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 یاهدهعت نداد ماحنا اب ناسنا هک یئاحنآ زا
 زین دنمرنه کی ،دوشیم تسه هچنآ یعامتجا
 اهناسنا نایم طباورهب ندرک هنخر اب اهنت
 رد ،ائانثتسا ،طقف و .دوش دنمرنه دناوتیم
ٔ هزیگنا هک تسا ردان و هژیو لاوحا و عاضوا
 دنمرنه و دنکیم دوجو راهظا یرنه تیلاعف
 یاهتساوخ و اهزاین ندرمش مدقم نودب ،ار
 یرنه راثآ شنیرفآ یوسهب لباقتم یعامتجا

 یاهتیلاعف خیرات ،هنوگ نیاهب .دناشکیم
 هتشر نآ خیرات ،هتفرمهیور ،ناوتیم ار یرنه
 هداهن دنمرنه ٔهدهع رب هک تسناد یئاههفیظو
 زا یئهتشر ار راثآ نیا هکنیا بلغا و ؛دوشیم
 و دوس دیاب هک مینادب یتالامک و لئاضف
 زا تسا رتراوشد ،درک وجتسج ار ناشرمث
 هک مینادب یئاههفیظو زا یئهتشر ار اهنآ هکنیا
.دناسر ناشماحناهب دیاب

 و ندرک رادیب :تسا نتخیگنارب رنه فده
 ،هدننیب رد فلاخم ای قفاوم شنک ندنازیگنارب

 یمدآ شنک نتخیگنارب اما .هدنناوخ ای هدنونش
 دیلقت ،اهساسحا فرص نایب زا شیب یزیچهب
 و ابیز نامتخاس ای ،تیعقاو زا یاهدنهد ناکت

 زاین اهرطس ای و گنهآ ،اههژاو زا یدنیاشوخ
 سپ رد یئاهورین ندوب مزلتسم راک نیا :دراد
 و نامزمه هک تسا یلکش و ساسحا نآ

 و یدیلقت و یلکش یرنه یاهنف اب گنهامه
 دوجو راهظا و هتشادربرس دنمرنه یفطاع
 یمامت اب یداینب ٔهنوگهب همه نیا اب اما ،دننکیم
 دنمرنه .دنراد توافت ]میدرمش رب هک[ اهنیا
 هاوخ -نارمکح کی تمدخ رد ار اهورین نیا

ٔ هقبط کی اب -اورنامرف کت ای دبتسم
 عامتجا کی ای ،یلام ٔهقبط کی ،یعامتجا

 ای ،اسیلک ای تلود کی تمدخ رد ؛صاخ
 ماقم رد ای ؛دریگیم راکهب یبزح ای هسسوم
 یماظن ،تموکح زا یلکش ِنارنخس ای هدنیامن
 ماقم رد هصالخ و ،اهراجنه و اهقاثیم زا

 و مک هک عماج ینامزاس نارنخس ای هدنیامن
.دنکیم لمع دوشیم لرتنک یتخسهب شیب

 هنوگ نیا هب هک ار یئاههفیظو دناوتیم دنمرنه

ٔ هویش ودهب ،دوشیم هداهن شاهدهع رب
 یدهعت فیرط زا دناوتیم .دهد ماحنا نوگانوگ
 و هداس یئوگزاب ای راکشآ یاهمانرب ،راکشآ

 نایبهب اراکشآ ،شروظنم و دوصقم میقتسم
 ای .دزادرپب اهتسایس و اهشزرا ،اههشیدنا
 یکیژولوئدیا نومضم نداد اب دناوتیم هکنیا

 ملسم لاوحا و عاضوا رد هک -یناهنپ و ینمض
 فرطیب رهاظ رد هک یتیلاعفهب -تسا هناهاگآان
 ینمض و رمضم افرص یاهنوگهب ،دیآیم هدیدهب

 دناوتیم دنمرنه راک بیترت نیاهب .دنک نینچ
 تلصخ ای ،راکشآ غیلبت تلصخ یاراد
 رد هدیشوپ و یناهن یایژولوئدیا نتشادربرد
 رد ناوتن دیاش ار ود نیا نایم زرم ،دشاب باقن

 لصا رد اما ؛درک فیرعت یبوخهب لمع
 یدهعت .تسا ریذپانهابتشا ]و نشور[ ناشزرم
 هک یمایپ و ،دوشیم نایب ینشورهب هک
 و دصق زا هشیمه ،دوشیم غالبا نآ یاضتفاهب
 هناهاگآ زین هدنریگ و ،دراد یهاگآ دوخ یانعم
 زا .درک دهاوخ در ای و دش دهاوخ اریذپ ار نآ

 دناوتیم یرنه راک کی ریثأت ،رگید یوس
 رد ،اما ،هن ؛دنام یاج رب زین هناهاگآان لکشهب
 نایب هناهاگآان یاهنوگهب ار دوخ هک انعم نیا

 یاج رب هناهاگآان یرثا دناوتیم اهنت هکلب ،دنک
 و اهساسحا ،لیخت رب هک ینعی -دراذگ
 وا هکنآیب ،دراذگ ریثأت هدنریگ یاهشنک
 رههب .دوش هلأسم نیا هجوتم دناوتب ]هدنریگ[

 راک کی دصق هچ ره هک تسا نیا مهم ؛لاح
 هچ ره و دوش نایب رتمک یئامندوخ اب ]یرنه[
 ریثأت ،دورب ]هدنریگ[ بیغرت یپ رد رتمک
 دصق .دوب دهاوخ رتشیب شیعامتجا و یسایس
 ببس ماخ و نایرع و راکشآ یلمع ضرغ و
 و دنکیم رادیب ار ینامگدب ،دوشیم یگدزاو
 هدیشوپ یژولوئدیا ؛دنازیگنایم رب ار تمواقم
 یناهن ار دوخ رهز و نویفا ،ینمض و باقن رد
 و ،دنکیم حالس علخ ار هدنریگ ،هدرک لقتنم
.دراذگیم یاج رب ریذپان نظءوس یرثا
 زاب نانچ ار دوخ یسایس هاگدید دنمرنه رگا

 یاهلماع زا ریذپیئادج و ریذپزیمت هک دیوگ

 رنه و یژولوئدیا ،غیلبت
رزواه دلونرآ

 رنه ،دنامب یاج رب شرثا ٔهناسانشیئابیز ًاقیقد
 یوس زا .تسا دصق و دیکأت ،غیلبت ٔهدنرادربرد
 یکیژولوئدیا یاوتحم هک یرنه رد ،رگید
 اب لباقتم یفسلف و یسایس یاههیام ،دراد
 ینتسسگان یتدحو رثا ]یبیکرت[ یاهءزج رگید
 اب -یژولوئدیا -یلک دصق ]ینعی[ :دنباییم
 و ددنویپیم مه رد هناسانشیئابیز تخاس
 تیلک و دنوشیم هناگی رگیدکی اب ًالماک
 لیژریو راک .دنروآیم دیدپ ار یرنه شنیرفآ
 زنکید ،]۴[ رتلو ،]۳[ وسور ،]۲[ هتناد ،]۱[

يیسايیس



۱۸ هرامشهتفه هلجم

هحفص

یگنهرفو یسایس همانهاگ

www.hafteh.de hafteh7@yahoo.de

۱۳۹۰ هام رذآ

3

 هیمود و ،]۷[ دیواد ،]۶[ یکسفیاتساد ،]۵[
 راک اما ،دجنگیم تسخن ٔهلوقم رد رتشیب ،]۸[

 ،]۱۱[ هتوگ ،]۱۰[ ستناورس ،]۹[ ریپسکش
 هلیم ،]۱۴[ هبروک ،]۱۳[ ربولف و ]۱۲[ کازلاب
 مود ٔهلوقم رد رتشیب ،]۱۶[ گوگ ناو و ]۱۵[

 ،یاهقبط تیعقوم کی یتقو .دریگیم یاج
 ،اههشیدنا ،عفانم و ،هژیو یاهقبط یهاگآ کی

 صاخ عضو اب بسانتم نآ یاهوزرآ و اههدیقع
 یرنه یراک ،تسا هعماج رد هقبط نآ
 هک ،دوشیم هداد رشن یکیژولوئدیا یاهنوگهب

 ار اهنیا ؛هن مه دیاش و دنک ادیپ تیقفوم دیاش
 یاهراوزاس یاهنوگهب شیب ای مک ناوتیم
 رگا و ؛دناجنگ رثا بلاق رد )کیناگرا(
 هتفای شیالاو و یئاهن لکش ،دشاب ریذپناکما
 ضرغ و دصق نتشاد اما ،یراب .داد اهنآهب
 و بوشآ و ناجیه ندروآ دوجوهب یارب

 هک دهدیم تسدهب ار تشادرب نیا ،لاجنج
 و ،دناهدش تسویپ راکهب ینوریب یلکشهب
 رد ریذپان تدحو و هناگیب یوضع تروصهب
 رد دنمرنه ،همه نیا اب .دننامیم یاج رب رثا

 یگتسباو یاراد ناسکی یاهزادناهب عون ود ره
 ندرب شیپ یالقت رد ]عون[ ود ره نیا و تسا

 قیرط زا یکی هک دنچره ،تسا ینیعم عفانم
 یژولوئدیا قیرط زا یرگید و راکشآ یغیلبت
 یتوافت ،ود نیا توافت .دنکیم لمع ناهنپ

 دروخ رب نایم شنیزگ -تسا یکیتکات افرص
-یئابیز یگنوگچ رب و -میقتسمان ای میقتسم
 راکهب ٔهویش یرنه یگتسیاش و رابتعا ای هناسانش
 نوچ یئاهموهفم .دراذگیمن یرثا هتفر
 دننام ،»ینورد ٔهدیاز« و »یاهراوزاس«
 رد .دنیامنیم یلک هناسانشیئابیز یاهیرواد

 رنه ٔهطیح رد اهنت اهموهفم نیا ،تقیقح
 یاهراک زا یرایسب .دنراد رابتعا ،کیسالک
 ،توشیکند ،ریپسکش راثآ نوچ ،گرزب

 هنایارگتعیبط یاه )لوون( ناتساد نیرتلماک
 یشاقن یاههنومن نیرتقفوم و ،)یتسیلاروتان(
 هجوت نودب -کی چیه ،]۱۷[یتسیرنم
 -دناهدرب راکهب ندنازیگنارب یارب هک یاهویشهب
 قلخ لکشمه ای یاهراوزاس نانچ یاهنوگهب
 یزیچ ای و دوزفا نآهب یزیچ ناوتن هک دناهدشن
 ،رتمیقتسم دناوتیمن یغیلبت چیه .تساک نآ زا

 و رتریگمشچ ای و رتهدننز راج و ،رتسوسحم
 و یسایس یاهنایغط رد هچنآ زا رتینوریب
 یبیسآ هکنآیب ،هدش وگزاب هتناد مشخرپ
 نینچ ایآ هکنیا اریز .دشاب ،دناسرب شرعشهب
 توق ،تدشهب یگتسب ،تساور رنه رد یغیلبت

 ،یگتسیاشهب یگتسب هکلب ،درادن شدیکأت و
 – هک ،دراد رثا یریذپفاطعنا و یرنه تردق
 نیرت-دیدش اب دناوتیم -دشاب ربتعم رگا
.ددرگ زاسمه اهراجفنا

 ]۱۹[ رسپ ی »امود« و ،]۱۸[ وردید یاهشیامن
 ادیوه ار دوخ بصعت اراکشآ ،]۲۰[ اش و
 مایپ الثم ،لثم ناشمایپ و .دنزاسیم
 نیسار ای ریپسکش ،)لکوفوس( ]۲۱[ سلکوفوس
 طسوت زین و ،تسین ینورد اهنت ،]۲۲[
 نیاربانب ؛دسریمن هدنریگهب ینمض یژولوئدیا
 نآهب شیب و مک هک یناسک نآ یارب اهنت
 یکبس .تسا هدننکدعاقتم ،دننکیم نانیمطا
 اب یئانک و ،میقتسمان ،یکیژولوئدیا
 ،دوشیم ورایور یرتگرزب ینف یاهیراوشد
 ٔهوقلاب یورین مه و تسا رترثؤم مه اما
 ؛دراد هتفهن دوخ رد یرتشیب ٔهناسانشیئابیز
 ،هژیوهب ،و هدننازیگنارب ذوفن و ریثأت هچره اریز

 و رتمیقتسمان ،دشاب رتشیب یمایپ ٔهدنزاس
 هک راکشآ یمایپ .دوشیم هتفرگ رتتحار
 دناوتیم ،دوشیم وگزاب میقتسم یاهنوگهب
 دوخ ندوب میقتسم ببس نیمههب ًاقیقد
 زا .دجنگب نوگانوگ یاهکبس رد یناسآهب

 دهاوخب رگا ،ناهنپ یژولوئدیا ،رگید یوس
 فشکهب زاین ،دراذگب ریثأت هنادنمرنه یاهنوگهب
 ینعی ،تسا نآ ٔهدنزارب هژیوهب هک دراد یبلاق

 نآ رگهراشا میقتسمان یلکشهب هک یکبس
 .دشاب
 قیرط زا یمومع راکفاهب ندرک هنخر یارب

 و نمیا یعامتجا مظن و تموکح کی ،رنه
 شیامن -دیوج-یم دوس غیلبت زا دوخهب ِنئمطم

 و تردق لالج و هوکشرپ و هنایامندوخ
 راچان هک یاهعماج ای تموکح طقف .تکوش
 زاین و ،تسا دوخ هیجوت و دوخ زا عافدهب
 یاجهب ،دراد اهمشچ ندرکهریخ و نتفیرفهب
 رامش رب ندوزفا یارب راکشآ غیلبت نتفرگ راکهب
 هرهب هناکریز یکژولوئدیا یاهشور زا شناوریپ
 ،دنکیم مالعا غیلبت هک یتروص رد .دریگیم
 شیامنهب و دشخبیم رارقتسا و ماکحتسا

 ثحب زا اقلطم لاح نیمه رد و ،دراذگیم
 هدناتسا و اهراجنه رابتعا رس رب ندرک
 ،دزرویم یراددوخ شیاه)درادناتسا(
 و دنکیم تباث ،دزادرپیم لدجهب یژولوئدیا
ِ یقرش نادبتسم .تسا شریذپ یوجتسج رد
 ار حتف صاخ یژولوئدیا ،نهک ناراگزور
 رنه هکلب ،دندیشخبن لماکت و دندادن شرتسگ
 تکوش و هوکش ناهاشهب یناسآهب نانآ

 و زیمآشیاتس هکنآ ینعی :دیشخبیم
 یراد-نیمز .زیمآهیجوت هن تسوگهحیدم
 و نانوی ]۲۳[ نانامرهق رصع )مسیلادوئف(
 ٔهفسلف راب نیتسخن یارب ]۲۴[ یئهژا تاراما
 و هوکشهب ات تفرگ راکهب ار یایناهن یقالخا

 و تراغ یارب شیوزرآهب ندیشخب لالج
 تایبدا نامز نامه رد و ،دزادرپب گنج

 یاجهب ،ات دروآ دیدپ یاینمض یکیژولوئدیا
 فرص یسولپاچ و یگدنب راهظا نتفرگ راکهب

 ندنادرگ راختفا رپهب ،رصم و لباب مدرم نوچ
.دزای تسد شتسرپگنج ینارمکح
 هراومه رنه رد راکشآ غیلبت ندوب اور ٔهلأسم
 و یسانشیئابیز راوشد تاکن زا یکی

 و سکرام یتح .تسا هدوب یسانشهعماج
 رود یراوشد زا ًالماک هنیمز نیا رد زین سلگنا
 مک یاهراک رد راکشآ غیلبت نانآ .دندوبن
 ماگنه رد اما ؛دندرمشیم راوخ ار شزرا
 دروم هژیوهب هک یناگدنسیون ٔهرابرد نتشون

 یتح ،کازلاب ای هتوگ نوچ ،هدوب ناشهقالع
 یگدرپسرس زا یشان هک یئاههتفگ هیجوتهب
 سلگنا .دنزاییم تسد تساهیتسار تسدهب

 و یریگتهج فلاخم هجو چیههب نم« ،تفگ
 ناردپ .متسین نینچ نیا یتایبدا رد بصعت

 ]۲۵[ لیشا ینعی ،یدمک و )یدژارت( همانگوس
 ]۲۶[ سنافوتسیرآ و )سولوخسیآ(
 ،دندوب بصعتم ًالماک ود ره زین ،)نافوتسیرآ(
 ؛دندوب نینچ مه ستناورس و هتناد هک نانچمه
 و هعدخ ٔهرابرد ناوتیم هک یزیچ نیرتهب و
 نیا هک تسا نیا تفگ ]۲۸[رلیش ]۲۷[ قشع
 نابز رادشیارگ یسایس شیامن نیتسخن راک
 روابهب اما« هک دوزفا گنردیب و ».تسا یناملآ

 و نتم زا یعیبط یلکشهب دیاب یریگتهج نم
 اراکشآ دیابن و دزیخرب )نویسکا( ناتساد
 هک ار یایروادشیپ دنچ ره ».دیآ هتفگهب
 هتسب ناوتیم دراد هراشا نآهب اجنیا رد سلگنا
 ًالماک ای ینتفریذپ ًالماک ،لاوحا و عاضواهب
 رنه رد یریگتهج اما ،تسناد ینتفریذپان

 رکف وا هک یهیجوت هنوگنآهب یزاین اتقیقح
 ،تسا هتفای رثا یتخاس تدحو رد دنکیم
ً اقیقد نیا ،زیچ همه زا هتشذگ .درادن
ٔ هناهاوخاوه تعیبط هجوتم هک دوب مسیسکرام
 و یفرطیب یتح هک دش رنه ریذپانبانتجا
 ار تیعقاو یوسهب یشیارگ شیرهاظ لاعفنا
 ینمض ٔهنوگهب دنمرنه ،ینعی -دنکیم وگزاب
 رنه .دریذپ-یم ار بلاغ لاوحا و عاضوا
 هاوخاوه ،شیعامتجا ًالماک تشرس ببسهب
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 اب یسک یارب هشیمه و .تسا ]بصعتم و[
 زا تیعقاو ٔهدنناباتزاب و دیوگیم نخس یسک
 هک یاهنوگهب ؛تسا یصاخ یعامتجا هاگدید
 یرنه یاهیئاسران .دوش هدید هاگدید نآ زا
 غیلبت یارب ار اهنآ سلگنا هک یراثآ
 نایم یگتسسگ رد ،دنکیم در ناشنوگمهان
 ٔهناسانشیئابیز دربراک و یعامتجا یاههزومآ
 هکلب ،تسین یساکعنا و یباتزاب لمع زا اهنآ
 .تسا یباتزاب لمع دوخ یاهدوبمک زا یشان
 یزادرپعقاو یزوریپ« ٔهزومآ هاگدید زا
 شرگن نیمه ٔهلیسوهب طقف هن ،»)مسیلائر(
 روصت افرص دنمرنه کی هک تسا یعامتجا

 ار دوخ یسانش-یئابیز رظن زا هک دنکیم
 هکلب ،دناسانشیم زاب فرطیب یلماع ناونعهب

 هب« ،راکشآ یغیلبت ناونعهب ،شرگن نیا هاوخ
 )نویسکا( ناتساد و نتم زا یعیبط یلکش
 یقرف ،دوش لیمحت نآ رب هاوخ و »دزیخرب

 طقف یرنه رثا کی تیفیک ینعی :دنکیمن
ِ ندناباتزاب یئاناوت ایآ هک دراد نیاهب یگتسب
 فاطعنا و ،هدرتسگ ،راوتسا نانچ ،نآ ِتیعقاو
 ای دزابن گنر شیوخ دنور رد هک تسه ریذپ
 .هن

 طقف هن ،تساور و قح رب رنه رد یهاوخاوه
 یگدنز اب تخس یرنه شنیرفآ هکنآ ببسهب
 زگره رنه هکنآ ببسهب لب هتخیمآ مه رد یعقاو
 نامه رد هراومه و ،تسین رگریوصت طقف
 رب و بیغ رتیوجتسج رد یرگریوصت ماگنه
 یزیچ رگنایب طقف زگ ره رنه .تسا نتخیگنا
 رارق بطاخم ار یسک هراومه هکلب ،تسین
 هدننازیگنا رب نآ یعقاو تعیبط و ،دهدیم
 یرنه نایب نیرتینیع و نیرتهداس .تسا
 کی ،شلاچ کی ،کیرحت کی ٔهدنرادربرد
 دیدش لیمحت کی یتح بلغا و ،فیلکت
 عوضوم کی ندرک حرطم افرص یتح .تسا

 و ندید ،نداد شوگهب ار بطاخم دناوتیم
 ،تسوداج زا یلکش و ،دراداو ندیشیدنا

 .نوسفا و وداج -اهدامن یوداج ،مالک یوداج
 زا و ،هدوب لاعف یدنور هراومه رنه هنوگ نیدب
 یارب رنه« نامز ات خیرات زا شیپ نارود نایاپ

 ای وگهحیدم و زیمآشیاتس لکشهب هشیمه »رنه
 صخشم و نیعم یکیژولوئدیا ای زیمآهیجوت

.تسا هدش
 الومعم هچنآ زا رتدوز رایسب راکشآ غیلبت
 .تسا هدنایامن خر تایبدا رد دوشیم هتشادنپ

 و[ عارتخا هجو چیههب رادشیارگ یاههمانشیامن
 و مهدژه یاههدس یاوژروب رتائت ]راکتبا

 هشراموب ،وردید ،]۲۹[ ولیل .تسین مهدزون
 هک دندوبن یناسک نیتسخن ]۳۱[ هیسرم و ،]۳۰[
 ]ظعو[ یوکس و ربنم ناونعهب هنحص زا

 ،]۳۲[ هیژوا نینچ مه ،دنتسج دوس یسایس
 هک دندوبن یناسک اهنت زین امود و ]۳۳[ ودراس
 حور و کبسهب همانشیامن نتشونهب
 .دندیزای تسد دوخ راگزور یراگنهمانزور

 ]۳۴[ ینرک راثآ ،یوسنارف کیسالک ٔهمانگوس
 راکهب اهتسایس تمدخ رد هراومه ،نیسار و
 دنشخب لالج و هوکش یگماکدوخهب ات دناهتفر
 رب ،زین ،ینانوی ٔهمانگوس .دنیوگب ار شحدم و
 دوخ راگزور یعامتجا و یسایس لئاسم روحم
 دوخ نامز یاورنامرف حور اب و دیخرچیم
 رتائت ٔهراونشج .دشیم اهنآ یوگخساپ
 لیاسو نیرتمهم زا یکی نتآ ]۳۵[ رهشتلود
 ار شروصت تسناوتیمن انیقی و دوب نآ غیلبت
 دوخ لیمهب ات دهد هزاجا یرعاشهب هک دنکب
 رد ناسیونهمانگوس .دنک نوگرگد ار نآ

 یارب رهشتلود .دندوب تلود تمدخ
 اهنآهب یلوپ دندرکیم ارجا هک یئاهشیامن
 یئاهشیامن نآ یارجا اهنت اما ،تخادرپیم
 عفانم و نآ یاهتسایس یماح هک دوب زاجم
 هک ینانوی ٔهمانگوس .دشاب مکاح تاقبط
 میقتسمان ای میقتسم ،تسا رادشیارگ اراکشآ
 – دباییم طابترا دوخ نامز ٔهلأسم نیرتداح اب
 چیه .تلود و ]۳۶[ نالک نایم زیتس اب ینعی

 ره زا هرسکی رتائت هک روصت نیا ٔهزادناهب زیچ
 یراج ِتسایس ملع و یعقاو یگدنز اب یدنویپ
 رود نامز یرنه یاهموهفم زا ،دشاب دازآ
 نیورا و تشرب تلوترب رتائت یتح .دوبن
 ناتساب نانوی رتائت ٔهزادناهب زین ]۳۷[ روتاکسپ
 نیاهب هک دنچ ره ،یراب .دنتسین »یسایس رتائت«
 مهدژه ٔهدس یئاوژروب )شیامن( مارد بیترت
 نیتسخن هک دنک اعدا دناوتیمن هجو چیههب
 یدیدرت اما ،تسا یعامتجا زیتس رگریوصت
 ار یزیتس نینچ راب نیتسخن یارب هک تسین
 و داد رارق کیتامارد نویسکا یعقاو عوضوم
ٔ هزرابم .دروآ هنحص نایمهب ار یتاقبط ٔهزرابم
 مدرم ناراد هیالط و یرالاس فارشا نایم
 نایم ٔهزرابم و ینانوی ٔهمانگوس رد یرالاس
 مارد رد طسوتم ٔهقبط و رادنیمز یاهنوراب

 نایب نشور هنوگ نیا زگ ره )۱( تبازیلا رصع
ً الماک یئاوژروب مارد ،رگید یوس زا .دناهدشن
 زگره طسوتم ٔهقبط ،دنورهش هک دنکیم نشور
 لگنا ٔهطلس تحت هک هدوسرف یاهعماج یاریذپ

.دش دهاوخن تساه

 یتقو هک تسا مارد یاهضقانت زا یکی نیا
 یئادیپ ببس شدنت یکیتکلاید تعیبط لیلدهب
 زا عنام شتینیع ،دوشیم زیمآ هلداجم یئهتشون
 زا کی ره زا عافدهب هدنسیون هک دوشیم نآ

 کی ٔهدنسیون .دزای تسد شیاهتیصخش
 ناونعهب طقف دناوتیمن ،یئانغ رعش ای هسامح

 رد دناوتیم وا .دیوگب نخس صخش لوا
 رواد ای ،دقنم ،رسفم ناونعهب اهدادیور نایرج
 هنحص یور رد یزیچ نینچ .دنک ینایمرداپ

 ماحنا مه رگا و ،تسین ریذپ ناکما نادنچ
 طسوت یئاوژروب مارد رد هک نانچمه – دریگ
 هک دریگیم ماحنا اناد و دنمدرخ یدرمریپ

 زا عنام« ،]۳۸[ گنیلرتم ٔهتفگهب ،شروضح
 رد ینایمرداپ – »ددرگیم همانگوس نداد خر

 تخاس کیتامارد )مسیناکم( راک و زاس
 رد هنومن یدودعم .دنکیم نوگرگد ار شیلک
 هکنیا نداد ناشن یارب هک تسه رنه خیرات

 دننام -یکیژولوئدیا یاهینوگرگد هنوگچ
 زاغآ یسایس یاهقفا و هزات یعامتجا عفانم
 لووسم دنناوتیمن -یزاوژروب نارود
 ،دنشای لکش یاهینوگرگد نیرتیداینب
 تفای یاهینوگ رگد تسا یفاک .دنرتبسانم
 یاهلماع زا یکی ،]۳۹[ لوحت یانعم رد هدش
 .میوش روآدای ار یاهمانگوس مارد یساسا

 یزیمآ-تبیصم شیامن ره نایاپ و ماحنارس
 نآ زا نامرهق هک یعضو اب بسانتم هراومه
 نامرهق ؛دوب هدنهدناکت ،درکیم طوقس
 ،هدنامرف کی ای ،هدازهاش کی هک دوب راچان
 شطوقس ات دشاب هدازگرزب اهنیا نوچ ای و

 مارد هک فرص تیعقاو نیا .دیامنب کانگوس
 ناونعهب ار یداع یاوژروب نادنورهش ،هزات

 الاو یقالخا یاهشزرا ناگدنیامن و نارادفرط
 رد مه یبالقنا یاهعسوت رگناشن ،دنیزگیمرب

 ار هار طقف هن ،نیا .تساوتحم رد مه و لکش
 یناهگان ینوگرگد« زا یاهزات موهفم یوسهب

 دیدپانهب هکلب ،درک راومه »مارد رد تشونرس
 لح هار رگهراشا و دیماحنا نآ یئاهن ندش
 ریاغم کانگوس نایاپ اب هک دش یزیمآ حلص

 ]۴۱[ گنیسل ]۴۰[ دنمدرخ ِناتان .تسا
 هک یئهزات کیتامارد لکش ٔهدنهد تراشب
 یاهنحص رد -دشیم هدیمان »درخ یزاب«
 همانگوس خیرات هک دوب کانگوسان ًاساسا
 مدرم .دناسر نایاپهب ار کیسالک یسیون
 هاگدید مغرهب ،هک دنتفایرد کدنا کدنا
 یعامتجا تیعقوم ،رتشیپ یاهنامز یفارشا

 شتشونرسهب هماع ٔهقالع زا نامرهق کی زاتمم



۱۸ هرامشهتفه هلجم

هحفص

یگنهرفو یسایس همانهاگ

www.hafteh.de hafteh7@yahoo.de

۱۳۹۰ هام رذآ

5

 رد اهنت یعقاو یلدمه و یدردمه و ،دهاکیم
 )۲( .دیآیم دیدپ ]مه اب[ ربارب دارفا نایم
 رگناشن نامز نامه رد یئاوژروب مارد یگدنلاب
 یهاوخیدازآ و ون یئارگتعیبط دالیم
 رب دیکات رد .تسا تایبدا رد )مسیلاربیل(

 کیسالک یسیونهمانگوس یتاقبط تلصخ
 و ،هدش روآدای ار نآ زین گنیسل هک ،یوسنارف
 عنصت سپ رد هک لوصا نامه تخانش رد
 ٔهفسلف بذک و شینالوط و دنت یاهینارنخس
 یرنه تقیقح شزرا وردید ،دوب شایقالخا
 و درک فشک ار یعامتجا یحالس ماقم رد
 اهتیعقاو ٔهناقداص ندنایامنزاب هک دش دعاقتم
 یعامتجا یاهیروادشیپ ندش خوسنمهب
 لیلحت و هیزجت رد ،نیاربانب ینعی هک -دماحنایم
 یعامتجا یرگداد اب یرنه تقیقح ،یئاهن
 و هناکریز یغیلبت یژولوئدیا .دوشیم قبطنم
 و هدشن هتفریذپ لاح نیع رد و هتفای شیالاو
 و دنمتردق یاههورگ و اههقبط .تسا یورناهنپ
 یاهزایتما یارب یایعدم امیقتسم هک دنمناوت

 و حیضوت ،یشوپ هدرپهب راچان ،دنرادن دوخ
 یاهشزرا و لوصا ندنادرگ ینامرآ و نییبت

 ،یژولوئدیا نوچمه یتح ،رنه .دنتسه دوخ
 اریز .دنکیم ظفح ار دوخ راد شیارگ تعیبط
 و هوکش و ندوب یغیلبت اراکشآ زا هک دنچ ره
 اب ،دنکیم یرود نایاورنامرفهب ندیشخب لالج

 نانآ قح تیعورشم یعون ٔهدنیوگزاب همه نیا
 یئاسآ راک« و »هناراکفارسا فرصم«هب تبسن
 یارب و دنمرنه یارب ود ره هک »هناراکفارسا

 یرنه یاهراک زا ندرب تذل و کلمت
 تیعورشم ،رگید نایبهب -تسا ،دنایرورض
 ،هعماج زا یزاتمم شخب یارب هک یئاههدروآرف
 و اهنآ دیرخ یارب مزال ٔهلیسو هک یناگدیزگرب
 .دوشیم مهارف ،دنراد ار اهنآ زا ندربهرهب
 رب عطاق بلغا و صاخ یشزرا لاح رههب
 یئاهدوصقم نینچ یارب رنه نتفرگ راکهب

 لمع یاهقبط دوسهب رنه ،دوشیم هدراذگ
 تسد رد ار نآ یعقاو راصحنا هک دنکیم
 نآ شرگن ٔهدنباتزاب هک ببس نیاهب افرص ،دراد
 و اههدناتسا ینمض یئهنوگهب و تسا هقبط
 هدش اریذپ ار ناشهقئاذ یعامتجا یاههدعاق
 یگتسب شیبایماک و یتسه هک دنمرنه .تسا
 هک ،دراد هقبط نآ فطل رظن و یتسیزهبهب

 رد هرسکی شیاهدیما و یگدنز یاهزادنامشچ
 هناهاگآان و هتسنادان ،تسا هقبط نآ یاهتسد
 دربشیپ یارب یاهلیسو ،]هقبط[ نآ یوگنخس
 هک دوشیم یماظن نابیتشپ و ،نآ یاهفده

.دنکیم نیمضت ار ]هقبط[ نآ یالعتسا
یزاریش یولوم هتشرفٔ هدنادرگ
 یقرواپ
^ Virgil رعاش نیرتگرزب ،ورام سویلیژریو سویلبوپ 
.م .دالیم زا شیپ مکی نرق یمور
^ Dante : نیرتگرزب زا یکی ،یریگیلآ هتناد 

.م .۱۳۲۱-۱۲۶۵ ،ایلاتیا یارعش
^ Rousseau: فوسلیف و هدنسیون ،وسور کاژ ناژ 
.م .۱۷۷۸-۱۷۱۲ ،یوسنارف
^ Voltaire: رتلوهب روهشم هئورآ یراماوسنارف، 
.م .۱۷۷۸-۱۶۹۴ ،یوسنارف ٔهدنسیون و فوسلیف
^ Dickens: یسیلگنا ٔهدنسیون ،زنکید زلراچ، 

.م .۱۸۱۲-۱۸۷۰
^ Dostoyevsky: چیوولیاخیم رودویف 
.م .۱۸۸۱-۱۸۲۱ ،یسور ٔهدنسیون ،یکسفیاتساد
^ David: هاوخیروهمج شاقن ،دیواد یئول کاژ 
.م .۱۸۲۵-۱۷۴۸ ،یوسنارف
^ Daumier: و شاقن ،تسیروتاکیراک ،هیمود هرونا 

.م .۱۸۷۹-۱۸۰۸ ،هسنارف روهشم زاسروارگ
.م .۱۶۱۶-۱۵۶۴ ،ریپسکش مایلیو ^
^ Cervantes: ٔهدنسیون و رعاش ،ستناورس ِد لگیم 
.م .۱۶۱۶ -۱۵۴۷ ،یئایناپسا
^ Goethe: رعاش و هدنسیون ،هتوگ گناگفلو ناهوی 
.م .۱۸۳۲-۱۷۴۹ ،ناملآ
^ Balzac: و یوسنارف سیوننامر ،کازلابود هرونوا 
.م .۱۸۵۰-۱۷۹۹ ،مسیلائر یاوشیپ
^  Flaubert: یوسنارف ٔهدنسیون ،ربولف واتسوگ، 

.م .۱۸۲۱-۱۸۸۰
^ Courbet: یوسنارف شاقن ،هبروک واتسوگ، 

.م .۱۸۱۹-۱۸۷۷
^ Millet: یوسنارف شاقن ،هلیم اوسنارف ناژ، 

.م .۱۸۱۴-۱۸۷۵
^ Van Gogh: یدنله شاقن ،گوگ نو ناسنو، 

.م .۱۸۵۳-۱۸۹۰
^  Mannerist: یرنه کبس .مسیرنم بتکم وریپ 

 رد ۱۶۰۰ و ۱۵۲۵ نایم یاهلاس رد هژیوهب مسیرنم
 ربارب رد دوب یشنکاو کبس نیا .تشاد جاور ایلاتیا
 و سناسنر ٔهداس یگنهامه و کیسالک نزاوت
 بلغا و ،ینهذ یریوصت نداد تسدهب نآ یگژیو
 ،هدش فیرحت یاهلکش قیرط زا یساسحا رایسب
 نشور و نشخ اتبسن یاهگنر و یطارفا ویتکپسرپ
 -۱۵۱۸( وتروتنیت و )۱۶۱۴ -۱۵۴۱( وکِرگ لا .دوب

 زا یئهراپ ؛دندوب کبس نیا ناگرزب زا )۱۵۹۴
 زا یخرب رظن زا زین ژنآ لکیم راثآ نیرخآ

 رگید نایم رد .تسا یتسیرنم نارظنبحاص
 نوچ یناشاقن زا ناوتیم مسیرنم وریپ نادنمرنه
 ونینایجیمراپ ،)۱۵۴۰ -۱۴۹۴( ونیتنرویف وسور
 و )۱۵۵۷-۱۴۹۴( ومروتنوپ ،)۱۵۴۰ -۱۵۰۳(
 ینیلچوتونونب زین و ،)۱۵۷۲-۱۵۰۳( ونیزنورب
 .درب مان دوب راکالط و شارترکیپ هک )۱۵۰۰-۱۵۷۱(

.م
^  Diderot: و بیدا ،داقن ،فوسلیف ،وردید یند 

.م .۱۷۸۴ -۱۷۱۳ ،یوسنارف سیونفراعملاةریاد
^ Dumas: و سیونهمانشیامن ،رسپ یامود ردناسکلا 
.م .۱۸۹۵-۱۸۲۴ ،یوسنارف سیوننامر
^  Shaw: یدنلریا ٔهدنسیون ،اش درانرب جرج، 

.م .۱۸۵۶-۱۹۵۰
^  Sophocles: سیونهمانگوس رعاش ،لکفوس 
.م .دالیم زا شیپ مجنپ نرق رد نانوی
^  Racine: یوسنارف سیونهمانشیامن ،نیسار ناژ، 

.م .۱۶۹۹ -۱۶۳۹
^ eroic age
^ Aegean Principalities
^ Aeschylus ۵۲۵ ،یدژارت ردپ و ینانوی سیونمارد 

.م .م .ق ۴۵۶ .م .ق
^  Aristophanes نرق ینانوی یدمک ردپ و رعاش 
.م .دالیم زا شیپ مجنپ
^ Kabale und Liebe.
^ Schiller رعاش و هدنسیون ،رلیش کیردرف ناهوی 
.م .۱۸۰۵ -۱۷۵۹ ،یناملآ
^ Lillo.
^  Beaumarchais.: نوراک نتسوگوا ریپ 
 .۱۷۹۹-۱۷۳۲ ،یوسنارف سیونمارد ،هشراموبود

.م
^ Mercier : م .۱۹۲۶-۱۸۵۱ ،یکیژلب فوسلیف.
^ Augier: یوسنارف سیونمارد ،هیژوا لیما، 

.م .۱۸۲۰-۱۸۸۹
^ Sardou: سیونهمانشیامن ،ودراس نیروتکیو 
.م .۱۹۰۸ -۱۸۳۱ ،یوسنارف
^ Corneille: سیونهمانشیامن و رعاش ،ینرک ریپ 
.م .۱۶۸۴-۱۶۰۶ ،یوسنارف
^ Polis.
 ای یرالاسردپ ٔهیاپ رب هک تسا یموق یهورگ نالک ^

 دندقتعم نآ یاضعا و تساهدش ناینب یرالاسردام
.م .دنراد یکرتشم یاین هک
^ Erwin Piscator
^ Maeterlinck. : ۱۹۴۹-۱۸۶۲ ،یکیژلب ٔهدنسیون. 

.م
^ Peripeteia. : رییغت یانعمهب ینانوی یاهژاو 
 همانگوس نویسکا هک یاهظحل ینعی ،یناهگان
 یروک هرگ و ،دهدیم رییغت ار دوخ ریسم )یدژارت(
 زابهب راچان ،هدش ادیپ اهتیصخش طباور رد هک
-ناکت ،رتهدیچیپ ار لوحت دیپیروا .ددرگیم ندش
.م .تخاس رتیناهگان و رتهدنهد
^ Nathan der Weise.
^ Lessing. : و هدنسیون ،گنیسل میئارفا دلوهتگ 
.م .۱۷۸۱-۱۷۲۹ ،یناملآ داقن
یلصا نتم یاهسیوناپ
۱. Letter to Minna Kautsky، ۲۶ November 

۱۸۸۵
۲. Beaumarchais، Essai sur le genre drama‐

tique serieux، ۱۷۶۷.
۳. Thorstein Veblen، The Theory of the Lei‐

sure Class، ۱۹۲۵.
‑ هعمج باتک – ناریا تاعوبطم یناگیاب

http://irpress.org/index.php?title=%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C_%D9%88_%D9%87%D9%86%D8%B1
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 ،ریخا هدس رد یعامتجا ثحابم زا یکی
 هب ثحابم نیا .تسا تیوه هب طوبرم ثحابم
 هب هک یتالوحت لیلد هب ،ندوب روهظون مغر

 زارف ،هداد یور رصاعم ناریا رد یخیرات ظاحل
.تسا هتشاذگ رس تشپ ار یرایسب یاه دورف و
 هب طوبرم ثحابم یریگ لکش یلک روط هب

 یگنوگچ و ددرگ یمزاب راجاق هرود هب تیوه
 زا برغ ندمت و گنهرف اب دروخرب و لماعت
 هرود نیا رد یناریا نارکفتم ییورایور نیتسخن
 یزادرپ هیرظن ناکرا زا یکی هراومه زورما هب ات

 .تسا هدوب ناریا رد یسایس -یعامتجا یاه
 دروم رایسب عفانم ظاحل هب ناریا هرود نیا رد
 رب هوالع و  . تسا هدوب یرامعتسا  برغ هجوت
 یاه گنج رد ناریا یپایپ یاه تسکش نآ
 و ،راجاق هاش دمحم و هاش یلعحتف هرود
 نیا زا یشان یعامتجا و یداصتقا یاه نارحب

 هب ار یناریا نارکفنشور هجوت ،اه تسکش
 هچنآ هب و درک بلج ناریا یگدنام بقع لیالد
 نیا رثا رد .دنروآ یور تشذگ یم برغ رد
 لباقم رد یناریا ”دوخ“ برغ یایند اب ههجاوم
 نیا نایرج رد اما .دریگ یم لکش ”یرگید ”
 ینابم و یرکف تالوحت هب هکنآ زارتشیب هجوت
 یعون دهاش ،دوش هجوت برغ هعسوت یفسلف

 نوچمه یدارفا و ؛میتسه برغ زا یرادربوگلا
 ازریم و فوبلاط ،ناخ مکلم ازریم ،هداز دنوخآ
 گنهرف تیعجرم هب داقتعا اب ینامرک ناخاقآ

 ندمت نیا طرش و دیق یب شریذپ زا ،برغ
 و دوخ لماک یفن اب و ” دنیوگ یم نخس
 یاهوگلا هک دنرواب نیا رب ،ددجت لماک شریذپ

 و لئاسم لح هب رداق تروص ره رد یبرغ
 ؛نایئوچک (.”دنتسه ناریا یلخاد تالکشم

۱۳۸۳( 
 رصع اب نراقم و جیردت هب یتیوه یاه هیرظن
 اضر .تفرگ دوخ هب یا هزات لکش لوا یولهپ

 ینتبم ار یگنهرف یزاسون و تاحالصا هک هاش
 ددجت ،ارگ ناتساب مسیلانویسان“ لصا هس رب

 ،دوب هداهن انب )یفطل( ”یزیتس بهذم و ییارگ
 یفن رد ار تفرشیپ و هعسوت هب ندیسر هار اهنت

 ناریا هعماج رب مکاح ینید گنهرف و اه تنس
 یتیوه رصانع نتفرگ هدیدان اب و تسناد یم
 رد و ،مالسا خیرات و بهذم ،تنس نوچمه
 ،یناتساب خیرات و ییایرآ داژن رب دیکات اب لباقم
 .تشاد ناریا یناتساب تیوه یایحا رد یعس
 یماکان لیلد هب نارکفنشور هرود نیا یادتبا رد
 جرم و جره یاضف زین و هطورشم تضهن یاه
 هب اما دندرک ادیپ شیارگ هاشاضر هب ،دوجوم

 تاحالصا زا یگدروخرس لیلد هب و رورم
 .دندش هدنکارپ یو فارطا زا هاش اضر هنارمآ
 درط هک تسا یخیرات عطقم نیا رد )نامه(
 هیامرس طباور شرتسگ و یموب گنهرف رصانع
 گنهرف یفن اب و هدش رتراکشآ جیردت هب یراد
 یارب یموب یاه لح هار ،یموب یاه تلاصا و
 یشومارف تسد هب یعامتجا یگدنام بقع
 .دوش یم هدرپس
 هب هرسکی یناریا تیوه هک یطیارش نینچ رد
 نارکفنشور نایم رد ییاه همزمز هداتفا هرطاخم
 شوگ هب ” شیوخ تیوه یوجتسج ”رب ینبم
 نآ ماع یانعم هب تشگزاب هشیدنا و دسر یم
 ناتساد و نارکفنشور زا یهورگ ینهذ هلغشم
 لاس زا ابیرقت بیترت نیا هب .دوش یم نازادرپ

 یصاخ یوس و تمس هب یتیوه نامتفگ ،۱۳۳۲
 یفن یلک روط هب ار هناددجتم تیوه و هتفر
 و تفن ندش یلم تضهن هرود نیارد .دنکیم
 یدرکیور ،برغ هب تبسن یداقتنا درکیور

 و هدرک ناریا یتیوه نامتفگدراو ار روحم تنس
 هب شیپ زا شیب ار یموس ناهج نارکفنشور

 ناشیلحم یاهتنس و یموب یاهتیوه تمس
 بیترت نیا هب )۱۳۸۳؛نایئوچک ( .داد قوس
 یادن یبرغ ددجت یفن اب هرود نیا نارکفنشور
 رس ار ”نتشیوخ هب تشگزاب“ و ”یبایدوخ“
 یم ار لهچ ههد یاه لاس اساسا اذل .دنداد
 و میکحت یاه لاس هک یتدش نامه هب ناوت
 هطلس و هتسباو یراد هیامرس طباور دشر
 شنکاو یاه لاس ،تسا هناگیب گنهرف
 هب تبسن ناگدنسیونو نارکفنشور زا یرایسب

 یتادراو گنهرف و هدش لیمحت طباور نآ میکحت
 ار یلم تیوه هک ههد نیا ناگدنسیون .تسناد
 یوجتسج هب ، دندید یم یدوبان ضرعم رد
 لباق هتکن اما .دنرامگ یم تمه شیوخ تیوه
 رد نارکفنشور هک تسا نآ هطبار نیا رد هجوت
 یتوافتم یاهدرکیور ،یلم تیوه یزاسزاب یپ
 و یورسک نوچمه یخرب .دنداد ناشن دوخ زا

 یاج هب یئارگ ناریارب دیکات اب تیاده
 ار مالسا دنتشاد یعس یبهذم یژولوئدیا

 ؛دننک یفرعم ناریا گنهرف رب یلیمحت یرصنع
 و یتعیرش نوچمه زین رگید یخرب لباقم رد و

تشگزاب رصع و دمحا لآ لالج
هداز ینیع ناکرت گنهرف وو خيیررات
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 رد یعس ینید یاه تنس زا عافد اب یرهطم
 هک یروط هب .دنتشاد ینید تیوه یزاسزاب

 نتفایزاب ار شیوخ هب تشگزاب یتعیرش
 یگنهرف و یخیرات تلاصا و یناسنا تیصخش
 زا تاحن هرخالاب و یهاگآ دوخ و ،شیوخ
 یونعم رامعتسا و یگنهرف نویسانیلا یرامیب
 نتشیوخو )۹۴:۱۳۷۶ ؛یتعیرش( دنک یم یفرعم
 یگنهرف نتشیوخ“ ،تشگزاب نیا رد ار
 رت کیدزن ام هب همه زا هک دناد یم ”یمالسا
 نالا هک تسا یندمت و گنهرف اهنت و تسا
)۹۶ :نامه( .تسا هدنز
 کی ماقم رد هرود نیا رد زین دمحا لآ
 ظفح رب دیکات اب ،هدنسیون کی و رکفنشور

 ات تسا نیا لابند هب ،لوحت نایرج رد اه تنس
 یراد هیامرس و یبآم ددجت موجه یارب یحالس
 دوخ یرکف یاه تیلاعف همادا رد و دبایب هتسباو
 زا یشان ناماسبان ضراوع هب هجوت رثا رب و
 زت و شیوخ هب تشگزاب هیرظن ،برغ اب هطبار
 ار برغ ندمت و گنهرف زا یشان راثآ اب هلباقم
 یاه ییوج هراچ یمامت هک وا ”.دنک یم حرطم
 تسا هدرک هبرجت ار هنایارگ پچ و یتسیلانویسان
 ندیبوک هب همیسارس اتدوکزا سپ نونکا و

 ،دزادرپ یم یجراخ یرامعتسا یاه تسایس
 هاگهانپ نیا و دیآ یم رب هاگهانپ نتفای یپ رد
 )۲۷۲ :۱۳۷۱ ،یریما( ”.تسا تنس هب تشگزاب
 وا راثآ رد حوضو هب ار نآ دومن هک یتشگزاب

 تمدخ رد ،نیمز نیرفن ،ملقلا و نون نوچمه
 هدهاشم یگدز برغ و نارکفنشور تنایخ و
.مینک یم
 هشیدنا لصاح هک یگدز برغ رد دمحا لآ
 ،تسا شا یگدنز موس هرود رد وا یعامتجا

 شیارگ و یعامتجا هشیدنا بلاغ نایرج
 رب ینبم ار لهچ ههد نارکفنشور زا یرایسب

 نودم ،هتفر داب رب تیوه و شیوخ یوجتسج
 حرط باتک نیا رد یرکف یلصا هیاپ .دنک یم
 دوخ ریبعت هب .تساه تنس نتفر نایم زا هلاسم
 ام هک تسا نیا رد رتفد نیا یلصا فرح ” وا
 یخیرات – یگنهرف تیصخش میا هتسناوتن

 شیربج موجه و نیشام لابق رد ار نامدوخ
 برغ (”.میا هدش لحمضم و ،مینک ظفح
)۲۸ :یگدز
 تیوه یناریو ندیشک ریوصت هب زا سپ دمحا لآ
 برغ رد،مسینیشام هرطیس رثا رد یگنهرف
 رظن زا .دیآ یمرب ییوج هراچ یپ رد  ،یگدز

 هشیش رد ار نیشام نیا ناج“ ،هراچ لالج
 ندروآ رد شیوخ رایتخا هب ار نآ .تسا ندرک

 برغ دوجوم عضو ثودح هک وا“ .”تسا
 یم مالسا تیلک ” یشاپورف زا یشان ار یگدز
 رارقرب زین ار عضو نیا زا ییاهر هراچ ،دناد
 تلاصا هب تشگزاب و تیلک نآ ددجم نتخاس
 :۱۳۷۱ ،یریما( ”.دنیب یم یتنس و یموب یاه

۴۱۸( 
 رب هوالع ار دمحا لآ لالج یرکف ریس نیا

 شیاه ناتساد رد ناوت یم ،یگدز برغ باتک
 نامر“ هب ناوت یم هنیمز نیا رد .دومن لابند زین
 هب نآ رد دمحا لآ هک درک هراشا ”نیمز نیرفن

 رهش لها ملعم اقآ شقن رد ناتساد یوار ناونع
 مجنپ هیاپ سیردت یارب ،ارسشناد هدرکلیصحت و
 عیاقو حرش هب و دوش یم اتسور دراو ،ییادتبا
 لیلحت رب ینتبم هک نیمز نیرفن“ .دزادرپ یم احنآ

 هنیرید یگنهرف -یعامتجا راتخاس یگتخیسگ
 یژولونکت دورو اب ههجاوم رد اتسور
 یتنس تایح رب ،)۳۹۳ :نامه(”تسا
 نتفر تسد زا عوضوم و دراد دیکاتاتسور

 و یرهش گنهرف باسحان موجه و اهتنس
 هعماج یتنس تفاب هب ار هدشن راهم یژولونکت
 نامر نیا رد دمحا لآ .دشک یم ریوصت هب
 هب ار یگدز برغ یرکف ینابم زا یرایسب

 نآ هک یروط هب ؛دنک یم دراو یناتساد ناهج
.دنناد یم یگدز برغ یرنه نادرگرب ار
 یاه تیصخش زا ناتساد نایرج رد دمحا لآ

 اه نآ هاگیاج حیضوت هب و درب یم مان یفلتخم
 اه نآ یداصتقا -یعامتجا دیاقع و اتسور رد
 نیا زا یخرب یرکف ساسا .دزادرپ یم
 راد بتکم هک ومعازریم نوچمه اه تیصخش
 و اه تنس رد هشیر امامت ،تسا اتسور یمیدق
 گنهرف دامن هک وا .دراد یموب یاه شزرا
 دورو تسا دقتعم ،تسا ناتساد رد ییاتسور
 هب ار نیمز نیرفن اتسور هب یژولونکت و نتشام
 یتنس دیاقع رد نانچ یو .تشاد دهاوخ لابند

 راوس لاح هب ات هک دنک یم یراشفاپ دوخ
 هک دقتعم نوچ هدشن هسردم ریدم لیبموتا

 نیا رانک رد .دناوخ یمن زامن لیبموتا بحاص
 هک میوش یم انشآ هسردم ریدم اب ام تیصخش
 ییاتسور و یتنس ینیب ناهج کی یاراد زین وا
 بایسآ دورو اب دراد هک یعفانم لیلد هب و تسا

 نیا لباقم رد .تسا فلاخم اتسور هب یروتوم
 میوش یم انشآ زین یرگید دارفا اب اه تیصخش
 ؛دنرادن هجوت یموب یاه تلاصا هب نادنچ هک
 و دراد اتسور رد یا هشیر هن هک رشابم نوچمه
 اتسور یاه تنس و یتنس تایح هب یگتسبلد هن
 موجه هرمث و هدز رهش یدرف هک هللا لضف ای و

 اب ام هک تسا اتسور هب رهش هنابآمددجت گنهرف
 ناشیاه ثحب لالخ رد دارفا نیا زا کی ره
 لدب یعون هب ناتساد عقاو رد و میوش یم انشآ
 یداصتقا -یعامتجا دیاقع حیضوت هصرع هب
.دوش یم فلتخم

 کت یاه هبرجت زا نامر نیا رد دمحا لآ لالج
 نیشن تات“ ،”نازاروا“ رد دوخ یاه یراگن

 ”جیلخ میتی رد کراخ“ و ”ارهز کولب یاه
 یگمه هک ییاه یراگن کت .تسا هدرب هرهب

 هطلس رثا رد یموب یاه تلاصا یدوبان زا ربخ
 نیا رد هدنسیون .دنهد یم یژولونکت و نیشام
 هب اهنت و دهد یمن هئارا ار یلح هار ناتساد
 ”قیرط نیا زا و دزادرپ یم عاضوا میسرت

 و مسینردم ههبش تیعقاو رد لمات هب ار هدنناوخ
 شالت رد و دناوخ یمارف یگنهرف تیوه لاوز
 ینعی دوخ هناهاگآ یژولوئدیا قیرط زا ات تسا
 هب تشگزاب ترورض ،”نیمز هب تشگزاب“
– یلم یاه تلاصا هب هیکت و یموب گنهرف
 و ۳۹۴ :نامه( ”.دنک یزیر حرط ار یبهذم

۴۰۷( 
 هلمج زا زین ”اهودنک تشذگرس“ ناتساد
 ینابز اب نآ رد هک تسا دمحا لآ یبدا یاهراک
 برغ و رامثتسا نومضم هب کیلوبمس و نیدامن
 ناتساد نیا مظعا تمسق .تسا هتخادرپ ییارگ
 یلسع یاهروبنز شالترپ یگدنز زا تیاکح
 مسا هب یدرف ار اهنآ شالت و راک هرمث هک دراد
 امغی هب تساهودنک بحاص هک کب یلع دمک
 کب یلع دنمک عمط هک جیردت هباما .درب یم
 افتکا اهروبنز جنر هرمث هب اهنت ،دوش یم رتدابز
 تراغ زین ار اه نآ ییاذغ یاهرابنا و دنک یمن
 رد اهروبنز زا هتسد ره هک تساجنیا .دنک یم
 و دننک یم هئارا ار یلح هار ییوج هراچ یپ
 یگدنز یوس هب تشگزاب ار هراچ هار اتیاهن
.دننادیم تعیبط ناماد رد دوخ نیتسخن
 و نیدامن یا هویش هب اهودنک تشذگرس ناتساد
 ریوصت هب ار ناریا یعامتجا عاضوا ،کیلبمس
 اهروبنز یعامتجا یگدنز ” نآ رد و دشک یم
 زا یدامن ،تسا هدیجنس و مظنم یماظن هک
 مناخ یجاباش هک تسا ناریا یعامتجا یگدنز
 و عیسو یشنیب اب اهنآ تیارد اب ربهر هگرزب
 هب ار اهروبنز یعامتجا یگدنز هتسیاش تیارد

 دنمک رگید یوس زا.دهد یم ناماس یبوخ
 تسناد دادبتسا زا یلبمس ناوت یم ار کب یلع
 جنر هرمث تراغ هب اهروبنز رامثتسا اب هک
 هب )۲۶۵ :نامه ( ”.دزادرپ یم اه نآ تمحزو
 رد یعس زین ناتساد نیا رد دمحا لآ بیترت نیا
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 رد ار ییاهر هار و هتشاد رامعتسا یاشفا
.دنک یم میسرت تشگزاب
 یریبعت لالج راثآ رگید و یگدز برغ نیاربانب
 اب سامت رثا رب و تنس رد هک ینارحب زا تسا

 همان یگدنز رد و .تسا هدمآ دیدپ ددجت
 ” هب وا نتفای هجوت هک دسیون یمزین شتشوندوخ
 اه یناریا یعامتجا یتنس یاه داینب یلصا داضت
 تکلمم نیا رد دراد یقرت و لوحت مسا هب هچنآ اب
 برغ نتشون یارب وا یلص کرحم عدرذگ یم
 )۵۲ :۱۳۷۶ ،دمحا لآ (.تسا هدش یگدز
 یزاین مغر هب دمحا لآ هک تشاد هجوت دیاب اما

 زا دشوک یم ،دنک یم ساسحا تنس هب هک
 اهنت هن اریز .دزیهرپب ییارگ تنس ماد هب نداتفا

 یدروامه ییاناوت ،تسه هکنانچ تنس دنیب یم
 یاوتحم رد ،درادن ار ددجت هدنباتش نایرج هب

 دهاوخب هک دبای یم یتیبولطم نانچ مه تنس
 :۱۳۸۶ ؛نایضاق ( .دیوجب ینما هاگهانپ نآ رد

 هی زاین ،تنس هب هجوت نایم هراومه یو )۱۸۲
 ینعی ،تنس نمشد اب هلباقم ترورض و تنس
 نیا رد تنس یدنمناوت یفن و وس کی زا ،ددجت
 زا اهزاین هب خساپ رد نآ تیبولطم یفن و هلباقم
 :۱۳۸۶ ؛نایضاق( .تسا ددرت رد ، رگید یوس

۱۸۳( 
 ریس هک تسا نیا رکذ لباق هتکن نایم نیا رد
 ناشن  ،وا راثآ لالخ زا تنس هب لالج تشگزاب
 یاه تیلاعف و یعقاو یگدنز زا یساکعنا و

 لآ هک یروط هب .تسا شا یع امتجا – یسایس
 یبهذم و یناحور یا هداوناخ زا هک دمحا
 زا یناوج نارود یادتبا رد ،تسا هتساوخرب

 اما .دنک یم تشپ بهذم هب و دزیرگ یم تنس
 یورین هجوتم سپس ،دیدرت راچد همادا رد
 یم یگدزبرغ ضراوع ربارب رد تنس تمواقم
 شخرچ دهاش عطقم نیا رد ام هک نانچ ؛دوش
 و یفسلف نتشیوخ یوس هب لالج یتسیژولوئدیا

 وا یبهذم و یلم -یموق تیوه یوجتسج
 .میتسه
 :عبانم
 حرش الثم و هلاچ ود و هاچ کی ،لالج ،دمحا لآ
 ۱۳۷۶٫ ،نارهت ،سودرف تاراشتنا ،تالاوحا
 رد یعامتجا تیعقاو ینیرفآ زاب دنیآرف ،ردان ،یریما
 یسانشراک همان نایاپ ،دمحا لآ لالج یناتساد تایبدا
 مولع هدکشناد ،نارهن هاگشناد ،یسانش هعماج ،دشرا
 ۱۳۷۱٫ ،یعامتجا

 ،نارهت ،ملق تاراشتنا ،تاغل گنهرف ،یلع ،یتعیرش
۱۳۷۶٫ 

 هب تنس زا راذگ و دمحا لآ لالج ،نیسح ،نایضاق
۱۳۸۶٫ ،نارهت ،ریوک تاراشتنا ،ددجت
 ،نآ یاه هفلوم و یناریا تیوه شهوژپ ،نیسح ،نایئوچک

 .http://www.iranculture.org/dabirkhane/ejtemaei تیاس رد هئارا ،۱۳۸۶
 رد هدش هئارا ،یولهپ و راجاق یاه هرود رد هتینردم و تنس یاه نامتفگ هب یداقتنا یهاگن ،هللا فطل ،یفطل

http://bashgah.net/pages-30839.html .

رازاب هتفشآ هدوت زا !رذگهر یا
رادرب لاف کی نم تسد زا ،غارچ تشپ
مشورفیم مدرد هب ار ظفاح لاف نیا
رابجا یور زا منزیم شتآ دنپسا

تسا هدنام حبص زا لگ هخاش کی نیمه اهنت
راک رُپ ِزور کی زا تسا هدوب ماهرهب نیا
مزاونیم ترسح هب ار یداش زاس نم
رادبت یاهاپ و هتسخ یاهتسد اب
؟تفر اجک میاهیکدوک بوخ ریوصت
رایسب جنر اب منکیم ارادم مراد
مراد دنخبل یشاقن ،بل یور رب
راوید تشپ مراد هودنا نامسآ کی
دشابن یربا ماهناخ دشیم شاک یا
راکنا و ریدقت یهشوگ دریمن اباب
دریگب تکرب نامهناخ ،دنامب ردام
راوآ ِ ریز ،نوفدم ِ یداش دوش ادیپ
دنشاب زیربل اههداج ات ،هفطاع زا
راد هگن ایور نیمه تشپ ارم افطل

راد هگن ایور نیمه تشپ ارم افطل
اضر
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 هک دیآیم دیدپ هاگنآ رنه یارب رنههب داقتعا
 گنهامهان دوخ یعامتجا طیحم اب دنمرنه
 .ددرگ
 نینچ هیجوت یارب هک دوش هتفگ ،دیاش ،هتبلا

 یفاک ،ندروآ هنومن ار نیکشوپ یئهجیتن و مکح
 و درک مهاوخن راکنا ای در ار هتفگ نیا .تسین
 تایبدا خیراتزا ،یرگید یاههنومن ،راب نیا
 تایبدا خیرات زا ینعی ،دروآ مهاوخ هسنارف
 – شاهنارکفنشور یاهشیارگ هک یروشک
 ٔهراق رسارس رد – ]۱[ریخا نرق ٔهمین ات مکتسد
.تسا هتشاد ار ریثأت نیرتهدرتسگ اپورا

 یاهتسیسیتنامر ،نیکشوپ نارصعمه
 ،رامش تشگنا نت دنچ زجهب زین ،یوسنارف
 دیاش .دندوب رنه یارب رنه روشرپ نادیرم همه
 رب هک دوب ]۲[هیتوگ لیفوئت اهنآ نیرتیار تخس
 نینچ رنه رد ]۳[یرگدوس هاگدید ناعفادم
 :تخاتیم
 یاهلقعلاصقان یا ،هن ،ناهلبا یا ،هن«

 پوسهب لدب دناوتیمن باتک کی ،یئهدقع
 دناوتیمن ناتساد کی روطنیمه ،دوش نیتالژ
 ٔهمههب …ددرگ لدب زردیب نیتوپ تفج کیهب
 و ،هن :مسق نونکا و هدنیآ و هتشذگ یاهپاپ

 زا یکی نم …!هن میوگیم مه رگید راب رازه
 ار دنمدوسان یاهزیچ دوجو هک متسه یناسک

 اب مدرم و ایشاهب نم قشع :منادیم یرورض
 تبسن ،دیآیمرب ناشتسد زا هک یتمدخ
»۱ .دراد هنوراو
 هیتوگ نیمه ]۴[رلدوب ٔهمانیگدنز رب یتشاددای رد
 ]۵[ٔهدنسیون نیسحتهب رایسب ترارح و روش اب

 رادساپ« وا هک اریز ،دزادرپیم ّرشب یاهلگ
 و تسا رنه قلطم یراتخمدوخ و لالقتسا
 زج یفده یرعاشو رعش هک دهدیمن هزاجا

 ساسحا ندنازیگنارب زج یدوصقم ای و ،دوخ
 یمدآ حور رد – هملک قلطم مومهفمهب – یئابیز
».دشاب هتشاد
 رد تسناوتیم »یئابیز رادنپ« کدنا هچ هک نیا

 یسایس و یعامتجا یاههشیدنا اب هیتوگ رطاخ
 ریز رد هک وا ٔهتفگ زا ناوتیم ،ار دبای دنویپ
:تفایرد ،دیآیم

 کی ناونعهب هک مرادیم مالعا رایسب یداش اب«
 هغبان لئافار کی ندید قح دنورهش و یوسنارف
 ».مراد ار نایرع و ابیز ینز ای
 ،همهنیا اب .تسا راک تیاهن رگید ،نیا ،نیقیهب

 اب ًالامتحا )les Parnassiens( نایسانراپ ٔهمه
 یخرب دیاش هک دنچره .دناهدوب یارمه هیتوگ
 هک یلومعم ریغ هزادنازا شیب بلاق اب اهنآ زا

 نایب یارب ،شیناوج نارود رد هژیوهب ،هیتوگ
 راکهب »رنه قلطم لالقتسا«هب شداقتعا

.دندوبن قفاوم ًالماک ،تفرگیم
 و اهتسیسیتنامر ینهذ شیارگ نیا ببس
 اب زین نانآ ایآ ؟دوب هچ یوسنارف نایسانراپ
؟دندوب گنهامهان دوخ یعامتجا طیحم
ٔ همانشیامن یایحا ٔهرابرد ۱۸۵۷ رد هیتوگ لیفوئت

 – هسنارف رتائت طسوت ]۶[یینیووددرفلآ نوترِتَچ
 رکذ ۱۸۳۵ هیروف ۱۲ ار شیارجا خیرات وا هک
:تفگ نینچ و ،تشاگن یئهلاقم – هدرک
 یرونخس نآ رد نوترتچ هک یئهنحص تشپ«
 یگنر هدیرپ دنلبوم ناناوج زا دوب رپ ،درکیم
 لاغتشا چیه هک دندوب رواب نیا رب هناتخسرس هک
 یشاقن ای رعش ندورس زج یگرزب و هوکشرپ

 تبسن ناشریقحت و …درادن دوجو ندرک
 لوا لاس نایوجشناد ریقحت زا شیب »اهاوژروب«هب
 گرِبلِدیاه ]نایوجشناد ٔهیداحتا وضع و[ مود و
 .دوب ناگیامیب و ناگنهرفیبهب تبسن انِی و
)۲(« 
؟دندوب هک ریقح و راوخ »یاهاوژروب« نیا

 ،نارادکناب – ٔهمه ًابیرقت اهنیا« :دیوگیم هیتوگ
 ،نارادناکد ،ناناگرزاب ،نالیکوو ،نالالد
 نایفوص cenacleهب هک دندوب یناسک – هریغو
 قلعت ]پ .گ – اهتسیسیتنامر عمج ینعی[
 شیپ یاههفرح اب هک ینانآ ٔهمه ینعیو دنتشادن
.)۳( دندنارذگیم راگزور هداتفا اپ

 .تسا تسد رد زین یرتشیب هاوگ
 دئاصق زا یکی رب یریسفت رد ]۷[لیونبودرودوئت

 نیاهب زین دوخ هک دریذپیم ،شیوخ تفگش
 حیضوت و .تسا هدوب التبم »اهاوژروب« زا ترفن
 .تسیچ حالطصا نیا زا شروظنم هک دهدیم
 یانعمهب »اوژروب« ٔهژاو ،اهتسیسیتنامر نابزهب«

رنه یارب رنه ٔهرابرد
فناخلِپ چیوونیتنلاو یگرویگ
یزاریش یولوم ٔهتشرف ٔهمجرت گنهرف
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 یکنارف جنپ هکس شیادخ اهنت هک دوب یسک
 زا ار دوخ هک نآ زج تشادن ینامرآ و ،دوب

 هنیمز رد و ،درادب رود ینایز و ررض هنوگره
ٔ هنیمز رد و ،یتاساسحا یاههنارت رادتسود رعش
 دوب یفارگوتیل رادتسود ،یشاقن و یزاسهمسجم
)۴(«. 
 شاهدنناوخ زا ،یفرح نینچ نتفگ اب لیونبود
 هک رگا دنوشن هدز تفگش هک دنکیم اضاقت
ٔ هرود رخاوارد ًابیرقت هک – وا تفگش دئاصق
 یئوگ هک تسا نانچ – هدش هتشاگن کیتنامر
ٔ هویش هک اریز ،دنتسین شیب یناگیامورف مدرم
 و دنهدیم رارق قشمرس ار یگدنز یئاوژروب
.دنیاتسیمن ار کیتنامر غباون
 دعاقتم ار یمدآ یفاک ٔهزادناهب اههنومن نیا

 طیحم اب یتسارهب اهتسیسیتنامر هک دنکیم
 ،اما .دندوب گنهامهان دوخ یئاوژروب یعامتجا
 یعامتجا تابسانم یارب هلأسم نیا ،تقیقح رد
 اهتسیسیتنامر عمج .دوبن کانرطخ یئاوژروب
 نیا هک دوب یئاوژروب ناناوج ٔهدنرادرب رد
 ،یتسپ هیلع اما ،دندرکیمن در ار تابسانم
 یئاوژروب یگدنز یگیامورف و یتخاونکی

 ار نانآ تخس نینچ هک ون رنه .دندوب هدیروش
 نیا زا یزیرگ هار ناشیارب ،دوب هدرک هتفیش
 یاهلاس .دوب یگیامورف و یتخاونکی ،یتسپ
 تنطلس تسخن ٔهمین رد و ]۸[نویساروتسر رخآ
ٔ هرود نیرتهب رد ،ینعی ،پیلیف یئول
 راگزاس ،یرگید نامز رهزا شیب ،مسیسیتنامر

 تخاونکی و رابتلاسک و لذتبم یگدنز اب ندش
 اریز ،دوب راوشد یوسنارف ناناوج یارب یئاوژروب

 نایرج رد هسنارف شیپ یدنچ نیمه ات هک
ٔ هرود و گرزب بالقنا یازتشهد یاهنافوت
 ساسحا و روش یتسارهب هک دوب هتسیز ینوئلپان
 یتقو .)۵( دوب هدرک نوگرگد ار نایمدآ
 و ،تفای بلاغ یتیعقوم هعماج رد یزاوژروب
 ار یناگدنز یدازآ یارب هزرابم شتآ هک هاگنآ

 زج دنامن یزیرگ ون رنه یارب ،دیشخبیمن امرگ
 ،یگدنز یئاوژروب ٔهویش در و یفنهب هک نآ

.دشخب ینامرآ یلکش
 .دوب یئیئارگنامرآ نینچ یتسارهب کیتنامر رنه
 رد اهنت هن ات دندیشوکیم اهتسیسیتنامر
 زین دوخ رهاظ رد یتح هکلب ،یرنه یاهراک
 یئاونمه و یراگزاس و یورهنایم هک دنهد ناشن
 شیپ یکدنا .دننکیم یفن و در ار یئاژروب
 هک یناوج نادرم ،هیتوگ ٔهتشونهب انب هک میتفایرد
 رپ ار هنحص تشپ نوترتچ یارجا نیتسخن رد
 .دنتشاد رس رب دنلب یاهسیگهالک ،دندوب هدرک

 ببس هک ار هیتوگ هرس ٔهقیلج ثیدح یسک هچ
 ؟تسا هدینشن دشیم »هتسارآ مدرم« شدنچ
 بیرغ یزیچ ،ناوج یاهتسیسیتنامر یارب

 و ندیشک طخ یارب یئهلیسو ،دنلب یوم نوچ
 روفنم یاهاوژروب و دوخ نایم نتخادنا هلصاف
 یئهلیسو نینچ زین هدیرپ گنر یامیس .دوب
 و گنر هک دناهتفگ نینچ و :دمآیم رامشهب
 یریس مکش هیلع ضارتعا رگناشن هدیرپ یور
.دوب اهاوژروب

 نایم رد اهزور نآ« :دیوگیم هیتوگ
 دح ات هک دوب نآ رب مسر ،اهتسیسیتنامر
 ،دنشاب هتشاد گنر هدیرپ یئامیس ناکما

 و مک و زبسهب لیامتم ٔهدیرپ گنر اب یئهرهچ
 نینچ .هدرم کی یور و گنر نوچ شیب
 ینوریاب ٔهدیشک متس رهاظ ناسناهب یگنر
 روش رد قرغ وا هک نیا رب دوب یهاوگ و ،دادیم
 ».)۶( تسا ینامیشپ و سوسفا و ناجیه و
 اهتسیسیتنامر یارب هک دیوگیم نینچمه هیتوگ
 و زیگنامارتحا رهاظ نتفرگ هدیدان و ندیشخب
 و ،دوب راوشد سب یراک وگوه روتکیو ٔهتسارآ
 زا بلغا دوخ نایم یصوصخ یاهوگتفگ رد
 فسأت راهظا گرزب رعاش فعض نیا

 ،تیرشب اب ار وا« فعض نیا هک اریز ،دندرکیم
 ».)۷(دادیم دنویپ یزاوژروب اب یتح و
 یارب ششوک ،هک تشاد هجوت دیاب ،هتفرمهیور
 و صخشم یرهاظ و عضو و رس نتشاد

 یعامتجا تابسانم ٔهدنباتزاب هشیمه ریگمشچ
 روخرد هنیمز نیا و .تسا دوخ صاخ ٔهرود

.تسا یهجوت نایاش ٔهناسانشهعماج قیقحت
 ناوج یاهتسیسیتنامر شرگن نیا اب
 رنه« ٔهشیدنا هک دوب یعیبط ،یزاوژروبهب

 نانآ ٔهدیدهب .دراداو نایغطهب ار نانآ »دنمدوس
 تمدخهب ار رنه ینعی رنه ندنادرگ دنمدوس
 ،دنتشاد ترفن نآ زا تخس نینچ هک یزاوژروب
 ناظعاوهب هیتوگ یاهیزات دنت ،نیا .ندروآ رد
 ار نانآ ،ماهتفگ هک نانچمه هک ،دنمدوس رنه
 نیا زا و »یئهدقع یاهلقعلاصقان ،ناهلبا«
 نیا ِرگنییبت و .دنکیم نییبت ار ،دیمانیم لیبق
 شمشچ رد هک لومعمریغ و بیرغ ٔهدیقع
 ماحنا هک یتمدخ اب مدرم و ءایشا شزرا

 ًاساسا .تسه زین ،دراد هنوراو تبسن دنهدیم
 ،هیتوگ بیرغ یاههدیقع و اهیزاتدنت نیا ٔهمه
 تفگش یاههدیقع و اهیزاتدنت دننامه ًالماک
.تسا نیکشوپ لومعمریغ و
!ناسدقم هکشخ یا ،دیوش رود
 تشونرس یاورپ هچ ار لایخ هدوسآ رعاش

 ؟تسامش
 یوسنارف نازادرپعقاو نیتسخن و نایسانراپ
 ٔهعماج زین )نارگید و ،ربولف ،اهروکنگ(
 راوخ رایسب ار دوخ نوماریپ یاوژروب
 »یاهاوژروب« هتسویپ ،زین ،نانآ .دندرمشیم
 ار ناشاههتشون رگا .دندرکیم مهتم ار روفنم

 یارب ،ناشدوخ یاههتفگهبانب ،دندرکیم پاچ
 اهنت هکلب ،دوبن ناناوخباتک ٔهمه نتفرگ هرهب
 هک نانچ ای ،دوب یئهدیزگرب کدنا رامش یارب
 یارب« ،دروآیم شیاههمان زا یکی رد ربولف
 هک دنتشاد هدیقع نانآ .دوب »هتخانشان ناتسود
 قوذ و دادعتسا زا یراع هک یئهدنسیون اهنت
 ٔهدرتسگ عمج نتشادزا دناوتیم ،تسا یعقاو

 رب ]۹[لیلود تنکول .ددرگ دونشخ ناگدنناوخ
 رب لیلد هدنسیون کی تیبوبحم هک دوب رواب نیا

 نتفگهب یزاین دیاش .تسا یرکف یگیاممک
 نوچمه ،زین نایسانراپ هک دشابن
 یارب رنه ٔهیرظن رادافو نادقتعم اهتسیسیتنامر
.دندوب رنه
 اما ،دروآ ناوتیم زین دننامه یاههنومن رایسب
 یفاک ٔهزادناهب .تسین راک نیاهب یزاین یتسارهب
 هاگنآ رنه یارب رنههب داقتعا هک تسا نشور
 دوخ ٔهعماج اب نادنمرنه هک دیآیم دیدپ
 نیا رتقیقد فیرعت اما .دنشاب گنهامهان
.دوب دهاوخن درومیب یگنهامهان
 شیپ ٔهرود رد تسرد ،مهدژه ٔهدس رخاوا رد
 اب هسنارف ورشیپ نادنمرنه ،گرزب بالقنازا

 .دندوب گنهامهان دوخ راگزور »بلاغ« ٔهعماج
 »نهک مظن« فلاخم شناتسود و ]۱۰[دیواد
 ،دوب ریذپانهراچ هتبلا یگنهامهان نیا و ،دندوب
 نهک مظن و نانآ نایم یراگزاس هک اریز
 یگنهامهان ،نیا رب نوزفا .دوب نکممان یتسارهب
 یئهنوگهب نهک مظن و شناتسود و دیواد نایم
 نایم یگنهامهان زا ریذپان سایق
 :دوب رتفرژ یئاوژروب هعماج و اهتسیسیتنامر
 اهراب هک نانچ ،شنارکفمه و هیتوگ لیفوئت

 و در ار یئاوژروب یعامتجا تابسانم ،ماهتفگ
 نیا دنتساوخیم هک یزیچ ٔهمه ،دندرکیمن یفن
 ندروآدیدپ زا تسد دیاب یئاوژروب ماظن هک دوب

 .درادرب تسپ یئاوژروب یاهتداع و اهیوخ
)۸(. 
 ،نهک مظن هیلع نایغط اب ،شناتسود و دیواد
 نانآ یوس نآ رد هک دندوب هاگآ یبوخهب
 و هدش فیدر موس یعامتجا ٔهقبط یاههتسد
 فورعم ٔهتفگهب ،یدوزهب هک دندزیم ماگ
 سپس .دندشیم زیچ همه ،]۱۱[سیس شیشک
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 رد هک ون ٔهعماج اب یلدمه ساسحا نانآ رد
 ات تفریم و دوب هتفای دشر نهک ٔهعماج نادهز

 اب یگنهامهان ساسحا اب ،دریگب ار نآ یاج
 رد ار یزیچ نینچ ام اما .دش هارمه بلاغ مظن
 هن نانآ :میباییمن نایسانراپ و اهتسیسیتنامر
 هسنارف یعامتجا ماظن رد یئینوگرگد راظتنا
 یزیچ نینچ یوزرآ رد هن و دنتشاد دوخ راگزور
 اب نانآ یگنهامهان هک تسا ببس نیاهب .دندوب

 دوب ریذپانهراچ یتسارهب ناشنوماریپ ٔهعماج
 نامز ٔهیسور ینوگرگد راظتنا زین نیکشوپ .)۹(

ٔ هرود ود ،نیا رب نوزفا ،و .تشادن ار دوخ
 یرییغت چیه یوزرآ رد رگید ًالامتحا ،الکین
 اب مأوت یدید اب زین وا ببس نیمههب .دوبن
.تسیرگنیم یعامتجا یگدنزهب ینیبدب
 نیشیپ ٔهجیتن مناوتیم ،منامگهب ،رگید نونکا

:میوگب و مهد طسب ار دوخ
 هک دیآیم دیدپ هاگنآ رنه یارب رنههب داقتعا

 یئهنوگهب رنه نارادتسود و نادنمرنه
 گنهامهان دوخ یعامتجا طیحم اب ریذپانهراچ
 .دباییمن همتاخ اج نیمههب هیضق اما .دندرگ
 اب هک ،ام »هلاس تصش نادرم« زا ندروآ هنومن
 دقتعم دوخ ماگنههب یزوریپهب یئار تخس
 اب مه نانآ هک شناتسود و دیواد زا ای و دندوب

 ناشن ،دنتشاد یئهدیقع نینچ یئارتخس نیمه
 رنهرد یرگدوس حالطصاهب هاگدید هک دهدیم
 رواد یرنه یاههدروآرف هک نیاهب لیامت ینعی
 قایتشا و ،دنیآ رامشهب یگدنز یاههدیدپ

ٔ هزیتس رد نتسج تکرش یارب یروآیداش
 ،تسا لیامت نآ هارمه هراومه هک یعامتجا
 یلدمه هک دباییم شرتسگ و دیآیم دیدپ هاگنآ

 هعماج زا یئهظحالم روخرد شخب نایم یلباقتم
 یئهنالاعف یگتسبلد شیب و مک هک یمدرم و
.دشاب دوجوم ،دنراد قالخ رنهرد
 نونکا هک یتقیقح ،ًاملسم ،ار الاب ٔهتفگ یتسرد
 نافوت هک یماگنه.دهدیم ناشن ،دیآیم نایمهب
 ،تسشنورف ۱۸۴۸ هیروف بالقنا شخبورین
ٔ هیرظنهب دقتعم هک یوسنارف نادنمرنهزا یرایسب

 .دندرک در ار نآ هنارصم ،دندوب رنه یارب رنه
ٔ هنومن و قشمرس ار وا هیتوگ اهدعب هک رلدوب یتح
 تشاد رواب ارچ و نوچیب هک تسناد یدنمرنه
 ناهگان زین ،دشاب لقتسم ًالماک دیاب رنه هک
 تسد Le Salut public مانهب یئهمانزور پاچهب
 اما ،دییاپن یرید هیرشن نیا هک نآ تقیقح .دیزای
‐Chan رب شاهچابید رد رلدوب ۱۸۵۲ لاس رد

sons )ار رنه یارب رنه ٔهیرظن ،نوُپودریپ )اههنارت 
 رنه هک درک راهظا و ،دیمان )Puérile( هناکدوک

 یزوریپ اهنت .دشاب هتشاد یعامتجا یفده دیاب
 اب ینادنمرنه و رلدوب هک دوب بالقنادض
ٔ هیرظنهب ات تشاداو ار وا یرکف شیارگ
 یکی اهدعب .دندرگزاب رنه یارب رنه »ٔهناکدوک«
 تنکول ینعی ،»سانراپ« کانبات یاههرهچ زا
 تشگزاب نیا ٔهناسانشناور تیمها ،لیلود
 رب شراتفگشیپ رد ینشورهب ار ]نیشیپ ٔهدیقعهب[
 ،Poémes antiques ]۱۲[مانهب دوخ باتک
 ۱۸۵۲ رد راب نیتسخن هک ،)نهک راعشا(
 رعش هک تفگ وا .دروآ نایبهب ،دیسر پاچهب
 نیقلت ای و ینامرهق قامعا ٔهدننازیگنارب رگید
 اریز ،تسین یعامتجا یاهتلیضف ٔهدننک
 ،یبدا لاوز نارود ٔهمه رد نوچمه ،نونکا
 یصخش فطاوع دناوتیم اهنت شسدقم نابز
 ندنازومآ ٔهتسیاش رگید و دنک نایب ار زیچان
 نارعاشهب باطخ ،لیلود تنکول ،]۱۳[تسین
 نانآ ینامز هک یئیرشب داژن هک دیوگیم
 و رتدوز نانآ زا نونکا ،دناهدوب شناراگزومآ
 نایبهب ،نونکا )۱۱( .تسا هدرک دشر رتشیب
 یئیگدنز نداد« رعش ٔهفیظو هزات ،نایسانراپ
 »یئیعقاو یگدنز« هک دوب ینانآهب »ینامرآ
 زار یمامت انعمرپ نانخس نیا ]۱۴[دنتشادن
 شاف ار رنه یارب رنههب داقتعا ٔهناسانشناور
 تشاد میهاوخ ار نآ تصرف هدنیآ رد .دنکیم
 نونکا مه هک لیلود تنکول راتفگشیپهب هک
.میدرگزاب ،میدرک لقن ار نآ زا یئهراپ
 میازفیب دیاب ،هلأسم ٔهبنج نیا زا نتفرگ هجیتن اب

 یرگدوس هاگدید هراومه یسایس تردق ،هک
 ،هتبلا ،یدح نآ ات ،دهدیم حیجرت ار رنه رد
 هلأسم نیا و .دنکیمن رنه دوخهب یهجوت ًادبا هک
 یسایس تردق دوسهب اریز :تسا یندش کرد
 ار )اهیرگن ناهج( اهیژولوئدیا مامت هک تسا
 تمدخ نآهب دوخ هک ینامرآ تمدخ رد
 – یسایس تردق نوچ و دریگ راکهب ،دنکیم
 یتح و راک هظفاحم بلغا – یبالقنا هاگدنچره
 نیا هک دش دهاوخ نشور سپ ،تسا یعاجترا
 مدرم هتفرمهیور ای ،نویبالقنا ًالوصا هک هشیدنا
 ،دنتسه رنه رد یرگدوسهب دقتعم رکفنشور
 تایبدا خیرات .دوب دهاوخ اطخهب یئهشیدنا
 یتح هک دهدیم ناشن ینشورهب هیسور
 زیهرپ یزیچ نینچ زا زین ام نایاورنامرف
 هک یماگنه .مروآیم هنومن دنچ .دناهدرکن

 A مانهب ینژِران .ت.و ناتساد تسخن شخبهس
Russian Gil Blas, or the Adventure of 
Clunt Garvil Simonovich Chistyakov[۱۵[ 

 تساوخردهب گنردیب ،دش رشتنم ۱۸۱۴ رد

 یکسفوموزار تنک ،یمومع شزومآ ریزو
 تصرف نیا رد ،ریزو نیا ،دش میرحت و فیقوت
 نایم ٔهطبار ٔهرابرد ار شاهدیقع ،هدمآ شیپ
:درک نایب نینچ یگدنز و تایبدا
 هانگ اب ًارهاظ هک دنچره ،ناسیونناتساد بلغا«
 یاهناتساد رد ،اما ،دننکیم هزرابم داسف و

 اب و ابیز و ناشخرد یاهگنر نانچ اب دوخ
 هک دننکیم فیرعت و میسرت ار نآ یتاییزج
 قوس ]داسف و هانگ[ نآ یوسهب ار ناناوج
 یتح دوبیم رتهب هک یهانگ و داسف ؛دنهدیم
 یگتسیاش .دمآیمن نایمهب نآ زا مه یرکذ ًادبا
 اهنت نآ راشتنا ،دشاب هچره ناتساد کی یبدا

 هک دوش بیوصت و قیدصت دناوتیم یماگنه
».دشاب هتشاد یقالخا یتسارهب یفده
 رواب نیا رب یکسفوموزار ،مینیبیم هک نانچمه
.دشاب یفده دناوتیمن رنه دوخ هک دوب
 ببسهب هک لوا یالکین نارازگتمدخزا هورگ نآ

 یئهدیقع نتشادهب راچان دوخ یئهفرح تیعقوم
 نیمههب ًاقیقد زین ،دندوب عوضوم نیا ٔهرابرد
 رطاخهب دیاب .دندیشیدنایم رنه ٔهرابرد هنوگ
 ار نیکشوپ دیشوکیم فرودنکِنِب هک تشاد
 هناقاتشم هجوت نیا .ددرگ نومنهر تسار هارهب
 غیرد زین ]۱۶[یکسفورتسوا زا یسایس تردق
 وا یدمک ،۱۸۵۰ سرامرد ،هک هاگنآ .دشن
 Own folks – WE,ll Settle it Among مانهب

Ourselves[۱۷[ زا یخرب لد رد و دش رشتنم 
 – تراجت و – تایبدا رکفنشور نارادتسود
 رازآ ببس هلأسم نیا ادابم هک درک هناخ سرت

 یمومع شزومآ ریزو ؛ددرگ نارگادوس هقبط
 )فوتامخیش – یکسنیریش تنک( تقو
 ات داد روتسد وکسم یشزومآ شخب تسرپرسهب
 وا ندیدهب دنک توعد ناوج سیونهمانشیامن زا
 و یلاع فده هک دنامهفب واهب و ،دیایب

 زا یرادناج شیامن و میسرت اهنت رنه دنمدوس
 رد هکلب ،تسین هناریرش ای روآهدنخ یاهراتفر
 مهنآ ؛تسا ییاهزیچ نینچ در و ندرک موکحم
 هولج کحضم و اهنآ ندرک هرخسم اب طقف هن
 یقالخا یاهساسحا قیفلت اب هکلب ،ناشنداد
 و هانگ ندرک ورایور اب نیاربانب و ؛یلاع
 اب هناریرش و دنرچ لامعا و راکفا و ،تلیضف
 و ؛دنشخبیم یلاعت حورهب هک یلامعا و راکفا

 یارب هک ،نامیاهب ندیشخبورین اب ،ماحنارس
 رایسب تیمها یاراد یعامتجا و یدرف یگدنز
 رد ،اجنیمه ،دب یاهرادرک هک نیا و ؛تسا

 دوخ روخرد تافاکم و تبوقعهب ،ایند نیمه
 .دنسریم
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 رنههب »یقالخا« دید زا رتشیب الکینرازت دوخ
 اب وا ،مینادیم ام هک ییاحنآ ات .تسیرگنیم
 هک دوب هدیقعمه هلأسم نیارد فرودنکنِب

 .دوب دهاوخ یبوخ راک نیکشوپ ندرک هارهبرس
 Don’t Get مانهب یکسفورتسوا ٔهمانشیامن ٔهرابرد

Into Another’s Sleigh[۱۸[ ینامز هک 
 ذوفن ریزهب یکسفورتسوا هک دمآرد شراگنهب
 شوخ و دوب هدمآرد والسا گنهرف نارادتسود
 کمکهب هک دیوگب اهینامهیم رد تشاد
 ،درک دهاوخ »لطاب ار رتِپ راک همه« ،شناتسود
 Ce n’est pas une“ :تفگ شیاتس اب الکین

piece, c’est une lecon” [۱۹[. رب هک نآیب 
 رب هراشا اب ار دوخ راتفگ ،میازفیب اهلاثم رامش
 هک یماگنه .مناسریم نایاپهب ریز تقیقح ود
 .ن ٔهمانزور ،Moskovky Telegraf رد
ٔ همانشیامن رب یدنیاشوخان دقن ]۲۰[یوویلوپ
 The Hand of مانهب ]۲۱[کینلوکوک »ینهیم«

the All – Highest Saved و Our 
Fatherland[۲۲[ رظن رد همانزور ،دیسر پاچهب 

 هک یتقو اما .دش میرحت و ریفکت الکین ناریزو
 Grandad – ینهیم یاههمانشیامن یوویلوپ دوخ

of the Russian Navy[۲۳[ و Igolkin the 
Merchant[۲۴[ – ردارب ٔهتفگهب انب ،تشون ار 

 وا یسیونهمانشیامن دادعتسا زا رازت ،یوویلوپ
 یئهغبان ،هدنسیون« ،تفگ و دش دنسرخ رایسب

 و دسیونب ،دسیونب دیاب وا ،تسا ریظنمک
 هک نیا هن ،)نانک مسبت( دسیونب یرآ .دسیونب
».)۱۳( .دنک پاچ هیرشن
 نیا زا یسور نایاوارنامرف هک دینکن نامگ و

ٔ هنومن و قشمرس ،هن .دندوب انثتسا تهج
 زین هسنارف مهدراهچ یئول نوچ یئیگماکدوخ
 رنه دوخ هک درکیم روصت یئارتخس نیمه اب

 یارب یئهلیسو دیاب اما ،دشاب یفده دناوتیمن
 یمامتهب هدیقع نیا و .دشاب یقالخا شزومآ
 یئول ٔهزاوآرپ ٔهرود رنه یمامت و تایبدا

 .دوب هتخاس عابشا ار نآ و هدرک هنخر مهدراهچ
 مهدراهچ یئول هباشم یدید اب مه لوا نوئلپان
 زین ،وا .تسیرگنیم رنه یارب رنه ٔهیرظنهب
 تمدخ رد رنه و تایبدا هک تساوخیم
 لمع ٔهماج هار رد و دنشاب یقالخا یاهفده
 زین یدایز ٔهزادنا ات دوخ تساوخ نیاهب ندناشوپ
 هک تسا نیا تقیقح نیا هاوگ و ،دش قفوم
 یاههاگشیامن یاهیشاقن رتشیب عوضوم
 ٔهدازردارب ،راگزور نآ یئهرود )یاهنولاس(
 لابند ار وا هار مه ،موس نوئلپان ،وا کچوک
 یرتمک رایسب تیقفوم هک دنچره ،تفرگ

 تایبدا و رنه ات دیشوک ،زین ،وا .دروآ تسدهب
 .دروآرد ،دیمانیم یقالخا هچنآ تمدخ رد ار
 اب نومیل لها دارپال روسفورپ ،۱۸۵۲ ربماون رد

 یتراپانوب لیامت نیا زیمآهنعط و هدنروخرب ینحل
 Les Muses مانهب یئهیوجه رد ار یمیلعت رنههب

d’Etat هک درک یئوگشیپ وا .تفرگ دنخشیرهب 
 رنه« هک دیسر دهاوخ ارف ینامز یدوزهب
ٔ هطلس تحت ار یناسنا درخ و لقع »یتلود
 مظن هاگنآ و ؛دروآ دهاوخرد یماظن طابضنا

 زین هدنسیون یتح و دش دهاوخ امرفمکح
 یئیدنسرخان نیرتمک هک درک دهاوخن تأرج

.دهد ناشن دوخ زا
It faut etre content, s’il pleut, s’il fait so‐
leil, s’il fait chaud, s’il fait chaud, s’il fait 
froid: ‘Ayez le teint vermeil. Je déteste 
les gens maigres, à face pâle; celui qui 
ne rit pas mérite qu’on l’empale; etc. (14(

 زا دارپال فیطل ٔهیوجه نیا یارب هک میوگب دیاب
 تموکح .دش مورحم دوخ یئهفرح تمِس
 ار »یتلود رنه«هب هنعط تسناوتن موس نوئلپان
.دروایب بات
 اهیقرواپ
 ،وکسم( یعامتجا یگدنز رنه و بطاخمیب یاههمان زا *

۱۹۵۷(.
.)Mlle de Maupin )۱۸۲۵ رب راتفگشیپ ۱٫
۲٫ Histoire du romantisme )۱۵۳-۴ ص ،)۱۸۹۵ ،سیراپ. 
.۱۵۴ ص ،نامه ۳٫
۴٫ Les Odes funambulesques )۲۹۴-۵ ص ،)۱۸۵۸ ،سیراپ. 
 :دنکیم فیصوت نینچ ار یگنهامهان نیا هسومود درفلآ ۵٫
 رد :دندز ودرا یئوس رد کی ره ،هورگ ود ییوگ هدوب نانچ«
 هک یگرزب یاهحور ؛هتفای یلاعت و هدیدجنر یاهناج ،وس کی
 رد ار دوخ ،نایرگ و هدرک مخرس ،دندوب تیدبا یوزرآ رد
 ناوت ار یمدآ هک نادنچ ،دندوب هدرک قرغ شوخان یاهایور
 یخلت و هودنا زا یسونایقا رد هدننکش یاهین زج یزیچ ندید
 راوتسا و تماق تسار و رادتشوگ ینادرم ،رگید یوس رد .دوبن

 یزیچ لوپ ندرمشهب زج و دننکیمن مورحم اهیداش زا ار دوخ هک
 قه یادص یئوس رد .دننادیمن تیمها و هجوت روخرد ار رگید
 ناج زا نیتسخن هک – دوب هدنخ ههقهق رگید یوس رد و هیرگ قه
 La Confession d'un enfant[ ».مسج زا یمود و ،تساخیمرب

du Siécle )۱۰ ص ،)۱۸۳۶ ،سیراپ[
۶٫ Histoire du romantisme ۳۱ ص.
.۳۲ ص ،نامه ۷٫
 یاههلمح هک دیوگیم نینچ تحارصهب لیونبودرودوئت ۸٫
 کی ناونعهب یزاوژروب هیلع ًامیقتسم »اهاوژروب«هب اهتسیسیتنامر
 .)۲۹۴ ص ،Les Odes funambulesques( دوبن یعامتجا هقبط
 فوناویا یاقآ ًالثم( ام ٔهنامز یسور نازادرپهیرظن زا یخرب
 ٔهناراک هظفاحم شروش نیا )Ivanov – Razumnik( کینموزار
 ماظن یاهداینب هیلع هن اما »اهاوژروب« هیلع اهتسیسیتنامر
 و ٔهرتسگ هک دننادیم یزاوژروب هیلع یئهزرابم ار ،یزاوژروب

 نارگراک یسایس و یعامتجا ٔهزرابم زا رتهب سب یزادنامشچ
 رگهراشا هدیقع نیا ،عقاورد اما .دراد یزاوژروب هیلع )ایراتلورپ(
 رکفت خیرات ریسفت هک یمدرم هک تسا روآفسأت تقیقح نیا
 تمحز نیا دوخهب هشیمه ،دنریگیم هدهع رب ار هیسور یعامتجا
 یبرغ یاپورا رد رکفت خیرات اب یتامدقم یئهنوگهب هک دنهدیمن ار

.دنوش انشآ
 یگنهامهان رگناشن زین یناملآ یاهتسیسیتنامر یرکف شیارگ ۹٫
 هلأسم نیا و ،تسا ناشیعامتجا طیحم اب یهباشم ریذپانهراچ
 Die romantische مانهب شرثارد Brandes سدنارب طسوت یبوخب

Schuble in Deutschland باتک مود دلج هک Die Hauptstro‐
mungen der Litteratur des 19 ten Jahrhunderts ناشن ،تسا 

.تسا هدش هداد
۱۰٫ Poémes antiques )۱۸۵۲ ،سیراپ(، Vll
.ix ،نامه .11
.xi ،نامه ۱۲٫
۱۳٫ Memoirs of Xenofont Polevoi )۱۸۸۸ ،گروبزرطپ نس(، 
.۴۴۵ ص
 و امرگ رد و ،دشاب دونشخ ناراب و باتفآ رد دیاب یمدآ ۱۴٫

 هدیرپ و هدیکت نادرم زا نم ؛شاب هتشاد خرس ییامیس« :امرس
 ندش هتخیوآ رادب راوازس ،ددنخیمن هک سکنآ .مرازیب گنر

».تسا
مجرتم یاهسیوناپ
.م -.مهدزون نرق ینعی ^
^ Théophile Gautier، م .۱۸۱۱ -۱۸۷۲ ،یوسنارف ٔهدنسیون.
^ Utilitarianism: نازیم هک یهاوخدوس ای یرگدوس نیئآ 

.م .دنادیم شجنس رایعم ار یدنمدوس
^ Baudelair: م .۱۸۱۲-۱۸۶۷ ،یوسنارف رعاش ،رلدوب لراش.
 ناونع اب نآ زا ییاههراپ و ،دش هدورس ۱۸۵۷ رد هک یئهموظنم ^
.م -.تسا هدش رشتنم ۱۳۳۵ رد و همجرت یسرافهب »جنر یاهلگ«
^ Alfred de Vigny: ۱۸۶۳-۱۷۹۷ ،یوسنارف رعاش و هدنسیون.- 

.م
^ Theodore de Banville، م -.۱۸۹۱-۱۸۲۳ ،یوسنارف رعاش.
^ Restoration: نوبروب نادناخ تشگزاب نارود ،هسنارف خیرات رد 

.م -.تفای نایاپ ۱۸۳۰ بالقنا اب و زاغآ ۱۸۱۴ رد هک
^ Le conte de lisle: لیلود تنکول یرام لراش، – 

 .سانراپ یبدا بتکم راذگ نایب و یوسنارف رعاش ،۱۸۱۸-۱۸۹۴
.م

^ David: هاوخیروهمج شاقن ،۱۷۴۸-۱۸۲۵ ،دیواد ییول کاژ 
.م -.یوسنارف
^ Abbé Sieyés: زا ،۱۷۴۸-۱۸۳۶ ،سیس فزوژ لئوناما 
.م -.هسنارف نویبالقنا
 چیوونومیس لیوراگ تنک یارجام ای یسور سالب لیژ کی ^

.م -.فوکایتسیچ
^ Ostrovosky: سیون مارد ،۱۸۲۳-۱۸۸۶ ،چیوالوکینردناسکلا 
.م -.سور
.م -.درک میهاوخ لح دوخ نایم ار لکشم – ام مدرم ^
.م .وشن یرگید ٔهمتروس راوس ^
.م -.تسا سرد کی ،تسین همانشیامن کی نیا ^
^ N. Polevoi
^ Kukolnik
 تاحن ار ام یردپ نیمزرس ،تسا همهزا رتالاب هک سکنآ تسد ^
.م .داد
.م .هیسور ییایرد یورین گرزبردپ ^
.م .ناگرزاب نیکلوگیا ^

هعمج باتک – ناریا تاعوبطم یناگیاب

http://irpress.org/index.php?title=%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%D9%94_%D9%87%D9%86%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%87%D9%86%D8%B1
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 .یشورف نیزنب یاهرسدرد و ینیشن هراجا
 :دیوگیم .تسا خلت یاهیالگ اما شرخآ فرح
 راک ،هقدص هن مهاوخیم تفن لوپ هن نم«
 زاب باسح شیور مناوتب هک یراک ،مهاوخیم
 شتباب زا ملایخ لاس دنچ یارب لقادح و منک
 نم یارب نیا امش رظن هب .دشاب تحار

 شباوج رد ؟تسا یدایز عقوت یناتسزوخ
 یاهتیپ اب ار وا و مرادن نتفگ یارب یفرح
».مراذگیم اهنت نازوس باتفآ و شنیزنب
؟دنیوگیم هچ یمسر یاهرامآ
 و تیعمج رفن نویلیم ۵/۴ اب ناتسزوخ ناتسا
 عیانص دوجو ،زاگ و تفن میظع عبانم نتشاد
 هینبا و راثآ دوجو نینچمه و دالوف و یمیشورتپ
 زا یکی نتشاد و لصفراهچ تعیبط ،یخیرات

 نیرتدنمتورث مان ناریا یاههگلج نیرتزیخلصاح

 ناتسا نیرتزیختفن- یراکیب و تفن یوب ؛ناتسزوخ
دراد ار روشک رد یراکیب مود هبتر ناریا

ناتسزوخ ،داژنیتنج یبنلادبع ننااريیاا

 نیرتگرزب زا یکی هب یهتنم ریسم رد
 یمیشورتپ ینعی ،روشک یمیشورتپ یاهعمتجم
 تیپ دنچ اب یدرم ،هداج رانک رد رهشهام ردنب
 شدوخ .دشورفیم نیزنب و تسا هداتسیا نیزنب
 نیمه ناتسزوخ تفن زا وا مهس ؛دیوگیم
 تسا داؤف شمان !یضاران و تسا رکاش ،تسا
 یکی تاماظتنا یورین شیپ هام دنچ نیمه ات و
 ورین لیدعت ،دوب یمیشورتپ یاهعمتجم نیمه زا
 هب دش ثعاب راک زا جارخا رگید یترابع هب ای

 یبصع و خلت .دروایب ور یشورف نیزنب راک
 یتخس هب هک یدنخبل اب هارمه ،دنزیم فرح
 هک شلد درد یاپ .دناوخ ار نآ تشپ ناوتیم
 جارخا زا ؛نتفگ یارب دراد رایسب فرح ینیشنب
 دایتعا هناتسآ ات ار وا هک شاههام دنچ یراکیب و
 و ینارگ ات درب شایگدنز یگدیشاپ مه زا و

 هک یمان .دشکیم کدی دوخ اب ار روشک ناتسا
 .تسین ام ماک هب دنیوگیم دوخ اهیناتسزوخ
 یاهرتماراپ زا یکی اهنت ار لاغتشا رگا دیاش
 نیا زا اهیناتسزوخ یدنمهرهب نازیم رد مهم
 هب تورث نیا مییوگب هکنیا ،مینک ضرف تورث

 هلاسم .دشابن طبریب یاهیالگ ،تسین اهنآ ماک
 زا یکی ناتسا نیا رد لاغتشا و یراکیب
 تسا یثحابم نیرتیشلاچ و نیرتزیگناربثحب

 لاوس نیا اب هشیمه و هتشاد دوجو زابرید زا هک
 نیا دوجو اب ارچ هک تسه و هدوب هارمه مهم
 خرن ،دوجوم عیانص و یعیبط عبانم همه
 زا اهناتسا رگید اب هسیاقم رد شایراکیب
 لاوس نیا ؟تسا رادروخرب یرتدب تیعضو
 ضقانتم و توافتم یاهباوج اب هراومه
 و هدوب ورهبور یروشک و یناتسا نالووسم
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 و رامآ هیارا زین شلیلد نیرتمهم و تسه
 یراکیب خرن صوصخرد ضقانتم یاهماقرا
 یراکیب نازیم ناریا رامآ زکرم .تسا ناتسا
 ،هدرک مالعا دصرد۱۲ ار ناتسزوخ ناتسا یارب
 رد ار ناتسزوخ ناتسا زین اج نیمه ات هک یرامآ

 نالووسم اما ،دهدیم رارق روشک مود هاگیاج
 یرگید زیچ رامآ نیا صوصخرد یناتسا

 .دنیوگیم
دصرد ۲۵ یراکیب

 اب وگوتفگ رد زاوها هدنیامن ،ینیسح فیرش
 نینچمه و یراکیب رامآ صوصخرد »جوم«
 ناتسزوخ ناتسا رد رامآ نیا ندوب الاب لیالد
 رد یراکیب تیعضو رضاح لاح رد« :دیوگیم
 هب دوجوم یاهرامآ هب هجوت اب ناتسزوخ ناتسا

 اب یو».تسا دصرد ۲۵ زا شیب نیگنایم روط
 دروم رد هدش هیارا ضقانتم یاهرامآ در
 دوشیم هیارا هک ییاهرامآ« :دیوگیم ؛یراکیب
 ناتسزوخ رد .تسین یحیحص یاهرامآ عقاو رد
 ،دوشیم مالعا دصرد ۱۲ دودح یراکیب نازیم
 .مینکیم در عطاق تروص هب ار اهرامآ نیا ام
 هرادا زا ینس فلتخم عطاقم رد هک ییاهرامآ

 عطقم رد دهدیم ناشن ،میاهتفرگ ناتسرهش راک
 یراکیب یدصرد ۳۰ ،لاس ۲۹ ات ۱۵ ینس
 لک رد نیگنایم تروص هب رامآ نیا اما ؛میراد
 رد .تسا دصرد ۲۵ زا شیب ناتسزوخ ناتسا
 یاهلوق فلتخم یاههرود رد ارزو دروم نیا
 یموب یاهورین زا رتشیب هک دناهداد یدایز
 تاروتسد ناریدم هنافساتم .دوش هدافتسا

 هکنیا هفاضا هب ،دننکیمن ییارجا ار الاب تاماقم
 هلاسم مه ناریدم دوخ ندوب یموبریغ
 زا هدافتسا موزل رب دیکات اب ینیسح».تسا
 راهظا ،ناتسا یاههژورپ رد یموب ناراکنامیپ
 هب هجوت اب ناتسزوخ ناتسا تالضعم« :تشاد
 ود دراد دوجو ناتسا رد هک یراکیب تیعضو

 و یموبریغ یاهورین مادختسا یکی ؛تسا زیچ
 یلحم ناراکنامیپ زا هدافتسا مدع یرگید
 اب ،دوش هدافتسا یموب ناراکنامیپ زا رگا .تسا
 ناتسا رد یموب ناراکنامیپ لوپ هکنیا هب هجوت
 دوخ ناتسا رد دوجوم لوپ شدرگ ،دنامیم
 ارچ ؛دش دهاوخ یداصتقا قنور داجیا بجوم
 هدش ماحنا یاهراک مامت رد رضاح لاح رد هک
 دراو و هدش جراخ ناتسا زا لوپ ،ناتسا رد
 رگید گرزب یاهرهش و نارهت یاهکناب
 هک دیدج لاغتشا داجیا ،یفرط زا .دوشیم
 زا رتدب و تسا هداتفین قافتا زونه دشاب دوهشم
 میراد مه ار دوجوم یلغش یاهتصرف یتح نآ

 هس ناتسزوخ یزاسهلول .میهدیم تسد زا
 رکش و دنق هیفصت ،تسا لیطعت هک تسا لاس
 دنق و تسا لیطعت هک تسا لاس ود دودح
».تسا هدش لیطعت رضاح لاح رد زین لوفزد
تفن زا مهسیب اهیموب
 ،مدقم یتایح لیلخ اریخا ،هنیمز نیمه رد
 رد یهافش یرکذت رد زین رهشهام ردنب هدنیامن
 مالعا ساسا رب یراکیب خرن« :تفگ سلجم
 رهشهام ردنب و هیدیما رد یمسر عبانم و تلود
 ۵/۲۳ اب ار یمیشورتپ عیانص نیرتگرزب هک
 ام نالا .تسا هعجاف کی ،دراد دصرد
 تفن قطانم و هیدیما ،رهشهام رد نامهغدغد

 ابترم .دننکن جارخا ار یسک هک تسا نیا زیخ
 فلتخم یاههناهب هب ار یموب یاههچب دنراد
 لووسم ود نیا ناعذا زا غراف».دننکیم جارخا
 هدش هیارا رامآ رد دوجوم تاضقانت رب یناتسا
 دوجو تیعقاو رد هچنآ و ناریا رامآ زکرم طسوت
 ود نیا رد هک یرگید مهم هتکن ،دراد
 حیجرت هب هراشا دروخیم مشچ هب رظنراهظا
 تهج یموب یاهورین رب یموبریغ یاهورین
 هب یتمدق دیاش هک یاهلاسم .تسا مادختسا
 ناتسا نیا رد تفن تعنص دوخ رمع یزارد
 دنب عیجرت :تفگ دوشیم و دشاب هتشاد
 یروشک و یناتسا نالووسم زا مدرم یاههیالگ
 یروشک و یناتسا نالووسم .تسه و هدوب زین
 زاین روخارف هب اهنت ییوگ ،یهاگزاره زین
 نونکات هچنآ اما دنهدیم ییاهلوق و اههدعو
 ینیسح .تسا مدرم یاههیالگ هدنام اجرباپ

 رما نیا لیالد صوصخرد زاوها هدنیامن
 تسا نیا ،نآ لیالد نیرتمهم زا یکی:دیوگیم
 رد هک یگرزب یاهتکرش و هاگشیالاپ هک
 ریاس و دالوف ،تفن لثم دنتسه ناتسزوخ
 هدافتسا یکی هبتر ناراکنامیپ زا ،اهتکرش
 یعیبط .دراد دوجو نارهت رد طقف هک دننکیم
 دنراد ییالاب یاههبتر هک ییاهتکرش هک تسا
 ره رد و دنراد رایتخا رد زین یتباث یاهورین
 اب ار اهورین نیا دنریذپب ار یاهژورپ هک ناتسا

 نتفرگن رظن رد ینیسح ».دنربیم احنآ هب دوخ
 یاهمادختسا رد یموب یاهورین یارب هیمهس
 و تسناد رما نیا لیالد رگید زا ار تفن ترازو
 تروص هب تفن ترازو رد اهمادختسا« :تفگ
 دارفا یارب یاهیمهس چیه و تسا یرسارس
 نالووسم اما».تسا هدشن هتفرگ رظن رد یموب

 ناریدم یخرب یتح و ناراکنامیپ و اهتکرش
 و صصخت نتشاد و دنراد رگید یرظن یتلود
 یاهورین حیجرت لماع نیرتمهم ار مزال تراهم

 رگید یترابع هب .دننادیم یموب رب یموبریغ
 یموبریغ یاهورین هب تبسن ار یموب یاهورین
.دننادیم مزال تراهم و صصخت دقاف
تراهمیب ناراکیب
 شزومآ لکریبد ،دنوالق زمره ،هطبار نیمه رد
 اب ییوگوتفگ رد ناتسزوخ یاهفرح و ینف
 ار ناتسزوخ رد یراکیب لیالد زا یکی ،رهم
 ؛یو هتفگ هب دنادیم مزال تراهم نتشادن

 دقاف ناتسزوخ ناتسا ناراکیب دصرد۷۰
 اب دیاب لیلد نیمه هب ،دنتسه مزال تراهم
 تراهم نتشادن لماع مزال یاهشزومآ شیازفا
 نینچمه یو .مینک فذح ناراکیب نایم زا ار
 شخب رد رفن رازه ۳۰۰ هنالاس« :دوزفا

 یاهشزومآ یجورخ یتلود و یصوصخ
 ۷۰ هکیلاح رد دنتسه ناتسزوخ رد یتراهم
 نیمه هب ،دنتسه تراهم دقاف ناراکیب دصرد
 اهنآ یراکیب لماع هک میهد هزاجا دیابن لیلد
 هب هجوت اب و فاصوا نیا اب».دشاب یتراهمیب

 ربتعم و قیقد رامآ و تاعالطا هب یسرتسد مدع
 نیا رد یملع یقیقحت و هعلاطم دوبن و

 ار یلماک و عماج تواضق ناوتیمن ،صوصخ
 فرط ود ره یاهاعدا مقس و تحص رد
 تسا نآ زا یکاح دهاوش و نیارق اما ،تشاد
 ناتسا رد رهام و صصختم یاهورین دوبمک هک
 .تسین ریثاتیب یموبریغ یاهورین بذج رد
 و بسانم یزاسرتسب مدع لولعم دوخ هک یتلع
 هتفر نرق کی نیا لوط رد مزال یگنهرف هعسوت
 لیالد یواکاو و دشابیم تفن تعنص رمع زا
 یشرازگ هک تسا لصفم یثیدح دوخ نآ

.دبلطیم ار لقتسم
لیدعت ای جارخا

 و رتشوش هدنیامن ،یمیهارباتاداس دمحمدیس
 وتگ دس نارگراک هکنیا نایب اب سلجم رد دنوتگ
 ،دناهدشن دنمهرهب دوخ ینوناق قوقح زا دن

 و دنوتگ دس تخاس ندیسر نایاپ هب اب« :تفگ
 ،یراج هامدادرخ نایاپ ات نآ زا یرادربهرهب

 یجیردت روطهب هژورپ نیا رگراک رازهتشه
 دس« :دوزفا نینچمه یو ».دنوشیم جارخا

 دربیم رس هب دوخ ینایاپ لحارم رد ایلع دنوتگ
 یریگبآ هام دادرخ رخاوا ات دایز لامتحا هب و
 نایاپ هب دنوتگ دس یریگبآ هک یعقوم .دوشیم
 یناکلپ تروص هب هژورپ نیا نارگراک ،دسرب
 یاهورین لیدعت ای جارخا».دنوشیم جارخا

 زا تسا راورخ هنومن یتشم دنوتگ دس رد لغاش
 نیب طباوض و تابسانم ناماسبان تیعضو
 دوجو عقاو رد .امرفراک و راک یورین
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 اب میقتسم دادرارق مدع و یراکنامیپ یاههطساو
 یارب یلغش تینما دوبن نآ عبت هب و نایامرفراک
 رد و راک یاهورین رثکا یارب یسوباک ،نانکراک
 سوباک نیا خلت نایاپ لیدعت ای جارخا تیاهن
 روضح اب یاهسلج رد ۸۷ لاس رد .دشابیم
 اب ناسانشراک و ناریزو ،نابهگن یاروش یاهقف
 راک نوناق ۲۱ هدام هب )ز( دنب ندش هفاضا

 و دیلوت شهاک اب نایامرفراک دش بوصم
 ،یداصتقا طیارش رثا رد یراتخاس تارییغت
 راک یاهدادرارق دنناوتیم یسایس و یعامتجا

 نآ رد هک یاهبوصم .دنهد همتاخ ار نارگراک
 نآ رد نارگراک قوقح هلمج زا راک بناوج همه
 یخرب ندیسر مامتا هب .تسا هدشن ظاحل

 عبانم دوبمک ،یداصتقا میرحت ریثات ،اههژورپ
 و عیانص یخرب هیلوا داوم نیمات تهج یلام
 حرط عورش اب یژرنا هنیزه نتفرالاب نینچمه
 یدوعص دشر هب رجنم اههنارای یدنمفده
 یاهدحاو ندمآرد راک همین تلاح هب و یلیطعت

 رد ریخا لاس ود ،یکی رد یدیلوت و یتعنص
 تسد نتشاذگزاب .تسا هدش ناتسزوخ ناتسا

 یناسنا یورین نیمات ناراکنامیپ و نایامرفراک
 رامآ رتشیب شیازفا هب رجنم اهورین جارخا تهج
 و همانرب نادقف ساسحا تیاهن رد و یراکیب
 داجیا لاغتشا ظفح تهج بسانم یدرکیور

.تسا هدش
تلود یاههمانرب
 یکی مهد و مهن تلود راک هب عورش یادتبا زا
 ندروآ نییاپ و لاغتشا داجیا اهراعش نیرتمهم زا
 لاس ره هک یراعش .تسا هدوب یراکیب خرن
 زین لاسما و هدوب لبق لاس زا رتگنررپ
 رد لغش نویلیم ۵/۲ داجیا ؛دیامنیم رتگنررپ

 زین راعش نیا زا ناتسزوخ مهس .یراجلاس
 ،هنیمز نیمه رد .دشابیم لغش رازه ۱۷۰ داجیا

 رد ناتسزوخ رادناتسا یزاجح شیپ یدنچ
 دهعت لاسما یارب« :دوب هتفگ یرظن راهظا
 رد ،دوب رفن رازه ۱۳۷ ناتسا رد ام لاغتشا

 رازه ۱۹۰ مقر روشک لاغتشا یاروش هکیلاح
 مالعا ام یلو درک هیارا ام هب ار یلغش تصرف
 لاغتشا داجیا یارب یمقر نینچ میدرک
 و کمک اب میراد راظتنا .تسالاب هداعلاقوف
 هب میناوتب ناتسا ییارجا یاههاگتسد تدعاسم
 لاس یارب یلغش تصرف رازه ۱۷۰داجیا مقر

 شخب رد هتشذگ لاس .مینک ادیپ تسد ۱۳۹۰
 لکشم اب لاغتشا داجیا یارب یکناب تارابتعا

 رازه ۸۰ زا شیب دوجو نیا اب یلو میدش هجاوم
 هورگراک سییر».میدرک داجیا یلغش تصرف

 :درک حیرصت نینچمه ناتسزوخ ناتسا لاغتشا
 ناتسزوخ ناتسا ناریدم یخرب هنافساتم«
 اهیبصعتیب نیا و دنرادن ناتسا نیا هب یبصعت
 رد ام یدیلوت یاهدحاو زا یرایسب هدش ثعاب
 رثکا معز هب ».دنریگب رارق یگتسکشرو هناتسآ

 اب لاغتشا داجیا ،یداصتقا لیاسم ناسانشراک
 دشر و دراد میقتسم طابترا یداصتقا دشر
 ،تسا دیلوت شخب قنور ورگ رد زین یداصتقا

 هکنیا هب هجوت اب و ضرف شیپ نیا اب لاح
 رد یدیلوت یاهدحاو رثکا دنراد ناعذا ناشیا

 زین یداصتقا دشر نآ عبت هب و دنایلیطعت لاح
 شیپ لاوس نیا ،دشاب هارمه دوکر اب دیاب
 لاس رد یمزیناکم هچ اب و هنوگچ هک دیآیم
 و ؟تسا هدش داجیا لغش رازه ۸۰ هتشذگ
 رد تسا رارق درکیور مادک اب ؛هکنیا رتمهم
 ؟دوش داجیا دیدج لغش رازه ۱۷۰ یراجلاس
 هقلح یزاجح یاقآ یاههتفگ هب هجوت اب
 یاطعا رد دیاب ار ضقانتم هلداعم نیا هدوقفم
 وجوتسج هدزاب دوز یاههاگنب هب تالیهست

 اب ارجا و لیکشت یادتبا زا هک ییاههاگنب .درک
 هب و تسه و هدوب ورهبور یدج ییاهداقتنا
 ندوب یسانشراکریغ هلمج زا دنچ یلیالد
 رد مزال تراظن مدع ،اهحرط نیا زا یخرب

 و بوصم لحم رد تالیهست ندرک هنیزه
 تهج یفاک تارابتعا دوبمک نینچمه
 شهاک زج یاهجیتن اضعب ،تالیهست تخادرپ
 هتشادن ربرد بذاک تروص هب یراکیب رامآ
 و نوزفا زور دشر ،اعدم نیا دهاش .تسا
 تسا ریخا لاس دنچ رد یراکیب رامآ یدعاصت
 یارب تسا یدج یرطخ گنز هلاسم نیمه و
 رگا هک ارچ ؛ناراکردناتسد و نالووسم
 داجیا رب ینبم دوخ دهعت هب دنناوتن نالووسم

 یراجلاس رد یعقاو تروص هب لغش رازه ۱۷۰
 ندش هفاضا هب هجوت اب دننک لمع
 راک یایوج ناوج یورین و نالیصحتلاغراف

 هلاسم نیا ،یتآ یاهلاس رد رامآ نیا هب دیدج
 – یعامتجا یاهلئسم هب رجنم دناوتیم
  .دوش لرتنک لباقریغ و یداصتقا

ولبات
؛ مشیدنا یم تسام نایم هک یا هلص اف هب
! ّرقتسم ِ گنس ود نوچ هن
؛ لب
! هتسب یاپ یبوبحم و زاب یشوغآ هکنادنچ
ما هدشورف ییولبات ِ قمع هب
؛ » رکفت بیج رد رس « ی هربنچ نیا رد

 - دنبیاپ و قاتشم
یدازآ و قشع هک
جاّوم یا هقشاعم هب
! دنا لوغشم نآ رد

، اهنت اروت هنایم نیز هک ناسنآ
!- مسانشیم زاب تا نامشچ لالز زا
 لایخ یوراشیپ هشیمه هک تا هرهچ هب
، تسا نم نامشچ
! موشیم هریخ
 یدازآ ِ تئیه هب هک - ایآ – یئوت نیا
یا هدمآرد
دریگیم ناج وت اب هک تس یدازآ ای
!؟ دوشیم رولبتم وت دوجو رد و
، مبلطیم هسوب وت زا یتقو
مشیدنا یم یگنادواج هب
یدازآ تماق هب هنادواج هکنادنچ
! ما هتسب لد
… موشیم قرغ، ت ا هرهچ ریوصت رد

 ی هتفرگ باق سکع نوچ هن
!یناجیب
 : بآ رد یا هرهچ نوچ ، لب
!نازرل

دوشیم هک رت فافش
. موشیم رت قاتشم
مرجاج
۱۳۷۶ -دادرم

 حرط و ولبات
  زا رعش ود
بایهر
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لوا شخب
گروبمزکول ازور هناسفا
 زا هزورما اه پچ یارب یرظن ینابم هلئسم 
.تسا رادروخرب ینوزفا زور تیمها
 گرزب نامزاس ود رد یا همانرب یاه ثحب 

 بزح و اه پچ بزح ینعی( لاردف ناملآ پچ
 رما تقیقح نیا هدنهدناشن )ناملآ تسینومک
 .تسا
 یمهم شقن زین یللملا نیب دعب رد هلئسم نیا 
.دنک یم یزاب

 لک ریبد تاراهظا هب ناوت یم لاثم ناونع هب 
 ماس ـ اکیرما هدحتم تالایا تسینومک بزح
 داهنشیپ ار مسینینل فذح هک درک هراشا ـ بو
.دنک یم
 رد تسیسکرام تیصخش ود نایم نیا رد 

:دنریگ یم رارق هجوت نوناک
گروبمزکول ازور ،یناملآ تسینومک 
یشمارگ وینوتنآ ،یئایلاتیا تسینومک 

 یشمارگ وینوتنآ هروطسا و گروبمزکول ازور هناسفا
رن هرب رطپ سناه رتکد

ناملآ تسینومک بزح ناربهر زا ،کشزپناور ،سانشناور
یتسیسکرام رتافد نارشان زا

نیش میم نیش نادرگرب
یرگنشور فراعملا هریاد يییيرظن

 شیوخ دیدج همانرب حرط رد ناملآ پچ بزح 
 رارق یصاخ تافتلا دروم ار گروبمزکول ازور
ـ  یملع مسیلایسوس ناراذگناینب اب و دهد یم
.دنک یم یقلت زارتمه ـ سلگنا و سکرام
 پچ ننس رد ار دوخ تیوه هک پچ بزح 
ـ  لایسوس ،یتسیلایسوس ،کیتارکومد
 یم اعدا ،دناد یم یتسینومک و یکیتارکومد
 هیامرس تیمکاح زا یئاهر« همه زا لبق هک دنک
 یامنرود ققحت هب یهاشردپ تابسانم و

 رجنم اه ناسنا یربارب و یدازآ یتسیلایسوس
.دوش یم
 ازور و سلگنا و سکرام هک روطنامه 
».دنا هدش ناشنرطاخ گروبمزکول
)۱۸۷ ـ ۱۸۴ رطس ،پچ بزح همانرب حرط( 
 رد کیتارکومد مسیلایسوس« موس شخب رد 
 هناگی هباثم هب گروبمزکول ازور زین »۲۱ نرق

 یم دادملق »هاوخ یدازا مسیلایسوس« هرهچ
 .دوش
۱ 
مسیسکرام کیسالک »جنپ«
 زا دیاب اتدعاق ناملآ تسینومک بزح یاضعا 
.دنیآ دجو هب دوخ بزح راذگناینب زا لیلجت نیا
 یاه ثحب رد هک یناسک دیاش هژیوب 
 هناخریبد یاهزت« راداوه یراج یبزحنورد

 حرطم ۲۰۱۰ لاس هیوناژ رد هک دنا هدوب »بزح
.دندش در بزح ریخا مونلپ رد و دندش
 یبزحنورد ریحت رد »اهزت« نیا هیلوا هخسن 
 دوب هدش یتاکن رد یتاحیحصت ناهاوخ یگرزب

.دندش یم یقلت ارچ و نوچ یب نونک ات هک
 بزح« هب طوبرم لصف مهدزاود زت رد 

:میناوخ یم »ینونک طیارش رد ناملآ تسینومک
 ،نینل ،سلگنا ،سکرام یاه یروئت« 
 نیرکفتم رگید و یشمارگ و گروبمزکول

 اهزیچ زا یلیخ مهف هب ار ام یملع مسیلایسوس

 هباثم هب هن اهنآ رگا ،تخاس دنهاوخ ردا ق
 و یداقتنا یانعم هب هکلب ،»کشخ تایآ«
 هتسب راک هب و دنوش کرد »ناش یکیت کلاید
 .دنوش
 وینوتنآ و گروبمزکول ازور ،هیرظن نیا رب انب 

 اب زارتمه یرظن و یسایس ظاحلب دیاب یشمارگ
 و سکرام ینعی ،هناگ هس »یاه کیسالک «
 ،ناشرطاخ هب هک دنوش یقلت نینل و سلگنا

 مسینینل ـ مسیسکرام اه تسینومک ینیب ناهج
.دوش یم هدیمان
 ،اهزت نیا هدش رشتنم امسر و دیدج هخسن رد 
 نایم یئاعدا یزارتمه ،مهدزای زت رد راب نیا

 و سلگنا و سکرام اب یشمارگ و گروبمزکول
.تس هدش رت گنرمک نینل
 ،سکرام یاه یروئت« هک هدش هتشون نونکا 
 مسیلایسوس نیرکفتم رگید و نینل ،سلگنا

 هب ار ام یشمارگ و گروبمزکول لیبق زا یملع
».دنزاس یم رداق اهزیچ زا یلیخ مهف

http://www.jungewelt.de/2011/09-06/025.php
http://www.neue-impulse-verlag.de/mbl
http://hadgarie.blogspot.com/
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 ره رد ام زین »اهزت« یئاهن هخسن نیا رد اما 
 رس زارتمه یلصا کیسالک »جنپ« ابیرقت اب لاح
.مینک یم ادیپ راک و
۱ 

تیهاوخبلد ای و تحارص
 نیا هژیوب ارچ هک دیآ یم شیپ لاؤس نیا نونکا 
 دیاب )هناگجنپ ناگرزب نیا( »فیاف گیب«

؟دنوش یقلت یملع مسیلایسوس یاه کیسالک
 یم زین ار یرگید ناسک یکیروئت ظاحلب اریز 
:داد اج یئاذک »یاه کیسالک« هدر رد ناوت
فوناخ هلپ 
یکستوئاک 
تشنک بیل .و 
گنیرم 
تشنک بیل .ک 
نملت 
نیراخوب 
چاکول 
یکستورت 
فیوونیس 
اگراو 
گنوت هستوئام 
نیم یش وه 
نیلاتسا 
لاهنوک 
یتایلگوت 
نیکتس 
ورتساک 
اراوگ هچ 
هریغ و 
 و گروبمزکول اب هسیاقم رد دیاب اهنیا ارچ 

؟دنشاب اردروخرب یرتمک تیمها زا یشمارگ
 یمن هداد حیضوت ارچ سپ ،تسه یلیلد رگا 

 ؟دوش
 زگره یشمارگ وینوتنآ هن و گروبمزکول ازور هن 
 ار دوخ هک دوب هدرکن روطخ ناش نهذ هب

 یقلت یملع مسیلایسوس ناراذگناینب اب زارتمه
 .دننک
 ناسسؤم هرگنک رد گروبمزکول ازور مالک 

 راب ام« هکنیا رب ینبم ،ناملآ تسینومک بزح
 نداد و »سکرام مچرپ ریز و میسکرام اب رگید
 زا سلگنا و سکرام هب »گرزب نیملعم« ناونع
 هب وا هک دنرما تقیقح نیا هدنهدناشن ،وا یوس
 هدوب یرب یئاه یبلط هاج نینچ زا ینازیم هچ

 .تسا
 راثآ ،یسایس عاضوا و ام همانرب ،گروبمزکول( 

)۴۹۱ ص ،۴ دلج ،بختنم
 تارکب و تحارص اب یشمارگ وینوتنآ یتقو و 
 دوب تسینومک ناوت یمن زگره هک دنک یم مالعا
 تقیقح نیا زا یکاح ،دوبن تسینینل نامزمه و
 زارتمه نینل اب زگره ار دوخ وا هک تسا رما
.تسا هتشادنپن
 و خیرات ،تسایس هب عجار« ،یشمارگ( 
)۱۲۷ ،۱۲۲ ص ،۱۹۸۰ ،»گنهرف
 تسینومک ودنیا »ینیع« نزو هن ارهاظ یلو 
 الماک یادوس هکلب ،)یشمارگ و گروبمزکول(
.تسا نایم رد یرگید
 کیسالک« لیکشت ریثأت و تیمها اجنیا هلئسم 

:تسا دیدج )فیاف گیب( »هناگجنپ یاه
لوا فده
 شزومآ هک تسا نیا زا ترابع لوا فده 
 هب مسینینل ـ مسیسکرام دنمتدحو و هچراپکی

 هنوگ ریسافت و تارظن راوج رد یئاهرابیوج
.دوش هیزجت نوگانوگ یاه تیفیک اب پچ نوگ
مود فده
 شزومآ هک تسا نیا زا ترابع مود فده 
 »کیسالک« ود ندوزفا اب مسینینل ـ مسیسکرام

.دوش هتسکش مهرد دیدج
 تایرظن دیاب ارهاظ ،فده نیا هب لین یارب 
 ترامع »لمکم« هباثم هب تسینومک ود نیا
 اج مسینینل ـ مسیسکرام ربتعم نونکات یکیروئت
.دنوش هدز
؟تشاذگ دهاوخ اج هب رما نیا یریثأت هچ 
.تسین راوشد شسرپ نیا هب خساپ 
 ترابع روآ تلاسک ابیرقت و انشآرید رایسب لیلد 
 ات دیاب یشمارگ و گروبمزکول هک تسا نیا زا
 اسب هچ و یتسینینل ریغ نانادرگ هنحص هجرد

 ای و »کیتارکومد مسینومک« یتسینینل دض یتح
.دنوش هداد اقترا »کیتارکومد مسیلایسوس«
 تاشیارگ دض رب دیاب یشمارگ و گروبمزکول 

 سکرام رد نینچمه و نینل رد یدادبتسا ایئوگ
.دنوش ملع
 زا لفاغ دنناوت یم یخیرات ناگدز تلفغ اهنت 
 دیدج یئاذک »کیسالک« ود نیا هک دنشاب نآ
 »هناگ هس یاه کیسالک« اب هسیاقم رد
 یکیروئت و یسایس تیفرظ مسینینل ـ مسیسکرام
.دنراد یرگید یلکب
 نایم یئاوتحم تازیامت و اه توافت دیاب ارچ 
 یشخب هباثم هب یتح ای و تفرگ هدیدان ار نانآ
 مسیسکرام زا یدنم ضقانت یلک حرط زا
؟تفریذپ »یتسیلارولپ«
 مسیسکرام ینورد ماکحتسا یارب یزیچ نینچ 

 یملع ظاحلب یلک متسیس هباثم هب ،مسینینل ـ
 و داصتقا ،هفسلف زا لکشتم ی هدش فیرعت

 دهاوخ لابند هب یدمایپ و انعم هچ تسایس
 ؟تشاد
 مه و تسا نشور شسرپ نیا هب خساپ مه 
.تاثبشت نیا زا لصاح یئاهن هجیتن
 هب هک تسا رارق مسینینل ـ مسیسکرام یروئت

 ناینب نآ اب هارمه و دوش هیزجت یهاوخبلد یزیچ
 بزح و دهدب تسد زا ار دوخ یکیروئت

.دوش لحمضم تیهاوخبلد رد ناملآ تسینومک
۳ 
گرزب راگزومآ
گروبمزکول ازور
زا یرثا

René Graetz
 راذگناینب گرم رد هک دوبن نینل زج یسک 

 و نیرتزیگناروش ،ناملآ تسینومک بزح دیهش
.درب راک هب ار اه هژاو نیرت هدنهد ناکت
 نامز رد گروبمزکول ازور اب هک ینینل نامه 

 تردابم یداینب یاه شلاچ یخرب هب شتایح
.دوب هدیزرو
 و اصخش ار رگیدمه گروبمزکول ازور و نینل 
.دنتخانش یم یبوخب
 بزح یربهر وضع ناونع هب گروبمزکول ازور 

 ینوتل و یتنطلس ناتسهل تارکومد ـ لایسوس
 هرگنک رد زین یهاگ زا ره ۱۹۰۵ لاس زا لبق
 یرگراک تارکومد ـ لایسوس بزح یاه
 یتسیلایسوس للملا نیب یاه سنارفنک و هیسور

 اب رظنمه یهاگ نمض رد و دوب هدرک تکرش
.تشاد وا اب رظن فالتخا هگ و دوب نینل
 مان »بالقنا باقع« ار گروبمزکول ازور نینل 
 یاه تسینومک یارب شراثآ هک دوب هداد

 یاه شزومآ« لسن ردنا لسن ،ناهج
.درک دنهاوخ هضرع »یدنمدوس
 ماقم و گروبمزکول ازور زا نینل یبایزرا نیا 
 رد رگا ،دروخ دهاوخن همطل زگره وا یخیرات

 یسایس تاهابتشا رب لاح نامز رد ای و هتشذگ
 لالج ات ،دوشن هتشاذگ شوپرس وا یکیروئت و
 اب هسیاقم لباق »کیسالک هرهچ« توربج و
 هتشادن رسک و مک نینل و سلگنا و سکرام
 .دشاب
 یبالقنا هباثم هب گروبمزکول ازور زا نینل 
 یناسک لباقم رد لیصا یتسینومک و یرتلورپ

 دض رب »کیتارکومد بطق« ناونع هب ار وا هک
 یمرب عافد هب ،دندرک یم ملع مسیوشلب

 هک دش یمن نآ عنام رما نیا یلو ،تساخ
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:دهد رارق داقتنا دروم ار وا نیریز تاهابتشا
۱ 
 »ناتسهل لالقتسا« هلئسم رد گروبمزکول ازور 
.درک یم هابتشا

۲ 
 هابتشا مسیوشنم یبایزرا رد ۱۹۰۳ لاس رد وا 
.درک یم
۳ 
 یم هابتشا هیامرس تشابنا یروئت هنیمز رد وا 

 .درک
۴ 
 هلپ رانک رد هک یتقو ۱۹۱۴ لاس هیئوژ رد وا 

 هیرظن هریغ و یکستوئاک ،هدلوردناو ،فوناخ
 یگدنیامن ار مسیوشنم اب مسیوشلب داحتا رب ینتبم
 .درک یم هابتشا ،درک یم
۵ 
 ۱۹۱۸ لاس رد دوخ نادنز یاه هتشون رد وا 
 رد نادنز کرت زا سپ شدوخ و درک یم هابتشا
 شخب ۱۹۱۹ لاس لیاوا و ۱۹۱۸ لاس رخاوا
.درک حیحصت ار شتاهابتشا مظعا
 ار وا نینل هک دش یمن نآ عنام تاهابتشا نیا اما 
 ناهج یاه تسینومک و دمانب »بالقنا باقع«
 وا ناشورخ هرطاخ رب یرادافو هب اهنت هن ار
 هب و وا یفارگویب هعلاطم هب هکلب ،دناوخارف
 هک یراثآ ،دزاس فلکم وا راثآ هعومجم راشتنا

 لسن تیبرت یارب یدنمدوس یاه شزومآ یواح
.دنا ناهج رد اه تسینومک رامشیب یاه
 نینل هک دش یمن نآ عنام تاهابتشا نیا اما 

 رد یریگرد مغریلع ار یناملآ یاه تسینومک
 رد ریخأت ببس هب ،راوشد و تافلترپ یا هزرابم
 شنزرس گروبمزکول ازور راثآ هعومجم راشتنا
 .دنکن
)۱۹۵ ص ،۳۳ دلج ،نینل تایلک( 
 و تلاصا ،گروبمزکول ازور یملع توق 

 رد وا یکیروئت راثآ یدنم متسیس ،وا تیقالخ
ـ  لایسوس بزح رد مسینویزیور دض رب هزرابم
 نافلؤم میت زا ار وا ،قباس تارکومد
.دزاس یم زیامتم قباس یتسیسکرام
 ةریاد یامنرات رد مسنیویزیور هب دینک هعجارم 
یرگنشور فراعملا
 نداد داصتقا هباثم هب گروبمزکول ازور فراعم 
 یراد هیامرس( مسیلایرپما زا وا یاه لیلحت و
ـ  دیدپ ون و نردم نامز نا رد )یراصحنا

 زونه و نانچمه ـ تاهابتشا یخرب مغریلع
.دنزیگنا شیاتس
ربماون بالقنا رد تشنکبیل لراک ینارنخس

)۱۹۱۸( نیلرب رد
)۱۹۱۹ ـ ۱۹۱۸( ربماون بالقنا
 یناهج گنج یئاهن یاهزاف رد بالقنا نیا
 رارقرب و هطورشم تنطلس ینوگنرس هب لوا

 رجنم ناملآ رد یناملاپ کیتارکومد یروهمج
 .دش
 رب گروبمزکول ازور یکیتارپ ـ یسایس تیرثؤم 

 رد و لوا یتسیلایرپما یناهج گنج دض
 لوغ یقالخا تیفیک زا ناملآ ربماون بالقنا
.دننک یم تیاکح وا یاسآ
 مهم یخیرات هرهچ هباثم هب قحب وا هک ناس نآ 
 یم یقلت یللملا نیب یبالقنا یرگراک شبنج رد
 .دوش
 یرازراخ رد هک ناملآ تسینومک بزح یاضعا 
 کاندرد ینامزاس و یسایس هزرابم هب راوشد
 یصخش و یا همانرب ننس هب و دنا هداد همادا
 ازور هک دنا هدنام رادافو یبزح هتسسگان
 هک دنفلکم ،تسا نا نیسسؤم زا گروبمزکول
 موادت ار وا یسایس ثاریم و یکیروئت راثآ
 .دنشخب
 ،لیلد نیمه هب تسرد ناملآ تسینومک بزح 
 یسایس و یکیروئت یاه فعض هک دراد هفیظو
 ءوس یولج ،دزاس نشور ار گروبمزکول ازور
 هب یارب وا زارط زا یتسینومک زا هدافتسا
 و دریگب ار »کیتارکومد مسیلایسوس« حالطصا
 مسیسکرام« یارب وا نداد رارق تسد تلآ
 و یکره هب یک ره مسیسکرام( »لارولپ
 شزومآ رهوج دض رب هک ار )مجرتم .یهاوخبلد
 یدنب مهرس نینل و سلگنا و سکرام یاه
 ازور یزارتمه نالطب و دزاس بآ رب شقن ،هدش
 تابثا ار هناگ هس یاه کیسالک اب گروبمزکول

 .دنک
 و صقاون دیابن زگره ناملآ تسینومک بزح 
 و گروبمزکول ازور یکیروئت یاه یئاسران
 زا مهم لئاسم هنیمز رد ار وا یسایس تاهابتشا

 راکنا دروم و دارذگب هتفگان بزح یروئت هلمج
.دهد رارق
 تیناقح هنارگن سپاو هیجوت اجنیا فده 
.تسین مسینینل و نینل ندوب »کیسالک«
 راگزومآ« و یروشحلس تسینومک مسجت هبرح 
 هباثم هب گروبمزکول ازور لیبق زا »یگرزب

 کیسالک« هرهچ نیمجنپ ای و نیمراهچ
 هتفرن هناشن مسینینل دض رب طقف »مسیسکرام
 .تسا
 یاه یروئت یزکرم هتسه دض رب یشالت نینچ 
:تسا هتفر هناشن ریز یتسینینل ـ یتسیسکرام

۱ 
بالقنا یروئت 
۲ 
یسارکومد یروئت 

۳ 
تلود یروئت 

۴ 
ـ  هفسلف ـ تسایس تدحو دض رب انمض و 
 یروئت

۵ 
 و سکرام یاه شزومآ دض رب نینچمه و 
 سلگنا

۴ 
یزاس هروطسا
 دوخ رثا رد سویتوم نوف دراهنرب هک روطنامه 

 یم »گروبمزکول ازور هناسفا« ناونع تحت
:دسیون

 نایم یکیژولوئدیا شکمشک و شاچ رد« 
 بزح رد هک( یبالقنا مسینینل ـ مسیسکرام
 نیعفادم و )دبای یم مسجت اه تسینومک
 رد( رامثتسا یتسیلاتیپاک متسیس یکیژولوئدیا
 اب ام )شفلتخم ماسقا و عاونا
 رس گروبمزکول ازور هناسفا نویسازیلانویسکنوف
».میراد راک و
 ازور هناسفا« ،سویتوم نوف دراهنرب( 
)۱۹۷۸ ،۱ دلج ،»گروبمزکول
 ازور گرم زا سپ هلصافالب یزاس هناسفا نیا 
 هب همه زا لبق و داتفا هار هب گروبمزکول

 ترهش هک دش هتخادرپ وا زا یا هلمج یخالس
.تسا هدرک بسک یناهج
 تحت یبلطم رد گروبمزکول ازور ار هلمج نیا 

 زاربا هنیمز رد »سور بالقنا هب عجار« ناونع
 زا یراوآ ریز مهنآ ،هتشون یصخش رظن
 .تاعالطا
 سور ربتکا بالقنا زاف نیلوا هب هتشون نیا 
 راهب رد هکنور رهش نادنز رد و دوش یم طوبرم
 دصق هب هن مهنآ ،هدمآ رد ریرحت هب ۱۹۱۸ لاس
 .راشتنا
 دبای یم رد ،دنیبب ار هتشون نیا یپک یسک رگا 

 رد گروبمزکول ازور یا هیشاح رکذت نیا هک
 شقن هچ زا هتشون نیا نتم رب مکاح شاشتغا
 ود باتزاب نتم دوخ و هدوب رادروخرب یلزان
.تسا هدوب نآ سوبحم هدنسیون دیدرت و یلد
 ازور یفارگویب« ،هلیمیسکف هب دینک هعجارم( 
)۳۴۱ ـ ۳۴۰ ص ،»گروبمزکول
 هناسفا هلمج نیا هراب رد سویتوم نوف دراهنرب 
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:دسیون یم زاس
 یدازآ زا تسا ترابع هراومه یدازآ« هلمج 
 هدرک بسک یخیرات تیمها »!ناشیدنارگد
 :تسا
 هکلب ،دنویپ یب و ماخ و هسفن یف هن هلمج نیا 
:دوش یم هتفرگ تمدخ هب ریز یاه مرف رد
 حالطصا هب مسینومک و مسیوشلب ،نینل دض رب 
 »یدادبتسا«
 دض رب هناهاوخیدازآ یناوخارف ناونع هب 

 و »ارگتلود« ،»زیمآرهق« ،»نشخ« مسیلایسوس
)بلطزکرمت( »یتسیلارتناس«
 دض رب و قالخ مسیسکرام رگنایب ناونع هب 
»ارگمزج یسکودوترا«
 هدنار بل رب هک یهاگحبص یاعد ناونع هب 

 هدنک رب ناشیدنارگد یدازآ محازم ندرگ و دوش
.ددرگ ربت همعط و فاص نینوخ
 رد نارحب راگزور رد هک یترابع ناونع هب 
 و دوش توالت هناخراک تراظن یاروش تسشن
 هیجوت نارگراک یعمج هتسد جارخا شتکربب

 .ددرگ
 رب غیرد و فسأت اب ناوتب هک یمکح ناونع هب 
 ،لیلد ناونع هب نآ زا دحاو نآ رد و دنار بل

 ازور زا هک تشاد مالعا و درک هدافتسا ءوس
 نادنز هب و دوش یدازا بلس دیاب گروبمزکول
 یدازآ نارادفرط یدازآ وا بالقنا هک اریز ،دتفا
 هتخادنا رطخ هب ار ناسنا هلیسوب ناسنا رامثتسا
. تسا
 زا تسا ترابع هراومه یدازآ« ترابع اب 
 ناوت یم یهاوخبلد راک ره »!ناشیدنارگد یدازآ
 یدازآ دناوت یمن هلمج نیا اتجیتن و داد ماحنا

 دوخ راک یورین هزور ره هک ار ناسنا اه نویلیم
»!درب شیپ هب یبجو ـ یتح ـ دنرب یم رازاب هب ار
 نونکا هک تسا نیا ،دراد یگزات هک هچنآ 

 ناملآ تسینومک بزح »راوتسا« یاضعا ارهاظ
 دیدرت هلیپ رد هلمج نیا ررکم ندینش اب زین

.دنا هدمآ راتفرگ
 لیلجت زا فده هک دننادب لقادح دیاب اما اهنآ 
 ینطاب تین هچ هب گروبمزکول ازور زا هناراکایر
 .تسا
 ازور دیدج رصتخم یفارگویب فلؤم 
 رد فپمور توش نروی مان هب گروبمزکول
 رب تحارص اب ار رما تقیقح نیا شیوخ هتشون
:دنار یم نابز
 ،یزاساهر دض یاهدتم و لیاسو اب یزاساهر« 
 ازور یارب یتسینینل یسایس حرط ینعی
 لمع نادیم هب ندش دراو ینعم هب گروبمزکول

»!تسا هدوب یسایس
)»ناشیدنا رگد یدازآ« ،فپمور توش نروی( 
 ۵

!تسا هدوبن نایم رد زگره نینل اب یتسسگ
:میزادرپب یئامعم حرط هب یا هظحل دیراذگب 
لوا یامعم
 یم یسک هچ هب قلعتم ریز زارف هک دینزب سدح 
؟دشاب دناوت
 زا زور راک روتسد رد خیرات زا ثعبنم هلئسم« 
:تسا ریز رارق
 یسارکومد ای و یئاوژروب یسارکومد ای 

 !یتسیلایسوس
 تسا ترابع ایراتلورپ یروتاتکید هکنیا یارب 
!نآ یتسیلایسوس یانعم هب یسارکومد زا
 تافیرحت فالخ رب ـ ایراتلورپ یروتاتکید 
 هب هن ـ یتسیلاتیپاک تسرپدوس لماوع هناهاگآ

 و یشرانآ ،وشبلب ،اتدوک ،بمب هب لسوت ینعم
 هیلک زا هدافتسا ینعم هب هکلب ،جرم و جره
 هب ندیشخب ققحت یارب ،تسا یسایس تاناکما

 هقبط زا تیکلام بلس یارب ،مسیلایسوس
 یبالقنا تیرثکا عفانم زا عافد یارب ،راد هیامرس
 ینعی ،ایراتلورپ هدارا و تساوخ هب و ایراتلورپ
»!یتسیلایسوس یسارکومد حور رب انب
؟دشاب دناوت یم یک زارف نیا هدنسیون 
 ازور صیخش صخش زارف نیا هدنسیون 
 زا یا هلاقمرس رد زارف نیا و تسا گروبمزکول
 ربماون ۲۰ خیرات رد »خرس مچرپ« همانزور رد وا

 ربماون بالقنا عورش زا سپ هلصافالب ،۱۹۱۸
.تسا هدش رشتنم ناملآ
 ،»یلم یئامهدرگ« ،گروبمزکول ازور( 
)۴۰۹ ص ،۴ دلج ،راثآ هعومجم
مود یامعم
 ریز عضوم دناوت یم یسک هچ هک دینزب سدح 
؟دنک یگدنیامن ار
 مرف زا تسا ترابع ایراتلورپ یروتاتکید« 

 هباثم هب ایراتلورپ نایم یتاقبط داحتا صاخ
 یرتلورپ ریغ راشقا و ناشکتمحز گنهاشیپ
:ناشکتمحز رامشیب
یزاوژروب هدرخ 
ناکلام هدرخ 
ناناقهد 
نارکفنشور 
.هریغ و 
 مرف زا تسا ترابع ایراتلورپ یروتاتکید 

 یارب ،هیامرس دض رب یتاقبط داحتا صاخ
 تیمکاح رسک و مک یب یزاس نوگنرس

 تمواقم نتسکش مهرد یارب ،هیامرس
 رد نآ تامادقا زا یریگولج یارب و یزاوژروب

 یعطق لین یارب ،نیشیپ تابسانم یایحا تهج
».نآ میکحت و مسیلایسوس هب یمتح و
 تسا نینل ریمیدالو یداینب یریگعضوم نیا 
 یسایس تردق و یبالقنا رهق هلئسم هب عجار
.رگراک هقبط
 نداد اب قلخ بیرف« هتشون رب یا همدقم ،نینل( 

 ،۲۹ دلج ،نینل تایلک ،»نوگ هنوگ یاهراعش
)۳۶۹ ص

 هب هک تسا ینینل ریمیدالو نامه زا زارف نیا 
 یم شرس تردق طقف« ،هیامرس نیغلبم یاعدا

»!نوناق هن و دوش
 هک تسا ینینل ریمیدالو نامه زا زارف نیا 

 یرتلورپ یسارکومد هک دراد یم مالعا احیرص
 نارگرامثتسا هعماج اب هسیاقم رد یتسیلایسوس ـ
.ددرگ یم لیکشت یرگید نیناوق و دعاوق رب انب
 ازور نایم یداینب رظن فالتخا نیمادک زا
؟تسا نایم رد نخس نینل و گروبمزکول
۶ 
»لائر تسایس« نیسیروئت
I 
 گروبمزکول ازور تیثیح زا نشور عافد یارب 
ـ  نینل ریمیدالو ناسب ـ وا هک داد ناشن دیاب

:تسناد یم فلکم ریز یاه یروئت هب ار دوخ
۱ 
بالقنا یتسیلایسوس ـ یرتلورپ یروئت هب 
۲ 
تلود یبالقنا ـ یتسیسکرام یروئت هب 

۳ 
یسارکومد زا یبالقنا ـ یتسیسکرام کرد هب 

ce 
 گروبمزکول ازور تیثیح زا نشور عافد یارب 
 کیت کلاید اب هطبار رد وا هک داد ناشن دیاب
 شا ینینل و یتسینومک ینعم هب بالقنا و مرفر

.دوب هدرک ذاختا یعضوم هچ
ـ  چول هنیزگ ـ ناملآ پچ بزح ربهر هک یتقو 

 ینادردق لباق و هناعاجش ندرک رازگرب اب هک
 »ناوج ناهج« هلجم گروبمزکول ازور سنارفنک
 بزح راذگناینب ،»مسینومک هار« راعش تحت
 مسیلایسوس« بزح تنس رد ار ناملآ تسینومک
 هب وا زا و دنک یم مالعا دوخ »کیتارکومد
 دوخ صاخ کرد ات درب یم مان قشمرس ناونع
 نمض دیاب ،دنک هیجوت »لائر تسایس« زا ار
 اب تفلاخم هب ،پچ ههبج اب یگتسبمه مالعا
.تساخرب وا
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 ازور ینارنخس زا ریز زارف هب چول هنیزگ 
 بزح ناسسؤم هرگنک رد گروبمزکول

:دنک یم هراشا ناملآ تسینومک
 هکلب ،هرابکی یرما هن دیاب تردق ریخست« 
.دشاب هلحرم هب هلحرم و هدنورشیپ
 هیلک و مینک هنخر یئاوژروب تلود رد دیاب ام 
 زا نادند و گنچ اب و مینک ریخست ار عضاوم
».میئامن یرادساپ اهنآ
 عاضوا و ام همانرب« ،گروبمزکول ازور( 

)۵۰۹ ص »یسایس
 نآ زا نخس احیرص اجنیا رد گروبمزکول ازور 
 بالقنا نیتسخن هلحرم هک تسا هدروآ نایم هب
 و دوب یسایس تالوحت شجامآ هک ناملآ ربماون
 یداینب تارییغت یتلود تردق میسقت اب هطبار رد

 هدیسر نایاپ هب ،دوب هدرواین لابند هب ار یصاخ
 .تسا
 و رت یلاع و رتدیدش هزرابم« هلحرم دیاب نونکا 

 یاهاروش نآ رد هک دوش زاغآ »یداصتقا اتدمع
 ار هصرع »راومه نیمز« رد نازابرس و نارگراک
 هک دننک گنت نانچ« نمدیاش تربا میژر یارب
 هب ام یلصا راک و دتفا نیمز رب هدیسر هویم لثم
».دسر ماحنا
)۵۱۰ ،۵۰۳ ص احنامه اضیا( 
 هب مرفر یژتارتسا هب یطبر هچ تسایس نیا 
 پچ بزح لیوط و ضیرع »یبالقنا« حالطصا
؟دراد ناملآ
 یم حرطم اجنیا رد گروبمزکول ازور هک هچنآ 

 بوچراچ رد یا هظحل یرادربریوصت ،دنک
 ازور و هدوب نامز نآ یبالقنا تازرابم
 رب شروی هاگیاپ هک تساوخ یم گروبمزکول
 کرادت ار یئاوژروب همکاح تردق عضاوم
 .دنیبب
 و دولآ هم یژتارتسا اب ناوت یمن زگره ار نیا 
 هک درک یقلت سایق لباق ناملآ پچ بزح مهبم
 مسیلایسوس یارب گرزب یلاقتنا دنور« زا
.دنار یم نخس »مکی و تسیب نرق کیتارکومد
)۱۰۰۵ ـ۱۰۰۴ رطس ،پچ بزح همانرب حرط( 
 ازور هب هک »یبالقنا لائر تسایس« موهفم 
 وا یارب ،دوش یم هداد تبسن گروبمزکول
 رگید یلکب یکیژتارتسا و یسایس یانعم
 .تشاد
 هب شیوخ ینارنخس رد گروبمزکول ازور 
 لراک تشذگرد درگلاس نیمتسیب تبسانم
 یم حیضوت ریز حرش هب ار حرط نیا سکرام
 :دهد
.دراد یبالقنا تلصخ یرتلورپ لائر تسایس« 

 عومجم رد شا یئزج تالیامت هیلک اب نآ اریز 
 یم رتارف اپ هدوجوم مکاح ماظن بوچراچ زا

 .دراذگ
 هلحرمشیپ هباثم هب هناهاگآ ار تسایس نیا اریز 

 یایراتلورپ تسایس هب هک دنک یم یقلت یلمع
 ».دش دهاوخ لدب زاسنوگرگد و مکاح
 ،۱ دلج ،راثآ هعومجم ،گروبمزکول ازور(
)۳۷۳ ص ،۲ لصف
۷ 
بالقنا و مرفر
 لائر تسایس زا گروبمزکول ازور روصت 
 رد ماگ ره هک دوب نیا زا ترابع یبالقنا

 عطق یخیرات یامنرود زا دیاب زور تسایس
 طقف و دوش فیرعت نآ رب هبلغ و مسیلاتیپاک
 بوسحم یرتلورپ بالقنا »هلحرمشیپ« زا یئزج
 .ددرگ
 هب یطبر نیرتمک یبالقنا لائر تسایس نیا 
 هبش و یتسیکستوئاک »قل و قت یژتارتسا«

 نآ رد هک درادن ناملآ پچ بزح یتسیکستوئاک
 اب یبالقنا هطبار عطق ،»یبالقنا هظحل« هلئسم اب

 عادو مسیلاتیپاک رب هبلغ کرادت و مسیلاتیپاک
.تسا هدش هتفگ
 لاکیدار زاسنوگرگد هعماج تسایس تنس« 
 یمن ور نیا زا ناملآ پچ بزح رظن دروم »لائر
.دوش هداد تبسن گروبمزکول ازور هب دناوت
 رپ و ناشورخ دقتنم هباثم هب گروبمزکول ازور 

 لباقم رد دیاب مسینوتروپوا و مسینویزیور روش
 تیصخش هنیمز رد هدمآ لمع هب تافیرحت هیلک
.دریگ رارق تظافح دروم وا یکیروئت راثآ و وا
 و یبالقنا یاه تسیسکرام هفیظو تسا نیا

 ازور سیدقت هن و هتفای نامزاس یاه تسینومک
.وا یسایس یزاس میقع تین هب گروبمزکول
 
لوا لصف نایاپ

 مود شخب
یشمارگ وینوتنآ

۱
یشمارگ وینوتنآ هروطسا
 اب پچ یاه هورگ یارب ،رضاح لاح رد 

 یکیروئت ینابم هلئسم ،یتسیسکرام یریگتمس
.تسا رادروخرب ینوزفا زور تیمها زا
 رد ،نایم نیا رد ریز تسیسکرام تیصخش ود 

:دنراد رارق ایاضق نوناک
و گروبمزکول ازور مان هب ،یناملآ تسینومک 
یشمارگ وینوتنآ مان هب یئایلاتیا تسینومک 
 ازور هناسفا تیلعف هب هلاقم نیا لوا شخب 
.تشاد صاصتخا گروبمزکول
 تشونرس ،شگرم زا سپ زین یشمارگ وینوتنآ 
.دنک یم بسک گروبمزکول ازور اب یهباشم
 یشمارگ وینوتنآ یکیروئت ثاریم هب دروخرب رد 
 هب زین وا هک دوش یم شالت زورما نیمه ات زین
 کیسالک یاه تیصخش زا یکی هجرد
 سکرام اب مکتسد و دوش هداد اقترا مسیسکرام
.دوش یقلت زارتمه
 مسیسکرام زا نینل هک دوش یم شالت انمض 

 عفن« هب عومجم رد مسیسکرام و دوش فذح
.دوش هزیتارکومد »هیامرس
 و »نینل داز ردام دض« هباثم هب یشمارگ وینوتنآ 
 ازور و »یئاپورا مسینومک« شخبماهلا
 ات ۲۵ ،»اکیورتسورپ ردام« هباثم هب گروبمزکول

 عاونا یرکف یاه تیصخش ،شیپ لاس ۳۵
 یقلت مسیسکرام هتشگ »هزیتارکومد« و »هزیلاربیل«
.دندش یم
 ای و »لارولپ« مسیسکرام ناگدنیامن یقلت زرط 
 متسیب نرق ۸۰ و ۷۰ یاه لاس رد هک »یبرغ«
 نیا زا ،دندوب هدمآ درگ »تنموگرآ« هلجم رود
.دوب رارق
 عقاو رد »مسینینل ـ مسیسکرام« موهفم یاج هب 
 هتشاذگ »مسینایشمارگ ـ مسیسکرام« یتسیاب یم
 .دوش
ـ  مسیسکرام« رگا ،دوب یم رتهب تبارمب هتبلا 

 یم هتشاذگ »مسیگروبمزکول ـ مسینایشمارگ
 .دش
.دوب رتراوشد همغلم نیا ظفلت اما 
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 حالطصا زا هک دش هداد حیجرت ور نیا زا 
 »یشمارگ ـ گروبمزکول طخ« رتکیش بتارمب
.دوش هدافتسا
 گروبمزکول طخ« ،گواه ستیرف گناگفلو( 
 رکفت تیخیرات و تیلعف هب عجار .یشمارگ ـ
)۱۹۸۹ ،تنموگرآ همان هژیو ،»یتسیسکرام
 دیاب هچ یارب هک دیآ یم شیپ لاؤس نیا نونکا 
؟دش دراو »هدش هدیرچ هشیر ات نمچ« هب هرابود
 یارب هنیمز نیا رد هچره اه تسیسکرام رگم 

؟دنا هتفگن ،دوب مزال نتفگ
 هتفگ و اه هتشون رارکت هن هتشون نیا فده 

:تسا ریز حرش هب هکلب ،تسرد یاه
۱ 
 تسینومک یشمارگ وینوتنآ تیثیح زا عافد الوا 
لطاب و هیاپ یب تاریسفت لابق رد
۲ 
 وینوتنآ حیحص یخیرات هاگیاج نییعت ایناث 

 ،هناگ هس یاه کیسالک اب هسیاقم رد یشمارگ
 .نینل و سلگنا و سکرام
۲ 
 اه کیسالک هجرد هب یشمارگ عیفرت
 اب زارتمه ماقم هب یشمارگ وینوتنآ »عیفرت« 
 و نیمراهچ هباثم هب ـ نینل و سلگنا و سکرام
ـ  مسیسکرام »کیسالک« تیصخش نیمجنپ ای
ـ  یتسیسکرام بزح هلاحتسا زا سپ هلصافالب
 هب )SED( ناملآ هدحتم یتسیلایسوس یتسینینل

 مان هب دیدج پچ تارکومد ـ لایسوس بزح
 تروص )PDS( کیتارکومد مسیلایسوس بزخ
 .تفرگ

 مسیلایسوس بزح یربهر هنامرحم هسلج رد 
 بزح قباس ربهر ،۱۹۹۰ هم هام رد کیتارکومد
 قباس کرد اب هطبار عطق یزیگ روگیرگ مان هب
.درک مالعا ار نآ یکیژولوئدیا ینابم و بزح زا
 مسیلایسوس بزح هک دش نیا رب رارق 
ـ  یئاوژروب ،یتسیسکرام ینابم رب کیتارکومد
.دنک هیکت ویتاورسنک و یحیسم ،یلاربیل
 یم و دندوبن از هلئسم سلگنا و سکرام 
.دننامب هدروخن تسد دنتسناوت
.درک یم قرف اما هلئسم نینل دروم رد 
 و فراعم هب ار دوخ یاج یتسیاب یم نینل 
.دهدب کیتارکومد مسیلایسوس مهم راکفا
 نیا اب هطبار رد کیتارکومد مسیلایسوس بزح 
 مهرس یارب ار گروبمزکول ازور مه ،هلئسم
 ظاحلب پچ بزح زا ون یفیرعت ندرک یدنب

 مه و تفرگ تمدخ هب یتسیلارولپ ینیب ناهج
.ار یشمارگ وینوتنآ
 بزح هرود نآ ضیقن و دض تاراشتنا رد 

 لیبق زا یناسک کیتارکومد مسیلایسوس
 تسیسکرام ناونع هب یول لپ و یکستوئاک
 دروم اسب هچ و دنا هدش »هدیمهف دب« هک یئاه
 تیثیح هداعا ،دنا هتفرگ رارق یهجوت یب

.دندش یسایس
 وا هارمه و مزرمه و یشمارگ وینوتنآ راثآ انمض 
 و نرتنیمک هبتریلاع ناربهر زا ـ یتایلگوت وریملاپ
.دنتفای راشتنا زین ـ ایلاتیا تسینومک بزح ربهر
 و هدنهد همادا هباثم هب یشمارگ وینوتنآ 
 سلگنا و سکرام ثاریم هغبان هدنزاسون
 هدهع هب »رتکیتارکومد« نینل شقن و دش دادملق
.دش هتشاذگ وا
؟ارچ 
 لاس زا یتسیاب یم وا هک لیلد نیا هب ارهاظ 

 رد شیوخ گرم ات ینعی ،۱۹۳۷ لاس ات ۱۹۲۶
.درب رسب ایلاتیا یاه تسیشاف نادنز
 بزح »فشک« نیا زا سپ لاس ۲۰ دودح 

 تسینومک بزح رد کیتارکومد مسیلایسوس
 هب یشمارگ وینوتنآ »هناخریبد یاهزت« رد زین ناملآ

 سکرام اب زارتمه »کیسالک« تیصخش ناونع
 ون زا گروبمزکول ازور و نینل و سلگنا و
».دوش یم فشک«
 تسکش ،یشمارگ وینوتنآ »عیفرت« نیا یارب 
 روطب هک »سکودترا مسینینل ـ مسیسکرام«

 ،دراد رارق »دیدج لئاسم« راوآ ریز کیتامتسیس
.دوش یم هدروآ لیلد
.تسا یمیدق رایسب یزت ،زت نیا 
 زا نونکا هک تسا نیا ،دراد یگزات هک هچنآ 

 ات هک ناملآ تسینومک بزح زا یشخب یوس
 زا و دش یم دادملق »سکودترا« شیپ یدنچ
 یم یگدنیامن بزح یربهر زا یشخب یوس
 .دوش
 ینابز اما هنیمز نیا رد یخیرات یاه تکاف 
.دنراد رگید
 تحت هک ـ یشمارگ وینوتنآ ـ ناوج تسیلایسوس 
 هب و تشاد رارق سور ربتکا بالقنا ریثأت
 ماظن نامتخاس و بالقنا ینینل یژتارتسا

 یکیدزن ساسحا تدشب یوروش یتسیلایسوس
 و یتسینومک للملا نیب سیسأت اب ،درک یم
 نآ مود و لوا هرگنک یا همانرب یاه یریگتمس
 یریگمشچ یکیروئت تفرشیپ )۱۹۲۰ ـ ۱۹۱۹(
.دنک یم
 نیا رد ایلاتیا یاه تسیلایسوس پچ حانج 
 و مسیمرفر اب یدنبزرم تهج رد هرود
 اه تسینومک هباثم هب لقتسم یهدنامزاس
.تسا یداح هزرابم ریگرد
 بزح زا قباس یتسینومک حانج ندش ادج 

 ایلاتیا تسینومک بزح سیسأت و تسیلایسوس
 ونروویل مونلپ رد ۱۹۲۱ هیوناژ رد رید اتبسن

.دریگ یم تروص
 لبق یکدنا یئ یداینب هلاقم رد یشمارگ وینوتنآ 
 یئادج ترورض هدننک نییعت مونلپ لیکشت زا

 اب یحیرص زرطب اه تسیمرفر زا اه تسینومک
 ۱۹۲۰ هیئوژ رد نرتنیمک مود هرگنک هب دانتسا

:دسیون یم
 رد هک اه تسیمرفر زا اه تسینومک یئادج« 
 زا همه زا لبق ،تفرگ دهاوخ تروص ونروویل
:دوب دهاوخ رادروخرب ریز تیمها
 باسح یبالقنا یرگراک شبنج ،یئادج نیا اب 
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 دهاوخ ادج یتسیلایسوس تانایرج زا ار دوخ
 لاح رد و دنا هداتفا یتلود تیلگنا هب هک درک
»!دنا ندیدنگ و یهابت ،داسف
 ،خیرات ،تسایس هب عجار« ،یشمارگ وینوتنآ( 
)۸۴ ص ،۱۹۸۶ »گنهرف
 تسینومک دنویپ هب امیقتسم یشمارگ وینوتنآ 

 تیمها هب و یتسینومک للملا نیب اب ایلاتیا یاه
:دزرو یم دانتسا نآ مود هرگنک تابوصم
 هب نونکا نارگراک یناهج تموکح هفطن« 
.تسا هدمآ دوجو
 للملا نیب یئارجا هتیمک زا تسا ترابع نآ و 

 هتفای لیکشت مود هرگنک رد هک یتسینومک
 .تسا
 ینعی ،ایلاتیا رگراک هقبط گنهاشیپ دحاو 

 رد ایلاتیا تسیلایسوس بزح یتسینومک حانج
 یناهج تموکح هب یرادافو و طابضنا ونروویل

 مالعا ریذپانرظنفرص و رورض ار رگراک هقبط
:درک دهاوخ
 هتکن هب ار هتکن نیا ،نآ زا رتارف بتارمب یتح 
».تخاس دهاوخ لدب هرگنک رد ثحب یزکرم
 ،خیرات ،تسایس هب عجار« ،یشمارگ وینوتنآ( 
)۸۵ ص ،۱۹۸۶ »گنهرف
 بزح هدنیامن ۱۹۲۲ لاس رد یشمارگ وینوتنآ 

 للملا نیب یئارجا هتیمک رد ایلاتیا تسینومک
.دوب یتسینومک
 یشم طخ زا مامت و مات ینشور و تحارص اب وا 

.درک یم یوریپ مسیوشلب و نینل یسایس
 ،۱۹۲۴ لاس رد نینل سردوز تشذگرد زا سپ 
 یراج یاه شلاچ و ثحب رد یشمارگ وینوتنآ
 ذاختا هب ،یوروش تسینومک بزح یربهر رد
.دز تسد کیسالک یتسینینل عضوم
 بزح یزکرم هتیمک یارب دوخ ینارنخس رد وا 

 یم دیکأت ،۱۹۲۵ هم هام رد ایلاتیا تسینومک
 رد یتسینومک للملا نیب عضو ببس هب هک دزرو
 یارب« نآ وضع بزح ره رد دیاب ،نامز نآ
 یتسینینل یکیژولوئدیا دنویپ نیمضت و نییعت
 و دبای لیکشت یئ یزکرم هتسه ،دنم تابث

 تاظحل رد اه بزح نیا ات ،ددرگ میکحت
 ،درب رود و فرژ تاناسون هجیتن رد و ینارحب
».دندرگن لزلزت راچد
 ،خیرات ،تسایس هب عجار« ،یشمارگ وینوتنآ( 
)۱۲۲ ص ،۱۹۸۶ »گنهرف
 یارچ و نوچ یب رادفرط یشمارگ وینوتنآ 
.تسا هدوب نرتنیمک بازحا »ندرک هزیوشلب«
 بزح هب نادنز زا اهدعب وا هک یا همان 

 دوخ ینارگن و داتسرف یوروش داحتا تسینومک

 نابز رب بزح نآ رد یدنب حانج هب تبسن ار
 ،هحورطم یاه ینارگن همه مغریلع ،دروآ

 تیرثکا دض رب یریگعضوم ینعم هب زگره
.تسا هدوبن نیلاتسا یربهر تحت یزکرم هتیمک
 روشک کی رد مسیلایسوس نامتخاس سروک 
 رد یکیژتارتسا یاه یریگمیمصت و دحاو

 دییأت دروم روشک عیرس ندرک یتعنص تهج
.دنتشاد رارق یشمارگ وینوتنآ هبناج همه
 و یکستورت یشم طخ دض رب قیرط نیدب وا 
.تفرگ عضوم وا ناگتسباو
 رد شیوخ یاه شالت اب هجوت اب ور نیا زا

 تسینومک بزح هعسوت و ظفح تهج
 رد مسینویزیور و مسیمرفر زا اربم راتخمدوخ

 هباثم هب یشمارگ وینوتنآ ریسفت ،لاردف ناملآ
 بزح و مسینینل ـ مسیسکرام یارب یویتانرتلآ

.تسا مهف لباق ریغ ینینل زارط
۳ 
یشمارگ ینومژه یروئت
 یتنآ هباثم هب یشمارگ وینوتنآ ندرک ملع رد 
 نادنز رد وا تالمأت زا هدمآ لمع هب ریسفت نینل
 یگنهرف ـ یسایس »ینومژه« بسک هنیمز رد
 و یتسیلایسوس بالقنا یزوریپ زا لبق ایراتلورپ
 تسینومک یژتارتسا نداد رارق هجوت نوناک رد
 شقن »یخیرات کولب« لیکشت تهج رد اه
.دننک یم یزاب یمهم
 لوا هلهو رد ار ینومژه حرط یشمارگ وینوتنآ 
 رب هژیوب ایلاتیا خیرات یلماکت ریس هب هجوت اب
 شبنج یارب یمان( »رگید یدلوت« یانبم
 رد هک دنک یم یدنبلومرف )ایلاتیا تدحو
 هپ هزوژ یربهر تحت مهدزون نرق طساوا

.دریگ یم تروص یدلابیراگ
 تحت اتدمع هک کیتارکومد ـ اوژروب یاهورین 
 رارق ایلاتیا هفرم لامش نارکفنشور ذوفن
 یناقهد یاه هدوت اب داحتا ناهاوخ هن ،دنتشاد
 زا یتسرد کرد هن و دندوب ایلاتیا بونج ریقف
 .دنتشاد نآ
 نایم »یخیرات کولب« هب موسوم رورض داحتا 

 ایلاتیا یناقهد ریقف بونج و یتعنص لامش
.دیشوپن لمع هماج اعقاو
 شبنج دید نادیم رد یتح متسیب نرق لیاوا رد 

 زکارم رد هک تشادن رارق دیدپ ون یتسیلایسوس
.تفای یم هعسوت ایلاتیا لامش یتعنص

 رد روشک تیعمج مظعا شخب ،ور نیا زا 
 رد ،مهدزون نرق ناسب و دندرب یم رسب لاعفنا
 نارادنیمز و لامش ناراد هیامرس زین متسیب نرق
 و دنتخادرپ مه اب شزاس هب بونج گرزب

 یتسیلایسوس شبنج لباقم رد یکرتشم تسایس
.دنتفرگ شیپ رد
 و هلئسم نیا هب هجوت اب زاغآ رد یشمارگ وینوتنآ 
 ایلاتیا بونج و لامش نایم فاکش یانبم رب
 و یکیژتارتسا داحتا تسایس زا ار دوخ کرد
.دنک یم یدنبلومرف ینومژه
 هلئسم نآ ای و نیا نادب اتدعاق نادنز رد اهدعب 
:دیازفا یم زین ار
 ود هب ار دوخ یعامتجا هورگ ره تیمکاح« 
:دزاس یم راکشآ ریز عون
۱ 
نارکفنشور تیمکاح هباثم هب 
۲ 
یقالخا یربهر هباثم هب 
 رب ار دوخ تیمکاح ینامز یعامتجا هورگ ره 

 هب ای هک دنک یم لیمحت فلاخم یاه هورگ
 هب لسوت اب ای و دنز تسد اهنآ »یزاسدوبان«
.دیآ لیان اهنآ یزاس عبات هب هناحلسم رهق
 یاه هورگ یربهر دناوت یم تروص نآ رد 

.دریگ تسد هب ار دحتم ای و دنواشیوخ
 ریخست زا لبق دناوت یم یعامتجا هورگ ره 
 هصرع دراو ربهر هباثم هب یتموکح تردق

.دوش هصرع دراو ربهر هباثم هب مه دیاب ،دوش
 یارب مزال یاه طرش شیپ زا یکی رما نیا اریز 
.تسا تردق ریخست
 رگا یتح ،تردق لامعا ماگنه هب اهدعب 

 و دشاب هتشاد رایتخا رد ار تردق تمامت
 دیاب ،دشاب هدرک رارقرب ار دوخ تیمکاح
».دنامب »ربهر و هدرکرس« نانچمه
 ،خیرات ،تسایس هب عجار« ،یشمارگ وینوتنآ( 
)۲۷۷ ص ،۱۹۸۶ »گنهرف
 یاه لاس رد هک یشمارگ وینوتنآ یاهزت نیا 
 و ینالوط یاوزنا زا سپ ینعی ،)۱۹۳۵ ـ ۱۹۳۴(
 )۱۹۳۷ لاس رد( وا تشذگرد زا لبق یکدنا
 تسیشمارگ« یوس زا بلغا ،دنا هدش هتشون

 یریگتمس راگنا هک دنوش یم ریسفت نانچ »اه
 زا یکی »ینومژه« بسک یارب هزرابم تهج رد
 هفیظو نییعت هینمز رد یشمارگ وینوتنآ تایفشک
 و سلگنا و سکرام رکف هب و هدوب یکیژتارتسا
.تسا هدوب هدیسرن نینل
 یخیراتریغ و هابتشا ریز لیلد ود هب اعدا نیا 
 :تسا
لوا لیلد
 تدم ههبج لیکشت هب طوبرم هلئسم الوا 
 یشمارگ وینوتنآ نداتفا نادنز هب زا لبق یدایز
 .تسا هتشاد اج وا تالمأت رد
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 مامتان یرثا رد تشادزاب زا لبق لاس کی وا 
 طوبرم یاهرظن هطقن یخرب« ناونع تحت هدنام
 و یرابجا نابز زا زاین یب »بونج هلئسم هب

 و دزادرپ یم هلئسم نیا یسررب هب نادنز یلیمحت
 ارچ هک دهد یم هئارا هراب نیا رد ار دوخ لیالد
 یربهر تحت بونج ریقف ناناقهد اب تدحو
 یمهم یاه تفرشیپ هب دناوت یم رگراک هقبط
:دوش رجنم
 تیرثکا دناوتب هک نازیم نامه هب ایراتلورپ« 

 هیامرس دض رب ار روشک شکتمحز تیعمج
 نامه هب ،دنک جیسب یئاوژروب تلود و یراد
 همکاح هقبط و ربهر شقن زا دناوت یم زین نازیم
.دشاب رادروخرب
 لائر یتاقبط تابسانم هب هجوت اب ایلاتیا رد نیا 
:دوب دهاوخ ریز ینعم هب دوجوم
 دناوتب هک نازیم نامه هب ایلاتیا رگراک هقبط 
 هب ،دنک بلج ار یناقهد روانهپ یاه هدوت دییأت

 لدب همکاح و ربهر هقبط هب زین نازیم نامه
».دش دهاوخ
 ،خیرات ،تسایس هب عجار« ،یشمارگ وینوتنآ( 
)۱۹۱ ص ،۱۹۸۶ »گنهرف
 یوس زا هک تسا یتدحو تسایس نامه نیا 
 هدیشوپ لمع هماج نینل یربهر تحت مسیوشلب
 .تسا
مود لیلد
)۱۹۳۸( نوسردنا یرپ
یئایناتیرب خروم
 هاگشناد رد یسانش هعماج و خیرات روسفورپ
سلحنآ سول
 رد دیدج پچ یرکفنشور شبنج نرادمدرس زا
)۱۹۷۰( ایناتیرب
 مسیسکرام هب عجار یتاظحالم« فلؤم
)۱۹۷۶( »یبرغ
»یبرغ مسیسکرام« موهفم یناب
 ناگدنیامن هباثم هب ار ریز یاه تیصخش وا

:دنک یم یقلت یبرغ مسیسکرام
 بتکم نارادمدرس و یشمارگ ،شرک ،چاکول
 تروفکنارف
 هب بوسنم )یگدرکرس( ینومژه حرط ایناث 
 لبق یتح یدیدم یاه تدم ،یشمارگ وینوتنآ
 هتشاد دوجو هیسور یرگراک شبنج رد نینل زا
 مادک هک هدرک یزاب هنیمز نیا رد یمهم شقن و
 و کیتارکومد ـ اوژروب بالقنا دنناوت یم اهورین

.دنناسر ماحنا هب هیسور رد ار یلادوئف دض
 هنیمز رد یتسردب نوسردنا یرپ هک روطنامه 
 شبنج رد )یگدرکرس( »ینومژه« موهفم خسم

 یم یشمارگ راثا رد اهدعب و سور یرگراک
 هلپ یگروئگ ـ سور مسیلایسوس ردپ ،دسیون

 اب داحتا تسایس ۱۸۸۳ لاس رد ـ فوناخ
 هباثم هب ار یرازت دض و یئاوژروب بازحا

:تسا هداد رارق یسررب دروم یمهم عوضوم
 لاس لیاوا زا )یگدرکرس( ینومژه موهفم« 

 زا یکی ،۱۹۱۷ لاس ات مهدزون نرق ۹۰ یاه
 سور یسارکومد ـ لایسوس یاهراعش نیرتمهم
 ».تسا هدوب
 کی .یشمارگ وینوتنآ« ،نوسردنا یرپ( 
)۲۰ ص ،۱۹۷۹ ،»یداقتنا یسانش تیمسرب
 ناونع تحت وا رثا رد نینل هلیسوب ثحب نیا 
 اب« ،نوسردنا لوق هب ،)۱۹۰۲( »؟درک دیاب هچ«
 هدش هداد هعسوت یدیدج تغالب و تیعطاق
 ».تسا
 کی .یشمارگ وینوتنآ« ،نوسردنا یرپ( 
)۲۲ ص ،۱۹۷۹ ،»یداقتنا یسانش تیمسرب
 بزح مود مونلپ رد ۱۹۰۳ لاس زا ماحنارس و 

 راعش ،هیسور یرگراک تارکومد ـ لایسوس
 بالقنا رد ایراتلورپ )یگدرکرس( ینومژه
 یاه تسیسکرام کرتشم حرط هب یئاوژروب
.تسا هدش لدب سور
 رد مسیمرفر« ناونع تحت دوخ رثا رد نینل 

:دسیون یم »هیسور یسارکومد ـ لایسوس
 ریگیپ یبالقنا هقبط اهنت هباثم هب ایراتلورپ« 

.دریگ تسدب ار یربهر دیاب نردم هعماج
 قلخ تمامت )هدرکرس( نومژه دیاب ایراتلورپ 
 همه هزرابم رد و لماک کیتارکومد لوحت یارب
 دض رب ناگدنوش رامثتسا و ناشکتمحز

.دشاب ناگدننک رامثتسا و نارگمتس
 ینومژه هدیا هب هک هزادنا نامه هب ایراتلورپ 
 یم شا یلمع و دراد یهاگآ )یگدرکرس(

».تسا یبالقنا زین نازیم نامه هب ،دزاس
)۲۱۹ ص ،۱۷ دلج ،نینل تایلک( 

 )یگدرکرس( ینومژه هدیا زا ندرک رظنفرص
ـ  لایسوس رد مسیمرفر عون نیرتگرزب«
»!تسا سور یسارکومد
)۲۲۰ ص ،۱۷ دلج ،نینل تایلک(
۴ 
یشمارگ ینومژه یروئت یتسینومک وروا فیرحت
ـ  مسیسکرام یتسینومک وروا فیرحت رد 
 حرط نیا متسیب نرق ۷۰ یاه لاس رد مسینینل

 وگایتناس یوس زا یشمارگ )یگدرکرس( ینومژه
ـ  ایناپسا تسینومک بزح لک ریبد ـ ولیراک
 تسینومک بزح لیدبت یکیروئت هیجوت یارب
 هتفرگ تمدخ هب تسیمرفر بزح هب ایناپسا

 .دش
 رد تسار یاه تسینوتروپوا زین ناس نامه هب 

 تحت ایلاتیا تسینومک بزح تیرثکا حانج
 فیرحت شنیشناج و رئوگنیلرب وکیرنا یربهر
 یکیروئت هیجوت یارب ار یشمارگ ینومژه حرط
 رظنفرص تهج رد دوخ »یخیرات شزاس« حرط
 تمدخ هب یتاقبط هزرابم زا رتشیب هچ ره
 .دنتفرگ
 ناونع تحت دوخ رثا رد ولیراک وگایتناس 
 طیارش تحت هک تشون »تلود و مسینومکورا«

 هاگتسد لرتنک تهج رد هزرابم« اب یتسیلاتیپاک
 بالقنا عون زا یرییغت ناوت یم »یکیژولوئدیا
 رد ینومژه« بسک هب و تخادنا هار هب یگنهرف

.دمآ لیان »گنهرف هزوح
 و راک یاهورین نایم داحتا یژتارتسا« نیا 
 کولب« شیادیپ هب ماحنارس »گنهرف یاهورین
.دش دهاوخ رجنم »نیون یخیرات
 هچرگا« رگراک هقبط ،یئاذک یخیرات کولب رد 

 یم بوسحم یبالقنا هقبط نیرتمهم ناکامک
 بوسحم یبالقنا هقبط اهنت رگید یلو ،دوش
 .دوش یمن
 ظاحلب رگید یعامتجا یاه هورگ و راشقا 

 یامنرود ی هدننک نییعت رتشیب هچره ینیع
 ینیون طیارش انمض و دوب دنهاوخ مسیلایسوس
».دروآ دنهاوخ مهارف ار
 ص ،»تلود و مسینومکورا« ،ولیراک وگایتناس( 

۴۶( 
ـ  مسیسکرام رد یدج فیرحت ود قیرط نیدب 
:دمآ لمع هب مسینینل
۱ 
.دش قلطم یگنهرف ـ یونعم هصرع الوا 
۲ 
 دروم ریز مهفلا لهس و هداس تقیقح ایناث 

:تفرگ رارق رظنفرص
 تحت هک مهفلا لهس و هداس تقیقح نیا 

 هچ و متسیب نرق رد هچ یراد هیامرس تیمکاح
 یگنهرف ـ یونعم هزوح مکی و تسیب نرق رد

 و یسایس تردق زا دناوت یمن یرشب هعماج
 تردق هدننک نییعت هک تیکلام تابسانم
.دشاب لقتسم ،تسا یسایس
 شبنج یسایس یربهر تلاسر زا رظنفرص اب 

 دراو یبالقنا پچ رکیپ رب یا هبرض یرگراک
 نوخ زونه و نانچمه نآ تاحارج زا هک دمآ

.دکچ یم
)۲۰۰۵ ـ ۱۹۳۹( ستولگ رطپ
 ملاع و فلؤم ،رادمتسایس ،هاگشناد داتسا
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تاطابترا ملع
ناملآ تارکومد ـ لایسوس بزح ناربهر زا
 :راثآ
یسارکومد ـ لایسوس هار
)۱۹۷۵( مسیمرفر یخیرات تلاسر
 هب رداق پچ یهدنامزاس هب عجار .راوشد راک
)۱۹۸۴( تموکح
)۱۹۸۵( اپورا دیدج پچ تسفینام
 شیپ« و رکفنشور ـ ستولگ رطپ روسفورپ 
 ناملآ تارکومد ـ لایسوس بزح ربهر و »شیدنا
 وینوتنآ دلوت درگلاس نیمدص تبسانم هب ـ

 یگتفه هلجم رد یلصفم هلاقمرس رد یشمارگ
:تشون »تیاست«
 دناوت یم هچ یشمارگ زا ملهگنا نرویب بزح« 
 »؟دزومایب
 هشوگ حورلا فیرظ ملهگنا و تشذگ نامز 

 لایسوس رسفم و روخ یگتسشنزاب قوقح نیزگ
 روسفورپ ـ یشمارگ وینوتنآ یکیتارکومد ـ

.دنتفگ عادو ار یناف راد ـ ستولگ
 ،ایلاتیا تسینومک بزح طقف هن ار ارجام نایاپ 
 یاه پچ بزح ینعی ،نآ وریپ بزح هکلب
 اب یلوق هب ود ره هک )PDS( کیتارکومد
 یشمارگ وینوتنآ یاپ در رب مامت و مات تیقفوم
.دندید ،دندوب هداد تیهام رییغت
 و اروه و یشمارگ وینوتنآ زا ستولگ نیسحت 

 ،وا راثآ رد هتفهن »هرجفنم تردق« رب شا هلهله
 ادیپ عقاو ملاعرد ار دوخ ماخ و نشخ دییأت

 .درک
 ستولگ هک ناس نآ هن دیدرت و کش یب اما 
.دوب هدرک ار شرکف
ـ  یپچ تسد تسینومک اقباس بزح 
 و اه هدوت اب طبترم ،دنمورین ،کیتارکومد
 ینومژه و تلود ،گنهرف حرط تکربب

 انعم مامت هب یکیژولوئدیا ظاحلب ،یشمارگ
ـ  لایسوس »یتسیلایسوس للملا نیب« ،زهجم
 قد هب شیوخ هناخ رد تشپ ار یکیتارکومد
.تفای بابلا
 اب یشمارگ تلود هنایهاد حرط ،ستولگ رظنب 
 و »یدنورهش هعماج« نایم یراذگ توافت
 رد وا فاطعنا رپ یژتارتسا ،»یسایس هعماج«
 و کرحتم یاه ههبج« نایم یراذگ قرف هنیمز
 حرط رد گنهرف موهفم ،هژیوب و »تباث

 مسینینل ـ مسیسکرام اب هسیاقم رد یشمارگ
 بتارم هب »اه هدوت هرمزور روعش« هب یتنس
.تسا رتکیدزن
 یاوژروب رکفنشور هباثم هب ستولگ روسفورپ 

 وینوتنآ یقشمرس شقن بوذجم و هتفیش ارگپچ
:دوب یشمارگ
 نیا رد میظع یفشک هب ،لاح ره رد یشمارگ« 
.تسا هدمآ لیان هنیمز
 یبرغ یاپورا رد نردم پچ بازحا هک یفشک 
:دنزادرپب نآ هراب رد لمأت هب دیاب هنایم و
 و اهرگنس« هباثم هب »یدنورهش یاه مسیناگرا« 
»!یئاوژروب هعماج »تاماکحتسا
 ۱۸ ،»تیاست« یگتفه هلجم ،ستولگ رطپ( 
)۴۰ ص ،۱۹۹۱ هیوناژ
 ناونع تحت دوخ رثا رد لبق لاس دنچ ستولگ 
 هب رداق پچ یهدنامزاس هب عجار .راوشد راک«

 شوح و لوح رد )۱۹۸۴( »تموکح
 بسک قرط هب عجار یشمارگ یژولونیمرت
 وئن کولب« لباقم رد »یگنهرف ینومژه«

 کولب« لیکشت هب عجار و »مکاح ویتاورسنک
.دوب هدرک یئاسرفملق »ویتانرتلآ
!دوبن شیب یا همخپ ستولگ رطپ 
 تیمکاح یگنهرف ـ یکیژولوئدیا یزیریپ هلئسم 

 هلئسم ناراد هیامرس هقبط یداصتقا و یسایس
 چیه یوس زا نونک ات و تسا مهم رایسب یا
 هدشن لح »پچ« هب موسوم یسایس یورین
 .تسا
 لح دناوت یم هنوگچ یلحنیال هلئسم نینچ 

!دوش
 راکفا« هک دشاب تسرد سکرام مالک رگا 

 نآ رد نیمکاح راکفا هعماج ره رد مکاح
 تردق مکاح ناراد هیامرس سپ ،»!دنا هعماج
 هب »یگنهرف« یاه شبنج فارحنا یارب یفاک
 رد اهنآ نویسارگتنا یارب و دوخ هاوخلد ریسم
.تشاد دنهاوخ دوخ متسیس
.تسا رامشیب هنیمز نیا رد لاثم متسیب نرق رد 

۵ 
مهفلا لهس و هداس یتقیقح
 یراحتنا یتح یسایس ظاحلب و طلغ ،از هلئسم 

 اسب هچ و اه تسیلاتیپاک یتنآ رگا ،دوب دهاوخ
 رپ تالمج ریثأت تحت اه تسینومک زا یشخب

 لهس و هداس یتقیقح ندید زا توربج و لالج
:دندرگ زجاع مهفلا
 دوخ یتح هک یمهفلا لهس و هداس تقیقح 

:دنک یمن یراددوخ شا یروآدای زا یشمارگ
 هفاضا هب یسایس رهق زا تسا ترابع تلود« 

.یئاوژروب هعماج
 زج یزیچ تلود هک تسا ینعم نادب نیا 

»!تسین رابجا و روز هرز رد هدیچیپ ینومژه

 ،خیرات ،تسایس هب عجار« ،یشمارگ وینوتنآ( 
)۳۷۲ ص ،۱۹۸۶ »گنهرف
 و روز هرز نودب دناوت یمن ینومژه« ،ور نیا زا 
»!دوش عقاو رثؤم دهاوخب رگا ،درب رسب رابجا
!تسا یگداس نیا هب هلئسم 
 تقیقح ،تسین یدیدج فشک هلئسم نیا 

!تسا ینایع و نایرع ی هداس
 رد هک ناوج تسینومک ره و تسیلایسوس ره 

 تکرش مسینینل ـ مسیسکرام یتامدقم رانیمس
 یتسیسکرام یروئت هب لوا هسلج نامه رد ،دنک
 رثا لوصف نیلوا هب ،دروخ یمرب تلود
 ،هداوناخ ءاشنم« ناونع تحت سلگنا شیردیرف
»تلود ءاشنم و یصوصخ تیکلام ءاشنم
 تحت نینل فورعم رثا ندناوخ هب یتح هکنآ یب 

.دشاب دنمزاین »بالقنا و تلود« ناونع
 الوصا تسینومک یشمارگ راثآ ندناوخ اب و 

 دسرب هچ ،درب یمن بیصن هب نآ رب نوزفا یزیچ
 ورا ـ یکیتارکومد ـ لایسوس »نیرسفم« راثآ هب

.یشمارگ راثآ دیدج یتسینومک
  نایاپ
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 دیوید یوگوتفگ ،هیامرس چیپرام باتک
 نیا راشتنا .دش رشتنم یگیرا یناووج اب یوراه
 یاههشیدنا نییبت رد کچوک یماگ ، باتک
 نازادرپهیرظن نیرتمهم زا یکی ،یگیرا یناووج
 یاهمتسیس راذگریثات درکیور هب قلعتم رصاعم

.تسا ،یناهج
 لیکشت ار باتک یلصا شخب هک ییوگوتفگ
 رد و یگیرا یگدنز ینایاپ یاههام رد دهدیم
 اکیرما رومیتلاب رد شلزنم رد شگرم یهناتسآ
 ،یوراه دیوید اب وگوتفگ رد یو .دش ماحنا
 ،رصاعم یرکف یاههرهچ نیرتهتسجرب زا یکی

 و دوخ یرکف رذگ زا باذج یحرش
 هک تسا نینچ .دهدیم نآ یاههاگتساخ
 گرزب دنمشیدنا ود نیا یوگوتفگ لصاح
 و زغمرپ رایسب ینتم ،یهاتوک مغرهب ،رصاعم
 یوگوتفگ لابند هب .تسا هدروآ دیدپ قیمع
 ،باتک تسخن تسویپ رد ،یگیرا و یوراه
 تیاور هب یناهج متسیس یهیرظن یاهیگژیو
 .تسا هدش همجرت نآ مهم ناحراش زا یکی
 یهرابرد اهینزهنامگ زا یریوصت ،مود تسویپ

 هاگن زا ناهج یسایس ـ یداصتقا زادنامشچ
 ترازو هب هتسباو یشهوژپ تاسسوم زا یکی
 رب یدهاش ،شرازگ نیا .تسا ایناتیرب عافد

 هک تسا کینومژه نارحب یهخرچ
 .دنراد دیکات نآ رب یناهج متسیس نازادرپهیرظن
 و اهباتک یفرعم ،یگیرا یناووج یسانشذخام
 رضاح باتک تسویپ رگید ،یو یاههلاقم
 .تسا
 یاههاگدید اب هدنناوخ رتشیب ییانشآ روظنم هب
 زا یرصتخم حرش هدش شالت همدقم رد یگیرا
 وا یرکف یاههاگتساخ و یگیرا یاههشیدنا
.دوش هئارا

 لراک یاههشیدنا زا رثاتم ،یگیرا یناووج
 نانرف ،تیمسا مادآ ،ینالوپ لراک ،سکرام
 فزوج و یشمارگ وینوتنآ ،ربو سکام ،لدورب

 زا یکی هک ،نیرتراذگریثات هن رگا ،رتیپموش
 هدوب یناهج متسیس بتکم نارکفتم نیرتذوفنرپ

 هب یو راثآ زا یخرب هک زین یوراه دیوید .تسا
 زا یکی نونکا ،تسا هدش همجرت یسراف
 هب رصاعم یعامتجا نارکفتم نیرتراذگریثات

.دور یم رامش
 زا رثاتم یگیرا یاههاگدید ،دش هراشا هکنانچ
 رد تسا نارگید و لدورب ،یشمارگ ،سکرام
 هب رذگ اب مشوکیم رضاح یهمدقم یهمادا
 ریوصت و ،یگیرا یرکف یاههاگتساخ یخرب

 ار هدنناوخ ،ناهج یسایس داصتقا ینونک
 میسرت رضاح یوگوتفگ رد هچنآ اب رتشیب

.منک انشآ تسا هدش
لدورب تیاور هب خیرات
 راگنخیرات نیرتمهم )۱۹۸۵-۱۹۰۲( لدورب نانرف
 بتکم یرکف ربهر و متسیب یهدس رد یوسنارف

 شقن رب دیکات رد لدورب تیمها .تسا ۱لانآ
 رد یداصتقا ـ یعامتجا سایقمگرزب لماوع
 ،لدورب رظن ساسارب .تسا خیرات یریگلکش
 خیرات ،لانآ بتکم یاهیراگنخیرات زا شیپ ات

 .دوب زکرمتم )تدمهاتوک(۲هاتوک یاههرود رب
 اهدادیور یراگنخیرات ار هویش نیا یو
 .دنادیم هدننکدودحم یلیخ ار نآ و دناوخیم
 یاههرود درکیور زا هدافتسا اب لباقم رد لدورب

 سوسحمان بلغا و هتسهآ تاریثات رب ینالوط
 یاهشنک یور یروآنف و اوهوبآ ،اضف
 ،بیترت نیدب .دنکیم دیکات هتشذگ رد اهناسنا
 حیجرت وا اب وسمه ناراگنخیرات و لدورب
 ینعی ،ینالوط یاههرود و ربج رب دنهدیم
 دیکات هعماج یاهراتخاس نیرتقیمع رارمتسا

 مه و ینهذ مه ،لدورب دزن رد اهراتخاس .دننک
 یاهتیعقاو باتزاب ود ره و دنتسه یطیحم
 یگنهرف و یداصتقا ،یعامتجا یاپرید
 مقر ار ثداوح تدمدنلب نایرج و دنوشیم
 .دننزیم
 و یرادهیامرس« باتک رد لدورب ،رگید یوس زا

 نارود رد یرادهیامرس یسررب هب »یدام تایح
 ندرک رظنفرص اب یو .تخادرپ یتعنصلبقام

 و اهتیعقاو درک شالت دوجوم یاههیرظن زا
 تفگ و دروآ درگ ار یرامآ و یبرجت یاههداد
 هن ،دناهدوب رگراصحنا هراومه نارادهیامرس
 تیلاعف یتباقر یاضف رد هک ینانیرفآراک
 هاگدید ود ره زا یو ،بیترت نیدب .دننکیم
 رظن ساسارب .دش رود یسکرام و یلاربیل
 تمدخ رد تلود یرادهیامرس رد ،لدورب
.تباقر نماض هن تسا هدوب نارگراصحنا
 یرادهیامرس« هک تسا هداد ناشن لدورب نانرف

 میمانی م۳»ییارگیلام« زورما هچنآ ای »یلام
ً الثم ـ هتشذگ رد و تسین ریخا یاهههد لصاح

 دشر جوم یپ رد ـ مادرتسمآ ای ۴اونج رد
 رد هیامرس تشابنا و یناگرزاب یرادهیامرس
 فراعتم یاهارجم زا رتارف یسایقم
 یور رب ،یتدم یارب مکتسد ،یراذگهیامرس
.تسا هتشاد هطلس یداصتقا یاهتیلاعف یمامت
 یناهج متسیس زا یگیرا یاهلیلحت رد اعدا نیا
 ،یو معز هب .تسا هتفای یفعاضم تیمها
 دمآیپ یناهج ـ یخیرات ییارگیلام ،تسخن
 رارکت تارکهب هک تسا هیامرس تشابناهفاضا

 ییارگیلام هب ینونک شیارگ ،مود و .دوشیم
 هک دراد ینامز زا رتشیپ رایسب یدهاوش

 رد۵.تسا هدش هارمه تعنص اب یرادهیامرس
 هب یتقو یرادهیامرس یهعسوت ،مظن نیا

 ار نآ غولب یموهفم هب دسریم یلام شرتسگ
.تسا دشر »نازخ« زا یاهناشن و دهدیم ناشن
۶ 

یشمارگ رظن زا ینومژه
 یهرابرد شیاههتشون رد یشمارگ وینوتنآ
 هب تلود موهفم زا »یندم یهعماج و تلود«

 زا لقتسم ،قلطم و هسفنیف یاهدیدپ ناونع
 لباقم رد و دنکیم داقتنا ،یداصتقا تایح
 زا یرایعمامت یهدیچیپ یهعومجم« ار تلود
 زا هک دنادیم »یلمع و یرظن یاهتیلاعف

 ار دوخ یگریچ اهنتهن مکاح یهقبط نآ قیرط

 ،۱۳۸۹ ؛یناووج ،یگیرا ؛دیوید ،یوراههیامرس چیپرام
،هیامرس چیپرام ،وگتفگ
 تاراشتنا ،نارهت ،تقادص زیورپ همجرت
.هحفص ۱۰۴ ،رهم دازا
گنهرف و یسانش ناسنا دداصتقاا

http://anthropology.ir/
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 زین ناتسدورف نهذ رد ار نآ هک دنکیم نیمات
 لماش تلود ،اج نیا رد .دنکیم هیجوت

 یندم یهعماج یهفاضا هب تسایس یهزوح
 دزن رد یلم ینومژه ،بوچراچ نیا رد .تسا

 رد هک تسا یعامتجا یهورگ یگریچ یشمارگ
 رد و هطلس لکش رد :دوشیم رولبتم لکش ود
 تقیقح رد نیا .یقالخا و یرکف یربهر لکش
 زا یلوایکام ریوصت یهرابود یدنبتروص
.تسا تیاضر داجیا و بوکرس هباثم هب تردق
 یزیچ یشمارگ دزن ینومژه موهفم ،تقیقح رد
 ،بیترت نیدب .تسا فرص یهطلس زا شیب

 زا طلسم هورگ هک تسا یدازام تردق ینومژه
 تهج رد ار هعماج اهنتهن ات دربیم هرهب نآ

 نآ رب هوالع هک دنک تیاده دوخ عفانم
 رد هطلس نیا دننک روصت زین تسدورف یاههورگ

 یتاقبط ای هقبط۷.تسا رتماع یعفانم تمدخ
 یهطلس هک دنتسه کینومژه تردق یاراد

 هیجوت ۸اهیهدزایتما و اهداهن قیرط زا ار دوخ
.دنشاب هدرک
 موهفم زا یناهج متسیس درکیور نارکفتم
 تابسانم نییبت و لیلحت یارب یشمارگ ینومژه
 هخرچ راهچ یگیرا .دناهدرب هرهب یللملانیب
 یرادهیامرس یهعسوت رد کینومژه )لکیس(

 »ینالوط« ینرق کیره هک تسا هدرک ییاسانش
 هک ییایربیا ـ ییاونج یهخرچ :دریگیم رب رد ار
 رد ار مهدفه یهدس لیاوا ات مهدزناپ یهدس زا
 نرق رخاوا زا ،یدنله یهخرچ ؛دریگیمرب

 یهخرچ ؛مهدجه نرق رخاوا ات مهدزناش
 لیاوا ات مهدجه یهدس یهنایم زا ییایناتیرب

 رخاوا زا ییاکیرما یهخرچ و متسیب یهدس
 شرتسگ ینونک یهلحرم ات مهدزون یهدس
 .یلام
 ار ینالوط نرق ای زارد نرق موهفم تسا ینتفگ
 ینالوط نرق ناونع رد لدورب نانرف تسخن

 نیتسخن ناونع هب )۱۶۳۰-۱۴۵۲( مهدزناش
 حرطم یرادهیامرس یناهج یهعسوت یهلحرم
 باتک رد مابزباه کیرا نامز نامه رد .تخاس

 ود درک شالت یتقو۹»یروتارپما و تعنص«
 یرادهیامرس داصتقا روهظ و یتعنص بالقنا
 مهدزون ینالوط نرق زا دنک فیصوت ار ایناتیرب
 باتک رد همادا رد یو .درب مان )۱۷۷۶-۱۹۱۴(

 متسیب هاتوک نرق هب ۱۰،»اهتیاهن رصع«
 نرق لباقم رد( .درک هراشا )۱۹۱۴-۱۹۸۹(

 زا شیپ یتح ای و ۱۸۸۰ یههد زا متسیب ینالوط

 ۱۸۸۴ یملع بالقنا و یداصتقا دوکر زا نآ
 ینتبم ینالوط نرق ره ،عومجم رد ).دش زاغآ
 یسایس راتخاس زا ینگمه شیبومک راتخاس رب
.تسا یناهج کینومژه تابسانم و
زورما ناهج یسایس داصتقا

 و یللملانیب تابسانم رد یراج تالوحت
 زورما ِناهج یداصتقا ـ یسایس یایفارغج
 رگید و یگیرا یاهینیبشیپ نیرتمهم ینشورهب
 یههد ود رد یناهج متسیس درکیور نارکفتم
 دعب یکدنا ،۲۰۰۸ ربماون رد .دنکیم دییات ریخا
 یاروش ،اکیرما دیدج روهمجسییر باختنا زا
 دوخ یاهدروآرب هدحتم تالایا یلم تاعالطا
 ار ۲۰۲۵ لاس رد ناهج یلامتحا یهرهچ زا

 کی ،راب نیتسخن یارب دیاش .درک رشتنم
 ینیبشیپ هدحتم تالایا رد یمسرهمین نامزاس
 لاح نیع رد ،هدحتم تالایا ۲۰۲۵ رد هک درک
 نیرتدنمتردق هنرگا ،تسا دنمتردق زونه هک
 ینومژه رگید ،ناهج روما رد هناگی ِرگیزاب
 رتمک اب و یبطقدنچ ،ناهج .تشاد دهاوخن
 یتلودریغ نالماع ِتردق و دوب دهاوخ زکرمتم
 هک درک فارتعا شرازگ .دباییم شیازفا

 گنررپ و گنرمک یتدم یارب اکیرما ینومژه
 یتح و یسایس ،یداصتقا یهطلس اما دوشیم
 یم فیعضت کیتامتسیس روط هب شایماظن

 رد هقباسیب لوحت« ،زیچ ره زا شیب .دوش
 زا شیبومک یداصتقا تردق و یبسن تورث

 تسا نایرج رد نونکا هک قرش هب برغ

۱۱».تشاد دهاوخ رارمتسا

 یهرک نآ لابند هب و ۱۹۶۰ یههد رد نپاژ روهظ
 رد گنکگنه و روپاگنس ،ناویات ،یبونج
 زا دعب نیچ عیرس دشر سپس و ۱۹۷۰ یههد

 ،یزنودنا رد ندشیتعنص اب ًادعب هک ـ ۱۹۸۰
 ۱۹۹۰ یههد رد یزلام و دنلیات ،مانتیو ،دنه
 یهعسوت ِلقث نوناک ـ تشادرب ار رخآ ماگ
 رما نیا دنچره ،هداد رییغت ار یرادهیامرس
 یلام نارحب( تسا هدادن خر تخاونکی روطهب

 دهاش ایسآ یقرش بونج و قرش ۸-۱۹۹۷
 یاهکناب و تیرتسالاو تمس هب تورث نایرج

.)دوب ینپاژ و ییاپورا
 تمس هب یداصتقا ینومژه دسریم رظن هب

 تکرح ایسآ قرش رد اهتردق زا یاهقلح
 یدنبهرکیپ عطاقم ،اهنارحب رگا و دنکیم
 هاگنآ ،دشاب یرادهیامرس یهعسوت رد ددجم
 جورخ یارب دیاب هدحتم تالایا هک تیعقاو نیا
 نینچ رد هجدوب یرسک ،یلام یاهیراوشد زا

 ار یرسک نیا و دشاب هتشاد یاهدرتسگ سایقم

 هک دننکیم نیمات ییاهروشک یدایز دودح ات
 ،نیچ ،نپاژ دننام ـ دنراد هدش زادناسپ دازام
 سراف جیلخ یاهروشک و ناویات ،یبونج یهرک
 ۲۰۰۹-۲۰۰۸ یلام نارحب هک دهدیم ناشن ـ
 ار یلوحت نینچ هک دشاب یمهم عطقم دناوتیم

.دنکیم میکحت
 خیرات رد نیا زا شیپ تسد نیا زا یتالوحت
 یسررب رد .تسا هداد خر یرادهیامرس ینالوط
 ینالوط نرق باتک رد یگیرا یناووج عماج
 زا ینومژه لوحت دهاش ام ،متسیب
 مهدزناش یهدس رد زینو و اونج یاهرهشتلود
 رد اپورا یبرغ لامش یاهروشک و مادرتسمآ هب
 رخاوا زا ایناتیرب رد زکرمت زا شیپ مهدفه نرق
 زا دعب ماحنارس هک نیا ات میدوب مهدجه نرق

.تسویپ عوقو هب اکیرما ینومژه ۱۹۴۵
 نآ رب یگیرا هک دراد یگژیو دنچ اهراذگ نیا
 هب ،لوحت ره دیوگیم یگیرا .دنکیم دیکات
 خر ییارگیلام دنمتردق یهلحرم کی لابند
 ات زاغآرد کچوک یاهرهشتلود زا .دهدیم
 یهمین رد اکیرما یاهراق یهرتسگ اب یداصتقا
 سایقم شرتسگ یهدنهدناشن متسیب نرق مود
 یهدعاق هب سایقم رییغت نیا .تساهنومژه
.دهدیم انعم یرادهیامرس نایاپیب تشابنا
 کینومژه تارییغت هک دنکیم دیکات یگیرا اما
 نآ هب طونم تارییغت نیا .تسین رّدقم شیپ زا
 زا و ییاناوت یداصتقا رظن زا یتردق هک تسا
 نومژه شقن هب لیامت یماظن و یسایس رظن

 ار )نآ یاهتیزم و اههنیزه یمامت اب( یناهج
.دشاب هتشاد
 شقن نیا شریذپ هب هدحتم تالایا لیامتمدع
 هک دوب یطیارش رد یناهج مود گنج زا لبق
 شقن هک دوبن یهاگیاج رد رگید ایناتیرب

 تارییغت .دنک لامعا ار شایلبق کینومژه
 راتفر یگنوگچ هب یدایز دودح ات کینومژه
 هاگیاج لوفا اب ههجاوم ماگنه هب نومژه
 اب دنناوتیم اهنومژه .دراد یگتسب شایلبق
 نیا زا .ددنویپب خیرات هب تموصخ اب ای تملاسم

 هدحتم تالایا هک تیعقاو نیا زادنامشچ
 رد دراد یریگارف یماظن تردق نانچمه
 و شایلام و یداصتقا تردق تفا بوچراچ

 ،شایقالخا و یگنهرف لزلزتم رادتقا
 هنوگره دروم رد یاهدننکنارگن یاهویرانس

۱۲.دروآیم دیدپ یتآ راذگ

 یلصا یادیدناک هک تسین مولعم ،نیا رب هوالع
 ای تیفرظ ،نیچ ینعی ،هدحتم تالایا نیزگیاج
 هتشاد ار کینومژه تردق لامعا هب لیامت
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 میظع نانچ شتیعمج هک یلاح رد اریز ،دشاب
 ار ینوگرگد فرش رد سایقم یاهزاین هک تسا
 رادتقا هن و نیچ داصتقا هن ،دزاس هدروآرب

 )شایسایس لیامت یتح ای( یسایس
 نومژه شقن هب ناسآ یسرتسد یهدنهدناشن

 یلم یاهیدنبمیسقت هب هجوت اب .تسین یناهج
 قرش یاهتردق زا یداحتا هک هدیا نیا ،دوجوم
 لمتحمان زین دهد ماحنا ار راک نیا دناوتیم ایسآ
 کرتشم ریسم هک نانچمه دسریم رظن هب
 و هدش یدنبمیسقت یاپورا یهیداحتا ِتدمزارد
 یروهظون یاهتردق حالطصاهب ای و شنترپ
 لمتحمان نیچ و دنه ،هیسور ،لیزرب دننام
 هب ام هک نآ ینیبشیپ ،لیلد نیا هب .تسا
 یبطقدنچ عفانم زا بکرم یرگید ترتف یهرود
 دراو یناهج یهوقلاب یتابثیب و مصاختم و
.تسا هدننکعناق میوشیم
 یلوحت نینچ تسایس هک هتشاد دیکات یگیرا اما
 هدحتم تالایا شالت .تسین یعطق هجو چیه هب
 زا دعب یهرود رد یناهج ینومژه لامعا یارب

 یسایس یاهتیولوا ببس هب لوا یناهج گنج

 و( ییارگاوزنا عفن هب هدحتم تالایا رد یلخاد
 بآ رب شقن )للم یهیداحتا یشاپورف ورنیا زا

 مدرم( دوب یناهج مود گنج زا دعب اهنت و دش
 فلاخم »ربراهلرپ« لاغشا زا لبق ات اکیرما
 ار دوخ شقن اکیرما هک )دندوب گنج هب دورو
 تدم دنچره .درک افیا یناهج نومژه ناونع هب
 یتلود هب هدحتم تالایا هک دوب یزارد نامز
 رگافیا تسناوتیم ًاساسا هک تفاییم هعسوت
.دشاب یناهج نومژه شقن

 مود و لوا یناهج گنج ود نیب یاهلاس
 و مظنیب تباقر ،یبطقدنچ ناهج یاهلاس
 نامزنآ یاهتردقربا نینوخ یاهیزاورپدنلب
 ساسا رب هک ییاهلاس عون نامه زا دیاش .دوب

 تیضو اکیرما یلم تاعالطا یاروش شرازگ
.دوب دهاوخ ۲۰۲۵ رد ناهج

۱Annales School رد یکبس ،لانآ یراگنخیرات بتکم 
 نآ یوسنارف نانادخیرات متسیب یهدس رد هک یراگنخیرات
.دنداد هعسوت ار
۲  courte durée
3 financialization
4 Genoa ایلاتیا لامش رد یمهم ردنب و رهش

:زا لقن هب۵
Giovanni Arrighi, Hegemony Unraveling–ce, New 

Left Review 33, May-June 2005.
 :تسا هدش رشتنم ریز یاهباتک یسراف هب لدورب زا6

 و هدنیاپ نارهم همجرت ،یرادهیامرس ییایوپ۱۳۸۰٫
.۱۳۸۸ ،همآ باتک ،نارگید

 
:زا لقن هب7

Giovanni Arrighi (2007), Adam Smith in Beijing, 
Verso. P. 148

8 concessions
 یهمجرت ،یروتارپما و تعنص ،)۱۳۸۷( مابزباه کیرا 9
.)مود پاچ( یهام رشن ،یرثوک هللادبع

 یهمجرت ،اهتیاهن رصع ،)۱۳۸۳( ________ ۱۰
.هگآ رشن ،یوضترم نسح
۱۱ National Intelligence Council (neC) (2008), 

Global Trends 2025: A Transformed World.
12 http://davidharvey.org/2009/02/exhibit-a-the-

arrogance-of-the-neoclassical-economists

 و تنرتنیا ینمیرها جاودزا
یرادهیامرس

یهلاقم زا یاهدیزگ
یرادهیامرس و تنرتنیا ینمیرها جاودزا

 ینسِچکم تربار ،رتساف یمالب ناج
)ویویر یلتنام هتفرگرب(
اینماردپ مرکا :همجرت يیعامتجاا

 بالقنا زا ههد ود زا شیب نونکا
 ود نیا رد و درذگیم تنرتنیا
 روآهجیگرس شرتسگ هاوگ ههد
 زا ،میاهدوب تاطابترا
 ات هتفرگ یناهج یاهتیاسبو
 مغرهب هک هارمه یاهنفلت

 هب هتفرهتفر ،ناشیکچوک
 لیدبت تردقرپ یاهرتویپماک
 دننام ییاههاگنب .دنوشیم
 ریگارف کوبسیف و تسیلزگرک ،نوزامآ ،لگوگ
 قرغ ،هعماج رد تیقفوم هار اهنت .دناهدش
 یسک رگید .تسا لاتیجید یایند رد ندش
 اب ربارب یروآنف شرتسگ رظن زا ار تنرتنیا
 اب تنرتنیا بالقنا هکلب ،دنیبیمن نویزیولت

.دوشیم هسیاقم پاچ تعنص شیادیپ
 ۱٩٩٠ و ۱٩٨٠ یههد ود رد هک ار ییاهزیچ رگا
 هدش هتشون نآ یهدنیآ و تنرتنیا یهرابرد
 هب تبسن اههاگدید ردقهچ هک مینیبب و میناوخب
 خاش ،هدوب هنانیبشوخ ناهج رد تنرتنیا شقن
 رواب نیا رب همه ههد ود نآ رد .میروآیمرد

 تعرس اب اهینتسناد هک دندوب
 رارق مدرم یهمه رایتخا رد رون
 ینعم روسناس رگید ؛دریگیم
 اهداهن یهمه تسا رارق ؛درادن
  ناهج ؛دنوش رتهب اهنامزاس و
  ای هیوسود یاهداج دراو

 تمس هب و دوش هیوسدنچ
 ،دورب شیپ کیتارکومد طباور
 شرکف نآ زا شیپ هک ییوس هب

 گرزب یاهتکرش رگید .میدرکیمن مه ار
 و دنراذگب هالک اههدننکفرصم رس دنناوتیمن
 رگید ؛دننک درخ ار اهاپون و اهرتکچوک
 مدرم زا ار ناشاههمانرب دنناوتیمن اهتلود
 رایتخا رد ار تاغیلبت و اههناسر و دننک ناهنپ
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 و نایوجشناد نیرتریقف تسا رارق ؛دنریگب دوخ
 یهمه هب اهاج نیرتهداتفارود رد نازومآشناد
 یعبانم هب ،دنشاب هتشاد سرتسد یشزومآ عبانم
 و اهیمشچرون رایتخا رد طقف نآ زا شیپ هک
 زا مدرم دوب رارق ،نخس هاتوک .دوب اهدمآرس
 یارب .دنوش رادروخرب یدننامیب تردق و رازبا
 هدافتسا رد همه دوب رارق ،خیرات رد راب نیتسخن
 ناهج مدرم یهمه و دنشاب ربارب اهینتسناد زا
 عیرس و هدرپیب یاهطبار رگیدکی اب دنناوتب
 دشاب هتشادن ینعم روسناس رگید .دنشاب هتشاد
 نآ ،دشاب همه رایتخا رد اههنیجنگ یهمه و

 اتح ،نآ زا شیپ لاس دنچ هک ییاهزیچ
 نیرتگرزب و گرزب یاهتردق یارب شروصت
 دوب رارق .دوب نکممان مه ناهج یاهردرایلیم
 نیرتدنمورین اب یشکهرهب و یرباربان لکشم

 .دورب نایم زا هبرض
 بالقنا ،هتفرمهیور ای تنرتنیا نامگیب
 اما .داد رییغت هیال نیدنچ رد ار ایند ،یلاتیجید
 ینامز هک ییاهنامیپ هب یافو رد ،عقاوهب
 .دروخ تسکش ،دومنیم دصرددص ناشیارجا
 ار رازاب تنرتنیا هک تفریم راظتنا یزور رگا
 اهتلود و ،وگخساپ ار اهبساک و دنک یتباقر
 راکشآ ار ناشاهتسایس هک دنک راداو ار

 نایاپ یسایس و یلام یاهداسف هب ،دنزاس
 ،میوگب هداس ای دنهاکب اهیرباربان زا و دنشخب
 یهجرد هب تنرتنیا هک دوب رارق یزور رگا

 هب اهنت هن ،زورما ،دیازفایب ناسنا یدونشخ
 ،رتشیب هک هدیسرن اهفده نیا زا کیچیه
 ینخس هب .تسا هدش یدرسلد و یدیماان یهیام
 ببس هتشذگ لاس تسیب رد تنرتنیا رگا ،رگید
 یعدم شناراداوه هک روطنآ ،هدش ایند دوبهب
 یایند منادب دهاوخیمن ملد ،دندوب دوبهب نیا
.دشیم ییایند هچ رگید نآ نودب
 زور هب زور راکشآ یلیلد اب تنرتنیا یایند
 و تسا هتفر شیپ هیامرس تشابنا دنیآرف یوسهب
 هدوبن قفوم یسارکومد شرتسگ رد یور چیه هب
 فده نیا زا ،رتشیب تفرشیپ اب سپ نیز و
 یهزوح رد رهاظهب هچنآ .دوشیم مه رترود
 یهزوح هب دراد عقاوهب ،تسیمومع یاضف

 زور هب زور هزوح نیا و دوشیم دراو یصوصخ
.دوشیم رتیراصحنا و رتیتلودریغ ،رتهتسب

 یاهههد زا تنرتنیا هک تسا نیا رد ارجام زنط
 یاهشهوژپ و اهیراذگهیامرس اب گنج زا سپ
 و دازآ رازاب یهدهع هب رگا و هدرک دشر یتلود
.دمآیمن دوجوهب زگره ،دوب یصوصخ شخب
 ،یلاتیجید بالقنا راجفنا اب نامزمه هنافساتم

 ار دوخ تفرشیپ و دشر یاههلپ مه مسیلاربیلون
 ابیز یغاب نوچ ار »دازآ رازاب« و دومیپیم
 ره« هک دوب نآ زا نخس اجهمه .درکیم فصو

 و درک یبساک دیاب تسه یهددوس هک ییاج
 عبانم زا هدافتسا یهویش نیرترثوم نیا
 دازآ رازاب یارب ریگارف تاغیلبت ».تسیداصتقا
 یاهناسر هب هبش کی ار تنرتنیا ۱٩٩٠ یههد رد
 و راکوبسک یارب تنرتنیا .درک لیدبت گرزب
 راسفا ندرک زاب ینعم هب اهرادمتسایس یارب

 داجیا ،یبلطراصحنا یدوبان ،اهنیرفآراک
 ندروآ دوجوهب زتیگ لیب لوق هب و یروآون
 رارق .دوب »یراگزاسان زا رود هب یرادهیامرس«
 هب هک ییاهنآ اتح .دشاب یگرزب دمآرد عبنم دوب
 نیبدب یناگرزاب گرزب یاههاگنب و ییارگرازاب
 هب یرادهیامرس موجه هب تبسن ،دندوب

 دندیسرتیمن و دندوبن نارگن یتنرتنیا یاههکبش
 نیا یتیلمدنچ گرزب یاهروسانیاد هک
 بابح .دنک مار مه ار ییوداج یژولونکت
 ار یرادهیامرس ماظن ههد نیا نایاپ رد تنرتنیا
 و دریگب شوغآ رد ار تنرتنیا ات درک قیوشت
 جوز نیا زا هاگچیه اکیرمآ یربخ یاههناسر

 ییوشانز دقع ایوگ .دنتفگن یزیچ تخبشوخ
 هدش هتسب اهنامسآ رد تنرتنیا و یرادهیامرس
 .دوب
 اب تنرتنیا اهنت هن زاغآ رد هک دنامن هتفگان
 تخس هک دوبن هارمه یتاغیلبت یاهیهگآ

 یهکبش دون یههد زا شیپ .دوب نآ فلاخم
 ناماگشیپ زا هک ،سنیاس لانشن راذگناینب

 ره ربارب رد ،دوب تنرتنیا یارب یراذگهیامرس
 رگا .درکیم یگداتسیا یتاغیلبت یهگآ هنوگ
 یور و دادیم هزاجا شدوخ هب یسک
 شورف ضرعم رد ار ییالاک یتنرتنیا یاههکبش
 ینخس هب ،دشیم غادهرقن امتح ،تشاذگیم
 ار وا لیمیا قودنص و دندمآیم نارگید ،رگید
 هک دنتساوخیم وا زا و دندرکیم دودسم
 زا هدافتسا نیناوق .دنک کاپ ار شایهگآ
 یاهیهگآ« هک دوب ساسا نیا رب تنرتنیا
 »یمومع کیتارکومد یاضف« و »یتاغیلبت

 هدافتسا دید زا .دنزیمآمهرد دنناوتیمن
 یاههناسر هعماج لکشم تنرتنیا یاههدننک
 لکشم نیا عفر یارب لح هار و دندوب گرزب
 ِبوخ نادنورهش دنتفگیم .دوب »تنرتنیا«
 هب دیابن و دنشاب ربارب دیاب تنرتنیا یهدکهد
 نارگید قوقح یروآدوس و دوس یارب یور چیه
.دننک لامیاپ ار
 رد تنرتنیا کیتارکومد ییاناوت هنافساتم اما

 تردق ندرک هچراپکی یارب هیامرس راشف ربارب
 و دش مامت و تفای شهاک هتفرهتفر یراصحنا
 رد .تفر الاب یراصحنا یاهراوید شربارب رد
 رازاب زا تنرتنیا هب طبترم عیانص یشخرچ ره
 نیا و دندش دراو یراصحنا رازاب هب یتباقر
 یلقاع رادهیامرس ره :تسییانشآ رایسب ِناتساد
 رد ار رازاب تردق دوشب هک اجنآ ات دهاوخیم
 هب انب .دهاکب اهتباقر زا و دشاب هتشاد تسد
 ،رازاب رد زکرمت ،یداصتقا یهنیرید یروئت
 داصتقا رد عبانم رثوم عیزوت یارب ،هتفرمهیور
 نمشد هیامرس راصحنا .تسا دب یروشک ره
 و راکتسرد ار متسیس تباقر و تسا تباقر
.دنکیم رادتناما
 یاههکبش رد یراصحنا تردق ،یور ره هب

 تالکشم ببس و درک ذوفن تنرتنیا یهدرتسگ
 زا نانچمه دازآ رازاب یاهلوغ نیا .دش یدایز
 ره ات دنریگیم هرهب دوخ یراصحنا تردق

 نیا رد و دننک حتف تنرتنیا رد ار یون یهکبش
 دننکیم یراذگهیامرس ار یتفگنه یاهلوپ هار
 ناونع هب .دنیاشگب یاهزات یراجت شخب ات

 رد دقن یهیامرس رالد درایلیم ۳۳ لگوگ ،هنومن
 رالد اهدرایلیم نونکات .تسا هتشاذگ هار نیا

 ار تنرتنیا یدیلک یاهشخب ات هدرک جرخ
 یکی هام ره هتشذگ لاس دنچ رد .دروآ تسدهب
 هب .هدرک دوخ نآ زا ار یدیلک یاهشخب زا

 لاس نیزاغآ لصف هس رد لگوگ دوخ شرازگ
 ار تنرتنیا یدیلک شخب لهچ لگوگ طقف ٢٠۱٠

 ۴۳ اب تفاسورکیام و تسا هدش کلام
 تبسن نامه هب یراذگهیامرس رالد درایلیم
 اب لپا و هدش تنرتنیا روآدوس یاهشخب کلام

.هیامرس رالد درایلیم ۵۱
 داجیا ببس دیدج یژولونکت ذوفن هکنیا
 شیب یاهوای یروئت ،دش دهاوخ ینیالنآ تباقر
 ،دهد خر تباقر نیا یاهنوگ هب رگا و تسین

 رد ار هیامرس رتشیب راصحنا ولج دیاش
 مان هک ییانثتسا دراوم .دریگب تدمهاتوک
 .دننک داجیا یعقاو تباقر دنناوتیمن ،دنربیم
 هک دوشیم زاب یدیدج نیالنآ رازاب یهاگ الثم
 دوخ اما ،ددرگیمن نیشیپ رازاب یاهلوغ میلست
 لثم( دنیرفآیم یون یراصحنا رازاب وا
 هب نت هسیکون نیا هک اجنآ زا .)کوبسیف
 اهراورخ اب یرگید لوغ و دهدیمن ندش هدیپاق
 ون غاب نیا رود ،درخب ار نآ دناوتیمن دقن لوپ
 .دشکیم یداصتقا یاهشزرا زا یراوید
 غاب و یزاب نیا هب اهنادداصتقا یهاگ هزورما

 ،دنیوگیم یشکهرهب یارب هدش یشکراصح
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 ،رگید ترابع هب .هدوزفا شزرا جارختسا
 یایند رد هک یمدرم زا اهنآ یدزد ییاناوت
 ییاناوت زا شیب ،دناهدش ینادنز تاطابترا
 نیا نامگیب .تسیلومعم رازاب کی رد یدزد
 لثم رتشیب نیا .تسین یعقاو رازاب کی

 لاوما زا یعون ،تسا بآ لثم ،تساوه
 وطسرا یتقو .دراد قلعت همه هب هک تسیمومع
 شروظنم ،تسیعامتجا ناویح ناسنا ،تفگ
 طباور هب هک میتسه ییاهناویح ام هک دوب نیا
 اب ناسنا زغم هک مینادیم .میراد زاین یعامتجا
 یگژیو کی نابز و هتفای لماکت نابز
 و یعامتجا طباور دشر .تسیعامتجا
 و گنهرف ،ملع لثم کیتارکومد یاهوگلا

 هب تنرتنیا ندمآ الاب .دنایطابترا همه هریغ
 یامنرود دازآ یعامتجا طباور زا یاهویش ناونع
 ندوب یعامتجا زا یاهدرتسگ و هزات یورملق
 تارکومد یاهییاناوت و دنارورپیم ار ناسنا

 یاجهب ،همهنیا اب .دهدیم شیازفا ار وا ندش
 شرتسگ یارب یرازبا ناونع هب تنرتنیا زا هکنآ
 یرازبا هب ،دوش هدافتسا ناسنا ندوب یعامتجا
 :دنکیم یزاب ار نآ سکع شقن هک هدش لدب
 دنیارف نیا رد .یرود و یگناگیب یارب یون رازبا

 کی نیا عقاوهب اما ؛تسین یعیبط زیچ چیه
.تسیمومع یهنیزگ
 مدرم .تسا نشور ناتساد نیا یقالخا یهجیتن
 ربارب ود دیاب ناهج یاهروشک ریاس و اکیرمآ
 یاههیال یهمه رد ار تنرتنیا ضقانت ات دنشوکب

 .دنهد ناشن هدش هئارا نونکات هک یایلیلحت
 زونه عوضوم نیا و درادن دوجو ینشور یهجیتن
 یهکبش کی هب ناهج .دوشیم هتفرگ هچیزاب هب

 راک نیا و دراد زاین تمواقم زا هدرتسگ
 تنرتنیا تشرس هب هجوت اب نامگیب .تسیندش
 رد عوضوم نیا ،هتفهن نآ رد هک یلوپ و

 و دش دهاوخ حرطم رتشیب هدنیآ یاهلاس
 و تشونرس دبای همادا دربن نیا هک یاهویش
 دهاوخ نییعت ار یعامتجا ناویح نیا یهدنیآ

 .درک
 

 هراومه یولهپ میژر نارگشیارآ و نیغلبم
 رارق هنامرشیب تالمح جامآ ار دوخ نافلاخم
 یاههاگتسد ٔهمه زا هدافتسا اب و دندادیم
 یتصرف ره رد دنتشاد رایتخا رد هک یتاغیلبت
 یفرعم »یجراخ لماوع« ار نانآ دندیشوکیم
 .دننک
 درگلاس تبسانمهب ،تاحفص نیا رد ،ام
 رگید راب کی دادرم ۲۸ موش یاتدوک
 دادرم ۲۸ و دنفسا موس یاهاتدوک ٔهچخیراتهب

 نآ زا یولهپ رگتراغ ٔهداوناخ نارگهطاشم هک
 یهاگن دندرکیم ریبعت »یلم زیخاتسر«هب
 ،رتشیب ،مادقا نیا زا ام روظنم و ،مینکیم
 زا ات ،هدولاباوخ نانیبشوخهب تسا یرادشه
 تاغیلبت .دننامن لفاغ مسیلایرپما سیاسد
 تشحو یتح راب نیا هک ار یلماوع ٔهنابیرفماوع
 زین ناهنپ یسارکومد و تیلم زا ار دوخ ترفن و
 زا ،دنیوگب خساپ یبالقنا یرایشوه اب دننکیمن
 ،دنزیهرپب نآ و نیاهب هتسب مشچ داقتعا و نامیا
 زا رود و لرتنک لباق ریغ تردق ره لباقم رد
 مشچهب نآ رد و دنتسیاب مدرم میقتسم تراظن

 مسیلایرپما هک دنشاب رایشوه و دنرگنب نظءوس
 دراد نیتسآ رد رایسب یاهاضردمحم و اهاضر
 زین یروهمج باقن ریز ار دوخ ٔهرهچ هک
!دننک ناهنپ دنناوتیم
)۱۹۲۱ هیروف ۲۱( ۱۲۹۹ دنفسا موس یاتدوک
 اهراب و اهراب ،دنفسا موس یاتدوک یناریا دوهش
 اب زورما نکیل ،دناهتفگ زاب ار نآ ٔهچخیرات

 یسایس تارطاخ و دانسا راشتنا و نامز تشذگ

 رد مسیلایرپما ناگدنیامن ًاتدمع و اهیگنرف
 ریغ و رتهداس دادیور نآ قیاقح تابثا ،ناریا
.تسا هدش رتراکنا لباق
 یارب تیرومأم – شلوا باتک رد اضردمحم
 ٔهشیر نتشاد ناهنپ یارب شالت رد – منطو
:دسیونیم دنفسا موس یاتدوک یتسیلایرپما
 شیوخ نادجو یادن مردپ ۱۲۹۸ هام دادرم رد«
 داگیرب یسور نارسفا جارخا ٔهلیسو و هتفریذپ ار
 ار نآ یهدنامرف دوخ و تخاس مهارف ار قازق
 مادقا هلصافالب ناریا تلود و تفرگ هدهعهب
.]۱[»دومن بیوصت و دییأت ار مردپ
 – قباس روتاتکید ردپ نادجو یادن نیا مینیبب
 اجک زا – ]۲[یهوکداوس ینالاپ ناخاضر

.دوب هتفرگ همشچرس
 رگید ،ایناتیرب ٔهجراخ ترازو دانسا راشتنا اب

 یقاب هدرپ ریز دناوتیم عون نیا زا یثداوح رتمک
 ]۳[دانسا نیا تادلجم زا یکی رد .دنامب
 ساسح ٔهرود دروم رد میروخیم رب یتابتاکمهب
 تاماقم نایم هک ،دنفسا موس یاتدوک زا شیپ
 حوضوهب و تسا هدش لدب و در ایناتیرب یمسر
 نارسفا ندنار نوریب هک دهدیم ناشن مامت
 و حرط زا یئزج ،قازق داگیرب زا یرازت یسور
 هک دوب ایناتیرب یروتارپما گنج ترازو ٔهمانرب
 ،یکیوشلب »خرس موجه« لباقم رد تساوخیم
 رد یدامتعا دروم نارسفا و شترا ،ناریا رد
.دشاب هتشاد رایتخا
 رکذلاقوف دلجم ۶۱۵ و ۶۱۴ تاحفص رد
 ناتسلگنا گنج ترازو یّرس تشاددای

 کی ،اتدوک ود ،هداوناخ کی
 تشونرس
شونایک .خ
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 نیدلاهرس – دادغب رد روشک نآ ٔهژیو ٔهداتسرفهب
Sir Haldane – خروم دنس نیا زا .تسا جردنم 

 لارنژ مازعا هک تسادیپ یبوخهب ۱۹۲۰ ربتکا ۶
 ناریا لامشهب Gen. IRONSIDE دیاس نوریآ
 داگیرب یسور نارسفا صیخرت روظنمهب )نیوزق(
.تسا هدوب قازق

 دّلجُم نامه ۶۵۳ ٔهحفص رد هک یرگید دنس
 ٔهدنیامن سکاک یسرپرس یرس فارگلت هدمآ
 سرام ۱۳ خیرات رد هک تسا ناریا رد سیلگنا

 هرباخم ایناتیرب ٔهجراخ ریزو نزرک درلهب ۱۹۲۰
 یماظن یاهورین نامزاس دیدجت نآ رد و هدرک
 لباقریغ نارسفا« رش زا ندش صالخ و ناریا
 دنس نیا .تسا هدش حرطم »یسور دامتعا
 یارب ناخاضرهب هک »ینادجو« دهدیم ناشن

 یاتدوکهب مادقا و قازق داگیرب نامزاس دیدجت
 نارازگراک زج یزیچ هداد رد »ادن« دنفسا موس
 :تسا هدوبن ایناتیرب مسیلایرپما یسایس و یماظن
 لارنژ ،سکاک یسرپرس نوچ یناسک ینعی
 و ،نامرون رتسم ،تیامسا گنهرس ،نوسکید
 یارب هک دیاس نوریآ لارنژ اهنآ ٔهمه زا رتمهم
.دوب هدمآ ناریاهب »ههام دنچ تیرومأم«
 ۶۵۳ هحفص( رگید یّرس فارگلت کی رد
 رتسم ناریا رد ایناتیرب راتخمریزو )دلجم نامه
 هک دسیونیم ۱۹۲۰ ربماسد ۱۷ حیراتهب نامرون

 و )ناخاضر یئاتدوک تسدمه( نیدلاءایضدیس
 )هدنیآ رابرد ریزو ،شاترومیت( مظعم رادرس
 دناهدرک هیصوت )رادهپس( تقو ریزوتسخنهب

 لیکشتهب رئاد« ار نامرون رتسم داهنشیپ هک
 »یسیلگنا نارسفا رظن ریز یناریا یاوق یروف
 !دریذپب
ٔ هداوناخ زیگناترفن ٔهرهچ ناگدننککزب
 اجهمه ،ینارینا هچ یناریا هچ ،]۴[یولهپ

 غوبنهب ار دنفسا موس یاتدوک دناهدیشوک
 ناگدنسیون یتح و دنهد تبسن ناخاضر
 یلم تموکح نامتخاس« ناونعهب نآ زا نرتنیمک
 و یلادوئف و نهک جرم و جره یاههناریو رب
 اّما ،]۵[دناهدرک دای »اهسیلگنا ذوفن قطانم

 یرگید زیچ یخیرات دانسا و ینیع قیاقح
 رشتنم باب نیا رد هک یدنس نیرخآ .دنیوگیم
 دیاس نوریآ دنومدا لارنژ تارطاخ هدش
 شدنزرف طسوت ۱۹۷۲ لاسهب هک تسا یسیلگنا
 و ۱۴۵ تاحفص رد ،]۶[دش رشتنم ندنل رد

 هک دهدیم حرش هدربمان لارنژ ،باتک نیا ۱۴۶
 یسور نارسفا »ّرش« زا تسا هتسناوت هنوگهچ
 اب یتح و دوش صالخ قازق داگیرب لوؤسم
 فارتعا دوخ یاهتلاخد تایئزج حرش

 رد یسیلگنا لامع ٔهلیسوهب هک دنکیم
 هاشدمحاهب سور نارسفا یلاسرا یاهفارگلت
 دوخ دصاقمهب دنناوتن ات تسا هدربیم تسد
 یئاهن دیلکهب ام ،تارطاخ نیا رد .دنسرب
:میباییم تسد ناخاضر »روهظ«
 ًاجیردت Smythe تیامسا گنهرس و نم«
 بلج زیربت دایرتآ راکهب نامرظن هک میدش هجوتم
 یتماق اب دوب یدرم اهنآ ناورس …دوشیم
 و نهپ یئاههناش و توف شش زا شیب یدنلبهب

 ناخاضر شمان …نارگید زا زیامتم یئهرهچ
 هک مدش یدرم هجوتم نم بیترت نیاهب .دوب
 یمهم ریثأت شروشک تشونرس رد تسیابیم
 یهدنامرفهب ار وا میتفرگ میمصت ام …دراذگب
 یلو ،ًاتقوم دنچره ،میناسرب قازق داگیرب
]۱۴۹ هحفص[ .»گنردیب
 زا ًاموادم هک دنکیم هراشا هاگنآ دیاس نوریآ
 ،درکیم رادید – اباباقآ رد عقاو – قازق داگیرب
:دسیونیم و
 دوب هدش گنهرس بیان ناخاضر رگید نونکا«
 اب وا …تشادیمرب یعیرس یاهماگ داگیرب و
 ار دوخ یئاضران و تفگیم نخس زاب رایسب نم
 دوسهب ار سلجم هک یئاهیچتسایس زا

 زاربا دندوب هتفرگ رایتخا رد ناشدوخ
 یسرتن و دنمورین درم وا نم رظنهب …تشادیم

 وا یوزرآ شروشک یتخبکین هک درکیم هولج
 شیپ رد هک یتخس نارود رد ،ناریا .]![ دوب
 نودب ،ربهر نیا و تشاد زاین یربهرهب دوب
ٔ هحفص[ ».دشاب تسناوتیمن وا زج یسک دیدرت

]۱۶۱ و ۱۶۰
:دسیونیم نآ زا سپ
 .دوب ربهر کی تشاد مزال ناریا هک یزیچ«

 مادم هک ریگهشوگ و لبنت دوب یمدآ ،ناوج هاش
 اهنت روشک نیا رد نم …تشاد ار شناج سرت
 تلم یربهر دوب رداق هک مدوب هدید ار درم کی
 .دوب ناخاضر درم نیا و ،دریگب تسدهب ار
 هدهع رب ار حلسم یاهورین تیلوؤسم هک یدرم
 نیدب هک تشاد ار نیا روعش هاش ایآ .تفرگیم
]۱۷۸ و ۱۷۷ تاحفص[ »؟دنک دامتعا درم
 اهدعب هک هتکن نیاهب هراشا نمض هرخالاب و
 دیاس نوریآ رظن ریز ناخاضر یاتدوک دش هتفگ
 نیا زا« :دسیونیم تسا هتفرگ ماحنا یسیلگنا

 بیترت نم ار اتدوک دننکیم رکف ناگمه هک
 رگا منکیم روصت هتبلا .منکیم ظح ماهداد
 نیمه دریگب رارق هظحالم دروم تقدهب هیضق
 ار اتدوک بیترت ًاعقاو هک دیایب تسدهب هجیتن
.]۱۱۷ هحفص[ »ماهداد نم

 هک تسا نیا دوشب شومارف دیابن هک یبلطم
 ناملآهب شتنطلس رخاوا رد هاشاضر یتقو
 تسایس ناحارط ،تفای شیارگ یرلتیه
 تصرف نیلوا رد دنتفرگ میمصت ایناتیرب یجراخ
 نانمشد اب هک ار ناشدوخ ٔهدناشن تسد لاق
 نیا .دننکب دوب هدمآرد یتسود رد زا اهنآ یلعف
 فرط زا ناریا یماظن لاغشا قیرط زا لمع
 یتاغیلبت یاههاگتسد و تفرگ ماحنا نیقفتم
 نایناریا زا یرایسب هچنآ دییأتهب ،ایناتیرب
 دوخ ار ناخاضر هک دنتشاد راهظا دنتسنادیم
 زورما هک یرما – دندوب هدناسر تنطلسهب اهنآ
 راکنا لباقریغ ،یزرطهب زین یسایس دانسا
.دننکیم تابثا
 هاش میژر نارگشیارآ زا یخرب رخاوا نیا رد
 یتاغیلبت یاههاگتسد مادقا نیا زا عولخم
 دییأت« ار نآ هدرک فسأت راهظا سیلگنا تلود
 – ]۷[دندرک فیصوت »ناریا رد جیار تاعیاش
 »یاغلا« رگید نت دنچ و یروا یاقآ نیمه
 یاهراک زا ار هلودلاقوثو – نزرک ۱۹۱۹ دادرارق
 لیلد و دنفسا موس نایچاتدوک تبثم
 »نهیم« نیا مینیبب .دناهتسناد نانآ »یتسرپنهیم«
:تسا اجک »ناتسرپنهیم« نآ شتسرپ دروم
 ود ۱۹۱۹ دادرارق دروم رد هک دننادیم ناخروم
 ریزو – نزرک درل .تسا هتشاد دوجو رظن

 رد تشاد دادرارق بیوصتهب رارصا – هجراخ
 یجراخ تسایس نارازگراک زا یخرب هک یلاح
 هدنکفا رودهب دیاب دادرارق دندوب دقتعم ایناتیرب

 نایم رد .دیآرد ارجاهب لمع رد نآ دافم و دوش
 و گنج ترازو نالوؤسم زا ناوتیم هدع نیا
 تلود نالوؤسم نینچمه و تارمعتسم ترازو
 یاتدوک هک درب مان ناتسودنه رد یرامعتسا

 و دندرک یحارط اهنیمه زین ار دنفسا موس
.دنروآرد ارجاهب
.دنیوگیم هچ دانسا مینیبب اّما و
 رتسمهب دروف زملچ درُل ،۱۹۲۱ هیوناژ رد
 ناتسلگنا تاحن رطاخهب هک دسیونیم ویگاتنوم
 رودهب ار ۱۹۱۹ دادرارق دیاب مسیوشلب اب هلباقم و
 مل ناک ایناتیرب فرط زا »ًانلع« ار نآ و دنکفا
 نیرتهب« ار لمع نیا یو .درک مالعا نکی
 بناج زا مالسا یرادمچرپ دیدجت یارب تصرف
 یسرپرس ـ.]۸[.دنکیم یقلت »ایناتیرب یروتارپما

 دییأت ار دروف زملچ رظن هیوناژ ۲۹ رد زین سکاک
 دادرارق نآ دیاب هک دنکیم هدیقع راهظا هدرک
:دسیونیم .دنکفا رودهب و درک هراپ ار
 زا ]ناریا[ تختیاپ رد ار دوخ ناراداوه دیاب ام«
 یئاهکیوشلب ریغ و ورهنایم ]؟[ نویّلم نایم
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 اهنت ناشروشک دناهدش دعاقتم هک مینک باختنا
 تاحن جرم و جره زا ام تدعاسم اب دناوتیم
]۹[».دنک ادیپ
 لیلد نیمههب .دش ماحنا مه راک نیمه هتبلا و
 زا دندقتعم اهیلیخ هک( نامرون رتسم هک تسا

 هیروف ۲۱ خیرات رد )دوب عالطایب اتدوک نایرج
 نزرک درلهب یفارگلت یط )دنفسا موس( ۱۹۲۱

 اب ً)البق هن رگا( زور نامه هک دنکیم یلاح
 هک دسیونیم و ،]۱۰[تسا هدرک رادید ناخاضر
 شیتسود و دوخ یکیوشلبدض عضوم ناخاضر
:هک دیازفایم و ،درک حیرصت ناتسلگنا اب ار
 ار نیدلاءایضدیس ًالامتحا ]اذک[ نویبالقنا«
 نم …درک دنهاوخ باختنا یریزوتسخنهب
 مدرک هیصوت واهب و مدید ار هاش ]دمحا[ زورما
 و دوش هرکاذم دراو ]اذک[ شبنج ناربهر اب
».دوش نانآ یاهتساوخ میلست

 ماوع ٔهینایب یط و دش ریزوتسخن ءایضدیس
 دادرارق هک تشاد مالعا هلمج زا ،دوخ ٔهنابیرف

 نتم نکیل ـ!درادیم مالعا هدش یغلم ار ۱۹۱۹
 رد نامرون رتسم و ءایضدیس یناهنپ تارکاذم

 رد )اتدوک زا سپ زور راهچ( ۱۹۲۱ هیروف ۲۵
 نزرک درُلهب زور نامه نامرون هک یفارگلت
 رد دیس ،]۱۱[تسا سکعنم هدرک هرباخم
 زا و یرهاظ تامادقا دیوگیم دوخ تارکاذم

 نتشادهگن ناهنپ رطاخهب ،دادرارق وغل هلمج
 نایچاتدوک یلیفولگنآ و یکیوشلب دض تیهام
 نوتسنیو هک تسا هجوت بلاج ـ.هتفرگ ماحنا

 رد هک )ناخاضر یتآ ٔهدننک نوگنرس( لیچرچ
 زا هنادجم« دوب ایناتیرب تارمعتسم ریزو نامز نآ
 زا دیاب هک درکیم »تیامح هدیقع نیا

 هحلسا لاسرا قیرط زا و اوق مامت اب« نایچاتدوک
 اّما و ـ.]۱۲[»دوش تیامح هریغ و تامهم و
 نیمه نایچاتدوک نیا »یبالقنا« تیهام ٔهرابرد
 رتسم شرازگ زا یترابع تسا یفاک ردق
:مینک لقن ار نزرک درلهب ،نامرون
 اتدوک زا زین نهک دساف ٔهقبط زا یرصانع«
 یارب ناریا دیما نیرخآ ار نآ و دننکیم لابقتسا

.]۱۳[»دننادیم مسیوشلب رش زا تاحن
 دانساهب تقیقح تفایرد یارب تسا مزال ایآ
 سرپسکا یلید ٔهمانزور ـ؟دوش هراشا زین یرگید
 رد یئهلاقم یط زین ندنل پاچ )۱۹۷۳ لیروآ(
 رتسم( ناریا رد یسیلگنا ناسوساج زا یکی باب
 هک درک دیکأت یو« تسا هتشون )رتروپیر
 یارب ناریا رد رامعتسا نارازگراک ار ناخاضر

ٔ هلاقم بسحرب .»دندیزگرب هیراجاق ینیشناج
 ٔهدنامرف دیاس نوریآ لارنژ« سرپسکا یلید

 ندنل زا ،ناریا رد ایناتیرب یاهورین یماظن
 علخ درکیم تنطلس هک ار یهاش تفرگ روتسد
 دناوتب هک یرگید صخش نتفای رما رد و دنک
 ساکعنا ار نایناریا یلم تایونم نایامن یزرطهب
 تروشم یارب لارنژ .دنک تدعاسم دهدب
 کی اهنت تفگ وا و درک هعجارم رتروپیر رتسمهب
 یناریا رسفا ناخاضر ،نآ و …دسانشیم ار رفن
]۱۴[».تسا – قازق داگیرب

)۱۹۵۳ توا ۱۹( ۱۳۳۲ دادرم ۲۸ یاتدوک
 للملانیب گنج زاغآ رد ،دش هتفگ هک نانچ
 ریزهب تخت زا ار ناخاضر اهیسیلگنا ،مود
 یط .دندناشن وا یاجهب ار شرسپ و دندروآ

 هدافتسا اب تسناوت ناریا زین مود یناهج گنج
 یسارکومد زا اهتسیلایرپما نیب یاهداضت زا

 نارود نیا رد .دوش رادروخرب یدودحم
 لباق دشر ناریا رد یتسیلایرپما دض تضهن
 یلم شبنج نتفرگ جوا اب و درک یئهظحالم
 دمحم رتکد یربهر تحت تفن عیانص ندرک
 اهنت هن ار ناتسلگنا مسیلایرپما عفانم ،قدصم
 هرطاخمهب هنایمرواخ رسارس رد هکلب ناریا رد
 مدرم یپرد یپ یاهیزوریپ .تخادنا
 ات ۳۰ یاهلاس رد هژیوهب ،ناریا شکتمحز

 و یئایناتیرب رگتراغ یاهتسیلایرپما،۳۲
 ددص رد هزات هزات یکی نیا هک ار یئاکیرمآ

 ،دوب هدمآرب هنایمرواخ رد یرتشیب ذوفن بسک
 طوقس زا تسا هدش یتمیق رههب هک تشاداو

 رد نانآ عفانم یلصا ظفاح – یولهپ ٔهداوناخ
 یقرتم یاهورین دنراذگن و دنریگب ولج – ناریا
 دادرم ۲۸ یاتدوک .دنسر تردقهب یبالقنا و

 تهج رد یتسیلایرپما تامادقا جوا ٔهطقن ۳۲
 شکتمحز مدرم یبالقنا تضهن نتسکش مهرد
.دوب ناریا

 نارگشیارآ اهدعب هک هعقاو نیا لصا مینیبب لاح
 »اههدوت زیخاتسر« ار نآ یولهپ ٔهداوناخ یسایس
.دوب هچ دندناوخ
 نیا رد یولهپ اضردمحم دوخ مینیبب تسخن
:تسا هتفگ هچ هراب
 ماقم زا ار قدصم لاصفنا ماکحا دادرم ۲۲ رد«
 ار یدهاز رکشلرس باصتنا و یریزو تسخن
 قیقد یلیخ تیرومأم و مدرک اضما ،یو یاجهب
 یریصن هـللاتمعن گنهرسهب ار ماکحا غالبا
 …مدومن لوحم یهاشنهاش دراگ هدنامرف
 دوب نارهت یاهیکیدزن رد عقوم نآ رد یدهاز
 زا یسک شکیدزن ناتسود زا نت دنچ زج یلو
 ضوع ار نآ زور ره هک یو تماقا لحم
».تشادن عالطا درکیم

 یتح اضردمحم هک دراد هجوت هدنناوخ
 رب لماک طلست و اتدوک زا سپ یاهلاس
 ار یدهاز تماقا لحم یاشفا تئرج ،عاضوا
 نیمزریز زج یئاج لحم نآ اریز ،تشادن

!دوبن اکیرمآ ترافس
 یئامنهار و کمک اب یریصن گنهرس«
 یدهاز رکشلرسهب فلتخم یاههطساو
 …دومن غالبا یوهب ارم نامرف و هتفای یسرتسد
 قدصمهب لزع نامرف هک دوب نآ عقوم نونکا
 گنهرس یدهاز روتسدهب ادتبا .دوش مالعا
 ار قدصم کیدزن نیرواشم زا نت هس یریصن
 نکمم هک یشورهب عجار اهنآ زا هک درک فیقوت
 تسدهب یتاعالطا دریگب شیپ قدصم دوب
 دادرم ۲۵ بش هدزای تعاس دودح رد …دیآ

 دوخ نارسفا زا نت ود قافتاهب یریصن گنهرس
 تکرح قدصم لزنم یوسهب دابآدعس خاک زا

 هک دوب نآ یدهاز یلبق هشقن …دندرک
 یارب ار هیحان نآ رکشل و هتفر ناهفصاهب
 هداد یبیترت و دنک هدامآ نارهت یوسهب یورشیپ
 دوب نم رادفرط هک زین هاشنامرک رکشل هک دوب
 قبط …دنک تکرح نارهت تمسهب هطقن نآ زا
 دوب هدش نیا رب رارق دش حرط ًالبق هک یاهشقن

 دنکن تعاطا دوخ لزع نامرفهب قدصم رگا هک
 مرسمه و نم دوش لسوتم یماظن یورینهب و
 یارجا یارب …میوش جراخ ناریا زا ]؟[ ًاتقوم
 رسمار یتنطلس خاک و دابآدعس نیب هشقن نیا
 یماگنه و میدوب هدرک رارقرب یئویدار طابترا

 ار نآ ربخ دش فیقوت یریصن گنهرس هک
 احنآ زا و هدناسر دابآدعسهب وا ٔهدننار
 تلعهب یلو دیدرگ هرباخم تشدرالکهب
 دای یبوخهب .دیسر نمهب رید نآ ربخ یمولعمان
 هار نم مشچهب باوخ یلاوتم بش ود هک مراد
 رادفرط یویدار زا ناهاگرحس .دوب هتفاین
 نتخادنارب یارب نم ٔهشقن هک مدینش ]۱۵[قدصم
 و قدصم طوقس زا لبق …هدشن یلمع یو

 روشک ینارحب عضو زا دازآ یایند ،هدوت بزح
 تهج نیمههب .درکیم ناوارف ینارگن زاربا نم
 یاهتلود ایآ هک دوشیم حرط لاؤس نیا یهاگ
 رد هک ]؟[ یخیرات مایق رد سیلگنا و اکیرمآ

 ،قدصم نتخادنارب رد و ،داد خر دادرم ۲۸
 رد نم دنچ ره …!ریخ ای دناهدرک یلام کمک
 زا یلو ،مدوب ناریا جراخ رد ]![ بالقنا نیح
 تعجارم زا دعب و متشاد عالطا روما تایئزج
 راکنا و مدوب ثداوح نایرج رد زین ناریاهب

 نیا و فده تفرشیپ روظنمهب دیاش هک منکیمن
 نانطومه فرط زا مه یهوجو ]![ یلم بالقنا
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 کردم و لیلد چیه یلو،دشاب هدش جرخ نم
]۱۶[».تسا هدماین تسدهب هراب نیا رد یعطق

 لیدبت سیلگنا و اکیرمآ هک تسا بلاج
!»هاشنهاش نانطومه«هب دنوشیم
 رب تسا یلماک فارتعا دوخ ،میدرک لقن هچنآ
 هک دنچره ،دادرم ۲۸ ثداوح ندوب »اتدوک«

 تاملک اب نآ زا تسا هدیشوک یرارف هاش
 اّما .دربب مان اهنیا زج و یخیرات مایق و بالقنا
 زا یولهپ اضردمحم هک یکرادم و دانسا نیمأت

:تسین لکشم اهردق نآ دنکیم ناهنپ هدنناوخ
 نتخادنارب رد اهیئاکیرمآ تلاخد ٔهیضق

 ود راب نیتسخن ار قدصم رتکد یلم تموکح
 زا سپ لاس کی – ۱۹۵۴ لاس هب یئاکیرمآ رفن

 شاف تسپ گنینویا یدرتاس ٔهلجم رد -اتدوک
 اب ار دوخ ٔهلاقم ًارهاظ هک ود نیا .دندرک

 ایوگ( دندرک رشتنم ایس نامزاس دیدحالص
 یارب تساوخیم نامز نآ رد ایس نامزاس
 خرهب ار دوخ یاهیزوریپ ،رتشیب ٔهجدوب نتفرگ
:دنسیونیم )دشکب اکیرمآٔ هرگنک
 دمآ تسدهب ایس ذوفن ریز هک یرگید تیقفوم«
 – ناریا ]![ روتاتکید و ریپ ریزوتسخن ینوگژاو
 ار تردق هک دوب ۱۹۵۳ ناتسبات رد – قدصم
 اضردمحم ینعی ]اکیرمآ[ روشک نیا تسودهب

.»دنادرگزاب هاش
 نارحب ماگنههب،)۱۳۴۰( ۱۹۶۱ لاس رد سپس
 تموکح لیامت و دمآ شیپ ناریا رد هک یسایس
 لوبق تهج رد هاش رب راشف لامعاهب یدنک
 مان »دیفس بالقنا« نآهب اهدعب هک یئاهمرفر
 ٔهمکاح تئیه داقتنا رد یتالاقم هلسلس ،دنداد
 ٔهتشون اهنآ زا یکی هک دش رشتنم اکیرمآ رد ناریا
 زا هک ،نشین ٔهلجم رد دوب ]۱۷[کوک درف
 نیا رد .تشادرب هدرپ ناریا رد ایس تایلمع
:دوب هدش نشور هتکن ود هلاقم
 یاتدوک رد ایس فرط زا هدش فرصم غلبم -۱

.دوب رالد نویلیم ۱۹ ،دادرم ۲۸
 روما ریزو یکی – Dulles سلاد ناردارب -۲

 – ایس نامزاس سیئر یرگید و اکیرمآ ٔهجراخ
 عفنیذ سیلگنا و ناریا تفن تکرش رد ود ره
 رد یتموکح تیلوؤسم رب هوالع اذل ،دندوب
 ٔهعسوت راتساوخ هک اکیرمآ مسیلایرپما هاگتسد
 شرتسگ اب هلباقم و هنایمرواخ رد دوخ ذوفن
 تلود نتخادنارب رد ،دوب یبالقنا نانچ نتفای
.دنتشاد زین یصخش عفانم قدصم رتکد یلم
 وردنآ مانهب یرگید صخش زین ۱۹۶۲ لاسهب
 ایس نامزاس ٔهرابرد هک یئهزات باتک رد یلات
 ار ناریا رد ایس تایلمع ٔهدرشف ]۱۸[داد راشتنا

:درک دییأت ریز حرشهب
 توا ۱۰ رد – ایس نامزاس سیئر – سلاد نلآ«

 ،تالیطعت ندنارذگ یارب ًارهاظ ،۱۹۵۳
 .تفر سیوس رد عقاو پلآ یاههوکهب

 ار دوخ زین ناریا رد اکیرمآ ریفس ،نسردنه
 اهنآهب زین – هاش رهاوخ – فرشا و دناسر احنادب
 دوب هدش حرط ًالبق هک اتدوک ٔهمانرب .تسویپ
».دشیم یربهر لحم نآ زا تسیابیم
 لارنژ – فکستراوش هک دیازفایم سپس یلات
 مود یناهج گنج نارود رد هک یئاکیرمآ
 و دوب هداد نامزاس دیدجت ار ناریا یرمرادناژ
 نآ روتسدهب و درکیم راک ایس یارب نونکا

 ناریاهب اتدوک ماحنا رد کموک یارب نامزاس
 نویلیم هد زا شیب جرخ رب تقدهب« دوب هتشگزاب
 تراظن اتدوک ٔهجدوب رالد ]نویلیم ۱۹[
 نابزهب یرگید باتک رد تاکن نیا ـ».درکیم
 ناراگنهمانزور نیرتهزاوآرپ زا یکی هک هسنارف
 رارق دییأت دروم زین تسا هتشون هسنارف یقرتم
 ود ار اتدوک حرش نیرتعماج اذهعم .]۱۹[هتفرگ
 موسوم دوخ باتک رد یئاکیرمآ ٔهدنسیون
:دناهتفگزاب ]۲۰[یئرمان تلودهب
 ار قدصم هک یئاتدوک ،یدیدرت چیه نودب«
 دروآزاب تنطلس تختهب ار هاش و درک نوگژاو
 یلو .دش یربهر و یهدنامزاس ایس طسوت
 یئاتدوک نانچ دننادب هک ینایئاکیرمآ دنردان
 تفریذپ ماحنا ایس نارازگراک زا یکی یربهرهب

»!تسا تلوزور تندیزرپ ٔهون هک
 – ایس رازگراک نیا هک دنسیونیم سار و زیاو
 رطاخهب -K. Roosevelt تلوزور میک ینعی

 رد هداد ماحنا ناریا رد هک یئاتدوک نیمه
 نانآ .تسا فورعم ناریا یاقآهب ایس لفاحم
 هـللالضف رکشلرس هک دننکیم حیرصت نینچمه
 دمحم رتکد ینیشناجهب هک دوب ایس ار یدهاز
 نیلکم یورزتیف تارطاخ و ،دیزگرب قدصم

Fitzroy Maclean )و یروتارپما قباس رسفا 
 هظفاحم بزح زا ناتسلگنا ماوع سلجم ٔهدنیامن
 ،یدهاز دیوگیم هک دننکیم دییأت ار )راک
 ناملآ ناراداوه ٔهرمز رد ،ناریا رد ایس ٔهدیزگرب

 ناونعهب مود یناهج گنج یط هک دوب یرلتیه
 نامزاس اب هک ناریا شترا نارسفا هورگ ٔهتسدرس
 ریگتسد دندوب سامت رد یزان ناملآ یسوساج
 نارسفا زا یخرب هک تسا هجوت بلاج( .دیدرگ
 رد هک یسایس یاه»تیصخش« و شترا دشرا
 فرط زا یزان ناملآ اب یراکمه مرجهب نامز نآ
 ۲۸ یاتدوک رد دندش ریگتسد نیقفتم یاهورین
 کیدزن یراکمه یدهاز رکشلرس اب دادرم

.]۲۱[دنتشاد
 ینارگنهب هراشا زا سپ باتک ناگدنسیون
 یتخسرس زا »دازآ یایند« ناربهر نوزفازور
 همادا ،ناریا رد »مسینومک رطخ« و قدصم
 :دنهدیم
 تلوزور میک و ایس هک دوب یطیارش نینچ رد«
 و دندرک قدصم تموکح نتخادناربهب مادقا
 یاهتلود …دندناشن یو یاجهب ار یدهاز
 دندوب هدیسر هجیتن نیاهب مه اب ایناتیرب و اکیرمآ

.دنک طوقس دیاب قدصم هک
 نتخادناربهب مادقا هک دوب نیا ایس یبایزرا

 اریز دش دهاوخ ورهبور تیقفوم اب قدصم
 یدروخرب نینچ رد و تسا دعاسم طئارش
 .دنام دنهاوخ رادافو هاشهب تبسن ناریا مدرم
 دش راذگاو تلوزور میکهب حرط یارجا ٔهفیظو
 رد ایس لوا زارت لماع نامز نآ رد هک
.دوب هنایمرواخ
 اب ،دش ناریا کاخ دراو ینوناق قیرطهب یو
 دناسر نارهتهب ار دوخ ،تشذگ زرم زا لیبموتا
 اریز دوش ناهن راظنا زا دوب روبجم .دش ناهنپ و
 ار شاهرهچ و دوب هدرک رفس ناریاهب مه ًالبق
 داتس ًاموادم هک تلوزور .دنتخانشیم
 قدصم نارومأم زا ات دادیم رییغت ار شیتایلمع
 تیامح زا جراخ ،دشاب رتولج ماگ کی

 زا یو ]؟[درکیم لمع اکیرمآ ترافس
 زا یخرب هلمج نآ زا و یئاکیرمآ جنپ تدعاسم
 ]نارهت رد[اکیرمآ ترافس میقم ایس نارومام
 رازگراک دنچ هتشذگ نآ زا و ،دوب رادروخرب
 رد یناریا سوساجرس ود هلمج زا و یموب
 اب هطساو قیرط زا نت ود نیا .دندوب شرایتخا
 و جره رپ زور ود یط یلو دنتفرگیم سامت وا

 ]دادرم ۲۵ یاتدوک تسکش زا سپ[ جرم
…داد تسد زا ار ود نیا اب سامت تلوزور
 ۲۸( توا ۱۹ زور حبص تاعاس نیتسخن رد
 نارازگراکهب شهاگهانپ زا تلوزور )دادرم
 دنناوتیم هک ار یسک ره داد روتسد دوخ یناریا
 یشزرو یاههاگشابهب نانآ .دنزیرب اهنابایخهب
 و نارادربهنزو زا یشیمشاراق نوجعم و دنتفر
 .]۲۲[دندروآدرگ ار اهتسانمیژ و ناریگیتشک
 یاهدایرف اب بیرغ و بیجع تعامج نیا
 تیعمج .دندرک یط ار اهرازاب »هاش دیواج«
 رهظ یلاوح هک نآ ات تفای شیازفا تعرسهب
 هدیخرچ قدصم هیلع رب نایرج دیدرگ راکشآ
 نآ رادولج دناوتیمن زیچ چیه رگید و تسا

 و دمآ نوریب دوخ هاگهانپ زا یدهاز .دوش
».تفرگ تسدهب ار تایلمع
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 تلود هچ رگا هک دنسیونیم باتک ناگدنسیون
 اتدوک رد ایس شقنهب ًامسر زگره هدحتم تالایا
 تاعیاش ءاحنا زا یوحنهب هدرکن فارتعا

 و ،تسا هداد رارق دییأت دروم ار هطوبرم
 زا یئوجهرانک زا سپ سلاد هک ار ینانخس
 نابز رب ینویزیولت ٔهبحاصم کی رد ایس تسایر
:دنروآیم دهاش دوب هدروآ
 رد ،CBS ٔهکبش ینویزیولت ٔهبحاصم کی رد«

 دارفا هک دراد تحص ایآ دش لاؤس وا زا ۱۹۶۲
 یدارفا مادختسا فرصمهب رالد اهنویلیم ایس
 و ینابایخ یاهشروش قیرط زا ات دندناسر
 سلاد ـ؟دننک طقاس ار قدصم رگید تامادقا

 یاهرالد ام هک اعدا نیا اما ،هلب :داد باوج
 تحص میاهدرک فرصم روظنم نیدب یناوارف
 »!درادن
 دوخ باتک زا روطس نیاهب هاگنآ سار و زیاو
:تسا هتشون هک دننکیم هراشا سلاد
 قیرط زا الامتاوگ رد زنبرآ و ناریا رد قدصم«
 دننام هن ،دندیسر تردقهب ینوناق دنیآرف

 چیه .یتسینومک یاتدوک قیرط زا یکاولسکچ
 هک دندرکن راکشآ راک ودب رد ود نیا زا کی
 راک یور یتسینومک تموکح دنهاوخیم
 اهنآ یناهنپ دوصقم هک یماگنه و ،دنروایب
 رد رادافو تسینومک دض رصانع ،دش راکشآ
 رارق تدعاسم دروم جراخزا روشک ودنیا

 اب هنادنمزوریپ یزرطهب دروم ود ره رد …دنتفرگ
.]۲۳[»دش هلباقم رطخ

 یدنچ رصانع مه ناریا ٔهمکاح تأیه نایم زا
 »یلم مایق« یرارف هاش هچنآ رب ار »اتدوک« قالطا

 ار نآ دناهدیشوک اهتنم ،دناهتفریذپ تسا هدناوخ
 رد عفرا نسح رکشلرس الثم .دنهد هولج هجوم
 اتدوک دادرم ۲۸ رد دنکیم فارتعا ]۲۴[شباتک

 هفاضا گنردیب یلو تسا هتفرگ تروص
 و یمطاف – قدصم ناراکمه هک دنکیم
 دندوب هدرک یضار ار وا هدازکریز و یباجنس
 یاروش رد هدوت بزح زا مه ار هدنبادخ هک
 مالعا یارب ار هار ،دوب رارق هک یتنطلس
 تیوضعهب دنک راومه یروهمج تموکح
 .دریذپب
 زا هتشذگ هک تفگ ناوتب دیاش کلاذعم
 رتهب سک چیه ،یئرمان تلود باتک ناگدنسیون
 ریزوتسخن و هجراخ ریزو ندیا ینوتنآ رس زا
 روما ریزو اتدوک ماگنههب هک – ناتسلگنا قبسا

 هدرکن ادا ار بلطم قح – دوب روشک نآ ٔهجراخ
:دسیونیم ]۲۵[شتارطاخ رد ندیا .تسا
 تلود و اهیسیلگنا[ ماحنارس هک نیا زا«

 قفاوتهب میدوب هتسناوت ]اکیرمآ - رواهنزیآ
ً انئمطم .مدش دونشوخ رایسب میوشب کیدزن
 دقتعم نم …دوب میخو رایسب ناریا رد عضو
 مینک یعس هک نآ یاجهب تسا رتهب مدوب
 وا یارب ینیشناج هک میشوکب میرخب ار قدصم
 هک یتارکاذم نیرخآ رد هرخالاب و .مینک ادیپ
 قدصم نیشناج رس رب میتسناوت میدروآ لمعهب
 کی ]مودنارفر زا[ دعب بش …میسرب قفاوتهب

 ار یدهاز لارنژ دمآرب ددصرد یرابرد یاتدوک
 دب یزیرهمانرب اّما دناشنب یریزوتسخن دنسم رب
 ار هاش و دش نآ تسکش ثعاب تقدیب و
 طوقس ربخ …دزیرگب دادغبهب هک تشاداو
 هک دیسر نمهب یماگنه تردق دنسم زا قدصم
 ار بش نآ …مدرکیم یط ار یتهاقن نارود
»!مباوخب تحار لایخ اب متسناوت
 رما زین – اکیرمآ ٔهجراخ ریزو – دشرا سلاد
 رد ار اکیرمآ مسیلایرپما تلاخد و اتدوک
 دییأت تنطلس تختهب یرارف هاش ندنادرگزاب

 ٔهرابرد یباتک هدنسیونهب یو .تسا هدرک
:دیوگیم ]۲۶[شدوخ یسایس یگدنز
 هلسلس کیهب لمع رد ام یجراخ تسایس«
 تلود میتسناوت ام …تسا هدمآ لئان تیقفوم
 تباث تلود کیهب مانتیو رد ار Diem مید
 نآ عضو هک یماگنه ،مه ناریا رد .مینک لدب
 مادقاهب تسد دوب هدش هدننک دیمون هرسکی
.»میدرک اطعا تابث روشک نآهب و میدز
 هتسیاش اهیهاوگ نیاهب نداد نایاپ زا شیپ
:مینک ناونع زین ار یرگید بلاج ٔهتکن تسا
 تیرومأم مانهب دوخ تارطاخ رد نراو مایلیو
 ۲۸ یاتدوک ٔهرابرد ار هتکن ود ]۲۷[حلص یارب
 گنهرس هک نیا تسخن .دوشیم رکذتم دادرم
 ود کموکهب ،یتنطلس دراگ رسفا ،یریصن
 یارجا یارب »یزیمآتملاسم ششوک« کنات
 ریشدرا هک نیا رگید و ،دربراکهب هاش نامرف
 اب ]۲۸[ایس نیطبار زا یکی ًارهاظ هک – یدهاز
 رد ار هاش نامرف – تسا هدوب تلوزور میک
 هدرک یپکوتف اهیئاکیرمآ راهچ لصا ٔهرادا
 ات دوب هدناسر تکلمم یماظن ناهدنامرفهب

.دنک بلج ار اهنآ یراکمه
:تفگ هاگداد رد ،قدصم رتکد دایهدنز
 ۲۵ هبنشکی بش فصن زا دعب تعاس کی«
 دعب …دندروآ ار ترضحیلعا طختسد دادرم
 مدید مداد رارق هعلاطم دروم ار طختسد
 ترضحیلعا زا یئاضما ینعی ،درادن تلاصا

 دشاب دادرم ۲۲ هک یخیرات و دناهتفرگ
 یلیخ لوا رطس هس .…دناهتشاذگ ترضحیلعا

 هتشون رتداشگ مراهچ رطس ،تسا کیدزن مههب
 مههب ار رخآ رطس مین ،هتشادن اج نوچ و هدش
.]۲۹[»دناهتشون کیدزن
ٔ همان وا زا ایس لماوع هک تسا ینعم نادب نیا و

!دناهدوب هتفرگ رهم دیفس
 هک یئهلاقم زا یشخب لقن اب ار اهتشاددای
 تشذگرد زا سپ دنومول لاربیل اوژروب ٔهمانزور
:میهدیم همتاخ تشون قدصم رتکد
 مکح هاش …تفاییم نایرج تعرسهب عیاقو«

 ار یدهاز دبهپس و درک رداص ار قدصم لزع
 نیکمت مدع لباقم رد نکیل دیزگرب وا یاجهب
 .درب هانپ ایلاتیاهب و تفگ کرت ار روشک قدصم
 یتح و دیسریم رظنهب کیدزن قدصم یزوریپ

 اّما ،دندرکیم یروهمج زا تبحص زین یئهدع
 یزور ود تدم رد .درک رییغت تعرسهب عضو
 ٔهلحم کی دوب هدنام ]دادرم ۲۸[ توا ۱۹هب هک
 ناراکهبت رگید و اهرببیج هیحان – نارهت لماک
 یئودرا .دوب هدش جیسب – هدیدن رفیک یئهفرح
 فکستراوش گنهرس ناوارف یاهلوپ اب هک
 زا یشخب یهارمههب دندوب هدش ریجا ایس وضع
 تارامع فرطهب یدهاز یگدرکرسهب نایماظن
 رایتخا رد ار ویدار و دمآرد تکرحهب یتلود
 دوخ مشچهب ار توا ۱۹ زور هک یناسک .تفرگ
 یئهرطاخ نآ زا شیوخ نهذ رد دناهدید
 زور طقف توا ۱۹ زور .دنراد هدننکزئمشم
 رد وا ندرک نارابهلولگ و قدصم طوقس
 کی زاغآرس نینچمه ،زور نیا ،دوبن شاهناخ
.]۳۰[»دوب تراغ و یشکمدآ هرود
 مدرم تمههب ،دعب لاس جنپ و تسیب
 یاهترارم و اهجنر زا سپ ،ناریا شکتمحز
 زا سپ ،زیمآتملاسم و زیمآرهق تازرابم و رایسب
 احنآهب راک ماحنارس ،رامشیب یاهیراکادف
 ار ناریا رگید راب کی اضردمحم ک دیسر
 وا زا اکیرمآ مسیلایرپما .دزیرگب و دراذگب
 نیا ایآ اّما .دش یغلم تنطلس و تسش تسد
 هباثمهب هدحتم تالایا هک تسا ینعم نادب

 زا نتسش تسد اب یللملانیب نارگتراغ ٔهدرکرس
 لارنژ بختنم ینالاپ ناخاضر رسپ اضردمحم
 و هتسش تسد زین ناریا زا یسیلگنا دیاس نوریآ
 مشچ نیمزرس نیا رد دوخ میظع عفانم زا
؟تسا هدیشوپ
 رد زور و بش نامگیب و .تسین نینچ ًاملسم
 زور نوچمه هک تسا نآ یپرد یدولآبت شالت

 و یناریا لامع کموکهب دادرم ۲۸ هایس
.دنادرگزاب یوجهب ار هتفر بآ ایس یجراخ
 و یبالقنا یدنمشوه اهنت یخیرات ٔههرب نیا رذ
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 دناوتیم هک تسا خلت هتشذگ زا یزومآتربع
 دادرم ۲۸ زا یریگشیپهب ار ناریا هاگآ نویبالقنا
.دهد یرای یرگید
 اهیقرواپ
 – ۱۳۵۰ یبیج یاهباتک منطو یارب تیرومأم  ^

.۴۵ هحفص
 یو .دوب یهوکداوس ینالاپ ،ناخاضر یلصا بقل  ^
 ار یولهپ دومحم ،دوخ تنطلس تامدقم دیهمت رد
 زا ات تشاداو )دش دومحم دومحم اهدعب هک(
.دنک رظن فرص وا دوسهب دوخ یگداوناخمان
^ Documents on British Foreign Policy’ 

1919-39′ First Series V.13 Jan. 1920 March 
1921′ Êm Stationery Office’ London pp 

429-747 
 رد ،یسیلگنا »سانشناریا« P,Every یروارتیپ یاقآ  ^

 یبوخهب Modern Iran رصاعم ناریا مانهب دوخ باتک
 شیاتس و ،تسا یرامعتسا یخروم هک دنکیم تباث
 دانع و وس کی زا ءایضدیس و ناخاضر زا وا
 نایرع ار وا تیهام قدصم رتکد اب شراکشآ

 یو .درادن یعجرم دسیونیم وا هک یخیرات ،دنکیم
ٔ هجراخ ترازو دانسا زا یرایسب هک دهدیم حیجرت

 و ۱۴ لوصفهب دینک هاگن ـ.دریگب هدیدن ار شروشک
.وا باتک ۱۶ و ۱۵

 یخیرات دانسا« مراهچ دلج .هدازناطلس راثآ  ^
 یتسینومک و یسارکومد لایسوس ،یرگراک شبنج

.۲۹ ٔهحفص .»ناریا
^  Ironside, Ed., High Road To Command, 

The Diaries of Major-General Sir Edmond 
Ironside, Leo Cooper, London, 1972 نتم نیا 

 نآ ٔهدشن روسناس بلاطم نکیل ،تسا هدش روسناس
‐m, The Anglo-SoكUh :هدمآ ریز باتک رد ًالبق

viet Trade Agreement. Princeton, 1972.
یروا ،رصاعم ناریا  ^
۷۰۵ ٔهحفص ،دانسا ٔهعومجم نامه  ^
۷۱۲ ،دانسا ٔهعومجم نامه  ^
 هبانب هک دوزفا دیاب ـ. ۷۲۹ ،دانسا ٔهعومجم نامه  ^
 رد ًالماک نامرون رتسم ،دیاس نوریآ لارنژ راهظا

 ۱۶۶ ٔهحفص رد یو .تسا هتشاد رارق رما نایرج
 رد ار نامرون رتسم« دسیونیم شیوخ تارطاخ
 مدرکیم ناخاضر اب هک یئاهتاقالم نایرج
 نیا شرازگ نامرون رتسم رگا سپ .»متشاذگیم
 لیلد هداتسرفن نزرک یارب ار تارکاذم و اهتاقالم
 .تسین وا عالطا مدع
ـ .۷۳۲ و ۷۳۱ ٔهحفص ،دانسا ٔهعومجم نامه  ^
 شخب رد تبسانم نیمههب ار فارگلت نیأهمجرت
.میاهدروآ »یخیرات دانسا«
.۷۴۱ ٔهحفص ،دانسا ٔهعومجم نامه  ^
 نامه ـ. ۱۹۲۱ سرام موس خروم فارگلت  ^

.۷۳۶ ٔهحفص ،دانسا ٔهعومجم
 ،۱ ٔهرامش ،۱۴ لاس،ایند ٔهلجمهب دینک هاگن  ^

 .۳۲ٔهحفص
!تسا »نارهت ویدار« روظنم هتبلا  ^

 و ۱۲۸ ات ۱۲۶ تاحفص ،منطو یارب تیرومأم  ^
.۱۳۶ و ۱۳۳

^  Fred Cook, “The Ccك”, The Nation, June 
24, 1961, pp 549-50

^  Andrew Tully, The Ccك, The Inside Story, 
Crest Books, New York, 2962, pp 77-84 

^  L’Empires Americain Edition B. Grasset, 
Paris, 1968, pp 313-26 یسراف همجرت یارب 

 باتک ٔهمدقمهب دینک هاگن باتک نیا ناریا شخب
 دلج ، مهدزناش سلجم رد قدصم رتکد یاهقطن
.۱۳۴۸ ،)۴( قدصم تاراشتنا ،مود رتفد ،لوا
^  David Wise And T.B. Ross, Invisible Go‐

vernment, Jonathan Cape, London, 1964, 
pp. 110-14

 ویشرآهب دینک هاگن نارسفا نیا مان دروم رد  ^
 E ٔهرامش دنس،ایناتیرب هجراخ ترازو کیتاملپید

 ردیر رس زا ۱۹۴۳ توا ۲۹ خروم 5429/38/34
 یخرب ،ایناتیرب ٔهجراخ ترازوهب Sir Bullard درالوب
 نیقفتم طسوت هک یزان ناملآ راکمه دشرا نارسفا زا
 ،لاپوک ماظن حالص :دنریز حرشهب دندش ریگتسد
 دمحا ،یسطفا ،یرهچونم ،چیلقنامتاب ردان ،دنزروپ
 ،لد هدنز ،نیهم نیسح ،یئاقب نسح ،رگخا
 ،یمارهب ،یراصنا درگرس ،یراصنا یلاو ،یحطبا

 .یلواقآ ،ولگبناهج ،ولود دمحم ،نویامه هلابیبح
ٔ هرامش لاس نامه ربماتپس ۲۴ شرازگ رد

E6090/38/34 ناونعهب زین ابید ناخنسحم مان 
 درالوب ردیر رس .تسا هدش هداد یزان ناملآ راکمه

Reader Bullard دوخ باتک ردThe Camels Must 
Go, Faber and Faber, London, 1961 زین 

 دنس رد دنکیم دییأت اهیزان اب ار یدهاز یراکمه
 دبهپس مان زجهب ،ایناتیرب یتلود یناگیاب زا یرگید
 اب هک میروخیم رب زین ریز دارفا یاهمانهب یدهاز
 هـللاتیآ ،لابقا ،لاپوک :دنتشاد یراکمه اهناملآ

 ،دنزروپ ،تخبون شناد ،نهیم گنهرس ،یناشاک
 درالوب ردیر رس مارگلتهب دینک هاگن ـ.یداّجس
 یناگیاب هرامش ،۱۹۴۳ توا ۱۵ خروم ،۹۰۰ هرامش

F.o.371/35074، تاقالم زا سپ ناریا رد .۴۲ ص 
 زا یگرزب دصرد« تشون،ناهفصا رد یدهاز اب
 مایق ٔهدامآ ]یزان ناملآ[ ام ٔهراشا کی اب ناریا شترا
 تشادرب نینچ نم میتشاد هک یرادید رد .تسا

 تفگیمن نخس دوخ بناج زا اهنت یدهاز هک مدرک
ً الامتحا ،دناهداتسیا وا تشپ یرتالاب تاماقم هکلب
 ».]اضردمحم[ دیدج هاش یتح و گنج ریزو
 ناشکوقاچ نامه ،باتک ناگدنسیون دوصقم  ^

 نابعش ٔهتسدوراد و شابوا و ناریگجاب و یئهفرح
 نایماح زا هک تسا خمیبهب فورعم یرفعج
.دوب یولهپ ٔهداوناخ فورعم
^  Allen Dulles, The Craft of Intelligence.- 

Harper & Row, New YORK, 1963, P.224 
 هچرگا هک میاهتفرگ ریز باتک زا ار لوق نیا ام  ^
 ،دوب هاش میژر تخسرس ناراداوه زا شاهدنسیون
 یئاکیرمآ لاربیل ٔهدنسیون – متاک دراچیر فالخرب

R.Cottam: nكTc oكheSM cp IRBp Pittsburg, 

 ار هیضق ،رکذلا قباس یروارتیپ فالخرب و 1964
 باتک تاصخشم .دنکیم دییأت و حرط ًالصفم

 CT ofكM.K. Sheehan: THE clr. :تسا نینچ
U.S. cpTERESTS & qOheCIES 
1941-1954.- New York, 1964, pp. 61-65 

 رما هک نیا اب دوب هاش میژر نافلاخم زا هک متاک
 رما نیا رد اکیرمآ تلاخدهب دراد لوبق ار اتدوک
 ثحب دروم ار اتدوک ًالوصا یروا .تسین فرتعم
 یسیلگنا »ملاع« نیا »یئارگ تینیع« .دهدیمن رارق
.دوش یتفگش بجوم ام یارب دیابن
^  Sir Anthony Eden, Full Circle, Memoirs, 

Cassel, London, 1960, pp 213-214 
^ Andrew Berding, Dulles on Diplomacy, Van 

Norstad Co. Inc. Princeton N.J., 1965, pp 
144-45

^  William Warne, Mission for peace, Merill 
Co. cpC. N.Y., 1965, pp. 243-44

ٔ هدنسیون و هاش دیرخرز ٔهدنسیون یوگنس شمار  ^
 ندیشک نجلهب زج یفده هک وا یمسر یفارگویب
 ٔهرهچ نییزت و قانتخا و رورت تموکح نافلاخم

 ولمم نآ رسارس و درادن ناریا یتنطلس میژر نینوخ
 نینچ یتح یرآ ،خیرات لعج و ارتفا و ناتهب زا تسا
 دادرم ۲۸ یاتدوک ٔهرابرد دناوتیمن مه یئهدنسیون

 :دسیونیم »یگدنمرش« لامک اب و دنامب شوماخ
 ماحنا یئاهراک موتحم یاهزور نیا یط ایس هک نیا«
‐Ra ،وا باتک ۲۱۰ ٔهحفص ».دوشیمن بیذکت داد

mesh Sanghvi Aryamehr, The Shah of Iran, 
Iransorient, London, 1968

 ،قدصم رتکد ٔهمکاحم یخیرات هاگداد باتک زا  ^
 تاحفص ،۱۳۳۳ نارهت ،رکفنشور تاراشتنا هاگنب
.۲۹ و ۲
 ناریا زا یسراف ٔهمجرت( ۱۹۶۷ سرام ۷ ،دنومول  ^
)مجنپ لاس ،۴۶ٔهرامش ،دازآ
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 بیسآ ای رقف ندش هنانز هیرظن نارادفرط«
 هک دندقتععم راوناخ تسرپرس نانز یریذپ

 همه رد اهنت هن تسرپرس-نز یاه هداوناخ
 هب زور هکلب دنا هتفای شرتسگ ناهج یاهروشک
 رد هک یتسرپرس-نز یاه راوناخ دادعت رب زور

 یم هدوزفا دنریگ یم رارق دمآرد مک تیعمج
 هتفرشیپ هک ییاهروشک رد یتح هلئسم نیا .دوش
 هدش هدید دنا هتشاد نانز عفن هب ار نیناوق نیرت
 یاه کمک دوجو اب اهروشک نیا رد .تسا
 نانآ ندش ریقف دنیارف نانز نیا هب یتلود
)۲۳۰ ،نامه( » .دراد همادا نانچمه
 و لاغتشا تیعضو زا ایند رسارس رد نانز«
 نیاربانبدنتسین رادروخرب یفاک و بسانم دمآرد
 نادرم هب تبسن نانآ تالکشم و لیاسم
)۲۳۷،نامه( »تسا رتشیب هداوناخ تسرپرس
 هتینردم تمس هب نام هعماج تکرح اب هزورما

 ار یراوشد یاه هار دنور نیا و میتسه هجاوم
 و تالکشم .دراذگ یم هعماج دارفا یور شیپ
 ای نیا زا شیپ هک یدیدج یعامتجا لئاسم
 و لح یتنس یاه شور هب ای دنا هتشادن دوجو
 یراوشد نیا ی هلمج زا دندش یم لصف
 .تساه
 لیالد هبانب شرهوش هک ینز ره تنس قبط رب
 قلعتم نز نآ لاح ره هب درک یم توف فلتخم
 شنادنزرف و وا و دوب شرهوش ی هداوناخ هب

 یم رارق رهوش ی هداوناخ تیامح تحت
 یا هراپ رد مه یتنس یاه هویش دنچره .دنتفرگ
 دننام اما تشاد ار دوخ یاه یراوشد تاقوا
 لضعم هب لیدبت ً اموزل هداوناخ ردپ گرم زورما
 زگره یتنس متسیس .دیدرگ یمن بیسآ و

 یمن یقاب تسرپرس نودب ار یا هداوناخ
 یتسرپرس هراومه نادنزرف و نانز و تشاذگ
 نآ هک دنتشاد دوخ یارب یمسا تروص هب ولو
.دهد رارق تیامح دروم ار اه
 یعامتجا نیمأت و همیب یاه متسیس هزورما
 کت یاه هداوناخ زا تیامح ی هفیظو

ً  الومعم اما .دنریگ یم هدهع رب ار تسرپرس

-نز یاه هداوناخ هب اه نامزاس نیا هک یغلابم
 زیچان رایسب دنهد یم صاصتخا تسرپرس
 لغش و تالیصحت زا هک ینانز ً اتدمع و تسا

 رادروخرب ماوقا و هداوناخ تیامح ای و بسانم
 تالکشم راچد رسمه توف زا دعب دنتسین
 طسوت هدش تخادرپ غلابم و دندرگ یم یدایز
 و اه نآ یگدنز فافک یعامتجا نیمأت ای همیب
 نیا رگید فرط زا .دهد یمن ار ناشنادنزرف
 یم یناسک ی هداوناخ هب اهنت یلام یاه کمک
 هتشاد لاغتشا یمسر روط هب ییاج رد هک دسر
 ار همیب قح ،صخشم نازیم هب هام ره و دنا
 هب وا یفوتم رسمه هک ینز .دنا هدرک تخادرپ

 چیه نآ تهج زا تسا هدوبن همیب یمسر روط
 لئاسم یلک روط هب .دراد یمن تفایرد ار یغلبم
 کی هک تسا یلئاسم نیرت مهم هلمج زا یلام
 نانز رقف رطخ .تسا وربور نآ اب هویب نز

 دنک یم دیدهت هراومه ار راوناخ تسرپرس
 یناسر کمک یاه هویش دیاب اه تلود نیاربانب
 و دنهد رارق حالصا دروم ار اه هداوناخ نیا هب
 هک اه هداوناخ نیا تیعضو دوبهب تهج رد
 .دنشوکب تسا شیازفا هب ور زین ناشدادعت
 رد هک مینیب یم ار راوناخ تسرپرس نانز هزورما
 لغاشم هب …و ورتم ،نابایخ ،یمومع یاهاضف
 و دنراد لاغتشا ریذپ بیسآ و هبترم نییاپ

 ،یلام ،یلغش ینماان نوچ یتالکشم اب هراومه
 هیامرس ظاحل زا ینماان و یناج یاه ینماان

.دنتسه وربور یعامتجا یاه
 تناضح و تثارو ی هلئسم رگید فرط زا
 راوناخ تسرپرس نانز .دراد دوجو نادنزرف
 زا یشان یاه یتلادع یب دروم نینچمه
 رارق ینوناق یسارکوروب یاه متسیس یدمآراکان
 رد یهاگآان رطاخ هب عقاوم یهاگ و دنریگ یم
 تسد زا ار دوخ نادنزرف تناضح ،نوناق دروم
 ماجسنا دوبن رطاخ هب نایم نیا رد .دنهد یم
 رد زین اه هداوناخ نیا نادنزرف ،هداوناخ رد
 و دنشاب یم عافد یب یعامتجا یاه بیسآ ربارب
 شیارگ اه یراجنهان عاونا هب دراد ناکما

 تسرهف
همدقم +
یرهم اب هبحاصم +
یریگ هجیتن +
عبانم +
 و ینابرهم سانش مدرم یارب رازبا نیرتهب«
 ناش هعلاطم هک تسا یناسک هب تبسن یزوسلد
 باتک ی همدقم زا ،سیول راکسا( ».دنک یم
)زچناس نادنزرف
 همدقم
 ی هلمج زا دناوت یم ،رسمه نداد تسد زا
 ؛دوش یقلت درف کی یگدنز تاقافتا نیرتراوگان
 اب ار دوخ یگدنز تاعاس رتشیب هک یسک گرم
 وا اب ،میا هدیزرو قشع وا هب ،میا هدوب وا

 رسرب و هتفخ فقس کی ریز ،میا هدرک هرجاشم
 نتفر نیب زا . …و میا هدروخ اذغ هرفس کی
 یگدنز تیعقاو اب ار ناسنا کیدزن درف کی
 زیچ چیه ام هک تسا نیا نآ و دزاس یم وربور
.میرادن دوخ نآ زا
 دهد یم تسد زا ار شرهوش ینز هک ینامز اما
 یم یگدنز هنادرم یا هعماج رد هکیلاح رد
 گرم تبیصم و اه یدژارت نیا ی همه ،دنک
 نامز زا هک یفلتخم تالکشم ربارب رد زیزع
 گنر دوش یم نز ریگنابیرگ »هناخ درم« گرم
 دوبن رد هک دبای یم رد هزات نز و دنزاب یم
 و هداوناخ ظفح یارب تسیاب یم رهوش
.درخب ناج هب ار ییاه یتخس هچ شنادنزرف
 نازیم ۷۵-۸۵ لاس یاه یرامشرس ساسا رب«
 ۹٫۴ هب دصرد ۸٫۴ زا راوناخ تسرپرس نانز
 هب ۱۵٫۸ زا نانآ لاغتشا مهس و هدیسر دصرد

 لک هرادا ( ».تسا هتفای شهاک دصرد ۱۴٫۵
)۱۸ هحفص…روما
 یاهروشک رد و ناریا رد راوناخ تسرپرس نانز
 ریذپ بیسآ یرشق ناونع هب ،هعسوت لاحرد
 ضرعم رد هراومه هک ارچ .دندرگ یم بوسحم

 ،یعامتجا یاهبیسآو ینماان و رقف رطخ
.دنشاب یم نآ عبات یگنهرف

»راوناخ تسرپرس نز کی اب قیمع هبحاصم«

یناحبس هدماح ننانزز
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 .دنبایب
 شالت تسیاب یم نانز ،هنادرم ی هعماج رد
 یب زا ار دوخ قح دنناوتب ات دننک یرتشیب

 زا هک ینانز .دنناتسب اه ضیعبت و اه یتلادع
 …و یتلود ،یگداوناخ تیامح هنوگ چیه
 رد یددعتم تالکشم اب ً اعطق دنتسین رادروخرب

.دش دنهاوخ هجاوم هداوناخ تیریدم ی هزوح
 نز کی نانخس بوتکم ،ور شیپ راتشون

 تالیصحت نارود زا هک تسا راوناخ تسرپرس
 ناتساد و دوش یم زاغآ ،نز نیا یهاگشناد
 و یگدنز مهم ثداوح ،جاودزا(وا یگدنز
 .دوش یم وگزاب شدوخ نابز زا )شرسمه توف
 ۴۹ یرهم( نز نیا اب هک یقیمع ی هبحاصم رد
 ،دش ماحنا عبر و تعاس هس لوط رد )هلاس
 هرابرد هچ نآ ره یرهم هک دوب نیا رب یعس
 ً املسم .دنک وگزاب تسه شا یگدنز تاقافتا

 هدرک وا هک یجاودزا عون و تالیصحت نازیم
 گرم زا سپ شنادنزرف و وا یگدنز رب تسا

 مامت هک دش هدید مزال و تسا راذگریثأت ،رهوش
 هدروآ وا ی هبحاصم نتم رد تاعالطا نیا

 .دوش
 نکاس و لباب دلوتم .هلاس ۴۹ تسا ینز یرهم
 یاوه و لاح رد وا .دشاب یم ناردنزام لباب
 رد ار دوخ سناسیل گنج و یگنهرف بالقنا
 ی هداوناخ زا یو .تسا هتفرگ یمیش ی هتشر
 یا هداوناخ .دیآ یم یرهش ِنییاپ هب طسوتم رشق

 رب رایسب وا .یبهذم نادنچ هن اما یتنس
 و دنک یم دیکأت نآ تیمها و دوخ تالیصحت
 ار نآ تسناوت یم و تسیاب یم هک دراد هدیقع
.دادن هزاجا وا هب طیارش یلو دهد همادا
 وا اب زاریش هاگشناد رد هک رقاب اب ۶۲ لاس رد وا
 نیا لصاح و دنک یم جاودزا دوب هدش انشآ
 و )هلاس۲۶(دیشهم یاه مان هب رتخد ود جاودزا
 رب ۱۳۷۶ لاس رد وا رسمه .تسا )هلاس۲۳(انآ
 نیا زا سپ و دنک یم توف لیبوموتا فداصت رثا

 شنادنزرف و وا یارب یدیدج یگدنز هثداح
 لغش یاراد ود ره شرسمه و وا .دوش یم زاغآ
 همیب زا یرهم ،رقاب گرم زا سپ و دندوب یمسر
 یارب هنیزه کمک ناونع هب یعامتجا نیمأت و

 اما .دنک یم تفایرد یرمتسم اه هچب یتسرپرس
 تیامح زا یلام ظاحل زا ً اتبسن وا هک یدوجو اب

 رد یگنهرف لئاسم اما دوب رادروخرب ییاه
 یتالکشم زورب هب رجنم شرهوش ی هداوناخ
 و ثرا ی هنیمز رد وا تالکشم .دیدرگ وا یارب

 یخرب مه زورما هب ات هک دوب نادنزرف تناضح
 هدشن لصف و لح نآ هب طوبرم یلام لئاسم

 .تسا
 یهاگ و یفطاع ظاحل زا زین یرهم ی هداوناخ

 مامت اب یلو دنیامن یم کمک وا هب یلام ظاحل زا
 ینز دیرگن یم یرهم ی هرهچ هب یتقو اه نیا

 و یگدنز مامت هک دیبای یم ار هدرمزپ و نیگمغ
 نادنزرف هافر و شیاسآ فرص ار دوخ رمع
 یقاب وا یارب دوخ زا زیچ چیه و هدرک دوخ
 یرامیب رطاخ هب نونکا یرهم .تسا هدنامن
 و هتشاذگ رانک ار یمیش یریبد لصافم زورترآ
 راک هتفه رد زور راهچ ناتسریبد هاگشیامزآ رد
 رتم ۸۰ دودح لباب رد یرهم ی هناخ .دنک یم
 یم یگدنز یطسوتم هقبط ی هلحم رد و تسا

 دراد ۲۰۶ وژپ لیبوموتا کی نینچمه وا .دننک
 ناموت نویلیم ۹ تمیق هب ار نآ ۸۱ لاس رد هک
 کی لماش وا ییاراد مامت .تسا هدرک یرادیرخ
 یرهم ی هتفگ هب انب و تسا نیشام و هناخ
.دنرادن یرگید زادنا سپ و ییاراد
 رنه هب ناتسریبد رد وا رتگرزب رتخد دیشهم
 نارهت یارهزلا هاگشناد رد و درک ادیپ شیارگ
 لاس تشه دودح وا .تفرگ کیفارگ سناسیل
 و دوش یم انشآ تنرتنیا قیرط زا یرسپ اب شیپ
 جاودزا وا اب ،یتسود لاس شش دودح زا دعب
 اه نآ هب یرهم تدم نیا مامت رد .دنک یم
 یم ار هنادازآ تروص هب دمآ و تفر ی هزاجا
 رد شرهوش هارمه هب نونکا مه دیشهم .داد
 هب یلو دنا هدرکزاب یزارخ ی هزاغم کی لباب

 ،دنشاب هتشاد یزادنا سپ دنناوتب هک نیا رطاخ
 یگدنز وا ی هباوخ ود ی هناخ رد یرهم هارمه
 لغش و شرهوش اب یگدنز زا دیشهم .دننک یم

 اب یدایز تافالتخا اما تسا یضار دوخ
 هشیر یاراد ار تافالتخا نیا و دراد شردام
 گرم هب طوبرم و ناشیاه هتشذگ رد یا
 زا دعب هک درک یم تیاور وا .دناد یم ناشردپ
 یم دوخ زا ار لاؤس نیا هراومه ناشردپ گرم
 شردپ یاج هب دیابن شردام ارچ هک هدیسرپ
 تسا یسک« شردام ،دیشهم رظن هب ؟تفر یم
 رگراثیا و مولظم رایسب ار دوخ رهاظ رد هک
 .تسا یرگید روط نطاب رد و دهد یم هولج
 درادن و هتشادن تسود ار سک چیه زگره یو
».درب یم تذل نارگید نداد رازآ زا اهنت و
 ی هتشر رد لباب رد یعافتناریغ هاگشناد رد انآ

 رتخد وا .تفرگ ار دوخ ملپید قوف یرامعم
 زین یفلتخم یاه تراهم و تسا یلاعف رایسب

 تاحن ،یرگشیارآ ریظن( تسا هدرک بسک
 یشک هشقن قیرط زا وا )…و یزاسلگ ،یقیرغ
 بسک دراد هک ییاه تراهم رگید و یرامعم

 یا هناخ نارهت رد نونکا و دنک یم دمآرد
 هب و تسا هدومن هراجا دوخ یارب ار کچوک
 اه لاس نیا یط رد وا .دنک یم یگدنز ییاهنت
ً  العف یلو هدوب تسود یددعتم نارسپ اب
 شردام اب وا ی هطبار .تسا هدرکن جاودزا

 یلک روط هب .دشاب یم دیشهم زا رت هنامیمص
.درادن شردام اب ینادنچ فالتخا

 هتفگ هب و دنشاب یم یمیمص رایسب انآ و دیشهم
 مه هرجاشم رگیدکی اب هاگ چیه دیشهم ی
 ردپ گرم زا دعب اه نآ یود ره .دنا هتشادن
.دنا هدروآ دیدپ دوخ یارب یتایلوغشم
 و اه یمرگرس شنادنزرف نوچمه زین یرهم
 هدرک داجیا دوخ یارب یددعتم یاه تیلوغشم
 .دش ماحنا وا قاتا رد یرهم اب هبحاصم .تسا
 یور هنیآ و دمک ،هرفن کت یتخت اب هداس یقاتا
 طختسد اب هک تسه هگرب ود هنیآ یولج .نآ

 هظحل نیا رد« :تسا هدش هتشون نآ یور یرهم
 ی هظحل رد نم ایآ ؟درذگ یم هچ نم نورد رد
»؟مرطاخ هدوسآ ینونک
 باتک ندناوخ یرهم یاه یمرگرس زا یکی

 فلتخم نیوانع اب تیقفوم و ینافرع یاه
 ،دینک تیوقت ار دوخ حور ،دیسانشب ار دوخ(
 یم )…و دیسانشب ار یتسه ،دیشیدنایب تبثم
 اه باتک نیا ندناوخ تسا دقتعم وا .دشاب
 ار حور و دروآ یم رد یگدرسفا زا ار مدآ«

 کی زور دنچ ره نینچمه وا .»دنک یم باداش
 و ناگیاسمه( شناتسود هارمه هب راب

 …و نآرق تئارق تاسلج و ینامهم )ناراکمه
.دننک یم رازگرب یا هرود تروص هب
 زا وا ی هداوناخ و یرهم هک تسا رکذ لباق
 نیا مامت ردو دنشاب یم هدنراگن یببس ماوقا
 اب بسانم ی هلصاف هک هدش یعس راتشون
 یعس نینچمه .دوش تیاعر قیقحت عوضوم
ً  امیقتسم ار یرهم یاه هتفگ مامت هک ما هدرک
 نکمم هک اج نآ ات و میامن هبحاصم نتم دراو
 رد یرهم یاه هتفگ زا ار طبترم لئاسم تسا

 هک دوب نیا رب مشالت نینچمه .مروایب نتم
 یرهم اب وگتفگ هب ار نکمم تقو نیرتشیب
 هچ نآ ره دناوتب یناسآ هب وا ات مهد صاصتخا

 هدنراگن .دیوگب دناد یم مزال و دهاوخ یم
 یاه لاؤس اب ً افرص هک هدوب نیا رب نینچمه
.دیامن تیاده ار وگتفگ ناسر عالطا زا دوخ
یرهم اب هبحاصم
.دییوگب ناتدوخ یگدنز هب عجار*
 یکشزپ هب طقف مدوب زومآ شناد هک عقوم نوا
 دش ثعاب بالقنا ی هلئسم اما .مدرک یم رکف
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 بالقنا .دوب لیطعت ام سرادم و اه سالک لک
 هفقو هک دش ثعاب ییاهزیچ ..گنج ،یگنهرف
.داتفا نام لیصحت رد یا

 دوب یتنس هتبلا مردپ .مدوبن یبهذم مدوخ نم
 .درک یمن داجیا ام یارب یدایز تیدودحم یلو
 مدوبن یبهذم هکشخ . دوب دنوخآ مه شردپ

 ینادنچ تیلاعف مه هاگشناد رد .مدوخ
 ییاذغ عیانص ی هتشر رد ۵۸رهم .متشادن
 وجشناد وزج نم . مدش لوبق زاریش هاگشناد
 یتیلاعف نانچ نآ دنچره مدوب کوکشم یاه
. …و اه هچب زا یراداوه رطاخ هب یلو متشادن
 وزج ۶۲لاس رد اه هاگشناد ییاشگزاب زا دعب
 طورشم ؛متفر هاگشناد هک مدوبن ییاه هچب

 یارب زوجم هرابود یگدنود یلک اب مدوب هدش
 انشآ هک دیشهم ردپ اب .متفرگ لیصحت همادا

 همادا لباب رد نوم ییانشآ ۵۹ لاس رد میدش
 لئاسم یرس کی رطاخ هب و درک ادیپ

 رد نوشیا اب .میدرک جاودزا مهاب یگداوناخ
 ییانشآ .دوب ام یا هتشر مه مدش انشآ هاگشناد
 یم دیکأت[ تفرگ تروص یقافتا یلیخ نام
 متخانش یمن ار اه ییالاب لاس نم نوچ .]دنک
 اب مدوب اه یلوا لاس یفنص ی هدنیامن نوچ یلو
 یفرعم ور شدوخ یتقو .مدش انشآ دیشهم ردپ

 یلیطعت زا دعب .تس یلباب هک مدیمهف درک
 .میتشاد دروخرب مهاب لباب رد ام مه هاگشناد
 مه رکف مه یدودح ات لئاسم یرس کی رد
 بوخ یلو میدوبن یا هراک .زور لئاسم…میدوب

 .هگید دننکب رظن راهظا دنراد تسود اه ناوج
 مه اب ۶۲ لاس رس ام .میدوب هدیقع مه مهاب
 همادا یارب وا نامز نوا رد و میدرک دزمان

 یلو دوب رتالاب لاس نوچ تفر زاریش هب لیصحت
.مدنام لباب رد نم
 …بوخ نوماه هداوناخ یتیبرت رظن زا هتبلا
 عقوم نوا ات نم و دوب ییاتسور پیت نوشیا
 انشآ هک نوشیا اب اما .مدوب هتفرن اتسور ً الصا

 یم ردارب رهاوخ و اه هچب اب تاقوا یهاگ مدش
 گنج یاهراشف یرادقم کی ینعی .احنوا میتفر
 ور اه هداوناخ یحور رظن زا یداصتقا رظن زا هک
 متشاد اه لآ هدیا یلیخ نم .داد رارق ریثأت تحت
 هجو چیه هب جاودزا هب و مسرد لابند مورب هک
 مسناسیل قوف هگا مدرک یم رکف .مدرک یمن رکف
 یلیطعت .منک یمن جاودزا هجو چیه هب مریگب ور
 … دمآ شیپ ام یارب هک یا هدرسفا یاضف و اه
 هی دیاش جاودزا .میتفرگ هلصاف سرد زا هگید
 ام زا ینس هرخالاب ،دوب هنوخ نوا زا یرارف هار
.میداد جاودزا هب نت الاح هگید…دوب هتشذگ

؟جاودزا زا دیدوب یضار*
 طیارش نوچ .مدوبن لاحشوخ مجاودزا زا

ً  الصا ،دوب یتخس یاه لاس دوبن یداع
 دیهش اه هداوناخ همه تشادن ییانعم یشوخ
 دوب نارابمب دندوب گنج ریسا همه ،دنتشاد
 کی ،درک یم جاودزا یکی الثم .دوب یطحق
 فرظ رگا .دوب یگدنز لیاسو هیهت ،لضعم

 اب فص یوت یتفر یم دیاب یتساوخ یم ینیچ
 شوخ ی هیحور اب مدآ .دنهدب ایآ جاودزا دنس
 شا یبناج لئاسم نوچ ،درک یمن ور راک نیا
.دوب دایز
 شاب یاوخ یم هک ینووج نوا اب امش رگا
 ینک تساخرب و تسشن هعفد ود ینک جاودزا
 ای هروخ یم تدرد هب نیا هک یمهف یم هگید
 یوت یتقو یلو .یریگ یم ور تمیمصت ،هن

 ور تاپ و تسد لئاسم نیا هک یتسه یطیارش
 .تسین تحار تساو هگید باختنا هدنب یم
 .هدازآ یچ همه هک دوبن نالا لثم عقوم نوا
 اب درک یم توعد راهان تاقوا یهاگ شقوف

 یم اه نوا ای و نوش هنوخ میتفر یم هداوناخ
.نیمه … ام هنوخ دندمآ
 امش تفگ یم دوبن یضار ً الصا نم ردپ هتبلا
 یم یروطچ ،دیرادن )لغش(راک هک نووج ات ود

 نیا هب جاودزا .دینک نیمأت ور نوتدوخ دیهاوخ
 .دییایب رب لقادح نوتدوخ سپ زا هک تسا انعم
 نوا زا .هشب )جاودزا( هک متساوخ یم نم
 ؛دوب هدشن تسرد مهاگشناد راک مه فرط
 یا همانرب چیه هدنیآ یگدنز یارب الصا ینعی

 ً الصا .مشاب هتشاد هک منک روصت متسنوت یمن
 ،ینک هدایپ و یزیرب همانرب امش هک دش یمن
 یاهراک ندرک ادیپ یارب .دوبن تدوخ تسد
 هب .مدرکن ادیپ یلو مدرک شالت یلیخ هداس
 لقتسم یلام رظن زا متساوخ یم هکنیا رطاخ
 یسک یارب .متساوخ یم هزات یگدنز هی .مشب

 هدنشک یلیخ هداوناخ زا ادج ،هاگشناد هتفر هک
 هداوناخ شیپ لاس راهچ هرابود هک تسا
.دنک یگدنز
 دروم رد دوب هچ هداوناخ رگید دارفا رظن*
؟امش جاودزا

 توف مگرزب ردارب هک متشاد ردارب ۳ و رهاوخ ۵
 رظن دایز نم .دوب لغاش نارهت مردارب .درک
 رظن مدیسرپ یمن مدوخ جاودزا هب عجار ور اهنوا

 لکش هب مه اهنوا هک دوب مهم مارب مردپ و ردام
 مولعم و دندرک قیقحت فرط ی هداوناخ زا یتنس
 ناشاه هچب لیصحت هب و دنا یبوخ یامدآ« دش
 مردپ رظن زا .دح نیمه رد ».دنهد یم تیمها

 راک نیا تساوخ یم یلو دندوب بسانم اهنوا
 )رقاب(نوا .میتشادن یلغش زونه نوچ هشن ماحنا

 یم نم یلو … هک منم و دوب وجشناد زونه هک
 نوا زا نم یگدنز یروط هی هک متساوخ
 یم منک یم رکف هک نالا .هشب ادج هداوناخ
 تیولوا نم یارب رتشیب ندش لقتسم منیب
 بسانم راک متسنوت یم رگا دیاش .تشاد
 م یگدنز هساو هگید روج کی الصا ،مریگب
.متخیر یم همانرب
 مدوب دلب یطایخ .دوب یتخس طیارش عقوم نوا
 اهراک نیا اما .متشاد هقالع مه یرگشیارآ هب و
 متشاد هک ییاه لآ هدیا دوب مک یلیخ یارب
 نوا زا . …و لیصحت همادا .دوب اه نیا زا رتشیب

 ؟یچ هساو ارچ میدیمهفن و دش بالقنا فرط
 گنج و دش یگنهرف بالقنا رو نوا زا دعب

 مدرم ور یدایز راشف ،دوب یدب طیارش…دش
.دوب

 هنک رییغت طیارش هک متساوخ یم طقف عقوم نوا
 هاگشناد یارب .دوب روآ باذع یلیخ نوچ
 هب .دوب هن نوشباوج یلو متشگرب و متفر یلیخ
.دوب یفنص شا همه دوبن یسایس لئاسم رطاخ
 هک تفگ هش یمن ..میدرک دزمان هک ۶۲ لاس رد

 لیماف اب کچوک یدزمان کی .مدوبن لاحشوخ
 میدرک دقع ۶۳ لاس . میتفرگ ام و اه نآ یاه
 راک مه۶۴ لاس لیاوا .میتفرگن یسورع یلو
 دیشهم لاس نومه نم و دش تسرد مهاگشناد
 سرد زاریش هک )رقاب(نوا یلو .مدوب هلماح ار
 یمن منم .دموا یم احنوا زا دیاب دنوخ یم
 .زاریش مرب … و یرادراب تیعضو اب متسنوت
 ی هتشر و دوب هدش زاب ناردنزام هاگشناد یلو

 انیا و تساوخرد .تفریذپ یم وجشناد یمیش
 هک دندرک لوبق .میتفگ ور نومطیارش و میداد
 یلاقتنا مه و مدب هتشر رییغت مه نامزمه
 شدوخ نیمه رطاخ هب مه دیشهم ردپ .مریگب
.رخآ مرت ود درک نارهت هاگشناد نامهم ور

 زا لبق هتفه کی ات زور ره حبص ۶:۳۰ تعاس
 هک نامز نوا .متفر یم هاگشناد دیشهم دلوت
 دلوت زا دعب .دوبن بوخ دمآ و تفر تاناکما

.درک یم راک داهج یوت رقاب ،دیشهم
 یا همانرب چیه ،دوب یگدامآ نودب ما یرادراب
 یگدنود ،میدش ریگلفاغ ،میتشادن نیا یارب

 هگید یلو مینک در ور هچب دیاش هک میدرک
 رگا تفگ _هدب شریخادخ_ دوب یرتکد یاقآ
 ،هنوسر یم ور ش یزور مه ادخ هدموا نیا
 دیباوخ ام سرتسا مامت دش ثعاب شفرح نیا

 …یبوخ شریذپ کی اب داد شمارآ ام هب ً الماک
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 یم یروطچ ش یزور میدیمهفن ،تحار یلیخ
 .دیسر
 طقف هنوم یمن شدای ور بوخ تارطاخ مدآ
 .هنوم یم شدای هب هدننک تحاران یاه قافتا

 هتکس رطاخ هب هلاس ۳۲ مگرزب ردارب ۶۵ لاس
 درف کی توف ،نوا زا لبق ات .درک توف یزغم
 یتخس یلیخ ی هبرجت …میدوب هدیدن ور کیدزن
 زا ور ملقع راگنا یتدم ات هک نم ینعی .دوب
.دوب تخس شلمحت یلیخ..مدوب هداد تسد
 مه رقاب .دش مامت هرخالاب متالیصحت ۶۸ نمهب
 کمک یارب اتسور تفر یم راک لصف عقوم
 نیمأت مه ام جنرب قیرط نیا زا …یزرواشک یوت
 یمن تلاخد دایز نم .دح نیمه ات…دش یم
 هرخالاب دوب ام یارب یکمک .شراک یوت مدرک
 هب شاه همانرب نیا … متفگ یمن یزیچ نم یلو
.تشادن یطبر نم
 هرابود هک دوب مین و لاس کی ملوا ی هچب
 و دش یلو میتساوخ یمن مه ور انآ .مدش رادراب
 هک میتفرگ ار شلابند یلیخ منوا .دموا ایند هب
 هب هک میدرک لوبق .دشن یلو درک شیراک هشب

 هک دش ثعاب نومه دیاش .هشب هفاضا ام عمج
 نوم ینهذ تالکشم درک رییغت مه ام ی هیحور
 مدوب رادراب یتقو .دوب ادخ تساوخ .دش رتمک
 تفر یم حبص ۶ تعاس رقاب .دوب تخس یلیخ

 نیا زا .هنکب یکمک ام هب تسنوت یمن ً الصا
 لغب هب هچب فرط نوا زا و گرزب مکش فرط
 یم طقف ور مدوخ .متفر یم منامام ی هنوخ ات

 و منامام ی هنوخ متشاذگ یم ور هچب .مدیشِک
 هلغشم ردقنا یتقو .هاگشناد متفر یم مدوخ
 زیچ هب ندرک رکف تصرف رگید تسه دایز
 هصغ و مغ تصرف ًالصا .یرادن ار یرگید

.متشادن
 و شزومآ یوت هشب مومت مسرد هک نیا زا لبق
 تسود .مدش لوبق و مداد نومزآ شرورپ
 طیارش یلو مشب مادختسا هاگشناد هک متشاد

 فلتخم یاهراک مه رقاب یارب .دوبن بوخ
 ادیپ راک ییاذغ عیانص ی هناخراک یوت . دوب

 متسنوت یمن ور اه هچب یلو نوم ود ره یارب دش
 هب .دوب بوخ یلیخ شدزمتسد یلو .منک اهر

 شرورپ و شزومآ و مدش نومیشپ اه هچب رطاخ
 نوچ ،لمآ میرب میدش روبجم .مدرک باختنا ور
 رد راک یارب (دوب هدرک ور شدوخ باختنا رقاب

 تسود ور هاگشناد طیحم نم . )لابرز تکرش
 یمن مشوخ یریبد زا یگچب زا . … یلو متشاد
 دوب بوخ مسرد و متشاد رورغ یلیخ نوچ دمآ
 تسا مک یلیخ نم یارب یریبد مدرک یم رکف

 عطقم لمآ یوت مدش روبجم هجیتن رد …
 …دنداد تنواعم نم هب لوا .منک راک ناتسریبد
 دوب تخس مارب متشاد نم هک یا هیحور نوا اب
 …و مدیشوپ یم دیاب اه نیا و رداچ …تنواعم
 طیارش تنواعم …متشادن لوبق ور اهراشف نیا

 طیارش اب وشدوخ تسیاب یم مدآ تشاد یصاخ
 لوبق مدش روبجم .داد یم تقباطم فلتخم
 متفر یم دیاب مدرک یمن لوبق رگا نوچ …منک
 هسرب هچ متخانش یمن مه ور لمآ نم و اتسور
 همه ،دش یم منک یم رکف نالا .شاهاتسور هب

 ،ردام یارب لاح ره هب … یلو دوب یندش زیچ
 هنکمم .هگید دنا تیولوا رد هشیمه اه هچب
 رکف نوش راک هب لوا ،هشابن روطنیا اهردپ یارب
 یم گنهامه دوخ اب ار هداوناخ دعب دننک یم
 دعب دننک یم رکف اه هچب هب لوا اهردام .دننک
 …دننک یم گنهامه اه هچب اب ور راک
 .هسکعرب
؟دوب هچ رقاب و امش لغش نامز نوا رد*
 .سیردت یوت متفر دعب مدوب نواعم لاس کی
 هناخراک زا . …منک رکف دوب دیلوت ریدم رقاب

 مارب اه هچب اما دوب راک نم یارب فلتخم یاه
 صخشم هسردم راک تعاس .دندوب رت مهم
 رتهب نوشهب میتسنوت یم .رهظ ات حبص زا ؛دوب
 .میسرب
 ادیپ شرورپ شزومآ یوت یلغش کی هک نیا زا

 ملد هت بوخ یلو مدوب لاحشوخ مدرک
 یم هک دوبن یزیچ نوچ مدوبن لاحشوخ
 ،داتفا یم قافتا رابجا هب زیچ همه..متساوخ

 یم نم .تساوخ یم ملد هک دوبن یروج نوا
 دوب بوخ طیارش ،مدب لیصحت همادا متساوخ
 یهاگ یگدنز … اه هچب .مدوبن هقیضم رد

 دیاب طقف هک هرایم شیپ مدآ یارب ییاهزیچ
 داوخ یم تلد هک یزیچ نوا .ینورذگب
 تسود یلیخ ور لیصحت همادا نم …تسین
 مدوخ رگا یداع طیارش رد نوچ .متشاد
 یم ور راک نیا ً امتح متشاد ور شتاناکما

 هزاجا مدوخ هب عقوم نوا یتح یلو .مدرک
 رد .منک رکف سناسیل قوف ناحتما هب مدادن

.مدب مه یبوخ ناحتما دوب نکمم هک یلاح
 اه هچب زا مدوخ لیم رطاخ هب تسیاب یم نم
 متسنوت یم رگا .بوخ دش یمن یلو مرذگب
…مدرک یمن جاودزا ً الصا
 مردام و ماهرهاوخ یگتسباو مه تباب کی زا
 هب نتفر زا مه نم .دوب هدش دایز یلیخ ام هب
 و ام نیب یا هلصاف نوچ مدوب لاحشوخ لمآ

 نوم یگدنز مه ام …دش داجیا نم ی هداوناخ

.میدرک یم دیاب ور
 لمآ رد درک توف دیشهم ردپ هک یعقوم ات
 یم قوقح مدوخ یارب نم .میدرک یم یگدنز
 یبوخ طیارش…دوب الاب شقوقح مه نوا متفرگ
 یم اه هچب هب یلیخ ناشردپ توف عقوم ات .دوب
 هک دوبن یروط مطیارش نوا زا دعب و میدیسر
 نومدوخ زا یا هنوخ هتبلا .مسرب اه هچب هب دایز
 . میدرک یم یگدنز ینامزاس هنوخ .میتشادن
 ی هنوخ کی ،مینک عمج لوپ میتساوخ یم
 ریثأت تحت ییاهروج کی رقاب یلو میریگب هدامآ

 یم تلاخد یلیخ…دوب مه شا هداوناخ
 کناب یوت هک شردارب صوصخ هب .دندرک
 نوا یافرح .دوب دایز مه شاعدا دوب یزکرم
 مه رقاب یفرط زا .تشاد ریثأت یلیخ رقاب یور
 نم هب ور یکناب یاهراک دوب دایز ش هلغشم هک
 ریز شردارب .هک میتشادن نوا و نم…دوب هدرپس
 هب نکسم ماو یاوخب هگا« هک دنوخ ششوگ
 .هش یم نوا مسا هب هنوخ ،یریگب یرهم مسا
 یروج نیا یاه تلاخد »…نکن ور راک نیا

 ور ام ردپ نوا مه رقاب توف زا دعب . درک یم
 ردارب نوا میدرک یسورع ام هک لوا زا .دروآرد
 …یچیه …درک یم کمک دیاب دوب رتگرزب
 وت یلیخ .دندش یم ردارب ،تلاخد عقوم
 هش یم یرهم مسا هب هنوخ هک دنوخ ششوگ
 یچ ره متفگ مه نم …نکن ور راک نیا

 )رقاب( نیا نم ردقنیا ینعی .ینود یم تدوخ
.متشاذگ دازآ ور
 یکیرش هک دنتفرگ ماو یلم کناب زا دنتفر
 دامتعا شهب هک یردارب اب …دنرخب نیمز
 راشف )رقاب(شدوخ و ام هب ردقچ .دنتشادن
 دنتفرگ ماو یلم کناب زا .دوب هک یتقو ات دموا

 عمط نوچ .هشاب مه هردارب نوا مسا هب هک
 ردارب(درک فطل دنریگب هفاضا ماو هک دندرک
 یرهم ور شماو ور هقبط کی داد هزاجا )رقاب
 یم هدامآ ی هنوخ لباب رگا هک یلاح رد .هریگب

 زا متشاد لیامت نم … میدش یم تحار میتفرگ
 نوا .نومدوخ ی هنوخ میایب ینامزاس هنوخ
 دش یم یجرخلو میدروآ یمرد یچ ره عقوم
 هگم هخآ متفگ یم …میتشادن زادنا سپ ً الصا

.هش یم
؟داتفا یقافتا هچ رقاب توف زا دعب*
 ..درک توف و درک فداصت )رقاب(نوا یتقو
 نارق کی هن .تخیر مهب اه هزوک هساک همه
 دموا شیپ منوا…لاح ره هب …زادنا سپ لوپ
 هب …میتسشن هراجا لاس کی لباب میدموا …و
 .هنوخ تخاس یارب میدوب راکهدب مه شردارب
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 دنتفگ یم ..مرب متسنوت یمن مه منامام ی هنوخ
 یم ظفح ور نوم لالقتسا دیاب ام یلو ایب

 امش هک درک یم رارصا یلیخ مردپ .میدرک
 یتدم ات دیدن هراجا ،نیشاب ام شیپ اجنیا نیایب
 متفگ نم .هرتهب مه نوت هیحور یارب ،هرذگب
.مینکب ور نوم هراجا دیاب ام ،هرادن ناکما
 اهنت هچب ات ود اب نز هی ..کیچوک رهش یوت
 هنکمم لئاسم یلیخ عقوم نوا هنک یم یگدنز
 مه مرهاوخ متفگ .هکانرطخ ، دایب شیپ شارب
 و مرهاوخ اب مدوب هدرک هراجا اج کی .دیایب

 .شرهوش
 .میتخاس مه ار نامدوخ ی هناخ تدم نوا یوت
 هتبلا .داد یم هلحرم هب هلحرم کناب ور شلوپ
 دزمراک و شاداپ یرس کی درک توف رقاب یتقو
 دعب اجرد .داد نم هب لابرز تکرش دوخ هک دوب
 نم هب ینویلیم کی کچ کی هتفه ود زا
 جرخ هناخ نتخاس یارب ش همه یلو .دنداد
 نیا رد . …هنوخ نیا جرخ رس ردقچ دعب دش
 ،درک تیذا ور ام هک رقاب گرزب ردارب نایم
 هک ینوناق ی هلحرم( تثارو راصحنا رس ردقنیا
 دیاب یک هب هک هشب مولعم یفوتم نوا ی هیثرادیاب
 ار ناش تثارو راصحنا ؛تشاد هلجع )هسرب

 ؛میدوب هدیرخ یکیرش هک ور نیمز نوا …دندرک
 و رقاب مسا هب گنادود ،نم مسا هب شگناد ود
.دوب شردارب مسا هب گناد ود
 و نامتخاس کی نوچ تثارو راصحنا عقوم دعب
 قبط نوچ ،مدروآ سناش میدوب هتخاس ییانب
 .هرب یمن یثرا چیه ً الصا نیمز زا نز ،نوناق
 شرهوش ی هتشادن و هتشاد اب هک ینز ینعی

 یوت هرب ،هریم یم درم هک یعقوم دیاب ،هتخاس
 نیمز طقف ش هیثرا درُم رگا …هباوخب نوبایخ
 .هشاب
 .دوب اه زیچ نیمه لابند طقف هگرزب ردارب نیا
 رگا ،نیدروآ سناش امش« :تفگ یم نم هب
 ینعی ».دیدرب یمن یمهس امش دوب نیمز شثرا

 مسا هب هک ور ینیمز نوا .تسه مه نوتدایز هک
 ناربج ش هساو ً ادعب ادخ هللااشنا_ ور دوب رقاب

 همه نیا ،هنک ادیپ روعش ،همهفب هنک ادخ ،هنک
 ادج شدوخ ردام و ردپ یارب _درک تیذا ور ام
 نوا اتسور یوت هک یردام و ردپ .تفرگ دنس
 نوشعضو ،نوشدوخ یارب دنتشاد نیمز همه
 مامت … درم داتفا هردپ . تفرگ دنس …دوب بوخ
 ی هقبط_ دندرب مهس ،هرذ کی نوا زا اه هچب
 قبط _دوب رقاب مسا هب هک ام ی هنوخ لوا
 نم ،مشش کی مادک ره شردام و ردپ ،نوناق
.اه هچب یارب هیقب و متشه کی

 هید ناموت نویلیم هن رقاب توف زا دعب مه همیب
 ور لوپ نیا .اه هچب هب دیسر یم هک داد
 ردپ تسد هچرتفد یلو کناب یوت میتشاذگ
 یچ نویلیم هن نیا میدیمهفن مه رخآ …دوب رقاب

 درک یم جرخ مک مک اه هچب یارب یهاگ ؟دش
.بوخ …یلو

 کی لثم نم ،دش هتخاس یتخس هب نوم هنوخ
 اه نیا رس یالاب نامتخاس سدنهم ،رگراک
 .مدوب
؟دش هچ ناتلغش*
 نواعم هرابود ، لباب هب درک ادیپ یلاقتنا مراک
 نوچ .دوب بسانم شقوقح .مدش هسردم
 یعامتجا نیمأت ششوپ تحت مه رقاب تکرش
 یم یرمتسم قوقح کی مه نوا زا دوب

 یگدنود یلک )رقاب یاهردارب( اه نیا .میتفرگ
 دنهد یم ردام هب هک ور یرمتسم قوقح دندرک
 نوشدوخ دنتساوخ یم ،هچب ندرک گرزب یارب
 مولعم یعامتجا نیمأت متفر یتقو نم .دنریگب

 هنوتب هک نارهت هتفر راب نیدنچ شردارب هک دش
 نیمأت .هریگب شدوخ ور یرمتسم قوقح نیا
 قلعت یسک هب یرمتسم دوب هتفگ مه یعامتجا

 .دنتسه نوا شیپ نالا اه هچب هک هریگ یم
 جاودزا …هراد ور اه هچب تناضح ردام نوچ
 .هسر یم ردام هب یرمتسم .…هدرکن هک مه
 نهد زا ور همقل دنتساوخ یم )رقاب یاهردارب(
 میدیمهفن هک نویلیم هن نوا .دنریگب ریغص ات ود

.دش یچ
 هگا دنتسه اه هچب شمغ و مه مامت ردام یتقو

 ماحنا هکراتم یلیلد ره هب ای هریمب هتفایب رهوش
 ینوناق مهس و شزرا چیه رگید ردام ،هشب
 لئاسم اما .تسه اه هچب لامح طقف ؛درادن
 ثعاب نیمه .هرادن یطبر ردام هب ش ینوناق

 هش یم یدایز یلیخ یاه هدافتساءوس هک دش
 قوقح نم ،مدرک تمواقم نم ]دنک یم هیرگ[
 توف زا دعب ؟یچ تشادن هک ینوا ،متشاد
 نیا اب وت« هک درک یم رارصا رقاب ،مشاداد
 یاوخ یم یچ یارب ،نک لو ، تا هیحور
 همادا نم یارب« :متفگ »… ؟یدب لیصحت همادا

 دیاب .تسا هزرابم کی ،هگنج کی لیصحت
 هب( زاریش ات تدم همه نیا . مدب همادا
 نآلا ،مریگب ور مدوخ قح ات متفر )هاگشناد
 هچب یروط ره رگا یتح ؟هناخ یوت منیشب مایب

 لاس ود نیا نم هرذگب تخس نوشهب اه
 اه هچب نوچ اما ». …منورذگب دیاب ور لیصحت
 متفگ مدوخ هب تشذگ تخس نوشهب ً اعقاو
 ور شبآ هزوک رد راذگب ور تاه لآ هدیا

 …نم یارب عقوم نوا هگید دوبن مهم …روخب
 راک نیا ارچ هک نگ یم یهاگ نالا مه اه هچب
…یدرکن ور راک نوا ارچ ،یدرکن ور
 شهب هعماج هک دوب یطیارش لاحره هب یلو
 رگا ً انئمطم .دز یم نماد نیناوق ،دز یم نماد
 یمن ییاسک نیچمه رگید ،دوب یمن نیا نوناق
 ردارب(مدآ نیا …دننکب هدافتساءوس دنتسنوت
 مادم هک دوب ضیرم کی ،تشاد لکشم )رقاب
 یاه مخ و چیپ لابند تفر یم هیضق نیا لابند
 یلو .هنک تیذا ور ام هک تفر یم شینوناق

 هدافتساءوس نیا هک هدب هزاجا دیاب نوناق ارچ
 هدرک یریگ یپ همه نیا هک رگا ؟هشب ماحنا
 اه نیا هب ور لوپ و داد یم هزاجا نوناق و دندوب
 و دش یم رتدب مه نیا زا ام عضو ،دنداد یم
.دیسر یمن اه هچب هب مه یرمتسم هام رد
؟دوب ردقچ یرمتسم رادقم*
 دودح …دوب نم قوقح ی هزادنا هب یرمتسم

 یم تیافک ام یارب یلو .ناموت رازه دصراهچ
 ور اه هچب دیاش یرادقم کی ،نم هتبلا .درک
 یم هک ییاهراشف فرط نوا زا .مدروآ راب سول
 تقو چیه اه هچب متساوخ یم …دندروآ
 بوخ مه نوشسرد .دننکن دوبمک ساسحا
 سالک .اه هچب هب مدیسر یم یلیخ ،دوب
 یم مه نابز سالک .نوشمداتسرف یقیسوم
 نوشهب متشاذگ یمن تقو چیه .مداتسرف

 رادقم کی اه هچب دروم رد هرذگب تخس
 نوشاه هتساوخ ی همه ،مدرک یم یور هدایز
 و شفک راب دنچ یلاس .مدرک یم هدروآرب ور
 .دوب بوخ مه نوش هیحور .متفرگ یم سابل
 رازم رس روز هب ار اه هچب هتفه ره مه لیاوا
 هک نیایب متفگ یم نوشهب .مدرب یم نوشردپ

 نیا طقف .دیریگب ور نوتدوخ ینوناق قح
 هچب نیا لام مدرک یم رکف هک ور یمهس
 یلو ؟دنروخب اه نوا تسیاب یم ارچ ؛تساه
 گناد ود اه لیماف زا یکی تطاسو اب هرخالاب
 لوا هقبط و دش اه هچب مسا هب هناخ دنس زا

.میتخورف ور هناخ
 کی نم ۷۹ لاس ،هنوخ نوا شورف لوپ زا

 اه هچب یارب شلوپ متساوخ یم ،مدیرخ هزاغم
 کچوک هزاغم کی هاگنب متفر مدوخ . هنومب
 ار هزاغم متساوخ یم .نویلیم هدزاود ..مدیرخ

 مدرک یم روصت ،مدیسرت یم یلو مهدب هراجا
 تیکلام یاعدا هنیشب دایب فرط هنکمم هک
 یلفقرس ام و تشاد کلام هزاغم نوچ ،هنکب
 یم هراجا ور یلفقرس دیاب ،میدوب هدیرخ ور
 هنک اعدا فرط دیاش مدرک رکف .میداد
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 زا رپ رازاب . هنک روج دنس و هنوا لام یلفقرس
 یارب دیاش متفگ . …تساه زیچ روج نیا
 هزاغم کی هشاب بوخ مه مدوخ ی هیحور
 کی زا دعب یلو دوب بوخ…منک زاب کیتوب
 و کناب میتشاذگ میتخورف ور نوا مه یتدم
 شتمیق ً ادعب نوچ مدش نومیشپ اهدعب هتبلا

.الاب تفر یلیخ
 و مدوخ ی هدودحم هک دوب نیا مشالت مامت نم
 نام هدودحم هب یسک.منک ظفح ور اه هچب
 توف هک یکوش زا دعب .دنکن تیذا ،دنکن ذوفن
 دش ثعاب اهنوا یاهرازآ و تیذا ،داد ام هب رقاب
 یتقو نوچ .مرایب تسدب رتدوز ور میرایشه نم
 هنوتب هک هرایشه هراد رارق یعفادت تلاح رد مدآ
 یمک ی هبرض هبرض نوا .هنک عافد شدوخ زا
 یقافتا هچ ممهفب مدموا ات نم ینعی …دوبن
 ام هب یا هگید یاه هبرض شا هداوناخ هداتفا

 هنک یم رکف مدآ تلاح نوا رد ،دندز یم
 نومه نک رواب …]دنک یم هیرگ[ ؟هنکمم روطچ
 میدرک تیژنآ انآ و نم ،یتحاران زا لوا ی هتفه
 هتفگ اه هچب هب .میداتفا و میدش ضیرم ییاتود
 ،هتسکش شاپ هدرک فداصت اباب میدوب
 ساسحا راگنا )انآ(هچب نیا یلو .هناتسرامیب

.هشابن روط نیا درک یم رکف…دوب هدرک
 یم اهراب یلو ]هیرگ لاح رد[ لوا یاهزور نوا

ً  الصا … میدرم یم مه اب ام ی همه شاک متفگ
 ور ام اه نیا هک سب زا دوب یم رتمک مه ام جنر
 دنریمب هداوناخ ی همه مه اب هگا .دندرک تیذا
 ،هیرگ[ هشاب تحاران دهاوخب هک دوب یک هگید
.]دنک تبحص دناوت یمن
 اب هک هزرمایب ور اه نیا ردپ ادخ لاح نیع رد
 دش ثعاب اه نوا ندرک یدب ؛دندرک یدب ام
 رت نوسآ ام یارب )رقاب توف(عوضوم نیا شریذپ
 راشف یلک .دمآ راشف یلیخ نم هب هتبلا …هشب
 هریگ یم رارق یتخس رد یتقو مدآ اما ،دمآ

.هدب تقباطم ور شدوخ هروبجم
 هداوناخ( اه نیا هک دنتفگ نم هب ً ادعب نارگید
 یگدنود مه اه هچب نتفرگ یارب یلیخ )رقاب

 .دندشن قفوم یلو یلام لئاسم رطاخ هب دندرک
 یا یلام کمک هجو چیه هب ام ِ جاودزا عقوم
 .ام سیئر دندوب هدش نالا یلو… دندرکن ام هب
 یتسد ؟دندرک تبحم اه هچب نیا هب راب کی ایآ
؟دندیشک اه هچب رس رب
 درم کی لثم ،نز ِ نم هب هک میتشاد ینوناق رگا
 نم بوخ درک یم هاگن ناسنا کی ناونع هب
 ارچ ؟منورذگب تسیاب یم ور اه یتخس نیا
 ؟مدرک یم هاگن اه قمحا نیا نهد هب دیاب

 دیاب مینکب میتساوخ یم هک یراک نیرت کچوک
 نوا ات هک ینم…میتفرگ یم هزاجا یتاهد اتود زا

 یداش ،تالکشم دوب مدوخ لام میگدنز عقوم
 یک اه هچب .دوب نومدوخ لام زیچ همه مغ و
؟دندروخ اه نوا ؟دروخ ور نوشمغ
. …دوب هدرک لیصحتً  الثم مه هردارب
 یاه هچب زا هک تسه یردام رتمک مگ یم نم

 کی یلو .یرگید درم رطاخ هب هرذگب شدوخ
 نز رطاخ هب هرذگ یم شدوخ یاه هچب زا درم
 هکراتم ای توف زا دعب اهدرم زا رفن دنچ .رگید
 نوشاه هچب هب یفطاع رظن زا ، نوشرسمه زا
 هگید زیچ کی یردام ی هفطاع ؟دنا هدیسر
 درم رطاخ هب ینز هک دیآ یم شیپ رتمک .تسه
 دیابن نوناق نیا ارچ .هرذگب شاه هچب زا هبیرغ
 نیا زا نز کی هب دیاب ارچ .هشاب اهدرم یارب
 یرگید درم شیپ هرب دیاش هک هشب هاگن هیواز
 نیا زا درم هب یلو ؟هنکب )جاودزا( ور راک نیا
؟هش یمن هاگن هیواز
 یرهم« دنتفگ یم )رقاب هداوناخ( مه اه نیا

 کی ،هنک یم رهوش هر یم تسا ناوج نوچ
 ،هنک رهوش هنکب هدافتسا ش یناوج زا هرن تقو
 نم ایآ ».مینک رامرهز شهب مه ور شاه هچب
 جاودزا مه ً اضرف ؟متشذگ ماه هچب زا یا هرذ
 یم ینز یتقو .دوبن هک یدب راک ،مدرک یم
 جاودزا هرابود زور لهچ زا دعب شرهوش هریم
 شرهوش توف زا دعب نز کی هگا یلو هنک یم
 یم وا زا مه ور شاه هچب هنکب یراک داوخب

 دیاب هک تسا ینوناق یاه فعض اه نیا .دنریگ
؟منود یمن ،یِک الاح هشب لح
 درد نیا ، هنک لح ور درد نیا دیاب هعماج یلو

 لغاش مدوخ یارب هک نم .تسام ی هعماج
 هتبلا نم یارب …مدوب هدرک لیصحت ، مدوب

 جاودزا شاهاب نم هک یدروم … دوب رت تخس
 یاتسور لام هک مدرک یمن رکف ً الصا مدرک
 دنا رهش زا رت رود هچره …هشاب رهش زا رود
 هک نیا اب .دنراد یرتشیب هدشن لح لئاسم

 رگا دیاش …دندوب انشآ ام راکفا اب ش هداوناخ
.مدرک یمن جاودزا نم دوب زور نوا
 یاهراک یارب درم کی دوبمک تقو چیه*
؟دیدرک ساسحا ور هرمزور
 مه مردارب ،مدرک یم ور مدوخ یاهراک نم هلب

 هگید میتشاد هیاسمه نوچ ،دموا یم یهاگ
.میدیسرت یمن ییاهنت زا دایز
 ی هداوناخ اب هک راب کی فرط نوا زا اما

 ،میدرک یم یگدنز نامتراپآ کی رد مرهاوخ
 دنزب رس اه نآ هب دوب هدمآ مرهاوخرهوش ِ ردارب

 …دندوب هدید اه هیاسمه ،دنکب یسرپ لاوحا و
 رکف ؟هدموا شارب نامهم یرهم دندوب هتفگ
 هک ور نیا ..هنم نامهم اقآ نوا هک دندوب هدرک
 هب مدرک هیرگ متسشن ،مدینش مرهاوخ نابز زا

 ره هک ،متسه هعماج نیا نز هک مدوخ لاح
 فرح شرس تشپ ً امتح هنکب مدآ یراک
 فرح مرس تشپ هک مدرک یم راک یچ .تسه
 ینعی…یشاب لایخ یب هک نیا رگم ؟هشابن
 ریز ورب دنیوگ یم دنریگ یم مه ور تسفن

.اجنیا ینومن دیاب یتسه اهنت نز نوچ …کاخ
؟دیداتفاین ددجم جاودزا رکف هب*

 یلیخ اقآ نوا …مدرک رظن فرص اما ..ارچ
 یم جاودزا رگا و دوب هدرک لیصحت مرتحم
 یلکشم …دش یم بوخ مه اه هچب یارب مدرک
 دایز مدرک ساسحا مه شردام اما … دوبن
 زا ،میتشاد دمآ و تفر شلبق .تسین یضار
 …و میتخانش یم هک دوب رقاب یمیمص یاتسود
 عوضوم … دماین شیپ نام نیب یزیچ یلو
 ور اه نوا روطچ ،دوب اه هچب تاساسحا یلصا
.دندوب کیچوک ؟مدرک یم عناق
 یضار نوت یگدنز زا نالا یلک روط هب*
؟ دیتسه
 زاین ناونع هب ییاهزیچ کی دیاش …منود یمن
 هرآ هک مگب ماوخ یم .متفرگ هدیدن هک …مدوخ
 ً الک .هشابن روطنیا ملد هت دیاش یلو ما یضار
 یگتسباو ما هداوناخ هب متساوخ یم هشیمه
 مدوخ هک ییاه زیچ نوا .…مشاب هتشادن یدایز
.هنک تیذا ور اه هچب مراذن ،درک تیذا ور
؟دینک یم ساسحا ور ییاهدوبمک هچ نالا*

 لاح ره هب .تسین یداع هک نم طیارش بوخ
ً  اعطق .هراد تبحص مه هب زاین یناسنا ره
 و ردپ هک تس یا هداوناخ ملاس ی هداوناخ
 رب ور یزیچ هچ مدآ هک نیا .دنشاب ود ره ردام

 زا هتسرد اه هچب نالا .همهم هدب حیجرت هچ
 هک داوخ یم ملد دنا هتسباو نم هب یلام رظن
 و لقتسم ،نوشدوخ رطاخ هب …هشب فذح نیا
 فرط نآ زا یلو دننکن هیکت نم هب ،دنشاب یوق
 اب ور ما یحور یلاخ یاج مامت مدوخ هک راگنا
 هشاب یروط نیا ماوخ یمن .منک یم رپ اه هچب
 نوشدوخ یاج دننوت یم اه هچب …تسه یلو
 یم شاج رس زیچ همه رگا .دنشاب هتشاد ور
 یحور طابترا اه هچب اب مه ردام و ردپ دوب
 لاح ره هب اما .مه هب دندرک یم کمک دنتشاد
 یلاخ یاج دیابن .هریگب ور نوا یاج دیابن نیا
.درک رپ نیا اب ور
 اب ور مرکف مدرک یعس )اه هچب تیبرت رد( ً الک
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 ،دوب تخس …مدب تقباطم دیدج یاه زیچ
 یلام ظاحل زا .متشاذگ رس تشپ ور اه نیا یلو
 ش همه متشادن مدوخ یارب یزادنا سپ مه
 زادنا سپ یمک رگا .دش اه هچب هافر جرخ
 کمک اه هچب هب یلیخ تسنوت یم نالا میتشاد
 .هنک
 ردپ تسد زا مدرب هک ییاه جنر مدوخ دروم رد
 رکف هشیمه درک هک ییاه ییافو یب و اه هچب
 اب تحار یتسود کی ی هبرجت نم رگا مدرک یم
 یم رت قفوم مجاودزا ً امتح متشاد ور یرسپ
 مدید ور )رقاب(نوا یقالخا یاه فعض نم .دوب
 کی رطاخ هب..مدب همادا متساوخ یم طقف یلو
 رد جاودزا هک یلاح رد …هداتفا اپ شیپ رواب
 ،هاگشناد مرب متساوخ یم .دیجنگ یمن منهذ
 ش همه ام نامز هاگشناد اما …یملع طیحم
 ره هب .تفر زره همه ام یاهورین …دوب یسایس
.تشذگ …هگید لاح
یریگ هجیتن
 راگزاس ،ندش نردم دنیارف رگا دسر یم رظن هب
 هب و دوش هعماج کی دراو یتنس گنهرف اب
 هعماج نآ یگنهرف یاهراتخاس بیرخت
 بیسآ ،دیامن حالصا ار نآ بیاعم هکلب ،دزادرپن

 نآ رد یعامتجا و یناسنا طباور هب یرتمک
.دوش یم دراو هعماج

 لیالد هب هک میراد رارق یطیارش رد هزورما
 تسرپرس کت یاه هداوناخ دراوم اب فلتخم
 یلام نیمأت رب هوالع .دوب میهاوخ هجاوم رتشیب
 تسرپرس-نز یاه هداوناخ ،یداصتقا و
 زین یگنهرف ،یعامتجا یزاس دنمناوت دنمزاین
 رد تسیاب یم یزاسدنمناوت نیا . دنشاب یم
 یاه هیامرس و لاغتشا ،تالیصحت ی هنیمز
 .دریگ ماحنا راوناخ تسرپرس نانز یعامتجا

 یلام نیمأت هب ً افرص نانز نیا ً اتدمع هک ارچ
 ناش یتسرپرس تحت نادنزرف و دوخ هداوناخ
 نآ دادعت هک( عقاوم یا هراپ رد و دنا لوغشم
 نیگنس ی اه هنیزه سپ زا زین )تسین مک مه
.دنیآ یمنرب ییاهنت هب یگدنز
 قیرط زا دناوتب دیاب ناریا دننام یدنمتورث روشک
 زا لصاح یاه رقف مامت حیحص یزیر همانرب
 زا سپ و دنک نامرد ار راوناخ یتسرپرس-کت
 نانآ نادنزرف و نانز یزاسدنمناوت تهج رد نآ

.درادرب ماگ
 و ثرا هب طوبرم ینوناق لئاسم رگید فرط زا

 نانز عفن هب رتشیب تسیاب یم نادنزرف تناضح
 رگا ً اصخشم . دوش حالصا راوناخ تسرپرس
 هتشاد دوجو یتلود ینوناق و یلام یاه تیامح

 یرگید سک ره زا رتهب هداوناخ ردام ،دشاب
.دنک یتسرپرس ار شنادنزرف دناوت یم
 نونظم هاگن هک مینیب یم یگنهرف ی هبنج زا
 ای راوناخ تسرپرس نارتخد و نانز هب هک یراو
 رد دوش یم رتکچوک یاهرهش رد درجم
 گرزب دیاش .دراد دوجو رتمک گرزب یاهرهش
 عونت و اه نآ ندوب تیعمجرپ و اهرهش ندوب
 دوجو هب ار ییاضف نینچ نآ نینکاس یگنهرف
 نیا رب زین یرگید لیالد ً اعطق اما دشاب هدروآ
 مهف و شهوژپ نایاش هک دنتسه راذگریثأت رما

.دنشاب یم
هدافتسا دروم عبانم
 ،نارهت یرادرهش ناوناب روما لک هرادا -
 و یزاسدنمناوت شیامه نیمود تالاقم هصالخ

 ،راوناخ تسرپرس نانز ییازفا ناوت
 ،یرهش تاغیلبت یرنه یگنهرف هورگ:پاچ
 ۱۳۸۸،نارهت

 همجرت ،زچناس نادنزرف ،راکسا ،سیول -
 تاراشتنا ،۲۵۳۶ نارهت ،ینارماک هللا تمشح
  نادیواج

  نالدیرپ

بایهر
دندرزاین سک هک یروبص ِ نالدیرپ

دندرب اه جنر و دنتفرگ رهِم قیرط
دندنام اس هرخص و دندنارذگرسروبص
دندرواین ورف رس و دز غیت هنامز
ورس یدنلب رس هب یراهب هشیمه لگ
دندرمژپن ورف یداب ندیزو اب هک
شریسفت ِ دیلک ، یتسه ِ تّلع و لیلد

دندرٌد و هراصع ، یتسم رهوگو ریمخ
راد ای سفق رب هک یناشو ریش و باهش
دندرمشن چیه هب ار نود ِ هَبور و لاغش
غاب و عرازم نیردنا زاتب زارگ یا وت

دندرت اه هخاش و دنام اهر رازتشک هک
نک یبوکیاپ و صقر ورب ، لاغش ورب

 شا یتسه و تشگ یهت وترب تشد هک
دندرب

 ترفن و قشع جنرطش شکاشک نیا رد
رگا
دندرشفا لد ام ناراوس و ناگدایپ

 چیه یاج هن! یدرد هن ! تسین غیرد
تفگش
! دندروآ شروی هک اهمغ و هدنام ریزو
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 ی هدس رد سلگنا شیردیرف
 دش دراو یا هدکهد هب مهدزون

 مان یناهج ی هدکهد اهدعب هک
. تفرگ
 ی هطلس ریز زا هزات هدکهد نیا
 هب یا هقبط و هدما رد ناراد نیمز
 هدش مکاح نا رب یزاوژروب مان
. دوب
 سکرام لراک شتسود و سلگنا
 للملا نیب یاه تسینومک یوس زا یگدنیامن هب
 یملع ی هفسلف شزوما اب دنتشاد تیرومام لوا

 ریز زا ار رگراک ی هقبط هژیو هب هدکهد مدرم
 مدرم قیمحت هار زا هک تسیلا هدیا یاهالم ذوفن
 دوخ و دندناسر یم یرای یزاوژروب ی هطلس هب
 دندرک یم ینارذگ یگدنز قیرط نیمه زا زین
. دروایب نوریب
 سکرام یشیدنا مه اب سلگنا مادقا نیتسخن

.دوب یفسلف ینیب ناهج ندرک یملع
 ملع اب یدنویپ یفسلف ینیب ناهج نا زا شیپ ات
 ئوس دصق هب اهنت ، تشاد رگا ای ، تشادن
 اه هفارخ و تاموهوم تابثا و ملع زا هدافتسا
 اهنت ملع هک یلاح رد . دوب ملع کمک هب

 دناوت یم هن و دنک یم تابثا هن هک ار یزیچ
 دراد ریذپ ان یتشا زیتس نا اب و ، دنک تابثا

. تسا تاموهوم و هفارخ و لهج
 ی هقیقش هب هک دوب یریت سلگنا ی هتشون ره
 و ، دش یم کیلش نا ناگدنهد هعاشا و لهج

 ، شراب رپ ی هنارو هشیدنا رمع ی همه رد وا
 زا هناگادج هچ و سکرام اب یراکمه رد هچ

. داتسیان زاب فده نیا
 اتسور یاهالم لیشا ی هنشاپ یبوخ هب سلگنا
 ار نانا هک دوب اج نامه زا و تخانش یم ار
 زا یملع تخانش نادقف : داد رارق هلمح دروم

.اه هدیدپ و ناهج
 رهاظ ینعی ، رام لکش ندیشک اب اه نرق اه نا
 هتفیرف ار مدرم اه زیچ و اه هدیدپ دومن و
 یهاگا ناش تیهام زا دوخ هن هک نا یب ، دندوب

 هاگا ناش تیهام زا ار نارگید هن و دنشاب هتشاد
 ، یهاگا لکش نیا هب یلاها عقاو رد . دنیامن
 هب ای ، اهزیچ تیهام زا یهاگا نادقف ینعی

 هک یا هنوراو و نیغورد یهاگا رگید ترابع
 هدش داتعم دنداد یم نانا هب اه تسیلا هدیا
 ار دوخ اهالم اب هارمه قیرط نیا هب و ، دندوب
. دنداد یم بیرف
: نیداینب شسرپ کی هب خساپ
 شسرپ یارب تسا خساپ نتفای لابند هب هفسلف
 ینیسپ – ینیشیپ ی هطبار و یتخانش یتسه یاه
 و نیع ، هشیدنا و مسج ) یرخات – یمدقت (
 اه دص اه تسیلا هدیا . روعش و هدام ای نهذ
 نیا یارب یا هداما و رضاح خساپ تسا لاس
: دنراد اه شسرپ
 مسج و تسا حور و نهذ ، روعش اب یدنیاشیپ
. تسا حور و روعش ، نهذ رب رخاتم یدام
 یب خساپ نایم هناسانش تخانش توافت عقاو رد
 ی هدکهد یالم ( داوس اب و ) یماع ( داوس
 منادن خساپ ود ره : درادن دوجو ) یناهج
 هب . دنهد یم رشب نیداینب شسرپ نیا هب هنایارگ
 هک ار یخساپ نامه هدکهد یالم رت قیقد نایب
 یم هلومرف هدینش اتسور ) ناداوس یب ( ماوع زا

 ، دیارا یم اه هژاو و ظافلا قرب و قرز اب ، دنک
 ناونع هب و دیازفا یم لالدتسا ینشاچ نا هب
 یم نا ناگدنروا دیدپ لیوحت هدیا و هیرظن
. دهد
 رد مکاح ی هقبط هک یراک نامه تسرد
 هدیا اب یرشب ی هعماج رد ، رت هدرتسگ حطس
 یاه هدوت یوس زا هدما دیدپ یاهرواب و اه

 – هناهاگا ای هناهاگا ان – مدرم
 هزیروئت ار اه نا . دهد یم ماحنا

 هناسر و اه باتک رد ، دنک یم
 هدش لزان یحو هباثم هب شیاه
 هدیا نا ناگدننکدیلوت دروخ هب

. دهد یم اهرواب و اه
 هفسلف ، رت یفسلف نابز هب

 یهاگا و روعش زا یلکش
 هب فوسلیف و ، تسا یعامتجا

 هک دهد یم ار یخساپ نامه اه شسرپ نا
. تسا هداد یعامتجا یهاگا و روعش
 ام نارود یهاگا و روعش ارچ هک نیا ، اما

 نارود نیا یعامتجا یتسه رب قبطنم و بسانتم
 یا هدرتسگ ی هصرع رد نانچ مه و تسین
 تسا یا هلاسم ، تسا تسیلا هدیا و ارگ منادن

 مسیلایرتام و یخیرات مسیلایرتام هک
 روعش و یتسه یملع دنیارب ینعی ، کیتکلاید
. تسا هداد خساپ نا هب یعامتجا ) یهاگا (
 خساپ نا یخیرات و کیتکلاید مسیلایرتام
 هعماج ، یتخانش ناهج ( یتخانش یتسه
 زا هدما رب ) یتخانش ناسنا و یتخانش
 ینعی ، نیزورما یعامتجا یتسه نیرتورشیپ

 هک تسا تسینومک یایراتلورپ یعامتجا یتسه
 ناورشیپ ینعی ، سلگنا و سکرام ی هلیسو هب
 هدش هزیروئت یعامتجا یتسه نیا نایوگنخس و
 یهاگا نیرت زور هب و نیرت یلاع ناونع هب و
. تسا هدیدرگ هضرع تیرشب هب یعامتجا
 و هدشن ریگ ناهج زونه هفسلف نیا ارچ هک نیا
 نشور یرگن ناهج و شبنج کی دح رد
 ذوفن رد دیاب ار خساپ ، تسا هدنام یقاب یرکف
 هتیروتا و روا دایتعا راد هقباس یاه یژولوئدیا

 ی هقبط و ماظن و یناهج ی هدکهد یاهالم ی
 ، یلام ناوت و شوت مامت اب هک تسج یمکاح
 نا ربارب رد یشزوما و یغیلبت ، یا هناسر
. دنک یم هلباقم نا اب و هداتسیا
 ظاحل زا – دنمورین زهجم شترا نیا اب سلگنا

 میظع لیخ لیلد هب کیژولوئدیا ذوفن و یلام

یناهج ی هدکهد یاهالم و سلگنا

یدالوف دارمادخ يییيرظن
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 هب هک یشترا . دوب ور هب ور – ناگدننک غیلبت
 فازگ یاه هنیزه فرص اب و دنم ماظن روط
 و یزاسزاب مسیسکرام ششوپ رد اتح ار دوخ
 هب مسیسکرام ندش یناهج زا ات دنک یم ریثکت
 هیامرس رصع زاس نارود یعامتجا یهاگا هباثم
. دنک یریگولج یراد
 اما دنم شور و هناهاگا راک میسقت کی رد
 دیاب یم اه نا ، سلگنا و سکرام نایم هتشونان

 اج هب یاه یژولوئدیا سایژوا ی هلیوت مه
 ار نیشیپ یفسلف – یرکف یاه ماظن زا هدنام
 یفسلف یرکف ماظن مه و ، دننک یزاس کاپ
 و یلمع یاه تیلاعف لصاح هک ار نیون

 رد زروراک تیرشب لک ی هناسانش تخانش
 هک تیرشب نیمه هب ، دوب لاس نارازه لوط
 دنک یم یگدنیامن ار وا نردم یایراتلورپ هزورما

. دنیامن هضرع
 تلاهج رصع یاه سایژوا ی هلیوت یزاس کاپ
 رد هچ و یروئت ی هصرع رد هچ تیربرب و
 تروص یگداس نیا هب یلمع راک ی هصرع
. تفرگ دهاوخن و تفرگن
 و یکیتارپ راک ادتبا نامه زا سلگنا و سکرام
 اب ار یروئت ات دنتخیما رد مه اب ار کیروئت
 هب لمع رد و دننزب کحم یلمع راک جیاتن
. دنربب یپ نا یتسردان ای یتسرد

 رد یزاوژروب نارکفتم یرظن تمواقم دوخ
 کیروئت و کیژولوئدیا ی هزرابم یاه هصرع
 هبرض هصرع نا رد هک دوب تیعقاو نیا رگ نایب

 یروط هب هدیدرگ دراو یزاوژروب هب یتخس ی
 نداد ناشن هب راداو ار شا نازادرپ هیرظن هک
. تسا هدومن شنکاو
 ورملق رد یتاقبط ی هزرابم و هفسلف خیرات
 شنکاو و تمواقم نیرتشیب هک داد ناشن هشیدنا
 ی هفسلف ربارب رد شا ناعفادم و یزاوژروب

 ، هتفرگ تروص یکیتکلاید یتسیلایرتام یملع
 رد اه یسیون هیدر و اه هیعافد نیرتشیب هک ارچ

 نتفرگ فده اب سلگنا . تسا هدوب ورملق نیا
 رد ار ملع یورشیپ یبیرف ماوع و لهج نوناک
. درک زاغا هفسلف ی هنهپ
 ) مسیلاود ( یراگنا ود و ینیب چول رب ینایاپ
: یتسیلا هدیا
 ود و چول نا لاکشا ی همه رد مسیلا هدیا
 یدام تایصوصخ مامت اب ار یکی . تسا راگنا
 زا یریگ وگلا اب و ، دنیب یم ینیع روط هب شا
 رد تسا » یندید ان « ار هچ نا ، هدید هچ نا
 ناهج ای یتسه ور نیا زا . دنیرفا یم نهذ
 ره هک دناد یم هناگ ود یرهوج یاراد ار یتسه

 زا توافتم و هژیو دوخ تیوه و تیهام رهوج
. دراد یرگید
 نا رد یتسیلا هدیا یرادنپ هنوراو و یشیدناژک
 لباق وا یارب و دنیب یم ار هچ نا هک تساج
 یا هولج « و هیاس هک لیلد نیا هب تسا تخانش
 ان ساوح قیرط زا و یندیدان هچ نا زا تسا »

 ار هچ نا و درادنپ یم ینتخانش ان ، ینتخانش
 ار اه هدیا و تاروصت ینعی ، تسا یندیدان

 ود و ینیب چول ، رگید ترابع هب ای . ینتخانش
 هک دنک یم اقلا نینچ وا هب یتسیلا هدیا یراگنا
 اتلاصا تسا یندرک روصت اما یندیدان هچ نا

 یندرک سح و یندید هچ نا رب تسا مدقم
. تسا

 ) ینهذ ( یلقع تابثا رد هک ییاه باتک رامش
 یندید رب ساوح اب یتخانش ان یندیدان مدقت
 سلگنا و سکرام زا شیپ ات ساوح رب یکتم
. دیسر یم دلج نارازه هب دوب هدش هتشون
 هداد رب هیکت اب ار شنیب یگنوراو نیا سلگنا

 چول رب و ، درک هنوراو و نوگرگد یملع یاه
. داهن نایاپ ی هطقن یراگنا ود و ینیب
 ره رب مدقم ناهج یتسه درک تباث سلگنا

 دوخ ، هتسبمه ، یدام تسا یتدحو یزیچ
 و لاکشا مامت رد هدنبای لماکت و هدنسب

 زا شا لماکت و یگدنسب دوخ هک ، نا یاهدومن
 هب دنم تسیز ان زا ، کیناگرا هب کیناگرا ان
 زا ، دنم روعش هب دنم روعش ان زا و ، دنم تسیز

 شا هد ناماس دوخ دنم داضت ینورد تکرح
 دوخ تیصوصخ نیمه و ، دریگ یم همشچ رس
 یتسه تاذ زا ار نا هک تسا یهد ناماس
. دنک یم زاین یب تکرح و داضت دقاف شخب
 یگچراپکی هب یملع داقتعا و یمتسیس شرگن
 نامه هب سلگنا هک دش نا زا عنام ناهج یدام
 و دنتفر اه تسیلا هدیا هک دورب یا ههارژک
 نا . دنتشاذگ تاموهوم تابثا رس رب یرمع
 و ینتفای تسد تقیقح ، درک تباث وا هچ
 زا جراخ ناهج یدنم یتسه ریذپ تخانش
 و عبات روعش و هدیا ، نهذ هک تسا ینهذ
 هب تسپ زا هدنورارف یلماکت تکرح زا یدمایپ

. تسا نا یلاع
 یگنارکیب ورملق زا نوریب یزیچ هن سلگنا

 چیه هک ارچ ، دوزفا نا رب دوجوم اعقاو ناهج
 ، تشادن دوجو نا رب یندوزفا ی هناگادج زیچ
 ورملق رد اترورض و اربج هچ نا زا یزیچ هن و
 هک ارچ ، دودز نا زا دوب دوجوم شا یتسه
 چیه ناهج یدام تدحو رب مکاح نیناوق ربانب

 دیدپ دناوت یمن شا تیلک رد یرورض ریغ زیچ

 یندودز هچراپکی تیلک نا زا هک یروط هب دیا
 روط هب هچ نا هب ار تلاصا و مدقت اهنت . دشاب

 : داد تشاد تلاصا و مدقت یعقاو و یقیقح
 رد هک تسا هدام نیا . تکرح رد ی هدام

 ، دریذپ یم عونت دوخ ی هنادواج تکرح
 و دریگ یم دوخ هب نوگانوگ تیاهن یب لاکشا
. دوش یم مه دنمروعش شا لماکت رد ریزگان

 یتسیلایرتام یارگ هناگی یسانش یتسه
 ات یملع یاهدرواتسد زا هتفرگ رب یکیتکلاید
 ار راگنا ود یسانش یتسه سکوداراپ ، ینونک
 رهوج و شخب یتسه یدامان تاذ نا رد هک
 یم یاج یدحاو ورملق رد دنم یتسه یدام
 ی هریحنز ای ترورض چیه هک نا یب دنریگ
 و مدقت ای هداد دنویپ مه هب ار اه نا یتیلع
 هدرک تابثا اخیرات ار یرگید رب یکی تلاصا
. درک لح هفسلف یارب ، دشاب
 و ناهج تیدام نامه ناهج یتسه ، نیاربانب
 هب ای . تسا ناهج یتسه نامه ناهج تیدام
 – ناهج یتسه ای – یتسه ناهج رگید ترابع
 مادنا تیلک . تسین نا یدام تیلک زج یزیچ
 ، هشیدنا ، روعش ی هدنریگرب رد هک یراو
 هک یرگید ینهذ تیلاعف ره و حور ، یهاگا

 هدام دح نیرت یلاع ینعی ، زغم درکراک لصاح
. دوش یم زین تسا هتفای لماکت ی

 یتسه راو مادنا یگچراپکی و یگناگی نیا
 و روعش ی هدنریگرب رد هک ار ناهج یدام
 شیپ لاس یس و دصکی ، دوش یم زین یهاگا
 ی هدکهد ی هدز تافارخ یلاها هب سلگنا

 تدحو « : گنیرود یتنا رد ، تخوما یناهج
 تقیقح نیا و ، تسا نا ندوب یدام رد ناهج
 ی هلیسو هب هکلب میازع و داروا قیرط زا هن
 مولع و هفسلف راوشد و تدم زارد لماکت

» . تسا هدیسر تابثا هب یعیبط
 هدام یتسه لکش تکرح « : اج نامه رد
 نماض تکرح ، رگید نایب هب ای { تسا

 ناهج و هدام یگنادواج و یگناگی ، یتسه
. » } تسا

 رد هک ناسنا زغم یاهدروارف « : اج نامه
 ، دنشاب یم زین تعیبط یاهدروارف یئاهن لیلحت
 ، دنرادن رارق تعیبط طباور رگید اب داضت رد
. » . دنا طباور نیمه رب قبطنم هکلب
 تسا هدام ی هفقو یب یکیتکلاید تکرح نیا

 یریذپ لکش و تشگرگد ، لماکت بجوم هک
 هب هداس زا شا تفر ارف و ، نا نوگانوگ یاه
 و زغم هک یتفرارف و لماکت ، ددرگ یم هدیچیپ

 نا دروارف و هجیتن نیرت یلاع ناسنا روعش
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 .تسا
 ریغ مسیلایرتام و مسیلا هدیا دقن رد سلگنا
 و کرد هب رداق هک دوخ زا شیپ یکیتکلاید
 یاهدنور و ناهج یمتسیس تدحو حیضوت
 هب ار تکرح دوب ریزگان و ، دوبن نا یلماکت

 ای ، دهد تبسن یا هدننیرفا هب و هدام زا جراخ
 دریگب ضرق نوریب زا ار تکرح رگید ترابع هب
 : تشون ، دیامن ) ژاتنوم ( راوس هدام رب و
 ناهج } هک تسا نیا رب نانا ضرف { «
 نا رد هک تشاد رارق یتیعضو رد یراگزور
 نیا اما . داد یمن یور یرییغت هنوگ چیه اقلطم
 – ایوپ تیعضو هب تسناوت هنوگچ اتسیا تیعضو
 ؟ دنک رذگ – رییغت و تکرح هب نوکس زا ینعی

 یتیعضو رد مه نا ، تکرح یب اقلطم یناهج
 تسا نکمم ریغ ، تشاد رارق نا رد لزا زا هک
 رییغت و تکرح هب و دیا نوریب تیعضو نیا زا

 نیتسخن نا زا جراخ زا هک نا رگم دنک رذگ
 هب ار نا و هدما دورف نا رب ) رگنلت (         هبرض
 و هبرض نیتسخن نیا و ، دشاب هدروا رد تکرح
 . هدننیرفا رگم تسین ییورین چیه زا رگنلت
 ی هفسلف . ۵ شخب . گنیرود یتنا ( »

. ) تعیبط
 یکیناکم مسیلایرتام صاخ تیدودحم کی «
 کی تروص هب ناهج کرد رد شا یناوتان
 لماکت شوخ تسد ی هدام هباثم هب ، دنیارف
 حطس اب کرد نیا . تسا هفقو یب یخیرات

 یکیزیفاتم یفسلف رکفت و نامز نا یعیبط مولع
 یگنهامه نا هب هتسباو یکیتکلاید ریغ ینعی
» . تشاد
 کیسالک ی هفسلف نایاپ و خاب ریوف کیودول (
. ) ٢ شخب . ییاباب زیورپ ی همجرت . یناملا
 هنادواج تکرح زار و زمر دیلک ، کیتکلاید
 و اه ینوگرگد ی همه لماع هک تسا یا

 فشک زا شیپ ات و تسا ناهج یاه ینوگانوگ
 نا ندرک یعقاو و ، لگه ی هنوراو اما گرزب
 یتفرعم ظاحل زا ، سلگنا و سکرام طسوت
 ی همه و ، هتخانشان ) یسانش تخانش (
 نامگ و تریح هب ار نازرو هشیدنا و نافوسلیف
. دوب هتشاد او تسردان یاه یزرو
 هژیو هب ، نا نیناوق و کیتکلاید فشک نودب
 ، ینوگرگد ، تکرح ی هلاسم ، تعیبط رد
 هب نانچ مه عونت و ینوگانوگ هجیتن رد و لماکت

 یم یقاب هدوشگ ان زار و امعم کی تروص
 رب مکاح نانچ مه یتسیلا هدیا ییارگ ود و دنام
. دوب اه ناسنا ی هشیدنا
 ترابع زاس نوگرگد و زاس نارود فشک نیا

 ای ، شور کی نوچ مه کیتکلاید زا تسا
 نیناوق هباثم هب کیتکلاید و ، تخانش شناد
 ای ، یدام ناهج یگچراپکی رب مکاح ماع
. یدام هچراپکی ناهج
 دوخ ای تخانش شور نوچ مه کیتکلاید
 اه ناسنا ی همه هک ارچ – هشیدنا و تخانش
 یم یکیتکلاید هناهاگا هچ و هناهاگاان هچ

 یاه نیقلت و تداع ربانب رگا اتح ، دنشیدنا
 – دننک راکنا ار نا یکیزیفاتم تدم زارد
 و تعیبط رد نا نیناوق و کیتکلاید باتزاب
 . تسا – هعماج لماش – نوماریپ تیعقاو
 . تخوما ام هب ار تقیقح نیا هک دوب سلگنا
 « : تشون » … نایاپ و خاب ریوف « رد هک اج نا

 یا هنوگ هب ار میهافم رگید راب نم و سکرام
 یاهزیچ یاهریوصت نوچ مه یتسیلایرتام
 اهزیچ هک نا هن ، میدرک کرد نهذ رد یعقاو
 زا هلحرم نا ای نیا ریواصت نانوچ ار ) ایشا (
 هک دوب نینچ . میرگنب قلطم موهفم لماکت
 ناهج تکرح ماع نیناوق ملع هب کیتکلاید
 لیدبت یناسنا ی هشیدنا زین و نهذ زا نوریب
 یلاح رد ، نیناوق هنوگ ود نیا .دش ) هتخانش (
 زا یا هدمع شخب رد زین و تعیبط رد هک
 مه هناهاگا ان ار دوخ اه ناسنا ینونک ات خیرات

 ی هتشر نایم زا یدبا یتیمتح و ترورض نوچ
 هداد زورب یرهاظ یاه فداصت زا ینایاپ یب
 و یناسمه یدرکراک و یرهوگ ظاحل زا ، دنا

 رد ناشزورب لکش اما ، دنراد ییوس مه
 راک هب هناهاگا ار اه نا دناوتب رشب هک یتروص

. تسا توافتم دریگب
 میهافم کیتکلاید هک دش مولعم هنوگ نیدب

 یکیتکلاید تکرح ینهذ باتزاب زج یزیچ
 کیتکلاید هک دوب نینچ . تسین یعقاو ناهج
 ، دوب هنوراو و رس یور ماگنه نا ات هک یلگه
. » . تفرگ رارق اپ ود یور
 زا یکیتکلاید تخانش و تشادرب نینچ اب

 هک دوب یناسنا ی هشیدنا و هعماج ، تعیبط
 هدیا یراگنا ود ، یتسلایرتام ییارگ هناگی
 هب یگ هشیدنا نادیم زا هشیمه یارب ار یتسیلا
 هدیا یکیزیفاتم یاه شزوما هچ رگا ، درک رد
 زارد یاه نیقلت و تداع و ، وس کی زا یتسیلا

 رب یعنام رگید یوس زا ) کیتنژ ( یدرف تدم
 نیدب « . تسا هدش نا ندش ریگ همه هار رس
 ینعم یلگه ی هفسلف یبالقنا ی هیوس هنوگ
 یاه هیارا زا لاح نیع رد و تفای زاب ار دوخ

 زین دوب نا یگدنلاب عنام هک یا هنایارگ راگنا
 هک زاس نارود یبالقنا ی هدیا نیا . دیدرگ اهر

 یفسلف یرواب ملع هب هدکهد یاهالم شنکاو
: تعیبط کیتکلاید و
 رس تفلاخم اب هک هدوبن یملع فشک چیه
 هژیو هب . دوشن هجاوم نایارگ سپاو ی هناتخس
 و یفارخ یاهرواب هیلع امیقتسم فشک نا هک
 دراو گنراگنر یاه تسیلا هدیا ینیب ناهج
 یفسلف درکراک رگید ترابع هب ای ، دوش لمع
 حیرص ینعی. دشاب هتشاد مه هناسانش تخانش
 یزادنارب دصق هب ار تسردان یاهرواب عیرس و
. دهد رارق فده دروم ناشداینب
 ای اهونورب ونادروئج هک تسا یتروص نینچ رد
 و لهج شتا هب یملع ی هشیدنا یترابع هب

 همه و هعاشا لاجم ات دوش یم هدنکفا هفارخ
. دنکن ادیپ یریگ
 هک تعیبط کیتکلاید و یفسلف یرواب ملع
 نیا زا زین تسا نا جورم و راگزوما سلگنا
 تسیلا هدیا یزیتس ملع یاپ رید تنس و هدعاق
. تسا هدنامن رانک رب اه
 دروم پچ و تسار یوس ود ره زا سلگنا

 رادناشن تسار مه . تفرگ رارق هلمح و زیتس
 و ، یتسرپ موهوم راکشا عفادم ی هدش هتخانش
 عضوم اب مان تسیسکرام دوخ » پچ « مه
 و سلگنا یفسلف یرواب ملع هیلع ناسکی یریگ
 دنتخات یرگن ناهج نیا رب ، تعیبط کیتکلاید
. دنا هتشون هیدر نا رب و
 هرهب اب هک کیتکلاید مسیلایرتام فالخ رب

 تدحو و ) یتسینوم ( ارگ هناگی نابز زا یریگ
 و تعیبط یگجراپکی و یگناگی رب ، ملع یوج

 ادج یکیزیفاتم مسیلا هدیا ، دراد دیکات ناسنا
 و یگراپود رب فلتخم یاه نابز اب راگنا
 و ، وس کی زا ناسنا و تعیبط یگناگود
 رارصا رگید یوس زا ناسنا و تعیبط یاروام

 ی هعومجم ی هلزنم هب دیابن ناهج : دیوگ یم
 هداما و هتخاس شیپ زا یاهزیچ زا یدنویپمهان
 زا یا هعومجم نوچمه هکلب ، دوش روصت
 اه نا رد هک دوش هتفرگ رظن رد اهدنیارف

 دننامه – راوتسا و رادیاپ رهاظ هب یاهزیچ
 رد میهافم تروص هب ناش ینهذ یاهریوصت
 یب یاه ینوگرگد ضرعم رد – اه ناسنا زغم
 و شیاز ( یدیدپان و یرادیدپ موادم و تسسگ
 ندوب یفداصت ی همه مغر هب هک ، دنا ) گرم
 رد ، یتقوم یاه تشگرب ی همه و یرهاظ
 ار دوخ ی هدنلاب و یتفر ارف لماکت تیاهن
 … و خاب ریوف گیودول ( » . دزاس یم یلجتم
. ) تعیبط و خیرات ۴ شخب
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 و دیوگب نخس هک ینابز ره اب و ، دزرو یم
 تیناقح تابثا شا فده دیوگب هک ره نابززا

 اریز . تسا یملع تخانش راکنا و یفن و لهج
 نا عفادم هک یماظن و یو یاقب و تیدوجوم هک
 هیدر . تساه هدوت ینادان هب هتسباو تسا
 هب هفسلف تیملع و یملع ی هفسلف رب یسیون
 دراد قح هن و دناوت یم هن ملع هک تسانعم نیا
 تسد ی هدودحم رد هک یلیاسم و روما رد
 و فیاظو وزج و نا یربراک و یسر
 ور نیا زا . دیامن تلاخد تسین نا یاهدرکراک
 هب رداق زین تسا راوتسا ملع رب هک یا هفسلف
 اه تسیلا هدیا دید زا هک یتسه ناهج نییبت

 دوش یم ) تعیبط ( یدام یتسه یاروام لماش
. دشاب یمن
: تسا روظنم نیمه رگ نایب ظفاح رعش نیا
تسین لضف و لقع هر هک یا هناخراک رد
؟ دنک ارچ یلوضف یار فیعض مهف
 تسا هدیقع نیا یتسرد ی هدنهد ناشن نیا و (
 و میدق لاکشا ی همه رد مسیلا هدیا هک
 و راوتسا ناسنا یناوتان و لهج رب شدیدج
. ) تسا رادیاپ
 فلاخم هفسلف تیملع اب هک مسیلا هدیا دوخ اما
 راوتسا یشناد هچ رب و تسیچ لابند هب تسا
؟ تسا
 هب ناوت یم ملع هاگ هیکت یب و یشناد یب رد ایا

 سر دید و نیرت هداس رد اتح یتخانش چیه
؟ تفای تسد لیاسم و  اه عوضوم نیرت

 و ) کیتکلاید مسیلایرتام ( یملع ی هفسلف مه
 ددص رد ) ییاروام ( یتسیلا هدیا ی هفسلف مه
 دید زا هک ، دنتسه نا حیضوت و ناهج تخانش
 ناهج ای ، ناهج یاروام لماش اه تسیلا هدیا
. دوش یم مه یدامان
 و ، ناهج رب مکاح نیناوق زج تسیچ ناهج اما

 نیناوق تخانش و فشک زج تسیچ تخانش
 نیناوق نیا تخانش و فشک . ناهج رب مکاح
 مولع قیرط زا زج هب دوش یم رسیم هنوگچ
 و یسانش ناهیک ، یمیش ، کیزیف ( یعیبط
 زج تسیچ مسیلا هدیا و ، ) یسانش تسیز
. یتخانش نانچ نادقف
 رت صخشم و رت نشور ار عوضوم لاثم دنچ اب
: دیمهف رتهب و درک حرطم ناوت یم
 هدیا ناهج ، ناهیک یگنارکیب فشک زا شیپ ات
 دنچ و نیمز نامسا نیمه هب دودحم اه تسیلا

. دوب نا حلسم ریغ دید اب تیور لباق ی هراتس
 دیشروخ رود هب نیمز شدرگ فشک زا شیپ ات
 هک دوب نیا یتسیلا هدیا و هناراگنا هداس روصت

 زکرم نیمز و ، ددرگ یم نیمز رود هب دیشروخ
. تسا ) یتسه ناهج ( تانئاک
 هناماوع روصت ، هبذاج یورین فشک زا شیپ ات
 و یدام ریغ ییورین هک دوب نیا یتسیلا هدیا و
 هگن تباث ار یعیبط یاه هدیدپ دنم تردق
 یم یریگولج ناش ) طوقس ( نداتفا زا و هتشاد
. دنک
 روصت نیمز شدرگ و تیورک فشک زا شیپ ات
 حطسم نیمز هک دوب نیا رب یبهذم یتسیلا هدیا
 هدارا و تساوخ هب اه لصف تفردما و تباث و

. تسا هتسباو یبیغ ییورین ی
 طسوت نادنم تسیز لماکت فشک زا شیپ ات
 ، یعیبط مولع نادنم شناد رگید و نیوراد
 رب هعاسلا قلخ یتسیلا هدیا یبهذم روصت
 رب . دوب مکاح ناسنا و نادنم تسیز ییادیپ

 هدرمش تاقولخم فرشا ناسنا روصت نیا قبط
. دش یم
 ریغ یاه ساکعنا یملع فشک زا شیپ ات

 هدیا افرص یروصت اه ناسنا ، یطرش و یطرش
 و نابز زا ) هعاسلا قلخ ( یبهذم و یتسیلا
 هشیدنا و رکف هاگ یاج ار بلق و دنتشاد رکفت
. دنتشادنپ یم ساسحا و
 هجیتن رد زغم یاهراک و زاس یگدیچیپ فشک اب

 ساکعنا هب یطرش ریغ یاه ساکعنا لیدبت ی
 و نابز ، روعش نامزمه ییادیپ و ، یطرش یاه
 دیلوت و یزاس رازبا تدم زارد دنیارف رد هشیدنا
 تفرارف و لماکت نا زا رت مهم و ، )راک (
 مولعم ، زرو هشیدنا ناسنا هب نومیم  ) لیدبت (

 و یحور یاهدرکراک یراگنا ادج هک دش
 مدقت و یرترب و ) زغم ( یدام مسج زا یناور
 ، یملع ریغ یروصت ، حور یارب ندش لیاق
. تسا یتسیلا هدیا و تسردان
 و زاس رب مکاح نیناوق فشک یلک روط هب

 یاه هدیدپ یاه ینوگرگد و لماکت و اهراک
 و اه شرگن نانچ ی هیاپ رب هک داد ناشن یدام
 هک دوب یملع ریغ و طلغ اپارس یاه تشادرب

 هتفرگ لکش یتسیلا هدیا ی هفسلف و ینیب ناهج
. تسا
 یاه هتفای نیا زا کیچیه هب اه تسیلا هدیا

 ، سکع رب . دندادن ناشن شوخ یور یملع
 ناشراکنا زا زگره و دنداتسیا ناشربارب رد
. دنتشادنرب تسد
 یم ار تسیلا هدیا رکفتم ای فوسلیف مادک
 یاه ساکعنا ، لماکت ی هیرظن هک دیسانش
 و نابز ، روعش شیادیپ و ، یطرش و یطرش ریغ
 یزاس رازبا و راک تدمزارد دنیارف رد ار هشیدنا

 در هناتخس رس ار اه هیرظن نیا و ، دیامن دییات
. دشاب هدرکن
 و تمواقم نیا هک تسا نیا مهم شسرپ
 هب یعیبط مولع ربارب رد  هناتخس رس تفلاخم

 مغر هب اه تسیلا هدیا هک نا زج تسانعم هچ
 ریثات هب دوخ ناش هنادنسپ ماوع یاه ییامن رهاظ
 شرگن رب یعیبط مولع یاه هتفای یراذگ
 یملع هک دنسرت یم نا زاو دنراد ناعذا یفسلف

. دنک هتخت ار ناش ناکد هفسلف ندش
 ره اب یتسیلا هدیا ینیب ناهج ، اما همه نیا اب

 هصرع ره رد شناد تفرشیپ و یملع فشک
 رظن دیدجت و ینیشن بقع هب راداو تعیبط زا یا
. تسا هدش یفسلف لیاسم هب دوخ شرگن رد
 هدیا یملع تفرشیپ ره ، رگید ترابع هب
 یاهاعدا زا ماگ کی درک روبجم ار اه تسیلا

 هجوت اب ار دوخ ی هفسلف و دننیشنب بقع ناش
 ، تبغر و لیم اب هن رگا یملع ی هزات فشک هب

 فشک نا یاتسار رد هارکا اب و راچان هب هک
 هدیا ی هفسلف هک ارچ ، دنیامن هیجوت و یزاسزاب
 تسا راوتسا اه هتسنادان هیجوت رب افرص یتسیلا
 . نارگشسرپ عانقا و اه هتسناد حیضوت رب هن و

 نینچ رب یکتم و زا هدمارب یفسلف ینیب ناهج
 هچ اه هدیدپ و ناهج زا یریقح و لزان کرد
 هجوم و نداد تیولوا زج دشاب دناوت یم
 رد و یبیرف ماوع دصق هب اه هتسنادان نتخاس
 و هطسفس روز اب اه هدوت نتشاد هگن دایقنا

. فیرحت
 رب هدما ایند هب رید یاهالم هک تسا نینچ نیا
 اهراورخ و دنا هتخات یملع ی هفسلف و سلگنا

 مشچ زا ار تقیقح ات دنا هدرک هایس ذغاک
. دنراد هگن ناهنپ نا ناگدنیوج
 ی هویش راتشون و راتفگ رد بلقت و فیرحت
 لوق زا .تساهنا ی همه کرتشم و جیار
 ار وا یاه هتفگ ، دنیوگ یم غورد سلگنا

 هجیتن و ، دننک یم لقن هنوگژاب و هدش فیرحت
 فیرحت لوق لقن زا دنهاوخ یم دوخ هک ار یا

. دنریگ یم هدش
 ناشن ناحول هداس هب و دنشک یم ار رام لکش
 هچ نا ای تسا رام نیا دنسرپ یم و دنهد یم
 هداس هک تسا یعیبط . تسا هتشون سلگنا
 هدیا شزوما لاس اهدص هک یا هدکهد ناحول
 هدرک داتعم اه نویفا عاونا هب ار ناشزغم یتسیلا
. دیا هدیشک امش هچ نا : تفگ دنهاوخ تسا

 یم دیشروخ رود هب نیمز : دیسرپ دنهاوخ
 یم ملع لوق زا سلگنا هک نانچ نا ، ددرگ
 هک نانچ نا ، نیمز رود هب دیشروخ ای ، دیوگ
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 اب هزور ره ام و ، دنیوگ یم تنسو ام ناردپ
 : دینش دنهاوخ خساپ. مینیب یم نام یاه مشچ
 دنیب یم نام مشچ و دییوگ یم امش هچ نا ره
. تسا تسرد
 همه نیا اب : دنسرپ یم هدکهد یلاها زا اهالم
 و هفسلف رد تلاخد قح سلگنا و ملع ایا

 تلاخد ایا و ، دنراد ار ماقم الاو یسانش یتسه
 و ملع هب هفسلف نتساک ورف ینعم هب اه نا
 : دینش دنهاوخ باوج و ؟ تسین مسیلاروتان

 دنک تلاخد یسانش یتسه و هفسلف رد رگا ملع
 هریچ هفسلف رب ار ییارگ هدام و مسیلاروتان و
 هدکهد ناراذگ ناینب و ناگدرم نیرفن هب ، دیامن
 راظتنا رد یموش تبقاع و دش دهاوخ راچد
. دوب دهاوخ هدکهد
 و هدما ایند هب رس یور هفسلف هک تسا تسرد
 لهج غیت اب لهج تیمکاح رد ار شا فان

 ام هک دوش یمن لیلد نیا اما . دنا هدیرب مکاح
 سرت زا و مینک شوگ اه یبتکم الم فرح هب
 یزوما ملع زا ار نا ندش یویند و ندش یرهد
 نامه ات ، مییامن مورحم هاگشناد و هسردم رد
 رد تسا یهاگا نانمشد تساوخ هک هنوگ
 یقاب ایند زا ربخ یب و هناکدوک تلاح نامه
 یب و یهاگا ان نیا رگا هک اصوصخ . دنامب
 دشاب هیامرس تیمکاح رصع رد ایند زا یربخ
 هالک شرس مسیلا هدیا و ییارگ تخانشان انیقی

 هدنام بقع و نیرت لجنب و تشاذگ دهاوخ
 و تخانش ینعی ، یژولوئدیا و تخانش نیرت
 هب و نیرت هزات یاج هب ار ییاوژروب یژولوئدیا
 بلاق نا هب هشیدنا دروارف و الاک نیرت زور

. درک دهاوخ
 هب سکرام یاه دومنهر زا یوریپ هب سلگنا
 و هراچ ایراتلورپ و ، تخوما نینچ ایراتلورپ
 ملع هک یا هفسلف زا یونش فرح زج یدربهار
 نا هب ار ندومیپ ناهج و نتفر هار اپ یور
. درادن هتخوما

 تشون یملع ی هویش هب سلگنا هک یرام مس
 یرطخ یب یاهرام عاونا زا رت هدنشک رایسب
 هناخ بتکم رد یزاوژروب یاهالم هک تسا

 هایس ی هتخت یور ناش ییاطسو نورق یاه
 میسرت یتسیلا هدیا ی هفسلف هب موسوم هشیدنا

. دننک یم
 هب داقتعا نودب : تشون دیاب هفسلف رد رس رب
! دیوشن دراو هفسلف و یعیبط مولع تدحو
  نایاپ

 – مراهچ کیتامورآ ء هژورپ رد راک یط ۱۳۸۱ هام رذآ رد »هاگراک زا دیدزاب« یونثم: هراشا
 روطب یئارجا نیسدنهم و اه نیسینکت زا یعمج یاربو دش هدورس هیولسع رد – هیوزرب یمیشورتپ

 و نارگراک طسوت نآ زا یا هخسن یدوزب . تفرگ رارق لابقتسا دروم و دش هدناوخ یصوصخ
 هژورپ و یراک قطانم ریاس هب و دیخرچ تسدب تسد هقطنم رد لغاش نیسدنهم و اه نیسینکت
 یا هژورپردو هیولسع رد ام هب رهشهام زا هک یراکمه ۸۳ لاس رد هک یا هنوگب دیسر مه یا
 ناونعب ار یونثم نیا زا یا هخسن ، دشاب علطم نآ ءهدنیارس زا هکنآ یب ، دوب هدش قحلم رگید
 نیا زا شیپً المع یونثم نیا بیترت نیا هب ! دناوخ نامیارب و دروآ رهشهام یاه هژورپ زا یناغمرا
 تروصب - هدنیارس مان رکذ نودب -یا هژورپ و یرگراک یاه طیحم رد تسدب تسد تروصب
 هدوزفا رد کدناو رتشیب یاه تشون یپاب هخسن نامه نونکا و هدیدرگرشتنم تسدب تسد
. دوشیم رشتنم ًامسر ، شراگن ءهوحن هب طوبرم یشیاریوو
 نوچمه یا هژورپ یاه طیحم رد هک تسا راوتسا یتیاکح رب یونثم نیا یلصا روحم و نومضم
 یم زنط هب ار یدنوخآِ  تاسایقو دشیم لقن ناهد هب ناهدو هنیس هب هنیس ؛ یعقاو یدادیور
 ره و دوب فلتخم ، تایاور ِ لاکشآ ، تیاکح نیا یلصا تیصخش صوصخ رد هتبلا . تسشن

 نیا ءهنومن ار دوخ ناتسا و رهش و هقطنم ِ »هیقف« و »هللا تیآ« و دادیم تبسن ی »هللا تیآ« هب یسک
 هللا تیآ یزور« هک دشیم نایب تروص نیا هب رتشیب نایم نیا رد ! درکیم دادملق هناهلباِ  تاسایق
 تیاور لکش نیا هب یونثم نیا رد تسا مولعم رخآ تیب زا هک هنوگنامه ورنیازا ؛ »… یتوکلم
!یواّرلا یلع -هتبلا – ٌۀدهعلاو و تسا هدش دانتسا

 یاه طیحم رد مه اهنآ هک تسه مه ینمض یاه هصق یاراد »هاگراک زا دید زاب« ؛ نیا رب هوالع
 و نارگراک ِ قّالخ ِ نهذ ءهتخاس بلغا و دندشیم لقن هنیس هب هنیس و ناهد هب ناهد یهاگراک
 راک طئارش و طیحم »خلت« عضو اب دربن هب »زنط« اب هک دندوب ینیسدنهم و اه نیسینکت و اه نمروف

 هکنیا و ادخ یوس زا منهج و تشهب ء هعسوتِ  حرط «ِ  ریظن ! دندرکیم دقن ار نآو دنتفریم دوخ
 ، یونثم نیا ءهیلوا داوم نیاربانب »! تفای احنآ رد و تسج منهج رد دیاب طقف ار ناراکنامیپ

 ؛ یقاب و تسا هماع رولکلوف نینچمهو یا هژورپ – یرگراک ِ یهافش تایبدا زا هتفرگرب یگمه
 و نیماضم یخرب ِ نداهن – شیپ و بلطم ِ ندنارورپ و اهنآ موظنم ِ ندورس : میا هدرک ام هک یراک
. تساه هشیدنا

بایهر

هاگراک زا دیدزاب

اضق زا یزور : تفگیم یتسود
اگراک کی زا دوب یدیدزاب

دوب زاگ و تفنِ لاصحتساِ حرط
دوب زاب ناکامک مه امغی ِ ناوخ

)۱(حاضتفا یّنف ِ عاضوا دوب هچرگ

هاگراک زا دیدزاب

بایهر
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حاتتفا زا دوبن اّما یعنام

یگدنزاس ِ شوخ ِ نارود دوب
یگدنلاب ِ تصرف ار ناسکرک

دومنیم یرورض مه یهاگ هاگ
دوس ، راک نیا رد تسه دنیوگب هک

تسا ینادابآ ِ لاح رد تکلمم«
تسا یناریو ِ عطقم زا راذگ رد

میا هدرک ناریو هناخ نیا رگا ام
!»میا هدرک ناماس ! تنیا ! سانلااهیا

دومنیم یضارتعا مه یکیرگ
دوپ و رات نآ ، ناگ هلمج نآ زا هچرگ

!؟ دوس هچ لامعا نیا ِ ماجرف زا رخآک
! دوبن و دوب زا دیاش دشیم درط

: ناخ تفگ یّنقم هب هکنانچمه
! نالف یا شوماخ شاب ! نَک یم هاچ

دوخ یاهناغفاز یدرک ما هتسخ
! دوخ یاج مه ؛ نم ِ فادها نیب زاب

ناکم نیز دشوحن نوریب رگا بآ
! نان تسه هک وت ِ رهب زا مک ِ تسد

شیب هک ای تکرش تسیب زا ؛ ضرغلا
شیکی هلمج نآ زا دوب ام ِ تکرش

تفرب و داتفا هار یلاوانراک
تفن و زاگ ِ ریزو نآ ِ زاوشیپ

هاگراک ِ تسرپرس شوگ ات شوگ
هاگدوروف رد دندیدرگ عمج

دنتخارفا اه هدرپ مه اجباج
دنتفاب یتاهّرت شیالبال

داتفوا ریخأت هک یتاعاس ِ دعب
داهن ار شراب هراّیط تبقاع

دوب تفن ِ ریزو ، هرایط ِ راب
! دوب تقو ِ ماما کی مه شهرمه

! مامتها رپ ، نزو نیگنس ، سانشرس
! مانب سب و گرزب و هللا تیآ

! قیفر : مدیسرپب یدنر زا صلخم
!؟ قیتع نیا و نردم و ّیملع ِ حرط

* تفر گنج زا دعب دنیوگیم : تفگ
)۲( تفش ِ یوس ردنا نموف رادرهش

* هبکبکرپ سب دوب یزور هک وا
هبدبد رپ و هرهش یرادرهش

* تفن ِ تیپ ود وا تسد ردنا کنیا
تفش ِ یوس ردنا تفریم نپوک اب

!نینزان ! رخآ : هک شدندوب هتفگ
!؟نینچنیا دش وت لاوحا ور هچ زا

*، تفه و جنپ زا دعب : تفگیم بل ِ ریز
)۳(! تفر ، تفر سکره ِ لام ، سکره ِ لام

قیفر ناز تیاکح نیا مدینش نوچ
قیمع یتالاح هب متفر یا هظحل

شیپ ِ عضو و شیوخ ِ لسن دمآ مدای
: شیوخ هب یئوگ ، بل ریز »! یرآ« : متفگ

یا هشیب ناریشز ددرگ یهت رگ
یا هشیر یب ِ دد ره ددرگ ریش

ناولهپ زا دوش یلاخ رگا دوگ
! ناشن نیا ددنبب دوخ رب یسخ ره

حون ِ یتشک نامه ِ تفج ؛ ضرغلا
حوتف دٌب ناکامک هرایط ِ باب

رامش یب ، هژورپ ِ ناریدم زا
رانک رد یسانشراک مه یکیره

دومنیم نافوط ، رود زا اه هرفس
! دومنیم ناولا ِ هوک اه یندروخ

دنتفور و دنتخیر و دندمآ
! دنتفوک و دنامن رگید یا هرفس

site visit ِ یوسب هگنآ دندش رب
)۴(طیلب اب اهنیا و لیطعت ، هاگراک

دوب حرط ریدم لوا ِ قطان
دوب حرش مزال هچنآ دادیم حرش

دیشک احنآ وا ِ تاحیضوت و حرش
دیسر هجدوب ِ غلبم زا لاؤس هک

لاثم ِ ناونعب تمسق نیا : تفگ
لاح هب ات هتفرگ نویلیم دص دنچ

دیرپ اج زا دینش نوچ هللا تیآ

! دیدن هلول زجب احنآ زیچ چیه

غولش و چیپ او چیپ ییاه هلول
)۵(غولب ِ ماگنه هب ینارام وچمه

ارچ غلبم همه نیا رخآ : تفگ
!؟ اه هلول نیا و هکت کی نیا جرخ

pipe line رتم ولیک کی اجنیا : تفگ
ناکم نیا رد طقف هدیدرگ بصن

دربیم هنیزه رگا piping ِ راک
دربیم هنیفد و تسا جنگ ِ طخ

شوج و, elbou ، bend و وناز همهنیا
Equipment شوت هدیدرگ هیبعت

تسیرگنب تقدب نوچ هللا تیآ
! تسیرگیم مغ زا هک یئوگ شا هرهچ

میکح یا دییوگ حرش رخآ« : تفگ
میقتسم دیآ ممهف هکنانچنآ

هلصاف نیا هن شیب یرتم دنچ
!؟ هلول و پیاپ همهنیا ِ بصن و فرص

دیا هدناچیپ ارچ سپ ار اه هلول
!؟ دیا هدنادرگ مگ تسار طارص زا

طوطخ نیا دیدوب هدرب را میقتسم
! طول و تال هب دوبن مزال همهنیا

دنروخیم اه طول و تال نیا ار لوپ
»…دنربیم ار دوخ دوس مه رسب رس

میوش روآدای هک اجنیا تسا رتهب
: میوش رضحتسم و ار ناشیا ِ کرد

نیثعاب نیا دوخ هاگ رظن زا
نیثکان نآ رگم راکنامیپ تسین

زاب هّقح و تسودلوپ ینیثکان
زاب دناب دنب ودز ودنفرت ِ لها

تسیچز دیوگیمن سک رخآ کیل
!؟ تسیچ ریبدت ار هدرک دوخ نیا هکنیو

دیا هدنکفا عامتجا رد دوخ مسر
! دیا هدید دوخ نینچنیا شساکعناو

دوس ِ نابنا و رز ِ ناماس و مسر
!؟دوبن ناس نیز ناتنیئآ رگم ! ناه
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»کولم ِ نید یلع ًسانلا« ِ قبط
! کولسرب اهنآ قبط مه اه نیا

دومن یدج اضف سب نوچ ؛ ضرغلا
، دوبک دماو افص ِ دیشروخ تفر

دنمشوه ِ ریزو دمآ نایم رد
دنمک رد ناوارف یتایاکح اب

بیبح زا تیاور نیا وا درک لقن
بیرغ ِ نبا نالف ِ نبا نالف نع

هعفد کی ، کرابت دنوادخ « : هک
هعسوت ِ حرط دیشیدنا زاب

نانچ ار خزود دنشخب یتعسو
نالک ِ حطس رد دننازوسب هک

دننک تّنج رد هزات یزاس و تخاس
دننک تّنم نانمؤم رتمک هکات

اهراکنامیپ و دانسا دش شخپ
اهراک شتسد تفرگب یکیره

دش غالبا ، نامز ، همانرب ، حرط
دش غامیق رد راکنامیپ ِ نان

گرزب ِ حاّرط ، تساوخ یدنچ ِ دعب
گرتس ِ راک نآ ِ عضو دنیب زاب

دوبن دب خزود راک ِ تفرشیپ
دوبن دصرد جنپ و داتفه زا رتمک

هاگدید نیا زا کیل تّنج ِ عضو
! هاگراک زیهجت هب یتح ! بقع سب

تیعضو نیز ادخ دمآ تفگش رد
تّیمک رد راک ود نیا ِ سایق اب

؟ نیا تسیچ کئالم ِ عمج یا : تفگ
!؟ نیا تسیک رّصقم دیئآ نابز رب

میا هداتفا بَعت رد : دنتفگ هلمج
! میا هتفایان ام راکنامیپ کیل

! وگ زاب شّرس وت ! ربمغیپ : تفگ
»! وجم تّنج رد راکنامیپ : تفگ

اه دنفرت نیا داتفا رگراک
اه دنخبل اه هرهچ رب درک هچنغ

دش زور ددجم و تفر اهربا
دش زورون و دمآ ون زا زور

ماقمالاو ِ یناحور نآ نکیل
مالک نیا زا رظنفرص اب : تفگ

دوب ءاتفتسا رقحالا نیا ِ دصق
دوب ءالما رگا ! ّالک ، اذکه

نامز کی ددرگ ءالما رگا مکح
نایب ِ نتم زا دزیخرب نآ مهف

رصتخم ِ ریقف سب ِ ریقح نیا
رصب ِ ّظح زا رترب دراد دصق

مخ و چیپ رپ اذکه ییاه هلول
منتغم هّقفت رهب تسا تصرف

تفگ حرط ِ ریدم نآ زاب مرجال
: تفٌسب ار انعم ِ ّرٌد هکنانچنآ

تسا نِمیَا یداو وچمه اجنیا : تفگ
)۵( تسا نشیتسا گنیس ِ ر هپ سگ سوی ید یر

دومن دهاوخ رذگ أدبم زا زاگ
دوزف دهاوخ مد هب مد شراشف رب

ناکم نیا تسا زاگ ِ تفا ِ هاگتسیا
ناما و نما ی یداو نوچ لَثَم رد

میقتسم را طوطخ نیا میدوب هدرب
میقع میدرکیم شیپ زا ار حرط

نامگ یب نزاخم دش یم رجفنم
!نامز کدنا ، رصبلاب ٍ حمَلَک رد

تفرگ ندیبنج و تسَج ّالم ِ بلق
! تفرگ ندیشخرد شنامشچ ِ رون

نامز نآ شیدیدب سدیمشرا رگ
! ناهدرب تشگنا ، دنامیم تفگش رد

اربکا ًاریبک ٌ هللا : تفگ
! ارم نیه دمآ لئان مظعا ِ فشک

ما هدرک ناوارف سب یداهتجا
ما هدرک ناسآ ، نید ِ مهف هک ات

قابطنا مدرک ملع رب ار نید
قاطٌیال اب ، هن ؛ هتبلا سایق اب

شاهرارسا و تقلخ نم ما هدناوخ
شالت اب اه هرگ سب مدوشگرد

مکش رد مدید هک یزور زا نکیل

! مخ و چیپرپ ار هدور نیا رتم رااااچ

شتلع زا بجع رد مدوب هدنام
شتقلخ ِ حرط و لوط ِ لیلد زا

! زارد سب هدور و هاتوک سب ، هار
! زارف رپ و دورف و چیپ او چیپ

: مینم راو میلیلد مکحؤم ریب یدنیا
! مینم رادتراپ موتوگ ، اسلوا میقتسووم

۱۳۸۱رذآ۹ – هیولسع

: اه تشون یپ

 اه هژورپ یرادرب هرهب و حاتتفا مسارم بلغا.1
 رب ندوزفا و تاغیلبت روظنم هب و دندوب یروص

 هدیسر یرادرب هرهب ءهلحرم هب یاه هژورپ رامآ
 ، حاتتفا زا سپ هکنآ یب دندشیم »حاتتفا«
 دنریگ رارق یرادرب هرهب دروم ًابقاعتم و ًاعقاو
 حاتتفا راب نیدنچ هژورپ کی هاگ هکیروطب
 هدیسر یرادرب هرهب هب هک دشیم مالعا و دشیم
! تسا

 هب تبسن[ ًاریخا هک تسا نموف عباوت زا تفش.2
 تسا هدش ناتسرهش ]یونثم نیا ندورس نامز

 هدش صخشم )*(هراتس تمالع اب هک یتیب هس.3
 لقن ماع هاوفا رد تروص نیمه هب ًابیرقت ، دنا

 هدرک یسیون زاب ار نآ اهنت اجنیا رد ام و دشیم
. میا

 رد . هاگراک هب دورو تراک اجنیا رد :طیلب.4
 بلغا رد »یگدنزاس« حالطصا هب یاهلاس
 ای و »یگدنزاس رادرس« رگا هژیوب اهدیدزاب

 و یرگراک یاه طیحم رد »الاب« تاماقم ریاس
 هاگراک شیپاشیپ ، دنتفاییم روضح یهاگراک
 اب مه ناگدننک دیدزاب و دندرکیم لیطعت ار
 و دندشیم صخشم هنیس یور رب ییاه تراک
 یارب تینما نیمأت روظنمب دراوم نیا ء همه
! دشیم لامعا نابانجیلاع

 دنلولیم مهرد یریگ تفج لصف هب اهرام.5
6.Reduce gas pressing station هاگتسیا 

 زاگراشف لیلقت
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 یزاسدنمفده حرط یارجا زا لاس کی زا رتمک
 هک حرط نیا فلتخم داعبا .درذگیم اه هنارای
 و شکتمحز راشقا هب رتشیب هچره راشف هب رجنم
 هب زور ؛تسا هدش ،راک یورین ،یلک روط هب
 شرتسگ ،نآ رب هوالع .دوشیم رت نشور زور
 رد عیسو یگنیدقن نتفرگ رارق و یلام رازاب
 رد ار راکتحا و راصحنا ،صاخ یاهدع تسد

 نآ زراب یهنومن هک تسا هداد شرتسگ هعماج
 رتشیب هچره ندش رت گرزب و حاتتفا رد ،ار
 و سروب رازاب و اه کناب و یراوخابر تاسسوم
 لفاحم هک یلاح رد .میتسه دهاش هریغ
 هچ و راکهظفاحم هچ ،یرادهیامرس فلتخم
 ناهج ناراوخهزیر نینچ مه و بلطحالصا

 حرط نیا زا یعون هب همه و همه ،یرادهیامرس
 یارجا برخم داعبا ،دننکیم و هدرک تیامح
 رتراکشآ زور ره ،اه هنارای یزاس دنمفده حرط
 زا ،مه یتموکح تاماقم یتح هزورما .دوشیم
 یگتسکشرو و اههناخراک هدرتسگ یلیطعت

 هب نخس ،ناراکیب میظع لیخ اب هارمه ،عیانص
.دنروآیم نایم
 تفلاخم اهراب ،رگراک قوقح ناعفادم نوناک
 هدرک مالعا یرگراک دض حرط نیا اب ار دوخ

 نیا رابهعجاف داعبا ندش رت سوملم اب .تسا
 ناشکتمحز ،نارگراک یگدنز زور هب زور ،حرط
 نیا رد .دوشیم رتتخس تسدیهت مدرم و
 و یناهج یرادهیامرس هب هتسباو یاهداهن ،نایم
 و هدرک تیامح حرط نیا زا ،هتسباو نارگتراغ
 نخس نآ نیغورد یاهتیقفوم زا زور ره
 رتگنت مدرم رب ار یگدنز ،مه زاب ات دنیوگیم
 هار اهنت هک مینکیم دیکات رگید راب . دننک
 یناهج یرادهیامرس برخم یاهحرط اب هلباقم
 داجیا ،متس تحت مدرم یگدنز زا عافد و
 یباختنا یاهداهن و یرگراک لقتسم یاهلکشت
 کی زا عافد تهج ،یمدرم کیتارکومد
.تسا ناگمه یارب یناسنا یگدنز

:دنکیم قیوشت لوپ یللملانیب قودنص

دیناخرچب رتشیب ار راشف یهکلف !نیرفآ
اناد سیئر زربیرف
 ،لوپ یللملانیب قودنص یهمانساسا قبط رب
 ترابع ،یللملانیب داهن نیا یلصا یهفیظو
 هژیو هب ،ناهج یداصتقا تابث ظفح زا تسا
 یاهماو یاطعا نوچ یفیلاکت .یلوپ تابث

 یرسک اب هلباقم یارب ،تدمنایم و تدمهاتوک
 و وضع یاهروشک یجراخ یاهتخادرپ زارت
 یهفیظو نامه اب هطبار رد اهنآ یلوپ یتابثیب
 نیا ینمض روط هب .تسا هدش نییعت یساسا
 ار ماود اب دشر تسا رارق فیاظو
 یهفیظو ،هجو چیه هب اما ؛دننک شخبنانیمطا

 و هعسوت و دشر یشم طخ نییعت ،قودنص
 .تسین هعسوتمک یاهروشک رد رقف شهاک
 روما رد دوخ یاههلخادم رد ،قودنص یتقو
 مک یاهروشک دشر و هعسوت یزیرهمانرب
 رد و دهدیمن هار دوخ هب یدیدرت ،هعسوت

 یاهدربهار مه هک ،هعسوت یهدیچیپ لیاسم
 هب یروشک ره زا مه و دنراد یصصخت یمومع
 ،دنراد یفیرظ و قیقد یاهتوافت ،رگید روشک
 مامت .تسین یهاوخریخ رس زا ؛دوشیم دراو

 یاهشور یهدننکینابیتشپ یاههیرظن و اههبرجت
 رادضرغ و تهج و یشکچ و تخمز

 هب اههلخادم اهنت هن هک دناهداد ناشن ،قودنص
 یتابثیب لماع هکلب ،دناهدیماجنین ییادزرقف
 تورث رتهنالداعان عیزوت و رتشیب رقف ،تدمدنلب
 سابل کی“ شور .دناهدوب مه دمآرد و
 یاهتسایس یارب هک ”سک همه نت یهدنزارب

 یشور اههدوت یارب ،دوریم راک هب قودنص

دیناخرچب رتشیب ار راشف یهکلف !نیرفآ

اناد سیئر زربیرف يییيدداصتقاا - يییيرگرراكک
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 یشور ،نارادهیامرس یارب و هدوب ازرقف
 و گرزب نارادهیامرس هژیو هب ،شخبتاحن

 هک یتلود و یصوصخ یرادهیامرس و یراصحنا
.دناهدش راکهدب و دناهداتفا لچه هب

 هب ،هتشذگ نرق داتشه ههد یهنایم زا ،قودنص
 نایرج یربهر هب هیامرس یناهج مجاهت لابند
 یهرود رد ”دیدج تسار“ یداصتقا -یسایس
 هکلب ،یلوپ رورس اهنت هن ار دوخ ،رچات -ناگیر
 فدنادیم ”اهروشک یداصتقا رالاس گرزب“
 رد ؛اکیرمآ و ییاپورا یاهروشک یانثتسا هب هتبلا

 هب ار دوخ یاج یرورس ،اهروشک نیا دروم
 کناب رانک رد قودنص .تسا هداد تکارش
 دحتم و هدحتم تالایا یرادهنازخ و یناهج
 نامزاس ای( یناهج تراجت نامزاس :شدیدج
 هدیسر هار زا ۱۹۹۴ زا هک ،)؟تراجت یناهج

 یلام راک ره ،قودنص رظن زا .دراد رارق ،تسا
 لوبق دروم یداصتقا قطنم یاراد رگا یتح

 ،دشاب یجراخ و یلخاد لقتسم نانادداصتقا
 گرزب“ یلوپ نامزاس نیا هب اهروشک طسوت دیاب

 تقفاوم مدع تروص رد و دوش شرازگ ”رالاس
 فقوتم دیاب تسایس نآ و راک نآ ای ،قودنص
 رارق هیبنت دروم ،درمتم وضع روشک ای دوش
 زا یفیط لماش هک ،تفرگ دهاوخ
 اهتیمورحم و اهتیدودحم ،اهیریگتخس
 .دوشیم

 یژولوئدیا :دراد یژولوئدیا اراکشآ قودنص
 هظفاحم ون یاههقیلس نیب هک ”ییارگتسارون“
 ،لاح ره هب و دنکیم ناسون ،یلاربیلون و یراک
 یطارفا قوف یگدزیصوصخ و ییارگرازاب راچد
 .تسا
 لیم هب و دنک لمع لقتسم دهاوخب یروشک رگا

 ،نآ اب و دنک تشادرب یزرا ریاخذ زا ،دوخ
 رتشیب شاهرهب هک دنک تخادرپزاب ار ییاهماو
 ،دریگیم قلعت ریاخذ هب هک تسا یاهرهب زا

 نیرتهداس نیا قودنص .دبوشآیم رب قودنص
 عفن هب هک زین ار ییاوژروب داصتقا ملع یهدعاق
 ببس هب ،دوشیم مامت هعسوت مک روشک
 رب ،شایژولوئدیا رطاخ هب و شیاههلخادم
 .دباتیمن
 روشک کی الثم ،رگید یروشک زا یروشک رگا
 یکمک ،“هناهاوخریخ“ تاین اب و یوق داصتقا اب
 و ثادحا یارب الثم ،هناتسود رشب یاهراک یارب
 ،دریگب ،ناتسرامیب سیسأت ای سرادم یزاسون

 و دنک جرخ دوصقم نیا یارب ار نآ درادن قح
 ؟ارچ .دزاس لقتنم شایزرا ریاخذ هب ار نآ دیاب
 عمج لصاح دیوگیم قودنص هکنیا یارب

 اب دشاب ربارب دیاب ،تلود یتفایرد یاهتایلام
 هب دیابن اهکمک ،زارت نیا رد و نآ یاههنیزه
 و دنرادن یاهدنیآ اریز ،دنیایب اهدمآرد باسح
 .دنوش یقلت هدننک تابثیب و تابثیب دنناوتیم

 نادند شدوخ یوس زا ،هنارس الاب اقآ ،قودنص
 ار یرگید هب یکی یوس زا یشکشیپ بسا

 هک دنزیم داد یروشک مه هچره .درامشیم
 ناتسرامیب و هسردم تخاس یارب اهکمک نیا

 تخادرپ مه اهنآ یهرادا یارب و دنوشیم هنیزه
 هدش دهعت هدنهدکمک یوس زا ،مزال هنالاس
.تسا هدوبن و تسین شایلاح قودنص ،تسا

 تایلام دیورب دیوگیم و تفگیم قودنص
 و ریقف یمدرم زا هک تسین مهم و دیریگب
 تایلام نیا ،دنرادن طاسب رد هآ هک هدزتکالف
 هسردم یهنیزه دیاب اهتایلام نیا .دیریگیم ار
 رب راشف ،نامزاس نیا یژولوئدیا .دننک نیمأت ار
 و هناتسود رشب یاهکمک و تسا نامورحم
 هفرط ود بتارم هب و -یللملانیب ضوعالب لاقتنا
 ندش باب و دریذپیمن ار -لاقتنا نیا هب ندوب
 یژولوئدیا رایع مامت نمشد و کلهم مس ،ار نآ
 الاح .دنکیم یقلت ،دوخ یطارفا ییارگرازاب
 ،یللملانیب یاهتایلام زا ندرک تبحص دینیبب
 لاقتنا و یلام تالماعم و دوس رب تایلام الثم
 شنکاو و مشخ هچ ،ریقف یاهروشک هب نآ
 رد .دزیگنایم رب قودنص رد ار یاهنایوخدنت
 ناناد داصتقا یاهدیدهت و اهینمشد ،ناریا

 احنآ ات ،میاهدومزآ اهراب ار ”ون تسار“ یچوه
 ،لقتسم یاههیرظن هنوگ نیا ناگدنیوگ هیلع هک
 ،هتسباو یاهناسر و یتینما یاههاگتسد دزن

.دننکیم یلقچ
 تسرد ،هعسوت مک یاهروشک یارب ،قودنص
 و سروب رازاب ،هیامرس و یلام یاهرازاب ندرک
 هک تمیق ره هب ،ار اهکناب دادعت ندش دایز
 هک ییاهنیمزرس رد .دنکیم هیصوت ،دشاب
 و تسا دمآراکان و دودحم تدش هب ،دیلوت
 زا دنچ ینت تسد رد ،یلام عبانم و اهرازاب
 هب یاهتلود هب هتسباو یهسسوم دنچ و دارفا
 ؛دنراد رارق ،کیتارکومد ریغ و یتنار حالطصا
 ،ییازمروت زج ،قودنص یاههیصوت نیا

 زاسنورد ندرک لداعتمان ،رازاب ندرک هدننکش
 نیرتدنمتردق رد هک( داصتقا ندش یبابح و
 تسکش نومزآ نیرخآ ،اکیرمآ ،اهداصتقا
 اما .درادن رب رد یزیچ )دنارذگ رس زا ار گرزب

 ،یرادهیامرس یهطلس هب یگتسباو رد قودنص
 و )یزکرم کناب( ورزر لاردف قیرط زا

 قیرط زا اهیگزات و -اکیرمآ یرادهنازخ

 تباقر رد هتبلا هک ،ییاپورا یزکرم یاهکناب
 یژولوئدیا ساسا رب -دنتسه مه رگیدکی اب

 قودنص .دزرویم رارصا تسایس نیا رب ،دوخ
 یلام یایند گرزب و دودحم نارگیزاب یهطلس
 تسود ،اهروشک همه تسایس و داصتقا رب ،ار
 .دراد

 ینعی( هنازخ دانسا عاونا هک دهاوخ یم قودنص
 یاهرازاب هب ار )ناریا رد تکراشم قاروا نامه
 یاهتلود تسد زا و هداتسرف شورف و دیرخ
 حضاو .دنک جراخ ،هعسوت یاههمانرب هب دهعتم
 و چوپ یلام یاهرازاب نآ و دانسا نیا هک تسا
 یبسن ندوب کچوک اب هژیو هب و هناوتشپیب

 یپویتا یارب ،لثم رد( یلام تیلاعف لک مجح
 یارب و ییاکیرمآ کچوک رهش کی یهزادنا هب
 طسوتم یاهتسارت زا یکی زا رتمک ،ناریا

 گرزب تاسسوم اب دنناوتیمن )تسا ناهج یلام
 لاح رد( دننک یدروآ مه یجراخ ای یلخاد

 نادنچ ،ناریا یلام رازاب رد اهیجراخ ،رضاح
 ناتسود ،نالاعف یهمه ایوگ یلو ،دنرادن ییاج
 ،ینطو لاربیلون نازاسهیرظن و ناراکمه و
 نینچ .)دنتسه ییاهرازاب نینچ شیاشگ رظتنم
 و دنرادن تباقر ناوت و بات اعبط ،یتاسسوم
 یژولوئدیا بوبحم یلام یاهتردق طسوت

 هاتوک تلود تسد .دنوشیم هدیعلب ،قودنص
 هدرخ ،ناعراز هب دناوتیمن و دوشیم
 دیلوت یارب ،نارگراک و نادنمزاین ،ناراکبساک
 یهعسوت“ ینعی نیا .دهدب ماو ،فرصم و
 ،هدشن مالعا یاهنوگ هب ،قودنص و ”تکالف
.تسا یتکالف نینچ لوئسم
 یزاب ،نآ زا شیپ و هرهب خرن ندرک دازآ

 یاهکناب طسوت نآ اب یعطقم یاهندرک
 .تسا قودنص یلصا یاهتسایس زا ،یزکرم
 اب ییابر یاهرازاب دوجو و الاب یهرهب خرن
 یهلزنم هب ،نیگنس قوف یهرهب یاهخرن
 رب ندوزفا و اهناوت و شوت یب ندرک مورحم
 گرزب یرادهیامرس یراصحنا و یلام تردق
 ریسم نینچ هار زا نونکات ،قودنص .تسا
 ،ییاهتسایس نینچ رب یراشفاپ و یا هعسوت
.تسا هدوب یدایز یاهیتخبدب أشنم
 رد هچ ،یپ رد یپ یاهضارتعا و تارهاظت

 یولج رد نتگنشاو مهدزون نابایخ
 یاج رد هچ و کناب و قودنص یاهنامتخاس
 ،نتآ ،هحود ،نالیم ،گارپ لماش ناهج یاج
 هک ،کچوک و گرزب یاهرهش و ندنل ،دیردام
 و هدش ور هب ور سیلپ نشخ دروخرب اب هاگ
 عقاو رد ،تسا هتشاذگ یاج هب هتشک نیدنچ



۱۸ هرامشهتفه هلجم

هحفص

یگنهرفو یسایس همانهاگ

www.hafteh.de hafteh7@yahoo.de

۱۳۹۰ هام رذآ

51

 هیلع ،مدرم یهدرتسگ مشخ و یتیاضران رولبت
 نیا .تسا نآ میخو راثآ و قودنص یرالاس ردپ
 یاهتسایس هک ۱۹۸۵ لاس زا اهضارتعا
 و ناهج نیون مظن و یراتخاس لیدعت

 و دندش عورش ،دندمآ نادیم هب یزاسیناهج
 یاهتسایس یرشب دض راثآ زورب اب نامز مه
 هطقن .دنتفای شرتسگ و همادا ،یراتخاس لیدعت

 لتایس رد ۱۹۹۹ لاس رد تارهاظت نیا فطع
 یرارقرب یارب شالت و یزاسیناهج هیلع هک دوب
 )تباقر و داضت رپ للملانیب هتبلا( للملانیب

 و یرگراک نیون للملانیب لیکشت ،هیامرس
 ۲۵ رد ،طسوتم روط هب .دادیم هدعو ار یناسنا

 نیا زا دروم کی لاس ره رد هتشذگ لاس
 دروم مین و ود ،گرزب رایسب هدرتسگ تارهاظت
 دروم جنپ هب کیدزن و گرزب تارهاظت
 اما ؛تسا هدش رازگرب ،کچوک تارهاظت

.تسین راکهدب ،قودنص شوگ
 زا دنهاوخب رگا ،قودنص ناریدم و ناسانشراک
 زا و اکیرمآ یرادهنازخ و نآ یژولوئدیا طخ
 و یزوکراس الثم( اهنآ نادحتم تسایس
 ،دننیبیم یرهمیب ،دنوش فرحنم )ینوکسولرب
 دننام ای دننامیم زاب نخس زا ،دنوشیم جارخا
 ،قودنص سیئر نیرخآ ،ناک سارتسا کینیمود
 ردقنآ قودنص .دنریگیم رارق هئطوت لومشم
 نادقتنم فرح تسین رضاح هک تسا ربکتم
 هب و دهد شوگ ار دوخ ینورب و ینورد
 هابتشا لوبق .دشاب فرتعم ،دوخ یاههابتشا

 ،یقرش بونج یایسآ یاهروشک دروم رد ۱۹۹۷
 دوب هداد نانآ هب هک یایضوع یوراد رطاخ هب
 هداد یضابقنا یوراد ،داصتقا کیرحت یاج هب(
 میخو یهدش راکشآ و هدرتسگ راثآ لیلد هب )دوب
 ،نامز نآ هک دوب ریزگان یرما ،شاهدمآ راب هب
 ار دوخ هک کناب لماع ریدم ،وسدماک لشیم
 هکی یهمه مغر هب ،دناوخیم مه تسیلایسوس
 زا کیژولوئدیا عافد یهصرع رد شیاهیزات

.درک مالعا ار نآ ،یناهج یرادهیامرس
 هاگشناد داتسا ۱۹۹۳ لاس ات زتیلگیتسا فزوژ
 یاروش رد ۱۹۹۷ لاس ات لاس نآ زا و دوب
 نوتنیلک تلود رد دیفس خاک یداصتقا نارواشم
 و تفر یناهج کناب هب سپس وا .درکیم راک
 .دش کناب دشرا نواعم و ناناد داصتقا سیئر
 نوریب یناهج کناب زا دونشخان وا ۲۰۰۰ لاس رد
 نآ زا ار داصتقا لبون یهزیاج ۲۰۰۱ لاس رد .دمآ

 رازاب ماظن مکحم و صرق رادفرط وا .درک دوخ
 یدونشخان ،فصو نیا اب ،تسا یرادهیامرس و
 وا ،لوپ یللملانیب قودنص و یناهج کناب زا وا

 ود نیا زا اهداقتنا تدم ینالوط نایب هب ار
 یاهسسوم ود ،تسا هتشاد او یناهج هسسوم
 یاهتردق یاهروتسد یرجم تساهلاس هک
 ،هدحتم تالایا هژیو هب ،یناهج یرادهیامرس
 قیاقح وا .دنا ناهج رب نیون یاههطلس یارب
 نیا یاهتسایس تیهام یهرابرد ار یدایز
 ببس هب وا .درک لیلحت و اشفا ،تاسسوم
 ماظن هب شایگتسباو رانک رد ،یداقتنا یهیحور

 یارب یفرط یب عبنم ناونع هب ،یرادهیامرس
 هتخانش اهنآ رادتهج یاه درکراک نداد ناشن

 رب ینتبم یاهتسایس و اهشور وا .تسا هدش
 رد یتح ،برغ یرادهیامرس یهطلس و عفانم
 لیمحت و دربراک زین و یداصتقا -یماظن داعبا

 ماع لتق و زادنا رب نامناخ یاهتسایس
 یراتخاس لیدعت هب موسوم ،یناهج یداصتقا
 ،وا یاهثحب دنچره .تسا هدرک اشفا ،ار

 تاسسوم نیا یعقاو تیهام رگنایب و عماج
.دوب هنارگاشفا اما ،دوبن
 رپ و همانرب اب یاهیهدتهج و اهلیمحت مغر هب
 لیلد هب ییاهروشک ،قودنص یوس زا راشف
 کرد و کیتارکومد یاهتلصخ یخرب
 لقتسم یهار ،قودنص تاین و هنامز زا تسرد
 روشک ،لثم رد .دنتفرگ شیپ رد لقتسم اتبسن ای
 و نیشیپ روهمج سیئر نامز رد نیتناژرآ
 اینیتسیرک ینعی( یلعف یروهمج تسایر
 یعون هب )نیشیپ روهمج سیئر رسمه ،زدنانرف
 نیا .دینادرگ یور قودنص یاهتسایس زا

 طسوت اههناخراک هرادا یهویش رد ،روشک
 هلصاف و یهافر یاهتخادرپ رد ،نارگراک
 رد هرخالاب و یطارفا ییارگ رازاب زا نتفرگ
 ربارب رد ینغور یاههناد ناراکتشک زا تیامح
 یلیمحت طیارش رد و هنامحریب تباقر موجه
 و داتسیا قودنص یاهتسایس ربارب رد ،اکیرمآ
.دید مه ار نآ تبثم جیاتن
 ود اولیس هک ۲۰۰۲ لاس تاباختنا زا سپ ،لیزرب
 یگتسب تسد زا یعون هب ،دیسر تردق هب الول
 و قودنص یزاسیناهج یاهتسایس ربارب رد
 و نونکات لیزرب شور .دیناهر ار دوخ ،کناب
 ،فسوراملید ،دیدج روهمج سیئر یهرود رد
 و بوخ درگاش نآ رگید لیزرب .دراد همادا زین
 هب .دوشیمن بوسحم قودنص یافو اب ور هلابند
 ،مه هیکرت رد دیاش تفگ ناوتیم یعون
 یلیمحت یاهتسایس اب هلباقم رد ییاههمزمز

 شوگ هب ،اکیرمآ یرادهنازخ و قودنص
 .دسریم
 تسایس دیاب ای ،دیتسیرآ تلود ،یتیئاه رد

 رد قودنص هک ،ار یاهژیو یزاسیصوصخ
 ،تشاد شقن نآ تاصخشم نییعت و یحارط
 و تفریذپن دیتسیرآ .تفریم دیاب ای تفریذپیم
 الومعم هک ،یماظن و یسایس یاهراشف ریز
 تفرگ رارق ،دناقودنص یاهتسایس یهناوتشپ
 ناراکجنرب هک دوب نآ رب وا شور .تفر و
 جنرب ناگدننک رداص لاب و گنچ زا ار یتیئاه
 یعون هب زاب اهتسایس اما .دشخب تاحن اکیرمآ

 هس هک مه یتیئاه هلزلز .دندرک ار دوخ راک
 هار زا هن هشیمه لثم ،داد خر شیپ لاس
 داینب رب هکلب ،رتشیر سایقم رد الاب یهجرد
 و نامناخیب و تشک ار رفن رازه اهدص ،رقف
.درک هراچیب و لولعم
 دوخ“ روهمج سیئر هک نانوی دننام یروشک
 ردپ مان زایتما زا ”شاهدناوخ تسیلایسوس
 شردپ یدح ات و( سویردناپاپ جرج ،گرزب
 یلم ،لقتسم یربهر هک )سویردناپاپ سایردنآ
 دوس ،دوب بوبحم رایسب و هاوختلادع و
 یاهماو هب هتسباو ار داصتقا دح نآ ات ؛دربیم

 کیدزن هک تسا هدرک اپورا هیداحتا و قودنص
 نآ زونه ،یتفایرد ماو رالد درایلیم ۱۲۰ هب
 هجیگ رس داصتقا یتسم فافک هک تسا یاهداب

 لیدعت و قودنص یاهتسایس زا هتفرگ
 رگید سویردناپاپ جرج .دهدیمن ،ار یراتخاس
 دیاب اریز ،تسین نانوی مدرم روهمج سیئر
 یرجم ،قودنص لباقم رد هنیس رب تسد
 رد و -ینانوی نارگراک .دشاب نآ یاهروتسد
 و یلاغترپ ،ییایناپسا نارگراک نانآ رانک
 هک دنروآیم رب دایرف یتسرد هب -ییایلاتیا
 مکش هب هن ،قودنص یهتشذگ یاهماو
 نادنمتورث ریذپانیریس نابنا هب هک ،ام یاههچب
 نآ ات ،زین اهماو نیا .تسا هتفر نارادهیامرس و
 ،تسین شدوخ تسد تلم تشونرس هک نامز
 یاهتسایس .دوشیم لیم و فیح هنوگنیا
 داصتقا دروخ هب قودنص هک یداصتقا تضایر
 رتشیب تیمورحم و جنر ینعی ،دهدیم نانوی

 یزاسهدنز رس ناوات دیاب هک ،نارگراک
 هب .دشاب اکیرمآ و اپورا و نانوی یرادهیامرس
:دنیوگیم نانوی مدرم هک تسا لیلد نیمه
 یاهیگتسباو عاونا زا ییاهر یوس هب شیپ“
.“یتسیلایرپماون نیون مظن رد نیون
 و کناب هارمه هب قودنص هک یایتخبدب و جنر

 یاهروشک مدرم رب ،یللملانیب یاهداهن ریاس
 رتهتفای دشر یاهروشک زا یرامش و هعسوت مک
 اجنیا هک دوب یعفانم زا رتشیب رایسب ،درک لیمحت
 اهیسررب یهجیتن ،مکح نیا .دروآ راب هب احنآ و
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 رادفرط ناناد داصتقا یفیک و یمک یاهلیلحت و
 و لاکیدار یاههیرظن رب اهنت و تسا رازاب

 هیکت ،نانآ یوس زا هدش حرطم یاههبرجت
 و هیزجت یهدمع شخب یهگناو .درادن

 دنا نآ یهدنهدناشن ،هدیاف -هنیزه یاهلیلحت
 و اههاگنب و اهتکرش بیصن ،اههدیاف هک
 هجوتم ،اههنیزه و صاخ دارفا و هداوناخ
.دناهدوب مورحم یاههدوت

 اهروشک زرا خرن هک تسا نآ رادفرط قودنص
 هژیو هب یجراخ یاهزرا ربارب رد یلم لوپ خرن(
 و دوش هتشاد هگن ییالاب حطس رد )وروی و رالد
 ناموت ۱۱۰۰ رب و رود ناریا رد رالد ،لثم رد
 لثم کی نیا( ناموت ۲۰۰۰ رب و رود هن و دشاب
 ،تادراو هب لیامت تروص نیا رد .)تسا یضرف
 تارداص زکرمت و یناهج رازاب هب ندش هتسباو
 نآ دیلوت رومأم روشک نیا هک ییاهالاک رب طقف
 کمک اب روشک .دوشیم تیبثت ،تسا

 ات دزیرب رازاب هب یجراخ زرا دیاب ،قودنص
 الاب یلم لوپ شزرا و دیایب نییاپ اهنآ شزرا
 مه اهتمیق ،راک نیا اب دوشیم هتفگ و دورب
 .هن ؟تسا هدوب نینچ ایآ اعقاو .دننامیم تباث

 رب ،یناهج یرادهیامرس ماظن هب یگتسباو هچرگ
 نآ أشنم هک مروت ،تفر الاب اهتسایس نیا رثا
 .دشن راهم نادنچ ،تسا اهدمآرد عیزوت رد
 ،دنیآیم رازاب هب هک اهرالد یهگناو
 نارگادوس بیج هب ات دنتسه ییاهتصرف
 نامسآ هب و دنوشیمن دود اهلوپ نیا .دنورب

 ۵۰ دودح رد ۱۹۹۸ رد لیزرب رد یتقو .دنوریمن
 نیا یارب ،قودنص زا ماو هار زا رالد درایلیم
 هک دندوب نارگادوس نیا ،دمآ رازاب هب روظنم
.یمدرم داصتقا هن دندش هدنرب
 و اداناک ،اکیرمآ نیب ۱۹۹۴ لاس رد اتفن دادرارق
 دادرارق نیا درکراک لصاح .دش هتسب کیزکم

 هدوب نیا هتشذگ لاس ۱۶ رد یداصتقا و یراجت
 زور ،کیزکم مدرم یاههدوت یگدنز هک تسا
 هتفرگ رارق یرتشیب یاههرطاخم رد زور هب
 ارقهق و رقف هب ور یرتشیب مدرم .تسا

 زا عافد نمضتم عقاو رد ،دادرارق و دناهتشاذگ
 نینچ قودنص یارب .تسا هدوب نادنمتورث
 یگتسباو .تسا تبثم یوگلا کی یدادرارق
 هتشاذگ زاب ،نازرواشک رقف ،اکیرمآ هب کیزکم
 هکنآ یارب یصوصخ یاهتکرش تسد ندش
 درکراک جیاتن زا ،دننکب دنهاوخیم راک ره
 .تسا یراد هیامرس بولطم یوگلا نیا یلمع
 ۴۰ ات اهدزمتسد لاس ۱۱ یط ،کیزکم رد
 ینغ و ریقف یهلصاف .دناهدرک طوقس دصرد

 هنازور ،کیزکم رد دزمتسد .تسا هدش رتشیب
 ۱۵ ات ۱۲ نیب ماقرا و تسا رالد ۱۵ ات ۲ نیب
 لماش ار نارگراک زا یکدنا شخب طقف ،رالد
 ۲۵/۷ یتعاس دزمتسد ،اکیرمآ رد اما .دوشیم
 ۱۲ ات ۹ نیب اداناک رد و رالد ۵/۸ یتعاس ات
 هیلع کیزکم مدرم یهزرابم .تسا رالد

 نایرج ،مدرم موادم بوکرس و یزاسیناهج
 ربارب رد اههیداحتا شرتسگ هب ور هزرابم .دراد

 و قرب و تفن عیانص یاهیزاسیصوصخ
 هچره ،اهتیلاعف رگید و ینار سوبوتا تامدخ
 .دریگیم هیام اتفن ربارب رد شنکاو زا رتشیب

 دومن ،ساپایچ تلایا رد اهتسیتاپاز شبنج
 دنمماظن متس و یمومع متس هیلع هزرابم لماک
 قودنص عافد دروم مه اتفن تسایس .تسا اتفن
 رد اتفن .دراد رارق نآ هنایارگتسار یژولوئدیا و
 نونکا هک شخبیداش یاههدعو زا دوب رپ زاغآ
 هداهن کیزکم مدرم شود رب ار یگدرسفا راب
 زا ییاهر هار اهنت ،شخبیدازآ یهزرابم و تسا
.تسا نآ
 ،قودنص غلبم و عفادم و هدنسیون ،فآ کیل

 یوس زا هک ییاهشالت هک دهدیم رظن نینچ
 زا تیامح رد ارگمدرم و لقتسم یاهورین
 نآ زا عنام و دوشیم ماحنا یلخاد یاهرازاب
 اتدمع و یجراخ یاهتکرش هک دوشیم
 هعماج و داصتقا رب یرتشیب طلست ،ییاکیرمآ
 یسارکومد ققحت عنام ،عقاو رد ،دنیایب
 مه هک ییاهتسایس ،بیترت نیا هب .دنوشیم

 و هدارا قامعا ات ،دناقودنص یژولوئدیا سنج
 ،لقادح ای دننکیم ذوفن زین اههدوت تساوخ
 اب یسارکومد ایوگ .دنراد ار ذوفن نیا دصق
 یتشم هب یریگمیمصت تردق عیسو لاقتنا

 هک ،یصوصخ شخب یوگخساپان و دبتسم
 ،دناهدرک دوخ نآ زا ار عبانم زا یعیسو شخب
.دوشیم رسیم
 ،هتشذگ لاس ۶۶ لوط رد قودنص تسایر
 کناب تسایر و تسا هدوب هسنارف اب هشیمه
 راک میسقت کی نیا اما .اکیرمآ اب یناهج
 یرادهیامرس لاربیل یهویش هب ینامدوخ
 زورما .رگید زیچ هن و تسا یناهج یرگهطلس
 و لاس نایم یوناب ،دراگال نیتسیرک هک مه
 زا نوریب تساهتدم هک ،نیشیپ رهام رگانش
 اما ،تسا هدناوخن داصتقا و دنکیم انش رختسا
 یطارفا و ارگتسار تلود ییاراد ریزو

 دوخ تلاکو رتفد زونه و تسا هدوب یزوکراس
 نامه ،دیآیم راک رس هب ،دراد اکیرمآ رد ار
 اب ،ناهج رب یلام یرورس و هطلس یارب اهدیما

 هدش هتخیگنارب ”ریبدت اب“ یوناب نیا تیریدم
.تسا

 تاباختنا جیاتن ،هعسوت مک یروشک رد یتقو
 یراک قودنص ،دیاین رد بآ زا برغ لیم باب
 رب ار یداصتقا گنج راب ،روشک نآ هک دنک یم
 ریزگان اهراشف ،تروص نیا رد .دشکب شود
 هک دناشکیم ییاههشوگ هب ار اهروشک نیا
 ات دهدیم نادحتم و قودنص تسد هب هناهب
 هداتفا رطخ هب یسارکومد هک دنروآ رب دایرف
 و هئوگاراکین اب هک تسا یراک نیا .تسا
 یاهدیهمت ،نآ زا رتشیب و دننکیم یویلوب
 راک هب الئوزنو هیلع هک تسا یاهتفایماظن
 نارول تلود یتقو ،جاع لحاس رد .دنربیم
 .دنتشاد همادا اهراشف ،دوب راک رس رب وبگاب
 )نسحلا( ناسالآ یزوریپ هب هک دیدج تاباختنا
 یروص ثیح زا مه ردقچ ره ،دش رجنم اراتاو

 و هسنارف هک احنآ ،لمع رد اما ،دوب ملاس
 یربهر هب روشک نیا شترا یاهکنات

 نیا عفن هب تاباختنا نایرج رد ،یزوکراس
 هن و دوب دازآ الماک هن ،دنتشاد روضح دنمزوریپ
 یاج قودنص یارب ،ضوع رد اما ؛هنافصنم
.درک زاب ار ندیشک تحار سفن

 یرادهنازخ ناریدم و نالوئسم دننام قودنص
 لثم رد و ،اکیرمآ )یزکرم کناب( ورزر لاردف

 لاردف نیشیپ دنمتردق درم ،نپسا نیرگ نوچ
 هیلع هدرتسگ تاغیلبت رودص نیشام ،ورزر
 و لغش تساوخرد و یرگراک یاههیداحتا
 نیا یهمه .تسا نانآ یوس زا رتشیب دزمتسد

 حوطس رد مادم اهمدآ و اهنامزاس روج
 دنب زا ،یاهناسر و یسانشراک و یهاگشناد
 یراک ناونع هب اهدزمتسد یاپ هب ندز
 غیلبت نآ یارب و عافد ،هنانیبشوخ و شخبدیما

 یراکیب زج تسا هدش هچ هجیتن اما .دناهدرک
 هک اجره رد ابیرقت راک لصاح ؟رتشیب ضیعبت و
 شیب و مک ،دناهدوب اهتسایس هنوگنیا یپ رد
 اب ،نپس نیرگ .تسا هدوب یراکیب و نارحب
 و اهتسایس رابتکالف جیاتن لوبق

 یهراتس ار وا ،ینامز هک ییاهراکهاش
 یفرعم یداصتقا یاهتسایس نامسآ ناشخرد
 ندرگ هب ار ریصقت درک یعس هتبلا ،دندرکیم
 و قودنص رب مکاح ماظن هن و نادرمتلود ریاس
 و اکیرمآ یلام و یکناب ماظن هن و کناب

 .دزادنیب ،روشک نآ یزکرم کناب و یرادهنازخ
 ۸۰ دح ات یداصتقا هدش هداد هدعو یاههزجعم
 ۵ یارب هتبلا ،دندمآ رد بآ زا تسردان دصرد
.نغور رد دندوب نان ،هعماج ییالاب دصرد
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 ،یناهج تراجت نامزاس و کناب و قودنص
 فورعم یاهتسایس یرجم و غلبم ،زاسهیرظن
 هک ییاهتسایس ،دناهدوب یراتخاس لیدعت هب

 ناناد داصتقا یارب اهنآ زا ندرب مان ،ینامز یتح
 و لضف راهظا یهیام ،هتسباو و لذتبم و یحطس
 ،ناریا رد ام یهبرجت .دوب زور لیاسم زا یهاگآ
 و یاهناسر نازاسهیرظن .تسا ینغ ثیح نیا زا
 نیا ،رگید فرط زا ،زین یسایس و یعامتجا

 یسارکومد دشر و لوصح یهیام ار اهتسایس
 ،هنامحریب و هناعطاق ار اهنآ و دندرکیم یفرعم
 ،اهلکشت یدازآ شرتسگ یاهتسایس یاج هب
 یلصا یاههنیمز نانوچ ،نایب و هشیدنا و یدازآ
 عاونا ،اهلکشت یارب و دندناشنیم ،یسارکومد
 رداص بوکرس ماکحا یهنایذوم و راکشآ

 نیمز رب اهنآ همه ییاوسر تشت الاح .دندرکیم
 یاهماعلتق زا سپ هنافسأتم اما ،تسا هداتفا
 نامدرم و تفریذپ تروص هک یا یداصتقا
 بجوم اهتسایس نیا .درب انف ماک هب ار یدایز
 ناغمرا هب یسارکومد و دندش مدرم یتخبدب
 اب هارمه یروص یسارکومد یاههبرجت .دندرواین

 و یناوتان اهاج یلیخ رد ،یلاربیلون یاهتسایس
 دوخ یراکبیرف و مدرم تقو فالتا و فارحنا
.دنداد ناشن ار

 یهدیزگرب رازبا و یلوپ و یلام یورین ،قودنص
 و )تسا نیدامن یمان هک( تسا نتگنشاو قفاوت
 و نیرتیمدرمدض ،نیرتنشخ نآ رد
 یداصتقا یاهتسایس نیرتهنالداعان

 .دوشیم هیصوت ،یناهج گرزب یرادهیامرس
 لد زا هک )رگید نیدامن مان( نتگنشاو اسپ قفاوت

 یثنخ یارب ،دمآ نوریب رتلوقعم یرادهیامرس
 و دوب اهتسایس نیا کانتشهد راثآ ندرک
 اما ؛تسا نآ یهدیزگرب یدح ات ،امابوا کاراب

 کیژولوئدیا شور و هار رب ینادنچ رثا ایوگ
 ،یناهج تراجت نامزاس و کناب و قودنص

 .درادن
 هب نتسب لد و ناریا رد تاحالصا نارود
 و یحطس یسایس یهعسوت یاهتسایس
 دیما و یلدشوخ رب طقف هک ،یتلود یوگخساپان
 ،درکیم هیکت ،یا یلمع یهمانرب چیه یب مدرم

 مدرم یارب ینتخومآ و یندنامدای هب یهبرجت
 دش یزیچ یسارکومد نآ یهجیتن .تسا ناهج
 قح و نییاپ هب الاب زا تراظن تروص هب
 هک دودعم یاهدع یارب ییوگ دنپ و تساوخرد
 .دنهدیم ناشن ماظن لصا هب ار دوخ یرادافو
 نامزاس و کناب و قودنص ،تدم مامت رد

 دندرک تیامح اهتسایس نیا زا یناهج تراجت

 و میقتسم ،نآ عفن هب و دندوشگ هار و
 ناگدرک لیصحت و دنداد هیرظن ،میقتسمریغ
 طایتحا بناج اما ،دندرک بلاق ار دوخ بتکم
 هامدادرخ رظن راهظا رد رگم دندادن تسد زا ار

.تفگ مهاوخ .دراد یرگید تیاکح هک ۱۳۹۰
 نتگنشاو و کناب و قودنص یاههدعو مغر هب
 یناسک یانعم هب ،ناریقف رامش ،ناشبانذا و
 ۷۲/۲ زا دنراد رالد ۲ زا رتمک یدمآرد هک
 نایاپ رد رفن ۸۲/۲ هب ۱۹۹۰ لاس رد رفن درایلیم
 لقادح زا اه دروآرب ۲۰۱۰ رد .دیسر متسیب نرق
 .دنراد تیاکح یناریقف نینچ زا رفن درایلیم ۳
 رایعم دیاب ۱۹۹۰ لاس تباث یاهتمیق اب هتبلا
 رد هک تفرگ رظن رد زور رد رالد ۵/۳ ار رقف
 رفن درایلیم ۷۵/۳ هب ناریقف رامش ،تروص نآ
 یب .دسریم ناهج تیعمج دصرد ۵۸ ینعی
 و یرکف یاهرازبا زا قودنص ،درگرب ورب
 یاهراک .تسا یرشب یهعجاف نیا ییارجا

 رد ینغ و ریقف فاکش شیازفا رد قودنص
 زا هک یدایز یاهروشک رد و یناهج داعبا
 یراتخاس لیدعت یاهتسایس و قودنص دعاوق
 و صخاش روط هب و هلمج زا ،دناهدرک تیعبت

.تسا هتشاد یدج شقن ،ناریا رد یدج
 و یداصتقا یاهتسایس ربارب رد قودنص
 یاهروشک یتیامح یهناراکایر و ناهنپ یراجت
 ار نآ هکلب ،هدرک توکس اهنت هن ،دنمتورث
 مغر هب ،یناهج تراجت نامزاس .دنکیم هیجوت
 هب ،“هنالداع تراجت“ یارب یروص یاهتصرف
 یهلت .دهدیم تصرف اهتسایس هنوگ نیا

 ربارب نآ یارجا هک ،هنالداع و دازآ تراجت
 طرش شیپ ،یناهج تراجت نامزاس نیزاوم
 یناهج کناب و لوپ یللملانیب قودنص یعطق
 یتخبدب و تکالف یهلت زج نونکات ،تسا

 شرازگ هب .تسا هدوبن هعسوت مک یاهروشک
 یاهروشک یتیامح یاهتسایس ،للم نامزاس
 شقن فاکش شیازفا رد ،برغ دنمتورث
 یوس زا دازآ تراجت لوصا ضقن .دناهتشاد
 و دییأت دروم و برغ یهناراکایر یاهتسایس
 ۱۰۰ دودح رد یزیچ هنالاس ،قودنص یلمع
 مک یاهروشک یارب تراسخ رالد درایلیم
.تسا هدروآ راب هب هعسوت
*** 
 رایسب یهشوگ هک قودنص نیمه ،یراب
 رد هک ،شیاهشقن و اهتیرومأم زا یرصتخم
 هژیو هب ،یرادهیامرس تینما عفانم نیمأت

 ییارگرازاب یژولوئدیا زا و یلام نارادهیامرس
 تسا هتخیمآ مه رد فده نیا اب هک شایطارفا

 هب ناهج یاهداصتقا رد هک یرابنایز راثآ زا و
 یاهتسایس ؛دش لقن ،تسا هدروآ راب
 رارق دیجمت دروم ار داژنیدمحا تلود یاهنارای
 یللملانیب قودنص یمازعا تأیه .تسا هداد
 رد ناریا تیقفوم زا یاهینایب رودص اب ،لوپ
 یدنمفده نوناق تسخن یهلحرم یارجا
 دییأت و قیوشت دروم ار نآ و تیامح اههنارای
 لابقتسا اب ،ناریا هب تایه نیا ندمآ .داد رارق
 قوقح یاه تایه هب هک یلاح رد .دش هجاوم
 ناریا زا دیدزاب ناهاوخ نامز نامه رد هک رشب
 ار نآ و دشن هداد یا هزاجا نینچ ،دندوب
.دندرک دادملق یلخاد روما رد تلاخد

 ،اههنارای یدنمفده هک درک دیکأت قودنص
 دوبهب تدم نایم رد ار ناریا داصتقا زادنامشچ
 هک تسا نیا قودنص یسررب .دشخبیم
 زاغآ زا یشان ،یژرنا یاهلماح تمیق شیازفا
 )۲۰۱۰ ربماسد ۱۹ رد( اههنارای تسایس یارجا
 روط هب ار اههنارای زا رالد درایلیم ۶۰ دودح رد
 میشاب هتشاد هجوت .تسا هدرک فذح هنالاس
 یاهتمیق هب تلود یتخادرپ یاههنارای لک هک
 ۱۱۰ دودح رد تسناوتیم ۲۰۱۰ لاس طسوتم
 دوب رارق هک تلود ،لاح و دشاب رالد درایلیم
 نیا دصرد ۸۰ دودح رد لاس ۵ یهلصاف رد
 هنالاس و رالد درایلیم ۸۸ الک ینعی( اههنارای

 یهتفگ هب ،دنک فذح ار )رالد درایلیم ۵/۱۷
 ۵/۱۷ یاج هب تسخن لاس رد ،قودنص
 ییوجهفرص رالد درایلیم ۶۰ لداعم درایلیم
 ،نم دروآرب هب انب زین ۶۰ مقر هتبلا( .تسا هدرک
 یاهقارغا زا یشان و تسا زیمآ قارغا

 دنچ ره ،لاح ره هب .)تلود نایوگنخس
 ”کوش“ دنیوگیم نیا هب ،اما ،زیمآقارغا
 هک نانچ ،ناریا رد نآ یارجا یهوحن و ینامرد
 مهوت اجنیا( دوب ینامرد مهوت متفگ نیا زا شیب
 هک Hallucination هن و تسا illusion لداعم
 .)تسا یکشزپناور رد یرامیب یعون
 و زیمآ هعجاف راثآ و ینامرد کوش یهرابرد(
 یبوخ باتک نیالک یموئان ،نآ هدننکهراچیب
 نیا یوبن دومحم و یباهش دادرهم و هتشون

 ار باتک نیا .دناهدرک همجرت ار باتک
 ).دیناوخب

 رد زا ،ناریا رد اجنیا ،هقباس همه نآ اب قودنص
 هب ار یاهینشاچ و هدمآ رد زین ییارگناسنا
 و تسا هدوزفا دوخ یمیدق دولآرهز یاههخسن
 ییوجهفرص زا لصاح دمآرد عیزوت ،هکنیا نآ
 عیزوت و دوشیم مامت نادنمتسم عفن هب ،اههنارای
 هدرک شومارف قودنص .دنکیم رتربارب ار دمآرد

http://kanoonmodafean1.blogspot.com/2011/03/blog-post.html
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 هک ار رقف و یتلادع یب و ضیعبت همه نآ تسا
 هشیمه یهخسن و یگشیمه یاول تحت اج همه
 ون تاروتسد زا عافد رد ،شرضاح
 هدروآ راب هب یطارفا ییارگ رازاب و ییارگتسار
 قودنص ،نینچ نیا هک تسیچ عوضوم .دوب
 زا ،دنکیم شومارف ار دوخ یاهییازیتخبدب
 تلود یاهتسایس هب شوخ هاگن و ینابرهم رد
 یاهتنس یهمه فالخ رب و دیآیم رد ناریا

 یهشوگ یتح ارهاظ ،شاهتشذگ لاس ۲۵
 لباقتم یاهتسایس هب مه یمشچ
 نادحتم و اکیرمآ و ناریا زیمآتموصخ
 خیرات رد ،یروابان لامک رد و درادن شایبرغ

 دشر هک دنکیم مالعا ناهگان ۹۰ دادرم ۱۵
 رد ،تسا هدیسر دصرد ۲/۳ هب ناریا یداصتقا

 یداصتقا دشر زا ،نآ زا لبق هام دنچ هک یلاح
 .دوب هتفگ نخس ،ناریا یارب دصرد رفص
 نیا هک دادن مه یحیضوت هنوگ چیه ،قودنص
 هدش لصاح یدنور هچ رد ،رامآ یگناگ ود
 یلاح رد ،ناریا داصنقا یارب دشر نیا .تسا

 داصتقا دشر ،عبانم یخرب هک دوشیم حرطم
 یلیطعت زا ،تاماقم دوخ و هتسناد یفنم ار ناریا

 حرط یارجا زا سپ دیلوت شخب یهدرتسگ
 نیا رد .دننکیم تبحص اههنارای یزاسدنمفده
 و فیرعت هب لوپ یللملا نیب قودنص ،شرازگ
 یزاس دنمفده زا سپ ناریا داصتقا زا دیجمت
.تسا هتخادرپ اه هنارای

 ،حرط نیا یارجا اب تسا دقتعم قودنص
 و( دوشیم ییالقع یژرنا زا هدافتسا تسایس
 هک تسا ییارگ لقع هنوگ نیا یارجا رد دبال
 بیقعت تفن و ورین ترازو ماغدا تسایس ،لاح
 یندش المرب قودنص تاذ رگید اجنیا ).دوشیم
 و لمح یهنیزه دیدش ینارگ ،قودنص .تسا
 یاههداوناخ شود رب نآ لیمحت و یرهش لقن

 لقع نامه دبال ،ار یرهش ناتسدیهت و یرگراک
 .تسا هدرک دای نآ زا هک دنادیم ییارگلقع و

 زین ار ناعراز شود رب هنیزه راب راشف ،قودنص
 یگتسباو رب نآ جیاتن ،دبال و دنادیم لقع
 یداصتقا تافلت و روشک ییاذغ رتشیب هچره
 ریوصت ندوب ییالقع یهلوقم ،زین ار یزرواشک
 نارگ یپ رد یپ و یباتزاب راثآ ،قودنص .دنکیم
 قرب و بآ و نکسم یهراجا و راب و راوخ ندش
 قودنص .دنادیم لقع لامک یهناشن ،ار زاگ و
 رب راشف یهکلف ،تلود هک دنکیم قیوشت
 لقع ار نآ و دناخرچب رتشیب ار مدرم یگدنز

.دهدیم هولج میلس
 داصتقا ”نشور و بوخ“ یهدنیآ یارب قودنص

 یاهینیبشیپ ،نایاونیب یگدنز و ناریا
 دوکر :دراد زین شخبدیما و هنانیبشوخ
 ماشم هب ،مروت خرن یتقوم نتفر الاب ،رذگدوز
 ،یرباربان شهاک ،عاضوا دوبهب یوب ندیسر
 یهمه و مدرم یگدنز حطس یاقترا

 یگشیمه یدیع و هدعو یاهتبهوم
 رد مکتسد اما .یطارفا تسار نازادرپهیرظن
 یلمع و یرکف ناگتسباو زا یخرب ،ناریا

 ،تلود و هسسوم نیا یهاگشناد و یسانشراک
 روآهرهلد یاهشسرپ و مدرم زا اهزور نیا

 و اههدعو نآ دروم رد لقتسم ناسانشراک
 یور اهیزادرپلایخ و اهیراکبیرف
 مهدزون نابایخ زا ،اما قودنص .دنناشوپیم
 رداص هک تسا یهاو دیما روط نیمه نتگنشاو
 رب ییاهتسایس نینچ قیوشت رد زا و دنکیم
 .دیآیم
 داصتقا و ناسانشراک ،شیپ اهتدم زا هتبلا
 دبک یهلزنم هب هک هسسوم نیا ناناد
 هب ،دنک یم راک یناهج گرزب یرادهیامرس
 ظافلا اب ،هدیشوپ نابز اب و یدارفنا روط
 یاهتسایس دییأت و دیجمت راک یسانشراک
 تلود یتقو .دندوب هدرک عورش ار تلود
 رد ،دیسر تردق هب ۱۳۸۴ زا دعب داژنیدمحا
 هتفیش و نادان ناراگنهمانزور یاهشسرپ خساپ

 هک یزاسیناهج یاهتسایس یهدش
 !“یارگپچ“ تلود الاح دندیسرپیم
 هتبلا هک -دنکیم هچ داصتقا اب داژنیدمحا
 رخآ و لیدبت هلان هب ناشیادص ،دعب یکدنا

 هرس ود و دینکن یگنرز متفگیم -دش شوماخ
 نامز زا تلود نیرتارگتسار وا اریز ،دینکن راب
 شدرگ هکنآ لثم ،نانآ و تسا نونک ات !اهدام
 رب ،یشاب هدرک راکنا ار دیشروخ رود هب نیمز
 نیا یاههدعو نامز نآ اقافتا اهنآ .دنتفشآیم
 هار لیلد ،ار یزرورهم و تلادع یارب تلود

 فرح یلصا هاگهیکت اما ،دندادیم رارق دوخ
 نآ .دوب اکیرمآ اب یسایس فالتخا نامه ،نانآ
 یهقرو لباقم رد دیاب زورما ،ناراگن همانزور
 تلود زا لوپ یللملانیب قودنص یهمان دیجمت
 یهارمگ هب یارب مدرم زا ای ،داژن یدمحا

 تسار کی ندنابسچ اوران و ناشندناشک
 دنراذگب ای دننک یهاوخرذع ،پچ هب یطارفا

 ،لقتسم لاعف ناسانشراک مکتسد ،هاگآ مدرم
 هک دنتسرفب ییاجنامه هب ار نانآ
 هطورشم نامز زا ،ار هتسباو ناراگنهمانزور
.یدبا یمان دب یداو :دناهداتسرف ،نونکات
 نیمه اب راکیب نویلیم ۷/۴ دوجو زا نم یتقو

 )U3 رایعم هب موسوم( یریگهزادنا لوادتم شور
 و یبرجت ،یرامآ لالدتسا اب ار نآ و تبحص
 هک یناراگنهمانزور ،مدرکیم تابثا یضایر
 نابلطحالصا اب هارمه ،دندوب تلود رادفرط
 زا .دندناوخیم قارغا ار نآ ،هداد عضوم رییغت
 بوسحم مه مرج نم یارب نیا ،نانآ رظن
 رد ،لاسما دادرخ رخاوا رد .دشیم
 یراکیب مقر زا تلود و سلجم نیب یاههشقانم

 دمآ نایم هب )؟رش رکذ ای( ریخ رکذ نویلیم ۷/۵
 ماظن هیلع غلبم و زادنارب ار اههدنیوگ یسک و
 نیا هب یدوز هب قودنص دبال -درکن دادملق
 لاغتشا مقر هک دیوگیم و دراذگیم یاپ هکرعم
 ،لاس رد رفن نویلیم ۲ ات ۵/۱ یهدش داجیا
 تسرد ،داژنیدمحا تلود یاهتسایس طسوت
 ناکما زا نم یتقو .تسا هدوب عافد لباق و
 ،مدرکیم ثحب ۹۰ لاس رد یدصرد ۴۰ مروت
 ور هب ور هرهچ بیرخت و ییامنهایس ماهتا اب زاب
 کی مقر هب ،نم مقر خساپ رد و مدشیم
 صیخشت عمجم هب هتسباو( ترپ ناد داصتقا

 ار دصرد ۵۰۰ ات ۴۰۰ مقر هک )تحلصم
 هلمح نآ هب و دنتخادرپیم ،دوب هدرک ینیبشیپ
 یاههناسر رد دادن هزاجا یسک .دندرکیم
 نم هب یطبر هچ ،فرح نآ مییوگب ”لقتسم“
 رظن دروم یدصرد ۱۴ مروت مقر ارچ و دراد
.تسا تسردان ،قودنص و تلود
 یاهتسایس زا ،ناریا رد نیشیپ یاهتلود رگا
 ماهلا یناهج کناب و قودنص یراتخاس لیدعت
 یناهج تراجت نامزاس هب ار دوخ و دنتفرگیم
 یلعف تلود طسوت راک نیا ،دندرکیم کیدزن
 میریگ ،تسا هتفای همادا یرتشیب تدش اب
 ردق هب ار دوخ هنوگچ دندلب یللملانیب یاهداهن

 ات ،دننک یندیشک زان و ینتفاین تسد یفاک
 یفاک ردق هب ،ناریا دننام یایضاقتم
 یرادهیامرس و رازاب عفن هب ار شداصتقا
 هب ار نانآ لد ات دنک یراک تسد یراصحنا
 تراجت نامزاس هک دوب یراک نیا .دروآ تسد

 و تساوخرد ردقنآ و درک ناریا اب یناهج
 ات داتسرف سپ ار ناریا یهمانشسرپ هچباتک
 ییاهن و میظنت نامزاس لیم باب ار نآ ،ناریا

 اما ،دننکیم ار راک نیمه زین الاح .درک
 هدرک زاب ار بوخ هطبار ِرس هرخالاب قودنص

 .تسا
 ریاخذ قودنص زا ،تلود دهاوخیم قودنص

 حالطصا هب یاهتسایس عفن هب هن شایزرا
 هکلب ،یهافر تامدخ و عیزوت نتخاس هنالداع
 یاهراصحنا یدیلوت و یلام یاهتیلاعف عفن هب
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 یاههنیزه یخرب و یصوصخ شخب
 شخب تسد هب ینارمع یراذگهیامرس
 نینچ زین ناریا تلود .دنک هدافتسا ،یصوصخ
 یاهداهن هب هتسباو تفن ریزو زین اریخا .دنکیم
 یارب یزرا ریاخذ زا هدافتسا ناهاوخ ،یماظن
 .تسا هدش یراصحنا عیانص نیا یزادنا هار

 یتفایرد حطس ندرب الاب رادفرط ،قودنص
 الاب اهتایلام ،ناریا رد .تسا اهتایلام
 رب تایلام عاونا تبسن ،هژیو هب و دنوریم

 مان هب( هدننکفرصم رب و دزمتسد و قوقح
 .دریگیم ینوزف دوس تایلام هب )هدوزفا شزرا

 و هافر یارب یزیچ رگا دهاوخیم قودنص
 رد ار یلصا تیمها ،دوشیم جرخ ،عیزوت
 زا نآ لحم ایناث و دشاب هتشادن هجدوب
 -دشابن نکشدوس هکنآ طرش هب -اهتایلام
 نینچ زین ۹۰ و ۸۹ یاههجدوب .دوش نیمأت

 ناریا رد نینچمه .دنهدیم ناشن ار یشیارگ
 ،اههنارای ییوجهفرص لحم زا تسا رارق
 نیا و دیآ لمع هب یدقن یاهتخادرپ
 و دناتابثیب مه دوخ تاذ رد ،زین اهتخادرپ

 ار نآ هک ،مروت غاد باتفآ شبات ضرعم رد مه
.دنکیم ریخبت

 ددعت و سروب و یلام یاهرازاب هب قودنص
 یاهقالع ،یلام و یرابتعا تاسسوم و اهکناب
 ریخا لاس راهچ هس هب دینک هاگن .دراد رفاو
 و اهکناب و یلام و یسروب یاهبابح و ناریا

 .دنیآیم نوریب راوچراق هک ،یرابتعا تاسسوم
 هب نآ ندرپس و هرهب خرن ندرک دازآ هب قودنص

 یدج لیامت ،یلوپ و یلام یاهرازاب یورین
 نامه هب جیردت هب ،ناریا یزکرم کناب .دراد
 هب و ینمض روط هب قودنص .دوریم تمس
 یاهراصحنا لیکشت ،دوشن ینلع هکنآ طرش
 انب و دراد تسود رایسب ار یاهیامرس دنمتردق
 .درورپیم رس رد ار نآ ،دوخ یژولوئدیا هب

 یاهحرط یراذگاو رد یضیعبت یاهتسایس
 و اهماو و هرهب خرن ضیعبت ،ینارمع
 نآ اب ،ناریا رد یسایس و یتیریدم یاهتیامح
 رادفرط ،قودنص .تسا راگزاس نتشاد تسود
 و تسین شرظن دروم روشک زرا خرن طوقس
 نآ اریز ،تسین نینچ اهاج یلیخ رد ،مکتسد
 هب هتسباو و طلسم یرادهیامرس عفانم ریاغم ار
 روشک لوپ شزرا یتقو .دنادیم یناهج مظن
 هژیو هب ،روشک نآ تادراو هب لیامت ،تسا الاب
 یاههدروآرف و یرورض یاهالاک تادراو
 ،یتعنص یرادهیامرس یاهروشک زا یزرواشک
 نآ هب دودحم ،مه تارداص و دوریم الاب

 ررقم ،یلیمحت راک میسقت هک دوشیم ییاههتشر
 لوپ شزرا تاقوا رتشیب ،ناریا رد .تسا هدرک
 هتشاد هگن الاب یجراخ یاهزرا ربارب رد یلم
 یاهشکمشک اب تسا هارمه هک ،تسا هدش
 حانج الثم( نآ خرن رس رب اهحانج یداصتقا

 رالد ندرک نارگ رادفرط ،رازاب و هدننک رداص
 یراکنامیپ حانج و )لایر( یلم لوپ هب تبسن

 هب کی ره و تسا نآ ینازرا راتساوخ ،ینارمع
 هقالع نینچ ،دوخ دوس هب طوبرم راکشآ لیالد
.)دنراد ییاهراشف و
 ار یزرا عبانم یهمه هک ناریا یهدنیازف تادراو
 تسین اکیرمآ زا تادراو زورما هچرگ ،دنعلبیم
 بوچراچ رد اما ،تسا مک مه اپورا زا و

.دراد رارق قودنص یاهتسایس
 زونه ایآ ؟دنایفداصت ،اهیلدمه همه نیا ایآ
 رادفرط نانادداصتقا نایم رد یرادیب نادجو

 رگا ات تسا هدنام یقاب ،رازاب و یرادهیامرس
 ار قودنص کیژولوئدیا تیهام دهاوخیمن
 و تلود یهنایارگتسار تیهام لقاال ،دسانشب
 و لاکیدار ناناد داصتقا اب نآ یدج لباقت
 ار ”ون تسار“ اب ناریا تلود لماک هباشت

 هتبلا ،دنهاوخیمن رگا ناگتسباو ؟دهد یهاوگ
 لابند هب دوخ یرکف یشاپمس هب زاب دنناوتیم
 اما .دنهد همادا نیریش و برچ فولوا و فالآ
 ،دوشیم اپ هب شتآ ،رواخ رد یتقو“

 رون دیشروخ زا هک تسا ینیمز نآ یهمشچرس
 ،لوپ یللملانیب قودنص زا هن و ”دریگیم

 هتبلا و وتان شترا ،اکیرمآ یرادهنازخ
.یموب نارگدادیب

 لاب و نانک لیق“ دنراد یهاگآ یاههلچلچ
.دنیآیم ”ناشک
رگراک قوقح ناعفادم نوناک

 شناشف نوخ یاه هجنپاب نوگ شافخ یبش
.نم رب هر هتسب
ادیپ یرتخا شماف هریت رهپس رهچ رب هن
 هاگ شهاگترپ بیشن رب یغارچ هدرملد هن

 .نزوسوس
هن یلاب لاب یادص
هن یهآ هاگ یتح هدرک مگ نایشآ فوبز
نیکست یبو گوس رپ هگمتام نیارد
هدننام تس یسوباک هب ،شیایور هک
 و رامیب نیمز
،تسا نوخ نامسآ بلق
تسا نونجم دیب نوچ یا هدنزرل نامز
وریز هب رس هدنکف

،کولفمو رغال
 شمسجربو
. کوپ راسخاش نارازه
رب یب و هدیکشخ یا هخاش یور هب
رگوداج غرم هتسشن
 نوسفا رپ رحس مد ره هب دناوخ یم و
 هدنام هر هب یاه ناوراک یارب

ناهاگرمک تخس مخ و چیپ رد هک
. هدنام هچ هب

!ییایور هچ
!ییامیپ مهو دیما هدوهیب هچ

!؟یهاوخ نتساخ رب نارگ باوخ نیا زا
!؟ یهاوخ نتفای هر اه هلق جوا هب

!؟ییوج یم هچ
!؟ییوم یم هچ زا تا تشونرس داد ز
ایآ دوبن نآ تا تشهب

 ینارابو یربا زا هک
؟دیشاپ ورف

؟وت یارس شواچ ِ دُه دُه نآ دش هچ
؟وت یاوران یاه هدعو یتشهب
؟هوک دنلبرب ییاج هدنام یناشن تا غرمیسز
!زین ترابت مدرم متسرزاوگب
!زین تلاثم یب درُگز
 ایآ وگب

دیما و میب

رهمرذآ نیزرب
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شنابسا مس زازونه
اه نادیم ِ خرس ِ خالگنس یور هب

؟ادرف ی هروشلد زا هدنام یناشن
ناج ِ سرت زا ای و
هدرک یهت بلاق
؟اه تبکن ِ هاچ نایم رد هداتف
 شَرگ
دب نیا رس هب دمآ
 دوب ور ناز هن

 هک
؟تفر یم اطخ یهاررب هراومه
!مومغم وربش یا وگب
،هتسب ترپ و لاب یا وت
هتسخ نامسآ و نیمز و ایرد ز
نیگنسو یبرس ِ لاب لاب نیا اب وت

؟دازآ ینز رپ یناوت یم هنوگچ
؟زاب نامسآ رد یشک رپ هنوگچ
ار اه لیدنق ینَکرب هنوگچ
 راذگ رد
؟راه یاه هرخص زا

 اه نادنز نیا لاگنچ زا یهاوخ هنوگچ
 ؟نتسر
 درس ناس نیا یاه ناتسمز زا ندیهر
 ینالوطو
ینارون و مرگ یاه هناتسبات هب نتسویپ و
، دوخ مهو رد یاوت راک دَوب
!؟ ینادنز رمع کی
ییوج یم وت هک یتشهب

؟ یراد دوخ گنچرد هک تسین نآ رگم
و تسا نیا ناهج
! نیا تهار
 یا هراچ دشابن

 و شزاس زج
 ! نیکمت
*** 
 یلو رتوس نآ رد
هوبنا ی هشیب رد
دزیخ رطخ رابگر یوس ره زا هک ییاج نآ رد
شیدنا رگد ناغرم ز یلیخ هدمآ مهارف
اغ وغ زا یجوم لد رد و یروش رس هب

 رس رد هک
دنراد رگد یگنهرف و یگنهآ ییوگ
دنبات یمن رب یروط چیه ار بش یباتجک و
 یم زاب ار دوخ فرح یهار هزات ره رب و

 :دنناوخ
 و تس هریت ناهج“

 و نیگنس بش
، هرهچ یب

ارس تشهد نیا رد
یخاش رب تسُر دهاوخن زگره
 ،هدنبیزوابیز یلگ
 نورد روش زا هک ینآ رگم
،تسایور و هدنیوپ

 هک یجوم نآ وچ
،ایرد رد
 !هدنفوت

 هک یحنر نآ وچ
! هدنیاز

 هک یتسد نآ وچ
! هدنزاس
 هک یحور نآ وچ
! هدنواک
 هک یداد نآوچ

 دادیب رب
 !هدنزات

 هک یقشع نآوچ
 دراد
! هدنیآ گنر
رهمرذآ نیزرب

 زا یعیسو شخب ،هدنکارپ و کچوک عیانص
 ؛دنراد یم او راک هب دوخ نورد ار راک یورین
 رما نیا هتفاین هعسوت یاه روشک رد صوصخ هب
 یاه هاگراک ،دروخیم مشچ هب زیچ ره زا شیب
 نامه اتح ای و لکشت قح ناریا رد رفن ۵۰ ریز
 مه ار امرفراک هب هتسباو یمالسا نمحنا لیکشت
 تدش هب اه هاگراک نیا رد نارگراک .دنرادن
 لقادح زا رتمک یقوقح اب بلغا و هدش رامثتسا

 دوجو .دنتسه راک هب لوغشم یمسر قوقح
 رگراک زا هتفس تفایرد ای و اضما دیفس دادرارق
.تسا لومعم یرما ،مادختسا ماگنه رد
 هناهب نیرتکچوک اب نارگراک اههاگراک نیا رد
 ار اهنآ یاج رت نازرا یرگراک و هدش جارخا یا

 ،نارگراک نیا نایم رد لکشت داجیا .دریگ یم
 راک بلغا اریز ،تسین ریذپ ناکما یگداس هب
 دنچ رد ،لاس کی رد هاگ و تسین تباث نانآ

 لکشت هلاسم .دنوش یم راک هب روبجم هاگراک
 یارب مهم یا هلاسم هراومه ،نارگراک نیا
 تایبرجت زا هدافتسا .تسا هدوب یرگراک نالاعف
 دناوتیم هنیمز نیا رد ،اهروشک رگید نارگراک
.دشاب یرگراک نالاعف و نارگراک یاشگهار
*** 
 ارویلا راکسا هتشون ریز هلاقم :مجرتم حیضوت
 نارگراک ىاکیدنس قباس لوا ریبد ،لئالد
 ىگنهامه“ ىوگنخس و ،ابماباچوک ىهاگراک
 زا هک تسا ىویلوب رد ”ىگدنز و بآ ىارب
 شبنج ىبالقنا ىاه هرهچ نیرتفورعم
 نیب ىترهش و تسا نیتال ىاکیرمآ رد ىرگراک
 شتکرش و شقن رب هوالع ،راکسا .دراد ىللملا
 ،ىرگراک شبنج میقتسم و ىلمع تازرابم رد

 ؟میتخومآ هچ
 دیدج یایند

راک

ارویلا راکسا
یمیدق مارهب همجرت
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 لوح هتسجرب ىزادرپهیرظن
 ىلمع تالضعم و لئاسم

 نارود رد ىرگراک شبنج
 .تسا ىرادهیامرس رصاعم
 وا هک ىلئاسم زا ىکی
 تیساسح نآ یهرابرد

 لکشم ،دراد ىصاخ
 و هزرابم و ىهدنامزاس
 ىیاههناخراک رد ىگتسبمه
 ،رتمک هچره هک تسا

 رتشیب و هتشاد تباث رگراک
 نارگراک زا هدافتسا اب
 نارگراک ای و ىدادرارق

 ،راکنامیپ ىاهتکرش
 راچد ار نارگراک هزرابم و ىگتسبمه المع
 وا صوصخ نیا رد .تسا هدرک ىدج لکشم
 رد ىرگراک تالحم رد جیسب ناکما هتشذگ رد
 نیا رد .تسا هدرک حرطم زین ار هناخراک رانک
 رییغت لوح ثحب نتفرگ الاب تبسانم هب وا هتشون
 ىم ىعس ،ىویلوب رد ىزاژروب طسوت راک نوناق
 زا راک نوناق نوچمه ىویتانرتلآ حرط اب هک دنک
 نیا هلیسو نیدب عقاو رد ،نارگراک هاگدید
 نارود رد هک ار ىرتلورپ ىگتسبمه و ىهاگآ
 شناکما ،راک دیدج ىهدنامزاس و مسیلاربیلوئن
 هصرع رد ،تسا هدش رتمک هناخراک رد
.دنک حرطم هدرتسگ حطس رد و ىعامتجا
 و ،ىویلوب رد رگراک یهقبط عضو هک اج نآ زا
 طیارش و ىرادهیامرس ندرک ىتسیلاربیلوئن دنور
 زا ،ناهج رسارس رد فلتخم لاکشا هب راک
 ناریا رد هزورما و ،تسا هباشم ،ناریا رد هلمج
 ،میتسه هنیمز نیمه رد ىیاه ثحب دهاش زین
 راکسا هتشون لئالد و هاگدید میدید بسانم
 شبنج رایتخا رد ،هدنادرگرب ىسراف هب ار ارویلا

.میهد رارق ناریا ىرگراک
؟میتخومآ هچ
)۱( راک دیدج یایند
 دیدج تسایس و ىراتخاس لیدعت تسایس
 ،تس ىلاربیلوئن لدم لوصحم هک ،ىداصتقا
 ىمسر ریغ و نارگراک ىارب راک طیارش ىتابث ىب

 هدش نارگراک ندش هدنکارپ ثعاب ،نانآ ندرک
 هدروآ دوجو هب ىطیارش ،عاضوا نیا .تسا
 و نارکفنشور ىخرب ”لیخت“ رد هک تسا
 ام روشک رد هک دنک اقلا نینچ ىسایس بازحا
 راجت هب ام و درادن دوجو ریگبدزم رگراک رگید
 ىرازاب ام نهیم و میاهدش لدب ]ناگدنشورف[

.گرزب تس

 .تسا نیا زا رتتخسرس تیعقاو ،کش نودب
 نارگراک دایز دادعت زا هک تسا حیحص هچرگا
 ،دندوب اهاکیدنس وضع هک راک گرزب زکارم رد
 ۱۹۸۵ لاس زا لاح نیا اب ،تسا هدش هتساک
 راتخاس رد ”ددجم ندرک هزیرتلورپ“ دنور
 طیارش تحت اعبط ،روشک ىعامتجا و ىداصتقا

.تسا نایرج رد ،دیدج
دادعت ظاحل هب رگراک یهقبط
 عیانص رد .دناحضاو و راکنا لباق ریغ ،ماقرا

 راک رگراک رازه ۳۵۰ زا شیب ،روشک ىهاگراک
 ،کچوک یاهتکرش رد نارگراک نیا .دننکیم
 دودح و دنا راک هب لوغشم گرزب و طسوتم
 تسد یاه دادرارق اب ،نارگراک زا دادعت نیمه
 راک یمسرریغ کچوک یاههاگراک رد ،مود
 ،تقو مامت نارگراک نیا هب رگا .دننکیم
 ریغ یاهدرارق و مود تسد دادرارق اب نارگراک
 ،ندعم الثم( یداصتقا رگید یاهشخب ینوناق
 ،مینک هفاضا ار )تامدخ و نامتخاس ،یژرنا
 رگراک نویلیم مین و هس زا ۱۹۹۷ لاس رد ،سپ
 فرح هنکس نویلیم ۸ اب یروشک رد
 تسا ینارگراک یبیرقت رامش نیا .)۲(مینزیم
 رییغت ناش عضو ،راک نیناوق رییغت رطاخ هب هک
.تسا هدرک
 اهاکیدنس رد لکشتم نارگراک دادعت ،عقاو رد
 هتفای لیلقت ،گرزب یاه تکرش رد لغاش و
 دودح رد هک دراد تقیقح نینچمه .تسا

 ندرک هزیرتلورپ سوکعم دنور کی ۹۰ یاهلاس
 یداصتقا -یعامتجا راتخاس رد ددجم
 نارگراک عومجم .تسا هتشاد نایرج نامروشک
 ،گرزب یاهرهش رد یهاگراک عیانص رد لغاش
 ۲۳۱ هب ،۱۹۹۱ لاس رد رفن رازه ۱۵۰ ات ۸۳ زا

 لاس رد رفن رازه ۳۹۰ و ۱۹۹۵ لاس رد رفن رازه
 ”عیانص یلم قاتا“ رامآ قبط .دیسر ۱۹۹۷

 دصرد ۴۹ دودح
 اب“ یعیانص رد نارگراک
 ”رگراک ۳۰ زا شیب

 دصرد ۳۳ و دنالغاش
 ییاههاگراک رد ،رگید
 ۱ نیب هک دنراد لاغتشا
)۳(.دنراد رگراک ۴ ات
 دیلوت اب هطبار رد
 ریثأت و یلم صلاخان
 رب یلاربیلوئن یاهمرفر
 تادیلوت مهس ،نآ

 رتشیب همه زا هک یندعم
 هب ،تسا هدروخ هبرض

 داوم یاهب طوقس مغر
 و هس زا ،یدایز نداعم ندش هتسب و یندعم
 دصرد ۵٫۶ هب ۱۹۸۶ لاس رد دصرد مهد تفه
.تسا هتشاد شهج ۱۹۹۶ لاس رد
 ،تعنص دننام ،یدیلوت یاهشخب نیاربانب

 ات و ،نامتخاس ،رود تاطابترا ،لقن و لمح
 و طسوتم نداعم یصوصخ شخب یدح
 تیمها ،شیپ لاس تسیب هب تبسن ،کچوک
 ،روط نیمه .تسا هتفای یرتشیب یداصتقا
 یورین هک نز و درم ریگبدزم نارگراک دادعت

 راک یورین میقتسم شورف ناونع هب ار ناشراک
 ،دنناسریم شورف هب هدش دیلوت لوصحم ای و
 یلو .تسا شیپ لاس هد زا رتشیب رایسب زورما
 یم لمع نآ فالخ یعامتجا روعش ،کشیب

ِ راک راگنا ،درادن دوجو یرتلورپ راگنا ؛دنک
 یتیمها یتعنص دیلوت راگنا ؛درادن دوجو یدزم
 .درادن
 ىگتسبمه و ىتاقبط تیصخش فیعضت

 ىرگراک
 اهنت هن هک میا وربور یایخیرات یاهنایذه اب ام
 هکلب ،یرکفنشور یاهشزرا یخرب

 هدرک هتفشآ زین ار راک هنهک یاهتسیلاکیدنس
 هنوگچ ار اهنآ نایم یگتفشآ نیا تهابش .تسا

؟داد حیضوت ناوتیم
 لدب یتعنصهمین هاگراک کی هب دراد یویلوب
 نارگراک دوخ یتح هک نآ نودب ،دوشیم
 یداصتقا تیمها و یعامتجا تردق هجوتم

 ،یلاربیلوئن یاهمرفر انیقی ،بوخ .دنوشب دوخ
 ظاحل هب یلو ،دناهداد رییغت ار راک یایند
 نآ هکلب ،دنا هدرکن رت کچوک ار نآ ،یددع
.دنا هداد شرییغت ،هدرک هعطق هعطق ار
 لاس ىراتخاس ىاهمرفر نتسب راک هب نامز زا

 هعماج نیب طباور ىلک ىزاسزاب رد ام ۱۹۸۵
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 ىراک طباور رد صوصخ هب و ،تلود و ىندم
 ام .میدرک تکرش ،ىتعنص ىاههاگراک نورد
 اهتکرش رب ىنوناق تیکلام رییغت زا طقف
 زا شیب هکلب ،مینزىمن فرح )ىزاسىصوصخ(
 رد ،تاسسؤم تیریدم طباور رییغت زا ،همه
 لاکشا ای ندرک فطعنم رد ،اهدادرارق لاکشا

 ىاهکینکت رد ،راک ىورین زا هدافتسا فلتخم
 و ىلغش ىهدنامزاس لکش دوخ رد و ،ىدیلوت

.مییوگىم نخس زین نارگراک ىعمج
 دشر روهظ ربارب رد هک تسین نیا رد یکش
 رارق یرهش رگراک دیدج یهقبط کی یهدنبای
 دیاب هقبط نیا هک رطاخ نیا هب دیدج ،میراد
 ار یاهتفای رییغت دیدج یدیلوت یاهتداع
 ای و دنک ظفح ار شراک لحم دناوتب ات دزومایب

 هب دیدج طیارش ؛دشاب هتشاد ار دادرارق طیارش
 هک یایمیدق قوقح نداد تسد زا رطاخ
 تینما ،زور رد راک تعاس ۸( دوب ینوناق

 طیارش ؛)هریغ و یگتسشنزاب یهمیب ،یلغش
 رد هک یاهدیشاپ مه زا عاضوا رطاخ هب دیدج

 ندش لیطعت( دباییم شرتسگ شا تیلاعف نآ
 ،کچوک عیانص روهظ ،گرزب یاهتکرش
 هب دیدج طیارش ؛)کچوک یلیخ و طسوتم

 ار یصخش ره ،لغش ندوب لزلزتم هک نآ رطاخ
 نیب هک دنکیم لیدبت ی”رفاسم -رگراک“ کی هب

 تیلاعف و یشورفتسد ،کچوک هاگراک
 نیا هب دیدج طیارش ؛تسا ناسون رد یزرواشک
 تسا رداق ناوج راک یورین طقف هک رطاخ
 لباقم رد ار ناراکبحاص یلعف طورش
 طیارش ؛دریذپب نارگراک رتیمیدق یاهشخب

 رب اقیقد رگراک تیصخش هک رطاخ نیا هب دیدج
 زین و هدش هزیمتا ،هدنکارپ تایبرجت نیمه ساسا

 کی زا ،هرخالاب .دریگیم لکش تینما مدع
 ظاحل هب اریز ،مینزیم فرح دیدج رگراک هقبط
 یایرهش رگراک یهقبط اب ،یتالیکشت و یدام
 ۱۹۸۵ ات ۱۹۵۲ بالقنا زا شیپ اهلاس زا هک
.دراد قرف ،هتشاد دوجو
 رد هنافسأتم هک دوب قیمع رییغت نیا ساسا رب
 ىیاکیدنس راتخاس فیعضت و شزیر دنور کی

 نیب باعشنا و تباقر دیدشت رد و ىتنس
 هک میداد هزاجا و میتشاد تکرش ،نارگراک
 تازرابم یگتسویپ مه هب زا صخشم کرد
 ،صخشم یاههتساوخ اب نارگراک ىعامتجا

.دوش نکممریغ
 و قلطم دشر نداد ناشن رد ىرامشرس ماقرا
 ىلاها لک لباقم رد رگراک یهقبط ىبسن
 راکنا لباقریغ ،هتشذگ لاس ۱۲ رد ]روشک[

 ،ىناسنا یهدوت نیا ىعمج تیوه اما ،تسا
 رتلورپ نیا یارب زونه .تسا هتفای لیلقت ادیدش
 دوخ هک تسا تخس ىکانتشحو زرط هب ،نیون
 فیرعت لاعف ىعامتجا یهژوس کی ناونع هب ار
 داجیا ىارب دناوتب هک یتیوه اب یا هژوس ؛دنک
 ای و عطاق و گنهامه دحتم یاهتکرح
 هب .دنک داجیا هزیگنا همه ىارب هک ىتابلاطم
 و ىلمع داهنشیپ حرط هب رداق زونه وا ،هوالع
.تسین مه رگید راشقا تابلاطم یهدنریگرب رد
 یهاگآ ظاحل هب نوچ ،تسا هنوگ نیا طیارش
 رگراک یهقبط راتخاس ،یگنهرف و یتالیکشت
 عفن هب ات تسا هدرک رییغت شیوخ تیمامت رد

 یروط هب ،دوش هدوسرف و ربنامرف ،ناراکبحاص
 زا یجورخ هار ،رگراک یهقبط دوخ هک
.دباییمن هیامرس نابحاص زا سرت و یگدنکارپ
 ىرورض دراوم نیا تخانش ،اهنیا مامت رطاخ هب
 :تسا

 ىهدنامزاس دیدج لاکشا ،ىرگراک راتخاس
 ،درادىم هگن ادج مه زا ار نارگراک هک راک
 درواتسد لمع رد هک اهدادرارق دیدج لاکشا

 ىددع عمج ،دنربىم نیب زا ار هتشذگ ىاه
 نازیم هک ىاىنف تارییغت ،تکرش ره نارگراک
… و دنا هدرک دیدشت ار دیلوت و راک
 زا ،نشور زادنامشچ کی نتشاد نینچمه
 و رامثتسا دیدج ىاههویش درکلمع ىگنوگچ
 کی ،نارگراک رب ىرادهیامرس دیدج ىهطلس
.تس ىشوپمشچ لبق ریغ یهفیظو
 هن ،رگراک یهقبط راک طیارش زا ىنیبزیر نیا اب
 رب ار دیدج تالکشم میوشیم قفوم اهنت
 یعضوم یاهزاین و یتعنص یاههتشر ساسا
 ىصخشم رامآ اهنت هن ؛مینک فشک رگراک راشقا
 ریغ دربراک و قوقح نداد تسد زا ىهرابرد
 تسد هب ”راک رد فاطعنا“ حالطصا هب ینوناق
 رد نارادهیامرس داهنشیپ یتقو اهنت هن ؛میروآیم
 هب ناشدوخ عفن هب راک یمومع نوناق رییغت
 یفاک یهزادنا هب ،دوشیم هتشاذگ ثحب
 رد یویلوب رگراک یهقبط یهراب رد تاعالطا
 کیرش فده اب اهنت هن ؛تشاد میهاوخ تسد
 ندروآ تسد هب و ثحب رد اه هدوت ندرک
 یاههدافتساءوس نداد ناشن رد ،یاهدوت کمک
 یمومع راکفا رد ،نارگراک زا نایامرفراک
 قیرط نیا زا ات تشاد میهاوخ اونش شوگ
 هکلب ؛میریگب ار ناراد هیامرس یهطلس یولج

 دوخ هب تاعالطا و رامآ یهیهت رازراک نیا
 هک دنوش هاگآ ات دنکیم کمک رگراک یاقفر
 نارگید تالکشم هب هیبش ،ناشتالکشم

 یارب کمک و یگتسبمه یاهدنب ندینت و تسا
 ریغ و یرورض ،کرتشم فادها هب یبایتسد
.تس یشوپ مشچ لباق
 دیدج راتخاس زا صخشم ریوصت کی

 ناشن ،رگراک یهقبط تیعضو و یرادهیامرس
 رد یرادهیامرس ،اجک ات و اجک هب هک دهدیم
 ،تسا هتفر شیپ نارگراک ندیشک تراسا هب
 یاهداضت و اهتیدودحم ،لاح نامه رد یلو
 دوخ یوس زا اهنت دیاب هدافتسا ءوس نیا

 لکشتم یتازرابم عمجم کی رد هک ینارگراک
.دوش درط و اشفا ،دنا

ىعمج قالخا و ىهاگآ شرتسگ
 هس رد ،ابماباچوک ىاههاگراک نویساردف راک
 هتسب ،مادک ره هک تسا هتفر شیپ مهم یهزوح
 هدش ماحنا ،ام ىاهتیدودحم و تاناکما هب
 ندرک کیتامتسیس لماش اههزوح نیا .تسا
 اشفا ىتاعالطا رازراک کی ىرازگرب ،تاعالطا
 تیوقت و ىلعف ىراک لئاسم ”ندرک نشور“ و
.دوب ىاهیاپ ىاهلکشت
 و ،اههاگراک و هیاپ یاهاکیدنس ]نارگراک[ اب ام
 ییاهرادید ،تشادن اکیدنس هک ییاهاج زین
 نام غارس هب هک ینارگراک نیتسخن اب .میتشاد
 طیارش .میدرک یسررب ار راک طیارش ،دندمآ

 تبث ار نارگراک زا نت اههد راک یناسنا ریغ
 ناکدوک و نانز راک طیارش صوصخ هب ،میدرک
 چیه نودب ِتقوم ِنارگراک ِناوارف رامش ؛ار

 و یمئاد نارگراک نیب تباقر ؛قوقح و قح
 ؛هدنیاسرف و ینالوط راک تاعاس ؛تقوم
 زین و یسنج تروص هب قوقح تخادرپ

 ،درم و نز نارگراک هک یرگید یاهکلک
.دنتسه اهنآ دهاش
 طابترا ىهلیسو دنچ یهارمه زا ،نامزمه
 طیارش هک اهنامه ،میدوب رادروخرب یناگمه
 هب ار فلتخم یاه تکرش رد نارگراک یگدنز
 هک نآ مغر هب ،دناهدرک شرازگ هدرتسگ روط
 یراک ،اهامرفراک یهطلس هب هجوت اب ،راک نیا

.تسا کانرطخ
 لئاق نامدوخ یارب رضاح لاح رد هک یاهفیظو

 نارگراک لکشت و هیحور تیوقت ،میاهدش
 ییاههناخراک غارس میراد اددجم .تسا

 لیلحت فده اب .دنرادن اکیدنس هک میوریم
 زا یضعب رد لاثم یارب ،اهرادید نیا جیاتن
 ار نارگراک هک میداد ناشن کردم اب ،اهنآ
 ندش رتهب ،رگید یضعب رد ؛دناهدرک جارخا

 ،رگید یضعب رد و میدش ثعاب ار راک طیارش
 راک دب طیارش زا امرفراک هک میدوب دهاش یتح
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.داد ار طیارش دوبهب لوق و درک یهاوخ رذع
 و درم نارگراک نیب یگتسبمه و تیوه داجیا
 نارگراک ات تسا یصوصخم یورین دنمزاین ،نز
 ار مدرم راشقا نیرتریذپبیسآ و ناوج و نسم
.دنک دحتم
 کی هک نآ زا شیب ،راک ندرک ریذپفاطعنا
 قوقح ”یدوبان“ موهفم هب ،دشاب یثنخ یهژاو
 لاغتشا هک یدادرارق راک دننام .تسا نارگراک
 رد راک تعاس تشه نوناق ؛دنکىم رادیاپان ار
 ۹ هب و دنک یمن تیاعر ار نآ سک چیه هک زور
 کی و هبنش و هتفای شیازفا زور رد تعاس ۱۲ ات

 اب هک راک تابث ؛دوشیم لماش مه ار اه هبنش
 و هدش نیزگیاج مود تسد یاهدادرارق

 ،همیب ،راک یهقباس یایازم هک تقوم یاهلغش
 نآ لماش هریغ و یگداتفاراک زا ،تمارغ
 بش ،اههبنشکی رد راک ،یراک هفاضا ؛دوشیمن
 هک لیبق نیا زا و یگداوناخ تالکشم ،یراک
 هن و دوشیم تخادرپ یقوقح هن اهنآ تباب رگید
 طیارش ،تقوم یاهدادرارق .دنهدیم یصخرم
 هدرک مه رتدب هکلب ،هدرکن رتهب اعطق ار راک
 .تسا
 و تعاطا ،دایقنا و ییآراک هک ینامز رد
 طقف ]![دراد حیجرت هقباس و هبرجت هب یربنامرف
 دیدج طیارش نیا دجاو ،ناوج رگراک کی
 هک ،فیرح نف همه تس یرگراک وا ؛تسا

 هملپید رثکادح و درادن یتباث راک لحم چیه
 نیا ییایویلب رگراک دیدج تاصخشم .تسا
 .تسا
 هدش هتخانش ىبوخ هب هچنآ رانک رد ،رگراک نز
 قالط ،اهنت ،شندوب ناوج رانک رد ،تسا

 رب ىگداوناخ یهفیظو راب اب ،هویب ،هتفرگ
 ای و تسا لاسدرخ ىردام هکنآ نیع رد ،شود
 هدهع رب ار شیوخ ردارب و رهاوخ تیلوئسم
 ىرشق نانز زا ”تایصوصخ“ نیا ؛دراد
 زیچ ره زا شیب ،نارادهیامرس هک دنزاسىم

:دنا نآ راتساوخ
 ربارب رد ندوب نز ”رطاخ هب طقف“ هک تلع نیدب

 تفایرد یرتمک قوقح ،نادرم اب هباشم راک
 هلماح شیارب ،)رتمک دصرد ۳۰ دودح( دنکیم
 زا ،داتفا یقافتا نینچ رگا و تسا عونمم ندش
 مورحم نآ زا دعب و نامیاز زا شیپ یصخرم
 یگلماح زور نیرخآ ات دننکیم شراداو و تسا

 هک ینانز زا دراد دوجو ییاههنومن .دنک راک
 رد ناشدنزرف و دنتشاد دعوم زا شیپ نامیاز
 روبجم رگید نارگراک و درم زور دنچ ضرع
 ار نفد جرخ ،ردام نآ اب یگتسبمه رد دندش

 یهناخراک کی نارگراک تداهش( دنزادرپب زین
 .)یزاسکیمارس
 هنازور راک ساسا رب ،رگید ،نارگراک قوقح
 رثکادح یهمانرب ای یراکهعطق هکلب ،تسین
 راک تعاس ندش هفاضا ینعم هب هک تسا دیلوت
 یاههاگراک( تسا تعاس ۱۶ ات ۱۴ هب هنازور
 و لُگ دیلوت ،یگدنفاب ،کیمارس ،یزودشفک
 ظافح چیه نودب دنا روبجم رگراک نانز .)هریغ
 تافآ دض ،تارشح دض داوم ؛دننک راک ینمیا
 ،لُگ دیلوت اب هطبار رد یئایمیش تادیلوت و

 یئامیش داوم ،یشافک یارب یروف بسچ
 ،یزاسکیمارس رد نیگنس یاهراک ،یگدنسیر
 رد تبوطر ،سابل دیلوت یاه هاگراک رد گنر
 رد هک هنابش راک اهنیا رب هوالع و ،غرم ینکرپ
.تسا هتفای تیمومع ،ریخا نارود نیا

 دادرارق ،تباث دادرارق اب ،یمیدق ریگبقوقح
 اب و اکیدنس وضع ،گرزب یاههناخراک رد

 هدش هتخانش تیمسر هب و نئمطم یراک قوقح
 نایم زا دراد تعرس هب ،تلود ربارب رد
 عون کی دشر ربارب رد ،نامزمه یلو .دوریم

 لباقم رد ؛میراد رارق یدزم رگراک زا دیدج
 و رترامشرپ رایسب ییعامتجا طباور اب یرگراک
 هچ رگا ،لبق زا رتتیمها اب یداصتقا رظن زا

 ،ادج ادج تیمک رظن زا ،لکشت زا مورحم
 ربارب رد ینوناق روضح نودب ،هدز تشحو
 هداس یأر کی طقف هک نآ نودب و تلود
 یداصتقا مکارتم شزرا رد یفخم و یدنورهش
 .دشاب
راک رد فاطعنا تیعقاو و یژولوئدیا

 یعاجترا یاهشخب یوس زا هک یدیدش رازراک
 ،لاربیلوئن یاهتلود و یویلوب یرادهیامرس
 هداتفا هار هب ام روشک رد راک طباور رییغت تهج

 تاررقم ندوب دایز ىهناهب هب ار شراک ،تسا
 هیجوت ،یراک یاهدادرارق یهنیمز رد ىنوناق
 ،تاررقم نیا ندوب دایز دیوگیم و دنکیم
 نآ دربراک و ریبعت و ریسفت ندش تخس ثعاب
 هک ؛دنا ”رباربان“ ینوناق تامادقا هک ؛دوش یم
 یور و ؛دوشیم تظافح دایز نارگراک زا
 یاه لکش داجیا دنور رد هک ،”یمئاد لاغتشا“

 یهدنامزاس رد رییغت رثا رب هک ،لاغتشا دیدج
 ؛دراذگیم یفنم ریثأت ،دناهدمآ دوجو هب دیلوت
 و دناربتعم یراک نیناوق هک یدراوم کدنا رد
 رظن رد ،دوشیم هتخانش دهعتم لاربیلوئن تلود
 نآ رد نوناق اریز ،بسانتمان تسیدروخرب نانآ

 و قوقح ،دادرارق ،نوگانوگ یایازم
 یارب .دسانشیم تیمسر هب ار اهتیلوئسم

 ندرب الاب ینعم هب رما نیا ،یگداس هب ،نانآ
.دیآیم باسح هب ”راک یهنیزه“
 ،تاظحالم نیا مامت دنیوگىم ]ناراد هیامرس[
 نییعت و دیلوت سوسحم ندرب الاب نیمضت ىارب
 هک ار ىزیچ نآ و تسا دمآرد و دیلوت نیب هطبار
 و دنراذگىم ”ایازم تشابنا“ ار شمسا ،نانآ

 ،دراد ىراذگهیامرس ىور ىفنم ریثأت دنیوگىم
.دنربىم لاؤس ریز
 زا نارادهیامرس ”نانیمطا“ نیا هک تسا نشور
 هام رد ،یویلوب رد مسیلاربیلوئن رارقتسا نامز
 یتعنص شخب .تسیهاو یرما ۱۹۸۵ توا

 هدرک دشر یاهتسجرب روط هب ،نارادهیامرس
 یتعنص شخب دیلوت ۲۰۰۳ لاس رد :تسا

 یلم صلاخان دیلوت دصرد ۳۳ ،یراد هیامرس
)۴(.دریگیم رب رد ار
 رد ،رتشیب راک .تسین لبق زا رتهب راک تیفیک
 هدش تباث و دوش یم ماحنا یرتمک دزم لباقم
 تفه رد ،راک تاعاس طسوتم دح هک تسا

 لاس رد هتفه رد تعاس ۴۴ زا ،هتشذگ لاس
 لاس لئاوا رد هتفه رد راک تعاس ۵۲ هب ۱۹۸۷
 صلاخان دیلوت مجح .تسا هتفای شیازفا ۱۹۹۰
)۵(.تسا هتشاد شیازفا دصرد ۳۰۰

 رد ،مود تسد یاهدادرارق و یلصف یاهلغش
 دیرخ تردق .دننادرگرس یتابثیب یایرد
 .دسریمن مه ۱۹۸۰ یاه لاس یاپ هب اهدزمتسد

 لهچ ۱۹۹۰ لاس رخاوا رد دزمتسد لقادح
 یگدنز تیفیک )۶(.تسا هتشاد شهاک دصرد

 الاح ،تسا هدش رتدب نارگراک یاههداوناخ
 ات دننک راک دیاب مه ناوج نادنزرف و نانز رگید
 فرطرب ار هیلوا یاهزاین ،طقف و طقف دنناوتب

 تخس ار ناناوج شزومآ ،رما نیا .دنزاس
 لکش هب ،ریقف و دنمتورث نیب فاکش .دنکیم

.تسا هدش رت قیمع یریگمشچ
 و بیجع نارادهیامرس لیالد ،فرط کی زا

:دنیوگ یم ام هب .تسا بیرغ
 موهفم هب ،یعامتجا یایازم و یلغش تینما“
 رد قیوشت عنام هک تس ییالاب رایسب یهنیزه
 داجیا رب ار هار رما نیا ،دوشیم یراذگهیامرس
 عفن هب“ :نیاربانب ”.ددنبیم ،رتشیب و رتهب لغش
 لاکشا ات دنهد هزاجا هک تسا ناگمه
 یایازم و دشاب هتشاد دوجو دادرارق نوگانوگ
 رتشیب یراذگ هیامرس ات دیایب نییاپ یعامتجا

 دهاوخ رتشیب لاغتشا مه ،لکش نیدب .دوش
 میهاوخ یرتهب تیفیک هک نیا مه و دوب
”.تشاد میهاوخ یرتشیب دیلوت اریز ،تشاد
:میسرپب نامدوخ زا میناوتیم طقف نارگراک ام
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 یولج ،یلغش تینما و یعامتجا یایازم رگا
 هنوگچ سپ ،دریگیم ار رتشیب لاغتشا داجیا

!؟میبای تسد اهنآ هب ،اهنآ فذح اب تسا نکمم
:دنیوگیم ام هب نارادهیامرس یرگید یاج رد
 هفاضا ،یعامتجا یایازم( راک یهنیزه لیلقت“
 ،اههبنشکی یلیطعت ،یراک بش ،یراک
 رثؤم شیازفا ثعاب دناوتیم )هریغ و یصخرم
”.دوش نارگراک دمآرد
:میسرپیم نارگراک ام

!؟تسا نکمم یزیچ نینچ هنوگچ
 ،نارادهیامرس رگا هک تسا نشور رایسب
 شیازفا دیلوت ”دننک مک ار راک یهنیزه“
 یراذگهیامرس هک لیلد نیا هب هن ،دباییم
 یاهویش هب دیلوت هک لیلد نیا هب هن ،دننکیم
 لیلد نیا هب هن ،دوشیم یهدنامزاس رت لوقعم
 ای ،دنوشیم یزاسهب لقن و لمح یاههار هک
 هکلب ،دیآیم نییاپ کیتارکوروب یرادا جراخم
 ره زا نوچ دنکیم ادیپ شیازفا یگداس هب دیلوت
 رتمک و مینک راک رتشیب دنهاوخیم ام زا کی

 نینچ رد هک تسا نکمم هنوگچ .میریگب قوقح
 ”نارگراک قوقح رثؤم شیازفا“ هب ،یطیارش
 یدیاع شیازفا هکیتروص رد ،تفای تسد
؟دنک یم لمع نآ فالخ رب ،هیامرس
 هرامش الثم نامرف کی رودص اب مسیلاربیلوئن

 هب هزات تارکونکت یهنیباک کی تسد هب ۲۱۰۶۰
 هداز ىتقو هکلب .دوشىمن هداز ،هدیسر نارود
 ىارب ،ىلحم ىرادهیامرس زا ىشخب هک دوشىم

 لالد هک دریذپب ،نآ شیازفا و شعفانم ظفح
 و کیرش و ىجراخ ىاههیامرس نانیمطا لباق

 شعفانم ظفح ىارب و دشاب نآ نامرف تحت
 هتشابنا ىعامتجا یهیامرس مامت دشاب رضاح
 رد هتشذگ لاس ۶۰ ىط ىویلوب قلخ ىورین هدش
 ,YqDB, COMIBOL لیبق زا ىیاهتکرش

CBF, ENTEL, EnDE هب ،ار اهنآ دننام و 
.دنک راذگاو ىجراخ ناراذگهیامرس
 عفانم ،درادن یداصتقا عفانم طقف مسیلاربیلوئن

 نیا هچنآ هک تسین یقافتا .دراد مه یسایس
 نیمه اقیقد ،دنک یم صخشم ار یلاربیل نارود
 بوکرس و هلمح ،کیتامتسیس یرگناریو
 صوصخ هب و یاهدوت تمواقم و تازرابم
 هب اهنت رما نیا .تسا یرگراک شبنج بوکرس
‐Calamar اکرامالاک رد یماظن بوکرس رابتعا

ca ندش هتسب قیرط زا زین و ،دش ریذپ ناکما 
 ،نارگراک ندرک هتسشنزاب دیدش رازراک ،نداعم

 لماح هک نانآ رش زا ندش صالخ تهج
 هرخالاب و ،دنتسه یتالیکشت یهبرجت

.دنب و دیق یب یاهدادرارق
 هعومجم ،دوخ یهبون هب ،یسایس تارییغت نیا
 هک تشاد هارمه هب ار یداصتقا تارییغت زا یا
 اج“ یهژاو .درک مکحتسم ار یسایس تارییغت
 زا رتمک ضرع رد ]هناخراک لحم[ ”ییاج هب

 رگراک رازه ۲۷ زا رازه ۲۰ دودح لاس هس
 زا ؛درک راکیب راک زا ار COMIBOL لوبیموک
 دودح ،یا هناخراک رگراک رازه ۱۶۰ عومجم

 نداعم رد ؛دندش جارخا رفن رازه ۴۰
 همین هب یدادارق نارگراک رامش ،یصوصخ
 شبنج هبرجت اب و راوتسا یهتسه و ؛دیسر
 ،اه هاگشیالاپ ،تفن نداعم رد یویلوب یرگراک
 ار ناراکیب فص ،زین نهآ هار و نامتخاس
 نامرف هک ی”دازآ دادرارق“ نآ .دندرک رتینالوط
 ىتابث ىب یاضف ،دش رداص ۱۹۸۵ لاس رد شا

 نماد نارگراک نیب رد ار تینما مدع و قلطم
 .دز
 هن ،ناگدننک تموکح هن ،سک چیه
 دنک راکنا دناوت یمن ،هعماج هن و نارادهیامرس
 هب یویلوب رد ار راک یورین ،شیپ اه لاس زا هک
.دنا هدرک روبجم فاطعنا شریذپ
؟تسیچ هراچ هار
 زا یکی ،میدرک هدهاشم هک هنوگ نامه
 زا نارگراک هب هلمح ،تلود یاه یژتارتسا

 ناونع هب .تسا هدوب راک نیناوق رییغت قیرط
 زا یریگولج یارب میناوتیم یراک هچ ،رگراک
 رد و راک نیناوق رییغت رد ییاهششوک نینچ
؟میهدب ماحنا نامدوخ قوقح زا عافد
 ار دوخ یاه داهنشیپ ،تلود و نارادهیامرس
 هس ؟مینک راک هچ نارگراک ام .دنراد هدامآ

:تسا ریذپ ناکما عضوم
 نیمه هب راک یمومع نوناق زا عافد – فلا

؛تسه هک یلکش
 نوناق تایئزج و تاکن یور هرکاذم – ب

؛ناراد هیامرس و تلود یداهنشیپ
 نوناق یداهنشیپ هحیال کی میظنت و هیهت – پ
.نآ یارب هزرابم و دیدج راک یمومع
 عافد .تسا تسرد ،عضوم نیموس ام رظن هب
 .دماحنایم تسب نب هب ،یلعف راک نوناق زا

 یداهنشیپ نوناق تایئزج و تاکن یور هرکاذم
 اه حرط شریذپ ینعم هب ،نارادهیامرس و تلود
 ،اهنت .تسا نارادهیامرس و تلود تاحالصا و
 جیورت ،مینک هیهت نارگراک ام دوخ هک ینوناق
 ظفح نماض دناوتیم ،مینک هبلاطم و مینک
 هب نام ناگرزبردپ و ناردپ هک دشاب یقوقح
 مامت هب ار ینوناق ششوپ ؛دندوب هدروآ تسد

 نارگراک( ینوناق تیامح دقاف نارگراک
 دنراد مود تسد دادرارق هک ینارگراک ،یلصف
 ینارگراک قوقح زا و ؛دهدب شرتسگ )هریغ و
 فاطعنا( راک یهدنامزاس دیدج لاکشا رد هک
.دنک عافد ،دنا لغاش )یراک
 لماش هک- نارگراک دوخ هک ىنوناق ،اهنت

 زا ،دننک هیهت -تسه مه ىمسر ریغ نارگراک
 هب ،فلتخم ىاهشخب رد هک ىنارگراک قوقح
 عافد ،دننکىم راک ،”دیلوت ىفاطعنا“ یهویش
 هس دیاب ،ىنوناق یهحیال نیا .درک دهاوخ
:دشاب هتشاد ىساسا یهیاپ

 ىارجا رد تلود تلاخد ،نارگراک ظفح
 قوقح ندوب ىشوپ مشچ لباقریغ و ،نوناق
 .نارگراک
 ،نوناق نیا هک میراد هجوت ام ،نیا زا ریغ هب
 لماش ،دنک نیمضت ار یلغش تینما دیاب
 دهد ناکما ام هب هک دشاب بسانم یدزمتسد

 ،تشادهب هب و ،مینک نیمأت ار نامهداوناخ
 هتشاد یسرتسد نکسم و ،شرورپ و شزومآ
 یاهتعاس تشه یمومع راکزور زا زین و ؛میشاب

 هداوناخ رد تکرش و تحارتسا ناکما ام هب هک
 و یعامتجا یایازم زا ،دهدىم ار هعماج و

 یارجا ندوب یرابجا و ییاکیدنس نامزاس
.میشاب رادروخرب ،یعمج تارکاذم و نوناق

 یارب نوناق کی ؟تسا مهم نوناق ارچ
 و یسایس ،یعامتجا یگدنز فلتخم یاههطیح

 مزال اما .دنک یم نییعت ار اهرایعم یداصتقا
 یهظفاح رد ،نیناوق مامت هک میمهفب تسا
 یهظحل رد نیناوق .دنوشیم جرد یخیرات

 اهورین یهطبار ،دنوشیم هتشون هک یایخیرات
 ،تلع نیمه هب ،نیناوق .دنهد یم ساکعنا ار
 یارب ار یعامتجا تاقبط و اههورگ یاهییاناوت
 ،دوخ عفانم ساسا رب ”یزاب دعاوق“ میظنت
 رتیوق هقبط و هورگ کی رگا .دننکیم سکعنم
 دعاوق نیا هک دنکیم نییعت هک تسا وا ،دشاب
.دشاب دیاب هچ یزاب
 -نیناوق- یزاب دعاوق هک تسا بیترت نیدب
 کی لیکشت ناکما ینوناق رگا .دنراد تیمها

 لغش کی ناکما ای ،دنک تیوقت ار اکیدنس
 دنکیم کمک نارگراک هب ،دروآ مهارف ار تباث

 یعمج رما رد و دننک عافد دوخ قوقح زا هک
 لکشتم نوناق رگا .دننک لصاح تفرشیپ ،دوخ
 ،دنک راوشد ار نارگراک ِدوخ زا عافد ای و ندش
 تعنامم ،یعمج یاهتساوخ هب ندیسر هار رد
.دنک یم داجیا
 یور یلو ،دننکیمن نیمضت ار هجیتن ،نیناوق
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 ریثأت قوقح ]ظفح و بسک[ یارب هزرابم دنور
 هک رما نیا نیمضت ،لیلد نیمه هب .دنراذگ یم
 نارگراک عفانم یهدنهد ساکعنا دیاب نوناق
 ،دعب و ،تسا رادروخرب رایسب تیمها زا ،دشاب
.نآ یارجا
 داهنشیپ کی زا میهاوخب ام هکنآ زا شیب ىلو

 راک طباور دروم رد هک هچنآ هب تبسن ،دوخ
 رد رما نیا هک میدقتعم ؛مینک عافد ،تسا

 دراد رارق ناشقوقح زا نارگراک ىهاگآ تمدخ
 ار نامدوخ تیعقاو هک دنک ىم کمک ام هب و
 و میوش لکشتم هک دنک ىم کمک ،میسانشب
 جیسب ،نام یاههتساوخ و قوقح زا عافد ىارب

)۲۰۰۴ ربماتپس(
:هب کن .اتراکنا گنهرف ،یویلوب -۴

http://es.encarta.msn.com/tex‐
t_761563800_13/bolivia.html ۲۰۰۴ ربماتپس

 ساسا رب هتفه رد هدش ماحنا راکزور یسررب -۵
 ۲۰۰۱ ات ۱۹۹۲ زا فلتخم یاه هتشر نیگنایم
)cpE، ۱۹۹۲ ،یگناخ ماغدا هسردم :عبنم(
انیخروئخ ،هتارریا -۶

 .میوش
————————

۱- Oscar Olivera: ¿Qué hemos 
aprendido? El nuevo Mundo del 
Trabajo; Nosortos somos la Coordi-
nadora; Fundación Abril, abril de 

2008, La Paz, Bolivia
2- Iriarte Georgina, Analisis critico 

de la realidad, (Cochabamba, Ki-
pus, 2004; 406, هھب کن ننيینچمهھھھ: www.i-

ne.gob.bo وو www.cedla.org
 و لاعف یاه هتشر رد لاغتشا راتخاس رادومن -3
 راک رازاب شخب ساسا رب تیسنج عوضوم

 زاپال ،یرامشرس یلم یوتیتسنا ،۲۰۰۱ ات ۱۹۹۲

!فیثک یاه سابل
رگرب ساموت
عفرا هدازآ همجرت ننانزز - يییيرگرراكک

junge welt ناوج یایند
 رارق زواجت تحت و هدش رامثتسا رگراک نانز
 نانز اب زیگنا رب اوسر دروخرب :دنریگ یم
 یفاب هچراپ هناخراکرد یجراخ رگراک
 فورعم یتراجت یاکرش رب راشف . ندرا
 لاح رد یندرا هناخراک نیا ییاکیرمآ
.تسا شیازفا
 -یجراخ نارگراک یارب اهروشک رثکا رد

 هب یبای تسد -ینوناق تماقا قح اب یتح
 رما نیا .تسا یراوشد رما یعقاو قوقح
 .تسا رتراوشد بتارم هب رگراک نانز یارب
 تکرش نیرت گرزب ندرا رد رضاح لاح رد

 کی شوختسد یفاب هچراپ هتشر یتارداص
 هک تکرش نیا رد .تسا گرزب یئاوسر
 یت لا یروتکافونام لراپآ زنیج کیسالک“
 Classic Jeans )زدنارب کیسالک ( ”ید

Apparel Manufacturing Ltd.(Classic 
Brands( زا هک ینز نارگراک دراد مان 

 لاس زا لقاال دنتسه یقرش یبونج یایسآ
 هب تکرش هریدم تیئه یاضعا طسوت ۲۰۰۷

 رد وزواجت ،یسنج رازآ دروم موادم روط

 .دنا هتفرگ رارق هجنکش تحت زین یدراوم
 نیا یئاکیرمآ یاکرش رب راشف نایم نیا رد
 نیلوئسم هیلع یراک هک نآ یارب تکرش
 ماحنا ناشداد رارق فرط یندرا تکرش
 زا مادکچیه.تسا شیازفا لاح رد ،دنهد
 )اه وا ،یج ،ینا(یتلود ریغ یاه نامزاس
 ناهج هشوگراهچرد یقرتم یاه هناسر و
.دندرکن ینلع ار هعقاو نیا

 دروم رد یحیضوت نونک ات لوئسم تاماقم
 طقف نئوژ طساوا رد .دندادن هعقاو نیا
 ناریدم زا یکی Anil Santha ”اتناس لینآ“
 سیلپ تشادزاب رد مامت زور ود ماهتا دروم
 رارق ییوجزاب دروم و تشاد رارق ندرا

 ”اتناس لینآ“ .دش دازآ هلصافالب اما تفرگ
 مهتم وا .تسا یئاوسر نیا یدیلک درف
 یسنج تالیامت یاضرا یارب هک تسا
 ناوج نانز ۶ ات ۵ اهراب دوخ هتخیسگراسفا

 هب هک دوب هدرک راداو ار یئاکنالیرس رگراک
 رد نز نارگراک .دنورب لته رد وا قاطا

 لینآ”یاه یراکزواجت هیلع ۲۰۱۰ لاس
 نیا اما دندرک مه باصتعا یتح”اتناس
 لاناس“ .دنام هجیتن نودب تاباصتعا

 ریدم و بحاص،Sanal Kumar”راموک
 یسرزاب سیئر ”ار ”لینآ ” هناخراک
 یورین مادختسا تیرومام یارب ”هناخراک
 ار وا و هداتسرف یبونج یایسآ هب دیدج راک
 .درک جراخ برض ریز زا تقوم روط هب
 نودب هتفه دنچ زا سپ ”اتناس لینآ ”اما

 راک رس هب هرابود یبقاوع هنوگ چیه لمحت
 .تشگزاب دوخ یلبق

 هبون هب یندرا تکرش نیا رد راک طیارش
 ۴۸۰۰ رثکا .تسا گرزب یئاوسر کی دوخ
 اهنآ .دنتسه رجاهم تکرش نیا نارگراک رفن
 و شدالگنب ،لاپن ،اکنالیرس یاهروشک زا

 .دنا هدمآرد هناخراک مادختسا هب رصم
 رد راک یارب هسسوم“ شرازگ ساسارب

 .لا .یج .یا(”رشب قوقح و یناهج حطس
 & Institute for Global Labour)ر .اه

Human Rights روطب راک تفیش کی 
 یاه هرود رد و هدوب تعاس ۱۳ لومعم

 مه تعاس ۱۸ ات راک نامز الاک لیوحت
 بلغا طایخ نانز .دنک یم ادیپ شیازفا
 ۶۱ یتعاس نازیم هب یزیچان قوقح اب دیاب

 راک هتفه رد زور تفه ات ییاکیرمآ تنس

http://www.jungewelt.de/
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 دروم ،هدروخ کتک راک نیح رد اهنآ .دننک
 یراک هفاضا هب راداو و هتفرگ رارق نیهوت
 نیا هک یعمج یاه هناخ.دنوش یم یرابجا

 ناتسبات رد دننک یم یگدنز نآ رد نارگراک
 درس ناتسمز رد و هدوب هدنزگ تارشح زارپ
 یراخب یامرگ نودب دنراچان اه نآ زین ندرا
.دننک رس مرگ بآ و
 و یناهج حطس رد راک یارب هسسوم“

 و ” Change“ هسسوم ،”رشب قوقح
 دننک یم شالت رشب قوقح یاه هورگریاس
 ار دوخ راشف اکنالیرس و ندرا ،اکیرمآ رد
 شیازفا هناخراک نیا رد عاضوا رییغت یارب
 یریگ یپ ناهاوخ وس کی زا اهنآ .دنهد
 رگراک نانز هب زواجت هیلع مرج مالعا یعقاو
 یطارفا رامثتسا هب یگدیسر رگید یوس زا و
 نانز یاهدزمتسد شحاف ندوب نیئاپ و
 رد ندرا راک ترازو هتبلا .دنتسه رگراک
 هورگ کی زین و ” نامع ”روشک نیا تختیاپ

 چیه”ارهاظ اکنالیرس زا یتلود قیقحت
 نانز هب هدش ماحنا یاهزواجت زا یخنرس
 یلزگنیک“ .!؟دنا هدرکن ادیپ رگراک
 هرادا”زا Kingsley Ranawaka ”اکاوانار
 اکناسین”و ”اکنالیرس یجراخ نانکراک
 ترازو ”زاNisanka Wijeranthe ”هنتارجیو

 دندرک مالعا ”اکنالیرس یاه همانزور هناخ
 هدوب تسردان ”اتناس لینآ“ هب زواجت ماهتا هک
  .تسا

 ناگدننکدیلوت زا ”زدنارب کیسالک“ تکرش
 ییا هریحنز تاراصحنا یارب کاشوپ
 ،WalMart”ترام لاو“ دننام ییاکیرمآ
 ،Target”تگرات“ ،Kohl’ s”زلهوک“
 یم Macys“ ”زیکام و Hanes ”سناه“
 هک یئاکیرمآ تاراصحنا نیا زکارم .دشاب
 تکرش زا ار اکیرمآ رد هدش هتخورف هسبلا
 نیا ات دنا هدرک شالت دننک یم دراو یندرا
 همانزور هنومن یارب .دنامب توکسم یئاوسر
 Huffington ”تسپ نت گنیفوه“ یسیلگنا

Post (1( هک داد ناشن دنتسم یشرازگ رد 
 هسبلا رادیرخ تاراصحنا زا مادکچیه
 هب ییوگ خساپ هدامآ ”زدنارب کیسالک“

 حرطم تکرش نیا هرابرد هک یتالاوس
 ”سناه”راصحنا.دنا هدوبن ،تسا

Hanesهک یتالاوئس زا مادک چیه هب ”الوصا 

 .تسا هدادن خساپ هدرک حرطم همانزور نیا
 دوخ ینارگن طقف رگید تاراصحنا ناریدم
 رد ”زدنارب کیسالک“ تیعضو هراب رد ار
 هرابرد اهنآ همه یلو دنا هدرک زاربا ندرا
 شور رد ”زدنارب کیسالک“ رگا هک نیا

 هب نانچمه اهنآ ایآ دهدن یتارییغت دوخ
 دنهاوخ همادا تکرش نیا اب دوخ تراجت
.دنا هدرک توکس لماک روط هب ،هن ای داد
 کی ،زواجت ناینابرق زا یکی هلصاف نیا رد
 اه هناسر ربارب رد ،یشدالگنب ناوج نز
 و وا هب هدش ماحنا زواجت هرابرد و دش رهاظ
 نآ رب هوالع و.داد شرازگ شناراکمه
 یزکرم نامتخاس ربارب رد نازومآ شناد
 ،وگاکیش رد Sears”زرس“ فورعمراصحنا

 نارادیرخ نیرت فورعم زا یکی هک
 هب تسد ،تسا ”زدنارب کیسالک”کاشوپ
 هک دنتساوخ ”زرس“ زا اهنآ .دندز تارهاظت
 رییغت یارب و هدرک هدافتسا دوخ ذوفن زا

 ضقن هب نداد نایاپ و ندرا رد راک طیارش
 مادقا ”زدنارب کیسالک“ ردرشب قوقح

.دنک
”ناوج یایند ”یناملآ هیرشن زا هتفرگرب
)۱( Major American Brands Silent on 

Alleged Rights Abuses At Overseas 
Factories!
http://www.huffingtonpost.com/
2011/07/21/american-brands-abu‐
ses-factories-jordan-labor-conditi‐
ons_n_903995.html

 ناریدم کیاکی خساپ شرازگ نیا رد
.تسا هدش رشتنم یئاکیرمآ تاراصحنا

بایهر
 اه ترارم هک یخلت نارود نیا رد
دنناوارف
 هک ییاحنآ زج ؛ میرآ هانپ دیاب اجک
؟ دننارای

 تسا کاترگ و یبآ یب و تسا کاخرگا
یبات یبو
 همشچ ِ نیع هک ار ناراب ِ لسن مزانب

دنناراس

یدازآ حبص یا وگب دنتفر اجک مناقیفر
 غرم همه یناد یم هک منازیزع
؟ دنناوخرحس

 نارای یب هک احنآ تسا تبرغ ًانیقی
میراوخمغ
دننالاغش و راتفک هک اجنیا رتب تبرغ زاو

 یدنموزرآ حرش تسا ریرقت دح یارو «
« )۱(
! دننایاپ ِ ّ طخ رد یسب رگنب یلو ظفاح ایب

یرازاب ِ لقع قیرط زا دیجنسم ار ام امش
 نایزو دوس اجک قشع هار نایوپ هر هک
!؟ دنناد

 تسه ییافو ، اجنیا رگا تسه ییافص
امابرگا

دننآزارپ و نیا زارپ احناک یا هقلح رب اشوخ

دیوریم بادرم رد هک لگ نآ تّمه یادف
 شافرژرد هک یتسه نیازا شریسفت و

دنناریح

کاتو کاخ

http://www.huffingtonpost.com/2011/07/21/american-brands-abuses-factories-jordan-labor-conditions_n_903995.html%20
http://www.huffingtonpost.com/2011/07/21/american-brands-abuses-factories-jordan-labor-conditions_n_903995.html%20
http://www.huffingtonpost.com/2011/07/21/american-brands-abuses-factories-jordan-labor-conditions_n_903995.html%20
http://www.huffingtonpost.com/2011/07/21/american-brands-abuses-factories-jordan-labor-conditions_n_903995.html%20
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 هدحتم تالایا و اپورا رد نارحب تماخو
 و رگراک ۀقبط رد ار یتوافتم یاه خساپ

 هب و ،اپورا رد .دزیگنا یمرب  ینایم ۀقبط
 ،نانوی( یا هنارتیدم یاهروشک رد هژیو
 ،ناوج ناراک یب ،)ایلاتیا و لاقترپ ،ایناپسا

 ۀقبط ۀبتر نیئاپ نادنمراک و نارگراک
 ،یرسارس تاباصتعا یرس کی ،طسوتم
 لاکشا و ،یمومع یاه نادیم لاغشا
 ار یعامتجا میقتسم شنک زا یرگید
.دنا هدرک یهدنامزاس
 نادنمراک ،طسوتم ۀقبط ،لاح نیع رد
 یاه تکرش نابحاص و یصوصخ شخب

 »یطارفا تسار« یوس هب یراجت کچوک
 مه زا ار ناشناگدنیامن ای و ،دنا هدروآ یور
 اهنآ زا یرگید شخب و هدرک باختنا نونکا
 یارزو باختنا یارب یریگ میمصت لاح رد
 دیاش و نانوی ،ایناپسا ،لاقترپ رد یعاجترا
.دنتسه ایلاتیا رد
 شیپ زا شیب قیمعت ،رگید ترابع هب
 ،دیماحنا نافلاخم شیازفا هب نارحب ۀدنیازف
 تردق هب بجوم وس کی زا هجیتن رد و
 زا و ،دش تسار ۀهبج یاهداهن تدیسر

 رد ار یناملراپ ارف پچ  تیلباق رگید یوس
.داد شیازفا ینابایخ یاه شنک
 لامش رد و زکرم رد ،نایرج نیا فالخ رب
 یاه نایرج و یطارفا تسار ،اپورا
 طسوتم ۀقبط و نارگراک نیب تسیشافوئن

 تسار و ینایم پچ ۀریخذ زا دمآرد مک
 .تفای شرتسگ یهجوت لباق دحرد ینایم
 یم دوجو هب تباث یاهراک هک یبسن تابث
 ۀقبط فیط زا یدایز رامش لماش و دروآ

 شیب ،دش یم یلامش یاهروشک رد رگراک
 و رجاهم دض تسرپ داژن بازحا زا شیپ زا
.)۱( دندرک ینابیتشپ اسرت مالسا
 دروم دنچ ءانثتسا هب ،هدحتم تالایا رد

 لعفنم لکش هب رگراک ۀقبط ،هجوت لباق
 و تارکومد بزح تسار هب شخرچ دهاش
 بزح طسوت یطارفا تسار بذج
 رب هدحتم تالایا رد .دوب هاوخ یروهمج
 دوجو پچ حانج یبونج یاپورا فالخ
 و هرگنک رد یطارفا تسار تسایس و درادن

 یم اهنت ،هدحتم تالایا رد دیفس خاک
.دوش هنالعفنم یفن یعون بجوم دناوت

 نارحب ،رگراک ۀقبط داحتا زا رود یلیخ
 دوبن ،یگدنکارپ همه زا شیپ ،یداصتقا
 یم راکشآ ار نآ یلخاد تاضقانت و داحتا

 .دزاس
پچ – تسار بذج
 ذوفن ۀصخشم هجو هک یلیالد زا یکی

 یاپورا نارگراک نیب ار تسار تاشیارگ
 ،بازحا یشاپورف ،دهد یم حیضوت یلامش
 .تسا رگراک ۀقبط یژولوئدیا و ناربهر

 تسایس تارکومد لایسوس و رگراک بزح
 نیع رد و دنتسبراک هب ار لاربیل وئن یاه
 یتارداص یاهراک هار ءاقترا یپ رد لاح
 زا اهنآ .دنتسه یتیلم دنچ یاه تکرش
 گرزب یاه تکرش یارب تایلام شهاک
  هناراکزواجت یاه گنج رد ،دندرک عافد
 )یبیل و قارع ،ناتسناغفا هیلع( یتسیلایرپما

 حالطصا هب  هیلع گنج زا ،دندومن تکرش
 ناملسم یاهروشک هیلع هژیو هب و ،مسیرورت
 شرتسگ اب لاح نیع رد و دندرک ینابیتشپ

 مالسا یطارفا تسار و تسیشاف یاه هورگ
 هب یتح و  دنتفرگ شیپ رد ار ارادم هار اسرت
 رد نارجاهم جارخا یارب میقتسم تامادقا
.دندز تسد اپورا
 رد و دنراد قلعت ینایم پچ هب هک یبازحا
 لایسوس(دننک یم تموکح اپورا
 ینایم تسار و )رگراک بزح و یسارکومد
 دوخ تالمح )لکرم و نورماک ،یزوکرس(

 یارب دک مان( »ییارگ گنهرف دنچ« هیلع ار
 .دنداد شیازفا )ناملسم نارجاهم قوقح
 مالسا زا یرادرب هرهب و ارادم زا فده
 نیرتمک اب یجراخ دض یارآ بسک ییاسرت

 یاه گنج رد تکرش هیجوت و هنیزه
 رد هدحتم تالایا و لیئارسا ۀناراکزواجت
.تسا یبونج یایسآ رد و هنایم رواخ
 یژولوئدیا هب هک ییاه میژر بیترت نیا هب

 اب ار رگراک ۀقبط داحتا ،دنراد قلعت مکاح
 شالت و هدرک فیعضت رجاهم نارگراک
 داژن هیلع یندم ۀعماج گنهامه یاه
 رارق هلمح دروم زین ار تسیشاف وئن یتسرپ
 یعس هک ییاه تسیشاف وئن ینعی .دنا هداد
 زا یرت ترارح و روش رپ ریباعت دننک یم
 یتالیامت نینچ و دننک هضرع ییاسرت مالسا

 اه تسینویهص یژولوئدیا رب قبطنم الماک
 یم عافد یموق یزاسکاپ زا هک دشاب یم
 .دننک
 ینارگراک شیازفا لیلد هب ابلاغ اهاکیدنس
 یم راک یتقو هراپ و تقوم لکش هب هک
 و ،دنداد تسد زا ار دوخ یاضعا ،دننک
 زین یتقو هراپ یاه یا هفرح زا شخب نیا
 یطارفا تسار یاه ناوخارف هب رتشیب

 هب هک یرگید تلع .دنداد ناشن تیساسح
 تسا نیا ،دشاب یم تیمها رپ هزادنا نیمه
 یسایس شزومآ یارب رگید اهاکیدنس هک
 هیامرس نارگراک نیب داحتا شرتسگ تهج
 یلامش یاپورا رد یتح .دننک یمن یراذگ
 ،دبای یم شیازفا مه زاب اهدزم تسد هک
 ،اه تکرش اب اهاکیدنس یراک مه
 رجاهم دض تاغیلبت اب هطبار رد ار نارگراک
 هتخاس عافد یب و هدننکش ،اسرت مالسا و
 .تسا
 و یهدنامزاس دوبن رد ،یطیارش نینچ رد
 ۀزرابم عون کی ،یرگراک تالیکشت

 ،هدحتم تالایا و اپورا رد رگراک ۀقبط : سارتپ زمیج
یثنخ و پچ ،تسار

یوحم دیمح طسوت همجرت  يییيرگرراكک
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 نارگراک هیلع ار نارگراک یفارحنا یتاقبط
 رجاهم نارگراک هیلع ینعی رت تسد نیئاپ
 اب اه تسیشافوئن هجیتن رد .دزیگنا یمرب
 و یگنهرف ییارگ تیلم زا یرادرب هرهب
 ،دننک یم لاغشا ار یرتشیب نیمز نآ ءاقترا

 بازحا و اهاکیدنس هک نیا رب افاضم
 قیرط زا لاعف لکش هب تارکومد لایسوس
 نآ اب یتاقبط ۀزرابم و نارگراک شزومآ

.دننک یمن هلباقم
 یژولوئدیا و شنک ،رگید ترابع هب
 پچ « یاهاکیدنس و بازحا لاربیلوئن
 هشدخ ار رگراک ۀقبط یسایس تیوه »ینایم
 زاب تسار ذوفن یارب ار اهرد و هتخاس راد
 پچ ناربهر هک تسا حضاو رپ .دراذگ یم
 دیاب هک یتامیمصت یارب اهاکیدنس ای ینایم
 یمن هعجارم دوخ یاضعا هب ددرگ ذاختا

 اهنآ هب ار یسایس تامیمصت هکلب ،دننک
 حالس بیترت نیا هب و ،دننک یم لیمحت
 رارق »یطارفا تسار« رایتخا رد یرثؤم رایسب
 لصا هب نآ ۀلیسو هب ات دنهد یم
 پچ فیط رد یسایس ماظن ی»ارگزاتمم«
.دننک هلمح ینایم
 نارحب ،اپورا برغ رد ،دنور نیا فالخ رب

 هک یتخس طیارش لیلد هب ،یداصتقا قیمع
 لیمحت یبرغ و یلامش یاپورا یاه کناب

 تسار نارادمتسایس لیلد هب و دنا هدرک
 هک تسا هدش بجوم ،ینایم پچ و ینایم
 دشر یرت ساسح یتاقبط و یسایس یهاگآ

 رد یطارفا تسار یاه ناوخارف .دنک
 دض و رجاهم دض تسایس صوصخ
 یاپورا نارگراک یور یکدنا ریثأت ناملسم
 شرب و یراک یب نازیم اب هطباررد یبرغ
 اهدمآرد و یگتسشنزاب رد هنایشحو یاه
.تسا هتشاد
 تسایس و تسار اب یلامش یاپورا نارگراک
 اب و دنا هدش دحتم ناراد کناب و نآ نرادم
 راتساوخ هناتسرپ داژن یژولوئدیا هب هیکت
 یاپورا یاهروشک هیلع رت تخس تامادقا

 نارگراک نآ ساسا رب هک دنتسه یبرغ
 تیلوئسم یب و لبنت یا هنارتیدم یاهروشک
 اریز دنناد یم مهتم ار اهنآ و هدش یبایزرا

.دنرب یم رس هب تالیطعت رد هشیمه
 و یلاقترپ ،ینانوی نارگراک ،عقاو رد

 تالیطعت ،دننک یم راک رتشیب ییایناپسا
 و دوش یم ناشلاح لماش یرتمک
 ناشراظتنا رد یرت نئمطمان یگتسشنزاب

.تسا
 نارگراک هک هناتسرپ داژن تاساسحا نامه
 یم قیوشت نارجاهم هیلع ار یلامش یاپورا

 هیلع ار ییارگ تیلم یاهوگلا ،دنک
 ،هدرک هیذغت یبونج یاپورا زرابم نارگراک
 تالیامت هب یکیدزن ۀنیمز بیترت نیا هب و
.دزاس یم مهارف ار تسار
 یاپورا یسایس ناربهر و ربتعم ناراد کناب

 و طسوتم ۀقبط ناگدنهد تایلام هب یلامش
 یاه اتمه هب کمک یارب ،نارگراک
 ضورقم هک یبونج یاپورا رد ناش ۀدیزگرب

 و ناراد کناب و ،دنروآ یم راشف ،دنتسه
 یارب زین یبونج یاپورا نارادم تسایس
 یاپورا یاهات مه هک یضورق تخادرپزاب

 هب ،دنا هدرک زیراو ناشباسح هب اهنآ یلامش
 یم راشف یمسر نادنمراک و نارگراک
 یتسیلایرپما یاهروشک نارگراک .دنروآ

 حطس هک دنا هدرک عناق ار اپورا لامش
 ضورق و یتیلوئسم یب لیلد هب اهنآ یگدنز
 اپورا بونج یاهروشک ۀدشن تخادرپ
 لیلد هب هن و ،هداتفا رطخ هب هک تسا

 کناب ۀنالوئسم یب یاه ماو و یرگادوس
.یلامش یاهراد
 هب نارگراک اپورا یبونج یاهروشک رد
 هدنهد ضرق رامثتسا هب فعاضم لکش
 ناگدیزگرب و اپورا لامش یاهروشک ناگ
 یهاگآ زا تلع نیمه هب ،دنیآ یم رد یلحم
 یب و دنتسه رادروخرب یرتشیب یتاقبط
 و یلحم یراد هیامرس ماظن یتلادع
.دننک یم کرد ار تسیلایرپما
 رد یلامش یاپورا نارگراک هک یطیارش رد
 ،دنتسه ناشدوخ یلام ناربهر ۀقبط اب داحتا
 رجاهم و یجراخ نارگراک هب تینابصع اب
 بناج زا ساسا نیا رب و دننک یم هاگن
 هب اراکشآ و ،دنوش یم ریذپ هبرض تسار
 ضارتعا لاقترپ و ایناپسا ،نانوی تاباصتعا

 اهروشک نیا رد هک ینازرابم و ،دننک یم
 ،دننز یم یسایس تکرح هب تسد
 ریازج رد ار اهنآ ۀتفای نامزاس تالیطعت
 شودخم یلحاس یاه هاگ جرفت و هنارتیدم

.دزاس یم
 نارگراک یتسیاب یم هک یکیژولوئدیا ۀزرابم
 و یلام تیعضو هیلع ار یلامش یاپورا
 ناشدوخ نارگادوس و یلام ناگدیزگرب
 نارگراک هیلع تموصخ هب ،دنک جیسب

 نارگراک و یبونج یاپورا یاهروشک
.تسا هتخاس لیدبت یجراخ
 و یتسیلایرپما یاه گنج ،جراخ هب کمک

 دراو یعامتجا یاه هجدوب هب هک یتابرض
 ،تباقر هک تسا هدش بجوم دوش یم
 تامدخ یمئاد شهاک یارب راب نیا یلو
 لاح نیع رد و دریگب الاب یعامتجا

 یلحم ناراک یب و وس کی رد ار نارگراک
 لباقم رد ار رگید یوس زا رجاهم و
.دهد رارق رگیدکی
 تدش هب نارگراک نیب یللملا نیب داحتا
 دهاش اضعب نآ یاج هب و هدش فیعضت

 تسار یللملا نیب یاه هکبش شرتسگ
 و( یجراخ دض تاغیلبت هک میتسه یطارفا

 یم یریگ یپ ار یدیدش )تسیلایسوس دض
 ۷۰ راتشک رد هک یلکش نامه هب و ،دننک
 رتشیب هک میدید ژورن رد پچ ناناوج زا رفن
 هب .دندوب رگراک بزح نازرابم زا اهنآ

 یم یجراخ دض تاغیلبت رگید ترابع
 تادیدهت و لمع هب باکترا دح ات  دناوت
 قوقح نارادفرط هیلع ینیع رابگرم

.دورب شیپ رجاهم نایجراخ
 رجاهم نایجراخ هب هلمح اب یطارفا تسار
 یاه نایرج نونکا و درک زاغآ ناناملسم و
 ینابیتشپ اهنآ زا هک ار یلحم پچ و ماگشیپ
 .دریگ یم دوخ تامجاهت جامآ دننک یم
 یژولوئدیا اب داحتا رد نایرج نیا

 لیئارسا کیتانف نارادفرط و تسینویهص
 ییاسرت مالسا و )هدحتم تالایا رد هژیو هب(
 زا هک ییاهنآ هب هلمح یارب تسیشافوئن

 زاب داعبا دننک یم عافد اه ینیطسلف قوقح
 ینعی ،تسا هدرک ادیپ یرت هدیچیپ مه
 )۲(کیورب گنیرهب سردنآ هک یعوضوم
 ژورن رد ار رفن ۷۰ هک یتسیشاف لتاق
 هتشاد دیکأت راب نیدنچ نآ یور ،تشک
 .تسا

 لایسوس بازحا هک تسا اج نیا لکشم
 لباق« لاربیل ناراک هظفاحم و تارکومد
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 اب هطبار رد ،یتاباختنا لیالد هب »مارتحا
 زا ناملسم دض و رجاهم دض یاه ناوخارف

 هدش دحتم رگیدکی اب ،یطارفا تسار یوس
 رد .دننک بذج ار نارگراک یأر ات دنا

 یرگید لکش هب دنتسناوت یم هک یلاح
 هب یرباربان شهاک یارب و ،دننک لمع
 یتاحالصا ،دننزب تسد قیمع تاحالصا

 قیرط زا تسناوت یم نآ یلام ۀجدوب هک
 یراذگ هیامرس شیازفا و یجیردت تایلام
 یراک هار ینعی ،ددرگ نیمأت یعامتجا یاه
 و یلحم( نارگراک داحتا هب تسناوت یم هک
.دماحنایب هیامرس اب ییورایور رد )رجاهم
 یتاقبط ییاب مه و داحتا هک ییاج نآ زا یلو
 دش بجوم ،درادن دوجو رگراک ۀقبط رد
 هژیو هب و اهرجاهم نارتخد و نارسپ هک
 رتشیب یلیخ یراک یب زا هک ناشیاهرت ناوج

 یاه شنک هب ،دنرب یم جنر نارگید زا
 هاگشورف تراغ دننام ،دننزب تسد میقتسم
 و ،سیلپ اب میقتسم ییورایور ،یلحم یاه
 ار نآ زا یا هنومن هک ،نوگانوگ یاه بیرخت
 ۲۰۱۱ توا هام رد هک ییاه شروش رد
 تلع .میدید تخادنا هزرل هب ار ناتسلگنا
 رگراک ۀقبط نارادم تسایس هک  تسا نیا
 بجوم رما نیمه و ،دنریگ یم هدیدن ار
 شروش ،یطارفا تسار تنوشخ نتفرگالاب

 اه هاگشورف تراغ و نارجاهم یطارفا یاه
.دوش یم
 زا ار دراوم نیا مامت نارگراک ناگدیزگرب

 موکحم هب اهنت و دننیب یم یچاشامت هاگیاج
 هدنسب تنوشخ و یطارفا تالیامت ندرک
 هک دننک یم تساوخ رد سپس و ،هدرک

 ،دریگ رارق یسررب دروم هدمآ دراو تاعیاض
 یا همانرب دوخ زا داقتنا اب هک نآ یب یلو
 یعامتجا یاهراتخاس نتخاس لوحتم یارب
 رس عقاو رد هک دننک هضرع یداصتقا و
 یطارفا تسار تالیامت نیا مامت یلصا أشنم
.تسا ناراک یب و نارگراک تنوشخ و
تسار جوا : هدحتم تالایا
 تالایا رد یطارفا تسار ،اپورا فالخ رب
 .دیآ یم باسح هب یمومع مظن نیع هدحتم
 رجاهم دض زیمآ تنوشخ یاه تایس
 یب رگراک نویلیم کی ابیرقت هک دش بجوم

 هس رد رجاهم یاه هداوناخ یاضعا ای زاوج

 جارخا امابوا یروهمج تسایر لوا لاس
 هک ییاه لاس زا رتشیب ربارب هس ینعی ،دنوش
.دوب روهمج سیئر شوب ویلباد ژرژ

 شبنج »یتراپ یت«( یاچ یضارتعا شبنج
 هظفاحم دیاقع زا هک اکیرمآ رد یضارتعا

 بزح ۀرگنک یاضعا )دنک یم عافد ناراک
 یراکمه اب دنهاوخ یم  هاوخ یروهمج
 یاه همیب هب یا هدرتسگ ۀبرض دیفس خاک
 شخب یاه هناسر .دنزاس دراو یعامتجا

 تسایس ،دیفس خاک ،هرگنک ،مکاح
 تیصخش ،یحیسم نایارگداینب هک ینارادم
 تسینویهص یاه نامزاس نیرت ذوفن رپ و اه
 مالسا هنالاعف یگمه ،دننک یم یگدنیامن ار
 هدرتسگ تاغیلبت و ،هدرک قیوشت ار ییاسرت
 دنامزاس ناناملسم هیلع ار یزیت و دنت و
 یمئاد یاه هناهب زا یکی و دننک یم یهد
 یم یمومع ینما ان مچرپ نتشارفارب زین اهنآ
 .دشاب

 هدحتم تالایا رد کریز نارادم تسایس
 تسار زا هناتسرپ داژن تسایس اب هطبار رد
 یطارفا تسار .دنتسه رتولج اپورا یطارفا
 یاه همانرب یوس هب ار شیاه پوت
 و رگراک ۀقبط ،ناتسدگنت یعامتجا

 هناشن )ناراگزومآ هژیو هب ( یمسر نادنمراک
.دریگ یم
 ۀقبط زا یمهم شخب ،اپورا فالخ رب

 هدحتم تالایا رد ناتسدگنت و رگراک
 رد یشزیخ ناتسلگنا دننام و هدوب لعفنم
 ناشناراک مه دننام و ،دوش یمن هدید اهنآ
 هب یناهگان لکش هب یلامش یاپورا رد
 نارگراک دننام و دنوش یمن لیامتم تسار
 یمن باصتعا هب تسد یبونج یاپورا زرابم
 هب ،هدحتم تالایا یاهاکیدنس .دننز
 یتلود شخب یاهاکیدنس ءانثتسا
 الماک گرزب تاعزانم رد ،نیسناکسیو
 تالایا یاهاکیدنس ناربهر .دندوب بیاغ
 بزح یاهداهن یاه یبال هب هدحتم
 جیسب هب رداق و دنزادرپ یم تارکومد
  نیا رب هوالع هک دنتسین دوخ یاضعا ندرک
.دبای یم شهاک ناشدادعت شیپ زا شیب
 رد شناعون مه فالخ رب »یتراپ یت«
 هدرتسگ تالمح لیلد هب ،یلامش یاپورا
 یمدرم و یعامتجا یاه همانرب هیلع هک یا

 ۀمیب ،)۴( »دیکیدم« ،)۳( »راکیدم« دننام
 ییاه همانرب مامت و ،یعامتجا ۀمیب ،یراکیب

 تالایا یاه هداوناخ و نارگراک عفن هب هک
 ار یدایز نارگراک ،هدش داجیا هدحتم

.دنک یمن بلج
 تالایا یداصتقا نارحب ،رگید یوس زا

 یایرد لحاس یاهروشک دننام هدحتم
 یصاخ تکرح و شبنج بجوم هنارتیدم
 تالایا یاهاکیدنس اریز ،تسا هدشن
 دصرد ۹۳( دنرادن یجراخ دوجو هدحتم
 )دشاب یم اکیدنس دقاف یصوصخ شخب زا
.دنتسه لعفنم ای و
 اهنت هدحتم تالایا رد رگراک ۀقبط اجنیا ات
 هدوب یطارفا تسار ندمآ الاب رگاشامت
 اب ار ناشتشونرس اهنآ ناربهر اریز ،تسا

 بزح نیا و دنا هدز هرگ تارکومد بزح
 تسار یاه حرط یارب ار یعیسو ۀنماد زین
.تسا هتفریذپ یطارفا
 هجیتن
 چیه یب ،اپورا فالخ رب ،هدحتم تالایا

 تسار  یوس هب مسیلاربیلوئن زا یعنام
 و رگراک ۀقبط ،دنک یم تکرح یطارفا

 دهد ناشن یشنکاو هک نآ یب طسوتم ۀقبط
.ددرگ یم پچ ای تسار لعفنم ینابرق
 نیب ار یقیمع داضت ینونک نارحب ،اپورا رد
 تاشیارگ رد یبونج یاپورا نارگراک فیط
 ۀدنیازف تاشیارگ و پچ هب یطارفا

 ار یطارفا تسار هب یلامش یاپورا نارگراک
 نیب داحتا بولطم لامک .دهد یم ناشن
 نیرتهب رد ار دوخ یاج نارگراک یللملا

 نارگراک نیب یا هقطنم داحتا هب تلاح
 ۀکبش هب تلاح نیرتدب رد و یبرغ یاپورا

 یاپورا یاهروشک رد تسار یاه کهورگ
 نیب داحتا طوقس اب .تسا هداد یلامش
 هنایارگ تیلم و هناتسرپداژن تایرظن ،یللملا
 هک یلاح رد ،دبای یم شرتسگ لامش رد
 یرگراک یاه شبنج یبونج یاهروشک رد
 یم یددعتم یعامتجا یاه نایرج هب
 ناریدم ،نایوجشناد ،ناراک یب هک دندنویپ
 ار ناگتسشنزاب و کچوک یاه هاگشورف
.دریگ یم رب رد

 ناگدنهد یأر یدیماان یور تسار نایرج
 یراذگ هیامرس یبرغ یاپورا رد ینایم پچ
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 تمواقم اب دیاب نامز مه یلو ،دنک یم
 یاه شبنج و نارگراک یدج رایسب
.دنک ییورایور یناملراپ ارف یعامتجا
 ،یلامش یاپورا و هدحتم تالایا رد یلو
 ربارب رد یهاگآ عنام چیه یطارفا تسار
 و نابایخ رد هن ،دنیب یمن شیاه یور شیپ
 اهنت ،هنیمز ود ره رد .راک لحم رد هن
 زارد یداصتقا نارحب ای یداصتقا یشاپورف
 کمک رگ ناریو شهاک اب بیکرت رد تدم
 هب دناوت یم یعامتجا یاه حرط و اه
 .دماحنایب یرگراک یاه شبنج ییاززاب
 یتاقبط هاگآ نطاب یرادیب هک میشاب راودیما
 ۀهبج رد هن و دریذپ ققحت پچ ۀهبج رد
.یطارفا تسار

،سارتپ زمیج
 هاگشناد رد یسانش هعماج قبسا داتسا
 ۀبرجت ۵۰ یاراد ،کرویوین ،نوتماهگنیب
 وا .دشاب یم یتاقبط ۀزرابم رد یتازرابم

 دهد یم رارق ییاهنآ رایتخا رد ار شتایبرجت
 راک و نیمز زا نیتناژرآ و لیزرب رد هک
:وا باتک نیرخآ ناونع .دنتسه مورحم

The Arab Revolt and the Imperialist 
Counterattack.

)۱ تشوناپ
European and US Working Class Po‐

litics: Right, Left and Neutered
2( 

Anders Behring Breivik
3( 

Medicare 
 یتلود طسوت هک یتشادهب همیب متسیس مان
 هدش داجیا الاب هب لاس ۶۵ دارف ا یارب

تسا
۴( 

Medicaid 
 تلود طسوت هک یتشادهب همیب متسیس مان
 داجیا دمآرد مک یاه هداوناخ و دارفا یارب

تسا هدش
 :عبنم

http://www.mondialisation.ca/index.‐
php?context=va&aid=26362

شرگن تیاس
)۱( سکرام زا سپ ناسنا هلئسم
)۲( سکرام زا سپ ناسنا هلئسم
»یعامتجا یاه هطبار عومجم« ناسنا رهوگ
)L’ essence humaine : “Das Ensemble 

der gesellschaftlichen Verhältnisse”(
 تبحص» ناسنا رهوگ« زا سکرام ،ضوع رد
 یاه هطبار عومجم« ناونع هب ار نآ و دنک یم
 ،تیرشب طابترا نیا .دنک یم فیرعت »یعامتجا
 حالطصا رد هک عون کی هب قلعت ساسحا نیا
 ،میشیدنا یم نآ هب »ناسنا رناژ« ناونع هب

 اه ناسنا هک تسا ییاه طابترا تیوه رگشیامن
 زاب هتفگ نیا هب هک هچ نآ -دننت یم دوخ نیب
 طابترا مان هب یزیچ هک تسا نیا ددرگ یم
 نیب یاه طابترا هکلب ،درادن دوجو تیرشب
 هجو چیه هب ناسنا رناژ .دراد دوجو اه ناسنا
 تلصخ زا یعومجم اتحو یرهوگ لکش کی

 هیاپ رب هک تسین اه ناسنا همه رد کرتشم یاه
 نیا هب .مینک یدنب هقبط ار اه نآ میناوتب اه نآ
 یخرب اب اه یخرب هطبار رد اه ناسنا هک لیلد
 دوخ سفن رد ناسنا .دننک یم یگدنز رگید
 زاب و هدیرفآ خیرات هظحل ره رد وا ،درادن دوجو
 هک تفگ ناوت یم یبیترت هب .دوش یم هدیرفآ

 ، ناسنا رهوگ« :دسیون یم سکرام هک یماگنه
 یزیچ ،تسا »یعامتجا یاه هطبار عومجم
 نورد رد ناسنا هب دیشوک هک خابریوف زا ریغ

 یلکش نیا ،هتبلا .دیوگ یمن ،دشیدنیب تینهذ
 نمض سکرام ،هک تسا یزیچ نامه نتفگ زا
 ،ناسنا هدیا :خابریوف ضرف شیپ ندرک در
 عومجم ناسنا رهوگ هک هتفگ نیا .تسا هتفگ
 تسین یزیچ نامه ،تسا یعامتجا یاه هطبار
 یاه ناسنا عومجم ناسنا رهوگ :دیوگ یم هک
 اه زت« رد سکرام هچ نآ .تسا یعقاواَما نکمم
 هک تسا نیا،درک فشک »خابریوف هراب رد
 نایب ار وزرآ کی طقف تیاهن رد خابریوف ناسنا

 رد ناسنا یردارب یوزرآ )۳۵( .دنک یم
 نیا ،تیعقاو نیا ربانب و یتسرپدوخ زا تفرارف
 نآ زا شیب ؛درادن کیروئت رابتعا چیه موهفم
 نمض خابریوف .تسا یروئت یارب عنام کی

 کی و هفسلف کی لصا زا وزرآ نیا نتخاس
 یروئت ،اه ناسنا یعقاو ییاهر دروم رد یروئت
 یسررب زا عنام و دناشک یم ههاریب هب ار شا

 تیعقاو همه رد صخشم یاه ناسنا ندرک
 .دوش یم یعامتجا یاه هطبار تیعقاو ،ناش
 ییادج رد ندنام یقاب اب( خابریوف ،ور نیا زا
 کرد هفیظو نتسناد نکممان و ینیع /ینهذ
 لکش ناونع هب زج یرگید وحن هب رناژ ندرک
 هک دسر یم رظن هب .تسا هدنام ماکان )یرهوگ
 ربانب و ینیع رد ینهذ ندرک لح اب( سکرام
 )ینیع تیلاعف ناونع هب رناژ ندرک کرد اب نیا

 هچ نآ هن ،زا ترابع رناژ :تسا هدش بایماک
 دارفا نایم هک هچ نآ هکلب ،تسا درف ره رد هک

)۳( سکرام زا سپ ناسنا هلئسم
۸۳  هحفص رد هلاقم مود تمسق

فلو سنارولف
ناویک . ب : نادرگرب يییيرظن

http://www.negaresh.de/falsafi/keyvan_Masale_Ensan_pas_az_Marx3.htm
http://www.hafteh.de/?p=20283
http://www.hafteh.de/?p=21519


۱۸ هرامشهتفه هلجم

هحفص

یگنهرفو یسایس همانهاگ

www.hafteh.de hafteh7@yahoo.de

۱۳۹۰ هام رذآ

67

 .تسا
 ناسنا رهوگ یسکرام دیدج »فیرعت« ،ور نیا زا
 رهوگ هشیدنا دقن دوخ سفن رد دسر یم رظن هب
 یِر هشام ریپ هک روط نامه :دراد رب رد ار ناسنا
 ،یگناگی یاه تلصخ « :داد ناشن ار نآ
 موهفم« اب یداینب روط هب ترورضو یرادیاپ

 هک نیا یارب طرش رگا .دنتسه دنویپ رد»رهوگ
 ،دبای هار یعقاو رهوگ تیعضو هب ناسنا رهوگ
 هطبار عومجم هک هنوگ نآ دیاب وا هک تسا نیا

 هزات هک تسا یموهفم رد یعامتجا یاه
 زا لیلد نیمه هب ،دوش فیرعت ،هدش صخشم
 گنرد یب ار نآ هک روط نآ یدقن هاگدید

 هک هچ نآ .تسا رهوگ ان کی ،دید میهاوخ
 روط هبو طورشم یخیرات روط هب رهوگ کی
 تلصخ زا ندوب رثأتم لیلد هب رادیاپان یبسن
 تکرح رد هرابود بیکرت هک تسا هدیچیپ
 نیتا هک روط نامه )۳۶( .»دراد یپ رد ار رادیاپ
 رد هک هتفگ نیا « :دنک یم حیرصت ار نآ ،رابیلاب
 )in seiner Wirklichkeit( شا یقیقح تیعقاو
 هطبار )das Ensemble( »عومجم« ناسنا رهوگ
 ندرک در یارب اراکشآ ،تسا یعامتجا یاه
 اج هب اج یارب ششوک نیا ،هتبلا .تسین هلئسم
 کرد نونک ات هک تسا یشور یداینب ندرک
 لوحت هاگدید ندرک دراو اب )۳۷( .»تسا هدش
 ندوب یلگه و -ناسنا رهوگ موهفم رد یخیرات
 کی سکرام -خابریوف هیلع باب نیا رد
 زا هک دروآ لمع هب رهوگ موهفم رد ینوگرگد
 هکدنیرفآ یم نومضم نودب یهت ششوپ کی نآ
 رگا و .دنام یم یقاب نآ یراذگ مان طقف
 ناشن یارب نآ درب راک هب دیشوک یم سکرام
 تقو نآ رد هک ییاه شهوژپ هصرع نداد
 همادا )یعامتجا یاه هطبار هصرع (دش هدوشگ
 یم ناشن مشش زت هیاپرب سکعرب ای ،دهد
 موهفم ،رت یوق لیلد هب ،رهوگ موهفم هکدهد
 ندنار سپاو لاح رد سپ نیا زا ناسنا رهوگ
 :دهد یمن رییغت ار یمهم زیچ تیاهن رد ،تسا
 نتفرگ ماحنا رگشیامن مشش زت ،تلاح ود ره رد
 یاه ناسنا نتسیرگن شور رد ییاج هب اج کی
.تسا صخشم
 رد ناسنا رهوگ زا تفایرد نیا نتفگ زاب یارب
 ناسنا هک تفگ میهاوخ ،وکوف یاه حالطصا
 اهورین نوگانوگ یاه هصرع هدنراد ربرد
 هک یسایقم رد هتبلا ،تسا )نابز ،راک ،یگدنز(
 یاه عون مهاب هدینت یاه هطبار زا تسخن وا
 نیا ربانب اه هطبار نیا و هدمآ دوجو هب شا

.دنا هدش صخشم ورین نوگانوگ یاه هصرع

 یم رادومن هک دیدج یسررب نیا ،همه نیااب
 هکدشک نوریب ار ییاهراتخاس دشوک یم ،دوش
 یم تیبثت ار یعامتجا یاه هطبار ارذگ روط هب

 لکشاب« ار اه راتخاس نیا هک نآ یب هتبلا ،دننک
 بوچراچ هب هک دننک دننامه ینومزآ شیپ یاه
 کی ناش یاج نآ رد هک ددرگ یم زاب یقطنم
 رد سپ )۳۸( .»تسا هدش نیعم همه یارب راب
 در زا ترابع هلئسم »ناسنا رهوگ« موهفم نیا

 درف یرترب«(هنایارگ درف هاگدید نامز مه ندرک
 سفن رد دناوت یم هک تیدرف هناسفا هژیو هب و

 و )۳۹( .)»دوش صخشم هناگادج روط هب دوخ
 نیمه هب هک«( دوب دهاوخ هنایارگ ناماس هاگدید
 اه نسکاسولگنا لثم ،ام نامز رد ار نآ لیلد
 :دنمان یم  )holiste( »هنایارگ لک« هاگ دید
 یگناگی نانوچ هک هعماج هژیو هب و لک یرترب
 طقف دارفا ،دوش یم هتسیرگن یندیدان

 دیاب )۴۰( .)»دوب دنهاوخ نآ رگ شنک یاهوضع
 یراشفاپ تیعقاو نیا یور رابیلاب نیتا اب اوآ مه
 یجراخ هملک نیا ندیواک رد«سکرام هکدرک
 زا ندیزیهرپ یارب )Ensemble( »عومجم«

  ”tout“ ، )همه ،لک( ”Das Ganze” دربراک
 .دوب هتفر شیپ )totalité( تیلک ای )همه ،لک(
 سکرام زا هک تسین نیا زا ترابع هلئسم )۴۱(
 یراوح ای )holisme( یرواب لک یراوح کی
 تسوگوا تفایرد اب دننامه تیرشب تفایرد
 سپاولد زین ]تنک[ وا هک ،دوش هتخاس تنک
 ،ناسنا رهوگ موهفم زکرم رد »خیرات«نداد رارق
 رواب تیاغ هاگدید هرابود نداد جاور هلمج زا
)finalité( رواب رهوگ ،تیعقاو نیا ربانب و 
 تیرشب یاه ییاناوت شرتسگ اهنت»خیرات« (دوب
 رد ،نیا ربانب ،تکرح هطقن زا هک ار دوجوم
 یم نکمم ،هدش کرد نآ »تیلک« رد ،تیاهن

 تیلک کی یرشب هعماج ،سکرام یارب .)دزاس
 ،نیا ربانب ؛تسین ینورد لصا ییاورنامرف ریز
 یخابریوف ،لگه ربارب رد سکرام راب نیا
 یم رارکت ار هشیدنا نیا وا ،لگه رد .تسا

 ینورد یاهداضت شزیگنا ریز خیرات هک دنک
 یمن ضرف لگه دننام وا اما .دور یم شیپ شا

 دنک یم یوریپ یقطنم زا شزیگنا نیا هک دنک
 عبات نامز مه نآ طسوت هلحرم نیسپاو رد هک
 ار نآ ییاهن یدنب عمج هک تسا یموهفم نوناق
 یر هشام هک روط نامه )۴۲( .»دنک یم نیمضت
 هن ناسنا رهوگ ،دنک یم نایب یلک روط هب ار نآ
 یگدیچیپ اتح و اه طابترا هکلب درف هن ،رناژ
 یدنیاشیپ نیعم هجرد زا رثأتم یاه طابترا یاه
 .تسا

بالقنا و سیسکارپ
 زا هک دسیون یم»سکرام هفسلف« رد رابیلاب نیتا
 ردوگتفگ رد ناسنا رهوگ فیرعت نیا سپ نیا
 همانرب« نیشناج رناژ ،درف یاه هطبار هراب
 یم اه طابترا ینوگانوگ نیا هنیمز رد یسررب

 ای یلاقتنا ،یراذگ هزادنا نامه هب هک ددرگ
 دوبمه ابدارفا هطبار اه نآ رد هک دنا هاگرذگ
 ،دهد یم لکش ار اه نآ دوخ تشگزاب رد هک
 هتکن نیا ،یهگناو )۴۳( »دوش یم رتهب و رتهب
 رد زت نیموس رد هک یماگنه ار سکرام هجوت
 ینوگرگد ناکما هلئسم یسررب هب خابریوف هراب
.دنک یم بلج دوخ هب ،دزادرپ یم هعماج رد
 تیمها ناوج یاه یلگه دزن رد هلئسم نیا
 ماهلا نارگنشور هفسلف زا هک تشاد یساسا

 یگدنز طیارش ندرک نوگرگد هار و دنریگ
 دوخ زا نامرد ،نیاربانب -تیبرت رد ار ناسنا
 نیا ،همه نیا اب .دننک یواک یپ یگناگیب
 رد )Aporie( یزیگنا شسرپ کی یریگ عضوم
 نآ ندرک رادومن زا هرهب یب سکرام هک دراد رب
 تلاسر هکدنتسه اه ناسنا نیا رگا .دوبن
 طسوت رگا اتح ،دنراد ار طیارش ندرک نوگرگد
 لطاب رود رد ،دنشاب هدش طورشم طیارش نیا

 ندیضرف هب راچان ار دوخ ودنوش یم راتفرگ
 رد،هک دننیب یم )تلود ،فوسلیف ،یبرم( داهن

 اه نآ ربارب رد ، ندوب طیارش لوصحم نیع
 روط هب و دنریذپ یم ار یراد هیواز عضوم
 زا اه نآ یور ندراذگ ریثأت یارب ،طورشمان

 تلصخرب هوالع .دنشوپ یم مشچ نآ زا جراخ
 نیا نآ رد ناوت یم عضوم نینچ کی»یفارشا«
 ینیع/ ینهذ لیدب ندرک جراخ اب ار یناوت ان
 دزن رد سکرام نیا زا شیپ هک درک هدهاشم
 تیبرت یروئت نیا زین اج نآ .دوب هتفای خابریوف
 لقتسم یاهرهوگ ،نارگنشور زا هدیسر ثرا هب
 یوس زا هعماج ،وس کی زا یبرم ،تلود(
 هفیظو نمض رد ودهد یم تلاخد ار )رگید
 یم نکمم ان ار اه نآ عومجم هب ندیشیدنا

 لیدب نیا هب دیاب هک سیسکارپ موهفم .دزاس
 تروص نیا رد ،دهد نایاپ هدنبیرف یاه
 نودب ار یعامتجا یمظن یب هب ندیشیدنا
 یم نکمم هعماج رد ینوریب داهن تلاخد
 رکیپ دوخ زا یعامتجا یمظن یب.دزاس
 نیا یتسرد هب .دریگ یم همشچ رس یعامتجا

 کرد ار نآ یماگنه رابیلاب نیتا هک تسا یزیچ
 یکیتارپ« سیسکارپ ،تفایرد هکدنک یم
 عفانم اب درف نتفای تیعقاو اب زگره هک ]تسا[

 مه زا ار اه نآ دوخ ودنک یمن هلباقم دوبمه
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 نآ نتفای ققحت یارب هراومه هکلب ،دنک یمن ادج
 نیا هتبلا[ .دنک یم شالت رگیدکی هلیسو هب اه
 کیتارپ]...[ ربارب رد کاوژپ کی ]تفایرد

 نیا ،هتبلا )۴۴( .»تسا یبالقنا یاه شبنج
 هک تسا تیعضو نیا رد .تسا یهیدب یرما

 موس زت نیا رد هراومه ،تسناوت سکرام
 تیلاعف و طیارش ینوگرگد یراگزاس هکدسیونب
 هلزنم هبدناوت یم طقف ینوگرگد -دوخ ای ناسنا
 ینالقع روط هب و دوش کرد یبالقنا سیسکارپ
 یر هشام ریپ هک روط نامه .دیآ رد کاردا هب
 :داد ناشن اه زت هراب رد دوخ رانیمس رد ار نآ
 شزیگنا هب طیارش نآ ربانب هک یدنور«
 اهنت ربانب ،دنا هدش نوگرگد یبالقنا سیسکارپ
 ار شا ییاراک تیعقاو نآ رد هک همانرب هناگی و

 زیچ چیه هک یطیارش رد ندش رادومن نمض
 یم ناشن ،دنرادن گنهامه ]...[ و لکش کی
 نیا زا .»دبای یم نایرج هنایتیگ یمامت هب ،دهد
 دوخ ار یبالقنا سیسکارپ نیا سکرام ،ور
 یم فیصوت )Selbstveränderung( ینوگرگد
 .دنک
 سیسکارپ مگیداراپ بالقنا ،بیترت نیدب
 هچ نآ یتسار هب نآ هلیسو هب هک یزیچ ،تسا

 .مینک یم کرد ،دهد یم ینعم موهفم نیا هک
 رب هک تسا یموهفم سیسکارپ رگا ،نیا ربانب
 سپ ،میشیدنا یم »ناسنا رهوگ« هب نآ هیاپ
 طبر ناسنا هلئسم هب یحنایم یب بالقنا هلئسم
 موهفم یگتسویپ هلئسم بالقنا موهفم رد :دراد
 ناکما موهفم ور نیا زا و ینیع و ینهذ یاه
 نآ هیاپ رب هک -دوش یم حرطم »ینیع تیلاعف«
 تسخن یاج رد یمامت هب ار سیسکارپ ام
 ناونع هب بالقنا هب ندیشیدنا .میا هدرک فیرعت
 حیضوت هب ندمآ لیان ،ور نیا زا ،ینیع تیلاعف
 نودب ،یرشب یاه شبنج ،ناسنا تیلاعف نداد
 نیا رب راوتسا هک تسا یمهوت رد نداتفا ورف
 هب دوخ هب دوخ اه ناسنا هک تسا ندرک نامگ
 یم فیرعت دوخ سفن رد و دنیآ یم رد شبنج
 یتسیناموه مسیلآ هدیا اب هک هچ نآ( دنوش
 هب ندمآ لیان نیا سپ .)دراد تقباطم خابریوف
 ان کی ناونع هب ناسنا رهوگ هراب رد ندیشیدنا

 زت« فده دسر یم رظن هب هک تسا یزیچ رهوگ
 ندنایامن ،نیا ربانب .تسا »خابریوف هراب رد اه
 هب نداد رابتعا ینیع تیلاعف ناونع هب بالقنا
 رد سکرام هک تسا یتسیلآ هدیا دض شور
.تسا هدیزای تسد نآ هب اهزت
 یگدنز نایم لباقت میسقت : خابریوف هراب رد اهزت
هاگآدوخ و

 سکرام هفسلف موهفم یرناه لشیم رظن زا
 هتشون تسد« نیب هک تسا یگنوراو رب راوتسا

 دوجو هب »خابریوف هراب رد اهزت« و »۱۸۴۴ یاه
 نایم یداینب ییادج نآ رد هک دروآ یم
 لشیم .ددرگ یم رادومن یروئت و سیسکارپ

 دننامه ار یژولوئدیا و هاگآدوخ یروئت یرناه
 دومن ارف عومجم ناونع هب ار اه نآ و دناد یم
 نیمأت یارب یگدنز هک دنک یم فیرعت ییاه
 .دنک یم دیلوت شا لماک ییافوکش ندرک
 یداینب لباقت رد یژولوئدیا و هاگآدوخ ،یروئت
 .دنریگ یم رارق سیسکارپ ،یگدنز ،تیعقاواب

 ماع یاه هدیا ،یلک یاه موهفم هک هچ نآ ره
 روط هب و تسا یروئت ،ددنب یم راک هب ار
 تیعقاو بسانم نتفرگ رظن رد زا ناوتان یساسا
 .دنک هولج دیفم یگدنز یارب رگا اتح – تسا
 هناگیب هاگآدوخ زا ندرک تبحص ،ور نیا زا

 :تسا ییوگنامه کی ندرک نایب هدش
 ،تسا تیعقاو یگناگیب دوخ زا کی هاگآدوخ

 نآ هیاپ رب هک یلک یاه موهفم ،ماع یاه هدیا
 ربانب هکدنتسه ییاه تکیتا ،میشیدنا یم اه
 یم تیعقاو یور ،ندروآرب یارب اهزاین

 تفایرد رد یرناه لشیم ام رظن هب( مینابسچ
 رایسب تیعقاو و هاگآدوخ نایم هطبار زا دوخ
 شرثا رد نوسگرب هک تسا یلیلحت هب کیدزن
 ،نیا ربانب . )دهد یم تسد هب نآ زا»نادنخ«
 مسیلانیم ون رانک یداینب روط هب یرناه لشیم
.دریگ یم رارق
 ار »ناسنا« موهفم سکرام رگا ،دید نیا رد
 روط هب سکرام هفسلف رگا ،دنک یم کرت
 هب ،تسا »هناسانش ناسنا هفسلف« دقن یساسا

 کی ،موهفم کی »ناسنا« هک تسا نیا رطاخ
 زا ناوتان »ماع هدیا« هلزنم هب هک تسا ماع هدیا
 هب .تسا صخشم ناسنا تیعقاو نتفرگ رظن رد
 لاس یط سکرام دزن رد ،یرناه لشیم هدیقع

 شروی و یلک یسانش یتسه یشاپورف  ،۱۸۴۵
 هدنز دارفا )کیتاملبورپ( یرازگ هلئسم زکرم هب
 تینهذ ناونع هب هک هدنز درف .دراد دوجو
 نمحنا ،)درفرهوگ = دانوم( کیدانوم ،نئمطم
 یم انب ار نآ وا و هدش هداد وا هب هک یا یگدنز
 رب تلالد هک هچ نآ( تسا هدش هدیشیدنا ،دهن
 دوخ دوجو هراب رد ار دوخ لیلد وا هک دراد نیا
 دناوت یم هک یموهفم لیلحت رد و درادن دوخ هب
 .)دنک یمن ثحب تقد هب ،دهد تسد هب نآ زا
 صخشم تیلاعف ناونع هب سیسکارپ نیا ربانب
.دوش یم فیرعت هدنز تیدرف
 هیاپرب یرناه لشیم :تسا نشور زور لثم نیا

 نامه رد تقد هب سکرام رثا ِشناوخ عون نیا
 لشیم[ وا هک ییاه صقن نوچ اه صقن

 یم راکشآ خابریوف دزن رد ار اه نآ ] یرناه
 هشیدنا :تسارارق نیا زا .دتفا یم ورف ،دنک
 لباقتم یاه شنک نایم زا لقتسم یاه تیعقاو

 نیتسخن تیعقاو نانوچ هک درف هشیدنا ،ناش
 یگدنز نمحنا درف رگا اتح( هدش هتسیرگن
 رد ینعم چیه ینشور هب یگدنز نیا ،تسا

 زاب نآ هب رگید راب – درادن هدنز درف زا جراخ
 /ینهذ لباقت رت یداینب و )تشگ میهاوخ
 موهفم رگا …سیسکارپ /یروئت ،ینیع
 هداد حرش اهزت رد سکرام طسوت سیسکارپ

 و .تسا هتشاد ندرک وغل فده تقد هب هدش
 یتفگش ندرک قیدصت نیا ،تروص نیا رد
 نایب ار یتفر نورب یرناه لشیم هک تسا زیگنا

 مسیناموه زا جراخ سکرام هک دنک یم
 سفن رد هک ییاه لیلد هب لسوت اب یخابریوف

 اب .درک زاربا ،دنسر یم رظن هب یخابریوف دوخ
 هک درادنپ هب دناوت یم یرناه لشیم ،همه نیا
 یم در ار یلصا وا هک هچ نآ رد خابریوف اب وا

 ار یشیدنا فرژ هطبار خابریوف نآ ربانب هک دنک
 ،دنک یم حرطم تیعقاو اب هطبار ناونع هب
 ار سکرام هشیدنا ،هار نیا زا و( درک تفلاخم
 لشیم .)دنک یم دیلوت زاب بسانم روط هب

 دوب نورد اهنت هک دنک یم دییأت سکعرب یرناه
 طقف .دزاس یم نکمم ار دوجو اب نتشاد هطبار
 کرد یاه ساسحا نالیس ناونع هب تینهذ
 یحنایم یب یسرتسد،دنتسه هک یا هنوگ هب هدش
 هلئسم اج نآ سپ .دزاس یم نکمم ار تیعقاو هب

 – تسین یشیدنا فرژ هطبار کی زا ترابع
 نیا ندرک دییأت و هژاو اب ندرک یزاب مک تسد
 ینورد نالیس نیا کاردا هک تسا هتکن
 لیکشت ار »نتشیوخ یشیدنا فرژ« اه ساسحا

 یرشب عقاو رد تیلاعف خابریوف یارب .دهد یم
 یم طقف سیسکارپ و تسا یشیدنا فرژ انامه
 رظن هب هناتسرپ دوخ یرواب هدیاف نانوچ دناوت
 دنک یم دییأت یرناه لشیم هک نآ لاح ،دسر
 نیا سیسکارپ ای ناسنا تیلاعف موهفم هک
 یم ناشن ار دارفا تکرح و اه ساسحا نالیس
 نیب ناوت یم هک ییاه توافت یوسارف .دهد
 دوجو یساسا هتکن کی ،دید هشیدنا ود نیا
 نیا .دنسر یم مه هب اه نآ ، نآ ربانب هک دراد
 ناش یاه هشیدنا رگا و .تسا یحنایم اب ِیفن
 اه نآ هک تسا نیا رطاخ هب نیا ،دنا توافتم
 . دننک یمن فیرعت بیترت نامه هب ار یحنایم یب
 ،تسا سوسحم هداد یحنایم یب خابریوف یارب
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 اه ساسحا نالیس یحنایم یب یرناه لشیم یارب
 تیعضو دننام تیعضو کی رد هتبلا . تسا
 یاه یروئت هیاپ ینیع و ینهذ نایم لباقت ،رگید
 لباقت نیا هراب رد ام .دهد یم لیکشت ار ناش
 میهاوخ زاب یرناه لشیم هشیدنا هب ینیع /ینهذ
 .تشگ
 تخانش ار یرناه لشیم هفسلف دیاب ،همه نیا اب
 نداد طبر زا وا یسپاولد ربانب ،هوالع هب –
 ،صخشمدارفا کیتاملبورپ هب سکرام هفسلف

 ریسفت هک ییاهرطخ یور ندرک هیکت یگتسیاش
 سکرام رثا هنایارگداصتقا ای و هنایارگ لک یاه
 میقتسم ان نداد ناشن ، زایتما -دنراد رب رد
 یا هنوگ هب سیسکارپ موهفم یاه تیدودحم
 هداد حرش خابریوف هراب رد اه زت نآ رد هک تسا

 موهفم هک دسر یم رظن هب عقاو رد .هدش
 نداد حیضوت یارب سکرام هک ینوگرگددوخ
 نآ هب یعامتجا یاه هطبار ینوگ رگد تلصخ
 لح هار« یعون ناونع هب ار دوخ ،دش لسوتم
 کرد ،هتبلا . دهد یم ناشن هلئسم رد »هزجعم
 زا تفر ارف سیسکارپ موهفم رگا هک مینک یم

 مه ،دوش یم بجوم ار ینیع /ینهذ ییادج
 هک هعماج ناونع هب ار هعماج دناوتب دیاب نینچ
 لیکشت و هدش لیکشت دوخ سفن رد نامز مه
 صخشم روط هب اما …دریگ رظن رد تسا هدنهد
 ،ور نیا زا ؟هنوگچ ،دریگ یمن رظن رد
 خر یعازتنا لکش هب زونه دناوت یم سیسکارپ

 دایز بیترت نیا هب نآ ندرک کرد رطخ و دیامن
 تکرح دننام ،هنایارگ لک روط هب هاوخ :تسا

 هب هاوخ ، هدش کرد تیلک نانوچ هک هعماج
 اج تیفیک عون کی دننام ،هنایارگ درف روط
 یرناه لشیم ریسفت اب هک هچ نآ( درف رد هتفرگ
 هک هچ نآ ندیدن رطخ .)دراد تقباطم
 ارف ،یدرف نایم هطبار زیچ هچ رد سیسکارپ
 دنامهف یم ار نآ سکرام هک روط نآ ار یدرف
.تسا دایز
دیلوت رد و . . .)۳
 حالطصا یاج هب دیلوت حالطصا ینیشناج
 سیسکارپ
 تشاددای سکرام هک ۱۸۴۵ لاس نامه یط رد
 اب ،تشاگن یم خابریوف هراب رد ار شا یاه
 .داهن زاغآ ار »یناملآ یژولوئدیا« شراگن سلگنا
 هراب رد اه زت«دننام تسرد رثا نیا ،نیا ربانب
 یم ناشن هک تسا ینتم »تسسگ« نتم »خابریوف
 هیوست« )سلگنا( و سکرام ششوک ،دهد

 »تسا نیشیپ یفسلف یهاگآ اب ناش یاه باسح
 موهفم هک دوش یم راکشآ رثا نیا رد ،نیارب انب

 هبنج»خابریوف هراب رد اه زت« رد هک سیسکارپ
 ان ،دیلوت هب اج نتشاذگاو یارب ،تشاد یزکرم
 موهفم نیا هیاپ رب تیرشب اتح .ددرگ یم دیدپ
 یم سلگنا و سکرام .تسا هدش فیرعت
 زا ار دوخ ندرک زیامتم اه ناسنا «:دنسیون

 هب عورش هکدنزاغآ یم یا هظحل زا اه ناویح
 یم دوخ یگدنز نارذگ یاه هلیسو ندرک دیلوت

)۴۷( »دننک
 اه حالطصا ینیشناج نیا یاه لیلد ،نیا ربانب

 تسرد سکرام هک دسر یم رظن هب ؟دنا مادک
 یاه تشاددای رد دنچ یناگژاو شراگن زا سپ
 رثا ندناوخ هب عورش خابریوف هراب رد شا
 .دشاب هدرک »شا یگژیو و هناگی« رنریتشا
 ره :تسا یداینب تسیلانیمون کی رنریتشا

 ناسنا کی وا یارب یلک موهفم ره ،تیلک
 ندرک نیمضت نآ فده هک تسا هدنبیرف
 رب انب هک تسا دارفا رب نادنمورین ییاورنامرف
 رد ،دنریگ یم رب رد ار اه نآ هک ییاه موهفم
 همه یارب لیلحت نیا .دنا هدش یفن ناش تیدرف
 ،ایراتلورپ هدیا یارب هلمج زا ماع یاه هدیا
 هدیا -اه هقبط هزرابم ،سیسکارپ ،بالقنا

 یم راک هب ،دنردق نارگ سکرام یارب هک ییاه
 هب هک نادنمورین اب سکرام نیا ربانب ؛دور
 یم دننامه ،دشیدنا یم اه نآ اب ندرک هزرابم
 .دوش
 ؟داد خساپ کانتشهد دقن نینچ هب دیاب هنوگچ
 یا هجنس سکرام هک دوب مزال راک نیا یارب
 زا هدنبیرف یاه تیلک نتشاذگ قرف هک دنیرفایب

 .دزاس نکمم ،دنتسین وا نآ زا هک ار ییاه تیلک
 یژولوئدیا یروئت ندرک میظنت هب ار وا رما نیا

 راتخاس سکرام نابز رد یژولوئدیا .داد قوس
 یم ناشن ار یعمج هاگآدوخ ،اه هدیا دیلوت
 . ددرگ یم اپرب ضورفم هعماج رد هک دهد
 هراولکش ربانب هناروآون یلک هب شور اب سکرام
.دشیدنا یم نآ هب راک میسقت

یژولوئدیا یاه هاگتساخ
 راک میسقت هب یساسا روط هب( هک راک میسقت
 یاه هعماج)ددرگ یم زاب یتسد راک و یرکف
 دارفا ییادج بجوم :دنک یم فیصوت ار نردم
 ره( :ددرگ یم )رگید یخرب هب تبسن اه یخرب(
 لاح نامه رد و )دراد نیعم یلک هب یاج سک
 هاگآدوخ و یگدنز نیب یا هدنیازف هلصاف
 .دوش یم رارقرب )هدیا زا هدش ادج کیتارپ(
 دوجو دننام ،درف نیعم هدیا ،وس کی زا هاگنآ

 شیوخ رد هتسب ،شیوخ هب هتشگزاب ،یدانم
 هشیدنا ،رگید یوس زا و دبای یم شرتسگ

 هب دوجوم کی ،لک کی نآ زا هک یا هعماج
 .دیآ یم دوجو هب یلک ،هناگادج یمامت
 یعامتجا هطبار میسقت ،وس کی زا ،نیاربانب
 یوس زا ،دارفا دایز رایسب یراک هژیو ربانب
 همه رد یبهذم ، ارگ هناگی هناسفا ،رگید
 هعماج نیا یاهوضع هب هک حالطصا یاهموهفم
.دوش یم لیلحت هدش میسقت

 میسقت طقف ارچ ؟»ارگ هناگی ناسنا «نیا ارچ
 راک میسقت ارچ ؟درادن دوجو یعامتجا هطبار
 تیلک ناونع هب هعماج هدیا نیا یگدیشاپ مه زا
 نیا هک تشادنپ ناوت یم ؟دنک یم باجیا ار
 اورنامرف هقبط طسوت جراخ زا ارگ هناگی هناسفا
 ندرک نیمضت یارب ممصم ،هناهاگآ روط هب
 ،هتبلا .تسا هدش لیمحت شا ییاورنامرف
 دیلوت وا .درادن شیارگ ریسفت نیا هب سکرام
 ندش لقتسم تیعقاو ربانب ار یژولوئدیا

 ،دوش یم یشان راک میسقت زا هک هاگآدوخ
 یرکف راک نایم ییادج ربانب .دهد یم حیضوت
 زا اه هشیدنا دیلوت ،هاگآدوخ ، -یتسد راک و
 و ددرگ یم صخشم ،هدش ادج ِکیتارپ
 هک تسا تیعضو نیا رد ودوش یم لقتسم
 سلگنا و سکرام .ددرگ یم تردق همشچرس
 دناوت یم یتسار هب ،هاگآدوخ« :دنسیون یم
 هاگآدوخ زا ریغ یرگید زیچ هک دوش روصت
 روط هب )۴۸( .»تسا هدمآ دوجو هب ِکیتارپ
 ،کیتارپ زا هدش ادج تیعقاو ،زیمآ ضقانت
 طقف هک اورنامرف هقبط ناتسد رد هدش زکرمتم
 زا هک یناسک«ناتسد رد ،دراد ندیشیدنا هفیظو

 هراب رد هقبط نیا مهوت نتخادرپ و نتخاس
 )۴۹( .»دننیرفآ یم ار ناش یلصا دمآرد شدوخ
 تردق هاگآدوخ هب تیعقاو نومزآ زا جراخ
 یاه هیاپ ربانب دناوت یم و دشخب یم صاخ
 هک نآ یب ،دبای شرتسگ تیاهن یبات شا صاخ
 ،نیا ربانب و دنادب قلطم ای بیجع ار نیا یسک
 ربانب هک ،دوش لیمحت رگراک هقبط هب دناوت یم

 راچان تفگ ناوت یم راک میسقت دنور نیا دوخ
 – ار ناش هاگآدوخ ،اه نآ زا جراخ ،دنا هدوب
 زا .دنهد اج اورنامرف هقبط هاگآدوخ رد تقد هب
 هقبط یژولوئدیا اورنامرف یژولوئدیا ،ور نیا
 زا ترابع ریزگان هلئسم ،هتبلا .تسا اورنامرف
 نیمضت یارب هناممصم هک تسین یا یژولوئدیا

 .هدش هتخاس نادنمتردق ییاورنامرف ندرک
 یاه یدنمنارک بات زاب هعماج کی یژولوئدیا

 ربانب و( شراک میسقت زا هک تسا یهاگآدوخ
 .دوش یم هجیتن )شا یاه هقبط میسقت زا نیا
 یدنمنارک نیا هب هتسباو زیناورنامرف هقبط ،هتبلا
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 کی یژولوئدیا ،نیا ربانب .تسا هاگآدوخ یاه
 تسا یعمج هاگآدوخ ، اه هدیا دیلوت راتخاس
 دننام اه لیلد نامه هب و هدش دیلوت تسخن هک
 ماحنارس ،دنا هدرک دیلوت ار نآ هک ییاه لیلد
.دوش یم لقتسم
 تلصخ نداد ناشن نمض سکرام ،لیلد نیا هب
 قح رنریتشا هب ،اورنامرف ماع یاه هدیا هدنبیرف
 هک دهد یم ناشن لاح نامه رد اما ،دهد یم
 ماع یاه هدیا همه هب هدنبیرف تلصخ نیا

 هک هظحل نامه رد ،ور نیا زا .دوش یمن طوبرم
 هناگی یاه هناسفا ناونع هب ار اه هلوقم یخرب وا

 ینشور هب دنیب یم ریزگان ار دوخ ،دریذپ یم ارگ
 ،یعامتجا یاه هقبط نآ ربانب هک ار یا هشیدنا
 دروم ،دنرادن قلعت نآ هب ایراتلورپ ،بالقنا
.دهد رارق دیکأت
»یخیرات مسیلایرتام«
 رد( هک دنک یم دییأت سکرام رگا ،نیا ربانب
 هناگی هناسفا اب یعامتجا یاه هقبط هدیا )لثم
 نآ ینعم ،تروص نیا رد ،درادن تقباطم ارگ
 تیفیک نیا رد هقبطوا هدیقع هب هک تسا نیا

 تیفیک نیا رد درف یفن هب و دراد یعقاو ییاراک
 درف هک دنک یم باجیا هک هچ نآ .دماحنا یمن
 شا هقبط طسوت هتفرگ لکش زیچ نانوچ

 ،یعازتنا دوجو ناونع هب هن و دوش هدیشیدنا
 »ناسنا« هک هنوگ نآ ریذپان لاقتنا تیعقاو
 :دنسیون یم سلگنا و سکرام .تسا خابریوف

 یم ناشن یگدنز رد ار ناش عضو«دارفا رد هقبط
 نآ یارب ار ناش یصخش لغش ،ور نیا زا و دهد
 .دنتسه نآ یاه عبات دارفا .دنک یم نیعم اه
 هن ،ابنُج تلصخ یور اه نآ ،هوالع هب )۵۰(
 رد اهنت ازجم دارفا« .دنزرو یم دیکأت ابنجَا

 هیلع کرتشم هزرابم کی دیاب اه نآ هک یسایقم
 ار هقبط کی ،دننک یربهر ار رگید هقبط
 یاه هلوقم زین اج نآ )۵۱( .»دنهد یم لیکشت
 هراب رد ار ناگژاو سکرام هدافتسا دروم
 هنومن رد اه طابترا .درب یم راک هب »اه طابترا«
 یارب رگید هقبط هیلع شا هقبط اب ار درف دوجوم
 ام زیناج نآ و .دهد یم دنویپ شا عفانم زا عافد
 ییادج روط هب هک ار اه ناسنا هشیدنا
 ناش تسیز طیحم ناگدنزاس طسوتریذپان

 اب زیناج نآ سکرام .میبای یم ، دنا هتفرگ لکش
 کیتارپ ناونع هب ناسنا رهوگ هشیدنا ندرک دراو
 .دهد یم خساپ رنریتشا هب یدرفارف ،یدرف نایم
 زت« هب تبسن ینوگرگد ،زیچ هچرد ،همه نیا اب

 هک هچ نآ ؟دراد دوجو »خابریوف هراب رد اه
 ناونع هب ناسنا رهوگ حیضوت ،تسا دیدج

 هویش« ربانب »یعامتجا یاه هطبار عومجم«
 یارب ششوک رد سکرام .تسا هعماج »دیلوت
 یروئت نداهن داینب هب رنریتشا هب نداد خساپ
 رد ندیشیدنا هب ار وا هک تخادرپ یژولوئدیا
 هطبار ِشیپ زا رت یملع ،رت صخشم شور هراب
 نمض سکرام :دهد یم قوس هعماج رد درف
 یاه موهفم ،یژولوئدیا یاه تلع شواک
 نوریب ار دیلوت یاه هطبار و یدیلوت یاهورین
 ناکما وا یارب دیاب هک ییاه موهفم – .دشک یم
 و یروئت نایم یمهرب مهرد هب یعقاو ندیشیدنا
 یاهورین دروآ مهارف ار ینیع و ینهذ ،کیتارپ
 یاه هلیسو و راک یاهورین عومجم یدیلوت
 یم ناشن ار ضورفم هرود رد روشک کی دیلوت
 نامزاس یاه هویش دیلوت یاه هطبار .دنهد
 ، نیا ربانب .دنتسه اه هلیسو و اهورین نیا یهد
 تعیبط ربارب رد ناویح نیرت هرهب یب هک ناسنا
 هب هک ( اهرازبا نتخاس رد یریزگان ربانب و تسا
 زاین نیا ربانب و دیدج یاه ییاراک دوخ هبون

 ،)دنهد یم شرتسگ… ار هریغ و دیدج یاه
 اه شکمشک رد شا تیلاعف رد و راک رد طقف
 هرابکی هب درف .دنارورپ یم ار دوخ تعیبط اب

 وا ،دبای یم دیلوت یاه هطبار رد راتفرگ ار دوخ
 نیا رد :درادن دوجو اه نآ زا جراخ رد

 یاه هطبار هک تفگ ناوت یم ،تروص
 .دننک یم نیعم ار یعامتجا یاه هطباردیلوت
 نینچ مه] . . .[ اه ناسنا« دسیون یم سکرام
 .دنروآ یم دوجو هب ار »یعامتجا یاه طابترا«
 یم ار جسن و هدرپ اه نآ ]اه طابترا نیا رد[
 رد هک مینیب یم رتهب نونکا سپ )۵۲( .»دننیرفآ

 ناسنا یاه هدیا ،اه ناسنا یاه هطبار زیچ هچ
 هتفای نیعت »یدام روط هب« … ناش هاگآدوخ ،اه
 هطبار هار زا اه ناسنا هک میبای یم رد رتهب .دنا

 -دنک یم لکشتم ار اه نآ هک یعامتجا یاه
 هویش ،دیلوت یاه هلیسو یخیرات لوحت ربانب

 ربانب و .دنبای یم نیعت هریغ ودیلوت یهد نامزاس
 /یروئت یمهرب مهرد دییأت تیعقاو ،نیا
 نینچ تیعضو رگا …ینیع /ینهذ ،کیتارپ
 بولطم هب هرداصم ربانب ندوب ناسمه هب ،دشاب

 تیلاعف«موهفم هراب رد .دهد یم نایاپ هداس
 ادیپ یتیلاعف« ینعم دناوت یم موهفم نیا ،»ینیع
 واهورین رد ار شا فده و هاگتساخ هک دنک
. »دبای یم دیلوت یاه هطبار
 هلحرم ره رد هک دنسیون یم سلگنا و سکرام
 هطبار،یدیلوت یاهورین زا یعومجم«خیرات زا
 روط هب هک میبای یم ار دارفا نایم و تعیبطاب
 یاهورین زا یا هدوت ،هدمآ دوجو هب یخیرات

 لسن یط ار اه تیعقوم و اه هیامرس ،یدیلوت
 طسوت ،وس کی زا ،هتبلا هک دنا هداد لاقتنا اه
 ،رگید یوس زا اما ،دنا هتفای رییغت دیدج لسن

 یم لیمحت وا هب ار شا یگدنز هژیو طیارش
 ار یراد هیامرس هعماج هک هچ نآ )۵۳( .»دننک
 حطس رد اه تیلاعف هعسوت« ،دنک یم فیصوت
 رازاب کی شیادیپ ینعی )۵۴( »یمومع خیرات

 رد یدیلوت یاهورین لوحت نیا و .تسا یناهج
 هعماج دیلوت یاه هطبار اب یمومع خیرات حطس
 یصوصخ تیکلام یاه هطبار هک یراد هیامرس
 ،نیا ربانب .دوش یم داضت دراو ،دننام یم یقاب
 دیلوت هب هک یموهفم رد ( یدام داضت نیا

 یم نایب ار یبالقنا ترورض )ددرگ یم طوبرم
 سکرام هک هچ نآ یاه هیاپ ،بیترت نیدب .دنک
 یم داینب ،دمان یم شا »یخیرات مسیلایرتام«

 ار )»مسیلایرتام«( ارگ هناگی یاه هناسفا .ددرگ
 هدیدپ ره شرگن رد خیرات ندرک دراو اب
 هکدیلوت موهفم سپ .دنک یم یفن )»یخیرات«(
 موهفم زا رت یملع ،رت صخشم تیاهن یب
 هک تسا یقطنم ،نیا ربانب ،تسا سیسکارپ

.دوش یم »یناملآ یژولوئدیا« رد نآ نیشناج
یناملآ یژولوئدیا رد هاگآدوخ تیعضو
 لشیم هنوگچ هک مینک یم کرد رتهب ،نیاربانب

 ندرک فیرعت یارب تسا هتسناوت یرناه
 ،هدنز درف صخشم تیلاعف ناونع هب سیسکارپ
 هراب رد اه زت« یور ینهذ تیلاعف ناونع هب
 یم کرد ار نیا وا هتبلا .دنک هیکت »خابریوف
 یم فیرعت ناش کیتارپ ربانب اه ناسنا هک دنک
 لکش هب یتسارب ار کیتارپ نیا یلو ،دنوش
 اب اهنتدرف( دنک یم یسررب یخیرات ان و یدرف
 هک نانچ ،دیآ یمن ایند هب بان کیتارپ دادعتسا

 یاهلسن طسوت هک یکیتارپ رد وا ،میناد یم
 ،نیا ربانب .)دوش یم هداز ،دنا هتفای نیعت نیشیپ
 کرد ار نآ یرناه لشیم هک روط نآ سیسکارپ

 ناونع هب هن و کیزیفاتم لصا ناونع هب هدرک
 یم رادومن خیرات رد هدننک نوگرگد ِتیعقاو

 هب دناوت یم )یرناه( وا ،تروص نیا رد .دوش
 هب هن و هدننک لمع یاه هژوس نانوچ دارفا

 ناش یاه کیتارپ نارگیزاب و اه هجیتن ناونع
 »یناملآ یژولوئدیا« هیاپ رب ،عقاو رد .دشیدنیب
 /هدننک نییعت یخیرات تلصخ نیا هک تسا
 رت صخشم روط هب ناسنا کیتارپ هتفای نیعت
 هب در »خابریوف هراب رد اهزت« .دوش یم راکشآ

 یرناه لشیم هک یریسفت یارب هدننک عناق یلک
.دنهد یمن تسد هب ،دنک یم هئارا نآ زا
 یرناه لشیم ،۱۸۴۴ یاه هتشون تسد رد
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 زیمت ار هاگآدوخ و یگدنز نیب لباقت یرادیدپ
 .تشاد دوجو تقیقح کی نآ رد .تسا هداد
 یلک هب لکش »یناملآ یژولوئدیا «رد هژیو هب اما
 رد یرناه لشیم هک یلکش زا ریغ یرگید
 رد .دنک یم بسک ،هداد حرش دوخ سکرام
 دییأت یرناه لشیم ۱۸۴۴ یاه هتشون تسد
 ار کیرنژ یگدنز و هاگآدوخ نایم یدننامه
 ،میا هداد ناشن هک روط نامه .دنک یم هدهاشم
 رد .تسا هدش رارقرب عقاو رد یدننامه نیا

 هراب رد اه زت« رد یدننامه نیا ،تقیقح
 ددرگ یم حرطم بسانمان تروص هب »خابریوف
 در ار رناژ اب ناسنا یدننامه سکرام نآ رد هک
 روآدای ار نآ یگتسیاش هب یرناه لشیم .دنک یم
 یم باجیا رما نیا ایآ ،همه نیا اب اما .دوش یم
 تقیقح ،تیعقاو ورملق زا هک هاگآدوخ هک دنک
 یفن نآ رد ار رناژ هدیا نامز مه ،هدش یفن

 تسا یزیچ نیا ،دسر یم رظن هب ؟تسا هدرک
 زاب هک نیا یارب ؛دیشیدنا یم یرناه لشیم هک
 لمع یتسار هب ،رناژ ناونع هب ناسنا ییامن
 هب دناوت یم طقف هک تسا هاگآدوخ ریذپانزیرگ
 ناسنا ندرک یفن ،نیا ربانب .دشیدنیب ماع هدیا
 هاگآدوخ یاه ییامنزاب ندرک یفن رناژ ناونع هب
 اهنت یرناه لشیم هدیقع هب هاگآ دوخ .تسا
 نیرت مکدناوت یمن زگره هک تسا کیتارپ رازبا
 هاگآدوخ .دروآ مهارف ار تیعقاو هراب رد هناشن
 ،شا یکیتارپ تلصخ ربانب هراومه یتسار هب
 -هاگآدوخ یدننامه .تسا تیعقاو ینوگرگد
.تسا اج نآ زا یژولوئدیا
 هک تسا نیا ،دهد یمن زیمت یرناه لشیم هچ نآ

 ییادج نیا »خابریوف هراب رد اهزت« زا سکرام
 در ار دوجو و هشیدنا ،تیعقاو و هاگآدوخ نایم
 یژولوئدیا هراب رد شا یروئت ربانب وا .دنک یم
 سفن رد هاگآدوخ هک دهد یم ناشن یتسرد هب

 و -دراد کیتارپ رد هشیر و تسا کیتارپ دوخ
 یب هک کیتارپ نیا هیاپ رب طقف دسریم رظن هب
 جراخ نآ زا ،دوش یم عورش راک میسقت زا هفقو
 لشیم هک ییاه ترابع ،ور نیازا .ددرگ یم
 شا یاه ریسفت ندرک هیجوت یارب ار نآ یرناه
 نیا « :ترابع نیا دننام ،درب یم راک هب

 ،دنک یم نیعم ار یگدنز هک تسین هاگآدوخ
 یم نیعم ار هاگآدوخ هک تسا یگدنز نیا

 طیحم اب نم هطبار نم هاگآدوخ« ای )۵۵( »دنک
 دنهد یم ار ینعم نیا ،هتبلا )۵۶( ،»تسا نم
 تیعقاو زا ادج ورملق کی )ideél( یا هدیا هک
 و ،دنک نیعم ار نآ جراخ زا دناوتب هک تسین
 قلطم ندرک یفن هب هک دنهد یمن ار ینعم نیازین

 نامه .دشاب طوبرم تقیقح ،یا هدیا ورملق
 :دوش یم روآدای ار نآ یر هشام ریپ هک روط
 هدیا یاه تفایرد ،بهذم ،هفسلف یاه یناوتان
 تیعضو زا دوخ شور هب« ناهج زا یتسیلآ

 نیا رد ناش صاخ یاه شکمشک و ناهج
 ریذپان لمحت و ریذپ ان عافد ار نآ هک تیعضو
 .تسانعم اب ،دزاس یم ناش ینونک لکش رد

 اب ار ینوگرگد ترورض هفسلف هک یماگنه اتح
 یلکش ار نآ دنچ ره ،دنک یم اقبا ریسفت
 ناشن ندوبن نایم رد رقف ،دنایامن یم کانزار
 )۵۷( .»دنک یم راکشآ ار نآ هار نشور نداد

 رد رنریتشا هیلع سکرام تدم زارد یملق لدج
 و دییأت ار نآ رنریتشا هک( درف لالقتسا هراب
 هک روط نامه ،)دنک یم در ار نآ سکرام
 نورد هب ار اج دشیدنا یم نآ هب لشیم یرناه
 یمن او »نیزاغآ هناسانش یتسه یشنک یب« هیام
 ار موهفم یناوتان دیشوک یتسار هب هک ،دراذگ
 ناشن نیتسخن تیعقاو نیا نداد حیضوت رد
 هب هک درف هب ار اج رتشیب وا یتسرد هب .دهد
 کرد نیعم یعامتجا روط هب دوجو ناونع
 هک راکشآ ییادج ،زین اج نآ .دراپس یم ،هدش
 دوجو هب یا هدیا و تیعقاو نیب یرناه لشیم
.تسین یسکرام ،دروآ یم
 نانوچ ار کیژولوئدیا هاگآدوخ سکرام

 ،دوش یم میسقت دوخ سفن رد هک یهاگآدوخ
 زا ندشادج هب نمضرد و دهد یم ناشن
 یم جراخ زا نآ رب ندرک ریثأت و تیعقاو
 یخابریوف هشیدنا وا موهفم نیا رد .دشیدنا

 نمض اما ،دنک یم رارکت ار هاگآدوخ هیزجت
 و یهد نامزاس هویش ربانب نآ نداد حیضوت
 ربانب .دهد یم یخیرات نومضم نآ هب دیلوت
 یارب هک تسا یزیچ دیلوت حالطصا نیا ،نیا
 لباقتم ریثأت ،صخشم هویش هب ندیشیدنا
 موهفم هک دروآ یم مهارف یروئتو کیتارپ
 ،سپ .دنک یم نایب ار یصقان شور سیسکارپ

 ،دیشیدنا یم نآ هب یرناه لشیم هک روط نامه
 هتفر راک هب ِسیسکارپ حالطصا لوحت طقف دیلوت
 سکرام دزن رد .تسین داصتقا ، راک یایند رد
 سیسکارپ نایم ای ،دیلوت و سیسکارپ نایم زیامت
 .درادن دوجو )poiesis( یرگشنیرفآ و
 ره نآ ربانب هک تسا یزت سکرام زت ،سکعرب
 .تسا سیسکارپ دیلوت رهو دیلوت سیسکارپ
 لالخ رد ،یناملآ یژولوئدیا رد نیا ربانب )۵۸(
 یاه هطبار و یدیلوت یاهورین یاه موهفم نیا
 باتزاب ناونع هب کیژولوئدیا هاگآدوخ ،دیلوت

 زا و .ددرگ یم رادومن یتاقبط یاه یدنمنارک

 هعماج کی هک درک روصت ناوت یم ،ور نیا
 یژولوئدیا نودب یا هعماج ،اه هقبط نودب

 یکی هاگآدوخ نآ رد هک یا هعماج -دوب دهاوخ
 باتزاب ار یا هدش یکی یایند ،کیتارپ اب هدش
 یرناه لشیم هک تسا یناکما نیا .دهد یم
.دنک در ار نآ یداینب روط هب دناوت یم طقف
 یزرو هشیدنا هصرع نیا ۱۸۴۵ زا سپ سکرام
 فقو هرسکی ار دوخ ات دنک یم کرت ار اه
 نیا وا عقاو رد .دنک لاتیپاک ملع ندید کرادت
 قح ،هتبلا .دنک یم اهر هدشن لح ار هلئسم
 هب وا»یناملآ یژولوئدیا« رد هک میشیدنیب میراد
 خساپ رنریتشا یاه داریا هب شخب تیاضر روط
 هزادناات یاه داریا نیا زا تیاهن رد و دهد یم
 رد.دریگ یم تقبس یر هشام هب کیدزن یا
 و ییاورنامرف یاه عوضوم هب هک رنریتشا ربارب
 هک دهد یم ناشنوا ،دزادرپ یم یرادربنامرف
 یا یتسیلآ هدیا زت زا دیاب درف یعقاو یدازآ
 هک دنتسه اه هشیدنا نیا« ربانب هک دبای ییاهر

 یرگن فرژ هب و »دننک یم تیاده ار ناهج
 یعامتجا و یسایس ،یعقاو یاه تردق
 .دنسریم
 «:تشون هراب نیا رد رابیلاب نیتا هک روط نامه
 لوصحم تینهذ یاه هفسلف همه اب سکرام
 هطبار عطق لگه ات تناک زا ناملآ مسیلآ هدیا

‐tran( دوب نیرب عضوم زا تینهذ .دنک یم
scendent( یدوب نیرب ای )transcendental( 

 یعامتجا دنور دمآ یپ، هجیتن عضوم هب شا
 هک روط نآ ناهج لیکشت[ .تسا هدیسر
 .تسین هژوس راک ]دهد یم حرش ار نآ سکرام
 یخیرات تینهذ زا یلکش( تینهذ شیادیپ نآ

 یایند )لباقم فرط و( شخب نانوچ )نیعم
)۵۹( .»تسا تینیع یعامتجا
»ریگارف هقبط« ،ایراتلورپ
 ،دهد یم لیکشت ار تینهذ هچ نآ ،نیا ربانب
 سکرام هک یماگنه اما .تسا کیتارپ
 ۱۸۴۷ رد ار »تسینومک بزح تسفینام«
 هب کیتارپ تیعقاو هب ،دسر یم رظن هب ،تشون

 رد .دیشیدنا یم ایراتلورپ یبالقنا تیلاعف ناونع
 ینعی »ینیع تیلاعف « نانوچ کیتارپ رگا ،عقاو
 همشچ رس هک ددرگ یم کرد یتیلاعف ناونع هب
 یاه هطبار و یدیلوت یاهورین رد ار شا نایاپ و
 یبالقنا تیلاعف تروص نیا رد ،دبای یم دیلوت
 ار لامک دح هب کیتارپ یتسار هب ایراتلورپ
.دهد یم لیکشت

 ؟ رگید هقبط تیلاعف هن و ایراتلورپ تیلاعف ارچ
 دوخ مکح هب ایراتلورپ ۱۸۴۷ سکرام یارب
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 لمع رد یراد هیامرس هعماج یفن شدوجو
 یراد هیامرس هعماج هک میا هتفایرد ینآ :تسا
 یاهورین یعمج تلصخ نایم داضت ربانب
 یاه هطبار یصوصخ تلصخو شا یدیلوت
 فیصوت ،دنتسه دیلوت یاه هطبار هک شا دیلوت
 رد اردوخ رتلورپ هقبط ، ور نیا زا .دوش یم
 تسا هقبط نیا نوچ .دبای یم داضت نیا نوناک
 هب .ددرگ یم هرهب یب شراک هرمث و راک زا هک
 انب هک هچ نآ ربانب یراد هیامرس هعماج ،هوالع
 و ددرگ یم یفن نآ رد هار نامه زا ،دوش یم

 لصا عومجم زا جراخ شنک نامهاب ار دوخ
 یژولوئدیا نخس هاتوک …اهرواب ،اه شزرا ، اه
 رب و تسین یمیاد نآ رد زیچ چیه .دبای یم شا
 هیجوت ار یراد هیامرس هعماج هویش ،هیاپ نیا

 کی هب هعماج نیا تسرد نخس هب .دنک یمن
 دوخ رد شا یتاقبط یگژیو :درادن قلعت هقبط
 نیارد -تسا هدش یفن شدوجوم یاه داضت

 هقبط« کی ایراتلورپ هک تفگ ناوت یم ،تروص
 ندرک عافد یارب هژیو عفن چیه وا .تسا »ریگارف
 ،دنک یم عافد نآ زا وا هک ییاه عفن .درادن
 نآ زا رگا اتح( تسا نآ عومجم رد هعماج عفانم
 رگشیامن ایراتلورپ ،بیترت نیدب  .)دشابن هاگآ
 ؛تسا لمع رد یراد هیامرس هعماج لالحنا
 یکارتشا،بالقنا ،یحنایم یب شدوجو اتحو

 نیدب .دنک یم باجیا ار دیلوت یاه هلیسو ندش
 دح هب کیتارپ ایراتلورپ یبالقنا لمع بیترت

 هب هک دراد تقباطم یشبنج اب اریز ؛تسا لامک
 نایاپ و هاگتساخ ،هتساوخ اتح و نشور لکش
 دیلوت یاه هطبار و یدیلوت یاهورین رد ار شا

. دبای یم
 هک مییوگب تسا نکمم« :دسیون یم رابیلاب نیتا

 اب تینهذ رهوگ نتسناد یکی نمض سکرام
 یبالقنا تیلاعف اب کیتارپ تیعقاو و کیتارپ
 هب ار مسیلآ هدیا هژوس هلوقم ]...[ ایراتلورپ
 همه نیا اب ،هتبلا .تسا هداد لاقتنا مسیلایرتام
 وا ،تیعقاو نیا ربانب هک هتکن نیا ندرک دییأت
 ناونع هبایراتلورپ ندرک یفرعم یمیاد ناکما
 حالطصا یتسیلآ هدیا موهفم رد »هژوس« کی
 ناونع هب ،تیاهن رد ،اج نآ زا تمیزع و ]...[
 ای ناهج ،نآ هلیسو هب هک یعازتنا ای دومن زاب
 ،دنک یم ریسفت هرابود ار ناهج ینوگرگد
 نیا عقاو رد لاؤس )۶۰( »تسا هدروآ مهارف
 لماح هژوس نتخاس اب سکرام ایآ :تسا
 نامرآ« کی وا هراب رد ،ایراتلورپ زا بالقنا

 عازتنا کی :حالطصا ینعم ود ره رد »یزاس
 هب ار نآ هک یعامتجا و یدام طیارش هب تبسن

 تلصخ کی ودننک یم نیعم یمیاد روط
 شنک یارب بسانم یاه تیفیک زا هدنبیرف
 نیا هب میلیام بتارم هب ؟دنیرفآ یمن یبالقنا
 لالقتسا زت ،سکرام یاه زت زا هک میشیدنیب
 یراد هیامرس یژولوئدیا هب تبسن ایراتلورپ
 خیرات رد ییاه بیذکت اب رتشیب هک تسا
 تقد هب دیاش یگتسباو نیا …دنک یم دروخرب
 و یعامتجا طیارش هاگدید زا ندرک کرد یارب
 یاه ششوک :ایراتلورپ هراومه هک تسا یدام
 ربانب اه رتلورپ ندرک میسقت یارب ناراد هیامرس
 گنهرف« شرتسگ ،یراکیب ،تباقردرکراک
.دننک یم فیرعت ار »اه هسسؤم
 ندرک دننامه هک دسر یم رظن هب ،نیا ربانب
 هورگ کی یبالقنا شنک اب کیتارپ تیعقاو
 نانوچ هورگ نیا ندید رطخ نیعم یعامتجا

 و دراد رب رد ار هعماج یوسارفرد زیامتم دوجوم
 تیعقاو زا ازجم تیعضو ناونع هب هلیسو نیدب

 هطقن ناونع هب طسبنم یا هژوس نانوچ ،ینیع
 یم رادومن اه شنک و اه هشیدنا زا لقتسم زاغآ

 زا تفرارف هراب رد یتسب نب هب اج نیا ام ،ددرگ
 موهفم هک میروخ یمرب ینیع /ینهذ ییادج
 هتفای ققحت ضرف هبدیلوت سپس سیسکارپ یاه
 .دنا
 هدوب ندیشیدنا نیا رد ام ،تسار رس ،اج نیا ات
 تیلاعف«هلزنم هب ار بالقنا ،دیلوت موهفم هک میا

 تفایرد نیا هک دنک یم نایب یسایقم رد »ینیع
 /ینهذ ییادج زا تفرارف نیا هب بالقنا زا

 هتفای ققحت دیلوت موهفم هک هدش هداد طبر ینیع
 یمامت نیا هک مینیب یم اج نیا .دسر یم رظن هب
 سکرام هک تسا نیا تیعقاو .تسین تیعضو
 دوجوم ناونع هب ایراتلورپ یامیس هب لسوت اب
 هک دهد یم ناشن هعماج یوسارف رد زیامتم
 یژولوئدیا« رد هک هنوگ نآ ،یخیرات مسیلایرتام
 قابطنا هب ندیشیدنا زونه ،دش حرطم »یناملآ
 یم در ار طیارش ینوگرگد و ناسنا تیلاعف
 یم نییعت ار ینیع تیلاعف هک یطیارش -دنک
 هب اج نیا سکرام هک دسر یم رظن هب ، دنک
 یتسیلآ هدیا وا طسوت هکددرگ یم زاب یتفایرد
 نارگنشور تفایرد روظنم .دوب هدش مالعا
 ییانثتسا تیعضو زا »یبرم« نآ رد هک تسا
 نوگرگد ار نآ هک هعماج هیقب هب تبسن ندوب

 هک دسر یم رظن هب .درب یم دوس ،درک دهاوخ
 ره :دنک یم دروخرب شسرپ نیا اب سکرام

 اهنت اب ،بالقنا طیارش ،یدام داضت دنچ
 یم رارقرب تعیبط رد ناسنا تیلاعف شبنج
 لح هار داضت نیا هک تفگ ناوت یم ایآ،ددرگ

 ییاراک زا حطس نیا رد ندناماجرب اب ار شا
 مزال ایآ ،رگید نایب هب ؟دنک یم ادیپ بان
 هداس یاه هاگ هیکت زا شیب اه ناسنا هک تسین
 رظن هب ،اج نآ زا ؟دنشاب ناش یدام یاه نیعت
 ندرک کرد ترورض سکرام هکدسر یم
 ان )یا هزادنا ات مک تسد( ،لقتسم هژوس
 هب ندیشیدنا یارب ار ینیع تیلاعف هب هتسباو
.دهد یم ناشن بالقنا
 لقتسم هژوس نیا هب دیاب هنوگچ نامز نآ زا اما
 ناونع هب ،شدوخ طسوت وا هک نآ یب ،دیشیدنا
 هب دیاب هنوگچ نامز نآ زا ؟دیآ دوجو هب ناسنا
 هب ،ییاهر ناونع هب زج یرگید وحن هب بالقنا

 هب ینعی ،ناسنا یگناگیب دوخ زا نایاپ ناونع
 … ؟دیشیدنا رهوگ /دوجو ییادج نایاپ ناونع
 یم زاب شسرپ نیا هب تیاهن رد هک هچ نآ

 یبالقنا شبنج دیاب هنوگچ هک تسا نیا ،ددرگ
 نایب یخابریوف مسیناموه رد نداتفا ورف نودب ار
 ؟درک
 هلئسم :میا هدید ار نآ ندرک دییأت اج نیا ام
 بانتجا ناسنا هلئسم زا یتسرد هب بالقنا
 هب ندیشیدنا یارب اه یراوشد و ،تسا ریذپان
 اه یراوشد ،ینیع تیلاعف ناونع هب بالقنا
 ناونع هب ناسنا رهوگ هب ندیشیدنا یارب
 هب ندیشیدنا – »یعامتجا یاه هطبار عومجم«

 رهوگ کی هب نآ ندنادرگرب نودب ناسنا رهوگ
.دزاس یم هتسجرب ار حالطصا یتنس موهفم رد
 بزح تسفینام رد ایراتلورپ هک یشقن

 همه هدننک راکشآ ،دنک یم یزاب تسینومک
 حیضوت نونکا هلئسم .تسا اه یراوشد نیا
.تسا اه نآ هب نداد خساپ سپس و نداد
۱۳۹۰ رویرهش : نادرگرب

… و یگناگیب دوخ زا هلئسم – ce :هدنیآ ثحب
اه تشون یپ

 ،یسایس و یفسلف یاه هتشون ،رسوتلا ییول هب دیرگنب ۳۵٫
۲۵۵ ص ، ce ج

خابریوف هراب رد اه زت هراب رد رانیمس ، یر هشام ریپ ۳۶٫
۳۰ ص ،سکرام هفسلف ،رابیلاب نیتا ۳۷٫
اج نامه ،یر هشام ریپ ۳۸٫
۳۱ ص ،اج نامه ۳۹٫
۳۱ ص ،اج نامه ۴۰٫
۳۱ ص ،اج نامه ۴۱٫
اج نامه یر هشام ریپ ۴۲٫
۳۲ ص اج نامه ،رابیلاب نیتا ۴۳٫
۳۲ ص ،اج نامه ،رابیلاب نیتا ۴۴٫
 ،سکرام و ،تیعقاو هفسلف ، I ،سکرام هراب رد ۴۵٫
ce ، داصتقا هفسلف

 دعب هک،رسوتلآ ییول هک میشیدنا یمن ام هک دنچ ره(  ۴۶٫
 عون نیا زا تقیقح رد ،دریگ یم رظن رد نآ یرناه لشیم
 یروئت هک یماگنه ام .دشاب »ریذپ شنزرس« ریسفت
 هظحالم ار نآ ،مینک یم یسررب ار نیعتارف یرسوتلآ
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.درک میهاوخ
 تاراشتنا( یناملآ یژولوئدیا ،سلگنا و سکرام ۴۷٫

۳۹ ص .)ناتان
۵۳ ص ،اج نامه ۴۸٫
۷۰ ص ،اج نامه ۴۹٫
۸۷ ص ،اج نامه ۵۰٫
۸۷ ص ،اج نامه ۵۱٫
 ،) I (1848- 1835 .ج ،هبتاکم . سلگنا و سکرام ۵۲٫

۴۵۵ .ص ، ۱۹۷۱ ،لایسوس تاراشتنا،سیراپ
 ۶۴ ص ،یناملآ یژولوئدیا .سلگنا و سکرام ۵۳٫

)ناتان تاراشتنا(
۶۱ ص،اج نامه ۵۴٫
۴۵ .ص ،اج نامه ۵۵٫
۵۲ ص ،اج نامه ۵۶٫
 ،خابریوف هراب رد اه زت هراب رد رانیمس ،یر هشام ریپ ۵۷٫

XI زت ریسفت

 طیارش رد سکرام زا تنرآ اناه هک ییوج بیع .58
 ]سکرام [ وا نآ ربانب هک ،دروآ رد لومرف هب نردم ناسنا
 شنیرفآ -سیسکارپ بتارم هلسلس ندرک نوگژاو هب طقف
 شدوخ رارق نیا زا ،دزادرپ یم یرگ شنیرفآ دوس هب یرگ
.دنک یم رابتعا یب ار

۶۶ ص ،اج نامه ،رابیلاب نیتا ۵۹٫
۲۷ ص ،اج نامه ۶۰٫

نانز یتسینومک تسایس و نانز راک
درانرب ایار
یتسیسکرام رتافد
یرجح میم نادرگرب ننانزز - يییيرگرراكک

یرگنشور فراعملا هریاد
 یتسیسکرام یروئت یریگتمس هطقن و زاغآ هطقن 
 یم لیکشت یتسیلایرتام کرد ار نویساپسنامیا
.دهد
 ار یدام یگدنز دیلوت هویش یتسیلایرتام کرد 
 هصرع هیلک هدنزاس طورشم یئاهن لیلحت رد
.دناد یم یگدنز رگید یاه
 رد دیاب نانآ ییاهر قرط و نانز عضو ،نیربانب 
 ره یعامتجا ماظن یداصتقا تابسانم اب دنویپ

 لوحت و رییغت یداصتقا هکرحم یاهورین و هعماج
.دریگ رارق یبایزرا و یسررب دروم اهنآ
 رد نویساپسنامیا یتسیلایسوس یروئت ینابم 

 هب مهدزون نرق رد یرگراک یتسیلایسوس شبنج
:دنا هدش هداد هعسوت ریز حرش
۱ 
لبب تسوگآ
 یتاقبط تاقلعت هب طوبرم فراعت و اه یسررب 
 تحت دوخ رثا رد لبب تسوگآ ار یتیسنج و
 یم هئارا )۱۸۷۹( »مسیلایسوس و نز« ناونع
 .دهد
۲ 
سلگنا شیردیرف
 ماظن نایم هطبار لیلحت هب طوبرم عضاوم 
 رد سلگنا شیردیرف ار نانز رب متس و یتیکلام
 تیکلام و هداوناخ ءاشنم« ناونع تحت دوخ رثا

.دهد یم هعسوت )۱۸۸۴( »تلود و یصوصخ
۳ 
نیکتس ارالک

 دنور رد نانز هاگیاج لیلحت هب طوبرم عضاوم 
 یارب نانز لاغتشا تیمها همه زا لبق و ار دیلوت
 نیلوا یارب نیکتس ارالک ار نویساپسنامیا دنور
 نیب سیسأت هرگنک رد یللملا نیب سایقم رد راب
 یگدنیامن و نیودت )۱۸۸۹( سیراپ رد مود للملا

.دنک یم
 تسایس هب طوبرم هرواشم نیمود نوناک رد 
 لیروآ ۲۵ رد هک ناملآ تسینومک بزح نانز

 دوش یم راک ،نز اب راک« راعش تحت ۲۰۰۹ لاس
 نانز تیعضو ،دوب هدش اپرب »!نز ،راک اب نز و
 لاس رد نآ لوحت ،یتسیلاتیپاک دیلوت دنور رد
 دنور یارب نانز لاغتشا تیمها و ریخا یاه
.تشاد رارق نویساپسنامیا
 مه و هدننیب کرادت میت یارب مه نمض رد 
 هب طوبرم هرواشم رد ناگدننک تکرش یارب

 طقف نانز لاغتشا هک دوب مولعم نانز تسایس
 یم ماحنا هب نانز هک تسا یراک زا یشخب
 .دنناسر
 و رسه زا تبقارم و یراتسرپ ،یراد هناخ 

 رگید یاه مرف هداوناخ ناگدروخلاس و ناکدوک
 نودب بلغا هک دنهد یم لیکشت ار نانز راک
.دنریگ یم تروص دزمراک تفایرد
 نانز تسایس هب طوبرم هرواشم نیلوئسم یارب 
 اب هطبار رد نانز راک هدش دای یاه مرف هعسوت
.درک یم یزاب ینیعم شقن زین نانآ لاغتشا
 امتح نانز راک رگید یاه هبنج یسررب یارب اما 
 هلسلس بوچراچ رد یرگید تاسلج دیاب

.دنوش رازگرب هدشدای هرواشم تاسلج

 تیلک هرابود دورو« اب ار نانز یئاهر سلگنا 
 یعامتجا اب ،»یمومع تعنص هب نز تیسنج
 یگژیودوخ ندرب نیب زا« اب ،یراد هناخ ندرک
 رد »هعماج یداصتقا دحاو هباثم هب هداوناخ
.دهد یم رارق هطبار
)۷۶ ص ،۲۱ دلج سلگنا و سکرام تایلک(
 تسایس هنیمز رد یرگراک شبنج رد هتبلا 
 دوجو یریگمشچ رظن تدحو نانز هب طوبرم
.تسا هتشادن
 یدج رظن فالتخا اسب هچ ،سکعرب هکلب 
.تسا هدرک زورب
 زا یا هلسلس اب ناملآ تسینومک بزح 
 اب »نانز تسایس هب عجار تاداهنشیپ«
 دنم هقالع میت یوس زا هک توافتم تاعوضوم
 دصق ،هدش هدید کرادت نانز لئاسم هب
 هک دراد ار نانز تسایس اب هطبار یرارقرب
 نیودت هب هک دهاوخ یم و هدوب جیار نونکات

.دیآ لیان هنیمز نیا رد ینیون حرط
 تسا رارق ،تاداهنشیپ نیا زا یریگ هجیتن رد 

 بزح نانز تسایس هنیمز رد یئاهزت« هک
.دنوش بیوصت و ثحب ،هیهت »ناملآ تسینومک
 هب نانز تسایس هنیمز رد یدعب داهنشیپ 
 »)نانز( راک یزاس هتیراکیرپ« عوضوم
.تفای دهاوخ صاصتخا
 ةریاد یامنرات رد هتیراکیرپ هب دینک هعجارم 
یرگنشور فراعملا
 و یئاکیدنس یرگراک شبنج زا یروانهپ شخب 

 عونمم ناهاوخ )یتسینومک انایحا و( یسایس

http://hadgarie.blogspot.com/
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 نانز راک تلاح نیرتهب رد و نانز راک ندرک
.تسا هدوب رادرهوش
 ریز حرش هب شیارگ نیا نتفرگ شیپ رد لیالد 
:دنیآ یم نابز رب
۱ 
 لباقم رد اه هداوناخ و نانز زا تبقارم 
 راک راب هعجاف یعامتجا و یتشادهب یاهدمایپ
 نرق لیاوا و مهدزون نرق رد ناکدوک و نانز
 .متسیب
۲ 
 طیحم رد راب هعجاف یتشادهب تابسانم دوجو 

راک
۳
اهرگراکرس یوس زا نانز یسنج یاه تمحازم 

۴
هتعاس ۱۸ اسب هچ راک یاهزور 

۵
یراد هناخ راک 

۶
اه هناخراک رد راب هعجاف طیارش 

۷
اه هناخراک یگراو ناگداپ 
 نانز راک تیعونمم مالعا یارب لیالد نیا همه 
.دنا مهف لباق
 ناکدوک و نادازون ریم و گرم یالاب هجرد 

.تسا یا هدنهد ناکت رما تقیقح یرگراک
 هدنهدناشن هطوبرم تاریوصت و تاشرازگ 

 ینتسبآ نانز و راک طیحم رد نادرگرس ناکدوک
 راک نیشام یاپ یگلماح هظحل نیرخآ ات هک دنا

 رد اسب هچ ار دوخ نادازون و دننک یم ناج
 یم ایند هب راک نیشام رانک رد هناخراک نلاس
.دنروآ
 ردب هصرع زا ـ عقاو رد ـ یلصا فده اما 
 هب نآ دورو ندرک فقوتم و نز بیقر ندنار
.تسا هدوب راک رازاب
 نانز زا زاغآ رد ناملآ رد اما یتعنص یایراتلورپ 
 یجاسن عیانص رد اتدمع هک دش یم لیکشت
 راکیب ببس و دندرک یم راک )یفاب هچراپ(
 یجاسن یاهروتکافونام رد درم نارگراک نتشگ
.دندوب هدش
 لبقام گرزب یاه هناخراک هب روتکافونام( 

 اب یرس روطب اهالاک هک دوش یم قالطا یتعنص
 راک اب اتدمع یلو ،الاب راک میسقت و صصخت
)مجرتم .دنوش یم دیلوت یتسد
 راک مه رانک رد نادرم و نانز هک مه اج ره و 
 ناکدوک و نانز دزمتسد لزان حطس ،دندرک یم

 نارگراک ات داد یم نایامرفراک تسد هب هناهب
 ناشدزمتسد حطس و دنهد رارق راشف ریز ار درم
.دنهد لزنت ار
 هدمآ رد راک زا دمآراک نایامرفراک هبساحم 
.دوب

)۱۹۳۳ ـ ۱۸۵۷( نیکتس ارالک
 قوقح عفادم و ناملآ تسیلایسوس رادمتسایس
نانز
 رد یتسیسکرام ـ یبالقنا نویسکارف هدنیامن
ناملآ تارکومد ـ لایسوس بزح
 تارکومد ـ لایسوس بزح زا نیبعشنم وزج

)۱۹۱۷( سوکاتراپسا هورگ وضع و ناملآ
ناملآ تسینومک بزح یزکرم هتیمک روضع
)۱۹۳۲( ناملآ سلجم نسم سیئر
 یتسیلایسوس شبنج مود للملا نیب ناسسؤم زا

یرگراک
نز یللملا نیب زور نارکتبم زا

یتسینومک للملا نیب هیئارجا تئیه وضع
ناملآ تسینومک بزح یزکرم هتیمک روضع
:راثآ
 رضاح لاح رد نانز هلئسم و رگراک نانز
)۱۸۸۹(
)۱۸۸۹( نز و وجشناد
)۱۹۰۷( نانز تاباختنا قح هلئسم
)۱۹۱۹( نیکتس ارالک و گروبمزکول ازور
)۱۹۲۹( نینل زا یئاه نامدای

 یدلج هس بختنم یاه هتشون و اه ینارنخس
)۱۹۶۰ ـ ۱۹۵۷(
 تسه یگدنز هک ممزرب احنآ مهاوخ یم
)۱۹۵۵( )اه هتشون و اه ینارنخس هعومجم(
 رد یتسیاب یم نیکتس ارالک ،لیلد نیمه هب 

 رد ،)SPD( ناملآ تارکومد ـ لایسوس بزح
 ۱۹۱۷( ناملآ لقتسم تارکومد ـ لایسوس بزح
 ناملآ تسینومک بزح رد اهدعب و )۱۹۳۱ ـ
)gsD( یگتسخ راک هب یللملا نیب حطس رد و 
 تباث و دنزب تسد یعانقا و یحیضوت ریذپان

 زا نانز یئاهر و نانز لاغتشا هک دنک
 و نانز لالقتسا یارب هناخ یاوزنا و تیدودحم
 هار رد یتاقبط هزرابم رد نانآ تکرش یارب
 ،رگراک هقبط تمامت عفانم و دوخ عفانم

.دراد ارچ و نوچ یب ترورض
 یعاجترا کرد عجترم رصانع هک درادن یبجعت« 
.دنراد نانز راک زا
 یودرا رد هک تسا نیا اما زیگنا بجعت 

 نیا رد یزیمآ هابتشا کرد زین یتسیلایسوس
 ار نانز راک ندرب نیب زا و دراد دوجو دروم

.دننک یم بلط
 یامیس هک ار هچنا ره یئاهر هک یناسک 
 زگره ،دنا هتشاگن دوخ مچرپ رب ،دراد یناسنا
 یگتسباو هب ار یرشب تیسنج همین تمامت دیابن
 و یسایس یگدرب هب و دننک موکحم یداصتقا
.دنهد قوس یعامتجا
 هب راد هیامرس هلیسوب رگراک هک ناس نامه هب 
 نز زین ناس نامه هب ،دوش یم هدیشک غوی ریز
.درم هلیسوب
 یداصتقا لالقتسا بسک هب نز هک ینامز ات و 
.دنام دهاوخ درم هدرب ،دیاین لیان
 ،یداصتقا لالقتسا یارچ و نوچ یب طرش و 

.سب و تسا راک
 یاه هتشون و اه ینارنخس« ،نیکتس ارالک( 
)۴ ـ ۳ ص ،لوا دلج »بختنم
 زا وا تسیلایسوس نامزرمه و نیکتس ارالک 
 هب دوخ نامز یاه هناخراک رد دوجوم تابسانم

.دنتشاد ربخ یبوخ
 یم هزرابم نانز لاغتشا قح بسک هار رد اهنآ 

 تابلاطم اب هراومه ار هبلاطم نیا و دندرک
 هطبار رد راک نیا تیفیک و طیارش هب طوبرم
.دنداد یم رارق
 راک هک دنتسناد یم ـ نیا رب هوالع ـ اهنآ 
 راک هراومه یتسیلاتیپاک طیارش رد یرودزم
.دوب دهاوخ و هدوب هدش هناگیب
 تابسانم نیا رب هبلغ هار رد هزرابم ،ور نیا زا 

 ریذپانرظنفرص شخب اهنآ یارب یتسیلاتیپاک
 و لیکشت هار رد و نانز یئاهر هار رد هزرابم
 ،رتهب هعماج هب لین یارب رورض طیارش دربشیپ
.تسا هدوب یتسیلایسوس ینعی
 زا یشخب هباثم هب لاغتشا زا روصت نونکا« 
 اب نویساپیسنامیا طرش شیپ و نویساپیسنامیا
 رد هک( یرودزم راک هباثم هب لاغتشا یلمع مرف
 اب مأوت لاغتشا هباثمب یمسر رامآ رد لاردف ناملآ
 هجرد لیلد هب ،)دوش یم هدیمان یگتسباو
 و رامثتسا ،یئامرف هناگیب ،راشف زا یئالاب
 هناگیب ،راشف صاخ یاه مرف و ضیعبت
 بسک تیصخشم ضیعبت و رامثتسا ،یئامرف
 نانز دروم رد زابرید زا هک یزیچ ،دنک یم
.تسا هتشاد قادصم
 شبنج رد ـ همه زا لبق ـ لیلد نیمه هب 
 و متسیب نرق لیاوا و مهدزون نرق نانز یرتلورپ
 لاس رد نانز دیدج شبنج مظعا شخب رد
 قح هبلاطم ،متسیب نرق ۱۹۸۰ و ۱۹۷۰ یاه
 ندرب نیب زا هبلاطم اب نامزمه هراومه ،لاغتشا
 بوچراچ رد هعماج صاخ تاضیعبت
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 راک طیارش ماع نویسازیتارکومد و نویسازیناموه
 یداینب یهدنامزاس اب و نادرم و نانز یگدنز و
 اب و راک نیون یداینب میسقت اب ،راک نیون
 اب اتدمع و یلک روطب راک نیون یداینب یبایزرا
 هدروخ دنویپ هعماج داصتقا نیون میظنت جامآ
».تسا
 رد تیسنج و راک« ،فرش ـ ستروک دیرگنیا( 

 هتیگیرب ،»وگتفگ رد شهوژپ ـنردم هعماج لوحت
 ،نسبوکای هکیاه ،ردنوف ایرام ،رخاب نوآ

)۲۷۲ ـ ۲۷۱ ص ،۲۰۰۷ ،رکلوف هنازوس
 هتشذگ نرق رد ناملآ تسینومک بزح تسایس 
.تسا هدوب اتسار نیمه رد زین
 نیمه رد هطوبرم هلاقم هب هب دینک هعجارم 

.یتسیسکرام رتافد هرامش
 هبوصم( ناملآ تسینومک بزح همانرب رد 

 ریز تابلاطم نانز هب طوبرم شخب رد )۱۹۸۳
:دنوش یم بلط و دنریگ یم رارق یبایزرا دروم
۱
راک قح 
۲
راک دوجوم یاه لحم زا عافد 

۳
دیدج راک یاه لحم داجیا 

۴
راک رتهب طیارش داجیا 

۵
زرا مه راک و یواسم راک یارب یواسم دزم 

۶
راک نامز تدم شهاک 
 ندوب یدج نومزآ کحم هب راک قح هبلاطم« 

 یقوقحربارب زا هک ،هدش لدب یناسک همه راعش
».دننز یم مد نانز نویساپیسنامیا و
 رد ناملآ تسینومک بزح تابلاطم و لوصا«( 
 ص ،۱۹۸۳ ،»نانز کیتارکومد تسایس هنیمز

۲۷(
 هلئسم« اب دنویپ رد ار نانز هلئسم مه همانرب نیا 
 یم رظن رد )نیکتس ارالک( »گرزب یعامتجا

:دریگ
 هب هنارالاسردپ یاهراتخاس یراد هیامرس« 
 هب ار نیشیپ یاه نویسامرف زا هدنام ثاریم

.دریگ یم تمدخ
 و یژولوئدیا ،داصتقا ،یگدنز رب یراد هیامرس 
 لاغتشا و یتیبرت یامنهار یاهوگلا زا گنهرف
 زیتس نز رهم مدرم یصوصخ طباور ات هتفرگ
.دبوک یم ار دوخ
 یم یزیر نوتب ار نانز ضیعبت یراد هیامرس 

 یرادرب هرهب یا هناروآدوس زرطب نآ زا و دنک
)۱۳ ص احنامه( ».دنک یم
 نانز یزاس دازآ هار رد هزرابم ،لیلد نیمه هب« 
 دنویپ یراد هیامرس دض رب رگراک هقبط هزرابم اب
)۱۱ ص احنامه( ».دراد ینتسسگان
 هدش نیمضت یصصخت لاغتشا هبلاطم ارچ 
 لیصحت و شزومآ ،نآ اب دنویپ رد و یگدنز
 هتکن هب نانز یارب یلاع هسردم و یهاگشناد
 هدش لدب نانز یتسینومک تسایس یزکرم
؟تسا
۱
 نماض هک تسا نانز لاغتشا اهنت هکنیا یارب 

.تس اهنآ یداصتقا یگتسباو مدع
۲
 هب ار نانز هک تسا لاغتشا اهنت هکنیا یارب 
.دزاس یم رداق دوخ یگدنز هنالقتسم هرادا

۳
 زا ار نانز هک تسا لاغتشا اهنت هکنیا یارب 

 یم لقتسم هداوناخ یاضعا رگید و رسمه
.دزاس
۴
 ،شزومآ اب قبطنم لاغتشا هکنیا یارب 
 ار نآ ناکما نانز یاه تراهم و اهدادعتسا
 تیفرظ یزاسافوکش هب اهنآ هک دروآ یم مهارف
.دنیآ لیان اهنآ هعسوت و دوخ هوقلاب یاه
۵
 دنم لاغتشا یگدنز هب نانز دورو هکنیا یارب 
 براجت اب اهنآ هک دروآ یم مهارف ار نآ ناکما
 انشآ یگتسبمه و )هتیویتکلک( تیعمج هتسد
 کرتشم نامزاس و عافد ،تمواقم هب و دنوش
.دندرگ رداق
۶
 هتسد رب ینتبم براجت( فیتکلک براجت نیا 

 اه هناسر یتاغیلبت هناخپوت دنناوت یم )تیعمج
 هب نز ره هک دنهاوخ یم هک دنزادنا راک زا ار
 و دشاب شیوخ تخب یوج و تسج هب یئاهنت

 ،یراکیب لوئسم ار شیوخ نتشیوخ انمض
 هریغ و هتشگ یسنج یئوگروز لمحت ،یتسدیهت
.درادنپب

۷
 دریگ یم تئشن ینیب ناهج زا رگید مهم لیلد 
 هچ و نز هچ ـ اه تسینومک ام یارب هکنیا نآ و
:دراد یصاخ یلکب یانعم راک ـ درم
 داصتقا یاملع« ،سلگنا شیردیرف لوق هب 

 تورث تمامت همشچرس راک هک دننآ رب یسایس
.تسا

 تمامت همشچرس تعیبط راوج رد اما راک 
 رایتخا رد ار مزال داوم هک یتعیبط ،تسا تورث

.دنک لیدبت تورث هب ات دنهد یم رارق راک
.تسا نیا زا شیب بتارمب اما راک 
 یگدنز تمامت یداینب طرش شیپ نیلوا راک 
 دیاب ینیعم ریعت هب هک ناس نآ ،تسا یناسنا

»!تسا ناسنا هدنروآ دیدپ دوخ راک هک تفگ
 هب نومیم لیدبت رد راک مهس« ،سلگنا( 
 ،۲۰ دلج ،سلگنا و سکرام تایلک ،»ناسنا

)۴۴۴ ص
 ناونع تحت دوخ دنمشزرا رثا رد سکرام 
:دسیون یم »هیامرس«
 و هداس یاهرواتشگ رد ام هک راک دنور« 
:زا تسا ترابع ،میا هدرک حیرشت شدرجم
۱
 شزرا دیلوت و هیهت یارب ،دنمفده راکودرک 

یفرصم یاه
۲
 یاهزیچ زا هدافتسا یارب دنمفده راکودرک 

یناسنا یاه یدنمزاین عفر تهج یعیبط
۳
 و ناسنا نایم عفد و بذج ماع طرش راک 

.تسا تعیبط
۴
.تسا یناسنا یگدنز یدبا یعیبط طرش راک 

۵
 یگدنز مرف ره زا لقتسم ـ ور نیا زا راک 
 یعامتجا یاه مرف همه کرتشم هجو ـ یناسنا
».تسا
 ص ،۲۳ دلج ،سلگنا و سکرام تایلک( 

۱۹۸(
 لاس هبوصم ،ناملآ تسینومک بزح همانرب رد 

:تسا هدمآ نینچ هنیمز نیا رد ،۲۰۰۶
 هک دوخ یلاربیلوئن حرط اب یراد هیامرس« 
 یم یقلت دیلوت جراخم وزج افرص ار راک یورین

 ،دزاس یم دوبان ار راک یاه لحم طقف هن ،دنک
 راک )ناموه( یناسنا تلصخ رتشیب هچره هکلب
.درب یم نیب زا ار
 شقن ناسنا یدام دیلوتزاب یارب طقف راک 
.دنک یمن یزاب هدننک نییعت
 یارب ،ناسنا یعامتجا یدنویپمه یارب راک 

 یم افیا هدننک نییعت شقن زین ناسنا تیوه
.دنک
 و تسا هدش ناسنا هک تسا راک تکربب ناسنا 
 هعسوت و لماکت هب هک تسا راک هطساوب
.تسا هتشگ لیان یخیرات
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 یئاناوت و اهدادعتسا هب ،ناسنا تیهام هب راک 
.دراد قلعت ناسنا قالخ یاه
.تسا یناسنا تایح مسجت راک 
.تسا ناسنا یتایح راکودرک راک 
 اب ار دوخ یدوجو طیارش هک تسا ناسنا اهنت 

.دنک یم بسک راک
 هب دنمفده راکودرک اب هک تسا ناسنا اهنت 
 یاضرا یارب مزال یفرصم یاه شزرا دیلوت
.دنز یم تسد شیوخ یاهزاین
 تعیبط طقف هن ناسنا هک تسا راک دنور رد 
.دهد یم رییغت ار شیوخ نتشیوخ هکلب ،ار
 و یدام گنهرف ناسنا هک تسا راک دنور رد 
.دشخب یم لماکت و هعسوت ار یونعم
».دهد یم مرف ار تیصخش 
ـ  ۱۹ ص ،۲۰۰۶ ،ناملآ تسینومک بزح همانرب( 

۲۰(
 یزرواشک زا جراخ رد ناملآ رد نانز راک هعسوت 
:تفرگ تروص یدنکب یراد هناخ و
 تیرثکا ،مهدزون نرق لیاوا رد هچ رگا 
 لیکشت نانز ار اه هناخراک یتعنص یایراتلورپ
 ۵ اهنت مهدزون نرق طساوا رد ،دنداد یم
 ار »اه هناخراک و نداعم« نارگراک لک دصرد
.دنداد یم لیکشت نانز
 هب زاغآ نامه زا یتسیلاتیپاک ناملآ رد نانز راک 
:دوب ریز یناعم
۱
:رتلزان یصصخت هجرد 
 ماحنا رد ارثکا نانز راک ،لوا یناهج گنج ات 

 هرود ندنارذگ زا زاین یب هداس یاهراکودرک
.دش یم هصالخ یشزومآ

۲
:دیدش یدزمتسد ضیعبت 
 کی نانز یاهدزمتسد ،۱۹۰۰ لاس رد یتح 

 هدوب اهدرم یاهدزمتسد مود کی ای و موس
.تسا

۳
:ندوب هریخذ یتعنص راک یورین زا یشخب 
 زونه هک دندرک یم راک ینامز ات امسر نانز 

 دازام دمآرد یارب ای و دندوب هدرکن رهوش
.دندرک یم راک هداوناخ
 نانز مراهچ کی طقف ،۱۹۰۷ لاس رد 

.دندرک یم راک رادرهوش
 و یلصا روآ نان ناونع هب رگید درم امسر هکنیا 
 رد یرییغت ،دش یمن یقلت هداوناخ یمسق ای
.دهد یمن رما تیهام
 دوبمک ،لوا یناهج گنج رد الثم هک یتقو 

 مادختسا هرابود ار نانز ،دمآ دیدپ راک یورین
.دندرک
ـ  یتح ـ درم و نز دزمتسد توافت نامز نیا رد 

.تفای شهاک
 هناخراک رد و دندوب ههبج رد اهدرم هکنیا یارب 

.دنتشادن روضح
 دییأت اب نانز ،دنتشگرب ههبج زا اهدرم هک یتقو 
 هناخ هب اهاکیدنس یتح و نادرم ینابیتشپ و
.دنشد هداتسرف
 ۲۸( »راک یاه لحم یزاسدازآ نوناق« بیوصت 
.دوب رما نیمه یارب )۱۹۱۹ سرام
 نانز همه ،نوناق نیمه ربانب قیرط نیدب 

.دندش هناخ یهار رادرهوش
۱
رامیاو یروهمج رد نانز راک
 نوناق رد لقادح ـ نانز ،رامیاو یروهمج رد 
 رادروخرب یدنورهش یقوقحربارب زا ـ یساسا
.دندوب
 لغاش نانز دصرد ،رامیاو یروهمج رد 
 یارب هک یئاه هفرح رد هچرگا ،تفای شیازفا
 یشزومآ یاه هرود ندنارذگ اهنآ رد لاغتشا

 هجرد ،هجیتن رد و دوب یفاک یتدمهاتوک
 مه ناشدزمتسد و دنام یم لزان نانز صصخت
.ناس نیمه هب
 نانز هک دوب ۱۹۲۰ زا دعب یاه لاس زا اهنت 
 یا هفرح شزومآ یاه هرود ندنارذگ هب فلکم
.دندش
۲
مسیشاف هرطیس هرود رد نانز راک
 سرام ۲۳( گاتشیار رد رلتیه فلودآ ینارنخس

۱۹۳۳(
 رگید راب ،ناملآ رب مسیشاف هرطیس هرود رد 

 اب نانز ندرک نیشن هناخ رب ینتبم تالیامت
 نیزم قیرط زا اهنآ تیردام زا یکشک شیاتس
 بیلص هب موسوم لادم هب اهنآ هنیس ندرک
 غیلبت یتسیشاف ریوصتنز و تفای جاور تیردام
.دش
یردام هب »تیردام بیلص« لادم یاطعا
 ریذپ ناکما طورشم روطب طقف اما تسایس نیا 

.تشگ
 لاغتشا گنج دوخ و گنج کرادت اریز 
 یمازلا دیلوت و تارادا رد ار نانز هرابود
:تخاس
 گنج ماگنه هب زا رتدودحم یا هنماد اب هتبلا 

.لوا یناهج
 نانز مه و ار ناینادنز مه اه تسیشاف اریز 

 هاپس هباثم هب ار یرابجا راک یاه هاگودرا
.دنداد یم رارق هدافتسا ءوس دروم راک هریخذ
 تحت یکسنیزیک نگروی رثا هب دینک هعجارم( 

 نانز عضو خیرات نوماریپ یئاه یسررب« ناونع
)۱۹۶۵ ،» )رضاح رصع ـ ۱۷۰۰( ناملآ رد رگراک
۳
 ناملآ رد مود یناهج گنج زا سپ نانز راک
یبرغ
 ناملآ رد نانز ،مود یناهج گنج زا سپ 

.دندش قافآ هرهش »اهراوآ نانز« هباثم هب ،یبرغ
 تعجارم زا سپ یتسیاب یم اما لغاش نانز 
 ،دنوش نیشن هناخ ،تراسا و ههبج زا اهدرم
 )۱۹۵۰ ـ ۱۹۴۹( یاه لاس رد هک یتقو هژیوب
.تفرگ جوا یراکیب
 هتفر لغاش نانز دادعت ۱۹۴۵ لاس زا سپ اما 
.تفای شیازفا هتفر
 رد یکمک یورین ناونع هب اتدمع هتبلا 

 یتسد یاه هاگراک و اه هاگشورف ،یزرواشک
.نادرم راوج رد ای و هداوناخ رد
 »روآ نان لدم« اب ار دوخ یتسیاب یم نانز 
:دنزاس زاسمد
 یم یقلت هداوناخ روآ نان درم ،لدم نیا ربانب 

 هرادا و یراد هناخ ،لغاش ریغ نز و دش
.دیدرگ یم راد هدهع ار هداوناخ
 هب هعماج رد ،لغاش ناردام هژیوب ،لغاش نانز 
 کدوک ناردام« و »ناریگبدزم ربارب ود« هباثم
 هکنیا نمض ،دندش یم ریقحت و یقلت »زیتس
 شودب ار هناگود راک راب هک دندوب روبجم
.دنشک
.دوب رتراب تقشم نامز نآ رد یراد هناخ 
 ای و تشادن دوجو نردم کینکت زونه اریز 

 ار نآ هیهت یارب مزال یلام تعاضب اه یلیخ
.دنتشادن
 لیبق زا یعامتجا تاسیسأت ،نیا رب هوالع 

 تشادن دوجو هریغ و هاگراوخریش و ناتسکدوک
 مه اب ار هفرح و هداوناخ یناسآ هب ناوتب ات
.درک زاسمد
۴
 ناملآ رد مود یناهج گنج زا سپ نانز راک
یقرش
 رد نانز هلئسم هک تشاذگ هتفگان دیابن هتبلا 
 زا کیتارکومد ناملآ رد دعب و یقرش ناملآ
:دوب رگید یرارق
 یم لاغتشا دراو ،زاغآ نامه زا نانز احنآ 

.دندش
 لغاش تقومامت ناردام نینچمه و لغاش نانز 



۱۸ هرامشهتفه هلجم

هحفص

یگنهرفو یسایس همانهاگ

www.hafteh.de hafteh7@yahoo.de

۱۳۹۰ هام رذآ

77

 یم هتخانش تیمسرب یعامتجا ظاحلب اهنت هن
 یهاتوک تدم رد تسیز هویش نیا هکلب ،دندش
.دوب هدش لدب راجنه هب یتح
 یزاس زاسمد یارب مزال یعامتجا طیارش 
 هاگراوخریش لیکشت الثم ،هداوناخ اب لاغتشا

 لحم ،سرادم ،زورمامت یاه ناتسکدوک ،اه
 هتسب لغاش ناردام صاخ بسانم لاغتشا یاه
.دش هدروآ دیدپ زاین هب هتسب و هقطنم هب
 کیتارکومد ناملآ رد نانز هک ،روما قیاقح نیا 

 ،ویتانرتلآ نیا هعسوت زا لاس ۴۰ زا سپ یتح
 یراد هناخ و ناکدوک تیبرت یلصا راب ناکامک
 دزمتسد نازیم توافت ،دندیشک یم شود هب ار
 یلو ،دوب هتفای شهاک هچرگا درم و نز نایم
 رد نانز دادعت ،دوب هدشن یفتنم الماک زونه
 تسایس و داصتقا رد یربهر یاه نویسکنوف
 یرارقرب هک دننآ زا یکاح ،دوب نادرم زا رتمک
 یارب رورض طرش رگا یتسیلایسوس دیلوت هویش
.تسین یفاک یئاهنت هب یلو ،تسا نانز یدازآ
 و ترورض کیت کلاید ،مکح نیا رد ایار( 

)مجرتم .دهد یم هعسوت ار تیافک
 نانز روعش اما کیتارکومد ناملآ یعامتجا ماظن 
 رییغت ار نادرم روعش یفاک هزادنا هب هن دیاش و ار
.داد
 یدج توافت دهاش ناوت یم مه زورما یتح 
 ناملآ و یقرش ناملآ رد لاغتشا هب نانز لیامت نایم
:دوب یبرغ
 هک دنهاوخ یم نانز زا یرتشیب دادعت احنآ 

 تقومامت لغاش همه زا لبق و دنشاب لغاش
 نانز لیامت نیا نادرم زا یرتشیب دادعت و دنشاب
.دننک یم دییأت ار
 و یعامتجا عضو ،۲۰۰۵ لاس شرازگ( 
)نانز یداصتقا
 یم زین »مسیلایسوس و نز ،مسیلایسوس رد نز« 
 هعومجم رد یداهنشیپ هیصوت هباثم هب دناوت
.دوش هضرع تاعوضوم
۵
یبرغ ناملآ رد نانز هلئسم
 یعامتجا ظاحلب یداع لاغتشا تابسانم 

 نانز لزان دادعت ،اهدرم یارب هتشگتیامح
 رد تیسنج رب ینتبم راک میسقت و لغاش
 ریوصت هداوناخ و ریوصتنز قبط رب هک هداوناخ
 هدش هداد هعسوت و هدش بلط ویتاورسنک اپاترس
 یداع یرما یدیدم تدم یارب لاردف ناملآ رد
 و یئاوژروب بازحا یوس زا و دش یم یقلت

 یاضعا تیرثکا یوس زا یتح و( اهاکیدنس
 تیامح دروم یمجاهت و لاعف روطب )اهاکیدنس

.تفرگ یم رارق
 زاجعا« اب ،متسیب نرق ۵۰ یاه لاس طساوا زا 
.داتفا زاین نانز راک هب هرابود »یداصتقا
.دمآ دیدپ یریگعضوم نیا رد یرییغت هاگنآ 
 بسح رب اهنت ناکامک نانز لاغتشا اما 
.دش یم هیجوت و دییأت یجراخ یاهروتکاف
 لاس رد نهآ یاهاکیدنس سنارفنک نیمراهچ 

:دنک یم لالدتسا نینچ هنیمز نیا رد ۱۹۶۲
 نانز ،درم و نز یگناخ هفیظو بوذ ببس هب« 
».دنا هتشگ دازآ رگید فیاظو ماحنا یارب
)۲۸ ص ،۲۰۰۸ ،راک ناهج رد اهریوصتنز( 
 تیدودحم هلصافالب اما اهاکدنس سنارفنک 
:دزاس یم هیضق دراو ار یمهم
 یم شود هب ار یردام فیلکت هک ینانز اما« 

».دنهد یم لیکشت ار یئانثتسا ،دنشک
)۲۸ ص ،۲۰۰۸ ،راک ناهج رد اهریوصتنز( 
 ریغت روآ نان لدم« اب هتفر هتفر »روآ نان لدم« 
:دوش یم نیزگیاج »هتفای مرف
 نز ،دنام یم هداوناخ روآ نان نانچمه درم 
 سپ و هچب نیلوا دلوت زا لبق( ینیعم زاف یارب
 نا رب نوزفا یزیچ )ناکدوک لماک غولب زا
 یم تدمهاتوک یاهراک هب اتدعاق و دروا یمرد
 نادرم زا رتلزان ناکامک شدزمتسد و دزادرپ
.تسا
 ـ نانز زا یرتشیب دادعت هتفر هتفر ،لاح ره رد 

 انشآ لاغتشا اب ینیعم یاهزاف رد ـ لقادح
.دندش
 یم هزرابم تقومامت لاغتشا هار رد هک ینانز 

 ،هداوناخ ،یئوشانز ،لاغتشا هنگنم رد ،دندرک
.دنتشاد رارق یگدنز ینعی
 یاه لاس طساوا رد نانز یئاکیدنس شبنج 

 لثملا برض رد ار عضو نیا متسیب نرق ۸۰
:دنار نابز رب نیریز
»!دنا یدایز ود ره ،تسا مک یکی« 
 و یفاطعنا تالیامت ،۸۰ یاه لاس رد 
 شیازفا( یراک تابسانم رد مه یتسیلارولوپ

 کیپیت ریغ تابسانم و تدمهاتوک یاهراک
 و یعامتجا یاهراتخاس رد مه و )لاغتشا
 و یا هناخراک عماجم لالحنا( یگنهرف
 یراتخاس نارحب یپ رد نارگراک ندناچوک

 یاه داوناخ شیازفا ،نداعم و دالوف عیانص
 )رسمه یب راد هچب ناردپ و ناردام و هرفنکت

.دندش عورش
 راک یداع تابسانم نانچمه اما لائدیا و انبم 
.دراد طلسم شقن نآ رد درم هک دنام
 رد هچرگا( تفای شیازفا لغاش نانز دادعت 

)اپورا دوبمه نیگنایم زا رت نیئاپ یحطس
 تامدخ شخب طسب و رییغت زا اه نز 
.دندرک »هدافتسا«
 هن و دنا هدوب یمک رتشیب اهدرواتسد نیا هتبلا 

.یفیک
 هصرع رد اتدمع نانز یارب راک یاه لحم اریز 

 لزان صصخت اهنآ رد راک یارب هک هدوب یئاه
 راشف هک دنا هدوب یئاهراک انمض و هدوب یفاک
 یم دراو نانز رب هداعلا قراخ یحور و یمسج
:دوب لزان زین اهنآ قوقح لاح نیع رد و دش
 ،کچوک تراجت ،یراتسرپ ،یتسردنت شخب 
.یتفاظن یاهراک و ناروتسر ،هناخ هوهق
 دنا هدنارذگ رس زا ار یبراجت تدم نیا رد اهنز 

 و لاغتشا نارگشهوژپ نابز درو هزورما هک
 اهدرم هکنیا زا سپ هتبلا( تسا ناسانش هعماج
:)دنا هتشگ اهنآ راتفرگ یهجوت لباق دادعت هب زین
 یاهراک( هتیراکیرپ رب ینتبم یراک تابسانم 
 نیمضت یارب یفاکان و یعامتجا تیامح دقاف
 ،هدش نیمضت یامنرود نودب ،)یگدنز
 یم یتروص رد طقف هک یئ یراک تابسانم
 دادعت هک درک یگدنز اهنا رب ءاکتا اب ناوت
 رگا ،دنوش هداد ماحنا نامزمه اهنآ زا یدایز
 یاه کمک ای و رسمه هتسباو دهاوخن یسک
.دشاب یعامتجا
 تابسانم و دیلوت لماک قابطنا هب شیارگ 
 و میظنت مدع تیوقت هب رازاب تابلاطم اب لاغتشا
.تسا هدش رجنم فاطعنا
 هکنیا رب ینبم ،نانز شبنج زا یشخب یاهدیما 
 یداع یراک تابسانم نتشگریذپ فاطعنا اب
 تابسانم و راک رازاب یتیسنج میسقت ناوتب

 و هداوناخ رد درم و دنز یاه شقن یتنس
 هدروآرب نونکات ،داد رییغت رت تحار ار یئوشانز
.دنا هدشن
 هنوراو زا تسا ترابع ،هدمآ لصاح هچنآ 

:لیصحت رد عضو نتشگ
 اه هچبرسپ زا رتهب تارمن اب اه هچبرتخد هزورما 
.دنناسر یم نایاپ هب ار هسردم
 کیلوتاک هچب رتخد« ،۶۰ یاه لاس رد رگا 
 یلضعم یشزومآ تسایس یارب »تاهد
 یاه هچبرسپ« ،هزورما ،دش یم بوسحم

 بوسحم »زور داح هلئسمرجاهم یاه هداوناخ
.دنوش یم
 هدننک نیمضت راک زا نانز تاراظتنا هچرگا 
 نانز دادعت و هتفر رتالاب صصخت و یگدنز

 اپورا هیداحتا یوس زا هدش هئارا نازیم زا لغاش
 نانز راک تیفیک یلو ،هدرک زواجت )دصرد ۶۰(
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.تسا هدشن رتهب ،هدش یکی ناملآ رد
 راک رازاب ،نانز نتشگ صصختم مغریلع 

:تسا هدش بعشنم یتیسنج ظاحلب ناکامک
 زرطب اه هفرح و اه هصرع رد نادرم و نانز 
:دنا هدش شخپ یتوافتم تدشب
یقفا نویساگ هرگز 
 ای و صاخشا ندرک ادج هب نویساگ هرگز( 

 تاقلعت( یعامتجا تاصخشم یانبم رب اه هورگ
 صاخشا زا اهنآ )هریغ و یرشق ،یداژن ،یبهذم
 قالطا رگید تاصخشم یاراد یاه هورگ ای و
 یم راوشد ار رگیدکی اب اهنآ سامت هک دوش یم
)مجرتم .دزاس
 تسایر نویسکنوف تردنب ،نیا رب هوالع اهنز 
:دننک یم لبقت ار
یدومع )نتشگ یبطق ود( نویسازیرالوپ 
 ناکامک هطساو یب و هطساو اب یدزم ضیعبت 
 رد هک هدش نادب رجنم ،نانز قح رد دوجوم
 دزمتسد توافت ۲۰۰۹ لاس رد »دحتم« ناملآ

 دوس هب دصرد ۲۳ ،یسنج تاقلعت رب ینتبم
.دنک رییغت نانز
 یللملا نیب زور( سرام ۸ زا لبق هلئسم نیا 
 یساسا نوناق یگلاس تصش تبسانم هب )نانز
 داوم و دش مالعا انرک و قوب اب ناملآ
 هب یساسا نوناق یزیتس ضیعبت و یقوقحربارب
.دندش هدیشک نانز خر
 زین لغاش نانز دصرد شیازفا زا مادم ندز مد 

 نانز هدهع هب هک یراک مجح هب عجار یزیچ
.دراد یمن نایب ،دوش یم هتشاذگ
 روطب هک لغاش نانز دصرد شیازفا اریز 
 یم تروص هنابلطواد حالطصا هب ای و یرابجا

 هتفای لیکشت تدمهاتوک یاهراک زا اهنت ،دریگ
.تسا
 لاس زا ریگبدزم نانز قلطم دادعت هکیلاح رد 

 دصرد و دصرد ۱۱٫۹ رب غلاب ۲۰۰۷ لاس ات ۱۹۹۱
 شیازفا دصرد ۴٫۹ رب غلاب نیلغاش لک رد نانز
 نیمه رد راک یلک مجح رد نانز مهس ،هتفای

 شیازفا دصرد ۳٫۳ طقف ،ینامز بوچراچ
.تسا هتفای
 نامز تدم رتشیب بتارمب شهاک ینعم هب نیا 
 تدم فاکش ندش رتخارف و نانز راک نیگنایم
.تسا نادرم و نانز نایم راک نامز
 تابسانم هب باستنا اب تدمهاتوک راک مه رگا 

 ،دوش یم یقلت کیپیت »لومعم« تقومامت یراک
 زین اپورا یاهروشک رثکا و ناملآ رد نانز یارب
:تسا کیپیت
 یاهراک ماحنا هب لغاش نانز فصن زا شیب 

 همیب هب فلکم هک دنراد لاغتشا تدمهاتوک
.دنراد لغش ینیم ای و دنا یعامتجا
 یراک تابسانم هیلک دصرد ۸۴ نانکراک 

.دنهد یم لیکشت نانز ار تدمهاتوک
 رد تعاس ۱۵ زا رتمک تدمهاتوک یاهراک 

.دنا هتفای شیازفا هژیوب هتفه
 نیا زا لصاح دزمتسد اب دنناوت یمن زگره نانز 

.دننک یگدنز اهراک روج
 هداوناخ یاضعا هب نانز یگتسباو ینعم هب نیا 
 )۴ ستراه( یراکیب یاه کمک ای و رسمه و
.تسا
 یاهراک رد هک احنآ زا ،نیا رب هوالع 

 یم تخادرپ رتلزان دزمتسد اتدعاق تدمهاتوک
 ینالوط راک اب بلغا نانز ،هجیتن رد و دوش
 ار نآ ناوت یم ،دنروآ یم رد یزاغردنچ طقف
.تشاد بوسحم هتیراکیرپ هب راذگ لپ
 ةریاد یامنرات رد هتیراکیرپ هب دینک هعجارم 
یرگنشور فراعملا
هتیراکیرپ
 زیچان دزمتسد اب نیلغاش موسود ۲۰۰۷ لاس رد 
.دنداد یم لیکشت نانز ار
 )نادرم دصرد ۱۴( نانز هیلک دصرد ۳۰ دودح 
.دنراک لوغشم زیچان دزمتسد اب راک هصرع رد
 تقومامت راک نانز مراهچ کی دودح انمض 
.دنا هتشاد
 نیا تیرثکا هک اعدا نیا نالطب تابثا یارب 
 رب هفاضا هک دنهد یم لیکشت یناسک ار نانز
 هب تسا یفاک ،دنروآ یمرد یزیچ رسمه دمآرد
 نامه نایاپ رد هک دوش هراشا رما تقیقح نیا

 هب فلکم نیلغاش دصرد ۵۲٫۳ ،۲۰۰۷ لاس
 کمک هب راک رب هوالع یعامتجا همیب تخادرپ

.دنا هتشاد زاین یراکیب یاه
 ار زیچان دزم اب نیلغاش دصرد ۵۸٫۲ یتح اهنز 
.دنداد یم لیکشت
 رب ینتبم لاغتشا یاه مرف همه رد ابیرقت 
 لیکشت ار ریگمشچ تیرثکا نانز ،هتیراکیرپ
 ینوزف یبسانت یب زرطب اهنا دادعت و دنهد یم
.دبای یم
 نز و درم نایم تقوم یاهراک شخب رد طقف 

.تسا رارقرب یزارتمه
 ،تس اه درم طلسم هصرع زونه یا هراجا راک 
.دنا تقبس لاح رد زین شخب نیا رد نانز اما
 هیداحتا جیپ موه ،»نارحب رد اه نز«( 

 تسایس و نانز یربارب« ،ناملآ یاهاکیدنس
)۲۰۰۹ هیئوژ ،»نانز
:تسا روآ ینارگن هژیوب ناوج نانز عضو 

 نانز دصرد ۷۱ ،لاس ۳۵ زا رتناوج نانز 
.دنهد یم لیکشت ار هتیراکیرپ رد لغاش
 یسررب ،»ناوج لسن یصخش عضو«( 

) ۲۰۰۹ لیروآ ،نهآ یاکیدنس
 دیدج تباقر ،دراد یگزات نانز یارب هچنآ 
 رب ینتبم یراک تابسانم رد نادرم اب هدالولا
.تسا هتیراکیرپ
 ریزو مناخ »نانز نردم حالطصا هب تسایس« 

 و نشور یاه تکاف نیا هب یخساپ هچ
؟دراد هدنهدناکت
 یصصخت و یگدنز هدننک نیمضت یاهراک 
 یوس زا هک ریظن یب هدرکلیصحت نانز لسن یارب

؟دنا هدنام اجک ،دوب هدش هداد لوق ریزو مناخ
 ققحت تهج رد اما ریزو مناخ »نانز تسایس« 

.تسا هدوبن نانز یارب یصصخت راک قح
 ای و هداوناخ تسایس ریزو مناخ راک هصرع 

 نانز و هدوب روشک تیعمج تسایس
 یم بوسحم ناشیا نایرتشم وزج هدرکلیصحت
.دندش
 لغاش نانز دادعت ناملآ رد هک تسا نیا رب رارق 
 و نز یقوقحربارب نیمأت یارب هن ،دبای شیازفا

.یضرا مامت تباقر رد یزوریپ یارب هکلب ،درم
 لح یارب ،دنوش راد هچب دیاب یرتشیب نانز 
.ناملآ رد یکیفارگومد لضعم
 زا تیعمج دشر یسررب ملع هب یفارگومد( 

 قالطا یعامتجا ـ یسایس و یداصتقا ظاحل
)مجرتم .دوش یم
 یفارگومد شرازگ یاتسار رد تسرد نیا
 شیازفا هک تس اپورا هیداحتا نویسیمک لئوتکا
.دنک یم بلط راک رازاب رد ار ناردام دادعت
 بسک یلغش یقرت رشتیب هچ ره دیاب ناردام 

 نانز یارب یلغش یقرت هکنیا یارب هن ،دننک
 یلغش یقرت هکنیا یارب هکلب ،تسا بوخ
 بوخ اه هناخراک و اه تکرش یارب ناردام
.تسا

ءاکرش و یزنکم
 اه هناخراک هرواشم و یژترتسا هرواشم تکرش
.تس اه تکرش و
.دراد هدنیامن روشک ۵۲ رد
 غلاب رفن ۹۰۰۰ رب ۲۰۱۰ لاس رد شنارواشم دادعت
.دش یم
 هک یئاه تکرش ،یزنکم زا یئ یسررب رب انب 
 نازیم ،دنراد تسایر هبتر رد نز هس زا شیب

.تسا دصرد ۵۳ زا شیب ناش هلصاح دوس
!درک روصت ناوت یم نیا زا رتهب یا هزیگنا هچ 
ناملآ یزنکم
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 نارحب هرود رد مهنآ ،نانز یارب تباث لاغتشا و 
 نت اب دیاب بلغا و دنراکیب نادرم زا یرایسب هک
 راگزور تدمهاتوک یاهراک هب نداد رد
 نامزمه لاغتشا هک دهد یم ناشن ،دننارذگب
 اه هناخراک و اه تکرش یارب ،رهوش و نز

!دوب دهاوخ دنمدوس ردقچ
!درک دیاب هچ دناد یمن طاشن طرف زا مدآ 
 بازحا( راک هظفاحم بازحا یارزو رگا 
 هزرابم دصق اعقاو )لاربیل و یحیسم ـ تارکومد
 رد دیاب ،دنراد راک قح و یقوقحربارب هار رد
.دننکب یراک راک یاهراتخاس هنیمز
 هاوناخ و هفرح یراگزاس زا ناوت یم هنوگچ 

 هدعاق و یریذپ فاطعنا هک یتقو ،تفگ نخس
 و یرودزم راک یاهزرم رتشیب هچره یئادز
 رد )هبتر بسک و تیرثؤم یارو رد( ار یگدنز
.دزیر یم مه
 یئادز زرم نیا راک ناسانش هعماج زا یخرب 
 دیدحت تهج رد یماگ ار هداوناخ و هفرح نایم
.دننک یم یقلت
 اب رتشیب هچره یراک تابسانم هک یا هرود رد 
 ندرک یا هناخراک رطخ و دنوش یم زاسمد رازاب
 بازحا ،دور یم هداوناخ و یصوصخ یگدنز

؟دننک یم هچ اما مکاح
 یگنج سورخ نایم یرگرز یاه گنج زج 

 یراک یحیسم ـ لایسوس بزح یا هفرح یاه
.دریگ یمن تروص

 و بلج یارب ـ ناملآ یاه تسینومک ـ ام نونکا 
 نتخاس فقوتم یارب نانز رتشیب هچره جیسب
 هکلب ،نانز قح رد طقف هن ـ میخو هعسوت نیا
 راک یارب و راک رازاب رد ـ نانز قح رد هژیوب
 یگدنز هدننک نیمضت هک »بوخ« یصصخت
؟مینکب دیاب هچ ،دشاب
 دروم یتروشم سالجا رد دناوت یم هلئسم نیا 
.دریگ رارق ثحب
 نانز تسایس هب طوبرم یتروشم سالجا رد 

.تفرگ دهاوخ رارق ثحب دروم امتح
 ینامز ظاحلب مه رگا ـ ماگ نیرتمهم و نیلوا 
 لاکیدار شهاک زا تسا ترابع ـ بسانمان
 نادرم و نانز یارب »لومعم« راک نامز تابسانم
.لنسرپ و دزم لداعت یرارقرب اب
 دهاوخ دیفم رایسب ریز یاهرظن هطقن زا رما نیا 
:دوب
۱
 قابطنا تقومامت نیلغاش جیاوح اب هلئسم نیا  
.دراد
 ـ تیسنج هب انتعا یب ـ ریخا یسرپرظن رد اهنآ 

 تقو ات دنا هدوب راک تاعاس شهاک ناهاوخ
 هتشاد هداوناخ و دوخ هب یگدیسر یارب یفاک
.دنشاب
۲
 تدمهاتوک راک هب هک ینانز جیاوح اب رما نیا 
 ،دنتسه تقومامت لاغتشا دنم هقالع و دنلوغشم
 یناکما و هنادنموربآ یگدنز یارب یفاک دزم ات
 یراک مجح ،دنشاب هتشاد یا هفرح یقرت یارب

.دروآ دهاوخ مهارف ار مزال
۳
 نادرم و نانز یارب راک لحم انمض رما نیا  
.درک دهاوخ مهارف هدش شومارف و راکیب

۴
 کمک عومجم رد راک میسقت هب رما نیا 

.درک دهاوخ
 هصرع رد رورض اعامتجا راک نونکات اریز 
 یراختفا یاهراک و تبقارم ،یراتسرپ ،تیبرت
 راک نایز هب و هتفرگ تروص دزم و رجا یب نانز
.تسا هدش مامت تغارف مایا و یرودزم
 یصصخت راک هب ار نآ ناوت یم قیرط نیدب 
.تخاس لدبم نادرم و نانز
۵
 زا یکی اهنت هن راک تاعاس لاکیدار شهاک 
 ،هدوب نانز یئاکیدنس شبنج نیرید تابلاطم
 هداعلا قوف تیلعف زا هزورما ،نآ رب هوالع هکلب
.تسا رادروخرب
 یم حرطم ریز لئاسم ،هطبار نیا رد نونکا 

:دنوش
۱
 توافتم یاهزاین رب انب راک تاعاس شهاک 
 اهنآ یگدنز فلتخم یاهزاف رد نادرم و نانز

؟دریگ تروص دیاب هنوگچ
۲
 هعومجم رب و یراک طباور رب نآ تاریثأت 

؟دوب دهاوخ رارق هچ زا هعماج
۳
 ینیب شیپ لباق ینامز هجرف رد ناوت یم ایآ 
؟دناشوپ لمع هماج نادب

۴
؟یک اب و هنوگچ ،تسا تبثم باوج رگا 
 هناخراک رد هدنیآ یاه هام رد هک تسا رارق ام 

 نیا هب یعامتجا یاه شبنج و اهاکیدنس ،اه
.مینز نماد ثحب
 ،ثحب نیا عورش یارب ناکما نیرتهب 

 حطس یسررب هنیمز رد هنالاس یئامهدرگ
 راهب رد یتلود شخب نیلغاش یارب دزمتسد

.دوب دهاوخ ۲۰۱۰ لاس
 دربشیپ و لالدتسا هب دیاب یئامهدرگ نیا رد 

.میوش لئاق ئیازسب شزرا یلداعت تسایس
 نیا ،راک تاعاس شهاک رس رب شلاچ رد 

 هتفرگ هدیدان اهاکیدنس یوس زا نونکات هبنج
.تسا هدش
 تقیقح نیا ،تسا مولعم شیپاشیپ هک هچنآ 
 راک روتسد رد راک تاعاس شهاک هک تسا رما

.درادن رارق مکاح میژر و هیامرس
 رارق داضت رد هیامرس قطنم اب یزیچ نینچ 
.دراد
 تیمها زا اه تسینومک ام یارب اما نیا 

.تسا رادروخرب یصاخ
 و مکاح متسیس اب هطبار رد میناوت یم ام اریز 

 یگدنیامن ار ینیون تارظن ،نآ رب هبلغ ترورض
.مینک
 یا هزرابم ،راک تاعاس شهاک هار رد هزرابم 
.دوب دهاوخ راوشد
.دوش یربهر و عورش دیاب هزرابم نیا یلو 
 رطاخ هب هژیوب هکلب ،نانز رطاخ هب طقف هن 
!نانز
نایاپ
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 ” ناونع اب سکرام ۀتشون یفّرعم رد سلگنا
 زا سپ هک )۱۸۴۵( ”خابرئوف نوماریپ ییاهزت
 رشتنم ۱۸۸۸ لاس رد ،هدنسیون گرم
 -یگدنلاب ؛یگدنیاپ ؛یفن : Aufhebung،دیدرگ
 ،دور یم رتارف نیشیپ مسیلآ هدیا و مسیلایرتام زا
 یم ام هک دنک یم هلومرف ار نیون یروئت کی و
 رد .مینک ریبعت سیسکارپ ۀفسلف هب ار نآ میناوت

 نرق یوسنارف یاه تسیلایرتام هک لاح نامه
 روظنم هب یّدام طیارش رییغت هب زاین رب مهدجه
 یناملآ یاه تسیلآ هدیا ،دنتشاد دیکأت رشب رییغت
 یریگ لکش لابند هب هک دنتشاد یم راهظا
 شوختسد دوخ هعماج ،دارفا دیدج یهاگآ
.دش دهاوخ ینوگرگد
 ود نیا اب لباقت رد سکرام
 مرجال هک -هبناج کی تشادرب
 نینچ مه و -دندیسر تسب نب هب
 کی نتفای یارب وجتسج اب لباقت رد
 زت رد ،”تّیرشب یجنم“ ای ”گرزب ملعم“

:هک دنک یم دیکأت دوخ مّوس
 یاه تیلاّعف و طیارش یزاس نوگرگد ِنراقت“
‐Selbstverände( دوخ ِینوگرگد ای یناسنا

rung (، یبالقنا کیتارپ رد دناوت یم اهنت، 
)۱( .”دوش مهف ینالقع روط هب و کرد
 مادقا رد و ،یبالقنا کیتارپ رد :رگید نایب هب

 -یخیرات ۀژوس هک تسا ییاهر یارب یعمج
 یّدام طیارش مه نامز مه -متس تحت تاقبط
 .دنزاس یم نوگرگد ار دوخ یهاگآ مه و
 نیا هب )۱۸۴۶( یناملآ یژولوئدیا رد سکرام
:دسیون یم نینچ و ددرگ یمزاب لئاسم
 یرورض لیلد نیا هب اهنت هن بالقنا نیاربانب“
 یرگید قیرط چیه هب مکاح ۀقبط هک تسا

 مزال زین لیلد نیا هب هکلب ،دوش یمن نوگنرس
 کی رد طقف نآ ۀدننک نوگنرس ۀقبط هک تسا
 یگدولآ ۀمه ندودز هب قفوم دناوت یم بالقنا

 و هدنزارب و ،هدش دوخ زا راصعا و نورق یاه
 .”ددرگ نیون یا هعماج یراذگ ناینب ۀتسایش
)۲( 

 یبالقنا ییاهر هک تسنیا فارگاراپ نیا یانعم
 :تسا ییاهر زا نکمم لکش اهت ،دوخ تسد هب

 ،دوخ سیسکارپ قیرط زا اهنت متس تحت تاقبط
 دنناوت یم هک تسا لمع رد دوخ ۀبرجت قیرط زا
 ،هیامرس تردق نتخاس نوگژاو تازاوم هب
 تسرد هتبلا .دننک نوگرگد ار دوخ یهاگآ
 رثا ،لاثم ناونع هب -یدعب نوتم رد هک تسا

 داصتقا دقن رب یا همّدقم“ روهشم
 بتارم هب هاگدید کی اب ام -)۱۸۵۷( ”یسایس

 نآ رد هک میوش یم ور هب ور رت یربج
 ۀجیتن ۀباثم هب بالقنا

 نایم داضت ریذپان بانتجا
 و هدلوم یاهورین

 یدیلوت تابسانم
 ؛دوش یم یفّرعم

 ،دوجو نیا اب
 یاه هتشون

  س ایس
 هم ی

 ّم

سکرام
 مه ،

 یهاوگ نانچ
 هک دهد یم

 هب نارگراک ییاهر“ لصا
 نانچ مه ،”اه نآ دوخ تسد

.تسا هدوب وا لمع و رکفت شخب ماهلا
 تشاددای“ رد هک دوب یسک یشمارگ وینوتنآ

 نیتسخن یارب -۱۹۳۰ ۀهد -دوخ ”نادنز یاه
 هب هراشا رد ”سیسکارپ ۀفسلف“ ترابع زا راب
 نیا رب یخرب هتبلا .درک هدافتسا مسیسکرام
 یدنفرت ًافرص ،ترابع نیا دربراک هک دنا نامگ
 هدوب وا تسیشاف نانابنادنز ندرک هارمگ یارب
 و هراشا هنوگره هب تبسن ًالامتحا هک تسا

لوا شخب گروبمازکول ازر ۀشیدنا رد سیسکارپ ۀفسلف

یوول لشیم
شورهب نارماک :همجرت يییيرظن

 لاح نیا اب ؛دنا هدوب طاتحم سکرام هب عاجرا
 ارچ هک دهد یمن حیضوت یلالدتسا نینچ
 یرگید تارابع هن و ،ترابع نیا زا یشمارگ
 ۀفسلف“ ای ”یقطنم کیتکلاید“ نوچ مه
 اب یشمارگ عقاو رد .درک هدافتسا ”یداقتنا
 ،مجسنم و قیقد یلکش هب ،ریبعت نیا یریگراکب
 ار مسیسکرام هک دراذگ یم تسد یزیچ یور
 یم زیامتم صاخ ینیب ناهج کی ناونع هب

 یوحن هب زین ار وا ِدوخ هوالع هب و دزاس
 لماکت و یتسیویتیزوپ یاه تئارق زا لاکیدار
 .دنک یم ادج ،یخیرات مسیلایرتام زا هنایارگ
 نرق یاه تسیسکرام زا یرامش تشگنا دادعت
 نیا حور هب گروبمازکول ازر ۀزادنا هب متسیب
 .دندوب کیدزن سیسکارپ یتسیسکرام ۀفسلف
 هن و تشاگن یفسلف نوتم هن تقیقح رد ازر
 نامه ؛درک راک کیتامتسیس ییاه یروئت یور
 وا یاه هدیا“ ،دیوگ یم وریارول لبازیا هک روط
 ،تاوزج ،همانزور تالاقم زا یهوبنا رد هک
 شیب ،تسا هدنکارپ )…( اه همان ،اه ینارنخس
 ات هدوب اهدادیور هب عیرس یاه شنکاو رت

 ماجسنا یاراد و یقطنم یروئت کی تخاس
 )۳(.”ینورد

 سیسکارپ یتسیسکرام ۀفسلف یور ره هب
 هناقالخ و یراکتبا یلکش هب ازر هک
 ،هملک یعقاو یانعم هب ،دنک یم ریسفت

 ناونع هب وا لمع و راثآ رب بلاغ نایرج
 اب اه گنسرف وا ۀشیدنا اّما .تسا یبالقنا کی
 ،وا ۀ ش  یدنا  دراد هلصاف نوکس و ییاتسیا
 ۀبرجت اب ار دوخ هک تسا تکرح رد یا هشیدنا
 شالت اج نیا رد .دزاس یم ینغ یخیرات

 لاثم اب ار وا ۀشیدنا لماکت ریس ات درک میهاوخ
.میزاس نشور ییاه
 نیب یناسون ،ازر یاه هتشون رد هک تسرد نیا

 هیامرس طوقس ندوب ریزگان -یخیرات ییارگربج
 تسد هب ناسنا ییاهر رد ییارگ هدارا و -یراد

 هژیو هب عوضوم نیا .دروخ یم مشچ هب ،دوخ
 )۱۹۱۴ زا شیپ( وا نیتسخن راثآ دروم رد
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 ای حالصا“ باتک .دراد قادصم
 رد نآ ۀطساو هب ازر هک ،)۱۸۹۹( ”بالقنا

 ۀنومن ،دش حرطم ناهج و ناملآ یرگراک شبنج
 لباقم رد .تسا داضتم درکیور نیا زا ینشور
 هیامرس لماکت هک دنک یم راهظا وا ،نیاتشنرب
 ) Zusammenbruch( یشاپورف هب ًامازلا یراد
 یریسم ،یشاپورف نیا و دوش یم رجنم ماظن
 یم مسیلایسوس ققحت هب هک تسا یخیرات
 نامه ،ییاهن لیلحت رد ،ازر ۀتفگ نیا .دماحنا
‐Inevitable Pro( موتحم تفرشیپ ِیژولوئدیا

gress ( برغ رب یرگنشور ۀرود زا هک تسا 
 .شا یتسیلایسوس لکش هب یهتنم ،هتشاد طلست
 یوس هب ندیتلغورف زا ار ازر ۀتفگ هک هچ نآ
 ۀزومآ ،دهد یم تاحن ارگریدقت مسیمونوکا
 ینالوط تازرابم ریسم رد“ :تسا لمع یبالقنا
 یسایس غولب زا یا هجرد هب ایراتلورپ ،ناما یب و
 هب ًاتیاهن ات دهد یم هزاجا وا هب هک دسر یم
)۴( ”.دبای تسد بالقنا یعطق یزوریپ
 ،هزرابم لالخ رد شزومآ یکیتکلاید موهفم
 رد نینل اب ازر کیملپ یلصا یاهروحم زا یکی

:تسا ۱۹۰۴ لاس
 هزات ییورین هک تسا هزرابم ریسم رد ایراتلورپ ”
 لمع .دوش یم هاگآ دوخ فادها هب و دریگ یم
 فادها زا ایراتلورپ یهاگآ دشر ،یبزح نامزاس
 ییاه هفلؤم ،هزرابم دوخ ًانمض و هزرابم
 رب و یکیناکم لکش هب هک دنتسین فلتخم

 یمامت .دنوش کیکفت رگید کی زا نامز بسح
 هزرابم کی زا یفلتخم یاه هبنج طقف اه نآ

)۵( .”دنتسه
 رد هک دهد یم صیخشت گروبمازکول ازر هتبلا

 اطخ بکترم دناوت یم هقبط ،هزرابم نیا لالخ
 ،یخیرات ظاحل هب“ ییاهن لیلحت رد ،اّما ؛دوش
 بکترم یبالقنا ًاعقاو شبنج کی هک یتاهابتشا

 ندوب ریذپاناطخ زا رتدیفم هزادنا یب ،دش یم
 هدوت ییاهر .”تسا یزکرم ۀتیمک نیرتدنمشوه
 روط هب ،نانآ دوخ تسد هب متس تحت یاه

 یبالقنا ۀقبط دوخ یبالقنا راذگ هب هراشا ینمض
 رد رما نیا ؛تسا نآ یلمع تایبرجت قیرط زا

 زا یکی -یهاگآ داجیا هب طقف هن ضوع
 ،دوش یم رجنم -مسیسکرام یتنس تالوقم
:دراد یپ رد مه ار هدارا داجیا هکلب
 ییاهر یوس هب ایراتلورپ یللملا نیب شبنج ”
 یارب .تسا صاخ یا هسورپ ،دوخ لماک
 زاربا لاح رد مدرم ،نّدمت خیرات رد راب نیتسخن
 تاقبط یمامت اب لباقت رد دوخ ۀدارا ۀناهاگآ

 رد اهنت اه هدوت ،نونکا )…( .دنتسه همکاح

 یعامتجا مظن هیلع هّرمزور ۀزرابم ریسم
 ۀعماج بوچراچ نورد رد ینعی -دوجوم
 ار هدارا نیا ات دنرداق هک تسا -یراد هیامرس
)۶(.”دننک تیوقت و بسک
 ازر هاگدید اب ار نینل هاگدید ناوت یم
 ،چیلیا ریمیدالو یارب :درک هسیاقم گروبمازکول

 ۀلیسو هب بالقنا ۀقراب ،ارکسیا ۀمانزور ریبدرس
 هب نوریب زا و ،هتفای نامزاس یسایس نازاتشیپ
 یم هدرب ایراتلورپ یدوخ هب دوخ ِتازرابم نورد
 ازر] ام یناتسهل و یدوهی یبالقنا یارب ؛دوش
 رد ،هزرابم رد یبالقنا ۀدارا و یهاگآ ۀقرج ، [

 نیا هتبلا .دش دهاوخ رو هلعش اه هدوت لمع
 ناونع هب ازر دزن بزح موهفم هک تسا تسرد

 ناملآ تّیعقوم هب رت شیب ،هقبط کیناگرا یلجت
 ود رد هچ ؛ناتسهل ای هیسور ات دراد طابترا

 ار دوخ هک یبازحا عّونت ۀلأسم ،ریخا دروم
.دوب حرطم ،دندیمان یم تسیلایسوس
 ۀیسور یروتارپما رد ۱۹۰۵ یبالقنا یاهدادیور
 شیپ زا شیب ار گروبمازکول ازر ،یرازت
 یهاگآ ۀعسوت ۀسورپ ریثأت هک تخاس دعاقتم
‐Auf( شزومآ لمع قیرط زا رگراک یاه هدوت

klärung ( لمع ۀبرجت ریثأت زا رت مک ،یبزح 
:تسا نارگراک لقتسم و میقتسم
 هام رد ایراتلورپ یناهگان و یمومع شزیخ“
 نس عیاقو دنمورین ۀزیگنا ریثأت تحت هیوناژ
 یسایس شنک کی دوخ رهاظ رد ،گروبزرتپ
 و یهاوخ تّیمامت هیلع یبالقنا یگنج مالعا رد
 یف ،میقتسم مادقا نیتسخن نیا اّما .دوب دادبتسا
 هک ارچ ؛دوب رتدنمورین بتارم هب یشنکاو هسفنلا
 یهاگآ و یتاقبط ساسحا ،راب نیتسخن یارب

 کی اب ییوگ وت ،ار رفن اه نویلیم یتاقبط
 دادبتسا )…( .تخیگنارب ،یکیرتکلا کوش
 ایراتلورپ تسد هب دیاب هیسور رد هقلطم
 هب رداق هک نآ یارب ایراتلورپ اّما .دوش نوگنرس
 زا ییالاب ۀجرد هب ،دشاب ندرک نوگنرس
 زاین نامزاس و یتاقبط یهاگآ ،یسایس شزومآ
 و تاوزج اب دناوت یمن طیارش نیا ۀمه .دراد
 نقتم شزومآ اب اهنت رگم ،دوش ققحم تایرشن

)۷(”.بالقنا ۀتسویپ ریسم رد هزرابم اب ،یسایس
 رد وا زیگنا هشقانم ترابع هک تسا تسرد
 مک تسد یعون هب ”تایرشن و تاوزج“ دروم
 هسورپ نینچ رد یبالقنا یروئت تّیمها نتفرگ
 تّیلاّعف ،لاح نیا اب یلو ؛دسر یم رظن هب یا

 مجح ۀدنریگربرد هک گروبمازکول ازر یسایس
 و یا همانزور تالاقم زا یا هظحالم لباق

 راثآ یروآدای هب یزاین رگید -دش یم تاوزج

 -تسین یسایس داصتقا ۀطیح رد وا کیروئت
 قوف تّیمها و نزو ۀدنهد ناشن دیدرت یب
 کیملپ و کیروئت راک یارب وا هک تسیا هداعلا

 لئاق ،بالقنا کرادت ۀسورپ رد یسایس یاه
 .دوب
 باصتعا دروم رد دوخ روهشم ۀوزج رد ازر
 یتنس تالالدتسا زا نانچ مه )۱۹۰۶( یا هدوت
 لابند هب“ بالقنا :دنک یم هدافتسا یربج و
 اّما .داد دهاوخ خر ”یعیبط نوناق کی هب زاین
 ، یبالقنا ۀسورپ زا وا ترکنک هاگدید
 هنوگ نامه -سکرام بالقنا یروئت شوداشود
 تکرح -دش حرطم ”یناملآ یژولوئدیا“ رد هک
 یعالطا رثا نیا زا ازر دنچره( دنک یم
 رشتنم وا گرم زا سپ اهنت هک ارچ ،تشادن

 شبنج ریسم رد اهنت یبالقنا یهاگآ :)دیدرگ
 ”میظع“ ینوگرگد و دبای یم میمعت ”یکیتارپ“
 لالخ زا دناوت یم اهنت متس تحت یاه هدوت

.دنک ادیپ تّیمومع بالقنا دوخ
 نوچ مه ازر یارب هک -سیسکارپ ۀلوقم
 و ،هژوس و هژبُا کیتکلاید تدحو ،سکرام
 هب دوخ رد ۀقبط قیرط نآ زا هک تسیا هطساو
 وا هب -دوش یم لیدبت دوخ یارب یا هقبط
 و هدننک جلف یهارود رب ات دهد یم هزاجا

 قالخا نیب ناملآ یسارکومد لایسوس یکیزیفاتم
 و وس کی زا نیاتشنرب یعازتنا ییارگ
 یوس زا یکستوئاک یکیناکم مسیمونوکا
 ینوگرگد ،یلّوا یارب هک ارچ :دوش قئاف ،رگید
 طرش ،اه ناسنا -یقالخا و یحور -”ینهذ“

 ،یمّود یارب و ؛تسا یعامتجا تلادع روهظ
 هب ”ریزگان“ هک تسا یداصتقا ینیع لماکت

 ام هب عوضوم نیا .دوش یم رجنم مسیلایسوس
 ازر ارچ هک مینک کرد رتهب ات دنک یم کمک
-وئن یاه تسینویزیور اب طقف هن گروبمازکول

 زا نینچ مه هک ،تخادرپ تفلاخم هب یتناک
 تسایس“ ۀنالعفنم یژتارتسا اب زین دعب هب ۱۹۰۵

 نآ تیامح دروم یژتارتسا -”نیبب و نک ربص
 یم هدیمان بزح ”سکودوترا نوناک“ هک هچ
.تفرگ رارق ضراعت رد -دش
 سیسکارپ هب تبسن یکیتکلاید هاگدید نیمه
 یتنس یگناگود رب ات تخاس رداق ار وا هک دوب

 بزح * ”تروفرا ۀمانرب“ رد هتفای مّسجت
 نیب یگناگود :دنک هبلغ تارکومد لایسوس
 فده“ ای بالقنا و ”یلقاّدح ۀمانرب“ ای مرفر
 .”ییاغ
 یژتارتسا ندرک حرط اب گروبمازکول ازر
 لاس رد تسخن هک -ناملآ رد یا هدوت باصتعا
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 و ،یرگراک یاه هیداحتا یسارکوروب هیلع۱۹۰۶
 لراک اب لباقت رد ۱۹۱۰ لاس رد سپس
 تخیر یپ ار یریسم -درک داهنشیپ یکستوئاک
 ای یداصتقا تازرابم ینوگرگد هب رداق هک
 کی هب ناهج رد یمومع یأر قح یارب هزرابم

.دوب یمومع یبالقنا شبنج
 و ”یفنص یهاگآ“ نایم هک نینل فالخرب
 ”)یتسیلایسوس( کیتارکومد لایسوس یهاگآ“
 -کیروئت ناهنپ یهاگآ نیب ازر ،دوب لئاق زیامت
 نارود لوط رد یرگراک شبنج تلصخ ۀباثم هب
 کیتارپ یهاگآ و -ییاوژروب مسیراتناملراپ طلست
 ینعی ،یبالقنا ۀسورپ ۀرود رد هک – یلمع و
 هن و ،اه هدوت دوخ هک دوش یم رهاظ ینامز
 هب اپ ،بزح ناربهر و ناملراپ یاضعا طقف
 ؛دوب لئاق توافت -دنراذگ یم تسایس ۀصرع
 هک تسا یلمع-یکیتارپ یهاگآ نیمه رطاخ هب

 اه هیال نیرت هدنام سپاو و نیرت هتفاین نامزاس
 لاکیدار هب ،یبالقنا ۀزرابم ۀرود رد ات دنرداق
 أشنم ،ضرف نیمه .دنوش لیدبت رصنع نیرت
 یسایس یژتارتسا هک تسا یناسک هب ازر داقتنا

 شقن زا زیمآ هغلابم ینیمخت ۀیاپ رب ار دوخ
 یم رارق یتاقبط ۀزرابم رد تالیکشت و نامزاس
 نتفرگ مک تسد اب ًامومع هک یرما -دنهد
 شقن و -تسا مأوت هتفاین نامزاس یایراتلورپ
 یم یشومارف هب ار یبالقنا ۀزرابم یشزومآ

 :دنراپس
 و شزومآ راک ،یبالقنا ۀرود کی زا هام شش ”
 ار هتفاین نامزاس نونکات یاه هدوت نیا میلعت
 تارهاظت لاس هد هک یراک ؛دنک یم لیمکت

 نآ ماحنا هب رداق تایرشن عیزوت و یمومع
)۸( .”دوب دهاوخن
دراد همادا
:مجرتم حیضوت
 ۀمانرب :) Erfurt Program( تروفرآ ۀمانرب *

 یوس زا هک ناملآ تارکومد لایسوس بزح
 و دش ذاختا ۱۸۹۱ لاس ربتکا رد تروفرآ ۀرگنک
 هب ور یماگ )۱۸۷۵( اتوگ ۀمانرب اب هسیاقم رد

 نیرتکد ۀیاپ رب روبزم ۀمانرب ؛دوب ولج
 هیامرس دیلوت ۀویش موتحم یدوبان ِیتسیسکرام
 رارق مسیلایسوس اب نآ ینیزگیاج و یراد
 کی دربشیپ هب رگراک ۀقبط زاین رب و ،تشاد
 ،هزرابم نیا رد بزح شقن و یسایس ۀزرابم
 تروفرآ ۀمانرب ،دوجو نیا اب .درک یم دیکأت

 یوس هب ار هار ًادیدش هک دوب یتاقفاوت لماش
 نیا تهج نیمه هب ؛درک یمزاب مسینوتروپا
 ناونع ریز سلگنا ۀدنبوک و عماج دقن اب همانرب

 ور )۱۸۹۱( ”تارکومد لایسوس ۀمانرب رب یدقن“
 دقن تقیقح رد ،سلگنا دقن .دش هب
.دوب مّود للملا نیب ّلک مسینوتروپا
 داقتنا ،تارکومد لایسوس بزح ناربهر
 یفخم بزح یمومع یاضعا زا ار سلگنا
 نتم بیوصت ماگنه بیترت نیدب و ،دنتشاد
 سلگنا تارظن نیرت مهم نیا ،همانرب ییاهن
 کچوک ،تروفرآ ۀمانرب .دش هتفرگ هدیدان
 یروتاتکید“ رارقتسا یارب زاین هب یا هراشا نیرت
.تشادن ”ایراتلورپ
 :تشوناپ
)۱( Karl Marx, Early Writings, p 422, 

Penguin Books, Harmondsworth, 1975
)2( http://www.marxists.org/archive/

marx/works/1845/german-ideology/in‐
dex.htm

)3( Isabel Loureiro, Rosa Luxemburg. Os 
dilemmas da acao revolucionario Unesp, 

Sao Paulo, 1995, p 23
)4( http://www.marxists.org/archive/lu‐

xemburg/1900/reform-revolution/in‐
dex.htm

)5( Organisational Questions of the Rus‐
sian Social Democracy, http://www.mar‐
xists.org/archive/luxemburg/1904/ques‐
tions-rsd/index.htm

)6( Ibid.
)7( The Mass Strike, the Political Party 

and the Trade Unions, http://www.mar‐
xists.org/archive/luxemburg/1906/mass-
strike/index.htm

)8( Ibid.
۴۵ هرامش تناتیلیم زا

اه یئاپ ممدد ،اهخن وو اهگنرر ننآآ

؟ایآآ ،دینیبیم اارر اهیئاپ ممدد
نناازیووآآ ییاهەیاس ریزز رراازه نناارراازه
،ننااددرگرس ییاهیئاپ ممدد
نناشاهاپ تترسح رردد
اه یئاپ ممدد ،اهخن وو اهگنرر ننآآ

دنریذپیمن گنرر ،اماا نناارراتفک
ددرک دیاب نناشاهایس
 مسب ٠۰٠۰٠۰٠۰،دینکرپ هنابش اارر اهننویماک ”
“هللاا

؟ایآآ ،دینیبیم اارر اهیئاپ ممدد
اهاپ هنهرب ییوجتسج رردد ،ههاارر چیپ آچیپ رردد
دنزیریم اهنابایخ هب
رراادیددرراظتناا رردد ههدش اادج ییاهتفج
اه یئاپ ممدد ،اهخن وو اهگنرر ننآآ

 مسب ٠۰٠۰٠۰٠۰،دینک رپ هنابش اارر اهلااددوگ ”
“هللاا
؟ایآآ ،دینیبیم اارر اهیئاپ ممدد

؟ینکیم هچ اهگنرر اب نک رروگ ٠۰٠۰٠۰یی یی ِِیی آآ
،زیمآین ککاخ اب اارر ننانآآ
،ای
 هنیپ تناتسدد رردد نناش اهشقن وو اهددای
ددزز دنهااوخ

اه یئاپ ممدد ،اهخن وو اهگنرر ننآآ
٠۰٠۰٠۰ززاب ،رگیدد یئاه اپ للابندد هب

؟ایآآ ،دینیبیم اارر اهیئاپ ممدد
؟ایآآ ،دیونش یم
،نناشاه ننددرک قلت قلت ییااووآآ
مماادعاا ییاهفص رردد هن رراب نیاا
 نناترراظتناا هب نناتیاهەناخ تشپ رردد لب
دناا ههدداتسیاا

؟الاح ،دینیبیم اارر اهیئاپ ممدد
اه یئاپ ممدد ،اهخن وو اهگنرر ننآآ

مماارهب ززووریف
٩۹٠۰ ررویرهش
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 شرگن
ناوج سکرام مسیناموه
 زا یمامت هب ۱۸۴۴ یاه هتشون تسد
 .تسا هتفرگ ریثأت یخابریوف کیتاملبورپ
 اب ،کیروئت ییورایور نیتسخن رد سکرام
 .دوش یم ریگ رد نآ عومجم رد یسایس داصتقا
 ناونع هب تقیقح رد یسایس داصتقا نیا اما
 اب هک یتسیناموه هفسلف شرتسگ یارب زیواتسد
 راک هب ، دراد طابترا خابریوف یتسیناموه هفسلف
 یارب« ردرسوتلآ هک روط نامه .دور یم
 ]...[ سکرام« :دنک یم حیرصت »سکرام
 شیامن ار دوخ هک روط نامه ار یسایس داصتقا

 نومضم ندیشک شسرپ هب نودب]...[ دهد یم
 )۱۳( .»دریذپ یم اه نآ مظن و شا یاه موهفم
 مه یورایور هشیدنا عون ود اه هتشون تسد رد
 یاه هیاپ رد کی چیه تیاهن رد هک دنراد رارق
.تسا هتفرگن رارق ثحب دروم شا

 دننام اه هتشون تسد رد سکرام مسیناموه
 ترورض یور دیکأت اب خابریوف مسیناموه
 دوخ زا یوسارف ،شدوخ هب ناسنا تشگزاب
 نردم یایند رد نآ ینابرق وا هک یگناگیب
 ،ناسنا یارب ،ناسنا «،دوش یم فیصوت ،تسا
 ،ناسنا یارب« .»تسا]هنوگ ادخ ای[ رترب دوجو
 ییاه هدیا اه نیا .»تسا ناسنا دوخ هشیر
 رد )leitmotiv( هدیا ای لومرف نانوچ هک دنتسه
 حرطم یفسلف – یداصتقا یاه هتشون تسد نیا

 دیاب یروئت ره هک تسا یتیعقاو ناسنا .دوش یم
 ربانب .ددرگ زاب نآ هب دیاب و دریگ رظن رد ار نآ
 یهار نداد ناشن یروئت کی یدنمناوت ،نیا
 درگادرگ هب ندییارگ« ناکما ناسنا هب هک تسا

 رد سکرام هژاو ربانب ( و دهد یم ار »شیوخ
 رادیدپ ار نآ شزرا)لگه قح دقن رب شا همدقم
 هفسلف عفن هب یسایس داصتقا در – دزاس یم
 سکرام هشیدنا . تسا اج نآ زا هنایارگ ناسنا

 ییادز زار هدارا رب راوتسا هک هچ نآ رد ناوج
 هشیدنا هشیر رد تساررس ،تسا نردم یایند

 یم ناکما هک ییادز زار .دراد یاج خابریوف
 دنچ ره ؛ددرگ زاب شدوخ هب ناسنا دهد
 تلصخ یور خابریوف زا شیپ سکرام
 یم یراشفاپ یگناگیب دوخ زا یدام ، صخشم
 هفیظو هک دنام یم یقاب هتکن نیا زاب ،دنک
 نایرع هفیظو هراومه هفسلف یارب هدش نییعت

 یگناگیب دوخ زا یاه هرهچ ندرک دقن ،ندرک
 رد دیاب تسخن هک یتروص رد – تسا ناسنا
 لمع رد دعب هک نیا ات درکدازآ ار ناسنا یروئت
.دوش دازآ
 هنوگچ ۱۸۴۴ یاه هتشون تسد رد ناسنا اما
 یم هک یا هتکن نیتسخن .تسا هدش فیرعت
 :تسا رارق نیا زا ،درک یدنب لومرف ار نآ ناوت
 ناویح هرهچ یورایور ار ناسنا هرهچ سکرام
 ناونع هب تسخن یگناگیب دوخ زا .دنایامن یم
 ار ناسنا اب هناگیب ناسنا عون]...[« هک هچ نآ
 رد ،تسا هدش فیرعت )۱۴( ،»دنک یم میسرت
 هک هچ نآ و ناسنا تسا ناویح هک هچ نآ« نآ
 هجیتن )۱۵( .»دوش یم ناویح تسا ناسنا

 عون یاه تلصخ نایم ییورایور زا ترابع
 هک تسا ناسنا عون نایم یاه تلصخ و ناویح
 هصالخ اه ترابع نیا رد ار اه نآ ناوت یم
 :درک
 تیلاعف اب یحنایم یب« ناویح هک یلاح رد

 ناسنا یتایح تیلاعف ،»دزیمآ یم رد شا یتایح
 – »دزیمآ رد یحنایم یب نآ اب هک تسین ینیعت«
 هناهاگآ ان ناویح یتایح تیلاعف ،نیا ربانب
 ناسنا یتایح تیلاعف هک یتروص رد ،تسا
.تسا هناهاگآ
 یب هک ار هچ نآ طقف ناویح هک یلاح رد
 کی روط هب« نیا ربانب ،دراد زاین یحنایم

 دیلوت یلک روط هب «ناسنا ،دنک یم دیلوت»هبناج
.»دنک یم
 زاین ییاورنامرف ریز طقف« ناویح هک یلاح رد
 اتح« ناسنا،دنک یم دیلوت یحنایم یب یندب

 دیلوت ،تسا دازآ یندب زاین ره زا هک یماگنه
 هب هک یماگنه طقف تقیقح رد و دنک یم

)۱۶( .»دنک یم دیلوت هدش دازآ نآ زا یتسار
 ،شدوخ هاگآدوخ ناونع هب ناسنا ،ور نیا زا
 فیرعت ناسنا رناژ هلزنم هب شیپ زا هراومه اما

 )رثا( راک اب دوخ زا هلصاف ربانب ناسنا .دوش یم
 وا هب هک یا هلصاف .دوش یم فیصوت شا
 نآ یلک لکش رد دوخ شنک هب دهد یم ناکما
 هب ار سکرام هک تسا یزیچ نیا .دشیدنیب
 تیلاعف« :دنک یم تیاده هتکن نیا نتشون
 ناسنا »)یعون( کیرنژ تلصخ ،هناهاگآ ،دازآ
 زا هاگآ ناسنا ،کیرنژ یهاگآ اهنت )۱۷( . تسا

 زا هاگآ ناسنا ناونع هب ترورض هب هک شدوخ
 رب انب تقد هب نیا و .دراد دوجو ،تسادوخ

 ناسنا هک تسا رناژ ناونع هب شدوخ زا یهاگآ
 ناسنا فیرعت نیا رد .دوش یم زیامتم ناویح زا
 یهاگآ ؛دراد دوجو یقطنم لطاب رود کی
 ار یناسنا رناژ نیا ناسنا رناژ ناونع هب ناسنا
 لشیم هب ناوت یم اج نیا .دنک یم حیرصت

 هک دیشیدنا درک لمع وا هک هنوگ نآ یرناه
 هداس« یارب »لگه یسانش یتسه زا سکرام«

 نتخیر ورف هطقن رد عون یخابریوف موهفم ندرک
 نیا ،عقاو رد .دنک یم هدافتسا )۱۸( »نورد زا

 هشیدنا سکرام هک دسر یم رظن هب اج
 رناژ دوجو ناونع هب ار تینهذ نورد یخابریوف
 رارکت رگید ناسنا اب ناسنا سوسحم هطبار رد
 لالخ رد صخشم روط هب ار نآ اما ،دنک یم

 هدیقع هب .دهد یم حیضوت راک دنور لیلحت
 باجیا هک( »ییادتبا مزیرپمآ «نیب یرناه لشیم
 ای دوجوم دارفا زا یعومجم تیرشب هک دنک یم
 زا هک ( »یهت مسیلآ هدیا« و )دشاب هدمآ دوجو هب
 یعقاو اما ، نکمم یاه هرازگ تیلک ناسنا
 روط هب سکرام لیلحت )دنیرفآ یم ار ناسنا
 ناونع هب رناژاب طابترا یلگه هشیدنا هب یعقاو
 لسوتم )۱۹( » هاگآدوخ هناسانش ناسنا نایب«

 هک تفگ ناوت یم ،نیا ربانب .تسا هدش
 ندروآ مهارف یارب لگه هب اج نیا سکرام
 وا هک یخابریوف کیتاملبورپ اب رتشیب یگتسویپ

 نآ .تسا هدش لسوتم ،دراد اج نآ رد هراومه

)۲( سکرام زا سپ ناسنا هلئسم
فلو سنارولف
ناویک . ب : نادرگرب يییيرظن

http://www.negaresh.de/falsafi/keyvan_Masale_Ensan_pas_az_Marx2.htm


۱۸ هرامشهتفه هلجم

هحفص

یگنهرفو یسایس همانهاگ

www.hafteh.de hafteh7@yahoo.de

۱۳۹۰ هام رذآ

84

 یاه هتشون تسد رد لگه زا سکرام هک هچ
 تسا خیرات زادنا مشچ ،دنک یم رارکت ۱۸۴۴

 زاب دوخ رس زا ار نآ طرش ودیق یب خابریوف هک
 هب ندیشیدنا یارب هک سکرام )۲۰( .دوب هدرک
 رهوگ هراب رد رت صخشمو رت ینالقع لکش
 ششوک ،دش فیرعت خابریوف طسوت هک ناسنا

 دوخ زا رادیدپ»ندرک دنمخیرات« رد درک
 زا ار شرهوگ ناسنا نآ ربانب هک یگناگیب

.دسرب یبایماک هب »درک بلس «ندوب یدوبمه
ناسنا فیرعت رد راک یاج
 ،۱۸۴۴ یاه هتشون تسد کیتاملبورپ رد

 نایم هلصاف هیاپ رب اهنت لامتحا هب هاگآدوخ
 تیلاعف هدروآرفو ناسنا نایم ،شراکو ناسنا

 یم رد هک ینامز زا .دیامن یم خر شا یتایح
 ،عون تلصخ همه یتایح تیلاعف هویش« میبای

 – )۲۱( »دریگ یم رب رد ار شا کیرنژ تلصخ
 ،دنک یم راک هک یشور ربانبو راک هیاپ رب ناسنا
 دومن ناکم ناسنا راک نیا ربانب ،دوش یم فیرعت
.تسوا رناژ هاگآدوخ ناونع هب ناسنا
 موهفم رد هچ نآ هک میوش یم روآدای اج نیا
 نامه هب هدش هدیشیدنا اه هتشون تسد رد رناژ
 ناسنا هطبار و شدوخ اب ناسنا هطبار هب هزادنا
 هک یتایح تیلاعف .تسا طوبرم تعیبط اب

 زا یرصنع ،دنک یم لمع یئش یور هراومه
 تقد هب« :تشون سکرام ،تسا تیلاعف نیا
 هک تسا ینیع یایند نتخاس نایرج رد ناسنا
 یم دییأت کیرنژ دوجو ناونع هب تیعقاو رد
 رطس یخرب ندرک حیرصت هب ار وا نیا و .»دوش
 راک عوضوم« هکدنک یم تیاده رترود یاه
 ،تسا ناسنا کیرنژ یگدنز ندیشخب تینیع
 نآ ،یرکف ظاحل زا طقف هن ار شدوخ وا اریز
 هب هکلب ،تسا هاگآدوخ رد تلاح نیا هک هنوگ
 نیدب ودنک یم تمسق ود هب یعقاو و لاعف روط
 دوجو هب نآ رد وا دوخ هک ییایند رد بیترت
 رد )۲۲( .»دزادرپ یم یشیدنا فرژ هب هدمآ
 ناسنا کیرنژ رهوگ هک تسا تعیبط اب هطبار
 دراو اب کیرنژ رهوگ نیا ،هتبلا .دوش یم راکشآ

 ار نآ هک نیا یاج هب ،تعیبط اب هطبار رد ندش
 رهُم ،دراذگب نآ زا هدشادج و هدروخن تسد

 و دنک یم نوگرگد ار نآ ،دهن یم نآ رب ار دوخ
 یم ار»یهوک یادنلب«اج نیا .دشخب یم تینیع
 :تسا هتخاس خابریوف زا سکرام هک مینیب
 زا ار یگناگیب دوخ زا ینشور هب سکرام

 یم نآ هب خابریوف هک یهاگآدوخ -هاگآدوخ
 راک رد ناسنا ِود هب میسقت ینعی -دیشیدنا

 هب یمود و یفنم روط هب یلوا .دنک یم زیامتم

 زین اج نآ . هدش هداد شیامن تبثم یلک هب روط
 هک یگناگیبدوخ زا هک دهد یم ناشن سکرام
 راک هجیتن ،دنک یم تبحص نآ زا خابریوف
ِ ود هب میسقت زادنا مشچ هجیتن ،هدش هناگیب
 نتسیرگن نمض خاب ریوف . تسا راک رد ناسنا
 نیتسخن هداد ناونع هب یبهذم یگناگیبدوخ زا
 یگناگیبدوخ زا هک دبایرد تسا هتسناوت طقف
 زج یرگید زیچ رد ار شا یحیضوت لصا

 روبجم تیعقاو نیا ربانبو درادنپ یم شدوخ
 ره ،ایند رد یرشب شنک ره تسا هدوب
 ناونع هب ار ناسنا دوخ ای تعیبط ینوگرگد
 ،همه نیا اب .درگنب یگناگیب دوخ زا دنور کی
 رد خابریوف زا نتفر رترود یارب دیشوک سکرام
 یاه تلع همشچرس ات :داد ناشن وا هک یهار
 رد و .دورب شیپ یبهذم یگناگیبدوخ زا یعقاو

 هشیدنا یسررب هب هتشون تسد نیسپاو و نیموس
 یاه هابتشا و اهدامن همشچرس ناونع هب لگه
 سکرام هک یماگنه .ددرگ یم زاب خابریوف
 یم]...[هشیدنا« :لگه هفسلف رد هک تشون
 یعقاو شنک کی شا شنک هک درادنپ
 عقاو رد هک دراد نامگ زین ]و[ ،تسا سوسحم
 رتارف ،هدینارذگ رس زا هشیدنا طسوت هچ نآ زا
 نیا تقیقح رد هک یلاح رد ،تسا هتفر
 یم یقاب ار شا هدروخن تسد زیچ ،تفرارف
 رد دقن نیا هب ناوت یم طقف )۲۳( .»دراذگ
 دیدرت خابریوفو لگه هب هزادنا کی ندرک هجوت
 یارب اه هتشون تسد رد ،نیا ربانب .تشاد

 خابریوف هفسلف یاه یگتسویپ ان ندش نیشناج
 تکرح نامه رد یلو ، هتسج لسوت لگه هب

.دنک یم راکشآ ار نآ یاه یدنمنارک
هدش هناگیب راک
 رد ناسنا ندیشخب تینیع زا فارحنا هنوگچ
 نونکا هک یشسرپ تسا نینچ ؟تسا نکمم راک
 تینیع ناونع هب راک رکا .دوش یم حرطم
 زا یهاگآ هک ناسنا رهوگ تعیبط رد ندیشخب

 راک تروص نیا رد ،تسا رناژ ناونع هب شیوخ
 هژوس نایم ییادج ناونع هب دیاب هدش هناگیب

 هب شیوخ زا یهاگآ هک ناسنا رهوگ – راک
 .دوش فیرعت راک نیا هژبا و -تسا رناژ ناونع
 یزیچ نآ نیا تسرد ،دیوگ یم ام هب سکرام
 یم یراد هیامرس دیلوت هویش رد هک تسا

 مزلتسم هیامرس تشابنا ،عقاو رد .درذگ
 هب اه هدروآرف رتدایز هراومه شخب دادرتسا

 نیا .دنک یم دیلوت ار اه نآ هک تسا یرگراک
 شیازفا ،راک هدنیازف هفقو یب میسقت تشابنا
 ار اه هفیظو ندش هعطق هعطق و اه گنهآ

 طقف رگراک زا تیاهن رد هک دنک یم باجیا
 یم ار یکیناکم ،هبناج کی ،ینیشام راک
 هک میبای یم رد تسارف هب شالت نودب .دبلط
 تلصخ ،دوش یم بجوم هک تسا یزیچ نیا
 روط هب رگید تروص نیا رد ناسنا راک هژیو
 دیلوت زیچان هرذ رد هک رگراک .دوشن نایب قلطم
 دنور زا دناوت یمن رگید هدش هداد اج الاک کی

 هوالع .دشاب هتشاد یهاگآ نآ عومجم رد راک
 نینچ کی هک تسا نشور یتسرد هب ،نیا رب

 رگراک طسوت دناوت یم یتروص رد راک هنومن
 زا .درادن شنیزگ قح یتسار هب هک دوش »نیزگ«
 ،تسوا اب دنم هلصاف یلیخ هک وا راک ،ور نیا
 وا یارب هک ار ییافوکش همشچرس نیرتزیچان
 یم مهارف ،تسا یتایح یدج ترورض کی
 تیلاعف«راک ردرگراک هک تشون سکرام.دروآ
 ،دهد یمن شرتسگ ار شا یرکفو یمسج دازآ
 یم ناریو ار شا ناور و راوخ ار شا ناج هکلب

 راک یمومع تلصخ و یهاگآ )۲۴( .»دنک
 بیاغ ،هدش هناگیب راک رد قلطم روط هب ناسنا
 نیا :تشون )۲۵( »یسررب کی«رد سکرام .دنا
.دماحنا یم شدوخ طسوت ناسنا میسقت هب رما
 وا نآ زا هک ییاه ییاناوت هب راک رد ناسنا

 وا زا راک نیا هدروآرف ناونع هب ،هتبلا ،دنتسه
 نآ راک نیا زا دوخ یهاگآ ناونع هب ،هدش هدوبر
 .دشیدنا یم ،هدش هدوبر وا زا شراک هک هنوگ
 یگناگیب دوخ زا رد ناسنا ِود هب میسقت نیا

 راک ،بهذم رد نینچ مه« .دوش یم دمجنم
 ناسنا بلق و ناسنا زغم ، ناسنا لیخت صاخ
 هب ینعی ،دنک یم ریثأت وازا لقتسم درف یور
 یناطیش ای ینادزی،یجراخ تیلاعف کی ناونع
 شا صاخ تیلاعف رگراک تیلاعف روط نامه
 نتفر رده ،دراد قلعت یرگید هب هکلب ،تسین

 زا دوش یم هدید اج نیا )۲۶( .»تسا شدوخ
 یگناگیب دوخ زا هیاپ رب یبهذم یگناگیب دوخ
.تسا هدش هداد حیضوت راک
 دوخ زا ناسنا هک تسا نیا ینعم هب نیا ایآ
 رد ؟دبای یم لزنت ناویح حطس ات هدش هناگیب
 رد سکرام هک تفگ ناوت یم ینیعم سایقم
 یاهراک یناویح تلصخ یور ندرک یراشفاپ
 ،عقاو رد .داتسیان زاب رگراک هب هدش راذگاو
 تقد هب یاه زاین ندروآرب زا شیب یقح رگراک
 هب طقف وا یارب شراک .درادن شا کیناگرا
 وا یارب ار اه زاین نیا ندروآرب هک ناونع نیا

 شدازآ نامز و دهد یم ینعم ،دزاس نکمم
 دیدج هنازور راک یارب تحارتسا نامز زا شیب
 نآ زا سکرام،بیترت نیدب .دهد یمن لیکشت ار
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 هب تیاهن رد رگراک هکدسر یم هتفگ نیا هب
 یم لزنت ناویح حطس زا رت نییاپ مه زاب یحطس
 رب دوخ سفن رد رگراک یتایح یاه زاین .دبای
 هب ،دنوش یم رامعتسا و ناریو شراک هیاپ

 ،دوش یم لطاع یدوجوم ناسنا هک یروط
 یعیبط یاه زاین نامه هک ییاه زاین اب یدوجوم
 لماک ندروآرب زا ناوتان ،نیا ربانب و ،دنتسین
.تسوا دوخ طسوت
 طقف ،شدوخ طسوت ناسنا نتفای زاب ،نیا ربانب
 ،هعماج رسارس فرژ ینوگرگد هار زا دناوت یم
 نآ -هعماج نیا یاه هیاپ دوخ یساسا حالصا

 یم بالقنا تسرد نخس هب ار نآ هک هچ
.دریذپ تروص ،دنمان

 دوخ زا یا هویش ناینابرق ناونع هب نارگراک
 دوخ زا رگید یاه لکش همه هراولاثم یگناگیب
 یبهذم یگناگیبدوخ زا هک میا هدید(یگناگیب

 یم ریثأت ریز ار مدرم هدوت یاه رشق همه هک
 دیلوت یاه هطبار رد ار شا یدام هیاپ ،دراذگ
 بالقنا نیا هدنزیگنا ریزگان )دنک یم ادیپ

 تشون سکرام ،ور نیا زا .دوب دنهاوخ
 یمومع ییاهر مزلتسم ]...[ نارگراک ییاهر«هک
ِ نآ زا ریزگان تکرح نیا رد )۱۷( .»تسا ناسنا

 نایاپ ،ناسنا دوخ طسوت ناسنا ندرک دوخ
 زا هار زا شا کیرنژ رهوگ و ناسنا نایم ییادج

 طسوت دیلوت یاه هلیسو هرابود ندرک دوخ ِنآ
 تشگزاب« مسینومک .دریگ یم ماحنا ناشکتمحز
 دوخ یارب ناونع هب شدوخ هب ناسنا لماک
 .»تسا یعامتجا دوجو ناونع هب ینعی ندوب
  نتشگرب زا ترابع هلئسم هک ناسنا رهوگ )۲۸(
 یعامتجا ،کیرنژ تلصخ نیا ،تسا نآ هب
 ره رد زیمآ ضقانت روط هب دیاش هک تسا ناسنا
 یم ناکامک زیمآ ضقانت روط هبو هدرک هناخ درف
 زاب ار دوخ و دوش هتساوخ ،دورب تسد زادناوت

.دبای
 یماگنه سکرام هشیدنا تسا نینچ مک تسد
 هتشون تسد نیا ،۱۸۴۴ لاس نایرج رد هک
.درک یسیونزاب ار یفسلف -یداصتقا یاه
سیسکارپ ات ناسنا زا )۲
 دیدج یداینب روط هب موهفم کی : سیسکارپ

 زا ینیعم رامش سکرام ،۱۸۴۵ لاس یط
 و »خابریوف هراب رد« ،»خابریوف زا«( اه تشاددای

 ؛دروآ ذغاک یور ار )»خابریوف هیلع« دیاش
 گرم زا سپ رترید سلگنا هک ییاه تشاددای
 زت«ناونع ریز ار اه نآ ودرک فشک سکرام
 تقیقح رد.داد راشتنا »خابریوف هراب رد ییاه
 اه هتشون هاتوک زا ترابع هلئسم اه زت زا شیب

 و نتشیوخ یارب سکرام طسوت هک تسا یی
 یرکف مهم فشک هبرض ریز روط نامه
 یور تشاد شالت وا هک یلاح رد ،تشاگن

 روط هب هک دنک تیبثت ار ییاه هشیدنا ذغاک
 یب ،هتبلا . درک یم ساسحا روراب و هزات یداینب
 اه نآ زیچ هچ رد دیوگب ینشور هب دناوتب هک نآ

 رد مک تسد ۱۸۴۵ لاس ،ور نیا زا .دنا نینچ
 رد یداینب شخرچ کی سکرام دوخ هاگدید
 یزیچ نیا هوالع هب :دوش یم هدید شا هشیدنا
 رب همدقم« راتفگ شیپ رد ۱۸۵۹ رد وا هک تسا
 تسا هتفگ نآ رد و تشون »یسایس داصتقا دقن
 ۱۸۴۵ لاس یط شا یخابریوف یفسلف یهاگآ اب
 رد ییاه زت« رگا .»تسا هدرک باسح هیوست«
 ار یداینب شخرچ نیا بات زاب »خابریوف هراب
 نآ رد هک دراد ار تیمها نیا ،دهد یم ناشن

 نوگ رگد سکرام هشیدنا رد هک ار هچ نآ اه
.مینک یم شهوژپ هدش
 رارق نیا زا درک ناوت یم هک یروآدای نیتسخن
 ود نوماریپ »خابریوف هراب رد ییاه زت« :تسا

 و مسیلآ هدیا /مسیلایرتام لباقت :)مت( عوضوم
 ود نیا یگناگی .دبای یم یگتسویپ ،ناسنا

 نیا ات موهفم کی لالخ رد هک شسرپ هژوس
 تشگ زاب هشیدنا هب ،دیامن یم خر هقباس یب اج
 یم زاب سیسکارپ :اه زت رد )leit Motive( ریذپ

 خابریوف هک هچ نآ ناونع هب سیسکارپ .ددرگ
 ،هدش هداد ناشن ،دشیدنیب نآ هب تسا هتسناوتن
 وا هک دهد یم حیضوت ار ییاه هابتشا هک هچ نآ
 ماحنا ناسنا هراب رد و دوخ مسیلایرتام هراب رد
 نیا یرای هب سکرام هک ییاه هابتشا -داد
 هدهع رب ار شا ندرک حالصا هفیظو موهفم

.تفرگ
 هیاپ رب میناوت یم همه نیا اب ؟تسیچ سیسکارپ

 نوچ زیمآ زمر هزادنا نیا ات یاه ییوگ نیزگ
 هئارا نآ زا یفیرعت اه زت یاه ییوگ نیزگ
 دناوت یم نیا هک دسر یم رظن هب  ، میهد

 هچ هب نیا .دوش هدیشیدنا »ینیع تیلاعف«نانوچ
 نیا نداد رارق کرتشم تیعضو رد ؟تساانعم
 و کیتارپ نیب یگتخیمآ کی حالطصا ود
 دوجو هب هشیدنا و دوجو ،ینهذ و ینیع یروئت
 ،۱۸۴۴ یاه هتشون تسد رد هک میا هدید .دمآ

 هب یگناگیب دوخ زا هب ندیشیدنا نمض سکرام
 رد وا زا جراخ رد ناسنا رهوگ ینکف ارف ناونع
 یقاب یخابریوف)کیتاملبورپ( یزیگنارب هلئسم
 نیا یور وا ،تروص نیارد ،هتبلا .دنام یم
 دوخ زا رادیدپ هک دنک یم یراشفاپ تیعقاو
 یگناگیب دوخ زا رادیدپ هب هاگآدوخ یگناگیب

 اب هک دسر یم رظن هب .تسا طوبرم تیعقاو رد
 هراب رد اه زت «رد هک سیسکارپ موهفم نیا
 هجیتن هب سکرام ،هدش یزیر حرط »خابریوف
 هشیدنا زا و دبای یم هار شرگن توافت نیا یاه
 هار زا طقف ناسنا رهوگ ندرک دوخ ِنآ زا هرابود
.دشوپ یم مشچ هاگآ دوخ ینوگرگد
خابریوف مسیلآ هدیا هیلع سیسکارپ موهفم
 روط هب خابریوف هک تسین نئمطم وا ،عقاو رد
 /دوجو ییادج زا تفرارف هب قفوم یعقاو
 وا هدیقع هب .دشاب هدش ینیع /ینهذ ،هشیدنا

 هک میا هدید .تسا هدنام ینادنز نآ رد لگه
 ندناسر ماحنا هب نمض یتسار هب خابریوف
 یارب ،ینهذ / ینیع ییادج نیا زا تفرارف
 هاگدید نیا زا .درک شالت لگه زا نتفر رتارف
 یا هشیدنا هب ار تیعقاو هکدش قفوم اهنت لگه
 یم شا یگناگیب دوخ زا نامه نورد هک
 عقاو رد خابریوف فده .دنک دودحم دشیدنا
 صخشم ناسنا هب ،تیعقاو هب نتشگزاب نیا
. دوب
 نیا هب ندیسر یارب بسانم وا رظن هب هک یهار
 ،یبای نورد هار نیا ؟تسا مادک ،تسا فده
 یب هک یحالطصا ،تسا )Anschauung( شنیب
 زا .ددرگ یم رارکت شا یاه هتشون رد هفقو

 ناونع هب هشیدنا ربانب هک یگناگیب دوخ
 یایند رد یعقاو یاه یدنمناوت ینکفارف
 هک ددرگ یم راکشآ ،دوش یم فیرعت یراگنا
 هب هداد نتفریذپ رب راوتسا هک یا یباینورد
 لیدب ،دهد یم ناشن ار دوخ هک تسا یبیترت
 .دهد یم لیکشت ار شیارگ نیا یارب بسانم
 رد تعیبط نیا ،هداد نیا خابریوف یارب تیعقاو
 مسیلاروتان کی وا مسیلایرتام .تسا نآ عومجم
 نآ هک یا هطبار ،ناهج اب تسرد هطبار .تسا
 فرژ هطبار ،دنک یمن ناریو و نوگرگد ار
 هجیتن نیا .تسا )contemplation( یشیدنا

 هب ار یگناگیب دوخ زا هک تسا یا هشیدنا مزال
 یم فیرعت لآ هدیا رد تیعقاو ینکفارف ناونع
 دوخ زج یرگید تلع هک یا ینکف ارف ،دنک
 رد طقف ار یگناگیب دوخ زا هک خابریوف .درادن

 هطبار ،دنک یم کرد نآ ربانب و هاگآدوخ
 یم هاگآدوخ هزوح رد اهنت ار ناهج اب تسرد
 یم یدوب نورد هب نمض رد و ؛دبایرد دناوت
 سمل نودب ناهج ندرک کرد هب هکدشیدنا

 چیه اب نآ ندرک نوگرگد نودب ،نآ ندرک
.دیآ لیان شور
 هب ندیشیدنا نمض خابریوف هک تسا نیا هلئسم
 زیامتم هب یبای نورد هار زا تیعقاو هب نتشگزاب
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 هدش نومنهر تیعقاو و هشیدنا نشور ندرک
 هشیدنا ،یبای نورد رد تفگ ناوت یم :تسا
 بان هطبار رد دیاب طقف و »دنک توکس«دیاب
 یقاب ینیع یایند هداس بات زاب ،یشیدنا فرژ
 ییادج رد تقد هب خابریوف ،ور نیا زا .دنامب
 دوجو /هشیدنا ،ینیع /ینهذ ،کیتارپ/یروئت
 کی شنیزگ زج یراک و دنز یم اجرد
 یمن ماحنا رگید حالطصا نایز هب حالطصا
 عومجم هب یتسار هب هک نآ یب ،عقاو رد و ؛دهد
 نآ زا کی ره تیعقاو نیا ربانب ،دشیدنیب اه نآ

 یتسار هب و دراذگ یم یقاب ناشدوخ رانک ار اه
 هب .دبای یمن ییاهر مسیلآ هدیا زا تلاح چیه رد
 ره زا بیترت نیدب و دنک یم هدنسب نآ ندرک در
 دوش یم رود نآ یاه تلع ندرک کرد ِناکما
 تیعقاو نیعم لکش رد تیعقاو نیا ربانب ار نآ و

 .دنک یم ظفح
 نودب ار ناهج هک دوب نورد نیا ،هوالع هب
 ناوت یم ،دنک یم کرد نآ ندرک نوگرگد
 ره :دشاب ناهج زا جراخ دیاب ریزگان هک تفگ
 هک( ناهج رد راوتسا هژوس کی هار زا کاردا
 نیا زا ،دریگ یم ماحنا )دراد اج نآ رد نیا ربانب
 هب )Anschaunung( شنیب ندرک کرد ،ور
 نیا رگم ؛تسا نکمم ان بان یشنک یب ناونع
 ،تسا ناهج رد هک یا هدننک کرد هژوس هب هک
 ،هتبلا هک میشیدنیب ،دشاب اج نآ هک نآ یب اما
 هک هچ نآ -دنک یم کرد ندرک کرد نودب
 یم رد نایامن رایسب مسیلآ هدیا رد ار خابریوف
 ناونع هب ،اه هناشن ناونع هب خابریوف .دناتلغ
 یم رظن رد ار ییاه تیعقاو ،بان یاه هداد
 ریثأت رد و هدش هتخاس اه تیعقاورد هک دریگ
 کاردا هژبا و هدننک کرد هژوس نیب لباقتم
 خابریوف هک یا هژبا و هژوس -دنا هدش کرادت
 تیاده ازجم  تقد هب ندیشیدنا هب ماحنا رس ار
 /یروئت ییادج وا ،نیا ربانب .تسا هدرک
 رد و دنک یم ظفح ار ینیع /ینهذ ،کیتارپ

 کاردا هطبار زیمآ ضقانت روط هب لاح نامه
 نیا .تسا هدروآ باسح هب ینیع ار ناهج بان

 رد اه زت « نیمجنپ رد سکرام هک تسا یزیچ
 هک یماگنه ،دهد یم ربخ »خابریوف هراب
 ،یعازتنا هشیدنا زا دنسرخ ان خابریوف« :تشون
 اما ،دناوخ یم ارف سوسحم یبای نورد هب

 سوسحم ِیناسنا تیلاعف ناونع هب ار تیساسح
 نیا ربانب )۲۹( .»دنک یمن کرد کیتارپ
 ییاسانش هب راچان ار دوخ خابریوف ،تیعقاو
 ییاه هلوقم -دنیب یم کاردا یاه هلوقم ندرک
 اریز،دنا یعامتجا ،یخیراتزیچ ره زا شیپ هک

 و درادن دوجو بان کاردا هک تسا حضاو رپ
 تیعقاو ناماس کی شیپ زا هراومه »شنیب« ره
 نیا ردو نیشیپ یاه تداع و اه شناد ربانب
 اردوخ ،ور نیازا -تسا »ینیع تیلاعف« موهفم
 قلطم ،دیواج تلصخ ندرک ییاسانش هب راچان
 یم هک خابریوف .دنیب یم کاردا یاه هلوقم رد
 نیا هب عقاو رد ،ددرگ زاب تیعقاو هب دشوک
 یا هدیا یاه هلوقم تیعقاو هکدسر یم هجیتن
 یم کرد ار تیعقاو اه نآ هلیسو هب ام هک ار
 یحنایم یب نتسیرگن تیعقاو .دنک دییأت ،مینک
 یایند یاه تیعقاو ناونع هب اه هلوقم نیا
 هب اه نآ ندیشیدنا زا عنام یتسار هب ینوریب

 هلزنم هب ینوریب ناهج هراب رد اه نومن ناونع
 نیا زا .تسا ینوریب ناهج تخانش یاه هلیسو
 یاه هلوقم تکرح نامه رد خابریوف ،ور
 هلیسو زا و دنابسچ یم تیعقاو یور ار یراگنا

 یلامتحا ندوب بسانمان زا نتفای یهاگآ یاه
.دوش یم رود تیعقاو رد اه هلوقم نیا
 ندیشیدنا زا ناوتان ار دوخ تقیقح رد هچ نآ
 یاه زیچ .تسا طابترا هلوقم ،دهد یم ناشن

 وا یارب یلک روط هب ناهج و ینوریب ناهج
 رهوگ و اه نآ دوخ هب تبسن هتسب یاه تیعقاو
 زا زیچ چیه رد هک دنام یم یقاب دمجنم یاه
 یمن یشان اه شنک ،اه تیعقاو لباقتم ریثأت

 افرژ رد خابریوف هک تسا تلاح نیا رد -دنوش
 هدنبوشآ رب رایسب .دنام یم یقاب تسیلآ هدیا
 ندرک کرد شور نیا اب یتسار هب هک تسا نیا

 دوخ زا رادیدپ ندرک کرد زا خابریوف ، اهزیچ
 ،دنک یم مرگرس هزادنا نیا ات ار وا هک یگناگیب

 هنوگچ ینعی :دهد یم ناشن ناوتان اردوخ
 عبات ناهگان دنناوت یم سوملم ان یاه تیعقاو
؟دنوش ناشرهوگ رابجا

 رسوتلآ طسوت هتفر راک هب ریوصت هک روط نامه
 نیا ات ار نآ )۳۰( »سکرام یارب« شرثا رد
 روط هب خابریوف ،هداد حیضوت بوخ هزادنا

 و مسیلآ هدیا نیب یزرم طخ یور مهبم
 رارکت زا هک نآ یب ،دنام یم یقاب مسیلایرتام
 !صخشم !تیعقاو !صخشم « ترابع ندرک
 ودح زا زگره هک نآ یب .دتسیا زاب » !تیعقاو
 هب دوخ یسررب هب نتخادرپ یارب و درذگب زرم
 هب هچ نآ .دوش تیعقاو ورملق دراو یدج روط
 رد اه زت« رد سکرام دزن رددیدج یداینب روط
 روبع هب هدارا ،دوش یم رادیدپ»خابریوف هراب

 هب ندیشیدنا ندرک فقوتم ،زرم نیا زا ندرک
 دمجنم یاه رهوگ عومجم ناونع هب تیعقاو

 .تسا هدش

 هب شرگن دیدج هویش نیا رد دیاب هنوگچ اما
؟دیشیدنا ناسنا
ناسنا موهفم یگدیشاپ مه زا
 رد اه زت «نیمشش عوضوم تقد هب هلئسم نیا
 هراب نیا رد سکرام .تسا »خابریوف هراب
 رهوگ رد ار بهذم رهوگ خابریوف« :تشون
 یزیچ ناسنا رهوگ اما ،دنک یم لح ناسنا
 نیا .دشاب هناگی درف ربراوتسا هک تسین یعازتنا
 یاه هطبار عومجم شا یقیقح تیعقاو رد
 میروایب دایب ار یا هزات هلهو .»تسا یعامتجا

 تشگزاب انامه خابریوف شهوژپ فده هک
 دوخ زا هب نداد نایاپ ،شدوخ هب ناسنا نداد
 یب هداد نانوچ وا طسوت هک تسا یگناگیب
 اما ،هدش هتسیرگن نیتسخن تیعقاو ،یحنایم
 ندنایامن رب راوتسا هک یگناگیب دوخ زا رگا

 ،وا زا جراخ ناسنا یساسا یاه یگنوگچ
 هب نیا ،تروص نیا رد ،تسا نیتسخن تیعقاو
 رگید یگناگیبدوخ زا چیه هک تسا انعم نآ

 ،ناسنا هشیدنا ،نیا ربانب و .تسین نآ رب مدقم
 یب یاه تیعقاو ناسنا یساسا یاه یگنوگچ
 ماحنا هک تکرح نیا دوخ ربانب .دنتسه یحنایم
 یاه تیعقاو تسا هتسناوت طقف وا ،دریگ یم

 هب تبسن هتسب یاه رهوگ ناونع هب ار ناهج
 هشیدنا خابریوف ،نیا ربانب .دنک کرد ناش دوخ
 یب هداد نانوچ ار ناسنا رهوگ ،ناسنا تعیبط
 هب وا تسرد .دریگ یم رظن رد ناسنا یحنایم
 ام هکدوش یم تیاده ییاه هلوقم ندرک یسررب
 تیعقاو باتزاب نانوچ ار تیعقاو اه نآ هیاپ رب

 وا نینچ مه .مینک یم کرد ینیع یاه
 رهوگ دومن نانوچ ار تیرشب هب قلعتم ساسحا
 سپ خابریوف .درگن یم یعقاو ،یقیقح ِناسنا
 اب ار مسیلایرتام هب تشگزاب لگه ندناوخ زا
 هدیا یگناگیب دوخ زا رادیدپ ندرک هتسجرب
 تیعقاو »یتسیلای رتام یبایزاب« هب مادقا  و مسیلآ

 هدرک زاغآ مسیلآ هدیا رد هدش هناگیب یاه
 ،یگناگیبدوخ زا نداد زیمت هب وا اما .تسا
 یعقاو کیتارپ هناگی( سیسکارپ رد عازتنا
 یارب .دهد یم همادا )تسا شنیب هک ناسنا
 ناشن وا هک یموهفم رد خابریوف زا نتفر رترود
 موهفم نیا هب دیاب تروص نیا رد ،داد
 نورد نآ هب و داد هزات ناونع سیسکارپ
 رما نیا دید میهاوخ -دیشیدنا مسیلایرتام
 لگه هفسلف رد نیعم هجنس هب هرابود تشگزاب
.دنک یم باجیا ار
 یگنوگچ ینکف ارف نانوچ بهذم هب خابریوف
 .دیشیدنا یم وا زا جراخ رد ناسنا یساسا یاه
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 زا ناونع هب ناسنا دوخ هدیا هب یلو
 هک تشادنپ یم وا .دیشیدنا یمن یگناگیبدوخ
 هک تیعقاو نیا ربانب ار ناسنا تیعقاو دناوت یم
 هک یناسنا رد، Intuition یبای نورد هار زا اروا
 دییأت ،دنک یم کرد ،درذگ یم نم ربارب زا

 نیا دشیدنا یم وا هک هظحل نامه رد هتبلا .دیامن
 زا هک لکش رییغت ره زا نوریب رد ار ناسنا
 کرد ،دوش یم هجیتن یعازتنا یزرو هشیدنا

 راک هب یدایز رایسب عازتنا وا هب تبسن ،دنک یم
  شرثا رد وس نیسول هک روط نامه .درب یم
 هچ نآ« :تشون »تقیقح یروئت و مسیسکرام«

 ناسنا« دنایامن یم ام هب ار دوخ هداس یلیخ هک
 رد اتح ای نابایخ رد وا اب هک روط نآ»صخشم
 هب هک هچ نآ اب یلک هب ،مینک یم دروخرب»راک«
 یب عازتنا کی نیا ؛دراد توافت ،دیآ یم رظن
 یساسا تیلاعف ره اریز ؛تسا طرش و دیق
 هک یعامتجا یاه هخرچ رد هک شا یگدنز
 ،هدش دراو ،دننک یم لیمحت وا هب ار ناش قطنم
 هاگراک زیم رد ودنز یمن تشگ نابایخ رد وا اب
 )۳۱( »تسا هدشن رابملت شراک رتفد رد ای
 نورد هطقن کی صخشم یتسار هب ناسنا
 هب هک تسا ییاه نیعت زا یعومجم یشخب

 ربانب .دنتسین یندید تیفیک نیا رد ترورض
 دوخ زا و مسیلآ هدیا یارب یعقاو لیدب ،نیا
 رد هناشیدنا فرژ هطبار نآ زا یشان یگناگیب

 یعقاو هدارا زیمآ ضقانت روط هب .تسین ناهج
 کی ناونع هب هن ،نآ تیعقاو رد ناسنا نتسیرگن
 هب تلصخ نتفرگ رظن رد ریسم زا دیاب عازتنا

 یدرف نورد ،یخیرات ،یعامتجا یتاذ روط
 کرد خابریوف ،ور نیا زا .درذگب اه ناسنا

 هب ینهذ نورد هطبار لالخ رد ناسنا ندرک
 طقف وا تیاهن رد .دنک یم در ار دوخ تساوخ
 ،کیژولویب رناژ ناونع هب ناسنا ندرک کرد هب
 لکش« کی ناونع هب ،»یعازتنا یزیچ« ناونع هب

 .دیآ یم لیان ،دراد اج درف ره رد هک »یرهوگ
 ییادج ،سکعرب ،سیسکارپ موهفم نیا رد
 ماحنا رس خابریوف هک ینیع و ینهذ نیب یداینب
 ،درف.دوش یم هدودز ،هدنام یقاب ینادنز نآ رد
 ،دنک یم روطخ نم نهذ هب هک صخشم ناسنا

 ینیع یاه نیعت زا یعومجم ندمآ درگ لحم
 نیتسخن موهفم رد هک یا هژوس سپ .تسا
 ،هشیدنا لقتسم عجرم ناونع هب ینعی حالطصا

 .درادن دوجو ،هدش کرد شنک ،هاگآ دوخ
 ینیعروط هب یرشب شنک ،هاگآدوخ ،هشیدنا
.دنا هتفای نیعت
 زونه ایآ هک دیسرپ ناوت یم ،تیعضو ربانب

 تفر ارف .تسا بسانم ناسنا زا ندرک تبحص
 هب اج نیا سکرام هک ینیع /ینهذ ییادج زا

 ینیع رد ینهذ )Résorption( لح ،درب راک
 ،راب نیا ندرک لح تیعقاو ایآ ؟دهد یمن ینعم
 زین ار ناسنا موهفم یفن ینیع رد ینهذ ِیداینب
 طقف اه ناسنا رگا اریز ؟دنک یمن باجیا

 ناشدوخ رد ینوریب یاه نیعت عومجم هاگرذگ
 دوجو یناسنا هژیو هب تیعقاو رگید ،دنتسه
 موهفم رگید رد دناوت یم ناسنا موهفم و درادن

 هلئسم ،دسر یم رظن هب سپ .دوش لح اه
 هژوس هلئسم هب ریذپان ییادج روط هب ناسنا

 هطقن نانوچ ار هژوس ام رگا .تسا طوبرم
 یم کرد اه هشیدنا ای اه شنک لقتسم تکرح
 -میهد یم ماحنا ام هک تسا یزیچ نیا -مینک
 صاخ تیعقاو طقف هک میریگ رظن رد رگا و
 رد یمامت هب دناوت یمن ناسنا ردق نامه یناسنا
 یزیچ -دوش لح شدوخ نوچ رگید یاه نیعت

 نیا رد  - میهد یم ماحنا یواست هب ام هک
 ناسنا ،دشاب هتشادن دوجو هژوس رگا ،تروص
 هب ناوت یم ،هتبلا .دشاب هتشاد دوجو دناوت یمن
 تبحص هب نابز یاه یگداس یاه لیلد رطاخ
 ،داد همادا اه هژوس و اه ناسنا هراب رد ندرک
 یاه ناکم طقف اه نآ هک یسایقم رد اهنت اما
 .دنا هژیو یاه نیعت روبع هژیو
 ییول دسر یم رظن هب هک هچ نآ تسا نیا
 :تشون هک تشاد مالعا یماگنه ار نآ رسوتلآ
 هک تخانش ار اه ناسنا زا یزیچ ناوتیم طقف«
 یاه هروتسا یاه رتسکاخ هب قلطم طیارش رد
 سپ .دوش یم لیدبت ناسنا )کیروئت( یفسلف
 نیا ندرک هدنز یارب سکرام زا هک هشیدنا ره
 کیروئت مسیناموه ای یتخانش ناسنا شور نآ ای
 رتسکاخ طقف کیروئت دید زا ،دوش یم هیصوت

 یم طقف ناسنا یسررب )۳۲( .»دوب دهاوخ ییاه
 وا طسوت هکدشاب ییاه تیعقاو یسررب دناوت
 عوضومدناوت یم طقف ناسنا .دوش یم راکشآ

 هاگ هیکت نانوچ ار وا هک دشاب یا هزادنا هب ملع
.میرگنب شدوخ نوچ رگید یاه تیعقاو
 زا وکوف لشیم هک تسا موهفم نیا رد نینچ مه
 یم تبحص )۳۳( »ناسنا نیسپاو ینادرگرس«

 زیچو ناگژاو« ناونع ریز دوخ رثا رد وکوف .دنک
 هراب رد شسرپ هک دهد یم ناشن عقاو رد »اه
 صخشم یلک هب یخیرات تفاب کی رد ناسنا

 نآ رد هک یا هتینردم تفاب :دروآ یمربرس
 نانوچ ،هدنسانش هژوس نانوچ نامز مه ناسنا
 توافتم یاه تخانش درکراک ربانب هک یا هژبا
 یاه ملع .ددرگ یم رادومن ،هدش صخشم شا

 و -دنراگنا یم ملع عوضوم ار ناسنا هک یرشب
 یم ادج یمامت هب موهفم کی نآ زا بیترت نیدب

 رد ار نآدنناوت یم طقف تیاهن رد -دنزاس
 وا زا هک )نابز ،راک ،یگدنز( یاهورین لالخ
 ،همه نیا اب .دننک کرد ،دننک یم روبع
 ،شا ینوریب یاه نارک ناونع هب هک ییاهورین
 … دنسر یم رظن هب )A priori( ینومزآ شیپ
 هتسیرگن دوخ سفن رد ماحنا رس هک ناسنا

 اب دننامه وا ،ور نیا زا .دوش یم رادیاپان ،هدش
 هک یماگنه هک تسا ناشخرد یاه هطقن نیا
 یم دید زا ،دوش یم هتخود اه نآ هب هاگن

 ،کیژولویب یاهورین نیا ،نیا ربانب .دزیرگ
 ار وا ،دننک یم روبع ناسنا زا هک ینابز ،ینف
 ثیح زا و دراذگ یم ملع سرتسد رد نامز مه
 یسررب ایآ ،عقاو رد .دنک یم دروم یب یموهفم
 یارب ورین توافتم یاه هصرع نیا ندرک
 ندرک ظفح ؟تسین یفاک ناسنا ندرک یسررب
 راک هچ هب ربتعم زیچ کی ناونع هب موهفم نیا

 ناونع هب هظحل کی هک هچ نآ اریز ؛دیآ یم
 نامه رد ،هدش هتفرگ رظن رد )ناسنا( ،فرظ
 رد( اوتحم کی طقف هک دوش یم راکشآ هظحل
 ،ور نیا زا ؟تسا )اهورین فلتخم یاه هصرع
 ناسنا یگدیشاپ مه زا زا دناوت یم وکوف
 تبحص )۲۴( »ایرد هنارک رد نش هرهچ نانوچ«

 دوخ هک یناسنا ،صخشم ناسنا نتسیرگن .دنک
 لکش« نیا لماح نانوچ شا تیدرف رد ار
 هب تقد هب ،دنایامن یم نم هب »ناسنا یرهوگ
 هب،نیا ربانب و -ددرگ یم زاب خابریوف عضوم
 ناسنا نیا ندرک کرد زا عنام صخشم روط
 ندیشیدنا .تسا نآ لماک تیفافش رد صخشم
 هب هن ریزگان ،ناسنا ناونع هب صخشم ناسنا هب
 هک هچ نآ( ناسنا هشیدنا هبرتشیب تیفافش نداد
 هب هکلب )درادنپ یم خابریوفدسر یم رظن هب
 ناسنا هراب رد یلک عازتنا هب ندیزای تسد
 فالخرب ،هوالع هب .دماحنا یم صخشم
 ناونع هب »صخشم ناسنا« نتشاگنا اهرادومن
 ینیع زیچ چیه یخیرات ان ناسنا رهوگ لماح
 صاخ هنایارگدرف راتفر اب سکعرب و درادن

 نتشاگنا .دراد تقباطم »ییاوژروب« هعماج
 ناسنا« ار نآ هک تسا یزیچ ،ناسنا

 زا هک یناسنا رارق نیا زا .دنمان یم»صخشم
 ناونع هب ناسنا نتشاگنا ،درذگ یم نم ربارب
 ای  »اوژروب« ،ییاوژروب -یندم هعماج درف
 اه حالطصا نیشیپ موهفم رد هک تسا »یندم«
 هب طقف هک یدنورهش ینعی :تسا هدش کرد

 یاهراتفر هژیو هب و( شیاهراتفر رطاخ
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 درف« ،دوش یم هتفرگ رظن رد )شا یداصتقا
 هک ینوریب داهن کی یاه هدعاق عبات هک »ینیعم
 متفه زت رد سکرام .تسین،دراد قلعت نآ هب وا
 یم لیلحت ]خابریوف[ هک یعازتنا دارفا« :تشون

 .»دنراد قلعت یعامتجا نیعم لکش کی هب دنک
 هب ندیشیدنا نمض ،خابریوف ،ور نیا زا
 رد ار ناسنا »دوخ سفَن رد ناسنا نتشاگنا«
 یم دمجنم هژیو یلک هب یعامتجا نامزاس یعون

۱۳۹۰ هام ریت نایاپ: نادرگرب .دنک
 یاه هطبار عومجم« ناسنا رهوگ : یدعب ثحب

»یعامتجا
: اه تشون یپ

۱۵۹ ص ،سکرام یارب ،رسوتلآ ییول ۱۳٫
۱۱۵ ص ،۱۸۴۴ یاه هتشون تسد ،سکرام ۱۴٫
۱۱۳ .ص .اج نامه ۱۵٫
 زا ناویح – ناسنا لباقت هراب رد اه لوق لقن نیا همه ۱۶٫

.تسا هدش هتفرگ ۱۱۵ -۱۱۶ ص ۱۸۴۴ یاه هتشون تسد
۱۱۵ . ص ،اج نامه ۱۷٫
۹ ص .ا . ج سکرام ،یرناه لشیم ۱۸٫
۱۰۰ .ص ، ۹۶ . ص ،اج نامه ۱۹٫
 زا ناویح – ناسنا لباقت هراب رد اه لوق لقن نیا همه ۲۰٫

 هدش هتفرگ ۱۱۵ -۱۱۶ ص ،۱۸۴۴ یاه هتشون تسد
 و درف نیب قیقد یلیخ خیرات «خابریوف دزن رد .تسا
 اج ،دنک یم ادج ار اه نآ هک یی ألخ ندرک رپ یارب، عون
 تیعقاو رد ار هنایارگ مان ،یعازتنا موهفم عون و دراد
 ألخ نیا موهفم زج یزیچوا ،نیا ربانب : دنک یم نوگرگد
 ،۲ ج ،یسایس و یفسلف یاه هتشون ،رسوتلآ ییول( »تسین

. )۲۵۳ . ص
۱۱۵ .ص ،۱۸۴۴ یاه هتشون تسد ،سکرام ۲۱٫
۱۱۶ . ص .اج نامه ۲۲٫
۱۷۷ . ص ، اج نامه ۲۳٫
۱۱۲ .ص ، اج نامه ۲۴٫
۱۱۲ . ص ،اج نامه ۲۵٫
۱۱۲ . ص ،اج نامه ۲۶٫
۱۲۱ . ص ،اج نامه ۲۷٫
۱۴۴ . ص ،اج نامه ۲۸٫
 ار ییاه زت همجرت اج نیا ام .تسا ام زا ندرک حیرصت ۲۹٫

 نیا هراب رد شرانیمس ماگنه یر هشام ریپ طسوت هک
 زا ترابع هلئسم .مینک یم رارکت هدش داهنشیپ عوضوم
 -سکرام هن ،تسا سلگنا یناملآ نتم یوسنارف همجرت
 ام رظن هب هدش هئارا سلگنا طسوت هک مجنپ زت تیاور
 خابریوف« دیوگ یم هک تسا سکرام تیاور زا رت نشور
. »دریذپ یم ار یبای نورد

۲۵۶ . ص ، ”سکرام یارب“ ،رسوتلآ ییول ۳۰٫
 . ص ، »تیصخش یروئت و مسیسکرام«،وس نیسول ۳۱٫

۵۳۱
۲۳۶ . ص ، »سکرام یارب« رسوتلآ ییول ۳۲٫
۲۷۵ . ص ، »اهزیچ و ناگژاو« ،وک وف لشیم ۳۳٫
۳۹۸ ص ،اج نامه ۳۴٫

 اه قمحا مسیلایسوس اهنت هن یزیتسدوهی“
 اب هک تسا یا هتسد نآ ی هفسلف هکلب

 یکتم نآ یاهاعدا.دنشیدنا یم دوخ مکش
 نیا هک تسین نیا عوضوم:تسا نامیا رب
 هتکن نیا هکلب ،ریخ ای تسا تسرد اهاعدا
 رواب اهنآ یتسرد هب زیتسدوهی هک تسا
 *”.دراد
نایونزغ دمحم هتشون
 /نامسآ نیسپاو زارتارف باتک هب یهاگناب
 ،سمره:نارهت-نایدیهش دماح همجرت

۱۳۸۲ 
 اب هطبار رد و دوخ همانیگدنز رد سرپسای

 درم:مدیسرپ وا زا ینامز:دیوگ یم رگدیاه
 دهاوخ یم هنوگچ رلتیه لثم یگنهرف یب
 وا خساپ رد رگدیاه و؟دنک هرادا ار ناملآ

 هب.تسین مهم تیبرت و گنهرف”:دیوگ یم
**”.دینک هاگن شباذج یاهتسد
 رهم نونکا.نامزنآ زا درذگ یم لاس نایلاس
 و الاک ره یندیدان تشپ سپ رب دوهی

 دوهی زا یشخب و.تسا هتسب شقن یلتراک
 رب مزیشاف هک دننک یم نآ رگید ینامدرم اب
 مهزاب هکنآ خیرات بیجع رارکت و.درک نانآ

 ،یگتخیرف و گنهرف هب راهتشا اب یناسک
 مسیلاربیلوئن رگ هزجعم و باذج ناتسد هب
 یم هراظن زاب ناهد و توکس اب

 اب فلاخم و دقتنم یاهادص نونکا.دننک
 رظنم زا و یسایس داصتقا و یسایس نابز

 رگا هک دوش یم هدینش رتشیب یرشب قوقح
 هار هب مه بلغا مینکن یفاصنا یب
 هنابآمریخ یاهاضما ندرک عمج باوصان
 یم لیم هراوآ و تخب نوگن ینامدرم یارب

 .دننک

 نیطسلف هک دیآ یم شیپ رتمک لاح نیا اب
 مهنآ.دوش هتسیرگن ینیطسلف کی مشچ زا
 یرکفنشور ار دوخ هک یا هدنسیون مشچ زا
 نامیپ زا شیپ ات هک یسک.دناد یم دیعبت رد
 ناینیطسلف قوقح زا تافرع رانک رد ولسا
 یپ رد زین نآ زا سپ هراومه و درک عافد
 ینیطسلف ناسنا تیوه زا یفیرعت هب ات دوب
 دراودا اب یهارمه تصرف نیاربانب.دربب یپ

 ینیطسلف یوبات ،دراد دصق هک یدیعس
 رب فکنیشالک و باقن رد هدش هدیچیپ
 برغ رد وا ریوصت زا و دنکشب ار شود
 تسا یتصرف ،دور ارف ،تسیرورت هباثمب
 .منتغم
 دهاوخ یم دیعس هک یریوصت رد یهارمه
 زا یرب هن و لعفنم هن“ دنک هئارا ینامدرم زا

 ازع غرم هک یناسنا زا ینیع یریوصت.”هانگ
 ،یناهج مظن ناقفاوم و نافلاخم یسورع و

 یاهیسرک هک یناسنا زا یریوصت.تسا هدش
 تنوشخ هژبا نوچمه مسیروررت تاعلاطم
 یب یعس مسیلاربیلوئن و دنرگن یم یو هب
 خیرات نتشاگنا هدیدان یاتسار رد یا هفقو
.ددنب یم راک هب وا تیوه و
 یمدرم اب نیطسلف زا دیعس تیاور رد
 دشر تنوشخ رتسب رد هک میوش یم هجاوم
 و هدش هلثم یاه تیوه اب یمدرم.دنبای یم
 هب تسد یمدرم.هدیلاب تیلقا رد هرامه
 سکودترا و ناتستورپ نیب هدش تسد
 و ناتسلگنا نیب ،ینس و هعیش نیب ،یحیسم
 طسوت هدش تیکلام بلس اهدعب و ،هسنارف
 رد ناکسا یاهتیولوا هک ییاج ات.لیئارسا
 یاهیزیر همانرب اب یا هنوگ هب نیمزرس نیا
 اب هک دوش یم میظنت یملع تدم دنلب

؟تساجک دیعس نیطسلف
يیسايیس  کیتامولپید دنومول ناتسود
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 ،نیشن یدوهی قطانم نیب طابترا ظفح
 تقد هب نیشن برع تالحم زا ییادج
 یهت اهیدوهی زا هک یتالحم و دوش ظفح
 هنوگنیا.دنریگ مان بایمک تالحم هب دنشاب
 ینیطسلف رفن کی یطخ چیه ”هک دوش یم
 تلود نآ ای نیا تسایس اب لخادت نودب ار
 هک ییاج ات ”.دنک یمن لصو شنطومه هب

 هوقلاب تسیرورت کی ینیطسلف کدوک ره
 هتشاد نتشک شزرا هک دوش یم هتخانش
 ،تسیرورت ،یدوهی ریغ هب هدنیآ رد و.دشاب
.دریگ مان هدنهانپ و ناماس یب ،نیرفآ هلئسم
 یم هبناج همه یرامثتسا هطرو هب تیلقا نیا
 رد ار ندش هزیرتلورپ دنیارف تعرس هب.دنتفا
 لیئارسا هدنعلب و دشر هبور داصتقا یاول

 هب ناش یزرواشک تالوصحم.دننک یم یط
 یراجت مان اب یلو دوش یم رداص اپورا
 زا دیاب لاهن کی تشاک یارب و یلیئارسا

 و.دننک تفایرد یبتک همان لووسم تاماقم
 کی رامثتسا هوجو نیرت یهیدب هکنآ لاح
 یارب اهنت هن ،تلم کی ،یناسنا تیعمج
 مولع کیمداکآ یاههاگنب ناگنهوژپ

 هکلب دیآ یمن مشچ هب یداصتقا و یسایس
 و هعلاطم یارب ایشا ناونعب ار اهنآ تیاهن رد
 دوش یم نینچ نیاو.دننیزگ یم رب یسررب

 اتکی نایدا یقالت نایم خزرب رد ینامدرم هک
 یمن مشچ هب ،ییاکیرمآ یاهراگیس و تسرپ
 یتح ار اهنآ یمسر یسیون خیرات و دنیآ

.دنیب یمن زین هیشاح رد یناسنا نوچمه
 یندش فذح اهنآ ،اهشالت نیا همه اب اما
 اه یلیئارسا رابکی دنچ زا ره دیکات.دنتسین
 نیا رب رظان هرکاذم موزل رب ،شنانامیپ مه و
 نیا دیعس.دنراد دوجو زونه اهنآ هک تسا
 شناد و راگزومآ نایم شنت هب ار تیعضو
 رتهب بتارم هب شنت نیا”.دنکیم هیبشت زومآ
 هب نداد رد نت ای لعفنم یحلص زا
 اما ”.تسا یتمواقم چیه یب نادنمتردق
 اموزل ،دزاس یم هدنورارف ار شنت نیا هچنآ
 ریازجلا رناژ کبس هب یا هدوت مایق یاهتسژ
 یارب دیعس تمیزع هطقن.تسین مانتیو و
 تیلووسم راب مه هک هژیو یشنم هئارا
 هب ار تلم کی یتالابم یب و تاریصقت

 کبس نآ ناربج تهج رد مه و دریگ هدهع
 ،دنک قلخ یا هزات بولسا و

 هیشاح رد هچ رگا هک یناسک.تساجنیمه
 زونه یعقاو یلو گنر مک یا

 و یگدنز زا دنهاوخیم هک ینامدرم.دنتسه
 هک ینانز.دنربب تذل نآ یاهزیر هدرخ
 دقتنم رگا یتح ار دوخ یزود هکت یاهسابل
 یتسیرورت یزود هکت ارنآ زمیات کروین
 هب ینیطسلف بان رنه هداهشم یارب ،دمانب

 یم راک هک یمدرم.دنتسرف یم هاگشیامن
 و ناشراک ندوب هناگیب هب هچ رگا و دننک
 مالعا یارب اما دنراد یهاگآ نآ لصاح
 کرد اهنآ.دننک یم راک زونه دوخ یتسه
 و دننک تبث ار یگدنز دیاب هک دننک یم
 دیما هک دنزومآ یم.دننک هبرجت ار یگدنز
 یگدنز تایئزج“ هب و دندنبن خیرات هب یهاو
 مغر هب اه ینیطسلف ام”.”دننک هجوت هرمزور

 یهاگآ نیا اب ،نام یگدنز ینیع طیارش
 ییاهراک مه زونه هک مینک یم یگدنز
 هک ییاه هچب ،داد ماحنا دیاب هک دراد دوجو
 تسا هدش انب ییاه هناخ،دنوش تیبرت دیاب

”.درک یگدنز اهنآ رد دیاب هک
 تیدوجوم رب ام یراشفاپ ،ناگناگیب یارب“
 هن ،تسا روآ باذع و رابتلاسک نامتیوه و
 هکلب ،نآ رد هتفهن تجاجل لیلد هب طقف
 هفقو یب دسر یم رظن هب هک ببس نادب

 ینیون زیچ هکنآ یب دنک یم دیلوتزاب ار دوخ
 هتشاد ینوریب رگنشور دمایپ ای دنیرفایب
 دوش یم نآ زا عنام رارکت ییوگ وت…دشاب

 میرذگب دوخ هب هجوت یب ،نارگید و ،ام هک
”.میریگب هدیدان ار دوخ یمامت هب ای
 یاج هب هک دزومآ یم ینیطسلف نیاربانب
 زا سرت و عورشمان هتشذگ زا شحنر
 شقن زا ،عورشم یا هدنیآ تابجوم

 هب و دوش جراخ”کوکشم دنورهش”یلیمحت
 نیا زا رگید یکی.دزادرپب دوخ زورما میمرت
 نز هب هاگن عون میمرت تیمها زئاح دراوم
 ای و دنا هدوب نادقف رد ای هک تسا ینیطسلف
 هدش دودحم ارذگ و یبنج یاهشقن رد
 یاهدادیور مامت نتم رد هراومه هک اهنآ.دنا
 هیاس رد یلو دنا هتشاد روضح نیطسلف

 رگا.دنا هدش مگ زرابم نادرم نیگنس
 یم رارق نمشد زواجت دروم ینز ،رتشیپ

 ”ندش راد هکل“ زا دش یم یناشن و تفرگ
 و تموقم دامن نونکا ،تفارش و تیثیح

 هک یناماز ات”.دوش یم دادملق ییاجربراپ
 ،هناطاتحم ،صخشم – ار نانز یاه هتفگ
 روآ تریح یا هنوگ هب و زغن ،ساسحا رپ

 بلس هبرجت ،مینکن کرد – ریذپان للخ
 یمن کرد لامک و مامت هب ام زا تیکلام
 ”.دوش
 اب هک تسا ینامز دیعس لیلحت یالتعا
 ،یعقاو خیرات اب یعقاو یاهناسنا یسررب
 یم یرتقیقد و رتشیب گنرد راک یور
 نیطسلف رد راک طیارش نیب سایق اب وا.دنک
 هتکن نیا هب ۱۹۷۰ زا شیپ ات لیئارسا و
 نایم داضت دوجو هک دنک یم هراشا

 و یداصتقا یاهزاین عفر رد اهنآ یدنمناماس
 یاهنت و کت ییورایور و درفنم شالت

 هرهب هنالداعان دنور اب ینیطسلف رگراک
 رد یرگراک یهدنامزاس ات دش ثعاب ،یرو
 هب رگراک ندش اهر و دریگن لکش اجنیا

 زورما هک دناسرب ییاج هب راک دوخ لاح
 هقبط رشق نیرت نییاپ رد ینیطسلف رگراک
 تسخ نیاربانب.دشاب هتشاد رارق ریگبدزم
 ره اه ینیطسلف یهجوت یب و اه یلیئارسا
 رد ام”ات دنهد یم تسد هب تسد مهاب ود
 تسدیهت رجاهم نارگراک هب نامدوخ روشک
 مه زونه لاح نیا اب”.میوش لیدبت

 یارب یهار.تسا تمواقم یودب لکش”راک
 دنچ ره یدانع هب فرص روضح لیدبت

 هرمزور یگدنز یعقاو نامجرت راک”.یئزج
 هاگآ ناتدوخ تیعقوم زا ار امش و دوش یم
 جیسب ،حطس کی رد عقاو رد .دزاسیم
 فده هب لوصو یارب یلیئارسا یاهورین
 بجو کی ،رگید زب سار کی ”صخشم
 ناینیطسلف یگدامآ ان لباقمرد ”رگید نیمز
 ثعاب”هبقرتم ریغ یاهتیعقوم“ اب هلباقم یارب
 رد یشیامن زین یحطس رد و دش اهنآ طلست
 لکش دوعوم نیمزرس یزاسزاب یاتسار
 فرصت دیاب یراگتسر یارب هک تفرگ
 یراگن خیرات هک تسا حطس نیا رد.دشیم
 اب و دنک یم فذح ار یموب مدرم یمسر
 هب بیاغ نیکلام شورف نوناق بیوصت
 هک دزای یم تسد یمدرم یاهنیمز هرداصم
 هب رگا همه نیا اب.دندوبن بیاغ یتسارب

 دوب رارق کیسالک مسیلایرپما کبس
 نوسنیبار اب و دنوش هتفرگ هدیدان یمدرم



۱۸ هرامشهتفه هلجم

هحفص

یگنهرفو یسایس همانهاگ

www.hafteh.de hafteh7@yahoo.de

۱۳۹۰ هام رذآ

90

 دوعوم نیمزرس ییاکیرمآ یاهیزاب هئوزورک
 اما دنروآرد لاربیلوئن یودارودلا هباثمب ار
 و هدرخ هب قایتشا و هداوناخ ،راک نیمه
 ییاهتسسگ“ ،یگدنز هرمزور یاهزیر
 یب و تسدکی یاهتیاور رد دنتسه یلامتحا
 و ییاکیرمآ نادنمتردق نایاپ
 تاظحالم نودب ” یشالت”.یلیئارسا
 یایند نیمه رد یگدنز یارب ” یکاخارف

 اب دراد ناکما ایآ“ هک شسرپ نیا .یکاخ
 ار نانآ یتلم رب رابگرم یگنسرگ لیمحت
 رایسب لاوس ًاعطق…درک میلست هب روبجم

 یاه تلود هک بلاج ردق نآ ،تسا یبلاج
 یراکمه اب اکیرما هدحتم تالایا و لییارسا
 ،نآ یعطق خساپ نتفای یارب اپورا کیدزن
 شیامزآ لوغشم تخس ،رضاح لاح رد
 یارب هک یهاگشیامزآ ،دنتسه نآ یملع
 و هزغ زاون هدش هتفرگ رظن رد شیامزآ

 اهنویلیم شیامزآ نیا یدنه یاه هچکوخ
***”…دنتسه اج نآ نکاس ینیطسلف
 یثنخ هب رجنم مهزاب هک ینیدامن لمع اما

 ار دوش یم هاگشیامزآ نیا تازجعم ندش
 یکاخ یاهشالت نیمه رد دیاب
 اب دوش یم یعس هک ییاج ینعی.تسجزاب

 یاهدودحم و زرم یکاخ یاهلنوت رفح
 یارب مزال شاعم و دز رود ار یلیدارسا
 اب هاگ“ .دروآ مهارف ار نتسیز و نداتسیا

 یادص زا رتهب ام یگراوآ میوگ یم دوخ
 تشگزاب رهش ینهآ یاه هزاورد شارخشوگ
 یزاس هنیرق هن و ینیمز زاب رصنع.تساهنآ
”.نانآ یراگتسر هتسب
 همادا اجک ات ندز رود و نداتسیا نیا و

 دشابن رارق هک ییاج ات؟تفای دهاوخ
 رد زین ام“ هکلب دنرگنب نیطسلف هب نارگید
 مینز یم کحم ار اهنآ ،میوش یم قیقد اهنآ
 خیرات هک هکینامز”.مینک یم یرواد و
 هاگن.دشاب هدش نیودت تلم نیا زا یلماک
 هک یریسم هب تسا راودیما دیعس دراودا
 یاههاگن یالیتسا و هبلغ یاج هب یزور

 خیرات لیذ هب ردص زا هک یا هناسانش قرش
 هب ندیسر و دوخ زا داقتنا اب ،دننک یم هاگن

 هرسکی ،ینیطسلف ناسنا ،یاپایاپ یطیارش
 دض تاعلاطم هناتسد ماخ تادهاشم هژبا
****.دشابن مسیرورت

 هب کیتامارد یاههاگن یارو وا هک ییاج
 یاههاگن زین و ینامناخ یب و دیعبت
 یا هزات یاهراک وزاس،طلسم یهاگشیامزآ

 و دوخ هاگیاج فیرعتزاب و دقن تهج
 تسد هب شیوخ تیعضو قالخ دیلوتزاب

 فیصوت نابز هک ییاج.دروآ دهاوخ
 زا هدمآرب و هعاسلا قلخ ینابز وا تیعقوم
 زین یا هزات کبس و مرف هکلب دشابن هیجوت
 هک یرما.دروآ مهارف شیوخ حاضیا یارب
 و دوخ نایم کیتکلاید یگدوشگ کی رد
 و یگداداو زا یالعتسا ناونعب یرگید
 نیا اب.دوب دهاوخ لوصح لباق ،هلاحتسا

 هدنیآ ات”:دیعس هتفگ هب و زورما یارب لاح
 یاج هب زیچ کی زا یشخب ،مولعمان یا

 یاج هب اه اه هکت.دوب دهاوخ رتهب نآ لک
 یاج هب مارآ یب راو یلوک یاهتکرح.لک
 هب داقتنا.یلاغشا ینیمزرس رد ندیزگ انکس
 یارحص رد هاگآدوخ ینیطسلف.میلست یاج
 یروالد.فرصم و یراذگ هیامرس رب یب

 لالقتسا.ییادگ هساک یاج هب مشخ
 هعجارم و هدنهانپ یاج هب دودحم
 نداد ماحنا.تقد ،یرایشوه ،هجوت.هدننک
 دح ات اما ،دننک یم مه نارگید هک یراک
 زا و هراپ هراپ تیاور.ندنام زیامتم نکمم
 ینعی – نات یگدنز ناتساد هتخیسگ مه
”.تسه هک هنوگ نامه
 هب:یرگنشور یبایزاب:رنورب کیرا نفتسا*

 همجرت/لاکیدار یدهعت یشم طخ یوس
۱۳۸۶.همشچ رشن:نارهت-یوضترم نسح
 لراک/نم یفسلف همانیگدنز**
 -دنودالوف هللا تزع همجرت:سرپسای
۱۳۷۴.زور نازرف:نارهت
 لسن یسایس داصتقا /اناد سیئر زربیرف***
www.donyayema.info /نیطسلف رد یشک
/نامسآ نیسپاو زا رتارف:دیعس دراودا****
 ،سمره:نارهت-نایدیهش دماح همجرت

 دراودا هب طوبرم یاهلوق لقن مامت(۱۳۸۲
).تسا باتک نیا زا هتفرگرب ،دیعس
 هاگدید نیا اب هطبار رد هعلاطم یارب*****

 دراودا/یسانش قرش :هب دینک عوجر دیعس
-.یهاوگ میحرلادبع همجرت:دیعس
 پاچ،یمالسا گنهرف رشن رتفد:نارهت

  ۱۳۸۳:مراهچ
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 ار اهنآ ،اهراب و اهراب نم لثم مه وت دیاش
 دناهداتسیا بلغا .یشاب هدید اههارراهچ رد
 هک دنتسه یراکبحاص و تناو راظتنا رد و
 ،دینکن هابتشا !دنک باختنا ار اهنآ و دیایب
 اهنآ ،دنتسین ینانچنآ یاهنکنام اهنآ

 هک یناسک ؛دنتسه ینامتخاس نارگراک
 ناج هب ار یدزمزور یرگراک یالاب کسیر

 زا دنوشن روبجم ،هدرکن یادخ ات دناهدیرخ
 ،تاقوا رتشیب .دنورب الاب یاهناخ راوید

 رد یتح و دنراد رفن ۲۰ زا شیب یعمجت
 اب کچوک یاهیاس رد زین زور هطقن نیرتمرگ
 یتقو .دنراد راک شطع ،هتسخ ییاههرهچ
 :دیوگیم ،منکیم تبحص اهنآ زا یکی اب

 !تسین راک اما میآیم هک تسا زور دنچ
 هرابود نامهرفس ،مدرگیم رب هک رهظ زا دعب

 ضرق ،نآ و نیا زا ردقنآ !تسا یلاخ
 هشیمه .مرادن ار اهنآ ندید یور هک ماهتفرگ
 نیرتکچوک .متسه منادنزرف هدنمرش ،ادخ
 توبکنع رات یاهبیج رد ناشیاههتساوخ
 یهانگ هچ نم رخآ !دوشیم مگ ،ماهتفرگ
 رگراک ،نم مرج !مدش رگراک هک مدرک
 !یاهدنیآ هن و مراد یاهمیب هن .تسا ندوب

 نوناق ساسارب ینامتخاس دزمزور نارگراک
 بوصم ینامتخاس نارگراک یرابجا همیب

 ساسارب و یلم یاروش سلجم ۲۱/۸/۱۳۵۲
 سلجم ۱۷/۸/۱۳۷۹ خروم هیحالصا

 یشان هثداح راچد هچنانچ یمالسا یاروش
 زا اوادم هب زاین تروص رد ،دنوش راک زا

 دنهاوخ هرهب یعامتجا نیمات همیب یایازم
 ناگدنامزاب یارب توف تروص رد و درب
 رامآ هب یهاگن اب .دوشیم رارقرب یرمتسم
 هدهاشم یلصف نارگراک دروم رد دوجوم
 رد رفن ۳۳۵ ،۱۳۴۵ لاس رد هک مینکیم
 لوغشم یزاسهار و ینامتخاس شخب
 رامآ ۱۳۷۵ ات ۱۳۴۵ لاس زا و دناهدوب

 یلصف نارگراک دادعت هنیمز رد یقیقد
 یرامشرس جیاتن ساسا رب اما .درادن دوجو

 زکرم طسوت هک ۱۳۷۹ ات ۱۳۷۵ یاهلاس
 نارگراک ،تسا هتفرگ تروص رامآ

 ار لاغتشا لک زا دصرد۳۳/۱۱ ینامتخاس
 رد راک نامز .دناهداد صاصتخا دوخ هب

 همیب هقباس ناونع هب ینامتخاس یاهحرط
 نارگراک و دوشیم هبساحم دزمزور رگراک
 رد راک هقباس یروآعمج اب دنناوتیم

 هب تبسن ینامز طیارش زارحا تروص
 مادقا یرمتسم یرارقرب و یگتسشنزاب

 ،نارهت نیمه رد هنافساتم یلو .دننک
 زا ینامتخاس یاههژورپ نارگراک زا یرایسب

 و دنرادن یعالطا دوخ همیب قوقح و قح
 هنوگچ دننادیمن هثداح زورب تروص رد
 الوصا .دننک مادقا ناشقوقح قاقحا یارب

 رد و دنکیمن همیب یسک ار دزمزور نارگراک
 اب رگراک هب همدص ای هثداح زورب تروص
 لکشم ات دوشیم گنهامه همیب رتافد
 هک یلاح رد .دیاین شیپ ناشیارب ینوناق
 همیب زا لقادح هعماج دمآردمک راشقا
 )هر(ینیمخ ماما دادما هتیمک ای ییاتسور
 دزمزور نارگراک یلو دنرادروخرب

 مورحم زین اهلقادح نیا زا ینامتخاس
 تیاور ،هارراهچ رذگرس نارگراک .دنتسه
 دوجو هب نامز رورم هب هک تسا ییاهرذگ
 اهلحم نیا رد زور ره یدایز دارفا .دیآیم

 رد ار یرایسب یاهتعاس و دنوشیم رضاح
 هب هیبش هک هنوگنآ ،دننارذگیم مه رانک
 هک یاهداوناخ ،دناهدش گرزب یاهداوناخ
 ناهاوخ هک یصخش و نیشام کی ندمآ اب

 اهنآ !دشاپیم مه زا یتحار هب ،تسا رگراک
 دنتسیایم ،نابایخ فرط کی رد اهتعاس
 مدق یزبس یاضف هیشاح رد ای دننیشنیم ای
 ناشیعمجهتسد موجه دیاش .دننزیم

 نانآ هنازور راظتنا ایآ !دشابن بیجع نادنچ
 ،دنامیم هجیتنیب تاقوا رتشیب رد هک
 نارگراک زور ره ؟تسین زیگناربلمات

 .مینیبیم وت و نم ار اههارراهچ رذگرس
 یاوه روضح رد اهزور نیا یتح دیاش
 مه هزور ،نارهت یاهجرد دنچ و نیدنچ
 دوخ لیبموتا رد تسرد یتقو ام اما .دنشاب
 رلوک درس و یتوافتیب داب و میاهتسشن
 هب ناشرانک زا ،دروخیم ام هب نامنیشام
 دیاب یسک هچ ؛مینکیم روبع یتحار
 نارگراک نیا هجیتنیب راظتنا یوگخساپ
 شدوخ هتفگ هب هک رگراک کی ؟دشاب
 راک دوبن لیلد هب :دیوگیم ،دراد ینف ملپید

 یرگراک هک تسا لاسراهچ دودح
 ،یس دودح نم هارمه زور ره .منکیم

 هب یارب و دنیآیم اجنیا هب رگراک لهچ
 ات دننامیم رظتنم نان یاهمقل ندروآ تسد
 هتشاد رگراک هب زاین هک دوش ادیپ یسک
 :دهدیم همادا نوخ زا رپ یلد اب یو .دشاب
 ات تشه زور ره الومعم رگراک دادعت نیا زا
 مه اهنآ هک دننک ادیپ راک دنناوتیم رفن هد
 هک یدارفا ای دنتسه نادیفسشیر رتشیب
!تسا دایز ناشروز
!ریزگ هار هن زیرگ هار هن

 تسا لاستشه :دیوگیم یرگید رگراک
 هشیپ ماهتسناوتن زونه و منکیم یرگراک
 بسانمان مدرم هاگن .منک باختنا یرگید
 هب همه .دنرادن ام اب یبوخ دروخرب و تسا

 ام هب ریگروز ای شابوا ،داتعم دارفا مشچ
 دراد یتشز هولج اهرذگ نیا .دننکیم هاگن
 ریس یارب یاهراچ هک درک دیاب هچ اما

 .میرادن نامنادنزرف و رسمه مکش ندرک
 شتالکشم زا »اضر« مان هب یرگید رگراک
 میاپ ،راک نیح رد شیپ هتفه :دیوگیم
 درد زور نامه زا و دش بیسآ راچد

میشکیم هک یحنر زا …

نشورلد یدهم ننااريیاا يییيرگرراكک
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 اما ،منکیم سح دوخ یاپ رد ار یدیدش
 مدزم تخادرپ و درادن یهجوت راکبحاص
 زاربا اب یو .تسا هدرک راک مامتا هب طونم ار
 ام زا یتیامح چیه« هکنیا زا یتیاضران
 یهدناماس هب رضاح یناگرا چیه و دوشیمن
 هرادا هب :تفگ ،»تسین رشق نیا تیعضو
 زا یکی .دوب هجیتنیب اما ،مدرک هعجارم راک
 تسا لاس۲۴ :تفگ ینامتخاس نارگراک
 زا یضعب رد ،متسه دزمزور رگراک هک
 )هقبط دنچ( عفترم ینامتخاس یاههژورپ

 اما دننکیم همیب ار نارگراک نایامرفراک
 یکی .دوشیم رسک ناشقوقح زا همیب غلبم
 دوجو اب :دیوگیم نارگراک زا رگید
 ینامتخاس یاههژورپ رد راک هامشش
 همیب امرفراک فرط زا تقو چیه فلتخم
 ضارتعا زین دوجوم طیارش هب رگا و مدشن

 کی هکنیا نایب اب یو .میوشیم راکیب مینک
 زور دنچ نتشاد یارب دیاب ینامتخاس رگراک
 دشاب عناق شریمن و روخب قوقح هب راک
 رتشیب :داد همادا دوب دهاوخ راکیب هنرگو
 لاس ۱۰ زا شیب دزمزور ای رذگرس نارگراک
 هقباس ای همیب تقو چیه یلو دناهدرک راک
!تسا هدشن هبساحم اهنآ یراک
!لیخب یاهاتسوا یارب ینامز
 :دیوگیم دوخ تراهم زا یناوج رگراک
 .دوریم یتمس هب زور ره رذگرس رگراک
 راکچگ رگراک زور کی ،انب رگراک زور کی
 رتشیب .دشاب شکراب دیاش رگید زور و

 هدش نامراک یمیدق یاههناخ ندرک بارخ
 راک دربشیپ رکف هب اهنت ناراکداتسا .تسا

.دنهدیمن دای ام هب یزیچ و دنتسه دوخ
!تسام لووسم ،یسک هچ
 عوضوم مینادیمن :تفگ یرگید رگراک
 یناگرا هچ هب رذگرس نارگراک یهدناماس
 نالووسم زا تروص ره رد اما تسا طوبرم

 یهدناماس رکف هب مینکیم شهاوخ
 ار ناکم ۱۰ لقاال .دنشاب رذگرس یاهرگراک
 ام صوصخم ار یناکم ای صخشم رهش رد
 رد اهتراهم هک دشاب یناکم .دننک تسرد
 تبون یاراد اهرگراک ،دوش یدنبمیسقت نآ
 زا یکی .دیاین شیپ یفالتخا رگید ات دنشاب
 ،تسا یناتسرهش هک »یلع« مان اب ناشاقن
 فیرعت .مراد راک هقباس لاس۱۷ :دیوگیم

 دناوتب هک تسا یسک رتمک ،دشابن دوخ زا
.دروایب رد نم لثم ار گنر

 و دوب بوخ یلیخ راک عضو شیپ یاهلاس
 یاهعمتجم رد رتشیب و متشاد راک اج همه
 هک تسا یلاس ود اما ،مدرکیم راک گرزب
 .تسا هدش بارخ راک عضو

 یاههفرح ،هدش مک اهیزاسنامتخاس
 زا رگید و دناهتفرگ ار ام هفرح یاج رگید

 یو .دوشیمن یبوخ لابقتسا یشاقن هفرح
 یاهراک زج اجنیا رد نداتسیا زا :داد همادا

 زا یضعب هک دوشیمن مبیصن یزیچ کچوک
 هزور ود ،یکی ای یاهتفه کی اهراک نیا
 ،دنکیمن فرص یلام ظاحل هب الصا و تسا

 هنافساتم اما منکیمن یرکشان دنچ ره
 تسد هب مراد غارس هک یگرزب یاهراک
 نییاپ تلع هب هک دتفایم یایشان ناشاقن
 ام زا ار راک ،ناشدزمتسد تمیق ندوب

 .دناهتفرگ
!تسا نایم رد یراکیب یاپ هشیمه
 اجنیا اهزور رتشیب :دیوگیم یرگید رگراک
 ماهلاس۲۰ هقباس اب مروبجم و تسین یراک
 ،دهد ماحنا دیاب هداس رگراک کی هک ار راک
 و هداس نارگراک تمس رد .مریذپب

 زا دنوشیم هدید ینارگراک ،تراهممک
 رد یتح هک هلاس۶۳ درمریپ ات لاس۱۶

 یم راک زین لیصحت مایا و هتفه رخآ یاهزور
 عمج نیا رد زین لصحم ناناوج ایوگ دننک
 نارگراک یهدناماس .دنروخیم مشچ هب

 هدیسرن بولطم هجیتن هب زونه ینابایخ
 اب نارهت ناتسا راک هرادا قباس سییر.تسا
 رد یدایز تامحز یرادرهش هکنیا نایب

 ینابایخ نارگراک یهدناماس صوصخ
 رد هک یتامادقا دوجو اب :دیوگیم هدیشک
 زا یربخ رگید اما هدش ماحنا صوصخ نیا
 یصاخ هجیتن هب عوضوم و تسین نآ
 صوصخ رد یرهظم یلع .تسا هدیسرن

 رس ینامتخاس نارگراک یهدناماس
 عوضوم نیا یارجا :دیوگیم ،اههارراهچ
 اب هک تسا هتشذگ یاهلاس هب طوبرم
 و دوب فلتخم هاگتسد دنچ یراکمه
 ماحنا صوصخ نیا رد ییاهراک یرادرهش
 !تسین حرط نیا زا یربخ رگید اما داد
 روضح عوضوم یاهشیر لح هرابرد یرهظم

 دقتعم ،اههارراهچ ینامتخاس نارگراک
 ،رادروخرب همین یاهناتسا رد رگا :تسا

 مهارف راک یاههنیمز و لاغتشا و عیانص
 اهنآ رثکا هک اههارراهچ رس نارگراک دوش
 ترجاهم نارهت تمس هب دنتسه یناتسرهش
 ناتسا نازیرهمانرب ،یو هتفگ هب !دننکیمن
 دوخ شالت مامت دیاب تلود دندقتعم نارهت
 صوصخ هب اهناتسا هعسوت یارب ار

 تیعمج ات دریگ راک هب مورحم یاهرهش
 نارهت هب رگید یاهرهش وجراک و ناوج
 رثکا :دیازفایم یرهظم .دننکن ترجاهم
 تراهم و تالیصحت زا ینارهت یاهوجراک
 راک یارب رذگرس نیاربانب ،دنرادروخرب

 یاهفرح و ینف نامزاس نینچمه .دنتسیایمن
 نارگراک شزومآ تیلووسم یسدنهم ماظن و

 هدش هیصوت و دراد هدهعرب ار ینامتخاس
 هدافتسا تراهم یاراد دارفا زا امرفراک هک
 تصرف رازه۳۰۰ هکنیا نایب اب یو .دنک
 هناگیب عابتا رایتخا رد نارهت رد یلغش
 ناتسا راک هرادا :درادیم راهظا ،تسا
 نیا زا شیب روضح دروم رد زونه نارهت
 یعطق هجیتن هب نارهت رد هناگیب عابتا دادعت
.تسا هدیسرن
درادن یتیلووسم ،راک هرادا
 و راک لک هرادا ۶۶۷۰۲۱۵۲ هرامش اب یتقو
 و نیدنچ زا شیب ،نارهت یعامتجا روما

 ار وا یاهتبحص ات مریگیم سامت رابدنچ
 باوج ار یشوگ یسک هنافساتم ،مونشب

 زا یکی اب ات موشیم قفوم اما ،دهدیمن
 یعامتجا روما و راک لک هرادا یاسور
 رد وا زا و منک تبحص یبونج یاهناتسا

 نارگراک یهدنامزاس تیلووسم دروم
 :دیوگیم وا .مسرپب اههارراهچ رذگرس
 اب یطابترا ،اههارراهچ نارگراک تیلووسم
 حیضوت یو زا یتقو !درادن راک هرادا
 دنرگراک اهنآ :دیوگیم ،مهاوخیم یرتشیب
 هک میتسه ینارگراک یلوتم ام راک یایوج و
 رد هک یناسک .دننکیم راک اههاگراک رد

 هب و دنتسه دزمزور ،دنتسیایم اههارراهچ
 نامرهق زا یتقو .دریگیم قلعت همیب اهنآ

 هب عجار یاهمانرب هرابرد یرهاط
 ،مسرپیم نارگراک نیا یهدنامزاس
 هرادا هب دیاب نارگراک نیا :دیوگیم
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 و دننک مانتبث ،هدرک هعجارم یاهفرحوینف
 ماو ،مزال یاهشزومآ یریگارف زا سپ

!دنریگب یلاغتشادوخ
!یقالخا هجیتن
 تیعضو یریگیپ یارب »قرش « ،لاح ره هب

 نامزاس نیرتیلصا هب ،رذگ رس نارگراک
 روما و راک لک هرادا ینعی راک یصصخت
 قح هب تابلاطم ات درک هعجارم یعامتجا
 نیا اما ،دنک حرطم ار شکتمحز رشق نیا

 .تسین مه وگخساپ یتح ایوگ نامزاس
 ادیپ راک هرادا زا ریغ ینامزاس هک میراودیما

 ینان همقل هک یناردپ هنامولظم داد هک دوش
 ار ناشنادنزرف هرفس رس نتشاذگ یارب
 تلم هک ییاهزور رد .دننک ادیپ ،دنرادن
 کمک یلاموس هدیدحنر مدرم هب ناریا

 و نادرم دای هب ار نالووسم شاک دننکیم
 یارب ینان اعقاو هک دزادنیب ناشیاههداوناخ
 یهارراهچ هب تسا یفاک !دنرادن ندروخ
 ،نارهت یتخت نادیم ای یبرغ گربلگ لثم
!دید یهاوخ ار یلاموس ،احنآ !ینزب رس
قرش همانزور

 ویتسا ی هتشون-یشمارگ وینوتنآ :زا هتفرگرب
 زنوج
هفرط کی نابایخ
 شیازفا اب نیروت رد یشمارگ ی هرود
 و دوب هارمه ایلاتیا تلود یرگ یماظن

 ایلاتیا .دش یم یقلت گنج یوس هب یشهج
 هب شیوخ ریبک ِیروتارپما لیکشت زا هک
 هدش مورحم دوخ ماگنهرید داحتا لیلد
 لامش زا یشخب لاغشا هب میمصت ،دوب
 اب .تفرگ یبیل ردنب دنچ بلاق رد اقیرفآ
 تایلمع نیا ؛یماظن تیقفوم دوجو
 ایلاتیا یسایس یاهحانج ،هنارگرامعتسا

 ود ار روشک نیا یاه پچ حانج اصوصخ
 یتقو ،دعب لاسود ،داضت نیا .درک هتسود
 تکرش رس رب یریگ میمصت هب روبجم ایلاتیا
 یتقو .دش تیوقت ،دوب یناهج گنج رد
 نآ بجوم هب هک ایلاتیا تلاخد زا اهتسار هک
 دش یم لاغشا شیرتا ورملق زا یشخب

 ی هتسد ود هب اه پچ ،دندرک تیامح
 یگدرکرس هب رگید یا هتسد و ”قلطم عنتمم“
 ی همانزور تقو ریبدرس– ”ینیلوسوم وتینب“
.دندش میسقت -یتناوآ

 هب هیضق نیا رد ،گنج رادفرط بزح
 ایناتیرب ،هسنارف عفن هب ایلاتیا و دیسر یزوریپ
 نآ ی هجیتن رد هک دش گنج دراو هیسور و

 هک درک هبرجت ار یماظن ینیشن بقع دنچ
 یاهورین زا راب تحاضف تسکش ،نآ جوا
 اب .دوب ۱۹۱۷ لاس رد وتروپاک رد ناملآ
 اب ار لوا یناهج گنج ایلاتیا هکنیا دوجو
 اما ،درب نایاپ هب شیاهزرم شرتسگ
 نارحب ندناشوپ یارب رما نیا زا تسناوتن

 نآ هب رجنم گنج هک یداصتقا و یسایس
  هکنآ زا سپ اهلاس .دنک هدافتسا دوب هدش
 یراکیب و مروت شیازفا لابند هب ایلاتیا

 و نارگراک  ،دوب مسیلاکیدار شیازفا دهاش

 یربهر لابند هب قباس نازابرس و نارگزرب
 ،ادتبا رد هک یلاح رد .دندوب یسایس دیدج
 لبکشت تسیلایسوس و کیلوتاک ییاههورگ
 یسایس یورین ۱۹۱۹ لاس زا ،دندوب هدش
 اه هتساوخ یشخب تدحو زا یدیدج
 ،دوخ ادبم زا هک یلاح رد .تفرگ لکش
 رسارس رد شرتسگ هب عورش نالیم ینعی
 لرتنک ۱۹۲۱ لاس رد ،دوب هدرک ایلاتیا
 هب ایلاتیا یزکرم و یلامش طاقن زا یرایسب
 ”ینیلوسوم وتینب“ تسیشاف بزح تسد
.دوب هداتفا
 مدقت و رگراک ی هقبط شبنج دشر
 نآ رد هک یثداوح نتم رد دیاب اهتسیشاف
 عوقو هب ایلاتیا زا جراخ رد ینامز ی ههرب
 اما دنوش یسررب مه رانک رد تسویپ یم
 و تسایس هب یدایز ریخات اب اهنآ تارثا

 ،هیسور رد  .دیسر یم ایلاتیا ی هعماج
 نارحب ،گنج یداصتقا و یماظن راشف

 ریاس هب تبسن ار یرتدیدش یسایس
 بقع اب .درک داجیا گنج ریگرد یاهتردق
 ،اه هدوت تاباصتعا ،شترا ینیشن

 و درک جلف الماک ار هیسور یاهرهش
 تختیاپ ،گزوبرتپ تنس رد اصوصخ
 هب یرگراک یاهاروش ی هتیمک کی ،تقو
 رد ار رهش لرتنک زابرس یا هدع هارمه
 یلاح رد .دنتفرگ تسد هب ۱۹۱۷ ی هیروف
 بلط حالصا ادتبا رد دیدج تلود هک
 لرتنک ۱۹۱۷ ربتکا رد مود بالقنا ،دوب

 ی هخاش هب ار شترا و یلم یاروش
 نینل یربهر هب تسینومک بزح کیوشلب

 و دش لحنم اروش ۱۹۱۸ رد .درپس
 یارب ،یرگراک تسیلایسوس یروهمج
 تیدوجوم نالعا ناهج رد راب نیتسخن

 ی هطقن ،هعقاو نیا هک یلاح رد .درک
 تسیلایسوس یاهشبنج خیرات رد یمهم

مسینومک ،مسیشاف ،گنج

یشمارگ وینوتنآ :زا هتفرگرب
زنوج ویتسا ی هتشون يییيرظن

http://rueoneway.wordpress.com/2011/05/07/warfascismcommunism/
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 دنتسناوتن ور شیپ یاهشروش ،دوب یبالقنا
 نیب رد .دنشاب هتشاد یا هژیو درواتسد
 یاهبالقنا ،۱۹۲۰ و ۱۹۱۸ یاهلاس
 ،ناملآ رد هاتوک رایسب رمع اب یتسیلایسوس
 یدیدش تیعبس اب ناتسراجم و شیرتا

.دندش بوکرس
 یا یرامیب زا یشمارگ ،۱۹۱۵ لاس نایاپ رد
 دوب هدرک هاگشناد کرت هب راداو ار یو هک
 زا یرامیب لیلد هب هک وا .تفای ییاهر

 تاقوا ،دوب هدش فاعم زین یزابرس تمدخ
 صاصتخا یسایس تیلاعف هب امامت ار دوخ
 تقو تسیلایسوس یاه همانزور یارب و داد
 تالاقم ،یتناوآ و مدرم دایرف دننام
 نیتسخن .تشون یم یسایس و یگنهرف
 رد ،هیسور بالقنا باب رد وا ی هلاقم
 هب ۱۹۱۷ لاس لیروآ رد دایرف ی همانزور

 لکش یعقاو نایرج نآ رد هک دیسر پاچ
 ییاوژروب نایرج کی ار بالقنا ی هدنهد

 هک دوب دقتعم وا .دناوخ
 تسدب اتقیقح هک یبالقنا
 هب دروخب مقر ایراتلورپ

 کی هب یعیبط تروص
 رجنم تسیلایسوس تلود

 کی رد  .دش دهاوخ
 ،یتسیویتیزوپ دض درکیور
 بالقنا هک دوب دقتعم وا
 هدوب یبالقنا یکیوشلب
 هیلع تسا
 لراک فیلات( ”هیامرس“
 نآ بلاق رد هک )سکرام
 نیا ضرف ،دوب دقتعم وا

 اهنت نارگراک بالقنا هک
 ییاوژروب ی هعماج کی زا سپ دناوت یم
 هدش ضقن هیسور بالقنا رد دهد خر
 کی زونه ۱۹۱۷ لاس رد هیسور ( .تسا

 زا یرایسب نآ رد هک دوب لادوئف روشک
 )دندوب داوس یب یناتسدورف ،نارگراک
 زا سپ عیاقو ،دید میهاوخ هک روطنامه
 دنور  وا هک دش رجنم ،هیسور بالقنا
 اما ،دنک یسررب یرتشیب تقد اب ار اهبالقنا
 ناونع هب ار نینل هراومه وا دوجو نیا اب
 نیا .تخانش یم یعقاو یبالقنا ربهر کی
 روطنامه .دش یم هیجوت لیلد دنچ هب ،رما

 هیسور رد ۱۹۱۷ بالقنا تیقفوم ربخ هک
 رد یعس زین ایلاتیا نارگراک ،دش یم رشتنم
 تیمورحم لیلد هب اما .دندومن مایق ییاپرب
 هب شروش نیا ،تالیکشت و یربهر زا

.دش بوکرس تعرس
 کی سیسات هب یشمارگ ،رما نیا لابند هب
 مادقا ”دیدج بیترت“ مان هب ی همانزور
 کی فشک ،هژورپ نیا تیلوئسم .دیزرو

 و ایلاتیا رگراک تاقبط یارب ییاروش تنس
 رد بالقنا یارب بسانم یریسم فشک
.دوب ایلاتیا خیرات
 یاهاروش رد ار ییاهداهن یوروش لکش وا

 هناخراک رد اصوصخ ؛نیروت یاه هناخراک
 ار رهش تعنص هک درک داهنشیپ ،تایف ی
 دوب دقتعم وا .تفرگ یم رایتخا رد الماک
 یاه هیداحتا اب لکش ود رد اهداهن نیا

 هب اهنآ هک لیلد نیا هب لوا :دنتوافتم یراجت
 ناراد هیامرس تسد زا دیلوت بصغ لابند

 یاروش هک لیلد نیا هب یرگید و دندوب
 .دندش یم تلود لیکشت یانبم اه هناخراک
 یباختنا یاهاروش ،یشمارگ ی هیرظن رد
 یاهاروش و یناقهد یاهاروش ،اه هناخراک
 یم ییاوژروب تلود نیزگیاج ،یا هقطنم
 متسیس کی راذگ ناینب اهتنا رد و ،دندش
 نیا دوب دقتعم وا .دندش یم یناهج
 زا“ ،”نییاپ هب الاب زا“ یاج هب یسارکومد
.دنک یم لمع ”الاب هب نییاپ

 مه یملب دراچیر اب ،اجنیا رد تسنکمم
 زا هنانیب شوخ یقلت نیا هک میشاب هدیقع
 ار یدایز تالاوس ،یرگراک یاهاروش

:درک دهاوخ حرط
 هک هیرظن نیا ،رما نیا بلاق رد ایآ :لوا

 یضار یتعنص راک زا هناخراک نارگراک
؟تفرگ دهاوخن رارق ثحب دروم دنتسه
 یارب مزال طیارش نتشاد رد نیروت ایآ:مود
 ،یرگراک یبالقنا یاهاروش لیکشت
 ارچ ،رگید یترابع هب ؟دوب درف هب رصحنم

 یتعنص رهش رگید رد ییاهاروش نینچ
؟دشن یزیر یپ نالیم ینعی ایلاتیا

 ییاتسور تیرثکا اب تاطابترا نیا:موس
؟دش یم رارقرب هنوگچ

 ددجم ییورایور اب ،ریخا لاوس ود نیا
 نیروت رد اه هناخراک نابحاص و نارگراک
 بجوم هب هک تفرگ تدش ۱۹۲۰ لاس هب
 لاغشا هب رابود ،تایف ی هناخراک ،نآ

 هک داد ناشن رما نیا .دمآ رد نارگراک
 هب لقتسم دنناوت یم یرگراک یاهاروش
 ،تاباصتعا لاحنیا اب .دنزادرپب تیلاعف

 ار ایلاتیا یاهشخب ریاس تیامح
 یلکشت چیه و تشادن هارمه هب
 و ایلاتیا تسیلایسوس بزح هچ(

 ی هیداحتا نویساردفنک هچ
 رب ار نآ یربهر )ایلاتیا یراجت
 زا هک یشمارگ .تفرگن هدهع
 زا ؛دوب هدیسرت ربهر نادقف
 تاعمجت رد لاعف یاهتسینومک
 تسیلایسوس بزح هک تساوخ
 نیا اب .دنریگ تسد هب دوخ ار

 زا ینوزفا زور زرط هب وا ،لاح
 هب و دش یم رترود اهتسیلایسوس
 بزح کی سیسات یوس
 تسینومک لقتسم تسینومک

 نیا یتقو ،لاح نیا اب .تشاد یم رب ماگ
 هب ونرویل رد ۱۹۲۱ لاس هب ماچنارس رما
 خلت تسکش کی یشمارگ ،تسویپ عوقو
 ی هقبط تیرثکا هک ارچ ؛درک هبرجت ار
 زابرس اهتسینومک یور هلابند زا رگراک
 وا ی هدیقع هب ”ونرویل کاکفنا“ .دندز
 هب یدادبتسا یاهورین یزوریپ نیرتگرزب

.تفر یم رامش
 اه تسیشاف تنوشخ ،تسکش نیا زا سپ

 هدید هک هنوگنامه .تفای یرتشیب تدش
 ی هدهع هب ار یسایس نییبت اهتسیشاف ،میا
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 رب هقبط نیا .دنتشاذگ یم طسوتم ی هقبط
 یرایسب( گنج یاهتنا رد دوخ تنایخ رثا
 ساسحا )دندوب زابرس ،اهتسیشاف زا

 فادها هب تبسن و درک یم یگدنمرش
 .تشاد مصاختم یعضوم ،نابلط گنج
 هقبط اب هک دندوب یضار اعطق اه تسیشاف

 حلسم نایارگ پچ اب هزرابمرد طسوتم ی
 هب اهنآ یفرعم هک ارچ و دنوش گنهامه
 نیمز و عیانص لومتم نابحاص رازبا ناونع
 یاهیگژیو و فادها تسناوت یمن ،ناراد

 هک یلاح رد .دهد ناشن ار ینیلوسوم بزح
 نومیم ناونع هب ار اهنآ ادتبا رد یشمارگ
 یم ارجا ار دنمتورث تاقبط یادا هک ینایامن
 زا سپ ،داد یم رارق ازهتسا دروم دننک
 هجوتم هک ارچ داد رییغت ار شرظن یتدم
 مسیشیاف کی ،دش مسیشاف عون ود دوجو

 نیا .ییاتسور مسیشاف یرگید و یرهش
 و اهتسیشاف یبزح یهدنامزاس ،لیلحت
 یسایس همانرب کی ی هئارا رد اهنآ ییاناوت

 یم باذج هعماج یاهشخب ریاس رظن هب هک
 ،راک هظفاحم یاههورگ ،اسیلک دننام (دمآ

 یم مک تسد ار )شترا و نابلط تنطلس
 نیا هکنیا زا یهاگآ اب ینیلوسوم .تفرگ
 رد ،تسا ندش یشالتم رطخ رد شبنج

 بیترت ییامیپهار کی مر رد ۱۹۲۲ ربتکا
 رد یباختنا تلود و هاشداپ لیامت مدع .داد
 نیا هب رجنم ییامیپ هار نیا هب تبسن شنکاو

 تسخن ناونع هب ار دوخ ینیلوسوم هک دش
 دمآ رب ددص رد سپس و دسانشب ایلاتیا ریزو
 .دریگ رایتخا رد انوناق ار ماقم نیا ات
 تاباختنا مالعا ۱۹۲۴ لیروآ رد ینیلوسوم
 تاباختنا نیا رد اه تسیشاف .درک یمومع
 اما دندیسر یزوریپ هب فیعض تیرثکا اب
 زا یکی .دندشن ناملراپ رب طلست هب قفوم
 نایم زا تاباختنا نیا رد هک یناسک
 یشمارگ ،تفای هار ناملراپ هب نویسیزوپا
  .دوب

بایهر
, گنس هرخص فاکش رب هدیئور قیاقش کی هب
مزاب یم لد
, نم
ما هدیدن ار روول ی هزوم
! ار یدازآ ء »همسجم« یتح هن و
! ما هتفرن هار , ندنل زمیات رانک رد و
, هرهاق
,هریزجلا
, ار اکرول مردارب یایناپسا و
! ما هتشگن
! نم
لاس تفه
لاس هد
نادنز و نابایب نایم رد هک تسا لاس هدفه ,هاگنآ و
! منکیم » یعس «
لاس تفه
لاس هدفه
… لاس داتفه

توهرب رد هنوباب
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تساهنرق و اهنرق , مناد یمن
مساسحا کدوک
ما لام آ کدوک
مدوجو هراصع
رارقیب و کانشطع
! دنزیم اپ و تسد
زورید
»درِمال« و » جنٌخ « نایم ریسم رد
مدروخرب هنوباب زا یتشد هب
متفر و مدیشک رانک
ار انشآ هحیار نآ یاوه و رطع
اه هیر یافرژ ات
مدیشک رب رد
؟ییاجک دیسرپو دمآرد ادص هب یشوگ
! تشهب : متفگ
!؟توهرب و نابایب رد تشهب : تفگ
…! تشهبِ دوخِ دوخ : متفگ
ار رمع مامت هک نم
نادنز و نابایب رد
ما هدرک » هِلَورَه«
نابایب وریوک هب
! ما هتسبن لد
! ما هدرکن وخ
,هاگ ره هک تسورنیز
,اجره
مروخیمرب , دراد انشآ یاوام نآ زا یناشن هک هچنآره هب
یبیرغ نوچ
تبرغ رد ییانشآ هب هدروخرب
مشکیم ششوغآ رد
ناهگانب ایند و
ینتشاد تسود
ابیز
! دوشیم ریذپ لمحتو

موش لدب نابایب نیا کاخ هب هک هاگنآ و
یا هنوباب نوچ
! تشارفا مهاوخ رب رس
, شقن نیمه و
! تسیفاک ارم
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 خیرات رد یتایح یشقن ،رارکت لگه رظنم زا
 قافتا رابکی طقف یزیچ یتقو :دنکیم افیا

 کی ناونع هب ار نآ ناوتیم دتفایم
 رگا هک یزیچ ،تفرگ هدیدان فداصت

 نآ زا دشیم ،دوب رگید یاهنوگ هب طیارش
 دوخ دادخر نامه یتقو اما ؛درک بانتجا
 هکنیا زا تسا یاهناشن ،دنکیم رارکت ار
 و زورب لاح رد یرتقیمع یخیرات دنیآرف

 گیزپیال رد نوئلپان تسکش .تسا روهظ
 رظن هب یسناشدب یعون ،۱۸۱۳ لاس رد
 ولرتاو رد شددجم تسکش ؛دیسریم
 هدمآ رس هب وا هرود هک دادیم ناشن اراکشآ
 یلام نارحب دروم رد رما نیمه .تسا
 ۲۰۰۸ ربماتپس رد .تسا قداص رادهنماد
 هولج فراعتمریغ یرما ار نارحب یخرب
 دناوتیم هریغ و رازاب رتهب میظنت اب هک دنداد
 ررکم دوکر یاههناشن هک لاح ؛دوش عفر
 اب ام هک تسا حضاو ،دنوشیم رهاظ یلام
.میراد راک و رس یراتخاس یاهدیدپ
 زا لاح رد ام هک هدش هتفگ اهراب و اهراب

 دیاب و میتسه اهیهدب نارحب ندنارذگ رس
 و مینک لمحت ار اهیتخس رگیدکی کمک هب

 ام همه ینعی ،میدنبب مکحم ار اهدنبرمک
 هک رکف نیا .نفخ یاهرادلوپ زا ریغ هب هتبلا
 ارچ ؛تسا وبات میریگب رتشیب تایلام اهنآ زا

 یاهزیگنا رگید اهرادلوپ مینک نینچ رگا هک
 ،تشاد دنهاوخن یراذگهیامرس یارب
 و دوشیم داجیا یرتمک یلغش یاهتصرف
 تاحن هار اهنت .درب میهاوخ جنر همه ام

 هک تسا نیا رضاح تخس هرود زا دوخ
 ارقف .دنوش رترادلوپ اهرادلوپ و رتریقف ارقف

؟دننکب دنناوتیم هچ ؟دننکب دیاب هچ
 یزادناریت اب ناتسلگنا یاهشروش هچرگ
 همه ،داتفا هار ناگود کرام هب کوکشم

 یتیاضران زا ناشن اهشروش نیا هک دنقفاوم
 ؟یتیاضران روجهچ اما -دنراد یرتقیمع
 نوچمه زین ناتسلگنا یاهشروش
 ۲۰۰۵ لاس رد سیراپ هموح یاهشروش
 داضت اجنیا رد( .دنتشادن یمایپ چیه
 و اهشروش نیا نایم تسه یراکشآ
 ربماون رد نایوجشناد هدرتسگ تارهاظت

 .دش هدیشک تنوشخ هب مه نآ هک ۲۰۱۰
 تاحالصا هک دندرکیم نشور نایوجشناد
 لوبق ار یلاع تالیصحت دروم رد یداهنشیپ
 نایشروش ناوتب لکشم ورنیا زا ).دنرادن
 هملک یسکرام یانعم رد ار یسیلگنا

 رد یبالقنا هژوس روهظ زا یاهنومن نوچمه
 یلگه موهفم اب بتارم هب اهنآ ؛تفرگ رظن
 هک اهنآ ،دنیآیم رد روج رتهب »ناگیامورف«
 ار یعامتجا یاضف یعون دنتسه نابایخ رد
 ار ناشیتیاضران دناوتیم هک دناهداد لکش
 ناشن »ینالقعریغ« یاهنایغط قیرط زا اهنت
 -دوشیم برخم تنوشخ هب رجنم هک دهد
 »یعازتنا یفن« لگه هک یزیچ نامه ینعی
.تسا هدیمان

 هک یرگراک هرابرد تسه یمیدق یتیاکح
 زور ره :دندوب وا یدزد هب کوکشم همه
 هناخراک زا جورخ ماگنه ،اهرهظزادعب
 ،دندرکیم یسراو تقد هب ار وا نوغرف
 نوغرف ؛دنتفاییمن چیه نارومام یلو
 ناشیرازود هرخالاب .دوب یلاخ هراومه
 دوخ هدیدزدیم رگراک هک یزیچ :داتفا
 راکشآ تقیقح نارومام .هدوب اهنوغرف

 تسرد ،دندیدیمن ار ناشمشچ ولج
 ریخا شروش نارگلیلحت هک روطنامه
 یشاپورف هدش هتفگ .دننیبیمن ار تیعقاو
 ۱۹۹۰ ههد لیاوا رد یتسینومک یاهمیژر
 نارود :تسا یژولوئدیا رصع نایاپ رگنایامن

 هعجاف رد هک کیژولوئدیا نالک یاههژورپ
 رس هب دیسر دوخ جوا هب یهاوختیمامت
 تسایس زا یدیدج هرود دراو ام ؛دمآ

 نیا رگا .میاهدش هنایارگلمع و ینالقع
هرود رد ام هک هداتفااپشیپ هتکن
 رظن ره زا مینکیم یگدنز کیژولوئدیااسپ
 نیا رد ناوتیم ار نآ تحص ،دشاب تسرد
 رفص هجرد نیا .دید ریخا تنوشخ راجفنا
 هک رابتنوشخ لمع کی ،دوب ضارتعا

 و ناسانشهعماج .تشادن یاهبلاطم چیه
 هنادیماان شالت رد اههمانزور ناگدنسیون

 ،اهشروش یارب ییانعم نتفای تهج دوخ
 رتهدیچیپ ار رضاح یاهشروش یامعم

.دندرک
 ناتسدیهت و نامورحم وزج هچرگ ناضرتعم
 فذح هعماج زا المع و دنوریم رامش هب

 .دنتسین یگنسرگ هناتسآ رد ،دناهدش
 بتارم هب یدام یانگنت رد ینامدرم
 بلاق رد ار دوخ دناهدوب رداق رتتخس
 نشور راک روتسد اب یسایس یاهورین

 عاضوا هب دسرب هچ ،دننک یهدنامزاس
 نیاربانب .کیژولوئدیا و یکیزیف بوکرس
 چیه نایشروش هک تیعقاو نیا دوخ
 :دوش ریسفت و لیوات دیاب دنتشادن یاهمانرب
 هرابرد ار یمهم تاکن ام هب تیعقاو نیا

 نآ رد هک یکیژولوئدیا -یسایس هصمخم
 عون هرابرد ،دنکیم دزشوگ میاهدرک ریگ
 ،میتسه نکاس نآ رد هک یاهعماج
 دنکیم عافد باختنا قح زا هک یاهعماج
 عامجا یارب دوجوم لیدب اهنت نآ رد یلو
 روک مادقا یعون هدشلیمحت کیتارکومد
 دوخ دنناوتیمن رگید ماظن نافلاخم .تسا
 یتح ای هنایارگعقاو لیدب یعون بلاق رد ار
 یدنبتروص ییایپوتا یاهژورپ ناونعهب

دیوش دحتم ناهج نادزدهلد
ضارتعا رفص هجرد ؛ندنل یاهشروش 

کژیژ یوالسا ددااززآآ هحفص
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 راجفنا کی لکش دنناوتیم اهنت یلو ،دننک
 باختنا اهنت یتقو .دنریگب دوخ هب انعمیب
 مومع راظتنا قباطم ندرکلمع نایم دوجوم
 قح رگید دشاب رگناریو )دوخ( تنوشخ و
؟دراد یاهدیاف هچ ام هنادازآ باختنا
 یعون رد ام هک هدرک لالدتسا ویدب نلآ
 روطهب هک مینکیم یگدنز یعامتجا یاضف
 :دوشیم هبرجت »ناهجیب« هباثم هب نوزفازور
 ضارتعا هک یلکش اهنت ،ییاضف نینچ رد
 .تسانعم زا یراع تنوشخ دریگب دناوتیم
 تارطخ نیرتیلصا زا یکی نیا دیاش
 هب هچرگ یرادهیامرس :دشاب یرادهیامرس
 هطاحا ار ناهج لک ندوبیناهج فطل

 »ناهجیب« کیژولوئدیا هموظنم کی ،هدرک
 زا مدرم نآ رد هک دشخبیم موادت ار

 مورحم دوخ یهدانعم و یبایانعم یاههویش
 نیا ندشیناهج نیداینب سرد .دناهدش
 ره اب ار دوخ دناوتیم یرادهیامرس هک تسا

 زا ،ییادوب ای ودنه ات یحیسم زا ،یندمت
 ینیبناهج« چیه :دنک راگزاس قرش ات برغ
 ندمت« چیه ،ریگارف »هنارادهیامرس
 هجو .تسین راک رد نیتسار »یرادهیامرس
 تقیقح رگنایامن یرادهیامرس رتسگناهج
.تسانعم نودب
 اهشروش زا دیاب هک یاهجیتن نیلوا نیاربانب
 شنکاو مه هک تسا نیا میریگب
 هب لاربیل شنکاو مه و هناراکهظفاحم
 شنکاو .تسا یفاکان اهیمارآان
 روج نیا :دوب ینیبشیپ لباق هناراکهظفاحم

 همه دیاب ؛درادن یهیجوت اهیراکبارخ
 ار مظن ات میریگراک هب ار مزال یاهرازبا

 اددجم
 یاهراجفنا زا یریگولج یارب ؛میزاس رارقرب
 یارادم هب یزاین ام مسق نیا زا یرگید
 هکلب ،میرادن یعامتجا کمک و رتشیب
 سح و رتتخس راک ،رتشیب طابضنا دنمزاین
 لیلحت نیا هابتشا .میتسه یریذپتیلووسم
 یعامتجا تیعقوم هک تسین نیا رد اهنت
 تمس هب ار ناناوج هک ار یروآسأی
 ،دهدیم قوس رابتنوشخ یاهراجفنا

 لیلحت نیا ،نآ زا رتمهم دیاش هکلب ،دنیبیمن
 اهنایغط نیا هنوگچ هک دریگیم هدیدان ار
 دوخ ناهنپ یقطنم تاضورفم باتزاب

 رد یتقو .دنتسه یراکهظفاحم یژولوئدیا
 تشگزاب« نیپمک ناراکهظفاحم ۱۹۹۰ ههد
 نآ حیقو ممتم ،دنداد لیکشت ار »لوصا هب
 هن ناسنا« :دش هیارا تیبت نمرون طسوت
 یناویح هکلب یعامتجا ناویح کی طقف
 دیاب ام راک روتسد زا یشخب ؛تسا یمیلقا
 یمیلقا و یاهلیبق یاهیاپ زیارغ نآ یاضرا
 تشگزاب« هک تسا یزیچ نامه نیا ».دشاب
 ندرکاهر :تساوخیم اعقاو »لوصا هب
 ندمتم ارهاظ هعماج ریز هک ییاهیشحو
 قیرط زا ،دناهدرک نیمک ام یاوژروب
 تربره .اهیشحو »یاهیاپ زیارغ« یاضرا

 موهفم ۱۹۶۰ ههد رد هزوکرام
 ات درک هیارا ار »رگبوکرس ییادزشیالاو«
 و اههنار :دهد حیضوت ار »یسنج بالقنا«
 شیالاو زا دنناوتیم یناسنا تالیامت
 و دنشک کرس اجک ره هب ،دننامزاب

 یرادهیامرس تراظن دایقنا رد نانچمه
 ام هچنآ .یفارگونروپ تعنص ینعی -دنشاب
 اهیمارآان لوط رد ناتسلگنا یاهنابایخ رد
 ناروناج« هب هتفایلیلقت ییاهناسنا هن میدید
 »یناروناج« نایرع تروص هکلب ،»هدنرد
 هدرک دیلوت یرادهیامرس یژولوئدیا هک دوب
 .تسا
 هب ارگپچ یاهلاربیل انثا نیمه رد
 و یعامتجا یاههمانرب هرابرد ناشیاهدرو
 و نارجاهم[ ماغدا دنیآرف رد لمع راکتبا

 ،اهنآ نتفرگهدیدان هک دنبسچیم ]هریغ
 نتشاد زا ار نارجاهم موس و مود یاهلسن
 هدرک مورحم یداصتقا و یعامتجا یامنرود
 یرازبا اهنت رابتنوشخ یاهنایغط :تسا
 رس ار دوخ یتیاضران ات دنراد اهنآ هک تسا
 ماد هب نداتفا یاج هب .دنهد یلکش و

 شالت دیاب هنایوجهنیک یاهیزادرپلایخ
 ایآ .میبایرد ار اهنایغط رتفرژ لیالد مینک
 هک دراد ییانعم هچ درک روصت ناوتیم

 روضح اب و ریقف یاهلحم رد یناوج
 شیپ زا هشیمه هک یشاب فلتخم یاهداژن
 دریگیم رارق سیلپ تیذا و رازآ و نظ دروم
 تیلباق بلغا هک تسا راکیب اهنت هن و
 نودب ،درادن مه راک یارب مادختسا

 یقطنم هجیتن ؟هدنیآ هب یدیما هنوگچیه
 نآ رد ار دوخ مدرم نیا هک یعاضوا

 نابایخ هب ریزگان هک تسا نیا ،دنباییم
 ریسفت نیا داریا ،همهنیا اب .تخیر دنهاوخ

 ویتکژبا و ینیع طیارش اهنت هک تسا نیا
 شروش .دریگیم رظن رد ار اهشروش
 هک ،نداد ویتکژبوس هینایب کی ینعی ندرک
 هب هژوس کی هنوگچ دنک مالعا نمض رد
.دروخیم هرگ ویتکژبا و ینیع عاضوا کی
 و میربیم رس هب یکلسمیبلک نارود رد ام
 رد هک یضرتعم درک روصت ناوتیم تحار

 یاهزاغم ندزشتآ و یرگتراغ لاح
 لیالد ات تسا راشفتحت و هدش ریگتسد

 خساپ ینابز هب ،دیوگب اهراک نیا زا ار دوخ
 و یعامتجا ناراکددم هک دهد
 هب و دنریگیم هرهب نآ زا اهتسیلایسوس
 ،ینماان شیازفا ،یعامتجا ییایوپ مدع
 ردام تبحم نادقف ،ردپ رادتقا نتفرنیبزا
 دنادیم وا .دنک هراشا شایکدوک ناوا رد

 شماحنا لاحنیا اب اما دنکیم راک هچ
 .دهدیم
 نیا زا کی مادک میجنسب هک تسانعمیب
 رتدب ،لاربیل ای راکهظفاحم ،شنکاو ود
 ود ره دیوگیم نیلاتسا هکنانچ :تسا
 یرادشه نمضتم ندوب دب نیا و دنرتدب
 رب ینبم دنهدیم فرط ود ره هک تسا
 شنکاو رد اهنایغط نیا یعقاو رطخ هکنیا
 تیرثکا« ینیبشیپ لباق هناتسرپداژن

 نیا هک یلاکشا زا یکی .تسا »شوماخ
 »یاهلیبق« تیلاعف ،تفرگ دوخ هب شنکاو
 ،اهیبییاراک ،اهکرت( یلحم تاعامتجا

 یاهدحاو تعرس هب هک دوب )اهکیس
 دنداد نامزاس ار دوخ نارومام و تظفاحم
 ایآ .دننک تبقارم ناشیاهییاراد زا ات
 رد هک دنایکچوک یزاوژروب ،نارادهزاغم
 مریگ ،یقیقح ضارتعا کی ربارب

 دوخ یاهییاراد زا ماظن هیلع ،رابتنوشخ
 هقبط ناگدنیامن هکنآ ای دننکیم عافد
 یشاپورف زاسهنیمز یاهورین اب هک دنرگراک
 زا دیاب مه اجنیا رد ؟دنگنجیم یعامتجا

 تسا نآ تقیقح .درک زیهرپ یریگعضوم
 نامورحم زا بطق ود نایم یریگرد هک
 نورد ندرکراک هب قفوم هک اهنآ :تسا

 رتهدنامرد هک اهنآ لباقم رد دناهدش متسیس
 یارب شالت هب دنهاوخب هک دننآ زا
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 تنوشخ .دنهد همادا متسیس اب یگنهامه
 هب ناشدوخ هیلع اهنت و اهنت ابیرقت نایشروش
 شتآ هک ییاهنیشام .دشیم هتفرگ راک
 رد هن دش تراغ هک ییاههزاغم و تفرگ
 دوخ یاههلحم رد هکلب دنمتورث یاههلحم
 یاهشخب نایم یریگرد .دوب نایشروش
 نیرتلاکیدار رد ؛تسا هعماج فلتخم

 هعماج اب هعماج نایم یریگرد یعون ،تلاح
 اهنآ و دنراد زیچ همه هک اهنآ نایم ،تسا

 نایم ،دنرادن نداد تسد زا یارب چیه هک
 و دنهدیمن تسد زا چیه هعماج رد هک اهنآ
.دنهدیم تسد زا ار اهزیچ یلیخ هک اهنآ
 ناونع هب ار اهشروش نمواب تنومگیز
 »قیالان و دساف ناگدننکفرصم« لامعا
 رگید زیچ ره زا شیب اهنآ :دنکیم فیصوت
 یتقو هک دندوب ییارگفرصم هب یلیم رهظم
 اب ینعی( »تسرد« هویش هب ار دوخ تسناوتن

 وحن هب دهد صیخشت )ندرک دیرخ
 هب انمض اهنآ .دمآرد ارجا هب یرابتنوشخ
 ضارتعا هظحل هدنرادربرد دوخ یدوخ
 یخساپ بلاق رد مهنآ ،دنانیتسار
 امش« :ییارگفرصم یژولوئدیا هب زیمآنعط
 رد دینکیم توعد ندرک فرصم هب ار ام

 یارب ار مزال یاهرازبا نامزمه هکیلاح
 سپ – دیریگیم ام زا ندرکفرصم تسرد
 میناوتیم هک یاهویش اهنت هب ام اجنیا
 اهشروش »!مینکیم فرصم ]یدزدهلد[
 دیاش مهنآ ،یژولوئدیا یدام یورین رولبت
 »کیژولوئدیا-اسپ هعماج« یارب دح نیدب
 هن اهشروش داریا ،یبالقنا یرظنم زا .تسا

 تسا تقیقح نیا هکلب ،تنوشخ فرص
 .تسین دوخ هب یکتم اتقیقح تنوشخ هک
 باقن هک تسا دیماان و ناوتان یمشخ نیا
 تسا یدسح نیا ،هدز هرهچ هب روز زاربا

.هدیشوپ هناحتاف نشج باقن هک
 عون اب تبسن رد دیاب ریخا یاهشروش
 تیرثکا هزورما هک تنوشخ زا یرگید
 ام یگدنز هویش یارب یدیدهت ار نآ اهلاربیل
 یتسیرورت تالمح :دنوش یسررب ،دننادیم
 ،دروم ود ره رد .یراحتنا یاهراجفنا و

 ریگلطاب رود کی رد نآ خساپ و تنوشخ
 دیلوت ار ییاهورین کی ره و دناهداتفا

 .ناشدربب نیب زا دشوکیم دوخ هک دنکیم

ینآ لمع هب مادقا اب ام ،ود ره رد
 راک و رس )passages à l’acte( هناروکروک
 فارتعا یعون تنوشخ نآ رد هک میراد

 تسا نآ رد توافت .تسا یناوتان هب ینمض
 ای ناتسلگنا یاهشروش اب لباقت رد هک
 تمدخ رد یتسیرورت تالمح ،سیراپ
 هک دوشیم هتفرگ راک هب یقلطم یانعم
 کرادت ار نآ ،بهذم نایعدم یخرب
 .دناهدید
 مکح رد اهیرصم ۲۰۱۱ ناتسبات هنافساتم
 ،دنام دهاوخ رطاخ هب بالقنا نایاپ ناشن
 .دش هفخ نآ شخبییاهر لیسناتپ هک ینامز
 .دنانیملسملاناوخا و شترا نآ نانکروگ
 شترا نامه هک( شترا نایم قفاوت زارت
 رد هک( نیملسملا ناوخا و )تسا کرابم
 یاهیشاح یشقن شزیخ هیلوا یاههام
 هب زور )دنریگیم اپ هرابود نونکا اما دنتشاد
 نیملسملا ناوخا :دوشیم رتنشور زور
 رد و دنرادن شترا یدام یایازم هب یراک
 تسد هب ار کیژولوئدیا ینومژه ضوع
 :زا دنترابع یزاب نیا ناگدنزاب .دنروآیم
 مغرهب – هک برغ رادفرط یاهلاربیل
زا هوجو تفایرد
 هب ار یسارکومد« هک دننآ زا رتفیعض – ایس
 یاهدادخر یقیقح نارگیزاب ،»دنرب شیپ
 تسا یروهظون رالوکس پچ ،یبرع راهب

 یاهنامزاس زا یاهکبش هدرک شالت هک
 ات یرگراک یاههیداحتا زا ،یندم هعماج
 راوگان تیعقوم .دهد لیکشت ،اهتسینمف
 ،دوشیم رتدب مه تعرسهب هک یداصتقا
 یاهدرتسگ وحن هب هک ار ییارقف دوز ای رید
 نابایخ هب دندوب بیاغ راهب تاضارتعا رد
 کی هک تسه نآ لامتحا .دناشکیم
 راوشد شسرپ و دهد خر دیدج راجفنا
 هچ هک تسا نیا یرصم یسایس هژوس یارب

 قفوم ارقف مشخ هب یهدتهج رد یسک
 نابز هب ار مشخ نیا یسک هچ ؟دش دهاوخ
 پچ :درک دهاوخ همجرت یسایس همانرب

؟ نیملسملا ناوخا ای دیدج رالوکس
 قفاوت هب برغ یمومع راکفا بلاغ شنکاو
 زاربا دیدرتیب شترا و نیملسملاناوخا نایم
 ام :تسا هنابرشمیبلک تمکح نیا هناحتاف
 و یمومع یاهشزیخ میدوب هتفگ هک

 هب هراومه یبرع یاهروشک رد یناگمه
 هتفگن .دوشیم متخ یماظن ییارگداینب
 دیاب ،یبرشمیبلک نینچکی هیلع ؟میدوب
 و لاکیدار هتسه هب طرش و دیقیب
.دنام رادافو اهیرصم شزیخ شخبییاهر
 هب تبسن یگتفیشدوخ هسوسو زا دیاب اما
 شیاتس :درک زیهرپ زین هتفرتسدزا نامرآ
 هب موکحم یاهشزیخ یالاو ییابیز زا

 ینونک پچ .تسین تخس نادنچ تسکش
 زا دعب :تسا هجاوم »نیعتم یفن« لضعم اب
 یالاو قایتشا و قوش یتقو ،اهشزیخ نیا

 یدیدج مظن هچ ،دش مامت تسخن هظحل
 نیا رد ؟دوش میدق مظن نیزگیاج دیاب
‐in( ییایناپسا نانیگمشخ تسفینام ،هنیمز

dignados( هام رد ناشتارهاظت زا سپ هک 
 هتکن نیلوا .تسا رگنشور ،دش هتشون یم

 نآ رادهیانکوشین یسایسریغ نحل ریگمشچ
 یقرتم ار دوخ ام زا یخرب« :تسا

 یضعب .راکهظفاحم رگید یخرب ،دننادیم
 ام زا یخرب .دنتسین یخرب ،دندقتعم ام زا
 اهیژولوئدیا فیرعت هب تسد اراکشآ

 ام اما ،دنایسایسریغ رگید یخرب ،دننزیم
 ،یسایس یامنرود زا ینابصع و نارگن همه
 :میتسه نامرب و رود یعامتجا و یداصتقا
 ،نارادکناب ،نارجات ،نارادمتسایس داسف
 هنوگ ره زا یراع ،روای و راییب ار ام

 ییایناپسا نانیگمشخ ».هدرک اهر ،ییادص
 »یملسم قیاقح« رطاخ هب ار ناشضارتعا
 دوخ هعماج رد دیاب ام هک« دنهدیم ناشن
 ،نکسم قح :میشاب رادافو اهنادب
 ،شزومآ ،تمالس ،گنهرف ،مادختسا

 و هنادازآ یدرف دشر ،یسایس تکراشم
 ».داش و ملاس یگدنز کی یفرصم قوقح

 بالقنا« یعون هب ار ام تنوشخ در اب اهنآ
 هب دیاب ام« .دننکیم توعد »یقالخا

 اهناسنا زا رتالاب ار لوپ هکنیا ضوع
 ام .میریگ دوخ تمدخ هب ار نآ ،مینادب
 لووسم نم .تالوصحم هن مینامدرم

 هچ زا و مرخیم ارچ ،مرخیم هک مایزیچ
 نیا نارازگراک ».متسین مرخیم یسک
 ؟دوب دنهاوخ یناسک هچ بالقنا

 یسایس تاقبط لک ییایناپسا نانیگمشخ
 و دساف یدارفا ناونع هب ار تسار و پچ



۱۸ هرامشهتفه هلجم

هحفص

یگنهرفو یسایس همانهاگ

www.hafteh.de hafteh7@yahoo.de

۱۳۹۰ هام رذآ

100

 رانک تردق توهش هرطیس تحت
 روکذم تسفینام همهنیا اب ،دنراذگیم
 یتابلاطم زا یاهعومجم لماش ناکامک
 هچ .تسین صخشم نآ بطاخم هک تسا

 :مدرم دوخ هن ؟تسا بطاخم یسک
 سک دننکیمن اعدا )زونه( نانیگمشخ
 هدروآرب اهنآ یارب ار تابلاطم نیا یرگید
 هک دنشاب یرییغت دیاب دوخ اهنآ هکنیا ای دنک
 رابگرم فعض نیا و دننیبب دنهاوخیم
 تاضارتعا نیا :تسا ریخا تاضارتعا

 تسین رداق هک دنتسه یتسرد مشخ رگنایامن
 رییغت یارب یباجیا یاهمانرب بلاق رد ار دوخ

 کی حور اهنآ .دزیرب یسایس -یعامتجا
 )revolution( بالقنا نودب )revolt( نایغط
.دنهدیم ناشن ار
 .دسریم رظن هب رتشخبدیون نانوی تیعضو
 ریخا تنس رادماو یراودیما نیا الامتحا

 هک( تسا یقرتم یهدنامزاس -دوخ رب ینبم
 نیب زا وکنارف میژر طوقس زا دعب ایناپسا رد
 ،نانوی رد یضارتعا شبنج یتح اما .)تفر
 نایع ار یهدنامزاس -دوخ یاهتیدودحم
 یدازآ زا ییاضف ناضرتعم :دنکیم
 یزکرم رادتقا چیه نودب ار هناهاوخیربارب
 ییاضف ،دننکیم ظفح نآ میظنت یارب

 یناسکی نامز ،همه هب نآ رد هک یمومع
 .دوشیم هداد نآ ریاظن و نتفگ نخس یارب
 و ثحب هب دندرک عورش ناضرتعم یتقو
 هلحرم زا دعب هک هرابنیا رد رظن لدابت
 دیاب هنوگچ و دننکب دیاب هچ تاضارتعا
 عامجا ،دنورب ضارتعا فرص زا رتارف
 تسا زاین دروم هچنآ هک دوب نآ رب تیرثکا
 یارب میقتسم شالت ای دیدج بزح کی هن

 هک تسا یشبنج هکلب ،یتلود تردق بسک
 یسایس بازحا رب راشف لامعا نآ فده
 لیمحت یارب رما نیا املسم هتبلا .دشاب

 یفاک یعامتجا یگدنز ددجم یهدنامزاس
 یرکیپ دنمزاین یراک نینچ یارب .تسین
 عیرس تامیمصت دشاب رداق هک میتسه یوق
 هب مزال لمع تدش مامت اب ار اهنآ و دریگب
.دراذگب ارجا

 :عبنم
London Review of Books

 یاه ثحب ناتسلگنا ریخا یاه شروش
 یاه هکبش یخرب و اه هناسر رد ار یدایز
 هک روط نامه و تسا هتخیگنا رب یعامتجا
 شتارظن مه کژیژ یوالسا تفر یم راظتنا
 هدرک یدنب عمج یا هلاقم رد هراب نیا رد ار
 هزاغم“ ناونع اب هلاقم نیا همجرت .تسا
 تیاسبو رد ”!دیوش دحتم ناهج یاهدزد
 هلاقم .)۱( تسا هدش رشتنم هنامز ویدار
 یایاوز و دنمشزرا تاکن مغر هب کژیژ
 یم دادیور نیا هب هاگن یارب هک یا هزات

 ضرف شیپ یخرب یواح منامگ هب ،دیاشگ
 هک تسا زیمآ ضقانت یاه هراگنا و اه
 هب هک یتاکن .تسا یواکاو و دقن هتسیاش
 اب صخشم روط هب درک مهاوخ هراشا اهنآ
 نیا( تسا دنویپ رد کژیژ تاراهظا نیا

 یدح ات لاح نیع رد مه رانک رد تالمج
 دروم هک ار کژیژ هاگن زا یا هیوس مه
:)دننک یم ریوصت تسا نم داقتنا
 ار یسیلگنا نایشروش ناوتب لکشم ”
ِ یرادیدپ زا یاهنومن و درک یقلت تسیسکرام
 رتشیب اهنآ ؛ناشتسناد یبالقنا یهژوس
 بسانت »شابوا و لذارا« یلگه موهفم اب
 یعامتجا ِینوریب یاضف هک یناسک ،دنراد
 ار ناشیدونشخان و دنریگیم تسد هب ار
 »ینالقعریغ« نایغط قیرط زا اهنت

“ .دنهدیم زورب رگناریو یاهتنوشخ
 رظن زا و مورحم هچرگ ،ناضرتعم ”
 رد اما ،دندوب نیشنهیشاح یعامتجا

 هک یمدرم .دندربیمن رس هب قلطم یگنسرگ
 راتفرگ یرتکانتشحو یدام یاهانگنت رد
 و یکیزیف طیارش العف – دناهدوب
 رداق – رانک میراذگب ار متس یکیژولوئدیا
 ییاهورین و دنبایب نامزاس هک دناهدوب

“ .نشور ییاهفده اب دنوش یسایس
 رد اهیمارآان نیا لوط رد ام هچنآ“

 ییاهناسنا میدید ناتسلگنا یاهنابایخ
 هدش هتساکورف »روناج« هب هک دندوبن
 ار ی»روناج« نآ ِنایرع ِلکش لب ،دندوب
 یتسیلاتیپاک یژولوئدیا لوصحم هک میدید
“ .تسا
 هک تسین نیا اهشروش اب ام لکشم ”

 نیا هک تسا نیا لب ،دنراد تنوشخ
 نیا .تسین رگنایبدوخ اتقیقح تنوشخ
 باقن هک تسا ناوتمک ِیدیمون و مشخ
 نیا ؛تسا هدز تروص هب ورین ِشیامن
 هب رفظ نشج باقن هک تسا تداسح
“ .تسا هدز تروص

 دنک یم شالت کژیژ دسر یم رظن هب)کی
 تنوشخ زا طلسم یاضف جیار یدنسرخان
 رد ار اه تکرح نیا ندوب برخم و زیمآ

 زا( هکنیا نآ و دنک یبایزاب یتوافتم لکش
 دنمفده هیوس دقاف اه تکرح نیا )وا رظن
 هژوس هصخشم هک دندوب یا هتفای نامزاس و
 ار اهنآ ناوت یم رظن نیا زا .تسا یبالقنا
 ریبعت( »شابوا و لذارا« شروش هرمز رد
 زا یشناوخ نینچ رد .درک یبایزرا )لگه
 رد هک ،اه شروش نیا تیناقح ،شروش
 حوضو هب ،دراد هشیر اهنآ زورب یاه هنیمز

 یاه یریگ تهج نادقف هرطیس تحت
 هوحن و لکش رد هک( نآ هنایارگدرکراک
 ینعی .دوش یم مگ )دنبای یم مسجت نآ زورب
 و یلیمحت روط هب یراذگ شزرا رما

 ؛دتسیا یم لیلحت دنور رب مدقم یکیناکم
/یسایس رما تشرس هطساو هب( هک یدنور
 لماح ریزگان هب دوخ نطب رد )یعامتجا

 نیا رد .)۲( تسا هنراذگ شزرا یاه هیوس
 هرمز رد ار دوخ اتیاهن مه کژیژ انعم
 اب ،دهد یم یاج شروش نارگ شنزرس
 ثبع رب یبالقنا عضوم زا هک توافت نیا
!دهن یم تشگنا نآ ندوب

 یاه شروش هب کژیژ هاگن هرابرد یتاکن
سیلگنا

یروصح نیما دقن
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 لباق رب ینبم شرظن دییات یارب کژیژ)ود
 نامزاس و یدنمفدهان ندوب شنزرس
 اب سایق رد الثم( شروش یگتفاین
 هیرهش هب نایوجشناد تاضارتعا
 هک دنک یم هراشا هتکن نیا هب )اههاگشناد

 رت میخو یتشیعم/یداصتقا طیارش رد یتح
 قباوس زین دنا هتشاد نایشروش هچنآ زا
 یعمج یاه تکرح یریگ لکش زا یدایز
 .تسا هتشاد دوجو »لوقعم« و مجسنم
 و رقف اب هک سیلگنا ریخا نایشروش نیاربانب

 هب( ،دنا هتشاد هلصاف زین قلطم یگنسرگ
 ان هاوخ )قیفوت مدع ای یهجوت یب نیا لیلد

 .دنتسه شابوا و لذارا تفص روخ رد هاوخ
 رازآ زیچ ره زا شیپ شرگن نیا رد هچنآ 
 هلوقم زا نآ کرد ندوب ییادتبا تسا هدنهد
 یانبم رب هن )قلطم( رقف هناتسآ .تسا رقف
 ،یکیژولویزیف داح یاهزاین زا تیمورحم
 لقادح هب یسرتسد مدع یانبم رب هکلب
 ؛دوش یم فیرعت نیعم اعامتجا یاهزاین
 یخیرات و یعامتجا لماوع هک ییاهزاین

 نیا زا .دننک یم نییعت ار نآ نازیم لقادح
 رب اهزاین نیا نروآرب هب طرفم لیم ور

 ،تسین »دسح« رگنایامن کژیژ ریبعت فالخ
 نیمات یارب تسا یعیبط یا هزیگنا هکلب

 اموزل هک ییاهزاین ؛یتسیز یاه ترورض
 هکلب ،دنتسین متسیس یوس زا هدش لیمحت
 راک یخیرات دمآرب و رولبت دراوم یرایسب رد
 اذل و تیلعاف هیامرس هک( دنا یعمج دلوم
.)تسا هدرک بصغ ار نآ سوسحم ناشن
 

 ،شرگن نیا رد رگید دنیاشوخان هتکن)هس
 ینیع طیارش زا هتسد نآ نتفرگ هدیدان
 هک تسا نانیشن هیشاح و ناتسدورف یگدنز
 و اه هتساوخ یزاس نودم ناکما اهنت هن

 ناکما هکلب ،ناشتازرابم یبای نامزاس
 یعمج یهد نامزاس ترورض رب یهاگآ

 هتساوخ و اه یتیاضران یانبم رب تازرابم
 زا .دزاس یم نکممان زین ار کرتشم یاه
 یسایس یروص یاه یدازآ دوجو اهنت اضق
 یفاک کژیژ راظتنا ققحت یارب یعامتجا و
 ام رظن دروم »شابوا و لذارا« هکلب ،تسین
 ریغ و رادیاپان لغاشم ای یراکیب لیلد هب
 رود هب اساسا ،یا هیشاح و )هعونمم( یمسر

 روط هب ای و فراعتم راک یاه طیحم زا
 رد هک دنتسه یا یعامتجا یاهاضف یلک
 یهاگآ هیاپ رب( یعمج تیوه زا یدح اهنآ
 .دریگ یم لکش )یعمج تارضم و عفانم زا
 اه لاربیل و ناراک هظفاحم رگا رظن نیا زا
 لیلد هب ار شروش رد ریگرد ناتسدورف
 سدقم نیناوق و یعامتج طابضنا زا یطخت

 بسچرب اب الثم( دننک یم ریقحت و شنزرس
 هتساوخان )الامتحا( مه کژیژ ،)نارگتراغ
 یاه طرش شیپ زا یطخت لیلد هب ار اهنآ
 یلیلحت یاهوگلا هب ندادن نت و هیرظن

 هک یریقحت ؛دنک یم شنزرس کیسالک
 تسناوت یم الامتحا یرتسب نینچرد کژیژ
 هک( »ایراتلورپ نپمل« کیسالک حالطصا اب
 یتسیسکرام تایبدا حالطصا نیرت کیدزن
 ار نآ )تس یلگه »شابوا و لذارا« هب
!دنک هیجوت
 

 تنوشخ نیا ندوبن »رگنایبدوخ« ایوگ)راهچ
 یدونشخان تلع زا یرگید یدنبتروص اه
 یم هک ییاج الثم .تساهنآ هب تبسن کژیژ
 تسا ناوتمک ِیدیمون و مشخ نیا ” :دیوگ
 .“تسا هدز تروص هب ورین ِشیامن باقن هک
 مشخ رد ییاه شروش نینچ هک میریذپب رگا
 یاهزاین هب یسرتسد مدع زا هدش هتشابنا
 و یرباربان هب تبسن )یدوهش( یهاگآ ،هیلوا
 سوملم هبرجت زین و یعامتجا ضیعبت

 و ،دنراد هشیر هرمزور ریقحت و بوکرس
 ییاه لمحم اب و یناهگان زین ار اهنآ عوقو
 تساجنیا شسرپ ،مینادب یفداصت شیبامک
 هچ هب اه شروش نیا یرگنایبدوخ هک
 !؟دهد عاجرا دناوت یم اهنیا زا رتارف یزیچ
 یرگنایب زا حطس نیا نتفرگ هدیدان یهگناو

 یاشفا اب دنویپ رد هک ناتسدورف شروش
 یساسا صقن ،دوخ هدش راکنا تیعقوم
 یم نایع ار متسیس یتایح یاهراکوزاس
 زا شروش ندید زج تسین یزیچ ،دزاس
 نیا رد هک ،نآ یاهدرکراک و اهدمایپ هیواز
 هاگن سنج زا دوخ تیهام رد انعم

 رب یلوا هک توافت نیا اب( تسا نامکاح
 و دهن یم تشگنا تبثم یاهدمایپ نادقف
 و یفنم یاهدمایپ دوجو رب یرگید
 اب کژیژ هاگن زا هبنج نیا  .)»برخم«

 هنیمز و اه هشیر رب زکرمت ندرک گنرمک
 ملعم شقن رد ندش رهاظ و شروش یاه
 نامظان و نایدانم اب هتساوخان ،بالقنا

 اه فاکش و اه تلع ندناشوپ رد متسیس
 هک ییاه هاگدید اب ینعی ؛دوش یم  وسمه

 هنانکش نوناق و هناراک هبت هجو رب افرص
.دننک یم دیکات شروش
 هک دنک یم هدنسب نیا هب اهنت کژیژ)جنپ
 یراتخاس یصقن هب ار اه شروش نیا دوجو
 مغر هب یراک نینچ .دهد عاجرا متسیس رد
 سپ یارب نآ ندوب مزال زین و( ندوب تسرد
 ،)بلاغ نامتفگ یاه یزادرپ هراگنا ندز
 لیلحت یمامضنا یاه ترورض ظاحل هب
 یهجوت یب هکنیا امک ؛تسین یفاک الصا
 هاگیاج و یناسنا تیعقوم هب کژیژ
 یخرب رب المع ،نارگ شروش یعامتجا
 رهم جیار یاه یزادرپ ریوصت و اه یمهفدب
 یاه هیال هک میریذپب رگا .دنز یم دییات

 ناینابرق مدقم فص ،عامتجا هیشاح
 روط هب ینعی ،دنهد یم لیکشت ار متسیس
 بیسآ ضرعم رد یرت یدج و رت میقتسم
 و اهدرکراک زا یشان یاه تحارج و اه
 هب رواب هاگنآ ،دنراد رارق متسیس یاهدمایپ
 زا شیپ ،ماظن نیا یراتخاس ندوب بویعم
 تسا نآ ناینابرق اب یلدمه مزلتسم زیچ ره
 میقع لثم - توافتم یلیالد هب هکنآ هن(
 اهنآ ندید رود و نانآ یاه شروش نتسناد
 اب ادصمه ، -رییغت یگژوس هاگیاج زا
 ناسنا« نایشروش زا هطلس یاه هناسر
 هب ؛)میزاسب »یرگید« اهنآ زا و مینک »ییادز
 یطیارش زیمآ رارطضا هجو کرد رگید نایب

 یئزج ،هدناشک شروش هب ار ناینابرق هک
 هب هک تسا یرواب نآ زا ریذپان کیکفت
 عاجرا مکاح یاهراتخاس یرامیب و صقن
 نتخانش تیمسر هب انعم نیا رد .دهد یم
 ،»ناینابرق« هباثم هب شروش یناسنا لماوع
 تیعقوم نتخانش تیمسر هب عقاو رد
 هدش لیمحت یاگنت رد هک تسا ییاهناسنا
 یارب یرگید هار ،مکاح ماظن یوس زا
 یاپ شیپ ناش یتسیز تکالف هب ضارتعا

 یدرکیور رطاخ نیمه هب .دنبای یمن دوخ
 یراتخاس لیالد زا ار اه شروش نیا هک
 روط هب دناوت یمن ،دنک کیکفت اهنآ عوقو
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 و دوش بوسحم پچ درکیور یضقانت یب
 تهابش یناملراپ راک هظفاحم پچ هب رتشیب
 .دراد
 »یرارطضا« نآ نتخانشن تیمسر هب)شش
 زا( دراد یم او شروش هب ار ناتسدورف هک
 هلحرم هب اهنآ یاه شروش هک هیواز نیا
 یورارف نیا ناوت ای تسا هتفرن ارف »ینالقع«
 یکرد رد نینچمه دناوت یم )درادن ار
 هقبط هدودحم ندوب بلص زا سکودترا

 رد .دشاب هتشاد هشیر یبالقنا هژوس و رگاک
 یزرم لاثم یارب زورما طیارش رد هکیلاح
 هیشاح( هقبط ریز و رگراک هقبط هب قلعت هک
 هب دنک یم ادج مه زا ار )یرهش نانیشن

 هک ارچ ؛تسا هدننکش و نازغل تدش
 بانتجا دنیآرف هناهاگآ روط هب یراد هیامرس
 دنور اب ار یناگمه یزاساون یب ریذپان
 و یعامتجا یاههاگیاج یزاس نیعتمان

 نآ رگید نایب هب .تسا هدرک هارمه یتاقبط
 طیارش زا اموزل مه »بولطم« یاه شروش
 رب یهباشم شیبامک یاههاگتساخ و

 تلاخد اب اهنت نیاربانب .تساوخ دنهاوخ
 عیمجت و یناوخزاب قیرط زا هناهاگآ یرگ
 اب رمتسم دنویپ و اه شروش نیا تایبرجت
 اب یلک روط هب و هعماج تسدورف یاه هیال
 فلتخم یاه شخب تازرابم یدنب لصفم
 کرادت ناکما ناوت یم هک تسا ناتسدورف
 تخاس مهارف ار یمدرم تاضارتعا ینالقع
 شروش ینورد یگتفای نامزاس سناش ای و
 یارب راظتنا هن ؛داد شیازفا ار یدعب یاه
 زا یدح شیامن اب تسخن هک یشروش
 ،دوخ ینورد »تینالقع« و یگتفای نامزاس
 یارب ار یسایس نیلاعف و نارکفنشور دامتعا

!دنک بلج »یراذگ هیامرس« و تکراشم
 ار شروش نیا راگدنام نورد تیهام)تفه
 نآ یاههاگتساخ رد دیاب زیچ ره زا شیپ

 و زورب لاکشا رد هن ،درک وجتسج
 هاوخ ان هاوخ اهنآ یسررب هک ،نآ یاهدمایپ

 دننام ؛دراد یشنیزگ و هتسسگ یتلصخ
 ریوصت ای اه تنوشخ فرص ندرک هتسجرب

 زا یشخب دربن هباثم هب اه شروش ندرک
 هب هطساو هب ،)۳( رگید یشخب اب ناتسدورف
 ناکلام هدرخ یاه هزاغم ندش هدیشک شتآ
 زیمآ هیانک و یحیولت هراشا دروم اضق زا هک(

 )تسا هدوب مه شا هلاقم ناونع رد کژیژ
 شروش اب یلدمه زا روظنم .نآ ریاظن و
 ره زا شیپ ،رارطضا هقیقد کرد و نارگ
 اب لیلحت یگتسویپ ظفح رب دیکات زیچ
 دییات هن ،تسا شروش یاههاگتساخ
 راکنا ای و نآ مزال ریغ یاه تنوشخ
 رب دیکات نوچ ؛شروش یداقن ترورض
 زا هک دوش یم نآ زا عنام اههاگتساخ
 »ییوخ روناج« هب هدش رادیدپ یاه تنوشخ
 هاگن نیا و ؛میسرب شروش نالماع
 توافت زرم اقیقد ،عوضوم هب یراتخاس
 یطلسم یاه شرگن اب پچ درکیور نایم
 )هب یروابان و( کرد مدع تلع هب هک تسا
 نیا عوقو زاس هنیمز یراتخاس صیاقن

 ثحابم ای یا هدوت یسناشناور ،اه شروش
 یفاک اه شروش نیا لیلحت یارب ار یگنهرف
 رد ییاه ناملا اب( )۴( دننک یم دادملق
 ضیعبت ات یروحم راکهزب نیب هرتسگ
.)ییارگداژن یتح و راکشآ

 تسخن مسیلاتیپاک حیبقت یارب کژیژ)تشه
 نوگن »یاه دزد هزاغم« نیا دنیب یم مزال
 لیلقت »ینایرع ناروناج« دح رد  ار تخب
 یژولوئدیا میقتسم لوصحم هک دهد
 کژیژ رگید نایب هب .دنتسه یتسیلاتیپاک
 ناراداوه یداقتنا نداد رارق بطاخم یارب

 هنایشحو رد اهنآ اب تسخن ،مسیلاتیپاک
 ندیمان روناج و شروش نیا ندرک یقلت

 اجنیا رد .دوش یم ناتسادمه نارگشروش
 ریوصت ،مسیلاتیپاک نداد رارق فده مغر هب

 هناسر یانشآ ریوصت نامه هب نارگشروش
 یرگ یشحو« زا یتسیلاتیپاک یاه
 هکنیا اب( دوش یم هتساکورف »نارگتراغ
 تسد روناج هراعتسا رد الامتحا کژیژ
 هب تنوشخ و بیرخت ،مسیلاتیپاک هدورپ

 .)دنک یم شهوکن ار رتشیب فرصم رطاخ
 زا مورحم »ناروناج« نیا هب ناوتب دیاش اما 
 روط یرگشروش زومر و یبالقنا یاه هزومآ
 اب دنویپ رد هژیو هب( تسیرگن یرگید
 یناسک اهنیا :)هزوکرام هب کژیژ عاجرا

 قلطم هرطیس دوخ شروش اب هک دنتسه
 زج یدرکراک اهنآ یارب هک ار یمتسیس
 هب ار درادن هدشن هدروآرب یاهزاین لیمحت
 و یتقوم میریگ( دنتفرگ هرخس

 زا اهنآ راک نیا اب .)لاسیکوداراپ
 یارب و دندز نت دوخ نمزم یگدرپسرس
 رتارف یگدنز زا یدودحم لاکشا ،زور دنچ

 ار متسیس دودح رد هدش بوکنم دوخ زا
 همه زا اهنآ انعم نیا هب .دندرک هبرجت
 هب یگدنز لوط مامت رد هک »یلها ناروناج«
 ،دنهد یم نت یگدش بوکنم و رابجا نیا
 رتکیدزن »ندوب ناسنا« تمس هب یمدق

 .دندش
۱۳۹۰ دادرم مکی و یس

:تشوناپ 
 دحتم ناهج یاهدزد هزاغم « :کژیژ یوالسا.1

ناینرپ دیمح همجرت / » !دیوش
http://www.radiozamaneh.com/reflections/
2011/08/22/6386

 یارب درف ره هک یا یموهفم هاگتسد عون.2
 هزوح( یسایس/یعامتجا لیاسم لیلحت
 یباختنا زا هدمآرب ،دریگ یم راک هب )یمومع
 یقیفلت ،درف هتسیز هچخیرات زا رثاتم هک تس
 شزرا یاه هیوس و یتفرعم یاه هیال زا

 نورد رد لیلحت دنیآرف ینعی .تسا هناراذگ
 نیا و تس یراذگ شزرا زا یدح لماح دوخ
 ریذپان بانتجا یعامتجا هزوح رد )لقادح(
 عامتجا زارف رب یرگ لیلحت چیه نوچ ،تسا
 »لیلحت رب یراذگ شزرا مدقت« نیاربانب .تسین

 هناراذگ شزرا یاه هیوس یبسن نزو هب افرص
 یطرفا ندرک هتسجرب یهاگ .دنک یم تلالد
 کی یاه ناملا هعومجم زا ینیعم رایعم
 مدقت زا یقادصم دناوت یم ،یرظن هاگتسد
 هب نوچ ؛دشاب لیلحت دنور رد یراذگ شزرا

 کمک هب اهنت اهرایعم نزاوتمان یریگراک
.تسین حیضوت لباق فرص هیرطن

 رب »هنانیب عقاو« تادیکات تسد نیا رد.3
 هزاغم ندنازوس هب هک »یروک یاه تنوشخ«

 مدرم زا یادعت ندش ینابرق و مدرم یاه
 ینابرق الماک »تیلک« موهفم ،دندش رجنم
 رابتعا ظاحل هب ثداوح همه ات تسا هدش
 و شزیخ ره عقاو رد ؛دنوش نزو مه یلیلحت
 هنوگ نیمه اب اقیقد مه ار یرگید مایق
 مدرم زا یشخب گنج« ناوت یم اه لالدتسا

.درک دادملق »رگید یشحب هیلع
 شروش زا( هدازیلع یلع تیاور هنیمز نیا رد.4

 :تسا یندناوخ )سیلگنا یاه
http://www.google.com/reader/item/tag:google.‐
com,2005:reader/item/54d1220e8b6f20d6

http://www.radiozamaneh.com/reflections/2011/08/22/6386
http://www.radiozamaneh.com/reflections/2011/08/22/6386
http://www.google.com/reader/item/tag:google.com,2005:reader/item/54d1220e8b6f20d6
http://www.google.com/reader/item/tag:google.com,2005:reader/item/54d1220e8b6f20d6
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امش و هتفه هلجم

هتفه رد جردنم بلاطم زا هدافتسا و هتفه هلجم هب یلاسرا بلاطم یارب یتاحیضوت
 و تسینومک اه نامزاس تارظن هدننک سکعنم هک دوش لیدبت یتنرتنیا یا هیرشن هب دراد رظن رد ”هتفه هلجم“ ،زیزع ناتسود و اقفر
 تالاقم لاسرا اب ار ام دیناوت یم یناریا یبالقنا یاه پچ و اه تسینومک امش ،دشاب ناریا یرگراک نالاعف و تسینومک لقتسم دارفا
 لاسرا MS-Word (DOC (کود لیاف مرف هب طقف ار دوخ بلاطم هک دیشاب هتشاد هجوت افطل .دیناسر یرای رما نیا رد دوخ بلاطم و
 فرط یب اما ،درادن قلعت نامزاس و بزح چیه هب ”هتفه هلجم“ .میروذعم ینف لیالد هب رگید یاه مرف هب بلاطم،راشتنا زا ،دیئامرف
 دریگ یمن هدهع هب نآ راشتناربارب رد تیلوئسم عون چیه ”هتفه هلجم“ و !دشاب یم نآ هدنسیون اب هدش رشتنم بلطم ره تیلوئسم .تسین
 فده هتفه هلجم رد جردنم بلاطمزا هدافتسا یارب یتاحیضوت .دشاب یم دازآ الماک یلاسرا بلاطم راشتنا و باختنا رد ”هتفه هلجم“
 رد هدش رشتنم بلاطم مامت راشتنا تهج نیا زا تسا یتسیلایسوس یرگنشور و یهاگا تهج رد یکچوک ماگ بلاطم نیا راشتنا زا ام
 هب افطل تسا یرگید عبانم زا هتفه هلجم بلاطم زا یرایسب هک احنآ زا اما .دشاب یم دازآ الماک نآ رکذ نودب هچ و عبنم رکذ اب هچ هتفه
دیشاب هتشاد هجوت یلصا عبانم رکذ

هتفه همانهاگ

۱۶  هرامش رتفد
۱۵  هرامش رتفد
۱۴  هرامش رتفد
۱۳  هرامش رتفد
۱۲  هرامش رتفد
۱۱  هرامش رتفد
۱۰  هرامش رتفد
۹هرامش رتفد

۸ هرامش رتفد

۷ هرامش رتفد

۶ هرامش رتفد
۵ هرامش  رتفد
۴ هرامش رتفد
۳ هرامش رتفد
۲ هرامش رتفد
۱ هرامش رتفد

http://www.hafteh.de/wp-content/uploads/hafteh16.pdf
http://www.hafteh.de/wp-content/uploads/hafteh_15.pdf
http://www.hafteh.de/wp-content/uploads/hafteh14.pdf
http://www.hafteh.de/wp-content/uploads/hafteh_gahnameh_13.pdf
http://www.hafteh.de/wp-content/uploads/hafteh_12.pdf
http://www.hafteh.de/wp-content/uploads/hafteh_11.pdf
http://www.hafteh.de/wp-content/uploads/hafteh_gahnameh_10.pdf
http://www.hafteh.de/wp-content/uploads/hafteh_gahnameh_09.pdf
http://www.hafteh.de/wp-content/uploads/hafteh_gahnameh_08.pdf
http://www.hafteh.de/wp-content/uploads/hafteh_gahnameh_07.pdf
http://www.hafteh.de/wp-content/uploads/hafteh_gahnameh_06.pdf
http://www.hafteh.de/wp-content/uploads/hafteh_gahnameh_05.pdf
http://www.hafteh.de/wp-content/uploads/hafteh_gahnameh_04.pdf
http://www.hafteh.de/wp-content/uploads/hafteh_03.pdf
http://www.hafteh.de/wp-content/uploads/hafteh_gahnameh_02.pdf
http://www.hafteh.de/hafteh/hafteh1.pdf
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