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  ىناملآ پاچ راتفگشیپ
  »تسینومک بزح تسفینام«

 1872 لاس
 زور نآ طیارش رد تسا ىهیدب هک ،ىرگراک ىللملانیب نامزاس نیا »اهتسینومک هیداحتا«

 لاس ربماون رد هک دوخ هرگنک رد ،دشاب هتشاد دوجو ىفخم ىنامزاس تروصب تسناوتیم اهنت

 لصفم همانرب تخاس رومأم ار نیریز ناگدننک ءاضما ام ،دوب هتفای داقعنا ندنل رهش رد 1847

 دمآ دوجوب نیریز »تسفینام« بیترت نیدب .مییامن هیهت راشتنا ىارب ار بزح ىلمع و کیروئت

 »تسفینام« .دش هداتسرف ندنل هب پاچ ىارب نآ سیونتسد 1هیروف بالقنا زا لبق هتفه دنچ و

 و ناملآ رد نوگانوگ ىاهپاچ اب نابز نیدب راب هدزاود مکتسد ،دیسر پاچب ىناملآ هب ادتبا هک

 ماجنا نلراف کم نله سیم هلیسوب هک نآ ىسیلگنا همجرت .تفای رشن اکیرمآ و ناتسلگنا

 »Red Republican« رد ندنل رهش رد 1850 لاس رد راب نیتسخن ىارب دوب هتفای

 رشن نآ زا ىفلتخم ىاههمجرت ،اکیرمآ رد راب هس القا 1871 لاس رد سپس و تشگ رشتنم

 زا سیراپ رد 1848 لاس نئوژ هام مایق زا شیپ ىمک هعفد نیلوا ىارب ،هسنارف همجرت .تفای

 همجرت .تسا هدش رشتنم كرویوین پاچ »Le Socialiste« رد زین اریخا و جراخ پاچ

 ندنل رد ىناملآ پاچ نیتسخن زا سپ ىکدنا نآ ىناتسهل همجرت .تسا هیهت تسد رد ىدیدج

 ىکرامناد نابز هب .تفرگ ماجنا ونژ رهش رد تصش ىاهلاس رد نآ ىسور همجرت .تفای رشن

  .دیدرگ همجرت شراشتنا زا سپ ىکدنا زین

 لوصا ،همه نیا اب ،هتفای رییغت ایوق عاضوا و طیارش ریخا لاس جنپ و تسیب ضرع رد هچرگ

 رضاح نامز ات هتفر مهیور تسا هدش هداد طسب و حرش »تسفینام« نیا رد هک ىلئاسم ىلک

 
 .ت.ـه .تسا هسنارف 1848 هیروف بالقنا روظنم -1
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 .دیآ لمعب ىتاحالصا دوب هتسیاش اهاج ىضعب رد .تسا هدنام ىقاب دوخ لماک تحص هب زین

 اج همه و هشیمه ،هدش رکذ »تسفینام« دوخ رد هک روطنامه ،ىلوصا لئاسم نیا ىلمع ءارجا

 نایاپ رد هک ىبالقنا تامادقا نآ ىارب تهج نیمه هب و تسا دوجوم ىخیرات طیارش هب طوبرم

 ىزورما طیارش رد .دش لئاق ناوتیمن قلطم تیمها هجو چیه هب تسا هدیدرگ دیق مود لصف

 هداعلاقوف لماکت هب رظن .دوش نایب ىرگید لکشب ظاحل ىسب زا تمسق نیا هک دوب هتسیاش

 اب هک رگراک هقبط ىبزح ىاهنامزاس دشر و ریخا لاس جنپ و تسیب ضرع رد گرزب عیانص

 هاگنآ و هیروف بالقنا رد الوا هک ىلمع تایبرجت هب رظن زین و تسا هارمه ىتعنص لماکت نیا

 ایراتلورپ هام ود تدم راب نیتسخن ىارب هک ىماگنه ىنعی ،سیراپ نومک رد ىرتشیب نازیمب

 .تسا هدش هنهک اهتمسق ىخرب رد نونکا همانرب نیا هدمآ لصاح ،تشاد تسدب ار تموکح

 و رضاح ىتلود نیشام هداس روطب دناوتیمن رگراک هقبط« هک درک تباث نومک هکنآ هژیوب

 گنج« هب دینک عوجر( »دزادنا راکب شیوخ دصاقم ىارب ار نآ و دیامن فرصت ار ىاهدامآ

 هک ،19 هحفص ىناملآ پاچ 2»نارگراک ىللملا نیب تیعمج لک ىاروش مایپ .هسنارف رد ىلخاد

 تسا حضاو دوخ ىدوخب هوالعب .)تسا هدش هداد طسب و حرش ىرتلماک روطب رکف نیا اجنآ رد

 1847 لاس ات طقف داقتنا نیا اریز تسا صقان زورما ىارب ىتسیلایسوس ىاههتشون زا داقتنا هک

 بازحا اب اهتسینومک تابسانم هب طوبرم تاظحالم هک تسا ملسم زین و دریگیم رب رد ار

 دوخ تحص هب زین هزورما ىتح نآ لئاسم سوئر هکنیا وگ ،)مراهچ لصف( نویسیزوپا نوگانوگ

 و هدرک رییغت الماک ىسایس عضو اریز هدش هنهک نآ تایئزج زا ىخرب زاب ىلو ،تسا ىقاب

  .تسا هدودز راگزور هحفص زا هدش هدرب مان اهنآ زا هک ار ىبازحا بلغا ،ىخیرات لماکت

 نآ رد هک مینادیمن قحم ار دوخ رگید ام ىخیرات تسا ىدنس »تسفینام« دوجو نیا اب

 هک میهد بیترت ىاهمدقم ىدعب پاچ رد هک دوش رسیم تسا نکمم .میزاس دراو ىرییغت

 ام ىارب »تسفینام« ىنونک پاچ هب مادقا ؛دریگ رب رد ار زورما ات 1847 نیب ىنامز هلصاف

  .میتشادن ار راک نیا ماجنا تقو هک دوب هرظتنم ریغ نانچ

 ندنل سلگنا شیردیرف ،سکرام لراک

1872 لاس نئوژ 24
 

2-	«Der Bürgerkrieg in Frankreich, Adresse des Generalrats der 

Internationalen Arbeiterassoziation» - Karl Marx 
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  ىسور پاچ راتفگشیپ
  »تسینومک بزح تسفینام«

 1882 لاس
 

 3تصش ىاهلاس زاغآ رد ،نینوکاب همجرت »تسینومک بزح تسفینام« ىسور پاچ نیتسخن

 ىسور پاچ ماگنه نآ رد .دوب هدیسر عبط هب »لکولوک« هعبطم رد هخسن نیا .تفای راشتنا

 نونکا ىلو .دوش ىقلت ىتاعوبطم هفرط عون کی هباثمب اهنت تسناوتیم رتخاب رد »تسفینام«

  .تسا لاحم ىاهیرظن نینچ کی رگید

 ایراتلورپ شبنج عویش هصرع )1847 لاس ربماسد رد ىنعی( ماگنه نآ رد هزادنا هچ ات هک نیا

 ناونع تحت »تسفینام« لصف نیرخآ همه زا رتهب هک تسا ىعوضوم تسا هدوب دودحم

 .دهدیم ناشن »نویسیزوپا فلتخم بازحا اب فلتخم ىاهروشک رد اهتسینومک تابسانم«

 هیسور هک دوب ىنامز نیا ،دراد رسک ار اکیرمآ هدحتم تالایا و هیسور عوضوم لصف نیا اقافتا

 ىاهورین اکیرمآ هدحتم تالایا و دشیم بوسحم اپورا عاجترا همه گرزب هریخذ نیرخآ

 ماخ داوم اپورا هب اهروشک نیا ود ره .دیعلبیم ترجاهم هار زا ار اپورا ىایراتلورپ ىفاضا

 رد .دندشیم بوسحم اپورا ىتعنص ىاههدروآرف شورف رازاب لاح نیع رد و دندادیم لیوحت

  .دندوب اپورا دوجوم ماظن هاگ هیکت ىوحن هب کی ره نامز نآ رد ،اهنآ ود ره هجیتن

 عیرس دشر هک دوب ىلماع نامه نایئاپورا ترجاهم !تسا هدرک رییغت عضو نیا ردقچ نونکا

 ساسا شیوخ تباقر اب ىزرواشک نیا و تخاس رسیم ىلامش ىاکیرمآ رد ار ىزرواشک میظع

 
 پاچ هب سلگنا هک ىراتفگشیپ رد .هتفای راشتنا 1869 لاس رد تسا هدش دای نآ زا قوف رد هک ىپاچ 	-3

 رکذ قیقد روطب »تسفینام« ىسور همجرت نیا عبط خیرات زین تسا هدش رشن 1888 رد و هتشاگن ىسیلگنا

 .ت.ـه .تسا هدیدرگن
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 تالایا هب ترجاهم نیا هوالعب .تسا هدروآرد هزرل هب ار اپورا ىضرا کچوک و گرزب تیکلام

 لماکت تورث رپ عبانم زا ىتیدج و ورین نانچ اب و دح نانچنآ هب داد ناکما اکیرمآ هدحتم

 ىرتخاب ىاپورا ىتعنص راصحنا هب ىتسیاب ىهاتوک تدم رد هک دنک ىرادرب هرهب دوخ ىتعنص

 ىبالقنا ریثأت زین اکیرمآ هب دوخ هبونب تیفیک ود ره نیا .دهد همتاخ ناتسلگنا هژیوب و

 هیاپ هک ار اهمراف ىتحالف طسوتم و کچوک تیکلام اجردتم گرزب ىاهمراف تباقر .دشخبیم

 رد راب نیتسخن ىارب لاح نیع رد ؛دزاسیم دوخ بولغم تسا روشک نیا ىسایس ماظن هیلک

 زکرمتم ىراو هناسفا روطب هیامرس و دوریم شیازفا هب ور ایراتلورپ تیعمج ىتعنص قطانم

  .ددرگیم

 ىاهاوژروب هکلب اپورا نیطالس اهنت هن 1849-1448 بالقنا نارود رد !میزادرپب هیسور هب لاح

 ،دوب هدرک ندش رادیب هب عورش هزات هک ،ار ایراتلورپ تسد زا تاجن قیرط اهنت زین ىیاپورا

 ،انیچتاگ رد ىو نونکا .دندومن مالعا اپورا عاجترا هدرکرس ار رازت .دنتسنادیم هیسور هلخادم

  .تساپورا ىبالقنا شبنج رادهیالط هیسور و تسا بالقنا ىگنج ریسا

 ىنونک تیکلام ریذپان زارتحا و ىتآ ىدوبان مالعا زا دوب ترابع »ىتسینومک تسفینام« هفیظو

 رد مامت تعرس اب هک ىرادهیامرس بات و بت رپ باهتلا تازاومب ،هیسور رد ىلو .ىزاوژروب

 لاح رد الاح طقف هک ىزاوژروب ىضرا تیکلام تازاومب زین و تسا شرتسگ و دشر لاح

 .مینکیم هدهاشم ناناقهد ىکارتشا تیکلام رد ار ىضارا زا ىمین زا شیب ام تسا نیوکت

 نیمز ىعمج هتسد هیلوا تیکلام لکش نیا - سور نیشبآ ایآ :دیآیم شیپ لاؤس نیا نونکا

 هب ىنعی ىلاع لکش هب هطساوالب دناوتیم هدش بارخ و لتخم ىتخسب کنیا تقیقح رد هک

 ىاهیزجت نایرج نامه اودب دیاب سکع رب هکنآ ای ؟ددرگ لدبم نیمز تیکلام ىتسینومک لکش

  ؟تسا رتخاب ىخیرات لماکت ریس صتخم هک دیامیپب ار

 عورش تمالع هیسور بالقنا رگا :تسا نیا داد لاؤس نیا هب ناوتیم نونکا هک ىخساپ اهنت

 تروص نآ رد ،دننک لیمکت ار رگیدکی ود ره هک ىوحنب ،دوشب رتخاب ىایراتلورپ بالقنا

 .ددرگ ىتسینومک لماکت ءاشنم دناوتیم هیسور ىنونک ىکارتشا ىضرا تیکلام

 سلگنا شیردیرف ،سکرام لراک

1882 لاس هیوناژ 21 - ندنل
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  ىناملآ پاچ راتفگشیپ
  »تسینومک بزح تسفینام«

 1883 لاس

 
 همه هک ىدرم - سکرام .منک ءاضما ىیاهنت هب دیاب نم ار ىنونک پاچ راتفگشیپ هنافسأتم

 ناتسروگ رد کنیا - تسا نویدم ىرگید درف ره زا شیب وا هب اکیرمآ و اپورا رگراک هقبط

 زا سپ تروص ره هب .تسا هدیئور هایگ نیسخن وا رازم رب نونکا مه و هدیمرآ تیگیاه

 نایم رد »تسفینام« لیمکت و هفاضا ای لیدعت و حرج زا ىنخس دناوتیمن رگید وا تشذگرد

 رگید رابکی لماک حوضو اب ار نیریز بتارم هک منادیم ىرورض هژیوب نم تهج نیا هب .دشاب

  .مراد نایب

 و ىداصتقا دیلوت هک نیا ىنعی ،دهدیم دنویپ مهب ار »تسفینام« رسارس هک ىساسا رکف نآ

 داینب دوشیم ىشان دیلوت نیا زا ریزگان روطب هک خیرات راصعا زا ىرصع ره ىعامتجا نامزاس

 هیزجت ماگنه زا( تیفیک نیاربانب هکنیا و ،دهدیم لیکشت ار رصع نآ ىرکف و ىسایس خیرات

 ،ىتاقبط تازرابم خیرات زا تسا هدوب ترابع خیرات رسارس )نیمز هیلوا ىکارتشا تیکلام ندش

 جرادم رد و موکحم و مکاح تاقبط نیب ،ناگدنوش رامثتسا و ناگدننک رامثتسا نیب هزرابم

 رامثتسا هقبط هک تسا هدیسر ىیاجب هزرابم نیا نونکا هکنیا زین و ىعامتجا لماکت نوگانوگ

 )ىزاوژروب( رگمتس و هدننک رامثتسا هقبط غوی زا دناوتیمن رگید )ایراتلورپ( شکمتس و هدنوش

 هزرابم و متس و رامثتسا دیق زا هشیمه ىارب ار هعماج مامت لاح نیع رد هکنآ رگم دبای ىیاهر

 4.تسا سکرام هب قلعتم ارصحنم و الماک ىساسا رکف نیا - ،دنک صالخ ىتاقبط

 
  :ماهتشون نینچ ىسیلگنا همجرت راتفگشیپ رد نم 	-4
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 دوخ همدقم رد ار نآ هک منادیم مزال نونکا صوصخب ىلو ماهتفگ اهراب ار هتکن نیا نم

  .میامن رکذ زین »تسفینام«

 سلگنا .ف

 1883 لاس هیئوژ 28 - ندنل

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 تسیز ىارب نیوراد ىروئت هک دشاب هتشاد ار ىتیمها نامه خیرات ىارب دیاب نم هدیقعب هک رکف نیا هب«

 هزادنا هچ ات هک ار نیا .میدشیم کیدزن جیردتب 1845 لاس زا شیپ لاس دنچ زا ام ىود ره ،دراد ىسانش

 «ناتسلگنا رگراک هقبط عضو» هب موسوم نم بتک ىور زا مدوب هتفر شیپ ریسم نیا رد القتسم نم

 تاقالم لسکورب رد ار سکرام رگید راب 1845 لاس راهب رد هک ىماگنه ىلو ،دیمهف ناوتیم ىبوخب

 »تشاد نایب میارب ماهدرک رکذ اقوف هک ىنشور تارابع نامه اب ابیرقت و دوب هدنارورپ ار رکف نیا ىو مدرک

 .)1890 لاس رد هرشتنم ىناملآ پاچ ىارب سلگنا هیشاح(
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  ىسیلگنا پاچ راتفگشیپ
  »تسینومک بزح تسفینام«

 1888 لاس

 
 ارصحنم زاغآ رد هک ىرگراک نامزاس ای »اهتسینومک هیداحتا« همانرب ناونعب »تسفینام«

 لاس ات هک ىسایس طیارش نآ رد و دش لیدبت ىللملانیب نامزاس کی هب سپس و دوب ىناملآ

 رشتنم ،دنامب ىقاب ىفخم تیعمج کی تروصب ىتسیابیم راچان تشاد دوجو اپورا رد 1848

 و سکرام هب تفای لیکشت ندنل رد 1847 لاس ربماون رد هک ،هیداحتا هرگنک رد .دیدرگ

 .دننک هیهت راشتنا ىارب ار بزح ىلمع و کیروئت لماک همانرب هک دش هداد تیرومأم سلگنا

 هیروف 24 بالقنا زا شیپ هتفه دنچ ىناملآ سیونتسد و تفای نایاپ 1848 هیوناژ رد راک نیا

 رد 1838 نئوژ مایق زا شیپ ىکدنا ىوسنارف همجرت .دش هداتسرف ندنل هب عبط ىارب هسنارف

 اجنا نیلراف کم نله سیم هلیسوب هک ىسیلگنا همجرت نیتسخن .دش جراخ عبط زا سیراپ

 ندنل رد 1850 لاس رد ىنراه نایلوج جرج هب قلعتم »RedRepublican« رد ،دوب هدش

  .دش جراخ عبط زا زین ىناتسهل و ىکرامناد ىاههمجرت .تفای رشن

 ىارب مه زاب ،ىزاوژروب و ایراتلورپ گرزب دربن نیتسخن نیا ،سیراپ 1848 نئوژ مایق تسکش

 ،عقوم نآ زا .تخادنا بقع ار اپورا رگراک هقبط ىسایس و ىعامتجا ىاهتساوخ ماجنا ىتدم

 زارحا ىارب هک دندوب اراد هقبط فلتخم ىاههورگ اهنت ،هیروف بالقنا زا لبق دننام اددجم

 ىدازآ ندروآ تسدب ىارب دش راچان رگراک هقبط .دندرکیم هزرابم رگیدکی اب طلست و ىرترب

 هقبط لاکیدار تمسق ىطارفا حانج عقوم و عضو و دنک هزرابم ىلمع تیلاعف رد ىسایس

یم زورب دوخ زا ىتایح راثآ هک مادام ،ىرتلورپ لقتسم شبنج هنوگره .دیامن لاغشا ار طسوتم

تسینومک هیداحتا ىزکرم هتیمک دش قفوم سورپ سیلپ الثم .دشیم بوکرس هنامحریب ،داد
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 زا سپ و دندش فیقوت هتیمک نیا ءاضعا .دنک فشک ،دوب نلک رهش رد ماگنه نآ هک ،ار اه

 ىسرداد« نیا .دندیدرگ میلست هاگداد هب 1852 لاس ربتکا رد ،تشادزاب هام هدجه

 زا رفن تفه .دیماجنا لوطب ربماون 12 ات ربتکا 4 زا ،تسا روهشم هک »ىنلک ىاهتسینومک

 ،مکح رودص زا سپ هلصافالب .دندش موکحم هعلق رد سبح هب لاس شش ات هس زا نیمهتم

 زا هک دیسریم رظنب »تسفینام« اما و .دنتخاس لحنم ار هیداحتا رهاظلاىلع ءاضعا هدنامیقاب

  .تسا ىشومارف هب موکحم عقوم نآ

 دض رب ار ىاهزات موجه ات تفرگ ورین ىفاک هزادنا هب اددجم اپورا رگراک هقبط هک ىماگنه

 هب هک تیعمج نیا ىلو .درک روهظ نارگراک ىللملانیب تیعمج ،دنک عورش همکاح تاقبط

 زرابم ىاهورین هیلک نتخاس دحتم و ندروآ درگ روظنم هب ىنعی ىحیرص و نشور روظنم

 »تسفینام« رد هک ار ىلوصا هلصافالب تسناوتیمن ،دوب هدش لیکشت اکیرمآ و اپورا ىراتلورپ

 ىارب مه هک دشاب عیسو ردقنآ ىتسیابیم ىللملانیب همانرب .دراد مالعا دوب هدش نایب

 و ایناپسا و ایلاتیا و کیژلب و هسنارف رد نودورپ ناوریپ ىارب مه و سیلگنا ىاهنوینویدیرت

 ىوحنب ار همانرب نیا مه سکرام .دوش هدرمش لوبق لباق ناملآ 5ىاهنیلاسال ىارب مه

 ،دوب رگراک هقبط ىرکف دشر هب ىکتم الماک ،دنک ىضار ار بازحا نیا همه هک دوب هتشون

 و ریز و ثداوح دوخ .دشاب ءارآ لدابت و كرتشم تیلاعف ىمتح هرمث ىتسیابیم هک ىدشر

 هب ىتسیابیم راچان - اهيزوریپ زا شیب اهتسکش انمض و - هیامرس دض رب هزرابم ىاهمب

 دنامهفب ،دوب نانآ هقالع دروم هک ار ىدننام ریسکا نوگانوگ ىاههخسن ندوب هدوهیب نارگراک

 بناجب مه قح ،دیامن هدامآ رگراک هقبط ىیاهر ىعقاو طیارش رتلماک كرد ىارب ار نارگراک و

 رد هک هچنآ اب ىلک هب نارگراک ،دش لحنم 1874 لاس رد للملانیب هک ىماگنه .دوب سکرام

 و هسنارف رد مسینودورپ .دنتشاد توافت ،دندوب 1864 لاس رد ىنعی ،نآ لیکشت زاغآ

 هک ،ىسیلگنا راک هظفاحم ىاهنوینویدیرت ىتح و دوب لاوز لاح رد ناملآ رد مسینایلاسال

 هک دندیسر ىیاج هب جیردتب ،دندوب هتسسگ للملانیب اب ار دوخ هطبار دوب اهتدم اهنآ تیرثکا

 زا ام رگید« :دیوگب اهنآ بناج زا تسناوت سناوس رد اهنآ هرگنک سیئر شیپ لاس

 
 تارظن هیاپ ار »تسفینام« لیلد نیدب و تسا سکرام درگاش ىو هک تفگیم امب هتسویپ لاسال دوخ- 5

 ىنواعت ىاهتکرش تساوخ زا 1862-1864 ىاهلاس رد ،دوخ ىمومع تاغیلبت رد ىلو .دنادیم دوخ

   )سلگنا هیشاح( .تشاذگن رتارف ىماگ ،دومنیم ىرادهگن اهنآ زا تارابتعا ءاطعا اب تلود هک ىدیلوت
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 اهروشک هیلک نارگراک نیب »تسفینام« لوصا عقاو رد .»میرادن ىتشحو هراق مسیلایسوس

  .تفای ىناوارف راشتنا

 لاس زا ىناملآ نتم .دومن بسک ار ىلوا هجرد تیمها اددجم مه »تسفینام« دوخ بیترت نیدب

 رد 1872 لاس رد .دش پاچ دیدجت اکیرمآ و ناتسلگنا و سیئوس رد راب نیدنچ دعب هب 1850

 Woodhull and Claflinls« رد و دیدرگ همجرت ىسیلگنا هب كرویوین رهش

Weekly« و تفرگ ماجنا هسنارف هب ىاهمجرت ىسیلگنا همجرت نیا ىور زا .دیسر عبط هب 

 همجرت ود لقاال دعب هب ماگنه نآ زا .تفای راشتنا كرویوین »Le Socialiste« رد دعب

 ناتسلگنا رد اهنآ زا ىکی و دمآ لمع هب اکیرمآ رد فیرحت شیب و مک اب ىسیلگنا رگید

 رد 1863 لاس ناوا رد ،دوب نینوکاب نآ مجرتم هک ،ىسور همجرت نیلوا .دش عبط دیدجت

 وناب نآ زا هک ،ىسور مود همجرت .دیسر عبطب ونژ رد عقاو نسترگ هب قلعتم »لکولوک« هعبطم

 نابز هب ىاهزات پاچ .تفای راشتنا 1882 لاس رد ونژ رهش رد اضیا ]2[دوب نامرهق چیلوساز ارو

 نوریب 1885 لاس رد گاهنپک »Socialdemokratisk Bibliotek« رد ىکرامناد

 ىور زا .دش عبط 1885 لاس رد سیراپ »Le Socialiste« رد هسنارف دیدج همجرت .دمآ

 زا .تفای رشن دیردام رد 1886 لاس رد و دمآ لمعب ىلویناپسا همجرت کی ریخا همجرت نیا

 ىناملآ نابز هب راب هدزاود لقاال نتم نیا ،مروآیمن نایمب ىرکذ ىناملآ نتم ددجم ىاهعبط

 ،ددرگ رشتنم هینطنطسق رد شیپ هام دنچ ىتسیابیم هک ،ىنمرا همجرت .دش عبط دیدجت

 باتک دیسرتیم رشان هک دوب نیا مه نآ تلع اهنت و تفاین راشتنا ،دناهتفگ نم هب هک ىروطب

 اج دوخ ىصخش رثا ناونعب ار »تسفینام« دوبن رضاح مه مجرتم ،دنک شخپ سکرام مانب ار

 اههمجرت نیا مدوخ ىلو ماهدینش ىیاهزیچ رگید ىاهنابز هب ىدعب ىاههمجرت هب عجار .دنزب

 ار ىرگراک رصاعم شبنج خیرات ىدایز دودح ات »تسفینام« هچخیرات بیترت نیدب .ماهدیدن ار

 دیدرت نودب ىتسیلایسوس ىاههتشون نایم رد رثا نیا رضاح لاح رد .دزاسیم سکعنم

 ات ىربیس زا رگراک اهنویلیم هک تسا ىکرتشم همانرب و تسا راثآ نیرتىللملانیب و نیرتجیار

  .دناهتفریذپ ار نآ اینرفیلاک

 مسیلایسوس تسفینام ار نآ میتسناوتیمن میتشاگنیم ار باتک نیا ام هک ىماگنه نیا دوجو اب

 ىلیخت فلتخم ىاهمتسیس نارادفرط هب ىفرط زا تسیلایسوس مان 1847 لاس رد .میمانب
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 رگید اهنآ ىود ره هک دشیم قالطا هسنارف رد هیروف و ناتسلگنا رد نئوا نارادفرط دننام

 عاونا هب رگید فرط زا و ؛دندوب لاوز لاح رد جیردتب و هدمآ رد ىدودحم ىاهتقیرط تروصب

 هیامرس هب ىررض نیرتکچوک هکنآ ىب ،دندرکیم هدعو هک دشیم قالطا ىعامتجا نارگنوسفا

 رد .دننک هراچ نوگانوگ ىاهيراک هلصو هلیسوب ار ىعامتجا بئاصم هیلک ،دوش دراو نآ دوس و

 ار دوخ ناگدید و دنتشاد رارق رگراک هقبط شبنج جراخ رد هک دندوب ىدارفا اهنیا تلاح ود ره

 زا تمسق نآ اما و .دندیبلطیم کمک اهنآ زا و هتخود »هدرک لیصحت« تاقبط هب رتشیب

 رییغت موزل و دوب هدش دقتعم ىسایس افرص ىاهاتدوک ندوب ىفاک ریغ هب هک ،رگراک هقبط

 کی نیا .دیمانیم تسینومک ار دوخ مایا نآ رد ،دومنیم مالعا ار هعماج هیلک نامزاس ىساسا

 ىساسا هطقن هب جیردتب مسینومک نیا ىلو ؛دوب ىزیرغ الماک و هدیشارتن و تخمز مسینومک

 مسینومک دناوتب هک دوب هدش دنمورین ىفاک هزادنا هب رگراک هقبط طیحم رد و تفاییم تسد

 رد بیترت نیدب .دروآ دوجوب ناملآ رد ار گنیلتیاو ىلیخت مسینومک و هسنارف رد ار هباک ىلیخت

 رد مسیلایسوس .رگراک هقبط شبنج ،مسینومک و دوب ىزاوژروب شبنج مسیلایسوس 1847 لاس

 نیا رب ام لمع ودب نامه زا هک اجنآ زا و .سکعرب مسینومک ىلو دوب »مرتحم« لقاال هراق

 رد »دریگ تروص رگراک هقبط دوخ تسدب دناوتیم طقف رگراک هقبط تاجن« هک میدوب هدیقع

 رکفب زگره مه دعبب نآ زا هوالعب .میدرمشن زیاج ار لمأت و دیدرت مسا ود نیا زا ىکی باختنا

  .مییوج فارصنا مان نیا زا هک درکن روطخ ام

 نآ هک موش رکذتم منادیم فظوم ار نتشیوخ ىلو ،تسام كرتشم رثا »تسفینام« هکنآ اب

 نیا لصا نآ .دراد قلعت سکرام هب دهدیم لیکشت ار باتک ىلصا هتسه هک ىساسا لصا

 ىعامتجا ماظن نآ و ىداصتقا هلدابم و دیلوت طلسم هویش خیرات راصعا زا کی ره رد هک تسا

 و رصع نآ ىسایس خیرات نآ ىور رب هک تسا ىیانبریز ددرگیم ىشان هویش نیا زا ریزگان هک

 و ؛دومن هیجوت ار خیرات نیا ناوتیم انبریز نآ هلیسوب اهنت و هدش انب نآ ىرکف لماکت خیرات

 نآ رد نیمز هک هیلوا ىاهفیاط هعماج ندش هیزجت نامز زا( تیرشب خیرات رسارس نیاربانب

 و هدنوش رامثتسا و هدننک رامثتسا نیب ىراکیپ و ىتاقبط هزرابم خیرات )دوب ىکارتشا تیکلام

 هب نونکا دوخ لماکت نمض ،ىتاقبط هزرابم نیا خیرات و تسا هدوب موکحم و مکاح تاقبط

 زا دناوتیمن ایراتلورپ ىنعی موکحم و هدنوش رامثتسا هقبط نآ رد هک تسا هدیسر ىاهلحرم

 ىارب و لاح نیع رد هکنآ رگم دبای ىیاهر ،ىزاوژروب ىنعی ،مکاح و هدننک رامثتسا هقبط هطلس
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 تاجن ىتاقبط هزرابم و ىتاقبط تامیسقت و متس و رامثتسا هنوگ ره زا ار هعماج مامت هشیمه

  .دشخب

 نیوراد ىروئت هک دشاب هتشاد ار ىتیمها نامه خیرات ىارب دیاب نم هدیقع هب هک رکف نیا هب

یم کیدزن جیردتب 1845 لاس زا شیپ لاس دنچ زا ام ىود ره ،دراد ىسانش تسیز ىارب

 نم باتک ىور زا مدوب هتفر شیپ ریسم نیا رد القتسم نم هزادنا هچ ات هک ار نیا .میدش

 راهب رد هک ىماگنه ىلو دیمهف ناوتیم ىبوخب 6»ناتسلگنا رگراک هقبط عضو« هب موسوم

 و دوب هدنارورپ ار رکف نیا ىو مدرک تاقالم لسکورب رد ار سکرام رگید راب 1845 لاس

  .تشاد نایب میارب ماهدرک رکذ اقوف هک ىنشور تارابع نامه اب ابیرقت

 ار نیریز تالمج میاهتشون 1872 لاس رد هرشتنم ىناملآ عبط ىارب هک ىکرتشم راتفگشیپ زا

  :منکیم لقن

 لوصا ،همه نیا اب ،هتفای رییغت ایوق عاضوا و طیارش ریخا لاس جنپ و تسیب ضرع رد هچرگ«

 رضاح نامز ات هتفر مهیور تسا هدش هداد طسب و حرش »تسفینام» نیا رد هک ىلئاسم ىلک

 .دیآ لمعب ىتاحالصا دوب هتسیاش اهاج ىضعب رد .تسا هدنام ىقاب دوخ لماک تحص هب زین

 اج همه و هشیمه ،هدش رکذ »تسفینام» دوخ رد هک روطنامه ،ىلوصا لئاسم نیا ىلمع ءارجا

 نایاپ رد هک ىبالقنا تامادقا نآ ىارب تهج نیمه هب و تسا دوجوم ىخیرات طیارش هب طوبرم

 ىزورما طیارش رد .دش لئاق ناوتیمن قلطم تیمها هجو چیه هب تسا هدیدرگ دیق مود لصف

 هداعلاقوف لماکت هب رظن .دوش نایب ىرگید لکشب ظاحل ىسب زا تمسق نیا هک دوب هتسیاش

 اب هک رگراک هقبط ىبزح ىاهنامزاس دشر و دعب هب 1848 ىاهلاس نایرج رد رصاعم عیانص

 هاگنآ و هیروف بالقنا رد الوا هک ىلمع تایبرجت هب رظن زین و ،تسا هارمه ىتعنص لماکت نیا

 ایراتلورپ هام ود تدم راب نیتسخن ىارب هک ىماگنه ىنعی ،سیراپ نومک رد ىرتشیب نازیمب

 .تسا هدش هنهک اهتمسق ىخرب رد نونکا همانرب نیا هدمآ لصاح ،تشاد تسدب ار تموکح

 و رضاح ىتلود نیشام هداس روطب دناوتیمن رگراک هقبط» هک درک تباث نومک هکنآ هژیوب

 .سکرام .ك هب دینک عوجر( .»دزادنا راکب شیوخ دصاقم ىارب ار نآ و دیامن فرصت ار ىاهدامآ

 
6-	 The Condition of the Working Class in England in 1884, By 
Fredrich Engels. Translated by Florence K. Wischnewetzky, New 

York, Lovell - London. W.Reeves 1888.   
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 ،15 هحفص ىناملآ پاچ ،نارگراک ىللملانیب تیعمج لک ىاروش مایپ .هسنارف رد ىلخاد گنج

 حضاو دوخ ىدوخب هوالعب .)7تسا هدش هداد طسب و حرش ىرتلماک روطب رکف نیا اجنآ هک

 لاس ات طقف داقتنا نیا اریز تسا صقان زورما ىارب ىتسیلایسوس ىاههتشون زا داقتنا هک تسا

 اب اهتسینومک تابسانم هب طوبرم تاظحالم هک تسا ملسم زین و دریگیمرب رد ار 1847

 هب زین هزورما ىتح نآ لئاسم سوئر هکنیا وگ ،)مراهچ لصف( نویسیزوپا نوگانوگ بازحا

 رییغت الماک ىسایس عضو اریز هدش هنهک نآ تایئزج زا ىخرب زاب ىلو ،تسا ىقاب دوخ تحص

  .تسا هدودز راگزور هحفص زا هدش هدرب مان اهنآ زا هک ار ىبازحا بلغا ،ىخیرات لماکت و هدرک

 نآ رد هک مینادیمن قحم ار دوخ رگید ام و ىخیرات تسا ىدنس »تسفینام« دوجو نیا اب

  .»میزاس دراو ىرییغت

 هدرک همجرت ار سکرام »لاتیپاک« هدمع تمسق هک تسا روم لئوماس هب قلعتم ىنونک همجرت

 ىخیرات هبنج ىاراد هک ىحیضوت هتکن دنچ نم و میدنارذگ رظن زا ار نآ اکرتشم ام .تسا

  .مدوزفا نآ هب تسا

 ندنل سلگنا شیردیرف

 1888 هیوناژ 30

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7- The Civil War in France, Address of the General Council of the 

International Working men's Association- London, Truelove, 1871   
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  ىناملآ پاچ راتفگشیپ
  »تسینومک بزح تسفینام«

 1890 لاس
 
 ىناملآ نابزب »تسفینام« هک دمآ مزال رگید رابکی 8تسا هدش هتشاگن قوف روطس هک ىنامز زا

 رد دراد اج هک تسا هداد خر ىرایسب ثداوح مه »تسفینام« دوخ ىارب هوالعب و دوش پاچ

  .میروآ نایمب نآ زا ىرکذ اجنیا

 ؛تفای رشن دوب هتفرگ ماجنا چیلوساز ارو هلیسوب هک ىسور همجرت نیمود ونژ رد 1882 لاس رد

 مگ ار ىناملآ سیون تسد نتم هنافسأتم .دش هتشون نم و سکرام فرط زا نآ راتفگشیپ

 .9دنزیم همدص ىکدنا لصا هب دوخ نیا و منک همجرت ىسور زا هرابود ارنآ مروبجم و ماهدرک

  :تسا نیا راتفگشیپ

 تصش ىاهلاس زاغآ رد ،نینوکاب همجرت »تسینومک بزح تسفینام» ىسور پاچ نیتسخن«

 ىسور پاچ ماگنه نآ رد .دوب هدیسر عبط هب »لکولوک» هعبطم رد هخسن نیا ؛تفای راشتنا

 نونکا ىلو دوش ىقلت ىتاعوبطم هفرط عون کی هباثمب اهنت تسناوتیم رتخاب رد »تسفینام»

 .تسا لاحم ىاهیرظن نینچ کی رگید

 ایراتلورپ شبنج عویش هصرع )1847 لاس ربماسد رد ىنعی( ماگنه نآ رد هزادنا هچ ات هک نیا

 ناونع تحت »تسفینام» لصف نیرخآ همه زا رتهب هک تسا ىعوضوم تسا هدوب دودحم
 

  .ت.ـه .تسا هتشاگن 1883 لاس رد هرشتنم ىناملآ پاچ ىارب هک تسا ىراتفگشیپ سلگنا دوصقم 	-8

 و دناهتشاگن »تسفینام« ىسور پاچ ىارب سلگنا و سکرام هک ىاهدش مگ راتفگشیپ ىناملآ لصا-	9

 نیا .تسا طبض نینل-سلگنا-سکرام ىوتیتسنا ىناگیاب رد نونکا و هدش ادیپ دنکیم دای نآ زا سلگنا

   .ت.ـه .تسا هدش همجرت ىناملآ لصا ىور زا ىنونک پاچ رد راتفگشیپ
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 .دهدیم ناشن »نویسیزوپا فلتخم بازحا اب فلتخم ىاهروشک رد اهتسینومک تابسانم»

 هیسور هک دوب ىنامز نیا .دراد رسک ار اکیرمآ هدحتم تالایا و هیسور عوضوم لصف نیا اقافتا

 ىاهورین اکیرمآ هدحتم تالایا و دشیم بوسحم اپورا عاجترا همه گرزب هریخذ نیرخآ

 ماخ داوم اپورا هب اهروشک نیا ود ره .دیعلبیم ترجاهم هار زا ار اپورا ىایراتلورپ ىفاضا

 رد .دندشیم بوسحم اپورا ىتعنص ىاههدروآرف شورف رازاب لاح نیع رد و دندادیم لیوحت

  .دندوب اپورا دوجوم ماظن هاگ هیکت ىوحن هب کی ره نامز نآ رد ،اهنآ ود ره هجیتن

 میظع دشر هک دوب ىلماع نامه نایئاپورا ترجاهم !تسا هدرک رییغت عضو نیا ردقچ نونکا

 تیکلام ساسا شیوخ تباقر اب ىزرواشک نیا و تخاس رسیم ىلامش ىاکیرمآ رد ار ىزرواشک

 هدحتم تالایا هب ترجاهم نیا هوالعب .تسا هدروآرد هزرلب ار اپورا ىضرا کچوک و گرزب

 دوخ ىتعنص لماکت تورث رپ عبانم زا ىتیدج و ورین نانچ اب و دح نانچنآ هب داد ناکما اکیرمآ

 هژیوب و ىرتخاب ىاپورا ىتعنص راصحنا هب ىتسیاب هاتوک ىتدم رد هک دنک ىرادرب هرهب

 .دشخبیم  ىبالقنا ریثأت زین اکیرمآ هب دوخ هبونب تیفیک ود ره نیا .دهد همتاخ ناتسلگنا

 ماظن هیلک هیاپ و اهرمراف ىتحالف طسوتم و کچوک تیکلام اجردتم گرزب ىاهمراف تباقر

 ىتعنص قطانم رد راب نیتسخن ىارب لاح نیع رد ؛دزاسیم بولغم ار روشک نیا ىسایس

  .ددرگیم زکرمتم ىراو هناسفا روطب هیامرس و دوریم شیازفا هب ور ایراتلورپ تیعمج

 ىاهاوژروب هکلب اپورا نیطالس اهنت هن 1848-1849 بالقنا نارود رد !میزادرپب هیسور هب لاح

 ،دوب هدرک ندش رادیب هب عورش هزات هک ،ار ایراتلورپ تسد زا تاجن قیرط اهنت زین ىیاپورا

 ،انیچتاگ رد ىو نونکا .دندومن مالعا اپورا عاجترا هدرکرس ار رازت .دنتسنادیم هیسور هلخادم

  .تساپورا ىبالقنا شبنج رادهیالط هیسور و تسا بالقنا ىگنج ریسا

 ىنونک تیکلام ریذپان زارتحا و ىتآ ىدوبان مالعا زا دوب ترابع »ىتسینومک تسفینام» هفیظو

 رد مامت تعرس اب هک ىرادهیامرس بات و بت ُرپ باهتلا تازاومب ،هیسور رد ىلو .ىزاوژروب

 لاح رد الاح طقف هک ىزاوژروب ىضرا تیکلام تازاومب زین و تسا شرتسگ و دشر لاح

 .مینکیم هدهاشم ناناقهد ىکارتشا تیکلام رد ار ىضارا زا ىمین زا شیب ام تسا نیوکت

 ،نیمز ىعمج هتسد هیلوا تیکلام لکش نیا - سور نیشبآ ایآ :دیآیم شیپ لاؤس نیا نونکا

 هب ىنعی ىلاع لکش هب هطساوالب دناوتیم - هدش بارخ و لتخم ىتخسب کنیا تقیقح رد هک

 ىاهیزجت نایرج نامه اودب دیاب سکعرب هکنآ ای ؟ددرگ لدبم نیمز تیکلام ىتسینومک لکش
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  ؟تسا رتخاب ىخیرات لماکت ریس صتخم هک دیامیپب ار

 عورش تمالع هیسور بالقنا رگا :تسا نیا داد لاؤس نیا هب ناوتیم نونکا هک ىخساپ اهنت

 تروص نآ رد دننک لیمکت ار رگیدکی ود ره هک ىوحنب ،دوشب رتخاب ىایراتلورپ بالقنا

  .»ددرگ ىتسینومک لماکت ءاشنم دناوتیم هیسور ىنونک ىکارتشا ىضرا تیکلام

 سلگنا شیردیرف ،سکرام لراک
 1882 لاس هیوناژ 21 ،ندنل

  :تفای رشن ونژ رد ىناتسهل دیدج همجرت مایا نیمه هب بیرق

«Manifest Kommunistyćzny» 
 رد ىکرامناد نابز هب ىاهزات همجرت سپس

 «Social-demokratisk Bibliotek, København 1885» 
 ىارب ایوگ هک نآ ىساسا ىاهتمسق ىخرب و تسین لماک همجرت نیا هنافسأتم .دش رشتنم 

 تقد مدع راثآ اهتمسق ىخرب رد ىلک روطب و هدش هتخادنا ملق زا تسا هدوب لکشم مجرتم

 تسا هدش هک ىراک ىور رگا ،هک تسا فسأت هیام رتشیب رظن نآ زا هتکن نیا و تسا دوهشم

 تسناوتیم تشادیم لوذبم ىرتشیب تقد مجرتم هک یتروص رد دوشیم مولعم ،مینک تواضق

  .دیآ لئان ىزاتمم جیاتن هب

 رد ؛تفای راشتنا سیراپ »Le Socialiste« رد هسنارف نابزب ىدیدج همجرت 1885 لاس رد

  .دوشیم بوسحم همجرت نیرتهب نیا ،تسا هدش زورما ات هک ىیاههمجرت نیب

 ادتبا رد هک دمآ لمعب ىلویناپسا نابزب ىاهمجرت ىوسنارف همجرت نیمه ىور زا لاس نامه رد

 هلاسر تروصب سپس و دوشیم رشتنم دیردام رد هک »El Socialista« هلجم رد

  :دش پاچ ىاهناگادج

«Manifesto del Partido Comunista», por Carlos Marx y F. 
Engels. Madrid Administración de «El Socialista» Hernan 
Cortés 8.  

 ىنمرا همجرت سیونتسد 1887 لاس رد هک منادیم رکذ هب مزال بلاج هتکن کی ناونعب

 ىباسح درم نیا ىلو ؛دناسر پاچب ارنآ ات دش میلست هینطنطسق رد ىرشان هب »تسفینام«

 هک تسناد حالص رتشیب و دنک پاچ تسا نآ ىور رب سکرام مان هک ار ىزیچ تشادن تأرج

  .درکن تقفاوم داهنشیپ نیا اب ریخا صخش ىلو دزاس بستنم دوخ هب ار باتک فیلأت مجرتم
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 لاس رد ماجنارس دش رشتنم ىقثومان شیب و مک ىیاکیرمآ ىاههمجرت راب دنچ ناتسلگنا رد

 نت ود ام و داد ماجنا روم لئوماس نم تسود ار همجرت نیا .دش رشتنم ىقثوم همجرت 1888

 :تسا نینچ نآ ناونع .میدنارذگ رظن زا رگید رابکی ار نآ هعبطم هب نداد زا لبق

 and Marx Karl by, Party unistComm the of nifestoMa«
 edited, Translation English Authorized. Engels Frederick
 William, London. 1888 Engels Frederick by annotated and

 .».C.E. ts Fleet, 185 Reeves  

  .تسا همیمض ىلعف پاچ هب ماهتشون همجرت نآ ىارب نم هک ىتاظحالم زا ىضعب

 ناماگشیپ تفای راشتنا »تسفینام« هک ىماگنه .تسا ىتشونرس ىاراد دوخ ىارب »تسفینام«

 لابقتسا ىناوارف فعش و روش اب ار نآ ،دوب مک ناشدادعت ماگنه نآ رد هک ،ىملع مسیلایسوس

 )دنکیم تباث میاهدرب مان اهنآ زا لوا راتفگشیپ رد هک ىیاههمجرت ار عوضوم نیا و( دندرک

 تسفینام دیدرگ زاغآ 1848 نئوژ رد سیراپ نارگراک تسکش رثا رب هک ىعاجترا ىدوزب ىلو

 رد ىنلک ىاهتسینومک تیموکحم هجیتن رد باتک نیا ماجنارس و تشاذگ نایسن قاط رد ار

 اب هک ىرگراک شبنج .دیدرگ مالعا ىنوناق ریغ »ىنوناق نیزاوم قبط« 1852 لاس ربماون

 شبنج نیا هارمه زین »تسفینام« و تشگ دیدپان ىعامتجا هنحص زا دوب طوبرم هیروف بالقنا

  .تفر نوریب نادیم زا

 دض رب ار ىاهزات موجه ات تفرگ ورین ىفاک هزادنا هب اددجم اپورا رگراک هقبط هک ىماگنه

 نیا تیعمج فده .درک روهظ »نارگراک ىللملانیب تیعمج« دنک زاغآ همکاح تاقبط تیمکاح

 هب دروآ درگ ىدحاو گرزب شترا رد ار اکیرمآ و اپورا رگراک هقبط زرابم ىاهورین هیلک هک دوب

 تسد »تسفینام« رد هحورشم لوصا قبط هطساوالب تسناوتیمن تیعمج نیا تهج نیمه

 ىاهنوینویدیرت ىور هب ار رد هک دشاب هتشاد ىاهمانرب نانچ نآ ىتسیابیم هکلب ،دوش راکب

 ىناملآ 10ىاهنیلاسال و ىیایناپسا و ىیایلاتیا و ىکیژلب و ىوسنارف ىاهتسیندورپ و ىسیلگنا

 هک تشاگن ىداتسا نانچ اب سکرام - ار للملانیب همان نیئآ همدقم ىنعی - همانرب نیا .ددنبن

 
 ملسم لیلد نیدب و تسا سکرام »درگاش« ىو هک تشاد ىوعد هتسویپ ام اب دوخ طباور رد لاسال10- 

 رئاد ىو تساوخ زا و دنتشاد ىرگید شور وا نارادفرط ىلو .دشابیم »تسفینام« تایرظن وریپ هک تسا
 کمک ناراداوه هب ار رگراک هقبط و دنتفریمن رتارف ىتلود تارابتعا اب ىدیلوت ىنواعت ىاهتیعمج داجیا رب
 )سلگنا هیشاح( .دندرکیم میسقت ،دوخ بناج زا کمک ناراداوه و تلود بناج زا
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 لوصا ىیاهن ىزوریپ هب سکرام .دندرک ناعذا ىداتسا نیا هب زین اهتسیشرانآ و نینوکاب ىتح

 ،دوب رگراک هقبط ىرکف دشر هب ىکتم الماک و تشاد خسار نانیمطا »تسفینام« رد هحورشم

 ىاهمب و ریز و ثداوح .دشاب ءارآ لدابت و كرتشم تیلاعف ىمتح هرمث ىتسیابیم هک ىدشر

 ناشن نارگراک هب تسناوتیمن - اهيزوریپ زا شیب اهتسکش انمض و - هیامرس دض رب هزرابم

 اپ و رپ ىب ،دندرکیم ىوریپ نآ زا نامز نآ ات هک ىدننام ریسکا لئاسو هزادنا هچ ات هک دهدن

 رگراک هقبط ىیاهر ىعقاو طیارش رتلماک كرد ىارب ار نانآ ىاهزغم تسناوتیمن و ،تسا

 ،دش لحنم 1874 لاس رد للملانیب هک ىماگنه .دوب سکرام بناجب مه قح .دنکن رتهدامآ

 .تشاد توافت دوب ،1864 لاس ىنعی ،للملانیب لیکشت زاغآ رد هچنآ اب ىلکب رگراک هقبط

 ىتح و دوب راضتحا لاح رد ناملآ صاخ مسینایلاسال و نمور ىاهروشک مسینودورپ

 1887 لاس رد هک دندیسر ىیاج هب اجیردت ىسیلگنا راک هظفاحم قوفام ىاهنوینویدیرت

 هراق مسیلایسوس زا ام رگید« :دیوگب اهنآ بناج زا تسناوت سناوس رد اهنآ هرگنک سیئر

 رد هک دوب ىروئت هب رصحنم ابیرقت هراق مسیلایسوس 1887 لاس رد اما و .»میرادن ىتشحو

 رصاعم خیرات ىدودح ات »تسفینام« خیرات بیترت نیدب .تسا هدش حیرشت »تسفینام«

 ىاههتشون نایم رد رثا نیا رضاح لاح رد .دنکیم سکعنم ،دعب هب 1848 لاس زا ،ار ىرگراک

 ىاههدوت كرتشم همانرب و تسا راثآ نیرتىللملانیب و نیرتجیار دیدرت نودب ىتسیلایسوس

  .تسا اینرفیلاک ات ىربیس زا اهروشک هیلک نارگراک ىنویلیم نیدنچ

 لاس رد .میمانب ىتسیلایسوس تسفینام ار نآ میتسناوتیمن باتک نیا رشن ماگنه دوجو نیا اب

 فلتخم بتاکم نارادفرط هب ىکی :دشیم قالطا صاخشا عون ود هب تسیلایسوس 1847

 نامه رد اهنآ ود ره هک هسنارف رد هیروف و ناتسلگنا رد نئوا نارادفرط هب اصوصخم ىلیخت

 عاونا هب ىرگید و .دندوب لاوز لاح رد جیردتب و هدمآرد ىدودحم ىاهتقیرط تروصب عقوم

 دراو نآ دوس و هیامرس هب ىررض نیرتکچوک هکنآ ىب دندرکیم هدعو هک ىعامتجا نارگنوسفا

 هراچ نوگانوگ ىاهيراک هلصو و دننام ریسکا لئاسو عاونا هلیسوب ار ىعامتجا بئاصم ،دننک

 ناگدید و دنتشاد رارق ىرگراک شبنج جراخ رد هک دندوب ىدارفا اهنآ تلاح ود ره رد .دننک

 نآ ،سکعرب و ؛دندیبلطیم کمک اهنآ زا و هتخود »هدرک لیصحت« تاقبط هب رتشیب ار دوخ

 ناهاوخ و هدش دقتعم ىسایس افرص ىاهاتدوک ندوب ىفاک ریغ هب هک رگراک هقبط زا تمسق

 و ماخ مسینومک کی نیا .دناوخیم تسینومک ار دوخ مایا نآ رد ،دوب عامتجا ىساسا رییغت
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 متسیس ود هکنآ ىارب دوب دنمورین ىفاک هزادنا هب ىلو تخمز ظاحل ىرایسب زا و ىزیرغ افرص

 گنیلتیاو مسینومک و هسنارف رد ار هباک هب قلعتم »ىراکیا« مسینومک ىنعی ىلیخت مسینومک

 شبنج مسینومک و دوب ىزاوژروب شبنج مسیلایسوس 1847 لاس رد .دروآ دوجوب ناملآ رد ار

 تسرد مسینومک ىلو دشیم هدرمش هدنزارب الماک هراق رد مکتسد مسیلایسوس .ىرگراک

 رگراک هقبط تاجن« هک نیا هب میتشاد ىخسار هدیقع عقوم نامه زا ام هک اجنآ زا و .سکعرب

 ىتح مان ود نیا زا ىکی باختنا رد »دریگ تروص رگراک هقبط دوخ تسدب دناوتیم طقف

 مان نیا زا هک درکن روطخ ام رکفب زگره زین دعبب نآ زا و میدیدن زئاج ار دیدرت مه ىاهظحل

  .مییوج فارصنا

 بالقنا هناتسآ رد ،شیپ لاس ود و لهچ ام هک ىتقو »!دیوش دحتم ناهج ىاهراتلورپ«

 الص نیا ،دومن تکرش دوخ صاخ تابلاطم اب نآ رد ایراتلورپ هک ىبالقنا نیلوا ىنعی ،سیراپ

 1864 ربماتپس 28 رد ىلو .داد خساپ ام ىادن هب دودعم گناب دنچ اهنت میتخادنا رد ناهج رد ار

 رپ هرطاخ هک ،نارگراک ىللملانیب تیعمج رد ىرتخاب ىاپورا ىاهروشک رثکا ىاهراتلورپ

 هتفر مهیور للملانیب دوخ هک تسا تسرد .دندش دحتم ،دنام دهاوخ رادیاپ هتسویپ نآ راختفا

 ار نآ هدولاش هک ،اهروشک همه ىاهراتلورپ دیواج داحتا هکنیا ىلو درک ىگدنز لاس هُـن اهنت

 هک تسا ىعوضوم تسا هدش مه رتراوتسا ىتح و تسا ىقاب زونه ،تسا هتخیر للملانیب نیا

 ،مراگنیم ار روطس نیا هک ىاهظحل رد ،زورما ریز .تسا نآ دهاش نیرتهب ىنونک عضو

 مچرپ ریز رد ىدحاو شترا تروصب راب نیلوا ىارب ار دوخ ىاهورین اکیرمآ و اپورا ىایراتلورپ

 زا تسا ترابع فده نیا .دنیبیم ناس ،تسا هدروآ درگ دحاو فده نیرتکیدزن رطاخب و دحاو

 رد للملانیب هرگنک 1866 لاس رد ىتح ارنآ هک هنازور ىعیبط راک تعاس تشه ندرک ىنوناق

 زورما هرظنم .تسا هتشاد مالعا 1889 لاس رد سیراپ نارگراک هرگنک رگید راب سپس و ونژ

 نونکا اهروشک همه ىاهراتلورپ هک داد دهاوخ ناشن ناهج همه نیکلام و نارادهیامرس هب

  .دناهدش دحتم اعقاو

  !دیدیم دوخ مشچ هب ار هرظنم نیا ات دوب نم رانک رد نونکا سکرام شاکیا

 سلگنا .ف

 1890 لاس هم هام لوا ،ندنل

 



 21   ٢١٨٩ یناتسھل پاچ راتفگشیپ

 
 
 
 

  ىناتسهل پاچ راتفگشیپ
  »تسینومک بزح تسفینام«

 1892 لاس
 
 هدش ىرورض ىناتسهل نابز هب »ىتسینومک تسفینام« زا ىاهزات پاچ هک تقیقح نیا دوخ

  :دوشب ىدنچ ىاهيریگ هجیتن دهدیم هزاجا تسا

 عیانص دشر رادومن عون کی هب رخاوا نیا رد »تسفینام« هک تسا رکذ نایاش همه رب مدقم

 و دشر گرزب عیانص ىنیعم روشک رد هک نازیم نامه هب .تسا هدش لدبم اپورا هراق گرزب

 لابق رد رگراک هقبط ناونعب دوخ عضو زا ىهاگآ هب لیم روشک نیا نارگراک نیب رد دبای هعسوت

 ىاضاقت و دریگیم هنماد اهنآ نایم رد ىتسیلایسوس شبنج ؛ددرگیم تیوقت ،اراد تاقبط

 کی نابزب »تسفینام« هرشتنم خسن رادقم ىور زا بیترت نیدب .دباییم ىنوزف »تسفینام«

 لماکت هجرد ىتح هکلب ىرگراک شبنج عضو اهنت هن قیقد اتبسن روطب ناوتیم ،نیعم روشک

  .درک نیعم زین ار روشک نیا گرزب عیانص

 ناتسهل عیانص ىعطق ىقرت زا ىکاح ىناتسهل نابزب »تسفینام« دیدج عبط تهج نیمه هب

 باتک نیا عبط نیرخآ راشتنا زا هک ىلاسهد ضرع رد ىتفرشیپ نینچ عقاو رد هک نیا و .تسا

 ىتنطلس روشک .دریگ رارق دیدرت دروم دناوتیمن هجوچیه هب ،تسا هتفرگ ماجنا ،هتشذگ

 هک ىلاح رد .تسا هدش هیسور ىروتارپما مهم ىتعنص هیحان کی ىاهرگنک ناتسهل ،ناتسهل

 رد رگید تمسق ،دنالنف جیلخ رد ىتمسق - تسا هدنکارپ ىفلتخم طاقن رد هیسور هدمع عیانص

 عیانص - هریغ و فوزآ ىایرد و هایس ىایرد لحاوس رد موس تمسق ،)ریمیدالو ،وکسم( زکرم

 نینچ کی بیاعم زا مه و ایازم زا مه و هدش زکرمتم ىدودحم اتبسن هصرع کی رد ناتسهل

 رارقا زکرمت نیا ىایازم هب ىتقو ىسور هدننک تباقر ناراد هناخراک .تسا رادوخرب ىزکرمت
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 ضراوع ناتسهل دض رب دندومن اضاقت ،ناتسهل ندرک ىسور هب نیشتآ لیم دوجو اب ،هک دندرک

 ىارب هاوخ و ىناتسهل عیانص نابحاص ىارب هاوخ نآ بیاعم اما و .دوش عضو ىکرمگ قوقح و

 راشتنا تعرس اب ناتسهل نارگراک نیب ىتسیلایسوس راکفا هک تسا نیا زا ترابع هیسور تلود

  .تسا نوزفازور »تسفینام« ىاضاقت و دباییم

 دوخ هبونب تسا هتفر رتالاب هیسور عیانص نازیم زا هک ،ناتسهل عیانص عیرس لماکت نیا ىلو

 رارقتسا ىارب ىدیدج نماض و ناتسهل تلم ریذپان نایاپ ىتایح ىورین رب ىاهزات لیلد

 هک تسا ىرما مه لقتسم و ردتقم ناتسهل کی ءایحا و .تسا هدنیآ رد ناتسهل ىلم تیمکاح

 هصرع رد اپورا للم هناقداص ىراکمه .ام همه هب طوبرم هکلب نایناتسهل دوخ هب طوبرم اهنت هن

 .دشاب لماک رایتخا بحاص دوخ هناخ رد اهتلم نیا زا کی ره هک تسا رسیم ىتروص رد ىناهج

 رد ،ایراتلورپ ىول ریز رد دندش راچان ىراتلورپ نیدهاجم نآ نایرج رد هک 1848 بالقنا

 ىنعی - دوخ ىایاصو نایرجم تسدب لاح نیع رد ،دنهد ماجنا ار ىزاوژروب راک ،رما تیهام

 ىلو .دناشوپ لمع هماج ناتسراجم و ناملآ و ایلاتیا لالقتسا هب - كرامسیب و تراپانب ىئول

 دوب هدرک تمدخ بالقنا ىارب روشک هس نیا عومجم زا شیب 1792 لاس زا هک ،ار ناتسهل

 و لیلذ ،دوب ناتسهل ىورین ربارب هد هک ،هیسور ىاهورین هنگنم رد 1863 لاس رد هک ىماگنه

 دننک عافد ناتسهل لالقتسا زا هن دنتسناوتن اهتخالش .دنتشاذگ دوخ لاحب ،دوب هدیدرگ ناوتان

 .تسا هیوسلاىلع لقا دح لالقتسا نیا نونکا ىزاوژروب ىارب ،دنروآ تسدب هرابود ار نآ هن و

 نیا .تسا ىرورض ناتسهل لالقتسا ،اپورا للم گنهآمه ىراکمه ىارب دوجو نیا اب ىلو

 رد لالقتسا دروآ تسدب رگا و دروآ تسدب ناوتیم ناتسهل ناوج ىایراتلورپ اهنت ار لالقتسا

 هب اپورا هیقب نارگراک ىارب ناتسهل لالقتسا اریز ،دوب دهاوخ نوصم و نومأم وا ىاهتسد

  .ىناتسهل نارگراک دوخ ىارب هک تسا ىرورض هزادنا نامه

 سلگنا .ف

 1892 هیروف 10 ،ندنل
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  ىیایلاتیا پاچ راتفگشیپ
  »تسینومک بزح تسفینام«

 1893 لاس
 
 1848 سرام 18 زور اب دش فداصم ىقیقد روطب ابیرقت »تسینومک بزح تسفینام« راشتنا

 زا ىکی هک ناملآ و ایلاتیا ،تلم ود هناحلسم مایق ای نلرب و نالیم ىاهبالقنا ىاهزور ىنعی

 نآ ات تلم ود نیا ؛دراد رارق هنارتیدم ىاهروشک زکرم رد ىرگید و اپورا هراق زکرم رد اهنآ

 هرطیس تحت ببس نیمه هب و هدش فیعض ىلخاد تاشقانم و ىگدنکارپ و هقرفت رثا رب نامز

 لک رازت غوی ریز زین ناملآ دوب شیرتا روتارپما عبات ایلاتیا رگا .دندوب هتفرگ رارق ناگناگیب

 ایلاتیا تراسا زا رتمک تروص ره رد ىلو رتمیقتسم لکشب هچ رگا هک ،تشاد رارق هیسور

 ؛دیشخب ىیاهر گنن نیا زا ار ناملآ و ایلاتیا 1848 سرام 18 ثداوح بقاوع .دوبن سوسحم

 زا کی ره لالقتسا و دندش تاذب مئاق ریبک تلم ود نیا 1871 ات 1848 نیب نایلاس ىط رگا

 بالقنا هک ىناسک نامه ،سکرام لوقب ،هک دوب تهج نادب نیا ،تشگ رقتسم ىوحنب اهنآ

  .دندیدرگ لدبم نآ ىایاصو نایرجم هب شیوخ هدارا مغر ىلع دندرک بوکرس ار 1848

 اپرب ار اهنابایخ رد اهداکیراب هک دوب رگراک هقبط ؛داد ماجنا رگراک هقبط ار بالقنا نیا اج همه

 ،تموکح نتخادنارب زا هک دندوب سیراپ نارگراک اهنت ىلو .دومنیم راثن ار دوخ ناج و درکیم

 زا اهنآ هکنآ اب ،اما .ىزاوژروب ماظن نتخادنارب زا دوب ترابع نآ و دنتشاد ىنشور الماک روظنم

 هن اذهعم دندوب ربخ اب ىبوخب تشاد دوجو ىزاوژروب و اهنآ هقبط نیب هک ىریزگان داضت

 هیاپ نآ هب زونه مادکچیه ىوسنارف نارگراک هدوت رکفت حطس هن و روشک ىداصتقا لماکت

 بالقنا تارمث تهج نیمه هب .دنادرگ نکمم و رسیم ار ىعامتجا ماظن دیدجت هک دوب هدیسرن

 ناملآ و ایلاتیا دننام زین رگید ىاهروشک رد .دروآ گنچ هب نارادهیامرس هقبط رما تیهام رد ار

 ات دندرک کمک ىزاوژروب هب هک دوب نیا ناشلمع اهنت ادتبا نامه زا نارگراک ،شیرتا و
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 رسیم ىلم لالقتسا نودب ىزاوژروب تدایس ىروشک چیه رد ىلو .دریگ تسدب ار تیمکاح

 نامز نآ ات هک ىللم نآ لالقتسا و تدحو هب ىتسیابیم 1848 بالقنا تهج نیمه هب .تسین

 تبون لاح .ددرگ رجنم ،ناتسراجم و ناملآ و ایلاتیا ىنعی ،دندوب ىلالقتسا و تدحو نینچ دقاف

  .تسا هدیسر ناتسهل هب

 ار بالقنا نیا هداج ىلو دوبن ىتسیلایسوس بالقنا 1848 لاس بالقنا مه رگا ،بیترت نیدب

 و قنور ببسم اهروشک همه رد هک ىزاوژروب ماظن .تخاس ایهم شیارب ار هنیمز و دیبوک

 و هوبنا ىایراتلورپ اج همه ریخا لاس 45 ضرع رد لاح نیع رد ،هدش میظع عیانص ىالتعا

 نکروگ ىزاوژروب ماظن »تسفینام« لوقب ،ناس نیدب .تسا هدرک داجیا ار ىدنمورین و عمتجم

 ىگناگی هن ،للم زا کی ره تدحو و لالقتسا رارقتسا نودب .تسا هدروآ دوجوب ار دوخ

 هب لین ىارب للم نیا هناهاگآ و زیمآ تملاسم ىراکمه هن و تسا نکمم ایراتلورپ ىللملانیب

 كرتشم تایلمع و تامادقا زا ىکی دینک ىعس نخس نیا شیامزآ ىارب .كرتشم ىاهفده

 زا لبق ىسایس طیارش رد ار ىسور و ىناتسهل و ىناملآ و راجم و ىیایلاتیا نارگراک ىللملانیب

  !دینک مسجم دوخ رظن رد 1848 لاس

 نارود نیا زا ار ام هک مه ىلاس جنپ و لهچ نیا .تسا هدوبن هدوهیب 1848 لاس ىاهدربن سپ

 لیام طقف نم و تسا جضن لاح رد نآ تارمث .تسا هتشذگن هدوهیب دنادرگیم رود ىبالقنا

 روطنامه ،دشاب ایلاتیا ىایراتلورپ ىزوریپ مدق شوخ رشبم ىیایلاتیا همجرت نیا راشتنا هک مدوب

  .دوب ىناهج بالقنا رشبم باتک لصا راشتنا هک

 ءافیا هتشذگ رد ىرادهیامرس هک ار ىبالقنا شقن نآ قح مامت فاصنا و تلادع اب »تسفینام«

 زاغآ و ىلادوئف ىاطسو نورق نایاپ .دوب ایلاتیا ىرادهیامرس تلم نیتسخن .دنکیم ادا درک

 ،ىیایلاتیا هتناد - امیس نیا .دوشیم مسجم ىتمظع اب ىامیس رد ىرادهیامرس رصاعم نارود

 دننام زین نونکا .تسا دیدج رصع رعاش نیتسخن لاح نیع رد و ىطسو نورق رعاش نیرخآ

 رصع نیا دلوت تعاس هک ىدیدج هتناد ،ایلاتیا ایآ .دوشیم زاغآ نیون ىخیرات رصع 1300 لاس

  ؟داد دهاوخ امب ،دنک عیقوت ار ىراتلورپ رصع ىنعی ،دیدج

 سلگنا شیردرف

 1893 لاس هیروف لوا ،ندنل
 
 



    

 
 
 

 تسینومک بزح تسفینام
 
 نهک ىاپورا ىاهورین همه .مسینومک حبش - تسا راذگ و تشگ رد اپورا رد ىحبش
 ىاهلاکیدار ،وزیگ و خینرتم ،رازت و پاپ :دناهدش دحتم حبش نیا سدقم بیقعت ىارب
  .ناملآ سیلپ و هسنارف
 مان دناهتسشن تردق دنسم رب هک ،شنیفلاخم هک ىنویسیزوپا بزح نآ تساجک
 ماهتا غاد دوخ هبونب هک ىنویسیزوپا بزح نآ تساجک ؟دنراذگن نآ ىور ىتسینومک
 عجترم نیفلاخم رب هاوخ و نویسیزوپا رصانع نیرتماگشیپ رب هاوخ ار مسینومک
  ؟دنزن شیوخ
  :دوشیم لصاح هجیتن ود رما نیا زا
 .دننکیم ىقلت تردق کی هباثمب ار مسینومک رگید نونکا اپورا ىاهتردق همه
 تالیامت و دصاقم و تارظن اهتسینومک هک تسا هدیسر رد نآ تقو امامت لاح
 ،مسینومک حبش هناسفا لباقم رد و دنراد نایب اراکشآ نایناهج همه ربارب رد ار شیوخ
 .دنهد رارق ار دوخ بزح تسفینام
 و دندمآ درگ ندنل رد نوگانوگ الماک ىاهتیلم ىاهتسینومک روظنم نیا هب

 ىیایلاتیا و ىناملآ و هسنارف و ىسیلگنا ىاهنابز هب نونکا هک ار نیریز »تسفینام«
  .دندرک ىزیر حرط ،دباییم راشتنا ىکرامناد و ىدنامالف و
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  تسینومک بزح تسفینام

 
 لوا لصف

 

 11اھرتلورپ و اھاوژروب
 

  .تسا ىتاقبط هزرابم خیرات 12هتشاد دوجو نونک ات هک ىیاههعماج هیلک خیرات

 و رگمتس هصالخ - درگاش و 13راکداتسا ،فرس و کلام ،نیبلپ و نیسیرتاپ ،هدنب و دازآ درم

 
 ارجا هک دنتسه ىعامتجا دیلوت لئاسو نیکلام و رصاعم رادهیامرس هقبط ،ىزاوژروب زا دوصقم 	.11
 هنوگچیه بحاص دوخ زا هک تسا رصاعم رودزم رگراک هقبط ،ایراتلورپ زا دوصقم .دنیرودزم راک ناگدننک

 هیشاح( دراذگ شورف ضرعم هب ار دوخ راک ىورین تسا راچان دنک ىگدنز هکنآ ىارب و تسین دیلوت رازبا

  .)1888 لاس ىسیلگنا پاچ ىارب سلگنا

 خیرات لبقام زونه 1848 لاس رد .دراد رارق ام سرتسد رد ىبتک دانسا تروصب هک ىخیرات مامت ىنعی 	.12

 هک ىتدم ىط .دوبن مولعم هجو چیه هب ابیرقت ،بوتکم خیرات زا شیپ هب طوبرم ىعامتجا نامزاس و هعماج

 هک درک تباث رروئام ،درک فشک هیسور رد ار نیمز ىکارتشا تیکلام نزوئاه سکاه ،درذگیم نامز نآ زا

 نآ زا ار دوخ ىخیرات لماکت ىنمرژ ماوقا هیلک هک تسا ىعامتجا ءاشنم و ءادبم کی تیکلام لکش نیا

 دنلریا ات هتفرگ دنه زا اج همه رد ىئاتسور ىکارتشا تیکلام هک دش مولعم جیردت هب و دناهدرک عورش

 هنومن لکش اب ار هیلوا ىتسینومک هعماج نیا ىنورد نامزاس .تسا هدوب ای و دشابیم هعماج هیلوا لکش

 هب هقیاط نایم رد نآ تیعقوم و هلیبق ىقیقح تیهام فشک اب و داد حیضوت ناگرم ،تسا هتشاد هک ىراو

 میسقت داضتم ماجنارس و صاخ تاقبط هب هعماج ،هیلوا نومک نیا هیزجت زا سپ .دیشخب ماجنارس هیضق

 عبط ،1886 تراکتوتشا ،تلود و ىصوصخ تیکلام ،هداوناخ ءاشنم« باتک رد هک مدرک ىعس نم .دوشیم

 .)1888 لاس ىسیلگنا عبط هب سلگنا هیشاح( منک فیصوت ار هیزجت نیا نایرج »مود
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 ،راکشآ هاگ و ناهن هاگ ،عاطقناالب ىاهزرابم هب و هدوب ىمئاد داضت رد رگیدکی اب شکمتس

 تاقبط كرتشم ىانف هب ای و هعماج رسارس نامزاس ىبالقنا لوحت هب ای راب ره هک ىاهزرابم

  .دناهدز تسد ،دیدرگیم متخ مصاختم

 ای فلتخم فونص هب هعماج لماک میسقت دهاش ام اج همه رد ابیرقت ،خیرات راودا نیتسخن رد

 ،اهنیسیرتاپ هب ام میدق مر رد .میتسه ىعامتجا نوگانوگ تاماقم زا ىنوگانوگ ىدنب هجرد

 ،ناراکداتسا ،اهلاساو ،لادوئف نابابرا هب ،ىطسو نورق رد و ناگدرب ،اهنیبلپ ،اههیلاوش

 ىدنب هجرد زین تاقبط نیا همه رد ابیرقت نمض رد و مینکیم دروخرب اهفرِس و نادرگاش

  .دراد دوجو ىصاخ

 زا ار ىتاقبط داضت ،هدمآ نوریب یلادوئف هتفای لاوز هعماج نورد زا هک ،ىزاوژروب نیون هعماج

 ار هزرابم نیون لاکشا و متس و روج نیون طیارش ،نیون تاقبط اهنت هکلب ،تسا هدربن نایم

  .تسا هتخاس نهک طیارش و لاکشا نیشناج

 ار ىتاقبط داضت هک تسا هصخشم تفص نیا ىاراد ،ىزاوژروب نارود ىنعی ،ام نارود ىلو

 گرزب هقبط ود هب ،مصاختم گرزب هاگودرا ود هب شیپ زا شیب هعماج رسارس :تسا هدرک هداس

  .ایراتلورپ و ىزاوژروب:دوشیم میسقت دناهداتسیا رگیدکی ربارب رد امیقتسم هک

 نانیشنرهش فنص نیا زا ؛دندمآ دیدپ اهرهش نیتسخن دازآ ىلاها ىطسو نورق ىاهفِرس زا

  .دنتفای امن و وشن ىزاوژروب رصانع نیتسخن دازآ

 ىاهزات هنیمز ،دوب ءاقترا لاح رد هک ،ىزاوژروب ىارب ،اقیرفآ رود ىیایرد هار و اکیرمآ فشک

 لئاسو شیازفا ،تارمعتسم اب هلدابم ،اکیرمآ رامعتسا و نیچ و ىقرش دنه رازاب .دروآ دوجوب

 نامز نآ ات هک داد ىناکت نانچ عیانص و ىدرونایرد و ىناگرزاب هب ،مومع روطب اهالاک و هلدابم

 و طاطحنا لاح رد هک ار لادوئف هعماج ىبالقنا رصانع عیرس لماکت ناس نیدب و دوب هقباس یب

  .دیدرگ بجوم ،دوب طوقس

 راک رد دیدج ىاهرازاب تازاومب هک ،ار اضاقت رگید نونکا دیلوت ىفنص ای ىلادوئف نیشیپ هویش

 هلیسوب هاگراک ناداتسا .تفرگ ىدی عیانص ار نآ ىاج ،دنک وفاکت تسناوتیمن ،دوب شیازفا

 
 هیشاح( نآ سأر رب هن فنص لخاد رد تسا ىداتسا ،تسا دوخ فنص قوقحلالماک وضع ،راکداتسا 	-13

 .)1888 لاس ىسیلگنا عبط هب سلگنا
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 نایم زا نوگانوگ ىاههفرح ىاهنامزاس نیب راک میسقت ؛دندش هدنار ىتعنص طسوتم فنص

  .داد هناگادج ىاههاگراک زا کی ره رد راک میسقت هب ار دوخ ىاج و تفر

 زا رگید مه ىدی تعانص .دوب شیازفا لاح رد هتسویپ اضاقت و دشر لاح رد امئاد اهرازاب اما

 عیانص .دندرک داجیا ىبالقنا ىتعنص دیلوت رد نیشام و راخب هاگنآ .دمآیمنرب نآ ىوفاکت هدهع

 ،ىتعنص ىاهرنویلیم ار ىتعنص طسوتم فنص ىاج و تفرگ ار ىدی تعانص ىاج دیدج گرزب

  .دنتفرگ نیون ىاهاوژروب ىنعی ،ىتعنص لماک ىاهرگشل ناگدرکرس

 رازاب .دروآ دوجوب ،دوب هدرک ىنیچ هنیمز ار نآ اکیرمآ فشک هک ،ار ىناهج رازاب ،گرزب عیانص

 هبونب رما نیا .داد ىاهداعلاقوف طسب ىکشخ هار زا طابترا و ىدرونایرد و تراجت هب ىناهج

 طسب نهآ هار و ىنارىتشک و عیانص هک ىتبسن نامه هب و درک ریثأت عیانص هعسوت رد دوخ

 همه و دوزفایم شیوخ ىاههیامرس رب و تفریذپیم لماکت و دشر زین ىزاوژروب ،تفاییم

  .دناریم بقع هب دندوب ىطسو نورق ناگدنامزاب هک ار ىتاقبط

 و ىنالوط لماکت نایرج کی لوصحم دوخ نیون ىزاوژروب هک مینکیم هدهاشم بیترت نیدب

  .تسا هلدابم و دیلوت هویش رد تالوحت هتشر کی

 .تشاد ىپ زا ار 14ىاطوبرم ىسایس ىبایماک ،ىزاوژروب لماکت لحارم نیا زا کی ره

 ىتیعمج تروصب 15نومک رد دوب شکمتس ىفنص لادوئف نابابرا طلست ماگنه هک ىزاوژروب

 فنص« - اجنآ رد و دوب ىرهش لقتسم ىروهمج - اجنیا رد ،دمآ رد شیوخ رب مکاح و حلسم

 ىاهتنطلس رد ىدی تعانص هرود رد سپس و 16تخادرپیم تایلام تنطلس هب هک »ىموس

 
 ىسایس ىبایماک« هملک لابند رد تسا هدوب سلگنا نآ روتکادر هک 1888 لاس ىسیلگنا عبط رد 	-14

 .ت.ـه .تسا هدش هفاضا زین »هقبط نیا« ترابع »هطوبرم

 ىراتخمدوخ لادوئف نابابرا و نایاورنامرف هکنآ زا لبق ىتح ،دمآیم دوجوب هسنارف رد هک ىیاهرهش 	-15
 ىلک روطب و .دندشیم هدیمان »نومک« ،دنروآ تسدب »موس فنص« ناونع هب ار دوخ ىسایس قح و ىلحم

 ىسایس لماکت ظاحل زا و ناتسلگنا روشک ،ىزاوژروب ىداصتقا لماکت ظاحل زا اجنیا رد تفگ ناوتیم

  .)1888 لاس ىسیلگنا عبط هب سلگنا هیشاح( دناهدش باختنا ىراوهنومن روشک هلزنمب هسنارف روشک

 :هدش هدراذگ تاملک نیا »ىرهش لقتسم ىروهمج« تاملک زا سپ 1888 لاس ىسیلگنا عبط رد	-16

 ،»تخادرپیم تایلام هدبتسم تنطلس هب هک دوب ىموس فنص« ترابع زا سپ و ،»)ناملآ و ایلاتیا دننام(«

  .ت.ـه .»)هسنارف دننام(« :تسا هدش رکذ
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 ،تفرگ رارق گرزب ىاهتنطلس ىساسا هیاپ ىلک روطب و دیدرگ تیفارشا فیرح هقلطم ای ىفنص

 شیوخ ىارب نیون ىباختنا تلود رد ،ىناهج رازاب و گرزب عیانص رارقتسا زا سپ ماجنارس و

 روما هک تسا ىاهتیمک طقف نیون ىتلود تردق .دروآ تسدب درفب رصحنم ىسایس هطلس

  .دیامنیم هرادا ار ىزاوژروب هقبط همه كرتشم

  .تسا هدومن افیا ىبالقنا هداعلا قوف شقن خیرات رد ىزاوژروب

 .دز مه رب ار ىتاساسحا و ىهاشردپ ىلادوئف تابسانم هیلک ،دیسر تردقب هک اج ره ،ىزاوژروب

 ،تخاسیم هتسباو شیوخ »ىعیبط نیمودخم« هب ار ناسنا هک ار ىلادوئف گنراگنر ىاهدنویپ

 ىب »هنیدقن« و فرص عفن دنویپ زج ،ىرگید دنویپ نایمدآ نیب و تسسگ مه زا هنامحریب

 هویش و هنابآم هیلاوش شورخ و شوج و ىبهذم هبذج سدقم ناجیه .تشاذگن ىقاب هفطاع

 .تخاس قرغ شیوخ هناتسرپدوخ ىاهيرگباسح هدز خی ىاهبآ رد ار هنارظن گنت ىتاساسحا

 اطع رامشیب ىاهيدازآ ىاجب و تخاس لدب ىاهلدابم شزرا هب ار ناسنا ىصخش تیلباق ىو

 رد و تخاس رارقرب ار تراجت نادجو زا ىراع ىدازآ اهنت ،هدمآ فکب قاقحتسا ىور زا ای هدش

 ،دوب روتسم و هدیچیپ ىسایس و ىبهذم ىاهرادنپ هدرپ رد هک ىرامثتسا ىاجب ،هملک کی

  .دینادرگ جیار ار ىاهنالدگنس و میقتسم ،مرش زا ىلاخ ،راکشآ رامثتسا

 هنادهاز ىفوخ اب اهنادب و دنتشاد ىتمرح ماگنه نیا ات هک ار ىیاهتیلاعف عاونا ىزاوژروب

 و رعاش و شیشک و سرداد و کشزپ .درک مورحم شیوخ سدقم هلاه زا ،دنتسیرگنیم

  .تخاس لدبم راوخ هریج نارودزم هب ار دنمشناد

 هب ار نآ و دیرد مه زا ار ىگداوناخ تابسانم ىتاساسحا و زیمآ هفطاع ششوپ ىزاوژروب

  .دومن لیدبت ىلوپ افرص تابسانم

 ىاهىیامن تردق هدنزارب لمکم ،ىیاسآ نت و ىتخل هنوگچ هک تخاس راکشآ ىزاوژروب

 شرگشیاس دح نیدب ات نیعجترم هک ىیام نتردق نامه ،دوب ىئاطسو نورق زیمآ تنوشخ

 زا ىبیاجع و تساهزیچ داجیا دعتسم ىمدآ تیلاعف هک داد ناشن راب نیتسخن ىارب ىو .دنتسه

 ؛تسا ىتُـگ ىاهلاردتاک و مر بآ ىاههلول و رصم مارها زا ریغ ىلک هب هک ،دروآ دیدپ رنه

 زیامتم ىبیلص تابراحم و لیابق و ماوقا ىاهترجاهم زا هَّرملاب هک داد ماجنا ىیاهىشکرگشل

  .تسا

 ندرک ىبالقنا نودب نیاربانب و دیلوت ىاهرازفا رد ىمئاد تالوحت داجیا نودب ،ىزاوژروب
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 هکنآ لاح و .دشاب هتشاد دوجو دناوتیمن ،ىعامتجا تابسانم عومجم نینچمه و دیلوت تابسانم

 زرط رییغت الب ىرادهاگن زا ترابع ،قباس ىتعنص تاقبط هیلک دوجو طرش نیلوا سکع رب

 و ىعامتجا لاوحا و عاضوا هیلک عاطقنا الب لزلزت ،دیلوت رد عطقنیال تالوحت .دوب دیلوت هنهک

 صخشم قباس راودا هیلک زا ار ىزاوژروب نارود ...ىگشیمه شبنج و ىمئاد نانیمطا مدع

 نهک و سدقم تایرظن و تاروصت نآ همه اب ،هدز گنز و هدیکشخ تابسانم هیلک .دزاسیم

 هکنآ زا شیپ ،هدش هتخاس هزات هک هچنآ و ،دندرگیم وحم ،دنتشاد شیوخ مازتلا رد هک ىلاس

 ماجنارس و دوشیم ىراع دوخ سدق زا تسا سدقم هک هچنآ .تسا هدش هنهک دریگب ىناج

  .دنرگنب رایشوه ىناگدید اب شیوخ هلباقتم طباور و ىگدنز عضو هب دنوشیم ریزگان اهناسنا

 نیمز هرک ىاج همه هب ار ىزاژوروب ،دوخ ىاهالاک شورف ىارب هعسوتلامئاد رازاب کی هب زاین

  .دزاس رارقرب هطبار اج همه اب و دوش نکاس اج همه ،دنک خوسر دیاب ار اج همه .دناشکیم

 ناهج هبنج اهروشک همه فرصم و دیلوت هب ىناهج رازاب زا ىشک هرهب قیرط زا ىزاوژروب

 .دیشک نوریب ىلم بلاق زا ار عیانص ،نیعجترم ناوارف فسا و هآ مغر ىلع و داد ىنطو

 ىاج .تسا نتفر نیب زا لاح رد زین زور ره و هتفر نایم زا ىلم هدروخلاس عیانص ىاههتشر

 تسا ىتایح ىرما ندمتم للم هیلک ىارب ناشجاور هک عیانص نیون ىاههتشر ار اهنآ

 قطانم نیرترود زا هکلب ،تسین روشک نورد رد رگید شماخ داوم هک ىیاههتشر - ،دریگیم

 رد هکلب ،نیعم روشک رد هن شیاههناخراک لوصحم هک ىیاههتشر ،دوشیم مهارف نیمز هرک

 ىلحم ىتعنص تالوصحم اب هک ،قباس ىاهيدنمزاین ىاجب .دسریم فرصم هب ایند همه

 رود کلامم لوصحم اهنآ ءاضرا ىارب هک دنکیم زورب نیون جیاوح کنیا ،دیدرگیم ءاضرا

 هب ءافتکا و نهک ىلحم و ىلم ىیوج تَلزُـع ىاج .تسا مزال نوگانوگ میلاقا و تسد

 اب للم هبناج همه ىگتسباو و هبناج همه طابترا و دمآ و تفر ار ىدوخ ىدیلوت تالوصحم

 .تسا تایدام دیلوت دروم رد عضو دننامه زین تایونعم دیلوت دروم رد عضو .دریگیم رگیدکی

 و هبناج کی هویش .ددرگیم لدبم ىکرتشم کلِم هب هناگادج للم ىونعم تیلاعف تارمث

 ىناهج تایبدا کی ىلحم و ىلم نوگانوگ تایبدا زا و لاحم شیپ زا شیب ىلم تیدودحم

  .دوشیم هتخاس

 هزادنا و دح ىب لیهست قیرط زا و دیلوت ىاهرازبا هیلک عیرس لیمکت قیرط زا ،ىزاوژروب

 ىاهالاک نازرا ىاهب .دناشکیم ندمت ىوس هب ار للم نرتیشحو ىتح و همه ،طابترا لئاسو
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 و دبوکیم مه رد ار نیچ ىاهراوید هنوگ ره نآ اب هک تسا ىنیگنس هناخپوت نامه ،ىزاوژروب

 ار اهتلم ىو .دزاسیم میلست هب راداو ار ناگناگیب هب تبسن نایشحو ىاههنیک نیرتهناجوجل

 هب هک ار هچنآ و دنریذپب ار ىزاوژروب دیلوت هویش دنوش دوبان دنهاوخن رگا هک دنکیم ریزگان

 هکنآ هصالخ .دنوش اوژروب زین اهنآ هک ىنعم نیدب دنهد جاور دوخ دزن دراد مان ندمت حالطصا

  .دنیرفآیم شیوخ دننامه و لکشمه ىناهج

 رهش سوفن دادعت رب ،دروآ دوجوب نالک ىاهرهش .تخاس رهش تدایس عبات ار هد ىزاوژروب

 ىگدنز تهالب زا ار ىلاها زا ىمهم شخب ناسنیدب و دوزفا ىفرگش نازیمب هد سوفن هب تبسن

 همین و ىشحو ىاهروشک ،تخاس رهش تدایس عبات ار هد هک هویش نامه هب .دیشک نوریب هد

 رواخ و اوژروب للم هتسباو ار هشیپ تحالف ىاهتلم و ندمتم ىاهروشک هتسباو زین ار ىشحو

  .دومن رتخاب هتسباو ار

 ىو .دزاسیم عفترم ار سوفن و تیکلام و دیلوت لئاسو ىگدنکارپ شیپ زا شیب ىزاوژروب

 ىمک هدع تسد رد ار تیکلام و هدومن مکارتم ار دیلوت لئاسو ،تسا هتخاس عتمجم ار سوفن

 هک لقتسم ىاهناتسرهش .تسا ىسایس زکرمت عضو نیا ىرهق هجیتن .تسا هدیشخب زکرمت

 ىکرمگ و تاررقم و اهتموکح و نیناوق و عفانم ىاراد و دنتشاد ىداحتا طباور دوخ نیب اهنت

 و دحاو ىتاقبط ىلم عفانم و دحاو ىرازگ نوناق ،دحاو تلم کی تروصب ،دندوب فلتخم

  .دندمآرد دحاو ىکرمگ ىاهزرم

 ىدیلوت ىاهورین نانچنآ ،دوخ ىتاقبط تدایس لاس دص زا رتمک تدم ضرع رد ىزاوژروب

 هتشذگ ىاهلسن همه هک تسا ىزیچ نآ زا رتالاب تمظع و ّتیمک ظاحل زا هک دروآ دیدپ

 و عیانص رد ىمیش ندرب راکب ،ىنیشام دیلوت ،تعیبط ىاوق نتخاس مار .دناهدروآ دوجوب اعمج

 ،ناهج ىاهشخب زا هلسلس کی نتخاس عورزم ،ىقرب فارگلت ،نهآ هار ،ىناریتشک ،ىزرواشک

 نیمز قامعا زا ىیوگ هک تیعمج زا ىیاههدوت شیادیپ ،اهدور ندرک ىناریتشک لباق

 کی ىعامتجا راک نطب رد هک دننزب سدح دنتسناوتیم هتشذگ راصعا زا کی مادک ...دنشوجیم

  !تسا نونکم ىدیلوت ىورین نینچ

 ،تفای رارقتسا نآ داینب رب ىزاوژروب هک ىاهلدابم و دیلوت لئاسو هک میدرک هدهاشم ناس نیدب

 ىتابسانم ،هلدابم و دیلوت لئاسو نیا دشر زا ىنیعم هلحرم رد .دوب هدش داجیا لادوئف هعماج رد

 و ىزرواشک ىلادوئف نامزاس ىنعی تفریذپ ماجنا ىلادوئف هعماج هلدابم و دیلوت نآ لخاد رد هک
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 ىدلوم ىاهورین اب ار دوخ تقباطم رگید ،تیکلام ىلادوئف تابسانم ،رگید ترابعب ای و ،عیانص

 و دندش نآ هار دس دنهد تفرشیپ ار دیلوت هکنآ ىاج هب و ،دنداد تسد زا دندوب هتفای دشر هک

  .دندش مه دُرخ و درک درُخ ار اهنآ ىتسیابیم .دندیدرگ لدبم نآ دنباپ هب

 هقبط ىسایس و ىداصتقا طلست هارمه ،نآ اب بسانتم ىسایس و ىعامتجا نامزاس و دازآ تباقر

  .دش اهنآ نیشناج ىزاوژروب

 طباور اب ،ىزاوژروب نیون هعماج .دریذپیم ماجنا ام ناگدید ربارب رد زین نایرج نیمه ریظن

 اسآ رحس ىیوگ هک ىاهعماج ،نآ تیکلام ىزاوژروب تابسانم اب و هلدابم و دیلوت ىزاوژروب

 دوخ هک تسا ىرگوداج هیبش نونکا ،تسا هدروآ دوجوب ار هلدابم و دیلوت دنمورین لئاسو نینچ

 رب تسا هدومن راضحا دوخ نوسفا اب هک ىضرالا تحت ىاوق نآ ندرک مار و هرادا هدهع زا

 خیرات زا تسترابع اهنت ىناگرزاب و عیانص خیرات هک تسا لاس هد دنچ کی رگید لاح .دیآیمن

 هطلس و ىزاوژروب ىتسه طرش هک ىتیکلام تابسانم نآ دض رب رصاعم هدلوم ىاهورین نایغط

 ىوحن هب و شیوخ ىراودا رارکت اب هک مینک هراشا ىراجت ىاهنارحب هب تسا ىفاک .تسوا

 عقاوم رد .دنهدیم رارق انف ضرعم رد ار ىزاوژروب هعماج مامت ىتسه رتزیمآدیدهت هراومه

 ىاهورین ىتح هکلب ،هدش هتخاس ىاهالاک زا ىتفگنه شخب اهنت هن راب ره ىراجت نارحب

 ىعامتجا ىناگمه ىرامیب کی اهنارحب ماگنه .ددرگیم دوبان زین دناهدمآ دوجوب هک ىاهدلوم

 ىرامیب نآ و ،دیسریم رظنب لوقعمان هتشذگ راصعا مدرم ىارب نآ روصت هک دوشیم رادیدپ

 راچد تیربرب لاحب اتتغب و ددرگیم زاب ارقهق هب ناهگان هعماج .تسا دیلوت هفاضا ىناگمه

 مورحم ىگدنز لئاسو همه زا ار وا ىزوسنامناخ ىمومع گنج و الغ و طحق ىیوگ ،دوشیم

 دح زا شیب هعماج هکنآ ىارب ؟ارچ .تسا هدش دوبان ىناگرزاب و عیانص هک ىرادنپ ؛تسا هتخاس

 .دراد شیوخ رایتخا رد ىناگرزاب و عیانص دح زا شیب ىگدنز لئاسو دح زا شیب ،ندمت

 تابسانم و 17ىزاوژروب ندمت لماکت راکب رگید ،تسوا رایتخا رد هک ىدلوم ىاهورین

 و دناهدش میظع ىسب تابسانم نیا ىارب اهورین نآ ،سکعرب ؛دروخیمن تیکلام ىزاوژروب

 مه رد هدلوم ىاهورین هک ىماگنه و؛ددرگیم عنام ار اهنآ ىامن و وشن ،ىزاوژروب تابسانم

 راچد ار ىزاوژروب هعماج رسارس هاگنآ ،دننکیم زاغآ ار اهدس و عناوم نیا مامت نتسکش
 

 هداتفا »و ىزاوژروب ندمت« ترابع ،دوشیم عورش 1872 لاس ىناملآ عبط زا هک ،ىدعب ىاهعبط رد	-17

 .ت.ـه .تسا
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 هریاد .دنزاسیم رطخ شوختسد ار ىزاوژروب تیکلام ىتسه و دنیامنیم لالتخا و ىناشیرپ

 رد تسوا دوخ هدیرفآ هک ار ىتورث دناوتب هک تسا هدش گنت نآ زا شیب ىزاوژروب تابسانم

 ىرابجا وحم هلیسوب ىفرط زا ؟دنکیم عفد ار نارحب ىزاوژروب ىقیرط هچ زا .دناجنگب شیوخ

 هرهب و هزات ىاهرازاب ریخست هلیسوب رگید فرط زا و هدلوم ىاهورین زا ىلامک و مامت ىاههدوت

 و رتعیسو ىاهنارحب هک هار نیا زا ؟هار هچ زا هرخالاب و .هنهک ىاهرازاب زا ىرتشیب ىشک

 ىزاوژروب هک ىحالس .دهاکیم زین اهنآ زا ىریگولج لئاسو زا و دنکیم هدامآ ار ىرتبرخم

  .تسا هجوتم ىزاوژروب دوخ دض رب نونکا ،تخاس نوگژاو ار مسیلادوئف نآ اب

 هک ار ىمدرم هکلب ،تخاس دهاوخ شکاله هک درک ىدادح ار ىحالس اهنت هن ىزاوژروب ىلو

  .دروآ دوجوب زین ار اهراتلورپ ای نیون نارگراک ىنعی ،دومن دنهاوخ هجوتم وا ىوسب ار حالس نیا

 رصاعم رگراک هقبط ىنعی ،ایراتلورپ ،دریذپیم دشر ،هیامرس ىنعی ،ىزاوژروب هک ىتبسن نامه هب

 ىماگنه طقف و دنروآ تسدب ىراک هک دننک ىگدنز دنناوتیم ىنامز اهنت نانیا .دباییم دشر زین

 درف دنروبجم هک ،نارگراک نیا .دیازفایب هیامرس رب ناشراک هک دنروآ تسدب ىراک دنناوتیم

 زین تهج نیمهب و ،رگید ىالاک ره دننام دنتسه ىئالاک ،دنناسر شورفب ار دوخ درف

  .دنرازاب تاناسون و تباقر ثداوح هیلک شوختسد

 زا ار دوخ هنالقتسم هبنج هنوگ ره ایراتلورپ راک ،راک میسقت و نیشام لامعتسا هعسوت رثا رب

 نیشام هداس هدئاز هب رگراک .تسا هتفر نیب زا رگراک ىارب زین راک فطل هجیتن رد و هداد تسد

 زا رتناسآ هک دنهاوخیم ار ىیاههویش نیرتتخاونکی و نیرتهداس طقف ىو زا و ددرگیم لدبم

 هب ددرگیم رصحنم اهنت دوشیم رگراک ىارب هک ىفراصم تهج نیدب .دوشیم هتفرگارف همه

 و ،الاک کی ىاهب و .تسا ىرورض شالسن ءاقب و شدوخ ظفح ىارب هک ىتشیعم لئاسو هیهت

 هدوزفا راک ىعوبطمان رب هک تبسن نامه هب .تسنآ دیلوت فراصم اب ىواسم ،18راک هلمجنآ زا

 هک تبسن نامه هب ؛رتالاب مه نیا زا ىتح .دریذپیم شهاک دزم زین تبسن نامه هب ،دوشیم

 هدوزفا راک 19تّیمک رب زین تبسن نامه هب ،دباییم هعسوت راک میسقت و نیشام لامعتسا
 

 شورف ضرعمب ار دوخ راک ىورین هکلب دشورفیمن ار دوخ راک رگراک هک داد ناشن سکرام اهدعب	-18

 و ىرودزم راک« هب موسوم سکرام باتک هب سلگنا راتفگشیپ هب دینک عوجر باب نیا رد .دراذگیم

 .ت.ـه .»هیامرس

  .ت.ـه .»راک ىنیگنس« تسا هدش هتشون »راک تیمک« ترابع ىاجب 1888 پاچ ىسیلگنا عبط رد	-19
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 کی رد مزال راک تّیمک شیازفا هجیتن رد هاوخ و راک تاعاس دایدزا باسحب هاوخ ،ددرگیم

  .هریغ و نیشام تکرح عیرست هجیتن رد ای و نیعم نامز تدم

 .تخاس لدبم رادهیامرس گرزب هناخراک هب ار لاکرایرتاپ راکداتسا کچوک هاگراک ،رصاعم عیانص

 هباثمب نارگراک .دنوشیم لکشتم نازابرس دننام دناهدمآ درگ هناخراک رد هک ،رگراک ىاههدوت

 رارق نارسفا و ناراد هجرد زا ىلماک بتارم هلسلس تراظن تحت ،ىتعنص ىداع نازابرس

 و زور ره هکلب دنشابیم ىزاوژروب تموکح و ىزاوژروب هقبط نامالغ اهنت هن نانآ .دنریگیم

 هب ار نانآ هناخراک بحاص ىاهاوژروب دوخ همه زا شیب و هناخراک نیرظان و نیشام تعاس ره

 فده ىرتراکشآ وحن هب ار ىزرودوس ،دادبتسا نیا هک هزادنا ره .دنروآیمرد شیوخ تراسا دیق

 ىرتشیب مشخ ردقنامه و تسا رتروفنم و رتهلفس هزادنا نامه هب ،دراد مالعا شیوخ دصقم و

  .دزاسیم شیوخ هجوتم ار

 رتشیب رصاعم عیانص هک ىنعم نیدب ،دیآ مزال رتمک ىتسد راک رد وزاب روز و تراهم هزادنا ره

 و نس فالتخا .دوشیم درم راک نیشناج رتشیب كدوک و نز راک هزادنا نامه هب ،دبای دشر

 رب هک دنراک رازفا همه ،دهدیم تسد زا ار دوخ ىعامتجا تیمها رگراک هقبط ىارب رگید سنج

  .دنراد مزال ار ىفلتخم فراصم سنج و نس بسح

 ار شیوخ دزم ماجنارس رگراک و تفریذپ ماجنا نارگراک زا هناخراک بحاص رامثتسا هکنیمه

 هریغ و ریگورگ و رادناکد و هناخ بحاص دننام ىزاوژروب رگید ىاهتمسق هزات ،تشاد تفایرد

  .دنتفایم شناجب

 ،کچوک ناراوخابر و هبسک ،کچوک نارادهناخراک ىنعی ،طسوتم فنص ىنییاپ ىاهرشق

 ببس نادب ىاهدع .دنوشیم لخاد ایراتلورپ فوفص هب تاقبط نیا همه ،ناناقهد و ناروهشیپ

 هدهع زا و تسین اسر ىتعنص میظع ىاههاگنب نتخاس رئاد ىارب اهنآ کچوک هیامرس هک

 لئاسو لابق رد نانآ ىلغش تراهم هکنآ ىارب ىاهدع و دنیآیمنرب رتگرزب نارادهیامرس اب تباقر

 دراو ایراتلورپ هرمز رد ىدارفا ىلاها تاقبط مامت زا ناسنیدب .دوشیم شزرا یب دیلوت دیدج

  .دنوشیم

 اب ىزاوم ىزاوژروب دض رب شاهزرابم .دیامیپیم ار لماکت و دشر نوگانوگ لحارم ایراتلورپ

  .ددرگیم زاغآ شیگدنز

 کی نارگراک هاگنآ و هناخراک کی نارگراک اهدعب ،دننکیم هزرابم درف درف نارگراک ادتبا رد
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 زاغآ دیامنیم رامثتسا امیقتسم ار نانآ هک ىیاوژروب نالف دض رب هیحان کی رد عیانص زا هتشر

 دض رب هکلب تسین ىزاوژروب ىدیلوت تابسانم دض رب اهنت نارگراک هلمح .دنراذگیم هزرابم

 دنکیم تباقر نآ اب هک ار ىاهناگیب ىاهالاک هک ىنعم نیدب .تسه زین دیلوت ىاهرازفا دوخ

 ات دنشوکیم و دننکیم قیرح همعط ار هناخراک ،دننکشیم مه رد ار اهنیشام ،دنزاسیم دوبان

  .دنبایزاب ار ىیاطسو نورق رگراک هتفر تسد زا ماقم روز لامعِا اب

 رثا رد و هدنکارپ روشک رسارس رد هک دنهدیم لیکشت ار ىاهدوت نارگراک هلحرم نیا رد

 هکلب تسین نانآ دوخ داحتا هرمث رگراک ىاههدوت ىگناگی زونه .تسا قارتفا راچد ،تباقر

 هب ار ایراتلورپ همه دیاب شیوخ ىسایس دصاقم زارحا ىارب هک تسا ىزاوژروب ىگناگی هجیتن

 رب اهرتلورپ هلحرم نیا رد .دهد ماجنا ار راک نیا تسا رداق زونه ماگنه نیا رد و دروآرد شبنج

 تنطلس ناگدنامزاب ای نمشد نمشد دض رب نانآ هزرابم .دننکیمن هزرابم دوخ نمشد دض

 همه ناس نیدب .تسا ىزاوژروب هدرخ و ىتعنص ریغ ىاهاوژروب و نیمز نیکلام و هقلطم

 دیآ تسدب تلاح نیا رد هک ىزوریپ ره و دباییم زکرمت ىزاوژروب تسد رد ىخیرات شبنج

  .تسا ىزاوژروب ىزوریپ

 تروصب ایراتلورپ هکلب ،دباییم شیازفا اهرتلورپ دادعت اهنت هن عیانص ىقرت هجیتن رد ىلو

 ىتبسن هب .دنکیم سح رتهب ار ورین نیا و دریگیم ىنوزف شیورین هدمآ درگ ىگرزب ىاههدوت

 ار همه راک دزم ابیرقت و دربیم نایم زا ار راک فالتخا ىنوزفازور روطب نیشام لامعتسا هک

 ایراتلورپ ىگدنز طیارش و حلاصم تبسن نامه هب دهدیم طوقس ىلزان نازیم ات ىواسم روطب

 ىاهنارحب و اهاوژروب نیب نوزفا زور تباقر .دوشیم ناسکی و دننامه شیپ زا شیب زین

 راک .دروآیمرد رترادیاپان ىتروصب هتسویپ ار نارگراک دزم ،تسا تباقر نیا زا ىشان هک ىتراجت

 ار نارگراک ىگدنز عضو ،دباییم دوبهب هراومه و لماکت رتمامت هچ ره ىتعرس هب هک ،نیشام

 شیپ زا شیب اوژروب هناگادج دارفا و رگراک هناگادج دارفا نیب تامداصت .دنادرگیم رتنئمطمان

 هب تسد ىزاوژروب دض رب راک زاغآ رد نارگراک .دریگیم دوخب ار هقبط ود نایم مداصت لکش

 ىاهتیعمج ىتح و دنیامنیم لمع اکرتشم دوخ راک دزم زا عافد ىارب و 20دننزیم فالتئا

 نیمأت ار شیوخ تشیعم لئاسو دنناوتب ىلامتحا تامداصت تروص رد ات دنهدیم لیکشت ىمئاد
 

 .»)ىرگراک ىاههیداحتا(« تسا هدش هتشون »فالتئا« هملک زا سپ 1888 لاس ىسیلگنا پاچ رد	-20

 .ت.ـه
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  .دریگیم دوخب شروش هبنج هزرابم طاقن ىخرب رد .دننک

 هجیتن .تسا هدنرذگ ىاهيزوریپ اهنت اهيزوریپ نیا ىلو دنوشیم زوریپ نارگراک هاگ هاگ

 لاح رد هراومه هک تسا نارگراک داحتا هکلب تسین نانآ هطساوالب ىبایماک نانآ هزرابم ىعقاو

 ىحاون نارگراک و تسا گرزب عیانص لوصحم هک طابترا لئاسو موادم دشر .تسا جضن

 هطبار نیا اهنت .دیامنیم تدعاسم ىو هب رما نیا رد ،دزاسیم طوبرم رگیدکی هب ار نوگانوگ

 تسا دحاو تلصخ کی ىاراد اج همه رد هک ار ىلحم هزرابم ىاهنوناک مامت ات تسا مزال

 هزرابم کی دوخ مه ىتاقبط هزرابم ره .دزاس زکرمتم ىلم و ىتاقبط هزرابم کی تروصب

 هروک دوجو رثا رد ،شداجیا ىارب ىطسو نورق نانیشنرهش ىگناگی نآ و .تسا ىسایس

 لاس دنچ ضرع رد نهآ هار هلیسوب رصاعم ىایراتلورپ ،دندوب اهنرق دنمزاین ىیاتسور ىاههار

  .دروآیم دوجوب

 ىتباقر رثا رد هظحل ره ،ىسایس بزح تروصب ماجنارس و هقبط لکش هب ایراتلورپ لکشت نیا

 و رتمکحم و رتيوق رگید راب لکشت نیا ىلو .ددرگیم لتخم دراد دوجو نارگراک دوخ نیب هک

 ریزگان ار اهنآ ،هدومن هدافتسا ىزاوژروب ىاهرشق نیب تاعزانم زا و دیآیم دوجوب رتدنمورین

 زا ،دوش هداد ىنوناق تروص نآ هب و هدش هتخانش تیمسرب نارگراک عفانم زا ىخرب هک دنکیم

  .ناتسلگنا رد هتعاس هد راک زور هب طوبرم نوناق تسا لیبق نیا

 دشر نایرج هب ظاحل ىرایسب زا دراد دوجو نهک هعماج نورد رد هک ىتامداصت ىلک روطب

 ،فارشا دض رب زاغآ رد ؛تسا عاطقناالب هزرابم لاح رد ىزاوژروب .دیامنیم تدعاسم ایراتلورپ

 روطب و تسا داضتم عیانص تفرشیپ اب اهنآ عفانم هک ىزاوژروب زا ىیاهتمسق نآ هیلع سپس

 زا تسا ریزگان ىزاوژروب تازرابم نیا همه ىط .هناگیب ىاهروشک همه ىزاوژروب هیلع مئاد

 ىسایس شبنج هصرع هب ار وا ناس نیدب و دبلط ىرای هب ار ىو و دنک دادمتسا ایراتلورپ

 هب ،دهدیم ار 21دوخ شزومآ رصانع ایراتلورپ هب هک تسا ىزاوژروب دوخ نیا نیاربانب .دناشکب

  .دراذگیم ىو رایتخا رد ار شیوخ دض حالس رگید ترابع

 لخاد هب ار همکاح هقبط زا ىمامت و مات ىاهرشق عیانص ىقرت میدید هکنانچ ،دعب اما و

 هب زین نانیا .دهدیم رارق دیدهت شوختسد ار اهنآ ىگدنز طیارش لقاال ای و دناریم ایراتلورپ
 

 شزومآ رصانع« تسا هدش پاچ »دوخ شزومآ رصانع« ترابع ىاجب 1888 پاچ ىسیلگنا عبط رد	-21

  .ت.ـه .»دوخ ىمومع و ىسایس
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  .دنروآیم هارمه ایراتلورپ ىارب 22ار شزومآ رصانع ،دایز نازیم

 هک ىاهيزجت نایرج ،دوشیم کیدزن ىعطق هظحل هب ىتاقبط هزرابم هک ىماگنه ،ماجنارس

 دوخب ىدیدش و شوجرپ هبنج نانچ ،دریذپیم ماجنا نهک هعماج مامت و همکاح هقبط نورد رد

 ىنعی ،ىبالقنا هقبط هب هدش نادرگور نآ زا همکاح هقبط زا ىکچوک شخب هک دریگیم

 زا ىشخب هک ،هتشذگ دننام هک تسا تهج نیمه هب .ددنویپیم ،تسوا نآ زا هدنیآ هک ىاهقبط

 نارظنبحاص زا ىاهدع ای و ىزاوژروب زا ىتمسق زین نونکا ،دندمآیم ىزاوژروب ىوسب ءابجن

 ایراتلورپ هب ،دنیآ لئان ىعامتجا شبنج كرد هب ىروئت ظاحل زا دناهتسناوت هک ىزاوژروب

  .دنورگیم

 اعقاو هقبط کی ایراتلورپ اهنت دنراد رارق ىزاوژروب لباقم رد نونکا هک ىتاقبط همه نیب

 و دنیامیپیم لاوز و طاطحنا هار گرزب عیانص لماکت رثا رب ،رگید تاقبط مامت .تسا ىبالقنا

  .تسا گرزب عیانص لوصحم و هرمث دوخ ایراتلورپ هکنآ لاح

 ىگمه ،ناناقهد و ناروهشیپ ،اپهدرخ نارگادوس ،کچوک عیانص نابحاص ىنعی ،طسوتم فونص

 .دننکیم دربن ىزاوژروب اب ،دنناهرب لاوز زا ،طسوتم فنص ناونعب ،ار دوخ ىتسه هکنآ ىارب

 اریز .دنعجترم اهنآ ،رتالاب مه نیا زا ىتح .دنراک هظفاحم هکلب دنتسین ىبالقنا اهنآ سپ

 تهج نیا زا اهنت دنشاب مه ىبالقنا اهنآ رگا .دننادرگرب بقع هب ار خیرات خرچ ات دنشوکیم

 عافد دوخ ىنآ عفانم زا اذل ،دنوش هدنار ایراتلورپ فوفصب هک دنرطخ نیا ضرعم رد هک تسا

 دنیوگیم كرت ار شیوخ تایرظن سپ ،دنیامنیم هعفادم شیوخ ىتآ حلاصم زا هکلب دننکیمن

  .دنریذپب ار ایراتلورپ رظن ات

 نایرج رد ،نهک هعماج ىاهرشق نیرتیناتخت ىگدیسوپ ىلاعفنا لوصحم نیا ،ایراتلورپ نپمول

 ىگدنز ىمومع عضو رثا رب ىلو دوشیم هدیشک شبنج فرطب طاقن ىخرب رد ،ىرتلورپ بالقنا

  .دشورفب ىعاجترا تاکیرحت و سیاسد هب ار دوخ هک تسا لیامتم رتشیب ىسب شیوخ

 ىکلمیام رتلورپ .تسا هدش دوبان نهک هعماج طیارش رگید ،ایراتلورپ ىگدنز لاوحا و عاضوا رد

 ىکرتشم هجو هنوگچیه ىزاوژروب ىاههداوناخ تابسانم اب دنزرف و نز اب ىو تابسانم ؛درادن

 و ناتسلگنا رد هاوخ هک ،هیامرس غوی ریز رد تراسا نیون هویش و ىتعنص نیون راک ،درادن
 

 و گنهرف رصانع« تسا هدش پاچ »شزومآ رصانع« ترابع ىاجب 1888 پاچ ىسیلگنا عبط رد	-22

  .ت.ـه .»ىقرت
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 هدودز ایراتلورپ زا ار ىلم هبنج هنوگ ره ،تسا تخاونکی ناملآ و اکیرمآ رد هاوخ و هسنارف

 اهنآ سپ رد هک ىزاوژروب تافارخ زج تسین ىزیچ ىو ىارب ،بهذم ،قالخا ،نوناق .تسا

  .تسا هدش ناهنپ ىزاوژروب عفانم

 هک ار ىتایح تیعقوم و عضو نآ دندیشوکیم ،تدایس هب ندیسر زا سپ ،نیشیپ تاقبط مامت

 ،دنک نیمأت ار اهنآ کلمت زرط هک ىطیارش هب ار هعماج مامت و دننک میکحت دناهدروآ گنچب

 دنناوتب هک دندروآ تسدب ار هعماج هدلوم ىورین دنناوتیم ىنامز اهنت اهرتلورپ اما .دنزاس عبات

 هتشاد دوجو نونکات هک ار ىتیکلام ىاههویش همه لاح نیع رد و دوخ کلمت ىنونک هویش

 ات هک ار هچنآ دیاب اهنآ ،دننک شظفح هک دنرادن ىزیچ دوخ زا اهرتلورپ .دنربب نایم زا تسا

  .دننادرگ دوبان تخاسیم نوصم و نومأم ارنآ و دومنیم تظافح ار ىصوصخ تیکلام نونک

 ماجنا اهتیلقا دوسب دوخ ای و هدوب اهتیلقا شبنج ای هتشاد دوجو نونکات هک ىیاهشبنج هیلک

 میظع تیرثکا دوسب هک تسا میظع ىتیرثکا لقتسم شبنج ایراتلورپ شبنج .تسا هتفرگیم

 دناوتیمن و دزیخرب دناوتیمن ،ىنونک هعماج رشق نیرتیناتخت ىنعی ،ایراتلورپ .دریذپیم ماجنا

 ،دنهدیم لیکشت ار ىمسر هعماج هک ىیاهرشق نآ لماش ىانبور مامت هکنآ ىب دزارفارب دق

  .ددرگ رجفنم

 ظاحل زا دشابن ىلم نومضم و ىنعم ظاحل زا رگا ،زاغآ رد ىزاوژروب دض رب ایراتلورپ هزرابم

 ىزاوژروب اب ار راک دیاب رما ىادتبا رد اتعیبط ىروشک ره ىایراتلورپ .تسا ىلم تروص و لکش

  .دیامن هرسکی دوخ روشک

 نورد ىناهنپ شیب و مک ىلخاد گنج نآ ایراتلورپ لماکت و دشر ىلک لحارم فیصوت نمض ام

 ىزاوژروب نتخادنارب اب ایراتلورپ و دریگیمرد راکشآ ىبالقنا هک ىاهطقن نآ ات ،ار دوجوم هعماج

  .میاهدرک لابند ،دنکفایم ىپ ار شیوخ تیمکاح ،روز قیرط زا

 و رگمتس تاقبط داضت داینب رب ،دناهتشاد دوجو نونکات هک ىعماوج هیلک ،میدید هکنانچ

 مزال داد رارق متس و روج ضرعم رد ار ىاهقبط ناوتب هکنآ ىارب اما .دناهدوب راوتسا شکمتس

 .دنک ىگدنز راوهدرب دناوتب لقاال شکمتس هقبط ،نآ قبط هک دومن نیمأت ار ىطیارش تسا

 دادبتسا غوی ریز رد اوژروب هدرخ هچنانچ - دیدرگ لدبم نومک وضع هب ژاورس طیارش رد فرِس

 ىط ىقرت هار ،عیانص ىقرت اب هکنآ ىاجب ،رصاعم رگراک سکعرب .دش لیدبت اوژروب هب ىلادوئف

 مدب مد رگراک .دیامنیم طوقس شیوخ هقبط ىگدنز طیارش زا رتلزان ىعضو هب هتسویپ ،دنک
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 راکشآ ناسنیدب .تسا رتعیرس مه تورث و سوفن دشر زا تنکسم دشر و دوشیم رتنیکسم

 طیارش و دنامب ىقاب هعماج ىاورمکح هقبط نیا زا شیب هک تسین رداق ىزاوژروب هک ددرگیم

 هب رداق ىو .دنک لیمحت هعماج مامت هب ىاهدننک میظنت نیناوق ناونعب ار شیوخ هقبط

 روبجم و دیامن نیمأت ار ىراوهدرب ىگدنز ىتح شاهدرب ىارب دناوتیمن نوچ تسین ىیاورمکح

 دیامن هیذغت نانآ َِلبِق زا دوخ هکنآ ىاجب هک دیامن لزنت ىعضو نانچ هب شاهدرب دراذگب تسا

 ىنعم نیدب .َدرَب رسب ىزاوژروب هرطیس تحت نیا زا شیب دناوتیمن هعماج .دهدب اذغ ار اهنآ

  .تسین راگزاس هعماج تایح اب رگید ىزاوژروب تایح هک

 رد تورث ندش هتشابنا زا تسا ترابع ىزاوژروب هقبط تدایس و دوجو ىارب ىساسا طرش

 راک .تسا ىرودزم راک هیامرس دوجو طرش .هیامرس شیازفا و لیکشت و صاخشا تسد

 ىرجم ىزاوژروب هک ،عیانص ىقرت .تسا هتسب نارگراک نیبامیف تباقر هب ارصحنم ىرودزم

 تسا ىشان اهنآ تباقر زا هک ،نارگراک ىگدنکارپ ىاجب ،تسا نآ تمواقمالب و هداراالب

 لماکت و دشر اب نیاربانب .دروآیم دوجوب ىرگراک ىاهتیعمج داجیا اب ار اهنآ ىبالقنا ىگناگی

 و تسا لوغشم دیلوت هب نآ ساسا رب ىزاوژروب هک ىاهدولاش نآ دوخ ،گرزب عیانص

 ار دوخ نانکروگ زیچ ره رب مدقم ىزاوژروب .دزیریم ورف دهدیم صاصتخا دوخب ار تالوصحم

 .تسا ریزگان ىدننامه روطب ایراتلورپ ىزوریپ و وا ىانف .دروآیم دوجوب
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  تسینومک بزح تسفینام

 
 مود لصف

 

 اھتسینومک و اھراتلورپ
 
 ؟دنراد ىتابسانم هچ رگیدکی اب ىلک روطب اهراتلورپ و اهتسینومک

  .دنشاب هتفرگ رارق ىرگراک بازحا رگید ربارب رد هک دنتسین ىصاخ بزح اهتسینومک

  .دنرادن دشاب ادج اهراتلورپ هیلک عفانم زا هک ،ىعفانم هنوگچیه اهنآ

 نآ بوچراهچ رد ار ىراتلورپ شبنج دنهاوخب هک دنروآیمن نایمب ار 23ىاهژیو لوصا اهنآ

  .دنناجنگب هژیو لوصا

 رد اهتسینومک ،ىفرط زا هک تسا نیا رد اهنت ىراتلورپ بازحا رگید اب اهتسینومک قرف

 عفانم زا رظن فرص ار ایراتلورپ همه كرتشم حلاصم ،نوگانوگ للم ىاهراتلورپ تازرابم

 ىنوگانوگ لحارم رد رگید فرط زا و ،دنیامنیم عافد نآ زا و دنهدیم رارق رظن دم رد ،ناشیلم

 مامت عفانم و حلاصم ناگدنیامن هشیمه نانآ ،دنکیم ىط ىزاوژروب و ایراتلورپ هزرابم هک

  .دنتسه شبنج

 هشیمه و اهروشک همه ىرگراک بازحا شخب نیرت مزع اب ،المع اهتسینومک تبسانم نیدب

 هدوت هیقب هب تبسن اهتسینومک تیزم ،ىروئت ظاحل زا اما و ؛دناشیپ هب شبنج كرحم

 
  .ت.ـه .»ىتقیرط« تسا هدش هتشون »هژیو« ىاجب 1888 لاس ىسیلگنا عبط رد	-23
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  .دناهدرب ىپ ىراتلورپ شبنج ىلک جیاتن و نایرج و طیارش هب نانآ هک تسا نیا رد ایراتلورپ

 لکشتم ىنعی ،دننآ ىپ رد ىراتلورپ بازحا رگید هک تسا نامه اهتسینومک فده نیرتکیدزن

 همکاح تردق زارحا و ىزاوژروب تدایس نتخاس نوگنرس ،هقبط کی تروصب ایراتلورپ نتخاس

  .ایراتلورپ ىسایس

 ناهج حلصم کی هک ىلوصا و اههدیا رب ىنتبم هجوچیه هب اهتسینومک کیروئت تایرظن

  .تسین دشاب هدرک عارتخا ای و فشک

 شبنج نآ و ىتاقبط ىراج هزرابم ىعقاو تابسانم ىلک نایب زا تسا ترابع طقف تایرظن نیا

 ،هتشاد دوجو نونکات هک ىتیکلام تابسانم ءاغلا .دراد نایرج ام ناگدید ربارب رد هک ىخیرات

  .دشاب مسینومک هب صتخم افرص هک تسین ىزیچ

 ىخیرات ىگشیمه تالدبت و ىخیرات ىمئاد تارییغت شوختسد هتسویپ تیکلام تابسانم هیلک

  .تسا هدوب

  .دومن نآ نیشناج ار ىزاوژروب تیکلام و تخاس ىغلم ار ىلادوئف تیکلام هسنارف بالقنا الثم

 ءاغلا زا تسا ترابع هکلب ،تسین ىلک روطب تیکلام ءاغلا زا ترابع مسینومک هزیمم تفص

  .ىزاوژروب تیکلام

 کلمت و دیلوت نانچنآ رهظم نیرتلماک و نیرخآ ،ىزاوژروب رصاعم ىصوصخ تیکلام اما و

  .تسا ىنتبم 24درف زا درف رامثتسا و ىتاقبط ىاهداضت رب هک تسا ىلوصحم

 تیکلام ءاغلا :دننک هصالخ لصا کی رد ار دوخ ىروئت دنناوتیم اهتسینومک ظاحل نیا زا

  .ىصوصخ

 هدروآ تسدب اصخش هک ىتیکلام میهاوخیم هک دنهدیم رارق تمالم دروم ار اهتسینومک ام

 لالقتسا و اهتیلاعف و اهيدازآ همه داینب هک ار ىتیکلام ،تسا صخش دوخ راک هجیتن و هدش

  .میزاس ىغلم دهدیم لیکشت ار ىدرف

 ىزاوژروب هدرخ تیکلام ناتدوصقم ایآ !تسا نیمیِّدک و راک هرمث و جنرتسد لصاح هک ىتیکلام

 ام هک تسا مزال هچ ؟دوب ىزاوژروب تیکلام نارود زا لبق هب قلعتم هک تسا ىناقهد هدرخ و

 
 تیلقا رامثتسا« تسا هدش هتشون »درف زا درف رامثتسا« ترابع ىاجب 1888 لاس ىسیلگنا پاچ رد	-24

  .ت.ـه .»تیرثکا زا



 43    اھتسینومک و اھرتلورپ – مود لصف   

 ءاغلا راک رد و هتخاس ىغلم هرمزور روطب ار نآ هک تسا عیانص دشر نیا ،میزاس ىغلم ار نآ

  .تسا نآ لماک

  ؟دیناریم نخس ىزاوژروب ىصوصخ تیکلام زا دیاش ای و

 راک .هجو چیه هب ؟دنکیم داجیا ىتیکلام ىو ىارب ایراتلورپ راک ىنعی ىرودزم راک رگم ىلو

 اهنت و دنکیم رامثتسا ار ىرودزم راک هک دروآیم دوجوب ار ىتیکلام نآ ىنعی هیامرس ،ىرودزم

 .دنک شرامثتسا اددجم ات دیامن داجیا ىدیدج ىرودزم راک هک دبای شیازفا دناوتیم ىتروص رد

 ود ره نونکا .تسا ىرودزم راک و هیامرس نیب داضت رب ىنتبم نآ ىنونک لکش رد تیکلام

  .میهد رارق ىسررب دروم ار داضت نیا بناج

 ىانعم هب هکلب تسین دیلوت رد ىصخش افرص ماقم کی لاغشا ىانعم هب اهنت ندوب رادهیامرس

 هب اهنت و تسا ىعمج هتسد لوصحم کی هیامرس .تسه زین نآ رد ىعامتجا ماقم کی لاغشا

 هعماج ءاضعا همه كرتشم تیلاعف هلیسوب طقف و ءاضعا زا ىریثک هدع كرتشم تیلاعف هلیسو

  .دیآرد تکرح هب دناوتیم

  .تسا ىعامتجا ىیورین هکلب تسین ىدرف ىورین کی هیامرس سپ

 لدبم هعماج ىاضعا هیلک هب قلعتم ،ىعمج هتسد تیکلام کی هب هیامرس هک ىماگنه نیاربانب

 هدش لیدبت ىعامتجا تیکلام هب ىصوصخ تیکلام هک تسین نآ مکح رد لمع نیا ،ددرگ

 تسد زا ار دوخ ىتاقبط هبنج تیکلام و دباییم رییغت تیکلام ىعامتجا تلصخ اهنت ،تسا

  .دهدیم

  .میزادرپب ىرودزم راک هب نونکا

 هک ىتشیعم لئاسو هعومجم ىنعی ،دزم لقا دح زا تسا ترابع ىرودزم راک طسوتم ىاهب

 رگراک هک ار هچنآ نیاربانب .دنک ىگدنز رگراک ناونعب دناوتب ات تسا مزال رگراک کی ىارب

 ام ،تسا ىفاک شیگدنز دیلوت دیدجت ىارب تمحزب ،دروآیم فکب شیوخ تیلاعف رثا رب رودزم

 ىارب امیقتسم هک ،ار راک تالوصحم ىصوصخ کلمت هک میتسین نآ ددص رد هجو چیه هب

 ات دنکیمن داجیا ىدازام هک تسا ىکلمت نیا .میربب نایم زا ،دوریم راکب ىگدنز ددجم دیلوت

 هبنج میهاوخیم اهنت ام .تخاس شیوخ مکح موکحم ار ىرگید ىوزاب تمحز ناوتب نآ اب

 تسا هدنز نآ ىارب اهنت رگراک کلمت زرط نیا رد اریز میربب نایم زا ار کلمت نیا رابتبیصم

  .َدرمش ىضتقم همکاح هقبط حلاصم هک تسا هدنز ىنامز ات و دیازفیب هیامرس رب هک
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 راک ىتسینومک هعماج رد .تسا مکارتم راک شیازفا هلیسو طقف هدنز راک ىزاوژروب هعماج رد

 و رتراشرس ار نآ و هدیشخب هعسوت ار رگراک ىگدنز نایرج هک تسا ىاهلیسو طقف مکارتم

  .دنادرگیم رتناسآ

 هعماج رد هک ىتروص رد ،تساورمکح لاح رب هتشذگ ،ىزاوژروب هعماج رد بیترت نیدب

 و لالقتسا ىاراد هیامرس ىزاوژروب هعماج رد .دوب دهاوخ اورمکح هتشذگ رب لاح ،ىتسینومک

  .تسا تیصخش دقاف و لالقتسا زا مورحم شکتمحز درف هکنآ لاح و تسا تیصخش دجاو

 !دمانیم ىدازآ و تیصخش ندرب نیب زا ار نآ ىزاوژروب هک تسا تابسانم نیمه ندرب نیب زا

 ىزاوژروب لالقتسا و ىزاوژروب تیصخش ندرب نایم زا رس رب نخس مه عقاو رد .دراد قح ىو

  .تسا ىزاوژروب ىدازآ و

 ىدازآ زا تسا ترابع ىدازآ موهفم ،ىزاوژروب ىنونک ىدیلوت تابسانم راویدراهچ لخاد رد

  .دتس و داد ىدازآ ،ىناگرزاب

 هرابرد هک ىیاهيرونخس .تفر دهاوخ نایم زا زین دازآ ىناگرزاب ،ىناگرزاب مسر نداتفارب اب ىلو

 ىلک روطب ،ىدازآ هرابرد ام ىاهاوژروب رگید ىاهیناوخزجر عاونا دننام ،دوشیم دازآ ىناگرزاب

 و ىنعم دناوتیم ىئاطسو نورق هدش هدرب نانیشنرهش ىارب و دازآ ریغ ىناگرزاب ىارب طقف

 دوخ زین و ىزاوژروب ىدیلوت تابسانم و ىناگرزاب ىتسینومک ءاغلا ىارب هن دشاب هتشاد ىموهفم

  .ىزاوژروب

 هعماج رد ىلو .دیتفایم ساره هب مینک وغل ار ىصوصخ تیکلام میهاوخیم ام هکنیا زا امش

 انامه تیکلام نیا .تسا هدش وغل هعماج ىاضعا مهد هن ىارب ىصوصخ تیکلام ،امش ىنونک

 شنزرس ار ام امش نیاربانب .تسین دوجوم رگید مهد هن ىارب هک تسا دوجوم نآ هیاس رد

 زا هعماج قلطم تیرثکا تیمورحم هک میزاس ىغلم ار ىتیکلام میهاوخیم هک دینکیم

  .تسا نآ دوجو ىرورض طرش ،تیکلام

 مه اعقاو ،ىرآ .میزاس ىغلم ار امش تیکلام میهاوخیم هک دینکیم تمالم ار ام امش هلمجلاب

  .میراتساوخ ار نیمه ام

 تردق کی هب هصالخ و ىضرا دیاوع و لوپ و هیامرس هب راک لیدبت رگید هک هظحل نآ زا

 رگید ىصخش تیکلام هک هظحل نآ زا ىنعی ،دشابن رسیم ،دومن شراصحنا ناوتب هک ،ىعامتجا

 تیصخش دیرادیم راهظا امش هک تسا هظحل نامه زا ،ددرگ لدبم ىزاوژروب تیکلام هب دناوتن
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  .تسا هتفر نایم زا

 اوژروب درف تیصخش زا ریغ ىرگید زیچ تیصخش زا امش روظنم هک دیراد رارقا ناس نیدب

  .دورب نیب زا دیاب مه اتقیقح ىتیصخش نینچ .تسین اوژروب کلام ىنعی

 ىناسک زا اهنت هکلب دیامنیمن بلس ار ىعامتجا تالوصحم کلمت ناکما ىدحا زا مسینومک

  .دنزاسیم دوخ موکحم زین ار نارگید راک کلمت نیا قیرط زا هک دنکیم بلس ار تردق نیا

 و دوشیم فقوتم ىتیلاعف هنوگ ره ىصوصخ تیکلام ىاغلا رثا رب هک دنیوگیم هناضرتعم

  . دریگیم ارف ار اج همه ىناگمه تلاطب و ىتخَل

 دشاب هدش دوبان تلاطب و ىتخل رثا رب شیپ اهتدم ىزاوژروب هعماج ىتسیابیم تروصنیا رد

 راک دروآیم تسدب ىزیچ هکنآ و دروآیمن تسدب ىزیچ دنکیم راک هکنآ هعماج نیا رد اریز

 دوجو هیامرس ىتقو هک دوشیم دودحم ررکم رارکت نیا هب اهساره و میب نیا همه .دنکیمن

  .تشاد دهاوخن دوجو رگید زین ىدزم راک تشادن

 ،دنروآیم دراو ىدام تالوصحم دیلوت و کلمت ىتسینومک هویش هب هک ار ىیاهداریا نآ هیلک

 نامهب .دنهدیم قابطنا زین ىغامِد راک تالوصحم دیلوت و کلمت هویش هب ار اهنامه انیع

 ىارب بیترت نامهب ،تسا دیلوت دوخ ءاغلا مکح رد ىتاقبط تیکلام ءاغلا اوژروب ىارب هک ناس

  .تسا ىلک روطب شزومآ ءاغلا مکح رد زین ىتاقبط گنهرف شزومآ ءاغلا ىو

 اهناسنا میظع تیرثکا هک تسا نامه دنکیم ىیارس هبدُن شلاوز رد ىو هک ىشزومآ نآ ىلو

  .دزاسیم لدبم نیشام هدئاز هب ار

 گنهرف و ىدازآ هرابرد دوخ هنابآماوژروب ىاهرادنپ هاگرظن زا ار ىزاوژروب تیکلام ءاغلا امش اما

 امش ىاههدیا .دیزادرپن هلداجم هب ام اب هجیتن رد و دیهدن رارق شجنس دروم هریغ و قوقح و

 روطنامه ،تسا تیکلام ىزاوژروب تابسانم و ىزاوژروب هعماج ىدیلوت تابسانم لوصحم دوخ

 ار شنومضم هک ىاهدارا ،امش هقبط هدارا زا تسا ترابع اهنت زین امش ىقوقح ماکحا هک

  .دنکیم نییعت امش هقبط ىگدنز ىدام طیارش

 تیکلام تابسانم و ىدیلوت تابسانم دزاسیم ناتراداو هک ،دوخ هناضرغم رادنپ نیا رد امش

 هب ار نآ و هتشاگنا ادج ،دنکیم رییغت دیلوت ىلماکت نایرج ىط هک ىخیرات ىتابسانم زا ار دوخ

 و هدرک ىیاورمکح امش زا لبق هک ىتاقبط نآ همه اب ،دینک لدب رکفت و تعیبط نادواج نوناق

 امش دیآیم نایمب ىزاوژروب تیکلام زا نخس هک ىماگنه .دیمیهس و کیرش دناهدرپس انف هار
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 دروم نیا رد ،دینکیم ىلادوئف دهع و ناتساب نارود تیکلام دروم رد هک ار هچنآ دیرادن تأرج

  .دینک كرد زین

 مشخ هب اهتسینومک دیلپ دصق نیا زا زین اهلاکیدار نیرتىطارفا ىتح !هداوناخ ءاغلا اما و

  .دنیآیمرد

 .ىصوصخ لخادم و هیامرس ساسا رب ؟تسا راوتسا ىساسا هچ رب ىزاوژروب ىنونک هداوناخ

 و اهراتلورپ ىرابجا ىنامناخىب و دراد دوجو ىزاوژروب ىارب اهنت لامک و مامت تروصب هداوناخ

  .تسا نآ لمکم ىمومع ءاشحف

 لاوز اب ود ره لاوز و دوریم نیب زا دوخ لمکم نیا نتفر نایم زا اب اتعیبط ىزاوژروب هداوناخ

  .تسا مأوت هیامرس

 نیا هب ام ؟میهد همتاخ دوخ لافطا زا نیدلاو رامثتسا هب میهاوخیم هک دینکیم شنزرس ار ام

  .مینکیم فارتعا تیانج

 ،میزاسیم رارقرب ار ىعامتجا تیبرت ىگناخ تیبرت ىاجب ام ىتقو هک دییوگیم امش ىلو

  .میربیم نایم زا دراد دوجو ناسنا ىارب هک ار ىتابسانم نیرتیمارگ

 نآ شرورپ نیا هدننک نییعت رگم ؟تسین هعماج امش دوخ شرورپ هدننک نییعت رگم اما

 ریغ ای و میقتسم تلاخد زین و دیلوغشم شرورپ راک هب نآ نورد رد هک ىعامتجا تابسانم

 دوخ زا ار شرورپ رد هعماج ریثأت اهتسینومک ؟تسین هریغ و هسردم قیرط زا هعماج میقتسم

 ذوفن ریثأت ریز زا ار شرورپ راک و دنهدیم رییغت ار نآ تلصخ اهنت اهنآ ؛دننکیمن عارتخا

  .دنشکیم نوریب همکاح هقبط

 مه زا رتشیب ایراتلورپ طیحم رد ىگداوناخ ىاهدنویپ گرزب عیانص دشر هیاس رد هک هزادنا ره

 نامه هب ،دندرگیم لدبم راک رازفا و هداس ىالاک هب رتشیب ناکدوک هک هزادنا ره و دلسگیم

 لافطا و نیدلاو زیمآ تبحم طباور و شرورپ و هداوناخ هرابرد ىزاوژروب ىاهىیارس هوای هزادنا

  .دنکیم ترفن داجیا رتشیب

  .دینک ىلمع ار نز كارتشا دیهاوخیم اهتسینومک امش رخآ :دنزیم گناب ادصکی ىزاوژروب

 دروم دیاب دیلوت ىاهرازفا هک دونشیم ىو .درمشیم دیلوت رازفا کی اهنت ار دوخ نز اوژروب

 هکنیا زج دنک رکف ىرگید روط دناوتیمن هک تسا ىهیدب اذل دنریگ رارق ىناگمه ىرادرب هرهب

  .دش دهاوخ زین نانز لماش تشونرس نامه
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 ىنعی ،نانز عضو نیا هک تسا نآ رس رب تبحص اقافتا هک دنزب سدح دناوتیمن ىتح ىو

  .ددرگ عفترم دیاب ،نانآ ندوب دیلوت رازبا افرص

 ىمسر كارتشا نیا زا ام ىاهاوژروب هنابانجیلاع ىقالخا تشحو زا رتکحضم ىزیچ ىهگناو

 ار نز كارتشا اهتسینومک تسین مزال .تسین ،دنهدیم تبسن اهتسینومک هب هک ،نانز

  .تسا هتشاد دوجو هشیمه ابیرقت كارتشا نیا ،دننک ىلمع

 و دنزرویمن افتکا ،دنراد رایتخا تحت ار دوخ نارگراک نارتخد و نانز هک نیا هب ،ام ىاهاوژروب

  .دننک ردب هار زا ار رگیدکی نانز هکیتقو دنربیم ىصوصخم تذل ىمسر ءاشحف رب هوالع

 هب دوب نکمم هک ىداریا رثکادح .تسا نانز كارتشا نامه عقاو رد ىزاوژروب ىیوشانز

 و ىمسر ار نانز ىناهنپ و هناراکایر كارتشا دنهاوخیم هک تسا نیا دندروآ دراو اهتسینومک

 زا هک نانز كارتشا نآ ،دیلوت ىنونک تابسانم ندش دوبان اب هک تسا ىهیدب ىلو .دننک راکشآ

  .تفر دهاوخ نایم زا زین ،ىمسر ریغ و ىمسر ءاشحف ىنعی ،هدش ىشان تابسانم نیا

  .دنزاس ىغلم ار تیلم و نهیم دنهاوخیم هک دننکیم شنزرس ار اهتسینومک زین و

 دیاب ایراتلورپ اریز .دریگب دنرادن هک ار ىزیچ اهنآ زا دناوتیمن ىسک .دنرادن نهیم نارگراک

 ار دوخ و دبای ءاقترا 25ىلم هقبط کی ماقمب و دروآ فکب ار ىسایس تدایس زیچ ره زا لبق

 تسین ىیانعم نآ هب الصا نیا هچرگ ،دراد ىلم هبنج زونه شدوخ ىو ؛دروآرد تلم تروصب

  .دمهفیم نآ زا ىزاوژروب هک

 و ىناهج رازاب و ىناگرزاب ىدازآ و ىزاوژروب هعسوت و دشر رثا رب اهتلم داضت و ىلم ىیادج

  .دوریم نایم زا شیپ زا شیب ،نآ اب قبطنم ىگدنز طیارش و ىتعنص دیلوت ىناسکی

 داحتا .دنکیم عیرست شیپ زا شیب ار داضت و ىیادج نیا نتفر نایم زا ایراتلورپ تدایس

  .تسایراتلورپ ىدازآ هیلوا طیارش زا ىکی ،ندمتم ىاهروشک لقاال ىعاسم

 هلیسوب ىلم رامثتسا ،دوریم نایم زا رگید درف هلیسوب ىدرف رامثتسا هک ىاهزادنا نامه هب

  .تفر دهاوخ نایم زا زین رگید للم

 زین رگیدکی هب تبسن اهتلم هنامصخ تابسانم اهتلم لخاد رد ىتاقبط داضت نتفر نیب زا اب

 
 ماقم هب« تسا هدش پاچ »دبای ءاقترا ىلم هقبط کی ماقمب« ترابع ىاجب 1888 ىسیلگنا عبط رد	-25

  .ت.ـه .»دبای ءاقترا تلم نومنهر هقبط
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  .تفر دهاوخ نایم زا

 دوشیم دراو مسینومک هب کیژولوئهدیا ىلک روطب و ىفسلف ،ىبهذم رظن هطقن زا هک ىتاماهتا

  .دنتسین ىلصفم ىسررب روخرد هجوچیه هب

 و تایرظن ،تاروصت هک میربب ىپ هکنآ ىارب تسا مزال ىصاخ تریصب و ىشیدنا فرژ ایآ

 ىگدنز و ىعامتجا تابسانم و تشیعم طیارش ىاپمه اهناسنا روعش هملک کی رد و میهافم

  ؟دباییم رییغت اهنآ ىعامتجا

 ىزاوم ،نهذ تالوصحم هک دزاسیم نهربم ار تقیقح نیا زج ىرگید زیچ هچ اههدیا خیرات

 هدوب ترابع اهنت هتسویپ ىنامز ره عیاش و جیار ىاههدیا ؟دریذپیم لوحت ىدام تالوصحم اب

  .همکاح هقبط ىاههدیا زا تسا

 تقیقح نیا اهنت هتکن نیا رکذ ؛دنکیم ىبالقنا ار هعماج مامت هک دنناریم نخس ىیاههدیا زا

 هکنیا و تسا هدش لیکشت دیدج هعماج رصانع میدق هعماج نورد رد هک دزاسیم نشور ار

  .تسا ىگدنز نهک طیارش لاوز هارمه و اپمه نهک راکفا لاوز

 ىماگنه .دندش حیسم بهذم بولغم نهک بهاذم دوب لاوز تسد رد میدق ىایند هک ىماگنه

 اب لادوئف هعماج ،دشیم دوبان هنابلط ددجت راکفا تابرض ریز رد ىحیسم دیاقع 18 نرق رد هک

 ىدازآ هب طوبرم ىاههدیا .دوب رابگرم ىراکیپ راک رد دوب ىبالقنا مایا نآ رد هک ىزاوژروب

  .دوب 26تاینادجو هصرع رد تباقر ىدازآ هطلس رهظم طقف ،بهذم و نادجو

 هریغ و ىقوقح و ىسایس و ىفسلف و ىقالخا و ىبهذم ىاههدیا« »ىلو« :تفگ دنهاوخ ام هب

 و هفسلف و قالخا و بهذم دوخ اما .دناهتفای ىتاروطت و تالدبت ىخیرات لماکت ریسم رد اعطق

  .تسا هدنام ظوفحم روطت و لدبت نیا نایرج رد قوقح و تسایس

 لماکت لحارم هیلک ىارب هک دراد دوجو هریغ و تلادع ،ىدازآ ریظن ىنادیواج قیاقح هوالعب

 نادیواج قیاقح ،دروایب ىاهزات لدب هکنآ ىاجب ،مسینومک هکنآ لاح و .تسا كرتشم ىعامتجا

 دوجو نونکات هک ىخیرات لماکت ریس رسارس اب ناسنیدب و دربیم نایم زا ار قالخا و بهذم

  .»تسا فلاخم هتشاد

 
 رد« تسا هدش هتشون »تاینادجو هصرع رد« ىاجب 1872 لاس ىناملآ پاچ زا دعب ىاهپاچ رد	-26

  .ت.ـه .»تفرعم هصرع
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 رد ،هتشاد دوجو نونکات هک ىعماوج هیلک خیرات ؟دوشیم رجنم اجک هب ماجنارس ماهتا نیا

  .تسا هدرک ریس هتفرگ دوخب ىنوگانوگ لاکشا فلتخم راودا ىط هک ،ىتاقبط تاضقانت ریسم

 هلیسوب هعماج زا ىشخب ندش رامثتسا زاب ،دنشاب هتفرگ دوخب هک ىلکش ره تاضقانت نیا ىلو

 ىبجع تبسانم نیدب .دراد تیمومع هتشذگ نورق هیلک ىارب هک تسا ىتقیقح رگید شخب

 فالتخا همه مغر ىلع ،هتشذگ راصعا و نورق هیلک ىعامتجا كاردا و روعش هک تسین

 ریس تفرعم زا ىیاهلکش نآ اب ىنعی ،نیعم و ناسکی ىیاهلکش اب ،اهتوافت و اهلکش

  .دش دنهاوخ دوبان ىلکب تاقبط ضقانت ىیاهن ىدوبان رثا رب اهنت هک دنکیم

 هک تسا ىتیکلام تابسانم اب دنویپ ىاههتشر نتسسگ لکش نیرتىعطق ىتسینومک بالقنا

 هک ىیاههدیا اب دوخ لماکت نایرج رد بالقنا نیا رگا تسین روآ تفگش ؛تسا هتشذگ كَرَتام

  .دنک هطبار عطق ىلکش نیرتىعطق هب تسا هتشذگ كَرَتام

  .میرذگب مسینومک هب تبسن ىزاوژروب تاضارتعا زا کنیا

 ماقم هب ایراتلورپ ءاقترا زا تسا ترابع ىرگراک بالقنا رد ماگ نیتسخن هک میدید قوف رد

  .ىسارکمد ندروآ فک هب و همکاح هقبط

 زا ار هیامرس مامت مدقب مدق هک درک دهاوخ هدافتسا نآ ىارب دوخ ىسایس تدایس زا ایراتلورپ

 تروصب هک ایراتلورپ ىنعی ،تلود تسد رد ار دیلوت تالآ هیلک ،دشکب نوریب ىزاوژروب گنچ

 ىاهورین مجح رب رتمامت هچ ره ىتعرس اب و دزاس زکرمتم ،تسا هدش لکشتم همکاح هقبط

  .دیازفایب هدلوم

 تابسانم و تیکلام قوقح رد هنادبتسم تلاخد اب اهنت تسا نکمم ادتبا رد راک نیا هتبلا

 راوتسا ان و اسران ىداصتقا ظاحل زا هک دریگ ماجنا ىتامادقا کمک اب ىنعی ىزاوژروب ىدیلوت

 هباثمب اهنآ ندرب راکب و هتفای امن و وشن دوخب دوخ ،شبنج نایرج رد ىلو ،دنسریم رظنب

  .تسا ریذپان زارتحا ىرما دیلوت هویش هیلک رد لوحت داجیا ىارب ىلئاسو

  .دوب دهاوخ توافتم نوگانوگ ىاهروشک رد تامادقا نیا هک تسا ىهیدب

  :تشاد ىرجم ار نیریز تامادقا ىلک روطب ناوتیم اهروشک نیرتورشیپ رد ىلو

 .ىتلود جراخم نیمأت ىارب نیمز زا هلصاح دیاوع فرص و كالما طبض -1

  .نیگنس ىدعاصت تایلام -2

  .تثارو قح وغل -3
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  .نیرساجتم و نیرجاهم هیلک لاوما طبض -4

 راصحنا قح اب و ىتلود هیامرس اب ىلم کناب کی هلیسوب تلود تسد رد تارابتعا زکرمت -5

  .صوصخم

  .تلود تسد رد لقن و لمح طئاسو هیلک زکرمت -6

 قبط ىضارا نتخاس دابآ و حالصا و دیلوت ىاهرازفا و ىتلود ىاههناخراک دادعت دایدزا -7

  .دحاو هشقن

  .ىزرواشک ىارب هژیوب ىتعنص شترا داجیا و همه ىارب راک ناسکی رابجا -8

  .رهش و هد نیب 27داضت ىجیردت عفر هار رد ششوک و تعنص و ىزرواشک دنویپ -9

 اههناخراک رد ناکدوک راک ندرب نایم زا و ناکدوک هیلک ناگیار و ىعامتجا شرورپ -10

  .هریغ و هریغ و ىلام دیلوت اب ىتیبرت روما نتخیمآ رد .نآ ىنونک لکشب

 

 ىعامتجا تسد رد دیلوت هیلک و دورب نایم زا ىتاقبط تافالتخا ،لماکت نایرج رد هک ىماگنه

 تردق .داد دهاوخ تسد زا ار دوخ ىسایس هبنج هماع تموکح نامز نآ رد ،دبای زکرمت دارفا زا

 ىارب هقبط کی لکشتم روز لامعِا زا تسا ترابع هملک صاخ ىانعمب ىسایس همکاح

 دحتم ىاهقبط تروصب ریزگان ىزاوژروب دض رب ایراتلورپ هک ىماگنه .رگید هقبط بوکرس

 همکاح هقبط ناونعب و دنک لدبم همکاح هقبط هب ار شیوخ ،بالقنا کی هار زا و ،ددرگ

 ىدیلوت تابسانم نیا هارمه هاگنآ ،دزاس ىغلم ربج لامعا قیرط زا ار دیلوت نهک تابسانم

 نیع رد و ىلک روطب 28تاقبط دوجو طیارش زین و هدرک دوبان ار ىتاقبط داضت دوجو طیارش

 .دربیم نیب زا هقبط کی ناونعب مه ار دوخ تدایس لاح

 هک دیآیم دیدپ دارفا زا ىعامتجا ،شیتاقبط تاضقانت و تاقبط اب ،ىزاوژروب نهک هعماج ىاجب

  .تسا ناگمه هنادازآ لماکت طرش درف ره هنادازآ لماکت ،نآ رد

 
 هتشون »داضت« هملک ىاجب تسا هدش رشتنم دعب هب 1872 لاس زا هک ىناملآ ىدعب ىاهپاچ رد	-27

  .ت.ـه .»فالتخا« تسا هدش

 »ىلک روطب تاقبط دوجو طیارش زین و« ترابع ىاجب 1872 لاس ىناملآ پاچ زا دعب ىاهپاچ رد	-28

  .ت.ـه » .دیامنیم لحنم ىلک روطب ار تاقبط« تسا هدش هتشون
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 تسینومک بزح تسفینام
 

 موس لصف
 

 ىتسینومک و ىتسیلایسوس تایبدا
 

 ىعاجترا مسیلایسوس -1
 

 ىلادوئف مسیلایسوس -فلا
 دض رب هک دوب نیا ناشتیرومأم شیوخ ىخیرات عقوم ءاضتقا هب انب سیلگنا و هسنارف فارشا

 رد و هسنارف رد 1830 لاس هیئوژ بالقنا رد .دنراگنب ىیاههمانوجه ىزاوژروب رصاعم هعماج

 روفنم هدیسر نارودب هزات زا رگید رابکی فارشا ،ناتسلگنا رد ىناملراپ مرفر نارادفرط شبنج

 نایم رد تسناوتیمن ىسایس ىدج هزرابم کی زا ىنخس رگید سپ نیا زا .دندروخ تسکش

 رگید زین تایبدا هصرع رد اما ،دوب هدنامیقاب ناشیارب تایبدا قیرط زا هزرابم هار اهنت .دشاب

 ،تقفش بلج ىارب فارشا .دوب هدش نکمم ریغ 29تنطلس دیدجت نارود ىاهيزادرپ ترابع

 رب نانآ تساوخداد و دنتسین دوخ عفانم دنب رد رگید هک دنزاس رگولج نینچ رهاظب ىتسیابیم

 شوخلد نیدب ار دوخ نانآ .تسا هدش رامثتسا هقبط عفانم ظفح رطاخب طقف ىزاوژروب دض

 
-1830( تسا هسنارف تنطلس دیدجت هکلب تسین )1660-1689( ناتسلگنا تنطلس دیدجت دوصقم	-29

  .ت.ـه .)8188 لاس ىسیلگنا همجرت ىارب سلگنا هیشاح( )1814
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 ىو شوگ رد نانکاوجن و هدورس تایلزه دوخ دیدج رَورَس دض رب هک دنتخاسیم

  .دننک ىموش شیبامک ىاهىیوگشیپ

 هصق ىمین ،تایلزه ىمین ،ىیارس هحون نآ زا ىمین هک ،ىلادوئف مسیلایسوس بیترت نیدب

 شرادشین و هنایوگهلذب و خلت همانداد هاگ هاگ هک دمآ دوجوب تسا هدنیآ دیدهت ىمین و هتشذگ

 ىارب لماک ىدادعتساىب تلع هب هتسویپ ىلو درکیم رادهحیرج ار ىزاوژروب بلق امیقتسم

  .تشاد ىروآ هدنخ ریثأت ،رصاعم خیرات نایرج كرد

 ىپ زا ار مدرم ات دندروآیمرد تکرحب ىمچرپ نوچمه ار ایراتلورپ ىگزویرد ىاتنچ ،فارشا

 رد ار ىلادوئف ىمیدق ناشن ،دندش ناور نانآ لابندب مدرم هک تقو ره ىلو دنزادناهارب دوخ

  .دنتفرگ ىرود ىمارتحا زا ىلاخ دنلب ههقهق اب و دندرک هدهاشم نانآ تشپ

 لوغشم ىدمک نیا ءارجا هب30»ناوج ناتسلگنا« هورگ و هسنارف ىاهتسیمیتیژل زا ىتمسق

  .دندش

 هویش زا ریغ و ىرگید عون زا اهنآ رامثتسا هویش هک دننکیم تباث اهلادوئف هک ىماگنه

 لاوحا و عاضوا رد نانآ هک دننکیم شومارف ار هتکن نیا طقف ،تسا هدوب ىزاوژروب رامثتسا

 اهنآ هک ىماگنه .دندوب لوغشم رامثتسا هب تسا هتفر نایم زا نونکا هک ىرگید ىلکب

 ار هتکن نیا تشادن دوجو رصاعم ىایراتلورپ ناشتدایس نارود رد هک دننکیم ناشنرطاخ

  .تساهنآ ىعامتجا ماظن ریزگان هرمث رصاعم ىزاوژروب اقافتا هک دننکیم شومارف

 ماهتا هک دنرادیم ناهنپ مک ار شیوخ تاداقتنا ىعاجترا هبنج ردقنآ اهلادوئف هوالعب

 وشن ىاهقبط ىزاوژروب تدایس نارود رد هک تسا نیمه زا ترابع ىزاوژروب دض رب ناشهدمع

  .تخاس دهاوخ رجفنم ار نهک ىعامتجا ماظن هیلک هک دباییم امن و

 دوجوب ار ىبالقنا ىایراتلورپ ىو هک دننکیم شهوکن تهج نیا زا رتشیب ار ىزاوژروب اهنآ

  .دروآیم دوجوب ار ایراتلورپ ىلک روطب هک تهج نیا زا هن دروآیم

 
 ناتسلگنا« هورگ .دنتسه اهنوبروب هلسلس ددجم رارقتسا رادفرط كاّلم نایرابرد بزح اهتسیمیتیژل	-30

 و ىسایس لاجر و ىسیلگنا فارشا زا ىاهگرج نآ لماش و دش لیکشت 1842 لاس ىلاوح رد »ناوج

 ناگدنیامن هریغ و لیالراک ساموت و ىلیئارزید .دندوب هتسویپ ناراکهظفاحم هب هک دوب ناتسلگنا نابیدا

  .ت.ـه .دندوب هورگ نیا هتسجرب
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 تکرش رگراک هقبط دض رب هنارباج تامادقا هیلک رد ،ىسایس لمع ماگنه تهج نیمه هب

 ندرک عمج ىارب ار تصرف قارطمط رُپ تارابع همه اب مه ىداع ىگدنز رد و دنیوجیم

 و دنفسوگ مشپ تراجت زا هلصاح عفانم اب ىگدازآ و تبحم و افو هلدابم ای و 31نیرز ىاهبیس

  .32دنهدیمن تسد زا ار قرع و ردنغچ

 ىشیشک مسیلایسوس ،تسا هتشادیمرب ماگ لادوئف ىوزاب هب وزاب هتسویپ شیشک هک روطنامه

  .تسا تکرح رد ىلادوئف مسیلایسوس شودب شود زین

 هداد ىتسیلایسوس گنر و بآ ىحیسم هناضاترم هویش هب هک تسین رتناسآ نیا زا زیچ چیه

 رگم ؟تسا هدرکن راکیپ تلود و ىیوشانز و ىصوصخ تیکلام دض هب زین تیحیسم رگم .دوش

 ار اسیلک و تینابهر ،سفن نتشاد راوخ و درجم ىگدنز ،تنکسم و ىراکوکن اهنآ ىاجب

 رب اهشیشک هک تسا ىکربتم بآ هباثم هب اهنت ىحیسم مسیلایسوس ؟تسا هدومنن هظعوم

  .دنشاپیم تیفارشا بضغ و مشخ

 

 ىزاوژروب هدرخ مسیلایسوس -ب
 رد شنارذگ طیارش و هدش نوگنرس ىزاوژروب تسدب هک تسین ىاهقبط هناگی لادوئف تیفارشا

 نورق فنص .تسا هدرک ىط ار لاوز هار دوخ و هدیدرگ رتمیخو ىزاوژروب رصاعم هعماج

 ىیاهروشک رد .دناهدوب رصاعم ىزاوژروب فالسا اپ هدرخ ناناقهد فنص و نانیشنرهش ىئاطسو

 دشر ىزاوژروب رانک رد مه نونکات هقبط نیا ،دناهتفای دشر رتمک ىتراجت و ىتعنص ظاحل زا هک

  .دهدیم همادا ار دوخ دماج ىگدنز هدنبای

 
 تخرد زا هک« تسا هدش هفاضا »نیرز ىاهبیس« ترابع لابند رد 1888 لاس ىسیلگنا همجرت رد	-31

  .ت.ـه .»دزیریم عیانص

 هدمع شخب اهرکنوی و هشیپ تحالف فارشا نآ رد هک ،تسا ناملآ هب طوبرم الوصا بلطم نیا	-32

 ىاههناخراک هدمع نابحاص هوالعب و دننکیم هرادا نیرشابم طسوت هب دوخ رظن تحت ار شیوخ كالما

 ىلو ،دناهدیسرن هیاپ نیا هب زونه ىسیلگنا رتدنمتورث فارشا .دنتسه مه ىنیمز بیس قرع و دنق ردنغچ

 نیسسؤم رایتخا رد دوخ مان ندراذگ اب ،ار نیمز زا هلصاح دیاوع لزنت ناوتیم هنوگچ دننادیم زین نانآ

  .)1888 لاس ىسیلگنا همجرت هب سلگنا هیشاح( .درک ناربج ،كوکشم شیب و مک ىماهس ىاهتکرش
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 ىدیدج ىزاوژروب هدرخ تسا هتفرگ طسب و هتفای دشر رصاعم تیندم هک ىیاهروشک نآ رد

 ىط ار دوخ ندمآ دوجوب ریس امئاد ىزاوژروب هعماج لمکم شخب ناونعب و - تسا هدمآ دوجوب

 هتسویپ ،تباقر ىلو .تسا ناسون رد ىزاوژروب و ایراتلورپ نیب ىزاوژروب هدرخ نیا .دنکیم

 نیا كرد هب عورش رگید نانآ و دناریم ایراتلورپ فوفص لخادب ار هقبط نیا هب قلعتم دارفا

 رصاعم هعماج لقتسم شخب ناونعب گرزب عیانص دشر رثا رب هک ،هظحل نآ هک دننکیم هتکن

 و ناسرزاب ،تعارز و تعنص و تراجت رد ار اهنآ ىاج و تسا کیدزن ،دنورب نایم زا ىلکب

  .تفرگ دنهاوخ ریجا نامدختسم

 لیکشت ار سوفن هیلک زا ىمین زا شیب بتارمب ناناقهد هک ،هسنارف دننام ىیاهروشک رد

 تاداقتنا رد و هتفرگ ىزاوژروب هیلع ار ایراتلورپ بناج هک ىناگدنسیون شیادیپ ،دنهدیم

 دندربیم راکب ار ىناقهد هدرخ و ىزاوژروب هدرخ ىاهسایقم ىزاوژروب ماظن هب تبسن شیوخ

 دوب بیترت نیدب .دوب ىعیبط ىرما دندومنیم كرد ىزاوژروب هدرخ هاگرظن زا ار رگراک بزح و

 رب زین ناتسلگنا رد هکلب هسنارف رد اهنت هن ىدنومسیس .دمآ دیدپ اوژروب هدرخ مسیلایسوس هک

  .دراد رارق عون نیا زا ىتایبدا سأر

 تابسانم رد دوجوم ىاهداضت تسا هتسناوت ناوارف ىتریصب و ىنیبزیت اب مسیلایسوس نیا

 برخم تارثا و دنک شاف ار نویداصتقا هناسولاس ىناوخانث و دیامن كرد ار رصاعم ىدیلوت

 لاوز ،اهنارحب ،دیلوت هفاضا ،ىضرا تیکلام و هیامرس زکرمت ،راک میسقت و ىنیشام دیلوت

 ،تورث عیزوت شحاف بسانت مدع ،دیلوت جرم و جره ،ایراتلورپ رقف ،ناقهد و اوژروب هدرخ ریزگان

 تابسانم و قباس موسر و بادآ ندش خوسنم ،رگیدکی اب اهتلم ىتعنص زوسنامناخ ىاهگنج

  .دزاس نهربم ىریذپانراکنا هویش اب ار میدق ىاهتیلم و ىگداوناخ نهک

 هب و هلدابم و دیلوت نهک لئاسو اب دراد ىعس مسیلایسوس نیا ،دوخ تبثم نومضم رظن زا ىلو

 لئاسو هکنآ ای و دیامن ءایحا رگید راب ار نهک هعماج و تیکلام ىمیدق تابسانم نآ هارمه

 هک ىتیکلام نهک تابسانم بوچراهچ رد رگید راب روز و ربج هار زا ار هلدابم و دیلوت رصاعم

 ره رد .دناجنگب دوش رجفنم مه ىتسیابیم راچان و هدش رجفنم دیلوت لئاسو نیا هلیسوب البق

  .ىلیخت مه و تسا ىعاجترا مه ،لاح نیع رد ،مسیلایسوس نیا تلاح ود

 رد لاکرایرتاپ طباور و عیانص رد ىفنص نامزاس هک تسا نآ مسیلایسوس نیا مالک نیرخآ

  .ددرگ رقتسم ىزرواشک
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  .33دیدرگ لدبم ىاهنابوعرم دنل دنل هب دوخ ىتآ لماکت و دشر رد تقیرط نیا
 

 »ىقیقح« مسیلایسوس ای ىناملآ مسیلایسوس -ج

 رهظم و هدمآ دوجوب مکاح ىزاوژروب راشف تحت هک ،هسنارف ىتسینومک و ىتسیلایسوس تایبدا

 هزات ىزاوژروب اجنآ رد هک دش هداد لاقتنا ناملآ هب ىنامز ،دوب تیمکاح نیا دض رب هزرابم ىبدا

  .دوب هدومن عورش ىلادوئف دادبتسا دض رب ار دوخ هزرابم

 نماد رد مامت علو و صرح اب ناملآ رد ابیز تالمج نارادتسود و اهفوسلیف همین و اهفوسلیف

 هب هسنارف زا اههتشون نیا لاقتنا اب هارمه هک دندرک شومارف طقف و دندز گنچ تایبدا نیا

 ،ناملآ لاوحا و عاضوا رد .تسا هدشن لقتنم ناملآ هب هسنارف روشک ىتایح طیارش ،ناملآ

 ىبدا افرص نایرج کی هرظنم و داد تسد زا ار دوخ هطساوالب ىلمع تیمها ىوسنارف تایبدا

 کی هرابرد نالابغراف ىفابلایخ هب هیبش ىزیچ طقف ىتسیابیم تایبدا نیا .تفرگ دوخب ار

 ىاهتساوخ ناس نیدب .دیآ رظنب ىناسنا تیهام نتفای ققحت هرابرد و 34ىعقاو هعماج

 لقع« ىاهتساوخ ىانعم هب اهنت مهدجه نرق ىناملآ هفسالف ىارب هسنارف بالقنا نیتسخن

 نیناوق موهفم اهنآ رظن رد مه هسنارف ىبالقنا ىزاوژروب هدارا زاربا و دوب ىلک روطب »ىلمع

  .تشاد ار ىرشب اعقاو هدارا و ىه ثیح نم هدارا ،ضحم هدارا

 ىفسلف نادجو اب ار ىوسنارف نیون ىاههدیا هک دش نیا هب رصحنم ىناملآ نیفّنصم راک مامت

 ىفسلف هاگرظن زا ار ىوسنارف ىاههدیا رتحیحص ترابع هب ای و دنزاس راگزاس شیوخ نهک

  .دنریگارف دوخ

 ىنعی ،دنریگیمارف ار هناگیب نابز الومعم هک تفرگ ماجنا ىلکش نامه هب نتفرگارف لمع نیا

 
 لدبم ىاهنابوعرم دنل دنل هب ىتآ لماکت و دشر رد« ترابع ىاجب 1888 لاس ىسیلگنا پاچ رد	-33

 دوخ نیا هدننک ریدخت راثآ هیلک ىخیرات تخسرس قیاقح هک ىماگنه ،ماجنارس« تسا هدش هتشون »دیدرگ

 .ت.ـه .»دیدرگ لدبم ىرابتکالف دنل دنل هب مسیلایسوس لکش نیا ،تخاس لئاز ار ىبیرف

 »ىعقاو هعماج کی هرابرد« ترابع دوشیم عورش دعب هب 1872 لاس ىناملآ عبط زا هک ىیاهپاچ رد	-34

  .ت.ـه .تسین
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  .همجرت قیرط زا

 هتشون ناتساب ناتسرپ تب کیسالک راثآ نآ رب هک ىیاهسیونتسد رب نابهار ،مینادیم هکنانچ

 دض تایبدا اب ىناملآ نیّفنصم .دنتشاگنیم ار کیلوتاک نیسدقم ىانعمىب لاح حرش ،دوب هدش

 رهَظ رد ار دوخ ىفسلف لیطابا هک ىنعم نیدب دندرک ار راتفر نیا سکع تسرد هسنارف ىنید

 ندش ادج دوخ زا« :دنتشون ىلوپ تابسانم زا ىوسنارف داقتنا لیذ رد الثم .دنتشون هسنارف نتم

 لک هطلس ءاغلا« :دنتشون ىزاوژروب تلود زا ىوسنارف داقتنا لیذ رد و »ىرشب تیهام

  .خلا و »ىدیرجت

 ،»لمع هفسلف« مانب ار ىوسنارف ىاهيروئت لیذ ىفسلف ىاهیظافل ندناجنگ لمع نیا نانآ

 دیمعت هریغ و »مسیلایسوس ىفسلف داینب« ،»مسیلایسوس ىناملآ شناد« ،»ىقیقح مسیلایسوس«

  .دندرک

 تسد زا ار دوخ ىعقاو تیهام ىلکب ىوسنارف ىتسینومک - ىتسیلایسوس تایبدا بیترت نیدب

 رگید هقبط هیلع ىاهقبط هزرابم رهظم رگید اهناملآ تسد رد تایبدا نیا هک ىیاجنآ زا و .داد

 ىاجب و دناهتفرگ رارق »ىوسنارف ندوب هفرطکی« قوفام هک دندوب نئمطم اهناملآ ،دوبن

 و ىرشب تیهام عفانم زا ایراتلورپ عفانم ىاجب و تقیقح هب ىدنمزاین زا ىقیقح ىاهيدنمزاین

 دوجوم عقاولاىف الوصا و تسین ىاهقبط چیه هب قلعتم هک ىناسنا ىنعی ىلک روطب اهناسنا

  .دنیامنیم عافد ،تسا روصتم ىفسلف ىاهرادنپ دولآهم نامسآ رد وا ىتسه اهنت هکلب تسین

 لکش هب ردقنآ ار دوخ دنرچ و بآم کیتسالوکسا ىاهنیرمت هک ،ىناملآ مسیلایسوس نیا

 تیموصعم كدنا كدنا ،دومنیم ىمرگ رازاب لاجنج و راج اب و درکیم ىقلت ترارح رُپ و ىدج

  .داد تسد زا ار دوخ هنایامن مِلاع

 ای و هقلطم تنطلس و اهلادوئف دض رب سورپ ىزاوژروب صوصخب ،ناملآ ىزاوژروب هزرابم

  .تشگیم رتىدج هراومه ،ىلاربیل شبنج رگید ترابعب

 ىاهتساوخ ات دمآ گنچ هب بولطم ىتصرف »ىقیقح« مسیلایسوس ىارب ناس نیدب

 تلود ،مسیلاربیل هب دوجوم تنس بسح رب و دهد رارق ىسایس شبنج لباقم رد ار ىتسیلایسوس

 تاواسم و ىدازآ ،ىزاوژروب قوقح ،ىزاوژروب تاعوبطم ىدازآ ،ىزاوژروب تباقر ،ىباختنا

 چیه ىزاوژروب شبنج نیا زا نانآ هک دنک هظعوم ار مدرم هدوت و دتسرفب تنعل ىزاوژروب

 .دنهدب تسد زا ار دوخ زیچ همه هک دنرطخ رد سکع رب هکلب ،تسب دنهاوخنرب ىفرط
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 دیلقت و ساکعنا ىو هک ،ىوسنارف داقتنا هک درکیم شومارف مزال عقوم رد ىناملآ مسیلایسوس

 و ىدام ىتایح طیارش و ىزاوژروب رصاعم هعماج دوجو ضرف زا ىشان ،دوب نآ حورىب

 ناملآ رد هزات هک دوب ىتامدقم نآ هیلک ضرف زا ىشان ىنعی ،نآ اب بسانتم ىسایس نامتخاس

  .هدمآ نایمب اهنآ ندروآ تسدب زا نخس

 ءایلوا و ناشیشک دننام نانآ نیمزتلم و ناملآ ىدادبتسا ىاهتموکح ىارب مسیلایسوس نیا

 دض رب ىدعاسم کسرتم هلزنمب ،اهتموکح نیا ىناوید لاّمُع و لهاج ىاهرکنوی و سرادم

  .دوب ضرتعم و هدننک دیدهت ىزاوژروب

 نیمه هک دوب گنفت ىاههلولگ و نازوس ىاههنایزات شخبتیلست ّلمکُم مسیلایسوس نیا

  .دندرکیم بوکرس ار ىناملآ نارگراک ىاهمایق اهنآ کمکب اهتموکح

 دض رب هزرابم ىارب ىاهبرح هب لدب تلود تسد رد »ىقیقح« مسیلایسوس قیرط نیدب رگا

 عفانم ىنعی ىعاجترا عفانم رهظم مه امیقتسم لاح نیع رد ،تشگیم ىزاوژروب

 ىیاوژروب هدرخ هقبط ناملآ رد دوجوم تابیترت ىعامتجا ىقیقح هیاپ .دوب ىناملآ 35نارظنهتوک

 ىاهزات هب هزات ىاهلکش هتسویپ نونکات نامز نآ زا و تسا مهدزناش نرق هدنامزاب هک تسا

  .تسا هتفرگ دوخب

 اب ىزاوژروب هدرخ نیا .تسا ناملآ رد هدوجوم تابیترت ظفح مکح رد ىزاوژروب هدرخ نیا ظفح

 زکرمت هلیسوب ىفرط زا ىزاوژروب ىسایس و ىتعنص هطلس هک تسا نآ راظتنا رد مامت بعُر

 رظنب .دروایب رابب لالحمضا و ىدوبان شیارب ىبالقنا ىایراتلورپ دشر رثا رب ىفرط زا و هیامرس

 اذل .دنزب ریت کی اب ار ناشن ود ره نیا دناوتیم »ىقیقح« مسیلایسوس هک دیسریم نینچ ىو

  .تفاییم هعاشا ىریگهمه ىرامیب دننام

 نییزت تحاصف راگن و شقن شوخ ىاهلگ اب و هتفاب تالیخت توبکنعرات زا هک هماج نیا

 ىاهتسیلایسوس هک هنافراع هماج نیا ،دوب هدش هداد وشتسش طرفم تارثأت کشرس اب و هتفای

 شورف رب اهنت دناهتخاسیم ناهن ار دوخ لباقان »نادیواج قیاقح« ىتشم نآ هفافل رد ىناملآ

 
 هتوک« تاحالطصا ىاجب »ىقیقح« مسیلایسوس هب طوبرم شخب رد 1888 لاس ىسیلگنا پاچ رد 	-35

 هدرخ رویتسیلیف« و »ىناملآ ىاهرویتسیلیف« تسا هدش هتشون »ىناملآ رظن هتوک« و »ىناملآ نارظن

  .ت.ـه .»ىناملآ ىاوژروب
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  .دوزفایم تعامج نیا نایم رد نانآ ىالاک

 نطنطم هدنیامن هک تسوا هدهعب هک دربیم ىپ شیپ زا شیب دوخ هبونب زین ىناملآ مسیلایسوس

  .دشاب نارظنهتوک نیا

 ىارب ىاهنومن دننام ار ىناملآ رظنهتوک و هنومن تلم کی ناونعب ار ناملآ تلم مسیلایسوس نیا

 لئاق ىنطاب و ىلاع ىتسیلایسوس ىانعم شیاهتئاند زا کی ره ىارب و تشادیم مالعا رشب

 ریگیپ زرطب ار راک نایاپ و .تخاسیم لدب دوب هک هچنآ سکعب تسرد ار نآ ىنعی ،دشیم

 مالعا و تساخرب اهتسینومک »برخم و نشخ« شور دض رب ای مقتسم هک دناسر ىیاجب

 رارق ىتاقبط هزرابم هنوگره قوفام شیوخ تمظع اب ىضرغىب ملاع رد ىو دوخ هک تشاد

 و ىتسیلایسوس تافیلأت حالطصاب ناونعب ناملآ رد هک هچنآ ،دودعم ءانثتسا دنچ زجب .دراد

 .36تسا طوبرم روآىرازیب و دیلپ تایبدا نیا هب ،دراد نایرج ىتسینومک

 
 

 ىیاوژروب ای راک هظفاحم مسیلایسوس -2
 
 ار ىزاوژروب هعماج ءاقب ات دنک نامرد ار ىعامتجا ىاهدرد تسا لیام ىزاوژروب زا ىتمسق

 .دیامن نیمأت

 ،هیریخ ىاهتیعمج نایناب ،رگراک هقبط نیحلصم ،ناتسودناسنا ،نارورپعون ،نویداصتقا

 نابلط حالصا و تارکسم عنم عماجم سیسسؤم ،تاناویح زا تیامح ىاهنمجنا ىاضعا

 تروصب ىتح اوژروب مسیلایسوس نیا .دنراد قلعت هتسد نیا هب ،شامق و گنر همه زا اپهدرخ

  .دمآیم رد ىلامک و مامت ىاهمتسیس

  .مینکیم رکذ ار نودورپ فیلأت »رقف هفسلف« باتک لاثم ناونعب

 نودب ىلو دننک ظفح ار رصاعم هعماج تایح طیارش دنهاوخیم اوژروب ىاهتسیلایسوس

 
 رس زا ار مسیلایسوس اب ىرگادوس سوه و درب نایم زا ار دساف کلسم نیا 1848 لاس ىبالقنا نافوت	-36

 سلگنا هیشاح( .تسا نورگ لراک ىاقآ کلسم نیا کیسالک هنومن و هدمع هدنیامن .درک نوریب شناوریپ

  .)1890 لاس ىناملآ پاچ هب
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 ظفح ار دوجوم هعماج دنهاوخیم اهنآ .دوشیم ىشان نآ زا ریزگان هک ىتارطاخم و تازرابم

 اهنآ .دشاپیم مه زا ار شاهزاریش و هدرک ىبالقنا ار نآ هک ىرصانع نودب ىلو دننک

 اتعیبط ،تساورمکح نآ رد هک ار ىَملاع ىزاوژروب .دنهاوخیم ایراتلورپ نودب ار ىزاوژروب

 متسیس کی تروصب ار شخب تیلست رادنپ نیا اوژروب مسیلایسوس .درادنپیم ملاوع نیرتهب

 هک دنکیم توعد ایراتلورپ زا مسیلایسوس نیا هک ىماگنه .دروآیم رد ىاهراکهمین ای و مامت

 تسنآ طقف ىو عقوت عقاو رد ،دراذگ ماگ ىو دیدج سدقملاتیب رد و دیامن ىلمع ار وا متسیس

 نیا هرابرد ار دوخ زیمآ هنیک ىاههشیدنا ىلو دنامب ىقاب نانچمه ىنونک هعماج رد ایراتلورپ هک

  .دنکفا رودب هعماج

 ،تسا ىلمع رتشیب ىلو مظنم و کیتامتسیس رتمک هک ،مسیلایسوس نیا زا ىمود عون

 تابثا و دنک نیقلت ىفنم ىتایرظن ىبالقنا شبنج ره هب تبسن رگراک هقبط رد ات دیشوکیم

 رییغت اهنت هکلب تسین دنمدوس ىسایس تاحالصا نامهب ای و نالف رگراک هقبط ىارب هک دیامن

 طیارش رییغت زا مسیلایسوس نیا دوصقم اما و .تسا دیفم ىداصتقا تابسانم و ىدام طیارش

 ىندش ىلمع بالقنا قیرط زا اهنت هک ،ىزاوژروب ىدیلوت تابسانم ءاغلا هجو چیه هب ىدام

 رد .تسا دوجوم ىدیلوت تابسانم ساسا رب ىرادا تاحالصا دصقم هکلب ،دشابیمن ،تسا

 ،تالاح نیرتهب رد و دنکیمن دراو ىرییغت چیه ىرودزم راک و هیامرس نیب طباور رد ،هجیتن

 لمع ىزاوژروب تلود ىداصتقا روما ندرک رتهداس و ىزاوژروب تدایس فراصم زا نتساک زج

  .دهدیمن تروص ىرگید

 زا ىهجو هب هک دوشیم رگولج دوخ هدنزارب هرهچ اب ىنامز اهنت ىزاوژروب مسیلایسوس

 ؛رگراک هقبط دوسب !ىکرمگ تیامح ؛رگراک هقبط دوسب !ىناگرزاب ىدازآ .ددرگ لدبم ىرونخس

 مسیلایسوس ىدج نخس اهنت و نیرخآ تسا نیا ...رگراک هقبط دوسب !ىدارفنا ىاهنادنز

  .ىزاوژروب

 .رگراک هقبط دوسب ،تساوژروب اوژروب هک تساعدا نیا هب رصحنم تسرد ىزاوژروب مسیلایسوس

  

 ىلیخت-ىداقتنا مسینومک و مسیلایسوس -3
 



 60 تسینومک بزح تسفینام   

 ىاهتساوخ نامجرت ىنونک نامز ریبک ىاهبالقنا هیلک رد هک ىتایبدا نآ زا اجنیا رد ام

 .)هریغ و فباب ىاههتشون( میروآیمن نایمب نخس ،تسا هدوب ایراتلورپ

 ناجیه نارود رد دوخ ىتاقبط صاخ عفانم میقتسم ىارجا ىارب ایراتلورپ ىاهششوک نیلوا

 نینچمه و ایراتلورپ دوخ دشر مدع رثا رب ،ریزگان ،لادوئف هعماج ىنوگنرس نارود رد ،ىمومع

 تسکش اب ،تسا ىزاوژروب رصع لوصحم اهنت هک ،شییاهر ىدام طیارش نادقف هجیتن رد

 ریزگان ،دش دیدپ ایراتلورپ نیتسخن ىاهشبنج نیا هارمه هک ىبالقنا تایبدا .دیدرگیم هجاوم

 هظعوم ار ىراومهان تاواسم و ،ىمومع تینابهر کی اریز تسا ىعاجترا نومضم ظاحل زا

  .دنکیم

 رد هریغ و نئوا ،هیروف ،نومیسنس متسیس ىنعی ،ىتسینومک و ىتسیلایسوس ىلصا ىاهمتسیس

 ىنامز ىنعی )»ایراتلورپ و ىزاوژروب« شخب هب دینک عوجر( ،تشذگ نآ فصو هک هیلوا نارود

  .دیآیم دوجوب ،دوب هتفاین دشر ىزاوژروب و ایراتلورپ نیب هزرابم هک

 دوخ نورد برخم رصانع ریثأت نینچمه و ىتاقبط داضت اهمتسیس نیا نیعرتخم ،تسا تسار

 ،ىخیرات لقتسم تیلاعف هنوگچیه ایراتلورپ دوخ ىارب ىلو ،دننکیم هدهاشم ار همکاح هعماج

  .دنتسین لئاق ىصاخ ىسایس شبنج هنوگچیه

 هدهع زا زونه اهنآ اذل ،تسا تکرح رد عیانص دشر ىاپب اپ ىتاقبط داضت دشر هک ىیاجنآ زا

 و ىعامتجا ملع نانچنآ ىوجتسج رد و دنیآیمن رب ایراتلورپ تاجن ىدام طیارش تفایرد

  .دروآ دوجوب ار طیارش نیا دناوتب هک دنتسه ىعامتجا نیناوق نانچنآ

 ار تاجن ىخیرات طیارش ىاج و اهنآ صخش ىعارتخا تیلاعف دیاب ار ىعامتجا تیلاعف ىاج

 هعماج لکشت دیاب ار هقبط تروصب ایراتلورپ ىجیردت تفرشیپ ىاج و ،اهنآ ىلیخت طیارش دیاب

 زا تسا ترابع ناهج مامت هدنیآ خیرات اهنآ رظن رد .دریگب اهنآ ىدروآرد نم هخسن قبط

  .نانآ ىعامتجا ىاههشقن ىلمع ىارجا و غیلبت

 ،رگراک هقبط عفانم زا هدمع روطب ،ناشدوخ ىاههشقن رد هک دننکیم فارتعا اهنآ تسا تسار

 نیرتدنمدرد هک رظن هطقن نیا زا اهنت ایراتلورپ .دننکیم هعفادم تاقبط نیرتدنمدرد ناونعب

  .دراد دوجو اهنآ ىارب تسا تاقبط

 هب ار اهنآ راک صاخشا نیا دوخ ىناگدنز عضو نینچمه و ىتاقبط هزرابم سران لکش ىلو

 ىاضعا همه عضو دنهاوخیم اهنآ .دننک روصت ىتاقبط داضت زا رترب ار دوخ هک دناشکیم اجنآ



 61    یتسینومک و یتسیلایسوس تایبدا – موس لصف   

 نیمه هب .دنیامن حالصا ،دنربیم رسب طیارش نیرتهب رد هک ار ىناسک راگزور ىتح و ،هعماج

 ىرتشیب ناحجر اب ار همکاح هقبط ىتح و فالتخا و توافت نودب ار عامتجا همه اهنآ تهج

 قیدصت ات دوش هدرب ىپ اهنآ متسیس هب هک تسا ىفاک اهنآ رظن هب .دنهدیم رارق بطاخم

  .تسا هنکمم هعماج نیرتهب ىارب هشقن نیرتهب متسیس نیا هک دوش

 قیرط زا هک دننآ رب و دنیامنیم درط ار ىبالقنا هژیوب و ىسایس مادقا ره نانآ تهج نیمه هب

 هتبلا و کچوک ىاهشیامزآ کمکب ات دنششوک رد و دنبای تسد دوخ فده هب زیمآ تملاسم

 نیا .دننک راومه شیوخ دیدج ىعامتجا لیجنا ىارب ار هار هنومن و لاثم روز هب و ،هجیتنىب

 دشر رایسب عضو رد زونه ایراتلورپ هک دوشیم رادیدپ ىنامز هدنیآ هعماج زا ىلایخ فصو

 مسجم رظن رد ىلایخ ىلکشب ار دوخ عاضوا زونه تهج نیمه هب و تسا ىاهتفاین

 ىمومع حالصا ىارب تایسدح زا هتشابنا قوش و روش نیلوا زا ىشان فصو نیا .دنادرگیم

  .تسا هعماج

 همه هب راثآ نیا .دراد دوجو زین ىداقتنا رصانع ىتسینومک و ىتسیلایسوس راثآ نیا رد ىلو

 اهبنارگ حلاصم و داوم ناوارف نازیم هب ،تهج نیمه هب و دربیم هلمح دوجوم هعماج ىدابم

 زا الثم ،هدنیآ هعماج هرابرد اهنآ تبثم تاجاتنتسا .تسا هداد تسدب نارگراک راکفا ریونت ىارب

 مالعا ،ىرودزم راک و ىصوصخ ىاهدوس و هداوناخ ءاغلا ،هد و رهش نیب داضت ندرب نایم

 اهنت ،لوصا نیا همه ...دیلوت هاگتسد هداس هرادا کی هب تموکح لیدبت و ىعامتجا ىگنهامه

 ىلکشىب و ماهبا اب طقف و هدرک طسب هب عورش هزات هک ،ار ىتاقبط داضت عفر ترورض

 ىاراد زونه لوصا نیا مه تهج نیمه هب .دنکیم نایب ،دوب نشور اهنآ رظن رد شاهیلوا

  .تسا ىلیخت ىلکب هبنج

 هب .دراد سوکعم تبسن ىخیرات لماکت اب ىلیخت ىداقتنا مسینومک و مسیلایسوس تیمها

 نیا ،دریگیم دوخب ىرتصخشم ىاهلکش و دباییم طسب ىتاقبط هزرابم هک تبسن نامه

 نیا هب تبسن ىلیخت ىفنم شور نیا و تازرابم نیا قوفام نتفرگ رارق ىارب ىلیخت ششوک

 رگا تهج نیا هب .دهدیم تسد زا ار دوخ کیروئت تیحالص و ىلمع تیمها هنوگ ره تازرابم

 ىَقرِف تروصب هتسویپ ناشناوریپ ،دناهدوب ىبالقنا تاهج ىسب زا اهمتسیس نیا نیسسؤم مه

 هنهک تارظن هب ،ایراتلورپ ىخیرات لماکت هب هجوت نودب نانآ .دنیآیم رد ىعاجترا

 هزرابم رگید راب دنشالت رد هناریگیپ تهج نیمه هب .دناهدیبسچ مکحم و تخس ناشناراگزومآ
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 قیرط زا هک دنتسه وزرآ نیا رد زونه ،اهنآ .دنهدب ىتشآ ار تاضقانت و هتخاس دنُک ار ىتاقبط

 دنروآ دوجوب ىاهناگادج 37ىاهرتسنالاف و دنزاس ىلمع ار دوخ ىعامتجا ىاهرادنپ ،اهشیامزآ

 - 38کچوک ىاهيراکیا و دنیامن ثادحا )»colonies-Home«( ىلخاد ىاهىنُلُک و

 هب دنراچان ىنامسآ ىاهخاک نیا مامت داجیا ىارب و دنهد بیترت - دیدج میلشروا ىلغب پاچ

 ىاهتسیلایسوس هجرد هب جیردتب نانیا .دنیامن هعجارم اهاوژروب لوپ هسیک و رورپعون بولق

 لضف کی ظاحل زا اهنت و دننکیم لزنت تشذگ نآ رکذ هک ،راک هظفاحم ای و ىعاجترا

  .دنزیامتم اهنآ زا ،دوخ ىعامتجا شناد ىاسآرجعم تردق هب ىلایخ ىداقتعا و رتمظنم ىشورف

 هک ،نارگراک ىسایس ىاهشبنج هیلع رتمامت هچ ره ىتدش اب اهنآ هک تسا تهج نیمه هب

  .دننکیم مایق ،تسا دیدج لیجنا هب هناروکروک ىداقتعاىب هجیتن طقف ناشیا هدیقع هب

 رد و اهتسیتراچ هیلع اجنآ رد ،بیترت هب هسنارف رد هیروف ناوریپ و ناتسلگنا رد نئوا ناوریپ

  .39دنمایق لاح رد اهتسیمرفر هیلع اجنیا

 

 

 

 

 
 

 
 هب هباک هک دوب ىمان ىراکیا ؛هیروف حرط قبط رب ىتسیلایسوس ىاهىنلک زا دوب ترابع رتسنالاف	-37
 ىسیلگنا همجرت هب سلگنا هیشاح( .دوب هداد اکیرمآ رد دوخ ىتسینومک ىنلک هب اهدعب و دوخ ىلایخ روشک

  .)1888 لاس رد هرشتنم

38-	Home-colonies )ىتسینومک هنومن ىاههعماج هب نئوا هک تسا ىمان )روشک لخاد ىاهىنلک 

-ىلیخت روشک مان ىراکیا .درکیم ىزیر حرط هیروف هک دوب ىعامتجا ىاهخاک مان رتسنالاف .دوب هداد دوخ

  .)1890 لاس ىناملآ عبط هب سلگنا هیشاح( دنکیم فیصوت ار نآ ىتسینومک نامزاس هباک هک دوب ىرادنپ

 »تارکمد لایسوس« بزح ناگرا ،)»حالصا«( »La Réforme« همانزور نارادفرط هب هراشا	-39

  .ت.ـه .ناملآ
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  تسینومک بزح تسفینام
 

 مراهچ لصف
 

 اھتسینومک تابسانم

 نویسیزوپا فلتخم بازحا اب
 
 نونکا هک ىرگراک بازحا نآ اب اهتسینومک تابسانم ،دش هتفگ مود شخب رد هک هچنآ هب انب

 ىاکیرمآ رد ىضرا تاحالصا نارادفرط و ناتسلگنا رد اهتسیتراچ ىنعی دنراد دوجو رگید

  .تسا نشور ،ىلامش

 رد ىلو دننکیم هزرابم رگراک هقبط عفانم و اهفده نیرتکیدزن هب ندیسر ىارب اهتسینومک

تسینومک هسنارف رد .دنیامنیم هعفادم زین تضهن هدنیآ زا ىنونک شبنج نایرج رد لاح نیع

 40تارکمد تسیلایسوس بزح هب لاکیدار ىزاوژروب و ناراکهظفاحم اب هزرابم رد ،اه

 بالقنا نامز زا هک ىتامهوت و تالمج هب تبسن داقتنا قح ظفح زا هکنآ نودب ،دناهدیورگ
 

 همانزور ،هنازور تاعوبطم رد و نالب ىئول تایبدا رد و نلر-وردل ناملراپ رد بزح نیا فرعم عقومنآ	-40

»La Réforme« ای و تارکمد بزح زا ىتمسق هک دوب نیا تارکمد تسیلایسوس مان ىنعم .دوب 

 همجرت هب سلگنا هیشاح( .تسا هتشاد ىتسیلایسوس گنر شیب و مک ،مان نیا نیعضاو دننام ،هاوخیروهمج

  .)1888 لاس هرشتنم ىسیلگنا

 زا و نلر-وردل ىربهر تحت ىسایس ظاحل زا دیمانیم تارکمد تسیلایسوس هسنارف رد ار دوخ هک ىبزح

 نامسآ ات نیمز ىزورما ىسارکمد لایسوس اب بزح نیا اذل ؛دوب نالب ىئول ىتسرپرس تحت ىبدا ظاحل

  .)1890 لاس ىناملآ عبط هب سلگنا هیشاح( .تسا هتشاد توافت
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  .دننک رظنفرص ،تسا هدش تنس

 بزح نیا هک دنرادیمن رود رظن زا ىلو دننکیم تیامح اهلاکیدار زا اهتسینومک سیئوس رد

 کبس هب تارکمد ىاهتسیلایسوس لماش ىتمسق هک تسا هدش لیکشت داضتم رصانع زا

  .تسا لاکیدار ىاهاوژروب لماش رگید تمسق و هسنارف

 ،دننادیم تلم تاجن طرش ار ىضرا بالقنا هک ىبزح زا اهتسینومک ،اهیناتسهل نایم رد

  .دنیامنیم ىنابیتشپ ،تسا هدرک اپرب ار ىوکارک مایق 1846 لاس رد هک ىبزح نامه ىنعی

 دض رب ىزاوژروب هارمه ،دراد ىبالقنا شور ىزاوژروب هک ىنامز ات ،تسینومک بزح ناملآ رد

  .درادیمرب ماگ ىعاجترا ىزاوژروب هدرخ و لادوئف نیکلام و هدبتسم تنطلس

 داضت دروم رد ،رودقملاىتح هک تسین لفاغ نیا زا مه ىاهظحل ىتح تسینومک بزح ىلو

 نارگراک ات دنک داجیا نارگراک رد ىرتنشور ىهاگآ و روعش ،ایراتلورپ و ىزاوژروب نیب هنامصخ

 دروآ رابب ىتسیاب ىزاوژروب تدایس هک ىسایس و ىعامتجا طیارش نآ زا هلصافالب دنناوتب ىناملآ

 رد ىعاجترا تاقبط نتخادنارب زا سپ اروف و دننک هدافتسا وا دوخ دض رب ىاهبرح دننام

  .دنیامن عورش ار ىزاوژروب دوخ دض رب هزرابم ،ناملآ

 بالقنا کی ناتسآ رد ناملآ اریز دنرادیم فوطعم ناملآ هب ار دوخ ىساسا هجوت اهتسینومک

 کی و رتىقرتم ىلک روطب ىیاپورا تیندم طیارش کی رد ار لوحت نیا و دراد رارق ىزاوژروب

 مهدجه نرق هسنارف و مهدفه نرق ناتسلگنا هب تبسن ىرتهتفای دشر بتارم هب ىایراتلورپ

 بالقنا کی هطساوالب دمآرد شیپ طقف دناوتیم ناملآ ىزاوژروب بالقنا اذل .داد دهاوخ ماجنا

  .دشاب ىیایراتلورپ

 ،دوجوم ىسایس و ىعامتجا ماظن دض رب ىبالقنا شبنج ره زا اج همه اهتسینومک هصالخ

  .دننکیم ىنابیتشپ

 مک ىلکش هک نیا هب ىگتسباو نودب ،ار تیکلام هب طوبرم هلأسم اهشبنج نیا مامت رد اهنآ

  .دننکیم ىقلت شبنج ىساسا هلأسم ناونعب ،دشاب هتفرگ دوخب هتفای دشر شیب ای

 اهروشک همه کیتارکمد بزحا قفاوت و داحتا هب لین ىارب اج همه اهتسینومک ،ماجنارس

  .دنشوکیم

 مالعا اراکشآ اهنآ .دنزاس ناهنپ ار شیوخ تایرظن و دصاقم هک دنراد راع اهتسینومک

 هب لوصو ،ربج هار زا ،دوجوم ىعامتجا ماظن همه نتخاس نوگژاو قیرط زا اهنت هک دننکیم
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 .دنزرلب دوخ رب ىتسینومک بالقنا لباقم رد همکاح تاقبط راذگب .تسا رسیم ناشیاهفده

 تسدب ار ىناهج ىلو .دنهدیمن تسد زا ار دوخ ریجنز زج ىزیچ نایم نیا رد اهراتلورپ

  .دروآ دنهاوخ

 

 !دیوش دحتم ناھج ىاھراتلورپ
 

 
  ىجراخ ىاھنابزب تایرشن هرادا ىسراف ھخسن ىور زا ىسیونزاب

 ١٩٥١ لاس وکسم
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