعن دیلوت ناکما لوصح يارب و هدومن لوبق رما ودب رد ددرگیم

 .دزاس بسانتم نآ
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 يورین رصنع نآ ای نیا ،دیلوت تلآ نآ ای نیا حالصا ماگنه اهناسنا هک نیا مود 

 نیا رد و دننکیمن كرد ار حالصا نیا زا هلصاح یعامتجا جیاتن تیفیک ،هدلوم

 هرمزور عفانم هجوتم طقف اهنآ رکف .دنزجاع نآ كرد زا و دنشیدنایمن صوصخ

 سوسحم و ینآ يایازم و هدرک رتناسآ ار دوخ راک هک تسنیا ناشرکف ،تسا ناش

  .دنروآ گنچ هب

 زا هتسهآ هتسهآ و جیردت هب یئادتبا یکارتشا ىهعماج دارفا زا یضعب هک یماگنه

 ًاملسم دندشیم روآ ور ینهآ تالآ و رازبا هب ،هدیشک تسد یگنس تالآ و رازبا

 راب هب یعامتجا جیاتن هچ هزات دمآ شیپ نیا هک دیسریمن مه ناشرکف و دنتسنادیمن

 هب يزلف تالآ و رازبا هب لاقتنا هک دنتشادن عالطا و دندوبن هجوتم اهنآ ،دروآ دهاوخ

 طقف اهنآ .دش دهاوخ یگدرب میژر هب رجنم تبقاع هک هدوب دیلوت رد یبالقنا ىهلزنم

 یتیلاعف .دنروآ تسد هب یسوسحم و ینآ عفانم هدرک رت ناسآ ار دوخ راک دنتساوخیم

 هنازور یصخش دوس نیا کچوک ىهریاد رد دنتشادیم زاربا روعش يور زا نانآ هک

  .دوب دودحم

 فیدر رد اپورا ناوج يزاوژروب ،یلادوئف میژر ىهرود رد هک یماگنه

 و هدومن زاغآ يروتکافونام گرزب ىاههاگنب سیسأت هب ناروهشیپ کچوک ىاههاگراک

 هب و تسنادیمن ًاملسم ،دناریم ولج هب ار هعماج ىهدلوم ياهورین بیترت نیا هب

 .تشاد دهاوخ رب رد یعامتجا بقاوع هچ هزات دمآ شیپ نیا هک دیسریمن مه شرکف

 یعامتجا ياهورین رد »کچوک« تعدب نیا هک دربیمن یپ و تسنادیمن يزاوژروب

 هیلع بالقنا هب رجنم هک دروآ دهاوخ دوجو هب ياهزات ىاهيدنب هتسد نانچ

 تشاد تلزنم و برـُق همه نیا يزاوژروب رظن رد شفاطلا و محارم هک هاش تیمکاح

 هب دورو يوزرآ ًابلاغ ناشدوخ يزاوژروب ناگدنیامن نیرتهب هک ،فارشا و ابجن هیلع و

 رتنازرا ار اهالاک تساوخیم طقف يزاوژروب ــ دیدرگ دهاوخ ،دنتشاد ار نانآ ىهگرج

 الاک ،دوب هدش فشک هزات هک ،اکیرمآ و ایسآ ياهرازاب هب رتشیب هچره و دنک مامت
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 ماجنا روعش يور زا يزاوژروب هک یتیلاعف .دروآ تسد هب يرتشیب عفانم ،هدومن رداص

  .دوبن جراخ هنازور تایلمع نیا دودحم ىهریاد زا دادیم

 هب هک نیا نودب یجراخ نارادهیامرس یهارمه اب سور نارادهیامرس هک یعقوم

 مامت تیدج اب هیسور رد ار رصاعم ینیشام عیانص دنشاب هتشاد يراک يرازت لوصا

 جیاتن یگنوگچ زا ًاملسم دنتخاسیم نیکالم ىهمعط ار ناناقهد و دندرکیم رارقرب

 و دندیشیدنایمن هراب نیا رد و دندوب ربخ یب هدلوم ياهورین يدج دشر یعامتجا

 هتسد نانچ ،هعماج ىهدلوم ياهورین ىهتشر رد يدج شهج نیا هک دندوبن هجوتم

 ایراتلورپ هجیتن رد هک دروآ دهاوخ دوجو هب یعامتجا ياهورین رد ینیون ىاهيدنب

 ار ىاهناحتاف یتسیلایسوس بالقنا و هتخاس دحتم دوخ اب ار نایئاتسور تسناوت دهاوخ

 هجرد اهتنم هب ار یتعنص دیلوت دنتساوخیم طقف روبزم نارادهیامرس ــ ،دهد ماجنا

 و دننک شرصحنم شیوخ هب و هتفرگ دوخ رایتخا هب ار یلخاد گرزب رازاب ،هداد هعسوت

 نیا هک ار یتیلاعف .دنرب دوس ،هدومن يرادرب هرهب رتشیب هچره یلم تایداصتقا زا

 ىهنازور یلمع عفانم کچوک ىهریاد رد دندادیم ماجنا روعش يور زا نارادهیامرس

 .دوب دودحم نانآ

  :دیوگیم سکرام ور نیا زا 

 هک يدام تامعن دیلوت رد ینعی (دوخ یگدنز یعامتجا دیلوت رد ،اهناسنا«

 و نیعم یتادوارم لخاد )هیریرحت تئیه ــ .تساهنآ یگدنز ىهمزال

 تابسانم دراو ینعی Aتسین ناشیا هدارا ىهطیح رد هک دنوشیم يرورض

 هدلوم ياهورین لماکت  و یقرت زا ینیعم ىهجرد اب هک دنوشیم يدیلوت

 هحفص لوا دلج راثآ تابختنم ،سکرام .ك( »تسا بسانتم نانآ يدام

 .)یسور پاچ 269

 
A - تسا هیریرحت تئیه فرط زا تاملک يور هیکت. 
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 اب دیدج هب میدق يدیلوت طباور لوحت و يدیلوت طباور رییغت هک تشادنپ دیابن یلو

 لوحت هنوگ نیا سکعرب .دباییم ماجنا یلزلزت و شکمشک هنوگ چیه نودب و یمرن

 نتخاس رقتسم و میدق يدیلوت تابسانم ندرک نوگنرس اب بالقنا هار زاً الومعم

 و هدلوم يورین لماکت و یقرت .دریگیم ماجنا نآ ياج هب دیدج يدیلوت تابسانم

 هب یگتسباو نودب و دوخ هب دوخ نیعم یتدم ات يدیلوت تابسانم ىهتشر رد تارییغت

 هب هک ىاهدلوم ياهورین هک تسا یمادام اهنت نیا یلو .دباییم نایرج دارفا ىهدارا

 ىاهورین هک نآ زا سپ .دندرگ غلاب ،هدومن ومن و دشر هک دنبای تصرف ،دناهدمآ دوجو

 صخشم هک یئامرفمکح تاقبط و دوجوم طباور ،دندیسر غولب دح هب هزات ىهدلوم

 ناوتیمن هار رس زا ار نآ هک ،دنوشیم لیدبت »یندشن فرطرب« يدس هب دننآ

 اب ینعی تاقبط نیا يربج لمع اب ،دیدج تاقبط يدارا تیلاعف اب رگم تشادرب

 و نیون یسایس ىاهنامزاس ،یعامتجا ىاههدیا گرزب لر تسا اج نیا .بالقنا

 و دنوشیم هدناوخ ارف میدق يدیلوت يورین نتخادنا رب يارب هک یسایس ىهزات يورین

 و فالتخا ىهیاپ رب دیدج یعامتجا ىاههدیا .دوشیم رگهولج یناشخرد تروص هب

 ىاهيدنمزاین ىهیاپرب و میدق يدیلوت تابسانم و دیدج ىهدلوم يورین نیب هعزانم

 جیسب و هدومن لکشتم ار اههدوت دیدج ىاههدیا .دنیآیم دیدپ ،هعماج نیون يداصتقا

 یبالقنا تیمکاح ،دندنویپیم مه هب ینیون یسایس شترا لکش هب اههدوت ،دنیامنیم

 تابسانم ىهتشر رد هنهک تاماظتنا يرابجا لاقتنا يارب ار نآ و دننکیم اپرب يدیدج

 یناسنا روعش اب تیلاعف .دنهدیم رارق هدافتسا دروم هزات ماظتنا رارقتسا و يدیلوت

 يرابجا لوحت هب مارآ یقرت و هعسوت ،دوشیم یقرت يدوخ هب دوخ نایرج نیشناج

  .دریگیم بالقنا ار یجیردت لماکت ياج و لیدبت

  :دیوگیم سکرام

 هدش دحتم هقبط کی لکش هب ًاعطق يزاوژروب هیلع هزرابم رد ایراتلورپ «

 ىهلزنم هب و دیامنیم لیدبت مکاح ىهقبط هب ار دوخ ،بالقنا هار زا و ...
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 بزح تسفینام«( »دیامنیم وغل ار نیرید يدیلوت طباور همکاح ىهقبط

 .)1938 یسور پاچ 52 هحفص »تسینومک

  :دعب و

 دومن دهاوخ هدافتسا روظنم نیا يارب شیوخ یسایس طلست زا ایراتلورپ«

 رازبا مامت و هدروآ نوریب يزاوژروب لاگنچ زا ار هیامرس مامت جیردت هب هک

 مکاح ىهقبط نوچ هک یئایراتلورپ ینعی تلود تسد رد ار دیلوت تاودا و

 رادقم يرتشیب تعرس اب و ناکما ردق هب و دنک زکرمتم ،هتشگ لکشتم

 .)50 هحفص باتک نامه رد( »دیازفایب ار هدلوم يورین

 تسا ینیون ىهعماج نتسبآ هک ار ینهک ىهعماج ره ،ياهلباق نوچ ربج«

 603 هحفص لوا دلج »لاتیپاک« سکرام .ك( ».دزاسیم غراف دوخ راب زا

 .)یسور پاچ 1935 لاس

 رد »یسایس داصتقا ملع رب يداقتنا« دوخ روهشم رثا یخیرات »هچابید« رد سکرام

 :دنکیم نایب یخیرات مسیلایرتام تیهام زا ياهنایهاد لومروف 1859 لاس

 يرورض و نیعم یتادوارم لخاد دوخ یگدنز یعامتجا دیلوت رد نایمدآ«

 ییيدیلوت تابسانم دراو ینعی تسین ناشیا هدارا ىهطیح رد هک دنوشیم

 نانآ يدام هدلوم ياهورین لماکت و یقرت زا ینیعم ىهجرد اب هک دنوشیم

 و هعماج يداصتقا نامزاس يدیلوت طباور نیا عومجم .تسا بسانتم

 و یئاضق ياهانبور نآ يور رب هک دهدیم لیکشت ار نآ یعقاو ىهیاپ

 هیاپ نیا اب بسانتم یعامتجا روعش نیعم روص و دندرگیم راوتسا یسایس

 روط هب و یسایس ،یعامتجا تانایرج و ریس ،يدام تایح دیلوت زرط .تسا

 ار اهناسنا یتسه هک يزیچ .دزاسیم طورشم ار تایح تایونعم یلک

 نانآ یعامتجا یتسه سکعرب ،تسین اهنآ روعش و مهف دنکیم نییعت

 يدام ىهدلوم ياهورین .دزاسیم نیعم ار نانآ روعش و مهف هک تسا



...و کیتکلاید مسیلایرتام يهرابرد   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  571 

 ای و دوجوم يدیلوت تابسانم اب دوخ لماکت زا ینیعم ىهلپرد هعماج

 تابسانم نیا لخاد رد و تسنآ یئاضق ىهبنج طقف هک تیکلام تابسانم

 نونکات هک طباور نیا ــ دریگیم رارق داضت رد ،دناهدوب هعسوت و یقرت رد

 .دنوشیم نآ يارب يدنباپ الاح دندوب هدلوم ياهورین لماکت روص زا یکی

 و مک ،يداصتقا تارییغت .دیآیم شیپ یعامتجا بالقنا نارود هاگ نآ ـــ

 .دزیریم مه رد ار میظع عامتجا نیا رهاظم ىهیلک ،عیرس ای هتسهآ شیب

 طیارش رد هک ار یلوحت هشیمه تسمزال تالوحت هنوگ نیا یسررب یط

 زا دنکیم قیبطت یعیبط مولع اب و دیآیم دوجو هب يداصتقا دیلوت

 زا ،هصالخ یفسلـــــف ای یعادبا ،یبهذم ،یسایس ،یئاضق تالوحت

 ىهریاد رد ار فالتخا نیا اهناسنا هک يژولوئ هدیا روـــص ىهــیلـــک

 هب عجار هک روط نامه .داد زیمت دنراکیپ رد نآ اب و هدومن كرد نآ

 ،دراد شدوخ هب عجار هک يرظن بسح رب ناوتیمن يدرفنم صخش

 زا یلوحت ىهرود نینچ ىهرابرد ناوتیمن مه روط نامه ،دومن تواضق

 ار روعش و مهف نآ دیاب سکعرب .درک تواضق هرود نآ روعش و مهف يور

 و یعامتجا ىهدلوم ياهورین نیب هدوجوم تافالتخا و يدام تایح يور زا

 نآ رگم دوریمن نایم زا یعامتجا ماظن چیه .دومن حاضیا يدیلوت تابسانم

 ،دنبای لماکت دوشیم هداد نادیم نآ هب هک ىاهدلوم ىاهورین ىهیلک هک

 هک نآ رگم دنسریمن روهظ هب يدیدج و رتیلاع يدیلوت طباور چیه و

 نیا زا .دسر لامک دح هب نهک عامتجا ناماد رد نانآ دوجو يدام طیارش

 ىهدهع زا هک دهنیم شیوخ ربارب رد ار یلئاسم طقف هشیمه تیرشب رارق

 رارق هعلاطم دروم يرتشیب تقد اب ار عوضوم رگا اریز دیآیم رب ناشلح

 هک دندرگیم رادیدپ ینامز نآ فیلاکت نیا دوخ هک دید میهاوخ ،میهد

 شیادیپ لاح رد ای و هتشاد دوجو ای ناشلح يارب مزال يدام طیارش
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 پاچ 270ــ269 هحفص لوا دلج »راثآ بختنم« سکرام .ك( » .دشاب

 .)یسور

 و یعامتجا تایح اب نآ قیبطت تروص رد یتسیسکرام مسیلایرتام تسا هنوگ نیدب

 :هعماج یخیرات

  .یخیرات و کیتکلاید مسیلایرتام یساسا تاصخشم تسا نینچ

 ياهدصق ءوس لباقم رد بزح يارب نینل هک دوشیم هدید تاکن نیا زا

 يارب و درک عافد یکیروئت ىهینجنگ هچ زا دترم و طحنم رصانع و اهتسینویزیور

 هچ ات نینل مسیسیتیرکویرپما و مسیلایرتام باتک روهظ ام بزح لماکت و دشر

  .دوب یئالاو تیمها ياراد ىاهزادنا
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I 

 نیلاتسا قیفر ىاهباوج و یگدنیامن تأیه تالاوئس
 

 هب ًالمع تسینومک بزح و نینل طسوت هب يدیدج لوصا هچ :شسرپ نیلوا

 بالقنا« هب نینل هک دوش هتفگ رگا تسا حیحص ایآ ؟دیدرگ هفاضا مسیسکرام

 ياهورین ات دوش رظتنم دوب لیام رتشیب سکرام هک یلاح رد ،تشاد نامیا »قالخ

  ؟دنسرب دوخ لماکت يالعا دح هب يداصتقا

 مسیسکرام هب »يدیدج لوصا« چیه نینل هک منکیم روصت نم :خساپ

 مه ار مسیسکرام »یمیدق« لوصا زا کی چیه هک روط نامه ،»تسا هدرکن هفاضا«

 و دشابیم و دوب سلگنا و سکرام ریگیپ و رادافو ًالماک درگاش نینل .تسا هدرکن وغل

 .تسا مسیسکرام لوصا هب یکتم ًامامت وً الماک
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 همادا لاح نیع رد وا .دوبن سلگنا ــ سکرام شزومآ يرجم کی طقف نینل نکیل

 .دوب سلگنا ــ سکرام شزومآ ىهدنهد

  ؟هچ ینعی نیا

 قباطم ،لماکت دیدج طیارش اب قباطم ار سلگنا ــ سکرام شزومآ وا ینعی

 يانعم .داد لماکت و طسب مسیلایرپما طیارش اب قباطم ،يرادهیامرس دیدج ىهلحرم اب

 ىهزرابم دیدج طیارش رد سکرام شزومآ لیمکت و طسب اب ،نینل هک تسنآ نیا

 و دوب هدش هداد سلگنا و سکرام طسوت هک هچ نآ هب تبسن ىاهزات زیچ ،یتاقبط

 دوش هداد مسیلایرپما لبقام يرادهیامرس ىهرود رد دوب نکمم هک هچ نآ هب تبسن

زیچ نیا هک یلاح رد ،درک دراو مسیسکرام یمومع ىهنیجنگ هب
 
 طسوت هب هک ىاهزات

 هک تسا یلوصا رب ینتبم ًامامت و ًالماک تسا هدش دراو مسیسکرام ىهنیجنگ هب نینل

  .تسا هدش نایب سلگنا و سکرام طسوت هب

 و مسیلایرپما رصع مسیسکرام ،مسینینل میئوگیم ام هک تسه مه ظاحل نیمه زا

  .تسا یئایراتلورپ ىاهبالقنا

 اھنآ ىهتشر رد ،سکرام شزومآ لیمکت و طسب نمض نینل هک دنچ یلئاسم کنیا

  .تسا هدروآ ىاهزات ياھزیچ

 دیدج ىهلحرم هک مسیلایرپما ىهلأسم و يراصحنا يرادهیامرس ىهلأسم ً،الوا

  .تسا يرادهیامرس

 سکرام یلو .دناهدرک حیرشت ار يرادهیامرس لوصا »لاتیپاک« رد سلگنا و سکرام

 و یجیردت لماکت ىهرود رد ،راصحنا لبقام يرادهیامرس تدایس ىهرود رد سلگنا و

  رسارس رد نآ »زیمآ تملاسم« طسب و يرادهیامرس نوزوم

 .دندرکیم یگدنز ،نیمز يهرک
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 هک یماگنه ،متسیب نرق زاغآ و مهدزون ىهدس رخاوا دودح رد یمیدق ىهلحرم نیا 

 سلگنا و سکرام تسا یهیدب .دیسر نایاپ هب ،دنتشادن تایح رگید سلگنا و سکرام

 هب هک دننزب سدح دنتسناوتیم يرادهیامرس لماکت نیون طیارش نآ ىهرابرد طقف

 هب و دوب هدیدرگ میدق ىهلحرم نیشناج هک يرادهیامرس دیدج ىهلحرم تبسانم

 نوزوم و یجیردت لماکت نآ رد و ،دیسر ارف یتسیلایرپما لماکت ىهلحرم تبسانم

 ،دوب هداد يرادهیامرس روآ تکالف و یشهج لماکت هب ار دوخ ياج يرادهیامرس

 و دوب هدرک دوجو ضرع یصاخ يورین اب يرادهیامرس ياهداضت و لماکت ینوزومان

 ینوزومان يالعا دح طیارش رد ،هیامرس رودص و شورف رازاب لیصحت يارب هزرابم

 قطانم و ناهج بوانتم میسقت روظنم هب ار یتسیلایرپما بوانتم ىاهگنج ،لماکت

  .دوب هدرک ریذپان بانتجا ،ذوفن

 تسا هدروآ دروم نیا رد نینل هک ىاهزات زیچ نآ نیاربانب و نینل تمدخ

 هباثم هب ار مسیلایرپما ،»لاتیپاک« یساسا لوصا هب ءاکتا اب ،وا هک تسا نیا زا ترابع

 و داد رارق یتسیسکرام و نهربم لیلحت و هیزجت دروم يرادهیامرس ىهلحرم نیرخآ

 دوب لیلحت و هیزجت نیا ساسا رب .دومن حیرشت ار نآ یمتح يانف طیارش و تاحارج

 رد مسیلایسوس يزوریپ مسیلایرپما طیارش رد هک نیا ىهرابرد نینل روهشم لصا هک

  .دمآ دوجو هب ،تسا ریذپ ناکما يرادهیامرس ىهناگادج و دحاو ياهروشک

  .ایراتلورپ يروتاتکید ىهلأسم ً،ایناث

 هباثم هب و ایراتلورپ یسایس تدایس هباثم هب ار ایراتلورپ يروتاتکید یلصا ىهشیدنا

 هب سلگنا و سکرام ،روز و ربج قیرط زا هیامرس رادتقا نتخاس نوگنرس بولسا

  .دناهداد تسد

  :هک نیا زا تسا ترابع ،تسا هدروآ هتشر نیا رد نینل هک ىاهزات زیچ
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 يروتاتکید یتلود لکش نیرتهب ناونع هب ار يوروش ىهمکاح تردق وا -فلا

 هدافتسا سور بالقنا و سیراپ نومک ىهبرجت زا دروم نیا رد و درک فشک ایراتلورپ

   ؛دومن

 ایراتلورپ نیقفتم ىهلأسم رظن هطقن زا يزتنارپ ایراتلورپ يروتاتکید لومرف رد وا -ب

 هک ،ایراتلورپ یتاقبط داحتا صاخ لکش هباثم هب ار ایراتلورپ يروتاتکید و درک زاب

 هک ،)هریغ و ناناقهد( یئایراتلورپ تاقبط ىهدنوش رامثتسا ىاههدوت اب ،تسا ربهر

  ؛دومن حیرشت ،دنتسه هدنوش يربهر

 ایراتلورپ يروتاتکید هک تخاس ناشن رطاخ ار تقیقح نیا یصاخ يورین اب وا -ج

 یئایراتلورپ یسارکومد لکش نآ و یتاقبط ىهعماج رد یسارکومد عون نیرت یلاع

 فالخرب ــ ،تسا )ناگدنوش رامثتسا( تیرثکا عفانم ىهدننک سکعنم هک تسا

 .تسا) ناگدننک رامثتسا( تیلقا عفانم ىهدننک سکعنم هک يرادهیامرس یسارکومد

 ىهرود رد مسیلایسوس زیمآ تیقفوم نامتخاس قرط و لاکشا ىهلأسم ً،اثلاث 

 رد ،مسیلایسوس هب يرادهیامرس زا لاقتنا ىهرود رد ینعی ایراتلورپ يروتاتکید

  .دراد رارق يرادهیامرس لود ىهطاحا رد هک تسیروشک

 ینالوط شیب و مک ینارود ار ایراتلورپ يروتاتکید نارود سلگنا و سکرام

 لالخ رد ایراتلورپ هک دنتسنادیم یلخاد ىاهگنج و یبالقنا ياهدروخ و دز زا رپ و

 ،يداصتقا ىهبنج هک دیامنیم ذاختا يریبادت و دراد تسد رد ار همکاح تردق نآ

 ،یتسیلایسوس نیون ىهعماج ندرک اپرب يارب و دراد یتالیکشت و یگنهرف ،یسایس

 يرادهیامرس میدق ىهعماج ياج هب تلود نودب ىهعماج و تاقبط نودب ىهعماج

 يوریپ سلگنا و سکرام یساسا لوصا نیا زا لامک و مامت نینل .تسا يرورض

 .درکیم

 :هک نیا زا تسا ترابع ،تسا هدروآ هنیمز نیا رد نینل هک ىاهزات زیچ 
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 يروتاتکید روشک رد ار یتسیلایسوس لماک ىهعماج کی نامتخاس ناکما وا -فلا 

 رثا رد روشک نیا هک یطرش هب ،تسا تسیلایرپما لود ىهطاحا رد هک ایراتلورپ

 لدتسم ،ددرگن قانتخا راچد يرادهیامرس ىهدننک هطاحا ياهروشک یماظن تالخادم

  ؛تخاس

 کمک هب هک ار )»نیون يداصتقا تسایس«( يداصتقا تسایس صخشم قرط وا -ب

 ،عیانص( يداصتقا یتایح ىاههتشر رد طلسم عضاوم نتشاد تسد رد اب ،ایراتلورپ نآ

 دنهدیم دنویپ ار هدش یتسیلایسوس عیانص ،)هریغ و کناب ،لقن و لمح ،نیمز

 بناج هب ار یلم داصتقا مامت قیرط نیدب و )»یناقهد داصتقا اب تعانص دنویپ«(

  ؛دومن حرط ،دنکیم تیاده مسیلایسوس

 يارجم هب ناناقهد یلصا ىاههدوت نتخادنا و یجیردت قوس صخشم قرط وا -ج

 هک تسیاهلیسو نیرتگرزب هک نویسارپوئک قیرط زا ار یتسیلایسوس نامتخاس

 نامزاس رییغت ار یناقهد کچوک داصتقا ،نآ کمک هب دناوتیم ایراتلورپ يروتاتکید

  .دومن حرط ،دیامن تیبرت مسیلایسوس حور اب ار ناناقهد یلصا ىاههدوت و هداد

 رد هاوخ ىاهدوت بالقنا عون ره رد ،تسا بالقنا رد ایراتلورپ ینومژه ىهلأسم ً،اعبار

 .يرادهیامرس ىهیلع بالقنا رد هاوخ و مسیرازت ىهیلع بالقنا

 .دندوب هداد تسد هب ار ایراتلورپ ینومژه ىهیرظن یساسا ىاهحرط سلگنا و سکرام

 مه زاب ار هیلوا ىاهحرط نیا هک تسا نآ هدروآ دروم نیا رد نینل هک ىاهزات زیچ

 نوزوم متسیس هب ،ایراتلورپ ینومژه نوزوم متسیس هب ار نآ و داد طسب و شرتسگ

 ینوگنرس رما رد طقف هن هک هد و رهش شکتمحز ىاههدوت رب ایراتلورپ يربهر

 يروتاتکید ماگنه یتسیلایسوس نامتخاس رما رد هکلب يرادهیامرس و مسیرازت

 .دومن لدب ،تشاد دهاوخ دوجو زین ایراتلورپ
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وترپ زا ایراتلورپ ینومژه ىهیرظن مینادیم هک يروط هب
 
 روط هبوا بزح و نینل

 رد بالقنا هک تیعقاو نیا انمض .دیشوپ دوخ هب لمع هماج هیسور رد ىاهناداتسا

 .دوشیم یشان اج نیا زا دناسر تموکح هب ار ایراتلورپ هیسور

 و دز اهرگنس رد بالقنا ماگنه نارگراک هک دوب لاونم نیدب راکً الومعم قباس رد

میدق میژر ،دنتخیریم نوخ ،دندرکیم دروخ
 
 تموکح نکیل ،دنتخاسیم نوگنرس ار

 .دندادیم رارق رامثتسا و ملظ دروم ار نارگراک ادعب نانآ و داتفایم اهاوژروب تسد هب

 یلو .دوب رارق نیا زا زین عضو ناملآ رد .دوب رارق نیا زا عضو هسنارف و ناتسلگنا رد

 نارگراک اج نیا رد .تفرگ دوخ هب يرگید تروص تیعضو هیسور رد ینعی اج نیا رد

 يورین هک لاح نیع رد ،هیسور يایراتلورپ .دندوبن بالقنا ىهبرض يورین طقف

 ىاههدوت مامت یسایس ربهر و ینومژه بحاص هک دیشوکیم ،دوب بالقنا ىهبرض

 ار نانآ دنویپ و هقالع،هدومن عمج دوخ درگ ار نانآ و دشاب هد و رهش ىهدنوش رامثتسا

 رد ،هیسور يایراتلورپ .دزاس درفنم یسایس ظاحل زا ار يزاوژروب و عطق يزاوژروب اب

 ات درکیم هزرابم هشیمه ،دوب طلسم هدنوش رامثتسا ىاههدوت هب هک نیا نیع

 هیلع ،يزاوژروب هیلع دوخ عفانم يارب ار نآ و دریگب دوخ تسد هب ار تموکح

 دنمورین شبنج ره هک تسه مه لیلد نیمه هب .دهد رارق هدافتسا دروم يرادهیامرس

 ياهاروش ،1917 لاس هیروف رد هچ و 1905 لاس ربتکا رد هچ ،هیسور رد یبالقنا

 يزاوژروب بوکرس رومأم و تموکح دیدج هاگتسد ىهفطن هک ار نارگراک ناگدنیامن

 ىهنهک هاگتسد هک يزاوژروب ناملراپ سکعرب ــ دومن هنحص دراو ،دشابیم

 .تسا ایراتلورپ بوکرس شاشقن و تسا تیمکاح

 تایح هب و دنک ایحا ار يزاوژروب ناملراپ هک درک شالت راب ود ام روشک رد يزاوژروب

 نیا زا شیپ یتقوم ناملراپ نامز رد 1917 لاس ربماتپس رد یکی :دهد همتاخ اهاروش

 عقوم رد 1918 لاس هیوناژ رد رگید و دنریگب تسد هب ار تردق اهکیوشلب هک

 یلو ــ ،دوب هتفرگ تسد هب ار تموکح ایراتلورپ هک نآ زا سپ »ناسسؤم سلجم«
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 ظاحل زا رگید يزاوژروب اریز ؟ارچ .دش هجاوم تسکش اب راب ود ره رد يزاوژروب

 ياوشیپ ار ایراتلورپ ،شکتمحز دارفا زا نت اهنویلیم و دوب هدش درفنم یسایس

 تموکح هباثم هب ،اههدوت فرط زا مه اهاروش و دنتسنادیم بالقنا درف هب رصحنم

 هب یتموکح نینچ ضیوعت و دندوب هدش شیامزآ و یسررب ،اهنآ دوخ يرگراک

 تسین روآ بجعت ببس نیدب .دوب یشکدوخ مکح رد ایراتلورپ يارب يزاوژروب ناملراپ

 رد بالقنا هک دوب تلع نیدب .دشن قفوم ام روشک رد يزاوژروب مسیراتناملراپ هک

 .دروآ راک يور ار ایراتلورپ ،هیسور

  .بالقنا رد ایراتلورپ ینومژه ینینل متسیس ندراذگ لمع ىهلحرم هب جیاتن تسا نیا

  .یتارمعتسم و یلم ىهلأسم ،اسماخ

 ياپورا ياهروشک ،نیچ ،دنه ،دنلریا عیاقو ،دوخ عقوم رد هک سلگنا و سکرام

 تایرظن ،دندوب هدرک لیلحت و هیزجت ار )ناتسراجم( يرگنه و ناتسهل ،يزکرم

 رد نینل ءاکتا .دنداد تسد هب یتارمعتسم و یلم ىهلأسم دروم رد ار يودب و یلوصا

  .دوب تایرظن نیا هب شراثآ

 :هک نیا زا تسترابع ،تسا هدروآ ثحبم نیا رد نینل هک ىاهزات زیچ

 هب طوبرم ياهرظن رب لمتشم ینوزوم متسیس کی رد ار تایرظن نیا وا -فلا 

  ؛درک عمج مسیلایرپما رصع رد یتارمعتسم و یلم ىاهبالقنا

 طبترم مسیلایرپما ندرک نوگژاو ىهلأسم اب ار یتارمعتسم و یلم ىهلأسم -ب

  ؛تخاس

 یناهج بالقنا یمومع ىهلأسم زا یئزج ار یتارمعتسم و یلم ىهلأسم -ج

 .دومن مالعا یئایراتلورپ

 .ایراتلورپ بزح هب طوبرم ىهلأسم ،ماجنارس
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 هباثم هب ار نآ و دنداد تسد هب بزح ىهرابرد ار هیلوا ىاهحرط سلگنا و سکرام

 تسد هب ظاحل زا هن ایراتلورپ )بزح نودب( نآ نودب هک ایراتلورپ گنهاشیپ ىهتسد

 يدازآ هب دناوتیمن يرادهیامرس ىهعماج نامتخاس رییغت ظاحل زا هن و تردق ندروآ

  .دندومن حیرشت ،ددرگ لئان دوخ صالختسا و

 ىاهحرط نیا هک تسنیا زا ترابع ،تسا هدروآ هنیمز نیا رد نینل هک ىاهزات زیچ

 و طسب ،مسیلایرپما ىهرود رد ایراتلورپ ىهزرابم دیدج طیارش اب قباطم ار هیلوا

  :هک داد ناشن ،هداد لماکت

 ،اههیداحتا( ایراتلورپ تالیکشت رگید ىاهلکش هب تبسن بزح -فلا

 يو ىهدهع هب اهنآ تیاده و میمعت راک هک )یتلود ىاهنامزاس و اهنویسارپوئک

  ؛تسایراتلورپ یتاقبط تالیکشت لکش نیرت یلاع ،تسا هدش راذگاو

 نآ نومنهر يورین هباثم هب هک بزح قیرط زا طقف ایراتلورپ يروتاتکید -ب

  ؛ددرگ یلمع دناوتیم ،دشابیم

 نآ بزح کی ار نآ هک دشاب لماک دناوتیم يدروم رد طقف ایراتلورپ يروتاتکید -ج

 و دهدیمن تکرش يربهر رد ار بازحا ریاس هک دیامن يربهر اهتسینومک بزح مه

  ؛دهدب دناوتیمن

 يروتاتکید فیاظو تسین نکمم بزح رد نینهآ طابضنا کی نودب -د

 ىهعماج هب یتاقبط ىهعماج نامتخاس رییغت و ناگدننک رامثتسا یبوکرس رد ایراتلورپ

  .ددرگ یلمع یتسیلایسوس

 شزومآ یتآ لیمکت و طسب و حیرصت نمض نینل هک يزیچ نآ تسنیا

 دوخ راثآ رد ،مسیلایرپما ىهرود رد ایراتلورپ ىهزرابم دیدج طیارش اب قباطم ،سکرام

  .تسا هدروآ
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 رصع مسیسکرام ،مسینینل دنیوگیم ام بزح رد هک تسه مه تهج نیمه هب

  .تسیئایراتلورپ ىاهبالقنا و مسیلایرپما

 هدرک ادج مسیسکرام زا هن دوشیمن ار مسینینل هک دوشیم نهربم و حضاو اج نیا زا

  .دراذگ مسیسکرام لباقم ىهطقن رد یلوا قیرط هب هن و

  :تسا هدش هتفگ نینچ ًادعب یگدنیامن تأیه شسرپ رد

 نامیا »قالخ بالقنا« هب نینل هک دوش هتفگ رگا تسا حیحص ایآ«

 ياهورین ات دوش رظتنم دوب لیام رتشیب سکرام هک یلاح رد ،تشاد

 »؟دنسرب دوخ لماکت يالعا دح هب يداصتقا

نینچ منکیم روصت نم
 ً
 بالقنا ره هک منکیم روصت نم .تسا طلغ یلک هب يراهظا

 مه رد ار میدق مظن اریز ،قالخ تسیبالقنا ،دشاب ىاهدوت بالقنا اعقاو رگا ،ىاهدوت

  .دیامنیم داجیا و قلخ دیدج یمظن و دنکشیم

 هب هدنام بقع ياهروشک یضعب رد یهاگ هک »یئاهبالقنا« حالطصا هب رد هتبلا

 ،دهدیم يور رگید هتسد ىهیلع لیابق زا هتسد کی ىاهچیزاب »ىاهمایق« تروص

 زگره اهتسیسکرام یلو .دشاب هتشاد دوجو دناوتیمن ىاهناقالخ ىهبنج هنوگ چیه

 نخس اج نیا رد مولعم رارق زا .دنمانیمن بالقنا ار ىاهچیزاب »ىاهمایق« لیبق نیا

 تاقبط هک تسا مدرم ىاهدوت بالقنا رس رب هکلب تسین »اهمایق« هنوگ نیا رس رب

 قالخ دناوتیمن مه یبالقنا نینچ .درادیم اپرب رگمتس تاقبط ىهیلع ار شکمتس

 .دندوب یبالقنا نینچ طقف و ــ بالقنا نینچ رادفرط انامه نینل و سکرام .دشابن

 و دیامن زورب یطیارش ره رد دناوتیمن یبالقنا نینچ هک تسا حضاو قیرط نیدب

  .تسا نکمم نآ زورب ،یسایس و يداصتقا دعاسم و نیعم طیارش رد طقف

  ؟دنکیم لرتنک ار تلود تسینومک بزح هک تفگ دوشیم :شسرپ نیمود



  نیلاتسا فزوژ راثآ یخرب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  582 

 كرد لرتنک يهژاو زا يزیچ هچ هک ،تسا هتسباو نیا هبً امامت نیا :خساپ

 هک منادیم نم .دنراد هژاو نیا زا یبیجع كرد يرادهیامرس ياهروشک رد .دوشیم

 هب »کیتارکومد« ياهسلجم دوجو مغریلع ،يرادهیامرس ياهتلود زا يرس کی

 هک دنیاهنآ هک دنهدیم نانیمطا سلاجم .دنوشیم لرتنک گرزب ياهکناب يهلیسو

 بیکرت یلام ياههیداحتا هک تسا نینچ نیا عقاو رد اما .دننکیم لرتنک ار اهکناب

 یسک هچ .دنیامنیم لرتنک ار اهنآ لامعا و دنیامنیم نییعت شیپ زا ار اهتلود

 تساوخ هیلع تلود ،يرادهیامرس »گرزب ياهتردق« زا کی چیه رد هک دنادیمن

 راشف کی هک تسا مزال اهنت اهنآ :دوش لیکشت دناوتیمن یلام گرزب ياهتردق

 لرتنک نیا .دنوشیم قلعم ناشياهیلدنص زا کسورع دننام ارزو و ،دنروآ دراو یلام

 يهلیسو هب یضرف لرتنک فالخرب اهکناب يهلیسو هب تلود لرتنک ،تسا یعقاو

  .سلاجم

 لرتنک نینچ ،میوگب نم هک یتسیابیم سپ ،دشابیم لرتنک عون نیا زا تبحص رگا

 نکمم ریغ ًالماک و روصت لباق ریغ ام دزن رد لوپ ياههسیک يهلیسو هب یتلود

 ياههسیک ،دناهتشگ یلم نامز رید زا اهکناب هک ،لیلد نیا هب اهنت طقف ،دشابیم

  .دناهدش هدنار نوریب يوروش ریهامج داحتا زا لوپ

 طسوت تلود يربهر هب عجار هکلب ،لرتنک يهرابرد هن یگدنیامن تأیه روظنم دیاش

 نآ هب نم سپ ،تسا یشسرپ نینچ یگدنیامن تأیه روظنم رگا ؟دیامن لاؤس بزح

 نیدب ییيربهر نینچ .دیامنیم يربهر ار تلود بزح ام دزن رد هلب :میوگیم خساپ

 رد ناشکتمحز و نارگراک تیرثکا دامتعا زا ام دزن رد بزح نوچ ،تسا نکمم ببس

 نیا مان هب ار یتلود ياهناگرا دشابیم قحم نیاربانب و ،تسا رادروخرب عومجم

  .دیامن تیاده تیرثکا

 بزح يهلیسو هب ،يوروش نارگراک بزح يهلیسو هب تلود يربهر اجک رد

  ؟دوشیم هدهاشم يوروش ریهامج داحتا تسینومک
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 و اهاروش يهلیسو هب ،دشابیم هدامآ تسینومک بزح هک اجنآ رد ،همه زا شیب

 ناگدنیامن هب ار نامروشک رد یتلود لغاشم ياهتسپ نیرتمهم اهاروش يهرگنک

 هک ،دراذگاو ،دنشابیم ایراتلورپ عفانم رازگتمدخ هک ینیرومأم اب ،اهنآ نیرتهب اب ،نآ

 رسیم عقاوم نیرتشیب رد نیا و .دنیامن تمدخ ایراتلورپ هب ناج و حور اب دناهدامآ

 فداصت بسحرب نیا .دنراد دامتعا بزح هب ناناقهد و نارگراک نوچ ،ددرگیم

 يربهر اهتسینومک فرط زا ام دزن رد یتلود تردق ياهناگرا هک ،دشابیمن

  .دنشابیم اراد روشک نیا رد یمیظع تردق ،اهناگرا نیا ناربهر ،اهنآ هک ،دنوشیم

 تردق ياهناگرا ياهراک ،يرادا ياهناگرا ياهراک بزح هک نیا رد مود

 ینابیتشپ ،دنکیم یعس و دنیامن ءارجا ار تلود تامیمصت هک دنکیم کمک اهنآ هب

 بزح روتسد نودب یمهم میمصت چیه هک نانچ ،دیامن نیمضت اهنآ زا ار اههدوت

  .دش دهاوخن هتفرگ

 رد هچ ،یتلود تردق ناگرا نآ ای نیا راک حرط میظنت ماگنه هک ببس نیا هب موس

 بزح ،یگنهرف نامتخاس و یناگرزاب يهصرع رد ای ،يزرواشک و تعنص يهصرع

 تدم رد ار اهناگرا نیا راک تهج و سفن هک ،دهدیم هئارا یمومع ياهدومنهر

  .دیامنیم نییعت اههشقن نیا رابتعا

 عون نیا دروم رد ار دوخ »بجعت« لومعم قبط رب یئاوژروب تاعوبطم

 يراکایر اپ ات رس »بجعت« نیا اما .درادیم نایب یتلود روما رد بزح »تلاخد«

 تامادقا رد هنوگ نیمه ار دوخ ،يرادهیامرس ياهروشک رد هک تسا یشور نیا .تسا

 يربهر اجنآ رد هک یلاح رد ،دننکیم تیاده ار اهتلود و دنهدیم »تلاخد« یتلود

 یلام تاسسؤم هب یعون هب هک دشابیم زکرمتم دارفا زا کچوک یلفحم تسد رد

 یفخم نامدرم زا ار دوخ شقن هک دنیامنیم نآ رد یعس هجیتن رد و دنا طوبرم گرزب

 رگید ياهروشک ای و ناتسلگنا رد یئاوژروب بزح ره رد هک دنادیمن یسک هچ .دنراد

 رد ار يربهر هک ،تسا دوجوم کچوک یلفحم زا يرس ياهنیباک ،يرادهیامرس
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 Lloyd( جروج دیول فورعم ینارنخس هب طقف ؟دنکیم زکرمتم دوخ ياهتسد

Georges( نیب توافت .دینکفا رظن لاربیل بزح »ياهیاس« يهنیباک دروم رد 

  ،هک تسا نیا رد يرادهیامرس ياهروشک و يوروش روشک

 یئاوژروب عفانم تمدخ رد ار تلود یئاوژروب بازحا يرادهیامرس ياهروشک رد -فلا

 ریهامج داحتا رد تسینومک بزح هک یلاح رد ،دننکیم تیاده ایراتلورپ هیلع و

  ؛يزاوژروب هیلع و ایراتلورپ تمدخ رد ار تلود ،يوروش

 ياههنیباک هب و دنرادیم ناهنپ مدرم زا ار دوخ يربهر شقن یئاوژروب بازحا -ب

 يوروش ریهامج داحتا رد تسینومک بزح هک یلاح رد ،دنربیم هانپ كوکشم يرس

 اوسر ار يرس ياههنیباک لمع و تسایس ،درادن زاین يرس ياههنیباک هب يور چیه هب

 لبقت ار تلود يربهر تیلوئسم وا هک ،درادیم مالعا مدرم مامت شیپ رد و دیامنیم

  .دیامنیم

  ؟دنکیم يربهر لصا نیمه ساسا رب مه ار اکیدنس بزح ایآ :هدنیامن کی

 هب بزح یلو دهد دومنهر اکیدنس هب دناوتیمن بزح ًامسر .هلب لصا رد :نیلاتسا
  .دنلاعف اهاکیدنس رد هک دهدیم دومنهر اهتسینومک

 هریغ و اهینواعت و اهاروش رد نینچ مه و اهاکیدنس رد مولعم رارق زا

 نیا رد یتسینومک ياهنویسکارف يهفیظو .دندوجوم اهتسینومک زا یئاهنویسکارف

 لوبق رد عانقا اب هریغ و اهینواعت ،اهاروش ،اهاکیدنس ياهناگرا رد هک تسا

 نآ هب عقاوم رثکا رد و دنوش عقاو رثؤم ،دنشابیم بزح دومنهر قباطم هک یتامیمصت

 نانآ دزن رد و دشابیم میظع رایسب اههدوت نایم رد بزح ذوفن نوچ ،دنوشیم قفوم

 نیرتتوافتم نایم رد لمع داحتا بیترت نیدب .تسا رادروخرب يدایز رابتعا زا

 و یمظن یب دهاش ام ،لمع داحتا نیا نودب .دیآیم تسد هب ایراتلورپ تالیکشت

  .دوب میهاوخ رگراک يهقبط تالیکشت نیا لامعا رد فالتخا
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 هنوگچ ،دراد تینوناق بزح کی طقف هیسور رد هک اجنآ زا :شسرپ نیموس

  ؟دنشابیم تسینومک بزح رادفرط اههدوت هک دینادیم

 ،تسین دوجوم یئاوژروب ینوناق بزح چیه هیسور رد هک تسا حیحص نیا :خساپ

 اب ایآ اهتسینومک بزح ،نارگراک بزح ،تسا ینوناق بزح کی اهنت اج نیا رد هک

 هک میوش نئمطم نآ يهلیسو هب هک ،میشابیم اراد ار یئاههار و اهرازبا ایآ نیا دوجو

  ؟دنشابیم مسینومک رادفرط شکتمحز يهدوت تیرثکا ،نارگراک تیرثکا

 و يزاوژروب هن ،دنشابیم یناقهد ياههدوت و رگراک يهقبط روظنم اج نیا رد ًاتعیبط

 نوگنرس ایراتلورپ يهلیسو هب هک ،قباس رگرامثتسا يهقبط ياههدنام سپ هن

 هک مینادب ات ،میراد یئاههار و رازبا ام ،میراد ار یتاناکما نینچ ام ،هلب .دناهدش

  .هن ای و دنشابیم مسینومک رادفرط یناقهد ياههدوت و نارگراک

 قحم ام ایآ ،میریگب رظن رد ار نامروشک یگدنز رد هظحل نیرت مهم لاثم روط هب

  .دننکیم ینابیتشپ اهتسینومک زاً اعقاو اههدوت ،میئامن اعدا هک میشابیم

 رظن رد ار 1917 لاس لوحت يهرود لثم ار یمهم يهظحل همه زا شیپ

 ار ناناقهد و نارگراک ،بزح يهباثم هب ،اهتسینومک بزح هک یماگنه ،میریگب

 تیرثکا ینابیتشپ بزح نیا هک یماگنه ،دناوخ ارف يزاوژروب تردق ینوگنرس يارب

 .دروآ تسد هب ار ناناقهد و نازابرس ،نارگراک میظع

 و دندوب تردق سأر رد )SR( اهرنویسولور لایسوس ؟دوب هنوگچ نامز نآ رد تیعضو

 .دندادیم لیکشت ار ییههبج کی يزاوژروب و )اهکیوشنم( اهتارکومد لایسوس

 شترا ینویلیم 12 هاگتسد یهدنامرف نینچ مه و روشک رد و زکرم رد تردق هاگتسد

 .دوب ینوناق همین اهتسینومک بزح .دوب تلود تسد رد ،بازحا نیا تسد رد

 ینیب شیپ ار یکیوشلب بزح ریذپان بانتجا تسکش اهروشک مامت يزاوژروب

 .دندومنیم ینابیتشپ یکسنرک تلود زا لامک و مامت تناتنآ ياهروشک .دندرکیم
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 هک دراد زاب نآ زا ار یکیوشلب بزح ،ار اهتسینومک بزح تسناوتن زیچ چیه یلو

 هچ و .دناوخ ارف ایراتلورپ يروتاتکید يرارقرب و میژر نیا ینوگنرس يارب ار ایراتلورپ

 تیعطاق اب ههبج رد و روشک طاقن یصقا رد ناشکتمحز يهدوت عطاق تیرثکا ؟دش

 ،دش نوگنرس یکسنرک تلود و - تخادرپ اهکیوشلب بزح زا ینابیتشپ هب مامت

 هک ،دبای ماجنا يزیچ نینچ تسناوتیم هنوگچ .دمآ راک رس رب ایراتلورپ تردق

 يهنانمشد ياهینیب شیپ مغریلع دندیسر يزوریپ هب نامز نآ رد اهکیوشلب

 ،دنکیمن تباث عاضوا نیا ایآ ؟کیوشلب بزح مادهنا دروم رد اهروشک مامت يزاوژروب

 هک ماهدیقع نیا رب نم ؟دننکیم ینابیتشپ بزح زا ناشکتمحز عیسو ياههدوت هک

  .تسا نینچ

 عیسو حطس رد ار اهتسینومک بزح ذوفن و هتیروتآ شیامزآ نیلوا امش اج نیا رد

  .دیراد تسد رد مدرم و هدوت

 نارادهیامرس هک یماگنه ،یلخاد گنج يهرود ،تلاخد يهرود ،يدعب يهرود هب

 ،دندومن لاغشا ار کسنامروم و کسلگناخرآ يهقطنم زا ،یلامش يهیسور ،یسیلگنا

 يربیس يوسنارف و ینپاژ ،یسیلگنا ،یئاکیرمآ نارادهیامرس هک یماگنه،میئامن هجوت

 و يوسنارف نارادهیامرس هک یماگنه ،دندنار شیپ هب ار كاچلک و دندومن لاغشا ار

 هب ار لگنارو و نیکیند و دنتشادرب »یبونج يهیسور« لاغشا يارب یئاهمدق یسیلگنا

 هیلع هیسور یبالقنا دض ياهلارنژ و تناتنآ ياهروشک گنج کی نیا .دندنار شیپ

 هرود نیا .دوب ام ربتکا بالقنا ياهدرواتسد هیلع ،وکسم رد یتسینومک تلود

 عیسو ياههدوت نیب رد اهتسینومک بزح میکحت و تردق شیامزآ نیرتگرزب

  .دوب ناناقهد و نارگراک

 هیسور زا نیزواجتم ،یلخاد گنج يهجیتن هک ،تسین نشور زونه نیا ایآ ؟دش هچ و

 .؟دنتشگ رامورات شترا يهلیسو هب یبالقنا دض ياهلارنژ و دندش هدنار نوریب
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 يهلیسو هب هن رخآ رد گنج تشونرس هک ،دوشیم هداد ناشن یتسرد هب اج نیا 

 داحتا نانمشد فرط زا تیافک دح هب نیکیند و كاچلک ــ دوشیم نییعت کینکت

 هقالع يهلیسو هب ،حیحص یتسایس يهلیسو هب هکلب ــ دندش حلسم يوروش ریهامج

  .مدرم يهدوت ینابیتشپ و

 کی نیا اتعیبط .؟دیدرگ زوریپ نامز نآ رد کیوشلب بزح هک دوب یفداصت نیا ایآ

 عیسو ینابیتشپ زا اهتسینومک بزح هک ،درادن نآ رب تلالد نیا ایآ .دوبن قافتا

  .دراد تلالد نآ رب هک مدقتعم نم .؟دشابیم رادروخرب ناشکتمحز

 ریهامج داحتا رد ار تسینومک بزح تابث و تردق شیامزآ نیمود امش اج نیا رد

  .دینکیم هدهاشم يوروش

 رد زیمآ حلص نامتخاس نآ رد هک ،گنج زا دعب يهرود ،ینونک يهرود هب میدرگرب

 يزاسزاب هب ار دوخ ياج يداصتقا یگتفشآ نآ رد هک ییهلحرم ،دشابیم راک روتسد

 ام ایآ .دیدج کینکت يهیاپ رب داصتقا یمامت نامتخاس يهلحرم هرخالاب و تعنص

 ار اهتسینومک بزح تابث و تردق هک میشابیم یئاههار و رازبا نانچ ياراد نونکا

 نیا يارب ار ناشکتمحز عیسو ياههدوت يهقالع يهجرد ات ،میراذگب شیامزآ هب

.میشابیم اراد ار نآ ام ،مدقتعم نم .؟میئامن نییعت بزح
  

 نویلیم 10 ابیرقت نآ هب هک ،مینک هجوت يوروش ياهاکیدنس هب همه زا رتشیب

نیا ایآ .مینکفایب نامیاهاکیدنس يربهر ياهناگرا هب يرظن ،دنراد قلعت رگراک
 
 کی

 کی نیا اتعیبط .؟دنراد رارق اهتسینومک اهناگرا نیا سأر رد هک دشابیم فداصت

 يوروش ریهامج داحتا نارگراک هک ،مینک روصت تسا هناهلبا نیا.تسین یفداصت رما

 داحتا نارگراک .دنشابیم توافت یب اهاکیدنس يربهر ياهناگرا بیکرت هب تبسن

 زا شیب اهنآ .دناهتخومآ سرد و هتفای لماکت بالقنا هس نافوط رد يوروش ریهامج

 ایراتلورپ عفانم يوگزاب رگا هک ،دنیامن شیامزآ ار دوخ ناربهر ،دناهتخومآ یسک ره

 رد ناسنا نیرتبوبحم فناخلپ هک دوب ینامز تدم .دننکفا رودب ار اهنآ ،دنشابن
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 كرت ار يرتلورپ فص فناخلپ هک ،دنتشگ دعاقتم نارگراک هک یماگنه .دوب ام بزح

 .دننک يوزنم ار وا ،دنتشادن یئابا نآ زا ،تسا هتفگ

 رد ار اهنآ و دنراد زاربا اهتسینومک هب ار دوخ لماک دامتعا نارگراک نیا رگا و 

 ذوفن هک ،دشاب یخسار لیلد دناوتیم طقف ،دنرامگرب اهاکیدنس رد لوئسم یئاهماقم

 تابث اب و میظع یئورین يوروش ریهامج داحتا نارگراک نایم رد تسینومک بزح

  .تسا

 نارگراک عیسو ياههدوت دهدیم ناشن هک ،دیراد ار دوخ شیامزآ امش اج نیا رد

  .دنراد یتاپمس اهتسینومک بزح هب طرش و دیق نودب

 نانکاسیمامت هک ،تاباختنا رد تکرش قح .اهاروش تاباختنا نیرخآ هب مینک هجوت

 يانثتسا هب ،یتیلم و یسنج ضیعبت نودب ،یگلاس 18 نس زا يوروش ریهامج داحتا

.دنشابیم اراد ،دننکیم رامثتسا ار هناگیب راک هک ،يزاوژروب رصانع
 

 

 زا یمیظع تیرثکا .دیسریم نویلیم 60 هب ابیرقت هدننک باختنا طیارش نیدجاو دادعت

 ینعی دصرد 51 ًابیرقت رفن نویلیم 06 نیا زا .دناناناقهد ًاتعیبط ناگدننک باختنا

 بیکرت هب نونکا .دندومن هدافتسا دوخ باختنا قح زا رفن نویلیم 30 زا شیب

 هک دوشیم ایآ .مینکفایب يرظن تاهد رد و زکرم رد ام ياهاروش يربهر ياهناگرا

 اهتسینومک زا يربهر نیلوئسم عطاق تیرثکا هک ،تسناد یفداصت ار تیعقاو نیا

 تباث ار رما نیا ،تیعقاو .تسناد یفداصت ناوتیمن ار نیا هک تسا نشور.؟دنشابیم

 نانآ دامتعا زا ناناقهد ینویلیم ياههدوت نایم رد تسینومک بزح هک دیامنیم

  .دنکیم تباث ار نآ رما نیا هک مدقتعم نم .تسا رادروخرب

  .دیراد ار تسینومک بزح تابث و تردق رگید شیامزآ امش اج نیا رد

 ناناوج نویلیم 2 ًابیرقت هک ،)لموسموک( تسینومک ناناوج نامزاس هب دینک هجوت

 هک ،تسناد یفداصت ار تیعقاو نیا دوشیم .دنراد قلعت نآ هب ناقهد و رگراک
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 نم .؟دنشابیم اهتسینومک زا تسینومک ناناوج نامزاس يربهر تاماقم تیرثکا

 .دیمان یفداصت دوشیمن ار نیا هک مدقتعم

 تسد رد تسینومک بزح تابث و تردق دروم رد يرگید شیامزآ امش اج نیا رد 

 .دیراد

 هک ،وریغ و ناگدنیامن عماجم و یتروشم تاسلج ،رامشیب ياهسنارفنک هب رخآ رد 

 نز و درم ناناقهد ،نز و درم نارگراک ،نانز و نادرم ،ناشکتمحز ینویلیم ياههدوت

  دنریگیم رب رد ،دنوشیم لماش ار هیسور ياهتیلم یمامت هک

 هک ،دننکیم دروخرب رخسمت اب برغ رد اهسنارفنک و یتروشم تاسلج نیا يهرابرد

 اهسنارفنک و یتروشم تاسلج نیا لاح نیا اب .دنراد تبحص هب لیم ًاساسا اهسور

 رظن يارب یکحم گنس هک نیا رب هوالع اهنآ اریز ،دنراد یمیظع يانعم ام يارب

 و رازبا و میبایرد ار دوخ تاهابتشا هک دهدیم ناکما ام هب ،دهدیم تسد هب اههدوت

 تروص یمک تاهابتشا ام دزن رد هچ ،میهد ناشن اهنآ ندومن فرطرب يارب یئاههار

 و تاهابتشا فشک هک ،میرواب نیا رب ام اریز ،میرادیمن یفخم ار اهنآ ام و ،دریگیمن

  .دشابیم روشک يربهر ندومن رتهب يارب هلیسو نیرتهب اهنآ يهناقداص حیحصت

 و یقطنم تارکذت ،دینک هعلاطم ار یتروشم تاسلج و اهسنارفنک نیا ياهینارنخس

 تاسلج نیا رد ار ناناقهد و نارگراک فص رد »هداس ياهناسنا« بناج زا یحیرص

 و ذوفن هچ ،دید دیهاوخ امش و ــ دینک هعلاطم ار اهنآ تامیمصت ،دینک هعلاطم

 رد یبزح ره هک ،دید دیهاوخ امش ،دشابیم اراد تسینومک بزح ،یمیظع يهتیروتآ

 .دربیم کشر ام بزح يهتیروتآ و ذوفن هب ناهج نیا

  .دیراد تسینومک بزح تابث زا يرگید شیامزآ زین امش اج نیا رد 

 ذوفن و تسینومک بزح تردق ات ،میشابیم اراد ام هک دنشابیم یئاههار و رازبا اهنیا

 .میراذگب شیامزآ هب مدرم ياههدوت نیب رد ار وا
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 ریهامج داحتا رد ناناقهد و نارگراک عیسو ياههدوت هک ،میربیم یپ قیرط نیا زا 

  دنراد يدردمه تسینومک بزح اب يوروش

 رد و دهد لیکشت ینویسکارف یبزح ریغ یهورگ هاگره :شسرپ نیمراهچ

 يوروش تلود زا ینابیتشپ رب اهنآ يهمانساسا رد هک ار ناشدوخ ناگدنیامن تاباختنا

 راتساوخ ار یجراخ یناگرزاب راصحنا وغل نامزمه یلو ،دننک یفرعم تسا هدش دیکأت

 لاعف یسایس نویسکآ کی و دنشاب اراد ار دوخ یصخش تاناکما دنناوتیم ایآ ،دنشاب

  .دهد هعسوت ار

 هتفهن دوخ رد یششخب لباق ریغ داضت کی شسرپ نیا مدقتعم نم :خساپ

 زا ینابیتشپ هب دوخ يهمانساسا رد هک ،درادب روصت ار یهورگ دناوتیمن یسک .دراد

 .دشاب راتساوخ ار یجراخ تراجت راصحنا وغل نامزمه یلو ،هتشگ دیکأت يوروش تلود

 تلود يهمانساسا لزلزت لباق ریغ ساسا کی یجراخ تراجت راصحنا اریز .؟ارچ

 دناوتیمن ،تسا یجراخ تراجت راصحنا وغل راتساوخ هک یهورگ اریز .تسا يوروش

 ًاقیمع هک دشاب یهورگ دناوتیم طقف یهورگ نینچ اریز .دشاب يوروش تلود نابیتشپ

 دندوب يوروش ریهامج داحتا رد اتعیبط .تسا يوروش متسیس لباقم رد هنانمشد

 ،پن رادفرط ياهناسنا اهنیا دنراتساوخ ار یجراخ تراجت راصحنا وغل هک يرصانع

 .دنشابیم هداتفا اپ زا نونکا هک ،وریغو رگ رامثتسا تاقبط زا یئاهشخب و اهكالوک

 تأیه لاوئس نیا رد هک مدقتعم نم .دنایلاها زا زیچان تیلقا کی رصانع نیا یلو

 لغاشم ياههدوت و نارگراک روظنم رگا اما .دنرادن رظن رد ار رصانع نیا ،یگدنیامن

 دزن رد یجراخ تراجت راصحنا وغل تساوخ هک ،میوگب دیاب نیاربانب ،دنشابیم یناقهد

 .درک دهاوخ یقلت هنانمشد و دزیگنایمرب ار نانآ رخسمت طقف نانآ

 رظنفرص اهنآ يارب .؟تشاد دهاوخ یئانعم هچ یجراخ تراجت راصحنا وغل ،لمع رد 

 و دیدج یتعنص تاعمتجم و تاجناخراک داجیا ،روشک ندرک یتعنص زا ندرک

 يارب نیا .دشابیم هنهک تاعمتجم و تاجناخراک ندرک هزینردم زا ندرک رظنفرص
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 ياهروشک ياهالاک رد يوروش ریهامج داحتا ندش قرغ يانعم هب اهنآ

 دادعت دیازت ،شایبسن فعض يهجیتن رد ام عیانص ندش هدیچرب ،يرادهیامرس

 و يداصتقا تیعقوم فیعضت و رگراک يهقبط يدام عضو ندش رتمیخو ،ناراکیب

 رد ون يزاوژروب و یپن نامدرم تیوقت يانعم هب هرخالاب نیا .دشابیم وا یسایس

 نینچ کی هب دناوتیم يوروش ریهامج داحتا يایراتلورپ ایآ .دشابیم ساسا

  .دنک نینچ دناوتیمن وا هک تسا حضاو .دزای تسد یییشکدوخ

 دهاوخ ناقهد لغاش ياههدوت يارب یجراخ تراجت راصحنا وغل ییهجیتن هچ و

 همین روشک کی هب لقتسم روشک کی زا امروشک رییغت يانعم هب نیا ؟تشاد

 تراجت« میژر نآ هب تشگزاب يانعم هب نیا .دشابیم یناقهد يهدوت رقف و هرمعتسم

 هک ینامز رد ،دندرکیم تموکح نیکیند و كاچلک نآ رد هک ،دشابیم »دازآ

 اب ار ناناقهد ینویلیم ياههدوت ،نیقفتم و اهلارنژ یبالقنا دض دحتم ياهورین

 يهدنامیقاب و یکالوک تیوقت يانعم هب رخآ رد نیا و دندرکیم جارات و تراغ تواقش

 رد ار میژر نیا رشحم هکرعم يهزم ام ناناقهد .دشابیم تاهد رد رگرامثتسا رصانع

 هچ .دناهدیشچ یفاک يهزادنا هب يربیس و اگلو يهنارک رد ،یلامش زاقفق و نیئارکوا

 راد بانط نیا رد ار دوخ رس ون زا هرابود اهنآ هک ،درادیم قحم ار هیضرف نیا زیچ

  .؟دننک لخاد

 تراجت راصحنا وغل يارب دناوتیمن یناقهد لغاش يهدوت هک ،تسین نشور نیا ایآ

  .دشاب قفاوم یجراخ

 وغل و یجراخ تراجت اب هطبار رد ار هتکن نیا یگدنیامن تأیه :هدنیامن کی

 زا یلماک هورگ تسناوتیم نآ ساسا رب هک ،تشاد نایب ییهلأسم ناونع هب ار نآ

 و بزح کی راصحنا هن يوروش ریهامج داحتا رد رگا ،دننک لکشتم ار دوخ یلاها

  .دوبیم تینوناق راصحنا
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 هب ،تسینومک بزح راصحنا لاوئس هب ددرگیمزاب یگدنیامن تأیه سپ :نیلاتسا

 خساپ هاتوک ار لاوئس نیا نم .يوروش ریهامج داحتا رد ینوناق بزح اهنت ناونع

 ات ،میراد تمدخ رد ام هک ،مدومن تبحص یئاههار و رازبا زا نم هک یماگنه ،متفگ

 شیامزآ تسینومک بزح يارب ار ناناقهد و نارگراک ینویلیم ياههدوت يدردمه

 .میئامن

 يهدنامیقاب ،یپن نامدرم ،اهكالوک ،مدرم رگید راشقا هب طوبرم هک يزیچ نآ 

 تالیکشت کی قح ام دزن رد اهنآ ،تسا قباس يهدروخ تسکش رگرامثتسا يهقبط

 و تاجناخراک طقف هن ایراتلورپ .دنرادن ار باخنتا قح نینچ مه و دوخ يارب یسایس

 مه وا .دومن هرداصم ار نداعم و نیمز ،نهآ هار طوطخ و اهکناب هکلب ،ار اههاگراک

اریز ،تفرگ وا زا ار یسایس تالیکشت قح نینچ
 
 تردق تشگزاب رگید ایراتلورپ

 هک ،درادن رما نیا اب یتفلاخم ًاهیدب یگدنیامن تأیه .دهاوخیمن ار يزاوژروب

 و تاجناخراک ،گرزب ناکلام و يزاوژروب زا يوروش ریهامج داحتا يایراتلورپ

 يهدنخ( .تسا هدومن هرداصم ار نداعم و اهکناب ،نهآ هار طوطخ و نیمز ،اههاگراک

  )راضح

 هب ار دوخ ایراتلورپ هک تسا بجعتم ،دیآیم رظن هب هک روط نآ ،یگدنیامن تأیه یلو

 وا زا ار يزاوژروب یسایس قوقح و هتفر رتشیپ نآ زا هکلب ،دنکیمن دودحم نآ

 ریغً الماک ،دوش هتفگ رتحیرص ای و دیآیمن یقطنم ًالماک نم رظن هب نیا .دریگیم

 .؟دوشیم هدیبلط يزاوژروب يارب يدنمتواخس ایراتلورپ زا یقح هچ اب .تسا یقطنم

 لابق رد یتواخس نیرتکچوک ،تسا هتسشن دنسم رب هک برغ رد يزاوژروب ایآ

 راشف تحت اب ار رگراک يهقبط یبالقنا یعقاو بازحا ایآ ؟درادیم زاربا ایراتلورپ

 ریهامج داحتا رد ایراتلورپ زا یقح هچ اب ؟دنکیمن یفخم تیلاعف هب روبجم ندراذگ

 هک مدقتعم نم.؟دوشیم هتساوخ ،یتاقبط نمشد لابق رد يدنمتواخس يوروش

 یتسیاب يزاوژروب هب هک ،دنکیم رکف ناکما نیا هب هک یسک .دیوگیم ار نیا قطنم
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 لاوئس نینچ مه دیاب ،دنک رکف یقطنم وا رگا ،دوش هدنادرگ زاب شایسایس قوقح

 حرطم يزاوژروب هب ار اهکناب و نهآ هار طوطخ ،اههاگراک و تاجناخراک ندنادرگزاب

  .دنادرگ

 ناوتیم قیرط هچ زا دوش هداد حیضوت ،دراد هفیظو یگدنیامن تأیه :هدنیامن کی

 تسینومک بزح تارظن زا توافتم هک ،ناقهد و رگراک يهقبط رد دوجوم تارظن

  دنشاب هتشاد ینوناق نایب زاربا ناکما ،دشابیم

 يهقبط ییهدوت ياهنامزاس رد دنناوتب تارظن رگید نیا :رگید يهدنیامن کی

  .دندرگ نایب هریغ و اهاکیدنس رد ،رگراک

 یسایس قوقح يهرابرد يرارق هب طوبرم نیا سپ بوخ رایسب :نیلاتسا

 ناناقهد و رگراک يهقبط نیب رد دیاقع يهزرابم هب طوبرم هکلب ،دشابیمن يزاوژروب

  .تسا

 رگراک يهقبط نیب رد یتدیقع يهزرابم کی دهاش يوروش رد رضاح لاح رد ام ایوگ

 هک ،دشابیم نکمم ریغ نیا ًامتح ،هلب ؟میشابیم یناقهد لغاش ياههدوت و

 رظن مه ،صاخ لئاسم مامت رد و یلمع لئاسم مامت رد ناقهد و رگراک اهنویلیم

 زا هچ،ناناقهد و رگراک يهقبط نایمً الوا .درادن دوجو یگدنز رد يزیچ نینچ .دنشاب

 توافت هلأسم نآ ای نیا هب عجار اهنآ دید يهیواز زا مه و يداصتقا تیعقوم رظن

 لئاسم كرد رد رگراک يهقبط دوخ نورد رد یئاهتوافتً امود .تسا دوجوم یگرزب

 و یمیدق نارگراک نایم یئاهتوافت ،یعبط ،ینس ،یتیبرت ياهتوافت ،تسا دوجوم

 نایم یتدیقع يهزرابم کی هب اهنیا مامت .هریغ و دنیآیم تاهد زا هک ینارگراک

 رد ،اهاکیدنس رد ،تاسلج رد هک ،دماجنایم یناقهد لغاش ياههدوت ،نارگراک

 .دنباییم ار دوخ ینوناق نایب ناکما وریغ و اهاروش تاباختنا ماگنه هب ،اهینواعت
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 يهزرابم و ایراتلورپ يروتاتکید طیارش تحت ،نونکا یتدیقع يهزرابم نیب اما 

 .دراد دوجو یساسا یتوافت ،ربتکا بالقنا زا لبق ،هتشذگ رد یتدیقع

 روط هب یناقهد نیلغاش و نارگراک نیب یتدیقع يهزرابم ،هتشذگ رد ،نامز نآ رد 

 مادهنا و يرادهیامرس ،رازت ینوگنرس ،نیمز نابحاص ینوگنرس روحم رود هب هدمع

 يهزرابم ،ایراتلورپ يروتاتکید طیارش تحت نونکا .دیخرچیم يرادهیامرس متسیس

 يهلأسم رس رب هکلب ،يوروش ماظن يدوبان ،اهاروش تردق ینوگنرس يارب هن یتدیقع

 یساسا یتوافت اج نیا رد .دشابیم اهنآ راک دوبهب و اهاروش تردق ياهناگرا دوبهب

  .تسا دوجوم

 ماظن یبالقنا مادهنا يارب هتشذگ رد یتدیقع يهزرابم هک تسین روآ بجعت نیا

 ياههدوت و رگراک يهقبط لخاد رد بیقر بزح نیدنچ هک دوب نآ رب یلیلد دوجوم

 بزح ،یکیوشلب بزح :زا دندوب ترابع بازحا نیا .دندش هکرعم دراو یناقهد لغاش

 ،دشابیم مهف لباق مه رگید یفرط زا .اهرنویسولور لایسوس بزح ،اهکیوشنم

 ماظن مادهنا يارب هن ،یتدیقع يهزرابم هک ،ایراتلورپ يروتاتکید تحت هک نونکا

 تیدوجوم يارب ياهنیمز ،دشابیم نآ تیبثت و دوبهب يارب هکلب يوروش دوجوم

 نآ نیا .دهدیمن تسد هب هد رد لغاش ياههدوت و نارگراک نیب رد بزح نیدنچ

 هن ،بزح نیا راصحنا ،اهتسینومک بزح ،بزح کی اهنت تینوناق ارچ هک تسیلیلد

 هب ،سکعرب یتح هک ،دوشیمن وربور یناقهد نیلغاش و نارگراک تفلاخم اب اهنت

  .دوشیم دروخرب نآ هب بولطم و يرورض يزیچ ناونع

 )تسینومک بزح راصحنا( روشک رد ینوناق بزح اهنت ناونع هب ام بزح تیعقوم

 قیرط هب ناوتیمن ار یماقم نینچ کی .تسین يدروآرد نم و یعونصم يزیچ

 تیعقاو زا ام بزح راصحنا .دروآ دوجو هب وریغ و يرادا تاروتسد اب و یعونصم

 ،هک تلع نآ هب ،ییهجیتن ناونع هب ،هتفای لماکتً اخیرات ،تسا هدش هجیتن یگدنز
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 زا ام دزن رد و هدش تسکشرو هشیمه يارب یکیوشنم و رنویسولور لایسوس بازحا

 .دناهتشگ دیدپان ریوصت يهنحص

 نیا ؛هتشذگ رد یکیوشنم و رنویسولور لایسوس بازحا دندوب هنوگچ 

 ربتکا زا لبق بازحا نیا یقیرط هچ زا .؟ایراتلورپ رب يزاوژروب تاریثأت ناماگشیپ

 و يزاوژروب يهقبط تیدوجوم يهلیسو هب.؟دندشیم ینابیتشپ و کمک 1917

 مادهنا اب هک ،دشابیمن نشور نیا ایآ .يزاوژروب تیمکاح دوجو يهلیسو هب هرخالاب

  .؟دورب نیب زا مه بازحا نیا دوجو یتسیابیم ،يزاوژروب

 ندنادرگزاب يارب یبازحا هب اهنآ ؟1917 ربتکا زا دعب بازحا نیا دندش هچ

 ،دشابیمن نشور زونه نیا ایآ .دنتشگ لیدبت ایراتلورپ تردق ینوگنرس و يرادهیامرس

 راشقا و نارگراک نایم رد ذوفن هنوگره و هنیمز هنوگره یتسیابیم بازحا نیا هک

  .؟دنهدب تسد زا ار ناشکتمحز

 یکیوشنم و رنویسولور لایسوس بازحا و اهتسینومک بزح نایم هزرابم

 ینامز هب هزرابم نیا عورش .تسا هدشن عورش زورید زا رگراک يهقبط رب ریثأت تهج

 1905 زا لبق ،هیسور رد یبالقنا ياهدوت تکرح کی يهناشن نیلوا هک ،ددرگیم زاب

 رد يدیدش یتدیقع يهزرابم يهرود کی ،1917 ربتکا ات 1903 يهرود .دشیم هدید

 و اهکیوشلب نایم هزرابم يهلحرم کی ،دوب نامروشک رگراک يهقبط نایم

 نارود نیا رد .رگراک يهقبط يور رب ریثأت يارب اهرنویسولور لایسوس و اهکیوشنم

 نیا شتآ رد .دنارذگ رس زا ار بالقنا هس يوروش ریهامج داحتا رگراک يهقبط

 و يرتلورپ بالقنا يهلأسم يارب ،بازحا نیا یگتسیاش رگراک يهقبط ،تابالقنا

 ،1917 ربتکا ياهزور رد و ،دومن شیامزآ و هبرجت ار اهنآ يرتلورپ یبالقنا يهیحور

 یماگنه ،دومنیم یسررب ار هتشذگ یبالقنا يهزرابم مامت نالیب خیرات هک یماگنه

 ــ دشیم هدز کحم ،رگراک يهقبط نورد بازحا نیب يهزرابم خیرات يوزارت رد هک
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 و دومن ار دوخ یئاهن باختنا ،يوروش ریهامج داحتا رگراک يهقبط هرخالاب اجنآ

  .دومن ذاختا يرتلورپ بزح اهنت ناونع هب تسینومک بزح باختنا رب میمصت

 رب رگراک يهقبط تساوخ هک ،داد حیضوت ار تیعقاو نیا ناوتیم یقیرط هچ زا

 روط هب اهکیوشلب هک تسین تیعقاو کی نیا ایآ .؟دوب تسینومک بزح باختنا

 تیعقاو کی نیا ایآ ؟دندوب يزیچان تیلقا 1917 لاس رد دارگورتپ ياروش رد لاثم

 عطاق تیرثکا اهاروش رد نامز نآ رد اهکیوشنم و اهرنویسولور لایسوس هک تسین

 هاگتسد يهیلک ربتکا ياهزور ،هک تسین تیعقاو کی نیا ایآ .دنتشاد تسد رد ار

 یکیوشنم و رنویسولور لایسوس بازحا تسد رد یئارجا ياهرازبا سامت و تردق

  .؟دندادیم لیکشت يزاوژروب اب یکرتشم يههبج هک ،دندوب

 ،گنج هب نداد نایاپ يارب ،نامز نآ رد تسینومک بزح ،هک تسا نیا نآ حیضوت

 و رنویسولور لایسوس بازحا هک یماگنه ،دوب يروف کیتارکومد حلص کی يارب

  .دندوب یتسیلایرپما گنج يهمادا يارب ،»لماک يزوریپ ات گنج« يارب یکیوشنم

 تلود ینوگنرس يارب نامز نآ رد تسینومک بزح ،هک تسا نیا نآ حیضوت

 ،اههاگراک و تاجناخراک ندرک یلم يارب ،يزاوژروب تردق ینوگنرس يارب ،یکسنرک

 لایسوس و یکیوشنم بازحا يهزرابم هکیماگنه دوب نهآ هار طوطخ و اهکناب

 ،اههاگراک و تاجناخراک رب يزاوژروب قح و یکسنرک تلود زا عافد يارب اهرنویسولور

 .دوب نهآ هار طوطخ و اهکناب يور رب

 يهرداصم يارب نامز نآ رد تسینومک بزح هک تسا نیا رد نآ حیضوت 

 و اهرنویسولور لایسوس هک یلاح رد .،دوب ناناقهد عفن هب نارادنیمز ياهنیمز

 هب یمولعمان تدم يارب یساسا نوناق ناسسؤم عمجم ات ار هلأسم نیا یکیوشنم

  .دنتخادنایم ریخأت

 بزح عفن هب تیاهن رد ریقف ناناقهد و نارگراک باختنا هک ،تسا روآ بجعت نیا ایآ

  .؟دشاب هدوب تسینومک
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 تعرس نآ هب یکیوشنم و اهرنویسولور لایسوس بازحا هک ،تسا روآ بجعت نیا ایآ

  ؟دندش دوبان

 هک تسا یلیلد نآ نیا و ،دوشیم طابنتسا لئاسم نیا زا تسینومک بزح راصحنا

  .دیسر تردق هب تسینومک بزح ارچ

 يدوبان يهرود ،یلخاد ياهگنج يهرود ،1917 ربتکا زا دعب يهرود ،دعب يهرود

 کیوشلب بزح یئاهن يزوریپ يهرود ،رنویسولور لایسوس و یکیوشنم بازحا لماک

  .دوب

 هرود نیا رد ار تسینومک بزح يزوریپ دوخ اهرنویسولور لایسوس و اهکیوشنم

 ماگنه هب یکیوشنم و اهرنویسولور لایسوس بازحا هک نیا زا دعب .دندومن ناسآ

 هب عورش اهنآ ناگدنام نیسپاو ،دندوب هتفر نایم زا و هدروخ تسکش ربتکا تالوحت

 و دندمآ رد تناتنآ تمدخ رد ،دندومن اهكالوک یبالقنا دض ياهشروش رد تکرش

 هدودز ناناقهد و نارگراک مشچ زا هشیمه يارب هک ،دندیدرگ ثعاب هلیسو نیدب

 زا ،یکیوشنم و اهرنویسولور لایسوس :دیدرگ ریز ریواصت نیا ،نآ يهجیتن .دنوش

 هک ،دنتفاتش تناتنآ کمک هب ،دندش لدب یبالقنا دض يزاوژروب هب یبالقنا يزاوژروب

 بزح هک یماگنه هب نآ و ،دنیامن هفخ ار يوروش يهیسور ،دیدج يهیسور

اهکیوشلب
 
 و هدومن عمج دوخ رود هب ار باداش و هدنز ياهورین و نویبالقنا یمامت

 نهیم يارب هزرابم تهج ار ناناقهد و نارگراک زا يدیدج ياههورگ امئاد

 یتسیابیم ،قیرط نیا زا اتعیبط .دومنیم جیسب تناتنآ اب هزرابم يارب ،یتسیلایسوس

 و اهرنویسولور لایسوس لماک تسکش هب هلحرم نیا رد اهتسینومک يزوریپ ،هک

 تسا بجعت ياج زونه نیا ایآ .تسویپ تیعقاو هب مه عقاو رد و دماجنایب یکیوشنم

 ناناقهد و رگراک يهقبط بزح اهنت تسینومک بزح ،تاقافتا نیا مامت زا دعب هک

 .؟تسا هتشگ ریقف
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 ینوناق بزح اهنت ناونع هب تسینومک بزح راصحنا ،ام دزن رد هک تسا هنوگ نیدب 

  .تسا هتشگ لصاح روشک رد

 طیارش تحت رد.،نونکا ناناقهد و رگراک يهقبط نایم رد یتدیقع يهزرابم زا امش

 یتدیقع يهزرابم هک ،مدومن هراشا ًالبق نم ،دیئامنیم تبحص ایراتلورپ يروتاتکید

 ،تسا نکممان شیپ هب تکرح کی نآ نودب هک دوب دهاوخ دوجوم و تسا دوجوم

 یساسا يهلأسم يارب هن ینونک طیارش رد نارگراک نایم رد یتدیقع يهزرابم یلو

 راک دوبهب تهج ،یلمع تاداهنشیپ حرط تهج هکلب ،تسا يوروش ماظن ینوگنرس

 .تسا اهاروش تردق میکحت يارب و يوروش ياهناگرا رد تاهابتشا حیحصت ،اهاروش

 ار تسینومک بزح دناوتیم طقف یتدیقع يهزرابم نینچ هک ،تسا نشورً الماک نیا

 یتدیقع يهزرابم نینچ کی هک تسا نشورً الماک نیا .دشخب لماکت و تیوقت

 نیلغاش و رگراک يهقبط نماد رد يرگید بازحا لیکشت يارب ار ییهنیمز دناوتیمن

  .دروآ دوجو هب یناقهد

 نایب ار یکسترت و دوخ نیب یساسا ياهتوافت دیناوتیم ایآ :شسرپ نیمجنپ

  ؟دیئامن

 یصخش تافالتخا یکسترت اب تافالتخا هک مراد راهظا دیاب همه زا شیپ :خساپ

 بزح ،دشاب هدوب یصخش یگ هژیو ياراد تافالتخا نیا هچ نانچ ،دنشابیمن

 ،دنکیمن لمحت ار نآ اریز ،درادیمن لوغشم نادب ار دوخ تعاس کی یتح ،هاگچیه

 هب طوبرم هلأسم اراکشآ نیاربانب .دهد تیولوا ار دوخ یصخش لئاسم يدرف هک

 ،هلب .منکیم هصالخ ار لئاسم نیا نم .دشابیم بزح نورد رد یتدیقع تافالتخا

 فوکیر ،ریخا تافالتخا نیا یگهژیو يهرابرد .دندوجوم بزح رد دیاقع فالتخا نیا

 تبحص لماک روط هب ًابیرقت ،دوخ ياههینایب رد ،دارگنینل رد نیراخوب و وکسم رد

 فالتخا يهرابرد هک یلئاسم نآ رب هوالع .دناهتفای راشتنا اههینایب نیا .دناهدومن

 نیا امش رگا .مرادن ندش هفاضا يارب يزیچ ،تسا هدش هتفگ اههینایب نیا رد هدیقع
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 تأیه( .میامن هیهت امش يارب ار اهنآ مناوتیم نم ،دیرادن رایتخا رد ار دانسا

  ).دراد رایتخا رد ار دانسا نیا هک داد حیضوت یگدنیامن

 رد ار دانسا نیا مامت ام یلو ،دش دهاوخ لاوئس نامتشگزاب رد ام زا :هدنیامن کی

  .میرادن رایتخا رد ار »83 روشنم« لاثم يارب .میرادن رایتخا

 هبیرغ دانسا هک ،مهدیمن قح دوخ هب و ماهدومنن ءاضما ار روشنم نیا نم :نیلاتسا

 .))راضح يهدنخ( .منک هدافتسا ار

 دیما رد دیلوت لماکت یلصا كرحم يرادهیامرس ياهروشک رد :شسرپ نیمشش

دوس ندیسر هب
 
 .تسین دوجوم يوروش ریهامج داحتا رد هکرحم يورین نیا .دشابیم

 ات و دوشیم نیزگیاج هکرحم يورین نیا ياهلیسو هچ هب .یبسن تروص هب اتعیبط

 رادیاپ دناوتیم نیا ایآ ؟دوشیم عقاو رثؤم ینیزگیاج نیا امش يهدیقع هب هزادنا هچ

  ؟دشاب

 ندیسر يرادهیامرس داصتقا رد یلصا يهکرحم يورین هک تسا تسرد نیا :خساپ

 يهکرحم يورین هن و فده هن دوس هب لین هک تسا تسرد مه نیا .دشابیم دوس هب

 شیپ ؟دشابیم هچ ام عیانص يهکرحم يورین سپ .دشابیم ام یتسیلایسوس عیانص

 هب هن و مدرم یمامت هب ام دزن رد اههاگراک و تاجناخراک هک ،تسا یتیعضو ،همه زا

 ناگدنیامن قیرط زا هن اههاگراک و تاجناخراک ام دزن رد هک ،دراد قلعت نارادهیامرس

 هک یهاگآ نیا .دنوشیم هرادا رگراک يهقبط ناگدنیامن فرط زا هکلب ،نارادهیامرس

 نیا ــ دننکیم راک دوخ تلود يارب هکلب ،نارادهیامرس يارب هن ،رگراک يهقبط

  .ام عیانص لماکت و تفرشیپ يارب تسا یمیظع يهکرحم يورین یهاگآ

 ،ام دزن رد اههناخراک ناریدم زا یهجوت لباق تیرثکا هک ،دوش دیکأت هتکن نیا رب دیاب

 بوسنم اهاکیدنس قفاوت اب ،يداصتقا یلاع ياروش فرط زا هک ،دنشابیم نارگراک

 هطوبرم ياکیدنس ای و نارگراک لیم فالخرب ریدم کی یتح هک یلاح رد ،دنوشیم

  .دنامب یقاب دوخ تسپ رد دناوتیمن
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 دراد ییهناخراک يهتیمک کی ییهناخراک ره ،یهاگراک ره هک ،دوش دیکأت دیاب دعب و

 و .دیامنیم لرتنک ار هناخراک تیریدم تیلاعف و دوشیم باختنا نارگراک فرط زا هک

 نارگراک يدیلوت یترواشم يهسلج یتعنص هاگراک ره رد هک ،دوش دیکأت دیاب هرخالاب

 نآ رد و دنیوجیم تکرش هطوبرم نارگراک یمامت نآ رد هک ،دوشیم لیکشت

 تیریدم يراک يهمانرب ،دننکیم یسررب ار هناخراک ریدم تیلاعف لک ،نارگراک

 نآ رد و دوشیم هداد رکذت اهدوبمک و تاهابتشا ،دوشیم هتشاذگ ثحب هب هناخراک

 ياهناگرا و بزح قیرط زا ،اهاکیدنس قیرط زا ار اهدوبمک نیا هک دنباییم ناکما

  .دنیامن فرطرب يوروش تردق

 هچ و رگراک تیعقوم هچ ،عاضوا نیا مامت هک ،دشابیمن لکشم هلأسم نیا كرد

 متسیس رد رگراک يارب رگا .دهدیم رییغت ساسا زا ار ییهناخراک ماظن تیلک

 متسیس رد اج نیا رد ،دشابیم نادنز یتح ای و هبیرغ کلم هناخراک يرادهیامرس

هب هک يزیچ هب هکلب ،دنکیمن هاگن رظن نیا زا هناخراک هب رگید یئاروش
 
 کیدزن وا

 .دراد لیامت اقیمع نآ دوبهب و لماکت يارب هک يزیچ ،تسوا لام هک يزیچ ،تسا

 و رگراک نیب نیون طباور نیا رد هک ،درادن زاین يرتشیب تابثا هب رگید هلأسم نیا 

 مامت میظع يهکرحم يورین هاگراک اب یگتخیمآرد ساسحا نیا و هاگراک و هناخراک

  .تسام عیانص

 رد نیعرتخم دادعت هک ددرگیم راکشآ تقیقح نیا ،تیعضو نیا زا

 زور ،دنزیخیم رب نارگراک فوفص زا هک ،یتعنص تالیکشت و دیلوت تعنص يهصرع

  .دباییم شرتسگ زور هب

 ،یصخش دارفا بیج هب هن ،تعنص شخب زا ياهدمآرد ام دزن رد ،هک یتیعضو ًامود

 ،رگراک يهقبط يونعم و يدام عضو دوبهب يارب ،عیانص يدعب شرتسگ يارب هکلب

 راک هب ،دنراد زاین نآ هب ناناقهد و نارگراک هک ،یتعنص سانجا ياهب لزنت يارب

  دوبهب يارب هک تسنیا يانعم هب نینچ مه نیا ،دوشیم هتفرگ
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  .دسریم فرصم هب لغاش ياهدوت يدام عضو

 يهقبط یگدنز حطس ندرب الاب يارب ار دوخ دمآرد دناوتیمن رادهیامرس

 هب دوس وا .تسین رادهیامرس وا هن رگو ،دنکیم یگدنز دوس زا وا .دریگ راک هب رگراک

 نیا زا ،دروآ لصاح يرتگرزب و دیدج دوس یفاضا يهیامرس زا هک ،دروآیم تسد

 اپورا هب و یبونج ياکیرمآ هب ،يزنودنا هب ،نیچ هب یلامش ياکیرمآ زا هیامرس قیرط

  .سیلگنا تارمعتسم هب ناتسلگنا زا ،هسنارف تارمعتسم هب هسنارف زا ،دوشیم ریزارس

 و مینکیمن لامعا یتارمعتسم تسایس ام اریز ،تسا رگید تروص هب هلأسم ام دزن رد

 رد ،دنامیمروشک رد تعنص زا دمآرد ام دزن رد .میسانشیمن تیمسر هب مه ار نآ

 هلمج زا ،یلخاد رازاب دشر ناکما يارب ،رگراک عضو دوبهب ،عیانص شرتسگ تمدخ

 کیدزن .دوشیم هتفرگ راک هب یتعنص سانجا ندرک نازرا يهلیسو هب یناقهد رازاب

 فرصم رگراک يهقبط یگدنز عضو دوبهب يارب تعنص زا دمآرد دصرد 10 هب

 دزمتسد اب هسیاقم رد ،تلود باسح هب رگراک يهقبط يهمیب ام شیپ رد .دوشیم

 ار نآ رادقم هظحل نیا رد( اهدمآرد زا ینیعم شخب .دشابیم نآ دصرد 13 ،رگراک

 هتفرگ راک هب نازومآراک یلغش تامیلعت ،یگنهرف تاجایتحا يارب )منک نایب مناوتیمن

 نیا رد مناوتیمن ار نآ رادقم هرابود هک( اهدمآرد نیا زا یمهمً ابیرقت شخب .دوشیم

 یقاب تمسق .دوشیم فرصم نارگراک ياهدزمتسد ندرب الاب تهج )میوگب هظحل

 ياههاگراک تاریمعت يارب ،عیانص يدعب شرتسگ يارب ،تعنص زا اهدمآرد زا هدنام

 یتعنص ياهالاک ندرک نازرا يارب هرخالاب و دیدج ياههاگراک داجیا يارب ،هنهک

 .دوشیم فرصم

 :هک تسا نیا رد تعنص یمامت يارب عاضوا نیا گرزب موهفم 

  ؛.دشخب لیدعت ار هد و رهش نایم داضت و دنک کیدزن تعنص هب ار يزرواشک -فلا
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 زا و دنک تیامح ار یئاتسور هچ و يرهش هچ ،یلخاد فرصم بذج تیلباق دشر -ب

  .دروآ دوجو هب ار عیانص يارب یمئاد دشر يهیاپ قیرط نیا

 یتعنص داصتقا مامت يهمانرب اب هرادا ،تعنص ندرک یلم ،هک یتیعقوم نآ داجیا -ج

 .دنادرگ ناسآ ار

 ایآ ؟دنشابیم یمئاد ياهروتکاف ،عیانص يهکرحم ياهورین و اههکرحم نیا ایآ 

 طرش و دیق نودب اهنآ ،هلب ؟دنوش عقاو رثؤم یمئاد ياهروتکاف ناونع هب دنناوتیم

 هب ،دنبای شرتسگ ام عیانص هزادنا ره .دنشابیم یمئاد كرحم ياهورین و اههکرحم

  .دنوشیم رادروخرب يرتشیب تیمها و تردق زا اهرادرب نیا هزادنا نامه

 يرادهیامرس عیانص اب دناوتیم يوروش ریهامج داحتا دح هچ ات :شسرپ نیمتفه

  .؟دیامن يراکمه رگید ياهروشک رد

 یشیامزآ طقف هک نیا ای ،دوشیم نییعت ینیعم ياهزرم ،ییيراکمه نینچ يارب ایآ

 ناکما يراکمه یگنوگچ و يراکمه کی ییهصرع هچ رد ،دوش نییعت ات ،تسا

  .؟درادن دوجو شناکما ییهصرع هچ رد و ،دباییم

 رد يرادهیامرس ياهروشک اب یتقوم ياهدادرارق روظنم ،راکشآ روط هب :خساپ

  .دشابیم یسایس تابسانم دیاش و تالماعم ،عیانص يهصرع

 ــ یتسیلایسوس متسیس و یتسیلاتیپاک ــ داضتم متسیس ود دوجو هک مدقتعم نم

 رد اهدادرارق نیا هک ،مدقتعم نم .دنادرگیمن یفتنم ار یئاهدادرارق نینچ ناکما

  .دنشابیم دنمدوس و ریذپ ناکما،زیمآ حلص طیارش تحت

 نیشام هب ام .دنشابیم یئاهدادرارق نینچ يارب بسانم ياهیاپ تادراو و تارداص

 عیانص هلمج زا( هتخاس همین تالوصحم ،)هبنپ لاثم روط هب( هیلوا داوم ،یتعنص تالآ

 نیا رد .دنراد زاین تالوصحم نیا يارب شورف رازاب کی هب نارادهیامرس اما و )يزلف

 و بوچ ،تفن هب جایتحا نارادهیامرس .دیراد دادرارق دقع يارب ناکما کی امش اج
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 ،یکناب تارابتعا هب زاین ام میراد سانجا نیا شورف رازاب هب جایتحا ام اما ،دنراد تالغ

 ییهیاپ امش اج نیا رد .دنراد ار تارابتعا نیا يارب بسانم حبر هب زاین نارادهیامرس

 فورعم هک یلاح رد ،تارابتعا يهصرع رد راب نیا ،دیراد دادرارق دقع يارب رگید

 .دنشابیم تارابتعا رما رد هدننک تخادرپ نیرتربتعم زا يوروش ياهناگرا ،تسا

 هب زیمآ حلص تسایس کی ام .دنشابیم ربتعم یسایس تابسانم يارب لئاسم نیمه 

 زواجت مدع لباقتم ياهدادرارق یئاوژروب ياهروشک اب میاهدامآ ام و میراذگیم ءارجا

 شهاک دروم رد یئاهنامیپ میاهدامآ و میئامنیم ءارجا زیمآ حلص یتسایس ام ،میدنبب

 رد ام هک ییهلأسم ،میئامن داقعنا دوجوم ياهشترا لماک ءاحما ات ،یماظن تاحیلست

 اج نیا رد .میتشاد نایب ]Genua(]1( آونج سنارفنک رد ناهج مامت يوراشیپ

  .دیراد یسایس يهصرع رد دادرارق داقعنا يارب ییهنیمز

 رگید کی اب هک ،متسیس ود ياهداضت اب اهزرم ؟اهنامیپ هنوگ نیا ياهزرم

 متسیس ود نیا زا رثأتم بوچراچ طیارش رد .دنوشیم نییعت ،دننکیم هزرابم و تباقر

 ،ناملآ اب همانقفاوت يهبرجت .دنریذپ ناکما ًالماک اههمانقفاوت ،بوچراچ نیا رد طقف و

  .دنهدیم تداهش رما نیا رب وریغ و نپاژ اب ،ایلاتیا اب

 هتشاد یمئاد تیهام شیب و مک دنناوتیم ای ،دناشیامزآ کی اهنت اهنامیپ نیا ایآ

 هتسباو لباقم فرط هب نینچ مه نیا ،دوشیمن طوبرم ام هب طقف نیا ؟دنشاب

 ار اهنامیپ نیا مامت دناوتیم گنج کی ،دراد یگتسب یمومع عاضوا هب نیا .دشابیم

 ،میناوتیمن ار راوهدرب طیارش .دراد دادرارق طیارش هب یگتسب نیا رخآ رد و .دهد دابرب

 ار ناگنم نداعم ناتسجرگ رد هک میاهتشاد دقعنم نمیره اب يدادرارق ام .میریذپب

 هدهاشم هچنانچ .تسا هدش هتسب لاس تسیب تدم يارب دادرارق ،دنک جارختسا

 ــ انِل تکرش اب يدادرارق نینچ مه ام .تسین تدم هاتوک يدادرارق نیا دینکیم

 لاس 30 تدم يارب دادرارق .دیامن جارختسا الط يربیس رد هک میاهتسب دلیفدلگ
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 دروم رد نپاژ اب يدادرارق رخآ رد و .رتینالوط تدم کی ؛تسا هدیدرگ دقعنم

 ..نیلاخاس رد گنس لاغذ و تفن جارختسا

 اهنت نیا اتعیبط .دنیامن ادیپ یمئاد تیهام شیب و مک اهنامیپ نیا هک میراد وزرآ ام 

  تسا هتسباو ام يابقر هب نینچ مه هکلب ،ام هب هن

 رد يرادهیامرس ياهروشک و هیسور نیب هدمع ياهتوافت :شسرپ نیمتشه

  .؟تساجک رد یلم ياهتیلقا لباقم رد تسایس اب هطبار

 قیرط زاً البق هک يوروش ریهامج داحتا یلم ياهتیلقا هب لاوئس نیا ًارهاظ :خساپ
 تلود تالیکشت و دندشیم بوکرس هیسور رگرامثتسا يهقبط و يرازت متسیس

  .دوشیم طوبرم ،دنتشادن يدوخ

 و یلم بوکرس يرادهیامرس ياهروشک رد هک تسا نیا رد هدمع توافت

 و نیا مه يوروش ریهامج داحتا رد ،ام دزن رد هک یماگنه ،دراد دوجو یلم یگدرب

  .دناهدش هدیچرب هشیر زا نآ مه

 ياهتلم رانک رد ،لوا يهجرد ياهتلم رانک رد ،يرادهیامرس ياهروشک رد ،اجن�ا

 لیکشت ياهتلم« ،مود يهجرد ياهتلم ،»هداد تلود لیکشت« ياهتلم ،هدیزگرب

 قح هلمج زا ،یفلتخم قوقح اهنآ زا هک ،زاجمً الماک هن ياهتلم »هدادن تلود

 ریهامج داحتا رد ،ام دزن رد سکعرب .دندوجوم ،تسا هدش هدیدزد تلود لیکشت

 مامت ام دزن رد .دناهدش دوبان یلم راشف و یلم يرباربان ياهدنوشیپ نیا مامت يوروش

 هدیچرب سور تیمکاح نامز نآ یتلود و یلم عفانم اریز ،دنالقتسم و ربارب اهتیلم

  .دناهدش

 يواست دروم رد هینایب .دشابیمن یفاک اهتلم قوقح يواست يهینایب طقف ًاتعیبط

 هب هن ،تارکومد لایسوس و یئاوژروب نکمم بازحا مامت رد ناوتیم ار للم قوقح

 ارجا لمع رد رگا ،دنشابیم اراد اههینایب نیا یشزرا هچ .دومن هدهاشم مک دادعت
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 عفادم و قلاخ ثعاب هک ،درک دوبان ار یتاقبط یتسیابیم ،هک تسا نیا هلأسم ؟دنوشن

 .دندوب نارادهیامرس و گرزب نارادنیمز ام دزن رد تاقبط نیا .دنشابیم یلم بوکرس

 و میدودز ار یلم بوکرس ناکما هلیسو نیدب و میدومن نوگنرس ار تاقبط نیا ام

 یلم قوقح يواست کی ،میدومن بوکرس ار تاقبط نیا ام هک لیلد نیمه هب تسرد

  .تفریذپ ناکما

 یئادج دحرس ات تشونرس نییعت رد للم قح يهدیا ققحت لیلد نیمه هب ام ار نیا

 و میدروآرد ققحت هب ار للم تشونرس نییعت قح دوخ ام نوچ تسرد و .میئامنیم

 داحتا یلم ياهتیلقا لغاش ياههدوت ياهینیبدب میتشگ رداق ،تلع نیمه هب تسرد

 تلود کی رد ،هنابلطواد تساوخ ساسا رب ار اهتلم و میئادزب ار يوروش ریهامج

 .میهد دنویپ مه اب دحتم

 داحتا نایب و ام یلم تسایس يهجیتن ،ینونک یتسیلایسوس يوروش ریهامج داحتا 

  .دشابیم لاردف تلود کی رد يوروش ياهتلم يهنابلطواد

 رد یلم يهلأسم دروم رد یتسایس نینچ کی هک ،دشابیمن يرتشیب تابثا هب مزال

 رد اهرادهیامرس زونه اجنآ رد اریز ،تسا روصت لباقریغ ،يرادهیامرس ياهروشک

 .دنشابیم یلم بوکرس تسایس نانابیتشپ و ناقلاخ هک ،دنشابیم تردق

 ياهناگرا نیرتالاب زکرم رد هک ،دوش هداد رکذت تیعقاو نیا دیاب لاثم روط هب 

 ،دراد رارق یسور سیئر کی امتح هن اهاروش یئارجا يزکرم تأیه ،يوروش رد تردق

 داحتا رد ار دوخ هک ،هدحتم يروهمج شش دادعت رب قبطنم سیئر شش هکلب

 یسور رفن کی اهنآ زا .دنراد رارق نآ سأر رد ،دناهداد دنویپ مه هب يوروش ریهامج

 یسورالب نیموس ،)یکسوورتپ( ینیئارکوا کی رفن نیمود ،)نینیلاک( تسا

 و )فوکایتآ( نمکرت کی نیمجنپ ،)فوکب یسوم( یناجیابرذآ نیمراهچ ،)فوکایورچ(

 تسایس هک ، تسا یئاهتیعقاوزا یکی نیا .)فیاشدوخ هللاضیف( کبزا کی نیمشش

 کی یتح هک تسین رتشیب دیکأت هب مزال اساسا .درادیم نایب راکشآ روط هب ار ام یلم
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 نتشادرب يارب ]دناوتیمن[ ــ دشاب تارکومد مه هزادنا ره ــ یئاوژروب يروهمج

 زا هک ،تسا یهیدب يرما یمدق نینچ نتشادرب ام يارب .دنک مادقا ،یمدق نینچ

  .دوشیم هجیتن اهتلم قوقح يواست دروم رد ام یلک تسایس

 هب اهتسینومک هیلع ار دوخ يهزرابم یئاکیرمآ نارگراک ناربهر :شسرپ نیمهن

  .دننکیم هیجوت لیلد ود

 لخاد رد دوخ ياهنویسکارف يهلیسو هب ار يرگراک شبنج اهتسینومک -1

  .دنناشکیم تسکش هب پچ ریغ یئاکیدنس نیلاعف هیلع شیوخ تالمح و اهاکیدنس

 دنرادیم تفایرد وکسم زا ار دوخ تاروتسد یئاکیرمآ ياهتسینومک -2

 هب اهنآ يرادافو اریز ،دنشاب یبوخ ياهتسیلاکیدنس دنناوتیمن تهج نیا زا و

  .دشابیم دوخ ياکیدنس لباقم رد اهنآ يرادافو زا رتشیب یجراخ تالیکشت

 رگید ياههزوح اب یئاکیرمآ ياهتسینومک هک ،تفای تسد نیا هب ناوتیم هنوگچ

  .؟دننک يراکمه يرگراک شبنج

 ار دوخ يهزرابم هک ،اکیرمآ يرگراک ناربهر ياهششوک هک ،مدقتعم نم :خساپ

  .دروآ دهاوخن ار يداقتنا هنوگ چیه بات ،دنهد هولج هجوم اهتسینومک هیلع

 اهتسینومک هک ،درک دهاوخن تابثا یسک چیه و هدومنن تابثا یسک چیه نونک ات

 اهتسینومک هک ،تسا هدش تابثا نونکات سکعلاب ،دننکیم دوبان ار يرگراک شبنج

 يرگراک شبنج نازرابم نیرتروسج و نیرت مداخ اکیرمآ رد هلمج زا ،ناهج مامت رد

 .دنشابیم

 رد ،نارگراک تارهاظت و تاباصتعا ماگنه رد اهتسینومک هک درادن تیعقاو نیا ایآ 

 تفایرد ار نارادهیامرس تابرض نیلوا و دنوریم هژر رگراک يهقبط لوا فص

 تولخ طایح رد نامزمه ،يرگراک تسیمرفر ناربهر هک یئاج رد ،دننکیم

 و هنالدزب عضوم نیا هب اجنآ رد دیابن ارچ ؟دننکیم ناهنپ ار دوخ نارادهیامرس
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 نینچ هک ،تسین نشور نیا ایآ ؟درک داقتنا يرگراک تسیمرفر ناربهر یعاجترا

  .؟دیامن تیوقت ار يرگراک شبنج دناوتیم طقف يداقتنا

 زیچ هچ .درک دهاوخ رابتعا یب ار يرگراک عجترم ناربهر ،يداقتنا نینچ کش نودب

 لباقتم داقتنا کی اب یتسیابیم يرگراک عجترم ناربهر .؟تسا روآ بجعت هلأسم نیا

 جارخا اهاکیدنس زا ار اهتسینومک هک هلیسو نیدب هن یلو ،دنهد باوج هلأسم نیا هب

 .دننک

 شرتسگ ار دوخ و دنامب هدنز دهاوخب رگا اکیرمآ يرگراک شبنج هک مدقتعم نم 

  .دنک یتسیزمه اهاکیدنس لخاد رد تالکشم و دیاقع يهزرابم اب دیاب ،دهد

 ناربهر هب داقتنا ،اهاکیدنس لخاد رد تالالتخا و دیاقع يهزرابم هک مدقتعم نم

 رد يرگراک تسیمرفر ناربهر هک ،دنوشیم تیوقت هزادنا نامه هب وریغ و عجترم

  .دننک یگداتسیا دنهاوخب نآ لباقم

 نینچ و یتدیقع يهزرابم نینچ هب طرش و دیق نودب اکیرمآ رگراک يهقبط

 هب ار دوخ هرخالاب و دیامن باختنا فلتخم تانایرج نیب دناوتب ات ،دراد زاین يداقتنا

  .دنادرگ رقتسم اکیرمآ يهعماج رد هتفای نامزاس تردق کی ناونع

 تابثا طقف نیا ،دنیامن هوکش اهتسینومک هیلع یئاکیرمآ تسیمرفر ناربهر رگا

 تسرد و .دنتسین نئمطم دوخ هب و درادن يداقتعا دوخ لئاسم تیناقح هب هک دنکیم

 يرگراک ناربهر هک تسا هجوت بلاج .دنراد ساره ابو لثم داقتنا زا لیلد نیمه هب

 زا اکیرمآ دوخ رد اهاوژروب زا يرایسب دننامه ،دوشیم هدهاشم هچنانچ ،یئاکیرمآ

 .دنشابیم کیتارکومد يهیلوا قوقح تخسرس نافلاخم

 »وکسم زا یتاروتسد« اب یئاکیرمآ ياهتسینومک هک ،تسا تسردان ًالماک اعدا نیا 

 هیلع،جراخ زا دشاب هدامآ هک،تفای دیهاوخن یتسینومک ایند مامت رد امش .دناهدرک راک

 نینچ رگا یتح ای و .دیامن مادقا ،نامز مکح هیلع ،شاتساوخ هیلع ،شدوخ داقتعا



  نیلاتسا فزوژ راثآ یخرب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  608 

 يزیشپ هب یتسینومک نینچ تروص نآ رد ،دنشاب هتشاد دوجو یئاهتسینومک

  .دزرایمن

 ار ياهزرابم اهنآ ،دنتسه اهناسنا نیرتروسج و نیرت عاجش اهتسینومک

 نیا هب تسرد اهتسینومک ،اهنیا رب هوالع .دننکیم يربهر يرامشیب نانمشد هیلع

 هب ،دننکیم هزرابم ناشدیاقع يارب هک دننادیم اهنآ هک اریز ،دنامارتحا دروم تهج

 ناونع هب یئاکیرمآ ياهتسینومک زا رگا ،دیآیم رظن هب کحضم ،لیلد نیا

 جراخ زا »روتسد هب انب« طقف و دنرادن ياهدیقع دوخ زا هک ،دوش تبحص یصاخشا

  .دننک لمع دنناوتیم

 هک نیا نآ و دشابیم تسرد هتکن کی طقف يرگراک ناربهر ياهاعدا مامت زا

 اب هاگ هاگ و دنراد قلعت یتسینومک یللملانیب نامزاس هب یئاکیرمآ ياهتسینومک

 دب نآ زیچ هچ .دنزادرپیم رظن لدابت هب هلأسم نآ ای و نیا هب عجار نامزاس زکرم

 يرگراک يزکرم تالیکشت فلاخم یئاکیرمآ نارگراک ناربهر ایآ ؟دشابیم

 اما ]2[.دنرادن قلعت مادرتسمآ لانویسانرتنا هب اهنآ ؟دنشابیم نارگراک یللملانیب

 هیلع اهنآ هک تسا رطاخ نیا هب هن مادرتسمآ لانویسانرتنا هب اهنآ نتشادن قلعت

 تهج نیدب نامزاس نیا هب اهنآ نتشادن قلعت ،دنشابیم یللملانیب يرگراک تیزکرم

 نارادهیامرس ارچ )راضح يهدنخ( .دننادیم یپچ نامزاس ار مادرتسمآ اهنآ هک تسا

 یشخب ای و رگراک يهقبط یلو ،دننک هزیناگرا یللملانیب سایقم رد ار دوخ دنناوتیم

 نیرگ هک تسین نشور نیا ایآ ؟دنامب مورحم یتالیکشت نینچ نتشاد زا دیاب نآ زا

)Green( ياهتسینومک هب ]3[ یئاکیرمآ يرگراک نویساردف نوبیرت زا شیاقفر و 

 راوهدرب »وکسم زا تاروتسد« هب عجار ار اهرادهیامرس يهناسفا هک یماگنه ــ؛اکیرمآ

 ؟دننزیم تمهت ــ دننکیم رارکت

 زج يراک وکسم رد یتسینومک لانویسانرتنا ءاضعا،دننکیم رکف هک دنتسه یناسک

 زا شیب نرتنیمک رد هک اجنآ زا .دنک رداص یتاروتسد اهروشک مامت يارب هک درادن نآ
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 هک ،دیروآرد روصت هب ار نرتنیمک ءاضعا تیعضو دیناوتیم ،دنراد تیوضع روشک 60

 يارب تاروتسد نتشون بش و زور ناشراک طقف هکلب ،دنروخیم هن و دنباوخیم هن

 يرگراک ناربهر ،هرخسم دصق نیا اب و )راضح يهدنخ( .دشابیم اهروشک نیا

 نیا و ،دنراد ناهنپ اهتسینومک زا ار دوخ سرت دنناوتیم هک دندقتعم یئاکیرمآ

 يهقبط ناربهر نیرتمداخ و نیرتروسج اهتسینومک هک ،دنراد روتسم ار تیعقاو

  .دنشابیم اکیرمآ رگراک

  .تسیچ تیعقوم نیا زا تفر نورب هار هک ،دنکیم لاوئس یگدنیامن تأیه

 رد فلتخم تانایرج دوجو و یتدیقع يهزرابم :دراد دوجو هار کی اهنت هک مدقتعم نم

 جارخا یعاجترا تسایس هب ،دوش ریذپ ناکما اکیرمآ يرگراک ياهاکیدنس

 ،دوش هداد ناکما اکیرمآ رگراک يهقبط هب و دوش هداد نایاپ اهاکیدنس زا اهتسینومک

 بالقنا زونه اکیرمآ اریز ،دریگب میمصت دوخ ،فلتخم تانایرج نیب دازآ یتاباختنا رد

 باختنا اب هک دناهتشادن ار ناکما نیا زونه اجنآ رد نارگراک و هتشادن ار دوخ ربتکا

  .دنریگب میمصت اهاکیدنس رد فلتخم تانایرج نیب یئاهن

 هب ای و اکیرمآ تسینومک بزح هب کمک يارب نونکا مه ایآ :شسرپ نیمهد

  .؟دوشیم هداتسرف اکیرمآ هب یئاهلوپ )Worker Daily( ،»رکرُو یلید« همانزور

 ياهتسینومک هک ،دشابیم هنالاس تیوضع قح رادقم هچ ،درادن تیعقاو نیا رگا

  .؟دنزادرپیم موس لانویسانرتنا هب یئاکیرمآ

 لانویسانرتنا و اکیرمآ تسینومک بزح نیب طباور هب هلأسم هچنانچ :خساپ

 زا یشخب ناونع هب اکیرمآ تسینومک بزح هک میوگب دیاب ،دوشیم طوبرم موس

 هک دزادرپب تیوضع قح ردق نامه اراکشآ نرتنیمک هب یتسینومک لانویسانرتنا

 ــ دوشیم هدز سدح روط نیا ــ یتسینومک یللملانیب شبنج ناونع هب نرتنیمک
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 .دنادب يرورض ار نآ وا رگا ،دنکیم کمک شتاناکما هب انب اکیرمآ تسینومک بزح هب

  .دشابیمن لومعم ریغ و نونظم يزیچ نیا هک مدقتعم نم

 تسینومک بزح و اکیرمآ تسینومک بزح نیب يهطبار هب طوبرم هلأسم رگا اما

 مسانشیمن ار دروم کی یتح نم هک مهد رکذت دیاب ،دشابیم يوروش ریهامج داحتا

 يوروش ریهامج داحتا تسینومک بزح زا اکیرمآ تسینومک بزح ناگدنیامن هک

 هک ،تسا یتیعقاو یلو ،تسا روآ بجعت امش رظن هب نیا .دشاب هدرک کمک ياضاقت

  .دراد تیاکح یئاکیرمآ ياهتسینومک دیدش رایسب تیساسح زا

 يوروش ریهامج داحتا تسینومک بزح زا اکیرمآ تسینومک بزح رگا ،دش دهاوخ هچ

 هب شتاناکما دودح رد يوروش تسینومک بزح نم يهدیقع هب ؟دنک کمک ياضاقت

 هفاضا ،تشاد دهاوخ تسینومک بزح کی یشزرا هچ لمع رد .دومن دهاوخ کمک وا

 طلست تحت رد ،يرگید روشک تسینومک بزح هب رگا ،دشاب تردق رد هک مه نآ رب

  ؟دنکن کمک وا هب شتاناکما دودح رد ،يزاوژروب

 .دزرایمن يرانید هب بزح نیا هک میوگیم نم

 نوگنرس ار دوخ يزاوژروب و هدیسر تردق هب اکیرمآ رگراک يهقبط هک مینک ضرف

 ،اکیرمآ روشک رگراک يهقبط زا يرگید روشک رگراک يهقبط مینک ضرف ،دشاب هدرک

 دح رد وا هب هک ،دروآیم يور ،هتشگ زوریپ يرادهیامرس هیلع یمیظع يهزرابم رد هک

 یئاضاقت نینچ دناوتیم اکیرمآ رگراک يهقبط ایآ ــ ؛دیامن کمک يدام رظن زا ناکما

 کمک رد هچنانچ ،دیرخ دهاوخ دوخ رب ار گنن وا هک مدقتعم نم ؟دیامن در ار

  .دنک یهاتوک

 تساوخ نیا اب بوخ ياهتسینومک زا یضعب هک ،مینادیم ام :شسرپ نیمهدزای

 دنشاب هتشادن يداقتعا ادخ هب دیاب نآ ءاضعا يهمه هک ،تسینومک بزح

)Atheisten(، یعاجترا تیناحور ذوفن ریز نونکا مه اهنآ اریز ،دنرادن قفاوت 
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 ،دنامب توافت یب بهذم لباقم رد هدنیآ رد دناوتیمن تسینومک بزح ایآ .دنشابیم

 ناوتیمن ؟دتسیایمن اهتسینومک لباقم رد و دیامنیم کمک عومجم رد ملع هب هک

 هتشاد ار دوخ یبهذم تاداقتعا هک دوش هداد هزاجا ءاضعا هب امش دزن رد هدنیآ رد

  .؟دشابن بزح هب يرادافو اب یضقانت تاداقتعا نیا رگا ،دشاب

 .تسا دوجوم ینشوران نیدنچ شسرپ نیا رد :خساپ

 اهنآ زا یگدنیامن تأیه هک ،مسانشیمن ار »یبوخ ياهتسینومک« نینچ نم ًالوا 

  .دنشاب ایند رد هک دنرادن هزاجا یئاهتسینومک نینچ .دربیم مان

طرش چیه ام دزن رد ،دوش هتفگ ًامسر رگا هک مهد حیضوت دیابً امود
 
 رد یتیوضع

 طرش ار ادخ هب يداقتعا یب امتح بزح هب دورو يارب اهادیدناک زا هک ،دشابیمن بزح

 ،بزح تالیکشت و همانرب لوبق :زا دنترابع بزح رد تیوضع يارب ام طیارش .دراذگب

 و تیوضع قح یتخادرپ ،نآ ياهناگرا و بزح تامیمصت زا طرش نودب تیعبات

  .بزح تالیکشت زا یکی رد تیوضع

 رد ادخ هب داقتعا لیلد هب یئاهجارخا هک ،مناوخیم تارک هب نم :هدنیامن کی

  .تسا هتفای ماجنا بزح

 بزح رد وضع لوبق يارب هک ار یطیارش نآ مناوتیم طقف نم :نیلاتسا

 ام هک ،تسا ینعم نادب نیا ایآ .میرادن ام ار يرگید طرش .منک رارکت هرابود ،متفگ

 ار دوخ تاغیلبت ام .تسین ینعم نادب نیا ،ریخ ؟میشابیم توافت یب بهذم لباقم رد

 يرازگنوناق .داد میهاوخ طسب نینچ مه و میهدیم شرتسگ یبهذم تافارخ هیلع

 دقتعم دهاوخب هک یبهذم ره هب ،تسا قحم يدنورهش ره هک تسا نینچ ام روشک

 اسیلک یئادج ام لیلد نیمه هب تسرد ،تسا صخش ره ینادجو يهلأسم نیا .دشاب

 داقتعا يدازآ نالعا و تلود زا اسیلک یئادج اب نامزمه اما .مینکیم ءارجا ار تلود زا

 هیلع ،جیورت و غیلبت اب ،عانقا اب هک میاهداد يدنورهش ره هب ار قح نیا ،بهذم هب
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 رد دناوتیمن بزح .دنک هزرابم یبهذم هنوگ ره هیلعً اساسا ای و بهذم نآ ای نیا

 هنوگ ره و همه هیلع ار یبهذم دض تاغیلبت وا ،دنامب توافت یب بهذم لباقم

 یبهذم ياهتافارخ اما ،تسا ملع يارب بزح اریز ،دهدیم طسب یبهذم تافارخ

 هک اکیرمآ رد هک ،دراوم نیا .دراد رارق ملع هیلع یبهذم ره اریز ،دنشابیم ملع دض

 اریز ،دنشابیم نکممریغ ام دزن رد ]4[ دناهدش موکحم اهتسینیوراد تساهتدم

  .دنکیم ءارجا ملع یئافوکش يارب ار ییهبناج همه تسایس بزح

 غیلبت تافارخ نیا هیلع و دنامب توافت یب یبهذم تافارخ لباقم رد دناوتیمن بزح

 هک عجترم تیناحور ذوفن ندرب نیب زا يارب نئمطم ییهلیسو نیا اریز ،دومن دهاوخ

  .دشابیم ،دوتسیم ار يو زا تعاطا و دومنیم ینابیتشپ رگرامثتسا يهقبط زا

 راکفا هک ،یعاجترا یتوافت یب ،یبهذم تافارخ نایرجم لباقم رد دناوتیمن بزح

  .دنامب توافت یب ،دنکیم مومسم ار اههدوت

 طقف لکشم .میدرک بوکرس ار اهنآ ،هلب ؟میدرک بوکرس ار عجترم تیناحور ام ایآ

 هک تسا ییهلیسو یبهذم دض تاغیلبت .دناهتفرن نیب زاً الماک اهنآ هک تسا نیا رد

 اجنآ و اج نیا ،هک دنتسه يدراوم .دسر نایاپ هب عجترم تیناحور يدوبان نآ اب

 یبهذم دض تاغیلبت يهبناج همه دربشیپ زا ،رگید لئاسم رب هفاضا ،بزح زا يوضع

 رد اریز ،تسا دیفم رایسب نیا ،دنوش جارخا بزح ياضعا نینچ رگا .دریگیم ولج

  .درادن دوجو یئاج ،»اهتسینومک« هنوگ نیا يارب بزح فوفص

 هدنیآ يهعماج ياهیگهژیو رصتخم روط هب دیناوتیم :مهدزاود شسرپ

  .دینک ریوصت ،دومن دنهاوخ داجیا ار نآ اهتسینومک هک ار یتسینومک

 راثآ رد نینل و سلگنا ،سکرام ار یتسینومک يهعماج یمومع ياهیگ هژیو :خساپ

 يهعماج یسانش دبلاک رصتخم یلیخ تروص هب میهاوخب رگا .دناهتشاد نایب دوخ

  :دوب دهاوخ ییهعماج نآ ،مینک نایب ار یتسینومک
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 دهاوخن دوجو دیلوت لئاسو و رازبا رب یصوصخ تیکلام نآ رد هک -فلا

  .دوب دهاوخ یعمج و یعامتجا تیکلام رد اهنت اهنآ هکلب ،تشاد

 اهنت هکلب ،تشاد دهاوخ دوجو یتلود تردق هن و ییهقبط هن نآ رد هک -ب

 دازآ داحتا رد ار دوخ هک ،دوب دنهاوخ يزرواشک و یتعنص ناگدننک دیلوت نآ رد

  .دننکیم هرادا ناشکتمحز يداصتقا

 و تعنص يهصرع رد هچ کینکت لماکت نیرتالاب يهیاپ رب داصتقا نآ رد هک -پ

  .دوشیم يزیر همانرب يزرواشک يهصرع رد هچ

  .تشاد دهاوخن دوجو يزرواشک و تعنص نایم ،هد و رهش نایم يداضت نآ رد هک -د

 میسقت يوسنارف یمیدق ياهتسینومک بیسنرپ ساسا رب تادیلوت نآ رد هک -ج

  .»شزاین ساسا رب سک ره هب ،شیئاناوت ساسا رب سک ره« :دوشیم

 یئافوکش هب هک ،دنبای لماکت یبسانم طیارش نانچ رد رنه و ملع نآ رد هک -ف

  .دنبای تسد لماک

 اب ار دوخ دشاب راچان هک نیا و ینان هعطق مغ زا غراف تیصخش نآ رد هک -گ

  وریغ وریغ و .دوب دهاوخ دازآً اتقیقح و دنک زاسمد »ناهج نیا نادنمتردق«

  .میراد هلصاف اهگنسرف یعامتجا نینچ زا ام هک تسا نشور نیا

 يرورض یتسینومک يهعماج یعطق يزوریپ يارب یللملانیب طیارش هب هک يزیچ نآ

 هک ،دننکیم ادیپ طسب و دنیآیم دوجو هب هزادنا نامه هب ،دوشیم طوبرم ،دشابیم

 دشر ،يرادهیامرس  ياهروشک رد رگراک يهقبط یبالقنا تامادقا و یبالقنا هعماجم

 .دنبای

 هب دنناوتیم  روشک نیدنچ ای و يروشک رگراک يهقبط هک ،درک روصت نینچ دیابن 

 نآ هب اهروشک يهیقب نارادهیامرس و ،دننک راذگ مسینومک هب یتح ای و مسیلایسوس

 هک ،درک روصت دیابن عطق روط هب و دننیشنب وناز هب تسد و دننک هاگن توافت یب
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 لماکت رگ هراظن اهنت هک ،دنشاب هدامآ يرادهیامرس ياهروشک رد رگراک يهقبط

 مامت اب نارادهیامرس تقیقح رد .دننامب روشک نآ ای نیا رد مسیلایسوس يهنادنمزوریپ

 ره تقیقح رد .دنیامن هفخ ار یئاهروشک نینچ هک ،دننزیم تسد یلمع ره هب تردق

 مسینومک تمس هب ،رتشیب ای و مسیلایسوس يوس هب روشک نآ ای و نیا رد هک یمدق

 رگراک يهقبط لرتنک لباق ریغ يهزیگنا کی اب ریذپان بانتجا روط هب ،دوش هتشادرب

 نیا رد مسیلایسوس يارب هزرابم و تردق ریخست يارب يرادهیامرس ياهروشک

  .دش دهاوخ هارمه اهروشک

 تیزکرم ود ،یناهج عاجترا لماکت و یللملانیب تابالقنا لماکت نیح رد قیرط نیدب

 ياهبذاج يورین هک ،یتسیلایسوس تیزکرم کی :دریگیم لکش یناهج سایقم رد

 ،يرادهیامرس تیزکرم و دوب دهاوخ ،دنراد لیامت مسیلایسوس هب هک یئاهروشک يارب

 .دوب دهاوخ ،دنراد لیامت يرادهیامرس هب هک یئاهروشک يارب ياهبذاج يورین هک

 مقر ناهج مامت رد ار مسیلایسوس و يرادهیامرس تشونرس ،ههبج ود نیا نایم

  .دز دهاوخ

 

II 

 نیلاتسا قیفر ياهشسرپ

 یگدنیامن تأیه ياهخساپ و
 
 

 مه نم هک ،دیهد هزاجا نم هب دشابن هتسخ دایز یگدنیامن تأیه هک نانچ :نیلاتسا

 .)درادیم زاربا ار دوخ قفاوت یگدنیامن تأیه( .منک یلاوئس دنچ امش زا

 ار اهاکیدنس رد لکشتم نارگراک مک دصرد ناوتیم هنوگچ :لوا شسرپ

.؟داد حیضوت اکیرمآ رد
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  .دراد دوجو یتعنص رگراک نویلیم 17 ابیرقت ،امش دزن رد هک منکیم نامگ نم

 یتعنص رگراک نویلیم 19 ــ 18 اکیرمآ رد هک ،دهدیم رکذت یگدنیامن تأیه(

 یگدنیامن تأیه( .دنشابیم لکشتم اهنآ نویلیم 3 دودح هک منکیم رکف ).دندوجوم

 رگراک نویلیم3 هب کیدزن ،اکیرمآ نارگراک نویساردف رد هک ،دهدیم رکذت

 رگراک نویلیم مین نونکا مه ،رگید ياههیداحتا رد نآ رب هوالع و دنالکشتم

 .)دراد دوجو لکشتم رگراک نویلیم 3٫5 مهیور هک ،دنراد تیوضع

 اکیدنس رد لکشتم نارگراک زا یمک دصرد نیا هک ،مرظن نیا رب ًاصخش نم

 اهاکیدنس رد روشک نارگراک دصرد 90 يوروش ریهامج داحتا رد ،اج نیا رد دشابیم

 مک تیعقاو نیا امش ایآ هک ،منک لاوئس یگدنیامن تأیه زا مهاوخیم نم .دنالکشتم

 تأیه ایآ ،دینکیم یبایزرا تبثم تیعقاو کی ار اهاکیدنس رد لکشتم نارگراک ندوب

 رازبا فعض زا ،یئاکیرمآ نارگراک ندوب فیعض زا تیعقاو هک ،دنکیمن رکف یگدنیامن

  .؟دنکیم تیاکح يرادهیامرس هیلع يداصتقا يهصرع رد هزرابم

 هلیسو نیا هب دوشیمن ار اهاکیدنس رد ءاضعا دادعت ندوب مک :)Brophy( یفورب

 ،هک ظاحل نیدب هکلب ،داد حیضوت ،دشابیمن تسرد ،هدش هتفرگ راک هب کیتکات هک

 و دنوش لکشتم نارگراک هک دنکیمن ءاضتقا روشک رد يداصتقا یمومع طباور

 رگراک يهقبط يهزرابم ترورض هک ،دشابیم ییهنیمز يداصتقا طباور نیمه تسرد

 هب و درک دنهاوخ رییغتً اتعیبط طباور نیا .دیامنیم لکشم نارادهیامرس هیلع ار

 شبنج مامت و دومن دنهاوخ دشر زین اهاکیدنس طباور نیا ،رییغت نیا تازاوم

 .تفرگ دهاوخ شیپ رد يرگید هار یئاکیدنس

 

 .مقفاوم ،تشاد زاربا یلبق يوگنخس هک یتاحیضوت اب نم :)Douglas( سالگاد

 تالایا رد نارگراک دزمتسد هک تشاد رظن رد دیاب ،منک هفاضا نآ هب مهاوخیم نم
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هتشگ هفاضا يدایز رادقم هب نارادهیامرس فرط زا رخاوا نیا رد هدحتم
 

 نیا .تسا 

 رگا .دوشیم هدید اریخا و 1919 ،1917 لاس رد نارگراک دزمتسد هفاضا يهسورپ

 دوشیم هجیتن قیرط نیدب ،مینک هسیاقم 1911 دزمتسد اب ار يزورما یعقاو دزمتسد

 .تسا رتشیب بتارم هب يزورما دزمتسد هک

 رب یئاههبعش هب لوصالایلع شیوخ لماکت يهسورپ لیاوا رد یئاکیدنس شبنج

 رتشیب اهاکیدنس و ددرگیم میسقت نینچ مه زونه و هتشگ میسقت اهلغش ساسا

 ینیعم ناربهر اههیداحتا نیا سأر رد .تسا هدمآ دوجو هب صصختم نارگراک يارب

 یعس و دنتشادیم هضرع ار ياهتسب تالیکشت دوخ نیب هک ،دندوب هتفرگ رارق

 هک ياهزیگنا چیه اهنآ .دننادرگ نیعم ار یبسانم طیارش دوخ ءاضعا يارب دندومنیم

 ار رگید صصختم ریغ نارگراک و دوش هداد شرتسگ یئاکیدنس يهیداحتا بوچراچ

 شبنج هک یتسیابیم ،هلأسم نیا زج هب .دنتشادن ،دنیامن بذج اهاکیدنس رد مه

 اب هک ،دنک باسح هتفای لکشت بوخ رایسب يرادهیامرس کی اب اکیرمآ یئاکیدنس

 .دنک هلباقم نارگراک مامت یئاکیدنس ندش لکشتم اب ات دشابیم زهجم لئاسو مامت

 زا یکی رد ،هدمآرد تسارت تروص هب هک دیلوت زا هتشر کی رگا لاثم روط هب

 نیا وا هک ،دوریم شیپ اجنآ ات ،دوش هجاوم اکیدنس يوق تمواقم اب شیاههناخراک

 نیا زا .دنکیم لقتنم شرگید ياههناخراک زا یکی هب ار راک و ددنبیم ار هناخراک

  .دوشیم هتسکش اکیدنس تمواقم قیرط

 هجو چیه هب یلو ،دهدیم شیازفا ار نارگراک دزم دوخ فرط زا اکیرمآ يرادهیامرس

 دوبهب يارب هک دهدیمن یناکما چیه اهنآ هب ،دهدیمن يداصتقا تردق اهنآ هب

  .دننک هزرابم دوخ يداصتقا عضو

 زا نارگراک نیب نارادهیامرس هک ،تسا اکیرمآ رد مهم یتیعضو نآ رب هفاضا

 زا صصختم ریغ نارگراک تاقوا بلغا رد .دنزادنایم یئادج فلتخم ياهتیلم

 رد دننکیم یعس نارادهیامرس .ناهایس رخاوا نیا رد ای ،دنشابیم یئاپورا نیرجاهم
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 مه ،اهتیلم ساسا رب يدنب میسقت ،دننک داجیا هقرفت فلتخم للم نارگراک نیب

 هب يرادهیامرس .دباییم قیفلت یصصخت ریغ و یصصخت راک تاصخشم اب نینچ

 يهجرد زا ادج ،فلتخم للم نارگراک نیب ار يریذپان یتشآ داضت کیتامتسیس روط

 .دهدیم شرورپ ،اهنآ راک یصصخت

 هک،فده نیا اب ار ینشور تسایس اکیرمآ يرادهیامرس ،ریخا لاس 10 یط رد 

 هتفرگ یشیپ ،دروآ دوجو هب ،یناپمک يهیداحتا فورعم مان هب ار يدوخ ياهاکیدنس

 دوس رد ندش میهس يهدعو اب دوخ ياههاگراک رد راک هب ار نارگراک وا .تسا

 هک دراد ار لیامت نیا اکیرمآ يرادهیامرس .دنادرگیم دنمهقالع وریغ و هناخراک

 ،هک فده نیا هب،دنک نیزگیاج يدومع يدنبمیسقت کی اب ار یقفا يدنب میسقت

 لیامتم و بلج هیامرس عفانم يارب ار اهنآ و دنادرگ بعشنم ار رگراک يهقبط

  .دنادرگ

 هطقن زا هکلب ،يروئت يهیواز زا هن ار هلأسم هک مهاوخیم نم :)Coyle( لیئوک

 هب بسانم ینامز رد ار نارگراک ،هک دشابیم ناکما نیا .منک نشور یلمع رظن

 ءاضعا دادعت نایرج رامآ هچنانچ هک تسا نیا رد هلأسم یلو .درک هزیناگرا یتحار

 نارگراک ،اکیرمآ يرگراک نویساردف هک ،دهدیم ناشن اکیرمآ يرگراک نویساردف

 الاب صصختم نارگراک ءاضعا دادعت و دهدیم تسد زا جیردت هب ار صصختم ریغ

 نیا هک دشاب یتالیکشت کی هک دهاوخیم اکیرمآ يرگراک نویساردف .دوریم

 رد ار صصختم نارگراک هدمع روط هب هک دوش یتالیکشت جیردت هب تالیکشت

 ریغ رگراک چیه ًابیرقت اکیرمآ رد یئاکیدنس شبنج .دهد ياج دوخ فوفص

 ششوپ اهاکیدنس فرط زا یتعنص گرزب ياههخاش .دریگیمن رب رد ار یصصختم

 و گنس لاغذ نداعم نارگراک اهنت یتعنص گرزب ياههخاش نیا زا .دنوشیمن هداد

 65گنس لاغذ نداعم رد نیا دوجو اب یلو ،دنالکشتم ياهزادنا ات نهآ هار طوطخ

 ،دالوف دننام یتعنص بعش هنوگ نیا نارگراک .میراد لکشتم ریغ رگراک دصرد
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 ناوتیم یلک روط هب .دنشابیمن لکشتم ًامامت ًابیرقت ،لیبموتا تعنص و كوچوئاک

  .دنریگیمن رب رد ار صصختم ریغ نارگراک ،اهاکیدنس هک تفگ

 هک دندوجوم ،دنرادن قلعت يرگراک نویساردف هب هک يرگراک تالیکشت يرس کی

 هب هک يزیچ نآ .دننکیم وجتسج ار یصصخت ریغ ای و یصصخت مک نارگراک

 زا یکی لاثم روط هب ،دوشیم طوبرم اکیرمآ يرگراک نویساردف ناربهر عضوم

 شاهیداحتا رد وا هک ،تشاد راهظا ًاحیرص ناراکزلف يهیداحتا سیئر ،اهنآ ناربهر

 ،دوشیم هیداحتا ناربهر هب طوبرم هک هچنآ .دریذپیمن ار صصختم ریغ رگراک چیه

 ياهقوقح هک ،رفن نیجود دنچ زا ،هدمآ دوجو هب ناربهر زا یتساک هک تسا نینچ

 یب نآ هب دورو هک یتساک ــ رتشیب و رالد 10000 هنالاس ــ دنرادیم تفایرد نالک

  .دشابیم راوشد تیاهن

 شروشک رد رگا اریز ،تسا هدشن حرطم قح هب نیلاتسا قیفر لاوئس )Dunn( ناد

 رد هک تسا رطاخ نیدب ،دنالکشتم یئاکیدنس تروص هب نارگراک يهمه دصرد 90

 ،يرادهیامرس ياهروشک رد هک یلاح رد ،دراد قلعت رگراک يهقبط هب تردق اج نیا

 هک ،دنزیم تسد یمادقا ره هب يزاوژروب و دنشابیم متس تحت يهقبط نارگراک

  .دنادرگ نکمم ریغ اهاکیدنس رد ار نارگراک تیوضع

 .دنراد دوجو نآ سأر رد عجترم ناربهر اب یئاهاکیدنس اجنآ رد نیا زج هب

 هک ،دشابیم لکشم رایسب ،مینکیم تیلاعف اکیرمآ رد ام هک یطیارش تحت رد

 هک تسا یتلع نآ نیا .مینک بذج يرگراک تالیکشت يهدیا يارب یتح ار نارگراک

  .دنرادن یجاور نادنچ اههیداحتا اکیرمآ رد ارچ

 ،دراد رظن قافتا هلأسم نیا دروم رد یلبق يوگنخس اب وگنخس نیرخآ ایآ :نیلاتسا

 ار يرگراک شبنج هک دنراد نآ رد یعس اکیرمآ يرگراک شبنج ناربهر زا یضعب هک

  ؟دننک دودحم
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  .مقفاوم نم ،هلب :ناد

 توافت متساوخیم طقف نم ،مناجنرب ار یسک متساوخیمن نم :نیلاتسا

 ،مدناجنر ار یسک نم رگا .منادرگ نشور ار يوروش ریهامج داحتا و اکیرمآ رد عاضوا

 .)یگدنیامن تأیه نیب رد يداش( .مهاوخیم ترذعم تروص نیا رد

  منکیمن سح رطاخ هدیجنر هجوچیه هب ار دوخ نم :ناد

  .؟دراد دوجو نارگراک يارب یتلود يهمیب متسیس کی اکیرمآ رد ایآ :نیلاتسا

  .درادن دوجو اکیرمآ رد یتلود يهمیب متسیس کی :هدنیامن کی

 رد هک ،هحناس ماگنه هب ،اهتلایا زا يدایز دادعت رد :)Coyle( لیئوک

 نیب زا دصرد 30 رثکادح رادقم هب تراسخ ناربج کی ،دیآیم شیپ دیلوت نایرج

 اجنآ یصوصخ ياههناخراک رد تخادرپ نیا ،دوشیم تخادرپ ،يراک یئاناوت نتفر

 مزلم ار یتخادرپ نینچ نوناق یلو ،تسا هداد خر هحناس اهنآ رد هک ،ددرگیم ءارجا

  .درادیم

  .؟دراد دوجو اکیرمآ رد یتلود يراکیب يهمیب کی ایآ :نیلاتسا

 رد دناوتیم ،دوشیم عمج يراکیب يهمیب يارب هک یلوپ رادقم .ریخ :هدنیامن کی

  .دنک تیافک راکیب 100000 ات 80000 يارب عومجم رد اهتلایا مامت

 تعنص رد اههحناس يارب )یتلود تاصخشم اب هن( ییهمیب کی :)Coyle( لیئوک

 يارب یلو .دتفایم قافتا دیلوت يهسورپ رد هک یحناوس هیلع همیب مان هب دراد دوجو

 رادقم .درادن دوجو ییهمیبً اساسا يریپ ای و رامیب تلع هب ،يراک یئاناوت مدع

 هک تسا نینچ هلأسم عقاو رد .دوشیم عمج نارگراک مهس کمک زا همیب يهیامرس

 نارگراک رگا اریز ،ددرگیم تخادرپ نارگراک دوخ فرط زا همیب يهیامرس يهعومجم

 رب هیامرس نیا هک یئاجنآ زا ،دنرادیم تفایرد يرتشیب دزمتسد ،دنزادرپن ار لوپ نیا
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 بیترت نیدب ،هدمآ دوجو هب هناخراک نابحاص و نارگراک نیبام يدادرارق ساسا

 نیا يهیامرس یمامت ابیرقت قیرط نیا زا .دنرادیم تفایرد يرتمک رادقم نارگراک

 ؛دنریگیم هدهع هب ار غلبم نیا زا يزیچان رادقم نارادهیامرس .دوشیم عمج همیب

  .دصرد 10 ًابیرقت

 رد هک ،میوگب نم رگا ،دشاب بلاج اقفر يارب هک منکیم رکف نم :نیلاتسا

 800 زا شیب تلود باسح هب نارگراک يهمیب يارب يوروش ریهامج داحتا رد ام دزن

 ،میوگب امش هب هک دشابن دیاز دیاش مه نیا .ددرگیم تخادرپ هنالاس ،لبور نویلیم

 هبً ابیرقت ،لومعم دزمتسد رب هفاضا ،تعنص ياههخاش مامت رد ام دزن رد نارگراک هک

 ياهزاین يارب ،یگدنز عضو دوبهب يارب ،همیب يارب ار دوخ دزمتسد موس کی رادقم

  .دنرادیم تفایرد هریغ و یگنهرف

 اکیرمآ يهدحتم تالایا رد هک ،داد حیضوت ار نیا ناوتیم هنوگچ :مود شسرپ

  .؟دوشیمن تفای نارگراک يهژیو ياهدوت نامزاس چیه

 ناهاوخ يروهمج :دراد رایع لماک یسایس بزح ود اکیرمآ رد يزاوژروب

 رکف اقفر ایآ .دنرادن ياهدوت یسایس بزح چیه اکیرمآ نارگراک اما ،تارکومد بزح و

 ناتسلگنا هیبش رگا یتح ای و ،نارگراک يارب ياهدوت بزح کی دوبن هک ،دننکیمن

 ،نارادهیامرس هیلع شایسایس يهزرابم رد ار رگراک يهقبط يورین )راک بزح(

 .؟دنکیم فیعضت

 و  Green نیرگ ،اکیرمآ رد يرگراک شبنج ناربهر ارچ :رگید لاوئس کی 

  .؟دنشابیم يرگراک بزح داجیا هیلع هناعطاق ،نارگید

 نینچ دوجو يارب یترورض چیه هک ،دناممصم ناربهر،یلب :)Brophy( یفورب

 .دراد ترورض یبزح نینچ لیکشت هک ،دناهدیقع نیا رب یتیلقا اما.درادن دوجو یبزح

 شبنج ،دش نایب مهً البق هک هنوگ نامه هک ،تسا نینچ اکیرمآ ینونک ینیع طیارش
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 ار یئاکیدنس شبنج فعض رگید يوس زا ،دشابیم فیعض رایسب اکیرمآ رد یئاکیدنس

 و لکشتم ار دوخ هک درادن يرازبا ًً العف رگراک يهقبط هک ،داد حیضوت نینچ ناوتیم

 ار نارگراک دزمتسد دوخ نارادهیامرس اریز ،دیامن يربهر ار يرادهیامرس هیلع هزرابم

  .دنروآیم مهارف ار ياهدننک یضار يدام طیارش نانآ يارب و هفاضا

 دوجو ینیمأتً اساسا رگا ،دندرگیم نیمأت رهام نارگراک همه زا شیب :نیلاتسا

 یترورض هک ددرگیم نایب یفرط زا .دراد دوجو یضقانت اج نیا رد .دشاب هتشاد

 ،دوشیم هتفگ رگید فرط زا ،دنانیمأت نارگراک اریز ،دننک لکشتم ار دوخ هک تسین

نیرتشیب تسرد هک
 
 اهاکیدنس رد هک ،دنشابیم اراد رهام نارگراک ار نیمأت

 ینعی ،دنرادن نیمأت هک یئاهنآ تسرد هک ،دوشیم یعادت روط نیا ًاموس ؛دنالکشتم

 لکشتم ار دوخ هک ،دشابیم هلأسم نیرت يرورض اهنآ يارب هک ،رهام ریغ نارگراک

  .منکیمن كرد هجو چیه هب ار نیا نم و دنشابیمن لکشتم اهاکیدنس رد ،دننک

 يداصتقا و یسایس عاضوا اما ،تسا یضقانت اج نیا رد ،هلب :)Brophy( یفورب

  .دشابیم ضقانت زا رپ مه اکیرمآ

 ،دنشابن لکشتم اهاکیدنس رد رهام ریغ نارگراک رگا یتح  )Brebner( رنبرب

 ،دنیآ دوجو هب یتیاضران تاظحل هک یماگنه .دنرادروخرب یسایس يأر قح زا یلو

 زا .دنراد نایب ار دوخ رظن ،دوخ یسایس قح يهلیسو هب دنناوتیم رهام ریغ نارگراک

 يوس هب هن ،نارحب نارود ماگنه هب ،دنالکشتم اکیدنس رد هک ینارگراک رگید یفرط

 قح قیرط نیا زا .دنربیم موجه دوخ یسایس باختنا قح يوس هب هکلب ،اهاکیدنس

  .یئاکیدنس لکشت ربارب رد تسا ياهنزاوم یسایس باختنا

 متسیس رد ،تسا متسیس دوخ رد یلصا تالکشم زا یکی )Israels( زلئارسیا

 ،دوشیمن باختنا ياهدنیامن ،يروهمج تسایر باختنا رد ،هدحتم تالایا یتاباختنا

 تسد هب ار ینیعم يهقبط کی ءارآ تیرثکا طقف ای و روشک مامت ءارآ تیرثکا هک
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 يأر ینیعم دادعت زا یتلایا ره ،دراد دوجو یتاباختنا يهزوح کی یتلایا ره رد .دروآ

 يارب .دنکیم تکرش روهمج سیئر باختنا رد نآ يهلیسو هب هک ،دشابیم رادروخرب

 هب دوخ يارب ار ءارآ دصرد 51 یتسیابیم دوش روهمج سیئر دناوتب یسک هک نیا

 هک ،دوشیم متخ اجنآ هب نیا ،دنتشادیم دوجو بزح 4 ــ 3 رگا .دروآ تسد

 تسا نیا .ددرگ لوحم هرگنک هب یتسیابیم تاباختنا و .دوشن باختنا سکچیه

 :دننکیم لالدتسا نینچ موس بزح لیکشت نافلاخم .موس بزح لیکشت هیلع یلیلد

 و دوشیم هیزجت لاربیل بزح ءارآ هلیسو نیدب اریز ،دینکن دیدناک ار یموس صخش

  .ددرگیم نکمم ریغ لاربیل يهدنیامن باختنا

 بزح شدوخ نامز رد )La Follette( تلوفال روتانس اما .نیلاتسا

 هیزجت ار ءارآ یموس بزح دناوتیمن شور نیا اب .تشاذگ هیاپ ار یموس يرادهیامرس

 دناوتیم ،دشاب يرگراک بزح نآ رگا اما .دشاب نارادهیامرس بزح ،بزح نآ رگا ،دنک

  .دیامن هیزجت ار ءارآ

 ،داد عاجرا نآ هب یلبق يوگنخس هک ار هلأسم نیا نم )Davis( سیوید

 ناونع هب ،تسا يرگید زیچ هلأسم نیرتمهم نم رظن زا .منادیمن یساسا يهلأسم

 تازرابم ماگنه ،مریگیم رظن رد ،مراد تنوکس نآ رد دوخ هک ار يرهش نم لاثم

 یتسپ يرگراک ياکیدنس ربهر هب و دنیآیم بزح نآ ای نیا يهدنیامن ،یتاباختنا

 یئاهرازبا اکیدنس ربهر هب یتاباختنا ياهنویسکآ اب هطبار رد ،دننکیم راذگاو مهم

 هک یتسپ رطاخ هب وا سپس ،درب راک هب دناوتیم شدوخ عفانم يارب وا هک ،دنهدیم

 رادفرط دوخ اکیدنس ربهر هک ،دوشیم رادروخرب ینیعم تیعقوم زا ،هدش هداد وا هب

 شبنج ناربهر هک تسا یعیبط تیعضو نیا اب .ددرگیم يزاوژروب بزح نآ ای و نیا

 يارب ،دیآ نایم هب يرگراک بزح ،یثلاث بزح سیسأت زا تبحص رگا ،یئاکیدنس

 باعشنا ،موس بزح سیسأت هک دننکیم لالدتسا و درک دهاوخن یمادقا نآ سیسأت

  .دروآیم دوجو هب اهاکیدنس رد
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 دنالکشتم اهاکیدنس رد رهام نارگراک اهنت هک تیعقاو نیا )Douglas( سالگاد

 رد تیوضع ناهاوخ یسک ره هک ،داد حیضوت دوشیم هنوگ نیدب لوصالایلع ار

 قح اریز .دشاب ینیعم یلام تیدوجوم و نیعم یلومت ياراد یتسیابیم ،دشاب اکیدنس

 قح نیا هک ،دنرادن ار ناکما نیا رهام ریغ نارگراک و دنشابیم الاب رایسب اهتیوضع

 .دنزادرپب ار تفگنه ياهتیوضع

 يزور رگا هک دنراد رارق رطخ نیا ضرعم رد امئاد رهام ریغ نارگراک ،نیا زج هب 

 رهام ریغ نارگراک .دنوش جارخا هناخراک نابحاص فرط زا ،دنیامن لکشت رد یعس

 ار ینابیتشپ نیا اهنآ .دنوش لکشتم رهام نارگراک لاعف ینابیتشپ اب دنناوتیم طقف

 ریغ نارگراک لکشت هار رس رب یلصا عنام تیعضو نیا اقیقد .دنرادن تاقوا بلغا رد

  .دشابیم اهاکیدنس یهدنامزاس رد رهام

 هب دوخ یسایس قوقح زا عافد اب ار دوخ قوقح زا عافد هدمع روط هب رگراک ياههدوت

 نیا رد نم ار رهام ریغ نارگراک يارب تالیکشت کی یلصا نادقف .دنروآیمرد ءارجا

  .منیبیم

 عاجرا اکیرمآ یتاباختنا متسیس رگید تیصوصخ کی هب یتسیابیم نم

 دوخ و دوریم یتاباختنا يهزوح هب سک ره هک يروط هب ،میقتسم تاباختنا هب ،مهد

 هک منئمطم نم .دهدب ار دوخ يأر دناوتیم ،دمانیم هاوخیروهمج ای و تارکومد ار

 ریغ يهمانرب کی هب نارگراک هک ،دوش قفوم تسناوتیمن  )Gompers( زرپموگ

 وا .تشادیمن تسد رد ار میقتسم باختنا لالدتسا نیا وا هاگره ،دننک ءافتکا یسایس

 ،دنشاب هتشاد یسایس تیلاعف دنهاوخیم رگا ،اهنآ هک دیوگیم نارگراک هب ًامئاد

 رد و دنریگب ار تسپ نآ ای نیا و دنوش وضع دوجوم یسایس بزح ود رد یتسیابیم

 يهدیا زا ار نارگراک هتسناوت زرپموگ لالدتسا نیا کمک اب .دنوش تردق بحاص اجنآ

  .دراد فرصنم يرگراک بزح داجیا و رگراک يهقبط تالیکشت
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 يرگراک نویساردف ناربهر هک ،داد حیضوت دوشیم هنوگچ :موس شسرپ

 زا يرایسب زا رتعجترم ،يوروش ریهامج داحتا نتخانش تیمسر هب يهلأسم رد اکیرمآ

  .؟دنشابیم نارادهیامرس ناربهر

 و  )Borah( اروب ياقآ عون زا ینارادهیامرس هک ،تسا حیضوت لباق هنوگچ

 ناربهر یلو ،دننکیم عافد يوروش ریهامج داحتا نتخانش تیمسر هب زا نارگید

 تیمسر هب هیلع ار تاغیلبت نیرتهناعجترم نیرگ ات زرپموگ زا اکیرمآ يرگراک شبنج

 يوروش ریهامج داحتا نتخانش تیمسر هب هیلع ،يرگراک يروهمج نیلوا نتخانش

  ؟دننکیم و هدرک تیلاعف

 وردوو ،اکیرمآ قباس روهمج سیئر لثم ،یعجترم یتح هک ،تسا حیضوت لباق هنوگچ

 يهیسور هب ،دنادیم ریذپ ناکما ار نیا ،)Woodrow Wilson( نوسلیو

 يرگراک نویساردف ناربهر رگید و نیرگ هک یماگنه ،دیوگب »تینهت« يوروش

  .؟دنشابیم اکیرمآ نارادهیامرس زا رتعجترم اکیرمآ

 يهلمح ماگنه 1918 سرام هام رد وا هک ،نوسلیو وردوو »تینهت« نتم اج نیا رد

 لاسرا هیسور ياهاروش يهرگنک هب ،دارگورتپ ياهاروش هیلع ناملآ رصیق ياهورین

  .دینک هظحالم ار ،تسا هتشاد

 تالایا ياهقلخ مان هب ،اهاروش يهرگنک يرازگرب تبسانم هب مهاوخیم نم«

 هک نونکا هژیو هب ،مراد زاربا هیسور قلخ هب ار دوخ يهناقداص يدردمه هدحتم

 ار اهنآ يهزرابم ات ،دناریم شیپ هب روشک بلق رد ار دوخ یماظن ياهورین ناملآ

 دوخ ياههشقن ،دنک دوبان ار اهنآ ياهدرواتسد يهمه ،دناشک یماکان هب يدازآ يارب

 تالایا تلود هک نیا مغریلع.دراداو یگدنب هب ار هیسور قلخ و دروآرد ققحت هب ار

 هیسور هب دناوتب هک دشابیمن یتیعقوم رد تالکشم تلع هب نونکا مه هدحتم

 زا ،هیسور قلخ هب مهاوخیم ،دراد راظتنا ام زا وا هک یکمک ،دناسر کمک ًامیقتسم
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 تاناکما مامت زا هدحتم تالایا تلود هک ،مهد نانیمطا ینونک يهرگنک قیرط

 روما رد لماک یگتسباو ریغ و لماک لالقتسا مه زاب هیسور ات ،دومن دهاوخ هدافتسا

 رصاعم ناسنا يهعماج رد و اپورا رد ار دوخ شقن يهرابود یبایزاب و شیوخ یلخاد

 مئاد یئاهر تهج رد ،هیسور قلخ زا ار دوخ ینابیتشپ هدحتم تالایا قلخ .دبای زاب

 میمص زا ،دوخ تسد رد شیوخ تشونرس نتفرگ تسدب و دادبتسا غوی زا شیوخ

 16 خیرات هب 50 يهرامش »Prawda« ادوارپ هب دینک هعجارم( ».درادیم زاربا بلق

 دنهاوخیم اکیرمآ يرگراک نویساردف ناربهر هک ،تسا یعیبط نیا ایآ )1918 سرام

  .؟دنشاب یعاجترا نوسلیو زا رتعجترم

 نم اما ،مهد حیضوت یتسرد هب ار نآ لیلد مناوتیمن نم  )Brophy( یفورب

 نیا نوچ هک لیالد نامه اب ،اکیرمآ يرگراک نویساردف ناربهر هک ،منکیم رکف

 نتخانشن تیمسر هب عضوم نیا هب ،درادن قلعت مادرتسمآ للملانیب هب نویساردف

 رب هفاضا .دشابیم اکیرمآ نارگراک يهژیو يهفسلف رد توافت .دنکیم يراشفاپ هیسور

 اپورا نارگراک و اکیرمآ نارگراک نیب هک ،تسا يداصتقا توافت رس رب هلأسم نیا

  .دشابیم

 هب اب ،مراد عالطا نم هک ،یئاج ات ،اکیرمآ يرگراک نویساردف ناربهر اما :نیلاتسا

 یتفلاخم ،دنراد تموکح اهتسیشاف اهنآ رد هک ،ناتسهل و ایلاتیا نتخانش تیمسر

  .دنرادن

 ياهتلود هک ،یئاج ایلاتیا و ناتسهل هب امش يهراشا اب )Brophy( یفورب

 هب يوروش ریهامج داحتا نتخانشن تیمسر هب يهزیگنا نامزمه ،دنتردق رد یتسیشاف

 ریهامج داحتا دروم رد تشز راتفر نیا حیضوت .دوشیم لدتسم اکیرمآ يهلیسو

 ياهتسینومک اب اکیرمآ يرگراک نویساردف ناربهر هک تسا یلاکشا رد يوروش

  .دنراد يدوخ
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 اهنآ هک نیا رب ینبم ،تشاد نایب یلبق يوگنخس هک لالدتسا نیا .)Dunn( ناد

 يدوخ ياهتسینومک نوچ ،دنسانشب تیمسر هب ار يوروش ریهامج داحتا دنناوتیمن

 تیمسر هب هیلع اهنآ اریز ،تسین هدننک عناق ،درک دنهاوخ راوشد اهنآ رب ار راک

  .دندرکیم غیلبت تسینومک بزح لیکشت زا لبق ار يوروش ریهامج داحتا نتخانش

 نآ هیلع اکیرمآ يرگراک نویساردف ناربهر ،هک تسا نیا رد یساسا لیلد

 اهنآ هیواز نیا زا .دشاب هتشاد مسیلایسوس زا ياهحیار یعون هب هک تسا يزیچ

 ،دنراد ار دوخ »یلم یمدرم يهیداحتا« حالطصا هب هک دناینارادهیامرس ریثأت تحت

 اکیرمآ يهعماج رد ار یمومع راکفا ،دیامنیم یعس لئاسو مامت اب هک یتالیکشت

 Ivy( یل يویا عضوم هیلع تالیکشت نیا .دنزیگنارب مسیلایسوس عون ره هیلع

Lee(، هب ،دوب يوروش ریهامج داحتا و اکیرمآ نیب يراجت طباور شرتسگ يارب هک 

 يهقبط نایم رد ناوتیم هنوگچ« :دنرادیم نایب تالیکشت نیا ناربهر .تساخاپ

  ».؟دننکارپب ینانخس نینچ اهلاربیل هک یماگنه ،مینک اپ هب مظن نامدوخ رگراک

 هجو یهبانتم رادقم هک ،تسا نارادهیامرس زا یتالیکشت ،"یلم یمدرم يهیداحتا"
 هتفگ دیاب زین نیا .دننکیم يربهر ار نآ و دنهدیم رارق تالیکشت نیا رایتخا رد

 ،)MatthewWoll( لُو ویتام ،اکیرمآ يرگراک نویساردف سیئر نواعم هک ،دوش

  .دشابیم یعاجترا يهیداحتا نیا نواعمدوخ

 ،دش نایب هک یئاکیدنس ناربهر یعاجترا تین نیا ساسا )Brophy( یفورب

 نیا .دومن یسررب رتقیمع یتسیابیم ار هلأسم نیا .دشابیمن نآ یساسا يهزیگنا

 نیرتهب ،دشابیم يوروش ریهامج داحتا رد یگدنیامن تأیه کی نونکا هک تیعقاو

 .يوروش ریهامج داحتا اب اکیرمآ نارگراک زا یشخب يدردمه رب تسا یلیلد و خساپ

 ریهامج داحتا دروم رد اکیرمآ يرگراک نویساردف ناربهر يهیرظن نیا ،مدقتعم نم
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 عضوم حیضوت .درادن اکیرمآ رگراک يهقبط تیرثکا يهیرظن اب یتوافت ،يوروش

 ییینالوط تفاسم رد يوروش ریهامج داحتا لباقم رد اکیرمآ رگراک يهقبط تیرثکا

 مامت هب یهجوت اکیرمآ رگراک يهقبط .دراد دوجو يوروش ریهامج داحتا زا هک تسا

 طوبرم لئاسم رد اکیرمآ رگراک يهقبط رب يزاوژروب ذوفن اما ،درادن یللملانیب لئاسم

  دنشابیم هدننک نییعت يوروش ریهامج داحتا هب

  100 ــ 92 .ص 10 دلج راثآ تایلک ــ نیلاتسا .و.ي

  210 ىهرامش رد 1927 ربماتپس 15 خیرات رد

 تسا هدیسر پاچ هب »ادوارپ« ىهمانزور

 

 ــــــــــــــــــــــــ

 

  :تاحیضوت
 10 زا هک داصتقا یللملانیب سنارفنک )Genua( آونجرد سنارفنک ــ1

  . دش رازگرب )ایلاتیا( آونج رد 1922 هم 19 ات لیروآ

 ياهروشک رگید و نپاژ ،ایلاتیا ،هسنارف ،ناتسلگنا فرط کی زا سنارفنک نیا رد

 شیاشگ اب .دنتشاد تکرش نآ رد يوروش هیسور رگید فرط زا و يرادهیامرس

 ار یناگمه حالس علخ يهژورپ و اپورا يزاسزاب عوضوم يوروش ناگدنیامن ،سنارفنک

 لباقم رد .دیدرگ در يوروش یگدنیامن تأیه تاداهنشیپ نیا .دندیشک شیپ

 هیسور لیدبت نآ ینعم هک یطیارش راتساوخ ،يرادهیامرس ياهروشک ناگدنیامن

 ياهضرق ،گنج تمارغ تخادرپ( دشیم یبرغ ياپورا يهیامرس ینلک هب يوروش

 تأیه ؛)وریغ و یجراخ نیکلام يهدش یلم یئاراد نداد سپ و گنج زا لبق

  دومن در ار یجراخ يرادهیامرس ياهاضاقت نیا يوروش یگدنیامن
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 ياهاکیدنس یللملانیب داحتا يهرگنک سنارفنک نایرج هب دوشیم طوبرم ــ2

 .دیدرگ رازگرب )دنله( مادرتسمآ رهش رد 1919 هیئوژ رد هک )بلط حالصا( تسیمروفر

 و يزاوژروب اب اراکشآ ،یتسیمروفر تسایس رب هوالع مادرتسمآ یللملانیب يهیداحتا

 داحتا هب تبسن هنامصخ يدروخرب و درکیم يراکمه يرگراک یبالقنا شبنج هیلع

 و دیشک تسد دوخ عضوم زا مود یناهج گنج ماگنه رد هیداحتا نیا.تشاد يوروش

 ،اهاکیدنس یناهج يهیداحتا سیسأت اب طابترا رد 1945 ربماسد 14 خیرات هب ًامسر

  .دیدرگ لحنم

 ــ اکیرمآ یئاکیدنس ياهنوناک زا یتمسق داحتا اکیرمآ يرگراک نویساردف ــ3

 نایم رد اکیرمآ مسیلایرپما یگدنیامن عقاو رد نویساردف ناربهر ؛ ــ 1881 سیسأت

  .دندوب یللملانیب يرگراک شبنج رد یگتسد ود داجیا لابند هب هک یئاکیدنس شبنج

 هدحتم تالایا( یسنت تلایا رد 1925 هیئوژ 21 ات 10 خیرات رد ــ4

 ناج مان هب یملعم هک نیا لیلد هب هاگداد دش لیکشت هاگداد يهسلج کی )اکیرمآ

 يهماقا ،هدرکیم سیردت ار نیوراد يروئت جلاک رد )John Scopes( سپوکسا

 ،تلایا نیا نوناق ندرک رادهحیرج ناونع هب كوکشم نیعجترم طسوت وا دومن يوعد

  .دیدرگ يدقن يهمیرج تخادرپ هب موکحم و هتخانش مرجم

 
 



  

 

 مسیلایسوس يداصتقا لئاسم
 یتسیلایسوس يوروش داحتا رد

 »يداصتقا ىهثحابم رد ناگدننک تکرش هب «

 1951 لاس ربماون هام ىهثحابم هب طوبرم يداصتقا لئاسم ىهرابرد یتاظحالم

 1952 ربماتپس 28

 

 سرد باتک حرط یبایزرا تبسانم هب هک ار يداصتقا ىهثحابم كرادم ىهمه نم

 حالصا يارب تاداهنشیپ «هلمج زا .ماهتشاد تفایرد تسا هدش رازگرب یسایس داصتقا

 ریغ تاکن و تاهابتشا عفر يارب تاداهنشیپ « ،»یسایس داصتقا یسرد باتک حرط

 مزال .تسا هدیسر نم هب »ثحب لباق لئاسم هب عجار تاعالطا « ،حرط »قیقد

 تاکن یسرد باتک حرط ىهرابرد نینچ مه و كرادم نیا ىهمه ىهرابرد منادیم

  . موش روآ دای ار ریز

 

 رد يداصتقا نیناوق تلصخ هب طوبرم ىهلأسم ـ1
  مسیلایسوس

 رد یسایس داصتقا نیناوق صوصخ هب ،ملع نیناوق ینیع تلصخ اقفر زا ىاهراپ

 ار یتانایرج نیناوق داصتقا نیناوق هک دننکیم یفن اهنآ .دننکیم یفن ار مسیلایسوس

 هک دنراد هدیقع اهنآ .دزاسیم سکعنم ،دریگیم ماجنا اهناسنا ىهدارا زا جراخ هک

 ،يوروش تلود ،هدراذگ يوروش تلود ىهدهع هب خیرات هک یصوصخم شقن هب رظن
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 عضو « يدیدج نیناوق ،» دنهد لیکشت « يدیدج نیناوق دنناوتیم ،نآ ناربهر

 ».دننک

 ینیع تانایرج هک ار ملع نیناوق ،هک نیا لثم اهنآ .دننکیم هابتشا ًاقیمع اقفر نیا 

 اهناسنا ىهدارا ىهطیح زا جراخ هک ینیناوق ،دننکیم سکعنم ار عامتجا و تعیبط

 ىهدارا هب انب ،دندرگیم عضو اهتموکح ىهلیسو هب هک ینیناوق اب ،ار دریگیم ماجنا

 هجو چیهب یلو .دنریگیم هابتشا ،دنراد یئاضق رابتعا طقف و ،دندرگیم داجیا اهناسنا

 .تفرگ هابتشا ار اهنآ ناوتیمن

 رد یعیبط مولع نیناوق زا نخس هک نیا زا رظن عطق ــ ار ملع نیناوق مسیسکرام

 زا جراخ هک ینیع تانایرج ساکعنا هباثم هب ــ یسایس داصتقا نیناوق ای و دشاب نایم

 فشک ار نیناوق نیا دنناوتیم اهناسنا .دمهفیم ،دریگیم ماجنا اهناسنا ىهدارا

 هب اهنآ زا و دنراد روظنم دوخ تایلمع رد ار اهنآ ،دننک هعلاطم ار اهنآ ،دننادب ،دننک

 هب .دننک وغل ای و هداد رییغت ار اهنآ دنناوتیمن اهناسنا یلو .دننک هدافتسا عامتجا عفن

  .دننک عضو ای و دنهد لیکشت ،دیدج نیناوق ملع يارب دنناوتیمن اهنآ یلوا قیرط

 ياهورین لمع جیاتن ،تعیبط نیناوق لمع جیاتن ،ًالثم هک تسا ینعم نیدب نیا ایآ

 ياهورین ىهدننک ناریو ریثأت هک ،تسا يریگولج لباق ریغ یلک روط هب تعیبط

 رد دنناوتیمن اهناسنا هک يریگولج لباق ریغ هیرهق يورین اب هراومه اج همه تعیبط

 ،یموجن تانایرج رگا .تسین ینعم نیدب ،هن ؟دریگیم ماجنا ،دننک ریثأت اهنآ

 نیناوق رگا یتح اهناسنا ًاعقاو هک ار اهنآ دننامه تانایرج زا ىاهراپ و کیژولوئژ

 رد ،میراذگب رانک ،دنازجاع اهنآ رب ریثأت زا ،دنشاب هدرک كرد ار تانایرج نیا لماکت

 زجاع تانایرج رب ریثأت ناکما ظاحل زا هجو چیهب مدرم ،رگید دراوم زا يرایسب

 روظنم اب هدومن لصاح فوقو تعیبط نیناوق رب اهناسنا دراوم نیا ىهیلک رد .دنتسین

 نادیم دنناوتیم ،اهنآ زا هدافتسا و هنارهام ندرب راک هب اب ،اهنآ رب هیکت و نتشاد
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 .دنهدب رگید تهج تعیبط برخم ياهورین هب ،دنزاس دودحم ار تعیبط نیناوق لمع

  .دنزادنا راک هب عامتجا عفن هب ار نآ

 یناریو ،اهلیس ،میدق رایسب ىهنمزا رد .میریگب رظن رد ار ددعتم ىاهلاثم زا یکی

 يریگولج لباق ریغ ىهیلب ،دادیم يور تبسانم نیدب هک اهرازتشک و نکاسم

 لماکت اب ،نامز تشذگ اب نکل ،دندوب زجاع نآ ربارب رد اهناسنا هک دشیم بوسحم

 ،دنتخومآ ار یبآ قرب زکارم و اهدس نتخاس اهناسنا هک یماگنه ،يرشب تامولعم

 ،دیسریم رظن هب يریگولج لباق ریغ قباس هک هعماج رب اهلیس يایالب زا يریگولج

 ،دننک راهم ار تعیبط برخم ىاهورین هک دنتخومآ اهناسنا نآ رب هوالع . دش نکمم

 نآ زا و دنزادنا راک هب عامتجا عفن هب ار بآ ياهورین ،دننک مار ار اهنآ حالطصا هب

 .دننک هدافتسا ،يژرنا ندروآ تسد هب يارب ،عرازم يرایبآ يارب

 در ار ملع نیناوق ،تعیبط نیناوق هلیسو نیدب اهناسنا هک تسا ینعم نیدب نیا ایآ 

 تانایرج نیا ىهمه هک تسا نآ رد بلطم .تسین ینعم نیدب ،هـن ؟دناهدرک

 ره نودب عامتجا حلاصم رد نآ زا هدافتسا و بآ برخم ىاهورین تارثا زا يریگولج

 ماجنا ،ملع نیون نیناوق عضو نودب ،ملع نیناوق وحم ای و رییغت ای ضقن هنوگ

 نیناوق و تعیبط نیناوق اب قیقد قابطنا اب تانایرج نیا ىهمه ،سکعرب .دریگیم

 ،اهنآ ضقن نیرتکچوک ،تعیبط نیناوق ضقن هنوگ ره اریز ،دریگیم ماجنا ملع

  .دوشیم ندنام میقع و راک لالتخا هب رجنم طقف

 نیا زا رظن عطق ،زین یسایس داصتقا نیناوق ىهرابرد ،یعامتجا لماکت نیناوق ىهرابرد

 ار نیمه ،مسیلایسوس نارود زا ای و دشاب نایم رد يرادهیامرس نارود زا نخس هک

 ینیع نیناوق ،يداصتقا لماکت نیناوق ،یعیبط مولع دننام زین اج نیا رد .تفگ دیاب

 ماجنا اهناسنا ىهدارا زا لقتسم هک ار يداصتقا لماکت تانایرج هک دنشابیم

 اهنآ رب ،دننک فشک ار نیناوق نیا دنناوتیم اهناسنا .دنزاسیم سکعنم ،دریگیم

 هب ،دننک هدافتسا عامتجا عفن هب نانآ زا ،اهنآ هب هیکت اب و دنیامن لصاح فوقو
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 ،دنزاس دودحم ار اهنآ لمع نادیم ،دنهدب رگید تهج نیناوق یخرب برخم تاریثأت

 نیا دنناوتیمن اهنآ نکل .دنهد نادیم ،دننکیم زاب هار دوخ يارب هک رگید نیناوق هب

 .دننک عضو يداصتقا ىهزات نیناوق ای و دنزاس دوبان ار نیناوق

 نیناوق فالخرب نآ نیناوق هک تسا نآ زا ترابع یسایس داصتقا تایصوصخ زا یکی 

 ریثأت یخیرات نیعم نارود لوط رد ،اهنآ رثکا لقاال ،دنتسین يدبا ،یعیبط مولع

 ـ نیناوق نیا ـ اهنآ یلو .دنهدیم دیدج نیناوق هب ار دوخ ياج نآ زا سپ و دننکیم

 دنهدیم تسد زا ار دوخ رابتعا دیدج يداصتقا طیارش مکح هب هکلب ،دنوشیمن دوبان

 ىهدارا اب هک دنهدب يدیدج نیناوق هب ار دوخ ياج ات دنوشیم جراخ هنحص زا و

  .دنیآیم دیدپ يداصتقا نیون طیارش ىهیاپ رب هکلب دندرگیمن عضو اهناسنا

 نتفر نیب زا اب هک نیا ىهرابرد وا لومرف هب ؛سلگنا »گنیرود یتنآ« هب

 ادیپ هطلـسُ دوخ دیلوت لیاسو رب اهناسنا ،دیلوت لیاسو ندش یعامتجا و يرادهیامرس

 »نابابرا« ،تفای دنهاوخ یئاهر يداصتقا و یعامتجا طباور متس زا ،درک دنهاوخ

 »ترورض كرد ار رایتخا نیا سلگنا .دنیوجیم دانتسا ،تشگ دنهاوخ دوخ یگدنز

  .دمانیم

 اهناسنا هک تسا ینعم نیدب نیا ؟دشاب هتشاد دناوتیم ینعم هچ »ترورض كرد«

 عامتجا عفن هب هناهاگآً الماک ار اهنآ ،هدرک ادیپ شناد) »ترورض«( ینیع نیناوق رب

 اج نامه رد سلگنا هک تسا تهج نیمه هب صوصخ هب .تسب دنهاوخ راک هب

  : هک دیوگیم

 و هناگیب نیناوق هباثم هب نونک ات هک اهناسنا دوخ یعامتجا لامع نیناوق«

 هب رما  نایرجزا لماک عالطا اب ،دنتشاد رارق ناشلباقم رد اهنآ رب مکاح

 ».دش دهاوخ نانآ ىهطلـس عبات نیاربانب و هتفر راک هب اهناسنا ىهلیسو

 دننکیم روصت هک یناسک عفن هب هجو چیه هب سلگنا لومرف تسا مولعم هک نانچ

 عضو يدیدج نیناوق و درُب نیب زا ناوتیم مسیلایسوس طیارش رد ار دوجوم نیناوق
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 هکلب تسین يداصتقا نیناوق وحم مزلتسم لومرف نیا سکعرب .دشابیمن ،دومن

 .دیامنیم باجیا ار اهنآ زا هنارهام ىهدافتسا و عالطا

 لباق ریغ نیناوق نیا ریثأت ،دنراد يرهق تلصخ يداصتقا نیناوق هک دنیوگیم 

 نیا .تسین تسرد نیا .تسا ناوتان اهنآ لباقم رد عامتجا و دنشابیم يریگولج

 .تسا نیناوق تراسا هب میلست نیا ،تسا نیناوق زا )یشارت تب( »Aنویسازیشیتف«

 زا سپ دناوتیم عامتجا ،تسین زجاع نیناوق لباقم رد عامتجا هک تسا هدش تباث

 زا ،دزاس دودحم ار اهنآ لمع نادیم ،اهنآ رب هیکت اب ،يداصتقا نیناوق رب فوقو

 دروم رد هک هنوگ نامه »دنک مار « ار اهنآ ،دنک هدافتسا شیوخ عفن هب اهنآ

 روکذم لاثم رد هک هنوگ نامه ،دهدیم يور اهنآ نیناوق و تعیبط ياهورین

 .دهدیم يور گرزب ياهدور نایغط ىهرابرد

 ناکما نآ هب ایوگ هک مسیلایسوس نامتخاس رما رد يوروش تموکح صاخ شقن هب 

 لیکشت« ىاهزات نیناوق و دزاس دوبان ار يداصتقا لماکت دوجوم نیناوق ،دهدیم

 یشان يوروش تموکح صاخ شقن .تسین تسرد مه نیا .دنیوجیم دانتسا ،»دهد

 رد هک هچ نآ دننام یتسیابیمن يوروش تموکح هک نیا ًالوا : تسا تیفیک ود زا

 نآ رگید لکش نیشناج ار يرامثتسا لکش کی ،تفرگیم ماجنا قباس تابالقنا

 ره نادقف هب رظن هک نیا ًایناث ؛ دزاس دوبان ار رامثتسا هنوگ ره یتسیابیم هکلب ،دیامن

 هب یتسیابیم تموکح نیا ،روشک رد یتسیلایسوس داصتقا ىهدامآ ىاههفطن هنوگ

  .دنک داجیا ار داصتقا یتسیلایسوس لاکشا ؛دیدج لاکشا »یلاخ ياج« رد حالطصا

 تموکح ،نیا دوجو اب تسا هقباس یب و هدیچیپ و راوشد کش نودب هفیظو نیا

 تموکح ىهلیسو هب نآ ماجنا نکل .داد ماجنا يدنمتفارش اب ار هفیظو نیا يوروش

 يدیدج نیناوق و درب نیب زا ار دوجوم يداصتقا نیناوق ایوگ هک دوبن يوروش

 یگنهآ مه يداصتقا نوناق هب يوروش تموکح هک دوب ور نآ زا هکلب ،داد »لیکشت«
 

A - Fetichisation 
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 ىهدلوم ىاهورین .درکیم هیکت هدلوم ياهورین تلصخ اب يدیلوت تابسانم يرابجا

 لکش هک نآ لاح و دنتشاد یعامتجا تلصخ ،تعنص رد صوصخ هب ،ام روشک

 يرابجا یگنهآ مه يداصتقا نوناق هب هیکت اب .دوب يرادهیامرس ،یصوصخ تیکلام

 ار دیلوت لیاسو يوروش تموکح ،هدلوم ىاهورین تلصخ اب يدیلوت تابسانم

 متسیس هلیسو نیدب و دروآ رد قلخ ىهمه تیکلام هب ار اهنآ ؛ درک یعامتجا

 ،نوناق نیا نودب .درک داجیا ار داصتقا یتسیلایسوس لاکشا ،ومن وحم ار رامثتسا

 .دهد ماجنا ار دوخ ىهفیظو تسناوتیمن يوروش تموکح ،نآ هب هیکت نودب

 ،هدلوم ياهورین تلصخ اب يدیلوت تابسانم يرابجا یگنهآ مه يداصتقا نوناق

 نیا رگا .دنکیم زاب ار دوخ هار يرادهیامرس ىاهروشک رد هک تسا يدیدم ىاهتدم

 فرط زا هک تسا تهج نیدب ،تسا هتفاین نادیم و هدرکن زاب ار دوخ هار زونه نوناق

 اب ام اج نیا .دنکیم دروخ رب تمواقم نیرتدیدش اب عامتجا ىهدنبای لاوز ياهورین

 هک ،یعیبط مولع نیناوق فالخرب .میوشیم هجاوم يداصتقا نیناوق رگید تیصوصخ

 ىهنیمز رد ،درذگیم یمرن هب شیب و مک ،دیدج نوناق نتسب راک هب و فشک اهنآ رد

 ىهدنبای لاوز ياهورین عفانم هب هک يدیدج نوناق نتسب راک هب و فشک ،يداصتقا

 نیا زا .دوشیم وربور تمواقم نیرتدیدش اب اهورین نیا فرط زا ،دروخیمرب عامتجا

 نینچ .دنک هبلغ تمواقم نیا رب دشاب رداق هک یعامتجا يورین ،تسا مزال یئورین ور

 قلطم تیرثکا هک ناناقهد و رگراک ىهقبط داحتا تروص هب ام روشک رد یئورین

 رد ،رگید ياهروشک رد زونه یئورین نینچ .دش ادیپ ،دنهدیم لیکشت ار هعماج

 يوروش تموکح هک نیا زمر تسا نیا .تسا هدشن ادیپ يرادهیامرس ياهروشک

 یگنهآ مه يداصتقا نوناق و دنکش مه رد ار عامتجا ىهنهک ياهورین دش قفوم

 هتفای لماک نادیم ام روشک رد هدلوم ياهورین تلصخ اب يدیلوت تابسانم يرابجا

  .تسا
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 تموکح هب ام روشک یلم داصتقا )بسانتم (هشقن قبط لماکت ترورض هک دنیوگیم

 عضو يدیدج نیناوق ،هدرک دوبان ار دوجوم يداصتقا نیناوق دهدیم ناکما يوروش

 نوناق اب ار ام ىهلاس جنپ و هنالاس ىاههشقن دیابن ،تسا تسردانً الماک نیا .دنک

 لماکت نوناق .درک هابتشا یلم داصتقا )بسانتم (هشقن قبط لماکت ینیع يداصتقا

 رد دیلوت جرم و جره و تباقر نوناق لباقم ىهنزو هباثم هب یلم داصتقا ىهشقن قبط

 ؛ دیلوت لیاسو ندرک یعامتجا ىهیاپ رب نوناق نیا .تسا هدمآ دوجو هب ،يرادهیامرس

 دوجو هب ،داد تسد زا ار دوخ رابتعا دیلوت جرم و جره و تباقر نوناق هک نآ زا سپ

 رب طقف ار یتسیلایسوس یلم داصتقا هک تفای رابتعا ور نیا زا روکذم نوناق .دمآ

 نیدب نیا .درک هرادا ناوتیم یلم داصتقا هشقن قبط لماکت يداصتقا نوناق ساسا

 ناکما ام حارط تاماقم هب یلم داصتقا ىهشقن قبط لماکت نوناق هک تسا ینعم

 اب ناوتیمن ار ناکما نکل .دننک میظنت و حرط تسرد ار یعامتجا دیلوت دهدیم

 تیعقاو هب ار ناکما نیا هک نیا يارب .تسا فلتخم زیچ ود نیا .درک هابتشا تیعقاو

 ،دش طلسم نآ هب تسا مزال ،درک هعلاطم ار يداصتقا نوناق نیا دیاب ،دومن لیدبت

 یئاههشقن نانچ دیاب ،تخومآ عوضوم هب لماک ملع اب ار نآ نتسب راک هب تسا مزال

 هک تفگ ناوتیمن .دنزاس سکعنمً الماک ار نوناق نیا ياهاضاقت هک دومن میظنت

 سکعنم ًالماک ار يداصتقا نوناق نیا ياهاضاقت ،هلاس جنپ و هنالاس ىاههشقن

 .دنزاسیم

 رد ،هک یشزرا نوناق هلمجنم ،يداصتقا نیناوق زا ىاهراپ هک دنیوگیم 

 داصتقا ىهیاپ رب هک دنتسه ینیناوق ،دننکیم لمع مسیلایسوس طیارش رد ،ام روشک

 ناوتیمن .»دناهدش نوگرگد یساسا روط هب« یتح ای و »هدش نوگرگد« ،هشقن اب

 « ار اهنآ ناوتب رگا .»یساسا روط هب « مه نآ »تخاس نوگرگد « ار نیناوق

 يرگید نیناوق نینچ مه ،درک دوبان ار اهنآ ناوتیم هاگ نآ »تخاس نوگرگد

 لومرف يایاقب زا نیناوق»نتخاس نوگرگد« هب طوبرم )مکح (تخاس اهنآ نیشناج
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 نتخاس نوگرگد هب طوبرم لومرف هچرگ .تسا نیناوق »لیکشت« و »وحم« تسردان

 نآ زا دیاب تقد يارب ،راچان ،تسا هدش جیار ام دزن هک تساهتدم يداصتقا نیناوق

 ،تخاس دودحم ار يداصتقا نیناوق نآ ای نیا لمع طیحم ناوتیم .درک رظنفرص

 ،دنشاب هتشاد دوجو یتاریثأت نینچ رگا هتبلا ،اهنآ برخم تاریثأت زا ناوتیم

  .»درکدوبان« ایو »تخاس نوگرگد« ار اهنآ ناوتیمن یلو ،دومن يریگولج

 رب »طلست« زا ،يداصتقا ياهورین ای تعیبط ياهورین »ریخست«زا تقو ره نیاربانب

 دنناوتیم اهناسنا هک دنتسین نیا رب رظان هجو چیه هب ،دننکیم تبحص هریغ و اهنآ

 هلیسو نیدب سکعرب .»دنهد لیکشت « ار اهنآ ای و »دنزاس وحم « ار ملع نیناوق

 رب ،دننک فشک ار نیناوق دنناوتیم اهناسنا هک دنیوگب دنهاوخیم ار نیا اهنت اهنآ

 راک هب ار اهنآ لماک ملع اب هک دنزومایب ،دنوش طلسم اهنآ هب ،دنبای فوقو اهنآ

  هب و دنزاس رخسم ار اهنآ قیرط نیدب و دننک هدافتسا عامتجا عفن هب اهنآ زا ،دندنب

 .دنوش لئان اهنآ رب هطلـس

 سومان هک دنشابیم ینیع نیناوق ،مسیلایسوس رد یسایس داصتقا نیناوق سپ 

 سکعنم ،دنریگیم ماجنا ام ىهدارا زا لقتسم هک ار يداصتقا تایح تانایرج

 اب و دننکیم یفن ار ملع ،رما عقاو رد ،دننکیم یفن ار مکح نیا هک یناسک .دنزاسیم

 تایح يربهر ناکما اذل و دنیامنیم یفن مه ار ینیب شیپ هنوگ ره ناکما ،ملع یفن

  .دننکیم راکنا ار يداصتقا

 همه رب و تسا تسرد ،هدش هتفگ اج نیا هچ نآ ره هک دنیوگب دنناوتیم

 رب هک یقیاقح رارکت يارب هک درادن شزرا نیاربانب و درادن ىاهزات زیچ و ،تسا نشور

 ىاهزات زیچ اج نیا رد مه ًاعقاو هتبلا .دومن فرص تقو ،تسا نشور سک همه

 رارکت يارب ندرک فرص تقو هک میدرکیم رکف رگا دوبیم تسردان نکل ،تسین

 لاس ره هک تسا نآ رد بلطم .درادن شزرا ،تسا مولعم ام رب هک یقیاقح زا ىاهراپ

 اهنآ ،دنروآیم ور ،هدننک يربهر ىهتسه هباثم هب ،ام هب ناوج دیدج رداک نارازه



يوروش داحتا رد مسیلایسوس يداصتقا لئاسم   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  637 

 یفاک تیبرت نکل ،دنتسه یگتسیاش زاربا قاتشم ،دنتسه ام هب کمک قاتشم

 و دننادیمن ،تسا نشور بوخ ام يارب هک ار قیاقح زا يرایسب ،دنرادن یتسیسکرام

 تموکح ياسآ لوغ ىاهتیقفوم زا اهنآ .دنشاب مگ رد رس تاملظ رد دنتسه راچان

 راود هب ار اهنآ رس يوروش ماظن ىهداعلاقراخ ىاهتیقفوم ،دناهدز تهب يوروش

 راک ره هب « يوروش تموکح هک نیا ىهرابرد لیخت هب دننکیم انب و دروآیم

 دوبان ار ملع نیناوق دناوتیم يوروش تموکح ،»درادن كاب يزیچ زا« و »تساناوت

  .دهد لیکشت ىاهزات نیناوق و دزاس

 ؟مینک تیبرت مسینینل ـ مسیسکرام حور اب ار اهنآ هنوگچ ؟مینکب دیاب هچ اقفر نیا اب

 ،»دناماع روهشم « حالطصا هب هک یقیاقح کیتامتسیس رارکت هک منکیم لایخ نم

  .تساقفر نیا یتسیسکرام تیبرت لیاسو نیرتهب زا یکی ،اهنآ ىهلصوح اب حیضوت

 

  مسیلایسوس رد یئالاک دیلوت ىهلأسم ـ 2
 هب زا سپ یئالاک دیلوت ظفح رد بزح شور هک دنایعدم اقفر یخرب

 اهنآ .تسا هدوبن تسرد ،ام روشک رد دیلوت لیاسو ندرک یلم و تردق نتفرگ تسد

 نمض رد اهنآ .دربیم نیب زا ار یئالاک دیلوت تقو نامه تسیابیم بزح هک دننآ رب

  :دیوگیم هک دنیوجیم دانتسا سلگنا هب

 یئالاک دیلوت ،دروآ کلمت هب ار دیلوت لیاسو عامتجا هک نیمه«

 دهاوخ نیب زا زین ناگدننک دیلوت رب تالوصحم ىهطلـس نآ هارمه هب و

 »گنیرود یتنآ « هب دوش عوجر .»تفر

 .دننکیم هابتشا ًاقیمع اقفر نیا

 درمش قیقد و نشورًالماک ناوتیمن ار سلگنا لومرف :مینک لیلحت ار سلگنا لومرف 

 تیکلام هب دیلوت لیاسو ىهمه لاقتنا رس رب نخس ایآ هک هدشن دیق نآ رد اریز
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 رد دیلوت لیاسو ىهمه ایآ ینعی ،دیلوت لیاسو زا یتمسق لاقتنا ای و تسا عامتجا

 لومرف نیا سپ .دیلوت لیاسو زا یتمسق طقف ای و هدش هدراذگ قلخ ىهمه رایتخا

 .درک كرد ناوتیم لکش ود ره هب ار سلگنا

 کلمت زا ،»دیلوت لیاسو ىهمه«  کلمت زا سلگنا ،»گنیرود یتنآ« رگید ياج رد 

 یلم دوخ لومرف رد سلگنا سپ .دیوگیم نخس »دیلوت لیاسو ىهعومجم ىهمه« 

 اهنت سلگنا ینعی ،ار نآ زا یتمسق هن و دراد رظن رد ار دیلوت لیاسو ىهمه ندرک

 هب رظان هکلب دوبن قلخ مومع تیکلام هب یتعنص دیلوت لیاسو يراذگاو هب رظان

 .دشابیم مه يزرواشک رد دیلوت لیاسو يراذگاو

 زکرمت و يرادهیامرس هک دراد رظن رد ار یئاهروشک سلگنا هک دیآیم رب اج نیا زا 

 ىهمه ات دناهتفای لماکت یفاک ردق هب مه يزرواشک رد هکلب ،تعنص رد اهنت هن دیلوت

 سلگنا نیاربانب .دنروآ رد مدرم مومع تیکلام هب ،هدرک هرداصم ار روشک دیلوت لیاسو

 ىهمه ندرک یعامتجا اب هارمه تسا مزال یئاهروشک نینچ رد هک دراد هدیقع

 .تسا تسرًدالماک هتبلا نیا و ،درب نیب زا ار یئالاک دیلوت،دیلوت لیاسو

 یعضو نینچ روشک کی طقف »گنیرود یتنآ« راشتنا ماگنه ،هتشذگ نرق نایاپ رد 

 هچ و تعنص رد هچ دیلوت زکرمت و يرادهیامرس لماکت هک دوب ناتسلگنا نآ و تشاد

 تردق نتفرگ تسدب تروص رد تشاد ناکما هک دوب هدیسر ىاهطقن هب يزرواشک رد

 و هدراذگ قلخ ىهمه رایتخا رد ار روشک رد دیلوت لیاسو ىهمه ،ایراتلورپ ىهلیسوب

  .دنربب نیب زا ار یئالاک دیلوت

 صوصخم نزو اب ناتسلگنا يارب ار یجراخ تراجت تیمها ىهلأسم دروم نیا رد نم

 هک منکیم لایخ نم .مریگیمن رظن رد دراد روشک نآ یلم داصتقا رد هک یمیظع

 رد یئالاک دیلوت تشونرس ىهلأسم دشیم ،عوضوم نیا ىهعلاطم زا سپ طقف

 ىهمه ندرک یلم و ایراتلورپ ىهلیسو هب تردق نتفرگ تسدب زا سپ ار ناتسلگنا

 .درک لح یعطق روط هب دیلوت لیاسو
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 هب زونه يروشک چیه مه رضاح لاح رد هکلب ،هتشذگ نرق نایاپ رد اهنت هن یهگناو 

 هدهاشم ناتسگنا رد هک يزرواشک رد دیلوت زکرمت و يرادهیامرس لماکت زا هجرد نآ

 ،هد رد يرادهیامرس لماکت دوجو اب ،اهروشک ریاس رد اما و .تسا هدیسرن ،مینکیم

 یفاک ردق هب هک یطسوتم و اپ هدرخ ىهدننک دیلوت نیکلام ىهقبط هد رد زونه

 نتفرگ تسدب تروص رد ناشتشونرس یتسیابیم هک دراد دوجو ،دشابیم هدعلاوریثک

 .ددرگ نییعت ایراتلورپ ىهلیسو هب تردق

 طیارش ،ام روشک رد هلمجنم ،روشک نآ ای نیا رد رگا :دیآیم شیپ یشسرپ کنیا 

 يرادهیامرس ینوگژاو و ایراتلورپ ىهلیسو هب تردق نتفرگ تسدب يارب يدعاسم

 ،دشاب هدرک زکرمتم ار دیلوت لیاسو ردق نآ تعنص رد يرادهیامرس ،دشاب هتشاد دوجو

 اب یئاتسور داصتقا یلو ،دروآ رد عامتجا کلمت هب و درک هرداصم ار اهنآ ناوتب هک

 و اپ هدرخ نیکلام و ناگدننک دیلوت نیب ردق نآ زونه ،يرادهیامرس لماکت دوجو

 دیلوت نیا زا تیکلام بلس ىهلأسم حرط ناکما هک دشاب هدش میسقت طسوتم

 .؟دننکب دیاب هچ نآ بزح و ایراتلورپ ،دشابن نایم رد ناگدننک

 نیا هب مه دیابن لومرف نیا یهگناو ،دهدیمن خساپ شسرپ نیا هب سلگنا لومرف 

 ىهیاپ رب ینعی .تسا هدمآ دوجو هب يرگید شسرپ ىهیاپ رب اریز ،دهد خساپ شسرپ

 ندرک یعامتجا زا سپ یئالاک دیلوت تشونرس هک تسا هدمآ دوجو هب شسرپ نیا

 یعامتجا دیلوت لیاسو زا یتمسق طقف رگا ،سپ ؟دوشب دیاب هچ دیلوت لیاسو ىهمه

 تسدب ار تردق ایراتلورپ هک نیا يارب دعاسم طیارش یلو ،نآ ىهمه هن و هدش

 مزال ایآ و دریگ تسدب ار تردق دیاب ایراتلورپ ایآ ؟درک دیاب هچ ،دشاب دوجوم ،دریگ

  .؟دربب نیب زا ار یئالاک دیلوت نآ زا سپ هراب کی هب تسا

 یطیارش نینچ رد هک نیا رب رئاد ار یشان ىاهتسیسکرام زا ىاهراپ ىهدیقع ،هتبلا

 دناوتب يرادهیامرس ات دش رظتنم و دومن رظن فرص تردق نتفرگ تسدب زا تسا مزال

 هد رودزم هب ار اهنآ ،دنک تسکشرو ار طسوتم و اپ هدرخ هدننک دیلوت اهنویلیم
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 نآ زا سپ طقف و دزاس زکرمتم یئاتسور داصتقا رد ار دیلوت لیاسو و دیامن لیدبت

 ىهمه ندرک یعامتجا و ایراتلورپ ىهلیسو هب تردق نتفرگ تسدب ىهلأسم ناوتیم

 رگا اهتسیسکرام هک تسا نشور .دیمان خساپ ناوتیمن ،دومن حرطم ار دیلوت لیاسو

  .دنهد رد نت »یجالع هار « نینچ هب دنناوتیمن ،دنزاس اوسرً الماک ار دوخ دنهاوخن

 تسا مزال دیاش هک دننکیم روصت هک مه ار رگید یشان ىاهتسیسکرام ىهدیقع

 هد طسوتم و اپ هدرخ ناگدننک دیلوت زا تیکلام بلس هب و تفرگ تسدب ار تردق

 .تشاد بوسحم یخساپ ناوتیمن ،تخاس یعامتجا ار اهنآ دیلوت لیاسو و تخادرپ

 اریز ،دنهد رد نت دنناوتیمن اهتسیسکرام ،مه ینعم یب و هناراک تیانج هار نیا هب

 ار ناناقهد و تشاذگیم میقع ار یئایراتلورپ بالقنا يزوریپ ناکما هنوگ ره ،هار نیا

 .تخادنایم ایراتلورپ نانمشد هاگودرا هب اهتدم يارب

 ىهشقن« و »یسنج تایلام« ىهرابرد دوخ راثآ رد نینل ار شسرپ نیا هب خساپ 

 :زا تسا ترابع راصتخا هب نینل خساپ .تسا هداد دوخ روهشم »يویتارپوئک

 ،داد تسد زا ار تردق نتفرگ تسدب يارب دعاسم طیارش دیابن ــفلا

 دیلوت ینویلیم تیعمج دناوتب يرادهیامرس هک ىاهظحل راظتنا رد دیابن ایراتلرپ

  تردق دیاب هکلب .دنیشنب ،دزاس تسکشرو ار طسوتم و اپ هدرُخ يدارفنا ناگدننک

 .دریگ تسدب ار

  .دوش هدراذگ قلخ مومع سرتسد رد و هدش هرداصم تعنص رد دیلوت لیاسو -ب

 (ياهویتارپوئک رد ًاجیردت دیاب ار طسوتم و اپ هدرخ يدارفنا ناگدننک دیلوت اما و -ج

 دحتم اهزوخلک و يزرواشک گرزب تاسسؤم رد ینعی يدیلوت )ینواعت ىاهتکرش

  .تخاس
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 گرزب دیلوت رصاعم یکینکت ىهیاپ ،هداد لماکت لیاسو ىهیلک اب دیاب ار عیانص -د

 اهنآ سکعلاب هکلب ،دومنن تیکلام بلس نانآ زا ًانمض ،دروآ دوجو هب اهزوخلک يارب

 .درک زیهجت یلاع ىاهنیشام ریاس و اهروتکارت اب رترثؤم ار

 ینیعم تدم يارب ،یئاتسور داصتقا و تعنص ،هد و رهش يداصتقا دنویپ يارب اما -ه 

 يداصتقا تابسانم لکش اهنت هباثم هب ار )شورف و دیرخ هار زا هلدابم (یئالاک دیلوت

 یناگرزاب تاناکما مامت اب ،دومن ظفح ،تسا لوبق لباق ناناقهد يارب هک رهش اب

 نارادهیامرس هنوگ ره و همه و هداد هعسوت ار يزوخلک يویتارپوئک ،یتلود و يوروش

 .درک درط ار

 ىهلیسو هب هک لماکت هار نیا هک دهدیم ناشن ام یتسیلایسوس نامتخاس خیرات 

  .تسا هدومن هیجوت ار دوخ ًالماک هدش حرط نینل

 و مک ىهقبط هک يرادهیامرس ياهروشک ىهمه يارب هک تسین يدیدرت

 يارب لماکت هار نیا ،دنراد طسوتم و اپ هدرخ ناگدننک دیلوت ىهدعلاریثک شیب

  .دشابیم حالص هب نورقم و نکمم هار اهنت مسیلایسوس يزوریپ

 ددرگ يرادهیامرس هب رجنم دیاب طیارش ىهمه رد کلاذعم یئالاک دیلوت هک دنیوگیم

  .دش دهاوخ مه ًارابجا و

 اب ار یئالاک دیلوت دیابن !تسین نینچ طیارش ىهمه رد و هشیمه .تسین تسرد نیا

 لکش يرادهیامرس دیلوت .دنافلتخم زیچ ود اهنیا .تسناد یکی يرادهیامرس دیلوت

 ،دشاب هتشاد دوجو دیلوت لیاسو رب یصوصخ تیکلام رگا .تسا یئالاک دیلوت یلاع

 نآ زا دیلوت نایرج رد و درخب ار نآ دناوتب رادهیامرس هک الاک هباثم هب راک يورین رگا

 هب رودزم نارگراک رامثتسا متسیس ،نیاربانب ،رگا ،دیآ رد رازاب هب ،دنک یشک هرهب

 رجنم یئالاک دیلوت ،یتروص نینچ رد طقف ،دشاب هتشاد دوجو نارادهیامرس ىهلیسو

 رد دیلوت لیاسو هک دوشیم عورش اج نآ يرادهیامرس دیلوت .ددرگیم يرادهیامرس هب
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 ،دنشاب راچان دیلوت لیاسو زا مورحم نارگراک و دشاب زکرمتم یصوصخ ىاهتسد

  .درادن دوجو يرادهیامرس دیلوت ،نیا نودب .دنشورفب الاک هباثم هب ار دوخ راک يورین

 دوجوم ،دنکیم لیدبت يرادهیامرس دیلوت هب ار یئالاک دیلوت هک طیارش نیا رگا ،بوخ

 یصوصخ تیکلام رد رگید و دشاب یتسیلایسوس تیکلام رد دیلوت لیاسو رگا ،دشابن

 و ،دشابن الاک رگید راک يورین و دشاب هتشادن دوجو يرودزم راک متسیس رگا ،دشابن

  ؟درک دیاب هچ هاگ نآ ، دشاب هدش دوبان لبق اهتدم زا رامثتسا متسیس رگا

 دهاوخ يرادهیامرس هب رجنم مه زاب یئالاک دیلوت هک دوب هدیقع نیا رب ناوتیم ایآ

 هک تسا یعامتجا نانچ نآ انامه ام عامتجا هک تسا نیا هن رخآ .ناوتیمن ،هن ؟دش

 ،رامثتسا متسیس ،يرودزم راک متسیس ،دیلوت لیاسو رب یصوصخ تیکلام نآ رد

  .درادن دوجو رگید تساهتدم

 يداصتقا طیارش زا لقتسم تاذلاب مئاق يزیچ ار یئالاک دیلوت ناوتیمن

 ماگنه یئالاک دیلوت ،تسا رتشیب يرادهیامرس زا شرمع یئالاک دیلوت .تسناد طیحم

 يرادهیامرس هب رجنم کلاذعم ،درکیم تمدخ نآ هب و تشاد دوجو یگدرب ماظن

 درکیم تمدخ نآ هب و تشاد دوجو زین مسیلادوئف نارود رد یئالاک دیلوت .دشن

 رجنم ،درک هدامآ يرادهیامرس دیلوت يارب ار طیارش یضعب هک نیا دوجو اب ،کلاذعم

 یئالاک دیلوت هک میریگب رظن رد رگا ،دیآیم شیپ شسرپ نیا .دشن يرادهیامرس هب

 رد ،دریگیمن رب رد ار اج همه و تسین دودحمان يرادهیامرس طیارش دننام ام دزن

 راک متسیس وحم ،دیلوت لیاسو رب یعامتجا تیکلام ریظن یعطاق طیارش ىهیاس

 دیلوت ارچ ،تسا هدش دودحم یگنت ىهبوچ راهچ رد رامثتسا متسیس وحم و يرودزم

 هب ینیعم نارود يارب ،ددرگ يرادهیامرس هب رجنم هک نیا نودب دناوتیمن یئالاک

  ؟دنک تمدخ ام یتسیلایسوس عامتجا
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 دیلوت لیاسو رب یعامتجا تیکلام ىهطلـس ام روشک رد هک نآ زا سپ دنیوگیم

 یئالاک دیلوت تیدوجوم ،دش وحم یشک هرهب و يرودزم راک متسیس و تفای رارقتسا

 .درب نیب زا ار یئالاک دیلوت دوب مزال نیاربانب و تسا هداد تسد زا ار دوخ موهفم

 :میراد یتسیلایسوس دیلوت یساسا لکش ود ام رضاح لاح رد .تسین تسرد مه نیا 

 .دیمان قلخ مومع هب قلعتم ناوتیمن ار نآ هک يزوخلک و قلخ مومع نآ زا ،یتلود

 لیکشت ار قلخ مومع تیکلام ،دیلوت لوصحم و دیلوت لیاسو ،یتلود تاسسؤم رد

 هب )اهنیشام و نیمز ( دیلوت لیاسو هچرگ ،يزوخلک تاسسؤم رد اما و .دنهدیم

 رد راک اریز ،تسا اهزوخلک تیکلام رد دیلوت لوصحم کلاذعم ،دنراد قلعت تلود

 يارب هک مه نیمز هک نآ لاح و تساهنآ دوخ نآ زا رذب نینچ مه و اهزوخلک

 ،دنشورفب ار نآ دنناوتیمن هک يدوجو اب ،تسا هدش راذگاو اهنآ هب مئاد ىهدافتسا

 دوخ تیکلام دننام ار نآ اهزوخلک ًالمع ،دنراذگب نهر هب ای و دنهد هراجا هب ،دنرخب

 تاسسؤم لوصحم طقف تلود هک ددرگیم نآ هب رجنم تیفیک نیا .دنراد رایتخا رد

 هک دنتسه اهزوخلک طقف هک نآ لاح و دشاب هتشاد رایتخا رد دناوتیم ار یتلود

 یلو .دنشاب هتشاد رایتخا رد یصخش تیکلام هباثم هب ار يزوخلک لوصحم دنناوتیم

 لکش هب رگم دنزاس جراخ دوخ رایتخا زا ار دوخ تالوصحم دنهاوخیمن اهزوخلک

  .دنراد مزال اهنآ هک يرگید ياهالاک ربارب رد  ،الاک

 قیرط زا هلدابم زج ،رهش اب ار يرگید يداصتقا تابسانم رضاح لاح رد اهزوخلک

 لاح رد الاک شدرگ و یئالاک دیلوت ور نیا زا .تفریذپ دنهاوخن ،شورف و دیرخ

 نینل هک یماگنه ،شیپ لاس یس ًالثم ،هک دراد ترورض ردق نامه ام دزن رضاح

 هب ،هک یماگنه ًاملسم .دومن مالعا ار اهالاک شدرگ ىهبناج همه ىهعسوت ترورض

 هک يدیلوت روتکس کی ،يزوخلک و یتلود يدیلوت یساسا )شخب (روتکس ود ياج

 یفرصم لوصحم ىهمه دشاب هتشاد قح هک دیآ دوجوب ،دوش لماش ار دیلوت ىهمه

 ریغ رصنع هباثم هب ،شا»یلوپ داصتقا« اب یئالاک شدرگ ،دریگ رایتخا رد ار روشک
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 هک یتقو ات ،تسین دوجوم عضو نیا زونه یلو .دش دهاوخ دیدپان ،یلم داصتقا مزال

 رصنع هباثم هب دیاب الاک شدرگ و یئالاک دیلوت ،تسا یقاب يدیلوت یساسا روتکس ود

 داجیا .دنامب یقاب دوخ رابتعا هب ،ام یلم داصتقا متسیس رد يدیفم رایسب و يرورض

 ىهداس ندیعلب هار زا .؟تفرگ دهاوخ ماجنا هنوگچ دحتم و دحاو روتکس

 هب لمع نیا اریز (تسا مک شلامتحا هک ،یتلود روتکس ىهلیسو هب يزوخلکروتکس

 ناگرا نداد نامزاس قیرط زا ای و ،)دشیم یقلت اهزوخلک زا تیکلام بلس ىهلزنم

 قح اب )اهزوخلک و یتلود عیانص زا یگدنیامن اب( قلخ مومع دحاو يداصتقا

 اب نینچ مه نامز تشذگ اب و ءادتبا رد روشک یفرصم لوصحم ىهمه ىهبساحم

 تسا ىاهلأسم نیا . ؟لوصحم ىهلدابم لاثم باب نم ،بیترت هب لوصحم عیزوت قح

  .تسا هناگادج ثحب مزلتسم هک

 یصاخ عون یئالاک دیلوت هکلب تسین يداع یئالاک دیلوت ،ام یئالاک دیلوت ،نیاربانب

 ناگدننک دیلوت ياهالاک اب ًاساسا هک تسا نارادهیامرس نودب یئالاک دیلوت ،تسا

 طیحم و دراد راک و رس )نویسارپوئک و اهزوخلک ،تلود ( یتسیلایسوس دحتم

 دناوتیمن هجو چیه هب ًانیقی و تسا هدش دودحم یصوصخ فرصم ءایشا اب شالمع

 داصتقا «قافتا هب هک تسا نیا شاتشونرس و دبای لماکت يرادهیامرس دیلوت هب

 .دنک تمدخ یتسیلایسوس دیلوت میکحت و لماکت رما هب دوخ »یلوپ

 یئالاک لاکشا ،یتسیلایسوس هعماج هک ینامز ات دنیوگیم هک یئاقفر ور نیا زا

 ،يرادهیامرس صاخ يداصتقا ىاههلوقم ىهمه دیاب ایوگ ،دنکن دوبان ار داصتقا

 و دوس طسوتم نازیم ،هیامرس دوس ،هیامرس ،یفاضا شزرا ،الاک هباثم هب راک يورین

 اب ار یئالاک دیلوت نانیا .دنتسین قحم هجو چیه هب ،ددرگ ءایحا ام روشک رد هریغ

 دیلوت ،دراد دوجو یئالاک دیلوت نوچ هک دننآ رب و دننکیم هابتشا يرادهیامرس دیلوت

 رد یئالاک دیلوت اب ام یئالاک دیلوت هک دنمهفیمن اهنآ .دشاب دیاب مه يرادهیامرس

  .دراد یساسا توافت يرادهیامرس نورد
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 »لاتیپاک« زا هک مه ار رگید میهافم زا یخرب تسا مزال منکیم لایخ نم ،هوالع هب

 و هدش ذخا ،دهدیم رارق لیلحت دروم ار يرادهیامرس سکرام هک یئاجنآ ،سکرام

 ،مروظنم .تشاذگ رانک ،دوشیم هدنابسچ ام یتسیلایسوس تابسانم هب ًاعونصم

 یفاضا «و »مزال «لوصحم ،»یفاضا« و »مزال« راک ریظن تسا یمیهافم هلمجنم

 لیلحت و هیزجت دروم ار يرادهیامرس ور نیا زا سکرام .»یفاضا «و »مزال «تقو ،»

 ىهقبط هب و دزاس نشور ار یفاضا شزرا و رگراک ىهقبط رامثتسا ءاشنم ات هداد رارق

 يونعم ىهحلسا ،يرادهیامرس ینوگژاو يارب ،تسا مورحم دیلوت لیاسو زا هک رگراک

 دنکیم هدافتسا )یتالوقم ( یمیهافم زا راک نیا نمض سکرام هک تسا نشور .دهد

 ،الاح میهافم نیا زا هدافتسا نکل .دنراد تقباطمً الماک يرادهیامرس تابسانم اب هک

 هب هکلب ،تسین مورحم دیلوت لیاسو و تردق زا اهنت هن رگراک ىهقبط هک یماگنه

 تفگش رایسب ،دشابیم يدیلوت لیاسو کلام و دراد دوخ تسد رد ار تردق سکع

 نارگراک »ندرک ریجا « و الاک هباثم هب راک يورین زا نخس ام میژر رد ،الاح .تسا

 ار دوخ ،دوخ ،دیلوت لیاسو کلام رگراک ىهقبط ایوگ .دنتسه ینعم یب یفاک ردق هب

 «و »مزال «راک زا نخس .دشورفیم شدوخ هب ار دوخ راک يورین و دنکیم ریجا

 يارب هک نارگراک راک ام طیارش رد یئوگ .تسا تفگش ردق نامه زین »یفاضا

 فرصم هریغ و عافد رما نداد نامزاس و يرادهب ،شزومآ ىهعسوت ،دیلوت ىهعسوت

 هب هک يراک ىهزادنا هب تسا تردق رس رب الاح هک يرگراک ىهقبط يارب ،دوشیم

  .تسین مزال ،تسا هدیسر شاهداوناخ و رگراک یصوصخ جئاوح نیمأت فرصم

 نآ رد هک »اتوگ ىهمانرب رب داقتنا «دوخ رثا رد سکرام هک تخاس ناشن رطاخ دیاب

 ،ار يرادهیامرس هن و دنکیم یسررب ار یتسینومک عامتجا لوا )هلحرم (زاف ًانمض

 و ریاخذ داجیا ،يرادا ىاههنیزه ،يرادهب ،شزومآ ،دیلوت ىهعسوت يارب هک ار يراک

 ىهقبط یفرصم جئاوح نیمأت يارب هک يراک ىهزادنا هب ،ددرگیم عامتجا فقو هریغ

  .دنادیم يرورض ،دوشیم فرص رگراک
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 ىهلیسو هب میدق میهافم ضیوعت اب دیاب ام ىاهنادداصتقا هک منکیم روصت نم

 میهافم قباطت مدع نیا هب ،دنشاب هتشاد تقباطم دیدج عضو اب هک يدیدج میهافم

  .دنشخب همتاخ ،ام یتسیلایسوس روشک دیدج عضو اب قباس

 نآ تقو الاح یلو ،مینک لمحت ار قابطنا مدع نیا ینیعم تدم ات میتسناوتیم ام

 .میربب نیب زا ار قباطت مدع نیا ،هرخالاب دیاب هک تسا هدیسر

  مسیلایسوس رد شزرا نوناق ىهلأسم ـ3
 شزرا نوناق ام یتسیلایسوس میژر رد ،ام دزن رد ایآ :دنسرپیم یهاگ

  .؟دنکیم لمع ،؟دراد دوجو

 نوناق ،تسا یئالاک دیلوت و الاک هک اجنآ .دنکیم لمع و دراد دوجو يرآ

 ىهلدابم همه زا شیب ام دزن رد شزرا نوناق لمع نادیم .دشابن دناوتیمن مه شزرا

 ىهلدابم لماش هدمع روط هب ،شورف و دیرخ قیرط زا اهالاک ىهلدابم ،یئالاک

 دودح ات هتبلا شزرا نوناق ،هنیمز نیا رد ،اجنیا .دوشیم یصخش فرصم ياهالاک

  .درادیم هاگن ظوفحم دوخ يارب ار هدننک میظنت شقن یصخشم

 و رثا نیا .ددرگیمن دودحم یئالاک ىهلدابم نادیم هب شزرا نوناق لمع و رثا یلو

 ام یتسیلایسوس دیلوت رد شزرا نوناق هک تسا تسرد .دوشیم مه دیلوت لماش لمع

 رما نیا و دنکیم رثا دیلوت رب دشاب هچ ره نوناق نیا یلو درادن هدننک میظنت تیمها

 تالوصحم هک تسا رارق نیا زا عوضوم .تفرگن رظن رد دیلوت يربهر رد ناوتیمن ار

 ،دریگیم رارق موزل دروم دیلوت نایرج رد راک يورین فرصم نیمأت يارب هک یفرصم

  هتخورف و دیلوت الاک ناونع هب ام دزن

  .تسا شزرا نوناق رثا ضرعم رد هک یئالاک ،دوشیم

 رد تبسانم نیمه هب ددرگیم راکشآ دیلوت رما رب شزرا نوناق ریثأت هژیو هب اج نیمه

 ىهلأسم ،يروآ دوس و یناگرزاب لوصا تیاعر ىهلأسم دننام یلئاسم ام تاسسؤم



يوروش داحتا رد مسیلایسوس يداصتقا لئاسم   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  647 

 روما نیاربانب .دراد یلمع تیمها هریغ و اهتمیق ىهلأسم ،هدش مامت تمیق

 .درذگب شزرا نوناق نتفرگ رظن رد نودب مه دیابن و دناوتیمن ام تاسسؤم

 رما نیا اریز تسین دب ًاعقاو نیا ام ینونک طیارش رد .تسین دب ؟تسا بوخ نیا ایآ 

 اب ار نانآ و دنکیم تیبرت ،دیلوت لوقعم ىهرادا حور اب ار ام يداصتقا نانکراک

 هک دهدیم میلعت ار ام يداصتقا نانکراک رما نیا اریز ،تسین دب .دزاسیم طابضنا

 ىهزادنا نیمه هب و دننک هبساحم قیقد ار اهنآ ،دنیامن هبساحم ار يدیلوت ریداقم

 ماقرا « ىهرابرد يزادرپ نخس هب و دنروآ باسح هب دیلوت رد ار یعقاو ءایشا ،قیقد

 ار ام يداصتقا نانکراک رما نیا اریز .دنزرون لاغتشا ،هدش هتفرگ اوه زا هک »یبیرقت

 و دنبایب ،دننک وجتسج ،تسا هتفهن دیلوت قامعا رد هک ار ناهنپ رئاخذ ،دهدیم میلعت

 نیا اریز ،تسین دب .دنیامن لام دگل ار رئاخذ نیا هک نآ هن ،دنهد رارق هدافتسا دروم

 دوبهب مظنم يوحن هب ار دیلوت ىاههویش هک دزومآیم ام يداصتقا نانکراک هب رما

 و دننک ارجا ار یناگرزاب لوصا ،دنهد لزنت ار دیلوت ىهدش مامت تمیق ،دنشخب

 دشر هک تسا یبوخ یلمع بتکم نیا .دنیامن نیمأت ار هسسؤم يروآ دوس ات دنشوکب

 رد یتسیلایسوس دیلوت یعقاو ناگدننک هرادا هب نانآ لیدبت و ام يداصتقا ياهرداک

  .دنکیم عیرست ار لماکت ینونک ىهلحرم

 رد راک بیع .دنکیم رثا دیلوت رما رب ام دزن شزرا نوناق هک تسین نآ رد راک بیع

 ىهدع يانثتسا هب ،ام ىاههشقن ناگدننک میظنت و يداصتقا نانکراک هک تسا نآ

 دننکیمن یسررب ار تاریثأت نیا ،دنتسین انشآ یبوخ هب شزرا نوناق تاریثأت اب ،یلیلق

  .دنتسین دلب دوخ تابساحم رد ار تاریثأت نیا نتشاد روظنم و

 دزن اهتمیق تسایس ىهلأسم رد مه زونه هک ار یمگ رد رس نآ رما نیمه هژیو هب

 میمصت شیپ يدنچ :ددعتم ىاههنومن زا یکی کنیا .دنکیم نایب ،تسامرفمکح ام

 میظنت هلغ و هبنپ نایم تمیق بسانت ،هبنپ تعارز عفانم نیمأت روظنم هب دش هتفرگ

 نانکراک تبسانم نیا هب .دبای شیازفا ،ددرگیم تلود لیوحت هک ىاهبنپ تمیق .دوش
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 تسناوتیمن هک دندرک میلست يداهنشیپ ،ام ىاههشقن ناگدننک میظنت و يداصتقا

 هلغ نت کی تمیق داهنشیپ نیا قبط اریز ،دزاسن بجعتم ار يزکرم ىهتیمک ءاضعا

 نت کی تمیق ًانمض ،هبنپ نت کی تمیق هک دشیم داهنشیپ هزادنا نامه هب ًابیرقت

 هتیمک ءاضعا داریا هب .دوب هدش هتفرگ رظن رد هتخپ نان نت کی تمیق ربارب هلغ

 تلع هب هلغ نت کی تمیق زا رتالاب دیاب هتخپ نان نت کی تمیق هک يزکرم

 هلغ زا رتنارگ بتارم هب یلک روط هب هبنپ هک ،دشاب نتخپ و ندرک درآ ىاههنیزه

 نیا نابحاص ،دشاب هلغ و هبنپ یللملانیب ىاهتمیق دناوتیم نآ دهاش و تسا

 هتیمک تبسانم نیا هب .دنیوگب ،دشاب هتشاد یئانعم هک يزیچ دنتسناوتیمن داهنشیپ

 تمیق و دهد لزنت ار هلغ تمیق ،دریگب دوخ تسد هب ار راک نیا دش ریزگان يزکرم

 یقافتا هچ تفرگیم دوخ هب ینوناق رابتعا اقفر نیا داهنشیپ رگا .دیازفایب ار هبنپ

  .میدنامیم هبنپ نودب و میدرکیم تسکشرو ار هبنپ نازرواشک ام ؟داتفایم

 ار هنماد نامه ام دزن شزرا نوناق لمع هک تسا ینعم نآ هب اهنیا ىهمه ایآ یلو

 دیلوت ىهدننک میظنت ام دزن شزرا نوناق هک ،دشابیم اراد يرادهیامرس رد هک دراد

 يداصتقا میژر رد شزرا نوناق لمع طیحم عقاو رد .تسین ینعم نآ هب ریخ ؟تسا

 لمع طیحم هک دش هتفگ الاب رد .تسا روصحم یبوچ راهچ رد و دودحم تدش هب ام

 طیحم ىهرابرد .هتفرگ رارق یبوچ راهچ رد و تسا دودحم ام میژر رد یئالاک دیلوت

 یصوصخ تیکلام نادقف هک تسین کش .تفگ دیاب ار نیمه زین شزرا نوناق لمع

 دناوتیمن هد رد هچ و رهش رد هچ دیلوت لیاسو ندرک یعامتجا و دیلوت لیاسو رب

  .دیامنن دودحم دیلوت رب ار نآ ریثأت ىهجرد و شزرا نوناق لمع طیحم

 جره و تباقر نوناق نیزگیاج هک زین یلم داصتقا )بسانتم (هشقن قبط لماکت نوناق

  .دنکیم لمع تهج نیمه رد ،هدیدرگ دیلوت جرم و
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 ام يداصتقا تسایس مامت یلک روط هب و ام ىهلاس جنپ و هنایلاس ىاههشقن

 نیمه رد زین تسا یکتم یلم داصتقا ىهشقن قبط لماکت نوناق تایضتقم رب هک

  .دیامنیم لمع تهج

 تدش هب ،ام دزن شزرا نوناق لمع طیحم هک دوشیم ببس ًاعومجم اهنیا ىهمه

 يزاب ار دیلوت ىهدننک میظنت شقن دناوتیمن ام میژر رد شزرا نوناق و ،تسا دودحم

 دشر دوجو اب هک دنکیم هیجوت ار »روآ تفگش« تیعقاو نیا رما نیمه هژیو هب .دنک

 هفاضا نارحب هب ام دزن رد شزرا نوناق ،ام یتسیلایسوس دیلوت عیرس و عاطقنا نودب

 رد یعیسو لمع طیحم هک شزرا نوناق نیمه هک نآ لاح و ددرگیمن رجنم دیلوت

 هب ــ يرادهیامرس ىاهروشک رد دیلوت دشر فیعض گنهآ دوجو اب دراد يرادهیامرس

  .دوشیم یهتنم دیلوت هفاضا بوانتم ىاهنارحب

 لماکت ىاههرود ىهیلک يارب هک تسا یتباث نوناق شزرا نوناق هک دنیوگیم

 تابسانم ىهدننک میظنت ناونع هب شزرا نوناق رگا هک ،تسا يرابجا ،یخیرات

 یلو ،دهدب تسد زا ار دوخ رابتعا یتسینومک عامتجا )هلحرم (زاف نیمود رد ىاهلدابم

 فلتخم ىاههتشر نایم تابسانم ىهدننک میظنت ناونع هب لماکت ىهلحرم نیا رد

 یقاب دوخ توق هب دیلوت ىاههتشر نایم راک عیزوت ىهدننک میظنت ناونع هب ،دیلوت

 .دنام دهاوخ

 اب هک تسا یخیرات ىهلوقم کی شزرا نوناق دننام شزرا .تسا تسردانً الماک نیا

 اب شزرا مه ،یئالاک دیلوت نتفر نایم زا اب ،تسا طوبرم یئالاک دیلوت تیدوجوم

  .تفر دهاوخ نایم زا شزرا نوناق مه و نآ لاکشا

 تالوصحم دیلوت يارب هک يراک رادقم یتسینومک عامتجا مود )هلحرم (زاف رد

 نآ ــ نآ لاکشا و شزرا ىهلیسو هب هن ،میقتسم ریغ قیرط زا هن تسا هدش فرصم

 ىهلیسو هب ،هطساو نودب و ًامیقتسم هکلب ــ تسا موسرم یئالاک دیلوت رد هک هنوگ

 يریگ هزادنا ،تسا هدش فرصم تالوصحم دیلوت يارب هک یتعاس رادقم ،نامز رادقم
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 ىاههتشر نایم راک عیزوت نیا :تسا راک عیزوت هب طوبرم هچ نآ اما و .دش دهاوخ

 ،داد دهاوخ تسد زا ار دوخ رابتعا تقو نآ ات هک ،شزرا نوناق ىهلیسوب هن دیلوت

 یعامتجا نیا .دش دهاوخ میظنت تالوصحم هب عامتجا جئاوح دشر ىهلیسو هب هکلب

 باستحا و دش دهاوخ میظنت عامتجا تاجایتحا ىهلیسو هب دیلوت نآ رد هک دوب دهاوخ

 بسک ،هشقن ىهدننک میظنت ىاهنآگرا يارب یلوا هجرد تیمها عامتجا جئاوح

  .دومن دهاوخ

 عامتجا لماکت لوا )هلحرم (زاف رد ،ام ینونک يداصتقا میژر رد هک زین رظن راهظا نیا

 ار دیلوت فلتخم ىاههتشر نایم راک عیزوت »تبسن «ایوگ شزرا نوناق یتسینومک

  .تسا تسردانً الماک ،دنکیم میظنت

 ار کبس عیانص ام دزن رد ارچ هک تسین موهفم تروص نآ رد ،دوبیم تسرد نیا رگا

 روآ دوس رتمک بلغا هک نیگنس عیانص هب تبسن ،تسا روآ دوس همه زا شیب هک

  ؟دنهدیمن هعسوت اوق ىهیلک اب تسین روآ دوسً الصا یهاگ و تسا

 زا هتشر کی ام دزن رد ارچ هک تسین موهفم تروص نآ رد دوبیم تسرد نیا رگا

 رثا «اهنآ رد نارگراک راک و تسین روآ دوس زونه هک ار نیگنس عیانص ت اسسؤم

 نودب هک ار کبس عیانص دیدج تاسسؤم و دننکیمن لیطعت ،دشخبیمن ار »بولطم

 ،دروآ راب هب »يرتشیب رثا «دناوتیم اهنآ رد نارگراک راک و تسا روآ دوس کش

 ؟دنیامنیمن سیسأت

 زا ار نارگراک ام دزن رد ارچ هک تسین موهفم تروص نآ رد ،دوب تسرد نیا رگا 

 رتشیب دوس اب تاسسؤم هب ،یلم داصتقا يارب رورض رایسب هچ رگا ،دوس مک تاسسؤم

 ار دیلوت فلتخم ىاههتشر نایم راک عیزوت »تبسن «ایوگ هک شزرا نوناق بجوم هب

  .؟دننکیمن لقتنم ،دنکیم میظنت

 مدقت زا میدوب ریزگان ،میئامن يوریپ اقفر نیا رظن زا میتساوخیم رگا هک تسا راکشآ

 ندرک رظنفرص یلو .مینک رظنفرص فرصم لیاسو دیلوت دوس هب ،دیلوت لیاسو دیلوت
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 دشر ناکما هک تسا ینعم نادب نیا ؟تسا ینعم هچب دیلوت لیاسو دیلوت مدقت زا

 عاطقنا نودب دشر ققحت اریز ،میرادرب نایم زا ار دوخ یلم داصتقا عاطقنا نودب

 .تسا نکمم ریغ ،دیلوت لیاسو دیلوت مدقت نامز مه ققحت نودب یلم داصتقا

 دوجو تروص رد ،يرادهیامرس رد طقف شزرا نوناق هک دننکیم شومارف اقفر نیا 

 و دیلوت جرم و جره ،تباقر دوجو تروص رد ،دیلوت لیاسو رب یصوصخ تیکلام

 هک دننکیم شومارف نانیا .دشاب دیلوت ىهدننک میظنت دناوتیم ،دیلوت هفاضا نارحب

 ،دیلوت لیاسو رب یعامتجا تیکلام دوجو تلع هب ام دزن رد شزرا نوناق لمع طیحم

 هب نیاربانب و تسا دودحم ،یلم داصتقا ىهشقن قبط لماکت نوناق رثا تلع هب

 نیا تایضتقم یبیرقت ساکعنا هک ،زین ام ىهلاس جنپ و هنایلاس ىاههشقن ىهلیسو

  .دشابیم دودحم ،تسا نوناق

 داصتقا ىهشقن قبط لماکت نوناق هک دنریگیم هجیتن نینچ اج نیا زا اقفر زا ىاهراپ

 تسردانً الماک نیا .دربیم نایم زا ار دیلوت يروآدوس لصا یلم داصتقا میظنت و یلم

 رظن هطقن زا هن ار يروآدوس ىهلأسم رگا .تسا سکعرب ًاقافتا عوضوم .تسا

 مامت رظن هطقن زا هکلب ،لاس کی عطقم رد و هناگادج دیلوت ىاههتشر ای تاسسؤم

 هلأسم حیحص تشادرب هناگی هک ،لاس 15 ــ 10 ًالثم یعطقم رد و یلم داصتقا

 رادیاپ ان و یتقوم يروآدوس هک دشیم هظحالم تقو نآ میدرکیم یسررب ،تسا

 نیرتیلاع نآ اب هسیاقم لباق هجو چیه هب دیلوت ىاههتشر ای ،تاسسؤم زا ىاهراپ

 داصتقا ىهشقن قبط لماکت نوناق لمع هک تسین يروآدوس تابث و ماکحتسا لکش

 بوانتم ىاهنارحب زا ار ام و دهدیم تسدب ،یلم داصتقا ىهشقن میظنت و یلم

 دراو عامتجا هب یمیظع يدام تاراسخ و دنکیم ناریو ار یلم داصتقا هک يداصتقا

 ار نآ عیرس ىاهگنهآ اب یلم داصتقا عاطقنا نودب دشر و دهدیم تاجن ،دزاسیم

  .دنکیم نیمأت ام يارب
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 نوناق ،ام دیلوت یتسیلایسوس ینونک طیارش رد هک تشاد ناوتیمن يدیدرت :هصالخ

 فلتخم ىاههتشر نایم راک عیزوت رما رد »اهتبسن ىهدننک میظنت «دناوتیمن شزرا

 .دشاب دیلوت

 

 راک نایم ،هد و رهش نایم داضت ندرب نایم زا ىهلأسم ـ4 
 توافت نتخاس فرط رب ىهلأسم زین و یندب و يرکف
  اهنآ نایم

 دنراد رگید کی اب يوهام توافت هک دوشیم یلئاسم هتشر کی لماش ناونع نیا

 راصتخا يارب ًافرص هکلب رگید کی اب ندرک طولخم يارب هن ار اهنآ نم کلاذعم

  .منکیم عمج لصف کی رد ،نایب

 یئاتسور داصتقا و تعنص نایم ،هد و رهش نایم داضت ندرب نایم زا ىهلأسم

 هدش حرط سلگنا و سکرام ىهلیسو هب شیپ اهتدم زا هک تسا يروهشم ىهلأسم

 زا تیکلام بلس ،رهش ىهلیسو هب هد رامثتسا ،داضت نیا يداصتقا يانبم .تسا

 لماکت نایرج یمامت ىهلیسو هب نیشن هد یلاها تیرثکا یبارخ هناخ و ناناقهد

 رهش نایم داضت نیاربانب .تسا يرادهیامرس رد تارابتعا متسیس و یناگرزاب ،تعنص

 ،هنیمز نیا رب .تفرگ رظن رد عفانم داضت ناونع هب دیاب يرادهیامرس رد ار هد و

 دیدپ »اهيرهش هب «تبسن یلک روط هب و رهش هب تبسن هد زیمآ تموصخ تابسانم

 .تسا هدمآ

 میژر ماکحتسا اب ،رامثتسا متسیس و يرادهیامرس مادهنا اب هک تسین کش

 يزرواشک و عیانص نایم ،هد و رهش نایم داضت تسیابیم ام روشک رد یتسیلایسوس

 ،یتسیلایسوس رهش فرط زا ام ناناقهد هب کمک .دش مه روط نیا .ددرگ دیدپان زین

 ار هنیمز ،دیدرگ لوذبم اهكالوک و نیکالم مادهنا رما رد هک رگراک ىهقبط فرط زا

 و ناناقهد مظنم نیمأت و دیشخب ماکحتسا ناناقهد و رگراک ىهقبط داحتا يارب
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 و رگراک ىهقبط داحتا ،یلاع تالآ نیشام ریاس و اهروتکارت اب نانآ ىاهزوخلک

 اب يزوخلک ناناقهد و نارگراک هتبلا .تخاس لدبم نانآ نایم یتسود هب ار ناناقهد

 دوخ تیعقوم تلع هب رگید کی زا هک دنهدیم لیکشت ار ىاهقبط ود دوجو نیا

 .دنکیمن فیعضت ار اهنآ یتسود هجو چیه هب توافت نیا یلو ،دنشابیم زیامتم

 نامزاس میکحت تهج رد ،كرتشم و دحاو تهج کی رد اهنآ عفانم سکعلاب

 مدع زا هک تسین روآ بجعت نیاربانب .دراد رارق مسینومک يزوریپ و یتسیلایسوس

  .تسا هدنامن اجب مه يرثا رهش زا  هد ترفن زا یلوا قیرط هب و قباس دامتعا

 و عیانص نایم ،هد و رهش نایم داضت يارب هنیمز هک تسنآ ىهناشن اهنیا ىهمه

  .تسا هدیدرگ مدهنم ام یتسیلایسوس ینونک ماظن ىهلیسو هب يزرواشک

 مادهنا« هب دیاب هد و رهش نایم داضت نتفر نایم زا هک تسین ینعم نادب هتبلا نیا

 ياهرهش ).دینک هعجارم سلگنا »گنیرود یتنآ« هب (ددرگ یهتنم »گرزب ياهرهش

 ناونع هب يرگید دیدج و گرزب ياهرهش هکلب ،دش دنهاوخن مدهنم اهنت هن گرزب

 رییغت زکارم هکلب گرزب عیانص اهنت هن زکارم ناونع هب ،گنهرف دشر نیرتشیب زکارم

 زین هیذغا عیانص ىاههتشر ىهیلک دنمورین ىهعسوت و يزرواشک تالوصحم لیدبت و

 مه هب و دومن دهاوخ لیهست ار روشک یگنهرف یگتفکش رما نیا .دش دنهاوخ رادیدپ

 .دیدرگ دهاوخ رجنم هد و رهش رد یگدنز ندش زارط

 هدهاشم یندب و يرکف راک نایم داضت ندرب نایم زا ىهلأسم رد یهباشم عضو

 و سکرام ىهلیسو هب ینامز رید زا هک تسا يروهشم ىهلأسم زین نیا .مینکیم

 رامثتسا ،یندب و يرکف راک نایم داضت يداصتقا يانبم .تسا هدیدرگ حرط سلگنا

 نآ زا همه .يرکف راک ناگدنیامن ىهلیسو هب دننکیم یندب راک هک تسا يدارفا

 یندب راک تاسسؤم رد هک يدارفا نایم يرادهیامرس رد هک یییگتخیسگ و هلصاف

 نیا ىهیاپ رب هک دننادیم همه .دنهاگآ ،تشاد دوجو هدننک هرادا نانکراک اب دننکیم

 داتسا ،هناخراک ریدم هب تبسن نارگراک فرط زا يزیمآ تموصخ تابسانم یگتخیسگ
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 هعسوت و طسب دوخ نانمشد هباثم هب ینف نانکراک ناگدنیامن ریاس و سدنهم ،راک

 .تفاییم

 عفانم داضت تسیابیم يرامثتسا متسیس و يرادهیامرس مادهنا اب هک تسا یهیدب 

 ینونک ماظن رد مه ًاعقاو داضت نیا و .دشیم دیدپان يرکف و یندب راک نایم زین

 هرادا نانکراک و دننکیم یندب راک هک يدارفا نونکا .دیدرگ دیدپان ام یتسیلایسوس

 دحاو  )فیتکلک ( عمج کی ءاضعا و تسود و قیفر هکلب نمشد هک نآ هن ،هدننک

 قباس تموصخ زا و دنراد یتایح عفن دیلوت دوبهب و تفرشیپ رد هک دنتسه يدیلوت

 (رهش نایم توافت ندش دیدپان ىهلأسم .تسا هدنامن ياج هب مه يرثا نانآ نایم

 نیا .دراد يرگید یلک هب تیهام يرکف و یندب راک نایم ،)يزرواشک (هد و )عیانص

 ىاهزات ىهلأسم نیا .تسا هدشن حرطم مسیسکرام ىاهرکیسالک فرط زا هلأسم

 .تسا هدش حرطم ام یتسیلایسوس نامتخاس کیتارپ ىهلیسو هب هک تسا

 ؟دراد کیروئت ای یلمع یتیمها ام يارب هلأسم نیا ایآ و تسین یلیخت هلأسم نیا ایآ

 رایسب ام يارب هلأسم نیا سکعلاب .تسناد یلیخت ناوتیمن ار هلأسم نیا ،ریخ

  .تسا يدج ىیهلأسم

 ام رظن رد توافت نیا ،میریگب رظن رد ار عیانص و يزرواشک نایم توافت ًالثم رگا

 عیانص رد راک طیارش زا يزرواشک رد راک طیارش هک تسین نآ هب دودحم اهنت

 رد هک تسا نآ رد توافت نیا هدمع روط هب و همه زا شیب هکلب ،تسا توافتم

 نآ لاح و میراد دیلوت لوصحم و دیلوت لیاسو رب قلخ یناگمه تیکلام ،ام عیانص

 تیکلام ،یهورگ تیکلام هکلب میرادن قلخ یناگمه تیکلام ام يزرواشک رد هک

 رجنم یئالاک شدرگ ءاقب و ظفح هب رما نیا هک دش هتفگ الاب رد .میراد يزوخلک

 اب یئالاک دیلوت ،يزرواشک و عیانص نایم توافت نیا نتفر نایم زا اب طقف و دوشیم

 زا هک درک راکنا ناوتیمن ،نیاربانب .دورب نایم زا دناوتیم نآ زا یشان جیاتن ىهمه
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 تیمها زئاح ام يارب دیاب عیانص و يزرواشک نایم یساسا توافت نیا نتفر نایم

  .دشاب یلوا هجرد

 يرکف راک نایم یساسا توافت ندرب نایم زا ىهلأسم ىهرابرد دیاب ار بلطم نیمه

 زاغآ زا شیپ .تسا یلوا هجرد تیمها ياراد ام يارب زین هلأسم نیا .تفگ یندب راک و

 شیپ لاکشا اب ام دزن رد عیانص دشر ،یمومع یتسیلایسوس ىهقباسم شرتسگ

 حرطم ار عیانص ىهعسوت گنهآ ندرک دنک ىهلأسم یتح اقفر زا يرایسب و تفریم

 نارگراک ینف و یگنهرف حطس هک دوب ببس نادب هدمع روط هب رما نیا و .دندرکیم

 راک نایرج یلو .دنامیم بقع ینف نانکراک حطس زا يدایز نازیم هب و نیئاپ رایسب

 زا ،تفرگ دوخ هب یمومع ىهبنج ام دزن رد یتسیلایسوس ىهقباسم هک نآ زا سپ

 ارچ .تفر شیپ هب ىاهعرسم گنهآ هب عیانص ،نیا زا سپ هژیو هب .درک رییغت هشیر

 نایم هک تهج نآ زا ؟تفرگ دوخ هب یمومع ىهبنج یتسیلایسوس ىهقباسم

 ،دنتفرگ ارف ار ینف شزرا لقادح اهنت هن هک دندش تفای اقفر زا یئاههورگ نارگراک

 و اهنیسینکت حیحصت هب ،دندش ینف نارگراک حطس مه ،دنتفر نآ زا رتولج هکلب

 هزات نیزاوم ندرک جیار و هدش هنهک يزیچ نوچ دوجوم نیزاوم نتسکش ،نیسدنهم

 ىاههورگ هن ــ نارگراک تیرثکا رگا دشیم هچ .دنتخادرپ هریغ و رتدیدج و

 و یسدنهم نانکراک حطس ات ار دوخ ینف و یگنهرف حطس ــ نارگراک ىهناگادج

 ریاس عیانص يارب هک تفاییم ءاقترا یحطس هب ام عیانص ؟دندادیم ءاقترا ینف

 نتشادرب نایم زا هک درک راکنا ناوتیمن ،نیاربانب .دوب لوصح لباق ریغ اهروشک

 نارگراک ینف و یگنهرف حطس ءاقترا قیرط زا یندب و يرکف راک نایم یساسا توافت

 .دشابن یلوا هجرد تیمها زئاح ام يارب دناوتیمن ینف نانکراک حطس ات

 و عیانص نایم یساسا توافت اهنت هن نامز رورم هب هک دنرادیم راهظا اقفر زا ىاهراپ 

 عون همه نینچ مه هکلب تفر دهاوخ نایم زا يرکف و یندب راک نایم ،يزرواشک

 یساسا توافت نتفر نایم زا .تسین تسرد نیا .دش دهاوخ دیدپان اهنآ نایم توافت
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 رجنم اهنآ نایم توافت عون ره نتفر نایم زا هب دناوتیمن يزرواشک و عیانص نایم

 رد راک طیارش رد فالتخا تلع هب کش نودب ،یساسا ریغ هچرگ توافت یعون .دوش

 رد ار نآ فلتخم ىاههتشر رگا عیانص رد یتح .دنام دهاوخ یقاب يزرواشک و عیانص

 زا نایچ ندعم ًالثم راک طیارش .تسین ناس کی اج همه راک طیارش ،میریگب رظن

 راک طیارش و تسا زیامتم يزود شفک ىهزیناکم کیرباف نارگراک راک طیارش

 رگا .دراد توافت يزاس نیشام نارگراک راک طیارش اب تازلف گنس ناگدننک جارختسا

 يزرواشک و عیانص نایم یصخشم توافت دیاب یلوا قیرط هب سپ تسا حیحص نیا

 .تفگ یندب راک و يرکف راک نایم توافت ىهرابرد دیاب ار بلطم نیمه .دنامب یقاب

 ینف و یگنهرف حطس رد یئادج و یگتخیسگ موهفم هب اهنآ نایم یساسا توافت

 یقاب مه زاب ،یساسا ریغ هچ رگا توافت یعون یلو .دش دهاوخ دیدپان کش نودب

 طیارش اب تاسسؤم ناگدننک هرادا تأیه راک طیارش هک تلع نآ هب ًالقا ،دنام دهاوخ

  .تسین ناس کی نارگراک راک

 زا یضعب رد ینیعم لومرف هب مولعم رارق زا ،دننکیم راهظا ار نیا سکع هک یئاقفر

 نایم ،يزرواشک و عیانص نایم توافت ءاحما زا نآ رد هک دننکیم هیکت نم تاراهظا

 ندرب نایم زا رس رب تبحص هک حیضوت نیا نودب ،هتفر نخس یندب و يرکف راک

 كرد هنوگ نیمه هژیو هب ارم لومرف اقفر .توافت عون ره هن و تسا یساسا توافت

 نیا یلو .تسا توافت عون ره ءاحما يانبم لومرف نیا هک دناهدومن روصت و دناهدرک

  .تسا هدوب شخب تیاضر ریغ و قیقد ریغ لومرف هک تسا ینعم نآ هب

 ظفح و یساسا ىاهتوافت ءاحما زا هک يرگید لومرف اب و تخادنا رودب دیاب ار نآ

 یندب راک و يرکف راک نایم ،يزرواشک و عیانص نایم یساسا ریغ ىاهتوافت

  .تخاس نیزگ ياج ،دنک تیاکح
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 ندش رتقیمع و یناهج دحاو رازاب ىهیزجت ىهلأسم ـ5
  یناهج يرادهیامرس متسیس نارحب

 دیاب ار نآ يداصتقا بقاوع و مود یناهج گنج يداصتقا ىهجیتن نیرتمهم

 نارحب ندش رتقیمع ببس رما نیا .تسناد لومش ناهج و دحاو رازاب ىهیزجت

  .تسا هدش یناهج يرادهیامرس متسیس یمومع

 فالتئا ود زا کی ره .دوب نارحب نیا دولوم دوخ یناهج مود گنج

 و دننکش مه رد ار فرط هک دندوب هتخیوآرد مه هب گنج نامز رد يرادهیامرس

 .دندرکیم وجتسج نیا رد ار نارحب زا ندمآ نوریب هار اهنآ .دنبایب یناهج طلست

 نپاژ و ناملآ دوخ يابقر نیرتكانرطخ هک دوب باسح نیا هب اکیرمآ هدحتم تالایا

 و دروآ گنچ هب ار ماخ داوم یناهج عبانم و یجراخ ىاهرازاب ،دروآ رد ياپ زا ار

  .دیامن لیصحت یناهج تدایس

 ناونع هب نپاژ و ناملآ هک تسا تسرد .دیشخبن ققحت ار اهيراودیما نیا گنج یلو

 زا هسنارف و ناتسلگنا ،اکیرمآ هدحتم تالایا :يرادهیامرس ىهدمع روشک هس يابقر

 زا اپورا رد قلخ کیتارکومد ىاهروشک ریاس و نیچ نآ اب هارمه یلو ،دندمآ رد ياپ

 دنمورین و دحاو هاگودرا ،يوروش داحتا قافتا هب و دندش ادج يرادهیامرس متسیس

  .دنداد لیکشت ،تسا هتفرگ رارق يرادهیامرس هاگودرا ربارب رد هک ار یتسیلایسوس

 لومش ناهج و دحاو رازاب هک دش نآ لباقتم هاگودرا ود دوجو يداصتقا ىهجیتن

 رگید کی لباقم رد مه زاب هک يزاوم یناهج رازاب ود ام نآ رثا رد و دیدرگ هیزجت

  .میشابیم اراد ،دناهتفرگ رارق

 هتبلا ــ ،هسنارف و ناتسلگنا و اکیرمآ هدحتم تالایا هک تخاس ناشن رطاخ دیاب

 .دندومن کمک یناهج يزاوم دیدج رازاب میکحت و لیکشت هب ــ دوخ ىهدارا مغریلع

 دراو هک ار اپورا ىاهدوت یسارکومد ىاهروشک و نیچ ،يوروش ریهامج داحتا اهنآ
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 تحت ،دننک هفخ ار اهنآ هک لایخ نیا هب ،دندشن »لاشرام ىهشقن « متسیس

 دیدج رازاب میکحت ،ندش هفخ ياج هب لمع رد یلو دنداد رارق يداصتقا ىهرصاحم

 ىهرصاحم رد هتبلا رما نیا رد یساسا عوضوم دوجو نیا اب .دش هجیتن یناهج

 ظاحل زا اهروشک نیا ،گنج زا سپ نارود رد هک تسا نآ رد هکلب ،تسین يداصتقا

  .دنتخاس رارق رب ار لباقتم کمک و يداصتقا يراک مه و دنتسویپ مه هب يداصتقا

 کی دوبن رداق يرادهیامرس روشک چیه هک دهدیم ناشن يراکمه نیا ىهبرجت

 یسارکومد ياهروشک هب يوروش داحتا هک ار یلاع ینف رظن زا و یعقاو کمک نینچ

 زا و نازرا رثکادح کمک نیا هک تسین نآ رد اهنت بلطم .دناسرب ،دیامنیم ىاهدوت

 نیا يانبم رب هک تسا نآ رد زیچ ره زا شیب بلطم .تسا لوا ىهجرد ینف ظاحل

 كرتشم قنور يارب ششوک و رگید کی هب کمک لذب هب هناقداص لیامت يراکمه

 اهروشک نیا رد عیانص دشر عیرس ىاهگنهآ ام هجیتن رد .تسا هتفهن يداصتقا

 يدوزب عیانص لماکت ىاهگنهآ نینچ کی اب هک تفگ نانیمطا اب ناوتیم .میراد

 زا الاک ندرک دراو هب یجایتحا اهنت هن اهروشک نیا هک دیشک دهاوخ اجنآ هب راک

 دیلوت دازام ياهالاک رودص موزل دوخ هکلب تشاد دنهاوخن يرادهیامرس ياهروشک

 .دومن دنهاوخ ساسحا جراخ هب ار دوخ

 ىهدمع ياهروشک ياوق نتخادناراک هب طیحم هک دوشیم هجیتن نیا اذل 

 یناهج عبانم دروم رد )هسنارف و ناتسلگنا ،اکیرمآ هدحتم تالایا ( يرادهیامرس

 یناهج شورف رازاب طیارش هک ،تفریذپ دهاوخ ناصقن هکلب تفای دهاوخن هعسوت

 شیازفا ،اهروشک نیا رد تاسسؤم يراک مک و دش دهاوخ رتمیخو اهروشک نیا يارب

  .تفای دهاوخ

 رازاب ىهیزجت رثا رد ،یناهج يرادهیامرس متسیس یمومع نارحب ندش رتقیمع

 اریز دننکیم ساسحا اهرادهیامرس دوخ ار نیا .تسا نیمه زا ترابع هژیو هب یناهج

 ار نیچ و يوروش داحتا نوچ یئاهرازاب نینچ نداد تسد زا هک تسا لکشم
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 رد گنج ،»لاشرام ىهشقن « اب ار تالکشم نیا هک دنشوکیم اهنآ .درکن ساسحا

 نآ هب هیبش نیا یلو .دننک ناربج عیانص ندرک یماظن و یتاحیلست ىهقباسم ،هرک

  .دیوج لسوت یهاک رپ هب یقیرغ هک تسا

 .تسا هدش حرطم هلأسم ود اهنآد داصتقا ربارب رد عضو نیا ظاحل هب

 رد اهرازاب یبسن تابث ىهرابرد نیلاتسا فورعم زت هک دومن راهظا ناوتیم ایآ -فلا

 ناکامک ،هدش نایب یناهج مود گنج زا شیپ هک يرادهیامرس یمومع نارحب ىهرود

  . ؟تسا یقاب دوخ توق هب

 نایب وا طسوت 1916 لاس راهب رد هک نینل فورعم زت هک دومن راهظا ناوتیم ایآ -ب

 هب عومجم رد يرادهیامرس « يرادهیامرس یگدیسوپ دوجو اب ،هک نیا رب ینبم دش

 ؟تسا یقاب دوخ توق هب ناکامک »دباییم دشر قباس زا رتدنت بتارم

 هب هک دیدج طیارش ظاحل هب .دومن يراهظا نینچ ناوتیمن هک منکیم روصت نم

 دوخ رابتعا هک یئاهزت نوچ دیاب ار زت ود ره دناهدمآ دیدپ مود یناهج گنج تبسانم

  .دروآ باسح هب دناهداد تسد زا ار

 

  يرادهیامرس ياهروشک نیب اهگنج يریزگان عوضوم ـ6
 گنج زا سپ یللملانیب دیدج طیارش لماکت مکح هب هک دننکیم اعدا اقفر زا یضعب

 دننآ رب اهنآ .دنتسین ریزگان رگید يرادهیامرس ياهروشک نیب اهگنج ،یناهج مود

 ياهروشک نیب داضت زا يرادهیامرس هاگودرا و مسیلایسوس هاگودرا نیب داضت هک

 نآ ار رگید يرادهیامرس ياهروشک ،اکیرمآ هدحتم تالیا ،تسا رتدیدش يرادهیامرس

 هک ،دنوش رگید کی فیعضت و دوخ نیب گنج عنام هک تسا هتخاس دوخ عبات هزادنا

 ناهج ىهمه هب هک یناهج گنج ود ىهبرجت زا يرادهیامرس ورشیپ دارفا

 راب دنراذگن ات ،دناهتفرگ تربع ردق نآ ،تسا هدروآ دراو يدج ىهمطل يرادهیامرس



  نیلاتسا فزوژ راثآ یخرب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  660 

 نیا ىهمه هب رظن و ،دنوش هدناشک دوخ نیب گنج هب يرادهیامرس ياهروشک رگید

 .تسین ریزگان رگید يرادهیامرس ياهروشک نیب گنج ،بتارم

 ،دنزغلیم حطس يور هک ار يرهاظ ىاههدیدپ اهنآ .دننکیم هابتشا اقفر نیا

 هب یلو دننکیم لمع سوسحمان زونه هچرگ هک ار یقمع ياهورین نآ یلو .دننیبیم

  .دننیبیمن ،درک دنهاوخ نییعت ار ثداوح نایرج لاح ره

 ــ اکیرمآ هدحتم تالایا :تسا »هاربور « زیچ همه هک نیا لثم ،رهاظ بسحرب

 ( ناملآ ؛دناهتسب هریج هب ار يرادهیامرس ياهروشک ریاس و نپاژ ،یبرغ ياپورا

 ،دناهداتفا اکیرمآ هدحتم تالایا لاگنچ رد هک نپاژ و ایلاتیا ،هسنارف ،ناتسلگنا ،)یبرغ

 رکف رگا دوبیم تسردان نکل .دنهدیم ماجنا ار اکیرمآ هدحتم تالایا رماوا هناعیطم

 یلا اهروشک نیا و دوش ظفح »دبا ات « دناوتیم»يهاربور « نیا هک میدرکیم

 زا دیشوک دنهاوخن و هدرک لمحت ار اکیرمآ هدحتم تالایا متس و تدایس هیاهنلاریغ

 .دنراذگ مدق لقتسم لماکت هار رد و دنهرب اکیرمآ دایقنا

 اهروشک نیا دیدرت نودب .میریگب رظن رد ار هسنارف و سیلگنا همه زا لبق 

 نانآ يارب هدش نیمأت شورف ياهرازاب و ماخ داوم دیدرت نودب .دنتسه یتسیلایرپما

  .دنراد لوا هجرد تیمها

 ،درک دنهاوخ لمحت هیاهنلاریغ یلا ار ینونک عضو اهنآ هک دوب دقتعم ناوتیم ایآ

 »لاشرام ىهشقن«  قبط رب »کمک « يادص و رس ریز نایئاکیرمآ هک ار عضو نیا

 داصتقا ىهدئاز هب ار نآ دنشوکیم و دننکیم هنخر هسنارف و سیلگنا تایداصتقا هب

 و ماخ داوم یئاکیرمآ ىهیامرس هک ار عضو نیا ،دنزاس لیدبت اکیرمآ هدحتم تالایا

 يارب قیرط نیدب و دنکیم بصغ ار هسنارف و سیلگنا تارمعتسم شورف ياهرازاب

  . ؟دنیبیم هیهت ار یتکالف يوسنارف و یسیلگنا نارادهیامرس نالک ياهدوس

 هسنارف نآ لابند هب و يرادهیامرس ناتسلگنا هک میتفگیم رگا دوبیمن رتحیحص ایآ

 اکیرمآ هدحتم تالایا شوغآ زا ار دوخ دش دنهاوخ راچان هرخالاب مه يرادهیامرس
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 ار نالک ياهدوس هتبلا و لقتسم تیعقوم ات دنهد رد نت نآ اب مداصت هب و دنناهرب

 (ناملآ ،هدروخ تسکش ىهدمع ياهروشک رس هب میورب . ؟دنزاس نیمأت دوخ يارب

 يزیگنا تقر یگدنز اکیرمآ مسیلایرپما ىهمکچ ریز الاح اهروشک نیا .نپاژ ،)یبرغ

 .دنراد

 ىهمه ،نانآ یلخاد و یجراخ تسایس ،تراجت ،نانآ یئاتسور داصتقا و عیانص 

 هک تسا نیا هن رگم یلو .تسا هدش دیقم اکیرمآ یلاغشا »میژر« اب ،نانآ یگدنز

 ىاههیاپ هک دندوب یتسیلایرپما گرزب ىاهتردق مه زونه اهروشک نیا زورید نیمه

 ؟دندنازرلیم ایسآ و اپورا رد ار هسنارف و اکیرمآ هدحتم تالایا ،ناتسلگنا تدایس

 « و دنتسیاب اپ رس رب رگید راب درک دنهاوخن ششوک اهروشک نیا هک نیا روصت

 مکح رد ،دنراذگ مدق لقتسم لماکت هار رد و دننکشب ار اکیرمآ هدحتم تالایا »میژر

  .تسا تازجعم هب داقتعا

 ياهروشک نیب ضقانت زا مسیلایسوس و يرادهیامرس نیب ضقانت دنیوگیم

 نونکا اهنت هن نیا ،تسا تسرد هتبلا نیا ،يروئت ظاحل زا .تسا رتدیدش يرادهیامرس

 تسرد مه یناهج مود گنج زا شیپ نینچ مه هکلب ،تسا تسرد رضاح نامز رد

 کلاذعم .دندیمهفیم شیب و مک يرادهیامرس ياهروشک ناراد مامز ار نیا و دوب

 نیب گنج اب هکلب ،دشن زاغآ يوروش ریهامج داحتا دض رب گنج اب ، یناهج گنج

 ریهامج داحتا اب گنج هک ،ور نیا زا الوا ؟ارچ .دش زاغآ يرادهیامرس ياهروشک

 زا يرادهیامرس يارب ،مسیلایسوس روشک اب گنج هباثم هب ،یتسیلایسوس يوروش

 ياهروشک نیب گنج رگا اریز ،تسا رتكانرطخ ،يرادهیامرس ياهروشک نیب گنج

 ياهروشک رب يرادهیامرس ياهروشک زا یهورگ قوفت ىهلأسم طقف يرادهیامرس

 ،یتسیلایسوس يوروش ریهامج داحتا اب گنج ،دزاسیم حرطم ار يرادهیامرس رگید

 .تخاس دهاوخ حرطم ار يرادهیامرس دوخ تیدوجوم ىهلأسم ریزگان
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 ىهرابرد »یتاغیلبت« ياهروظنم هب هچرگ نارادهیامرس هک ور نیا زا ً،ایناث 

 ،دنرادن هدیقع نآ يراک زواجت هب دوخ ،دننکیم ادص ورس يوروش داحتا يراکزواجت

 داحتا هک دننادیم و دنریگیم رظن رد ار يوروش داحتا زیمآ حلص تسایس اهنآ اریز

  .درک دهاوخن هلمح يرادهیامرس ياهروشک هب دوخ يوروش

 فص زا عطق روط هب ناملآ هک دنتشاد هدیقع زین لوا یناهج گنج زا سپ

 روط هب ناملآ و نپاژ هک دننکیم روصت اقفر زا یخرب الاح هک روط نامه ،هدش جراخ

 و دندرکیم ادص و رس تاعوبطم رد مه نامز نآ .دناهدش جراخ فص زا عطق

 دناوتیمن رگید ناملآ ،تسا هتسب هریج هب ار اپورا اکیرمآ هدحتم تالایا هک دنتفگیم

 اب ،نکل ،دریگ رد دیابن گنج يرادهیامرس ياهروشک نیب رگید زورما زا ،دتسیاب اپ رس

 هار رد ،دیناهر دایقنا زا ار دوخ ،تسکش زا دعب یلاس هدزناپ هد زا سپ ناملآ ،نیا دوجو

 ًانمض .داتسیا اپ رس و تساخاپ هب گرزب تردق هباثم هب ،دراذگ مدق لقتسم لماکت

 ناملآ هب اکیرمآ هدحتم تالایا و ناتسلگنا نیمه صوصخ هب ،هک تسا نیا بلاج

 ار شایگنج و يداصتقا تاناکما و دزیخ اپ هب يداصتقا ظاحل زا هک دندرک کمک

 .درب الاب

 ظاحل زا ات دندرکیم کمک ناملآ هب ناتسلگنا و اکیرمآ هدحتم تالایا یتقو هتبلا 

 يوروش داحتا هیلع ار هتساخاپب ناملآ هک دوب نیا ناشروظنم ،دزیخ اپب يداصتقا

 دوخ ياهورین ناملآ یلو .دنیامن هدافتسا مسیلایسوس روشک هیلع نآ زا ،دنزاس هجوتم

 هک یماگنه و .تخاس هجوتم اکیرمآ و هسنارف ،سیلگنا كولب هیلع لوا ىهلهو رد ار

 هن اکیرمآ و هسنارف ،سیلگنا كولب ،داد گنج نالعا يوروش داحتا هب يرلتیه ناملآ

 دراو يرلتیه ناملآ هیلع دش راچان ،سکع رب هکلب ،دشن قحلم يرلتیه ناملآ هب اهنت

 .ددرگ یتسیلایسوس يوروش ریهامج داحتا اب فالتئا
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 ندرک قرغ هب لیم و اهرازاب رطاخ هب يرادهیامرس ياهروشک ىهزرابم ،نیاربانب 

 رتدیدش مسیلایسوس هاگودرا و يرادهیامرس هاگودرا نیب ضقانت زا ًالمع دوخ نابیقر

  .دمآ رد بآ زا

 ًاددجم نپاژ و ناملآ هک دراد دوجو ینیمضت هچ :دیآیم شیپ شسرپ نیا

 ار دوخ لقتسم تایح و دنزاس اهر اکیرمآ دایقنا زا ار دوخ دننکن ششوک ،دنزیخن اپب

 بلطم نیا زا ،سپ .درادن دوجو یئاهنیمضت نینچ هک منکیم روصت نم ؟دننک زاغآ

 یقاب دوخ رابتعا هب يرادهیامرس ياهروشک نیب اهگنج يریزگان هک دیآیم رب نینچ

 گنج دلوم ریزگان روط هب مسیلایرپما هک نیا ىهرابرد ار نینل مکح دنیوگیم .تسا

 دشر يردتقم ياهورین رضاح لاح رد اریز ،تشاد بوسحم هدش هنهک دیاب ؛تسا

  .تسین تسرد نیا .دناهتساخ رب یناهج گنج هیلع و حلص زا عافد هب هک دناهدرک

 يارب هزرابم هب ار مدرم ىاههدوت هک تسا نیا شفده حلص رطاخ هب ینونک شبنج

 نوگژاو فده شبنج نیا ،اذل .دنازیگنارب یناهج گنج زا يریگولج يارب ،حلص ظفح

 ىاهفده هب هکلب ،دنکیمن بیقعت ار مسیلایسوس رارقتسا و يرادهیامرس نتخاس

 ینونک شبنج ظاحل نیا زا .ددرگیم دودحم حلص ظفح رطاخ هب هزرابم کیتارکومد

 گنج لیدبت رطاخ هب لوا یناهج گنج نارود شبنج زا ،حلص ظفح رطاخ هب

 و تفریم رتولج ریخا شبنج اریز ،تسا توافتم ،یلخاد گنج هب یتسیلایرپما

 ،ینیعم لاوحا و عاضوا رد هک تسا نکمم .درکیم بیقعت ار یتسیلایسوس ىاهفده

 یلو ،دبای شرتسگ مسیلایسوس رطاخ هب هزرابم هب ،اجنآ و اجنیا ،حلص رطاخ هب هزرابم

 ینوگژاو رطاخ هب یشبنج هکلب ،دوب دهاوخن حلص رطاخ هب ینونک شبنج رگید نیا

 .دوب دهاوخ يرادهیامرس

 هب شبنج هباثم هب ،حلص رطاخ هب ینونک شبنج هک دوریم لامتحا نیا همه زا شیپ 

 ،ددرگ ضورفم گنج زا يریگولج هب رجنم ،تیقفوم تروص رد ،حلص ظفح رطاخ

 ءافعتسا هب رجنم ،ضورفم حلص یتقوم ظفح هب رجنم ،نآ یتقوم قیوعت هب رجنم
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 دشاب رضاح هک ددرگ يرگید تموکح ىهلیسو هب نآ ضیوعت و وجگنج یتموکح

 يارب کلاذعم .تسبوخ رایسب یتح .تسا بوخ هتبلا نیا .دنک ظفح ار حلص ًاتقوم

 ؛تسین یفاک نیا ،یلک روط هب يرادهیامرس ياهروشک نیب گنج يریزگان وحم

 زاب مسیلایرپما ،حلص رطاخ هب شبنج ىاهتیقفوم نیا ىهمه اب اریز ،تسین یفاک

 توق هب زین اهگنج يریزگان نیاربانب و ،تسا یقاب دوخ رابتعا هب ،ددرگیم ظفح مه

 .تسا یقاب دوخ

  .تخاس دوبان ار مسیلایرپما دیاب اهگنج يریزگان وحم يارب

 

 رصاعم يرادهیامرس يداصتقا یساسا نیناوق ىهلأسم ـ7
  مسیلایسوس و

 ،مسیلایسوس و يرادهیامرس يداصتقا یساسا نیناوق ىهلأسم ،تسا مولعم هک نانچ

 لایخ یتح و ینوگانوگ تایرظن هراب نیا رد .هدش هدیشک شیپ هثحابم رد راب نیدنچ

 هثحابم ناگدننک تکرش تیرثکا هک تسا تسرد .ددرگیم زاربا تایرظن نیرتهنافاب

 هراب نیا رد یمیمصت هنوگ چیه و دنداد ناشن یفیعض لمعلا سکع رما نیا هب تبسن

 ار ینیناوق نینچ دوجو هثحابم ناگدننک تکرش زا کی چیه ،یلو .دشن هتفرگ رظن رد

  .درکن راکنا

 ینوناق هچ نیا .دراد دوجو يرآ ؟دراد دوجو يرادهیامرس يداصتقا یساسا نوناق ایآ

 نانچ يرادهیامرس یساسا نوناق ؟تسیچ زا ترابع نآ صخشم طوطخ و تسا

 صخشم ار لماکت نیا ىهدمع تانایرج ىهمه و هدمع تاهج هک تسا ینوناق

 نیاربانب و ،ار يرادهیامرس دیلوت لماکت تانایرج ای تاهج زا یکی هک نآ هن ،دزاسیم

 .دیامنیم نیعم ار نآ تیهام ،يرادهیامرس دیلوت تلصخ
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 شزرا نوناق .ریخ ؟تسین يرادهیامرس يداصتقا یساسا نوناق ،شزرا نوناق ایآ 

 دوجو زین يرادهیامرس زا شیپ نوناق نیا .تسا یئالاک دیلوت نوناق زیچ ره زا شیب

 هچ رگا ام روشک رد ًالثم ،یئالاک دیلوت دننام يرادهیامرس ینوگنرس زا سپ و تشاد

 نادیم هک شزرا نوناق ،هتبلا .دهدیم همادا دوخ تیدوجوم هب ،دودحم لمع نادیم اب

 يزاب دیلوت لماکت رما رد یگرزب شقن ،دراد يرادهیامرس طیارش رد یعیسو لمع

 يرادهیامرس دوس ینابم و يرادهیامرس دیلوت تیهام اهنت هن نوناق نیا یلو ،دنکیم

 .دنکیمن مه حرط یتح ار یلئاسم نینچ هکلب ،دزاسیمن صخشم ار

 .دشاب رصاعم يرادهیامرس يداصتقا یساسا نوناق دناوتیمن نوناق نیا ،نیاربانب

 نوزومان لماکت نوناق ای دیلوت جرم و جره و تباقر نوناق ،تاظحالم نیمه هب

 يرادهیامرس يداصتقا یساسا نوناق دناوتیمن ،فلتخم ياهروشک رد يرادهیامرس

  .دشاب

 رصاعم يرادهیامرس يداصتقا یساسا نوناق ،دوس طسوتم نازیم نوناق هک دنیوگیم

 اب دناوتیمن ،يراصحنا يرادهیامرس ،رصاعم يرادهیامرس .تسین تسرد نیا .تسا

 )کیناگرا (یلآ بیکرت ءاقترا تلع هب هوالع هب هک يدوس ،ددرگ ءاضرا طسوتم دوس

 هکلب ،طسوتم دوس هن رصاعم يراصحنا يرادهیامرس .دراد شهاک هب یلیامت هیامرس

 رورض هتفای شرتسگ دیلوت دیدجت مظنم شیب و مک ماجنا يارب هک ار دوس رثکادح

 .دنکیم بلط ،تسا

 شزرا نوناق اب همه زا شیب يرادهیامرس يداصتقا یساسا نوناق موهفم 

 ًاعقاو نوناق نیا .دنکیم تقباطم يرادهیامرس دوس دشر و دیلوت نوناق ،یفاضا

 .دزاسیم نیعم و صخشم ار يرادهیامرس دیلوت یساسا طوطخ

 نیرتالاب ىهلأسم هب هک تسا یمومع هزادنا زا شیب ینوناق یفاضا شزرا نوناق یلو 

  .ددرگیم طوبرم ،تسا يراصحنا يرادهیامرس لماکت طرش نآ نیمأت هک دوس نازیم
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 هب ار نآ و تخاس صخشم ار یفاضا شزرا نوناق دیاب ؛صقن نیا ناربج يارب

 هک تفرگ رظن رد ًانمض و ،دیشخب لماکت يراصحنا يرادهیامرس طیارش بسانت

 نیا و .دبلطیم ار دوس رثکادح هژیو هب هکلب ،دوس عون ره هن يراصحنا يرادهیامرس

  .دوب دهاوخ رصاعم يرادهیامرس يداصتقا یساسا نوناق نامه

 دشیم ار رصاعم يرادهیامرس يداصتقا یساسا نوناق ىهدمع تابلاطم و طوطخ

 ،رامثتسا قیرط زا يرادهیامرس دوس رثکادح نیمأت :درک هلومرف لکش نیا هب ًابیرقت

 و نتخاس ریسا قیرط زا ،ضورفم روشک یلاها تیرثکا ندش ریقف و یبارخ هناخ

 زا هرخالاب و هدنام بقع ىاهروشک صوصخب ،اهروشک ریاس ىاهقلخ مظنم تراغ

 دروم اهدوس نیرتالاب نیمأت يارب هک یلم داصتقا ندرک یماظن و اهگنج قیرط

 .دنریگیم رارق هدافتسا

 طیارش رد يرادهیامرس لماکت يارب دشیم همه نیا اب ار طسوتم دوس هک دنیوگیم 

 ،تسا يروآ دوس لقادح طسوتم دوس .تسین حیحص نیا .تسناد یفاکً الماک رصاعم

 ،هک نیا روصت یلو .ددرگیم نکمم ریغ يرادهیامرس دیلوت ،نآ زا رتنیئاپ هک

 ار للم ،دننکیم ریخست ار تارمعتسم هک رصاعم يراصحنا يرادهیامرس ناگدننادرگ

 ار طسوتم دوس دوخ يارب دنشوکیم طقف ،دنیامنیم اپ رب ار اهگنج و دنزاسیم ریسا

 طقف ًاتدعاق هک دوس هفاضا هن و طسوتم دوس هن ،ریخ .دوبیم روآ هدنخ ،دننک نیمأت

 كرحم ،دوس رثکادح هژیو هب هکلب ،تسا طسوتم دوس رب يرصتخم شیازفا

 يرادهیامرس ،اهدوس رثکادح لیصحت موزل انامه .تسا يراصحنا يرادهیامرس

 ندومن تراغ و نتخاس ریسا دننام ىاهرطاخم رپ تامادقا نینچ کی هب ار يراصحنا

 لقتسم ىاهروشک هتشر کی لیدبت ،هدنام بقع ىاهروشک ریاس و تارمعتسم مظنم

 يرادهیامرس ناگ دننادرگ يارب هک دیدج ىاهگنج بیترت ،هتسباو ىاهروشک هب

 و تسا رثکادح ياهدوس لیصحت يارب )بسک و راک (»سنزیب« نیرتهب رصاعم

  .دهدیم قوس ،یناهج يداصتقا طلست ندروآ تسد هب یعاسم هرخالاب
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 نوناق نیا هک تسا نآ رد هلمج نآ زا يرادهیامرس يداصتقا یساسا نوناق تیمها

 و اهقنور ،دیلوت يرادهیامرس ىهویش لماکت ىهنیمز رد اههدیدپ نیرتمهم ىهمه

 نایرج رسارس ،نآ بیاعم و نساحم ،نآ ىاهتسکش و يزوریپ ،نآ ىاهنآرحب

 هیجوت و دوش كرد اههدیدپ نیا دهدیم ناکما ،هتخاس نیعم ار نآ صقانت رپ لماکت

 .ددرگ

 :ددعتم »روآ تفگش« ىاههنومن زا یکی کنیا

 ىهدنهد ناشن هک دنراد عالطا يرادهیامرس کیتارپ و خیرات رد یتایعقاو زا همه

 نارادهیامرس هک ینامز ،تسا يرادهیامرس نارود رد کینکت روش رپ و عیرس لماکت

 دیلوت لماکت ىهنیمز رد نویبالقنا ناونع هب ،ورشیپ کینکت ناراد مچرپ ناونع هب

 فقوت ىهدنهد ناشن هک دنتسه مولعم زین رگید عون زا یتایعقاو یلو .دننکیم مادقا

 رد نیعجترم ناونع هب نارادهیامرس هک ینامز ،تسیرادهیامرس رد کینکت لماکت

 .دنزادرپیم یتسد راک هب بلغا و دنیامنیم مادقا دیدج کینکت لماکت ىهنیمز

  ؟دومن هیجوت ار زراب ضقانت نیا ناوتیم هلیسو هچ هب

 ینعی ،رصاعم يرادهیامرس يداصتقا یساسا نوناق کمک هب طقف ار ضقانت نیا

 .درک هیجوت ناوتیم اهدوس رثکادح لیصحت ندوب ریزگان

 ار اهدوس نیرتالاب کینکت نیا هک یعقوم ،تسا دیدج کینکت رادفرط يرادهیامرس

 .دهدیم دیون يو هب

 هک ینامز ،تسا یتسد راک هب لاقتنا رادفرط و دیدج کینکت فلاخم يرادهیامرس 

  .دهدیمن دیون ار اهدوس نیرتالاب رگید دیدج کینکت

 .رصاعم يرادهیامرس يداصتقا یساسا نوناق رما تسا نینچ

 ؟دراد دوجو مسیلایسوس يداصتقا یساسا نوناق ایآ

  ؟تسیچ زا ترابع نوناق نیا تابلاطم و هصخشم طوطخ .دراد دوجو ،يرآ
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 هب ًابیرقت دشیم ار مسیلایسوس يداصتقا یساسا نوناق تابلاطم و هصخشم طوطخ 

 و يدام دیازتلا مئاد ىاهيدنمزاین رثکادح ءاضرإ نیمأت :درک هلومرف لکش نیا

 رب یتسیلایسوس دیلوت عاقتنا نودب لماکت و دشر قیرط زا عامتجا ىهمه یگنهرف

  .یلاع کینکت ىهیاپ

 و يدام ىاهيدنمزاین رثکادح ءاضرا نیمأت ،رثکادح ياهدوس نیمأت ياج هب :نیاربانب

 زا و نارحب هب قنور زا یئاهیگتخیسگ اب دیلوت لماکت ياج هب ؛عامتجا یگنهرف

 لماکت رد بوانتم ىاههفقو ياج هب ؛دیلوت عاطقنا نودب دشر ــ قنور هب نارحب

 دیلوت ىهفقو نودب لماکت ؛تسا مزالم عامتجا يدیلوت ياهورین مادهنا اب هک کینکت

  .یلاع کینکت ىهیاپ رب

 بسانتم و هشقن قبط لماکت نوناق مسیلایسوس يداصتقا یساسا نوناق هک دنیوگیم

 مرجال و ،یلم داصتقا ىهشقن قبط لماکت .تسین تسرد نیا .تسا یلم داصتقا

 هب ــ تسا نوناق نیا تسرد شیبو مک ساکعنا هک ــ یلم داصتقا ىهشقن میظنت

 یلم داصتقا ىهشقن قبط لماکت ،یفده هچ رطاخ هب دشابن مولعم رگا ،دوخ يدوخ

 نوناق .دنهدب تسد هب يزیچ دنناوتیمن ،دشابن نشور فده رگا ای و دریذپیم ماجنا

 دروآ راب هب ار بولطم رثا دناوتیم یتروص رد اهنت یلم داصتقا ىهشقن قبط لماکت

 ماجنا یلم داصتقا ىهشقن قبط لماکت ،نآ هب لین رطاخ هب و دشاب دوجوم یفده هک

 تسد هب دناوتیمن یلم داصتقا ىهشقن قبط لماکت نوناق دوخ ار فده نیا .دریذپ

 تسد هب دناوتیمن مه یلم داصتقا ىهشقن میظنت ار فده نیا یلوا قیرط هب .دهد

 رد هک نآ تابلاطم تروص هب ،مسیلایسوس يداصتقا یساسا نوناق رد فده نیا .دهد

 داصتقا ىهشقن قبط لماکت نوناق تاریثأت نیاربانب .تسا هدش هدناجنگ ،دش نایب الاب

 یساسا نوناق رب هک دننک ادیپ لماک لمع نادیم دنناوتیم تروص نآ رد اهنت یلم

 .دنشاب یکتم مسیلایسوس يداصتقا
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 تروص رد اهنت میظنت نیا .تسا یلم داصتقا ىهشقن میظنت هب طوبرم هچ نآ اما و

  :دروآ تسد هب تبثم جیاتن دناوتیم ریز طرش ود تیاعر

 یتسرد هب ار یلم داصتقا ىهشقن قبط لماکت نوناق تابلاطم ،میظنت نیا رگا -فلا

  .دزاس سکعنم

 قبطنم مسیلایسوس يداصتقا یساسا نوناق تابلاطم ىهیلک اب میظنت نیا رگا -ب

  .ددرگ

 

 رگید لئاسم ـ8
 .مسیلادوئف نارود رد يداصتقا ریغ رابجا ىهلأسم -1

 هتشاد یشقن رادفرس نیکالم يداصتقا تردق ماکحتسا رما رد يداصتقا ریغ هتبلا

  .رابجا نیا هن ،دوب مسیلادوئف يانبم نیمز رب یلادوئق تیکلام یلو تسا

 .يزوخلک راوناخ یصوصخ تیکلام ىهلأسم -2

 رد يزوخلک راوناخ ره« :دوش هتفگ یسرد باتک حرط رد رگا تسین حیحص 

 هک نانچ رما عقاو رد .»دراد رویط و کچوک مانغا ،واگ ،دوخ یصوصخ ىهدافتسا

 رد هکلب یصوصخ ىهدافتسا رد هن هریغ و رویط ،کچوک مانغا ،واگ ،تسا مولعم

 ًارهاظ »یصوصخ ىهدافتسا رد « حالطصا .تسا يزوخلک راوناخ یصوصخ تیکلام

 ىهمانساسا رد یلو .تسا هدش هتشادرب يزرواشک لترآ ىاهنومن ىهمانساسا زا

 ریهامج داحتا یساسا نوناق رد .تسا هداد خر یهابتشا يزرواشک لترآ ىاهنومن

 صوصخب و هدش هتفگ يرگید زیچ تسا هدش میظنت يرتشیب تقد اب هک يوروش

  :هک هدش هتفگ
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 يور یعرف داصتقا کی دوخ یصخش تیکلام رد يزوخلک راوناخ ره«

 و یگناخ غرم ،هد لوصحم ماد ،ینوکسم ىهناخ ،هناخ رواجم نیمز هعطق

 .تسا حیحص هتبلا نیا .»دراد يزرواشک کچوک رازبا

 تیکلام رد يزوخلک راوناخ ره هک درک نایب يرتشیب لیصفت اب نآ رب هوالع دوب مزال

 ،زب ،دنفسوگ رادقم نالف ،یلحم طیارش هب هتسب ،واگ نالف ات کی زا دوخ یصخش

 يدادعت و )یلحم طیارش هب هتسب رادقم نالف ات رادقم نالف زا مه زاب ( كوخ

  .دراد )نوملقوب و زاغ ،كدرا ( یگناخ غرم دودحمان

 یئاقفر .تسا یگرزب تیمها دجاو ام یجراخ ياقفر يارب تایئزج نیا

 ماجنا ام روشک رد يزرواشک ندرک یکارتشا هک نآ زا سپ دننادب تقد هب دنالیام هک

 ؟تسا هدنام یقاب يزوخلک راوناخ یصخش تیکلام رد یصوصخب زیچ هچ ،هتفریذپ

 نینچ مه و دشیم تخادرپ ناناقهد ىهلیسو هب هک نیمز ىهراجا شزرا ىهلأسم -3

 .نیمز دیرخ ىاههنیزه شزرا

 تخادرپ زا ناناقهد «نیمز ندرک یلم رثا رد هک هدش هتفگ یسرد باتک حرط رد

 .»دناهدیرگ فاعم لاس رد لبور نویلیم دصناپ بیرق غلبم هب نیکالم هب نیمز هراجا

 يروط هب اریز دومن هبساحم رتقیقد تسیابیم ار مقر نیا )»الط لبور« تفگ دیاب(

 ،هدوبن هیسور مامت رد نیمز ىهراجا ىهدنهد ناشن مقر نیا ،دسریم نم رظن هب هک

 زا هتشر کی رد هک تشاد رظن رد دیاب ًانمض .دشابیم هیسور تالایا رثکا لماش هکلب

 مولعم رارق زا هک دشیم تخادرپ یسنج روط هب نیمز ىهراجا هیسور فانکا یحاون

  .تسا هتفرگن رارق یسرد باتک حرط ناگدنسیون هجوت دروم

 مه هکلب ،نیمز هراجا تخادرپ زا اهنت هن ناناقهد هک تشاد رظن رد دیاب ،نآ رب هوالع

 رد عوضوم نیا ایآ .دناهدیدرگ فاعم نیمز دیرخ يارب هنایلاس ىاههنیزه زا نینچ

 نآ لاح و هدشن روظنم هک منکیم روصت نم ؟تسا هدش روظنم یسرد باتک حرط

  .دوش روظنم تسیابیم هک
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 »نتسویپ مهب « حالطصا .یتلود هاگتسد اب تاراصحنا نتسویپ مهب ىهلأسم -4

 و تاراصحنا ندش کیدزن هب یفصو و یحطس روط هب حالطصا نیا .تسین بسانم

 نآ بلطم .دیامنیمن شاف ار یکیدزن نیا يداصتقا موهفم یلو ،دنکیم هراشا تلود

 هاگتسد تیعبت هکلب ،هداس نتسویپ مهب طقف هن ،ندش کیدزن نیا نایرج رد هک تسا

 رودب ار »نتسویپ مهب« ىهملک دوب مزال نیاربانب .دریگیم تروص اهراصحنا زا یتلود

  .تخاس نیزگ ياج »اهراصحنا زا یتلود هاگتسد تیعبت« تاملک اب ار نآ و دنکفا

  .یتسیلایسوس يوروش ریهامج داحتا رد نیشام ندرب راکب ىهلأسم -5

 ،یتسیلایسوس يوروش ریهامج داحتا رد «هک هدش هتفگ یسرد باتک حرط رد

 راک هب ،دنیامنیم یئوج هفرص عامتجا يارب راک رد هک يدراوم ىهیلک رد اهنیشام

 ً،الوا .دوش هتفگ تسیابیم هک تسین يزیچ نآ هجو چیه هب نیا  ».دنوشیم هدرب

 هفرص عامتجا يارب راک رد هشیمه ،یتسیلایسوس يوروش ریهامج داحتا رد اهنیشام

 داحتا طیارش رد اهنآ هک میرادن غارس يدراوم ام تهج نیمه هب و دننکیم یئوج

 راک رد اهنت هن اهنیشام ًایناث .دناهدرکیمن یئوج هفرص عامتجا يارب راک رد ،يوروش

 نیمه هب .دنیامنیم لیهست ار نانکراک راک ،نآ اب هارمه هکلب ،دننکیم یئوج هفرص

 یناوارف تبغر اب نارگراک ،يرادهیامرس طیارش فالخ رب ،ام طیارش رد تهج

 دشیم هتفگ دیابیم نیاربانب .دنهدیم رارق هدافتسا دروم راک نایرج رد ار اهنیشام

 هدرب راک هب اهنیشام تبغر اب هنوگ نیا يوروش ریهامج داحتا دننام اجک چیه هک

 ار نارگراک راک و دننکیم یئوج هفرص عامتجا راک رد اهنیشام اریز ،دنوشیمن

 ،درادن دوجو يراک یب يوروش ریهامج داحتا رد هک اجنآ زا و دنیامنیم لیهست

  .دنهدیم رارق هدافتسا دروم یلم داصتقا رد ار اهنیشام یناوارف لیم اب نارگراک

  .يرادهیامرس ياهروشک رد رگراک ىهقبط يدام عضو ىهلأسم -6

 ًالومعم ،دننکیم تبحص رگراک ىهقبط يدام عضو زا هک یماگنه

 ىهریخذ شترا حالطصا هب يدام عضو و دنراد رظن رد ار دیلوت رد لوغشم نارگراک
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 رگراک ىهقبط يدام عضو ىهلأسم رد شور نیا ایآ .دنروآیمن باسح هب ار ناراکیب

 دوجو ناراکیب ىهریخذ شترا رگا .تسین حیحص هک منکیم نامگ نم ؟تسا حیحص

 نآ رد ،دنرادن دوخ راک يورین شورف زج ىاهلیسو یگدنز يارب نآ دارفا هک دراد

 دراو اهنآ رگا یلو ،دنوشن دراو رگراک ىهقبط بیکرت رد دنناوتیمن ناراکیب تروص

 يدام عضو رد دناوتیمن اهنآ ىهناریقف عضو دنوشیم رگراک ىهقبط بیکرت

 فیصوت ماگنه هک منکیم رکف نم نیاربانب .دیامنن ریثأت دیلوت رد لوغشم نارگراک

 ىهریخذ شترا عضو دیاب ،يرادهیامرس ياهروشک رد رگراک ىهقبط يدام عضو

  .دروآ باسح هب زین ار راکیب نارگراک

  .یلم دمآرد ىهلأسم -7

 دمآرد ىهرابرد يدیدج لصف یسرد باتک حرط رد دیاب ًامتح هک منکیم رکف نم

  .دوزفا یلم

 ناونع هب ،نیلاتسا و نینل ىهرابرد یسرد باتک رد صوصخم لصف ىهلأسم -8

  .مسیلایسوس یسایس داصتقا نیدجوم

 داصتقا داجیا .مسیلایسوس ىهرابرد یتسیسکرام شزومآ« لصف هک منکیم رکف نم

 یسرد باتک زا دیاب ار »نیلاتسا .و .يا و نینل .يا .و ىهلیسو هب مسیلایسوس یسایس

 زیچ چیه اریز ،درادن یموزل هجو چیه هب یسرد باتک رد لصف نیا .دومن فذح

 یسرد باتک یلبق لوصف رد هک ار هچ نآ هدیرپ گنر روط هب طقف و دهدیمن ىاهزات

 ،تسا لئاسم ریاس هب طوبرم هچ نآ و .دنکیم رارکت ،هدش نایب يرتشیب لیضفت اب
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 ،Cفلیپش ،Bفیتنوئل ،Aفنایتیو ورتسا اقفر تاداهنشیپ ىهرابرد يرگید تایرظن نم

  .مرادن نارگید و Dیکسووتاگ

  .یسایس داصتقا یتسیسکرام یسرد باتک یللملانیب تیمها -9

 رد ار یسایس داصتقا یتسیسکرام یسرد باتک تیمها مامت اقفر هک منکیم رکف نم

 باتک نیا .تسین مزال ام يوروش ناناوج يارب اهنت یسرد باتک .دنریگیمن رظن

 راداوه هک یناسک يارب و اهروشک ىهیلک ىاهتسینومک يارب ًاصوصخم

 زا ام هنوگ هچ دننادب دنتسه لیام ام یجراخ ياقفر .تسا مزال دنتسه اهتسینومک

 حور اب ار روشک تایداصتقا هنوگ هچ ،؟میتفای یصالخ يرادهیامرس تراسا

 هچ ،؟میدروآ تسدب ار ناناقهد اب یتسود هنوگ هچ ،؟میداد لکش رییغت مسیلایسوس

 فیعض و ریقف يروشک شیپ يدنچ زونه هک ار دوخ روشک هک میدش قفوم ام هنوگ

 اب ام ارچ ،؟دنتسه يزیچ هنوگچ اهزوخلک ،؟میزاس لدبم اناوت و ینغ يروشک هب ،دوب

 نیب زا ار هریغ و یناگرزاب ،لوپ ،یئالاک دیلوت ،دیلوت لیاسو ندرک یعامتجا دوجو

 فرص هب هن ،دننادب ار رگید بلاطم يرایسب و اهنیا ىهمه دنلیام اهنآ .؟ میربیمن

 دوخ روشک يارب ار ام ىهبرجت و دنریگب سرد ام زا هک نآ يارب هکلب ،يواکجنک

 رد ،بوخ یتسیسکرام سرد باتک کی شیادیپ نیاربانب .دنهدب رارق هدافتسا دروم

 گرزب تیمها نینچ مه هکلب ،یلخاد یسایس تیمها اهنت هن ،یسایس داصتقا عوضوم

 .دراد یللملا نیب

 روشک لخاد رد اهنت هن دناوتب هک تسا مزال یسرد باتک نانچ نیاربانب 

 دایز دیابن باتک نیا .دشاب یبالقنا ناناوج يزیمور باتک ،زین نآ زا جراخ رد هکلب

 و دشاب يزیمور باتک دناوتیمن دشاب میجح دایز هک یسرد باتک اریز ،دشاب میجح
 

A- Ostrovitianov 
B-  Leontiev 
C- Chepilov 
D- Gatovsky 
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 مامت يواح دیاب باتک نیا یلو .دوب دهاوخ لکشم نآ رب ندش طلسم و نتفرگارف

 و يرادهیامرس داصتقا هب مه و ام روشک داصتقا هب طوبرم مه ،یساسا بلاطم

 .دشاب یتارمعتسم متسیس

 باتک هب دیدج لوصف هتشر کی هک دندرکیم داهنشیپ هثحابم نمض اقفر زا یخرب

 هفسالف ،تسایس ىهرابرد ــ نویسایس ،خیرات ىهرابرد نیخروم ،دوش هفاضا یسرد

 باتک هک دشیم ببس نیا یلو .داصتقا ىهرابرد ــ نویداصتقا ،هفسلف ىهرابرد ــ

 یسرد باتک .داد هزاجا ناوتیمن هتبلا ار نیا .دنک ادیپ يدودحمان مجح یسرد

 یلو دهدیم رارق هدافتسا دروم یسایس داصتقا لئاسم حیرشت يارب ار یخیرات ىهویش

 خیرات هب ار یسایس داصتقا یسرد باتک دیاب ام هک تسین ینعم نآ هب زونه نیا

  .میئامن لیدبت يداصتقا تابسانم

 کی نیا .نآ زا شیب هن تسا مزال هحفص 600 رثکادح ،500 رد یباتک ام يارب

 يارب یبوخ ناغمرا و یتسیسکرام یسایس داصتقا عوضوم رد يزیمور باتک

  .دوب دهاوخ اهروشک ىهیلک ناوج ىاهتسینومک

 ىاهروشک تسینومک بازحا رثکا یتسیسکرام دشر یفاک ریغ حطس تلع هب ًانمض

 ناوج ریغ رداک ىاهتسینومک يارب یناوارف دوس دناوتیم یسرد باتک نینچ ،جراخ

  .دشاب هتشاد زین اهروشک نیا

  .یسایس داصتقا یسرد باتک حالصا قرط -10

 داب هب« ار یسرد باتک حرط هزادنا زا شیب یتیدج اب هثحابم عقوم رد اقفر زا یخرب

 دروم هداتفا ملق زا بلاطم و تاهابتشا رطاخ هب ار نآ ناگدنسیون ،دنتفرگیم »داقتنا

 .تسین هنالقاع نیا .تفاین یقیفوت حرط هک دندومنیم راهظا و دندادیم رارق شنزرس

 یئاهزیچ نینچ ،دراد دوجو یسرد باتک رد هداتفا ملق زا بلاطم و تاهابتشا هتبلا

 تکرش عطاق تیرثکا ،لاح ره هب یلو .دراد دوجو یگرزب راک رد هشیمه ًابیرقت

 باتک يانبم دناوتیم یسرد باتک حرط هک دنتفریذپ دوجو نیا اب ،هثحابم ناگدننک



يوروش داحتا رد مسیلایسوس يداصتقا لئاسم   
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 عقاو رد .دراد جایتحا یلیمکت بلاطم و تاحالصا ىاهراپ طقف و دشاب هدنیآ یسرد

 نایرج رد هک یسایس داصتقا یسرد بتک اب یسرد باتک حرط طقف تسا یفاک ،زین

 ندرگ و رس کی یسرد باتک حرط هک دیآ تسدب هجیتن نیا ات دوش هسیاقم دنتسه

 باتک حرط ناگدنسیون گرزب تمدخ نیا و .تسا دوجوم یسرد بتک زا رتالاب مامت

 .تسا یسرد

 ءاضعا هک ینویسیمک یتسیابیم یسرد باتک حرط حالصا يارب منکیم رکف نم 

 تیرثکا نارادفرط اهنت هن و یسرد باتک ناگدنسیون اهنت هن تکرش اب دشابن دایز نآ

 حرط دیدش ناگدننک داقتنا تیرثکا نیفلاخم نینچ مه هکلب ،هثحابم ناگدننک تکرش

 .دومن نییعت ،یسرد باتک

 لرتنک يارب رامآ ىهبرجت اب صصختم کی نینچ مه نویسیمک رد هک دوبیم بوخ 

 تقد لرتنک يارب هبرجت اب نادقوقح کی زین و دیدج يرامآ داوم ندرک دراو و ماقرا

  .دومن دراو اهلومرف

 ار اهنآ ،تخاس دازآ يرگید راکرهزا ًاتقوم یتسیابیم ار نویسیمک ءاضعا

 یسرد باتک يور راک هب ًامامت دنناوتب هک نیا ات دومن نیمأت ًالماک يدام رظن زا

  .دنزادرپب

 یئاهن حیحصت يارب رفن هس زا ًالثم حیحصت نویسیمک کی یتسیابیم نآ رب هوالع

 شراگن کبس تدحو هک تسا مزال زین نآ يارب راک نیا .دومن نییعت یسرد باتک

  .دوش نیمأت ،تسین دوجوم یسرد باتک حرط رد هنافسآتم هک

  .تسا لاس کی يزکرم ىهتیمک هب رضاح یسرد باتک ىهئارا تلهم

  نیلاتسا .ي

 1952 لاس هیروف لوا

 





  

 

 

 قیفر هب خساپ
 Aنیکتون چیلیا ردناسکلآ

 

 دیاهدرک حرط امش هک ار یلئاسم اریز ،مدرکن ىاهلجع خساپ رد نم .نیکتون قیفر

 ًاملسم و دنراد يروف ىهبنج هک دنتسه يرگید لئاسم هک صوصخب .منادیمن يروف

  .مهدیم خساپ یکی یکی اهعوضوم هب .دننکیم فرحنم امش ىهمان زا ار هجوت

 

  لوا عوضوم

 زجاع ملع نیناوق لباقم رد عامتجا هک نیا رب ریاد تسا یمکح »تاظحالم «رد

 عفن هب نانآ زا هدومن لصاح فوقو يداصتقا نیناوق رب دنناوتیم اهناسنا ،تسین

 (ىاهنویسامرف لماش دناوتیمن مکح نیا هک دیئوگیم امش .دننک هدافتسا عامتجا

 ىهبنج و دراد رابتعا مسینومک و مسیلایسوس رد طقف و ددرگ عامتجا رگید )لاکشا

 ناکما عامتجا هب ،يرادهیامرس رد ًالثم ،يداصتقا تانایرج )يدوخ هب دوخ (يرهق

 .دیامن هدافتسا عامتجا عفن هب يداصتقا نیناوق زا دهدیمن

 نوناق ،يزاوژروب ،هسنارف رد ًالثم ،يزاوژروب بالقنا رصع رد .تسین تسرد نیا 

 هیلع ار هدلوم ياهورین تلصخ اب يدیلوت تابسانم يرابجا یگنهآ مه مولعم

 ،تخاس نوگژاو ار یلادوئف يدیلوت تابسانم ،داد رارق هدافتسا دروم مسیلادوئف

 تلصخ اب ار يدیلوت تابسانم نیا و دومن داجیا یئاوژروب ىهزات يدیلوت تابسانم
 

A - Alexander Illitsch Notkin 
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 ماجنا .تخاس گنهآ مه دوب هدرک دشر یلادوئف ماظن قامعا رد هک هدلوم ياهورین

 زا هکلب ،تسا هدوبن وا صوصخم ىاهدادعتسا مکح هب يزاوژروب ىهلیسو هب راک نیا

 ینهذ دنک مکح هب اهلادوئف .تشاد یتایح عفن راک نیا رد يزاوژروب هک دوب ور نیا

 میقع رد هک دوب ور نیا زا هکلب ،دندرکیم تمواقم راک نیا ربارب رد هک دوبن دوخ

  .دنتشاد یتایح عفن نوناق نیا يارجا ندراذگ

 زا رگراک ىهقبط .تفگ دیاب ار نیمه زین ام روشک رد یتسیلایسوس بالقنا ىهرابرد

 ،هدرک هدافتسا هدلوم ياهورین تلصخ اب يدیلوت تابسانم يرابجا یگنهآ مه نوناق

 تابسانم ،ون يدیلوت تابسانم ،تخاس نوگژاو ار یئاوژروب يدیلوت تابسانم

 .تخاس گنهآ مه هدلوم ىاهورین تلصخ اب ار اهنآ و دومن داجیا یتسیلایسوس

 ماجنا ار راک نیا تسناوت هک دوبن دوخ صاخ ىاهدادعتسا مکح هب رگراک ىهقبط

 زاغآ رد هک يزاوژروب .تشاد یتایح عفن راک نیا رد هک دوب نآ تهج هب هکلب ،دهد

 رد و هدش لیدبت یبالقنا دض يورین هب رگید ،دوب یئورشیپ يورین يزاوژروب بالقنا

 مدع رطاخ هب تمواقم نیا و .درکیم تمواقم هنوگ همه نوناق نیا ندش یلمع ربارب

 تانایرج )يدوخ هب دوخ (يرهق تلصخ هک دوبن نآ رطاخ هب ،دوبن دوخ لکشت

 نوناق نیا يارجا هیلع هک دوب ور نیا زا رتشیب هکلب ،دناریم تمواقم هب ار وا يداصتقا

 .تشاد یتایح عفن

  :نیاربانب 

 هب يداصتقا نیناوق زا ،يداصتقا تانایرج زا شیب و مک ىهدافتسا ــ1

 مه رگید ىاهنویسامرف رد هکلب ،تسین مسینومک و مسیلایسوس رد اهنت ،عامتجا عفن

  .دریگیم ماجنا

 ،یتاقبط عامتجا رد اج همه و هراومه يداصتقا نیناوق زا هدافتسا ــ2

 عفن هب يداصتقا نیناوق زا هدافتسا راد مچرپ ًانمض ،دراد یتاقبط ینورد ىهزیگنا
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 هدمآرس رمع تاقبط هک نآ لاح ،تسا ورشیپ ىهقبط اج همه رد و هراومه عامتجا

 .دننکیم تمواقم نآ لباقم رد

 خیرات لوط رد هک يرگید تاقبط و فرط کی زا ایراتلورپ نیب توافت دروم نیا رد 

 یتاقبط عفانم هک تسا نآ رد ،رگید فرط زا دناهدرک بالقنا يدیلوت تابسانم رد

 موهفم هب ایراتلورپ بالقنا اریز ،دوشیم قیفلت عامتجا عطاق تیرثکا عفانم اب ایراتلورپ

 لاح و ،تسا یشک هرهب هنوگ ره وحم هکلب ،تسین یشک هرهب لکش نآ ای نیا وحم

 رد ،هدرب نیب زا ار رامثتسا لکش نآ ای نیا اهنت رگید تاقبط تابالقنا هک نآ

 ،دوب ضقانت رد عامتجا تیرثکا عفانم اب هک دوخ یتاقبط گنت عفانم ىاهبوچراهچ

 .دندشیم دودحم

 عفن هب يداصتقا نیناوق زا هدافتسا رما ؛یتاقبط ینورد ىهزیگنا زا »تاظحالم «رد

 هک یعیبط مولع نیناوق فالخرب « هک تسا هدش هتفگ اجنآ .هتفر نخس عامتجا

 رد ،دوشیم رازگرب یمرن اب شیب و مک نآ رد دیدج نوناق نتسب راکب و فشک

 ياهورین عفانم هب هک يدیدج نوناق نتسب راکب و فشک يداصتقا ىهنیمز

 دروخرب تمواقم نیرتدیدش اب اهورین نیا فرط زا ،دنزیم همطل هدمآرسرمع

  .دیاهدرکن هجوت هتکن نیا هب امش یلو .»دننکیم

 

  مود عوضوم رد
 هدلوم ياهورین تلصخ اب يدیلوت تابسانم لماک یگنهآ مه هک دینکیم اعدا امش

 اهنت رگید ىاهنویسامرف رد و ددرگ لصاح دناوتیم مسینومک و مسیلایسوس رد طقف

  .دبای ققحت دناوتیم صقان یگنهآ مه

 تابسانم يزاوژروب هک یماگنه ،يزاوژروب بالقنا زا سپ رصع رد .تسین تسرد نیا

 نودب ،درک رارق رب یئاوژروب يدیلوت تابسانم و تخاس ناریو ار یلادوئف يدیلوت
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 مهً الماک هدلوم ياهورین تلصخ اب یئاوژروب يدیلوت تابسانم هک دوب يراودا دیدرت

 زا سپ هک یتعرس اب تسناوتیمن يرادهیامرس تروص نیا ریغ رد .تشاد یگنهآ

 .دبای لماکت ،تفاییم لماکت يزاوژروب بالقنا

 نآ ناوتیمن ،تفرگ قلطم موهفم هب ناوتیمن ار »لماک یگنهآ مه «تاملک سپس 

 تابسانم یگدنام بقع هنوگ چیه مسیلایسوس رد ایوگ هک درک كرد روط نیا ار

 و نیرتكرحتم هدلوم ياهورین .درادن دوجو ،هدلوم ياهورین دشر زا يدیلوت

 رد مه مسیلایسوس رد کش نودب اهورین نیا .دنشابیم دیلوت ياهورین نیرتیبالقنا

 بسانت هب یتدم زا سپ طقف يدیلوت تابسانم .دنوریم يدیلوت تابسانم يولج

 .دنباییم رییغت هدلوم ياهورین تلصخ

 ار اهنآ ؟دیمهف دیاب هنوگ هچ ار »لماک یگنهآ مه «تاملک تروص نیا رد ،سپ 

 و يدیلوت تابسانم نیب مداصت هب ًالومعم راک مسیلایسوس رد هک درک كرد دیاب نینچ

 هک ار يدیلوت تابسانم دوخ عقوم هب دراد ناکما هعماج ،دسریمن هدلوم ياهورین

 یتسیلایسوس يهعماج .دزاس گنهآ مه هدلوم ياهورین تلصخ اب ،دنتفایم بقع

 دنشاب رداق هک هدنریم تاقبط ،دوخ بیکرت رد اریز ،دهد ماجنا ار نیا دراد ناکما

 بقع هک يدکار ياهورین مه مسیلایسوس رد هتبلا .درادن ،دنهد نامزاس یتمواقم

 دوجو ،دننکیمن كرد ار يدیلوت تابسانم رییغت ترورض و دناکرحت دقاف و دننامیم

  .دوب دهاوخن لکشم ،مداصت هب راک ندناسر نودب ،اهنآ رب هبلغ نکل ،تشاد دنهاوخ

 

  موس عوضوم رد

 هب هک ار دیلوت رازبا همه زا لبق و دیلوت لیاسو امش هک دیآیم رب امش تالالدتسا زا

  .دینکیم یقلت الاک ،دوشیم هدروارف ام ىهدش یلم تاسسؤم ىهلیسو
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 ؟تفرگ رظن رد الاک ىهلزنم هب ام یتسیلایسوس ماظن رد ار دیلوت لیاسو ناوتیم ایآ

  .ناوتیمن هجو چیه هب ،نم ىهدیقع هب

 ،دوشیم هتخورف يرادیرخ ره هب هک تسا دیلوت لوصحم نانچ نآ الاک

 و دهدیم تسد زا ار نآ رب تیکلام قح الاک بحاص ،الاک شورف ماگنه نمض رد

 هب ،دناسرب شورف هب ًاددجم ار نآ دناوتیم هک یکلام ،دوشیم الاک کلام ،رادیرخ

 تسا نشور .؟ددرگیم یفیرعت نینچ للماش دیلوت لیاسو ایآ .دناسوپب و دراذگب نهر

 هب یتح ،»دوشیمن هتخورف« يرادیرخ ره هب دیلوت لیاسو ً،الوا .دوشیمن لماش هک

 نآ تاسسؤم نیب تلود ىهلیسو هب طقف هکلب ،»دوشیمن هتخورف « مه اهزوخلک

 اهنآ يراذگاو ماگنه ، ــ تلود ینعی ــ ،دیلوت لیاسو بحاص ً،ایناث .ددرگیم عیزوت

 ،دهدیمن تسد زا دیلوت لیاسو رب ار تیکلام قح هجو چیه هب ،هسسؤم نآ ای نیا هب

 لیاسو تلود زا هک یتاسسؤم ناریدم ًاثلاث .دنکیم ظفح ار نآً الماک سکع رب هکلب

 ناونع هب سکعرب هکلب ،دنوشیمن اهنآ کلام اهنت هن ،دناهتشاد تفایرد دیلوت

 هک یئاههشقن قبط رب دیلوت لیاسو زا هدافتسا يارب يوروش تلود راتخم ناگدنیامن

  .دندرگیم نییعت ،هدش هداد تلود فرط زا

 لومشم ناوتیمن هجو چیه هب ام ماظن رد ار دیلوت لیاسو ،تسا مولعم هک نانچ

 .دومن الاک ىهلوقم

 و نآ ياهب زا ،هدش مامت شزرا زا ،دیلوت لیاسو شزرا زا تروص نیا رد ارچ سپ

 .؟دننکیم تبحص هریغ

  :تلع ود هب

 ،تاسسؤم يروآ دوس نییعت يارب ،اهباسح هیوست يارب ،هبساحم يارب رما نیا ً،الوا

 راک يرهاظ ىهبنج اهنت نیا نکل .دراد ترورض تاسسؤم لرتنک و یسرزاب يارب

  .تسا



  نیلاتسا فزوژ راثآ یخرب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  682 

 ىاهتلود هب دیلوت لیاسو شورف رما هک تسا نآ يارب راک نیا ترورض ًایناث

 ،یجراخ تراجت ىهنیمز رد ،اج نیا رد .دریگ ماجنا یجراخ تراجت عفن هب ،یجراخ

 (.دنوشیم هتخورف ًاعقاو و دنتسه الاک ًاعقاو ام دیلوت لیاسو ،هنیمز نیا رد اهنت یلو

 ،یجراخ تراجت شدرگ ىهنیمز رد هک دوشیم مولعم بیترت نیدب )همویگ نودب

 و تیهام ظاحل زا هچ ،دوشیم هتخاس ام تاسسؤم ىهلیسو هب هک یئدیلوت لیاسو

 شدرگ ىهنیمز رد هک نآ لاح و ،دنکیم ظفح ار الاک صاوخ ،رهاظ ظاحل زا هچ

 الاک رگید ،دنهدیم تسد زا ار الاک صاوخ دیلوت لیاسو ،روشک لخاد يداصتقا

 (اهالاک یجراخ ىهتسوپ طقف ،هدمآ رد شزرا نوناق لمع نادیم دودح زا و دنتسین

 .دننکیم ظفح ار )هریغ و هبساحم

 ؟دومن هیجوت ار صوصخب عضو نیا ناوتیم هنوگ هچ

 لکش هب هن يداصتقا لماکت ،ام یتسیلایسوس طیارش رد هک تسا نآ رد بلطم

 ىهدیدپ نآ رد هک یلکش هب ،دریگیم ماجنا یجیردت تارییغت لکش هب هکلب تابالقنا

 رییغت نیون عضو بسانت هب ار دوخ تعیبط هکلب ،هدشن وغل ًالماک هداس روط هب هنهک

 هداس روط هب ون ىهدیدپ و دنکیم ظفح ار دوخ لکش طقف هک یلاح رد .دهدیم

 رییغت ار نآ فیاظو و تعیبط ،دنکیم خوسر هنهک رد هکلب ،دزاسیمن دوبان ار هنهک

 دروم ون ىهدیدپ لماکت يارب ار لکش نیا ،دنکشب ار نآ لکش هک نیا نودب ،دهدیم

 لوپ دروم رد هکلب دنکیمن قدص اهالاک دروم رد اهنت عضو نیا .دهدیم رارق هدافتسا

 هک یئاهکناب .دنکیم قدص زین اهکناب دروم رد نینچ مه ،ام يداصتقا شدرگ رد

 قباس لکش یلو دنیامنیم بسک يدیدج فیاظو ،هداد تسد زا ار دوخ میدق فیاظو

 ظفح ،دنریگیم رارق هدافتسا دروم یتسیلایسوس ماظن ىهلیسو هب هک ار دوخ

 .دنیامنیم

 ،دنریگیم ماجنا اههدیدپ حطس رد هک یتانایرج رظن هطقن زا ،رهاظ رظن هطقن زا رگا

 هک نیا رب ینبم میسرب یتسردان طابنتسا هب تسا نکمم ،مینک یسررب ار هلأسم
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 اب رگا اما .دننکیم ظفح ام داصتقا رد ار دوخ رابتعا ایوگ يرادهیامرس ىاههلوقم

 تانایرج نیب ،نآ لکش و نایرج يداصتقا يوتحم نیب هک یتسیسکرام لیلحت

 میوش کیدزن عوضوم هب ،دراذگیم يدج توافت یحطس ىاههدیدپ و لماکت یقمع

 میدق تالوقم زا هک نیا رب رئاد دیسر ناوتیم تسرد طابنتسا اهنت نیا هب

 تیهام ظاحل زا اما و هدش ظفح یجراخ رهاظ و لکش ،رتشیب ام دزن يرادهیامرس

 یساسا رییغت یتسیلایسوس یلم داصتقا لماکت جئاوح بسانت هب ام دزن تالوقم نیا

  .دناهتفای

 

  مراهچ عوضوم رد

 داصتقا رد هک »دیلوت لیاسو «ىاهتمیق رب ،شزرا نوناق هک دینکیم راهظا امش

 میظنت ریثأت ،دنوشیم میلست تلود هب یتلود ىاهتمیق قبط و هدروارف یئاتسور

 .دیراد رظن رد ار هبنپ ًالثم ،ماخ داوم ریظن »يدیلوت لیاسو «امش ًانمض .دراد هدننک

 .دینک هفاضا نآ هب مه ار يزرواشک ماخ داوم ریاس و مشپ ،ناتک دیتسناوتیم امش

 لیاسو« یئاتسور داصتقا ،دروم نیا رد هک تخاس ناشن رطاخ دیاب همه زا لبق 

 اب ناوتیمن .دنکیم هیهت ماخ داوم ،دیلوت لیاسو زا یکی هکلب ،دنکیمن دیلوت »دیلوت

 دیلوت لیاسو دیلوت زا اهتسیسکرام هکیماگنه .درک يزاب »دیلوت لیاسو «تاملک

 هک ار هچ نآ ،دنراد رظن رد ار دیلوت رازبا دیلوت همه زا لبق اهنآ ،دنیوگیم نخس

 و یناوختسا متسیس ناوتیم ار نآ ىهعومجم هک راک یکیناکم لیاسو «سکرام

 ار یعامتجا دیلوت نیعم رصع ىهزیمم ىاههناشن هک دناوخیم »دیمان دیلوت ىاهلضع

  .دنهدیم لیکشت

 کی رد ،ار دیلوت رازبا هلمجنم دیلوت لیاسو و )ماخ داوم (دیلوت لیاسو زا یتمسق

 مسیسکرام اریز ،ندش هانگ بکترم مسیسکرام لباقم رد ینعی ،نداد رارق فیدر
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 یسک ره .دنادیم هدننک نییعت ،رگید دیلوت لیاسو اب هسیاقم رد ار دیلوت رازبا شقن

 ىاهراپ هچ رگ ،دیامن دیلوت ،دیلوت رازبا دناوتیمن دوخ يدوخ هب ماخ داوم هک دنادیم

 ىهدام چیه هک نآ لاح و ،دنامزال دیلوت رازبا دیلوت حلاصم هباثم هب ماخ داوم عاونا زا

 .دوش دیلوت ،دناوتیمن دیلوت رازبا نودب یماخ

 رب شزرا نوناق دیئوگیم نیکتون قیفر ،امش هک نانچ نآ ایآ .سپس

 رگا ؟دراد هدننک میظنت ریثأت ،دوشیم دیلوت یئاتسور داصتقا رد هک یماخ داوم تمیق

 و تباقر نوناق رگا ،تشاد دوجو ام دزن يزرواشک ماخ داوم ىاهتمیق »دازآ «يزاب

 داوم دیلوت رگا ،میتشادن هشقن اب داصتقا ام رگا ،درکیم لمع ام دزن دیلوت جرم و جره

 ىهمه نوچ یلو دوبیم هدننک میظنت مه روکذم ریثأت ،دشیمن میظنت هشقن اب ماخ

 هجو چیه هب يزرواشک ماخ داوم تمیق رب شزرا نوناق ریثأت ،دنرادن دوجو اهرگا نیا

 هب و تباث ام يزرواشک ماخ داوم ىاهتمیق ً،الوا .دشاب هدننک میظنت دناوتیمن

 .دنتسین »دازآ «و دناهدش نییعت هشقن ىهلیسو

 یفداصت لماوع ىهلیسو هب ای و يدوخ هب دوخ ،ماخ داوم دیلوت ىاههزادنا ً،ایناث 

 .ددرگیم نییعت هشقن ىهلیسو هب هکلب هدشن نییعت

 ای هناگادج دارفا ىاهتسد رد يزرواشک ماخ داوم دیلوت يارب مزال دیلوت رازبا ً،اثلاث

 شقن زا نیا زا سپ اذل .تسا تلود ىاهتسد رد هکلب ،هدشن زکرمتم دارفا زا یهورگ

 هب شزرا نوناق دوخ هک دوشیم مولعم . ؟دنامیم یقاب زیچ هچ رگید هدننک میظنت

 یتسیلایسوس دیلوت صاخ و تسا هدش هراشا نآ هب الاب رد هک یئاهتیعقاو ىهلیسو

 .ددرگیم میظنت ،دشابیم

 ماخ داوم ىاهتمیق ندمآ دوجو هب رد شزرا نوناق هک درک یفن ناوتیمن نیاربانب 

 هک دومن یفن ناوتیمن یلوا قیرط هب .تسا نآ لماوع زا یکی و دراد ریثأت يزرواشک

  .دشاب مه دناوتیمن و تسین هدننک میظنت ریثأت نیا
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  مجنپ عوضوم رد

 زا یخرب اب دوخ »تاظحالم «رد نم ،یلم داصتقا يروآدوس ىهرابرد ثحب ماگنه

 تیزم روآدوس تاسسؤم يارب ام ىهشقن اب یلم داصتقا هک اجنآ زا :دنیوگیم هک اقفر

 قوف تاسسؤم فیدر رد مه ار روآدوس ریغ تاسسؤم دوجو و دوشیمن لئاق یگرزب

 «رد .ماهدرک تفلاخم ،دنکیم دوبان داصتقا رد ار يروآدوس لصا دوخ ،دنادیم زاجم

 ىاههتشر و تاسسؤم رظن هطقن زا يروآدوس هک تسا هدش هتفگ »تاظحالم

 زا ام تاجن اب یتسیلایسوس دیلوت هک ىییلاع يروآدوس نآ اب ،دیلوت ىهناگادج

 هجو چیه هب ،دهدیم ام يارب دیلوت عاطقناالب دشر نیمأت و دیلوت هفاضا ىاهنارحب

  .تسین هسیاقم لباق

 يروآ دوس عوضوم هک دشیم طابنتسا نینچ اج نیا زا رگا دوبیم تسردان نکل

 هک درادن ار نآ شزرا و درادن یصوصخم شزرا دیلوت ىاههتشر و تاسسؤم یضعب

 تاسسؤم یضعب يروآدوس .تسا تسردان هتبلا ،نیا .ددرگ لوذبم نآ هب يدج هجوت

 هچ عوضوم نیا .دراد یمیظع تیمها ام دیلوت لماکت رظن هطقن زا دیلوت ىاههتشر و

 رد نیا .ددرگ روظنم دیاب دیلوت ىهشقن میظنت رد هچ و نامتخاس ىهشقن حرط رد

  .تسام يداصتقا تیلاعف يابفلا ،لماکت ینونک ىهلحرم

 

  مشش عوضوم رد

 هب هک یلکش هب طسبنم دیلوت« :يرادهیامرس ىهرابرد امش تاملک هک تسین مولعم

 یئاهدیلوت نینچ نیا هک دوش هدیمهف دیاب هنوگ هچ ،»تسا هدش خسم شحاف روط

  .دوشیمن تفای ناهج رد ،طسبنم مه نآ
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 نتخادنا راک هب نادیم و تفای قاقشنا یناهج رازاب هک نآ زا سپ ،تسا راکشآ

 و ناتسلگنا ،اکیرمآ هدحتم ياهروشک (يرادهیامرس ىهدمع ياهروشک ياهورین

 ،ىاهرود (یلکیس تلصخ ،تشاذگ لیلقت هب ور یناهج عبانم دروم رد )هسنارف

 نکل .ددرگ ظفح دیاب مه زاب ـ دیلوت لیلقت و هعسوت ـ يرادهیامرس لماکت )بوانتم

 مجح اریز ،تفرگ دهاوخ ماجنا ىاهدش دودحم ىهیاپ رب اهروشک نیا رد دیلوت دشر

 .تفای دهاوخ لیلقت اهروشک نیا رد دیلوت

  

  متفه عوضوم رد

 صوصخب ،لوا یناهج گنج نارود رد يرادهیامرس یناهج متسیس یمومع نارحب
 ىهلحرم نیا .دش زاغآ ،يرادهیامرس متسیس زا يوروش داحتا ندش ادج ىهجیتن رد
 هک نآ زا سپ صوصخب ،مود یناهج گنج نارود رد .دوب یمومع نارحب لوا
 ،دندش ادج يرادهیامرس متسیس زا ایسآ و اپورا ىاهدوت یسارکومد ياهروشک
 لوا یناهج گنج نارود رد لوا نارحب .تفای شرتسگ یمومع نارحب مود ىهلحرم
 نارحب لماکت لحارم هباثم هب دیاب ،یناهج مود گنج نارود رد ار مود نارحب و
 و لقتسم ىاهنارحب هباثم هب هن و درک یسررب یناهج يرادهیامرس متسیس یمومع
 .مه هب طوبرم ریغ و هناگادج
 ؟يداصتقا نارحب اهنت ای و تسا یسایس نارحب اهنت يرادهیامرس یمومع نارحب ایآ
 ىهبناج همه نارحب ینعی ،تسا یمومع نارحب ،نارحب نیا .نآ هن و تسا نیا هن
 .تسایس لماش مه و تسا داصتقا لماش مه هک تسا يرادهیامرس یناهج متسیس
 يداصتقا متسیس یشالت و هیزجت فرط کی زا نآ ساسأ هک تسا نشور ًانمض
 زور تردق رگید فرط زا و دباییم تدش شیپ زا شیب هک تسا يرادهیامرس یناهج
 ریاس و نیچ ،یتسیلایسوس يوروش ریهامج داحتا ياهروشک يداصتقا نوزفا
  .دناهدش ادج يرادهیامرس متسیس زا هک تسا ىاهدوت یسارکومد ياهروشک
  نیلاتسا .ي
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 Aوکنشورای .د .ل قیفر تاهابتشا ىهرابرد
 

 ىهرابرد يراج لاس سرام 20 خروم ىهمان وکنشورای قیفر فرط زا شیپ يدنچ

 هتفرگ رارق ثحب دروم ربماون فورعم ىهثحابم رد هک يداصتقا لئاسم زا هتشر کی

 رسارس )کیوشلب (تسینومک بزح يزکرم ىهتیمک يوروب تیلوپ ياضعا يارب ،دوب

 یساسا كرادم رد ،هک نیا زا تسا هدنسیون تیاکش يواح همان .دش هداتسرف يوروش

 (رظن هطقن «،نیلاتسا قیفر »تاظحالم« رد نینچ مه و دوب هداد میمعت ار جیاتن هک

 يواح تشاددای نآ رب هوالع ».تسا هدشن سکعنم هجو چیه هب )وکنشورای قیفر

 ای لاس کی یط دوش هداد هزاجا وا هب هک نیا ىهرابرد تسا وکنشورای قیفر داهنشیپ

 ود روظنم نیا يارب و دیامن هیهت ار »مسیلایسوس یسایس داصتقا« مین و لاس کی

  .دنهدب وا هب نواعم

 قیفر داهنشیپ تیهام مه و تیاکش تیهام مه دیاب ًاموزل هک منکیم روصت نم

 .درک یسررب ار وکنشورای

  .مینکیم عورش وا تیاکش زا 

 یساکعنا روکذم كرادم رد هجو چیه هب هک وکنشورای قیفر »رظن هطقن «مینیب هب

  ؟تسیچ زا ترابع ،تسا هتفاین

 

 
A - Iarochenko 
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 1 شخب

 وکنشورای قیفر یلصا هابتشا
 

 هطقن نیا هک میئوگب دیاب ،مینک فیصوت هملک ود رد ار وکنشورای قیفر رظن هطقن رگا

  .تسا زیمآ هابتشا ًاقیمع نیاربانب و یتسیسکرام ریغ رظن

 شقن هب طوبرم عوضوم رد وا هک تسا نآ زا ترابع وکنشورای قیفر یلصا هابتشا

 ،دنکیم لودع مسیسکرام زا ،عامتجا لماکت رد يدیلوت تابسانم و هدلوم ياهورین

 تابسانم شقن نینچ مه و دنکیم گرزب هزادنا زا شیب ار هدلوم ياهورین شقن

 تابسانم هک دناسریم یئاج هب ار راک و دنکیم کچوک هزادنا زا شیب ار يدیلوت

 .دیامنیم مالعا هدلوم ياهورین زا یتمسق ار مسیلایسوس نارود يدیلوت

 یتاقبط تاضقانت« طیارش رد يدیلوت تابسانم يارب تسا رضاح وکنشورای قیفر

 ياهورین لماکت « اب يدیلوت تابسانم اجنیا رد اریز ،ددرگ لئاق یشقن »لحنیال

 هب ،دزاسیم دودحم یفنم شقن هب ار شقن نیا وا یلو ».دنتسه ضقانت رد هدلوم

 .دزاسیم دیقم ار اهنآ لماکت ،دنکیم زمرت ار هدلوم ياهورین لماکت هک یلماع شقن

  .دنیبیمن ،ار يدیلوت تابسانم يارب یتبثم فیاظو ،رگید فیاظو وکنشورای قیفر

 »لحنیال یتاقبط تاضقانت« رگید اجنآ هک یئاج ،یتسیلایسوس ماظن ىهرابرد اما و

 ؛»دنتسین ضقانت رد هدلوم ياهورین لماکت اب رگید «يدیلوت تابسانم و درادن دوجو

 يدیلوت تابسانم لقتسم شقن هنوگ ره اجنیا رد هک دراد هدیقع وکنشورای قیفر

 یئزج هباثم هب و تسین لماکت يدج لماع رگید يدیلوت تابسانم ،ددرگیم دیدپان

 قیفر .دوشیم لیحتسم هدلوم ياهورین ىهلیسو هب ،دورب لیلحت لک رد هک

 و هلیسو هباثم هب اهناسنا يدیلوت تابسانم« مسیلایسوس رد هک دیوگیم وکنشورای

 قیفر ىهمان هب دوش عوجر (»ددرگیم نآ دراو هدلوم ياهورین نامزاس رد یلماع
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 یلصا ىهفیظو تروص نیا رد سپ ).يزکرم ىهتیمک يوروب تیلوپ هب وکنشورای

 یلصا ىهلأسم «دهدیم خساپ وکنشورای قیفر .؟تسیچ مسیلایسوس یسایس داصتقا

 ىاهناسنا يدیلوت تابسانم هک تسین نآ رد ور نیا زا مسیلایسوس یسایس داصتقا

 نامزاس یملع يروئت ،هک تسا نآ رد هکلب ،دنک هعلاطم ار یتسیلایسوس عامتجا

 و طسب ار یلم داصتقا لماکت ىهشقن حرط يروئت ،یعامتجا دیلوت رد هدلوم ياهورین

 .)هثحابم مونلپ رد وکنشورای قیفر ینارنخس هب دوش عوجر( ».دهد شرتسگ

 میژر يداصتقا لئاسم نینچ هب وکنشورای قیفر هک نیا تلع انامه تسا نیا

 نوناق ،یئالاک شدرگ ،ام داصتقا رد تیکلام فلتخم لاکشا دوجو ریظن ،یتسیلایسوس

 طقف هک دنادیم یمود هجرد لئاسم ار اهنآ ،هدادن ناشن ىاهقالع هریغ و شزرا

 یسایس داصتقا رد هک ًاحیرص وا .ددرگیم Aکیتسالوکسا تاثحابم بجوم

 ـ مسیلایسوس داصتقا ىهلوقم نآ ای نیا شقن ىهرابرد تاثحابم «،يو مسیلایسوس

 دوخ هب کیتسالوکس ىهبنج ام دزن ًابلاغ هک ـ هریغ و رابتعا ،لوپ ،الاک ،شزرا

 دیلوت رد هدلوم ياهورین )لنویسار( لوقعم نامزاس ىهرابرد ملاس تاثحابم ،دریگیم

 عوجر (»دوشیم نیزگ ياج ،نامزاس نینچ یملع يراذگ هیاپ ىهرابرد و یعامتجا

  ).هثحابم مونلپ ىهبعش رد وکنشورای قیفر قطن هب دوش

  .يداصتقا لئاسم نودب یسایس داصتقا سپ

 هاربور ار »هدلوم ياهورین لوقعم نامزاس « تسا یفاک دنکیم روصت وکنشورای قیفر

 وا .ددرگ رازگرب صاخ تالکشم نودب مسینومک هب مسیلایسوس زا لاقتنا ات درک

 ًاتحارص وا .تسا یفاک ًالماک مسینومک هب لاقتنا يارب راک نیا هک دراد هدیقع

 یتسینومک عامتجا نامتخاس رطاخ هب یساسا ىهزرابم مسیلایسوس رد «هک دیوگیم

 
A- Scolastique  يروص ،یلاخوت ىاهثحب هب شناگدنیامن هک یئاطسو نورق بتکم ،یسردم ــ 
 مجرتم تشادای ــ دنتخادرپیم
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 اهنآ زا لوقعم ىهدافتسا و هدلوم ياهورین حیحص نامزاسرطاخ هب هزرابم هب رجنم

  .)هثحابم مونلپ رد ینار نخس هب دوش عوجر (».ددرگیم یعامتجا دیلوت رد

 ياهورین یملع یلاع نامزاس مسینومک «هک درادیم مالعا هنطنط اب وکنشورای قیفر

 ».تسا یعامتجا دیلوت رد هدلوم

 »هدلوم ياهورین لوقعم نامزاس «هب یتسینومک ماظن تیهام هک دوشیم مولعم سپ

 .ددرگیم دودحم

 ىهمه يارب دناوتیمن هک دنکیم طابنتسا نینچ وکنشورای قیفر اهنیا ىهمه زا 

 داصتقا ود ،دشاب هتشاد دوجو يدحاو یسایس داصتقا ،یعامتجا ىاهنویسامرف

 شفده هک یتسیلایسوس لبقام ىاهنویسامرف يارب یکی :دشاب دیاب یسایس

 شفده هک یتسیلایسوس ماظن يارب يرگید ،تساهناسنا يدیلوت تابسانم ىهعلاطم

 تابسانم ىهعلاطم هن و دشاب هدلوم ياهورین لوقعم نامزاس لئاسم ىهعلاطم دیاب

  .يداصتقا ینعی يدیلوت

 .وکنشورای قیفر رظن هطقن تسا نینچ

  .؟تفگ ناوتیم هچ رظن هطقن نیا ىهرابرد

 شقن هب طقف عامتجا خیرات رد يدیلوت تابسانم شقن هک تسین حیحص ًالوا

 هک یماگنه .ددرگ دودحم ،دزاسیم دیقم ار هدلوم ياهورین لماکت هک يزمرت

 ناشروظنم ،دنیوگیم نخس يدیلوت تابسانم ىهدننک زمرت شقن زا اهتسیسکرام

 دشر اب رگید هک تسا هنهک تابسانم طقف هکلب ،تسین يدیلوت تابسانم هنوگ ره

 زا ریغ یلو دنکیم زمرت ار اهنآ لماکت نیاربانب ،هدوبن بسانتم هدلوم ياهورین

 دنراد دوجو زین ینیون يدیلوت تابسانم ،تسا مولعم هک نانچ ،هنهک يدیلوت تابسانم

 شقن نیون يدیلوت تابسانم شقن هک تفگ ناوتیم ایآ .دنریگیم ار هنهک ياج هک

 نآ ،نیون يدیلوت تابسانم ،سکعرب .ناوتیمن ،ریخ ،؟تسا هدلوم ياهورین زمرت
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 دنمورین لماکت مه نآ ،يدعب لماکت هژیو هب هک تسا یعطق و یلصا يورین

 هدلوم ياهورین دیدج يدیلوت تابسانم نیا نودب و دزاسیم نییعت ار هدلوم ياهورین

  .دنشابیم دوکر هب موکحم ،يرادهیامرس ياهروشک ینونک ىهدلوم ياهورین دننام

 یط ار يوروش عیانص ىهدلوم ياهورین ياسآ لوغ لماکت دناوتیمن سک چیه

 1917 لاس ربتکا رد ار يرادهیامرس ىهنهک تابسانم ام رگا اما .دنک یفن اههلاسجنپ

 ،میدرکیمن ضوع یتسیلایسوس يدیلوت تابسانم ،ون يدیلوت تابسانم ىهلیسو هب

 تابسانم رد ،يدیلوت تابسانم رد بالقنا نیا نودب ،دادیمن يور لماکت نیا

 ینونک ىهدلوم ياهورین ریظن مه ام ىهدلوم ياهورین ،ام روشک يداصتقا

  .دندنامیم دکار يرادهیامرس ياهروشک

 یط ام یئاتسور داصتقا رد ار هدلوم ياهورین ياسآ لوغ لماکت دناوتیمن سک چیه

 هد رد ار يدیلوت تابسانم 30 ىاهلاس رد رگا اما .دنک راکنا ریخا لاس 25 ـ 20

 هتسد ( یتسیویتکلک يدیلوت تابسانم ،دیدج يدیلوت تابسانم و هدرکن ضوع

 بالقنا نیا نودب .تفرگیمن ماجنا لماکت نیا ،میتخاسیمن نآ نیشناج ار )یعمج

 ینونک يرادهیامرس ياهروشک دننام زین ام یئاتسور داصتقا ،هدلوم ياهورین يدیلوت

  .دنامیم دکار

 ،دننامیمن مه دیدج و دننامب دیدج دبا ات دنناوتیمن دیدج يدیلوت تابسانم هتبلا

 ضقانت دراو هدلوم ياهورین يدعب لماکت اب و ندش هنهک هب دننکیم عورش

 هب ،هداد تسد زا ار هدلوم ياهورین یلصا كرحم شقن جیردت هب اهنآ ،دندرگیم

 هنهک رگید هک يدیلوت تابسانم نینچ ياج هب هاگنآ .دنوشیم لیدبت اهنآ زمرت

 هک تسا نآ رد ناششقن هک دنوشیم رهاظ يدیدج يدیلوت تابسانم ،دناهدش

 دوخ هب صوصخم عضو نیا .دنشاب هدلوم ياهورین يدعب لماکت یلصا كرحم

 هب اهنآ یلصا كرحم شقن هب هدلوم ياهورین زمرت شقن زا يدیلوت تابسانم لماکت

 رصانع زا یکی ،هدلوم ياهورین زمرت شقن هب ولج هب یلصا كرحم شقن زا و ولج
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 سالک نادرگاش ىهمه الاح ار نیا .تسا یتسیسکرام یتسیلایرتام کیتکلاید یلصا

  .دنادیمن ار نآ وکنشورای قیفر دوشیم مولعم .دننادیم مسیسکرام ىهیهت

 مسیلایسوس رد ،يداصتقا ینعی يدیلوت تابسانم لقتسم شقن هک تسا تسردان ً،ایناث

 هدلوم ياهورین ىهلیسو هب يدیلوت تابسانم هک تسا تسردان ،دوشیم دیدپان

 دودحم هدلوم ياهورین نامزاس هب مسیلایسوس رد یعامتجا دیلوت و دنوشیم لیحتسم

 دریگیم رظن رد ىاهچراپ کی دحاو هباثم هب ار یعامتجا دیلوت مسیسکرام .ددرگیم

 ياهورین اب هعماج طباور (هعماج ىهدلوم ياهورین .دراد ریذپان کیکفت ىهبنج ود هک

 و )دنکیم هیهت ار مزال يدام معن اهنآ اب هزرابم رد هعماج هک یئاهورین ،تعیبط

 ود اهنیا ).دیلوت نایرج رد مه هب تبسن اهناسنا تابسانم ( يدیلوت تابسانم

 طوبرم مه هب يریذپان کیکفت روط هب هچرگ ،دنایعامتجا دیلوت فلتخم ىهبنج

 ،دنهدیم لیکشت ار یعامتجا دیلوت فلتخم ىاههبنج نوچ ،صوصخب و .دنشابیم

 هب دناوتیم اههبنج نیا زا یکی هک نیا ياعدا .دننک ریثأت رگید کی رب دنناوتیم

 ىهلزنم هب ،ددرگ لیدبت نآ یبیکرت ءزج هب و دوش لیحتسم رگید ىهبنج ىهلیسو

  :دیوگیم سکرام .دشابیم مسیسکرام رد هانگ نیرتيدج باکترا

 ریثأت زین رگید مه رب هکلب ،تعیبط رب اهنت هن اهناسنا ،دیلوت رد «

 كرتشم تیلاعف يارب هک نیا رگم ،دننک دیلوت دنناوتیمن اهنآ .دنراذگیم

 دیلوت يارب .دندرگ دحتم يوحن هب ،دوخ تیلاعف لباقتم ىهلدابم يارب و

 قیرط زا اهنت و دندرگیم ینیعم طباور و تابسانم دراو اهناسنا ،ندرک

 تعیبط اب اهنآ ىهطبار هک تسا یعامتجا تابسانم و طباور نیا

 .ف و سکرام لراک (»دریذپیم ماجنا دیلوت و دنکیم ادیپ تیدوجوم

 .)429 هحفص ،5دلج ـ سلگنا

 روط هب هک نیا دوجو اب هک تسا هتفای لیکشت هبنج ود زا یعامتجا دیلوت نیا ربانب

 ار فلتخم تابسانم هتشر ود کلاذعم ،دنشابیم طوبرم مه هب يریذپان کیکفت
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 اهناسنا طباور و )هدلوم ياهورین ( تعیبط اب ناسنا ىهطبار :دنزاسیم سکعنم

 ىهبنج ود ره دوجو اهنت ).يدیلوت تابسانم ( دیلوت نایرج رد رگید کی هب تبسن

 ماظن زا نخس هک نیا زا رظن عطق ،دهدیم ام هب ار یعامتجا دیلوت هک تسا دیلوت

  .رگید یعامتجا ىاهنویسامرف ای و دشاب نایم رد یتسیلایسوس

 مکح نیا هک دراد هدیقع وا .تسین قفاوم ًالماک سکرام اب ًانیقی وکنشورای قیفر

 ىهلأسم هک تسور نیا زا انامه .تسین یتسیلایسوس ماظن اب قابطنا لباق سکرام

 دودحم هدلوم ياهورین لوقعم نامزاس ىهلأسم هب وا ار مسیلایسوس یسایس داصتقا

 زا ار هدلوم ياهورین و دزادنایم رود ار يداصتقا تابسانم ،يدیلوت تابسانم ،هتخاس

  .دنکیم ادج نآ

 يزیچ ،وکنشورای قیفر تایرظن رد یتسیسکرام یسایس داصتقا ياج هب ،نیاربانب

  .دوشیم رادیدپ فنادگوب »یمومع ینامزاس ملع« ریظن

 ياهورین هک نیا رب رئاد ار حیحص رکف نیا وکنشورای قیفر بیترت نیدب

 يزیچ دح ات ار نآ هتفرگ ،دنشابیم دیلوت ياهورین نیرتكرحم و نیرتیبالقنا هدلوم

 و دناسریم مسیلایسوس رد يداصتقا يدیلوت تابسانم شقن یفن دح ات ینعم یب

 يزیچ هک ار هبناج کی و ناج یب يژولونکت ،رادناج یعامتجا دیلوت ياج هب وا ًانمض

 .دشکیم شیپ ،تسا نیراخوب »ینامزاس یعامتجا کینکت« هب هیبش

  :دیوگیم سکرام 

 يارب يرورض يدام معن دیلوت رد ینعی (دوخ یگدنز یعامتجا دیلوت رد «

 يرورض و نیعم تابسانم دراو اهناسنا )نیلاتسا .ي ـ اهناسنا یگدنز

 تابسانم ،تابسانم نیا .دشابیم اهنآ ىهدارا زا لقتسم هک دندرگیم

 اهنآ ىهدلوم ياهورین لماکت زا ینیعم ىهجرد اب هک دنشابیم يدیلوت

 يداصتقا يانب ،يدیلوت تابسانم نیا ىهعومجم .دنراد یگنهآ مه

 و یقوقح يانبور هک دهدیم لیکشت ار نآ یعقاو يانب ریز ،هعماج
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 نآ اب یعامتجا یهاگآ نیعم لاکشا و هتفر الاب نآ يور رب یسایس

 داصتقا داقتنا ىهراب رد «همدقم هب دوش عوجر (».دنراد تقباطم

 .)»یسایس

 ،مه یتسیلایسوس عامتجا هلمجنم ،یعامتجا نویسامرف ره هک تسا ینعم نیدب نیا

 لیکشت اهناسنا يدیلوت تابسانم ىهعومجم زا هک دراد ار دوخ يداصتقا يانب ریز

 هب یتسیلایسوس ماظن يداصتقا يانب ریز ىهلأسم هک دیآیم شیپ یشسرپ .تسا هدش

 رگید وکنشورای قیفر ،تسا مولعم هک نانچ .؟تسا هنوگ هچ وکنشورای قیفر ىهدیقع

 هدرب نیب زا لقتسم شیب و مک ىهتشر ىهلزنم هب ار مسیلایسوس يدیلوت تابسانم

 هدرک هدلوم ياهورین نامزاس لومشم هدنام یقاب هک مه ار نآ کچوک ءزج و تسا

 دوخ هب صوصخم يانب ریز یتسیلایسوس ماظن ایآ هک دیآیم شیپ لاوئس نیا .تسا

 شیب و مک يورین هباثم هب مسیلایسوس رد يدیلوت تلبسانم نوچ ً،انیقی ؟دراد

  .دنامیم دوخ يداصتقا يانب ریز نودب یتسیلایسوس ماظن ،هدش دیدپان یلقتسم

 زا یکحضم سب ناتساد ،دوخ يداصتقا يانب ریز نودب یتسیلایسوس ماظن ،نیاربانب

  ....دیآیم رد بآ

 ؟تسا نکمم يداصتقا يانب ریز نودب یعامتجا ماظن یلک روط هب ایآ

 نینچ هک دراد هدیقع مسیسکرام اما .تسا نکمم دراد هدیقع ً،انیقی ،وکنشورای قیفر

  .دنرادن دوجو ناهج رد یعامتجا تاماظن

 (نامزاس و تسا هدلوم ياهورین لوقعم نامزاس مسینومک هک تسین حیحص ،هرخالاب

 يارب و دنکیم نایب ًامامت ار یتسینومک ماظن تیهام فیرعت هدلوم ياهورین )لوقعم

 روط هب ار دیلوت ام هک تسا یفاک مسینومک هب صوصخم تالکشم نودب لاقتنا

 دراد دوجو مسینومک يارب يرگید لومرف فیرعت ام تایبدا رد .میهد نامزاس لوقعم

 ىهفاضا هب تسا يوروش تموکح مسینومک « :تسا نینل لومرف انامه هک

 وکنشورای قیفر دنسپ دروم نینل لومرف دبال ».روشک ىهمه نویساکیفورتکلا
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 مسینومک « :دراذگیم نآ ياج هب ار دوخ يدروآرد نم نیعم لومرف وا و دشابیمن

  .» تسا یعامتجا دیلوت رد هدلوم ياهورین یلاع یملع نامزاس

 ياهورین »لوقعم« ای و »یلاع یملع «نامزاس نیا هک تسین مولعم یسک رب ً،الوا

 هچ نآ صخشم يوتحم ؟تسیچ دنکیم غیلبت ار نآ وکنشورای قیفر هک هدلوم

 و مونلپ رد دوخ ىاهینارنخس رد ار ىاهناسفا لومرف نیا وکنشورای قیفر ؟دشابیم

 یلو ،دنکیم رارکت راب اههد ،وروب تیلوپ ىاضعا مان هب دوخ ىهمان رد ،هثحابم تابعش

 ياهورین »لوقعم نامزاس« هک دهد حیضوت ىاهملک اب یتح دشوکیمن اج چیه رد

 روط هب ،تسا یتسینومک ماظن تیهام لامک و مامت فیرعت ایوگ هک ار هدلوم

 .درک كرد دیاب هنوگ هچ صخشم

 هب دیاب ،دوش باختنا یکی ،لومرف ود نیب دوش انب مه رگا ً،ایناث

 زا و تسا یتسیسکرام ریغ و یعارتخا ًانلع هک ار وکنشورای لومرف حالطصا

 رود هب ،تسا هدش سابتقا ــ»یمومع ینامزاس ملع « ــ فنادگوب ىهناخدارز

 .دشابیم تسرد لومرف اهنت هک ار نینل لومرف هن و تخادنا

 هب و دوش لصاح تالوصحم یناوارف هک نیا يارب دنکیم روصت وکنشورای قیفر

 هب« :لومرف هب »شراک بسح رب سک ره هب « :لومرف زا ،میوش لقتنم مسینومک

 هب ار هدلوم ياهورین هک تسا یفاک ،میوش لقتنم»شاجایتحا بسح رب سک ره

 لماک مهف مدع رب لاد هک تسا یگرزب یهارمگ نیا .میهد نامزاس لوقعم يوحن

 هب اب هک دمهفیمن وکنشورای قیفر .دشابیم مسیلایسوس يداصتقا لماکت نیناوق

 شدرگ ،يزوخلک یهورگ تیکلام دننام يداصتقا تایعقاو نینچ ندراذگ دوخ توق

 ،دزاس نیمأت ار هعماج جئاوح دناوتب هک یتالوصحم یناوارف هب هن ،هریغ و یئالاک

 قیفر .»شاجایتحا بسح رب سک ره هب « لومرف هب لاقتنا هب هن و دیسر ناوتیم

 ،»شاجایتحا بسحرب سک ره هب« لومرف هب لاقتنا زا لبق هک دمهفیمن وکنشورای

 راک نآ یط هک ار عامتجا يداصتقا و یگنهرف تیبرت دیدجت لحارم هتشر کی دیاب
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 تیکلام و لوا ىهجرد یتایح جایتحا هب ،شاعم رارما ىهلیسو اهنت هعماج راظنا رد

 .دومن یط ،ددرگ لیدبت عامتجا تیدوجوم نوصم و ریذپان للخ ساسا هب یعامتجا

 طرش هس دیاب لقاال ،ظفل رد هن و عقاو رد مسینومک هب لاقتنا ندرک هدامآ يارب 

  .تخاس یلمع ار یتامدقم یساسا

 لئاسو دیلوت رتعیرس دشر اب یعامتجا دیلوت ىهمه عطقنیال دشر تسا مزال ًالوا ــ1

 .ار هدلوم ياهورین ىاهناسفا »لوقعم نامزاس «هن و دومن نیمأت تباث روط هب ار دیلوت

 مه دیاب دیلوت نیا هک تسین ور نیا زا اهنت دیلوت لئاسو دیلوت رتشیب دشر ترورض

 ىاههتشر ىهمه تاسسؤم تازیهجت مه و دنک نیمأت ار دوخ تاسسؤم تازیهجت

 ِدیلوت دیدجت ًاساسا نآ نودب هک دشابیم زین تهج نیا زا هکلب ،ار یلم داصتقا رگید

  .تخاس یلمع ناوتیمن ار هتفای شرتسگ

 يارب نیاربانب و اهزوخلک يارب هک یجیردت ىاهلاقتنا ههار زا تسا مزال ًایناث ــ2

 مومع تیکلام حطس ات ار يزوخلک تیکلام ،ددرگیم یلمع هفرص اب هعماج ىهمه

 متسیس ىهلیسو هب یجیردت ىاهلاقتنا هار زا مه ار الاک شدرگ و داد ءاقترا قلخ

 یعامتجا يداصتقا زکرم ره ای و يزکرم تموکح ات دومن ضیوعت لوصحم ىهلدابم

 ارف عامتجا عفن هب ار یعامتجا دیلوت لوصحم ىهمه لوصحم ىهمه دناوتب رگید

 .دریگ

 يدیلوت تابسانم نیب یضقانت هنوگ چیه مسیلایسوس رد دیوگیم هک وکنشورای قیفر

 ینونک يدیلوت تابسانم هتبلا .دنکیم هابتشا ،درادن دوجو عامتجا ىهدلوم ياهورین و

 اب ار اهنآ ،هدلوم ياهورین دشر اب گنهآ مهً الماک هک دنراذگیم ار ینارود ام

 شوخلد نیمه هب رگا دوبیم تسردان نکل .دنربیم ولج هب یگنسرف ىاهماگ

 هنوگ چیه ،يدیلوت تابسانم و هدلوم ياهورین نیب هک میدرکیم روصت و میدشیم

 تابسانم لماکت اریز ،دوب دهاوخ و تسه کش نودب ضقانت .درادن دوجو یضقانت

 تسایس اب .دنام دهاوخ مه بقع ،دنامیم بقع هدلوم ياهورین لماکت زا يدیلوت
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 اجنیا ،راک و ددرگ لیدبت داضت هب دناوتیمن ضقانت نیا ،هدننک يربهر تاماقم تسرد

 ام رگا .دسرب عامتجا ىهدلوم ياهورین و يدیلوت تابسانم نیب داضت هب دناوتیمن

 يرما ،مینک ءارجا ،دنکیم هیصوت وکنشرای قیفر هک هچ نآ ریظن ار یتسردان تسایس

 نکمم ام يدیلوت تابسانم و دوب دهاوخ ریزگان مداصت تروص نیا رد .هدحیلع تسا

 .دندرگ لیدبت هدلوم ياهورین يدعب لماکت زمرت نیرتيدج هب تسا

 ىهجوتم عقوم هب هک تسا نآ رد هدننک يربهر ىاهنآگرا ىهفیظو ور نیا زا

 مه قیرط زا اهنآ نتخاس فرط رب تهج عقوم هب و دنوش هدنبای تدش تاضقانت

 شیپ عوضوم نیا .دننک مادقا ،هدلوم ياهورین دشر اب يدیلوت تابسانم ندرک گنهآ

 شدرگ و يزوخلک یهورگ تیکلام ریظن يداصتقا ىاههدیدپ هب طوبرم همه زا

 هب یتسیلایسوس يداصتقا لماکت يارب اههدیدپ نیا رضاح لاح رد هتبلا .تسا یئالاک

 یملسم ىهدیاف ام عامتجا هب و دنریگیم رارق هدافتسا دروم تیقفوم اب ام ىهلیسو

 یئانیبان یلو .دناسر دنهاوخ هدیاف اهنآ مه کیدزن ىهدنیآ رد کش نودب .دنناسریم

 يانب نونکا مه زا لاح نیع رد اههدیدپ نیا هک میدیدیمن رگا دوبیم ریذپان ششخب

 ارف لباقم رد اهنآ اریز ،دناهدراذگ ار ام ىهدلوم ياهورین عیرس لماکت ندرک زمرت

 حرط ىهلیسو هب یئاتسور داصتقا صوصخب ،یلم داصتقا ىهمه لماک نتفرگ

 رتشیب هچ ره هک تشاد ناوتیمن یکش .دننکیم داجیا یعناوم ،یتلود ىاههشقن

 دنهاوخ زمرت رتشیب ار ام روشک ىهدلوم ياهورین رتشیب دشر اههدیدپ نیا میورب شیپ

 تیکلام یجیردت لیدبت هار زا ار تاضقانت نیا هک تسا نیا هفیظو نیاربانب .درک

 ياج هب ـ لوصحم ىهلدابم نتخاس لوادتم و قلخ مومع تیکلام هب يزوخلک

  .درب نیب زا جیردت هب مه نآ ـ الاک شدرگ

 ىهبناج همه لماکت هک دش لئان عامتجا یگنهرف دشر نانچ هب تسا مزال ً،اثلاث ــ 3

 ءاضعا ىهمه ،دیامن نیمأت هعماج ءاضعا ىهمه يارب ار يرکف و یندب ياهدادعتسا

 لماکت لاعف نانکراک هک نیا يارب مزال تالیصحت دنشاب هتشاد ناکما هعماج



  نیلاتسا فزوژ راثآ یخرب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  698 

 و دننک باختنا ار دوخ لغش هنادازآ دنشاب هتشاد ناکما ،دنریگ ارف ،دنشاب یعامتجا

 .دندرگن بوک خیم ینیعم لغش کی هب دوجوم راک میسقت مکح هب رمع ىهمه يارب

 .؟تسا مزال راک نیا يارب يزیچ هچ

 راک ینونک عضو رد يدج تارییغت نودب هک میدرکیم رکف رگا دوبیم تسردان 

 تاعاس همه زا لبق تسا مزال راک نیا يارب .دیسر يدج یگنهرف دشر هب ناوتیم

 تسور نیا زا راک نیا ترورض .داد لیلقت تعاس 5 ات دعب و 6 ات لقادح ار هنازور راک

 همه تامولعم بسک و لیصحت يارب هک دازآ تقو یفاک ردق هب عامتجا دارفا هک

 یلـپ تالیصحت دراد ترورض راک نیا يارب سپس .دنشاب هتشاد ،تسا مزال هبناج

 ار دوخ ىهفرح هنادازآ ،دنشاب هتشاد )ینونفلاراد ىهبناج همه تالیصحت (کینکت

 يارب زاب ،دنشابن بوک خیم ینیعم ىهفرح کی هب رمع ىهمه يارب و دنیامن باختنا

 یعقاو دزمتسد و درک حالصا یساسا زرط هب ار ینکس طیارش تسا مزال راک نیا

 هار زا ،صوصخب هچو یلوپ دزمتسد میقتسم ءاقترا هار زا هچ ،ار نادنمراک و نارگراک

 هکلب ،درک ربارب ود لقادح ،فرصملاماع ءایشا ىاهتمیق رتشیب کیتامتسیس لیلقت

  .رتشیب

 . مسینومک هب لاقتنا كرادت یساسا طیارش تسا نینچ

 راودیما ناوتیم ،عومجملا ثیح نم ،یتامدقم طیارش نیا ىهمه يارجا زا سپ طقف 

 )سکرام (»یتایح جایتحا نیتسخن « هب رابرس زا هعماج ءاضعا راظنا رد راک هک دوب

 هب یعامتجا تیکلام ،)سلگنا( »ددرگ لیدبت تذل هب نیگنس راب زا راک« ،دوش لیدبت

 تیدوجوم نوصم و ریذپان لزلزت ساسا ىهلزنم هب هعماج ءاضعا ىهمه ىهلیسو

  .دوش قلت ،عامتجا

 تسا ،عومجملا ثیح نم ،یتامدقم طیارش نیا ىهمه ءارجا زا سپ طقف

 ره هب و شدادعتسا بسحرب سک ره زا « ــ یتسیلایسوس لومرف زا ناوتیم هک

  بسحرب سک ره زا « ــ یتسینومک لومرف هب »شراک بسحرب سک
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 کی زا یساسا لاقتنا نیا .درک روبع »شاجایتحا بسحرب سک ره هب ،شدادعتسا

 دهاوخ یتسینومک داصتقا ،یلاع داصتقا ،رگید داصتقا هب مسیلایسوس داصتقا ،داصتقا

 قیفر هک روط نآ مسینومک هب مسیلایسوس زا لاقتنا راک تسا مولعم هک نانچ .دوب

  .تسین هداس ،دنکیم روصت وکنشورای

 مزلتسم هک عونتم و جنرغب راک نیا ىهمه ندومن رصحنم ششوک

 هک روط نآ »هدلوم ياهورین لوقعم نامزاس « هب ،تسا يداصتقا تارییغت نیرتيدج

  .تسا مسیسکرام ياج هب Aمسیونادگوب ندز بلاق مکح رد ،دنکیم وکنشورای قیفر

  

 2 شخب
 »وکنشورای قیفر رگید تاهابتشا«

 

 داصتقا عوضوم و تلصخ ىهرابرد دوخ تسردان رظن هطقن زا وکنشورای قیفر ــ1

  .دنکیم یطلغ تاطابنتسا یسایس

 یعامتجا ىاهنویسامرف ىهمه يارب دحاو یسایس داصتقا ترورض وکنشورای قیفر

 ،دراد دوخ هب صوصخم يداصتقا نیناوق یعامتجا نویسامرف ره هک انبم نیا رب ار

 ریظن یئاهتسیسکرام اب اجنیا رد و تسین قحم هجو چیه هب وا نکل .دنکیم یفن

  .دنکیم ادیپ رظن فالتخا نینل و سلگنا

  یسایس داصتقا هک ،دیوگیم سلگنا

 یناسنا فلتخم تاعامتجا رد ـ اهنآ رد هک تسا یلاکشا و طیارش ملع«

 تالوصحم عیزوت راب ره نآ اب بسانتم و دریگیم ماجنا هلدابم و دیلوت ـ

  .)گنیرود یتنآ (»دریذپیم ماجنا

 
A - Bogdanovisme 
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 یعامتجا ىاهنویسامرف يداصتقا لماکت نیناوق ،یسایس داصتقا نیاربانب

  .ار نیعم یعامتجا نویسامرف کی هن و دنکیم هعلاطم ار فلتخم

 رد و تسا قفاوم ًالماک عوضوم نیا اب نینل تسا مولعم هک يروط هب

 هک ،تسا هتفگ ،نیراخوب»یلاقتنا نارود داصتقا « باتک ىهرابرد يداقتنا تاظحالم

 همه زا لبق و یئالاک دیلوت اب ار یسایس داصتقا لمع نادیم هک تسین قحم نیراخوب

 « اج نیا رد نیراخوب هک تسا هدومن هفاضا نمض رد و دنکیم دودحم يرادهیامرس

 ».دنکیم ینیشن بقع سلگنا لباقم رد ماگ کی

 داصتقا :تسا هدش یسایس داصتقا زا یسایس داصتقا یسرد باتک حرط رد هک یفیرعت

 لحارم رد ار يدام معن عیزوت و یعامتجا دیلوت نیناوق«  هک تسا یملع یسایس

 .دراد تقباطم الاب فیرعت اًبالماک دنکیم هعلاطم ،»...یناسنا عامتجا لماکت فلتخم

 دوخ يداصتقا لماکت رد یعامتجا فلتخم ىاهنویسامرف .تسا حضاو مه شلیلد

 هک مه يداصتقا نیناوق نآ عبات هکلب ،دنتسین دوخ صاخ يداصتقا نیناوق عبات اهنت

 نوناق لیبق زا ینیناوق عبات ًالثم .دشابیم ،دناکرتشم اهنویسامرف ىهمه يارب

 نیب هطبار نوناق ،یعامتجا  دحاو دیلوت رد يدیلوت تابسانم و هدلوم ياهورین تدحو

 یعامتجا ىاهنویسامرف ىهمه لماکت نایرج رد يدیلوت تابسانم و هدلوم ياهورین

 ادج مه زا دوخ هب صتخم نیناوق اب اهنت یعامتجا ىاهنویسامرف ،نیاربانب .دنشابیم

 كرتشم اهنویسامرف ىهمه يارب هک يداصتقا نیناوق ىهلیسو هب هکلب ،دنتسین

 .دنشابیم طوبرم مه هب ،دنتسه

  :تفگیم هک یتقو تشاد قًحالماک سلگنا 

 ماجنا هبناج همه ار یئاوژروب یسایس داصتقا زا داقتنا نیا هک نیا يارب«

 .دوبن یفاک عیزوت و هلدابم و دیلوت يرادهیامرس لکش اب یئانشآ ،میهد

 لبقام هک مه ار یلاکشا ،دوخ یلک طوطخ رد لقاال ،نینچ مه دوب مزال
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 ،تشاد دوجو نآ ياپمه رتهدنام بقع ياهروشک رد هک ار یلاکشا ای و نآ

  .)گنیرود یتنآ (»مینک هسیاقم نآ اب و میهد رارق قیقحت دروم

 یئادصمه نیراخوب اب وکنشورای قیفر هلأسم نیا رد ،اجنیا رد هک تسا راکشآ

  .دنکیم

 تالوقم« وا »مسیلایسوس یسایس داصتقا « رد هک دیوگیموکنشورای قیفر سپس

 ملاس ىاهثحب ىهلیسو هب ـ هریغ و رابتعا ،لوپ ،الاک ،شزرا ـ یسایس داصتقا

 و »دنوشیم نیشناج یعامتجا دیلوت رد هدلوم ياهورین لوقعم نامزاس ىهرابرد

 میظنت « هکلب مسیلایسوس يدیلوت تابسانم هن یسایس داصتقا نیا عوضوم ،نیاربانب

 »هریغ و یلم داصتقا ىهشقن حرط يروئت ،هدلوم ياهورین نامزاس یملع لماکت و

 هب و دهدیم تسد زا ار دوخ لقتسم تیمها مسیلایسوس رد يدیلوت تابسانم و تسا

 .دنوشیم هدیعلب نآ ىهلیسو هب هدلوم ياهورین یبیکرت ءزج ىهلزنم

 چیه ام دزن رد نونک ات یبیرغ و بیجع تاهرت نینچ نیا هک تفگ دیاب 

 نودب مسیلایسوس یسایس داصتقا ،رخآ .تسا هتفگن ىاهتخاب لقع »تسیسکرام«

  .؟هچ ینعی يدیلوت يداصتقا لئاسم

 نامزاس لئاسم ؟دشاب هتشاد دوجو دناوتیم ناهج رد یسایس داصتقا نینچ رگم

 نداد رارق يداصتقا لئاسم ياج هب مسیلایسوس یسایس داصتقا رد ار هدلوم ياهورین

 وکنشورای قیفر .تسا مسیلایسوس یسایس داصتقا وحم يانعم هب نیا ؟هچ ینعی

 اجنیا رد وا ،دنکیم دوبان ار مسیلایسوس یسایس داصتقا وا .دنکیم راتفر روط نیمه

 داصتقا يرادهیامرس وحم اب هک تفگیم نیراخوب .ددنویپیم نیراخوب هبً الماک

 داصتقا وحم اب یلو ،دیوگیمن ار نیا وکنشورای قیفر ،دوش وحم دیاب مه یسایس

 نانچ وا راک نیا نمض هک تسا تسرد .دنکیم ار راک نیا ،مسیلایسوس یسایس

 مه نآ ،تسا يرگ هلیح نیا یلو تسین قفاومً الماک نیراخوب اب هک دزاسیم دومناو
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 غیلبت ار نآ نیراخوب هک دنکیم ار راک نامه وا ،رما عقاو رد .هناهلبا يرگ هلیح

  .دنکیم يوریپ نیراخوب زا وکنشورای قیفر .دومنیم تفلاخم نآ اب نینل و درکیم

 نامزاس لئاسم هب ار مسیلایسوس یسایس داصتقا لئاسم وکنشورای قیفر ،دعب و

 ،دنکیم دودحم هریغ و یلم داصتقا ىهشقن حرط لئاسم هب ،هدلوم ياهورین لوقعم

 حرط ،هدلوم ياهورین لوقعم نامزاس لئاسم .تسا یقیمع یهارمگ رد وا یلو

 تسایس عوضوم هکلب هدوبن یسایس داصتقا عوضوم ،هریغ و هشقن اب داصتقا ىهشقن

 دیابن هک تسا فلتخم ىهتشر ود ،نیا .دنشابیم هدننک يربهر ىاهنآگرا يداصتقا

 هب و هدرک طولخم ار فلتخم زیچ ود نیا وکنشورای قیفر ،تخاس هبتشم ار اهنآ

 ار اهناسنا يدیلوت تابسانم لماکت نیناوق ،یسایس داصتقا .تسا هداتفا هصمخم

 لکش هب ار اهنآ ،هدرک یلمع تاطابنتسا نآ زا يداصتقا تسایس ،دنکیم هعلاطم

 .دزاسیم ار دوخ ىهرمزور راک نآ يور رب و دروآیم رد صخشم

 داصتقا وحم مکح رد ،ندرک یسایس داصتقا رابرس ار يداصتقا تسایس لئاسم 

 تابسانم ،يدیلوت تابسانم ،یسایس داصتقا عوضوم .تسا ملع هباثم هب یسایس

  :هلمج نآ زا ،تساهناسنا يداصتقا

  ؛دیلوت لئاسو رب تیکلام لاکشا -فلا

 نینچ مه ددرگیم یشان نآ زا هک دیلوت رد فلتخم یعامتجا تاجتسد تیعقوم -ب

 تیلاعف لباقتم ىهلدابم « دیوگیم سکرام هک روط نامه ای و اهنآ لباقتم طباور

  ؛»اهنآ

 اهنیا ىهمه .دنراد یگتسباو طباور نیا هب ًالماک هک تالوصحم عیزوت لاکشا -ج

 .دنهدیم لیکشت ار یسایس داصتقا عوضوم عومجملا ثیح نم

 نیا زا .درادن دوجو ،تسه سلگنا فیرعت رد هک »هلدابم « ىهملک ،فیرعت نیا رد 

 هک دننادیم الاک ىهلدابم ار »هلدابم «ًالومعم يرایسب هک درادن دوجو هملک نیا ور
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 هک يزیچ .اهنآ ىهمه هن و تسا یعامتجا ىاهنویسامرف زا یضعب صاخ طقف

 موهفم هب اهنت ار »هلدابم « سلگنا هچرگ ،ددرگیم مهافت ءوس بجوم یهاگ

 زا سلگنا هک یموهفم نآ تسا مولعم هک نانچ نکل ،تفرگیمن یئالاک ىهلدابم

 نآ یبیکرت ءزج ىهلزنم هب رکذلاقوف فیرعت رد ،تشاد روظنم »هلدابم « ىهملک

 يوتحم ظاحل زا یسایس داصتقا عوضوم زا فیرعت نیا ،نیاربانب .تسا هتفای ساکعنا

  .تسا قبطنم سلگنا فیرعت ابً الماک دوخ

 نخس یعامتجا نویسامرف نآ ای نیا يداصتقا یساسا نوناق زا هک یماگنه ــ 2

 دنچ دناوتیمن یعامتجا نویسامرف نیا هک دننکیم باسح نینچ ًالومعم .دنیوگیم

 هب انامه ،يداصتقا یساسا نوناق کی طقف هکلب ،دشاب هتشاد يداصتقا یساسا نوناق

 یعامتجا نویسامرف ره يارب ام تروص نیا ریغ رد .دشاب هتشاد ،یساسا نوناق هباثم

 یساسا نوناق موهفم دوخ اب هک يزیچ ،میتشادیم يداصتقا یساسا نوناق نیدنچ

 هک تسا دقتعم وا .تسین قفاوم عوضوم نیا اب وکنشورای قیفر نکل .دراد ضقانت

 یلو ،تسا یندرکن رواب نیا .یکی هن و تشاد مسیلایسوس یساسا نوناق دنچ ناوتیم

 ریاخذ تابسانت و ریداقم « تفگ هثحابم مونلپ رد دوخ ینارنخس رد وا .تسا تیعقاو

 يورین شیازفا يامنرود دوجو ىهلیسو هب ،یعامتجا دیلوت دیدجت و دیلوت يدام

 یساسا نوناق نیا .دوشیم نییعت ،ددرگیم بلج یعامتجا دیلوت هب هک يراک

 یعامتجا دیلوت دیدجت و دیلوت نامتخاس هک تسا یتسیلایسوس عامتجا يداصتقا

 »تسا مسیلایسوس لوا يداصتقا یساسا نوناق نیا .دزاسیم طورشم ار یتسیلایسوس

 دیلوت( I ىاهتمسق نیب بسانت« :دیوگیم وکنشورای قیفر ینارنخس نامه رد

 ىهلیسو هب یتسیلایسوس عامتجا رد  A)یفرصم لئاسو دیلوت(  II و )دیلوت لئاسو

 راک هب دعتسم یلاها ىهمه بلج يارب هک ینازیم هب دیلوت لئاسو دیلوت جایتحا

 
A - تسا هدماین حیضوت نیا یلصا نتم رد و تسا نافوت زا بلاطم رتهب كرد يارب زتنارپ لخاد حیضوت. 
  



  نیلاتسا فزوژ راثآ یخرب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  704 

 نیع رد و مسیلایسوس يداصتقا یساسا نوناق نیا .ددرگیم طورشم ،تسا يرورض

 یشان يوروش ىاهناسنا راک قح زا هک تسام یساسا نوناق ياضاقت نیا لاح

  ».ددرگیم

 هرخالاب .تسا مسیلایسوس مود يداصتقا یساسا نوناق ،حالطصا هب نیا

 ،ساسا نیا رب « :دیوگیم وروب تیلوپ ءاضعا مان هب دوخ ىهمان رد وکنشورای قیفر

 ناوتیم ،مرظن هب ار مسیلایسوس يداصتقا یساسا نوناق مهم ياهاضاقت و طوطخ

 هک یعامتجا تایح یگنهرف و يدام طیارش دیلوت :درک هلومرف لکش نیدب ًابیرقت

  .»دباییم لماکت و دنکیم دشر عطقنیال

 .تسا مسیلایسوس موس يداصتقا یساسا نوناق رگید نیا

 .اهنآ زا یکی ای و دنتسه مسیلایسوس يداصتقا یساسا نیناوق ،نیناوق نیا ىهمه ای

 رد وکنشورای قیفر اهشسرپ نیا هب ؟تسا مادک نآ ،تساهنآ زا یکی اهنت رگا و

 ندرک هلومرف نیح رد وا .دهدیمن خساپ وروب تیلوپ ءاضعا مان هب دوخ ریخا ىهمان

 رارق زا ،وروب تیلوپ ءاضعا مان هب دوخ ىهمان رد مسیلایسوس يداصتقا یساسا نوناق

 نوناق ود وا ،شیپ هام هس هثحابم مونلپ رد دوخ قطن رد هک »دوب هدرک شومارف «

 هک دوب دیما نیا هب رارق زا .تسا هدرک هلومرف مه مسیلایسوس رگید يداصتقا یساسا

 تسا مولعم هک نانچ یلو .دش دنهاوخن كوکشم لقاال لمع نیا ىهجوتم

 يداصتقا یساسا یلوا نوناق ود مینک ضرف .دماین رد تسرد وا ىاهباسح

 زا و درادن دوجو رگید ،تسا هدش نایب وکنشورای قیفر ىهلیسو هب هک مسیلایسوس

 وروب تیلوپ ءاضعا مان هب همان رد هک ار دوخ موس لومرف وکنشورای قیفر رگید زورما

 وکنشورای قیفر ىهمان هب .دنادیم مسیلایسوس داصتقا یساسا نوناق ،تسا هدش لقن

 زا نیلاتسا قیفر هک یفیرعت اب وا هک دیوگیم همان نیا رد وکنشورای قیفر .میزادرپب

  .تسین قفاوم ،تسا هدرک »تاظحالم « رد مسیلایسوس يداصتقا یساسا نوناق

  :دیوگیم وا
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 ىهمه جئاوح .... رثکادح ءاضرا نیمأت »فیرعت نیا رد یلصا ىهتکن «

 فده نیا هب لین يارب هلیسو ىهلزنم هب اجنیا رد دیلوت .دشابیم هعماج

 قح ام هب فیرعت هنوگ نیا .تسا هدش هداد ناشن جئاوح ءاضرا یلصا

 هک مسیلایسوس يداصتقا یساسا نوناق هک مینک باسح نینچ دهدیم

  .»دیلوت هن ،تسا فرصم مدقت رب شیانبم دیاهدرک هلومرف امش

 تسا هدیمهفن هجو چیه هب ار رما تیهام وکنشورای قیفر هک تسا راکشآ

 مدقت زا هک یماگنه .درادن راک هب یطبر دیلوت ای فرصم مدقت تبحص هک دنیبیمن و

 ساسا ًالومعم ،دنیوگیم نخس ،رگید تانایرج ربارب رد یعامتجا نایرج نآ ای نیا

 .دنتسه نوگمه شیب ای مک تانایرج نیا ىود ره هک تسا نآ رب ناشتواضق

 ،تفگ نخس فرصم لئاسو دیلوت ربارب رد دیلوت لئاسو مدقت زا مه دیاب و ناوتیم

 نوگمه شیب و مک اهنآ نیاربانب .میراد راک ورس دیلوت اب ام تروص ود ره رد اریز

 رد دیلوت ای و دیلوت ربارب رد فرصم مدقت زا رگا تسا تسردان و دوشیمن یلو .دنتسه

 تسرد .دنافلتخمً الماک ىهتشر ود فرصم و دیلوت اریز .میئوگب نخس فرصم ربارب

 مولعم رارق زا وکنشورای قیفر .دنافلتخم کلاذعم یلو دنطوبرم مه هب اهنآ تسا

 تسا نآ رس رب هکلب ،تسین دیلوت ای فرصم مدقت رس رب اجنیا تبحص هک دمهفیمن

 رد ار یعامتجا دیلوت .دراذگیم یفده هچ یعامتجا دیلوت لباقم رد هعماج هک

 ىهرابرد وکنشورای قیفر ىاهتبحص ور نیا زا .دنکیم هفیظو هچ عبات ،مسیلایسوس

 لیکشت دیلوت ،رگید عامتجا ره دننام ار یتسیلایسوس عامتجا تایح ساسا هک نآ

 هک دنکیم شومارف وکنشورای قیفر .درادن راک نیا هب یطبر هجو چیه هب دهدیم

 هک دنکیم شومارف و .دیلوت يارب هن دننکیم دیلوت دوخ جئاوح ءاضرا يارب اهناسنا

 روط هب ایآ .ددرگیم كاله و دوشیم قمر یب ،هعماج جئاوح ءاضرا زا ازجم دیلوت

 هک یفیاظو ىهرابرد ،یتسیلایسوس ای يرادهیامرس دیلوت فده ىهرابرد ناوتیم یلک
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 هک منکیم روصت نم ؟درک تبحص ،تسا نآ عبات یتسیلایسوس ای يرادهیامرس دیلوت

  :دیوگیم سکرام .درک تبحص مه دیاب و ناوتیم

 شزرا دیلوت هکلب تسین الاک دیلوت ،يرادهیامرس دیلوت ىهطساوالب فده«

 ،لوصحم دیلوت هن ،تسنآ ىهتفای لماکت لکش هب دوس دیلوت ای یفاضا

 اجنآ ات اهنت رظن هطقن نیا زا راک دوخ .تسا یفاضا لوصحم دیلوت هکلب

 هک اجنآ .دنکیم قلخ یفاضا لوصحم ای دوس ،هیامرس يارب هک تسا دلوم

 .تسا دلوم ریغ شراک ،دنکیمن قلخ یفاضا لوصحم ای دوس رگراک

 تسا بلاج هیامرس يارب دح نآ ات هدش فرصم دلوم راک رادقم نیاربانب

 اهنت .دبای شیازفا یفاضا راک رادقم ــ نآ بسانت هب ای ــ نآ تکرب زا هک

 مزال ،میدیمان مزال راک نامز ام هک ار هچنآ هک تسا بلاج يدح نآ ات

  .ددرگ عطق دیاب و تسا دئاز ،دشخبن ار هجیتن نیا راک هک يدح رد .دشاب

 شزرا رثکادح داجیا زا تسا ترابع هشیمه يرادهیامرس دیلوت فده

 راک هب شیپ زا هک ىاهیامرس لقادح اب یفاضا لوصحم رثکادح ای یفاضا

 نارگراک ىهداعلاقوف راک ىهلیسو هب هجیتن نیا نوچ ؛تسا هدش هتخادنا

 ترابع هک ،دوشیم ادیپ هیامرس يارب یلیامت ،دیآیم تسدب هک تسین

 ىهنیزه اب رودقملایتح ضورفم لوصحم هک نیا يارب ششوک زا تسا

 و راک يورین یئوج هفرص يارب ششوک زا تسا ترابع ،دوش دیلوت يرتمک

  ...هنیزه

 ًاعقاو هک دنسریم رظن هب روط نامه یکرد نینچ ىهنیمز رد نارگراک دوخ

 فده دوخ هن و دیلوت لئاسو طقف ینعی ،دنتسه يرادهیامرس دیلوت رد مه

 مود دلج ـ یفاضا شزرا ىاهيروئت ـ هب دوش عوجر (»دیلوت فده هن و

  .)مود تمسق
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 ار يرادهیامرس دیلوت فده هک دنتسین بلاج تهج نیا زا اهنت سکرام نانخس نیا

 نیا هک دنابلاج تهج نیا زا نینچ مه هکلب ،دنکیم نییعت تقد هب و راصتخا هب

 هدراذگ یتسیلایسوس دیلوتربارب رد دیاب هک ار ىاهفیظو نآ ،یساسا فده نآ نانخس

 .دنکیم حرطم شیپ زا ،دوش

 يارب فرصم موزل اما .تسا دوس ندروآ رد ،يرادهیامرس دیلوت فده نیاربانب 

 رد .دزاسیم نیمأت ار دوس ندروآ رد ىهفیظو هک تسا يدح ات اهنت يرادهیامرس

 اب ناسنا .دهدیم تسد زا يرادهیامرس يارب ار دوخ موهفم فرصم ىهلأسم ،نآ ءارو

  .ددرگیم دیدپان دید نادیم زا شاجئاوح

 دیلوت هک یلصا ىهفیظو ؟تسا هنوگ هچ یتسیلایسوس دیلوت فده اما

 دیلوت فده ؟تسا مادک ددرگ نآ ماجنا عبات دیاب مسیلایسوس رد یعامتجا

 تسوا یگنهرف و يدام جئاوح ءاضرا ینعی ،دشابیم شاجئاوح اب ناسنا یتسیلایسوس

 هتفگ نیلاتسا قیفر »تاظحالم« رد هک يروط هب یتسیلایسوس دیلوت فده .دوس هن

 ىهمه یگنهرف و يدام دیازتلامئاد جئاوح ءاضرا رثکادح نیمأت« :دوشیم

  .تسا»هعماج

 دیلوت رب فرصم »مدقت « اب اجنیا وا هک دنکیم روصت وکنشورای قیفر

 تیعبت اب نامراک و رس اجنیا ام رما عقاو رد .تسا يرکف یب هتبلا نیا .دراد راک و رس

 يدام دیازتلامئاد جئاوح ءاضرا رثکادح نیمأت دوخ یساسا فده زا یتسیلایسوس دیلوت

 ءاضرا رثکادح نیمأت نیاربانب .فرصم مدقت اب هن و تسا هعماج ىهمه یگنهرف و

 .تسا یتسیلایسوس دیلوت فده ـ هعماج ىهمه یگنهرف و يدام دیازتلامئاد جئاوح

 هب لین ىهلیسو ـ یلاع کینکت ىهیاپ رب یتسیلایسوس دیلوت عطقنیال دشر لماکت

 هب تسا لیام وکنشورای قیفر .مسیلایسوس يداصتقا یساسا نوناق تسا نینچ .فده

 یساسا نوناق « هک دنکیم راهظا وا .دیامن ظفح ،ار فرصم رب دیلوت مدقت حالطصا

 یگنهرف و يدام طیارش و دیلوت عطقنیال دشر و لماکت« رد »مسیلایسوس يداصتقا
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 « رد هک ار یلومرف وکنشورای قیفر .تسا تسردانً الماک نیا .تسا »هعماج

 .دنکیم بارخ و فیرحت یشحاف وحن هب ،تسا هدش نایب نیلاتسا قیفر »تاظحالم

 جئاوح ءاضرا رثکادح نیمأت و ددرگیم لیدبت فده هب هلیسو زا دیلوت وا لومرف رد

 دشر دیآیم تسدب هک يزیچ .دوشیم فذح هعماج یگنهرف و يدام دیازتلا مئاد

 زا شاجئاوح اب ناسنا یلو ،فده دوخ هباثم هب دیلوت و تسا دیلوت دشر يارب دیلوت

 اب هک تسین یتفگش ياج ور نیا زا .ددرگیم دیدپان وکنشورای قیفر دید نادیم

 زین مسیسکرام يایاقب نیرخآ ،یتسیلایسوس دیلوت فده هباثم هب ناسنا ندش دیدپان

  .دوشیم دیدپان وکنشورای قیفر »تارظن « زا

 هکلب هدوبن فرصم رب دیلوت »مدقت « دیوگیم وکنشورای قیفر هچ نآ بیترت نیدب

  .تسا یتسیسکرام يژولوئدیا رب يزاوژروب يژولوئدیا »مدقت «هیبش يزیچ

 راهظا وکنشورای قیفر .دراد یصاخ ياج سکرام دیلوت دیدجت يروئت ىهلأسم ــ3

 .تسا يرادهیامرس دیلوت دیدجت يروئت اهنت ،سکرام دیلوت دیدجت يروئت هک درادیم

 نویسامرف يارب هلمجنم رگید عامتجا ىاهنویسامرف يارب دناوتب هک يزیچ و

  .درادن رب رد ،دشاب هتشاد رابتعا ،یتسیلایسوس یعامتجا

  :دیوگیم وا

 حرط يرادهیامرس داصتقا يارب وا هک سکرام دیلوت دیدجت يامش لاقتنا «

 میلاعت Aکیتامگد مهف لوصحم ،یتسیلایسوس یعامتجا دیلوت هب ،دوب هدرک

 قطن هب دوش عوجر( »دراد ضقانت وا شزومآ تیهام اب و تسا سکرام

  .)هثحابم مونلپ رد وکنشورای قیفر

 عامتجا يداصتقا نیناوق اب سکرام دیلوت دیدجت يامش «هک درادیم راهظا سپس وا

 یتسیلایسوس دیلوت دیدجت ىهعلاطم ىهیاپ دناوتیمن و درادن یگنهآ مه یتسیلایسوس

 
A- Dogmatique 
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 ىهداس دیلوت دیدجت يروئت هب وکنشورای قیفر )اج نامه هب دوش عوجر (»دریگ رارق

 لئاسو دیلوت و )لوا تمسق ( دیلوت لئاسو دیلوت نیب ینیعم بسانت هک اجنآ سکرام

  :دیوگیم ،هدومن هراشا دنکیم رارقرب )مود تمسق (یفرصم

 ىهلیسو هب یتسیلایسوس عامتجا رد مود و لوا ىاهتمسق نیب بسانت«

 طورشم Aمود تمسق C و لوا تمسق M+  V سکرام لومرف
 نیب لماکت رد روکذم لباقتم ىهطبار مسیلایسوس طیارش رد .ددرگیمن

 نامه هب دوش عوجر (».دشاب هتشاد دوجو دیابن مود و لوا ىاهتمسق

  )اج

 دیوگیم وا

 طیارش رد II و I ىاهتمسق بسانت ىهرابرد سکرام يروئت «

 داصتقا سکرام يروئت ساسا اریز تسین لوبق لباق ،یتسیلایسوس

 وکنشورای قیفر ىهمان هب دوش عوجر (».دشابیم نآ نیناوق اب يرادهیامرس

 .)وروب تیلوپ ءاضعا مان هب

 مانشد داب هب ناس نیدب ار سکرام دیلوت دیدجت يروئت وکنشورای قیفر

 دیلوت نیناوق ىهعلاطم ىهجیتن رد هک سکرام دیلوت دیدجت يروئت هتبلا .دریگیم

 سکعنم ار يرادهیامرس دیلوت ىهزیمم ىاههصیصخ تسا هدش میظنت يرادهیامرس

 زا ریغ .تسا هدش هتخیر يرادهیامرس و یئالاک یشزرا طباور بلاق رد عبطلاب و هدرک

 ار بلاق نیا اهنت سکرام دیلوت دیدجت يروئت رد یلو .دوشب تسناوتیمن مه نیا

 يارب اهنت شرابتعا هک نآ یساسا يوتحم هب ،ندشن نآ ساسا ىهجوتم و ندید

 ناسنا هک تسا ینعم نیدب ،ندرکن هجوت تسین يرادهیامرس یعامتجا نویسامرف

 شرس راک نیا زا يزیچ وکنشورای قیفر رگا .درواین رد رس يروئت نیا زا يزیچ

 
A- M یفاضا شزرا يراصتخا تمالع. C و تباث ىهیامرس ـ V مجرتم .تسا ریغتم ىهیامرس ـ 
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 هب سکرام دیلوت دیدجت ىاهامش هک دیمهفیم ار ملسم تقیقح نیا هاگ نآ ،دشیم

 هتشر کی يواح ،هدشن دودحم يرادهیامرس دیلوت ىهزیمم ىاههصیصخ ساکعنا

 یعامتجا ىاهنویسامرف ىهمه يارب هک دنشابیم دیلوت دیدجت یساسا ماکحا

 ماکحا .دنراد رابتعا یتسیلایسوس یعامتجا نویسامرف يارب صوصخب و هلمجنم

 هب یعامتجا دیلوت میسقت هب طوبرم مکح ریظن سکرام دیلوت دیدجت يروئت یساسا

 لئاسو دیلوت رتشیب دشر هب طوبرم مکح ؛فرصم لئاسو دیلوت و دیلوت لئاسو دیلوت

 ،II و  Iىاهتمسق نیب بسانت هب طوبرم مکح ،هتفای شرتسگ دیلوت دیدجت رد دیلوت
 دوجوب هب طوبرم مکح ،مکارت عبنم اهنت هباثم هب یفاضا لوصحم هب طوبرم مکح

 دیلوت دیدجت عبنم اهنت هباثم هب مکارت هب طوبرم مکح ،یعامتجا ریاخذ فده و ندمآ

 یماکحا نامه سکرام دیلوت دیدجت يروئت یساسا ماکحا نیا ىهمه ،هتفای شرتسگ

 عامتجا چیه و دشابیمن يرادهیامرس نویسامرف يارب اهنت ناشرابتعا هک دنتسه

 .دنک میظنت ار یلم داصتقا ىهشقن اهنآ نتسب راک هب نودب دناوتیمن یتسیلایسوس

 ياهامش« يور هب ینعرفت نینچ اب هک وکنشورای قیفر دوخ هک تسا هجوت بلاج

 یتسیلایسوس دیلوت دیدجت لئاسم ثحب ماگنه دنزیم دنخزوپ سکرام »دیلوت دیدجت

  .ددرگ لسوتم »اهامش  کمک هب تسا راچان تسار و پچ

 هب نینل يداقتنا تاظحالم .؟دندرکیم هاگن هنوگ هچ هلأسم نیا هب سکرام و نینل

 نانچ تاظحالم نیا رد .تسا نشور همه رب نیراخوب »یلاقتنا نارود داصتقا « باتک

 قیفر هک  IIو I  ىاهتمسق نیب بسانت لومرف هک هدرک لوبق نینل تسا مولعم هک

 »صلاخ مسینومک« يارب هچ ،مسیلایسوس يارب هچ ،هدرک جورخ نآ هیلع وکنشورای

 مولعم هک نانچ ،سکرام اما و .تسا یقاب دوخ رابتعا هب مسینومک مود زاف يارب ینعی

 ( رد و دوش فرحنم يرادهیامرس دیلوت نیناوق ىهعلاطم زا تشادن تسود ،تسا

 مسیلایسوس دوخ دیلوت دیدجت ىاهامش ندوب لامعتسا لباق ىهلأسم هب دوخ )لاتیپاک

 ىهیامرس «ناونع تحت »لاتیپاک «مود دلج 20 لصف رد کلاذعم .تسا هتخادرپن
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 لخاد رد ، I تمسق تالوصحم ىهلدابم ىهرابرد سکرام هک اجنآ »I تمسق یمئاد
 نیا رد تالوصحم ىهلدابم هک دنکیم هراشا نمض رد ،دنکیم ثحب تمسق نیا

 ماجنا يرادهیامرس دیلوت رد هک یتابث نامه اب دوب مه مسیلایسوس رد رگا تمسق

  :دیوگیم سکرام .تفاییم نایرج ،دریگیم

 هک تسا نشور هاگ نآ ،يرادهیامرس هن و دوبیم یعامتجا دیلوت رگا «

 لئاسو هباثم هب تابث نامه اب ،دیلوت دیدجت روظنم هب  Iتمسق تالوصحم

 تمسق کی :دندشیم میسقت تمسق نیا دیلوت ىاههتشر نیب دیلوت

 هدمآ رد نآ زا لوصحم ىهلزنم هب هک يدیلوت طیحم نامه رد هطساوالب

 لقتنم رگید ياهاج هب ،سکع هب ،رگید تمسق ،دنامیم یقاب ،تسا

 یمئاد تکرح تمسق نیا دیلوت فلتخم ياهاج نیب بیترت نیدب و دشیم

 دلج ،سکرام »لاتیپاک« هب دوش عوجر (»دشیم رارقرب لباقتم تاهج رد

 .)307 ص متشه پاچ مود

 شرابتعا وا دیلوت دیدجت يروئت هک دوبن نآ رب هاگ چیه سکرام نیاربانب

 يرادهیامرس دیلوت نیناوق قیقحت هب وا هچ رگا ،تسا يرادهیامرس دیلوت يارب اهنت

 دیدجت يروئت هک دوب نآ رب وا ،تسا مولعم هک نانچ سکعرب .دیزرویم لاغتشا

 .دشاب هتشاد رابتعا دناوتیم مه یتسیلایسوس دیلوت يارب شدیلوت

 داصتقا لیلحت ماگنه )اتوگ ىهمانرب زا داقتنا (رد سکرام هک تخاس ناشن رطاخ دیاب

 هیکت دیلوت دیدجت يروئت یساسا ماکحا رب مسینومک هب یلاقتنا نارود و مسیلایسوس

  .درادیم بوسحم يرابجا مه یتسینومک ماظن يارب ار اهنآ مولعم رارق زا و دنکیم
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 ماگنه دوخ )گنیروُد یتنآ( رد سلگنا هک تخاس ناشن رطاخ نینچ مه تسا مزال

 رب زین ،یتسیلایسوس ماظن داصتقا فیصوت و گنیرود A»رتیلایسوس متسیس « زا داقتنا

 ماظن يارب ار اهنآ و دیامنیم هیکت سکرام دیلوت دیدجت يروئت یساسا ماکحا

  .دنادیم يرابجا یتسینومک

  .تایعقاو تسا نینچ

 نحل دوجو اب وکنشورای قیفر زین دیلوت دیدجت ىهلأسم رد اجنیا رد هک دوشیم مولعم

  .تسا هتفر ورف لگ هب شیاپ ًاددجم سکرام »ياهامش «هب تبسن شاهناخاتسگ

 همتاخ داهنشیپ نیا اب وروب تیلوپ ىاضعا هب ار دوخ ىهمان وکنشورای قیفر ــ4

 وا ـ دوش هتشاذگاو وا هب »مسیلایسوس یسایس داصتقا «نیودت و هیهت هک دهدیم

  :دسیونیم

 رد ،یمومع ىهسلج رد نم هک مسیلایسوس یسایس داصتقا ملع عوضوم ساسا رب «

 نم ،یتسیسکرام یکیتکلاید دتم زا هدافتسا اب ماهتشاد نایب همان نیا رد و تابعش

 ىاهلح هار رفن ود کمک هب مین و لاس کی رثکادح ،لاس کی یط مناوتیم

 ینینل ،یتسیسکرام يروئت ،منک نیودت ار مسیلایسوس داصتقا یساسا لئاسم کیروئت

 ىهحلسا هب نآ ىهلیسو هب ملع نیا هک ار ىايروئت ،مسیلایسوس داصتقا ینیلاتسا و

 ».منک حیرشت ،ددرگ لیدبت مسینومک رطاخ هب قلخ ىهزرابم یعقاو

 یئور مک درد هب وکنشورای قیفر هک درک يراد دوخ هتکن نیا ناعذا زا ناوتیمن

 ًالماک یتح« :تفگ ناوتیم ابدا زا ىاهراپ کبس زا هدافتسا اب ،هوالع هب .تسین التبم

 .»سکعرب

 يداصتقا تسایس اب ار مسیلایسوس یسایس داصتقا وکنشورای قیفر هک دش هتفگ رتالاب

 مسیلایسوس یسایس داصتقا عوضوم وا هک ار هچ نآ .دزاسیم هدننک يربهر تاماقم

 
A- حالطصا هب عامتجا نداد ناشن يارب ار بیکرت نیا گنیرودُ و تسا مسیلایسوس ىهشیر زا 
 .هدرک باختنا دوخ یتسیلایسوس
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 ندروآ دوجو هب ،یلم داصتقا ىهشقن حرط ،هدلوم ياهورین لوقعم نامزاس ــ دنادیم

 عوضوم هکلب ،هدوبن مسیلایسوس یسایس داصتقا عوضوم ــ هریغ و یعامتجا رئاخذ

 میوگیمن هراب نیا رد يزیچ رگید نم .تسا هدننک يربهر تاماقم يداصتقا تسایس

 يارب يو یتسیسکرام ریغ»رظن هطقن« و وکنشورای قیفر يدج تاهابتشا هک

  .دننکیمن داجیا ار يدعاسم ىهنیمز وا هب یتیرومأم نینچ يراذگاو

  :جیاتن

 هرادا اریز ،تسا ینعم یب هثحابم ناگدننک هرادا زا وکنشورای قیفر تیاکش ــ1

 دوخ ىهدنهد میمعت كرادم رد دنتسناوتیمن دنتسه تسیسکرام هک هثحابم ناگدننک

  .دنزاس سکعنم ار وکنشورای قیفر یتسیسکرام ریغ »رظن هطقن «

 هب مسیلایسوس یسایس داصتقا شراگن هک نیا هب ریاد ار وکنشورای قیفر ياضاقت ــ2

 يوب نآ زا هک نیا رطاخ هب لقاال ،تسناد يدج ناوتیمن ،دوش راذگاو وا

  .دیآیم Aمسیوکاتسلخ

  1952 ــ نیلاتسا .ي

 
A- نیا باتک رد وا يامیس .دشابیم »سرزاب « هب موسوم لوگوگ ىهمان شیامن نامرهق ـ فکاتسلخ 
 دراد تسود ،»درادن ناطلس شرس هک یسک « ،زغم کبس رایسب ،یلاخوت مدآ :تسا هدش فیصوت هنوگ
 مجرتم ــ ....دهد ناشن تسه هچ نآ زا رتالاب ار دوخ ،دریگب يدوخ ،دنک رهاظت





  

 

 
 
 
 

 Aانیناس .و .آ اقفر هب خساپ

 و
 Bرژنو .گ .و

 

 اههمان نیا ناگدنسیون تسا مولعم هک نانچ .متشاد تفایرد ار امش ىاههمان نم

 و تسرد ىاهلومرف .دننکیم هعلاطم ًادج و ًاقیمع ار ام روشک داصتقا لئاسم

 زین کیروئت تاهابتشا ىاهراپ لاح نیع رد یلو تسین مک اههمان رد بلاج تاظحالم

 .مزادرپب تاهابتشا نیا هب انامه مراد لایخ نم خساپ نیا رد .تسه اهنآ رد

  

  مسیلایسوس يداصتقا نیناوق تلصخ ىهلأسم ـ1
 يوروش ىاهناسنا ىهناهاگآ لمع ىهیاس رد اهنت « هک دنیوگیم رژنو و انیناس اقفر

  ».دیآیم دوجو هب مسیلایسوس يداصتقا نیناوق ،دنشابیم يدام دیلوت لوغشم هک

 .تسا تسردانً الماک مکح نیا

 یهاگآ و هدارا زا لقتسم و ام زا جراخ ،ینیع روط هب یعامتجا لماکت نیناوق ایآ 

 رب مسیسکرام .دهدیم تبثم خساپ ،شسرپ نیا هب مسیسکرام ؟دراد دوجو اهناسنا

 اهناسنا ياهزغم رد دنتسه یساکعنا مسیلایسوس یسایس داصتقا نیناوق هک تسا نآ

 هلأسم نیا هب رژنو و انیناس اقفر لومرف یلو دنراد دوجو ام ءارو رد هک ینیع نیناوق زا

 
A- A. V. Sanina 
B- V. G. Venger ــ رشنو یناملآ نتم رد ــ Wensher تسا هدمآ ــ. 
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 يروئت عضاوم رد اقفر نیا هک تسا ینعم نیدب نیا .دهدیم خساپ یفنم روط هب

 هب مسیلایسوس رد يداصتقا لماکت نیناوق تسا یعدم هک دنریگیم رارق یتسردان

 هب .»دندرگیم نوگرگد« دنوشیم عضو هعماج ىهدننک يربهر تاماقم ىهلیسو

 رارق )ینهذ (فیتکژبوس مسیلآهدیا هار رد و دنربیم مسیسکرام زا اهنآ رگید ترابع

  .دنریگیم

 فوقو نانآ رب ،دننک فشک ار ینیع نیناوق نیا دنناوتیم اهناسنا هتبلا

 دنناوتیمن اهنآ یلو .دنیامن هدافتسا نانآ زا هعماج عفن هب اهنآ رب ءاکتا هب و دنبای

  .دنزاس نوگرگد « هن و دننک »عضو « هن ار نیناوق نیا

 دوجو هک یتسردان يروئت عضاوم رد هقیقد کی يارب ام هک مینک ضرف

 نیناوق »عضو « ناکما و دنکیم یفن مسیلایسوس يداصتقا تایح رد ار ینیع نیناوق

 هبرجنمراک نیا .میتفرگ رارق ،درادیم مالعا ار نانآ »نتخاس نوگرگد «و يداصتقا

 جرم و جره یئاورنامرف راچد ام هک دشیم نآ هب رجنم لمع نیا ؟دشیم يزیچ هچ

 هن ار دوخ ام .میدشیم تافداصت نیا راوهدرب یگتسباو راچد ،میدشیم تافداصت و

 مورحم تافداصت جرم و جره نیا زا ندروآردرس ناکما زا هکلب ،مهف ناکما زا اهنت

 .میدرکیم

 ،میدربیم نیب زا ملع کی هباثم هب ار یسایس داصتقا ام هک دشیم نآ هب رجنم نیا

 دناوتیمن نیناوق نیا ىهعلاطم نودب ؛)یتاذ نورب (ینیع نیناوق لوبق نودب ملع اریز

 ینیب شیپ ناکما زا ار دوخ ام ،ملع ندرب نیب زا اب اما و دبای لماکت و دنک یگدنز

 ناکما زا ار دوخ ام ینعی .میتخاسیم مورحم روشک يداصتقا تایح رد ثداوح نایرج

 مورحم ،دشاب مه نآ لکش نیرتیئادتبا رد هچ رگ يداصتقا يربهر ندرک هاربور

 .میدرکیم
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 لماکت نیناوق دنرضاح هک میتفرگیم رارق »يداصتقا« تردق دی رد ام لاح ره هب 

 يدیدج نیناوق ،ینیع نیناوق نتشاد روظنم و مهف نودب و »دنزاس دوبان« ار يداصتقا

  .دننک »عضو «

 ،هراب نیا رد یتسیسکرام یشم زا دوخ گنیرود یتنآ رد سلگنا هک یکیسالک لومرف

  :تسا مولعم سک همه رب تسا هداد

 هتسنادن ار نآ ام هک یماگنه ات تعیبط ياهورین دننام یعامتجا ىاهورین«

 یلو .دننکیم لمع برخم و يربج ،هناروک روک ،میراذگن ناشباسح هب و

 میدرک هعلاطم ار اهنآ ریثأت و تهج ،لمع ،میتسناد ار اهنآ ام هک نیا مه

 میزاس دوخ ىهدارا عبات شیپ زا شیب ار اهنآ هک تسام دوخ تسد رگید

 دروم رد صوصخب نیا .میدرگ لئان دوخ ىاهفده هب اهنآ کمک هب و

 یتخس رس اب ام هک یتقو ات ،دنکیم قدص ینونک ردتقم ىهدلوم ياهورین

 دیلوت زرط ــ مینکیم يراد دوخ نانآ تلصخ و تعیبط مهف زا

 دننکیم تمواقم مهف نیا ربارب رد هک دنتسه نآ نیعفادم و يرادهیامرس

 هک يروط نامه ،دننکیم لمع ام هیلع ،ام مغر یلع هدلوم ياهورین ــ

 تعیبط هک نیمه یلو .دنامکاح ام رب هدش هداد ناشن لیصفت هب الاب رد

 نیرمآ زا دحتم ناگدننک دیلوت ىاهتسد رد اهنآ ،دوش كرد اهنآ

 یتوافت نامه توافت اجنیا رد .دش دنهاوخ لیدبت عیطم مادخ هب ینمیرها

 هتیسیرتکلا و هقعاص ىاهقرب رد هتیسیرتکلا برخم يورین نیب هک تسا

 تسا یتوافت نامه ،دراد دوجو سوق غارچ و فارگلت هاگتسد رد هدش مار

 اب هک یتقو .دراد دوجو ناسنا تمدخ رد شتآ و يزوس شتآ نیب هک

 نآ رب هرخالاب هک ناشتعیبط اب گنهآ مه ینونک ىهدلوم ياهورین

 دوخ ياج ،دیلوت رد یعامتجا جرم و جره ،دننک راتفر ،میاهدرک ادیپ یهاگآ
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 جئاوح ءاضرا يارب هک يدیلوت ىهشقن قبط رب یعامتجا میظنت هب ار

  .داد دهاوخ ،تسا هدش باسح نآ درف ره و هعماج ىهمه

 هدننک دیلوت ادتبا ،لوصحم نآ رد هک يرادهیامرس بحاصت زرط هاگ نآ

 ار دوخ ياج ،دنکیم ریسا مه ار تالوصحم ىهدننک بحاصت دوخ سپس

 دیلوت لئاسو تعیبط دوخ رب ینتبم هک داد دهاوخ بحاصت دیدج زرط هب

 هباثم هب تالوصحم یعامتجا میقتسم بحاصت هب یفرط زا .تسا ینونک

 بحاصت هب رگید فرط زا ،دیلوت شرتسگ و ظفح يارب يرورض لئاسو

  »Aتذل و تشیعم لئاسو هباثم هب اهنآ يدارفنا میقتسم

 

 ات يزوخلک تیکلام ءاقترا تامادقا هب طوبرم ىهلأسم ـ2
  قلخ مومع تیکلام حطس

 حطس ات ،تسین قلخ مومع تیکلام هتبلا هک يزوخلک تیکلام ءاقترا يارب

 هک دننکیم لایخ اقفر زا یضعب ؟تسا مزال یتامادقا هچ )یلم ( قلخ مومع تیکلام

 اب ینامز رد هک يراک نامه ،درک یلم ار يزوخلک تیکلام تسا مزال هداس روط هب

 لوبق لباق ریغ ًاملسم و تسا تسردانً الماک داهنشیپ نیا ،دش يرادهیامرس تیکلام

 نآ اب میناوتیمن هجو چیه هب ام و تسا یتسیلایسوس تیکلام يزوخلک تیکلام .تسا

 تیکلام هک نیا زا .تسا هدش يرادهیامرس تیکلام اب هک مینکب ار راک نامه

 تیکلام هک دیآیمن رب نینچ هجو چیه هب ،تسین قلخ مومع تیکلام يزوخلک

 هب ازجم ىاههورگ ای دارفا تیکلام لاقتنا هک دننآ رب اقفر نیا .تسین یتسیلایسوس

 رد .تسین تسرد نیا .تسا ندرک یلم لکش نیرتهب لقادح ای و اهنت تلود تیکلام

 ،تسین ندرک یلم لکش نیرتهب یتح و لکش اهنت تلود تیکلام هب لاقتنا رما عقاو

 
A- مجرتم - 347 – 346 هحفص - »گنیرود یتنآ« - سلگنا .ف 
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 ،دیوگیم مه حیحص و دیوگیم »گنیرود یتنآ «رد سلگنا هک روط نامه هکلب

 هب لاقتنا ،دراد دوجو تلود هک یماگنه ات کش نودب .تسا ندرک یلم ىهیلوا لکش

 دوجو دبا ات تلود یلو .تسا ندرک یلم ىهیلوا لکش نیرتمهف لباق تلود تیکلام

 تلود ،ناهج ياهروشک رثکا رد مسیلایسوس لمع نادیم ىهعسوت اب .تشاد دهاوخن

 و دارفا یئاراد لاقتنا عوضوم نیا تبسانم هب هتبلا و تفر دهاوخ لاوز هب ور

 تفر دهاوخ لاوز هب ور تلود .دش دهاوخ یفتنم تلود تیکلام هب ازجم ىاههورگ

 هعماج دوخ قلخ مومع تیکلام نیشناج رگید نیاربانب و دنام دهاوخ یقاب هعماج یلو

 لاوز هب ور هک تلود هن و دوب دهاوخ شايداصتقا يزکرم يربهر ناگرا صخش رد

 تیکلام حطس ات يزوخلک تیکلام ءاقترا يارب تروص نیا رد سپ .تفر دهاوخ

 نینچ یساسا مادقا ىهلزنم هب رژنو و انیناس اقفر ؟درک دیاب یمادقا هچ قلخ مومع

 و نیشام زکارم رد هک دیلوت یساسا رازبا :دننکیم داهنشیپ يزوخلک تیکلام ءاقترا

 ریز زا تلود بیترت نیدب و دوش هتخورف اهزوخلک تیکلام هب دنازکرمتم روتکارت

 دوش ششوک و دوش اهر یئاتسور داصتقا رد یساسا يراذگ هیامرس راب نینچ

 .دنریگ دوخ هدهع هب ار روتکارت و نیشام زکرم لماکت و يرادهاگن تیلوئسم اهزوخلک

  :دنیوگیم اهنآ

 دیاب يزوخلک يراذگ هیامرس هک میدرکیم روصت رگا دوبیم تسردان«

 تاجایتحا يارب و ددرگ يزوخلک ياتسور ندمت تاجایتحا ىهجوتم رتشیب

 هب دیاب یساسا ىاهيراذگ هیامرس قباسلایفامک یئاتسور داصتقا دیلوت

 راب نیا زا ار تلود رگا دوبیمن رتتسرد ایآ .دریگ ماجنا تلود ىهلیسو

 هدهع هب ًامامت ار راب نیا دنرداقً الماک اهزوخلک هک نوچ ،میدناهریم

  .؟دنریگ

 داجیا روظنم هب ار شیوخ تاناکما هک تفای دهاوخ يدایز دراوم تلود

 ».دریگ راک هب روشک رد ،زاین دروم سانجا روفو
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  .دنروآیم لیلد دنچ داهنشیپ نابحاص ،دنهدب ىاهیاپ داهنشیپ نیا هب هک نیا يارب

 اهزوخلک هب یتح دیلوت لئاسو هک نیا ىهرابرد .نیلاتسا ىاههتفگ هب دانتسا اب ــًالوا

 ،هداد رارق کش دروم ار نیلاتسا زت نیا ،داهنشیپ نابحاص ،دوشیمن هتخورف مه

 رازبا ریظن يدیلوت لئاسو ،دیلوت لئاسو اهزوخلک هب تلود کلاذعم هک دنیوگیم

 اهنآ .دشورفیم هریغ و کچوک دلوم روتوم ،کچوک و گرزب ساد دننام کچوک

 دناوتیم سپ دشورفیم اهزوخلک هب ار دیلوت لئاسو نیا تلود رگا هک دنراد هدیقع

  .دشورفب روتکارت و نیشام زکارم ىاهنیشام دننام مه ار رگید دیلوت لئاسو ىهمه

 تاررقم قبط ار کچوک رازبا تلود هتبلا .تسا لطاب لیلد نیا

 ناوتیم ایآ یلو .دشورفیم اهزوخلک هب یساسا نوناق و يزرواشک لترآ ىهمانساسا

 زکارم ىاهنیشام دننام یئاتسور داصتقا رد دیلوت یساسا لئاسو اب ار کچوک رازبا

 داصتقا دیلوت یساسا لئاسو زا یکی رخآ مه نآ هک نیمز ًالثم ای و رونکارت و نیشام

 رازبا اریز ناوتیمن . ناوتیمن هک تسا حضاو ؟تشاذگ فیدر کی رد ،تسا یئاتسور

 لئاسو هک نآ لاح و ،دنکیمن نییعت ار زوخلک دیلوت تشونرس هجو چیه هب کچوک

 داصتقا تشونرس ًامامت نیمز و روتکارت و نیشام زکارم ىاهنیشام ریظن يدیلوت

 .دنکیم نییعت ینونک طیارش رد ار یئاتسور

 اهزوخلک هب دیلوت لئاسو دیوگیم نیلاتسا یتقو هک تسین راوشد عوضوم نیا مهف 

 زکارم ىاهنیشام :يزرواشک دیلوت یساسا لئاسو شرظن روظنم ،دوشیمن هتخورف

 تاملک اب ناگدنهد داهنشیپ .کچوک تالآ و رازبا هن و تسا نیمز و روتکارت و نیشام

 هجوتم و دنزاسیم هبتشم ار فلتخم زیچ ود و دننکیم يزاب »دیلوت لئاسو «

 .دنوشیم هصمخم راچد اهنآ هک دنوشیمن

 زاغآ نارود رد هک دننکیم دانتسا عوضوم نیا هب سپس ،رژنو و انیناس اقفر ــًایناث 

 دوخ ــ 1930 لاس زاغآ و 1929 لاس نایاپ رد ــ يزوخلک یعمج هتسد شبنج
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 زکرم هک دوب نآ رادفرط يوروش رسارس )کیوشلب ( تسینومک بزح يزکرم هتیمک

 لاس هس یط هک دوش هتساوخ اهزوخلک زا و راذگاو اهزوخلک هب روتکارت و نیشام

 رظن « نامز نآ رد راک نیا هچرگ هک دنراد هدیقع اهنآ.ددرگ کلهتسم اهنآ شزرا

 هب دوشیم ،دناهدش ینغ اهزوخلک هک الاح یلو دش تسکش راچد ،اهزوخلک »رقف هب

 .تشگرب ،اهزوخلک هب روتکارت و نیشام زکارم شورف تسایس نیا

 رسارس )کیوشلب ( تسینومک بزح يزکرم ىهتیمک رد .تسا لطاب مه لیلد نیا

 روتکارت و نیشام زکارم شورف رب ینبم یمیمصت 1930 لاس زاغآ رد ًاعقاو يوروش

  .دش هتفرگ

 شیامزآ لکش هب زاتشیپ ىاهيزوخلک زا ىاهتسد داهنشیپ بجوم هب میمصت نیا

 ًاددجم و دوش هتخادرپ هلأسم نیا هب ًاددجم کیدزن ىهدنیآ رد هک نیا ات دیدرگ ذاختا

 ار میمصت نیا ندوبن حالص ،شیامزآ نیلوا نامه ،نکل .دریگ رارق یسررب دروم

 دشر .دش وغل میمصت نیا 1930 لاس نایاپ رد انامه هام دنچ زا سپ و داد ناشن

 نادنمراک هچ و اهيزوخلک هچ ،اهزوخلک نامتخاس لماکت و يزوخلک شبنج يدعب

 رد يزرواشک دیلوت یساسا رازبا زکرمت هک تخاس دعاقتم عطق روط هب ار هدننک هرادا

 عیرس ىاهگنهآ نیمأت ىهلیسو اهنت ،روتکارت و نیشام زکارم تسد رد ،تلود تسد

  .تسا يزوخلک دیلوت دشر

 دیلوت ،هلغ دیلوت شیازفا ،روشک يزرواشک دیلوت ياسآ لوغ شیازفا زا ام ىهمه

 نیا ءاشنم ؟تساجک شیازفا نیا ءاشنم .میوشیم داش هریغ و ردنغچ ،ناتک ،هبنپ

 نیا ىهمه يارب هک تسا رصاعم ددعتم ىاهنیشام رد ،رصاعم کینکت رد شیازفا

 نآ رد هکلب ،تسین یلک روط هب کینکت رد اهنت اجنیا راک .دنکیم تمدخ اههتشر

 کینکت .دورب لامک هب ور هشیمه دیاب ،دنامب اج کی رد دناوتیمن کینکت هک تسا

 ـ ار دیدج ياج و دریگب دیدج کینکت ار نآ ياج و ددرگ جراخ فص زا دیاب میدق

 روصت لباق ام یتسیلایسوس تعارز یئاقترا ریس راک نیا نودب .رتدیدج کینکت
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 اما .يزرواشک تالوصحم یناوارف هن و تسا روصت لباق دایز لوصحم هن ،تسین

 اهنآ نتخاس نیشناج و يرادرب هرهب زا یخرچ روتکارت رازه اهدص ندرک جراخ ینعم

 ىهلیسو هب ار هدش هنهک نیابمک رازه اههد ،يریجنز روتکارت ىهلیسو هب

 ،ینف تاتابن يارب ًالثم دیدج ىاهنیشام داجیا ،نتخاس نیشناج دیدج ىاهنیابمک

 8 ـ 6 زا سپ طقف هک تسا يدرایلیم ىاههنیزه لمحت يانعم هب نیا . ؟تسیچ

 دنناوتیم ،دنشاب رنویلیم رگا یتح ،ام ياهزوخلک ایآ .ددرگ کلهتسم دناوتیم لاس

 ىاههنیزه دنتسین رداق اهنآ اریز ،دنناوتیمن ،هن ؟دندرگ لمحت ار جراخم نیا

 دوخ ىهدهع هب ،ددرگ کلهتسم دناوتیم لاس 8 ـ 6 زا سپ طقف هک ار يدرایلیم

 تسا رداق هک تسوا اریز ،دریگ هدهع هب دناوتیم تلود طقف ار اههنیزه نیا .دنریگ

 ىهلیسو هب اهنآ ضیوعت و يرادرب هرهب زا اهنیشام ندرک جراخ زا یشان تاراسخ

 نیا تسا رداق هک تسوا اهنت و وا اریز دریگ دوخ ىهدهع هب ار ون ىاهنیشام

 ماجنا جراخم ،دعوم نیا ياضقنا زا سپ ات دنک لمحت لاس 8 ـ 6 یط ار تاراسخ

 .دوش ناربج ،هتفرگ

 هچ همه نیا زا سپ اهزوخلک تیکلام هب روتکارت و نیشام زکارم شورف تساوخرد 

 و هدش هدناشک یتفگنه تاراسخ هب اهزوخلک هک تسا نیا ،نآ ینعم ؟دراد ینعم

 يزوخلک دیلوت گنهآ ،هتشگ لتخم یئاتسور داصتقا نویسازیناکم ،دندرگ تسکشرو

 و نیشام زکارم شورف داهنشیپ اب :دیآیم تسدب هجیتن نیا اجنیا زا .دیایب نیئاپ

 یگدنام بقع يوس هب سپ هب مدق کی رژنو و انیناس اقفر ،اهزوخلک هب روتکارت

  .دننادرگ رب بقع هب ار خیرات خرچ دنشوکیم و دنرادیمرب

 هب و میدرک لوبق ار رژنو و انیناس اقفر داهنشیپ ام هک مینک ضرف ىاهظحل يارب

  .میتخادرپ اهزوخلک هب روتکارت و نیشام زکارم ،دیلوت یساسا رازبا شورف

  .؟دروآیم راب هب ىاهجیتن هچ راک نیا
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 بحاص اهزوخلک هک دوب نیا دشیم دیاع راک نیا زا هک يزیچ ــًالوا

 چیه هک دنتفرگیم رارق یئانثتسا تیعقوم رد اهنآ ینعی ،دندشیم دیلوت رازبا

 یلم تاسسؤم یتح ،تسا مولعم هک نانچ ،اریز درادن ار نآ ام روشک رد ىاهسسؤم

  .دنشابیمن دیلوت رازبا بحاص ،هدش

 ناوتیم ولج هب تفرشیپ ،یقرت تایضتقم هچ اب ار اهزوخلک یئانثتسا تیعقوم نیا

 تیکلام ءاقترا هب دوب نکمم یتیعقوم نینچ هک تفگ ناوتیم ایآ ؟دومن هیجوت

 مسیلایسوس زا ار ام هعماج لاقتنا ،دنک کمک قلخ مومع تیکلام حطس ات يزوخلک

 طقف یعضو نینچ هک میئوگب رگا تسین رتتسرد ایآ ؟دیامن عیرست مسینومک هب

 ندش رود هب رجنم و دزاس رود قلخ مومع تیکلام زا ار يزوخلک تیکلام تسناوتیم

 .؟نآ ندش کیدزن هن و ددرگ مسینومک

 رادقم اریز دشیم یئالاک شدرگ لمع نادیم ىهعسوت راک نیا ىهجیتن ــ ًایناث 

 و انیناس اقفر .تفرگیم رارق یئالاک شدرگ ىهطیح رد يزرواشک دیلوت رازبا یتفگنه

 هب دناوتیم یئالاک شدرگ لمع نادیم ىهعسوت ایآ ؟دننکیم رکف هنوگ هچ رژنو

 نیا هک دوش هتفگ رگا تسین تسرد ایآ ؟دیامن کمک مسینومک يوس هب ام تکرح

 .؟دنک زمرت مسینومک يوس هب ار ام تکرح دناوتیم طقف لمع

 ار الاک شدرگ تیمها و شقن اهنآ هک تسا نآ رد رژنو و انیناس اقفر یساسا هابتشا

 زا لاقتنا يامنرود اب یئالاک شدرگ هک دنمهفیمن ،دنمهفیمن مسیلایسوس رد

 شدرگ دوجو اب هک دننکیم روصت ایوگ اهنآ .تسا راگزاسان مسینومک هب مسیلایسوس

 یئالاک شدرگ و دننک روبع مسینومک هب مسیلایسوس زا دنناوتیم مه یئالاک

 مهف مدع ىهیاپ رب هک تسا یقیمع یهارمگ نیا .ددرگ راک نیا محازم دناوتیمن

 .تسا هدمآ دیدپ مسیسکرام
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 ،هداد رارق داقتنا دروم ار گنیرود »يداصتقا نومک «دوخ»گنیرود یتنآ «رد سلگنا

 دیاب ریزگان روط هب یئالاک شدرگ دوجو هک تسا هدومن تباث ىاهدننک عناق روط هب

 .دزاس رجنم يرادهیامرس ءایحا هب ار گنیرود »يداصتقا ىاهنومک « حالطصا هب

 ام یلو .اهنآ لاحب ادب ،دنتسین قفاوم عوضوم نیا اب ایوگ رژنو و انیناس اقفر

 هب مسیلایسوس زا لاقتنا هک نیا رب ریاد یتسیسکرام فورعم مکح هب اهتسیسکرام

 ىهلدابم هنوگ ره ،جئاوح بسحرب تالوصحم عیزوت یتسینومک لصا و مسینومک

 هب اهنآ لیدبت نآ اب مأوت و الاک هب لوصحم لیدبت نیاربانب ،دنکیم یفن ار الاک

  .میتسه یکتم ،دیامنیم یفن مه ار شزرا

 يارب هرخالاب سپ .تسا رارق نیا زا رژنو و انیناس اقفر تالالدتسا و داهنشیپ عضو

  .؟درک دیاب هچ قلخ مومع تیکلام حطس ات يزوخلک تیکلام ءاقترا

 ینیمز يور ،دنکیم راک ینیمز يور زوخلک .يداع ریغ تسا ىیهسسؤم زوخلک

 مومع تیکلام رد هکلب و هدوبن زوخلک نآ زا رگید تساهتدم هک دنکیم تعارز

  .دشابیمن ،دنکیم تعارز نآ يور هک ینیمز کلام زوخلک نیاربانب .تسا قلخ

 دنتسه یعامتجا تیکلام رد هک دیلوت یساسا رازبا کمک هب زوخلک ،سپس

  .دشابیمن دیلوت یساسا رازبا کلام زوخلک نیاربانب .دنکیم راک ،يزوخلک هن و

 هدافتسا دوخ ءاضعا راک زا زوخلک ،يویتارپوئک تسا ىاهسسؤم زوخلک ،هاگ نآ

 دوخ زا زوخلک ًانمض ،دنکیم میسقت راک زور بسحرب ءاضعا نیب ار اهدمآرد و دنکیم

  .دوشیم دیلوت دراو و هدش دیدجت لاس ره هک دراد رذب

 زوخلک هک یتیکلام نآ ؟تسیچ کلام صخشم روط هب زوخلک سپ :دوشیم لاوئس

 نینچ نیا ؟تساجک ،دنک فرصت و لخد نآ رد شدوخ رظن اب ،هنادازآ دناوتیم

 هناخ رواجم ىهچغاب رد ار اهيزوخلک یصخش داصتقا و اهنآمتخاس رگا ،تیکلام

 ،راب هرت ،تشوگ ،هلغ ،يزوخلک دیلوت لوصحم ،زوخلک لوصحم ،مینکن باسح ناش
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 لوصحم نیا مظعا تمسق هک تسا نآ رد بلطم .تسا هریغ و ناتک ،ردنغچ ،هبنپ

 دراو ،یئالاک شدرگ متسیس رد بیترت نیدب و هدمآ رازاب هب يزوخلک دیلوت دازام

 تیکلام حطس ات يزوخلک تیکلام ءاقترا عنام هک تسا تیفیک نیا انامه .دنوشیم

 روظنم هب تیلاعف دیاب هک تسا هشوگ نیا زا انامه تهج نیدب .ددرگیم قلخ مومع

  .داد شرتسگ و هدرک عورش ار قلخ مومع تیکلام حطس ات يزوخلک تیکلام ءاقترا

 ار يزوخلک دیلوت دازام دیاب قلخ مومع تیکلام حطس ات يزوخلک تیکلام ءاقترا يارب

 نیب تالوصحم ىهلدابم متسیس دراو ار نآ و درک جراخ الاک شدرگ متسیس زا

  .تسا نیا رد بلطم لصا .دومن اهزوخلک و یتلود عیانص

 ىهلدابم ىاههفطن یلو ،میرادن تالوصحم ىهلدابم ىهتفای لماکت متسیس زونه ام

 مولعم هک نانچ .میراد یئاتسور تالوصحم »ندرک یئالاک « لکش هب ار تالوصحم

 یئالاک« هک تساهتدم هریغ و ردنغچ ،ناتک ،هبنپ تشک ياهزوخلک لوصحم ،تسا

 یئالاک «کلاذعم ،»ددرگیم یئالاک« صقان روط هب و یئزج تسا تسرد »ددرگیم

 دوب بوخ ،تسین یبسانم ىهملک »ندرک یئالاک « هک مینک هراشا ًانمض ».ددرگیم

 ىاههفطن نیا هک تسا نآ رد هفیظو .میدربیم راک هب لوصحم ىهلدابم نآ ياج هب

 ار اهنآ ،هداد لیکشت یئاتسور داصتقا ىاههتشر ىهیلک رد ار تالوصحم ىهلدابم

 ءازا رد اهزوخلک هک نآ ات ،دروآرد الاک ىهلدابم عیسو متسیس تروص هب هداد لماکت

 تفایرد يرورض تالوصحم رتشیب هکلب ،دنرادن تفایرد لوپ اهنت دوخ تالوصحم

 باجیا ،دتسرفیم هد هب رهش هک ار یتالوصحم میظع شیازفا یمتسیس نینچ .دننک

 مکارت بسحرب ،یصاخ یگدز باتش نودب ار نآ دیاب ًالوا ور نیا زا ،درک دهاوخ

 اب ،دیدرت نودب ،ریذپان فاطعنا روط هب دیاب یلو .تخاس لوادتم يرهش تالوصحم

 مدق تالوصحم ىهلدابم لمع نادیم ىهعسوت و یئالاک شدرگ لمع نادیم لیلقت

  .تخاس لوادتم ار نآ مدق هب
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 هب مسیلایسوس زا لاقتنا یئالاک شدرگ لمع نادیم لیلقت اب یمتسیس نینچ نیا
 تیکلام داد دهاوخ ناکما متسیس نیا نآ رب هوالع .درک دهاوخ لیهست ار مسینومک
 ىهشقن میظنت یمومع متسیس دراو ار يزوخلک دیلوت لوصحم اهزوخلک یساسا
 مومع تیکلام حطس ات يزوخلک تیکلام ءاقترا يارب راک نیا .میئامنب قلخ مومع
 یمتسیس نینچ ایآ .دوب دهاوخ یعطق و یعقاو ىاهلیسو ام ینونک طیارش رد قلخ
 هک نوچ ،تسا هفرص اب .تسا هفرص اب ًاملسم ؟تسا هفرص اب يزوخلک ناناقهد يارب
 ىاهتمیق هب و رتشیب تالوصحم »یئالاک شدرگ « اب هسیاقم رد يزوخلک ناناقهد
 اب هک یئاهيزوخلک هک تسا مولعم سک همه رب .درک دنهاوخ تفایرد يرتنازرا
 هک یئاهيزوخلک زا ،دنراد یئاهدادرارق تالوصحم )ندرک یئالاک( ىهرابرد تموکح
 .دننکیم هدافتسا رتشیب ،هسیاقم لباق ریغ روط هب دنشابیم یئاهدادرارق نینچ دقاف
 نیا ددرگ لماش روشک ىاهزوخلک ىهمه رب تالوصحم ىهلدابم متسیس رگا
  .تفرگ دهاوخ رارق ام يزوخلک ناناقهد ىهمه سرتسد رد هدافتسا

  نیلاتسا .ي
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