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 همدقم
 
 ییهیواز ره زا نآ ياهینوگرگد و تارییغت و نایوفص هرود يداصتقا راتخاس قیقحت نایرج رد
 ناریا يداصتقا راتخاس ؛تفرگیم رارق ملباقم رد یبانتجا لباق ریغ لاوئس ،متفریم شیپ هک
 و قرش دروم رد سکرام تایرظن هب دیاب لضعم نیا لح يارب ؟تسا هدوب هچ نایوفص زا شیپ
 :مدرک دروخرب ناققحم زا هورگ ود هب اتسار نیا رد .متخادرپیم نآ رس رب ياهلدج
 هدوب ییاپورا عماوج تالوحت دننامه ناریا يهعماج تالوحت ؛تسا دقتعم هک یهورگ -1
 رادافو يرشب عماوج ندوب یتاقبط دروم رد سکرام عضوم هب هک لاح نیع رد هورگ نیا .تسا
 يهطقن تاهج يرایسب رد یلو تسا هدیسر یمیظع ياهدرواتسد هب قیقحت رما رد و هدوب
 وزرم نیا یخیرات تالوحت یگژیو ،كدنا رایسب هک تسا یمسیتامگد و يرادربوگلا ناشتکرح
 .دنجنگیم يروگاتاک نیا رد یکسفشورطپ هورگ هژیو هب یسور نیققحم .دنایامنیم ار موب

 هب يدالیم متسیب نرق طساوا زا هک ام روشک یخیرات و يداصتقا نیققحم زا یهورگ -2
 یساسا لماوع لیلحت ياج هب ،دنتخادرپ لوا هورگ مسیتامگد و يرادربوگلا اب باسح هیوست
 زا اهنآ .دندیسر لماوع نیا یفن هب ،نآ ياهیگژیو نتفای و ناریا یعامتجا - یخیرات راتخاس
 لک رد ار ژاورس و يرادهدرب تسد کی ،نیلاتسا و نینل یفن و یسارکومد لایسوس عضوم
 .دنراد ياج هورگ نیا رد نایزوتاک و فیس دمحا ياقآ .دندرک یفن یئایسآ عماوج و ناریا خیرات
 عماوج لک ندوب یتاقبط دروم رد سکرام عضوم ییيریگ تمس نینچ اب هک تسا نشور
 .ددرگیم یفن زین تیکلام روحم رب يرشب
 راثآ زا شزرا رپ ییهنیجنگ ندراذگ ياجرب دوجو اب ،داضتم عضوم ود زا هورگ ود ره عقاو رد
 هب .دندنام ماکان دروم نیا رد و دنهد تسد هب ار ناریا خیرات یعقاو یگژیو دنتسناوتن ،یقیقحت
 عضوم زا نیلاتسا و نینل ندرک رابتعا یب ناشیاههتشون فده هک مود هورگ نیققحم هژیو
 .دندنام مگردرس قرش و ناریا هعماج یگژیو تخانش رد ،تسا اپورا یسارکومد لایسوس

 تروص هب 1رخأتم مسیلادوئف سپس و )Servage( ژاورس ،يرادهدرب نویسامرف ،ناریا رد ایآ
 

 شرگید يوس و لادوئف بابرا نآ يوس کی هک یتابسانم زا تسا ترابع نم رظن زا رخأتم مسیلادوئف -1
 نیا رد .تسا راوتسا )لماع 5 يانبم رب مهس( قسن يانبم رب ،داضت يوس ود نیا تابسانم .تسا ناقهد
 و ناقهد ناونع هب شاتیدوجوم ظفح تهج نیمز رب ماع روط هب شایگتسباو دوجو اب ناقهد تابسانم
 بابرا و دنک چوک ینیمز زا دناوتیم .تسین یصاخ بابرا نیمز هب هتسباو یلو ،شاتشیعم نیمأت و ظفح
 دناوتیم زین بابرا .دهد همادا قسن يانبم رب ار راک يرگید بابرا اب تسا روبجم وا یلو دیامن كرت ار
 هاش ياهمرفر ات هطورشم زا و اپورا رد مهدزون نرق طساوا زا مسیلادوئف .دنک جارخا شانیمز زا ار ناقهد
 ماهدیمان رخأتم مسیلادوئف نم ار
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  ؟هن ای تسا هتشاد دوجو دوخ صاخ ياهنارود
 :تسیرورض لاوئس نیا هب باوج يارب

 انشآ ،دناهداد لکش ار ناریا یخیرات -یعامتجا لماکت هک یمهم لماوع و صاخ عیاقو اب -1
 .مییامن لیلحت ار اهنآ و هدش
 .میوش انشآ یئایسآ دیلوت هویش دروم رد سلگنا و سکرام تارظن اب -2
 راتخاس و یخیرات دنور هک قوف ینهذ و ینیع لماوع اب ار “ییایسآ دیلوت يهویش“ -3
 دیلوت هویش“ زا ار دوخ كرد ًالوا ات ،مینک هسیاقم ،دنداهنیم انب ار ام هعماج )نویسامرف(
 تسدب ار ناریا يهعماج لماکت  دنور رب مکاح نیناوق نیرتماع ًامود و میهد ءاقترا “یئایسآ
 یئاپورا عماوج ياهراتخاس اب هسیاقم رد ناریا هعماج یئانبریز راتخاس ياهیگژیو هب و میروآ
 ،”یئایسآ دیلوت ءهویش“ و ناریا هعماج نویسامرف تسرد ابیرقت تخانش هار اهنت .میبای تسد
  .دشابیم تخانش يهلحرم هس نیا زا راذگ
 هتشذگ  اهنآ زا خیرات لوط رد يرشب عماوج لک هک ار یئاهراتخاس نیرتماع ادتبا رد نم
 سپ و هداد تسد هب ار ناریا یسایس - یعامتجا راتخاس زا یئاهیگژیو و ماهداد حیضوت ،تسا
 ترورض هک اج نآ تمسق نیا رد .ماهتفرگ شیپ ار ناریا يداصتقا راتخاس لیلحت نآ زا
 مود شخب رد .ماهتخادرپ زین یخیرات ءهظحل نآ یسایس راتخاس هب ارصتخم تسا هدرک باجیا
 موس شخب رد و هدیشک دقن هب ار نیققحم زا یضعب تاقیقحت ،هدرشف الماک و لامجا روط هب
 .ماهداد هئارا ار ناریا هطورشم بالقنا زا یلیلحت
 رارق هدافتسا دروم باتک نیا نتم رد هک ار سلگنا و سکرام تارظن هعومجم ،باتک رخآ رد
 و تسین لماک ،نتم رد یلوق لقن هک هداتفا قافتا .ماهدروآ هناگادج یلصف تروص هب دناهتفرگ
 ياهلوق لقن لصف رد ار نآ عبنم و لماک لوق لقن دناوتیم هدنناوخ .تسا هدشن رکذ نآ عبنم
 نتفای هک هدش صخشم تشرد هرامش اب یلوق لقن ره لصف نیا رد .دبایب سلگنا و سکرام
 .تسا هداس رایسب نآ
 هب مهم ياههژاو حیضوت و تسرهف باتک نیا رخآ رد ،هدنناوخ اب كرتشم نابز داجیا تهج
 هب یلو دنتسه زیگنارب ثحب زین اههژاو نیا یتح هک تسا حضاو رپ .تسا هدمآ ،هدش هدرب راک
 .دیامنیم کیدزن هدنسیون يرکف ریس كرد هب ار هدنناوخ لاح ره
 .ماهداد رارق }{ تمالع نیب ار مدوخ تاحیضوت ،تسا هدوب يرورض هک یئاهاج رد
 .دناهدیشک تمحز باتک نیا یبدا حیحصت رد هک متسه ینازیزع رازگساپس همتاخ رد
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 لوا لصف

 ــــــــــ ❖  ــــــــــ 
 یقرش عماوج يراتخاس یگژیو ود

 برغ هب تبسن ناریا هلمجنم
 
 تسیرورض نآ ياهیگژیو كرد و ناریا رد )يدیلوت تابسانم( يداصتقا راتخاس تفایرد يارب
 يرشب عماوج لک يراتخاس لماکت یسررب زا ار ناریا هعماج يراتخاس یگژیو ود ،ادتبا رد
 ماگ هب ماگ لماکت زا ار هعماج يراتخاس لماکت مدق هب مدق دنور هاگ نآ و میروآ تسدب
 .میئامن هعلاطم يدیلوت تابسانم
 ماع نایرج کی ای تسا ناریا هلمجنم قرش عماوج راتخاس ناینب صاخ یکارتشا تیکلام ایآ
  ؟تسیناهج
 هک نیا رب ینبم هتفای تیمومع یکحضم هیرظن رخاوا نیا رد« :دیوگیم سکرام هراب نیا رد
 ًارصحنم یتح و والسا داژن هب طوبرم افرص هک تسا یلکش یکارتشا تیکلام یئادتبا لکش
 یکارتشا تیکلام ندوب يوالسا ای و یسور طقف رب رواب ،سکرام رظن زا اذل 2».تسا یسور
 و نمرژ ماوقا و اهیمور نیب رد یکارتشا تیکلام دوجو هب وا سپس ».تسا یکحضم ءهیرظن«
 .دیامنیم هراشا اهتلس
 يرشب عماوج رد یکارتشا تیکلام ءهرتسگ زا یلماک اتبسن كرد يارب تسیابیم لاح نیع رد
 .میشاب هتشاد مجسنم ییهراشا ناگروم يرنه زیئول تایفشک هب
 رد انوگال یتسوپخرس هلیبق دروم رد ”ناتساب هعماج“ شروهشم باتک رد ناگروم يرنه زیئول
 هگن عامتجا ییاراد ناونع هب و كرتشم ییهنوگ هب اهنآ نایم رد نیمز« :دیوگیم اکیرمآ
 چیه هب اهنیمز نیا« :دسیونیم کیزکم رد کتزآ لیابق دروم رد وا مه 3».،دوشیم هتشاد
 ياههداد يانبم رب 4»....دوب هریت دارفا همه رایتخا رد ًاکرتشم هکلب ،تشادن قلعت یصاخ درف

 
 108 هحفص سیون ریز - لاتیپاک - سکرام لراک -2
 305 ناتساب هعماج - ناگروم يرنه زیئول -3
 	330 ناتساب هعماج - ناگروم يرنه زیئول -4
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 تیکلام تفگ دیاب ،میدروآ قوف رد ار نآ زا یئاههنوگ ام هک ناهج فلتخم طاقن زا رامشیب
 نیا ندوب ماع نتفریذپ نیع رد یلو .تسا هدوب يرشب عماوج لک يراتخاس ناینب یکارتشا
 طباور و یئایفارغج تاریثأت دنیآرب زا هک ار یصخشم ءهعماج ره یگژیو تسیابیم ،ناینب
 .داد رارق هعلاطم دروم ،هتفرگیم لکش اهنآ ینامزاس نورد طباور و تعیبط اب اهناسنا
 لماکت و یموس هب یمود و یمود هب یلوا ماگ هب ماگ لماکت و هلیبق و هفیاط ،هریت دوجو ایآ
 کی يانبم رب ًاراچان تیرشب هک هدوب يرما ای و هتشاد ییهقطنم تلصخ ،لیابق تدحو هب هلیبق
 ؟تسا هدرک یط ار اههسورپ نیا مامت ماع يدنمنوناق
 رثکا وا .تسا هداد ماجنا ناگروم يرنه زیئول ار اهلیلحت نیرتقیمع و نیرتعیسو ،دروم نیا رد
 هداد رارق هقادم دروم ًاقیقد ار یئایرآ و یئایلارتسا ،یمر ،ینانوی لیابق ،اکیرمآ تسوپخرس لیابق
 :دنکیم يدنب بلاق نینچ نارود هس رد ار تیرشب لماکت دنور و تسا

 نیزارف هلحرم / نینایم هلحرم / نیدورف هلحرم :شحوت نارود -1
 نیزارف هلحرم / نینایم هلحرم / نیدورف هلحرم :تیربرب نارود -2
 .میتسه تکرح رد هلحرم نآ رد نونکا ام هک ندمت نارود -3
 تاقبط ،6یسنج تاقبط هب 5طولخم ياهتعامج زا ،نارود هس نیا رد یناسنا تاجتسد
 ینایاپ هلحرم رد .دنتفاییم لماکت ،لیابق داحتا هب اههلیبق و هلیبق هب اههریت و هریت هب یسنج
 لماکت و تباتک و طخ ذخا اب ،دندوب هدمآ دوجو هب لیابق داحتا زا هک عماوج زا یضعب ،تیربرب
 رد هک دنتفای لماکت یتاقبط - یسایس هعماج هب ،نهآ فشک و یئالاک دیلوت هب یفرصم دیلوت
 ینیمزرس قلعت ای و يدنورهش اب هکلب هلیبق نیمز ای و هلیبق مسا اب هن يدرف ره یئاسانش ،نآ
 ار نآ و تفرگ رارق  ییهلیبق هعماج اب لباقت رد نانوی رد یسایس هعماج نیا .دشیم صخشم
 ياهروشک رثکا .دنار دوخ خیرات هنحص زا ار اههلیبق و درک یفن لاس 300 لوط رد مدق هب مدق
 .دندینارذگ رس زا ار ییهسورپ نینچ زین یئاپورا
 تلود و یسایس هعماج شیادیپ اب رگا .برغ ناسب هن یلو دش ثداح زین قرش رد هسورپ نیا
 هلمجنم ،قرش رد یلو ،تسبرب تخر هعماج زا نرق هس زا دعب ییهلیبق ماظن ،مر و نانوی رد
 مامت .دنام اجرب اپ یتاقبط - یسایس هعماج نورد و ندمت نارود رد ییهلیبق ماظن ناریا
 یتاقبط - یسایس هعماج رد یناهاشداپ تروص هب هک دندوب لیابق داحتا نارس ناریا ناهاشداپ
 ،نایدوب ،نایتنازیرآ ،نایسوب دحتم لیابق سأر رد دام رادرس هرتشخوه ًالثم .دندشیم رهاظ
 لیابق داحتا سأر رد شروک .درک هلمح روشآ هب و تفرگ رارق نایناخورتسا و ناغم ،ناینکاتراپ

 
 .دندرکیم یگباوخمه نادرم مامت اب نانز مامت و هدوب یهورگ يریگتفج تاعامج نیا رد -5
 یهورگ روط هب هک دندشیم یقلت ناردارب لسن نامه نارسپ همه و نارهاوخ لسن کی نارتخد همه -6
 .دندرکیم يریگتفج
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 هد ندرک دحتم اب يوفص لیعامسا هاش .دیسر تنطلس هب و تفرگ رارق یسراپ هلیبق جنپ و دام
 بیترت نیدب .تفرگ رارق یسایس تردق سأر رد ،هدش هراشا نادب باتک نیا لوط رد هک هلیبق
  .دندزیم مقر ندمت نارود رد ار ناریا یسایس و يداصتقا راتخاس ،لیابق
  

 .تسام روشک خیرات ياهیگژیو زا یکی نیا
 
 .تسناد ناریا تالف ای و ناریا یئایفارغج طیحم عونت رد تسیابیم ار یگژیو نیا للعلاتلع
 .دنتشادن چوک هب یجایتحا لیابق ،تسا فلع و بآ یب یئارحص هک يزکرم ناتسبرع رد ًالثم
 تراغ و ،رتش شرورپ رد اهنآ .دوب اجرب هیلوا طیارش نامه ،دنتفریم هک اجک ره هب اریز
 رد .دندشیم وحم و دندنارذگیم راگزور یئادتبا ینیشن هد ای و ینیشن رداچ لکش رد رگیدمه
 دعاسم تعیبط اج همه رد و تشادن دوجو ینادنچ یئایفارغج عونت هک زین نانوی دننام يروشک
 ماد شرورپ رد ینیشن هد لکش رد لیابق .دمآیمن دوجو هب گرزب ياهچوک تهج یموزل ،دوب
 لدتعم ناتسبات و درس ناتسمز هک یقطانم رد یلو .دندنارذگیم راگزور ییهعرزم يزرواشک و
 همادا يارب لیابق ،دراد لدتعم ناتسمز و غاد ناتسبات هک دراد دوجو یقطانم شرانک رد و دراد
  .دندرگیم گرزب ياهچوک هب روبجم هیام تسیز بسک و یگدنز
 :تسا هدرک سکعنم ار رظن نیمه يرایتخب لیا زا 1346 یملع شهوژپ رد دنوایک زیزع
 و تخوس عبانم و ،هدربیم رس هب اهموبتسیز نیا رد راصعا و نورق یط هک یناسنا يارب«
 گنهآ اب هک تسا هدوب ینالقع سب و یعیبط ،هتشادن رایتخا رد ار زورما ینف شناد و ،يژرنا
 و دیوجب ار هایگ شیور و اوه لادتعا ؛ددرگ اج هب اج هاتوک ياههلصاف رد و دوش راگزاس لوصف
 تلع هب ناریا رد ینیشنرداچ و چوک هب مادقا ،نیاربانب .دنک یگدنز راهب لصف رد هشیمه
 ءهویش اب ریاشع یگدنز ماظن موادت هب راصعا و نورق لوط رد و هدوب قطنم نیمه زا تیعبت
 7».تسا هدرک کمک نآ صاخ دیلوت
 تراغ يارب تمعن رپ ياهنیمزرس هب هلمح ای و نمشد قطانم زا مئاد روبع تلع هب لیابق نیا
 و حلسم دحاو يورین تروص هب ،نمشد لباقم رد ماگ ره رد نتفرگ رارق تهج ره هب و
 مهارف ناشلالحمضا يارب یعامتجا طیارش ات و .دندمآیم رد یکرحتم رایسب و مجسنم
 تلع هب لیابق نیا .دنهدیم و دندادیم همادا یگدنز هب رایسب یتخس ناج اب ،دشیمن
 دندرکیم لامعا یعیسو هقطنم رد ار دوخ هرطیس ،دش هراشا اهنآ هب قوف رد هک یتایصوصخ
 لامعا یسایس تردق رد ار یهجوت لباق ذوفن و هدرک فرطرب نآ طسوت ار دوخ ياهزاین و

 
 7 راذگ خزرب رد - دنوایک زیزع -7
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 .دندومنیم
 ظفح ییهزادنا ات زین هزورما هکلب هطورشم نامز ات اهنت هن ار دوخ عیسو هرتسگ ناریا رد لیابق
 .دناهدرک

 کیدزن نآ تیعمج و 000!200 هب کیدزن ناریا نیشن رداچ ياهراوناخ دادعت« 1346 لاس رد

 نآ تسیز طیحم و تسا هدنکارپ روشک رسارس رد ،هتبلا تیعمج نیا .تسا رفن 000!200!1 هب
  8».دریگیم رب رد ار یعیسو یئایفارغج هزوح
 باتک نیا لوط رد هک یفلتخم للع هب ،ناریا رد یکارتشا تیکلام لبمس رگید بناج زا
 دروم نیمزرس مامت رگید نایب هب .دیدرگیم رهاظ دبتسم درف تروص هب ،دش دهاوخ یسررب
 نیا .تسا هدشیم هرادا و هتفرگیم رارق دبتسم درف کی مامت و مات تیکلام رد ،تیمکاح
 راتخاس رد اهنرق لوط رد لیابق يراگدنام يارب ار يدعاسم رایسب طیارش تیصوصخ
 طسوت و تسا نیمزرس همه کلام هک یهاشداپ اریز .درکیم مهارف ناریا یسایس - یعامتجا
 نارس هب ار نیمزرس مامت ،ندیسر تردق هب زور نامه رد ،هدیسر تنطلس هب لیابق تردق
  .درکیم میسقت دوخ یماح و ذوفن تحت لیابق
 نارود هب قلعتم ییهلیبق ماظن اب یتاقبط - یسایس هعماج و ندمت نارود رد تنطلس عقاو رد
 دروآیم دوجو هب هعماج رد ار یلویت راتخاس تابسانم نیا .دندشیم بوذ مه رد ندمت زا شیپ
 یئالاک دیلوت :دیوگیم سکرام .دوب یکارتشا تیکلام ناینب و لیابق يراگدنام ثعاب دوخ هک
 دیلوت قوف ياهروتکاف تلع هب ناریا رد یلو دماجنایم یکارتشا تیکلام نتفر نیب زا هب
 هب رگیدمه رد تیطورشم بالقنا ات ود ره و تفرگ لکش یکارتشا تیکلام لد رد یئالاک
 .دنداد همادا یگدنز
 

 .تسام روشک خیرات ياهیگژیو زا رگید یکی نیا
 
 نیا رد يدیلوت تابسانم لماکت ماگ هب ماگ هعلاطم رد ام ار ناریا خیرات رگید ياهیگژیو
:مینک یبایدر میناوتیم نیمزرس
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 مود لصف

 ــــــــــ ❖  ــــــــــ 
 رد نآ ریثأت و يرایبآ هلئسم

 ناریا تالف یعامتجا راتخاس
 
 و یبرغ بونج ياهتمسق ياههگل  و رزخ يایرد هب لامش زا هک  تس ییهقطنم ناریا تالف
 زا ،تارف و هلجد هب برغ زا سراف جیلخ و نامع يایرد هب بونج زا ،هچایرد نیا یقرش بونج

 عافترا دازآ يایرد حطس زا رتم 250!1 طسوتم روط هب و ددرگیم دودحم دنس دور هب قرش

 .تسا نآ زا يوزج ینونک ناریا هک تسا عبرم رتمولیک 000!600!2 دودح تالف تعسو .دراد
 یب ياهنابایب و هدرتسگ ياهریوک ،اوه و بآ شوخ قطانم ،عفترم ياههوک لماش هقطنم نیا
 اهنابایب و اهریوک ،اههوک ار نآ تحاسم 2/3 هک يروط هب .دشابیم عیسو فلع و بآ
  .دناشوپیم
 و تمحز اب  هک تسا یناور دیفس يالط هلزنم هب بآ ،قطانم زا يرایسب رد تهج نیا زا
 هن ،دندرکیم یگدنز یحاون نیا رد هک ینامدرم خیرات لوط رد .ددرگیم لصاح ناوارف تقشم
 نوریب نیمز قامعا زا ار بآ دوخ شالت و راک اب هکلب ،دندشن ییایفارغج طیارش میلست اهنت
 .دنداد نامزاس ار دوخ يزرواشک و یعامتجا یگدنز و دندیشک
 ،عبنم راهچ زا ار دوخ یگدنز يارب مزال بآ تالف نیا نامدرم ،ییایفارغج طیارش عونت تلع هب
 :دندومنیم بسک
 هناخدور بآ -1
 هاچ بآ -2
 ناراب بآ -3
 .تشگیم لصاح تانق ثادحا اب هک نیمز قامعا بآ -4
 نیا هک )یئاههحاو( یقطانم طقف تهج نیا هب دنتسه كدنا رایسب ناریا ياههناخدور
 میدق رایسب ياهنارود زا .دننک هدافتسا اهنآ بآ زا دنناوتیم ،دنراد نایرج اهنآ رد اههناخدور
 ياهدنب و اهدس ،اهناتسغاب و عتارم هب اههناخدور بآ ندیشک تهج ناریا ياشوک نازرواشک 
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 ،شروک نامز رد هلاید هناخدور رد هلاید دنب زا ناوتیم هنومن يارب :دندرکیم انب ییهناداتسا
 ناورداش دس و رگرگ هناخدور رب نیرفآ ادخ دس ،نایشنماخه هب قلعتم رک دور رد شویراد دنب
 ناقرق دس ،نایونزغ نارود سوت دنب لپ ،هیوب لآ نامز رد ریما دنب ،نایناساس نامز رد نوراک
 .درب مان ...و نایوفص نامز رد نامیرف دنب و رصمق دس و نایناخلیا نامز رد
 يارب نآ زا یکچوک هقطنم رد طقف دنتسناوتیم مدرم و تسا هتشاد یلحم هدافتسا زین هاچ بآ
 .دننک هدافتسا ناشیصوصخ یگدنز و اهنیمز يرایبآ
 ياهلادوگ رد ای و دننک هدافتسا یمید ياهتشک يرایبآ تهج دنتسناوتیم طقف ناراب بآ زا
 ،تسا كدنا ناریا تالف لک رد یگدنراب هک یئاجنآ زا .دنیامن هریخذ هدش هیبعت شیپ زا
 .دیامن بورشم ار نیمزرس نیا زا یکدنا قطانم تسناوتیم بآ رادقم نیا ًاترورض
 تالف رد یگدنز نداد نامزاس تهج ،لوا هجرد یترورض تروص هب تانق زا هدافتسا هجیتن رد
 نیرتزیگنا تفگش زا اهتانق یهدنامزاس و يرادهگن ،عادبا .دهدیم ناشن ار دوخ ناریا
 .تسا خیرات لوط رد يرشب ياهراک
 لیلد رهش نیا رد تانق دوجو و هناتمکه ندمت و هتخوس رهش يهلاس رازه جنپ ندمت«
 ياپ در میناوتیم ام لاح نیع رد 9».تسا یشنماخه لبقام يهرود رد تانق تخاس رب ینشور
 يریطاسا لکش رد ،اهتیعقاو یضعب زا ار تانق اب يرایبآ متسیس داجیا و يزرواشک ،ناکسا
  .مینک ادیپ ،تسا یخیرات تافاضا و اهیتساک ياراد و هدش لقن هنیس هب هنیس هک نآ
 ار گنج تاودا و دنک اهرهش درگرب قدنخ راب لوا يارب وا ،دوب فورعم داد و لدع هب رهچونم«
 هب ار مدرم و تشامگ یناقهد ییهیرق ره يارب و داهن ياج هب يزرواشک مسر و دومن عمج
 ادج يرایبآ يارب هلجد و تارف زا ییاهرهن رهچونم هک هدش هتفگ ...تخاس روبجم وا زا تعاطا
 زا سپ ...تخاس نادابآ ار اهنیمز و دومن ادج خلب رهن زا یگرزب ياهلاناک نینچمه و درک
 هب ور اهینادابآ و تفرگ الاب روج و ملظ ،داتفا ینما ان و داسف رد ناریا روشک ...،رهچونم
 ...دش روک تاونق و اهرهن و داهن یناریو
 .دیشخب مدرم هب ار لاس تفه جارخ و تخاس نادابآ ار اههار و تاونق و اههعلق وا
 )نم زا هیکت( 10» ...درک داجیا تانق و رهن نیدنچ ...،رسیم رسپ عار رسپ دابق
 و دنتخاس اهزیراک و اهانب و اههید و اهرهش هک یناسک...« :تسا هدمآ نینچ رهمجرزوب زردنا رد
 ياههتشذگ رد ار )زیراک( تانق تمدق تیفافش اب لوق لقن نیا 11»...دندروخب ناهج نیا مغ
 .دناسریم تابثا هب رود

 
 »كاخ نورد ناهنپ خیرات يهدنز ثاریم تانق« ءهلاقم - یبجر یبتجم -9

 27 ،26 ،25 ،23 ناریا رابخا - ریثا نبا لماکلا - ریثا نبا -10
 403 یقهیب خیرات - یقهیب لضفلاوبا -11
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 ثاریم هرادا سیئر یلعجنگ اضر ،يزرواشک يرایبآ يارب تانق و هاچ زا هدافتسا تمدق دروم رد
 اب یناکشا هرود هب قلعتم یناتساب هاچ هقلح 8 دادعت« :دیوگیم کهز ناتسرهش یگنهرف
 رطق اب یهاچ اهنآ نیرتیمیدق هک هدش فشک کهز ناتسرهش رد هرود نآ صاخ یحارط
 فشک کمخ ياتسور رد هاچ هقلح 2 : دوزفا يو . تسا کمخ ياتسور هب قلعتم رتم 4 هناهد
 ياتسور و مرکهاش دمحم عمتجم ، هاش ریم ، يروگ ياتسور رد اهنآ ریظن نینچ مه و هدش
 اب یناکشا هرود صاخ ياهرجآ زا هاچ نیا تخاس و یحارط رد هک تسا هدش فشک یگنل خیش
 12».تسا هدش هدافتسا رتم یتناس  28رد رتم یتناس  28داعبا
 نآ نزخم نیمخت يانبم رب هک میالم بیش اب )هروک( لیوط لاناک کی زا تسا ترابع تانق
 ییاههاچ يرتم 200 یلا 30 لصاوف هب لاناک نیا رب الاب زا و دوشیم هدنک فلتخم قامعا رد
 هب ار دازآ ياضف يدومع ،)اههلیم( رتاوتم ياههاچ و )هاچ ردام( هاچ نیرتدنلب .)هلیم( دننکیم
 ياههاچ زا و هدرک یبورال ار لاناک دنناوتیم نیعراز ناس نیدب .دننکیم لصو لاناک هت
 رفن اهدص موادم راک یتانق ره هجیتن رد .دنشکب الاب هاچ خرچ هلیسو هب ار هسام و نش فلتخم
 تانق ،اههاچ و لاناک رفح ياسرف تقاط راک زا هتشذگ اریز .دزاسیم يرورض لاس لوط رد ار
 ناوتیم ،دشاب رتمولیک 20 تانق کی لاناک لوط رگا .دوش یبورال مئاد روط هب تسیابیم
 طسوت تانق کی يرورض راک میظع مجح
 یفوتسم هللادمح .دروآ رظن رد ار ناسنا
 900 طسوت زیربت هیحان :دسیونیم ینیوزق
 يور ياهرهن و هاچ يریثک دادعت و زیراک
 بورشم دور نارهم زا بعشنم ینیمز
 :دیوگیم ندراش لاح نیع رد 13.هتشگیم
 هک ناهفصا رد نم ناگیاسمه زا یکی

 رد وا ردپ هک تفگیم اهراب دوب )میدق نایرتکاب ینعی( ( Corassan) ناسارخ ریزو رسپ
 هتشاد دوجو نیمزرس نآ رد زیراک رازه 42 ینامز هک هدوب هدرک هدهاشم تلایا نآ رتافد
  14.تسا
 يراجم دادعت زا ریخا لاس تصش فرظ رد )ناجیابرذآ( دام كاخ رد اهنت :دهدیم همادا ندراش

 
 2013 هیوناژ 30 - ادیشوا يربخ هاگیاپ -12
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 ورسخ رصان 15.تسا هدش رسک تانق دصراهچ )Seuterranins Canaux( ینیمز ریز
 نیا رد میظع یبآ« :دسیونیم ،دابانک و نوت نیب تانق لوط دروم رد )يدالیم 1004-1089(
 ریخا یملع ياههداد يانبم رب یلو 16».دوریم گنسرف راهچ زیراک نآ و تسا ناور زیراک
 17.تسا رتم 350 نآ هاچردام قمع و رتمولیک 70 دابانگ تانق لاناک لوط
 هظفاحم نیمخت يانبم رب :دروخیم مشچ هب يداعبا نینچ قرش لک رد هکلب ناریا رد اهنت هن
 هدش هتخاس یبآ ياههار عومجم لوط«یئاکیرمآ يزرواشک سانشراک ،گنیک .چا .فا ءهناراک
 18.»دسریم لیام رازه 200 هب ،نپاژ و هرک ،نیچ رد
 نآ رب رتاوتم ياههاچ و هاچردام رازه اهدص هک تانق رازه اههد دوشیم هظحالم هک نانچ
 زا یکی  ،دنوش یبورال اهراب تسیابیم لاس ره هک رتمولیک اههد لوط هب بلغا و لصتم
 ،هدش فرصم نآ داجیا يارب هک یناسنا يورین و نآ تمظع هک تسا يرشب تفگش ياهراک
  .تسا رصم هثالث مارها ثادحا زا شیب
 ار هدامآ هشیمه راک يورین و میظع یتورث ،متسیس نیا هدرتسگ اج همه و راوتسا یهدنامزاس
 یگتخیگنادوخ اب هک یتلود ياپ هک تساج نیا رد .تخاسیم يرورض ییاتسور هعماج رد
 لماکت اب ینعی ؛دیآیم نایم هب ،دراذگیم دوجو هصرع هب اپ نآ اب هارمه و یتاقبط هزرابم
 لوحم نآ هدهع هب اهتانق یبورال و ثادحا هفیظو ،تلود ندمآ هنحص هب و یتاقبط هزرابم
 تلود دوجو ،نآ ماجنا يارب تفگنه هجدوب موزل و ،میظع راک نیا ماجنا ،عقاو رد .دیدرگ
 روبجم يراگیب هب ار افک دوخ ياتسور ناگدننک دیلوت دشاب رداق هک ار يزکرمتم و دنمتردق
 هب خیرات لوط رد ار یسوملم ریغ و یئطب رایسب راک میسقت رما نیا .تخاسیم يرورض ،دزاس
 صصختم نک هاچ دروم نیا رد ام و دماجنایم صصخت هب هبرجت تشابنا ریز .دروآیم دوجو
 زا« :دیوگیم وا .دنکیم یفن ار هلئسم نیا لگوف تیو .میسانشیم یبوخ هب ار ینقم ینعی
 میسقت ،ناس نیدب ....دننامب یقاب زرواشک نانچ مه دوریم راظتنا رالاسبآ نارگراک رتشیب
   19.»تسین هارمه نازروراک میسقت یعون اب ،هنارالاسبآ یضرا راک
 يراگیب ،كابوس هب موسوم ،ناشياهقطنم يرایبآ دحاو يارب دنراچان نازرواشک ،یلاب رد«
 دنتشاد راظتنا ناشورملق لاسگرزب نادرم ءهمه زا ،رموس رد يدبعم داصتقا نایاورنامرف .دننک
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 64 یقرش دادبتسا - لگوفتیو تسوگوآ لراک -18
 56 یقرش دادبتسا - لگوفتیو تسوگوآ لراک -19
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 ءهرود رصم ءهدش تبث ياههتشون رتشیب رد .دننک تکراشم ”اهلاناک یبورال و ندنک رد“
  20.»دوشیم هتسناد یهیدب راک يوگلا نیا ،هنعارف
 ،گرزب راک ماجنا تهج يراگیب لمع و ناگدنهد يراگیب ندرک عمج يارب هک تسا نشور
 یهدنامزاس ار يراگیب هک تفرگیم لکش زکرمتم رایسب تردق زا یبتارم هلسلس دیاب
 .تشادن ترورض اپورا رد يرایبآ يارب یلوحت و دنور نینچ .دندرکیم
 يارب یعامتجا طیارش ور نیا زا« :دنکیم میسرت نینچ رگید نایب اب ار هلئسم نیمه سکرام
 مهم یلیخ یئایسآ مدرم نایم رد هک( يرایبآ ياهمتسیس لثم ،راک هقیرط زا یقیقح ِکلمت
 تاعامتجا قوفام هک ییهقلطم تموکح - رترب تدحو ِراک ،هریغ و یطابترا لئاسو ،)تسا
 يرادهیامرس هعماج رد کناب هک روط نامه .21»دنکیم هولج - دراد رارق رتکچوک
 کی تلود ،دریگیم دوخ تردق دی رد ار هعماج لک ،یلام هیامرس و لوپ لرتنک اب یتسیلایرپما
 ار اهناسنا هیلک و هعماج ياهتورث لک )دیلوت رازبا( نیمز و تانق لرتنک اب زین ییایسآ هعماج
 ضیوفت ،یکارتشا تیکلام رهظم ینعی هاشداپ هب ار تردق نیا و دریگیم دوخ تردق دی رد
 رب هک - یکارتشا تیکلام رهظم - هاشداپ .تساهتانق و نیمزرس کلام هاشداپ ینعی .دیامنیم
 زا يراگیب هدافتسا ینعی هنیزه نیرتمک فرص اب ریزگان ،دراد هرهاق تردق هعماج ياهناسنا
 ،عامتجا نیا رد اذل .دزادرپیم رما نیا هب ،بآ ياههاچ و اهتانق تمرم و ثادحا تهج نیعراز
 دنتخادرپیم )يراگیب( دزم یب راک هب ار لاس و هام ،هتفه زا یتدم یتلود ربج يانبم رب نیعراز
 نودام تهج نیا هب .دنتفرگیم رارق يدیلوت طباور رد یگدرب نودام ای و یگدرب تابسانم رد و
 هک یعراز یلو دیدرگیم نیمأت بابرا طسوت هدرب تحارتسا ناکم و اذغ ،دیلوت نایرج رد اریز
 هناخ ياذغ و دورب دوخ هناخ هب تسیابیم ار بش ،دوبیم یگدرب راک رد ینعی دادیم يراگیب
 طوبرم هکلب قرش هب طوبرم اهنت هن و ناریا هب طوبرم اهنت هن هلئسم نیا .دیامن لوانت ار دوخ
 رد« :لاثم يارب .تسا هدوب درکیم روهظ یلضعم تروص هب بآ هک ناهج زا يا هطقن ره هب
 عالطا یلحم نانکاس هب و دندرکیم صخشم ار نیمز یتلود نارشابم ،اکنیا يروطارپما
 ماجنا تموکح يارب هنیزه نیرتمک اب راک نیا و ؛”دنزاسب ار اههار نیا دیاب هک“ دندادیم
 ات دنیآیم هداج تخاس لحم هب ناشیزاسهار ياهرازبا و كاروخ اب“ هدش جیسب نادرم .دشیم
 22.»”دنزاسب ار نآ
 هک تسا دوخ شاعم دیلوت تهج یفاک تقو و تصرف نتشادن ینعم هب عراز يارب يراگیب
 مکش ندرک ریس هب رداق ،دوشیم راچد یلام لاصیتسا و رقف هب ماگ هب ماگ عراز نآ زا یشان

 
 113 و 95 ، 51 یقرش دادبتسا - لگوفتیو تسوگوآ لراک -20
 31 يرادهیامرساشیپ يداصتقا ياهيدنبتروص - سکرام ل راک - 21
 71 یقرش دادبتسا - لگوفتیو تسوگوآ لراک -22
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 ار وا ای مرجال ،دیآیمن رب هناکلام هرهب و تایلام تخادرپ هدهع زا ،ددرگیمن شا هداوناخ و دوخ
 هدرتسگ داعبا نیا رد تانق دوجو .دنشکیم راک وا زا میاد ءهدرب تروص هب ای و دنشورفیم
 هک یئاج رد ؛دومن هراشا زین هلئسم نیا هب دیاب .تسا هعماج رد ژاورس و يرادهدربب دوجو رگنایب
 ،عراز نامه راک رازبا نتخاس يارب زین افکدوخ ياتسور نامه روهشیپ ،تسیراگیب راک رد عراز
 .تسا يراگیب هب روبجم
 يرازگتمدخ يارب هچ ناگدرب زا هدافتسا - دالیم لبق متشه نرق - هرتشخوه نامز رد«
 روما ناگدرب راک يورین زا يریگهرهب نیا .تفای توق يداصتقا يریگهرهب يارب هچ و ناگرزب
 23».تفرگیمرب رد ار ینامتخاس روما یتح و نداعم جارختسا ،یتعنص ،يزرواشک
 نیکلام ،نادرم دازآ ،ابجن ،ناریما :دشیم میسقت هقبط نیدنچ هب« دام هعماج نایب رگید هب
 24».ناگدرب رخآ رد و دنتشادن يزیچ هک یناسک ،نیمز
 زا دوشیم روبجم نمشریگ هک هتفرگیم رارق هدافتسا دروم يداعبا رد دام ءهعماج رد ناگدرب راک
 .دربب مان هقبط کی تروص هب اههدرب
 دیسر دوخ جوا هب اهنآ تیمکاح راگزور رد هدرب تراجت« :دسیونیم نایناماس دروم رد نوتبمل
 رگید ياهرهش و باجیفسا ،شاش رد یشورف هدرب مظنم ياهرازاب .دز مه هب مه یتالیکشت و
 ءهلیسو هب ییهلیبق ياهگنج ای و اهپتسا تامجاهت ناریسا و داتفا هار رغث يوس نآ
 لامش رد يرزخ ياهنیمزرس و ناتسهد و پتسا .دندشیم اهرازاب نیا یهار ناشناگدنیابر
 رارحا هجاوخ خیش تایح ةرکذت رد 25».دندوب هدرب و مالغ كرادت و هیهت رگید عبانم زا زاقفق
 رد )26”واگ تفج“ حالطصا فدارتم( واگ جوز ره زا« هک تسه يربخ )مهدزای نرق نایاپ(
 يور هب و هدمآیم هیقنت يارب رفنکی هنایلاس رابیوج یشراک هیحان رد عقاو - خیش نآ كالما
 زا اهراک هنوگ نیا يارب دراوم یضعب رد هنایم يایسآ رد 27دندشیم عمج رفن 3000 مه
 - يرایبآ روما رد ناخ یجنوکچوک مهدزناش نرق لوا همین رد .هدشیم هدافتسا زین ناگدرب

 
 44 تیطورشم ات زاغآ زا ناریا یعامتجا خیرات - يرذون هللا تزع رتکد -23
 81 مالسا ات زاغآ زا ناریا - نمشریگ نامر -24
 9 لخدم - هنایم ناریا خیرات رد لوحت و موادت - نوتبمل -25
 تلع هب یناقهد ياهراوناخ زا يرایسب ،هاش اضر دمحم یضرا تاحالصا زا شیپ ات میدق ناریا رد -26
 راوناخ دنچ هجیتن رد .دندوبن ناشنیمز تشک تهج واگ تفج کی نتشاد هب رداق ،دیدش رامثتسا و رقف
 راوناخ ره نیمز هجیتن رد .دندومنیم هدافتسا اهنآ زا یلاوت هب هک دنتشاد واگ تفج ود ای کی ًاکرتشم
 هک ییهمر رادقم ،دوب نینچمه .تسا هدوبن تشاد رایتخا رد هک یمخش ياهواگ اب قبطنم اموزل یناقهد
 ره هک دنتشاد دنفسوگ هد راوناخ 5 الثم .دندومنیم هدافتسا نآ تاینبل زا و تشاد رایتخا رد راوناخ کی
 .درکیم هدافتسا دنفسوگ هد ریش زا اهراوناخ نیا زا یکی يزور

 217 ...یضرا تابسانم و يزرواشک - یکسفشورطپ - 228 هحفص ةویحلانیع هحشر -27
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 لوا همین رد زین هطوطب نبا 28هدرکیم هدافتسا يدنه هدرب 95 زا - ناتسکرت رهش کیدزن
 هاچ بآ اب ار اهغاب يرایبآ هویش نیا )تومرضح( رفظ رد ناتسبرع بونج رد مهدراهچ نرق
 بابرا و دندیشکیم بآ )نز ای و درم( ناگدرب رن واگ ياج هب اج نآ رد طقف .هدرک هدهاشم
 الاب ار بآ رپ گرزب یمرچ لود يدایز قمع زا درکیم روبجم هتسب هاچ خرچ هب ار ناشیا
 تقو نآ رد ار ناشیا« :دسیونیم ناتسبرع رد اسحل رهش دروم رد ورسخ رصان 29».دنشکب
 رظن هب 30»يدندرک ینابغاب و يزرواشک و دوب یشبح و یگنز هدیرخ مرد هدنب رازه یس
 و تانق یبورال و تخاس رد هک دنتسه هلئسم نیا يایوگ ینشور هب دوجوم ياهتکاف دسریم
 دوس عیسو هرتسگ نیا رد زین ناگدرب زا ،نایئاتسور يراگیب راک رب هوالع ،نآ زا هدافتسا
 .دنتسجیم
 دنتسه لیام هک یناریا تارکومد لایسوس نیققحم هژیو هب قرش خیرات نیققحم زا يرایسب
 و دننیبن ار قوف رد هدش رکذ تایعقاو دنهیم حیجرت ،دننک یفن ار ناریا رد ژاورس و يرادهدرب
 ریسا دیلوت طیارش زا یکی ناونع هب رشب ِدوخ هک ییاج رد« :دیوگیم هک ار سکرام لوق لقن
 یفخم راظنا زا یکشاوی زین »...تسا ژاورس و يرادهدرب ءاشنم نیا و - دیآیم رامش هب هدش
 ،دهدیم حیضوت ار نهک تابسانم لد زا نیون تابسانم شیاز سکرام هک رگید ياج رد .دنیامن
 داصتقا« :درادیم تبحص قرش رد یکارتشا تیکلام لد زا يرادهدرب شیاز زا نشور روط هب
 یلادوئف دیلوت يهویش يهیاپ یفرط زا ود ره هک ،يروهشیپ لقتسم هاگراک و یناقهد کچوک
 دیلوت رانک رد دیلوت يهویش نیا لالحنا زا سپ رگید يوس زا و دنهدیم لیکشت ار
 کیسالک یکارتشا يهعماج داصتقا یساسا يهیاپ لاح نیع رد ،دنوشیم رادومن يرادهیامرس
 ییادتبا عاشم تیکلام لالحنا زا سپ ،هک ینارود ینعی دنهدیم لیکشت نآ جوا نارود رد ار
 )نم زا هیکت( 31».تسا هتفرگ رارق ،دیلوت رب یگدرب میژر يدج يالیتسا زا شیپ و یقرش
 ناریا رد يرادهدرب عیسو ءهرتسگ دروم رد راکنا لباق ریغ ياهتکاف هب هاگ چیه هک یناسک
 دیلوت رد يرادهدرب رکنم ”کیروئت“ ءهمین همین تارظن هطقن يانبم رب طقف و دننکیمن هجوت
 .دنناشوپیم رگوجتسج ءهدنناوخ دید زا تجامس اب ار قوف لوق لقن ،دنوشیم ناریا رد
 یگدنز همادا تهج اهتانق ظفح و ثادحا ترورض و یئایسآ یکارتشا تیکلام هجیتن رد
 اذل .تخاسیم يرورض ار یگدرب راک و يراگیب زا عیسو ءهدافتسا ،هعماج تایح و يداصتقا
 .دندیدرگیم رهاظ هعماج رد هقبط کی تروص هب عیسو داعبا نیا رد ناگدرب
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 317 يهحفص زا 14 يهرامش سیونریز - لوا دلج - لاتیپاک - سکرام لراک -31





 

 

 
 موس لصف

 ــــــــــ ❖  ــــــــــ 
  برع هلمح زا ناریا يداصتقا راتخاس

 لوغم موجه ات يدالیم 635 
 

باطخ نامز رد برع ناناملسم لا نب  ناریا هب هدرتسگ تراغ يهزیگنا اب ،رمع صفح وبأ 
 هب ور برع هاپس ناهدنامرف زا یکی رمع نب مصاع ،هیسداق گنج زا شیپ .دندرب شروی
 ،نشور و فافش نینچ ار ام نیمزرس هب هلمح فده ،ناریا تمس هب هراشا اب و درک شنازابرس
 نانچ و دینک يدرمیاپ رگا ...هدرک لالح امش هب ار نآ مدرم ادخ هک تسیراید نیا« :دومن نایب
 نیلوا یتقو و 32»...تسامش نآ زا ناشراید و نادنزرف و نانز و لاوما دینزب تبرض دیاب هک
 نئادم یلاق رمع .دندرک تراغ ار زیچ همه ،دندیسر نئادم هب و دنداهن ناریا نیمزرس هب ار ماگ
 مهرد رازه تسیب هب ار نآ هک دش یلع بیصن زین نآ زا ییهعطق و درک میسقت نارای نیب« ار
 33.»تخورف
  .دنتشگ وربور نیمز لضعم و هلئسم اب ،ناریا هب تامجاهت نیلوا زا سپ موق نیا

 رهن و اج نآ نایم ياهنیمز يهمه و دوشگ گنج هب ار }نیمزرس{ داوس ادخ :دیوگ ناهام«
 هب اهنیمز و دندش یمذ و دندش توعد حلص هب اهنیمز نابحاص ،اههعلق رگم ،دوب نینچ خلب
 و دوبن نینچ دندوب هدش اهنآ وریپ هک یناسک و يرسک نادناخ لاوما اّما ،تفرگ قلعت اهنآ
 ره :هدومرف لجوزع يادخ ،دوش میسقت ات دوبن تمینغ حوتفم ياهنیمز .دش ناناملسم تمینغ
 34».دیدرک میسقت ینعی ،دش امش تمینغ هچ
 يهدش لیکشت هزات تلود ؟ماما ؟تسیک لام هدش فرصت ریشمش تردق اب هک ییاهنیمز
 هک ییاهنیمز دروم رد هلئسم نیمه ؟تسا هدش فرصتم ار نیمز نآ هک یسک ای ؟تفالخ
 ای و دندوب هدرک راذگاو برع ناناملسم هب يرگید لیلد ره هب ای و سرت زا اهنآ نیکلام

 
 «ریثا نبا لماکلا» هب دوش عوجر هلئسم نیا فافش كرد تهج - 1707 مجنپ دلج - يربط خیرات -32
 .دوب زین نایناریا رب بارعا يداژن يرترب هب دقتعم وا هک نیا هب هجوت اب .بارعا و ناریا ياهگنج شخب
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 لاح نیع رد .تشگ حرطم ،دندوب هداد نت هیزج تخادرپ هب اهنآ نیکلام هک ییاهنیمز
 رظن هب یجنرغب يهلئسم زین رکذ دروم ياهنیمز رب )1/5 =سمخ( ماما قح یگنوگچ
 هب زین هدش فرصت ياهنیمز ِسمخ 35ءیف يهیرظن يانبمرب يدعب ياهماگ رد یلو .دیسریم
 .دنتفگیم یفاوص ،تفریم رامش هب هصلاخ زا يوزج هک ار اهنیمز نیا .تفرگ قلعت تقو ماما
 :دوب ناریا هب ناناملسم يهلمح كرحم رواب کی و فده کی ،دوشیم هظحالم هک نانچ
 .نیمز ياهنم ار اهزیچ يهمه ؟درک تراغ دوشیم ار يزیچ هچ یلو .دوب تراغ :فده -1
 و بابسا مامت ،لاوما ،اههچب ،نانز ،اهجنگ و هنیفد ؛لیبق زا لوقنم ياهزیچ يهمه ینعی
 .نیمز ياهنم ،هریغ و ناریسا ،اههناخ يهیثاثا

 دنوادخ نیمز و بآ اذل .تسا نیمز و بآ بحاص دنوادخ هک دوب نینچ ناناملسم رواب :رواب -2
 .درک فرصت ار نآ ناوتیم طقف .دش کلام ناوتیمن ،تفرگ تمینغ ناوتیمن ار
 و بآ یعقاو نابحاص وا نانیشناج و ”هللالوسر“ دمحم ینعی نیمز رد ادخ يهدنیامن ،هجیتن رد
 دوخ ناکیدزن هب ءیف ياهنیمز زا ،مالسا ربمغیپ ،دمحم ،رواب نیا يانبم رب .دنتسه نیمز
  36.دادیم لویت
 دقتعم يرایسب .تفای همادا نانچ مه هلداجم )ماما مهس( ءیف ياهنیمز ِرس رب دمحم زا دعب
 و هللادبع نبریرج« هب اهنیمز نیمه زا رمع یلو دنتسین میسقت لباق اهنیمز نیا هک دندوب
 37هللاۀمحر یلع و .دوب تمینع سمخ زا ششخب تروص هب اهلویت ...داد لویت ورمع نبلیبر
  38».داد لویت زین یفعج هلفغ نبدیوس هب ،داد لویت هب یناه نب سودرک هب ار هیسودرک زین
 هب هک یصاخ يداصتقا تسایس چیه ناریا عیسو نیمزرس حتف ماگنه رد ناملسم بارعا یلو
 تهج نیمه هب .دنتشادن دننک هرادا ار هدش حتف عیسو ياهنیمزرس دنناوتب نآ يهلیسو
 نامه .دندرک روبجم هیزج تخادرپ هب و دندناشن ناشیاهنیمز رب ار اهنیمز نامه نابحاص
  .دندرکیم لامعا تفریذپیم ار اهنآ تیدوبع هک یناملسم ریغ ره هب هک ییهیزج
 نیمز و مدرم رب ار شور نیمه ،تشاد همادا ناناملسم هنایاشگروشک ياهگنج هک ینامز ات

 
 تسدب گنج رد ناناملسم هک یتمینغ ره زا :درک نیودت هنیدم رد دمحم هک تسا نامه ءیف هیرظن -35
   .تفرگیم قلعت وا نانیشناج و دمحم هب نآ 1/5 ،دندروآیم

 یفنح هرارم نب ۀعاجم هب همامی رد یتاوم نیمز عاطقا :درک هراشا ریز دراوم هب ناوتیم هلمج زا -36
 ،يرذالب) یمرضح رجُح نب لئاو هب تومرضح رد ینیمز عاطقا ؛(357ـ356 ،دیبعوبا ؛97 ،يرذالب :عبنم)

 نایح نب تارف هب همامی تاوم زا یشخب عاطقا ؛(1/349 ،دعس نبا :سق ؛3058 ش ،2/89 ،دوادوبا ؛84
 ....(680 ش ،348 ،دیبعوبا) یلجع

 661 هیروف 28 گرم - 599 سرام 17 دلوت  :بلاط یبا رسپ یلع -37
 1766 مجنپ دلج - يربط خیرات -38
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 .دندومنیم لیمحت
 رامثتسا تهج ناشنایاورنامرف ،دندش طلسم ناریا رب لماک روط هب بارعا هک ،هیلوا شنت زا دعب
 انعم نیا رد .دنوش کیدزن ،نایناساس نارود زا یناریا گرزب نارادنیمز هب دندش روبجم ناعراز
 ،دندوب هدش لیدبت ییهقطنم گرزب نامکاح هب هلحرم نیا رد هک ،یناریا گرزب نارادنیمز
 ینوزفا زور تردق نامکاح نیا اذل .دندیدرگ دیدج نایاورنامرف و ناعراز نیب طبار ای و طساو
  .دیئارگ فعض هب ،دوب كدنا نیمزرس لک هب تبسن هک یکلام هدرخ و طسوتم تیکلام و دنتفای
 رد دادغب میقتسم تراظن هک درب یپ تقیقح نیا هب کیدزن زا و دمآ ناسارخ هب دوخ« نومأم
 يهویش هب و - لقتسم ماکح اب زج ار یحاون نآ و تسین يراوشد زا یلاخ ناسارخ روما
 رد هک مه یموب کچوک نایاورنامرف ماود و دوجو .درک هرادا ناوتیمن - ینادناخ تموکح
 و ،ةادخ ناگزوگ ،ةادخ لباز ،ةادخ لباک ،ةادخ راخب نوچ ییاهمان اب نیمزرس نیا ياج ياج
 ظفح هفیلخ صخش ای ناسارخ یلاو هب تیعبات راهظا اب ار دوخ ینادناخ تموکح ةادخ ناماس
 دامتعا دروم و عبات نادناخ هب تیالو نیا يراذگاو هک تشاد ینعم نیا هب ییهراشا ،دندوب هدرک
  39».درک دهاوخ زاین یب و دازآ ناوارف نیگنس ياهتیلؤسم دهعت زا ار دادغب ،هفیلخ
 نامز رد هتشذگ رد هک دنتفرگ شیپ رد اتسور اب هطبار رد ار یتسایس نامه ،طبار ِنیکلام نیا
 تخانش اتسور تیعضو زا تسیابیم تسایس نیا كرد يارب .دندرکیم لامعا نایناساس
 :دروآ تسدب یتسرد
  .دنراد رارق مه رانک رد اههناخ و تسا مجسنم دحاو کی قرش رد اتسور ؛دیوگیم سکرام
 :تسا لماع دنچ زا یشان یگژیو نیا

 و دنزاسیم هناخ ،دنیآیم درگ بآ عبنم و همشچ رود نامدرم بآ مک قطانم رد :بآ دوبمک -1
 یگژیو نیا .دنزاسیم هدامآ یلاوح نامه رد ناکمالایتح ار دوخ یبآ یتعارز ياهنیمز
 لوط رد .دزاسیم ار ناریا رد یکارتشا تیکلام یگژیو ياهناینب زا یکی )نیمز و بآ( تعیبط
 هب و دوب افکدوخ ،یگژیو نیا تلع هب نینچمه اتسور ،ناریا رد یکارتشا تیکلام روضح اهنرق
 40.درکیم لمع هتسب تروص

 
 356 ناراگزور - بوکنیرز نیسحلادبع  -39
 تسرد ،تسا هدرب راک هب ار نآ سکرام هک {افکدوخ =} ”هدنسب دوخ ًاقلطم“ يهژاو نم رظن هب -40
 ،يرگادوس ،هلدابم( طابترا ،دنشاب }افکدوخ{ هدنسبدوخ ًاقلطم یطیارش ره تحت تاهد رگا اریز تسین
 کی رد یعامتجا لماکت هسورپ و هدش عطق ًاقلطم شفارطا طیحم اب اتسور )...و یگنهرف تاریثأت

 تاعونت اب دنه و ناریا ءهعماج ياتسور راتخاس مینادیم ام هک یلاح رد .دوریم نیب زا عیسو يهدودحم
 هب اپ دنتسناوت دنه و ناریا يزاوژروب هک دش مهارف یطیارش و دومن رایسب تارییغت خیرات لوط رد شرایسب
 .دنراذگ دوجو هصرع
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 مان اهنآ زا ”کچوک یتعامج ياهدحاو“ هژاو اب سکرام هک یئاهاتسور زا اتسور ره -2
 ای و هتفای ناکسا هلیبق کی زا هریت کی ای و راوناخ کی ای ،هداوناخ کی یگدنز لحم ،دربیم
 .تسا هدوب هتفای ناکسا همین
 ،میریگب كالم ار ییهفیاط راتخاس ظفح رگا« :يدماب هفیاط و يرایتخب لیا اب طابترا رد
 ،ناهاشنامرک ياهاتسور زا دایز يرامش .میراد زین يریاشع ياهاتسور و هتفای ناکسا ریاشع
 هلوقم نیا رد رگید ياهاج و ناتسزوخ و ناتسچولب و ناتسیس ،مالیا ،ناتسدرک
 ياضعا 1366 لاس رد ناریا تیعمج زا نویلیم کی زا شیب رگید نایب هب 41»...دجنگیم
 رد هک درک روصت دوشیم رامآ نیا اب .دناهدوب اتسور رازه دنچ رد هتفای ناکسا فلتخم تالیا
 تیعمج لک دصرد 20 زا رتمک اهرهش نینکاس هک نآ زا سپ و ناملسم بارعا هلمح نامز
 .تسا هتشاد ییهدرتسگ و عیسو داعبا هچ اتسور یتایلیا بیکرت ،هدوب روشک
 تاعامج نیا رد ،هلیبق و هریت راتخاس رد ندمت ریثات زا یشان هک یفرگش تارییغت دوجو اب
 ریغ ياهتنس ،تباتک و طخ زا هدافتسا ،ینهآ رازبا ندرب راک هب( دوب هدمآ دوجو هب ییاتسور
 نامه( دوب مکاح ندمت زا شیپ يداصتقا تابسانم یسمش 1366 لاس ات )...و ییهلیبق
 هچ ،ینانوی هچ ،تسا هدوب مکاح هلیبق کی زا هریت ره نورد رد هک یماع يدیلوت تابسانم
 ییهلیبق و ییهریت ،يراوناخ تابسانم نیمه .)دوخ ياهیگژیو اب مادک ره .يدنه هچ ،یمور
 نیا رد دیلوت .درکیم دنک ار اتسور رد دیلوت ندش یئالاک هسورپ هک دوب یییساسا لماع
 دوب فرصم دازام هک نآ زا یشخب طقف و دوب فرصم يارب دیلوت هکلب .دوبن یئالاک اهاتسور
 ياهاتسور نیا رد ندش دایز تروص رد .دشیم لیدبت الاک هب رازاب رد تلود ای بابرا طسوت
 ...« دوب نآ دارفا تیلوغشم یئادتبا يزرواشک و يرادماد و يروهشیپ هک ییهلیبق و ییهریت
 هب ینعی ،دیدرگیم 42»رئاد يریاب نیمز رد میدق یئاپمه يوگلا و هدرگ يور ییهزات یئابمه
 ردام ءهریت ای و راوناخ هک تخاسیم ار یئوگلا نامه دیدج تیعمج ،دشیم میسقت شخب ود
 تارییغت ندوب دنک زار دیلک نیا و .دشیم میدق هد یپک دیدج هد ینعی .دوب هتخاس دوخ يارب
  .دهدیم تسد هب ار یئایسآ تاعامتجا

 
 دتس و داد و یقرش ياتسور زا قیقد رایسب »یسایس داصتقا دقن« رد ینعی ،رگید ياج رد سکرام یلو
 یتعامج ياهيدابآ  =[ اههدکهد نیا راوج رد یطاقن رد طقف صاخ يانعم هب اهرهش« :دنکیم تبحص

 نیا زا »...،دشاب هتشاد دوجو یجراخ دتس و داد يارب يدعاسم رایسب طیارش هک دنوشیم لیکشت ]کچوک

  .ماهدرک هدافتسا  ”هتسب “و ”افکدوخ“ ياههژاو زا نم تهج
 سیونریز - 10 هحفص راذگ خزرب رد -41
 337 ات 336 لوا دلج - لاتیپاک - سکرام لراک -42
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 هدیئاز ون زا ،لاکشا نامه اب ًامئاد  هک ،هدنسب دوخ ياهیئابمه نیا رد هیلوا ءهداس نامزاس«
 دنیآیم دوجو هب زاب یماسا نامه اب و  لحم نامه رد دنورب نیب زا افداصت هاگ ره و دنوشیم
 مه هب اب ریگمشچ نینچ هک ،دهدیم تسد هب ار یئایسآ تاعامتجا يریذپان رییغت زار دیلک
 نیابم ،ياهلسلس ءهدیدع تارییغت و یئایسآ ياهتلود ءهتسویپ نتفای لیکشت ون زا و ندروخ
 43».دسریم رظن هب
 اب ،دنکیم نایب سکرام هک  »....یئایسآ تاعامتجا يریذپان رییغت...« مکح دسریم رظن هب
 زا اتسور ياهزاین زا یشخب تهج ره هب اریز .تسین قفاوت رد یئایسآ عماوج یخیرات تارییغت
 رارق یگنهرف یسایس تارییغت و يداصتقا هلدابم نایرج رد اتسور نیا و دشیم نیمأت جراخ
 ....و تفرگیم لکش اهاتسور رد ناریا یعامتجا میظع ياهشبنج زا يرایسب .تفرگیم
 یلو دناهدرک نایب سلگنا و سکرام هک دنادیم یلماع هس نامه ار یئایسآ عماوج یگژیو نینل
 لراک 1884-1883 تابتاکم ءهدیکچ رد وا .عماوج نیا يارب ”يریذپان رییغت“ رکذ نودب
 رب یصوصخ تیکلام تبیغ یقرش ياهماظن ”دیلک”« :دسیونیم سلگنا شیردیرف و سکرام
 و دوخ رد روصحم ،ییایسآ ياهاتسور ...تسا تموکح ردص ییاراد نیمز مامت .تسا نیمز
 ار ییایسآ ياهماظن هدولاش ،يزکرم تلود یمومع ياهراک ةوالع هب ،)یعیبط داصتقا( افکدوخ
 44».دنهدیم لیکشت
 ییهلیبق راتخاس كرد زا تسا ترابع ؟تسیچ یئایسآ تاعامتجا تارییغت يدنک زار دیلک نیا
 .یئاتسور تاعامتجا
 دایدزا تروص رد ،تسا هریت کی زا یشخب ای و هریت کی يانکس لحم اتسور هک یطیارش رد
 دیدج هریت نیا ،دوشیم میسقت شخب ود هب هریت ،اههریت لماکت نوناق يانبم رب هریت تیعمج
 ءهریت دننامه زین ار دوخ ینورد تابسانم و یگدنز لحم و دریگیم لکش ردام ءهریت دننامه
 هب طوبرم نینچ مه هکلب تسا یقرش عماوج راتخاس هب طوبرم طقف هن نیا .دهدیم لکش ردام
 تردق و هعماج راتخاس رب هلیبق تیمکاح ات هک تسا يرشب عماوج لک رد هلیبق لماکت هسورپ
 راتخاس اپورا رد .دنکیم دنک ار يرهش تیندم زا اتسور يریذپ ریثأت و تساجرباپ ،یسایس
 تخر اتسور هعماج زا زین یلیا راتخاس اذل .دیدرگ وحم تاقبط شیادیپ اب ماگ هب ماگ ییهلیبق
 زونه .دوب اجرباپ متسیب نرق لیاوا ات اتسور رد یلیا راتخاس ناریا هلمجنم قرش رد یلو تسبرب
 .تساجرباپ ناریا ياهاتسور زا يرایسب رد مه
 ار تاعامتجا نیا رد لوحت هسورپ ،يرایتخب لیا راتخاس رد یملع شهوژپ کی هب یهاگن
 رد تابسانم ،ناریا رد ندمت زاغآ زا اهنرق تشذگ دوجو اب .دنکیم نشور فافش و قیقد

 
 337 ات 336 لوا دلج - لاتیپاک - سکرام لراک -43
 337 ات 336 لوا دلج - لاتیپاک - سکرام لراک -44



       ناریا ھعماج یداصتقا راتخاس و یئایسآ دیلوت هویش
 

 24 

 كرتشم یگژیو هس مک تسد هک دنناریا مدرم زا یشخب ریاشع زا روظنم« :تسا نینچ تالیا
  .دنراد
 لیا - هریت - هفیاط - تسا هتفای رولبت رابت ردپ یعامتجا ياههورگ رد ناشتیوه -فلا

 ...تسا راوتسا ینابش ینارچهلگ و يرادهمر رب نانآ شاعم ءهیاپ -ب
  45».تسا نانآ یگدنز دوهشم و هزیو ياههولج زا ینیشن ردتچ و چوک- ج
 ”دالوا“ دنچ هب شت ره و ”شت“ ود هب يدماب هفیاط« هک دوب نینچ يرایتخب لیا تخاس ریز
 تسد ًابیرقت لیا رد ییهلیبق یمره راتخاس دوشیم هظحالم هک نانچ 46».دشیم میسقت
 رداچ همین يرایتخب ياههفیاط رتشیب دننام مه يدمام هفیاط« .تسا هدنام یقاب هدروخن
 هدوب راوتسا تعارز و يرادماد ءهیاپ ود رب هشیمه هفیاط نیا یتشیعم داصتقا .تسا نیشن
 هک ینارود .تسا يزرواشک هب ناسنا لاغتشا نارود زاغآ روآدای نانآ شاعم نیمأت ءهویش .تسا
 نآ و دشاپب دوخ فارطا ياهنیمز رد مه يرذب هک تفرگ دای ،ینابش هب لاغتشا نمض ناسنا
 هرداز و دنیچرب تسا هدرک اطع تعیبط ار هچ نآ یتدم زا دعب ات دراپسب تعیبط تسد هب ار
 هرهب نآ زا 48عاشم روط هب« ؛ هک دوب نینچ تشک لباق نیمز اب ناشتابسانم و 47».دزاس
 رد ام و تسا عاشم هشیمه راوناخ حطس رد تیکلام هک تفگ ناوتیم .دندرکیم يرادرب
 49».دشاب نیا زج هک میدروخنرب يدروم هب دوخ تادهاشم
 رد لیا نیا نازرواشک ،تسا هدش ماجنا شهوژپ نیا هک 1343 لاس رد هک تسا نشور هتفگان
 هب ،)هاش اضر دمحم یضرا تاحالصا هژیو هب( ناریا یعامتجا یخیرات تالوحت هجیتن
 ناشتشک لباق نیمز مه یلیا تابسانم تیمکاح تلع هب یلو دندوب هتفای لوحت نیکلامهدرخ
 اریز .تسا هدوب ندمت زا شیپ دیلوت حطس رد ناشدیلوت حطس مه و هدنام یکارتشا نیمز
 دیلوت هجیتن رد و تیندم يوس هب لماکت قطانم نیا ياهاتسور ییهلیبق و ییهریت راتخاس
 .درکیم زمرت هبناج همه ار یئالاک
 :ددرگیم نشور هلئسم دنچ ،دش هتفگ هچ نآ زا

 .دناهدوب ییهلیبق ياهاتسور ناریا رد اهاتسور بلغا -1
 .تسا هدوب هنارالاس ردپ تابسانم يانبم رب هریت و هداوناخ تابسانم -2

 
 5 راذگ خزرب رد -45
 28 هحفص سیون ریز - راذگ خزرب رد -46
 27 راذگ خزرب رد -47
 دادرارق يانبم رب نآ يور كرتشم راک اب ناکلام و تسا کلام دنچ ياراد هک ییهدشن میسقت نیمز -48
  .دنربیم مهس لوصحم زا دوخ نیب

 29 راذگ خزرب رد -49
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  .تسا هتشاد رارق یئادتبا يزرواشک و عیسو يرادماد هیاپ ود رب اهاتسور نیا دیلوت -3
 .تسا هدوب تیکلام رگید عاونا زا رتعیسو اهاتسور نیا رد یعاشم تیکلام -4
 تروص هب اهاتسور نیا نیعراز میظع رثکا و هدوب ییهلیبق تابسانم رد ناریا ياهاتسور رثکا
  .دندوب لوغشم هیلوا يرورض عیانص و يزرواشک و يرادماد هب فرس و هدرب
 یشک هرهب يزرواشک رما رد اههدرب و اهفرس زا ًامومع نایناکشا نامز زا اهاتسور نیا رد
 ياههدکهد نایئاتسور ،هتشذگ نوچمه ،ردنکسا نانیشناج تموکح نارود رد« اریز ،دندرکیم
 نایئاتسور »نایناساس نارود رد و 50.»دندوب هتسباو ناشتشک تحت نیمز هب ”یتنطلس“
 و دنشاب نکاس هیرق نامه رد رمعلامادام دندوب روبجم ایاعر« و 51».دندوب نیمز هب هتسباو
 یضارا هب هتسباو ،ناعراز »نامز نیا رد  52»دننک تمدخ ماظن هدایپ رد و دنهد ماجنا يراگیب
 رد نامالغ و مدرم گرم و یگدنز قح« و 53».دندوب اههدکشتآ ای و ناگرزب و تلود كالما و
 .دوب  54»نانآ تسد
 نتخاس رد دوب هدروآ تسد هب ناوارف هک ار یمور ناریسا روپهاش« هک مینادیم ام و
 .دوب 56»هتشاداو راک هب 55ناورداش
 تیکلام ناینب رب هک ییهلیبق يافک دوخ ياهاتسور نیا نطب رد ،دوشیم هظحالم هک نانچ
 ای و نارادلویت ،اههدرب ،اهفورس ؛زا دندوب ترابع هدلوم ياهورین ،دنتشاد رارق یئایسآ یکارتشا
 يرگید يدیلوت تابسانم ،اتسور رد هدش دای یعامتجا راتخاس رد اذل .نارادهراجا و نارادعاطقا
 مه لکش و دریگب لکش تسناوتیمن ،یکلام هدرخ هن و ژاورس هن و دشاب يرادهدرب هن هک
 .تفرگن
 يارب دیلوت رب هوالع هک دندوب ییهتسب يدیلوت ياهدحاو اهاتسور نیا دش هتفگ هک روط نامه
 تسایس ،نآ ناگدنیامن و تلود ،دیلوت هفاضا نیا ذخا يارب .دنتشاد زین دیلوت هفاضا ،فرصم
 :دنتفرگیم شیپ رد نایئاتسور لابق رد ار یصاخ
 تایلام« ،درفنم یئاتسور اب ندز هلک و رس ياج هب هک دوب نیا نآ ناگدنیامن و تلود تسایس

 
 191 لگوفتیو تسوگوآ لراک - یقرش دادبتسا -50
 57 ناریا رد عراز و کلام - نوتبمل -51
 خیرات - يدنوار باتک زا - نایناساس نامز رد ناریا - [Artur Christensen] نس نتسیرک -52
 648 ناریا یعامتجا

 79 تیطورشم ات زاغآ زا ناریا یعامتجا خیرات - يرذوب هللا تزع رتکد -53
 316 هحفص نس نتسیرک -54
 نوراک هناخدور یلصا هخاش يور رب تسا يدس -55
 99 نایعشعشم - يورسک دمحا -56
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 هفیلخ لماع و 57»دندرکیم نییعت اج کی دوب ییاتسور ياههعماج هب قلعتم هک ار ییاهنیمز
 نانچ نآ مسر میدق رد« لاثم يارب .داتسرفیم قطانم هب تایلام ذخا يارب ار دوخ ناگدنیامن
 جارخ لام يهفیظو و نماض مق هب برع ناگرزب زا ار درم هد ،مق هب لماع هک تسا هدوب
 اب جارخ بابرا ریاس رما و هدرک رهم و دناهتسب همان دقع ناشیرب ناطلس مسا هب و دناهدینادرگ
   58»....لماع اب هن تسا هدوب درم هد نیا
 مق هقطنم لک تایلام نتفرگ يارب دوخ ءهدنیامن ناونع هب ار رفن هد هفیلخ لماع ،رگید نایب هب
 .درکیم نییعت
 ؟دوب هزادنا هچ ات هدنیامن نیا تارایتخا
 و تایلام ،هدنیامن تلاح نیا رد .دوب تلود هدنیامن ،هدنیامن نیا ،هقطنم ندوب هصلاخ تروص رد
 .تفرگیم اج کی ار هناکلام هرهب
 نیعراز زا تایلام تسناوتیم طقف هک دوب تلود رومأم هدنیامن ،هقطنم ندوب یلویت تروص رد
 الوصا ای و تفرگیم هناکلام هرهب طقف هک تشاد ار دوخ ءهدنیامن ای زین رادلویت و دنک ذخا
 .دادیم هراجا هب و هدرک میسقت فلتخم ياهشخب رد ار دوخ لویت
 زا یصالخ و دوخ هقطنم رب لماک تیمکاح يارب نارادلویت و تلود عقاوم بلغا ناریا رد
 .دندادیم هراجا هب ار اهنیمز ،ناعراز اب يریگرد
 یعامتجا تیکلام دندرکیم راذگاو نآ و نیا هب لویت ناونع هب ار نیمز هک ییاهاج رد«
 عضو }زارد ناراگزور{ روهد رورم هب و دادیم يرادهراجا هب هتفر هتفر ار دوخ ياج ناناقهد
 هراجا ار تایالو يهمه تایلام دراوم زا يرایسب رد«  59».دشیم رتدعاسمان نازرواشک هماع
 )تسا نم زا هیکت( 60».دندادیم
 نودب تفص ولاز رادهراجا ،يزکرم یسایس تردق فعض طیارش رد و رامثتسا زا هویش نیا رد
 نیرتلماکان رد ژاورس و دیکمیم ار عراز تایح هراصع )عراز نتشک زجب( يدنب و دیق چیه
 نیا رد رگا .دیدرگیم هدرتسگ ،تشادن هدرب اب ینادنچ فالتخا فرس نآ رد هک دوخ لکش
 رب فاحجا و يدعت ،دوبیم مه یتلود تایلام ذخا هب فظوم لاح نیع رد رادلویت طیارش
 زا ای و دندشیم فلت ای رازه رازه و هدرک لزنت هدرب حطس ات اهنآ و تشذگیم دح زا نیعراز
 .دندرکیم رارف دوخ قطانم

 
 83 ناریا رد عراز و کلام - نوتبمل - 57
 يرمق يرجه مراهچ نرق رد هدش هتشون - 156 - مق خیرات - 58
 43 ناریا رد عراز و کلام - نوتبمل - 59
 83 ناریا رد عراز و کلام - نوتبمل - 60
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 و 61یناکشا نارود يرادنیمز هویش و مالسا زا شیپ بارعا تابسانم رد هشیر هک يرادلویت
 نرق ات یناریا ای و برع نیمکاح هک تفای لماکت یخیرات ماگ کی ینامز 62،تشاد یناساس
 و یماظن نارس لاح نیع رد هک دندیدرگ نایامن ینارادلویت تروص هب يرمق يرجه مراهچ
 راتخاس .دیدرگیم یثوروم ًاهاگ و طورشم ناشیاهنیمز تیکلام و هدوب زین یهاپس ناهدنامرف
 تروص هب یماظن ناهدنامرف هک ینامز هژیو هب ناریا رد عاطقا و لویت متسیس و ییهلیبق
 تشاذگیم اتسور رد یتاقبط راتخاس رب یقیمع ریثأت ،دندشیم رهاظ نارادلویت و ناعطقم
 ناگدنهد تایلام يهبطاق هب تبسن ار دوخ }نارادلویت{ ریخا هقبط هکدوب یعیبط ًالماک«
 و دندرکیم تیامح نانآ زا تموکح ربارب رد هک نیا رظن زا  هاوخ دننک ضرف تردق عجرم
 هقبط کی هک دش ببس نیمه .دندوب نانآ راک لوئسم تموکح ربارب رد هک نیا ظاحل زا هاوخ
 هتفر هتفر و دننک لزنت عامتجا رتتسپ تاجرد هب ناکلام هدرخ و دیآ دوجو هب ناکالم زا ردتقم
 هب هک تفای تدش یماگنه لیامت نیا .دوش رهاظ ناریا رد ییهدرب هبش نیشن هد تیعمج کی
 یتایلام ياهدمآرد رادهراجا نانآ بلاغ هک دندمآ راک يور یناسک الوا نیمز یلصا ناکلام ياج
 نرق زا هک ”عاطقا“  ای صاخشا هب یضارا يراذگاو شور میمعت رثا رب هک یناسک ایناث دندوب
 .دندش نیمز بحاص دوب هدش لومعم دعب هب )يدالیم مهدزای نرق ربارب( يرجه مجنپ
 زا هیکت( 63».دوب یتعارز كالما رد يرکشل نارومأم ندش رقتسم لوحت نیا یعطق يهلحرم
 یلیا یماظن نارس تیمکاح تلع هب هک دنکیم تبحص يژاورس زا ینشور هب قوف لقن )نم
 .دناهدرک لزنت ناگدرب حطس ات اهفرس ،نیمز رب
 ماگ هب ماگ نتسکش مه رد و ناریا نیمزرس رب یمالسا تیزکرم تیمکاح تیبثت اب
 رب هنالاس تایلام رادقم و نیمز رب تیکلام عاونا ،یتسیلایرتام ًاهاگ و تفالخ دض ياهشبنج
 .دش تیبثت زین اهنآ
 ياهروشک رد ار یضرا تیکلام تامیسقت يدنب هقبط يوروش ققحم و خروم ردوخاز .ن .ب«
 :تسا هدرک داهنشیپ ریز تروص هب تفالخ عبات
 .دوب تلود هب تایلام - هناکلام هرهب نیعراز هنالاس تخادرپ .یتلود یضارا -1

 
 65 تیطورشم ات زاغآ زا ناریا یعامتجا خیرات هب دوش عوجر -61
 بونج یلیم هد رد عقاو( يزن يهیحان لوقنم ریغ كالما هب طوبرم تالماعم يهرابرد هک یتاقیقحت- 62
 يهمه هک دهدیم ناشن )تسدالیم زا لبق مود يهرازه هب طوبرم تاقیقحت نیا( هدمآ لمع هب )كوکرک
 :تسا هدادیم دوخ يایاعر هب لویت ناونع هب ای ششخب مسر هب ای ار اهنآ و هدوب هاش هب قلعتم اهنیمز
 - نوتبمل( ».کلمت هن دندرکیم فرصت ار اهنآ دشیم هدرپس نانآ هب اهنیمز نیا هک ییایاعر ًانوناق«
  )51 ات 50 ناریا رد عراز و کلام

   37 - 36 ناریا رد عراز و کلام - نوتبمل -63
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 كالما“مان هب هک ”یصخش فرصت قح اب همکاح ياههلالس دارفا هب قلعتم یضارا“ -2
  .هدشیم هدناوخ ”یناطلس
 .دنتخادرپیم تلود هب ار تایلام و فرصتم صخش هب  ار هناکلام هرهب تسیابیم نیعراز
 ار هرهب و تایلام نیعراز تهج نیمه هب دندوب فاعم تایلام تخادرپ زا نافرصتم نیا ًالومعم
 .دندادیم فرصتم هب اجکی
 .”فقو“ ای یمالسا هسدقم نکاما هب قلعتم یضارا -3
 ناگدنامزاب هب ثرا هب ار نآ دنتسناوتیم و هدوب دارفا قلط کلم هک یصوصخ یکلم یضارا -4
 هدیدرگیم ذخا تلود طسوت تایلام و نیمز بحاص طسوت هناکلام هرهب .دنشورفب ای و دنراذگب
 64.تسا

 .دشیم تخادرپ تلود هب تایلام طقف .دازآ نایئاتسور هب قلعتم یضارا -5
 .دنتخادرپیم تایلام تلود هب طقف هک 65»ییاتسور تعامج هب قلعتم یضارا -6
 :دنتشاد تخادرپ عون ود نیعراز رگید نایب هب

 .نیمز فرصتم ای و بابرا هب هناکلام هرهب -1
  .تلود هب تایلام -2
 هب لیلد نیا هب .دشیم لوصو اجکی هرهب و تایلام یتلود ياهنیمز لثم دراوم زا یضعب رد
 .دنتفگیم ”هناکلام هرهب -تایلام“ تخادرپ عون نیا
 لسوتم مه هجنکش هب ،تایلام ای هناکلام هرهب نتفرگ نایرج رد نارادهراجا و ناعطقم
 اعقاو عراز نآ هک دشیم نشور ناوارف ياههجنکش زا سپ رگا لاور نیمه رب .دندشیم
 ار وا ای دندربیم یگدرب هب ای ار شاهداوناخ و وا بلغا ،دزادرپب ار هدش هبساحم تایلام دناوتیمن
 اهنت هن عاطقا نابحاص تازایتما« .دندرکیم نکشرس نیعراز رگید رب ار شایهدب و دنتشکیم
 يراگیب لیمحت و تایلام عضو رب دوب لمتشم نینچ مه هکلب دوب تایلام لوصو قح زا ترابع
  .تسیرادهدرب هدنرورپ يراگیب هک مینادیم ام و 66».مدرم رب

 
 ،دش روبجم ،دوب اجنآ تردق ردق هک ناسارخ لماع ،يروس لضفلاوبا ،يونزغ دوعسم ناطلس نامز رد -64
 نآ و درخب ار یهد ،دوب هتخاس دهشم رد اضرلا یسوم نب یلع هربقم يارب هک ییهرانم جراخم نیمأت يارب
 تیکلام رد یلویت کلم اریز دیامن فقو دوخ لیم هب دوب وا لویت هک ار یهد تسناوتیمن وا .دنک فقو ار
 یقهیب خیرات - یقهیب لضفلاوبا( ”.درک فقو نآ رب )و( رخاف ،دیرخ يهد و درک هرانم ...“ :دوبن وا ”قلطم“

501(  
 - یکسفشورطپ زا هتفرگرب - 75 - 76 هحفص ”یطسو نورق رد قرش خیرات“ - ردوخاز .ن .ب -65
 4 - 3 مود دلج - لوغم دهع ناریا رد یضرا تابسانم و يزرواشک

 41 ناریا رد عراز و کلام - نوتمل -66
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 کی رگا ینعی  .دوب نیمز يریگهزادنا دحاو رییغت ،ناعراز لواپچ رد هناملاظ ياهشور زا یکی
 یحاسم رد ،میریگب رظن رد ینوناق دحاو ار )نامز نآ ریگهزادنا دحاو( هضبق 6 = یلومعم زگ
 .دندرکیم هدافتسا ییهضبق 5 زگ کی زا اهنیمز
 هب و دومنیم دروآرب عبرم رتم 1200 ار یعبرم رتم 1000 نیمز هعطق کی ،حاّسَم ور نیا زا
 .تسا رما نیا يایوگ ریز لودج .تفرگیم يرتشیب تایلام نیعراز زا هزادنا نیمه
 

 يریمضلا دمحا نب یلع یحاسم يانبم رب تایلام  جرف نب رشب یحاسم يانبم رب تایلام  هقطنم

 ثلث و مهرد هدزاود و دصتشه و رازه جنپ و تسیب و دص دورجنا
 عبر

 عبر یثلث و مهرد لهچ و دصیس و رازه هس و دون و دص

 عبر یثلث و مهرد هس و هاجنپ و دصناپ و رازه لهچ و تسیود مهرد جنپ و داتشه و رازه جنپ و هاجنپ و دص نابادورلا

 ثلث و مهرد شش و یس و رازه داتشه مهرد کی و تصش و دصتفه و رازه شش و لهچ ناجتشربا

 ثلث و مهرد داتشه و رازه راهچ و لهچ مهرد شش و دون و دصتفه و رازه کی و یس رابدورلا

 ثلث و مهرد شش و یس و دص و رازه تشه و تسیب و تسیود یمهرد گناد جنپ و مهرد تشه و رازه هدزیس و دص هجارس

 عبر و مهرد تسه و لهچ و دصتفه و رازه تشه و دص مهرد هس و یسو دصیس و رازه هس و دون لبج

 و عبر و مهرد کی و داتشه و دصراهچ و رازه کی و تصش مهرد ود و هاجنپ و دصشش و رازه راهچ و لهچ دورکزاو
 یمهرد سدس

 مق خیرات 133 هحفص تاعالطا زا هدافتسا

 ،يرادهراجا ینعی اهنآ يهچلابند و يرادعاطقا و لویت رب مکاح کیتکلاید دش هتفگ هچ نآ زا
  :مزادرپب هلئسم هب رتعماج يردق منکیم یعس اجنیا رد نم .ددرگیم رهاظ
 رد طقف .دریگیم تأشن یئایسآ یکارتشا تیکلام زا يرادهراجا و يرادعاطقا ،يرادلویت -1
 وا طقف و تسا یکارتشا تیکلام رهظم کلمت رد اهنیمز يهمه یئایسآ یکارتشا تیکلام
  تروص هب ار يروتارپما کی ورملق ای و هلیبق ياهنیمز ای و نیمزرس ياهشخب دناوتیم
 عفانم ياراد هک یئاجنآ زا دارفا نیا .دراذگب يدارفا ای و  درف رایتخا رد عاطقا  ای و لویت
 .دندادیم لیکشت ار مکاح هقبط ،دندوب یکرتشم
 لویت ،يرادلویت ره هجیتن رد تسین نآ يهرادا هب رداق ییاهنت هب رادلویت ،یلویت نیمز رد
 ياهعطقم هب ددعتم تاعاطقا تروص هب ای و دهدیم هراجا هب فلتخم ياهشخب رد ار دوخ
 .دنکیم ضیوفت ددعتم
 هب نامز لوط رد ار نارادلویت ،ددرگیم جتنم یکارتشا تیکلام زا ریزگان هک لویت متسیس -2
 تفرشیپ اب رما نیا و دنکیم لیدبت تسا ناشلویت هک ینیمزرس لعفلاب نیکلام و نامکاح
 هدروآ دوجو هب ناعطقم و نارادلویت رد ار هنابلط لالقتسا شیارگ و زکرم زا زیرگ يورین ،دوخ



       ناریا ھعماج یداصتقا راتخاس و یئایسآ دیلوت هویش
 

 30 

 و يزکرم تلود زا تعاطا هب رهاظت و درف هب رصحنم هطلس لامعا اب اهنآ .دیامنیم دیدشت و
 شخب نداد و دوخ هنازخ هب هدش تراغ تورث زا یمیظع شخب ندومن صتخم نینچ مه
 دوخ لماک لالقتسا و يزکرم تموکح فیعضت يارب ار عاضوا ،يزکرم تموکح هب يزیچان
 رب« يروس لضفلاوبا ،يونزغ دوعسم ناطلس لماع :دیوگیم یقهیب لضفلاوبا .دندرکیم مهارف
 نآ و دیسر افعض هب وا متس بیسآ و دتس هزادنا یب ياهلام و دنکرب ار اسؤر و نایعا ،ناسارخ
 اههمان و دندش لصأتسم نایعا نآ و دادب ار ناطلس جنپ مرد هد زا ،)دوب ه(دتس هچ
 هب ناسارخ رد هفیلخ لماع ناهام نب یسیع نب یلع دروم رد یکمرب ییحی 67»....دنتشون
 زا« 68»...تسا هداتسرف هس ای ود ،تسا هدتسب هک مهرد هد زا« :دیوگیم نینچ دیشرلا نوراه
 ،دش راذگاو یماظن ربهر رفن کی هب عیسو هقطنم کی زا تایلام يروآعمج قح هک ینامز نآ
 69».دیدرگ راومه يو لالقتسا مالعا يارب هار
 تیکلام ،دوخ تاذ رد ،دوشیم جتنم یکارتشا تیکلام زا هک لویت متسیس تهج نیا هب
 میسقت رتکچوک یکارتشا ياهتیکلام هب ار نآ و هدومن یفن عیسو ورملق کی رد ار یکارتشا
 و دنداتسیایم هاش لباقم رد رگیدکی اب داحتا اب اهلادوئف هک اپورا فالخ رب ناریا رد .دنکیم
 .دندربیم رس هب مئاد گنج و داضت رد نارادعاطقا و لویت ،دندرکیم تمواقم
 ،اهتنا یب و عیسو داعبا رد ناعراز يراگیب زا هداففتسا تلع هب يرادهراجا و يرادعاطقا  -3

  .تسا ژاورس و يرادهدرب  رتسب
 
 :1 يدنمنوناق

 يهمه رگا اریز ،تسا نیمز رب یکارتشا تابسانم دولوم بناج کی زا يرادلویت
 هب لویت تروص هب ار اهنیمز تسناوتیمن وا ،تشادن قلعت هاشداپ هب اهنیمز
 زکرمت یفان رگید بناج زا و .دیدرگیم ینعم یب لویت اذل دنک راذگاو نیریاس
 دیدش داضت رد يدام و ینیع روط هب عفانم رس رب رادلویت اریز .تسا یتلود تردق
 و لویت تاذ رد .دزیریم مه رد ار نآ ناینب و دریگیم رارق یسایس تیزکرم اب
 مان هب یتابسانم ،دریگب لکش دناوتیم یکارتشا تیکلام ناینب رب طقف هک عاطقا
 و ژاورس راتخاسً اتیاهن تابسانم نآ تحت هک ددرگیم هدرورپ يرادهراجا و هعطاقم
 ...دوشیم مکاح يرادهدرب

 
 500 یقهیب خیرات - یقهیب لضفلاوبا -67
 549 نینچ مه و 509 یقهیب خیرات - یقهیب لضفلاوبا -68
     39 مالسا زا دعب ناریا خیرات - نوتبمل -69
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  :تسا يرایسب تاعونت ياراد دیلوت رد فرس طیارش و ژاورس راتخاس
 ژاورس يراتخاس توافت تیفافش اب یسور و یناریا ژاورس هسیاقم :ژاورس رد يراتخاس عونت -1
 لُک .درکیم میسقت تمسق ود هب ار هد نیمز ،بابرا هیسور رد :دنایامنیم ار نآ عونت و
 تشک يراگیب قیرط هب هتفه مایا رتشیب رد ار نآ اهفرس هک یعیسو نیمز لوصحم
 هک دشیم هداد رارق عراز رایتخا رد مه ینیمز كدنا .تشاد قلعت تابرا هب طقف دندرکیم
 اهنیمز زا دصرد 90 دودح هیسور نیمزرس لک رد رگید نایب هب .دوب عراز لام طقف شلوصحم
 رد اهنیمز دصرد 10 دودح .دوب نارادفرس هب قلعتم لوصحم هک دشیم تشک يراگیب اب
 همادا تهج اهفرس ياقب تمدخ رد نآ لوصحم هک تفرگیم رارق )اهفرس( نیعراز رایتخا
  .دوب هیسور صاخ ژاورس متسیس نیا .تفرگیم رارق یبابرا نیمز رب يراگیب
 دوخ رایتخا تحت ياهنیمز رادهراجا ای رادلویت ناریا رد .تشادن دوجو یمتسیس نینچ ناریا رد
 رارق ییاتسور هداوناخ دنچ ای کی رایتخا رد ار ییهعطق ره و هدرک میسقت کچوک تاعطق هب ار
 رادقم اهنیمز نیمه لوصحم زا .تشادیم او راک هب یتاعطق يور زین ار نامالغ و دادیم
 ای لوصحم هفاضا و دشیم هداد نانآ هب بابرا تمدخ رد یگدنز همادا تهج اهفرس فرصم
 يارب و دربیم رهش هب یئالاک هلدابم يارب ار نآ بابرا ای و دیسریم بابرا یصخش فرصم هب
 .تخورفیم دوخ
 .دیدرگیم رهاظ یفلتخم ياهراتخاس اب ژاورس زین قرش رد ،دوشیم هظحالم هک يروط هب
 ار رما نیمه .دوبن یسور ژاورس نامه یناریا ژاورس ،دش هتفگ هیسور لاثم رد هک روط نامه
 .تخانش زاب ار اهنآ یگژیو و درب راک هب ناهج رگید قطانم ژاورس راتخاس رد ناوتیم
 و درکیم طوقس هدرب حطس ات فرس قح ،ژاورس زا ییهنوگ رد :دیلوت رد فرس طیارش عونت -2
 ییهنوگ رد .دیدرگیم جراخ يدیلوت تابسانم بطق کی زا و دمآیمرد دیلوت رازبا تروص هب
 فرس نیب زرم تلاح نیا رد .دشیم مکاح يدنبقسن تابسانم ،فرس و نیمز ِکلام نیب رگید

)Leibeigene( ناقهد و )Bauer( مدع ای یگتسباو مه نآ و دوب کچوک ماگ کی طقف 
 یئافوکش و لوغم موجه لیلحت رد ار دنور نیا ام .یصاخ یبابرا نیمز هب عراز یگتسباو
 .داد میهاوخ ناشن لوا سابع هاش نامز يداصتقا
 و يراتخاس تاروذحم مامت اب ناریا یئاتسور ءهعماج هک تسا دیکأت هب مزال اج نیا رد
 ًالماک و دنتشاد رارق اهرهش زا رود هک ییاهاتسور رانک رد اریز .دوبن اتسیا ییهعماج ،یسایس
 ،دندوب افکدوخ و هتسب و  رود يرهش ندمت زا ،دندوب هتفرگ لکش یلیا ياهراتخاس تحت
 .دنتشاد رارق اهرهش اب ینتسسگان و عیسو طابترا رد زین ییاهاتسور
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 ،نادمه ،نامرک ،زیربت ،ناهفصا دننام یگرزب ياهرهش ناریا رد ،بارعا ءهلمح زا شیپ زا
 ،ناناگرزاب ،تیفارشا زا یشخب یگدنز لحم هک اهرهش نیا .تسا هتشاد دوجو ...و شوش
 ،دندرکیم راک يرهش تامدخ رد هک یئاههدرب و نارگتعنص و ناروهشیپ ،گرزب نارادنیمز
 نارازه هجیتن رد .دندوب جاتحم یئاتسور تالوصحم و یئاذغ داوم هب یگدنز يارب ،دندوب
 هداد قوس یئالاک دیلوت هب ریزگان ،دندوب کیدزن اهرهش نیا هب هک یئاهاتسور هژیو هب ،اتسور
 ياهدنب یلو ًالماک هن رگا نآ ریثأت تحت و دندیدرگیم کیدزن رهش تیندم هب .دندشیم
 هنیمز نیا يارب يدمن تادیلوت و میلگ ،یلاق( شرف دیلوت ًالثم .دندومنیم رتتسس ار ییهلیبق
 ياهرهش اذل .دندوب یئالاک ًالماک دیلوت ...و شاخشخ تشک ،مشیربا یگدنسیر  ،)فرصم زا
 ياهنافوت رد ار دنویپ نیا ام .دادیم دنویپ یسایس و يداصتقا ظاحل هب ار اتسور نارازه ،ناریا
 اهاتسور رد زین اهنآ ناربهر و دندوب نآ روتوم لاح هنایم و ریقف ناناقهد داحتا هک یعامتجا
 لثم یعامتجا میظع ياهشبنج .مینک یبایدر میناوتیم ،دندشیم رقتسم و دنتفرگیم لکش
 رد ....و قارع رد جنز ای نایگنز شبنج ،هطمارق ،هیلعامسا ،نارادبرس ،نید مرخ کباب شبنج
 ناینب رب یلو دنتفرگیم لکش ییهلیبق راتخاس رد و دندوب یسایس ياهشبنج هک لاح نیع
 نطب رد هجیتن رد .دندشیم عقاو داضت رد ییهلیبق راتخاس اب ژاورس و یگدرب يداصتقا متس عفر
 نایب هب .دروخیم مشچ هب لماکت و یقرت تهج يریگمشچ یئایوپ ،دولآ باوخ رهاظ هب قرش
 .تسا هدرکن رایتخا نوکس هاگ چیه ناریا هلمجنم قرش رگید
 دندوب کیدزن تیندم اب هک یئاهاتسور مه و افک دوخ ءهتسب ياهاتسور مه ناریا رد هجیتن رد
 تهج نیدب .تشاد دوجو ،دوب اهاتسور رگید زا رتتسس اهنآ رد ییهریت و ییهلیبق ياهدنب و
 .دروخیم مشچ هب یئاتسور عماوج رد دوخ تاعونت رد زین ژاورس
 میکحت ناریا هعماج لک رد نآ هجو نیرتهدرتسگ و نیرتقیمع رد ار ژاورس هک یمهم ءهلئسم
 :دوب یکارتشا تیکلام لبمس طسوت سکره و زیچ همه کلمت ،درکیم
 تدحو لماع کلمت رد تیعر و نیمز هجیتن رد 70»تسار ناطلس همه تیعر و کلم« -1
 یقاب هدنهد تدحو تردق ردق لماع تروص هب هاشداپ هک ینامز ات .تسا )هاشداپ( هدنهد
 مظعا ریزو زا .دندوب وا قلط کلم نیمزرس نآ رد نکاس ياهناسنا مامت و نیمز ،دنامیم
 هاشداپ .دندمآیم باسح هب هاشداپ نامالغ همه درکیم راک نیمز رب هک یعراز ات هتفرگ
  .دوب نوناق نیا و .دربب رس ار شریزو ییهظحل ره رد تسناوتیم
 زا یکی ناونع هب رشب ِدوخ هک ییاج رد« :دیوگیم سکرام هک تسا تابسانم نیا رد ًاقیقد
 »...تسا ژاورس و يرادهدرب ءاشنم نیا و - دیآیم رامش هب هدش ریسا دیلوت طیارش
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 و .دنشاب هتشاد یصخش هدرب و مالغ و زینک دنتسناوتیم زین هاشداپ ناتسد ریز تهج ره هب
 تساوخزاب نودب ار دوخ ناگدرب تسناوتیم زین بابرا .تشاد رارق بابرا تسد رد اهنآ یگدنز
 .دشکب ،يرگید ماقم طسوت
 عطقم و رادلویت تهج نیمه هب ،دوب هاشداپ هب قلعتم نیمز لثم ،نیمز هب هتسباو ِعراز یلو
 مورحم نآ زا هدرب هک دوب یقوقح ياراد وا .دیامن راتفر دوخ ءهدرب نوچمه وا اب تسناوتیمن
 زا يوزج تروص هب عراز اریز .دشورفب و دشکب ار نیمز هب هتسباو عراز تسناوتیمن وا .دوب
 زا هک تایلام نیرومأم تهج نیا هب .دوب هدش هتشاذگ رادلویت رایتخا رد نیمز اب هاشداپ لاوما
 ،دندرکیم بلط اهنآ هک یتایلام رادقم تخادرپ زا وا رگا ،دنتفریم عراز غارس هاشداپ بناج
 تایلام رومأم اریز ،دنناشکب یگدرب هب ای و دنشکب ار وا دنتسناوتیم ،درکیم يراددوخ
 یتیرومأم نینچ وا هب هک ینامز ات( تشادن یتیرومأم نینچ رادلویت یلو دوب هاشداپ يهدنیامن
 لئاسم هب یگدیسر ،ناریا رب ناملسم بارعا تیمکاح هیلوا ياهنرق رد .)دوب هدشن هداد
 و دوب هصاخ كالما نایدصتم ای و ناوید تردق دی رد نانچمه لویت يداصتقا و یسایس
 داتفا رارق« رجنس ناطلس نامز رد ًالثم .تشاد قلعت هصاخ و ناوید هب نانچمه نیمز تیکلام
 اج نآ لام نیا لیصحت يارب زا یلماع و ،دناسریم هنازخ هب رهش هضرق زا رانید رازه هک
 هک روط نآ ،تسا هتفهن یکارتشا تیکلام تاذ رد هک هلئسم نیا  71».دناشنب و درک بصن
 نامه یلو .دنتسنادیم نیعراز لام و ناج کلام ار دوخ نارادلویت .دیدرگیمن ارجا تسیابیم
 رد یمئاد و دیدش هزرابم رادلویت و يزکرم تردق نیب ،لویت رب تیمکاح هویش رس رب هک روط
 ریگرد هزرابم بطق ود نیا نیب فرس رب کلمت یگنوگچ رس رب زین هزادنا نامه هب ،دوب نایرج
 .تسا هدوب
 ناشیا هک دننادب هک دیاب دنراد عاطقا هک ناعطقم« :دیوگیم نارادلویت اب لباقت رد کلملاماظن
 یهجو رب دنناتسب ناشیا زا دناهدرک تلاوح ناشیدب هک قح لام هک تسین نآ زج ایاعر رب ار
 نمیا ناشیا زا بابسا و عیاض و دنزرف و نز و لام و نت هب ایاعر نآ دندتسب نآ نوچ و وکین
 و دننک هاتوک شتسد دنک نیا زج هک یعطقم ره و ....دوبن یلیبس ناشیا رب ار ناعطقم و دنشاب
 دیابب تقیقح هب ار ناشیا و .دنریگ تربع نارگید ات دننک باتع وا اب و دنناتس زاب شعاطقا
 نوچ نینچ مه نایلاو و ناشیا رس رب ناعطقم .تسار ناطلس همه تیعر و کلم هک تسناد
 72».دشاب هدیدنسپ ات ایاعر رگید اب هاشداپ هک دنور نانچ مه تیعر اب ،دناهنحش
 دوجو ،درکیم لوحتم فلتخم بناوج رد ناریا رد ار ژاورس تابسانم هک یساسا لئاسم زا یکی

 
 56 نایقوجلس شخب - خیراوتلاعماج - هللا لضف نیدلادیشر -71
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 اهگنج و مکاح یسایس تابث هک یطیارش رد .دوب نیعراز یفاک يورین دوجو مدع ای و
 دیلوت شیازفا اب ،تفریم شیپ هب ملاس ییهزادنا ات يزرواشک دیلوت و ،دوب هدرک شکورف
 ترورض ،لوصحم تشادرب و شیآ لعفلاب يورین ینعی ،تیعمج شیازفا هجیتن رد و یعامتجا
 هک یعامتجا ياهنافوط و گنج طیارش رد .تشگیم تسس نیمز رب عراز ياپ ندش ریجنز
 فعض هب هدلوم يورین هجیتن رد و دنتخابیم ناج دربن ياهنادیم رد رازه رازه نیعراز
 تحت هقطنم رد هدش هک بیترت ره هب ار دوخ نیعراز درکیم یعس يرادلویت ره ،دییارگیم
 هب ناریا .دنک رپ اههدرب اب ار نایرارف ای و گنج رد ناگداتفا یلاخ ياج و درادهگن دوخ ورملق
 نادیم هشیمه ،یللملانیب کیژتارتسا هار راهچ کی رد نتفرگ رارق و شایعاطقا راتخاس تلع
 زا یشان و دندشیم ینابرق تمحز و راک نامدرم اهنویلیم اهنآ رد هک هدوب ینینوخ ياهدربن
 هجیتن رد و اهگنج نیا .دشیم مدهنم عیسو هقطنم کی تانق يرایبآ متسیس لک نآ
  .دوب ناریا رد ژاورس و يرادهدرب دیدشت مهم لماوع زا یکی راک يورین تیمک شکورف
 تدم رد« .دش هداتسرف ناتسیس تموکح هب عیبر نب نمحرلادبع ،نامثع تفالخ نامز رد
 رد هرمس نب نمحرلادبع 73».تفرگ هدرب رازه لهچ ،دوب ناتسیس رد عیبر هک مین و لاسکی
 و داشگب لباک و دش لباک هب اج نیاز« تفر ناتسیس هب بلاط یبا نب یلع تفالخ نامز
 12 دوجو زا )يرجه مراهچ نرق نادیفارغج( يرخطصا 74»...دروایب اج نآ زا رایسب ناگدرب
 جیلخ رد یناریا ناگرزاب کی یتشک 400 رد روفاک زا ییاههلومحم و ییاقیرفآ يهدرب رازه
 هاپس« مالسا هاپس و لباک گرزب هاشداپ گنج رد 75.دهدیم شرازگ 324 لاس رد سراف
 76»...دندرک ریسا رتشیب و دنتشکب ناشیزا رایسب ات دندرب نتشک هب تسد مالسا
 گنج هب ناتسلباز و لباک رد لیبز اب و دمآ ناتسیس هب زیزعلادبع ،مکحلا ناورم نامز رد
 رایسب ناناملسم و ،دندرک تمیزه و رایسب ناکرت زا تشکب و ،دش تمیزه لیبز« تخادرپ
 77».تشگ میقتسم ار وا لباز و لباک راک و ،حیلس و بسا و رایسب ناگدرب و دنتفای میانغ
 و دزرب ناشیا رب هاگان« نعم ،تفرگ رد لیبز و یسابع روصنم هدنیامن ،نعم نیب هک یگنج رد
 هب هزمح« ناتسیس رد نومأم تفالخ نامز رد 78»...درک ریسا اج کی هب ناز مدرم رازه یس
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 دنا و تسیب هدیبع نب برح نارای زا هاگیاج کی و دندرک برح و تفر هدیبع نب برح نتخات
 ردنا هار هب« ناتسیس هب تشگزاب رد ثیل بوقعی ،لیبز رسپ رارف زا دعب 79»...تشکب درم رازه
 80»...دروآ رایسب ءهدرب و دروایب ناشیشاوم و تشکب رایسب ناکرت و جلخ
 ناریا رد ناملسم بارعا تیمکاح هیلوا لحارم ءهعقاو نارازه زا کچوک یئاههنومن اهنیا
  ؛تسا هتسجرب ینشور هب زیچ ود راکنا لباق ریغ دهاوش نیا رد .تسا

  .عیسو راتشک -1
  .عیسو نتفرگ یگدرب هب -2
 عیسو ياهراتشک رد .دناهتشاد مه اب ینتسسگان و گنتاگنت و میقتسم هطبار هدیدپ ود نیا
 اب ار راک يورین ياج زوریپ نیمکاح يدعب شروی رد و دشیم هنکس زا یلاخ يزرواشک قطانم
  .دندرکیم رپ ناگدرب
 راک يورین ،هدروخ تسکش مکاح هقطنم رد هک دنهدیم ناشن ینشور هب قوف ياهتکاف
 ، زوریپ مکاح ءهقطنم رد و ددرگیم مکحم ژاورس ياهدنب هک تسا حضاو و دباییم ناصقن
 .دنزادرپیم دیلوت راک هب )اههدرب( ارسا
 لیکشت ار هقبط کی یتامدخ و يدیلوت تابسانم رد داعبا نیا رد اههدرب هک تسا نشور هتفگان
 .تسا هعماج نارادفرس و نارادهدرب تلود زین ژاورس و يرادهادرب تابسانم تلود .دندادیم
  ماع روط هب رما نیا
 دوجو نونک ات هک ییاههعماج هیلک خیرات« هک تسا هنایهاد يدنبعمج نیا رب قبطنم ًالوا
  81»تسا یتاقبط يهزرابم خیرات هتشاد

 
 175 ناتسیس خیرات - یلاوم دمحم نیدلاسمش -79
 215 ناتسیس خیرات - یلاوم دمحم نیدلاسمش -80
 لبقام زونه 1847 لاس رد .دراد رارق ام سرتسد رد یبتک دانسا تروص هب هک یخیرات مامت ینعی -81

 یط .دوبن مولعم هجو چیه هب ابیرقت ،بوتکم خیرات زا شیپ هب طوبرم یعامتجا نامزاس و هعماج خیرات
 تباث رروئام ،درک فشک هیسور رد ار نیمز یکارتشا تیکلام نزوئاه سکاه درذگیم نامز نآ زا هک یتدم
 ار دوخ یخیرات لماکت نمرژ لیابق ءهیلک هک تسا یعامتجا أشنم و أدبم کی تیکلام لکش نیا هک درک
 ات هتفرگ دنه زا اج همه رد یئاتسور یکارتشا تیکلام هک دش مولعم جیردت هب و .دناهدرک عورش نآ زا
 نآ اب ار هیلوا یتسینومک ءهعماج نیا ینورد نامزاس .تسا هدوب ای و دشابیم هعماج ءهیلوا لکش ،دنلریا
 رد نآ تیعقوم و هفیاط یقیقح تیهام فشک اب و داد حیضوت ناگروم ،تسا هتشاد هک يراوهنومن لکش
 ماجنا رس و صاخ تاقبط هب هعماج ،هیلوا نومک نیا ءهیزجت زا سپ .دیشخب ماجنارس هیضق هب هلیبق نایم

 رد هک مدرک یعس نم .دوشیم میسقت داضتم
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 نایب ،تسا هدوبن ییاپورا عماوج لماکت دننامه هک ار ناریا يهعماج لماکت یگژیو ًامود
 نآ يهعماج رد تفر نآ حیضوت هک یتروص هب ژاورس و يرادهدرب تابسانم دوجو اذل و .دنکیم
 تیکلام تسناوتیمن ینعی ،دزیر ورف هیاپ زا ار میدق تابسانم لک تسناوتیمن ،ناریا زور
 .دنک یفن ار ییهلیبق زاس و تخوس و یکارتشا
 نینچ« :دوب تحاسم يانبم رب تایلام هبساحم ناریا رد يدیلوت تابسانم زمرت رد رگید لماع
 اب بسانتم یضرا تایلام )دالیم زا دعب 531 رد یفوتم ( دابق یهاشنهاش راگزور ات هک دیامنیم
 و تشک عون بسح رب و هتشاد توافت مه اب یتایلام ياهخرن و هدشیم میوقت لوصحم نازیم
 ناوریشونا وا نیشناج و دنزرف و دابق تنطلس دهع رد .تسا هدشیم نییعت لوصحم سنج
 هک هویم ناتخرد و اهلخن دروم رد رگم دوب نیمز تعسو اب بسانتم تایلام رادقم میوقت
 82».دندرکیم میوقت ناتخرد يهرامش بسح رب ار اهنیا تایلام
 ره لوصحم .دیماجنایمن عراز یبارخ هناخ هب  ،لوصحم رادقم يهبساحم تحت تایلام ذخا
 دشیم بحاص عراز ،مک مه هزادنا ره ،رگید شخب و دربیم کلام ار نآ زا یشخب ، دوب هچ
 اریز .دیماجنایم ناعراز یبارخ هناخ هب بلغا ،نیمز تحاسم يهبساحم تحت تایلام ذخا یلو
 ای و تفآ راچد ای و دمآیمن لمع هب ًالصا ای ،دمآیمن لمع هب بوخ لوصحم اهلاس بلغا رد
 و ناروتس لام ياپ لوصحم ییهقطنم ياهگنج و ییهلیبق ياهعازن رد ای و ،دشیم یبآ مک
 رادقم هک یلاح رد دوب طیارش رگید و شیآ ،اوه ،بآ عبات لوصحم .تشگیم شتآ همعط ای
 متسیس نیا رد متس و رامثتسا ور نیا زا .دنامیم تباث تحاسم هبساحم تحت ناعراز یتخادرپ
 زا رتدیدش و رتعیسو بتارم هب ،ندش هدرب و يراگیب هجرد و رتهنامحر یب و رتدیدش رایسب
 ذخا ناعراز زا نیمز تحاسم يهبساحم اب تایلام ،بارعا هلمح زا دعب .تسا لوا متسیس
 ،تشاد جاور يدنب تایلام هویش نیا هک نایسابع لیاوا و نایوما تیمکاح تحت .دیدرگیم
 هدیشک يدوبان و یگدنکارپ ،تکالف هب مدرم تیرثکا یگدنز نآ اب هارمه و ناریا يزرواشک
  ،دیدرگ دنمتردق و راوتسا تفالخ تیزکرم هک یسابع يهفیلخ ،روصنم نامز رد .دش
 یعقاو لوصحم بسح رب ار جارخ هک دش ررقم و دمآ دیدپ جارخ میوقت زرط رد یتارییغت«
 نیعم جارخ میوقت يارب هک يذخأم و كالم سپ ،نآ تحاسم بسح رب هن  دننک میوقت نیمز
 اب هک ییاهنیمز لصاح موس کی و یمید ياهنیمز لصاح فصن زا دوب ترابع ًارهاظ دندرک

 
Der Ursprung der Familie, des Privateigentum und der Staats« 

»Stuttgart 1886   

  )1888 لاس یسیلگنا عبط هب سلگنا هیشاح( .منک فیصوت ار هیزجت نیا نایرج ،مود عبط

 59 ات 58 ناریا رد عراز و کلام - نوتبمل -82
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 زین نیا( بالود اب هک ییاهنیمز لوصحم مراهچ کی و دشیم يرایبآ}بآ خرچ{ ”هیلاد“
 ار هویم ناتخرد و اهكات و امرخ ياهلخن .تشگیم بورشم )تسا هدوب هاچ خرچ زا یعون
 رد و تشاد ییایفارغج عضو هب یگتسب دندرکیم نّیعم اهنآ يارب هک یجارخ و دندرمشیم
  83».درکیمن زواجت لوصحم فصن زا تایلام رادقم لاح ره
 رادقم يانبم رب يدنب مهس نیا و ،هدش يدنب مهس ،لوصحم ،دوشیم هظحالم هک نانچ
 هب ،فالتخا يدصرد اب مهس ،يدنب مهس نیا رد .تسا هدیدرگ يراذگ هیاپ لوصحم
 ياهورین يوس ود نیب و نیمز رب تابسانم نیا .تسا هدیدرگ نّیعم یهجو نیرتنشور
 يوس کی عراز اریز .تسا رخأتم مسیلادوئف تابسانم مینک دروخرب نآ هب ماع رگا ،يدیلوت
 یگتسباو تسیابیم طقف ندش ناقهد يارب )فرس( عراز نیا ،دوریم رامش هب هدلوم ياهورین
  .تشادیمرب دوخ شود زا ار یبابرا صاخ نیمز رب
 عضو یسابع هفیلخ هللایلع دمتعم تفالخ نامز رد )يدالیم 884( يرمق 270 ياهلاس رد
 .دیدرگیم ذخا و نیعم )بیرج( نیمز تحاسم بسح رب تایلام و دش نوگرگ هرابود
 كرت نایاورنامرف و نیمکاح تسد هب اهراک يهتشر و هدیشک رانک تفالخ زا المع هفیلخ نیا
 زین نایلیعامسا شبنج ؛داد يور وا نامز رد )نایگنز( نایجنز شروش لاح نیع رد و دوب هداتفا
 ناشنارومأم و ییهقطنم تردق ردق ياهناخ تهج نیا زا .تفریم دوخ جوا هب وا نامز رد
 نیا رد هک ،دندرکیم ذخا مدرم زا تساوخیم ناشلد هک روط ره ار هیور یب ياهتایلام
  .دادیم يور رایسب راتشک نایرج
 نادب ات دندرکیم عانتما ناشیا و دندومنیم لام تبلاطم ناشیزا جارخ لام جارختسا تقو هب«
 و دندرکیم بارخ ناشیا ياهارس و دندزیم و دنتخیوآیمرد نوگنرس ار ناشیا هک دیسریم
 رب ار ناشیا لاوما و دنتفرگیم ورف تسد هب ار ناشیا ياه}نیمز و لام{ تعیض
 84».دنتشادیم
 
 :2 يدنمنوناق

 لاح نیع رد .دنامیم هدرب نانچمه هدرب ،يرادلویت و عاطقا متسیس تیمکاح تلع هب
 طیارش رد ار نیعراز زا يرایسب ،تسا یکارتشا تیکلام یتاذ هک ینالوط و دیدش يراگیب
 زا یمهس دوبن رادلویت و عطقم کلمیام وزج هک عراز یلو .درکیم لیدبت ناگدرب هب یصاخ
  .دمآیمرد فرس تروص هب هجیتن رد دوب نیمز هب هتسباو وا لاح نیع رد .دربیم لوصحم

 
 90 ات 89 ناریا رد عراز و کلام - نوتبمل -83

 161 مق خیرات -84
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 و ،دیماجنایم هدلوم ياهورین نتفر نیب زا هب یجراخ و یلخاد ررکم و اهتنا یب ياهگنج
 ار گنج ياهنادیم رد هداتفا يهدلوم ياهورین ياج ینیع ترورض يانبم رب یگنج ناریسا
 دندوب يرگید لماوع زین هیزج و نیمز تحاسم يانبم رب تایلام ذخا هوالع هب .دندومنیم رپ
 نیناوق و یخیرات ياهتکاف زا .هعماج رد یگدرب دشر و ژاورس عون نیرتییادتبا میکحت رد
 و یکارتشا تیکلام نیب ینراقت و داضت چیه هک ددرگیم نشور یکارتشا تیکلام رب مکاح ماع
 رد مه و یصوصخ تیکلام رد مه ژاورس و يرادهدرب .درادن دوجو ژاورس و يرادهدرب دوجو
 ات هک هنوگ نامه ،دوخ ياهیگژیو اب مادک ره یلو دنبای روهظ دنناوتیم یکارتشا تیکلام
 .تسا هتفر هراشا اهنآدب نونک

 :اذل

 هک دنایامنیم قرش يارب ار دوخ موهفم نیرتنشور ییایسآ دیلوت هویش ینامز نآ طقف
 هک دننک كرد کیروئت ظاحل زا ار هلئسم نیا دنناوتب ناریا و قرش خیرات نیققحم
 رگید نایب هب .تسا ژاورس و يرادهدرب يهدننارورپ و دلوم یئایسآ یکارتشا تیکلام
 تسد زا لماک روط هب ار دوخ يانعم ژاورس و يرادهدرب نودب یئایسآ یکارتشا تیکلام
 رامش هب هدش ریسا دیلوت طیارش زا یکی ناونع هب رشب ِدوخ هک ییاج رد« .دهدیم
 مامت یلصا لاکشا يدوز هب - تسا ژاورس و يرادهدرب ءاشنم نیا و - دیآیم
 رد .دنوشیم اهنآ يهیاپ دوخ و دنهدیم لکش رییغت و هتخیر مهرد هیاپ زا ار تاعامتجا
 سکرام لراک - ».دوشیم نییعت یبلس روط هب هلیسو نیدب هداس ناماس هجیتن

 

 قیرطلاعاطق و یشحو ،درگنابایب لیابق )يدالیم 1009( يرمق 400 ياهلاس لیاوا رد
 رد ،دندوب نایناماس تراظن تحت اهلاس ،مزراوخ و ایردریس ،ایردومآ یحاون رد هک ،زُغ نانامکرت
 يایسآ زا یعیسو قطانم یقوجلس نیطالس مان تحت ماگ هب ماگ دنتسناوت يدعاسم طیارش
 نیدلا نکر نتسشن تخت هب اب نایقوجلس تیمکاح .دنروآرد دوخ طلست تحت ار یبرغ و هنایم
 .دیدرگ زاغآ روباشین رد )1038 هیئوژ( 429 لاوش قوجلس نب لییاکیم نب لرغط بلاطوبا
 هدرک هجوت یبلاج يهتکن هب ناریا رد نایقوجلس يهرود زاغآ رد دوخ تاقیقحت رد رنزولک الراک
 :تسا هدرک فشک هلسلس نیا نارود رد ار یکارتشا تیکلام زا يرگید لکش و
 نیا .دندروآیم باسح هب هداوناخ ياضعا لک قلط کلم ار يروطارپما ...یقوجلس نیطالس«
 دهع رسارس رد ،دمآیم باسح هب تسس يهیداحتا یعون عقاو رد هک ییهلیبق موهفم
 ياضعا هب تالایا .دش هتشاد هگن هدنز یقوجلس نادناخ فلتخم ياضعا هلیسو هب نایقوجلس
 و لقتسم ًاتبسن ياههلسلس هک هدش صخشم زاغآ نامه زا و هدیدرگ راذگاو هداوناخ رتکچوک
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 85».تفای دنهاوخ هعسوت و دشر یلحم هژیو طیارش هب یکتم
 نیا رد .تسا یکارتشا تیکلام رهظم هاشداپ هداوناخ ،یکارتشا تیکلام رد راب نیا رگید نایب هب
 هب طلست تحت هقطنم مامت تهج نیا هب .تسا دوخ هداوناخ ياضعا بیان گرزب ناخ ،تلاح
 يهیلک ًابیرقت هلصافالب اذل .دمآیمرد هلیبق نارس دعب و هداوناخ ياضعا قلط کلم تروص
 لیا فلتخم ياهشخب یماظن نارس و مکاح هداوناخ نیب عاطقا هب یفرصتم ياهنیمز
 ،عاطقا عون نیتسخن« :دنکیم نایب نینچ نوتبمل ار موهفم نیمه .دیدرگیم میسقت قوجلس
 و هدنچوک تالیا رب مکاح ناناخ هب رتشیب و دوخ هداوناخ ياضعا هب ناطلس هک دوب یعاطقا
  86».دندرکیم راذگاو شودب هناخ
 رد انعم نیمه 87».تسا نایقوجلس یضارا و كالما يهرادا تیصاخ نیرتزراب عاطقا شور«
 مزالم هراومه هک یهاپس« یقوجلس نالسرا پلآ نب هاشکلم .تسا هدمآ زین خیراوتلاعماوج
 88»..،دندوب راک درم رازه هاجنپ ،تبث تاعاطقا هدیرج رد ناشیا یماسا و يدندوب وا باکر
 رد .تفریم شرتسگ و میکحت هب ور ،لرغط ،لوا هاشداپ نامه زا نایقوجلس تنطلس تیزکرم
 ود ینادراک و يرایشوه هطساو هب تردق نیا )نیدلادضع ،هلودلادضع( نالسرا پلآ نامز
 نامز رد .دش میکحت ،یسوط کلملا ماظن هجاوخ سپس و يردنک کلملادیمع ؛شریزو
 جوا هب نایقوجلس تردق و ورملق تعسو )يدالیم 1092-1073( يرمق 485-465 هاشکلم
 .دیسر
  :دش هتشاذگ هعطاقم هب اهنآ نیمزرس زا یعیسو ياهتمسق ،نایقوجلس یعاطقا متسیس رد
 60 و رازه 300 غلبم هب بیترت هب ار زاوها و هرصب 1056 - 7 / 448 لاس رد کیب لرغط«
  .داد هعطاقم هب ریکناب نب پسا رازه هب رانید رازه
 رد رگید راب هرصب 1064 / 456 لاس رد نکیل و دش ضوع راک هعطاقم 1059 / 451 لاس رد
 رازه 300 هب طساو اب هارمه ار نآ نالسرا پلآ  1066 / 459 لاس رد و دوب پسا رازه تسد
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              .داد هعطاقم هب رانید
 یمان نالضف نب یلعوبا هب رانید رازه 200 غلبم هب ار طساو گیب لرغط 1059 / 451 لاس رد
  ؛داد هعطاقم هب
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 هعطاقم هب لاس هس تدم هب ار دادغب گیب لرغط 1063 / 455 و 1060 - 1 / 452 لاس رد و
 150 غلبم هب )رگید راک هعطاقم کی هب( مود تبون رد و رانید رازه 400 هب لوا لاس رد ؛داد
 رد سپس و نالع نبا مان هب يدوهی کی هب راب لوا ار هرصب هاشکلم .درک راذگاو رانید رازه
 100 اب هارمه رانید رازه 100 هنالاس هک داد هعطاقم هب نیگترامخ هب 1079 - 80 / 472 لاس
  89».داد وا هب بسا سأر
 ،تموکح دروم نیمزرس مظعا تمسق ندش یلویت و یعاطقا تلع هب نایقوجلس نارود رد اذل
  .تفای يرتشیب میکحت حطس رد هچ و قمع رد هچ هکلب تشگن فیعضت ژاورس متسیس اهنت هن
 یگدنز هب یبسن یگدیسر و یتایلام متسیس رب يزکرم ناوید لرتنک تلع هب تموکح تابث رد
 یثوروم تیکلام يریگاپ تهج طیارش و دنتفاییم تابث زین عاطقا نیمکاح ،فرس ناعراز
  :تشگیم دعاسم
 ای تثارو بسح رب و دشیم یثوروم بصغ قیرط زا اهنت هک یناوید تاعاطقا فالخ رب«
 ثراو ناونع هب وا فرط زا هک نیا ای و دوب رادعاطقا ثراو ای هک دیسریم یصخش هب تیصو
 تمسق هناگادج ياهمهس هب ای وا کلم رادعاطقا گرم زا سپ یصخش عاطقا ،دوب هدش نییعت
 دوخ نایم زا ار یکی ًالومعم تروص نیا رد و دندرکیم بحاصت ًاکرتشم ار نآ ثارو ای دشیم
 هب یعاطقا کلم هچ نانچ .دنک هرادا كرتشم ناکلام فرط زا ار کلم ات دندیزگیمرب
 تروص رتناسآ یصخش کلم تروص هب نآ لیدبت دشیم میسقت هناگادج ياهتمسق
 90»....تفرگیم
 رد .دنتخانشیم تیمسر هب ار نیمز رب تیکلام عون ره هکلب ،عاطقا اهنت هن یقوجلس نامکاح
 و تفرگ رارق ناشنابحاص رایتخا رد قباس لاور هب یصخش كالما اهنآ تیمکاح نایرج
 ًالمع و ًاعرش ، ًانوناق دندوب شکلام هک ینیمز رب صاخشا تیکلام هک دشیم رایسب ششوک
 يارب اریز .دنریگیم هدیدن ار ”قباس لاور“ هب ،یخیرات نیققحم زا يرایسب .ددرگ نیمضت
 زا شیپ نیمز رب یصخش تیکلام ياههناوج لوبق ینعی ”قباس لاور“ ناشهداد لکش راکفا
 دومرف ار ارما« نالسرا پلآ ًالثم .”یصخش کِلم“ يدوجو تیعقاو ینعی ،نایقوجلس تیمکاح
 وا دالوا و دافحا و  ار وا ،دننادرگ رسیم و دنریگب هک کلم ره و دننک لغوت مور کلامم رد هک
 91»...دشاب ار
 نانمس و ناغماد دودح رد هوکدرگ هعلق رد يرمق 489 رد رفظم سیئر دروم رد خیراوتلاةدبز رد
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 یب وا اب ناگرزب و راکماک باون و ریزو و .وا هدیرخرز اج نآ كالما رتشیب« :تسا هدمآ نینچ
 هس زا لوق لقن نیا رد 92»...دندرکیم وا لاوما و عاطقا و كالما رد عمط کیره و ،تیانع
 هک دیرخ رز كالما ینشور هب .لاوما و عاطقا ،دیرخ رز كالما :تسا هدش تبحص ازجم زیچ
 زا« .تسا هدش هدرب مان ادج تسا هصلاخ ای و یناوید نیمز هک عاطقا زا تسا یصوصخ کلم
 هدرخ زا یئانتعا لباق دادعت هقطنم نیا رد هک دیآیمرب دوخ باتک رد قدنف نبا تاشرازگ
 هک دندوب کلم نیدنچ ياراد نانآ زا یضعب .دناهتشاد دوجو هفرم طسوتم هقبط و ناکلام
 93».دنتشادن مه هب یطابترا
 :دندادیم عطُقم هب فده ود اب ار عاطقا نایقوجلس نامز رد تهج ره هب

 و هدوب عرز و تشک هعسوت نآ فده و هتفریم رامش هب کلمت يارب ییهیده کیلمتلاعاطقا«
 و هدشیم بوسحم نآ تآامن و نیع زا هدافتسا يارب ییهیده لالغتسالاعاطقا هک نآ لاح
 94».تسا هدوب تمدخ لابق رد یشاداپ مه نآ فده
 فرط زا تیکلام نیا و .فرصت هن تسا هدوب تیکلام يارب ادها کیلمتلاعاطقا ،نایب نیا رب
 .دشیم دییأت یقوجلس يهعماج و تلود
 لیکشت ار نانآ يروتارپما زا یتمسق هک دندش ییاهنیمزرس دراو نایقوجلس هک یماگنه«
 ندمآ راک يور زا سپ نایقوجلس دوخ و تشاد دوجو تکلمم رد یصخش كالما دادیم
 هب فرصت قح رثا رب هک تشاد دوجو مه یکالما اهنیا رب هوالع و دندیشخب مدرم هب یکالما
 یکالما لاقتنا نینچ مه كالما زا فلتخم عاونا نیا مامت تیکلام نایقوجلس .دوب هدمآ دوجو
 تیمسر هب دشیم لقتنم يرگید هب يرش و عیب يهجیتن رد ای تیصو بسحرب هک ار
 دندرک رگید یحاون و ناردنزام ”سیئر“ ار سابع نب دمحا نیدلاجات هک یماگنه .دنتخانشیم
 هتشذگ نیزا .”درپس تناید قیرط يرگید هب یکی زا کلم تالیوحت رد“ هک دنداد روتسد وا هب
 و دنک میلست يو هب ثراو روضح تقو ات دراد هاگن دشاب بیاغ نآ ثراو هک دبای ییهکرت رگا
 كالما نابحاص ًارهاظ .شوکب ناناملسم لاوما ظفح رد هک دناهداد روتسد وا هب یلک روط هب
   95».تسا هتشونیم یضاق ار دانسا نیا و دناهدوب تیکلام دنس و هلابق ياراد
  - یکارتشا تیکلام - تیکلام رب ییهلیبق ياهتنس ،نیمز رب یصخش تیکلام عون نیا رد
 .تشگیم تسس یلو دشیمن عطق هچ رگا
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 ناینب و هیاپ نیا رب .دنتشادیم لوذبم یفاک هجوت تاونق رفح هب یقوجلس ردتقم ناهاشداپ
 رد هک يروط هب .تفای يریظن یب يهعسوت ناریا یجراخ و یلخاد تراجت ،يزرواشک داصتقا
 - ،نادابآ همه« ناهفصا رهش نوردنا قوجلس نب لاکیم نب دمحم بلاطوبا کیب لرغط نامز
 وا ردنا هک نافارص نآ زا هک مدید يرازاب و رایسب ياهرازاب و - مدیدن بارخ يو زا چیه هک
 ار اههچوک و اهلحم همه و ،ياهزاورد و يدنبرد ار يرازاب ره و .دوب فارص درم تسیود
 ارنآ هک دوب ییهچوک و .دوب هزیکاپ ياهارسناوراک و مکحم ياههزاورد و اهدنبرد نینچمه
 نارادهرجح و ناعاّیَب کی ره رد و وکین يارسناوراک هاجنپ هچوک نآ رد و .دنتفگیم زارطوک
 دنتشاد راب راورخ دصیس و رازه کی میدوب هارمه ناشیا اب ام هک ناوراک نیا و هتسشن رایسب
 و دوبن عضوم یگنت اج چیه هک ،دندمآ دورف هنوگچ هک دماین دیدزاب چیه ،میتفر رهش نآ رد هک
 نآ رب وا و دنهاوخن زیچ چیه مدرم زا لاس هس هک دوب هدومرف ناطلس ...هفولع و ماُقم رذعت هن
 يارب و دوب نما اههار تهج نیا هب 96».دندوب هداهن نطو هب يور همه ناگدنکارپ و تفریم
 ،اههداج نیا نیرتفورعم« :الثم .دیدرگ اپرب ،هدمع ياههار نیب رد اهارسناوراک ،تراجت عیرست
 ات قرش فرط هب ورم و روباشین ،ير ،نادمه ،هاشنامرک هار زا دادغب زا هک دوب ناسارخ هارهاش
 قرط هب ناشنامرک :زا دوب ترابع هداج نیا بعش .دوب هتفای دادتما نوحیج يزرم ياهرهش
 ،سبط يوس هب روباشین زا و ؛زیربت و ناجنز ات ير زا ؛ناهفصا هب نادمه زا ؛لیبدرا و زیربت
 و دشیم یهتنم هرصب هب قرش بونج فرط هب دادغب زا رگید يهداج .ناتسیس و تاره ،نئاق
 ناهفصا زا ییاههداج هطقن نیا رد و تشگیم بعشنم زاریش و زاوها فرط هب یهار اج نآ زا
  97».دندرکیم ادیپ یقالت رگیدکی اب ناتسیس و نامرک ،ناجریس زا و روباشین و دزی زا ،ير و
 انب هار ریسم رد رتم 25 عافترا هب ییاهجرب ،تکرح ریسم عیرس نتفای تهج ،هرود نیا رد یتح
  .تسا یقاب مب جرهف رد زونه اهجرب نیا زا یکی راثآ .دنداهن
 نیا رد .دندومنیم راُجت قیوشت و تینما رد یعس هلسلس نیا ناهاشداپ زا یضعب لاح نیع رد
 عاونا هک  راجت 98سوکم تایلام هک داد روتسد« وا .دومن هجوت هاشکلم مادقا هب ناوتیم هنیمز
 مامت نینچ مه وا .ددرگ وغل دندرکیم هلدابم ناسارخ و قارع رد ار فلتخم ياهالاک ماسقا و
 يو ورملق رساترس رد هک ار}تینما يرارقرب ءازا رد لوپ ذخا{ تارفخ و يرادهار ياهتایلام
 لاس نابعش رد دادغب هب شدورو عقوم رد هاشکلم نب دمحم .درک وغل دشیم هتفرگ ناحایس زا
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 ریاس و يرادهار ،يرازاب ياهتایلام ،بیارض ،سوکم ياهتایلام مامت 1108 / 501
 نآ لمعلاروتسد و درک وغل دوب هدش عضو يو تالایا مامت و قارع رد هک ار هباشم ياهتایلام
 نیمکاح رب هوالع نایقوجلس نارود رد لاح نیع رد 99».دش هتخیوآ اهرازاب رس رب زین
 هک دندشیم هتشامگ قطانم نیا رد یلقتسم یتایلام نیرومأم ،هاش نامرف تحت ییهقطنم
 هاش هنازخ مهس لاس ره و دنتشاد اهدمآرد و جراخم رب قلطم لرتنک ،مکاح هب یگتسباو نودب
  .دندادیم لیوحت زکرم هب ار ناوید و
 ناهفصا رازاب رد طقف 1052 لاس رد هک دیوگیم يراجت تالماعم اب طابترا رد ورسخ رصان

 رد هنارادهیامرس تراجت شرتسگ زراب يهناشن رما نیا .دندوب لوغشم راک هب فارص 200
 يهعسوت ،يزرواشک لماکت و هعسوت نیب دوشیم هظحالم هک نانچ .تسا یلادوئف تابسانم
 .دراد دوجو میقتسم و ریذپان تسسگ يهطبار کی اهنآ تینما و اههار يهعسوت و تراجت
 رگید بناج زا و اههار تینما و طسب ،تراجت شرتسگ نیب بناج کی زا میقتسم هطبار نیمه

 اهنآ رد يروتکافونام راک میسقت ياههنیمز شیپ شرتسگ و تعنص رد >100يراکمه< دشر

 >يراکمه< هسورپ رد راک میسقت هیلوا ياههنیمز شیپ نیمه یتح رگید نایب هب .دراد دوجو
  .تسا هدوب اههار طسب و تراجت شرتسگ مهم لماع ناریا زور نآ تعنص رد
 و يزاس هار و تایلام ،يزرواشک ،اهتانق ثادحا ،تراجت ،تیکلام يهنیمز رد تبثم تامادقا
 ییافوکش هک دیماجنا یعامتجا لماکت و يدام معن ییافوکش و دشر هب دح نآ هب ات يراد هار
 .دبای ءاقترا نآ حطس هب تسناوتن زین لوا سابع هاش يهرود زیگنا تریح يداصتقا
 اریز .دهدب ار بابرا باختنا ناکما یناریا عراز هب تسناوتن شرتسگ و جوا نیا یلو
  زین هاگ هاگ اهنآ زا و دندمآیم عنام ندش اج هب اج زا ار دوخ يایاعر ًابلاغ ردتقم نارادعاطقا«
  101».دندیشکیم ”يراگیب“
 زا یعیسو یحاون وا گرم زا سپ .دیدرگ زاغآ هیزجت و یگدنکارپ هاشکلم تنطلس رخاوا رد
 نایقوجلس ياهمان تحت اهدعب هک دش نوریب يزکرم ناوید طلست و هرطیس زا یقوجلس ورملق
 رد .دنداد همادا مه هیلع لادج و گنج هب ،هیروس نایقوجلس ،مور نایقوجلس ،ناکباتا ،ماش
 ششک ،هنارگنابایب ینیشن رداچ ،یفیاوطلا كولم يوخ رب دنتسناوتن هاگ چیه نایقوجلس عقاو
 یسایس تردق یگدنکارپ هرود رد .دنیآ قئاق تراغ رد دوخ یتاذ شطع و زکرم زا زیرگ
 و دیسر دوخ لکش نیرتهدرتسگ و نیرتلماک هب هماکدوخ ناعطقم اب عاطقا متسیس نایقوجلس
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 عاطقا صوصخ رد« .دنتفرگ رارق يریذپان لمحت ياهراشف تحت يرهش ناروهشیپ و ناعراز
 لرتنک عون چیه }جوف رالاس{ ضراع فرط زا و هدوب یتلایا تموکح یعون هک تفگ ناوتیم
 رثؤم تاعاطقا يراذگاو رد یهاگ یلو ،هتشادن تراظن نادب زین ریزو یتح و هدشیمن یسرزاب و
 102».تسا هدزیم تسد راک نیا هب دوخ تردق جوا رد کلملاماظن هک نانچ ،هدوب
 ،زیخ و تفا میدرگیم رداق ام هک تساههدیدپ نیا يهبناج ود و یکیتکلاید هطبار كرد اب طقف
 زا دعب .مینک كرد فلتخم ياهنامز رد ار يدیلوت و یعامتجا تابسانم ندش درخ ای شرتسگ
 و یکباتا متسیس شرتسگ نآ يهدمع لماع هک نایقوجلس ورملق هیزجت عورش اب ،هاشکلم
 یئافوکش دنور ،دوب یلام لقتسم رومأم نتخادنارب و اهنآ طسوت اهنیمزرس لرتنک و تراظن
 نیدلادعس هک اجنآ ات دیسر يریذپان لمحت دح هب ینامناخیب و تکالف و دش زمرت
 دنهاوخ رارف تاهد زا همه ناناقهد دشابن یتلامتسا رگا« :دسیونیم هاش هب دمحا مالسالالامج
 103».درک
 .تسا هدوب لومعم يزرواشک راک رد ناگدرب زا هدافتسا و يرادهدرب زین نایقوجلس نارود رد
 یضعب رد هک دنتشاد دوجو مالغ مه ییهدع ،یلومعم نایئاتسور ای و دازآ نایئاتسور رانک رد«
 رما رد نامالغ يریگراک هب نازیم نکیل .دندوب راک لوغشم یفقو و یناوید ً،اصوصخ كالما زا
 104»تسین نشور نادنچ عبانم يالبال زا يزرواشک
 
 :3 يدنمنوناق
 

 و یعاطقا يهعماج رد ناگدننک دیلوت یتایلام راب ندرک کبس و یسایس تابث
 تالکشم :ًالوا هک دیدرگیم ثعاب ،یکارتشا تیکلام رهظم طسوت يرادلویت
 و کلام نیب ینالوط و نیعم تابسانم :ًامود .ددرگ لح یسایس تردق یلام
 و گرزب نارادلویت و ناعطقم  ً:اموس و هجیتن رد هک دیآ دوجو هب عراز
 یثوروم اهنرق ای و لاس اههد يارب ار دوخ ياهنیمز نامز لوط رد کچوک
 شیپ بیترت نیدب .دننک کلمت یعقاو روط هب ار اهنآ مدق هب مدق و هدرک
 يرادهدرب و تیوقت ژاورس نطب رد رخأتم مسیلادوئف تابسانم ياههنیمز
 تلع هب يزکرم تردق فعض و یسایس نارحب طیارش رد .دیدرگیم فیعضت
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 اب تدم نیرتهاتوک رد دیامنیم شالت یمکاح ره ،هعماج یتابث یب و بوشآ
 رد و دنک طقاس یگدنز زا ،هدرک هسیکرس ار ناعراز فلتخم ياهتایلام نتسب
 و رگیدمه عاطقا هب نتخادنا گنچ ثعاب نارادمتردق نیب تباقر لاح نیع
 اهنیمز ندشن یثوروم نآ يهجیتن هک دیدرگیم يرادنیمز رتشیب یتابث یب
 ور هدلوم ياهورین طیارش نیا تحت  ًاقیقد .دوب اهنآ ندش تسد هب تسد و
 ياههنیمز شیپ ،دشیم یهت تکلمم هنازخ ،دنتفریم يدوبان و فعض هب
 رد ،ررکم ياهگنج نایرج رد يراد هدرب و فیعضت رخأتم یلادوئف تابسانم
 .دومنیم دشر ژاورس نطب

 
 
 





 

 
 
 

 
 مراهچ لصف

 ــــــــــ ❖  ــــــــــ 
  لوغم موجه زا ناریا يداصتقا راتخاس

 يدالیم 1219 
 
 تابسانم هب يرظن تسیرورض ،لوغم نارود رد ناریا یعامتجا راتخاس یسررب زا شیپ
 ناتسلوغم رد هک تفگ دیاب« :میزادنایب ناخزیگنچ تیمکاح تحت لیابق رد يدیلوت ياهورین
 هکلب ،تسوا نآ زا يزیچ هک دیوگب دناوتیمن یسک و دشابیم روتارپما لاوما وزج زیچ همه
 زا ینوناق یگزاتب هراب نیا رد .دنراد قلعت روتارپما هب مدرم دوخ و نایاپراچ همه ،زیچ همه
 اهراتات هک دوزفا دیاب .دنشابیم طلسم لاوما همه رب ناگرزب هک دوب هدش تسرد روتارپما يوس
 روتارپما ،نخس هاتوک .درادن يدازآ یسک اهنآ نایم لاح ره رد ...دناهدش میسقت ناگرزب نایم
 ییاراد و دنریگیم مدرم لاوما زا دنهاوخب هک هزادنا ره هب و دنهاوخب هک ار هچ ره ناگرزب و
 ورملق تحت نایئاتسور دروم رد لاح نیع رد 105.»تساهنآ فطل هب هتسب مدرم دوخ
 زا درم چیه هک تسا نآ رگید ياسای« :دوب نینچ يزیگنچ ياسای ،ناتسلوغم رد ناخزیگنچ
 هانپ يرگید هب و تفر دناوتن رگید ياج هب دشاب دودعم اج نآ رد هک ههد و هدص و هرازه
 یمادقا یسک مکح نیا فالخ رب رگا و داد دناوتن هار دوخ هب ار سکنآ یسک و تفرگ دناوتن
 هداد هار ار وا هک سک نآ و دنشکب قیالخ روضح رد دشاب هدرک لیوحت هک ار سکنآ دیامن
 106».داد دناوتن هار شیوخ هب ار يرگید هدیرفآ چیه ببس نیا زا و دننک  باقع و لاکن دشاب
 بقع رایسب راتخاس ،يزیگنچ ناتسلوغم ییهلیبق ءهعماج رد ،دوشیم هظحالم هک يروط هب
 ار بلاغ راتخاس یگدرب تابسانم هک يروط هب تسا هدوب مکاح ژاورس و يرادهدرب ءهدنام
 .دندرک زاغآ بونج و برغ هب ار دوخ تالمح نالوغم ،يراتخاس نینچ اب .تسا هدادیم لیکشت
 :دیوگیم نینچ ییایسآ یکارتشا تیکلام و ژاورس ،يرادهدرب تابسانم دروم رد سکرام
 و هدش کلم یب ،تسا هدمآرد دایقنا تحت و هدش بولغم رگید يهلیبق طسوت هک ییهلیبق«
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 ]حتاف يهلیبق[ عامتجا نآ هک ددرگیم حتاف يهلیبق ِدیلوتِ دیدجت ِکیناگرا ریغ طیارش زا یئزج
 ًافرص ژاورس و يرادهدرب نیاربانب .درگنیم شدوخ لام ناونع هب ]بولغم يهلیبق[ نآ هب
 لیدعت ار لاکشا نیا مامت ًاموزل اهنآ .دنتسه ییارگهلیبق ساسا رب تیکلام رتشیب لماکت
 رب هک لکش نیا رد .دنهد ماجنا دنناوتیم همه زا رتمک ییایسآ لکش رد ار لمع نیا .دننکیم
 لثم - یلصا طرش نانچ نآ حتف ،هدش انب يزرواشک و روتکافونام يافکدوخ ِیگناگی يانبم
 درف لکش نیا رد نوچ رگید فرط زا .تسین - دنراد قوفت يزرواشک ،نیمز تیکلام هک ییاج
 کلم ]نطب رد[ عقاو رد شدوخ نیاربانب ،تسا بحاص طقف هکلب هدشن ]کلام[ هدنراد هاگ چیه
 طیارش هن يراد هدرب اج نیا رد .دنکیم مسجتم ار عامتجا تدحو هک ]تسا[ يزیچ هدرب ،تسا
 107».دهدیم رییغت ار یلصا تابسانم هن و دشخبیم نایاپ ار راک
 :تسا نینچ رگید نایب اب قوف لوق لقن ياوتحم
 رب تیکلام لاکشا ،دندرگیم لصاح ییارگهلیبق و گنج تابسانم زا هک ژاورس و يرادهدرب -1
 و يزرواشک ماغدا تلع هب ،نآ ییایسآ لکش رد یلو دننکیم لیدعت ار ییارگهلیبق ساسا
 رارق یئایسآ یکارتشا تیکلام ناینب رب هک ار ژاورس و يرادهدرب ،افکدوخ تاهد رد روتکافونام
 .دننکیم لیدعت رتمک ،تسا راوتسا ییارگهلیبق ساسا رب و دراد
 دنباییم لماکت و دنریگیم لکش یکارتشا تیکلام رد نینچ مه ژاورس و يرادهدرب ماظن -2
 و هدرب اریز .دننک یفن یساسا روط هب ار یکارتشا تیکلام نآ یئایسآ لکش رد هک نیا نودب
  .دنتسه یکارتشا عامتجا تدحو مسجت و ترکنک نایب فرس
 هاشداپ ینععی ،یکارتشا تیکلام لبمس هب اهنآسنا يهمه و زیچ همه قلعت لیلد هب -3
  .تسا یئایسآ یکارتشا تیکلام ياهیگژیو زا یکی نیا .دریگیم لکش ییایسآ دادبتسا ،دبتسم
 لوق لقن ياوتحم اب قبطنم ًاقیقد لوغم يهلمح ات بارعا هلمح زا یخیرات براجت و ثداوح
  .میزادرپیم لوغم نارود یسررب هب ام لاح .تسا قوف
 فلتخم لیابق زا میظع یهاپس طسوت زور نآ ناهج زا عیسو يهقطنم کی حتف ،لوغم موجه
 هدرتسگ داعبا رد يدیلوت ياهورین ،دندش یلاخ  هنکس زا اهنیمزرس زا يرایسب حتف نیا رد .دوب
 يارب ار ناریا لماکت هب ور ژاورس راتخاس راموت یلوغم يرادهدرب راتخاس و دیدرگ دوبان
 هب ژاورس راتخاس زا ار ناریا يداصتقا راتخاس ،لوغم موجه .دیچیپ مه رد یخیرات ییهظحل
  .دومن ظفح ار نآ یکارتشا تیکلام لکش یلو درک لیدبت يرادهدرب - يرادماد راتخاس

 زا شیپ لاس 600 ،)1242(لوغم رابرد رد پاپ ریفس )Plan Karapon( نپَراک نالپ
 سپ« :دنکیم دییأت ار سکرام تارظن هطقن هک دهدیم هئارا ییهدنز تاعالطا ،ناوج سکرام
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 دوبان ریت برض هب ار مدرم ریاس و هدومن ادج ار ناروهشیپ نالوغم ،رهش مدرم ندمآ نوریب زا
 108».دنباییم ییاهر گرم نیا زا ،دنشابیم نالوغم یگدرب زاین دروم هک یناسک اهنت ،دننکیم
 )نم زا هیکت(
 اج نیا رد ام هک هدرک ییهسیاقم یکسفشورطپ ،لوغم مجاهت ءهعجاف نیا داعبا كرد يارب
 .میروآیم
 604 و 583( يدالیم 1207 و 1187 ياهلاس نیب )نیزست يروطارپما( نیچ لامش رد«

 رفن 086!705!44 زا سوفن هدع ،دوب هدمآ لمع هب هک يرامشرس راب راهچ ماقرا قبط )يرجه

 = يدالیم1234( نالوغم طسوت نیچ لامش ریخست زا سپ .دیدرگ غلاب رفن 079!816!45 هب

 رفن 975!754!4 طقف و دمآ لمع هب دیدج يرامشرس ”کلاسم“ و تلایا 36 رد )يرمق  632
 ياهتبسن ،تسین دوجوم دروم نیا رد یقیقد رامآ نینچ ناریا رد نوچ 109».دش دراو رامآ رد
 .دهد ناشن یبوخ هب زین ار ناریا رد هعجاف داعبا دناوتیم قوف
 يداصتقا راتخاس قبط ار حوتفم ياهنیمزرس يداصتقا راتخاس ،مجاهت لوا هلحرم رد نالوغم
 تراغ و هنارادهدرب يرورپ ماد ،مدقتم ژاورس یعون رب اهنآ داصتقا ناینب .دندادیم رییغت دوخ
 هب عتارم لابند هب رتشیب اهنآ انبم نیا رب .دوب رگید يهلیبق هطسوت هلیبق کی ياههدروآرف
 لماک تراغ اب لاح نیع رد و دنتفریم ناشیاهماد يارب دعاسم ياههاگارچ تروص
 دوخ يداصتقا ياهناینب ،دوخ زکارم هب اهنآ ندناشک و اهنیمزرس نیا رد دوجوم ياههدروارف
 داضت رد اهنیمزرس نیا رد یئاتسور هدلوم ياهورین اب اهنآ لیلد نیا هب .دندومنیم میکحت ار
 .دیدیم شیاهماد هاگارچ ار نآ لوغم هک تشاد جایتحا ینیمز هب زرواشک اریز دنتفرگیم رارق
 يدیلوت تابسانم و هویش نیا زا یشان هک ییاهرهش و اهيدابآ نآ هارمه و زرواشک هجیتن رد
 راتخاس تمدخ رد نالوغم عقاو رد .دشیم وحم لوغم یگدنز يهنحص زا دیاب دوب هتفرشیپ
 ار یتیلقا ،دنتشک ار نامدرم تیرثکا .دندرک لمع ناشفیاظو هب بوخ یلیخ دوخ یعامتجا
 يدابآ ره و دندرک تراغ ار ییهدروارف ره ،دندیشک یگدرب هب یصخش تامدخ و یناپوچ يارب
 طسوت مزراوخ حتف نایرج ردً الثم .دش لیدبت هاگارچ هب هک دندرک بارخ نانچ نآ ار يرهش و
 رازه دص زا تدایز دندوب تعانص و تفرح بابرا چنآ دندنار ارحص هب ار قیالخ« ،ناخ زیگنچ
 رب ار نادرم یقاب و درب يریسا هب و درک هدرب دوب ناوج نانز و كدوک چنآ و دندرک ادج ار
 بهن هب رکشل و ....دیسر لوتقم سفن راهچ و تسیب ار لاتق درم کی ره دندرک تمسق رکشل
 و مزر لاجر زکرم هک مزراوخ .درک ناریو ار تالحم و تویب يایاقب و دندش لوغشم جارات و
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 ياوأم هتخاس هنایشآ ار نآ تلود يامه و هداهن نآ ناتسآ رب رس مایا و دوب مزب ءاسن عمجم
 یبارخ رب روصق و دش رود یشوخ زا رود دش نغز و موب نمیشن و تشگ {لاغش} يوآ نبا
 110».تشگ روصقم
  ،درک حتف ار نایماب ناخ زیگنچ هک ینامز ایو
 ناشیزا و دنشکب ار تمامت میاهب عاونا ات مدآ ینب فانصا زا دشاب هک روناج ره هک داد اسای«
 نکاس اجنآ رد هدیرفآ چیه نیزا دعب و دنراذگن ردام مکش رد يهچب ات و دنریگن ریسا ار سک
 تیرثکا يدوبان اب .دیدرگیمن متخ اج نیا هب تبیصم یلو 111»...دننکن ترامع و ددرگن
 نتفر تراغ هب اب و .دشیم مودعم تانق اب يرایبآ متسیس هژیو هب يرایبآ متسیس ،تیعمج
 طیارش و تشگیم یشالتم يدیلوت يورین لک ،بسا و غالا و رن واگ لثم يراک نایاپراچ
  .دیدرگیم مهارف ناشیاهماد يرادهگن و شرورپ تهج نالوغم طسوت ناگدنام هدنز یگدرب
 اب دوب يواسم ناقهد دوجو .دوب راوتسا هاگارچ يانبم رب ،یناریا ناقهد اب لوغم تابسانم اذل
 تابسانم نیا .اتسور و ناقهد یفن ینعی هاگارچ هب يزرواشک نیمز لیدبت و ،هاگارچ یفن
  :دهدیم ناشن لوغم هیلوا مجاهت رد ار ناریا یعامتجا راتخاس ،ياهیاپ
 اج تعارز و يزرواشک ار یسایس تردق ،نایقوجلس نامز رد« :دیوگیم هراب نیا رد نوتبمل
 تلود تردق و يربهر راتخاس ،نالوغم مایا رد هک نآ لاح و ،درکیم نیمأت هتفرشیپ و هداتفا
 یکتم ،دندادیم ناماس ار یماظن تیامح هک یتریشع ياهدحاو يارب عیسو عترم لیصحت رب
 :زا دوب ترابع لوغم موجه ناوا رد ناریا یعامتجا راتخاس هجیتن رد 112».دوب

 

 ياهلیبق يرادماد - يرادهدرب متسیس

 
 ار نآ تحص و دز کحم ار قوف يریگهجیتن صخشم ياههدیدپ یسررب اب تسیابیم لاح
 .دومن یبایزرا هرابود
 .دوب يرهش نارگتعنص و نازرواشک رامثتسا قیرط نیرتهدمع يراگیب ،لوغم هیلوا مجاهت رد
 ”دازآ“ ناناقهد ماگ هب ماگ هک تشاد تعسو هزادنا نآ هب ات يزرواشک رد هژیو هب يراگیب نیا
 زکارم تروص هب یقطانم رد زین يرهش نارگتعنص .دندش لیدبت هدرب هب اهفرس و

  .دندشیم هدروآ عمج <يراکمه>
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 وزج زین دوب وا ناسک ای و ناخ هب قلعتم ًالومعم هک - یتعنص ياههناخراک روما هب یگدیسر«
 یگدرب هب روشک فرصت ماگنه هک یناروهشیپ روبزم ياههناخراک رد .دوب ناویدبحاص فیاظو
 )نم زا هیکت( .دندوب لوغشم دیلوت هب 113،».دندرکیم راک ناشیا فالخا ای و دندوب هدمآرد
 دوخ يارب اهنآ زا و هدروآ درگ ار ناروهشیپ نیرتهب نالوغم یمالسا ياهنیمزرس رد« الوصا
 همه .دنزادرپیم جاب ياج هب ار دوخ ياههتخاس زا یشخب ،رگید ناروهشیپ .دنشکیم راک
 كاروخ لقاّدح و رذب اهنت و دوشیم يروآدرگ نالوغم ياهرابنا رد يزرواشک تالوصحم
 نآ و تشوگ یمک و نان کچوک هریج اهنت رهش ناروهشیپ هب .دننکیم مک نآ زا ار ناناقهد
 114».دنهدیم ،راب هس ییهتفه مه
 رد راب نیلوا يارب يدالیم 13 نرق مایس لاس رد« هک دزاسیم ناشن رطاخ يرذون رتکد
 يارب تامهم و هسبلا ،هحلسا ،دوب هدش ثادحا سوط رهش رد هک )هناخروق( مان هب ییاههاگراک
 هدش دیدجت یگدرب نارود تمحز و جنر ،اههاگراک نیا رد .دندروآیم مهارف و هیهت نوشق
 115».دوب
 هتشامگ راک هب ًاعیسو يزرواشک یتح و نامتخاس رد هکلب تعنص راک رد اهنت هن اههدرب
 هعسوت و ناگدرب هدع هقباس یب شیازفا بجوم ًاتقوم لوغم هبلغ اهنیا زا هتشذگ« .دندشیم
 ارنآ عمج عبانم رد هک ”هناخراک“( یتلود یتعنص ياههاگراک رد ناشیا جنر زا هدافتسا
 روما و يزرواشک رد نینچمه و قیتع دهع ”ياهيرتساگرا“عون زا )دناهدروآ ”تاجناخراک“
 رهش یگدنز و اهرهش طاطحنا و طوقس دیاب هرخالاب .دش ینیشنارحص يرادماد و يرایبآ
 ار یعیبط داصتقا يوس هب شیارگ یمومع شیازفا و يداع ییالاک داصتقا لیلقت و ینیشن
  116».تخاس ناشن رطاخ
 نازیم .دروآ دوجو هب یتالوحت زین نیمز فلتخم عاونا عیزوت رد نالوغم تامجاهت« لوا ماگ
 هصلاخ یضارا نیب ًاتقوم هک یفالتخا و زیامت و تفر الاب ًادیدش تاوم یضارا و هصلاخ یضارا
  117».دیدرگ وحم ،دوب هدمآ شیپ ،یناوید و
 .تخاس راکشآ ار دوخ زیامت نیا هرابود ،یناخلیا هرود زاغآ و ناریا رد نالوغم تیبثت اب
 .دنکیم دییأت ار ام ماع یبایزرا تحص ینشور هب قوف ياهتکاف
 دوخ هب يدیدج لاکشا نیمز تیکلام ،دنتفای ناکسا ناریا رد نالوغم هک يدعب هسورپ رد

 
 347 ناریا خیرات - یکسفشورتپ -113
 77 نپَراک نالپ همانرفس - نپَراک نالپ -114
 228 تیطورشم ات زاغآ زا ناریا یعامتجا خیرات - يرذون هللاتزع رتکد -115
 76 لوغم دهع ناریا رد یضرا تابسانم و يزرواشک - یکسفشورطپ -116
 130 ناریا هنایم خیرات رد لوحت و موادت -117
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 :تفرگ
 و قباس هاشداپ زا هک دوب ییاهنیمز ،كالما نیا .)هطلاخ( وجنیا ای یتنطلس كالما -1
 ،هتفر تراسا هب ای و هتشک ،يرارف نارادنیمز ای و ناگدازهاش رگید ای و وا یتنطلس يهداوناخ
 رایتخا رد ناخ يهداوناخ طسوت لویت ای و عاطقا تروص هب ًاساسا كالما نیا .دوب هدش بصغ
 هعطاقم ،ناناخلیا نامز یلام داهن نیرتمهم« هک يروط هب .تفرگیم رارق لوغم ناگدازهاش
 118»...دوب تادیاع هعطاقم عقاو رد هعطاقم .دوب

 ،كورتم ياهنیمز زا دوب ترابع هک ىتلود ای )گرزب ناوید( يالاد ناوید ياهنیمز -2
 هاشداپ ،دوب تلود لرتنک تحت ًاساسا هک اهنیمز نیا .دابآون ياهنیمز و ثراو ىب ياهنیمز
 .درکیم یتافرصت و لخد اهنآ رد و تشاد تراظن نآ رب زین

 ،ناناخلیا يارزو زا بلغا هک ،گرزب نارادنیمز هب قلعتم اهنآ رتشیب هک یصوصخ كالما -3
 هدرخ و طسوتم نیکلام هب زین اهنیمز زا یکدنا و .دندوب یتلود نارازگراک و لامع رگید و
 رد ییهفیاط{ هراکنابش مدرم یصخش كالما« ناخوکاله نامز رد .تشاد قلعت نیکلام
 مامت طایتحا« تسیابیم یضاق ناناخلیا هرود رد ای و 119»...دندنادرگرب اهنآ هب ار }سراف
 دهن ورگ هب ای و دشورفب رگید راب و هداهن نهر هب ای دشاب هتخورف ار یکلم یسک رگا ات دنک
 120».دوش نشور
 .لوغم تالیا قالشق و قالیی و هاگارچ ياهنیمز ،تروی -4
 هدش یناوید و یتنطلس ياهنیمز وزج لوغم يهلمح نیح رد هک هفوقوم یضارا .تافوقوم -5
 نویناحور« .تفرگ رارق تیناحور دی رد و تفای شرتسگ نوزفا زور ناناخلیا نامز رد ،دوب
 رادتقا و عضو نالوغم دهع رد - یشیورد قیارط و خویش و املع و تاداس - ناملسم
 ناوریپ اب مه يور رب هک }تسرپ تب{ تسپ نمش نالوغم .دندرک ظفح ار شیوخ يداصتقا
 نایناحور یبهذم و يونعم  رابتعا و هملک ذوفن زا يدوز هب - دندرکیم ارادم رگید نایدا
 نانآ رایتخا رد ار  هفوقوم كالما زا یشخب و دندش ربخ اب مدرم هماع نایم رد ناملسم
 ار یهجوت لباق و عیسو یضارا ،یبهذم تاقبط تیکلام ،ناکباتا مایا رد«  121».دنتشاذگ
 122».تسا هدشیم لماش
 هک نیا دوجو اب .میتسه انشآ نیمز رب تیکلام لکش 5 اب لوغم ناناخلیا يهرود رد ام عقاو رد

 
  223 ناریا هنایم خیرات رد لوحت و موادت - نوتبمل -118
 97 ناریا هنایم خیرات رد لوحت و موادت - نوتبمل -119
 104 ناریا هنایم خیرات رد لوحت و موادت - نوتبمل -120
 346 ناریا خیرات - یکسفش ورطپ -121
 150 ناریا هنایم خیرات رد لوحت و موادت -122
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 رد اهنآ يهدمع فرصت و لرتنک یلو ،دوب اهنیمز و نیمزرس لک باقرلاکلام هاشداپ
 هب ار یصوصخ و یناوید ،هصلاخ ياهنیمز رتشیب .تفرگیم ماجنا دش رکذ هک ییاههخاش
 بحاصت ار نیمز دمآرد هیلک و هداد ار دوخ مهس داد رارق قبط رب عطُقم و دندادیم هعطاقم
 دصشش هب ار نامرک لام« یئاتخارق يارما زا شمتغرویس نیدلا لالج ناطلس  ًالثم .درکیم
 باوج دقن رانید رازه هد و تسیود هک نآ طرش هب درک هعطاقم ناخ نوغرا ناوید زا رانید رازه
 ،ناراک هعطاقم نیا 123».دنراد بوسحم تاجارخا هب ار وا رانید رازه دون و دصیس و دیوگ
 .دندومنیم لامعا اهنآ رب راوهدرب رامثتسا و دنتسنادیم دوخ هدرب ار نیعراز
 .تخاس رهاظ ار دوخ مکمک ،تسیاهلیبق ياهماظن یتاذ هک جرم و جره ،ناخ زیگنچ زا سپ
 ناناخلیا تیمکاح تروص هب ناخوکاله تموکح لیاوا نامه رد زکرم زا زیرگ دیدش شیارگ
 و تاره رد 124ترک لآ ،نارا و ناجیابرذآ رد نایناپوچ ،قارع رد نایریالج :دش رهاظ فلتخم
 ناکباتا ،یبرغ ناسارخ و ناگرگ رد نایرومیت اغط ،ناتسزوخ ات ناهفصا زا رل ناکباتا ،ناسارخ
 نآ لک رد دزی ناکباتا ،سراف و ناهفصا رد وجنیا لآ ،سراف و نامرک رد ناییاتخارق و يرغلس
  .سراف هقطنم زا یتمسق رد هراکنابش كولم و هقطنم
 ،اهرهش بیرخت ،هدلوم ياهورین لالحمضا و يدوبان هب مه اب ناناخلیا نیا میاد عازن و گنج
 125.دیماجنایم یتانق يرایبآ متسیس لماک ًابیرقت بیرخت و هنکس زا تاهد ندش یلاخ
 اب سلگنا هک دروآ هارمه هب نیمزرس نیا مدرم يارب ار یبئاصم نامه قوف تابرض لاح ره هب
 ناریو گنج کی...« :تسا هدرک يدنب عمج قرش خیرات يهبرجت تروص هب دوخ یشیدنا فرژ
 ار شاندمت یمامت و هدرک یلاخ هنکس زا اهنرق يارب ار يروشک ییاهنت هب دناوتیم هدننک
  ».دیامن دوبان
 ای و هنکس زا یلاخ اهرهش و تاهد و تفریم لالحمضا هب هدلوم ياهورین هک یطیارش رد اذل
 تراغ اب تسناوتیمن ،لوغم نارس يزودنا تورث و اهگنج يهنیزه و دوب هدش هنکس مک
 كاپ نانزهار و نارگتراغ زا ار اههار و دنتخادرپ تراجت قیوشت هب ،دوش نیمأت فارطا قطانم

 
 192 لوا دلج - خیراوتلاةدبز وربا ظفاح -123
 يزکرم و یبونج قطانم = ناتسلباز( يروغ ناهاشداپ هب ناشناهدنامرف ناکاین هک یموق -124

 هب دندمآرد یهاشداپ يهلسلس تروص هب ترک هب فورعم نیدلاسمش تنطلس زاغآ اب ،دیسریم )ناتسناغفا
    .دندرکیم تموکح تاره رد ،لوغم ناناخلیا اب گنت اگنت طابترا و طلست تحت هک .ترک لآ مان

 اب ناخ وکالوه گنج :دومن هراشا ریز دراوم هب هنومن يارب ناوتیم یشیاسرف ياهگنج نیا زا -125
 ددجم يریگرد ،رهنلاءاروام رد ياتغج سولوا ياورنامرف ناخ قارب اب ناخاقابآ يریگرد ،یجوج رسپ ياکرب
 اب ودیاب يریگرد ،اهنآ شروش ندناشنورف و مور نانامکرت اب  وتاخیگ گنج ،رصم مکاح سربیب اب وا
 ...هریغ و ناخ نازاغ
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 ار یللملانیب عیسو تراجت دندرک یعس و دندروآ دوجو هب راجت يارب يراجت تالیهست .دندومن
 ناریا رد هک تسا يزرواشک و يرایبآ متسیس تمالس ،تراجت قنور همزال یلو .دنهد نامزاس
 هنیمز رد ار دوخ ياههدیا دنتسناوتن لوغم نارس تهج نیا زا .دوب هدییارگ يدوبان هب نارود نآ
 تسکش اب هنیمز نیا رد اهنآ شیامزآ نیلوا .دنشخبب تیعقاو دنتساوخیم هک روط نآ ،تراجت
 نازرواشک يارب ار اهنآ نازیم و اهتایلام ماسقا اددجم ،اههنیزه نیمأت يارب اذل .دیدرگ وربور
  :زا دندوب ترابع اهتایلام نیا زا یشخب .دنداد شیازفا يرهش نارگتعنص و
 ،جارخ و هیزج ،سمخ ،رشع ،ةوکز لثم یعرش ياهتایلام -1
  :لیبقزا یفرع ياهتایلام -2
 زین روچبق تایلام يزیچ ره يارب ًادعب یلو دیدرگ نیودت ماد تایلام ناونع هب ًاودب هک ،روچبق
  .دندرکیم ذخا 
 لیمحت دندرکیم راک نیمز يور رب هک یناسک رب نالق .دوب هزات یضرا جارخ یعون« ،نالق
  126».دشیم هیدأت تخس ياهيراگیب تروص هب هاگهگ و دشیم
 هجوت ریز رامآ هب ،نامز نیا يداصتقا یشاپ ورف زا یعقاو ریوصت کی ندروآ تسد هب تهج
  :مینک
 لوغم ناناخلیا نامز رد هک )يدالیم 1349 - 1281( يرمق 750- 680 یفوتسم هللادمح
  :دسیونیم ،هتسیزیم

 رد دمآرد نیا هک نآ لاح و هدوب جیار رانید 2٫335٫000 نایقوجلس نامز رد سراف دمآرد«

 نایقوجلس نامز رد مجع قارع دمآرد ...دوب هدیسر جیار رانید 287٫120 هب وا نامز

 جیار رانید رازه 350 هب وا نامز رد دمآرد نیا هک یلاح رد هدوب يدنا و رانید 25٫200٫000
  127»...دوب هتفای شهاک
 هک دندرکیم راذگاو یناسک هب ار بصانم نالوغم« ،رتشیب دمآرد بسک رطاخ هب ًاقیقد

 
    545 ناراگزور - بوکنیرز نیسحلادبع -126
 ،صقانش ،قاتلش ،اپروش ،مالآ ،وغرالب ،يرامن ،وغرت ،روغبات ،اغمت ،راغت :زا دندوب ترابع اهتایلام رگید
 ،رامش غاب ،رامش هناخ ،همیرج ،هفولع و هفلع ،لوزن ،هرهب ،شآ ،قرایکرک ،يرواس ،اهب نالیش ،نوسوش
 ،تاعیزوت ،تاصیصخت ،تافیلکت ،تاجارخا ،دیاوز ،ریفوت و توافت ،تاعقوت ،هنامالس ،شکشیپ ،جاب ،رامشرس
 ،ریرقتلا قح ،لیدعتلا قح ،ءاشنالا قح ،یناطلس و یناوید تاهجوتم ،تاهج و لام ،لام ،موسرم ،تامسق
 موسر ،هنازخ مسر ،هرادصلا مسر ،ءارزولا مسر ،زرحلا مسر ،هیلوتلا قح ،هچنامیبلا قح ،لیصحتلا قح
 و ،يدیشر خیراوتلا عماج زا هتفرگرب( راگیب کیرچ ،همدقت ،یبایزرا ای ریعست ،یگغوراد و یگنحش
 )یناتسیس نیسمداکآ يادیدناک زا هدش میظنت - فاصو خیرات و یناوجخن بتاکلاروتسد

 63 مالسا زا دعب ناریا خیرات - نوتبمل -127
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 یسک نآ هب عاطقا رگید نایب هب 128».دنیامن تفایرد یتایلام نایدؤم زا ار غلبم نیرتشیب
 ،دح زا شیب رامثتسا ياهتنا .دیامن رامثتسا ار نیعراز نارگید زا شیب هک تفرگیم قلعت
 وزج هکلب ،دیآیمن باسح هب هدلوم ياهورین زا یبناج رگید هدرب هطقن نیا رد هک تسیگدرب
 .تسا رازبا
 ياهتارکوتسیرآ و يزکرم تموکح داضت ،ناریا رد نالوغم نتفای ناکسا دنور و عاضوا نیا
 و دح یب رامثتسا همادا ناهاوخ قطانم نیمکاح .دیشخبیم تدش ار فارطا قطانم رب مکاح
 یمظن ناهاوخ يزکرم تموکح یلو دندوب قباس قیرط هب يرهش نارگتعنص و نایئاتسور زرم
 .دنامن یلاخ تلود هنیزخ ،نآ رد هک دوب
 و رس يارب ،دنتشاد تسد رد ار يزکرم یسایس تردق هک ینامکاح نآ هژیو هب لوغم نیمکاح
 لاب و رپ یجراخ تراجت هژیو هب و تراجت هب ًاددجم دندش روبجم ،دوخ هنازخ هب نداد ناماس
 زا یکی .دننک مهارف ار تراجت نیا دشر يارب یلخاد دعاسم طیارش و دننک تیوقت ار نآ ،دنهد
 ناریا رد نالوغم هیلوا درک لمع اب لماک داضت رد هک ینیع عاضوا نیا رد يرورض تامادقا
 رد و تراجت يارب تعنص شرتسگ و يزرواشک يارب دعاسم ًابیرقت طیارش و تینما داجیا ،دوب
  .دوب نارگتعنص و نازرواشک  زا یشک هرهب هویش رییغت هجیتن
 کیلوتاک مظعا فقسا ،مادآ ملهلیو يدالیم 1288 رد هک دوب یبای هار و شالت نیا ناینب رب
 هک ار یتراجت تازاهج مامت دیاب لوغم یگنج ناگوان« :هک دومن داهنشیپ ناخوغرا هب هیناطلس
 هک دنک ناشروبجم و دنورب رصم هب خرس يایرد قیرط زا دراذگن و دریگب دنیآیم ناتسودنه زا
 هنارک ياهروشک و ناتسودنه نیب تراجت قیرط نیدب .دنورب سراف جیلخ رد زمره ردنب هب
 رگید هب ای هینطنطسق ،مورلاضرا ،هیناطلس ،ناهفصا ،زمره ،ناتسودنه هار زا مامتلاب هنارتیدم
 يروطارپما دیاع تراجت نیا عفن مامت تروص نیا رد .تفرگ دهاوخ تروص ناریا هار زا نخس
 دراو زینو و رصم یتیزنارت هار هب یعطاق ءهبرض و دشیم }ایلاتیا{ نژ ناناگرزاب و ناییوکاله
 تیافک ردق هب هک یناگوان اریز دننک ارجا ار هشقن نیا دنتسناوتن ناییوکاله یلو .دمآیم
 129».دنتشادن رایتخا رد دشاب دنمورین
  :دسیونیم بوکنیرز نیسحلادبع
 رد دوبن قنور زا یلاخ ناناخلیا رصع رد تراجت و تعنص ،یعامتجا ياهیناماسبان مغر هب«
 و رود ياهرهش هب هاگ و - تشاد یناگرزاب شزرا هک دشیم دیلوت ییاهالاک اهرهش رثکا
 و فیرظ عیانص دیلوت قیرط زا ،دشیم بوسحم موق هاگتخت هک زیربت .دشیم رداص کیدزن

 
 63 ناریا هنایم خیرات رد لوحت و موادت - نوتبمل -128
 356 ناریا خیرات - یکسفشورطپ -129
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 نادرگناهج و ناناگرزاب يارب دشیم ماجنا اجنآ رد هک دوسرپ ياهدتس و داد رطاخ هب و سیفن
 تعنص و یناگرزاب زکرم کی مایا نآ رد زین ناریا ریوک یحاون رد دزی ...تشاد هژیو يهبذاج
 رد دشیم هیهت اجنآ رد هک ییابیز و فیرظ رایسب ریرح يهچراپ .دشیم بوسحم رصع
 و بسا ماتس و نیز هیهت تعنص نامرک رد ....دوب لوبقم و بوغرم اپورا ياهرازاب زا يرایسب
 ياههدرپ يهیهت ،ریرح ياههچراپ يزود رز رد نینچمه .تشاد جاور یگنج ياهحالس عاونا
 قافآ همه رد رهش نیا نارگتعنص زادنا ور و شلاب و شرفم نتخاس و ،شقنم و هداس فیرظ
 ناناگرزاب تیامح و بلج و تراجت جیورت رد یعس« هک دریگیم هجیتن وا و 130».دندوب هرهش
 رد يداصتقا قنور و هعسوت بجوم يراکنا لباق ریغ وحن هب هرود نیرد فارطا نارگادوس و
 هنارتیدم یحاون ات نیچ هلصاف رد اهنآ عضوم يهمزال دوخ نیا و دوب ناناخلیا ورملق
 131».دوب
 يارب یتعنص يهدروارف داجیا زا تسا ترابع یکارتشا هیلوا نارود تعنص افکدوخ دیلوت
 کلام ناونع هب هکلب رگراک ناونع هب هن« یهاگراک دیلوت عون نیا رد دارفا .هلدابم هن و فرصم
 ینیرفآ شزرا راک عون نیا زا فده .دننکیم مه راک هک دنتسه عامتجا ياضعا ناونع هب و
 هفاضا اب ینعی ،هناگیب راک اب ار نآ ات دننکب مه يراکهفاضا تسا نکمم هچ رگ ،تسین
 زکارم رد هدش عمتجم نارگتعنص قوف ياهتکاف يابنم رب یلو 132».دننک هلدابم ،تالوصحم

 شزرا ینعی ،هلدابم يارب هکلب فرصم يارب طقف هن ،نالوغم طسوت <يراکمه> فلتخم
 طاقن یصقا هب یجراخ و یناریا ،لوغم راجت طسوت ات دندرکیم دیلوت ار یتسد ياهراک ،ینیرفآ
 رگتعنص ،رگید نایب هب .دنوش هلدابم رگید ياهالاک ای و لوپ اب و هدش رداص ناهج و ناریا
 ار نآ رتشیب يهیامرس بسک رطاخ هب رجات و درکیم دیلوت ،هلدابم يارب ار هدروآرف
 هنارگادوس هیامرس هکلب تسین یتعنص هیامرس ،هیامرس نیا هک تسا نشور هتفگان .تخورفیم
 ار راک هک تشادن قح یلو درخب ییالاک ره تسناوتیم ناگرزاب« اریز .تسا یلادوئف يراجت و
 یصخش يدارا يهلئسم کی ”تشادن قح“ زا سکرام روظنم 133».دیامن يرادیرخ الاک دننام
 ناکما نیا هب ینهذ و يدام ،یخیرات رظن زا ار اهنآسنا ،دیلوت ینیع طیارش هکلب تسین
   ”دنیامن يرادیرخ الاک دننام ار راک“ هک دناسریمن
 دیاوع زا ریغ نایناخلیا يهنازخ« هک تفر شیپ اج نآ ات لوغم نارود رد تراجت يهعسوت
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 نازیم یجراخ تراجت یبسن قنور مایا نیا رد هک یکرمگ دیاوع زا ،یگنج میانغ و اهتایلام
 134».دشیم لصاح دوب هدرب الاب ار نآ
 لکش رد نارگتعنص ،ناریا ياهرهش زا يرایسب رد دهدیم ناشن هک دوب ییاههنومن اهنیا

 تاعمجت رد دیلوت دنور زا ناوتیم .دندرکیم دیلوت الاک ،هلدابم يارب >يراکمه<هیلوا
 و طسب روتوم تراجت شرتسگ و طسب هک تفرگ هجیتن نینچ نارود نآ ناریا رد نارگتعنص
 راک میسقت يوس هب تعنص نیا يهدنهد تمس و نارگتعنص تاعمجت رد تعنص شرتسگ
  .دوب يزرواشک هنیمز رد یتاحالصا و يروتکافونام
 هب ،هلدابم و ییالاک دیلوت يارب )نآ يهیلوا ماخ لکش رد یّتح( يرهش هاگراک رگتعنص روهظ
 هلدابم« .تسا افکدوخ يداصتقا تابسانم و یکارتشا يهلیبق و هداوناخ هب یگتسباو یفن ینعم
 نیا هک دریگیمرس یطاقن رد و دباییم نایاپ یکارتشا یگدنز هک ددرگیم زاغآ یماگنه اهالاک
 ضحم هب یلو .دننکیم ادیپ سامت اهنآ ياضعا ای ریغ یکارتشا تاعامج اب تاعامج لیبق
 یکارتشا تاعامج یلخاد یگدنز رد دنوشیم الاک كرتشم یجراخ طباور ظاحل زا ءایشا هک نیا
 - ییالاک دیلوت عون ره - ییالاک دیلوت هجیتن رد 135».دندرگیم الاک شنکاو روط هب زین
 اب داضت رد ار هلدابم يوس ود ياهناسنا هلدابم اریز .دنکیم بارخ ار یکارتشا تیکلام ناینب
 .دریگیم ماجنا رایسب يدنک اب نآ یئایسآ عون رد رما نیا هّتبلا .دهدیم رارق مه
 دنور زا يوضع لاح نیع رد یلو تسا هعماج زا يوضع يرگتعنص نینچ هک تسا تسرد
 رد .دنکیم یفن ار نآ و هدوب داضت رد یکارتشا متسیس اب هک تسا يدیلوت يهویش و يداصتقا
 هب دیلوت ،(تسا یجراخ تراجت ساسا هک) لوپ اب هلدابم هژیو هب هلدابم يارب دیلوت هجیتن
   .تسا هویش ود ره رد دیلوت ای و یلادوئف ای ،يرادهدرب دیلوت هکلب تسین ”یئایسآ دیلوت هویش“
 هب تسد نیمز رب تیکلام يهویش زا یشان جنر و درد اب یعامتجا دیلوت زا هخاش نیا یلو
 نیمز تابسانم رد زین ناشیاپ کی ،رهش رد یگدنز دوجو اب هرود نآ نارگتعنص .دوب نابیرگ
 تراسا ریجنز رد ،دیلوت زا هویش نیا لیلد نیمه هب .)يزرواشک نیمز رب يراگیب( دوب هدیبسچ
 ياهماگ اب تسناوتیمن و دوبیم یفاکان شتادیلوت و دنک شتاکرح ،نیمز رب تیکلام يهویش
 یهاگراک عیانص شرتسگ و طسب نآ زا یشان و ییالاک دیلوت ترورض یلو .دور شیپ هب راوتسا
 هب ماگ ،ریز لماوع طسوت و تشاذگیم ریثأت رهش عفن هب اتسور و رهش داضت رب ،هلدابم يارب
 .درکیم نوگرگد ار نآ ماگ
 هک دوب یلماع ،رهش رد راک لحم روفو هجیتن رد ،رهش رد یتراجت ياهالاک يارب اضاقت -1
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 .درکیم ادج يزرواشک نیمز زا ار نارگتعنص ياپ
 :دید ناوتیم ار یگژیو دنچ یشکهرهب متسیس نیا رد :كالما يهعطاقم متسیس شرتسگ -2
 هب یناوید و تاجهصلاخ یتلود نیرومأم ینعی هعماج اب متسیس نیا رد ناگدنوش رامثتسا -فلا

 کی ،صخش کی اب اهنآ 136.دنتسین فرط ،دیلوت هسورپ رد ناشنارگرامثتسا ناونع
 .دنتسه فرط محر یب شکهرهب
 و اتسور زا نایئاتسور رارف ای و یگدرب ،ینامناخ یب ثعاب راکهعطاقم هیور یب رامثتسا -ب

 ،دندادیم تسد زا ار ناشدیلوت رازبا هک نیعراز نیا .دشیم اهرهش یضعب رد نانآ روضح
 ،شاعم نیمأت لقاّدح اب یئادتبا یتعنص ياههاگراک هک دندوب ییهدامآ و رضاح يورین
 .دنتشادیماو دیلوت هب ار اهنآ

 رپ اهرهش زا يرایسب ناخ نازاغ ءهرود هژیو هب ناناخلیا ءهرود رد هک تسا تهج نیدب
  .دندش دابآ و تیعمج
 رکشل هک ییاهیبارخ ندرک دابآ رد« ،نیملسم هفیلخ مادعا و دادغب حتف زا دعب ناخوکاله
 یشعرم ریهظ لوق زا یکسفشورطپ 137»...درک مامتها دوب هدش نآ بجوم شیاهیشک
 ًاددجم ناسارخ رد ار ناشوبخ )يرجه 654( يدالیم1256 لاس رد ناخوکاله« :دسیونیم
 و ینارمع ياهراک هنوگ نیا .دومن ءایحا ار هیحان نآ يرایبآ هکبش و تخاس نوکسم هدرک دابآ
 يرجه 675 و 663 لاس رد و نارادنزام رد يرجه 635 لاس رد یلحم ناریما طسوت ییایحا
   138».تفرگ تروص زین هریغ و ناتسیس رد
 و دندروآ يور تراجت هب ناناخلیا ،اهدمآرد میظنت ترورض رب ،دمآ شیپ رد هک روط نامه
 نیا زا .دندروآ دوجو هب يزرواشک تابسانم رد یمظن  دندوب روبجم نآ شرتسگ و دشر يارب
 هدمآ تسد هب تالوصحم عیزوت يانبم رب یتابسانم ،ناخ نازاغ هرود رد هژیو هب دعب هب نامز
 .دیدرگ لومعم - قسن - يدنب مهس تروص هب ،کلام و عراز نیب
 مزال ،لوغم ناناخلیا نامز رد ناریا رد اتسور داصتقا راتخاس زا رتنشور يریوصت نتفای يارب
 .میزادرپب ،هدش دیلوت لوصحم عیزوت لماوع و عیزوت هب تسا
  .راک يورین ،رازبا ،رذب ،بآ ،نیمز :زا دنترابع يزرواشک دیلوت ياهزاین شیپ
 :ددرگیم یسررب لوغم خیرات فلتخم لحارم رد قوف لماع جنپ اب عراز تابسانم ریز روطس رد

 
 نیا قوف بلطم زا روظنم . تسا فرط و طوبرم هعماج لک اب هعماج زا يوضع ناونع هب ناقهد -136

 ذخا يارب هدنهد تدحو کلام ياپ ،تسین نیب رد یموس رفن ناقهد و کلام مهس تابسانم رد هک تسا
 .تسین نایمرد تایلام
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 نادناخ هب قلعتم ناشتورث و مدرم و هحوتفم یضارا مامت هک يزیگنچ ياسای يانبم رب
 ياهورین داضت رس کی زا یناریا عراز ،نالوغم يهیلوا مجاهت رد ،دمآیم باسح هب ناخزیگنچ
 ،يزرواشک رازبا لثم ؛دوب دیلوت رازبا ،شدوخ عراز .دمآرد هدرب تروص هب و دش جراخ هدلوم
  .واگ ای و نهآ واگ ای و شیخ لثم
 لاح نیع رد .تفای ییهقباسیب شرتسگ ژاورس ناخ نازاغ تنطلس زا شیپ ات ،مود هلحرم رد
 .دندشیم هتشامگ تعنص و يزرواشک راک رد ناریا يداصتقا راتخاس ردً اعیسو زین اههدرب
 :مینک هجوت دیلوت رد شاتکرش و هدرب دروم رد یخیرات دنس دنچ هب لاح
 هدرب و تمینع نادنچ و دنتفرب ...درک جونق تیالو مزع ناطلس ،هیامعبرا و عست هنس بحر رد«
 زاب نینزغ رد ات دندادیم همین هب تمینع و تشذگن مرد هد زا هدرب تمیق هک دنتفای
 139».دنناتس
  140»تشگ ناتسودنه ،يدنه ناگدرب و ناریسا زا ناسارخ«
  141».دشیم هتخورف یکرت و يدنه هدرب رازه تسیب هنالاس تاره ناشورف هدرب رازاب رد«
 هدرب هب لیدبت ناسنا رازه اههد ،روشک ىمومع عضو ىگتفشآ تلع هب لوغم هرود رد«
 دروم قرط عاونا هب زین عرازم رد هکلب ،دندرک ىمن راک اههناخ طیحم رد اهنت ناگدرب .دندشىم
 142».دنتفرگ ىم رارق ىشک هرهب
 ،دندشیم لمحتم يرهش ناشکتمحز و نیعراز هک ییاهمتس دروم رد هللالضف نیدلادیشر
  :دسیونیم
 ياهتیالو رد و دندرک نطو يالج تیالو يایاعر رثکا ،تافالتا و تاریبدتلاءوس هطساو هب«
 عمج تهج یچلیا هاگ دنچ ره هب و دنام یلاخ اههید و اهرهش و دنتخاس نام و ناخ بیرغ
 ناشیزا دهعت هب روچپوق فاعضا و يدیناسر تامحز رایسب ار ناشیا ،یتقرب نابئاغ ندرک
 هتشگ رفنتم میظع کلم نآ زا و دنور شیوخ تیالو هب هک يدندرکن لیم زگره و يدتسب
 ،دنتفر فارطا هب نابئاغ عمج تهج فلتخم تاقوا رد هک یچلیا نادنچ دوجو اب و يدندوب
 143»...درب دنتسناوتن دوخ ماقم هب ار بیعر زگره
 رد ،ژاورس ،دوب نیمز هب هتسباو هعماج لک رد عراز ،ناریا هب نالوغم مجاهت زا شیپ زا
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 نامز رد یلو .تشاد طلسم عضوم ،يرادهدرب رانک رد و درکیم دشر دوخ لکش نیرتعیسو
 و تفای ینوناق توق دوب لوبقم و زیاج تداع و ”فرع“ مکح هب ًاقباس هک ییاهشور« ،لوغم
 زا یکی هک دیامنیم نینچ ...دندش هتسباو نیمز هب رترثؤم يوحن هب و شیپ زا شیب ناناقهد
 144».تسا هدوب يراگیب یلحم مدرم یناگدنز یمیاد صیاصخ
 و دیلوت رازبا اب هطبار رد ار ییهقبط ،یسایس ورملق کی رد دح نیدب ات ناگدرب يالاب دادعت
 رد  ناگدرب هقبط و نارادهدرب هقبط اب ام ،یناخلیا ناریا رد اذل .دهدیم لیکشت تیکلام
 .میتسه ور هب ور عیسو ییهرتسگ

****** 
 نیدلادیشر ،شاهبرجت اب و رایشوه ریزو کمک اب ،دیسر تنطلس هب ودیاب زا سپ هک ناخ نازاغ
 اهنآ زکرم رد هک دز يداصتقا و یعامتجا قیمع تاحالصا يرس کی هب تسد ،هللالضف
  .تشاد رارق يزرواشک تاحالصا
 دوخ هدرب ار نیعراز ناعطقم وا تاحالصا نامز رد یتح هک دهدیم ناشن ناخ نازاغ غیلرب
 رس رب رگید يوس زا ناعطقم و وس کی زا ناوید و هاش نیب یمئاد ییهزرابم و دندرکیم یقلت
 يایاعر هک دنیوگن« نارادعاطقا هک تسا هدمآ غیلرب رد :دوب مکاح ،عراز اب تابسانم یگنوگچ
 تسین مکح نآ زا تدایز ایاعر رب ار نایرکشل .دنیام ریسا دناهداد ام هب عاطقا هب ار عضاوم نیا
 ناشیا زا یتسار هب یناوید تاهجوتم و لام ءهرهب و دنراد دوخ ياههید تعارز رب ار ناشیا هک
 لوغشم راک رگید هب ،دننک عرز دوخ عضوم رد کی ره  هک نآ زا ریغب ار ایاعر و دنناتسب
   145»...دننادرگن
 هنیزخ لوا :دشاب هنازخ هس ار ماکح« :هک دنک دزشوگ ماکح هب اررکم هک دوب روبجم نیدلادیشر
 ،دنیوگ جرخ نیازخ ار نیازخ نیا و ،تاسوبلم و تالوکأم هنیزخ موس ،حالس هنیزخ مود ،لام
 و ،دوش رپ ناشیا تیافک و یعس نسح زا روکذم نیازخ نیا هک تسا تیعر لخد هنیزخ و
  146».ددنویپن لوصح هب یماک چیه ار كولم دشاب بارخ ناشیا لاوحا نوچ
 یعامتجا فلتخم ياههنیمز رد یتاحالصا هب تسد هللالضف نیدلادیشر کمک اب ناخ نازاغ
 :دز
 .ناناقهد هب تایلام لاس ود ندیشخب -1
  .روشک رسارس يارب یلوپ ياههکس رایع و نازوا ندرک تسدکی -2
 يدزد هطساو نآ هب ات دنامن فلتخم نازوا اههید و تایالو و اهرازاب رد هک میزاس نانچ و«
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 147».درک دنناوتن
 تالیهست و نیمز یب نیکلام هدرخ و ناناقهد نیب دابآ هزات و هکورتم ياهنیمز میسقت -3
  .اهنآ يارب یتایلام
 سولج تقو هب هچنآ و دشاب }ریاب{ راوبلا میدق هچنآ یناوید عضاوم هک بجوم نیا رب دومرف«
 ره هک نتشون دومرف اغمت ...دشاب رئاب مسق زا هلمج عرازم و اههید زا هدوبن عورزم كرابم
 دشاب وا کلم دنک نادابآ هچنآ سک ره ....دناتس ،دنادرگ نادابآ ارنآ و دوش بغار هک ییهدیرفآ
 تسزیاج نآ عیب و دشورف يرگید هب دهاوخ رگا و دشاب ملسم و ررقم وا نادنزرف و ورب ًادیؤم و
 )نم زا دیکأت( 148».دناتسیم هدنرخ نآ جارخ ررقم ناوید و
 لابند نینچ ار قوف تسایس دسیونیم یخامش مکاح هب هللالضف نیدلادیشر هک ییهمان رد
 توق ارک ره رطاخ تیهافر رس زا فرط نآ  نیکاسم و نانطوتم و یلاها هک دیابیم« :دنکیم
 و بارخ و دشاب هتشادن یکلام هک نآ رب طورشم - نیعم نیمز دوخ لاح ردق رب دشاب تردق و
 شیب ناوید لامع هک میاهدومرف و ،دناد دوخ ِقلط ِکِلم ارنآ هدروآ ترامع لاح هب - هدوب ریاب
   149».دنناد فاعم یناوید تاعیزوت و تافیلکت زا و دنناتسن هدش نیعتم هک جارخ زا
 رد ،دوب ناشقلط کلم هدش ذخا ياهنیمز هک کلام هدرخ ناقهد رازه نیدنچ تامادقا نیا اب
 اهنآ تمیق و هدومن رارف ای و هدرک اهر ناناقهد هک ییاهنیمز .دندش دراو يدیلوت تابسانم
 .دوب هدش ربارب ود یتح و هتفای زاب ار دوخ قباس شزرا هرابود ،دوب هدرک لزنت ادیدش
 :مینیبب نیدلارخف هجاوخ مادقا رد ار كالما فرصت هن و یصوصخ کلمت دوجو میناوتیم ام
 هجاوخ ،درکیمن افو دوب اج نآ هک يرکشل و ناگدازهش جرخ هب مور کلم لصاح نوچ«
 رتشیب ات تفرگ نتخورف ناوید بابرا هب ناوید كالما و درک ریبدت یشوکال دمحا نیدلارخف
 نآ هتسیاش ریبدت نیدب و دش بجاو نآ یگراوخمغ بابرا رب و )نم زا هیکت( دش کلم مور
 لمع ماود و دامتعا ار ماکح نوچ ،يدوب یقاب ناوید تیکلم رب رگا هچ .دنام رومعم کلم
 150».یتشگ بارخ تیالو مامت ینامز كدنا هب و دندوب لمهم ترامع راک رد ،يدوبن
 یصوصخ تیکلام و یکلام هدرخ دشر ینشور هب ناخ نازاغ نامز رد یضرا تابسانم لماکت
 تیکلام رد ناوتیم ار نیمز رب یصوصخ تیکلام یتح .دهدیم ناشن ار یعورزم نیمز رب
 رد» :درک يریگیپ ناخ نازاغ دوخ طسوت يزرواشک ياهنیمز زا ییهدرتسگ قطانم یصوصخ
 ینازاغ عایض زا )یتنطلس كالما( هصاخ كالما و وجنیا یضارا رب هوالع ناخ نازاغ نامز
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  151»تسا هدش تبحص زین )ناخ نازاغ یصخش كالما(
 کی قلعت نیا .دراد قلعت وا هب زیچ همه .تسا تیکلام نیا لبمس هاشداپ ،یکارتشا تیکلام رد
 هدرک زکرمتم ار دوخ یکارتشا تیکلام تدحو لبمس رد قلعت نیا هکلب ،تسین یصخش قلعت
 هب لکش 5 تروص هب یکارتشا تیکلام ،دش هتفگ هک روط نامه ناخ نازاغ يهرود رد .تسا
 ای تسا یکارتشا تیکلام لبمس ِدوخ درف نیا هک درادن یقرف( درف کی یتقو یلو .دیسر روهظ
 هب هکلب فرصت اهنت هن ار یکارتشا تیکلام نیمز زا ییهعطق تسناوت )کچوک عراز کی
 دیاب هعقاو نیا زا .تسا هتخیر مهرد ار یکارتشا تیکلام ناینب ،دروآرد دوخ یصوصخ تیکلام
   .دومن ادیپ قوف ياهلاثم دننامه کچوک داعبا رد ار نآ ریاظن ات تفر هعماج قمع هب

  .تارب و لالجا لوزن مسر ،اغمت تایلام ندرک یغلم -4
  152».دننکن هلاوح الصا و دنسیونن تاعاطقا رب تارب تلع چیه هب ناوید زا هک تسنانچ ررقم«
 .ناناقهد عفن هب روچبق تایلام حالصا -5
 18 ره رد بسا سأر 15 اب هناخراپاچ ندومن ریاد تروص هب ،يرسارس تسپ داجیا -6
 )گنسرف هس( رتمولیک
 پسا رس هدزناپ و دنهنب یماب گنسرف هس ره هب يرورض مظعم ياههار رد هک دش غیلرب و«
 153».رتمک دوبن ترورض نادنچ هک عضاوم یضعب رد و هتسب نآ رد هبرف
 يراوخابر عنم -7
 رهم اب طقف هک کلام ره تیکلام دنس داجیا و كالما رتفد و كالما تبث هرادا ندومن ریاد -8
 و دانسا رتفد رد نآ تبث و ینوناق و یتلود دنس ره تشونور داجیا .دشیم ربتعم یتلود نیرز
 .نآ يرادهگن

 هک هد ره يارب يهژیو يهحول داجیا و ناقهد ره یعقاو دمآرد يانبم رب تایلام میظنت -9
 زا هک یمکاح ره .هد رد هحول بصن و دوب هدش کح نآ رد ناقهد ره يارب هدش عضو تایلام
 رب دیکأت .دادیم دابرب ار شرس یهاگ و دشیم تازاجم تدش هب درکیم یطخت رادقم نیا
  .یتلود يهژیو نیرومأم هب طقف تایلام تخادرپ
 دنهاوخ ناشیا هک مادک ره نهآ و سم ءهفیحص ای یگنس ای هتخت رب یعضوم و یهید ره رد«
 و دجسم ای هید رد رب و دنسیونب يرگهدنک چگ هب دنهاوخ رگا و دننک شقن نآ رب و دنسیونب
 154».دنسیونب دنهاوخ ناشیا هک مادک ره هرانم
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 ناناقهد رایتخا رد يزرواشک تالآ و واگ و بسا ،رذب هک دندوب فظوم هقطنم ره نیمکاح -10
 رد فاصو هتفگ قبط« .تفای يرتشیب جاور يدنب قسن متسیس بیترت نیا هب .دنهد رارق
 و ،نآ راوج و دادغب رد تفج رازه 3 زا بکرم نیمز نادف رازه تسیب  1298 / 698 لاس دودح
 هب هک ییاهنآ يارب هصلاخ ناوید .دش لقتنم هصلاخ ناوید هب زاریش رد تفج رازه 3
 يدصرد ضوع رد .دیدیم هیهت دیلوت لیاسو و اپراهچ ،نهآواگ ،رذب ،دندوب لوعشم يزرواشک
 و ینز مخش نایاپ راهچ ،رذب هعطاقم .دشیم زیراو هصلاخ ناوید هب یضارا هنالاس دمآرد زا
 رد راک ماجنا روظنم هب لوپ یغلبم زین و يدودحم تدم يارب ،يزرواشک تهج دیلوت لیاسو
 نازاغ لاح نیع رد )نم زا هیکت( 155».دشیم راذگاو هصلاخ ناوید يوس زا لوصحم يازا
 .دینادرگیم يراج اهزیرهک و راهنا ناخ
 هچ ،تسا هتفر نآ حیضوت ینشور هب قوف رد هک قسن يانبم رب يزرواشک لوصحم میسقت
 کی ای و يرادهیامرس و يرادهدرب تابسانم نیا هک تسا نشور ؟تسا يداصتقا تابسانم
 قوف تابسانم هک دشابن دیکأت هب مزال دسریم رظن هب .تسین يدیلوت نشوران و گنگ ءهویش
 لماع جنپ يانبم رب هدمآ تسد هب لوصحم هک تسا )ژاورس نارود( یلادوئف تابسانم کی
  .تسا هدشیم میسقت کلام و عراز نیب قوف
 :دروخیم مشچ هب یساسا مادقا ود ناخ نازاغ تاحالصا زکرم رد
 رد هک يژاورس هب یگدرب هبش زا ار هدلوم ياهورین دشر رما نیا .يدنبقسن متسیس جاور -1
 .دشیم ثعاب ،دوب هدلوم ياهرین زا یبناج فرس نآ
 و یقرتم تابسانم نآ یکلام هدرخ تابسانم .نیمز رب یکلام هدرخ هقباس یب شرتسگ -2
 دیلوت ياههفطن داجیا و یکارتشا تیکلام یعطق یشاپورف ءهفیظو هک دوب ییهدنورشیپ
 بالقنا رد یساسا روط هب یخیرات ءهفیظو نیا .تشاد هدهع هب ار هعماج رد يرادهیامرس
 رد یکلام هدرخ دشر .دیسر ماجنا هب هاش اضر دمحم نامز رد یئاهن روط هب و ناریا تیطورشم
 ،هدلوم ياهورین دشر عیرست ،يزرواشک دیلوت دایدزا و یئافوکش ثعاب ،ناخ نازاغ نامز
 .دیدرگیم یلحم ياهگنج هب ندز نماد رد یعنام و يرادهدرب فیعضت
 ناعراز ،هللالضف نیدلادیشر و وا يهبناج همه و قیمع ياهمرفر دوجو اب ،ناخ نازاغ نامز رد
 تایلام« یلو ،دندیدرگن جراخ ژاورس تابسانم زا ًالک ینعی ،دندشن دازآ نیمز هب یگتسباو زا
 سنج تروص هب طقف مه نآ و لوصحم زا ینیعم مهس ینعی همساقم قیرط هب جارخ و یلصا

 ذخا ،یبابرا یضارا رد رشع کی و یناوید یضارا رد لوصحم رشع شش - هلغ ینعی -
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 .قسن يانبم رب لوصحم میسقت ینعی 156».دیدرگیم
 یلادوئف تابسانم رد ناقهد تیعقوم هب )اهفرس( نیعراز زا يرایسب ینازاغ مرفر طیارش تحت
 .ددرگ ناقهد هب لیدبت فرس ات دوب شیپ رد ینالوط یهار زونه یلو .دندش کیدزن رخأتم
 .درادرب وا شود زا ار صخشم بابرا نیمز هب یگتسباو رابجا تسیابیم خیرات
 نآ زا ناشیثوروم ياهنیمز هک دنتشاذگ دوجو هصرع هب اپ زین یگرزب نیکلام ،هرود نیا رد
 ناگدازهاش و هاش طسوت هن و تلود طسوت هن زین یفقو ياهنیمز مظعا شخب .دوب ناشدوخ
 نویناحور نیا بیصن اهاتسور تادیلوت و دندیدرگیم هرادا هدش لادوئف نویناحور طسوت هکلب
  .دشیم
 شالمکم و ژاورس .دیدرگن هعماج يراتخاس ینوگرگد ثعاب تبثم تارییغت نیا مامت یلو
 نیدلادیشر ياهنیمز رد هک ییاهفرس و ناگدرب دادعت .دوب هعماج یساسا راتخاس يرادهدرب
 فده هک دراد نیا زا ناشن ،دندوب لوغشم راک هب ،ناخ نازاغ یمدرم و یقرتم ریزو ،هللالضف
 ناماس و رس يارب راتخاس نیمه رد مرفر هکلب ،يرادهدرب و ژاورس ندنکرب هن ینازاغ تاحالصا
 و یمیلقا طیارش زا هک يرادهدرب و ژاورس .تسا هدوب تلود هنازخ رد اهتایلام نایرج هب نداد
 هدرورپ و تظفاحم نادرمتلود طسوت ،تفرگیم تأشن ناریا ءهژیو یکارتشا تیکلام
 :دیدرگیم
 تسیود ام لام يهصاخ زا و« :دسیونیم یچرواب رقنس دوخ مالغ هب هللالضف نیدلادیشر
 هب هدیرخ نادوس فانصا زا هریغ و يورق و یشبح و يدنه كزینک تسیود و مالغ
 157»دتسرف زیربت تنطسلاراد
 عبر راوج هب ...یلاعت هللا اقبا لالج مرکا زعا دنزرف« :دسیونیم لالج هجاوخ شدنزرف هب ومه
 وا رد هیرق جنپ تسا عیسو وا تحاس و حیسف وا نحص نوچ و ...میاهدومرف اشنا یغاب يدیشر
 سرغ هب ات میاهدینادرگ نطوتم نامالغ زا یعون ایارق نآ زا هیرق ره رد و میاهدرک ثادحا
 }ینیچ هویم{ رامث فطق و }يرادهلگ{ یماوس فرح و راهنا و تاونق رفح و راجشا و مُوُرک
 :ددرگیم روطسم هک بجوم نیدب تسا هدمآ ترامع لاح هب هیرق راهچ نونکا و دنیامن مایق

 
 نایورق هیرق نایشبج هیرق نایجرگ هیرق نایگنز هیرق

 ثانا روکذ ثانا روکذ ثانا روکذ ثانا روکذ
 رفن 20 رفن 20 رفن 20 رفن 20 رفن 20 رفن 20 رفن 20 رفن 20
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 نایمور هیرق هک میهاوخیم تسا هدنام يراع ترامع زا و یلاخ تیعر زا هک رگید هیرق و
 دندرگ نکاس هروکذم هیرق رد هک دتسرف زیربت هنطسلاراد هب یمور زینک و مالغ 40 عقوت .دشاب
 ،نیدلادیشر یصخش یبآ ياهنیمز هک نیا هب هجوت اب 158».دنوش لوعشم ترامع هب و

 طقف فرس راک و هدرب زا هدافتسا تعسو ،هدوب راتکه رازه 85 یلا 75 ینعی واگ تفج 12770
 .ددرگیم هتسجرب ،نیدلادیشر تشک لباق ياه نیمز رد
 و ناخ نازاغ هدرتسگ ياهمرفر دوجو اب هک دوب نانچ نآ لوغم هیلوا مجاهت یناریو و راتشک
 ،ناهفصا یحاون زجب ،روشک نیا ياههدکهد دادعت هاگچیه ،تیعمج و دیلوت شیازفا هجیتن رد
 .دسرب لوغم هلمح زا شیپ حطس هب تسناوتن

 ناخ نازاغ تاحالصا زا دعب و لوغم هلمح زا شیپ رد هقطنم دنچ ياههدکهد دادعت هسیاقم

 هدکهد نامز هدکهد نامز / هقطنم
 167 مهدزناپ نرق 400 )مهن نرق( تاره
 84 مهدزناپ نرق 562 )يدالیم 1166( قهیب
 29 مهدزناپ نرق زاغآ رد 189 )مهدزیس نرق لوا( نیوج
 166 مهدزناپ نرق زاغآ رد رایسب ياههدکهد )مهدزیس نرق لوا( زیشرت
 400 يدالیم 1335 360 )مهدزیس نرق لوا( ناهفصا

 164 لوغم دهع ناریا رد یضرا تابسانم و يزرواشک باتک تاعالطا زا میظنت - لودج

 نیمکاح طسوت هدش دای نیناوق زا يرایسب ،)یگلاس 33 رد( ناخ نازاغ سردوز گرم زا سپ
 یسیون تارب ءهویش ناخرداهب دیعسوبا دهع رد«ً الثم .دیدرگ لامیاپ گرزب نارادنیمز و یلحم
  159».تشگ لومعم رگید يراب كدنا كدنا
 ”بتاکلا روتسد“ مان هب یمسر دانسا يهعومجم فنصم ،هاشودنه نب دمحم هتفگ هب انب« یلو
 زاغآ رد یتح ناخ نازاغ تاحالصا ریثأت ،دوب هاگآ شیوخ نامز یتلود هاگتسد روما زا کین هک
 هدوب سوسحم يدح ات زین )يرمق 762 = يدالیم 1360 لاس دودح( نایریالج تنطلس
 160».تسا
 دابرب نامناخ تراغ و جرم و جره ،دش هتفرگ سپ مکمک زین وا تاحالصا ،ناخ نازاغ زا دعب
 رد .دناشک يدوبان هطرو هب ار اتسور و رهش يداع مدرم و ناشکتمحز یگدنز داعبا مامت ،هد
 ً:الثم .دشیم رتمک زور ره دیدرگیم لوصو تایلام تروص هب هنالاس هک یلوپ رادقم هجیتن
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 نویلیم کی ینعی - ناموت 100 غلبم هب زاریش تایالو يوجنا یضارا ناخ نازاغ دهع رد«
 ماقرا اب ارنآ دیاب میبایرد ار ماقرا نیا شزرا میهاوخب رگا ....و هدش راذگاو هعطاقم هب - رانید
 رازه 450( ناموت 45 زاریش زا .مینک هسیاقم هدرک لقن ینیوزق هللادمح هک هنازخ دمآرد
 161».)رانید
 تخادرپ شرتسگ لاح نیع رد .درکیم لیمحت نیعراز هب ار یفصولادئاز راشف ،دمآرد تفا
 یعیبط داصتقا يریگاپ تهج رد و ییالاک داصتقا یشاپ ورف زا یکاح هک سنج هب تایلام
 .دش عیرست ،تسا

 

 یناخلیا رانید هب لوغم هلمح زا لبق و یفوتسم هللادمح نامز رد نایئوکاله یحاون تایلام
 تاظحالم لوغم زا لبق هللادمح نامز یحاون

 1225رصان هفیلخ نامز نویلیم 30 زا شیب نویلیم 3 برع قارع

  نیدلا نیما هللادمح ياین هخسن 25٫200٫000 زا شیب 2٫351٫600 مجع قارع

 1136-1225 ناکباتا دهع نویلیم 20 بیرق 2٫160٫400 (ناوجخن) و ناجیابرذآ

 نایزگدلیا دهع نویلیم 3 زا شیب 303٫000 ناغم و نارا

  لقتسم نایهاش ناوریش نویلیم 1 113٫000 ناوریش

 لوغم هبلغ زا لبق نویلیم 1 بیرق 118٫500 (یلامش ناجیابرذآ) یفساتشگ

 ناتسجرگ لالقتسا نامز رد نویلیم 5 بیرق 1٫202٫000 (یلامش ناتسنمرا) زاخبا و ناتسجرگ

 نایقوجلس نامز رد نویلیم 15 زا شیب 3٫300٫000 (ریغص سایسآ) مور
 قباس نامز رد نویلیم 2 بیرق 390000 (ناو هچایرد هیحان) ربکالا هینمرا
 1259 ولول نیدلاردب زا شیب نویلیم 10 1925000 هعیبر راید و رکب راید
 هاش نامیلس دهع رد نویلیم 2 بیرق 201500 (ناریا) ناتسدرک
 افلخ نامز رد نویلیم 3 زا شیب 325000 ناتسزوخ
 يرجه 310 رد 10500000 بیرق 2871200  سراف
 نایقوجلس دهع رد نویلیم 2 زا شیب 266100 هراکنابش
 نایقوجلس دهع رد 880000 667500 نارکم و نامرک
  100580000 19203800 لک عمج
 تاغل یضعب فذح اب 176  لوغم دهع ناریا رد یضرا تابسانم و يزرواشک - یکسفشورطپ زا - لودج

 
 و يزرواشک دیلوت ریداقم ام رگا .دسریم هجیتن نیمه هب زین يرگید عبانم زا یکسفشورطپ
 متفه ات موس نرق يهرود ناخروم كرادم و بلاطم اب« ار يرجه مهدزای نرق رد يرهش
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 مرک شرورپ دروم رد زج( يزرواشک زین مهدزای نرق رد یّتح هک مینیبیم ،مینک هسیاقم
 موجه زا شیپ نارود رد هک یعیفر حطس هب )ناهفصا یحاون زا یخرب يانثتسا هب و مشیربا
 162».تشگن لیان دوب دجاو لوغم

****** 
 هنکس زا زین ار يرگید قطانم و درک رارکت هرابود ار يزیگنچ يهیلب ،)م1380( رومیت موجه
 163»...دندرک عمج ناهفصا رهاظ هب یمدآ رس رازه داتفه ات دش ذفان مکح« :تخاس یلاخ
 بیرخت هب ًالمع هکلب راک يورین يدوبان هب اهنت هن ،دشیم حتف هک یئاههعلق كانتشهد راتشک
 .دیماجنایم زین يزرواشک يدوبان هجیتن رد و هقطنم نآ تانق متسیس
 مظعم و ادتقم و مرکم و رقوم دناتوبن يایرد رُد و تلاسر ءهرجش ءهرمث هک ار تاداس« یلو

 164».“...دنهدن هار وا هنازخ رد فاقوا لام „:يدومرف ار ارزو ....تشادیم
 رومیت هراومه اریز ،دنتشگ ینثتسم ماع لتق نیا زا نید ياملع و ناروهشیپ و نادنمرنه اهنت«
  165».دوب لیاق یصاخ مارتحا تاجتسد نیا يارب
 يارب ار اههار ،دش نیمأت ایسآ زا یعیسو شخب رب رومیت عزانمالب تیمکاح هک نیا زا دعب
 شیمتغرویس نامز رد .دندومن ایهم ییهزادنا ات يزرواشک يارب ار طیارش و دندرک نما تراجت
 کلامم طبض مزاول زا کلاسم ظفح هک دناد بحاو نادسفم و نادزد زا اههار ندینادرگ كاپ«
 دنناوت ددرت رطاخ نئمطم و نمیا رطخ و فوخ یب لیبس يانبا و ناناگرزاب هک نانچ تسا
 166».درک
 يارب هک ار دوخ ورملق یگناخ تعنص زا یشخب المع ،تراجت هب ندز نماد اب ،نایرومیت
 يراجت هلدابم يارب یهاگراک عیانص هب ،تفریم راک هب تعامج هطساوالب ياهزاین فرصم
 و« .دش رادروخرب لماک تینما زا يراجت ياههار هک تسا طابترا نیا رد ًاقیقد .دندرک لیدبت
 و زوافم رد هک تسا تاونق و )باتک سیونریز .بآ هاچ=( رابآ و ضابِح و هَطِبرَا يانب رگید
 زا زورما هک نانچ یطابر یلزنم ره رد دوب هسورحم کلامم راطقا رد هک }اهنابایب{ یفایف
 هدنامن نانچ عضوم چیه هار ههام ود و هار ههامکی دنور هک فرط ره هب دنقرمس کلملاراد
 رد بآ و هانپ ار عومجم دنشاب راوس رازه بیرق رگا و درک دیاب لوزن ارحص رد بش هک تسا
 تَفصِن و تیاعر ،نیقاهد و راّجُت و ایاعر و هزجع تظفاحم رد ....تسا ایهم و دَعُم هعبرا لوصف
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 هک یتساوخ هنیدقن ياهنموت اب رجاع صخش کی ....وا تلود مایا رد هک تشاد یئرم يدح ات
 و فوخ زا کلامم ،يدوبن نابساپ و سارح هب جایتحا عضوم چیه رد دور برغم هب قرشم زا
 167»...دینادرگ یلاخ دسفم و دزد رطخ
 یصقا رد( میراد راک و رس یتعنص تالوصحم يافکدوخ دیلوت اب مه ،ناریا رد نارود نیا رد ام
 نآ یهاگراک یشکهرهب زا يرگید يهویش اب مه و )هتسب تاهد رد راگزور نآ ناریا طاقن
 دیلوت ار لوصحم ،هلدابم يارب هکلب دوخ ياهزاین و یگناخ فرصم يارب هن هک میتسه ورهبور
 سکرام هک تسا نامه اقیقد اریز تسین یلادوئف زونه زین هویش نیا یتح یلو .دندرکیم
 ،اههشیپ شرتسگ نینچمه و نآ دارفنا و یفنص نامزاس باعشنا هک نیا نیع رد ...« :دیوگیم
 یفان یفنص نامزاس کلاذعم ،دنیآیم رامش هب روتکافونام نارود يدوجو طیارش دادِع رد
 هتسباو مه هب شدیلوت لیاسو و رگراک ،عومجم رد یلک روط هب ،دوب راک يروتکافونام میسقت
 یساسا يهیاپ نیتسخن ور نیا زا و ،تسا هتسب دوخ يهناخ هب نوزلح هکنانچمه ،دندوب
 ،تسا رگراک لابق رد هیامرس هباثم هب ،دیلوت لیاسو ندش لقتسم زا ترابع هک ،روتکافونام
 هدماین دوجو هب راک میسقت زونه ،ناریا رد نامز نآ یعمج و یهاگراک دیلوت رد 168».دوب دوقفم
 ،دندرکیمن دیلوت ار عونصم کی فلتخم تاعطق فلتخم ياههورگ ای و فلتخم دارفا ینعی دوب
 هتشذگ اب دیلوت زا عون نیا هک یقرف اما و .دشیم ماجنا رفن کی طسوت دیلوت هسورپ لک هکلب
 و یلخاد تراجت يهلیسو هب یهاگراک عیانص و تفریم قنور هب ور تراجت هک دوب نیا ،تشاد

 ییهظحالم لباق دشر دیلوت رد >يراکمه< هویش و هدش جراخ یگناخ دیلوت ياوزنا زا یناهج
 .تخادرپ میهاوخ هلئسم نیا هب هیوفص نارود رد یتعنص ياههاگراک یسررب رد ام .دوب هدرک
 تیمکاح نارود رد ،تیزکرم کی تحت فلتخم قطانم ای و اهرهش رد رگتعنص يدادعت عمجت
 ورشیپ يهتسه هک دوب یتابسانم زاسهنیمز ،ژاورس و يرادهدرب دیلوت يهویش اب ،رومیت و لوغم
 نیب زیامت هجو ،رما زاغآ رد ،دیلوت يهویش سفن ظاحل زا« :داهنیم انب ار یلادوئف تابسانم
 دحاو نامز رد رگراک يرتشیب دادعت هک دوب نیا رد طقف ناروهشیپ یفنص عیانص و روتکافونام
 هتفای هعسوت روهشیپ داتسا هاگراک طقف .دشیم هتشامگ راک هب يدحاو يهیامرس يهلیسو هب
 نارگتعنص زا ییهدع دیلوت مجح 169».تسا یمک ظاحل زا اهنت توافت رما يادتبا رد سپ .دوب
 رد هناگادج روط هب هک نارگتعنص نامه طسوت دیلوت زا تسا رتالاب رایسب هاگراک کی رد
 .دننک راک دوخ ياههناخ
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 نانآ زا تشک حطس تبسن هب نازرواشک زا« ،رومیت هیلوا شروی زا دعب ،يزرواشک رما رد
  170».دشیم هتفرگ تایلام
 ًابیرقت تابسانم نیا .دننک رارقرب کلام و زرواشک نیب ار يرگید تابسانم ،دندش روبجم دعب
 میناوتیم ار نآ ياوتحم يرتشیب حوضو اب ام هک تسا ینازاغ ياسای يهتفای لکش رییغت
  :تسا هدمآ نینچ ،يرومیت همانزردنا رد :مینک یسررب و مینیبب

 یناریو و تیعر یبارخ بجوم هک دنریگب یجهن هب تیعر زا جارخ و لام هک مدومن رما«
 و هاپس يهقرفت بجوم هنازخ یمک و تسا هنازخ یمک بجوم تیعر یبارخ هک دوشن تکلمم
 171» .تسا تنطلس و تکلمم لالتخا بجوم هاپس يهقرفت
 :دیوگیم ،هنازخ يدوجوم و ناقهد تابسانم زا كرد نیا يادا زا دعب رومیت
 لوا رب هچنانچ دندنبرب نیمز لصاح رب عمج و دنریگب تعارز لصاح قفاوم ،جارخ مدومن رما«
 نآ و دنشاب هدرک تعارز هناخدور رهن و زیراک و همشچ بآ هب هک تعارز يهعوزم یضارا
 هب هصح ود دشاب یضارا نآ لصاح هچ نآ و .دنیامن طبض دنشاب هتشاد رارمتسا و ماود اهبآ
 یضار هدوت هس لصاح هب تیعر رگا» ...«.دنیامن طبض راکرس هب هصح کی و دنراذگ تیعر
 بیرج و راورخ هس ار لوا بیرج .دنیامن بیرج میس و میود و لوا ار هطوبضم یضارا ،دنوشن
 هچ نآ و .دننک رابتعا وج ار یفصن و دندنبرب عمج راورخ کی ار میس بیرج و راورخ ود ار مود
 راورخ ،دنوشن یضار لام نداد هب ،مه نیا دوجو اب تیعر رگا .دنریگب لاس کی ود ،دوش عمج
 تایلام{ هعلق يرواس و دنیامن خرن مین و لاقثم ود ار وج راورخ و هرقن لاقثم جنپ ار مدنگ
 هبلاطم يرانید و هبح تیعر زا مسر و مسا چیه هب رگید و .دننک هفاضا نآ رب }هعلق رد یگدنز
 ناراب بآ هب هک یتعارز و تیعر یناتسبات و یناتسمز و عیبر و فیرخ تعارز یقاب و ،دنیامنن
 رامشرس و دننک لمع عبر و ثلث هب دیآ رد ریرحت هب هچ نآ و دنیامن بیرج ،دشاب هدش عورزم
 لمعلاروتسد قفاوم یعارم و ارچ و فلع و روخبآ و عضوم و نادلب تاهج ریاس و هفرتحم و
 قالطا تاهج لام تیعر رب ،لوصحم ندیسر زا شیپ هک مدومن رما و ...دنروآ لمع هب میدق
 رادلیصحت یب تیعر رگا و .دننکب لیصحت لام هعفد هس هب دیسر لوصحم نوچ  دنیامرفن
 و ملح هب ،دنوش جاتحم رادلیصحت هب رگا و .دنیامنن نییعت رادلیصحت ،دنیامن يراذگ لام
 دیقم ریجنز و دنب هب ار تیعر و دنناسرن قالش و نامسیر و بوچ هب راک و دنریگب لام نخس
 زبس یغاب ای ،دنک ثادحا يزیراک ای و دنک دابآ ییارحص هک سک ره هک مدومن رما و .دننادرگن
 تیعر هچ نآ مود لاس رد و دنریگن يزیچ لوا لاس رد ،دنک دابآ ون زا ار یناریو عضوم ای دنک
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 رد هک مدومن رما ...دنریگب لام كوزت قفاوم میس لاس رد و دنریگب دهدب دوخ ياضر هب
 172»دنزاس يراج اهزیراک بارخ عضوم
 یقرف ،تسا هتشون ار نآ يرگید ای و هدش هتشون رومیت نامرف هب يرومیت همانزردنا ایآ هک نیا
 کش و نشور یلادوئف تابسانم کی اب ام قوف لوق لقن رد .درادن زور نآ عاضوا كرد رد
 داضت رس ود تابسانم ینعی .دراد مهس هصح ود ،هصح هس زا ناقهد ؛میتسه وربور ریذپان
 عیزوت کی رب 2 هصح رب )هطساوالب يهدننک رامثتسا( کلام و ناقهد ،هدلوم ياهورین
 رد وا یلادوئف مهس نشور روط هب ،کلام يهصح رگید نایب هب .تسا راوتسا اههدروآرف
 لاح نیع رد .تسا تلود و ناقهد تابسانم رد ناقهد تایلام مهس و کلام و ناقهد تابسانم
 هدنز يارب طقف فرصم زا يرتشیب مهس ناقهد هک دهدیم ناشن يدنب مهس و تابسانم نیا
 رومیت هک دوب ینوناق ،قوف لوق لقن .تسا میهس دیلوت هفاضا رد مه يردق وا .دراد ندنام
 نابحاص زا يرایسب .دوبیم دیاب هک دوب نآ زا ریغ یتاقبط لمع تیعقاو یلو دوب هدرک عضو
 اب ،يزکرم تلود لرتنک نودب اهنآ .دندوب فاعم تایلام زا گرزب نیکلام و لویت و عاطقا
 لیدبت ناگدرب هب ار اهفرس و فرس هب ار ناناقهد ،دیدش يراگیب و رایسب ياهتایلام لامعا
 تلود ،ناراد لویت و عاطقا طسوت تایلام تخادرپ مدع تلع هب لاح نیع رد .دندرکیم
 یلاخ هنازخ تهج نیا هب .دربیم الاب يدعاصت هد و رهش ناشکتمحز رگید رب ار راشف يزکرم
 .دوب جرم و جره رپ و هتفشآ رایسب تکلمم عاضوا و
 یتابسانم هعماج رد هک نیا لوا ؛دهدیم ناشن هعماج رد ار هناگود تقیقح کی رومیت ياهاسای
 بوخ ار نآ مدرم هک هتسنادیم و هتخانشیم ار نآ رومیت هک هتشاد دوجو عراز و کلام نیب
 ًاقافتا هک ار تابسانم نآ دوخ}هیرما{ غیلرب رد وا تهج نیا هب .دنتسه نآ ناهاوخ و دننادیم
 دوجو و رومیت دوخ شیارگ هک نیا مود .تسا هدومن نایب ،تسا دیلوت رب یلادوئف تابسانم
 هتشگیم هعماج رد یقرتم تابسانم نینچ يهدرتسگ يارجا زا عنام ژاورس و یگدرب تابسانم
 نیا شرتسگ رد ار يدعاسم هزادنا ات عاضوا دوخ قیلرب اب رومیت تهج ره هب یلو .تسا
 و اهتایلام ماسقا و عاونا اب ار ناناقهد هراصع هنوگچ ًادعب هک نیا .دروآ مهارف تابسانم
 تابسانم یگنوگچ رد طقف اریز .درادن بارعا زا یلحم اج نیا رد دنشکیم رگید ياههزیگنا
 و باعرا و متس رد هن و دریگیم لکش يداصتقا راتخاس هک تسا هدلوم ياهورین نیب دیلوت
 .رگید ياهاج
 هدازریما نامز رد :میتسه وربور یعامتجا لداعت داجیا رد یئاهششوک اب ام ،رومیت زا دعب
 هاک نم کی تیالو چیه رد مکح یب هدیرفآ چیه« )رومیت هون و ریگناهج دنزرف( دمحمریپ
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 لام زا ًاقلطم ،يدش عقاو تایالو رد هک دراو و رداص تاجارخا و دناتسب هک یتسناوتن
 بجوم هب ناشیا تاجارخا ،يدندرک روبع تایالو رد هک هریغ و ارما و يرکشل زا«173 »يدوب
 يارای و هرهز ار وا یتشادن مکح هک سک ره و يدوب لام زا ًاقلطم يدنتشاد هارمه هک مکح
 174»...یتشاد بلط یسک زا هاک هربوت کی هک يدوبن نآ
 هتشابنا نآ يوج و هدرب بآ نآ دنب ،تسا باغرم رهن زا هک ورم بآ« خرهاش نامز رد و
 و دندنبب ار باغرم دنب و دننک زاب ،هتشگ هتشابنا هک ار نآ ياهيوج هک دش تراشا ،هتشگ
 لوا لاس رد ...دشاب ترضح یگدنب تاصلاخ صلاخ زا ...هک ...دننک ایحا ار تاوم ياهنیمز
 و فارطا عومجم زا و دنتشگ لوغشم تعارز هب قیالخ و دش راک رب لماوع تفج دصناپ بیرق
 175».دندش لیام و بغار نآ نطوت و ندمت هب مدرم ناهج فانکا
 زین نآ فرصت هن و نیمز رب قلطم تیکلام ،دیدرگ رکذ هک روط نامه ،تابسانم نیا رانک رد
 و تیکلام تیفافش اب هاتوک يراتشون رد )يرمق 808 - 732( نودلخ نبا  .تسا هتشاد دوجو
 گرزب و کچوک ياهرهش مدرم هک تسناد دیاب« :دنکیم فیصوت نینچ ار نیمز فرصت هن
 هاگچیه اریز .دنروآیمن تسد هب یناوارف یعورزم یضارا و كالما رصع کی رد ای و هرابکی
 اهنآ تمیق هک دروآ تسد هب ار یکالما نآ هلیسو هب دناوتب هک درادن تورث ردقنآ درف کی
 ،دندنبیم دیما نادب هک دسرب ییهلحرم هب هافر رد مدرم عضو دنچ ره ،تسیداع دح زا نوریب
 هب دوخ رگید نادنواشیوخ و ناردپ زا ندرب ثرا هار زا جیردت هب ای ار كالما هنوگ نیا هکلب
 و ،دسریم نت کی هب نادناخ ياضعا زا يرایسب كالما هتفر هتفر هکنآ ات دنروآیم تسد
 هجیتن رد هک نیا ای و .دوشیم رایسب یضارا و كالما بحاص درف کی ناسنیدب رتشیب
 و تلود کی نارود نایاپ رد كالما تمیق اریز ،دنوشیم یکالما نینچ کلام رازاب ياهناسون
 و ینابهگن يورین نتفر نایم زا تلع هب ماگنه نیا رد هچ ،دباییم لزنت يرگید تلود زاغآ
 كالما نارادیرخ رازاب ،یناریو هاگترپ رد رهش ندش عقاو و اهزرم هب للخ نتفای هار و يرکشل
 و دباییم ناصقن كالما زا يرادرب هرهب و دوس ،عاضوا یناشیرپ هجیتن رد اریز ،دوشیم دساک
 كالما و یضارا کلام يزیچان ياهب ربارب رد دنناوتیم صاخشا و دوشیم نازرا اهنآ تمیق
 رد نوچ و دیآیم رد يرگید کلمت هب ثرا هار زا كالما نیمه هاگنآ و دنوشب ییاهبنارگ
 رس زا ار یناوج رهش ،عاضوا دوبهب و شمارآ و مظن هداعا و مود تلود نتفای تمظع هجیتن
 نیا رد اریز ،دوشیم عقاو نادنمتورث هقالع دروم یعورزم یضارا و كالما ندیرخ دریگیم
 رد هکدنوشیم یتیمها ياراد و دوریم الاب اهنآ تمیق و دباییم شیازفا اهنآ عفانم ماگنه

 
 48 موس دلج - خیراوتلاةدبز - وربا ظفاح -173
 220 موس دلج - خیراوتلاةدبز - وربا ظفاح -174
 339 - 338 موس دلج - خیراوتلاةدبز - وربا ظفاح -175
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 زا دوصقم میاهدینش اهرهش )نادیفس شیر( ناگدروخلاس زا یضعب زا ام ...دندوبن نآ زئاح زاغآ
 ناوتان نادنزرف هدنیآ زا هک تسا نیا یعورزم یضارا و كالما ندروآ تسد هب و يروآ درگ
 اهنآ يزور و ءاکتا هیام ات دنروآیم درگ ور نیا زا ار كالما نیا و دنشابیم ساره رد دوخ
 ،اهنآ تمیق تاناسون ،یعورزم یضارا کلمت هسورپ ینشور هب قوف لوق لقن 176».دشاب
 ياهلسن يارب ار اهنآ عفانم نارادیرخ هک اهنیمز نیا تیکلام راوتسا ًاتبسن یخیرات نیمضت
 نینچ شرتسگ و دشر هک تسا رکذت هب مزال .دهدیم ناشن ،ار دناهتفرگ رظن رد مه دعب
 ژاورس هعماج لماکت هجیتن هکلب زادنارب نامناخ و ررکم ياهگنج ءهجیتن هن نیمز رب یتیکلام
 رب تابسانم نیمه ًاقیقد و .دشابیم ینالوط حلص طیارش رد یکارتشا تیکلام ناینب تحت
 تسا هدوب یلاوتم ياههدس رد هعماج لماکت روتوم نیمز
 
 :هجیتن
 ؛لوغم ناناخلیا تیمکاح و ناخزیگنچ هیلوا مجاهت زا دعب هک دنیوگیم ام هب یخیرات دانسا
 ناینب نیمه اب يداضتم قطانم و هتفر نیب زا گرزب هقطنم کی رد یکارتشا تیکلام تدحو  -

 .دندوب داضت و تباقر رد رگیدکی اب و يزکرم تردق اب هک هتفرگ لکش تیکلام
 يورین کی طسوت تاونق لرتنک و شرتسگ ،ظفح انامه هک کلام تدحو نیا يدام ناینب -

 .تشادن دوجو ناریا یسایس ورملق يهنحص رد ،دوب یتلود زکرمتم
 هلدابم يارب الاک دیلوت هب رهش رد و هدش هدنک يزرواشک نیمز زا هک يریگب دزم نارگتعنص -

 نیا .دنتشاذگ دوجو هصرع هب اپ >يراکمه< لکش رد ،دندوب لوغشم میقتسم فرصم هن و
 .دندوبن يروتکافونام نارگراک زونه نارگتعنص

 رد .دوب تلود هنازخ هب نداد ناماس و رس يارب یللملانیب و یلخاد تراجت دشر ترورض -
 رز هن نآ فده هک تفرگیم لکش روشک رد ییهدرتسگ نوزفازور يراجت تابسانم هجیتن
  و هلدابم يارب يرگتعنص ینعی ؛رگیدکی لمکم لماع ود نیا و .دوب دوس هکلب يزودنا
 هن ،يرادهدرب هن ؛دهیم ناشن ار رخأتم یلادوئف يهتسجرب تلصخ ،دوس يارب تراجت
 .ار رگید گنگ يدیلوت يهویش کی هن و يرادهیامرس

 هدلوم ياهورین نیب ،دوخ لمع يهطیح نامه رد یساسا روط هب ،هعطاقم ندمآ نادیم هب  -
  .دهدیم ناشن ار نیمز رب يرادهدرب یکدنا و ژاورس تابسانم طقف

 

 
 726 نودلخ نبا همدقم -176
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 :4 يدنمنوناق

 دیدرگیم فیعض روانهپ هقطنم کی رد یکارتشا تیکلام رهظم هک هزادنا ره هب
 هب مه هیلع و تفرگیم لکش يرتکچوک تاعطق رد یکارتشا تیکلام اذل و
 و درکیم یط ییارقهق ریس ،دشیم رتتابث یب مدرم یگدنز ،دنتساوخیمرب عازن
 .دیدرگیم رتهدرتسگ ژاورس و یگدرب

 
 
 :5 يدنمنوناق
 
 
 
 

 
 
 

 ،یکلام هدرخ دشر ثعاب تراجت و يرهش عیانص ،يزرواشک ثلثم شرتسگ
 .دیدرگیم ژاورس و يرادهدرب ندش تسس و یکارتشا تیکلام فیعضت





 

 
 
 
 

 مجنپ لصف

 ــــــــــ ❖  ــــــــــ 
  نایوفص نارود  رد ناریا يداصتقا راتخاس

 يدالیم 1501 زا
 ییهزات ناج یعیش عونتم ياههقرف ،نایرومیت ضارقنا و دمآرب و ناناخلیا لالحمضا نایرج رد
 ولنویوق هرق ،یشعرم تاداس ،نارادبرس ،هیوب لآ ،هیلیعامسا لثم  اهنآ زا یضعب .دنتفای
 نیا .دندرک اپرب قطانم یخرب رد رین یفیاوطلا كولم ياهتموکح و یهاشداپ ياههلسلس
 یپ ار یفص خیش ناگداون صاخ ءهعیش یماظن - ینیئآ و يرکف راتخاس نامز لوط رد اههقرف
 هب برغ بناج زا ار ناریا نیمزرس ،يدام و ینیع تیعضو لاح نیع رد .دندوب هدرک يزیر
 زا ،اپون ناکبزا رمتسم یناریو و تراغ قرش زا .دوب هداد رارق هیزجت رطخ رد ینامثع يهلیسو
 هدروآرد ینافوط ییهقطنم تروص هب  ار ناریا نایعشعشم يرگناریو و لالخا ناتسزوخ بناج
 يهعیش اب ،نامکرت ناشابلزق .تفریم ورف یگدیشاپ مه زا و هیزجت هاچ رعق رد هک دوب
 .دوب هیوفص يهلسلس دمآرب نآ لصاح هک دندیعلب ار برچ يهمقل نیا ،دوخ يازتعدب
 ياهشخب ای و ناریا رد )يدالیم 1735 - 1501( لاس 234 تدم هب يوفص نیطالس
 177.دندرک تموکح ناریا تالف زا یعیسو
 ایاپ يهرود زاغآ و یگدنکارپ و جرم و جره ینالوط يهرود کی نایاپ ،نایوفص تیمکاح زاغآ
 .دوب تعنص و تیکلام يهنیمز رد تبثم تارییغت و یسایس راتخاس رد
 زا .یبرغ ياپورا عماوج راتخاس رد قیمع تارییغت زاغآ اب تسا نامزمه ،نایوفص تیمکاح زاغآ
 دنور رب نوزفا زور ،يدالیم مهدزناش نرق زا ییاپورا عماوج تالماکت و تابالقنا هک یئاج نآ

 
 هاش -  )يدالیم 1524 – 1501( يرمق 907-930 مکی لیعامسا هاش :يوفص ناهاشداپ -177

 1577-1576( يرمق 984-985 مود لیعامسا هاش - )1576 -1524( 930-984 مکی بسامهت
-1588( 996-1038 مکی سابع هاش - )1588-1577( 985-996 هدنبادخ دمحم ناطلس -)يدالیم

 - )1666-1642( 1052-1077 مود سابع هاش - )1642-1628( 1052-1038 یفص هاش - )1628
 هاش - )1722-1693( 1105-1135 نیسح ناطلس هاش – )1694-1666( 1077-1105 نامیلس هاش
 هاش - )1735-1732(1145-1148 موس سابع هاش - )1732-1722( 1145-1135 مود بسامهت
 .دنارمکح یتدم دنز ناخمیرک رظن تحت هک  موس لیعامسا
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 ریس لیلحت يارب اذل .تشاذگیم ریثأت ناریا هعماج راتخاس شکورف ای و دشر ریس و عیاقو
 .تسا ملسم ترورض کی اپورا هعماج تالوحت زا تخانش ،ناریا هعماج يراتخاس تالوحت
 
 :1700 - 1500 ياهلاس یللملانیب عاضوا
 نارود ییاپورا ياهروشک زا يرایسب ،دز هیکت تردق دنسم رب لیعامسا هاش هک 1501 لاس رد
 گرزب ،نارادلویت و ناعطقم هک ناریا فالخ رب .دندنارذگیم ار دوخ يافوکش و دشر رپ ژاورس
 ياهتساوخ هیاپ رب ار رهش تشونرس و دنتشاد تماقا اهرهش رد تالیا ياسؤر و ناکلام
 ،دنله ،لاغترپ لثم ییاپورا ياهروشک زا یضعب ياهرهش ،دندزیم مقر دوخ یعاطقا و یتایلیا
 طسب ،رجات یلام تیفارشا و يروهشیپ ،عیانص شرتسگ و طسب تحت ،ایلاتیا و هسنارف ،سیلگنا
 ار اهاتسور رد دیلوت یگنوگچ ،اهرهش تادیلوت شرتسگ تهج نیا هب .تفاییم شرتسگ و
 .دنارورپیم دوخ رد ار يرادهیامرس و رخأتم مسیلادوئف يهفطن ییاپورا ژاورس اذل .درکیم نییعت
 ياهعمتجم رد ،ایلاتیا و ناتسلگنا ،دنله ،لاغترپ ياهروشک رد دعب هب مهدزناش نرق طساوا  زا

 دیدرگ زاغآ ،هیلوا راک میسقت ،يروتکافونام شیپ ياهعمتجم ینعی ،دیلوت يارب >يراکمه<
 يالاک زا هعماج ياهرابنا ،صخشم لوصحم کی دیلوت يارب راک ددجم میسقت ره اب هک
 تالوصحم ،اهنآ رد رتشیب راک میسقت و هیلوا ياهروتکافونام داجیا اب .دشیم هتشابنا يرتشیب
 شورف هب رگید ياهروشک رازاب رد و جراخ هب رگا هک دیدرگیم دیلوت ییهزادنا نآ هب ییالاک
 نیا زاین ،دیلوت شیازفا تبسن هب لاح نیع رد .دومنیم نارحب راچد ار اهنآ داصتقا ،تفریمن
 لثم ییاهروشک زا هجیتن رد .دشیم رتشیب رگید ياهروشک ماخ داوم هب اهروشک و اهرهش
 رد .دندشیم ییاقیرفآ و  ییایسآ ياهروشک یهار يرامشیب ناناگرزاب ،سیلگنا و دنله ،لاقترپ
 يدالیم 1493 رد مشش ردناسکلآ پاپ هک نیا هژیو هب .دندوب رامعتسا نارادهعیلط اهنآ عقاو
 26 راهنلا فصن زا ار ناهج ،لاغترپ و ایناپسا ینعی ،زور نآ یناهج ياهتردق لضعم لح يارب
 يانثتسا هب( یبرغ هرکمین و لاقترپ هب یقرش هرکمین ؛درک میسقت مین ود هب یبرغ هجرد
 .دش هداد ایناپسا هب )لیزرب
 ًادعب و اقیرفآ ،ایسآ ياهروشک رب زیامتم تلصخ هس اب یخیرات زاف هس ردً اساسا رامعتسا
 :تفای الیتسا نیتال ياکیرمآ
 روط هب هک دریگیم رب رد ار رامعتسا یسایس ياهطرش شیپ داجیا الوصا زاف نیا :تسخن زاف«
 صاخ يرگناریو و تراغ قیرط زا دنچ ره - یناگرزاب هیامرس و دتس و داد شرتسگ اب هدمع
 دوشیم صخشم - تسا هتفای هار هرمعتسم ياهروشک هب یلادوئف نارود
 .دوشیم هدوشگ ییاپورا ياهروشک رد یتعنص يرادهیامرس نارود زاغآ اب زاف نیا :مود زاف
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 يرامعتسا میسقت راوهنومن و دیدج عون ،لپورتم ياهروشک زاین دروم ماخ داوم مظنم يهضرع
 .دروآیم دوجو هب ار راک
 178».تسا هداهن ماگ مسیلایرپما يهلحرم هب اپورا ... :موس زاف
 ،نایقوجلس يهرود رد .تسا هتشذگ رامعتسا لوا زاف عورش زا يردق مهدزناش نرق زاغآ رد
 یسایس ناگدنیامن هارمه ،یجراخ نارگادوس و ناناگرزاب ،لوغم ناناخلیا و نایهاشمزراوخ
 نرق زاغآ رد .دندرکیم زاب ار نیون يراجت ياههار و دندمآیم ناریا هب ناشياهروشک
 ياهروشک زا یضعب میظع ياهیشکرکشل و یسایس ششوک اب ام وس کی زا ،مهدزناش
 میتسه ور هب ور  ایسآ ياهرازاب بسک يارب هسنارف دعب و سیلگنا و دنله ،لاغترپ لثم ییاپورا
 رایسب زور نآ ناهج اب يراجت طابترا يرارقرب رد ناریا نیمکاح شالت رگید يوس زا و
 .تسا ریگمشچ
 ياههنومن .دناهدوب يراجت و دتس و داد طباور ياراد اپورا و ناریا ،اهنارود نیرترود زا
 نیب يراجت ياههار و .تشذگیم زیربت زا هک تسا مشیربا يهداج ،تیعقاو نیا يهتسجرب
 يوس نآ ات و هتسویپیم ردنک يهداج هب هک تسا يدوعس ناتسبرع و  زورما ناتسناغفا ،دنه
 1488 ات 1487 زا ،نایوفص تنطلس زاغآ زا شیپ .تسا هتفریم شیپ هب هنارتیدم يایرد
 سونایقا رد یتشک اب دش قفوم )م1500-1451( یلاقترپ درگناهج زاید یمولوتراب يدالیم
 ،نآ زا دعب لاس هد دودح .دوش در دیما هغامد نیئاپ زا و اقیرفا هراق یبونج هرانک زا سلطا
 خیرات زا .دیناسر دنه هبً امیقتسم ار دوخ هار نیمه زا اماگودوکساو مان هب يرگید یلاغترپ
 رارق هدافتسا دروم ار هار نیا ًالماک اهیسیلگنا هژیو هب و اهیئاپورا هک ینامز ات هار نیا تخانش
 هارهاش هس ،يراجت هار نیا ماگ هب ماگ نتفای قنور اب .دیشک لوط مین و نرق کی دنداد
 ینامثع و هیروس و هنارتیدم يایرد يوس هب ناتسبرع بونج زا هک ردنُک هار ؛قباس يراجت
 رد اپورا یئایرد هار و سراف حیلخ تمس هب زئوس لاناک قیرط زا اپورا یئایرد هار ،تفریم
 ناتسبرع ًاشخب و ینامثع ،رصم ياهتلود هجیتن رد .دنام دکار ،ینامثع و رصم هب هنارتیدم
 راجت هب اهنآ شورف هفرعت و كرمگ و نیچ و يدنه ياهالاک دورو قیرط زا هک يدوعس
 رالاسایرد 1507 لاس رد .دندیئارگ فعض هب ،دنروآیم تسد هب ییهناسفا ياهتورث یئاپورا
 نآ یناهج داصتقا و تسایس رد یئالاب کیژتارتسا شقن هک زمره هریزج هب كرکوبلآ یلاقترپ
 هب اج نآ لاس و نس مک مکاح اب ار يرابجا دادرارق نیلوا و درک هلمح ،درکیم يزاب زور
 لاس رد  ًاددجم ،درک كررت ار هریزج يرابجا روط هب ًاتقوم هک نیا زا سپ وا .دیناسر ءاضما

 .دیدرگ قفوم هریزج حتف هب ،عیرس مجاهت کی رد 1515

 
 12-12 رواخ رد يرادهیامرس تشونرس - اینومیس .آ .ن -178
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 ،یماخ ،زمره ءهریزج تشونرس رس رب كرکوبلآ ود وسنوفلآ و يوفص لیعامسا هاش نیب دادرارق
 هیاپ يوفص نارود لوط رد یجراخ تسایس هنیمز رد هک ار یصاخ یحولهداس و یگبرجت یب
 دادرارق نیا قبط .دهدیم ناشن ،دشیم لامعا نایراجاق تنطلس نارود لوط رد و هدش يزیر
 :دش ررقم
 .دنیامن يرای ،رطق و نیرحب ریخست رد ناریا هب یلاغترپ ياهورین -1
 .دهد يرای ینامثع اب گنج رد ار ناریا تلود ،لاغترپ تلود -2
 .دیامن یهارمه ،نارکم و ناتسچولب نایغای بوکرس رد ار ناریا تلود لاغترپ ياهورین -3
 .دشوپب مشچ نآ رب لاغترپ تلود تیمکاح عفن هب زمره هریزج زا ناریا تلود نآ ءازا رد -4
 ینعی ناریا قطانم نیرتزاسلوپ و نیرتکیژتارتسا زا یکی زا یناسآ نیمه هب لیعامسا هاش
 رب اهیلاغترپ هک نیا هجیتن .دیشوپ مشچ نئمطمان الماک و زیچان یکمک ءازا رد زمره هریزج
 ار دوخ يراجت و یسایس عزانمالب تیمکاح و دنتخادنا گنچ سراف جیلخ ردانب و ریازج مامت
 هیراجاق هلسلس نایاپ ات هاشردان و لوا سابع هاش ياهنم ناریا ناهاشداپ مامت .دندرک رارقرب
 .دنتفرگ شیپ رد ار لیعامسا هاش تسایس نیمه
 شتارمعتسم هک دوب هدش لیدبت یتارمعتسم یناهج تردق نیرتگرزب هب اهلاس نیا رد لاقترپ
  .دوب هدرتسگ نیچ و دنه ،ناتسبرع ،لیزرب ات
 یعس ،دیدج ياهرازاب شیاشگ فده اب یسایس ياهتیصخش ،طیارش و عاضوا نیا رد
 .دنیامن رارقرب ناریا اب کیتاملپید طباور دندرکیم
 هب ،ناشعیانص يارب ماخ داوم دیرخ و ناشروشک هدش دیلوت تالوصحم شورف يارب ناناگرزاب
 .دندروآیم ور ناریا
 اب ،الاک شورف و دیرخ رد اهروشک نیا ناناگرزاب زاین ،اپورا رد تعنص لماکت زا هلحرم نیا رد
 :تفرگیم رارق داضت رد ناریا يهعماج ماع راتخاس
 شورف رادقم يور دناوتب ات دشاب هتشاد یتباث رازاب هک دوب مهم رایسب ییاپورا ناگرزاب يارب -1
 .دنک باسح دوخ روشک هب تادراو رادقم هجیتن رد و نآ شرتسگ تاناکما و
 ،دنرخیم هک ار یلوصحم هک دوب نیا ،تشاد ار تیمها تیاهن هچ نآ ناناگرزاب نیا يارب -2
 تاجناخراک اریز .دنیامن يرادیرخ رتهب ای و تیفیک نامه اب ار ننامه مه هدنیآ رد دنناوتب
 تیفیک رد ناسون اب  ،دندرکیم لیدبت یتعنص تالوصحم هب ار ماخ داوم نیا هک ییاپورا
 .دندشیم موکحم بیقر لباقم رد یگتسکشرو هب ،ناشیاهالاک
 نیریز تاصخشم ياراد هک دننک تیلاعف بوخ يروشک رد دنتسناوتیم طقف ناناگرزاب نیا اذل
 :دشاب

 .دشاب هدرتسگ اج همه شتردق هکدنمتردق يزکرم تموکح کی -
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 روط هب گرزب نیکلام اب دنناوتب هک نآ ات دشاب رمتسم و ینوناق يرما نیمز رب مئاد تیکلام -
 ینالوط تدم رد تباث تیفیک اب ماخ داوم ذخا يارب گرزب تیکلام .دنریگ رارق طابترا رد مئاد
 .تسا طرش شیپ زین
 طباور لباقتم ریثأت رد دیاب ار ناریا رد تعنص لماکت و دشر و یضرا تیکلام تابسانم اذل
 .دومن یسررب ییاپورا کلامم اب ناریا یسایس و يداصتقا
 
 یضرا تابسانم
 :دوب ریز رارق هب نایوفص ینارمکح زاغآ رد یضرا تیکلام لاکشَا

 »تروی« ؛یلیا قالشق و قالیی ياهنیمز تیکلام -
 اهنیمز نیا زا ياهژیو دراوم رد هاش .دوب هاش میقتسم لرتنک تحت هک »هصاخ« ياهنیمز -
 .دشیم زیراو هاش هنازخ هب ًامیقتسم هصاخ ياهنیمز دیاوع .دادیم لویت رظن دروم صاخشا هب
 .دشیم هرادا هصاخ ناوید یفوتسم رظن تحت اهنیمز نیا

 ریاب یضارا و تشک لباق یضارا نیرتهدرتسگ ینعی »حلاصم« یناوید ای یتلود ياهنیمز -
 لیابق نیا ياسؤر ای و ارما« .تشاد رارق شابلزق نایماظن طلست تحت اهنیمز نیا رثکا .روشک
 نیا الومعم 179».دندوب يوفص يروتارپما تالایا رثکا یماظن نایلاو يوفص هرود لیاوا رد
 تحت ای و رایتخا رد عاطقا تروص هب ،دشیم هدیمان زین تلایا ای کلامم یضارا هک اهنیمز
 رب ار اهنآ زین ماکح و تفرگیم رارق تالایا ای و تایالو یماظن نایاورنامرف و ماکح رظن
 تحت اهنیمز نیا .دندرکیم راذگاو هعطاقم و هراجا تروص هب ناتسد ریز هب دوخ لیم يانبم
  .تشاد رارق مظعا ریزو تراظن تحت زین وا هک دشیم هرادا کلامملایفوتسم تراظن

 و هتشگ هرادا نویناحور رظن تحت ینید راتخاس رد نآ هجوت لباق شخب هک هفوقوم یضارا -
 .دیدرگیم زیراو ،دشیم میسقت نویناحور نیب هک لاملاتیب هسیک هب اهنآ دمآرد
 زا شیب نایوفص نامز رد لویت ظفل( دندادیم لویت و لاغرویس هب ار یتلود و هصاخ ياهنیمز
 )دوب هدافتسا دروم عاطقا

  :تسا هتشگیم ارجا لاغرویس عون ود :180لاغرویس -
 تفرگیم رارق یتلود تیصخش ای و ریما کی رایتخا رد یتلود تامدخ يازا رد هک یکالما -1

 
 172 نایوفص يهرود ناریا خیرات - يرویس رجار -179
 تهج هاشداپ هک ینیمز و لویت .) تاغللا ثایغ( . ماعنا )ِا ، یلوغم - یکرت( }ُس{ لاغرویس -180
 هک نیمز دیاوع .تسا یکرت ظفل نیا و شاعم ددم .)ءابطالا مظان( .دشخب قاقحتسا بابرا هب تشیعم
 }ادخهد گنهرف زا هتفرگرب{.دنشخب صاخشا هب يرمتسم ای قوقح ياجب
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 رد اهگنج نامز رد زابرس يدادعت تسیابیم نآ ءازا رد یلو دوب اهتایلام هیلک زا فاعم و
  .دهد رارق هاش رایتخا

 .تفرگیم قلعت وا هب صخش نآ تایح نامز ات تایلام زا فاعم هک یکالما -2
  :دوب عون هس رب لویت
  رمعلامادام لویت -1
  دنربب ثرا هب ار نآ دنتسناوتیم رادلویت نیثراو هک یلویت -2
  .هنایلاس لویت -3
 هب هک یلویت لوصحم هچنانچ :تسا هدوب نینچ تلود اب هطبار رد زین رادلویت یلام تابسانم
 تیالو رشابم ، دشیم رتمک روظنم غلبم زا دندوب هداد تاماقم زا یکی هب بجاوم و قوقح ياج
 رد ًاهاگ .داتسرفیم هنازخ هب ارنآ دوب روظنم غلبم زا رتشیب رگا و درکیم ناربج ار غلبم رسک
 موزل تروص رد تسا فظوم رادلویت ،هدش هداد لویت ءازا رد هک دیدرگیم دیق »هچمان لویت«
 .دهد رارق هاش رایتخا رد یهاپس ینیعم دادعت

 تنطلس عورش ات لوغم ناخ ناراغ نامز زا هک هتفای ناکسا گرزب نیکلام هب قلعتم یضارا -
 و هنالاس هراجا هب ار دوخ ياهنیمز نیکلام نیا زا یضعب .دشیم هدوزفا نآ تعسو رب هیوفص
 بیرخت ،نیمز یلادوئف دیلوت یگدنکارپ هب زین تابسانم نیا .دندادیم رتشیب و لاس هد ای
 یگدیسر مدع و رجأتسم فرط زا ناناقهد هیور یب و هنالوجع رامثتسا ،یناسر بآ متسیس
 هفوقوم هب ار دوخ ياهنیمز نیکلام زا یشخب .دیماجنایم يدیلوت تابسانم دشر هب یفاک
 لواپچ زا اهنآ ياهنیمز بیترت نیا هب .دندشیم نآ یلوتم ناشدوخ و دندرکیم لیدبت
 اجنآ زا ای و تفریم ینیمز رس رب یتردق بحاص ای هاش یتقو اریز .دنامیم ناما رد نادنمتردق
 ،درادن لباق تفگیم دیاب کلم بحاص .تسا یبوخ کلم ای و نیمز هچ؛ تفگیم و تشذگیم
 بحاص ،دوب هفوقوم نیمز یتقو یلو .دادیم تسد زا ار دوخ نیمز بیترت نیا هب و شکشیپ
 .دوبن وا هب قلعتم ارهاظ نیمز اریز .شکشیپ دیوگب تشادن یموزل نیمز
 .دوب كدنا ،ناریا رد تشک لباق یضارا رگید هب تبسن هک یکلام هدرخ یضارا -
 یگنوگچ رد یگرزب تارییغت ،نآ تردق میکحت و شابلزق دمآرب و هیوفص يریگتردق اب
 یتلود و هصاخ ياهنیمز ،دش رتهدرتسگ یلیا ياهنیمز ؛دمآ دوجو هب نیمز رب تیکلام
 و تفر ناصقن هب ور یکلام هدرخ و هتفای ناکسا كرزب نیکلام ياهنیمز یلو تفای شیازفا
 :دسیونیم یکسرونیم .تفای شهاک زین لاغرویس ،دیوگیم سکیاس یسرپ هک روط نآ
 هب یصخش كالما يهعسوت زا لویت و تافوقوم رامشیب دادعت و هصاخ كالما يهعسوت«
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  181».درکیم يریگولج تدش
 شهاک هجیتن رد و ،یلیا تابسانم شهاک زا تسا ترابع یلادوئف هعماج کی یعیبط دشر ریس
 تاهد قنور ،یلادوئف هتفای ناکسا تابسانم شیازفا و یلویت ياهنیمز شهاک ،یلیا ياهنیمز
 نادناخ ندمآ راک يور اب یلو .رهش رد يروتکافونام عیانص دشر و رهش اب نآ یکیدزن و
 اب رگید نایب هب ،لوا سابع هاش تنطلس لئاوا ات شابلزق نوزفا زور یبای تردق و يوفص
 و میکحت ًاددجم يرادلویت و يرادعاطقا ،یلیا داصتقا تابسانم ،لیابق ياسؤر يریگتردق
 ناکسا يزرواشک یضارا زا و دش میسقت رتکچوک تاعطق هب یتلود یضارا ،تفای شرتسگ
  :درکیم لمح دوخ رد ار یناینب داضت کی يوفص تلود يریگاپ عقاو رد .دیدرگ هتساک هتفای
 ناکسا تیکلام تابسانم ندرک گنت و یلیا داصتقا شرتسگ تهج رد تکرح ،بناج کیزا

 نیشن رداچ لیابق ياه“تروی„ صوصخ هب و هصاخ و یناوید یضارا رادقم« .نیمز رب هتفای
 تحاسم زا و تفای شیازفا )شابلزق نیطالس و نیناوخ و ناریما یضارا نخس رگید هب(
 ای - 184هرخس و 183راغیب« ،تیکلام زا عون نیا رد 182»دش هتساک لاغرویس و یکلم یضارا
 راک هک یطیارش رد 185».تشاد لوا ماقم هریغ و بآ يراجم و اههداج و عالق ثادحا رد راک
 شرتسگ و ندش هدرب هسورپ ،دشاب هتشاد دیلوت رد ار لوا ماقم )هرخس و يراگیب( دزم یب
 و عرازم ًالوصا« هک تسا یلاح رد نیا و .تسا سمشلانم رهظا نآ رد يرادهدرب تابسانم
 یناقهد رگا و دندادیم عاطقا هب دندرکیم راک و دنتسیزیم نآ رد هک ینایئاتسور اب ار تاهد
 رگا .دندنادرگیم زاب ار وا ،دوب هتفر رگید ياج هب و دوبن دوخ هد رد لاس یس تدم رد یتح
 لقتنم سکعلاب و یمود هد هب ار یلوا هد ناناقهد دنتشادن قح ،دندشیم هد ود بحاص ناعطقم
   186».دننک
 ناریا رد هطورشم بالقنا ات ناملسم بارعا يهلمح زا شیپ زا دش هداد حیضوت هک یتابسانم
 راکنا و نشور روط هب تسا هدیدرگ ذخا نایریالج خیرات زا هک لوق لقن نیا .تسا هدوب مکاح
 ،تلع ره هب هک یتابسانم ،دهدیم حیضوت ار ناریا رب مکاح ژاورس راتخاس و تابسانم ریذپان
 و دنراد تشحو نآ دروم رد رکفت یتح و نایب زا ام مسینردم ششوپ اب یلو مگد نارکفنشور
  .دنناشوپیم ناواکجنک مشچ زا فلتخم تالیامت و ایاوز زا ار نآ يوحن ره هب

 
 29  يوفص تموکح يرادا نامزاس - یکسرونیم تاقیلعت - كولملاةرکذت - اعیمس ازریم -181
 480 ناریا خیرات - نارگید و یکسفشورتپ -182
     دوب کلام ای تلود عفن هب ایاعر يرابجا راک ینعم هب :)راگیب(راغیب -183
    يرابجا راک -184
 481ناریا خیرات - نارگید و یکسفشورتپ -185
 134 ات 133 ریالج لآ خیرات باتک زا -186
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 درکیم زمرت ار ولج هب تکرح دعب ياهنارود و نارود نیا ات خیرات قامعا زا هک يرگید لماع
 .دوب دیلوت رازبا لماکت مدع
 ات 1200( نهآ نارود رد ،یسانشناتساب يارتکد يوجشناد ،یگیب یلع ياقآ تاقیقحت يانبم رب

 رد .تسا هدوب لومعم نهآواگ اب نیمز شیآ زورما ناریا يزکرم قطانم رد )دالیم زا لبق 450
 رد يزرواشک تالوصحم يهلدابم جاور يهدنهد ناشن هک هدش فشک ییاهرهم قطانم نیا
 نآ زا .تسا هدشیم لامعا رهم يهلیسو هب تادراو و تارداص نیا لرتنک و فلتخم قطانم
 نیا .دوب هدمآ دوجو هب دیلوت رازبا رد یکدنا رایسب تارییغت ام يهعلاطم دروم نارود ات نارود
 ندروآ تسدب يالاب شناد و هتفرشیپ رایسب يرایبآ متسیس لماکت حطس اب كدنا تارییغت
 هب هعماج یگنهرف تفرشیپ و تعنص و يروهشیپ لماکت ،تادراو و تارداص ،بوخ لوصحم
  .دوبن قباطت رد هجو جیه
 یعامتجا متسیس ،هعماج هتفرشیپ ياههنیمز رگید اب نآ داضت و دیلوت رازبا یگدنام بقع تلع
 یلصا هن و مهم ياهراتخاس زا یکی يرادهدرب ،ناریا رد .تسا هعلاطم دروم ياهنارود لک
 رامثتسا لاح نیع رد .تشاد رارق نیمز نابحاص رایتخا رد روفو هب هدرب ،ناریا رد .دوب هعماج
 رد .تسا هدوب حطس نآ هب لیامتم یلو ناگدرب حطس رد هن رگا زین اهفرس ینعی اههدرب ریغ
 ياهفرس و ناگدرب ،لوصحم رتشیب تشادرب يارب دیلوت رازبا لماکت ياج هب نابابرا هجیتن
 ییوج هفرص ،رتلماکتم دیلوت رازبا دیلوت تهج یفاضا جراخم زا و دنتفرگیم راک هب يرتشیب
 .تسا مالسا بهذم ،تشاد یمهم شقن دیلوت رازبا لماکت مدع رد هک يرگید لماع .دندرکیم
 مه رد ار لاح و هتشذگ ياهتنس هک یتفرشیپ ره و دیدج يهدیدپ ره زا ناملسم نویناحور
 .دننکیم دوبان و بوکرس ار نآ و دنمریم تدش اب ،دزیرب
 ،اههار تینما ،یلخاد رازاب تینما داجیا هجیتن رد ،یسایس تردق رد زکرمت داجیا ،رگید بناج زا
 قیوشت و يزرواشک و يرایبآ رما هب رتشیب یگدیسر اذل و یجراخ و یلخاد تراجت شرتسگ
 ياههنیمز ،هاش و هتفای ناکسا ناکلام گرزب طسوت رتشیب لوصحم دیلوت رد ناییاتسور
  .دروآ دوجو هب یلادوئف يافوکش داصتقا کی يارب يدعاسم
 هناگود  بسامهط هاش و لیعامسا هاش هک تسا بناج ود نیا داضتم درک لمع يانبم رب اقیقد
 بلج دوخ يوس هب ار ناییاتسور تساوخیم هک لوا لیعامسا هاش دهع رد« :دندرکیم لمع
 ای کلام عفن هب زین رگید ضراوع جارخ زا هتشذگ یلو .تفای لیلقت لوصحم 1/6  ات جارخ دنک
 هریغ و بآ يراجم و اههداج و عالق ثادحا رد راک ای - هرخس و راغیب .دشیم هتخادرپ تلود
  187».تشاد یمهم ماقم
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 1/6 ات لوصحم جارخ ندرک مک اب لیعامسا هاش هک دهدیم ناشن ینشور هب قوف لوق لقن
 تنطلس و تلود هنازخ دمآرد رب و هدرک قیوشت يزرواشک شرتسگ و طسب هب ار ناناقهد
 یلماع ،هدرتسگ روط هب )دزم یب راک =يراگیب( هرخس و راغیب دوجو رگید بناج زا .تسا هدوزفا
 .درکیم بوکخیم يرادهدرب و ژاورس راتخاس نامه رد ار هعماج هک ناج تخس هدوب
 زا نوزفا زور ياهيذاخا دوجو اب و داد رییغت ار روشک يداصتقا تسایس ،لوا بسامهط هاش
 يردناسلاد .تشادهگن لادتعا دح رد ار يزرواشک ضراوع یلو ،هعماج ناگدننک دیلوت
 ضراوع ،رگید تاتابن و تالغ و مدنگ یضرا لوصحم زا مشش کی ینعی سدس« :دسیونیم

 الط هعطق 66 هنالاس زا دوب ترابع )؟بیرج arch( شرآ رازه کی لثملایف هب قلعتم
 تحاسم هب ییهعرزم هب الط هعطق ود غلبم نیا زا .)الط نکس 4 زا شیب یکدنا ًابیرقت(
 رتمک اکود 1/2 زا هعرزم کی یضرا ضراوع بیترت نیا هب و تفرگیم قلعت یلومعم
 و تاریفوت ؛لثم ،درک لیمحت ناگدننک دیلوت رب ار يرگید ضراوع وا رگید بناج زا 188».دوب
 .تاتوافت
 رد زین یتلود نادنز( ههقهق ژد رد« ،شگرم ماگنه رد ات دش ثعاب ،میئل و سیسخ هاشداپ نیا
 هس کی ره هک هرقن و الط شمش دصشش و هرقن و الط يهکس ناموت رازه 380 )دوب ژد نیا
 تاجوسنم زا سابل تسد رازه یس و 190مشیربا راورخ 200 و تشاد نزو 189لاقثم رازه
 هاش هک دید ناوتیم ینشور هب 191»دیآ درگ هریغ و راوس رازه یس لماک حالس و اهبنارگ
 و يداصتقا نامتخاس رد اهنآ يریگ راکب ياج هب ،مدرم زا نیگنس يذاخا اب بسامهط
 یتمیق ءایشا و هرقن و الط هکس ،لوپ رگید نایب هب .تسا هدرکیم يزودنارز ،هعماج یعامتجا
 زوس نامناخ يالب نیا .تفاییمن هار جراخ يایند هب رگید ،دشیم هتخیر یتلود هنازخ هب هک
 ار نآ و هتفرگ ار ناریا يهعماج نابیرگ نونک ات و هیوفص نارود مامت رد نادرمتلود يزودنارز
 نیب رد زین ناریا یخیرات ياههتشذگ رد يزودنارز .تسا هدروآرد اپ زا یلک هب یلحارم رد
  :تسا هتشاد جاور تدش اب تیفارشا و ناهاشداپ

 
 220 یکسرونیم تاقیلعت - كولملاةرکذت - اعیمس ازریم -188
 هک درک لزنت نانچ مهدزناش نرق نایاپ رد رانید خرن .رانید رازه هد =ناموت - مرگ 4/6 =لاقثم -189
 ناغفا فرشا و دومحم هاش نامز رد .)یکسفشورتپ زا تاحیضوت( تشگ هرقن لاقثم کی ربارب رانید 200

   )سیون ریز - 66 هیوفص يهرود ناریا خیرات( دوب صلاخ يالط مرگولیک 1،730 اب لداعم ناموت«
 )یهاش 60 لداعم دنوپ 10 ات 9( ینپ 6 و دنوپ 10 ات 9 نیب ماخ مشیربا )نم( نامتاب ره ياهب« -190

 مشیربا راورخ 200 ياهب لک ،هبساحم نیا يانبم رب )نایوفص يهرود رد تراجت - ریرف دلنار( »دوب
 )ناغفا دومحم نامز تمیق هب الط( الط مرگ ولیک 1٫256٫600 لداعم
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 جنپ و داتفه و دصتشه و }نویلیم 90{ رانید رازه رازه راب دون هلودلارخف تافو تقو هب«

 و دصتشه و رازه رازه لهچ و دص و رانید}875٫284{ راهچ و داتشه و تسیود و رازه

 ،هدیرب ان و هدیرب ءهماج راورخ رازه هس و مرد}140٫863٫090{ دون و رازه هس و تصش
  192»...دوب دوجوم هنازخ رد نآ ریغ و نیمیس و نیرز و عصرم تالآ نوریب
 ياهبوشآ و شابلزق نارس ییأر دوخ ،زکرمتم رهاظ هب یسایس تردق رد یعقاو یگدنکارپ
 یعامتجا دیلوت دوبمک هجیتن رد و هدلوم ياهورین رتشیب فعض و یگدنکارپ ثعاب ،يزرم
 هتفگ هب( دوب غلاب الط هکس نویلیم 5 هب مهدزناش نرق طساوا رد هک تلود دمآ رد« :دشیم
 هب( تفای لیلقت الط هکس نویلیم هس هب )يرجه 966- يدالیم1558 لاس - یبودانیم
 193».)يرجه 979 - يدالیم 1571 لاس - يردناسلاد يهتفگ
 تراجت نایرج شکورف هجیتن رد و اهارسناوراک یبارخ ،اههار ینماان هب ،طیارش و تابسانم نیا
 تراجت يارب ناتسلگنا ششوک باتک رد ویلبد رتساف هک يروط هب .دیماجنا یجراخ و یلخاد
 194»مینادیمن بسانم ار تراجت همادا يارب یششوک هنوگ چیه« دسیونیم نیمز قرشم
 بیرخت ،ناناقهد تشیعم يهنیمز رد بسامهط هاش تنطلس نارود رد هدمآ راب ياهیبارخ
 979 - يدالیم 1571 لاس رد« هک دوب راب تکالف اجنآ هب ات يزرواشک طوقس و تاونق
 .دندش ریقف شیپ زا شیب ناییاتسور و درک دادیب دیدش یلاسکشخ و نوعاط ناریا رد .يرجه
 يهنیمز نیا رب 195».دیشک يراوخمدآ هب راک طاقن یضعب رد و دش امرفمکح روشک رد یطحق
 زراب یمومع يهبنج ياراد اهمایق زا یخرب« تسویپیم عوقو هب یعیسو ياهمایق یعامتجا
 هک هموح و تاره رهش ناییاتسور و يرهش نایاونیب و ناروهشیپ جورخ دوب هلمج نآ زا .دندوب
 1535 لاس رد يو نایرکشل و نارومأم و يوفص گبرگیب تازواجت و نیگنس تالیمحت رثا رب
 196».تفای عوقو يرجه 942 - يدالیم
 ناطلس تنطلس نایاپ ات تسامهط هاش تنطلس نارود مامت و لیعامسا هاش تنطلس رخاوا زا
 يرتشیب قطانم هب زور ره ،شابلزق تالیا شکمشک و تباقر تهج هب ناریا ،هدنب ادخ دمحم
 رتشیب ،ناعطقم .دیدرگیم جراخ يزکرم زکرمتم تردق میقتسم يهطیح زا و دشیم میسقت

 
 420-419 هدیزگ خیرات - یفوتسم هللادمح-	192
      488 ناریا خیرات - یکسفش ورطپ باتک  زا -.ه979-م1571 لاس - يردناسلاد -193
 رتکد - 43 ص ،1966 ،ندنل ،نیمز قرشم تراجت يارب ناتسلگنا ششوک :ویلبد رتساف زا لقن هب -194

   28 مهدزون نرق رد ناریا داصتقا - فیس دمحا
 489 ناریا خیرات - نارگید و یکسفشورتپ -195
 483 ناریا خیرات - نارگید و یکسفشورتپ -196
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 نارادلویت ياههطبار بیج هب مه یشخب و دندناسریم یلخاد فرصم هب ار دوخ هقطنم دمآرد
 .دنتشادیم لاسرا رابرد هب زین يزیچان يهیده یهاگزاره اهنآ .تفریم ورف کلامملاریزو و
 كولملاةرکذت رد وا طسوت مکاح کی يهقطنم زا اهدمآرد و اهتایلام مظعا شخب فرص
 زا .تسا هدوب دصرد 16،42 دودح هتخادرپیم ناوید هب رادلویت هک یغلبم هک تسا هدمآ نینچ
  .تسا هدشیم تخادرپ هنایلاس لوصحم دصرد 3،5 يرکشل ياهلویت
 ءهمدخ و مرح نانز دادعت زا ریغ یییکبرلگیب و ناخ ره رابرد و هاشداپ رابرد رد لاح نیع رد
 تعسو ریز لوق لقن .دندوب هدرک زاب ناهد ندیعلب يارب رادتمس ِفارشا یهبانتعم دادعت ،اهنآ
 :دهدیم ناشن تیفافش اب ار ناریا تیفارشا
 رد هک نالک و درخ ناناطلس و ماقمالاو نیناوخ و ءارما« لوا بسامهط هاش گرم نامز رد
 لبط بحاص ناشیا رثکا دندوب زارفارس تراما يهبتر هب هانپ نارفغ هاش ترضح لاحترا نیح
 هدراهچ و دصکی هتشگ مولعم یلعا ناوید رتافد تبث زا و دندوب مشح و لیخ و ملع و
 ترضح نامز هاگرد نامزالم ریاس و نایچروق و بسانم بابرا و ماظع نایشابزوی« 197».دنرفن
 و یچروق رفن دصناپ و رازه راهچ هلمج نآ زا :دنرازه شش لاحترا نیح رد ناکم تنج هاش
 رد کلذ ریغ و نالواکوب و نالواسی و شاد نایچروق زا تعامج ریاس رفن دصناپ و رازه کی
 ناوید و روق نایاشاپ لواسی و نایساقآ کیشیا و ربتعم نایچروق و نالواسی زا هورگ نیا ءهنایم
 تراما هیاپ هب هک دندوب هفیاط ره و هقبط ره زا ریثک یعمج و نایشابیچپوت و ناراکشریم و
 کیره و دندوبن ءارما زا رتمک رابتعا رد اّما دندوب هدشن زارفارس تراما ءهبترب هچ رگا دندیسر
 مزالم سک رازه شش هچ نانچ رفن جنپ ات رفن هاجنپ زا دنتشاد يدمآ راک نارکون لاح روخارف
 نیمختلا بسح دمآرد حیحص رامش هب هک نارکون و ناشیا نامزالم و دندوب هاشداپ هصاخ
 نینچ یسابع يارآ ملاع زا زین یکسرونیم 198»...هدایز هکلب دندشیم سک رازه تسیب
 199».دندوب صاخ و هناگادج یلک هب یفارشا هقبط ناکیجات« دروآیم
 اهنآ نامرف تحت و ریزو کی )ناراددحرس ای هناخ تلود( ارما زا کی ره نامرف تحت
 هاش هنیزه طباض( هیجوت بحاص ،سیون هطباض ،نایفوتسم رظن تحت .دنتشاد رارق نایفوتسم
 ای و ناخ ای و( هقطنم کی يارب هاش طسوت هدش هداتسرف مکاح )یگبرلگیب ای و یلاو ای
 هفیظو ماجنا ررحم دادعت مادک ره رظن ریز و )تبث رتفد لوئسم( سیون هجراروا ،...)ناطلس
 .دندرکیم
 ًالوا قوف لوق لقن ود و ناریا تیفارشا یماسا و دادعت رد كولملاةرکذت لصفم تاحیضوت

 
 139 یسابع يارآ ملاع خیرات - یشنم کیبردنکسا -197
 142 - 141 یسابع يارآ ملاع خیرات - نامکرت کیب ردنکسا -198
 22  يوفص تموکح يرادا نامزاس - یکسرونیم - كولملاةرکذت - اعیمس ازریم -199
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 هک یتالکشم ًامود و دهدیم ناشن نامز نآ رد ار ناریا تیفارشا يهداعلاقراخ يهرتسگ
 .دنایامنیم ،تسا هتشاد تردق ردق نیطالس و اهنآخ ،نایگب رلگیب ،نایلاو نیا اب يدعب هاشداپ
 رشق کی دوجو زا راکنا لباق ریغ ياهتکاف يانبم رب مه زاب ام لیلحت زا هطقن نیا رد
 دارفا هک نیا دوجو اب .میوشیم هاگآ ،دعب هب بسامهط هاش نامز ناریا رد یفارشا يهدرتسگ
 هناهاش بضع دروم ای ،دنورب نیب زا ،دنوش اج هب اج ییهظحل ره رد دنتسناوتیم تیفارشا نیا
 تباث و ماوداب ،هدرتسگ رایسب يرشق ناریا تیفارشا یلو دنوش هدناشک نادنز هب و دنریگ رارق
 .تابث یب فارشا و تباث تیفارشا ؛دوب

****** 
 صخشم نیمزرس کی رد نداتفا اج و ذوفن يارب ورشیپ ماظن ره هک ماع نوناق نیا يانبم رب
 هب ار صخشم نیمزرس نآ یعامتجا راتخاس دیامنیم یعس ،دوخ زا رتهدنام بقع يداصتقا اب
 هب تسنارگید زا رتولج تعنص ظاحل زا هک يروشک« ینعی ،دنک کیدزن دوخ یعامتجا راتخاس
 ياهنیمز و اهلویت 200».دهدیم ناشن ار شاهدنیآ يهرظنم هتفای هعسوت رتمک هک يروشک
 نایرج رد يوفص ناهاشداپ زا یضعب زکرمتم تیمکاح تحت هتفای ناکسا گرزب نیکلام
 .دشیم دیدشت اهنآ رد ندش یثوروم دنور و هتشگ تسد هب تسد رتمک ،یجراخ تراجت
 زور زاین و ،یلخاد و یجراخ تراجت نوزفا زور شرتسگ ،لوا سابع هاش تنطلس يادتبا رد
 نوزفا زور شرتسگ ،ماخ داوم و رازاب هب یسور و ییاپورا راّجُت هژیو هب یجراخ راجت نوزفا
 ار تارداص تهج هژیو تالوصحم بترم تشک و ،هتفای ناکسا ياهلادوئف ياهنیمز
 و دنمتردق ییهدنیازف روط هب هک یناوید هتفای ناکسا نیکلام تهج نیا هب .تخاسیم يرورض
 نیمز رب یلیا تابسانم و شابلزق یماظن نارادلویت اب لاعف لباقت و داضت رد ،دندشیم هدرتسگ
 يورین فیعضت اب لوا سابع هاش ،یعامتجا تابسانم و داضت نیا نطب رد اقیقد .دنتفرگ رارق
 .دومن میکحت ار دوخ یسایس تردق ،شابلزق یلیا
 و نوسهاش يورین داجیا و شابلزق فیعضت رد ،تنطلس ناوا نامه زا تسناوت لوا سابع هاش
 ،قوف ياهداضت یئاج هب اج هب زین رما نیا .دیامن مامتها ،مه رد ورین ود نیا لخادت سپس
 و دومن يرای هتفای ناکسا رصنع تیوقت و هدنچوک داصتقا و یلیا رصنع رتشیب فیعضت ینعی
 .دنتفای ینوزف سابع هاش تموکح راتخاس رد یلیا ریغ و هتفای ناکسا نارادعاطقا و ارما
 دشر هجیتن رد ،يزرواشک دشر ثعاب ،تافرصتم تراغ و رگیدمه لمکم و هناگود تکرح نیا
   .دش ناریا زکرم و ناجیابرذآ رد يروتکافونام عیانص دشر و یجراخ و یلخاد تراجت و رازاب
 و ،یلیا داصتقا تابسانم فیعضت رد دیاب ار لوا سابع هاش نارود يداصتقا یئافوکش ،اذل

 
 51 لوا دلج - لاتیپاک - سکرام لراک -200
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 یهاگزاره هاشداپ نیا لاح نیع رد .دومن یبایزرا نیمز رب هتفای ناکسا داصتقا تابسانم تیوقت
 ،رتشیب و لاس کی تدم يارب هقطنم کی مدرم و ناناقهد هب ار یفلتخم ياهتایلام
 یلعا ترضح« :دادیم شرتسگ ار تعنص و يزرواشک دشر ناکما قیرط نیا زا و دیشخبیم
 و یبابرا يهلاس هس لام دوب هدش نویامه عبط نسحتسم هک ناهافص لها تامدخ ءازا رد
 زا هدایزً انیمخت هک ار اج نآ یناوید تابقر تالوصحم لک کی هد و تیالو نآ لک یتیعر
 دندومرف ماعنا یناوید كالما ناعراز و ایاعر و بابرا هب دشیم یقارع یهاش ناموت رازه هدزناپ
 راید نآ قلخ يهفاک ریخ ياعد بجوم هتشگ ایاطع ریاس ءهوالع الاو هیطع نیا و
 هک یهللالظ یهاش یلعا ترضح« سابع هاش سولج مهن و تسیب لاس رد ای و 201».دیدرگ
 ماهلا هب تسا نانم کلم تاضویف رون ءهعشا حرطم و ناسحا و دوج رهظم و ریخ راثآردصم
 هک ار هلاس ره  ءههام کی تالغتسم و هراجا و یناوید جارخ و لام ینابر قیفوت و ینامسآ
 202».دندومرف قدصت ناریا کلامم لک نایعیش هب ...ناضمر كرابم رهش دسر
 ود رد  یلک روط هب كالما تیکلام ،لوا سابع هاش تنطلس يهرود هژیو هب هیوفص نارود رد
  .دشیم رهاظ توافتم لکش
 99 هک تسیکالما نامه صاخشا هب قلعتم یصوصخ كالما« :دسیونیم ندراش :فرصت -1
 رد دنتسناوتیم دوخ هاوخلد هب نافرصتم تدم نیا یط رد و دشیم هداد هراجا نانآ هب هلاس
 يارب يرگید يهمان هراجا لاس 99 ياضقنا زا سپ .دنشورفب ار اهنآ ای دننک تماقا اهنآ
 203».دنتشونیم هلاس کی تایلام تخادرپ لباقم رد و تدم نامه
 .دوب هفوقوم ياهنیمز دوجو ،نیمز رب کلمت راکشآ و نشور لکش :کلمت -2
 هشیمه  يارب یفقو نیمز اریز .اهنیمز يهمه رب هاش تیکلام یفن ینعی ،هفوقوم نیمز دوجو
 یگشیمه کلام هک دباییم ناکما هدننک فقو هجیتن رد .نیعم تدم يارب هن ،ددرگیم فقو
 .دشاب فقو دروم نیمز
 بستکم تابقر و كالما عیمج« دوخ یهاشداپ لاس نیمکی و تسیب رد لوا سابع هاش
 رارق ترضح نآ یعرش فرصت و کلمت يهطیح رد نوزفازور تلود نامز رد هک ار دوخ هصاخ
 دعب اهنآ لصاح و یقارع یهاش ناموت رازه دصکی زا هدایز اهنآ يهلداع تمیق و دوب هتفرگ
 تاناخ}اب{ عم دشیم ناماوت رازه تفه هب بیرق طسو ریعست هب تعارز تانوؤم عضو زا

 نآ رد هک تامامح و ناهفصا ناهج شقن نادیم رود رازاب راهچ و هیرصیق و هیلاع}اههناخ{
 مالسلامهیلع موصعم هدراهچ تاسدقم تایلاع تارضح فقو هتفای بیترت ناشن تنج يهدلب

 
 861 یسابع يارآ ملاع خیرات - نامکرت کیب ردنکسا -201
 895 یسابع يارآ ملاع خیرات - نامکرت کیب ردنکسا  -202
 227عراز و کلام - نوتبمل باتک زا .همانرفس - ندراش -203
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 لصتم رمالا بحاص ترضح روهظ نامز هب هک ةویحلا مادام روکذم فقو تیلوت و ...دندومرف
 نیشن دنسم ناریا کلامم رد هک داژن یمارگ ناهاشداپ هب نآ زا دعب و دوخ فرشا تاذ هب داب
 سیفن سفن تباین و ....دندومرف صیوفت دنشاب هدوب یهاشداپ ریرس سلاج و یهاش تخت
 204».دندرک عوجر )ن -ردص یضر ازریم( وا هب هروکذم فاقوا قتف و قتر رد فرشا
 هیلک کلام ،یکارتشا تیکلام رهظم ناونع هب سابع هاش ،يروص رظن زا هک نیا دوجو اب
 تلود يهدنیامن اب وا تبحص رد هژیو هب ار هلئسم نیا ام و دوب نآ یعمج باوبا و اهنیمز
 ثوروم کلم دادغب« میباییم رد یبوخ هب شتنطلس ملهچ لاس رد دادغب فرصت رس رب ینامثع
 هک دید مزال سابع هاش« یعامتجا لماکت تیعقاو و یلمع رظن زا یلو 205».تسام ینویامه
 زا مه و ددرگ دنمهرهب اهنآ دیاوع زا دناوتب مه ات دنک فاقوا هب لدبم ار دوخ یصخش كالما
 تسا هدروآ تسد هب ار روبزم كالما مارح هار زا دنیوگب دوب نکمم هک نآ و نیا شنزرس
 دوخ ياهنیمز هب تبسن يداع مدرم هک دیآیمرب نینچ ًارهاظ تقیقح نیزا .دشاب هدرک زیهرپ
 نیا رگید دوب هاش صاخ اهنیمز همه تیکلام رگا .دناهدوب رادروخرب تیکلام لماک قوقح زا
 هک بلطم نیا دیؤم ...درکیمن ادیپ ناونع تسا هدمآ تسد هب مارح هار زا وا كالما هک هلئسم
 سک ره هک تسا نآ دنتخانشیم تیمسر هب ًالمع ار یصخش كالما تیکلام هیوفص هرود رد
 هب تبسن ناکلام هک نیا رگم دشیمن رسیم راک نیا و دنک فقو ار دوخ کلم تسناوتیم
 206».دندوبیم تیکلام لماک قح ياراد دوخ كالما

 كالما نابحاص رد دندوزفایم یفقو ياهنیمز تعسو رب هک یتنطلس نادناخ زا هتشذگ«
 يدح ات ار رما نیا تلع .دننک فقو ار دوخ كالما هک دوب هدش ادیپ لیامت نیا زین یصوصخ
 و دشیمن بصغ اهنیمز ریاس يهزادنا هب یفقو ياهنیمز هک درک وجتسج تقیقح نیرد دیاب
 قیرط نیدب اریز دندشیم اهنآ ظفح هب قفوم يدح ات دوخ ياهنیمز ندرک فقو اب ناکلام
 دیاوع مظعا تمسق دنتسناوتیم نمض رد و دنتشگیم دوخ فاقوا یلوتم ناشهداوناخ ای دوخ
 زا هدعاقلایلع« :دیوگیم یکسفش ورطپ دروم نیمه رد 207».دنهد صاصتخا دوخ هب ار اهنآ
 ای و شورف لباق یفقو لاوما و یضارا .هدشیمن ذخا یتلود تایلام هفوقوم لاوما و كالما
 208».هدوبن زین هداصم لباق و ریغ هب لاقتنا
 ،تسا هتفرگ رارق تقد دروم رتمک هک ییهلئسم ،کلام و عراز نیب تابسانم و تیکلام دروم رد

 
  761 - 760 یسابع يارآ ملاع خیرات - نامکرت کیبردنکسا -204
 1045 یسابع يارآ ملاع خیرات - نامکرت کیبردنکسا -205
   214 عراز و کلام - نوتبمل -206
 224 عراز و کلام - نوتبمل -207
 169 ناریا رد مالسا - یکسفشورطپ -208
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 هصاخ ياهنیمز و تاجهصلاخ ،یناوید ياهنیمز زا یصوصخ تیکلام ياهنیمز کیکفت
 ًارثکا ،تشاد رارق تنطلس ماقم و تلود رایتخا رد هک هصلاخ و هصاخ ،یناوید ياهنیمز .تسا
 تیکلام زا ادج یصوصخ كالما یلو دندوب تموکح دروم هقطنم یکارتشا تیکلام ياهنیمز
 هک دندوب ینارادنیمز ناریا رد .دراد قلعت صاخ درف هب اهنیمز تیکلام و تسا یکارتشا
 یصخش كالما بحاص زین سابع هاش« :لوا سابع هاش هلمج زا .دنتشاد یصوصخ ياهنیمز
 209».دش یعیسو
 راکفا سرت زا اهنآ ندرک هفوقوم ترورض و ،سابع هاش دزن عیسو یصوصخ كالما دوجو
 هب .تسا یکارتشا تیکلام لبمس هب یسایس ورملق ياهنیمز يهمه قلعت مدع لیلد ،یمومع
  .دهدیم ناشن ار دوخ رتحضاو لوا سابع هاش نامز رد یکارتشا تیکلام يزیر ورف رگید نایب
 ،هعیش یناحور ماقم نیرتالاب لاح نیع رد .دوب یکارتشا تیکلام لبمس هاش ،يوفص ناریا رد
 رد و ادخ يهدنیامن یلحارم رد هاش صخش هک نیا دوجو اب .دمآیم باسح هب ادخ يهدنیامن
 طقف هک تیناحور عفانم داضت یلو دمآیم باسح هب ادخ يهدنیامن نیشناج يرگید لحارم
 تموکح دروم نیمزرس نامدرم رگید و ناناملسم يهماع رب میقتسم تموکح قحتسم ار دوخ
 دییأت تیعورشم يارب و هداد اج تموکح دنسم رب ار دوخ ریشمش روز هب هک هاش اب تسنادیم
 تیناحور .دیسرن یعقاو ماغدا و یعقاو حلص هب هاگ چیه ،دروآیم تسد هب مه ار تیناحور
 نآ اب ییورایور هب رداق یهاشداپ رتمک هک دوب يدنمتردق و لیوط و ضیرع تالیکشت ياراد
 قلعتم یفقو ياهنیمز رد یفرصت و لخد درکیم تئرج یهاشداپ رتمک بیترت نیمه هب .دوب
 شخب نیرتهدرتسگ یتلود ياهنیمز زا دعب ًاقافتا هک ،تیناحور راتخاس و سدقم ياهناکم هب
 رایتخا رد هشیمه يارب اهنیمز نیا .دیامن ،دندادیم لیکشت ار ناریا يزرواشک ياهنیمز زا
 هب قرش رد ار يرگید يهناخترازو تسیابیم اج نیا رد ام اذل .تشاد رارق تیناحور
 کیژولوئدیا عیسو تالیکشت مه نآ و مینک هفاضا تسا هدرمشرب سلگنا هک ییاههناخترازو
 .دوب تیناحور یسایس - یلام -
 يداصتقا تابسانم عون هب میناوتیم عراز اب یفقو نیمز کلام يهطبار يریگیپ اب ام اج نیا رد
 .میدرگ فقاو ،دوب مکاح اهنآ نیب هک يراتخاس و
 زا یضعب هک هیثایغ فاقوا هب تسا طوبرم دنس نیا دناهدادیم هراجا ار یفقو ياهنیمز ًابلاغ«
 اب هلماعم رد یناوید تاماقم هک تسنآ زا یکاح و دوب ماع فقو یخرب و صاخ فقو اهنآ
 210».دندادیم ناجحر عوطقم غلبم هب ندرک هحلاصم ینعی هعطاقم هب ار هعرازم شور ناعراز

 
 134 مالسا زا دعب ناریا خیرات - ناریا رد هصلاخ یضرا لماکت ریس - نوتبمل -209
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 تدم يارب ار ینیمز نیفرط دحا نآ بجوم هب هک تسا يدقع« یقوقح حالطصا رد هعرازم
 دقع رد« 211».دننک میسقت ار لصاح و هدرک تعارز ار نآ هک دهدیم رگید فرط هب ینیعم
 هریغ و فصن ای ثلث ای عبر لیبق زا هعاشا وحن هب دیاب لماع و عرازم زا کی ره هصح هعرازم
 نیا رب 212».دش دهاوخن يراج هعرازم ماکحا دشاب هدش نیعم رگید وحن هب رگا و ددرگ نیعم
 ًابیرقت هک تسا هعرازم يزرواشک رگید عون« .تسا يدنب قسن ،هعرازم ینورد تابسانم انبم
 لمعلاروتسد هچ رگ ،لصاح میسقت رد عراز اب کلام تکرش ینعی هعرازم .دوب عیاش اج همه رد
 یلو تسا هدماین نایم هب ینخس نآ زا و هدیدرگن تبث هیوفص رصاعم عبانم رد هناگجنپ لماوع
 میهست رد هتسویپ ناریا رد ناتساب ناراگزور زا کش نودب یگداس و تلوهس ببسب شور نیا
 رمث هب تهج لماع جنپ نتفرگ رظن رد زا تسترابع روبزم شور .تسا هدوب رثؤم و ذفان
 نیب لوصحم میسقت .راک يورین ،رازبا ،رذب ،بآ ،كاخ :زا دنترابع جنپ نآ و لصاح ندیناسر
 نیا .دریگ تروص دنراد روبزم لماع نیمأت رد کی ره هک یمهس بسح رب دیاب عراز و کلام
 دروم رد اریز .دنوش بورشم یتسد بآ اب هک تسا ییاهنیمز صوصخم یضرف میسقت زرط
 213».ددرگ میسقت ءزج راهچ هب دیاب لوصحم »مید« ياهنیمز
 هب .تسا هدوب یفقو ياهنیمز رد عراز و کلام نیب تابسانم ساسا يدنب قسن هک نیا هجیتن
 دروم رد .تسا هدوب هدرتسگ هعماج رد رخأتم مسیلادوئف ییهیاپ و یساسا تابسانم رگید نایب
 ار رخأتم مسیلادوئف روهظ ،نیمز هب ناناقهد یگتسباو طقف اهنیمز نیا رب يداصتقا تابسانم
 .دیدرگیم عنام
 یلادوئف تابسانم کی ،عراز و کلام نیب قسن يانبم رب تابسانم هک هلئسم نیا كرد ارچ
 تایعقاو اهنآ ؟تسا راوشد ام روشک يداصتقا نیصصختم و خیرات نیققحم يارب ،تسا رخأتم
 .دننیبیمن یلو دننکیم هاگن ،دهدیم ناشن قوف ياهلوق لقن هک هنوگ نامه ار یخیرات
 نیا رب لاد لوا سابع هاش تنطلس نامز رد هژیو هب هیوفص نامز رد یخیرات ياهتکاف مامت
 هتفای تسد ،هتشادن ریظن ناریا خیرات رد زور نآ ات هک یلاثم یب شرتسگ هب تافوقوم هک تسا

 
  518 هدام تاقاسم و هعرازم -قوقح تیاس -211
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 رایسب و هدش یپک نیناوق نیا یلو .دنتسه یمالسا يروهمج یقوقح نیناوق ،28 و 27 هدش دای نیناوق
 .تسا هیوفص يهرود رد نیناوق نیمه هتفای رییغت كدنا
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 و تابث اب يهعماج رد ژاورس نطب رد رخأتم یلادوئف تابسانم هک دهدیم ناشن رما نیا .تسا
  سمل لباق ياههفطن نآ نطب رد و هدرکیم لماکت و دشر تعرس اب نارود نآ لوحتم
 .تسا هتفاییم دعاسم نیمز زین يرادهیامرس تابسانم
 ییهژیو هجوت ،یمومع تینما داجیا و نایغای بوکرس رب هوالع ،تنطلس يادتبا رد سابع هاش
 دوجو ناهج رد یموق چیه عقاو رد« :دیوگیم ندراش .تشاد فوطعم يرایبآ ياهمتسیس هب
 ثادحا یضرالاتحت يرایبآ يراجم و دنزب بقن یتراهم نینچ اب نایناریا دننام هک درادن
  تیعمج هک دوب هرود نآ يرهش تالوصحم و يزرواشک ییافوکش تهج هب ًاقیقد 214».دنک
 لاس رد« .دشیم نوزفا اهاتسور دادعت نآ زا یشان هک تفریم ینوزف هب ور رهش و اتسور رد

 عبرم رتمولیک 4500 بیرق یتحاسم رد ناهفصا يهحاو رد يرجه 730 - يدالیم 1329
 اجنآ رد هیرق 1500 بیرق 1670 لاس دودح رد یلو تشاد دوجو کچوک و گرزب يهیرق 800
 تراجت اب گنتاگنت طابترا رد و يزرواشک ییافوکش زا یشان تیعمج دشر 215».دوشیم هدید
 نرق ناحایس« .تسا یلادوئف تابسانم نطب رد يزاوژروب ییالاک تابسانم دشر و یجراخ
 - الاک طباور هک اهرهش يهموح هژیو هب( يزرواشک یحاون زا یضعب يداصتقا دشر زا مهدفه
 هب تارداص يارب ای و رهش رازاب رد نآ يزرواشک تالوصحم و دوب هدرک یقرت اجنآ رد یلوپ
 رب تراجت و تیعمج شیازفا ،يزرواشک دشر ءهجیتن رد 216».دنیوگیم نخس )تفریم شورف
 بناوج و هدوب مه اب گنتاگنت طابترا رد ژاورس ماظن نطب رد يرادهیامرس تابسانم يهنیمز
 دایدزا ثعاب يزرواشک يهعسوت .دنهدیم لیکشت ار رگیدکی يهدننک لیمکت و داضتم
 ثعاب ،تارداص و یلخاد فرصم يارب اضاقت و .ددرگیم تارداص و یلخاد رازاب يارب لوصحم
  .تسا يزرواشک يهعسوت ترورض
 رد ناریا يداصتقا ییافوکش ناوتیم ،دیدرگ نایب عراز و کلام دروم رد هک یتابسانم ناینب رب
 هاگدید نیا زا .داد حیضوت ار مود و لوا سابع هاش تنطلس نامز هژیو هب يوفص ءهرود
 یگدنز ارچ و درک لیم يراجت يزرواشک تمس هب ناریا يزرواشک ارچ هک درب یپ ناوتیم
 رابراوخ ینازرا زا یجراخ ناحایس« :دوب هدش رادروخرب یبسن هافر زا اتسور و رهش ناشکتمحز
 144 ناتسزوخ رد يرجه 1081 - يدالیم 1670 لاس دودح رد .دنیوگیم نخس ناریا رد
  217».دیرخ دشیم یسابع کی هب ار دنفسوگ 18 ای و مدنگ نان تنوف 54 ای وج تنوف
 رد قسن يهطبار لماکت زا رهش و هد رد لوپ - الاک طباور هک تسین سمشلانم رهظا ایآ
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 قسن تابسانم شرتسگ رد ناوتیم طقف ار اهارچ نیا باوج نم رظن هب ؟ددرگیم رادیدپ اتسور
 .تفای ناناقهد رشیب هافر هجیتن رد و يزرواشک رما رد
 هنالاس دمآرد ،تشادن ار سابع هاش نامز یگدرتسگ تافوقوم هک نامیلس هاش نامز رد یتح
  218.دهدیم ناشن ار رلات نویلیم 71، ای ناموت رازه 100 رب غلاب
 یتابسانم ،يوفص نامیلس هاش نامز رد يداصتقا ياهنارحب يهمه دوجو اب یسررب نیا رد ام
 یخیرات تلاسر زا یشان یناج تخس اب ،هک مینیبیم هصلاخ ياهنیمز رب عراز و هاش نیب ار
 زا میتسه روبجم ورشیپ تابسانم نیا تخانش يارب .دادیم همادا دوخ تایح هب ،شاهدنورشیپ
 رد( فرطیب رظان نیا .میروآیب ینالوط لوق لقن ،هدوب یتابسانم نینچ رب رظان دوخ هک یسک
 تسا لومعم ام دزن هک تسین یتروص هب كالما يهراجا« :تسین رفپمک زج یسک )دروم نیا
 ییهفیظو اهنت و دننک تعارز و دنراکب هک دنهدیم ناناقهد هب رمع يهمه يارب ار ینیمز هکلب
 و دنهدب هاش هب لاس رد ار لصاح زا ینیعم مهس هک تسا نیا دنراد لابق نیا رد ناناقهد هک
 یگتسب اجک ره رد دزادرپب ناقهد دیاب هک یمهس ...دنرادرب دوخ تمحز دزم ناونع هب ار یقبام
 لاوحا و عاضوا نینچمه و یفیص و یتخرد ياههویم عون ،ثحب دروم لحم فرع هب دراد
 رگید موس ود هک یلاح رد دسریم ناقهد هب وج و مدنگ لوصحم ثلث یحاون یخرب رد .یلحم
 ار رذب هصاخ كالما يهرادا هک درک حیرصت دیاب لاح رهب دروم نیا رد ؛دوشیم هاش مهس
 دیاب دوخ عرازم يرایبآ يارب نارگید هک یلاح رد( درادیم زاجم ار تانق رفح و دهدیم
 و بابسا و زروواگ اب هک تسا دهعتم دوخ مهس هب زین ناقهد .)دنوشب یفازگ جراخم لمحتم
 نت زین اهيراگیب زا یضعب هب دیاب هتشذگ اهنیا زا .دهدب دوک و دنزب مخش ار نیمز دوخ لیاسو
 دیق زا ار ناقهد و دهدب زین ار لیاسو و بابسا ،زروواگ و رذب رب هوالع هاش هاگ ره .دهدرد
 زا دعب زاب رگا .دنامیم ناقهد يارب لوصحم عبر کی طقف تروص نآ رد دزاسب دازآ يراگیب
 کی هب ناقهد مهس دنک نیمأت دوخ زین ار هعرزم يارب مزال ياهرگراک هاش اهنیا يهمه
 ،هجنوی ،سدع ،هبنپ ،نزرا ،جنرب یکمک چیه نودب ناقهد هک یتروص رد .دباییم لیلقت متشه
 .دسریم هاش هب رگید مجنپ هس و وا هب لصاح مجنپ ود ،دراکب شرتومیل و هزبرخ و هناودنه
 لوقعم هدعاق و بیترت نیا هک تسناد دیاب ضوع رد دیآیم رظن هب مک ًاتبسن ناقهد مهس رگا
 رتنارگ تسا مأوت دایز تمحز اب اهنآ تشک هک یتالوصحم ریاس و جنرب اریز تسا هنافصنم و
 دصرد 55 دیآیم كایرت يهیهت راک هب هک شاخشخ تشک دروم رد ...دسریم شورف هب مه
  همادا وا 219».ددرگیم هاش بیصن هیقب و دوشیم هداد راکتشک هب تمحز دزم تباب لوصحم
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 تمعن ياهلاس و طسوتم لوصحم اب ییاهلاس ،لوصحم مک و تخس ياهلاس رد« دهدیم
 ثلث کی هدمآ تسدب لوصحم لدعم زا و دندرکیم میسقت هس هب ار نیمخت نازیم یناوارف و
 ار رگید تمسق و یعارز تالوصحم تروص هب ار ثلث کی نیا زا یتمسق و دنتفرگیم هرهب ار
 عراز و کلام تابسانم ».دندرکیم تفایرد دقن تشاد مایا نآ رد لوصحم هک یتمیق بسحرب
 مهس ینعی .تسا يدیلوت طباور رد داضت رس کی عراز هک تسا یتابسانم قوف لوق لقن رد
 رد رفپمک .تسا  رخأتم مسیلادوئف نیا .دهدیم صاصتخا دوخ هب ار قسن يانبم رب ییهژیو
 ،درامگب راک هب زین ار يرفن دنچ هک دراد تنکم هزادنا نآ هک یناقهد و اهنت ناقهد زا اجنیا
 نیمز ای و دنکیم راک نیمز نیا يور رمعلامادام ،ناقهد ایآ هک هلئسم نیا ایآ .دنکیم تبحص
 وا ياج هب ار يرگید صخش و دنکیم رانکرب ار وا هاش ای و دراد رایتخا رد یثوروم ار
 .هن ،نم رظن هب ؟دراد قوف لوق لقن رد کلام و عراز نیب تابسانم نییعت رد یشقن ،درامگیم
 یلادوئف رهم نآ رب و دنکیم نییعت ار تابسانم نیا تلصخ و تیهام هچ نآ .درادن یشقن چیه
 نآ و .ریغالو دشابیم قسن يانبم رب عراز و کلام نیب لوصحم میسقت يدنب مهس ،دنزیم
 هتسب ناقهد ياپ رب ژاورس زونه هک تسا ینارگ ریجنز نآ ،تسا تابسانم نیا لماکت عنام هچ
 .نیمز هب یگتسباو :تسا
 كالما هک یمادام« :دیامنیم یلک يریگهجیتن کی نوتبمل مناخ ،قوف تاییعقاو هعلاطم زا
 قرف يدح ات هک دشیم راک اهنآ يور هعرازم ساسا رب ،دندوب هدشن هداد هراجا یتنطلس
 رب يداصتقا تابسانم رگید نایب هب 220».تشادن یصوصخ كالما ياهراک اب يدایز
 يانبم رب هک یفقو و یصوصخ ياهنیمز رب يداصتقا تابسانم دننامه ،یتنطلس ياهنیمز
 .دوب هتفگ رفپمک هک تسا نامه نیا و .تسا هتفرگیم لکش ،هتشاد نایرج قسن
 و طسب ،یصوصخ تیکلام يریگ لکش اب هک تفایرد ینشور هب ناوتیم رفپمک لوق لقن زا
 اریز تسا هدشیم راذگاو نیمز کلام هب ای و تلود هب بسانت هب زین اهتانق یبورال و شرتسگ
 تسیابیم نارگید ینعی »دنوشب یفازگ جراخم لمحتم دیاب دوخ عرازم يرایبآ يارب نارگید«
 ياهنیمز رد هک ییاهتانق طقف .دنریگب هدهع هب ناشدوخ ار اهتانق یبورال و رفح جراخم
 تیانع نیا لومشم ،دناهدرکیم راک اهنآ يور رب قسن متسیس اب ناناقهد و دندوب هصاخ
 هکلب کلام و عراز نیب قسن تابسانم هن ،دروآیم رد اپ زا ار یناریا عراز هک هچ نآ .دندیدرگیم
 و .دنتشاد تماقا هد رد اهنآ هک ینامز شنارشابم و بابرا جراخم ذخا لثم رگید ياهيذاخا
 .دیدرگیم ناناقهد يزور هیس لماع نیرتمهم نیمز هب یگتسباو و هدرتسگ يراگیب هژیو هب
 نیا هکلب .تسا هدماین دوجو هب هعاسلاقلخ ،قوف تابسانم ،کیتکلاید مسیلایرتام رظنم زا
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 هب ماخ و اسران ،یلادوئف تابسانم نیا .تسا یعامتجا - یخیرات تابسانم کی تابسانم
 هب و دنارورپب ییهزادنا ات ار نآ تسناوت يوفص يهعماج ،دیسر ثرا هب يوفص يهعماج
 .تسا هدومن هظحالم قوف ياهلیلحت رد هدنناوخ هک دروآرد یتروص
 
 6 يدنمنوناق
 

  .تسا یقرش عماوج رد رخأتم مسیلادوئف طرش شیپ ژاورس

 
 نآ ینعم هب ،نآ راو جوم يزیر ورف و دشر و يوفص نارود رد قوف يهتفرشیپ تابسانم دوجو
 ناریا داصتقا يهعومجم رد ار ینیگنس يهنزو خیرات زا یلحارم رد تابسانم نیا هک تسا
 ورف ،بسانمان طیارش رثا رد شایناج تخس مامت اب تابسانم نیا .تسا هداد لیکشت
 .دیدرگیم فیعضت و تسشنیم
 ار ینیمارف و تاروتسد هک تسا دودحمان و قلطم نانچ هاش تردق« :دیوگیم یتقو نوسناس
 شیایاعر ناج و لام ناریا هاش .دنیامنیمن تبث ییاج رد دننکیم ارجا و دنکیم رداص هاش هک
 هچ ره شیایاعر ناج و لام اب دهد عالطا شیارزو هب یّتح هک نیا نودب و دراد رایتخا رد ار
 ،ینامیلس هاش هعماج رد یلو .دنیبیم ار نآ نایفارطا و رابرد طیحم طقف ، 221».دنکیم دهاوخب
 تردق ،هماکدوخ لاغرویس نابحاص و نارادلویت ،ناعطقم ،دوب هدییارگ فعض هب يزکرم تردق
 دنک هب رما نیا .دوب هتشگ عیرست روشک یعامتجا ماظن و داصتقا یگدنکارپ هسورپ و هتفرگ
 رتشیب هچ ره اهلاغرویس و ،اهلویت ناناقهد و دیماجنا هعماج يورشیپ ياهورین تکرح ندش
 رد تردق مامت زکرمت و یلحم رادلویت و کلام تارایتخا يهعسوت« .دندش هتسباو نیمز هب
 رتشیب یلحم يراتخم دوخ لماع هجیتن رد .تفای ماود هیراجاق يهرود رد نانچمه نانآ تسد
 يدوبان هب اهتانق زا يرایسب 222».دش هتسباو رتشیب نیمز هب تیعر و روتف و فعض راچد
 هب نارادلویت و نیکلام زواجت و متس زا نازرواشک و دندش هتساک تدش هب اهنآ دادعت و دنتفر
 لیلقت تدش هب زین تشک ریز ياهنیمز اذل .دندرک رایتخا رارف ناتسودنه و ناریا بونج يوس
 هابتشا نوسناس .دروآیم راشف دندوب هدنام زونه هک یناناقهد شود رب اهتایلام راب و تفای
 »دا« و »يات« میقتسم تایلام زجب ناریا رد« نامیلس هاش نامز رد دسیونیم هک دنکیم
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 لک ندش ینارحب ،قوف یفنم لماوع دشر يهجیتن  223».درادن دوجو يرگید مهم تایلام
 ناموت 29000 دودح يدالیم 1669 - 70 لاس تراجت یکرمگ قوقح« :دوب ناریا داصتقا

 هداد هعطاقم ناموت 000!24 هب م1674 لاس تاکرمگ ...تسا هدشیم هریل 966666 لداعم
 لدع رازه جنپ هب هنایلاس اهروشک ریاس و هیکرت هب نالیگ مشیربا تارداص« 224».تسا هدش
 نرق مین .دوب لبور دون ات داتفه دنوپ ره شزرا .دشیم غلاب )دنوپ 9 ات 7 نزو هب لدع ره(
 دیلوت رد جرم و جره نامز نیا رد 225».دروآیم لمع مشیربا رادقم نیا ربارب ود نالیگ ،لبق
 شزرا .تخاس رهاظ تدش اب ار دوخ یلخاد و یجراخ تراجت و تعنص ،يروهشیپ ،يزرواشک
 ناریا لخاد رد زج هاش ياههکس« هک يروط هب دومن طوقس فارطا ياهروشک رد ناریا لوپ
 - يداصتقا طیارش بیترت نیا هب  226».دشیم يرادیرخ نزو هب و تشادن رادیرخ ییاج
 رایسب شاتنطلس لیاوا رد هک هاشداپ نیا .دشیم مهارف الماک يوفص يهلسلس لوفا یسایس
 یثوروم کلمت هب ای رمعلامادام لویت هب ار دوخ كالما زا یمهم تمسق« دوب شاپ و تخیر رپ
 بلقلایسق رایسب و عامط ،هرابنز ،صیرح یناسنا هب ،ياهحمل زا سپ 227».داد نآ و نیا هب
 .دیدرگ لیدبت
 كانلوه ضرم نیا هب يوفص ناهاش مامت .دوبن لوغشم يزودنارز هب لوا سابع هاش اهنت
 )هناخ مظان( نآ يوراب و كربط هعلق رد نامیلس هاش هناخ جنگ دروم رد ندراش .دندوب راچد
 :دسیونیم
 دوب زورنآ بش اریز مدرک اشامت یبوخب مود هعفد ًاصوصخم و ماهدش نآ لخاد هعفد ود نم«
 نیرتیتمیق و نیرتهب اج نآ رد .دهد ناشن دوخ نانز هب ار اج نآ تساوخیم نامیلس هاش هک
 یتمیق ياهحالس عاونا رب هوالع رگید نزاخم رد ....دناهدرتسگ هدرک بترم ار تارهاوج
 گرزب نانچ یخرب و ناشن رهاوج و يراک الط اهنآ شیپ و تشپ هک تسا یگرزب ياههنییآ
 رهاوج زا روتسم و اپ هس ای ود رگید یضعب لوط .دنک لمح ار نآ دناوتیمن رفن کی هک تسا
 هیلک زا هک عونتم ياهزیم و فلتخم لاکشا هب فورظ ماسقا .تسا توقای و درمز صوصخب
 ماهلیخم هب زگره مدوب هدرکن زاب ار اهنآ ياهوشک نم رگا مدید هدمآ درگ ناهج راطقا
 و الط ياهریجنز و عصرم ياهباق و دنبتسد لیبق زا رهاوج ردق نیا هک تشذگیمن
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 و اهباقشب رب هوالع و دوب الط فورظ زا رپ هک مدید ار یقاطا .دشاب اهنآ رد رگید تارهاوج
 دناوتیمن رفن کی هک دوب الط زا ینیگنس ياهگید و اهساط الط رگید فورظ و اهشوپرس
 فورظ زا رپ تسالط فورظ نزخم نیا ياههشوگ رد هک یقاطا راهچ زا یکی .دنک لمح
 زا ولمم گرزب ياهقودنص رگید نزاخم رد .دشابیم ناشن رهاوج و يراکانیم يالط
 رد .دشاب ددع دصشش زا زواجتم کی ره رد منکیم روصت هک تسا عصرم ياههقیج
 بوغرم هزوریف زا ییاههدوت رگید ياهقودنص رد و ناشن رهاوج ياهرجنخ ییاهقودنص
 رواب مدیدیم ار هچ نآ هک مدوب ترسم قرغ ناگیاش جنگ نیا رادید زا نانچ نم .تشاد دوجو
 .متشادیمن
 مه يور ینارکیب تورث نینچ ایند ياج چیه رد منکیمن روصت هک منآ رارکت زا ریزگان نم
 هاش روضح هب هک ار ییاذغ فورظ« هاشداپ نیمه دروم رد و 228».دشاب هدش عمج و هتشابنا

 هسنارف رد لوط میدق دحاو Pied ( ”اپ“ هس زا شیب و تسا صلاخ يالط زا همه دنروآیم
 نآ رد ار هاش ياذغ هک ییهچقودنص .دنراد تماخض )تسا هدوب رتمیلیم 324 دودح رد هک
 رد ار هاش ياذغ فورظ .تسا الط نیمه زا فورظ ياهشوپرس نینچمه و دنروآیم
 هدیشوپ الط ياههغیت زا هک دنروآیم یناور تخت عون کی يور رب یتافیرشت ياهینامهیم
 و شروخ و جنرب الط باقشب هاجنپ و دصکی زا زواجتم رد ادتبا هک بیترت نیا هب ....تسا هدش
 و دنراذگیم اهباقشب يور هک ار ییاهشوپرس .دنراذگیم اهنآمهیم يولج و دنشکیم بابک
 مین و ”اپ“ کی زا اهباقشب زا کی چیه و تسا الط زا همه دراد نزو اهباقشب ربارب ود
 فلتخم کبس ياهاذغ اهنآ رد هک يرگید ددعتم ياهباقشب .تسین رتمک نآ تماخض
 بارش نآ رد هک ییاهماج و بارش ياهيرطب .تسالط زا همه زین اهنآ دنراذگیم يرگید
 همه زین دناهتسب اهنآ هب ار تاناویح نیا هک ییاهخیم و اهریجنز ...تسالط زا همه دنزیریم
 229»....تسا الط زا
 بقع لماوع زا یکی نآ كرحت مدع و اج کی رد نارک یب تورث نیا ندش عمج ًاقیقد
 اب نینچمه هکلب نادرمتلود بناج زا طقف هن هعجاف و داسف .دوب ناریا يهعماج یگدنام
 ناهفصا يهرصاحم رد« :دیدرگیم هدرتسگ و قیمعت ناراک هعطاقم و راّجُت ،ناکلام يزودنارز
 یکاروخ نتفای يارب ار اج همه ات دش رومأم نسحم دمحم حیراوتلاةدبز فلؤم ناناغفا تسد هب
 دوصقم هک شورف هنیشقن يرجات يهناخ رد هاش نادیم رد .دنک وجتسج و صحفت رابوراوخ و
 ای و زیربت نم دص کی ره هک تفای هسیک هدراهچ دنک دتس و داد اهبنارگ ءایشا هک تسا یسک
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 ناهارمه .تسا »هکس هزات یسابع رز« اههسیک يوتحم هک دیدرگ مولعم و تشاد نزو رتشیب
 زا لصاح یب عاتم نیا يهدهاشم زا دندوب ناج همین یگنسرگ تیاغ زا هک نسحم دمحم
 مه زونه ار هیوفص نارود زا يزودنارز موش يهیثرا 230».دندرک يراددوخ اههسیک نآ لمح
 ياهکناب رد و دنیامنیم جراخ روشک زا ار وروی ای و رالد اهدرایلیم .دنکیم لمح ام هعماج
 .دوریم یللملانیب ياههیامرس بیج هب نآ دوس هک دننکیم رابنا یجراخ
 دعاسمان عاضوا نامه نطب رد ،دنارورپیم ار نآ خیرات دیاب هک یناج تخس لاهن ،دوجو نیا اب
 رد ار دوخ )هدش يدنبقسن مهس و قسن( رخأتم مسیلادوئف لماوع .دادیم همادا یگدنز هب
 رد« درکیم ظفح هعماج یمومع داسف و يداصتقا یگتسکشرو و يرادهدرب و ژاورس رازهروش
 و هصلاخ لاحم قسن هک تسنآ هیلاراشم لغش - ناهفصا هنطلسلاراد ریزو لغش لیصفت نایب
 عورزمان و قسن یب لاحم زا یلحم هک تسا هللاراشم يهدهع هب نیکاکد و تاهوجو زا طبض
 تیعر و رجأتسم هب هدعاسم و رذب ناونع هب دناد رورض تاعارز قسن تهج هب هچ نآ و دنامن
 231».دیامن تفایزاب لوصحم عفر رد ،هداد
 
 يرهش عیانص و يروهشیپ دیلوت ،تراجت
 هک ،ذوفن تحت ياهنیمزرس لک رب یسایس تردق کی زکرمت عورش اب و يوفص نارود زاغآ زا

 >يراکمه< ياهعمتجم ،دوب یللملانیب ياهرازاب اب تراجت شرتسگ هجیتن رد و تابث لماع
 .تفای لماکت يرگید ماگ زین )يروتکافونام شیپ ياهعمتجم( دیلوت يارب

 نآ شورف و لوصحم يروآ عمج و دیلوت یگنوگچ البق هک يرادغاب و يزرواشک رانک رد«
 .دنراد یصاخ هجوت شترا رد لاغتشا و يرگیشنم ،یناگرزاب ،یتسد عیانص هب نایناریا دش نایب
 ار فلتخم نارگتعنص و درذگیم اهرازاب و اهرهش نیدایم زا ناسنا یتقو تسا هجوت بلاج
 دارفا نیا .دنراک مرگرس و دناهتسشن دوخ ياههاگراک رد رگیدگی رانک مظنم روط هب هک دنیبیم
 دننکیمن راک هناخ رد ،دنتسین  لزنم زا جورخ هب رداق هک یناسک زج ،یلک روط هب ای و الصا
 لوغشم تسا هدش هتخاس روظنم نیمه هب نآ رد یئاهیقاط و رباعم هک اهرازاب رد ًامومع هکلب
 232».دنراک هب
 ناریا رد یناگرزاب ءهطبار عون هس ،لوا سابع هاش تنطلس يادتبا ات لیعامسا هاش نامز زا
 متسیس رد يراجت تابسانم ینعی لوپ اب يراجت تالماعم ،هدرب شورف و دیرخ .تسا ریگمشچ
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  .اپایاپ هنارگادوس تالماعم و یلادوئف
 ییانتعا لباق رادقم دنتسناوتیم طقف مشیربا يازا رد یسیلگنا راجت« بسامهط هاش نامز رد
 نیا هک دندوب ییاهاج ناشاک و لیبدرا ،زیربت ،نیوزق لیلد نیمه هب و دننک هضرع هچراپ
 )نم زا دیکأت( 233».دندوب هدیزگ تماقا اهنآ رد هدمع ناناگرزاب
 و ناکرت و ناینمرا هب لوپ لابق رد هک تسا ماخ مشیربا لماش« بسامهط هاش تراجت لک
 مشیربا ياج هب هچراپ ياپایاپ دتس و داد ور نیا زا .دشورفیم ،دنتسه نآ رادیرخ هک ییاهنآ
 234».دوبن ربیذپ ناکما هاش اب
 ،يزرواشک دشر و یجراخ و یلخاد تراجت روتکاف ود دشر يانبم رب لوا سابع هاش نامز زا
 رد يرهش يروهشیپ رد یگدرب راک هک تفای تسد یلماکت و دشر نانچ نآ هب يرهش عیانص
 گرزب ياهرهش رد و تفر بقع هب یماگ رهش يرگتعنص و يروهشیپ رد يدزم راک اب لباقت
 ییورین تروص هب ،235دنتشاد دوجو هدننکش و فیعض تروص هب رود ياههتشذگ زا هک فانصا
 نیا« :دسیونیم هلئسم نیا حیضوت رد یکسفشورتپ .دندش حرطم رهش یتاقبط تابسانم رد
 عبانم رد جردنم تاعالطا قبط .تسا يرهش یگدنز رد فانصا تیمها شیازفا هاوگ تاماظن
 رظن هب نارادلمع و یلام نارومأم ناراگزور نآ رد - لوغم ناناخلیا و نایقوجلس نامز یخیرات
 باسح هب ار اهنآ و دندرکیمن تروشم فانصا اب و دنتسبیم تایلام ناروهشیپ هب دوخ
 نرق لوا يهمین رد یّتح( قباس دننام رگید مهدفه نرق يرابرد ياههاگراک رد ...دندروآیمن
 رد دنتفرگیم ترجا هک يدازآ ناروهشیپ هکلب .دندرکیمن راک رگتعنص ناگدرب )مهدزناش
 تبثم لوحت ،فانصا نتفرگ تردق و یئاج هب اج نیا 236».دندوب راک لوغشم روبزم تاسسؤم
 دهدیم ناشن نامز نآ يرادهدرب - ژاورس هعماج رد ار یئالاو
 دیلوت هب و دباییم لماکت دنلب یماگ درفنم رگتعنص دیلوت ،لوا سابع هاش نامز رد
  .دهنیم ماگ ییادتبا يروتکافونام
 تاعالطا زا یقثوم عبنم ،لوا سابع هاش نامز رد ندراش ياههتشون و اههدید دروم نیا رد
 :میروآیم ریز رد هک تسا تمیقیذ

 
 225 نایوفص يهرود رد ناریا خیرات - يوفص يهرود رد تراجت - ریرف دلنار -233
 225 نایوفص يهرود رد ناریا خیرات - يوفص يهرود رد تراجت - ریرف دلنار -234
 ای شویرتساو ای و رالاس ناشویرتساو ار مراهچ هقبط سیئر ...« راب نیلوا يارب نایناساس راگزور رد -235
 سرزاب .دوب هقبط يرامشرس رومأم هک تشاد رایتخا تحت رد یسرزاب کی سیئر ره .دندیمانیم ،ذبشخته
 حیتافم - یمزراوخ دمحم رکبوبا(...دنک یگدیسر هقبط دارفا زا يدرف ره دمآرد هب هک دوب فظوم رگید
 )74 تیطورشم ات زاغآ زا ناریا یعامتجا خیرات باتک رد 42 مولعلا
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 هناخراک يرنه ره يارب هتفرگ مادختسا رد ار يرنه ره ناداتسا زا ییهدع ناریا هاش«
 جراخ رد دنرادن هزاجا و دنلوغشم راک هب هژیو نارگراک نآ ياهناکد رد هک هتخاس یصوصخم
 موسوم دوشیم نآ رد هک يراک مسا هب ییهناخراک ره« 237».دنزرو لاغتشا راک نادب هناخراک
 ره دننکیم راک دنتسه فظوم هاش فرط زا و ریجا هک نازاس هحلسا هناخ هبج رد ًالثم تسا
 هک )دیفس شیر( یشاب داتسا رفن کی و فنص سیئر کی رظن تحت اههناخراک نیا زا کی
 و نارگراک تبقارم رومأم هک )فرشم( رفن کی و تسا هفرح نآ ناداتسا نیرتیمیدق زا یکی
 هرادا يرکشل رومأم  رفن کی و دزاسیم مهارف ار تعنص نآ هیلوا داوم و تساهنآ راک
 رد( دراد رگراک رفن 150 طسوتم روط هب کی ره هک دراد هناخراک ود و یس هاش ...دوشیم
 هناخراک تسا هدوب رتشیب اههناخراک هدع قباس رد یلو ...)رتمک یخرب رد و رتدایز یضعب
 هب یحارط و يزرگنر يارب ار اهمشیربا ور نیا زا دناهدرک لیطعت ار يراک مشیربا و يزرگنر
 ار مشیربا هریغ و یلاق و هچراپ نتفاب يارب زین و دنزادرپیم ار نآ دزم و هداد يرهش نارگراک
 یفاب یلاق يارب ...دننکیم ادا تسا تباث هراومه هک ار نآ ترجا و دنهیم رگید نارودزم هب
 تسا هاش هب قلعتم ًامومع اهنآ یضارا و دنراد نکسم رهش جراخ رد هک ینارگراک هب زین
 کی ...دنزرویم لاغتشا رابرد يارب یلاق نتفاب هب هراجالالام ضوع هب اهنآ و دوشیم عوجر
 ياههاگنب و اههناخراک مومع هب )لیوحت بابرا( هب موسوم رابرد فرط زا هجرد بحاص رفن
 )رظان( هب موسوم يرگید صخش و - دنکیم تسایر رهش جراخ رد هچ و رهش رد هچ یتنطلس
 هاگنب ود و یس نیا یعقاو هنیزه ...دراد رارق همه سأر رد هتشاد ار هاش لاوما لک تسایر هک
 دسریم نم رظن هب هچنآ و ماهدز نیمخت ار نآ یلماک تقد اب نم یلو دومن نییعت ناوتیمن ار
 ماقم روخ رد یتسار و هدش هتخادرپ هاش فرط زا هک دوشیم )وکا( نویلیم جنپ رب غلاب غلبم نیا
 زین كاروخ هریج هوالع هب وکا دصتشه هک دنتسه ینارگراک - دشابیم یمظعم تنطلس کی
 لومعم بسحرب دنریگیم كاروخ نودب کنارف داتشه ای داتفه رگید یخرب .دنرادیم تفایرد
 هب تسین لاسکی دزم زا رتمک هک یماعنا ای و هدوزفا ار نارگراک ترجا راب کی لاس هس ره
 238»...دنزادرپیم اهنآ
 نینچ ندراش ،ناراکداتسا و روتکافونام رگراک و )هاش( امرفراک نیب يداصتقا طباور دروم رد
 دوشیم عورش وا هناخراک یلام لاس هک يزور ات تمدخ هب دورو زور زا ار وا قوقح« :دسیونیم
 رد همه زا شیب هک يزیچ ددرگیم هیدأت لاس هب لاس وا ناراکمه ریاس قوقح اب و هتخادرپ
 تدم مامت رد نارگراک مومع هک تسا نآ تسا دیجمت و نیسحت لباق یتلود ياههاگنب نیا

 
  57 ناهفصا شخب ندراش ناژ - ندراش همانرفس -237
 58 ناهفصا شخب ندراش ناژ - ندراش همانرفس -238



       ناریا ھعماج یداصتقا راتخاس و یئایسآ دیلوت هویش
 

 100 

 دراوم رد و دنرادیم تفایرد قوقح تلود فرط زا دننک جراخ ار اهنآ هک نیا نودب دوخ رمع
 اب تیناسنا و یتسود عون رثا رد هکلب دننکیمن مک اهنآ دزم زا طقف هن رگید ثادوح ای يرامیب
 ناوتان ای و ضیرم رگراک هک دهدیم رما رابرد زاس وراد و کشزپ هب رظان یشرازگ نیرتکچوک
 نارگراک هدمع زایتما« :دسیونیم یکسرونیم 239».دننک هجلاعم لماک دوبهب ات رابرد جرخ هب ار
 لغش زا زگره و دندوب تباث شیوخ باصتنا و تمدخ رد رمعلامادام ناشیا هک دوب نیا يرابرد
 رامیت زا و دیدرگیمن هتساک ناشقوقح زا يزیچ یناوتان ای يریپ ماگنه هب .دندشیمن رانکرب دوخ
 دنتساوخیم هک نانآ لباقم رد .دنتشگیم رادروخرب ناگیار هب زین رابرد زاسوراد و کشزپ
 ییایازم هنوگ چیه زا و دنشکب تمحز رتشیب ربارب راهچ دندوب راچان دننک راک القتسم و هنادازآ
 و دندشیم هتفریذپ تمدخ هب یگلاس 15 یلا 12 نس رد نارگراک نادنزرف ...دندرگن رادروخرب
 ناهفصا رد اهنت هن ،نارود نآ رد 240».دنتشادیم تفایرد ار وا يرمتسم ردپ گرم زا سپ
 زین یتاتویب ای اههاگراک« دوخ قطانم رد ماکح هکلب ،دوب رارقرب هیلوا يروتکافونام ياههاگراک
  241».دنتشاد
 ،تیفارشا و رابرد ،هاشداپ یصخش ياهزاین يارب طقف هن یتعنص ياههاگراک نیا تالوصحم
 ياههچراپ شورف يارب« ینمرا راجت زا هاش .دشیم هداد صاصتخا تارداص يارب ًاساسا هکلب
 هدافتسا اپورا رد يرابرد ياههاگراک تاعونصم رگید و لمخم و تفبرز و یمشیربا
 242».دومنیم
 :دوشیم لصاح مهم هجیتن دنچ قوف تاحیصوت زا

 کی دیلوت يارب يدیلوت  ياهعمتجم ای و اههناخراک رد هبناج همه راک میسقت زونه -1
 .تسا هتفرگن تروص لوصحم
 .تسا هدوب دیدش لرتنک تحت و طبضنم رایسب اههاگراک نیا رد راک -2
 .دناهدوب روشک رد دیلوت يارب زکرمت هجرد نیرتیلاع ياراد اههاگراک نیا -3
 يورین دیرخ هب رداق رجات و رگادوس هک ژاورس و يرادهدرب نارود يروهشیپ دیلوت فالخ رب -4
 ار رگتعنص راک يورین ،هاگراک بحاص ،يدزم راک تلع هب اههاگراک نیا رد ،دوبن روهشیپ راک
 نیا ور نیا زا .تسا هدوب دیلوت رازبا هیلک کلام هاش طقف و هدادیم دزم وا هب و هدیرخیم
 هب قلعتم دیلوت يهویش نیا .تسا ژاورس هب قلعتم هن و يرادهدرب هب قلعتم هن ،دیلوت يهویش

 
 59 ناهفصا شخب ندراش ناژ - ندراش همانرفس -239
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 نیا دوجو اب .تسیرادهیامرس ياههناوج ینعی یلادوئف تابسانم يهدنبایدشر و یقرتم بناج
 اههاگراک رد راک هب لوغشم نیصصختم  تسارح و ظفح هب رتشیب دوس يارب سابع هاش هک
 ندرب الاب ،عقوم هب یصخرم ،ییوراد ،یکشزپ تاناکما داجیا لاح ره هب یلو هتخادرپیم
 .يرادهیامرس تابسانم  سمل لباق ياههفطن لماکت اب تسا قبطنم ...و هنالاس قوقح
 یلوپ تخادرپ اب یسنج تخادرپ و دریگب ار یصخش تابسانم ياج یلوپ تابسانم هک اج ره«
 243».تسا هتفرگ ار یلادوئف تابسانم ياج یئاوژروب تابسانم ،دوش نیزگیاج
 يهیلوا يروتکافونام تابسانم ،لوا سابع هاش تنطلس يهرود هژیو هب يوفص نارود ناریا رد
 لثم ییاپورا هتفرشیپ ياهروشک رد تابسانم نیمه زا رتولج یهاگ و حطسمه ابیرقت ناریا
 و دندوب لوغشم ناهج طاقن اسقا هب ینطو ياهالاک لمح هب یناریا ياهرجات ،دوب ناتسلگنا
 ارچ ؟دنام بقع اپورا زا ناریا ارچ یلو .دوبن ییاپورا هتفرشیپ ياهروشک زا رتمک راک يروراب
 لماکت و دشر ،هتفر شیپ ياهروتکافونام هب عیرس یلیخ ییاپورا يروتکافونام شیپ تابسانم
 ؟درک
 نارادعاطقا و نارادلویت تیمکاح تحت ،سابع هاش تنطلس لیاوا ات المع اهرهش ناریا رد -
 راتخاس دروم رد يداصتقا تاعالطا .دوب لوغشم دیلوت هب لیا و هد زاین يانبم رب رهش و دوب
 لد رد ناریا رد هک دهدیم ناشن ینشور هب تسا هدمآ هتشذگ تاحفص رد هک ناریا هعماج
 و راجت ،نارگتعنص زکرمت تلع هب اپورا رد یلو درکیم زمرت ار هعماج تکرح يرادهدرب ،ژاورس
 ،ناشدوخ قطانم رد گرزب ناراد فرس و اهلادوئف تنوکس و رهش رد یتنطلس تیفارشا
 رهش زاین يانبم رب هد اذل .دناهتشاد دوخ يهرطیس تحت ار اتسور و هدوب لالقتسا ياراد اهرهش
 ییهتفای ماجنا الاک يهلدابم يهلیسو هب و هتفرشیپ میسقت ره یساسا يهیاپ« .درکیم دیلوت
 تکرح رد عامتجا يداصتقا خیرات مامت هک تفگ ناوتیم .تسا هد و رهش نیب ییادج زا ترابع
 نیب راک میسقت ینعی .دوب هتفاین ماجنا ییادج نیا ناریا رد 244»...،دوشیم هصالخ داضت نیا
 تیفارشا ياهتساوخرد عبات رهش هکلب دوب هدیسرن نایاپ هب ییاهن روط هب اهنت هن هد و رهش
 و یتلود ياههاگراک رد هک راک يروتکافونام هیلوا میسقت اذل .درکیم تکرح رادهدرب و رادفرس
 يرهش تعنص رد یعامتجا راک میسقت هب تسناوتیمن ،دشیم ماجنا یتلود ریغ ًاهاگ
 .دور شیپ هب دوخ طیسب ءازجا ات و ددرگ رجنم )اهروتکافونام(
 تابساحم يانبم رب و دندرکیم رداص الاک دوخ لیم يانبم رب اهنآ .دندوب دازآ راجت اپورا رد -
 نیا ظفاح )هاش ای( روتارپما و تلود .دندومنیم دراو ماخ داوم یتعنص ياههاگراک يارب دوخ

 
 62 يزاوژروب دوعص و مسیلادوئف لوزن - سلگنا شیردیرف -243
 332 لوا دلج - لاتیپاک - سکرام لراک -244



       ناریا ھعماج یداصتقا راتخاس و یئایسآ دیلوت هویش
 

 102 

 گرزب راجت يهمه .دوب یلصا رجات هاش ،سابع هاش نامز رد هژیو هب ناریا رد یلو دوب راجت
 تسیابیم ای و دندومنیم دراو الاک وا لیم يانبم رب و دندرکیم رداص ار هاش ياهالاک ای دیاب
 تقیقح فالخ میناوخب رجات ار سابع هاش رگا« .دنناسرب هاش هب یمهس دوخ تراجت زا
 نیا رد .دشیمن نآ کیسالک موهفم هب تراجت شرتسگ ثعاب هلئسم نیا 245».تسین
 رتمک تهج نیا زا .دنامیمن یقاب ناراوخابر و راجت تسد رد تورث مظعا شخب تابسانم
 نیا رد راجت  .داتفایم روتکافونام داجیا و اج کی رد نارگتعنص ندرک عمج رکف هب يرجات
 رب یصخش تیکلام داجیا هب رما نیا .دنتخادرپ نیمز ندیرخ هب و دندروآ نیمز هب ور هلحرم
 ریز .دماجنایب روتکافونام نارازه داجیا و شرتسگ هب تسناوتن یلو دز نماد  ًاعیسو  نیمز
 زا ناناقهد يدازآ و نیمز رب ورشیپ یلادوئف تابسانم داجیا هب ًامتح نیمز رب یصوصخ تیکلام
    .دماجنایمن یصخشم نیمز
 يراصحنا تردق ناریا مشیربا تارداص و دیلوت رب وا .دوب ناریا رجات نیرتردتقم سابع هاش
 هد ،لوصحم عضو هب هجوت اب لاس ره ناریا رد هک درک باسح نینچ ناوتیم لک رد« .تشاد
 نزو دنوپ هدزناش و تسیود لدع کی ره هک دیآیم عمج هبنپ و مشیربا لدع رازه تسیب ات
 امامت هدنام یقاب و دوشیم فرصم لخاد رد لدع رازه کی رثکادح ناریا رد رادقم نیا زا .دراد
 رد 246».دوشیم لمح ایلاتیا و هیکرت ،ناتسودنه هب یسیلگنا و يدنله ياهیتشک طسوت
 لدع ره زا« ،دشیم رداص و دیلوت هتسباو ریغ رجات و هدننک دیلوت طسوت مشیربا هک يدراوم
 عومجم رد 247».دریگیم قلعت هاش هب رلات هد ،دوشیم هیهت روشک نورد رد هک مشیربا

 248».دیدرگیم غلاب ناوت رازه 4 هب ،ماخ مشیربا رودص زا یکرمگ قوقح«
 هب و تکلمم ناگرزب و هاشداپ لماع هک ،تسا هنمارا فرصت رد یلک هب یجراخ تراجت«
 249».دنتسه لوغشم مشیربا تالماعم
 ،درکیم يرادیرخ ار نآ وا دوخ طقف و دوب هدرک نغدق همه يارب ار مشیربا دیرخ« سابع هاش
 اب ار شنارشابم وا دوخ و تشگیم وا نیازخ دراو و هدش يروآدرگ مشیربا يهمه ور نیا زا
 يروآ عمج مدرم يراکمه اب ار مشیربا ات تشادیم لیسگ مشیربا دیلوت قطانم هب دقن لوپ
 زا هّتبلا 250».دشیم يرادیرخ ،دنرادیم هضرع اهنآ نابحاص هک یخرن اب مشیربا و ...دنک
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 تروص هب ار مشیربا تراجت دندرکیم یعس یناریا ياهتلود یضعب زین رود ياههتشذگ
 دوخ رایتخا تحت ییاهراصحنا تلود« :نایناساس هرود رد ًالثم .دنریگ دوخ رایتخا رد يراصحنا
 مک يارب سابع هاش 251»....دشیم دراو نیچ زا هک دوب ماخ مشیربا اهنآ نیرتمهم هک تشاد
 نادرم هک دوب هداد روتسد یتارداص مشیربا رادقم رب ندوزفا و یلخاد مشیربا فرصم ندرک
 زین هاش ءهنتمین« .درکیم نت رب ییهبنپ و یمشپ سابل زین وا دوخ .دنشوپن یمشیربا سابل
 252»...دوب نشور زبس گنر هب و یخن ءهچراپ زا نارگید لثم
 هب و ،دشیم یهتنم اهنآ مظعا تمسق ندرک هنیجنگ هب طقف ،هاش تسد رد تورث زکرمت -
 هاش .دیماجنایمن دنک دیلوت هفاضا شزرا ای و يروراب دوخ شدرگ ره رد تسیابیم هک هیامرس
 هک گرزب سابع هاش طقف ایوگ« .دشیم رابملت شاهنازخ رد تورث و درکیم يزودنارز سابع
 دصشش و رازه هس دودح ییاهنت هب دشاب الط فورظ زا رپ وا هناخزپشآ  هرفس تشاد تداع
 253».تسا هتشاذگ ياج هب دوخ زا نیرز فرظ دنوپ

 شورف رازاب يوجتسج رد ،هتفرشیپ ياهروشک تلود و هاشداپ اپورا رد هک نیا رگد -
 لیسگ شترا موزل تروص رد و ناگرزاب ،صصختم ،درگناهج ،ناهج طاقن اسقا هب ،ناشیاهالاک
 دراو یجراخ ناناگرزاب ات دنتسشنیم هناخ رد ءانثتسا نودب يوفص ناهاش یلو دنتشادیم
 لیدبت اهنآ شورف رازاب هب رتهب هچ ره ناریا ات دندرکیم مهارف تالیهست ناشیارب ،دنوش
 دنتخانشیم هک دنتفریم ییاج نآ طقف ،دازآ ناناگرزاب و هاش ناناگرزاب ،تارداص دروم رد .ددرگ
 تسد هب رد ،ناشیداصتقا راتخاس ساسارب ییاپورا نادرمتلود رگید نایب هب .دنتشاد هزاجا و
 ،ژاورس طولخم يداصتقا راتخاس يانبم رب ناریا نادرمتلود یلو دندوب لاعف رازاب ندروآ
 هب ناریا رازاب يهئارا رد یلو دندرکیم لمع ویساپ رازاب ندروآ تسد هب رد یلادوئف و يرادهدرب
 نایناریا ندرک لمع ویساپ و ناییاپورا ندرک لمع لاعف .دندوب لاعف یجراخ لود و ناناگرزاب
 روز هک اج نآ ات ،ناریا يهعماج راتخاس ات دیدرگیم ثعاب دوب ناشیداصتقا راتخاس زا یشان هک
 ،ییاپورا ياهالاک یناسردوس و شرتسگ ترورض يانبم رب ،دادیم هزاجا ییاپورا تارداص
 میسقت کی نامز نیا زا عقاو رد .دوش کیدزن اپورا لوحتم يهعماج راتخاس هب ینعی دنک رییغت
 هدننک دیلوت هب برغ .دمآ دوجو هب برغ و )ناریا قیقحت نیا رد( قرش نیب ییهیلوا راک
 .دشیم لیدبت ماخ داوم دلوم هب قرش و یتعنص تالوصحم
 هاش تنطلس هژیو هب نایوفص نارود رد يروهشیپ تعنص هجیتن رد و تراجت ییافوکش رد
 يافوکش تراجت و ناشیاهالاک ،راجت ناج يارب مزال تینما و تفای هعسوت اههار ،لوا سابع
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 اههار ریسم رد و دندوب هار رد رایسب ياهالاک اب لیوط ياهناوراک .دش ایهم یجراخ و یلخاد
 هتخاس ،دوب نایناوراک و نارفاسم ییاریذپ رد یتاریهجت ياراد بلغا هک يددعتم ياهارسناوراک
 .دندوب هدش
 رد رتشیب دسریم رتش دصهن دصتشه هب یهاگ هک مشیربا تراجت لفاوق« لیبدرا دروم رد
 روفو دح هب اج نآ زا مشیربا هک نالیگ ترواجم ءهطساو هب .دراد تیلخدم رهش نیا راهتشا
 فرط هب رهش ود نیا ربعم و دهدیم مشیربا يریثک رادقم مهنآ هک یخامش یکیدزن و دیآیم
  هدرک رایسب تیمها ياراد ار اج نآ ،راجت و لفاوق لسلست ،تسا لیبدرا رهش ریمزا و لوبمالسا
 زا راجت« 254».دوشیم تفای روفو دح هب هراجتلالام مسق همه زیربت لثم مه اج نآ رد و
 و تکرح تعاس نییعت .دنمانیم یشابناوراک ار وا هک دننکیم رایتخا سیئر کی دوخ نایم
 یشابناوراک هدهع هب ناوراک تموکح ًابیرقت و نیرفاسم نایم تافالتخا عفر و قارطا
 یبسا طقف ناوراک رگید مسق کی ...رتش اب یکی تسا مسق ود رب ناوراک« 255».تسا
 دیاب هقوذآ لمح يارب رتش کی دنکیم هیارک رتش 6 هک يرجات ره ناوراک ره رد« 256».تسا
 هتشاد یناجم دیاب رتش کی فصن دشاب هتشاد رتش 3 رگا و دنهدب وا هب هیارک نودبً اناجم
 رد زمره ات اج نآ زا و ناهفصا ات زیربت زا ًاصوصخ ناریا كاخ مامت رد« 257».دشاب
 رد ارسناوراک مسق ود« 258».دوشیم هدید یلاع ییارسناوراک ،يواستم و نیعم ياهتفاسم
 ینامهم و یئاریذپ ًاناجم اج نآ رد ار نیرفاسم هک تسیتافوقوم ياراد یکی تسا هار نیا
 لوپ دیاب دهاوخیم هچ ره رفاسم رگید مسق و نایوسیع ياهرید ءهناخنامهم لثم دننکیم
 رفاسم زا يزیچ اهارسناوراک تارجح هراجا تباب زا نابایب رد« 259».دیامن يرادیرخ و دهدب
 رادارسناوراک اهبش« 260».رصتخم یلیخ اّما دنرادیم تفایرد هراجا هجو اهرهش رد ،دنریگیمن
 لوغشم ارسناوراک فارطا رد مه نابهگن ییهدع ،تسا زیچ همه لوئسم و ددنبیم ار رد
 و بآ یب کشخ هار نیا رد هک يزیچ ...ناهفصا هب نامرک زا« 261».دنتسه ینابساپ و کیشک
 و ارسناوراک کی هب لزنم يارب بش ره هک تسا نیا طقف تسا رفاسم رطاخ یلست هیام فلع
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 262».دسریم رابنا بآ ود
 و نردم اهرهش ،نایناوراک يارب مزال تالیهست و اههار تینما ،تراجت شرتسگ زا یشان
  .دیدرگیم هدرتسگ
 رهش تیعمج یضعب معز هب ...تسایند ياهرهش نیرتگرزب زا یکی نآ هموح اب ناهفصا رهش«

 ار نآ نینکاس رگید یخرب )000!100!1( تسا رفن رازه دص و نویلیم کی رب غلاب ناهفصا
 162 ،مامح 237 ،هزاورد 12 ناهفصا رد دیوگیم ندراش 263».دننادیم رفن رازه دصشش
 هک تسا نانچ تیعمج هوبنا اهرازاب رد« و دراد دوجو ناتسربق 12 ارسناوراک 1082 ،دجسم
 ردق نآ تیعمج لحم اهدص رد اریز دنک زاب وا يارب يربعم ات دودیم یمداخ يراوس ره ولج
 و تسین ترثک نیدب تیعمج رهش طاقن ریاس رد اّما - .دناهتخیر مه يور یئوگ هک تسا دایز
 ياهخاک بحاص دوخ ورملق مامت رد ناریا هاش« 264».درک رذگ یهار ره هب یناسآ هب ناوتیم
 رصق تفه و یس و دصکی ناهفصا رهش رد اهنت متشونیم ار باتک نیا هک ینامز .تسا رایسب
 لاوما زا رتشیب تارامع نیا .دوریم دیازت هب ور اهنآ هدع زور هب زور و تشاد دوجو یتنطلس
 رد ناهفصا رازاب 265».دنسریم لتق هب و هدش عقاو هاش بضغ دروم هک تسا یناگرزب هینبا و
 فلتخم نارگتعنص يارب رازاب نیدنچ رب لمتشم و ناریا رازاب نیرتگرزب لوا سابع هاش نامز
 لاس رد ریارف هکیروط هب .تسا هتشاد دوجو زین ارسناوراک يدادعت يرازاب ره رد .تسا هدوب

 تراجت تشادگرزب رد تمظع يهنومن نیرتزیگنا تریح نیا« :دیوگیم نآ فیصوت رد 1677
 فورعم ياهرازاب نیا لباقم رد ام ياهسروب و دزانب نآ هب دناوتیم ناهج یمامت هک
  266».دنتسین شیب ییهدنکارپ ياهنامتخاس
 و ینامثع اب تسا ایسآ ياهرهش نیرتفورعم زا یکی گرزب تراجت هطساو هب زیربت رهش«
 دراد تراجت امیاد اهراتات و يوکسم تلود و ناتسودنه و ناریا و اهینارگنم اهیجرگ و بارعا
 عیانص بابرا يارب و هسیفن هعتما زا تسا رپ هشیمه تسا هدیشوپ رس مامت هک نآ ياهرازاب و
 رازابب و میدش دراو زیربت رهش هب دادغب يهزاورد زا« 267».دراد صوصخم ءهدحیلع ياهرازاب
 يهمه رد نم هک دوب ییاهرازاب نیرتهب زا نآ و .میدیسر ،دشیم هدیمان نازاغ رازاب هک یگرزب
 یصوصخم لحم رازاب نیا رد ناروهشیپ و فانصا زا کی ره .ماهدید ایند ياهرهش
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 268»...دنراد
 درگادرگ فلتخم قطانم یتلود ناراکردنا تسد زا یضعب و هدمع نیمکاح رتشیب لاح نیع رد
 ناریا یعاطقا ،یلیا راتخاس رد دیاب ار یعضو نینچ تلع .دندربیم رس هب تختیاپ رد هاش
 :دومن وجتسج
 حلسم يورین ،لقتسم داصتقا ياراد عطقم ای و لیا سیئر ،  یعاطقا نیمزرس ای و لیا رد -1
 یلام تردق هچ ره .دوب تیمکاح ءهدودحم صخشم ياهزرم و لقتسم يرادا هاگتسد ،لقتسم
 تدش مه وا زکرم زا زیرگ يورین ،دشیم رتشیب رادلویت ای و عطقم ،لیا سیئر یماظن و
 هاش .تسا ایهم هیزجت و نایصع رطخ هشیمه یعامتجا راتخاس نیا رد تهج نیا هب .تفاییم
 نیع رد .دشاب هتشاد مات طلست اهنآ رب ات تشادیم هگن تختیاپ رد ار دنمتردق رصانع نیا
 زا ات دراذگب راشف تحت تقو عرسا رد ار اهنآ دناوتب ،هنازخ رد يدوجوم ندش مک اب لاح
 .دنیامن هیهت ار مزال هوجو ناشقطانم
  ياههسیسد و اههئطوت ماسقا و  عاونا يهدنرورپ یعاطقا و یلیا تیمکاح رگید بناج زا -2
  .تسا گنراگنر
 زا امیقتسم ات دننامب هاش دزن رابرد رد ناشءدنیامن ای و دوخ دندوب لیام زین دنمتردق رصانع نیا
 رد ای و دندرگ ربخ اب عقوم  هب دشیم حرط  اهنآ هیلع  الامتحا هک ییاههسیسد و اههئطوت
 رب ای و دننک نایغط :دنهد ناشن ساکعنا ًاعیرس ،درکیم دیدهت يرطخ ار هاش هک یطیارش
 .دنیامن عافد هاش زا دوخ عفانم يانبم
 قیقد مسجت يارب .دادیم بیترت دوخ يارب یکچوک رابرد ،تختیاپ رد رصانع نیا زا مادک ره
 فلتخم قطانم فیصوت رد ندراش :درک هجوت ریز کچوک ياههنومن هب ناوتیم زکرمت نیا
 :دیوگیم ناهفصا رهش
 رصق نآ« ایو 269».تسناتسرل یلاو )ناخرهچونم( نکسم العف هک تسا یگرزب خاک اج نیا«
 زا یکی رصق نیا« ای و 270».تسا ”ناخ متسر“ هب موسوم اهنآتسرهش نایلاو زا یکی
 و سراف یلاو ناخ یلقماما .تسا هتخاس )ناخ یلقماما( هک تسا ناهفصا گرزب ياهرصق
 رادهدهع ار ناریا شترا يرالاسهپس ماقم زین و دیسریم دنس دور ات شورملق هک دوب نآ عباوت
  271».دوب
 هک دیآیم رب ،ماهدرک دای اهنآ زا راصتخا هب هک زیربت و ناهفصا رهش ود عضو هاتوک یسررب زا
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 تراجت هب لماک یگتسب رهش یبارخ و ییابیز ،شکورف ،شرتسگ دنور ،مدرم يداصتقا تردق
 هب .تسا هتشاد یسایس تردق زکرمت و اههار تینما ،یتسد عیانص و یجراخ تراجت هژیو هب و
 راگزور يرگتعنص و تراجت و زور رد ناوراک اهدص دش و دمآ اب هک رهش نیا مدرم تهج نیا
 و یشک رکشل ره اب هک تشاد ترورض هن و دندوب رداق هن ،دنتشاد ناکما هن ،دندینارذگیم
 ياهرهش تیعقوم ندرک ناسکی تهج نیا هب .دنتفایب هار وا لابند هب ،رهش زا هاش نتفر نوریب
 سکرام هک روط نآ ،ناتسودنه رد یلهد اب  - ناهفصا و زیربت رهش هلمج زا -  قرش گرزب
 رد ژاورس راتخاس دوجو اب هک دندوب ییاهرهش زیربت و ناهفصا .درادن قباطت تیعقاو اب ،دیوگیم
 .دندنارورپیم دوخ رد ار یلادوئف يافوکش تابسانم ،يرادهدرب تابسانم دوجو و هعماج لک
 نیمأت هتشر ود نیا هب طوبرم ياهراک و تراجت و یتسد عیانص زا ناهفصا مدرم داصتقا
 يرادهدرب زا ندرب جنر نیع رد هک دوب يرهش یلهد یلو .شترا هب یگتسباو رد هن و دیدرگیم
 .دوب هتسباو زین هاپس هب يداصتقا رظن زا ،مکاح ژاورس و
 ره رد ناهفصا ياهرازاب رد .دنتشاد رایتخا رد راجت و نارگتعنص ار زیربت و ناهفصا رهش

 هتفرشیپ >يراکمه< ای و هیلوا روتکافونام زا یعون دوخ نیا هک دندرکیم راک رفن دنچ هاگراک
 .دناسریم روهظ يهصنم هب ار دیلوت رد
 ياهاتسور ناشورف هدرخ و ناروهشیپ هکلب لیبدرا و زیربت و ناهفصا نامدرم هن ار ناریا هاپس
 در یلحم زا نوشق یتقو« .دندومنیم نیمأت ار ناشجاتحیام و دندرکیم لابند هاپس ریسم
 هب ات دنروآیم موجه نانآ ریسم هب بناوج و فارطا مامت زا درگهرود ياههدنشورف دوشیم
 ار دوخ طاسب ناگدنشورف زین ارحص و تشد رد یتح و دنشورفب هقوذآ و فلتخم ءایشا نازابرس
 رب هوالع و تسا نیمأت ناویح و ناسنا هقوذآ اج همه و هشیمه هک يوحن هب ،دننکیم نهپ
 زا ردقنآ اهیتاهد ....دوشیم ادیپ ناگدنشورف طاسب رد زین تالقنت و رابهرت و هویم عون همه نآ
 رابنا ودرا روبع مایا يارب ار دوخ هقوذآ لاس مامت هک دنوشیم دنمهرهب عضو نیا
 272»...دننکیم
 شرتسگ ،یمسر لوپ يهطساو اب ییالاک هلدابم يالاب مجح هک دیآیم رب دیدرگ نایب هچنآ زا
 طقف يروتکافونام همین ياههاگراک روهظ و یللملانیب هلدابم يارب ماخ داوم عبانم ریظن یب
 ماظن رد شیاپ یلادوئف تابسانم نیا یلو دنک نایب ار هتفرشیپ یلادوئف تابسانم دناوتیم
 .دوب هدرک ریگ يرادهدرب تابسانم و ژاورس
 هارمه هک درک یط یلوزن ریس ناریا يزرواشک هیوفص نارود نایاپ ات لوا سابع هاش زا دعب
 .تفر ناصقن هب ور تیعمج و دییارگ یبارخ هب اهارسناوراک و اههار ،داتفا قنور زا تراجت نآ
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 نآ زا دعب هک تفرگ قنور يزرواشک و تراجت هاتوک ییهظحل مود سابع هاش نارود رد طقف
 .میتسه ور هب ور هیوفص نارود نایاپ رد ناروهشیپ و نازرواشک تکالف اب ام
 رد .تسویپ عوقو هب نیمز رب تیکلام يدنبلکش رد یساسا رییغت یفص هاش تنطلس نامز رد
 و يزرواشک يهنیمز رد تسرد تسایس مدع تلع هب ،كافس و تقایل یب هاشداپ نیا نامز
 تسا ناما و نما رد روشک نوچ هک درک داهنشیپ یقت وراس ،وا ریزو .دش یلاخ هنازخ ،تراجت
 اهنآ رب اهنآخ هک ار کیلامم یعاطقا ياهنیمز تسا رتهب ،میتسین گنج رد یسک اب ام و
 دمآرد مامت ات مییامن هصاخ ياهنیمز هب لیدبت لوا سابع هاش هرود دننامه ،دنتسه مکاح
 ،يداصتقا ياهنایرش مامت میمصت نیا ذاختا زا سپ .دوش زیراو یهاش هنازخ هب امیقتسم اهنآ
 رد ندراش .تفر يرتشیب تماخو هب ور روشک داصتقا عضو مک مک و دنداتفا راک زا ماگ هب ماگ
 نارشابم هک دنیوگیم و تسا طلغ تسایس نیا اهیناریا يهدیقع هب« :دسیونیم هنیمز نیا
 یهاش يهنازخ ندرک رپ يارب ار تیعر لام هک دنتسه يریذپان عابشا ياهولاز هصاخ
 فلاخم دنیوگیم و .دنراذگیمن یعقو هدیدمتس مدرم تایاکش هب روظنم نیا يارب و دنریگیم
 ار یمومع لاوما ،دوخ عفن هب تقیقح رد یلو دزادرپب مدرم تایاکش هب هک تسا هاشداپ تعفنم
 مه هب« :دراد ار لیلحت نیمه كولملاهرکذت يهمدقم رد زین یکسرونیم 273».دننکیم تراغ
 یساسا رییغت »... ”هصاخ“ تهج یب شیازفا و ”هصاخ“ و ”کلامم“ نایم لداعت ندروخ
 .دوب هاش راصحنا زا مشیربا تراجت ندش جراخ ،تفرگ تروص یفص هاش نامز رد هک يرگید
 دندوبن روبجم طیارش نیا رد مشیربا ناگدننک دیلوت اریز .دندوب فلاخم هلئسم نیا اب نایئاپورا
 شورف و دیرخ راصحنا دنتسناوت هنمارا تهج نیا زا .دنشورفب هاش هب ار دوخ تالوصحم طقف
 ياهرهش رد يراجت زکارم داجیا اب و دنیامن دوخ بیصن رایسب ششوک و تیلاعف اب ار مشیربا
 ،يوفص نارود رد راب نیلوا يارب ،رگید نایب هب .دنزاس رارقرب ار دوخ يراجت يهطلس فلتخم
 شدرگ نایرج رد هک دنروآ تسد هب ار ییيهیامرس دنتسناوت یناریا راجت زا یمظعا شخب
 تلع هب ،تبهوم نیا یلو .دوب هدشن رابنا اهوتسپ رد رز تروص هب و تشاد رارق لوپ-الاک-لوپ
 رب تیکلام و تراجت لکشم تسناوتن ،تفر نآ رکذ هک رگید ياههنیمز رد هاش يراک منادن
 .دیامن لح ار نیمز
 لاوز و لوفا طیارش و تفای يرتشیب شرتسگ هصاخ یضارا زین مود سابع هاش نامز رد
 دش مهارف رتشیب يوفص يهلسلس
 اهيدنله« .تفای ییهقباس یب دوکر ،يزرواشک بیرخت اب هارمه تراجت نامیلس هاش نامز رد
 ناریا رد لوپ و عضو دنشابیم یضاران و دننکیم ررض ناریا اب تراجت زا هک دنتسین یتلم اهنت
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 تسین رضاح سک چیه هک تسا هدش هتساک يردق هب نآ شزرا زا و دشابیم دب يردق هب
 رفپمک 274».دنک تفایرد ار ناریا سم لوپ ،نآ ربارب رد و دروایب ناریا هب ار دوخ هراجتلالام
 نآ ناموت دصیس طقف هنازخ  رد دوجوم ءهدرپس ناموت رازه یس زا 1864 لاس رد« :دیوگیم
 تادیاع و تسا هدش فقوتم و هداتفا قنور زا ناریا رد تراجت« ای 275».دوب لماک و تسرد
 لوا لاس 7 - 6 لوط رد« 276».تسا هتفر تسد زا ًابیرقت و هدش مک رایسب زین یکرمگ
 11 ات 9،1 نیب هگنل ردنب و سابع ردنب یکرمگ دمآرد ،)م1664 - 1666( نامیلس هاش تنطلس
 )م1642 - 1666( مود سابع هاش تنطلس يهرود رد هک یلاح رد ،تشاد ناسون رانید نویلیم
 درک طوقس اجنادب ات دنور نیا  277».دوب رانید نویلیم 5،42 لداعم ردنب ود نیا یکرمگ دمآرد
 :دندرکیم ترجاهم رگید طاقن هب هنایفخم ،نابابرا ملظ و یگنسرگ و رقف طرف زا ناناقهد هک
 و دش رداص يدالیم 1710 - يرجه1122 لاس رد نیسح ناطلس هاش نامز رد ینامرف«
 .دش دیکأت ًاددجم تایلام يهلأسم و یمیاد تماقا لحم و نیمز هب ناییاتسور دیقت عوضوم
 هدزاود ات عوضوم فشک ضحم هب دندرکیم ترجاهم رگید طاقن هب هنارسدوخ هک ییایاعر
 تدم ياضقنا زا سپ یلو .دندشیم هدنادرگزاب شیوخ قباس تماقا لحم هب رابجا هب لاس
 هیرک يهرهچ رگید راب نامرف نیا 278».دوبن زاجم نانآ ندنادرگزاب و وج و تسج لاس هدزاود
 تسس نآ ياههقلح یضعب هک يژاورس ،دزاسیم المرب نآ زیگنا ترفن تبیه مامت اب ار ژاورس
 .دوب هدش
 رد .دشیم رادیب باوخ زا مک مک ،نآ رد دیدج عیانص شرتسگ اب ژاورس يهیسور نامز نیا رد
 دوخ زارد و لوط ياههشقن ،دیشوکیم ناریا اب یناگرزاب طباور شرتسگ هب ریبکرطپ هک یلاح
 تاعالطا رب هوالع وا اریز .تشاذگیم ارجا هب نیمزرس نیا زا ییاهشخب ندیعلب يارب ار
 تسنادیم ،تشاد رزخ يایرد یبونج يهرانک يزیخلصاح و وکاب رد تفن دوجو زا هک یعیسو
 دنرادن یمیب ،دندوب هدمآ ناج هب هیوفص متس زا هک رزخ يایرد يهرانک نامدرم زا یضعب هک
 ناشربمغیپ زا هکلب ،درک دنهاوخن عافد دوخ زا« :دنیوگب ،ناریا هب رازت هلمح تروص رد هک
 ار راک نیا تسناوت دهاوخ  یناسآ هب رازت ًاملسم .دهد يور یقافتا نینچ هک تساوخ دنهاوخ
  279».دهد ماجنا
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 ،دوب هتشگ زاب شروشک هب نیسح ناطلس هاش رابرد زا هک هیکرت تلود يهدنیامن يدنفا يرد
 يرایسب و دنانکاس اهرهش رد لومتم و ناگرزاب يدایز يهدع هچ رگا« :دهدیم شرازگ نینچ
 رگید فرط زا یلو دنراد اهالاک ریاس و یمشیربا ياههچراپ نتخاس يارب ییاههاگراک اهنآ زا
 ود یلک روط هب تالغ ریاس و مدنگ و وج ياهب هجیتن رد و تسا مک رایسب نازرواشک دادعت
 و ناریا عاضوا زا هیکرت تلود هک یعالطا اب 280».تسا هیکرت رد تالوصحم نیا تمیق ربارب
 ناریا هب مجاهت يارب ار دوخ ،تشاد ناریا لامش زا ییاهشخب لاغشا رد ریبک رطپ تامادقا
 .درکیم هدامآ
 زا قیقد عالطا بسک تهج زین ییاپورا فلتخم لود ناگداتسرف و ناگدنیامن ماسقا و عاونا
 .دندوب هدش ریزارس روشک نیا هب  ،ناریا كانرطخ و ینارحب تیعضو
 کی ،هسنارف يانثتسا هب یجراخ لود و نیسح ناطلس هاش تلود نیب یناگرزاب ياهدادرارق
 .دوب تایلام تخادرپ زا نوصم ناریا هب اهروشک نیا ياهالاک دورو اهدادرارق نیا رد .دوب هفرط
 لاس 5 زا سپ و دندوب تایلام تخادرپ زا فاعم لاس 5 تدم يارب طقف نایوسنارف یلو
 هک تسا یلاحرد نیا .دنتخادرپیم تایلام ناریا هب ناشیاهالاک دورو يارب دصرد 3 تسیابیم
 جراخم و فازگ تایلام تسیابیم یجراخ ياهالاک نامه ندرک دراو يارب یناریا راجت
 یجراخ راجت يوفص نارود مامت رد هک تفگ ناوتیم .دنیامن لمحت ار نآ زا رتفازگ يرادهار
 لاح نیا اب .دندربیم رد هب نادیم زا ار یناریا راجت ،هباشم ياهالاک يهضرع رد هک
 :دندادیم همادا دوخ یگدنز هب یناج تخس اب هیلوا يروتکافونام یتنطلس ياههاگراک
 ياهتیلاعف رب یهاوگ تاجوسنم و يراکزلف ،يرگلافس ریظن یتسد عیانص زا ییاههنومن«
  281».تسا هاش یتنطلس ياههاگراک عطقنیال
 زا ار اهیلاقترپ هک طقسم خیش طسوت نامیلس هاش نامز رد ناریا یبونج ردانب لاح نیع رد
 ور يدج رطخ اب هقطنم نیا زا ار ناریا یجراخ تراجت هک دشیم دیدهت نانچنآ دوب هدنار اجنآ
 .دوب هتخاس ور هب
 ،ناریا و دنه يزکرم ياهتلود فعض لیلد هب ییاجلخ و یلادبا ،چولب لیابق ناریا قرش رد
 رس رد ار ناریا تنطلس هیعاد هلاس 20 ناغفا دومحم و دندشیم رتمجسنم و رتشکرس زور ره
 ،ییاذغ داوم هیور یب ینارگ ،دیلوت رد جرم و جره ثعاب لماوع نیا يهمه .دنارورپیم
 تیعمج نوزفازور شکورف هجیتن رد و ماع لتق و یگنسرگ و يرامیب زا یشان گرم شرتسگ
 .دوب روشک دلوم
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 نامز نیا رد .دیسر جوا هب ناغفا فرشا و دومحم تیمکاح نامز رد هدننکدوبان و یعقاو تکالف
 1727 نئوژ 16 خیرات رد هک ییهمان رد مالت رطپ« .دنتشادن تینما زین یجراخ ناناگرزاب یتح
 یناغفا نایاورنامرف و قباس هاش هب یناپمک هک یهوجو عومجم هک تشون داتسرف مادرتسمآ هب

 دودح رد غلبم نیا و ،دوشیم }دنله لوپ دحاو{ ردلیگ 060!721!1 رب غلاب تسا هتخادرپ
 تیاکش نآ رد و دوب هدیسر مادرتسمآ زا هک درک ییهمان هب هراشا سپس ...دوب ناموت رازه لهچ
 رطپ .دناهداد دابرب ار الط نت هدزناپ تنایخ تیاهن رد ناهفصا رد يدنله نادنمراک هک دوب هدش
 282»...درک تمالم ناوتیمن ار روکذم نادنمراک هک دش رکذتم مالت
 خیرات لوط رد دوخ حطس نیرتنیئاپ هب ناریا رد نامز نیا رد تراجت یطیارش نینچ رد
 .تسا هدوب هدیسر هیوفص
 
  :يرادهدرب
 دشیم فیعضت زور هب زور یلادوئف تابسانم شرتسگ يهجیتن رد يرادهدرب هک نیا دوجو اب
 رامش هب هعماج تسایس و داصتقا ياپ رب نیگنس ییهدالق و هنزو هیوفص نارود مامت رد یلو
 .تفریم
 يهناهب هب یئاتسور و روهشیپ مدرم رواب زا هدافتسا ءوس اب ،میهاربا خیش نامز زا يوفص خویش
 تراغ ار اهنآ ،دندربیم شروی ناملسم ریغ تالیا و فیاوط هب ”داهج“ و نید جیورت
 ضرعم هب لیبدرا ناشورف هدرب رازاب رد« دندوب هتفای تاجن غیت مد زا هک ار يدارفا و دندرکیم
 تمسق رد یموق{  اهسکرچ اجنآ رد هک یگزل يارسناوراک« ای و 283».دندراذگیم شورف
 ،لاس مک و لاسگرزب ناگزیشود ،نز ،بسا شورف و دیرخ هب و دنراد دمآ و تفر }زاقفق یبرغ
 رگیدکی زا ای و زرم رانک ياهسور زا ای و هدیرخ ار اهنآ دوخ هک ،هچب رسپ و هچب رتخد
 دزد رگا« :میناوخیم نینچ ناتسجرگ دروم رد يرگید ءهمانرفس رد 284».دنلوغشم ،دناهدیدزد
 دنکن تیافک هجو زاب رگا و دنشورفیم ار وا ،دیآرب هجو نیا هدهع زا هک دشاب هتشادن یتعاضب
 ار شاهچب دعب دنکن تیافک هجو زاب رگا و دنشورفیم ار شنز لوا هچب و نز نتشاد تروص رد
 هب ار دوخ راکهدب لاوما ًاصخش دراد قح راکبلط ،ضرق صوصخ رد ...دنناسریم شورفب
 رد ،دنکن شضرق تیافک شلاوما رگا و دنک تشادرب دوخ بلط هزادنا هب دروآرد شورف ضرعم
 يردق رتخد هک نیمه ...دناسرب شورف هب دناوتیم مه ار اهنآ هچب و نز نتشاد تروص
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 ماوقاً ابلاغ و دنیآیمرب وا ندرب هدافتسا ددصرد ،دش رهاظ وا رد یلگشوخ و لامج راثآ و گرزب
 شورف هب هدرب ناتسودنه یّتح و ناریا و ینامثع لثم هجراخ کلامم هب هدیدزد ار وا شکیدزن
 يروط هب یشورف درم و نز تداع و مسر« :دسیونیم اهسکرچ دروم رد و 285»...دنناسریم
 راک نیا و تسا اهنآ تراجت نیرتگرزب تفگ ناوتیم هک دراد تیمومع و عویش کلامم نیا رد
 هب یناریا راجت 286».تسا لوادتم یکچوک عقوم ره يارب و تعاس ره يارب و تعاس ره رد

 ...یناتک ياههچراپ ،}میخض ناتک = Craska{ اکسارک یمشپ ياههچراپ« اراخب رهش
 نیرتگرزب نآ رازاب هک مالغ و یسور فورظ ریاس و زمرق ماخ تسوپ ضوع رد و دندروآیم
 )نم زا هیکت(  287»....،دندربیم دوخ اب ،تسا يزکرم يایسآ رازاب
 مهدجه نرق لئاوا ات )يدالیم 1426( يرمق 830 زا هک قوف دنتسم ياههداد يانبم رب
 هتشاد ياهدرتسگ جاور و هدوب ینوناق و يداع ناریا رد يرادهدرب ،دریگیم ربرد ار يدالیم
 هعماج راتخاس رد دنچ یتارییغت دوجو اب .تسا لوغم خیرات يهمادا و وزج هرود نیا خیرات .تسا
 شداصتقا زا )هدمع هن و( یشخب هک میراد راک ورس ییهعماج اب نانچمه ام یلو ،يوفص ناریا
 .تفرگیم لکش یگدرب راک و شورف و دیرخ زا
 
  نایوفص نارود ینید و یسایس تردق راتخاس
 راتخاس لماکت و تکرح زا هدمآرب اقیقد یسایس تردق رد هدننک تکرش راشقا و تاقبط بیکرت
 .تسا هدوب نایوفص تیمکاح زا هرود ره يداصتقا
 ،یفیاوطلا كولم ياهتموکح يهدنکارپ داصتقا نایاپ ،ناریا رد يوفص نادناخ تیمکاح زاغآ
 لکش و ،زکرمتم یتلود زاغآ و ،هدنکارپ نایهاپس نایاپ ،یسایس تردق رد یگدنکارپ نایاپ
 هجیتن رد .دوب نایفوص گرزب دشرم و ردپ نیشناج لیعامسا .دشابیم ،مظنم یشترا يریگ
 لیابق زا رتشیب هک هفیاط تفه دارفا نادنزرف .دمآیم باسح هب زین )دارم( لماک دشرم کی
 1501 =907( هاشداپ ناونع هب اهنت هن ار لیعامسا ،دندوب ناجیابرذآ و هیروس ،یلوتانآ نامکرت
 و نادیرم فیاوط زا« 288ناجنزرا رد .دندرک لوبق زین دوخ دارم ناونع هب هکلب )يدالیم
 قاسور و راجاق و راشفا و ردقلاوذ و ولکت و ولمور و ولماش و ولجاتسا زا سک رازه تفه هیفوص
 نامهرق فیاوط عبانم زا یضعب رد 289».دندش عمج هانپ ناهج هاگرد هب ...غاد هجارق هیفوص و
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 290.دناهدرک رکذ زین ار یلوتانآ قرش زا تایب ،هینوق و یلوتانآ بونج رد هیکیلیک هیحان زا
 هللاالا هلاال« ،ناشنایفارطا و دوخ جییهت يارب یجراخ و یلخاد دربن ياههنحص رد اهشابلزق
 هب و 291»دنتسنادیم ادخ ار وا شناوریپ زا یضعب یتح و« ،دندادیم رس »هللایلو لیعامسا
 .دنتخادرپیم عیشت زا یعون نینوخ غیلبت
 و رمع و رکبابا نعل و نعط هب نابز قاوسا رد« هک تشاداو ار مدرم زیربت رد لیعامسا هاش
 مغ يارجام نیا رد 292».دنزادنایب نت زا ار شرس دنک فالخ سک ره و دنیاشگب نامثع
 907( .دیدرگ هعیش زیربت هک نیا ات .دنداد تسد زا ار ناشرس ،زیربت مدرم زا نت رازه 20 ،زیگنا
 اب دندوب ننست لها ءهرمز رد راگزور نآ رد ناریا مدرم رتشیب« )يدالیم 1501 = يرمق
 ياهنوخ زا هن هار نیرد و درک راداو عیشت لوبق هب ار نانآ مامت رایسب لمع تدش و تنوشخ
 زا سپ و ناخ کبیش اب گنج رد 293».داد دابرب هک اهنآدناخ زا هن درک اورپ تخیر هک ناوارف
 زا دراد تسود ارمرس هکره هک دندومرف رابرهگ ظفل هب }لیعامسا هاش{« وا ندش هتشک
 ندروخ يارب نایفوص هک دسیونیم ریمدناوخ دومحم ریما . ...دزاس همعط نم نمشد تشوگ
 هب تسد اهنآ زا یضعب ،دندروآ موجه ناخ کبیش نوخ و كاخ هب هتشغآ و هدیدنگ تشوگ
 یمخز نت نیدنچ هجیتن رد ؛دنسرب هشال هب دوخ و دننزب رانک ار نارگید ات دندرب ریشمش
 زا یفازگ غلبم هب ار یکچوک تشوگ هراپ ،دنناسرب هشال هب ار دوخ دنتسناوتن هک یناسک .دندش
 ءهمجمج هساک داد روتسد نینچ مه لیعامسا هاش ....دندروخیم هقالع اب و دندیرخیم نارگید
 وا هک دنزاسب یماج نآ زا ات دنتشاد هاگن یفرظ رد و دندرک كاپ هدنکرب تسوپ ار ناخ کبیش
 نیا رد هداب شیراسگیم لفاحم و سلاجم ءهمه رد شرمع رخآ ات وا و ....دشونب هداب نآ رد
 294» ...دیشونیم ماج
  .يرشع ینثا هعیش هتخاب كاپ و گرزب دشرم دوب نینچ
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 تورث و تردق طسب و یئاشگناهج ،اهيراوخ نوخ و اهگنج نیا هزیگنا هک تسا حضاو رپ
 نانچ باعل و گنر نیا .تفرگیم دوخ هب یبهذم باعل و گنر هشیمه اهگنج هناهب یلو هدوب
 زا« .میتسه انشآ یبوخ هب یمالسا يروهمج رد نآ اب ام و هتفرن نیب زا زین نونک ات هک دوب
 تدم نیا مامت رد و هتفای رارقتسا و جاور ناریا رد هعیش بهذم يوفص لیعامسا هاش تنطلس
 و تسا هدش عقاو کلم نیا رد هک تسیئاهگنج عیمج تهج هب هناهب ای ببس ای بهذم
 راک رد یعازن هاگ ره دندوب ینس همه كارتا ای هنغافا ای کبزوا ،همکارت ،تکلمم فارطا نوچ
 یناریا کیرحت ببس تسا رطخ رد هعیش نید هک فرح نیا اب هشیمه دش مزال یعافد ای
 )نم زا دیکات( 295».دوب
 زا ینرق دنچ ییهفقو زا سپ ،راب نیلوا يارب ،ناریا رد هیوفص هلسلس سسؤم لیعامسا هاش
 مه و تشاد یسایس هبنج مه هک ،دروآ دوجو هب يزکرمتم یسایس تردق ،نایناساس رخاوا
 هک یعقاو کلام تدحو« ،زکرمتم یناحور و یسایس تردق داجیا اب هجیتن رد .یناحور هبنج
 ..دمآ هنحص يور هب عیسو ورملق کی رد اددجم »تسا یکارتشا تیکلام یعقاو طرش شیپ
 یماظن - ییهلیبق يورین تروص هب لیابق نیا دارفا ،قوف لیابق نارس و هاش تیمکاح تحت
 و زکرمتم تعرس اب ،يرورض طیارش رد هک یشترا تروص هب و دندیدرگ رتمجسنم ،شابلزق
 شابلزق تهج نیا هب .دوبن یمئاد کیسالک شترا ياراد ناریا زونه .دندمآ رد ،دشیم لیکشت
 یئاج ات رما نیا .دوب رادروخرب يوفص ژاورس - یعاطقا ماظن ظفح رد ییهتسجرب تیمها زا
 زین شابلزق ،مجع و سراف ظافلا تازاوم هب ار ناریا نیمزرس مامت« هک تفرشیپ
 زا یضعب هک دوب هدش لیکشت یتالیا و فیاوط زا شابلزق يورین هکیئاجنآ زا  296».دنمانیم
 رد تردق زکرمت هجیتن رد و شابلزق یسایس زکرمت اذل ،دندوبیم يرگید اب مصاخت رد اهنآ
 ،هاش تسد
 و دوب لیابق نآ نارس نایم حلص هب طونم :ًالوا
 شابلزق يورین رد ینعی .دوش متخ یگدنکارپ هب ییهظحل ره رد تسناوتیم زکرمت نیا :ًامود
 لیا  )يدالیم 1526( يرمق 933 لاس رد« .دوب لاعف ،یگدنکارپ لماع ،زکرمت نیح رد
 و هتشارفارب نایغط ملع اهولکت )يدالیم 1531( يرمق 938 لاس رد و درک نایصع ولجاتسوا
 297».دندرک تراغ ار زیربت
 لیا رد ار یتردق نآ ،دندوب یناحور عجرم مه و لیا سیئر مه هک تالیا یفوص ياسؤر :ًاموس
 .دنشاب لصو ای و عطق رد هدننک نییعت لماع کی لیا دارفا و هاش نیب دنتسناوتیم هک دنتشاد
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 هب تالیا نارس اب تسناوتیم طقف و ًامتح شابلزق لک ندروآرد تکرح هب يارب هاش ور نیا زا
 يرتشیب قمع و تعسو شابلزق نارس تردق و دودحم هاش تردق ور نیا زا .دسرب قفاوت
  .تشاد
 ترورض و ،بناج کی زا نیمز یعاطقا يدنب میسقت ساکعنا ،یسایس تردق رد یگژیو نیا
 .دوب رگید بناج زا ،يادبتسا تموکح کی تحت ماظن نیا ظفح
 یفوص نانمکرت لیابق رواب زا هک دروآ يرشع ینثا عیشت رد يزیمآ رفک تعدب لیعامسا هاش
 ...« 298».مسینمش و }حاورا لولح هب نیدقتعم{ هیخسانت زا یطاقتلا« .دشیم باریس
 نب دمحم ترضح و تشاد یناحور یتموکح لثملایف هنیدم رد ناملسم نیتسخن يهعماج
 يو ناردپ و يوفص لیعامسا هاش هکیلاح رد ،دنوادخ رازگ مایپ دوب یلوسر ص هللادبع
 299».دنتسنادیم یلاعت و كرابت دنوادخ ءهدنز رهظم و هاگیلجت ار نتشیوخ تشپاتشپ
 تفرگ ار كرت یناحور کی لیعامسا« :دنکیم لقن نینچ ودروتاس همانرفس زا ،یتروما .س .ب
 وا داد روتسد لیعامسا .تساهنامسآ رد ادخ هک داد خساپ وا و ؟تساجک ادخ هک دیسرپ وا زا و
 ناتسنمرا یلاها زا یحیسم یناحور رفن کی ینعی رگید درف کی زا سپس .دننک هقش ود ار
 هک درک ودب هراشا و تسا نیمز و اهنآمسآ رد ادخ هک داد خساپ وا و ؟تساجک ادخ هک دیسرپ
 ادخ دنادیم درم نیا نوچ .دورب دیراذگب« :تفگ  لیعامسا .دادیم شوگ وا ياهفرح هب
 300»»تساجک
 رد تعدب نیا اب یناریا یعیش ياملع ،دندیتسرپیم ادخ نوچمه ار وا نایفوص هک ینیح رد
 نیدهتجم هعیش وراب هب .تشاد هعماج رد یقیمع يداصتقا هیاپ زین لباقت نیا .دندوب لباقت
 ار هنازخ رب تیمکاح و نیمز رب تیکلام ،تموکح قح و دندوب نیمز يور رد ادخ ناگدنیامن
 ار یهاشداپ و تموکح لیعامسا ییادخهاش هک یتروص رد .دنتسنادیم دوخ قلطم و ملسم قح
 ”صاصتخا لها“ ياروش دارفا لیعامسا هاش تموکح لیاوا رد .تسنادیم دوخ یهلا قح
 هتفرگ اج روشک يداصتقا يهدمع ياهنایرش سأر رد و هدرک هضبق ار یسایس تردق زکارم
 ای و لویت تروص هب هدش حتف قطانم ،یماظن يزوریپ ره بسک زا سپ تهج نیا هب .دندوب
 نوچ ار لیعامسا ،ناشناتسد ریز و ناهدنامرف و ارما نیا .دشیم میسقت اهنآ نیب یلیا قطانم
 تردق سأر رد مه ،دوب هراوناسنا يادخ هک لیعامسا تهج نیا هب .دندیتسرپیم يدوبعم
 و یکارتشا تیکلام ناینب دوجو تلع هب و تشاد رارق یناحور تردق سأر رد مه و یسایس
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 .تخانشیمن ار يزرم شلمع يهطیح ،یکارتشا تیکلام رهظم هب سک همه و زیچ همه قلعت
 نینچمه و یناریا نیدهتجم یتنس عیشت و یتسینمش هنایفوص رواب نیب داضت لح يارب وا
 سیفن سفن لیکو« ماقم ،یناوید نایناریا و شابلزق نانمکرت نیب داضت لح يارب
 يهیلک يهرادا رد ،هاش دوبن رد هک دروآ دوجو هب یناحور و یسایس تردق رد ار 301»نویامه
  .دزیم ار رخآ فرح روما
 هبرجت رپ و دنمشناد یناریا نایناوید و نامکرت شابلزق نایماظن نیب قیمع داضت لمع رد یلو
 نیب لاح نیع رد .دشیم هدیشک مه نینوخ يریگرد هب یهاگ زا ره و تفاین مایتلا هاگچیه
 هاش .درکیم لمع ینامرد یب داضت زین نیدهتجم یتنس يهعیش و لیعامسا ینمش عیشت
 یماظن - یبهذم ماقم ،شابلزق یلک روط هب و صاصتخا لها تردق فیعضت يارب لیعامسا
 نیب دوب یلپ یلمع رظن زا ماقم نیا .دوب یناریا یناحور کی صتخم هک دروآ دوجو هب ار ردص
 ماقم لاح نیع رد .یناریا عیشت یبهذم داهن و شابلزق طلست تحت یماظن - یسایس داهن
 قلخ نامز نیا رد ،ناوید و شابلزق ياهورین نیب لداعت داجیا يارب زین مظعا ریزو يالاو
 .دیدرگ
 ییادخ تردق و يریذپان تسکش ،تیموصعم هب رواب ،ناردلاچ گنج رد ناریا هاپس تسکش اب
 لیعامسا ،ناردلاچ گنج زا دعب هک يروط هب .تخیر ورف شاناشابلزق و شدوخ رد لیعامسا
 ،داد تسد زا ،دوب وا يریذپان تسکش هب رواب زا یشان هک ار یماظن و یمجاهت يهیحور نآ
 يهیحور و درک ادیپ شیارگ ارسمرح یصوصخ یگدنز و رمخ هب ،دیشوپ هایس رمع مامت
  .درکن كرت ار وا شایگدنز نایاپ ات شاهدرسفا
 یلام مرها اب یتنس يرشع ینثا يهعیش تیناحور الوا هک دیدرگ ثعاب یقیمع رییغت نینچ
 رد ییهدرتسگ ذوفن ،دوخ يهدنوش مجسنم لکشت اب ،تفاییم شرتسگ نوزفا زور هک فاقوا
 یماظن رصنع لباقم رد یناریا یناوید رصنع ًامود و .دنروآ تسد هب مدرم هماع و نایرابرد نیب
 زا ”نویامه سیفن سفن لیکو“ دنمتردق ماقم یطیارش نینچ رد .ددرگ تیوقت نامکرت
 .دش لیاز یگدنز يهنحص
 يروتارپما فارطا قطانم زا درک یعس دیدج نیئآ هب نداد ناماس و رس تهج لیعامسا هاش
 یلو .دروآ لمع هب توعد یکرک ققحم زا روظنم نیا يارب .دروآ درگ ار هتشر نیا ناگربخ
 نیا هب .درذگب نآ زا تسناوتیمن یکرک ققحم هک دوب یعنام و دس نآ لیعامسا ییادخهاش
 هاش تنطلس عورش اب .دنک افیا تسناوتن تیناحور ندادنامزاس رد مه یقالخ شقن تهج
 و دومن لوفا ،رشع ینثا يهعیش نیئآ رد دیدج تعدب نیا ،ییادخ هاش لماک روط هب ،بسامهط
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 لوبق دروم نایفوص دارم تروص هب زونه هاش یلو دش گنر مک شابلزق رواب رد ”هللالظ هاش“
 هعماج رد ییهنزو تروص هب نادهتجم یناریا عیشت تالیکشت و فاقوا دمآرد لاح نیع رد .دوب
 هاش هک يروط هب .دوب هتفرگ دوخ هیاس ریز ار مدرم و نایرابرد يرایسب رواب و درکیم لمع
 رما تموکح هک دوب هدیسر رواب نیا هب وا .تسنادیمن »ادخ يهیاس« ار دوخ بسامهط
  .تسا طیارشلاعماج نیدهتجم
 اب سیم ناتسهد رد قارع رد هک یناث ققحم هب فورعم یکرک یلاعلادبع نب یلع خیش اذل
 تردق رد ار يرگید هاگیاج ،دوب هدیسر مات ترهش هب ،هعیش دئاوق نایب رد ییاههرکذت نتشون
 :تسا هتشون نینچ یلائللایلاوغ حرش رد يریازج دیس« .درک ادیپ یبسامهط هیوفص یسایس
 رایرهش ،دمآرد نیوزق و ناهفصا هب ... }یکرک یلاعلادبع نب یلع خیش{ يو نوچ«
 زا رتراوازس ندرک تنطلس يارب وت :تفگ و درپس يو هب ییاورنامرف }بسامهط هاش{يوفص
 و نایلاو زا یکی طقف نم ،یتسه فیرشلاهجرف یلاعت هّللالجع نامز ماما بیان نوچ ،ینم
 302».منکیم لمع تروتسد هب هک دوب مهاوخ وت نارازگراک
 .دراد یقیمع يوهام توافت لیعامسا هاش عیشت اب عیشت نیا هک تفایرد ناوتیم ینشور هب
 هجو نیرترادیاپ و نیرتنشور هب هیقف تیالو ًاددجم لوا بسامهط هاش نامز رد بیترت نیدب
 .دش لامعا ناریا رد
 هب وا .دنک داجیا رسدرد دوخ يارب تنطلس ماقم رد هک دوب نآ زا رترایشوه یکرک ققحم
 شرتسگ و طسب هب يوفص یسایس تردق رتچ ریز لاح نیع رد و تنطلس یماح تروص
 تکرش تهارک ای و ترورض دعب هب هلحرم نیا زا .تخادرپ تیناحور و دوخ يداصتقا ياههیاپ
 مامت رد هک دش لیدبت يرشع ینثا هعیش ياملع نیب رد اهتنا یب یلدج هب ،یسایس تردق رد
  .دیماجنا یسایس تردق رد هعیش ياملع عیسو تکرش ترورض عفن هب لدج نیا اهنآرود
 ریز رد مدرم کیژولوئدیا تدحو يارب هعیش نویناحور هب هاشداپ زاین تلع هب تهج ره هب
 و تموکح رد تکرش ترورض رد هعیش تیناحور ءهدش هیجوت فئاظو يانبم رب و دوخ رادتقا
 ناریا رد یناحور - هاش هناگود تموکح ،رابرد رد ...و مالسالا خیش و دهتجم اهدص عمجت
 هناهد هاشداپ هب تیناحور هاگ و درکیم راهم ار تیناحور هاشداپ هاگ هک .تفرگ لکش يوفص
 نویناحور ،هدنبادخ دمحم ناطلس تنطلس نایاپ ات بسامهط هاش تنطلس نامز زا ..دزیم
 رتمک تیناحور تردق لوا سابع هاش نامز رد یلو .دنتشاد الاب تسد تنطلس ماقم هب تبسن
 .دمآرد وا يهدارا تحت و دش
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 رد و شابلزق نارس زکرم زا زیرگ يورین رطخ هب ،تسشن تردق يهکیرا رب هک سابع هاش
 ءاحما و بوکرس هب میمصت اذل .درب یپ ،يزکرم یسایس تردق فعض و یگدنکارپ هجیتن
 دزرویم هنیک تخس اهشابلزق مامت اب ...هاش« :دیوگیم هلاوالود ورتیپ .تفرگ اهنآ زا یضعب
 ياهتصرف رد ار اهنآ نارادرس زا يرایسب و هتفرگ اهنآ تسد زا ار تردق ناکما دح ات و
 303».تسا هدرب نیب زا بسانم
 هتسد نیا هک درک یناوارف ششوک ریبک سابع هاش« :دسیونیم شابلزق هاپس دروم رد هینروات
 نیا دنور رد هاش هک مینیبیم  ام و 304».دهد رارق ار نامالغ اهنآ ياجب و دزادنارب ار نوشق
 وحم یتیگ هنحص زا ًالماک دوب هدرک نایصع هک ار ،ولکت ،شابلزق فیاوط زا یکی ،تسایس
 .دومن
 ،یناریا ناناقهد و شابلزق دارفا زا یضعب ،اهسکرچ ،اهیجرگ زا دش ممصم سابع هاش اذل
 و هدوب رود هب یلیا ياهیگتسباو زا هک دهد نامزاس یشابیچگنفت رظن ریز ار ینردم هاپس
 .دشاب شدوخ يهدارا و رظن تحت طقف
 رد ار حالس نیا تیمها ماگنه نیا رد ،تشاد ییانشآ پوت اب اههتشذگ زا هک ناریا هاپس
 تسناوت ،ینامثع ناراکداتسا براجت زا هدافتسا اب سابع هاش و داد صیخشت یبوخ هب اهگنج
 .دزاس زهجم حالس نیا هب ار دوخ شترا
 راک هب ”روشک“ صخشم موهفم رد« ”تلود“ يهژاو راب نیلوا يارب سابع هاش نامز ناریا رد
 نابصنمبحاص ،شرگن نیمه لابند هب .دوب اورنامرف زا تشادرب نیا زا یساکعنا و دش هتفرگ
 رارق يرالاسناوید سأر رد هک ریزو و دندشیم هدناوخ تلود ناکرا يوفص تلود يهدمع
 راتخاس تفرشیپ اب دوشیم هظحالم هک يروط هب 305».دش هلودلادامتعا هب بقلم تشاد
 ،لوا سابع هاش نامز رد .دوشیم کیدزن نآ نردم موهفم هب زین تلود يهژاو ،ناریا يهعماج
 نردم مظنم شترا ياراد ،306دومحم ناطلس هژیو هب نایونزغ نارود دننامه ،ناریا تلود
 شناد اب و دندیدیم یماظن تامیلعت ،دندرکیم تفایرد قوقح هاش زا شدارفا هک دش یمئاد
 الماک تشذگیم اج ره زا اوق هک دوب رارقرب نانچ دیدش طابضنا« .دندشیم انشآ يرگیماظن
 تخادرپ ًاروف ار شلوپ دندیرخیم نازابرس ار هچ ره و دشیم مامت لحم هنکس عفن هب
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 307».دندرکیم
 لضعم نیا .دشیم نیمأت یلام رظن زا دیاب ،گرزب و دنمتردق و زکرمتم ،نردم شترا نیا یلو
 ناراد عاطقا اریز .دومن لح ،اهلویت و تاعاطقا زا يرایسب ندرک هصلاخ اب سابع هاش ار گرزب
 ،کچوک ناهاشداپ نوچمه هدنبادخ دمحم ناطلس تنطلس نایاپ ات شیوخ یعاطقا قطانم رد
 لح هار لوا سابع هاش اذل .دندوب هداد بیترت دوخ يارب یشاپ و تخیر رپ و هوکشاب ياهرابرد
 ،هصلاخ ياهنیمز دمآرد لک ندش زیررس اب .دومن یبایزرا تاعاطقا نیا ندرک هصلاخ ار
 زا مادقا نیا يهیور یب يریگیپ یلو .دش نیمأت رابرد و تلود جراخم لک و هاپس يهجدوب
  .دیآیم رامش هب يوفص يهلسلس لاوز و لالحمضا رد مهم یلماع شنانیشناج فرط
 و ناراد عاطقا دیدش لرتنک اب ینعی دنک لامعا ار يرگید تسایس تسناوتیم سابع هاش
 کمک و ناعراز زا ینابیتشپ اب ،عطُقم ره مهس ندرک صخشم و روشک تایلام لک دروآرب
 يهجدوب ،نیعراز شود زا رامشیب ياهتایلام ندرک مک اب ،تعارز و يزرواشک تفرشیپ يارب
 ماجنا شریبدت اب ریزو و ناخ نازاغ هک روط نامه .دنک مهارف روشک جراخم لک يارب ار مزال
 .دنداد
 عاطقا ندرک هصلاخ اب ،رگید تامادقا رب هوالع وا .درک باختنا ار يرگید هار سابع هاش یلو
 ،یهاش هاگتسد هب قطانم نآ دیاوع ندرک زیررس و اهتموکح
 لیسگ یتایلام نیرومأم ،ناعطقم ياج هب و تخادنارب ار يزرم ياهتموکح زا يرایسب -1
  .دومن فیعضت ار اهزرم یعافد يورین هجیتن رد .تشاد
 ار وا تسیابیم و دوبن عراز یکیزیف وحم هب رداق ،رامثتسا هسورپ رد عطقم هک یلاح رد -2
 رد یتیدودحم چیه هاش یتایلام نیرومأم ،دهد لیوحت هرابود و ظفح عاطقا دروم نیمز دننامه
 نیع رد .همه ناج رب مکاح و دندوب هاش رومأم اهنآ .دنتشادن نیعراز ناج يهریش ندیکم
 تهج نیا هب .دشاب هتشاد اهنآ دمآرد و لامعا رب یتسرد لرتنک تسناوتیمن زین هاش لاح
 رگید تبثم ياهتسایس هارمه ،تدم هاتوک رد تاعاطقا ندرک هصلاخ تسایس هک نیا دوجواب
 همادا یلو داد تبثم باوج هاش هنازخ لضعم هب و دیدرگ يزرواشک ییافوکش ثعاب سابع هاش
 روشک ياهنیمز رثکا هک مود سابع هاش و یفص هاش تنطلس نامز رد تسایس نیا دیدشت و
 اهنآ عمق و علق ،ناعراز یبارخ هناخ و يزرواشک دوکر هب ییهدنزخ روط هب ،دندش هصلاخ وزج
 یفص هاش نامز رد نامرک رد ندرک هصلاخ دنور .دیماجنا تاهد زا اهنآ رارف و نیرومأم طسوت
 رارف ای و دندش فلت ای رفن رازه 80 نامرک تیعمج زا و دش لیدبت یعامتجا هعجاف کی هب
 هصاخ هعسوت و هصاخ و کلامم نایم نزاوت لزلزت« :دسیونیم هراب نیا رد یکسرونیم .دندرک
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  308».تشگیم هعسوت نآ يدصتم نارازگتمدخ رطاخ یگدیمر و يدرسلد يهیام ًاعبط هک
 تفطالم اب ناریا میقم نایجراخ اب شایجراخ تسایس ياتسار رد هک یلاح رد سابع هاش
 ره هب« .دوب محر یب و كافس رایسب يدبتسم روشک لخاد رد و اهگنج رد ،دومنیم كولس
 هب رگاً الثم ،دیامن نآ رد ریخأت ییهظحل هک تشادن نآ يارای دومرفیم عوجر یتمدخ یسک
 اضما هب ردق و اضق نامرف دننام هظحل نامه دنیامرفیم رسپ لتق مکح يردپ
 ار دوخ رسپ راهچ )سرت و یلیخت ای و یعقاو لماوع( فلتخم ياههزیگنا اب وا 309»...دیناسریم
 تخت هب رد ینایاش تامدخ هک ار ولجاتسا ناخیلق دشرم .دیشک لیم ناشنامشچ رب ای و تشک
 نارس زا رفن 18 ناوا نامه رد و دومن علخ تنطلس زا ار دوخ ردپ ،تشُک داد ماجنا شانتسشن
 رازه داتفه تصش زا نالیتق ددع« يدالیم 1616 ناتسجرگ گنج رد .درک مودعم ار شابلزق
 زا هدایز فورح مقار داقتعا هب اّما  هدمآ ملق هب رازه دصکی زا هدایز ...ناریسا و .دوب زواجتم
 نیمه 310».دماینرد ملق هب تصرف مدع زا هک دش ریسا رانک و هشوگ ره رد رگید رازه یس
 دندروآ نوریب شابلزق تسد زا ار يرکشل و يروشک تاماقم نیرتگرزب اهدعب هک دندوب ناریسا
 مهرد ار تلود یلیا تابسانم تسناوت اهنآ کمک هب سابع هاش هک دندش یلماوع زا یکی و
 يهفیاط ای لیا تبسن اب رگید ،ذوفنيذ تاماقم مان« یفص هاش نامز رد هک يروط هب .دبوکب
 311».ددرگیمن روکذم نانآ
 رد هیامرس تکرح قوشم و هداتسیا رخأتم مسیلادوئف بناج رد ناریا ژاورس ماظن رد سابع هاش
 تلاح ره هب یلو )هیامرس زا یشخب ندرک رابنا( يزودنا رز دوجو اب هک دوب يرجات وا .دوب نآ
 یلخاد یلادوئف تابسانم و یللملانیب یلادوئف ماظن رد ییهیامرس دتس و داد و هیامرس تکرح اب
 یبایزرا دوس و تراجت رایعم اب زیچ همه هشیپ رجات هاشداپ نیا رظن رد .دوب هدروخ شوج
 هاگدید هب ،هعماج لک رد تراجت شرتسگ و طسب اب ،هاگدید نیا .يرنه راثآ یتح دشیم
 هاش نامز رد هک یشخرچ - تارداص يارب يرنه ياههاگراک جاور اب« .دشیم لیدبت یمومع
 ات و داد تسد زا ار ییيرنه هرهوج و شزرا نآ نادنمرنه يرنه تادیلوت - داد خر سابع
 نیا رد هچنآ .دومن هرهچ مه ییارآ باتک رنه رد لوحت نیا .تفای لزنت یتعنص تادیلوت حطس
 تالایا رد مکاح ناگدازهاش يارب تهج ره هب ای هاش صخش يارب رگید دشیم دیلوت ورملق
 یناگرزاب و يرگادوس اهنآ زا هک دمآیم دیدپ ینایرتشم يارب هکلب ،دشیمن هتخاس فلتخم
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   312».دنتشادیم مشچ
 ،الثم .مینک هدهاشم میناوتیم هیوفص هرود يراجت ياهانب دروم رد ار هلئسم نیمه ام
 و دایز يهنیزه هک دندوب ییاهانب ،نایقوجلس و نایرومیت ،لوغم نیسپاو يهرود ياهارسناوراک
 ياهزاین دروآرب تهج هک لاح نیع رد اهانب نیا .دوب هتفر راک هب اهنآ رد یلاع ياهرنه
 زین تورث و تردق هب رهاظت تهج یلمجت تیصوصخ ،دوب هدش هتخاس نیرفاسم و اهنآوراک
 اهانب نیا .دندوب يرگید يهنوگ هب لوا سابع هاش تنطلس يهرود ياهارسناوراک .تشاد
 .تشاد يراجت دربراک ًاساسا
 يهیلک ،اههار نیب رد هچ و رهش رد هچ اهارسناوراک رد سابع هاش نامز رد تهج ره هب
 اهارسناوراک نیا دادعت .دشیم نیمأت یهجو نیرتهب هب نادرگناهج و نیرفاسم ،راّجُت ياهزاین
 رد ،يدنب تمسق و لکش رظن زا ،تشاد هک يدربراک تلع هب و دوب رایسب ،ترورض يانبم رب
 6 رتشیب قیرطلا عاطق نادزد و كانرطخ قطانم ياهارسناوراک .دندوب توافتم ،فلتخم قطانم
 مک و روبعلابعص قطانم ياهارسناوراک .تسنامیم ژد کی هب و دوب وراب و جرب ياراد و علض
 اهنآکم نیا .دوب گرزب دمآ و تفر رپ و نما قطانم ياهارسناوراک و کچوک ،دمآ و تفر
 هک اجنآ رد .دوب هتشگن اهنآ فرص زین ییالاب يهنیزه و هدش هتخاس لمجت یب و هداس رایسب
 ،هنیزهرپ رایسب ،اهرهش رد ناگدازهاش و ناگرزب يهناخ لثم ،تشادن يراجت يهبنج انب
  .دوب هتفر راک هب يرامعم یلاع رنه اهنآ تخاس رد و یلمجت
 هب ار نارود نآ یلادوئف و يراجت تابسانم يهدنبایدشر و لوحتم تلصخ زین هلئسم ود نیا
 و هعیش سابع هاش هک دوب تلاسر نیا ماجنا يانبم رب .دزاسیم نایامن ریذپان راکنا ییهنوگ
 رگد .دش لئاق ییاپورا ياهنیئآ هژیو هب رگید بهاذم و اهنیئآ يارب لماک يدازآ ،یتافارخ
 اج هب ار دوخ مسارم و دننک راتفر دوخ نیئآ و موسر يانبم رب دنتسناوتیم ییاپورا ناشیدنا
 دوجو نیا اب .دنشاب هتشاد ار دوخ دباعم و اهاسیلک و دنشوپب ار دوخ یلم صوصخم سابل ،دنروآ
 هب و دنتخود رخ تسوپ رد ،دوب هدیدرگ تیحیسم هب زاریش رد 1621 لاس رد هک ار یناملسم
 .دندرک مادعا بیترت نیا هب و دندیشک خیم راهچ
 رازبا اراکشآ تیناحور و هدش کیکفت مه زا یناحور و یسایس تردق لوا سابع هاش نامز رد
 یسایس تردق رگید نایب هب .دیدرگ ادخ ای نامز ماما و نیدهتجم هطساو هاش .دش تسایس
 مکلم ناجرس .،تفرگ دوخ هیاس ریز ار هیقف ،دوب هدیسر تیهولا ماقم هب هک یهاش ،هاش
 روکذم هکنانچ دننادیم هیلاعتم تامارک و هیلاع تاماقم بحاص ار يو دوخ« مدرم :دسیونیم
 هک فورظ زا یکی شوپرس و هتفر ارس حبطم لخاد سابع هاش لیبدرا رد يزور هک تسا
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 يارس لها هک یعون هب ...دش دنلب فرظ يور زا هعفد ود درکیم تکرح نآ بناج هب هاشداپ
 313».دندید ،دندوب هارمه همه تقو نآ رد هک صاخ يارما و خبطم
 هب دنیوگیمن ام ءهویش هب دننکب یسک يارب ار یشوخ ترفاسم يوزرآ دنهاوخب رگاً الثم« ای و
 دیما دهدیم ینعم هک »نیسرو يدارم سابع هاش« دنیوگیم یکرت هب هکلب ،ادخ تساوخ
 یئاهتبسن وا هب و دنراد يداقتعا سابع هاش هب هصالخ ،دشاب نینچ سابع هاش ةدارا تسا
 314».سب و تسا هدنزارب دنوادخ هب طقف هک دنهدیم
 یتافارخ يهعیش سابع هاش ،نآ یللملانیب طباور و هعماج يداصتقا تیعقوم ،تهج ره هب
  .دزادرپب نآ شامق ره زا نویناحور یلامشوگ و فیعضت هب ات تشادیم نآ رب ار هنوگادخ
 ندرگ رب و دنامب تنطلس نادناخ رد تورث و لام هک نیا يارب ،هاشداپ نیمه نامز رد
 زا عاجش ناگداز بیجن و ناگرزب نارسپ هب ار هاشداپ نارتخد« ،دننکفایب هدالق زین تیناحور
 هیقف ای الم هکلب .دنهدیمن دتفیب تنطلس رکف هب داماد تلصو نیا رثا رد ادابم هک نآ میب
 و دنهدیم نآ ریظن یلغش ای و دهتجم تمس وا هب هدرک ادیپ ار یسفنلا میلس يامیس شوخ
 نیرتمهم ردص« دنکیم يدنب عمج ار هلئسم رفپمک 315».دنروآیم رد وا دقع هب ار هاش رتخد
 دمآرد رپ ماقم هاش....دراد رارق ناریا نویناحور سأر رد تسا یعیش هقف ریسفت يارب عجرم
 یببس هچ هک دنکیم ضیوفت یسک هب طقف تسا نویناحور يهمه مارتحا دروم هک ار تارادص
 اب هاش ياهتساوخ و هدارا و مکح عقاو رد 316».دشاب هتشاد يدنواشیوخ يو اب یبسن هچ و
 .دیدرگیم نایب ردص نابز
 ردص نیا .تسا یتنطلس هداوناخ و هاش تافوقوم يدصتم هک تسا يدهتجم هصاخ ردص«
 317».تسا هاش ییاد هصاخ
 رسپ اهنت یضر ازریم و درک جاودزا هصاخ ردص اب هک تسا ریبک سابع هاش رتخد مگیب اوح«
 دمآ رد رگید یناحور کی جاودزا دقع هب مگیب اوح و درم یناوج رد ردص .دوب مگیب اوح و ردص
 318»....دندناسر هصاخ تاردص ماقم هب مارتحا و لیلجت يارب ار وا هک
 نیا .کلامملاردص و هصاخ ردص :دناشن وا ياج رب ردص ود و داد لزنت ار ردص ماقم سابع هاش
 هب سپس سابع هاش .دیدرگ ردص ماقم زا رترب دهتجم ماقم هک تفای همادا اجنادب ات یلوزن ریس
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 همه تسا دقتعم و درادن نانآ هب يدامتعا هنوگ چیه زین ًاصخش« وا .تخادرپ هیفوص فیعضت
 هک یعامتجا تاکرح یضعب نداد نامزاس اب لاح نیع رد 319»...دنتسین شیب ینادایش عقاو رد
  .تساوخیمرب زین اهنآ اب هلباقم هب دمآیم باسح هب رفک ،نارادمتعیرش ياهمرن اب
 هب مدرم و دش زاغآ ناهج شقن غاب ةزور هدزای ناغارچ و نشج« 1018 مرحم 12 زور رد
 نیمه رد 320».تشادن هاش رما اب تفلاخم يارای سک چیه و دنتخادرپ يراوخ هداب و یشایع
 رد كوخ يدادعت« :دسیونیم ،تسا هتفریم دابآ حرف هب ناهفصا زا هک هلاوالود ورتیپ دروم
 هب ششخب يارب منادیمن ،مالسا نید یبهذم تاروتسد مغریلع هاش هک دندربیم رس هب اجنآ
 دیفس و زمرق گنر هب هک ار اهنآ دوب هداد روتسد ،داژن دایدزا روظنم هب ای ،دابآ حرف نایحیسم
 321».دننک لمح لامش هب ناهفصا زا دندوب
 ینید و یسایس راتخاس رد هتشذگ هب تبسن ینادنچ رییغت مود سابع هاش و یفص هاش نامز رد
 .دماین دوجو هب
 هنازخ .تسا مرح ناگجاوخ تسد رد هاش رصق روما هیلک هرادا« :نامیلس هاش نامز رد یلو
 يرما چیه تکلمم یلام روما ياروش رد ...دوشیم هدرپس ارسمرح هجاوخ کی هب یتنطلس
 دروم نیا رد رفپمک 322»دوشیمن ماجنا تسا هاش هنازخ ظفحتسم هک ییهجاوخ تکرش نودب
 يهدرورپ هک هاشداپ نیا 323».تسا شیوخ يارسمرح مزالم و رشابم هراومه وا« :دیوگیم
 دوخ مرح رد عقاو رد هاش« .دشیم جراخ مرح زا تردن هب زین تنطلس نارود رد ،دوب مرح
 المع تلود لاجر ...دندوب اروش نیا وضع مرح ناگجاوخ رثکا و دوب هدنکفارد یصوصخ ياروش
 هب« مظعا ریزو یتح 324».دندوب هتفای لزنت یصوصخ ياروش نیا ییارجا ياهناگرا حطس رد
 يو و دنتسه نایارس هجاوخ وا يهرکاذم و تبحص فرط بلغا .دنکیم تبحص هاش اب تردن
 قح هک دنکیم عوجر نایعا و ناگرزب زا هورگ نآ هب ای رتهم هب هاگ و یشاب رادهنازخ هب هاگ
 325».دنوش بایفرش هاش تمدخ هب ارسمرح رد دنراد
 راشقا ریذپان لمحت یناماسبان و تراجت و تعنص ،يزرواشک راب تکالف عضو رب هوالع
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 ياهوراب هیلع ار يزرم یب راشف )یسلجم رقاب الم( نیسح ناطلس هاش یشاب الم ،شکتمحز
 لیابق زا يرایسب رذگهر نیا زا .تخادنا هار هب یبهذم گنج یعون هب .تفرگ راک هب یعیش ریغ
 رایع مامت لاوز يارب ار عاضوا و دنتشادرب شروش هب رس يزکرم تلود هیلع ینید ياههورگ و
 هاش رب یعقاو روط هب نادهتجم ،هرود نیا رد هک تفگ ناوتیم .دندرک مهارف يوفص يهلسلس
 .تفای تسد یلاثم یب جاور هب یگدوهیب و تافارخ ،هاشداپ نیا دهع رد .دندرکیم تموکح
  هاش ،دنتفرگ عضوم مه لباقم رد ناهفصا زا ییهلصاف رد ناغفا دومحم و ناریا هاپس هک ینامز
 زا نایرج .دنهدب زیمآ رحس تشوگ بآ نازابرس هب بش نآ رد هک داد نامرف« نیسح ناطلس
 ،دنروخب تشوگ بآ نآ زا شنازابرس رگا هک دوب هتفگ شناهدنامرف زا یکی هک دوب رارق نیا
 ره ،فرظ دنچ رد دش رارق .دنیآ قئاف نمشد رب دنناوتیم بیترت نیا هب و دش دنهاوخ ییرمان
 هملک راب 325 ییهرکاب رتخد اهنآ زا کی ره رب هک ،دوخن هناد 325 و دنزپب رن زب نار ود مادک
 326».دش ارجا یبوخ هب رماوا نیا .دنزیرب نآ رد دشاب هدناوخ ار تداهش

 مدرم یگدنز يایاوز مامت رب تعیرش يارچ و نوچ یب تیمکاح و نادهتجم يریگتردق دنور
 ثعاب يوفص يهلسلس خیرات لوط رد نیمزرس نیا رد یتیسنج نونج دح رس هب ات ییادج ,
 هاش نامز رد ندراش .مروآیم ییهنومن اجنیا رد نم هک دیدرگ یعامتجا ياهییاسران يرایسب
 جارخ تلود هب هک دراد دوجو هشحاف نز رازه 12 ناهفصا رد« :دسیونیم لوا سابع
 هدماین رامش هب یصوصخ شحاوف باسح نیا رد تسا ناموت رازه تشه نآ غلبم و دنزادرپیم
 327».تسا
 ياههناخ هشحاف )لیبدرا يانثتسا هب( اهرهش مامت رد« :دهدیم ربخ نینچ ام هب سویرائلوا
 هاش نامز رد دروم نیمه رد 328».تسا رهش نآ ماکح تیامح تحت هک دراد دوجو يرایسب
 1500 و هدش تبث لاحلامولعم هشحاف رازه 11 ناهفصا رد« :دسیونیم یکسرونیم ،نامیلس
 329».دنتشاد دوجو )نارپ کت( دنتشاد یگدولآ شیب و مک هک نز
 زا« :دهدیم ام هب نامیلس هاش تنطلس نامز رد ار ریز ماقرا رفپمک دروم نیمه رد
 و دصکی ای ناموت رازه هد دودح لاس رد اههناخ نیا تایلام ؛}هناخ هشحاف{ اهفطللاتیب
 يروآ عمج ناهفصا رد طقف ناموت رازه شش دودح رد غلبم نیا زا و تسا رلات رازه داتفه
 رازه هدزناپ نیب ناهفصا رد تایلام غلبم نیا يرادا یمسر ياهتسرهف و رتافد قبط .دوشیم
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 ینثا هعیش بهذم هژیو هب مالسا نیئآ رد درم و نز ییادج 330».دوشیم نکشرس یپسور
 ثعاب هکلب ،ددرگیم اشحف یعامتجا شرتسگ ثعاب اهنت هن ،مدرم تکالف و رقف و يرشع
 نایرج رب تسا يرگید نایب قوف یموجن ماقرا .دوشیم زین ییارگسنجمه هیور یب شرتسگ
 ،ینورد داسف دوجو اب ،نییآ نیا رد ییارگسنجمه نوچ اما .ییارگسنجمه يهدرتسگ ًاعامتجا
 هعماج رد هجیتن رد و دیآیم باسح هب گرزب ناهانگ و مارح لامعا وزج ،هنابأم سدقت رهاظ اب
 .تسا هدماین نایم هب زین نآ زا يرکذ ،درادن ینوریب رهاظت
 تفرگ هرصاحم رد ار ناهفصا 1721 ربماون رد ناغفا دومحم نیسح ناطلس هاش تنطلس رد
 .دیچیپ دوخ رد یطحق ار مدرم یگدنز ناهفصا رد .دیماجنا لوط هب 1722 لیروآ ات هک
 ود ،درمیم يرامیب یتقو هک دش زیت نانچ یگنسرگ ریشمش« :...دسیونیم شیشک ردناسکلآ«
 ای رسپ رگا و ؛دندروخیم ینشاچ ای لفلف نودب هدنک ار وا مرگ ياهتشوگ گنرد یب رفن هس
 »دنتشکیم و دندناشکیم لزانم لخاد هب عوج دس يارب ار اهنآ دشیم هدید یناوج رتخد
 331».دشیم هتخورف رگید مسا هب اهنآکد رد بلغا ناسنا تشوگ« ،نیا زا هتشذگ
   332».دندشیمن نفد رگید ناگدرم و تفرگ قنور يراوخمدآ«
 نامز رد دوخ هک یناتسهل یعوسی شیشک یکسنیسورک تیاور هب ناهفصا طوقس باتک رد
 زا رپ اههچوک .دیسر ناسنا تشوگ ندروخ هب تبون« :تسا هدمآ ،دوب ناهفصا رد یطحق
 تشوگ مدرم یهاگ .دندروخیم ،هدیرب ار اهنآ تشوگ افخ رد یخرب و دوب ناگدرم داسجا
 یناردام یتح یکسنیسورک شرازگ هب و .دندروخیم ،دندوب هدرم یگنسرگ زا هک ار یناکدوک
 333».دندوب هدروخ ار دوخ هچب
 ناریا رب يوفص ناهاش تیمکاح ،ناغفا فرشا سپس و ناغفا دومحم طسوت ناهفصا لاغشا اب
 .تفای نایاپ المع
 ياهورین يدوبان و یگدنکارپ ،داصتقا یهابت زا ریغ يزیچ ناغفا فرشا و دومحم تیمکاح
 نیا ریز دنس .دوبن ،یلادوئف تابسانم شکورف و يرادهدرب و يراگیب تابسانم دشر ،دلوم
 جره و یسایس تردق یگدنکارپ رد - هک نیا رب لاد ار هتشون نیا رد هدش رارکت ررکم تیعقاو
 کیسالک یلادوئف تابسانم هن و دنکیم دشر يرادهدرب ،ژاورس راتخاس رد ،نآ زا یشان جرم و
 مین و لاس راهچ فرظ ناریا مدرم یلک روط هب« :دهدیم ناشن ییهتسجرب روط هب ،هتفرشیپ
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 کی نوعاط و یطحق و شروش و گنج رثا رد .دنتشاد یکانتشحو عضو فرشا ییاورنامرف
 رد( دندیسر شورف هب هدرب ناونع هبً ابلاغ ناشنادنزرف و نانز و تفر نیب زا اهنآ دادعت مهد
 هدرب دننام ار یناریا ناکدوک و نانز دش هداد هزاجا كرت نازابرس هب ،اهكرت یلاغشا يهقطنم
  334.)دیدرگ خوسنم 2517 ربماسد 5 خروم نامرف رثا رد هنامحر یب لمع نیا .دنشورفب
 
 :هجیتن
 ار نایناوید و حلسم ياهورین تدحو يوفص نارود یعاطقا متسیس زکرم زا زیرگ يورین -1

 قیقحت دوجو نیا اب یلو .درکیم لالخا راچد ًابترم ،دوب نیمزرس لک تدحو يهمزال هک
 ار نیمز رب یلادوئف یصوصخ تیکلام شرتسگ ینشور هب يوفص نارود تالوحت ریس رد
 يهعسوت رد ییهدمع عنام هصاخ كالما دوجو و ،عاطقا ماظن دنچ ره« .دهدیم ناشن
 و یلخاد تراجت و دیلوت رد هک تشاد هعسوت هزادنا نآ ماظن نیا ،دوب کلام هدرخ ماظن
 و کلم یب تیعر عضو .دشاب هتشاد هدهع رب ییهظحالم لباق مهس یلحم ياهزاین نیمأت
 نادنچ زین درکیم راک »هعرازم« لیبس رب کلام هدمع ای کلام هدرخ کلم رد هک مه بآ
 335».دوبن بولطمان

 تروص هب ًاساسا تالوصحم نیا .تسا ریگ مشچ ،تالوصحم زا یشخب رب يراجت دیلوت -2
 رظن رد تارداص تهج رگید تالوصحم یضعب تادیلوت يارب ماخ داوم ای و یتارداص داوم
 تاعونصم ،روار هیحان زا هژیو هب زب مشپ لفلف ،جنرب ،مشیربا لیبق زا ؛دشیم هتفرگ
 ياههچراپ ،هزوغنا ،سانور ،زاریش بارش ،هزوریف ،درز خینرز ،رابکشخ و ماداب ،هتسپ ،یمرچ
 رداص هیسور هب هک ماخ تفن یعون و هرقن ،الط ،شرف ،)ياهدرپ ،ریرح ،تفبرز( عونتم
  .دشیم

 قوقح تخادرپ تلع هب یناریا راجت ،یجراخ و یلخاد تراجت هبناج همه شرتسگ دوجو اب -3
 هب دنتسناوتن ،دندوب فاعم اهنآ زا یجراخ راجت هک رگید ياههنیزه و يرادهار و یکرمگ
 یخیرات لحارم نیمه زا ناریا يهدنیآ يزاوژروب فعض و دنبای تسد دوخ فراعتم دشر
 .دیدرگ زاغآ

 رد .تفای لماکت يروتکافونام دیلوت هب دیلوت رد ،>يراکمه< دنور سابع هاش نامز رد -4
 ای و >يراکمه< تاعمجت رد هک یناراکداتسا و نارگراک راک يورین نامز نیا
 هدروآ قوف رد هک راکنا لباق ریغ ياهتکاف يانبم رب ،دندوب هدش عمج هیلوا يروتکافونام

 
 258 هیوفص يهلسلس ضارقنا - تراهکال زا سابتقا - 137 مهدراهچ دلج -رماهنف -334
 721 - 720 ناراگزور - بوک نیرز نیسحلادبع -335
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 ییيرادهیامرس .تفرگیم ماجنا يرادهیامرس تابسانم رب دیلوت ینعی .دشیم هدیرخ ،دش
 لیکشت ار ژاورس یعامتجا راتخاس زا شخب کی و یلادوئف تابسانم زا هبنج کی هک
 هب راک میسقت یتلود دوجوم يروتکافونام هاگراک 336هس و یس رد لاح نیع رد .دادیم
 یناریا راجت ،وا يزودنارز و هاش تسد رد هدمع تراجت راصحنا تلع هب .دوب هدمآ دوجو
 یتعنص هیامرس يوس و تمس هک دنیازفایب دوخ هیامرس مجح هب ییهزادنا نآ هب دنتسناوتن
 ،یخیرات يدعب ياههسورپ رد ،طرفم فعض نیمه تلع هب تسرد .دنریگب شیپ رد ار
 .دندش لیدبت نیکالم - اوژروب هب اهنآ

 رد یلو تشگ فیعض رایسب سابع هاش زا دعب يروتکافونام تابسانم هک نیا د وجو اب -5
  .دادیم همادا یگدنز هب یتخس هب ،يوفص يهلسلس زا دعب ییاههفطن و اههتسه
 هب ندش لیدبت ،رگید ییهدع طسوت اهنآ يزرگنر ،ياهدع طسوت مشیربا دیلوت لثم
 ناصصختم طسوت سابل تروص هب ندمآرد ،رگید صصختم ناراکداتسا طسوت هچراپ
 زونه هک ینارگراک و دزم یب )نازومآراک( نادرگاش اههاگراک نیا رد ًارثکا هک ...و هژیو
 .دندرکیم راک ،دنتخورفیم ار دوخ راک يورین ینعی دنتفرگیم دزم یلو ،دندوب هدشن داتسا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 12 مشش لصف - مود باب - كولملاهرکذت - اعیمس ازریم -336
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 :يدنبعمج

 ،یکارتشا تیکلام ناینب رب نانچ مه ناریا يهعماج یساسا راتخاس

 مسیلادوئف هب رگید بناج زا و يرادهدرب هب بناج کی زا هک هدوب ژاورس

 نیا ات ناریا يهعماج ،دوشیم هظحالم هکنانچ .دیدرگیم یهتنم رخأتم

 .درادن تهابش ییاپورا یلادوئف عماوج لماکت دنور اب هجو چیه هب هظحل

 نآ يراتخاس یگژیو .تسا مکاح ژاورس تابسانم هراق ود ره رد یلو

 و ژاورس یلصا تابسانم کی دحاو نآ رد هک دوب نآ ناریا هعماج هظحل

 هتفهن دوخ رد ار رخأتم مسیلادوئف و يرادهدرب یعرف تابسانم ود

 رد يرایبآ متسیس ،قوف رد هدش رکذ لیالد هب لاح نیع رد .تشاد

 طسوت ،درکیم لمع هتیروتوآ اب يزکرم یسایس تردق هک یتاظحل

 شروش هب رس یلحم نامکاح هک یطیارش رد و دشیم يزاسون تلود

 هتشاد هگن اپرب ناناقهد دوخ ای و یلحم نامکاح طسوت ،دنتشادیمرب

 رد ار ینید - یسایس دادبتسا ربا کی ،قوف یتاقبط طیارش .دشیم

 ینعی ،یتاقبط تلود ،راتخاس نیا تلود هجیتن رد .درکیم مکاح هعماج

 رادهدرب و رادفرس ِلایسِ تیفارشا يهیاپ ربً اساسا هک هدوب ژاورس تلود

  .يوفص يهرود رد ناریا خیرات یکژیو تسا نیا .تسا هدوب راوتسا یلیا
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 مشش لصف

 ــــــــــ ❖  ــــــــــ 
  ردان تنطلس زا ناریا يداصتقا راتخاس

 راجاق هلسلس عورش ات
 
 ناگدنهد تایلام مادعا و هجنکش ،بوکرس اب ار دوخ عزانم یب طلست ،راک زاغآ نامه زا ردان
 ردان« اریز .دنتشاد يرذگ دوز يداش مدرم ،ناهفصا هب ردان و بسامهط دورو زا سپ .درک زاغآ
 و ،دوش هتفرگ یلوپ مدرم مامت زا ،هنسرگ و هنهرب نازابرس بجاوم تخادرپ يارب هک داد نامرف
 یلک هب رگید یعمج و ،دندیسر تکاله هب مدرم زا يرایسب هک دش ذخا هناملاظ نانچ غلبم نیا
 ياههناخ و ،دندرک راتفر تنوشخ هب ناهفصا نانکاس اب نازابرس ،عقاو رد .دندش تسکشرو
 337».دنتخورف هدرب و مالغ لثم ار اهنآ زا یضعب یتح و ،دنداد تراغ داب هب ار نانآ
 زا ياهنیمزرس ددجم يهداعا يارب ینالوط ياهگنج يهرود ،راشفا هاشردان طلست نارود
 رد ،اهیشک رکشل نیگنس هنیزه تلع هب ردان .دوب دیدج ياهنیمزرس فرصت و هتفر تسد
 تردق نآ زا یشان هک دروآرد هصلاخ ياهنیمز تروص هب ار یفقو ياهنیمز رثکا لوا هجرد
 لوقنم يوفص نیسح ناطلس هاش نامز رد« .دش فیعضت ًادیدش تیناحور یعامتجا و يداصتقا
 مکاح هب اهراک عیمج ،هاش ردان نامز رد و تشذگیم عرش ۀمکحم رد روما عیمج هک تسا
 ياهنیمز ندرک یفخم و جرم و جره تلع هب تسایس نیا یلو 338».دشیم عوجر فرع
 ناتسآ تافوقوم دیاوع« .دوش ماجنا الماک تسناوتن ،اهنآ رب هناکلام فرصت و تلود زا یفقو

 هیپور رازه 300 ای یناسارخ ناموت 000!15 رب غلاب هیوفص نارود نایاپ رد هک يوضر سدق

 یلا رازه 40 ای یناسارخ ناموت 2500 یلا 000!2 هب ]1237-1238[ 1821-1822 رد ،دشیم
 ار تراجت يوفص ناهاش بلغا دننامه ردان لاح نیع رد 339».دوب هتفای لزنت هیپور رازه 50
  .دروآرد دوخ راصحنا رد

 
 293 هیوفص يهلسلس ضارقنا - تراهکل سنرال -337
 63 هیوفص ءهرود رد تسایس و نید - نایرفعج لوسر -338
 255 عراز و کلام - نوتبمل -339
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 مه یسک و دورب شورف اج نامه دیاب هدش دراو تشر هب هک هچ نآ همه ]1793[ لاسما ...«
 هب شدوخ يارب هاش مه ار ماخ مشیربا همه هوالع هب ...درادن دیرخ قح هاش راجت زا ریغ
  340»..»...تسا هدروآرد راصحنا
 رد هدش ذخا تایلام نازیم یلو دوب هداد شیازفا ار اهتایلام نازیم هاش ردان هک نیا دوجو اب
 هب نیا 341».تسا هدوب يوفص ناهاش نامز رد یتایلام دمآرد موس کی ًادودح«  وا نامز
 و گنج نادیم رد هدلوم ياهورین يدوبان ،ررکم ياهیشک رکشل تلع هب دیلوت تفا ینعم
 .دوب يزرواشک متسیس بیرختً اتجیتن
 نآ دهتجم یشابالم ربکا یلع« .دیزرویم بصعت یمالسا ناریا رب نانچمه ردان ،لاح نیع رد
 زا يوفص تنس قبط رب ،وا لتق مکح يارجا زا سپ بصنم نیا و دوب ردان رواشم ًامسر راگزور
 ياهتیلقا ندرک دوبان هب رایسب تواسق اب ردان 342».دیدرگ یلع دمحم ،ردص ماقم مئاق نآ
 یناولاس کین یمود روینیس نم زا یلوق لقن رد نوتبمل ،ناوجخن دروم رد .تخادرپیم ینید
 ار ناشیا نیب ناهج ناگدید تشک ار سانشرس نادرم همه )هاشردان( هکنآ زا سپ« :دسیونیم
 مخش صاخ ناروتس همه هک نآ زا سپ و تخورف نایهاپس هب ار ناشنادنزرف و نانز و دنکرب
 دروآ گنچ هب هاپس فرصم تهج هب ار تالغ مامت و تفرگ زاب یبهذم تیلقا نآ زا ار ندز
 هایس زور هب و دروآ هوتس هب دوب لاحم يرما نانآ يارب شنداد هک یتایلام راب ریز رد ار مدرم
 هک تالک هب هدنکارپ ای مظنم ياههتسد هب سپس ...درک هنهرب و تخل اهمرک دننام و دناشن
 زا يرایسب ،یفقو ياهنیمز یضعب رب هوالع 343».داد چوک تسناسارخ تادحرس نیرترود
 راب راشف و وا یضرا هنادرخبان ياهتسایس .دندمآرد هصلاخ تروص هب زین یلویت ياهنیمز
 و لاعف يورین ندرک جراخ اب هارمه ریذپان لمحت ياهبوکرس و متس و مدرم رب یتایلام
 یشاپورف هب ار ناریا داصتقا لک ،گنج ياهنادیم رد نانآ ندناشک و دیلوت هسورپ زا دمآراک
 رازه ای و دشیم فلت یماظن ای و يداصتقا راشف ریز رد ای راک يورین هدنام یقاب .دیناسر یعطق
 هژیو هب ،یلخاد تراجت زیگنا فسا تفا ،تیعضو  نیا .دومنیم رارف فارطا ياهروشک هب رازه
 ار ناریا یلک روط هب 1749 رد یسیلگنا راّجُت« هک يروط هب .تشاد یپ رد ار یجراخ تراجت

 
 ذخأم نیا( 8 - 7 هحفص ،1742 ،ندنل ،1739 رد ناریا هب هیسور زا ترفاسم :)راتساریو( نملیپسا« -340
 -فیس دمحا رتکد- »تسا هدش يروآ عمج نملیپسا طسوت هک تسا ناریا هب نوتلا همانرفس عقاو رد
 41 مهدزون نرق رد ناریا داصتقا

 زا یخیرات یشرازگ - يوناه زا لوق لقن - 45 - مهدزون نرق رد ناریا داصتقا - فیس دمحا رتکد -341
 .رزخ رحب رد ایناتیرب تراجت

 334 نایوفص هرود ناریا خیرات - نایوفص یتالیکشت ماظن - يرویس .م.ر -342
 256 عراز و کلام - نوتبمل -343
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 344»دنتفگ كرت
 
 یسیلگنا راجت طسوت یتارداص مشیربا نازیم
 نورک هب رادقم لاس }یئاپورا روشک هس لوپ دحاو{ نوارک هب رادقم لاس

1743 120000 1747 30000 
1744 50000 1748 12000 
1745 62500 1749 33000 
1746 50500   

 47 مهدزون نرق رد ناریا داصتقا - فیس دمحا رتکد
 
 ناریا ياصتقا ریس يهدنهد همادا راشفا هاش ردان ،دهدیم ناشن یخیرات ياهتکاف هک نانچ
 فرشا ات يوفص نامیلس هاش يداصتقا ریس يهدنهد همادا وا .دوبن لوا سابع هاش ءهرود رد
 هک رخأتم مسیلادوئف رد يرادهیامرس رصانع اهنت هن هاشردان نارود رد تهج نیدب .دوب ناغفا
 .دومیپ زین یلوزن ریس هکلب تفاین لماکت ،دوب هدرک يریگ مشچ دشر لوا سابع هاش نامز رد
 هصرع رد روشک راک ياهيورین و دش هصالخ ردان صخش رد رتشیب هچ ره تیکلام ءهلئسم
 يارب ار تیعضو نیوزق نارجات زا یکی« .دندش دوبان رتشیب هچ ره گنج نیدایم و اهبوکرس

 000!12 هتشذگ رد نیوزق„ :تسا هدرک فیصوت ریز تروص هب ،1740 ياهلاس رد ،يوناه

 يرتهب تیعضو رد ناهفصا ...دراد ینوکسم هناخ 100!1 طقف نونکا ،تشاد ینوکسم هناخ
 رظن هب یندرکن رواب هچ رگا و ....تشاد ینوکسم هناخ رازهدص هتشذگ رد مه رهش نآ .تسین
 345»...“.دراد ینوکسم هناخ رازه جنپ طقف نونکا یلو دیآیم
 دننامه درم نیا یلو درشفیم دوخ رد ار ردان تنطلس هک یقیمع يداصتقا نارحب دوجو اب
 عفر رد دنه زا هدش تراغ تورث فرصم ياجب .دوب يزودنارز لوغشم يوفص ناهاشداپ
 تالک رد هک یلوپ اهنویلیم رب« و دوب هتشابنا يردان تالک رد ار اهنآ ،دوجوم ياهنارحب
 346».دوزفایم يرگید غلابم ًابترم ردان دوب هدش هریخذ
 .تفای همادا تیمکاح دروم يهقطنم رس رب ییهقطنم ياهگنج ،هاشردان ندش هتشک زا دعب
 هک یتبثم تالوحت تابث يارب یتصرف و داد ناشن ار شمارآ زا یهاتوک رایسب نارود هیدنز
 ،دنز ناخ یلعفطل ،تنطلس یمدرم و عاجش یعدم نیرخآ .درواین تسد هب ،دوب هدیدرگ ثعاب

 
 46 مهدزون نرق رد ناریا داصتقا - فیس دمحا رتکد -344
 42 مهدزون نرق رد ناریا داصتقا - فیس دمحا رتکد -345
 396 ناریا خیرات - سکیاس یسرپ  -346
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 يرمق 1206 رد ناخ دمحم اقآ .دمآرد تراسا هب و دروخ تسکش راجاق ناخ دمحم اقآ زا
 یلعفطل .تسشن تخت رب رهش نآ یگنرف هالک ترامع رد و درک حتف ار زاریش )يدالیم1792(
 نیا هب .دش هتشک ناخ دمحم اقآ روتسد هب )يدالیم 1795( يرمق 1209 لاس رد دنز ناخ
  .دیدرگ زاغآ اهراجاق نرق کی زا شیب تیمکاح بیترت
 ژاورس هب تبسن یناریا ژاورس یگژیو یساسا لماع جنپ ،دش هتفگ نونک ات هچ نآ يانبم رب
  :دیدرگیم ثعاب ار ییاپورا

 لبمس طسوت نیمز یعقاو تیکلام ینعی ،هعماج رد نآ یئایسآ عون یکارتشا تیکلام ناینب -1
 ،نارادعاطقا طسوت یعاطقا نیمز فرصت و دبتسم کی تروص هب یکارتشا تیکلام
 ،نآ زا یشان و نایچلاغرویس ،نویناحور ،نارادهراجا ،نارادلویت
 ناریا رد .هعماج رد نیمز رب درف تابث اب تیکلام اب يرادلویت و عاطقا متسیس نیداینب داضت -2
 هب تهج نیا هب .تشاد رارق دارفا )فرصت هن( تیکلام رد اهنیمز زا يزیچان رایسب شخب
 ،نارادعاطقا ،نارادلویت( اهنیمزرب نیفرصتم ،مکاح کی طسوت ییهقطنم حتف درجم
 تروص هب هقطنم ياهنیمز و دندیسریم لتق هب ای و دندشیم يرارف ای )...و نایچلاغرویس
 ،رگید حتاف زا مکاح نیا تسکش اب .دیدرگیم ضیوفت دیدج مکاح نایفارطا هب عاطقا و لویت
 ناریا هعماج يراتخاس ياهیگژیو زا یکی نیا و .دشیم راذگاو يرگید دارفا هب اهنیمز نیمه
 و رگیدکی هیلع یلحم ماکح ریذپان نایاپ ياهيریگرد زا ولمم ناریا هعماج تهج نیدب .دوب
 رگید مکاح هقطنم هب مکاح کی مجاهت رد .تسا هدوب مه هیلع يروشک و ییهقطنم ناهاشداپ
 نامناخ تراغ ،ماع لتق دروم وا تیمکاح هقطنم لک ،مجاهت دروم مکاح هعلق حتف زا لبق
 بلغا ،هعلق و رهش حتف زا دعب .تفرگیم رارق يزرواشک تالوصحم مامت ندش لامدگل ،زادنارب
 رخآ رد .دیشخبیم وا هب ار یلبق مکاح ناج دیدج مکاح یهاگ و دندشیم ماع لتق نآ نینکاس
 لمحتم ای و تفریم يریسا هب ای دنامیم ياجرب ناکدوک و نانز و نادرم زا هچ نآ
 اههد يارب یعیسو هقطنم ،گرزب ياهيریگرد رد .دشیم تایلام و جاب ،هیزج نیرتنیگنس
 زا دعب .دیدرگیم لیدبت توهرب ینابایب هب مرخ و زبس ییهقطنم و دشیم یلاخ هنکس زا لاس
 يرگید صخش هب ار میدق رادلویت یلویت ياهنیمز ،دیدج مکاح ای و هاشداپ تردق تیبثت
 کی و هام شش ره« هجیتن رد .دوش رارکت یهاگ زا ره تسناوتیم رما نیا و درکیم ضیوفت
 يوب تیعر و دشوپ ترامع توسک تیالو هک تسا لاحم و دیآ هزات یعطقم و ون یییلاو لاس
 و تقد لصاح زا دنیبیم هچ نآ دسریم هک عطقم ره هچ .دشون تحار تبرش و دنیبب تمالس
  جارختسا زین فطع لیبس رب ای و ضرق قیرط هب لقتسم زا يزیچ و دربیم لخد دوجوم
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 347».دنک رپ هک هدروآ یهت هسیک و هنهرب و هنسرگ دسریم رگید عطقم نوچ و دنکیم
 هاپس و ....درک تمسق اهلام و تسشنب و دش ردنا زاریش هب هاپس اب رهاط« ،نایرافص نارود رد
 دنسرخ اطع و عاطقا هب هاپس همه و ،رهاط اهتیطع و داد یمه رایسب اهعاطقا ار
 348»...دنتشگ
 دمحا دیس ریما لاغرویس ار تیالو نآ تخادنا دوخدنا ءهطخ رب هیاس نویامه تایار نوچ«
 راذگاو نایماظن هب عاطقا تروص هب ار قطانم زا يدادعت هیوب لآ«  349».دینادرگ ناخرت
 350».درک
 راتخاس تلع هب هکلب ،دوب لوغم و بارعا تیمکاح نارود هب طوبرم اهنت هن تابسانم نیا
 یناشیپ رب ار رهم نیا هطورشم بالقنا ات ناریا یتاقبط خیرات رساترس ،یعارز نیمز یعاطقا
 .تشاد
 ییهریت نامزاس ...« :دیوگیم ناگروم يرنه زیئول .ناریا رد تلود و ییهلیبق ماظن لخادت -3
 حرط ،نامزاس نیا .دهدیم ناشن ام هب ار رشب ياهداهن نیرتهدرتسگ و نیرتنهک زا یکی
 یئایلارتسا و یئاقیرفآ ات هتفرگ یئاپورا و یئایسآ زا - ار یناتساب هعماج یناگمه ًابیرقت تموکح
 .دش هتسویپ و هداد نامزاس نآ هلیسو هب هعماج هک دوب يرازفا نامه نیا .دهدیم تسد هب -
 هعماج یئاپرب نامز ات ،تیربرب ءهرود درُخ هس رد موادت و شحوت رد نتفرگ زاغآ اب داهن نیا
  351».دوب اج رب اپ ندمت ءهرود زاغآ رد یسایس
 رب اپ ندمت زاغآ رد یسایس هعماج یئاپرب نامز ات ییهلیبق و ییهریت نامزاس اهنت هن ناریا رد
 .دنام اجرباپ اهنرق لوط رد ندمتم ءهعماج رد و یسایس هعماج رد هکلب دوب اج
 طلسم هقطنم لک رب ،مکاح هلیبق ندرک نوگنرس اب صاخ ییهلیبق ،دعاسم طیارش رد ناریا رد
 هب هلیبق نارادتمِس هب فلتخم ياهشخب رد ییهلیبق تابسانم يانبمرب ار نآ و دشیم
 رد ییهلیبق ره روهظ اب ،ناریا ندمتم يایند رد ینعی .درکیم راذگاو لویت ای و عاطقا تروص
 لک میسقت زا سپ .دشیم راوتسا ییهلیبق طباور رب ینتبم یعامتجا نامزاس ،تردق
 تلود یسایس طباور و ییهلیبق طباور رب ینتبم تابسانم نیب تلود رد ،هدش حتف ياهنیمزرس
 .دشیم بلاغ یسایس تلود لکش تلود نآ رمع رخاوا رد هک تفرگیم لکش يداضت ندمتم
 ریخا نارود رد و نایوفص ،نایقوجلس ،نایونزغ ندش یشالتم و روهظ رد ار رما نیا ام

 
 204 ناریا هنایم خیرات رد لوحت و موادت باتک زا -ینامرک دماح یب دمحا نیدلا لضفا	-347
  273 ناتسیس خیرات - یلاوم دمحم نیدلاسمش -348
 193 موس دلج - خیراوتلاةدبز - وربا ظفاح -349
 112 ناریا هنایم خیرا رد لوحت و موادت - نوتبمل	-350
 154 - 153 ناتساب هعماج - ناگروم يرنه زیئول	-351
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 ناریا یعامتجا راتخاس ياهیگژیو زا یکی نیا .مینک هدهاشم تیفافش اب میناوتیم نایراجاق
 ناریا رد یسایس - يداصتقا ءهدنورشیپ تکرح ،یحتف ره اب یگژیو نیا هجیتن رد .تسا
 و یئاتسیا هک دوب یلماع رما نیا .دشیم فقوتم ،دیدج نیمکاح تموکح طساوا ات لقادح
 .دهدیم حیضوت ار یئاپورا عماوج یلماکت دنور هب تبسن ناریا هعماج یگدنام بقع
 دوجو و ناریا قطانم رثکا رد تانق متسیس یگدرتسگ تلع هب :يرایبآ و بآ يهلئسم -4
 هرهب دروم و لرتنک تلود بناج زا ًاترورض یناسربآ ياهمتسیس ،نیمز رب یکارتشا تیکلام
 متسیس و یکارتشا تیکلام نامه ناینب میکحت رد یمهم لماع هک تفرگیم رارق يرادرب
 .دوب نآ زا یشان ییایسآ دادبتسا و عاطقا

 ،ناریا هعماج تیفارشا دارفا :تیفارشا رشق یتابث اب و تیفارشا هب قلعتم دارفا یتابث یب -5
 هبتر یلاع یهاپس ناهدنامرف و ناددنملا ماسقا و عاونا و اهنآطلس و اهنآخ ،ناگدازهاش لثم
 نیا اب .دندوب رییغت لاح رد ًامئاد ناریا یلادوئف هعماج نایاپ ات ناریا یتاقبط هعماج عورش زا
 يدیدج صخش طسوت ینامز ره رد و دنتشاد روضح هعماج رد ریذپان هفقو اهتسپ ،دوجو
 هک دناهدیسر رظن نیا هب ،خیرات نیققحم زا يرایسب .تفاییم روضح هعماج رد ناشدرکلمع
 لثم ییهعماج رد تباث یفارشا رشق کی تسناوتیمن ،دندوب رییغت رد بترم نارادتَمِس نوچ
 دایز دادعت زا« دسیونیم نوسناس .تسا یملع ریغ و تسردان كرد نیا .دریگب لکش ناریا
 رابرد لالج و هوکش هب ناوتیم یناسآ هب ماهدرک دای اهنآ زا نم هک ینابصنم بحاص و ریما
 و اهنآخ ،نایگیبرلگیب ،نایلاو تشرد و زیر ياهرابرد مامت نوسناس هّتبلا 352».درب یپ ناریا
 دوخ رد ار یفارشا ياهلگنا نیمه زا يدایز دادعت ناریا زا ییهشوگ ره رد هک ار اهنآطلس
 :میروآیم ریز رد ار یفارشا تسپ دنچ ام هنومن يارب .تسا هدرواین باسح هب ،دوب هدرک عمج
 
 
 کلامملا یشنم -20 ریزو تسخن = هلودلادامتعا -1
 رادرُهم -21 }نازادناریت هدنامرف{ یشاب یچروق -2

 مرح یشاب ساقآ کشیا -22 }نامالغ هدنامرف{ یشاب یساقآرللوق -3

 -23 }تافیرشت سیئر{ یشاب یساقآ کیشیا -4
 هاش دزن یجراخ نانامهم يامنهار{ تبحص نالواسی
 }ناگدازهاش اب تبحاصم و 

 }نابرد - بجاح{ نایشاب یچوپاق -24 یشاب یساقآ یچگنفت -5

 یشاب رادهبج -25 رابرد سیئر = رظان -6

 ناهفصا ریزو -25 }رهش نامکاحم سیئر{ یگیب ناوید -7
 هنازخ عمج بحاص -27 یشاب راکشریم -8

 
 62 نوسناس همانرفس- 352
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 }ناطایخ سیئر{ هصاخ هناخ یجاچیق عمج بحاص -28 یشاب یچپوت -9
 هناخ رادبآ عمج بحاص -29 هاش سیون سلجم -10
 }هاش نانامهم هدننک یئاریذپ{  یشاب نامهیم -30 کلامملا یفوتسم -11
 یهاش لبطصا عمج بحاص -31 افلخلا هفیلخ -12
 یشاب رادلعشم -32 ردص -13
 نایچروق ریزو -33 مالسالا خیش -14
 نامالغ ریزو -34 یضاق -15
 نایچگنفت ریزو -35 }هاش ناگجاوخ سیئر{رتهم -16
 هناخپوت ریزو -36 یشاب میکح -17
 یشاب یچ هرفس -37 یشاب مجنم -18
 }یتنطلس تافیرشت سیئر{ یشابلامشوت -38 }هاش هناخبارض لوئسم{ کلامملا ریعم -19

 
 رد یناطلس و ناخ ،یگیبرلگیب ،یلاو ره رابرد رد يرتمک لمجت اب قوف یفارشا ياهتسپ
 هب ناوتیمن ار تیفارشا زا یعیسو دادعت نینچ کی ایآ .تشاد دوجو فلتخم قطانم و تایالو
 تسپ رد هام کی طقف اهنآ زا مادک ره رگا یتح ،دروآ باسح هب یفارشا رشق کی تروص
 ؟تفرگیم ار نآ ياج يرگید و دندنامیم دوخ
 دارفا یلو تشاد لاعف و تباث روضح هعماج رد ذوفنرپ و لومتم و تیعمج رپ رشق نیا هجیتن رد
 رازبا اب شتابسانم رد یقرف رشق نیا دارفا ندوب تباث ای و ندوب لایس .دندوب لایس رشق نیا
 و هاشداپ عبات رشق نیا ردتقم هاشداپ کی روضح رد اریز .درکیمن شا یعامتجا لمع و دیلوت
 رد اپ زا داّلج تسد هب هاشداپ هیرما اب اهنآخ یضعب ،طیارش نآ رد .دوب وا یتردق ردق عبات
 ناخ کی نتشک زا هک ار یتورث هاشداپ و دنتفرگیم ار اهنآ ياج يرگید ياهناخ و دندمآیم
  .دیشخبیم دیدج ناخ هب رگید یعون هب دوب هدرک بصغ
 نامناخ تراغ و لواپچ هب و دزیم نایصع هب رس ،قیالان هاشداپ کی روضح رد رشق نیا یلو
 ار اهنآ ياج يرگید ناعراز و دندرپسیم ناج قاّلش هتخت رد یناعراز .تخادرپیم يزادنارب
 تیکلام نایاپ ات تابسانم نیا .دنامیم اج رب يدیلوت تابسانم و فارشا رشق یلو .دنتفرگیم
 .دوب مکاح ،نیمزرس نیا رب راجاق لیا تیمکاح نایاپ ات ینعی ناریا رد یکارتشا
 
 
 
 





 

 
 

 متفه لصف

 ــــــــــ ❖  ــــــــــ 
 تارظن دقن

 
 لگوفتیو تارظن دقن -1

 

 New 1988 هم 25 -ناملآ Dannenberg 1896 ربماتپس 6( لگوفتیو تسوگآ لراک

York ( گروبهنول رد 1914 رد هطسوتم تالیصحت نایاپ زا سپ )اکیرمآLüneburg( 
 گنج زا دعب وا .تخادرپ یسانش هعماج و خیرات ،هفسلف لیصحت هب کیزپیال هاگشناد رد ،ناملآ

 یئوجشناد شبنج ناربهر زا یکی ،)Reichenbach( خابنشیار سناه رانک رد لوا یناهج
 و 1926 رد” يرادیب لاح رد نیچ“ ياهباتک نتشون زا دعب 1931 رد لگوفتیو .تفرگ رارق
 حرط سلگنا و سکرام هک یئایسآ دیلوت هویش هب شرظن ،1930 رد ”نیچ هعماج و داصتقا“
 ریگتسد یتسیشاف ناملآ ياهورین طسوت سیئوس زرم رد 1933 لاس رد .دش بلج دندوب هدرک
 وا  .درک ترجاهم اکیرمآ هب سپس و ناتسلگنا هب 1934 لاس رخاوا رد يدازآ زا سپ و دیدرگ
 اب یئایسآ دیلوت هویش كرد رس رب هک دوب ناملآ تسینومک بزح هتسجرب ناربهر زا یکی هک
 نایرج رد و تفرگ رارق داضت رد نیلاتسا يربهر تحت یتسینومک شبنج و تسینومک بزح
 هب و دیرب مسینومک و یتسینومک شبنج زا يوروش داحتا و ناملآ تدم هاتوک حلص دادرارق
 دادبتسا باتک .دش لیدبت راوتسا یتسینومک دض هب درس گنج نایرج رد و تسویپ لباقم ههبج
 اب اکیرمآ یشهوژپ تاسسؤم ماسقا و عاونا طسوت ،دش هتشون 1957 لاس رد هک وا یقرش
 رثا کی رهاظ رد هک باتک نیا ،نیققحم زا يرایسب هدیقع هب .دیدرگ وربور قیوشت و نیسحت
 و سکرام نآ ناربهر و مسینومک اب کیژولوئهدیا باسح هیوست تسا قرش یعامتجا یقیقحت
 ياهورین مامت دییأت دروم تسناوت رثا نیا هک تسین تهج یب .دشابیم نیلاتسا و نینل ،سلگنا
 و ناریا تارکومد لایسوس نیققحم هلمجنم قرش و اپورا یسارکومد لایسوس ،يرادهیامرس
 هب یتسینومک دض شبنج قوشم نیرتگرزب باتک نیا .دریگب رارق یتسینومک دض شبنج لک
 یناریا ياهتارکومد لایسوس ياهراتشون رد ار لگوفتیو ياپاج ام .تسا یخیرات قیقحت ظاحل
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  .مینیبیم ینشور هب ،دنتسه یطخ دنچ لماکت حالطصاب هب دقتعم هک
 نیا ؛یتاقبط هزرابم یفن :تسا یهجو دنچ شیارگ کی نتخادنا اج باتک نیا يزکرم ءهلئسم
 رد نیلاتسا گرم ات نآ نامتخاس و مسیلایسوس یفن :زا دنترابع نآ هوجو هک تسا یلصا روحم
 و نیلاتسا ،نینل ،سلگنا ،سکرام( یتسینومک یناهج شبنج ناربهر هیلع هزرابم ،يوروش
 )نودهستوئام
 رظن و ،یئایسآ دیلوت هویش دروم رد سلگنا و سکرام يرکف تالوحت نیرخآ اب هزرابم تهج وا
 :دنکیم يزاس ّوج هب عورش شاثحب يادتبا رد ،هیسور هعماج راتخاس دروم رد نیلاتسا و نینل

 و اههشیدنا دنناوتیم نیغورد ياهراعش دهدیم ناشن ،يداژن و یعامتجا یبیرف ماوع خیرات«
 تدح و تدش اب ،دنشاب رتزیمآهعجاف اهراعش نیا هچ ره ؛دنزاس فرحنم ار ناسنا ياهرادرک
 ود نیا يداینب توافت زا یلادوئف ياپورا و قرش يراگنا ناسکی اب .دنوشیم نایب يرتشیب
 نامجلف ینهذ ظاحل زا ،ریذپان تمواقم و یطخ کت لوحت کی هناسفا اریز ...میوشیم لفاغ
 هیرظن ندرک دوبان يارب هک ،تسا مسینینل - مسیسکرام لوصحم ًاساسا رطخ نیا....دنکیم
 هدافتسا یسایس و یتدیقع هلیسو ود ره زا ،یطخ دنچ لوحت موهفم و یقرش هعماج
 ،ناس نیمه ....متسج دوس دالک لوصا یئامنهار زا ....یگلاس دنچ و یس رد« 353.»دنکیم
 زین و )نپاژ و( برغ ینوناک دنچ عماوج و یئایسآ دادبتسا نایم توافت مدیشوکیم یتقو
 وا 354.».متفرگ یئامنهار لوصا نیمه زا ،منک ادیپ ار )یتسیشاف و( یتسینومک مسیراتیلاتوت
 هب ناوتیمن يرذع چیه اب« :دشکیم ریشمش ،مسینومک و مسیشاف ندرک ناس کی زا سپ
 مهرس ياههزومآ ،تسام نآ زا قح هب هک ینادیم رد داد هزاجا ارگتیمامت ياهتسیژتارتسا
 355.»دنراذگ شیامن هب ار ناشهدش يدنب
 ناشن 356رالاسبآ عماوج خیرات« :دزادرپیم قرش هعماج لیلحت هب یعضاوم نینچ اب لگوفتیو
 هب دودحم اهنت ،دشاب يرشب عماوج همه نمزم يرامیب هک نآ ياج هب یتاقبط هزرابم دهدیم
 357.»تسا ینوناک دنچ و زاب عماوج
 عماوج ینعی ”ینوناک دنچ زاب“ عماوج ریگنابیرگ هک تسا نمزم يرامیب کی یتاقبط هزرابم ایآ
 رد تعیبط رب مکاح ماع داضت هژیو رهاظت ،تسا یخیرات ترورض کی ای هتشگ یئاپورا
 ات دنک یط ار نآ تسیابیم ًاترورض تیرشب هک تسیهاگرذگ تسا یناسنا عماوج زا ییهلحرم

 
 568  یقرش دادبتسا - لگوفتیو -353
 11 یقرش دادبتسا - لگوفتیو -354
 29 یقرش دادبتسا - لگوفتیو -355
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  .دبای تسد یعقاو يدازآ هب
 کی ياهناسنا هک ،یعامتجا ياهداهن« :دنکیم یسررب نینچ تقد اب ار هلئسم نیا سلگنا
 دیلوت عون ود ره هلیسو هب دننکیم یگدنز اهنآ تحت نیعم روشک کی و نیعم یخیرات نارود
 لماکت هلیسو هب رگید يوس زا و راک لماکت هلحرم هلیسو هب وس کی زا :دنوشیم طورشم
 رتدودحم ،هعماج تورث اذل و ،نآ دیلوت مجح ردق ره و ،دشاب رتمک راک لماکت هچ ره .هداوناخ
 یسنج ياهدنویپ طلست تحت يرتدنمورین تروص هب یعامتجا ماظن مه هزادنا نامه هب ،دشاب
 يروآراب ،تسا یسنج ياهدنویپ رب ینتبم هک هعماج تخاس نیا لخاد رد یلو .دسریم رظن هب
 ،تورث فالتخا ،هلدابم و یصوصخ تیکلام نآ اب هارمه و ،دباییم لماکت رتشیب و رتشیب راک
 یعامتجا رصانع :یتاقبط ياهضقانت هیاپ نیاربانب و ،نارگید راک يورین زا هدافتسا ناکما
 قبطنم نیون طیارش هب ار نهک یعامتجا راتخاس دننکیم شالت اهلسن یط رد هک ،دیدج
 ینتبم هک میدق هعماج .دوشیم ببس ار یلماک رییغت ود نآ يریذپان قباطت ماجنارس ات ،دنزاس
 ،دوشیم یشالتم ،هتفای لماکت دیدج یعامتجا تاقبط اب مداصت رد ،تسا یسنج ياههورگ رب
 ینیئاپ ياههدودحم و تسا لکشتم تلود کی رد هک دوشیم رهاظ ون هعماج کی نآ ياج هب
 ماظن نآ رد هک تسیاهعماج ،تسا ینیمزرس ياههورگ هکلب هدوبن یسنج ياههورگ رگید نآ
 تازرابم و یتاقبط ياهضقانت سپ نیا زا و ،تسا تیکلام ماظن طلست تحت ًالماک یگناخ
 لماکت هنادازآ نآ رد ،دهدیم لیکشت ار بوتکم نونک ات خیرات مامت يوتحم هک یتاقبط
 358.»دباییم
 اب و تفرگ تروص زرواشک هداوناخ رد یئادتبا راک میسقت هک هلئسم نیا حیضوت زا سپ سلگنا
 لوصحم عیزوت رد هجیتن رد و ،تفای ینوزف تیعمج و یعامتجا معن ،راک میسقت لماکت
 یتاقبط تافالتخا ،عیزوت رد دوجوم تافالتخا اب هارمه« :دیوگیم ،دش زاغآ يرباربان یعامتجا
 بولغم و بلاغ و هدنوش رامثتسا و رگرامثتسا ،مورحم و زاتمم تاقبط هب هعماج .دننکیم زورب
 359».دوشیم میسقت
 ،يداصتقا لماکت همزال و هجیتن یتاقبط هزرابم ،مسیسکرام رظن زا ،دوشیم هظحالم هچ نانچ
 هب تیرشب دورو نامز زا .دراد داصتقا رد هشیر و هدوب يرشب عماوج هیلک یگنهرف و یسایس
 یتقو .تسا نکمم ریغ یتاقبط هزرابم و تاقبط نودب ییهعماج روصت ،نونک ات ندمت ءهلحرم
 كرد نیرتکچوک هک دهدیم ناشن ،دنکیم تبحص یتاقبط هزرابم يرامیب زا لگوفتیو ياقآ
 دض عضوم تلع هب ،دراد رگا ای و .درادن یناسنا عماوج یخیرات دنور زا یکیتکلاید و يدام
 .دنکیم فیرحت ار نآ هناهاگآ شایتسیسکرام
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  ؟دراد یئوس و تمس هچ یتاقبط هزرابم هک دوشیم لاوئس لاح
  ؛درادن رتشیب تمس هس یتاقبط هزرابم
 ،نآ میکحت و دوجوم یعامتجا راتخاس رد يراگدنام -1
  و هتشذگ ءهدیشاپ مه زا ماظن يایحا يارب شالت و یخیرات درگ بقع -2
 .رتیلاعتم ءهعماج يرارقرب و دوجوم یعاجترا مظن ندز مهرب -3
 ار یصخش ياهتساوخرد یتح و یعامتجا ياهتیلاعف ،اهيریگ عضوم و تاکرح هجیتن رد
 نیا اب عقاو رد ،دنزیم ار شنز هک يدرم ًالثم .دومن لیلحت یتاقبط هزرابم بلاق رد تسیابیم
 ،دنزیم ار رادلوپ مدآ کی بیج هک يریقف دزد ای و دنکیم میکحت ار دوجوم مظن لمع
 هیلع هک يرگراک .دنزیم مقر هعماج نامه رد شدوخ عفن هب ار تورث رتهنهلداع میسقت
 ...و دهاوخیم ار يرگید مظن ،یحطس و لکش ره رد دنکیم هزرابم رادهیامرس
 یبایزرا یتاقبط هزرابم عونتم لاکشا دیاب ار قرش رد یعامتجا تانایلغ و اهشروش مامت اذل
 ،نایلیعامسا ،نیدمرخ کباب ،نارادبرس شبنج ؛یناقهد ياهشبنج ءهیلک هاگدید نیا زا :درک
 تبثم تارییغت يارب ای دوجوم مظن هیلع یتاقبط هزرابم ....و نایگنز ای جنز شبنج ،باب شبنج
 يراصحنا رامثتسا يارب يزکرم تموکح هیلع ناعطقم هزرابم ایآ .تسا هدوب دوجوم مظن رد
 ناقهد و عطقم تابسانم هزرابم نیا رد سپ تسا هدوب رگا ؟تسا هدوبن عطقم طسوت ناناقهد
 .تسا یتاقبط هزرابم نیا و .تسا هدوب روحم
 يرشب عماوج همه نمزم يرامیب هک نآ ياج هب یتاقبط هزرابم« هکدنکیم اعدا لگوفتیو یتقو
 یتاقبط هزرابم زا هن وا هک دهدیم ناشن ،»تسا ینوناک دنچ و زاب عماوج هب دودحم اهنت ،دشاب
  .دراد یکرد قرش رد یتاقبط هزرابم زا هن و دروآیمرد رس
 قرش رد هک تسا دقتعم و دنکیم تبحص مه تاقبط زا شباتک رد لگوفتیو لراک ياقآ یلو
 و هقبط زا ششودخم كرد تلع هب وا یلو تسا هدوب مکاح هقبط کی ناریا رد ًالثم مه
 و رادتقا اب هطبار رد هکلب دیلوت رازبا رب تیکلام اب هطبار رد هن ار هقبط ،یعامتجا تابسانم
 و یهدنامزاس 360ءهنارالاسبآ ياهوگلا« :دیوگیم وا .دهدیم حیضوت رادتقا يدنبنامزاس
 361.»دناهتشاد ییهدننک نییعت ریثأت رالاس بآ تلود یتیریدم شقن رب ،درکلمع
 تلود زا ...ای یلادوئف ای يرادهدرب تلود ًالثم تلود هب ندرک دروخرب یتاقبط ياج هب لگوفتیو
 ریثأت نآ رب هنارالاسبآ درکلمع و یهدنامزاس هک يرالاس بآ تلود ،دنکیم تبحص رالاسبآ
 رظن دروم يرالاسناوید نامه هنارالاسبآ درکلمع و یهدنامزاس .دراد ییهدننک نییعت
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  .دهدیم لیکشت ار مکاح هقبط هک تسا لگوفتیو
  :دش راکشآ یتاکن ،دارگنینل سنارفنک رد« :دیوگیم ضارتعا اب وا

 مکاح هقبط دناوتیم يدرکراک يرالاسناوید کی هک ار رکف نیا یئایسآ موهفم نادقتنم -1
 362.»دندرک در ،دشاب
 هقبط کی ًاعقاو يرالاسناوید ایآ .تسا هقبط کی يرالاسناوید ،لگوفتیو يارب موهفم نیا رد
 ؟تسا
 تسا ”يرالاسناوید“ ،یسراف نابز رد نآ لداعم هک تسا يوسنارف ءهژاو کی ”یسارکوروب“
 هک تسیعدم ًامیقتسم تسا هقبط کی يرالاسناوید هک دنکیم اعدا لگوفتیو یتقو
 کی ،يرجم و زیرهمانرب و لاعف یسارکوروب ینعی .تسا هقبط کی ،يدرکلمع یسارکوروب
 .تسا هقبط
 و صخشم يزیر همانرب اب ،يرادا قیرط هب اهراک نآ رد هک یمتسیس ینعی یسارکوروب
 يرالاسناوید ای یسارکوروب هجیتن رد .دریگیم ماجنا ،صخش ره يارب هدش نییعت فیاظو
 ،رازبا ناونع هب يرالاسناوید اذل .تسیرورض مکاح هقبط يارب هک تسا یفیاظو ماجنا رازبا
 دناوتیم ایراتلورپ .دراد مکاح هقبط تلصخ هب یگتسب تلصخ نیا و .دراد یتاقبط تلصخ
 مه يزاوژروب و مسیلادوئف و تسا تبثم و یقرتم هک دشاب هتشاد ار دوخ يرالاسناوید
 هب يرالاسناوید غیلبت اب لگوفتیو .تسا یفنم و یعاجترا هک دنراد ار دوخ يرالاسناوید
 یلو .دراد یبالقنا نارکفنشور و رگراک هقبط ناهذا ندرک شودخم رد یعس ،هقبط ناونع
 مکاح هقبط تعسو ام هک دنایامنیم فافش ار دوخ ینامز لگوفتیو يرکف ءهعجاف قمع
  .میسانشب ار وا رظن دروم )يرالاسناوید(
 میسقت نیتسخن ،رالاس بآ هعماج کی رد« ؛دنکیم میسقت شخب ود هب ار هعماج لگوفتیو
 شیادیپ اب نامز مه ،مورحم و هیاپورف دارفا و زاتمم و رترب صاخشا ءهدر ود هب مدرم يدنب
 رترب صاخشا ءهدر لگوفتیو رظن زا .363»دتفایم قافتا دنمورین دح زا شیب یتلود هاگتسد کی
 .تسا رالاسناوید هقبط نامه ،زاتمم و
 نارازگراک ،هیاپ دنلب نابصنم بحاص“ :دنکیم يدنبهدر نینچ ار يرالاسناوید هقبط وا
   364”هیاپ نود نارالاس ناوید“ ، ”هیاپ دنلب يروشک نارازگراک....سانشرس يرکشل و يروشک
 نود« :درمشیم رب نینچ ار يرادا بتارم هلسلس ای يرالاسناوید رتنیئاپ حطس وا سپس
 و يزکرم تموکح رد ناریبد .نییاپ حطس نارایتسد ای و دنریبد ای ،يرادا بتارم هلسلس ناگیاپ
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 ،نامداخ ،اهکیپ ،اههزاورد نانابهگن ناونع هب هیاپ ورف نارایتسد ....یلحم و یتیالو ترادا
 ءهدر نارازگراک« لاح نیع رد 365»هغوراد ناونع هب یماظن هبش تلاح کی رد و نانابنادنز
 هب تردق هاگتسد زا یشخب ،نییاپ حطس ياههدر دننام ،رالاسبآ ءهعماج رتنییاپ یتح و ینایم
 هب« :دیوگیم ،دنادیم روحم ار تیکلام هک یییسانش هعماج هب هلمح اب وا ،».دنوریم رامش
 هن }ار ریقف سیلپ کی ًالثم{ ار اهنآ ،تیکلام رب ینتبم یتاقبط یسانش هعماج رطاخ نیمه
 نیا ،يور ره هب .دریگیم رظن رد ماوع هقبط ناونع هب هکلب الاب ءهقبط ياضعا ناونع هب
 هب و ًالومعم هک ار یناسنا طباور نآ ،}دهدیم رارق روحم ار تیکلام هک یتفایهر{ تفایهر
 اهدرکلمع نیا .دریگیمن رظن رد ،دنزاسیم صخشم ار هنارالاسناوید ناماس ياهدرکلمع هژیو
 تردق لامعا رد ار یتلود هاگتسد ناگدنیامن نیرتهیاپورف ،}ریقف سیلپ کی درکلمع ًالثم{
 366».دنزاسیم کیرش هبناج همه
 هنیمز  رد هکلب دهدیم حیضوت ار يرالاسناوید تعسو نآ اب ،نیمز دروم رد اهنت هن لگوفتیو
 یناناگرزاب  دروم رد .دنریگیم ياج هقبط نیا رد زین راجت و ینامتخاس روما نابحاص ،تراجت
 ناناگرزاب نیا« دسیونیم ،دنتخادنایم راک هب اورنامرف اب هطبار رد ار دوخ هیامرس هک
 ار ”رالاسناوید يرادهیامرس“ ناونع عیسو يانعم کی هب ....دندوب ”رالاسناوید نارادهیامرس“
  :داد تبسن هورگ دنچ هب ناوتیم
 ؛دننکیم راک مکاح يرالاس ناوید يارب یلام لماوع ناونع هب هک تایلام ناگدنروآدرگ -1
 هب ،ناشیسایس هاگیاج تردق اب هک يرالاس ناوید نیا یمسر ریغ ای یمسر ياضعا -2
 ؛دنزادرپیم يزرواشک تایلام يروآدرگ و هحبارم ،دتس و داد دننام یصوصخ ياهتیلاعف
 مکاح يرالاسناوید يارب يراکنامیپ ای يراجت لماوع ناونع هب هک یصوصخ ناناگرزاب -3
 هب ار ناشدوخ ناشتالماعم رد تیقفوم نیمضت يارب هک یصوصخ ناناگرزاب -4 ؛دننکیم راک
 نابحاص ،رالاسناوید نارادهیامرس ،سپ .دنزاسیم هتسباو مکاح يرالاس ناوید ياضعا
 یمسر ياضعا هچ ،دننکیم راک یتلود هاگتسد یلام ای ،يراجت لماوع ناونع هب هک دناهیامرس
 ود نیا زا کی چیه وضع هک يدنمتورث صاخشا ای طلسم نید نارازگراک ای دنشاب هاگتسد نیا
   367».دنتسین داهن
 ياراد دیلوت رازبا اب هطبار رد هک ار یتاقبط و راشقا لگوفتیو دوشیم هظحالم هک نانچ
 کی رد ،دنتسه يریذپان یتشآ و داضتم عفانم ياراد ًاهاگ و یعامتجا توافتم ياههاگیاج
 تمدخ هب ربج هب هک يزابرس ،هاگدید نیا زا .مکاح هقبط رد مه نآ ،دهدیم رارق هقبط
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 اب ،دشکب ریشمش ریقف ناقهد کی هیلع تایلام ذخا يارب تسا روبجم و هدش هدروآ يزابرس
 عضوم نیا .دنریگیم رارق هقبط کی رد تسا لیا نادب قلعتم زابرس نیمه هک یلیا سیئر
 نارکفنشور مامت يارب دوب یماهلا ،یقرش عماوج لیلحت رد ریذپانیتشآ ياهبطق دنداد یتشآ
 .تارکومد لایسوس و یتسار تسد نارگلیلحت و
 .دوبن دماج و اتسیا یئایسآ دیلوت هویش موهفم ،نیلاتسا و نینل اهدعب و سلگنا و سکرام يارب
 :تشاد نآ زا هنوگ لگه یکرد ،لئاوا رد ،درک حرطم ار یئایسآ دیلوت هویش هیرظن هک سکرام
 یتبثم كرحت ناتسلگنا تلود تسایس .ربرب و ریذپان رییغت ،تکرح یب ،هتسب تسیاهعماج قرش
 دوخ قیمع و رمتسم ،يدعب تاعلاطم رد سلگنا و سکرام .....هریغ و ،دیامن یم داجیا دنه رد
 ،دوبن اهربرب ءهعماج قرش هعماج اهنآ يارب رگید .دنتخادرپ دوخ رظن حالصا هب ماگ هب ماگ
 هن سیلگنا يرامعتسا تسایس تفرشیپ اب و دنتفای نیچ و دنه رد ار یمیظع ياهشبنج اهنآ
 هویش“ هژاو رگید رمع نایاپ رد یتح اهنآ .دنتفرگ دنخشیر هب هکلب دندرک موکحم ار نآ اهنت
 طباور رب نانچ مه ،هقبط فیرعت رد سلگنا و سکرام .دندربن راک هب ار ”یئایسآ دیلوت
 هب ار لگوفتیو اهدعب رما نیا و .دندوب هداتسیا تیکلام هلئسم و دیلوت رازبا اب یعامتجا ياههورگ
 هک دشاب هدناسر هجیتن نیا هب ار سکرام تسیابیم قیاقح نیا همه« :دوب هدرک یبصع تدش
 ؛دنک یفرعم یقرش دادبتسا رب هقبط ناونع هب ار یقرش ياهتلود رد دمآراک يرالاسناوید
 ار نآ ،یقرش مکاح هقبط تلصخ نتخاس نشور ياج هب وا .درکن نینچ زگره سکرام یلو
 368.»داد ناشن مهبم
 و تیمسا مادآ دننام ،سکرام« :مینک نایب ار ماهبا نیا لگوفتیو دوخ نابز زا تسا بوخ
 لیاسو یسک هچ :دیشک شیپ ار شسرپ نیا ،مکاح ءهقبط نییعت يارب شالت رد ،شنانیشناج
 هب وا  ؟دراد تراظن تحت ار لیاسو نیا طسوت هدش داجیا ”یفاضا لوصحم“ و دیلوت یلصا
 ياهبابرا“ یلادوئف ءهعماج رد ،”نارادهدرب“ ناتساب مر و نانوی رد هک دیسر هجیتن نیا
 زا ”تلود“ ای ”اورنامرف“ یئایسآ ءهعماج رد و ”نارادهیامرس“ یتعنص نیون  ءهعماج رد ،”لادوئف
 369.»دناهدوب رادروخرب ایازم نیا
 لثم یناسنا يارب یئاعدا نینچ ؟تسا هدرک مهبم ار قرش رد مکاح هقبط ءهلئسم سکرام ایآ
 ياهیگژیو زا یکی هک دنادیم وا اریز .تسا نارگید مشچ هب نتخیر كاخ طقف لگوفتیو
 .تسا یفاضا دیلوت هدننک عمج و کلام اهنت ،هاش نآ سأر رد و تلود هک تسا نیا قرش
 هب .تسا يزرواشک رد هژیو هب یعامتجا معن دیلوت رازبا یلصا بحاص هاش نآ سأر رد و تلود
 و دندوب زکرمتم تلود رد )دیلوت رازبا( نیمز نابحاص ینعی ،هقبط مظعا شخب رگید نایب

 
 584 یقرش دادبتسا - لگوفتیو -368
 583 یقرش دادبتسا - لگوفتیو -369



       ناریا ھعماج یداصتقا راتخاس و یئایسآ دیلوت هویش
 

 144 

 لاح نیع رد هک گرزب تالیا نارس مامت ًابیرقت .دندادیم لیکشت ار تلود راتخاس زا یشخب
 .دنتشاد ار دوخ صاخ ناکم تلود رد ،دندوب گرزب یماظن ناهدنامرف و گرزب ناعطقم
 ردق نایلاو ،تشد و زیر ناریزو ،هاشداپ نانز ،رابرد نیمداخ ماسقا و عاونا ،هاشداپ نارواشم
 هک ....و ،دنمتردق نایارس هجاوخ ،لایس تیفارشا ،يرابرد نویناحور ،هیاپ نود نایلاو و تردق
 یکچوک و گرزب نایچلاغرویس ،نارادلویت ،ناعطقم ،دنتخاسیم ار یتلود ياهناگرا زا یشخب
 دوخ تیکلام المع و دندوب هدرک بحاصت ار تشک لباق ياهنیمز زا یعیسو شخب هک دندوب
 بحاص زا عقاو رد دنکیم تبحص یقرش تلود زا سکرام یتقو .دندرکیم لامعا نآ رب ار
 شخب هک ییهقبط زا ،دنکیم رامثتسا ار هعماج زا یعیسو تاقبط و راشقا هک دیلوت رازبا یلصا
 هک یتلود -تسا قرش ریگمشچ ياهیگژیو زا یکی نیا هک - دزاسیم ار تلود نآ مظعا
 نیا اب سلگنا و سکرام .دنکیم تبحص ،دراد قلعت نآ هب ناگدننک دیلوت هفاضا لوصحم
 - یسارکوروب لگوفتیو یلو .دنشکیم هدننک رامثتسا و هدنوش رامثتسا نیب یقیقد زرم لیلحت
 دش هتفگ هک روط نامه ،یسارکوروب نیا رد .دنادیم هقبط ار تلود نیمه - يرالاسناوید
 و سکرام هئطخت يارب لگوفتیو .دنوشیم هساک کی ناگدنوش رامثتسا و ناگدننک رامثتسا
 زا تسا ترابع تیعقاو نیا .دنکیم فیرحت ار قرش تیعقاو نیرتنشور ،شدوخ رظن تابثا
 .هاش نآ سأر رد و تلود طسوت نیمز و بآ کلمت
 ؟تسا روشک بآ گرزب عبانم ”کلام“ ،يدادبتسا تلود ایآ« :دیوگیم هچ لگوفتیو مینیبب لاح
 هدش حرطم ،اهنآ همه دروم رد هن و ،رالاس بآ ياهندمت زا يرایسب دروم رد یئاعدا نینچ
 روشک ”یلصا“ ياهبآ کلام هن و ،هدننک تراظن ناونع هب ار تلود مهدیم حیجرت نم .تسا
 ار نآ ،دنزب اج يرالاسناوید نامزاس کی ار تلود هک نیا يارب لگوفتیو 370.»مروآ رظن رد
 ياهبآ کلام تلود هک درکیم لوبق وا رگا .دنکیم یفرعم گرزب ياهبآ رب هدننک تراظن
 .دریذپب ار سکرام رظن هک نآ زج تشادن ییهراچ تقونآ تسا گرزب
 :مینک هجوت ریز لوق لقن هب .درادن لیلحت رد مه ییهناقداص ءهویش لگوفتیو لاح نیع رد
 ،لین دور يراودا ياهناسون ءهبساحم ترورض« :دسیونیم هیامرس باتک لوا دلج رد سکرام
 »دش ،يزرواشک ناربهر ناونع هب نانهاک تیمکاح ،نآ اب هارمه و یسانش هراتس داجیا ثعاب
 يربهر ءهیاپ ناونع هب یسانش هراتس ندادرارق اب سکرام« :دسیونیم طابترا نیا رد لگوفتیو
  371»...تخادنا رود هب ،تسا دیلوت لیاسو رب طلست نامه هک ،ار شاهداتفا اج رایعم ،يداصتقا
 يزرواشک هب نداد ناماس يارب لین دور دم و رزج تخانش هب زاین ،دیوگیم ینشور هب سکرام
 :دروآ دوجو هب ار زیچ ود نآ فارطا
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  لین دور دم و رزج عقاوم یبایزرا و یگنوگچ نییعت يارب نانهاک ندش سانش هراتس -1
 لین دور يوس ود يزرواشک ياهنیمز بحاصت تهج تیعقوم نیا زا نانهاک هدافتسا ءوس -2
 .یعامتجا معن دیلوت رازبا ناونع هب نیمز بحاصت ینعی
 و تسا رظن دروم يزرواشک نیمز رب تیکلام هک دید ناوتیم ینشور هب سکرام لوق لقن رد
 تسا لیام و تسا هتفرگ شیپ رد ار ییهناقداصان ءهویش لگوفتیو یلو یسانش هراتس لغش هن
 .دنک داجیا ینیبدب هدش يوحن ره هب
 ياهراتخاس و یقرش عماوج ياهیگژیو رب دیکأت دوجو اب سکرام اب وس مه زین سلگنا
 گنیرود یتنآ رد وا .دنام رادافو یتاقبط لیلحت تهج تیکلام ندوب روحم رد ،نآ یعامتجا
 جایتحا تلود دوجو هب ،درکیم ریس یتاقبط تاضراعت رد لاح هب ات هک ییهعماج« :دسیونیم
 و دیلوت یجراخ طیارش ظفح يارب هدننک رامثتسا هقبط تالیکشت دوجو هب ینعی ،تشاد
 دیلوت هویش اب قباطم متس طیارش رد ،هدنوش رامثتسا هقبط يربج نتشادهاگن يارب ًاصخشم
 هدمآ مشخ هب وا زا لگوفتیو 372.»)يرودزم راک و يرادربنامرف ای ژاورس ،يرادهدرب( دوجوم
 ءهعماج هس ندرمش اب وا ...درک اهر هراب کی ار یطخ دنچ لوحت موهفم« سلگنا :دسیونیم
 زا ییهدش فیرحت دومنزاب ،دنراوتسا يرودزم راک و ژاورس ،یگدرب هیاپ رب بیترت هب هک یتاقبط
 373.»دناسر جوا هب ار هیضق نیا
 ؟ار يزیچ هچ ءهدش فیرحت دومن زاب
  .ار ”مکاح رالاسناوید هقبط“ ءهدش فیرحت دومن زاب
 رد و اهنآ لماکت حطس و یعقاو هدلوم ياهورین دروم رد قیقحت اب سلگنا و سکرام عقاو رد
 زیرگ نآ زا یشان و دندروآیم تسد هب ار یصخشم راتخاس ،یعامتجا معن دیلوت حطس هجیتن
 نیا زا تفر نوریب يریذپان زیرگ و دندادیم ناشن ار صخشم راتخاس نیا لماکت يریذپان
 ناشن ار دیبلطیم یلبق راتخاس دشر هب ور ياهورین هک یصخشم نیون راتخاس هب ار راتخاس
 ماظن رد ار هسورپ نیا هنافاکشوم و قیقد هک تسا لاتیپاک نآ هنومن نیرتهب .دندادیم
 ار تیکلام هجیتن رد و هدلوم ياهورین هک یملع یسررب عون نیا .دنکیم یسررب رادهیامرس
 یتشآ تاقبط یعقاو دوجو ندرک نشور هب ،دربیم راک هب هعماج تاقبط یبایزرا يارب رایعم
 نآ زا يدازآ تهج یبالقنا هقبط ریذپان یتشآ هزرابم ترورض هب ،نآ ياهیگژیو و ریذپان
 و تسا رادتقا روحم رب  هک ”یطخ دنچ لوحت“ يدروآرد نم حرط یلو .دوشیم جتنم ترورض
 و یتسیلآهدیا لیلحت و یتاقبط شزاس هب ،تیکلام و دیلوت رازبا اب تابسانم روحم رب هن
 وگشیپ هن و دنتشاد داقتعا هعیبطلاءاروام هب هن سلگنا و سکرام .دماجنایم خیرات زا یکیزیفاتم
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 کی یتاقبط صخشم قیقحت زا دوب ترابع اهنآ یکیتکلاید قیقحت هویش .دندوب ریگلاف و
 هدلوم ياهورین لماکت حطس يانبم رب نآ لماکت ریس و دشر هلحرم نییعت و صخشم راتخاس
 هدلوم ياهرین داضت لماکت هجرد يانبم رب صخشم راتخاس نآ یتاقبط شیارآ عون تخانش و
 ورملق هب صخشم ترورض ورملق زا تکرح يریذپان زیرگ نآ زا یشان و دیلوت تابسانم اب
 ییاهفیرعت اب صخشم هعماج کی راتخاس لیلحت تهج یملع هویش نیا .صخشم يدازآ
 .تسا راگزاس ان ”یطخ یب لوحت“ ،”یطخ کت لوحت“ ،”یطخ دنچ لوحت“ لثم
 دقتعم هک ،هنیمز نیا نیققحم زا يرایسب یئایسآ دیلوت هویش موهفم ماگ هب ماگ ندش نشور اب
 و سکرام عضوم و دندرک رظن دیدجت دوخ تارظن رد ،دندوب خیرات ”یطخ دنچ لوحت“ هب
 مان ار اهنآ زا ینت دنچ یگتسکش لد اب لگوفتیو .دنتفریذپ ار نیلاتسا و نینل سپس و سلگنا
  :مرامشیم رب ار اهنآ طقف رثا نیا ءهدنناوخ یهاگآ و وا لد ياضر يارب مه نم .دربیم
 هیضق هب رگید ،نیچ یساسا يداصتقا یحاون هب عجار شایسررب رد گنیت-وئاچیچ«
 374.»دادن ناشن ییهقالع يرالاس بآ و يرالاسناوید
 375.»دیمان ”یلادوئف“ ار ایسآ یتنس عماوج ،1940 ههد رخاوا رد .....رومیتال«
 ...تاد...دوب دنبیاپ ،رتقیقر ییهنوگ هب دنچ ره ،دوخ نیشیپ عضوم هب زونه تاد ،1942 رد«
 یلادوئف تلصخ و یلادوئف يایاقب رب هک ار یقرش ياهروشک ءهرابرد يوروش 1952 لاس ثحب
 همه ....درک رکذ لیصفت هب شاهلجم رد ،تشاد دیکأت رایسب یئاتسور ِدنه یلادوئف هبش ای
 376.»دندرکیم قیوشت اراکشآ ار یتنس دنه یلادوئف ریسفت ،مه اب اهنیا
 یکاشاخ و سخ ره هب شتارظن تابثا يارب دنزیم ملق هیامرس تمدخ رد هک لگوفتیو ياقآ
  :دربب هانپ مه نینوکاب هب دوشیم روبجم وا .دزادنایم گنچ
 تلود درک دیکأت و داد همادا ار هلمح نیا ،مسیشرانآ و یئارگتلود ،شباتک رد نینوکاب«
 وا .”دروآیم راب هب یگدرب رگید يوس زا و دادبتسا وس کی زا“ سکرام رظن دروم یتسیلایسوس
 یغورد ،تسا هتفهن مکاح تیلقا دادبتسا نآ تشپ رد هک تسا یغورد“ سکرام هیرظن تفگ
 هار ”....تسا مدرم هدارا راکشآ نایب دنکیم دومناو هک تسا كانرطخ رایسب تهج نیا زا هک
 هک نانچ نآ یلو .دندوب یلیخت کش یب ،دندرکیم هئارا اهتسیشرانآ هک یسایس ياهلح
 ار نآ اهتسیشرانآ هک يریسفت( درک تشادرب سیراپ نومک ءهرابرد سکرام ریسفت زا ناوتیم
 هک يزار و زمر هب هجوت اب و )دندوب هدرک ریبعت سکرام نیشیپ ءهنابأم کقلد عضوم سکع رب
 اب ایراتلورپ يروتاتکید و یتلود مسیلایسوس ءهرابرد ار ناشراکفا 1875 رد سلگنا و سکرام
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 377».دزیم هشیر هب هشیت اهنآ دقن تفگ ناوتیم ،دندوب هدناشوپ نآ
 تیفیک ،ققحت هلحرم هب ندش کیدزن ماگنه اهنآ هیلوا شنیب« هک دریگیم هجیتن و
 رد ،نیا زا رتدوز ،شنیب نیا یعاجترا دادعتسا ،يرظن حطس رد .داد تسد زا ار شاهنایقرتم
 راکشآ هنارالاس ناوید و یتیریدم دادبتسا یئایسآ ءهنوگ ربارب رد سکرام ءهنایارگسپاو درکیور
 ار يرالاسناوید ،عماوج یتاقبط لیلحت يارب سلگنا و سکرام ،نایب رگید هب 378.»دوب هدش
  .دنتخاس روحم ار تیکلام هکلب دندادن رارق رایعم
 نینچ زین نینل دروم رد .دوشیمن هصالخ سلگنا و سکرام هب لگوفتیو ياقآ مشخ هّتبلا
 هب لیامت مدع نیا ....،درکن يدای چیه يدادبتسا یتیریدم ياهدرکراک زا وا« :دسیونیم
 نیا رب فناخلپ و یکستوئاک هک تیعقاو نیا دوجو اب ،یقرش دادبتسا يدرکراک ءهبنج یسررب
 یکستوئاک نیئآ تسرد مسیسکرام ،نینل هک دنچ ره ،دوب هدشن رتمک دندوب هدرک دیکأت هبنج
 شیاتس نیا و دوب هداد صیخشت یتسیسکرام هفسلف هتسجرب عجرم ار فناخلپ و هدوتس ار
 379.»تشاد همادا نانچ مه مسیوشلب زا تیصخش ود نیا یئادج زا سپ یتح
 تلود و کیوشلب تسینومک بزح طسوت هک یئاهرامآ رب هیکت اب دیعبت رد 1899 لاس رد نینل
 لماکت“ مان هب ییهحفص 692 باتک رد ار نآ لماکت و هیسور راتخاس ،دوب هدش هیهت يرازت
 نینچ ار نآ یساسا روحم ،باتک مود پاچ يهمدقم رد وا .درک لیلحت ”هیسور رد يرادهیامرس
 یتاقبط راتخاس بیترت نیمه هب و یعامتجا داصتقا مظن لیلحت« :دهدیم حیضوت
 380.»....هیسور
 تسیابیم یبابرا داصتقا ینونک متسیس یسررب« :دنکیم نایب نینچ ار هیسور ژاورس یگژیو وا
 ژاورس رصع رد ،هدرب مان ِداصتقا رب هک ددرگ زاغآ يراتخاس نآ یسررب اب

)ftnschaLeibeige( لیکشت نیا زا نامز نآ داصتقا متسیس ساسا 381.تسا هدوب مکاح 

 یناقهد و یبابرا نیمز هب ،)Stammgut( يزرواشک دحاو کی ياهنیمز مامت هک دشیم
 ؛دشیم هتشاذگ ناناقهد رایتخا رد نیمز مهس ناونع هب مود عون نیمز ؛دیدرگیم میسقت
 زین ار هریغ و ماشحا دنور نیا رد و لگنج ًالثم ،يرگید يدیلوت لئاسو اهنآ ،نیا زا هتشذگ(
 نیمأت ار دوخ تشیعم دنتشاد رایتخا رد هچ نآ و راک قیرط زا ناناقهد اذل ).دندومنیم تفایرد
 .دندرکیم
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 ییيرورض لوصحم ،کیروئت یسایس داصتقا يژولونیمرت يانبم رب ،یناقهد راک نیا لوصحم
 ار ناقهد شاعم لوصحم نیا اریز ،ناناقهد يارب يرورض ؛دراذگیم شیامن هصرع هب ار
 لوصحم لثم ؛دنکیم داجیا راک هورگ هک نیا تلع هب ،بابرا يارب يرورض ؛دهدیم لیکشت
 يرادهیامرس هعماج رد يرورض لوصحم ناونع هب هک هیامرس رّیغتم شزرا شخب نیزگیاج
 .دوشیم نایامن
 لوصحم ؛تسا یبابرا نیمز يور راک ،سکع رب ناشتیدوجوم مامت اب ناناقهد راک يهدمع
 هدشیم ادج ًاناکم يرورض راک زا ”راک يهدمع“ اج نیا رد اذل .تشاد قلعت بابرا هب راک نیا
 نیمز شخب يور ناشدوخ يارب ،دندرکیم راک یبابرا نیمز يور بابرا يارب ناناقهد ؛تسا
 مهس ،تفگ ناوتیم .ناشدوخ يارب ار رگید ياهزور و بابرا يارب ار هتفه زا یشخب ؛ناشدوخ
 دراو نردم يهژاو رد ار موهفم رگا( یعیبط راک دزم ناونع هب داصتقا عون نیا رد ناناقهد نیمز
 ”یصوصخ“ داصتقا .درکیم لمع ،بابرا يارب راک ياهتسد نیمضت هلیسو ناونع هب ای )مینک
 ناقهد ”نیمأت“ هن شفده هک ،دوب یبابرا داصتقا طرش شیپ ناشدوخ نیمز يور ناناقهد
  .دوب ]اهنآ[ راک ياهتسد اب بابرا نیمأت هکلب ،شاعم طسوت
 اب متسیس نیا طلست هک تسا حضاو .میمانیم يراگیب داصتقا ام ار يداصتقا متسیس نیا
 بابرا کلمیام .یعیبط داصتقا تیمکاح ،مکی :دوب هدروخ هرگ نیریز يرورض طیارش
 ...دشاب هدمآرد ،ایند هیقب اب تسس ییهطبار اب ،هتسب ،افکدوخ دحاو کی تروص هب تسیابیم
 اب و یلک روط هب دیلوت رازبا اب میقتسم يهدننکدیلوت هک دوب يرورض داصتقا نیا يارب ،مود

 ریجنز نیمز هب تسیابیم وا ،نیا طقف هن و .ددرگ )versehen( هرادا هژیو يزرط هب نیمز

 نیمضت راک ياهتسد بابرا يارب تروص نیا رد طقف )gefesselt sein( دوش
  382.»دشیم
 شدوخ قیمع تاقیقحت و سکرام ياهدرواتسد يانبم رب ًاقیقد ،قوف لوق لقن رد نینل

 Fronwirtschaft383 ءهژاو اب ار نآ و هداد ناشن ار هیسور یئاتسور داصتقا تاصخشم
  .تسا هدرک صخشم
 هیسور زور نآ لئاسم لح يارب 1905 هیئوژ رد هک ...یسارکومد لایسوس کیتکات ود هلاقم رد
 نامز رد یصوصخ تیکلام هیلع نآ هزرابم و يدزم زور راک« :میناوخیم نینچ تسا هتشون

 
 یناملآ - هیسور رد يرادهیامرس لماکت - نینل -382
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 زا دیکأت( 384.»دوشیم هتسب ژاورس میژر رد نآ هفطن یتح و دراد دوجو زین هقلطم تموکح
 )نم
 تبحص یئایسآ تیربرب ،یئایسآ همین هیسور ،یئایسآ هیسور ،یئایسآ دادبتسا زا تارک هب نینل
 ژاورس ماظن زا ریغ رگید ییهویش يانعم اههژاو نیا زا کی چیه نینل يارب یلو تسا هدرک
 میظنت نینل طسوت هک یضرا هنیمز رد کیوشلب بزح تسایس هک يروط هب .تشادن یسور
 هدرب مان باتک نامه رد هک دوب یتاّیعقاو هیاپ رب ًاقیقد ،دمآرد ارجا هب تیقفوم اب و دوب هدش
 دیلوت هویش یلو .دنکیم تبحص یئایسآ دیلوت هویش زا راب کی نینل .تسا هتشگ میظنت هدش
 و ریقف ،زکرمتم ،يادبتسا عماوج هک تسا ژاورس درف هب رصحنم یگژیو نامه نینل یئایسآ
 تحص يهدنهد ناشن نیچ و هیسور رد یضرا بالقنا يزوریپ .دزاسیم صخشم ار هدید متس
 تقیقح رایعم اهنت اریز .دشابیم نیچ و هیسور یئاتسور هعماج زا نودهستوئام و نینل لیلحت
 .تسا لمع
 .دراد دوجو زین یخیرات لعج کی و بلقت کی ،مدروآ لگوفتیو زا هک یلوق لقن نیرخآ رد
 هتسجرب عجرم ار فناخلپ و هدوتس ار یکستوئاک نیئآ تسرد مسیسکرام ،نینل ...« :دینک هجوت
 زا تیصخش ود نیا یئادج زا سپ یتح شیاتس نیا و دوب هداد صیخشت یتسیسکرام هفسلف
 )نم زا هیکت( .»تشاد همادا نانچ مه مسیوشلب
 لوا یناهج گنج عورش اب یلو تسا هدوتس ار یکستوئاک شراثآ زا يرایسب رد نینل
 :تفرگ داقتنا داب هب ار وا نینل و درک تنایخ مسیسکرام و ایراتلورپ هب یکستوئاک
 یبالقنا قرط زجب دننکیم قیدصت مسیسکرام رد ار زیچ همه« :فناخلپ و یکستوئاک
 رد یتمدخ شوخ ،يرصنع تسس ،دادترا نیا هیلع نامایب گنج نودب ،رگراک هقبط ....هزرابم
 ار دوخ یبالقنا -یناهج فده دناوتیمن ،مسیسکرام ریظنیب کیروئت لاذتبا و مسینوتروپا لابق
 الم رب ار لگوفتیو يزادرپ غورد و تایلعج یصاخ یمحر یب اب لوق لقن نیا 385.»دزاس یلمع
 .دزاسیم
 زا شاهناناج عافد رطاخ هب ار فناخلپ یکیوشنم و یکیوشلب باعشنا زا شیپ ات نینچ مه نینل
 رطاخ هب و باعشنا نایرج رد یلو .تسا هدوتس تارک هب هیسور رد نآ راشتنا و مسیسکرام
 گنج هلئسم رد سپس و یضرا يهلأسم هب تبسن وا یعاجترا و یتسینوتروپا يریگعضوم
 ...... :تفرگ داقتنا داب هب ار وا ،یتسیلایرپما لوا یناهج
 

 
 بالقنا رد یسارکومد لایسوس کیتکات ود - مود تمسق لوا دلج - راثآ بختنم - نینل -384
 باتک 101 هحفص - کیتارکومد

 دترم یکستوئاک و يرتلورپ بالقنا هلاقم - 29 مود تمسق - مود دلج - بختنم راثآ - نینل -385
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 .فناخلپ و یضرا هلئسم
 ،لگوفتیو يرادمدرس هب یناریا و یئاپورا ياهتارکومد لایسوس قلطم تیرثکا هک ییاج نآ زا
 نیا تسیرورض ،دناهتفرگ ار فناخلپ بناج ینینل تسایس اب ینمشد رد یضرا يهلأسم رس رب
 :دوش ثحب رتهدرتسگ يردق هلئسم
 ییهنومن ،میدش انشآ نآ اب قوف رد هک نینل راک ءهویش اب رتشیب یئانشآ يارب اج نیا رد ام
 :میروآیم

 یئاپورا هیسور هقطنم هب طوبرم 1891 - 1888 
 بسا دادعت
 راوناخ رد

 راوناخ راوناخ رد بسا دادعت
 عومجم رد % عومجم رد % يداصتقا ياههورگ

------ ------ ------ 27٫3 + 

28٫5 = 55٫8 

 بسا نودب 2٫765٫970

 بسا کی اب 2٫885٫192 2٫885٫192 17٫1 1

 بسا ود اب 2٫240٫574 22٫2 4٫481٫148 26٫5 2

3 18٫9 + 3٫210٫750 10٫6 + 

11٫4 = 22٫0 

 بسا هس اب 1٫070٫250

 بسا رتشیب و 4 اب 1٫154٫674 6٫333٫106 56٫4 = 37٫5 5٫5

 عومجم رد 10٫116٫660 100 16٫910٫196 100 1٫6
 136 هیسور رد يرادهیامرس لماکت باتک زا

 

 دوجو بسا نویلیم 17 زا نویلیم 5!9 ،)نویلیم 2!10 زا نویلیم 2!2( اهراوناخ دصرد 22 دزن«

 نویلیم 8!2 میظع يهدوت .تسا زکرمتم اج نآ رد اهبسا يهعومجم دصرد 3!56 ینعی .دراد

 يهعومجم دصرد 2!17 طقف بسا 1 اب راوناخ نویلیم 9!2 و تسا بسا یب ًاساسا راوناخ
 386».دنابحاص ار اهبسا
 ءهیسور رد ناشیاهبسا و اهنآ تشک ریز ياهنیمز ،اهراوناخ يهبساحم اب نینچ مه نینل
 همین ،ریقف ياهراوناخ ،ریذپان راکنا ياهتکاف اب ،شخب ود نیا هعومجم هبساحم و یئایسآ
 .درک میسرت دیلوت رازبا اب ناشتابسانم يانبم رب ار اهنآ دادعت و اتسور لومتم و طسوتم ،ریقف
 تسایس و تفرگ شیپ رد ار ریقف همین ،ریقف ناناقهد اب ایراتلورپ داحتا تسایس انبم نیا رب
 شور نیا اب نینل .دومن يزیریپ ار هفرم ناناقهد اب هزرابم و لاح هنایم ناناقهد ندرک یثنح
 ..دومن نیودت ار هیسور یسارکومد لایسوس بزح یتاقبط نشور تسایس یملع
 هک دیسر هجیتن نیا هب نینل هک تسا رگید يرامآ لودج اهدص و رامآ نیا يانبم رب ًاقیقد

 
 136 هیسور رد يرادهیامرس لماکت - نینل -386
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 ریقف ناناقهد اب ایراتلورپ تدحو زا هک تسا یکیتارکمد بالقنا هیسور رد بالقنا هلحرم نیلوا
 و گرزب نارادنیمز ،هفرم ناناقهد اب هزرابم و هنایم ناناقهد ندرک یثنخ و ریقف همین و
  ....و .دیآیم لصاح يرهش يزاوژروب
 هب« :دسیونیم نینچ 1887 لاس رد یسارکومد لایسوس يهدنیآ بزح همانرب حرط رد فناخلپ
 هتسد ای نیفلاخم هک مینیبیمن ار يرگید یعامتجا ياهورین ام ایراتلورپ و يزاوژروب زا ریغ
 387».دنیامن هیکت اهنآ هب یبالقنا ىاهيدنب
 شافیاظو هب یسارکومد لایسوس« :دسیونیم یناقهد شبنج دروم رد 1902 لاس رد نینل
 ،نخس هاتوک .دنکن اطع ار ییینابیتشپ ره و مامت هزرابم نیا هب رگا ،دیشخب دهاوخن ققحت
 388».دوش هدیشک اتسور هب یتاقبط هزرابم هک ،دبای نایب رما نیا رد تسیابیم ،ینابیتشپ نیا
 ار هیسور تارکومد لایسوس بزح همانساسا نیلوا حرط 1901 لاس رد نینل قیوشت اب فناخلپ
  .درک هیهت
 طقف نامدوخ ثحب ترورض يانبم رب ام .دنکیم دقن ار نآ هنیمز 14 رد 1902 هیوناژ رد نینل
 .میروآیم ار نآ هنیمز جنپ
 :فناخلپ حرط -1
 دیلوت تابسانم نآ رد هک ،تسا نیا نردم يهعماج يداصتقا کلمت تیصوصخ نیرتمهم«
 »تسا مکاح يرادهیامرس
 :نینل رکذت -1
 متسیس ،نآ يداصتقا راتخاس هکلب ،تسین نردم يهعماج کلمت تیصوصخ يرادهیامرس«
 .»تسا نآ يداصتقا

 :فناخلپ حرط -2
 رایسب يددع ظاحل هب ءهقبط هب نآ شدرگ و الاک دیلوت لئاسو هک ،تسا ینعم نادب نیا«
 .»دراد قلعت رادهیامرس کچوک
 :نینل رکذت -2
 زین کچوک ناگدننک دیلوت و نیمز نیکلام هب هکلب ،نارادهیامرس هب طقف  هن دیلوت لئاسو«
  .»دراد قلعت
 :فناخلپ حرط -5
 راک ءهلیسو هب هک ،دنریگیم رارق يدزم نارگراک هتسباو تیعقوم رد تیرثکا هجیتن رد هک«
   .»دننکیم قلخ ار نارادهیامرس دمآرد

 
 یسور پاچ - 119 هحفص موس دلج - فناخلپ -387
 1901 هیروف - ناناقهد و نارگراک بزح 425 هحفص - یناملآ راثآ عومجم 4 دلج - نینل -388
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 :نینل رکذت -5
 مهن دنب هس هحفص و مجنپ دنب رد فناخلپ عضوم رد ار دوبمک نیا نینل(».نیمز ناکلام +«
 ).دهدیم رکذت وا همانرب حرط
 راتخاس هک ار نردم ءهعماج تیصوصخ زونه فناخلپ هک دهدیم ناشن نینل لوا رکذت
 یتفرعم لاکشا کی طقف نیا .تسا هتخانشن یتسرد هب ،تسا يداصتقا متسیس ای و يداصتقا
 شیارگ نیا همادا .دهدیم ناشن تیفافش اب ار وا کیژولوئدیا شیارگ هکلب دوبن فناخلپ رد
 فناخلپ هک تسا نیا مجنپ و مود دنب رد نینل رکذت .تسا مجنپ و مود دنب رد شدروخرب
 .تسا هدرک حرط یهاگشناد اتسور رد یتاقبط تابسانم دروم رد ار یسارکومد لایسوس فادها
 ملق زا دنتسه مه دیلوت رازبا بحاص ًاقافتا هک ار اپ هدرخ ناگدننک دیلوت و گرزب نیکلام وا
 دروخرب هیسور رد ژاورس يایاقب هب یتسیلانروژ ًالماک شاهمانرب حرط رد وا .تسا هتخادنا
  .دنکیم
 .مینکیم هسیاقم مه اب ار نینل و فناخلپ عضوم لاح
 هب« تسا اتسور رد یبالقنا رصنع یفن شتایح تاظحل نیرخآ ات 1887 زا فناخلپ عضوم -1
 هتسد ای نیفلاخم هک مینیبیمن ار يرگید یعامتجا ياهورین ام ایراتلورپ و يزاوژروب زا ریغ
 یسارکومد لایسوس بزح همانرب ءهیلوا حرط رد ».دنیامن هیکت اهنآ هب یبالقنا ىاهيدنب
 رد« تسا هدش دیق ایراتلورپ يروتاتکید ،تشون ار نآ فناخلپ ،نینل تساوخرد اب هک هیسور
 ».تسا یتسیلایسوس بالقنا ریذپان بانتجا یسایس طرش شیپ ایراتلورپ يروتاتکید موهفم نیا
 هدیدرک فذح ایراتلورپ يروتاتکید ،دوب هدرک نیودت ار نآ فناخلپ دوخ هک ،همانرب مود حرط رد
 رگید راشقا بناج زا دناسرب ماجنارس هب دیاب ایراتلورپ هک یبالقنا« :تسا هدمآ نآ ياج هب و
  ».دوشیم ینابیتشپ ،دنشکیم جنر يرادهیامرس رامثتسا تحت هک ،مدرم
 یتاقبط هزرابم ياجب« یتح  حرط نیا رد :دسیونیم فناخلپ مود حرط زا یبایزرا رد نینل
 389».تسا هدش هتشون شکتمحز هدوت و ناشکتمحز هزرابم ،ایراتلورپ
 :نینل همانرب حرط -2
 و بناج کی زا يزرواشک نارگراک و یتعنص رگراک هقبط دروم رد نینل همانرب حرط رد
 )ن -ار نارگراک( ار نآ یتاقبط شبنج ام اریز« :تسا هدمآ نینچ کچوک رادنیمز نازرواشک
 هک ،کچوک ناگدننکدیلوت هقبط ....مینکیم یقلت یعقاو یبالقنا شبنج اهنت ناونع هب
 يزاوژروب  هیلع ناشءهزرابم رد ،لاثم يارب ،دنتسه نآ وزج زین کچوک رادنیمز نازرواشک

 
 همانرب حرط ءهرابرد یتارکذت - 6 دلج - نینل راثآ هعومجم :زا فناخلپ و نینل ياهلوق لقن -389

 3 هحفص - فناخلپ
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 عبات ام همانرب حرط رد ”یناقهد“ ياهتساوخرد ذاختا لیلد نیا هب ....تسا یعاجترا هقبط کی
 هب ندز نماد ...مود ....ژاورس ياههدنام سپ يدوبان ...لوا ....تسا دودحم رایسب طرش ود
 کی ،مینکیم رارکت ،دنتسه هقبط کی زونه ناناقهد .....اتسور رد یتاقبط هزرابم شرتسگ
 ربرد ار یتابلاطم نارگراک شخب ..... ژاورس هعماج رد هکلب يرادهیامرس ءهعماج رد هن هقبط
 نابابرا هیلع هک دراد یتابلاطم ناناقهد شخب ،سکعرب ،تسا يزاوژروب هیلع هک دریگیم
 دوجوم یئاوژروب مظن رد یتاحالصا اب ار دوخ تسیابیم ام نارگراک شخب رد ...تسا رادفرس
 سپ مامت زا دوجوم مظن لماک ندرک كاپ يارب تسیابیم ام ناناقهد شخب رد .مینک دودحم
 390.».میئامن شالت ژاورس ياههدنام
 زا دعب ینعی ،ژاورس ياههدنام سپ زا هعماج ندرک كاپ زا دعب نینل همانرب متشه فارگاراپ رد
 ،دسرب ماجنارس هب یعامتجا بالقنا نیا هک نیا يارب« :تسا هدمآ نینچ ،کیتارکومد بالقنا
 همه هک دهدیم هزاجا وا هب و دنکیم مکاح طیارش رب ار وا هک ،یسایس تردق ایراتلورپ دیاب
 موهفم نیا رد .دنک بسک ،دربب نیب زا ،دنراد رارق شگرزب فده هار رد هک ار یعناوم
  391».تسا یعامتجا بالقنا ریذپان بانتجا یسایس طرش شیپ ایراتلورپ يروتاتکید
 هنحص رد گرزب ءهجیتن ود تروص هب دیدرگ هراشا اهنآدب قوف رد هک نینل و فناخلپ فالتخا
 :دش رهاظ هیسور یسایس
 يربهر هب لاربیل يزاوژروب اب ایراتلورپ تدحو رد کیتارکومد بالقنا هک دوب دقتعم فناخلپ -1
  .دیدیم قوف داضت لح رد ار هیسور رد ناناقهد ءهلئسم لح وا ،دریگیم ماجنا لاربیل يزاوژروب

 ءهفیظو هجیتن رد .تسا یضرا ءهلئسم لح کیتارکومد بالقنا روحم هک دوب دقتعم نینل -2
 تسناوتیم طقف بالقنا نیا فیاظو اذل .تسا ژاورس ماظن ندیبوک مه رد بالقنا نیا یساسا
 اذل .دسر ماجنا هب ایراتلورپ يربهر هب يزرواشک نارگراک و ریقف ناناقهد اب ایراتلورپ تدحو رد
 یقیمع تارییغت نینچ هیلع ًاقلطم دوب نآ ءهدنیامن يرازت میژر هک رهش و اتسور يزاوژروب
 .دوب هداتسیا

 یعامتجا بالقنا دننامه ینعی( دشاپیم ورف ار نارادفرس تیمکاح هک یییعامتجا بالقنا«
 ،یئاوژروب مظن ،دوجوم مظن ءهنیمز رب )دوب هسنارف گرزب بالقنا هک روط نامه ،يزاوژروب
 هداج ار هیسور رد ژاورس راتخاس وحم يارب یضرا ءهلئسم لح نینل 392.»تسا ریذپ ناکما
 .دیدیم یتسیلایسوس بالقنا نکفاص
 یسارکومد لایسوس بزح همانساسا رد هک قوف عضوم دروم رد فناخلپ - فنیترام هورگ

 
 هیسور یسارکومد لایسوس بزح همانرب سیون شیپ - 13 هحفص - 6 دلج - راثآ عومجم - نینل -390
 هیسور یسارکومد لایسوس بزح همانرب سیون شیپ - 14 هحفص - 6 دلج - راثآ عومجم - نینل -391
 سور یسارکومد لایسوس یضرا همانرب - 107 هحفص - 6 دلج - راثآ عومجم - نینل -392
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 زونه ام همانرب یضرا شخب هک ییاج نآ زا« :دسیونیم نینچ ،دوب هدیدرگ دیق 1903 هیسور
 يارب یعیسو نالوج طیحم اذل ،دوب دهاوخ رادروخرب یکدنا اتبسن تیمها زا ینالوط تدم يارب
 393.»دنکیم زاب یبالقنا یفارح
 .دوب هدرک ذاختا نشوران یعضوم زین یسارکومد لایسوس یعامتجا شقن دروم رد یتح فناخلپ
 :تشون دوخ همانرب حرط نیمود رد وا

 رامثتسا ءهدوت و ناشکتمحز هناهاوخیدازآ شبنج سأر رد یللملانیب یسارکومد لایسوس ...«
 394»....دراد رارق ناگدنوش
 یللملانیب یسارکومد لایسوس .تسین روط نیاً الصا« :دسیونیم عضوم نیا دروم رد نینل
 يرگید رصانع هقبط نیا هب یتقو و دراد رارق يرگراک شبنج و رگراک هقبط سأر رد طقف
 هک دندنویپیم نآ هب لامک و مامت یتقو اهنآ و .هقبط هن و دنتسه رصانع اهنآ ،دنتسویپ
 395.»”دنشاب هدرک كرت ار دوخ عضوم“
 و دادیم نامزاس بالقنا يارب ار یسارکومد لایسوس نینل هک دوشیم نشور دمآ هک هچ نآ زا
 یعامتجا شقن و ایراتلورپ هب تبسن شعضوم اب فناخلپ .درکیم یقلت مرفر رازبا ار نآ فناخلپ
 شقن و یضرا ءهلئسم نینچ مه و نآ یعامتجا شقن و یسارکومد لایسوس زین و ،نآ
  .تفرگ رارق یکیوشنم نامزاس سأر رد نآ یعامتجا
 .داد نامزاس ار )کیوشلب( تسینومک بزح زین نینل
 :تسا ناناقهد و یضرا ءهلئسم  هب طوبرم ،نینل 1917 لیروآ ياهزت زا زت نیمشش
 يزرواشک نارگراک ناگدنیامن ياهاروش رب دیاب یضرا ۀمانرب رد یلصا ۀیکت »مشش زت«
  .]دبای لاقتنا دوش لقتنم[ دوش زکرمتم
 یلحم ياهاروش رایتخا رد دیاب نیمز ،روشک ياهنیمز مامت ندرک یلم .كالما مامت ةرداصم
 ناگدنیامن ۀناگادج ياهاروش یهدنامزاس .دریگ رارق ناناقهد و يزرواشک نارگراک ناگدنیامن
 100 نیب اهنآ تحاسم هک یکالما ینعی) گرزب كالما رد هنومن عرازم رارقتسا .ریقف ناناقهد
 طیارش بسحرب ].م .تسا راتکه 1.08 ای عبرم رتم 10800 نیتایسد ره[ دشاب نیتایسد 300 ات
 يزرواشک نارگراک ناگدنیامن ياهاروش لرتنک ریز (یلحم ياه ناگرا میمصت و هریغ و یلحم
 ،دوشیم هظحالم هک نانچ 396»[.يوسنارف ۀمجرت - هعماج باسح هب ]یمومع باسح هب
 باتک رد هک تسا نامه هیسور رد اتسور یتاقبط راتخاس دروم رد 1917 رد نینل هاگدید

 
 هیسور یسارکومد لایسوس یضرا همانرب - 109 هحفص سیون ریز - 6 دلج - راثآ عومجم - نینل -393
 فناخلپ همانرب حرط نیمود هب یتارکذت - 36 هحفص - 6 دلج - راثآ عومجم - نینل -394
 فناخلپ همانرب حرط نیمود هب یتارکذت - 36 هحفص - 6 دلج - راثآ عومجم - نینل -395
 لیروآ ياهزت - نینل -396
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 و يزرواشک يرادهیامرس :تسا هدمآ »1898 - هیسور رد يرادهیامرس لماکت« شافورعم
 رب لاد یناریا ياهتارکومد لایسوس و لگوفتیو ياعدا هجیتن رد .مه رانک رد ژاورس راتخاس
 .تسین يزیچ یبیرفماوع زج ،یئایسآ دیلوت ءهویش دروم رد نینل رظن یمئاد رییغت
 ههد هنایم زا نیلاتسا« :دریگیم دوخ رد زین ار نودهستوئام و نیلاتسا ،لگوفتیو ریت نادیم

 يایاقب“ زا وا ،1926 رد .تخادرپ نیچ یضرا ناماس یلادوئف تلصخ رب دیکأت هب ،دعب هب 1920
 تسینومک بزح کیتارپ ینعی یگدنز یلو .397 »....درک دای ”نیچ یلادوئف و یئاطسو نورق
 دنکیم دییأت نیچ ژاورس راتخاس دروم رد ار نیلاتسا و نینل رظن نودهستوئام يربهر هب نیچ
 .ار لگوفتیو یطاقتلا رظن هن
 اب ار لگوفتیو ”یطخ دنچ لوحت“ ءهیرظن نیچ و يوروش رد یضرا تابالقنا لماک يزوریپ
 ءهیاپ رب یعامتجا بالقنا لوحت هیرظن لماک يزوریپ و تخاس ور هب ور ییهناحضتفم تسکش
 دناسر روهظ هصنم هب ار یعامتجا صخشم ياهراتخاس زا یتاقبط لیلحت 
 
 فناخلپ و گنج ءهلئسم
 و یللملانیب حطس رد رگراک هقبط تدحو ظفح تهج ،یناهج لوا گنج عورش اب نینل
 نازابرس و نارگراک يارب ار يدوخ روشک يزاوژروب هیلع اهگنفت راعش ،یناهج حلص يرارقرب
 .دنکیم حرط
 ار مسیرازت هیلع هیسور هب یشک رکشل تهج ناملآ تلود تیوقت راعش یکستوئاک و فناخلپ
 اب ار فلتخم ياهروشک نارگراک و دزیم نماد یتسیلایرپما گنج هب راعش نیا .دننکیم حرط
 .درکیم قرغ دوخ نوخ رد نارگراک دوخ تسد
 هنارگتراغ گنج کی هیسور بناج زا گنج دیوگیم نینل :دسیونیم نینچ هناروزم فناخلپ
 ».دیوگیمن يزیچ نینل دروم نیا رد ؟تسا هنوگچ ناملآ دروم رد نیا و« .تسا یتسیلایرپما
 یبوخ هب وا ....تسا هتشذگ اهزرم همه زا فناخلپ ياقآ یمرشیب« :دسیونیم وا باوج رد نینل
 و ،تالاقم ،نانخس رد رامشیب تاعفد هب ءانثتسا نودب اهکیوشلب همه هک ،دنادیم
 یتسیلایرپما ،هنارگتراغ هزادنا نامه هب ناملآ بناج زا گنج :هک دناهداد حیضوت ناشاههینایب
  398»...بلط گنج ”گرزب“ ياهتردق رگید بناج هک تسا

 1 خیرات رد )Potressow( فوسرتور و فناخلپ يرادمدرس هب )Retsch( چر هیرشن
 شیپ ار يرتلورپ میظع عوقولابیرق مایق تسناوتیم سک ره هک ینامز ینعی 1917 ربماتپس

 
 632 یقرش دادبتسا - لگوفتیو -397
 ایلو ایاکسور ياپاج رد ءهلاقم - 101 هحفص - 24 دناب - نینل -398
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 :تشون نینچ یکسنرک یئاوژروب تلود عفن هب بالقنا نیا هیلع دوخ 210 هرامش رد ،دنک ینیب
 و دنکیم بوراج ار بالقنا ياهدرواتسرد مامت یلخاد گنج کی هک ،تسا دقتعم هتیمک«
 ،تسا رواب نیا رب و ،دنک قرغ نوخ لیس رد ار ام هتفاین تردق زونه و ناوج يدازآ دناوتیم
 يارجا لباق ریغ یتسیلایسوس تالیخت هیلع دیاب بالقنا ياهدرواتسد ظفح تساوخرد هب هک
 399.»دومن ضارتعا تردق اب ،هدش هتکید بالقنا قیمعت
 ار هیسور بالقنا خیرات ياهتیعقاو هسیاقم جیاتن ام رگا« :دسیونیم هیرشن نآ باوج رد نینل
 ،یهاگآ ،ورین ایراتلورپ طسوت یلخاد گنج ندوشگ هک ،میسریم هجیتن نیا هب ،میدنبب عمج
 يزاوژروب طسوت یلخاد گنج ندوشگ .تسا هدرک راکشآ ار شبنج يرادیاپ و شرتسگ ،تابث
 400.»تسا هدرکن راکشآ يزوریپ يارب ار يزادنا مشچ و تابث ،هدوت یهاگآ ،ورین هجو چیه هب
 یسارکومد هنایم رد“ نینل«دسیونیم نینچ 1917 ربتکا بالقنا هیلع رب ووتسنیدی همانزور

 ،فناخلپ ياقآ stwoJedin401 رد لقن( ”تسا هتشارفارب ار یلخاد گنج مچرپ یبالقنا
 402»)5 هرامش
 شش خیرات« :دریگیم هجیتن نینچ ربتکا بالقنا نایرج رد فناخلپ راتفگ و رادرک زا نینل
 و فناخلپ ،ایاکسفوکشرب ،اهتداک ،یکسنرک هک ،درک تباث ًالماک هیسور بالقنا ءههام
 هسنارف ای و سیلگنا مسیلایرپما ناتسد رد يرازبا هناهاگآان ای و هناهاگآ هباشم نارادم تسایس
 403.»دنتسه
 اب ،تخادرپ یعاجترا تاغیلبت هب اهاروش تلود هیلع تدش اب فناخلپ 1917 ربتکا زا دعب
 نوگانوگ ياهتسیلایرپما تلاخد يارب ار عاضوا و دش دحتم بالقنا هیلع نیکند و كاچلک
 ًاعیسو هناگیب ياهورین هک ینامز تسیروآدای هب مزال( .دومن مهارف اهاروش تلود يدوبان تهج
 ياهورین ءهدرتسگ مجاهت هب هک دوب یکیوشنم اهنت فناخلپ ،دندش يوروش كاخ دراو
 ).درک ضارتعا یتسیلایرپما
 ياهلاس رد فناخلپ« :دنکیم يدنب عمج نینچ ار فناخلپ یسایس - کیژولوئدیا عضاوم نینل

 رد هک داد ناشن ینیب هتوک همین و تسرپ نیئآ همین ار دوخ مه روط نیمه 1905-1917

 
 1917 ربماتپس 29 - یلخاد گنج و هیسور بالقنا - 11 هحفص - 26 دناب - نینل -399
  1917 ربماتپس 29 - یلخاد گنج و هیسور بالقنا - 18 هحفص - 26 دناب - نینل -400
 نیا .دندرکیم راک نآ هناخریبد رد اهکیوشنم نیرتتسار هک فناخلپ يریبدرس هب ییهمانزور -401
 تفای راشتنا 1918 هیوناژ ات 1917 سرام زا همانزور

 7 ءهحفص 24 دلج -یناملآ نابز هب  راثآ عومجم - نینل -402
 1917 ربتکا 20 - دارگورتپ رهش سنارفنک هب همان - 132 هحفص - 26 دناب - نینل -403
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 404.»درادیمرب ماگ يزاوژروب لابند زا تسایس
 ،اهتارکومد لایسوس ،لگوفتیو لثم مسیلایرپما هب ناگدربهانپ ،اهتسیلایرپما مامت نامز نآ زا
 و يوروش عیاقو زا ناشاهلیلحت رد همه و همه ،تسینوتروپا نارکفنشور ،اهتسینومک دض
 .دناهتفرگ ار فناخلپ بناج ،نآ زا يریگ سرد
 هک یعجترم .دزاسیم نشور ار فناخلپ هب لگوفتیو هیکت تلع ینشور هب قوف ياهتکاف
 .دربیم هانپ يرگید عجترم هب هصمخم زا  رارف يارب
 
 

 فیس دمحا رتکد تارظن دقن -2
 

   Senior Lecturer هبترم ياراد رشدروفاتسا هاگشناد رد هک فیس دمحا رتکد ياقآ
 ایسآ رد تسا دقتعم هک تسام روشک خیرات نیققحم وزج .دنکیم سیردت داصتقا و تسا
 دیلوت هویش هکلب هداهنن اپ یگدنز هنحص رب مسیلادوئف و ژاورس ،يرادهدرب يدیلوت ياههویش
 رد يدایز ياههتشون ناشیا زا .تسا هدوب مکاح يرگید صاخ يدیلوت ءهویش ینعی ،یئایسآ
 هلئسم ،دادبتسا“ باتک رد ناوتیم ار ناشیا تارظن نشور و هبناج همه نایب یلو تسا تسد
 .دومن هعلاطم ”ناریا رد هیامرس تشابنا و تیکلام
 :مینکیم زکرمتم باتک نیا رب ار دوخ دقن زین ام

 )Lohnarbeit und Kapital( هیامرس و يدزم راک باتک رد 1849 لاس رد سکرام
 ات هک یعامتجا ياهراتخاس دروم رد ،»دوشیم نییعت الاک کی تمیق یقیرط هچ زا« ِلصف رد
 هعماج ،یلادوئف هعماج ،کیتنآ هعماج« :دسیونیم دناهتشاذگ دوجو ءهضرع هب اپ نونک
 یلماکت هلحرم یئاهنت هب مادک ره هک ،دنتسه يدیلوت تابسانم زا یئاههعومجم يزاوژروب
 زا طقف نشور روط هب سکرام اج نیا رد 405».دنزاسیم صخشم تیرشب خیرات رد ار یصاخ
 .تابسانم راهچ هن و درادیم تبحص يرشب عماوج رد هدش رهاظ يدیلوت تابسانم هس

 
 هرظانم شخب - بالقنا و تلود ءهلاقم - 350 لوا تمسق - مود دلج - راثآ بختنم - نینل -404

 .اهتسیشرانآ اب فناخلپ
405 - Die antike Gesellschaft, die feudale Gesellschaft , die 
bürgerliche Gesellschaft sind solche Gesamtheiten von 
Produktionsverhältnissen, deren jede zugleich eine besondre 
Entwicklungsstufe in der Geschichte der Menschheit bezeichnet. 
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 وا .درذگیم و دنکیم هراشا يرادهدرب ینعی قیتع دهع هب طقف الاب لوق لقن لک زا فیس رتکد
 ً،الثم ناونع هب .دنکیم تبحص یتاقبط رصع ای هرود هس زا یلک روط هب« سکرام دسیونیم

 هک دنادیم یبوخ هب فیس رتکد »دیوگیم نخس )Ancient Society( قیتع دهع هعماجزا
 دنکیم تبحص مه نیا زا هکلب .دنکیمن هدنسب یتاقبط رصع ای هرود هس نایب هب طقف سکرام
 یلو »دنزاسیم صخشم تیرشب خیرات رد ار یصاخ یلماکت هلحرم یئاهنت هب مادک ره« هک
 رد ندوب هناقداص رب شدوخ هیکت دوجو اب ،درادن قفاوت سکرام رظن هطقن نیا اب ناشیا نوچ
 هک مه یققحم يارب لاح نیع رد .تسا هتفرگ زرد ار هدش لقن هلمج هناهاگآ ،خیرات یسررب
 سکرام« هک دیامنیم رداص مکح نینچ ،دوریم لوق لقن لک لابند سکرام رظن یسررب يارب
 همه و تسا ”یگدز اپورا“ راتفرگ شخب نیا رد یبرغ نارکفتم زا رگید يرامش دننامه
 رگید نایب هب  406».دنکیم لیمحت یئایسآ عماوج رب ار یئاپورا راوهنومن هعماج کی ياهرایعم
 یخیرات هلحرم هس هب دقتعم 1848 لاس ات یگدز اپورا تلع هب سکرام فیس رتکد رظن زا
 .تسا هدوب يرشب عون يارب يرادهیامرس و مسیلادوئف ،يرادهدرب
 دندومن دقن ار اهنآ و دندش ادج ناوج ياهیلگه و لگه زا سلگنا و سکرام هک نیا دوجو اب
 .دندیدیم كرحت دقاف و ربرب ،اتسیا ار قرش ءهعماج لگه ریثأت تحت زونه 1950 لاس ات یلو
 نآ يور یتسرد هب سلگنا و سکرام هک یقرش عماوج لماکت يدنک یعقاو لماوع زا یکی
 نیا اهنآ .دوب هتسب هد کی رد افکدوخ يزرواشک و يروهشیپ یتسیزمه ،دنتشاذگیم تشگنا
 اهنآ .دندرکیم یفرعم قرش يرادهدرب و ژاورس راتخاس یگژیو رد نیداینب لماوع ار لماوع
 و ژاورس ،يرادهدرب زا ادج ییهویش ناونع هب یئایسآ دیلوت ءهویش تابثا تهج ار لئاسم نیا
 .دندربن راک هب هتفرشیپ مسیلادوئف
 رد« :دسیونیم يرادهیامرساشیپ ياهيدنبتروص باتک رد 1857 - 1858 لاس رد سکرام
 ءاشنم نیا و - دیآیم رامش هب هدش ریسا دیلوت طیارش زا یکی ناونع هب رشب ِدوخ هک یئاج
 و هتخیر مهرد هیاپ زا ار تاعامتجا مامت یلصا لاکشا يدوز هب - تسا ژاورس و يراد هدرب
 روط هب هلیسو نیدب هداس ناماس هجیتن رد .دنوشیم اهنآ يهیاپ دوخ و دنهدیم لکش رییعت
 ».دوشیم نییعت یبلس
 دروم رد دناهتشاد یعیبط لکامت هک یعماوج دروم رد سکرام )1858( نامز نیا ات هجیتن رد
 تیکلام زا یصاخ عون هک یئایسآ عماوج مامت يارب ینعی .تساهدرکن رظن دیدجت قوف ياهزت
 یکارتشا تیکلام لبمس ریسا اهنآسنا همه و زیچ همه ینعی هدوب مکاح اهنآ رد یکارتشا
 تاقیقحت رد ام و دنادیم یکارتشا تیکلام رتسب رب و دمایپ ًأتاذ ار ژاورس و يرادهدرب ،دندوب
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 تابسانم هک میداد ناشن يریذپان راکنا حوضو اب ناریا هعماج رد تیکلام لماکت هسورپ زا دوخ
 رد زین سکرام يدنبعمج نیا هنافسأتم .تسا هدوب مکاح ناریا هعماج رد ژاورس و يرادهدرب
 تیکلام ینشور هب سکرام اریز ،درادن بارعا زا یلحم فیس دمحا رتکد ياقآ تاقیقحت
 قفاوم رظن نیا اب رتکد ياقآ نوچ و دنادیم ژاورس و يرادهدرب ءاشنم ار یئایسآ یکارتشا
 و الاب لوق لقن دروم رد توکس اب و دروآیمن نایم هب نآ زا مه یتبحص هداس یلیخ تسین
 فالخرب« هک دوشیم یعدم نیلاتسا و نینل هب یبرغ یسارکومد لایسوس عضوم زا هلمح
 یئایسآ دیلوت هویش ،تسا هتفرگ تروص نیلاتسا و نینل بناج زا وا گرم زا سپ هک یتافیرحت
   407.»تسین مسیلادوئف نامه
 ؟؟قیقحت رد تفارش و تقادص نآ تسا نیا ؟؟دیآ یمرب نینچ قوف ياهلوق لقن زا ًاعقاو
 هک تسیرگید هلئسم هناروزم ندرک نیشناج يانعم هب هلئسم کی ِفیرحت هک دننادیم همه
 نینل نوچ دیوگیم فیس رتکد ياقآ .یلصا هلئسم اب ،دراد داقتعا نادب هدننک فیرحت صخش
 ژاورس و يرادهدرب زا ازجم يدیلوت ءهویش تروص هب ار یئایسآ دیلوت هویش هیسور يارب
  .درک فیرحت ار نآ سپ ،دیمهفیمن
 دیاب و دوب يرشب خیرات بالقنا نیرتمیظع ای و میظع یبالقنا راک ردنا تسد نارود نآ رد نینل
 هک میظع بالقنا نیا يارب و تفرگیم شجنس هب ار تارظن همه ،درکیم یسراو ار زیچ همه
 .درکیم نیودت تسایس تسیابیم ،دندوب نآ يارب و نآ زا یشخب هیسور ناناقهد عیسو هدوت
 ناشن لگوفتیو شخب رد هک روط نامه .دوب يزیچ ره رس رب یقیمع یتاقبط هزرابم ریگرد وا
 هجیتن هیسور ياهاتسور رد يدیلوت تابسانم زا هبناج همه و قیمع یلیلحت اب نینل ،دش هداد
 يایاقب يزرواشک تابسانم رد نیمزرس نآ رد زونه 1861 لاس رد ژاورس وغل زا دعب هک تفرگ
 نامزاس ار میظع بالقنا نآ ،هیسور رد اتسور راتخاس زا یکرد نینچ اب نینل .تسا مکاح ژاورس
 اب ار ناتسلگنا همیخف تلود مجاهت هژیو هب یجراخ مجاهت و درب شیپ هب تیقفوم اب و داد
 هک يزیچ .تسکش مهرد ،دراد رظن رد فیس رتکد هک یناناقهد نامه و نارگراک ندادنامزاس
 .دوب فیرحت ،تشادن بارعا زا یلحم باهتلا رپ هلحرم نآ رد
 يایاقب« :تشون يرگراک تارکمد لایسوس بزح همانرب سیونشیپ رد 1902 لاس رد نینل
 ییایسآ هنایشحو لاکشا لوئسم ....يرادفرس ،يرادهیامرس لبقام یعامتجا ماظن رامشیب
 408».تسا ناقهد اهنویلیم زادگناج يدوبان و رامثتسا
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 هب اهاروش تموکح هیلع هک دوب نامه زین ناناقهد دروم رد فناخلپ یتاقبط هیرظن تشونرس
 .دش لسوتم سیلگنا مسیلایرپما هژیو هب یتسیلایرپما مجاهم ياهورین
 .دوب کیتارکومد بالقنا یلصا يورین صیخشت نینل و فناخلپ رظن نیب زین یساسا فالتخا
 اهفرس ،نارگراک ار ورین نیا نینل و دیدیم نارگراک و لاربیل يرادهیامرس ار ورین نیا فناخلپ
 .درکیم یبایزرا ریقف ناناقهد و
 ات 1922 زا زین نیلاتسا .دنکیم دروخرب نینل هب یتاقبط ترفن کی زا رتکد اقآ دسریم رظن هب

 روشک کی زا و درب شیپ هب تیقفوم اب ار يزرواشک و تعنص رد یتسیلایسوس بالقنا 1939
 و یتسیلایرپما روشک نیرتگرزب هک تخاس ار يروشک ،هدنام بقع رایسب و یئاطسو نورق
 رب یلیلد رما کی رد تیقفوم ایآ .تسکش مهرد یسایس و یماظن رظن زا ار ناهج یتسیشاف
 ياهدرواتسد هب هیسور هعماج لماکت رد نیلاتسا و نینل ؟تسین عوضوم نآ زا یبایزرا تحص
 هب ور میوشلب هیلع هک هداداو فناخلپ رانک رد فیس رتکد ياقآ یلو دنتفای تسد یفرگش
 رتکد .تسا هداتسیا لگوفتیو هک روط نامه ًاقیقد .تسا هداتسیا ،تشاد سیلگنا مسیلایرپما
 تسرد نیا هچ رگا هک تسا رواب نیا رب هدنراگن« هک دنکیم رارقا شباتک زا یئاج رد فیس
 یلو درکن رظن راهظا یئایسآ دیلوت هویش در ای و لوبق رد میقتسم روط هب زگره نینل هک تسا
 دروم رد میقتسم روط هب یسک یتقو 409»دنادیم حیحص رظن هب ار لگوفتیو ریسفت لک رد
 مهتم ندرک فیرحت هب ار وا دناوتیم ینادجو هچ اب ،هدرکن مالعا ار دوخ در ای لوبق يزیچ
 فیس دمحا رتکد رظن هب !!دنزیم سدح ؛دیوگیم شدوخ هک روط نامه فیس رتکد !؟دومن
 هب رگا یتح .تسا هدرک لوبق ار لگوفتیو هیرظن ”یئایسآ دیلوت هویش“ لوبق اب لباقت رد نینل
 هجاوم يزیچ فیرحت اب ام مه زاب ،مینک لوبق ار رما نیا هدش هک مه رتکد ياقآ لد رطاخ
 و بیترت ره هب تسا ممصم فیس دمحا رتکد ياقآ هک نیا نآ و دنامیم زیچ کی طقف .میتسین

 
numerous remnants of the pre-capitalist, serf-owning social 
system, retard the development of the productive forces in the 
highest degree, render impossible the complete and all-round 
development of the proletariat’s class struggle, and lower the 
working population’s standard of living; they are responsible for 
the Asiatically barbarous way in which the many-million-strong 
peasantry is dying out, and keep the entire people in a state of 
ignorance and subjection, denying them all right 
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 .دبوکب نیلاتسا و نینل یناشیپ رب ار فیرحت رهم شایتاقبط عضوم تلع هب ییهویش ره اب
 رد ار دوخ ياهيروئت و تارظن نینل .یخیرات عیاقو ندرک شیپ و سپ و یئوگغورد اب یتح
 راتخاس ،یئایسآ دادبتسا زا وا .دوب هدرک لیمکت 1917 ات 1898 زا يوروش هعماج راتخاس دروم
 رد مسیلادوئف و ژاورس دوبن زا اجک چیه رد یلو دراد ناوارف تبحص یئاپورا همین یئایسآ همین
 .دراد رایسب تبحص ژاورس يایاقب زا هکلب ،دنکیمن تبحص هیسور
  :راوهنومن یخیرات لعج کی
 وا .تسا هدوب هلاس 21 ربتکا بالقنا نامز رد .دوشیم دلوتم 1896 ربماتپس 6 رد لگوفتیو
 عورش یگلاس دنچ و یس زا قرش یعامتجا و يداصتقا راتخاس هنیمز رد ار شاتاقیقحت
 فیس دمحا رتکد ياقآ .دنکیم عادو یگدنز اب 1922 رد نینل یلو .1930 دودح ینعی .دنکیم
 ».دنادیم حیحص رظن هب ار لگوفتیو ریسفت« نینل :دسیونیم
 نینل هک یلاح رد .دزادرپیم اهنآ ءهسیاقم و برغ و ایسآ هلئسم هب 1940 دودح رد لگوفتیو
 .دوب هدرم شیپ لاس 18 دودح
 و نینل فیس رتکد ياقآ ای و ار یئایسآ دیلوت هویش نینل ؟تسا هدرک فیرحت یسک هچ لاح
 ؟ار لگوفتیو و وا یگدنز خیرات ندرک شیپ و سپ
 اب ار شدوخ رظن هباشت عقاو رد ،لگوفتیو و نینل ندرک یکی اب فیس دمحا رتکد ياقآ
 :دینک هجوت .دنکیم ناهنپ لگوفتیو
 ،اتسیا و هناگادج لکشم یعون ناونع هب سلگنا و سکرام يوس زا یئایسآ ءهعماج شریذپ«
 ار یطخ کت تخاس یعون ،سکرام مان هب هک دهدیم ناشن ار یناسک یتدیقع یتقادص یب
 410».دننکیم غیلبت
 ...خیرات یطخ کت موهفم هک مهد ناشن ... هک تسا نیا باتک زا شخب نیا رد مدصق«
 نامز رد و نیلاتسا بناج زا ًاتدمع سپس و حرطم نینل طسوت ادتبا هک تسا یتافیرحت
 411»تسا هدش هلومرف وا تیمکاح
 رد .تسا ریذپان راکنا لگوفتیو و فیس دمحا رتکد تارظن قباطت ،قوف لوق لقن ود هسیاقم اب
 دروم رد فناخلپ رظن وا لاح نیع رد .دریذپیم ار لگوفتیو ریسفت فیس دمحا رتکد عقاو
 .دهدیم رارق هلمح دروم ار نیلاتسا و نینل دروم نیا رد و دنادیم حیحص زین ار یضرا لئاسم
 ار لگوفتیو تارظن فیس دمحا رتکد ياقآ عقاو رد .تسا هداد ماجنا لگوفتیو هک يراک نامه
 .تسا هدرک نایب رگید تالمج اب
 :تهج ره هب
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 لاتیپاک رد 1871 - 1872 لاس رد ،دمآ قوف رد هک دوخ رظن هطقن دیکأت رد سکرام
 و - تسا هداتفا شیوخ لماکت یعیبط نوناق ریسم رد ییهعماج هک یماگنه یتح« :دسیونیم
 - مینک فشک ار نیون عامتجا لماکت يداصتقا نوناق هک تسا نیمه رثا نیا رد ام یئاغ فده
 نیا نامرف هلیسو هب تسنکمم هک نیا هن و دهجب دوخ لماکت یعیبط لحارم زا دناوتیم هن
  412».دنک رتمیالم و رتهاتوک ار نامیاز درد هک تسنیا دناوتیم هک هچ نآ .دزاس لئاز ار لحارم
 هک دوشیم نشور 1871 - 1872 ياهلاس ینعی لوق لقن نیا خیرات نتفرگ رظن رد اب
 زا دوخ لیلحت رب ایسآ خیرات دنور دروم رد فرژ و هدرتسگ قیقحت اهلاس زا سپ سکرام
 هب مادک ره« هک يرادهیامرس ،مسیلادوئف ،يرادهدرب زا يرشب عماوج لک یخیرات راتخاس
  .تسا هداتسیا راوتسا »دنزاسیم صخشم تیرشب خیرات رد ار یصاخ یلماکت هلحرم یئاهنت
 دمآ شیپ هچ« هک دنک ءاقلا هدنناوخ هب یگداس هب دهاوخیم فیس رتکد ،تاثحابم نیا همه اب
 »؟دیسر مسیلادوئف زا ازجم يدیلوت ءهویش ناونع هب یئایسآ دیلوت هویش شریذپ هب سکرام هک
 هلمج نایب هک درک دهاوخ كرد ،دشاب هدرک هعلاطم هظحل نیا ات ار رضاح هتشون هک ییهدنناوخ
 یئایسآ دیلوت هویش نایب زا سکرام .تسا قداص نآ سکع و هدوب هیاپ یب ءاقلا کی فیس رتکد
 رب یتح .تسا هتشاد رظن رد ار  ژاورس ،يرادهدرب ،هیلوا نومک ياهماظن یئایسآ ياهیگژیو
 رانک ار هژاو نیا زا هدافتسا رمع رخاوا رد یتح سلگنا و سکرام ،لگوفتیو ”داتسا“ رظن يانبم
 .دندوب هتشاذگ
 زا سپ ،لگوفتیو دننامه وا .دنکیم هضرع ار یبیجع رکفت ءهویش دوخ یسررب رد فیس رتکد
 زا قوف لوق لقن هب دقتعم هک یئاهنآ ینعی ”یطخ کت“ نارادفرط شدوخ لوق هب هک نیا
 تسه مه يرگید نایرج« :دسیونیم ،دنکیم یفرعم نایرج کی ناونع هب ار دنتسه سکرام
 روط هب دیاب ار ییهعماج ره هک تسا یعدم و دسانشیمن تیمسر هب ار ”یعیبط ماظن“ نیا هک
 زاب ار هعماج نآ یخیرات لماکت زار و زمر ناوتب ات داد رارق لیلحت و یسررب دروم صخشم
 یلحارم ینعی ”یعیبط ماظن“ رب رواب هک تسا نیا رد يرکفت زرط نینچ لاکشا 413».تخانش
 لیلحت و یسررب اب لباقت رد ار تسا هدرک يدنب عمج يرشب عماوج لک يارب سکرام هک
  .دهدیم رارق ییهعماج ره صخشم
 مه و دهن ندرگ سکرام ”یعیبط ماظن“ هب دناوتیم مه قداص ًاعقاو و نادجو اب ققحم کی
 دربشیپ يارب ار نآ ياهیگژیو و هداد رارق قیقحت دروم صخشم روط هب ار يروشک ره خیرات
 لباقت رد ار هلئسم ود نیا ام یتقو هک تسا سمشلا نم رهظا نیا و .دسانش زاب خیرات نامه
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 لقن وا زا همین همین و میئامن فیرحت ار سکرام رظن ای میوشیم روبجم ،میهدیم رارق مه
 .مینک هنقح هدنناوخ هب سکرام یگدز اپورا زا یشان ار نآ ای و میروآ لوق
 هاگدید هب يرشب هعماج لک يارب یخیرات یتاقبط هرود هس لوبق نداد تبسن اب فیس ياقآ
 ياهمسیناکم و هتشونن بلطم نآ هب عجار مظنم و کیتامتسیس روط هب سکرام« هک نیلاتسا
 ءهتشون سکرام هک تسا تسرد« دهدیم همادا 414»تسا هدرکن صخشم ار نآ لوحت
 لباق رتبرخم و رتزیمآ اطخ نیا زا يدروخرب یلو ،درادن دیلوت ءهویش نیا ءهرابرد یئازجم
 نیا زا دیاب هکلب دناهتفرگ هابتشا تاروت ای لیجنا اب ار هیامرس نایعدم نیا اهنت هن ،تسین روصت
 ماظن تایئزج سکرام رگم دشاب تسرد لالدتسا و یسررب ءهویش نیا رگا هک دیسرپ ناققحم
 هعماج ياهراک و زاس ای تایئزج هب عجار رگم ؟تسا هتفاکش ار مسیلادوئف ای يرادهدرب
 415»؟تسا هدش تایئزج دراو یتسینومک ای و یتسیلایسوس
 برخم ای و ندوب تاروت ای لیجنا رب ینبم فیس رتکد ياقآ ياهبسچرب زا رگا تهج ره هب
 :میئوگب ناشیا باوج رد دیاب ،میرذگب ندوبن ای و ندوب
 هن و تسا هدرک یسررب یتاقبط ار يرشب عماوج لک يدیلوت ياههویش سکرام الوا !يرآ
 هب یتبسن نینچ .یئایسآ دیلوت هویش و یئاقیرفآ دیلوت هویش ،یئاپورا دیلوت هویش ینعی ؛ياهقطنم
 و مسیلادوئف ،يرادهدرب دیلوت هویش دروم رد سکرام ،امود .تسا مسیسکرام اب ینمشد سکرام
 ،رادهدرب و هدرب .تسا هدرک نایب ار عماوج نیا یتاقبط داضت بناج ود ینشور هب يرادهیامرس
 تسا دقتعم هک فیس رتکد ياقآ .رادهیامرس و ایراتلورپ ،لادوئف و ناقهد یلحارم رد و فرس
 یلصا تاقبط دروم رد ،تسا يرادهیامرس و ژاورس ،يرادهدرب زج يزیچ یئایسآ دیلوت هویش
 !!تسا یلضعم دوخ نیا ؟دیوگب نخس دناوتیم ایآ !دیوگیمن ینخس چیه هعماج نیا رد ریگرد
 هنازرف داتسا ار نایزوتاک نویامه یلع دمحم رتکد ،فیس رتکد( ناشیا ”هنازرف داتسا“ یلو
 هاش« :دشابیم فیس رتکد دییأت دروم هک ،دهدیم یخساپ لاوئس نیا هب ینشور هب )دناوخیم
 416».یتاقبط صخشم هیال کی ءهدنیامن هن و دوب خیرات تسد رد روک يرازبا هن سابع
 هب اریز دوبن ناسنا سابع هاش رگید نایب هب .دوب یتاقبط ریغ درف کی سابع هاش نایب نیا رد
 رد یعامتجا تاقبط روهظ زا سپ یسایس ناسنا ره و .تسایسایس ناویح ناسنا سکرام لوق
 .تسا یتاقبط ناسنا کی عماوج
 هاگیاپ« یتفن تلود اریز دنادیمن یتاقبط ار ناریا هعماج رد تلود ًاساسا نایزوتاک ياقآ
 نیا .تسا بلاج !یعامتجا هاگیاپ هن و یتاقبط هاگیاپ هن ».تشادن یعامتجا هاگیاپ و یتاقبط

 
 21 ناریا رد هیامرس تشابنا و تیکلام هلئسم،دادبتسا - فیس دمحا رتکد -414
 21 ناریا رد هیامرس تشابنا و تیکلام هلئسم،دادبتسا - فیس دمحا رتکد -415
 16 ناریا یسایس داصتقا - نایزوتاک نویامه یلع دمحم رتکد - -416
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 هب هّتبلا .فیس دمحا رتکد ياقآ و نایزوتاک ياقآ مسیسکرام تسا نیا .دوب قلعم اوه رد تلود
 تفرگ رظن رد ار لامتحا نیا دوشیم ،لگوفتیو اب فیس دمحا رتکد تارظن لماک قباطت تلع
 .دنادیم مکاح هقبط ار ”رالاس بآ ءهعماج يرالاس ناوید“ نامه ناشیا هک
 نیلوا .دش دهاوخ روهمم ”یطخ کت“ رهم اب ،دشاب رکفت عون نیا اب لباقت رد هک مه یسک
 تاقبط زا مسیتارکومد لایسوس كرد رب تسا ینیگنس هبرض تسینومک بزح تسفینام هلمج
 :یتاقبط هزرابم و
 ».تسا هدوب یتاقبط هزرابم خیرات نامز نیا ات عماوج ءهمه خیرات«
 مسیسکرام زا يزیچ فیس رتکد و نایزوتاک ياقآ رکفت هویش رد دوشیم هظحالم هک نانچ
 دنامیم هچ نآ .تسا هدش تشابنا مسیتارکومد لایسوس دیهاوخب ات یلو درادن دوجو
 لایسوس قلطم تیرثکا ًابیرقت .تسا یتسیسکرام لیلحت مان هب یتسیسکرام ریغ ياهلیلحت
 زا ار یتشادرب نینچ یبرغ يرادهیامرس ياهروشک رد هدرکلیصحت یناریا ياهتارکمد
 رد ،مسیسکرام زا یکرد نینچ یعقاو و یلصا فده هک دش روآ دای دیاب هتبلا .دنراد مسیسکرام
 ار یباتک .تسا نیلاتسا و نینل نامز يوروش رد مسیلایسوس یفن و نیلاتسا و نینل یفن عقاو
 ناریا رد هیامرس تشابنا و تیکلام هلئسم ،دادبتسا - مینکیم دقن فیس رتکد ياقآ زا ام هک زین

 باتک زا شخب نیا رد مدصق« .تسا هدش هتشاگن نیلاتسا و نینل یفن ینعی تمدخ نیا رد -
 لماکت موهفم هک مهد ناشن نینل و سکرام ياههتشون رد رصتخم يرورم اب هک تسا نیا
 تسا یتافیرحت هلمج زا خیرات يدنبهلحرم زا لوبق لباق ریبعت اهنت ناونع هب خیرات یطخ کت
 هدش هلومرف وا تیمکاح نامز رد و نیلاتسا بناج زاً اتدمع سپس و حرطم نینل طسوت ادتبا هک
 نیا هّتبلا .تسا نیلاتسا و نینل هب هلمح باتک مامت رد فیس رتکد ياقآ دصق عقاو رد ».تسا
  .تسا ناهج ياهتارکومد لایسوس مامت شالت و تین
 هب سکرام« :دیوگیم یئایسآ دیلوت هویش دروم رد یتسرد هب فیس رتکد دوخ هک روط نآ رگا
 صخشم ار نآ لوحت ياهمسیناکم و هتشونن بلطم نآ هب عجار مظنم و کیتامتسیس روط
 یئایسآ دیلوت هویش هرابرد یباتک فیس رتکد ياقآ يدهعت و تقادص هچ اب »تسا هدرکن
 زا ریغ ییهویش سکرام روظنم هک دنازومایب هدنناوخ هب هک دنکیم شالت نآ رد و دسیونیم
 دهعت نامه نیا و تسا راک رد يدهعت هّتبلا ؟تسا هدوب ایسآ يارب مسیلادوئف و يرادهدرب
 .تسا يوروش رد مسیلایسوس نامتخاس و مسیلایسوس هیلع رب مسیتارکومد لایسوس
 لکش هک نیا رب ینبم هتفای تیمومع یکحضم هیرظن رخاوا نیا رد« :تسا هدمآ لاتیپاک رد
 یسور ارصحنم یتح و والسا داژن هب طوبرم افرص هک تسا یلکش یکارتشا تیکلام یئادتبا
 و تسا هتشاد دوجو تلس و نمرژ ماوقا و اهیمور دزن رد هک تسا یئادتبا لکش نیا .تسا
 دزن رد ،هدنکارپ و هتخیر ورف يدودح ات هچ رگا ،عونتم ياههنومن اب زونه نآ زا یئوگلا زورما
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 یکارتشا تیکلام يدنه هژیو هب و یئایسآ لاکشا زا یقیمع هعلاطم .مینکیم هدهاشم اهیدنه
 عونتم لاکشا یکارتشا تیکلام يوردوخ و هفلتخم لاکشا زا هنوگچ داد دهاوخ ناشن ام هب
 یئادتبا یصوصخ تیکلام هفلتخم ماسقا قیرط نیدب ًالثم .تسا هدمآ دوجو هب نآ لالحنا
 417»ددرگ عرفتم اهیدنه یکارتشا تیکلام فلتخم لاکشا زا دناوتیم اهینمرژ و اهیمور
 ات ینعی دروآیم ار هلمج نیا طسو ات طقف 22 هحفص دوخ باتک رد ام یناریا ققحم هنافسأتم
 نآ تمسق نیرتمهم و مامت لقن زا و »...تسا هدمآ دوجو هب نآ لالحنا عونتم لاکشا ...«
 تیکلام هفلتخم ماسقا« :ینعی لوق لقن ءهلمج نیرخآ نیا ًاقافتا .تسا هتسج زارتحا
 يرازبا ناونع هب ».ددرگ عرفتم اهیدنه یکارتشا تیکلام فلتخم لاکشا زا ....یصوصخ
 نیا ینعی .دنکیم مهارف ناریا هعماج یعقاو ياهراتخاس تالماکت قیقحت يارب ار هار دنمتردق
 رد یکارتشا تیکلام ياههناریو زا نمرژ و مور رد یصوصخ تیکلام رگا هک دنکیم زاب ار هار
 لماکت دنور رد دناوتیم زین نیمز رب یصوصخ تیکلام رتیلوا سپ .ددرگ عرفتم دناوتیم دنه
 و هدمآ دوجو هب نآ هتسهآ رایسب و ماگ هب ماگ یشاپورف و ناریا و دنه رد یکارتشا تیکلام
 .میداد ناشن باتک نیا قیقحت لوط رد ام هک روط نامه ،دشاب هدرک دشر
 ندش یئالاک هسورپ ،تسا هدومن لوغشم دوخ هب ار مرتحم ققحم نیا راکفا هک يرگید هلئسم
 راودا و نهک یئایسآ دیلوت هویش رد« :دیوگیم هک سکرام لوق لقن کی زا ناشیا .تسا دیلوت
 الاک هدننک دیلوت ناونع هب ناسنا یگدنز هجیتنلاب و الاک هب تالوصحم لیدبت هریغ و یناتساب
 رب ددرگیم کیدزن دوخ لاوز هلحرم هب یکارتشا هعماج ردق ره یلو دنکیم يزاب یعرف شقن
 نامز رد هک هیامرس لوا دلج رد« هک دریگیم هجیتن 418».دوشیم هدوزفا شقن نیا تیمها
 عماوج رد الاک شقن هب طوبرم شخب رد هک مینکیم هدهاشم ،دش پاچ سکرام تایح
 یبایزرا توافتم ،دنتسه یلادوئف ماظن ياراد هک یئاهروشک زا یئایسآ ياهروشک ،يرادهیامرس
  419».تسا هدش
 یئالاک هسورپ ندش زاغآ رترید زا دهدیم رارق هقادم دروم ار یئایسآ نهک عماوج هک سکرام
 زا ار يرگید راتخاس و دنکیم تبحص اپورا هب تبسن ایسآ رد ،درف ینیرفآ الاک و دیلوت ندش
 یئالاک یکارتشا تیکلام لاوز هسورپ رد دیوگیم لوق لقن نیا رد یتح .دریگیمن هجیتن نآ
 ًاساسا دیلوت ندش یئالاک دوز ای رید هلئسم .دنکیم بسک ینوزفا زور تیمها دیلوت ندش
 یخیرات هسورپ و یگژیو هکلب .درادن یلک روط هب یتاقبط راتخاس ندوب هنوگرگد رد یشقن
 رظن دروم ،رگید هعماج رد يدیلوت راتخاس نامه هب تبسن ار ییهعماج کی يدیلوت راتخاس

 
 .تسا هدش لقن 10 هحفص ....داقتنا باتک زا هک 108 هحفص سیون ریز - لاتیپاک - سکرام لراک -417
 109 لوا دلج - يردنکسا جریا همجرت - یسراف نابز هب لاتیپاک - سکرام لراک -418
 22 ناریا رد هیامرس تشابنا و تیکلام هلئسم و دادبتسا - فیس دمحا رتکد -419
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 زاب عبات ،هسفنیف ،مه ]يدیلوت[ نهک ياههویش رد تعامج دوخ ياقب« :دیوگیم سکرام .دراد
 نیا هک( تیعمج دایدزا و دیلوت سفن .تسا هدش هداد ینیع طیارش نامه رد نآ ياضعا دیلوت
 ،دروآیم رد قیلعت لاح هب كدنا كدنا و ًامازلا ار طیارش نیا ،)دوشیم طوبرم دیلوت هب مه
 یتیکلام تابسانم و یتعامج ماظن لمع نیا اب و ،دنکیم ناشمدهنم ،دیلوت زاب ياج هب ]ینعی[
 یئایسآ لکش .دوشیم هدیشک طوقس و طاطحنا هب زین ،تسا راوتسا نآ رب تعامج ناینب هک
 ]لکش نیا رد[ هک اریز .دنامیم یقاب رتراوتسا و دروآیم ماود رتینالوط ینامز تدم يارب امازلا
 يدیلوت }یئافکدوخ{ یگدنسبدوخ زا ییهتسب ءهریاد و تسین لقتسم ،تعامج ربارب رد درف
 420».دراد دوجو ،تسا یتسد عیانص و يزرواشک تدحو نامه هک
 نادیم هب دوز ای و رید رس رب هلئسم هک دوشیم نشور شخب نیا رد سکرام ياهلوق لقن زا
 موهفم هب دیلوت زا ییهویش دوبن و دوب رس رب هن و تسایسآ و اپورا رد دیلوت ندش یئالاک ندمآ
 .نآ یتسیسکرام کیسالک
 یلیلد ار ایسآ رد يروهشیپ و يزرواشک دروم رد سکرام رظن هطقن فیس رتکد هطبار نیمه رد
 :تسا نینچ سکرام رظن هطقن .دنادیم ژاورس و يرادهدرب زا ادج ”یئایسآ دیلوت هویش“ رب

 همادا دوخ تایح هب زونه اهنآ زا یخرب هک يدنه نهک رایسب و کچوک ياهیئابمه ًالثم«
 و يروهشیپ و يزرواشک نیب میقسم دنویپ يانبم رب ،نیمز یکارتشا تیکلام ءهیاپ رب ،دنهدیم
 »....،دنا هتفرگ رارق یتباث راک میسقت ساسا رب
 دهدیم ناشن یئاقیرفآ و یئایسآ ،یئاپورا ياهروشک بلغا رد يزرواشک لماکت دنور هعلاطم
 میقتسم دنویپ يانبم رب اتسور يداصتقا راتخاس يدالیم 16 نرق لقادح ات اهنآ مامت رد هک
 15 نرق ات یئاپورا عماوج یتشپ كال دشر .تسا هدوب هتفرگ رارق يروهشیپ و يزرواشک نیب
 نیا ام .تسا هتشاد رارق يروهشیپ و يزرواشک رد يراتخاس نینچ داینب رب اقیقد يدالیم
 هب ار هناکلام هرهب یطسو نورق رد ناناقهد« :مینیبیم سلگنا زا یلوق لقن رد ار هلئسم
 .لکش نیمه هب زین ار نویناحور هیرشع و دندومنیم دیلوت لادوئف بابرا يارب مدنگ تروص
 تسا هدش دیلوت يرگید يارب هک تهج نیا زا هیرشع مدنگ هن و هناکلام هرهب مدنگ هن یلو
 زا هک دوش میلست يرگید صخش هب هلدابم هار زا دیاب لوصحم ،ندش الاک يارب .دشیمن الاک
 اج نیا و هداد رارق لاله ود نیب ار تمسق نیا نم» ،«دنکیم هدافتسا نآ فرصم شزرا هبنج
 هداتفا هابتشا هب هدنناوخ هک تسا هداتفا قافتا بلغا هتکن نیا هب هجوت مدع اب اریز ماهدرک دراو
 هب الاک دنک فرصم هدننک دیلوت زا ریغ یسک هک ار یلوصحم ره سکرام تسا هدرک نامگ و
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 اپورا رد یتح هک تسا نیا سکرام رظن هک دیوگیم ینشور هب سلگنا 421».تسا هدروآ رامش
 هدوبن یئالاک دیلوت ،هد ناشکتمحز زا یمیظع شخب طسوت لوصحم دیلوت اطسو نورق ات زین
 هلدابم دارفا نیب و رازاب رد الاک تروص هب دناهدرک ذخا هک ار يدیلوت نآ نابابرا یلو .تسا
 ،هد کی رد بابرا هب تسین الاک زونه هک دیلوت هفاضا ءهئارا و فرصم يارب دیلوت .دناهدرکیم
 .دشاب راوتسا دناوتیم يروهشیپ و يزرواشک دنویپ يانبم رب طقف
 ،ياهلیبق تابسانم وحم ًالوا ،دناسر يرای اپورا رد تابسانم نیا یشاپورف عیرست هب هک هچ نآ
 .دوب اج نآ رد بآ یناوارفً ایناث و هدنوش فیعضت زور هب زور ییهریت تابسانم دوجو
 یئایسآ عون یکارتشا تیکلام رد تالیا نیا و دوب دحتم تالیا تدحو هدنیامن هاشداپ ناریا رد
 دنویپ يراگدنام هجیتن رد .دندرکیمن لمح دوخ رد ار يرادهدرب و ژاورس ناینب زج يزیچ
 زا یشان ،ناریا یتاقبط هعماج ینعی ناریا ندمتم هعماج رد يروهشیپ و يزرواشک نیب میقتسم
  .دوب هقطنم نیا رد نآ زا یشان تابسانم و بآ دوبمک و یلیا تابسانم یناج تخس
 راتخاس موهفم هب یئایسآ دیلوت هویش راتخاس اب ام ،دوشیم هظحالم هچ نانچ ،تهج ره هب
 نیا زا .يرگید یلیخت راتخاس اب هن و میراد راک ورس ایسآ صاخ يرادهدرب و ژاورس ناج تخس
 ناریا ناهاشداپ رگید و سابع هاش ندوب یتاقبط ریغ هب جتنم هک یتالکشم مامت رظنم
 ،تسا هدرک حرط ار اهنآ ناریا یسایس داصتقا باتک رد هک نایزوتاک ياقآ شود زا ،دوشیم
 .دش دهاوخ هتشادرب
 هرهب ءهشیر ،نم رظن هب« :مینک حرط ار فیس رتکد زا يرگید رظن هطقن تسین دب اج نیا رد
 مه نیمز یگدننک دیلوت ناوت يدوبان دح ات یتح هک ناریا خیرات هرتسگ رد هنایشحو یشک
 422».دوب ناریا هعماج رب مکاح هبناج همه دادبتسا رد ،تفریم شیپ
 بآ هعماج رد يدومع كرحت هنوگ ره« :لگوفتیو ءهبناجکی رظن اب تسا قبطنمً اقیقد رظن نیا
 .423».دوب الاب زا تلاخد ءهجیتن ،رالاس
 )دادبتسا اج نیا رد ،تسایس رد ًالثم( انبور رد تسیابیم ار هعماج يدام تالضعم هشیر ایآ
 وجتسج انبریز رد تسیابیم ار ،)دادبتسا اج نیا رد( یسایس تالضعم هشیر ای ؟درک وجتسج
 دقتعم مسیسکرام ؟مادک ؟یقرش ژاورس راتخاس رد لویت و عاطقا متسیس دوجو رد ًالثم ؟دومن
 حرطم ناریا خیرات هسورپ لک قوف لوق لقن رد هک هژیو هب .تسا هدننک نییعت انبریز تسا
 سکرام .تسیدام ياههشیر هدننک نییعت انبور هک تسا دقتعم یسارکمد لایسوس یلو .تسا
 تسا یییعقاو يانبم عامتجا يداصتقا نامتخاس“ ....هک نیا رب رئاد نم يهیرظن« :دیوگیم
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 اب یعامتجا نادجو زا ینیعم لاکشا و دوشیم هتخاس یسایس و یقوقح يانبور نآ هیاپ رب هک
 یگدنز هسورپ یلک روط هب هک تسیدام تایح دیلوت هویش“ هک هتکن نیا و ”دنکیم قیبطت نآ
 نآ رب يدام عفانم هک ینونک يایند دروم رد ”دنکیم لیلعت ار يرکف و یسایس ،یعامتجا
 424».تسا حیحص ًاعقاو دنکیم تموکح
 ییهلیبق طباور نطب رد یقرش یکارتشا تیکلام زا هتفرگ تأشن هک تیکلام نادقف نم رظن هب
 ات ناریا خیرات لک رد هنایشحو یشکهرهب و اهيرگمتس ،اهیئاسران مامت أشنم و لماع ،تسا
 لک رد هنایشحو یشکهرهب لماع ،فیس دمحا ياقآ رظن فالخ رب .تسا هدوب هطورشم بالقنا
 ،یکارتشا تیکلام رهظم و مکاح تلود هک هدوب ناریا هعماج یئانبریز تابسانم ناریا خیرات
 .تسا هدوب نآ ءهدنرادهگن و ظفاح
 نشور .دنراذگیم ریثأت مه رب انب ور و انب ریز .درک دروخرب یکیزیفاتم ناوتیمن دروم نیا رد
 مادک یلو دراد رامثتسا هجرد و ناقفخ و راشف رد میقتسم ریثأت يدادبتسا میژر کی هک تسا
 و فیس رتکد ياقآ .انبریز :دیوگیم سکرام .تسا هدننک نییعت یکی نآ ندمآ دوجو هب رد
 .الاب زا هبناج همه دادبتسا :دنیوگیم لگوفتیو
 .دنکیم صخشم ار یکارتشا تیکلام عون هس سکرام لوق زا همادا رد فیس رتکد
 
 تعامج >-- نیمز >-- درف :یناملآ یکارتشا تیکلام

 نیمز >-- درف >-- تعامج :کیسالک یکارتشا تیکلام

 نیمز >-- تعامج >-- درف :یئایسآ یکارتشا تیکلام

 
 هدمع رازبا( نیمز اب ًامیقتسم درف ،کیسالک و یناملآ لاکشا رد هک یلاح رد« :دسیونیم و
 یعقوم درف .درادن دوجو میقتسم طابترا نیا یئایسآ لکش رد ،دریگیم رارق طابترا رد )دیلوت
 425»....دشاب هدمآ رد تعامج تیوضع هب ادتبا هک دشاب هتشاد ار نیمز فرصت قح دناوتیم
 :هک تسا دقتعم سکرام اریز .درادن سکرام تارظن هطقن اب یکرتشم هجو چیه قوف حیضوت
 هعماج زا یصاخ لکش قیرط زا و نورد رد دارفا طسوت تعیبط رب کلمت دیلوت هنوگ ره« -1
  426».تسا

 دیامنیم کحضم ردقنامه ....هعماج زا جراخ ياهنت درف کی طسوت يدرف دیلوت کی روصت«
 چیه سکرام ».دننکیم تسیز مه اب هک يدارفا دوجو نودب نابز تفرشیپ و لوحت روصت هک

 
 112 هحفص سیونریز - لوا دلج - لاتیپاک - سکرام لراک -424
 23 ناریا رد هیامرس تشابنا و تیکلام هلئسم ،دادبتسا - فیس دمحا رتکد -425
 11 لوا دلج -نیدت دمحا و ماهرپ رقاب همجرت - هسیردنورگ - سکرام لراک -426
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 :هکلب هدرواین نایم هب یتبحص اهنت درف تیکلام زا هاگ
 نیمز زا یشخب تسا هلیبق وضع هک لاح نیع رد درف هک یئایسآ عون یکارتشا تیکلام زا -1
 .دنکیم فرصت ار هلیبق
 .دنراد تیکلام رد ار هلیبق نیمز زا یشخب مادک ره هک یکتکت ياههداوناخ تیکلام زا -2
 نیمز رب ،تسا یتلود تیمکاح اب يرهش یماظن هعماج زا يوضع هک يدرف تیکلام زا و -3
 .درادیم تبحص
 زا ای و ددرگیم هعماج دراو دعب دوشیم کلام لوا تعامج جراخ درف فیس ياقآ رظن زا
 ،یعامتجا نامزاس دوجو ،سکرام رظن هطقن زا یلو .دیآیم دوجو هب هعماج اهنآ یئآمهدرگ
 ،تیکلام لاکشا مامت طرش شیپ هجیتن رد .تسا تیکلام عون ره و ندوب ناسنا طرش شیپ
 يزیچ دروم رد و دشاب یتعامج هک مینکیم تبحص تیکلام زا ینامزً اساسا .تسا تعامج
 ،تعامج نودب .تسا نیمز ثحبم نیا رد ام يارب زیچ نیا و دشاب هتشاد تیکلام تعامج نیا
 .تسا ینعم یب تیکلام هملک
 ًالثم .تسا سکرام ياههتفگ زا هبناج کی و لماکان كرد زا مسیسکرام زا قوف فارحنا
 دوجو ]سکعرب[ هکلب تسین تعامج دوجو هب طونم مه يدرف تیکلام« :دیوگیم سکرام
 427».تسا رگیدکی اب لقتسم دارفا ءهطبار هب طونم یتعامج تیکلام و تعامج
 .ددرگ ثعاب ار يرایسب تافارحنا و تامهافت ءوس دناوتیم نتم زا جراخ لوق لقن نیا نایب
 لکش هس رد درف کی تیکلام يارب طرش شیپ ناونع هب تعامج موزل دروم رد سکرام
 ینیع طیارش هک دشاب نیا رب ضرف رگا« :دیوگیم نینچ ،دش هداد حیضوت شیپ رد هک تیکلام
 ياضعا زا يوضع مکح رد يدرف هاگدید زا دوخ وا تروص نیا رد ،تسوا دوخ هب قلعتم وا راک
 لکش نآ قیرط زا و تعامج رد يو روضح هار زا نیمز و كاخ اب وا تابسانم هک تسیتعامج
 طیارش رب يدرف تیکلام ءهژیو لکش هب هتسباو تعامج یعقاو دوجو هک نآ نمض ؛دریگیم
 یتعامج تیکلام ءهنوگ هب تعامج رد تیوضع هب هتسباو تیکلام نیا هاوخ .تسا راک ینیع
 رد نیمز و كاخ رب یتیکلام هنوگ چیه و تسا هدننک فرصت طقف نآ رد درف هک دوش رهاظ
 هب و مه رانک رد یتلود و یصوصخ تیکلام ینعی هناگ ود یلکش هب تیکلام هاوخ ،تسین راک
 ... ،دشاب یتلود تیکلام ]ءهقئاف قح[ هب طونم یصوصخ تیکلام هک دنک ادیپ ققحت ییهنوگ
 عون تیکلام و دشاب يدرف تیکلام رب ییهلمکت مکح رد اهنت یتعامج تیکلام هاوخ ،هرخالاب
 يارب دوجو هنوگ چیه تعامج هک نادنچ ،دهد لیکشت ار ]تیکلام ماظن[ داینب و ساسا ریخا
 ياهفده يارب تعامج ياضعا ياهیئامهدرگ ینعی ،یتعامج عماجم تاذ رب زج يدوخ
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 428»...،دشاب هتشادن كرتشم
 هک تسا یطیارش يارب ًالوا دنکیم تبحص نیمز رب درف تیکلام زا سکرام یتقو هجیتن رد
 یتقو ًامود )یئایسآ لکش( نیمز فرصتم هن و نآ ینمرژ لکش لثم دشاب کلام دناوتیم درف
 و ینابز ،ینوخ ياهدنویپ اب هک یتعامج و یکت کت ياههداوناخ ای هداوناخ زا يوضع درف
 یکارتشا نیمز تقونآ ،دیآیم باسح هب ،تسا هتفرگ لکش خیرات لوط رد بوسر و بادآ
 ندیشاپ مه زا اب .تعامج وضع دارفا تیکلام تحت ياهنیمز ءهعومجم زا تسا ترابع
 تسین روط نیا نآ یئایسآ لکش رد .دوریم نیب زا زین درف تیکلام ،یکت کت ياههداوناخ
 لبمس تیکلام رد هک نیمزرس ای و هلیبق لک نیمز زا تسا ترابع یکارتشا نیمز هکلب
 .دنتسه نیمزرس ای و نیمز زا یتاعطق فرصتم هکلب کلام هن دارفا و تسا یکارتشا تیکلام
 یکت کت ياههداوناخ رد تیکلام عولط دروم رد ار سکرام رظن هطقن میناوتب ام هک نیا يارب
 .میزادرپب يردق هداوناخ و یناسنا تاعامج یلماکت هسورپ هب تسا مزال مینک كرد رتقیمع
 و نادرم ”تاقبط “ای و تیسنج هیاپ رب تسخن هعماج« :دیوگیم 429ناگروم يرنه زیئول
 ءهنیمز رد هدنیازف تیدودحم هار زا ،سپس ،دوب هتفای نامزاس ،دندرکیم جاودزا مه اب هک ینانز
 430»...دش رادیدپ هریت ،ینیزگ رسمه
 دنیوگیم نخس يورالیماک نابز هب هک ییایلارتسا نایموب زا هک یتاقیقحت زا ناگروم زیئول
 تاقبط هک دوشیم ادیوه هتکن نیا ،هدش دای لیابق ینورد تاظحالم زا« :دریگیم هجیتن نینچ
 یسنج تاقبط نامزاس زا هریت نامزاس هک اجنآ زا تسخن :دنرتنهک اههریت زا ثنؤم و رکذم
 نایموب نیا یعامتجا ماظن دحاو ،نآ ثنؤم و رکذم ياههخاش اب یسنج هقبط ....تسا رترب
 ار یعامتجا دحاو هک تسا هریت نیا ،هریت رب ینتبم یعامتجا ماظن رد هک یلاح رد ،تسا
 431».دهدیم لیکشت
 هقبط« :دسیونیم ناریا و دنه ياهیئایرآ و یسنج هقبط دروم رد ،ناگروم يرنه زیئول
 هژیو هب و تسا هدش فشک نونک ات هک يرشب ءهعماج تروص نیرتییادتبا ناونع هب ...یسنج
 هتفای نامزاس نینچ نیا ینامز ام ییایرآ ءهداوناخ رود ناکاین هک بیرق لامتحا نیا هب هجوت اب
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 432».دشاب هدنهد یهاگآ دناوتیم و دباییم تیمها ،دندوب
 هب طوبرم یعامتجا ماظن نیا  هک دهدیم حیضوت نینچ ار یسنج تاقبط یگدرتسگ ،وا مه
 عضو نوناق نارسمه و نارهوش عامتجا رگا سپ« .تسا شحوت نارود یعامتجا راتخاس
 ناکاین هک دوب دهاوخ نیا یعطق طابنتسا ،دشاب هدوب یشحو هعماج یساسا طرش و شحوت
 433».دناهدوب میهس يرشب داژن یناگمه ءهبرجت نیا رد زین ام دوخ یشحو
 كرتشم ناردام و ناردپ ،دندروآیم دوجو هب ار دعب لسن هک ینانز و نادرم مامت ماظن نیا رد
 نارهاوخ و ناردارب ماظن نیا رد .كرتشم نارهاوخ و ناردارب ،اهنآ نادنزرف مامت و دندوب
 ینوخمه تروص هب هداوناخ« .تسا يرشب هداوناخ لکش نیلوا نیا و .دندرکیم یهورگ جاودزا
 رد 434» ...و هورگ کی نورد رد نارهاوخ و ناردارب جاودزا رب ینتبم ییهداوناخ ینعی ،دش زاغآ
 تحت نیمز مامت بحاص يدرف ره ،هدوب یکارتشا ،نیمز رب تیکلام هک گرزب هداوناخ نیا
 نیا ،دنکیم تبحص نیمز رب یکت کت ياههداوناخ تیکلام زا سکرام یتقو .دوب هاوناخ رایتخا
 هداوناخ زا رتلماکتم هلحرم نیدنچ هک یسیو رالاسردپ هداوناخ هن و تسا رظن دروم هداوناخ
 ]عون[ نیا لکش نیتسخن رد« .يرادهیامرس ”يرسمه کت“ هداوناخ هن و تسا یسنج هقبط
 طرش کی ناونع هب تعیبط زا هتساخرب نیشن يدابآ تعامج یعون ادتبا یضرا تیکلام
 جاودزا رثا رب نالک دح ات هتفای شرتسگ ءهداوناخ و هداوناخ نامه نیا .دیآیم دیدپ یتامدقم

 435».تساهنالک زا داحتا اب ای اههداوناخ )riagearinterm (یلخاد
 نیمز رب تیکلام لکش نیلوا و يرشب هعماج لک هب طوبرم تیکلام عون نیا یخیرات رظن زا
  .تسا هدوب
 و دریگیم دوخ هب يرگید لاکشا هداوناخ و دیآیم دوجو هب اههریت ،یسنج هداوناخ شرتسگ زا
 دسریم رظن هب .دیآیم دوجو هب هلیبق اههریت زا .دباییم لیلقت شدارفا دادعت خیرات دنور اب
 هب نیمز کلام و تسا نآ فرصتم هکلب تسین نیمز کلام درف هک یئایسآ یکارتشا تیکلام
 یکارتشا تیکلام ار نآ سکرام و ،دنکیم روهظ یکارتشا تیکلام دبتسم لبمس تروص
 رظن زا ،ياهلیبق راتخاس اریز .دشاب هدمآ دوجو هب تیکلام لوا عون هلاحتسا زا ،دمانیم یئایسآ
 .دوب هدمآ دوجو هب یسنج هقبط يانبم رب هداوناخ راتخاس زا دعب اههریت و اههریت زا دعب یخیرات

  هلیبق ⟵ هریت ⟵ یسنج هقبط هداوناخ
 ناسنا« اریز .قطان ریغ تسا یناویح ؛تسین ناسنا ًاساسا ،تعیبط رد اهنت ِدرف ،سکرام رظن زا
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 ياقآ كرد هجیتن رد ».دهد زورب ار دوخ تیدرف دناوتیم هعماج نایم رد اهنت هک تسا یناویح

 و ،درف >-- نیمز >-- تعامج :دیوگیم هک یکارتشا تیکلام زا یعون زا فیس رتکد
 رظن لباقت رد ،دیوگیمن تیکلام عون نیا يارب ار نآ ترورض و تعامج لیکشت یگنوگچ
 ،نابز ،خیرات ياراد یکت کت ياهداوناخ ،یکارتشا تیکلام عون نیا رد .دراد رارق سکرام
 هب .دناهتشاد ناشتالضعم لصف و لح يارب كرتشم تاسلج و هدوب كرتشم هاگیاج و مسارم
 همه هکلب دندوب هدشن عمج مه رود ایند فلتخم طاقن زا یکت کت ياههداوناخ نیا رگید نایب
 قلعت هلیبق ای و اههریت هب یکت کت ياههداوناخ نیا عقاو رد .دناهدوب یخیرات هشیر کی ياراد
 .دناهتشاد
 :داد ناشن ریز تروص هب تسیابیم ار یکارتشا تیکلام
 

 هلیبق ای هریت <--- نیمز <--- هداوناخ  :یناملآ

 نیمز  <--- هلیبق ای هریت <--- درف  :یئایسآ

 نیمز <--- رهش <--- درف  :یمر

 
 تیکلام شیادیپ هار رس رب زاغآ نامه زا« ناریا نوچ یعماوج رد دیوگیم فیس ياقآ
 حیحص رایسب ناشیا .دراد تیعقاو هلئسم نیا ».دنکیم زورب یعناوم دیلوت لماوع یصوصخ
  هک تسا  هدوب نیا عنام نیرتگرزب ؟دنمادک عناوم نیا یلو .تسا هدرک حرط ار هلئسم
 مه رانک رد القتسم هک یئاهتعامج نادیفس شیر زا هن یکارتشا تیکلام تدحو لبمس -1
  .دوب هدش هصالخ ،درف کی رد هکلب دندوب هتفرگ رارق
 ینعی ندمت نارود رد ناریا يداصتقا تابسانم و یسایس تردق رد یلیا ياهورین تیمکاح -2
 .تسا هتشاد همادا هیراجاق هلسلس نایاپ ات ،یتاقبط ءهعماج
  .يرایبآ و بآ دروم رد ناریا یئایفارغج داح طیارش -3
 رد ام عقاو رد .دناهداهن انب ار ناریا هلمجنم قرش عماوج یگژیو يانب گنس قوف لماع هس
 نورق یط رد یلیا یکارتشا تیکلام افکدوخ دیلوت رارمتسا اب عقاولایف یئایسآ دیلوت هویش
 .میتسه وربور یتاقبط هعماج رد يدامتم
 هشیمه رامعتسا ایآ هک نیا نآ و مینک نایب زین ار رگید رظن هطقن کی تسا مزال همتاخ رد
 .دشاب مه يورشیپ ثعاب یتاظحل دناوتیم ای تسا یگدنام بقع ثعاب
 رد نودب ،تسا نیمز يور ياهناسنا همه هب قلعتم ییهعماج ره رد يدرواتسد ره نم رظن زا
 هب اهدرواتسد و تاناکما ،هبرجت لدابت .یسایس ياهتردق قطانم و تسوپ گنر نتفرگ رظن
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 يولج لوا هلحرم رد رامعتسا .ددرگیم يرشب عماوج همه یئافوکش ثعاب هنابلطواد روط
 و راکشآ لواپچ و تراغ هب طونم ار نآ و دریگیم ار اهدرواتسد و براجت لاقتنا ندوب هنابلطواد
 دیوگیم هرمعتسم و رگرامعتسا ياهروشک تابسانم دروم رد سکرام .دزاسیم ناهنپ ای
 يهرظنم هتفای هعسوت رتمک هک يروشک هب تسنارگید زا رتولج تعنص ظاحل زا هک يروشک«
 تاناکما مامت زا دناوتب هک نیا يارب رگرامعتسا روشک رگید نایب هب »دهدیم ناشن ار شاهدنیآ
 نآ یعامتجا و يداصتقا تابسانم ماگ هب ماگ تسیابیم ،دریگ هرهب هرمعتسم روشک رد دوجوم
 هک تسا نیا هلئسم رهاظ .دزاس کیدزن دوخ یعامتجا و يداصتقا تابسانم هب ار روشک
 ياهروشک رد لوحت نیا یلو .ددرگیم هرمعتسم روشک رد تبثم لوحت ثعاب رگرامعتسا
 نایرج رد هک دریگیم ماجنا مدرم یتسه و یگدنز اب لباقت رد و نتم زا جراخ نانچنآ هرمعتسم
 .دشاپیم مه زا هرمعتسم روشک تبثم طباور هیلک و هتسشن هایس كاخ هب مدرم ،”لوحت“
 و ،اقیرفآ ،ناریا ،دنه رد ناتسلگنا ”همیخف“ تلود طسوت هدش داجیا ”لوحت“ هب یهاگن
 اب ار هلئسم ،داد ماجنا قطانم نیا رد تفص ولاز و رگرامعتسا روشک نیا هک یکانلوه تایانج
 و دریگیم ءازهتسا هب ار نآ ،دنه رد ”لوحت“ نیا دییأت اب مه سکرام .دنایامنیم تیفافش
 مینرب نامدوخ ناریا و ،ناتسناغفا ،قارع ،یبیل ،رصم هب مه يرس تسین دب هتبلا .دنکیم داقتنا
 نم« :دیوگیم فیس دمحا رتکد ياقآ .مینک ساسحا دوخ تسوپ و تشوگ اب ار رامعتسا جیاتن ات
 هداس دید اب هن و مراد یهارمه تسا ”یگدنام بقع لماع رامعتسا“ءهناشیدنا هداس هاگدید اب هن
 ،وتسور ياههتشون رهوگ هلاس لهچ ینامز زاف فالتخا اب و یگزات هب هک يرتهناشیدنا
 نخس ینورد لماوع ندوب یلصا تلع زا و تسا هدرک فشک هزات راگنا ار هنوبو ،نیاتشنبیل
  436».دیوگیم
 یگدنام بقع لماع ار رامعتسا دراد قح ،دراد هک یعضوم اب فیس دمحا رتکد دسریم رظن هب
 رهوگ هب ار ینورد لماوع ندوب یلصا تلع ،لوق لقن مود شخب دروم رد ناشیا .دنادن
 هلمح یتسیسکرام عضوم نیا هب دناوتب ات دهدیم تبسن هنوبو ،نیاتشنبیل ،وتسور ياههتشون
  .دنک
 مخت لکش هب گنس کی زا .تسا یتسیسکرام عضوم کی ،ینورد لماوع ندوب یلصا لوبق
 =( دزاسیم نکمم ار رما نیا هک تسا غرم مخت ینورد لماع نیا .دباییمن لماکت هجوج غرم
 هجرد 40 ترارح ،غرم مخت ینورد داوم ِندش هجوج طرش هک لاح نیع رد )لوحت ساسا
 و تلاخد طسوت دناوتیم طقف لوحت طرش نیا .)لوحت طرش =( تسا ینیعم تدم يارب
 هجوج نآ زا و دراذگب ریثأت غرم مخت رد غرم مخت نورد لوحت یساسا لماوع یگنهامه

 
 10 همدقم  – ناریا رد هیامرس تشابنا و تیکلام هلئسم ،دادبتسا - فیس دمحا رتکد -436
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 .سکعرب هن و دزاسب
 

 یکسفشورطپ تارظن دقن -3
 
 ینعی ،تشادن روضح ژاورس يدالیم 13 نرق ات ناریا هعماج رد هک تسا دقتعم یکسفشورطپ
 كرادم دوبن و یمالسا هقف وا لیالد زا یکی .دناهدوبن یصاخ بابرا نیمز هب هتسباو ناناقهد
 .تسا
 )دالیم زا شیپ 1700 - 2500( مالیع هعماج لماکت دروم رد دتسموُا ،رظن نیا اب لباقت رد
 و )هرقن( میس ،كاروخ ،رذب ياهماو دننام يرایسب ياهدنس نامز نیا رد« :دسیونیم
 اهنآ يارب همان هراجا و اهرازتشک ای هناخ ای کلم ،نیمز شورف ،یناگرزاب یلومعم ياهدادرارق
 یتعارز ياهنیمز هب هتسباو ياهتیعر یماسا تروص ،هدرب شورف ،اهبهراجا تخادرپ دیسر و
 دراوم و دندرکیم راک دازآ روط هب هک ینایئاتسور یماسا تروص ،اهنآ اب تالماعم و گرزب
 437».دوشیم هدید لیبق نیا زا رگید رایسب
 ناریا یعامتجا ماظن رد يرادهدرب و ژاورس تابسانم وغل رب لاد یکردم چیه دعب هب خیرات نآ زا
 .دنیامنیم لیمکت ار نآ یکرادم هکلب .درادن دوجو
 يایاعر طسوت نآ و .تسا هدوب یشینماخه رصع رد یتحالف لوصحم يانبم گرزب کلم«
 ینامالغ ءهلیسو هب نینچ مه و - دندشیم شورف و دیرخ نیمز دوخ اب هک - نیمز هب هتسباو
 438».دشیم تشاک ،دندروآیم هارمه تاحوتف رثا رب هک
 ...دندشیم هدناوخ ”کیسر“ و ”کیرهشنآ“ ،”كدنب“ ياهمان هب یناکشا هرود ناگدنب«
 439».دندشیم هتخورف زین هعرزم شورف ماگنه هب ...اه کیرهشنآ
 اههدگشتآ ای و ناگرزب و تلود كالما و یضارا هب هتسباو ناعراز« نایناساس نامز رد
  440».دندوب

 ،برع هدناشن تسد ماکح و یلحم ياهلادوئف متس و راشف ،يوما تموکح هرود رد«
 ”جاجح“ هک يروط .دندرکیم دوخ یگدنز و هناخ كرت و اتسور زا رارف هب روبجم ار نایئاتسور
 یئاتسور و لحم مسا ،سک ره تسد رب و دنارب نوریب اهرهش زا ار نایئاتسور نیا ات دش نآ رب
 لیمحت نانآ رب نیگنس ياهتایلام و اههیزج و دنک شقن ،دورب اج نآ هب یتسیابیم هک ار

 
 هطورشم ات زاغآ زا ناریا یعامتجا خیرات باتک رد  1 -5 یشنماخه یهاشنهاش خیرات - دتسموُا -437

 39 يرذون هللاتزع رتکد فیلأت
 204 مالسا ات زاغآ زا ناریا -438
 66 هطورشم ات زاغآ زا ناریا یعامتجا خیرات -439
 79 هطورشم ات زاغآ زا ناریا یعامتجا خیرات -440
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 441».دیامن
 تابسانم هدرتسگ دوجو رد یفاک كرادم ،یکسفشورطپ ياعدا فالخ رب ،دسریم رظن هب
 .دراد دوجو ناریا هلمجنم یقرش ياهروشک رد يرادهدرب و ژاورس
 ،هدیبلط يرای هب نیمز هب نایئاتسور دیقت مدع نداد ناشن يارب یکسفشورطپ هک ار یتکاف
 - 488( یناساس هاشداپ شلو ،یطحق ماگنه هب ،نایکدزم مایق زا شیپ یکدنا« :تسا نینچ

 زا ناشیا ترجه ببس و دناهتفگ كرت ار یهد نایئاتسور هک تفای عالطا )يدالیم 484
 هب ارچ هک دننک هیبنت ار هد نآ ناناقهد دومرف هاشداپ .هدوب یتسدگنت و رقف شیوخ هاگداز
 ار عالطا نیمه يربط 442».هدومنن مهارف ارنانآ یگدنز لیاسو و هدرکن کمک نایئاتسور
 بحاص ،دناهدرک چوک شمدرم و هدش بارخ ییهناخ هک دینشیم رگا« دروآیم نینچ
 ندرک چوک هب راچان ات هدرکن ناشکمک ارچ هک درکیم تبوقع دوب نآ رد هناخ هک ار ییهدکهد
 تفاییم تسد ناگدش چوک هب شلو رگا هک تسا ینعم نیا هب ًاقیقد تکاف نیا 443».دنوشن
 .درکیم تازاجم ار  اتسور یلاها مه و ناگدش چوک مه
 نوناق ،لویت و عاطقا نیمز هب نایئاتسور دیقت مدع رد یکسفشورطپ عطاق لیالد زا یکی
 زا یصاخ هورگ دوجو ای و نایئاتسور یگتسباو زا ،یمالسا هقف هک مینادیم« :تسا یمالسا
   444»دیوگیمن نخس نیمز هب هتسباو عبات دارفا
 راوخابر لومتم ناناملسم زا يرایسب یلو تسا هدش عنم تدش هب يراوخابر یمالسا هقف رد
 ،دیوگیم نخس ابر هیلع نشور روط هب یمالسا هقف هک اجنآ یتح رگید نایب هب .دنتسه
 یعامتجا لئاسم یضعب هب دسر هچ ات دراد و هتشاد جاور تخس ناناملسم نیب رد يراوخابر
 .دیوگیمن نخس اهنآ ءهرابرد مالسا هک نیمز هب نایئاتسور دیقت لثم
 دوخ زا اهلادوئف نوچ :تسا نینچ ،نایئاتسور دیقت مدع رد یکسفشورطپ رگید لالدتسا
 و هدوب امرفمکح ییهحاو يرایبآ طیارش و دنتشادن نایئاتسور راغیب هب یکتم گرزب تعارز
 روشک لاح نیع رد و هتشاد دوجو یبسن ینیمز مک و درخ رایسب ًابلاغ و کچوک نیمز تاعطق
 ساسحا رگهعرازم و رگراک دوبمک ای و نادقف اتسور رد بتارم نیاربانب - هدوب تیعمج رپ
  .تسا هدشیمن

 
 101 هطورشم ات زاغآ زا ناریا یعامتجا خیرات باتک زا 262 سلدنا هیودبع نبا ،دیرفلادقع -441
 163 لوغم دهع ناریا رد یضرا هلئسم و يزرواشک - یکسفشورطپ -442
 637 هحفص 3 دلج يربط خیرات-	443
 165 لوغم دهع ناریا رد یضرا هلئسم و يزرواشک - یکسفشورطپ -444
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 یلو 445دنتشادن نایئاتسور راغیب هب یکتم گرزب تعارز دوخ زا اهلادوئف هک تسا تسرد نیا
 تسا حیحص نیا .تسا هدشیم لامعا عیسو روط هب يراگیب ،ناعراز هب هدش راذگاو نیمز رد
 اریز .تسا هتشادن دوجو یبسن ینیمز مک یلو هدوب درخ رایسب ابلاغ و کچوک نیمز تاعطق هک
 ،نایونزغ ای و نایقوجلس ای ،نایرهاط الثم یسایس تردق تحت نیمزرس عیسو ءهدودحم الوا
 هتشاد دوجو عراز دوبمک ،هدوب مکاح راتشک و گنج يدامتم نایلاس ،یخیرات یتاظحل زا ریغ
 ندرب نیب زا يارب فلتخم طاقن رد فلتخم ياههلسلس ررکم رد ررکم ياهگنج اریز ،تسا
 و دشیم دمآراک ناوج تیعمج عیرس نتفر نیب زا ثعاب الوا عیسو قطانم رب تیمکاح و مه
 .دوب يرایبآ متسیس بیرخت زا یشان هک دیدرگیم يزرواشک لاوز ثعاب عقاوم بلغا رد ایناث
 دوجو هک دوب مزال رایسب راک يورین يزرواشک يایحا و یتانق يرایبآ متسیس ءایحا يارب
 .تشادن
 :دنیوگیم هچ یکسفشورطپ دوخ باتک رد یتح اهتکاف مینیبب لاح
 :دروآ لمع هب یعامتجا تاحالصا يدالیم مهدزای نرق نایاپ رد شملتق نب نامیلس ناطلس«
 ریغص يایسآ یصخش روانهپ كالما رد هک ار یناگدرب و نیمز هب هتسباو نایئاتسور يدازآ
 446».دنتفریذپ مالسا هورگ هورگ اهنآ و تشاد مالعا دندوب راک لوغشم
 هب المع اهرهش و اهاتسور مدرم زا ینیعم هورگ مدقم يایسآ رد لوغم حتف لبقام نارود رد«
 447».دناهدوب ینیعم دارفا نامرف رد زین نارگتعنص زا یشخب و دناهدوب هتسباو نیمز
 یضارا ناکلام هدرخ - دازآ نایئاتسور مهد نرق رد هک دوب هتخاس ناشن رطاخ ردوخاز .ن .ب«
 دوجو رگید مهدزیس نرق ءهناتسآ رد و دنتشاد دوجو )ناسارخ( ناریا طاقن یخرب رد زونه -
 همین ریدقت ره هب هتشادن دوجو لماک تروص هب نیمز هب نایئاتسور یگتسباو رگا ....دنتشادن
  448»هتشاد دوجو یییگتسباو
 :دسیونیم نینچ یبرغ ياپورا و هیسور اب ناریا هعماج فالتخا دروم رد یکسفش ورطپ
 هب و دش هتفگ يراغیب تعارز اب نیمز هب یئاتسور دیقت ءهطبار هب عجار هک ار یبلاطم«
 دروم رد - هدمآ دیدپ يراغیب تعارز و داصتقا زا یئاتسور دیقت هدعاقلا یلع هک نیا صوصخ
 راغیب اب هک لادوئف گرزب تعارز( يراغیب داصتقا هک - یطسو نورق ناریا عاضوا یسررب

 
 تمسق ود هب ار تشک لباق یضارا ،نیمز نیکلام هیسور رد هک تسا نیا یکسفشورتپ روظنم -445

 تشک عراز موادم يراگیب اب طقف هک گرزب تمسق و عراز نارذگ يارب کچوک تمسق .دندومنیم میسقت
 .تشادن دوجو يدنب میسقت نینچ ناریا رد .دوب بابرا هب قلعتم ،دشیم

 158 لوغم دهع ناریا رد یضرا هلئسم و يزرواشک باتک زا - یکسولدراگ .آ -446
  159 لوغم دهع ناریا رد یضرا هلئسم و يزرواشک باتک زا - یناجیابرذآ خروم هدازیلع -447
 161 لوغم دهع ناریا رد یضرا هلئسم و يزرواشک - یکسفشورطپ -448
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 449».دراد ناوارف تیمها - هدوب ربخ یب )دیآ لمع هب نایئاتسور
 یسور ققحم نیا !؟؟تسا هدوب ربخ یب يراگیب زا ناریا يزرواشک یتسار هب !؟هدوب ربخ یب
 ناناقهد يراگیب راک اب اهنیمز نیا و دنتشاد دوخ هژیو نیمز ،ناکالم هیسور رد نوچ ؛دیوگیم
 دوجو بابرا يارب طقف هیسور دننام هب ییهژیو نیمز ناریا رد و دشیم تشادرب و تشک
 رد نیعراز رامثتسا اب و هدومن میسقت کچوک تاعطق رد ار دوخ ياهنیمز بابرا و تشادن
 زا ناریا رد اتجیتن ،درکیم لیمحت اهنآ رب ار دوخ ،تایلام - هرهب ای و هناکلام هرهب لکش
 هدرک شومارف یسور گرزب ققحم نیا هک تسا بیجع رایسب .تسا هدوبن يربخ يراگیب
 هک ).دروآیم نایم هب تبحص ناریا رد يراگیب زا اهاج زا رایسب رد اریز ،هدرک شومارف( تسا
 شخب هک )رگید تامدخ و یبورال ،داجیا( تانق متسیس لک ینعی ناریا يرایبآ متسیس لک
 لاح نیع رد .تسا هتشگیم ققحتم نایئاتسور يراگیب اب ،تسا تعارز هسورپ لک زا یمهم
 زین اتسور هب اتسور و رهش و اتسور نیب ياههار ،يراجت ریغ و يراجت ياههار میمرت و داجیا
 هک ار ناریا رد يراگیب داعبا قوف ياهشخب رد ام .تفرگیم ماجنا نایئاتسور يراگیب اب ًاساسا
 نامز ات لاح نیع رد .میداد ناشن فلتخم ياهتکاف اب ،دیشکیم ورف هدرب حطس ات ار نیعراز
 هب نایئاتسور يراگیب اب زین یبابرا ياهنیمز تشادرب و تشک زا یشخب هاش یضرا تاحالصا
 عیسو رایسب يزرواشک دیلوت هسورپ لک رد يراگیب ،ناریا رد رگید نایب هب .دیسریم ماجنا
 .تفرگیم رارق بابرا هدافتسا دروم
 یضارا يزاس دابآ« :تسا هدمآ نینچ یضرا ءهلئسم و يزرواشک باتک رد ناخ نازاغ غیلرب
 لاس دودح رد فاصو هتفگ قبط .دوب هارمه شورف و تیکلام قح اب یمالسا تعیرش قبط

 رازه 3 و ،نآ راوج و دادغب رد تفج رازه 3 زا بکرم نیمز نادف رازه تسیب  1298 / 698
 يزرواشک هب هک ییاهنآ يارب هصلاخ ناوید .دش لقتنم هصلاخ ناوید هب زاریش رد تفج
 دمآرد زا يدصرد ضوع رد .دیدیم هیهت دیلوت لیاسو و اپراهچ ،نهآواگ ،رذب ،دندوب لوغشم
 دیلوت لیاسو و ینز مخش نایاپ راهچ ،رذب هعطاقم .دشیم زیراو هصلاخ ناوید هب یضارا هنالاس
 لوصحم يازا رد راک ماجنا روظنم هب لوپ یغلبم زین و يدودحم تدم يارب ،يزرواشک تهج
 ».دشیم راذگاو هصلاخ ناوید يوس زا
 شیازفا عقاو رد هک یغیلرب - روبزم غیلرب« :دسیونیم ققحم نیا قوف تیعقاو لیلحت رد
 ناخ نازاغ یبلط تیزکرم تسایس اب هدرک سیدقت و دییأت ار یلادوئف هقرفت و یگدیشاپ
 450» ...هتشاد ضقانت
 تردق کی تحت اریز .ددرگیمن جتنم هلئسم هب یخیرات هنانیب عقاو لیلحت کی زا رظن نیا
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 رد و دیآیم دوجو هب هعماج رد تینما ،دوشیم هدز ماگل ناعطقم یبلط هیزجت ،يوق یسایس
 لکش عراز و کلام نیب ،هنالداعان مه رگا یّتح ،تباث یتابسانم ،يزکرم تردق تبیه هیاس
 نامزاس نیعراز و دوخ نیب ار هدنیآ لسن دنچ تابسانم تموکح نیا تحت رد عطقم .دریگیم
 يارب طیارش و دنکیم ادیپ الاب تسد ،دنمنامز ِفرصت ياج هب تیکلام هب شیارگ و دهدیم
  .ددرگیم مهارف رخأتم مسیلادوئف ییافوکش و دشر
 دعاوق« رهنلاءاروام رد نغازق ریما نامز رد .دیامنیم دییأت ار ام رظن ینشور هب ریز لوق لقن
 ءهبلک ناوع هاگزیرگ و شیم هلگ رد گرگ روخشبآ هک دش مکحتسم یئهباثم هب تلم و کلم
 فیرش و عیضو زا ،دش هدرتس راگزور يور زا یمامت هب متس ناشن و ملظ مان و تشگ شیورد
 هک يدالب رد ار سک چیه کیزات و كرت و ماع و صاخ و کچوک و گرزب و میقم و بیرغ و
 و لماع و ریزو و ریما چیه ....دنامن لد رد راگزور شدرگ زا تیاکش رابغ تشاد ناشیدب قلعت
 هدیرفآ چیه زا رانید کی مسر و مسا چیه هب یمسر روچپق و سنج هب رشع زا ریغ زیرگ
 يدش عقاو لوزن و روبع گنلپ ماقم و ریش مانک رد رگا لثم هب ار نارفاسم و تفرگ تسناوتن
 قلخ رد رب ار یقولخم چیه داب زا ریغ هب و يدنتفرگ رارق رتهدوسآ دوخ نکسم و نمأم زا
 451».يدوبن رمم يادخ
 (نیشن تسروف) یبرغ نیشن لادوئف نیمز و یقرش عاطقا هسیاقم رد ققحم نیا لاح نیع رد
 نایرج رد هک ییاههعماج - یلادوئف لماکتم ياههعماج رد« :دهدیم هئارا یکیناکم یهاگدید
 تموکح نوچ ینعم نیا رد 452»...،ناریا رد صوصخ هب و - تفای نیوکت تفالخ یگدیشاپ
 تردق لثم ،دمآ دوجو هب یناخلیا لقتسم ددعتم ياهتموکح و تشگ فیعضت زکرم
 مسیلادوئف ،یکسفشورطپ رظن زا )یناخلیا( لکش نیا ًاتجیتن ،یبرغ ياپورا ياهتسروف
 تابسانم .تسا هلئسم زا یخیرات ریغ و یکیناکم لیلحت کی نیا .دنکیم باتزاب ار لماکتم
 یب شیازفا» هب هک هیلوا مجاهت نایرج رد تابسانم نیمه هب تبسن ناناخلیا نامز رد یضرا
 هلصاف یلیخ لماکتم ژاورس اب زونه نیا یلو دوب شیپ هب یماگ ،دیماجنا «ناگدرب هدع هقباس
 رد ار باتک نامه زا ینیماضم ،رتشیب ییانشور يارب .لماکتم مسیلادوئف هب دسر هچ ات تشاد
 :مروآیم ریز

 ذوخأم ییاتسور تیعر زا ار یلادوئف هرهب تشاد قح اهنت هن„  عطقم - يرکشل “غیلرب قبط«
 عفن هب ًالبق هک ار ییاهتایلام مامت روبزم هرهب هفاضا هب تشاد قح رادعاطقا ...هکلب دراد
 زا يرکشل رادعاطقا ،نخس رگید هب ...دراد تفایرد نایئاتسور زا هدیدرگیم ذوخأم ناوید
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 یبیصن ییاضق و يرادا تینوصم قح زا زونه یلو هدوب ردروخرب یتایلام تیفاعم و تینوصم
 ره هدوب فظوم هکلب هتشاد یسرتسد عاطقا یضارا هب اهنت هن ”ضراع یچکیتب“ و :هتشادن
 و دوب هدش دییأت نیمز هب نایئاتسور یگتسباو غیلرب رد .دنک یگدیسر روبزم یضارا هب هلاس
 و دندینادرگیم زاب ناشیا نیشیپ لحم هب ارابجا ار یعاطقا یضارا زا يرارف نایئاتسور
 ...دنریذپب ار نارگید یضارا زا يرارف نایئاتسور تسیابیمن شیوخ هبون هب زین نارادعاطقا
 میدق زا هک ینیمز رد طقف یلو درامگب تعارز راک هب رابجالاب ار یئاتسور تشاد قح رادعاطقا
 زا ار هرهب نخس رگید هب ای و تایلام و جارخ تشاد قح نینچمه و هدوب يوب صتخم
  453».هدوب ررقم روبزم لحم يارب هک ینازیم زا رتشیب هن اّما - دنک ذخا نایئاتسور
 تحت رد .دزاسیم للدم مدرک نایب قوف رد نم هک ار یتابسانم ود ینشور هب قوف لوق لقن
 دناوتیمن عطقم هک .دراد دوجو عراز و عطقم نیب ییاهزرم و قوقح ناخ نازاغ ردتقم تموکح
 رامثتسا رد ناعطقم ناخ نازاغ ورملق زا جراخ یناخلیا قطانم رد یلو .دهن رتارف اپ دودح نآ زا
 تیکلام نانچ مه یناخلیا ءهقطنم رد لاح نیع رد .دنتخانشیمن يزرم اهنآ لواپچ و نیعراز
 هب تسیابیمن نامز نآ رد عیسو ورملق کی هیزجت .تسا هدوب رارقرب تدش اب یئایسآ یکارتشا
 .ددرگ یقلت یکارتشا تیکلام نتفر نیب زا يانعم
 رد« :دسیونیم وا .مینک لیلحت ار یکسفشورطپ زا يرگید رظن هطقن دراد ترورض اج نیا رد
 ای و نیناوخ صخش هب عبات و دیقم دارفا رفن نارازه هک هدش لقن ییاههنومن دوجوم عبانم
 ار يدارفا هکلب یضارا اهنت هن ”عاطقا“هملک دش دای رتشیپ هک نانچ و دناهتشاد قلعت ناگرزب
 رد عاطقا رد نایئاتسور قوف لوق لقن رد 454 ».هتشادربرد دناهدوب نکمتم یضارا نآ رد هک
 درف هب هن و تسا هدوب نیمز هب ناقهد یگتسباو هک یتروص رد دناهدش هداد ناشن ناخ کلمت
 تسناوتیمن وا ،داتسرفیم يرگید نیمزرس هب ار عطقم کی ،هاشداپ هک یتروص ردً الثم .نیعم
 یسک تمدخ رد هجیتن رد و دندوب هتسباو نیمز هب اهنآ اریز .دربب دوخ اب ار عاطقا نایئاتسور
 ینشور هب ریز لوق لقن .دشیم عطقم ای و مکاح صخشم نیمز نآ رب ًادعب هک دندرکیم راک
 تدم زا و هدش هداد ناشیدب هک بارخ و نادابآ ياههید يایاعر« :دهدیم باتزاب ار هلئسم نیا
 دشاب هک سک ره شیپ هدماین رد تایالو رگید نوناق و هرامش هب و هدش قرفتم زاب لاس یس
 و دننادرگزاب ار تعامج نآ زین دنشاب ناشیا شیپ زین تایالو رگید تیعر رگا و دننادرگ زاب
 يایاعر هک نآ تلع هب و دنهدن هار دوخ هب ار عضاوم و تایالو رگید يایاعر هجو چیه هب هّتبلا
 هب و دننکن تیامح و دننادرگن عمج ار ناشیا هجو چیه هب و دنزاسن قلعت ینارباب دنارود تیالو
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 455».دنهدن هار دوخ ياههید
 تابسانم دوجو تلع هب ،یلادوئف يهتفر شیپ تابسانم نیا ناخ نازاغ نامز رد هجیتن رد
 و دوب هدیبسچ نیمز رب ناقهد ياپ ینعی .دزیم گنل ،راک يورین دوبمک و هعماج رد يرادهدرب
 رهم ناخ نازاغ نامز رد دوب هتفرگ لکش اهنرق عراز و کلام تابسانم هک نارگ ریجنز نیا
 رد یئالاک دیلوت اذل .دوش ادج تشاکیم هک ینیمز زا تشادن قح ًانوناق ناقهد .دروخ ینوناق
 ای و اههارهاش ای و گرزب ياهرهش رانک رد هک یقطانم رد طقف نامز نآ ناریا يزرواشک
 هد رد یعیبط یتنس دیلوت طاقن هیقب رد .تفرگیم ماجنا ،دوب هدش عقاو یللملانیب ياههداج
 هتشادرب هتشذگ هب تبسن ار يدنلب ياهماگ هک ژاورس يداصتقا راتخاس هجیتن رد .دوب مکاح
 .تشاد ار الاب تسد ناریا رد زونه ،دوب
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 متشه لصف

 ــــــــــ ❖  ــــــــــ 
 راجاق هرود رد ناریا يداصتقا راتخاس

 
 :مهدجه نرق رخاوا زا یللملانیب تالوحت

 
  :یبرغ ياپورا
 هیلع ییاپورا ياهروشک یضعب يورشیپ ياهورین ،دعب هب مهدجه نرق 80ياهلاس زا
 ار دوخ زیخاتسر و دنتسسگ ار اهریجنز ،شالت اههدص ای و اهههد زا سپ ،ژاورس و مسیلادوئف
 لماکت و تارییغت هک دنتفر یماظن يوس هب و دندرک زاغآ یسایس و یتعنص تابالقنا تروص هب
 رقف و یگنسرگ و كدنا ییهدع تسد رد یعامتجا تورث میظع تشابنا ،دیلوت رازبا عطقنیال
 .دوبیم نآ یتاذ تیرثکا
 و هدش لیمکت دوخ نردم لکش رد اهروتکافونام ناتسلگنا رد 1840 ات 1800 ياهلاس زا
 ،راخب نیشام صصختم نارازه دنور نیا رد .دنتشاذگ دوجو هصرع هب اپ یمیظع ياههناخراک
 1820 ياهلاس نیب  رد هک دندش تیبرت ،دیلوت ياههخاش رگید و ینک كاپ هبنپ ياهنیشام
  .دندیدرگ هدنکارپ اپورا طاقن اسقا رد 1848 ات
 هلاس 100 ياهگنج هب ،تفای همتاخ ناتسلگنا يزوریپ اب هک 1815-1793 ياهگنج
 هب ،ناتسلگنا یللملانیب يابقر مامت ندش جراخ نآ يهجیتن و .داد همتاخ هسنارف و سیلگنا
 کی زا تشاد تبثم هجیتن ود ناتسلگنا يارب يزوریپ نیا .دوب هنحص زا ،اکیرمآ يانثتسا
 بناج زا و دربب شیپ هب يرادهیامرس تیمکاح تحت ار دوخ یتعنص بالقنا تسناوت بناج
 لاس رد .دهد شرتسگ و طسب ار شیرامعتسا تحت قطانم و یفاب هچراپ تعنص دش رداق رگید

 نیمه رد .دنک رداص هچراپ درای نویلیم 128 ییاپورا ياهروشک هب تسناوت ناتسلگنا 1820

 نویلیم داتشه ، )USA يانثتسا هب( اکیرمآ و ایسآ ،اقیرفآ هب ناتسلگنا هچراپ تارداص لاس
 ییاپورا ریغ ياهروشک هب و ردای نویلیم 200 اپورا هب تارداص 1840 لاس رد هک هدوب درای

 تابالقنا زا ناتسلگنا هک دزاسیم نشور رامآ نیا .دهدیم ناشن ار شیازفا درای نویلیم 529
 هب .دروآیم دوجو هب يراصحنا تارداص اهروشک نیا رد و دربیم دوس زین ییاپورا ياهروشک
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 و دادیم لکش ناتسلگنا داصتقا ار مهدزون نرق ياپورا داصتقا هک تفگ ناوتیم تأرج
  .دیزخ ناتسلگنا ذوفن ریز ،عیسو هقطنم ود ،اپورا رد تابالقنا يهجیتن رد .درکیم تیاده
 زا ار دوخ تادراو مامت لاغترپ و ایناپسا غوی زا ندش دازآ اب هک نیتال ياکیرمآ ياهروشک -1
 لک زا رتشیب دصرد 25 دودح 1820 لاس رد ناهج زا هقطنم نیا .دنداد نامزاس ناتسلگنا
 هب 1850 رد مقر نیا .درک بذج دوخ هب ار ناتسلگنا ییهبنپ تالوصحم ییاپورا ياهروشک

 زا نینچمه و یسیر مشپ عیانص لماکت اب یتعنص بالقنا هک تفگ ناوتیم .دیسر دصرد 50
 ات ،هزورما موهفم هب تعنص رگید نایب هب .تفرگ ماوق و لکش یجاسن عیانص لماکت اب 1815

 .دوب دوجوم یفاب هچراپ و یجاسن عیانص رد طقف 1830 ياهلاس
 ،دندناشک یگتسکشرو هب ار شاعیانص اهیسیلگنا هک دنه ییهبنپ تالوصحم تارداص -2
 تارداص .دش ناتسلگنا ییهبنپ تالوصحم هدننک دراو روشک هب لیدبت و درک تفا ًادیدش
 لاس رد هک دوب درای نویلیم 11 دودح 1820 لاس رد دنه هب ناتسلگنا ییهبنپ تالوصحم

  .دیدرگ غلاب درای نویلیم 145 هب 1845
 هک درکیم تباث ییاپورا نارادلوپ هب ،ناتسلگنا طسوت ییهبنپ تالوصحم تارداص دشر
 ،يزاسون و لماکت ره رد اهنیشام .تسا هدیدرگ یتایح ندش دنمتورث يارب نیشام زا هدافتسا
 زا هک یتورث تهج نیا هب .دندرکیم ناربج رتشیب دیلوت نایرج رد ار دوخ ياههنیزه هلصافالب
 فرص هلصافالب ،دشیم رابنا هاشداپ هنیزخ رد هک ناریا فالخ رب ،دمآیم تسد هب الاک شورف

 هک )Robert Owen( نوا تربور ياقآ .دیدرگیم دیلوت هسورپ يزاسون و نیشام لماکت
 ار نآ ًابترم ،دیلوت نایرج رد و دوب هدیرخ دنوپ 100 غلبم هب ار هنهک مدنچ تسد نیشام کی
     .دیرخ دنوپ 84000 غلبم هب ار دوخ کیرش مهس 1809 لاس رد ،درکیم يزاسون
 ياههدروارف هدننک دیلوت هب لیدبت ،نآ ییاپورا يراجت يابقر و ناتسلگنا بیترت نیا هب
 يانبم رب عقاو رد .دنیامن تفایرد جراخ زا ًاساسا ار مزال ماخ داوم تسیابیم هک دندش یتعنص
 هک تفرگیم لکش یللملانیب حطس رد يراک میسقت ،یعامتجا لماکت حطس و اهورین لداعت
 دیلوت دشر هب ور و يرادهیامرس ياهروشک و ماخ داوم دیلوت يرادهیامرس ریغ ياهروشک نآ رد
 .دنتفرگ هدهع هب ار یتعنص تاعونصم
 هتفر شیپ و يرادهیامرس ياهروشک رد یتعنص تالوصحم دولآ باتش و هیور یب دیلوت
 نویلیم 11 دودح 1785 لاس رد سیلگنا هبنپ تادراو رادقم ًالثم .تشاد هارمه هب ار یتالضعم

 نیمه رد هچراپ دیلوت .دیسر دنوپ نویلیم 588 هب 1850 لاس رد هک دوب )مرگ 6!453( دنوپ

 هک يروط هب .تفای شیازفا درای نویلیم 2025 هب )رتم 9144!0( درای نویلیم 40 زا تدم
 تارداص لک دصرد 50 ات 40 دودح 1848 ات 1816 ياهلاس نیب ناتسلگنا هچراپ تارداص
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 يارب رازاب شرتسگ زا هچراپ دیلوت مجح رتشیب باتش اذل 456.دادیم لیکشت ار روشک نیا
 .دیدرگ ناتسلگنا داصتقا لک رد يدیدش نارحب و هچراپ تمیق تفا ثعاب لوصحم نیمه
 یضعب و ناتسلگنا رد مهدزون نرق 40 ياهلاس رد يرادهیامرس ناهج يداصتقا نارحب نیلوا
 رد اهنآسنا و اهکناب رد اههیامرس ،اهرابنا رد تادیلوت .تسویپ عوقو هب هتفر شیپ ياهروشک
 رامثتسا دیدش رقف و اهنآرحب نیا زا یشان .دندشیم رابنا ،گنج نیدایم رد ای و اهنآبایخ
 ...و ایلاتیا ،ناملآ رد 1848 تابالقنا ،هتسکشرو کچوک نارادهیامرس یگدنیآ یب و ناگدنوش
 ياهنارحب بیترت نیا هب .داهن هنحص رب اپ اهتسیتراچ شبنج ناتسلگنا رد و دش عورش
-1846 ،1842-1839 ،1837-1836 ،1826-1825 :دیدرگ زاغآ يرادهیامرس راتخاس يراودا

1848 
 دوجو ینعم هب ییاپورا ياهروشک یضعب و ناتسلگنا هب تورث ندش زیررس و تعنص لماکت
 .دندوب قرغ یلاثم یب يهجنکش و تنکسم و رقف رد ناشکتمحز .دوبن مدرم هماع يارب هافر
 رد و نارگراک هنازور دزم لیلقت هب ،457دیلوت هسورپ ندرک ینیشام و تعنص ریذپان فقوت دنور
 رد ناتسلگنا نوتلوب رد هدنسیر رگراک کی .دیماجنایم اهنآ ءهدنیازف تکالف و رقف هب هجیتن
 14 طقف 1815 رد رگراک نیمه .تشاد هناور دزم سنپ 6 و گنیلیش 33 دودح 1795 لاس
 مینک باسح ار صلاخ دزم رگا و سنپ 6 و گنیلیش 5 طقف 1834 ات 1829 لاس رد و گنیلیش
 رازه 500 رب غلاب 1834 لاس رد .درکیم تفایرد هنازور دزم سنپ مینو کی و گنیلیش 4 طقف
 458.دندرکیم راک و یگدنز رقف و یگنسرگ رد هدنسیر رگراک
 مراهچ کی طقف و دوب دنوپ 50 زا رتشیب لاس رد مدرم زا دصرد 15 طقف دمآرد 1800 لاس رد
 .دنتشاد دنوپ 200 زا رتشیب يدمآرد دصرد 15 نیا زا
 

 1840 لاس رد رتسچنم رد ریم و گرم نازیم
 رفن 1000 ره زا رهش قطانم

Broughton )رفن 15،8 )هفرم هقطنم 

Ardwick )رفن 28،6 )يرگراک هقطنم 

Ancoats )رفن 35،2 )يرگراک ،یتعنص الماک هقطنم 

 
 76 اپورا تابالقنا - موابسبوه کیرا -456
 50 ،1820 ياهلاس رد - عارتخا 39 ،1810 ات 1800 لاس رد :مشپ یگدنسیر ياهنیشام هنیمز رب -457

 .تسا هدیسر تبث هب عارتخا 156 مهدزون نرق 1840 ياهلاس رد و 86 ،1830 ياهلاس رد ،عارتخا
 )83 اپورا تابالقنا(

 81 اپورا تابالقنا - موابسبوه کیرا -458
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 سلگنا شیردیرف زا اههداد

 
 رد و الاب رد تورث شیازفا و عیانص لماکت اب ریم و گرم شیازفا ،دوشیم هظحالم هک نانچ
 زا اهریم و گرم نیا زا يرایسب .دراد میقتسم تبسن ناشکتمحز رب راک راشف هجیتن
 هک نانچ .دندوب هدرپس ناج نارادهیامرس هجنکش و قالش ياههتخت يور هک دوب یناشکتمحز
 روراب ار ناهج ،تسا یناسنا راک لیس نآ همشچرس هک نفعتم بادرم نیا« :دیوگیم لیوکوت
 یمحر یب قامعا هب و دیامنیم دوعص دوخ لماکت جوا هطقن هب ناسنا اج نیا زا .دزاسیم
 بیاجع ندمت ،دنیارگیم شحوت هب ندمتم ياهناسنا هک یلاح رد اج نیا .دوشیم باترپ
  459».درادیم هضرع ار دوخ
 يرادهدرب و کیسالک يرادهدرب دشر .دشیم نیمأت قیرط ود زا ناتسلگنا عیانص ماخ داوم
 تابسانم رد رییغت و رظن دروم ماخ داوم دیلوت تهج تارمعتسم شرتسگ و دیلوت رد نیون
 دیلوت لحارم زا يرایسب لاح نیع رد .اهنیمزرس نآ رد دوخ عفانم يانبم رب تیکلام
 زا ،اکیرمآ رد هژیو هب ییاپورا ياهروشک رگید رد هچ و ناتسلگنا رد هچ هبنپ تالوصحم
 هک دیدرگیم اهنیشام ندرک هزیناکم رد لماکت ثعاب نیا .دربیم جنر تباث راک يورین دوبمک
 و عیانص لماکت ،تورث دیلوت لباقتم ریثأت ام رگا .دادیم شرتسگ ار هفاضا شزرا و دیلوت
 رتشیب رد تیعمج دننام چراق دشر تلع ،میریگب رظن رد ار راک يورین هب نوزفا زور جایتحا
 هوبنا تیعمج نیا تسیابیم هک يزرواشک تعنص لماکت و دشر هجیتن رد و ییاپورا ياهروشک
  .دوشیم نشور ،دنک هیذغت ار هد و رهش رد
 ياهورین و يزرواشک رازبا یئطب لماکت دوجو اب 1784 ات 1775 ياهلاس نیب لاثم يارب
 هنیمز رب تعنص مجاهت 1830 ياهلاس زا .دوب دصرد 44 کیژلب رد تیعمج دشر ،هدلوم
  .دیدرگ زاعآ زین يزرواشک
 دادعت فرصم يارب لوصحم شیازفا رب هوالع هک دشیم یتعنص رتشیب زور ره يزرواشک
 ناناقهد و يزرواشک رگراک اهنویلیم یگنسرگ و ینامناخیب و رقف شیازفا ،تیعمج زا يرتشیب
 اکیرمآ و اپورا رد نردم عیانص نوگمهان دشر لاح نیع رد ..تشاد هارمه هب زین ار نیمز مک
 لابند هب هک دیدرگ راک يوجتسج رد ناسنا اهنویلیم ییاج هب اج و ندرک نک هشیر ثعاب
 .دندوب يرتشیب هنازور دزم
 ياهایرد ياروام تراجت زا یشان رگید ياهاج همه لثم ناتسلگنا رد یفاب هچراپ تعنص دشر
 تراجت رد ،دوب ییافوکش تیاهن رد هدرب تراجت هک 18 نرق لاح نیع رد .دوب روشک نیا

 
459- A. De Tocqueville -55 اپورا تابالقنا - موابسبوه کیرا  / 1835 لاس رتسچنم هرابرد 
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 یفاب هچراپ تعنص ییافوکش و شکورف هکیروط هب تشاذگ ناوارف ریثأت نآ شرتسگ و هچراپ
    .دوب هدرک ادیپ میقتسم تبسن هدرب تراجت ییافوکش و شکورف اب
 هدش دیلوت ياههبنپ .دندوب لوغشم دیلوت هب یبرغ دنه هبنپ ياهژاتنالپ رد ییاقیرفآ ناگدرب
  .دیدرگیم رداص دنه هب و دشیم لیدبت هچراپ هب رتسچنم تاجناخراک رد اهژاتنالپ نیا
 ،دنله ،هسنارف لثم ییاپورا ياهروشک یضعب رد ،نآ تعرس اب هن یلو ناتسلگنا اب يزاوم
 دشر .دوب يورشیپ لاح رد نردم عیانص ،ناشتارمعتسم شرتسگ هارمه زین لاغترپ و ایلاتیا
 تعنص تهج نیا هب دادیم شیازفا یموجن ماقرا رد ار گنس لاغز فرصم ،تیعمج و تعنص
 یلماکت ریسم تعرس اب ،ناتسلگنا هژیو هب ییاپورا هتفرشیپ ياهروشک رد جارختسا و ندعم
 هدوب نت نویلیم 10 دودح 1800 لاس رد ناتسلگنا گنس لاغز فرصم .دومیپیم ار دوخ
 هدرب راک هب رثؤم ییهلیسو تسیابیم گنس لاغز میظع رادقم نیا لقن و لمح يارب .تسا
 .تفرگ ششوپ تحت ار اپورا مامت تدم كدنا رد و دش عارتخا نهآ هار مک مک .دشیم
 دنور و تلصخ هرابرد نینل .تسا ندعم جارختسا لماکت لوصحم نهآ هار :تفگ ناوتیم
 يرادهیامرس عیانص ياههتشر نیرتمهم راک هجیتن نهآ هار« :دسیونیم نینچ نهآ هار لماکت
 ناهج یناگرزاب لماکت رادومن نیرتزراب و هجیتن زین و يزاس دالوف و گنس لاغذ عیانص ینعی
 :دنکیم یبایزرا نینچ ار 1917 لاس نهآ هار و »تسا کیتارکمد - اوژروب ندمت و
 تارمعتسم یلاها زا( رفن درایلیم کی رب يرگمتس يارب ییهلیسو« هب ار نهآ هار يرادهیامرس
 رب و هتسباو ياهروشک رد ناهج یلاها زا یمین زا شیب رب ینعی )هرمعتسم همین ياهروشک و
 460».تسا هدومن لدبم ”ندمتم“ ياهروشک رد هیامرس ریجا نامالغ
 

 ییاپورا ياهروشک یضعب رد نهآهار طخ نیلوا داجیا خیرات
 هیسور کیژلب ناملآ هسنارف اکیرمآ ناتسلگنا

1825 1827 1828 1835 1835 1837 

 Europäische Revolutionen :باتک زا تاعالطا 

 
 یتشک و یناریتشک ،تسد رود قطانم هب تالوصحم عیرس لقن و لمح ترورض يانبم رب
 هک زین ار ییاههدرب اهیتشک نیا طسوت اهییاپورا .دوب هتفای مات یقنور ،یبناج عیانص و يزاس
 و دنه ای اکیرمآ هب ،دندوب هدروآ تسد هب اقیرفآ رد ییاپورا و يدنه ياهالاک يهلدابم اب
 اکیرمآ رد نوتوت و رکش ياهژاتنالپ رد دیلوت دایدزا اب هارمه .دندرکیم رداص رگید ياهاج

 
 مود تمسق = لوا دلج - راثآ بختنم - يرادهیامرس ءهلحرم نیرتالاب هباثم هب مسیلایرپما - نینل -460
511-512 
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 .دندرکیم ترجاهم اکیرمآ هب اهیسیلگنا هژیو هب اهییاپورا زا يرایسب ،ناگدرب طسوت
 دیلوت طسب هب راشرس هیامرس و تفگنه ياهدوس اب نیرجاهم نیا )1780 ياهلاس(
 دوجو هب ماخ داوم يور راک يارب میظع ياههناخراک و گرزب ياههاگراک ًاترورض ،دنتخادرپیم
 دشر .دمآ دوجو هب ،نوتسیرب و لوپرویل دننام هب ییاسآ لوغ ياهرهش هجیتن رد و دندروآیم
  .دناشک تاراصحنا تباقر هب ار راک اکیرمآ و اپورا رد يراد هیامرس
 هسنارف مه روط نامه دادیم لکش ناتسلگنا ار مهدزون نرق ياپورا داصتقا هک روط نامه
 دیدج ياههدیا و بالقنا شزومآ هسنارف .دوب هتفرگ هدهع هب تسایس هنیمز رد ار شقن نیا
 ناهج و تفرگیم تأشن هسنارف زا ...و یعامتجا یهدنامزاس ،تیلم ،يدازآ ،مسیلاربیل .دادیم
 رد یلامش ياکیرمآ و اپورا نآ رخآ ههد ود هژیو هب مهدجه نرق رد .دنازرلیم ار مهدزون نرق
 رد هنابلط لالقتسا تازرابم هیلع ای و تارمعتسم شرتسگ رطاخ هب یسایس تازرابم مطالت
 دنلریا رد 1784 - 1776 رد اکیرمآ رد تازرابم نیا لاثم يارب .دندربیم رس هب تارمعتسم

 ناتسلگنا یّتح و ونژ و 1783 - 1787 دنله رد 1787 - 1790 کیژلب رد 1781 - 1784
 اپورا تیعمج مجنپ کی هک یلاکیدار بالقنا ،هسنارف بالقنا 461.تشاد نایرج تدش اب 1779

 نآ زا یشان هک دومن ادها یصخشم ریسم و لکش تاکرح نیا هب ،دوب هدیشک دوخ رد ار
 مزر نادیم و يزاوژروب لماکت و دشر رتسب هک دمآ دوجو هب اهروشک نیا رد یکیتارکمد ياضف
 .دوب راضتحا لاح رد ژاورس هیلع وا
 هچ ناتسلگنا یسایس و يداصتقا بیقر نیرتگرزب ،هسنارف ،)1783( اکیرمآ لالقتسا گنج رد
 یلو دش زوریپ و تفرگ راک هب ار یمیظع شترا سیلگنا هیلع ،تارمعتسم رد هچ و اپورا رد
 هسنارف مدرم رثکا یگدنز یگنسرگ و یطحق و ینارگ و دیدرگ وربور یگتسکشرو اب شداصتقا
 .دیچیپ دوخ رد ار
 

 رفن نویلیم 23  تیعمج اب 1774 هسنارف رد نیمز رب تیکلام

 فارشا دادعت تیعمج هب ناناقهد تبسن یتلود نیمز نارادهیامرس نازرواشک اسیلک تیفارشا
 رازه 400 دصرد 80 دصرد 20 دصرد 18 دصرد 40 دصرد 6 دصرد 16

 
 و یلخاد تراجت شکورف و تشادیماو شنت هب ار هعماج یگنج لولعم نارازه تشگزاب
 هتساخ اپ هب زین اهفرس و ناناقهد و هدناسر نایصع هب ار شزیخ لاح رد يزاوژروب ،یجراخ
 یلح هار و دوب شدمآرد زا شیب دصرد 20 تلود ياهیتخادرپ ،بالقنا زا شیپ یتاظحل .دندوب

 
461- Eric Hobsbawm - Europäische Revolution 108 
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 شزیخ نیلوا .دوب مدرم يور  هب ریشمش ندیشک هراچ هار اهنت ور نیا زا .دمآیمن روصت هب زین
 زا تاجن يارب مهدزناش یئول .دیدرگ زاغآ لیتساب نادنز هب شروی اب 1789 يالوج14 رد
 لاس رد .دز نماد رتشیب ار مدرم مشخ شتآ دوخ نیا هک داد شیازفا ار اهتایلام ،یلام نارحب

 و تامطالت دوجو اب و دیسر تردق هب نوئلپان 1799 رد و دش مادعا مهدزناش یئول 1792
 هسنارف بالقنا .تفرگ تسد رد ار هسنارف تشونرس ،تعنص و يرادهیامرس ،رایسب ياهتفا
 و داصتقا ،تسایس ياههنیمز رد هسنارف بالقنا ریثأت .دناشن تردق هکیرا رب ار يزاوژروب
 ياهروشک ریاس رب گنهرف
 ياهروشک هژیو هب ناهج
 .تسا ریذپان راکنا ییاپورا
 13 نرق زا هک اپورا رد اهکناب
 اهروشک یضعب رد يدالیم
 روضح زینو يروهمج لثم
 نرق ياهلاس رد ،تشاد
 مهرد ای و ماغدا اب مهدزون
 ریس ،تباقر یهاگ و یشوج
 هیامرس .دومیپیم ار يراصحنا
 رد ار یتعنص هیامرس رتشیب هچ ره ،نرق نامه رخاوا ات دعب ياهههد تشذگ اب اهکناب نیا
  .دیدرگیم مکاح هعماج داصتقا و دیلوت لک رب یلام هیامرس هجیتن رد و تفرگیم دوخ لرتنک
 ،نردم تعنص ياسآ لوغ تاسسؤم ندمآ دوجو هب و یتعنص هیامرس زکرمت اب رگید يوس زا
 نرق 40 ياهلاس رد سلگنا و سکرام .تشاذگ دوجو هصرع هب اپ زین نردم يایراتلورپ
 حبش خیرات نآ زا و دنداهن ناینب ار یملع مسیلایسوس ،یلیخت مسیلایسوس دقن اب مهدزون
 نامشچ زا ار تحار باوخ يرشب عماوج هیلک رد سپس و اپورا رد نآ یشخب رثا و مسینومک
 .تسا هدوبر زورما هب ات نرادهیامرس
 رد يراذگ هیامرس مهس ،يراصحنا يرادهیامرس هب دازآ تباقر يرادهیامرس لیدبت هارمه
 نوزفا زور قطانم نیا یناسنا لاعف يورین و یلام تاناکما مامت ندیکم تهج تارمعتسم
 هب هیامرس نوزفازور رودص ياپ هب اپ  .تسا یخیرات تیعقاو نیا يایوگ 2 لودج رامآ .دشیم
 هب تفریم شرتسگ هب ور زین رامعتسا تحت تیعمج و تارمعتسم تعسو ،یتارمعسم قطانم
 زا و یلام میظع هسسؤم نیدنچ نیب يداصتقا رظن زا ناهج مهدزون نرق رخاوا رد هک يروط
 يهبنج دیلوت هک دوب یلاح رد نیا و .دوب هدش میسقت ییاپورا روشک دنچ نیب یسایس رظن
 .تفرگیم دوخ هب یناهج

 
 )کنارف درایلیم هب( هدش هتخادنا راک هب هجراخ رد هک ییهیامرس
 ناملآ هسنارف سیلگنا لاس

1862 3،6 - - 
1872 15 )1869(10 - 
1882 22 )1880(15 9 
1893 42 )1890(20 9 
1902 62 27-37 12،5 

1914 75-100 60 44 
  هباثم هب مسیلایرپما باتک - نینل :زا سابتقا

 يرادهیامرس ءهلحرم نیرتالاب
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 رفن نویلیم هب هنکس و عبرم لیم نویلیم هب یتارمعتسم یضارا تعسو

 لاس
 ناملآ هسنارف ناتسلگنا

 هنکس تحاسم هنکس تحاسم هنکس تحاسم

 - - 0٫5 0٫02 126٫4 ؟ 1830-1815

1860 2٫5 145٫1 0٫03 3٫4 - - 

1880 7٫7 267٫9 0٫07 7٫5 - - 

1899 9٫3 309 3،7 56٫4 1 14٫7 
 يرادهیامرس ءهلحرم نیرتالاب هباثم هب مسیلایرپما باتک - نینل  :زا سابتقا

 :مهدزون نرق رد هیسور
 ییاپورا تردق ربا کی تروص هب ار هیسور ،فنامور لئاشیم هون )1689-1725( ریبک رطپ
 رطپ شترا زا ،دئوس هاشداپ متفه زلراش نآ رد هک )1709( اواتلوپ گنج زا دعب .داد نامزاس
 هب نآ زا .تفای يرتشیب شرتسگ برغ تمس هب هیسور ییاپورا ياهزرم ،دروخ تسکش ریبک
 هرادا ،بالقنا زا دعب ءهسنارف عون زا هقلطم يادبتسا تلود اب يروشک تروص هب هیسور دعب
 هقالع هسنارف و ناتسلگنا هژیو هب اپورا یعامتجا راتخاس و یملع تافاشتکا هب رطپ .دیدرگیم
 راتخاس و دربب راک هب هیسور رد ار یبرغ تافاشتکا ،درکیم یعس و دادیم ناشن يدیدش
 نآ رد .درکیم دشر هیسور رد تعنص ياههناوج وا نامز رد اذل .دزاس اپرب ار ینیون یعامتجا
 ناناقهد دصرد 65 .دندرکیم یگدنز یگدرب و ژاورس ریذپان لمحت طیارش تحت ناناقهد نامز
 تهج نیا زا .دوبن راتکه هس زا شیب دنتشاد نیمز هک یئاهنآ و دندوب نیمز یب ًاساسا
 ،ندوب درفنم و یگدنکارپ تلع هب یلو دیشکیم هلعش هیسور رد يرایسب یناقهد ياهشبنج

 ژاورس )Alexander II - 1855-1881( مود ردناسکلآ نامز رد .دندشیم بوکرس نینوخ
 مسیلادوئف و ژاورس تابسانم زونه ربتکا یتسیلایسوس بالقنا ات یلو دیدرگ اغلم 1861 لاس رد
 رگید بناج زا .دادیم لیکشت روشک نیا یعامتجا راتخاس رد ار ینیگنس هنزو هیسور رد رخأتم
 اجنادب ات ،درکیم دشر عیرس و ییایوپ اب لبق اهتدم زا هک نردم عیانص مود ردناسکلآ نامز رد
 كوتسويدالو ات وکسم زا ،نارود نآ رد ناهج نهآ هار طخ نیرتینالوط هک تفای لماکت
 بناج کی رد رخأتم مسیلادوئف و ژاورس ینعی داضتمً اداینب داصتقا عون ود هجیتن رد .دش هتخاس
 یعامتجا راتخاس رگید بناج زا تفاییم لماکت مسیلایرپما يوس هب هک افوکش يرادهیامرس و
 .دزیم رهم ار مهدزون نرق هیسور صاخ
 نیا یبرغ یحاون و نیئارکوا رد هژیو هب هیسور يرادهیامرس ،يداصتقا راتخاس نیا لد رد
 .درکیم دشر و دشیم افوکش تعرس اب روشک
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 لاس
 }نزو{ دنوپ نویلیم هب نهآ دیلوت

 لک رد يرورض گنس لاغذ
 دنوپ نویلیم هب يروتارپما

 لک رد دیلوت
 دصرد  يروتارپما

 رد دیلوت
 دصرد  نیئارکوا

 رد دیلوت
 دصرد  بونج

1867 17%028 100 11%084 65%1 56 0،3 26%7 

1877 24%579 100 16%157 65%7 1%596 6،5 110%1 

1887 37%389 100 23%759 63%5 4%158 11،1 276%8 

1897 114%782 100 41%180 35%8 46%349 40،4 683%9 

1902 158%618 100 44%775 28%2 84%273 53،1 1005%21 

 
 نیا یجراخ تسایس ،هیسور رد رگیدکی رب يداصتقا راتخاس ود نیا داضتم تاریثأت و بیکرت
 .دادیم لکش ار يرازت روشک
 ماظن لد زا برغ رد نردم يرادهیامرس هدروآرب رس هزات ماظن مهدزون نرق رد هجیتن رد
 و ژاورس رانک رد يرادهیامرس ماظن هیسور رد یلو دش نایامن نآ یفن اب و یلادوئف هدیسوپ
 کی رد هک ژاورس نیگنس و هایس تابسانم ،ناریا رد .دادیم همادا یگدنز هب رخأتم مسیلادوئف
 تراجت و يرگادوس شرگید بناج رد و هدونع يرادهدرب نهک نارود زا یتابسانم شابناج
  .دومیپیم ار خیرات ،دوب هتفرگ لکش یلادوئف ًاساسا یجراخ و یلخاد
 تسایس عون ود ،دوخ یسایس هجیتن رد و يداصتقا صاخ یگژیو تلع هب هیسور و اپورا
 .دندرکیم لامعا ناریا هلمجنم تارمعتسم همین و تارمعتسم رد ار يرامعتسا و يداصتقا
 رد رتشیب ،شايرادهیامرس - یلادوئف يداصتقا راتخاس يانبم رب هیسور تلود :لاثم يارب
 ای و تلود هب ًاساسا زین ناریا رد اهسور یضارقتسا کناب .دوب نیمزرس ندروآ تسد هب شالت
 یلم دمآرد عبنم زا یشخب ای و هقطنم كرمگ و دادیم ماو هریغ و ترفاسم يارب هاش صخش
 و نیمز و هناخ دیرخ هب رتشیب کناب نیا تروص نیا ریغ رد .تفرگیم دوخ تردق دی رد ار ام
 .درکیم مادقا ینهر تالماعم هب ای
 ناریا داصتقا لک رب درکیم یعس ،شدشر هب ور يرادهیامرس داصتقا يانبم رب ناتسلگنا یلو
 کناب نیا هلیسو هب .دومن اپرب رما نیا نداد نامزاس يارب زین ار یهاشنهاش کناب .ددرگ مکاح
  .دادیم نامزاس ار رگید مادقا اههد و نوراک رد یناریتشک ،نهآهار ،يژر داد رارق تسیابیم
 دیدجت رس رب لادج و هدش میسقت تاراصحنا نیب مهدزون نرق 90 يههد رخآ رد ناهج
 مود همین رد هک دازآ تباقر يرادهیامرس دنور نیا رد .تفرگیم جوا ،ورین يانبم رب میسقت
 1900 رد ییاپورا ياهروشک یضعب رد ،دوب هدش يراصحنا يرادهیامرس هب لیدبت مهدزون نرق
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  .تفای لماکت مسیلایرپما هب
 
 
 

 يدالیم 1800 زا ناریا
 
 ،بصعتم ییهعیش ،سیلگنا لماکت هب ور يرادهیامرس ییافوکش و هسنارف بالقنا شکاشک رد
 و هدیکورچ بسانت یب یتروص و طسوتم یمادنا اب راوخنوخ رایسب ،هدنام بقع هشیدنا رظن زا
 صخش نیا .دومن بسک ار ناریا یسایس تردق ،هایس و دنرادزاب ییورین سأر رد ،كانسرت
 70 ندیشک نوریب زا سپ هک تسا ناریا رد راجاق لیا زا فوخم هاشداپ نیلوا ،ناخ دمحماقآ
 ندناشک یگدرب هب و عافد یب یجرگ رازه اههد ماع لتق و نامرک مدرم زا مشچ تفج رازه
 لاح نیع رد وا .داهن رس رب جات )يدالیم 1796( يرمق 1210 رد ،اهنآ زا رازه 22 زا شیب
 رد وا ياهيزوریپ رتشیب .دوب ییهتسجرب یماظن ژتارتسا و كریز رایسب ،عاجش ،ممصم يدرم
 دوب شاهنالیحم ياههشقن و بسانم تصرف زا هدافتسا ،یسانش تقو زا یشان یماظن تایلمع
 تراجت و دیدرگ نما اههداج ،ماشآ نوخ هاشداپ نیا نامز رد .شایماظن فوفص تردق ات
 رسپ و دیسر لتق هب )يدالیم 1797( يرجه 1211 رد هاشداپ نیا .تفرگ قنور هرابود یجراخ
 و یبالقنا هسنارف تباقر .دیسر تنطلس هب ،دیدرگ موسوم هاش یلعحتف هب هک ناخاباب ،شردارب
 رازاب و تارمعتسم رس رب ،يرادهیامرس - یلادوئف يهیسور و افوکش يرادهیامرس سیلگنا
 .دادیم ناشن ام روشک داصتقا و تسایس رد هاشداپ نیا نامز رد ار دوخ تدش اب ،یناهج
 
  تیفارشا و رابرد
 هک تشون رفن نویلیم 15 ار تیعمج دادعت« هاشیلعحتف نامز رد یناریا سانش هعماج کی
 دصرد 25 و ریاشع و تالیا دصرد 20 ،یئاتسور دصرد 55 زا تسا هدوب ترابع اهنآ بیکرت
   462».نیشن رهش
 رب ًاتدمع ناریا داصتقا و دندوب روشک يدیلوت ءهقبط نیرتتیعمچ رپ ناناقهد انبم نیا رب
 و دوب رارقرب ژاورس لوصا يزرواشک رد« هک نیا نمض رد .دوب راوتسا هقبط نیا رامثتسا
 ناتسدرک رد سورک تایالو رد« هنومن يارب 463».دندوب نیمز هب هتسباو بلغا ناناقهد

 
 167 ناریا رد يرادهیامرس نیوکت - یهاشف اضر دمحم -462
 46 اهفده و اهورین ناریا تیطورشم بالقنا - ینزج نژیب -463
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 دندوب روبجم رگید کلم هب یکلم زا ناکم لقن و لحم رییغت عقوم رد ایاعر هک هدوب لومعم
 راکشیپ ای و تموکح هب ندوب دازآ و ینانعلا قلطم ناونع هب ناموت تشه ات نارق 34 زا یغلبم

 زا کیچیه روکذم هقرو نودب و دنراد تفایرد “هیقیلعت„ مان هب همان هزاجا هقرو و هتخادرپ هیلام
 لحم هب دندوب هک هیرق ره رد نیحالف و نیعراز« و 464.»تسا هتشادن لحم رییغت قح ایاعر
 ضرتعم هّتبلا ناشیا هب دیقت تروص رد نیکلام و بابرا هک دندومنیمن ترجه تأرج رگید
 يایاعر هک اهکیژوم تیکولمم دح هب دنچ ره ینعم نیا و .دندنادرگیمرب فنع هب و دندشیم
 و كالما بابرا هطلس و الیتسا بجوم رتمامت هچ ره تدشب زاب یلو ،دیسریمن دنتسه هیسور
 يرادهدرب راثآ رگید يوس زا« 465.»دوبیم كاخ و بآ نادنوادخ ینامرهق و یتسد زارد هلیسو
 ،ناتسدرک ،ناتسیس ،ناتسچولب ،سراف جیلخ لحاوس رد یشورف هدرب و دوب دوجوم زونه
 ات 40 نیب درم هدرب کی تمیق سراف جیلخ لحاوس رد ....تشاد لماک جاور نامرک و ناسارخ

 دزم یب راک لاح نیع رد 466».دوب ناموت 04 ات 02 نیب نز هدرب کی تمیق و ناموت 50
 رد .دشیم لامعا نیعراز دح یب رامثتسا رد نانچمه زین ،تسیرادهدرب ءهدنرورپ هک )يراگیب(
 لاغشا لاس رد ار نایئاتسور تقو زا زور 200 ات 30 نیب يراگیب قاش راک« متسیب نرق لئاوا
 صخش ءهرابرد یقح هنوگچیه ناریا رد ،اهاتسور تیکلام اب« رگید نایب هب 467.»درکیم
 بابرا يارب )يراگیب( دزم یب راک هب روبجم ناناقهد اما ،دریگیمن قلعت ابجن هب ناناقهد
 هدرک ریوصت رزیرف یلیب زمیج هک یکاندرد عیاقو یعامتجا رامتخاس نینچ رد  468».دنشابیم
 ،دنک دروخرب نآ اب هار رد دناوتیم یسک هک ینایرتشم نیرتدب« :دوش ثداح هتسناوتیم ،تسا
 تخل دزریب شاتمحز هب وا نتفرگ هک ار ییهدایپ رفاسم ره اهنآ .دنایتنطلس نوشق نازابرس
 کیدزن و دناهدرک بارخ دهشم ات هتفرگ ناجیابرذآ زا ار هار رس ياهاتسور رتشیب .دننکیم
 اهخلم موجه زا شیب ،دشاب نیمز يور سران لوصحم زونه هک یتقو ،زابرس هتسد کی ندش
 .469»ددرگیم تشحو هیام
 و ژاورس هدنیامن یتاقبط ظاحل زا ناریا تلود هک دوشیم هجیتن دیدرگ نایب هچ نآ زا
 .تسا هدوب هعماج رد يرادهدرب
  :زا دوب ترابع ناریا رد یضرا تیکلام عاونا مهدزون نرق لیاوا رد

 
 172  ناریا رد يرادهیامرس نیوکت باتک زا - ناخرلناخ ازریم همانرفس -464
 172 ناریا رد يرادهیامرس نیوکت باتک زا - ناخرلناخ ازریم همانرفس -465
 349 ناریا رد يرادهیامرس نیوکت - یهاشف اضر دمحم -466
 181 ناریا رد يرادهیامرس نیوکت - یهاشف اضر دمحم -467
 47 اهفده و اهورین ناریا تیطورشم بالقنا  - ینزج نژیب -468
 301 یناتسمز رفس هب فورعم ،همانرفس - رزیرف یلیب زمیج -469
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  470»لویت مسر و یمومع ،یتیعر ،یتالیا ،یبابرا ،فقو ،هصلاخ«
 :دیوگیم رتقیقد ار هلئسم یهاشف اضر دمحم دروم نیمه رد
 :زا دوب ترابع هک تسا هتشاد دوجو نیمز عون دنچ راجاق نارود رد«
 یتلود یضارا ای هصلاخ یضارا -1  
 لیابق و تالیا ناربهر و شترا ناهدنامرف ،ابجن و فارشا یضارا -2  
 یبهذم هسدقم نکاما یضارا ای هفوقوم یضارا -3  
 یبابرا ای یصاصتخا كالما -4  
 471»كرتشم یضارا ای ناکلام هدرخ یضارا -5  
 و لیا نارس ،ناگدازهاش هب ار دوخ ورملق نورد نیمزرس نایقوجلس دننامه زین نایراجاق
 1830 - 1840 ياهلاس رد لاثم يارب« .دندادیم عاطقا و لویت هب یماظن گرزب ناگدرکرس
 نامرف ریز ار يدابآ هچراپ 300 زا شیب ،مظاک ازریم مان هب نالیگ گرزب نارادنیمز زا یکی
 ردانب و نامرک ناتسا و سراف ناتسا نیب یعیسو هقطنم رد امرفنامرف كالما .تسا هتشاد دوخ
 کی هب بیرق و بایسآ 260 ،تانق 60 ،هناخدور کی كالما نیا رد .دوب هدنکارپ  بونج
 472».تسا هتشاد دوجو ناسنا نویلیم
 گرزب نارادلویت و ناگدازهاش ،يرکشل نارس نیب زادنارب نامناخ ياهگنج ،ناینب نیا رب
 خیرات هدنزرا رایسب ققحم رظن فالخ رب دوجو نیا اب .دوب هتشگ موتحم و ریذپان بانتجا يرما
 یضارا ندش مک ،یعاطقا یضارا شیازفا« دیوگیم هک یهاشف اضر دمحم ياقآ ،مهدزون نرق
 لابند هب ار یقرش يرادنیمز یگدیشاپ نایرج دیدشت و يزکرم تلود فیعضت و یتلود
 نآ يهداعلاقراخ یگدرتسگ دوجو اب مهدزون نرق لوا همین رد يراد عاطقا و لویت ،473»دراد
 .دزیرب مهرد ار یکارتشا تیکلام ناینب ینعی یئایسآ يرادنیمز متسیس تسناوتن و تسناوتیمن
 نیمز رب هناکلام فرصت و يوق يراجت يزاوژروب دوجو لیبق زا يرگید لماوع رما نیا يارب
 .دوب مزال
 زا يرایسب درک یعس تلود ءهیلام میظنت تهج یساقآ ازریم ،هاش دمحم تنطلس نامز رد
 نیا یلو )هدکهد و هعرزم و کلم 1436 دودح( دنادرگرب تلود هب هرابود ار تاعاطقا و تالویت
  .درواین راب هب زین يرمث و دوب هنادیما ان و هناهوبذم یشالت

 
 لئاسم« هاگآ هلجم ،هداز مظاک ایرام همجرت ،راجاق ءهرود رد ناریا نایئاتسور ،فیهللادبع هلاقم -470

 »یناقهد یضرا
 167 ناریا رد يرادهیامرس نیوکت - یهاشف -471
 رد يرادهیامرس نیوکت باتک زا 154 هحفص - مود دلج - ناریا لاجر یفارگویب - دادماب يدهم -472

 168 ناریا
 26 ناریا رد يرادهیامرس نیوکت - یهاشف اضر دمحم -473
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 راتخاس نینچ اب دوب قبطنم ًاقیقد زین راجاق لیا تیمکاح لوط رد یسایس تردق بیکرت
 ناناخلیا و نیناوخ« هک يروط هب ،ژاورس تابسانم دوجو و نیمز رب یئایسآ تیکلام و یعامتجا
 یعامتجا هیاپ 474».دوب ناشیا يراکمه هب یکتم تلود تردق و دنتشاد تلود رد ار لوا تردق
 نویلیم راهچ دودح نامز نآ رد هک دندوب ناریا لیابق و تالیا نامدرم ناناخلیا و نیناوخ نیا
 یلیا راتخاس تیمکاح هجیتن رد .دندشیم لماش ار ناریا يرفن نویلیم 15 ات 12 تیعمج زا رفن
 .دیشخبیم موادت ار یئایسآ دادبتسا و يرادهدرب ،ژاورس ؛تلود رب
 عومجم و کنارف نویلیم 40 دمآرد ؛دوب يواسم تلود جراخم و دمآرد مهدزون نرق لیاوا رد
 .دوب هتفرگن یشیپ تارداص رب تادراو لک رادقم زونه هجیتن رد .کنارف نویلیم 40 جراخم
 .دشاب نایم رد یتبحص نارود نآ يارب يراتخاس نارحب زا دناوتیمن تهج نیدب
 نیع رد يزاوژروب نیا .دوب يراجت ًاقلطم )مهدزون نرق لیاوا( هرود نیا رد ناریا يزاوژروب
 ظاحل هب شاهطبار ساسا یلو ،دوب طبترم اپورا رد یتعنص ياهالاک نیدلوم اب هک لاح
 و نارادعاطقا ،نارادلویت اب یسایس ظاحل هب هجیتن رد و ناریا یئاتسور دیلوت اب يداصتقا
 تخادرپ زا و دوب قنور و دشر رپ رایسب ناریا يراجت يزاوژروب .دوبیم نیمز گرزب نیکلام
 همین رد ونیبوگ .دوب هدش لیمحت ناناقهد شود رب ًاساسا ناریا رد یتایلام راب .فاعم تایلام
 اهنآ اریز دنتسه دنمتورث رایسب ،ناریا يداصتقا هینب تیاعر اب یناریا راّجُت« :دیوگیم 19 نرق
 رد ینوزاتآ ریفس« 475»...دنتسه فاعم رگید ضراوع اهدص و دمآرد رب تایلام تخادرپ زا

  476».دنکیم زواجت رالد 1!000!000 زا یناریا راّجُت زا یضعب تورث هک تشون ناریا
 و اهگنج ،اهناغفا مجاهت هجیتن رد هک یتابرض دوجو اب ناریا يروهشیپ عیانص لاح نیع رد
 تابرض ،دربن ياهنادیم رد روهشیپ و ناقهد نارازه نداتفا كاخرب و ردان تراغ و لتق
 تیاضر يدیلوت اب یلو یئادتبا ياهروتکافونام حطس رد زونه ،دوب هدش لمحتم ار ینیگنس
 دمآرد زا یعبنم ناریا يراجت يزاوژروب يارب و .دادیم همادا یگدنز هب هعماج حطس رد شخب
  .دشیم بوسحم
  .دوب هتفرگ رارق انگنت رد تلع هس هب ناریا يراجت يزاوژروب دوجو نیا اب

 رب فرس و هدرب ياپ ندش ریجنز تلع هب تابسانم نیا رد .نآ نتم رد يرادهدرب و ژاورس -1
 يارب یئاذغ داوم تروص هب دیلوت زیچان و كدنا رایسب شخب صاصتخا و صخشم نیمز
 ،الاب ناگدننک دیلوت ریم و گرم ،يراگیب رد نوزفا زور و مئاد ياهراشف و ندنام هدنز
 نیا اذل .دوبیم ریذپان دس نیمزرس و اتسور زا هدننک دیلوت رارف و زیچان دیلوت نازیم

 
 45 اهفده و اهورین ناریا تیطورشم بالقنا - ینزج نژیب -474
 227 ناریا رد يرادهیامرس نیوکت باتک زا - ناریا رد لاس هس - ونیبوگ -475
 227 ناریا رد يرادهیامرس نیوکت - یهاشف اضر دمحم -476
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 یئاپورا( یجراخ هدننک دیلوت تاجناخراک و يراجت يزاوژروب عفانم اب لوا مدق رد تابسانم
 .تفرگیم رارق لباقت رد )یسور و

 اریز ،دیدرگیم یلخاد رازاب ندنام گنت و ندش گنت ثعاب اهاتسور يافک دوخ دیلوت -2
 رگید ياج زا هک دوبن یموزل و دنکیم دیلوت دوخ ار یگدنز همادا يارب هیلوا داوم یئاتسور
 . يراجت يزاوژروب ءهدنبای دشر تکرح رد یعقاو تسیزمرت تابسانم نیا .دیامن يرادیرخ
 رازبا( نیمز زا هنادازآ تسناوتیمن ،یبابرا صاخ نیمز هب شایگتسباو تلع هب فرس عراز
 راک يورین ءهدنشورف ناونع هب و دیلوت رازبا زا هدش بلس درف تروص هب و دوش ادج )دیلوت
 راک يورین دوبمک ای و دوبن تلع هب زین يراجت يزاوژروب اذل .دوش رهش یهار شدوخ
 .دبای لوحت یتعنص يزاوژروب هب تسناوتیمن یتعنص دیلوت يارب هدامآ و رضاح

 داوم هب نوزفا زور و دیازتلامئاد اپورا رد يرادهیامرس دشر هب ور ياهروشک لاح نیع رد -3
 ظاحل نیدب يراجت يزاوزروب و دندوب جاتحم دشیم دیلوت یقرش ياهروشک رد هک یماخ
  .دوب هتفرگ رارق یتعنص ياهروشک يزاوژروب هنگنم و راشف تحت زین
 لوحت لاح رد هک یجراخ يرادهیامرس و ناریا يراجت يزاوژروب عفانم رکذلاقوف هنیمز هس رد
 .دشیم یکی و دروخیم هرگ ،يرادهدرب و ژاورس یفن رد ،دوب مسیلایرپما هب
 طسوت هک ناریا هب يرادهیامرس ياهروشک تاجناخراک یتعنص ياهالاک ندش ریزارس
 طسوت هک یلخاد تادیلوت زا رتنازرا تمیق اب و دشیم ماجنا روشک نامه يراجت يزاوژروب
 دیدشت ار يراتخاس داضت هک نیا نیع رد دیدرگیم هضرع ،دمآیم تسد هب يروهشیپ تعنص
 هایس كاخ هب و هدومه تسکشرو ار روهشیپ رازه نارازه و عیانص زا يرایسب ،درکیم
 دناشنیم
 زا دوب ترابع ناریا يراجت يزاوژروب يارب يدازآ ورملق هب ترورض ورملق زا تکرح هجیتن رد
 رازاب و دناسریم رثکادح هب ار هدلوم ياهورین یهدزاب هک يرادهدرب و ژاورس مظن نتخادنارب
 .دادیم شیازفا ار یئاپورا تاجناخراک جایتحا دروم داوم دیلوت و یلخاد
 رد هک ،)1828( ياچنمکرت و )1813( ناتسلگ هبناج کی هماندهع و هیسور زا ناریا تسکش
 هنازخ زا قطانم نیا زا هلصاح ياهدمآرد ،تفرگ قلعت اهسور هب ناریا زا یعیسو شخب اهنآ
 تحت نیمزرس نتفر لیلحت .تسبرب تخر نامز نآ تیفارشا و هاش بیج و ناریا تلود
 كاخ زا فصن ،مامت ناتسناغفا« .درک ادیپ همادا تدش اب هاش نیدلارصان نامز رد ،تیمکاح
 هس و داتفه و دص .مامت نامکرت و تانامع و طقسم ،سخرس ،ورم ،تانئاق ،ناتسیس ،ناسارخ
 تلود و .دش عزتنم ناریا زا 477»ناتسچولب زا ثلث ود و سراف جیلخ لحاوس و ریازج زا هعطق
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 .دندیدرگ نابیرگ هب تسد يریذپان جالع یلام نارحب اب نارمتلود و
 ار روشک ود نیب يراجت عیسو تاناکما یناریا و یسور ناناگرزاب يارب ياچنمکرت دادرارق یلو
 متسیب نرق لیاوا ات ناریا رد اهسور یسایس و يداصتقا ذوفن تهج نیدب .دروآ دوجو هب
 .دشیم نوزفا هتسهآ هتسهآ

 
 6-1905 1905 2-1901 1895 1889 عوضوم

 کنارف نویلیم 70   کنارف نویلیم 59   هریل نویلیم 75 سیلگنا اب تراجت 

 کنارف نویلیم 170   کنارف نویلیم 96   تانم نویلیم 50 هیسور اب تراجت 
 کنارف نویلیم 16      هسنارف اب تراجت 
 کنارف نویلیم 6،5      شیرطا اب تراجت 

  شیازفا ٪39،5   ٪15    هیسور زا تادراو 

  شکورف ٪27،5   ٪70   سیلگنا زا تادراو 

 ینزج نژیب -  42 »اهفده و اهورین ناریا تیطورشم بالقنا« باتک تاعالطا زا هدش میظنت 

 
 1910 لاس رد هدمع روشک هس اب نارق نویلیم هب ناریا تادراو و تارداص 
 262  هیسور هب تارداص  219  هیسور زا تادراو 
 37  سیلگنا هب تارداص  189  سیلگنا زا تادراو 
 40  ینامثع هب تارداص  16  ینامثع زا تادراو 

  ینزج نژیب -  43 اهفده و اهورین ناریا تیطورشم بالقنا زا سابتقا 

 
 
 
 
 
 
 
 ضارقتسا سپس و )يدالیم 1899( يرمق يرجه 1278 رد یکیژلب زون ویسم ندمآ زا دعب
 یناریا راّجُت يارب يواسم ًابیرقت یگرمگ قوقح ،دیدج یتراجت ءهدهاعم و اهسور زا هاش ددجم
 راّجُت زا رتمک بتارم هب یسور راّجُت تایلام و تفر نایم زا ،ياچنمکرت داد رارق رد یسور و
 هیامرس و دیدرگ اپرب ناریا طاقن بلغا رد یسور راّجُت ياههناختراجت هجیتن رد .دش یناریا
 .دیدرگ هعماج رد یتانایلغ و تاضارتعا ثعاب هک تشاذگ انگنت رد ار یناریا رّاُجت

 1905 - 1906 رد ناریا تراجت لک
 کنارف نویلیم 170 هیسور
 کنارف نویلیم   70 سیلگنا
 کنارف نویلیم   16 هسنارف

 کنارف نویلیم 6٫5 شیرتا
 122 هحفص ناریا رد يرادهیامرس نیوکت - یهاشف اضر دمحم
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 رابرد و دش ناریا رد اهنآ یسایس نوزفا زور ذوفن ثعاب اهسور يداصتقا نوزفا زور ذوفن
 رب یلادوئف راتخاس تلع هب اهرازت تلود رگید نایب هب .دمآرد اهسور تردق هربنچ رد ناریا
 و مهدزون نرق مود همین ناریا رد دوخ عفانم زا تسارح يارب ،هیسور رد ژاورس يایاقب ءهنیمز
 .دنتخادرپ راجاق رادهدرب و ژاورس تلود زا ینابیتشپ و میکحت هب ،متسیب نرق لئاوا
 و هسنارف ،هیسور ،ناتسلگنا لثم ناهج گرزب ياهروشک اب ناریا یناگرزاب طباور شرتسگ
 فظوم قوف ياهروشک رد یناریا تالوصحم رادیرخ تاجناخاک هب تبسن ار یناریا راّجُت ،ناملآ
 تالوصحم ات دنهد هئارا ناسکی تیفیک اب ار دوخ تالوصحم ینالوط تدم يارب هک تخاسیم
 یناهج رازاب هب هضرع يارب دوخ تالوصحم تیفیک يور دنشاب رداق زین یئاپورا تاجناخراک
 هچ ات ،ینامز هچ رد صاخ نیمز نیا دوبن مولعم هک ،یلویت تابسانم اب رما نیا .دننک باسح
 نیا .دوب لماک داضت رد ،تشاد دهاوخ رارق یصخش هچ طلست تحت یتشِک هچ اب و یتدم
 رد نیکلام تیکلام هب نیمز ینعی .دشیم لح یئاپورا تاجناخراک و راّجُت عفن هب دیاب داضت
 .نآ رب طورشم فرصت هن و دمآیم
 .تشادن تیاهن زین فارشا و رابرد ياهشاپ و تخیر و دوب یلاخ هاش نیدلارصان هنازخ
 ....درک رایتخا نز هس و داتشه و دص کی ماجنا ات زاغآ زا تسا ققحم هچ نآ هاش نیدلارصان«
 فرص ناریا ءهنازخ رورک دصکی رب هفاضا و - درک یمسر ریغ ترفاسم دنچ و یمسر رفس جنپ
 هس و داتشه هدش قیدصت هچ نآ تنطلس لاس هاجنپ رد .... .دش ینعم یب ياهترفاسم نیا
 اهنآ عیمج رد تسب هجراخ عابتا و لود اب يزایتما و يدحرس و یسایس و یتراجت تالواقم
 شکشیپ ذخا و توشر توق هب اههمانزایتما و تالواقم نیا زا جنپ و یس .دیدرگ نوبغم ناریا
  و یسور و سیلگنا یهاشنهاش کناب و يژر زایتما هلمجنم هک دیسر هحص هب هتسب مشچ
 478».تسین هدیشوپ یسح يذ ره رب شراضم هک هسوش و نهآ هار ریمعت ءهزاجا
 ،تفرگیم یجراخ ياهیناپمک زا هک ییهوشر اب یهللالظ هاشداپ زادنارب نامناخ ياهدادرارق
 دی زا ...و نداعم ،تالیش ،تاکرمگ زا یشخب ،دادرارق ره اب اریز .درکیم یهت ار یتلود هنازخ
 رد هک .تسا يژر دادرارق ،زادنارب نامناخ ياهدادرارق نیا يهلق .دشیم جراخ تلود تردق
 يرهاظ خسف زا سپ و دروآ دراو وکابنت راّجُت و تلود هب يریذپان ناربج تاراسخ هاتوک یتدم
 :تسا هدمآ يژر داد رارق مهدزای لصف رد .دوبر مدرم بیج زا یسیلگنا هریل رازه 500 زین نآ
 مامت رد“ هک دهدیم یعطق نانیمطا ار کناب ناریا تلود ”هچمان زایتما نیا تدم مامت رد“«
 جارختسا ”زناگنام و تفن و گنس لاغز و برس و سم و نهآ نداعم ،ناریا تکلمم تعسو
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  479».دنک
 ،نداعم ،کناب ،وکابنت :تشاذگ جارح هب ار ناریا داصتقا یمومع ياههنیمز مامت يژر دادرارق
 رزخ يایرد رد يریگیهام راصحنا نآ رب هوالع ....و نوراک یناریتشک و يربارت و هار ،نهاهار
 عطق هیاپ رب ار لامش ياهلگنج زا هنالاس يرادرب هرهب همان زایتما و دش هداد یسور کی هب
 150 و نالیگ تخرد رازه 100 :نالیگ و ناردنزام ياهلگنج زا تخرد رازه 250 هنالاس
 اهسور هب زین نوتیز و داشمش ناتخرد زا يرادرب هرهب و ناردنزام ياهلگنج زا تخرد رازه
  480.دیدرگ ضیوفت
 .دنتفرگ ار قرب و زاگ و يزاس تیربک و هشیش ،میظعلادبع هاش نهآ هار رایتما اهیکیژلب
 ار عراز و فرصتم ،تلود اب نیمز تابسانم ینوگرگد طیارش تالضعم و لئاسم نیا عومجم
 .دوب هدرک هدامآ
 و راّجُت بناج زا نیمز کلمت تساوخرد و بناج کی زا یلوپ یب زا تاجن يارب تلود و هاش
 تیکلام خیرات نیا زا .دومن یناوید و هصلاخ كالما شورف هب عورش ،نارادنیمز و نارادلویت
 زا یکی .دیدرگ لزلزتم شناینب و تشادرب فاکش عطق روط هب نیمز رب یئایسآ یکارتشا
 .تسا تیعقاو نیا يایوگ هاش نیدلارصان ياهنامرف
 :ناهفصا رد تاجصلاخ شورف رد هاش نیدلارصان نامرف نتم
 جرد رهوگ هدنشخرد ،ىرایرهش جرب رتخا هدنزورف ،حوتف باوبا حاتفم ،حور هوکشم حابصم«
 ىازریم دوعسم ،رادمان روسارغ نیعلا هرق ،راکماک دنمتداعس دنزرف هتسجخ ،ىرادجات
 صوصخم فاطلا و بهاوم هب ناماس نآ رایتخا بحاص ،ناهفصا نارمکح ،ناطلسلالظ
 و ىدابآ ضحم ،ىنویامه ۀیلع ةدارا تسا ىتدم نوچ هک دنادب ،هدوبىم ىهابم و ززعم ،ىهاش
 شورف هب - تسا تکلمم و تلم و تورث نیکر نکر هک - تحالف و تعارز جیورت و ىقرت
 رد و هتفرگ هقالع ،دیواج تلود نیا ىایاعر و رکون تاقبط دارفا و داحآ هب ىناوید تاجصلاخ
 رودص بجوم هب دایز ۀصلاخ كالما و ارجم هناکولم ۀعاطم ةدارا نیا ،هسورحم کلامم لک
 هریغ و عراز و راجت ىایاعر و ماسترا دبا تلود نارکاچ و مالعا ىاملع هب ،نویامه نیمارف
 اهاجنآ ىدابآ رد دامتعا و نانیمطا ىلوصولا هیاغ ىور زا هک هدش راذگاو و تمحرم و هتخورف

 دنچ هلمج زا هک دنیامن ششوک و ىعس و هدهاجم - تسا هدیدرگ اهنآ قلط کلم هک -
 و ناتفه ۀیرق و ناشافاک طش ىضارا و درکجنپ ۀیرق لیبق زا ناهفصا تاجصلاخ زا هچراپ
 بانجیلاع هب ىنویامه كرابم عاطم مکحم نامرف رودص بجوم هب هک تسا هریغ و هچشمق
 راذگاو اهنآ هب اًعیرس دیاب هک میاهدومرف راذگاو و تمحرم و هتخورف نیریاس و ىدهم ازریم

 
 58 وکابنت يژر و یهاش کناب اب دنس و داد رد ناناگرزاب -479
 36-37 وکابنت يژر و یهاش کناب اب دنس و داد رد ناناگرزاب -480
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 .دوشن نیمارف خسف راهتشا دشاب دافیا و هعیبم كالما و نیناوق همه نیا نیهم بابسا و دوش
 هروبزم نکاما میئامرفىم ررقم و رما اًحیرص و ًادیکا ،ناعذالا بجاو نامرف نیا رودص هب اذهل
 نانیمطا تیاهن رد هک دیامن راذگاو اهنآ نابحاص هب ،هعاطم نیمارف رودص بجوم هب ار
 ،راکماک زعا دنزرف ىمارگ نآ ىاضما نودب ،ناهفصا تاجصلاخ دعب نم و دنوش ىدابآ لوغشم
  .دنسانش هدهع رد و دنراد لومعم ررقملا بسح.دش دهاوخن هتخورف
 »1306ىلوالا ىدامج رهش
 ار اهنآ لویت دیدج دارفا و دندرکیم كرت ار دوخ لویت تسیابیم هک نارادلویت زا يرایسب
  .دنتفرگ شیپ رد ار ییهناتخسرس تمواقم ،دندشیم بحاص
 طیارش و نامز تساوخرد نیا .دشن فقوتم نیمز رب یکارتشا تیکلام یشاپورف دنور یلو
 ندش هدرتسگ و نیمز رب هناکلام فرصت تفرشیپ اب .دشیم ارجا دیاب و دوب ناریا یخیرات
 ياسور و نایعا و ارما و نویناحور رد یبیرغ صرح« ،یجراخ تراجت و یبابرا ياهنیمز
 »ادیپ ناکلام هدرخ و نیعراز فک زا عرازم و كالما و نیمز ندروآ نوریب يارب راّجُت و تالیا
 نایئاتسور رارف و اهاتسور و يرایبآ تاسیسأت مادهنا ،يزرواشک طاطحنا هب رما نیا هک 481.دش
  .دیماجنایم
 هاش نیدلارصان دوخ یلو ،دشیم ثداح نیمز رب تیکلام هنیمز رد هک یقیمع تارییغت دوجو اب
 ار یئاهماگ .دندوب هعماج تاقبط نیرتهایس ناگدنیامن ناریا یسایس تردق ًالک و شنایفارطا و
 رب و دوب ناشدوخ ییهظحل و یصخش عفانم يارب ،دنتشادیم رب ییهنیمز ره رد اهنآ هک زین
 يهرود( هیراجاق مود ءهرود رد« .دوزفایم رامثتسا و متس تحت راشقا یتیاضران و هعماج شنت
 نآ زونه تیطورشم بالقنا هناتسآ رد ،هدش هتساک اهنآخ رادتقا و ذوفن زا هک نیا اب )يرصان
 482»...دشاب ناشیا هب یکتم دوخ ياهششوک رد رابرد هک دنتشاد ار تردق
 دننامه ،یتلود كالما و تاجصلاخ شورف رب هوالع هاش نیدلارفظم ،هاش نیدلارصان زا دعب
 ریز لودج .درک سیلگنا یهاشنهاش کناب و سور یضارقتسا کناب زا ضارقتسا هب عورش ،ردپ
 .دهدیم ناشن ار یگتسباو نیا داعبا ینشور هب

 
 1912 ات 1899 لاس زا ناریا نوگانوگ ياهضرق
 تخادرپ تدم تفایرد لحم هنایلاس حبر غلبم لاس

 لاس 75 هیسور  ٪5 الط لبور  22٫500٫000 1900-1899

 لاس 75 هیسور  ٪5 الط لبور  10٫000٫000 1902

 
 185 ناریا رد يرادهیامرس نیوکت باتک رد - حایس جاح تارطاخ -481
 71 اهفده و اهورین ناریا تیطورشم بالقنا - ینزج نژیب -482
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 لاس 15 ناتسودنه  ٪5 الط هریل  214٫281 1899

 لاس 50  هیسور  ٪7 هرفن هریل  1٫111٫100 1910

 لاس 50 ناتسلگنا  ٪5 هرفن هریل  1٫250٫000 1910

 هدشن نییعت  دنه و ناتسلگنا  ٪7 الط هریل  140٫000 1911

 لاس 3  هیسور  ٪7 الط هریل  200٫000 1912

 لاس 2٫5 هیسور  ٪7 الط هریل  200٫000 1912

 هدشن نییعت ناتسلگنا  ٪7 الط هریل  100٫000 1912

 156  ناریا رد يرادهیامرس نیوکت باتک زا صابتقا

 
 كالم - يراجت يزاوژروب
 یپ نآ تارداص و يزرواشک لوصحم تشادرب عفانم هب هک یناریا راّجُت زا يرایسب تهج ره هب
 مان هب تفرگ لکش هعماج رد نیون ییهقبط مکمک .دندرک نیمز دیرخ هب عورش ،دندوب هدرب
 یجراخ یناپمک کی اب ناشتالماعم رس کی هک نیا دوجو اب نیکلام - رجات نیا .کلام - رجات
 تارییغت و تعنص اب ًاساسا يریگلکش يادتبا رد اهنآ .دندوبن یتعنص نارادهیامرس یلو دوب
 ینارادهیامرس و نافارص هقبط نیمه زا .دندوب فلاخم ،تسد ریز نکراک رصنع عفن هب یساسا
 ای ”راجتلانیما“ بقل« .دندرکیم افیا زور نآ هعماج رد ار کناب شقن هک دنتفرگیم لکش
 دامتعا زا ناشن و تفریم راک هب یکناب رابتعا هباثم هب عقاو رد ”راجتلانیعم“ ای ”راجتلاکلم“
 يزرواشک دیلوت شرتسگ و یئافوکش رد رشق نیا عفانم 483».تشاد بقل نیا بحاص هب مدرم
 و يرادهدرب اب داضت رد اذل .دوب افوکش مسیلادوئف رادمچرپ یتاذ و ینیع روط هب ور نیا زا .دوب
 هب جایتحا شایجراخ طباور میظنت و دشر و یئافوکش يارب هقبط نیا .تفرگیم رارق ژاورس
 تاقبط لباقم رد دوخ زا دناوتب هک تشاد ینیناوق و نما و بوخ يراجت ياههار ،شدوخ کناب
 يراجت ياههاگداد و نهآ هار و کناب نودب هقبط نیا هتسب ورف راک اریز« .دنک عافد رگید
 نیا رد یجراخ زا ترفن و هناگیب دض عضوم 484».تشادن شیاشگ یلم ياهیناپمک و لقتسم
 مهارف یجراخ ياههیامرس و اهالاک يارب تلود هک دوب یتالیهست اب هطبار رد زین هقبط
 و سیلگنا هدنیامن مکلم  نیب داد رارق ردً الثم .دوب اهنآ میقتسم عفانم اب داضت رد و درکیم
 دنناوتیم يدنه و یسیلگنا ناناگرزاب هک دوب هدش حیرصت یناگرزاب تمسق رد«ناریا تلود
 ،نهآ ،توهام لیبق زا یسیلگنا هعتما و دنیامن تنوکس ناریا ردانب رد تایلام تخادرپ نودب

 
 33 وکابنت يژر و یهاش کناب اب دنس و داد رد ناناگرزاب - قطان امه -483
 164 وکابنت يژر و یهاش کناب اب دنس و داد رد ناناگرزاب -قطان امه -484
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 هیلک هاش یلعحتف رصع رد« و  485».دننک ناریا دراو كرمگ تخادرپ نودب برس و دالوف
 درخ رب هوالع یتازایتما نینچ نیا 486».دناهدوب فاعم تایلام تخادرپ زا یسیلگنا ياهالاک
 .دوبریم ناشتسد زا زین ار یناریا راّجُت یلخاد رازاب ،يروهشیپ تعنص ندرک
 هب ای و دیدرگ نآ زا يوزج ًاشخب ،دروخ شوج هقبط نیا اب ادتبا نامه زا تیناحور يالاب رشق
 و عفانم تلع هب )كالم - رجات و رجات( ناریا يراجت يزاوژروب .تساخرب هقبط نیا یگدنیامن
 یبوخ هب دوخ ممعم ياهگولوئدیا زا و دوب هنحص رد لاعف رایسب ،تشاد هک یعامتجا شقن
  .درکیم هدافتسا
 هرود نیا رد مدرم تازرابم ربهر و تیطورشم بالقنا ياهورین زا یکی ناریا يراجت يزاوژروب
 یلادوئف ماظن یئاپرب يارب و يرادهدرب و ژاورس ماظن و نیمز رب یکارتشا تیکلام هیلع هک .دوب
 نینچمه تکرح نیا .تفر شیپ زین راجاق تلود ینوگنرس ات و درکیم هزرابم دشر رپ و رخأتم
 .ناتسلگنا لثم یتسیلایرپما و يرادهیامرس ياهروشک عفانم اب دوب قبطنم تاهج يرایسب رد
 
 :ناروهشیپ و ناراکتعنص
 هب نانیشن رهش بیکرت رد و ناریا تیعمج لک %25 زا تسا هدوب ترابع نانیشن رهش دادعت«
 دیلوت ار هدنامیقاب دصرد 54 و دصرد 16 نارگتعنص ، دصرد 30 نویناحور و ناناگرزاب بیترت
 487».دناهدادیم لیکشت نارادغاب و کچوک یتسد ناگدننک
 لیبق زا فلتخم ياههچراپ ناگدنفاب - نافاب مشیربا :زا دندوب ترابع نامز نآ فرح و فانصا
 - نازاسمرچ - نازودهالک  - نازودزخ - نافابيرز و نافابلمخم ،نافابریرح ،نافابرز
 - نازاسریشمش - ناسیرنامسیر - نازاسهشیش - نارگرز - ناشاقن - نافاحص - نارگنهآ
 - نازاسنیز - ناراجن - نارگسم - ذغاک ناگدننک دیلوت  - نازاسگنفت - نازاسلقف
 دراک و همق - نافابلاش - نازاسهزین و رپس - نازودشفک - نارگیور - نافابیلاق - ناطارخ
 119 ات هریغ و ناجالح - ناسیرخن - نازرگنر - ناجاسن - نارگرز - نازپیشاک - نازاس
 .هفرح و فنص
 یجراخ راّجُت هک نیا تلع هب و یجراخ ياهالاک هیلک يور هب ناریا ياهرد ندوب زاب تلع هب
 زا اهالاک نیا )دندوب هدش يرادهیامرس ياهروشک زا یکی هعبت هک یناریا راّجُت( یلخاد راّجُت و
 اب تباقر رد لیلد نیمه هب و دنتخادرپیم یکدنا تایلام ای و دندوب نوصم تایلام تخادرپ
 اهالاک ،تفرگیم رارق هدننک فرصم سرتسد رد رتنازرا و رتنردم یلخاد هدش هتخاس ياهالاک

 
 437 مود دلج - ناریا خیرات - سکیاس یسرپ -485
 214 ناریا رد يرادهیامرس نیوکت - یهاشف اضر دمحم -486
 207 ناریا رد يرادهیامرس نیوکت - یهاشف اضر دمحم -487
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 هک تشاذگ يدوبان و طاطحنا هب ور ناریا رد )یئاتسور و يرهش( يروهشیپ و یتسد عیانص و
 ياهفنص زا یئاتسور و يرهش راکداتسا و رگتعنص و روهشیپ اهنویلیم نآ يهجیتن رد
  .دندش بارخ هناخ و راکیب ،فلتخم
 يانبم رب هک لاح نیع رد دندادیم لیکشت ار اهرهش نامدرم تیرثکا هک میظع تیعمج نیا
 رد دیاب هک دندوب یتالوصحم هب جاتحم یگدنز نارذگ يارب یلو دندرکیمن دیلوت ،دیدج طیارش
 رازاب داجیا ثعاب ،يدیلوت و یعامتجا راشقا نیا يراکیب ،هجیتن رد .تفرگیم رارق ناشرایتخا
 .دیدرگیم یتسیلایرپما ياهالاک يارب عیسو
 شرتسگ(  تیعمج دادعت تفا نآ زا یشان و یلخاد عیانص یشاپورف تیعضو ریز ياهلودج
 .دهدیم ناشن یعقاو و قیقد ار )روشک زا هدلوم يورین رارف و ریم و گرم
 
 

 
 تسیرادهیامرس ياهروشک هباشم ياهالاک نازرا دورو هجیتن هک یفاب مشیربا تعنص بیرخت
 رادقم لاس رادقم لاس عوضوم

 هاگتسد 150 16-1915 هاگتسد 1٫200 1900 دهشم رد مشیربا یگدنفاب هاگتسد

 هاگتسد 700 1893 رگراک 9٫000 و ددع 1٫800 1890 دزی یفاب مشیربا هاگتسد

 هاگتسد 12 19 نرق رخاوا هاگتسد 1٫250 19 نرق لئاوا ناهفصا رد یفاب مشیربا هاگتسد

 هاگتسد 50 19 نرق رخاوا هاگتسد 300 19 نرق طساوا ناشاک لگدیب یجاسن هاگتسد

 هاگتسد 300 1902 هاگتسد 6٫000 40-1839 ناشاک یفاب مشیربا هاگتسد

 ناموت 17٫000٫000 1910 ناموت 6٫500٫000 1889 یمشیربا هچراپ ًاتدمع تادراو
 ناریا رد يرادهیامرس نیوکت باتک - یهاشف اضر دمحم :زا سابتقا لودج تاعالطا

 
 يروهشیپ و يرهش عیانص یشاپورف زا یشان اهرهش تیعمج لیلقت
 عبنم رازه هب تیعمج ینامز عطقم عبنم رازه هب تیعمج ینامز عطقم رهش
 ناخ نیسح 50 1860 ندراش 1100 ات 600 17 نرق رخاوا ناهفصا
 لسروا 20 19 نرق رخاوا ندراش 100 1624 نیوزق
 نزرک 200-170 85-1860 ندراش 550 1673 زیربت
 لسروا 25 1882 لسروا 60 19 نرق لئاوا تشر
 نزرک 5-4 1841 نزرک 20 1836 رتشوش
 ناریا رد يرادهیامرس نیوکت باتک - یهاشف اضر دمحم :زا سابتقا لودج تاعالطا

 
 تسناوتن ناریا رد هدرتسگ عیانص دوبن اذل و یتعنص يزاوژروب فعض تلع هب هقبط نیا دارفا
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 دوش بذج یلخاد عیانص رد
 يارب یهار چیه هک يرهش نارگتعنص و ناروهشیپ تاناجیه و نایلغ و نوزفازور یتیاضران
 و هناگیب دض شبنج موادت و تابث ،دنتشادن دوخ قوقح قاقحا يارب هزرابم زجب ندنام هدنز
 بالقنا يورین نیرتماوداب و نیرتهدرتسگ راشقا نیا .دیدرگیم ثعاب ار یلخاد رازاب ظفح
 صاخ ياههیداحتا ياراد هک لاح نیع رد لاکیدار ياهورین نیا یلو .دندوب ناریا هطورشم
 تحت اهنآ رثکا .دندوبن ،دوخ عفانم هب هاگآ و لقتسم ،هچراپکی نامزاس ياراد ،دندوب دوخ
 هطورشم بالقنا ات تهج نیدب .تشاد رارق تیناحور اهنآ ءهدنیامن و نیکالم - اوژروب يربهر
 نیا رب لاد ،نارازه زا هنومن ود .دندشیم هدز سپ نیکالم اوژروب و تیناحور فرط زاً امئاد
  :دنارما
 ،میهاوخیمن تسایر« ام :دیوگیم يرمق 1324 لوالا يدامج مهدراهچ هظعوم رد یئابطابط
 هجرد نآ هب زونه ناریا مدرم ینعی میهاوخیمن هطورشم يدوز نیا هب ،میتسین بلط يروهمج
 و هطورشم میئوگیمن ام .....دنشابیمن تیروهمج و تیطورشم لباق و دناهدشن تیبرت
 488».دش مامت .هناختلادع يهعورشم سلجم میئوگیم ام يروهمج
 اب قابطنا رد ار یتارییغت ،دوب رتلاکیدار شبنج سأر تیناحور زا هک زین یفخم نمجنا
 ماظن رد یئاهمرفر و راجاق دبتسم میژر ندودز :درکیم لابند يراجت يزاوژروب ياهتساوخ
 رد هکلب دربن یپ ناروهشیپ و نارگتعنص ياهنمجنا شقن هب اهنت هن نمجنا نیا .یلادوئف
 نارادرس و داتسرف تالیا هب یعاد دیاب« :دوبیم ناگدازهاش و تالیا نارس زا ینارای يوجتسج
 ریاس و مخفم ریما و دعسا رادرس ناخ یلق یلع جاح و هنطلسلازعم عفرا رادرس لیبق زا ار ناریا
 زین و مینک دوخ اب ار هریغ و دنوسهاش لیا و یئاقشق نارادرس و يرایتخب نارادرس
 489».مینک دحتم دوخ اب ار امهریغ و نایناهج و نایدیشمج لیبق زا ار ربتعم ياههناختراجت
 یناهبهب و یئابطابط( یناحور ناربهر ،شیپ هب ماگ ره يارب دندوب روبجم شکتمحز مدرم اذل
 :یناحور ناربهر هب مدرم ياههیراطخا زا یکی زا تسیلوق لقن اج نیا رد .دنهدب له ولج هب ار
 و ظفح و دنتسه هسیئر ءاضعا يهمدخ حراوج و ءاضعا )....( نیئآ نایاوشیپ و نید نایاقآ رخآ«
 ام دوجو هب هتسب دیتسه هسیئر ءاضعا يهلزنم هب مالسا تکلمم رد هک نایاقآ امش تسارح
 عفر میناوتب هک میشاب هتشاد يراذگ راک تیحالص و دشاب ناوت و هوق ام رد رگا تسا ناگراچیب
 ضراع یتلع و ءاخرتسا ءاضعا رد یتقو رد رگا دینامب هدوسآ دیناوتیم اهامش مینکب تارضم
 شوختسد هک یسک لوا تقو نآ دننامیم رگراک و مداخ یب دنداتفا تکرح زا یلک هب هک دش
 و دنلب زاوآ هب هچ ره و دوب دیهاوخ امش دنوش ناملاظ نیا ملظ و متس لامیاپ و ناتسرپاوه نیا

 
 381 و 378 لوا دلج - نایناریا يرادیب خیرات - ینامرک مالسالامظان -488
 358 لوا دلج - نایناریا يرادیب خیرات - ینامرک مالسالامظان -489
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 490».درک هراچ دیاب تسا دوز ات و دید دیهاوخن نیعم رای دیئوگب )رصان نم له( هثاغتسا
 
 :یتعنص يزاوژروب
 راک هب اهنآ یفیک رییغت و اهروتکافونام لماکت و دشر زا یعیبط روط هب یتعنص يزاوژروب
 هعماج رد یفارص لماکت اب گنهآمه و  هتشر نیا رد يراجت يزاوژروب يراذگهیامرس ،ینیشام
 .دیآیم دوجو هب
 يرهش ره رد .دندوب رادروخرب یبوخ ًاتبسن لماکت و دشر زا اهروتکافونام هیوفص نامز رد
 32 سابع هاش .دوب هدمآ دوجو هب رتهتفر شیپ قباس هب تبسن يروتکافونام تاجناخراک
 دوجو هب دوب هتفرگ لکش هیلوا راک میسقت اهنآ رد هک هتفر شیپ ًابیرقت يروتکافونام هناخراک
 ار روهشیپ اهنویلیم و تفاییم شرتسگ و طسب اهروتکافونام زین مهدزون نرق لئاوا رد .دروآ
 ناشاک رد هک تشون یسرس ود تنک 1839 - 40 ياهلاس رد« .دوب هدرک زکرمتم دوخ رد

 491»...دشابیم راک لوغشم یفاب مشیربا هاگتسد 6!000 هب بیرق
 تلع هب يروهشیپ تعنص مهدزون نرق طساوا زا ،میدید ناروهشیپ ثحبم رد هک روط نامه
 هک یناینب رگید نایب هب .تفر يدوبان هب ور و تسکش مهرد یجراخ هیامرس و الاک مجاهت
 ورف شاساسا ،دش هدیبوک مهرد دنک دشر و دبای لماکت نآ زا تسناوتیم یتعنص يزاوژروب
 نارادهیامرس و راّجُت زا ییهدع دوجو نیا اب .داهن شرتسگ هب ور جراخ ياهالاک رازاب و تخیر
 و تلاخد تلع هب هک دندومن یئاهششوک ،تعنص ياههتشر یضعب یئاپرب يارب ناریا
  .دش دوبان اههیامرس و تاسیسأت نیا یجراخ ياهتلود ینکشراک
 
 طسوت تسکشرو لحم  طسوت / نامز هناخراک #

  نارهت 19 نرق همین يزاس نامسیر -1
 ----- نارهت  هناهام يزاس هحلسا -2
  نارهت  يزاس ذغاک -3
  نارهت  يزاس دنق -4
 اهسور ناردنزام  يزیر رکش -5
  نارهت  یفاب راولچ -6
 روشک دنچ نارهت 67-1866 يزاسرولب -7
 اهسور نارهت برضلانیما يزاس ینیچ -8
   اضر جاح و یلعسابع يزاس ینیچ -9

 
 325-326 لوا دلج - نایناریا يرادیب خیرات - ینامرک مالسالامظان -490
 224 ناریا رد يرادهیامرس نیوکت - یهاشف اضر دمحم -491
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  نارهت  يزاس عمش -10
  ناهفصا  يزاس ذغاک -11
  نارهت  يزاس ذغاک -12
 یجراخ سئاسد ناهفصا  يزاس هحلسا -13
  نالیگ برضلانیما یباتمشیربا -14
  تشر یتشر نسح دمحم یفاب مشیربا -15
  نارهت یتلود يزاس توراب -16
    گنفت يارب يزاس ینشاچ -17
 سیلگنا  نارهت رالاسهپس ناخ نیسح زاگ هناخراک -18
 اهسور كزیرهک  يزاس دنق -19
 دئوس ،شیرتا ،سور نارهت  يزاس تیربک -20
 سیلگنا نارهت هلودلاعینص یفاب نامسیر -21
  زیربت ینیوزق میحر جاح  یفاب نامسیر -22
  راوزبس یناهفصا دمحم یلع ینک كاپ هبنپ -23
  روباشین   ینک كاپ هبنپ -24
  نارهت برضلانیما قرب هناخراک -25
  نارهت  یتلود ریاود - قرب هناخراک -26
  دهشم ینالیم رقاب دمحم  قرب هناخراک -27
  تشر  قرب هناخراک -28
  زیربت ناموتریما ناخ مساق قرب هناخراک -29
  نارهت برضلانیما يزپ رجآ -30
  نارهت  یفاب راولچ -31
  هیئاضر  يزپرجآ -32
  نارهت  يزاس نوباص -33
  نارهت  يزاس وجبآ -34

 
 و يراجت يزاوژروب يارب .تسیراجت تینما ،یتعنص و يراجت يزاوژروب دشر لماوع زا یکی
 هک تباث و دعاسم كرمگ لثم يداصتقا هنیمز رد هچ .تشادن دوجو یتینما چیه ناریا یتعنص
 نیدب .اههار رد تینما و یسایس تینما هچ و دشاب یجراخ ياهالاک كرمگ زا رتمک تسیابیم
 تابرض اب ،دیامن داجیا تعنص روشک رد تشاد لیامت هک ناریا يزاوژروب زا شخب نآ تهج
 قوف لودج رد هک ینارادهیامرس مامت .دشیم تسکشرو يزکرم تلود و یجراخ
 و درک جک ار هار يراجت يزاوژروب زا یعیسو شخب اذل .دندش تسکشرو ،دندرک يراذگهیامرس
 یتسیلایرپما تاجناخراک هب تمدخ رد كالم يزاوژروب نیا .دش لیدبت كالم - يزاوژروب هب
 تاجناخراک جایتحا دروم داوم تشک ریز ار یئاذغ داوم تشک ياهنیمز زا يرایسب ،اپورا رد
 رازاب اذل تخادرپ هریغ و ماخ مشیربا دیلوت ای و كایرت ،هبنپ تشک هب و درب اهروشک نیا
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 زین ًاهاگ و دیدرگ داجیا ،ناریا هب یئاذغ داوم ندرک دراو رد یجراخ ياهتکرش يارب یعیسو
 و دزی یفاب مشیربا عیانص ندش دوبان ؛هنیمز نیا رد یلاثم .دمآ دوجو هب یکانلوه ياهیطحق
 یتسیلایرپما رازاب هب كایرت قودنص 2000 هلاس ره دزی .هقطنم نیمه رد كایرت دیلوت دشر
 .درکیم رداص

 
 لماکت هک زین ناریا گرزب نافارص .دنک تسار رمک تسناوتن هزرابم نیا رد یتعنص يزاوژروب
 اب لباقت رد ،دماجنایم يرادهیامرس ماظن و یلادوئف يافوکش ماظن رد يرادکناب هب اهنآ یعیبط

 .دندش درخ و دننک يرادیاپ دنتسناوتن ،یسور کناب نینچمه و یسیلگنا یلام هسسؤم 11
 .دندیدرگ لیدبت نیکالم هب ای و دنداد تسد زا ار دوخ ياههیامرس ای اهنآ زا يرایسب
 و هقبط کی تروص هب تسناوتن هاگ چیه ،طرفم فعض تلع هب ناریا یتعنص يزاوژروب اذل
 .دیامن افیا یشقن ناریا تیطورشم بالقنا رد هورگ کی یّتح
 
  ناریا نارگراک
 رد هدش جرد ناریا رامآ زکرم يرامآ ياههداد يانبم رب 1901 لاسا رد ناریا تیعمج دادعت

   تسا هدوب رفن 000!613!8 دودح ،1368 روشک يرامآ همانلاس
 رد نم تهج نیا هب .تسا هدش یبایزرا توافتم متسیب نرق لوا ءههد رد ناریا نارگراک دادعت
 .مروآیم ار يرامآ ءهداد دنچ اج نیا
 دزم نارگراک یلک دادعت« ،متسیب نرق لوا ياهلاس رد يرامآ عبنم کی ياههداد يانبم رب
 )نادرگاش دادعت باستحا نودب( دندرکیم راک يرهش یتسد عیانص تادیلوت رد هک ریگب

 رفن 20000  ،يزرگنر رد رفن 500  ،یفاب یلاق رد اهنآ رفن 6500 دادعت هک هدوب رفن 88400
 مرچ ياههاگراک رد رفن 900 و ،يزلف ءایشا دیلوت تاسسؤم رد رفن 2000  ،یگدنفاب عیانص رد
  492».....دناهدرکیم راک يرب بوچ و يزاس
 هدوب لیذ حرش هب 20 نرق لیاوا و 19 نرق رخاوا رد ناریا صصختم نارگراک لک دادعت«

 
 340 ناریا رد يرادهیامرس نیوکت - یهاشف اضر دمحم -492

 كایرت رودص
 شزرا  لاس

 هریل   67048  1870

 هریل   258٫706  1896

 288 هحفص  ناریا رد يرادهیامرس نیوکت - یهاشف
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 دنق هناخراک رد رفن 300  ،نالیگ رد برضلانیما یفاب مشیربا هناخراک رد رفن 150 :تسا
 هبنپ هناخراک 26 رد رفن 614 ،زیربت رد اهیناملآ یفابشرف ياههاگراک رد رفن 100  ،كزیرهک
 نزاخم رد رفن 150 ،یلزنا و دهشم و زیربت و نارهت قرب تاجناخراک رد رفن 80  ،ینک كاپ
 493»...تفن
 ناریا زور نآ تیعمج لک هب تبسن اهنت هن یتعنص نارگراک تبسن دوشیم هظحالم هک نانچ
 نارگراک دادعت .دوب كدنا رایسب زین ناریا ناریگب دزم هب تبسن هکلب دمآیمن باسح هب ییهنزو
 شرتسگ زا یشان شرتسگ و دشر ییهحمل زا سپ نآ یعقاو يانعم هب ایراتلورپ ینعی یتعنص
 نرق رخاوا رد عیانص نیمه ندش تسکشرو تلع هب ،یناریا نارادهیامرس طسوت عیانص
 یعامتجا و یفنص تازرابم هب نارگراک متسیب نرق لوا ءههد رد .دومن شکورف ،مهدزون
 ردانب ای و هیسور هب کیدزن و یتعنص قطانم رد هک ینارگراک هژیو هب .دندز تسد يدتمم
 هک دوب یلزنا نیمه رد« :دندربیم شیپ ار يرتلاکیدار و رتدتمم تازرابم ،دندوب بونج
 ار رهش يهناخفارگلت رگراک رازه هس )1285 نابآ( 1906 ربماون رد .دندرک باصتعا ناریگیهام
 هب نداد همتاخ ناهاوخ و دنداتسرف سلجم هب یئاهفارگلت دعب ياههتفه یط .دندرک لاغشا
 و ،فرصت ار كرمگ هرادا نارگراک ...دندش یلحم تاماقم ياهيراتفردب زین و فوزونایل دادرارق
  494».دنتخادرپ اهباسح یسررب هب و دندرک رتافد لوئسم ناشدوخ نایم زا ار ییهدع
 رد لکشت مدع و ناشراک طیحم یگدنکارپ و ناریا رد عیانص نارحب تلع هب هقبط نیا
 ات دوبن ییهنزو ،تیطورشم بالقنا رد يراکادف دوجو اب ،دوخ لقتسم بزح و اههیداحتا
 .دوش ثعاب ار هعماج لاکیدار تارییغت و دروآرد تکرح هب ار ناناقهد
 يرگراک هب هیسور رد هژیو هب رگید ياهروشک رد )ناقهد و رگراک( ناریا ناشکتمحز زا یشخب
 دندوب یناریا نارگراک نیا .دندنارذگیم ار یکاندرد هناریقف یگدنز و دندوب لوغشم عیانص رد
 رامثتسا یسور نارادهیامرس طسوت تشاد رارق هیسور رد هک يدیلوت ياهرازبا هلیسو هب یلو
 اهنآ هجیتن رد .تفرگیم قلعت یسور نارادهیامرس هب اهنآ يدیلوت هفاضا شزرا و دندشیم
 نارگراک زا یشخب ار اهنآ دشیمن و دندمآیمن باسح هب ناریا رد يهدلوم ياهورین وزج
 ،اج نآ رد لاکیدار بازحا و هیسور بالقنا اب یئانشآ تلع هب اهنآ یلو دروآ باسح هب ناریا
 بالقنا زا یئاهشخب ندرک لاکیدار لثم .دنتشاد ناریا رد یئانبور تالوحت رد یئازس هب ریثأت
 .ناریا هطورشم
 هداعلاقراخ ذوفن تلع هب لوا یناهج گنج و ناریا تیطورشم بالقنا زا دعب رگراک هقبط
 و نهآ هار ،هتسباو ژاتنوم عیانص طسب و ناریا رد سیلگنا مسیلایرپما هژیو هب مسیلایرپما

 
 340 ناریا رد يرادهیامرس نیوکت - یهاشف اضر دمحم -493
 207 ناریا هطورشم بالقنا - يرافآ تناژ -494
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 لیدبت ناریا رد یسایس و یتاقبط تالباقت رد ییهنزو هب و دیدرگ هدرتسگ عیرس ،تفن تکرش
 .دش

 قبط نارهت رد و رفن 942!22 دودح 1922 لاس رد ار ریربت رد ناریگب دزم دادعت هداز ناطلس
 ،دزی ،نامرک لثم ناریا رگید رهش دنچ نارگراک دادعت رگا .تسا هدرک دروآرب رفن رازه 50 رامآ
 100 ار ناریا لک نارگراک نیمخت روط هب ناوتیم ،مینک باسح زیربت هنومن اب زین ار ناهفصا
 .دومن دروآرب رفن رازه

 نایب هب دندوب هیداحتا ياراد ینارهت رگراک رازه 50 زا رفن 820!5 طقف هدازناطلس لیلحت قبط

 .دندوب هدش لکشتم اههیداحتا رد نارهت نارگراک  %64!11 طقف رگید
 
 :دوب ریز حرش هب نارهت یفنص ياههیداحتا عضو ،1923 لاس هیوناژ لوا ات
 رفن   200  نارهت نایچفارگلت رفن   180  اههناخپاچ نارگراک ءهیداحتا  -1
 رفن 2٫000  ناریا مامت نایچفارگلت  رفن   350  اهزازب هیداحتا  -2
 رفن   300  ناشافک  رفن   300  اهاونان هیداحتا  -3
 رفن 2٫000  ناطایخ  رفن   250  اههناختراجت نادنمراک هیداحتا  -4
 رفن   150  نافاب قاری  رفن     90  ناناسر همان هیداحتا  -5
 ناریا رد يرگراک ياه هیداحتا لکشت يارب هیلوا ياهششوک - هدازناطلس باتک زا لودج

 
 ناناقهد
  .%70 ات 65 نیب :دندوب ناناقهد ،هطورشم بالقنا زا شیپ ناریا رد هقبط نیرت تیعمج رپ
  .دمآیم باسح هب هعماج هقبط نیرتهدنامبقع ،دیلوت رازبا و يرکف ظاحل هب هقبط نیا

 ياهورین یلو دناهدوب نیشناتسور تیعمج زا یگرزب شخب هراومه خیرات لوط رد هک نآ اب«
 دنتشادن یسایس تردق راتخاس رد یمهس نیرتکچوک ناناقهد و دندوب زکرم رد هدنریگ میمصت
 کلام هک دوب ییورین ینعی .دندیدیم دوخ ربارب رد و دوخ زا هناگیب و رود يزیچ ار نآ نیاربانب
 شدوخ عفن هب هک ار یمیمصت ره نآ ءهناوتشپ هب تسناوتیم و دشیم ناهنپ نآ تشپ رد
  495.»دنک ذاختا ناناقهد ءهرابرد دشاب
 هب تبسن و راک هظفاحم ینامدرم ،هقبط نیا زا ،یئاطسو نورق دیلوت رازبا و یبهذم تافارخ
 نابابرا يرکف و يداصتقا هطلس تحت ناناقهد .دوب هدروآ راب عیطم ،ریاشع ياسؤر و نابابرا
 دندوب تکرش هب روبجم زین ناشتسدریز ناناقهد ،دندرکیم تکرش بالقنا رد اهنآ رگا .دندوب

 
 تمسق - اتسور یسایس تخاس - شخب دزیا همطاف ، نایقداص همطاف ، یمیظعلادبع اراس ءهتشون -495
 اتسور رد یسایس ياضف
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 کی دوبن .دندرکیم ینمشد بالقنا اب زین ناناقهد ،دنتفرگیم عضوم بالقنا هیلع رگا و
 رپ هقبط نیا هک دیدرگ ثعاب ،ریقف ناناقهد هژیو هب ناناقهد يارب يرتلورپ عطاق تسایس
 .دنک تکرش هدرتسگ تروص هب يرادهدرب و ژاورس دض بالقنا رد دناوتن هاگچیه تیعمج
 و ناریا يراجت يزاوژروب هب یتلود و هصلاخ كالما شورف هک دوشیم هجیتن قوف بلاطم زا
 رما نیا .تخیریم ورف یقطانم رد ژاورس ینعی ،نیمز هب ناناقهد یگتسباو ،قباس ناعطقم
 رثا رد ناناقهد ای و دنک جارخا دوخ نیمز زا ار ناناقهد تسناوتیم بابرا هک دوب ینعم نادب
 نیدب ناناقهد زا يرایسب .دننک كرت ار یصخشم بابرا نیمز دنتسناوتیم ،ناوارف ملاظم
 نیا .دنتسویپ نانیشن شوخ و هد ناراکیب هب ای و دندروآ ور اهرهش هب ای ،دندش راکیب قیرط
 و ددرگ عیانص بذج تسناوتیم دشیم لیمکت يرهش روهشیپ ناراکیب اب هک راکیب يورین
 ناناقهد ینعی یئاتسور ناگدننک دیلوت دی علخ« .دشاب هیامرس تشابنا و تعنص دشر رد یلماع
 ندش مخ اب یلو 496».دهدیم لیکشت ار هسورپ مامت يانبم و هیاپ ،شیوخ نیمز و کلم زا
 و یتسیلایرپما تاجناخراک يارب يرورض ياهالاک تشک و نیمز يور يراجت يزاوژروب
 ،دشیم هدرتسگ ریم و گرم و یطحق ببس هک ار یعیسو نارحب ناروهشیپ و ناناقهد يراکیب
 ساد نوچمه هک دندوب يرگید ضراوع نوعاط و ابو ،يرامیب ،یطحق« .دروآیم دوجو هب
 ،1880 ،1879 ،1872 ،1869 ،1861 ،1860 ياهلاس .دندرکیم عطق ار دارفا یگدنز گرم

 %10 بیرق 1872 و 1869 لاس یطحق رد اهنت .دوب یطحق ياهلاس 1918-1917 و 1881
 497».دندش فلت ناریا هنکس
 شرتسگ مکمک ناریا هطورشم بالقنا نایرج رد ینعی متسیب نرق لیاوا رد یناقهد شبنج
 یتلود ياهپوت نانچمه هبنش جنپ زور« زیربت رد :دادیم ناشن ار دوخ یطاقن رد و تفاییم
 اپرب پوت گنج بورغ ات هدش زاغآ نارابمب زین يوس نیا زا يرید زا سپ .دنتخادرپ شرغ هب
 راتساوخ هدمآ ناخراتس دزن هنابلطواد يویگ و ناربسا نایئاتسور زا ییهتسد زورما نیسپ .دوب
 رد هک تشون 1910 لاس رد چیوولواپ 498».دنتفرگ اج نادهاجم رامش رد و دندش گنفت
 عانتما تایلام تخادرپ زا ،دندرک جارخا ار نارشابم اتسور نیدنچ ناناقهد« بالقنا نایرج
 ،یتلود ماقم چیه .دنداد لیکشت یلحم ياهنمجنا جیردت هب دوخ ياهاتسور رد و دندیزرو
 499»...دوش اهاتسور نیا دراو تایلام يروآ عمج يارب هک درکیمن تئرج يرشابم ای كالم
 ناناقهد و دش هناخفارگلت رد ناناقهد نصحت ءهنحص دزی رهش ،]1286 ریت[ 1907 هیئوژ رد«

 
 649 لاتیپاک - سکرام -496
 349 ناریا رد يرادهیامرس نیوکت - یهاشف اضر دمحم -497
 704 ناریا هطورشم خیرات - يورسک دمحا -498
 194 ناریا هطورشم بالقنا - يرافآ تناژ -499
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 تسد عاضوا هب ضارتعا رد نانآ زا ییهدع و ...دندرک تیاکش ناریگب تایلام يدعت و ملظ زا
 ناریا یبالقنا تضهن زا یشوخ لد هک ،ایناتیرب رادراک ،گنیلرام زلراچ .دندز یشکدوخ هب
 زورب میب هظحل ره“ هک دیسر ییهلحرم هب شروش هک تشون دوخ تارطاخ رد تشادن
 مشچ هب یناقهد ياهشبنج شیب و مک زین ناریا رگید ياهاج رد 500»”.تفریم ییهعجاف
 .دوب یتابلاطم و ییهظحل ،راوتسا ان ،هدنکارپ اهشبنج نیا یلو .دروخیم
 نارحب نیرتدیدش رد 1910 ات 1900 ياهلاس رد هک يدوجو اب ناریا یناقهد هعماج اذل
 .درکن ادیپ ناریا تیطورشم بالقنا هب یهار ،کیراب یئاههگر زجب ،دربیم رس هب دوخ یخیرات
 
 تیناحور
 ياهورین لگنا هکلب ،دشیمن يدنب هتسد يدیلوت ياهورین زا کی چیه رد ناریا تیناحور
 .تسناد تهج کی و ور کی ناوتیمن ار تیناحور زین تهج نیا هب .دوب دوجوم یعامتجا
 هب اهالم زا یشخب .يرون هللالضف خیش لثم تشاد لیامت رابرد هب تیناحور زا یشخب
 و یناهبهب هللاتیآ لثم دندوب هتسباو لادوئف نابابرا هب یشخب ،ناناقهد هب یشخب و ناروهشیپ
 هب ناریا گرزب نیکالم زا یکی هک یکارا نسحم اقآ جاح هللا تیآ لثم دندوب نآ زا يوزج ای
 زا يرایسب .یئابطابط هللاتیآ لثم هدوب هتسباو نیکالم - اوژروب هب ییهتسد .دمآیم باسح
 .دنتفرگیم عضوم و دندربیم رس هب وا اب تفلاخم رد ای و بابرا رادفرط ای اهاتسور ياهالم
 اذل .دوب هتفر ورف هعماج فلتخم راشقا و تاقبط رد تیناحور یلام ياههدنکم لاح ره هب یلو
 ام .دوب رییغت شوختسد ًامئاد شبنج لماکت و دشر ای و یلام عفانم يانبم رب اهنآ عضوم
 بالقنا هب تبسن فلتخم تاقبط یسایس عضاوم لیلحت رد ار ناریا تیناحور یسایس عضاوم
 .درک میهاوخ یسررب تیطورشم
 
 نارکفنشور
 اب مدرم فلتخم تاقبط و راشقا یسایس - کیژولوئدیا نابز هک لاح نیع رد نارکفنشور
 راک اهنآ .دندوبن یعامتجا ياهورین نیا لگنا یلو دندوب زوردم نابز و ملع زا هدافتسا
 هسردم ،دنتخادرپیم فلتخم مولع میلعت هب ،دنتشونیم هلاقم ،دندادیم نوریب همانزور ،دندرکیم
 ...و دندناوخیم سرد ،دندومنیم سیردت ،دندرکیم زاب
 دیلوت رازبا اب میقتسم طابترا رد قوف هدرب مان يهقبط شش ،نارکفنشور و تیناحور زا ریغ
 يزاوژروب ،نارو هشیپ و ناراک تعنص ،كالم - يراجت يزاوژروب ،فارشا و رابرد :دندوب

 
 204 ناریا هطورشم بالقنا - يرافآ تناژ -500
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 رازبا اب میقتسم طابترا رد لیلد نیا هب ار رابرد اج نیا رد نم .ناناقهد و نارگراک ،یتعنص
 هب هاش صخش هژیو هب و رابرد هب قلعتم روشک ياهنیمز زا یعیسو شخب هک مداد رارق دیلوت
  .دوب نیمز رب یکارتشا تیکلام لبمس ناونع
 .دباییم ماوق ناریا هطورشم بالقنا ،دیدرگ رکذ قوف رد هک یعامتجا بیکرت نینچ اب
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 مهن لصف

 ــــــــــ ❖  ــــــــــ 
 ناریا هطورشم بالقنا

 .ناریا هطورشم بالقنا یلصا و ینیع فده
 
 مکاح يدیلوت تابسانم یلصا تاقبط ياهتساوخرد ار ناریا هطورشم بالقنا یعقاو فده
 ناهج زا هتفرگ ماهلا ياهورین ای و نارکفنشور یسایس ياهتساوخرد هن و درکیم نییعت
 :میزادرپیم اهورین نیا یسررب هب ام اذل .کیتارکومد
 ،هرمزور یتابلاطم ًاساسا شتاکرح و تازرابم ،هقبط نیرت تیعمج رپ دوجو اب :ناناقهد -1
 تساوخ هطورشم بالقنا ياهلاس رد .دوب بابرا تالیامت و اهتساوخ هب هتسباو و هدنکارپ
 .دوب يرادهدرب و ژاورس وغل ،)نیمز فرصت هن( نیمز تیکلام ،نابابرا و ناناقهد
 - يداصتقا هنحص رد هقبط تروص هب ماگ هب ماگ هک دوب دیلوت تابسانم زا یبناج :رگراک -2
 نیا .دوب یتابلاطم ًاساسا نارگراک ياهتساوخرد راگزور نآ رد .دشیم رهاظ ناریا یسایس
 ناونع هب شالماکت تهج ،دوب راجاق میژر و يرادهدرب و ژاورس اب لماک داضت رد ًاتاذ هک هقبط
 هب جاتحم تایح همادا يارب یلو دنتسین دیلوت رازبا بحاص هک يدارفا اذل و تعنص دیاب هقبط
 .دشیم هدرتسگ و تفریم دیازت هب ور هعماج رد ،دنتسه ناشراک يورین شورف
 ریثأت تحت زین نآ شهاک ای و شرتسگ ،تشادن یتاقبط ای و یفنص نامزاس ًاساسا هقبط نیا
 لکش اهكالم - اوژروب و تیناحور ریثأت تحت شایسایس تاکرح و هدوب یتعنص يزاوژروب
 رد هک دنتشاد لکشتم و یسایس ،هناهاگآ یتاکرح ،هیسور رد یناریا نارگراک طقف .تفرگیم
 اهاگ و زیربت رد رتشیب مه نآ ،دندرکیم ادا شبنج ندرک هزیلاکیدار رد ار يزیچان مهس ناریا
 .تشر رد مه یکدنا و نارهت رد
 رس هک نیا درجم هب .دوب هعماج رشق نیرتدادعت مک يزاوژروب نیا :ناریا یتعنص يزاوژروب -3
 ینیع روط هب اذل .دشیم تسکشرو یجراخ نارادهیامرس تباقر و هئطوت طسوت ،دروآیم رب
 نیا طقف .دوب یکرمگ هنالداع طیارش و يراذگ هیامرس رد تینما ،یجراخ ذوفن عطق ناهاوخ
 تلع هب زین يزاوژروب نیا زا یگرزب شخب .دوب هدننک دیلوت و یتعنص یناریا ناهاوخ رشق
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 متسیب نرق لئاوا و مهدزون نرق رخاوا رد ،دنداد رارق شهار رس رب هک یکانلوه ياهتیدودحم
 هنیداهن ورین نیا تاذ رد يرادهدرب و ژاورس وغل ،ینیع رظن زا .دندش لیدبت نیکالم - اوژروب هب
 دیلوت رازبا ياراد هک دنکیم بلط ار یئاهناسنا رامثتسا يارب یتعنص يزاوژروب اریز .تسا
 .دشابن

 .دندوب اهاتسور رد يرتمک تبسن هب و اهرهش رد هقبط نیرتتیعمجرپ :ناروهشیپ -4
 ار اهنآ ،يدام یگدنز كاندرد طیارش و نوزفا زور يراکیب ،اهروتکافونام یهورگ یگتسکشرو
 ،قباس طیارش هب تشگزاب يارب اهنآ ضارتعا یلو .دیشکیم ضارتعا و شبنج يوس هب
 اهنآ .دنک نیمضت ار اهنآ ياهالاک رازاب دناوتب هک دوب هتشذگ مارآ یعامتجا طیحم و تینما
 ندرک لاکیدار رد یعطاق شقن اهنمجنا نیا .دنداد نامزاس ار دوخ هب صوصخم ياهنمجنا
 ار نیکالم اوژروب و تیناحور تیربهر یسایس ظاحل هب یلو درکیم افیا هطورشم شبنج
 .تفریذپیم
 هک نآ نیرتلاعف هژیو هب راجاق تلود نویسیزوپا ياهورین مامت ینیع تساوخرد هک نآ هجیتن
 نآ و يراجت يزاوژروب و كالم - يراجت يزاوژروب ینعی تشاد تسد رد ار بالقنا يربهر
 و يرهش ناروهشیپ ینعی لکشتم ییهزادنا ات و هدرتسگ اج همه و لاکیدار ،لاعف يورین
 شیپ تکرح ياپ و تسد رب اهنرق هک دندوب ینارگ ياهدنب نآ ءاحما ناهاوخ یئاتسور
 زج يزیچ نارگ ياهدنب نیا .تشادیم زاب ولج هب تکرح زا ار نآ و هدیچیپ هعماج يهدنور
 اذل .دوبیم نآ ءهدنرورپ و هدنیامن ،یماح راجاق تلود هک دوبن يرادهدرب نآ لد رد و ژاورس
 

 ژاورس لماک ءاغلا ،ناریا هطورشم بالقنا یلصا و ینیع فده
 یسایس تردق رد یلیا تابسانم ندیبوک مهرد ،يرادهدرب و
  .دوب راجاق تلود ینوگنرس و

 
 نیرتمیظع تروص هب و دیشخب ققحت یخیرات تساوخرد نیا هب ناریا هطورشم بالقنا
 یقیمع ریثأت ناریا تالف لک یلادوئف ياهشبنج هب ندز نماد رد هنایمرواخ قفوم بالقنا
 .تشاد
 ياهالاک عیسو رازاب داجیا يارب زین سیلگنا مسیلایرپما هژیو هب مسیلایرپما یللملانیب ظاحل هب
 هاگهیکت عقوم نآ رد اریز .دوب ناریا رد يراد هدرب و ژاورس ندودز قفاوم ،هیامرس رودص و دوخ
 ات یگدرب و ژاورس نودب دشاب یمسیلادوئف طقف تسناوتیم وا یسایس و يداصتقا مکحم
 .دبای عیرست دیلوت هسورپ



ناریا ھطورشم بالقنا  

 213 

 
 .اهنآ ياهتساوخرد و هطورشم بالقنا یسایس ياهورین
 

 تیناحور -1
 یتوافتم راشقا و تاقبط ،ناشیداصتقا تیعقوم لیلد هب ناریا رد تیناحور فلتخم ياهشخب
 يراجت يزاوژروب و كالم - يراجت يزاوژروب عفانم هک یتیناحور یلو .دندرکیم یگدنیامن ار
 ظاحل هب تیناحور راشقا رگید ،ساسح تاظحل رد و تشاد الاب تسد ،درکیم یگدنیامن ار
  .دندیزخیم اهنآ رپ و لاب ریز هب یسایس
  :دنکیم میسقت شخب ود هب هطورشم بالقنا نامز رد ار ناریا تیناحور يدابآ تلود ییحی
 لمجت بابسا ...دنراد صاخ تیعجرم و دنیامنیم تواضق رما يدصت هک ینویناحور« -1
 هبنج رب ناشیبأمتسایر هتفای یئاقآ يهبنج مکمک .دنشوکیم لام عمج هب و دننکیم مهارف
 501.»دننکیم هدافتسا اهنآ تردق زا هدومن شزیمآ و هطلخ نایتلود اب و هدرک هبلغ تیناحور
 شاعم .درب مان ار یکارا نسحم اقآ جاح و يرون هللالضف خیش ناوتیم نویناحور نیا هلمج زا
 نیمأت اهیمیدقت و دندوب هدرک بصغ هک یکالما ،تلود قیرط زا نویناحور زا هتسد نیا
 تلود زا تیامح تسایس یهاوخ هطورشم شبنج جوا اب نویناحور زا هتسد نیا .دیدرگیم
 لباقم رد .دندرک يراکبارخ هطورشم بالقنا هیلع نکمم لئاسو اب و دنتفرگ شیپ رد ار راجاق
 يور هب ار یعرش نیناوق تیمکاح یندم نوناق لباقم رد و دندرک ملع ار هعورشم ،هطورشم
 .دندروآ هنحص

 .دندوب يرابرد نویناحور ،نویناحور نیا
 
 .تسا مدرم هدهع هب ناشیا شاعم« .دندرگیمن یعرش تواضق و تلود درگ هک ینویناحور -2
 هک دیلقت عجرم یناحور ياسؤر زا یکی هیصوت هب ای دوخ داهتجا ناونع هب ار هیعرش تاهوجو
 502.»دنیامنیم تفایرد دشاب هدش اهنآ هرابرد
 رد نویسیزوپا نویناحور ،دشیم لماش ار یتوافتم ياهيدنبرشق هک تیناحور زا هتسد نیا
 .دندوب هاش و تلود لباقم
 اب تسا مزال ،درکیم حرطم تیناحور زا هتسد نیا هک یییسایس ياهتساوخ یسررب زا شیپ
 .میوش انشآ نویناحور نیا نیرتفورعم یعقاو تیصخش
 ناونع هب یناهبهب هللادبع دیس و یئابطابط دمحم دیس یگدرکرس هب نویناحور هک ینامز

 
 50 لوا دلج - ییحی تایح - يدابآ تلود ییحی -501
 50 لوا دلج - ییحی تایح - يدابآ تلود ییحی -502
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 یمدرم رب هیکت ياج هب 1906 ربماتپس 12 رد یناهبهب ،دندوب تکرح رد مق يوس هب ضارتعا
 هناخترافس هب هنامرحم« ییهمان ،دندرکیم ینابیتشپ اهنآ زا و دندشیم رتلاکیدار زور ره هک
 یناهبهب ياقآ هک دوب مود بوتکم نیا و دیسر )فدنرگ رتسم( هب هتشاد موقرم سیلگنا تلود
 ام : هک تسا رارق نیا زا مود بوتکم نومضم یلو ...دوب هتشون هناخترافس نآ هب ءاجتلا هار زا
 مزاع ار هسدقم نکاما هب تکرح اذهل دوشب يزیرنوخ میتسین یضار نوچ نیدهتجم و ءاملع
 ...درادن غیرد ام زا ار دوخ یهارمه يدعت و ملظ عفد رد هک میراد انمت بانج نآ زا و میتشگ
 يهدعو نم هب هناخترافس ءازجا هک دومرف راجت زا یضعب هب هیوباب نبا رد یناهبهب ياقآ
 ناکم نآ هب و هدش لسوتم اهنآ هب دندش امش ضرعتم نم زا سپ هاگ ره دناهداد یهارمه
 503»...دیوش یجتلم و نصحتم
 نینچ ،دوب یئابطابط دمحم دیس ضرق اپ و رپ ناوریپ زا یکی هک ینامرک مالسالامظان
 نآ زا« یئابطابط دمحم دیس ردپ ،یئابطابط قداص دیس اب ناخ مکلم تاقالم زا دعب :دسیونیم
 دوخ مه ناخ مکلم ازریم دوصقم و هار رد و هدومن رییغت یلکب نارهط مالسالاۀجح تالاح زور
 ازریم اقآ شماقمیلاع فلخ و قداص دیس اقآ موحرم دنیوگ ور نیا زا .ار شرسپ مه و داد ار
 ازریم اقآ ياقآ ترضح تامادقا و تالاح زا هچ نانچ نوسامارف هب دوب یتبسن ار دمحم دیس
 هچ و یکلسم هچ ار مالسا گرزب سیئر نیا هک دومن طابنتسا ناوتیم یئابطابط دمحم دیس
 هب دیسر ثرا هب قداص دیس اقآ موحرم زا ناخ مکلم ازریم يهعیدو ...تسا رظن رد يدوصقم
 همانزور ریدم قداص دمحم ازریم اقآ بانج هب ناشیا زا و دمحم دیس ازریم اقآ بانج
 504»...سلجم
 دیلقت عجرم يزاریش نسح ازریم جاح اب یکیدزن هطبار یناهبهب هللادبع و یئابطابط دمحم دیس
 نویناحور زا دوخ هک يدابآ تلود ییحی ملق زا تسا رتهب وا دروم رد .دنتشاد ناهج نایعیش
  :میناوخب ،درک كرت ار سابل نیا دعب و دوب ماقم یلاع
 وا زا دعب« دوریم ایند زا فجن رد يرجه 1281 هنس رد ناهج نایعیش عجرم ،يراصنا خیش
 بالط زا تمسق ود ...دننیشنب وا ياج هب دنراد وزرآ هدومن تیملعا يوعد نیزربم زا یعمج
 اقآ لوا دننارگید زا رتکیدزن ماقم نیا هب نت ود ناکرت هنایم رد ...دنشابیم سراف و كرت روبزم
 همه زا نت ود اهسراف نایم رد ....یناوریا دمحم الم مود یناجیابرذآ يرمک هوک نیسح دیس
 لوپ تیعجرم ...یتشر هللابیبح ازریم جاح يرگید و يزاریش نسح ازریم جاح یکی دنرتراوازس
 .ددرگیم میسقت روبزم ياسؤر نایم هدش هیزجت هدادیم توق ار خیش تسایر هک مه دنه
 خیش دزن ماما مهس ناونع هب دنه نایعیش زا رایسب هوجو هک نوچ یلب دنه لوپ تیعجرم متفگ

 
 425 لوا دلج - نایناریا يرادیب خیرات - ینامرک مالسالامظان -503
 120 همدقم - لوا دلج - نایناریا يرادیب خیرات - ینامرک مالسالامظان -504
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 هبدتعم غلبم هک نآ لصاح ات هدراذگ ییهفوقوم ناتسودنه ناگرزب زا یکی هوالع هب و دمآیم
 لوپ خیش تافو زا دعب ...ددرگ میسقت تایلاع تابتع نیرواجم زا نیسدقم و بالط نیبام تسا
 ره رد هجو نآ میسقت زکرم ررکم عمط بابرا ینیچ بابسا هطساو هب یلو ...هدش هیزجت دنه
 زکرم دادغب رد سیلگنا يرگلوسنق هرخالاب و دوشیم شکمشک و تمحز بجوم هتفای رییغت اج
 اهنآ تسایس رادفرط هک یصاخشا تسا ملسم و ددریگیم نآ یقیقح رظان لوسنق و میسقت
 يراصنا خیش تسایر زا یتمسق ياراد هک صاخشا زا کی ره ...دوب دنهاوخ رتدنمهرهب دنشاب
 مهس هوجو دنراد وزرآ کی ره و دنشاب هتشاد مات تیزکرم و لک تیعجرم دنراد عقوت دناهدش
 ایند زا كرت نیسح دیس جاح هک دشکیمن یلوط ....دشاب اهنآ هجوتم فارطا زا هریغ و ماما
 .دوشیم مود سیئر یناغمام نسح دمحم خیش و ناکرت لوا سیئر یناوریا دمحم الم دوریم
 رتوکین ار ایند و دراد نوزفا همه زا ار نتفای همات تسایر دادعتسا هک يزاریش نسح ازریم جاح
 دراد هک یتازایتما هدیسر دوخ ماقم هب وا دراذگیمن فجن رد تماقا دنیبیم دسانشیم نارگید زا
 هرماس هب رگید هوجو و دنه لوپ و تسایر ماقم هب ندیسر يارب وا هرخالاب 505»...ددرگ رادومن
 تیمسر هب ار وا و دنناسریمن وا هب ار مزال هجو اهیسیلگنا هک تساجنآ رد و دوریم
 ....ناتساد هیقب و .دنسانشیمن
 يژر زایتما دروم رد وا .دسانشیمن ار ینایتشآ نسح ازریم يدابآ تلود ییحی زا رتهب سک چیه
 ماقم هب هتشگ رتگنتلد نآ یلمع راثآ زا دنتسه گنتلد زایتما لصا زا هک اهسور« :دسیونیم
 نامیشپ دوخ هدرک زا ار هاش نیدلارصان هک دنناسریم یئاج هب ار راک هدمآرب ینیچ بابسا
 ات دنشکیمن راک زا تسد اهسور ...دیامنب یفلاخم مادقا دناوتیمن هاش رهاظ رد اما .دنزاسیم
 ازریم اقآ ازریم نارماک ....دنیامنیم راداو ندومن تیدض هب ار هنطلسلا بیان يازریم نارماک
 هلیسو ره هب وا و دنکیم هارمه دوخ اب دراد یملع مدقت نایناحور رگید رب هک ار ینایتشآ نسح
 يرفعج بهذم نویناحور لوا سیئر هک يزاریش نسح ازریم جاح شوگ هب هرماس رد تسه
 مادقا يژر دض رب اراکشآ هک درادیماو نآ رب ار نسح ازریم اقآ ازریم نارماک ...دناسریم تسا
 هاش ینطاب لیم زا ینانیمطا ات نسح ازریم اقآ هک تسا ملسم و تلود دض رب ینعی دیامن
 سرد هزوح رد هدنراگن مایا نیا رد .دیامن مادقا گرزب راک نینچ هب دنکیمن تأرج دشاب هتشادن
 راک نیا هب عجار یحرش ازریم سرد هب عورش زا شیپ هزور همه موشیم رضاح نسح ازریم اقآ
 دهدیم حرش دناهداد وا هب روتسد هک روط نآ ار زایتما نیا ياهترضم هدومن نایب بالط يارب
 هتشادرب تسا هدنام یقاب تلم و تلود نایم هک یکزان هدرپ مرادیم تسود دیوگیم ًانمض و
 رارق ناشکتمحز شبنج سأر رد هک ینویناحور نینچ تیهام يور زا هدرپ تانایب نیا »...دوشن
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 مظاک دمحم جاح هرخالاب« .صیرح  و هتخورف دوخ ،عامط يرصانع :درادیمرب دندوب هتفرگ
 ،دراد تیمرحم ینایتشآ يازریم و هنطلسلابیان اب و تسا روسج و روهتم يدرم هک راجتلاکلم
 نتت و وکابنت لامعتسا مویلا :نومضم نیا هب دننکیم رشتنم يزاریش يازریم ياضما هب یئاوتف
 نانچ یلو تسا غورد تبسن نیا هچرگ .تسا نامز ماما اب هبراحم مکح رد ناک وحن نیا هب
  506»...دنیامن مادقا وا مان هب نارگید تسا هداد هزاجا يزاریش يازریم هک دوشیم مولعم
 رشق یسایس - کیژولوئدیا هدنیامن تسناوتیم طقف یتسرد هب یتیهام نینچ اب تیناحور نیا
 .دشاب كالم - اوژروب
 لماک يارجا و نما ياههار و هناخ تلادع زج يزیچ ،هطورشم شبنج يادتبا رد نویناحور نیا
 هب نیرجاهم ياهتساوخرد نیرتمهم هک يروط هب .دندرکیمن بلط نآرق تاروتسد
 :دوب نینچ میظعلادبع
 دوش اپرب هناختلادع کی ناریا دالب زا يدلب ره رد هک ناریا رد ییهناختلادع يانب -مراهچ ....«
 .دنک راتفر تاواسم و لدع روط هب و دوش یگدیسر تیعر تاملظت و ضیارع هب هک
 يدحا زا هظحالم نودب دارفا و داحآ هرابرد مالسا نوناق ءارجا -مجنپ
 507»...تلود هیلام و كرمگ تسایر زا زون ویسوم لزع -مشش
 لباقم رد و درکیم دراو یناریا راّجُت رب هک دوب یییتایلام راشف زون ویسوم لزع تساوخ تلع
 .دشیم لئاق ،ینمرا نایناریا یّتح و یسور هژیو هب یجراخ راّجُت رب يرایسب تالیهست
 ،دندرکیم هدامآ تلود لباقم رد لاکیدار یتکرح يارب ار دوخ شکتمحز مدرم هک ینامز
 و اولب لایخ هب زاب مدرم« .دندرک دس ار اهنآ تکرح و دنداتسیا نآ يولج یناهبهب و یئابطابط
 رانک و هشوگ زا دومرف و ربنم يالاب تفر یئابطابط ياقآ ....دنداتفا داهج سابل هب شروش
 هن ام .تسا عقاو فالخ و غورد هعیاش نیا دنراد داهج لایخ اهالم دنیوگیم هک مونشیم
 ام هاشداپ .مینکیم هبلاطم اعد و نآرق طسوت هب ار دوخ قوقح ام .یعازن هن و میراد یگنج
 اب وسمه هک زین یفخم نمجنا 508».تسین روصتم داهج ناملسم هاشداپ اب تسناملسم
 هک يروط هب .دربیم شیپ هب ار تسایس نیمه ،درکیم لمع یناهبهب و یئابطابط
 مدرم يرادیب ام دوصقم« :دیوگیم ییهسلج رد نمجنا ياضعا زا یکی ،ینامرک نیتسایرلاوذ
 509»...نآرق ءارجا هار زا تسا
 ذوفن و سیلفت میقم یسایس نارگراک طسوت ناریا رد یسارکومد - لایسوس هشیدنا ذوفن اب
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 رد هژیو هب ناریا زا جراخ رد هدرک لیصحت نارکفنشور طسوت یعامتجا تلادع و يدازآ هشیدنا
 داجیا رد هک سیلگنا مسیلایرپما نداد طخ و نآ ندش لاکیدار و مدرم تازرابم دشر اب ،هسنارف
 و هطورشم راعش دش روبجم زین تیناحور ،تشاد یعفانم ناریا رد رخأتم یلادوئف ماظن کی
 نآ دروم رد هک دوشیم رشتنم ییهیمالعا نارهت رد .دریذپب ار یلم ياروش سلجم داجیا
  :دروآیم نینچ ینامرک مالسالامظان

 فارگلت تروص«
 مومع هب ناتسودنه هعیسو کلامم روطارپما و ناتسلگنا تکلمم هاشداپ ترضحیلعا فرط زا
 راهچ هک زیزع ناردارب نآ ملظت فارگلت .نارهط رهش هبسک و راّجُت و یناحور سرادم بالط
 تایدعت زا ًابلق دیسر دیدوب هدومن نامدوخ تیافک اب ریبک ریفس طسوت هب هیئوژ 25 هبنش
 مدش ملآتم و فسآتم تیعر هبطاق و یناحور میرکتلا بجاو ءاملع تیمولظم و هدراو هنادبتسم
 رادجات دنمجرا ردارب مراودیما و مدومن عوجر یلم ياروش سلجم هب ار امش هضیرع باوج
 يانمت اب ار ناتسلگنا یلم ياروش سلجم هناضرغ یب شهاوخ هاش نیدلارفظم ترضحیلعا
 زا اصخش ار تایدعت عفد و عفر و دنیامرف اغصا لوبق عمس هب ملظ عفد رد مدوخ یصخش
 .دومرف دنهاوخ ناشدوخ يافو اب تیعر
  ناتسیرک یقالیی رصق زا هیئوژ 25 هبنش راهچ رصع
 )متفه دراودا ناریا تلم تسود(
 يارب یلو تسادیوه بذک راثآ نآ نیماضم زا هکلب تسین مولعم فارگلت نیا ذخأم هچ رگا
 یناجیه ار مدرم و دش خاسنتسا هخسن رازه ردق هب نآ يور زا و دیدرگ نانیمطا ثعاب ماوع
 همه هدنهد تاجن هک دنتسناد و دیسر یلم ياروش سلجم ظفل اهنآ شوگ هب و دیدرگ لصاح
  510.».تسا یلم ياروش سلجم يدعت و ملظ زا
 رد ناتسلگنا ترافس بناج زا هیمالعا نیا بیذکت رد يدنس چیه هک تسيروآدای هب مزال
 .درادن دوجو ،ناریا

 رفداژ يارب ندنل زا یفارگلت تسا هدش روهشم« )1906 تسوگآ 8( 1324 رخالايدامج 17
 ناریا تلود زا ار نینصحتم هعورشم دصاقم ماجنا :نومضم نیا هب بیرق تسا هدش هرباخم
 هرکاذم دراو ترافس رفادژراش اب دندوب هدش هدنهانپ سیلگنا ترافس هب هک يراجت ».دیهاوخب
 هب دیاب دناهتشون یمالسا ياروش سلجم« دوخ طختسد رد هاش هک دندیسر قفاوت نیا هب هدش
 بختنم دیاب زین سوجم و هنمارا و دوهی هفیاط ....دوش لیدبت یلم ياروش سلجم ترابع نیا
 یلم ظفل بسانم و دزاسیمن اهنآ دورو اب یمالسا ظفل و دنتسرفب سلجم نیا هب ار دوخ
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 511.»تسا
 هّتبلا ،تشاد هطورشم داجیا رد یعفانم ناتسلگنا هک دیآیمرب ینشور هب قوف بلاطم زا
 .دوب ناریا كالم - يزاوژروب عفانم اب قبطنم ًاقیقد عفانم نیا .یلادوئف ناملراپ اب ییهطورشم
 هک دوب یعناوم ندیبور ناریا نیکالم و كالم يزاوژروب یئاهن فده ،دش هتفگ هک روط نامه
 لد رد و ژاورس زج يزیچ زور نآ رد عناوم نیا .درکیم دودحم ار ناریا رد الاک شورف رازاب
 هب شیاهالاک و هیامرس رودص يارب زین سیلگنا مسیلایرپما .دوبن هدش لیسف يرادهدرب نآ
 ،زین عناوم نیا یماظن و یسایس - کیژولوئدیا هدنیامن .دوب ور هب ور عناوم نیمه اب ،ناریا
  .دوب راجاق تلود
 مرها و راشف اب تیناحور طسوتم و ریقف راشقا هک دیدرگیم ثعاب ،ناریا تیناحور یمره لکش
 رد هک تاهد نویناحور زا يرایسب یلو .دننک عافد تیزکرم ياهتسایس زا یبهذم و یلام
 طیارش رد .دنتفرگیم رارق ریاشع نارس تردق و تیمکاح تحت ،دندربیم رس هب یلیا قطانم
 ای و راکیب ،هدش رامثتسا ناروهشیپ فوفص رد يرهش ریقف نویناحور تیرثکا ،مدرم نایغط
  .دنداتسیایم هدش تسکشرو
 

 :نارکفنشور -2
 یفلتخم راشقا یسایس ظاحل هب و دندمآیمرب فلتخم راشقا زا ینامز عطقم نیا رد نارکفنشور
  .دندرکیم یگدنیامن ار
 زا شیپ یمک ،نارکفنشور نیا هدنیامن نیرتذوفن اب و نیرتگرزب .یبهذم نارکفنشور -1
 ازریم و ینامرک یحور دمحا خیش ،يدابآدسا نیدلالامج دیس :دندوب رفن هس هطورشم بالقنا
 رشتنم هتشون راعشا و نامر و خیراوت بتک نمض رد ار دوخ دصاقم« هک ،ینامرک ناخ اقآ
 ندنکرب رد و ناهاوخ ار یمالسا نوناق سیسأت و دندوب یعدم ار یمالسا لود داحتا دندرکیم
 512.»ّدِجُم دادبتسا
 مچرپ ریز ...و قارع ،هیکرت ،رصم ،ناریا ،ناتسناغفا مدرم ندرک دحتم نانآ فده عقاو رد
 يروتارپما ءهیامحلاتحت يدابآدسا نیدلاامج دیس ،1890 ات 1870 ياهلاس زا« .دوب مالسا
 هب انب و ناتسودنه رد 1882 لاس رد - راب کی مک تسد ،یمسر دانسا هب انب و دوب ایناتیرب
 رومأم ناونع هب ات داد داهنشیپ ًامسر - ناتسودنه تلود یتاعالطا سیورس ءهنامرحم دنس
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 و ایناتیرب تیامح اب يدابآ دسا نیدلاامج دیس« 513».دورب رصم هب ایناتیرب یتاعالطا سیورس
 ناپ شبنج يرکفنشور داهن ،نوارب دراودا ناتسلگنا ناسانش قرش ماگشیپ غیرد یب ياهکمک
 ”رمارک درل نیراب نیلوا“ کمک هب ،نیدلالامج دیس دشرا درگاش ،ودبع .درک داجیا ار کیمالسا
 اب نانچمه و زونه هک داد نامزاس ار هیفلس وردنت تسار شبنج ،رصم یسیلگنا رادنامرف
 شرازگ رد ایناتیرب لوسنکرس« )نم زا هیکت( 514.»دراد دوجو ،یئارگداینب یساسا ياههنیمز
 لیلد هب ،دوب شیاضعا زا یکی هک ،هرهاق يرنوسامارف ژل زا ًاریخا ار وا“ :تشون ییهنامرحم
 ”يرودک“ هتشون هبانب ”.دناهدرک جارخا ،)ادخ( يدبا و یلزا حور دوجو هب وا ینلع داقتعا مدع
 نیئار لیعامسا لاح نیع رد 515»...دوب دنلتاکسا یمومع ژل وضع يدابآ دسا نیدلالامج دیس
 ناریا هیلوا ياهنوسامارف زا یکی ،یناغفا هب فورعم يدابآدسا نیدلالامج دیس« :دسیونیم
 روتیزیو و ژل سیئر مکلم هناخشومارف ژل رد وا .تشاد تیوضع کینوسام ژل 9 رد هک تسا
 516».تساهدوب
 ات ار نیدلالامج دیس هک یحور دمحا خیش و ینامرک ناخ اقآ هک ددرگیم نشور اج نیا رد
 و تردق زا هاش نیدلارصان علخ زا شیب ییهمانرب ًالمع ،دندادیم رارق شیاتس دروم دوبعم دح
 يهمانرب يهدمآرد لمع هب .دنتشادن ،هزیمرفر مالسا بلاق رد وا ياج رب یناحور کی ندناشن
 ياهتساوخرد زا یّتح اهنیا تساوخ .دوب تردق رب ینیمخ جورع ،ریخا نارود رد ،اهنآ
 .دوب رتبقع ناریا نیکالم و نیکالم-اوژروب

 و نیملکتملاکلم ،نارکفنشور زا رشق نیا لبمس .یبالقنا ناراگن همانزور و نارونخس -2
 و يدازآ ،لالقتسا حور ،تردق اب نارکفنشور نیا .تسا لیفارساروص  ناخ ریگناهج ازریم
 یتلود یئاپرب ،راجاق تلود ینوگنرس ناهاوخ و دندیمدیم مدرم رد ار یعامتجا تلادع
 رخآ هب ات نارکفنشور نیا .دندوب هناخ تلادع داجیا و یلم ياروش سلجم یئاپرب ،کیتارکومد
 ناگدنیامن اهنآ .دندرک عافد ناشءهنابلط قح ياهتساوخ زا دوخ یگدنز تمیق هب و
 ياهتساوخرد زا بلغا و دندوب ناریا یتعنص يزاوژروب و يرهش ناروهشیپ مسیلاکیدار
 طسوت لیفارساروص و نیملکتملاکلم .دندادیم قوس ولج هب ار اهنآ و دنتشذگیمرد تیناحور
 .دندش مادعا و ریگتسد هاش یلع دمحم
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 رد یسلجم« وا .تسا ناخ مکلم ازریم نارکفنشور نیا لبمس .راکشزاس نارکفنشور -3
 طقف هن هناخشومارف سیسأت زا شدوصقم زین و ...داهن هناخشومارف ارنآ مان و داد لیکشت نارهت
 داحتا هب عجار نوسامارف ءازجا دصاقم هک تسا مولعم و دوب ناریا نایرابرد هکلب نایناریا داحتا
 تسایس ،ناریا رد يرنوسامارف ياهژل داجیا رب هوالع وا 517.»تسا تیناسنا نمجنا و رشب عون
 هطساو مهم زایتما دنچ رد« مکلم .دربیم شیپ ار يرادهیامرس ياهروشک هب ناریا یگتسباو
 نایجراخ هب رتشیب هچ ره دیاب ،دنک تفرشیپ دهاوخب ناریا رگا هک تشاد داقتعا ًاحیرص و هدوب
 رایسب كالم - اوژروب ءهدنیامن نویناحور اب نارکفنشور لیبق نیا 518.»دهدب زایتما )نایئاپورا(
 دمحم دیس ردپ - یئابطابط قداص اب مکلم تاقالم لاثم يارب شیپ روطس رد .دندوب کیدزن
 .دش رکذ - یئابطابط
 

  .یسارکومد-لایسوس -3
 ياپ ریجنز یبسن ندش زاب ،یعامتجا نارحب رثا رب ،متسیب نرق يادتبا و مهدزون نرق رخاوا رد
 یگتسکشرو رثا رد يرهش ناروهشیپ يراکیب و اهنآ ینویلیم يراکیب و اتسور زا نایئاتسور
 راوجمه ياهروشک هب ،ندنام هدنز و راک نتفای يارب رفن اهرازه ،یموب عیانص ياههخاش
 نآ تفن عیانص هک دوب هیسور روشک هب نایرارف و نارجاهم نیرتشیب .دندرک رارف ای و ترجاهم
 زا ،1906 لاس رد وکاب تفن عیانص رامآ قبط« .تشاد رارق ناریا ناجیابرذآ یکیدزن رد هژیو هب
 نیرجاهم رفن 7418 ،دیسریم رفن 37394 هب اهنآ دادعت هک تفن عیانص نارگراک لک دادعت
 عیانص اب ًامیقتسم و دندرکیم راک تفن ياههاچ رد یناریا نارگراک دصرد 90 .دندوب یناریا
 و تشاذگ دایدزا هب ور یناریا نیرجاهم دادعت متسیب نرق لوا ههد رد .دنتشاد راک ورس نیگنس
 ریثأت تحت ادیدش هک وکاب رد يرگراک نیلاعف .دیسر رفن رازه 200 مقر هب ههد نیا رخآ رد
  .دندروآ دوجو هب ار تمه نمجنا ،دنتشاد رارق هیسور یتسینومک شبنج
 نارس زا یناسک نایم نیا رد« :دسیونیم يورسک زیربت یسارکومد لایسوس دروم رد
 شورفاود یلع یجاح و ینایقدص لوسر یجاح و ویسم یلع یئالبرک ناناورداش زا ،ناگدنشوک
 ازریم و رقاب ریم اقآ و ییهجنگ اقآ رفعج و تیبرت ناخیلع دمحم ازریم و هدازفیرش نسح دیس و
 مان هب یناهن تسشن کی اضر دیس و هنماخ دمحم اقآ و یعاجش یقت اقآ و یئوخ رغصا یلع
 هب ییهتسد هک نیا نآ و دندیشوکیم يرگید رترادجرا راک کی هب هدرک اپرب »یبیغ زکرم«
 یبلط لالقتسا و یهاوخیدازآ شبنج موادت رد تالیکشت نیا 519.»دندروآ دیدپ ”دهاجم“ مان
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 .دومن افیا یئالاو شقن ناریا لک رد سپس و ناجیابرذآ رد
 رب يراذگ ریثأت يارب ناریا نورد رد مزال یتاقبط هیاپ زا یسارکومد -لایسوس شبنج یلو
 يوس و تمس ار مدرم یمومع شبنج تسناوتن اذل .دوبن رادروخرب شبنج يوس و تمس
 یعامتجا لاعف و یعقاو ،گرزب ياهورین هک تفریم ار یهار یمومع شبنج .دهد يرگید
  .دنتشاد شقن نآ رد ناریا نورد
 هک تفرگ لکش ناریا تسینومک بزح تروص هب اهدعب ناریا یسارکومد -لایسوس شبنج
 یتدم يارب ار روشک لامش زا یعیسو هقطنم ناخ کچوک ازریم اب دحاو ههبج داجیا اب تسناوت
 .دزاس دازآ
 
  :اهنمجنا
 اهنمجنا نیا .تفرگ لکش ناریا رد یئاهنمجنا ،هطورشم بالقنا اب نامزمه و شیپ رد
 ار دوخ یسایس و یفنص ياهتساوخ و دشیم لیکشت ناراکداتسا و ناروهشیپ طسوت ًاتدمع
 دندوب شبنج هندب ياهلکشت ،دنتشادن مه اب ییهطبار ًاساسا هک اهنمجنا نیا .درکیم حرطم
 ياهنمجنا طقف اهنمجنا نیا زا یضعب .دادیم له ولج هب ار تیناحور هک دوب اهنآ راشف و
 و نآرق تیمکاح يارب هک نمجنا نیا .ینامرک مالسالامظان یفخم نمجنا لثم دندوب یسایس
 رد .تشاد ار یلادوئف شبنج کی يوس و تمس ،درکیم تیلاعف یئابطابط اب هطبار رد تلادع
 تهج یششوک چیه ،درکیم شالت ریاشع نارس ندرک دحتم یپ رد نمجنا نیا هک یلاح
 رب .دادیمن ناشن دوخ زا نارهت رد دوجوم ياهنمجنا ندرک هارمه دوخ اب و ندرک دحتم
 .درکیم لابند ار زیربت یسارکومد -لایسوس تسایس نارهت رد اهیناجیابرذآ نمجنا سکع
 رب ار راجاق هاش و نادرمتلود بضغ و مشخ هک دوب نانچنآ شبنج هندب ياهنمجنا ریثأت
  ..دشیم رداص اهنآ یگدنکارپ روتسد بترم هک هنوگ نآ تخیگنایم
 دید ياراد ،یسایس روما همه رد تلاخد دوجو اب نارگید ،اهنمجنا نیا زا يدودعم زا ریغ
 هک ییهعماج زا ینشور روصت ،ناشموادم و روشرپ تیلاعف دوجو اب .دندوبن هدنیآ يارب ینشور
 طختسد .تشاد همهاو اهنآ زا هاش و دندوب رسدرد رابرد يارب اهنآ یلو .دنتشادن ،دنتساوخیم
 شیاسآ و باوخ مدرم زور و بش رهش نیا رد ....« :تسا نینچ دروم نیا رد هاش نیدلارفظم
 يارب نمجنا مسا هب کی ره  ًامامت رارشا ،دنتسین نمیا ناشدوخ لام و ناج زا ،دنرادن
 حیحص ياهنمجنا ریاس و هدش رهش مظن و یلاها شیاسآ لخم و هدرک نیعم یلحم ناشدوخ
 زا .دنیامنیم تنملراپ سلجم و یتلود و یسایس تاروما مامت هب هلخادم زورما ،هدرک ماندب ار
 مسق نیا يروهمج تلود مادک رد تسا لهس هطورشم تلود مادک رد منکیم لاوئس امش
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  520.»...دنیامنیم تالخادم
 نارهت رد اهنت هن هک دندوب یئاهنمجنا نامه ناریا هطورشم شبنج یساسا روتوم عقاو رد
 .دندوب هدیدرگ اپرب زین تاهد یضعب رد و ناریا ياهرهش مامت رد هکلب
 ار تیطورشم نامرف هاش نیدلارفظم هرخالاب قوف ياهنمجنا و ناریا شکتمحز مدرم راشف اب
 .دومن ءاضما )1906( يدیشروخ1285 دادرم رد

 مظعا ردص فرشا بانج«
 هسورحم کلامم تداعس و یقرت هتشر رس هنأش لج یلاعتیراب ترضح هک اجنآ زا
 یلاها هبطاق قوقح ظفاح ار ام نویامه صخش و هدرپس ام تیافک فکب ار ناریا
 نیا رب ام نویامه هدارا هک عقوم نیا رد اذهل هداد رارق نامدوخ قیدص يایاعر و
 ینابم دییأت و دییشت و ناریا یلاها هبطاق تینما و تیهافر يارب هک تفرگ قلعت
 دوش هدراذگ ارجا عقومب یتکلمم و یتلود رئاود رد رورمب هننقم تاحالصا تلود
 و هیراجاق ناگدازهاش نیبختنم زا یلم ياروش سلجم هک میدش ممصم نانچ
 رد هموقرم تاقبط تاباختناب فانصا و راجت و نیکالم و فارشا و نایعا و ،املع
 و یتکلمم و یتلود روما ماهم رد هک دوش میظنت و لیکشت نارهط هفالخلا راد
 رد ام هاوختلود يارزو تئیهب و دروآ لمعب ار مزال هقادم و هرواشم هماع حلاصم
 ار مزال کمک و تناعا دش دهاوخ ناریا یتخبشوخ و تداعس يارب هک یتاحالصا
 حلاصم و تلم و تلود ریخ رد ار دوخ دیاقع نانیمطا و تینما لامک رد و دیامنب
 دناسرب ضرعب تلود لوا صخش طسوتب تکلمم یلاها هبطاق تاجایتحا و هماع
 بجومب هک تسا یهیدب دوش هدراذگ ارجا عقومب و حشوم ینویامه هحصب هک
 نآ لیکشت مزاول و بابسا و سلجم نیا تابیترت و همانماظن كرابم طختسد نیا
 هک دومن دهاوخ ایهم و نیعم خیرات نیا زا نیبختنم ياضما و بیوصت قفاوم ار
 نابهگن هک موقرم یلم ياروش سلجم یلاعت هللا نوعب و هدیسر هناکولم هحصب
 سدقم عرش نیناوق ارجا و تکلمم روما همزال تاحالصاب و حاتتفا تسا لدع
 رشتنم و نالعا ار كرابم طختسد داوس هک میرادیم ررقم زین و دیامن عورش
 ناریا تلم و تلود یقرت هب عجار أمامت ام هنسح تاین زا یلاها هبطاق ات دنیامن
 نیا و تلود نیا ماود ییوگاعد لوغشم لاحلا هفرم و علطم یغبیفامک تسا
 .دنشاب لاوز یب سلجم
 مهدزای لاس رد يرجه 1323 هیناثلا يدامج مدراهچ خیراتب هینارقبحاص رصق رد
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 ».ینویامه هحص لحم ـ ام تنطلس
 

  :اهورین دنیآرب
 نآ ءهمانساسا و یلم ياروش سلجم هرود نیلوا بیکرت رد میناوتیم ار اهورین دنیآرب ام
 میظنت يارب ،تشاد روضح زین هاش نآ سالجا نیلوا رد هک سسؤم سلجم .مینک يریگیپ
 زا رتهب ،رابرد و مدرم فرط زا هدش باختنا ياضعا بیکرت .دش لیکشت روشک یساسا نوناق
 .دهدیم ناشن ار هطورشم بالقنا یخیرات يهفیظو و اهورین دنیآرب ،یلیلحت ره
 

 دصرد هدنیامن دادعت یعامتجا تیعقوم ناتسرهش

  ٪ 3٫85 رفن    6 ناگدازهاش نارهت

  ٪ 8٫34 رفن  13 نیکالم - نیناوخ - نایعا نارهت

 ٪ 2٫57 رفن    4  نویناحور نارهت

 ٪ 7٫06 رفن  11 فارص و رجات نارهت

 ٪ 19٫87 رفن  31 فنص 102 نارهت

 ٪ 5٫77 رفن    9 الاب و طسوتم تاقبط نارهت

 ٪ 52٫56 رفن  82  اهناتسرهش ریاس
 --- هدنیامن نودب نارگراک اهناتسرهش و نارهت
 --- هدنیامن نودب ناناقهد اهناتسرهش و نارهت

 ٪ 100 رفن 156 ناریا حطس رد ناگدنیامن لک دادعت
  یلم ياروش لوا سلجم یمسر دانسا هسیاقم و سابتقا

: https://fa.wikisource.org/wiki/ :هدنورپ Doreh_1.pdf 
 

 میژر رگید نایب هب .دنتشاد ار ارآ هعومجم دصرد 85!3 ،رابرد ناگدنیامن ینعی ناگدازهاش
 .تساوزنا تیاهن رد راجاق

 دادعت هدع نیا نیب رد .دنراد ار ناگدنیامن هعومجم زا دصرد 34!8 نیکلام - نیناوخ - نایعا
 فرصت زا ار نیمز هک دنتسه ینارادلویت ای هیقب و دنتسه تلود رادفرط عجترم نارادلویت یمک
 نیا .دناهدش نآ کلام نیمز دیرخ اب هک دنتسه ینیکلام ای و دناهدروآرد شیوخ تیکلام هب
 ياهرهش نیکلام و نیناوخ دیاب هدع نیا رب .دنتسه راجاق میژر ینوگنرس ناهاوخ ًاقیمع هدع
 .درک هفاضا ،دنتسه ییهظحالم لباق دادعت هک زین ار تالیا و رگید

 ياهناتسرهش نویناحور هدع نیا رب هک .دنراد ار ناگدنیامن دصرد 57!2 نارهت رد نویناحور
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 .دندرگیم هفاضا رگید

 هزات نیکلام لاح نیع رد ناگدنیامن نیا .دنراد هدنیامن دصرد 06!7 نارهت زا فارص و رجات
 دصرد ،دنتسه نافارص و راّجُت هک رگید ياهرهش ناگدنیامن هبساحم اب .دنتسه زین هدش کلام
 .دیآیم الاب اهنآ

  .ناگدنیامن ٪87!19 ینعی دنراد روضح سلجم رد فنص 102 زا هدنیامن 31
 هزادنا هچ ات ،دناهدش لکشتم رایسب ياهنمجنا رد هک فانصا هنزو هک دهدیم ناشن نیا
 .دراد یئالاو تیمها هچ هطورشم بالقنا رد اهنآ شقن و تسا نیگنس

 اهنآتسرهش ناگدنیامن زا یمک دصرد .تسا دصرد 77!5 نارهت رد طسوتم تاقبط ناگدنیامن
 فانصا زا مه یکدنا ای و نیکلام ،نیلومتم زا اهنآ رتشیب .تسا طسوتم تاقبط نیا زا
 .دهدیمن لیکشت ار یگرزب هنزو شبنج نیا رد طسوتم تاقبط تکرش هجیتن رد .دنشابیم
 و ریاشع ياسؤر و ناکلام ،نیناوخ ،نارکفنشور زا نارهت زا ریغ رگید ياهرهش ناگدنیامن
 .دنشابیم هقطنم نادرم تلود
 مهم هقبط ود نیا هک دهدیم ناشن سلجم رد ناناقهد و نارگراک ءهدنیامن روضح مدع
 هدامآ تلاسر نیا يارب ناشطیارش لقادح ای و دنرادن بالقنا زا هلحرم نیا رد یتلاسر یعامتجا
 یبالقنا هکلب دشاب کیتارکومد اوژروب بالقنا کی تسناوتیمن هطورشم بالقنا ینعی .تسین
 زا تارک هب هتشون نیا رد هک يرگید یخیرات ياههدالق و اهریجنز ندنابور يارب یلادوئف دوب
 .تسا هدش تبحص اهنآ
 
  .لوا سلجم رد اهورین يدنبفص
 تابسانم اهنآ .دندوب تیمکاح رد یلو يوزنم ،لزلزتم ،کچوک هورگ ناگدازهاش -1
 یگدنیامن ار يرادهدرب ياههدنام سپ و نیمز رب یکارتشا تیکلام و ،يرادعاطقا ،يرادلویت
 .دندرکیم
 و یلادوئف - اوژروب تابسانم ،نیمزرب تیکلام تابسانم ،نیکالم اوژروب ناگدنیامن تیرثکا -2
 .دندرکیم یگدنیامن ار يرادهدرب و عاطقا و لویت ،نیمز رب یکارتشا تیکلام اب یتاذ تفلاخم
 ياههناخراک زاین دروم يزرواشک ياهالاک تادیلوت يارب عیسو رازاب داجیا ناگدنیامن  اهنآ
 .دنتفرگیم رارق فص کی رد اذل .دندوب ناریا لخاد رد یجراخ ياهالاک رازاب داجیا و یجراخ
 .دنتشاد رارق یئارآ فص نیمه رد زین لوا سلجم نارکفنشور زا یضعب و تیناحور
 لاکیدار تارییغت ناهاوخ ،دنهدیم لیکشت لوا سلجم رد ار ینیگنس يهنزو هک فانصا -3
 هب .دنتشادن هدنیآ زا ینشور دید یلو دندوب دوخ عیانص نارحب عفر يارب یسایس و يداصتقا
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 .دنتشگ هناور نیکلام - اوژروب رادفرط تیناحور لابند هب لوا سلجم رد تهج نیمه
 رگید يوس هب هاگ و وس نیا هاگ دندوب لزلزتم لوا سلجم رد هنایم تاقبط ناگدنیامن -4
 .دندیتلغیم
 سلجم تابوصم هب ،هطورشم بالقنا فیاظو و يدنبفص نیا هب تبسن يرتنشور دید يارب
 :میزادرپیم لوا
 و نیون راتخاس یئاپرب و هنهک یعامتجا راتخاس ندیبوک مهرد يارب یعامتجا بالقنا ره
 زا یکی بهذم .دبوکیم مهرد ار هنهک و هدوسرف هقبط هطلس ياهرازبا مامت ،هدنیآ يافوکش
 بالقنا دروخرب .دیامنیم شالت همکاح هقبط هطلس ندرک نادواج رد هک تساهرازبا نیا
 لثم رگرامثتسا نیون هقبط هک نیا زا دعب .تساعدم نیا رب ینشور هنومن بهذم اب هسنارف
 .دربیم هانپ بهذم هب دوخ هطلس ندرک يدبا يارب هرابود ،دش مکاح يزاوژروب
 اب  ًاساسا هکلب اقلطم هن يداینب رییغت ناهاوخ تاقبط .میتسین ور هب ور لاور نیا اب ناریا رد ام
 بارخ ،فده ،یئانب ریز ظاحل هب هک دهدیم ناشن نیا .دندرک لکشتم ار مدرم بهذم رازبا
 .تسا هدوب رظن روظنم يرادهدرب و ژاورس تابسانم ندودز هکلب هدوبن یلادوئف تلود ندرک
 هیرفعج هقح هقیرط و مالسا ناریا یمسر بهذم« :هطورشم یساسا نوناق ممتم لوا لصا
 ».دشاب بهذم نیا جورم و اراد ناریا هاشداپ دیاب تسا هیرشع ینثا
 دییات و هجوت هب هک یلم ياروش سدقم سلجم« :هطورشم یساسا نوناق ممتم مود لصا
 هناطلس هللادلخ مالسا هاشنهاش ترضحیلعا تمحرم لذب و هجرف هللا لجع رصع ماما ترضح
 چیه رد دیاب تساهدش سیسأت ناریا تلم هماع و مهلاثما هللارثک هیمالسا ججح تبقارم و
 ترضح هعوضوم نیناوق و مالسا هسدقم دعاوق اب یتفلاخم نآ هینوناق داوم راصعا زا يرصع
 نیناوق تفلاخم صیخشت هک تسا نیعم و دشاب هتشادن ملَس و هلآ و هیلع هللا یلص مانالاریخ
 اذهل تسه و هدوب مه دوجو تاکرب هللا مادا مالعا ياملع هدهع رب هیمالسا دعاوق اب هعوضوم
 و نیدهتجم زا دشابن رفن جنپ زا رتمک هک یتأیه راصعا زا يرصع ره رد تسا ررقم امسر
 ججحو مالعا ياملع هک قیرط نیا هب دنشاب مه نامز تایضتقم زا علطم هک نینیدتم ياهقف
 هب یفرعم دنشاب هروکذم تافص ياراد هک ءاملع زا رفن تسیب یماسا هعیش دیلقت عجرم مالسا
 سلجم ياضعا رصع ياضتقم هب رتشیب ای ار اهنآ زا رفن جنپ دنیامنب یلم ياروش سلجم
 رد هک يداوم ات دنسانشب تیوضع تمس هب هدومن نییعت هعرق مکح هب ای قافتالاب یلم ياروش
 هک هیونعم داوم نآ زا کیره هدومن یسر روغ و هرکاذم تقد هب دوشیم ناونع سلجم
 و دنکن ادیپ تینوناق ناونع هک دنیامن در و حرط دشاب هتشاد مالسا هسدقم دعاوق اب تفلاخم
 ترضح روهظ نامز ات هدام نیا و دوب دهاوخ عبتب و عاطم باب نیا رد ءاملع تایه نیا يأر
 ».دوب دهاوخن ریذپ رییغت هجرف هللا لجع رصع ۀجح
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 هدهع رد عرش مکاح بیوصت اب مومع یعدم صخش نییعت« :...ممتم میس و داتشه لصا
 ».تسا هاشداپ
 تسا صوصخم هک هننقم هوق« :لوا دنب - هطورشم یساسا نوناق ممتم متفه و تسیب لصا
 ياروش سلجم و یهاشنهاش ترضحیلعا زا دوشیم یشان هوق نیا و نیناوق بیذهت و عضو هب
 فوقوم نآ رارقتسا یلو دراد ار نوناق ءاشنا قح ءاشنم هس نیا زا کیره و انس سلجم و یلم
 نکل ینویامه هحص هب حیشوت و نیسلجم بیوصت و هیعرش نیزاوم اب تفلاخم مدع هب تسا
 .تسا یلم ياروش سلجم تاصتخم زا تکلمم جرخ و لخد هب هعجار نیناوق بیوصت و عضو
 ».تسا یلم ياروش سلجم هصتخم فیاظو زا نیناوق ریسفت و حرش
 تیناحور ،یلادوئف یعامتجا راتخاس نیرتهدنام بقع اب ییهعماج رد ،دوشیم هظحالم هک نانچ
 یندم نیناوق .دریگیم رارق انس و یلم ياروش سلجم يارو رد و هاشداپ تردق اب تباقر رد
 :دوشیم میسقت شخب ود هب یئاضق ءهوق لاح نیع رد .دیآیم رد یعرش نیناوق لرتنک تحت
 یجراخ هچ و یلخاد هچ هیامرس تکرح و تراجت هک دهدیم ناشن نیا .یفرع و یعرش
 ءهدنهد ناشن یعرش مکاحم رگید بناج زا .تسا دوخ دازآ تکرح يارب یندم نیناوق ناهاوخ
 یلادوئف راتخاس ظفح زا ناشن هدش دای نیناوق نیا ءهعومجم .تسا یلادوئف ماظن یناج تخس
 .تسا نآ یخیرات ياههدنام سپ ندودز و
 مکاحم هب تسا صوصخم هوق نیا و قوقح زیمت زا تسترابع هک هیمکح و هییاضق هوق :میود
 .تایفرع رد هیلدع مکاحم هب و تایعرش رد هیعرش
 یفن ،نیمز رب یکارتشا تیکلام یفن رد ًاقیقد ،مهدفه و مهدزناش ،مهدزناپ ،مهدراهچ لصف
 فده اهدنب نیا يارجا .تسا هدش بیوصت ،نیمز رب تیکلام میکحت و يرادلویت و عاطقا
 زا ار ژاورس و يرادهدرب نارگ ریجنز تابوصم نیا .دوب ناریا هطورشم بالقنا یئانبریز و یعقاو
 طیارش و داد تاجن یبابرا صاخ نیمز رب رمع مامت يراگدنام زا ار اهنآ و دودز ناناقهد ياپ
 زا هدش ادج راک يورین نآ ءهمزال هک يرادهیامرس دشر و ناریا يافوکش مسیلادوئف يارب ار
 .تخاس مهارف ،دشابیم شراک يورین شورف هب روبجم یگدنز همادا يارب و تسا دیلوت رازبا
 روبجم ای یلحم رد تماقا زا عنم ای داد یفن ناوتیمن ار نایناریا زا کیچیه :مهدراهچ لصف
 .دنکیم حیرصت نوناق هک يدراوم رد رگم دومن ینیعم لحم تماقا هب
 یعرش زوجم اب رگم درک نوریب ناوتیمن کلم بحاص فرصت زا ار یکلم چیه :مهدزناپ لصا
 .تسا هلداع تمیق هیدات و نییعت زا سپ زین نآ و
 هب رگم تسا عونمم تسایس و تازاجم ناونع هب مدرم لاوما و كالما طبض :مهدزناش لصا
 .نوناق مکح
 ناونع ره هب ناشیا هفرصتم لاوما و كالما زا نیفرصتم و نیکلام طلست بلس :مهدفه لصا
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 .نوناق مکح هب رگم تسا عونمم دشاب هک
 ءهدام« :دناسر بیوصت هب ار ریز یتیروف ود هحیال 7130 نمهب 18 رد یلم ياروش سلجم
 هب دورو درجم هب هدرب ره و هدشن هتخانش هدرب ناونع هب سک چیه ناریا تکلمم رد - هدحاو
 شورف و دیرخ هدرب مان هب ار یناسنا سک ره دوب دهاوخ دازآ ناریا یلحاس ياهبآ ای كاخ
 هدرب لقن و لمح و هلماعم هطساو ای دیامنب یناسنا هب تبسن يرگید هناکلام راتفر ای هدرک
 ».دیدرگ دهاوخ یبیدأت سبح لاس هس ات کی هب موکحم دوشب

 دروم هک یسک هعجارم ای عالطا ضحم هب تسا فلکم یتلود نیرومأم زا کی ره - هرصبت«
 مرجم بیقعت يارب هدروآ مهارف ار وا صالختسا لئاسو ًاروف تسا هدش یگدرب راتفر ای هلماعم
 ».دهد عالطا تیادب هکراپ نیرتکیدزن هب
 هدام نیا بیوصت يارب زین یترورض ،تشادن دوجو عیسو داعبا رد ناریا رد يراد هدرب رگا
 هک دوب ناریا هطورشم بالقنا یخیرات فیاظو زا یکی يرادهدرب ءاغلا .دمآیمن دوجو هب هدحاو
 .دناسر ماجنا هب تیقفوم اب
 زا لماک روط هب ار یسایس تردق رب هلیبق تیمکاح ناریا هطورشم بالقنا ،نآ رب هوالع
 بالقنا گرزب ياهدرواتسد زا یکی نیا و .دیبور نیمزرس نیا یعامتجا یگدنز ءهنحص
 .دوب ناریا هطورشم
 دص و مدص لصا و هن دون ات راهچ و دون ياهدنب ینعی دون لصا رد ام ار بالقنا نیا يدعب ماگ
 یلم ياروش سلجم طسوت هطورشم بالقنا ،ینوناق ياهدنب نیا رد مینکیم هدهاشم مکی و
 :دراد یگرزب ياهدرواتسد تایلام تخادرپ هنیمز رد راجت تینما و تراجت يارب
 .نوناق مکح هب رگم دوشیمن رارقرب تایلام مسق چیه :مراهچ و دون لصا
 .دومن دهاوخ صخشم نوناق دش دنناوت فاعم تایلام نداد زا هک ار يدراوم :مجنپ و دون لصف
 نیعم و بیوصت تیرثکا هب یلم ياروش سلجم هلاس همه ار تایلام نازیم :مشش و دون لصا
 .دومن دهاوخ
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 دهاوخن هدراذگ تلم دارفا نیبامیف يزایتما و توافت چیه یتایلام داوم رد :متفه و دون لصا
 .دش

 .تسا صوصخم نوناق هب طونم تایلام زا تیفاعم و فیفخت :متشه و دون لصا
 یلاها زا ناونع چیه هب درادیم ینثتسم ًاتحارص نوناق هک یعقاوم زا ریغ :مهن و دون لصا
 .يدلب و یتیالو و یتلایا و یتکلمم تایلام مسا هب رگم دوشیمن هبلاطم يزیچ
 .نوناق بجوم هب رگم دوشیمن هلاوح تلود هنیزخ هب یماعنا و موسرم چیه :مدص لصا
 بجوم هب هک یتدم يارب یلم ياروش سلجم ار تابساحم ناوید ياضعا :مکی و دص لصا
 .دومن دهاوخ نییعت دوشیم ررقم نوناق
 و يدام معن ناگدننک دیلوت ششوک و شالت و هزرابم اهنرق ءهجیتن هک ینوناق ياهدنب نیا
 هک ار رظن نیا فافش و ینشور اب ،دوب ناریا هطورشم بالقنا ات يدامتم نورق نارکفنشور
 ار ،تسا هدوب هنایمرواخ تابالقنا نیرتناشخرد و نیرتقفوم زا یکی ناریا هطورشم بالقنا
 تهج هنایمرواخ ياهروشک رد یمیظع ياهشبنج ءهدنزیگنارب بالقنا نیا .دنکیم دییأت
 .دوب ژاورس و يراد هدرب ندودز
 
 لوا سلجم نایاپ ات هطورشم بالقنا رد حرطم ياهتیصخش
  .یناهبهب هللاتیآ -1

 ،ینامرک مالسالامظان رظن نتسناد یلو .تسا هدش هدروآ شیپ روطس رد یتاکن وا دروم رد
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 دوصقم هب ندیسر ردص و یناهبهب نایاقآ« :دوب دهاوخن هدیاف زا یلاخ وا نارادفرط زا یکی
 ششوک ماقم نآ هب ندیسر رد و دننادیم دوخ ءهملک ذوفن و تسایر هب ار
 یلم ياروش سلجم رد یناهبهب هک دوریم شیپ اج نآ ات ششوک نیا 521»....دنیامنیم
 یقت دمحم ازریم اقآ« .دریگیم شیپ رد هاش یلع دمحم ای و ناطلسلانیما دننامه يراتفر
 و املعلا ردص ردارب نسحم ازریم اقآ شیاج رد و داد افعتسا دوب ءاملع لیکو هک یناگرگ
 دمحم ازریم اقآ هک ردق نیمه .طیارش نودب و باختنا نودب دش دراو یناهبهب ياقآ داماد
 ردق ره درک بوصنم وا ياج هب ار شیوخ داماد هللادبع دیس اقآ بانج و داد افعتسا یقت
 ار یترامع تمحز هب نم  دیوگیم یناهبهب ......دیسرن یئاج هب دندرک دایرف و داد القع
 زا یکی مدید یمدآ نوتس کی تقو ره .مداد رارق یبوچ نوتس رتمک ای تسیود يور
  522».مراذگیم شیاج هب ار یمدآ نوتس نآ و مرادیمرب ار یبوچ ياهنوتس

 .یئابطابط دمحم -2
 ،ناریا رد نوسامارف ءهلئسم رد هژیو هب یئابطابط یعامتجا ياج و تیصخش دروم رد
 زا یلاخ زین وا دروم رد ینامرک مالسالامظان رظن یلو تسا هدمآ ،هتشون نیا رد ییهمش
 هچ ره زا ،مدرم شبنج دربشیپ رما رد شصولخ نداد ناشن يارب یئابطابط .تسین هدیاف
 هب لاغتشا هب ....دهدیم رفنت دوخ زا ار مدرم اذلف« و دنکیم يرود دراد تسایر زا یناشن
 .دنکیم رود دوخ زا تسا تسایر و یقرت بجوم هک ار هچ نآ هچغاب و غاب و لگ و نادلگ
 یئابطابط ياقآ هب هک دندمآرب ماقم رد مود یفخم نمجنا ءازجا هک دیسر یئاج هب راک
 523».تسا دوصقم هب ندیسر اب یفانم راتفر و كولس روط نیا هک دنناسرب

  )1342 -1222 دلوت( يردنکسا ازریم نامیلس -3
 رد تالیصحت ندناسر ناپای هب زا سپ وا .تسا راجاق يازریم سابع )هون رسپ( ءهجیتن
 زا سپ وا .دیدرگ فقوتم ناطلسلانیما هراشا اب هک درک رشتنم ار قویع همانزور ،نونفلاراد
 هب هاش اضر نامز رد .داد نامزاس ار قوقح هیرشن و قوقح نمجنا ،تیمدآ ءهعماج كرت
 یبهذم تاشیارگ دوجو اب تشاد زین يوروش هب شیارگ نوچ و تساخرب وا ینابیتشپ
 رد ربتکا بالقنا نشج رد تکرش زا سپ وا .تفای تیلوبقم پچ رکفنشور ناونع هب ،يوق
 .دش هدوت بزح ناراذگ ناینب زا یکی هاش اضر طوقس زا سپ و تشگزاب ناریا هب هیسور
 شیگدنز لوط مامت رد هک دوب یپچ هب لیامتم لاربیل رکفنشور يردنکسا ازریم نامیلس
 ماجنا زج يزیچ وا یساسا هتساوخ .دوب ناسون رد یسایس - کیژولوئدیا ظاحل هب

 
 390 لوا دلج - نایناریا يرادیب خیرات - ینامرک مالسالامظان -521
 546 لوا دلج - نایناریا يرادیب خیرات - ینامرک مالسالامظان -522
 390 لوا دلج - نایناریا يرادیب خیرات - ینامرک مالسالامظان -523
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 رابرد نیب بترم وا تهج نیدب .دوبن زور نآ دساف و هدنام بقع ءهعماج رد یئاهمرفر
 .درکیم ضوع عضوم یتسینومک شبنج و هاش اضر ،راجاق

  ناخ رقاب و ناخ راتس -4
 ریظن یب تعاجش و روهت رد هک ود نیا .دنتسه ناریا هطورشم بالقنا گرزب نامرهق ود
 نیا مان هب زکرم نیا ياههیعالطا زا يرایسب و هتشاد رارق یبیغ زکرم ریثأت تحت ،دندوب
 رد ناخ رقاب و ناخ راتس نارهت حتف زا سپ .تفاییم راشتنا مدرم بوبحم تیصخش ود
 اب اهنآ .دننک رفس نارهت هب دندش روبجم اهتارکومد و نویلادتعا تافالتخا جوا نایرج
 هب ،يدازآ يارب ناج زا نتشذگ و لاثم یب تعاجش و دیدش یتسرپ نهیم ساسحا دوجو
 ءوس دروم نویلادتعا طسوت یناسآ هب ،زور یسایس عاضوا زا لزان كرد و كدنا داوس تلع
 هب روبجم ،درک هرصاحم ار اهنآ ،ناخ مرفی هک يدنچ زا سپ یلو .دنتفرگ رارق هدافتسا
 و تشذگرد دعب لاس راهچ ناخراتس .دنتشگ ریگتسد اهنآ .دندش وا اب هناحلسم يریگرد
 نیریش رصق رد نابلاط نیما دمحم شنابزیم طسوت ینامثع زا تشگزاب زا سپ ناخ رقاب
  .دیسر لتق هب

  ،لیفارساروص هب  فورعم يزاریش ناخریگناهج ازریم -5
 نارکفنشور زا یکی و هطورشم بالقنا ریذپان یگتسخ و هتسجرب نیزرابم زا یکی
 ناخربکا یلع هارمه و درک لیصحت نونفلاراد هسردم رد وا .دوب زور نآ ءهعماج يورشیپ
 اب وا .دنام وا رب همانزور مان تهج نیمه هب .دومن رشتنم ار لیفارساروص همانزور ادخهد
 زا یعیسو تاعالطا و دوب طابترا رد هطورشم نارود رد يرایسب یفخم و ینلع زکارم
 زا یجوم وا همانزور هرامش ره تهج نیدب .تشاد زور نآ یللملانیب و یلخاد عاضوا
 اهراب و دندیسرتیم وا زا نویناحور .درکیم داجیا هعماج رد یبالقنا كرحت و يورشیپ
 شتآ هب و دندیدزد ار شلاوما ،دندرک تراغ ار شاهمانزور لحم اهراب .دندرک شریفکت
 شیپ رد بش نامه و ریگتسد سلجم نتسب پوت هب زا سپ ناخریگناهج .دندیشک
 هطورشم بالقنا یعقاو نارادمچرپ زا یکی وا .دش هتخیوآ راد هب هاش یلع دمحم نامشچ
 .دوب هتفرگ یشیپ شاهنامز نامدرم زا لاس اههد شراکفا ءهرتسگ هک دوب

  .نیملکتملاکلم هللارصن ازریم -6
 1322 لوالاعیبر 12 رد وا .تسا ناریا هطورشم بالقنا روآمان نارونخس و نیلاعف زا یکی
 و يدابآ تلود ییحی ،یناشاک فیرش يدهم دمحم و ظعاو نیدلالامج دیس هارمه
 ًادعب .داهن ناینب ار هدکیم غاب یفخم نمجنا ،هدکیم ناخ نامیلس هناخ رد ،رگید يدادعت
 نطو دیدش تاساسحا اب يدرم نیملکتملاکلم .دیدرگ غلاب رفن 50 هب نمجنا نیا دادعت
 وا .دوب لاثم یب يرونخس و ناریا یلخاد روما رد یجراخ تلاخد و يدادبتسا دض ،یتسرپ
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 هب مدرم رد میظع یقوش و روش و دیشکیم شتآ هب ار لالقتسا و يدازآ هار ناگتفیش ِناج
 ریفکت اهراب زین ار وا .دندوب كانمیب رایسب وا زا تیناحور و راجاق میژر .دروآیم دوجو
 لیفارساروص هارمه و ریگتسد ،سلجم ندش هتسب پوت هب زا سپ نیملکتملاکلم .دندرک
 .دوب ناریا هطورشم بالقنا ناماگشیپ زا یکی قح هب زین وا .دیسر لتق هب

  :يرایتخب دعسا رادرس -7
 و یسایس طیحم رد یلد ود اب هطورشم شبنج دنور رد هک تسا يرایتخب نیناوخ زا یکی
 زین وا ،لوا سلجم هیلع هاش یلع دمحم ياتدوک زا دعب .دوب هداتسیا ناریا يرکفنشور
 اب جراخ رد .درک رفس ناریا زا جراخ هب ناراکردنا تسد و نارکفنشور زا يرایسب دننامه
 ار لیا تسناوت رادرس .دیدرگ يرایتخب هناور نارهت حتف يارب ،ناراک ردنا تسد قیوشت
 زور رد .دنک تکرح نارهت يوس هب و دروآ درگ رفن دصتفه دودح رد یهاپس و دیامن دحتم
 اب ازریم یلع دمحم و دیدرگ حتف نارهت )يدالیم 1909 هیئوژ 16( 1288 ریت 25 هعمج
 هطورشم بالقنا تسار حانج رد دعسا رادرس .دش هدنهانپ هیسور ترافس هب رفن دصناپ
 دعسا رادرس .دوب ناریا هنطلسلابیان ،کلملارصان بایغ رد زین یتدم وا .تشاد رارق ناریا
 یکی ،هاش اضر ندمآرب ات ،تفن هنیمز رد اهیسیلگنا هب یکیدزن یخیرات هقباس اب يرایتخب
 .دوب ناریا رد نآ ياهتسایس و سیلگنا تلود ياههاگهیکت زا

  )1279-1326( نیظعاولاردص هب فورعم یناهفصا ظعاو نیدلالامج -8
 ياتدوک زا سپ وا .دوب ناریا رد یهاوخ هطورشم هرود نایب شوخ و روش رپ نویناحور زا
 شاتسود یلو دروآ هانپ شایمیدق تسود هب نادمه رد فجن هار رد ،هاش یلع دمحم
 .دش هتشک اج نآ رد هک داد لیوحت درجورب مکاح هب ار لامج دیس و درک تنایخ

  )يدیشروخ 1241-1318( يدابآ تلود ییحی -9
 ،نیون سرادم سیسأت هب الاو یتمه و یعس اب وا .دوب هطورشم نارود یگنهرف نیلاعف زا
 هدوت یگدنز يارب نیون موسر و بادآ میسرت و نیلصحم يارب نیون یسرد بتک نیودت
 ءهدز تملظ طیحم رد هنارهام هک دوب یلزا رکفنشور کی يدابآ تلود .تخادرپ ،مدرم
 لبمس شدوخ نامز رد يدابآ تلود .تشادیمهگن یفخم ار دوخ تاداقتعا ،ناریا یبهذم
 رد رمع رخآ ات و درک ترجه هسنارف هب هطورشم بالقنا زا سپ وا .دوب یگدازآ و هتینردم
 .دش نوریب تیناحور سابل زا و دنامب اج نآ

  )يدیشروخ 1247-1291( ناخ مرپی -10
 هب و ریگتسد يرازت ياهورین طسوت ،ینامثع رگمتس تلود هیلع ینالوط هزرابم زا سپ وا
 رد نپاژ رد تماقا یتدم زا سپ و دنک رارف تسناوت مرپی .دیدرگ دیعبت نیراخاس ءهریزج
 يارب و تسویپ اهكانشاد هقرف هب سپس وا .ددرگزاب نانسنمرا هب ًاددجم ینالوط يرفس



       ناریا ھعماج یداصتقا راتخاس و یئایسآ دیلوت هویش
 

 232 

 كانشاد هاپس سأر رد ناخ مرپی .دش هناور تمس نادب نالیگ رد هقرف نیا یهدنامزاس
 ینابرهش تسایر هب هطورشم بالقنا زا سپ و دش نارهت دراو ینباکنت رادهپس هارمه
 ای و یناحور تیصخش کی ای و یسایس ربهر کی ناخ مرپی .دیدرگ بوصنم نارهت
 تمدخ رد ،یئاهشزغل دوجو اب هک دوب هتشذگ ناج زا و عاجش یناسنا وا .دوبن یگنهرف
 هلودلارالاس هیلع نینوخ دربن کی رد نادمه یکیدزن رد ناخ مرپی .تفرگ رارق بالقنا
  .دش هتشک

 ناخ مکلم ازریم -11
 .دش هداد حرش وا تالاح زجوم روط هب هتشذگ تاحفص رد

  )يدیشروخ 1257-1348( هداز یقت -12
 نابز هب و دش انشآ دیدج مولع و بط اب یناوجون رد ،تخومآ ار هقف و نآرق یکدوک زا
 نآ ءهتفیش برغ ندمت و تفرشیپ اب یئانشآ رثا رد وا .تفای طلست هسنارف و یسیلگنا
 راشف تحت ار وا نوچ يدارفا و هداز یقت ،دیدج ندمت اب تیناحور دیدش تفلاخم .دیدرگ
 هب و تراغ تیبرت یشورفباتک و هتسب تیبرت هسردم .درکیم دس ار ناشتامادقا و هداد رارق
 هتیمک وضع و تشگ لیسگ لوا سلجم هب زیربت فانصا یگدنیامن هب وا .دش هدیشک شتآ
 ربکا یلع هارمه ،هاش یلع دمحم ياتدوک اب .دیدرگ ناریا یساسا نوناق هیلوا نیودت
 وکاب هب ظفحلا تحت و دش هدنهانپ سیلگنا ترافس هب نویسایس زا دنچ ینت و ادخهد
 هب ًاددجم يرمق 1326 رد .درک رفس  ناتسلگنا و هسنارف هب سپس وا .دش هداد لیوحت
 یقت ،هاش یلع دمحم رارف و نارهت هب ینباکنت و دعسا رادرس دورو زا سپ .تشگزاب زیربت
 روما تیاده اتقوم هتیمک نیا .دیدرگ »یتقوم هریدم تئیه« وضع و تفر نارهت هب  هداز
 ناملآ مسیلایرپما عفن هب هداز یقت لوا یناهج گنج عورش اب .تفرگ تسد رد ار روشک
 نامزاس سیلگنا و هیسور ياهتلود هیلع ار ناریا نوّیلم هتیمک نلرب رد و تفرگ عضوم
 اب يداصتقا يدادرارق ناریا تلود فرط زا یگدنیامن هب لوا یناهج گنج زا دعب .داد
 1303 رد یلم ياروش سلجم مجنپ هرود يالکو زا یکی ناونع هب وا .دومن دقعنم هیسور
 يروط هب درک ادیپ شیارگ اکیرمآ يوس هب ناملآ زا هداز یقت دعب هب نیا زا .دش ناریا دراو
 تسد و ناریا هب اهییاکیرمآ ندیشک بناجنیا هدیقع هب« :دسیونیم راشفا دومحم هب هک
 هچنآ دیاب .دتفایم حالصا هداج هب اهراک بیرقنع ،دریگب رس رگا تارادا رد اهنآ نداد
 و یلام ياهراشتسم .داد تازایتما .دیشک ناریا هب ار اکیرمآ هک درک ششوک تسا نکمم
 سرادم هب دروآ اهنآ زا فارگلت و عراوش و قرط و تراجت و تعارز و هماع دیاوف
 و تسایس رد يرگید ینالوط ياهلاس زا سپ وا »...دومن لماک تیوقت ییاکیرمآ
 .دومن عادو یگدنز اب یگلاس 92 نس رد یگنهرف ياهتیلاعف
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 و هداز ناطلس سیتوآ ،یلغا ومع ناخ ردیح :یسارکومد لایسوس شبنج ياهتیصخش -14
 هس نیا .دندوب ناریا هطورشم بالقنا رد لاعف و هتسجرب تیصخش هس هدازلوسر
 وزج هک نیا زا هتشذگ ،دنتشاد مه اب یقیمع تافالتخا یتدیقع ظاحل هب هک تیصخش
 زین یناهج یتسینومک شبنج  يربهر رد ،دندوب ناریا یسارکومد لایسوس شبنج ناربهر
 بالقنا ءهظحل رد نآ رد لعفلاب ياهورین و ناریا هعماج راتخاس یلو .دنتشاد رارق
 دعب .دنک نیمأت تسناوتیمن مدرم شبنج لک رب ار درف هس نیا يربهر ناکما ،تیطورشم
 کیژولوئدیا ياهتیصخش نیا ،ناریا تسینومک بزح داجیا اب ،ناریا هطورشم بالقنا زا

 .دنتفرگ رارق نالیگ شبنج سأر رد یسایس -
 هب ار تیطورشم بالقنا ءهلحرم زین اهتیصخش نیا یتاقبط تالیامت و يرکف يورین دنیآرب
 .دزاسیم نایامن یبوخ
 هدز رانک زین ورشیپ و لاکیدار يالکو كدنا دادعت نامه ،یلم ياروش سلجم مود هرود رد
 ياج یئاپورا یتسیلایرپما ياهورین اب راکشزاس و دبتسم رصانع و ناکالم - اوژروب و دندش
 و یکارتشا تیکلام ناینب اب ییهعماج رگید ،ناریا هعماج دعب هب هلحرم نیا زا .دنتفرگ ار اهنآ
 هک دوب هدش لیدبت افوکش یلادوئف ییهعماج هب ناریا هعماج .دوبن يرادهدرب و ژاورس تابسانم
 هاش اضر ندمآرب .دوب هدروخ هرگ لیکشت ناوا نامه زا یللملانیب ءهیامرس اب نآ يرادهیامرس
 یلخاد نارادهیامرس طسوت عیانص رد يراذگهیامرس یماح و ناریا لادوئف نیرتگرزب تروص هب
 .تسا لیلحت نیا تابثا یجراخ و
 
 
 





 

 
 
 

 مهد لصف

 ــــــــــ ❖  ــــــــــ 
 مهم ياههژاو حیضوت

 
 هراجا هب یتدم يارب ار لویت ای و هصلاخ ياهنیمز زا ینیمزهعطق هک تسا یسک :رادهراجا

 ای و تلود هب ار هراجا دروم غلبم داد رارق قبط راب ود ای کی یلاس طقف و دریگیم
 .دزادرپیم رادلویت

 ارناشیا غلبم نآ ياج هب هک هاشداپ ای و تلود طسوت هدش نیعم )بجاوم - يرمتسم =( :راردا
 لباق و لقتنم فالخا هب نیمز نیا و .دنهدیم نانآ هب شاعم نیمز و فاعم جارخ زا
 و دوشیم هدرمش صاخشا »هاگتسد و لام« وزج و دشابیم رگید ناسک هب شورف
 - 761ص یسوط نیدلاریصن هجاوخ زا ذخا( ددرگیمن وغل زگره یتایلام لیهست نیا

 و یکسفشورتپ زا لوغم دهع ناریا رد یضرا تابسانم و يزرواشک باتک زا )760
 .ناراکمه

 نوچ« ....و تمکح بابرا ،ملع بابرا ،لویت بابرا ،نیمز بابرا لثم .هدنراد ،بحاص :بابرا
 هجاوخ ،درکیمن افو دوب اج نآ هک يرکشل و ناگدازهش جرخ هب مور کلم لصاح
 تفرگ نتخورف ناوید بابرا هب ناوید كالما و درک ریبدت یشوکال دمحا نیدلارخف
 - یفوتسم هللادمح( ».دش بجاو نآ یگراوخمغ بابرا رب و دش کلم مور رتشیب ات
 )480 هدیزگ خیرات

 يرکشل ناریما هب رمعلامادام ای و لاس کی تدم هب هصاخ ای و هصلاخ كالما يراذگاو :عاطقا
 بحاص .دندرکیم تفایرد اهنآ دیاب هک یقوقح و يرمتسم ءازا رد نادرمتلود ای و
 هب هاشداپ تمدخ رد زابرس يدادعت یگنج طیارش رد دادرارق قبط دوب فظوم عاطقا
 .دیامن لیسگ گنج ياه ههبج

 کی وا .دشورفیم شبحاص هب هشیمه يارب راب کی ار شراک يورین شدوخ اب هدرب :هدرب
 شدوخ وا .دوش لقتنم دناوتیم رگید کلام تسد هب کلام کی تسد زا هک ،تسالاک
 .تسین وا يالاک شراک يورین اّما ،تسالاک

 دیلوت رازبا و الاک تروص هب هدننک دیلوت ناسنا نآ رد هک تسا يدیلوت تابسانم :يرادهدرب
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 ای ثلاث درف کی يارب دیلوت ِیعیبط ِطیارش وزج« هب و دریگیم رارق هدافتسا دروم
 ».دوشیم رهاظ عامتجا

 رد هنالاس روط هب لوپ هب ای و سنج هب تسیابیم عراز هک لوصحم زا يرادقم :هناکلام هرهب
 بحاص هب لوصحم تشادرب زا دعب ای و شیپ ،)دادرارق قبط( تبون ود ای و تبون کی
 اب ای و نیعم یتدم يارب نیمز ییهعطق نتفرگ رایتخا رد :فرصت .دنک تخادرپ نیمز
 .نیمز کلام ءهزاجا و قفاوت اب یثوروم قح

 شیادیپ اب هک تسا هعماج رد تاقبط شیادیپ زاغآ ینعی یسایس ءهعماج یئاپرب زاغآ :ندمت
 .تسا هارمه هد و رهش داضت و ینیشن رهش

 .دشاب يربج ای و يرایتخا دناوتیم تیمکاح نیا .يزیچ رب قلطم تیمکاح :کلمت
 ياراد ناسنا يارب هک ییهدام هب راک هلیسو هب تعیبط زا يرصانع ای و رصنع لیدبت  :دیلوت

  .دشاب فرصم شزرا
 زا ییهریت مان کی اب و دنکرتشم ياین کی تشپ زا هک تسا نوخمه دارفا زا یتئیه   :هریت

 هارمه هریت ....دنوشیم هتسبمه ینوخ ياهیگتسباو اب و هدش هتخانش زاب رگید مدرم
 شاییاهن تروص هب یناتساب تروص زا ار لوحت یلاوتم لحارم ،رشب عون تفرشیپ اب
 نز رابت زا ینوگرگد تسخن :دوب ینوگرگد ود اهینوگرگد نیا يهدمع .تسا هدنارذگ

 مه هب هریت هتشذگ رد وضع کی ییاراد تٍثارو نوناق ینوگرگد ،مود ...درم رابت هب ...
 هب ماجنارس و يردپ نادنواشیوخ هب تسخن ثرا نیا ،ینوگرگد نیا رد ... ناگریت
 و هفیاط ندنارورپ زا سپ ،ریپ و نیرید نامزاس نیا ....دیسر هتشذگرد صخش نادنزرف
 ناتساب هعماج( .تفر نوریب دوجو هصرع زا هتسهآ هتسهآ ،شیوخ ناماد رد هلیبق

156-155( 
 تاماقم زا یکی هب بجاوم و قوقح ياج هب ینیعم تدم يارب نآ لوصحم هک ینیمز :لویت

 رادلویت بناج زا یهاپس يدادعت نداد ناماس موزل تروص رد ،نآ ءازا رد و دوش هداد
 ِيروآ عمجِ قح ِتقومِ يراذگاو ،لویت زا یکسرونیم فیرعت .ددرگ نیمضت تلود يارب
 و دمآ هصرع هب اهدعب هک لاغرویس زا ار لویت تهج نیمه هب تسا یتلود ياهتایلام
 .دزاسیم ادج تسا یثوروم يادها کی

 یلو  .تسا هدیدرگ ینعم فدارتم اهنآمز و نوتم زا يرایسب رد هژاو ود نیا :هصلاخ و هصاخ
 رارق هاش رظن ریز هک هدوب یتنطلس ياهنیمز لک هصاخ ياهنیمز عقاوم یضعب رد
 هداد عاطقا و لویت هب هک دناهدوب ییهصاخ ياه نیمز هصلاخ ياهنیمز .تسا هتشاد
 هاش الثم .تسا هدش دادملق هاش یصخش کلم هصاخ نیمز یئاهاج رد .دناهدوب هدش
 بستکم تابقر و كالما عیمج« دوخ یهاشداپ لاس نیمکی و تسیب رد لوا سابع
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 نآ یعرش فرصت و کلمت يهطیح رد نوزفازور تلود نامز رد هک ار دوخ هصاخ
 مالسلامهیلع موصعم هدراهچ تاسدقم تایلاع تارضح فقو ...دوب هتفرگ رارق ترضح
 تیکلام نیمز طقف .دننک فقو دنتسناوتیمن ار یناوید و یتنطلس ياهنیمز ».دندومرف
 .دوب فقو لباق یصوصخ

 و یصخش راک اب هک تسا هد کی ياهنیمز هعطق عومجم زا ینیمز هعطق کلام :کلام هدرخ
 ناماس و رس ار دوخ یگداوناخ داصتقا دناوتیم ،نارگید يرودزم راک زا هدافتسا یکدنا
 .دشاب هتشاد دیلوت هفاضا زین یکدنا و دهد

 زین ار ینیمز يزرواشک دیلوت تابسانم رد و تسین یصاخ نیمز هب هتسباو هک یعراز :ناقهد
 بحاصت ار لوصحم زا یمهس نیمز بحاص اب قسن تابسانم رد وا .درادن کلمت رد
 .دنکیم

 نامدرم هک تسا یئایفارغج هدودحم کی رد یتالیکشت و یعامتجا دحاو کی :هد ای اتسور
 تسد هب نانآ هدمع تیلاعف و ،هدوب یخیرات یگتسبمه رد مه هب تبسن نآ رد نکاس
 هب هد نامدرم یخیرات یگتسبمه .تسا نیمز زا )هیامتسیز( یعامتجا معن ندروآ
 يدنب بلاق نآ رد ار نامدرم نیا هک دباییم رهاظت ییهژیو ياهتنس و بادآ تروص
  .دنکیم

 .دوشیم دنمهرهب یتنس ای و يدادرارق ،لوصحم زا یشخب زا و دنکیم تعارز هک یسک  :عراز
 .دنتسه عراز ناقهد و فرس ،موهفم نیا رد

 هک لاح نیع رد عراز نیا .تسا یبابرا نیمز هب هتسباو عراز (Leibeigene) فرس  :فرس
 ،دوشیم شورف و دیرخ هک ینیمز هب یلو ،تسین هناراوهدرب شورف و دیرخ لباق
 .تسا هتسباو

 .ددرگیم انب  فرس رامثتسا رب یساسا روط هب هک تسیاهعماج يداصتقا راتخاس ژاورس :ژاورس
 هدرب حطس ات فرس قح ،ژاورس زا ییهنوگ رد .تسا يرایسب تاعونت ياراد ژاورس
 جراخ يدیلوت تابسانم بطق کی زا و دیآیمرد دیلوت رازبا تروص هب و دنکیم طوقس
 مکاح يدنبقسن تابسانم ،فرس و نیمز ِکلام نیب رگید ییهنوگ رد .ددرگیم

 یناقهد ینعی ،(Bauer = Villein) تیعر و فرس نیب زرم تلاح نیا رد .دوشیم
 زا ،نیمز کلام اب قسن تابسانم رد و تسین یصاخ بابرا نیمز هب هتسباو هک
 ماگ کی طقف ،فرشیپ مسیلادوئف و ژاورس نیب ینعی دراد مهس هدش دیلوت لوصحم
 یصاخ یبابرا نیمز هب عراز یگتسباو مدع ای یگتسباو مه نآ و تسا هلصاف کچوک
 .تسا
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 ورملق رد یفاعم لومشم يهیحان ،نآ اب و ثوروم و مئاد دوب یتیفاعم لاغرویس« :لاغرویس
 لصا رد هک دسریم رظن هب نینچ .درکیم لصاح يراتخم دوخ یعون تموکح
 ».دشیم راذگاو دوهعم و ررقم دارفا زا ییهدع نتشاد هدامآ دهعت لباقم رد لاغرویس
 )كولملاةرکذت رب یکسرونیم تاقیلعت(

 يارب يرورض يدام تامعن ندروآ تسدب و دیلوت هوحن نآ زا تسا ترابع :يدیلوت هویش
 ياهورین تابسانم و یتاقبط راتخاس ،يدیلوت تابسانم هک هعماج لماکت و یگدنز
 .دنکیم نییعت ار هدلوم

 ،بآ هیهت رد شامهس تبسن هب ،یتیعر - بابرا دیلوت هویش رد هک تسا نیمز کلام :لادوئف
 دیلوت لوصحم زا یشخب ،تشادرب زا دعب ،دیلوت هسورپ رد ،ناویح و رذب ،راک ،نیمز
 .دنکیم بحاصت ار هدش

 بوسحم یسایس تردق أشنم نیمز نآ رد هک تسا یییعامتجا ماظن مسیلادوئف :مسیلادوئف
 تروص هب ،یتیعر - بابرا دیلوت هویش رد عراز و تسا نیمز کلام بابرا ،دوشیم
 ،دشر مک یلادوئف ماظن رد .دوشیم يدیلوت تابسانم دراو کلام اب دازآ ناقهد ای فرس
 .دنیآیم باسح هب دیلوت رازبا هکلب دنیآیمن باسح هب هدلوم ياهورین زا یبناج اهفرس
 زا یبناج یعون هب دناهتشگ ناقهد هک اهفرس ،مسیلادوئف لماکت زا ییهلحرم رد
 .دنربیم مهس دیلوت زا و دنوشیم بوسحم يدیلوت تابسانم

 نویسامرف ؛یعامتجا راتخاس ینعی یعامتجا نویسامرف لثم .راتخاس ینعی :نویسامرف
 .يرادهیامرس نویسامرف ای و یلادوئف نویسامرف ،يرادهدرب

 دنور خیرات لوط رد لیابق اریز .درادن دوجو هلیبق دروم رد یتباث و صخشم فیرعت  :هلیبق
 .دشیم لیکشت شنورد ياههریت زا طقف هک دندوب یلیابق ًالثم .دناهتشاد یعونتم
 دنچ زا اهنآدناخ نیا هک دندشیم لیکشت یئاهنادناخ زا هک دنتشاد دوجو مه یلیابق
 تلود زا شیپ هلیبق نامتخاس زا یفیرعت اج نیا رد نم ...و دندوب هدش لیکشت هریت
  .مهدیم هئارا
 رادیدپ اههریت لماکت زا دعب زین لیلد نیمه هب تساههریت زا رتلماکتم ءهعماج :هلیبق
 رایسب و یلصا هریت کی زا اههریت همه هک هریت دنچ زا تسا ترابع هلیبق .تسا هدیدرگ
 ياراد ییهلیبق ره .دوب یکرتشم ياین ياراد زین هریت ره .دنشاب هدش بعشنم یمیدق
 تیمکاح و دراد کلمت نآ رب هک تسا ینیمزرس و هژیو نابز ای و هجهل کی ،مان کی
 .دنکیم لامعا

 نیمخت يانبم رب هک میالم بیش اب (هروک) لیوط لاناک کی زا تسا ترابع تانق :تانق
 یلا 30 لصاوف هب لاناک نیا رب الاب زا و دوشیم هدنک فلتخم قامعا رد نآ نزخم
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 رتاوتم ياههاچ و (هاچ ردام)  هاچ نیرتدنلب .(هلیم) دننکیم ییاههاچ يرتم 200
 نیعراز ناس نیدب .دنکیم لصو لاناک هت هب ار دازآ ياضف يدومع ،)اههلیم(
 خرچ هلیسو هب ار هسام و نش فلتخم ياههاچ زا و هدرک یبورال ار لاناک دنناوتیم
 .دنشکب الاب هاچ

 نآ زا .یعامتجا تاناکما زا هدافتسا قح تهج تلود هب تسا یهجو یمازلا تخادرپ :تایلام
 یعوضوم ره بسح رب زین تایلام رادقم ،تسا عونتم یعامتجا تاناکما هک ییاج
 .ددرگیم نییعت صخشم

 عاطقا ءهدنراد :عطقم
 و هلدابم و دیلوت نایرج رد هعماج کی دارفا نیبام هک یطباور زا تسترابع :يدیلوت تابسانم

 .دیآیم دوجو هب دیلوت رازبا تیکلام روحم رب هدش دیلوت لوصحم عیزوت
 ،تسا هتشاذگ شرایتخا رد کلام هک ینیمز لوصحم زا ناقهد کی مهس زا تسا ترابع قسن

 .دهدیم هئارا هک يراک رازبا و نیمز ،بآ ،رذب ،راک رادقم يانبم رب
 رد ناسنا ياهزاین تمدخ رد تعیبط رییغت يارب هک یئاهورین زا دنترابع :هدلوم ياهورین

 هک یئاهناسنا ،دیلوت و راک رازبا زا دنترابع اهورین نیا .دنراد تکرش دیلوت هسورپ
 ،يژولونکت ،ملع ،دیلوت تیریدم ،دنراد تکرش دیلوت دنور رد هطساو اب ای و میقتسم
 دیلوت نامزاس

 یلو فلتخم يدیلوت ياههسورپ رد ای و دحاو دیلوت هسورپ رد دارفا هک يراک لکش :يراکمه
 هدیمان يراکمه ،دنراد لاغتشا راک هب ییهشقن قبط مه اب ای و مه بنج رد ،رگیدکی هب هتسباو
 )سکرام( .دوشیم
 
 
 
 





 

 
 
 
 

 مهدزای لصف

 ــــــــــ ❖  ــــــــــ 
  سلگنا و سکرام تارظن نیرتمهم

 ییایسآ دیلوت هویش دروم رد
 
 رد سیلگنا يرامعتسا یماظن و یسایس يورشیپ تلع هب 1850 ياهلاس رد سلگنا و سکرام
 یعبانم .دندرکیم هعلاطم ار قرش یمومع طیارش ،دنه نیمزرس ماگ هب ماگ حتف هژیو هب ایسآ
 ،یسیلگنا ،يوسنارف ،ییایلاتیا نادرگناهج ياههمانرفس زا دوب ترابع دنتشاد رایتخا رد اهنآ هک
 ،اهزور نآ رد هک ییاپورا یبهذم و یسایس ياهتیصخش و ارفس ،راجت تاشرازگ و یناملآ
  .دیدرگیم رشتنم
 لقن اب ار یقرش عماوج راتخاس زا ییهشوگ سلگنا هب ییهمان رد 1853  نئوژ 2 رد سکرام

  :دنکیم یبایزرا نینچ ،همانرفس کی زا یلوق
 و رتناشخرد ،رتنشور يرثا تسین رداق یسک ،یقرش ياهرهش تخاس دروم رد ...« -1

 گنروا صوصخم کشزپ لاس هُن هک( لاس نهک ي524هینرب اوسنارف يهتشون زا رترثؤم
 ،ار هریغ و ،525”ریبک لوغم ورملق فیسوت لماش همانرفس“ باتک ینعی ،)دوب بیز
 هب زین ار گرزب ياهشترا نیا يهیذغت ياههویش و یماظن متسیس نینچ مه وا .دناوخب
 ...“ :دسیونیم نینچ هلمج زا وا هلأسم ود نیا دروم رد .دنکیم حیرشت ییهدنزرا روط
 ای و ،یلهد نوچ یتختیاپ یلاها یمامت هک تهج نآ زا هک دوشیم هجیتن ،نیاربانب
 فظوم )ناشمدرم( رابجالاب ،دنیامنیم شاعم رارما شترا قیرط زا ًامامت ًابیرقت 526ارّگا
 كرت گنج نادیم دصق هب ار رهش هاش اب هارمه ینالوط یتدم يارب یّتح هک دنوشیم

 
524 -	 Francois Bernier 
525 - Travel Containing A Discription of the Dominion of the Great 
Mogul  
526 -	 Agra        
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 رد ،هچ ،دنشاب هتشاد دنناوتیمن و هتشادن یتهابش سیراپ اب اهرهش نیا ،نیاربانب .دنیامن
 نآ زا رتبسانم و رتهب یمک ینعی .دنتسین یماظن ياههاگودرا زج هب يزیچ تقیقح
 ار تیعقاو نیا یتسرد هب هینرب ...”.دنوشیم اپرب زاب يارحص رد هک دنتسه ییاههاگودرا
 هداد رارق هجوت دروم تسین اههدیدپ مامت ساسا نیمز رب یصوصخ تیکلام قرش رد هک
 یّتح یعقاو دیلک هتکن نیا .دوشیم رکذتم ار ناتسودنه و ناریا ،هیکرت لاثم ناونع هب و
 527»...تسا قرش تشهب يارب
  :دباییم رهاظت ریز عضوم تروص هب سکرام طسوت هینرب رظن تفایرد

 اج نیا رد گرزب ًاعقاو ياهرهش .تسا اتسور و رهش زیامتمان تدحو یعون ایسآ خیرات« -2
 صاخ نامزاس یعون یعونصم ياههدیاز ،یتنطلس ياههاگودرا ناونع هب ًافرص دیاب
 528».ددرگ یقلت يداصتقا
 هک میدید نامرک و ناهفصا ،زیربت لثم یگرزب ياهرهش یسررب رد هتشون نیا رد ام
 ره اب هن و دندوب یتنطلس هاگودرا هن اهرهش نیا .دنتشادن یلهد هب یتهابش چیه اهنآ
 ناریا يداصتقا راتخاس ًاساسا .دنداتفایم هار شلابند اج نآ مدرم ،نوریب هب هاش تکرح
  .درکیمن داجیا ار یناکما نینچ
 و قرش یعامتجا ماظن ياهراتخاس رد فالتخا یتسرد هب سلگنا و سکرام لاح ره هب
 لثم یعماوج تایصوصخ كرد ینعی .دندرکیم صخشم تیکلام عون يانبم رب ،ار برغ
 رد نیمز رب یکارتشا تیکلام ياهیگژیو كرد و قیقحت اب ،ناتسودنه و هیکرت ،ناریا
 تخانش دیلک یکارتشا تیکلام یگژیو هب هجوت .دشابیم ریذپ ناکما قطانم نیا
 یگژیو ،تسا دیلوت رازبا نیمز هک ،سکرام يانبم رب .تسا یقرش عماوج تایصوصخ
 صخشم دیلوت رازبا نیا اب اهنآسنا تابسانم یگژیو يانبم رب یبرغ و یقرش تاماظن
 .ددرگیم
 نینچ 1853 نئوژ 6 خیرات هب سکرام هب ییهمان رد ،قوف همان باوج رد سلگنا
 :دسیونیم

 و یسایس خیرات 529.تسا قرش یمامت دیلک ًاتقیقح نیمز رب تیکلام ِدوجو مدع ...« -3
 اهیقرش هک تسیچ نآ لیلد یلو تسا هتفهن هلأسم نیمه رد زین ]قرش[ نآ یبهذم

 
 28 هرامش همان - 1853 نیوژ 2 - ندنل - سلگنا هب سکرام همان -527
 479 لوا دلج - هسیردنورگ -528
 »ناتسودنه رد ناتسلگنا تموکح« يهلاقم نتشون يارب ار همان نیا رد سلگنا تارظن سکرام -529
 .داد رارق هدافتسا دروم
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 هب  ًاتدمع هک منکیم رکف نم ؟دناهتفاین تسد نیمز تیکلام یلادوئف لکش هب یّتح
 ياههرتسگ اب هژیو هب ،كاخ عون اب نآ طابترا نتفرگ رظن رد اب ،تسا اوه و بآ لیلد
 ،ناتسودنه و ناریا ،ناتسبرع رسارس ات ]اقیرفآ[ ارحص ِتشد زا ًامیقتسم هک ریوک گرزب
 531یعونصم يرایبآ اج نیا رد .دراد همادا ایسآ تالف طاقن نیرتدنلب ات 530يراتات و
 و اهنآتسا ،اهنومک يهدهع هب مه نآ تیلوئسم هک تسا يزرواشک طرش شیپ نیلوا
 هتشادن هناخ ترازو هس زا شیب زگره یقرش تموکح کی .تسا يزکرم ياهتموکح ای
 :تسا
  ،)لخاد رد تراغ( ییاراد
  و ،)جراخ و لخاد رد تراغ( گنج
 532).دیلوت دیدجت يارب يزاسهنیمز( یمومع ياهراک
 هرادا هنارظن گنت یقیرط هب ار مود و لوا ]ياههناخترازو[ دنه رد ناتسلگنا تموکح
 لاح رد ناتسودنه يزرواشک هک يروط هب تسا هدومن اهر ًالماک ار هس هرامش و هدرک
 ندومن زیخلصاح ًاعونصم .تسا هداتفا رابتعا زا ًالماک دازآ تباقر اجنآ رد .تسا يدوبان
 نیا ،دش هدناشک يدوبان هب يرایبآ متسیس لالحمضا هارمه هب تعرس اب هک ،نیمز
 هب هتشذگ رد هک یقطانم ارچ هک دهدیم حیضوت ار یندرکن رواب و روآ بجعت تقیقح
 يرامش یب قطانم و نمی ياههبارخ ،ارنه ،ریملاپ لثم( دندشیم تشک یناشخرد زرط
 دهدیم ناشن رما نیا .دنتسه ناریو و کشخ نونکا مه )ناریا و ناتسودنه و رصم زا
 یلاخ هنکس زا اهنرق يارب ار يروشک ییاهنت هب دناوتیم هدننک ناریو گنج کی هک

 
 .دشیم هدیمان يراتات ،ناتسکرت زا یشخب و يزکرم يایسآ مهدزون نرق رد -530
 ياهنیمز رین اپورا رد الاو تسا تانق زا هدافتسا هویش هب يرایبآ ،یعونصم يرایبآ زا سلگنا روظنم -531
 رب اههچایرد ای و اهرهن زا ار بآ ینیعم عقاوم رد ینعی ،دندرکیم يرایبآ اعونصم ًارثکا ار يزرواشک
 )نم زا حیضوت( .دندرکیم ناور اهنیمز

 رد يدیلوت ياههناخراک ياهزاین اب دنه يزرواشک دیلوت ندرک گنهامه تهج ناتسلگنا تلود -532
 اذل .دیامن اھنآ طسوت نیمز تیکلام هب لیدبت ار نارادلویت طسوت نیمز فرصت درک یعس ناتسلگنا
 زا اهتانق دروم رد تلود تیلوئسم لوا ماگ رد هجیتن رد .درب نیب زا یعیسو قطانم رد ار یکارتشا تیکلام
 و دش کشخ تانق نارازه اذل .دنتفریمن تیلوئسم نیا راب ریز زین دیدج ياهلادوئف .دش هتشادرب ششود
 ياهاتسور يرگتعنص و يروهشیپ نآ اب هارمه هک دیئارگ يدوبان هب یعیسو قطانم يزرواشک نآ اب هارمه
 عوجر یسیلگنا پاچ ،”نآ جیاتن و خیرات - یقرش دنه یناپمک“ سکرام هلاقم هب .تفر نیب زا زین افکدوخ

 )نم زا حیضوت( .دوش
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 ناتسبرع تراجت يدوبان هک منکیم رکف نم 533.دیامن دوبان ار شاندمت یمامت و هدرک
 يدمحم بالقنا لماوع نیرتهدمع زا ار نآ یتسرد هب وت هک ،دمحم زا لبق یبونج
 534».دوش هدناجنگ اج نیا رد دیاب زین ،ینادیم
 هب دیاب زین رگید هناخ ترازو کی ناریا رد هک مداد ناشن هتشون نیا رد نم
 ای و هناخترازو ؛درک هفاضا ،درامشیم ار اهنآ یتسرد هب سلگنا هک یئاههناخترازو
 .تیناحور تردقرپ تالیکشت

 
 زا يرایسب طقف هن نآ نایرج رد هک .تسا ناریا هب ناخزیگنچ مجاهت دروم نیا رد ییهتسجرب لاثم -533

 )دیلوت رازبا و تانق ،دلوم يورین( يزرواشک ياهناینب نتفر نیب زا اب هکلب دنتخاب ناج دلوم ياهناسنا
 نآ هب  باتک نیا لوط رد هک نایماب هقطنم لثم .دندش هنکس زا یلاخ لاس اههد يارب یعیسو قطانم
 يارب هک رهنلاءاروام رد ياتغج سولوا ياورنامرف ناخ قارب اب ناخاقابآ يریگرد ای و .تسا هدش هراشا
 )نم زا حیضوت( .دش لیدبت کشخ یتوهرب هب هقطنم ینالوط یتدم

 همان هدش هدروآ تمسق - 29 هرامش يهمان - 1853 نیوژ 6 - رتسچنم - سکرام هب سلگنا همان -534
  :یناملآ نابز هب سلگنا

...« Die Abwesenheit des Grundeigentums ist in der Tat der Schlüssel zum 
ganzen Orient. Darin liegt die politische und religiöse Geschichte. Aber 
woher kommt es, daß die Orientalen nicht zum Grundeigentum kommen, 
nicht einmal zum feudalen? Ich glaube, es liegt hauptsächlich im Klima, 
verbunden mit den Bodenverhältnissen, speziell mit den großen Wüsten- 
strichen, die sich von der Sahara quer durch Arabien, Persien, Indien und 
die Tatarei bis ans höchste asiatische Hochland durchziehen. Die künstliche 
Bewässerung ist hier erste Bedingung des Ackerbaus, und diese ist Sache 
entweder der Kommunen, Provinzen oder der Zentralregierung. Die 
Regierung im Orient hatte immer auch nur drei Departements: Finanzen 
(Plünderung des Inlands), Krieg (Plünderung des Inlands und des Auslands) 
und travaux publics, Sorge für die Reproduktion. Die britische Regierung in 
Indien hat Nr. 1 und 2 etwas philiströser geregelt und Nr. 3 ganz beiseite 
geworfen, und der indische Ackerbau geht zugrunde. Die freie Konkurrenz 
blamiert sich dort vollständig. Diese künstliche Fruchtbarmachung des 
Bodens, die sofort aufhörte, wenn die Wasserleitungen in Verfall kamen, 
erklärt die sonst kuriose Tatsache, daß jetzt ganze Striche wüst und öde 
sind, die früher brillant bebaut waren (Palmyra, Petra, die Ruinen in Jemen, 
x Lokalitäten in Ägypten, Persien und Hindustan); sie erklärt die Tatsache, 
daß ein einziger Verwüstungskrieg ein Land für Jahrhunderte entvölkern 
und seiner ganzen Zivilisation entkleiden konnte. Dahin gehört, glaub' ich, 
auch die Vernichtung des südarabischen Handels vor Mohammed, die Du 
sehr richtig als ein Hauptmoment der mohammedanischen Revolution 
ansiehst.»  
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 رد یعامتجا تاماظن یگدنام بقع تلع ؛هک دهدیم همادا ،سکرام رظن دییأت اب سلگنا
 اب هک دشابیم يرایبآ ياهمتسیس ندوب هدننکش و عیسو قطانم یکشخ ،یقرش عماوج
 .دندناشکیم يدوبان هب ار یعیسو قطانم نامدرم و دندشیم دوبان یگرزب گنج ره
  .تسا هدرکن زاربا نآ اب تفلاخم رد يرظن اجک چیه رد و دریذپیم ار لیلحت نیا سکرام
 تحت ًادعب هک ییاههتشون رد سکرام 1858 ات 1857 ياهلاس رد ینعی دعب لاس دنچ
 تیکلام هلئسم هب ،دش رشتنم 535”هسیردنورگ -یسایس داصتقا دقن ینابم“ ناونع
 .دهدیم حیضوت ار قرش عماوج تایصوصخ نیرتماع زین هاگدید نیا زا و دزادرپیم
 ،لوا ماگ رد هجیتن رد .تخانش ناوتیم نآ رب مکاح دیلوت هویش ساسا رب ار ییهعماج ره
 شیپ نیا سکرام .تسیرورض ییاهزاین شیپ دیلوت يارب یلو .دیآیم شیپ دیلوت هسورپ
 :دهدیم حیضوت هنیمز راهچ رد ار اهزاین

 .تشوگ ای و هویم ،مدنگ هب زاین لثم .یگدنز هسورپ رد صاخ هدروارف کی هب زاین -1
 لثم .دوش لیدبت زاین دروم ءهدروارف هب یناسنا راک طسوت هک یماخ يهدام دوجو -2
 ینعی نیمز رب تیکلام هجیتن رد تسا دیلوت رازبا وزج نیمز اریز ،تشک لباق نیمز
 .دیلوت رازبا رب تیکلام
 هب ار نآ و دوش زیررس ماخ ءهدام رد یناسنا راک يورین نآ طسوت هک يدیلوت رازبا -3
  .دنک لیدبت زاین دروم ءهدروارف
 .دنک دیلوت ار هدروارف ،زاین نآ يارب دنمفده دناوتب هک یناسنا يورین -4

 یمدآ ياهتسد اهنت رازبا نیا رگا یتح تسین نکمم دیلوت رازبا نودب يدیلوت چیه« -4
  536.»دشاب

 اهنت راک نیا رگا یتح تسین ریذپ ناکما هتشذگ رد هدش مکارتم راک نودب يدیلوت چیه«  -5
 لمع کی رارکت هار زا ناسنا ياهتسد رد هدش زکرمتم و هدش بسک تراهم نامه
 537.»دشاب
 هکلب تسین دیلوت يهجیتن هک تسا مزال یئاهطرش زاین دروم ءهدروارف دیلوت يارب یلو
 :تسا دیلوت طرش شیپ
 تایصوصخ نتفرگ رظن رد نودب ،ناشتیدوجوم تاعونت مامت رد هیلوا ياهناسنا
 يایند رب تسیابیم ناشنوزفازور ياهزاین ندروآرب يارب ،یخیرات و ییهقطنم ،یموق

 
535- Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie   
 9 لوا دلج - هسیردنورگ - سکرام لراک -536
 9 لوا دلج - هسیر دنورگ - سکرام لراک -537
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 هب هجیتن رد .دوب تعیبط و نیمز اهنآسنا نیا فارطا يایند .دنتشاذگیم رثا دوخ فارطا
 دیلوت مهم ياهزاینشیپ زا یکی ای راک ینیع طیارش زا یکی نیمز سکرام لوق
 هلئسم اج نیا رد عقاو رد .دندرکیم لح ار نیمز اب تابسانم دیاب اهنآ اذل 538.تسا
 رب هک ار ینیمز تابث و تینما تسیابیم ،دیلوت يارب اهنآسنا .دوشیم حرطم تیکلام
 دوخ يارب ،دنشکب نوریب ار زاین دروم ياههدروارف نآ زا دنهاوخیم و دناهداتسیا شیور
 لکش دوخ هعماج لماکت قبط رب ار نیمز تیکلام هلئسم دیاب عقاو رد .دندرکیم نیمضت
 شیپ زا رگید یکی هکلب تسین دیلوت يهجیتن اهنت هن نیمز رب تیکلام نیاربانب .دندادیم
 .تسا دیلوت ياهطرش
  اریز تسین یناسنا ندنام هدنز هب رداق ًاساسا تعیبط رد اهنت ِدرف رگید بناج زا

 ای یهورگ ناویح کی طقف هن .تسا یعامتجا دوجوم کی هملک لماک يانعم هب ناسنا«  -6
 زورب ار دوخ تیدرف دناوتیم هعماج نایم رد طقف هک تسا یناویح هکلب ،یعمج
  رگید نایب هب  539».دهد

 تسا نکمم نونکا هک( هعماج زا جراخ ياهنت درف کی طسوت يدرف دیلوت کی روصت«  -7
 )دشاب اور ندمت یعامتجا تاناکما یمامت زا رادروخرب ندمتم مدآ کی دروم رد افداصت
 دوجو نودب نابز تفرشیپ و لوحت روصت هک دیامنیم کحضم ردق نامه ]راک زاغآ رد[
 لالدتسا هب يزاین ،يرآ .دنیوگیم نخس رگیدکی اب و دننکیم تسیز مه اب هک يدارفا
 هک روط نامه درفنم درف کی هک تسیهیدب و 540».تسین هنیمز نیا رد رتشیب
 يارب ناسنا هجیتن رد 541.دشاب کلم بحاص تسناوتیمن ،دنک تبحص تسناوتیمن
 ،هداوناخ :لثم ،تسا یعامتجا نامزاس کی هب جاتحم ،ندوب کلام و یناسنا تایح همادا

 
 26 يرادهیامرساشیپ يداصتقا ياهيدنب تروص - سکرام لراک -538
  7 هحفص - 1 لصف لوا دلج - یناملآ نابز هب هسیردنورگ -539
 کی هملک لماک يانعم هب ناسنا« :تسا هدمآ نینچ 7 هحفص لوا دلج یسراف نابز هب هسیردنورگ رد

 هعماج نایم رد اهنت هک تسا یناویح ناسنا ؛یعمج ای یهورگ ناویح کی طقف هن .تسا یسایس ناویح

  ».دهد زورب ار دوخ تیدرف دناوتیم

  :تسا نینچ یناملآ نتم .دناوخیمن نآ یناملآ نتم اب قوف یسراف همجرت
«Der Mensch ist im wörtlichsten Sinn ein gesellschaftliches Wesen, nicht 
nur ein geselliges Tier, sondern ein Tier, das nur in der Gesellschaft sich 

vereinzeln kann» 
 7 لوا دلج - هسیردنورگ - سکرام لراک -540
 42 يرادهیامرساشیپ يداصتقا ياهيدنب تروص - سکرام لراک -541
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 ...و هلیبق ،هریت
 رد طقف و دوشیم حرطم عامتجا رد طقف ،تیکلام هلئسم ،ناسنا يارب ،رگید نایب هب
  عقاو رد .دوش يزیچ کلام دناوتیم عامتجا

 یناسنا عامتجا کی تروص هب نیمز ِتیکلام ِلکش نیرتیئادتبا نیا زاین شیپ نیلوا«  -8

 :دیآیم نوریب )Naturwuchsig( يدوخ هب دوخ لوحت زا هک دوشیم رهاظ
 ای اههداوناخ یلخاد جاودزا رثا رد هک ییهلیبق ای و ،هلیبق هب اههداوناخ ِشرتسگ ،هداوناخ
 542.».دیآیم دوجو هب لیابق طالتخا
 تیوضع اب طقف ناسنا ور نیا زا .تسا تیکلام زاینشیپ ،یعامتجا نامزاس دوجو ًاتجیتن
 ياهنامزاس نیا وضع ره رگید نایب هب .دشاب کلام دناوتیم هلیبق ای و هریت ،هداوناخ رد
  .یکلمت تسیاهطبار شانیمز اب شتابسانم و تسا کلام کی یعامتجا
 زا ینعی ام رظن دروم نارود رد اهنت ِدرف تیکلام هک ددرگیم نشور دش هتفگ هچ نآ زا
 زا يرشب تاعامج و هدوب انعم یب ،ياهلیبق مظن لالحمضا ات یناسنا عماوج خیرات عورش
 ندوب یمومع دیئات رد سکرام .تسا هدرک رذگ یکارتشا تیکلام عونتم ياهماظن
  :دیوگیم يرشب عماوج لک رد یکارتشا تیکلام

 تیکلام یئادتبا لکش هک نیا رب ینبم هتفای تیمومع یکحضم هیرظن رخاوا نیا رد«  -9
 543».تسا یسور ًارصحنم یتح و والسا داژن هب طوبرم افرص هک تسا یلکش یکارتشا
 تدحو هب وس کی زا یکارتشا تیکلام یعقاو یتسه ای ،یکارتشا تیکلام تابث یلو
 ندش یشالتم تروص رد .دراد یگتسب هلیبق اب درف تدحو رگید يوس زا و هلیبق یعقاو
 زا تیکلام تدحو و دوشیم یشالتم هلیبق نآ یکارتشا تیکلام ،یلماع ره تحت هلیبق
 نیمز رب درف تیکلام ،دوش یشالتم هلیبق اب درف تدحو ،یتلع ره هب  رگا و دوریم نیب
 مسجت هلیبق تیکلام رد درف تیکلام ؛تهج نیا هب .دوریم نیب زا و دلسگیم هلیبق
  هلیبق دارفا عقاو رد .دنکیم ادیپ تینیع درف تیکلام رد هلیبق تیکلام و دباییم

 عامتجا زا یناسک ناونع هب و )communal( نآ یعامتجا نیکلام هباثم هب ار دوخ«  -10
 544.».دننکیم دیلوت دیدجت و دیلوت هدنزِ راک ءهلیسو هب ار دوخ هک دننکیم یقلت
 لماع هک دراد ناکما یتروص رد یکارتشا تیکلام ققحت هجیتن رد و هلیبق تدحو اّما و
 یکارتشا تیکلام لبمس لاح نیع رد لماع نیا هک دشاب هتشاد دوجو ییهدنهد تدحو

 
 28 لوا دلج - هسیردنورگ - سکرام لراک -542
 108 هحفص سیون ریز - لاتیپاک - سکرام لراک -543
 29 يرادهیامرساشیپ يداصتقا ياهيدنب تروص - سکرام -544
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 هک تسا هلیبق ياروش یطیارش رد و سیئر نامه هدنهد تدحو لماع نیا .دشابیم زین
 .ددرگیم لیکشت هلیبق نورد ياههریت ای و اهراوناخ ناگدنیامن زا
 .دباییم مسجت هلیبق تدحو لبمس دوجو رد هلیبق تیکلام ؛نخس رگید هب
 عون هب یگتسب ،دروآیم تسد هب ار يدام معن نآ زا هک ینیمز اب درف تابسانم یلو
 :دراد عامتجا نآ رد تیکلام
 دناوتیم طقف هلیبق زا يدرف ره ،)یعقاو کلام( دشاب نیمز کلام هلیبق لک رگا -1
 باسح هب رگیدمه ياکرش هلیبق دارفا اذل .دنک فرصت یتدم يارب ار نیمز ییهعطق
 کی تروص هب یکارتشا تیکلام لبمس ای و هلیبق تدحو دامن تروص نیا رد .دنیآیم
 نینچ یئایسآ لکش) دراد قلعت وا هب سک همه و زیچ همه هک دوشیم رهاظ دبتسم درف
 طرش هک نیمز و هدش تیکلام بلس هلیبق دارفا زا دسریم رظن هب تروص نیا رد .(دوب
 رارق  هلیبق دارفا رایتخا رد هلیبق تدحو لبمس فرط زا تسا دیلوت دیدجت و راک یعیبط
  .تسا هتفرگ

 یکارتشا تیکلام یعقاو طرش شیپ }هلیبق دارفا ={ یعقاو کلام تدحو هک اج نآ زا« -11
 یعقاو صاخ تاعامتجا قوفام و ادج يزیچ تروص هب هک تسا نکمم ًالماک ،تسا
 هک دسریم رظن هب ای ،تسین يزیچ کلام تقیقح رد درف قیرط نیدب .دنک هولج ددعتم

 نآ قیرط زا ،لک تدحو ِفرط زا )Albassen( هیطع کی ناونع هب ... تیکلام
 545».دریگیم رارق درف رایتخا رد ،صاخ عامتجا

 ،دشاب هتشاد دوخ کلمت رد ار هلیبق نیمز لک زا ینیمز هعطق يراوناخ ره رگا -2
 و دنباییم رهاظت شفارطا نیکلام و ناگیاسمه تروص هب هلیبق رد رگید ياهراوناخ
 روهظ دحاو هعماج کی رد يراوناخ ياهتیکلام تدحو لکش هب یکارتشا تیکلام
 ناگدنیامن عمجم تروص هب ًالومعم یکارتشا تیکلام لبمس تلاح نیا رد .دنکیم
  سکرام نایب اب .دوشیم رهاظ هلیبق سأر رد هریت ای و راوناخ

 اهنآ يهعومجم هک تسا یکت کت ياهراوناخ زا یشان ]زاین شیپ[ نآ هک ییاج رد« -12
 یتسیزمه وا اب هک دنتسه یلقتسم ناراد ]نیمز[ نارگید ،دنزاسیم ار عامتجا
 546»...،دننکیم
 یکارتشا تیکلام و هلیبق تدحو ياوأم و ءهیاپ نیمز ،قوف تیکلام لکش ود رد -3
 یقلت رهش ورملق تروص هب اهاتسور .تسا تدحو هاگیاج رهش موس لکش رد .تسا

 
 30 يرادهیامرس اشیپ يداصتقا ياهيدنبتروص - سکرام -545
   469 هسیردنورگ ای و 27 يرادهیامرساشیپ يداصتقا ياهيدنب تروص - سکرام -546
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 ینیمز هعطق کلام یئاتسور ءهداوناخ ره .تسا نایئاتسور یگدنز لحم رهش و دنوشیم
 هب ار نآ دازام و دنکیم نیمأت هدروارف تروص هب ار دوخ ياهزاین هک تسا اتسور رد
 ای و هلیبق سیئر تروص هب هک هلیبق تدحو لبمس ینعی ،رترب تدحو ياهزاین تروص
 ای هعومجم نیا .دراذگیم هعماج رایتخا رد ،دوشیم رهاظ هلیبق هدننک يربهر ياروش
 نارگید هب نیمز يارب ای و دهدیم تسد زا ار شیاهنیمز و دریگیم رارق مجاهت دروم
  .دراد رارق نآ سأر رد تلود و تسا یگنج هعماج کی هعماج نیا اذل .دنکیم مجاهت

 یماظن طوطخ ساسا رب لوا ءهجرد رد دنواشیوخ ياههورگ زا بکرم ِعامتجا نیاربانب« -13
 طیارش زا یکی نیا و دوشیم يدنبنامزاس ،یماظن - یگنج يورین کی ءهلزنم هب
 نامزاس نیا هیاپ رهش رد تنوکس زکرمت .تسا کلام کی ناونع هب نآ تیدوجوم
 وضع( تسا رهش رد ینعی تسا یگنج نامزاس نیا رد سک ره 547.»تسا یگنج
  هک یلاح رد .تسا کلام کی )تلود

 ماقم رد درف یلو دنامیم یقاب نیمز کلمت طرش شیپ ناونع هب عامتجا رد تیوضع« -14
 کلم اب وا تبسانم .تسا یصوصخ کلام کی ،عامتجا وضع ناونع هب دوخ
 هب نتشیوخ دوجو اب ]تبسانم کی[ مه و تسا نیمز اب تبسانم کی مه ،شایصوصخ
 و سکع رب و تسا عامتجا ءاقب ،وضع کی ناونع هب وا ءاقب و ،عامتجا وضع کی ناونع
 هب اهنیمز زا یشخب ،تیکلام زا لکش نیا رد لاح نیع رد )نم زا هیکت( 548.»هریغ
 تیکلام لکش نیا رد هجیتن رد .دیآیم باسح هب یمومع ياهنیمز و دراد قلعت تلود
 ار یکارتشا تیکلام عون نیا .دراد دوجو یتلود تیکلام مه و یصوصخ تیکلام مه
 .دومن وجتسج ناتساب مر يداصتقا راتخاس رد ناوتیم
 هب افکدوخ ياتسور رد تعامج دیلوت هفاضا زا یشخب ،یئایسآ عون یکارتشا عماوج رد
 )اروش( کچوک عمج کی یکارتشا تیکلام تدحو ءهدنیامن نوچ و .دریگیم قلعت هعماج
 درف ای و )اروش( کچوک عمج نیا هب دیلوت هفاضا نیا ،تسا هعماج سأر رد درف کی ای و
  .دریگیم قلعت

 تلصخ ًارهاظ یقوقح هاگدید زا تیکلام نادقف هک ،یقرش دادبتسا نطب رد نیاربانب« -15
 رتشیب ًاساسا هک میتسه ور هب ور یتعامج و ینالک تیکلام اب عقاو رد ،تسا نآ يهژیو
 يدابآ کی نورد رد يزرواشک و )روتکافونام( یهاگراک دیلوت بیکرت لصاح تاقوا
 دوخ رد ار یفاضا دیلوت و دیلوت زاب طیارش یمامت هک تسا هدنسب دوخ ًاقلطم کچوک

 
 32 يرادهیامرس اشیپ يداصتقا ياهيدنبتروص - سکرام -547
 33 يرادهیامرساشیپ يداصتقا ياهيدنبتروص - سکرام لراک -548
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 صخش تروص هب ًالآم هک رترب عامتجا هب يدابآ نیا یفاضا راک زا یشخب :دراد عمج
 نآ دننام  و جارخ تروص هب ای ،یفاضا راک نیا زا يرادرب هرهب .دریگیم قلعت ،دیآیمرد
 دریگیم ماجنا تعامج تدحو تشادگرزب يارب هک یکرتشم ياهراک تروص هب ای ،تسا

 نامه هک هلیبق ای نالک يروصت تاذ ای یعقاو دبتسم هک یتدحو ،}يراگیب ={
 549».تسا نآ مسجم رهظم ،تسا راگدنوادخ
 لک و اهنآسنا مامت هکلب دیلوت هفاضا اهنت هن یئایسآ عماوج لثم یعماوج نینچ رد
 رثکا ،هژیو هب .تسا قلعتم رترب تاذ هب هعماج نآ رد دوجوم ءایشا و یئاراد و کلمیام
 ینعی دیلوت طیارش زا یکی تروص هب و هدش جراخ يدیلوت تابسانم رس کی زا نیعراز
 ناگدرب و ناریسا اهنآ عقاو رد .دنیآیم باسح هب بسا و واگ و گنلک و لیب تروص هب
 نیمکاح هک تسا تابسانم نیا رد .دنتسه )هلیبق تدحو دامن( هلیبق يروصت تاذ
 هجرد نیرخآ ات ناشکتمحز رامثتسا و هدوب یشحو ،راوخنوخ ،دبتسم رایسب یئایسآ
  :دیوگیم سکرام هک تسا تهج نیدب .دیدرگیم لامعا نکمم

 و - دیآیم رامش هب هدش ریسا دیلوت طیارش زا یکی ناونع هب رشب ِدوخ هک ییاج رد« -16
 هیاپ زا ار تاعامتجا مامت یلصا لاکشا يدوز هب - تسا ژاورس و يرادهدرب ءاشنم نیا
 هداس ناماس هجیتن رد .دنوشیم اهنآ يهیاپ دوخ و دنهدیم لکش رییغت و هتخیر مهرد
  ،)نم زا هیکت(  550».دوشیم نییعت یبلس روط هب هلیسو نیدب
 لاکشا ،يدادبتسا یکارتشا تیکلام ناینب اب یقرش عماوج رد ژاورس و يرادهدرب یلو
 زا رتتخس ناج یقرش یئارگهلیبق اریز دیادزیم یتخس هب ار دوخ زا شیپ یعامتجا
 .تسا یبرغ یئارگهلیبق

 .دنتسه یئارگهلیبق ساسا رب تیکلام رتشیب لماکت افرص ژاورس و يرادهدرب نیاربانب« -17
 زا رتمک یئایسآ لکش رد ار لمع نیا .دننکیم لیدعت ار لاکشا نیا مامت ًاموزل اهنآ
 551».دنهد ماجنا دنناوتیم همه
 رد دیلوت یعیبط طیارش تروص هب نکراک درف هک ییهعماج رد ژاورس و يرادهدرب یلو
 يور و تسا هیلوا راتخاس یکارتشا تیکلام اریز .دنتسه يوناث ياهراتخاس ،تسا هدمآ
 قرش رد يرادهدرب اذل .دوشیم رهاظ ژاورس و يرادهدرب هک تسیکارتشا تیکلام نیا

 
 473 ات 471 لوا دلج - هسیردنورگ - سکرام -549
 50 يرادهیامرس اشیپ ياهيدنبتروص -550

551 نویسامرف - سکرام لراک - هیامرس لبقام يداصتقا ياه تسینومک تیاس - 83 يراد   یبالقنا ياه
   http://www.k-en.com/ken200/ken71/FEMS.pdf 2014 ربماسد 3 رد هدش تئارق    
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 رد یلو .دیدرگن رهاظ بلاغ ماظن تروص هب هاگ چیه ،یخیرات هاتوک تاظحل زا ریغ
 ژاورس یعامتجا راتخاس نورد رد یتاقبط تابسانم تروص هب ناوتیم ار يرادهدرب ناریا
 .دومن یبایدر هطورشم بالقنا ات

 کی يارب دیلوت ِیعیبط ِطیارش وزج دوخ اهنآ رد رگراک هک هریغ و ژاورس و يرادهدرب« -18
 دارفا تابسانم رگید ،تیکلام هک ییاج نیاربانب و - دوشیم رهاظ عامتجا ای ثلاث درف
 ،تسین هیلوا هاگ چیه و تسا يوناث هشیمه - تسین راک ینیع طیارش اب لقتسمِ نکراک
 رد راک يور رب و عامتجا يوررب هک تسا تیکلام یقطنم و يرورض يهجیتن نیا هچرگ
 قرش رد یمومع يرادهدرب دروم رد يرادهدرب يهصیصخ) .تسا هدش انب عامتجا
 )نم زا هیکت( 552».تسا قداص ییاپورا رظن هطقن زا طقف و هدوبن قداص

 يرشب عماوج رد عونتم لاکشا رد یکارتشا تیکلام تیمکاح  حیضوت رب هوالع سکرام
 زین يرشب عماوج لک رد یتاقبط هزرابم تیمکاح رب ،ایسآ رد یکارتشا تیکلام هژیو هب
  .تسا هداتسیا راوتسا

 رد سکرام 554».تسا هدوب یتاقبط هزرابم خیرات 553نامز نیا ات عماوج ءهمه خیرات« -19
  :دربیم مان يرشب هعماج رد یتاقبط راتخاس هس زا هلئسم نیا حیضوت

 يدیلوت تابسانم زا یئاههعومجم يزاوژروب هعماج ،یلادوئف هعماج ،کیتنآ هعماج« -02
 صخشم تیرشب خیرات رد ار یصاخ یلماکت هلحرم یئاهنت هب مادک ره هک ،دنتسه
 555».دنزاسیم

 
 56 يرادهیامرساشیپ يداصتقا ياهيدنب تروص - سکرام لراک -552
 لبقام زونه 1848 لاس رد .دراد رارق ام سرتسد رد یبتک دانسا تروص هب هک یخیرات مامت ینعی -553

 یط .دوبن مولعم هجو چیه هب ًابیرقت ،بوتکم خیرات زا شیپ هب طوبرم یعامتجا نامزاس و هعماج خیرات
 تباث رروئام ،درک فشک هیسور رد ار نیمز یکارتشا تیکلام نزوئاه سکاه درذگیم نامز نآ زا هک یتدم
 زا ار دوخ یخیرات لماکت نمرژ لیابق هیلک هک تسا یعامتجا أشنم و أدبم کی تیکلام لکش نیا هک درک
 ،دنلریا ات هتفرگ دنه زا اج همه رد یئاتسور یکارتشا تیکلام هک دش مولعم جیردت هب و .دناهدرک عورش نآ
 لکش نآ اب ار هیلوا یتسینومک ءهعماج نیا ینورد نامزاس .تسا هدوب ای و دشابیم هعماج ءهیلوا لکش
 نایم رد نآ تیعقوم و هفیاط یقیقح تیهام فشک اب و داد حیضوت ناگرم ،تسا هتشاد هک يراوهنومن
 داضتم ماجنارس و صاخ تاقبط هب هعماج ،هیلوا نومک نیا ءهیزجت زا سپ .دیشخب ماجنارس هیضق هب هلیبق
  رد هک مدرک یعس نم .دوشیم میسقت
»Der Ursprung der Familie, des Privateigentum und der Staats« Stuttgart 

1886  
 (1888 لاس یسیلگنا عبط هب سلگنا هیشاح) .منک فیصوت ار هیزجت نیا نایرج ،مود عبط

 تسینومک بزح تسفینام - سلگنا و سکرام -554
 ؟دوشیم نییعت الاک کی تمیق ییهسورپ هچ رد :لصف - هیامرس و يدزم راک -555
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  :نآ رد هک تسا يرادهدرب هعماج نامه ،کیتنآ هعماج زا سکرام روظنم
 شناوت یمخش واگ هک روط نامه تسرد ،دشورفیمن رادهدرب هب ار شراک يورین هدرب« -21

 هب هشیمه و راب کی يارب ار شراک يورین شدوخ اب هدرب .دشورفیمن عراز هب ار
 رگید کلام تسد هب کلام کی تسد زا هک ،تسالاک کی وا .دشورفیم شبحاص
 556».تسین وا يالاک شراک يورین اّما ،تسالاک شدوخ وا .دوش لقتنم دناوتیم
 ًالثم« :دنکیم نایب نینچ ار یقرش یکارتشا تیکلام یناج تخس للع سکرام
 همادا دوخ تایح هب زونه اهنآ زا یخرب هک يدنه نهک رایسب و کچوک ياهیئابمه
 و يزرواشک نیب میقسم دنویپ يانبم رب ،نیمز یکارتشا تیکلام ءهیاپ رب ،دنهدیم
 هب هزات یئابمه لیکشت ره رد هک ،دناهتفرگ رارق یتباث راک میسقت ساسا رب و يروهشیپ
 لماک دحاو کی ره اهیئابمه نیا .دنوریم راک هب هتخاس شیپ زا يوگلا و هشقن هباثم
 رییغت رکآ 1000 ات 100 زا اهنآ يدیلوت طیحم و دنایفاک دوخ يارب هک دنتسه يدیلوت
 دیلوت تیعمج میقتسم ياهيدنمزاین عفر يارب تالوصحم هدمع تمسق .دنکیم
 هب هک تسا يراک میسقت زا لقتسم ،دیلوتِ دوخ نیاربانب و الاک هباثم هب هن دوشیم
 دازام طقف .دریگیم ماجنا دنه هعماج رساترس و عومجم رد اهالاک هلدابم ءهلیسو
 زا هک ،تلود تسد هب لوا هلحرم رد مه نآ ،ددرگیم الاک هب لیدبت هک تسا لوصحم
 تفایرد )جارخ( نیمز ءهرهب هباثم هب ار لوصحم زا ینیعم رادقم نهک  رایسب ءهنمزا
 نیرتهداس رد .دنراد یئابمه توافتم لاکشا ناتسودنه فلتخم ياهشخب .دنکیم
 دوخ ءاضعا نیب ار نآ لوصحم  و دنکیم تشک ار نیمز  ًاکرتشم یئابمه ،دوخ لکش
 و نتفاب و نتشر هب ،یگناخ یبنج راک هباثم هب ،هداوناخ ره هک یلاح رد دیامنیم میسقت
 يوگلا و هدرگ يور ییهزات یئابمه سوفن دایدزا تروص رد .... .دراد لاغتشا هریغ
 يراک میسقت هدنهد ناشن یئابمه مسیناکم .ددرگیم رئاد يریاب نیمز رد میدق یئاپمه

 
Die antike Gesellschaft, die feudale Gesellschaft, die bürgerliche Gesellschaft 
sind solche Gesamtheiten von Produktionsverhältnissen, deren jede 
zugleich eine besondre Entwicklungsstufe in der Geschichte der 
Menschheit bezeichnet. 

 ؟دوشیم نییعت هنوگچ ؟تسیچ يدزم راک :لصف - هیامرس و يدزم راک -556
Der Sklave verkaufte seine Arbeitskraft nicht an die Sklavenbesitzer, 
sowenig wie der Ochse seine Leistungen an den Bauer verkauft. Der Sklave 
mitsamt seiner Arbeitskraft ist ein für allemal an seinen Eigentümer 
verkauft. Er ist eine Ware, die von der Hand des einen Eigentümers in die 
des andern übergehen kann. Er selbst ist eine Ware, aber die Arbeitskraft 
ist nicht seine Ware.	   



سلگنا و سکرام تارظن نیرتمھم  

 253 

 يارب رازاب اریز تسین ریذپ ناکما نآ رد يروتکافونام راک میسقت یلو تسا هشقن قبط
 رد توافت بسح رب ،تسا نکمم الاب تسد و دنامیم رییغت یب هریغ و رگدورد ،رگنهآ
 لیبق نیا هب رفن هس ای ود هریغ و رگهزوک کی ،رگنهآ کی  ياج هب ،تاهد یگرزب
 اب اج نیا رد تسا مکاح یعمج راک میسقت رب هک ینوناق .دنشاب هتشاد لاغتشا اهراک
 دننام ،هژیو روهشیپ ره هک یلاح رد ،دنکیم لمع یعیبط سومان ریذپان یطخت تردق
 نودب وً القتسم دوخ هاگراک نورد رد ییهتفایرد شیپ زا يوگلا ربانب ،هریغ و رگنهآ
 .دهدیم ماجنا ار  شیوخ ءهفرح هب طوبرم تایلمع هیلک يرگید مکح  چیه زا تیعبت
 ون زا ،لاکشا نامه اب ًامئاد  هک ،هدنسب دوخ ياهیئابمه نیا رد هیلوا ءهداس نامزاس
 هب زاب یماسا نامه اب و  لحم نامه رد دنورب نیب زا افداصت هاگ ره و دنوشیم هدیئاز
 نینچ هک ،دهدیم تسد هب ار یئایسآ تاعامتجا يریذپان رییغت زار دیلک 557دنیآیم دوجو
 تارییغت و یئایسآ ياهتلود ءهتسویپ نتفای لیکشت ون زا و ندروخ مه هب اب ریگمشچ
 رد هعماج يداصتقا ءهدمع رصانع ءهدولاش .دسریم رظن هب نیابم ،ياهلسلس ءهدیدع
 558».دنامیم یقاب هدروخن تسد یسایس دولآربا قطانم نافوط
 :دومن هتسجرب ار مهم هتکن دنچ ناوتیم سیونریز و نتم رد قوف لوق لقن زا

 .دباییم مسجت ،تسا درف کی هک یکارتشا تیکلام لبمس رد ناریا رد تیکلام -1
 عون نیا لوصحم ،رخآ هب ات رامثتسا و هزادنا یب تلاذر ،نیمکاح یگدنرد ،دادبتسا
 عقاو رد .دراد رارق نآ اب یتاذ و یکیتکلاید هطبار رد و تسا یقرش یتعامج تیکلام
 .انبریز ای ناینب ،تیکلام عون و تسانبور یقرش دادبتسا

  راک میسقت رب هک تسا افکدوخ یئابمه مسیناکم لصاح یئایسآ یکارتشا تیکلام -2
 هب دوخ هب دوخ دناوتیمن راک میسقت نیا یلو .دشابیم راوتسا يزرواشک و يروهشیپ
 .دبای لماکت يروتکافونام راک میسقت
 کچوک يدابآ کی نورد يزررواشک و يروهشیپ دیلوت و یقرش دادبتسا هجیتن رد -3
 موزلم و مزال ،دراد عمج دوخ رد ار یفاضا دیلوت و دیلوت زاب طیارش یمامت هک افکدوخ

 
 هداس لکش نیا رد رود رایسب ياهنامز زا روشک نینکاس« :تسا نینچ لوق لقن نیا سیون ریز -557
 راتفرگ بلغا اههدکهد نیا دوخ هک نیا اب و دناهدرکن رییغت تردن هب زج اههدکهد ياهزرم ،دناهدرک یگدنز
 ،اهزرم نامه ،مان نامه يدامتم نورق یط کلاذعم دناهدش ناریو یتح و هدوب يرامیب و یطحق ،گنج
 ات و دنتسین اهیهاشداپ میسقت و طوقس نارگن مدرم .دناهدرک ظفح ار اهنآدناخ نامه یتح و عفانم نامه
 مادک طلست هب ای و داتفا یک تسد هب تردق هک دنروخیمن نآ مغ تساجرباپ ًالماک هدکهد هک ماگنه نآ
  ».دنامیم ياجرب رییغت یب ینورد داصتقا .دمآرد ناطلس

  337 ات 336 لوا دلج - لاتیپاک - سکرام لراک -558
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 رگیدمه لمکم ءازجا .دشاب هتشاد دوجو دناوتیمن يرگید نودب یکی .دنتسه رگیدمه
 يافکدوخ دیلوت هدنرادهگن و هدنامزاس یقرش دبتسم تلود .دنهدیم لیکشت ار
 هدمآرب نآ لد زا دوخ و هدوب یناسربآ متسیس ظفاح و یئاتسور يروهشیپ و يزرواشک
 ،دوش فیعضت ای و دورب نیب زا یکارتشا تیکلام تدحو هک یطیارش رد طقف .تسا
 هدهع هب ًاقلطم هن و ًاشخب ار يرایبآ متسیس یبورال و ثادحا ،یضرا گرزب نیکلام
 ؛هجیتن رد .دسریم ماجنا هب نایئاتسور زا یشکهرهب و يراگیب اب مه نآ هک دنریگیم
 ،دشاب هدش لیمحت هعماج رب جراخ زا هک تسین یئورین اهنت هن )تلود( یسایس تردق
 )دیلوت رازبا( نیمز رب دارفا و هلیبق تیکلام عون نورد زا هک تسا یلکشتم يورین هکلب
 زین یئایسآ دادبتسا تلود .تسا هداد رارق هعماج قوفام ًارهاظ ار دوخ و ،هتفرگ لکش
 ماظن لد رد .تسا هدیهج نوریب نآ اب یکیتکلاید هطبار و تابسانم نیا نورد زا ًاقیقد
 تاعامج دیلوت هفاضا هک تسا نآ زا یشان یسایس تابسانم و قوف یتعامج يداصتقا
  .دریگیم قلعت یکارتشا تیکلام لبمس هب یئاتسور

 ياهاتسور هیلوا ءهداس نامزاس رد ناریا هلمجنم یئایسآ عماوج لماکت يدنک و یئاتسیا زار -4
 .دنوشیم هدیئاز ون زا یلبق لاکشا نامه اب ًامئاد هک تسا افکدوخ



 

 
 
 

 عبانم تسرهف
 

 1953 وکسم - یجراخ ياهنابز هب تایرشن هرادا - نینل - بختنم راثآ -1
 رشن و همجرت هاگنب - ییاون نیسحلادبع رتکد مامتها هب - ولمور نسح - خیراوتلانسحا -2

 نارهت 1349 باتک
 ،دمحم مرکلا یب نب یلع نسحلاوبا نب نیدلازع ماما -ریثا نبا لماکلا زا ناریا رابخا -3

 رشن يایند - مود پاچ - يزیراپ یناتساب میهاربا دمحم همجرت - ریثا نبا هب فورعم
1365 

 - شناسر رشن - فیس دمحا رتکد -ناریا رد هیامرس تشابنا و تیکلام يهلئسم ،دادبتسا -4
 1380 لوا پاچ

 -1998 روشک زا جراخ لوا پاچ - زرواشک میرک همجرت - یکسفشورطپ -ناریا رد مالسا -5
 ناملآ امین تاراشتنا

 1373 لوا پاچ - همشچ رشن - فیس دمحا رتکد -مهدزون نرق رد ناریا داصتقا -6
 - نایزوتاک نویامه یلع دمحم - يولهپ هلسلس نایاپ ات هطورشم زا ناریا یسایس داصتقا -7

 1374 مجنپ پاچ - زکرم رشن - يزیزع زیبماک و یسیفن اضر دمحم همجرت
 تکرش - یهاشتلود لیعامسا همجرت - تراهکال سنال -هیوفص يهلسلس ضارقنا -8

     .1383 موس پاچ  - یگنهرف و یملع تاراشتنا
 لوا پاچ - نوتسیب رشن - یئاضر اضر همجرت - يرافآ تناژ - ناریا هطورشم بالقنا -9

1379  
 داحتا نامزاس تاراشتنا - ینزج نژیب - اهفده و اهورین ،ناریا تیطورشم بالقنا -10

  1388 ناریا قلخ نایئادف

 تاراشتنا - Eric Hobsbawm  - )یناملآ نابز هب(  1789-1848  اپورا تابالقنا -11
   1966 دنلکراپ

 یملع تاراشتنا تکرش - نیعم دمحم همجرت - نمشریگ نامر - مالسا ات زاغآ زا ناریا -12
 1368 متشه پاچ - یگنهرف و

 زکرم رشن تاراشتنا - يروآ سمش همجرت - یلو سابع -يرادهیامرس زا شیپ ناریا -13
1380 
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 زیبماک همجرت - )Roger Mervyn Savory( يرویس رجار - يوفص رصع ناریا -14
 1388 مهدجه پاچ - زکرم رشن - يزیزع

 - نارواخ تاراشتنا - قطان امه - وکابنت يژر و یهاش کناب اب دتس و داد رد ناناگرزاب -15
 1371 سیراپ ،لوا پاچ

 1382 - مود پاچ - ینایب نیریش - ریالج لآ خیرات -16
 هاگشناد - لوا پاچ - نارهت هاگشناد رایداتسا ،ینایب نیریش رتکد -ریالج لآ خیرات -17

 1345 نارهت
 - هتسجخ تاراشتنا - يرذون هللاتزع رتکد - هطورشم ات زاغآ زا ناریا یعامتجا خیرات -18

 1385 موس پاچ
 ریبکریما تاراشتنا - (یبیج پاچ) مجنپ پاچ - يدنوار یضترم -ناریا یعامتجا خیرات -19

1357 
 تراشتنا - یلبمه نیهم مامتها هب - یناشاقلادمحم نب هللادبع مساقلاوبا -وتیاجلُا خیرات -20

 .1348 باتک رشن و همجرت
 لوا پاچ - ریبیکریما هسسؤم - دنژآ بوقعی رتکد - نوتبمل -مالسا زا دعب ناریا خیرات -21

1363 
 - دنژآ بوقعی رتکد مجرتم - جیربمک هاگشناد زا شهوژپ -نایوفص يهرود ناریا خیرات -22

 .1388 مراهچ پاچ - یماج تاراشتنا
 - ینالیگ یعاد رخف یقت دمحم نیدلارخف دیس همجرت - سکیاس یسرپ -ناریا خیرات -23

 1366 موس پاچ - باتک يایند
 کی ره - اویورتسا و یکستینلب ،یکسوبوکای ،ایاکسولوگیپ ،یکسفشورطپ -ناریا خیرات -24

 - زرواشک میرک همجرت - دناهتشون ار ناریا خیرات باتک زا یشخب قوف نیفلؤم زا
 1354 مراهچ پاچ - مایپ تاراشتنا

 - انیس نبا یشورفباتک تاراشتنا زا - ینامرک مالسالامظان - نایناریا يرادیب خیرات -25
 مود پاچ - سلجم هناخپاچ

 ،حیحصت- یقهیب بتاک نیسح نب دمحم لضفلاوبا - (يدوعسم خیرات) یقهیب خیرات -26
 1319 لوا پاچ - یئانس تاراشتنا - یسیفن دیعس تاقیلعت و یشاوح

 نیدلاسمش ناتسیس خیرات فلؤم» ،یسیفن دیعس ياقآ نامگ و سدح اب -ناتسیس خیرات -27
 و هدیشک ریرحت هتشر هب ار (448) لضفلاوبا نیدلا جات نامز ات هک هدوب یلاوم دمحم
 قیرط هب (725) هنس ات (465) يهنس زا ار خیرات نآ رگید راب یناهفصا فسوی نب دومحم
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 - رواخ هلالک تاراشتنا - راهب ءارعشلاکلم حیحصت هب - «.تسا هدرب نایاپ هب راصتخا
 1366 مود پاچ

 همدقم و اهتسرهف میظنت اب رظن ریز - نامکرت کیبردنکسا -یسابع يارآ ملاع خیرات -28
 1387 مراهچ پاچ - ریبکریما هسسؤم - راشفا جریا

 یبرع هب يرمق 378 خیرات رد ریثا نیا - یمق نسح نب دمحم نب نسح -مق خیرات -29
 و حیحصت هب - یمق کلملادبع نسح نب یلع نب نسح همجرت - .تسا هدومن فیلأت
 1361 لوا پاچ - نارهت سوت تاراشتنا - .ینارهت نیدلا لالج دیس داتسا  ءهیشحت

 تاراشتنا هسسؤم - یئاون نیسحلادبع رتکد :مامتها هب - یفوتسم هللادمح -هدیزگ خیرات -30
 1381 مراهچ پاچ - ریبک ریما

 1351 هام رذآ- مهن پاچ - ریبکریما تاراشتنا - يورسک دمحا - ناریا هطورشم خیرات -31

 Ann Katharine Swynford( .نوتبمل - ناریا ءهنایم خیرات رد لوحت و موادت -32

Lambton( - 1372 لوا پاچ - ین رشن - دنژآ بوقعی رتکد -33 همجرت 
 رب یکسرونیم تاقیلعت ای يوفص تموکح و يرادا نامزاس - اعیمس ازریم -كولملاةرکذت -34

 1378 موس پاچ - ریبکریما تاراشتنا - این بجر دوعسم همجرت - كولملاةرکذت
 یتاراشتنا - رایهام سابع رتکد هیشحت و حیحصت هب :ینیوج کلماطع -ناوخالاۀیلست -35

 :1361  - نابآ
 پاچ - هحفص 692 - 1899 نینل - )یناملآ نابز هب( هیسور رد يرادهیامرس لماکت -36

1978 
 تاراشتنا - یهاشف اضر دمحم - )1796-1905( ناریا رد يرادهیامرس نیوکت -37

 1360 لوا پاچ - گربمتوگ
 تکرش - اضر هللاتیانع همجرت - نینوکول چیوروگیرگ ریمیدالو - یناساس ناریا ندمت -38

 1372 موس پاچ - یگنهرف و یملع تاراشتنا
 يدرواق يهلسلس ناهاشداپ دروم رد تسا یباتک ،میهاربا نب دمحم -قوجلس لآ خیراوت -39

 .نامرک رد
 نمهب رتکد ششوک هب - ینادمه هللا لضف نیدلادیشر - لوغم خیرات رد خیراوتلاعماج -40

 1374 مراهچ پاچ - لابقا پاچ - یمیرک
 دمحم هیشحت و حیحصت - ینادمه هللا لضف نیدلادیشر - دلجم 9 رد -خیراوتلاعماج -41

 1385 لوا پاچ - بوتکم ِثاریم ِتاراشتنا - نشور
 - 1371 لوا پاچ - یثالث نسحم همجرت - ناگروم يرنه زیئول - ناتساب هعماج -42
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 نارهت )هاگشهوژپ( یگنهرف تاقیقحت و تاعلاطم هسسؤم
 ذیناپ رشن - یسنوی میهاربا همجرت - نس نییورب ناو نیترام - درک مدرم یسانش هعماج -43

 1378 لوا پاچ-
 تاراشتنا تکرش - دنوایک زیزع - )يرایتخب لیا زا يدماب هفیاط یسررب( راذگ خزرب رد -44

 1374 لوا پاچ - یگنهرف و یملع
 لوا پاچ - مق نایراصنا تاراشتنا - نایرفعج لوسر -يوفص هرود رد تسایس و نید -45

1370 
 - راشفا جریا ششوک هب - ینیوزق یفوتسم هللادمج نب نیدلانیز -هدیزگ خیرات لیذ -46

 1372- ناهج شقن هناخپاچ
 يور زا - يریشم دمحم مامتها هب - (امکحلا متسر) فسآ مشاه دمحم -خیراوتلامتسر -47

 - فلؤم طخ هب ناملآ سورپ تلایا یگنهرف راثآ هناخباتک رد دوجوم یطخ هخسن
 1386 موس پاچ - يریشم دمحم زا هیشحت و حیحصت

   1381 مراهچ پاچ  - نخس تاراشتنا - بوک نیرز نیسحلادبع -ناراگزور -48
 ات 703 فیلأت - یناشاک دمحم نب یلع نب هللادبع مساقلاوبا نیدلالامج -خیراوتلاةدبز -49

 و تاعلاطم هسسؤم پاچ - هوژپ شناد یقت دمحم ششوک هب - ).م1303-1316( .ه716
 1366 - لوا پاچ - یگنهرف تاقیقحت

 و حیحصت ،همدقم اب - دلج راهچ رد - )وربا ظفاح( هللا فطل نب هللادبع -خیراوتلاةدبز -50
 داشرا و گنهرف ترازو تاراشتنا و پاچ نامزاس - يداوج دیس جاح لامک دیس تاقیلعت
 1380 لوا پاچ - یمالسا

 - نالدرا نشور هللادی :مجرتم - کیب یکز نیما دمحم - ناتسدرک و درک خیرات ءهدبز -51
 1381 لوا پاچ - سوت رشن

 پاچ - ینارا تاراشتنا - رگزرب همجرت - اینومیس .آ .ب -رواخ رد يرادهیامرس تشونرس -52
 1367 لوا

 تاراشتنا یماهس تکرش - يرادناهج سوواکیک همجرت -رفپمِک تربلگنا همانرفس -53
 1363 مود پاچ یمزراوخ

 و یتاراشتنا نامزاس - لوا پاچ - روپهب دمحا همجرت - سویرائلوا -سویرائلوا همانرفس -54
 1363 راکتبا یگنهرف

 هدش هتشون - نپَراک نالپ -لوغم خیرات ای )Plan Karapon( نپَراک نالپ همانرفس -55
 پاچ - یلواسی ارسگنهرف تاراشتنا - ناداش هللا یلو رتکد همجرت - يدالیم 1245 رد
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1363 
 تاراشتنا تکرش - افش نیدلاعاجش همجرت - هلاوالود رتیپ -هلاوالود ورتیپ همانرفس -56

 1370 مود پاچ - یگنهرف و یملع
 رظن دیدجت -يرون بارتوبا همجرت - يوسنارف هینروات تسیتاب ناژ -هینروات همانرفس -57

 1363 لوا پاچ - یئانس هناخباتک پاچ - یناریش دیمح رتکد طسوت

 تاراشتنا نامزاس – یلابقا یلع رتکد همجرت – هاشردان رصع -رتوا ناژ همانرفس -58
 .1363 لوا پاچ -   نادیواج

 انیس نبا تاراشتنا - یلضفت یقت رتکد همجرت و مامتها هب - نوسناس -نوسناس همانرفس -59
  1346 لوا پاچ -

 ریبکریما تاراشتنا - یسابع دمحم همجرت -يوسنارف ندراش ناژ -ندراش همانرفس -60
1345 

 رهچونم رتکد زا یشاوح و همجرت - رزیرف یلیب زمیج -(یناتسمز رفس) رزیرف همانرفس -61
 1364 لوا پاچ سوت تاراشتنا - يریما

 و تاقیلعت و یشاوح اب - )م1005-1089( -يزورم ینایدابق ورسخ رصان همانرفس -62
 هناخپاچ - یقایسریبد دمحم رتکد ششوک هب تاغل و یئایفارغج و یخیرات مالعا سراهف
  1354 لوا پاچ - نارهت هاگشناد

 هاگن رشن - ییابطابط داوج دیس یسیونزاب - یکسنیسورک تیاور هب ناهفصا طوقس -63
 لوا پاچ - رصاعم

 1340 باتک رشن همجرت هاگنب تاراشتنا - کلملا ماظن هجاوخ - همان تسایس -64
 - اسراپ ورسخ همجرت - سکرام لراک -يرادهیامرساشیپ يداصتقا ياهيدنبتروص -65

 1378 لوا پاچ - رگید رشن تاراشتنا
 و چنارتسیل ياگ حیحصت هب -)يدالیم 1117 زا دعب توف خیرات( یخلب نبا -همانسراف -66

 1385 لوا پاچ - ریطاسا تاراشتنا - نوسلکین نلا دلونیر
 پاچ - ناریا هدوت بزح تاراشتنا - يردنکسا جریا همجرت - سکرام لراک -لاتیپاک -67

 1363 لوا

 Neuen“ زا هتفرگرب - سکرام لراک - )یناملآ نابز هب( هیامرس و يدزم راک -68

Rheinischen Zeitung” 1849 لاس رد 
 میرک همجرت - نارگید و یکسفش ورطپ -لوغم دهع ناریا رد یضرا هلئسم و يزرواشک -69

  1344 لوا پاچ - نارهت هاگشناد هناخپاچ - زرواشک
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 تاراشتنا - مود پاچ - نیدت دمحا و ماهرپ رقاب همجرت - سکرام لراک - هسیردنورگ -70
 1377 هاگآ

 Ann Katharine Swynford) .نوتبمل -ناریا رد عراز و کلام -71

Lambton) - 1345 لوا پاچ - باتک رشن و همجرت هاگنب - يریما رهچونم همجرت 
 هامدادرخ - نازمرهروپ دمحم همجرت - سلگنا و سکرام - تسینومک بزح تسفینام -72

1359 
 سکرام لراک - دوس ،اهب ،دزم -73
  1996 موس پاچ - رهم تاراشتنا - يورسک دمحا -نایعشعشم -74
 نیورپ دمحم همجرت - دلج ود رد - نودلخ نب نمحرلادبع -نودلخ نبا ءهمدقم -75

 1369 متفه پاچ - یگنهرف و یملع تاراشتنا - يدابانگ
 پاچ - عیفش دمحم حیحصت هب - ینادمه هللالضف نیدلادیشر -يدیشر تابتاکم -76

 ).م1945( .ه1364 لوا پاچ -  باجنپ
 تاراشتنا - یضاف دیعس ریم یلع همجرت - نیما رتکد -سراف جیلخ رد اهیسیلگنا عفانم -77

  1367 لوا پاچ - نیرز
 - اسراپ ورسخ همجرت - سلگنا شیردیرف - تلود و یصوصخ تیکلام ،هداوناخ ءاشنم -78

 1380 لوا پاچ - یماج رشن
 - مارهرو اضرمالغ رتکد - راجاق رصع رد ناریا یعامتجا ياهنامزاس و یسایس ماظن -79

 1367 لوا پاچ - نیعم تاراشتنا
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