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تسناغفا تلم يتايح و يلم لياسم زا دنمله بآ هلأسم

!دنيامرف هجوت هاوخنط و ناناوج و ناركفنشور و مدرم تاقبط

 ناريا ام زيزع راوجمه و تسود تلود يمسر تاماقم اب  ،روما يايلوا هناتسود تاركذم هراب رد ام
 ناردارب و نازرواشك ًاصوصخم و ام مدرم تايحب نآ ميسقت و دنمله بآ هلأسم هك ،ميدومن راكذت ًارركم
 نياب زين ناتسناغفا يخيرات تيالو نيا ددجم يايحا و  ،دراد يميقتسم هطبار زورمين تيالو رد ام نطومه
 ،دنا هديناسرن مدرم عمس  هب ار يعالطا هراب نيرد نونك ات ام يتموكح تاماقم نوچ .تسا هتسباو هلأسم
 راهدنق زا يبوتكم هراب نيرد و ،تسا ناتسناغفا مدرم شيوشت بجوم ،هجراخ تارزو توكس نيا هتبلا
 :دنا هتشون نينچ نارد و هديسر

"تسورو رابخا د ىساتس !يکنوولچ تاواسم د ىلغا ېد د وا ،هديسرو ار هتلد هرامش كلخ ىا 
 ږوم ؟ئوك ركذ لامجا هپ  ېلاسم ېغ هنادنوژ د وكلخ د وا ېربخ يلم ېسغد ېسات ېلو .لك رثاتم رېډ ېي
 ږومز ، هورو يناريا ږومز وا ؟يېك ېلشيو هن وا ؟يد هن هبوا دنمله د ږومز هغد ېچ ،ربخ وي هن وخ
 يلم هپ ېچ هتلد ؟يوربخ هن  هخش ېد هپ ږوم يلو ېرادا يمسر وا ؟يرل هوعد هن وبوا وغد هپ نطو د
 يلصا هپ ېخش ېغد د دياب ېسات ېچ  ، يياو اد كو  ره ون  ،وس تسولو رابخا ېساتس ېك ولفاحم
 هب اد ېچ وي ناشېرپ  رېډ ًانيقي ون  ،هد ېلدېروا هربخ هغد ېچ ږوم . ئك ربخ ناناغفا لو وا ږوم تيفيك
ن؟يس ه 

مدرك ناشيرپ باوخ رحسب ات ادخبماش رد مماشب دمآ وت فلز تهگن

 وقياقح هپ يود ېچ ،يس ىاديك هتسيه تخو هغه يناشيرپ هماع وكلخ د ېك وربخ يتايحوا يلم هپ
  ېخش ېد د ېسات ېچ ،وي رظتنم ږوم سوا .يك يو كلخ ېچ ،هد هفيظو ورابخا يلم د اد وا .يسربخ
.يس وتمچ هت ىنتاس  وقوقح يلم ولپخ د كلخ ېچ ، ئكيلو لاح ىنسوا وا قباوس

 يخيرات ږومز هغد دياب  ،يو ېك ناتسناغفا هپ ېچ تموكح ره وا ودېرپ هن هتاچ قح وبوا ولپخ د ږوم 
 د ناتسناغفا د هغه ېچ يكنو هلصيف هموك ېساد تلم د هخ اض ر هل ېب وا يتاسو قوقح يتايح وا
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.)يداهلادبع هراهدنك هل(  .يو هن هوخ وكلخ

 نيربانب و ،تسناتسناغفا رد هماع ينارگن دروم نونكا ،دنمله بآ هلأسم ًانيقي ،ديناوخيم الاب رد هكيروط
 بآ هلأسم رد اريز .دشابن ام مدرم لوبق دروم هك ،دننك يمادقا هراب نارد ديابن يتموكح و يمسر عجارم
 يلم ياروش ،دوب هدش اضما ناريا تلود اب تقونآ هجاخ ريزو فرط زا ش۱۳۱۷ هنسرد هكيداد رارق دنمله
 ،دشابن مدرم نانيمطا و اضر دروم هك  ،دوش دقع يدادرارق هراب نارد رگا مه نونكا و درك در ارنآ ناتسناغفا
 .دش دهاوخ در زاب نآ يلم ياروش و ناتسناغفا تلم فرط زا ًامتح

 هك ،دندوب رظتنم مدرم نآ تاركاذم نايرج و لباكب ناريا مظعا ردص اديوه يلغاش رفس تاقوا رد
 ،دنهاوخيم ام مدرم هكيلاح رد !تسا يكينخت ًالماك هلأسم نيا ،دش هتفگ يلو  ،دنونشب هلأسم نارد ار يزيچ
 هلأسم نيا ارچ و ؟تسيچ ءاعدالا هب ام هلأسم لصا هك دننادب و  ،دنونشب ار نآ ينف و يكينخت ريغ ياه هبنج
؟تسا هتفاين لح هار لاس دص زا شيب تدم رد

 نيزا ـه۲٥۰ دودحرد يرافص ثيل بوقعي ناتسيس جنرز رومان درم هكيماگنه ريخا لاس رازهكي تدم رد
 ناتسيس نونكات ،داد تدحو ناسارخ يبرغ يصاقا ات خلب و زيدرگ زا ار تكلمم و تساخرب يخيرات نيمزرس
 و يونزغ عيسو ياه تنطلس زكارم نوچ .تسا هتسباو يناغفا ًادعب و يناسارخ ياه تلود اب زورمين و
 و ينونك ناتسناغفا سيسأت تاقوا زا نازا دعب و ناسارخ تكلمم مانب تاره نايروميت و ترك لآ و يروغ
 لباك و هوك زوريف و راهدنق و تاره و خلب و هنزغ رد هراومه يلادبا اباب هاش دمحا گرزب تنطلس ليكشت
 ،دنا هدوب يقاب زورمين رد مه يرجه رازه هنس دودح ات هك يرافص هداوناخ يارما نيربانب ،تسا هدوب
 .دنا هتشاد تعباتم و يهد هيلام و تعاطا دنويپ و يتسود هطبار يتنطلس زكارم اب هراومه

 تلود سيسات تاره نايروميت رورپ تيندم تلود طوقس زا دعب ينعي هلاس دص ود ترتف نارود رد
 نانارمكح هب يهاگ ناتسيس  ،دوب يسايس تيزكرم كي دقاف هنافسأتم ام تكلمم هك )ـه۱۱۲۰( راهدنق يكتوه
 نيرب انب و ،تشاد قلعت ناريا نايوفص هب مه يهاگ و تاره يلادبا يلم نارادرس هب يتدم و راهدنق يموب
 مامت راهدنق يلادبا و يكتوه تلود سيسأت اب هك ات ،تسا هدوب يمك تدم ناتسيس رب ناريا نايوفص هطلس
 .تسويپ يناغفا تلود ميدق لكيه هب سپاو يخيرات يزورمين اي ناتسيس تيالو

 نآزا دعب و ناسارخ تلم زيزع زج هراومه نايناتسيس هك ،دناسريم يخيرات رصتخم رايسب هعلاطم نيا
 و ناعراز تايح و ،دوب هدشن ادج يخيرات ناتسناغفا ميظع لكيه زا نيمزرس نيا و  ،دنا هدوب ناتسناغفا
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 ،هديدرگ ريزارس ام تكلمم بلق زا يخيرات دنم ريه=دنمله مانب هك ،دوب يبآ هب هتسباو مه زورمين زيزع مدرم
 يخيرات نيمزرس نيا ليصاو يموب ياهناتساد و ياه همانهاشرد ام يموب ميدق ياهناتساد و تاياور و زج و
 .تسا هدوب ريخا نرق ود ناتسناغفا و طسوتم ناسارخو ميدق هنايرآ

 يدحب )دندوب ناتسناغفا تلم كفنيال وزج هك( يناتسيس ناردارب اب ام راوتسا و نيتم ياه دنويپ        
 رد و تسناوتن هديشوپ مشچ نآزا مه )تشاد هك ييرامعتسا ضارغا اب( يمس دلوگ لارنج رجيم هك ،دوب
:تفگ )٤ هدام( م۱۸۷۳ تسگا۱۹ همان تيمكح

              قاقحتسا ريغ نم لاخدا و ،تسا ناتسناغفا وزج كي ًاحضا و ناتسيس يفارغج رظن زا"
".دناسريم همدص نآ يعيبط بوخ دحرس كي نييعت هب ،تيالو نيرد نياق
 )٤۱۱ هحفص م۱۸۷٦ ندنل عبط تيوالو ناجرجيم زا ايشرپ نرتسيل(   
 هچنانچ ،دوب مه يشيوخ و برق و يقرع ياه يگتسويپ هكلب ،دوبن يفارغج اهنت ناتسيس طابترا نيا

 اباب هاش دمحا رصع رد هك :دوب هتفگ ديمس دلوگ هب دوخ قاقحتسا تيبثت ماگنه رد ناتسيس يناغفا نارمكح
 ناتسيس مدرم دوخ نارادرس زا م۱۷٤۷ نيسح كلم نب ينايك ناميلس كلم ناتسيس يناغفا نارمكح يلادبا
 دلو ينايك مارهب كلم ناتسيس مدرم نيمه زا مه زاب و ،تفرگ ينزب ار وا رتخد هاش دمحا و تشگ ررقم
 شردارب رتخد نارماك هدازهش هك ،دوب اجنآ نارمكح دومحم هاش ينعي اباب هاش دمحا هساون رصع رد ناميلس
 يدنبرس ربنق نباضر دمحم يناتسيس رگيد رادرس رتخد كي و ،تشاد دوخ حاكنب ار ناميلس نب رصان كلم
)دوب ناغفا ردتقم ريزو هك( دما رد ييازوكلا ناخ دمحم راي ريزو دنزرف حاكنب يرجه۱۲۱۷ هنس دودح رد
.روكذم باتك ٤۰۲ هحفص

 اب ،دندرك هچ تقونا رد ام نانارمكحاي و رامعتسا هاگتسد نانكراك رگيد و ديمس دلوگ هكنيا تروصرهب
 رصانع و ناركفنشور هعلاطم يلو .تسا مولعم خيرات رد سك ره تيلؤسم و ،ميرادن يراك نونكا لياسم نيا
 :دننكيم ركف نونكا ام مدرم هچنآ  :تسا نينچ نونكا يناغفا يلم

 ناگتشذگ راكفا و لامعا و خيرات عياقو هب هتسباو ،شيوخ يتايح لياسم رد ،تلم كي ركفت هلسلس
 : هك تسنيا مينكيم ركف هتشذگ عياقو و خيرات نتشاد رظن رد اب نونكا نيمه هچنآ ،تسناشيا

 خلب و هنزغ و جنرز رد ناشيا يندم و يتفاقث ياه همانراك و يناسارخ گرزب ياه تلود يسايس تيزكرم
 رهب يخيرات هرود ره رد نيمزرس نيا كاخ هك ،دزاس يم تباث هريغو  هوكزوريف و راهدنق و تاره و لباك و
 كي ،اه تيندم و اه تنطلس شياديپ هرثؤم لماوع و يداصتقا و يفارغجرظن زا ،تسهاي و دوب هكيمان
 گنهرف و رنه و تيندم و گرزب ياه تنطلس هاگشياديپ هراومه نيربانب و هتشاد يصاخ تيزكرم و دادعتسا
 دوجوم يگنهرف و يسايس ينتخيسگ ان ياهدنويپ يخيرات زورميناب ار ام مدرم هلسلس نيرد و ،تسا هدوب
 و .دنراد يناوارف هقالع دوخ يناتسيس ناردارب تاردقماب ناتسناغفا مدرم هك تساهتلع نيربانب مه و.تسا
 هليسوب تكلمم بلق زا ناتسناغفا مدرم نييارش و قورع لصح ام اريز .تسا يعيبط دنويپ كي يگتسويپ نيا
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 يابيز نيمزرس نيا ،ناگناگيب لسلسم تابيرخت زا دعب هك تسا فيحو ،دسريم روشك وضع نادب دنمله
 يگرزب تلم خيرات لوط رد هراومه هك( ناغفا تلم يلو .ددرگ نادابآ رگيد راب هك تسا هتسناوتن ،ناتسناغفا
 يگدنز هنوگچ هك دنتاكن نيا تفتلم تخس ام ناوج لسن و ،دنام يمن لاح نيمه رب نيزا دعب )تسا هدوب
 ياحما يارب نونكا يلم رصانع و ناركف نشور هزرابم ؟دنيامن ظفح ار دوخ يلم عفانم وحن هچرب و ؟دننك
 . تسين زوريد هتسبرس ناتسناغفا نامه يزورما ناتسناغفا و .تسا هدش زاغآ عاجترا و دوكر و رامعتسا راثآ

 يلم و يداصتقا يتايح و مهم هلأسم كي يزورما ناناغفا يارب دنمله بآ هلأسم :مينيب يم هكيياجات
 يناگدنز هب هچنآ و .ميزاس رت نشور تلم تاقبط هب ار هلأسم نيا تيمها رتشيب هك : تسام هفيظو و .تسا
 .مييوگب دراد مات يگتسباو ام هعماج عطاق تيرثكا ينعي ناشك تنحم و نيعراز

 :دنمله بآ كانسوسفا ناتساد هب ميدرگ رب نونكا
 هك ناتسيس يخيرات نيمزرس هب ،ديآ يمرب ام تكلمم نييارش و قورع زا نآ بآ هك دنمله گرزب هناخدور

 زا و .دتفا يم ناتسيس هداتسيا بآ رد نآ يفاضا بآ و ،ددرگيم يهتنم دوب روشك نيا كفنيال وزج هراومه
 رهش رد فلتخم ياه هرود يخيرات ياه تيندم و تسا نيمزرس نيا مدرم تايح هليسو نونكات ميدق راصعا
 هدش يم يرايبآ دنمله ينعي يناگدنز و ضيف همشچرس نيمه هليسوب هك ،هديدرگ يرپس ناتسيس زا يياه
 .تسا

 يناغفا ياه يهاشنهاش تايالو زا يكي اي و يعرف دحاو كي روطب ناتسيس مامت ميدق هنمزا رد نوچ
 نآ نيمز اي و بآ ميسقت هلأسم نيربانب ،دش يم هدرمش لباك و راهدنق و تاره و روغ و هنزغ و جنرز دوخرد
 .تشاديم قلعت يناغفا زكرم كيب ناتسيس مامت هراومه و ،دمآ يمن دوجوب

 ببسب ناتسناغفا يلخاد عضو م۱۸۰۰ دودح رد يلادبا هاش دمحا نب هاش روميت گرم زا دعب نوچ اما
 رد يهاش دمحا يوق يروتارپما تيزكرم ،دوب شوشغم ليابق نارادرس و ناگدازهش يلخاد يلادويف ياهگنج
 يبرغ تادحرس تقو نينچ رد تفر نيب زا يوليبق نالادويف و يلادبا ناگدازهش ينادان و يرس هريخ هجيتن
 سور يرازت يروتارپما مه لامش زا و ،دش هديناشك ناتسناغفا يقرش تايالو هب دنه زا سيلگنا رامعتسا
 مامت عضو ،راوخ مدرم و ريگناهج مزيلايرپما ود نيا يسايس ياه تباقر هك ،دشيم كيدزن ومآ ياهرانكب
 .دوب هتخاس رتراوش د ار ناتسناغفا ًاصوصخم و هنايم يايسآ كلامم

 مامت ،دوب تخت و جات ليصحت يارب بلط هاج ناگدازهشراد و ريگ ناديم ناتسناغفا هك تاقوا نيرد
 روشك تيرفع وسنا زا اريز  ،دش يم فورصم گرزب ناتسناغفا يقرش تايالو فرطب مه ام ناهاش هجوت
 هلمجنا زا و( ام يلخاد مهم لياسم اسب نيرب انب .دمآيم شيپ يشهدم ياوق اب ،سيلگنا رامعتسا يابر
)دندوب فورصم رگيدمه گنجب هك( يلادويف يتموكح ياهنامزاس تلفغ نيزا و  ،دوبن هجوت فرط)ناتسيس
 ار اجنآ يماقم نارادرس هك ،دومن لاغشا يروطب ارناتسيس تمسق كي و ،درك هدافتسا ناريا يراجاق تلود
 نامرك يوسب  ،يناغفا زكارم ياجب )دندوب هدش سويام يلخاد ياهگنج ببسب يناغفا رابرد تيامح زا هك(
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 دنجرب و نامركاب نآ مدرم هك  ،دوب ناتسيس يبرغ تمسق نامه رد طقف مه نيا و  ،درك بلج نارهت نيداق و
 .دنتشاد يداصتقا ياهسامت هريغو

 گنج و  ،دندرك هلمح ناتسناغفا رب م۱۸۳۹ رد يسيلگنا رامعتسا ياوق  ،كانملا لاوحا نيا بقاعتم
 يبرغ تايالو هراب رد ركفت تصرف يسك هك  ،تشاد لوغشم ردقنآ ار ام مدرم  ،ناغفا و سيلگنا لوا
 ام يقرش تايالو مه زاب  ،ديدرگ متخ ناتسناغفا زا رامعتسا ياوق درطاب هك گنج نيا و  ،تشادن ناتسناغفا
 ات ام لاجر و رابرد هجوت و يعسو .درك ادج ناتسناغفا لكيه زا روپ راكش و يبيس_نونب_رواشپ دننام ار
 .دنام لوغشم يقرش لياسم نادب يتدم

 مرگ ناگدازهش يلادويف ياهگنج و يگنج هناخ ناديم زاب م۱۸٦۱ هنس رد ناخ دمحم تسود ريما توفاب
 رامعتسا هك ديد  ،تفاي يتصرف و دمآ قياف نارگيد رب يتدم زا دعب ناخ يلعريش ريما نوچ يلو  ،ديدرگ
 كنيا و هدش هيزجت يناغفا ناتسيس مه تكلمم برغ رد و ،تسا هديسر كژوك هوك و ربيخ هرد ات يسيلگنا
 و يلخاد ياهگنج زا هك( ار مولظم ناتسناغفا لكيه مه يبرغ يدحرس طوطخ نييعت و دنمله بآ هلأسم
 .دنكيم ديدهت )هديد همدص تخس يجراخ

 يسيلگنا مكحت هب روبجم ار دوخ ردقنآ و  ،تشاد ردپ هب بسن يدازآ تسايس هك ناخ يلع ريش ريما
 نانارمكح هنيك و مشخ دروم دوخ رابردب ناريا_هيكرت_هيسور يسايس ياه تئيه لوبق اب يتح و ،درمش يمن
 نارهت هب ار مظعا ردص هاش دمحم رون ديس و دومن ششوك ،دوب هتفرگ رارق زين اهنآ رامعتسا و يسيلگنا دنه
 سيلگنا يرامعتسا تلود يلو  ،ديامن لح هناتسود تاركاذم اب ار دنمله بآ و ناتسيس هلأسم ات ،داتسرف
 رس نيرب انب و  ،داديم دوخب ار لياسم نينچ تيمكح قح ،دوب هتسب ناريا اب هك سيراپ ۱۸٥۷ قاثيم بجومب
 .دنداتسرف ناتسيس هب يدحرس طوطخ نييعت يارب م۱۸۷۲ هنسرد ار ديمس دلوگ كيرديرف

 :ديمس دلوگ  هعجاف
 ماع لتق و احما و  ،ناغفا تلم تسدب رامعتسا ياوق تسكش و سيلگنا و ناغفا لوا گنج عوقو اب

 تاجن يرس هدنز نوديارب رتكد رفنكي زج هك( دابآ لالج و لباك نيب سيلكنا زواجتم نايركشل رازه ۲۰
 .دنتشادن نآ روالد تلم و ناتسناغفا هب يبوخ رظن نآ لاجر و سيلگنا هدروخ تسكش مزيلايرپما )تفاين
 يسيلگنا نارادمامز درف ره بلق رد كلدگج و كمودنگ رد يسيلگنا نايركشل ماع لتق بيهم ياهرطاخ
 ناتسناغفا رد يناهج يروتارپما نيلوا ثيحب هك يتسكش و يلام و يناج ياهنايز نآ دوجو اب و ،دوب يقاب
 مزيلايرپما تمظع هب و  ،دركيم بيقعت ار يلاربل تسايس ناتسناغفا رد ناخ يلع ريش ريما كنيا ،دندوب هديد
.تشاذگيمن يعقو سيلگنا يناهج

 يسايس هدنيامن هراشاب رالاس هپس ناخ نيسح ازريم تقونآ مظعاردص و ناريا رابرد هك لاح نينچ رد
 و رتمهم فرط نآ عفانم  ،ديمسدلوگ كيرديرف رس دننام سيلگنا رفنكي رظن رد ،ديخرچيم نارهت رد سيلگنا
 هچ ناغفا تلمب و ؟درك يزاب هنوگچ هنحص نيرد ديمس دلوگ نيا هك دينيبب و  ،دوب ناتسناغفا زا رت شزرا اب
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 رظن فالتخا تدش و يناغفا رابرد ضارتعا و اضر مدع بجوم نآ هجيتن رد هك ؟ديناسر يهاكناج همدص
 .دش سيلگنا و ناغفا مود گنج بجوم فالتخا نيمه هك ات ،ديدرگ سيلگنا و ناتسناغفا نيب

 ، دندوب لوغشم دوخ تاحارج لامدنا هب ام مدرم و دوب هدرك تسار مد لوا گنج زا هزات هك ناغفا تلم
 ،داديمن يعالطا يلم ياياضقزا ار مدرم و تفريم شيپ هديشوپرس تسايس كي  بيقعت رد مه يناغفا رابرد و
 مامت دوخ هفرطكي تاعلاطم هجيتن زا يو تخادرپ ناتسيس رد دوخ تاعلاطم هب ديمس دلوگ لاح نينچ رد
 ليم ۳۱٥۹ و ناريا هب ار ،دابآ عبرم ليم۳۸٤۷ هلمجنا زا هك ،درك نييعت عبرم ليم۷۰۰٦ ار ناتسيس تحاسم
 عبط نوتلمه سوگنا فيلات ناتسناغفا باتك۲۱۲/۲۱۳ هحفص هب عوجر( تشاذگ ناتسناغفاب ار كشخ عبرم
 )م۱۹۰٦ ندنل

:دوب هتفرگ تروص باسح نياب يمرش يب و تحاقو لامكاب يضارا مسقت نيا يلو
رفن۳٤ ليم عبرم يف _ رفن ۲۰٥،۰۰۰: ناتسيس مامت سوفن ددع
 يناريا رازه هد و يناتسيس رازه۲۰ و يچوك رازه هد هلمجنا زا هك( رازه ٤٥ :يناريا ناتسيس سوفن ددع

 كين ار رامعتسا يراگمتس نيا نونكا )روكذم باتك ۲۱۳ هحفص هب عوجر )رفن ۱٥ عبرم ليم يف ،دندوب
!عبرم ليم۳۸٤۷ يناريا رازه ٤٥ يارب يلو .نيمز عبرم ليم۳۱٥۹ يناغفا سوفن )۱٦۰،۰۰۰( يارب !دينيبب

 يلو ،ميدنار دوخ روشك زا يياوسر و تحيضف هب ار وا تلود ياوق ام هك يسك هلصيف و تيمكح تسنيا
 :ديشك ام زا ار دوخ هنيك عقوم نينچ رد وا

دوب يرادرب روصنم مرجالدوب يرادغ تسد رد ملق نوچ
 :دييامرف هظحالم مه ار رگيد باسح كي نونكا
 :دسيون يم سيلگنا نوتلمه سوگنا نيمه
 مامت .دراد تلزنم دنمله ناتسيس مدرم يارب ،تسا هتسباو لين هب رصم مدرم تايح هكي روطنامه"

 هك .دوب رگيد تاعورزم تباب دقن ناموت رازه ۷۱ و مدنگ راورخ رازه دص رصع نامه رد ناتسيس تايلام
 ره(مدنگ راورخ ۲٤۰۱۲ و دقن ناموت ۲٦۰۰ ناريا تموكح هلمجنا زا .ددرگ ناموت ۱٦٤،۰۹٥ دقن باسحب هلمج
 هلاوحب۲۲۲ هحفص روكذم باتك(.دوش دنوپ ۲٥۰۰  يواسم ناموت ۱۲،٥٤۰ ًادقن هك ،تفرگيم )نارق۷ راورخ
 مه باسح نيا يور زا نونكا )ياشدلانور فآ لرا فيلات يقرش نامسآ تحت رد تسايس و شزرو باتك
 :دينك هظحالم ار ديمس دلوگ رامعتسا هتشامگ يراگمتس

 هب ناموت ۱٥۱،٥٥٥ ناتسيس دياوع يقاب و ديسريم يراجاق تلودب ناموت ۱۲،٥٤۰ طقف ناتسيس نيمزرس زا
 ليم)٦۸۸( ،داتفا رامعتسا هتشامگ رفنكي راك هيس تسدب نيمز ميسقت راك هكيماگنه يلو .تشاد قلعت ناريما
 هدنيامن ميسقت نيا هجيتن نونكا دومنيم تفايرد ار  رازه ۱٥۱ زا هك ،ديشخب يسكب رت هدايز ار نيمز عبرم
 يب و كشخ ياهرازگير رد ام مولظم ناناقهد و ناعراز تايحرب لاس )۳۰( زا دعب هك دينيبب مه ار رامعتسا
؟دوب هچ رمث
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 ناتسيس هب نوهامكم تئيه اب يسيلگنا شياميپ رومام تيت يپ_ يج نوچ م۱۹۰٥ ات ۱۹۰۳ تاونس رد
 ،درك نيمخت ار هداوناخ رازه)۱٦( يناغفا ناتسيسرد و هداوناخ رازه ۲۱ دودح رد ناريا ناتسيس رد يو ،دمآ
 رازه ۹۱ دودح رد يناريا ناتسيس سوفن ددع نيربانب ،دشابن رفن ٤ ،۳ زا شيب يناقهد ۀداوناخ كي رد نوچ
.)۲۲٤ص۱۹۰٦ ندنل  عبط تبيت زا ناتسچولب تادحرس باتكب عوجر( دوب رازه ۷۰ يناغفا ناتسيس زا

 يناغفا ناناقهد سوفن ،هنالداع ريع ميسقت نيا هجيتن رد لاس۳۰ تدم رد هك ،ديآ يم تباث دادعا نيزا 
!دوب هدش دنچ ود دندوب هديشخب نارياب هك يعورزم و زبسرس صصح رد و هديدرگ مك فصن كيب ام مولظم
 .نيمزرس نارد ام ناقهد تشون رس دوب نيا و ،وا فاصنا و ديمس دلوگ هعجاف تسنيا

 :نوهامكم تسد رب خيرات رد مود هعجاف
 ميسقت زا دعب نوچ و  ،دندشن عناق ناغفا تلم فالخرب دوخ يزوت هنيك نيدب ،رگ رامعتسا ناتسلگنا

 و دنس يايرد فرطنيا نيمزرس و يقرش تايالو هب عجار ،دوخ باسح هيفصت يارب يناغفا تلود ديمس دلوگ
 هاوخنطو ناغفا نيا و ،ديدرگ يدج تاركاذم لخاد مظعاردص هاش دمحم رون ديس هليسوب بوژ يداو
 ناتسناغفا هقالع دروم لياسم هلمج زا و .دنداد لاقتنا لباكب ار وا تيم و ،داد ناج رواشپ رد هار نيردنا
 و ،ديشك نيفرط يدج فالتخاب راك ،دندركيم لاماپ هينالع ار ام عفانم نايسيلگنا و  ،دوب زين ناتسيس هلأسم
 و ،درك ديوست يي هدهاعم وا اب و تفريذپ دوخ رابردب ار سور روتارپما هدنيامن فوتاليتس ناخ يلعريش ريما
 ربمتس۲۱(دنارب ربيخ هزاورد زا ار ناتسودنه يسيلگنا نارمكح نتيل درال هداتسرف نيلربمچ ليون لارنج

 )م۱۸۷۸
 هس زا ار دوخ ركشل رازه تصش ،دوب ناتسناغفا رد "يسيلاپ دوراف" يدج نارادفرط زا هك نتيل درال

 ربمون ۲۱ خيراتب و ،داد قوس ناتسناغفا رب لماك تازيهجت اب راهرگنن ربيخ وايتکپ مرُك و راهدنق كژوك ذاحم
 يبارخ و كمدنگ هدهاعم هعجاف هب و دش زاغآ سيلگنا و ناغفا مود گنج و ،دنتخات ناتسناغفا رب م۱۸۷۸

 همتاخ رامعتسا يوناث تسكش و ۱۸۷۹ هنس رد ناغفا تلم يمومع مايق اب هك ات ،ديدرگ رجنم ناتسناغفا رگيد
 نيمه رد و .دننك هرادا دوخ مارمب ار ناتسناغفا يجراخ تسايس نيزا دعب دنتسناوت نايسيلگنا يلو  ،تفاي
 ناريا اب ار ناتسيس يدحرس طخ ميسقت هك ،دنتشاداو نارب ار ناتسناغفا ريما م۱۹۰۳ هنس رد هك ،دوب هلسلس
 .ديامن لوبق يسيلگنا تأيه كي هليسوب

 رد و ،دنام لوغشم ناتسيس رد راك نيدب لاس ود تدم نوهامكم لنلك يگدركرسب يسيلگنا تئيه نيا
 بآ هباقح ثلث كي نييعت اب ديمس دلوگ هنافاصنا يبدولآ ضرغ تاميسقت نامه ساسا رب ار دوخ رارق رخآ
 يرورف رد هكنانچ تيمكح نيا يلو  ،درك رداص م۱۹۰٥ ليرپا هام ۱۰ رد ناريا يارب ناخ لامك دنب رد دنمله

 ام مدرم اما .دشن هتشاذگ لمع درومب زين ناتسناغفا فرط زا ،ديدرگ در ناريا يراجاق هاشداپ فرط زا م۱۹۰٦
 نارداربب و  ،دنتشاد ظوحلم يدرمناوج لامك اب ار يناريا ناراوجمه يردارب قوقح هراومه ناتسيس رد
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 .دندومنن يغيرد مزال بآ نداد زا دوخ يناريا
:درك در يلم ياروش ار يمظاك رقاب و دمحم يلع دادارق
 اب هراومه هك  ،تسا نينچ هجراخ ترازو ليكشت و لالقتسا گنج زا دعب يناغفا ياهت تلود تسايس

 تسايس نيا و ،دنشاب هتشاد هطبار يراك وكين و تين نسح ياضف رد و هناردارب يمالسا و راوجمه كلامم
 هناتسود تاساسحا نينچ تسود كلامم دوخ ناراوجمه اب ام مدرم و ،دريگيم همشچ رس ام تلم هيحور زا
 مود و لوا گنج رد ايند مدرم هك ،دنراد يراتفر نايچ رامعتسا و نازواجتم اب سكعلاب يلو .دنيارورپ يمار
 .دنديد سيلگنا و ناغفا

 و تدؤمو يردارب و يتسود رب ينبم ،يناريا ناردارب اب هراومه ام طباور ،يلم هيحور نيمه ساسارب
 نسح نابرق ارنآ دهاوخيمن و ،دراد رظن رد مه ار دوخ يلم عفانم هراومه ناتسناغفا تلم يلو ،تسيراك وكين
 .ديامن هفرطكي تين

 ،تقو هجراخ ريزو دمحم يلع يلغاش و يمظاك رقاب ياقآ بانج ناريا تلود ريبك ريفس م۱۹۳۸ هنسرد
 دعب يتسيلاب ،ناتسناغفا يساسا نوناق قباطم هك ،دندرك اضما ش۱۳۱۷ ولد٦  خيراتب هدام ۱٥ رد ار يداد رارق
 در يلم ياروش فرط زا يبجومب داد رارق نيا يلو ،دشيم هتشاذگ لمع درومب يلم ياروش بيوصت زا
 بجوم ًامتح لمع نيا و ،دوب تشاذگ نارياب ار دنمله بآ فصن قوقح ناخ لامك دنب رد هك ،ديدرگ
 مه قح و ،دنريذپب ار يزيوجت نينچ ،دنتسناوتيمن يلم ياروش رد مدرم ناگدنيامن و تشگيم ام مدرم تياكش
 نيب زا زورمين تيالو رد ار ام ناعراز تاقبط ،ناخ لامك دنب رد دنمله بآ بصن يراذگاو اريز .دنتشاد
 .دوب گرم مايپ شك تنحم هقبط نيا يارب و ،دربيم

 و دنا هدرك طبض ارنآ دايز اي مك خيرات بتك رد هك ،تسا يعياقو هب طوبرم دنمله بآ ناتساد اجنيا ات
 فلوم لوقب هك هدش هتشاگن خيرات ريسم رد ناتسناغفا باتك رد ليصفت هب مه۱۳۱۷ دودرم داد رارق ناتساد
 .تسا هدوب"يلدايرد"نآ دنمشناد

 ريبك دمحم موحرم و ،دنا هداد ماود ار دوخ هنسح يعاسم ،يناغفا ياهتموكح هك مينيب يم مه نيزا دعب
 هديشوپ ام تلم رب نونكات يدعب تامادقا ليصفت هك ،دومن نارياب يياهرفس )تقو هماع دياوف ريزو( نيدول
 افتخا و نامتك نيا للع هك ،دناديم ادخ و .تفگ ناوتيمن يزيچ هراب نارود هلاوح و دنس اب نيربانب و تسا
 ؟تسيچ

 ار هفيظو نيا و .دناديم مهزا ار هديشوپ رس ياه هدرپ نيا و ،دننيب يم و ،دنراد مشچ نونكا مدرم اما
 و ،هدش رشن يجراخ ديارج رد هتخيرگ و هتسج هراب نيرد هچنآ نيرب انب و .دنزادنا يم يلم ديارج شودب
 ترازو عبانم تسا رتهب ،دشابن نينچ لياسم نايرج رگا و .دوش هتفگ اجنيرد دياب ،هدرك طبض ام هظفاح
 رد هچنآ نيربانب و .دنهد رشن مدرم عالطا يارب و دنشكب راتتسا و نامتك هدرپ زا ار يعقاو قياقح هجراخ
 نيرد هجراخ ترازو رگا و .دشابن ينيع قياقح دياش و تسام ياهيگ دينش رب ينبم ،دوشيم هتشون ليذ روطس



۸

۹

۱۰

 .درك ميهاوخرشن زين ارنآ نيع ،دنهد يحيضوت هراب

 :فرط يب نويسمك
 هتخاس دنملهر ب مه يكجك دنب و ،ديسرن يي هجيتن هب دنمله بآ هلأسم لح رد نيفرط يعاسم نوچ

 هس ناگدنيامن رب لمتشم يفرط يب نويسمك كي ينوزاتا تلود يعاسمب ش۱۳۳۷ ات۱۳۲۷  تاونس نيب و ،دش
 دلوگ ميسقت قباوس و ،دننك هعلاطم يناريا و يناغفا ناتسيسرد ار هدنيآ و ينونك عضو ات ،دش هتخاس تلود
 دوخ تاعلاطم زا دعب ،دوب نوتگنشاو رد نآ زكرم هك فرط يب نويسمك نيا .دننيبب مه ار نوهامكم و ديمس
 يلو ،تشاديم مالعا نيفرطب ار دوخ رظن يتسياب دنمله نايرج و يناريا و يناغفا ناتسيس هصح ود ره رد
 قح٦ دحاو ۸ زا ار دنمله بآ ،فرط يب نويسمك ايوگ ،هدش هدينش هكيياج ات .دوبن عطاق تيمكح
 هب يكجك دنب زا دعب هيناثيف كبويك ۱۸ باسح نيدب هك ،دنا هدرك دومناو ناريا قحار ۲ و هتسناد ناتسناغفا
 الاب هيناث كي رد بآ كبويك۲۲  ات ار ددع نيا رظن ديدجت زا دعب نويسمك نيمه مه و ،دوش يم راذگاو ناريا
.تسا هدومن هميمض نآ هب لاسياههام لوط رد هباقح نييعت رظن زا ار هناگادج فارگ كي مه و .تسا هدرب

 و ،دوب هتفريذپ كبويك ۲۲ هراب رد ار فرط يب نويسمك رظن ناتسناغفا تموكح هك ،دوش يم هدينش 
 نامه شيپ و نوتگنشاو رد مهنآ دنيامن هركاذم ۲۲ ساسا رب هراومه هك دوب نينچ ام هجراخ ترازو فقوم
 .فرط يب نويسمك

 يلو  ،درك داهنشيپ ار )۳٤ات۳۲( يو ،دومن لباكب هناتسود يرفس ناريا زاين اب ناهج روتانس نوچ:دنيوگ
 رد هدنيآ تاركاذم نايرج اب ار ۲۲ ددع و فرط يب نويسمك فقوم ،لبق لاس هدزاي ام تقونآ هجراخ ريزو
.دوب هدرك دييات فرط يب نويسمك رضحمب نوتگنشاو

 هك تسين مولعم  ،دنزادرپ يم هراب نارد هناتسود تاركاذمب نيفرط زاب هلاس۱۱ فقوت زا دعب هك نونكا
 زا يبآ )۲۲( ددع زا رتنوزفا رگا هك ،تسا نينچ هاوفا و مدرم تاعومسم يلو ؟تسيچ هجراخ ترازو فقوم
 .دسرب رگيد كبويك ٦۲ ات تسا نكمم  ،دوشيم هداد ناريا اب دنمله

 لوپ رادقم كي تسا نكمم مه و .تخادرپ دهاوخ تفن يللملا نيب خرن هب ارنآ تميق ناريا تلود و
 .ديرخ دهاوخ ناريا تلود ارنآ يفاضا قرب هك ،دوش هداد يكجك قرب هاگتسد ريمعت يارب دقن

 هك  ،ديآ يم دوجوب رگيد لكشم ود اجنيرد ،دشاب تسار تاعومسم رگا ،دوشيم هظحالم هك يياج ات
 و بادنغرا و دنمله يراجم هطساوب ناتسناغفا سمخ كي ًابيرقت يباليس ياهبآ و ،تسا ليس بآ هلأسم يكي
 نونكات نوچ اهبآ نيا و ،تسيناغفا زورمين يناريو هليسو يهاگ هك ،ديآ يم مهارف هطقن نيرد هريغو كنرت
 ؟دوب دهاوخ هچ نآ تشون رس ،هدشن لورتنك و راهم

 .تسنآ ماود و خسف قح اي دادرارق تقو هلأسم مود
 ام مدرم هدنيآ ياه هدافتسا تاناكما و دنمله بآ يكينكت ياه هبنج نتشاد رظن رد اب هلأسم ود ره نيا
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 .تسا قيمع شجنسو روغ روخرد  ،ناتسيس جنرز ات هاگركشل و كشرگ زا دنمله عيسو يداو رد
 هجرد و مهم  فياظو زا يكي هراومه نآ يلم و يتعنص و يتعارز تيمها اب دنمله يداو ددجم يايحا

 دوخ هدنيآ هكلب ،يريگنرظن رد ار زورما يريمعت ناوت و يداصتقا عضو دياب ام .تسيناغفا ياه تموكح لوا
 ام هدنيآ نابزب ،دروم نيرد هدملا ليوط ياهدادرارق ياضما .مييامن شجنس و هبساحم لقعت و تقد اب ار
 يخيرات  ياه تيلؤسم و مدرم هدنيآ سرپ زاب ،دزادرپ يم راك نينچب هك يتموكح ره دياب و  ،دوشيم جتنم
 .ديامنن شومارف ار دوخ

 ،تسب دننام گرزب ياهرهش ياراد و ،ناشخرد تيندم هراوهگ ،دنمله يداو هك تسا دهاش خيرات
 دودح رد مه زورما زورمين زكارم راز هبارخ لوط يتح و ،دوب هريغو جنرز ،رواد ،دابآ نيگت ،نيگنس ، ناورس
 دومناو ار يخيرات ناتسناغفا ميظع يداو نيا يبيذهت و يندم و يتعارز دادعتسا هك ،ديآ يم رظنب ليم ٤۰
 .دنكيم

 ام رايتخا رد ًامامت يرصع يراك تعنص و يزرواشك و كينخت و سنياس و ريمعت ديدج لياسو هك نونكا
 هكرحم ياوق ديلوت رد يناياش كمك دراوم نيا مامت رد مه يكجك قرب دلوم گرزب هاگتسد و ،دوشيم هتشاذگ
 و نيمزيب نايچوك نويلم نيدنچ و ناعراز هدنيآ يناگدنز هراوهگ نيا ،دناوتيمن ناتسناغفا تلم ،دومن دهاوخ
 .دشورفب سخب نمث هب ار دوخ هاگمارآ يب

 نآب يباليس و ييايرد بآ گرزب ريداقم نونكا هك ،دننكن شومارف ار هتكن نيا دياب يناغفا ياهتموكح
 ماود لمع نيا رگا و ،دوب دهاوخ دحرس طخ فرطنا رد ناوارف تاوم يايحا هليسو دبال هك ،تسيراج وس
 مكح ،دنيبب ار عورزم يضارا نآ هك سك ره اريز .درك دهاوخ داجيا ار يميظع لكشم هدنيآ رد ،ديامن
 فقوم نامه و ،دنروخب ار هدنيآ مغ نونكا نيمه زا دياب نيرب انب و دنزاس كشخ رگآ هك ،درك دهاوخن
 .دشاب هتشاد رظن رد فرط يب نويسمك ۲۲ باسح هب ار هجراخ ترازو
 و هديد فرط يب نويسمك هك ار ينادابآ و يتعارز عضو نامه و تسين زياج ششخب و يلد ايرد دروم نيرد
 دياب ماود نآ ساسا رب مه ار هدنيآ تاركذم و تخانش دياب تيمسرب دوب هديجنس نآ يارب ار )۲۲( رادقم
 و يراوج مه قوقح و يلم عفانم نتشاد رظن رد اب تين نسح ياضف رد هناتسود روطب هلضعم نيا ات ،داد
.ددرگ لح يردارب


