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 ]١[؟مسیلایسوس ای مسیشرانآ

 ییھقبط رھ نومنھر .تسا یتاقبط یهزرابم رصاعم یعامتجا یگدنز روحم
 کی یاراد دوخ یارب یزاوژروب .تسوا یژولوئدیا ،هزرابم نیا نایرج رد
 یاراد دوخ زا زین ایراتلورپ .تسا مسیلاربیل حالطصا ھب نآ و .تسا یژولوئدیا
  .تسا مسیلایسوس مینادیم ھک نانچ مھ نآ و .تسا یژولوئدیا

 ھب مسیلاربیل .درمش میسقت لباق ریغ و ھچراپ کی یزیچ دیابن ار مسیلاربیل
 .دوشیم میسقت یتوافتم یاھیشم طخ ھب یزاوژروب نوگانوگ یاھرشق یاضتقا

 یاھیشم طخ مھ نآ رد ،تسین میسقت لباق ریغ و ھچراپ کی زین مسیلایسوس
  .دراد دوجو یتوافتم

 یرگید تقو ھب ار نآ تسا رتھب .میزادرپیمن مسیلاربیل یسررب ھب اج نیا رد ام
 انشآ نآ تانایرج و مسیلایسوس اب اھنت ار هدنناوخ میھاوخیم ام .مینک لوکوم
  .دوب دھاوخ ھجوت بلاج رتشیب هدنناوخ یارب بلطم نیا ام ىهدیقع ھب .میزاس

 و مسیشرانآ ،مسیمرفر :دوشیم میسقت یلصا نایرج ھس ھب مسیلایسوس
  .مسیسکرام

 یرود دصقم طقف ار مسیلایسوس ھک )نارگید و نیتشنرب( مسیمرفر
 و دنکیم یفن ار یتسیلایسوس بالقنا تقیقح رد ھک مسیمرفر ،سب و درمشيم
 ھک مسیمرفر ،دزاس رقتسم زیمآ تملاسم قیرط زا ار مسیلایسوس دشوکیم
 مسیمرفر نیا ــ .دنکیم ھظعوم تاقبط ىهزرابم یاج ھب ار تاقبط یراکمھ
 ار مسیلایسوس راثآ و مئالع ھنوگرھ زور ھب زور و هدش رت دساف زور ھب زور
 فیرعت نمض ھلاقم نیا رد درادن یموزل چیھ ام رظن ھب و دھديم تسد زا

  .میھد رارق یسررب دروم ار نآ مسیلایسوس
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 لاح رد .تسا یرگید روط یلک ھب عضو مسیشرانآ و مسیسکرام دروم رد اما و
 اب ود رھ و هدش ھتخانش یتسیلایسوس تانایرج ناونع ھب اھنآ یود رھ رضاح
 لباقم رد ار دوخ دنشوکیم ود رھ .دنلوغشم یدیدش ىهزرابم ھب رگید کی
  نیا یھلباقم و یسررب ھتبلا و دنزاس رگهولج یتسیلایسوسً اعقاو میلاعت ،ایراتلورپ

  .دوب دھاوخ رت بلاج یسب هدنناوخ یارب رگید کی اب ود

 یتلاح اب “مسیشرانآ „ ظفل ندینش ضحم ھب ھک میتسین یمدرم هرمز نآ زا ام
 تقو دیراکیب« :دنیوگیم ،هدناشفا تسد یئانتعا یب اب ،ھتفاترب یور زیمآریقحت

 شزرا مھ نآ ىهرابرد یوگتفگ یتح ،دینکیم ثحبم نیا فرص ار دوخ
 ھن و تسا هدنزارب ھن یاهداتفا اپ شیپ »داقتنا« نینچ کی ام ىهدیقع ھب »!درادن

  .دنمدوس

 :دنیوگیم هداد یلست دوخ ھب ھک میتسین یمدرم هرمز نآ زا ام زین و
 کانرطخ نادنچ ببس نیدب و دنرادن دوخ لابند ھب ییهدوت« اھتسیشرانآ
 ای و رتدایز ى»هدوت« زورما یسک ھچ ھک تسین نآ رس رب بلطم »دنتسین
 میلاعت رگا .تسا میلاعت تیھام رس رب بلطم ھکلب .دراد لابند ھب یرتمک
 اًملسم ار دوخ هار تسا یھیدب تروص نآ رد دشاب تقیقح نیبم اھتسیشرانآ
 اپ و رپ یب رگا یلو .دروآ دھاوخ درگ دوخ نوماریپ رد ار هدوت و هدومن راومھ
 اوھ رد اپ و دروآ دھاوخن ماود یدیدم تدم ،تسا ینیغورد یھیاپ رب ینتبم و
  .دوش تابثا دیاب مھ مسیشرانآ یئاپورپ یب .دش دھاوخ

 دنتسھ یکرتشم و دحاو لوصا یاراد مسیشرانآ و مسیسکرام ھک دندقتعم یخرب
 صاخشا نیا ىهدیقع ھب اذل و دراد دوجو یکیتکات رظن فالتخا طقف اھنآ نیب و
  . تسا نکمم ریغ یلک ھب نایرج ود نیا نداد رارق مھ لباقم یھطقن رد

  .تسا یگرزب هابتشا نیا یلو
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 اب ھک مینآ رب اذل و دنتسھ مسیسکرام یعقاو نانمشد اھتسیشرانآ ،ام رظن ھب
 تسا یرورض تھج نیدب .درک هزرابم یعقاو روط ھب دیاب یعقاو نانمشد
 ھب تھج رھ زا ار نآ و دومن ھعلاطم نایاپ ات زاغآ زا ار اھتسیشرانآ »میلاعت«
  .دیجنس یساسا روط

 یاول ریز رد ود رھ ھک نآ اب ،مسیشرانآ و مسیسکرام ھک تساج نیا بلطم
 ینتبم یتوافتم یلک ھب لوصا رب ،دنراذگیم هزرابم ىھنحص رد یاپ مسیلایسوس
 یئاھر مسیشرانآ ىهدیقع ھب ھک تسا تیصخش مسیشرانآ یساسا نکر .دنتسھ
 ینامز ات مسیشرانآ ىهدیقع ھب .تسا تعامج و  اھهدوت یئاھر یساسا طرش یو
 راعش تھج نیمھ ھب و تسین رسیم  اھهدوت یئاھر ،دھرن دیق زا تیصخش ھک
 مسیسکرام یساسا نکر اما و .“تیصخش یارب زیچ ھمھ„ :تسا نینچ نآ

 یئاھر یساسا طرش مسیسکرام ىهدیقع ھب یو یئاھر ھک هدوت زا تسا ترابع
 ،دھرن دیق زا هدوت ھک ینامز ات مسیسکرام ىهدیقع ھب ینعی .تسا تیصخش
 زیچ ھمھ« :تسا نینچ نآ راعش تھج نیمھ ھب و تسین رسیم تیصخش یئاھر
 یکیتکات رظن فالتخا رس رب بلطم اج نیا رد ھک تسا نشور .»هدوت یارب
 ام تالاقم فدھ .دنرگید کی خسان ھک میتسھ وربور یلصا ود اب ام ھکلب تسین
 و رگید کی اب مسیشرانآ و مسیسکرام ىھسیاقم و لباقتم لصا ود نیا ىھلباقم
 زا میرمشیم یرورض اذل .تساھنآ صقاون و ایازم نتخاس نشور ھلیسو نیدب
  .میزاس انشآ دوخ تالاقم حرط اب ار هدنناوخ نونکا مھ

 تایرظن نآ نمض و مینکیم عورش مسیسکرام تاصخشم رکذ زا ار بلطم ام
 دوخ زا داقتنا ھب سپس و میئامنیم یسررب مسیسکرام ىهرابرد ار اھتسیشرانآ
 اھتسیشرانآ تایرظن و کیتکلاید بولسا :ھک ینعم نیدب .میزادرپیم مسیشرانآ

 ،یتسیلایرتام یروئت ؛میھدیم حرش ار دوخ داقتنا زین و بولسا نیا ىهرابرد ار
 بالقنا زا زین اج نیمھ رد ( مینکیم نایب ار دوخ داقتنا و اھتسیشرانآ تایرظن

 زا یلکروط ھب و لقادح ىھمانرب ،یتسیلایسوس یروتاتکید ،یتسیلایسوس
 و دوخ داقتنا و اھتسیشرانآ ىھفسلف سپس ؛)دش دھاوخ تبحص کیتکات
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 ار اھتسیشرانآ نامزاس و کیتکات زینو ،دوخ داقتنا و اھتسیشرانآ مسیلایسوس
  .میرادیم نایب ار دوخ یاھیریگ ھجیتن نایاپ رد و هداد حرش

 ار کچوک یاھنومک مسیلایسوس ھک اھتسیشرانآ میزاس نھربم میشوکیم ام
 میزاس للدم میشوکیم زین و .دنتسین یعقاو یاھتسیلایسوس دننکیم ھظعوم
  ...دنتسین مھ یعقاو نویبالقنا ،ایراتلورپ یروتاتکید یفن ببس ھب اھتسیشرانآ

  . میزادرپ ھب بلطم ھب سپ

 

١ 

 یکیتکلاید بولسا

 تسا تکرح رد زیچ ھمھ ناھجرد
 هدلوم یاھورین ،دنکیم رییغت یگدنز...
 ورف نھک تابسانم یانب ،دباییم دشر
  .دزیریم

  سکرام لراک

 متسیس کی و عماج ینیب ناھج ھکلب ،تسین مسیلایسوس یروئت اھنت مسیسکرام
 یشان نآ زا دوخ ھب دوخ سکرام یئایراتلورپ مسیلایسوس ھک تسا یفسلف
  .دراد مان کیتکلاید مسیلایرتام یفسلف متسیس نیا .دوشیم

  .تسا کیتکلاید مسیلایرتام حیرشت یانعم ھب دوخ مسیسکرام حیرشت اذل

  ؟دراد مان کیتکلاید مسیلایرتام متسیس نیا ارچ
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 یکیتکلاید بولسا .تسا یتسیلایرتام شیروئت و یکیتکلاید شبولسا اریز
 ؟تسیچ

 بلطم نیا و تسا یمئاد لماکت و تکرح لاح رد یعامتجا یگدنز دنیوگیم
 زگرھ یگدنز ،تشادنپ دکار و ریذپان رییغت یزیچ دیابن ار یگدنز .تسا حیحص
 نایرج رد و نادیواج تکرح لاح رد یگدنز ،دنامیمن فقوتم حطس کی رد
 و هدنیور ،ھنھک و ون ھتسویپ یگدنز رد ببس نیدب .تسا داجیا و مادھنا یمئاد
  .دراد دوجو یبالقنا دض و یبالقنا و هدنریم

 رد ھک داد رارق یسررب دروم ناسنادب دیاب ار یگدنز دیوگیم یکیتکلاید بولسا
 دیاب ام سپ ،تسا تکرح رد گنرد نودب یگدنز ھک میدید .تسا نانچ نآ عقاو
 اجک ھب یگدنز :میسرپب ،هداد رارق ھعلاطم دروم ،تکرح لاح رد ار یگدنز
 ىھفیظو اذل ،تسا یمئاد داجیا و مادھنا زا ییاھرظنم یگدنز ھک میدید ؟دوریم
 رد یزیچ ھچ :میسرپب و مینک ھعلاطم داجیا و مادھنا لاح رد ار یگدنز ھک تسام
  ؟ددرگیم داجیا یزیچ ھچو دوشیم مدھنم یگدنز

 ھبلغ دباییم دشر زور ھب زور و دوشیم هدیئاز یگدنز رد ھک یزیچ
ً الثم رگا ھک ینعم نیدب .تسا لاحم نآ یورشیپ نتخاس فقوتم و ریذپان
 رد ،دباییم دشر زور رھ و دیآیم دیدپ ییھقبط  ھباثم ھب یگدنز رد ایراتلورپ
 ماجنارس لاح رھ ھب دشاب هدع مک و ناوتان زورما ھک مھ هزادنا رھ تروص نیا
 .دوریم شیپ ھب و دریگیم ورین ،دباییم دشر اریز ؟ارچ .دش دھاوخ زوریپ
 دیاب ریزگان ،دیامیپیم لاوز هار و دوشیم توترف یگدنز رد ھک یزیچ سکعرب
 ینعم نیدب .دھد ناشن یرداھب یئورین زورما ھک نیا ولو دوش وربور تسکش اب
 ھب زورب زور و دھدیم تسد زا ار ھنیمز جیردت ھب یزاوژروبً الثم رگا ھک
 دشاب هدع رپ و دنمورین زورما ھک مھ هزادنا رھ تروص نیا رد دوریم ارقھق
 کی ناونع ھب اریز ؟ارچ .دش دھاوخ ھجاوم تسکش اب ماجنارس لاح رھ ھب

 یگدنز رابرس و دوشیم توترف و ناوتان ،تسا ھیزجت لاح رد ىھقبط
  .ددرگیم
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 دوجوً اعقاو ھچنآ :تساهدش یشان یکیتکلاید فورعم مکح نیا ھک تساج نیا زا
 ھیزجت لاح رد زوررھ ھک ھچنآ و لوقعم ـ دباییم دشر زور رھ ھچنآ ینعی دراد
  .دنام نوصم تسکش زا دناوتیمن اذلو تسا لوقعم ان ،تسا داسف و

 ثحب سور یبالقنا نارکفنشور نیب ھتشذگ نرق داتشھ یاھلاس رد ،لاثم
 تسا رداق ھک ییهدمع یورین ھک دنتشاد یوعد اھکيندران .تفرگ رد یگرزب
 .تسا رھشو هد یزاوژروب هدرخ دریگ هدھع ھب ار “ھیسور تاجن„ رما
 هدرخ اریز :دندادیم خساپ اھکیندران ؟ارچ :دندیسرپیم نانآ زا اھتسیسکرام
 تسدیھت هوالع ھب و دھديم لیکشت ار تیرثکا نونکا رھش و هد یزاوژروب
  .دنکیم نارذگ ترسع ابو تسا

 نونکا رھش و هد یزاوژروب هدرخ ھک تسا تسرد :دندادیم خساپ اھتسیسکرام
 نیا رس رب بلطم رگم یلو ،تسا تسدیھتً اعقاو و دھدیم لیکشت ار تیرثکا
 نودب نونکات یلو دھدیم لیکشت ار تیرثکا تساھتدم یزاوژروب هدرخ ،تسا
 ناشن دوخ زا »یدازآ« یارب هزرابم رد یراکتبا ھنوگ چیھ ایراتلورپ کمک
 دشر لاح رد ىھقبط کی یھباثم ھب یزاوژروب هدرخ اریز ؟ارچ ،تسا هدادن
 مسقنم رتلورپ و اوژروب ھب و دوشیم ھیزجت زور رھ سکعرب ھکلب تسین
 تیمھا یاراد اج نیا رد مھ یتسدیھت ھک تسا یھیدب رگید فرط زا .ددرگیم
 یدحا یلو دنرتتسدیھت یزاوژروب هدرخ زا »اھھنھرب اپ« .تسین یعطق
  .دنریگ هدھع ھب ار »ھیسور تاجن« رما دنناوتیم اھنآ ھک دیوگیمن

 لیکشت ار تیرثکا زورما ھقبط مادک ھک تسین نآ رس رب بلطم دینیبیم ھک نانچ
 ماوق ھقبط مادک ھک تسا نآ رس رب ھکلب ،تسا رتتسدیھت ھقبط مادک ای دھدیم
  .تسا ھیزجت لاح رد ھقبط مادک و دباییم

 و دباییم ماوق و دشرً امئاد ھک تسيیھقبط ھناگی ایراتلورپ ھک اج نآ زا و
 نوماریپ رد ار یبالقنا رصانع یھمھ ،تسا هدنار شیپ ھب ار یعامتجا یگدنز
 یورین رصاعم شبنج رد ار نآ ھک تسا نآ ام ىھفیظو اذل ،دروآیم درگ دوخ
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 تایونم ار یو ىھناھاوخ یقرت تایونم و میدنویپ ھب شفوفص ھب ھتسناد هدمع
 .میرمش شیوخ

 .اھتسیسکرام خساپ دوب نینچ 

 لاح و دنتسیرگنیم یگدنز ھب یکیتکلاید ىهویش ھب اھتسیسکرام تسا یھیدب
 یگدنز و دنتشاد یکیزیفاتم ىھیرظن یگدنز ىهرابرد اھکیندران ھک نآ
  .دنتشادنپیم دماج یھطقن کی رد ار یعامتجا

  .درگنیم رظن نیا اب یگدنز لماکت یکیتکلاید بولسا

 ایراتلورپ ھک ینامز ینعی  “ربماسد یاھزور„ رد ،تکرح ات میراد تکرح یلو
 ،دومنیم مجاھت عاجترا ھیلع و دربیم ھلمح ھحلسا یاھرابنا ھب ،هدرک تسار دق
 ینعی لبقام یاھلاس تکرح یلو .تشاد دوجو تکرح یعامتجا یگدنز رد زین
 یاھباصتعا ھب »زیمآ تملاسم« دشر طیارش رد ایراتلورپ ھک ار ینامز
 یعامتجا تکرح دیاب زین ،درکیم افتکا کچوک یاھھیداحتا لیکشت و ھناگادج
 .دناوخ

  .دراد فلتخم لاکشا ،تکرح ھک تسا نشور 

 لکش :تسا لکش ود یاراد تکرح دیوگیم یکیتکلاید بولسا ببس نیدب
  .یبالقنا لکش و یجیردت

 دوخ ار دوخ یهرمزور راک هاوخیقرت رصانع ھک تسا یجیردت ینامز ،تکرح
 .دنزاسیم دراو یکدنا و کچوک تارییغت نھک ماظن رد و هداد ھمادا دوخ ھب

 زا ،هداد مھ ھب داحتا تسد ،رصانع نامھ ھک تسا یبالقنا ینامز ،تکرح
 زا ار نھک ماظن ات دنزاتیم مصخ هاگودرا ھب ،ھتفرگ ماھلا ییھناگی ىھشیدنا

 یاپ ھب ینیون ماظن و دنزاس دراو یفیک تارییغت ،یگدنز رد و دنزادنا رب ھشیر
  .دنراد
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 و دیامنیم مھارف ار شاھنیمز و دنیبیم کرادت ار بالقنا ،یجیردت لماکت
 تدعاسم نآ یتآ راک ھب و دناسریم ماجنارس ھب ار یجیردت لماکت بالقنا
  .دنکیم

 ناشن ملع خیرات .ددنویپیم عوقو ھب اھنآیرج نیمھ ریظن زین تعیبط تایح رد
 ات ھتفرگ یسانش هراتس زا .تسا یملعً اعقاو بولسا کیتکلاید بولسا ھک دھدیم
 نادیواج یزیچ ناھج رد ھک دوشیم دییأت رکف نیا اج ھمھ رد یسانش ھعماج
 رد زیچ ھمھ ھب اذل .دباییم لماکت زیچ ھمھو دنکیم رییغت زیچ ھمھ .تسین

 ھک تسا ینعم نادب نیا و .تسیرگن لماکتو تکرح هاگرظن زا دیاب تعیبط
  .دراد خوسر ینونک ملع یاپارس رد کیتکلاید حور

 کچوک تارییغت کیتکلاید قبط ھک نیا و تکرح یاھلکش ىهرابرد اما و
 رد نوناق نیا تفگ دیاب ؛دوشیم رجنم یفیک گرزب تارییغت ھب ماجنارس ،یمک
 »رصانع بوانتم متسیس« .تسا یراج ،دننامھ یوحن ھب زین تعیبط خیرات
 یشان یفیک تارییغت شیادیپ تعیبط خیرات رد ھک دھدیم ناشن حوضو اب فیلدنم
 یروئت مھ یسانش تسیز رد .تسا یریطخ تیمھا ھچ یاراد یمک تارییغت زا
 ،دوشیم مسینیورادوئن نیزگیاج ھک ،)Neolamarkismus( مسیسکرامالوئن

  .تساعدم نیارب یرگید دھاش

 روط ھب دوخ »گنیرود یتنآ« باتک رد سلگنا .ف ھک یرگید قیاقح زا ام
  .مینکیمن یتبحص ھتخاس نشور لماک

  .کیتکلاید بولسا نومضم تسا نینچ

*** 

 ؟دنراد یرظن ھچ یکیتکلاید بولسا ىهرابرد اھتسیشرانآ

 نیا سکرام .تسا هدوب لگھ ،کیتکلاید بولسا راذگداینب ھک دننادیم ھمھ
 ھتکن نیا ھب زین اھتسیشرانآ ھتبلا .دیشخب دوبھب نادب و تخاس هزنم ار بولسا
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 گنچ ھب یتصرف ببس نیمھ ھب و دوب راک ھظفاحم لگھ دننادیم اھنآ .دنفقاو
 مانشد »تنطلس دیدجت« راداوھ ناونع ھب ار لگھ دنناوتیم ردق رھ و هدروآ
 تنطلس دیدجت نارود فوسلیف ،لگھ« ھک »دننکیم تابثا« راوھتفیش و دنیوگیم
 یلک یھیرظن و دیاتسیم ار قلطم لکش ھب کیتارکوروب تیطورشم و...تسا
 »تسا تنطلس دیدجت نارود یفسلف یشم طخ مداخ و عبات وا خیرات ىھفسلف
 .ف ىھلاقم ،٦ ىهرامش ]٢[ »یتابون« یھمانزور ھب دوش عوجر( اذھیلع سقو
 .)یلیوشیزکرچ

 تابثا« ار بلطم نیمھ دوخ تافیلأت رد مھ فورعم تسیشرانآ نیکتوپورک 
 نابز ھب »مسیشرانآ و ملع« ھب موسوم وا رثا ھب دوش عوجرً الثم( »دنکیم
  .)یسور

 ادص کی ،ھمھ .گ .ش ات ھتفرگ یلیوشیزکرچ زا ،مھ ام یاھنیکتوپورک
 .)»یتابون« یاھهرامش ھب دوش عوجر ( دننکیم رارکت ار نیکتوپورک نانخس

 سک رھ ،سکعرب و درادن تفلاخم نانآ اب یدحا باب نیا رد ھک تسا تسار
 رب مدقم سلگنا و سکرام دوخ .تسا هدوبن یبالقنا لگھ ھک دنکیم قیدصت
 تایرظن ھک دناھتخاس نھربم »یداقتنا داقتنا رب یداقتنا« باتک رد نارگید
 لاح نیا اب یلو .تسا لباقتم قلخ ىھقلطم تموکح اب ھشیر زا لگھ یخیرات
 ھک »دنیامن تابثا« هزور رھ دننادیم مزال و »دننکیم تابثا« اھتسیشرانآ
 نآ یارب دبال ؟دننکیم ار راک نیا ھچ یارب .دوب »تنطلس دیدجت« رادفرط لگھ
 دنیامن ءاقلا هدنناوخ ھب و ھتخادنا رابتعا زا سک ھمھ دزن ار لگھ بیترت نیدب ھک
 .دشابن یملع ریغ و »زیگنا ترفن« دناوتیمن مھ شبولسا »عجترم« لگھ ھک
  .دننک در ار کیتکلاید بولسا دنھاوخیم اھتسیشرانآ ھک تسا قیرط نیدب

 دنھاوخن تابثا ار یرگید زیچ دوخ تلاھج زجب قیرط نیدب اھنآ میئوگیم ام
 ىھلیسو ھب ھک یضایر بولسا نآ یلو دندوبن یبالقنا ،ستینبیل و لاکساپ .درک
 مھ ستلھ ملھ و ریام .دوشیم هدرمش یملع بولسا هزورما ،هدش فشک ناشیا
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 .تفرگ رارق ملع یانبم کیزیف ىھتشر رد اھنآ تایفشک یلو ،دندوبن یبالقنا
 لماکت ىهرابرد اھنآ بولسا یلو دندوبن یبالقنا زین نیوراد و کرامال
 نیدب دیابن ارچ سپ ...تخاس راوتسا دوخ ىھیاپ رب ار یسانش تسیز ،یجیردت

 یملع یبولسا دش قفوم شیراک ھظفاحم مغریلع لگھ ھک درک فارتعا تقیقح
  ؟دنک میظنت یکیتکلاید بولسا مانب

 دنھاوخن تابثا ار یرگید زیچ دوخ تلاھج زجب قیرط نیدب اھتسیشرانآ ،ریخ
  .درک

 زا و »تسا کیزیفاتم نامھ کیتکلاید« ،اھتسیشرانآ ىهدیقع ھب ،میھد ھمادا
 »دنناھرب تایھلا زا ار ھفسلف و کیزیفاتم زا ار ملع دنھاوخیم« اھنآ ھک اج نآ
 یاھهرامش »یتابون« ھب دوش عوجر ( .دننکیم در زین ار یکیتکلاید بولسا اذل

 رثا » مسیشرانآ و ملع« ھب دوش عوجر زین و .گ .ش ىھلاقم ،٩ و ٣
  .)نیکتوپورک

 دنیوگیم ھک »نتخادنا نارگید ندرگ ھب ار دوخ هانگ« !اھتسیشرانآ رب نیرفآ
 بسک دربن نیا رد و تفای جضن کیزیفاتم اب راکیپ رد کیتکلاید .تسا نیمھ
 کیزیفاتم نامھ کیتکلاید اھتسیشرانآ ىهدیقع ربانب تقو نآ و درک راختفا
  !تسا

 یرپس زیچ ھمھ ناھج رد ،تسین نادیواج یزیچ ناھج رد دیوگیم کیتکلاید
 و قالخا ،دنکیم رییغت ھعماج ،دنکیم رییغت تعیبط .تسا ریذپ رییغت و هدنوش
 و ــ دنکیم رییغت تقیقح دوخ ،دنکیم رییغت تلادع میھافم ،دنکیم رییغت تاداع
 مھ تھج نیمھ ھب ــ درگنیم ھناداقن زیچ ھمھ ھب کیتکلاید مھ تھج نیمھ ھب

 و یعازتنا »ماکحا نآ« ھجیتنلاب و دنکیم یفن ار لازیال و دیواج تقیقح
 ناشندرک ظفح زا ھب لیام و دناهدش فشک ینامز کی نوچ ھک ار یمزج«
  .)سلگنا .ف رثا » خابریوف گیودول « ھب دوش عوجر ( دیامنیم یفن ،»دنتسھ
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 کیزیفاتم یارب .دیوگیم ام ھب یرگید بلطم یلک ھب کیزیفاتم اما و
 »گنیرود یتنآ « ھب دوش عوجر ( تسا ریذپان رییغت و نادیواج یزیچ ناھج
 هدیشخب نّیعت نادب ھشیمھ یارب راب کی یزیچ ای یسک ھک ) سلگنا .ف رثا
 و »دیواج تلادع« زا ھتسویپ کیزیفاتم باحصا ھک تسا تلع نیمھ ھب و تسا

  .دننزيم مد »لازیال تقیقح«

 و ریذپان رییغت یتلادع ناھج رد تفگیم اھتسیشرانآ »ىھلسلسرس« ندورپ
 رارق هدنیآ ىھعماج داینب دیاب ھک ،دراد دوجو ،ھتفای نّیعت ھشیمھ یارب راب کی
 ھب سکرام .دندناوخیم کیزیفاتم باحصا زا ار ندورپ ببس نیا ھب .دریگ
 نوچ ھک دومنیم تابثا و درکیم هزرابم ندورپ دض رب کیتکلاید بولسا کمک
 اذل و ،دریذپ رییغت دیاب زین »تلادع« سپ دنکیم رییغت زیچ ھمھ ناھج رد
 ھب دوش عوجر ( .تسین یکیزیفاتم نایذھ زج یزیچ »ریذپان رییغت تلادع«
ً امئاد ،کیزیفاتم وریپ ندورپ یجرگ نادرگاش یلو .)سکرام رثا »ھفسلف رقف«
  !»تسا کیزیفاتم نامھ سکرام کیتکلاید« ھک دننزیم مد عوضوم نیا زا

 و » ینتخانشان تاذ« لیبق زا ،ینوگانوگ مھبم لازیال ماکحا ھب کیزیفاتم
 نومضم زا یراع ثحبم ھب شراک ماجنا رس و دراد هدیقع »ھسفنیف یئیش«
 یکیتکلاید بولسا کمک ھب رسنپسا و ندورپ فالخ رب سلگنا .دشکیم تایھلا

 لاح و .)»خابریوف گیودول« ھب دوش عوجر ( درکیم هزرابم ماکحا نیا ھیلع
 و ندورپ ھک دنیوگیم ام ھب ،رسنپسا و ندورپ نادرگاش نیا اھتسیشرانآ ھک نآ
  !دنتسھ کیزیفاتم وریپ سلگنا و سکرام یلو دندوب دنمشناد رسنپسا

 زین دوخ ایو دنبیرفیم ار دوخ اھتسیشرانآ ای :تسین جراخ لاح ود زا ھیضق
  .دنیوگیم ھچ دننادیمن

 بولسا اب ار لگھ یکیزیفاتم متسیس اھتسیشرانآ ھک تسین یدیدرت لاح رھ رد
  .دننکیم یطاق وا یکیتکلاید
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 ریذپان رییغت ىهدیا رب ھک ،لگھ یفسلف متسیس ھک تسین فرح بلطم نیا رد
 ھک تسا نشور زین نیا یلو .تسا یکیزیفاتم نایاپ ات زاغآ زا ،تسا یکتم
 زا ،دنکیم یفن ار یریذپان رییغت ىهدیا ھنوگرھ ھک ،لگھ یکیتکلاید بولسا
  .تسا یبالقنا و یملع نایاپ ات زاغآ

 داقتنا دروم ار لگھ کیزیفاتم متسیس ھک ،سکرام لراک تھج نیمھ ھب
 لوق ھب ھک ،یو کیتکلاید بولسا زا لاح نیع رد ،هداد رارق یاهدننک دروخ
 اب »تسا یبالقناو داقنً اتاذ و دنکیمن مخ رس زیچ چیھ لباقم رد« سکرام
  .) » لاتیپاک« لوا دلجراتفگشیپ ھب دوش عوجر ( .دیوگیم نخس شیاتس

  .تسا لئاق یگرزب توافت وا متسیس و لگھ بولسا نیب سلگنا تھج نیمھ ھب

 نکمم ،دشیم لئاق شزرا لگھ متسیس یارب رتشیب سکرھ«
 یلو دشاب راک ھظفاحم یفاک دح ھب مھ اھھتشر نیا زا کی رھ رد دوب
 دوب نکمم ،درمشیم بلطم ىهدمع ار یکیتکلاید بولسا ھک یسک نآ

 اھنویسیزوپا نیرت یطارفا ھب قلعتم بھذم رد هاوخ و تسایسرد هاوخ
  .) »خاب ریوف گیودول « ھب دوش عوجر ( »دشاب

 ھک دنزرویم جاجل هدیجنسان و دننیبیمن ار توافت نیا اھتسیشرانآ
  .» تسا کیزیفاتم نامھ کیتکلاید«

 گنرین« بولسأ یکیتکلاید بولسا دنیوگیم اھتسیشرانآ .میھد ھمادا
 عوجر ( تسا »یقطنم یاھیتسدرت« و »یئوج ھطسفس بولسا« و »یزاب

 و تسار مھ نآ کمک ھب ھک« ).گ.ش ىھلاقم ،٨ ىهرامش »یتابون« ھب دوش
 „ یتابون*«* ھب دوش عوجر ( ،»دوشیم تابثا یدننامھ تلوھس اب غورد مھ
  ٤ ىهرامش

  .)یلیوشیزکرچ .و ىھلاقم
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 ھب ار غورد مھ و تسار مھ یکیتکلاید بولسا اھتسیشرانآ ىهدیقع ھب انب سپ
  .دنکیم تابثا یدننامھ تلوھس

 فرط زا هدراو ماھتا ھک دسر رظن ھب نینچ تسا نکمم لوا رظن رد
 بولسا وریپ ىهرابرد سلگنا دینیب ھبً الثم .تسین ساسا یب اھتسیشرانآ
  :دیوگیم ھچ کیزیفاتم

 زج ھچرھ و ھن ـ ھن ،ھلب ــ ھلب" :تسا نینچ وا مالک تیھام ...«
 یئیش .ھن ای تسا دوجوم یزیچ ای وا یارب "تسا سیلبا یھسوسو دشاب نیا
 أقلطم یفنمو تبثم ؛دشاب یرگید زیچ لاح نیعرد مھ و شدوخ مھ دناوتیمن
  .)ھمدقم ــ “گنیرود یتنآ« ھب دوش عوجر ( »...دنرگید کی یفان

 ھک دوشیم ایآ !تسا نکمم یزیچ نینچ روطچ :دنیوگیم ھتفشآ رب اھتسیشرانآ
 و »یئوج ھطسفس« نیا رخآ !؟دب مھ و دشاب بوخ مھ لاح نیع رد یزیچ
 تلوھس اب ار تسار و غورد دیھاوخیم امش« ھک تسانعم نادب و »یظافل«
  ...!»دیئامن تابثا یدننامھ

 .مینک قمعت بلطم ِھنـُک رد میئایب یلو

 ھک میئوگب میناوتیم ایآ .میتسھ کیتارکومد یروھمج راتساوخ زورما ام
 ،ریخ ؟تسا دب تھج رھ زا ای و بوخ تھج رھ زا کیتارکومد یروھمج
 نآ و تسا بوخ تھج کی زا اھنت کیتارکومد یروھمج اریز ؟ارچ .میناوتيمن
 رگید تھج زا ضوع رد یلو دزادنایم رب ار یلادوئف تاماظن ھک تسا یماگنھ
 ھب و .دزاسیم راوتسا ار یزاوژروب تاماظن ھک تسا یماگنھ نآ و تسا دب
 یلادوئف تاماظن کیتارکومد یروھمج ھک اج نآ ات :میئوگیم ام مھ تھج نیمھ
 ھک اج نآ رد یلو مینکیم هزرابم نآ هار رد ام و تسا بوخ ،دزادنایم رب ار
  .مینکیم هزرابم نآ ھیلع ام و .تسا دب ،دزاسیم راوتسا ار یزاوژروب تاماظن

 »بوخ« مھ لاح نیع رد دحاو کیتارکومد یروھمج کی ھک دوشیم نآ ھجیتن
  .»ھن« مھ و »ھلب« مھ ،»دب« مھ و تسا
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 مھ لاح نیع رد ھک ،تفگ راک زور تعاس تشھ یهرابرد ناوتیم ار نیمھ
 بجوم اریز »دب« مھ و دزاسیم دنمورین ار ایراتلورپ اریز تسا »بوخ«
  .ددرگیم یرودزم راک متسیس میکحت

 نیمھ تسرد ،دیامنیم فیصوت ار کیتکلاید بولسا قوف لوق لقن رد ھک سلگنا
  .دراد رظن رد ار قیاقح

 ناشرظن ھب حضاوً الماک ىھشیدنا کیو دناهدیمھفن ار ھتکن نیا اھتسیشرانآ یلو
  .تسا هدمآ یمھبم »یئوج ھطسفس«

 یتح اھنآ ،دننکن ای دننکب ھجوت قیاقح نیا ھب دنراتخم اھتسیشرانآ ھتبلا
 یلو .تساھنآ قح نیا ،دنریگب هدیدان ار نش زین راز نش لحاس رد دنناوتیم
 ناگدید اب ،مسیشرانآ فالخ رب ھک تسیچ کیتکلاید بولسا هانگ ھنایم نیا رد
 اراکشآ و دنکیم سح ار تایح ضبن تابرض و درگنیمن یگدنز ھب ھتسب
 یگدنز یهدیدپ رھ سپ تسا تکرح رد و ریذپ رییغت یگدنز نوچ :دیوگیم
 درط ار یمود و درک عافد دیاب یلوا زا ھک یفنم و تبثم ،تسا لیامت ود یاراد
  .دومن

  :ام یاھتسیشرانآ ىهدیقع ھب .میھد ھمادا مھ زاب

 رد ھک ینعم نیدب تسا یزیخ تکالف لماکت کیتکلاید لماکت«
 تیبثت یئازجمً الماک لکش ھب هدنیآ هاگ نآ و دوشیم وحم یلک ھب ھتشذگ ادتبا نآ
 زیخ تکالف لماکت یلو دوب مولعمان للع لولعم ھیووک یاھمسیلکاتاک ...ددرگیم
 ىهرامش » یتابون« ھب دوش عوجر » تسا کیتکلاید یهدیئاز سلگنا ـ سکرام
  ).گ .ش ٨

  :دسیونیم رگید یاج رد هدنسیون نیمھ و

 ریغ یشور نادب تبسن و هدرک ھیکت مسینیوراد ھب مسیسکرام«
  .)٦ ىهرامش » یتابون« ھب دوش عوجر (» .دراد یداقتنا
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  !دینک ھجوت

 و .تسا مسیلکاتاک ھب دقتعم طقف و هدرک یفن ار نیوراد یجیردت لماکت ھیووک
 .»دشابیم مولعمان للع لولعم« ھک تسا یناھگان راجفنا مسیلکاتاک اما
 ار مسینیوراد ،ھجیتنلاب و ھتسویپ ھیووک ھب اھتسیسکرام دنیوگیم اھتسیشرانآ

 .دننکیم در

 لاح و .تسا یجیردت لماکت ھب دقتعم و هدرک در ار ھیووک مسیلکاتاک نیوراد 
 نادب تبسن و هدرک ھیکت مسینیوراد ھب مسیسکرام« دنیوگیم اھتسیشرانآ نیمھ
 یفن ار ھیووک مسیلکاتاک اھتسیسکرام ھک نآ ینعی ،“دراد یداقتنا ریغ شور
  .دننکیم

 ھیووک ھب ھک دنزاسیم مھتم ار اھتسیسکرام اھتسیشرانآ ھک نآ ھصالخ
 ھب ھن دناھتسویپ نیوراد ھب ھک دننکیم شھوکن ار اھنآ لاح نیع رد و دناھتسویپ
  .ھیووک

 ار شدوخ شدوخ بیان ناخ نز :فورعم لوقب !تسا نیا یشرانآ ینعم
 تسا هدرک شومارف »یتابون« ٨ یهرامش .گ .ش ھک تسا حضاو !درک اوسر
  .دوب ھتفگ ھچ ٦ ىهرامش .گ .ش ھک

 .مینک عوجر قیاقح ھب ؟شش ىهرامش ای تشھ ىهرامش :دنراد قح ناشمادک
  :دیوگیم سکرام

 تابسانم اب دوخ لماکت زا ینیعم ىھلحرم رد ھعماج ىهدلوم یدام یاھورین«
 داضت دراو تیکلام تابسانم اب یئاضق ًافرص ریبعت ھب ای و ـ دوجوم یدیلوت
 تروص چیھ »یلو« دسریم ارف یعامتجا بالقنا نارود عقوم نآ رد ...دوشیم
 ھب یدنب تروص نیا ھک یاھدلوم یاھورین یھمھ جضنزا لبق یعامتجا یدنب

 ،سکرام .ک ھب دوش عوجر ( «...دوشیمن دوبان ،دھدیم نادیم اھنآدب یفاک دح
  .)راتفگ شیپ »داصتقا ملع رب داقتنا ىهرابرد«
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 ھجیتن نیا ،میزاس قبطنم رصاعم یعامتجا یگدنز رب ار سکرام زت نیا رگا
 یعامتجا ىھبنج یاراد ھک رصاعم یهدلوم یاھورین نیب ھک دوشیم لصاح
 یقیمع عازن ،تسا یصوصخ ىھبنج یاراد ھک تالوصحم کلمت لکشو دنتسھ
 ھب دوش عوجر ( .دوشب یھتنم یتسیلایسوس بالقنا ھب یتسیاب ھک تسا دوجوم

  .) موس شخب زا مود لصف »گنیرود یتنآ ،سلگنا .ف

 للع« لولعم بالقنا سلگناو سکرام ىهدیقع ھب دینکیم ھظحالم ھک نانچ
 ھک تسا یتایح و نیعمً الماک یعامتجا للع لولعم ھکلب تسین ھیووک »مولعمان

  .دراد مان »هدلوم یاھورین لماکت«

 ینامز اھنت بالقنا سلگنا و سکرام ىهدیقع ھب دینکیم ھظحالم ھک نانچ
 روط ھب ھن و ،دنشاب ھتفای جضن یفاک دح ھب هدلوم یاھورین ھک دریذپیم تروص

  .درکیم رکف ھیووک ھک ،یناھگان

 ھجو چیھ سکرام یکیتکلاید بولسا و ھیووک مسیلکاتاک نیب ھک تسا نشور
  .درادن دوجو یکرتشم

 کیتکلاید رظن زا لماکت ھکلب ھیووک مسیلکاتاک اھنت ھن مسینیوراد رگید فرط زا
 بولسا رظن زا ھک نآ لاح و دنکیم یفن ،دشاب بالقنا لماش ھک زین ار
 لکش ود ،هدوب یفیک و یمک تارییغت بالقنا و یجیردت لماکت یکیتکلاید

  .دندحاو شبنج کی یرورض

 ریغ شور مسینیوراد ھب تبسن ... مسیسکرام« ھک دش یعدم ناوتیمن سپ
  »دراد یداقتنا

 راچد ٨ ىهرامش رد مھ و ٦ ىهرامش رد مھ »یتابون« ھک دوشیم نیا ھجیتن
  .تسا هابتشا

 ناکما ھن ... کیتکلاید« :دنیوگیم و دننکیم تمالم ار ام اھتسیشرانآ هرخالاب
 ھک نیا ھن و ،دھج نورب دوخ زا ای دور نوریب دوخ زا ناسنا ھک دھدیم ار نآ
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 .ش ٨ ىهرامش »یتابون« ھب دوش عوجر ( »دنک نتسج دوخ یتسھ ءاروام ھب
  .گ

 ھب قح رگید اج نیا رد ،تسا تقیقح نیع ،اھتسیشرانآ نایاقآ ،بلطم نیا
 ار یناکما نینچ کیتکلاید بولسا مھً اعقاو :تسا مرتحم نایاقآ امش بناج
 ءاروام ھب و ندیھج نورب دوخ زا« ھک نآ یارب ؟دھدیمن ارچ یلو .دھدیمن
 یارب کیتکلاید بولسا ھک نآ لاح و تسا یھوک زب راک ،نتسج دوخ یتسھ
  .تسا هدش داجیا اھناسنا

  ...!تساج نیا رد زار

 .یکیتکلاید بولسا ىهرابرد اھتسیشرانآ تایرظن یلک روط ھب تساھنیا
 و هدیمھفن ار سلگنا و سکرام یکیتکلاید بولسا اھتسیشرانآ ھک تسا حضاو
 یب نینچ ھک تسا نامھ ھیلع و دناھتخاس یدروآرد نم کیتکلاید کی دوخ یارب
  .دننکیم هزیتس ناما

 اریز میدنخب هرظنم نیا یاشامت ماگنھ ھک دنامیم یقاب راک نیا اھنت ام یارب یلو
 تالوھجم و تسا دربن رد دوخ یاھرادنپ اب ھک یصخش ىهرظنم ھب ناوتیمن
 نمشد ھک دھدیم نانیمطا مامت ترارح اب لاح نیع رد و دبوکیم ار دوخ نھذ
  .دیدنخن ،دبوکیم ار

٢ 

 یتسیلایرتام یروئت
 نانآ یتسھ ىهدننک نییعت اھناسنا روعش
 یعامتجا یتسھ سکعرب ھکلب تسین
  .دنکیم نییعت ار ناشروعش اھنآ

  سکرام لراک
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 یتسیلایرتام یروئت مینیبب لاح .میتسھ انشآ کیتکلاید بولسا اب رگید نونکا
  ؟تسیچ

 ایآ یلو ،دباییم لماکت یگدنز رد زیچ ھمھ ،دنکیم رییغت ناھج رد زیچ ھمھ
  ؟دوشیم یلمع یتروص ھچ ھب لماکت نیا و دریذپیم ماجنآ ھنوگچ رییغت نیا

ً اجیردت سپس ،دوب نیشتآ و ھتخادگ یاهدوت ینامز نیمز ىهرک مینادیم ً،الثم
 ناھج لماکت لابند ھب ،دندش رادیدپ نآ رد ناروناج و تاتابن هاگ نآ و دش درس
 اھنیا ىھمھ لابند زا ًادعب و دندیدرگ رھاظ ناگنیزوب زا ینیعم عون ناروناج
  .تفای عوقو ناسنا روھظ

  .تسا ھتفرگ تروص وحن نیدب یلک روط ھب تعیبط لماکت

 دوب ینامز .دوب هدرکن گنرد اج کی رد مھ یعامتجا یگدنز ھک مینادیم زین و
 تشیعم اھنآ نامز نآ رد ؛دنتسیزیم یودب مسینومک لوصا قبط اھناسنا ھک
 یم اھلگنج رد ھک ینعم نیدب دندومنیم نیمأت یودب راکش قیرط زا ار دوخ
 مسینومک ھک دیسر ینامز .دندروآیم تسد ھب ار دوخ توق ناسنیدب و دنتشگ
 یاھیدنمزاین اھناسنا نارود نیا رد ،داد یھاش ردام ھب ار دوخ یاج یودب

 ھب یھاشردام سپس .دندرکیم عفر یودب تعارز قیرط زا رتشیب ار دوخ
 زا رتشیب ار دوخ تشیعم اھناسنا ھک دوب ینامز نیا و دیدرگ لدبم یھاشردپ

 هدرب ماظن ھب ار دوخ یاج یھاشردپ سپس .دندومنیم نیمأت یراد ھلگ قیرط
 تعارز ىھلیسو ھب ار دوخ تشیعم اھناسنا ھک دوب ینامز نیا و داد یراد
 ژاورس تبون یراد هدرب ماظن لابند ھب .دندرکیم نیمأت یرتھتفای دشرً اتبسن
  .دیدرگ زاغآ یزاوژروب ماظن ،ھمھ لابند ھب هاگنآ و دیسر

  .تسا ھتفرگ تروص وحن نیدب یلک روط ھب یعامتجا یگدنز لماکت

 ایآ :تسا ھتفریذپ ماجنآ ھنوگچ لماکت نیا ایآ یلو ...تسا حضاو اھنیا مامت یرآ
 و »تعیبط« لماکت سکعرب ای دوب »ھعماج« و »تعیبط« لماکت ىھیام روعش
  ؟دیدرگیم بجوم ار روعش لماکت »ھعماج«
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 .یتسیلایرتام یروئت رظن زا ھلئسم حرط تسا نینچ

 و هدوب مدقم »یعامتجا یگدنز« و »تعیبط« رب قلطم لقع دنیوگیم یخرب
 و »تعیبط« یاھهدیدپ لماکت ھک یوحن ھب ،تفرگ رارق اھنآ لماکت داینب اھدعب

 ساکعنا و قلطم لقع لماکت یجراخ لکش حالطصا ھب »یعامتجا یگدنز«
  .تسا نآ ىهداس

 نیا زا ،دندش میسقت نایرج دنچ ھب مایا رورم ھب ھک ،اھتسیلآ هدیا شزومآً الثم
  .تسا هدوبرارق

 کی ھک دراد و ھتشاد دوجو ورین ود لزا زا ناھج رد ھک دنیوگیم نارگید اما و
 دوجو یکی ،ینعم یرگید و تسا هدام یکی ورین ود نآ و دننکیم یفن ار رگید
 یونعم ،دنوشیم میسقت هرمز ود ھب زین اھهدیدپ نیاربانب و روعش یرگید و تسا
 ھکیمسق ھب ،دندربن رد رگید کی اب و دنیامنیم یفن ار رگید کی ھک یدام و
 و یونعم یاھهدیدپ نیب یمئاد راکیپ زا تسا ترابع ھعماج و تعیبط لماکت
  .یدام یاھهدیدپ

 دنچ ھب مایا رورم ھب اھتسیلآهدیا دننام مھ اھنآ ھک اھتسیلآود شزومآً الثم
  .دوبرارق نیا زا ،دندش میسقت نایرج

  .دنکیم یفن ساسا و ھشیر زا ار مسیلآهدیا مھ و مسیلآود مھ یتسیلایرتام یروئت

 یدام یاھهدیدپ مھ و دنراد دوجو یونعم یاھهدیدپ مھ ناھج رد ھک تسا یھیدب
 ،سکعرب .دننکیم یفن ار رگید کی اھنآ ایوگ ھک تسین نآ نخس نیا ینعم یلو
 و دندحاو یھعماج ای و دحاو تعیبط فلتخم لکشود ،یدام و یونعم تاھج
 مھ اب و دنراد دوجو مھ اب اھنآ ،دومن روصت یرگید نودب ار یکی ناوتیمن
 یفن ار رگید کی اھنآ ھک مینک رکف درادن یلیلد ھجیتنلاب و دنباییم لماکت
  .دنیامنیم

  .درادن یئاپ و رپ ،مسیلآود حالطصا ھب ھک دوشیم مولعم ،بیترت نیدب
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 یونعم و یدام ینعی فلتخم لکش ود ھب ھک یریذپان میسقت و دحاو تعیبط
 ینعی فلتخم لکش ود ھب ھک یریذپان میسقت و دحاو ىھعماج ،ددرگیم رھاظتم
 لماکت ىهرابرد دیاب ام ھک یرظن تسا نیا ،ددرگیم رھاظتم یونعم و یدام
  . میشاب ھتشاد یعامتجا یگدنز و تعیبط

  .یتسیلایرتام یروئت مسینوم تسا نینچ

  .دنکیم یفن زین ار مسیلآ هدیا یتسیلایرتام یروئت لاح نیع رد

 لماکت رب مدقم روعش یلک روط ھب و یونعم ىھبنج لماکت ایوگ ھک ھشیدنا نیا
 دوجو رادناج تادوجوم زونھ .تسا تسردان یاھشیدنا ،هدوب یدام ىھبنج
 .تسا ھتشاد دوجو »ناج یب« و یجراخ حالطصا ھب تعیبط ھک دنتشادن
 نیلوا و رثأت تیصاخ دجاو اھنت و روعش ھنوگرھ دقاف هدنز دوجوم نیتسخن
 ھب و تفای لماکتً اجیردت ناروناج رد ساسحا دادعتسا سپس .دوب ساسحاراثآ
 لدبمروعش ھب ،اھنآ یبصع هاگتسد و ءاضعا نامتخاس لماکت قفاوم یمارآ
 تشپ رگا و تفریم هار اپ و تسد راھچ یور ھب ھتسویپ اھنومیم رگا .دیدرگ
 دوخ یتوص یاھرات و اھھیر زا تسناوتیمن ـ ناسنا ـ شفلخ درکیمن تسار
 رما نیا و دوش رادروخ رب نتفگ نخس زا تسناوتیمن اذل و دنک هدافتسا ھنادازآ

 ھب ھنیزوب رگا ،زین و .تخاسیم فقوتم ساسا و ھشیر زا ار شروعش دشر
 یور ھب ھشیمھ دوب روبجم ـ ناسنا ـ شاَفلَخ ،داتسیایمن دوخ یاھاپ یور
 بسک ار دوخ تارثأت اج نآ زا و درگنب نیمز ھب ،دورب هار اپ و تسد راھچ
 ھجیتنلاب و دنکفا رظن دوخ نوماریپ و الاب ھب ھک دشیمن رسیم شیارب و ؛دیامن
 ھک نازیم نآ زا شیب دزودنایب یتارثأت دوخ زغم رد تشادیمن ار نآ ناکما

 یرشب روعش لماکت زا یدج روط ھب اھنیا مامت .تسا ھتخودنا اپ راھچ روناج
  .درکیم یریگولج

 هاگتسد لماکت و ءاضعا صاخ نامتخاس ،روعش لماکت یارب ھک نآ ھجیتن
  .تسا یرورض یبصع
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 ىھبنج لماکت رب یجراخ طیارش لماکت ،یدام ىھبنج لماکت ھک نآ ھجیتن
 ادتبا ،دنکیم رییغت یجراخ طیارش ادتبا .تسا هدوب مدقم ،روعش لماکت ،یونعم
 رییغت یونعم ىھبنج ای روعش نآ قفو رب سپس و دباییم رییغت یدام ىھبنج
  .دیامنیم

 رب نب و خیب زا ار مسیلآ هدیا حالطصا ھب ،تعیبط لماکت خیرات بیترت نیدب
  .دنکفایم

  .تفگ دیاب ار بلطم نیمھ زین یرشب ىھعماج لماکت خیرات ىهرابرد

 تالیامت و اھھشیدنا فلتخم ىھنمزا رد اھناسنا رگا ھک دھدیم ناشن خیرات
 دوخ جئاوح ءاضرا یارب فلتخم ىھنمزا رد ھک تسا نآ تلع دناھتشاد فلتخم
 تابسانم لاونم نیدب و ،دناهدرکیم راکیپ تعیبط اب یفلتخم یاھهویش ھب
 اھناسنا ھک دوب ینامز .تسا ھتفاییم رارقتسا یفلتخم لاکشا ھب نانآ یداصتقا
 عقوم نآ رد ،دندرکیم هزرابم یودب مسینومک لوصا قبط و تعیبط ابً اکرتشم
 و »نم لام«ً ابیرقت اھنآ تھج نیمھ ھب و دوب یتسینومک زین اھنآ تیکلام
 رد ینامز .دوب یتسینومک اھنآ روعش و دنتشاذگیمن قرف مھ زا ار »وت لام«
 ماگنھ نآ رد ــ تفای هار دیلوت رد »وت لام« و »نم لام« قرف ھک دیسر
 تیکلام ساسحا اذل و تفرگ دوخ ھب یدرف و یصخش ىھبنج زین تیکلام
 نامز نوچ مھ ،دسریم رد ینامز و ،درک ھنخر اھناسنا روعش رد یصوصخ
 یدوزب ھجیتنلاب و دریگیم دوخ ھب یعامتجا ىھبنج رگید راب دیلوت ھک ،ینونک
 مسیلایسوس لیلد نیمھ ھب و ــ تفریذپ دھاوخ یعامتجا ىھبنج زین تیکلام
  .دباییم هار اھناسنا روعش ردً اجیردت

 تباقر بات یلو تشاد ریقح یناکد ھک دینک ضرف ار یشافک .مینزب هداس یلاثم
 ىھناخراک رد لثملایف و هدرک ھتخت ار یشافک ناکد هدرواین ار نالک نابابرا
 ىھناخراک دراو نیا یارب یو .دشاب هدش ریجا سیلفت رد فناخلداع یشافک
 هدمآ نآ دصق ھب ھکلب دشاب یریگب دزم رگراکً امئاد ھک ،تسا هدشن فناخلداع
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 ار دوخ یشافک ناکد ون زا و دھد بیترت یاھیام و دنک زادنا سپ یلوپ ھک تسا
 یلو تسا یرتلورپ رگید نونکا ،شافک نیا عضو دینیبیم ھک نانچ .دزاس رئاد
 ترابع ھب .تسا یئاوژروب هدرخ اپارس ھکلب تسین یرتلورپ زونھ شروعش
 عضو نیا ،ھتفر نایم زا رگید نونکا شافک نیا یئاوژروب هدرخ عضو رگید
 ،تسا ھتفرن نایم زا زونھ شایئاوژروب هدرخ روعش یلو درادن دوجو رگید
  .تساهدنام رت بقع یو یعقاو عضو زا روعش نیا

 یجراخ طیارش ادتبا زین یعامتجا یگدنز رد ینعی اج نیا رد ھک تسا نشور
 رب مھ نانآ روعش سپس و دوشیم نوگرگد اھناسنا عضو ادتبا رد ،دنکیم رییغت
  .دباییم رییغت عضو نآ قفو

 ادتبا دراد دصق یو مینادیم ھک نانچ .میدرگ زاب دوخ شافک ھب هرابود لاح
 راک ،هدش رتلورپ شافک .دنک زاب ار دوخ ناکد سپس و دیامن زادنا سپ یلوپ
 ھب یتح ،دزم اریز تسا یراوشد رایسب راک لوپ زادنا سپ ھک دنیبیم و دنکیم
 ناکد ندرک زاب ھک دوشیم ھجوتم هوالع ھب .دھدیم ار وا شاعم فافک تمحز
 سوھ ،ناکد ىهراجا .دنزیمن لد ھب یگنچ نادنچ رگید زین یصوصخ
 زا یرگید یاھرسدرد و نالک یاھبابرا تباقر ،یلوپ یب ،نایرتشم یاھیزاب
 نآ لاح و .دزاسیم بذعم ار رو ھشیپ کی ھک تسا یئاھینارگن ھمھ ،لیبق نیا
 شنارگن اھب هراجا و یرتشم ،تسا غراف اھینارگن نیا زاً اتبسن رتلورپ ھک
 و دوریم اج نآ زا »رطاخ هدوسآ« بش و دیآیم ھناخراک ھب حبص ،دزاسیمن
 .دراذگیم دوخ بیج رد ار »دزمتسد« رطاخ یگدوسآ نامھ اب زین ھبنش زور
 ام شافک یئاوژروب هدرخ یاھوزرآ رپھش راب نیتسخن یارب ھک تسا اج نیا رد
 یرتلورپ تالیامت وا بلق رد راب نیتسخن یارب ھک تسا اج نیا رد ،دنکشيم
  .ددنبیم ھفطن

 نیرتیرورض نیمأت یارب یتح لوپ ھک دنیبیم ام شافک و درذگیم نامز
 رد .دراد ار ترورض تیاھن وا یارب دزم شیازفا و تسین یفاک مھ اھیدنمزاین

 .دننکیم تبحص یتاباصتعا و اھھیداحتا زا شیاقفر ھک دوشیم ھجوتم لاح نیع
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 هزرابم اھبابرا اب دیاب دوخ عضو دوبھب یارب ھک دربیم یپ ام شافک اج نیا رد
 شبنج ھب ،دوشیم ھیداحتا دراو اذل .دیامن زاب یصخش ناکد ھک نیا ھن دنک
 ....ددرگیم سونأم یتسیلایسوس یاھھشیدنا اب یدوز ھب و ددنویپیم یباصتعا

 یو روعش رییغت ماجنارس ،شافک یدام عضو رییغت لابند ھب ،بیترت نیدب
 تارییغت ینامز تدم زا سپ هاگ نآ و درک رییغت شیدام عضو ادتبا .دمآ لصاح
  .دیدرگ ثداح شروعش رد یبسانتم

 .تسا قداص مکح نیمھ زین یلک روط ھب ھعماج و تاقبط ىهرابرد

 طیارش ادتبا ینعی .دنکیم رییغت یجراخ طیارش ادتبا زین یعامتجا یگدنز رد
 ناھج و تاداع و قالخا و اھناسنا رکفت ىهوحن ،سپس و دباییم رییغت یدام
  .دیامنیم رییغت نآ قفو رب زین نانآ ینیب

  :دیوگیم سکرام تھج نیا ھب

 سکعرب ھکلب تسین نانآ یتسھ ىهدننک نییعت اھناسنا روعش«
 » .دنکیم نییعت ار ناشروعش ،اھنآ یعامتجا یتسھ

 ار اھهدیدپ لیبق نیا زا و یتسھ و یجراخ طیارش و یدام ىھبنج ام رگا
 زا یرگید یاھهدیدپ و روعش و یونعم ىھبنج تروص نآ رد ،میمانب نومضم
 فورعم مکح نیا ھک تساج نیا زا ،دیمان لکش ناوتیم ار لیبق نیا
 دراد تقبس لکش رب نومضم ،لماکت نایرج رد :تسا هدمآ لصاح یتسیلایرتام
  .دنامیم بقع نومضم زا لکشو

 یگدنز »یدام ىھیاپ« یداصتقا لماکت سکرام ىهدیقع ھب ھک اج نآ زا و
 یفسلف ــ یبھذم و یسایس ــ یئاضق لماکت و ،تسا نآ نومضم و یعامتجا

 نینچ سکرام اذل ،تسا نآ »یانبور« و نومضم نیا »کیژولوئدیا لکش«
  :دریگیم ھجیتن
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 یتعرس اب ،میظع یانبور مامت رد ،یداصتقا ىھیاپ رییغت اب«
 » .دھدیم خر یتالوحت ،دایز شیب ای مک

 نآ ،سکرام رظن ھب ایوگ ھک تسین نآ ھجو چیھ ھب نخس نیا یانعم ھتبلا
 ھب دوش عوجر (تسا نکمم لکش نودب نومضم„ ھتشاگنا .گ.ش ھک روط
  .)»مسینوم زا داقتنا« ،١ىهرامش »*یتابون«

 نامھب ای نالف ھک تساج نیا بلطم یلو تسین نکمم لکش نودب نومضم
 نومضم نیا اب لماکروط ھب زگرھ ،دوخ نومضم زا ندنامزاب ببس ھب ،لکش
 ھب ھنھک لکش ًاتقوم »تسا روبجم« نیون نومضم بیترت نیدب و درادن قفاوت

 لکش رضاح لاح ردً الثم .دوشیم عازن بجوم اھنآ نیب دوخ نیا و دریگ دوخ
 یعامتجا نومضم اب تسا یصوصخ ىھبنج یاراد ھک دیلوت تالوصحم کلمت
  .دریگیم تروص ھنیمز نیمھ رب ینونک یعامتجا » عازن« و درادن قفاوت دیلوت

 چیھ ھب تسا یتسھ لکش روعش ایوگ ھک رکف نیا یانعم رگید فرط زا
 طقف نیا .تسا هدام نامھ ،دوخ تعیبط ظاحل زا روعش ھک تسین نیا ھجو
 ھک تسا )توش ھلومو رنخوب لیبق زا ( یماع یاھتسیلایرتام ىھشیدنا
 رثا رد سلگنا و دراد ضقانت سکرام مسیلایرتام اب نب و خیب زا ناشیاھیروئت

 ھتفرگ ھیرخس ھب ار اھنآ دروم ھب و اجب  »خابریوف گیودول« ھب موسوم دوخ
 فلتخم لکش ود ــ هدام و هدیا ،یتسھ و روعش ،سکرام مسیلایرتام ربانب .تسا
 اھنآ نیاربانب .دراد مان ھعماج ای تعیبط یلک روط ھب ھک دندحاو ىهدیدپ کی
 بلطم .دنتسین زین دحاو ىهدیدپ کی لاح نیع رد و ،1دننکیمن یفن ار رگید کی
 ینعی ،یدام بسانتم تارییغت ،ھعماج و تعیبط لماکت رد ھک تساج نیا رد طقف
 غامد رد ھک ھچ نآ رب ینعی ،روعشرب ،دریگیم تروص ام ءارو رد ھک ھچ نآ

 
 ھک تساج نیا ھتکن .درادن نومضم و لکش نیب هزرابم دوجو عوضوم اب یضقانت بلطم نیا -1
 رد ھک تسا ون نومضم و ھنھک لکش نیب ھکلب تسین نومضم و لکش نیب یلک روط ھب هزرابم
 .دشابیم نآ قئاش و ون لکش یوجتسج
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 رید ای دوز ،یدام رییغت نآ ای و نیا لابند ھب ــ دراد تقبس ،دریگیم تروص
  .تفریذپ دھاوخ ماجنا یبسانتم یونعم تارییغت ریزگان

 تعیبط خیرات ىهرابرد بلطم نیا تسا نکمم ،بوخ رایسب :تفگ دنھاوخ ام ھب
 رضاح لاح رد نوگانوگ یاھهدیا و تاروصت یلو .دشاب تسرد ھعماج و
 دوجو یجراخ حالطصا ھب طیارش عقاو رد ایآ ؟دوشیم دیدپ ام غامد رد ھنوگچ
 و ؟تسا دوجوم یجراخ طیارش نیا ىهرابرد ام تاروصت اھنت ھک نیا ای دراد
 رودقم دح ھچ ات اھنآدب تفرعمو اھنآ کرد ،تسا دوجوم یجراخ طیارش رگا
  ؟تسا

 اج نآ ات ام »*نم« و ام تاروصت :دیوگیم هراب نیا رد یتسیلایرتام یروئت
 ،دنروآیم دوجوب ام »*نم« رد یتارثأت ھک ،یجراخ طیارش ھک دراد دوجو
 ،درادن دوجو یزیچ ام تاروصت زج دیوگیم هدیجنسن ھک سک نآ .دندوجوم
 دوجو رکنم نیارب انب و ددرگ رکنم ار یجراخ طیارش ھنوگرھ تسا روبجم
 یمالک دوخ نیا و درمش زاجم ار دوخ »*نم« دوجو اھنت و دوشب زین نارگید
  .دراد یساسا تریاغم ملع ینابم اب و لطاب تسا

 ام زا شیپ طیارش نیا ،تسا دوجومً اعقاو یجراخ طیارش ھک تسا ملسم
 رھ اھنآ ھب تفرعم و اھنآ کرد ناکما و دوب دھاوخ زین ام زا سپو هدوب
  .دوب دھاوخ رت لھس ،دننک ریثأت ام روعش رد رتیوقو رتشیب ھک هزادنا

 ام غامد رد ھنوگچ نوگانوگ یاھهدیا و تاروصت رضاح لاح رد ھک نیا اما و
 رارکت یزیچ نامھ لامجا ھب زین اج نیا رد ھک میدرگ رکذتم دیاب ،دوشیم دیدپ
 رد ھک یئیش مھ دروم نیا رد .دھدیم خر ھعماج و تعیبط خیرات رد ھک دوشیم
 و تسا ھتشاد تقبس یئیش نآ ىهرابرد ام روصترب دراد دوجو ام زا جراخ
 رگا .تسا رت بقع شنومضم نآ ینعی ،یئیش دوخ زا ،لکش ینعی ،ام روصت
 دیدپ زا لبق ھک تسا نآ اھنت نیا یانعم منیبیم ار نآ و مرگنیم تخرد ھب نم
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 تسا ھتسناوت ھک ھتشاد دوجو تخرد دوخ ،نم غامد رد تخرد روصت ندش
  ...دوش بجوم نم غامد رد ار ھطوبرم روصت

  .سکرام یتسیلایرتام یروئت نومضم راصتخا ھب تسا نینچ

 اھناسنا یلمع تیلاعف یارب یتسیلایرتام یروئت ھک تسین راوشد ھتکن نیا کرد
  .تسا یتیمھا ھچ یاراد

 روعش نآ اب بسانتم هاگ نآ و یداصتقا طیارش ادتبا ھک تسا تسرد رگا
 نامھب ای نالف یانبم و ھیاپ دیاب ام ھک تسا حضاو سپ دنکیم رییغت اھناسنا
 لماکت ریس رد ھکلب مینکن وجتسج اھناسنا تالیخت و غامد رد ار نامرآ
 ساسا رب ھک تسا ینتفریذپ و بوخ نامرآ نآ اھنت .میئامن صحفت یداصتقا
 طیارش ھک یئاھنآمرآ نآ مامت .دشاب هدمآ دوجو ھب یداصتقا طیارش یسررب
 ینتفریذپان و هدوھیب دننکیمن ھیکت نآ لماکت ھب و دنریگیمن رظن رد ار یداصتقا
  .دنتسھ

  .یتسیلایرتام یروئت یلمع جاتنتسا نیتسخن تسا نینچ

 طیارش ىھلیسو ھب اھنآ تاداع و قالخا ،اھناسنا روعش ھک تسا تسرد رگا
 یئاضق یاھلکش یگدوھیب یانبم ھک تسا تسرد رگا و ددرگیم نییعت یجراخ
 ھب دیاب ام ھک تسا نشور تروص نآ رد ،تساھنآ یداصتقا نومضم یسایس و
  و قالخا نآ یاپ ھب اپ ات مینک تدعاسم یداصتقا تابسانم قیمع نامزاس دیدجت

  .دنک رییغت نبُ زا زین نانآ یسایس ماظن و مدرم تاداع

  :دیوگیم نینچ هراب نیا رد سکرام

 مسیلایسوس و...مسیلایرتام میلاعت نیب هدوجوم طابترا ىهدھاشم یارب«
 مامت ناسنا ھک تسا تسرد رگا .تسین مزال یصاخ یشوھ زیت
 ...دنکیم بسک ساسحا ناھج زا ار هریغ و تاسوسحم و تامولعم
 ھک دومن انب یوحن ھب ار دوخ نوماریپ ناھج دیاب ھک تسا یھیدب سپ
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 و دنک لصاح تفرعم یرشبً اعقاو زیچ رھ ھب دناوتب ناسنا نآ رد
 ...درورپب شیوخ رد ار یناسنا صاوخ ناھج نیا رد ھک دنک تداع
 ،تسین دازآ یتسیلایرتام رظن ىھطقن زا رشب ھک تسا تسرد رگا
 نآ زا ای نیا زا زارتحا یفنم یورین ىھجیتن یو یدازآ رگا ینعی
 شیوخ یعقاو تیصخش زاربا تبثم یورین ىھجیتن ھکلب ،دوبن هدیدپ
 عبانم دیاب ھکلب داد رفیک ار دارفا مئارج دیابن تروص نآ رد ،تسا

 ىهدیئاز یناسنا صاوخ رگا ...تخاس دوبان ار مرج یعامتجا دض
 یناسنا ار طیحم طیارش دیاب ھک تسا یھیدب سپ تسا طیحم طیارش
 ناونع تحت »خابریوف گیودول« یھمیمض ھب دوش عوجر (.دومن

  ]٣[ .)»مھدجیھ نرق یوسنارف مسیلایرتام ىهرابرد سکرام.ک«

  .یتسیلایرتام یروئت زا یلمع جاتنتسا نیمود تسا نینچ

*         *       * 

 یرظن ھچ سلگنا و سکرام یتسیلایرتام یروئت ىهرابرد اھتسیشرانآ ایآ
  ؟دنراد

 تسا ترابع یتسیلایرتام یروئت دوب لگھ زا یکیتکلاید بولسا ءاشنم رگا
 و دنفقاو بوخ بلطم نیا ھب اھتسیشرانآ .خابریوف مسیلایرتام شرتسگ و طسبزا
 کیتکلاید مسیلایرتام ات دنیامن هدافتسا خابریوف و لگھ صئاقن زا دنشوکیم
 رکذتم کیتکلاید بولسا و لگھ دروم رد ام .دننک هایس ار سلگنا و سکرام
 تابثا ار یرگید زیچ نانآ تلاھج زج اھتسیشرانآ یاھیتسدرت نیا ھک میدش
 نیمھ زین یتسیلایرتام یروئت و خابریوف ھب اھنآ تالمح دروم رد .درک دھاوخن
  .تفگ دیاب ار بلطم

 تسیئھتناپ خابریوف« ھک دنیوگیم ام ھب یصاخ رورغ اب اھتسیشرانآً الثم
 ٧ ىهرامش »یتابون«* ھب دوش عوجر (»...درمشیم ادخ ار ناسنا« و »...دوب
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 زا ایوگ و »..تسوا کاروخ ناسنا تیھام خابریوف ىهدیقع ھب« و )یدنلد .د
  :تسا هدرک جاتنتسا نینچ سکرام اج نیا

 (»...تسا زیچرھ رب مدقم و زیچرھ زا رت مھم یداصتقا عضو ھجیتنلاب«
  ).گ.ش ىھلاقم .٦ ىهرامش »یتابون«* ھب دوش عوجر

 شرگید تاھابتشا و ار ناسنا وا ندرمش ادخ و خابریوف مسیئھتناپ رد یدحا ھتبلا
 یناسک نیلوا سلگنا و سکرام سکعرب ھکلب تسا هدرکن یدیدرت لیبق نیا زا
 اھتسیشرانآ لاح نیا اب یلو .دنتخاس فوشکم ار خابریوف تاھابتشا ھک دندوب

 ؟ارچ .»دنیامن ءاشفا« رگید راب کی هدش ءاشنا ھک ار یتاھابتشا دنرمشیم مزال
 یروئت میقتسم ریغ دنھاوخیم خابریوف ھب مانشد اب ھک نآ یاربً ارھاظ
 ھیضق ھب ھناضرغ یب رگا ھتبلا .دننک هایس ار سلگنا و سکرام یتسیلایرتام
 راکفا شتسردان راکفا رانکرد و خابریوف دزن رد ھک دید میھاوخ اًملسم میرگنب
 نادنمشناد زا یرایسب دروم رد زین خیرات رد ھچ نانچ ،تسا هدوب زین یتسرد
  ...دنھدیم ھمادا »یرگاشفا« ھب اھتسیشرانآ دوجو نیا اب یلو .تسا هدش هدید

 یرگید زیچ دوخ تلاھج زج اھیتسدرت نیا اب نانآ ھک میئوگیم رگید راب کی
  .درک دنھاوخن تابثا ار

 ھنوگ چیھ نودب اھتسیشرانآ  )دید میھاوخً الیذ ھک نانچ ( تسا ھجوت بلاج
 نآ دناهدمآ رب ددص رد دوخ تاعومسم قبط اھنت و یتسیلایرتام یروئت اب یئانشآ

 اب ًابلاغ اھنآ یاھھتفگ مھ عوضوم نیمھ ھجیتن رد .دنھد رارق داقتنا دروم ار
 رما نیا تسا یھیدب و دنکیم در ار یرگید یکی و تسا ضقانتم رگید کی
 یاھفرح ھب رگاً الثم .دزاسیم راچد یکحضم عضو ھب ار ام »*ناداقن«*
 سلگنا و سکرام ایوگ ھک دوشیم ھجیتن نینچ میھد ارف شوگ یلیوشیزکرچ یاقآ
 و هدوبن یتسینوم اھنآ مسیلایرتام ایوگ و ھتشاد ترفن یتسینوم مسیلایرتام زا

  :تسا هدوب ھنایماع



 31 

 یجیردت لماکت متسیس اب ،ناسانش تعیبط تمظع اب شناد نآ«
 نآ زا ردق نآ سلگنا ھک دوخ یتسینوم مسیلایرتام و عاونا روطت و
 ھب دوش عوجر  (».تسا ھتسجیم یرود کیتکلاید زا ...تسا رازیب

  .) یلیوشیزکرچ ىھلاقم ٤ىهرامش »*یتابون«

 و یلیوشیزکرچ بیوصت دروم ھک یملع ،یعیبط مسیلایرتام نیاربانب
 بیوصت راوازس ھجیتنلاب و هدوب یتسینوم مسیلایرتام ،تسا سلگنا »*یرازیب«
 راوازس ھک تسا مولعم و هدوبن یتسینوم سلگنا و سکرام مسیلایرتام و تسا
  .تسین نتفریذپ

 ھب و تسا یتسینوم سلگنا و سکرام مسیلایرتام دیوگیم یرگید تسیشرانآ
  .تسا ندش در راوازس مھ تھج نیمھ

 

 مسیلایرتام .تسا لگھ مسیواتآ ،سکرام یخیرات طابنتسا«
 سکرام یداصتقا مسینوم صخالاب وً امومع قلطم تینیع یتسینوم
 یتسینوم مسیلایرتام ...تسا هابتشا یروئت ظاحل زا و لاحم تعیبط رد
 و کیزیفاتم نیب تسا یشزاس و هدش راتتسا دب مسیلآود
  .).گ.ش ىھلاقم ٦ هرامش »یتابون« ھب دوش عوجر(»...ملع

 سلگنا و سکرام و تسا ینتفریذپان یتسینوم مسیلایرتام ھک دوشیم لصاح
 ھب و دنتسھ تسینوم تسیلایرتام مھ ناشدوخ سکعرب ،ھکلب هدوبن رازیب نآ زا
  .درک در ار یتسینوم مسیلایرتام دیاب تھج نیمھ

 ناشمادک مھفب و ایب لاح !نامسیر زا یرگید و دیوگیم نامسآ زا یکی
 مدع ای یگتسیاش دروم رد ناشدوخ زونھ !یمود ای یلوا :دنیوگیم تسار
 ناشدوخ زونھ ،دناهدرکن یکی ار ناشفرح سکرام مسیلایرتام یگتسیاش
 دناهدرواینرد رس ناشدوخ زونھ ،ھن ای تسا یتسینوم مسیلایرتام نیا دناهدیمھفن
 تقو نآ و ،یتسینوم مسیلایرتام ای ھنایماع مسیلایرتام :تسا ینتفریذپ رتشیب مادک
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 ھب ار مسیسکرام :دنیوگیم و ھتخاس رک دوخ فازگو فال زا ار ام شوگ
  !دناهدرک دروخ حالطصا

 اب ار رگید کی تایرظن زین هدنیآ رد اھتسیشرانآ تارضح رگا یرآ ،یرآ
 ھب هدنیآ ھک دوب دھاوخن مھ ینخس یاج هاگ نآ ،دنزاس دروخ یترارح نینچ
  ...تشاد دھاوخ قلعت اھتسیشرانآ

 زا یخرب ھک نآ تسا روآ هدنخ هزادنا نیمھ ھب ھک یرگید یھتکن
 تانایرج اب زونھ »*ترھش«* نیا ىھمھ اب ،»*ریھش«* یاھتسیشرانآ
 عاونا ملع رد دننادیمن ھک دسریم رظن ھب نینچ و ،دناهدشن انشآ ملع نوگانوگ
 مسیلایرتامً الثم :تسا یگرزب توافت اھنآ نیب ھک دراد دوجو مسیلایرتام فلتخم
 یھبنج رد نآ ریثأت و یونعم ىھبنج تیمھا رکنم ھک دراد دوجو یاھنایماع
 یروئت نامھ ھک دراد دوجو یتسینوم حالطصا ھب مسیلایرتام زینو ،تسا یدام
 رظن زا یدام و یونعم یاھھبنج لباقتم طباور ھب و تسا سکرام یتسیلایرتام
 مھ اب ار مسیلایرتام فلتخم عون ود نیا اھتسیشرانآ یلو .درگنيم یملع
 یصاخ رورغ اب و دننیبیمن ار ود نآ نیب راکشآ فالتخا یتح و دننکیم طولخم
  !مینکیم ءایحا ار ملع ام :دنیوگیم

 ؛درادیم راھظا ھنادنسپ دوخ شیوخ »یفسلف«* راثآ رد نیکتوپورک .پً الثم
 یتح یلو تسا یکتم »*رصاعم یتسیلایرتام ىھفسلف«* رب یتسینومک مسیشرانآ
 ىھفسلف«* مادک ھب یتسینومک مسیشرانآ ھک دھدیمن حیضوت مھ یاھملک
 .یرگید ىھفسلف ای و یتسینوم ای ھنایماع ىھفسلف ھب ؟تسا یکتم » یتسیلایرتام
 نیابت یتسیلایرتام نوگانوگ تانایرج نیب ھک تسین فقاو ھتکن نیارب یؤ ارھاظ
 ءایحا«* مھ اب تانایرج نیا ندرک طولخم ھک دمھفیمن و تسا دوجوم یساسا

 و ملع«* نیکتوپورک ھب دوش عوجر ( تسا قلطم لھج زورب ھکلب تسین »ملع
  .)»نآ ىھفسلف و یشرانآ«* زین و »مسیشرانآ

  :دینک ھجوت .تسا قداص بلطم نیمھ زین نیکتوپورک یجرگ نادرگاش یهرابرد
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 تیرشب ھب سکرام ،یکستوئاک ىهدیقع ھب زین و سلگنا ىهدیقع ھب«
 طابنتسا فشاک ھلمج زا “..یو اریز تسا هدرک گرزب یتمدخ
 اریز ،ریخ ام رظن ھب ؟تسا تسرد بلطم نیا ایآ .تسا“ یتسیلایرتام
 ایوگ دندقتعم ھک ییھفسالف و ءاملع و نیخروم ىھمھ ھک... مینادیم
 و یناھیک و یکلف و یمیلقا و یئایفارغج طیارش ار یعامتجا مسیناکم
 (» .دناتسیلایرتام یگمھ ،دروآیم رد شبنج ھب یتایح و یرشب
  .)٢ىهرامش »یتابون«* ھب دوش عوجر

 و سکرام »مسیلایرتام« نیب ای خابلھ و وطسرا »مسیلایرتام« نیب ھک نیا ھجتن
 ھک یمدرم تقو نآ و !داقتنا نیا ھب تنسحا !تسین یفالتخا چیھ توش ھلوم
 نآ زا یاو« :دناھتفگن هدوھیب !دناملعرد ددجت یعدم تسا ھیاپ نیدب اھنآ تفرعم
  »..!دنک یطایخ زود نالاپ ھک یزور

 ،سکرام مسیلایرتام ھک دناهدینش یئاج ام »ریھش« یاھتسیشرانآ .دعب اما و
  :ھک دنریگیم تمذم داب ھب ار اھتسیسکرام ام هاگ نآ و تسا »هدعم یروئت«

 رد لومرف نیا .تسوا کاروخ ناسنا تیھام ،خابریوف ىهدیقع ھب«
 ھجیتن سکرام اذل و تسا ھتشاد یئاسآرحس ریثأت سلگنا و سکرام
 و زیچرھ زا رت مھم یدیلوت تابسانم و یداصتقا عضو« ھک تفرگ
  »...تسا زیچ رھ رب مدقم

 ھک نآ یوعد«* :دنیوگیم هداد میلعت ار ام ھنابام فوسلیف اھتسیشرانآ سپس
 تسا یداصتقا دیلوت و ھیذغت )یعامتجا یگدنز ( فدھ نیا ھب لین ىھلیسو ھناگی
 عضو و ھیذغت زیچرھ رب مدقم ،یتسینوم رظن قبط رگا...تسا یئاطخ یوعد
 یتسیابیم اھروخرـُپ زا یخرب سپ دوبیم یژولوئدیا ىهدننک نییعت ،یداصتقا
  ).گ.ش ىھلاقم ٦ىهرامش »یتابون«* ھب دوش عوجر (»دندشیم ھغبان

 یفاک .درک در ار سلگنا و سکرام مسیلایرتام دوشیم یناسآ ھچ ھب دینیبب
 دوش هدینش یلذتبم یاھهوای سلگنا و سکرام یهرابرد یبتکم لفط کی زا تسا
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 ىھمانزور تاحفص رد یفسلف ىھنطنط اب لذتبم یاھهوای نیا ھک تسا یفاک و
 مسیسکرام زا »یداقن«* راختفا ھب صخش ھلصافالب ات ددرگ رارکت „ یتابون«
  !دیآ لئان

 تسا ھتفگ سکرام مادک و هرایس مادک رد ،اجک و تقو ھچ دیئامرفب ،نایاقآ ،یلو
 دییأت یارب سکرام تافیلأت زا ارچ »؟تسا یژولوئدیا ىهدننک نییعت ھیذغت«* ھک
 سکرام ،تسا تسرد ؟دیاهدرکن لقن یاھملک یتح ای و ھلمج کی دوخ تاراھظا
 تسا نانآ یژولوئدیا و روعش ىهدننک نبیعت دارفا یداصتقا عضو تسا ھتفگ
ً اعقاو ایآ ؟تسا یکی یداصتقا عضو و ھیذغت ھک تسا ھتفگ امش ھب یسک ھچ یلو
 اب نب و خیب زا ،ھیذغتً الثم ھلمج نآ زا و کیژولویزیف ىهدیدپ ھک دینادیمن امش
 ؟دراد توافت ،تسا ھلمج نآ زا دارفا یداصتقا عضوً الثم ھک یعامتجا ىهدیدپ
 لباق یبتکم لفط کی یارب فلتخم ىهدیدپ ود نیا ندرک طولخم ھک مینک ضرف
 و »یسارکومد لایسوس ناگدننک دروخ« امش ھک تسا هدش ھچ یلو دشاب ششخب

  ؟دینکیم رارکت لابلاغراف نینچ ار یبتکم لفط هابتشا »*ملع ناگدننک ءایحا«

  ؟دشاب یعامتجا یژولوئدیا ىهدننک نییعت دناوتیم ھیذغت ھنوگچ یھگناو

 ،دنکیمن رییغت ھیذغت لکش و ھیذغت ؛دیزرو لمأت دوخ مالک رد یمک دیئایب
 دندرکیم مضھ ار اذغ و دندیوجیم و دندروخیم الاح دننام مدرم زین ھتشذگرد
 ،یلادوئف ،قیتع دھع یژولوئدیا .تسا رییغت ردً امئاد یژولوئدیا ھک نآ لاح و
 تسا لوقعم ایآ .یژولوئدیا نوگانوگ لاکشا تسا نینچ ـ یراتلورپ ،یزاوژروب

 ؟تسا رییغت رد ھتسویپ ھک دشاب یزیچ یهدننک نییعت دنکیمن رییغت ھک یزیچ

 تازاوم بتکم نامھ„ سکرام مسیلایرتام اھتسیشرانآ ىهدیقع ھب .میھد ھمادا
 تسا یشزاس و هدش راتتسا دب مسیلآود ،یتسینوم مسیلایرتام« :زین و »...تسا
 ھک دوشیم مسیلآود راتفرگ اج نآ زا سکرام« ،»...ملع و کیزیفاتم نیب
 رادنپ و مھو ھباثم ھب ار یرشب ىهدارا و لایما و یدام ار یدیلوت تابسانم
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 ھب دوش عوجر (».تسین یتیمھا یاراد تسا دوجوم ھک نآ اب ھک دراگنایم
  ).گ.ش ىھلاقم ٦ ىهرامش »یتابون«

 بتکم اب یکرتشم ھجو نیرت کچوک سکرام یتسینوم مسیلایرتام ھک نآ تسخن
 ،نومضم ای یدام ىھبنج ،مسیلایرتام نیا رظن ھطقن زا .درادن تازاوم یھناھلبا
 ار رظن نیا تازاوم بتکم اما و دراد تقبس لکش ای یونعم ىھبنج رب ریزگان
 رب مادک چیھ یونعم ھن و یدام یھبنج ھن ،دیوگیم عطاق یوحن ھب و دنکیم در
  .دنباییم دشر مھ تازاوم ھب و مھ اب اھنآ ود رھ و دنرادن تقبس یرگید

 و لایما و یدام ار یدیلوت تابسانم سکرام« مھً اعقاو ھک مینک ضرف ،ًایناث
 .„ دشاب ھتشاگنا تسین یتیمھا یاراد ھک رادنپ و مھو ھباثم ھب ار یرشب ىهدارا
 مینادیم ھک نانچ ؟تسا تسیلآود سکرام ھک تسا نآ نخس نیا ینعم ایآ
 نآ یارب و ھتسناد لباقتم لصا ود ار یدام ىھبنج و یونعم ىھبنج تسیلآود
 رتالاب ار یدام ىھبنج سکرام امش لوق ھب رگا یلو .تسا لئاق یواسم تیمھا

 لئاق یتیمھا نآ یارب و دنادیم »رادنپ« ار یونعم ىھبنج سکعرب و هدرمش
 اجک زا ار سکرام مسیلآ ود مینیبب دیئامرفب »ناگدننک داقتنا« نایاقآ سپ .تسین
 .؟دیاهدروآ

 دشاب دوجوم مسیلآود و یتسیلایرتام مسینوم نیب تسا نکمم یطابترا ھچ ،ًاثلاث 
 ای تعیبط ینعی دحاو پیسنرپ ھب دقتعم مسینوم دنادیم یکدوک رھ یتح ھک یتقو
 مسیلآود ھک نآ لاح و تسا یونعم لکش و یدام لکش یاراد ھک تسا یتسھ
 قبط ھک تسا یونعم پیسنرپ و یدام پیسنرپ ینعی ھناگود پیسنرپ ھب دقتعم
  ؟دنرگید کی خسان مسیلآود بتکم

 ؟»تسا ھتشاگنا رادنپ و مھو ار یرشب ىهدارا و لایما« سکرام یک ً،اعبار
 یداصتقا لماکت قیرط زا ار »یرشب ىهدارا و لایما« سکرام ھک تسا تسرد
 لاوحا و عاضوا اب نیشن ھنیباک دارفا یخرب لایما ھک یماگنھ و دھدیم حیضوت
 نخس نیا ینعم ایآ یلو .تسا هدناوخ فاب رادنپ ار اھنآ هدادیمن قفو یداصتقا
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 ایآ ؟تسا زیمآ رادنپ یلک روط ھب یناسنا لایما سکرام ىهدیقع ھب ھک تسا نآ
 ار سکرام مالک نیا امش رگم ؟دراد حیضوت ھب یجایتحا مھ عوضوم نیا
  :دیوگیم ھک دیاهدناوخن

 دھدیم رارق شیوخ لباقم رد ار یفئاظو طقف ھتسویپ تیرشب«
 داقتنا ىهرابرد« راتفگ شیپ ھب دوش عوجر (»تساھنآ لح ھب رداق ھک
 .)»داصتقا ملع زا

 تسا حضاو .دنکیمن لابند ار زیمآ رادنپ دصاقم رشب یلک روط ھب ھک نآ ینعی
  .دنکیم فیرحت ار قیاقح ًادماع ای و دیوگیم ھچ دمھفیمن ای ام »داقن« ھک

 سلگنا و سکرام ىهدیقع ھب ایوگ ھک تسا ھتفگ امش ھب یسک ھچ ً،اسماخ
 اھنآ ھک دیھدیمن ناشن ارچ .؟»تسین یتیمھا یاراد یرشب یهدارا و لایما«
 یئول رمورب مھدجھ« باتک رد سکرام رگم ؟دناھتفگ نخس باب نیا رد اجک
 »ھسنارف رد یلخاد گنج« ،»ھسنارف رد یتاقبط ىهزرابم« باتک و »تراپانب
 رگا ؟دیوگیمن نخس »هدارا و لایما« تیمھا زا دوخ رگید راثآ لیبق نیا زا و
 و هدارا«„ دیشوکیم ارچ سپ دوبن لئاق یتیمھا »هدارا و لایما« یارب سکرام
 غیلبت ھب اھنآ نیب ارچ و دھد شرورپ یتسیلایسوس حور اب ار اھرتلورپ »لایما
 نیب ھک دوخ فورعم تالاقم رد سلگنا رگم رگید فرط زا ؟تخادرپیم
 نخس »هدارا و لایما تیمھا« ىهرابرد هدش ھتشون ١٨٩٤ ـ ١٨٩١ تاونس
 نومضم اھناسنا ی»هدارا و لایما« سکرام یهدیقع ھب تسا تسار .؟دیوگیمن

 ھک تسا نآ مالک نیا ینعم ایآ یلو دنیامنیم بسک یداصتقا عضو زا ار دوخ
 اھتسیشرانآً اعقاو ایآ ؟دنرادن یریثأت یداصتقا تابسانم لماکت رد اھنآ دوخ
  ؟دننکیم کرد یراوشد ھب ردق نآ ار یگداس نیا ھب یتایرظن

  :اھتسیشرانآ تارضح رگید » ماھتا« کی

 ناوتیمن اذل “...تسا لاحم نومضم نودب لکش روصت„«
 .دنامیم بقع نومضم زا  (“تسا نومضم لابند رد لکش „ تفگ
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 مسینوم تروص نیا فالخ رد ...„ دننکیم یگدنز مھ اب „ اھنآ ).ک
 .)ک.ش ١ىهرامش »یتابون« ھب دوش عوجر (»تسا لطاب

 نودب نومضم ھک نیا .تسا هدرک مگ ار ھتشر رس یکَمَک ام »دنمشناد« مھ زاب
 لکش ھک تسا حیحص زین نیا یلو .تسا یحیحص فرح تسا لاحم لکش
 بقع یمود زا یلوا .درادن تقفاومً الماک هاگ چیھ دوجوم نومضم اب دوجوم
 ھجیتن رد و دراد رب رد ار ھنھک لکش یدودح ات نیون نومضم ھشیمھ ،دنامیم
 مھ ھنیمز نیمھ رب .تسا دوجوم یعازن ھتسویپ نیون نومضم و ھنھک لکش نیب
 رد مھ سکرام مسیلایرتام یبالقنا حور ًانمض و دوشیم عقاو بالقنا ھک تسھ
 یھیدب و دناهدرکن کرد ار ھتکن نیا »ریھش« یاھتسیشرانآ یلو .تسا نیا
  .یتسیلایرتام یروئت زا ھن تساھنآ دوخ زا روصق ھنایم نیا رد ھک تسا

 و سکرام یتسیلایرتام یروئت ىهرابرد اھتسیشرانآ تایرظن تسا نینچ
  .دیمان تایرظن ار اھنآ ناوتًبالوصا رگا ،سلگنا

 

٣ 

 یراتلورپ مسیلایسوس
 

 وا یروئت اب زین و وا بولسا اب :میتسھ انشآ سکرام کیروئت میلاعت اب نونکا ام
  .میاهدش انشآ

 و کیتکلاید مسیلایرتام نیب ایآ ؟میریگب دیاب یملع جیاتن ھچ میلاعت نیا زا ام ایآ
  ؟تسا دوجوم ییھطبار ھچ یرتلورپ مسیلایسوس

 اھنت ،دشاب یقرتم رخآ ات دناوتیم ییھقبط اھنت دیوگیم یکیتکلاید بولسا
 و تسا دشر لاح رد زور رھ ھک دننکش مھ رد ار یگدرب غوی دناوتیم ییھقبط
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 دنکیم راکیپ رتھب ىهدنیآ هار رد ریذپان یگتسخ شور اب و دوریم ولج ھبً امئاد
 رد و دوریم ولج ھبً امئاد و دباییم دشر ھتسویپ ھک ییھقبط ھناگی مینیبیم ام
 رازگتمدخ دیاب ام اذل .تسا هد و رھش یایراتلورپ دنکیم راکیپ هدنیآ هار
  .میشاب راودیما وا ھب و ایراتلورپ

 .سکرام کیروئت میلاعت زا یلمع ىھجیتن نیتسخن تسا نینچ

 شومارف ھب ار ایراتلورپ ھک یماگنھ زین نیتشنرب .تمدخ ات میراد تمدخ یلو
 مھ نیکتوپورک .»دنکیم تمدخ« ایراتلورپ ھب دھديم زردنا مسیلایسوس ندرک
 عیسو ىھیاپ دقاف و هدنکارپ یاھنومک »مسیلایسوس« ایراتلورپ ھب ھک یتقو

 ،سکرام لراک زین و .»دنکیم تمدخ« ایراتلورپ ھب دیامنیم داھنشیپ ار یتعنص
 عیسو ىھیاپ ھب یکتم یرتلورپ مسیلایسوس رارقتسا ھب ار ایراتلورپ ھک یماگنھ

  .دنکیم تمدخ ایراتلورپ ھب دیامنیم توعد رصاعم گرزب عیانص

 ایراتلورپ ھب دیاب ھنوگچ ؟دوش مامت ایراتلورپ دوس ھب ام راک ات درک دیاب ھچ
  ؟مینک تمدخ

 ایراتلورپ ھبً امیقتسم دناوتیم نامرآ کی ینامز اھنت دیوگیم یتسیلایرتام یروئت
 نیا یاھتساوخ ابً الماک و ھتشادن نیابت روشک یداصتقا لماکت اب ھک دنک تمدخ
 دیلوت ھک دھدیم ناشن یرادھیامرس ماظن یداصتقا لماکت .دشاب قباطم لماکت
 تیکلام اب دیلوت یعامتجا ىھبنج و دریگیم دوخ ھب یعامتجا ىھبنج رصاعم
 ام یساسا ىھفیظو اذل ،دراد تافانم نب و خیب زا یرادھیامرس یهدوجوم
 تیکلام رارقتسا و یرادھیامرس تیکلام نتخاس نوگژاو ھب تدعاسم
 شومارف ھک نیتشنرب میلاعت ھک تسا نآ نخس نیا ینعم .تسا یتسیلایسوس
 یداصتقا لماکت یاھتساوخ اب ھشیر زا دھدیم زردنا ار مسیلایسوس ندرک
  .دوب دھاوخ شخبنایز ایراتلورپ یارب و ھتشاد تافانم

 رھ رصاعم دیلوت ھک دھدیم ناشن یرادھیامرس ماظن یداصتقا لماکت زین و
 و دنامیمن دودحم ،ھناگادج تالایا و اھرھش دودح رد و دباییم ھعسوت زور
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 و دریگیم رب رد ار روشک یضارا رسارس و ھتسکش مھ رد ار دودح نیاً امئاد
 مسیلایسوس ىھیاپ و مینک لابقتسا نسح ار دیلوت ىھعسوت دیاب ام تھج نیمھ ھب
 ریذپان میسقت و لماک یضارا ھکلب مینادن ھناگادج یاھنومک و اھرھش ار هدنیآ
 نآ ىھیاپ ،تفای دنھاوخ ھعسوت رتشیب و رتشیب ھتبلا هدنیآ رد ھک ار روشک
 رد ار هدنیآ مسیلایسوس ھک نیکتوپورک میلاعت ھک دھدیم ناشن نیا و میرامشب

 ىھعسوت تایضتقم اب دزاسیم دودحم ھناگادج یاھنومک و اھرھش بوچ راھچ
  .دوب دھاوخ شخبنایز ایراتلورپ یارب و ھتشاد تافانم دیلوت یھنماد رپ

 تسا نیا ؛یساسا فدھ ىھباثم ھب یتسیلایسوس عیسو یگدنز هار رد هزرابم
  .ایراتلورپ ھب ام تمدخ ىهویش

  .سکرام کیروئت شزومآ زا یلمع جاتنتسا نیمود تسا نینچ

 کیتکلاید مسیلایرتام زا یمیقتسم جاتنتسا یرتلورپ مسیلایسوس ھک تسا نشور
  .تسا

 ؟تسیچ یرتلورپ مسیلایسوس اما و

 ود ھب ناھج ھک تسا نآ نخس نیا ینعم .تسا یرادھیامرس ماظن ینونک ماظن
 هاگودرا و رادھیامرس یزیچان تشم هاگودرا :تسا هدش میسقت داضتم هاگودرا
 ناکامک نیا دوجو اب ،دننکیم راک زور و بش اھرتلورپ .اھرتلورپ ینعی تیرثکا
  .دناتسدیھت

 زا یشان نایرج نیا و .دنتسھ ینغ نیا دوجو اب یلو دننکیمن راک نارادھیامرس
 یشان ھکلب دناھغبان نارادھیامرس و دنرادن یفاک لقع ایوگ اھرتلورپ ھک تسین نآ
 تسا نآ ھجیتن ،دننیچیم ار اھرتلورپ راک ىهویم نارادھیامرس ھک تسا نآ زا
  .دننکیم رامثتسا ار اھرتلورپ نارادھیامرس ھک

 ارچ ؟ار اھرتلورپ دوخ ھن دننیچیم ار اھرتلورپ راک ىهویم نارادھیامرس ارچ
  ؟ار نارادھیامرس اھرتلورپ ھن دننکیم رامثتسا ار اھرتلورپ نارادھیامرس
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 زیچ ھمھ ماظن نیا رد .تسا یئالاک دیلوت رب ینتبم یرادھیامرس ماظن اریز
 نیا رد .تساورمکح شورف و دیرخ لصا اج ھمھ و دریگیم دوخ ھب الاک لکش
 ،اھناسنا راک یورین یتح ھکلب رابراوخ و فرصم دروم ءایشا اھنت ھن ماظن

 و دنافقاو ھتکن نیدب نارادھیامرس .دیرخ ناوتیم زین ار اھنآ نادجو و نوخ
 نآ نخس نیا ینعم .دنزاسیم ریجا ار اھنآ ،هدیرخ ار نارگراک راک یورین
 اھرتلورپ یلو .دندرگیم دوخ یعایتبا راک یورین بحاص نارادھیامرس ھک تسا
 نآ ینعی دنھديم تسد زا هدش ھتخورف راک یورین نیا ھب تبسن ار یقح ھنوگرھ
 اھرتلورپ ھب رگید دوشیم ھتخادرپ و ھتخاس راک یورین نیا ىھلیسو ھب ھک ھچ
 نکمم .دوريم اھنآ بیج ھب و تسا نارادھیامرس نآ زا اھنت ھکلب ،هدوبن قلعتم
 دیلوت لبور دص یاھب ھب یئاھالاک زور رھ دیاھتخورف ھک یراک یورین تسا
 ھب طقف نیا ،درادن قلعت امش ھب و تسین طوبرم امش ھب نیا یلو دنک
 ىھنازور دزم طقف دیاب امش دراد قلعت اھنآ ھب و تسا طوبرم نارادھیامرس
 ھشاعا یئوج ھفرص اب ،ھتبلا ،ھک یتروص رد ،دیاش ھک دیراد تفایرد ار دوخ
 ھک نآ ھصالخ .دشاب یفاک امش یرورض فراصم ءاضرا یارب ،دینک
 و دنزاسیم ریجا ار اھرتلورپ و دنرخیم ار اھرتلورپ راک یورین نارادھیامرس
 تسد ھب ار اھرتلورپ راک تارمث نارادھیامرس ھک تسا تھج نیمھ ھب تسرد
 دننکیم رامثتسا ار اھرتلورپ نارادھیامرس ھک تسا تھج نیمھ ھب و دنروآیم
  .ار ناراد ھیامرس اھرتلورپ ھن

 ریجا اھرتلورپ ارچ ؟دنرخیم ار اھرتلورپ راک یورین نارادھیامرس ارچ اما و
  ؟اھرتلورپ ریجا نارادھیامرس ھن دنوشیم نارادھیامرس

 لئاسو و رازبا رب یصوصخ تیکلام ،یرادھیامرس ماظن یلصا ىھیاپ اریز
 هار و لگنج ،نآ ینورد رئاخذ و نیمز ،اھھناخراک ،اھکیرباف اریز .تسا دیلوت
 زا یکچوک هورگ یصوصخ تیکلام ھب دیلوت لئاسو رگید و نیشام ،نھآ

 ھب .تسا ھتفر تراغ ھب اھرتلورپ زیچ ھمھ اریز .تسا هدش لیدبت نارادھیامرس
 و اھکیرباف ات دننکیم ریجا ار اھرتلورپ ،نارادھیامرس ھک تسا تھج نیمھ
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 ھب قلعتم دیلوت لئاسو و رازبا تروص نیا ریغ رد دنزادنا راک ھب ار اھھناخراک
 دوخ راک یورین اھرتلورپ ھک تسا تھج نیمھ ھب .دادیمن یعفن ھنوگ چیھ نانآ

 .دندرمیم یگنسرگ زا دندرکیمن نینچ رگا و ،دنشورفیم نارادھیامرس ھب ار

 یدوخبً الوا .دزاسیم نشور ار یرادھیامرس دیلوت یمومع فص اھنیا مامت 
 .دشاب یلکشتم و دحاو زیچ دناوتیمن یرادھیامرس دیلوت ھک تسا موھفم یدوخ
 نارادھیامرس یصوصخ یاھهاگنب رد یاهدنکارپً الماک وحن ھب دیلوت نیا
 ،هدنکارپ دیلوت نیا میقتسم فدھ ھک تسا نشورً ایناث .دریذپیم ماجنا نوگانوگ
 دیاوع ھب ات تسا شورف یارب الاک دیلوت ھکلب تسین مدرم یاھیدنمزاین نیمأت

 رب ات دشوکیم یرادھیامرس رھ ھک اج نآ زا یلو .دوش هدوزفا نارادھیامرس
 و دنیامن دیلوت یرتشیب یالاک دنراد یعس اھنآ زا مادک رھ اذل دیازفایب دوخ دئاوع
 نارحب و دباییم لزنت اھالاک یاھب ،دوشیم ھتشابناً اعیرس رازاب ھجیتن رد
  .دسریم رد یمومع

 نآ رئاظن و دیلوت جرمو جرھ و دیلوت ىھفقو و یراکیب و نارحب بیترت نیدب
  .تسا ینونک یرادھیامرس دیلوت لکشت مدع میقتسم ىھجیتن

 رد زونھ و هدشن لحمضم نونکات یعامتجا لکشتم ریغ ماظن نیا رگا و
 تسا نآ ،زیچ رھ رب مدقم شاتلع ،تسا هداتسیا مکحم ایراتلورپ تالمح لباقم
  .دیامنیم عافد نآ زا یرادھیامرس تموکح و یرادھیامرس تلود ھک

  .ینونک یرادھیامرس ىھعماج ینابم تسا نینچ

*** 

 .دش دھاوخ انب یرگید ینابم رب هدنیآ ىھعماج ھک تسین یدیدرت
 رھ رب مدقم نخس نیا ینعم .تسا یتسیلایسوس ىھعماج ــ هدنیآ ىھعماج
 ھن و نارادھیامرس ھن .دوب دھاوخن یتاقبط ھنوگ چیھ اج نآ رد ھک تسا نآ زیچ
 یناگدننگ قلخ دیلوت اھنت اج نآ رد دوب دھاوخن زین رامثتسا نیاربانب و ،اھرتلورپ

  .دننکیم راک یعمجتسد روط ھب ھک دوب دنھاوخ
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 تسنآ لاح نیع رد نخس نیا ینعم .تسا یتسیلایسوس یھعماج ــ هدنیآ یھعماج
 تفر دھاوخ نایم زا رامثتسا هارمھ ،شورف و دیرخ و یئالاک دیلوت اج نآ رد ھک
 ریجا و هدننک ریجا و یرگراک یورین یهدنشورف و رادیرخ یارب یئاج اذل و
  .تشاد دنھاوخ دوجو دازآ نگدننک قلخ اھنت اج نآ رد .دوب دھاوخن هدنوش

 نآ نخس نیا ینعم ماجنارس .تسا یتسیلایسوس ىھعماج ــ هدنیآ ىھعماج
 هارمھ دیلوت لئاسو و رازبا رب یصوصخ تیکلام عون رھ اج نآ رد ھک تسا
 ھن و دوب دنھاوخ دنمتسم یاھرتلورپ ھن نآ رد و دش دھاوخ وحم یرودزم راک
 ىھیلک ھک دوب دنھاوخ یناگدننک قلخ اھنت اج نآ رد .دنمتلود نارادھیامرس
 و اھھناخراک و اھکیرباف ىھیلک و اھلگنج ىھمھ و نآ ینورد رئاخذ و یضارا

  .دنراد دوخ بحاصت دی رد یعمجتسد روط ھب ار هریغ و اھنھآ هار

 یاھیدنمزاین میقتسم نیمات ،هدنیآ دیلوت ىهدمع فدھ دینکیم هدھاشم ھک نانچ
 نارادھیامرس دوس شیازفا نآ فدھ ھک شورف یارب الاک دیلوت ھن تسا ھعماج
 هریغ و دوس بسک یارب هزرابم و یئالاک دیلوت یارب یئاج ھعماج نیا رد .تسا
  .دوب دھاوخن

 یدیلوت و لکشتم یتسیلایسوس ىهویش ھب ،هدنیآ دیلوت ھک تسا نشور زینو
 و هدروآ باسح ھب ار ھعماج یاھیدنمزاین ھک دوب دھاوخ یلاع دشر یاراد
 یئاج اج نیا رد .دشاب ھعماج زاین دروم ھک درک دھاوخ دیلوت ینازیم ھب تسرد
  .دنام دھاوخن یراکیب و نارحب و تباقر و دیلوت یگدنکارپ یارب

 دوجو ینادنمتسم و نادنمتلود ھک اج نآ ،دنشاب ھتشادن دوجو یتاقبط ھک اج نآ
 ھب ھک زین یییسایس تردق و تشاد دھاوخن یموزل زین تلود ،دنشاب ھتشادن
 نیاربانب .دوب دھاوخن یرورض دنکیم عافد نادنمتلود زا و هدنار افج نادنمتسم
  .دوب دھاوخن یسایس تردق دوجو ھب یجایتحا یتسیلایسوس ىھعماج رد

  :تسا ھتفگ ١٨٤٦ لاس رد یتح سکرام لراک تبسانم نیمھ ھب
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 یزاوژروب نھک ىھعماج یاج ھب ،لماکت نایرج رد ،رگراک ىھقبط«
 تاقبط نایم ضقانت و تاقبط ھک تشاد دھاوخ اپ ھب یعامتجا نانچ نآ

 دوجو یصاخ یسایس تردق ھنوگ چیھ رگید ؛دزاسیم یفتنم ار
  .)»ھفسلف رقف« ھب دوش عوجر( »...تشاد دھاوخن

  :تسا ھتفگ ١٨٨٤ لاس رد سلگنا تبسانم نیمھ ھب

 ار دوخ راک ھک دندوب یعماوج .تشادن دوجو لزا زا تلود نیاربانب«
 .دنتشادن یروصت یتلود تردق و تلود زا و دندربیم شیپ نآ نودب
 ھب ھعماج میسقت اب ریزگان ھک ،یداصتقا لماکت زا ینیعم ىھلحرم رد
 اب ام نونکا .دش یرورض ... تلود دوجو ،دوب طوبرم تاقبط
 میوشیم کیدزن دیلوت لماکت زا یاھلحرم نانچ نآ ھب عیرس یئاھماگ
 ،هداد تسد زا ار دوخ ترورض اھنت ھن تاقبط نیا دوجو نآ رد ھک
 ھک یریزگان نامھ ھب تاقبط .دوشیم لدبم دیلوت میقتسم عنام ھب ھکلب
 تلود ،تاقبط ندش دیدپان اب و .دش دنھاوخ دیدپان ،دندش دیدپ ھتشذگ رد
 ساسا رب ار دیلوت ھک یاھعماج .دیدرگ دھاوخ دیدپان ریزگان زین
 .درک دھاوخ میظنت نیون ىهویش ھب نیدلوم یواستم و دازآ کارتشا
 یاج نامز نآ رد ھک داتسرف دھاوخ یئاج نآ ھب ار یتلود نیشام مامت
 ربت و یسیر خن کود رانک رد قیتع راثآ ىهزوم ھب ؛تسا نآ یعقاو
 و یصوصخ تیکلام ،هداوناخ ءاشنم« ھب دوش عوجر (» .یغرفم
  .) »تلود

 یارب یتسیلایسوس ىھعماج رد ھک تسا موھفم یدوخ یدوخ ھب لاح نیع رد
 ینوگانوگ تاعالطا نآ رد ھک یلحم رتافد بنج ،یمومع یاھراک یهرادا
 یتاعالطا ات تشاد دھاوخ موزل رامآ یزکرم رتفد کی ،دش دھاوخ زکرمتم
 ار فلتخم یاھراک هاگ نآ و دنک یروآ عمج ھعماج مامت یاھیدنمزاین ىهرابرد
 هژیو ھب و اھسنارفنک لیکشت نینچ مھ و دیامن میسقت ھعماج نیقلاخ نیب بسانت ھب



 44 

 یارب یدعب ىهرگنک ات اھنآ تامیمصت ءارجا ھک دمآ دھاوخ مزال یئاھهرگنک
  .دوب دھاوخ یمتح ارچو نوچ یب دناهدنام تیلقا رد ھک یئاقفر

 دیاب ھناقیفر و دازآ راک هدنیآ یتسیلایسوس ىھعماج رد ھک تسا حضاو هرخالاب و
 نیا ینعم .دزاس مھارف تقافر ساسا رب ار اھیدنمزاین مامت لماک عفر تابجوم
 نامھ ھب تسرد دوخ وضع کی رھ زا هدنیآ ىھعماج رگا ھک تسا نآ نخس
 رھ ھب دیاب دوخ ىھبون ھب ،دیآیم رب وضع نآ یهدھع زا ھک دبلطب راک هزادنا
 قبط سکرھ زا .دھد لیوحت لوصحم یو یدنمزاین ىهزادنا ھب مھ سک
 یعمج ماظن ھک تسا یاھیاپ نینچ یور ــ !شزاین قبط سک رھ ھب و شدادعتسا
 ینعی ،مسیلایسوس ىھلحرم نیتسخن رد ،تسا یھیدب .ددرگ داجیا دیاب هدنیآ
 وخ نیون یگدنز اب ،دناهدرکن تداع راک ھب ھک یرصانع زونھ ھک یماگنھ
 و »هایس« راک زونھ و ھتفاین دشر یفاک دح ھب زین هدلوم یاھورین و دنریگيم
 قبط سک رھ ھب« لصا یارجا دیدرت نودب ؛تشاد دھاوخ دوجو »دیفس«
 رگید هارً اتقوم دش دھاوخ روبجم ھعماج اذل و دوب دھاوخ راوشد یسب »شزاین
 ىھعماج ھک یماگنھ تسا حضاو زین و .دریگ شیپرد ار یطسو دح هار ینعی
 دوبان نب و خیب زا یرادھیامرس راثآ ھک یماگنھ و دتفایب دوخ یارجم ھب هدنیآ
  دھاوخ قفاوت یتسیلایسوس ىھعماج اب ھک تسا یلصا ھناگی روکذم لصا ددرگ

  :تفگ ١٨٧٥ لاس رد سکرام اذل .تشاد

 تراسا تیعبت ھک یماگنھ ،یتسینومک ىھعماج یلاع ىھلحرم رد«
 ،عضو نیا هارمھ ھب ھک یماگنھ ؛دورب نایم زا راک میسقت زا رشب روآ
 راک ھک یماگنھ ؛دزیخرب نایم زا زین یمسج و یرکف راک نیب ضقانت
 یگدنز زاین نیتسخن ھب دوخ ھکلب هدوبن یگدنز ىھلیسو اھنت رگید
 یاھورین ،دارفا ىھبناج ھمھ لماکت هارمھ ھب ھک یماگنھ ؛دوش لدبم
 قوقح دودحم قفا رب ناوتیم عقوم نآ اھنت ...دبای لماکت زین هدلوم
 دوخ مچرپ رب دناوتیم ھعماج و دمآ قئاف تھج رھ زا یئاوژروب
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 (».„ شزاین قبط سک رھ ھب و شدادعتسا قبط سکرھ زا „ .دسیونب
  .)»اتوگ ىھمانرب زا داقتنا« ھب دوش عوجر

 یروئت قباطم هدنیآ یتسیلایسوس ىھعماج ىهرظنم یلک روط ھب تسا نینچ
  .سکرام

 ؟تسا رسیم مسیلایسوس ندومن یلمع ایآ یلو .حیحص دوخ یاج ھب اھنیا ھمھ
 داھن زا ار شیوخ »ىھنایشحو تاداع« دناوتب ناسنا ھک درک ضرف ناوتیم ایآ

  ؟دزاس رود دوخ

 ضرف ناوتیم ایآ تروص نآ رد ،دراد تفایرد شزاین قبط سک رھ رگا :زین و
 یفاک روظنم نیا نیمأت یارب یتسیلایسوس ىھعماج رد دیلوت یاوق حطس ھک درک
  ؟دوب دھاوخ

 یتسیلایسوس یھاگآ و هدلوم یاھورین یفاک لماکت یتسیلایسوس ىھعماج ىھمزال
 لماکت ،یرادھیامرس دوجوم تیکلام .تسا نانآ یتسیلایسوس گنھرف و دارفا
 ىھعماج رد ھک میریگ رظن رد رگا یلو دوشیم عنام ار ینونک ىهدلوم یاھورین
 نشور دوخ یدوخ ھب هاگ نآ تشاد دھاوخن دوجو تیکلام نیا رگید هدنیآ
 شومارف دیابن زین ار ھتکن نیا .دش دھاوخ ربارب هد هدلوم یاھورین ھک دوشیم
 ھب ناراکیب نینچ مھ و یزورما روختفم رازھ اھدص هدنیآ ىھعماج رد ھک درک
 لماکت دوخ نیا و تسویپ دنھاوخ ناشکتمحز فوفص ھب و تخادرپ دنھاوخ راک
 تایرظن و تاساسحا ىهرابرد اما و .دھديم تفرشیپ یسب ار هدلوم یاھورین

 و تاساسحا نیا اھیخرب روصت فالخرب ھک تفگ دیاب دارفا ی»ھنایشحو«
 زا ار ناسنا ھک ــ ھیلوا مسینومک نامز ــ دوب ینامز .دنتسین یدبا تایرظن
 ــ یدارفنا دیلوت نامز ــ دیسر رد ینامز سپس و دوبن یربخ یصوصخ تیکلام
 نیون ینامز ماجنارس و دش هریچ نایمدآ ساسحا و لقعرب یصوصخ تیکلام ھک
 یاج ھچ تروص نآ رد و ؛تسا یتسیلایسوس دیلوت نامز ھک دسریم ارف
  .دنک ھنخر نایمدآ ساسحا و لقعرد یتسیلایسوس تالیامت رگا تسا یتفگش
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  ؟تسا نایمدآ تایرظن و „ تاساسحا „ ىهدننک نییعت یتسھ ھک تسا نیا ھن رگم

 لماکت یپ زا ایآ ؟یتسیلایسوس ماظن یریزگان نیھارب تساجک یلو
 اجک زا رگید ترابع ھب ای ؟تسا ریزگان مسیلایسوس ندیسر ارف یرادھیامرس
 یھت نایم یرادنپ و نیریش یئایور اھنت سکرام یرتلورپ مسیلایسوس ھک مینادیم
  ؟تساجک نآ یملع نیھارب ؟دشابن

 نیدب و دراد میقتسم یگتسب دیلوت لکش اب تیکلام لکش ھک دھدیم ناشن خیرات
 رییغت دوز ای رید ریزگان زین تیکلام لکش ،دیلوت لکش رییغت هارمھ ببس
 ھک اھتشد و اھلگنجو تشاد یتسینومک ىھبنج تیکلام ھک دوب ینامز .دنکیم
 .ھناگادج دارفا ھب ھن دوب قلعتم ھمھ ھب دندوب نادرگرس ھیلوا یاھناسنا نآ رد
 راک و یتسینومک دیلوت اریز ؟تشاد دوجو یتسینومک تیکلام ماگنھ نآ رد ارچ
 شیپ زا ناشراک مھ نودب دندرکیم راک مھ اب ھمھ ،دوب یعمج ھتسد و کرتشم
 لکش و دیسر رد ،یزاوژروب هدرخ دیلوت نارود ینعی ،رگید نارود .تفریمن
 رشب یارب ھک ھچ نآ و تفرگ دوخ ھب ) یصوصخ( یدارفنا ىھبنج تیکلام

 تیکلام ھب  ) هریغو دیشروخ رون و اوھ ءانثتسا ھب ھتبلا ( دوب یرورض
 دوخ ھب یدارفنا ىھبنج دیلوت اریز ؟داد خر رییغت نیا ارچ .دمآ رد یصوصخ
 و .دیدرگ لوغشم دوخ یارب یراک ھب و دیزخ یجنک رد سکرھ و تفرگ
 نآ رد ھک یرادھیامرس گرزب دیلوت نارود ؛دسریم رد یرگید نارود ماجنارس

 راک ھب و هدمآ هدرگ ماب کی ریز ھناخراک کی رد رگراک اھرازھ و اھدص
 ار درفنم دارفا قباس راک امش رگید اج نیا رد .دنوشیم لوغشم کرتشم
 رگراک رھ اج نیا رد ،دورب دوخ هار ھب سک رھ نآ رد ھک درک دیھاوخن هدھاشم
 دوخ هاگراک یاقفر اب مھ ،راک ظاحل زا اھهاگراک زا کی رھ نارگراک ىھمھ و
 راک زا هاگراک کی تسا یفاک .دنراد کیدزن طابترا رگید یاھهاگراک اب مھ و
 نایرج دینکیم ھظحالم ھک نانچ .دننامب راکیب اھهاگراک ىھمھ نارگراک ات دتفیب
 یتسیلایسوس گنر یاراد و ھتفرگ دوخ ھب یعامتجا ىھبنج رگید ،راک و دیلوت
 و لماک یاھھتشر رد ھکلب ھناگادج یاھکیرباف رد اھنت ھن نایرج نیا و .تسا
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 نھآ هار نارگراک تسا یفاک .دھدیم خر زین دیلوت نوگانوگ یاھھتشر نیب
 و تفن دیلوت تسا یفاک ،دوش راوشد عضو راچد دیلوت ھک نآ ات دننک باصتعا
 ،اپارس یئاھھناخراک و اھکیرباف یدنچ زا سپ ات دتفایب راک زا گنس لاغذ
 ىھبنج و یعامتجا لکش دیلوت نایرج اج نیا رد ھک تسا نشور .دنوش لیطعت
 اب لوصحم کلمت یصوصخ ىھبنج نوچ و .تسا ھتفرگ دوخ ھب یعمج ھتسد
 دیاب ریزگان ینونک یعمج ھتسد راک نوچ و دراد تافانم دیلوت یعامتجا ىھبنج
 ندیسرارف ھک تسا حضاو دوخ یدوخ ھب اذل ؛دوش رجنم یعمج ھتسد کلمت ھب
 ارف ھک تسا ریزگان هزادنا نامھ ھب یرادھیامرس ماظن سپ زا یتسیلایسوس ماظن
  .بش یپ زا زور ندیسر

 نھربم ار سکرام یرتلورپ مسیلایسوس ندوب ریزگان ،خیرات بیترت نیدب
  .دزاسیم

*** 

 هدمع شقن یعامتجا دیلوت رد ھک یعامتجا هورگ ای ھقبط نآ دیوگیم ام ھب خیرات
 ریزگان نامز رورم ھب دراد تسد رد ار دیلوت ىهدمع فئاظو و دنکیم یزاب ار
 ھک ،یھاشردام نارود دننام ،دوب ینامز .دوش دیلوت نیا رایتخا بحاص دیاب
 تلع ؟دوب ھچ عوضوم نیا تلع ایآ .دندشیم هدرمش دیلوت رایتخا بحاص نانز
 ءافیا ار هدمع شقن نانز ،یودب تعارز رد ینعی نامز نآ دیلوت رد ھک دوب نآ
 یوجتسج رد نادرم ھک نآ لاح و دندومنیم ءارجا ار هدمع فیاظو و دندرکیم
 یھاشردپ نامز ھک ،دیسر یرگید نامز سپس .دنتشگیم اھلگنج رد ناروناج
 عقاو رییغت نیا ارچ .تفای لاقتنا نادرم ھب ،دیلوت رد طلسم عضو نآ رد و ،دوب

 نیرت مھم نآ رد ھک ،ینابش داصتقا ینعی ،یزور نآ دیلوت رد اریز ؟دش
 ار هدمع ىھفیظو ،نامک و ریت و دنمک و هزین زا دوب ترابع دیلوت یاھرازفا
 گرزب دیلوت نارود ینعی رگید نامز ماجنارس ...دندرکیم ارجا نادرم
 دیلوت رد هدمع شقن یارجا ھب اھرتلورپ نآ رد ھک ،دسريمرد یرادھیامرس
 دیلوت اھنآ نودب و دتفایم نانآ تسد ھب دیلوت یهدمع فیاظو یھیلکو دنزادرپیم
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 نیا رد .)میروآ دایب ار یناگمھ باصتعا( دروآیمن ماود مھ زور کی یتح
 نیا ینعم .دننآ عنام ھکلب دنتسین مزال دیلوت یارب اھنت ھن نارادھیامرس نامز
 اپارس یعامتجا یگدنز ھنوگرھ دیاب ای ھک تسا نآ نخس نیا ینعم ؟تسیچ نخس
 دیلوت بحاص ،ریزگان یلو دوز ای رید ،ایراتلورپ ھک نیا ایو ددرگ مدھنم
  .دوش نآ یتسیلایسوس کلام ینعی نآ کلام ھناگی و رصاعم

 و دنناوخیم ار یرادھیامرس تیکلام ىھحتاف ھک رصاعم یتعنص یاھنارحب
 نیا ،دنزاسیم حرطم یعطق روط ھب ار مسیلایسوس ای یرادھیامرس ای یھلئسم
 یریزگان و یرادھیامرس یرگیلیفط و هدرک نھربمً الماک ار یریگ ھجیتن
  .دننادرگیم راکشآ ار مسیلایسوس یزوریپ

 رکذ سکرام یرتلورپ مسیلایسوس یریزگان رب ھک یرگید ناھرب تسا نیا
  :دنکیم

 فطاوع رب ھن تسا قوفرد روکذم یملع ینابم رب ینتبم یرتلورپ مسیلایسوس
  .ایراتلورپ ھب تبسن ھقالع و قشع و یدیرجت »تلادع« و یتاساسحا

 هدیمان زین »یملع مسیلایسوس« یراتلورپ مسیلایسوس ھک تسا تھج نیمھ ھب
  .دوشیم

  :تفگیم ١٨٧٧ لاس رد یتح سلگنا

 عیزوت ینونک ىهویش رد ھک یبالقنا ىهرابرد ام نانیمطا رگا«
 نیا کرد رب یکتم طقف ... تسا نیوکت لاح رد ،راک تالوصحم
 رھ ھب دیاب تلادع و تسین ھنالداع ،عیزوت ىهویش نیا ھک دوب ھتکن

 و دوبیم راوشد ام راک تروص نآ رد ،دوش زوریپ ینامز تروص
 نیرت مھم ھلئسم نیا رد »... میشکب راظتنا دیدم یتدم دمآیم مزال
 دیلوت ینونک ىهویش یهدیئاز ھک یاهدلوم یاھورین« :ھک تسا نآ ھتکن

 هویش نیا ھک یداصتقا تامعن عیزوت متسیس زین و تسا یرادھیامرس
 و ھتفای یشحاف داضت ،دیلوت ىهویش نیا دوخ اب ،تسا هدروآ دوجو ھب
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 ىھعماج رسارس یانف و کالھ زا دنھاوخب رگا ھک ینازیم ھب مھ نآ
 دوجوب عیزوتو دیلوت ىهویش رد بالقنا دیاب راچان دنیوجزارتحا ینونک
 ھب نانیمطا یھیاپ .دربب نایم زا ار یتاقبط یاھتوافت ىھمھ و دیآ
 سوسحم یدام تیعقاو نیا رب یکتم ینونک مسیلایسوس یزوریپ
 ىهرابرد نیشن ھنیباک رکفتم نامھب ای نالف ھک یئاھرادنپ رب ھن ...تسا

  .)»گنیرود یتنآ« ھب دوش عوجر (».دراد قحان و قح

 اذل تسا ھیزجت لاح رد یرادھیامرس نوچ ھک تسین نآ نخس نیا ینعم ھتبلا
 اھنت .تشاد اپ ھب دوخ هاوخلد ھب انب و تقو رھ رد ناوتیم ار یتسیلایسوس ماظن
 نامرآ .دنشیدنایم نینچ اوژروب هدرخ یاھگولوئدیا رگید و اھتسیشرانآ

 و تسایراتلورپ نآ زا اھنت نامرآ نیا .تسین تاقبط ىھمھ نامرآ یتسیلایسوس
 یھمھ ھن تسا ھقالعیذ نآ ءارجا ھبً امیقتسم ھک تسایراتلورپ ىھقبط اھنت

 زا یزیچان شخب ایراتلورپ ھک ینامز ات ھک تسا نآ مالک نیا ینعم .تاقبط
 لکش یدوبان .تسین نکمم یتسیلایسوس ماظن رارقتسا دھدیم لیکشت ار ھعماج
 ندش هزیرتلورپ و یرادھیامرس دیلوت رتشیب مھ زاب ندش رتنالک و دیلوت قباس
 یرورض مسیلایسوس ندومن یلمع یارب ھک تسا طیارش نیا .ھعماج تیرثکا
 ھعماج تیرثکا تسا نکمم .دریذپیمن نایاپ اھنیا ھب بلطم یلو .تسا
 مھ تلع .دشاب هدشن یلمع زونھ مسیلایسوس لاح نیا اب یلو دشاب هدش هزیرتلورپ
 یگناگی و یتاقبط یھاگآ اھنیا زجب مسیلایسوس ندش یلمع یارب ھک تسا نآ
 یارب .تسا مزال زین دوخ یاھراک یربھر رد ایراتلورپ تیلباق و ایراتلورپ

 یدازآ ینعی یسایس حالطصا ھب یدازآ دوخ ىھبون ھب مھ روظنم نیا لوصح
 یتاقبط ىهزرابم یدازآ ھصالخ و اھھیداحتا و باصتعا و تاعوبطم و نایب

 نیا ھب .تسین نیمات یدننامھ روط ھب اج ھمھ رد مھ یسایس یدازآ .تسا مزال
 ؛درک دھاوخ هزرابم یطیارش ھچرد ھک تسین توافت یب ایراتلورپ یارب تھج
 ( ىھطورشم تنطلس طیارش رد ،)ھیسور( ژاورس دادبتسا میژر طیارش رد
 طیارش رد ای و )ھسنارف (گرزب یزاوژروب یروھمج طیارش رد ،) ناملآ

 .) تسا نآ راتساوخ سور یسارکومد لایسوس ھک ( کیتارکومد یروھمج
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 نیمأت کیتارکومد یروھمج رد یھجو نیرت لماک و نیرتھب ھب یسایس یدازآ
 یرادھیامرس نارود ردً الوصا یدازآ نیا نیمأت ھک یدودح رد ھتبلا .تسا
 یرتلورپ مسیلایسوس ناراداوھ ىھمھ تبسانم نیمھ ھب ،تسا ریذپ ناکما
 یارب »لپ« نیرتھب ھک ار کیتارکومد یروھمج متح روط ھب ات دنشوکیم
  .دنراد یاپ رب ،تسا مسیلایسوس یوس ھب نتشذگ

 شخب ود ھب ینونک طیارش رد یتسیسکرام ىھمانرب ھک تسا تھج نیا ھب
 ھک لقادح ىھمانرب و تسا مسیلایسوس شفدھ ھک رثکادح ىھمانرب :دوشیم میسقت
  .تسا کیتارکومد یروھمج هار زا مسیلایسوس ىهداج نتخاس راومھ شفدھ

*** 

 و دیامن یلمع ھناھاگآ ار دوخ ىھمانرب دناوتب ایراتلورپ ھک نآ یارب 
 زا و دنک لمع دیاب ھنوگچ ،دراد اپرب ار مسیلایسوس و دزادنارب ار یرادھیامرس
  ؟دورب دیاب یھار ھچ

 ھب ،یزاوژروب اب یتشآ قیرط زا دناوتیمن ایراتلورپ .تسا نشور خساپ
 نیا و دراذگ ماگ هزرابم ىهداج رد دیاب متح روط ھب و دوش لئان مسیلایسوس
 ىھمھ ھیلع ایراتلورپ ىھمھ ىهزرابم ینعی یتاقبط ىهزرابم دیاب مھ هزرابم
 و ایراتلورپ ای ،شایرادھیامرس و یزاوژروب ای .دشاب یزاوژروب

  !شامسیلایسوس

 یکتم نآ رب دیاب شایتاقبط ىهزرابم و ایراتلورپ تیلاعف ھک یاھیاپ تسا نیا
  .دوش

 هاوخ ،باصتعاً الثم .دراد ینوگانوگ لاکشا ایراتلورپ یتاقبط ىهزرابم یلو
 یب زین ینکشراک و میرحت .تسا یتاقبط ىهزرابم یمومع هاوخو دشاب یئزج
 تاسسؤم رد تکرش و تارھاظت و اھشیامن .تسا یتاقبط ىهزرابم کش
 رد ایو دشاب یناگمھ یاھناملراپ رد تکرش نیا ھک نیا زا معا هریغ و یباختنا
 فلتخم لاکشا اھنیا ىھمھ .تسا یتاقبط ىهزرابم زین ،یلحم یاھنمجنا
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 مادک ھک میزادرپیمن ھتکن نیا یسررب ھب اج نیا رد ام .تسا یتاقبط ىهزرابم
 اھنت ،دراد یرتشیب تیمھا شايتاقبط ىهزرابم رد ایراتلورپ یارب هزرابم لکش
 ایراتلورپ یارب دوخ عقوم ھب و دوخ یاج رد اھنآ زا کیرھ ھک میوشیم رکذتم
 دوخ و .تسا مزال وا لکشت و یھاگآ دوخ دشر یرورض ىھلیسو ناونع ھب
 زین ھتکن نیا نکل .تسا یرورض اوھ دننام ایراتلورپ یارب مھ لکشت و یھاگآ

 یکرادت لئاسو طقف هزرابم لاکشا نیا مامت ایراتلورپ یارب ھک تسا رکذ نایاش
 ھک تسین یعطق ىھلیسو نآ ،ھناگادج روط ھب ،لاکشا نیا زا کی چیھ .تسا
 ار یرادھیامرس .دزاس مدھنم ار یرادھیامرس دناوتب نآ کمک ھب ایراتلورپ
 یمومع باصتعا ؛تخاس مدھنم یمومع باصتعا کمک ھب طقف ناوتیمن
 نکمم ریغ .دروآ مھارف ار یرادھیامرس مادھنا طیارش زا یخرب اھنت دناوتیم
 ھب ؛دزادنارب ناملراپ رد تکرش اب اھنت ار یرادھیامرس دناوتب ایراتلورپ ھک تسا
 ار یرادھیامرس نتخادنارب طیارش زا یخرب ناوتیم اھنت مسیراتناملراپ کمک
  .دروآ مھارف

 ماظن تسناوت دھاوخ نآ کمک اب ایراتلورپ ھک یعطاق یھلیسو نآ سپ
  ؟تسا مادک ،دزادنارب ار یرادھیامرس

  .یتسیلایسوس بالقنا زا تسا ترابع ھلیسو نآ

 هزرابم لاکشا نیا یھمھ .تارھاظت و شیامن ،مسیراتناملراپ ،میرحت ،تاباصتعا
 نیا زا کی چیھ یلو .دنتسھ وکین ایراتلورپ لکشت و یگدامآ لئاسو ناونع ھب
 رد لئاسو نیا ىھمھ دیاب .دربب نیب زا ار دوجوم تاواسم مدع دناوتیمن لئاسو
 ھب و دزیخ یاپ ھب ایراتلورپ دیاب .دوش زکرمتم یعطق و هدمع ىھلیسو کی
 کی .دزادنارب نب و خیب زا ار یرادھیامرس ات دیامن یعطق ىھلمح یزاوژروب

  .تسا یتسیلایسوس بالقنا یعطاق و هدمع ىھلیسو نینچ

 ،نیا .درمش تدم هاتوک و یناھگان یتبرض ناوتیمن ار یتسیلایسوس بالقنا
 و یزاوژروب تسکش ھب رجنم ھک تسا رتلورپ یاھهدوت ینالوط ىهزرابم
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 لاح نیع رد ایراتلورپ یزوریپ ھک اج نآ زا و .دوشیم وا عضاوم فرصت
 تسکش ،تاقبط مداصت ماگنھ ھک اج نآ زا ،تسا بولغم یزاوژروب رب طلست
 بالقنا ىھلحرم نیلوا اذل ،تسا یرگید ىھقبط طلست ینعم ھب ھقبط کی

  .یزاوژروب رب ایراتلورپ یسایس طلست زا تسا ترابع یتسیلایسوس

 نیا .ایراتلورپ ىھلیسو ھب تردق فرصت و ایراتلورپ یتسیلایسوس یروتاتکید
  .دوش زاغآ نآ اب دیاب یتسیلایسوس بالقنا ھک یزیچ نآ تسا

 ینامزات هدشن بولغمً الماک یزاوژروب ھک ینامز ات ھک تسا نآ مالک نیا ینعم
 و ھتشاد رایتخا رد یماظن یورین اًمتح دیاب ایراتلورپ هدیدرگن طبض شتورث ھک
 یبالقنا دض تالمح ،نآ کمک ھب ھک دشاب »یراتلورپ دراگ« یاراد دوخ زا
 ماگنھ ھب سیراپ یایراتلورپ دننام .دنک عفد ار راضتحا لاح رد یزاوژروب
  .نومک

 ھک تسا یرورض روظنم نیا یارب ایراتلورپ یتسیلایسوس یروتاتکید اما و
 ،یضارا و دیامن تیکلام بلس یزاوژروب زا دناوتب نآ کمک ھب ایراتلورپ

 یئاراد ریاس و اھنھآ هار و اھنیشام ،اھھناخراک و اھکیرباف ،اھلگنج
  .دنک طبض ار یزاوژروب

 دیاب یتسیلایسوس بالقنا ھک یزیچ نآ تسا نیا ،یزاوژروب زا تیکلام بلس
  .دوش رجنم نادب

 ماظن نآ کمک ھب ایراتلورپ ھک یعطاق و هدمع ىھلیسو نآ تسا نیا
  .دنکفایم رب ار رصاعم یرادھیامرس

  :تفگیم ١٨٤٧ لاس رد یتح سکرام لراک ببس نیمھ ھب

 لیدبت زا تسا ترابع یرگراک بالقنا رد ماگ نیتسخن ...«
 هدافتسا نآ یارب دوخ یسایس تدایس زا ایراتلورپ ... ھمکاح ىھقبط ھب ایراتلورپ

 ،دشکب نوریب یزاوژروب گنچ زا ار ھیامرس مامت مدق ھب مدق ھک ،درک دھاوخ
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 ھمکاح ىھقبط تروص ھب ھک ایراتلورپ ... تسد رد ار دیلوت تالآ ىھیلک
 .)»تسینومک تسفینام« ھب دوش عوجر (»...دزاس زکرمتم ،تسا هدش لکشتم

 ،تسا مسیلایسوس نتخاس یلمع راتساوخ رگا ،ایراتلورپ ھک یھار تسا نیا
  .دنک یط دیاب

 ،میرحت ،تاباصتعا .دوشیم یشان یلک لصا نیا زا مھ یکیتکات تایرظن ىھیقب
 ندش لکشتم ھب ھک دناتیمھا یاراد اج نآ ات طقف مسیراناملراپ و تارھاظت
 یتسیلایسوس بالقنا ماجنا یارب یو یاھنآمزاس یھعسوت و میکحت و ایراتلورپ
  .دیامن تدعاسم

*** 

 و تسا یرورض یتسیلایسوس بالقنا ،مسیلایسوس نتخاس یلمع یارب سپ
 ایراتلورپ ینعی دوش زاغآ ایراتلورپ یروتاتکید اب دیاب مھ یتسیلایسوس بالقنا
 بلس یزاوژروب زا نآ کمک ھب ات دریگ دوخ تسد ھب ار یسایس تردق دیاب
  تیکلام

  .دنک

 و وا تدحو و یگناگی ،ایراتلورپ لکشت اھروظنم نیا ىھمھ ققحت یارب یلو
 .تسا یرورض اھنآ یمئاد دشر و یراتلورپ مکحم یاھنآمزاس داجیا

  ؟دنشاب یئاھلکش ھچ یاراد دیاب یراتلورپ یاھنآمزاس 

 و دیلوت یاھویتارپوئک رتشیب و (یرگراک یاھویتارپوئک و یاھفرح یاھھیداحتا
 ھب ( اھھیداحتا فدھ .دنتسھ اھنآمزاس نیرتیاهدوت و نیرت لوادتم )فرصم
 رد نارگراک عضو دوبھب یارب یتعنص ىھیامرس ھیلع هزرابم )هدمع روط
 )هدمع روط ھب ( اھویتارپوئک فدھ .تسا ینونک یرادھیامرس راوید راھچ
 قیرط زا نارگراک فرصم ىھعسوت روظنم ھب یتراجت ىھیامرس ھیلع هزرابم
 راوید راھچ نامھ رد زین نآ ھتبلا ھک تسا اھالاک نیرتیرورض یاھب لیلقت
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 اھویتارپوئک مھ و اھھیداحتا مھ ھک تسین یدیدرت .دریذپیم ماجنا یرادھیامرس
 .دنمزال یو یارب ،دنزاسیم لکشتم ار راتلورپ ىهدوت ھک یلئاسو ىھلزنم ھب
 ود رھ نیا دیاب ایراتلورپ ،سلگنا و سکرام یرتلورپ مسیلایسوس رظن زا اذل

 اج نآ ات ھتبلا .دیامن تیوقت و میکحت ار اھنآ و دبسچب مکحم ار ینامزاس لکش
  .دھدیم هزاجا دوجوم یسایس طیارش ھک

 یتالیکشت جئاوح دنناوتیمن اھویتارپوئک و یاھفرح یاھھیداحتا اھنت یلو
 یاھنآمزاس ھک تسا ببس نادب زین نیا و .دننک هدروآرب ار زرابم یایراتلورپ
 اھنآ فدھ اریز دنراذگ رتارف ماگ یرادھیامرس راویدراھچ زا دنناوتیمن روکذم
 راتساوخ نارگراک یلو .تسا یرادھیامرس راویدراھچ رد نارگراک عضو دوبھب
 راوید راھچ نیا دنھاوخیم نارگراک .دنایرادھیامرس یگدرب دیق زا لماک یدازآ

 نآ ،نآ رب هوالع اذل دنیامن افتکا نآ لخاد رد ندز خرچ ھب ھک نیا ھن ،دننکشب ار
 رد ار اھھفرح ىھمھ یرگراک هاگآ رصانع دناوتب ھک تسا مزال ینامزاس نانچ
 ندیچرب و دزاس لدبم هاگآ ىھقبط ھب ار ایراتلورپ و دروآ درگ دوخ نوماریپ
  .دھدرارق دوخ هدمع فدھ ار یتسیلایسوس بالقنا کرادت و یرادھیامرس طاسب

  .تسا ایراتلورپ تارکومد لایسوس بزح ینامزاس نینچ

 بزح اریز دشاب لقتسم یلک ھب رگید بازحا زا و یتاقبط بزح دیاب بزح نیا
  .دریذپ ماجنا ناشدوخ تسد ھب اھنت دیاب ناشیئاھر ھک تسا اھرتلورپ ىھقبط

 و یبالقنا قیرط زا اھنت نارگراک یئاھر اریز دشاب یبالقنا بزح دیاب بزح نیا
  .تسا رسیم یتسیلایسوس بالقنا کمک ھب

 حوتفم هاگآ رتلورپ رھ یور ھب نآ باوبا و یللملانیب بزح دیاب بزح نیا
 یلم یھلئسم کی ھن تسا یعامتجا یھلئسم کی نارگراک یئاھر اریز ،دشاب
 للم یاھرتلورپ ایو سور رتلورپ یارب هاوخ و یجرگ رتلورپ یارب هاوخ ینعی
  .تسا یدننامھ تیمھا یاراد رگید
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 و دنوش رت هدرشف فلتخم للم یاھرتلورپ هزادنا رھ ھک تسا نشور اج نیا زا
 ،دوش ناریو نبو خیب زا هدیدرگ داجیا نانآ نیب ھک یلم یاھراوید رتشیب ھچرھ
 ھب ایراتلورپ نتخاس لکشتم و رتدنمورین ایراتلورپ بزح تبسن نامھ ھب

  .دیدرگ دھاوخ رت ناسآ ریذپان میسقت ىھقبط کی تروص

 ھک نیا زا معا ــ ایراتلورپ یاھنآمزاس رد ھک تسا یرورض تھج نیدب
 ات ،یتسیلاردف یگدیشاپ مھ زا فالخرب ــ ویتارپوئک ای و ھیداحتا ای دشاب بزح
  .دوش یلمع تیزکرم لصا ،ناکما دحرس

 و یسایس طیارش ھک اج نآ ات ،دیاب اھنآمزاس نیا ىھمھ ھک تسا نشور زینو
  .دندرگ انب کیتارکومد ساسا رب ،دشابن عنام هریغ

 فرط زا اھویتارپوئک و اھھیداحتا و یفرط زا بزح لباقتم تابسانم اما و
 ریغ ای دنشاب یبزح دیاب اھویتارپوئک و اھھیداحتا ایآ ؟دشاب دیاب ھنوگچ رگید
 دیاب یطیارش ھچ رد و اجک ایراتلورپ ھک تسا نآ ھب طونم ھلئسم نیا لح ؟یبزح
 اھویتارپوئک مھ و اھھیداحتا مھ ھک تسین یدیدرت تروص رھ رد .دنک هزرابم
 ،دنشاب ھتشاد یرتھناتسود تابسانم ایراتلورپ یتسیلایسوس بزح اب ھچ رھ
 نامزاس ود رھ نیا ھک تسا ببس نادب نیا و .دوب دھاوخ رتلماک ناشدشر
 رثا یب اسب ھچ ،دنشابن کیدزن دنمورین تسیلایسوس بزح ھب یتقو یداصتقا
 شومارف یاھفرح دودحم عفانم دوس ھب ار یتاقبط یمومع عفانم ،دنوشیم
 تھج نیا ھب .دنناسریم شحاف نایز ایراتلورپ ھب ھلیسو نیدب و دننکیم

 و اھھیداحتا رد ار بزح یسایس و یکلسم ذوفن تلاح رھ رد ھک تسا یرورض
 نآ ھب روکذم یاھنآمزاس ھک تسا تروص نیا رد اھنت .دومن نیمأت اھویتارپوئک
 ھب هدنکارپ یایراتلورپ دناوتیم ھک دنوشیم لدبم یتسیلایسوس بتکم نانچ

  .دزاس لکشتم هاگآ ىھقبط کی تروص ھب ار ھناگادج یاھهورگ تروص

 و سکرام یرتلورپ مسیلایسوس ىھصخشم تافص یلک روط ھب تسا نینچ
  .سلگنا
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*** 

 رھ زا لبق ؟دنرگنیم ھنوگچ یرتلورپ مسیلایسوس ھب اھتسیشرانآ مینیبب ھب لاح
 نیا .تسین یفسلف ًافرص شزومآ کی یرتلورپ مسیلایسوس ھک تسناد دیاب زیچ
 ار نآ ناھج یاھرتلورپ ،تساھنآ مچرپ و رتلورپ یاھهدوت شزومآ ،مسیلایسوس
 سلگنا و سکرام اذل »دنروآیم دورف میظعت رس« نآ ربارب رد و ھتشاذگ تمرح

 شبنج ىهدنز نایاوشیپ ھکلب ،دنتسین یفسلف »بتکم« کی راذگ داینب ًافرص
 رھ .دوشیم رت مکحم و ھتفای دشر زور رھ ھک یشبنج .دنتسھ یرتلورپ ىهدنز
 نوگژاو« ار نآ دھاوخیم سک رھ ،دنکیم هزرابم شزومآ نیا ھیلع سک
 رباربان یدربن رد هدوھیب ات دروآ باسح ھب یبوخ ھب ار تاکن نیا دیاب »دزاس
 یبوخ ھب اھتسیشرانآ تارضح رب عوضوم نیا .دنکن دروخ ار دوخ زغم
 حالس ھب سلگنا و سکرام اب هزرابم رد اھنآ مھ تھج نیمھ ھب و تسا نشور
 مادک هزات حالس نیا .دنوشیم لسوتم یاهزات دوخ عون رد و یداع ریغ یلکب
 ؟تسا

 باتک در ایآ ؟تسا یرادھیامرس دیلوت ىهرابرد یاهزات قیقحت حالس نیا ایآ
 هدش حلسم »یاهزات قیاقح« ھب اھنآ دیاش ایو !ھن ھتبلا ؟تسا سکرام »لاتیپاک«
 یسارکومد لایسوس »لیجنا« در ھب »یملع یاھویش ھب« و »سایق« بولسا ھب
 نیا سپ !ھن مھ زاب ؟دننزیم تسد سلگنا و سکرام »تسینومک تسفینام« ینعی

  ؟تسیچ یداع ریغ حالس

 !»یبدا یدزد« ھب سلگنا و سکرام نتخاس مھتم زا تسا ترابع حالس نیا
 و دنرادن دوخ زا یزیچ سلگنا و سکرام دوشیم مولعم ؟دیئامرفیم ھظحالم
 و سکرام »تسینومک تسفینام« اریز تسین شیب یمھوت یملع مسیلایسوس
 .تسا هدش »یدزد« ناردیسنکروتکیو »تسفینام« زا نایاپ ات زاغآ زا سلگنا
 .و ینعی اھتسیشرانآ »یاتمھ یب یاوشیپ« یلو تسا کحضم رایسب نیا ھتبلا

 ریپ و دنکیم تیاکح روآ هدنخ ناتساد نیا زا یاھنطنط نانچ اب یلیوشیزکرچ
 زین و تسا یلیوشیزکرچ زغم کبس »نویراوح« زا ھک مان سومار
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 رارکت ار »فشک« نیا یقایتشا نانچ اب نامدوخ یھت نایم یاھتسیشرانآ
  . مینک ثکم ناتساد نیا یور دشاب مھ راصتخا ھب ولو ،دراد اج ھک دننکیم

  :دیھدب شوگ یلیوشیزکرچ ھب

 و لوا لصف ینعی »تسینومک تسفینام« کیروئت شخب مامت«
 سلگنا و سکرام »تسفینام« اذل و تسا هدش ذخا ناردیسنک زا... مود
 زا یاھنایشان لدب ىھخسن طقف ــ لاگل یبالقنا یسارکومد لیجنا نیا ــ

 نومضم اھنت ھن سلگنا و سکرام .تسا ناردیسنک »تسفینام«
 نیوانع یتح ... ھکلب ،دناهدرک بحاصت ار ناردیسنک »تسفینام«
 ھب دوش عوجر( ».دناهدومن سابتقا نآ زا مھ ار لوصف زا یخرب

 یلویربال و سومار ،یلیوشیزکرچ تالاقم ىھعومجم ١٠ ىھحفص
 رشتنم یناملآ نابز ھب »تسینومک تسفینام« ءاشنم :ناونع تحت ھک
  .)١٠ .ص تسا هدش

  :دنکیم رارکت ار بلطم نیمھ زین رگید تسیشرانآ ،سومار .پ

 تسفینام« یهدمع رثا ھک تشاد راھظا تیعطاق اب ناوتیم«
  )قارتسا( یدزد هداس و فاص  )سلگنا و سکرام( اھنآ »تسینومک
 ار نآ یداع نادزد دننام اھنآ یلو .تسا یاھنامرشیب یدزد مھ نآ و
 ار نآ یروئت و ھشیدنا طقف ھکلب دناهدرکن سیونور ظفل ھب ظفل
  .)٤ ص اج نآمھ (»... دناهدیدزد

 نیمھ هریغ و ]٥[ »امخ« ]٤[ ،»اشوم« ،»یتابون« رد مھ ام یاھتسیشرانآ
  .دننکیم رارکت ار بلاطم

 زا نآ کیروئت ینابم اب یملع مسیلایسوس ھک دوشیم مولعم قیرط نیدب
  „ تسا هدش هدیدزد »ناردیسنک تسفینام«

  ؟دراد دوجو مھ یلیلد یئاعدا نینچ یارب ایآ
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  ؟تسیک ناردیسنک .و

  ؟تسیک سکرام لراک

 مھ و دوب تسیپوتوا ىھیروف درگاش ،تشذگرد ١٨٩٣ لاس رد ھک ناردیسنک .و
 رد ار »ھسنارف تاجن« ،دنام یقاب یریذپان حالصا تسیپوتا رمع رخآ ات نانچ
  .تشادنپیم تاقبط یتشآ

 اھتسیپوتا نمشد و تسیلایرتام ،تشذگ رد ١٨٨٣ لاس رد ھک سکرام لراک
 تیرشب تاجن ىھقیثو ار تاقبط ىهزرابم و هدلوم یاھورین لماکت یو دوب
  .تسناديم

  ؟تسھ اھنآ نیب یکرتشم ھجو ھچ

 زا .تسا سلگنا ـ سکرام یسیلایرتام یروئت ،یملع مسیلایسوس کیروئت ىھیاپ
 هدلوم یاھورین لماکت ،لمکا وحن ھب ار یعامتجا تایح لماکت یروئت نیا رظن
 نیا »هانگ« دمآ یلادوئف ـ یکالم ماظن یپ زا یزاوژروب ماظن رگا .دنکیم نیعم
 ار یزاوژروب ماظن شیادیپ ھک تسا هدوب هدلوم یاھورین لماکت ندرگ ھب راک
 ماظن راچان ھب ،یزاوژروب ینونک ماظن یپ زا رگا :ھک نیا ای و .تخاسریزگان

 ینونک یهدلوم یاھورین لماکت ھک تسا نآ شتلع ،دیسر دھاوخ رد یتسیلایسوس
 و یرادھیامرس مادھنا یخیرات یریزگان مھ اج نیا زا .تسا نآ راتساوخ
 ار دوخ یاھنآمرآ ھک یتسیسکرام مکح نیا و دوشیم یشان مسیلایسوس رارقتسا
 اج نیمھ زا ،دارفا غامد رد ھن مینک وجتسج هدلوم یاھورین لماکت خیرات رد دیاب
  .ددرگیم یشان

 عوجر ( سلگنا ـ سکرام »تسینومک تسفینام« کیروئت یھیاپ تسا نینچ
   .)٣و ١ لوصف »تسینومک تسفینام« ھب دوش

 ؟تسا هدش ھتفگ لیبق نیا زا یزیچ ناردیسنک .و »کیتارکومد تسفینام« رد ایآ
  ؟تسا یتسیلایرتام رظن یاراد ناردیسنک ایآ و
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 چیھ ام “یاھتسیتابون„ ھن و سومار ھن ،یلیوشیزکرچ ھن ھک میتسھ یعدم ام
 مھ ھملک کی یتح ھلمج کی یتح ناردیسنک »کیتارکومد تسفینام« زا مادک
 یگدنز یجیردت لماکت و دوب تسیلایرتام ناردیسنک ،دنک دییأت ھک دننکیمن لقن
 بوخ رایسب ام سکعرب .تخاسیم ینتبم هدلوم یاھورین لماکت ھب ار یعامتجا
 تسیپوتوا ـ تسیلآ هدیا ناونع ھب مسیلایسوس خیرات رد ناردیسنک ھک مینادیم
  .) »ھسنارف رد مسیلایسوس خیرات« ،یئول لپ ھب دوش عوجر( .دراد ترھش

 یئارس هوای ھب ار بیرغ و بیجع »ناداقن« نیا یزیچ ھچ تروص نیا رد
 نآ لاح و دننزیم سلگنا و سکرام زا داقتنا ھب تسد ارچ .تسا ھتشاداو چوپ
 ھک نآ یارب ایآ ؟دنسانش زاب مسیلایرتام زا ار مسیلآ هدیا دنتسین رداق یتح ھک
 ...؟دننادنخب ار مدرم

 ریذپان یتشآ ىهزرابم ھب طوبرم شزومآ ،یملع مسیلایسوس یکیتکات ىھیاپ 
 یتاقبط یهزرابم .تسایراتلورپ تسرد رد حالس نیرتھب ،نیا اریز ،تسيتاقبط
 و دروآیم تسدب ار یسایس تردق نآ کمک ھب ھک تسا یحالس نامھ ایراتلورپ
  .دنکیم تیکلام بلس یزاوژروب زا مسیلایسوس رارقتسا یارب هاگنآ

 و سکرام »تسفینام« رد ھک یملع مسیلایسوس یکیتکات ىھیاپ نآ تسا نیا
 زا یزیچ ناردیسنک »کیتارکومد تسفینام« رد ایآ .تسا هدش حیرشت سلگنا
 رد حالس نیرتھب ار یتاقبط ىهزرابم ناردیسنک ایآ و ؟تسا هدش ھتفگ لیبق نیا
  ؟درامشیم ایراتلورپ تسرد

 ھب دوش عوجر (دیآیم رب سومار و یلیوشیزکرچ تالاقم زا ھک نانچ
 رکذ یاھملک یتح باب نیا رد ناردیسنک »تسفینام«رد )هدربمان ىھعومجم
 دای فسأت لباق تیعقاو کی ىھباثم ھب اھنت تاقبط ىهزرابم زا نآ رد و هدیدرگن
 مادھنا ىھلیسو یتاقبط ىهزرابم ھک نیا ىهرابرد اما و .تسا هدش یروآ

  :دسیونیم نینچ دوخ »تسفینام« رد ناردیسنک ،تسا یرادھیامرس
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 ھس ،دیلوت یلصا رصنع ھس دنتسھ اھنیا ؛ھحیرق و راک ،ھیامرس«
 ىهدنیامن ھک ییھقبط ھس ...یتعنص مسیناکم خرچ ھس و تورث عبنم
 نآ زا ترابع اھنآ ىھفیظو ؛»دنراد کرتشم عفانم« دنرصنع ھس نیا
 مدرم یارب مھ و نارادھیامرس یارب مھ ،دنراداو ار نیشام ھک تسا
 ترابع ھک دراد رارق یتمظع اب فدھ ... اھنآ ربارب رد ... دنک راک
 »...دحاو تلم کی تروص ھب تاقبط ھیلک نتخاس دحتم زا تسا
 تسفینام« ناونع تحت یکستوئاک .ک ىھلاسر ھب دوش عوجر(
 اج نآ رد ھک ١٤.ص »یبدا قارتسا حالطصا ھب یھلئسم و تسینومک
 .)دوشیم لقن »ناردیسنک تسفینام« زا تمسق نیا

 تسفینام« رد ناردیسنک .و ھک یراعش تسا نیا .!دیوش دحتم تاقبط ىھمھ
  .درادیم مالعا دوخ »کیتارکومد

 ـ سکرام یتاقبط ریذپان یتشآ ىهزرابم کیتکات و تاقبط یتشآ کیتکات نیا نیب
 ھیلع اھروشک ىھمھ یاھرتلورپ :درادیم مالعا مامت تیعطاق اب ھک سلگنا
  ؟دراد دوجو یکرتشم ھجو ھچ ؛دیوش دحتم یرتلورپ دض تاقبط ىھیلک

  !درادن دوجو یکرتشم ھجو ھنوگ چیھ ھک تسا ملسم

 شزغم کبس یاھناوخ هزیر و یلیوشیزکرچ یاقآ ھک تسيتاھرت ھچ نیا سپ
 رداق ام ،دننکیمروصت دیاش ؟دننکیم روصت هدرم ار ام دیاش !؟دناهدرک زاس
  !؟مینکفا رب ناشراک زا هدرپ میتسین

 ١٨٩٣ لاس ات ناردیسنک .و .دراد دوجو مھ یرگید بلاج یھتکن هرخالاب و
 رشتنم ار دوخ »کیتارکومد تسفینام« ١٨٤٣ لاس رد یو .درک یگدنز
 ١٨٤٧ لاس نایاپ رد ار دوخ »یتسینومک تسفینام« سلگنا و سکرام .تخاس
 ھب یئاپورا ىھنسلا مامت رد سلگنا ـ سکرام »تسفینام« خیرات نآ زا .دنتشاگن
 »تسفینام« اب سلگنا و سکرام ھک دننادیم ھمھ .تسا هدش پاچ دیدجت تارک
 جیھ رد شناتسود ھن و ناردیسنک ھن ھمھ نیا اب .دناهدرک داجیا ار ینارود دوخ
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 و سکرام ھک دناھتفگن سلگنا و سکرام تایح مایا رد مھ راب کی یتح و اج
 نیا ایآ ،هدنناوخ .دناهدیدزد ناردیسنک »تسفینام« زا ار »مسیلایسوس« سلگنا

  بیجع

  ؟تسین

 ار »فاب سایق«  ...»ءاملع«نیا ،دیشخبب اھهدیسر ون نیا یزیچ ھچ رخآ سپ
 ایآ ؟دننزیم فرح یسک ھچ بناج زا اھنیا ؟درادیماو اھیئارد هزرھ نینچ ھب
 ضرف دیاش ای ؟دنراد عالطا وا دوخ زا رتھب ناردیسنک »تسفینام« زاً اعقاو
  ؟دناهدناوخن ار »تسینومک تسفینام« شناراداوھ و ناردیسنک .و ھک دننکیم

 زاتو تخات ھب مھ اھتسیشرانآ دوخ اریز ،تسا سب ... تسا سب رگید
 و تخات نیا نیگنن ماجنارس .دنرادن یھجوت یلیوشیزکرچ ـ سومار یتوشیک ند
  ...دشاب دایز ھجوت و انتعا روخ رد ھک تسا نآ زا رت نایع روآ هدنخ زات

  .میزادرپب داقتنا تیھام ھب

*** 

 بازحا دنراد تسود یسب ھک نیا نآ و دنتسھ یضرم ھب التبم اھتسیشرانآ
 جنر یکدنا دنتسین رضاح یلو »دنھد رارق داقتنادروم« ار دوخ نیفلاخم
 رد اھتسیشرانآ ھک میدید .دنزاس راومھ دوخ رب ار بازحا نیا یئاسانش
 ھب اھتارکومد لایسوس یتسیلایرتام یروئت و یکیتکلاید بولسا زا »داقتنا«
 زا ھک مھ یدروم رد و )٢ و١ لوصف ھب دوش عوجر ( دندرک لمع هویش نیمھ
 ناشلمع ىهویش دننکیم ثحب اھتارکومد لایسوس یملع مسیلایسوس یروئت
  .تسا نیمھ

 و اھراسا نیب دنادن ھک تسیک .میھدرارق ھجوت دروم ار نیریز تیعقاوً الثم
 اھراسا دنادن ھک تسیک .تسا دوجوم یلوصا فالتخا اھتارکومد لایسوس
 ىھمانرب و یکیتکلاید بولسا و سکرام یتسیلایرتام یروئت و مسیسکرام رکنم
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 ھبً امامت اھتارکومد لایسوس ھک نآ لاح و .دنشابیم یتاقبط ىهزرابم و یو
 (»ایسار ایاننویستولور« ىهرظانم ناتساد ھک یسک یارب ؟دنراد ھیکت مسیسکرام
 هدروخ ششوگ ھب  )اھتارکومد لایسوس ناگرا( »ارکسیا« و  )اھراسا ناگرا
 رد تفگ دیاب ھچ اما .ددرگ حضاو یلوصا تافالتخا نیا دیاب دوخ یدوخ ھب دشاب

 اھراسا مھ ایوگ ھک ،دننزيم گناب و هدیدن ار تافالتخا نیا ھک »یناداقن« قح
 دنتسھ یعدم اھتسیشرانآً الثم ؟دنتسھ تسیسکرام اھتارکومد لایسوس مھ و
 دنشابیم یتسیسکرام یاھنآگرا ودرھ »ارکسیا« و »ایسار ایاننویسیتولور« ھک
   )٢٠٢.ص »یدازآ و نان« یتسیشرانآ ىھعومجم ھب دوش عوجر(

 !یسارکومد لایسوس لوصا اب اھتسیشرانآ »یئانشآ« تسا نینچ
 ھچ ات اھنآ »یملع داقتنا« ھک دوشیم حضاو دوخ یدوخ ھب فصو نیا اب
  ...تسا ساسا اب هزادنا

  .میھد رارق یسررب دروم مھ ار داقتنا نیا

 دنیوگیم ھک تسا نآ دنزاسیم دراو اھتسیشرانآ ھک یی»هدمع« ماھتا
 امش دنیوگیم اھنآ ھب و ،دنتسین یعقاو یاھتسیلایسوس اھتارکومد لایسوس
  .دیتسھ مسیلایسوس نمشد امش ،دیتسین تسیلایسوس

  :دسیونیم نینچ باب نیا رد نیکتوپارک

 بتکم ... یاھتسیمونوکا تیرثکا جاتنتسا زا ریغ ام جاتنتسا ...«
 دازآ مسینومک ھب دوخ جاتنتسا رد ... ام ... تسا یسارکومد لایسوس
 لایسوس دوصقم ( اھتسیلایسوس تیرثکا ھک نآ لاح و میسريم
 مسیویتکلک و یتلود یرادھیامرس ھب )فلوم .دنتسھ اھتارکومد
 و رصاعم شناد«:نیکتوپارک ىھلاسر ھب دوش عوجر( ».دنسریم
  .)٧٥ـ ٧٤.ص ،»مسیشرانآ

  ؟تسیچ اھتارکومد لایسوس »مسیویتکلک« و »یتلود یرادھیامرس« مینیبب لاح



 63 

  :دسیونیم نینچ باب نیا رد نیکتوپارک

 رد دیاب هدش عمج یاھتورث ىھیلک دنیوگیم ناملآ یاھتسیلایسوس«
 یاھتیعمج سرتسد رد ار نآ یو ات دوش زکرمتم تلود تسد
 راک و یگدنز و دزاس مظنم ار ھلدابم و دیلوت و دھد رارق یرگراک
 تحت نیکتوپارک ىھلاسر ھب دوش عوجر (».دیامن تبظاوم ار ھعماج
  )٦٤.ص »یشروش کی نانخس« ناونع

  :دیوگیم رگید یاج رد و

 یاھنآگود هابتشا بکترم ... دوخ یاھحرط رد ... اھتسیویتکلک«
 رد یلو دننک دوبان ار یرادھیامرس ماظن دنھاوخیم اھنآ .دنوشيم
 یباختنا تموکح ینعی تسا ماظن نیا داینب ھک ییھسسؤم ود لاح نیع
 ىھلاسر ھب دوش عوجر( ».دنرادیم هاگن ظوفحم ار یرودزم راک و
 ... مسیویتکلک مینادیم ھک نانچ« ... )١٤٨.ص »نان ندروآ گنچب«
 نیزگیاج ... یباختنا تموکح ... طقف ...دنکیم ظفح ار یرودزم راک
 ار قح نیا ،دوخ یارب “تموکح نیا ناگدنیامن„  ...دوشیم امرف راک
 ناگمھ دوس ھب ار دیلوت زا ھلصاح یفاضا شزرا ھک دنراذگیم یقاب
 درف و یداع رگراک راک نیب یقرف متسیس نیا هوالع ھب .دنرب راک ھب
 تسیویتکلک رظن رد یداع رگراک راک ؛تسا هدش لئاق هدناوخ سرد
 ھب هریغ و ،دنمشناد ،سدنھم ،روھشیپ ھک نآ لاح و تسا طیسب راک
 تفایرد قح اذل و دمانیم بکرم راک ار نآ سکرام ھک دنلوغشم یراک
 نارگراک ناس نیدب  )٥٢.ص اج نآمھ ( .دنراد ار دزم رثکادح
 بسحرب„ ھکلب دوخ زاین بسح رب ھن دندنمزاین نادب ھک ار یتالوصحم
 دنھاوخ تفایرد )١٥٧ .ص اج نآمھ (“دنیامنیم ھعماج ھب ھک یتمدخ
 ».دومن
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 یرتشیب ىھنطنط اب اھتنم ار بلاطم نیمھ مھ ناتسجرگ یاھتسیشرانآ
 دوخ یئاورپ یب ظاحل زا Bâton یاقآ هژیو ھب ھنایم نیا رد .دننکیم رارکت
  :دسیونیم یو .تسا زاتمم

 ترابع ھب ای مسیویتکلک ؟تسیچ اھتارکومد لایسوس مسیویتکلک«
 سک رھ :تسا ینتبم نیریز لصا رب یتلود یرادھیامرس ،رتحیحص

 نیعم تلود ھک ینازیم ھب ای و دھاوخیم شلد ھک یاهزادنا ھب دیاب
 تروص ھب ،شاداپ ناونع ھب ار دوخ راک شزرا و دنکراک ،دیامنيم
 یراذگ نوناق عمجم  "اج نیا رد ھک نیا ینعی" ... دراد تفایرد الاک
 و ناریدم عاونا و ءارزو ینعی ھیئارجا ىهوق )زین( و ... تسا مزال
 دادعت ترثک تروص رد ،مھ دیاش و ناسوساج و اھمرادناژ
 ھب دوش عوجر( »دشاب یرورض شترا ،نایضاران

 نایاقآ »ماھتا« نیتسخن تسا نیا  )٦٩ ـ ٦٨.ص ٥ىهرامش»یتابون«
  .یسارکومد لایسوس ھب اھتسیشرانآ

*** 

  :دیآیمرب نینچ اھتسیشرانآ تالالدتسا زا بیترت نیدب

 یتموکح نودب ایوگ یتسیلایسوس ىھعماج اھتارکومد لایسوس ىهدیقع ھب ــ١
 مرادناژ ... ریزو„ اًمتح و هدرک ریجا ار نارگراک ،لک یامرفراک ناونع ھب ھک
 لایسوس ىهدیقع ھب ــ٢ .دوب دھاوخن رسیم ،تشاد دھاوخ زین “سوساج و
 نیب زا “دیفس„ و “هایس„ ھب راک میسقت ایوگ یتسیلایسوس ىھعماج رد اھتارکومد
 لصا و دش دھاوخ یفن “شزاین بسح رب سک رھ ھب„ لصا و تفر دھاوخن
  .دش دھاوخ لومعم “شاتمدخ بسح رب سک رھ ھب„ تروص ھب یرگید

 نیا ایآ .تسا یسارکومد لایسوس ھیلع اھتسیشرانآ »ماھتا« ىھیاپ ھتکن ود نیا
  ؟دراد یساسا و ھیاپ دوشیم هدیشک نایم ھب اھتسیشرانآ فرط زا ھک »ماھتا«
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 ىھجیتن ای دنیوگیم دروم نیا رد اھتسیشرانآ ھک ھچ نآ مامت :میتسھ یعدم ام
  .تسا یتسیاشان یئوگدب دوخ ای و یروعش مک

  :قیاقح کنیا

  :تشون ١٨٤٦ لاس رد یتح سکرام لراک

 یزاوژروب نھک ىھعماج یاج ھب ،لماکت نایرج رد رگراک ىھقبط«
 تاقبط نایم ضقانت و تاقبط ھک تشاد دھاوخ اپ ھب یعامتجا نانچ نآ

 دوجو یصاخ یسایس تردق ھنوگ چیھ رگید ؛دزاسیم یفتنم ار
 .)»ھفسلف رقف« ھب دوش عوجر (»...تشاد دھاوخن

 »تسینومک تسفینام« رد ار ھشیدنا نیمھ سلگنا و سکرام دعب لاس کی
  .)مود لصف »تسینومک تسفینام« ( دنتشاد نایب

  :تشون ١٨٧٧ لاس رد سلگنا

 تسد نادب ھعماج رسارس یعقاو یهدنیامن ناونع ھب تلود ھک یلمع نیتسخن«
 وا لقتسم لمع نیرخآ ،یعامتجا تیکلام ھب دیلوت لئاسو لیدبت ینعی ،دز دھاوخ
ً اجیردت یعامتجا تابسانم رد یتلود تردق ىھلخادم .دوب دھاوخ تلود ناونع ھب
 لئاز ھکلب “دوشیمن یغلم„ تلود ...ددرگیم فوقوم دوخ ھب دوخ و هدش دئاز
 )گنیرود یتنآ( »دوشیم

  :تشون ١٨٨٤ لاس رد سلگنا اًضیا

 راک ھک دندوب یعماوج .تشادن دوجو لزا زا تلود نیاربانب«
 .دنتشادن یروصت ... تلود زا و دندربیم شیپ زا نآ نودب ار دوخ
 ھب ھعماج میسقت اب ریزگان ھک یداصتقا لماکت زا ینیعم ىھلحرم رد
 یاھماگ اب ام نونکا .دش یرورض ... تلود دوجو دوب طوبرم تاقبط
 نآ رد ھک میوشیم کیدزن دیلوت لماکت زا یاھلحرم نانچ نآ ھب عیرس
 عنام ھب ھکلب هداد تسد زا ار دوخ ترورض اھنت ھن تاقبط نیا دوجو
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 دیدپ ھتشذگ رد ھک یریزگان نامھ اب تاقبط .دوشیم لدبم دیلوت میقتسم
 ریزگان زین تلود ،تاقبط ندش دیدپان اب و .دش دنھاوخ دیدپان ،دندش
 و دازآ کارتشا ساسا رب ار دیلوت ھک یاھعماج دیدرگ دھاوخ دیدپان
 یتلود نیشام مامت ،درک دھاوخ میظنت نیون ىهویش ھب نیدلوم یواستم
 :تسا نآ یعقاو یاج نامز نآ رد ھک داتسرف دھاوخ یئاج نآ ھب ار
 »یغرفم ربت و یسیر خن کود رانک رد قیتع راثآ ىهزوم ھب ینعی
  .) »تلود و یصوصخ تیکلام و هداوناخ ءاشنم« ھب دوش عوجر(

 ھب دوش عوجر (.دنکیم رارکت ١٨٩١ لاس رد سلگنا ار بلطم نیمھ
 .)»ھسنارف رد یلخاد گنج« ىھمدقم

 یتسیلایسوس ىھعماج ،اھتارکومد لایسوس ىهدیقع ھب ،دینیبیم ھک نانچ
 اب یسایس تردق و تلود حالطصا یارب نآ رد ھک تسا یاھعماج نانچ نآ
 دھاوخن یقاب یلحم ،شانازابرس و نانابساپ و اھمرادناژ و ماکح و ناریزو
 یماگنھ ،تسا یتسیلایسوس بالقنا نارود ،تلود دوجو یھلحرم نیرخآ .دنام
 ( دوخ ىهژیو تلود و دریگیم تسد ھب ار یتلود تردق ایراتلورپ ھک
 ھک مھ یماگنھ و .دنکیم داجیا یزاوژروب یعطق وحم یارب ار )یروتاتکید
 ،دش رقتسم مسیلایسوس ھک یماگنھ ،دنتفر نایم زا تاقبط و دش وحم یزاوژروب
 زا تلود موھفم و .دوب دھاوخن یسایس تردق ھنوگ چیھ ھب یزاین رگید هاگ نآ
 رکذلا قوف »ماھتا« دینکیم هدھاشم ھک نانچ .دیدرگ دھاوخ هدودز خیرات حول
 بابرد اما .تسا یساسا و ھیاپ ھنوگ رھ دقاف و یئوگدب و ءارتفا اھتسیشرانآ
  :تسا ھتفگ ار نیریز بلاطم سکرام لراک دروم نیا رد ،»ماھتا« مود ىھتکن

 یماگنھ  )یتسیلایسوس ینعی ( یتسینومک ىھعماج یلاع ىھلحرم رد«
 ھب ھک یماگنھ ،دورب نایم زا راک میسقت زا رشب روآ تراسا تیعبت ھک
 نایم زا زین یمسج و یرکف راک نیب ضقانت عضو نیا هارمھ
 ؛دوش لدبم یگدنز زاین نیتسخن ھب دوخ ... راک ھک یماگنھ ؛دزیخرب
 زین هدلوم یاھورین ،دارفا یھبناج ھمھ لماکت هارمھ ھب ھک یماگنھ
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 یزاوژروب قوقح دودحم قفا رب ناوتیم عقوم نآ اھنت ... دبای دشر
 زا„ :دسیونب دوخ مچرپ رب دناوتیم ھعماج و دمآ قئاف تھج رھ زا
 زا داقتنا«( »“ شزاین قبط سک رھ ھب و شدادعتسا قبط سکرھ
 )»اتوگ ىھمانرب

 ىھعماج یلاع ىھلحرم سکرام ىهدیقع ھب دینکیم ھظحالم ھک نانچ
 ھب راک میسقت نآ رد ھک تسا یماظن نانچ نآ )یتسیلایسوس ینعی ( یتسینومک
 یواست و ھتفر نایم زاً الماک یمسج و یرکف راک نیب داضت و “دیفس„ و “هایس„
 شدادعتسا قبط سک رھ زا یتسینومکً اعقاو لصا ھعماج رد و هدش رارق رب راک
 یرودزم راک یارب یلحم اج نیا رد .تساورمکح شزاین قبط سک رھ ھب و
  .دنامیمن یقاب

 .تسا یساسا و ھیاپ ھنوگ رھ دقاف زین »ماھتا« نیا ھک تسا حضاو

 و سکرام رکذلا قوف راثآ اھتسیشرانآ تارضح ای :تسین جراخ لاح ود زا
 ای و دننکیم »داقتنا« دوخ تاعومسم ءاکتا ھب و هدیدن مشچ ھًبالوصا ار سلگنا
  .دنیوگیم غورد ًادمعت و دنتسھ انشآ سلگنا و سکرام یهدربمان راثآ اب ھک نآ

 .»ماھتا« نیتسخن تشونرس تسا نینچ

*** 

 یسارکومد لایسوس ندوب یبالقنا اھنآ ھک تسا نآ اھتسیشرانآ »ماھتا« نیمود
 امش ،دیتسین یبالقنا امش :دنیوگیم ام ھب اھتسیشرانآ تارضح .دنرکنم ار
 ،یتاباختنا ءارآ قیرط زا اھنت دیھاوخیم امش .دیرکنم ار یرھق بالقنا

  .دیزاس رقتسم ار مسیلایسوس

  :دینک شوگ

 ىهزرابم„ و “بالقنا„ باب رد دنراد تسود ... اھتارکومد لایسوس«
 رگا یلو ...دننک یئارآ نخس „تسد رد ھحلسا ىهزرابم“و “یبالقنا
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 ،مامت ىھنطنط اب دیھاوخب ھحلسا اھنآ زا ،یلد هداس تلع ھب امش
 و »...دیھد ٔیار تاباختنا ماگنھ ھب ات دنھدیم امش تسد ھب یاھقرو
 ىهدنزارب و زیمآ تحلصم کیتکات اھنت « ھک دنھدیم نانیمطا
 اب لاگل و زیمآ تملاسم مسیراتناملراپ زا تسا ترابع ،نویبالقنا

 مامت و هدش یاپ رب تموکح و یرادھیامرس ھب تبسن یرادافو دنگوس
 و نان« یھعومجم ھب دوش عوجر( ».یزاوژروب دوجوم نامزاس
 .)٢٣ و ٢٢ و ٢١تاحفص »یدازآ

 رارکت ،یرتشیب رف و رک اب ھتبلا ،ار بلطم نیمھ زین ناتسجرگ یاھتسیشرانآ
  :مینک ھجوت  Bäton ىھتشون ھبً الثم .دننکیم

 اب ىهزرابم ھک درادیم مالعا اراکشآ ... یسارکومد لایسوس ىھمھ«
 ھب طقف بازحا و تسا بالقنا یئاوژروب بولسا ،ھحلسا و گنفت
 یمومع تاباختنا ىھلیسو ھب طقف ،یتاباختنا یاھھفرعت ىھلیسو
 و یناملراپ تیرثکا کمک ھب هاگ نآ و دنسرب تموکح ھب دنناوتیم
 یھلاسر ھب دوش عوجر( ».دننک حالصا ار ھعماج ،یراذگنوناق

 .)٤ ـ ٣ ص »یتلود تردق فرصت«

  .اھتسیسکرام ىهرابرد اھتسیشرانآ تارضح تانایب تسا نینچ

 اھتسیشرانآ زین اج نیا رد ھک میئوگیم ام ؟دراد یساسا و ھیاپ »ماھتا« نیا ایآ
  .دنزاسیم راکشآ ءارتفا و یئوگدب ھب ار دوخ علو و ینادان

  :قیاقح کنیا

  :دنتشون ١٨٤٧ لاس نایاپ رد یتح سلگنا شیردیرف و سکرام لراک

 ناھنپ ار شیوخ تایرظن و دصاقم ھک دنراد راع اھتسینومک«
 نتخاس نوگژاو قیرط زا اھنت ھک دننکیم مالعا اراکشآ اھنآ .دنزاس
 رسیم ناشیاھفدھ ھب لوصو ،دوجوم یعامتجا ماظن ىھمھ یرھق
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 دوخ رب یتسینومک بالقنا لباقم رد ھمکاح تاقبط راذگب .تسا
 زا ار دوخ یاھریجنز زج یزیچ بالقنا نیا رد اھرتلورپ .دنزرلب
 یاھرتلورپ .دروآ دنھاوخ تسد ھب ار یناھج یلو .دنھديمن تسد
 رد .»تسینومک تسفینام« ھب دوش عوجر( »!دیوش دحتم ناھج
  .)تسا هداتفا ھمجرت ماگنھ تاملک زا یخرب لاگل یاھپاچ زا یضعب

 یناملآ یاقفر ھب ناملآ رد یدیدج مادقا راظتنا رد سکرام لراک ١٨٥٠ لاس رد
  :تشون دوخ عقوم نآ

 ... دنھدب تسد زا ار تامھم و ھحلسا دیابن ناونع چیھ ھب اھنآ«
 و هدش لکشتم یراتلورپ لقتسم یاھدراگ تروص ھب ... دیاب نارگراک
 رد دیاب« ار ھتکن نیا و »...دنشاب لک داتس و هدنامرف یاراد دوخ زا
 عوجر( ».دنشاب ھتشاد رظن رد نآ زا سپ و عوقولا بیرق مایق نارود
 ]٦[)اھتسینومک ھب سکرام مایپ “ینلک یسرداد„ ھب دوش

  :دنتشون سلگنا شیردیرف و سکرام لراک ١٨٥٢ ـ ١٨٥١ یاھلاس رد 

 رتمامت ھچ رھ یتیعطاق اب دیاب ،دش عورش مایق نوچ ...«
 رد یاھنآحلسم مایق رھ یارب عافد .دز ضرعت ھب تسد و درک لمع
 تسا هدنکارپ شنایھاپس ھک یمادام ار نمشد دیاب ... تسا گرم مکح
 مھ کچوک ولو ،یدیدج یاھتفرشیپ ھب زور رھ دیاب ؛تخاس ریگلفاغ
 درگ یئورین وت ھیلع دناوتب مصخ ھک نآ زا شیپ دیاب ...دمآ لئان ،دشاب
 نتناد ىھتفگ قبط ھک نآ ھصالخ .تشاداو ینیشن بقع ھب ار یو دروآ
 هدش ھتخانش یبالقنا کیتکات نف رد نونکات ھک یداتسا نیرتگرزب ینعی
 بالقنا دض و بالقنا«( ».روھت مھ زاب و روھت روھت :نک لمع تسا
 .)»ناملآ رد

 نایم رد » یتاباختنا یاھھفرعت« زا تبحص اھنت اج نیا رد مینکیمن روصت
  .دشاب
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 نآ زا سپ نومک ھنوگچ ھک دیروآ رطاخ ھب ار سیراپ نومک خیرات ماجنارس
 زا و تفرگ شیپ رد زیمآ تملاسم شور .دش عناق سیراپ رد یزوریپ ھب ھک
 ھب .دیزرو یراددوخ ــ بالقنا دض یھنایشآ نیا ــ یاسرو بناج ھب ضرعت

 تاباختنا ھب ار اھیسیراپ ایآ ؟تفگیم ھچ سکرام عقوم نآ رد امش ىهدیقع
 رد ار سیراپ رھش مامت ھک ( ار سیراپ نارگراک یدیقال ایآ ؟درکیم توعد
 یاسرو نیبولغم ھب تبسن ار نانآ یدرمناوج ایآ و درکیم دییأت ،) دنتشاد تسد
  :دیھد ارف شوگ سکرام تانایب ھب ؟دیدنسپیم

 یناشفناج دادعتسا و یخیرات راکتبا ،شمرن اھیسیراپ نیا ردقچ«
 ھب تسد سورپ ىهزینرس ریز ... یگنسرگ هام شش زا سپ !دنراد
 اھنآ رگا !درادن رطاخ ھب ار یروالد نیا ریظن خیرات ... دننزیم مایق
 ھک نیمھ .تسین رصقم اھنآ “یدرمناوج“ زج یزیچ دنوش بولغم
 رھش نیا زا سیراپ یلم دراگ یعاجترا شخب یو لابند زا و آونیو
 زا یوریپ تلع ھب .درب موجھ یاسرو ھب یتسیابيم ھلصافالب دنتخیرگ
 یلخاد گنج دنتساوخیمن .تفر تسد زا تصرف ھک دوب نادجو
 ثبشت اب بیھم یھقلخلاصقان دوجوم نیا ،رییت یئوگ ،دوش عورش
 ھب ھمان( »!دوب هدرکن زاغآ ار گنج نیا سیراپ حالس علخ یارب دوخ
  .)ناملگوک

  .دندرکیم لمع نینچ و دندیشیدنایم روط نیا سلگنا شیردیرف و سکرام لراک

  .دننکیم لمع نینچ و دنشیدنایم روط نیا اھتارکومد لایسوس

 ھب اھنت ناشناوریپ و سلگنا و سکرام ھک دنراد رارصا اھتسیشرانآ لاح نیا اب
  .!دنرادن لوبق ار یبالقنا یرھق لامعا و دندنم ھقالع یتاباختنا یاھھفرعت

 لھج ھک تسيئارتفا و یئوگ دب زین »ماھتا« نیا دینکیم هدھاشم ھک نانچ
  .دزاسیم راکشآ مسیسکرام تیھام ھب تبسن ار اھتسیشرانآ

 .»ماھتا« نیمود تشونرس تسا نینچ
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 یسارکومد لایسوس یاهدوت ىھبنج ھک تسا نآ اھتسیشرانآ »ماھتا« نیموس
 رگهولج یئاھتارکوروب ىھباثم ھب ار اھتارکومد لایسوس و دنرکنم ار
 رد ایراتلورپ یروتاتکید کیتارکومد لایسوس ىھشقن ھک دنايعدم و دنزاسيم
 کی ناھاوخ اھتارکومد لایسوس ھک اج نآ زا ًانمض و تسا بالقنا گرم مکح
 رب دوخ یروتاتکید رارقتسا ناھاوخ عقاو رد اذل دنتسھ یروتاتکید نینچ
 ھجوت نیکتوپارک یاقآ تانایب ھب .ایراتلورپ یروتاتکید ھن و دنتسھ ایراتلورپ
  :دینک

 یروتاتکید ىهرابرد ار دوخ ىھمانداد نیرخآ اھتسیشرانآ ام«
 ھک مھ هزادنا رھ ،یروتاتکید رھ ھک مینادیم ام ... میاھدرک رداص
 مینادیم ام دوشیم بالقنا گرم بجوم دشاب یاھنادنمتفارش تین یاراد
 شخب نایز لوصحم رگم تسین یزیچ یروتاتکید ىهدیا ھک ...
 هدوب یگدرب نتخاس نادواج نآ فدھ ھتسویپ .... ھک یتلود مسیشیتف
 کی نانخس« ناونع تحت نیکتوپارک ىھلاسر ھب دوش عوجر ( تسا

 ھب دقتعم اھنت ھن اھتارکومد لایسوس )١٣١.ص »یشروش
 رب یروتاتکید راداوھ لاح نیع رد ھکلب ،دنتسھ یبالقنا یروتاتکید
 ھک دنھجوت دروم اج نآ ات اھنآ یارب نارگراک ...دنتسھ اھرتلورپ
 یسارکومد لایسوس ...دنشاب نانآ تسد رد یطابضنا اب شترا
 »دریگ دوخ تسد ھب ار یتلود نیشام ایراتلورپ ىھلیسو ھب دشوکیم
  .)٦٣و٦٢تاحفص »یدازآ و نان« ىھلاسر ھب دوش عوجر(

  :دنیوگیم ار بلطم نیمھ مھ ناتسجرگ یاھتسیشرانآ

 

 تسا لاحم یلک ھب ،ھملک میقتسم ینعم ھب ،ایراتلورپ یروتاتکید«
 اھنآ یروتاتکید و دنتسھ تسرپ تلود یروتاتکید ناراداوھ اریز
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 زا ترابع ،ھکلب تسین اھرتلورپ ىھمھ ىھنادازآ تیلاعف زا ترابع
 رب دراد دوجو مھ نونکا ھک ار یباختنا تموکح نامھ ھک تسا نآ

 فرصت«  Bâton ىھلاسر ھب دوش عوجر ( دنھد رارق ھعماج ٔسار
 رادفرط اھتارکومد لایسوس رگا .)٤٥ .ص »یتلود تردق
 یارب ھکلب هدوبن ایراتلورپ تاجن ھب تدعاسم یارب دنتسھ یروتاتکید
 »“ دنزاس رارقرب ینیون یگدرب دوخ تدایس اب...“  ھک تسا نآ
 »یتابون« ىھلجم ١ ىهرامش رد  Bâton ىھلاقم ھب دوش عوجر(

  .)٥.ص

  .اھتسیشرانآ تارضح »ماھتا„ نیموس تسا نیا

 لاکشا ،تسا هدنناوخ بیرف نآ فدھ ھک مھ اھتسیشرانآ ءارتفا نیا ءاشفا
 ھک نیکتوپارک زیمآ هابتشا رایسب ىھیرظن لیلحت ھب اج نیا رد ام .درادن یدایز
 ًادعب هراب نیا رد .میزادرپیمن ،تسا بالقنا گرم یروتاتکید رھ تسا یعدم
 نونکا .درک میھاوخ تبحص ،اھتسیشرانآ کیتکات لیلحت و ھیزجت ماگنھ
  .میھد رارق ثحب دروم ار »ماھتا«„ دوخ اھنت میھاوخیم

 دنتفگیم سلگنا شیردیرف و سکرام لراک ھک دوب ١٨٤٧ لاس نایاپ رد زونھ
 ھب ات دروآ تسدب ار یسایس یروتاتکید دیاب ،مسیلایسوس رارقتسا یارب ایراتلورپ
 لئاسو و دیامن عفد ار یزاوژروب یبالقنا دض تالمح یروتاتکید نیا کمک
 ھکلب نت دنچ یروتاتکید دیابن یروتاتکید نیا و دروآ ردب شاگنچ زا ار دیلوت
  :دشاب ھقبط کی ناونع ھب ایراتلورپ ىھمھ یروتاتکید

 ھیامرس مامت ات درک دھاوخ هدافتسا دوخ یسایس تدایس زا ایراتلورپ«
 رد ار دیلوت لئاسو ھیلک و دروآ ردب یزاوژروب گنچ زا مدق ھب مدق ار
 تسا هدیدرگ لکشتم ھمکاح ىھقبط تروص ھب ھک ایراتلورپ ... تسد
 .)»تسینومک تسفینام« ھب دوش عوجر (»...دیامن زکرمتم
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 رب ایراتلورپ ىھقبط ىھمھ یروتاتکید ،ایراتلورپ یروتاتکید ھک نآ ینعی
  .ایراتلورپ رب نت دنچ تدایس ھن و دوب دھاوخ یزاوژروب

 مھدجیھ« رد ھلمج نآ زا و دوخ راثآ ىھیلک رد ار ھیرظن نیا زین اھدعب اھنآ
 رد یلخاد گنج« و »ھسنارف رد یتاقبط ىهزرابم« و »تراپانب یئول رمورب
 رگید راثآ و »گنیرود یتنآ« و »ناملآ رد بالقنا دض و بالقنا« و »ھسنارف
  .دننکیم رارکت دوخ

 و سکرام ھک ھتکن نیا ھب ندرب یپ یارب .دریذپیمن نایاپ اج نیا ھب بلطم یلو
 ندرب یپ یارب زین و دندوب لئاق یموھفم ھچ ایراتلورپ یروتاتکید یارب سلگنا
 بلاج رایسب ؛دندرمشیم یلمع دح ھچ ات ار یروتاتکید نیا نانآ ھک ھتکن نیا ھب
 ھک تساج نیا ھتکن .میوش ربخ اب سیراپ نومک ھب تبسن نانآ شور زا ھک تسا
 هدرخ بناج زا ھکلب اھتسیشرانآ فرط زا اھنت ھن ایراتلورپ یروتاتکید
 سکرام ھک یناسک مامت و اھشورف ھلایپ و اھباصق ھلمجنم و رھش یاھاوژروب
 دروم زین دندیمانیم )اوژروب هدرخ پیت Philister ( رتسیلیف ار اھنآ سلگنا و
 نیا ھب باطخ ایراتلورپ یروتاتکید ىهرابرد سلگنا دینیبب .دریگیم رارق تمالم
  :دیوگیم ھچ اھرتسیلیف لیبق

 تاملک ندینش زا مھ زاب یناملآ رتسیلیف رخاوا نیا رد«
 ایآ ،مرتحم نایاقآ .دتفایم تشحو و سرت ھب ایراتلورپ یروتاتکید
 رظن سیراپ نومک ھب ؟ھچ ینعی یروتاتکید نیا دینادب دیھاوخیم
 گنج«„ ھب دوش عوجر( ».دوب ایراتلورپ یروتاتکید نیا .دینکفا
  ]٧[ )سلگنا ىھمدقم »ھسنارف رد یلخاد

 سیراپ نومک لکش ھب ار ایراتلورپ یروتاتکید سلگنا دینکیم ھظحالم ھک نانچ
  .تخاسیم مسجم

 ایراتلورپ یروتاتکید ىهرابرد اھتسیسکرام دنادب دھاوخب سک رھ تسا حضاو
 سیراپ نومک ھب زین ام سپ .دوش انشآ سیراپ نومک اب دیاب دنراد یروصت ھچ
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 رب رفن دنچ یروتاتکید عقاو رد سیراپ نومک ھک دوش مولعم رگا .مینک ھجوت
 !ایراتلورپ یروتاتکید دابرود ،مسیسکرام دابرود ،هاگ نآ تسا هدوب ایراتلورپ
 رب ایراتلورپ یروتاتکید تقیقح رد سیراپ نومک ھک مینک هدھاشم رگا یلو
 هزرھ ھب لد ھت زا تروص نآ رد ... تروص نآ رد ،تسا هدوب یزاوژروب
 یئارد هزرھ زج یزیچ ناشیارب مسیسکرام اب هزرابم رد ھک ،تسیشرانآ نایوگ
  .میدنخب ،تسا هدنامن

 ىھتیمک« ھک تسا یاهرود لوا ىهرود :دراد هرود ود سیراپ نومک خیرات
 مود ىهرود و تشاد هدھع رب سیراپ رد ار روما یربھر ،فورعم »یزکرم
 هزات نومک ھب روما یربھر و تسا »یزکرم ىھتیمک« تارایتخا نایاپ ىهرود
 لیکشت یناسک ھچ زا و دوب ھچ »یزکرم ىھتیمک« .دیدرگ ھلاحا هدش باختنا

 فلؤم لوق ھب ھک ونرآ روترآ فیلأت »سیراپ نومک یاھدوت خیرات« ؟دوب هدش
 هدش عورش هزرابم هزات .تسام ربارب رد ،دیوگیم خساپ لاوئس نیا ھبً ارصتخم
 لکشتم اھنادرگ و اھناھورگ رد سیراپ رگراک رازھ ٣٠٠ دودح رد ھک دوب

 بیترت نیدب »یزکرم ىھتیمک« .دندیزگرب یناگدنیامن دوخ نایم زا و دندش
  .دش لیکشت

  :دیوگیم ونرآ

 بناج زا ھک )“یزکرم ىھتیمک„ ءاضعا(اھروشک مھ نیا مامت«
 ،یمومعریغ تاباختنا قیرط زا ،دوخ یاھناھورگ و اھنادرگ
 ناگدننک باختنا کچوک یاھهورگ دزن رد اھنت ؛دندوب هدش باختنا

 ھچ و دنتسھ یصاخشا عون ھچ ،دننایک اھنیا .دنتشاد تیفورعم دوخ
ً ارصحنم ًابیرقت ھک دوب یناشن و مان یب تموکح نیا ؟دننکب دنھاوخیم
 مراھچ ھس یماسا و دشیم لیکشت ءزج نادنمراک و هداس نارگراک زا
 اھتنس ... تشادن تیفورعم ناشرتفد ای و نزرب ءارو رد نآ ءاضعا
 یتح .دوب هداد خر ناھج رد یاهرظتنم ریغ یھثداح .دوب هدش ضقن
 یبالقنا .دشيمن هدید تلود نیا رد ھمکاح تاقبط ءاضعا زا نت کی
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 ھمانزور چیھ ،سلجم ىهدنیامن چیھ ،ھیلدع لیکو جیھ ھک تفرگ رد
 یھیحان یچندعم اھنآ یاج ھب .دوبن نآ ىهدیزگرب یلارنژ چیھ ،راگن
 ھب دوش عوجر( »دندشیم هدید هریغ و خابط و فاحص ،وز هرک
  .)١٠٧.ص »سیراپ نومک یاھدوت خیرات«

  :دھدیم ھمادا نینچ ونرآ روترآ

  :دنتفگیم »یزکرم ىھتیمک« ءاضعا

 یاھنآگرا ،تسا هدش عقاو ھلمح دروم ھک یاهدوت تسرد رد ام«
 ام .میمدرم ىهدارا نیمداخ ... ام ... میتسھ یعیطم یاھرازفا و مانمگ
 ار وا یدنمزوریپ و میشاب مدرم یادص ساکعنا ات میاهدمآ اج نیا
 ھب ات دنام میھاوخ ام و دنتسھ نومک ناھاوخ مدرم .میزاس نیمأت
 دوخ ھن اھروتاتکید نیا .سب و تسا نیا ؛مینزب تسد نومک تاباختنا

 و یو اب ھک دشيم سح .رتنیئاپ ھن دنتفرگیم رتالاب تعامج زا ار
 یو اب ھیناث رھ رد و دننکیم یگدنز یو ىھلیسو ھب و یو نورد
 ،دنونشیم ھک ار ھچ نآ و هداد ارف شوگ یو ھب و دنیامنیم هرواشم
 دصیس ىھیرظن ...زجوم روط ھب مھ نآ ،دنراد یعس و دننکیم غالبا
  .)١٠٩.ص باتک نامھ ھب دوش عوجر( »دنراد نایب ار ناسنا رازھ

  .درکیم راتفر نینچ دوخ تایح لوا ىهرود رد سیراپ نومک

  .دوب نینچ سیراپ نومک

  .تسا نینچ ایراتلورپ یروتاتکید

 نومک ،»یزکرم ىھتیمک« یاج ھب ھک ینامز ینعی ،نومک مود ىهرود ھب نونکا
 لوط ھب هام ود ھک هرود ود نیا ىهرابرد ونرآ .مینک ھجوت ،دوب تیلاعف لوغشم
  :دیھدب شوگ .دوب مدرم یعقاو یروتاتکید نیا ھک دیوگیم مامت روش اب دیماجنا
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 اب ھک دشخبیم ورین ام ھب هام ود یط مدرم نیا تمظع اب ىهرظنم«
 سیراپ رد هام ود نیا ضرع رد .میرگنب هدنیآ نامشچ ھب ... دیما
 درف کی یروتاتکید ھن مھ نآ و ملسم و لماک و یعقاو یروتاتکید
 عاضوا رب نانآ اھنت و ــ ،دوب اپ رب مدرم ىھمھ یروتاتکید ھکلب اھنت
 ١٨ زا ،ھفقو نودب هام ود زا شیب یروتاتکید نیا ... دندوب طلسم
 نومک ،دوخ یدوخ ھب ... تفای ھمادا ،)١٨٧١ لاس( ھم ٢٢ ات سرام
 اھروشک مھ ... یمومع یدردمھ زج ھب و دوب یونعم تردق کی اھنت
 ھب رصحنم یاورنامرف و اورنامرف مدرم ،تشادن یرگید یدام یورین
 هدروآ دوجوب یسرداد مھ و سیلپ مھ ،ناشدوخ و دندوب درف
 .)٢٤٤ و ٢٤٢.ص باتک نامھ ھب دوش عوجر (»...دندوب

 نت ھب نت یاھگنج لاعف ناگدننک تکرش زا یکی و نومک وضع ونرآ روترآ
  .دنکیم فیصوت وحن نیدب ار سیراپ نومک ،نآ

 لاعف ناگدننک تکرش زا رگید یکی و نومک ءاضعا زا رگید یکی هراگ اسیل
 ھب دوش عوجر ( .دیامنیم فیصوت لاونم نیمھ ھب ار سیراپ نومک ،زین نآ
 .)»سیراپ نومک خیرات« باتک

 ھکلب ،ھن اھنت درف کی یروتاتکید« ،»اورنامرف ھناگی« ىھباثم ھب مدرم
  .سیراپ نومک یگنوگچ دوب نیا .»مدرم ىھمھ یروتاتکید

 :دیوگیم اھرتسیلیف ھب باطخ لاح رد سلگنا

 ».دوب ایراتلورپ یروتاتکید نیا .دینکفا رظن سیراپ نومک ھب«

 .تسا نیا سلگناو سکرام رظن زا ایراتلورپ یروتاتکید دوشیم مولعم سپ
 و سیراپ نومک و ایراتلورپ یروتاتکید زا اھتسیشرانآ نایاقآ دینیبیم ھک نانچ
 نم ھک دنراد ربخ هزادنا نامھ ھب دننکیم »داقتنا« نآ زا یپایپ ھک مسیسکرام
  .میراد ربخ ینیچ طخ زا ،باتک ىهدنناوخ ،امشو
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 یروتاتکید ،تیلقا یروتاتکید .تسا مسق ود رب یروتاتکید ھک تسا حضاو
 رب .تسا مدرم ھیلع ھک اھفیتانگیا و اھفوپ هرق یروتاتکید ،کچوک هورگ
 ھک دنراد رارق یرابرد صاوخ یعمجً الومعم یروتاتکید ھنوگ نیا ٔسار
 تیرثکا ندرگ ھب ار بانط ىھقلح و هدرک ذاختا ناھن رد ار دوخ تامیمصت
  .دننکیم رتگنت هراومھ مدرم

 و رتھنارصم یسب نآ ھیلع و دنتسھ یروتاتکید نینچ نانمشد اھتسیسکرام
  .دننکیم هزرابم ام لاجنج رپ یاھتسیشرانآ زا رتھناراکادف

 ای یراتلورپ تیرثکا یروتاتکید ھک تسھ زین یرگید عون یروتاتکید یلو
 ٔسار رب اج نیا رد .تسا تیلقا ھیلع ،یزاوژروب ھیلع  اھهدوت یروتاتکید
 یربخ یناھن تامیمصت و یرابرد صاوخ زا و دراد رارق هدوت ،یروتاتکید
 اریز ،دریذپیم ماجنا اھگنیتیم رد و اھنآبایخ رد ،اراکشآ اھراک ھمھ ،تسین
 متس عون رھ ھیلع یروتاتکید و هدوت یروتاتکید ،اھنآبایخ یروتاتکید ــ نیا
  .تسيیھشیپ

 ،دننکیم ینابیتشپ ار یروتاتکید نینچ کی »تسد ود رھ اب« اھتسیسکرام
  .تسا یتسیلایسوس ریبک بالقنا تمظع اب زاغآ یروتاتکید نیا اریز

 مھ اب دنرگید کی ىهدننک یفن ھک ار یروتاتکید ود نیا تسیشرانآ نایاقآ
 اب اھنآ دربن .دناهدش یروآ هدنخ عضو راچد تھج نیمھ ھب و هدرک طولخم
 تسین سلگنا و سکرام اب اھنآ دربن ،تسا دوخ لایخ اب ھکلب تسین مسیسکرام
 تسا نینچ ... دنراکیپ رد یداب بایسآ اب توشیک ند موحرم دننام ھکلب

  .»ماھتا« نیموس تشونرس
 ....وک ءاضما

 .تسا ھتشون یجرگ نابز ھب
 2)دراد ھلابند (

 
 یزکرم ىھتیمک روتسد ھب نیلاتسا قیفر ١٩٠٧ لاس طساوا رد نوچ -2
 و دیدرگ فیقوت هام دنچ زا سپ اج نآ رد و دش لقتنم وکاب ھب یبزح یاھراک ماجنا یارب بزح
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 ٢٥ ــ ٨ و ٧ و ٦ و ٥ یاھهرامش )ون نامز (»ایبورد یلاخآ« :دیارج رد رشتنم
 »اب هروخست ینوچ« و ١٩٠٧ لاس ھیوناژ لوا و ١٩٠٦ لاس ربماسد هام
 لاس ھیروف ٢٨ و ٢٧ و ٢٣ و ٢١ ــ ٩ و ٨ و ٥ و ٣ یاھهرامش )ام یگدنز(

 هام ١٠ و ،٦ ،٥ ،٤ ــ٢٦ و٢٣ و ٢٢ و٢١ یاھهرامش ) نامز (»ورد« ١٩٠٧
  ١٩٠٧ لاس لیروآ

 

----------------------------------------- 

 

 تاحیضوت

 زا یھورگ ١٩٠٦ لاس زاغآ رد و ١٩٠٥ لاس رخاوا رد ــ١
 )Kropotkins( نیکتوپارک ناوریپ زا یکی یربھر ھب ناتسجرگ یاھتسیشرانآ
 و فورعم تسیشرانآ )V. Tscherkesischwili( یلیوشازیکرچ .و مانب
 ــ .گ.ش ( ایلگوگ اولاش و )ZereteliــBâton( یلترست وکاخیم یو ناراداوھ

Schalwa Gogelia( هزرابم مامت تدش اب اھتارکومد لایسوس ھیلع نارگید و 
 رد هریغ و »اشوم« و »یتابون« مان ھب یئاھھمانزور روبزم هورگ .دندرکیم
 یھاگ ھیکت ھنوگ چیھ ایراتلورپ نیب رد اھتسیشرانآ .دنتخاسیم رشتنم سیلفت
 یدنچ یاھتیقفوم ھب یزاوژروب هدرخ و ھقبط یب رصانع نیب رد یلو ،دنتشادن
 یتالاقم ھلسلس راشتنا ھب اھتسیشرانآ ھیلع هزرابم یارب نیلاتسا .دندوب هدش لئان
 رد لوا ىھلاقم راھچ .تخادرپ »؟مسیلایسوس ای مسیشرانآ« یمومع ناونع تحت
 ،دیدرگ جرد »اب هروخست یلاخآ« ىھمانزور رد ١٩٠٦ لاس ھیئوژ ــ نئوژ
 یدعب تالاقم راشتنا ،دش فیقوت یتلود تاماقم فرط زا ھمانزور نوچ یلو
 تالاقم ١٩٠٧ لاس ھیوناژ لوا زور و ١٩٠٦ لاس ربماسد رد .دیدرگن رسیم
 یھمانزور ردً اددجم رییغت یمک اب »اب هروخست یلاخآ« ىھمانزور رد هرشتنم

 
 نآ ىھلابند اذل دش دوقفم شیتفت عقوم رد „ ؟ مسیلایسوس ای مسیشرانآ „ رثا رخآ لصف یاھتشاددای
 .ت ـ ه .تفاین راشتنا



 79 

 تالاقم نیا ھب ھمانزور ىھیریرحت تئیھ .دیدرگ رشتنم »ابیورد یلاخآ«
 ھعجارم ام ھب نادنمراک ىھیداحتا شیپ یدنچ« :درک ھفاضا زین ار لیذ یهرصبت
 لیبق نیا زا یلئاسم و مسیلایسوس ،مسیشرانآ ىهرابرد یتالاقم درک داھنشیپ و
 زا اھداھنشیپ لیبق نیا )٣هرامش »ابیورد یلاخآ« ھب دوش عوجر( »میئامن رشتنم
 شھاوخ لیم لامک اب ام .تسا هدیسر ام ھب زین رگید یاقفر زا نت دنچ فرط
 تالاقم دوخ ىهرابرد اما و .مینکیم رشتنم ار تالاقم نیا و میریذپیم ار نانآ

 دئارج رد راب کی اھنآ زا یتمسق ھک میوش رکذتم ار ھتکن نیا مینادیم مزال
 نایاپ ،دوبن ھتسباو فلؤم ھب ھک یللع ھب تالاقم نیا ( تسا هدش رشتنم یجرگ
 فلؤم ھب و مینک رشتنم أمامت ار تالاقم میتسناد مزال ام ،نیا دوجو اب .)تفاین
 .دشاب مھف لباق مومع یارب ھک دیامن دراو یتارییغت اھنآ رد میدومن داھنشیپ
 راھچ نیتسخن قیرط نیدب .»داد ماجنا رطاخ بیط ھب ار داھنشیپ نیا فلؤم
 یدعب یاھتمسق .تفای راشتنا قشود ھب »؟مسیلایسوس ای مسیشرانآ« رثا تمسق
 »ورد« و ١٩٠٧ لاس ھیروف رد »اب هروخست ینوچ« یاھھمانزور رد رثا نیا
 ای مسیشرانآ« تالاقم لوا قش .دیدرگ رشتنم ١٩٠٧ لاس لیروآ رد
 رد ھمیمض ناونع ھب »اب هروخست یلاخآ« ىھمانزور رد هرشتنم »؟مسیلایسوس
  .تسا هدش پاچ نیلاتسا راثآ تایلک لوا دلج

 ىھیموی ىھمانزور )Achali Zchowrebaــون یگدنز (»اب هروخست یلاخآ«
 .دشیم رشتنم سیلفت رد ١٩٠٦ لاس ھیئوژ ١٤ ات نئوژ ٢٠ زا ھک دوب اھکیوشلب
 ،ایلت .گ ،یلیوشاتیواد .م .تفاییم راشتنا نیلاتسا یربھر تحت ھمانزور نیا
 مھیور ھمانزور نیا زا .دندوب ھمانزور یمئاد نانکراک زا نارگید و هزدوکیک
  .دش رشتنم هرامش ٢٠ ھتفر

 ھیداحتا ناگرا ینلع ىھمانزور )Achali Drojebaــ ون نامز (»ابیورد یلاخآ«
 ھب راب کی ھتفھ رھ ١٩٠٧ لاس ھیوناژ ٨ ات ١٩٠٦ لاس ربماون ١٤ زا ھک دوب
 .م ،نیلاتسا یربھر تحت ھمانزور نیا .تفاییم راشتنا سیلفت رد یجرگ نابز
 سیلفت رادناتسا روتسد ھب ھمانزور ؛دشیم رشتنم یلیوشاتیواد .م و ایاکاخست
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 )Tschweni Zchowrebaــام یگدنز ( »اب هروخست ینوچ« .دش فیقوت
 ھب ىھمانزور ١٩٠٧ لاس ھیروف ١٨ زا ھک دوب اھکیوشلب یھیموی ىھمانزور
 نیلاتسا یربھر تحت ھمانزور راشتنا .تفاییم راشتنا سیلفت رد ینلع روط
 ىھمانزور ١٩٠٧ لاس سرام ٦ .دش رشتنم هرامش ١٣ نآ زا و تفرگیم ماجنا
 )Droــنامز (»ورد« .دش فیقوت »یطارفا یشم طخ نتشاد مرج ھب« روبزم
 هروخست ینوچ« ىھمانزور فیقوتزا سپ ھک دوب اھکیوشلب ھیموی ىھمانزور
 ھمانزور .تفایيم راشتنا سیلفت رد ١٩٠٧ لاس لیروآ ١٥ ات سرام ١١ زا »اب
 ھیریرحت تئیھ رد مھ یلیوشاتیواد .م و ایاکاخست .م .دوب نیلاتسا یربھر تحت

  .تفای راشتنا هرامش ٣١ ھمانزور نیا زا .دنتشاد تیوضع

 ھک دوب یجرگ یاھتسیشرانآ یگتفھ ىھمانزور )Nobatــادن (»یتابون« ــ٢
  .تفای راشتنا سیلفت رد ١٩٠٦ لاسرد

 ھیلع یداقتنا دربن« شخب »سدقم ىهداوناخ« :سلگنا .ف و سکرام .ک ــ٣
  .»یوسنارف مسیلایرتام

 یاھتسیشرانآ یھیموی یھمانزور ،)Muschaــرگراک (»اشوم« ــ٤
  .دشیم رشتنم سیلفترد ١٩٠٦ لاس رد ھک دوب یجرگ

 دوب یجرگ یاھتسیشرانآ ىھیموی ىھمانزور )Chmaــادص (»امخ« ــ٥
  .دشیم رشتنم سیلفت رد١٩٠٦لاس رد ھک

 نایرج« ناونع تحت سکرام لراک ىھلاسر زا فلؤم ار تمسق نیا ــ ٦
 نس »تولوم« پاچ .تسا هدومن لوق لقن »ینلک رد اھتسینومک یسرداد
 ھب یزکرم ىھتیمک مایپ .٩ یھمیمض ( ١١٣.ص ١٩٠٦ لاس گروبزرتپ
  ١٨٥٠ لاس سرام ،ھیداحتا

 گنج« ناونع تحت سکرام لراک ىھلاسر زا فلؤم ار تمسق نیا ــ٧
 لاس رد سلگنا راتفگشیپ اب روبزم ىھلاسر .تسا هدومن لقن »ھسنارف رد یلخاد

  .دش ھمجرت یسور ھب یناملآ نابز زا نینل .ن رظن تحت ١٩٠٥


