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 یتسیلایسوس یسارکمد موهفم ٔهراب رد

 یزار رایزام اب خساپ و شسرپ
 
  ؟دیراد داقتعا یسارکمد هب ایآ :شسرپ

 
 نم هک یا یسارکمد ،نیاربانب .مسیلایسوس ینعی ،یسارکمد نم داقتعا هب .مراد داقتعا یسارکمد هب نم هتبلا: یزار رایزام
 هیامرس عماوج رد مکاح یسارکمد ،»یسارکمد« زا ناتروظنم رگا ،اما .تسا یتسیلایسوس یسارکمد ،مراد داقتعا نآ هب
 .تسا یروص یسارکمد کی هک اریز .مرادن یداقتعا )ییاوژروب یسارکمد ینعی( یسارکمد نیا هب نم ریخ ،تسا یبرغ یراد

 تیرثکا بیرف یارب تسا یژولوئدیا کی نم رظن هب ییاوژروب یسارکمد .رایسب تیودحم اب مه نآ ،تسایس ۀزوح ردً افرص
 .مهد یم حیضوت رتشیب دروم نیا رد .عماوج نیا رد مدرم
 
 ،دیلوت رازبا رب یصوصخ تیکلام رب ینتبم یتاقبط یا هعماج دوجو رابتعا هب یعامتجا یاه هدیدپ و میهافم ۀمه نم رظن هب

 یعازتنا و درجم موهفم کی لکش هب نآ زا ،»یسارکمد« یتاقبط راب فذح اب ناوت یمن هجو چیه هب .دنتسه یتاقبط دوخ
ً الوصا و منک یم هدافتسا ییاوژروب دنوسپ کی زا ،ینونک »یسارکمد« یارب هنادماع هک تسا لیلد نیمه هب .درک تبحص
 نیرتمک زورما هک یتیلقا( تیلقا کی یروتاتکید زج تسین یزیچ ،ییاوژروب یسارکمد نیا .تسا نآ زا نتفر رتارف ام راک
 نیمه ،هناهاگآ و هدش باسح لکش هب یزاوژروب هک تسا یلاح رد نیا .هعماج تیرثکا رب )دراد دیلوت رد ار میقتسم مهس
 هن .دنک یم لیدبت »همه یارب« و لومش ناهج ،ماع یموهفم هب ،تسا وا یاقب و ظفح نماض هک ار »تیلقا« یسارکمد
 داصتقا ۀزوح رد نآ زا یا هملک زگره و دنک یم دودحم نآ قیداصم و تسایس ۀزوح هب ار یسارکمد هشیمه هک ،نیا طقف
 .دیوگ یمن یعامتجا دیلوت و

 ،۲۰۲۱ لاس رد »World Economic Forum« ۀسسؤم شرازگ نیرتدیدج هب انب هک نآ دوش یم »یسارکمد« نیا ۀجیتن
 یتروص رد .دراد رایتخا رد ار ناهج تورث لک زا دصرد ۷۸ هب کیدزن رضاح لاح رد ،ناهج تیعمج دصرد۱۰ِ نیرتدنمتورث
 و اه هناسر دصرد ۹۰ ،تکرشربا ۶ اهنت اکیرمآ رد  .دنراد تسد رد ار ناهج تورث دصرد ۲ اهنت ناهج تیعمج زا یمین هک
 هلمج زا ،یسایس یاهرونام هب یلام عبانم ۀناوتشپ هب یلگنا تیلقا نیمه .دنراد دوخ لرتنک تحت ار یمومع راکفا هجیتن رد
 »لاردف تاباختنا نویسیمک« یاه هداد ،هدحتم تالایا یروهمج تسایر تاباختنا رادوریگ ردً الثم .دنز یم تسد تاباختنا
 ۴۰۰ زا رتمکً الثم .تسا کچوک یشراگیلا کی ۀطلس ریز لامک و مامت اکیرمآ یسایس ماظن هک دهد یم ناشن یبوخ هب

  .دراد رارق هداوناخ

 نارحب هب تبسن یداصتقا نارحب نیرتدب زا تسا ترابع ،ییاوژروب یسارکمد نیمه یقطنم ءزج ناونع هب ،هکس رگید یور
 تالمح و( نیارکوا هب هیسور ۲۰۲۲ یماظن هلمح هلمج زا یتسیلایرپما تالخادم و گنج ،ریگارف یراکیب ،۱۹۳۰ ۀهد گرزب
 نارحب« و تسیز طیحم یدوبان  ،)هریغ و یتباین یاه گنج و هیروس و ناتسناغفأ و قارع هب اکیرمآ مسیلایرپما یماظن
  .هریغ و یراد هیامرس یاه ماظن یتقایل یب زا یشان انورک نارحب نینچمه و ،»یگدنهانپ



 رد هک میتسه یتفگنه یلام عبانم دنمزاین ،میشاب نوبیرت زا یرادروخرب و نایب یدازآ ناهاوخ ام رگا یتلاح نینچ رد
 رد .یعمج یاه هناسر رب راصحنا نیا ندرک یشالتم ورگ رد ،هتساوخ نیا ققحت هجیتن رد و ،تسا زیچان تیلقا کی راصحنا

 دوخ تیریدم و لرتنک تحت ار عیزوت و دیلوت دنهاوخب رگا میقتسم ناگدننکدیلوت ناونع هب هعماج تیرثکا ،یداصتقا ۀزوح
 ضقن ار ینونک یسارکمد رد »یصوصخ تیکلام« لصا تسا ریزگان ،درادن نآ رد یشقن نیرتکچوک هک یتیلقا هن و ،دریگب
 علق ار نآ یکیزیف بوکرس اب هجو نیرتدیدش هب یزاوژروب و دتفا یم ورف اه هدرپ هک تسا یا هطقن نامه تسرد نیا و .دنک
 تیکلام وغل رادم زا ،ناهج قلطم تیرثکا یسارکمد ناونع هب ،یتسیلایسوس یسارکمد لیلد نیمه هب .دنک یم عمق و

 یسارکمد زمرق طخ یصوصخ تیکلام .درادن مسیلایسوس یارب هزرابم زج ییانعم لیلد نیمه هب و درذگ یم یصوصخ
 ،دنهد نآ وغل هب یأر »یتاباختنا« و »کیتارکمد« یراجم زا یتح رفن اه نویلیم رگا لیلد نیمه هب و ،تسا یراد هیامرس
 رد سلگنا و سکرام یتقو .)تامیمصت ییاهن نییعت یارب هژیو قح ینعی( دنک یم »وتو« ار نآ یتحار هب زیچان تیلقا کی
 رد یزوریپ یارب مکاح ۀقبط ماقم هب ایراتلورپ یاقترا ،رگراک ۀقبط بالقنا رد ماگ نیتسخن« هک دننک یم هراشا تسفینام
 ای یراد هیامرس یگدیدنگ رصع ینعی ،ینونک ۀرود رد عقاو رد .دنراد هراشا دروم نیمه هب ،»تسا یسارکمد یارب دربن

 یاهدرواتسد مامت یخیرات دُعب رد نونکات .دنا هدینت مه رد مسیلایسوس و یسارکمد میهافم ام یارب ،مسیلایرپما نامه
 .دشاب هدرک اطعا یزاوژروب هک یزیچ نآ هن و تسا هدوب دوخِ یسارکمد ققحت یارب هزرابم لصاح ،رگراک ۀقبط

 رظنم زا .تسا نآ یزوریپ طرش هکلب ،تسین مسیلایسوس یارب هزرابم زا ادج یتسیلایسوس یسارکمد یارب هزرابم
 .تسه زین مسیلایسوس یوس هب راذگ نارود تمالس نماض نیرت مهم یتسیلایسوس یسارکمد ،یتسیسکرام مسیلایسوس
 یریگولج یارب ام و تسا زمرق طخ کی یعامتجا دیلوت رازبا رب )یرگراک تلود( یمومع تیکلام ۀلأسم راب نیا هرود نیا رد
 ،یعامتجا ،یداصتقا روما مامت ،اهاروش هک یلاح رد .تشاد میهاوخ »وتو« قح ،هدروخ تسکش بالقنا ّدض تشگزاب زا

 ،داقتعا و هشیدنا ،بازحا یدازآ یدننام( کیتارکمد قوقح و دنراد تسد رد ار هعماج تایح لک هصالخ و یگنهرف ،یسایس
 .دشاب هتشاد دوجو حطس نیرت عیسو رد دیاب )نآ ریاظن و تاعوبطم و نایب

 ؟تسا تموکح یعون لداعم یتسیلایسوس یسارکمد امش داقتعا هب  ایآ :شسرپ
 
 .مسیلایسوس نامه ینعی یسارکمد مدقتعم ،سلگنا و سکرام دننامه ،یبالقنا تسیسکرام کی ناونع هب نم: یزار رایزام
 مکاح هقبط ماقم هب ایراتلورپ یاقترا زا تسترابع رگراک هقبط بالقنا رد ماگ نیتسخن« دنسیون یم سلگنا و سکرام یتقو
 نیا یسارکمد« :دسیون یم سلگنا هک ینامز ای و )۱۸۴۸ تسینومک تسفینام( »یسارکمد یارب دربن رد یزوریپ بسک و
 ندنل رد للم لاویتسف( »اه هدوت لوصا ینعی ،تسا هدش لدبم ایراتلورپ لوصا هب یسارکمد …مسینومک ینعی اهزور

 دوبن نیا اه هتشون نیا رد سلگنا و سکرام روظنم .مدرک هراشا نآ هب نم هک تسا هتکن نامهً اقیقد ناشروظنم ،)۱۸۴۵
 تموکح زا یعون »مسینومک« ای »مسیلایسوس« زا سلگنا و سکرام موهفم .تسا »تموکح عون لداعم« یسارکمد هک
 و هدلوم یورین دشر نیب ضقانت لح یارب ریزگان هب هک دوب یدیلوت هجو کی ،»مسیلایسوس« زا اه نآ روظنم .دوبن )میژر(
 ،)تسا هتفرگ رارق هدلوم یورین دشر هار رد یریحنز دننام ،نردم یراد هیامرس دیلوت ۀویش نارود رد هک( یدیلوت تابسانم
 ریخست هب زاین تسخن ۀلهو رد ،مسیلایسوس رارقتسا یارب درک یم لالدتسا سکرام .دوش یم یراد هیامرس ماظن نیزگیاج
 یارب تلود نیا .دیمان »ایراتلورپ یبالقنا یروتاتکید« ار نآ هک تسا یتلود رارقتسا و رگراک ۀقبط تسد هب یسایس تردق
 زاغآ یرگراک یاهاروش ناگدنیامن طسوت یسایس تردق ریخست زا سپ هک( مسیلایسوس هب یراد هیامرس زا راذگ نارود کرادت
 ،تاقبط لالحمضا اب دیاب هک ارچ ،تسا »تلودان« کی تهج نیا زا و ،دراد یتسیلایسوس یسارکمد هب زاین ،)دوش یم
 رگید ترابع هب .»مسیلایسوس« نامه ینعی »یسارکمد« هک دندوب داقتعا نیا رب اه نآ ور نیا زا .دورب نایم زا زین دوخ
 .دوب دهاوخن یلمع ،مسیلایسوس هب یراد هیامرس زا راذگ رما یتسیلایسوس یسارکمد یارجا و تیاعر نودب

 
 هک دنرادن یتسیلایسوس یسارکمد هب یطبر نیرتکچوک »دنناد یم تردق بسک یارب یزاب ۀدعاق ار یسارکمد« هک نانآ

 .مزادرپ یم نآ هب لیصفت هب ریز رد هک دنتسه کیتارکمد لایسوس شنیب هب یکتم یسارکمد رارقتسا ناهاوخ

 و پچ فیط ۀقباس زا ًاشخب شنیب نیا نایعدم هک دوش رکذ دیاب یسارکمد زا کیتارکمد لایسوس شنیب ،رتارف حیضوت رد
 ییاوژروب یسارکمد یارجم زا اهنت ،یتسیلایسوس یتآ ۀعماج هک دننکیم لالدتسا ور نیا زا .دنا هدوب مسیلایسوس نارادفرط
 ریسم زا اهنت یتسیلایسوس یسارکمد هک تسا یعدم شنیب نیا .دنا هدروخ دنویپ مه هب هلحرم ود نیا و دنک روبع دیاب
 لایسوس زورما هک یتسیسکرام فیط حالطصا هب تانایرج زا یرایسب .تسا ریذپ ققحت یجیردت و ییاوژروب یسارکمد
 یسارکمد لایسوس تسار تانایرج هتبلا .دنراد یروصت نینچ کی ،دننیب یم هیتآ یارب ویتانرتلآ کی هباثم هب ار یسارکمد
 دوخ زورما هک یزاوژروب تسار یاه شیارگ و نابلط تنطلس دننام( دنرادن یداقتعا مسیلایسوس هبً الوصا هک دنتسه مه
 .)دنناوخ یم تارکمد لایسوس ار



 شنیب نیا یتآ ۀعماج لآهدیا .»درک هدایپ« ناریا رد ار دئوس ریظن عماوج زا ییوگلا ناوتیم هک تسا رواب نیا رب شنیب نیا
 ریظن یسارکمد رگا دننک یم روصت نانآ .تسا ایناتیرب ای دئوس ناشرهش نامرآ ای ناش هلضاف ۀنیدم .تسا یبرغ یزاوژروب

 ناریا رد یعقاو یسارکمد و یربارب و یدازآ ًاتیاهن و ،هدرک رییغت ینونک میخو تیعضو ،دیآ دوجو هب ناریا رد ایناتیرب ای دئوس
 بالقنا لصاح و تسا یزاوژروب هب قلعتم یسارکمد هک تسا راوتسا رواب نیا رب لاح نیع رد شنیب نیا .دمآ دهاوخ دوجو هب

 دیکأت هب مزال .تسا دراوانً الوصا ثحب نیا یخیرات ظاحل زا هک یتروص رد .تسا هدوب یبرغ عماوج رد کیتارکومد اوژروب یاه
 .تسین کیتارکومد اوژروب تابالقنا زین نآ أشنم و دراد یا هچخیرات یسارکمد هک تسا

 هب طوبرمً افرص عوضوم نیا و دش هدید یرشب عماوج رد یسارکمد یعون کی ،درک یعامتجا تیلاعف هب زاغآ رشب هک ادتبا زا
 و یزاوژروب ینوگنرس زا سپ ای و یزاوژروب زا سپ ،هتشاد دوجو یسارکمد یزاوژروب زا لبق هک روط نامه .تسین یزاوژروب

 یارب یا یسارکمد ینعی .میمان یم »یتسیلایسوس یسارکمد« ام ار یسارکمد نآ .دوب دهاوخ یسارکمد ،یراد هیامرس
 .هعماج زا یصاخ تیلقا کی طقف هن ،هعماج داحآ مامت

 عماوج رد و دالیم زا لبق اه لاس رد یتح هک مینیبیم مینکفا رظن خیرات هب رگا ،کیتارکمد لایسوس شرگن فالخ رب
 ،نارود نآ رد .میا هدوب یا هلیبق عماوج رد یسارکمد دهاش ام .تسا هتشاد دوجو یسارکمد یعون مه یراد هدرباشیپ

 رد دالیم زا لبق لاس ۴۰۰ رد .دنتفرگ یم تامیمصت یرس کی و دندرک یم تروشم و روش و دنتسشن یم لیابق نارس
 یاه هتشون و تسا هدوب یسارکمد مه نوطالفا نارود یاهراد هدرب نیب .تسا هتشاد دوجو یسارکمد یراد هدرب عماوج
 یسارکمدً افرص هرود نآ رد هتبلا .تسا هتشاد دوجو کیتارکمد ۀدروارم زا یکبس نینچ کی هک دهد یم ناشن نوطالفا

 عاونا مه مسیلادوئف نارود رد .روط نیمه مه مسیلادوئف نارود رد .تسا هتشاد دوجو هک تسا مکاح تئیه دوخ نورد
 دنتسشن یم اه نیا هک دوب یعماجم هلسلس کی .تسا هدوب هریغ و ناهاشداپ و اهراد نیمز و فارشا نیب یسارکمد ماسقا و
 رد ،یراد هیامرس فلتخم نارود .دوب روطنیمه مه یراد هیامرس عماوج رد .دندرک یم رظن لدابت و دنتفرگ یم میمصت و
 مینیب یم زورما ام هچ نآً اتیاهن هک دوب ییاه یسارکمد ماسقا و عاونا نآ زا سپ و نآ زا لبق نارود رد و دازآ تباقر نارود
 تانایرج ثحب نیا هجیتنرد .دمآ تسد هب کیتارکومد اوژروب یاه بالقنا زا سپ هک تسا ییاوژروب یسارکمد نیا لصاح
 .تسین یخیرات یاه تیعقاو اب طبترم و تسردانً الماک تسا یزاوژروب هب قلعتم یسارکمد هک نیا رب ینبم یلاربیل

 و یزاسوگلا هک تسا نیا ،دنک یمن هجوت نآ هب نویسیزوپا رد کیتارکمد لایسوس شرگن نیا هک یا هتکن ،رگید یوس زا
 یسارکمد یتح هک تساج نیا هلأسم اریز .تسا یلیختً الماک شور کی ،ناریا ۀعماج هب »جراخ« زا هدیا کی ندرک لقتنم
 یزاوژروب .تسا هدوب کیتارکومد اوژروب یاه بالقنا و تازرابم هلسلس کی لوصحم کیتارکومد اوژروب عماوج نورد رد
 بالقنا و ،درک دی علخ ار مسیلادوئف هک دش هدیشک اج نیا هب تازرابم نیا و داد نامزاس یتازرابم مسیلادوئف هیلع عقاورد
 تابلاطم هک دوب یسارکمد یارب هزرابم و مسیلادوئف هیلع گنج رد .داد نامزاس ار کیتارکومد اوژروب یسایس یاه
 هتشاد ییاوژروب یسارکمد ناریا رد ام تسا رارق رگا ،رگید نایب هب .درک ادیپ ققحت ،دوب یزاوژروب رظن دم هک یکیتارکومد
 ناریا یزاوژروب ار یلادوئف دض تازرابم هچ .تسا هدوب هچ ناریا رد ییاوژروب یسارکمد خیرات هک میهدب ناشن دیاب ،میشاب
 ؟تسا هدمآ اجک زا ناریا یزاوژروب ًالوصا و هداد ماحنا

 قیرط زا ناریا یزاوژروب ًالوصا ینعی .درادن برغ یزاوژروب اب ناریا یزاوژروب یقابطنا و ییوسمه هنوگ چیه هک تسا حضاو
 ناریا ۀعماج هب مسیلایرپما طسوت الاب زا یراد هیامرس هیوفص نارود زاً اصخشم .تسا هدش لیمحت هعماج رب مسیلایرپما

 شرتسگ ندرک راهم یارب ،مسیلایرپما زاین ساسا رب ،نردم یراد هیامرس تلود لکش هب هاش اضر نارود رد .دش لیمحت
 هب یدیلوت لیاسو رودص یارب مسیلایرپما نیون زاین ساسا رب هاش ۀرود رد سپس ،هیسور رد ۱۹۱۷ یتسیلایسوس بالقنا
 کی و دش ارجا ناریا رد یهاشنهاش »یضرا تاحالصا« و »دیفس بالقنا« نیوانع تحت یتسیلایرپما یاه تسایس ،ناریا

 لصاح ،یبرغ یراد هیامرس یاه تلود فالخ رب ،یراد هیامرس تلود نیا .تفرگ رارق هعماج سأر رد یراد هیامرس تلود
 یراد هیامرساشیپ دبتسم لود هکلب ،تشادن دوجو یمسیلادوئف ناریا ۀعماج ردً الوصا نوچ ،دوبن یلادوئف دض تازرابم
 هب نآ زا و ییایسآ دیلوت هجو مان هب هیوفص نارود ات دوب هعماج رد نارود نآ رد مه یصخشم دیلوت هجو کی و تشاد دوجو
 .تسا هعماج رد مسیلایرپما قیرط زا یلیمحت لصاح ًافرص یزاوژروب دعب

 چیه هک تسا یا یزاوژروب ،یزاوژروب نیا .دش لیمحت ناریا ریظن هتفاین هعسوت یاهروشک هب عقاورد یزاوژروب ،رگید مالک هب
 ساسا رب ،ناریا رد »یسارکمد« ققحت رب ینبم اه تارکمد لایسوس لالدتسا رظنم نیا زا .درادن برغ یزاوژروب هب یطابترا
 ناهاوخ یزاوژروب دهدب ناشن هک یرصانع و مئالع هنوگ چیه ،ناریا رد شیپ نرق رد .تسا ساسا یب ،یبرغ یزاوژروب یوگلا



 ناریا ۀعماج رد هک ینیع طیارش نآ زا دیاب ام ،هجیتنرد .تسا هدشن هدید ،تسا نآ ییاوژروب عون زا یتح ،یسارکمد ققحت
 .دبای ققحت دیاب هعماج رد یا یسارکمد و تلود عون هچ هک مینک جاتنتسا هتفرگ رارق نآ رد

 ۀقبط کی ناریا دروم ردً اصخشم .دراد دوجو هقبط هس یراد هیامرس عماوج زا یرایسب دننام ناریا ۀعماج رد نم داقتعا هب
 چیه ًالوصا و ،دنرادن ار یراد هیامرساشیپ ای و یلادوئف دض تازرابم تلصخ ای و یبالقنا تلصخ نآ هک دراد دوجو اوژروب
 یبالقنا تنس ای و یتازرابم ۀچخیرات چیه یراد هک دنتسه یناراد هیامرس هقبط نیا یاضعا .درادن یسارکمد هب یطابترا
 رد ،دوخ هب تمدخ یارب ار اهنآ مسیلایرپما هک دنا هدوب گرزب ناراد نیمز و اهدزد ،اه یچقاچاق اه نآ بلغا .دنتسین
 رب انب یزاوژروب ناریا رد .تسا هدوبن یعامتجا هاگیاپ یاراد هاگ چیه یلیمحت یزاوژروب نیا .تسا هداد رارق تردق ردصم
 .تسا هدوب یعاجترا و ارگ بقع رسارس ۀقبط کی شتلصخ

 هدید هتشذگ لاس تسیود رد مه یتمالع عون چیه و دنتسین ناریا رد یسارکمد ندروآ ناغمرا هب رداق اه نیا ،هجیتنرد
 .دش هدهاشم نآ یبرغ موهفم هب یزاوژروب و داد خر یرذگدوز رایسب قافتا تیطورشم بالقنا اب طابترا رد هتبلا .تسا هدشن
 هک دوب نارود نیا رد ،میدوب یسارکمد اوژروب روهظ دهاش ام هک ییاج اهنت .دروخ تسکش و دوب رذگ دوز یلیخ مه نآ ،اما
 .تفر نیب زا عیرس مه نآ

 یزاوژروب هدرخ .تسا یزاوژروب هدرخ ،دشاب یسارکمد ۀلأسم حرط و دادبتسا هیلع گنج لماح دناوت یم هک یمود ۀقبط
 اهنت هن ینعی .دراد یبالقنا دض شقن و تسا یزاوژروب تبرض یاهورین زاً الوصا هک داد ناشن ۱۳۵۷ بالقنا رد حوضو هب مه
 نیا هک داد ناشن ۱۳۵۷ ۀبرجت .تسا یسارکمد دضً الوصا هکلب ،دیآ یمن یسارکمد یارب هزرابم و ایراتلورپ یوس و تمس هب

 لدبم یمالسا یروهمج میژر بوکرس یورین هب عقاورد )یرهش یزاوژروب هدرخ و یزاوژروب هدرخ یناقوف یاهرشق( هقبط
 پچ یاه شیارگ زا یرایسب .دروایب یسارکمد ناریا لخاد رد دناوتب هک تسین یرشق ،مه هقبط نیا هجیتن رد .دوب هدش
 و کیتارکومد بالقنا هب ندیسر یارب یزاوژروب هدرخ نیا زا یشخب اب دنناوت یم هک دنتشاذگ نیا رب ار ضرف هابتشا هب
 .تسین زیاج و ریذپ ناکما یرما نینچً الوصا هک داد ناشن هک ،دنوش دحتم هیتآ رد یتسیلایسوس بالقنا

 نیا ینعی .تسا رگراک ۀقبطً اقافتا ،تسا هداد ناشن ناریا لخاد رد کیتارکومد ۀزرابم زا یراثآ هک یا هقبط اهنت نیاربانب
 دادبتسا هیلع هزرابم رد هک تسا یا هقبط اهنت رگراک ۀقبط مینیب یم ،میرگنب یسارکمد ی هلئسم حطس زا رگا یتح هک
 هک ار هقطنم یاهورین نیرت دنمتردق زا یکی تسناوت و دز ناریا لخاد رد یرگراک یاهاروش نتخاس هب تسد یهاشنهاش
 ناریا خیرات رد راب نیتسخن یارب و درک داجیا یکیتارکومد یرگراک یاهاروش و دنک نوگنرس هدوب مسیلایرپما هب هتسباوً الماک
 .میدوب ناریا هعماج رد کیتارکومد طباور هلسلس کی دهاش ام

 دراد دوخ نورد رد هک یتاقارتفا مامت دوجو اب و هدش لمحتم هتشذگ لاس ۴۳ رد رگراک ۀقبط هک ییاه بوکرس مامت دوجو اب
 نامه ینعی ناش یلصا و هیلوا تساوخ یارب یرگراک تازرابم ،هدیدرگ لمحتم هک ییاهراتشک و یتامجاهت و تالمح مامت و

 هقبط هک یتروص هب موادم و هنارصم تروص نیا هب یرگید ۀقبط چیه و ورین چیه .تسا هدرک ادیپ همادا ،کیتارکومد قوقح
 ۀیتآ کی ناهاوخ هک یناسک دیما اهنت نیاربانب .تسا هدرکن هزرابم ،تسا هدرک هزرابم یسارکمد قاقحا یارب رگراک ی
 یارب کرادت و هزرابم .دوش زکرمتم رگراک ۀقبط رب دیابً اقافتا ،دنتسه ناریا لخاد رد یسارکمد کی داجیا و کیتارکومد
 رد یرگراک بالقنا هک اریز .تسا یسارکمد هب ندیسر یارب هار اهنت رگراک ۀقبط تیوقت و ناریا لخاد رد یرگراک بالقنا

 هداتفا قیوعت هب نآ عوقو ناریا لخاد رد هک یکیتارکومد اوژروب یسارکمد اهنت هن هک دوب دهاوخ یبالقنا اهنت ناریا لخاد
 .دروآ ناغمرا هب هعماج یارب دناوت یم مه ار یتسیلایسوس یسارکمد ینعی ینیون یسارکمد هکلب ،دهد یم ققحت ار تسا

 یتسینومک ۀقباس زا هک ییاه شیارگ زا صوصخ هب ،)تسار ات پچ( تارکمد لایسوس تانایرج هک تسا یا هلأسم نیا
 هدوبن یتسیسکرام یاه شیارگ شیپ رد هاگچیه نیون یاه تارکمد لایسوس نیا هتبلا .دننک یمن هجوت ،دنا هدمآ نوریب
 رگراک ۀقبط نانمشد لیخ هب ،مسینیلاتسا زا شرب اب اه نیا .دنا هدوب یتسیئوئام و یتسینیلاتسا ییاه شیارگ هکلب ،دنا
 و دنا هدش یزاوژروب بیرف نیا نیغلبم زا هکلب ،دنا هتسویپ رگراک ۀقبط نانمشد لیخ هب اهنت هن ،رگید مالک هب .دنا هتسویپ
 لایسوس فیط یوس زا هلأسم نیا حرط .دننک یم غیلبت ار ناریا رد کیتارکومد اوژروب ۀعماج کی نتخاس و یزاسوگلا نیا

 طیارش و خیراتً الوصا هک نیا نودب جراخ زا یتادراو یسارکمد مه نآ ،یسارکمد داجیا ناونع تحت اه لاربیل و اه تارکمد
 .دشاب هتشاد دناوت یمن یراد هیامرس تیوقت زج یرگید موهفم چیه ،دشاب هتشاد دوجو ناریا ۀعماج رد نآ ینیع



 یسارکمد داجیا ناهاوخ هک یفیط لباقم رد تحارص اب و صخشم روط هب یبالقنا یاه تسیسکرام ناونع هب ام ،هیواز نیا زا
 تمواقم هنامحر یب ،دنتسه هریغ و اکیرمآ ،ژورن ،دئوس دننام یبرغ یاهروشک کبس هب نآ یتادراو شور قیرط زا ییاوژروب
 .تسا رگراک ۀقبط ،ناریا رد یسارکمد لماح ۀقبط اهنت میهد یم ناشن و مینک یم

 ییاوژروب یسارکمد کیً اعقاو و دنشاب یعقاو یلیخت یاه یزاس وگلا شور نیا هک میراذگب نیا رب ار ضرف هچ نانچ یتح
 یاهتیدودحم ناشدوخ ییاپورا عماوج نیا هک دوب هاگآ دیاب ،دوش هدایپ ناریا رد یلاربیل شرگن نارادفرط طسوت دناوتب ،یبرغ
 .تسین یزاین اه نیسیروئت و ناناد قوقح هب عوضوم نیا کرد یارب .دنراد یسارکمد یراذگ ارجا هب حطس رد یدایز
 ۀمه هک دننک یم اعدا یزاوژروب ناعفادم .ددرگ یمن یعامتجا دیلوت ۀزوح دراو اریز ،تسا »یروص« ییاوژروب یسارکمد
 ییاه لالدتسا نینچ هک تسا یهیدب .دنرادروخرب یبزح یاهرتفد ندرک زاب و تایرشن راشتنا ،عمجت ،نایب یدازآ زا هعماج
 زا )نانز و ناناوج ،نارگراک یاه لکشت( یداع مدرم راشرس یلام تاناکما نودب ناوتیم هنوگچ .دنتسه ساسا یب همه
 تاناکما هب زاین »تقو مامت« نانکراک مادختسا و یبزح یاهرتفد لیکشت ؟دنشاب رادروخرب ناراد هیامرس یتاغیلبت رازبا نامه
 رگم ،دنتسه ققحت لباقریغ تاغیلبت نیا مامت هجیتن رد .دنتسه یراشرس دمآرد نینچ دقاف نارگراک –دراد یراشرس یلام
 .دنراد راشرس یلام تاناکما هک یناسک یارب

 نیا ،لوا .دننک باختنا هنادازآ سلجم هب ار دوخ ناگدنیامن دنناوتیم و هتشاد یأر قح همه »یندم ۀعماج« رد دنیوگ یم
 یمن مدرم طسوت لرتنک ای و لزع لباق هجو چیه هب هرود نیا یط ناگدنیامن و ،هتفرگ ماحنا رابکی لاس دنچ ره تاباختنا
 دنهاوخن ناگدننک باختنا اب یطابترا نیرتکچوک و هتشگ لیدبت »زایتما بحاص« یا هدع هب ناگدنیامن نیا عقاو رد .دنشاب
 لامعا ات دراذگ یم زاب ییایفارغج ۀقطنم ره رد ار تلود هب هتسباو یاه بزح و دنمتورث دارفا تسد ،شور نیا ؛مود .تشاد
 تشپ کیتارکروب لیوط و ضیرع هاگتسد طسوت هک تسین ناملراپ رد زگره یسایس یلصا تردق ،موس .دننک یسایس ذوفن
 نآ ای نیا هب یأر یاج هب ،»دازآ« تاباختنا نیا رد هک دنراد قح ناگدنهد یأر ایآ ،مراهچ .دبای یم نامزاس ،هتسب یاهرد
 نییعت دبا یارب ار متسیس هک یدبا یساسا نوناق ساسارب دیاب ای ؟دنهد یأر ناش هاوخلد ِدروم متسیس هب اساسا ، هدنیامن
 .دنشاب یساسا نوناق نیا رادساپ دنراد ندب رد ناج ات هک دنروخب مسق زین اه نآ و دنهد یأر ییاه ادیدناک هب اهنت ،هدرک
 یسارکمد ،یدرف تیکلام هب مارتحا ،نیاربانب .تسا یدرف تیکلام ظفح و مارتحا ،یساسا نوناق نیا لصا نیرت یساسا

 .دهد یم لیکشت ار هعماج کی زیچان تیلقا هک دشاب یم دیلوت رازبا بحاص درف یارب یسارکمد انامه هک دبلط یم ار دوخ
 ،ییاوژروب یروتاتکید نیا .تسا ییاوژروب یروتاتکید نامه ،عامتجا میظعا تیرثکا هب یسارکمد نیا ندرک هتکید و لیمحت
 نارس .دنتسه )یتینما نارومأم( اه»یصخش سابل« و سیلپ ،نارادساپ ،یماظتنا یورین ،یرتسگداد ،ارزو هنیباک لماش

 نیا زا مادک چیه اریز .یداع مدرم هن و دنیآیم رامش هب یلصا ناریگ میمصت زا یراد هیامرس هعماج رد عقاو رد اهداهن نیا
 یباصتنا اه نآ باختنا ای و هتشاد رارق تردق ردصم رد یمئاد تروص هب و دنشاب یمن رییغت لباق یمومع یارآ طسوت اهداهن
 .دشاب یم

 .دربب یپ یسارکمد زا لکش نیا یاهتیدودحم هب دناوتیم اکیرمآ ای دئوس ریظن یا هعماج رد یلاعف و قداص درف ره
 .تسا هدرک لامعا هعماج رب کیتارکومد اوژروب یاه بالقنا نامز زا یزاوژروب هک تسا یبیرفً افرص ییاوژروب یسارکمد
 مه اب همه« هک دنک یم دومناو یزاوژروب هک موهفم نیا هب .تسا یروص یسارکمد کی ،یسارکمد زا لکش نیا عقاورد
 یزاوژروب .تسا هتفرگ لکش ،هریغ و »تاواسم« ،»یربارب« ،»یلم تلود« ،»یلم تدحو« ساسا رب هعماج و »دنربارب
 و هداد بیرف ار هعماج تیرثکا اهنت هن هعماج زا یتیلقا کی ناونع هب هراومه ،درک تیاده ار یلادوئف دض ۀزرابم هک ینامز

 یارب ،دوخ شیادیپ ودب زا یزاوژروب .تسا مدرم ۀمه یسارکمد ،یسارکمد نیا هک دنک یم دومناو نینچ هکلب ،هدرک قیمحت
 قوقح« ریظن یتالوقم زا .تسا هداد هولج هعماج »لک« عفانم ظفاح بذک هب ار دوخ ،شا یتاقبط عفانم نتشاد هگن یفخم
 ،عقاو رد .تسا هدش هدافتسا مدرم قیمحت یارب »ماع یسارکمد« ،»یمومع عفانم« ،»یلم تلود« ،»یناگمه ربارب
 »نیناوق« ۀیلک .تسین هتفهن ،یزاوژروب یعامتجا و یداصتقا تالوقم زا کی چیه رد »ماع« ای »یمومع« هجو نیرتکچوک
 .دنراد رارق ،اوژروب ۀقبط ۀطساوالب عفانم تمدخ رد همه و هدوب »هبناج کی« و »هژیو« ،»صاخ« ،یراد هیامرس ماظن

 »یواسم قوقح« زا رازاب رد الاک »هدنشورف« و »رادیرخ« دنیوگ یم .تسا یروص یسارکمد کی اهنت ییاوژروب »یسارکمد«
 روبجم ،رقف تلع هب )ایراتلورپ( نیفرط زا یکی »ربارب« هلماعم نیا رد .تسا هیضق رهاظ نیا ،اما !تسرد نیا .دنرادروخرب
 دهد یم خر هچ نآ .دوش یم ،دنک یم دیلوت هک یشزرا زا رت لزان بتارم هب یدزمتسد لباقم رد دوخ راک یورین شورف هب
 دننکیم رامثتسا »رباربان« روط هب ار نارگراک ،هیامرس نابحاص ،عقاو رد .تسا هنالداعریغ و کیتارکمدریغً الماک لمع کی
 لداعم یدمآرد الاب هدر رد ناهج دارفا  زا دص رد ۱۰ ،دیدج یاه هداد قبط .دندرگیم رتشیب تورث بحاص قیرط نیا زا و

 هیامرس نیاربانب .تسا لاس رد رالد ۳۹۲۰ اهنت ناهج تیعمج زا یناتهت مین دمآ رد هکیتروص رد ،دنراد لاس رد رالد ۱۲۲۱۰۰



 نیا رب تسا یششوپ ،ییاوژروب »یسارکمد« ؛دنک یم لیمحت هعماج میظع تیرثکا هب »رباربان« لکش هب مه ار تکالف یراد
 .رگید ۀقبط رب هقبط کی رامثتسا صخشم دنور

 و »یربارب و تاواسم« نیا هک دهد یم ناشن عقاو رد .تسا هدرک هنخر اه هدوت زا یرایسب یهاگآ رد یتح تاغیلبت نیا
 هب دنهاوخ یم یناریا یاه لاربیل نیا نونکا هک ،هتفرشیپ یتعنص عماوج رد یتح ،تسین شیب یبیرف ًالوصا »یسارکمد«
 !دنروایب ناغمرا ناریا نورد

 ،دننکب لزع دنناوت یمن دننک یم باختنا یتاباختنا هرود رد هک ار ناشدوخ یاه هدنیامن اهنت هن عیسو یاه هدوت ،نیاربانب
 رگید نایب هب .دنوش یم لدبم یتلود یاه تارکروب هب ،ناملراپ یاه هدنیامن زا یشخب .دنرادن زین اهنآ لرتنک رد یشقن هک
 اه نآ ای و داقتنا اه نآ هب دناوتب رگراک ۀقبط هک دنتسین ینیبختنم اه نیا ،هجیتنرد .دنوش یم هعماج زاتمم رشق زا یشخب
 .دیآ یم دوجو هب یناملراپ ناگدنیامن و ناگدنهد یأر یروص طابترا کی تقیقح رد .دنک لزع ار

 ناملراپ .تسین ناملراپ رد یسایس تردقً الوصا ،ییاوژروب ۀعماج رد هک تسا یروص یسارکمد کی اهنت هن ییاوژروب یسارکمد
 ،اه هدوت بیرف ساسا رب اوژروب تانایرجً الوصا نوچ ،تسا تلود تسد رد یسایس تردق .تسا شیامن کیً الوصا دوخ
 ار تموکح هک ییاج نآ زا .تسا »تلود« نامه »تموکح« هک دنیوگ یم .دننک یم شودخم ار تموکح و تلود موهفم
 تیعقاو !تسین نینچ هک یلاح رد !تسا مدرم تسد رد تلود نیا لک و هعماج نیا لک هجیتنرد ،دننک یم باختنا مدرم
 یارب .تسا اراد ار یتباث رصانع تموکح رس تشپ هک تسا ینایرج تلود و تسا تلود زا یشخب تموکحً الوا هک تسا نیا

 تسد رد روما مامت هک ،یتلود یسارکوروب یاسؤر ،اه کناب سیئر .دننک یمن باختنا تقو چیه ار سیلپ سیئر مدرم هنومن
 نیمه ار یراد هیامرس تلود یلصا نکر .دنتسه تباث هراومه هکلب ،سلجم رد ناملراپ یاه هدنیامن تسد رد هن ،تسا اه نآ
 یباصتنا اه تسپ نیا یمامت ،اپورا و اکیرمآ دننام یروشک رد یتح .دهد یم لیکشت لزع لباق ریغ و یمئاد یسارکوروب

 ابً امومع یتموکح یاه ماقم و ریزو تسخن و روهمج سیئر .تسین یا هراکً الوصا تموکح ،هدننک نییعت روما رد .دنتسه
 تاباختنا رد دهاوخب اکیرما رد »تیرتسا لاو« هچنانچ هنومن یارب .دنوش یم باختنا اه کناب و یلام عبانم زاین و دییأت
 لامتحا هب هک دزیر یم وا تاباختنا رد یراشرس یلام تاناکما نانچ ،دوش باختنا یصاخ بزح زا یدیدناک یروهمج تسایر
 اه هدوت عقاو رد هک دنزادنا یم هار هب یشیامن ،راب کی لاس راهچ ره هجیتن رد .ددرگ یم باختنا ،رظن دروم درف نامه یوق
 !دنک دراو جراخ زا ناریا مدرم یارب ار یا »یسارکمد« نینچ دهاوخیم ام تارکمد لایسوس نویسیزوپا .دنهدب بیرف ار

 هک تسا هداد ناشن ناریا رد یخیرات ۀبرجت .دنرادن زاین ار »یسارکمد« زا لکش نیا ناریا ناشکتمحز و رگراک ۀقبط ،ریخ
 لکش اب ،رگراک ۀقبط لباقم رد .درک دهاوخن لمحت ناریا رد مه ار یبرغ یروص »یسارکمد« نیمه یتح ناریا یزاوژروب
 »یسارکمد« دنیبب .تسه هعماج هب یتسیلایسوس یسارکمد ۀئارا هب رداق هک تسا هداد ناشن ،یرگراک یاهاروش نداد
 یتح ،ناهج رسارس یارب یتاعالطا دونش متسیس .تسا هدرک هچ ًاریخا ،دشاب ناهج »یدازآ دهم« تسا رارق هک اکیرمآ

 یللملانیب تافلخت نیا »ندونسا دراودا« ،»ایس« قباس دنمراک یرگ اشفا .دنا هتفرگ راک هب ،اپورا رد ناشدوخ نیدحتم
 نیا لیلد هب .هعماج رب یتیلقا یروتاتکید کی زا تسا یناشن ،ناش ییاپورا نادحتم یتح و ناهج مدرم هیلع امابوا تلود
 ار ژناسآ نایلوج .تسا هدش وا هجوتم اکیرمآ تلود یوس زا یرایسب یاهدیدهت ،»ندونسا دراودا« ۀناتسود ناسنا مادقا
 دوخ تیموکحم  لاس ۱۷۵   ات دوش دارتسا اکیرمآ هب ایناتیرب نادنز زا ،قارع هب یماظن هلمح رد اکیرمآ عیاجف یاشفا یارب
 یمن ناریا رد ام )تسین هک دشاب ققحت لباق هچ نانچ یتح( ار ییاوژروب »یسارکمد« زا لکش نیا  .دنک یرپس نادنز رد ار

 !میهاوخ

 یسارکمد ناریا رد دینیبب« هک دننکیم لالدتسا ،یبرغ یروص یسارکمد زا لکش نیا زا تیامح یارب اه تارکمد لایسوس
 دیاب ار یا یسارکمد نینچ و ،میوش لسوتم یبرغ یسارکمد هب دیاب ام هجیتن رد ،درادن دوجو دازآ تاباختنا ،درادن دوجو
 مکاح یقانتخا هچ ابوک ای یقرش یاپورا ای نیچ و یوروش ”یتسینومک“ عماوج رد دینیب« :دنیوگ یم .»درک رداص ناریا هب
 »!یبرغ یسارکمد هب میوش لسوتم دیاب ام هجیتن رد .مدرم بوکرس و قانتخا ینعی مسینومک .تسا

 یسارکمد« یللع هب ابوک و نیچ عماوج و ۱۹۲۴ زا سپ هژیو هب یوروش هعماج رد .دنتسه ضحم بذک نانانخس نیا
 تسکش للع هعلاطم یارب ،تسا جراخ هبحاصم نیا هلصوح زا تافارحنا نیا للع( تسا هتشادن دوجو »یتسیلایسوس

 .)دوش عوجر تناتیلیم تیاس هب دروم نیا رد تالاقم ۱۹۱۷ ربتکا بالقنا

 هب .تسا یراد هیامرس یارب تاواسم ،تسه ییاوژروب ۀعماج رد هک یتاواسم و یربارب نیا ،دش هراشا هک روط نامه عقاورد
 هتشاد لوپ رتشیب سکره ینعی !»شا هیامرس ۀزادنا هب سکره هب« :تسا نیا برغ رد یزاوژروب یساسا راعش رگید مالک



 یصوصخ تیکلام ظفح ناهاوخ ،یراد هیامرس دوجوم یاه تلود .دنک تکرش اه یریگ میمصت رد دیاب رتشیب ،دشاب
 ناهاوخ نانچمه ام ،اما میراد لوبق ار یسایس یسارکمد« :دنیوگب و دنیایب اه نابایخ هب اه هدوت هچنانچ ور نیا زا .دنتسه
 ینعم هب نیا ،مینک نآ نیزگیاج ار یکارتشا تیکلام ،مینکب وغل ار تیکلام میهاوخ یم ینعی !»میتسه یداصتقا یسارکمد
 .دش دهاوخ بوکرس ورین مامت اب و یهجو نیرتدیدش هب و تسا زمرق طخ ،یصوصخ تیکلام وغل .تسا زمرق طخ زا روبع
 تیکلام وغل ناهاوخ هک دشاب یتارهاظت یبرغ رگید یروشک ای و اکیرمآ رد ای دئوس رد یتح هک ،تشاد دیابن یدیدرت چیه
 دروخرب دح رس ات و تخیر دنهاوخ ناشکتمحز و نارگراک رس رب ییاوژروب تلود داحآ مامت و شترا و سیلپ ،دنشاب یصوصخ
 دئوس رد ملهکتسا نیشنریقف ۀموح ناوج نارجاهم هک دوب لبق یتدم نیمه( تفر دنهاوخ شیپ اهنآ نارابریت و هناحلسم
 .)دندیدرگ ور هب ور سیلپ ۀدرتسگ بوکرس اب هلصافالب و دندش زیمآرهق تامادقا دراو دوخ بسانمان طیارش هب ضارتعا رد
 تاناکما نوچ ،دننکب حرطم ار ناشدوخ یساسا لئاسم دنناوت یمنً الوصا اه هدوت ،»یدازآ دهم« حالطصا هب عماوج نیا رد
 یم هک یرامثتسا دروم رد هتسناوتن هک تسا لاس تسیود زا شیب یبرغ یراد هیامرس عماوج رد رگراک ۀقبط .دنرادن یفاک
 تاغیلبت لیلد اب نارگراک رب هدراو تافاحجا زونه لاس ۲۰۰ زا سپ هجیتن رد .دناسرب نارگید شوگ هب ار دوخ یادص ،دوش
 تسد ردً اتدمع تاعوبطم و نویزیولت ،ویدار دننام اههناسر مامت اریز .دسرب ناگمه شوگ هب هتسناوتن یزاوژروب نیگنر
 دیتسه دازآ امش ،دینک پاچ ار نات هیرشن هک دیدازآ امش« :دیوگ یم نارگراک هب یزاوژروب .تسا هدش زکرمتم یزاوژروب
 .نتسناوت اب دراد قرف ندوب دازآ یهتنم ،»دینکب باختنا دیهاوخ یم هک ار سکره دیتسه دازآ امش ،دینکب ینارنخس دییایب

 دیاب »یلم« و »فرط یب« تلود کی .دنرادن ار ناراد هیامرس اب تباقر یارب یفاک یلام ناوت یرگراک یاهداهن زا مادک چیه
 نارگراک تاغیلبت یارب دیاب مه رادقم نامه ،دهدیم رارق ناراد هیامرس هب هتسباو یاه هناسر رایتخا رد هک یلوپ رادقم نامه
 عماوج نیا رد سکرام لوق هب .درادن دوجو نارگراک و ناراد هیامرس نیب یعقاو یربارب اریز .تسین نینچ ،اما .دریگب رظن رد
 .تسا مکاح ییاوژروب یروتاتکید

 هار نیرت هنیزه یب و نیرت نازرا زا یکی هک تسا تلع نیا هب ؟دنهد یم نت یروص یسارکمد نیا هب ناراد هیامرس ارچ ،اما
 نآ رد و تشاد دنهاوخ ناشدوخ لباقم رد یتابالقنا هنرگو ،تسا ییاوژروب یسارکمد عقاو رد ناشدوخ تایح ۀمادا یاه
 دهاوخ لتخم داصتقا ،دهد خر یباصتعا رگا .دننک فرص یتفگنه جراخم و ،دننکب جیسب اه هدوت بوکرس یارب دیاب تروص
 دنروبجم ،دنهدب همادا ناشدوخ تایح هب هک نیا یارب ،هجیتنرد .داد دنهاوخ تسد زا ناراد هیامرس ار یتفگنه غلابم و دش
 دننام کیتارکمد تابلاطم زا یرایسب هک میرذگب لاح( دنشاب هتشاد عاضوا رب لرتنک و دنهد نت تازایتما هلسلس کی هب

 هک نآ و تسا هدوب رگراک ۀقبط راب نوخ تازرابم ۀجیتن ،هریغ و یمومع یأر قح ،نانز یأر قح ،هنازور راک تعاس تشه
 .)دنک »اطعا« ار نآ یزاوژروب

 یزاس یثنخ و نتخادنا قیوعت هب و اه هدوت یهاگآ ندرب فارحنا هب یارب .دنوش یم قیمحت عیسو یلیخ یاه هدوت نیاربانب
 یم یتنطلس ی هداوناخ جرخ یتفگنه غلابم ایناتیرب رد هنومن یارب .دننک یم بلج یعرف لیاسم هب ار مدرم هجوت ،بالقنا

 .دننک یم اه خاک یرادهگن یاه هنیزه فرص رالد نویلیم ۲۶ً ابیرقت ناگدنهد تایلام( دنتسه هراک چیه عقاورد هک دننک
 ییاه هنیزه فرص رگید رالد نویلیم ۶٫۵ .دبای یم صاصتخا یتنطلس یاه تج و اهرتپوک یله ،راطق هب رالد نویلیم ۶٫۵

 یم تسد هب کالما و تموکح زا رالد نویلیم ۸۴ لاس ره هکلم هصالخ .هریغ و دوش یم یتلود یاهدیدزاب و دید ریظن
 .)دوش یمن هضرق قاروا و ماهس رد وا یصوصخ یاه یراذگ هیامرس زا لصاح ینویلیم دنچ دمآرد ۀدنریگرب رد مقر نیا و دروآ
 ناهذا ندناشک ههار یب هب یارب تفگنه یاه لوپ .دننک یم بلج نالک ۀجدوب اب لابتوف تاقباسم هب ار ناناوج هجوت
 نیا و دننک خسم ار هعماج دنناوت یم هک تسا قیرط نیا زا .دننک یم جرخ یتسیلایسوس یهاگآ زا یریگولج و یمومع
 دوخ ذوفن و لرتنک تحت ار اه هناسر دصرد ۹۰ هک دنتسه تکرشربا ۶ ،هدحتم تالایا رد( دننکب رت قیمع و قیمع ار بیرف
 .)دنراد

 یسارکمد ام یعقاو یسارکمد ،میتسه یعقاو یسارکمد ناهاوخ ام و میتسین »یسارکمد« عون نیا ناهاوخ ام ،هجیتن رد
 ییاوژروب عماوج نیا رد دوجوم یسارکمد زا رتارف رایسب و تسا یتسیلایسوس یسارکمد ام یعقاو یسارکمد ،تسین ییاوژروب
 .تسا

 راوتسا یتاقبط یهاگن رب مسیلایسوس هک یلاح رد تسا مدرم نامه ینعی »ومد « رب هیکت یسارکمد یموهفم رظن زا :شسرپ
 دناوت یم یسارکمد اساسا ایآ ؟دینک یم هیجوت »یتسیلایسوس یسارکمد« رد ار یموهفم ضقانت نیا روطچ .تسا

 ؟دشاب یتسیلایسوس
 



 یسارکمد ار »دوخ« یسارکمد ،مکاح و طلسم ۀقبط ،یتاقبط ۀعماج کی رد ،مدرک هراشا هک روط نامه: یزار رایزام
 هک دهد ناشن ات دنک یم وحم ار هدنوشرامثتسا و هدننکرامثتسا نیب زرم طخ ،»مدرم« ۀملک اب و دنز یم اج »همه«
 .تشاد ار شقن نیمه مه مور و نانوی ناتساب عماوج رد »یسارکمد« و »ومد« ۀملک .تسا »مدرم« ۀدارا یلجت ،»تلود«
 تیفارشا زا یشراگیلا کی ۀطلس ریز ،»کیتارکمد« ِناتساب مور ِدوخ هک دنک نامتک ار تقیقح نیا دناوت یم یسک رگم
 رد هک دوب یتاقبط ۀزرابم زا ینالوط یا هرود دوخ ،ضقانت نیا ۀجیتن و تشاد گنچ رد ار یسایس تردق هک دوب دنمتورث

 ۀنومن( دوب هدش لدبم نآ تشونرس بابرا هب و هدناسر هعماج قوفام ار دوخ شترا نآ ماجرف رد و دیسر جوا هب یلخاد گنج
 و دشاب هتفر نایم زا هقبط هک مینک تبحص نادنورهش و مدرم زا هملک یعقاو یانعم هب میناوت یم ینامز امً الوصا ؟)رازس

 هگن یفخم یارب کیژولوئدیا تسا ییاهدروخرب مه لالدتسا لیبق نیا هجیتن رد .تسا یتسیلایسوس ۀعماج تلصخ نیا
 .هعماج تیلقا ناگدنیامن هباثم هب ییاوژروب یاه تلود طسوت هعماج تیرثکا قیمحت نتشاد
 
 ینونک و قبسا ناعفادم طسوت هک یفارحنا شنیب ود هب ادتبا رد متساوخ یم ،یسارکمد یتسیسکرام موهفم حیضوت زا شیپ
 نیعفادم فیط نورد زا هک دنتسه یتافارحنا اه نیا .منک هراشا ،یسارکمد ۀلأسم اب دنویپ رد ،هتشگ حرط »مسیلایسوس«
 .دوش یم هداد هئارا فلتخم نایرج ود فرط زا یفارحنا عضوم ود نیا .دنا هدش حرطم تسیلایسوس و پچ

 .دنوش یم هدید اه نآ زا یرایسب نویسیزوپا حطس رد هزورما هک ،تسا لاربیل و تارکمد لایسوس تانایرج عضوم زا ،لوا
 عاونا و »رالوکس« ،»کیئال هاوخ یروهمج« ،»هاوخ هطورشم« ،»تارکومد لایسوس« فلتخم یاه مان اب هک یتانایرج
 اه شیارگ نیا زا یرایسب .دوش یم هدهاشم ،دنا هدرک شرب یتسیئوئام و یتسینیلاتسا تانایرج زا هک ییاه شیارگ ماسقا و
 نیا یشاپورف لیلد هب هک ،دنا هدوب )نیچ و یوروش دننام( یتسیلایسوس یاه »هاگودرا« رادفرط ینامز هک دنتسه یناسک
 عیسو فیط نیا رانک رد هزورما هتبلا .دنا هتسویپ »یسارکمد لایسوس« یودرا هب و هدرک یاهجرد ۱۸۰ شخرچ ،اه هاگودرا

 عضوم ظاحل زا ،لاربیل و تارکومد لایسوس نویسیزوپا نیا لک عقاورد .دنتسه مه نابلط تنطلس ،اه تارکومد لایسوس
 .دننک یم یگدنیامن ار نابلط حالصا ینعی ناریا لخاد ییاوژروب نایرج پچ حانج ،یتاقبط

 لماح یزاوژروب هک دنراذگ یم نیا رب ار ضرف هتسد نیا عقاو رد ؟تسیچ »یسارکمد« زا اه نیا روظنم هک درک یبایزرا دیاب
 ناریا رد ام هک تسا یا »هلضاف ۀنیدم« کی برغ یزاوژروب ایوگ هک نیا ای .تسا ناریا تلم یارب یگرزب »هیده« کی
 .مینک لح ار دوخ ۀعماج تالکشم یمامت و میهد رارق هدافتسا دروم ار نآ رودص لباق ییوگلا ۀباثم هب میناوتیم

 یسارکمدً الوصا هک دنراد داقتعا هتسد نیا .تسه یسارکمد زا ینیلاتسا عضوم ،اه لاربیل شنیب هکس رگید یور نآ
 لالدتسا .تسا ییاوژروب هژاو کی »یسارکمد« ًالوصا ایوگ ،نانآ معز هب .درادن اه تسینومک و یرگراک شبنج اب یطابترا

 تسا رارق هک دنتسه یدادبتسا میژر زا یعون موهفم هب »ایراتلورپ یروتاتکید« رارقتسا ناهاوخ اه تسینومک هک دننکیم
 طسوت تسا رارق هک یتیلقا هب قلعتم »ییاوژروب« ۀدیدپ کی ار »یسارکمد« ور نیا زا .دنک بوکرس هعماج رد ار یتیلقا
 »ییاوژروب« ار نآ و هدرک »یسارکمد« ۀژاو زا ادجً الماک ار دوخ هتسد نیا ،هجیتن رد .دنسانش یم ،دوش بوکرس تیرثکا

 .دنرادنپ یم

 شنیب ود نیا هک نیا دوجو اب ،اما .تسا یفارحنا و تسردان »یسارکمد« زا اه شنیب نیا یود ره ،یتسیسکرام رظنم زا
 یزاوژروب نآ زا ار »یسارکمد« ،شنیب ودره ،لوا .دنراد رگیدکی اب زین کارتشا هجو ود ،دننکیم ییارآ فص مه لباقم رد
 ار هژٰاو نیا و هتشاد »ایراتلورپ یروتاتکید« دروم رد سکرام لراک ۀیرظن زا یتسردان تشادرب شنیب ودره ،مود .دنناد یم
 ،»نیون« ۀدیا کی ۀباثم هب یزاوژروب ار »یسارکمد« دنکیم روصت یلاربیل شنیب .دننک یم فیرحت هناهاگآ ان ای و هناهاگآ
 هک هداد ناشن مه خیرات شنیب نیا معز هب و .تسا هدرک فشک ،اپورا رد ۱۸ و ۱۷ نورق کیتارکومد اوژروب تابالقنا زا سپ
 مسیلایسوس هب ندیسر هار و درک تیامح نیا زا دیاب سپ ،هتشادن دوجو »یسارکمد« لکش نیا زا رت ریگ همه و رتهب یاهدیدپ
 لالدتسا اب »یسارکمد« زا ینیلاتسا شنیب .دناسر ماجرف هب یسارکمد زا لکش نیا هب ندیشخب ماوق و تیوقت قیرط زا

 هب یطابترا »یسارکمد« ًالوصا هک دراد خسار داقتعا شنیب نیا .دریگ یم ار یلاربیل شنیب سوکعم ۀجیتن ،یهباشم یاه
 .درادن یرگراک شبنج

 یارب یزیچ هک ییاج نآ زا رگراک ۀقبط .تسا یتسیلایسوس یسارکمد ،یبالقنا یاه تسیسکرام رظن دم »یسارکمد«
 ۀباثم هب ار ییاوژروب یسارکمد رگید نایب هب .درادن »ییاوژروب یسارکمد« دننام یژولوئدیا هب زین یزاین ،درادن ندرک یفخم
 اه هدوت راظنا زا ار یعوضوم چیه یتسیلایسوس یسارکمد ،»ییاوژروب یسارکمد« فالخ رب .درادن لوبق یژولوئدیا کی
 یعامتجا تاقبط ،مسلایسوس یوس هب راذگ ریسم رد هک ارچ( هعماج داحآ مامت یارب تسا یا یسارکمد .دراد یمن هگن یفخم



 ،هعماج تیرثکا لرتنک تحت و نشور ،نایع ،فافش تسا یا یسارکمد .)دوش لحمضم جیردت هب دیاب اه نآ نایم مصاخت و
 .دنمتورث یتیلقا کی هن ،دشاب هعماج رد ناشکتمحز مامت و رگراک ی هقبط یارب

 هولج یکی ار »یتسیلایسوس یسارکمد« و »ییاوژروب یسارکمد« هک دننک یم ششوک ،یراد هیامرس »پچ« ناعفادم
 و هدش هتشغآ یفارحنا تایرظن نیا هب زین رگراک هقبط ۀدمع شخب یتح هک هعماج طسوتم تاقبط اهنت هنً اعبط .دنهد
 .دندروخیم ار اه نآ بیرف

 تمدخ رد کی ره .درادن دوجو »یسارکمد« عون ود نیا نایم یکارتشا هجو نیرتکچوک ،یبالقنا یاه تسیسکرام هاگدید زا
 ،یزاوژروب »تارکمد« حانج و اه لاربیل هاگدید فالخ رب .دراد رارق یرگید هقبط اب مصاخت رد و یعامتجا صاخ هقبط کی
 .دراد رارق نآ لباقم ۀطقن رد تسرد هکلب ،تسین »ییاوژروب یسارکمد« لماکت رد اهنت هن »یتسیلایسوس یسارکمد«
 یسارکمد هک یتروص رد .تسا هدش یحارط ،یراد هیامرس ماظن هیجوت و یزاوژروب ۀطلس ظفح یارب ییاوژروب یسارکمد

 نارگراک ۀزرابم .تسا هدش هداهن انب ،یراد هیامرس تلود نتشادرب نایم زا و رامثتسا متسیس ضقن روظنم هب یتسیلایسوس
 .دبای یم یعقاو ۀولج ،مزیلایسوس رارقتسا یاتسار رد اهنت )متس تحت یاهرشق ریاس و( ناشکتمحز و

 دنا یعدم هک تارکمد لایسوس و لاربیل نیغلبم فالخرب .تسا رکذ لباق مهم ۀتکن دنچ ،یتسیلایسوس یسارکمد ۀراب رد
 و تیامح زا و ییاوژروب یسارکمد لاناک زا و زیمآ تملاسم روط هب دیاب ،دوش داجیا یتسیلایسوس یسارکمد تسا رارق رگا هک
 نیا .درادن ییاوژروب یسارکمد هب یطابترا هنوگچیه یتسیلایسوس یسارکمدً الوصا ،دریگ ماحنا ییاوژروب یسارکمد تیوقت
 رارق رگیدمه لباقتم ۀطقن ود رد اه نیا .دنتسه رگیدمه یکیتکلاید یفن ود نیا و دنتسه هناگیب مه هب تبسنً الوصا ود
 یسارکمد هک یتروص رد تسا ناشکتمحز و رگراک ی هقبط رامثتسا ظفح ناهاوخ ییاوژروب یسارکمد .دنا هتفرگ
 و دنتسه رگیدمه لباقم رد و دنتسه ازجم رگیدمه زاً الماک ود نیا و تسا رامثتسا نتشادرب نایم زا یارب یتسیلایسوس
 .دوب ریذپان کیکفت ،»مسیلایسوس« زا »یسارکمد« ،سکرام رظن هطقن زا .درادن دوجو ود نیا نیب یکارتشا هجو هنوگ چیه
 یسارکمد دننک یم نیا زا تبحص هک یفلتخم تانایرج رادفرط و تسینیلاتسا یارگ هقرف تانایرج مامت هب سکرام خساپ نیا

 یارب دربنً اصخشم ،۱۸۴۸ لاس زا ینعی ،دوخ یاه هتشون مامت رد سکرام عقاورد .دهد یم ،تسا یزاوژروب هب قلعتم
 نیتسخن« :دیوگ یم تسفینام رد سکرام .دناد یم مسیلایسوس هب ندیسر یارب مهم و رثؤم یاههار زا یکی ار یسارکمد
 .»یسارکمد یارب دربن رد یزوریپ بسک و مکاح ۀقبط ماقم هب ایراتلورپ یاقترا زا تسا ترابع رگراک ۀقبط بالقنا رد ماگ
 یتسینیلاتسا پچ فالخرب نیاربانب .دنک یم داجیا مسیلایسوس هب ندیسر یارب یتالیهست یسارکمد یارب دربن هک نیا ینعی
 هب یسارکمد هک دوب داقتعا نیا رب سکرام ،تسا یئاوژروب »یسارکمد« دننک یم هراشا هک یتسیرتناس تانایرج فالخرب و
 نیلوا و اه مدق نیلوا ،مینیب یم مه ناریا رد هک روط نامه .تسا ایراتلورپ نآ زا یسارکمد .تسا مسیلایسوس موهفم
 ار اه نیا ریگیپ تروص هب کیتارکومد قوقح نیا و .تسا دوخ کیتارکومد قوقح یارب رگراک ی هقبط و ایراتلورپ تازرابم
 .دناسر یم یتسیلایسوس یهاگآ هب

 زا سپ صوصخب ،دوخ یاه هتشون زا یرایسب رد سکرام .یزاوژروب هب هن و تسا ایراتلورپ هب قلعتم »یسارکمد« هجیتن رد
 هیباطخ رد ۱۸۵۰ رد ،دنرادن ار کیتارکومد اوژروب فیلاکت ماحنا تیلباق هسنارف و ناملآ یزاوژروب دنک یم هدهاشم یتقو ۱۸۴۸

 رگید یزاوژروب هک دسریم رواب نیا هب اریز .دروآ یم نایم هب ماودم بالقنا زا تبحص اه تسینومک ی هیداحتا هب دوخ ی
 ،یراد هیامرساشیپ و دبتسم تانایرج یوس هب ،ایراتلورپ سرت زا و هداد تسد زا ار کیتارکومد اوژروب فیلاکت لح تیلباق
 دربن رد ایراتلورپ و دید دهاوخ ار ایراتلورپ شدوخ لباقم رد ،دوش کیتارکومد فیلاکت لح هب زاغآ رگا هک نیا یارب .دور یم
 قلعتم یسارکمد« دنک یم هراشاً اصخشم سکرام ،سپ نآ زا .دنک یم ملع دق یزاوژروب لباقم رد دیآ یم یسارکمد یارب
 ندرک هزیتارکومد ینعی یسارکمد یارب دربن ،یسارکمد یارب هزرابم و تسا ایراتلورپ یگدنز زا یشخب ،»تسا ایراتلورپ هب
 .بالقنا ینعی تلود ندرک هزیتارکومد تیاهن رد و .تیرشب تایح و نوئش مامت ندرک هزیتارکومد ینعی ،یعامتجا متسیس لک
 .دشاب هتشاد دناوت یمن نیا زج هب یرگید موهفم چیه یتسیلایسوس بالقنا ،سکرام لراک رظنم زا

 بالقنا ناهاوخ ام هک تسا موهفم نیا هب ،مینک یم یعامتجا لیاسم لک ندرک هزیتارکومد زا تبحص ام یتقو نیاربانب
 زا یرایسب رد دعب هب ۱۸۵۳ لاس زا سکرام نمض رد .دشاب هتشاد دناوت یمن یرگید موهفم چیه و میتسه یتسیلایسوس
 ترابع زا یزاوژروب فیصوت یارب و درک یمن هدافتسا مه اب ار »یزاوژروب« و »یسارکمد« ترابعً الوصا دوخ یاه هتشون
 هب .دننک یمن تیاعر ار یسارکمد و دنتسین تارکومد رگید اه لاربیل اه نیا تفگ یم وا .دنک یم هدافتسا »مسیلاربیل«
 مدق نیتسخن عقاو رد و تسا یروحم و مهم یلیخ ۀلأسم نیا .تسناد یم ایراتلورپ نآ زا ار یسارکمد سکرام ،رگید مالک
 .تسا نآ یارب هزرابم و یرتلورپ بالقنا هار رد



 ،ناریا رد مسیلایسوس هب ندیسر یارب یروحم ۀلأسم رگید مالک هب .تسا قداص زین ناریا ۀعماج ردً اصخشم ۀلأسم نیمه
 نتخاس و یسارکمد لامعا اب طابترا رد یصخشم ۀبرجت کی هک ناریا رگراک ۀقبط هک ینعی .تسا یسارکمد یارب دربن

 ینوگنرس ات ار یسارکمد یارب دربن دناوتب هک تسا یماقم ردً اصخشم ،هداد ناشن دوخ زا هتشذگ بالقنا رد یرگراک یاهاروش
 مامت دوجو اب و دراد رگراک ۀقبط زورما هک یتالکشم مامت دوجو اب .دربب شیپ یتسیلایسوس ۀعماج نتخاس و میژر نیا

 و دوش لئان یسارکمد هب دناوت یم هک تسا یا هقبط اهنت ناکامک ،دراد دوجو یرگراک شبنج یور شیپ هک یتالکشم
 دنتسه هدش هتفگ موهفم هب یسارکمد و یدازآ ناهاوخ یتلع ره هب هک یتانایرج مامت .دروایب هعماج داحآ مامت یارب یسارکمد

 یتسیلایسوس بالقنا و یرگراک بالقنا تاکرادت و دننک تیوقت ار رگراک ۀقبط هک تسا نیا ناشیارب هار نیرت هاتوک و نیرت عیرس
 دننیبب تیوقت ار

 زا و مزیلایرپما طسوت ناریا یراد هیامرس .تسا یتسیلایرپما یاهروشک یزاوژروب زا رت هداتفا بقع ،یراد هیامرس ،ناریا رد
 یسارکمد هب داقتعا و یلادوئف دض تازرابم تنس هک برغ یزاوژروب فالخرب ،ناریا یزاوژروب .تشگ لیمحت هعماج رب الاب
 و یدازآ هنوگ چیه لمحت هب رداق ،هجیتن رد .تسا یسارکمد تنس و تلاصا هنوگره دقاف ،تشاد هارمه هب ار یزاوژروب
 ،هنومن یارب .دروآ یم رد ادص هب ماظن لک ینوگنرس یارب ار رطخ گنز کیتارکمد یاه شیاشگ اریز .دشاب یمن یسارکمد
 ضارتعا طسوت یهاتوک تدم فرظ رد ،یبسن کیتارکمد یاه شیاشگ داجیا ضحم هب یهاشنهاش یماظن یروتاتکید میژر
 )موس ناهج یاهروشک ریاس و( ناریا رد یزاوژروب هک تسا هداد ناشن هبرجت اهراب ،ریخا نرق رد .دش نوگنرس ینویلیم یاه
 یاه یدازآ ۀیلک بلس زج یهار دوخ عفانم ظفح یارب )یدنوخآ ۀمامع ای یتنطلس جات( دندرگ رهاظ هک یلکش ره اب
 لیاسم لح و هدلوم یاهورین دشر هب رداق زگره ،یللملانیب یراد هیامرس ماظن بوچراچ رد ناریا یراوژروب .دنرادن کیتارکمد
 یزاوژروب هدرخ یسارکمد  .تشاد دهاوخن ار کیتارکمد شیاشگ لمحت هجیتن رد و ؛دوب دهاوخن یعامتجا و یداصتقا یداینب
 .)تسا تیعضو نیا زا یزراب ۀنومن هئوگاراکین بالقنا ۀبرجت( تفر دهاوخن یزاوژروب یسارکمد زا رتارف زین

 تانایرج هک میشاب رظتنم میناوت یمن هجو چیه هب و هتفرگ رارق ام ۀعماج راک روتسد رد یرگراک بالقنا ۀلأسم ،هیواز نیا زا
 نیا راظتنا رد میناوتیمن هجو چیه هب .دنروایب ناریا هب ییاکیرمآ و یدئوس یسارکمد یوگلا ام یارب اکیرمآ و دئوس زا یلاربیل
 یاهورین زا هک یزاوژروب هدرخ میشاب نیا رظتنم میناوت یمن .دروایب ناغمرا هب یسارکمد ام یارب ناریا یزاوژروب هک میشاب

 .تسا یفیلاکت نینچ لح هب رداق رگراک ۀقبط اهنت .دروایب ام یارب یسارکمد ،تسا یزاوژروب تبرض

 ۱۴۰۱ نیدرورف
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